פירוש וחידושי הגאון עיני העדה החכם השלם ריש מתיבתא
בקרית צ& ת כמהורר יוסף קאדו זיל היה :

םע

^ £ןךי בזרוע עיונו קבץ כל הדעות-ותיריתילים של הלכות חדשות גם ישינות אשר שגבה ממנה את הכל העלה ער
ספר סביבות החיבור הלז וקרא שמר 110
והטעם חיך המעיץיטעסבהקדמתווכאשרזיכה את
הרבים ללמד דעת את העם בלתי ספק זוכה לחזות בנועם ה־ באור הודים בי שם ביתו ואופן וסדר ביאורו
והדושיו על מה אדניהם הטבעו הכל רשום בהקדמתו וממנה ישמע חכם ויוסף לקח
היות פי הרב המחבר הפליא למפות ולא הניח לנו מקום להתגדר בו מכל מקום להיות מנהג בעלי הדפוס ליסית המלאכה פעור מה שאפשר לכן להראות
*

לכל גודל מפמלות פעולות נפלאות בפאר הדרת קדש אשר נתחדשו בימינו בחידושים

רביס בספר ארבעה טורים יותר

י העברים הביטו נא וראו את יקר תפארת יופי הספר הזה אשר נעשה ונתעלה כעלוי הקדש עס כמה מעלות ט ובות:

המעלהאה
המעלה הב

ממה שנדפסו מלפנים על כן

שנדפסו באותיות אמשטרדם בכל יפוי כח וככל מיני הידור בעולם ונייר גדול ויפה ודי״ו לבא מן
תמה יפה וברה:

הדקבכתיבה

שהונה בהנהי׳ה  ,מדוייקת יותר טוב מהראשונים ע״י לומדי תורה אשר שמו נפשם בכפם לעיין עליהם
לברר ולחפש בחיפוש אחר חיפוש באמרי שפר בספרי׳אשר הביא הב״י אם ההעתקה עלתה כהוגן כי לפעמים
נמצא איזה חסר או יתיר או חליף זולת זה מה שנמצ׳ איזה נוסחאות מדוייקת יותר ע״י כמה ספרי טורי׳שנדפסו
מקדם הכל הועמד בפנים בשני חצאי לבנה כזה0 :

המעלה הגי

דדכי משה

איסרלס עדיין

שהועמד סביב הגליון ספר הנחמד
והוא חיסר הגדול שחיבר הגאון חוה״רר חשה
ז
לא זכינו לאור ביאס חלק
אבדסיס
ואשר
המה
עדיין
בכתב
ניזברר
ההעתקה
היותר
אמיתית
ונכונה
להעמידה:
ך"! [ "! ף*1־ באשר שידוע וחפורסס ספי
אשר חיבר הגאון הגדול במל בי בעצמו אחר הדפסת הטורים שנדפסו בחייו והובא
בתוכו כמה הגהות אשר הגיה הגאון בעצמו וכמה ?
חדושיליניס אשר העלה בספר זה ובהקדמת ספרו מבקש לכל מי שידפיס עוד הספריו
ד טורים עס לי להכניס בתוכו דבריס אלו כל דבור ודבור על מקומו
הראוי
לו
הן
מה
שהגיה
בטור
עצמו
והן
מה
שהגיה
בב״י
והנה
נתקיים
ותגזור
אומר
זיקס
ומחר :
ה
*.

אשר

ך״ך*׳ ניתוסף מראה מחום הדפים כפי אשר נדפס בח״ק קראקא  :ועור זאת סימני השאלות ותשובות'שהובא בב״י וגם זולת זה מראה
מקומות שנשם טו בדפוס קקיק הג יל הכל נ עשה בכי טוב באופן שגדול יהי כבוד הבית הזה מן הראשון:

נדפס פה קיק ברלין
קרים

1

עחה

מלך בר סל אדונינו הגדול המיוחס מאד המהולל והאדירן £
.מלכותו מעלה מעלה אמן :

ףץךךיץףי
1

מלר פיוסיא״ה
1

ורומח כמדיכארג הסס יר״הויתנשא

שמח! מיןיםבה/הרנינונלישרילנ כי יפדבה הדעת ולכל מי ישראל יהיה אור נמוזמעם ונמאי חישיראת ה' נלכדו ונפשו חמקה דת ורה ידמו לבו נלקח טוב כיהחיבור הזה נחמד אן> נעינז ניזפיי
ממלאה ונקומה נכתות ואיכות ועיני כ3ישראל עליו כי ממס נדע לשמור את דרכי ה׳ומי יודע כמהשביש אשר יעברו< א״ א להעלותועל מזנת הדפוס והשער הזה הכלנלינין לז•• והקונה יתנרן ה ,
מיצו  :זירחינבבולואני״ר ג :

נדפס 3כימ האלוף התורני מוהר״ר זאב וואלף כן הגאון עהורר זלמן מירלס אב״ד דק״ק המבוים בשנת
חכמי פולכי״יא וסכמי אשכנזים כאפי עיניכם תחזינה מישרים

לפ״ק בהסכמות וגזירות החרמות של הגאונים
בטור אורח חיים:

בדנית יחולועל רא1יהנדיבים האלופים התפורסמיש שנדמלנםלהזי! כשמם ולהב ם3כ3מכשיריהדפוש הכקוניסנשמיתם נטור אורח חיים ע 5מחנותם ומלם •
 1ויגלו יחיהסזשמתיהם בנעימים נוודוהודינה • אכי״ר

ינרןהיחילם * זפעולת יליהם תוגה :

הקרמה מהדר
־יז ^ /י'

סכת

המחבר

עם היות שככר קדם לכו בביאורנו לטור אורח חיים
חיבור הספר הזה ואופניו וחוקותיו ומשפטיו כהיות
סהחבור הזה יתר סאת הוצרככו להדפיס ביאור .כל טור לבדו ומי שלא ראה ההקדמ
ההיא או ראה ושכח יהיו לו דברי הספר כזה כדברי הספר החתום לכן הסכמתי
להעתיק פה ההקדמה ההיא והנני מציגה לפטך:
יי ' אלהי ישראל אשר ברא עולמו לתכלית האדם ומכל מין האדם
בחי לו לפס סגולה יעקב חכל נחלתי ומרוב אהבתו לעס קרובו
1
קרבנ ו לפני הר סיני והנחילנו ע״י מבחר המין האנושי מסה רכינו ע״ה תור ומצות
יחקיס ומשפטים צדיקים לטוב לכו למען נלך כדרכיו ונמצא חן בעיניו• ויהי כי ארכו
לנו הימים הורקנו מכלי אל כלי ובגולה הלכנו וכמה צרות צרורות תכופות זו לזו
כאו עלינו עד כי נתקיים בנו בעונותינו ואבדה חנמת חכמיו׳ וממר ואזלסיד
התורה ולומדיה כי לא נפשית התורה כשאי תורות אלא כתורות אין מספר לסבת
רוב הספרים הנמצאים בביאור משפטי ' ודיניה וגס כי הס ע ה כונתס היתה להאיר
מסשכינו נמסך לכו מתוך האור הטוב שנהנינו מהם ע״ה ספק ומבוכה רבה בהיות
כל אחד מחבר ספר לעצמו וכופל מה שכבר כתב וחיבר מי שקדמו או כותב הדין
בהפך המ שכתבו חבית ולא יזכיר דבריו כי תסכא כסה פוסקים מביאים דין אחד
סתם כאלו הוא מוסכם כלי סוס חולק וכשתחקור בדבר תמצא שגדוליס־חלוקים
בו כמו שזה כמר במקומות אין מספר למי שעיין בספרי לפוסקים ועיין מקום
דבריהם כגמ׳ובפוסקיס הקודמים • ואס יאמר אדם בכל דין שיצטרך לחקור סרסו
ומוצאו בדברי הגמ והמפרשים והפוסקי׳צולס יכבד הדבר מאד כ״ס כי ילאה למצא
הפתח לדעת מקום הדין בתלמוד כי אס היות שזיכנו השם לביאור הרב המגיד
ולחיבור רבינו ירוחם המורים לנו מקומות הדינים בתלמוד המפיץ בהם יבחין
ויכיר חסרונו אס לא יהיה לו היקף גדול בתלמוד וגס במקומות רבים יחפש ולא
ימצא בדבריהם מורה מקום לאותו דין אס מגיד מסנה להיות הדין ההוא שלא ע'׳ פ
גירסת הרמל׳ס או שטמו ואס רבי׳ימחס להיות מקצר לפעמים מלהביא כל הדפוס
הנאממ'כדין ההוא ואם להיותו כותב המורה מקו׳בקצת מקומות דרך כלל והמקום
שמורה אליו בדין ההוא אינו חוזר אלא לחלק או^סלקיס מהכלל ההוא ולא לשאר
וילאה המעיין לבקש כל החלקים במקום ההוא אשי הורה אליו ולא ימצא והגס כי
ידע מקום הדין בגס יצטרך לעיין כל הסוגייא ההיא עם פרש״י ותוספות ואח כ
לעיין בדברי הרי״ף והרא״ש והר״ן והמרדכי ואח״כ לעיין בהרמב״ס ושאר הפוסקים
וגס בדברי תשובות הגדולים הנמצאות אצלו לדעת אס הדין ההוא מוסכם מהכל
או אס ים בו מחלוקת וכמה מחלוקות בדכי וכדברי מי ראוי להכריע וזה דבר
מבואר בעצמו שהוא דבר שאין לו .קצבה ואין בדין הבא ליד האדם כך במישרוצה
לידע שרשי כל הדינים על בוריים ולהקיף דברי כל החולקים בהם וחלוקי דברי כל
אחד ואחד מהם על אחת כמה וכמה סיבצר ממנו שאפי' יעיין בכל דין ודין ד3רי
הגמ ׳והמפרשים ודברי כל הפוסקים שהוא טורח גדול מאד השכחה מצויה באדם
ואס יאמר אדם
ומה גס כדברים רבי ההסתעפות וכמצא יגע לריק חס ושלום •
לבחור כספרי הקצורים כספר מצות קטן והכלבו והאגור באמת שזו דרך קצרה
וארוכה כי מפולס לא יוכל לדעת סוס דין כהלכתו וכפרט בספר האגור כי בסרב
מקומות מביא לשון הטור כהוייתו והלשון ההוא צריך נגר ובר נגר דיפרקיני׳והוא
ז״למעתיקוכמו שמצאו גס במקומות מביא דברי פו־סק אחד להיתר בלי שוס
חולק במקום סכל גדולי ישראל חולקים ואוסרים וגס הפוסק ההוא שמביא אופו
הדין להתיר כתב סיס לגמגם בו והוא ז״ל כתב דברי ההית ולא זכר דברי הגמגום
הנזכר בדברי הפוסק ההוא עצמו דוק במה שכתב בסי׳תל״ד על גלגל המגלגל מיס
ובגלגל קבועים כלים קטנים נקובים ככונס משקה ועיין במה שכתבתי עליו כטור
הזה סי ר״א ותשכח דהכי הואכמהדאמינא:
אניהדלבאלפייוסףבמהר״ראפרי׳במהר״ריוסףקאר״וז״לה״ה
**

1

קנאתךלה ' צבאות ונערתי חצני

לסקל

המסילה

והסכמתי לחבר

ספר כולל כל הדינים לנוהגים כביאור סרסיהס ומוצאיהם מהגמ פס כל חילוקי
סכמת הפוסקים איש לא נעדר ולא ראיתי לפשות ספר זה חיבור בפני עצמו כדי
שלא אצטרך לכפול׳ ולכתוב דברי סי סקדמני ולכן הסכמתי לסמנו לאתי מהפוסקי'
המפורסמים ועלה כדעתי לסמכו לספר הרמב״ס להיותו פוסק היותר מפורסס
בפולס וחזרתי בי מפני שאינו מביא אלא סבראאחרו והייתי צריך להאריך ולכתוב
סברות שאי־ הפוסקים וטעמם • ולכן הסכמתי לסמכו לספר ארבעה טורים שחבר
הר״י ק לרא״ש ז״ל כי הוא כולל רוב דעות הפוסקים • וזה משפט הספר ומעשהו
■לבאי הדין שכתב בעל הטורים אם הוא משגה  .או בריתא או תוספת או מימי'
כתלמו׳בבלי או ימסלמי • או כסיפרא • או כספרי • או במכילתא • ואס הוא
מוסכם או אס הוא מחלוקת סנאים ואמוראים והטסבר פסק כאחד3נהס ומאיזה

קארו ...

^

טעם פסק כמותו ולים מכילן המחיר סברות פוסקים חולקים כדיי ההו 6יבאר
טעס כל אחד מהסכמת שרס׳ומוצאה מהתלמוד ואם המשב זה ישמיט סכית איזה
פוסק כמו שתמצא פעמים הרבה שהשמיט סבר הרי״ף או סכרת הרמב״ס או סכי
פוסקים אחרי׳יכיא סכר הפוסקי הנסמטיס וטעמם ואם דכרי איזה מהסוסקי׳ההם
בין שמביאם המחכר בין שאינו מביאם אינם מומים יכאר דבריהם* ובפרט
דכריהרמכ״ס ז״ל כי כהרב מקומו׳דברידסתומיס וחתומים והס מתבארים בספר
הזה ע״פ מה שפירשו בו מגיד משנ׳וסר״ן ולפעמים יקשה על פירושם ויפרש כדרך
אחר והמעיין את אשר יבשר ירצה ויקרב • ובקצת מקומות שיש בדברי הרמב״ס
שצריכים כיאור והמפרשים לא שלחו בו יד יפרש דבריו • ואם הרב בעל הטורים
מקשה סל איזה מהפוסקים יתרן קוסיתו ותמיהתו -ואס נמצא איזה דין מחודש
בדברי איזה פוסק או מפרש ולא הביאו המחבר יביאנו ויבאר טעמו• נמצא שמי
שיהיה שפר זה לפניו יהיו סדורים לפניו דברי התלמוד עספמו׳י והתוספות • .
והר״ן • ופסקי הרי״ף • והרא״ש  .והמרדכי • ולרמכ״סוהגהות־־ו • ומ גיד מסנה•
ורביכו ירוחם • וספר התרומה • ושבולי הלקט • והרוקח • ושערי דויא • וספר
התשב״ץ • והעיטור ונמקייוסף • וסמ״ג • וסמ״ק  -ואורסתחייס • ותורת הבית:
ה־־־א״ש ••והרסב״א -והר״ן
והגהות אשירי • והאגור וספר בעלי הנפש■ ותשובות
והריב״ס • והר״ס בר צמח • ומהר״י קילוס • ותרומת הדשן • כל דבריהם מבוארים
באר היטב • ולהיות כי כבר נודע שהרא״ש והמרדכי וסמ״ג וסמ״ק וספ התרומם
והגהו״ת מייסוני כולם נמשכיס׳אל דברי התוספו׳על הרוב לכן אס בקצת מקומו'
לא אכתוב דעתם אל יחשדני שומע כי כשאני כותב דעת התוססות איני צריך
לכתוב דעת הקדושים הללו שסתמס כסמשן  :והנה בא לידי קצת תשובות
הרשב״א כתובות כעט ברזל יעופמבדפוס וכתוס ^ תחלתן שהם תשובות הרמב״ן
וכשאני כותב מאותם תשובות אפ״פ שאני יודע שהיא תשובת הרסב״א אני כותב
כתוב בתשובות להרמב״ן לפי שספרי הדפיס מצויים ביד כל אדס ומי סירצ׳לעיין
בלשון המשוכה עצמה יוכל לעמוד עליה • והנה בא לידי ביאור תחלת יורה דעה
לרב כמהר ר יעקב ן ' חביב ז״ל והסכמתי לכתוב דבריו בשמו ובמקיס שנראה לי
לחלק עליו אכתוב מה שקשה לי טל דבריו ואכתוב דעתי והמעיין יבחר הטוב
בעיניו ולהיות ספר ארבע טורים מלא נועיית סופר ככמם מקימות אעיר על מקו׳
הטעות ואכתוב בלשון המתוקן כהלכתו ע" סספר*ס מוגהים ונכונים שהגהתי
מהם ועלה' בדעתי שאחר כל הדברים אפסוק הלכה ואכריע בין הסברות כי זהו
התכלית להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד וראיתי שאם באני לרמי שנכריע סדין
כץ הפוסקים בטענות וראיות תלמודיות הנה המוס פו 'וחידושי הימב״ן והרסב׳א
והר״ן מלאים טענות וראיות לכל אחד מהדעות ומי זה אשר יעיב לכו לגס להוסיף
טענות וראיו׳ואיז׳ הוא אסר ימלאהו לבו להכניס ראשו בין ההרי׳הריי אל להכריע
ביניהם ע״פ טענות וי־איות לסתור מה שבידיו הס או להכריע במס שלא הכריעו
הס כי בעוג ותינו הרבים קצר מצע שכלינו להכין דבריסס כ״ש להתחכם עליהם׳
ולא עוד אלא שאפי היה אפשר לנו לדרוך דרך וז לא היה ראוי להחזיק בה לפי שהיא
דרך ארוכה ביותר ולכן נסכמתי בדעתי כי להיות שלשה עמודי הקוראה .אסר בירן
ישראל נסמן עליהם בהוראותיהם הס הרי״ף והימב״ס והרא״ס ז״ל אמיתי אל
■ צ'
לכי שבמקום ששנים מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק הלכה כמות אס לא במי
מקומות סכל חכמי ישראל או רובם חולקים על הדעת ההוא ולכן פשט המנהג
בהפך ובמקום שאחד מן הסלסה עמודי׳הנזכרי־ס לא גילה דעתי כדין ההוא והשווי
עמודים הנשארים חולקים בדכי הנה הרמב״ן והרשב״א והר״ן והמרדני וסמ׳״ג
לפנינו אל מקום אסר יהיה שמה הרוס יוח אלהץ קדישין ללכת נלך כי אל• הדעת
אשי יטו רוכן כן נפסקו הלכה ובמקום שלא גילה דעתו סוס אחד מהפלס עמודים
הנזכרים כפסוק כדברי החכמים המפורסמי׳שכתכו דעתם כדין ההוא ודרך זו דרך
המלך נכונה וקרובה אל הדעת להרים מכשול • < אס בקצת איצות נהגו איסור
בקצת דברים אע״פ שאנו נכריע בהיפך יחזיקו במנהגם כי ככר קבלו עליהם דברי
הסכם האוסר ואסור להם לנהוג היתר כדאיהא פרק מקום שנהנו  :ולהיות סימני
מפתחות ספי הטורים קצרות כיותר והרוצה לבקש דין אח׳לפפמי׳לא יוכל ליבתין
אס הוא בסימן זה או בסימן אסר או מס מביא אותו דין כעל הספר לכן ראימי
לעשות מפתחות אסמת שמזכיר כל הדינים הבאים בסימן ההוא בפרטואח״כ
כתבתי רמזי כל הדינים המחודשים שהבאתי בביאורי זה סיקרא:
כדי שימצא כל אדס הדין שירצה בנקלה ותועלת ספי
לחכמים מבואר ולבוחרים בקיצור זו היא דרךארוכס
1
וקצרה ואסר אץ בו כח לעמוד יעיין בו להכין כוונת דברי המחבר ספר ארכעם
טורים על בוריין • נמצא שספר זה מזון לכלא ביה על כן קראתיו בית יוסף כי כסס
שמבית יוסף היו נזונין הכל מזון הגוף כך יהו ניזונין מספ זה מזון הנפש ועוד טעס
סני כי זה חלקי מכל עמלי והו׳ביתי בעולם הזה ובעולם הבא ומהס״י אשאל יעזמי
טל דבר כבוד שמו לסדר ספר זה מנוקה ומשופה מכל
טעות ושגיאה בו יתברך בטח לבי ונעזיתי ירחם
יעלי ויחנני ממנת סנס כי סטרו הס חנונים
ומרוחמיוהס מרוחמים כדכמיב
וחנותי את אשר אחון ורסמתי
את אשר
ארסם:
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ישראל אשר לו הגדולה והגבורה • לו נאה שיר ושבחה הלל
וזמרה • עוז וממשלה  .כויא עלילה • על כל אלוה מאד
נעלה •
אס אומר אשמיע כל פהלתו ואהללה • או גבורתו אמללה • לא אוכל כי אץ
בלשוני
מלה
•
וכי
הוא
מיומם
על
כל
ברכה
ותהלה • ולו דומיה תהלה • שליט בכל
דרי
מטה
ומעלה
:
כילם
איש
ממקומו
ישתחוו לו בהילה • ראשון לראשונים כי
אין
לראשיתו
ראש
ותחילה  :וגס את אפיונים הוא ואין לו קץ יתכלה י בראשי ברא
את
השמים
ואת
האיץ
ובששת
ימים
עשה
מלאכתו
•
עד
אס כלה ויצר תא האד עפר
מאדמתו
• ואת הכל עשה יפה כפתו • בעבור ישראל ראשי תבואתו • ובעבור תור׳
קנינו
ראשיתראשית נסיכתי • להנחילה לעם קדשו יעקב חבל נחלתו • וזיוג ראשית עם
טוב אחרית דבר מראשיתו • וזיווגס יפה עלה י• אמית ה צרופה מקושטת
בעסריס
וארבע ככלה • ויתן לנו על יד נאמן ביתו חוקי דתו ותורתו• והבדילנו
מטומאת
גויי
הארצו״ויקרימו
לעבודתו
•
וצוה
עלינו חקים ומשפטים ללמדנו ויעש
כאשר
צוה וילמד חק ומשפט לישראל לא עשה כן לבל גוי ומשפטים כל ידעום וחקי
האל
ותורה
אשר
קבל
משה
מסיני
מסיה
ליהושע
ויהושע
לזקנים
וזקנים לנביאים
ונביאים מסי־וה לאנשי כנסת הגדולה וכן מר אחר מר פד היום הזה :
כי ארכו לנו הימים בגלומינו • כשל ברכינו • ויבש כחנו • ורפו
ידינו  :ושמם לכנו • וכהו עינינו • ונכדו אזכינו • ונאלם לשונינו *
וניטל
מדברינו • ונסתמו מעייני סכמתינו♦ נשתבשו הסברות • וגדלו המחלוקות
ורבו
הדעות
ולא
נשאר
הלכה
פסוקה
שאין
כס
דעות
שונות
פד
כי
רבי׳ישוטטו לבקש
את דבר ה ולא
ימצאו
על
כן
העירונו
רעיוני
ומחשבותי
ועם
לבבי
אשיחה
אמריס •
אקומה
נא ואסובבה בבתי יפכץ תרעתיס סוכתיס סופי־יס ואבינה בספרים :
וכדברי
המחכריס
•
ואלקטה
שנים ושלשה־־גיגריס בראשי האמייס • ואחברה ספר־
בענק
איסו׳והימרוישאר
כל
הדכרי׳הצריכץ בזמן הזה  :וישיכוני סעיפי הלא אמר'
ימים
ירכיו
ורוב
שנים
יודיעי
סכמה
וצעיר
אתה
לימים
ואין
כך
דעת
ומזימה • ואין
אמך
יודע
פד
מה
•
לכן
חדל
לך
ממחשבותיך
•
פן
מה
תעשה
פאסריתך
ואל יכלימוך
ריעיך
•
ואשיבס
דבר לאמי אקומה נא ויהי מה כי היא מלאכת שמיס • ואשאל עזר
מאמו
רהי לי לסינים■ ולשמוע בלימודים יעיר לי אזניס • ולרבימישיי׳יפתח לי
ספתיס
י
ויוציא
לפועל
מתשבותי
•
ותסלחנה
כליותי
 :ואין רצוני להאריך בראיות
אלא
לכתוב דבייס פסוקים ובמקום שיש דעות שונות אכתבס ואכתוב אחריהן
מסקנת
א״א
הר״אש
ז״ל
וקראתי
לסער5ס
כי הוא ילמד האדם דעת להורות ככל אשר
*
'מדברים הנוהגים בזמן הזה וזה סידורו  :הלכות
סחיטה וכל ריכ׳יה •
ובכללה
דין
סליל
הנמצא בבהמה♦ ואותו ואת בנו ושמונה פשר
טיפות • ובכללה
טיפות
הריאה
ובדיקתה• ודק מתנות כ,הונ שסם הזרוע והלחיים
והקיבה ואבי מן
החי
•
ואיסור
חלב
במה
נוהג
•
וקיומית וגידין שיש בהן משו' חלב
וכיסוי חיתוכן
בסכין
סל
בשר
•
ואיסור
הדחתו
ימליחתי
עס
הבשר
וכל דיניו •
והמקומות
והגידין
סיש
בהן
משוס
דם
והכשרן
:
ודין
גיד
הכסה
וכל
דין הניקוי :־
איסור סד
וכמס טהג ובכללו דס ביצים ודם אדס ודיני מליחה לכל האיברים לכל
אחרכראוי
•
ולצליוכל
דיניו
:
סימני בהמה וחיה טהורה ובכללן כל היוצ׳מןהחי■
כגון חלב
• ומי רגלים • יציר• וכשרה שינקה מן הטרע  •.ואיפכא  :ועד כמה תינוק
יונק •
וסימני
המוף
וכיצד
העוף
נאכל
:
סימני דגים • וקרבי דגים • וצירס:
וסימני
שרצים • ובכללם תילפיס הנמצאים בבורות ובכלי המיס וכפירות סימני
מגכיס
וסימני ביצים וממי כקחיס ובכללם ביצי נבלה וטיפה וביצה טמאה או
 ,סיש כס
אפרוח או דם סנתבסלס שס אחרות ודיניהם ואיסור בישול בסר בחלב
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ואיסור
אכילתו • ובכללו דין הנחל • ותערובת בשי כחלב וכל דיניו דין כל שאי
האיסורין
שנתעיבז
בהיתי
וביטולן
ופת
סל
גויס והסלקות שלבן • ומשקין-שלהן
מזיזה
דבי ניקח מסן  :מזיזה שאינו ניקח • וחלב שחלבו גוי • וגבינותשלה  :ודין
גלוי
•
ודבריס/המאוסין
•
ודבייס
האסורי׳לעשו׳בהן
סחורה
•
והכייכין שני חותמו'
ביד
גוי
דין
החשוד על דברים האסורים • ותיקון סכסי כלים הנקחיס מן הגויס
הלכות
יין
נסך
•
י
דין
כלי היין • אסורן • והכשרן  :איסור הנאה מאליליס ומתסמישי׳
ומתקמבתה • וכל דיניה ודברים האסוייס למכור לגייס עובדי ע״ז • ואיסור
משא
ומתן עמהס ביום חגם  :והתרחק מהם ככל זמן  :ושלא לרפאות מהם • דיני
רבית
איסור
לקיחתו
והחזרתו
וכל
דיניו
•
ואיסי
'
לכת בחקי סגר עוברי ע״ז • וקוס'
ומכשף •
ומנחש • וחיבר חכר ושואל אוב וידעוצי ודורש אל המתים  :וכתוב קעקע
והקפת
הראש
והשחתת
הזקן
והעברת
תער
בשאר
סגוף
הלכות
נדה ויולדת
והתרסק
בעליהן
מהן
וכל
גיהיתן
•
וכל
דיניהן
•
וסמקוה
שיאמן
לטבול
בהן
וכל
דיני
הטבילה והמקוה  :הלכות נדרים איסירן והיתין ובכללן המרת האב לכפו.
והערת
הבעל
לאשתו
וכל
דיניהן
הלכות שבועות איסורן והימין וכיבוד אב ואס
איסורקללתן והכאתןכיבודהיבומוראו ואיסורהבזותו :
תצותמלמודתורס
כיצד
וכיצדילמד האדם וילמד בנו ואיזה קורס וכל דיניהם • מצות צדקה ימ חייב כה •
נתינתה וכל דיניה מילת בניו בזמנה ופלא בזמנה בסול וכשבת ויום טוב
וכל
דיניה • מילת העבדים והגרים ודין גר הבא להתגייר ואיסור עריות בגרים
ועדותןצ
הלכות
סער
תורה  :הלכות מזוזה • איסור חרש • הלכות ערלה הרכבת
האילן
וכלאי הכיס  :וכלאי זרעים * • וכלאי בהמה וכלאי בגדים הלכות בכור
אדם
ופדיונו
ובכורי
בהמה
סמאה
וטהורה
ופדיונו
וכל
דיניהם
הלכות
סלה
ותרומות רמעסדות הלנות נדויוהיתרו הלכות אבל ובו אסיים באשר הוא סוף
כל
האדם • ובכללו ענין ביקור חולים ואס ניתן רשות לרופא לרפאות  :ואסבחכ׳
אובשכר
•
ודין
הגוסס
־
ענין
הפטירה
וענין
הקריעה
ואיזו
מתאסיןואיזו אין
מתאחקומי שמתו מוטל לפניו כחול או בשבת או ביום טוב והמשמר המת ודין
מת
בעיר ודין חתן שמפו מוטל צפניו -וענין ההספ׳על מי מספידץ וכיצד מספידין
ומתי
מספידין
ודין
המאבד עצמו לדעת והרוגי בית דין והזמן שאין מעוררין על
המת
וענק הוצאתהמת כיצד מוציאין אותו • והדבייס שהמת קונה אופן• וססללן
ציצית
בטליתו
•
וצדוק
הדין
שאומרים
עליו
ועל
מי
מבטלין
תלמוד תורם שני מתיס
איזה מהם קודם
אישואשה מי קודם מת וכלה מי קודם וענין הקבורה
כיצד קוברין
המת
:
ודין
בית
הקברות
•
ועניין
הכהניס על איזה מת מסמאין
ועל איזו
טומאה
צרירין
ליזהר
•
ודן
מת
מנוה
•
וסדר
האבלות ופל איזה
ק
קרובים
ממאכלים■ ומאימתי מתחילין האבלות ומעמדות ומושבת והברכות
סמביכין
בבית
האבל
•
ודין
ההבראה
ותוספת סמוסיפין בברכת הטוב והמטיב
ודין
ההולטן לבית הקברות וסנפאייסכבית ודברים שהאבל אסור בהן כגון מ
מלאכה
רחיצה
סיכה
נעילת
הסנדל
ותשמיש
סמטה
דברי
תורה
ושאלת
שלום
ותכבוסת וחייב־ בעטיפת הראש וכפיית האטה ואיסור הנחת תפילין
ותספורת
וגיסי
!
וממחה
ואיחוי
הקרע
ואס
יש
אבלות
מן
התורה
ומי
שלא נהג
אבלות
תוך שבעה ואס מוסר לו לצא׳מפתח ביתו וענק סכת ויום טוב וחול המועד
כיצר
נוהג בהן ופניך שמועה רחוקה וליקוט עצמות וארון העובר ממקום למקום
וראיתייפוד
לעסות
סימנים׳
לכלול
כל
פנין
במלות קצרות ולכותבו כתחילת הספר
במספר
למען היות נקל לבקש כל ענין במלו׳קצרו' ואל אלדיס היודע וישראלהוו*
ידע כי
לא
לבעבוימעלס
עשיתי
הדבר
הזה
כי
לא
עשיתי
דבר
שיהא
בו
כדי עילוי
שאיני
אלא כתלמוד הלומד מפי המלמדוכותב דבריו כדי להתלמד וכלוקט המלקם
מאחרי
הקוצרים
וכסאסף
כין
העמריס
אחת
הנה
ואחת הנה ביני חטי נקוטי בתר
לקוטי והיודע כל תעלומות יעזמי להוציא לאור נעלמות ויקרבנו לעבודתו
ויאיר עינינו במאור תורתו ויצילנו משגיאות ויראנו בתורתו
נפלאות ויזכנו בביאת הגואל ליאות ויורנו כדרכיו ונלכס
באורחותיו • כי מציון תצא תויה ודבר ה"
מירושלסכית יעקבלכו ונלכה באוד
ה ' אמן צ

' תם ונשלם הקדמת המחבר הבינו יעקב בעל הטורים
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תניא

ד*מ■
חבחת מבקרך ומצאנך וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צדתיך מלמד שנצטוה משה
וקהסכימו הפוסקי׳וכמבו התוס׳כשס ר״י
׳
כאשצויתי׳מלמ׳סנצטו
כאם צייתי מל מ שכצטו
פה
^
בהלכו׳שחיםא והנני ממרר הלכותיהן מי הראוי לשחו וכוג רוב מצדי' אצל סתימה מומחי׳סס ושוסטץ
מפה
על
פה
כהלכות
סחיטה
רפ״ב
דסולין
לכתחלה • וכתב הר״אש וסגנוני' מפרשי'
7הל׳י;ןח ״ ^,ת (דף כס )
הכל שוחטיןלכתחלה משנס
מסוס מזית להר רוב מצויים אצל סחיטה
עזה שיזחוט תי ברישחולין  ( :דב )
ומ״שכשיסכ״כ
ואת בנו ובריק הסכין וברכיהשחיט׳ובדיקיהסימני׳סקויהשחיטה מומחין הס ומוסרי' להס לכתחלס לשחוט
שידבה5אכ׳ 5גש י התו בריס חולין ודלא כהלכו׳ארן ישראל
גהמ ״ח'ה (.ע'? שכתבו דנסי׳לא ישחטו מפני שדעתן קלה בצואר וכמה שיעו׳שומטין וה׳הל׳ שחים׳ והכפוי וברכתו  :הכל אע״פ שאין ידוע נזם מומחה הוא אס לאו
על סמך שיבדקנו אחר סחיטה מסוס דאי
"נחת מ 3קרן שמ יתעלסו והפוסקי הסכימו לדעת התו שוחטין לכתחילה נשים ועבדי׳ משוחררים וכל אדם אפילו אין
ליתיה קמןסמכינן ארוב תצויי׳אצל סחיט
וחנאלן !נאחל• והאגור כתב שאף ע״פ סדע הפוסקים כן
מכירין אותוב שמוחזק לשחוט שלא יתעלפה ונם אין יודעין
בו מומסין הס וסרי׳לי׳וכן אי אסתלי ואכליה
שהוא
מומחה
ינגסל נעל מ!ם המנהג בכל גלות ישראל שלא ישחטו
ויודע
הלכות
שחיטה
שרוב
הרגילים
לשחוט הם
כלא
בדיקה
לאו
איסורא עבד וסמכינן
אןכאש'יאי־לאי^ ולעולם לא ראיתי נוהג לסחוט ולכן אין בחזקת מומחין
ומוחזקין בד״א שאינו בפנינו אז מותר לאכול ארוב הילכ׳לא ח  :יסינ' דלמ אשתלי ומיסו
לסחוט כי המכה מבטל הלב
משחיטתו וסומכין
עלהחזק׳אב׳אם הוא לפנינו צרי׳לבודקו אם אי איתיה קמן לא סמכינן ארובא ואסור,
ננלל נהמ,ז לע,יז אבותינו תורה היאעכ״ל :
ואניאומר
הוא
לאכול ער שיבדקנו עכ״ל  -ורס״י כפס
שחיטה וניגון־ היא שאס היה אומ שהיו מצו׳לסחו׳ולא הניחו'
טומחין הן הלה לא כעי׳למכדקי׳וכת הר׳ן
*יי״ייא):ר ''5ד היה אפסר לימי סהיא ראיה חך ראית לא ראינו איכס ראי ' וכתב
הכל כו ה״ר יצחק שכן דעת הח״ה ושאין דבריו נכוני ' ואפשר שזהו דעי! בעל הפטור סכתב רבי דבי
כת שהנסי׳סוחניו' לעצמן משמע שאין סוחטות לאחרים עכ״ל ודבר תימא הוא מה
אמרי רוב מצויי׳אצל סחיט מומסין הס לאו למיסר' דלכתחל׳מוסרין לו לשחוט אלא
מליילשש ע.
נת לס חילו׳יש בין סוחט לעצמו לסוחט לאסיי׳דכ״כ הכם' צרי׳לזה כמו לזה וע״ס ר״י
לעצמן לומ שאססח־איןצרי׳לבדקו וג״כ במרדכי וכהג״ה אפירי (וכ כ באגו׳וכ״ע בשאלתו׳
_ העין־ בשפיכתםד
היינו
לומי
שהן
לבדן
סוחטו׳וא״צ
שיעמוד
אחי
על
גכן
צ
ום
* ש ועבדים משוחררי׳
ס בהעלותך ) ולפי זה ט אמר דכאדו אמוראי מאוקמת דרבינ׳משו׳דרוב מצויי׳אצל
יויהיהלכ י'ש<זיו1ה פשוט הוא דטבד מסוחרר הרי הוא כישראל לכל דבריו אלא דקסיא לי מאי
איריא
סחיט
מומחי? הס לא נאדו מתחל דבריו אלא מסוף דבריו דאמר ואס סחט כודקין
,כ( א נ״^זפ היצ מסוחרר אפילו אינו מסוחרר נמי דהא כיון סמל וטבל לסס עכמ׳סייב
בבל
מצות אותו הוא תאדו ולדברי לגאוני׳הוי אפב דעק פלוגתייהו הוי אתסל' דבריו ומיהו
ורא, ..ה ״ג ,שהאשם חייבת וכיון ראשה כשרה לשחוט גס הוא כשר (וכן הימ״בס כ׳ססדעבדי'
גס אפוף דבריו פליגי במקצת לענק אי ליתיהקמן דכסייליה דלרבינאאסור
שאניסומכ -ן.ילג
סוחטי׳לכתחלה ) ;
לכ׳״ש אפי׳אין מכירין אותו שמוחזק לשחוט
סלאימעלפה ולדידן מות׳משו׳דמב מצויי׳אצל סחיט מומחין הס •' ע״ל סלא בא ר י אלא לומר
הרינ ייייסייז
ל׳
וגס
אין
מכירין
בו
שהוא
מומח׳וכו׳ביי חולין (סס )אסא דתנן הכל שוחטין ושחיטתן
שלא נפרס דהא לרוב מצויי׳ אצל סחיט מומחין הס דוקא בדיעבד דליתא אלא אף
נפר׳פריך
בגמר
הכל
כסרי׳לכתחל׳וסחיטתן כשר דימבד ואיכ׳הת׳אוקמתי טובא
לכתחלה נמי מוסרים לו לסחוט ואה״ה דמודה לסברת הגאונים דאיאיתיהקמן
סיילי׳ליה
וכ״נ
מדברי
רביכו
שלא
כתב
סברא
שלישי׳
בזה
ודלא כר״י שכתב דלדעלו
יזכםיל"
נ הרמ׳ב׳ דכל סהס מומתק כלו׳ שבקיאץ אנו בהס שיודעים הלכו׳שחיט שוחטין אע״פי שאין
ר״י א"צ לבדקוכששחט • וכתב הרסב״א שסכרתן של גאונים תורה היא ואין לזוז
פ״י
לה'
5
׳
מוחזקי׳
לנו
שלא
יתעלפו
בשע׳שסיט
מתוך
רכות
לבס
אבל
כל
שאין
אנו
בקיאי׳בו
ממנה•  :וכן הסכימו הרי״ף והרמב״ס והרא״ש ז״ל וכן הלכה :
כחוב באגור
*" י
^
^
שיודע
הלכו׳שחיט׳לא
ישחוט
ואס
סחט
_ _ _
__
סחיטתו
_
 ,״,
בודקי׳אותו _
ואס יודע הלכו׳סחיט "ו״ |י
דמסוסדסביראליה דלאסמכינןארוב מצוייסאצל סחיטהמימסץ הסאלא
ה״ס
ה
!
^
ישח,ט
כסר
והיינו
דיעבד
דמתני' ובאוקומתא בתרייתא אוקמס איפכא דהכי קתני הכל
כדליתיס קמן נהגו באשכנז שלא לסמוך על שחיטת אדם אא כ ים לו רשות לשקוט
*נמחל׳עדשישח״ט שהם מוחזקי׳ לנו שאינם ממעלפי׳
בשעת שחיטה סוחטים אטס״י שאין אצו בקיאים מחכס שבדקו
וחקרו כדיני סחיטות ושחט לפניו סלסה עופות עב ל ^  1 :נ ל
פכ ני ומס העמים כהם אס יודעים הלכות שחיטה והיינו
לכתחל
דמתניתין
אכל
כל
שאינו
מוחזק
לכו
דסחט
לפניו
שלשה
עופות
הוא
לחוש
לסאין מוחזקין וכדעת הרא ס שיתבאר
ינ,ת עז ס 'ה 6שאיני מתעלף לא יססוט ואס סחט ואמר בריא לי שלא כתעלפפי
שחיטתו כשרה בסמוך בס״ד אי כמי כדי שיראה החכס אס יודע לכוין מקום השחיטה  :ולענין
יגי 5׳  7׳אם והיינו דיטבד דמתני׳ ואמרינן בגמרא ( סס ) דהנהו אמוראי דמוקמי
למתניתין שאינם מוחזקים שלא יתעלפו כתב הרא׳ס שמתוך דברי הרי ף משמעדדיןאסד
״ !2חחיטת! כאוקמתי אחריני כאדו מהצי מרי אוקמתא דרביכא מאוקממא קתיית נאדו
משו© למומחה ולסוחזק דהיכא דאיתיה קמן צריך לבדקו וגס לשאול לו אס כתמלפה
מריעכ״ל! :הניא׳ דרוב מצויים אצל סחיטה מומחים הס ומאוקמת כתרייתא כאדו מסוס
דלעלסויי והיבא דליתיה קמן שחיטתו כפרה עב ל  :וכתב הרמב ס כפ ד דלכמחלס חייסינן
ילייינע* ה ״יי לאחייסינן וכתב הרי״ףדאיכא מאן דפסק כרכינא דבתיא הוא
ודחה
הוא
ז״ל
לעלפויי
אלא
סאס
שחט כינו לבין עצמו לא כתב שצריך לשואלו וטעמו מסוס
* 7״ ^
^ סברא זו משוס דמסקיכן בגמרא מבתר רסנ׳דחב מצוייס אצל סחיטה מומהיןהס
דטעמא דפלסויי משוס שהייה הוא וביון שזה יודע הלכות סחיטה ויאי אלו שהה לא

£ני ^ ^
להניחן

על

ומנהג

,?\1[1ל
שח'7ג7י
ורביכ'(
בדףג)
איקמ'
בתייאוקמתיבאוקמת׳קמיית׳אוקילכתחיל'
דמתני׳לומר

לפגי " כס־
לחזור
השתיט1ת ננ 3יוםפ״א< כךעשה ל׳סמ 1און״גגלחמעיאןנךעשה6נ?

"י י

עמי־מה ואזמר אותה שנה יתזזרלנ עקיפה ס׳א וקיעשה נלימיו ואס לא עשה נןא
@ ורצאמל שקיעפו עכ״ל ונ׳לגאק לתתמירקד

;אלא
5:ל
. .ונשמי1
יזיל5,שחו8

למקלסאנללאגזיענז *

:ות

שחשה

א

ד״מ

קמן חד סימן ס -פיר מהו דתימא מדהאי שחט שפי׳האי דמ שחט שפיר קמ״ל (ל )(עייןלק״;ר*מ
האי אימרמויי 6מדמי ליה אידך סמא שהה שמא •דרס * ואמרי׳ נ מ י בההן  £ךי נ את? לגר
משמיה דרכ יהודה יכפילו סחט בפנינוי י׳״ ,פעמיס ושי 1ט ^ 360רפ .:ד
פיייקא יף י׳י
ספיר ואח 'כ סחט כינו לבין ט כמו מהו דתימא מדאיד׳סחט שפי הרזי כמי שחשדי<1לי] לט־.גמ׳7לא
ספירקמ״ל  :ומיש רביכובשסבעל חיישיק לחן אם

$יה מאכילה לכו וזהו פי ' לפלפויי לא חייפיכן ורבעא הוה ס״ל דסיישי׳דלמא
יתפכעם וישהה עשיעיר והוא עבור שלש שהה כשיעור ונדחו דבריו דכיון
דנת ^ :,מי^ו־ י!  /ע כמה שה ? ואס היה מתעלפה היה אוטיה מספק ולפי זה
אפינו ט עיגן ביש שהוא רגיי־ גהתפלף אפשר שמותר לאט  .משחיטתו ומסע '
זה נס כתבו,פותקיש דין מיסרעיל
ובדשאכ;; ילא ביךה
צהתענך  !; :ו ׳־; כתבו דין מי שאינו הוא מומחה וגואלו אם נתעלפה וכתב בספר המצות בשם רבייוהעיטור כבר נתבאר :
יודע הנכות שסימה • והר ין כת׳שדעת תם שא״צ שידע כל הרינין אלא אם אומ׳על דבר זה הייתי מסת© ,סהרמ3״ם חי ^קכי זמן מחה י ^י ? 5"1ד ^ י׳אישמ^יחץ
סדי ף דבע׳־עויי גא חיישינן כלל לא ושואל הריק כיה שפיריורע עד שיאמר על האשור מןתר ומיהו לענין לשואלו וכו׳אף ע״פשה־מב״ס ק;( ) .הרתג״סכ׳
 .לכת !.נה ולק בדיעבד •
ושתיט׳
מכתב שלא יסחוטלכתחצ* אלא המוחזקגלל תה־ש
וכן דעת לכתחילה יבולי? ליתן לו לשחום על סמך שיבדקנו ןל א חיי -יי
מצעורל ^ הןצרך ז! היישפקוהאוכל
יי "  .״ .״ י זהו ציווי לסוחט
״,״״״' י ״  1״
י 1״
סרשב״א בתורת הני דלכתסל׳מושרין ה״י  .י״ ״״^ * . 1
שמא יאכלו משחיטתו בלא שי ^ ווי -גאי׳טא׳ -יכייפייורעין להזהיר לשוחט שלא יסחיט ^א ׳״ מחנהמני! אות,
 'י־'׳
׳
פעמים
״״־
לו לשחוט ומ״צ אחר כך לשואלו אס בו שאינו יורע הלכות שחיטה אפילו שחט לפנינו ד אל*־'* ״■
יץיש ,.הוא מומחה דהא פסיטא ין3ל אחריםולאנ״לאל* ^^,
י .לור1ר* .
.
נתעכפה ואפילו איתיה קמן ל
^:קיס
יפסולנותנים לו לשחוטאע״פ שאין יודעים ; ;
ומ״ט רכינו בשם סמ״ג גס המרדכי שחיט הגונה וראויה ושחט אח כ בינו לבין עצמו שחיטתו
כתב כן ברי ' חולין שאס יודע אפילו שאלו לו עשית כך וכך ומתוך תשובתו נראה ששחט כראוי אס הוא מומחה או מוחזק ואיןחיל י׳ דינכן ללי!עדין
גהלנמןה
־ןנע זכ״
פשוטן של ה״ש אף על פי שאינו יודע אין לסמוך עליו ואפילו אמר בריא לי ששחטתי יפה אבל כל מה אלא לענ ץ *. ^ ^ ,^ 1חר" ■ ססחנן; יו1ידט״
״  , ,המנהג בה
דקדוקא שחיטתו כשרה דהא חכמים ששחט■לפנינו כשך ואפילו לכתחילה יכולין ליתן לו לשחוט כיון ו:
י
ואדוני ^אבי הרא ס ? כ *
לש בדיקות שלנו לא
חילק וכו וכן היא סברת רב הזכיראלאטריכית
נמי מם יק ' לסו כמ׳מילי כהלכו׳ססיט' שאחד עומר על כביו וכלבד ש* ראה אותו מתחילתי השחיטה עד
כת ^ נו#אה 7שניח׳אנל
אלפס ככר נתבאר בסמוך :
'הילכך ס צ לידס כל דקדוקי אך שירע סופה ובעל העיטור כתב אי ירעינן מה ממיר אפילו לא איתתזק
המרדכי בפרק אלו טרי ע ן מ כסס ף , -׳ פאי טריסית אינן
לתת לב׳ח׳ל הגהות מיימוןפ״ד מה״ס מותר לשחוט לכתחילה ואי לא ירעינן בי' אי נמיר אי אל לכתחל'
חצצאל שצריך שיהא השוחט כ" מ 1דלי* לנדדןאתריה' זע 'כ
בשסשמ״ג א״צ הסיחטלידע כל חלוקי לא ישחוט ואם שחם שחיטתו כשרה וא צ לבודקו ואפילו הוא
הסייס סלדה במיעוט השימני ' וכיוצא
חיישינן ביס שמא יאכיל נבלו׳וטריפו' אי! הנודק די "
בסס וכשיסתפקבהס יחמיר אבל כיי' ־פנינו והרמב״ם חילץ נץ מומחה ומרחזק לענק ל ^ן א קן שפפפ ח ייסען ביסש:מ ידע מניין לוי ילומ' נהן ואסימגאא־ז?
היודע
זיודע הלכות שחיטה הרי זה לא ישחוט בינו לבי] עצמו בתהילהדיר
בחזקת 3פק עייפותילן
שי ״ןךו ^ססניא.שראל
לידע דשהיות מצטרפות שזהו דבר
שיהיה
עד
*
"
רבות
ואם
פעמים
וזריז
חכם
רגיל
בפני
עד שי שחוט
■ח״ ו ״־מ כ־3
א,ל
ירמה׳ ס י הר
בסרקקח ׳ מבג )ץ
ומדברי ׳ .ימי.
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 3ווה ורגיל הרבה לכן צרי׳שידע א׳תו
<נ" כ • וכ״כ בהגהת אש ירי פ״ק דחולין שחט■ נינו לכין עצמו שחיטתו מסז ולא כתב עצרי ו לשיירי מטכלית ־׳נוי״ ני!> ־ שסוגי ניני ' £ £ £ 2
וכתבו עור וציין שידע בדיקת השכין אש היאטיחון־ -ובטי שאין ידוע•אם יורע הלכות שחיטה כ " ,י״ס ונבי דני־׳ המגיד סמךלדכריו  :נ־ -־ "•! ! " "ו,
לזבישרא ואטופר ) ( ואתלת מהתא) שאס שחט בינו לבין עצמו שואלין אותו אם יודע הלכו שחיטה ן ^ יקםרו 3מצוייס 15צ 1,סחיטה יאיס מוחזק (£ח־1
הואמימסין הם המוצא בהמה^"רלני! ""י
סלא ישחוט בסכין פגומה ופשוט הוא שחיטתו כשרה ואדוני אבי הרא״ש ז״ל לא חלק אלא אם
לדנרי!
וכן ניא ' מבואר בדברי הרמ״כס בפ :־ק לפנינו בורקין אותר״ושואלין אותו םא נתעלפ׳ואם אינו לפניכוסחוטה ו :ו ' ברייתא פ״ק דחרלין דףמזי׳יטת! !
ומ״ש ומיהו לכתחלס
סנזכיד :
יכתין ליתן לו לשחוט וכו׳כבי נתבא'
בס מוך • כ ' /י ב בשפר מחזיק הבדק
שריאל מצויין
אמריבי נראין דבריו סל ר" י שמצאן זנהרייבים לקחן
■ על
בסס רב ממיס גאון שכל טבח שאילו ממנו ומצאה שהוטה אע״פ שהוא חשוד על הגנבת אינו חשו׳
כאשפה ודברי ר׳סכינא שמצאן כבית אפי׳ שאלה סהלא
יורע הלכו׳בריק אסו׳לאכול מבדיקתו
וכל שאינו מאכיל לאחריה אינו מות;־ השחיטה ן וכתב הרמב״ם דוקא שמצאה בבי׳ אבל מצאה בשו' לאסיקלא בגמרא לראין דבריר ״יצר״חנריןלמאסרדיזדיג
או באשפ שבבית אשורה וא״א ז״ל התיר אפילו באשפה שבבי'
סכין
באספה ־ סעסו ■
נ־ו״ע׳.
״
״
להאכיל את עצמו ויש לנו להכותם
יי
מתע־ין־היה
יןה׳יש^
בסן־ייר״ סח כס^ גסכען ע^
סבשו׳סאף
ולהלקות ולנדותם כל אותם השיחטי' ולא אסר אלא באשפה שבשוק וכן החשב א התיר א  #כ מצא׳אלא כאספה שבבית וכתבו התישפות ;, ££ £׳־הא
 והרשכ״א הרי שאבדו לו גדייו ה ה • :׳ ?ר״זכינדי 'נעלבאשפה
או הבודקי׳לעצמס עד שיקבלו עליהם
נגנבו דמשום דסשיד אמיכה לא חסי׳אכבילה וכן כמי לא חסדיק לי ה 3אי כו העיטור שלכט!ר
שלא לעשות עוד עד שיהיו בקיאים בכ״דז ספרי הקדש ובתלמוד ככמה
פיקיס ויודפין ה״ס וגם אס בקיאים בסירכות התלויות בריאה בלבד אסו' מומחה ובתוספות קתני בהדי׳ כגנבה לו תרנגולת ומצא * וכו ' וכ ' כ 67״ש ללענין ^ 7יי<דנ
לאכול מסחיטתן ובדיקתן עד שיהיו בקיאים בכל הטריפות שמנו חז״ל -וכתו' ז״ל• וכתב בעל העטור אייכא מ״ד דוקא אבדו אהל לא י!בדי' ^ כע ^ דכב ^ הו׳זא״נ״ילבמק ^נל
ואזקי׳ולא דייק לן מדקתלי הדיסמכ/תינגולת פסוט׳והא דקתני אבדו אירס ' למתל׳אין נמנין
עוד סס שהבא לבדוק צ׳ל בקי בע ' טיפיות שאל״כ שמא יבאו לידו והוא לא
כתב
ירע וחסם ונשא עולו מפני שהוא מאכיל טריפות לישראל עכ״ל :
דמילתא נקט ע״כ * ובפרק תלו מציאות דף כ״ד שקי לה כרוב ישיאל או ברן ' לי על המךשינלק•
גויס וטבחי ישראל ומשמע מדברי הרשב״א והי״ן דאפילו ף ן 3העי ׳ גןיס וקמ;אח.יבהנ״א
הרשב״א שנשאל על ראובן שהיה ממונה על השחיטה והבדיקה ולאחר זמן
׳^!כ ל (! ?(7כמזנטלדם
בדקוהו ונמצא שאינו יודע ויש ביד הקהל בשר מליח משחיטתו והשיב דבר
כיון דרוב מי אומו שוק ישיאל סרי סכ ר כתכו ומ ?י 1בסו ? י
ברור הוא שאין אומרים רוב מצויים אצל שחיס ' מומחי הס במי שנבדק ואינו בשוקי גוים או שמבן גויס ספור ואפש ' לפרס דבריהם איפכא דאפילי בעירשאנו• ' א־כלין
יודע וכן אין אומרים העמד דבר על חזקתו אלא במי שהוחזק מתחלתו אבל סרובס יסיאל אם רוב בני אותו השוק סיס גויס אשור דתיתי בעי רוב סעיף משחיטה6ע*$
זס איזו חזקה יש לו כדי שנאמר העמידנו על חזקתו שמא לא למד ולא ידע ורוב השוק ומ״מ פי ' ראשון ני ' יותימדלא הזכירו רוב הפיר • ' ונתב הר5ףש שאיני ייועלנו
בפ׳אלו מציאות בשם הו־א״בד דלגכי פרגיות וכיוצא 3ק הכסחטי 33 /ימ י<שי 9דסיד-יא־״מ
ולא הוחזק ולפיכך איני רואה שוס הכשר למס ששחט ולא לכלי׳שכתבשל בהם
ולא(כו׳ענ״לוקסהנין

 >0ין כאן אלא חדש ספיקא ספק אירע לו אחד מאלו או לא עכ״ל :

לא מהני רוב טבחי ישראל כי אינס שוחטים אלא בשר הנמכר במקילין

ו> ״״ש עוד רבינו אבל מי סיודעין בו שאינו יודע הלכו ' סחיטה וכו׳מימרא
ד רב יהודה אמד שמואל כריס חולין דף מ  :ומ״ש אפילו שאלו לו משית
כך וכך וכו ' כן כתבו הרא׳י׳ם והמרדני מל מימר׳דרב יהודה שהזכרתי כסמוך
וכן כתב הר״ן בסס התוספות וכ״כ כספר התרומה וין השכי ' הרשב״א ודחה
דברי החולקים על זה וטעמא דמילתא דכיון שלא היה בקי בהלכות שחיטה
אפילו היה אומי ברי לי שלא שהיתי ולא דרסתי אין לסמוך עליו דכל מילתא
דלא רמיא עליה דאיניס לאו אדפתיסיז  :ושיש אבל כל מה שסחט בפנינו
כשי פשוט במתני ' ריש חולין דאפילו חרש שוטה וקטן שסחטו ואחרי׳מימדי '
על גביהם וראו שסחטו כהוגן שחיטתן כשרה בדימב סבל לכתחלה לא יסחטו
וסובר רבי ' דהיינו דוקא בחרם סוטס וקטן אבל פקח אפילו לכתחלס שוחט
נ־׳חייס עוגררים על גניו  * :סנל
רש י :מ׳־״־י,
ינןמינמג א
)
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״
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״־
כשס
שיייפ־ק
נכנסת !)
7ש פלולנ בגזיל וכ ' נמדקדוק לשק
וחולי׳נפב,
״
1
ע ז שמי שאינו יודע ה ש אסור
לב תחלה לסחוט כאחר עומד על גביו וכ״ כ המרדכי וכתב סיש ר״ל שאפילו
קיש סוטה וקטן סוסטין לכתסלה כאס׳עומד על גביו ודחה דבריהם  :ום* ש
עוד רכינו ובלבד סיראה אותה מתתלת הססיט׳ופד סופה בפ״ק דחולין דף
י״ב אער רב נחמן אמר רב ראה אחד ששחט אס ראהו מתחלה ועד סיף מותר
לאכול משחיטתו ואם לאו אסור ואינןימנ׳לה בדידע דלא גסיר וכגון ששחט

שרי אלא ברוב ישראל וכתב רכי׳ירוחס שאם היו רוב ציידים יסיאל ססוחיןין! 3מןהז׳ד^פי׳אי( '/
מיד כסצדין מסגי לגבי פרגיו׳י ^5ונראה מדבריו שהראב״ד חולק על זס ןיאען קיין למבדלזי׳\<)
ד^!כדו לי גדייו יכייפיירי
נ״ל אלא הראב״ד יודה בזה  :וכת ^ ה ייי״ש
דרוב גנבי העיר ישראליכ הם ואזדא לטעמיה דאהא דגרסי ' בפיק בתיאלכתחלה אתרישמ
דע״א הנהו גנבי דסלקי לפומכדיתא ופתחו חביתא טוב א אמר רבא תמרא ט׳ שגומנין• לי על
סמןשינלקכלנשזן>
שרי מאי טעממב גנבי ישראל נינהו כתב דברוב גנבי העיר ישראל דוק 'ה 6
וכתבו התו׳כי פליגי כאספה שבבית ה״ס דפל יגי 3ז^ מיהאי ^ נ״יל! -
דקאמר דסרי :
כלא אשפה כדמוכח בסר אלו מציאות וכ״כ סר״ן וכתב דכתוספתא כמז מי :ח צ־תאלפגינז*ולדן
ופסק הר׳אס כר' ח מדאמי כפ' שלולהקשות!לזמ׳האין
המוכן כתבו הרס׳כאוהר״אס ז״ל "
מציאות ריח מצא גדי שחוט כין טבריה לצפורי והתירו לו משוס סשינז 0כר״ק אנו מיפכי! פמי
שייזסדי׳צהם
^ קולית
ביו של ר״י הגלילי וכן פסקו הרשב״א והר״ןז״ל ותמהו טל הר מ3״ ס שבפ״ ל
כר״י ובביאורי להרמב״ם כתבתי טעם לדבריו • ובעל העיטור ה £ץ כר״י :גולקין אות ^סון!
הבי׳
&
מהצנל?דעי׳
וישבקצת ספרי רבי׳יטעות סופר וכך צריך להגיה אחר דברי היא״ש וכן
הרפ״באהתיר אלאאם ק מצא באשפה שבשוק  :ולענין הלכסכ יןן לניני אסור 57יי״ל
סהרשב״א והרא״ש והר״ן דבתראי ניכסו מסכימין לדעת אחת הכיכ קי ט יב ןיג; י״יאש״ייהןקאי
הרש״באבת״הומ״מ בנמצא בשוקי גויס או שרוב גויס מצויים שם למוכרים?להא
וכתב
אסור אע״פ שמצאן שסוסי הסמנים אין אומרים בכיוצאכזה חיתוכ ' לכתיולהע ל0מן
דיסראל מידסידיע אע״פ שהרב בעל המיטור מתיר מן הטעם הזסאיכו מסוור שי״קירי נסזן
יליויל לאין ניין
בעיני
לריגדקי' ח״ייב׳ל

למתל!
דאין יייסרין לו
כראוי* כתבמזרי
אנז שיוט
•דנרוכתנטלה התקנ!

 %׳

הלכות שחיטה א

ד״ם

ויודע הלכות סחיטה כין אינו יודע לעולס 6ינוכ5ומן ^ ו״כ גמל עומד על גביו

פ״אמח מ*״סנמ בפיני עכ״לוה^ 3ר5ןיה לדבריו ורכינו כתב דברי סרשב״ >5בסי׳ קי״ח :
וזרע

מוייחהליכ׳למ״הש

דףב׳הכלשוחסין

ברי׳חולין

סחימשומעוכו׳משנה

ושחיטתיכשרהחוץ ר  6ט לל 1כן למה ליה לרב הוג ל  6וקומ

י| מא אמ י ' מחרש שוטה וקטן סמא יקלקלו שחיטתן וכולם שסחטו ואחרים רוסים סותם
מן,מי^ל '-,את ~! שחיטתן כשרה ותנןבפ״ק דתרומו׳ דףמ״ו חרש סדבי־ו כו חכמים בכ״מ
ר : ,( 10גליי; סר/יכו לא שומע ולכו מדבר -וגבישוטה
בפ״קדחגיגה

תניא

מומי .זקה ! ע־־״ל׳

היוכ׳

סוטה

איזהו

הקבמ׳והמקרע
 1י׳
י אשנד
והלן כבי ' י 1 ,
חי ,יחידיבליל ' 1
ח;.
הם;"ח
יזי ן
?הבוד־ןים
שאמ .יודג },כ סת כסותו איתמר רב הונא חמר עד
חל׳שי אג׳לה ע״ק סיהו כולן בכת אחתר' יוחנן אמר אפי'
לתוציןשאיןנהטרי׳ באחת מהן ואוקימנ׳פלוגתייהו בדעבי'
סטית

למפרעמהששי זטן דרך שטות אכל אי לא עביד דרך
/
!
ן ),
כבר (גם ח נ י ,
צה״יר ס ;צ 0,אפי עביר כונהו נא מחזקינן ליה כסוס
אמיע

לאלם

דהלכה כר

ומשמע

בלמי׳ שנשחי־יילת וכ״פ

יוחנן

הר״אש

בריש

הונא

לגבי רב

מדברי

חולין וכן נר

׳י רגד;' גן 'נשת; (1הימ״נס בפ״ט מהלכות עדות ונראה
/ \/
/
נתדז היתרואוקי
ש(ת ׳,כח  ,חיד ; ,מדבריו שה דה ; י ד דברי לאו דוק שלא
היהי(ד־ ג .ה״ה לעושה דב־ מן
עתה
עללאמסבתש!  ,ושיבוש• דעת בכלל

טירוף
וטעמו

הדכרי׳בדרך
סוטים יחשב

ה י 1נ*א ס ' "' 7י 1אכתוב בטור אכן העזר סי׳קכ״א כס״ד:
׳,
/
^
ני ע!
שהביא
ותנילו תו בה ןי יסניגה לויוהו הופה זה

עשירי

כהגה

כסגדול עומד עג גכיו וכ כ

בפירוש כריס חולין דאס אין גדול עומד על גביו סחיטתו פסולה צע״ג דמומחה
ויודיע לאמן ידיו וכ״נ מדברי הרסב א בספר  ,טו ת1ך* * :עגה׳ה (ג״ס )לכ״ל
והר׳אס כת בריס השאלתית להגיח הא׳ז

באשפה שבשוק  :חרש שאינו שומע ואינו מדבר יד ושוטה
היוצא יהירי בלילה או מקרע כסותו או לן בבית הקברות או
מאיר מה שגותנין לו אפילו באחת מאלו אם עוש' אותו דרך
שטות נקר׳ שוטח וקטן שאינו יורע לאמן יריו לשחוט אין שוחט
לכתחילה אפילו אחרים רואק אותו ובדיעבד כשרה אם אחרים
עומרי׳על גפיו ואין מוסרין להם לכתחיל׳ לשחוט כשאין אחרים
עומרים על גביו אפי' אם רוצה להשליכו לכלבים וחרש המרבר
ואינו שומע אע״פ שמדבר לכתחילה לא ישחוט מפני שאינו
שימע חברנה ואס שחט אפי׳ בינו לבין עצמו שחיטתו כשרהנוז
והשומע ואינו מדבר אם הוא מומח׳שוחט אפי׳לכתחיל׳ אם אחר
מברך וקטן מומחה ויודע לאמן את ידיו לשחוט לא ישחוט
לכתחלה בינו לבין עצמו ואם שחט שחיטתו כשרה ואם גדול
עומר על גביו שוחט אפי׳לכתחילה ושיכור שהגיע לשכרותו של
לוט דינו כשוטה ואם לא הגיע לשכרותו של לוט שוחט  .אפילו
לכתחילה

סולי׳וקק דמתכי'
סוחט
שאינו
לכתחילה אפילו
בסגדול עומד על

ראיה מעיק לעסקים
ומע״ב לכתובות ללא
מהימנינן לקטנים אלא
בדרבנן :

גביו היינו בקטן סלא הגיע לחיכוך
וחיכוך דסחיטה היינו שיודע לאמן את
ידיו אכל קטן מומחה ויודע לאמן את
ידיו סוחט לכתחלה כיסגדול עומד על
גביו כדאיתא בסוכה קטן היודע לסחוס
מותר לאכול משחיטתו ולשון מותר
משמע חףלכתחלה עכ״ל ומדברי רבינו
נראה שדקד ' דברי הרא״ס סכת דחינוך
דסחיסה היינו אימון ידים ומשמ׳רבהכי
סגי לסחוט לכתהלה בגדול עומד ע׳ג

מיי ו) בטי;ת עומדי ' ע״ג היינו כשאינו יודע לאמן ידיו לסחוט אכל אס יודע לאמן ' ידיו
יומ 1נ
וכתוב באגור וכן
״ ! *'־ ^הל מוסרי׳לולכתחלה לסחוט כמו שיתבאר בסמוך כס״ד :
נוהגי ' באשכנז שלא להניח קטן לשחוט אפילו אחרים עומדים על גביו אמכם
נכליקת
כל הבשר ששחט בשא׳מקומו׳ראיתי מקילי׳בזה ותמהתי עכ״ל  :ואני אומר שאין מקו׳לתמיהתו
למפרע בכל הכלים
העלים שמה שנוהגים למסור לקטן לסחוט ואחר עומד ע״ג היינו כשיודע לאמן את ידיו
אסורים
וס״ש רבינו ואין מוסרין להם לכתחלה לסחוט
׳תשךדא ^ דאז ודאי שרי לדברי הכל :
דא,ומא>יא וכו׳אפילו אס מצה להשליכו לכלבים בריס חולין אמתני׳ דקתכי חון מחס״ו שמא

ואח״כ כתב אכל קטן מומח ויודע לאמן
ידיו וכולי מסמע דתרתי בע י /ומיישב
דהא ודאי באימון ידי ' סגי לסחוט
לכתחילה כאח׳ עומד ע״ג והא דנקט בסוף דבריו מומחה לדיוקא נקטי׳
דכסהוא מומחה בעי ' לכתחלה עומד ע״ג אבל בדיעב אפי׳אץ אחר עומד על
גביו סחיטתו כסרוע״ס דרך זו יס לפרס ההיא דלולב הגזול היודע לסחוט אפי'
אינו יודע הלכות סחיט ' כפר״שי ומיהו בכלל זה בקי בהלכות סחיטה וכ״ס הוא
וכי אמ׳רב הונא בסגדול עומד ע״ג בין לבקי בין לסאינו בקי קאי ולא כחד גוונ'
קאילתמיהודלסאינו בקי ודפי אס אינו עומד ע״ג סחיטתו פסולה דלא עדיף
מגדול ולבקי דוקא לכתקלה הוא דבפינ׳גדול עומד ע״ג אכל בדיעבד סחיטתו

יקלקלו

א׳לזכר

עלשחיטה  0׳ ,כ״ כ
שם ס

יתןתל -י׳ט

נמי שהיה לו

המאבד מה

חוקה יקל קלו

שנותנים לו :
מוסרין לו

דהכ׳דאין

את

והטן

שחיטתן

אפי '

לסחוט

דייק

אחרי'

בגמ ; דף יב ) שמא

קלקלו לא

קתכי

אלא

שמא

מובאכג -יןשנט 5זאת אומרת אין מוסרין להם .חולין לכתחל ' ופר״שי ואפי׳מאיס אותם אחרי '
נלא׳ק-מחנםא  2והקשו התוס׳דהא מוכולן שסחטו שמעינן דוקא בדיעב ' ופר״ת דאין מוסרין להם
להרש \א^ חולין אפי׳להסליק לכלבים דילמא אתי למיכל מסחיטתן שיטעו לומר כסר היא
^1
י( ) ! בע״קלחזלי! מתוך סמוסרי׳להס לשחוט וכ״כ הרא״ס ז״ל  :וחרש המדבר ואינו שומע וכי'
שסע״גרישהפיק לכתחלהלא יסחוטוכו׳ז״להר״אס בריס חולין כתב הרמ""בס מומחה שנשתתק
משמעדטי־ג״׳לריי והוא מבין ושומע סוחט לכתחלה וכן מי סאינרסומע ה"ז שוחט בנשתתק כתב
^מ׳^ א7ע 'אמ| שוחט לכתחלה אבל באינו שומע כתב הרי זה סוחט ולא כתב לכתחלה לפי שאינו
3איש:ר ,ןורי 3שומע הברכה אלן לו לסחוס לכתחלה כדתכן כריש תרומות חרס המדבר ואינו
מפרץ שאני שתיט׳ שומע לא יתרום ואס תרם תרומתו תממ והכי אמרי׳בפ״ב דברכו' דככל המצות
לי 'מ א \מ הז חון מק״ס אע״פ שלא השמיע לאזנו יצא ורוקא בדיעבד עכ״ל ואע״פ שהרמ״בס
הסוה נשתתק לאינו שומע סכ״כ וכן מי שאינו שומע וכי ה־י׳כי דנשתתק שוחט
א
7מכ ״׳ע־חדזמ״א לכתחלהה״ה לאינו שומע ועוד דה 'ז סוחט שכתב כאינו שומע לכתחלה משמע
משמע כדברי ר״י! י״ל דהיינו מדין תורת סחיט׳אבל מסעם הברכה יש חילוק ביניהם ובעל העיטור
ודע סכתו׳בהגה'
יגכ״ 3ח יי׳יםי כ"כ ודחה דברי האומר דמדבוא״כו שומע סוחט לכתחלה :
בפ״ק
כדתכן
לברך
יכול
יסחוטלכתחלה מפני שאינו
א״ז דאלם לח
לעניו!י אסירי בסס
בשוחטא זאמ
למ־י׳(םל
1
'/
/ 1 ,
.
! .
אלא
,מ  ,,רלאח ,.׳ אנל דפיו פות האלם והפרדס לא יתיומו ואס תרמו תרומתן תיומ ומפר בירו משום
נשאר שוחט  .לא ברכ׳ואס אחר העומד ע״ג יכול לברך על סחיט ' אבל שנים ששוחסין אהד מכרך
קאמר יע״ם לק על שניהם מיסו איני יודע אס ה״ה אלס יוצא בברכת אחר כששכי/סוחטיס הואיל
ואין אלס עצמו יכול לברך עכ״ל • וק״ל על הראש כיון דגמר מתרומה לאינו
ה'״א
שומע דלא ישסוט לכתחל׳אמאי לא גמי מיכה לכסתתק כמי דלא יסחוט לכתחלה
לענמו ואינו מיא׳ וכדמס ' בירוס ' טממא דאלט לא יתרום וי"ל דטעמא דהר״אש דמתני׳דתתמו' לא
לתכססגריןשייזף מניתקכת׳אבל אה"כ שאס בירך לו אחר כיון שהוא שומע לכתחילה כמי תורם :
6לםי כשר כת"מ׳ וכתוב עוד בהגהת אסירי בסס א״ז דחרס המדבר ואינו סומ׳אע״ג דגמיהלכו '
סחיטה ומוחזק דשחיט ספיר לא אכלינן מסחיטתיה עכ״ל • ותמהני דהא תניא
מלין נאמנות "!-א

בפ״ק

דחגיגה דבין מדבר ואינו שומע בין שומע ואינו מדבר הרי הן כפקחין לכל

דבריהם  :וקטן מומחה ויודע לאמן ידיו וכו׳כסוף פרק לולב הגזול ( דף מב )
ישיריז :
נ^
(יא ) יע״ל סיייז תניא קסךהיודעלשחוט מותר .לאכול משחיטתו אמר רב הוכא והוא שגדול עומד
עלחימ א ה^י! על גביו ופירש רש״י היודע לשחוט לאמן ידיו לסחיטה אע/׳ פ שאינו בקי כהלכות
אס ^ ר ^ שראל סחיטה מותר לאכול משחיטתו כדמע ' רב הונא והוא שגדול עומד פ״גוראה סלא
חעעם חתיכה שהה ושלא דרס וכתבו התוספות משמע מפירש רס״י דאס אינו יודע לאמץ ידיו
לישי 1יייףי ילףי לסחיטה אע״פ שראהו גדול מתחלה ועד סוף שלא שהה ושלא .דרס אסור לאכול
"^ 2ר ^׳א״ש משחיטתו וכ״נ מדברי סמ״ג וספר התרומה והר״ן הקשה למתלי יודע לשחוט הא
ע״ק לת(לין'  7ע״נ

ק>קנ״ב :
(יי■ ) ינ׳שי״ן־
דה׳׳ק י"

תנן

וכולם

שסחטו

ואחרים

רואים

אותם

שחיטתן

כשרה

וי״ל

דהפס

דיפבד ולא

לכתחילה והכא כיון שיודע לאמן ידיו לשחוט אפי׳לכתחלה • ומשמע דבין מומחה

בת□ בעל

לדפתרביכו :

כשרהכנ״ל

העיטור

דקטן הוי עד י״ג

ויום

ושכור שהגיע לסכהתו סל לוט דינו כסוטה
וי״ב ויום אחד לנקבה ופסוט:
הרמב״ס בפר׳י׳מהלכות סחיטה כתב שכור שנתבלבלס דעתו שחיטתו פסולה
וכתב הרא״ש בריס חולין ומסתבר׳דמיירי בסהגיע לסכמתו סל נוט וכ״כ בעל
העיטו׳וטעמס מדאמר כריש פרק הדר ( דף סה )שכור מקחו מקח וסו כללו סל
דבר הרי הוא כפקח לכל דבריו ומסיק התם דהיינו דוק בשלח הגיע לשכרותו
של לוט • כתב הרמב״ס כפרק הנזכר דסכור שהגיע לסכמתו סל לוט שסחט
בפני יודע ורא׳שסח׳כהוגן סחיטתו כשרה ופשוט הוא דלא גרע מסוטה  :ומ״ש
רבינו שאס לא הגיע לשכרותו סל לוט סוחט אפי' לכתחילה כ״כ בעל העיטור
ויליף לה מהא דפכיא הרי .הוא כפקח לכל דבריו וכ"כ סרסב״א בספר ת״ה :
והכל בו כתב בסס בטל התרומות דסכור לא יסחוט מפני ששחיטתודרס׳
והגהות מיימון כתבו בפרק ג' בסס סמ״ג שכתב בסס רב יהודאי גאון שאדם
וסובא לא יסחוס
המשתכר אסור לסחוט כי רוב דרהות הן מחמת שכיות :
לכתחילה וכו׳מסנה כריש חולין (דףיג) הסומא ססחט סחיטתו כשרה :
וערום ללמשחוס לכתחילה וכו׳נלמד מדין תממות שנתבארלעיל  :כתב
רכי׳ימחס הטילו הקהל חרס שלא ישחוט אלא טבח ידוע ושחט אחר יש אומרי'
ששחיטתו אסורה דדמי לחשוד לאותו דבר כך כתב י׳דוד הכהן בתשובה וכ כ
הרא״ס בתשובה כלל שביעי  :כתב הרש״בא שנשאל בטבח ישראל ששחט
עשרה בהמות לקצב גוי ובא ישראל לקנות מאחת מהן ואמר לו הטבח לא
תקנה ממכה כי לא סחטתיה אני והיו סס עדיס ואמרו בפנינו שסטת אותה
והשיב אמרי ' שהוא נאמן במגו דאי בעי אמר טריפה מצאתי׳וכחתכהסירכה
או בסכין פגומה סחטתי ומה שאמר לא סחטתי עילה מצא כדי שלא יקכיטו
הגוי וסמקצ׳חכמי ההר אמרו שאינו נאמןבמגו דמגו במקו׳עדיס לא אמ!־י'
גס אני דעתי כחכמי ההר ויותר היה ראוי לכס לומר שיהיה נאמן לפי סלא
סחטה אלא החליד או דרס או שהה סכל שנכפל בשחיטה איכה קרויה שחיטה
ומ״מ כיון שטוען לא

סחטתי׳

ופומד

בדבורו סלא שחטה כלל

מסוס מגו אינו

כאמן דמגו כמקום עדיס הוא ומיהו לדידיה אסירא דהא שרה אנפשי חתיכה
דאיסור עכ״לזכתב הר״ס בר צמח טבח שעשה סי׳בראס הכבש הסחוט שיהיה
כרא׳סהות טריס ' והיה או׳שהו׳טריפ׳ואח״כ אמר שכשר היה ולא עסה כן אלא
כדי שלא יקחו אותו וישא ' לו ליקח ממנו כסר כיון שנתן אמתל׳לדבריו כאמן
כההיא דאסה שקפצו עליה סכסיס סאינס מהוגני ' :כתב מהר״יק בסרס קל״ג
על סוחט שהעי׳עליו עד א׳ששח׳ סלא כהוגן והו׳מכחי־שו דבר פשוט הוא שאץ
עד אח ' נאמן סיכא שהלה אינו שותק אלא מכחיסו והעד עצמי מותר לאכול
משחיטתו

מכאן

ולהבא

סאפי׳יהי׳״אמת שלא שחט

עכשיו יפה

כדברי

העד

מ״מ

אין מוחלט לפסול עולמי בשביל כך ומ״מ הכל לפי מה שהוא אדס שאס אות
סוחט

א 7כי
נ' סי׳ י  /משמע דא״נ לגדזין

היכילר׳מא״ש ת״ה ה״ה דשמכי׳עליו ששתטרונאשל סי/לרלנהמנדין א״שחכמיס קיאינם מיניאים לבר שא• מ מתוקן מתחתיליהס אנל מלנרי נעל הלכות נר׳שנריןלבדזק כסימני] עכ׳לזכתשו׳ הרא״ש כלל
רלנהיינויי׳א״שח״הזדאינלקעכ׳להרא׳״שוכ׳לאן׳הרא״של״ק  !:א לאי לא כדק וחתן המאראי שנחתן 1לאי( כללמינד' אבל  6יי 1נללמינ7׳ןהש( חטלית' קויןלמינדקי׳ ו 7איני -ין
שחטהרוגלןהנמימה״שהזאשנריכיןלבדזקנסימנים והואיל (
אם
נח״הסי׳ל״השסכתנארוכל לינישוטה ( -.טל ) בהג״אפ׳ק לחולין נ׳ א׳ז דאין א׳יכול לנרן לאחר פשמזט אא״כ גס התברן שוחט הואי' והיא יממן אינו יכול לברן עכ׳ל
למיבדק דייא גרע תאית׳קמן דנריןלמיבדקיי׳ללע׳הרא״ש וכן כ״ל [ יד ) עיין
?זהו שלא כדברי ינינו( :טז ) נכ״ה בא״ז ה״ש וכת' שםדיש מתייין כקטן שהולן לשנת י* נ ולא השלימ׳ור׳י!?! אמר לאין לחלק בין קטן לקטן ןכ"כ ג״י נשס נ*ה  ( :כ׳עדניודעלאמ | יליואע״פ שאינו מומחה סוחט לכתחילה והא דנקט רכינז והי -איש
אחריסעע״נאבלכשאחרים עע״נא״ג מומחה! כ" נמתיר"שי ׳פ לולב הגזול במרדכי ריש חוליןהביא הלכות א״י לקטן לא ישח! ט על שיהא ק י״ח שנה וכתבלנסזףדחימרא נעלייאהוא ולא נהיני
<קטןמ< מחז חשוסלאז בדיעבד כאמן אפי' בלא
ק • ןנהג׳ה אלפסי בלעיס חלש וראיתי כמה ביעלי הוראה שמחמירי׳שלא להרשות לשום אדם לשחוט עד שימלאו לי י׳ח שנה כדברי הלכות א״יואולימשוס לבקעהמנאו וגיללו בה גדר לכמה דרדקיישכשמרשין אותולשחוט נינולנין יענמובפתזיג
אמנם
אדסעלשיהאבןי׳חשנהגמוריםלאזגבראגרלעתהזאולאיקצקלשתיעתועכ״ל נ
משנים הללו שמקילין הם נשחיטות ולכך החמיר! שלא להרשות שוס

הלכות שחיטה

דיט

שוחט כבי נכשל ' בדבר הבדיקה אילדידי הווצייתי היו מעבירים אותו סחס דמטרח לא טרח אלא שלאחר הסחיטה נזדמן לו זו שסינן בדוקה
אודילמא (י*ז ) כמגנא״ז
לגמרי כיון שיש רגלים לדבר עכ״ל :
כיון דסכין בדוק'יוצל) ה מתחת ידו חזקה מעיקר' כמי בידו היתה־ובה -שחט ונןןליהאלשחיטתס!מא
ב
שחיטת כפרי כבילה מפכה פ״ק
דסולין ( דףיג ) ומ״ש אפי׳אחריס
יס להכריע כלשון זה האחרון
מדאמרי׳לעיל ה'ד אי דאיתיהלסכין־
לפדיק,רכ^שר ^ ^
רות
מאים אותו פשוס הוא עמה שיתבאר בסמוך ואמרי׳בגמרא ,ומיהו בשעה צו בפתיס .שלא .היה לו פנאי ללכת לדך־כו ולמצה אחרת׳ בשוק,ליקס מימי! אלל אי לא
אבל כשהיה לרפכאי גדול יום אוייומיס .ראהמא;רו 'מימי?
( שם ) דשחיטת ככרי או ישראל משומד
שריא בהכא' דלא אמריכן סתם מחשב׳ לכתחילה י ' וסומא לאיישחוב לכתתיל׳אא״כ אחר עומרלע ! גביר בזה וראי לא כסמוך על :דבריו סלל ק־• אפייצדיעבדפסול
הדענתנותנת״אלאש יש• .להכזמ י ר 3דבר עכ
לושאהפושקי
נכרי לעבודה זרה צצ״כ הוא מין כלו׳
וערום ל! א ישחוט ^ כתחילה מפני שאינו יכוללברך :
"!
לתיזלקי •
ישראל או גוי האדוק .במ״ז  -וכתב בעל
ענ 5־:
(א ) אמנם
'3
נכרי נבלה אפי׳אחרים רואים אוהו וכתבי
העיטור והכי מילי■ בדלא שמעיניה
כתב :רכיכרירוחם יש מי־ שכתב־ נמר7ניובהד׳ו
הרמי״ס אפי׳ הוא קטן־ ואפילו אינו עוברי
דחשיבאבל שמעיניה אסור ; בהכאה
*
שכיון שבדק לו הסכין קודם ריפ ^ חגלין7לא
ע״ז כגון גר תושב־
משומרי אוכל נבלות לתאבון ישראל! בורק־ שחיטה שאין .צריך .לבודהו אקר הססיע ׳ אמרי׳7׳מ א׳ש
והשוחט לגוי אף על גב דשמעינן לגו
דחשיב מותר בהנאה וכ״כ הרש״בא סכין ונותן לו ואו מותר לאכול
משחיטתדאפילו אסיישחוט ביגר והגאוכיס כתבו שלכתחילה׳ צריך לבדקו .אפיל! נליענד
בת׳ ה וכן פשוט בפרק ב׳דחוליןוכתכו לבין .עצמו ואפי׳ אמלא יאכל הוא ממנה תחילה :וכת' הרשב״א .ג^'כ אחר שחיסה וכן עיקר עכ״ל • וכעל
שתיטמיפסולה
רבינו כסי׳דאומ״ש בש׳הרמב״סאפי' אפילו אס איןא יודעיפיאם יורע הלכות שחיטה ודוקא שבודק
העיטור כתב בדק קד איןצריך׳ .לבדוק־ (נ) !מטעם זה
ליתן ;לו בלא
בדיקה לע סמך
סחיטס וכן ־
וכןנר5ן ה־• פפסס
■ .דבר
א׳נ לנמל
אחי
הוא קטן ואפי׳ אינו עובד ע״ז שס בפ׳ הסכין תחילה אבל י
אין 11
,
,
שיבדקנו6אחר
סר שסימה
מסשט
,־:.-,
 :לן׳נ
לנמק ,אחר
ד׳וכ״כ בס״תה וזה לשון הרמ״בס ככרי אחריו דחיישיקשמא ישכח־ולא יבדקט ובלאבךי ק ה תחילה או סוסק יס ןכן ממ6ר כךברי ?רשג״׳ן:
הסימנים
ל/ייאישקע
־מ
שסחט אע״פ ששסע בפני ישרא׳בסכין .בסוף• אסור אפי׳ אם ישראל עע״ג כתב הרשב״א שחט בינו לביןשכתב בת״ה ח״לישיצל
■ משומדלצכול
יפה ואפי׳הי קטן .סחיטתו נביל׳ולוקה .עצמו ולא ידענו באיז' סטן שחט ויש עמו סכיןיפה ושאינו יפה ככלות לתאבון ששחט כיכרלבין עצמו
על אכילתה מן התורה שכאמוקרא
לך ואומ׳ '.שכיפה שחט נאמן ואפילו אם נמצאת כשר שחוטה רירו למה אין חוששין שמ׳כפגם ; בעורוהו׳
ואכלת מזבחו מאח שהזהיר שמאי אכ
מזבחו אתה למד שזבסו אסור וצינו־ אם,יש טבחים מקולים ישראל נאמן לומר מן השחוטה
לקחתי נצקלומר שלא נפגם לפי שצכו
דומ לישראל שאינו יודע הלכו׳שחיטה ואפי׳אם יש כידו עוף שאינו׳נמכר במקולים אמ-יש
אנשי׳מומחי׳מעמידים אותו כחזקתו שלא כפגם כל
י?
י
י
ן
 .זמן שלא ראינוהו נפגם והבהמה שחוט
וגדר גדול גדרו בדב ' שאפי׳גוי שאינו עמו במרינה נאמן לומר ישראל
מומחה וכשר שחט לי שאינו יפה לפניך שהרי לא ראינו בו שוס
עובד פ״ז שחיטתו נבילה ור״י פי׳משו׳ מנית ההיתר ואוכל איסורכ• ומשומר אוכל נבלות להכעיס כתב
ריעות ואפילו שחט ק׳בהמו׳ כבדיקה
דכתיב וזנחת ואכלת אותו סהולדכר־ הרשב״א שאין מוסרין לו בתחילה לשחוט אפי׳אם ישראל עומד
הראשונ׳דילו שמעמידין לעולם סכין
זביחה אכול מזבחו׳ .:
משופד אוכל על גביו ואם שחט כדיעכד כשר על ידי בדיקת סכין תחילה או על חזקתו עד שנדע .שגפנה עצל
נבילות לתיאבון ישראל .בודק סכין סוף וא׳יא ז״ל כתב שדינו כגוי• משומר לאחר משאר עבירו׳שוחט
ובתל עודי וכן הדין לבדיקת
אפילו׳
סימנים .שלאחר שחיטה שכל
ונותן לו וכו׳ מימרא דרבא בריש
חולין ( דף ג ) וטעמא משוס דמאסר דאינו אוסלנכילות אלא לתיאבון כיון ' השוחט כראוי הוא שוחט־ובודק כסימנים קודם שיעור שהיה וחזקה על זה בדק
סהי׳לו סכין בדוק לא שביק התיר׳ואכיל איסור :׳ ומ׳יט ואסי׳אס לא יאכל כראוי כשאר השוחפיס שאינו מניח ההית ואוכל האיסו׳עכ״ל וכתבו רבינו ירוחם
הוא ממנו תחל׳כ״כ התום והר״צס; שם ופשו׳הוא דלא אמרי׳בגמשנרי׳הסוחע■ בשמו :
כתוב בספר אהל מועד משומד לתיאבון שסחט אפי׳נסבעסססט
לאכול ממנו כדי שנדע שהוא כשר אלא בכותי קודם שגזרו עליהם דליתלהו
כסכין יפה אינו נאמן שהרי הוא חשוד על השבועה לגבי אותו דבר מפניסהוא
ולפני עו׳לא תתןמכשו׳אכל ישרא׳אע״פ .סאוכ׳נבילו׳לתאבוןחייס אלפני עור :־ מושבע ועומד מהר סיני וכ״כ הרשב״א עכ״ל וכן כרא׳ מתסובתיהרא״ש שכתבתי
וכתבו התוספו ' והר״אש דבל א .בדיקת סכין לא מהכי אפי׳אס ישראל יוצא בסוף סימן שקידם זה צ כתב הרסכ״א סחט בינו לבין־פצמו ולא ידענו באת־
ונכנס כדמהני לכותי קודם שגזרו עליהם משוס דכותי מייתת לפי שיודע שאיך סכין שחס ויש עמו סכין .יפה ושאינהיפה וכו׳עד שאינו מניח ההיתר ואוכ׳איסור
ישראל סומך עליו וירא שמא יבדוק הסכין .אחריו הילכך נזהר מלשחוט כסכין הכל בספר ת״הוכת׳עוד עלזה ואעיא׳י שאינו טורח לתקן הסכין מ״מ טורח הוא
פגום אבל ישראל משומד לא מירתתכי הוא סבו׳שלא יבדקו אחריו לפי שמחזיק אנל הבקי לשחוט למה הדכתדומה לחמנןשל -עוברי עבירה שמותר לאחרפסס
עצמו בישראל ודקדקו כן מהגמר׳  :וכתב הרשב״א אפילו אס אין יודעים
מפני שהן מחליפין * .ומשומד אוכל!
אם יודע הלכות שחיטה וכולי ז״ל .בספר ת״ה הארוך יש לדקדק הואיל וקיימא לן
כבלותלהבעיס כתב :ררסכ״א .ס אין * ( הג ה׳הנ׳ה )' ינמג רבינר ירזיזש לכדיםאלי
יוב מצויים5ונל ססיע׳מומיזין הס)5ץ נפפוך על סזקוו_ 5וף במשומד_ לתילזנון
מוסרין לו ניומלס לשסו׳ יכו׳ז״ל נת״ה
אס לאו ומסתכרא דאפילו במשומד לתאבון סומכים על חזקה זו דכל המצוייס׳
משומד אוכל נבילות להכעיס יראה לי ממי נא ועז ' היום בעיר נשר שתועה נ' נ נזל נמן
אצל סחיטה סתמא אמרו ועוד דהא לא אמר רב צפי וגס אביי ורכא מומחה כלל' שאין מוסרין לו לשחוט לכתחלהיואפי׳
בשרננילהעדכאןלשונו4
לא בישראל משומד ולא בכות י וכו' אלא סהרמב״ס כתב ישראל משומד לעביר׳ באחרים רואים אותו ועומדים על גנו־
מן העבירות שהוא מומחה הרי זה סוחט לכתחלה ונראה מדבריו דדוקא מומחה
ובאמת שהדעת נוטה לזה דכל שאוכל לתיאבון ואינו טורח יש לחוש שמא איכר
מומחה ולתאבה הוא סוחט ואוכל אלא כשאינו משומד לאותו דבר אע״פ שהוא
משומד לעבירה אחת מהעבירות אינו נראה אלא ודאי הרי הוא גבי שחיט׳כשאר
שראל הכשרים וכל שסוחט חזקת מומחה ואפשר שגס הרב לא נתכוין לומר׳
שיודעים בו שיודע לומר הלכות סחיטה אלא לומר ששוחט כישראל סכל ׳שהוא
מומחה כישראל שוחט וגס זה כא׳מהס וזה קרוב יותר דאפילו לגבי נשי׳ועכדיס
כ״כ עכ״ל• אבל הר״ן כתב דאמ״ג דמכסרינן משומד אוכל נכילו׳לתיאכון בבודק
סכין ונותן לו דוקאדידפינן שיודע הלכות סחיטה הא לאו הכי אפילודיעבד
סחיטתו פסולה דליכא למימר ביה רוב מצויים אצל שחיטה מומסין הס • וכ״כ
?מרדכי בסס ר״י  :ומ״ש ודוקא שבודק הסכין תקלה אב׳ אין ליתן לו לכתחילה
על סמך שיבדקנו אח״כ וכו׳ זה ל ' הרשב״א בת״ה ויש לדקדק מפני מס הצריכו
לבדוק סכין וליתן לו ישחוט ויבדוק סכין אחריו שהרי לדעת הגאונים ראה אחד
סשחט ולא ידעינן אי גמיר אי איתיה קמן צריכץ למבדקיה ואפילו הכי מוסרין
לו לכתחילה ובתר הכי בדקיק ליה וי״ל שאני הכאדאי עבי ולא בדק הסכין
אחריו אסורה והלכך איכא למיחש דלמא משתלי ואכול בלא בדיקה עכ״ל  :ומ״ש
ובלא בדיקה תחלה או סוף אסור אפילו ישראל פומד ע״ג שם כגמרא אמרו אס
לא בדק לו ישראל הסכין והלך ושחט אי דאיתיה לסכין לבדקיה השת׳ואידליתיס
לסכין כי אחריס מצין אותו מאי הוי דילמא בסכין פגומה סחט :
כתב
?רסב״צ בחידושי חולין היכאדשחט כינו לבין עצמוולא בדקנו לוסכץ צם ישנו
לסכין בודקים אותו ואס נמצאת סכינו יפה מותר לאכול משחיטתו ואס לאו או
^<־ אב י הסכין אסור לאכול משחיטתו דמיסרח לא טרח ודילמא בסכין פגומ׳סס '
קלא סיס לדקדק כזה היכאדנמצאת סכינו יפה אס צריכין אנו לדעת באמת
שבסכין זה שנמצאת בידו עכשיו באותה סכין הוא ששחט אס לאו ובודאי משמע
שאס באנו כגמר סחיטה או שהיו לפניו ג׳וד׳בהמות סחוטות ומדיין הוא סוחט
והולך כיון שהוא מתעסק עדיין כשחיטה וסכינו בידו מימר אמרי׳דבודאי כסכין
זו שבידו שחט האחיות אכל אס כבר יש שעה שגמר לשחוט ואכושואלים אותו
במה שסט והרצה לנו סכינו ונמצאת יפס לא נסמוך עליו כי שמא בסכין פגומה

מפני שהוא ממין לקלקל ולנבל ושמא לא יתנו לב הדואים למה סהוא עושה
במה שנתנו כין ידיו דמשומדיזה כל שהוא מנבל ואוכל להכעיס כ״ססינבל
להאכיל לאחרי׳ויש מורים בדבר זה להקל ואס סחט ואסרי׳רואי ' אותו שחיטתו
כשרה ואינו כנכרי דמשומד לדבר אחד אינוימסומד לכל התורה כולה והוא
שבדקו סכין ונתנו לו או שבדקו סכין אחריו ונמצא יפה עכ״ל • ובתור הבית
הארוך הביא ראיה לדבריו • ובקצת :ספרי רבינו כתוב כשר על ידי בדיקת
הסכין תקלה וסוף וטעות סופר הוא וצריך להגיה תחלה או סוף  •:ומה
שכתב רכינו בשם הרא״ש שדינו כנכרי כ״כ בריש חולין בשם ר״י דכירן שאינו
חושש לזבוח הוי כנכרי דאינו בר זביחה ואסור לאכול משחיטתו אפילו בדק
סכין ונתן לו ואפילוישדאל עומד על גביו וכן מסתכרעכ״ל וכן דעת בעל
העיטור למאחר שתלה הטעם באינו חושש לזבוח נר שהוא סובר סכל שאוכל
נבילות שלא לתיאבון מיקרי משומד להכעיס • אכל הר״ן כתב שאם אוכל
שלא לתיאבון מיהו אינו להכעיס בעי בדיקת סכין וגס כן צריך לעמוד עליו
מתחלה ועד
סוףואסלאעמד סחיטתופסולה
סמאסההסמא דרס אבל
הוא כגוי :
משומד ׳להכעיס ־׳ י
אפילו ילדבר ׳אחדי י
הרי ׳
משומד
לאחד משאר מבירות שוחט בינו לבין עצמו ואינו צריך אפילו
בדיקת הסכין"בריש חולין ( דף ה ) אסיקנא דמשומד לדבר א׳
לא הוי משומד לכל התורה כולה חון ממשומד לנסך את היין ולחלל שבתות
בפרהסיא וכתב רבעו ירוחם דה״ה למסמר סבתו ואינו פוכד עבודה זרה
כנכרי ־•  .וכתב הר״אש כריש חולין אס
והוא משומד לשאר כל * ״,
התורה _ ׳.
שדינו —
אינו משומד לאכול כבילות אלא לדבר אחד לא כעי בדיקת סכץדדוקצ
משומד לאותו דבר דדש כיה הוא דאמ׳רבא דבעי בדיקת סכין והרמב״ס כתב
לישראל משומד לאחד מן העבירות צריך לבדוק לו סכין ואפשר דסכר כיון
דחזיכן סלתאותו עוכר סל אחת מן העבירות שבתורה חיישינן דפקרשלא
לטרוח לקיים שוס מנוה כהלכתה ונקט רבא משומ ' לאכול כבילות לאשמועיכן
לשרי לאכול משחיטתו על ידי בדיקת הסכין ולא אמרינןכיון דדשביה
כהיתירא דמי ליה עכ״ל • ודע דדוקא במשומד לעבירה אחת הוא דמצריך
הרמ״בס בדיקת סכין אבל מי שהוא פסול לעדות כעבירה מן העבירות של
2

א

ב חייה

הלכות שחיטה

דש

בגד

(ג ) ? הלאפ׳ק
לחו לין דנפרהשיא תורה אינו צריך לבדוק לו סכין וכ״כ הוא ז״ל בפי ' * והחילוק סכין משומד אפי׳משהו בוסט דהא טעמ׳קאמ׳מפציסנעש׳כה מעפה טריס׳ביד נכרי עכ״ל:
ליןקאי ו1אאתיל!ל לפסול לעדות דמסומד היינו שמועד לעבור על המצוס ככל עת שצריך ופרק ג
שחיטת חולין אין צריכ׳כוונה לפיכך אפי׳לא כיון לסחוט אלא מתעסגן
"/־ .מ אג{ פ׳ ז אפי' פולה מעל צונזרו ופסול לעדות הוי אף על פי שצוינו מועד לעבור על אותה
פעלמלהתוך 6ו שזרק סכין לנועצ׳בכותל ושחטכהלכתו כסר׳
 65עבד רק ע פס
א' ע׳ו אשורלשחו' מצוה אלא שעבר עליה סעסאחת ומיהו נראה לי שאם הול* פסול לעדות מפני בפ״ק דחולין (דף יב ) אהא דתכן וכולם ששחטו ואחרי׳מאי׳אותס סחיטתןכשרס
שאכל
נבילה
אף
על
פי
שאינו
מועד
אמרי׳בגמ מאן תנא דלל* בעינן כווני
פד 'שאמ? םנמרדני
רישיזילין כריב ח׳ל לכך כיון שחשוד לאותו דבר הוא צריך
דתני
אפי׳בינו
לבין
עצמו
ואין
צריך
אפי׳בדיקת
הסכין
תחלה
אן
סי
ף
לשחיטה
אמר
רבא ר כתן היא,
?אף אש 'פנל ע׳ז לבדו' לו סכין וזה לשון הרס״בא כתור
זעירא׳דמן חברי׳ 'זרק
פ׳א או חילל שנת הבית ומסתברא דמשומד לדבר אחד והרמכ״ם ז״ל הצריך ג״כ בדיקת סכין וה״מ לעואר עכירר׳חוץמע" /
אושעי׳
וחילול שבת בפרהסיאנ אכל מומר לאחד מאלו הויכגהגמוד סכין
סכין צנועכ
בכות׳ והצכה
והלכה ו<וסחטה
למעצ בכות
אש איני מפקיר כיון שאינו משומד לכל התורה וגס לא
כדרכ׳ר׳נתן מכשיר וחכמים מוסלין
וכותי
האידנא
דינו
כגוי
וצדוקי
עצמזלפק!׳לפשוע לשחיטה אלא לאחד משאר העבירות
וכייתוסי
כתב
הרמב׳ים
שחיטתו
הוא
תני
לה והוא אמר לה הלכה כרבי
בפרהסיא
אין
^
אסור׳ואם שח׳כפנינו מותר׳ שאינם כגוי
שחיטתו אסורה
אלא שאין נאמנין לום׳ נתן וטעמא דר נתן מדגלי רחמנא
בדיעבד ובו׳דפ׳ש *מוסרץ ל  ,לכמחילה ל שקוט בימ ל
בץ לא קלקלנו והרשב א כתב אם שחט כינו לבין עצמו אפילו אם דמתעסק בקדשים פסולדכתיב וסחע
זכ׳ה שסכע( ׳ול 5
בעא׳ו מו׳ו מ׳ב עצמו ואפילו כלא בדיקת סכין/5ב ל חותך כזית כשר ונותן לו אסורה שכל מציה שאינה כתובה
אפכן הבקר עד שתהא סחיטה לסם
הרמב
ם
כתב
אותה' זע׳לס׳ע
שבודקין סכין ונותנין בתורה אפילו החזיקו בו אין שמבין כה עליהם התחיל אחר בן בקר מכל׳ך־חולחסרי ולא בעי כוונ:
לו
■ ולא
ידעתי
סעס
לדבריו
עד
כאן
מהפסולין
לשחוט
ונמר
י-׳א דיש חולקי-׳ינזה
ישראל
לע
ידו
אוהישראל
שהתחיל
ימ׳ש
והוא
שראה
שלא החליד וכר
ןעו' כ' ר׳ירוחס לשוט * וכבר נתבאר טעם לדבריו ונמר הפסול על ירו פסולה צד״א שהתחיל הפסול כרכר
שעושהואס מצא הנוצה חתוכ׳ ודאי
לאס הוא משמר
בפסקי הרא״ש שכתבתי בסמוך:
שבעו וארב בעונד כפרק קמא דחולין משמע דמשומד אותה נכילה כנון בושט או ברובה של קנה איל התחיל כחצילא החליד כפ'
השוחט (דףלא) רב׳הו©
ע׳זוהואי משומד
לערלות דינו כמשומ לעביר קנה ונמר הישראל לע ידו כשרה היה הישראל והפסול אוחזין בדיק ליה גירא לרבי יוכה בר תחליפא
לשאר כל העירה;
כסכין
אחר
ושותטין פסולה ואצ״ל אם כל אחר סכינו בירו
כולה שדינומיעכו' :א ' ואס הוא ערל שמתו אחיו מחמת
ושחט בה עופא בהדידפרחודילמא
ג (א ) .וכתב מילה דינו כישראל גמור וכתבו רכיכו מבעיא אם אין שחיטת הישראל כשרה אלאע׳ילצירו ףהפסו ^עביד ח לדה חזינן גיסידמיפימי *
אלא אפיולן• שחט כ ל אחד רובו ש 1,סימ< פסו 1,ה׳ .
וכתב הרש בא והוא הדין כסמוצ סער
נא׳זבהיש שחטה ירוחם והיינו בשגס עכשיו שהוא גדול
ק׳?> עסול
אנחתואמת_ ;של מניח למול מיראתו פן ימות גס הוא ג
שחיטת חולין אין -לריבה כיוג׳ לפיכך אפיי׳^א כיי!
כאחיו אבל אס אין סס יראה ואפי׳הכי
לשחוט אלא מתעסק כעלמא לחתוך
אוכיגלו סל !5נכוונה בלל
משומד לערלות :.
אינו מל הוה ליה . .
שזרק
סכין
לנועצה
ככותל
ושחטה
כהלכתו
כשרה
והוא שראחוהלך ושחש נשיה 6נל נבלהמפגעס
1מ״ש
רבינו וה״מ לשאר
עבירות שלאהחליד הסכין כין סימן לסימן או תחת העור ואם
מצאפסולה מש־ה כסיקהשיסט ( דף לבז)
לזיז
מע״ז וחילול שבת
כפרהסי׳ הנוצה חתוכה ודאי לא החליד ואפי׳הפיל הסכין בידו או
ברגלונפלה סכין וסחט בה אף על פיששחטם
אבל משומד לאחד מאלו הוי כגו• גמו
־ *־*
חולין ( 1דף ד )  7. :שלא ככוונה כלל והלך ושחט כשרה אבל נפלה מעצמה פסול' כדרכה פסולה שנאמר וזבחואכל' מם
מבואר בריס
דבעיקשיבאמכח גבראח )
וכן אם היה
הסכין מונח
^
)
כחיקו או שאתה זובח אתה אוכל ואמרינן בגמר'
חשובות הרסב״א בדיני
משומד
לענין סחיטה אכתוב בידו ונפל׳מידו או מחיקו שלא בכוונ׳כנפלה מעצמ׳דמירפסרל?׳ ; טעמא דנפלה הא הפילה הואכשרה
ד
השוחט לשם ע״ז הרי זה זכחי מתים ואסור׳ כהגאה ואף על גב ד א מימין מאן תנאדלא
כסימן קי״ט ושס אכתוב ג״כ תשובת
אפילו
לא
חישב
כשעתבעינ כוונה
לשחיטוכואמרעדרכא רבי נתן
הרי״כש בזה :
וכותיהאידנא דינו
היא דתני אושעי
הלכה כרבי
כגוי הכי אסיקנא בפ׳ק דחולין ( דף ו)
י
י
נתן  :וכתב הרא״ם טעמא מפלה הא
לא זזו משס עד שעשאוס כגרם גמורים :
הפילה
הוא
כשרה
ואף
על
גב
דלא
מכוין
לשוס
חתיכה
אלא
שנתכוון להפילה
{צדוקיוביתוסי כתב הרמ״בס סחיטתו אסורה ואם שחט בפנינו מומר קרינן ביה וזבחת ואכלת כיון שכיון להפילה ועל ידי אותה נפילהסחטה
וכולי בערק ד כתב כן וזה לשון הרפב״א כתורת הבית צדוקי אבל אס נפלה סכין מידו בלא כוונה הוי כמו אס היתה מונחת על הקורם
וכיתוסי אס הוא מומחה שחיטתו כשרה והוא שישראל עומד ע״ג ואפילו יוצא והפילתה הרוח דלא קרינן ביה וזנחת כיון שלא נתכוין לסוס דבר לטעמ5ן
*נכנס עד כאן לשונו • ויש לתמוה כיון שישראל עומד ע״ג מה צורך שיהיה דרבי כתן דל ^כעי כוונה כלל בחולין מדגלי רחמנא דמתעסק פסול בקדשים
מומחה ואפשר דטעמא משוס דשרי ' אפילו בישראל יוצא ונכנס ואס אינו ואף לחמיכ<%א בעי כוונה דהא לא כתיב וחתכת מיהו בלא כוונת סוס דבר
כזומחה דילמא שהי ודרים ולא ידע שזו אסור׳ליסראל דמירתת שיכנס ישראל  6ס מדכתינ וזבחת דהוי לכל הפחות כמו ועשית וצריך להתכוין לשוסדבר
*יראהו ואסי׳ביסראל עומד פ״גאיכא למיחש דלמא שהי ודריס ולאואדעתא
מעשס • ובעכין אחר לא מיקרי כח גברא :
דישראל העומד על גביו ואיהו לא ידע שזה אסור לישראל דליזדהר :
0־ 1סכתבוכן אס היה הסכין מונח בחיקו או כידו ונפלה מידו או מחיקו
שלא
בכוונה
כנפלה
מעצמה
ומ׳ש הרש״בא דאסילו ישראל יוצא ונכנס מותר למד כן ממה שאמרו
דמי ופסולה ז״ל הרס״בא בתורת הבית
כגמרא בריש חולין (דף ז ) גבי כותים קודם שגזרו עליהם :
היה
סכין
מונח
לובידו או בחיקו ונפלה מידו הורו הראשונים זכרוכס לביכס
<מ׳ש רבינו בשם הרס״בא שאס סחט בינו לבין עצמו אכיי׳אס
חומך
כזית
סהריזהכנפלה מן הגג עצמו והרי זו פסולה ואף סל סי שיש לכו לדון ולהקל
בסר ונותן לו אסורה וכו ' כת״ה כ״כ וסיים בה ואף על
פי
שהחזיקו
סומעין
להם
שאמרו
להחמיר
כשל
תורה
עד
כאן לשונו ובתורת הכית האמך
כמצות השחיט' משוס דדרסה חלדה הגרמה ועיקור לא כתיבי וכל דלא כתיבא
האריך בטעמו של דבר :
7זף על^ גב דאתזוק לא סמכינן עלייהו דהא לגבי כותים פלוגתא דרבי שמעון ד
השוחט
לשס אלילים הרי זה זבחי מתים ואסורה בהנאה ואפילו
 .בן גמליאל ורבנן הוא וקי״ל כרבנן דאמרי הכי[ ע"כ :
לא חישב בשעת השחיטה לעבודה זרה אלא חישב
התחיל אחד מהפסוליס לסחוט וגמר ישראל על ידו וכו׳עד סוף הסיען בשעת סחיטה לזרוק דמה וכו׳ • בפרקהשוחט ( דףלט ) איפליגור״י
הכל לשון ת״ה הקצר אלא שסוף הדברים מבוארים יותר בת״ה ור״ל בשוחט ;את הבהמה לזרוק דמה לעבודה זרה ולהקטיר חלבה לעבודס
וז״ל היו שנים אוחזי׳כסכין ושוחטים ואחד מהם פסול שחיטתן פסולס שהרי זרה ופירש רש״י אס סחטה לסם מבודה זרם שהיה כדעתו לעובדה בשחיטם
כעשת הסחיטה גס ע״י הפסול ואכ״ל בשני בני אדם ושני סכיני׳ ואחד מהם זו דברי הכל אסורה דהא זבחי מתים הוא אלא כשלא היה מתכוץ להיותשחיסם
פסול לשחיטה ואכ״ל כשאין הכשר שחיטה במעשה הכשר לבדו אלא בצירוף זו עבודה לעבודה זרה אלא שחטה לעצמו על מנת שיעבוד העבודה זרם
הפסול אלא אפי׳שסט זס רוב הסימן בפני עצמו וזה רוב הסימן בפגי עצמו עד בזריקת דמה או בהקטר חלבה ואיתמר עלה כגמרא ( סס ) ת״כ דר״י
באן לשונו* ובארוך למדה מדתק בפ״בדתולין ( דף לט מ ) הסוחט לסם הריס השוחט את,הבהמה לזרוק דמה לעבודה זרה ולהקטיר חלבה לעבודה זים
הרי אלו זבחי מתיס
לשס גבעות וכולי סחיטתו פסולה שניס אותזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד
מכל אלו ואחד לשס דבר כשר סחיטתו פסולס וסכין אחד דנקט
משמ׳דלרכותא
ומה
שכתב
שחטה
סתם
ואחר כך חישב לזרוק דמה וכו׳ ה״ז ספק שם
בקטידל״ע כשני סכינים דכששוסט זה אין בכחו כת ישראל
מעורב
בו
אלא
בבריתא
סחטה
ואחר
כך
חישב
עליה זה היה מעסהבקסרי
ולא
אמרו
בה
לא
אפי׳בסכין אחד דכת יש׳כשר מעורב בו פסולה עכ״ל והרב מהר״י ן׳ חביב ז״ל
איסור ולא היתר וטעמא משוס דאיכא למיער הוכית
בביאורו השי׳דברי רכי׳לדע׳אחרת ונסל׳ממנו מפני שלא ראה דבריהרש״בא:
סופו
על
תחלתו
וכי
שחט
בההוא
מחשבה
שחט •
וכתב יבינו ירוחם
<תחלת הדברים שכתב התחיל אחד מהפסוליס לשחוט וגמר ישראל
על
אס שחטה ואתר כך חישב כלומר שזרק דמה לעבודה זרס אסור והבהמה
ידו וכו׳למדס בארוך מדגרסינן בפ״ק דחולין יתיב רבי אבא מותרת בהנאה דלא אמרינן הוכיח סוסו על תחלתו כך פשוט ומוכח בפ״ב
אחוריה דרככהנא וכולי אמי רבא שפיר קרי עליה נכרי נכרי בשלמא התס דחולין וכן בתוספתא בפי׳ואס סחטה ואחר כך זרק דמה עד כאן לפונו:
מדה״ל לישראל למגער כולה ולא סחיט וכו׳אלמא בין שסחט נכרי בקנה חציו ויש לתמוה עליו דסתס חישב עליה משמע דבמחשבה בלבד מיירי אף על
וגערוישראל וכץ ששחט ישראל במקום שלם שבקנה ופגע כחתך שחתך נכרי פי שלא זרק ומהתוספתא אין כאן הכרע דאיכא למימר דכי היכי דלא
כשרה ודוקא בקנה אבל בוסט כל שהתחיל ככרי או שגמרו פסולה והילכך אס אמרו כה לא איסור ולא התיר בחישב אסר כך ה״ה כזרק אחר כך ועוד
התחיל לשחוט בוסט אסורה ואפילו אינה לשחיטה אלא לבסוף דגרסיכן בפיק יש לתמוה עליו למה כתב שהבהמה מותרת בהנאה דפסטא דבריתא
משוחט הכל מודים היכא דסחט בה סימן אחד נכרי וסימן אחד ישראל פסולה וגמר משמעדאס איתא דהוו אמרי בה איסור הוו אסרי לה בהנאה משום
טהרי נעשה בה מעסה טריפה כיד נכרי וסי׳א׳בידנכרי דקאמ'ילאו דוקא
אלא? 1סי מתינו דהוכיח סופועל תתלתו
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 .י'והשמא

הלכות שחיטה

ד״מ

וסשתאדלאאמרו כס לרן איסור ולא הימר מידי
ספיקאדאיסורהנאהלאכפקא  :בסמוך :
השוחטלשס סריס וגכטות לסם חמה ולמה וכו • ,בפרק השוחט (א ) מנהרין
ישראלששחט בהמתו של גוי אפילו חישב
הגר
לע״ז
כשרה
סס
דף
לח
דף
לט
תכן
הפוסט
לשס הריס לסם גבעות לסם ימיה לסם נהרות לשםמדכרמ!
ס״פף׳חיי " ^י
יפלוגחא דתכאי במתני ' ואיפסיקא הלכתא 3גמ ' כרכי יוסי דאמר אין המחשבה סחיטתו פסולה ובגעראד ף מ סס ל ה אי זז 3חי מתיס ל א ורמינהי הסוחט ל שס לנאכילה אס1ר
קס״ר
בולכת אלא אחר השוחט ומשמע בגמ דאפי ' שמענו הגר רוצה לזרוק דמה של זו בריס לשם גבעות לסוס נהמת לסוס מדברות לשוס חמה ולבנה לשוס ככבים(אפי׳״חע
ומזלות לשוס מיכאל השר הגדול לשוםחנל; לשםהרי©
לפ״ז או להקטיר חלבה לע״ז ה״ז כשרה
סילשול קטן הרי אלו זבחי מתים אמר ינפכזיןלרפיאי;
קו פסק הרם" בא בת״ה :
וכדש
השחיטה
לאלילים אלא חישב כשעת שחיטה י! זרוק דמה או
*אס חישב ישראל שיזרוק
 £ניי ל״קה5ן ד5ן מר  -,*,ך  .ה 3ןך ׳ןמראסורהנאכיל׳דכל
סגרלעבי־דה להסטי' חלבה לאלילי׳הרי זה זבחי מתי׳שחט סתם ואחייב חישב
לגדאדהר וערם י מתני דאמר להי־ פתסיא באכילה
ז רס כתכ הרס"3א דטסול ה 3׳ס כת״ס לזרוק דמה או להקטיר חלבה לאלילים הרי זה ספק זבחי מתים
דמחובלאמיקריע״זואפ״האסו׳משוס
לליכאלמימ׳לעני!
יטטמ ימפיס
לי,הכפליגת 7ר״י ישראל ששחט בהמתו של גוי אפילו חישב הגוי לאלילים
כשר׳
דמיחזי כעובד ע״ז • וכתב הר״אש ור״י איסלל אכילה אין
ייב,םוספ בהמה לזמ ?^י ,
ואם חישב הישראל שיזרוק הגוי לאלילייכתב הרשב״א דפסול׳
פירס

 3ימיירג ^ ראמ׳אל* סםח י״ז  1״י

ישראל ששחט בהמת חברו

עלדעמ ^ יוקדמהרק ״ .ינף 0ל מ
לע״ז ומשמע לי ודאי דפסולה מק ׳לאן
למימרא דאינה אסורה בהנא׳דהא
קתכי
בה בכייתא שכתבתי בסמוך הרי
אלו
־וכחי מתים :
ישראלששחט
בהמת
חבירו לע״ז לא אפר׳וכושס לזמר׳י  3הוכ ׳
•הית בהמת חבית רבוצה לפני ע״ז כיין

לאלילים לא אסרה שודאי לא כיון

לאוסרו אלא לצערו אכל אם היא של שניהם כתב הרמלים

־ששחט בה סי ^ ז 6אסרה ס.בר

.,כ י

שאוסר גם חלק חבית וא א ז ל כתב שאפילו אם הוא שותפו
אינו אוסר שאיגו מכוין אלא לצער שותפו  :ואם ישרא׳ א משומד
שוחט בהמה אחרת או שהתרו בו כישראל וקבל התראה אז
וראי כיון לאסור ואסור'  :השוחט לשם הרים 3וגבעות לשם חמה
ולבנה כוכבים ומזלות ימים ונהרות אין לו רקתקרוב׳ע״א לאסו'
בהנאה אבל שחיטתו פסולה ופרי׳י אפילו אם מכות לעובדם
ולהרמ״בם

םא

מכוין לעובדם הוי

תקרובת ע״ז ואם

אינו מכוין

'ד^ מרעו ^ ( 6ךר י יוהנן
16ע פ ם^ מיו לעובדם אלא לרפואה וכיוצא בזה בדברי הבאי שחיטתו פסולה
המשתחו' לבהמת חברו לא אסרה עפה
ומותרת
בהנאה
:
שחט
לשם
רש
של
הר
או
לשם
שר אחד משאר

דמסוכר מי ק רי ע״ז

^ ך ׳)י אדס אלסר דש׳ש

תקרובפו5וסור • וסרמ״בס רפב בפ" נ אסר! 5־* ** 1א
מה שחיטה השוחט לשס הריס לשס6רילהלהליכאלל
גבעות לשס ימיס לשם נהרות לססלא כשחסה אלא
מדברות אע״ס שלא נתכרן לפ 3ד ן ^ל $ן ילינה
מאלי׳עכ׳ל ג
ליפ ^ יניוי׳־מ מיגי  :י  150: 651ייייי ' ^ " ל־י״לא?
הגר הרי שחיטתו פסולה אבל אס שחטלא היה פריןכללם
למס מזל היס או מזל ההר או לככביס
סלןהשלחשלההיא
ומזלות וכיוצ ' בהס הרי זו אסור בהנאס ברייתא
להשלחי*
ככ ל ת ק רובת ע״ז עכ״,ז  .ןרןשמע

בשנת כל* על רב

דהסוחט לשס מזל היסאו מזל קהי וכי #י ^ש ^הי׳ 5ה׳
אע״פ שלא נתכוון לעבד׳קאמי
דאסורמלי!לה :
בהנאה וכמ״ש רבי׳ לדעתו דהא סיפ( £ב)
נעשל׳הרשנ׳א
דומידריס־איירי מס רישא אע״ס של 5ן סי׳ שמיה ללקא

•בה מעשה אסרה רב כתמן ור״ע ורב
,
,
ן
!
ן
יצחקאמרי אקאדס אוס י ד * ־ ס * ני
הדברי׳ביןששח׳לשםמיכאשרתדולביןלשםשרשל
*לו • ופסקו הפוסקים כמותם מ שום
קטןשכים ףה זה זבחי מתים ואסורה כהנאה לל י דוקא
נתנוון לפגד׳ רי 5ז 6ןפיפ 15נע'נהכ'
מיירי אך מ״ש רבינו לדעתו דשוח׳לסת
דסוגץ דגמר ' כותייהו וכתב הר״ן
מיסו לעובדו ולהר״מבם אפילו לא נתכוון לעובדו :
ח %כתב דאפילולדידהודוקא
במעשה השוחט
הריס לשם גבעות וכו' אס מכרן לעבד'
ווטא הוא דאין אדס אוס׳דבר שאינו שלו אבל במעשה רבה אסור אכל רש״י כתב  .הוי תקרובת ע״ז אינו מוכרח דא״כ הכי ה״לל אס לא נתכוון לעבדס וכו' פסולס
דאפי׳בעעשה רבה איןאדס אוסר ופשטא דסוגיין רהטא כוותי׳עכ״ל וגס הר 'אש דאז הוה משמע ספיר דמשום דלא נתכוון לעבדם אינה אלא פסולה אבל את
כתב דמסתבר כפירס״י ♦ וכן כתב הרש״בא בת' ה ־ ואיתמר עלה בגמ ' ת״ש נתכוון לעבדם אסורה בהנא׳נמי הויא אבל הסת׳דכתב לישנא דאע״פ משמע
׳שכיס אוחזים בסכין וסוחטין א ' לשס א ' מכל אלו וא׳ לסס דבר כשר שחיטתו דשניהם שויס דכין בזה ובין בזה פסולה הוא דהוי׳ולא אסוד׳ורבינו סבור דה״ע
׳פסולה סב״ע דאית ליה שותפות בגויה ת״ס המטמא והמדמע והמגסך בשוגג אצ״ל אס נתכוון לעבדם דאז אסורה בהנאה .כמי הויא אלא אע״פ שלא נתכוון
־פטור במזיד חייב ה״נ דאית ליה שותפו בגויה כתנאי נכרי סניס ' יינו של ישראל לעבדם וכו' פסולה מיסא הויא ודעת הרש״נא כך היא שכתב־בת״ה הא-י־וך ה 5ן
סלא בפני ע״ז אסרו ר״י בן בתירא ור״י בן בבא מתירין אותו שיכול לומר לו לא דאמ ' להר הא דאמר לגדא דהר טעמא לאו משו׳דהר לאו־ע״ז׳ הוא דהא אמרינן
בל הימכך שתאסור ייני לאצסי ור״נ ור״ע ורב יצחק אמרי אפי ' למ״ד אדס אוסר בע״ז דעובדי הריס בסייף והרמ״בס פי׳דסעמא דהכא בשאינו סוחט לפס הרדבר שאינו סלו ה״מ נכרי אבל ישראל לצעורי׳קא מכוון כלומר לצעוריה לחברים כדי לעבוד אותו ולכוונת ע״ז אלא במתכוין לרפוא ' בעלמא ולהבאי והילכך פיון
ואץ דעתו לע״ז והדר אותביה ממתכיתין דב ' אוחזין כסכין ושוחטים וכו שהוא לא נתנוון לע״ז ואף אלו נתכוון לפ״ז לא היה ההר בעצמו נאסר בע" !
יממתניתין
דהמטמאוהמדמעוהמכסךוכו ' אוקימנא בישראל משומד וכתבי אינו נר ' לגמרי כשוחט לע״זוהילכך די לנו לפסול שחיטתו מדרבנן ולאסור
הר"ל)ש וז״ל ומסיק דמילתייהודרב הונאופולא כתק ולא בר״י בן בתירא ור״י באכיל׳אכל בשוחט לגדא דהר כיון דאלו סחט ממש לסמןלכרוב ' פ״ז הס נעשית
בן בבא אבל מילתייהוידר״ע ור״נ ורב יצחק אתיא אפילו כת״ק ודוקא נכרי הוא ע״ו הסת ' נמי דססט לסמן שלא לשם פ״ז אלא לרפואה בעלמאאסור׳רלדרבינן
?־אוסר דבר שאיכו שלו אבל ישראל לצעורי* קא מצוין ואין אוסר ואפילו אית ליה
אפילו בהנאה כזבחי מתיס ויפה פירש עכ״ל • וצ״פ בת״ה הקצר וז׳ל הסוחע
שותפות בגויה כיון .דאינוננפכדן לאסודאלא לצער חבימיעכ״ל פסק כמסקנא לסס הריס וכו ' אס שחט לשס א ' מכל אלו ע״ד לעבוד אות כדרך סשוחטין לשת
דאוקימנא להנך מתנייתא ביסחאל משומד למשמע האאס אינו משומד אע״ג
ע״ו ה״ז זבחי מתיס ואסורה אפ״פ סאין־ההריס נאסרי׳ בפ״ז הרי הן כעסי׳פ״ו
דאית ליה שותפות בגדה פרי דלא נתיוץ אלא לצעי את חבירו • אבל הרמ״בס והשוחט לסמן כשוחט לע״ז והמסתחו ' להס צמשתחוה לע״ז שחט לסיס א ' מכל
כתב בפ״ב מה״שב׳אותזי׳בסכץ ישוססקא ' מתבוין לשס דבר שהשוחט לו סחיטתו
אלוסלאלססעבודסאלא לכוונת רפואה כהללר המתעסקין בדברי הבאי
•אסור והשני לא היתה לו כוונה כלל ואפי ' נתכוון לשס דבר המותרלהתכוין לר סחיטתו פסולה מדבריהם ומותרת בהכאה עכי׳ל  :ומ* ש רבינודסוחט לשת
בז פסולה וכן אם שחטהז אחר זה ונתכוין אחמהס לסס דבר הפסול פסול בד״א חמה ולבנם ככנים ומזלות הוי כשוחט לשם הריס וכו׳ דסחיטתו פסולה בלחוד
ן ל
שלשול
מתכוון

בשהי׳לו בס שותפות אבל אם אץ לו בה שותפות אינה אסור שאץ אדס מישראל הוא דהוי ' ולא אסורה בהנאה לא משמע הכי בגמרא דבמתניתי" דקתניי
 ,אוסר דבר שאינו סלו שאץ כוונתו אלא לצערו • ויש לתמוה למה פסק כאוקמתא סחיטתו פסולה לא נקט חמה ולמה ככבים ומזלות ובבריתא דקתני אסורם
קמייתא ושבק אוקמתא בתרימא  :ד״לסהיאז״ל מפרש כמר שפרש״י־אהא
בהנאה קתני לסו וכ״נ מפשט דברי הרמ״בס ז״ל לכאורה אהל הדשב״א בת״ת
דאוקימנא בישראל משומד וה״ה דמצי לאוקגמה כדאית ליה שותפות בגויה כתב כדברי רכינו • וכן כראיה מדברי רבינוירוחם וכ״כ התוססו׳גני' הא דקאמר־
תדאוקמוה אינהו לעיל השתא מיהאכיץ־דאתיא
להסדנכייאסר מוקמיילה הא דאמר להר אע״גדלאחשיבאלוה לאסור התקרובת מ״מ עובדו בסייף דאף
ב'לכרי ואליבאדת״ק ואע״פ סהקשו עלירסתוספי׳ א״סאמאי חזר והקשה קושיות
ע״גדלאמיקרי אלוה שהרי מחובר הוא משוס דגלירחמנא בעוני מזלוי*
שכבר תירץ ומפני כ״כרנראה דא״עגדאית ליהסותפו׳כגויה אבמייאיכאלמימר דמתחייב כדכתי' וראית את השמש וגומר ואע״פ שמחוברץ בגלגל הרקיע והא
לצע,יריה קא מכוץ י״ל לדעת רפ״י והרמ״בס1״ל דלא חזר והקשה קושיות שכבר
דקתני לשם חמה ולבנה דהוי זבחי׳ מתיה היינו לגדייהושהס תלושים המנהיגי'
הקסגז אלא לנלויי דהסת׳דאמרי דנכדי אוסר דבר סאץ סלו איפשילפרוצי מך
אותה כדאמרינן במדרש י״ב מלאכים מנהיגיה את החמה עכ״ל • ולפיהז צ״ל
קושיי בגווה אתרינ׳דהייפודנוקילהוביסרא׳משומד וזהבמ !*אר בדברי רפ״י -ואץ
דמתניתיץ דקתני לסם הריס וגבעות שחיטתו פסולה ה״הלשס חמה ולבנה
להקישו׳א׳ב אמאי אוקי להו בישרא׳משומד צוקמינהיבנכדי דאיכ׳למימר דמתני׳ ככבי ' ומזלות ותנא וסייד ובריתא דקתני לסם חמה ולבנה וכו ' הרי אלו זבחי
דכמטמא והמדמע וכו ' סוגג סטור מזיד חייב קשיתי׳ דאי בנכרי מאי פטור
מתיס היינו דוק ' בשוחט לסם גדא דידהו דומיא דהריס וגבעו ' דקתניבהדייהו
ומאי חייב אפוי ככרי מי ציית לדיני ישראל אלא בישראל .משומד היא דא״פג
ואוקימכאלהובשוחט לססגדאדידהו ו
כחבהרשב״א שנשאל לע מקולות
למשומד הוא איעשדדהדר ביה ובעי־למיצת דיכא וכיון לסאי איקמת׳ דישראל ישמעאלים שאינם מניחי' לטבח ישראל לסחוט אא״כ יהפוך פניו כנגד המזרח
משומד אינה מוכרחת לדעתם ן״ל דשסיר הוו מתר־צי מתניימא בתירוצא קמא
הנקרא בלשונם אל קיבלא כמנהג חק־ותיהס והסיב שאינו דומה לשוחט לסס
ולא אתא למימר  .אלא דהשמא איפשלתרוציכסו בגוונא אערינא נקיטי כתימצא הריס רהתס השוחט עצמו מתכוין לכך אבל הכא זה מחש ' חה עובד לא אמרי'
קמא לחומרא ועוד ד לתירוצא בתר קשיא מתני׳דהמעמ' וסמדמע יכו׳דהא סתת ולשוחט לתוך ימי' נמי לא דמיא דשאני התם דכיון דאיכא דסחטי לבבואה
ישראל משומד לא ציית דיכא  :ומתני ' רב ' אוחזץבסכץ וכר נמיקשיא דקפכי איכא מ שמראה וה״ה לשוחט למוך הגומא אבל שופט ומחזיר פניו לאח הרוסות
ואחד לסס אחדמכילאלו סחיטתו פסולה ואי בישראל משומד מאי איריא דפסש מאי קא אמרי דלמא אתרמדי איתמד ליה הכי ומ״מ מאסר סהיסמעאליס
לסס אחד מכל אלו אפי' שסח סתס־ נמי׳ שחיטתו פסולה ודוחק לומר דמתני '
מקפידים כשלהס והה מזהירין כשפת מעש ' בסי׳ לשחוט כנגד אומו רות דוקא
ראוי הו ' לבטל המנהג ולגעור במי שעושה כן עכ״ל
בפלא היה משומד מעיקרא היא אנא ד־בשפת שחיטה זו כעסה> מסומד וכגון
לסם דבר שבאי בנדר או בנדבה כגון פולה ושלמים וממס כס
שהתרו בו יקבל' עליו התראה יכדא״ל רכא;:׳אלר 3אשיוקמ״ל דהממסומד ה השוחט
בס״פב דחולין דף מא השוחט לשם עולה לשה פלמים לשה
ב"א סדר ליס רב אשי כיוןשהמיר עצמו למיתה קייולך משומד גדול מזה
דנושמעודאיידמילתא -דפשיט סיא ולא איצפל תנא לאס ^^״יק הא ולפיכך פסק אשס תלוי לשם פסח לשם פוד ' שחיטפו פסולה • לסס חטאת לסס אשם
ומ׳שואס ישראל משומדסןחג׳ בהמה אסרת לשס בכור לשס ממס ' לשם פשים סחיטפי כשר זה הכלל לכ שהוא כידרונידב
הרמ״בס ז״ל כתירוצא קמא :
קשקש
5לו' בהעה סל אחר או שהמרו בו בישראל וקבל התראה וכו' שםכגמ׳נ ^ מ^י

בהר זע <•

הלכות שחיטה הו

דם

ה (א )
כ׳הרמב* השוקט לשמו פסול יכל שאינולכן ' נידר ולא נידב השוחט לשמו כשר ופרש״י דדידיה היא ואתו לסישרי קדשי ' כחוץ הילכך אפי׳אין לו כה סוחפותאישורה
פ״במה׳ש7אשה
שוחטת לסם עולת דטעמא דמלפאמשוס דכיוץ דבאץ בנדר ונדבה המאה אומר עכשיו הוכן והרמכ״ס אע״ג דמפמ׳דאיהו נמי לין אשר כהני שלכן מפני מרכזית
יזל־ת שלה כשר מקדיש ' ושוחט ' וקדשי ' כקרן שרו ומ״ה גזרו כה רכנן ופסולה וכשאינו נידר העין שכת' שזה כשוחט קדשי' כחוץ מ״מ סכר דאס אין לו כה שותפות אינו
שאין עולת יולדת וניד׳מידע ידיע דאחוכי קא מחייך ולאו קדסי׳נינהו שהרי אין כידו להקדישן
אוסרה דכל ששוחט בהמה שאיני־ ׳־זיז־י ייי׳זיי ייי״־.־׳ ^ •"**א איי־י ג־י• -
ו
בכלדכר התלוש שוחטין כין
נאה מדר עלבה עכשיו ואס איתא דהוו קדסי׳מעיקרא
זהריא־נת יולדת
ךןש 1ךזע ל! שם דבר שבא כנדר אי בנדב׳יכגוןא עולה כסכין כין כצור כין כזכוכי ' וכו׳כריית'
י!ית ל הי וכ״כ ה י ס״בא וה 'ת;׳׳ ^ !"1
שנתחייזה נעולה
אבל
מדברי
רכיכו
נרי
שהוי
מערש
ושלמים ואשם תלה ותורה וקרבן נזיר פ״ק דחולין ( דף טז) ומפרס כגמ ' סס
ואין חוששין שמא "1
־
 /' .״^/
.
הפיל' דכל המפיל דכניד׳ונידב חיישינן שמא עכשיו הוא שחיטתו פסולה ראיכאלמיחש שמא עתה הקדישו והוה ליה דהא דסוחטין כקנה היינו דוקא כקנה
האנס דכסהוא יכש חדד וחותך ואין
קול ישלו ; מקדישן וה״ל קדשי ' בחוץ ולאו עשוס
שוחט
קדשים
כחוץ
וכן
פסה
כיון
שיכול
להפרישו
בכל
שעה
( (א ) ונחרדכי מראית העין בלחוד מתסרי ומדברי שירצה דומה לנידר ונידב וכת הרשב״א .אפילו היא בעלת מום קיסמ י /נבדלים ממנו וכתב ר ' ייוחס
ספ׳ק לחולין הרמ״בס נר כדברי הראשונים ז״ל
שהו ' הנקלאישפדכיא אכלשארקניס
ונדיענל אףנדזזל
בשר רק שעושה וטעמא מסוס דכיון דלא שמעיק ליה שאינה ראויה להקרבה שפעמים שאדם מכסה מומה ואין ניכר אין סוחטין פהס לפי שכשדוחקין אות'
היכר במקום דמקדיס פותהבהדיא ליתלןלמיחש אבל השוח׳לשס דבר שאינו בא בנדר ונדבה כגון חטאת ואשם קיסמין ניתזים ואיכא למיחש דילמא
הפגימות אי אוחז שמא הקדישה דהא לשס קדשיסהוא ודאי בכור מעשר ותרומה שחיטתו כשר׳ בד״א שלא נודע שעבר ינקכו הסימנים כך פירס״י• וכתב כטל
הפגימות בילואו דקא סחיט לה ואינו מקדי' אות ומקשי עבירה שחייב עליה חטאת ואשם אכל אם נודע שעבר עבירה העיטור דלפי ' זה בדיעבד נמי פסולה
סאמרנרילי שלא
שחטתי נמקו ס כגמרא אסם תלוי ניד ונידב הוא אמר שחייב עליה חטאת ואשם ואומר ז.ו להטאתי ואשמתי אב׳בירושלמי אמרו סהטע ' מפני שרוח
רעה שורה עליה וכתב כעל העיטור
הפגימות
אגל
אסו׳נתול ר יוחנן הא מני רבי אלעזר היא דאמר פסולה שהם .תרנגולים ואוחים וכיוצא בהן מינים שאין ראויי׳
לכתחלה
דלפי זה .בדיעבד שמיטתוכשרה :
מתנדב אדס אסם תלוי בכל יום :
להקרבה כשרה אבל שחט תורים ובני יונה פסולין והואשיהו■
אפי' ע׳י היכר
ומ״שרבי ' וכין בצפורן ובין כשן
שעשה נמקלס ומשמע לרבי ' דכיון דסתס לן תנא כר'
הואיל אלעזר הכי הלכת' אכל הרמ״בס כפ״ב תורק גדולים .ובני יונה קטנים אבל אם תורים קטנים ובני יונה יחידי יכו ' שס מימרא .דרכה בר המא
הפגימות
(יכיל להשחיז! מה״ס מנה אשם תלוי עם .אות'שאינם .גדולים כשרים שהכל יודעין שאינן ראויין להקרבה היו שנים ודוק ' סן יחידי שאס הס■שכיס סחיטתו
משא׳כ ני״טזכי׳ה נידר ונידב משמע דס״ל ז״ל דכיון ששוהטין כין שאוחזין בסכין אחד כין שכל אח׳ סכינו בירו ושח' פסול׳מפכי שאין חותכין אלא קורעים
נכלנז ונאזי׳רי
דבדוכת׳צחריתי כמס׳כריתו' כמחלוק אחר לשם אחד מכל .הדברים האסורין ואחר שחט לשם דבר מחמת הפגם הנעשה כין שניהם ועוד
ספ׳ק
לחולק
זבתא׳ו וכ׳הלעת היא שנוי׳נקיטינן כחכמי׳דפליגו עליה ששחיטתו כשרה שחיטתן פסולה וכתב הרמב״ם וכן אם שח' זה יתבאר דיני הציפורן והסן בסמוך :
התם
דהלכה
כרכים
ולאחיישי
'
להאי
•אתר זה וכיון אחד מהם לשם דבר פסול פסולה :
ומ״ש אין שוחטי' בקרומית סל קנה
הרוקח
וכ״פ
כבר נתבא׳בסמוך  :ומ״שולא כמגל
דבר התלוש שוחטים בין בסכין
בצור
מהרי״ו בשחיטות סתמא דדילמא סתם ואח״כ מחלוקת
 5קיו.רוללא כלנרי הוא ומקשי תובגמ׳פסח כר כדר וניד'
בזכוכית כין בקנה הגדל כאגם ובין בצפורן וכן קציר ולא כמגל יד וכי ' משנה סס (דף
כד׳ן פ״ק לחולין
ע נדף תריע״ז הוא זימנא קכיעא ליס אמר ר אושעיא בשן יחידי ובלבד שיהיהפיו חד ובדוק מפגימות כאשר יתבאר סו) השוח׳כמגל יד וכצור כקכ׳סחיטתו
יסיהלמתירין אף שאני פסח הואיל וערסתו כל השנה בדק פגימות הסכין אק שוחטין בקרומית של קנה ולא במגל׳ כשרה בכל .סוחסין חוץ ממגל קציר
לכתחילה אס
והמגיר ' והסינים והצפורן מפני שהן
כרן כילה בלומ יכ ל ימות הפנה ר5ןוי קציר ולא במגל יד והוא כלי שצדו אחד סכק וצדו א מגל ואסור
הפגימה במטלית;
פן זמכוהילכ ו  .לשחוט אפילו בצד הסכין גזירתשמא ישחוט בצד האחרת ואם קונקין ובגמרא סס השוחדיעכדאין
להפרישו ולהניחו
לכתחלה לא במגל יד משוס דילמ אתי
ליה
ו
?
5
שחט
בו
שחיטתו
כשרה
הלכך סכין שיש לו פגימה אסו׳ לשחוט למעבד באידך גיס ' ועירס״י מגל יד יש
בואפילואסמבוקלשחוט שלא מצד הפגימה וגי״ט
א
לה שתי פיותהאח׳חלקה כסכין והאח'
נסוזויזכיל לה ; ,ום ״ש ומ״כםס נוהגין היתר לכרוך מטלת על הפגימה כיון שאינו יכול להשחיזו יש כה פגימות דילמא אתי למיעבד
הרש״בא אפילוה יאבעל ת מוס וכו׳  .וסכין שיש לו שתי פיות .לא ישחוט בו עד שיבדקנו משני צדדיו באידך גיסא במקום הפגימו׳ ושמעינן
כ״כ בת״ה• וכן כר שהוא דעתי הרמ״בם אין שוחטין בכל דבר המחובר ואפילו שחט .בו בדיעבד פסולה מהא דסכץ פגומה ויש כה כדי לסחוס
לבעלי בר א במחובר מעיקרו בגון צפורן מחוברת ושן מחוברת בלחי מן הפג׳ולהלן אסו׳לשחוט בה לכתחיל'
ססתס ולא סילק בין תמימים
דגרס בבעלי חיים וקנה העולה מן הארץ אבל בתלוש ולבסוף חברו דהא הכא גזדינן משו׳אידך גיסא וכ״ס
מומים  :ופלוגתא לאמוראי היא
לכתחילה לא ישחוט ואם שחט שחיטתו כשרה לרב אלפס אפי' הכא דבההיא גיסא גופא פגומה ע״כ:
בגמר׳ עלה דמתט ל! מי׳י י ^י ל״ש
וכ״ב הרא״ש ז״ל שס :ומ״ס ובי״ט נוהגי'
לולא תמימים אכל בעלי מומים מידע
.
אס
ידיע ורבי יוחנן אמר אפי ' כפלי מומי׳נמי זמכין דרמי ליה מידי אמומא ולא .היתר לכרוך מטלית על הפגימה וכו' כ״כ הרא״ם סס • וכ״כ המרדכי ורכינו
ידיע • ויש לתמוה למה פסקו כר״י במקום רבי ינאי רכיה ושמא מסוס ירוחם וכ״כ הכלכו כשם ר״ף וכתב דאפילו בי״ט לא שרי אלא כשיש בסכין מלא
דמסתבר טעמיה • ומור דמתני׳כפסטה כוותיה משמע דלא חילקה בכך :
צואר חוץ לצואר בלא הפגימה  :אבל מדברי הר״ן נראה שאפילו כשאר ימים
וכ׳״ש
בד״א שלא נודע שעבר עבירה שחייב עליה חטאת ואשם אכל אס דלאו י״ט אי עבד ביה היכירא מותר לסחוס לכתחלה וכ״כ הגהות מימון כסם
 ,נודע
שעבר
עבירה
שחייב
עליה
חטאת
ואשם
וכו׳
•
סם
כגמרא
וטעמא
משוס
סמ״ג וכן בספ׳התממ וכ״נ מדברי כעל העיטור והרוקח כתב סכין שהו׳פגום
דאס
לא
אמר
לשם
חטאתי
אלא
לסם
חטא
'
משמע
כאילו
נדב
בהמה
זו
לחטאת
לא יקשור בגד על הפגימויסחוש באותו סכין שמא יתי׳הבגד עכ״ל  :ולענץ
ואין
חטאת
באה
נדבה
ופר״פי
דכשאינו
מחויב
חטאת
אפי
'
אמר
לשם
חטאתי
הלכה הספרי׳המתיריס אפילו בחול כדאי הס לסמוך עליהם בשעת הדחק :
מידע ידעי דמשקר והא לא חשו רבנן דילמ' מאן דחזי סבר מחויב חטאת הוא
ומ׳שוסכין סיס בו שתי פיות לא ישחוטבועד שיבדקנו משני צדדיו כ״ב
דההוא קלא אית ליה דמי סבא לידו דבר עבירה בשוגג אינומחפה עליה כדי הרא״ס שס והוא נלמד מדין מגל יד שנתבאר בסמוך  :אין שוחטין בכל דבר
סיתכייש ויתכפ׳לו  :גרסיק בגמר לשם תמורה אמר רבי אלעז׳ל״ס אלא המחובר ואפי׳שחט בו בדיעב׳פסולה בד״א כמחובר מעיקרו וכו׳בפ״ק דסולין
שאין לו זבח אבל אס יש לו זבח בתוך ביתו ואמ לשס תמור זבחי אימו׳אימורי (דף ט״ו) מנין לשסיט שהיא בתלוש שכא׳ויקח את המאכל׳לסחו '• ואהא דתנן
לזמיר ביה זה הכלל לאיתויי מאי לאיתויי עולת  :זיר דמהו לתיע' הא לא כדר השוחט בצור ובקנה סחיטתו כשר דייק בגמ ' דיעב אין לכתחלה לא ורמינהי
אימו׳נדר בצנע ' ושאינו גידי־ ונדב לאיתויי עולת יולדת ומל הא דעול׳ידלדת בכל סוחטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומי׳סל קנה ל״ק כאן כתלוש כאן
כתב רש״י חילוף גירסאו׳ולפי שהוא דבר סאינומצוי ראיתי .לקצר ומזה הטע' כמחובר דאמר רב כהנא השוחט במחובר לקרקע רכי פוסל ור׳חייא מכשיר
השמיט רבינודכרי׳אלו  :שהט פמגוליס ואוחים וכו׳כשרה כ״כהרשב״א ואסיקנא דמתטתי׳דקתני השוחט דיעכד אין לכתחלה לא ר היא וכ״ת קשיא
בת״ה וטעמא משו׳דכיון דכ״ע ידעי דאין מינקאלו קריכיס לגבי מזבח מידע דר׳אדר דהא קתכי בכרית רכי פוסל דמשמע דיעבד ל״ק כאן כמסוכ׳מעיקרו
ידיע דמסקר וכ״כ הר״ן ז״ל  .:ומ״שגבי שחט פורין ובכי יוכה פסולי׳והוא כאן בפלוס ולבסוף חברו ומנא תימרא דשאני לן כין מחוכר מעיקרו לתלוש
שיהו תומן גדולים ובני יוכה .קטנים וכו ' כ' כ הרשב״א בת״ה  :היוסכים ולבסוף חיברו דתני הסוחט במוכני סחיטתו כשרה כמחובר לקרקע שחיטתו
שסוחטץ בין סאוחזיןכסכץ א׳וכו׳ססבמסכ׳ב׳אוחזין בסכין וסוחטין אח לשם כשרה נעץ סכין בכותל וסחט כה שחיטתו כשרה היה צור יוצא מן ככותל או
06ר מכל אלו ואחד לשם דבר כשר פסול  :ומ״ש דה״ה כשכל אחד סכינו קנה עולה מאליו ושח בו שחיטתו פסולה קשיי׳אהדדי אלא לאו ש״מ שאני בי'
בידו כ"כ סרס״בא בת״ה ופשוט הוא  :ומ״ש בשם הרמ״כס ג״כ פשוט דכל מחוב' מעיקרו לתלו׳ולכסו׳חברו ס״מ וכת׳הכי בעי רב ' תלש ולבסוי חברו לענין
שלא נגמרה השחיטה ע״י מי שאינו סוחט לשם דבר פסול פסולה וכך מבוא' סחיטה מאי ופרש״י ומההי׳דלעיל לא משמע ליה' כדמפר'ואזיל מ״ש נעץ סכין
בדברי הרשב״א כת״ה  :ודע סכת' הרמב״ס על שוחט לשה אחד מכל אלו ככותל ושחט בה שחיטתו כסיסאני סכין דלא מבטל ליה ת״ס כמחוב׳לקרקע
בד״א כשהיה לו בה שותפו׳אבל אס אין לו כה פותפו׳איכה אסורה שאין אדם סחיטתו כשר׳דילמ פמשי קא מפר׳לה מאי מחוב׳לקרק סכין דלא מכטל ליה:
מישרא׳אוסר דבר שאינו סלו ורכי׳לא הזכיר זה איפסר היה לומר שהטע׳לפי וכת׳הרא״ס ירא׳דהא דמכסרי׳בצו' ובקנ׳תלוש ולכסו חיברו היינו דלא כטלי'
שסמך על מה שכתב בסימן ד' דעת הרמ״בס ושה״ראס חולק עליו אלא דק 'ל אבל אי בטלי׳כמחוב׳מעיקרו והיינו כעיא דרב׳ולא איפסיט' ואזלי כה לחומר'
שהרא״ס סוב׳דאין אדם אוס׳דבר שאיכושלואפי׳ישלובה שותפו׳וא״כמתני' אבל רב אלפס לא סילק כתלוש ולבסוף סיברו דמשמע לי׳דאין סחיטתו פסול'
רסני ' אוחזי׳בסכין וכו ' תיובתא דאפי׳יס לו כה שותפו׳אמאי פסולה לכךכ״ל אלא דומיא דקכה עולה מאליו או אפי׳נטוע כיון שהשריש אבל כל שאר תלוש
דס״ל ז״ל דלא אמרו אין אדם אוס׳לבר שאינו סלו אלא כדכ׳שאיסורו מן הדין ולכסוף חיברו סחיטתו גשרה ומיהו יש לדקדק מרישא איפכ׳דדוקא דומיא
משוס דמסתמא לנעדרי קא מיכוין אכל בשוחט לשם א׳מכל אלו שאין איסורו דסכין דלא מבטיל ליה הוא דאמר סחיטתו כשרה לכן נכון להחמיר עכ״ל •
מן הדין אלא מפני מראית הפין כי לא הוי דידיה מאי הוי מאן לסד סבר וסרס״בא מוכ בעיא דרבא כתלוש ולבסוף חיברו ובטלו ולעני׳פסק הלכ׳כיון
לאוקמתא
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בין' בין

טו םד

הלכות שתטה זה

למפל׳וגילגל ופחם  :כסרנ׳דפקר גלגל סל יוצרים סל חרס סחיטתוכשר׳שרוד ' (כ) כמג בכלב!
דאוקמתא דלעיל הוי לישנא דגמ ופשיטא להו דכרית דהשוחט במוכני כתלוש
בכותל מער' מגלגלו :דמינן ססיטתו פסולה ססמיס מגלגלים אותו ויזין שיןיט׳ןומכח{)׳ דסלאסורלעסות;£ם
ולבסוף חיברו כתלוש דמי וסיפא דקתכי היה צור יוצ׳מן הכותל
לגלגלן 3תח .ל׳ג^.גן ^ מרעם סלח כל
המי׳סתחיל
את
הדף המעכב
דאיסתפקא לי׳לרבא והילכך בין בכחרנזשון מיד כשנטל
שידנו שמא יפגמנז
.
. .
><
1
!
י
לא סכקינן מאי דאיפסיט׳לגמ׳ותפסי׳מאי
פלוש ולבסוף חיברו ולא בטלו בין בטלו לכתחלה לא ישחוט מעץ סכין בכותל סחט מכח אדם סנט ; הדף  :בכס סכי לאשר סגלגלו המיס 6ח הגלגל פעם יישחע בלאתיב
ראשונ׳וסכי׳ולטניןדינאפימק׳בתראנלאנליקהבחיקפ
סחיטתו כשרה קתכי הא לכפחלה לא
ישחוט אבל אס סחט אפי׳בטלו שחיטתו אם בטלו ובלבר שלא יהא נשרש בארץ אחר שבטלו כגון קנה נמיקוסטא הוא דכת ראסןןהוי כח נדיק זכ׳כרש״י
אדסוכ״פהרא״סוכ״כהימב״סבפ״ב :נגת ;א !כ 1ה!א
כסר ' עכ״ל -וזהו דעת סרי״ף והרמ״בס שנטעו ולרעת א״א הראי׳ש ז״ל כל תלוש ולבסוף חברו שבטלו
בחג א פ ק לחולין
,
,,
והרי ף הסמיט כל זה מפני סהם < נ׳ הגה' א פה'
ז״ל -וכן דעת בעל העיטור והכי נקטינן פסול אפילו בדיעבד והרמב״ם מתיר בשן קבוע בלחי אפילו
■דברים סאינס מצויים  :ומ״שרבינופ׳קלחולי!ליינאן
דה״ל הרא״ש יסידאה לגבייהו  :ומ״ם
רבינו סהרמ״כס מתיר בסן קבוע בלחי לכתחילה ולא נהירא והא דשרי תלוש ולכסוף חברו כריעכר בסס הרסב״א בת״ה כתב אפיר^ קא יש ללמודמייסיש
אעילו לכתתלה הטעם משוס דסבירא כגון נעץ סכין בכותל ושחט בה דוקא כשהסכקלמעלה והצואר
תחל
סכיןיכו "
לי
לשחלה
קמלו ומיהו לכתסל׳לאיישחו- 0ד השוחמ נשחיטה
י
אפי׳בדיעבד
למטה אבל אם הסכין למט' והצואר למעלה פסול
קתכי וטעמא דגזרינן דפחרא 6טי עמי נלא בדיקה
ליה דלא מיקרי מחוב׳אלאכשהו׳מחוב'
שלא
לי
בריא
שהצואד מכביר על הסכין ודורם ואפי' אם אמר
דמיא ואפירוקא בתרא כתב אבל עכ״לאיינסלקמן
לגוף אכל אס אינו מחובר לגוף אע״פ
שהוא  .מחובר ללחי לא מיקרי מחובר דרסתי פסולה והני מילי כבהמה שהיא ככרה אבל בעוף כשר דפחרא כוליה מכס גברא קא אכןי •,לא סיח! י״חמשייע
לאסורלכעתלהוכן
גזרינןדהלן לסאי ליסכ אבתר ׳לא א״ רי
דה״ל לחי כבי ' יד ונראה דלפי זה הוא בדיעבד וכתב הרשב״א דוקא בעוף הקל כתרנגולים אבל הכבד
ג למדברי רשב״א
" ! /
11 /
י /
כללומסתמכלדאתיפכ׳ב׳. ,
הדין לצפורן המחובר׳ ליד והיד תלוש' כאווזין לא ונ״ל כיון שאינו מחלק בגמרא אלא בין בהמה לעוף מתניית בדפחר
דבל עוף שרי אעפ״י שהוא גדול קל הוא בטבע  :הטבח צריך מכח גברא אפילו לכתחלהסרי הילכך ח(א)!ע'לסי'
.מן גוף דלא מיקרי מחובר  :ומ״ש
ן׳ל נתבעי
מסתבר׳לי לטנין סלכת׳דבדפחרא אפי '
רבעו ולא נהירא היינו מסו' דס״ל דכל
:
ב
בו
לשחוט
מיוחד
סכין
לו
'
שיהי
.
נכתחלה סרי דהא דאורית׳ודאזמיסרא דינים אלו בלי!
שהשן מסוב׳בלחי אע״פ שהלחי אעו ן ?  5/21סכין .בגלגל וגלגלה ושח׳בה בין גלגלו בידו או
לכמחלהלחהה :
סרי ולליסכאקמא כי ססרינן
מחוב׳בגוף מיקרי מהויר ואין זה מוכר'
* ברגלו שחיטתו כשרה והרשב״א כתב ששוחטין
1
מדרבנן הוא גזירה אטו דמיא והלכך
ולא הי׳כדאי לכתוב עליו ולאכהיר׳וכב'
בו לכתחלה והבי מסתברא קבעו בגלגל שמתגלגל ע״י מי׳ושחט
ספיקאבדיבנןסיא איכליסנאקמא אי
חמה מהרי״ן חביב ז״ל על רבי׳על זה :בו שחיטתו פסולה ואם פטר המים עד שבאו וסבבו הגלגל ושח׳
כליסנא בתר וכל בדרבנן ספיקו להקל
וחא דסרי ב תלו׳ ולבסו׳חיברו בדיעב'
כגון כעץ סכין בכותל ושחט בה דוקא בפיבובו כשרה שהרי המים באו מכהו ודוקא בסיבוב הראשון ובדמי' לכתחילה לא ואפי ' ככחראסון
אבל מבאן ואילך פסולה שכבר פסק כה האדם :
גזיר אטוכח סכי דהא הסוחט קתני ואס
כשהסכיןלממל׳והצוא ' למטה וכו׳כפ״ק
אפילו כל שהוא שוחטין בו ובלבד שלא יהא סחס ססיטתוכסרה וככח סניאפילו
לחולין דף טז אמר מר נעץ סכין בכות' ד1
כאותו בדיעבד סחיטתו פסולה עכ״ל :
י עוקץ בראשו ובמחט אפי הוא רהב קצת
ושחט בה שחיטתוכשר'אמ ' רב ענןל״ש
של רצענין שחותכין בה חוט אין שוחטין בו  :ח סכץ אפי׳כל סהו שוחטיןכו מסג'
אלא שהסכין למעל׳וצואר הבהמ׳למטה
בס הסוחט דף ל אס הוליך
מלובנת לא ישחוט בה ואם שחט בה כתב
אבל סכין למטה וצואי הבהמה למעלה £3
והביא אפ י /כל סהו כאזמל כסרוכתב
חיישינ׳סמא ידרו׳והא קתכי כי׳סהסכין
י הרמב״ם שחיטתו פסולה וקרעת רבאלפם
שאז הכלבו בסס הראב״ד דכל שהוא חון
למסה וצוארבהמה למעלה בי׳סהסכין
מלובנת
שהיא
שידע
ובלבד
יונה
ה״ר
וכן
הכשיר
והראכ״ד
בה בצדי כית השחיטה ולזה היה נוטה דעת א״א לצואר קאמר אבל בעל העיטור כתכ
זביד
למעלה וצואר בהמ׳למסה אמר רב
נזהר שלא יגע
י" מ כל סהו חוץ לצואר וליתא אלא כל
בהמה
לצדדים קתכי סכין למטה וצואר
 .ז״ל
^
סהו ממס קאמוכ״כ מדברי הפוסקים :
למעלה בתלושה סכין למעלהוצואר
ומ״ש ובלבד סלא יהא עוקץבראשו • סס דף לא על מסנה זואמרר3מכסס
בהמה למטה במחובר׳ר״פ אמר בעופא דקליל • ומשמע דהני תרי אוקמתי לא
פליגי אלא ביישוב הבריתא אבל לא כענץ דינ׳וכן משמע מדברי רס״י  :ולפי' כאזמל שאין לו קרכי׳א״ל רב אחא לרב מנסה מחטא מאי א״ל מחטא מיבזע בזע:
פסקוהרי״ףוהר״אשסכיהאיקממו' יכ״עהימכסבפ״ב וקדעתהרש״בא :ופרש״י רגילין היו לעשו׳כמין קמים לאזמלין לנוי על גביהן מטין לצד ראסן
וב'״ ?:-ואפילו אס אמר בריא לי שלא דרסתי פסולה • כן דקדקוהתו׳והר״אס ומתוך סהואקטן מאד הוא נשמט מן הצואר וכשהוא מוליך ומביא ישלחוש
והרש״בא ז״ל מדקאמ׳סייסי׳סמאידרו׳וה״לל שמא דרס אלא כקטליסנ׳דלהבא שמא יחלידו הסימכין אויכקבואותס סקרני׳אבל מדברי הרמ״בס ׳בפ״א נרא'
לאשמועי׳דאפי׳אמר בריא לי שלא דרסתי סחיטתו פסול׳שמא ידרו׳פפם אחר'  :דאין לו קיניס דקאמר היינו לומ שלא יהא עוקץ בראש האזמל שכתב וז״ל
וב׳״ש רביכו בסס הרסב״א ז״ל כת״ה מסתכרא שלא בכל.עוף התירו אלא כמה הוא אורך הסכין שסוחט כל פהווסוא פלא יהא דברדקסכוקב ואינו
בעוף הקל כתרנגולים ולמטה מהס אכל באווזיס ולמעלה מהס חוששין להס סוחט כמו ראש האזמל הקפןוכיוצאבו • וכ״נסהסדברי רבי׳שלאהזכיר
האדאזמלפאיןלוקמיס  :ומיהו איפסר לערש סכלה שכתב ובלב פלא יה>5
שאף הס מכבידים כבהמה  :ומ׳ש רבינוונ״ל כיון שאין מסלק בגמר׳אלא
בי׳בהמס לעוף דכל עוף שרי וכו׳י״ל כיון דטעמא דסרי בעוף מפני שהוא קל .עוקץ בראשו היינו ההיא דאזמל שאין לו קמי׳ ולצד הקתא קריראשו :
ומ״ש אפי׳הוא רחב .קצתוכו' אין סוחטין בו סס בעי׳דלא איפסיט וכתבהל׳ן
ממילא משמע שאס הוא כבד חיישינן סמ' ידרוס ולא עוד אלא סאיפס׳לפרס
דהא דקאמר בפופא דקליל פירושו בעוף הקל ולאפוקי פוף הכבד ומ״מ פשט דכיון דלרן ידעי׳סיעוררז השוחט בסכין קטנה צריך ליזהר ולשער לסי אומד
הגמרא כדברי רבי׳סלא לחלק בין פוף לעוף • וכתוב בכלבו דאיכא מ״ד דעתו סכשיוליך ויבי׳כה פלא ידרוס אבל כקטליות מדאילא יסחו׳דהא במסטא
דצואר טלאיס דקלילי כשל עוף דמי ומכסרי׳בהו בהאי מילתא ע"כ • וזה דבר דאושכפי מספקאלן ואזליכן לחומראע״כ  :כתב הר״יף איכאמ״דדה״מ
שאין לו שחר שאס בעוף הכבד כאווזים רצה הרסב״א לאסורכ״ש בטלאים דסגי בסכיןכל שהו בעוף סצוארו דק אכל בבהמ׳לא וכתב העיטור סזה דעתו
ולדעת רבעו סכל מין עוף שוה להתיר ה״ה סכל מין בהמה שוה לאסור• כת' של סרי״ף וכ״כ בסג״ה אסירי וסר״ן כתב דברי ' אלו דברי ר' ח הס ואין להם עקר
בגמרא וכ"כ הרש״בא בת' ה ומ״מ כתב שיש לחוש לדבר י^לכתחלה :
הרסב״א כיון ססטעבאיסו׳זה מחשש דרסה לא כמחוב׳לקרק אמרו בלבד אלא
אפילו נעצו בקורס התלושה הוא הדין והוא הטעם עכ״ל  :הסבה צריך ם סכי] מלובנת לא ישחוט בס פ״קרחולין דףז׳ח' א״ר זיר׳ליכן סכיןבאור
וסחט בה שחיטתו כשרה מפני שחידודה קודס לליבונה והא
שיהיה לו סכין מיוחד לסחוט בו כתב מהרי״ן חביב ז״להטעס מסוסדכמי'
שלא יחתוך כשר בסכין ששחט בה משוס דס שעל פניו עכ״ל :ואינו נר ' במעי איכאכדדין כלומר שנכוין משוס הסכין בית השחיטה מירווח רווח • ופרס״י
דא״כ הכי הל״ל סכין ששח׳בה לא יחתוך כשר אכל מיוח׳למה לי •ונרא׳שטעמו חידודה קודם לליבונה מקדים וממהר לחתוך קודס סתכוה הבהמה מן האור •
מדאמר רב יסודה כריש חולין ( דף ח ) הטבח צריך ג׳סכעיס אחד ששוחט בה והאיכא צדדקדסכין כשנכנס לתוך החתך קודם שתשחט רובסימניס היא
וא׳שמחתך בה בסר וא׳שמחתך בה חלבים • ופרס״י אחד ששוחט בה ולא שורפת את הסימנים ונמצא׳שהיא נשרפה קודם שחיטה שהרי ושט נקיבתו
יחתוך בה דבר אח׳שלא פפגו' ותתקלקל ופעמים שיבוא לידי איסור סישחוט במשהוליטרף ושריפה כנקב הוא • מירווח רווח מתרחב החתך מצידי הסכין
בלא בדיקה  :וגס התוספות כתבו אהא דפריך ולתקין ליה חדא ולחתוך בה מכאן ומכאן ואין נוגע הסימן אלא חידודו של סכין :והרי״ף השמי׳הא דר׳זירא
בסר והדר לחתוך בה חלבים על הסכין ששחט כה לא פריך שיסחוט והדר וכת׳הר״ן דטעס מסו׳דאמרי׳כההו׳פירק׳דסכין צריכ׳בי־יק'אבישר' ואטופר'
ואתלתרוחתרביימראמר תלתרוסתאל״צמדר' זיראדבי׳השחיט׳מיריוח
יחתוך דסכין סשוסטין כה רגילים לשמרה שלא תתקלקל ולעכין שבת נמי
אמרי׳דכיתד סל מתריסה דמי  :וכ״כ הרשב״א בת״ה וז״ל תמיסא לי סכין רווח ומדלאקי״לכרב יימר כדאסקינא התם ס״מדליתא לדרבי זירא :
מיוחד לסחיטה למה דהא צריך הי א בדיקה קודס סחיטה ואפילו חתך בו בסר והראכ״ד תירץ דע״כ לא קאמר ר׳זירא אלא בדיעבד אבל לכתתלה לא ומ״ה
ונפגס כשעה שהוא בא לסחוט הרי הוא בודק ולכשימצא יתקןומסתברא לי אסיקכ׳דלכתחלה צריכה בדיקה אתלת רוחתא ורב יימר הוא שהיה לומד
להיכא שבדק לאחר סחיטה והצניעו שאינו צריך בדיקה כשיחזור ויסחוט לכתחלהמדיעכד דר׳זיראואנןלאס״לכוותיהעכ״ל • ולפי זה אפילו לא
דסמוך על בדיקתו דלאחר סחיטה של אמש ואס שחט ולא בדק ונאבד הסכין בדק השתי מחו׳ונמצאת פגימה בכס כסר בדימבד • וכ״כ כארחו׳חיי׳וככל בו
סחיטתו כשרה דקעמד סכין על חזקתו והילכך כל שאינו מיוחד לכך ספמיס בשם הראב״ד וקצת מפרשים וכ״כ סמ״ק והמרדכי בשם רבי׳נתכאל• והר״אס
כתב שדעת רבינו יוכה לפסוק כר׳זירא דמירווח רווח ליכצל מכויית הליבון
שיחתוך בה בסר ואשתלי וסחוט וסמיך אבדיקה ראשונה ואסור עכ״ל:
ז^ קכע סכין כגלגל וגלגלה ושחט בה ומעד סוף הסי ' כפ״קדחולין ( דף שאין מתפשט לצדדיןאבל מורסאשלסכי׳יוצא׳ומתפסט׳בצידי בי ' השחיטה
ס״ו ט״ז ) תניא השוחט במוכני סחיטתו כשרה והא תניא סחיטתו פסולה לא וקורעתן ומס שלא השיבו כן משוס שנראה להם דבר פשוט נקל לחלק לא חשו
קסיא הא כסרכא דפחרא הא בסרנ׳דמיא ואי בעית אימ ' בסרנ׳דמיא ול״ק הא להשיבו ועוד יש לחלק דשאכי התם שיודע שהסכין מלובן ומכויןסלא יטנו
בכס ראשון הא בכס סכי • ופרס״י במוכני גלגל והשכיב בו הסכין סודו לנדדין אבל פגימהסכצדדין אס לא יבדוק תתלה פעמים שיש שס פג? מס ואין
יודע

הלכות שחיטה י יא

ד״מ
,אל מדת
*
לרבים שה
נהיר'
סונקי׳ '!•ליה 0׳* 7אס היה יודע שאחת מהצדדין פגום וכיון
סהרא׳ש (הרשני א
נעראיכינהו ׳כ! מיהו לסנין מעסה אין לסקל וכ״נ מדברי הפושקיס
הרמב״ס

סשמעדנליהט,ר

בסכין

סחט

שאס

מלובנת

!נ
שע׳ננא מת;! קת שחיטתו פסולה כן היה גורם
לג^יקליעהחמכם הרח׳ש בדברי הרמב״ס ונבר ראיתי.
כיה׳-הא׳ -פהיפיז אני נוסח׳אחת מספרי הרמב״סשכתו'
. .
שתני.
 7תוליןכ מיי
ם(ח ^ במק(לי}ש 5כס טריפה וגי רסא נכונה היא דאתיה
"יס! הגזי׳ממגכין כסיטתהרי״ףרביס שהשמיטה לדרבי
מיל אתל־ השחיטה זירא ונוסחא דידןבספרהרמכ״ס ליבן
הק״קלח1ה״אר סכי׳באורוססט בה סחיטתו כשרה וכד
;/

//

ד״ו/ק שה7ס לזס

! //

״״״ ,היתז כוססת הר ן כדברי הימב ס ז ל
אמ׳דל ^ינהלחה וסרפכ׳א כתב בתה ומסתכרא לי
(נ)<נהי-׳אפ'ק כדברי הראשונים דאין הלכה כרבי
לי״לת ׳מיה( אס ;ירא דסוגייה לכאורה דלא כיותיס
ני ' מ״יל והאריך בדבר ולכסוף כתב ומ״מ בסל
ב׳י נלין
ינמרלני

קליפה תור הלך אחר המחמ יר ואפילו בדיעס
פ׳ק אין עושין בה מעשה להקל :

לחיצי! לקי־,■1׳• י

סכין סלמסמשי ע״אחדשאוישן
וכו׳מותר לשחוט

הרשנ׳אלאפי׳אס והכשירו

בה בסמ בריאה שהוא מקלקל ואסור
מחלהמי׳קליפה:

(ב )

לסחוט בה

מסוככת שהוא מתקן • פ״ק

עאה^ יקא

דחוליןדףח ' אמר רב נחמן אמר רבא

^

לסחוט

731" 73

שלל
כתחיגהינסכי*ם
*.לשחוט
,, _,סנלא ה^עלה
אל ליישן!כ׳ה
הלי׳נמרלכיס׳)ק
3
7ח,גיו
!זי
ילה״״אתם י ע 1
למטהס׳ס!הלזה!
לעת רלי

אכל

התיספימ יה י
ץ  7קים י
גה ^׳ם פ׳ ^ ל
א׳ש

לאסור לאכול נו

בר אבוה

סכין של ע״א

מותר

בס׳מותר לסחוט
לחתוך .בה •
י
ואסור י
בה י
בה מקלקל הוא ואסור לחתוך בהבשר
מתקן הוא אמרב׳פעמיססהסוח אסו'
במסוכנ׳ומחמך מותר באטמי דקיימי
לקורבנא ותיפוק לי משוס שמנונית
אימא
בשית ! </,
בחדשה ואי ״
.
דאיסוראל
בישנה שליבנה באור י ופרס י סל ע א
סמשמסין בס קרבנות של ע״א ואסורה
בהכא '• מקלקל הוא ואין זו הנא׳סבחיי'
היו דמיה מרוכי׳מלאחרשסיט׳סבחייה
היאעמד׳לג׳דברי׳לגדלולדו ' ולחריס'
ולאכילה  :ומ״שרבינוכססהרסב״א

ריפ׳וכו׳היימ״ק' שאם שחט כס יוליך

סנא׳ליס המלח

שיקלוף
וט׳ש רבינובסס נעצה י׳פעמי בקרקע קס׳אין צריך קליפ׳וכו״בת״ה  :שכין ששהה בה כסר,
אע״פ שהוא מלוכלך בדם מותרלשסונו
*  1^ 0י של משמשי אלילים חרש או ישן והכשירו שאין בו פעם פשר כ' כ התו והיש 'ש בני״ן
( בו משום ניעולי נכרי׳ מות׳לשחוט כה בהמ׳בריא' דסולין וכת  .ו טעם משום דבלאו הכי
יש לס הרבה בבית הסחיטה וצא בלע
שהוא מקלקל ואסור לשחוט בה מסוכנת שהוא מתקן ואם שח׳ ליה משוס רסרידי שימכין לפלוט דם :
בה כתב הרשב״א יוליך הנאה לים המלח והיא מותרת וכמ׳היא ויד ש אבל אסור לחתוך כומתת
שאין ומותר כח
ש
הנאה כדי שכר מפין לשחוט בה וא״א הרא״ש ז״ל כתב<1
לחתוך צונן ע"י הדחה וכו׳בפ ׳
כד של נכרי כל הבשר דף קיא אמר רב נחמןאמר
צריך רכהנאה מועטתכזו עורי כרי ע
כתב הרשב א דאפי יורע שאין בן יומו צריך לקלוף מקום בי< זשמוא׳סכץסשח כהאסו׳לחתו׳בה מת'
בח־פניצונן אמרי לה בעיא הדחה ואמרי לס
השחיטה דשומן הנדבק בדופני הסכין אינו נפגט ונבלע
בית השחיטה וא״א ז״ל כתב דאפי׳בסתם שאינו יורע אם הוא כןלא במיא הדחה ופסר כמד בעי
יומו אם לאו אינו צריך לא קליפה ולא הרחה ואסכ יודע שהוא הדחה  :יס׳ש שידיחנו תחלה כן
בן יומו קולף בית השחיטה אכל אינו יכול לשחוט כו לכתחילה פירשו התוספות והרא״ש כפ״ק דחולין
דשמא ישכח ולא יקלוף כתב דבעילזהדח ' אסכיןקאי ולאכדפרש״י
על דעת שיקלוף בית השחיטה
פעמים בקרקע קשה א״צ קליפ' ג דקאיאבסר  :וסכיןששחט בה טרפה
הרשב׳יא ואם שפה או נעצה י
שאין בית השחיטה כרותח נמור שיפליט מה שבסכיןויב^ יעג ואסור לשחום בה פעס אחרתפד
בבשר  :סכין ששחט בה כשרה אע״ פ שהוא מ^וכ ^ך בדם מותר שידיחנו כצונן או פ״ק דחרלין קישה•
יקכחכובדבר דף ח'
הכי מסיק בגמרא
לשחוט בו פעם אחרת אבל אסור לחתוך בו רותח 7ומותר וכת רש״י אע״ג דפסקינן הלכת'ירכית
לחתיך צונן ע״י הרתה שידיחנו תחילה וסכין ששחט בו טרפה השחיטה צונן גבי סכין של היתי הוא
אסור לשחוט בו פעם אחרת עד שידיחנו בצונן או יקנחנו בדבר דפסקי ' הלכה להתירא דלאמיתסר
קשה ובוהגין עתה לקנחו יפה כשער הבהמה בין כל שחיטה בבלימה זו דקשה הוא לבלוט אלא ע״י
ושחיטה ושפיר דמי ואם שחט בו בלא הדחה ידיח בית השחיט' רתיחה אכל גבי סכין דאיסורא של
ואם תיל לשחוט; בו טרפות תריר צריךה נעיצה עשר פעמים נכרים דלעיל לא פסקי ' הכי מפני
שהסכין אסורה והכשר רך לבלוע :
בקרקע קשה :
!
*
ומ״ש ונוהגי' עתה לקנחו יפה בשער
שוחטקבין כיום בין בלילה כד״א
0/1177
*א
הבהמה בין כל סחיטה ושחיטס
1
אבוק
אין
אם
אבל
א
כננדו
כשהאכוקה
*
וספיר דמי כ״כ סרא״ש ז״ל סם ! :ש׳ש
כננרואו ביום במקום אפל לא ישחו' ואם שחט שחיטתו כשרה :ואס שסט בו בלא הדחה ידיח בית
השוה׳ בשבת ויה״ב אלפ שאלו היה מזיר כשבת מתחיי׳בנפשו
השחיטהפשוטהואדכיון דסכין גופי׳
ולוקה בי׳יה שחיטתו כשרה  :שוחטין בכ״מ אפילו בראש הננ סגיליה בהדחה השתא נמי דסחט
ובראש הספינה אבל אין שוחטין לתוך ימי ונהרות שלא יאמרו בהדחת בית הסחיטה סגי ליס ' :ס׳ש
לשר של ים הוא שוחט ולא לתוך הכלים שלא יאמרו מקבל ואס רגיל לסחוט בו טריפו תתדיר

וכו׳ הדם

לזררקר יללז

ואם יש

בסלי

מים

אם צריך נעיצה י'
שאין הדם ראוי ללי?
קונ׳ן גבי
כס״ק /דחולין
במי׳שוח
ייצורה הנראת
ן

פעמיס

בקרקע

קשה

סכין שסחט בו טריפ'
לחתוך בה בפר אפיל ^ תט צלולים לא ישחוט בו שלא יאמת
בת״ה אסור לחתוך
מפעמים .ז״ל "
שתט ,
!1
/
.
1
<
לנלת אנל משוס
שכתבתי בסמוך כתבו התו' והרא״ש
י? נייענו ומי ( וסור ליהנו מנזנהפד ואם הם עכורים מותר היה בספינה
ואין
והאדאמרי ' כפ׳בתרא דע"! דאפילו
ל* * יה אמלהלןשיוליך הנא ליס המלח ונו' מ בהולכת
דאמ׳אסה בו את הפת יוליך הנאה ליס לחתוך בה צונן צריך נעיצה י׳פטמיסבקרקע קשההייכו כסכין שחותסין נו
דהאק״לכר״א
בלסאני׳ה עכ׳ל הנאה ליס המלח סגי
■ איפור תמיד ונדכקכו השמנונית ואין יוצא בלא נעיצה:
יכ ^ ל" 1"7מ• המלח והולכ׳הנא׳כאן היינו מה ססו׳יות׳הגשרכשהואמסותך ממה שהוא שוס
כפ״קדחולין יא לע 1לבש סוחטין בין כיוס בין בלילה בד״א כשהאכוקה כנגדו וכו '"
רבינוכשסהרא״ש
קוד׳לכןוהיינוכדיסכיהמסמכונומ׳ש
^שס
הי״׳י פ3,
במ״ק רחוליןידף יג ) תנן השוחט כלילה וכן הסומ׳ששחס
לאקלק גק מה עלהאדרב נסמןדבשמוך כתירא׳הא דקאמ׳אפו׳לחתוך בה בס׳היינולכתחל'
הימיכ׳עצי׳והסיקבותכורחדשסחסורהתנור סחיטתו כשרה ובגמר הסוחט דישבד אין לכתתלס לא ורמינהי לעולס ס וסטין
סי־אסו׳הכסר ולא דמי לנטל
דאמוינן ולא
דאה א
"מרא סכי זשצ או אפה בו את הפת בתנור ישן שהפת אסורה ונטל הימינ׳כריר וארג בוכגד בין ביוס בין בלילה אמר רב ספא כשאבוקה כנגדו  :ומ״ש או ביום במקום
טדיעהפליגי ^ דאסור דהבגד כולו נמסה באיסור אבל סצא בסביל חתיכת הבשר בסכין סל אפל לא ישחוט וכו '• כ״כ הרש״בא בתה ופשוט הוא דמקו׳אפל ביוס הרי הוא
כלילה  :הישוחם בסבת ובי״ה אפי"פ שאלו היה מזיר כשבת מתחי׳־׳כנפשו
צ״ע
ראי׳לדכר וכתב עוד ומיסו
'י* ב 1׳' ן 3י ! ^ ע״א לא נעשה כל הבשר באיסור והביא
 08״**׳ האסכ ין במסוכנת אס ראוי לדמותם להשיק תנורסדש ולאפיית הסת ולאריגתהבגד וכו׳סחיסתו כשרה  :מסנה ססעדף יד )הסוחט בשית ובי״ה אע״ס שמתחייב
דוקאבתנור ופת בנפשי שחיטתו כשרה ומיקי לה בגמ (דף ט  0בשוגג ופריך ומי מצית מוקמת
מרוב׳א״ד
מתהאסלאשחטסוישכאןהכאס
דשמאהיתה
לד׳ה
של כשרה
גג׳ק יהי 'נ׳7ןרוא ובגד שפיקונן ועשייתן כעשה ונגמר באסורי הנא׳אסמסכמי׳אבל במסוכנת לה בשוגג והא אע״יפ סמתחיי ' כנפשו קמצי ה״ק אס״ג לבמזיר מתחיי כנפשי
^י״ט נה ^ שכבר גדלה הבהמה ואינה חסרה כי אס להכשירה לאכילה ע״י שחיטה אע״פ הוא הכא דבשוגג שחיטתו נשיה ומשמע דבמזי׳סחיטתו פסולה וכ״נ מדברי
׳
, ,1 ,
רומח, ,,
לחתון נה
ספיןששת !:שנהנה הרבהבשחיטה נ 1י אסורהנאהלא אסרוחכמיסהכחפה כדימבד והן הרמ״כס בס״א מה׳סתיט׳אבל התו׳כתכו על מאי רבעילאוקמבנמ׳אפי׳במוי'
אעי'
בה כשרה אסור מסתבר מכ״ל והביא ראיות לדבר  :שחט בסכין של נכרי כתב הרסב״א תימ׳אי כמזייהיאך סחיטתו כסר והס מומ לחלל סיתויאסו ' אכול משחיטתו
דסולין ( סס) כדמוכס לעיל וי״ל דהת ' בפרהסיא והכא בציכטא וטי' ,ל דמסוס פעס אחת לא
השחיטוכו׳כפ״ק
דאפי׳יודע שאינו בן יומו צריך לקלוף מקו׳כית
רותח
לאכ׳ל נה
א׳כאימח ^ איממרהשוחט בסכין שלככריסרבאמר קולף ורכס כב ' ח אמר מדיח ופסק חסיב מומר וכן משמע בפ״ב  :ב שוחטי) בכ״מ אפי כראס הגגובראש
^ל ^5סא,יךל ,רס״י כרב וכתב הרא״ס דסכי מסתב וכן פסק ר״ס ולזה ססכי׳הרסב״א בת ה הספינה :ברית׳פ״ק דחוליןידף יגאופרס״י דבראס הגג אשמעינן רלא חייסי'
הרמכ״סכפי״ז מהלכות מאכלות אסורות שמא יאמרו לצבא הסמים פלה לסחוס או אס מקבל בכלי הכל יודעין סא״א
רותח סבל הרי״ף פסק ירבה כב״ח וכ״פ
לחפקנה
יי׳יי ל׳ק ייילי וכיון ששניהם מסכימים לדעת א׳סכי נקטי '  :א וכתב מוד הרמב״ס ואס קלף לו לטנף את גגו ואין כאן חשד ובספינ׳נמיהכל יודמיןדכיוןדכספינההוא
י0כין״רה7לתם ה 'ז משובח• וכתב הר׳ןבפרקכל הבשר על זה לא ידמתי למס ואיססרדרסויי ע"כ הוא סוחט לתוך הים שא״א לטנף את הספינה • וכתבו התוס׳על זה וא״א
מיייייסשח ״<? מרפיא בידי ' עכ״ל וכת' הרשב״א וא״ת למס קולף דהא קי״ל דסמס כליהם סל לומר כן דאפי׳עומד בספינה אסור לשחוט לתוך היס כדאמירינן בספ״ב אלא
מיפרלחתזן ככרים6ינן מי יומן וי לדמיירי במכין בן יומו ס כי ל דסחניסכין דספילר מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט ודס שות ויורד על דפני הספינה עכ״ל  :ונ״ד
י
ילק כשאינו כן יומו לא הוי נ״ט לפגס אלא לשבח דאיסויו טוס על פניו ולא אמרו סאףרש״י לא כתכוין לומר שישחוט כתוך סיס להדיא אלא לדם סוסת ויורד
בה מתח
הכליפוגמו מסא׳כ על דמני הספע ' סוחט לתוך הים קרי ליה דכיון דהוף סוף דס יורד לתוך הים
בלומדדופני
פליניליקא׳ נסכין כשאינו בן יומו שהוא לפגם אלא באיסור
באישור כמין שהוא לשבח והלכך סכין אט״פשאמוכן יומונ״ט לשלח הוא הוס מקוס חסדא אלא דמסו' דסוא בספינ׳סרי כסהוא גוונא דדם שותת ויורד
פם,ז "ב׳
אש(רלה אנלא׳ ה דממוךסמחתכין בו תמיד נשאר שומן טלפניוולאיסו מפנו אא כ מקנחין על דפני הספינה  :ומ״ש אכל אין שוחטין לתוך ימים ונהרות ומולא לתוך
קולףכת׳ומיירי סכלים וכו׳מסנה ספ״ג דהולין (דף פא )  :ומ״שואס יש בכלי מיס שאיןהד©
כשסהרא״ס אהא דרב אמר
ןמ״ש רביצו
בריכיסלאוקימיפם אותו יפה יפה :
ההיא לשכי]ששקט
(ה ) יסמע
בה הרנה פעמים לא מוכח חילי צלאע׳כ לזמרדש7לללוין 'חיק נזה3נ״ל מוכח 5ס וכ" נ לעט העור שחינו מחלק נזה :
בז טריפה לחיירי דין אקראינעלמא ואי הזה ס״ל לההיאידשכיןששהנג3ה כשרה מייריששחט
לאפי' לכתחילהשרי ע ינעיצה ולא דמילסכיןש' נ דנרין לכפחלה הגעלה דהתסנרעהואיל ו 3לע ע״יריתת לכן תחלק רש׳י פ״ק לחולין וע׳ש אמנם הפז' זהאשר״י משמע לאינם מחלקים נזהל 1״ע ואפשרלדבריהס' 7אף בסכין ש״ג מ1רפ
לכפחלה ע״י נעיצה וכ"מ מדנרי ה אשר״יחכתב לאשור לשחוט נזלכתחלה על 7עפ שיקלוף ניע השחיטה דשת א ישכח ולאיקלוף -משמע לבמקום דלא נלע קליפה מופר לכפחלה ]51ראיתי רניס נלהנק לשחוט נסכין ש״געיינעיצה1
חצאפיבהנהופשחימופי־שני,
(כ ) לע׳ל סי' נ ' דיש חללקין נזה יס׳ל לאין זה נקרא משומד לחלל שצפופ דשחיטפו פסולה :
יא (א ) כלננמהרי'ן בה׳ששחינר נ' נרופ דינן כאנוקה לעיין בא׳ת סי' רצ׳ח מה נקרא אמקה :
583ל׳יהיזהתקידשיש שעהא׳בשנט מיששוקעאולזה באופו שעה ימות נאותהשנה ולכן אסנזהריןשלאלאכולשזם א״זא נחדש שנטפמאינא לשחוט נאומה שע־ גם הי׳קאומר שלא לאכול אווז נחדש טנפ עכ׳לתשנ׳ין זראייק
לאפיקי
5ש1חטים בקיאים ה? ונים שהיי נוטלים תכלאו 1ז שנחטו בשנט הלנ ואמרו שכן קנל1ששונ חין לת1ח .לשכנה;
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דא׳חייס ) 0לאפיין*
מותרי׳ ומותר לאכלס חיים א וכ״כ כעל השיטור וללא כרביספדיה
ר איי לט״ז לוס הס צלוליס לא ישחוס כו ונו׳ ואס הס בע וריס מותר שס במשנה
אסורו ייכי׳נסיס מייתי סיעתא דגר בתו דתיימה ^  15דס יגיס וחגכי1? /
אבל שוחט<־וא לתוך האוגן סל מיס ובגמר מ״ש לתוך ימיס דלא דכ/מרי לשרא
חיים בין מתי ואינו חושש וגס הרש בא הביא תי זו ול נ דרבי סמליה נמי ל א לתץהכצי כל
לימאהאסחיט לתוך האוגן סל מיס נמיאמרי לבבואה קא סחיט אמר רבא
כמרדכי
השוחטעכ׳(5כ ׳
געכוריס שנו ופרס ׳י לבבואה פרצוף שלו הנראה כסיס עכורים לא מינכר משוס אבר מן החי אסר לסו אלא משובל תשיןצוכרמוכס 3פ ר״ע:
כהע ומצא כה עוברבץ אס הוא כץ ח׳ס(ן> השוחט נש•
בבוא׳כך היא גי׳הרש״כא וכך הס דכרי
01'15נ־יז [ע,״ *?
 !'3145״'3י ״'''3,״״ ״'״ י
*ימ׳נם" בפ״כמ־״ס ׳■ו5ופי׳ ליס״י ואין לו כה מקום פנוי לשחוט יכול לשחוט על גבי כלים יבילכי
הםוחט כשר יכהנו ליניפ
דפנותיה שחיטמש?ה בפ בהמה
שלא ישחוט לתום או מוציא ידו חוץ .י! םפינ׳ושוחט עד
סגורס לתוך העיגלש ל מיס פי /ל ת יו
את הבהע ומצא כה־ בן ח קי או מת וא נכצימעט מיס אי
לדין וךזךם שרתת ןיורר ^ תו ך המים ראינו חןשש :
גומא שיש בה מיס מסס כלמוד
בי

)ז״ו׳י

לקי'
איל שוחטין לתוך ה [ומא אפי־ בכית היה
 1ביתו כיצר יעשה עושהמקים ! חוץ לטמאישיג׳־ז ו>5חמי דביי י'מ

לנקום 6מו
שמתכוין
חוייו ^שאז ניכר לכל
ויורד ו ^לגומא
שותת
ל״״ . ,״5,3״,. ., .״ ,. <.־רשם^ר והדם
ינוחידומזלרחוחוורתתהרמ דת
ודזי׳ דזד
לדיימת ^

לשחוט כתוכו וכ׳־כ העיטור והרוקח
ומ״ש היה כספינ ' ואין לו מקום פנוי
לשחו׳יכול לסחוט ע״׳ג כלי׳שס במשנה:
ומ״ש או מוציא ידו חוץ לספינ׳וסוחט
על דפנותיה רכו ' • כריתא שס :
בי אין סוחטיןלתו הגוס׳אפי׳כבית
ליה רוצה לנקות ביתו כי׳צד
יעשה עושה מקום חוץ לגומא וסוח סס
וכו׳ובשוק אסי׳כה  /אסור שאינו חושש
לנקותו משנה ספ* כ דחולין אין שוחטין
לתוך הגומא אכל עושה אדס גומא
בתוך ביתו בשביל שיכנס הדס לתוכה
ובסוק לא יעסה כן כדי סלא יחק ' את
המיניס ומסיק בגע
לגומא כל עיקר והרוצ'
יעש עושה טקוס תוץ י

ות־״אשסי״״ ׳  £״* £

טנוס־תווידוע דהלה נחנעי׳ינ״ע *■ "•" " -׳ויד•
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1׳שאין מוציאין את האד מחזקיכשרו :עד שיבדק ונמצ חשו  :שבבהמהלגחג :נרומ ?0ר?ורחםר י י;ס ; הכלי אי לתזן
ססואנבלמככלהגלוחסוכדסהאכת' ה״מא אן-עלפי
בהמה חיה ועוף טעוניז שחיטה מי' וחגבי׳אין
מעוני? שחיטה השורש בהמה ומצא בה עוברסל הנהמ?נצ,מ׳נ2כ* ,ה??ש ^ :הי / /ראני׳"!מ׳מ "! נ
בי? םא הוא ב? ח׳או בן ט בי? חי בי? תמ מותר ואי? טעו? שחיטהנתן  .טפס  06מ^ י ? 'כ ^.מיגמ סרירת ל הזהרלכמחלה
הפריס ע ,נ קרקע אבל הפריס ע נ קרקע טעון שחיטה ראויה י כ ל אבל ימו כיון למשקה הוא לא נפיקשמיכר,־,דאימ*
ה׳לשריטה
שפוסל בשאר שחיטו פוסל בו ותלכיאסר אבל כ ל שאר טרפית מסריותאדכ לב3ה5גס ת6וכ^ר ד6ע״<! נאי,
אין אוסרין אותו ואם פרסותיו קלוטות א ל פ שהפריס ע״ג ?יק ע דאשכק י אכילסג 3י דסכיו ז 163,153שסנר?׳"כאכלינ
אין טעון שחיטה וחלבו מותר ואם לא שחט האם כגון שקרעה לאוקומי אמידי דבר אכילה לא מוקמי חיין^ לאז ליק•
שים
ומצא בה בן ט' הי צריך שחיט׳ואפי׳ שחטה רנתנבלה בידו או ליה אלסעכ״ל  :ופדש וחלכו -מותר דהריישנו "
בשחיטתזה ידנגת הי"י ףוה י" אם וכ ל הסוסזי יס נ לתשא0אכל*
שהית׳טרפה ושחטה אין שתיטת׳מתרת העובר 7וניתר
איןנה׳מ"׳
עצמו אם הוא ב? ט׳חי אבל אם הוא ב? ט׳מת או בן ח׳אפי׳חי הרי .חוץ טסימ" בס והעיטור ורבינו}6פריס בחי״ין

 .־; ׳ ־־,י * *>
■! ״״ '
 ו,סצאר ״ ;
י
עותמויורד לגומא וכפוין נע ימעט כן
וצמ ס בדברי רבי בסמי ! ו 3סי ק ס י לאכ׳לחימשוסנל
סשוס סכ וכחקות^ הס לא תלכו ופרש י
יתבאר סברות אלוב״ה  :ומ״ש וה״ע דנן ע׳אין טטק סחיעסלא הפרי׳ע״גיזשקצואנל " תר
^קשוחטין לגומא כל עיקרואפי ' בבית דמחזיכמינו ,והא דאמרי׳עושה מקו,
קרקע אכל הפריסע״ג קרקע טעון שחיטה ראויה שס במשנה פלוגת ומשמש לחתזןתיינו אני
קוץ לגומא מבואר יפה בת״ה שכתב ח״ל עושה מקום מדרין חוץ לגומא :
כמקבל 3גמ דהלכה כחכמים דאמרי הכי  :ומ״ש וכל שפוסל בשאר סחיטות פוסל בו "ש' (םי יפס7 ^ ,ז
ובתבו התום ' אין סוחטיץ לתוך הגומ אר״ת דהיינו גומא נתיה מר
יה #לב י פ ?י ע יכפל מזי* עלל ?לכ
ססב
דס לפ״ז וקשה דא״כ בלא עושה מקו׳ חוץ לגומא איכא תקנה לנקר חצרו ולפי ' אבל כל שאר טריפות אין אוסריץ אותו
עליה דובא אתא לקמיה דרב אשי א״ל זיל סחטיה וכתב הרא״ס מל זה ואע״ג התו׳ פא׳ע יק
קוב ליזהר מלשחוט אפי׳לתוך גומא שאינה נקיה טכ״ל • וז׳יל סמ״ג יש לדקדק

; ועוף הצריכי כסוי יתן
עפר תיחוח וימלא הגומא עפר ויסחוט אבל לתוך הגומ׳לאיסחוט כלל עכ״ל :
ומ״יש רכי׳בשס הרמב״ס שאס סחט לתוך הגומ אסור לאכול משחיטתו וכו,
בע״ב מה״ש כתב כן וטעמו מדמסי׳בברית ' דאין סוחטץ לתוך הגומ ואס עסה
כן צריך בדיקה אחריו • וז״ל הרש״בא בת״ה ומסתברא מדקאמר שצרי׳לכדיק
אחריו שמא מיןסוא אף סחיטתו פסול ' מספק וכיון דתני׳אינך כולהו במתני '
בהדי הדדי כולהו אסורות מספק' אלא שאני תמס כיון דתני לעיל מיג הסוחט
לנכרי שחיטתו פסולה ותני בסופה דמתני הסוחט לסס עולה שחיטתו פסולה
ותני הא באמצ׳אס אית' ,דסחיטתו פסולה היכי לא תני בהא נמי הסוחט לפוך
ימים סחיטתו פסולה ולפי ' אפשר לומר דשתיטתו זו כשרה היא שאף הוא אין
עחזיקין אותו במין ואין סוציאין אותו מחזק כשרותו הראשונה מיד אלא אסר
בדיקה וזה נ״ל עיקר ואף מדברי רס״י ז״ל נר׳כן סהו׳ז״ל פי׳צריך בדיק אחריו
סמא סין הוא ייבדלו מפתו ומיינו דאלמ אין הבדיקה כדי להכשירו אלא כדי
לפסלו דעך סיבדק ונמצ׳מין אין פוסלין אותו ואף סחיטתו כן מכ״ל :ומדברי
כעל העיטור שכתב בסס כה״ג נר׳ שסובר כהרמ״בס והמרדני כתב בסס רא״ס

נא מיפרסס כוכי האי ויש שמחין
ונפלדובאעליה אלא להשמיענו דאין לחוס( .נ ) וע׳לסי׳לד
ולאנהיראדלא עלחנספקט
לטרפות וכן משמע מתוך פרש״י ספי׳הזאב טיפה ולא היתה יכולה עוד לחיו 'יתנאידישחוליף׳
וכ״כ התו׳והרש״בא והר״ן ן״ל וכ״כ הרמ״בס בפי׳המסנס וכת׳ עוד הר" ^ ס ף !,ואוסרים חלנו *
י5ני׳ כ י א׳ אס לא שחטה כראוי כגי ז שסהה או דיס איהח<־ יד אי הגייס ^ 1י<7 ' " 1כ ^דמ־אהפוסל
בסכין פגומ׳ כאלו לא שחט דמי כיון סהצריכוהו שחיט׳סחיטס מעלייתא כעי ' נשאר *זיטי׳פוםג
ולא דמי לשאר טרפו׳ עכ״ל וה ה בע ה מה״מא על הא דאי׳טרפו׳אוסרתו כתבנשתיטהזודייאיזר
וכן הסכי׳סרש״בא וכתב כן הורו מגדולי המורים ומתוך דבריהם נר סאףאסלהנריכו שפיט*
שיזיטיו
נמצאת סכין פגוט׳ אין בכך כלום עכ״ל■1ח״ל הר״ן כתב הרש״בא דבשחיט׳נמי
איפס שאפי׳החליד או דרס מותר שאיןהרוא׳יודע סדר או התליד והבא לימלר אמנס״רפנ 17
מלמדץ אותו כדרך שאמרו בטריפ׳ ואחרים אומרי׳דכיון דאצרכוה סחיטה כל חולקים ועייןבשיי
הל׳שתיטה פוסלת בו וכן נר ' עכ״ל :ומ״ש ואס פרסותיו קלוטו׳אע״ס סהפריס י׳ילקיין יא נימי
ע״ג קרקע אין טעון סחיט שס ^ן מר  315יי הכ ^ מןדיס ב ק( 1יט ק הק ןעה סמיתד ניאישור אמז
דתימהא מידכר דכירי לה אינשי איכ׳ דאמרי אמר אביי הכל ו'' 3 ,
מ״ט כל ■מילתא
^  17בה* .המיי< זא
י
מודים קלוטה כן קלוטה בן פקוע׳שמותר מ ט תרי תמיהי מידכר דכייי אינסי גשס סמיג7ל1
לאי!ן
להמיר שוס ילד
שנמנא בנהמה
שהיא טריפה

וןדכתיב אוסף החסיל דמסמ׳באסיפס בעלמא • וכתב הרש״בא בת״ה ואינו
י מחוו׳דהא אסרינן בהסוח׳דלא גמרי אלא מאסיפ׳דכתיב ' גבי סחיט׳דאחריכי
%ל״נ משוס דלא כתיבא שחיטה גבי דידהו וכל דלא אסרה תורה בהדיא בלא
עחיטה הי־י הוא בכלל היתר והא דסיילינן התס דגי׳גלפייהו מנ״ל היינו מסו'
לנתיבי גבי צאן ובקר  .רס״י כתב כס״פ א״ט בשס ה״ג דחגביס אינס טעונים
שחיטה שהרי אחר דגי סיס הזכייר׳הכתוב שנ׳זאת תור׳הבהמ והעוף וכל נפש
החיה היומשת במים אלו דגים ולכל נפש הסורצת על הארץ אלו חגבי׳ -וכתב
•יס״בס כיון דדגיס וסגביס אינס טעוני ' ססיט ? אס ממו מאליהןכתוך 5.מי,

וטעמא מסוס דס״ל דטעיכת סחיטה ואיסור חלב הא בהא תליא וכ״כ בסי׳ זה
שאין ק דע׳ הרמ״בס ז״ל :ואם לא סחט האס כגוןסקרעה ומצא הב בן ט׳יח .
צריך סחיטה משנס סס :ומ״ש ואפי׳ סחטה וצתנבלה כידו או סהיתה טריפה
ושחט׳ אין סחיטת׳מתרת העובר סס וכפ׳כיסוי הדס ולשון אסי׳הוא נקשר עס
סוף הל׳ שאמר וניתר בשחיטת עצמו :וג 7ש וניתר בשחיט׳מצמו אס הוא בן ס׳
כזי פלוגתא דאמוראי כפ׳כהמה המקס׳ופסקו הפוסיזי׳ כרבא דסרי  :ומ״ש
אבל אס הוא בן ט׳מת או בן ח׳אסי׳חי אסור פשוט הוא דהא א״א ול בשחיטלן
שצמו וששיטת אמו שהיא< 1רפ׳ אינה מתירתו באכ׳לס  :בן ט׳ שנמצא במעי
במעי.
שסוטה

 3בא

ד־ם
(ן ) והי"! זה• ססוס׳וגדל ובא סל הכהמ והוליד אותו הולד אין לו תקצ׳בשחיט סס אמררב
אגמריה וסין מקט מפלת מסוס דאיפליגו כה דמ לטנץ^טומאת אשהד
ש
 1זביא
משרשיא לדברי האו' חוססין לזרע האב בן פקוע ' הבא סל
כהמ׳מעליית׳הולד
יד
המקשה
לילד
וסוסי
'
העובר
את
ראשו סע״ס ססחזירו הרי הואכילח*
אין לו
תקנה
ופרש"
,
אין
לו
תקנה
שהרי
הוא־כמי
סאין
לו
אלא
סי׳א׳מצד
אמו
יאינוניתר
בסקיטתה
כו׳משנה
ראש
פ׳בהעה המקשהידף סד ):
א,ת ק *ק״ה סהסי׳הב׳סחוט ועומ׳הוא שאין סחיט׳כוהג בו ובהמ בסל סימן לא מיתכסרא הוציא ידו והחזירה מה שיצא מן האבר לחוץ אסורכו׳ • סס במשנהבהמה
יו:שלמ־
לתיומהח והאי סימנא בתי לא מצערף לקמ׳סאין
שהיא מקשה לילד הוצי ' העובר את ידו
כחט נהמה (מ5
הייה
גדולה
מזו
שהראשון
שסוס
מצאו
בתוכה
אלא
אפי
'
נולד
ממנו
מותר
ממל
ב
?
פרה
מותר
:
והסןירס
מותי
באכילה
ובגמר׳ אמי ..רב
׳*<■< * *1. ^*1.
.. ..
פדן אשורש ג
_ !
~ _
*
יל*
*
*

לילדוהוצי׳ העובר את ראשו אלפי

^ והא דרב מסרשיא כמי משנמע דהלכת
וד ואינו ניתר עליה דר׳יוחנן וסלקא בתיובתא הלכך
שהחזירו הרי הוא
באכילה 7מומי ׳נמ היא דליכ׳מאןדפלי׳עלה ולעי׳בר״ע כמי
,
 .הלכתא כרב במסרב׳מתנוהכי רב אמ'
אס,ר באכילה
מקסי׳מינבגמ׳בהדי׳לפי׳נר׳דכיאמר׳ בשחיטתה אלא בשחיטת עצמו אם הוא בן קיימא ואם הוא בן ח ,יש לידה לאברים וי 'יוחנן אמי אץליד׳
״״ד׳סימניןאכס׳ביסרחמכ׳ה" סכשאמו או בן ט׳ מת אסוחהוציא ידו והחזירה מה שיצא מן האבר לחוץ  ,״,י• ״״•
מיעוט אבר
לאברי׳מאי ,■,־■*
בינייהו." •" ,,
למיסר׳נד
■ שבפנים וכתב הרי״ף פי׳רב סכר יש
טרפ׳דכיוןדלא הועילו לו סימנקאמו אלא אסור אבל מה שנשא׳ממנו בפגי׳ומקוסוהחתך
מות׳לאהחזירה
!לע ל״י,״;״״! לטהר מידי כבלה אית ליה סימנין דירי׳קודם שחיטה גם מקום החתך אסור אבל מה ישבפני' מותר אפי' לידה לאברים כגון שיצא רוב האבר
עלל ־ ולכ אכלכל שהועילו סימני אמו
להתיר הוא מיעוטו ואם יצא רוב העובר הרי הוא כילוד ואם יצא
חציו מאין אותו כאלו יצא כולו והאב ' כולו
בייטם מרפ׳נץ כאכילה סימני עצמו כסחוטין הן
וכ״כ ברוב אבר כגון שיצא רוב ירו וכשנשער מה שיצא
מהעוב׳אסור בין היוצ׳לחוץ ובין הנשא׳ בפנים
אע ^בה ״ימ'! הרש״כאדראף־לחו׳לדבריהאומחוששץ אינו אלא חציו ואם נטיל מיעוט היד שנשאר בפני׳אחר רוב הידוד׳יוחנן סכר אץ לידם לאברים אלא
הוא סאסו׳ושבפכיס מותר
ססימתקי,ט,מ לזרע האכוגסהי־מ בסכת בסיף ה ^ שיצא הוי רוב שדינן מיעוט היד שנפנים אחר רוב היד שיצא היוצא כלבד ^
 .!55055י!יחיסש ' 1ל? רע השב ילש  .להשלים לרוב העובר ואסור וכץ אם יצא רובו ממיעו' אבר אסור והא מל־פ׳לא איתותב כהר׳יוסנזהלכך
׳כ! ?אה ";7יי י
״ ידעתי למס ממ׳שרסייב משישים = "* " * יחריייי "  , ',״״,״ ״יי ־ .׳ .
סלכת׳כותיה ואקשי׳עליס דרב לליסכ'
ואין
אומרי׳נטיל
מיעוט
אבר
שיצא
אחר
רוב
האבר
שבפני׳אלא
" "יי "'" ?
"
וכתב
סר״ן לבא על בת פקועהכיוצא
קמ׳מדתכן הוצי ' סעוב׳את ידו והחזיר'
סי  7עפ הרת נס
י
וכן בנו עד סוף*כלו סדותת מטילין אותו אח׳רוב העובר
שיצא
ואסורלהוצי׳אבר
אח׳והחזיךו
7שרי .
בו
הרי
בנו
וחזר והוציא אבר אחר והחזירו עד שהשלים לרוב המיעוט שלא מותר מאי לאו אאבר ודסיקלא אעוב,
יד(א)<נ'ל כמוהו וכולן צריכיןסחיט'
מדבריה׳ואין
י
,
.
י!^ 1-1,י ׳ -וי
ואקשי׳אי נועי< -׳
אגיוכר ס׳ -וי
מאי < וייייג1
איריא טחזי חפי
התזי׳אסי'
לע'ז *"ל ל״׳ש הטרסות פוסל בהס :השוחט הכהמ' יצא מותר ואם חתך כל אבר ואבר בשע׳שהוצי אותו גם המיעוטלא החזיר כמי ואמרי׳ לא נצרכה אלא
"" יייא |יכ ע' בר ומצא בה עובר שסרכותיו קלוטות
כשל שנשאר בפנים אסור :עובר שהוצי׳ידו והחזיר׳ואח״ב נולד וגדלהלמקום חתך דכסהחזיר עובר ידוקודם
פהיניאידו(אתכ
//
!
> ±
״ 5״,׳ ^, ^ ,׳ חמור מותר בר פ 3המ המקשה אמרי חלדה חלבו אסור  :נחתך מהעובר שבמעי בהמ׳ ונמצא בתוכה סחיטת אמו מקום חתך מותר ואבר
דאינור" \ שסלד דלכ״עשרי *0 ( :ש דאפי' נולד ממנו מותר באכילה  :נחתך מגופה ונמצא בתוכה לאחר שחיטהעצמו אסור אבל לא החזיר קור׳סחים'
קילסשנשחטה מותר דגמל בן פרה מותר בהא
דנילי א פור באכילה  3:הושיט ירו למעי בהמה ותלש הלב
ממתשעהאמו אבר ומקום חתך אסו׳ופרש״י מקי'
י * ע^כ  $ויצא לאוירהעולם ,פליגי י״ש ירכ ק חי שבתוכה חייבין עליה משום חלב כעל חל ב בהמה גמורה :
חתך אסורצריך .להניח ממהשבפנים
א3א ר״
לשנמ5א בע ק דבכורות והלכה כרבנןד׳שרו :
עף
לצד החיצון ולחתכו שמקום החתך
!*יעי איו!{א חר
השוחט בהמה ומצא בה דמות יונה אסור מימרא דר ' יוחנן בר״ס בהמה הבדל' החיצון והפנימי אסו׳מפני ססו׳עומד על ספת הרח׳ולא קרי' ביה בהמה
*נשחט׳לא* האני המקשה ויהיב טעמא משוס דבעי׳פרסות וליכא כלו' דכתיב כל מפרסת פרסה
אסיר
זק חליי
בבהמ׳תאכלו ודריס הכי כל אשר תמצא כבהמ׳אכול והוא שיהא לו פרס׳ומקשי
'פי״א ע* הייר עלה בגמ אלא מעתה קלוט במעי פרה ליתסר ומשני הא תנא דכי ר 'ישמעאל

בבהמה דלאו בתוכה הוא אכל החזירו א״צ לחתוךלצד פנים אלא מצמצם וחותך
ומקו חתך מותר דקרי׳ביה בהמה ככהמ׳ומשוס בשר בשדה ליכא דהא לא יצא

 </ממחיצתו • ודינים אלו מבוארייבדברי הרמכ״ס כפ״ה מהמ״א :
37(5( 50(5
//
< 1
//
<
< /,/
ואס יצא רוב העוכר הרי הוא בילוד מבואר סס בגמ' :
נ,ל 7ממן בר סעי פיסה בבהמה תאכלו ופרש יקרא כתי סרס וכתי׳פרסו איז שתמצא
*זהזתימא לקימה או פרסה בבהמ׳או פרסו׳אבל יונה אינה לא פרסה ולא פרסות  :ומ׳שאבל $ *01
וא 1יצא חציו ברוב אבר וכו' סס בעיא דלא איפשיטא'
ופסקוה
הפוסקים
שעי׳ 5׳ אס מצא בס בהמה שרגליה כרגלי יונה או שאין לה רגלים כלל מותר כ״כ סס
לחומרא :
ומ״ש וכן אס יצא רובו
^בהי׳־ז פד׳ הרא״ש ז״ל ודוק׳ דמו׳יונה שהי׳אסור׳אף כסיצ׳לאויר העולם לפי שאיני מתקיי' במיעוט אבר אסרוכו׳פשוט הוא סס הוציא אבר א׳והחזירווסזר והוציא אבר
^ אבל מצא בה בהמה גמורה שרגלי' כרגלי יונה או שאץ לה רגלים כלל מותרת אחר והחזירו עד שהשלים לרוב וכו׳ואם חתך כל אבר ואברבשע׳סהוציא׳אותו
שחט עונלנ ״ע **־כיון דכסיצא לאויר חשיב מפריס סרס׳לסיותו ניתר כסחיט ' עצמו כ״ש דחסיב וכו' שם (דף סח) איבעיא להו לדברי האו׳אין לידה לאברים הוציא העובר את
*!< אינו שתוטה פרסה להיותו ניתר בסחיטת אמו דלא מל חנס נקט רבי יוחנן דמות יונה ולא ידו והחזיר וחזר והוציא ידו והחזיר פד שהשלימו לרובו מסו מי אמרינןהא נפץ
נקט עוכר שרגליו דומים לרגלי יונה או שאין לו רגלי׳אלא ודאי כל דבר שראוי ליה מבא או דלמא כיון דהדר הדר את״ל כיון דהדר סדר הוציא העובר ידו
י ^ 2נ? מי להיות מות' לכשיצ׳לאוי׳העולס לא אימעוט מפרס והא דפרי׳א״ה קלוט ליתסר וחתכה וחזר והוציא ידו וחתכעד שהשלימו לרובו מהו מי אמרינן הא נפח ליס
אליבא דר״ס דאס׳ליה פרין ולא אליבא דר׳ יוחנן  :והר״ן כתב ח״ל יש מי שכתב רובא או דלמא רוכא בבת א׳בעינן ולא איפכיט׳ופסקו הרשנ״א והר״אש להקל
דכולה מלתא בפרסו׳תליא הלכך מצא בס דמות בהמה ורגליה כרגלי יוכה או כאת״ל ובסני׳להחמיר והרי״ף השמי׳בטיות אלו ואפשר שלפי שהם דברי׳סאינ'
שאין לה רגלים כלל אסור׳דפרסות בעי׳מיהו מצא בה דמו׳יוכה ויש לה פרסות מצויים הסמיסס • אכל על הרמב״ס יש לתמוה למה לא הזכירם בפ״ה מס״מא
כבהמה ספיקא הוי אבל בתו׳כתבו דלאו בפרסה ממש תליא מילתא אלא במץ וכתב ה״ס שאולי היה גורס למ״ד יש לידה לאברים ואפי׳דלא כהלכת דאי למ״ד
שיש לו פיסה הלכך מצא בה דמות בהמה אע" פ שרגליה כיונה דמ״מ מין סיס אין ליד׳פשיטא דכסס שאין תב אבר אוסר מיעוט הנשאר בפנים כך אין רוב
לו פרסה הוא ורמות יונה אע" פ שרגליה כרגלי בהמה אסור ' כיון סאין כמינה אברים אוסרי׳מה שנישאר בפנים אא״כ יצא הרוב כבת אחת שהוא כילוד אבל
ערפה פ'7כ  :והרס״בא פסק ג״כ כדברי התו וכתב בלשון הזה ירא׳לי דכל סמצלז ככל הספרים יש לדברי האומ׳אין לידה לאברי׳ וצ״פ עכ״ל:
ולכאורה כיאה
בס דמות מין שאינו לא בן פרס׳ולא בן פרסו׳הרי הוא כדמות יונה ואסור וכל סדין זה כולל לכל עובר שהוציא ידו גס למי שלא נשחטה אמו קודם לידתו וכן
שמצא בה דמות מין כסמ׳סהיא בת פרסה וא בת פר סו' שרי אבל אם מצא בה יראה לכאורה מל הרמ׳בם אכל לפי האמת זה טעות סא״כ ברוב הבהמו' ימצא ־
מה שאינו דמות בהמ׳אע״פ שהיא מין שיש לו פרסה כאדם מספקא לןאי אזלי׳ איסור בהרבה אברים שהם יוצאים קודם הלידה ולכן נ״ל שלא נאמרו דברים
באר פרסה או לא והיינו כעיא דרב אדא בר מתנא כפ ' המפלת ולא איססיטא הללו אלא בעובר הניתר בשחיט׳אמו וקודם שחיט׳האס הוצי' האבר וכן משמע
ולחומר׳עכ״ל* ח״ל הרמכ״ס בתסלת המ״א בהמה שנמצא כה ימות עוף אע״פ מדברי סמ״ג ומדברי הרסב״א כתיס ואע״פ סהכלבו כת׳ויש חולקיןעל הרמב״ס
שהוא עוף טהור ה״ז אסור באכילה לא הותר מן הנמצא בבהמה אלא מה שיש ואומר׳שאס נולד קודם שכשחט׳אמושנמצ׳ססו׳טעוןשחיט׳בשביל עצמו סחיטת.
לו פרסה עכ״ל  :ונר׳מדבריו .דיש לו פרס' ממש בעי׳ולא סגי במין שיש לו פרס ' עצמו מהני להתיר הכל אפי׳אותו אבר עכ״ל סנר׳מזה שהבין בדברי הימכ״ם
והמגיד כתב דברי התו׳ולא כתב שמדברי הרמב״ס נראה ש׳5וא *אוסר :
דאף בנולד קודם שנשחט אמו מיירי האמת יורה דרכו כי מ״ס הרמ״בס בפ״ה
המפלה בריהסיס להב׳גבץוב ' מה״מא עוכר סהוצי׳ידו או רגלו כאס אותו אבר למול׳כין שחתכו קוד׳סתסח'
♦הג״ם בדקהנייננוז״לרניסירוחסהשוחע שדראות בפ ,סמפלת אתמר כריה אמו בץסחתכואחרשנשחט ' אמו ואפי ' החזי ' אותו אבר למעי אמו ואס״כ
נסיזה מגאנה *חי " (
כבלכת ׳נ 7רכימשהע
שיש לה ב ' גבין וי ' סדראות רב אמר נשחט או נולד ותיה כמה אניס הרי אופו האבר אסור מסו׳טריפ׳תיב׳או נולד
באשה אינו ולד
נבהמ׳אסו׳באכילה
ושמואל
אמר
כבהת
מותרת
באכילה
ובא
ס
'
לא קאי לתיבת נסחטה אמו דסמיך ליס לומ׳או לא נשחטה אמו אלא כולד וחיה
ולדבמאיק״מכדרחכןבררכאדא׳סססועה
הייצובריה
סיש
להב׳גבין
וב׳
כמה
שניםדליתא אלא האי סיפא נמיבסנסחטה אמו קוד' לידתואלא.דכריש'
סדראותוקסכררבבריהבפלמ׳ליכאומחיאלאסיימכינפק לארי העול ' וכי מיירי שאחר סחיטת אמו לא הוציאוהו חי לאויר העולם ובסיפא מיירי שאתר
אגמריה רתמה למסה במעי אמו אגמריה דאסו׳ואיכה בכלל מה שהתירה תורה סחיט ' אמו הוציאוהו חי לאויר העול׳כ״כ הרב מסר״י ן חביב ז״ל והכריח הדבר
מוכר הנמצא במעי בהמה מדרסובבהמ׳תאכלו ואסיקנא התם דהלכתא כרב  :בראיו׳מהגמ׳ומסכרא דכל סטלד קודם שחיטת אמו לא שייך לאסור האכ׳מסו'
ורע * דהמפלת לאו דוקא דא"כ מאי כשר שיצא חוץ למחיצתוא  :עובר שהוציא ידו והחזירה ואח״כ כולד וגדל וילד
♦הג״הב׳ם  :ובספריז!הג יוצאפי מגא

יע איריא שיש לה ב׳ גבין וכוי אפילו היא

במקום מפלפהמ״בבהפריגו־
כש 6רכהמו׳אסורסדהא נפל שהפילה
בהמה מת הוא וה״ל נבלה ואסור אלא כשסחט בהמה ומצא בה בריה זו קאמר
1אסור מדכתיב השסועה וכדקאער ני אגמריס רשענא למשה במעי אמו

ומיש רביע

חלבו אסור סס ( דףסה ) מהו לגמוע חלבו כלו׳דכיון דיש בס לזיר א׳אסור והחלב

מתגדל מכל איברי הבהמה הדי אותו חלב נתערב בו חלב אותו האבר ומהו
לגמעו חלב דמלמא לאו כאבר מן הסי דמי ושרי ה״נ ל״ס או דלמא סתם אית
תקנת לאיפוריס בשחיטה הכאליתתקנתא לאיסוריה בשחיטה תיקו • ופסקוס
הרס״בא.

ח

הלכות שחיטה טויו
(זיס״יכא והר״ן לחומרא וכ״פ הימב״סז״ ל כפ״ה מה מא :

ודע

ד׳מ

רכינר סכת  :יום האמו׳כאותוואתבנוהיוסיהולך־אח׳הלילהשאה שחהבלילאסור טו(א )נפ״ין
ומש
דדייי
דף פג)  ! :הא
״׳״ל^0
הייגן ^ט ח7שי
דאסורילסחוט דוקאכידועשהוא ״7
ביום שלאחריווכו׳מסנהשס( י
אביו וכן בידוע שהיא אמו וכו כן מסמע ממה סיתכארבסמוך  :ומש :דידוע ^סה(ה ^ דקה .
שהיא אמו הוי ע״י שהוא כרוך אחריה כ כ הרשכ״א בת״ה והכי מסמעבבס׳"־ יו (* ) ומל
מ׳ש שעל המוכר למהיר הלוקח סאס אשרי זנר״ןריש
העולםאפו׳משו׳ סחט האס או הבן היוסנאו ימכרה לאחי
רוח כל! זמן שלא יצא לאויר
אנלהראשזן
שרץ השורץ עיל הארץ ן^ אחר שיצ׳ לז אוי' לסוחט׳היוס אנו הוא כא׳מד׳הזמט' וכי׳
בד׳פרקי׳בשנה׳■אס"■שלי
ורות נכו

•אילימא דאזל אבהמה מעלייתא מאי
ראו ^ ו !
דאי׳ביהאיסו׳יוצאאפי׳בן
אירי׳ האי
מסרשי׳לדכרי
דא׳רב
פקוע דעלמ כמי
מסנ׳כפ׳אותו
האומ חוססין לזרע האב קעקוע ' הבא העולם מותר מיד ור״א כן יעקב אוסר דע שיפתחו עיניו ופסק המוכר בהמה לחברו צרי׳להודיעו רומס( .ב ).
מכרתי לשחוט כתה מכרתי לסחו׳ ואלד"
על בהמ׳מעלית׳הולד אין לו תקג׳ לא רי״ף כת״ק דשרי וא״א ז״ל פסק כר״א ולד בהמה תוך ח׳ימי' אפור
בתחילת
צריכ׳דאזל אכןפקוע׳דכוותי׳מאי אב משום ספק נפל ומיהו אין צריך ח' ימי׳שלימי׳אלא מיד
הן עי״ט האחרון סל סג ועי״ט ראשוך
שלפסחוער׳העצר׳וער״ה :ומ״שואנז
מוליד אבר וחתוך ליה ושריאודלמא ליל שמיני מותר וה״מ כשאין ידוע שכלו לו חדשיו אבל אם
מבלבל זרעיה הדר אמ׳פסיט׳דמכלבל ירוע שכלו לוא חדשיו מותר מיר אפי׳ביום שנולד ולא חיישינןלא הודיעו סוחט ואינו חוששברית׳סס
זרעיה דא״כ סומא יוליד סומא וקטע
ומ׳של״ש קנ׳מיסראל ל״ם קנה מגוי
שמא נתרסקו אבריו מחבלי הלידה ל
יוליד קטע אלא פסיס דמבלבל זרעיה
לשחו' אותו ואת בנו ביום אח' ל״שהאם ואח״כ׳כ״כשסהרא״ס ולאפוקי ממהשראה
מבפיאליהכהמכעלמאלאו לן
והכיקא
הבן או הבת ל״ש הבן או הכת ואח״כ האם ביןכתוב בסס רבאחאי דאס תגר גויהוא
מכח חלב ודם קאתי ושרי ה״נ ל״ס או
דלמיתרי אסורי אמרי׳תלת לא אמרי' בנקבות כגון האם והבת בין בזכרים כגון האב והבן בין באד׳ א ׳צרין למיסש למילמא והוא ז״להכריע
בחידושיווהר״ן
ולמאן אי לר״מ אישור יוצא ליכאאי בין בב׳ואם עבר ושחטם ביום אח' כתב הרמב״ם שמותר ללאעלןדא״צ וקהסכי׳הרסכ״א
לר״י איסו׳חלב ליכא אלא כל מכח לא ובה ג אוסר לאוכלו בו ביוםא ויום האמור באותו ואת .בנו היום •כתב בסס סרמ״בן דמאי דאמיי דבל׳
 1,אחריו ואם מיקיס הצלי המיני כסס 0ל חנח צייו
^ אםור
< ליל
מבעיאלןמהו
אמרי׳דשרי והכא קא
לומר׳ שאס לא הודיעו
להודיעו היינו
׳ 5ן
י
קא
לא
הא
אלא
וכו׳ופרש״י
לגמו׳חלבו דכל מכח לא אמרי׳דליתסר שחם ביום מותר בלילה של אחריו והא דאסו לשחיטדיק בלדוע הוי כמק׳מעותאכל בשאר הימי׳המוכ׳
מבעי׳ליה
שהוא אביו וכן בידוע שהי אמו כגון שכליו אחיי אכל מ 1הספ ק אינו צריך להודי׳מיהו צריך לשאולאבל
הפוסקי'
חשו
איסו׳ולא
מכח
מסו
לכתובהבאזה לפי שהוא דבר שאינו מצד אין חוששין הלכך הלוקה בהמ׳בב מ וכל זמן אינו חושש שמאאחרים כתבו שאינו צריך לשאולמשוס
נשחטה האם או הבן היום אבל על המוכר להזהי׳על הלוק׳שאםדאיכא ספיקי טובא שמא אין אס לזו
ועוד שכיון שיצא הדבר בהיתר לא שחט האם או הבן היום או מכרה לאח׳לשוחט׳היום אם הוא בא' ואת״לישלה ומכרה שמא לאלקחה
נהתך
הוצרכו לכתבו :
מהעובר מד׳הזמנים שדרך שכל מי שקונה בהמה ששוחטהמיד והם ערבלסחיטה ואת״ל לשחיע שמא מכאן ועד
קבמעי בהמ׳ונמצ׳כתוכ׳מות׳ באכילה
שהמוכ׳שיודע
גחתך מגופה ונמצא כתוכ׳לאס׳סחיט׳ הפסח וערבעצר׳וערב ר״ה ועי״ט האחרון של חג שודאי קונ׳אות׳ י׳ימיס ולזה הדעת אפש
אסור באכילה מסנ ' שס ( דף סח ) ויליף לשוחטה מיד צריך להודיעו שמכר היום האם ואם לא הוד יער סמכי צריך להודיע אף כשארימות
לס בגמרא מקראי ולשון רכינואינו שוחט ואינו חושש ל״ש קנה מישרא ׳ או מגוי ואםנודע  £אח״כ השנ׳כדי שלא יכשל הלוקח על ידואלא
סאסלא הודיע לא הוי מקח טעועכ ל;
מדוקדק שלא כתב ברישא לאח׳ סחיט' שנשחטה אמה היום הוי מקח טעות ורוקא שמוכר שניהם כיום
ואם מדע לו אח״כ שנסחטה אמה היו'
ובסיפא כתבו והא פסיסא דכין רישא אחד אבל אם מכר האס ביום שלפניו א״צ להודיעו ואם מכר
הוי מקס טעו׳ ז״ל הר״אסתכ " סרמב״ן
בין סיפא כנמצא בתוכה לאח׳ סחיטה
מיירי • הושיט ידו למעי בהמ ותלש האח׳ לחתן ומכרהב׳לכלה אפי׳אם מוכר בב׳ימים צרי׳;להודיעו שאסלא סודי בד׳פרקי הללו דהוי מקח
שודאי שמהם שוהטין ביום אח'  :שנים שלקחו אותו ואת בנו טעות דאנן ידעי׳דלשוחטה סיוס קנאה
חלב מקע׳חי סכתוכ חייבי׳עליו משו'
ביום ׳א הלוקח תחלה ישחוט ולא השני בר״א כשלקחום שניהם ולכך צריך להודיעו מסא״ב ככל השנה
חלב וכו ' סם ( דעה ) פלוגתא דר״י והלכה
בר״י דא׳הכי  :טו אפרוח כ״ז שלא מארם א' שמיר כשמכר לראשון לא היה יכו' לשחוט את שנשא' _ ומסתב_' כןפכ"ל_:וגסי הרשב״א _ _
הבי׳דברי
יצא לאויר העולם אסו׳וכו׳ולאח׳שיצא בידו שחלוק׳ לקח׳ע'מ לשוחטו מיד וכיון שהוא לא היה יכולהרמכ״ן ז״ל וכתב עליהן ונכוןהו׳יכבר־
מותר מיד וראב״י אוסר עד שיתפתחו לשוחטו גם הלוקח ממנו אינו יכול לשוחטו שאינו יכול למכורכתבתי כסמוך שגסהר״ןכת״דברי
ודוק׳סמוכ׳סכיהס
עיניו כס״פ א״ט ופ״ק די״ט ( דף סד )  :אלא זכו' שיש לו בו אבל אם לקחו׳מב׳שניה׳שוין וכל מי שישחו' הרמכ״ןז״ל  :ומ״ש
תחלה זריז ונשכר אותו ואת בנו נוהג בבהמהכ אבל לא בחיהביוסא׳אבל!5ס מכר הלום ביו׳שלפניו
•וכדים והרא״ש פס כראכ״י הוא בע״ק
א״צלהודיעו ואס מכר הלוח לחתןוסב'
צכי
:
ורחל
ו־י׳״ע  :ומ״שסהרי״ף ססקכת״קהוא ועוף ונוהג בכלאים הבא מן העז
לכלה אפי מוכר בבימיסצריךנהודיעול
י
1
בפ׳א״ס  :וכת הרשב״א בת״ה סכןפסקו
הרב כ העיטו׳והרב בעל התמז״ל כת״ק ומ״אה מדבריו שלזה דעתו נוטה וכ״ס סס במשכ׳אמתני׳דד פרקי׳כשכ׳המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו׳ 5ו״דימדדם"
אימתי בזמן שאין לו ריוח אבל אס ים לו ריוח א" צ להודיפ־רמודה״־ר׳ייבמוכרי'
הרס בס ז״ל כפ״ג מה״מא והכי נקטי׳  :ולד בהמה תוך ח׳ ימיס אסור מסוס
ספק כפל ומיהו א״צ ח׳ימיס שלמיס וכו׳ וה״מ כשאין ידוע שכלו לו חדסיו וכו ' את הכוס לחתן ואת הכת לכלה שהו׳צריך להודיעו שהדבר ידוע:ששיני ^ סופטיך
ביום •*' 6ופרש״י בזמן סלוין לו ריוח סמכי האס:הייוס' .אבל בזמן שישיריוח״כגון
הכל בפ׳ר״א דמילה ( דף קלה ) ובלו לו חדשיי מפורש כפ״ק ובכורות דהיינו ט׳
חדשים לגסה וה לדקה • וכתב סרשב״א כתפוב׳סאין סומכין על הגוי כגדיים שמכר הראשונה אתמול והשניהיהיוס אני אומרישמאתמול שחע אתהראסונה
קטמהנלקסי׳ממנו כשאומר שהם בני ח ימיס וכתוב בא״ח בשס קצת גאונים אכל מדבחי הרמב״ס כרא׳סהו׳מפ׳בע״א שכת כפי״ב מה״ש על דין המוכ׳בהמה
סלא אמרו כן ס׳ימיס אלא לקרבן אבל לאכילה אפי׳כן יומו מותר ואין כן דעת לחברו כד׳פדקיס כסנה צריך להודיעו ב״״א -כשראה זה שלקח :כאחרונה נחפז
לקנות והיה בסוף היוס :שחזקתיו שהוא סותט עתה אכל אס היהריוח כיוס א״צ
הפוסקי ' :ומ׳שולא שיישען שמא נתרסקו איבריו מחבלי הלידה כפ א"ט ( דף
נא )א״ר נחמן בית הרחם אין בו משו׳ריסוק איברי׳וכתכו התוס׳משוס דאיכא■ להודיעו שמא,לא יסחוט אלא למח׳וכתב הר״אס דלא מסתב ליה פי׳יזה ולפיכך
ריעותא דאיצו הולך איצסריך לאשמופינן דאי לאו הכי פשיטא דאזלי׳כתר רוב :לא כתבו רכינו  :כחב הי׳?ן ז״ל מדברי רש״י נר דר״י אכולהו אד ' פרקים קאי

 2ינן דאין חוסשין לריסוק איברים עב נ ומ מ נרימדבריו דצענין הדין
אפי׳לקמהא׳כפ״ש והשני כא׳בסכ׳כידוע ששניהם שוחטין בא׳ כשלסאין אדט■׳
אפי׳כמקש׳אין תוששין לריסוק אברי׳  :יו אסור לשחוט אותו ואת כנו ביום
מקדים לסחוט מע״ש אבל כשתל י״ה להיות .בשאר־ ימות השבועיכל .שיש־ ריוח
אחד ל״ם האס ואח״ב הכן או הבת ל״ש הכן אוהכתואחי׳כהאס משר כפ׳אותו
ואת בנעדף כב ) ובברית׳ בגמ׳יליףלה מקרא  :וס׳ש בין בכקבו׳בץ בזכרים׳ א״צ להודיעו דתלי׳שלא ישחטו סניה׳ביוס א׳שעשוייהוא לשחטה כ׳ימיסיקודם
ומדמפליג בי״ה ס״מדכי״ס ליכאלפלוגי שכלהלוקח• לצורךי״ט אינו שוחט עדי
סס פלוגתא דתנאי והעלה סרא״ם דהלכה כחנניה דאמר נוהג בין כזכרים בין.
בנקבות דאסכחן סתס משנ׳כבכומת כותיה ושמואל פסק כותיה ורבא משמע :י״ט עצמו לכבוד י״ט ומיהו אי איקלע י״ט בשבתאיכא־ לאיפלוגי כי״ט .פכ״ל
דהכי ס״ל מיהו אפי׳אס הלכה כר״י כדפסקי׳בכתובו׳הא מסקי׳ דלר׳י מספקל! והרשכ״א כתב בחידושיו כשס הרמ נןדלא אר״יידא״צ להודיעו כסיס ריוח אלא.
ליה אי חוסשין לזרע האב או לא הלכך אס ברור לו שהו׳ אביו ודאי אין סוחסיך כעי״ה דוקא וכדמפ׳כתוכ 5אכלי כשאר הפרקייצריך להודיעו שהכלשוחטין כי״ס
אותו ואת כנו ביוסי א׳וכת׳הרשב״א כת' ה שכן דעת סרז״ה ור״ת שחוסשיןלזרע ע"כ  :והרי״ף והרמכ״ס ופרא״ש ז״ל שלא כתבו כן נר׳שטעמס׳מדלא מייתי האי"
תוספ׳בתלמודי משמע דלאי דסמכא היא אלא אכולהו ד׳פיקיס קאי כדמשמע
האב ולזה הסכים הוא ז״ל דראוי לחוס לדבריהם בסל תורה וכ״פ הרמב״ס ז״ל
בסוף ה׳שסיטה ואע״ג דכה״ג ושאלתו׳והרי״ף פסקו דלימא לדחנבי׳כת׳הרא״ש פשטא דמתני׳א״ג אפשר דתוספ׳חד מד׳וימני נקע וה׳׳ה׳ לאינך דכי״טנמי דרך
וס׳ש בין לסחוט מעי״ט כדי להכין לסעוד׳סלילה וגס כדי סיסי׳יהכסר מוכן לסעודהבקר:
דמסתבר כדפרי׳דחושסין לזרע האב־ באותו ואת בנו והכי׳ נקטי׳
שניםשלקחו אותו ואת כנו כיוס א׳הלוק' תחלה ישחו׳ ולא השני כדי׳אכסלקחך
■
באדם א׳כין בב׳סס בברית׳בגמ׳יליף לה מקר׳  :ואם עבר ושחטן כת׳הרמ בס
המותר לאכלס סעמו מדתנן ( דף פא) הסוחט אותו ואת בנו חוליךכחוץסניהס שניהם מאדם א׳וכו׳ שנו במפנה כ׳ שלקחו פרה וכנה זה שלקח ראשון יש חוט
כסריס ואע״ג דכתיב לא תאכל כל תועבה ודרסי׳כל שתעבתי לךהרי הוא כבל ראשון ואם קדס השני זכה וכתבו הרי ף והר 'א ם תוספ׳הלוקח מב ' ה הוא קודם
מאכל הא אמרינן כפ׳כל הבשר דמדאסר רחמנא לגבוה מכללדלהדיוט שרי  :לב״ה שמתחלה לא לקחו אלא ע״מ כן וכ׳הרא״ס עלי׳הלנך כעמכ׳ב׳ ר לשני׳ מכר
ומ׳ש דבה״ג אוסר לאוכלו בו ביוס• כ׳ב הרא״ס בפ׳אותו ואת בנו בשמו וכת׳ לו כל זכות שהיה לו כו אבל לקחו׳משנים האחרון יכול לשחוט .תחלה  :א וחל
בריתאישסשורולא -חיהסהולאג
ממעשה ואת בנו נוהג בבהמה אבל .לאי נחים וכעוף
©דקדק מדברי רב יוסף דאיתא המס והר״ןכתכ קנס הוא שלמד הרב
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עופות והלא לין הוא ומה אה בהמה שאיכה3מצות כיסוי הדס הרי היא במצות ואת כנומשו׳דשה א מרח מלוב נו כל דסו׳אכל אסרבת־ -ילד׳כן• אינואהו׳ילפזר
כמג "ראיבל זיל אותו ואת בגו חיה שהיא במצות כיסוי הדס אינו דין שתהא במצות אותו ואת אות׳הכת והכן אלא לדברי הפוסקי׳דחוששין לזרע האב וכבר כתבנודחוששין*
■לאשמעתידי׳ ^ פ׳ בנו ת״ל סור ולא סיס שה ולא עופי׳והלא דין הוא ומה אס כהמ; שאינה באס על מספק  :ופרש״י כדברייהרשב״א וכן פייופסק גס הרא״יש ז״ל וכך סס דברי
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אבג אמר בת בעבור פ :א סה וכי לול
*יכי ^ במצו׳אותו ואת בנית״ל שה ולאעופו׳:
^ 7עזני.גל ^ ומי ש ? נוהג בכלאים הבא מן העז ומן צבי הבא על התיישה וילד' צבי ושוהם התימסה ובנה ביו׳א׳ילוק׳וילד׳בתוסג ס החיו׳ כזהמשי׳יאמריגן
קיא
לקענלי• מלא היתל צבי הבא על התיישה וילדה צבי צבי הבא על התיישה וילדה בת ואותה בת ילדה בת ושחט בתה פה ואפיימקל שה אבל התיש הכא על
 8אעמי' 7
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צבי
הברן
על
התייסה
וילדה
בת
וט׳
וכת בתה חייב תייעו הבא על הצבייה וילר׳בת ואותה בת ילדה הכבייפטור אבל אסורעשו׳רמבפקאלן
תיש הבלן
על הצבייה וילדה י,בתוכו׳סס בת ושחט כתה ובת בתה פטור אבל אסור כתב הרמ״בם תייש איחוששיןלזרע האס וכזה יוכן מס
זאייגימד מ(מר ^ . ..
.
מ ר לזיתו ולזת בנו נוהג בכצפיס וכבוי
פכתכ כעל הסכר ונר׳שמותר לכתתלס
״ד  6לזו׳כללזיס הבע מן העז ומן הרחל הבא על הצבייה וילדה תייש אסל' לשחוט הצכיי׳ובנה אכל אין
שהטע כיון סהאיהיאצבייגמור׳וחפשר
לזותו ולזת בנו נוס׳ בו כוי6יןלןותוורזת לוקי; עעיהן ע״כ ונראה שמותר לכתחילה  •:לא אסר׳ תורה
אלא
שהרמכ״ם חשש למראי׳העין ולכן אס,
בנו נוהג בול/מר רבחסדלן לזיזהו כוי כששוחט אבל נוחר וכשקר האם מותר לשחוט הבן לפיכך
חש״ו
לכתחלה והרי"ף השמיט כל זה וכתב
כפ״ק 1
שנחלקו בו ר״לז וסכמי׳זה הב 6מןהפיס ששחטו האביס״אהא־ם) בינן לבין עצמן מות׳לאחר לשחל
אח״ס
הרא״ם שטעמי משוס דאמרינן
אינימתעכר' וו
ומן הצכיי וילדה וקל) סחיט לה ולברס הבן לפי שרוב מעשיהן מקולקלים ואם ' אחרים רואים ששוחטין דככורו׳אע רי״כל לעילם
טמאה מטהורולא טהור׳מטמא׳ולא גת' ' §!
ו-ה5ן' רב תסדלז הכלמודי׳כהיל) צבי׳ומה כראוי אסור לשחל אחריהן בהמה שנשחט׳אמה היום ונתערבה
תיש שפטו׳שה וככר כזמר רסמכיולא צבי באחרות וצריך לשחוט מהם היום כיצר תקנתו נכבשינהו דניירי מדקה ולא דקה מגסה ולא כהמה מחי'
וכנו לזללן כצבי הבל! על התיישס וילדה ממקום קביעותן ויקה מהם אהד וישחוט דכל דפרישמרובא ולא חיה מכהמה חוץ מר/א ומחלוקתו
וקלן סחיט לה ולכדה והלן׳רב חסד הכל
והלכ כר" יכל דלא אשכחן אמור ' דפליג
פריש ושנים האחרונים אסזרין היום ;
מודיס בהילן תיישה ובכה צבישסיי״שה
ןי
אינה ניתרת בשחיטה וכיצד מסוכנ׳
עלייועוד דפריך התם ממילרדידר״יכל 1
לזמ׳רחמוכנוכל דהו לעולם כתיש הב5
ו
יכולה לעמודא כשמעמידין אות אפי אכלה אהא לקאמרואי זה זה טמא שנולד מן
על הצבי׳וילד׳כת ובת ילד כן וקלןשח־י׳
הטהור ועיבורו מן ' הטמא ומי מעברו/
לה ולבר׳רבנן סברי חוששין לזרע האג בקעיות וקורות כיון שאינה יכולה לעמוד בחזק׳ מסוכנת היא והאמירי״כלויכו' ואיכה ראי' דכטמאה
ושה ואפי׳ מקצת שה ור״א סבר אין ואינה ניתרת בשחיט׳אא״ב רואין בה סימן שלא יצא חיות׳ קורם וטהור הלכ ,כמותו אבל לא כבהמוחיין
סושסין לזרע האב ושה ואפי׳מקצתשה גמר שחיטה ומה היא סימנה אם היא דקה צריך שתפשוט ידה אלא כדתני׳הת כל שתשמישו ועיבורו יוון
לא אמרי׳והא דתנןכוי אין סוחטיןאותו ותחזירנה אצלה וכן אם הית׳ פשוטה והחזירתו אצלה הוי סימן שוין יולדקומגדלין זה מזה ובחי׳וכהמ'
בי״ט וכרכמאי עסקי׳ אלימ' בתיש הבא אכל פשטה ולא כפפה לא מהני שאין זה אלא הוצא׳ הנפ׳ וה״מ אפשר דהלכס כר״א ומחלוקתו עכ״ל ס
אל
אסרה תורה אלא כששוחט אכל
על הצביה וילדה וכו׳ לעולס בצבי הבא ביד אבל ברגל בין שפשטה ולא כפפ׳ או כפפה ולא פשטיכשרה
11.
על התיישה ורבנן ספוקי מספקא להו והא שיש חילוק בין יד לרגל דוק׳בדקה אבל כנסה אין חילוק בין נוחר ומעקיהאס מות״לשחוט הקמשנה
6י סוסשין לזרע האב והא דתני׳ הזרוע יד למל איזה מהם שתכוף או שתפשו כשר׳והיה גסה דינ׳כבהמ׳ סס ( דף פא ) ואיפליגו תנאי הת©
כשוח׳א ת הטדיפ׳והל כיכסבמי׳דמתיייב
ולסיים והקיבה נוהג בכוי ובכלאי׳ ר״א דקה וכשכש׳בזנב׳כשרה בין בגסה בין בדק׳ועוף ואפי׳לא רפרף
אומר כוי פטרבמ״ע אלימא כתיש הבא אלא בעינו או כשכש בזנבו כשרה ואם בגמר שחיטה יצא ממנה ומשויהכי שתק מינה רבינוולא הוצרך
על הצכיה ויללה וכו׳ לעולס כצבי הבא
להזגיר' 072 ' :לפיי חש״ו שסחטו האב
על התייס׳וילדור״א נמי ספוקימספק׳ דם בקילוח כשרה ואם שחט בלילה ולא יכול לראו׳ולמחר מצא
בינן לבין עצמן וכוי ואס אחריסרואי©
ליה אי קוששין לזרע האב וכיון דלרבנן כותלי בית השחיט׳מלוכלכין ברם בידוע שיצא בגמר שתיט׳דרך שסוסטי כראויאסו׳ילשחו׳אחריה׳מסנס
עספק׳ להו ולר״א מספק׳לי׳כמאי פליגי קלוח וכשרה ואכתיאיכאתרי סימני מימרא שאם הטילה רעי פ כיסוי הדס (דפו)חש" וםשחטו ואחרי׳
ומתרזתכשו׳ ואם שותתת פסולה ונצועק׳וקולה חזק כשר׳לאם רואייאותס אפור כשחוט אחריהם בינה
עשה ואפי׳ מקצת שהרבקסנרישה
ואפי׳מקצישה ור״א סכר שה ולא מקצת
קילה
לבין עצמס ר״מ מתיר לסחוס אחריהם
עס אמר בר ספא הלכך לעכין אותו ואת כנו משכח׳לה בקכתיש הבא על הצביה וחפמייאוסרייוממיק בגמ׳הלכיכר״מ ומפיבגמיטעמ׳דר״מ הואיל ורו־כמעשיה©
וכין בצבי הבא טל התיישה כתיש הבא פל הצביה ולאיסורה דרבנן סכרידלמא מקולקלים  :בהמה שכסססה אמה היוםוכויכיצדתקנתו נכבשיכסודניידי
סוסשין לורעהאב שה ואפי׳מקצתשה אמרי׳ואסו׳יר״א סבר נהי נמידסוששין ממקו׳קביעותן וכו׳ כ״ב הרא״ש כפר אלתו ואת כני כסס כה״ג * :כתוב כא״ת
יצא הע ;כר חי אתר שחיט׳והפריס ע״צ
לזרע האב שה אפי׳מקצת שה לא אמרי בצבי הבא על התייסה ולמלקות רבנן
עברי כהי נמי לתושסין לזרע האב שה ואפי מקצת שה אמרינןומלקי׳ליה ור״א
׳נ ה *
יעיי׳נמי׳ק*' י י
א*ת הריינ״ם
קרקע אין שוחטין אותו ביויאיואס סחט
עבר איסירא אינא מלקות ליכאאיסוריאיכא דלמ ' אין סוששין לזרע האב והאי אינו לוקה  :כתב הרשב״א שנשאל מל גוי שמכר שתי בהמות לישראל ואס כ
עה מעליא הוא מלקויליכא רילמא סוסשין לזרע האב ושה ואפי׳מקצתסה לא אמר מסיח לפי תומו שהן אותו ואת כנו והשיב מסתבר שאינו נאמן כמי שאמד
לאחישמכר׳ויצא׳מתסיידו אלא מיהו אי מסימן לי׳אסויוכדא׳בההו׳ סמ י /עכ״ל:
^מרי׳וכתב הרשכ״א בחידושיו בתיש הבא על הצביה לאיסור רבנן סכרי כיון
ז־איכא למימ׳דחוססין לזרע האב שה ואפי׳מקצ׳שה אמרי׳וכו ' ע״כ צריכין אנו ^
אינ׳כיתרת בסחיס וכיצד מסובנת כלו׳אי זוהי'
לפרס בתיש הבא על הצביה וילד׳בת וכת ילדה בן כדאוקימ ' ברישא דשמעתין
מסוכני' למנין זה שאיני יכולה לעמוד וכו' כיון
ודאי בתיש הבא על הצבי׳וילדה בן וסחט לה ולברה אפייאיסורא ליכא וכדא׳ רב סאיכ׳יכולה לעמו׳כסזקת מסוככיהיא ואינה ניתר׳כשחיט׳אא״כ האין כה סימן
יזסדא הכל מודי׳כצכיה ובכה תיש סהרפטור מ״ט שה ובנו אמר רחמני ולא צבי שלא יוצא חיותיקוד׳גמרסחיט ' פשוטכפיסשוחס (דף לז ) :וסח היא סימנה
וכנו וצבי הבא על התיישה למלקו בכה״ג מיידי בצבי הבא טל התייש"וילדה כת אס היא דקה צריך שתפשוט ידה ותחזימ׳אצלה וכן אס היתה פשוטה וכוי שפו
והכת יל רה בן ושחיט לה ולכר׳ובכה״גקאמר ר״א דלא לקידדלמחוסשיןל זרע (דף לס ) אמ׳רב ענן לדידי מיסרש׳לי מיני׳דמר שמואל היתיידה כסופיופשטת'
עאב ושה ואפי׳מקצת שה לא אמרינן וה״ל צבי ובנו אבל בצבי הבא מל התייש׳ דברים שהמת׳עושה כלו׳ואסור׳פשוט וכפפה דברי׳שאין המת ערפהכלויושרי'
וילדה כן ושתיט לה ולברה בהא ליכא מאן דפליג וכ״ע מילקא לקי וכדאמר רב מאי קמ״ל תנינא כהמ׳רקה שפשטידה ולא החזירה פסולה שאין זו אלא הוצא'
עסדא הבל מוריס בתייסה ובנה צגי שחייב מ״ט שה אמר רחמנא ובנס כל דהו נפש כלבד הא החזיר כסר' אי ממתנייה״א דוקא דכייס'ופסט׳והדר כייפה אבל
ואע״ג דאמרי׳סתמא בתייש הבא על הצבי׳ובצבי הבא על התיס׳ול״ק וילד׳ כת פסוט׳וכפפפילא קמ״ל  :ופסק הרסב׳א כשמואל וכך סס לכרי רכי ' אכל סרי״ף
ובת ילדה בן משו״לסמיך ליה אסקלא וטרי׳דסקלינן וטרינן עלה בריס שמעתין והרא״ס השמיטו הא דשמואל וגססדמבייס בפיר מס״מא לא כתב הא דהיתה
ופרקי׳ומוקמיילה הכי ותמיהא לי מה סנר׳מדברי הרמב״ס שמפרש לה כצורת' ידה פשוט׳וכפסה סריא אדרבימשמע מדבריו סס דאסיריוכתב ה״ה ואפס׳שהס
בתייש הבא על הצבי׳וסחיט לה ולכר׳לאיסור סכ״כ ונוהג בכלאי׳כיצד צבי סבא סבוריידרב פליג פלי׳ע״ג • ואני אוידפשטא דגמילא משמידפליג עלי׳רב ויותר
על העז וסחט את העז ובכה לוקה אבל עז סבא על הצביה אסוילשחוט אות ואת נר'לימ׳דדסולה מדאימ׳התס בגמ׳אמר רבא הלכת׳ כי הא מתנימ׳בהמה דקה
.ככה ואס שחט אינו לוקה פרה ובנה אסרה תורה ולא צביה ובנה ושמא הוא ז״ל שפשט׳ידה וכו׳ומסממ להר ז״ל דרכה לאפוקי ההיידשמואל מהלכתא אתא כיון
עפיידהא דמותכינן לקיל 3מ״ע אילימא בכדים הבא עלהצביה וילד׳כן ושסיט דלא אידכר בההי׳מתנייבהדי׳להתיר '  :וסי ש וה״מ ביד אבל ברעל ביןשפשע ׳
לסי לידה וסא׳רב חסדא הכלמודיס כצכי׳ובכה תיש שהוא פטורמשוידהו׳יס״ד ולא כפפה וכו׳פד איזה מסן סתכוף אושתפשו ' כפרה ברית׳ שס■ ומיש וחיה
וימחלוקתן דרבנן ור״א לענין מלקו׳הו׳דפליגי הוא דמותבינן הכי והיינו דפרי' גסה דינה כבהמ' דקה מימר' פ״ק דע״ז  :ומ׳ש וכסכס׳ בזנב׳כשרה בין בגסה
.מדרב חסדא דאמ׳הכל מודים שהוא פטור דמשמע פטור ממלקות אבל השתא בין במןמשנ'3פ׳הסוס ' (דלז )ופסק הרא״ש כן • וכ״כ ה״ה בפ״ד מה״מא בסס
דמוקמיק פלוגתייהו באיסור׳אפי׳בצבי/בנ׳תיים אסרי רבנן ואינומחוו׳דכיון הרמב״ן והרשב״א דהלכ ' כסתס משנ׳ואפ״ג דכמתני דאירבא הלכת׳כוותה לא
דאמריירשה אמר רחמני ולא צבי והכא ליכא אל שה ולא מקצת שה מ״ט מפלגי' קפכי כשכוס זנב אלא בעוף לאו למימר דוק׳עוףאלא אפייבהמיכן ולרבות'נקש
ונין איסור למלקות אי שה ואפי׳צכי אמר רחמצ׳מילקא נמי ללקי ואי שה אמר עוף שהייתי סכור דכשכוש זנב כפוף דבר קל הוא ולא הוי פירכוס קע״לוכ״ע־ו
דסחצולא צבי איסור׳מנ״לוצ״ע עכ״ל בחידושיו ובתיה וכתב עוד כת״ה אותו  3כהמ"מכ״ל אבל סרמב״ס השמיט כשכו׳זנב כבהמ׳ונרא׳סטעמו משו׳ דמדאמד
בנו נוהגבכלאים הבא ןמ העז ומן הרחל והבא מן התיש ומן הצבייה כגון רכא הלכתא כי הא מפניתא משמע דאתא לאפוקי כל סימן שלא נזכרבההיאן
מיס הבא על הצבי׳ף־לדה כת ואות׳כת ילדה כן לדברי הפוסקים דחוששין לזרע מתנית׳דלא מהני  :ובלש ועוף אפיילא רפרף אלא בעינו או כשל בזנבוכשרי
האב באותו ואת כנו ה״צ אסור לשחוט לכתחלה וכדברי חכמים דר״א דאמריכן בריתא סם (דף לח ) אלא דכנסמ׳דידן כגמ׳ובפסקי סרא״ס כתוב גפו במקו©
וכבר הזניק
©ה ואפי׳מקצת שה אמ רסמנ׳וצ ^י הבא על הפיישדלד 'בןלצ*ע יש משוה אופו בעינו אבל בספרי סרי״ף והרמב״ס כתו׳בעינו כמו שכתב ר
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הרשכ״אסילוףנסחאו׳אלוומ״מבתיההקצרלאכתבאלאנסחתרבי׳ורבי׳ירר' מתמרתלמודא 6״י  1מטלאמני :איהו כמיפגימת׳ סכיןבהדיהנך־דסגימתך
כתב והעוףאפי׳לא רפרףאלא בעינו ולאנשים אלא בזנבו או בגפו ה״ז פיכו׳־ב כפנימי המזבח ואין הז מחוור דלא׳ בעא מיני׳רב אחא ברי דרב 616מרבאשי•
ו -מ״ש ואם בגמר סחיטהיצל! ממנהדס־בקילמז■ כסיה ואם שחש כלילה וכי' דמי׳לסאסאה מתי ודמי ' לסאסאה איכ׳חוגרת צפרןולזפי ' חוט הסעיהאינם־
בידוע שיצא בגמר סחיט' בקילוח ינסרה סס במשב ( דף לז ) אליבא דר״א ור״פ סוגרת ועוד ד.אה אמרייבמפרב׳בדקי להבסממא וכו׳וכל הני לכאורה לית לי*
ומשמע ודאי דלי' הלכמ׳כוותייהו דסא
דרב תסדא • והילכך ק״ל דפגימת סכין
הביאה בכל שהו וכ״כ דעתהרב אלפסי• ומיהו
חכמי פליגי עלי׳התס כמתני׳וזה דעת קולה חלוש ונמוך פסולה וא״אהרא״ש• ז׳יללא
לאו
דוקא כל שהודהא־ אוגרת קרי׳לם
הרי״ף וסרא׳ש והרשב״א כת״ההארוך בפסקיו• וגסהרמב״ם לא כתבה ' וב׳העיטור כתב שהם הלכה
ואוגחת כשמה סאוגי ' סוס דבי ואפי'
שהביאו
המשנה כצורתה ולא פסקו בה וכל אלו הסימנים צריךשתעשם בסיף השחיטה אבל אם עשאם
חוט הספד • אכל כסא יכה אוגרתסו©
דבר וממילא משמע דלית הלכתא
בתחילת השחיטה או באמצעיתה לא מחנו והא דבעיקהכך
דבר בסרה והיינודמי׳לסאסא׳עכ״ל
גר״א ור״ש לגבי חכמי ' וזהו שלא הזכיר
סימנין
דוקא
כשהיתה
בחזקת
מסוכנ׳
אבל
אם
היא
בריאה
אפי׳
וכיוצא
בזה
כתב הר״ן ח״ל איכא מ" ד
הרשב״א סימןזה כת״ה הקצרוהרמב״ס
'ג כ לא הזכיר סימן זה בפ״ד מה*מ א אין בה אחת מכל אלו הסימנים כשרה יש מן הגאונים• שכתבו דהלכת׳כיב חסדא ומיהו איכא לסיד'
ואיני רואה שום טפס לרביכוספשק שלא התירו מסוכנת לע ידי סימנין אלא בבהמת ישראל משום א״כיהכי׳ אמוראי דלעיל למה להו
כר״א ור״ס דאי משוס דרב נחמן דסבר הפסד ממונו אבל לא בבהמת גוי ובתשובה אחרת׳ לגאון׳ למיכדק בסמסומי ' וכו׳ליבדקו בצפרן
עירכוס שאמרו בתחלת שסיט׳אמ מנא מסוכנת והיא של גוי מותד לישראל לשוחטה וליקח ממנה בשר ואפש׳סכל אחד היה נוהג לפי סהסהי*
אמינ׳לה דתנן הסוח -כלילה וכשס׳פמד
ומותר לישראל לקנותה מן הגוי :
סבור שהיא בדיק׳יותריפה -אכל אה״נ
ומצא כתלים מלאי' דס כשרה
שזינקה
ססיעור
פגימת
סכין
כדי
שתחגורבה.
*!"1
בסכין בדקה ונמצא פגומה ה״ז נבלה
ממדתר״א ואמר שמואל
כפלי
בית
צפק
הא
לאוהבי
כסיה
•
אבל
הרמ״בן■
אפילו נגע בעצם המפרקת אין תולין
הסחיט שנינו אין משס ראיה דאע״ג שנפנם בו אחר שחיטה אלא יח• שינן שמא בעור נפגם ונמצא פי׳דאמוראי נינהו דהנ׳אמוראידלעי'
דלית הלכתא כר״א ור״ס מייתי ספיר ששחט בסכין פגומה ואפילו בעוף וכתב הרמב״ם אפילו היא סברו דסגימת .סכין ככל שהו ונר'שזה.
ראיה מינייהו לעכין פירכוס אי הוי קטנה כיותר ולא הזכיר חגירת צפורן וכן כתב הרש״בא שיעור היה דעתו סל סרי״ףסלא־סיזכי ' חגיר'
כתפלה או כסוף דבסא ליכא פלוגתא הפגימה כל שהוא ובלבד שתחגור בה כל שהוא אפילו כחוט צפרןבהל׳ -משמע דס' ׳ל דפגימ' סכץ׳
בינייסו ועוד דהא רב כסמן
",ם
דמייתי השערה
ראי' מר״א לית הלכתא כוותיה כמ״ש
מ* ףמ פסק כרישתףדבה ; מפודןוכיוןטפניסח
אוגיקיילזדמש ^ יגי׳ס״ ״י
בסמו ' :ומ״ש ואכתי איכ׳תרי סימני פוסלת צריך לבדוק הסכין תחילה ואין לסמוך על מה שירצהי^פי׳סו־ ?ש<! י'" ־ל צי־ה6וגיחישוס
כגמ׳שאסהסילה רעי ומפרז׳כשר ואס לבדוק אח השחיס ואם עבר ולא בדקו.מחיל׳ ואח כ בדקו ומצאו דבר כשרה והיינו דמיא לשאסאה
סופת פסולה כצועק וקולה חזקכשרה יפה שחיטתו כשרה  :וכיצד היא הפגימ׳כי הא דאמ׳רבא ג׳מדותעכי׳ל  :וסר״אס כתי ח״ל רבאלפס
וכו׳ • סס מימרא דרב עדף לס ) ופ״כן בסכין אוגרת לא ישחוט ואס שחט שחיטתו פסולה מסוכסב׳ לא לא הביא הך 7רכ חסדא יש מפרשים
הרשכ״א בפ״ה אבל הרי״ף והרמכ״ס יש1חוט ואם שחט שחיטתו כשרה עולה ויורד שוח׳ לכתחילה פי׳
■ דעתו שהו׳ סובר דהכך דכדקיבסמסא
וסרא״ס ז״ל השמיטוה וכר׳ דלטעמייהו
אוגרת שיש לה לעוקצי' ובין הוליך ולא הבי׳או הביא ולאהו ^יך וכמיא וכו׳ פליגי אררב ססדאוסברי־
שכתבתי לעי׳אזלי דכיוןדא 'רבס) םס)
בלכת׳כי הא מתניתא אתא לאפוקי כל פסולה מפוכסכ׳שאיןלה אלא עוקץא׳וצד השני הוהלק במשחן׳ דפגימה כל דהו טרפיואפי׳איןהצפרך
וכנון דקיימ׳ארישא דפכינא והוליך ולא הביא בענין שלאה תך חוגרת בו ולי כיאה כיוןדפסקדבעיא
הנך סימנין דלא מיתנו כהסי׳מתניתא אפי׳העור דע שעבר כל הפגימ׳ואם
היא עומךת
לבדו אבישי ואטופי היינוכדיסתחגו■
וכל אלו הפימני׳ צריך סתעס׳בסוף
בס צפרןוכל פגימה שהות מרגי בצפרן
סחיט׳ומ  -שס פלוגת׳דאמוראי ופסקו הפוסקים הלכה כרנא דאמר פירכוס היינו שתחגור כה הצסרן הלכך לא הוצרך להזכיר ההיא דרב חסיא מכ׳ל:
סאמוץ כסוף סחיט משום רכל שאיכה עושה כן בסוף סחיטה כידוע שנשמתה ומחוךדברי׳אלו שכתבתי יתבאר לך שאע״ס סהרמב״ם פס.ל בפגיס קטנה
למולה ממכהיןודלכן :וכתב רכי׳ירו* (ימ* ן״/אימה ),לפרס׳י צריך שתפשוט כיותר • מ״מצריך שתהא אוגר׳כל שהווכמ׳ש הרמכ״ן ולרשב״א לדעת הרי" ף
ידה ותחזירנ׳לאחר שחיטיואס לא עסמ׳הפירכו׳לאחר השחיט׳אע״פ שעשאתו ז״ל וא״כ מ׳ס רבינו בשם הרשב״א ובלבד שתחגו׳בה כל סהו אפי״כסוט השער'
כשעת השחיט׳ונמשךעד גמר השחיט פסולה כי רש״י סי׳יפירכוס שאמרו אסוף לדפת הרמב״ס נמי איתי׳ :וכא״ח כתוב מעש׳בא לפני רס״י באחד סנדק לאח'
סחיט פי׳שיתחיל בסוף סחיט וימשך עד לאחי שחיט׳אבל אס התחיל באמצע שחיטה וכר׳לו סס סגימ׳קטנה ובא לפני רש 'י ולא רצה לאסר מפני סאיןצסורן
לשחיט׳ונגמר בסוף הסחיטה פסולה ולפי פי ' התוס׳כל שעשתה הפירכוס עם חוגרת בה  :ולעגין הלכה נהגו העולם לפסול כפגימה קטנה כל שהי וכדברי
גמר השסיט כסר ' אסי׳שלא פירכס׳אח׳ססיט וכ״נ דעת הרסב״א בת־׳ה וראשון הרמכ״ס וכן כדין להסמי׳באסורי תיי׳וכ״ש דסיי״ףהכי ס״ל לפי דברי הרמב״ן
נר׳פיקר מכ״ל  :והאדבעיכן הנך סימד דוקא כסהית בחזקת מסוככ; אבל וסרשב״א ז״ל  :וכיו'! דפגימ׳סוסלת צריך לבדוק הסכין תחלה ואין לסמוךלע
אס היא בחזקת כריא׳אסי׳אין בה א׳מכל אלו הסימני׳כסר ' פשוט שם במשנה מה שירצה לבדוק אסי השחיט׳לפ״ק דחוליןודףיז ) אמר רב יזסדא מכיןלכדיק'
(דלז )שד מןהגאוני׳שכתבו שלא הפיח מסוכנ׳ע״י סימניןאלא בבהמ ישראל סכין מן התור סכ׳ושסטתס בזה ואכלתם פשיט׳כיוןדכי נקב טייפ בעי בדיקס
וכן כת ה״ה כפ״ד סה״מא בשם הרמב״ן והרשב״א ז״ל שזה שאמרו הגאוכי׳אינו לחכם קאמרי׳ • ופרש״י כיון דכי כקב לוסט מיטיפ פסיטא דבעיא בדיקה דהא
אלא מדתחסידו׳חסידו׳כלו׳ולא לכל אדם אמרו אלא לרוצ׳לנהוג במד׳חסידות איכא פנס ניקב  :וכ״כ הרסב״א כת״ה ח״ל הטיח צריך שיבדוק הסכין קודם
ובהכי ניחא לוותשוביאחר׳' שכתב רבי׳בסס גאון לא סתרה למ״ס תחלה בסס סחיט' ואס לא בדק לא ישחוט שסתם סכיני׳אינס בדוקין לשחיטה שמא ישכח
לגאוכי׳דההיא למדת חסידו׳ואידךלכל 'אדם  :בחב הרמב״ס בס״ד מה״מא מלבדוק אסר ססיט־והרי הוא כאוכלכבילה  :ושייש* ואס עבר ולא בדחו תחלה
ס״ייז דחולין.
ןדיחאג 33יי
מל המסוכנ׳אע״ס שהיא מותרת גדולי החכמי׳לא היו אוכלי׳מבהמה סממהרי ' ואחה דקו
בדקו ומצאו יעה
יפה שחיטתו ע״יה
כשרה הכי
הכי משמע
משמע בגמ
בגמ׳ס ק
דחוניןעדיח ) ג
ושוחטי׳אותה כדי שלא תמות ואפ״פ שפירכסה בסוף שחיטה ידבר זה אין בו ההוא סבחא דלא סר סכינ׳קמיה דרבא נר חיננא וכ״ס סרסב״א ז״ל בת״ה :
איסור אלא כל המצ׳להחמי׳על עצמו בדבר זה ה*ז מסוכה עכ״ל• והוא מבואר וכיצד היא הפגימה כי הא דאמר רבא ג׳מדות כסכין וכו׳סס ופיש״יאוגרת
 3גמ פ הסוחט (דלז ) דהא דא׳יחזקאל נבילה וטריפ ' לא אכלתי היינו שלא אכל לשון אגרה בקציר לשון אסיפ׳סאוגרת הצפין לתוכה בין סכי עוקציה  :ובעל'
וןבסר -כופ כוס פירו׳כוש כוס סאומרי' שחוט סחוט שלא תמות לפי שמסוככת העיטור כתב אוגרת מלשון כדי שתחגור כה את הצפרן־מסוכסכת אי ןלפגימ'
היא וכתבו יבינו בסוף סימן קי״ו *
אלא עוקץ א׳והסני הוחלק במשחזת ואינ׳אוגרת אלא מסכסכתהסכיןוהבסרה
{ן״ק
כסכין בדוקה ונמצאת פגומה הרי
זה
נבילה
אפילו
ולשון
סכסוך
כמו
וסכסכתי
מצרי׳כמצרי
'
:
וגרסינץתו
התס
מקמי
הא
דרב׳ת״ר
נגע בפצס המפרק׳אין פולין שכפנס בו אח סחיטה סכין שיש בה פגימוהרבה תדון כמגרה ושאין כה אלא פגימה א׳אוגר פסול?
אלא סיישינן־שמא בעור נסגס ט בפ״ק דחולין (דף י ) אסיקכא דלית הלכפא מסוכסכת כשרה ה״ד אוגר׳ה״ד מסוכסכ ' אר״א אוגרת משתי רוחו׳מסוכסס'
ברב חסדא דאמר אימור כעצם המסרק כפגמ׳אלא כרב סונא דאמ׳חייסי׳שמא מרוח אחת מ״ש מב׳רוסות דמורסא קמא מחליש ' ומורש׳בת׳בזע ממח א׳גמי

דחולין ( דף יז ) אמר ר״ל ג׳פגימו׳הן פגימ׳פצס בפסח פגימת אזןפבכו׳פנימת קמא מתלים עור הכשר לפני השני והשני בא ופוגע בסימן וקורעו  :חורפא
בווס בקדשי׳ורב חסדא אמר אף פגימת סכיןואידך כחולין לא קא מיייי וכולן דסכינ׳קוד׳שיגיע לפגם מחליש וכל עוקצי הפגס קורעי׳הס ואין חותכין כין
פגימתן כפגיטת המזבח וכמס פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפורן ולעיל כפוגעו בו בין כשהוא יוחד ממנו כך שמעתי וכן הוא שהרי שניכו סכיןשיש
מהא אמרי׳במערבא בדקי לם בשמש׳בנהרדעא בדקי לה במיא רב ששת כדיק בה פגימו הרכה תדון כמגרה • ואפי׳מסוכסכת קאמי מדקמ5לי ג במד £כי ן
לה ללישניה רב אחא בר יעקב בדיק לה בשערא בסוריא אמרי בישרא אכלה אוגרת למסוכסכת ובטובא לא מפליג ומשמע אפי׳כל עוקצים לצד א׳ לכד
בישר׳כדיק לה אמר רב ססאצריכ׳בדיק׳אביסרא ואטוסר אפלת רוחת׳ומסמע ראש הסכין והולי ' ולא הביא אלמא בירידתו נמי קורע דקיימ׳אריסא דסכיכא
ליה להרמכ״ס דכיון דכל הכי אמוראי מי בדי׳לה בסמס׳ומר כמי׳ומר בלישני' סכשהתחיל להוליך לא היה לסכין כח להתלי' פד שמבי הפגם ואין כאןספל־
ומר כשער וימר גבישי' אלמא לית להו דסיערר׳כחגיר׳ הצפין דא״לכ למס להר נגע העוקץ בסימן  :וגרסי׳ תו כגמר׳א״ל רב הונא כריה דרב נחמיה לרב אשי
למבדק בהנך מילי שהם פחומי׳מסגירת הצערן והרש״בא כתב במ״ס יש מי אמית לןמשמי׳דרבא מסוכסכ׳פסולה והא׳יבא מסוכסכ׳כשרל׳י׳קכאןסהוליך
שאוע דהלכה כרב ססדא דמני סכין בהדי פגימו׳לסגימפן נפגיע סמ;ב מדק׳ והביא כאן שהוליך ולא הביאופיש״י סחיטתו כשרה וכדאוקימבבריש׳וכשהולי׳
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ילל!

ד״מ
ידז (א )■ ספייז ולא• הביא ואפ״ס אל ישחופלכתחלה -סמא יוליך ויכי׳יעכ״ל כלומר וכדאוקימג ^ לרב אשידמיא לסאסה מאי'•י א״יליזואףסיבילץ מ'5יסיזהדואבל:ינן *.׳ וכתב
;
7חז3י
ואח״כ כתב רחיל• האגור באשכנז נוהגי׳סלא לסחייט בסכין דימ׳לסאסא מפני שאין נזרו בקיאים
'; 7
כסרס״י וחס כ
הכי׳מהרא״שכתי כפרס י
ולא הכי :־והרס ס כתי
דסכינוהוליך וצא
ברישא דסכע והוליך
במזיימ ברישא
'י! מקיים
ק< 5־י
ח׳צין" 5ע.י' * ׳
^ ודי" ׳־ כתב מהוכסכ׳דקא׳רבא שחיטתו כשר השהוליך ולא הביא אבל אס הויגליך ידבר עכ״ל  :סכין שפיו חלק אלא שאינו חד סוחישין בו וכו׳כע' השוחטאמר
7בכמא'7כ,*,־ $א והביא שפיטתו פסולה ולא כתב רקיע אריש׳דסכע ומשמע שאין ר״ל סהעו
שהעוקץ יבא השוחנז כסכין רעה אפילו כל פיוס כולו כשרה ופרש״י דסעין רפה שאץ
חידודה חותך יפה אפי" כל היום כולו
?זהלנה ? .שחיטה קורע כשהוא יורד ממנו ובך הוא מס'
מרוחא׳כמייהורפ׳דסנינ׳מחלי׳ומורש' עומדת אצל הקהא צריך שיביא ולא יוליך אנ^ אם היא באפ! צ' מאריך ושוהה בסחיט׳אפת כשד׳סואיל
יילאיע ^ הו ׳ןך
י ? (אז י
בזע דקאי אריש׳דסכינא כלו׳ שהעוקץ הסכין בכל ענק פסולה ורב אלפס פסק אפי' באמצע הסכין אם וכל שעה הוא מוליך ומביא ולא הפסיק
עשיתיכ׳יא ה!ל כה עומ כלפי הראש ואז אינו קור בירידתו העוקץ בלפי ראש הסכין כשר אם הוליך ולא הביא שאין עוקץ בשחיטתו מכ״ל • ובסימן כ?ג מתבאר
א! הזנא׳ז לא לתוכו סוף סוף כי אזלא מסלשאוכי הפגימה קורע אלא בפוגעו בסימן ולא כשירר ממנה ואם העוקץ שדין זה בעוף דוקא  :ובענץ בדיקת
סכץ אסיקנא והלכת ' אביסר׳ואטופרא
יי־יייוך 5ך5תא אתיא בזע כגון שהולי׳ולא הביא ואפי' כלפי הזנב אז כשר אם הבי׳ ולא הוליך וכ״כ הרמכ״ם ורש״י כתב
'ר \ "יננ׳לפש(ל עומד׳ באמצע כגון פהעוקץלצד הראש
ואפלתמחתא אין לשון רביכו מכוון
לאחר שחינ1ה והוליך ולא הביא כסר וק אס העוקץ כסברא הראשונה ולזה הסכים א״א ז״ל  :עולה ויורד שאין לה
שכרא׳מדכריו דהכי היא מסקנח דגמ
כדמרישי׳ <ע<ל לצד הקתאופבי׳ולא הוליך כסר ומיהו שום עוקץ שהושהזו שגי עוקציה  :סכין שיש לה פגימות הרכה ואינו כן דליכא מסקנא בגמרא בהאי
שאיןרגילו׳שת״ ;א אף לסי ' זה היה צריך שיביא בהלכותיו נירון כמגירה ואפילו בדיעבר פסולה ופירש רש״י אפילו כלם
מילתאולא עוד אלא שיש פוסקים
;<!6ק,ש דקיימא ארישא דסכיכא כיון שאס היה מסוכסכות ובעל העיטור כתב אם הם מסוכסכות כשרה בדיעבד שפסקו כרב יימי דאמר אתלת רוסתא
גריש'לסכי
אם שחט כענין שלא נגע בעוקץ הפגימה אלא מיירי שהן אוגרת לא צריכה בדיעבד מיהא מרבי זירא
כעוק לצד הקתא צריך סיבי ולא יוליך
עכיל  .מי פהר , .,
בה ' שחיטה שהיגר ופרש י עיק׳דמוכרח סוגיאדשמעתין וא׳יא הרא״ש ז״ל הסכי׳לפרש״י סכקשאקבו פגימ׳אלא שהצפורן דליכן סכין באור וכמ״ש בסימן ט אלא
לפי שראה רבעו בגמר ' כמה אמוראי
להאלחסיכסכתשהעוקץ קורע אף דרך ירידתו עכ״ל• מסכסך בו מרוב חרודו כראש השבולת כשר  :סכין שפיו חלק
כשיר׳נליעג׳הייני ומ״ש טל דברי רי״ף דקאי אריש׳דסכיג׳ אלא שאינו חד שוחטין בואעי׳פ ששוהה בשחיטה הרבה רק כתראי דסברי דצריכה בדיק אכישרא
־״״״״־לי יי* ״ *־> שיוליך ויביא ולא ישהה בשהייה ובענק בדיקת הסכין אסיקנא ואטופרא ואתלת מחתא כת דאסיקנ'
׳* *
הלכתאהכי וכן פסקו כל הפוסקים
סיכי
כ
קחמר61
תולו
הנדדמ( יגרלשרןןע לס ד6
מכשרבהולכ׳ופסל בהוכא׳איפכ׳מבעי והלכתא אבשרא ואטופרא ואתלת רוהתא פיר' שצריך שיעבור
נה גהיליה א׳
המפורסמים • וטעמא דצי־יכהבדיקה
עליו צפרנו לראו׳ אם יחגור בו ובבשר אצבעו בתלת רוחתא פי׳
גהןנאה אנ 5לא ליה למיפסל בהולה ' ולא כ שורי כהובאה
אביסרא משוס דושט הוא רך ואטופר
^גל נהםש יי ^׳ אלא ה״ס שאחורי העוקץ כלפי כראש על פיה ובשני צדרי׳הלכך בורק בהולס' ובהונאה על חור׳בבשי מסוס דקנה הוא קשה • ומ׳ש רבעו
זאגוכוהבי׳לה ^ י׳ וע״ד זו צריך לפרש מ״ס וכן אסהעוקץ לאט ובכוונת הלב שלא יפנ׳לבו לדברים בטלים ואחייב בהולכה שאינו יכיל להרגיש יפה אס יבדו בבש׳
ובהונאה בצפורן שאינו יכול להרגיש יפהג אס יברוקבבשר כצפרן ביחד וכו׳עד ושחטתס בזה וכו׳
סלסש;ר 0כתאעי׳ לצדהקתא לא אסודו סל עוקץ אלא
ואסמכת׳ושחטת׳
י״ב
והם
הצררין
בשני
יעשה
וכן
ביחד
ובצפורן
ונליעבד יא " לא אחורו העוקץ לצד הקתא קאמר ומה
* * ־  ,־• " * " ז־'
נ׳נמלז״םשץ
הכלבו הר׳ל־יונח ( אכפי׳לשוג(
 '^ 5יי״ג ,רישא מכשר בהביא ולא הוליך דא״לכאיפכא בז״ה השוחט בהמות הרבה זה אהר זה צריך לבדוק הסכין בקכל
הדאכ״דנסוץס־מ;זה*
״•* ד,ש להחת,ר מבעי ליה • וכן יש לס מ ש רבי׳בסברת אחת ואחת ואם לא בדק ונמצאת פגומה כולן אסורות אפילו בסס
סצריך לסנו׳הצפודן אסר קצ׳הבדיקות
השחיטה
ממרדכי ללעיל רב אלפס אס העוקץ כלפי ראש הסכין ראשונה אע״פ שברק הסכין לפני
סמאנפגס הצפוין בחודו של סכין
שתקקשאינןתילי ' וכו' ואס העוקץכלסי הזנב וכו׳דאחורי /
נרי־־
שהסכא
לגמריי ישא העוקץ קאמ׳סאס הס כלפי ראש הסכין או כלפי הזנב וכ״כ הרשב״א בת״ה ח״ל ואולי יש פגימה בצדדיןשלא ירגיש בס לפי שעוברת בתוך פגימת הצפורןב ;
דשכינא ני
השוחט בהמות הרבה זו אחר וו צריך לבדוק הסכקבין כל אחת ואחת ואס
נ״ל דהאי קיימא ברישא דסכע׳דקאמר לאו ברישא דשכינא ממש קאמר כלומ '
דאיתי גתו'
פחיטמו יפנים קרוב לראש הסכין אלא כלפי ראשה קאמ׳ שעוקץ הפגימה נוטה כלפי בית יד לא בדק ונמצאת פגומה כולן אסורות אפי׳ראשונה וכו׳פ״ק דחולין ( דף י)
יופינשכת אינה סל סכין והלכך כשהולי׳ולא הבי׳לעולס לא תפגע בסימני׳וה״ה כדקיימ׳בסיפ ' אתמר הסוחט בסכין ונמצאת פגומה אמר רב הוכא אפילו שיכר בה עצמו
*שייה ^אחיייי' דסכינא והביא ולא הוליך ע"כ • וזה מבואר פמ״ס • ואיכאלמידק לדעת הרי״ף כל היום פסולה חייסען שמא כעור נפגמ ' ורב חסדא אמר כשרה אימור שמא
א׳סכין שיש כה בעצס דמפרקת נפגמה והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שיכר בה עצמות •
1א*
ברוח גן סכין
אלא ?!1׳1-
כלל גו׳.עו
נרגש>.׳״׳.
הרב׳ואינה ׳*< ! -׳1
כפופה ׳.יי ?1׳^1־ע׳-י
שהיא ( .עוע^י
דמסוכסכ׳היינו׳ש׳.י׳ ;ו
י .י״בו
שא)ן ^
לגמרשא .
רלזיתר•
סלל למעלה ממנל פגימו׳סרב׳אמאי תידוןכמגיר ' דע״כ במסוכסכ׳היא דאי אוגיו׳מאי אירי׳הרבה והלכתא כוותיס דרב חסדא כששיבר בה עצמו '  :ופרש 'י השוחט בסכין
<א'כ בזמן הזי! אפי׳א׳נמי כבר תירצו הרשכ״א .והר״ן דמתוך שפגימותיה מרובות חייסי׳שמא כך נמצאת פגומה וידע הוא סכססחט בדק קודס סחיטה והיה יפה אבל לא
ונמצא שלא נסחטו
דא ,ואנ ׳5ח' א /,השיב ידו מעט ולא הרגיש  .והרסב״א בת״ה הסכים לדע׳הרי״ף  :וכתב עוד בדק אחר סחיטה מיד שמא בעור הסחיטה נפגמה
הסימנים אלא נקרעו שהפגס קורע וקרא וזבחת כתיב הלכתא כרכהונא
הרא״ם וז״ל והרמב״ןכת׳סכין סתבדק בהולכ׳ולא תרגי׳סיס כה פגסוכשמחזו׳
נדי ^ ד3ס,לי׳ • ותבדוק אותה בהובא׳תרגיש סיס סס פגס אס שחט בה דיך הולכה ולא הביא
וע״י היה מעסה והורה לי ר״י בד יקר בעוף לאיסור טכ״ל:
דחייסינן לעור
וגרסי׳תו בגמ ' ( סס ) הוה עובדא וטרף רב יוסף עד תליסר סיותא כמאן
ילאת׳י בשחיטות סחיטתו כשרה ואס סכיא סחיטתו פסולה ודבריו נכוחים שאס עוקץ הפגימה
כיבהוצא ואפי׳בקמייתא • לא כרב חסדא ולבר מקמייתא ואי כעית אימא
י;£נים ס7י 1שאיו היה לצד הראס וכשהוליך אצבעו עליה לא הרגיש כפגימה בלל דבר ידוע הו6
הנחלדנוקלקתא
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בפרא בזע אלמא כאוגרת בין בירידתה כין בפליתה לעולס הוא מרגיש כשני
חודי הפגימה וכן במסוכסכת נמי הוא מרגיש בחודה סל הפגימה ביןבירידת
בין בעליתה עכ״ל  :נמצינו למדים דפגימה מסוכסכת אס היא נרגשת קצת
כשיורד אצבעו לתוכה להרי״ף והרמב״ס נמי פסולה ולא עוד אלא דמחמרי כה
טפי מהר״אש דלדידיה אי קיימ׳ארישא דסכינא והוליךולא הביא כסי ולדידהו
דינה כאוגרת ופסולה ואס היא כפופה כ״כ סאינה נרגשת© לל אלא מרוח א׳
מולה בה הרא״ס דכשרה אס הזליך ולא הביא אע״ג דלא קיימ׳אריס׳דסכינא :
כתב המרדכי ^ בשסהר״ף דכי מכסרי׳במסוכסכת דוקאכשהשוחט הרגיש
בה קודס סחיטה ואומר שנזהר בה והוליך ולא הביא אבל אס מצא סכינו יפה
קודם סחיטה ואחר שחיטה מצא בה פגימ׳מסוכסכ׳ואמר בריא לי שלא עשיתי
אלא הולכ׳לכד סחיטתו פסולה דכל מילתא דלא רמיא עליה דאינישעביד לה

ל ״,ר -ן נמ הר ,״ל ולאו
המנלאסלרדלמא

"סל ' מפס תקנתי)
ש ,׳י ,״״״
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אדעתיה־וכ״כ הגהות מימון כפ״א בסס

סמ״קוכ״ב ככלבו :

ומ״ש

•

וחדא ואי לא בדיק הסכין בין כל חדא וחדא ונמצאת הסכין פגומה כלמאי
דסחיט כס אסור כדאמריכן הוה עובדא וטרף רכי יוסף תליסר חיותא ואפילו
קמייתא כרב הוצא  :וכן פסק סרמב״ם בפ״א מהלכות שחיטה והרשב״א
כת״ה וכן דעת כעל העיטור ודלא כדכתב רכינו ירוחם בסס קצת פוסקים
רוצה לסחוש עופות רבים
ואם
שכולן אסורות חוץ מן הראשונה :
ואומר בטוח אני שלא אמצא סכיני פגום לא אבדוק כין כל אחת ואחת ואס
אחר שחיטת כולן ימצא הסכין פגוס יטרפו הכל לדעת בעל המאור שאכתוב
בסמוך שסיר דמי ♦ וכן נראה מדכלי הרסב״א בתורת הבית הארוך :
ובטל תרומות הדשן בסימן קפ״ד כתב דלדעת הרי״ף והרמכ״ס משמע
דסרי וצידד בדבר הרבה י ורכינן ירוחם כתוב אסור לו לכתחלה לסחוס
וכתב י בספר התרומות ואס לא כדק
אחרת עד שיבדוק הסכין :
הסכין קודם ששחט

אפילו שיכר בה

עצמות בסוף ומצא

בה פגימה כולן

דבי׳עולה ויורדת שאין לה שוס עוקץ וכו׳ז״ל רש״י עולה ויורד כגון שנפגמה
פגסגדולוהוחלקוהעוקצי׳במשחזתוהויהסכין נמוך שם  :סכץ שישבה
פגימות הרבה תדון כמגרה וכו׳ופרס״י אפילו כולן מסוכסכת כבר נתבאר
סמוך שכן דעת הרי ף וכרשב א והר ן ז ל וכ כ הראש ו ל  :ו  0ש רבי בשם
בעל העיטור שאס הס מסוכסכת כשרה וכו׳אלא סיירי שהן אוגרו ' איכ׳למידק
א״ג מאי איריא הרבה אפי׳א׳נמי • ונ״ל דלרעתו ה״פ דבריתא סכין שיש בה
פגימות הרכה תדון כמגרה דסא אפילו אין לה אלא אחת אוגרת פסולה אבל
אם היא מסוכסכת כשרה וס ה להרבה מסוכסכת * ומהרי ץ חביב ז ל כתב
דלבעל העיטור בדיפא לא זך אף זו קתכי לא מגירה בלבד אלא אפי׳סכץ שיש
בה פגימות הרבה אוגרות תדון כמגרה ולא שיש בה פגימו׳הרבה כלבד אלא

אסורות ופשוט הוא
רבעו אף טל פי שבדק הסכין לפני השחיטה צריך לבודקו
שכתב
ומה
גס לאחריה והנימילי לכמחלה שהסכין לפנינו אכל אם
נאבד סחיטתו כשרה ואפילו שחטבוהרדס זה אחר זה ויש אומרים שאם
נגע במפרקת הראשונה ושחט בו אתר כך אחרות ונאבד הסכין וכו'
יש מהגדולים שהחמירו
כן כתב סס הר״אש תה לשונו
ואמרו שאם נגע במפרקתהדאשונה ולא כדק הסכין ונאבדה אסרשחיט'
המפרקת איפגים ולא מסתבר
השנייה אסורה דחייסיק שמא בפנס
דבנגיעה כל שהוא לא שכיח דפגים ולא מחזקיק ריטותא ואף על גב
היינו
דרס״י כתב השוחט אפילו בהמה אחת צריך לבדוק אחר השחיטה
לכתסלה אי איתיס קמן דליבדקיה אבל אס נאבד לא תלינן ריעותאובעל

אלא שהצפק משכסן לו וכו׳בפ״ק דאולין ( שס ) א״ל רב אחא כריה דרכ^ אוויא
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סבח' סליו
ומלא זהירות ייתי׳רתאהיא מענישחי-צלת יוכנהמיסלא י פול בהם הפקדילמא׳
לסקועבויוימצאנופגוסרירצל? לעז על השוקטהראשין
סכינו•למכס .וכו׳עדשהוא• טריפ׳פ״ק-דסולין ( דף ית );א
 336מבע'סכינא־בכל' עצם ועצם למפרק׳ איפגמהאבלילאסרשחיטתבהמה:
א ...מי רב .
יסמא ה . *.$
אחתזתאץליו ראיס"להצריך לבדוק הסכץ ואפי׳ בסתימות הרבה בהמות אמלא דלא סד סכינא קמיהחכסמשמתי׳ ליה ורכא אמי ממבריק ליה ומכיזינן
■ עריפה 2ו 7ריך
נזההד ולא נדירי׳ -ז
כין יל צהת וא׳ולא אחר סחיטה אין מוסלין סתימתו בכך
מאסר 317יסריה דטריפה היא ולא פליגי כאן.שנמצאת שכינו יפה כאן שלא נמצאת נם בס<ף
השחיטה
שבדק :מחלת הסחיטה וכ כ
סכינו ימה־ ודעדאיתא תו־כגמ׳רגינ"
לבס׳אמצסרוחתא
לאהדי׳וה״מילכתחיל׳שהסכין לפנינו אמ היכ׳שלא נמצא׳סכינו ימה ממסמס -ננשרא מ״פי*
העיטור עעכ״ל־וכ״כ הרש״בא כת״הח״ל
השחיט׳ה צריך לבודקו נם
אתי אבל אם נאבד שחיטתו כשר׳ ואפי׳שחט בו הרב׳ זה אחר זה וי׳יא ליה כמרתא מי' במרשדי)5פי'לגימז־ל5ן עכ״ל וק נתבאר
בדק סכין וסחט הב צריך לבדוק
״
־
.
לעיל פס ט :
מזדבן
:
וכתב
היא
ס
סחיטה אע״ע שסכין טוסיבחז?
תמהני
תו
<
ןי
למה
ז
לא
(  ) ,זב״י פ׳
שאש נגע במפרקת הראשונה ושחט בו אחר כן אחרות ונאבר
כמפרק׳הראשונה הביא היי״ף הךידרבינא דהוא בתרא לבקטינן5
חניור>5
סומכץעל י!ןיו ה זו כ לשהוא ^ פניני
הסכין כל ששחט בה אח׳יב אשור דשנל נפגם
פעמים שהוא כפגם כעיי^יללי י י עיכז י וא״א ז״ל מכשיר גם בזה אבל אש לא בדקו קורם השחיטה עכ״ל־ונ״ל שטעמו של הרי״ףמידייסהי ׳ ,כ*כ היאדף
מפרש כמ״ס בעל העיטו׳ דרכיכא ס״לת יעי !ע א 'נ *
.
ללוף לדגלי הלאש
^ג זיה .מ /פ  !?? 1א ?,ס 'שהיש בד גגאכר אח״כ שחיטתו פסולה ומיהי כתב א״א ז״ל טבח שיש לו
דממצא סכינו יפה מליגי דהיכא דלאלא מכשיר אלא
חכי! ע ^ו 'ומ ,ם ? " ם לש
סכין מייחד לשחיטה ומקום מיוחד שמצגיעו שש תמיד בחזקת
נמצאת ימה לאקאמי רכאדמכרחץ בננע אנל תנא
כרוק הוא ואם
בלא בריקה ונאכר שחיטתו מור
דטריפה היא דהא אמי׳ לגד לא מזדק• פניתיז בעצם
אלא א!ץי ^• כנמצ  £ש
הוא תאחר שלא היה לו חזקת כסחת
בסכין ברוק
ואח
סכיט ^ התפרקת■ראשונה
השחיטהת שנר בה עצמות ומצאו פגום כשר׳
< ,
י
האתרונ! ת טריפה
ובהמה כסייס בחזקת איסמעומדת
עד
שאנו
תולקשכעצמות
נפגם
וכל
כיוצא
נזה כיון שנפלה על גבי דמעברי׳ ליה וכיון׳ דהפסד ממון טבח להואיל וכתנא
שיודע במה נשחטה:
ותצא
ששחט
קרקע
קשה
ורוק׳
הוא
פסק
שראינוהו
להקל כל ק  :וגס הימ בס פנימה׳
חיישיפן
שנפלה לע חורה אבל מספיקא אין
כפ״א השמיט הא לרכינא ועל ר 3י׳ יש
ללמ׳בראשונ׳נפגג*
בסכין בדוק ונאבד
תולין
קודם
לומר
שיבדקנו
שנפלה
אס
על
חורה
כתב
בעל
העטור
ט
אם נמצא עצם
שחיטה ואח כך נמצא והוא פגוס כתוב המפרקת פגום והסכין פגום ע״י היה מעשה ונשאלתי והשבתי לתמוה מאח' סיאס תמיס׳סד״אס
אעת׳דלקת! לא
בתסו׳הרא״ס י בסס ראכ״ןדשחיטה כיון שררך שחיטה נפגם לא דמי לשבר עצמות ופסולה ורבותינו השמיטה ואיפסי דכי יןדכזמ זהזה5ןי1
פשרה הואיל ויצא בהיתי והאי ממצא'
נחלקו עלי ושאלתי את פי ה״ר יעק' והשי׳כדברי :טבח שלא הרא׳ מהגין להראות סכין לחכם לא יצה׳
לקולאאנללחומרא
פגימה אימור שיבר בם עצמות
ולאו
להזכי׳פרטי
הדין
ומסתי
'
שהזכירו
דרך• תלינן כנ״ל וכן
אדעתיס דאוקי סכין אחזקתי' ואימוי סכינו לחב׳אלא ברק' לעצמו ושחט בה ונמצא׳יפה מגדין אותו י כלל  :כחב א״א הר״אש ז׳׳לוהאידנ׳ *
שמעבהר״- ,לע*ל
לא אימים ומ״ש ומיהו כתב א״א ז״ל ואם גמצא' פגוממנריןאותויא ומעכיריןאותו ומכריזין על כל בשר
.נפוג ,ככל גלותיסיצל
1
סצץ מצמיניה משמע בהדי דיי6
שיצא
סבח שיש לו סכין מיוחד לשחיטהוכולי
וממני
,
גקצבי _. .
_
אנשיס _ . .
הסחיטה שחיטתולשירה י־ל
ידועי׳על _ "
מד סחיטתו כשרה
ועל הבדיקה ולהם מחלו סכמיס את כבודם וכו׳עד סוף הסימןבפ׳קדחולץ :מותר בדיעבדוי 'ל
שסוכ״כפרש״באבת״ס
וסיים
כה שאין חיששץ שמא עם
עמידתו נפגם
מעצמו:
ובדין
נגע
_
כבירור
_
בעצם
_
דמפיקת
סס׳ז
דראשונ׳וסחט
כחב
ה״ר
יונה
כספר
שפרי
תשובה ולמוכיסי׳ינעם והעד בעם ויזהרו כתור'
3ו אחר כך אחרות כתב סרס״כאכת״ה שהורו רבותיו סחוסשין לכל אותן השחיט' בדקדוקיה ויבחרו להס שוסט ירא חטא כי עס רב מישראל תלויי' עליו
י' י
קנסחשו אח״כ עד כאן ולענין הלכה למעשה נראה דהכי כקיטי׳  :ומ״שרבי׳ כמצות הסחיטה והבדיקה וגס אמנס אז״ל רוב מצויים אצל שחיטה מומחי׳הס' ^אח"־ מ״א פנל1
הסוחט בסכין כדוק ואחר השחיטה סבר כה עצמותונמצא פגום כשרהוכר' *
יש מקומות מכלי משים ואין תוכחת מצויים סס רביס מן העס הנמצאים אצל׳ לאב"! מתילין יד׳
בבר נתבאר בסמוך דאסיקנא הלכתא כרב חסדא כששיבר עצמות  :וס״ש
רכל כיוצא בזה כגון שנפלה ע״ג קרקע קשה ודוקא שראינוהו שנפלה פל תודה
כ" כ סס הרא״ש והלכת כרב חסדא כשסיכ׳בה עצעו׳וכן אס נפלה הסכין
בחוד'
יצריך
<
כדן
את
לכו
במאד מאד ככדיקתו הלא תיא׳ כי יבדוק אדם פעמים ^'  '1ע/
מ  /קרקע קשה וכ״כ היש״באבמ״ה  :ומ״ש אבל משפיקא אין
חולין
לומר
שלש
ולא
ירגיש
כפגימה
דקה
ולאח
*
כ
ימצאנה
כי
סכץ
לבו
באחרונה
ובחינת
©נפלה
על חודה ־ כ״כ סרש״בא כת״ה ופשוט הוא דכיון דבהמס בחייה בחזקת פוש המישוש כפי כוונת הלב מלבד כי יסשע גבר מבלי יראה בבדיק הסימניםבחוקת ב7מק
איסור
עומדת
סד
שיודע
לה
סנשחפס
בהכשר
כל
שאין
ידוע
לך
ויתר
כודאי
דרכים
שנפלה
וצדדים
טכ״ל
:
*
*
,
י
(ייםי) יזיי׳""*
כתב סיי״בש
שנשאל
פל חודה לא נודע לך שנשחטה בהכשר :ומ״ש בשס כעל העיטור סאס נמצא
א
ס
הגהבה
:
"
אסמותרלש״״נסנקשףגופגם
ושח
?
ז
3
הק׳נהיוומ
ע י כריכת מטלית עיי' נסי' ו' •
3£1ר נא ענטות
פצס המפרקת פגום והסכין פגום פסולה נראה לומר סאיפסר שאין זה חולק
המוקדמת כהוגן במה שהכריזו
בקנס־ע"*,
מל ס״ס הערדכי שאירע במגנ״צא ששחטו יפ ונמצאת הסכין פגומה והורה
שלא
ישחוט
ויבדוק
שוס
אדם
במקולק
זולת
שני
הבודקי
'
המיוחדים׳והממונים
בר
5
ו׳
7
נ
(
אמיתר4׳
רי״נק להדיח הדס מן המפרקת ונמצא חתך בעצם המפרקת שהסכין נכנס מטעם הקהל והשיב שעשו כהוגן ומן הפלא הוא איך עד עתה הניסו לסחישלתלינן; 3י.
עי״לנ
לשם והתיר וכן העידו על רבינו שמריה שהתיר דכיון שנמצא חתך כעצס
הוי ולבדוק לשוס אדס זולתי הכודקיס הממוכיס ובכל קהלות ישראל יש בודקים ^ לאנל^
"ר 6,
בשיבר בה עצמות עכ״ל  :דההיא חתך ממש סוס אבל הא דנעל העיטו'
פגוס
שכורים מהקהל לא ירים איש את ידו לסחוט ולבדוק במקולין מבלע־דיהן אין^ .
^
נטלמא סוס עצם
הר״ן כתב איכא
מ״ד
דכיון
.
דמפרקת ולא סיס בו חתך • אכל .
.
צ״ל
קונה
העזר
עצמו
כדי
להרחיק מן הכיעור ואפילו יהיה מומחה כאילאבחזקתנלחתליק
יפסקינן כלכת׳כרב חסדא כששיבר בה פצמו׳ס״ה כשנגע ודאי בעצ׳המפרקת בימה מאסר שמן הכשרות הוא נוטל ולא מן הטריפות וכמו ששנינו בבכותרן
נעגמות!
בב׳יזזץ
דנסיבר בה עצמות דמי ואיכא בהא מילתא קולא וחומרא קולא אס לא שחט פר' עד כמה שהתירו לאילא ליטול סכרו לראות בכורות5ןר 3ע ^ סיות אסצאבלקהשכק
אלא בהמה א׳ דפלינן בעצם המפרקת ואמרינן דכתר שחיטה איפגיס חומי־א בדקה וששה בגסה כין תמים בין כמל מוס ומפרש בגמרא טעמא דם? יל שיגרס^עע*ת
אס סחט בהמות הרכה ונגע בעצם המפרקת דקמיית^ ואח״ב נאבד הסכין סו מתם משוס דאס לא כן אתו למספדיה ומ״ה כתבו קצת -מחברים שראויבסיף• זומא ב/ז
סיבר בה עצמות כולן אשורות חוץ מן הראשונה ומספבראדליכא למיסמך לבודקיס שלא יטלו הכרכשות בשכרם פן יחשדו© :מאחר סמסליס ןמ .פגימתן
ישויות
כהא מילתא לקולא דמון דלא נפסקה הלכה כרב תפדא אלא בששיגי אין פכפמת
ולא
מן הטריפות
והרמב״סבפי ה ^סמ0כס מזכר יפ8ו"מא•ובריק
להקל בכך אא״כ סיבר העצם לגמרי אבל נגיעה לא וכן דעת הרמ״כן ואחרים קרא
מגר
על
מה
שנהגו
ליטול
הטבחים
סכר
מ
ן
הכשיןת
.
הטיפות
למימר^
לידירי5לא
מחמירים עוד לומר דאפילו שיכר עצם דמפרקת ממש סחיטתו פסולה דעצס ואף
על
גב
דנדון
זה
דקונה
העזר
לא
דמי
לגמרי
לסהיא
דהחס
•
משים
מעיקרא
^בהר?
דמפרקת רך הוא ועוד דאפי׳שאר עצמות אס שיבר אותם כפין עצם דמפיקת דזה אינו נושל סכר ואף פל פי שמפסיד כשהיא טריפה הוה .ליס־מזבס ע׳י7 ,ף פרע׳,
לא תלינן כהו דדוקא סיבי אמיינן אבל חתך דרך הולכה והובאה כדרך שהוא ששוחט ובודק ומוכר לאחרים אס הוא מומ חה ומוסז ק3כסדות ןנר^ס ע*א
ישייחיררק
פושה בעצם דמפרק׳לא וכ״ר הרפ״בא ז״לעכ״ל :וכ"נ שהוא דעת כפל העיטור שזה היה דעת הראב״ד שהיה מתנה פס הטבחים ל מת .ל הסשער
7לויףא שיבר!3
( .ה ) ,בכיני לאף

בדיעבד 1+בתנ*
.^. ...
,

 #מיי
ופשו"

שחט ט

שכתב כיון שדרך סחיטה נפגם לא דמי לסיבי עצמות ופשולהוכ״כ רכי׳ימחס
דדוקא סיבר דיך הכאה שאס הוליך והביא בעצם לא שאץ דרך לפגום במכין
זה וכן יש לדקדק קצת מדברי סרס״גאכח״ה גבי שבין שנפל׳ואין ידועשכפל'
של חודה  :ולענין הלכה למעשה הכי נקיטי׳להסמיר באיסור' דאוריתא :
כתב לרש״באכת״ה שכלשנמצא' פגומה אפילו שיבר בס עצמות שחיטתו
טסולה אא״כ יש בסכין כדישיעורש ;י מאריס דאיפששאסי׳נסגס בעור שמא
לא נגעו סימנים כפגימה אבל אס אין בסכין כשיעור הזה אין תוליןלהקל
וי׳א שאס נאבד הסכין או שיכר בה עצמות ונמצא׳ פגומה כולן אסוחתחוץ
סראשמה דקוסשין להחמיר שמא נגע בעצם דמפרקת לראשונה ונפגם וכתב
ששתי סביו׳אלו לא נראובעיניוטהיינו דוקא כשאין ידוע אבל אס ידוע שנגע
גשצם המפרקת כבר כתבתי ס דעתו לחוש לדברי סמחמירין  :כתב המירכי
בס״ק דחולין סאס כדק הסכין אחר שחיטה והצניעו ואח״כ נמצא פגום לית לן
הה דאימיי בדבר אח׳נפגס מעצמו או שיבר בה עצמות ולאו אדעתי׳־ושמעתי
שרי״כק היה רגיל להכות סכין כען קודם שהצניעו ולא זכיתי לשאול את פיו
איך היה עושה מעשס עכ״ל -ואיפשר דס״ל לרי״בק סאס כדק הסכיןאח׳שחיטה:
והצניעו ואח״כ נמצא פגוט אסורלפי׳היה מכה בעץ כדי שיהא לו במה לתלות
^ו-סיהיה ^ ושש שמא יעגס פ& ום ד 3י ולאו אדעתיה ויבא אדם אחר ויבדקנו

השיח

לפנס ואחר כך היה עושה שיקבלו הכרכסות מן הכשרות בעד הסכי ממן״מ עגי! מ
ההוא וצראה סהיתה כוכתו סאס היו נוטלץ סכרכשות בשכר טרחס אעא לדן .מלכהמונאה
למיסש לחסדא כיון שאין נוסליך אלא מן הכסמת אבל כשהן 5ן מתנ?יויין*
הזקהיא<׳מ
עמהם לדבר קצוב בכל סנה הרי יש להם שכר כסכלעס 3ץכשמת ^ ^נע׳יא׳הח״נ
טריפות וכשנוטלים אחר כך הכרכשות מהכסיות אין בזה בשכר הסחיטה3מב
להתירלנרא'
אלא שקנו אותם בדמים וכהא ליכא חסדא כיון שככר קנו אותם בדנ5יס מלנרי 1נ״י לאק
והרי הוא כמי שסוחט את סלו ומוכר מכל מקום דומה לכיעור ^ נקעיקלחןיור׳,אק
נפש ראוי להתרחקפ5ה כנכ״,ו .
 ,תיליקגקפגיע?
כתב
לרשב״א שנשאל על ראובן ושמעון שהיו טבחים ממונים שנתג׳ {ה
^מפרדיי
לסחוט ואמר ראובן לשמעון כדוקשכץ זה ובדקושמעון
נעלענהיטדיפה:
שני פעמים מהי״ב שצריך מתנו לראוק לדאן־קה( *,,י)נ?3ה'/
יולפשי
הולך לשחוט ולקחו לוי מידו ובדקו ומצא בו פגימותזמונעיס 3?.רן ^" עיק 7חולקוחיה,
מלשמש ויאונן מתנגל וצומר שצף הל ה־ שהיה■עולו ל •'.ז•  •' :לז• ?• :
לבדקו קודם שישחוב ובסיב נאמת כן נראים בדבייס שוי :מיזל בבדיקת
■ ־<<־־ <;<״< *!
הסכין כי בודאי; כשכתבו לשמעון לא לבדקו לחצאין נתנו לןוכשר־ ^ ?"ל!
כצודוח־ז-ו.
שלא ,
ניקו כ ייני ,קפלי מידו . - .ן
והלך . .. . .
לשחוט ״״״1
מעשיומומרזוס ,\ " .י
^
ולאחנז״ולי׳על־ל:
די

ול

באותה בדיקה ולעיכן ממכירי• ! אותי ומיהו אס נד־אי

בעיניכם

״ 1״ ״ (־א )מותיי1׳ישט €

ואעי׳האידנ׳דיצא
־יניי*כ'צז1
-זלא'מ;

הלכות שחיטה יחיט

ד' 'מ

ומכרך־כגון תקיעת סופר וקרילזת סלל ומגילה וכיוצ  6כק -כיון דל 6סגי ליס
דלר^ גמירצע״גדסח קודם שגמר המצוהלו״צ לחזור ולברך • לכך טוב ליזהר
סל 6לדבר בין שחיטה לשחיטה עכ״ל נ ־ ו5ועי פ שמדברי סר״לזס שהפלה לכך
טוב ליזהר םל5ז לדבר בין סחיטה לסחיטה ני׳דלזכתי ספוק ' מספקא ליס פסק
רביכו שצריך לחזור ולברך מצחר שכמם

יט (א) 3איז בעיניכם שהיה כעין 6גגה ישסו '■ !$דם כשר ועחזירץ 15ותו ובלבד סיקבל עליו
הל׳דישדוה׳חזלח דברי חכירות דהיינו שיקבל עליו לפני פלשה חכמים והכשרים שבעירשללז
יזת \!' 7ריעות!.ל
אנל איעיליד ישוב עוד לדברים 5זלו5ןל5ג שיבדוק בדיקה יפה 6בל 15ס ירנזה בעיניה ' כמיקל
וכתב עוד
יייומ ^ אןיעענלא ופושע ראוי סלנן להחזירו לזפילו כקבלת דברי סבירות עב״ל :
גררה וכולק אחר על טבח שנמצאת פנימה גדולה בראש
סריעןמ׳וחס כמל
זאת שיצא מתחת ידו שהוא טרפה כתב א״א הרא״שז״י^
הסכין ושאלוהו מה זאת והשיב
גשר יופר ן7לא
שאיזמאמינים ילהצכים וממנים
נוהגי׳בכלגלות ישראל
העופות
שפללנתשלל הסגימ ' מפני שאני מפסה דם
נרש׳י
שיגכ״ה מפר ן קול בראש
הואיל

והאימא גדולים סוברים כן  :וכתב הרש ' בא
אנשים בת״ה שכן ראוי להורות  :וכ״כ סמ׳ג

ן״עה־זי סאיכ

מילי נפילה על׳ל
וע'ל לענק כיסוי
הדס סי' כ״ת :
וגהגה'
(פ)
חחיעו׳ישט׳רהיימ
כשנזכר
ל! קא
לאלעד עור נ׳שם
פהנה' משס אגולה
נאםהשחימ׳נחקונו
מעונן כגון ניע
סמשכסיי׳ינרן חדן
ליזענתיי ,גרחוק
7׳א פסקים נקי
ולאידגר על אחר
השחיאה עכ׳ל :
ג( ) וגיור לכי פ'
#יעיי הדס כסופי
*אשיר לדנר ג•ן
שמיע׳לכיסוי ינס' ה
יזתי׳ ונאש״רי
5ם תשמע כדנרי

ופושע
אף כי אינו נכון כי הרבה צריך
אחרת כיון שיכול לפטור עצמו ביכה
בסכינו שהוא סוחט בוויזחעפר או
ויראת שמים לבדיקת הסכין :
ראשונה• וכ״כ התוס׳והרשב״א וסר״אש
צרומ׳ודרקשל כני אדם שלא להשאילו
בא י אמ ה אה
־־״״ח־ב יהי-ןבפרס־״־י  :וכיש
וט־שינינו
יט^ 11־  0צריךסיברך קיים  - ,״
ולא להשכירו וכדאמרי׳כפ׳המקכל גבי
וצונו לש השחיט שחט ולא כירך נ שחיטתו צייו לנסות לס שחיטה הי5ושו־ה נ־נ
ההוא דחבל סכינא דאשכבת' כ״ש שזה
עפר כשירה ואם שחט ק׳ בהמות מכרך ברכה א׳לכול׳שנים שוחטיןסס התוספות וכ״כ הרש״באוהרא״ש
שמזיז בו .
ואמר .
לרבי ' .
הוא טבח_ _
חבירומכויןוהר״ן כשסבה״ג והרא׳בד וכתבתיו
סכין שתי בהמות אהד יכול לכרך ויוצא בו הכירו אם
סמעי׳על עצמו שאינו מקפיד בין
כרכה בסמוך • ולמדו כן מדאסר רבי יהודה
סוחט להוציאו צריך שלא ידבר בין ברכה לשחיט׳ ואם דבר יבין
פגום לסאינו פגום ועוד שהוא
הרכה סחט חיה יכסה ואס״כ יסחוט את העוף
הפגימה לשחיטה צריך לכרך פעם אחרת וכ] אם רוצה לשחוט
בסכין פגום לכתחלה ונזה׳מן
צריך וכברכה אחת על השחיטה סגי וכ״ש
גזרו ירבר כין שחיטה לשחיטה ואם דבר בין שחיטה לשחיטה
וזה ודאי אסור שאפילו במגל יד
השחיט׳אב ^ שטעון כיסוי למה שסחטהיכא שצריך
לכתחלה צדו האחד משוס צדו הב ומ ' לכסות דם שחיטה ראשונה ולברך פעם אחרת על
על כיסוי השני לא יברך וכן המברך ^ רעת  1,שחוט ףןיה אחת לברך על הסחיטה וסע ג דאץ הלב כר
שנוהג כראובן זה מעבירין 5יייץ ייזיי,

צ־־ינילימי״צחצממי־רעל ^ל ואח'כ הכיאו לו יותר יכסה רם הראשון דנרך עליו ויברךלש
ים השוחבןצריךשיבר ך -וךסןכו׳ שחיטת השנייה ולא על הכיסוי וכעל העיטו כתב דוקאכשאינ

בסיסהה״ל ב' מצות ולפיכ׳יכסהואח״כ
ממיןישחוס וכתב הר׳אס ולכך הביא היי״ף
ממין הראשונ כגון ששח חיה והביאולו׳נגוף אבל אם היא
סחס ולא ב ירך סס  ,טתו
מתחלה ומודה ר יהודה לעדן ברכ׳סאינו מכרך
הראשונ׳אקצרי׳לברך וא׳יא הראי ש ז ל לא חילה 7ואם
מסלכו׳סחיטס
כשר׳כ״כ הרמ״בס בפ׳ין
כתבאלא ברכי אחת אט״ס שאין הלכה כר״י
ודלא כשבירך היו לפניו הרבה לשחוט ואח״כ הכיאו לפניו אחרו׳
ס׳ה ונןהואנמ״או וסר״אס והמרדכי כריש חולין
גס״ואזתה׳למוע׳
מאותם כדי סכלמוד ממנו לדידן לעכין פסון
כשמביאי׳לפניו האחרות יש עוד לפניו
ולא בספר המצו׳אם
כהלכו׳אלדד הדני שכתב אס שחט
לדנר ןמ״ע יוהר
גמר הלכה כמו שכתבתי וכתב עוד ולא
המרדני שהיו לפניו כשבירך א״צ לברך על אות' שמביאי׳לו אך אם
לכפחלש עכיל  :בירך פגול הוא וגס לא כדכת '
אלא דמי לאדם שיושב ואוכל ואמר הב לן
בתשובות כל אשר לפניו לשחי' צרי׳לכרך על האחרות ואין נר׳לחלק
( ) 7ופא׳ח סי' בס׳כיסוי הדס סמצ׳ראב״יה
ר׳ו כתג שמס
כירי כל מה שלא היה לפניו כשביר׳צרי׳ ^ רךעל! יו אא״ כ ה י׳ דעתו ^ ונבריך ואם אס״כ רוצה לאכול מברך
בדגלי נ״ה שלא הגאונים דמי ששחט והזיד ולא
בלבדיהראיש  :אסור לו לאטל ממנו ; ^ ^ וזר מות ל כל מה שיביאו לו דוי׳שוח׳חיה או עוף ורעתו לשחו׳עוך ושכ ׳ וכס׳ המוציא וא צלברך ברכת המזון תסלס
(ה ) ו ;כל גי אס י 5,0׳ס״ נמל זימ פנ ל :י?* "1",0׳י וביריכשחח׳ושוח׳א־צ ילכר׳על השחיט׳שאין הכיסוי הפסק 5:האפלמהם,5־ל £ם נינתה״'יי)5י־י
גמר מעסה אלא שגופן הודאה ושבח
*
י
ע
^ *
שמע חי' ו 7עמן בהמות מברך ברכה אחת לכולן בפרק
להק״בה על הנאתו ו ^ גי בהודאה אחד
רש ח "
אח׳ה לסחוס נהמה ניסוי הדס ( דף פו ) אמרי׳דאסילו ר״י
יכפ׳ואח׳פישחיס דס״ל שסט חיה יכסה ו 6ח״צ יסחוט את העוף מודה דלסנין כרכה אינו מברך על שתי אכילות אכל מעשה הכיסוי הוא גמר מעסה השחיטה וכיון סנסתלקס
הגהעה פלא נרבז
סחיטה ראשונה צריך לגמרה קודם שיתחיל שחיטה אחרת עכ״ל  :וסי״ש
לכיסוי לא הי׳ אלא ברכס א׳ופרס״י לענין ברכ׳על הסחיטה א״צ לברך לאחר כיסוי • והמרדני
רכינו אכל על כיסוי השני לא יבר' כ״כ שס הרא״ש בסס ר״ת על מאי דאמר ר״י
כתב כפרק הנזכר בסס תשובת הגאונים שצריך לברך על כל סחיטה וסחיטה
הפסקעכ״ל :
וכ״כ רס״כן חפני ורבי׳קלונימוס מרו״מי -וכתב ראכ״יה דטפמא משוס דגופי׳ שחט חיה יכסה ואח״ב ישקוט את הפוף והטעם מסוס דכי היכי דמסקי׳בגמרא
ך (א ) נחרלכי
דכיסוי וברכת הכיסוי לא הוי הפסק בין סד שסיטו׳להזקיקו לכרך על השחיש'
פא״ט ע״ד מוחלקים • וכתב בא״ז נ״ל לקיים דברי שניהם כל מינים כגון חיה ועוף שאז
ללכתקל׳ ישלשחוט צריך לכרך טל כל אחד מיהו נר כפי׳דלפי האמת אפי חיה ועוף ובהמה א"צ כי ה״נ לא הוי סחיטה הפסק בקשני הכיסויים להזקיקו לכרך על הכיסוי השני
מטנעת
למטה
אע״ס שיש קצת לחלק מ״מ נראה זיכיון דבשעת כיסוי הראשון דעתו לסחוט
יגגדול׳כדילהספל' אס ברכה אחת לכולם הואיל וברכו׳שוות והביא ראיה לדבר וכן נהגו העולם :
ולכסות מכרך על דעת סני הכיסויים כדתניא בתוספתא י׳כני אדם שעושים
 18הספק בו 'וכן שנים ס וחטים שתי בהמות אח׳ימל לכרך ויוצא בו חבירו וכו׳היינו מדתניא
הסק מהרי׳ו נהל׳ בתוספתא י ' כני אדם שעושים מצוה אחת אחד מברך לכולם והביאה הרא״ס מצוה אחת אחד מכרך לכולם כ״ש יחיד העושה מצוה אחת שתי פעמים בלא
פחיסה שקינל
היסח דעת שאינו מברך אלא פטם אחת ואפילו כמקום שמברך על השחיטה
ללכתקל׳ישלשחוס בפ׳כיסוי הדם גבי דיני ברכת השחיטה  :צריף שלא ידבר בין כרכ׳לסחיטה
ברכו ' לא הוי הפסק כל שלא סח שיחת חולין כדאשכסן כיקנה׳ז דלא הוה הנך
נסנעת ואס דבר צריך לכרך פעם אחרת זה פשוט שכן הדין בשאר ברכו׳סאס דבר בין
למסה
ברכות הפסק אחר כפה׳יג מכ״ל-והר״ן כתב דמדברי רס״י נראה שצריך לברך
הגלולה ופהגיה הברכה והדבר סמברכין עליו צריך לחזור ולברך וכדאמרינן בפ׳כיצד מכרכין
פם נשם סהר׳י (דף מ ) גביל לתורי לא הוי הפסק הא מילתא אחריתי שאינה מעכין הסעודה על כיסוי שני אבל ר״ת אומר דכיון דאיפסר דשחיט בסד ידא ומכסה בסד ידא
ומ״ש וכן המביך ע״ד לסחוט חיה אחד
מו״לין שנוה שלא הוי הפסק וצריך לברך פעס אחרת וכן היא הסכמת הפוסקים שכל שסח בין אף הסחיטה אינה מפסקת בזה :
להכשיר כלללמעלה ברכה לדבר שמברך עליו צריך לחזור ולברך  :ומ״ש וכן אס רוצה לסחוט ואח״כ הביאו לו יותר יכסה דס הראשון ויברך טליו וכו' < ״כ סס הר״ן בשם ה״ר
משבעת הגדולה
מסולם והראב״ד והרמ״כן ממלך לסחוט צריך לחזור ולברך כמי נמלך לשתות
עכ׳ל וין פסק הרבה לא ידבר כין סחיטה לשחיטה ואס דבר צריך לכסו׳וט׳ולפרך פעם אחרת
שצריך לברך על כל כוס וכוס והביא ראיה לדבר וכ״כ סר״אס שם :ומ״ש שלא
ה אגור נשם אפיו על הסחיטה 3פ ' כיסוי סדס־כתבו התוס׳סיש להסתפק היכא דסח בין סחיטה
שנהג להעדיף אם לסחיטה אס צריך לחזור ולברך כמו גבי תפילי ' או שמא א״צ לחזוי ולברך כמו יברך על כיסוי סכי היינו דוקא כשהביאו לו יומר קודם שיברך על הכיסוי שאו
כמלא חוט
דעתו בשעת ברכה על סכי הכיסויים אבל אס בירך ואח״ב הביאו לו יותר ודאי
לאשייד הגדולה באמצע הסעודה סיכול לדבר וא״צ לחזור ולברך המוציא -וכ״כ סמ״ג בשם ספר
נשבעת
מל הראש על פני התרומה והיינו כשממחלה הי ? כדעתו לסחוט כל אותם עופות דאילו לא היה צריך לברך על כיסוי שני דהא נמלך הוא וכ״נ מדברי סמ״ג והר״אס  :ואם
מתחילה כשביר׳היו לפניו הרב ' לסחוט ואס״כ הביאו לפניו אחרות כתב כספי
נולה וכן נהג׳ה מתחלה בדעתו לשחוט אלא אחד פשיטא דצריך לחזור ולברך דהיינו נמלך •
אשר׳ינש׳ רא׳ניה
המצות אס כשמביאי ' לפניו האחרות יש עוד לפניו מאותם שהיו לפניו כשבירך
והר״ק כתב היכא שסח בין טוף לעוף איכא מ״ד שצריך לחזור ולברך וגמר לה
אמנם מסקנת ׳נ 'י מדאמרינן בתפילין סח כין תפלס לתפלה חוזר ומברך • וכ״נ ממ״ש הרי״ף אין צריך לכרך וכו' אך אס גמר כל אשר לפניו צריך לברך על האחרות סטמו
איניק להסכמת
משוס דכל שיש לפניו עדיין מאותם שהיו לפניו כשבירך נראה שעדיין הוא
נלהפוסקי׳להכשיר בסוף מסכת ר״ה והרמ״כן וס״ר יוכה אמרודלא דמי דהתס שתי מצו׳של חוכה
משיתויכונ׳ולמסה ק -וכיון שהתחיל בהן אינו כדין שיפסיק ויתעסק בשיחה• אבל הכא דאי בעי  .קבוע לסחוט וכשגמר כל מה שלפניו הוי סילוק ודמי למאי דאמרי׳גמר מלאכול
יכ'כ דאגו נזהגין סחיט ואי כעי לא פחיט לא מחייב למהדר וברוכי מידי דהוס אקביעו׳סעודס אסור לאכול עד שיברך ואף על גב דלא קי"ל סתם הכי סעודה שאני דים קבע
נה״לשחיט׳שחיע
לסעודה שלפעמים אדם יושב בסעודה קטנה ונמשך לסעודה גדולה אכל
וברכותיה דאס סח באמצע סעודה אינו חחי ומכרך אבל בה״ג סובר כדברי
חהרי״ד:
לענין ברכות שחיטה גמר הוי סילוק וכן נראה קצת מדברי הר״אש שכתב בס'
הראשונים שהסיחה מססק׳וצריך לחזור ולברך שכך כתב וסיכא דבעי למסחס
ליפסיי׳והדר ליכריך ולישסוט כיסוי הדס וסיכא שלא היה בדעתו לשחוט אלא עוף אחד ואחר שנשחט הביאי
 .משי זוגאתא וסחט יודא מינייהוואיסתעי
הנךאחרנייפא • וכ״כ הרא״בד ז״ל מכסה ומכרך ושוחט ומכסה • עכ׳ל • וכל זה לו עוף אחר צריך לכרך על הסחיטה כדאמרינן גבי שמס שמברך על כל פרוסה
משמע הא אס הביאוהו לו קודם שנשחט אף טל סי שכב ' בירך לזינו צריך לחוור
כתב הרס״כא בת״ה • וכתב שסרמ״בן כתב סא"צ לחזור ולברך • אלא שחשש
ומ״ש רכינו ואין נראה לחלק אלא כל מס סל>
לדברי כה״ג -:ו? ר״אס נסתפק כמו שכסתפקו התום׳ • ואח״כ הביא דברי בה״ג ולברך על סחיטת השני :
היה לפניו כשבירך צריך לכרך עליו ונו טעמו משום דאין קבע לסחיטה :
והרא״בד • וכתב אח"כ וכן מצאתי כשם ר״ת דצריך לחזוי ולברך כההיא דסח
שבירך ולעני] ללכה טעם סמ״ג נכון הוא וכ״ס שכבר הוכחתי שהר״אש מסכי׳פמי
בין מפלה לתפל׳דסחר ומברך לפי סב שהפסיק וסח מתיה גמד סצוה
ועוד דכל בברכות להקל ולכתחלה טוב ליזהר ולהיות דעתו כשמת
טליה וצריך לכרך שנית_• וכן אס היה לו לסחוט שני עופות וסח ביניהם כיון
היה סוסס חיה או טוף ודעתו לשחוט
ביכה על כל מה שיביאו לו :
דאי בעי סחיט ואי .בעי לא סחיט הוי גמר מצוה • וכיון שהפסיק בשיחה צריך
לברך אכל המברך על המצוס והתחיל לעשותה וסת קודם פגמיה איט חוזר עוד ושכח וכיסה וביר כשחוזר ושוחט אי! צריך לכרך על הסחיטה שאין הכסוי
הפסק

דים
נ( ' )' ונן-ה! אי  [ :׳
עלזה.
שי׳ייעהו מ ^י׳י :

דמן .כדי• פיתפש כב׳ אצבעותיו׳ רפ״בהירצמבם ר2״א והותר הרשלני
הדב כה" ג.כ! י ופירשו הס .וםפות -כדיישיכול.לקרוץ בביאצכעותיו ואיפ ' כל שהו
ופזכי שמעתי שיתפוס אצבעותיו משני צידיהצואר וזכו רוחב אצבע עכ״ל :
ורבי׳פתס .דבריו .כשסועתהרש״באחוכתב הרנלבא ונכון לסוס ולהחמיר ככל
הפירושים וכסישחו׳ יניח למעלה' כלפי

^פמקפ 1עד מדאמרינן בפ׳כיסוי רן <? קףפו ) אהא דתק:ר" י׳אומר הגזם חיה
■ פשהרי!
י־כסה ואח״כ ישחוס אתי העוף מודה ר״י לעכין ברב׳אע  -יכרמברך אע
להפסיק לכסות דס החיה א״צ לברך מל שחיטתהעוף• דכיסוי לא הוי הפסק
מיש;יס דאיפסר דשסיט בחד ידא ומכסה בחד יהא ,יאע גדלא^ קי צ כר י מ  .ת
מדברי ר״י כשמע לרבנןלהירפא■ דשגח ::
ששון ח׳ל׳ דש:
 1זא דשיס׳היי הפסק דוק׳בסח כדברי׳ ד־שיח׳הד וזפסם• דוקא בסתבדברי־׳שאינןבצרכי
■ שרןיט׳אב ^ אפ־ הראש• השיעור כגידולשמולש וישחוט פירסי׳ שאין ברש
יש■ ןידנר ששששון.
■ הפסק  :למטההימיו עב׳ל י ומצאתי כחוב
שאינם מכרכי שחיט' אבל; ד 3ר׳מצרפי דבר מצרכי השחיט' כגון הביאו*! שחו׳וכיוצא רכ לא .הדי
עג״ל ־
שמ ל פוי כוב ^ סביפין .ת!ן כבהמה והמקום שיככ כ6זן.
השחיט! כצוא׳יקנה ^ *,ך הר ^ ש.
שחיטה וסו׳ לא הוי הפסק זה נלמד
(ז ) עילי כא־כ
מההיא מזול כרוךוגביל• לתורי לא הרי
א ול! מט׳והוא קודם שיתחייל הכוכ ׳ /שפע ן
^׳ םש סוחטים ^׳  :וט ש יבינו ושיעור נידגי! ' נשפיטין
 .מהרי'ז הרמג׳ם־
הפסק וכ״כ התו׳ והר״צשיוהר״ן והמר׳
!פיונפ״דלמווי־י
ולספחעדמקים׳ " " "• " ף י; עליונה *58י ימ״* .1הבהמה
^ קמ^ זהמרל*" פשהן
בפרק ,כיס וי הדס׳ והרש״׳כאבת׳ה׳ :
כתליה כשיתלו אוהד,כתליה יתפשטו האונוילממה יימי מק ומ ימ׳ש התוספות והרח״ששר׳ויה״ס ד׳ דשיעירי כדיי
לצד
כ מקום הסחיטה בצואר
הצואת אצבעותיו בי -אמיס הגדולים׳ מכאן תפישה■ נבהתס*ב
בקנה יכו׳ שתגיע אונה העליונה׳ הוא מקוס השחיט והוא .כל אורך
הראשי משיפוי כובע
אמעו׳יגיעוף מ45.
כשתמשוך הכהמ׳ צואדה לרעות .כררכ׳ובלבד שלא תאנוס הי** ויזיל! כל חד וחד לפי מהסכמזי״דיל*
ק־ אכנע אלי
ירח-
בפ" קדחולק ( דף יט ) אסיקכא והלכתא
שייר את עצמה לפשוט• צואדה .יותר ממהשתילה לעשות כשהי**
ומ״מ לזין דברי רביכו מצווני ' שכתכ׳רן יאו׳לעולסנאמ■""
מספת כובע ולמט ' כסרה והיינו
רועהזויושם מניתלצד הראש כרי תפיסה וממג׳לממה הוא מהל אתר שיעורו של בה" ג והתוס ' וסר״אש־
כבדין■עב'1ל ! ר 4
בחיטי ופרש" י׳ כמין כובע ייס למעל׳ מן
לרז כתבו כן אלא אחר שיעורו של רש״י דלפי עדן■ שיעור
הקנה ככוכע על הראש ואין הז אותו השחיטה דע מקו׳שישעיד פירש ער מקום .שיש בו כמין שער כמר
לסיתי׳שיזהרי״יז
שהוא סיעו׳גדול ביות׳לא אתו־ שיעורו זה
אצבעו׳וכה׳יג
בסר קטן שנופל על סי הקנה לעכב שיש בכרס ובעוף עד הזפק וכדי תפיסה פי׳ רש״י ד'
לכדי תפיסהיזייי
אצבע ושיעו׳ זה־ סל בה״ג שאינו גדול כ כ יהרמ״בם
הקול אלא כמין כובע ממש הוא עשוי פירש כרי שיאחח כשתי אצבעותיו והיינו רוחב.
 '7אצגעית א״ה
כעא כתב כפי׳בה״ג וכת שזה הסיעו'
לעוף מנס הוא*ב
ומאמצעיתוולמעל׳הולי׳וכעשה חדיד בשור הגדול ושאר בהמה חיך ,ועוף כפי גורלו למדת זה השיעור־
אנגעו׳וטונלשיז}*'
ואו
כתחילשוחטמכנג׳הגרון -שחטה מן הצירי? שחיטתו כשר ' וכי) גר
זווסיסויגקיסיסיניגפ -מלנ ^
באימע .הנדון .נין
משיפוי
נהמה נק עוף•
"יק
יי״ן^,
^קיםד
כשרה שירעשחת י ה8
ולעלותגי -
לשפע *
הכובע י -י׳
שיתחיל -יי-
3
הס-מ׳רן
הדכרי
מסס ולהלן טריפה  :חיטי גלנ״ץ דומים מפני הסכין אפלא שירע בודאי השוחט״מן.העורף פסולה שה מ ' מגדו בקנה משיפוי׳כובעולמניה .:
ללעי׳י־איתי בכי*•
ום־ש י־ב י׳ובעו עד יזפ׳כ״כהרמ׳בם תמוה מאל (.ה< א
לחטים ומונחים על הקנס אכל הכובע• חותך המפרקת• תחיל׳ואם החזיר הסימנים .אחורי העורף כשרה•
ופצאתיכתובבעוףלמעלה שגמבדביו לשיעור
כמה ,שיעור שתטה כבהמה לכתחילה צריך לשחלבפ״א :
£0
סיירי בחיטי הניח מקצתן לצד הראש
תזרקו הוש;?
לבהמה.
כמו
שני הסימגית וכעוף לרעתרי אלפס אפי .לובקנה עד שיפוי רובע
וז״ל
ומקצתן לצד הקנה כגון שחתכן :
תבלעת' נר׳ש־נץ
 3על העיטור משיפוי כובע ולמט׳כשרם
לכתחילחולעט׳ עד כנגד גגו סליזפק .דהיינו גיד חהשאחר! מיז' יו'ג
תוף וכיונה למעל 7בושם עד־ מבלעת^ז א׳ר זירא ל/א
והיינו סייר בחיטי ששייר מקצתן לכד
מבלעת׳שיונה הוא
הראסדה״ל מטבעת הגדולה ושיפוי כובע הוא למטלה מטבע׳הגדולה ככיפת דהו 15עדין מחפה ופשוחעתעויהי ולןח״כ כל לזחדולז" לפי קפכו ובושם למפה
שס עוף ! טעית
אחשמוכח ע״ס סכע׳הגדולה ויש הכ מיעוט בס׳מצד זו ומצד זו ונקראי׳חיטיי
עד גגו סל זפק ובעוף שלזין לו זפק עד בין .לזגפייס דהיינו עד הגוף וכמוי עוד הוא־בילוששסיוני?
כתוךסיפויכוכעסמוךלטבעת
ותחלתן למעלה משיפוי כובע וסופן למטה
סה סימן להבחיק אס שחט גגו פל זפק אס לאו אס נר מור ליבן בידוע סנגעכיו מאשם תמישאמד
לפי שלעולםהאדו׳מציוי יותיר מן הלבן מבחוץ ( ואס הלכןנראה מכהוץ ) יותר הס-וידבז ילפי רכי־
הגדולה ה״מ בדיעבד אכל לכפחלה גפי למשבקיכה לכילהו חיטי כתררישא
נגעבגנושלזפק וגס בגגו  :של זפק אין בו ב׳ ןיראופלי׳על שאר
אמך• מן האדום או ודאי
בל׳ל  :וז״ל הכלכו גסס הרב כרצלוני פי׳פניןהםיפתייכוכע סוא סע״פ הטכע
*י
א׳עס״ל 1י ומ׳ם ביונה למעלה בושט פד מב־לעתה אמוראי' דמ!1ר,־?
עורות כעו בושם כי אס
הגדולה יש שסבסרופי הכשר עשוי חטים ועל אותםחטיסיכס־ורשדומ׳לעלם
התסע׳א׳ט נענץ
ובאמיצ-׳
ע
הדס ועליה עצם אחד מטבע ' הגדולה ומכס סביב !ה־הבישר נמו כ־והע
זיהויא עדיף מחפה יפסות־מפעורה הס דברי הגמ בראש פ א״טידף מד )לפרש
אתר ח הו פזדנץ
מקום תורבץ הוסט שהוא המקו׳סאייו ראוי לשחיטה והפוסקי׳הסמיפופו משו׳ הושט יע' שפר
הז העצם יש• שיפוי אח מגוף׳ העצם ונקרא שיסוי כובע ואמרו רמן דמשיפוי
כובע ולמטה כסר שהוא כמו אצבע למעל׳מטבע׳הגדולה עכ״לזוז״ל הרמ״בס
דמשמע להו דלמסקנ׳אין שיעו׳זה מכוון וכ״כ מדברי הר״אס סאמ״הא דביונה משקלי' הוזכרשה¬
עד מבלפת׳ וכו׳כתב ואסיקנ׳למפל׳דלא חזי לפחיט׳כושס ארי  /עד כדי תפיס' אחור' זה ע״שולה
בפי׳המסנ׳פ״ק דחולין .כתוך הטבעת הגדולה יש כמו שצי גרנריימגוףפחוסי־
הגא!) יווהר׳פ
יד :
וקורי׳אותס חכמים חיטי עכ״לעהפכמתלס■ הפוסקים שאם שייר מהחטי ' כל
בתחלהשוסטין כנגד הגרון שחט מן הצדדין שחיטתוכסר׳ובלבד שידע אגר*3ר
שהוא לצד הראשי כשר'יי ודלאיכדכתב כהנהותיאשירי בשס ראבי״ה סאיס נגע
סחחךהסימגיס קודם שחתך המפרקת ובוכפ״ק דתולין ( דף יט ) תנן השוחט
מערפול נמרלי
מן הצדדיןשתיטתו כשרה ונתב רס״י ו 6ע״פ שלא החזיר הסימני׳דהא מיפחפי 3הל' שתיטי! י; נת
בחיטי טריפה• ונ״ל שטעמו מפני שהוא מפר׳האדאמרינן סייר בחיטי כשרה
אמר סם ר׳דלא
דה יינו שסייר לצד הראש ולא נגע בהס אבל אס נגע בהסיטריפהוכבר כתבתו
■ והמדקדק
סימנים שפיר קודס חתיכת מפריןת ויאפי׳לכתחילה נמי ואיידי דבגנז למיתגי תנלעיל
המולק .תנא השוחט וכתב סר  /ולא ידעתי מי הזקיקו לכך לודאי משמדמצל
ומ״שרב־יגרעד מקום שתגיע אונה העליונה־
שאין כן דעת כל הפוסקים •:
שםנ<דש״י יחנא
מפרק'
'
ב
שת
שמא
איכ׳למיחש
הצדדין
דמן
היא
נואר
באמצע
לכתחילה
שחיטה
לשחיטה־
כסר
הצואר
לס
דר״י
קמיה
יוסף
בר
חייא
ונו' < פ'א"ט ( דףהמ ) פנייר
־ללרידבול רא 'י3
מטבעת׳ הגדילה פד כנפי ריאה התחתינסאמד רבא תחתונה .שהיא על יונה
*ל
הודם שחיטת הסימניס לפיכך נר׳ דדיעכד שחיטתו כשרה• אבללכתתלה מצוה 7לכ הפו סקי' ל
שאפי׳ אומי כל שסושטתצואיה לרעות ובלבד סלאתאנס • ופד״שי מטבעת
לשחוט מן סצואר וכ״כ הרמ״כם בס״א וכן כתבו המוספות דדוקא דיעבד אלא חלקו ני! יו נ'לשאר¬
שנראה מדכריה׳סאס לא החזיר הסימני 7פסולה שכך .כתבו הסוחט מןיהצדדין עיף ולא אסתיר*
הגדולה כי' יוסי בר יפודה ומחלוקת־בפ״ק נקט להו מיהו אק קי״ל דמשי -פיי
ם<ש א׳ מהם לחלדן
מכינו למימר דוקא דייעבד ואפי׳התזיר הסדמניס גזירה אטו לא החזיר וסר״אש
כובע ולמטה כשרה דיסימו למעלה מן׳ יטבע׳ככפי ריאה אוני ריאה התסתיונם
נ׳< ואילת שהרע
בד מפרס רבאתחסוכה כשהבהמהיתלויה דהיינו אונות קטמתשה יא מליובם
כתב ובלבד שידע■שחתך הסיעני׳קודס שחתך המפרקת כי הסימנים הס רכים עעלהמחלליישע
ח< ' מ^דהא*'1
ונדחי' מן הסכיףונר׳כדבריו דאפילו החזיר צריך סידע־שחתךהסימניםקורס■ ?י?7
כשאוחזיץ בקבהיוהריאה תלויהלמטס־ככפי׳כמה סהןכימתחין ופדרשי׳ננפיש
המפרקת ואפילו לא החזיר כל שידע ספאך הסימנים קודם שחתך המפרקת מרה לרנו יכן
למעלה אא' פשהקנ׳יורד־היכיהס עד מקוס -חיבוקנח-׳ל רבי׳ ירוחם נ 2ד מקומי
וכתוב בכל בו ומ״מ טוב ליזהר למשמש ה״סימניס ולפיפשןקודס־ משמע נפי׳ניערו ^
שמגעת ועולה כנף הריאה סינקראאונס כשנופחיןאותה ועולה למעלה• עד בסרה :
ערןתרנק; $־
מקרםשמניע־ ראשה בקנה כשנופחיס-א ופה הוא מקום בעצמו שהיתהימגעת סחיטה כדי סיזלמבוקודס בשר הצואר־וביוטס־נמצא הסימניס ,בצדדי ' וצריך
(,ה )'׳במרדכי ה ירן
כשהיפה חיה הבהמה וסימה רועה כדינה פלי אונשעג״לכ וכתוב .בהגהות.
אימון ידים וזהירות גדולה שאם לא יימשמש בהם ויזמינם לפניו קודם שתיעם ,לחולין ילללאפי'6
ומ״ש ויבנכו היזזירשימכיםלר&י
■ שמאלהיאי קרוב הדבר מאד לפשוע ולחמך המפרקת קודם הסימנים :
מיימ׳ו׳סאחרונו׳עד ראש ככף הריאה פי׳אונהתחתוצה שהיאבצד
לא .ישמוט לכתמי ל
השוחט מן העורף שחיטתו פסולה וכו׳עד׳ סוף הסי׳משנה וגמראפס :נ
קדה וכשה בהמה רועה יוצאה מן הגוףיותר משל.דצ ימין שסיאעבהעכ״ל כ
חןהזדדיץלכנ׳י־
בא
■ ולחומרארבי יוחנן ור"<2
ואיבעיא לן בגימ׳ אנסה עצפהמהו ואס-יקנאיכפיקו
כמה שיעור סחיטהכבהמ׳לכתחלה צריך לסחוט פ׳הסימני׳ומ׳ברפ״ב .נשם הפיל• זנפע
לחולין (דף־כז ) מנן השוחט אחד בטוףוב׳בביסמה .שחיטתוכשרה ונראה מלכריהם
דאמיי תרויי״ו אנס בסימניסוסרעפסולה כלו׳ סאע״ס ששקטבמחו׳שחיעם
ויוכו של א׳כמוהו וכגמ׳השוחט דיעכד אין לכתתלה :לאעד כמה לשחוט וליזיל שאסלא הנזזי׳אפי*'׳
כצואי כיקיסהס׳ימניס אינםסתיוכיס במקום• סחיטה• פסולה 4ומ׳יש.בו -ושגו•
אי כפית אימא אאחל נעוף ואב״־א אמבו סל,א/כמוהו וכתבסר״אישמסיתגרא ,בד־ער? פסולין•.,
מניח לצד הר״אשיכדי׳ תפיסה• וממכס• ונמסה הוא• מקום שחיטה׳ עד מקומו

שישע .ירמימ .ראדרבנ׳חמןסא" ם ( דףטו ) ועד מקום שיסעיר פרש״יפישס ^
שערשגוייידבסצין מכרת הפנימי והרי״ף והרא -׳שכתבו פיר ' ישעיר דקא/׳
פרצי ערצידדמייאלכריסאוכ״כ הרמ״בם3ס "-אמה" שוכתבסמ״קולפרסא? ף
אנו בקיאי ן־בוה נכון• לשחוט־ באמצע•הצואר :וכדי־תפיס יד ערס״י צרי׳להנית
לצד הראש צב' אצבעית וד׳לשוןמודי הזקןואכי־סמעתי־אחיזתחודי צפ מ ימי
והזיאסון ניאעבעינו ותוס׳כתבו פרע״יד׳אצנערתתי -מאלבעוף מאי ועירי *
ריב״ס ד׳אצבעיתנראמיסנדולי׳ מכאן ואילך לכ חד והד לפי מה שהוא גדולי.
וכה״ג מפרש ידיי תסיסת היד סדכקיט איציש בשתי אצבעותיוולביריהס^ דג* ^
קבלה םד לסמוך סליהם והא■דקרי לקמן גניי חלוחלתכמפיש׳ ידיכמלא כטדא-
בתורא התם נקט כדי מעוסהיספס אבל הכא כדי״ תפיסת יד קאמר דמשמע׳
 3די

ר

צל  .והרי״ף
שיוכללנופוסכעמי אצצגמתטאעי 'לכ 4ש ^ו .עכ״'

כתמפרעיליו:־

(ג ) זאכיייגאמז
גא'! זג ' כן זג '־'.
ס״ל־נין׳ח פיריע׳
הוא־כך כפהר׳ג

והרא׳ש כפ׳כלעזר
רגינ* ולעצר■

כיון ד 1יכאתרי׳ שינויי עבדיצן לחומראדלב.תחלהצריך .לשחוטפ םיעכיסאף
ליפי
בעוף והר׳יף כתב ורוכשל אח ' כמוהו .דיקא בדיעבד אבל לכתחלהמיכעי
דבריהם־כרא^דא' ^
למישחטיה כוליה סימן משמ דמ״לפלישיאבתרא ולקרלאמשרדהני תיי ליש סי לחלון נין היזדר
"ן~'5
■ ' שגי ואזליק .לקולא בשל סועריםעכ״ל 2ללא  .החזיר
סליגי כמדינכן דמדאוריתא כ '%א
סילע .שחתד
ואין.
סיממם
למישח׳מלי
כתו׳אבללפפחלהמיכעיליה
ובנוסח הי״יף שבידינו
הסיפני׳קולש ישר
ליס׳לעשחטיה,
ממהזשהיצתו׳בכסחתומיבמי׳
הרי״ף
כדברי׳
דקדוקו שלהר״אש
ותם לא! השיל.
עכ״ל ב
כולייסימןבלשון יחיד להא איכאלמימד משותדסתני נקנרלסון יחיד ורובושל.׳
איכמורו נקט נ מי היי׳יף ל׳יחיד אכלידקדוקו הוא ממה .שלארצ 1ב אבעוףדוקא
בדיעב׳אבל לכתחלימיבפי ליה למישחט תיי סימני׳וכתיהיסיניייאבתר׳-וידע '■
בעל העיטורכדמת,הר״יף  :וכפ״ק דחולין גבי• אי מס להלן מוליק ואיך מבדיל
בש ' א׳ -נתנרש״יוכל

הפי׳הוימ.צות :שחיעה;3

עוךלכתחלהאכלאפימןבאפ^
צמ \ פ

 1־;

בב

ד״ם

כב(א) יריזי׳ מצוה לכתחילה ליכא וכתב המרדני סכן דעת דכי כרוך ודעת הרש״בא כת״ה כשר ומפל־ סוף הסימן מסקנא דגמרא פ״קדחולין (סס) והייגו כדבריהןל
ל"יי,ת״השכ״נ כדעת הרמ״בם והר״אש והואהנכון  :שחטרובו סל כל א׳וא׳בבהמה ורובי שלכן ניקב הוסט כגון שכסחתך חצי הקנה הראשון תסס הקנה לכד בידו אי
שנפגם חצי הקנ׳מחמת חולי אכל אם אינו יודע אם ניקב הושט אס לאו דינו
במשנהומ״שא׳קנהוא׳ושטמסקנאדגמסס
*?אזי * ה!^ ע א בעוף וכו׳ספיטתו כשרה סס
כדין שחט העוף ושהה בו ואינו יודע אס ניקב הוסט אס לאו סיתב בסי׳ל" ג:
דעין סמר ל9לנ<[ ומ״ש ככלבו סיס פוסקים דדוקא ושם ולא קנה תמהני היאך איפס שנמצא מי
כב רוב
דמים שבבהמה ושבעוף
יא״נ לשאיל אם שפסק כן דהא בגמאותיבנ׳למ״דהכי
נגררין אחר הורידין
יאסיקנ׳כמ״ד א קנהוא'ושס:ומישר 3י׳ לכתחילה די בסימן א׳בין בקנה בין בושט והרמ״בם כתב שגם
ה ייידי ו
סכצוא׳כרהילכ׳פוף שדר׳ לצלותו שלם
הנראה
* רוב
שיהא
ובלבד
'נרי ו
לשת<׳
רוב
שחט
לעיני׳ברפ״ב בעוף צריך לכתחיל״שנים ולזה הסבי׳ א״א הר״אש ז״ל
* ־־"־־
י
'
.
1
־־
*
.
.
ינייד
צריך לשחוט הורידין כדי שיצא הדס
^ דחולין ( דף] כח ) איתמר מחצה על מחצ'
שח!ט א נל
כשר'
שחיטתו
וא׳ושט
קנה
א׳
א׳בעוף
ורוב
א׳וא׳בבהמ׳
כל
של
בשיעור ולא ברוב שאינו משוער בר״פב דחולין ( דףכז ) תנן השוחט אחד
ינילידם אס,ר כרוב דכי אגמרי ' רחמנא לחשה הכי ובלב׳שיהא רוב הנרא׳לעינים
בעוף וסניס בבהמה שחיטתו כשרה
לנל,פ שלס על
כשהו׳רוב
אבל
כרוב
אינו
אגמרי׳לאתשייררובאורבכהנאאמר אלא במחשב׳הלב רמחצה על מחצה
ורובו סל אחד כמוהו רבי יהודה אומר
אגמרי'
דכי
כרוב
אינו
מחצה
על
מחצה
נשחטז
םא ,
הנר׳לעינים אפי׳כחוט השערה כשר׳ ואם שחט בבהמה הא כולו
עד שישחוט את הורידין ואמרי׳כגמר
^ ,כ ילעתי רחמנא למשה הכי אגמרי׳ סחוט רובא
לאאמרר״יאלא בעוף הואיל וצולהו •״
(נ)די ־ל ' " ׳ ,יאקסי-׳עליר דינ>מ סיק־ ׳ד נו ליעלמא והשני חציו או בעוף כל אחר חציו פסול לא שחט רובו לש הסי'
לגבי שחיטה מחצה על מחצ׳איט כרוב במקום אח׳כגון שהתחיל לשחוט ונתהפך הסימן ונמרה שם ובין כולו כאחד אכל בהמה כיון דמנתחא
לגסלעת הי־איש
בין בושט לא מיבעיא אם ב׳החתכים אבר אבר לא צריך • וכתבו התוספות
לעיני׳ שניה׳רוב כשרה בין בקנה
שאיןלשמי י?<גל ואינה כשרה עד דאיכ׳מב הנר
אלא אפי׳אם הא׳לצד הראש והשני לצד מטה והרש״בא והר״אש והר״ןידבר י קי״ל
ל ^ף׳״חוכתב סרס״בא בת״ה פי׳המשוע׳ ונמצאשוי׳ בהיקף אחד
כדאמרי׳בס״קדברכותהזהרו בורידין
אפילו כשר כין אם אדם א' שחט כך בב׳או בג׳מקומות בין ששחטו ב'
יותר החלק הנשחט מל המסדיר
גרץ
כר׳יוכ׳נ שהוא דעת הר״יף שכת ' מאי .
החדשיןמשס 7לא כחוט הסערה ולארוב הניכר קאמי־ בשני סכינים אבל אם הכל בצד אחד כגון שלאחר שהתחיל
דאיתמר בגמרא אר״י דמתניתין• וכת'
ייענו שיעוילייא וכאותה שאמת בברכו׳מבא דמינכר?* י לשחו׳ מעט הניח זה המקו' ושחט למטה או למעלה ממנו באותו הר״אש דטעמא מסוס דאס לא סחט
גם י 4״זי מ,מ "ה ?־ עינ׳ דהמס ^ רו.רוב ^ דמ.יככר י הכ ^ צד צריך שיהא הרוב במקום אחד ומיהו כשיש רוב אפי׳ במקום הורידין היה דסנשאר ומחמת ריבוי .
!לםהת׳עיןדני'ט
השני כשר אע״פ שאין השחיט׳מפורע':שחיטה העשוי׳ באלכסון הדס שבתוכו אין האור מספי' לסואכו
־קולמוס אי בשיני הנ]פרק כשי׳ היה חצי הקנה חתוך ושחט נו ולהוציאו כולו ולא הוי כדס האבריס
חילוק אם חצי החתו למעלה ושחט בו שלא פירש לפי שבשעת הסחיטה הדס
"שים ה״י יאס כאילוהו א חכ א;גרו כ)3ן ל $ןרו 3הכר ׳ והשלימו לרוב כשר ואין
אפשי5שעי הלם ללב כאילו הוא אלא רובממש סמשוע ׳ והשלימו לרוב בין אם היה נקוב באמצעיתו ושחט למעלה כנגד מקלח ומזנק דרך מקום השחיט ' ועוקר
ונזדעזע ממקומו כל דס הנפש לצאת
להבדילהנקב ופגע בנקב והנקב משלימו לרוב :
*רא׳ ^ד ^ לנר׳ לפינים והכי תנינן בת״כ
ננררין אחר הורידין שבצוא׳ וכשלא נחתכו הורידין נשא׳הדס בהם.
שבבהמ׳ובעוף
כברוב דמי׳
ובין
לש־גי* גם נגד כין הקדש ובין החול ובין הטמא
כל הדם שבהם הלכך וגס מתפשט לבשר שסבי ' לורידין ואינו
והלא ואין המלח ולא האו׳ שואב
<י*אי<יו• לטהור צ״ל בין סרה לחמור
חוטץז
י5
יוצא לא ע״י מליח ' ולא ע״י צלי כל זמן י
עוף שדרך לצלותו שלם צריך לשחו׳ הורידין כדי שיצ׳ הדם ולא
טהור/
ל
לו
ן/
5
מ
!
נ
יז
כ
>
לןלי
הם
מפורשים
ט
׳
ש
״
ל
!
י״י
"
"
שהעוף שלס אבל ע״י חתיכה ומליחה
כשר׳אלא
בהן
דרס
או
שהה
אם
בתור׳שחיט׳שהרי
הם
שהורירין
י
סצי
?ן
נסח
ל
^
ל
ם
ריבו
םנסח׳
ח
לו
דל
!
מ״ל־
!
היזיטי
יוצא הדס ואפילו לקדירה ספיר דמי 'צ
האמי נש(ייהר 'יו?,מ ,הבל 1מבי  * ,ייכמל ^ ער עכ  ,שצרי׳לנהבם בשעת שחיטה־בעוד שהדם חם שלא יתקרר בתוכו
ומ״ש ולא סהוורידין הן בתור׳סחיט ' ,
שאינו ואז לא יוכל לצאת לא חתכן בשעת שחיט׳ומנתח העוף לאברי' שהרי אססההאודרס בהם כשר׳ אלא
ממ ביי
בשימור מ
סנראהיילעיניסצ ב5ןיזה
*כייז ־?*^ ה לכת.ה ה?
ייי!'
ולאב6רוב
יעקגש<5
עי:ף,
שרי אכל לא יאמר לכתחיל׳לא אחתבם בשעת שחיטה ואגתחנו
שצריך לנקכס כשעת סחיטה בעוד
שאין מחצה
הלב
'
כמחשב
אלא
משוער
.. .
,
י
מן1
וצח היסר הראן
לאברים דחיישינן שמא לא ינתחנו כיון שררך לצלותו כא׳ וכן שהדס חס וכו ' הכל מבואר סס בגמרא •
העיףיהשיגפיטלם על מחצ כרוב אבל אס היה סחוט יותר
מחציו ואפילו כחוט השעיה שחיטתו גדיים וטלאי' שרוצה לצלות] כא׳צריך לחתו׳ ורידיהן לא חתכן וכתב הרש״בא בת״ההילכךכל שהוא
לנשר
ייקליף
וצלאו
מפרכס עדיין חמין הן ומנקבן ודיו
השוחט וכן _
יעי כשירה וכ״כ הר״ן בר״ס _
יש
סג 'נ
והשני 1מ״ש לא חתכן בשעת סחיטה ומנתח העוף לאיכרים שרי אכל לא יאמרי
בה^ם;יש ^ לדקדק מדברי רש״י וכך הס דברי רבינו  :ואם שחט כבהמה האת׳כולו
הוריד ^ו ^ ליפה חציו או בעוף כל אחד חציו פסול ר״פ השוח < דף כ"ז ) תנן חצי אחד בעוף וא׳
שנאסרה במליחהוחצי בכהמ׳שחיטתו פסול׳וכבריתא ( דף כח ) בגמ שחט סכי חצאי סימנין בעוף
עכ׳ל י ניל מה פסולה ואצ״ל בבהמה ופר״שי שני חצאי סימניןפסו׳דכמו דלא עביד מידי דמי
חיל הכא ליכא שיפורא וזיל הכא ליכא סיעורא  :אל סחט רובו של הסימן

אמרי׳<:י'כ ^|כך כמקום א׳סהתחיל לשחוט ונתהפך הסי ' וגמרה שם וכו ' סס ( דף ל ) א״ר יהודה
פלט! משו׳שבתזחי׳ אמר רב השוחט

בסני׳וסלסה מקומות כשרה ושמואל אמר

בעי׳שחיט׳מסורעת

הזהלס כטס יעיז וליכא וכתבו התו׳והרא״ש וסר״ן פירש רב אחאי ב׳וג׳מקומות כגון סכל אותן
ילא ״ 5׳י ' ,פליטה מקומות בהיקף של סימן כגון שחתך סביב סביב כאן מעט וכאן מעט בסבפת
יכן פ ^ [^ ,אחת בקנה וכיוצא בו בושט וכין הכל יש רוב ועוד פירש רב אחאי שאפי ' חתך

מליחה מיעוט הקנה למעלה לצד העור וחזר ושחט מיעוטו לצד אסר זה שלא כנגד זה
בליני
יתבאמ לינים אלי כשרה כיון דבין הכל יש רוב וכתב אר״אש דכן מסתבר דחיות הסימן יוצא
אייה זע״ל
יףו כחתיכת רובו ויש כאן רוב בצירוף ומ״ש כין אדם אחד שחס כך בשנים או בג׳
ע׳נ מלץהז
' וג '

ססההואתוראדאשתחיטכב
מקומות בין ששחטו סכים בשני סכינים
מקומות על רבי יצחק שקל משופרי שופרי א״ל ר ' אבא למדתכו רבי׳משכתיכו
בב׳ סכינים וכ׳בכי אדם ופרש״י למדתנו רכינו בלקיחה זו משנתינו דקתכי ב '
אוחזים כסכין אפילו בשני סכינים קא מכשר  :ומ״ש אבל אס הכל כמקום אחד
כגון שלאחר שהתחיל לסחוט מעט הניח זה המקום וסחט למטה או למעלה
ממנו באותו צד צריך שיהא הרוב במקום אחד אהא דהשוחט בשנים ושלשה
מקומות פרש״י חתך כאן וחזר והתחיל לחתוך למפלה או למסה והקשו עליו
התוסו' דאס אין רוב כמקום אחד היאך סחיטתו כשרה ואס יש רוב במקו׳אחד
א״כ סחיטה מפורטת היא ותירצו אט״ג דים רוב במקום אחד כסכחתך למעלה
או למטה לא מירווח רווח ואיל מפורעת וכתוב בהגהות אסי״רי סיס פוסקים
דליפאלדרב ויש פוסקים כרב וכ״פהרי״ףוסרמ״בן ובעל העיטור והרא״ש
שחיםה העשויה באלכסון כקולמוס פשוט סס דאפי׳לשמואל כשרה
ז״ל :
ומ׳ש או כסיני המסרק כשרה
דכוליה חד מקום הוא ומפורעת קרען ביה :
כפ״ק דסולין ( דף יט ) כעו מיניה מרב נחמן .שחט שליש והגרים שליש וסחט
שליש מהו א״ל לאו היינו דר׳ אליעזר כר מכיומי דאמר שחיטה העשוי׳ כמסרק
כשרה ודילמא כמקום שחיטה,במקום שחיטה מאי למימרא מהו דתימא בעינן
סחיטה מפורעת וליכא קא משמע לן וכתב מהר״י בן חביב ו״ל כסיני המסרק
שאינו חותך סתוך יפר רק חותך ומעקס וחוזר כנגד המקום שהתחיל וחחר
ומעקס וזה כמו המסרק וגס כן אלכסון כמו הקולמוס ואין חילוק ביניהם רק
סבאלכסון ראש השחיטה כמקום אחד כמו קולמוס אבל המסרק מעקם וחוזר
היה סכי הקנה סתוך ושחט בו והעלימו לרוב
מגד המקום שהתחיל עכ״ל ;

לכתחילה לא אחתכס בשע׳שחיטה ואכתחנו לאיברים דחייסי׳סמא לא ינתחנו
כיון שדרך לצלותו כא׳וכן גדיי׳וטלאיס שרוצ׳לצלותו כא׳צריך לחתוך ורידיהן

כל אלה דברי הרש״באבת״ה ודברי הר״אשבר״פ השוחט :וכתב מסריען חביב
ז״ל וכן גדייס וטלאים וכו׳כוונתו כזה היא להשוות ' למס שאמר למפלה אכל
לא יאמר לכפסלה לא אחתכס וכו׳דחיישי׳שמא לא ינתחנו זאת החסס׳בעצמ י
ראוי לחוש בגדיים

וטלאים סדרכס לצלותס

שלימים ולכך יזהר

לכתחילה

לסחוט הורידין כשעת סחיטה אכל אס בא לומר שאינו יכול לצלות הגדי שלם
בלא חתיכת ורידין פשיטא ע״כ פירשתי כוונתי שנקשר עם מאמר דסמי׳ליה
עכ״ל -ואיףדבריו נכונים דא״כ וכן גדיים וטלאים שדרכן לצלותס כא ' מיכפי');
ליה מאי שרוצה לצלותן כאח׳דמשמע רוצה אין אבל אינו רוצה לא וכן מבואר \
כדברי הרש״בא והר״אש ז״ל ומשוס דבגמרא אמרו לא אמר ר״י אלא עוף אכל.

בהמה לא צריך הוצרכו לומר שאס רוצה לצלות כולו כא׳אפי׳כהמה כמי כגון
גדיים וטלאים צריך לחתוךהורידיץ ואס לא חתך הורידין לא יצלה אות׳כולס
כא׳ואין חילוק בין פוף לבהמה אלא כרוצה לנתח איברי׳איכרי ' דאס״ה בעוף
צריך לחתו׳הורידי־ןמשו׳דהואי׳ודרכו תדיר לצלותו כא׳חייסי׳שמא לא ינתחנו
משא״כ בבהמה ואפי׳גדייס וטלאי׳דרכן לנתחם אמ״פ שלפעמים צולין אותם
שלימים מן הסתם א״צ לחתוך הורידץ אא״כ רוצה לצלותס שלימיםא :ומ״ש
רבינו לא חתכן וצלאו כא כתב ר״י שהוא מותר כך דקדקו התו' בר״פ השוחט
מסוגיית הגמרא  :ומ״שוא״א הר״אס כתב שהוא אסור ומיהו אינו מפעפע
בכולו אלא ישליך הורידין ויחתוך סביבם כדי נטילה שהוא כעובי אצבע 3פ ',
הנז׳כ״כ ודעת הר״ן דאינו אוסר אלא כדי קליפה ודע ' היס״בא בת״ה כדעת ׳
הר״אש וכן הלכה  :ומ״ש רבינו ואס בישלו כקדירה מחטט ומנקר החוטים
והסא ' אס ים בו כדי לבטל כל החוטי׳בס סותר כ״כ הרס׳בא כת״ה -וא״ת למה
צריך ס׳כנגד כל החוטי׳בס׳כנגד דם שבהם ליסגי כבר נתן הוא ז״ל טעם לדבר
וכת׳דכהו משערינןדכמאי דנם ' מינייהו מנא ידעייאכל הר״ןצת׳אס יש בקדר'
כדי לבטל הדם שככל החוטים שרי עכ״ל וכראין דבריו : 3וסיש רני׳ובהמה'.י
כיון שדרך לנתח׳א״צ לחתוך הורידין ומות׳כין לבשלה בין לצלות׳כבר נתכא'
דהיינו כמנפח דאילו במצ׳לצלותס סליע אסור אא״כ חתך הורידין ומיהו מן
הסתם אין השוחט צריך לחתוך ורידי בהמה מסא״כ בעוף כמר שנתבא׳ :וה* ד
אפרים כתב שאין לבשל עוף שלם אע״פ שחתך ה -ורידין וכו׳וכן בהמ ' שרוצה
לכסל׳אע״פ שמנתח׳צריך לסחוט הורידין כר״פ השוחט אהא דאמירב חסד׳לא ׳
אר״י אלא בעוף הואיל וצרלהו כולו כאח׳ כתב סר״אס ח״ל יכינו אפרים כתב
ס״ע דלא שיו רבנן^ למעברי׳ל־עוף כוליס כלא נימוס אלא צלי נדאמרי׳הואיל•

וצולהו

וצולהו פולסר כאח אכל לכשל' כמי ניתוח ואפרויי מריקי לדמ׳א״ב ל חמוכיצסד
לעוףושמואל  6נזראפ*׳ בשמהל׳עון> וכןא' ר 'יוסק־ וד" ,הרינאאעדכד י שיבי א (נ } מליןפ*
שפיר וש״נל דכי לא כעיכן בבהמה חתיכת ורידין מ,שוס דמנתת לה אבר אכר־  5המס אחרת ורשחוט יביאאפילידמעלמא כפפ-דבו־י־' לשייעוריכדאתרר3
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שינתחו
אבר
איר ויסי׳כל הגידי? שיש בהן דם וכן בהמה שרוצה
וסירב הו׳ כיכייהו אבל במה שהשוו ר3ד
תמקןילמיןז׳עכ״צד
לכשלהאע־'< 1שמב״ההצ1ר :ל
קכ 2ט_? קקחי^^ _¥ 3.? '? ,נ ב  :ור״י ושמואל דלא בעי׳ שיעור בהגבהה (ל ) !ננלנוכתי־
שווים כטמס ודע
ולאכר״יברס5י 3׳לאילי א
כוהניי
 ,י
ו׳הרכיצ׳הלכה* </
כמותן <
 , ,מש!ם "דס׳ל ללא
דלה״ר אפרים אפי
סכל יש כיחס־ אחרת והיא עקר אע רבר%ג ^ " ,,ן
לבשלה אס לא חתך הורידיץ
פפא בפומד׳להטיל כלו׳הא דא׳ ר סדנא דנוץשחיט'(ויל.-ן
רב
מותר אלא שמצריך לכתחילה
יהודה
לסוחט
אמר
רב
כל
טבח
שאינו
יודע
א
'
יביא בהמה אחרת היינו בעומדת כאן יהיא לפתהקה
שיסחוט הורידין מסוס דחיישי ' דילמא
הלכות שחיטה אסו ,לאכול משחיטתו ואלר
ואינה מחוסרת אלא העלה ולעי גירסאע( ^ים י " "*,
אפי לצלות כול פא׳  :ומ״ש ול״נליא״א
הן הלכות שחיטה שהיי' דרסה חלדה הנדמה ועיקור שהיי׳ כיצד זו נראה דרבוד יוסק ושמואל לא דברו
^ר״אס ז״ל לומר דפליב נמי אבה״גהו־
ממה סנמב׳לדעמו לבהמה א״צ לחתוך הרי שהתחיל לשחוט והנכי׳ ידו קודם שנמר השחיטה ושהה בין כלום כסיעוד הגבהה והרנצה ולא באו פסקז ^ כר׳ימיא
לערש
אלא
שחיטה דמפני ' אי משערים לעירר! ג
הפ׳שקי׳■
סורידין אסי׳בגדיי־וטלאיס אא״כ רוצה במזיד כק בשוגג בין באונס בין ברצק וחזר הוא או אחר וגמד
בשחיטת 3המה ל עןף ^ נ5ן מר כהמס (פסק נ״י להכי
לאוכלם סלימיס  :רש לתמוה מל בה״ג שחיטתו השחיט׳פסולה אם שהה שעור שהיי׳ וכמה שיעור שהיי'
לבהמה ובנוף לעוף
 15כ  3כדי  0י! יסהלא
כיון דאמירב חסדא לא א״ר יהודה אלא כרי שחיטה אחרת ופסק רש״י כדי שחיטת
■ בהמה גפה לשהיית
כאולע אס נאמר שיעור שהיית שחיטה׳ע״פהחקילי} ו;!!*
בטוף אכל בהמה לא צריך היאך היה גפה
וכרישחיט׳בהמ׳דקה לשהיי׳רקה וכרי עוף לעוף והך שחיט' לנדה וא שמא הגבהה והרכצ ' סר בכלללהממידפלאלגלו*
איפשר לו לרבות גס בעמה וכ״ל
ססוא
רמשעמנן
בה
י״א
דהיינו
ברבוצה ועומדת לשחוט שאין משערין כדי סחיטה  :ומס שלא פירשו הס,״-׳׳ א! לנשל עי?>שלם
מה דה" ? מיקר טעמדר״י לא
הוי
אלא
אלא
ב
בכרי
רי אס
הורידין לא לק"
חתיכת וכן הסימני׳לבד וי״א שמשמרין בכדי שיגביהנה חנינא ,ועיר  ,י
ואמתני׳קאי .
ולא .
עלד. 3
נשיניג
משוס עוף הואיל וצולסי כולו
כאח
שכך
וירכיצגה
לישחטנה
עיקר ומיהו אין משערין בכדי שחיט׳כל רבור יוחנן ואין שוס אמורא סול ? טל שחיטה א׳ בה׳סר
דרכו תדיר ומ״ה הצריך גס בבה־מס
•
הסימני'
ר'" חניכא וכן משמע מתיך דברי סרי״ף הרא־ש שאזמיתר
לסחוט הורידים משו׳דזמניןצולה כולה
טפס ? כרבי יוחנן ושמואל והביא דברי־ לכ׳ע כלנרי
כאחד ואילו לא הוה עוף לא היה
מצריך
שחיטת ודי־דץ לבהמ ' כיון סדרכ׳לכתח'
זי׳יכרחנינא ומאח ' ספס ? כריוסכן ושמואל דאפיבהמס ל עי ףכ״ם ימ ^ טייק אשריד^גיל "־^"1
אבל השתא שהצריכו לעוף ה״ה
לבה
.
מ
ומתצי׳קשיתיה
לפרושי
הכי מדסת׳ותכ׳
כשהיום גסה לדקה אלא לא סכי׳דנרי ר״י נר סנינא אלא■ לפסקיהלכס׳דהגבה ( ל)מ׳ללהזאיל
ר״י אומ׳ פד שישחט את
הורידי׳ולא
תנא
בעוף
עד
שישחוס
את
הורידים ומ״ה
והרכצה להשמיענו דעל זה לא נחלקו רב ויכי יוחנן ושמואל מכ״ל *
ומשמע לק״ללאסיר
שסי׳י*
3ירש מילתיהדרב
חסדא
דלא
למעט
בהמה
מסחיטת
ורידי
!
אפא
וכדסייי
'
•
מדכריר שכתב שס על דברי הרמ״כס דלפוף כמימשערי' כבהמה גסה לדעת
אפי׳נידעו׳נתר*
*עי״ל דבה״ג מייריבגדיי׳וטלאיס ומפ׳דעוף דנקט רב חסד׳לאו 1וק ' אלא נקט
הרי״ףוהרא״ס וכתב עוד דכימשער? בהמ׳לעוף כשחיס בהמהלחוד' מס ער יק גל 3קמן סי׳ ן׳/
עוף לדוגמא שדרך לצלותו כולו כאחד וה״ה לגדיים וטלאים כיון דדמנין צולה
ולא מקיליק כולי האי לשפר בהגבהה וסרבצה דבהמס לעוף אגל הר*)ןסרכי*
הכשאר״ ^ו^
להןי
אותם סלימי׳ומאי דאער ר:־ חסדא דבסמה כיון דמנתחלא צריך היינוכאמרי
דברבי ודכותייהו שאין צולין אותם לעולס אלא מכותקין  :ודע סהרס״כא סהרי״ף לגמרי פס?דכ "י בר חנעא דלא פצי׳ג אדר יוחנן ושמואל דאינהו נמי כשהיי׳ לנקק
ני אמר אפי׳גהמה נעוף בהמה דקה לעוףאמרו אכל בבהמה לא דכמ ויא ר״י׳נ קת לליעליין
 .בת״ה והר״ן בריס פר
השוחט כתבו סברת רבי׳אפרי׳בשס הראב״ד ודחו־דבריו כר חנינא
ואמר דכעוף הקילו לשער וב כדי סחיטת בהמה דקה איל3המ 'דרן" למיחש משס
שהיי׳
והעלו דביץ עוף בין בהמה כל ששחט הורידץ מותר לכסלו סלם כמות שהוא
לאהקילו כה לפער ביותר מכיוצא בה ומדלס אדכיר ר״י רכ חנינאעו ףמ'שמע לחםיא
לחיש ?־
וכתב עוד וכן נהגו לבשל פוף שלס ולא ראינו לאחד מהגדולים שנהגו להפך
דליפאאלאהני תרי שיעורי דקה וגסה ובכלל דקה הוי שיעור עוף יק דעת
יאפשרמ״סדש^
מזה ומנהגן של ישראל הורס היא עכ״ל וגס רבי ' אפריי׳והראב״ד עצמס ביטלו הרע כס
כפ״גמהל׳ססיטה  :והרא״ס תעה על לביי הימי׳בס וכתכ שהוא סעו ?! סקי׳ לא
הזכירן
ויכריס׳מפני המנהג שהרי כתב הכלבו כסס רבי׳אפייס דהאידנא נהוג עלמא
פשרה ושאין דבריו נראין ועכשיו נתברר שפינו פערה אלא שויפיסדיןו3שיס׳ דין זה או מ
&יס
לבסולי עוף שלם אפי׳לקדידה וטעמא משוס דמילחייליה ספיר מבסני' ומבסיו׳ן
רכ׳יה אעדה והכי מסתבר שדוחק גדול הואלפ׳כמרספי׳סדא״עסה, 3־א לגס מריליןלא
ומשהו ליה שיעור מליחה והא דקאמי הואיל וצולהוכולו כא ' ואין דרך
למולחו
אלא מעט בלא שפייה ולא נסיק .כולי׳דמא אם לא ניקבו הורידים אבל לקריר' הרי ף דכריר יכרחנינא כדי סיגביהנה וירכיצנהוישחוט לפסוק כמותר כו (א )
־ע׳לל'#
נהנבהה והרכצס ולא כסחים'יומה שהקשההרס 'ש למה הקילו בעוף יופי ממה־א׳א*"
דנריסנרין
רמלסי ליס ספיר ומשהו ליה לא אמר ומ* מ,בשחיטת ורידי׳מותר בין לצלי כץ
ג
)
(
 ' ■:לקדירה והראב״ד כתב אחר שאנו רואי ' סמשט המנהגסמולחיםוצולין עופות שהקילו בבהמה דקהאילוהיינואומרי ק מסבר׳ ודאי שהיה קשה אבל מאחרליד < ־,ד״ןע׳
סבך סייר דברי חכמי התלמוי לדעת הרמ׳׳בם אנואומריט הכיהובק״ל ך^ וףהש!י!עלףפרפיא
ואע״ס שלא ניקבו הורידי׳בשעת סחיטה פתבר שלא
הסכימה דפת הקדמונינו חיותו רב מסל כהמ דקה א״נדהכיגמירי הל״מ וכמ״ססדם־ב' ועוד כת'הראש
עס שאר הגאוני׳דסבדי דהלכת ' כרבנן
ולאחיישי׳לורידיס
לנקבן
בשע׳שחיטה
כתב ה .רמ בס שאם שהה כלי סיגביהנ ררביצנ וכדי סיפחוט סחיט גמור ם2־ שחיחיז נלינה
אבל צריך לנקכן שלא בסע׳שחיט׳בץ
בעוף
נין
כבהמה
אי
בעי
לכסולינהו
ולא
מגי במליחה בלא חתיכ׳עיכ״לזוהמרדכי כתב סברת רבי־׳אפריס והראב״ד בשם ספק נבלה והקשה פל זה כמה קושיות וגירס׳פשובשת נזדמנ׳להרא״ש בדברי
נחיריפיזואישויזע
*זכמי כרכו״נה ודחה דבריהם ואח״כ כתב מיהו תיעא סאנו מכשליתככל יום הרמ״כס אכלהגידסא הנבוכה היאאס :סהס כדי־סיגבהנה וירביצנטובדיהיקי לנזילה
וצולים עופות בלא ניתוח יאע״פ שלא סחטו ולא ניקבו הורידים ע״כ נר כדברי סיססוט .כמו מיעוט הסימנים כלבד לא כדי־סישתוטישתיטס גמורה ה״ז ספק ה^
שנ׳א■ ריל^לא
י״ת שאמי הא דאמישואייליוצולהו כולו כאחעס הראש קאמ׳אבל אגו שחותכי׳ נכלה ואף גס זאתהגירסא צריכה׳ ייסוב שמאחר שלא שהה׳ פדי סחיטת דובמשערי! במי'
הסימנים שהוא הכפר סחיטה כשרההיאדאץכאךשיעור שהייה ולמה כתב; מליעמ כזבהמן
 •,ומסירים הראש אין אנו צריכים והא דקא׳מנתח־אבר אבר לאודוקא א״נמ־שו*
סהוא.ספק ורבי׳ירוחס כתב שהרמב״ס מפ׳בעיאדססס במיעועהסימבי' נרסו הע׳ף אזעדיסיג
י דצואר הבהמה גדולה צרץ שיחתוך הצואר לשני חתיכות אכל עוף דצוארוידק כעט? זה ועלת
בתיקו וב כ ,הרש נא שדע הימב ם לפר הבעיא
שגרנני"
.
.
!
,
,
,
^
,
.
י
וקטן די בהסרת׳ הראש מכ״ל י :
כדישתיעה לגד5
והרמ״ב□ בס״ז מהע״א לא סילק בין
זה וק ציי על דבריהם שהרמי בס עצמו כתב בראש הפ שהיי כיצד וכו חס
■ שסם
<שחסו ורידיו ללא נשחטו וכתב
הרב
פמגידשפסק
כסתם
משכה ונדא דאמריק כדיי שיגביה סבהמהוידביצנהוישחוט ואס שהה פחו׳ מכדי זה שחיטתו כשידם
מזסרו כורידין כר״י מלתחסידו
'
היא
ולא
מדיכאוגס
העיטור
כתב
בסס
תשוב'
וישתוט משמ רוב הסימנים שזהו סתם סחיטה וא״כ סחה פחות מבדיזם הייכר
הגאונים דהלכס כת״ק ולא כר׳יסודס :
ולעדן הלכה ציץדהר״יףוהרא״ס■
ססהיכדיסיגביהצ׳וירביצנ׳וישסו׳מיעו׳הסימני׳־סחיטתו רשר׳והיא׳כתיכסימזך
והרס״בא והר״ן והפוספו׳וכמה
רבוותא
סבריידהלכ׳כרכי
יהודה
הכי
נקיטי
:
ה׳ז ספק נבלהואיפש׳לייש׳דאס שהה פחו׳מכדיזה היינושישהה .כדיישקצכייהנס
כחב  .הר״ןבר״ע השוחט נשם
סראכ״דורכי
'
משולם
הכהן
שאס
לא
סחט
כל
ררביצג׳ולא
שההכדי
פוסחויסחיטתרכשריאב׳אם שהה■ כדי שיסחו׳כמו מיער
הסיימניס צריך לחמכם בישעה שהדכו חס כדאמרי׳ בורידים ואכדלא
הסימט׳כיון שהדבר משוער באומו הרעת אי־פשר שיסבור שלא שהה אלא כדי
עשה ק אפי בעוף צריך חתיכת אבר אבי והביא ראיה לדבריסס
ואינ׳מהרעת
■סי& חוט מיעוט הסימני׳ואולי סהסבדי־ססיס׳רוב .והיינו בפיא דשהה במימוש
 .עב ' ל ^י ולא ראיתי לסוס אחד מהסוסק׳ שהזכיר דבר זה :
ססימגיס מהו וגורס כמיעוט הסימנים בכ״ף ועלתה בתיקו וה״ל ספק נבלם
 ^!3אמר רב יהודה אמר רבכל טבח שאינו יודע הלכו'
סחיט׳אסור
לאכול
והשתאמ״ס רבי׳והךשחיטדמשעריןבהיי״אדהיינוברבוצ׳ועומד׳■לשחום
משחיטתו ואלו הן הלכות סחיטה
וכבר נתבאר סי׳א׳מה שצריך לידע באלו הדבריס:שיפייס דרסה כו׳ פ׳ק דחולין וכר היינו לפי מה דגריס רש״י אמר בר פפא בעומדת להטיל איכא כינייהד
שהייהכיצד  .הרי שהתחיל
וע״פ מ״ש סרא״ס דאיפשייסלאפשק רש' ,י כר״י כר חגיצאאלאבמה' שנחלקו
לשחוט והגביה ידו כו׳מכואר כמשנה פר ' הסוחט שאס שהה־כדי שיויט אחרת
רבותיי והכריע הוא ביניהם• אבל ב מה סהופווירבור״י׳ ושימואלדלא בעינן
גזאיטתו פסולה ובגמימאי כדי שפיטה רב אמר כדי שחיטת,בהמהלבסנן ,ועוף
סיעוד הגבהה והרבצט הלכה־ כמותן  1:גלש וי׳ א שמשערים בכדי שיגביהכס
ררביצנה וישקטנה רכן
עיקר

ד״מ

הלכות שחיטה כג

כעומדת להטיל  1 :שש הראשון שכתב רבינו הוא פי׳ה״ר אושעיא ומ* פ סרס* י פי׳הבעי׳כסהה במיעו*
(ג)
ומהרי!,פסק עיקר הוא כפי הגירסא האחרת דגדיס אמי רכ פפא
בתרא ככר כתבתי לשונו כסמוך  :ומ״ש בשם רש״י שאס שסט רוב א ' בעוף או
בהל' שקיעה לאנז ומיהו אין משמרין ככדי שחיטת כל הסימנין כן דעת הרא״ש וכ״כהרסכ״א
•יהגי) להטריף כל
בבהמה הוי שהייה והר״ן כתב רוב שכיס כבהמה ושהה למות מוטב סיכנה על ראשה ממה שיחזור ויסחוט
שהייה 7אק אנו בת״ה דככדי סיסחוט רוב א׳בעוף ורוב שכיס
שי״א שבכדי כל הסימנים ז״ל בפרק השוחט אבעי׳דשהה כמיעוט הסימני׳מהו נראה רהשוחט רוכ סימניה
נקיאין כשיעור סכר׳זו וכתב דבעור נסי מטערין ודאי ואע״ פ שכתב
והשליך מידו והעוף שוהה למות אסור
שהיזמ ענ׳ל1כן מסערי׳סברת יחיד היא לגבי כל הני
הרמב״ם לחזור ולחתוך המיעוט כתורת שחיטס
וכ״כהרמב״ם הסימני׳אלא לכרי שחיט׳רוב שהוא הכשר שחיטה יכ״כ
ומ׳ש רבי׳
הזאהמנה׳הפשו'  :רבוותא :
(ד ) וז'ל ייהרי׳ן
ושחיטת דסוטב שיכנ׳על הצוא׳ כסכין או ימתין
שמשמרין מ־יי א  5א שחילק בעוף שכתב כדקה כרי הגבהה והרכצה
נהל' שחיטה ואס קאי למה שכתב
עד שימות  :וכתבו התוספות והרא״ש
הגבההוהרבצה ושחיטת גמה ובעוף כרי שיגבי׳
<1הגין להטריףלכ
ויסחוטוגסלמה רקה ובגסהכרי
שיגביהנהוירביצנה
סיתהקסהפליו ופייס הנעילו כמו
פהיי׳חפי׳נמיעו'
עוף
פסיס״־ל בהמה דקה וירכיצנה וישחוט וילרב אי^ פס אפי ^-ו לדקה ^
 0נתנ לוץ סספוין נניי
קסא לקנה אכ1
שאחר ששחט רוב* נ
כתב־םס !יי
ל״ *'
שחיט' גסה והנכהתה והרבצת׳ולזה
אחד
א״אז  ,מה שחיטה
הסכים _ _ .
גמורהכינ ייי
,
שחיטה הי06
שישחוטינפי ג'יס
וכדימנ ״יני
•טריפ-ן לפי הס'
משערינזכדי ..
ו
י
דסתס
6ל!! קא נייזיהם
שכתב אע ג דמשעריק כדי שחיטת גסה והגבהת והך בצת׳ בעוף ורוב שנים בבהמה ה״ל כשחוטה
אי! א
נימי חכמיהתלסן' סחיטה גמורה היינו רוב הסימנים .
שחיטבהמ גמורה ותו לא פפיל בה לא שהייה ולא
היינו דוקא לבהמ אבל לעוף לא משערינן אלא כדי
סית' שהייה נשרה וכברכ תבת ,כסמוך ג; וסת קרמ3״ ס
בהמ דרסה ולא סוס דבי מהדביי׳ הפוסלים
ומ׳ש ^ סח ,לק לחודה דלא מסתבר להקל כולי האי לשער כהגבה והרבצ
געיעי׳קיזאלקכה ופירסתי ד ברי ו;
ישדה״ל כחותך ידה או רגלה וע״ככחב
ספני שהיו
מבבהמה לעוף שחט מעט ושהה מעט וחזר ושחט מעט ושהה מעט אם
גקיאין בעוף כלומר שינה בעוף
ננליקו'ה,זשטזהי!
חרשאין שהייה בסוף כקנה כלל שאס סחט
 :השוחט בסכק שאינו
לדקה כין הכי! שיעור שהייה מצטרפות
יולקין הושט לאח' דבבהמה שיער גסה לגסה ודקה
והביא כל היום כולה רק שלא שהה כשרה וה״מ כעוף רוב הקנה ושהה ככר נגמרה סחיטתו
והיא והוליך
יתיעתהקנ׳ חנל וכפי זה ה״ל לשער עוף לעוף ״
שהיי׳בשחיט׳כשחזר וגס מחתך בשר הוא • ואס שחש
שהכשרו כסימן א׳אבל כבהמה אם עכב כשיעור
וס״שיל רכ
אסאינם גקיאי׳ שיער בהמה דקה לעוף :
ינליקע הושט
מיעוט הקנה ושהה הרי ,זה חוזר ושוחט
משעריןכדי מיעוט האחרון של סימן ראשון אל* פ שהוליך והבי) דרך שחיט'
היישינןש״י׳כששיזט אלפסאפי׳לדקה ולעוף
כיח ששחט רוב הסימז מיעוט הנשאר חשו ^ כשךזןט ןמה כל זמן סייצ סאע נאסר מסוס נבילה
פסול
הקנה ניקנ הושט ם י|יט גסל והגכהתהי,כ ^ ייי,׳  01הסכיס
כו ׳כברנתב 6י שנתעכבאינו נחשבמ יהשחיטה ןהןיכחרת ךביךה אן כת5ה עד^שיפסק מכיכקג וכךדעת הרסבא
(שהיה פסולה נין
לשכתב
נושט אא ז
נקנה נין
הרי״ף
בדברי־
הרלו״ס
שפירש
מה
סזהו
והיינו בעיא ררבא שהה במיעוט הסימני מהו לחד פירושורש ; דוקא כשיודע בודאי שלא נגעבושט
נין נתיעוע קייא אבל הר׳ן סיר דבריו במכין שעולים
פי בעיא דרכא כששהה במיעוט בתרא ולב כ דאפי במיעו בתר כגון שתפס הקנ׳לבדו בידי וסחדא״לג
נין נתיעוטנתרא כדברי הי׳מכ״ס והוא הנכון  :וסמ״ג
עכ״ל וכן פסק
לשחו׳הק;'
איליחו׳ שמא נגע בוש ויצטרך
שחיטה של קנה או של וושט פוסלת שהייה לפיישחט רוב אחד בעוף
לעוף ״כשיעור __
המרדני פ'השוחט פסק כרש״י דעו' ״,
ושהה למות מוטב שיכנה על ראש ממה שיחזו' לבדו במקום אחר וכולי כדבסמוך 1 :
סנן רוב שנייבבהמה
וכניי ונמקו'שאין כלבד בלי הגבה והרבני; • וכתב
סרי״כס
בסוףוהרא״ש כתב בפ״ק דחולין
סמ״ק וישחוט וכ״כ בה״ג שהה במיעוט הסימנים בין בתחילה בין
יונהג פשו קמנינן נתפרש בה״ג הלכה למעש ,וכ״ס
♦לנרי הרתנ׳ם
כעוף כתב לאסור כמיעוט בתר׳כשהיי׳וסלד
ליזהר אסור והרמ״בם פירש כמיעוט קמא אבל אם שחט רוב אח'
יי  ,ואין מרן צנן וכ״פ המרדכי וכתב על זה ויש
דבעוף ודרסה אבל לא בהגרמה ועיקור דכיון
או רוב שנים בכהמה שאפי׳שהה הרבה כשרה ע״כ כתב
נפשק הזה ני כנר כסהתחי׳בעו׳לשסו׳וחתךמעט עד שהי '
נגמר׳השחיט׳ דהגרעלאו כמקום שחיטה היא ועיקור
שהיי׳בקנ׳שאם שחט רובו ושהה בו כבר
פשט המנהר כנל יוצא והגביה סכינו מן הצי ^ ייש לי לא שייך
חליסת אלושהם
לבך לאו דיך שחיטה הוא כסר מן מסתב,
וכשר׳ואם שחט מיעוטו חוזר ושוח׳כל זמן שירצ׳אלא בושט
י יגמו ישחים־י פי שיש■* חוש
נני אשכנו ונרפע ל חה
מ זה?סט קודס סיגביט שייך שהייה במיעוט קמא וכבהמהא ףבקנה כגולששהה ל אחר עב ל  :וט שרכינו וסיס בספירט
גלנרי רש׳י שמ 6שחמשהו
במיעוט קמח כבר נתבאר שזה פירש
<
ל
.״1,
והמרלכיזמהרי״ו :סכינו  .ושהייה פוסלת במיעוט קמא
שזלכתכ ל ובאשכם יצב י פת ביהגי ן .ר״ת ומאחר שהרמבס סוכר שאחר
ששחט רובו וא א הרא
דוסט<! ד 3ריהכלו 6פ ,ל 5ןהג 3י ׳בר51ן 0
ה( ) ניורלכיפ״נ
שנשחט רוב א ' בטוף ורוב שכיס בכסמ
העוף להחמיר כרש י
לחולין ונהגה׳ מעט יש לחוש מסוס
הוא נעשה מהר ואפי׳אמר תו לא פסלה שהייה ולא סוס דבר מהדברי׳הפוסלי׳א״כ ע״כ לומ׳סאינו מפרש
ווייחיפיגוקהגה  ,מועטת היא מאד דכדי שחיט ' רוב סימן אחד כעוף
עליו כיון שיצא הדס ואם הבעיא במיעוט בתרא וסוכר רבי׳דמפרלה במיעוט קמא וכפר״ת ימ״ע איני
סיו״ק >י  0סקט הסוחט בריא לי שלא חתכתי כי אס העור אין סומכין
הקנה לבדו ולאחר רואה בדברי הרמב״ס סוס גילוי דעת לפירו׳הזה וכבר כתבתי מה סנ״ל בדפ,
ושהה מעט
נעוף בא לשאול אחר שיגביה סכינו כיצד יעסה אומרי׳לו סחוט
אל יחוור וישקוט
מהר*י קולון בסימן ל״ד הרמב״ס בפירוש בעיא זו  :ומ״ש רכינו בסס הרא״ס שבאשכנז וצרפ׳נוהגי'
וכתב
אפי' אם לאהנניה ש חיט יהפכו הוסט ויבדקו אותו עכ״ל :
להחמיר כרש״י בפ׳הסוחט כ״כ • וכ״כ הגהות מיימון בפ״ב כסס סמ״ג שנהגו
ילו רק מעט יש סאע״ס שנחת אינו אוסר עד שיצא הדס ודקדק כן מדקאמר עד שהדס יוצא .
נגע בושט • ומ״ס עד העולם כרש״י וגס סמ״ק בסי׳קצ״ז כתב שנוהגי׳כרס״י ולכך כשסחט סימן אחד.
לחוש להאשהיית ואינו נ״ל שכל שנחת אע" פ שלא יצא דס חיישינן שמא
בעוף ושוהה למות לא יחתוך הסימן השני בסכין או כקרדום לפיסשההאלא
עוף הואותןמועט
נרי שהדס יוצא אורחא דמילתא נקט סכסנחתדרן הדס לצאת* ומיהו היכ׳סאמר
סילו אפי' אחר
ימיתנו במקל או ברגל ולפיכך כשסחט שני סימני׳יס ליזהר שלא לחתוך ראשן
לישל א ק־וכמי כ׳א השוחט בריא לי שלא חתכתי כי אס העור דקאמ׳ דלא סמכינן עליה היינו דוק
הדס  :ובענין חילוקי לפי שפעמים שמסייר מעט ולאו אדעתיה ובספר התרומה כתב דלדעת רס״י
מעט יון העורולא כיצא הדס וכדדייק ליסניס אין סומכין עליו כיון שיצא
יש להחמיר כמו שהחמיר אס שוהה למות יכנה על ראשה ובלבד שלא ישבר מפרקת׳* ח״ל המרדכי לפי
נגעתי נ וושט אין הסברות שנתבארו כדין השהייה נראה דלענין מעשה
הפסד מרובה׳ יש לסמוך על שלא נתברר דבר זה ונחלקו הקדמונים בסירוס כעיא זו יש לאסור כל סהייס
סומכין עציו דכיון
מעט רס״יובה״ג וסמ״ג וסמ״ק והמרדני ומיהו במקום
סינא הדם
וחלדהבמיעו׳קמאובתרא בקנה ובושט וגס יש ליזהר בסכיןרעה שלא לשהות
שחט מעט ושהה
אצא כיצד יעשה דברי הרמב״ס סהס כדברי הרי״ף לפירושו של הר״ן  :ג
ולהאריך כמיעוט בתרא עכ״ל  :וכמקום שאין מנהג פשוט נראה דשפי׳ סמכי,
ישקו' הקנ׳ויהפלך מעט וחזר וסחט מעט ושהה מעט אס יש בין הכל שיעור שהייה מצטרפות בס
כסכין שאינו חד אהרמב״ס שסבר שאסר שחיטת רוב היי היא כשחיטה גמור׳ ותו לא ססיל בט
:השוחט
הוסט ( ינלקנו השוחט ( דף לב ) בעיא דרבא ולא איפשיט ולחומר
רבא השוח בסכיןרעה אפי ' שהייה ולא סוס דבר מהדברים הפוסלים דטעמא דמסתבר הוא ועוד שדבריו
מנפנים לוושט אין והוליך והביא כל היוס טלו וכולי כשרה בפ׳הנז׳אמ
לו נדיקה אלא
חותך יפה כשרה הואיל מפורשים בתוספתא וכמו שאכתוב אצל דיני חלדה• ואסאסר ששחט העוף
מנפניס ( אסאיס כל היוס כולו כשרה ופ -רס״י כסכין רעה שאין חידודה
 1וה״מ בסוף סהכסרו מצא קנה סל גמי רך ועגול תחוב לארכו לאורך הוסט ונחתך הקנה ההוא עס
גקיוט׳ועיי' ננ׳יי וכל שעה הוא מוליך ומבי׳ולא הפסיק בשחיטתו  :ומ״ע
כעיא דרבא הושט כתוב בתרומת הדשן י דיס לדמות דין זה לבעי דשהה במיעו׳הסימני'
שסייסהמרלכי:
בסימן א׳אבל כבהמה אס עיכב כסיפור שהייה וכו׳פסול והיינו
פירוסא בפהשוחט בעי רב הונא בר נתןסהה לקירוס ה״ר אוספיא • וכיון דלמיעוט כתרא דסימן עלתה בתיקו כ״ס בגמי
(ז ) סי׳קפיה והו ,
לחד
מהו
הסימנים
•
במיעוט
שהה
שאינו בתורת סחיטה כלל דהוי שהייה והכא אי אפש׳ בלא שהייה בשעת סחיט'
לא׳ל דלחא חתן במיעוט דסימני׳מהו ופר״סי שחט למב ושהה במיעוט אחרוןוגמ סחיטתו מהו
הוושט ונם הגמי
הגמי ושהיית העוף כמשהו  :שחט העוף ושהה• בו ואינו יודע אס ניקב
נמו א׳ ושיהנשוה מי אמרי׳כיון דעבד ליה מבא אתכסר או דילמא כיון דהדר גמרה כולה חדא
סחיט׳היא ולא איפשיט׳ולחומרא • והתוספות והר״אס כתבו סר״ת מפרש לה הוסט אס לאו חוזר וסוחט הקנה לבדו כמקוס אחר וכולי כך כתבהרמב״ם
ממש < א' כ לא
בפ״ג מהל׳סקיט ונראה שלמד כן מדאמרי' בר" פהשוחט ( דף כח ) בעובד׳דההוא
פסקחתיכו׳הסנק במיעו׳קמא דושט מיבעי׳ליה אע״ג דמיטרפ׳בננךב׳וסט דילמ׳לא גמירי שהיי'
את״ל דכסר אף אווזא דהוה ממסמס קועיה דמא נבדקיס לקנה ונסחטי' והדרנהפכיה לוסט
אפי׳ רנע אמן אלא כמידי דמנבלה ביה כגון רוב סי׳ א ' א״ד ל' ס • ולער״ת
הסימן נראה לאין
ונבדקיה דוסט אין לו בדיקה מבחון אלא מבפנים  :ומפרש הרמב״ס כפיס״י
♦ומר הכי להואיל במיעוט קמא לא פסל׳שהייה בעוף מן התור דהכסרו כרוב א ' והא דאמרי׳גבי
דבדיקה זו מסוס דילמא נפסק הקנה או ניקב הוסט היתס ולא משוס ספן
שהפייין ייתוח סהיי׳כדי בהמ לכהמ׳וטוףלעוף היינו מדרבנן וכת הרא״ם ודוח הוא והרמב״ס
מסר׳סהה כדי סיגביהנ׳וירביצנ׳וישחו׳מיעו׳הסימני׳ דרוסה דתליא בקניא או בכלכא  :ומה שהצריך הרמכ״ס לשחום במקום אחי
נשעת השקיטה בס״ג נרא׳מדבריוסהוא
מסוס דאיכא למיחש שמא מתוך שכבר התחיל לשחוט כאותו מקום יהיה יותר
והגסי אינן מתוח מי אמרי כיון ששהה כדי שישחו׳קצת הסימני ' וישחו ' קרי׳ביה שהייה או דילמא
יה אינן מתונראל
בתיקו וה״ל ספגן נקל לפגוע בושט • ויבא לומר עתה הוא סלשחס ומקודם לא נגעתי בו ושמא
ולנר כל שלא שהה כדי סישחוט רוב הסימני׳לא מיקרי׳שהיי׳וסלקא
הלחי והגוף
מקודס נגע בו ונמצא מכשירו שלא כדין א״נ שמא מקודם לא נגע בו ועתה
ידוע יכל לנר רן נבילה וצ״ל שהיה גורם שהה כמיעוט הסימנים בכא״ף וכתבו המפרשי ' שאין
סכל שלא חמך רוב הסימנים לא מיקריא מתוך שקל לפגוע בו יפגע בו ונמצא פוסלו שלא כדין ועצה טוב׳קמ״ל :ונראה
מתות גחתןמהר דבריו מחוורים דהא ודאי פשיטא
וכתבו התוספות סה״ראוסעיפי׳ מדברי הרמב״ס דדוקא בעוף סהכשרו בסימן אחד אית ליה האי תקנת׳* אכל
יותרמשאס לא הי׳ שחיטה ולעיל כסימן זה נתתי טמס לדבריו
מתוח ע׳כהיציל
כבהמה שאין הכשרה אלא בב סימנים אין לה תקנה והטעם משוס דכשישחוט
דקאי אשוחט בסכין רעה ומיבעיא ליה אס סחט רוב אחד בבהמ והוליך והביא
סייסיקסמא כשיסחוטהו& ט
זהגמי רן ואינו
מהו דילמא הא דסכשרי ' כהוליך והביא כל היום היינו הוסט במקום אחר מתוך דוסט גמיד ופסיט
מתוח שהה נו כל היוס למיעו׳הנשאר
למטלה או למטה יפגע כמקום הנקב • וכיוצא בזה אמרו בר״ס א״ט גבי ניקבו
לחתנ׳יות׳משתיט׳ כמתעסק לחתוך הסימני׳אכל כשנחת רוב הסימן הוי כאילו נחתך כולו ומוליך
עומת הושט זה שלא כנגד זה ותדע דהא בעובדא דסהוא בר אווזא אמרינן
#9י0ן זנמצא *לא ומביא במיטו׳סנשא׳הוי כאילו מוליך ומבי בידה או ברגלה והוי שהיי ' • וכתבו
פפירוס נ  6סטיה וסדר נבדקיה דלמא כמקום נקב קא שפיט ואס איתא ישסו•
ומעתה
<חתמ * והסוס נרס״בא והרא׳יש והר״ן שפירוש ה״ר אושעיא הוא ? נכון :
למעלס
סויומיימענ׳ל:

הלכות שחשה כג כד

יג

דט

ב־רי־ר! (ז )ל<א?ן,נ!לגין
■ כ״כ סר״אפסה• וז״ל אס אין בסכין מל £וצ 6ר' חוך! 3שימ5לו !רי־' 6ם
פסולה
הפנימי ' כשרה דכהולכת שמיט׳היו מלאשנ^ צוארי׳וצ ^ ן .כן< נ״כ כיהל -י/
■ לו שהוליך ולא הכיי35
ולא נפסלה בסחיטת אותה ואת חברת ואס בהובלז?זי< *זעי :הממ '׳יצ ?דס?א
היתהוספדה
לבדה ' כסיה עכ״ל ונ״ל׳ פירוש דבריו דכסהוליך ולאיהביא הי־:הו<ז■ מתחיל■
 ,הס.יצונ
לשחוט כדאתהסטן וכשגומר" נמצא ימימכל
שעבר עליה כל הסטן אבלכ־שהבי׳ול ^ ל־-ייעכ״ל יכי57
חוזר

'למעלה או למטיז אלא ודאי כדאסין  :ויבינו ייוחס כתב אבל לדברי הת״ס
דאפי ' בבהמה כמו שכתבתי גבי חלדה כתב הח״ה החליד הסטן בין
ליסה
גימן לסימן מר״י תקנתי׳ישלוף הסכין פל נקלה ויסחוט למפלה ממקום חלדה
£ו נמשה הימנה ואחר כך יבדוק הקנה והושט במקוססהחליר אס נפסק.רובי
הקנה או ניקבהוש * הופכו ובודקו
ענ״ל • ולדברי מי שסובר דכנקבייש ה שחט העוף ושהה וב ואינו יודעאם׳ ניקב הושט אם׳ לאו
בריק לושט מבחוץ וכן לדברי הסוברי' ושוחט הקנה לכדו במקום אחר ומניחו רע שימחת ובודק הושם
שאס הנקב במקום ידוע יש בדיקה מבפנים אם אינו מוצא• בו טיפת .דם בידוע שלא• ניקב וכשרה :
לושט מבחוץ וכמי ש רבי ' בסימן ל״ג ה ' נ
כיצד השוחט צריך שיוליך ויביא ואם לא
*13
ס 'ל כדברי הח״ה דאף בכהמ ים מקכה
עשהקאלאהתיזהסימני׳בבתאחתכמו
י
טל ירי שיבדוק הוש׳מבחוץ אבל דברי שחותךאהצנון פסולה היה שוחט בהולכה או בהובאה לבד אם
מר־׳ן בפא״ט כשס הרא״ה גבי ספק יש בסכין כמלא צואר וחוץ לצואר כמלא צואר כשרה שאן
קניאטפק שונרא אימורקניא כדברי אפשר לו לשחוט בלא דרסה על ידי הולכה או הובאה לבד ואם
הרמי״ס ז ל  :כתב המרדני בפ״ב
שאס אין בקיא ין הוליך והכיא אפילו שחט באיזמ׳כל שהוא כשר כת׳א״אהרא״ש
דסולץ בשם מה״רף
בבדיקה לא יגמור שחיטה כלל אלא זי׳ל לא שיצטרך להוליך כל אורך הסכין קודם שישחוט הרוב

״ייי״וץ:
היליו יייייסי״יייל^ -

דא ע< פ׳פ ,לא
■ סמג' 3י6
הסכין שאצל הקתא ׳ומביא עד
כל הסכין על החיצונה וכיון שסבר חצי׳־ נקג 1י!נזאלאשדנ'
הסכין על הפנימית פוסק :כמצא םע  '5נהוה׳לפטעס נ?ל
החיצונה עכרכ ל העכי י ועל 1ההגימית• משוס דגזרינןשמא
 ,ישחוט■ סעלר< ינא
, 1
.
.
לא עבר אלא חצי הספיןולא תיקי׳שי לךמפסדסוישחז׳לאו
א״כ אס הוליך כל הסכיןעל כל א ' מסמי הייטריפה <ע״ש
הצוארי ' וכן אס הביא הסכין לגמרי חוןנפש ובימולרפ
לסנימי׳בעכין שגס עלי ' עכר כל יר סכ ,שהארץ נמ פי'
ין דנריו מול -י׳רזי?6
י
.< .
י״ ו  .״
^ 7
שתיהן כשמת די ל דא״הג אלא אורחא
דמילתא נקט הראש  :נזבלהר״ןכתב הגיאל ואז גרץ
עאיפשר ששתיהן אסורות סואיל נליקה שלא יהא
ושחיטתן כאחד ואס בשניה דר ס א" כקןניסטשיפג,
בראש ו נ ׳כמי ךרס םהרי 33ת ׳ן׳בן י לקמן שי׳ניזומאח׳
השהי תו בביתי די^מ ^תי לי ל ,ת? 1והשחיטה כשרה בהולכה או בהונאה כשיש נסכיןמלא צואר אחד העביר הסכין על שתיהן וכן דעת נמיקהנ( *זי!£
^
^ וכ ^ וחוץ לצואר כמלא צואר או באזמל כל שהוא והוליך והביא אף
הרסב 6בת ה וכן דעת הרמב״ן וכתב להסריפושמןהזס
<0ר ורכל״ -י־תריד ^
רבינוירוחס שנכון־ להחמיר׳  :שני( £ול5ןאגותחמיליי
לסח /םור אם שחם הרוב קור שהוליך כל אור ^הצואר ( נ הגלסליי ) ובלבד
ל״ד 'פל ד3ר סהתיזילו
נמריט׳הנלגן
כדרסה קודם אוסזץ .בסכין וסוחטץילזפי׳זהלכזנגלה אפ^
העורו6ח״כ בסמ " שלא יתפושג הסכין במזיד במקום אחד וישהוט
וחותכו מקצת עובי
■ (יףלא>
 :שוחט ארם שני ראשי 1כאחר ובלבד שיהא לבד שייזש ונו׳ בייתי) שס
ע״כ
הרוב
שישחוט
כי׳מיחו׳
מזן
ץ
6
ם
פשיס
מיד הצזוחז כו
וקיצטרימשו דס■ דאדמתוך שזה מוסך ניקב ה״שסיז׳ת
ג׳ראשיםלאהיהבואלאכדישני׳הביאולאהוליך
ד
הסכיןכרי
למסה
לזו
למעלה
ישחטוהו
■נלללזס
מטריפי׳משום
לכאן חה מושך לכ5זן ושניהם דוחקיס אנו
החיצונהה כשרה והפנימית פסולה הוליך ולא הביא הפנימית•
ייבדקוהו ולא ימצ  6בו שוס נקב ול 6
גזירהולפ״זהטע׳
סטן על סצואר ים לחוש סל 5ן,תיזן.
אין חילוק נין
כשרה והחיצונה פסולה ב' אוחזין בסכין ושוחטין אפילו זה
שהתחיל
נמרטו"ילומ
הדא׳בבת א׳קמ״לן דלא סייסיכן להכי; *י*
טיפת דס נגד אותו חתך
הנתו׳נשע'
באלכסון;
שנמכ^ ףגש ב?צ 'סמ״ק למעלה לצר הראש וזה למט׳לצר החזה שאוחזין אותו
כתובבשחיטות אשכנזיות
אפי׳למ״ד סתימה אן קודם
!חתו וכמו
י
אם ולא חיישינן שמא ידרוס זה על זה :־
לכן לעולם אס ינא
אפ״ה
הסוחט
דקנה
ידע
ולא
כמיעו׳קמלז
לשחוט
כשרה
דשהי-יס
ג&התחיל
מהם 07יש
לשיחגןו ? יןם חלדה כיצד שמכניס  .הסכין בין סימן לסי' ל״ש שח׳ התחתון; דרסה אסורה לפי סנעס׳הפיסול בשע'
י נע בסימז ?יןלי ס? נה
להטדיפו מטעם
כהלכתו ממעלה למטה וחז' והוציאו ושוח׳ העליוןל״ש
סחיטה וכמעשה שחיט׳אבל שהיי־ה טון נזיר׳זווהוא חומד'
למטט 6ו ׳למ.טה יהדר נהסכ ^ לושט
ססהה אדל ליה מעשה קמלז והוי כמר נדולהנעיניועיץ
שח׳ העליון ממטה למעלה שלא כהלכתו והוציאו ושות׳ התחתון
^
ל0
או מצא חצי קנה פגום :׳ כתב המרדכי לקק סימן■ ל/
־י־ ־ " " יל ^ נ ,י1ןש'ל .אכא״ ח3ס<י החלי׳ הסכין תח׳ העו׳ או תחת צמר מסובך בצואר הבהמה
קצת מימוטהעור
או
כפרק השוחט מעשהש) 5חדסחט ןחת ך ונחשול מסלי׳ק
תחת מטלית הקשוו
ף
צן^
מ
נוצה
תולש
כשהשוחט
?רסב״א
ל־׳חו'ש!ר
״ 3ןסהעתילה
המפיקודקדקראבי״המפר״שיואסרולאנרא׳למה״רסוממו׳דבייהימ
כל
העוף פעמים מתבוסס בדם או נקרע לעור אין לחוש לנקיכתז הוםט :
יי׳שםנפש^
בססך( כלמוד דס״ל דכשר וכ״נ שהוא דעת הר״ן שהביא דבריו ולא וכו ?
כיצד הסוחט צריך שיוליך ויביא ואס לא טסה כן אלאהתיז שכתבתי
דרסה
כר
דע ,הרס״בא שפירש הא דאמרינן דלא לסוייה גיסטרא יאפי* חפןכלהע;,
נחלק עליה׳וכ״נ שהוא
הסימנים בבת אחת כמו שחותך הצנון פסולה בפרק השוחט
כאיכרי׳וכ״כ בעל העיטו׳דכשיי' וכ״כ הרמ״כסמי׳* ^ 3ע״ ס אס לא יגא פזם־
הראש בכת אחת פסולה ופרס״י המיז את הראש בב א׳ לעניין הבלע דס
(דף ל ) מנן התיז את
מהגיס להטריף<ןס שחפ יוב המפ י? ת אפי 5/ה יל כה ד ?מ!1טהול£א
דלע' דוחק הסכין בכס ופוסק והי ' דריסה וז״ל הרמ״כס שכתב האגור שבאשכנז
פאדס המתיז קנה או
בעל תרומת הדשן כסי׳קפ׳ז דמן הדין כשרה אלא סהממייר זלא ^א ^על*
שמכי׳בסיף וחתך הסימנין והובאה כבר כתב
3ס״ג דרס׳כיצד כגון שהכה בסכין על הצואר כדרך
הכלבו כסס הר״ף •שיש ליזהר כשאדס סוח עוף ואוחז זננ״י התמיראס
הסכין על הצואר ודחק וחתך למטה טל עצמס  :כתב
בבת א׳ בלא הולכה ולא הובאה או שהניח
אצבעותיו שצריך שיאחז אותה יפה יפה שאס אינו אוחדאומס יזתןכלהעי׳אע׳ג
בסימנים כשפי
בתותךצנוןאוקיפות עד שחתך הסימנים ה״ז פסולה וכ״כ הרסכ״א בתשובה
שיהיו נשמטים לכאן ולכאן ולא יוכל לשוחפןע ״יהולכ ^ויכ  7£לאינאהדסאנל
היה סוחט בטוב פממיס
ללסתוך הסימנים בלבד כלא הולכה והונאה קרי התיז הראש :
לא עשה דרסה אלא כמשהו מן הושט פסולה וכ״ב הגהותשחיטה ^כלנרי
לצואר כמלא צואר לידי דרסה ואפילו
בהולכה או בהובאה לבד אס יש בסכין כמלא צואר וחוץ
ללזמר
חלדהכיצד שמכניס הסכין בץ סימן לסי׳ מהרי׳ק !;"
את הראש בבת אחת אס ים בסכין מלא מיימון פ״ג מה״ס בסס סמ״ין :
בשרה מסכ ' פס ( דף ל ) היס שוחט והתיז
כהלכתו ממעלה למטה וכובפרק הסוחט ( דףל ) ל)מרר> 7 3אע״נ דאנן לא
ומישואס הוליך ל״ש סחט התחתון
צואר כשרה ומל בגל ' דהיינו כמלא צואר חוץ לצואר :
נקיאין ננליקע
יעסקךמ^י
לד ה״מ יסודה אמר רב החליד את הסכין בין סימן לסימן
והביא אפי ' כל שהוא כאזמל כסר ג״ז מסנה שה וכתב הרי״ף איכא
^ המכי ז תחת השני ופסי1ו י' יסבב^}ומ ינבי^ה  '6לעם!ת " כדנרי
תנינא או שהחליד
בעוף שצוארו דק אכל בבהמה לא וכתב הר״ן דברי ר״ח הס ואין להם עיקר
מלמטה למעלה דלא עכיד כדרך סחיטה אבל מלמעלה למטה יזסרי״ק ני
ממפני׳ה״א ה״מ
ובהגה' אשי׳רי כתוב שהם דברי בה״ג והמרדני כתב בל א״ט סברא זו
בגמרא
החלידהסכין תחת העור7פי לנדוק עד
כי״ד אצבעות ולא דקא עביד כדרך סחיטה אימא שפיר דמי קמ״ל :
דלכתחילה צריך שיהא הסכין כאורך שני צוארי׳ויש מסעריץ
חפ׳סומר׳נעלמ.,
צמר מסובך בצואר הבהמץכו׳ ( סס ) תחת העור כסר כיר^ 3ן מרי תחמ 3
כדבר זה כין עוף לבהל ב  :או תחת
ידעתי מנין לו זה עכ 'ל וכל הפוסקי׳לא חילקו
מטלית־״' 1
העור איני יודע איבעיא להו בי רב דאמרי תחת העור איני יודע תחת
ניכק
חתך מ ה<ו
 3חבא״א הרא״ס ז״ל לא שיצטרך להוליך כל אורך הסכין קודםסישחוט
לחיח׳אנללפייז״ס
צמר מסובך מהו תיקו • וכתב הר ן אמרי רבוותא דוקא כשכרוך נול
וסמ״ג וכתב רנינו ירוחם שכן עיקר ולא כדברי מהו תחת
לרוב וכו' סס וכ״כ התוספות
מטלית וצמר בעלמא לא וכ/׳ כ הר״אש תחת המסלייהקסור' לעיל דישלהסיקי
נואר הבהמה אכל
כל
כאזמל
דכריואו
כסוף
שאמר
עיין
ז״ל
חביב
'
ן
החולקי ' כזה  :יכתב מהר״י
ועבדינן לחומרא אבל אס נפל טליתו לע מקום סחיטהג, *7הי1גןי ע'י
חידוש גדול דאפי באזמל שצריך להוליך ולסבי' סביב הצואר מהו תיקו
טהוא וכי' וכיון בזה להודיענו
סלדה דלא כעי' אלא בבג יה קשו י תמידכצו ^יהבהמ?; ש' 1כ5איכד אלא
ססיטא דלא הויא
א״צ להוליך ולהביא קוד שיסיים השחיטה כי לפעמים ימצא צפור קטן שישחט
■ נעלידא
דצמר וכ״כ בה״ג דמיירי סיש מכה בצואר הבהמה ודבק עליה מטלית:חופדא
והוא כשר כתנאי שלא יתפוס הסכין דומיא
יוב הסימן אפי׳באזמל קוד׳סיוליך ויביא
לאיסמכיני
אנו פיד׳מטלית מל הסכין ופל היצואר ושחט יאפ׳ה
כהר״ן וסל׳ג בשעוה ודלא כמו סכתו׳הרמ״כס
ומדבריהרא״ם ורבי ' נראה דס״ל
במזיד במקום אחד עכ״ל :
ואין הסטן גלויה ה״ז ספק נבילה ודמת הרשבי׳א 3מ ' ט אנדיקתיסמשוס !
תחת המטלית הואיל
שכת׳
הרל׳כן
כדברי
ושלא
הסימנין
חתיכת
היינו
והרש״בא דהאדהתזת ראש
דר
ח׳מלינה^ ^
וכ״ נ מדברי רש״יוכ״נ .ש׳הוא דע׳סמ״ג וק; פלכ דהא ?5ן אדו 3תייאי'' (
ומ״ה כפיהן כמלא צוארחוץ לצואר הא לאו הכי כדט׳הרא׳ם
דבהתז׳הראש לגמרי עסקינן
זחןיפל?
כתב ; ס־מרדכי נראהדכל
כולהו פליגי אהרמ״בם ומיהו לכתחילה נבון לחו' לדבריו :
שוחט אדם שני ראשים צאחד ובלבד שיהא הסכין כדי 'ג
לא כעי כולי האי :
שלא■
מהו וצריך ליזהר יבצע רכבשיס; ולכך נהגו הגיס ל מלוג הצואר חפן ליעה !ר
תחת צמי מסובך
עא הלס כהראבל-,
הוליך
יאסי׳מסנה ( דף לא ) וגמ ' שם (לא ) לא היה בו אלא כדי ב׳הביא ולא
בעופות
אה יצא או שחתן י
החיצונה כשרה והפנימית פסולה הוליך ולא הביא הפנימית כשרה והחיצונה
אין
מולנולהטרין* עודנ׳ל לישללמוד ת 37רימהרי' קלאפי{ זננה<ון ניוידינ! כיזן נעץ
ואםיגא־גיקצפהדסטריעהואיגיגדליגרימהירי״קיזםנשפההשהיי׳נמור׳יו׳מלדיקדגיפגיןלהטריףנלשפיייאפילוצגהמהויג׳ל
ימרוט תנזנות-מ׳ןהמואר .אס אפשריל לשחוט נלאמריטה-דושום גער נ׳תעכ׳לי* הימיאפילו לא יגל! תלם
שלח תילקנזת ניןבהיוהלעץ ־ כתג נא'׳ז בהלכות שחיטה השוחט העץ אעילונחוללא
ייזלקניןנזייה לעץ וכן עשחע תדברי סהד״סנתלכופ שחיטה
פרקת מאי איכפת לןמיהז בפישפתא פניא הי׳ שוחט והפן כל הראשפנת א'
לשני £לא נראה דכידןש־זחע הסימנים אפי' שומט6ייז״צ יאז
( א ) במרדכי פ׳ השוחט כתב ח״ל מהשעירש״ישל א יתתון נל המפרקת
שחיטהשהו.אעשר וכ 'כ נ׳י־בשה הלת׳בן והרש״בא והר״ן ןנעל סעיטיר לנשר אתניז
 3ד
מיני חללהן
שמעשה היהשא׳שיוט כל הראש ואסר לאנייה ו' 3נלל 'מ ס' וכ״נ הרמ״בם פ״במהלכות
 0נפכזי} לכן שמיעתופסולה? אםלא 1שתיטתו כשידה ואמר לנוכר״יו
(כ) הוחבהג {.רז׳/ל ןנאשרג-ן נ1הניץלאנןוראםשקטר( 3הייפריןה (עי להחמיר
פ י קדס?לי) .וגן משמע בפ׳ה סימן קפיזדא -ע/דמדינאנראה לכשר גןתגץלהטרץ
טהרי יכתננהלכלת שחיטה לאשור דזה נקרא פתי דרשה בפ<דש) י בגמרא
־ ־' ־ ־
( נ ) ־־
ירש י אבלרוי .העושקים תעירי] עכ״ל •.
ס ?ילץ ותביאנעינןשיהא אירן השלץכמלא! 15אר1זלפכעודזי
ע״ב ־
ננ׳נמארי;*
יחיהכאבעינן
'ולאי 9יתהא 35ע עלהקכץ (  ) 7ובהר״ןפיק השוחט דף תרץ ! .
כנו!
א
״*
5היזלאגרץ 6ישחז השכיןנקת

ד״פ
 1׳  ' '* ,־׳ *".

ן1

?״1למאיי*,לפהז3 5ומ  $ות יילא יחלידו האת הנוצה 1ו' אע׳׳פ
■ דאיצא צער בעלי חיים זיבתובבססר
יאע״פ שגם המרדכ-י׳ כת ' להחמיר מ* מ לעני! הדיץ נ*ל דשפיר" סמכיצן ע!
שתיהן יז־ ^ שחץ המצות צייו ליזהר י־שאדס סוחט וחש
על
סעו׳
ונו
'
עד
והי״אה
סיס
היה
מחמיר
גם
התוספתא■ כיון ,דליזן חזיצכהדיא דדסי לה תלמודי וכ״ש שהרמ״כס ז״ל כתב^
י־ז
^ היאש בזה הכל בסמ״ג וכתבו הגהות מיימין כפרק ג׳דלא הכשי׳סמ״גבשוחט באמצע
לפסק• הלכה ומיהו כמקום ;] מסס המנהג כדברי רס״י כמו באשכנז וכצרפ אין
(
!
)
;
לז<
נ
^ן
,
השכין
וראשו
מתכסה
ספור
לפרו
]
אלק
גדרם
:
בדיעבד
דוקא■ ואע׳ס שמפשט דברי סע"' ג
חגרמה כיצד ששחט שלא במקום שחיטה וכבר כתבתי לפיל
ותל*? סש
^
הבין
,
משמ׳דלסתחילה
נמי
קאמר
דאין
לחוש
מקום הסחיס בקנה כו׳ואס שחט למעל'
ג־מיע * קיילז נין כיון ,סרא״מ׳ אוסר נכון־ לסוס ברבר או עיתמטלת
■ מהוד׳ בה בשעות ושחט שחיטתו פסולה אכל אם ממקום סחיפה או סהתסיל לשמוע
י ^ג!ס 'י :פ י אגי> לכתחילה :־ והחדיר ב -מיעו הסימנים
המטלתפדוש על צואדה ושחט תחתיו שחיטתו כשרה והרמנ״ם כמקום סחיטה וסחט מעט והסה הסכין
} .נ״ש 'ז מיב -עיא -ולח
איפשיטא ול -חומרא בפרק .פסל גם• כזה ולא נהיר׳כתבבס״המ צרי׳ ליזהר כשאר׳ שוחט והס חון למקים שחיטה וגמרה סס סחיטתו
(ז) אמסתהדייי השוחט ( סס
)
ופרש״י
לאחר
שסחט
רוב
פסולה בפ״ק דהולין ( דף יט ) פרש"*
פסקליזפי$י הסימנים בהכשר החליד תחת מיעוט על העור שלא יעשה בו קרע גדול ושוח׳ (ש״אישי״ס כראש הסכין
הנשאר משניהם או מאחד מהם• מי ומתכסה מהעור אמנם אם שוחט באמצע הסכין אין לחוש אם לישון הגימה שמכריע ידו לצאתחון
" *53לי "
פמלג דעיגרש י' ,
<
/
ממקו׳הכס הסחיטכעו הי׳סוקל לו עץ
ראשוימתכס׳
בעוד
כיון
שהסכין
במקו
'
^
ששוחט
.
פו
כנגד הסימנין
אמייכן הא אישתסי׳ רוביהסימצי שפיר
בעין נותן לו את גיממיו ואסא דתנן
אינו
מכוסה
וה״ר
אליעז׳ממיץהיה
מחמי
'
גם
ויז>ארןל<ז 1נזיג )•.או דילמאסולהחדא שחיטה היא ואית
בזה
והחליד
כמיעוט
בההוא
סירקא ( דף יח ) הסוחט מתוך
הסימנים
מבעיא
ולא
אפשיטא
ולחומרא
וגם
ג! אלא כדניי 3ה חלדה ור״ת מפרס החליד כמיעוט
בזה
פרש״י
במיעוט
הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני
בתרא
ולאחר
ששחט
הרוב החליד תחת
י!?די 'י6
השימצ-יס היינו במיעוט קמא וקא בעי
המיעוט ושחטו ממטה כולה סחיטתו כסר ר״י בר יהודה אומר
לרב יהודה דמכס׳תחת העור כדאיתא
למעלה
והרמ״בם
מלא
החוט על פני רוב ארי״כל מוגרמ׳
פירש במיעוט קמא שהחליד תחת מיעוט
בגמ׳דילמא אס תחב הסכין תחת
מיעו' הראשון ושוחטו ממטה למעלה ואח״ב גמר השחיט׳ כדרכה וכן דרככן כשרה לר״י ב״ר יהודה מוגרמת
הסימנים וחת׳הרו כויא סלדה טפי א״ד
אפי' .אמרי 3י רב דאמרי תחת הפור אם שחט רוב סימן אחד בבהמה והחליד הסכין תחת מיעוט דר״י כר יהודה כסיה לר" סניכא בן
אנטיגנואסיקנא והלכתא כר חכינא כן
איני יודע היינו מסודסהיטה לא שייצא הנשאר ושמט סימן השני אבל ההליר במיעוט כתרא׳כשר וא״א
ז״ל כתב יכרש״י :
אנטיגכוס דק־אי רב נחמן כוותי׳ דאכש'
 3עור והויא חלדה לפי שהוא שלם אבל
מספוי כובע ולמטה :וגדשאבל סחע
כיצד ששחט שלא במקום שחיט׳וכבר
סימנין דשייכא כהו סחיט ' ואפילו הכי
הרוב במקומוהטה כלפי מעלה וגמיה
 6״צ לשחוט אלא הרוב האי מיעוט שעל
לעיל מקום
השחיט בקנה משפוי כובע ולמטה סס כשרה אפילו למי שפוסל שהייה
ואם
שחט
למעלה
ממקום
שחיטה
וא
יהסכין הוי כאילו כבר נחתךדלא
הוי
שהתחיל לשחוט במקום וחלדה כמיעוט בתר׳ כבר כתבתי אצל
שחיטה
ושחט
קלדה וצ״ל שקודם שהחליד חתך
העור
מעט
והטה
הסכין חוץ למקום שחיטה וגמר' שם דיני ססיי׳ואצל דיני סלדה סכתהרא״ש
וסחליד אח״כ תחת המיעוט
הראשון
שחיטתו
סל
פסולה
אבל
שחט הרוב במקומה והטה כלפי מעלה
דמסתבר כדברי רי״כם דפסל שהייה,
וגמרה
שם
כשדה
אפילו
למי
שפוסל
שהייה
בסימן דאס לא כןה״ל
תסת
הפור
וחלד׳במיעוט
וככר
בתרא
חלדה ודרסה במיעו ' בתרא ומכשר ביה
#יפליגו בי רב יהוד ' ואמרי בי רכ ומאי
ורוקא ששחט רוב חלל הקנה אכל ברוב הטבעת לא סגי לפי הגרמה ועיקו׳ונתן טפס להגימה מסו׳
קא מיבעיא .ליה וה״י אושעיא
שאינן מקיפות את כל הקנה ואע״פ ששחט רובן עדיין לא שחט דלאו מקום סחיט הוא הוי כאלו הוליך
מפיס החליד במיעוט
הסימנים
רוב הקנה חוץ מטבעת העליונה שהיא מקפת כל הקנהורש״י כרגל אחר סחיטהז  :ומ״ש ודוקא
היינו שאתר שסחט
רוב
סימן
אחד פוסל גם בזה שכתב בין שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש שסחט רוב חלל הקנ׳אבל ברוב הטבעת
בבהמהחלידהסכץ תחת אותו
מיעוט
בין הגרים שליש  .ושחט שליש והגרים שליש ואפילו שחט שני לא סגי ומחוץ מטבעת העליונה בפ״ק,
כנשא׳ושחט פימן השני אז> את״ל תסת
דחולין ( דף יט ) רב ושמואל דאמ׳רי
שלישי׳ והגרי׳שליש הכל פסול וא״א הרא״ש ז״ל
לא
פסק
כמותו
העור וצמר מסובך ומטלית לא הויא
מרווייהו
הלכה
כר״י
בר׳
יהודה
כטבעת
חלדה היינו משוס דלאחשיכי כבהמה במה שפוסל שחט שני שלישים והנח' שליש
ובעניןשחט
שליש
הגדולה הואיל ימקפ׳את כל הקנה ואלן
#ודילמא אףאת״ל דתחב הוי סלדה והגרים שליש
ושחט שליש או אפכ׳יש אוסרין הכל ואפי׳הגריס הלכה כמותו כשאר טבעו׳יופרש״י כר׳י
סכא שאני כיון שנשקס הרו׳ המימיט שליש ושחט
שני
שלישי׳והרמב״ם הכשי׳הכל חוץ מהגרי׳שליש כר'ייהודה דמב׳ככולה  :וטיש ורש״י
הנשאר נחתו׳ דמי ולא שייכא בעיאוז ושחט שליש והגרים שליש
אבל
שחם
שליש
והגרים
שליש,
פוסל גס בזה לא קאי למאי ד *מיך ליה'
לפירוש ה״ר אושעיא אלא בכהמ׳ דאילו ושחט שליש או הגרים שליש ושחט שני שלישי׳כשרה ולזה היה
אלא אריס ' דמילת' קאי שכת אכל שסט
בעוף כיון שנשחט
רתולא פתיל כיה רוב סימן א׳ הוכשר נוטה רעת א״א ז״ל וכל הז בקנ׳אבל בושט אפי׳אם שחט בל כל הרוב במקומה והטה כלפי מעלה וכו' :
סלדה וכתב הרא״ש
ומיש
כין
סחט
שליש
והגרים
שליש
ותמהני על היי״ף שלא הכי ' כפיא שהו׳חוץ למקו׳שחיט׳קוד׳נשד הבשר השחיט׳פסולה אע״פשגמר
ושחט שליש וכו' ואפי ' סחט פכי שלישי'
דהסליד במיעוט הסימנים והביא בעיא
והגרים שליש הכל פסול בפ׳הסוחט גביי
?ישהה במיעוט הסימנים והר״ן כתג שסובר סיי״ף דלרב יהודה דמכשר החת
בעיא דסחלי ' כמיעוט הסימנים כתב ק ונתן טעם מסוס דמספקא לן דילמאן
העור מיבעי ' אי מיעוט
בתרא דסי׳ קמא דמי לעור כיון דלא מעג׳ כעור א״ד תביר׳לן כרבנן סרופאי דמטרפ׳ ככל חדא מיגייהו ועבדינן לחומרא  :ומ״ש
לא דמי לעור דמיעוט
סימני׳
איפנהו
בשחיטה
א״כ
דאסילו
לכי
בר
מיבעיא
מי
וא״א ז״ל לא פסק כמותו כמה שפוסל סחט סכי פליסיס והגרים שליש כבר
אמרינן נהי דמספקא להו בתחת העור במיעוט הסימנים פשיטא להו דסלדה
כתבתי טעמו אצל דיני שהיי׳ וחלדה  :ומ׳ש ובטנין שחט שליש והגרים שליש
וסחט
שליש
או
איפכא
יש
גמורה היא היאיל ואיתכהו כסחים או דילמא אף במיעוט סימני׳מספקא להו
אוסרים
הכל
וכד
,
בפ״ק
דחולין
(
סס ) הגרים סליפ
וסחט
סליס
והגרים
שליש
רב
ועלתה בתיקו ולחימיא ולפי סטה וז לא הוצרך הרי׳ף לכתוב בעיא זו רפיון
הוצא
אמר
כשרס
משוס
דכי
נפקא
חיות
בשחיטה
 7יתס׳ העור אסורה מספיקא כ״ם מסת מיעוט הסימנים והרמכ״ם כתב בפ״ג
נסקא ורב יהודה אמר טיפס מסוס דבעיכן רובא בשחיטה וליכא סחט סליפ
רכן אם סחט מיעוט הסימנים בהחלדה וגמר השחיטה שלא כהחלד׳הרי וו ספק
והגרים שליש ושחט שליש רב יהודה אמר כפרה רב הונא אמר טריפה ופסק
גבלה נראה מדבריו שהוא מפרש בעיא זו שחט מיעוט הסימנים בחלדה וגמר
סימביי׳ס בפרק ׳ג כרב יהודה וכתב הר״ן שסח״ה והרמ״קאמרודלא מכרפא
י! חיעתו שלא כהחלד׳מהו מי אמרינן סימור הכשר סחיטה דהיינו מב סימני'
מילתא הילכך נקיטין כחומרי תרוייהו ולעול ' לא מכשריכן עד דאיכ רוב שחוט
בימיק בהסלדה א״ד אפילו מיעוט בהחלדה פסל תיקו ולחומרא  :למ״ש רבינו
בבת
אחת
בין
כתחילה
בין
בסוף
דכה״ג כין לרב הוצא בין לר׳יהודה כשר׳דהא
םיהרמ״ כס פירש שהחליד הסכין תחת מיעוט הראשון וצו׳ וכן אס סחט רוב
איכא
רוכא
כשחיטה
וכי
נסקא
חיותא
כסחיטה
כפקא
והרשב״א החמיר עוד
סימן א׳
בבהמה והחליד הסכין תסת מיעוט הנשאר וכו׳איני רואה מהיכן למד ואמר דכחד לישנא דאמ׳ התס רב הונא א״ראסי קי״ל ולא מכשרינן אלא כפסס
דביצו
שני
לועד
שליפים
והגרים
סהרמ״בסמפר׳
שליש
סבעיא
כן
אבל
ומה
הגרים
שליש
שכתבתי
הוא
וסחט
שני
הנכון
ומבוא׳כדבריו
שלישים פסולה דכי'
ומיהו
לפנין
הדין
נראה
דכל
הני
גווני
אסור
דלא
גרעי
מתחת
העור
:
וס״ש
נפקא חיותא בעינן רובא בסחיטה וליפא וטעמו מדנקט סממא דתלמודא כי
#בל סחליד במיעוט כתר כשר כן נרא׳מדבריו כפ״ג וכ״כ הרא״ס כשמו בפרק
האיליסנא לאיסורא וכן דעת התוספות  :ומ׳ש^ רביכופל דבריסרמ״בס
השוחט ופת ' שסמך על סתוספת׳סמסשרת שהייה במיעוט כתרא וה״ה לאינך:
.
ולזה
היה
נוטה
דעת
א״א
ז״ל
ה
\
א
ממ״ס
כפסקיו
ורוב
הפוסקים פסקו כרב
וא״א ז״ל כתב כרש ' י בפרק הנזכר כתי דיש להחמיר כדברי רס״י ונתן
יהודה וכן רב נחמן סבר כרב יהודה עכ״ל
ולפיסהר״אסלא ביאר דעתו
עס ס לדחות דברי התוספתא מהלכה מדלא מיימי לה תלמודא נמיפשט מינה
בסירוס■ לא כת ' רביה ו וכן פסק א״א ז״ל ומפני שכתב שרוב הפוסקים פסקו כן
דשסיייה וסליה כסיה כמיעוט כתרא
דלא מיתכיא כי ר ' סייא ובי ר׳אוסעיא אלמא קיס ליה דלאו דסמכא היא מסוס ולא חלק עליהם כת׳שלזה היה בוטה דעתו ובעל העיטור כתג״ב דהלכתא כר״י
ונראה
לי
דלא
אמר
הרב
ז״ל
דברי׳הללו
ורבי׳ירוחס
כת׳
דבשסט
שליש
והגרים
שליש
וסחט
שליש הסכימרמב הפוסקים
#לא לסי שטת רש״י ופירושו דאילו לדברי שאר מפרשי׳אין לדחות התוספתא
לפסול ואין לדבריו עיקר שהרי הרא״ש העיד כהפך וכדבסמוך  :ולעג ין הלכה
§נהלכ' מדלא מיימי לה תלמודא למיססט מינהבעית רב פפא דהא אינה
עני'
כיון סהרמב״ס ועיטור ורוב הפוסקיס פסקו כרב יהודה והרא״ס נראה שסובר
לכעימ רב פפא והרב עצמו ז״ל כתב אס״כ
שהפירוש הנכון הוא פירך ה״ר כן מדלא נחלק עליהם הכיגקיטיכןח  :ומ״ש יבינו רכל זה בקנס אבל בושט
#ושפי' ומפני כך לא כתב רבינווא״א !"ל
הסכים
לדברי
רש״י
דהא לעיק׳הדץ
אפילו אס סחט בו כל שהו חוץ למקום סחיטה קודם גמר הכשר סחיטה פסולה׳
לא הסכים עם פירושי אלא עם פיר' ה״ר
אושעיא
ומשוס
חימרא
בעלמא
הוא
ונו
'
כ
כ
הרי׳אס
כפא״ט והרס״כא בת ה ופשוט הוא וכן נמי אפילו כקנה דוקא
דכמב דיש לנו להחמור כדבריי־רס״י ולא נסמך על התוספתא ואע״פ שבפ״ק
למעלה לצד הראש שייך סגרמה מסוס דאינו נפסל שם אלא בפסיקת הרוב
דחולין כת׳דמסתבר כדברירי״נס דפסל במיעוט׳בתרא בסהיי׳ושלדס ודרסה
דאילו
למטה
כיון
דקי״ל
בין
כנפי
הריאה נדון כריאה דכקובת במשהוילא שייך
ימכס׳בהגרמס ועיקור אין גת בעבי׳ בעלמא לדחות פופשמאסא ' עהלנה
למיתני ביה דיני הגיפהכו "כ רבינו ירוחם  -כתב הילכו כסס הרג

הגרמה

כתבתי

אלבלצלמי׳

הלכות שחיטה כד

<ך

ר־ס

אלכרצלוני דכעופו׳ ליכא פיסל" בהגרמה כיללוראיה מוכחת שאין בקנה ׳שיפוי
מבע והיינו שלא הזכירו חכמי התלמוד שיעור סימנים מנוף וטעם הדבר־לפי
נפי
שפיקה של גרגרת ותחלת הושט נכנסים הרכה תוך פירקי הלחיים ולא יכיל
איניש -למישסנראפילו בתחילת■ הסימנים ולא ליטעז ולימלז שאותה פיקה של
קרי׳שיפוי
כובע אלא
כדפרישי'
גרגרת — -
.
.
מלתיה לשמואל דתרבק שניטל מן סלתיכעדא כין גקנה
לעיל ובהאי ענייכ׳לא תשכאלא בבסמ'
באיפרק ׳איפרוקי ולאנמצ׳כן מססאו '.ני; נ״
1<£עכ״ל *
כל;השחיטה (^אבהכשר) לפישנקיבתו כמשהו :
־־׳־־־־
ומביא י כמה ראיות מהגמר הלכך כל
פירש רש׳יי ששחט בסכין פגומה ונעקרוהסימנין ועודדתמיה דא״כמאי קאמרשמולןל ( י ) ונעשוניג
צואר העוף כשר לסחיטה עכ״ל :
וההיא
תר ק הושט סכיט ל מ ל יןי ^ ^ 1,
היש״נא סימף־ז׳ו
ובה״ג כתב שנעקר הסימן או נשמט ממקומוואח׳יב
דסיפוי כובע שפירש כתבתיה לעיל סי' שחטו ואפי' בעוף אם נשמט סימן אחר ושחט השני פסול או ניסלסלס מעל הקני ומאי מניו תיי'
דאמרי וכת עוד נמצא לפי פרפ״ינמיען׳בתראמ״מ
'( ־ ומד ,כי ' הדמ בס והר ן סס ית ^י
שנעקר
כתוך
השחיטה
קודם
שנגמרה אבל אם נעקר
לאחר
לך־ס ל דאףכעוףשייךהגרמה ״ !
1
י
1.
.ז .
.
ו1
לגמר
ששחט
רוכלכשרה
וווקא שנעקר כל הסיק אי יי־ימן " * י
" 4ל ;  :ה
והר״ש בן יצמח תמה על דברי הרב
לומגס מהרי״( כת3
אלכרצלוני שכת דאין הגרמבעו׳וסכי' אז  1־י
איומועיל השחיטה אבל אם נשא בי ריסימחי=ר =לחי =שי גגץי׳-נח-
מקימותג ״׳ .יעיעוט
! .
״־" .
שממימי־יסנסל
חכ׳שת) ׳
נדלדל
גדכרג ו15יג1
וחיכו *
ראיה מהגמרא שיש הגרמה כעוף וכת' והא רפסול בנעקר דוקא כשנעקדיבכה מכאן ומכאן שמיעוט מיבו׳יפה יוכל נקלף יובו סלסי׳כמקו' י־'-4ג -<1,1ו
סדעתהרב -לומר שיעור שיפוי כובע הנשאר אינובמקום א הלכך איני חשוב חיבור אכל אם נשאר א׳ כסר׳דעדיין הסי נמתח וסוז׳ימבריאבמיע,ט קמשכיז

שנדלדלו ברונן שאמרו בגמ ורבינו בסי׳ל״ג ג״כ כתבו בש׳ ר״ס־והרש״בא כת ' (קי זע״ 4גסי׳ן
בחידושיושנר׳סהרי׳ףמססימני׳שנדלדלוברובןמוהלתיותרבזהושט
בחידושיו שנר׳סהרי׳ ף מס סימניישנדצדכו ברובן מןהלתי ותרבץ
הושט שניסג
סייגילבנ*/ננ' נ(הגין :נ£קיטי
מעל קנה קאמ׳ כלו ' שנפרקו זה מזה ולפי דבריו נר דגרסי ' 5
ןלצ
^
ר
3
סיס
£
תהלי׳ו
כצהגרינה
' כריה דרב אידי התם דאיפרק איפמקי וכאן ביטל כל הני פירוהי ד פרח י׳ ו; ^ קי פמ׳צהני! נמי*)׳

.בעוף כ״כ קטן שא״א לבא לידי הגרמא המיעוט מחובר במקום א׳ שרי שחטסימן א' בעוף ואח״ב נשמט וכן כל סהר
כיאה כדוחק גדול אכל נזדמנה לו השני כשרנשמט א' ואח״ב שחט השני פסולה שחט א׳ ונמצא הלחי כתרה
הגרמה פסולה כעוף כבאמם :
עיקוי* _  .השני שמוט ואין יודע םא
נשמט קורם השחיטה אם לאו
פסולה ל״ק הא דאיעקר־ איעקורי הא
דאיגסיגכ
ערש״י ששחט; בסכין פגומה ו ^ יוי* .;.ואם נמצא השחוט שמוט כתב הרמב׳ים אם׳ לא תפס
בסימנים פיגומי מעילוי סימכי׳אבל לפי פירושו
הסימנים בפ״קידחולץ ( דף ט )
גבי כשרה שאי אפש' לשמוטה שתעש' שחוטה
ובודאיאחר שחיטה.
שלהר״יף אפי' ברובן
מטרפואע״פ

מחובר עדיין הבשרסכ ,ל
במיע
 1טכתלא
כיו
נייש*
רכדאערי׳ימתכי־׳ לרב פפאב>ינה ק .י"'"

 " )57י רכזהו ל הכל
ל 15יכי יידע
נשמט ואם תפס
בסימני׳הרי זו ספ ק גכ ^ ה
הןכי׳ שום בךי ק ה שמקצתו נשאר -מחוב׳חיכו׳יפה במקום
הלכות שחיטה אס־ור לאכול משחיטתו
יי
!! ״
י■
פ אבל במיטוטן כשר־וסימני שנפרקו
ץ 6לו סן הלכות׳ שחיטה שהייה דרסה
 .זה מזה לדברי רש״י אפי ' כולן כשרה
־חלדה הגרס' ועיקוד פרש״י עיקור היינו פסוק' הגרגרת ופרשו התוספו ' דבריו
סטרפו׳זה לא נזכר ביגמ ' כלל לפי דבריו -אבל לדברי הרי״ף אפש׳דבכולן טריפה.
דהיינו כגון
סשח׳בסביןפגומ׳סהפגימ׳קורעת והוי כמופסוקה וכה״גפירש
דהא׳מוקמי ' הא דשמואל דתרבץ הושט שניטל מלקי כסכפרקו זה מזה וכבר
דהיינו
שנעק
'
•
הסימן
או
נשמט
ממקומו
וא״תפשיטא
דלאמהכיא
שחיטהכיון
פריקכא
לאתימאכולואלא
רובו
והשתא
כמי
דפריקכא
להבשכפרקוזהמזה
מסמס ונעשה טרי&ה וי״ל דשמוטה לאו טריפה היא אלא סכך הלכה למשה
אפס׳דההיא סירוק ' דלא תי כולו■ אלא אימ רובוכדקאי קאי ואיכא למימר נמי
׳מסיני דאין שחיטה מועלת כשנשמט סימן אחד ממקום חיבורו ואפי ' עוף אס
דכולהו פירוקי איבטילו להו והשתא דסריק רב סיסא בריה דרב אידי פירוק׳
נשמט האחד אץ השחיטה מועלת לשני וכ"כ הר״אש סס וכ״כ הרש״בא בת"ה •
אחרינ׳אימא דלעולם בכולו קאס' ובשנתסרקו זה מזה עכ״ל  :וכת״ה כת גירסת
וכתב עוד וא״ת כיון דלאו טריפה ממש היא אלא אשורה ומשוס דאין סחיטה
רש״י ופירושו וכת' אח״כ הרבה לשונית כאמת בהלכה זו וזה הברור שבלשונו'
׳בסימנים עקורים כשנעקד סימן א' בעוף ושחט את השני אף הוא יהא
כשי
נמצא
קצרו
סל
דבתאס
ניטל
הלסי
כולו
מעל הסימנים והבשר והסימכי׳מעורי,
יואילו משוס עקירת הסימכי׳איכס טריפה כדאמרן ואלו מסוס ששיט׳הא נשחט עם בשר שבלשי כשרה וזו היא ששנינו ניטל הלחי התחתון כש ' ופירש רב ספא
בסי׳הב שאינו עקור וכ״ת ה #נ הא תניא נסמט׳הגרגרת ואחב סחט את הושט  .דאיגס איגומי מעילוי׳ סימני ' ולא עוד .אלא אפי ' ניטל רובו סל סי׳מעל הלתי
'שחיטתו פסולה י״ל אע״ג דהכסרו סל עוף בסימן א ' בעי' שיהיו הסימכיי׳ראוים
ומעל הבשר ועדין משהו ממנו מסוכר אל כשר הלחי ועדין הסימן .כמת' פסי
לשפיטה עכ״ל  :ומשמע דכיון דשמוטםזו אינה טריפה חלבה כחייה מותרוכ״כ
הבשרשהו׳סחובר לוחך היא שאמר שמואל תרבץ הושט שניטל כולו מלחי כספ
מדברי הרש* בא בתסובה -והי״ן כת בשם הרמ״בן דעיקור היינו סימכי׳שכעקרו
ואוקימנ׳בשכיט מכיןעדין משהו ממנו מחוב׳ומסהו זה לא נתנו בו סיעו׳אלא
"*לס אומנם בדבר שעושה אותה טריפ והל״מ שאס אירע לו כן בשעת סחיטה
אפי ' משהו ממש אבל נעקרו׳ סימנים לגמרי או אפי׳נדלדלו רובן והוא שנעקרו
משהתחיל בסימנים שתהא כבילה לפי שכיון סכשסט׳באות ' שעה א״א שתשחט כאן וכאן סביבו' הלחי אע״פ שמיעוטן מחוברי׳כיון שנעקרו בכת עד שניטלו
?הנסר שמחמת העיקור סתכדכדים הסימנים ע״כ• ואיכא כנייהו דלדברי התו ' כאן וכאן הרי סיבו׳זה מדולדל ואינו חיבו׳והרי הוא כאלו עקור לגמרי וטריפה
אס נעקרו הסיימני׳ואח״כ נשחטו הויא נבילה ולדעת הרמ״בן הויא טריע ' אא״כ וזו היא שאמרו סימנים שנדלדלו ברובן טריפה ופירשה רב סישא בדאיפרק
״?עקרו בשעת סחיטה דאז הויא כבילה  :ודעת הרמ״בס בפ״ג כדברי בה״ג :
איפמקי  .אלא שעדיין אני תמה עיקור סימני׳ש מנו בהל כו׳סחיס׳היכי משכחת
וסיען רבי ' אבל אס נעקר לאחר ששחט מבו כשרה כ׳כ הרמ״בס בפ״ג וכבר לה דהא בשנעקרו רובן לגמרי כמקום אחמומחוב ' אפילו כל שהוא במקו' אח
כתבתי אצל דיצי שהייה וחלדה שהתוספו׳כתבז כפ׳הסוחט כשם רי״בסדא״עג כשרה היא לגמרי והיינו דשמואל ואס נעקרו ' כולם או אפילו מכס בכמה
דשהייה ודריסה וסלדה פסלי אפי ' במיעוט בתר לדעתו מודה בעיקר דלא פסל
מקומות טריפה היא כדאמר שמואל סימנים סנדלדלו ברונן טריפה וכבר ■
במיעוט כפרא כיון דלא הוי בדרך שסיטה • וכתב הרא״ס בס״ק דתולין דה כי
כתבנו דא"א  .דעיקןר המנוי בהלכות סחיט׳סיהאעוסה אותה טריפה( 5א״כ היכי
מסתבר : ,
ודוקא שנעקר כל הסימן או רובו מן הלחי יכו׳  .כר״פאלו
מםכחתלה*
ומסתבראדעיקורםאמרוהואסנפקמלגמרימןהבשרותדעלך
 ,טריפותידף מד ) אסר רב נחמן אמר שמואל תרק הושט שניטל כולו מלחי כסר דהא כי הוה ס״ד דסמואל שניטל כולו מלחי קאמר אתקיף עלה רב פסא והא
*תנאתונא ניטל לחי התחתון כסר מתקיף לה רב פסא והא איכ׳ עיקור סימנין איכא עיקור סימכיסכלומר אע״גדלאו טריפההיא כשרה מיהא לא הויא
ולרב פפאקשיא מתני׳ניטל לחי התחתון כשר
כסלמאמתני׳לרבפסאל״ק הא
דהאיכא עיקור סימנים וא״א להעסות שחוטה דהכי אגמריס רקמכא למשה
דאיעקר איעקורי הא דאיגס איגומי מעילוי סימנין אלא לשמוא ' קשיא ופרפ״י לא תסחוט בסימנים עקורים  :והא דאמר שמואל סימנים שנדלדלו במכן
דאיעק' איעקורי עיקור סימנין כשנעק ' הושט מן הלחי ומן הבשר הא דאיגס
פריפה לאו טריפה ממש קאמר אלא אסורה  %מר דכל שהיא אסורה טריפה
איגומי מעילוי סימני ' שנגמ הלחי והסימן דלאו עיקור הוא סהסיענין מעורין קרי לה וכדקתני אלו טריפות בבהמה נקובת הוסט ומואסיק רבא אלו אסודו׳
בבשר אלא לשמואל קשיא הא דרב פפא דלדיד^ה איכא עיקור סימנים דקאמ '
קתני ים מהן נבילות וים מהן טריפות והכי נמי אסורה קתני ולא טריפה ממש
*תרבץ הוסט שניטל דמסמע שהוש׳לבדו ניתק ונתלש מן הכסר -ומשני לא תי מ '
מפקא מינה שאס שחטה כבילה הויא ולא כטריפה סחוטה דאין שחיטה בסימני׳
״נולו אלא מבווהא׳רבה כב״ס אמר שמואל סימני׳ שנדלדלו ברובן טריפ ' א״ר
עקורים עכ״ל  :ורביכו ירוחם כתב סי״מ דברי הרי״ף בע״א דאיפרק איסחיקי
'• ' סישא ברי׳דרב אידי הא דאיקפל איקפולי הא דאיפרק איפרוקי כך היא גירסת
היינו שהמיעוט מחובר במקום אחד ואידלדל אידלדולי שהמיעוט המחובר
" דש״י ופיש״י דאיקסל איקפולי שנקלף מטל הבשר׳ איקפל ' כמו נקלף לאיפרק
מפוזר ומפורד ואינו מחובר במקום אחד אלא כאן מעט וכאן מעט ואיקפל
׳ איפמקי כדבר הכעק ' בכס סנעק׳מכאן מעט וכאן מפס עד רובו לאותו מיעוט
ציקפולי שנקלף רוב עובי תרק הושט סביבו דלא בריא כלל ולפי שטה זו לא
־ המחובר אינו מחובר ביחד הלכך לאו חיבור הוא ללא הדרא בריא עכ״ל  :וכת ' הזכיר הרי״ף דין נפרד הוסט מן הקנה :
והרמ״בם בפרק ג ' כתב עיקור
לרשב״א ויש לדקדק קצת כיון דאפי ' נקלף רובו שרי אע״פ שלא נשתייר אלא כיצד כגון שנעקרה הגרגרת והוא הקנה או הוסט ונשמט אחד מהם או שניהם
•מיעוטו ומיעוט זה לא אמרו בו שיעור היאך אפש ' סתפסל יותר כשנשתייר בו קודם גמר סחיטה נ!א״ל  :ובסוף פרק ט כתב סימנים סנדלדלו רוכן • טריפם
במיעוטכאן ומיעו' כאן מכשכשתייר מיעוטא׳במקוס א ' מ״ל דכסהוא מתפרק ואפילו שלא מחמת נפילה וכן אס נתקפלו שהרי אינם ראויים לשסיטהיאבל
גטקומות רכים הדבר ניכר שנתפרקככח מה שנשאר מחוב׳מיבו ' מדולדל הוא
אס נתפרק רוב תרבץ הושט מן הלחי הרי זה מותרת שאין
התרבןראוי
י צכלכסנפפרק כמקוםאחד אותו המיעוט נשאר בחיבורו בחוזק כשהיה הלכך לשחיטה כמו סביארכו עד כאן לשונו :
ובפרקח׳כתב לחי העליון שניטל
י הוי חיבור והדרא כריא -וכ״כ הר״ן וכן משמע מלשון הר״אש :
והרי״ף כתב  .טריפה אבל אס כיטל התחתון כגון סנגמ' עד מקום הסימנים ולא נעקרו הרי
'מרק הושט שניטל רובי מלחי כשר • ודוקא דאיערק איפרוקי אבלאידלדל זה מותרת עכ״ל
דבריו סתומים כדברי רכוהרי״ף  :והרס״כא כפב בת״ס
'אידלדוליאיאיקפלאיקפולילא דאמרשמואל סימניםסנדלדלוברובן טריפה .
צהאדקאמרבגמ׳לאקסיא הא דאיטקר איעקוריהא דאיגוסאיגומי מעילוי
וגתב הר״ן שדבריו סתומי ' הרבה והרא״ש פי ' דבריו שאס  .נתפרקו מן הלחי
סימנים פירש עיקור סימנים הוי כסנעקר הושט מן הלחי ומן הבשר ומתני'
י גנחת הרוב במקום אח׳ כשר אבל אידלדל אידלדולי הושט מן ' הקנה ברובן או
דקתני כשר דאיגיס איגומי הלחי מן הסימן ומן הבשר המוטל על הסימנים
'איקפלאיקפולי הושט מן ללחי הכה והנה טרפה עכ״ל • ולפי סטה זו אין חילוק דאין סיקור כל זמן שהסימנים מעורים ככשר כן ערס״י אבל הרמ״בסנראה
׳גץ רש״י והרי״ף לענק דיכא אלא שלר׳ייף חידש טרסו׳דנתפרקו סימני׳זה מזה ־ סהיא מפרש שנגמס הלחי עד מקום הסימנים אבל כנגד מקום חיבורן נשאר
!שלדברי^ רשי׳לא הוזכר 3גמ' .ו ? ר״ן כתה טיפות הנדכשם ר״ה דהיינו סייענים־ מן הלחי ולא נעקרו הסימני ' ממנו שכ״כ הרב ז״ל ניטל הלחי התחתון כל
1
ג ב
סנגמם

ד* מ

הלכות שחיטה כד־ הכ

( 0
עי׳סשח" שנגמס עד מקום הסימנים ולא נ עקרו הכמותית * ואינו מחוור חדאדסא כפרין
הסוחט שמוטט ושחיטה כסיה טי ' רפי־ יוחנן לא סמיך אהא אלא יניא
**' ".
11
י
"
'
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מתני׳ ניטל לחי
התחתון כסר דמשמע כל הלחי ועוד דאיגוס מעלוי סימנים בהמה
שנגמ
׳
מעליהם
ממש
משמע
אחרת וישקוט אותה ויקיף אס דומים החתכים וה לוה לפי שאץ חתך
פכ״ל
ול״ג
ל
.
פ
דברי הרמב״ס דסימנים סנדלדלו הסימן
* 16מ-
הפמוט על ידי שנשמט לכאן ולכאן ישי רב כתמן אמראל אמיץ וצו'
״וא״לן ""ל
היינו שנפרדו זה מזה וכפי ' רבי׳ חננאל סכת' הר׳ן וקאמר דטריפה ממש היא :איכא
מ״ד
לרב
נחמן
אלרכי יוחק קאיוא״כ אפי בפלח תפס בסימנים צריכה
^
סאגעי
עי
וכן
אם
כתקפלוכלוע
שנעקרו סניהס
הקפה לרכייוחנן וקיימא לן כוותיל•
״׳;
י
י׳י
מ
(
'
(
זג
3
או
רובו
סל
א
'
מסס
ממקום
חיבורו
*
באורך הצואר והיינו עיקור הסימנים וי״א שאפילו אם תפס בסימני׳ מות׳ע״י בריק׳שבחיקו אם נעשה לגביה רב וסן דעת ב הלנות גדולות
*■ " דמנן1ע-מג ,׳ שכתב כפ ג ואיכה טריפה ממש אלא קורם השחיט׳אם לאו כיצד יעשה יביא בהמ׳אחדת וישחו׳ הסי׳ והרמ״בן ז"ל עד כ״ל והר״אש בפ ססוח
ידן ^תח׳ה ^ י״י שמתוך שאיכה ראויה לסחיטה נאסרה ואח״ב יעקרנו ממקומו אם שתי השחימו׳שוות כשר׳ שכשם שזו הסכיס לגירסת יביא בהמה אתית
ח '״י! וכדברי בה ' ג אכל אס נתפר רוב תרק נשחט׳קוד׳כךהראשוג׳נשחטה קודם ואם השנייה מאדמת יותר ויקיף והקשה גבי סחט את הוסט
"־ '״י"
/ז 'השיגצ(
ר׳זוא הושט מ?
הלחי אבל
כסימני'
מחוברים פסולה שזהו סימן שהראשונה נשמטה קודם שחיטה וא״א כתב ונמצא הגרגרת שמוטה יניא עוף אחר
, 7יזלי4ת1
י ,
/
ו
ויקיף
אלא
ודאי
מוב
באורך
דאין הקסט
הצוחר וגס מחוברי הם זה לזה דלא מהניא כדיק׳אלא כשלא תפש אבל תפש לא מהני׳ בדיקה
מבהמה לבהמה וי״ל דגס ר יוחנן מודה
•יו׳למגעי,ישחר יפה כשרה שכיון שאין התרק ראוי ופסולה  :השוחט תרננול צריך ליזהר
שירחק רגלו בקרקע או דברו' פעמים א״א לסמוטה סתעש'
״:
שתעה <•״ :לשחיטה אין כאן עיקור סימנים
ומיסו יגביהנה שלא ינעוץ רגלו בקרקע כדי שלא יעקור הסימנין:
י?!־יגימ' י,
01
,
•
בנתער
כולו
היינו
עיקו
'
סחוטה כיון שלא תפס בסימנים!1מן
דכיו׳דתרבז
ה • גי גר 3ח '! תל־־ע־
;
צריך שיבדוק בסימנין אחר
1
,
ו<
1
הדין היה להתיר בלא הקפה אלא דיני
״
מלו
געקימן
הלווי
6
6
שניו
נעיןיו
אם נשחטו רובן שכל זמן שאין ידוע יוחנן מחמיר להקיף כבהמה אחרת
הת־ןנ׳שח׳״׳ספ״ה
כסימני
'
ממקום
חיבורן
באורך
הצואס
שנשחטה
ויעקינ' לאחר שחיטה אס הסניןן'
הלי עת״-׳סס(ל והיינו דוקאכשאחז הסימנים ועקרן
"יל־ ד *■■ ת<י ד
>נ
אלומ יותר פסול׳דרגליס לדברדקוד׳'
מהלחי אבל אחז בלחי
ועקרו
מהסימנים אפילו כולו בסרה וזהו שכתב נפ״מ שחיטה
ק י" 1נחז; שםל?
ניטל
הלחי
התחתון
כגון
נשמטה אכל להקל אץ מקיפץמבהסה לבהע יב נחמן אמר לא אמרן
סכגמס
עד
 ,ו מקום ססימני׳ולא
?(■ר לעדיע ; ; ה ה
נעקרו  ,יכלו׳שניטל
.• ,
י
י
הלחי אלא
י1
,
,
שלא תפס בסימנים וכו ' משמע דר״נפליג אדר יוחנן וסבר דסקפה
אסטגקר מהסימני לא
שנעקרו
הסימני
מהלחי
כסרה
ויש
ידים
מוכיחו
לזה
צינה
סכשמנ
הע
מוציא׳מידי ספק אלא כשלא תסס בסימנים אז בדקי בהקפה כדי לאסור
יגהחתצתשחילל  :טריפות מנה נדלדלו הסימני' ולא מכה
כתקפלו משמע דנתקפלו איכה עריפה אבל
אס
תפס
^"
כסימנים
איפסר
לשמוטס
שתשחט
ולא
סמכי
'
צהעה׳נשחיטי ' אלא שאינה ראויה לשחיטה כמו שכתבתי וכ'
אבדיקת הקפה
נ ממה שכתב שהיי אינם ראויים ומשמע
מתוך דברי רב אלפס שפוסק הלכה כרב נחמן לחועראוי״סעוגרסי
ישנ
^
לסחיטה ואנתקסלו קאי ולא לנדלרלו דאי סכדלדלו מאי איריא מפני שאינה אמר רב
נחמן ולא בא רב נחמן לחלוק אלא לפרס דבריהם הא דאמ רבכשרה
ראויי
'
לשחיטה
תיפוק
ור׳יוחנן
לי שהיא טריפה אלא ודאי אינה טריפה כנתקפלו ואין
מכשיר לה בבדיק הקפה כשלא תפס בסימנים אכל אס תפס
",־?./ל םסהגין בה אלא
בסימנים
שאינה ראויה לסחיטה ולפי סטה זו סוגיא דגמר ה״פ מתקיף לה רב
פסולה לרב וגס לי יוחנן לא מהניא הקפה הילכך כשלא תפס מהני'
להעיין• זאזגתיי פפא
והא
איכא
עיקור
סימנים
כלומר
דליסנא דשמואל קשתיה דאמר תיכן בדיקה
סעימ-ד׳ינ׳זי-ישי
כרכי יוחנן וכשתס לא מהניא בדיקה עכ״ל  :וסברת י״א שכתב רני'
הושט
סניט׳כולו
מהלחי
דהיינו
שאחז
כתרכץ
ועקרו
מהלחי וכל הס״ג א״א שלא נראה
ססס
סוברים
דרב
נחמן
פליג
אורב
ואדרבי
יוחנן
כע י מו; י 1י 1,יי
וסבר
נסקרו
דהקסה
אינה
הסימנים ממקיס חיבורן בצואר והיינו עיקור סיימכי כשלמא מתני׳לרב מוציאה
מידי ספק אלא דוקא כשלא תפס ורב מכשר בכל גונא אפי' כתפם
זל,ז1,ר|,
5נס
,ק^נ ,פפא ל ק הא דאיפק איעקורי סא דאיגו איגומי מעילוגסימני כלומר מתני ואפי'
נ.גז  :דוקא
בלא הקפה ור יוחנן סבר דהקפה בעינן והיא מוציא׳מידי ספק ואפילו
בניטל
הלחי
מהסימנים
הוא
דמכשר
דכיון
דאינו
אוחז
בסימנים
איפשר תפס
כה (א}י.הי-׳ה לבטלו
אפי ' וקיימא לן כר יוחנן לגבי רב לאצרוכי הקפה ולגבי רב נחמן לאכשויי
מהם ולא יפקרו הסימנים ממקום חיבורן בצואר והיינו איגוס איגומי
בתפס
ע״י
הקפה
:
ומ״ש
רבינו
כשם
הרא״ש
מבואר
בדבריו
ישנן0
מעילוי
סימני
'
אלא
לשמואל קשיא דא״ח לאחוז בתרב׳ן ולעקרו כלו מהלחי שכתבתי בסמוך ;
כתב הכלכודתפס הסימנים היינו שנסלס בחזקה
אא״ב
יעקרו
הס
ממקום
חיבורן
ומשנינן
לא
תימא כולו אלא רובו כלוע אע פ ודחק בין
אצבעותיו וי״מ כגון אלו שמושכץ עור בית השחיטה מאחוריו ונדת'
^ ,מ 5עלפפי !י שהוא אוחז בתרבץ לעקרו
מהלחי כיון שלא עקרו כולו איפסר שלא יעקרו "הסימן
תחת
העור
עכ״ל
:
כתבוהגהות מיימץ בפ״ג בשם סמ״קדלדיק
ל׳נע ייפצי" הפימני'
ממקום חיבורן והאמר רבה בי בר חנא סיחני׳סנדלדלו ברובן טריפה דלא
בקיאינן בהקפ פסליכין כל שמוט נין תפה בסימנים בין לא תפס וגס
הסימני 0י׳ נחיז וקס״ד
דנדלדלו
היינו
שנעקרו ממקו ' חיבורן בלחי ומאני הא דאיקפל איקפולי
"י׳זיייל ^־371
הא דאיפרק איפרוקי כלו׳ההיא דרב׳בב״ס בדאיקפל איקפולי דהיינו שנתקסלו הכלבוכ״כ בססהר״ף ; ללענץ הלכה כיון דמב הפוסקים מצרכי הקפה
ואכן
השתא
ודאי
לא
בקיאינן
בהאי
הקפה
פסנינן
כל
שמוט
כדברי סמ״ק :
יק ,ז ׳7א ,נ0מס
בתב
ונפרדוהסימני ממקו חיבורן באורךהצוא והא דסמואל בדאיסי איסרוקי כלו
יחזת
פהרי״ק כסימן ל״ה על הסוחט ונמצ הוסט סחוט ולא ראה אחי הקנה
סנפרקו
ממקום
סיבויקבלתי
ובכלל
מה
שאמר
דאיקפל איקסולי הוא שנפרדו חיקו
65חייי ^א "יי '
אחר מידו בחזקת כשרות ואח׳כ מצא הגרגרת שמוטה טריפה ולאא־מרינן
שנחבט
'
ונתקפלו הסימנים זה מזה אלא שזו אינה טריפה אלא שאינה ראויה לסחיטה
על
הקרקע
ופרכסה
כעשת
שמוטה
:
כתוב בכתבי מס״י
*נעי| ^צה ^ וזהו עיקור סימנים המנוי בהלכותשחיטה • ונמצאו דברי הרמ״בס ז״ל עולים ישראל
סימן ר״ה שהשוחט נאמן מל סמוטת הגיגית לומר שבשעת שחיטה לא
■מוגן בסוגיא דגמ' ופ״פ
השוחהים מיל ידיהם יהיו מבואריםהדברים האלה דברי הר״יף אסר לא מצאו כל אנסי היתה שמוטה:
השוחטתרנגול צריך ליזהר סידחוק רגלו בקרקע או
לפניך
דהרמ״כס
בשיטת הרי״ףרביה אמרה וים יגביהנו
שלא ינעץ יגלו בקרקע כדי שלא יעקור הסימנים מימרא דאביי כפ'
•־י^יט * לבעלי התוספות דרך אחר בשמועה
זו ולא כמבתיוסלאלהאריך  :ורבעו מפנין
(
דף
קנח
)
כתב
האגור
שנשאל
מהר״י
מולן
על
אחד
ששחט
הפוף
סתם דבריו כדעת רס״י והוא הנכון שהסכימו בו
הרס״נא והרא״ש וסר״ן ז״ל נדרכו בהכשר ואחר גמר
סמלסחיט מצא טבעת מהגרגרת שלם על הסכין והשיג
יכן יש לאסור בנפרדו סימנים זה עזה כדי לחום לדברי ר״ח:
דכשר
ומש
ידי גלגול הגרגרת נעשה זה
;
יבינו
סחט סימן א׳בעוף ואח כ נשמט הסנץכשר נשמט א׳וכו ' שחט א ' ונמצא
כה
כשני
השוחט צריך ס יבדוק כסימנים אחר השחיטה אס נשחטו רוכןשכל
שמוט
ונו
'
פסולה
כריתא
בר״ס
הסוחט (דףסכ ) :וגדש ואס נמצ׳הססוט
ממוט
כתב
הרמ״בס
אס
לא
תפס
זמן שאין ידוע שנסחטה הבהמה כראוי היי היא בחזקת
בסימנים
כשרה
כו׳כפ״ג
וטעמו
מדאיתא נס' איסור
 6לו
כריש חולין (דף ט ) אמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריךסיבדוין
טריפות ( דף בד ) אמר ר״ל עליה דרב ברס זכור אופו האיש לטוב סאמיו
בסימנים
לאחי
סמועה
מפיו
פעוטה
שחיטה כדרב הונא דאמר בהמה כחייה בחזקת איסור עומדת
וסחופכסר
סא״א
לשפוטה
שתעסה
סחוטה
רו
'
יוחנן אמי עד
שיודע לך במה נשחטה פירוש סכל זמן שסיא כתייס הרי היא אסורה משות
יביא
אבר
מן
החי
רקיף אמר רב נסמן ל״ס אלא שלא תסס בסימני׳אכל תפש בסימני׳וסחט
ומשוס
שאינה
זכוסה
ואינה
ניתרת
אלא
בשחיטה כשרה הילכך
לזיפשר לשמוטה שתעשה שחוטה ופרש״י
שמוט
וסחוטה
נמצאת
גיגית
שמוטה
אס לא
ושחומה
נתברר לנו שנשחטה שחיטה כשרה הרי היא בחזקת איסור שאינהזבוש
ואין ידוע אס קודם סחיטה נשמטה כשדה שאס נשמטה תחלה היתה
וצמתה
מאליה
וצריך
לבדוק
;
וכתב
מהר״יק
סימן
ל״ח
חודרת
שמה סנסצ ' בשחיטות
למטה
ושוב
אינה
נשחטת
רקיף
יסתכנה במקום אחר אס דומי׳מראיה'
סל חתכים טריפה דהואיל ודוסי׳ י״ל שאף חתך הראשון לאח׳עיקורנפש׳וסובר האשכנזים שהשוחט עוף צריך לבדיק כסימנים מיד קודם שיוציאו מידו וגת
נהגו
כימב״ס
לאסור בדיעבד אין שטת ההלכות מוכיחות כן להצריך לבדוק קורת
דרב נחמן אדרב קאי דאילו לר׳יוחנן אע״ג דתפס בסימני׳סא איפשר
שיצא
מתחת
ידו
וכל
שכן
שאין
לאסור
בדיעבד
וכל
הפוסקים
כתבו
סתת
להקיף־יהילל
ה״ל רב ורב נחמן לגביה דר יוחנן וק״ל כוומייהוררכי׳כיכהווכת' סצריך
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כזה
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כסימנים ומכן גירסת הספרים ולפי גייס וז רב נחקחולק הוא ולומר שאפילו כתב
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תסס
בסימנים למר כדאית ליה והילכך הלכה נר יוחנן לגביבר
במקום
נקב כקב או לא א״ל אין תוששין שמא בעקום נקב נקב  :ומ״סואץ
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כה השוחט

השחיטה

שחיטה וכיסוי כה כו מ כח

טו

ד*מ
 ( ,נ ) ח׳לחידריין
נ!דלכ< ׳ שחיטהשל<

ומותר להאכיל בכי מעיס לגוי בפ׳ הסוחט ( דף לג ) אהא דאמרר״ל שחט
והר״ן סס וסדש״כאבת״ה ולאפוקימבה״ג שהצריך לבדוק נזם סחט בסימנים
דמית
אתהקכה ואסר כך ניקבה הריאה כסרה מסוס דכממן דעכחא בדיקולא
כל הפק נשחיטה
עקורים  .וכתב הרא״ס בתשובה דאינו כריך לבדוק אלא שנסחטו רוב סשימני׳
אמר רב אתא בר יעקב שמע מינה מדר׳ל מזמנין יסראל על כני מפיס ואין פסיל כו׳ומהרדיין
נטקום סחיטה בלא הגרמהוככבא״ח דלאסגי כראיית הסימנים נחתכים
גוי על בני מפיס מאי טעמא יסראל דכסחיסה תליא מילתא כיון כתננשס חהריש
מזמנין
נשפת סחיטה דסמא למעלה משיפוי כובע 'או בתרבץ הוסט הס נחתכים עכ״ל
מעלייתא אסתרי להר כל חלוקי 'הנמצאי'
דאיכא סחיטה
סכודקקולכן
ול 6ראיתי סוס אדם
כשחיטה ו  73יקז
ומשיוד׳שנשחטה גויס דמחיר׳סגי להו  .ובמיתה תליא .שאינו יודע מוגהנ.
באומ שנשחטהכ הבהמה כראוי היא בחזקת איסור
נראה לומר שכל שנראה בעיניו
זאד מילתא הכי כאבר מן החי דמו ופירש ילך תחר המחמיר
כראוי היא נ בחזקת היתר אפי׳נו ^ ד בה ריעותא כגון שבא
?
מסי
סחיטה
דעתו שהוא במקוס
שאנוחו ^ מ ? 2וחרהדא
דש״י ש מ מדר ל אין מזמכיןגויפל כני ואס שעה דחוקה
ייוצרו י ממיהודדחזירח והורים דשרה
מידי הגרמה
הוא
כשרה שאנותו׳לין י^ ומר
ונטל בני מעיה והחזירם נקובים
מפיס משום ריאה דהוי כמו שהוציאה כגון נע׳ס וכהיג
ניקבהושט בשעת סחיטה
כו
זא יש להקל ולפי
נקבם ולא אמרינן במקום נקב נקב ואין צריך לבדוק אם נעקרו מן הבהמה בעודה מפרכסת וגוי לאו
המקו׳שסח׳ככר
מגד
שק'.ל הדעת עכ״יל
עשר
הסימנים או נקבו דבהא סמכינן ארובא כמו בשמנה
בשחיטה תלי היתר אכילה דיריהשלא
בהל׳סחיטה שלד.
עריפה כריש חולין ( דף ז ) אהא
בה טרפות ובבדיקת הסימנים נמי אם בשעת שחיטה רואה אותן
החכרה סחיט ' אצלו ואבר מן החי נאסר (ג ) ע׳לסימןל״א
דא״ר זירא ליבן סכין כאור ושחט
אבר מן מסיח ן מיח כאיזה
שחוטין לפניו אין צריךיותר:
להס ואין יוצאה להס מידי
נשרה מסוס דחירורה קודם לליבונה
החי עד שתמות אכל ישראל יצאתה■ ריעזתא לא כגלינן
ומקסהוהא איכא צדדין • ומתדןבית  ^ }3 ^ 13הושט בשעת שחיטה כננד המקום ששחט כבר
להקל אן> כידוע
! טרפה שחט הקנה וניקבה הריאה קודםששחט מידי אבר מן החי על ידי שחיטתה׳
השחיטה מירווח רווח כתבו התוספות
מנשיזעה ;
שאס הושט או ששחט הושט וניקבו בני מעים קוד׳ששחטהקנ׳טריפה עד כאןלשונו  :תניא דלא כרבאחלד
שמעינן . . .
דמהא _,
_
והרא״ש והר״ן
כושטא״ה כר יעקב המצה לאכול מבהמה קודם
שנשחט אע'' פ שחיי הריאה תלויין בקנה וחיי המעיים תלויין
נכוה הוסט או ניקב כנגד מה
מכשירין שתצא נפשה חותך כזית בסר מבית
בכך שייך בהן טרפות ער שישחוט שניהם קנה וושט ויש
גמר סחיטה שנאסרת
ממנו
קודם קא מקשי ' והא איכא צדדין בנקיבת ריאה אחר שחיטת הקנה ונקבו מעים אחר שחיט׳הושט השחיטה ומולחו יפה יפה ומדיחויפה
0א" לכ מאי
והרי אינן נכוין אלא כנגד מה שנשחט
יפה וממתין לה עד שתצא נפש׳ ואוכלו
ואי? דעת א" ^ הר״ א' ש ^ ק :
1
שחם
אלא שמע מינה כדכתיכנא :
חתר מהבהמה לאחר שנשחטה כראוי ועודנ׳מפרכס׳אחד גוי ואחד ישראל מותריםבו י
ר?
כקנה וניקכ׳הריאה -קודס שסחט הושט
ץיס יא ":״״:ם :
״ י ״ * 1אסור יצאוכלה בעודנה חיה אבי! ייאחר שמתה ף' ;
וניקבובנימעי׳אע״פ
או ששחט הושט
הריאה תלויס כקנה וכו ' כפרק מותר לאוכלה להאכילה לנוי ומותר להאכיל בגימעי' לגויכלנפש  .וממתין״לה עדשמצי)נפשה
שחיי ( דף לב ) אמר ר״ל שחט את שנפסל בשחיטה הרי זו נבלה וכל שנשחט כראוי ודבר אח גורםדאמיינן כפרק ד׳ מיתות מניןשאסור
הסוחט
לה ליפסל הרי זו טרפה נשברה מפרקת ורוב כשר עמה נבלה • לאכול מן הבהמה קודס שתצאנפשה
לקכהואח״כ ניקבה הריאה כשרה :
ת״ל לא תאכלו על הדס  :בל שנפסלה
ן
אמר רבא לא אמר ר״ל אלא בריאה
בשחיטתה הרי זה נבילה וכל
הואיל וחיי ריאה תלויים בקנה אבל
כראוי ודבר אחר גורס לה לספסל הרי
בבני מעיס לא ופרש״י אבל בבני מעי׳
לא אס ניקבו בני מעיס כין קנה לושט  011 ^ 1 113חיה ועוף צריך לכסות דמו אל שנא צקזה טריפה משנה סס ( דףלב) ומה
עתהלי׳שהיו מזומנין בידו • ומברךשכתב נשברה מפרקת ותב בשרעמס
אחר שחיטת הקנה טריפה דחיות א
דמי מעיס לאו בקנס תליא אלא בושט בא״י אמ״ה אק״בוע לכסוי דם בעפר וכתב בה״ג שמכס ׳ואח״ כ נבילה מימרא דזעירי כפ קמאדחולין
וכ״כ הרשב״א אבל בשאר בני מעיס לא
עובר(דף ב) ותמיהא לי למה הוצרךלכתוב
מברך אע״ג יכל המצות מכרך ^יהל
סי זו היא נבלה ואי זו היא טרפהכיון
לעשיית*
פי׳כסססט את הקנה אבל סחט את
ששתיהן אסורות ואין ביניהם אלא שזו
י
הוסט הוי איפכא דהתס לימאר״ל
מטמאה וזו אינה מטמאה  .ורבינו לא בא לכתוב דיני טומא׳וטהרה אלא דיני
דניקבו שאר כני מפיס כשרה הואיל וחיי כני מעיס תלויים בוסט אכל ריאה
איסור והיתר ועוד יש לתמוה דהא מסברה מפרקת ורוב ב -סר עמה היא אחת
לאעכ״ל מתקיף לה ר׳ זירא מאחר שנולדו בה סימנים טרפות התרתה מה
משסה נבילות מחיים דמייתי בפ״ק דחולין וכיון שכתבה לזו כאן למהאל
לי בריאה מה לי כבכי מעיס והדר ביה ר זירא דבעי רבי וירא ניקבו כני מעיס
כתבם כולם ג"כ כאן :־
כץ סימן לסימן מהו לטהרה מידי כבילה ע״כ לא איכעי ' ליה אלא לטהרה מידי.
השוחט חיה ועוף צריך לכסות דמו לא שנא צדן עתה אל שנא היו
נבילה אבל באכילה אסורה א״ל בי אחא כר רב לרכינא דלמא לעולם לא הדר
כח
מזומנין בידו ריש פרק כיסוי הדס ( דף פג ) נוהג כארץ
כיה ור׳זירא לדבריו דרבא קאמר וליה ^ל <ס"ל • ופרס״י התרתה דס״לכיון
ובחוצה לארץ כו׳במזומן וכשאינו מזומן • ובגמרא הנו רבנן אסר יצוד אין לי
דמקצת אסתחיט תו לא מיטרפא דאין סריפאלחצי חיות דלא ס״ל לרבי זירא
אלא אשר יצוד צודין ופומדין מאליהן כגון אווזים ותרנגולים מדן ת״ל ציד
 1טעמא מסוס דכיון דאשתחיט קנה ריאה כמאן דמנחא בדיקולא דמיא והדר
מכל מקום אס כן מה תלמוד לומר אשר יצוד למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל
כיה רבי זירא מהאי טעמא ואודי דטעמא משוס דכמנחא בדיקולא דמיא וא״כ
אדס כשר אלא בהזמנה זו ופירס״י אלא בהזמנה הזאת כאילו הוא צד שאינה
כבני מעיס מיטרפא שהרי הושט עדין קייס ומנ״ל דהדר מדבפי ר ' זירא ניקבו
ומברך אסר קדשנו במצותיר
מזומנת לו כלומר לא יאכל בשר תדיר :
כני מעיה כין סימן לסימן לאחר שחיטת הקנה דהוא לעולם ראשון מהו לטהר
וכתב כה״ג שמכסה ואחר כך מברך אע״ג דכל
מידי נבילה ומדבעיא מהו לטהרה מידי נבילה מכלל דפשיטא ליה דאיטרפא וצונו על כסוי דס בעפר :
המצות מברך עליסס פוכר לעשייתן וכר׳ דבריס אלו כתבם היסכ״א■ בת״ס
כנקיבה דביני ביני דילמא לעולם לא הדר ביה ופסיטא ליה לר זירא דכאכילה
וכתב שכן מצא להרמ״בן והרא״ס כתכס בפרק כיסוי הדכווכתב עליה ' והעולם
סריא דאין טריפה לחצי חיות והא דכעי ר זירא לענין טומאה לדבריו דרכא
ולפי סטה זו אליבא דרב אחא בר לא נהגו כך • מסוס דחסבי כיסוי מצוהכפט עצמה .וכךכתב .הרמב״ס בפרק
דאמר לא אר״ל אלא בבני מעיס עכ״ל :
יעקב דאמי ודלמא לעולם לא הדר כיה אפילו כיקבו כני מעיס כשרהוכי"ש י״ד חייב אדס לברך קודס שיכסה * .:
<״־״־ * *מכינקטי' דלאנרבינו:רי (ח©4
מק
ביה הא מיהא כי איכקיב ריאה מכשר וכיון  1כוי שהוא ספק חיה וכלאים־י ^
שהסכים• צדנלינה ,.נ ::
ניקבה הריאה ואליבא דמד הדר
י־ ו
מהבהמה וחיה צריך לכסות .דמן כפרק,
דליכא מאן דפליג אי״ל בשחט הקנה וניקבה הריאה פסקיכן הלכתא כותיה
כיסוי הדס ( סס ) תכן נוהג ככוי ׳מפני שהוא ספקי •• ובפרק אותו ואת מר
וס״ה דהלכה מתיה בפחט הושט וניקכו כני מעי׳דכשרה וכןדעת כעל העיטור
(דף עט ) תניא^ בוחהכבא מן; התיש ומךהצכיה רבי יוסי אומר כוי ברי׳ בפני
וכת' דהכי שדיו ממתיכתא אכל הפו ' גורסים והדר כיה ר' זירא מדכעקכלומ'
ורביד כתב
עצמההיאיולרדהכריעוכה חכמים אס מיךחיה אס מין בהמה
חזר כו מהבעיא וה״פ מדפריך לרכא מה לי בריאה מה לי ככני מעיס שככל
שייך למיבעי ניקכו־ דכין כזס ובין בזה חייב לכסות ־ג וכן כתב סרמב׳ס בפרק,י״ד מהלכות סחיטה׳
מקום יש להתיר ש״מ דפבר דאין טרפות לחצי חיות ולא
תחלה; והטעם; מבואר דתרוייהוככלל מפני שהוא ספק ,הס  :ומ״ש אבל אין לכרך
כני מעיס בין סימן לסימן ומתחלה מיבפי ליה ניקבו אפי׳כשחט הושט
עליה׳וכו ' • ז״ל הר׳אש בריש פ׳סנזכ׳מצאתיכתוב בשם ה׳ ריוכהשצריךלכרך
דהוי פסיסא דיס טרפות לחצי חיות ומסכי לעולם לא חזר כו מן הכעיא.
אסר־סחיטת :על כסוי הדס ככוי  -וראייתו מדאמריכן כעכמה מדליקין דאין מברכיך על-
ואליבא דרבא שהתיר בריאה פריך כיון דשרי כניקבה הריאה
הדמאיימפד שהוא ספק דדבריהס מסמעהא ספיקא דאוריתא מברכיך עליו
הקנס זה א״א אלא מטפס שאין טרסות לחצי חיות א״ב גס בבני' מעיס תתיר•
וכויספיקאדאוריתאהואדשמא הוא חיה ואינה׳ ראיה דה״ע מצוה־שתקגד
וליה לא ס״ל לא בבני מעיס ולא בריאה דלית ליה דר״ל ולפי סטה זו׳ כיון דלרב
■ סהזקיקו חכמים לקונה מעה לעערימיספק
יעקב ר' זירא פליג אר״ל ורכא כמי אפשרידמערש דברי• ר״ל הוא וליה" חכמים לעשות מספק כגון דמאי
■ תקנות חכמים ,וכונו מדכתיילא:,
בפ״זמה״ש • רבן א״צ לברךעליו • ואע״פ שאנרמברכין ,על שאר
לא ס״ל לא ק״ל כ ר"ל וכן פסק הר״אס • וכן פסקיהרמב׳׳ס
מסו׳הכא לא תקנו אלא מספק ואין מבדכקיעליו • ולא סייךלדקךקי משם■ הא
דעת הרי״ף שהשמיט להא דר״ל  :והרש״כא כת״הססקהילדר^ל וכדברי ססה*
כך כתב ויס מגדולי המורים־ שהורה דכל' שנטרפה׳ ספיק דאוריית׳מבדכיןעליה כי לא בא להוצי׳אלא שאר תקנות :הנמי׳שמכרביף
יאסונה סכתכפי ואסר
עליה׳אבלמצוהשאד מצווה לעסו׳מספלןכיוןדברכו ' איכסימע  :בו ) טובישיעסה.
קריאה או כני מעיס בין סימן לסימן טריפה ואפילו שספאת הקנה ונטרפה
המצוהיולא יברךש -לא יעבור־ פל לאתסא * וכ״כ הרמכ״פ׳כפ! י״דימה״ס^ עכ
לייאה אושסחט את הושט וכיקכוככי מעיה סריפהוראוי לחוש לדבייהס עד
וכתכפבעלימגדל עוז,
והרמכ״ס האריך בזה בתשובתו סכת׳לתכמי לוכי״ל' -
לאן לשוני  :ולענין הלכה כיון דהר״יף והרמכ״ס והרא״ש מסכימים לדעת.
כסוף סלכו׳מילה♦ והיאב׳ דבהשגות פס סוב ' כדעפ^ה״רייונה־ והר״ן בפ׳במה
אחת הכי נקיטינן וכל שכן שגס הרסב״א כתב שראוי לחוש לדבריהם :
מדליקיןכתגסעס לשתיהסברו ודעת רכיערהאיי־כדעהרמב״ס והרא-׳ש וכן
׳  0חתך מהבהמה לאחר שנסחטה כראוי ועודנה מפרכסת אסורלאכלה
דעלגפרי״ף םהניא,דבריו בפר״א דמילה :וג! וףדרבינו ס  6יי* יוסרי*ף והרעל*
נפודנה פיה אבל לאחר שמתה עותר לאכלה ולהאכילה לגוי־
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שנסחטה
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הלכות

דם
בה (א) ׳נ

ה^ ה ,

שחיטת ין ;ריי׳ו והדא״ש י*שצ~ ימ\ שנאלכוץ* הפי צקיסי ' :
ומ׳ש ואין סוחטין
■ כוי בי״ט מפני ס £יטה על מס סישסוט וכיו ' בסי׳י״ס וכבי בייאדתיחהיססכארוכה :
כחס
השוחט כ׳י פ־ זילי :שהוא
■ סעק־וא© שחטו אין מכסץ את
דמו
מסנ׳בפ׳כיסוי
הדס
(
דף
פג ) ומ״ש ? מרדכי סכפו׳בסעראבי׳׳ה שאסור לספר כין ברכ׳שחיט׳לברכת כיסוי ובסי©*
גופיל בצ״א יפזר
וגלללה׳אנז
'
יישומו
ניכריכסה
׳
ז״ל
הרי׳יאשסס
לאסנעאר
מן
הדס
עדהלילה
התרומה
ספירוכת־
'
עוד
שמצא
ראכי״הבתשו
'
הגאוני דמי שכיסה■ והזירולא
עפר הרנה קולס
יצסה
ומפרש
רבי׳דהיינו
דוקא
בשרישומן
ניכר
מדתכי׳בנרית
■
השוחט
ונבלע
בירך
אסור
לו
לאכול
משחיטתו אכל■ לאחרים
■ מיתר והוא חייב׳מלקות פכ״ל
השחיטה נ-י
חיה הזא ספק דס בקרקע חייב -לכסות ואוקימנא
ואין לדפריס אלו עיקר כגמרא  :ובספר•
י״־יו
כשרישומו מכר וכ״כ -הרש״בא בת״ה
לכ -ש/ת -לח! משפ־־,
אויח׳חייס הביא ראיה מהגמרא שאין
לעשייתןה׳ימ כתחילת המצו׳אבל זו סיום מצוה היא -ובאמצ?
<נלי נהוניח נפשו ופשוט
■ היא  ■:ושיש ואין יכולים
לקבל
כיסוי הדס מעל את■ הבשר מלאכול ;
פצזגתיישתזע• הדס כהלי לנסותו בלילה שאיןסוחטין מצו אין ראוי לכרך הילל מברך עלהשחיט׳׳קור׳התחהתיהפצו׳
מך^
השוחט ונבלע דס כקרק אס יישומו1
ער!; ג/דס-סנן׳פל לתוך הכלי כ״כ הרא״ש שס ופשוטהוא־י■ ועל הכיסוי אח׳ גמרהמצי׳וכת־א״א הר״אש ז׳יל ולא גתו כן וכוי
ניכר חייב לכסות ונו בפרק כיסוי הדס
כדישי!כל לעשוע
בופ״ילו׳ שהוא ספק חיה וכלאי׳הכא מבהמיוהיה צריך לכסות דמן אכל
י,נשוי כתבהאגור סוד הברשקורי'
(דף פז ) תניא הסוח ונבלע דס בקרקע
גו כ?• על
רבותינו הגאונים נמנו עליו שמהסי '־ אין לברך
ע^זל־
עליה׳מפני שהוא ספק ובעל העימוד כתג שמכרכין חייב לכסות ואוקימנא כשרישומו ניכר'
(נ ) :זי.ש[,הרשנ״א' דמוולא־ איפסיטיא אס חיה היא אס עליהם ולא נהיר׳לא״א חדא״ש ז״ל ואין שוחטין כוי בי״ט מפני
כסהו המח פטור מלכסו חזר ונתגל׳
!"י ׳־גר׳ך דאשזד בהמה עכ״ל ובהגיה׳כתב׳ אמת
■ הוא כי
שהו׳ספק ,ואס שחטו אין מכסי׳את רמו וכליל' אם רישומו גיל חייב לכסות מסנה סס ( דף סס ) כסהו
נשכיןששחע הערוך פיר כןבערךשר' א3ל ר ' ישעיה
יכסנו ואין יכולי׳לקכל הדם ככלי׳ לכסותו בלילה שאין שוחטי׳ הרוח חייב לכסו' ובגמר' אמ רכה בב״ת
נ< שיזא יפ ^<1
׳צעש<) נסכי! האחרון .כתהיהבופ״ילוסו׳מריא ולפי לתורהכלי׳כיצד מכסי׳נותן אפר תיחוח למט׳ואפ׳תיחדח למעל' א ' ר יוחנן לא שנו אלא שחזר ונתגלה
7
<זשי.
5ל £זד 'גיה-ש( ם לגר פירושו אין לספוקי בחיה וכן המנהג וכת׳כעל העיטו׳שצרי׳להזמיגו למטה לשם כיסוי וא״אהרא״ש אבל לא חזר ונפגל׳פטו׳מלכסו ' :ופרע!
סילא לכסות דמו פכ״ל:
כיצד מכסיך
כסהו עצמו וחזר ונתגלה אח" כ פעור
זשיל דמיירי כאן נ 1תן .עכיד תיחוח למטה ועפר תיחוח־ ז״ל כת׳איןצריך ליתננו לשם כיסוי אלא אם מצא עפר תיהיה
גסכין ח' שאיגו
מלכסות סס כמשנה  :דם שנתערב
סיחט נ! אז גקמא׳ למעל ' בר״פ כיסוי הדם ( סס )א״ר זירא ושחט לתוכו שפיר דמי ומכס' כיח ב או בסכין וא ככלי אח׳אבל
,
,
/ז
שלשכין .ששזחט ני השוחט צריך שיתן עפר למטה שנאמר לא בדגלו שהו׳דרך כזיון ומראה שהמצו׳מחות עליי
שחטי ^בי ^^יס
ירו׳׳ 1זכ ^^
מהגין כל
רשמזעים שראיתי וכסהו כעפר עפר לא ראמ ' אלא בעפדי היה עפר למט׳צריך לגרו׳הרם וליתנו בעפר תיחוח ולכסות עפר
•
חילוק בין אס״ענפל דס^ בתוך"4מיסי ^
אר
פמרשיןנקע׳שכין ופיר רש 'י עפר למטה עפר תייחוח ולא תיחוח עליו שחט ולא כילודאהויאח׳חייב לכסו׳ שמצות כיסוי
מיס לתוך דס לעולם כשיש בו מראית
ששוחטים:
על גבי קרקע קשה וכסהו עפר משמע היא כשארמצו׳עשהישכל ישראל חייביןבהסאלא שהשוחט דס חייב לכסות אע״פ שנדחס מכיסוי
דלא
בפי׳עפר
(ו) 1ג?
אלא
׳
גהן׳מיימי,ן
בכיסוי
בעפ׳משמע
וכולי
סם
מייתי מתני ' דמיתניא גבי
קוד׳לכל אדם הילכ׳אםקדמו׳אח׳וכיס׳חיי' ליתץ לו י׳זהובי׳ שכר
עיידלשלכז׳שחיטה
כולו
עטוף
בספר
תיחוח
וכתבו
סתו'
ברכה שביטל פמצו אלא שאין גובי׳אותו בזמןג הזה  :שחט ק׳ קדשיס דס שנתערב במיס אס יש בר
מיחא<זרזאיןשלא
מראית דס כס א״ר חייא כר אבא א״ר
ט! נ יגשה
עכ׳ל:וכיין עפרישלמעל׳מצוהסיתץ הוא אפל עפר חיו׳אוק׳עופו׳אוששח׳חיה ועוף במקו׳אחד כיסוי א׳לכולן וככר
לפיישז
סלמטה
אין
צריךסיתןהוא
אס
יש
ספר
יוחנן
ל״סאלא שנפלו מיס לתוך דם
כתכתילמעלתשאם סח בנתי׳ שמכסה ומכרך עליהם על רם
ל( ) זאפש׳דוהגה׳
הרי
הוא
כאילו
נתן
הוא
את
העפר
והאי
שחיט׳ששחט ויברך ברכת השודט׳על מה שישהו' ולא יברך על אבל נפל דם לתוך מיס ראשון ראשון
חיי׳לא מיידיששחט
הנבילה על הדס דאמרינן בפ״ב שהיה מזמן כלהבקעה'
בטל א״ר ספא ולעכין כיסוי אינו קאין
כיסוי
רמה
השוחט,ונבלע
דם
כקרק׳אם רישומו ניכר חיי' לכסות
הכשירה מחש זלכן לשחוט בה היינו 3מקוס שהיה קרקע ואם לאו פטיר מלכסו׳כסהו הרוח פטור מלכסו׳הזר ונתגלהחיי' דיחוי אצל מצותופירס רס״יאינוכן
איי 5לכסות הדם קשה סיס חופר מסוס דב׳עיצןי עפר
שאפי ' כסל דס לתוך מיס חייב לכסוי4
הראשון יקמיל} תיחוח ומיסו לעיל פי׳בקונדריס סהי '■ לכסות כסהו עצמו וחזר ונתגלה אח״כ פטור מלכסו' רם שנתער׳
סאע״ס שבטל ונדחה ראשון ראשון
אע׳נלשת׳הנבילה
נאחלונה אפ'׳ :מזמינו כפה לכך עכ״ל והרא״ס סס כמים אם יש בו מראית דם חיי׳לכסות אין כו מראית דם פטור אפילו ? כי כשהלך ורכה עד שנהפכה
בס״פ
הפיה״כת׳כדברי
התו׳וסבר׳כפל
מראית המיס לדס חזי דס הבטל מסורי־
מלכסות ואין חילוק בין אם נפל דם כתוך מים או מים לתוך רם
חיי־ב לכסות ילא
וייגןדדם העיטור היא כפירש׳״י :׳ וס״ש ומנסה לעולם כשיש בו מראית םד חיי׳לכסו׳אע״פ
א-
שנרח מכיסוי כשלא וחשוב דס ולא אמריק הואיל ונדחס.
הצנילה כשה
דם כידו או בסכין אויבכליאחי אבל לא היה כו מראי׳רם כשחזר למרא׳ םד חיי׳לכסו׳נתערב ביק אדום ידחה שאין תורת דיחוי אצל מצית ♦
הכשירה תפתחא
ברגלו מהוא דרך כזיון וכו׳ בריתא סס או כדם כהמ׳רואין היין ודם הבהמה כאילו הו׳מים ואלו נתערב ומ״שכתער ביין אדו׳או בדסבהמי*
רואי׳היין ודס הבהמ כאלו הואמי׳וכר^
(דף׳ פו ) ז& חס ולא היה עפר למטה במים כשיעו׳יין הזה והיה בו מראי׳רם חייב לכסות  :כתב כעל
צריך לגמר הדס וליתנו בעפ תיחוח העיטו׳מאן דשחט ציפר׳או חיות׳ושחט כהמה עלה פטו׳מלכסות משנ׳היא סס  :כתב בעל העיטו׳מאן
דשחס ציפי או חיותא ושמט 3המ ' עלם
ילכסו' עפר תיחוח עליו נר׳ שלמד ןכ
בהמה
פטור מלכסובהמ׳ואחכ חיהחיי׳לכסו*
מדאערינן בר״פ כיסוי הדס ( דף פג)
אהא דתנן .דאין כיסוי הדס נוהג במוקדשים דטעמא משוס דלמטה לא אין ספסרבינולא עיין לכק ' דיןזה בגמ׳דא״כ לא היה כותבו בשס בעל סעיטו'
דהאבריפא שלימה ר״ס כיסוי הדס
ופרס״יסחטחיהואח״כ בהמה פטור
איפס ' לתת עפר משוס דאי מבטל ליה הוה ניס מוסיף אכנין ואי לא מבט ליה
?זרי חציצה ופריך ולגרמה ולכסיים מי לא תנן דס הניתז ושעל הסכין חייב מלכסות שהרי דס בהמה למעלה ומה יכסה ויש לתמוה פל מה שכתבו הגהות
לכסות אלמא דגמי ומכסה ליה ה״נ נגמר ונכסי ליה ומשני אייבקדשי• מיימון בפרק י״ב מה ' סחיטה בסס מהר״ס שאס שחט תרנגול' כסר 'ושוב שחם־
מזבח ה״כ וכו' • אא״כ מצאתי לסרשב״א בת״ה סכת' דין זה ולמדו ממקום זה
ונתנבלה בידו חייב לכסו׳עכ״ל  :ואיפפר דדם תרנגולת קליל ואינו מכסה כל
שכתבתי ויש לתמוה על ככלבו סכת' בשם ר״מ ב״ר נתן דכי אמיי׳דדס הניתז דס שלמטה ואע״ג דדם שלמטה כמי י קליל  :דם הניתז ושעל הסכין אס אין
וסמל הסכין חייב לכסות אינו צריך לגררו מסס אלא מכסהו כמקומו • ושמא פס לס אחר חיי׳לכסותו וכולי משכה ( גס זה שס ) ויס הניתז ושעל הסכין חייב
סממו מסו© דאמרי ' בגמרא דמוקדשין פסירי מכיסוי משו׳דכתיב ושפך וכיס' לכסות א״ר יהודה אימתי בזמןסאין סס דס אלא הוא אבל אס יש סס דס סלא
שאיצוימחוסר אלא שפיכה וכיסוי יצא זה שמחוסר ספי־כ גרירה וכיסוי ומשמע הוא פטור מלכסו׳ובגמר ת״ר דמו וכיסהו מלמד מדס הניתז ושעל הסכין חייב
ליה דבהכי אידחי ליה ההי׳דאמרי׳דדס הניתז ופעל הסכין חיי ' לכסו׳ואי מהא
לכסות א״ר יהודה אימתי בזמן שאין סם דם אלא הוא אכל אס יש דס שלא הוא
לא איריא סכ ^ רכתבו התו ' והרסב״א דמוקדשי ' שאני שלעולם הוא מחוס׳ פטור מלכסו תניא אידך דס הניתז ושעל אגפיי כלומר סל כותלי בית השחיט ,
גרירה :
שחט ולא כיסה וראהו אחר חייב לשסות וכו׳ משנה סס ( דף פז) חייב לכסות רכן שממון בן גמליאל אומר במה דבריס אמורים בזמן שלא כסס
ומייתי לה בברית
בגממדכתי׳בכייסוי ואומר לבני ישרא׳אזהר לכל בני יסראל :דס הנפש אבל אס כיסה דס הנפש פטור מלכסות במאי קמיפלגי רבנן סכרי
וגד׳ש אלא שהשוחט קודם לכל אדם הילכך אס־ קדמואחר וכיסה חייב לינתן דמו כל דמו ור״י סבר דמו ואפי ' מקצת דמו ורסב׳ג סבר דמו המיוחד ופית*
לו י ' זהובים סכר כרכה שניטל למפרסם תניא אידך ושפך וכיסה מי ששפך רס״י ג ' מחלוקת הן רבנן סברי כוליה בעי כיסוי ולר״י אפי׳דס הנפש לא בעי
יכסה מעסה באחד שסחט וקדס חבירר וכיסה וחייבו ר״ג ליתן לו■ י ' זהוכיס כיסוי אלא מקצתו כדקתני דדס הניתז פטור מלכסות ואפי ' הוא דם הנפש
איבפיא להוישכרימצוהאו סכר ברכהאו & יקנא סכר ברכה הס וזהו סכת' רבי" ובלב׳סיהא סס דס אחר ולרבן גמליא דס הנפש כוליהבעי כיסוי פכ ' למכתבו
שכר ברכה שביטל ממנו וז״ל הרמב״ס בס' 1מהלכות חובל מי שסח ' חיה אר עוף־
התוספות והרא״ש דלפי גירש ' זו ר״י בין במתניתין בין בבריתא לפרש דברי
ונא-איחר וכיסה הדס שלא מדעת הסוחט חייב ליתן• כמו שיראו־ הדיינים ויש מי תנא קמא אתא -וכדקיימא לן כל מקוס שאמר ר' יהודה אימתי אינו אלא לפרש
שהורה שהוא נותן קנס קצוב והוא י' זהוביס וכתב ה״ה דעות אלו שכתב הרב והא דאמרי רבנן סכרי כל דמו כיינו תנא קמא דרשב״ג ויש נסחאו סכתו׳בהס
לס הוא דבי קצוב ארלמראית העין סברות הס כתוכו ' כהלכו׳והיי״ף הכריע ת״ר וכסהו מלמד סכל דמוחיי׳לכסות אמר ר״י אימתי בזמן שאיןסס דם אלא
שהוא דכרקצוכעכ״לוכן דעת סרא״ש בפרקיכיסוי הדס וכסהחופל סהו׳ דבר הוא וכילי ולפי נירפא זו ס״ק די ' יהודה סכר דמו כל דמו משמע ור יהודה
?ןצוב  :רמ״ש אלא סאיןגוכין אותו בזקה זה כ* כ ה״ה בפר׳הנז׳בשסהרסב״א לא בא לפרס אלא לחלוק • וכת ' הר״ן בשה הח״ה דכיון דר ' יהודה דבריתא
וז׳ל ומ״מ לא מגבי׳ לה כבכלידהאיאמריק לעיל דלא עבדינן סליסותייהו בכל לחלוק הוא מסתמא אימתי דמתניתין כמי לחלוק ואע״ג דקיימא לן אימתי
מידי דלא חסרי׳ממונא׳ אכל אייתפס לא מפקינן מיני ' וכנר ביאר רבינודיכיס לפרס סני מילי היכא דלא מוכח דהוי לחלוק אבל הכא מוכחא מילתא ולפי זה
אלופ׳ה מהלכות סנהדריןיפכ״ל וכ״כהר״ן בסרק כיסוי הדסוז״ל מיהו פכסיו־ הלכה כת״ק דר׳יהודהואפילו לפי גירסא זו כתבו,התו ' והר׳ן דמהא לא איריא
אין מיץ דין זה דלי׳ביה חסרון :כייס׳ ולא מג־כי׳להו כבבל וזה סכת׳הרי״ף לומר דע״כלא אמרי׳דאימתי לפרס אלא
במשנ׳אבללאבברית׳סילכ׳לענין הלכ׳לאו
דאי תפס לא מסקינן מיניה סכךהדין :בכל דייני הקנסות כדאיתא בס״ס אלו שבקי׳ת״ק דמתני׳משוס ת״ק דברית אלא קי״ל כת״ק דמתני׳וכדפרי^ ר' יהוד׳■
געיות ובסוף■ פ״ק דנ״ק עכ״ל  :שחט ק׳ חיות• אויעופות או ששחט חיה ועוף אליביה וכן דעת הרי״ף וכ״פ הרמ״בס כפי
׳> ד מל״ס וכך פסקו סמ״ג וס״מק
 3 .מקוס אחד כיסוי א׳לכולס משנה בפרק כיסוי הדס־ ( דף סו ) ואפ״ג דפליג יי ולזה הסכיי ' הירסב״א בתורת הכית• יכך הס דברי רבי ' ■:
וס״ש לפיכך אי^
יהודה ואמר שחט חיה יכהה ואח״כ יסחוט את העוף ליית הלסתא אלא כת״ק; צריך למצותעד שיצא .כל הדס כ״כ בכלבו -בסס בסל העיטור ופשוט הוא;,
וכתב
ומ״ש נבר כתבתי למעלה שאם סח ממיס שמכסה ומברן וכו׳ויברן ברמ4
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כיסוי סדסידף פד ) דרש רב עעהשוס-
הישגי׳נשסמהרי׳ס
שםכי בעינן שיהא מגדל צמתי׳ דוק העידי־
חייבלפפו׳רםהטתזושעלהפפיז אם אייל?1
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לחולה בשב חייב לכסו׳יאמר להררבא בהמהיואח״ב להיה
_
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לימדתם לה לסמעוס לאמורי?׳ מיניה
וקי״ל כרבם וצ'פ כל הפוסקים • וכתב
יז
, ,
הרש 'בא כת״םובדקר נעיץ הואומשוס כל הרם השוהט לחולה בשב׳ ל! א יכסה אפי׳ אם יש לו דהר נעוץ
הכיהוהס״ל צרב עינא דכיוןדסוסט וגלידה אס רישימרניכר־יכסנו כלהשוחט אפי׳א״צ לו לאוכלו
ברסית מותר לכסו' וה״ל כשוחט בי׳ס
"״" ,
שוחט אלא מפני הרם שצריך לו הייב למותי כיצד יעשה לס !ויי.יי ־! פ׳ומיביי יב!01׳נשתלחו'
בדקר ומכסה דאילו בסאץלו׳ ואינו
שסופר
או מעקר שלא חייבה תורה ככיסוי אלא כעווחטשחיטה גי!וה דס״ג יומ׳ינא האי3ויכ!ז דפני5ו
בכי הא לא הוס אמר רב נוחר
הטרפה או השוחט ונתנבלה בידו פטור כלו׳די״נ -ב״ר חסדאמסס״ל.ד לא פליגי׳ אשיש יע פה א׳
לקר נעוץ
ולא הראוי הילכך השוחט
■ סבת עשה
עינא ומכסה דהוה ליה
עפיא״ג
ב״הרבגןמלי׳דרסב״ג דאינהו נמימודודכל ע״אשל
נמיאיכא■ ולא מלכסות לפי׳צריך לפרוקהסימני׳והפכין קודם הכיסוי וכת'
ממשה וחיוב סקילה
ש*יאל*
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שנגומי
ימן
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ומסתבר׳ ,סאיט מגדל צמחים לזין[ מכס
אתי עסה לכיסוי ודחי ליה ואפילו הכי השוח׳חיה לא יכס׳עד שיבדוק תא הריאה שדלככהמ׳
אם ישתכח סירבה דתליא בבדיקה בנון סביג׳ דחליש פומי׳רלא ליה רכא דהא כורכא דודאי הליני ביה יליי "י׳ל זק
ס
/
יל
לי
. 11
קממד רבא דליתיה מדתניא בבריתא
דכיסוי אינודוחה שבת והיכיידמי כגון
דשקיט לחולה עכ״ל' וכ* כ הר״ן וכתב
קסינסרד ונלז ת כ
/
/
י
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דאע ג דלא• מיתסר אלא מדרבנן אינו
•י יי *
׳׳
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ד*י *< ••
.־כ! יי*״יוי>׳
מכסה לפי־ שרצו חכמים• לעסות היכר שיהיה לר עפד ילכסר׳ העווחט חיהועוףוי!
יפל־״ייייי־משע־יון״גסא ד״״״־ייו״י
איצאמהןדםמותרין 1וי) ץל נעה■סחו ולפי שיהוו לא■ קי ^
י
״ , 1״ ייזי> יית _<
״<
היום הוא שאסור בשחיט ולפיכך לא
אלא בעמרוכל הדברים שהזרעים הנזרעים בהם כרשב״ג דאמ׳דכר שאינו מגדל צמחיס נדקינ-ן נסנינלו
רצו להתיר אלא מה שהוא צרכו של איןמכסין
עזיז׳וקאמר
בכלל עפר ואם אינן מצמיחים םא נקראים עפר אץ מכסין בו דסליגי ר מ יעליה וב״כ דחליש
מצמיחין .םה
ו $ם נסרך אוחא
קולה בלבד דהיינו שחיטה וכת הכלבו
י
■
הזניימגךל ג״־״־יייק״ז
שכתב הר״ס בספר המאורות שאס היה
דעתהרסב א כסערי'ישנים (אין
לו אפר מוכן לכ-סו' בו צואה יש לכסות
׳מנדל צמחים  :יפקדנאלע<י;
אותו הדס אפי׳כשבת פכ״ל • ואיפסר
ובנעור׳של פשתן דקה ובנפור׳שלחרשי׳ ובאוכלי׳ אבל הרא״שכתדרש״בגמפ ׳דכר ית״<ןהלי! ! נע״הסיייו
דבהא מודו הרש״באוהר״ן כיון שאין ובזהב שחוק
פרקתא:לג
* י? 0מוכח כלפיזה
אפר' זה אסורכטלטול  :ומ״שרבי׳ או בגדים שרופים דע שנעשו עפר ובשיחוד ובכחול ובנקרת ילי* סל יג יכ״כהתוספת,
אם כפה עליו כלי או כסהו באבנים אין זה כסוי בגמר דכל הני דתלןססי׳כמתני׳סשיבי7אצי .ייהביז
וכלילה אסרסומו ניכר יכסנו כ״כ הפסולי׳ אבל
ולהיזמיד
להטיין>
ובחול הנסשהיוצ׳צרי׳ ^כותש י^ א מנדלצמחי • ולעגין מס מהקמה כר״ך
הרי״ףוהרמ״כס והר״אשז״ל ופשוס לפיכך אין מכסין בזבל הגס
מדינת
חייג .נכסיי י
כשלהי
מבזה׳שחוק וכתב -על מגיס זו י ל׳ דדכר60י (:עמר מ"
הוא • כל הסוחט אפי׳א״צ לולאוכלו בקמח וסובין ומורסיולאבשחיק׳ מתכןת
5ס ימ״ש עי׳ שס ה( ^)ל
כמו ה
עמר
23ן ןזןזרין ן1ןי פ ך ומכסי ן כ החשיבו סכמו
ואיל סוחט אלא מפני הדס שצריך לו הרש״בא בדי׳א שלא נשרפו אבלגשר
משלן
וקיאווסולן גרו
דהוי עפר
מ״י".
* 1מדיף ממידי
 ,יע
ך׳
,
קייבלכסותו כ-יצד יעס׳נוסר או
מעקר כעפרן אי] מכסין בעפר המרב כתב ב״= "  #ףאי 1מ? סק * *  199סט עפר שאינו מצמיחמעיקדד
בריתאשכו ומ״ש פלא חייבה תורה
רברשישבוליחלוחיתמיםכגוןמתונתאכתובספריהרחזקיהו אע״פסמגדל צמחים כגוןאיץ מליח׳
בכיסויי׳ אלא השוחט שחיטה כראויה
ז״ל מי ששפך יכסה ואם ראחואחר שלא כסה חייב לכסו' ובמה כיון שהוא עפר והוא גתש כ כ אין
פילכך השוחט הטריפה או הסוחט
סם ששפך יכס׳שלא יכס׳ברנלו שלא יהא המצות בזויו׳עליו ואם זה מכסין בו וכן גפיי׳ ימלאומתון•דברי•
ונתנבלה בידו פטור מלכסות מסנה
טריפה ר ' מ רצה לכסות וקדם אדם אחר וכסה חייב ליתן לו י׳ זהובים ומיהוהד& ״כא בת״ה ומדברי הרא״סורכיצו
( דף פח ) הסוחט ונמצאת
נחמ׳ןב־ר
מחייב וחכמים פוסריס וכנמ א״ר חייא אם עמר אחד לקרות בתורה ועומד אחר תחתיו אין לחייבו הי׳ייוחס יש ללמוד קולפיןה ר3
רבחסד׳באלפרש דבריישב -׳ג דבר
חייביםןן -
זהובים רבקריאיכולם
בר אבא איר ייוחנן ראה ׳ר דבריולש
שהוא מגדל צמחים מכסים בו דהיינו
י
ר׳׳ס דאמ׳סחיטה שאיכה ראוי׳לא סמה
סס השוחט ונמנכלה בידו דוק בזורעק נו ומצמיח שלזה קור׳מגדל צמחי׳אבל אס זורעי׳בו ואינו מצמיח
שיסיט׳ ככיסוי הדס ושנאו כלשון חכמים ושנינו עוד
לפיכך צריך לבדוק הסימנים אע״ס שכשמשימיס בו צמחים הוא מגדלם אין מכתין בו ולזה קורא אינו מגדל
הנוחר והמעקר פטור מלכסות  :ומ׳ש רביט
צמחי ' ׳יוכךהסדבר< ר 3ימ  :ומ ' ש לפיכך מכסין בזבל דק ובחול דק וכו׳שם
־והסכין קודם הכיסוי דברי טעם הס סלא יבא לידיברכה לבטלה  * :׳כתב
' כן כתב ג״כ המרדכי נמסכה מכסין נזבל דק ובחול הדק אבל אץ מכסין בזבל גס ולא בסול הגכ4
נעל העיטור השוחט חיה לא יכסה עד שיבדוק את הריא
פומיה -א״כ כגון אומא לדופן וכגמ׳ה״ד חול הדקאמ׳רכה בב״ח א״ר יוחנן כל שאין היוצ׳צריך לכתשו ואיה
בשם גדולינרבו״נא  :ומ׳ש נגץ סכינא דחליש
אחד דהא סכינא דחלים דמתני לה אסיפ אבל אין מכסץ בזבל הגס ולא בחול הגס ה״דלסול׳ הגס אמר
ים לדקדק דמישמע דתיי מילי נינהו ואינם אלא
לדופן ונראה דה״ק כגון ריאה הסמוכיה רכה' 33ח א״ר יוחנן כל שהיוצ׳צריך לכתשו מאי בינייהוצן־יכ' במ״הודצדי׳ולא
פוררה לא אדכד אלא בריאה הסמוכה
דהוה איפשר למיקעלה צריך דמיפי׳איפמכי ופרס״י לל״ק אין היוצ׳צרי׳לכתשו כיץ דגסר׳ ביד ללישג׳
לדופן בגוינא דאית-לה תקנת׳ כסכינא דחל יש פומיה
אי כמי ריאה הסמוכה בתרא דאס כל שהיוצר צריך לכתשו מם.מ אפי׳כתיש׳כל דהו נ וכת ערא״םע״ו-
דנדלתא אס כשירה היא כיון דלא כדקינן השתא
כיון דמספיקא הוא דפסלינן לה ולפירושו הלכ׳כלישג׳בתרא לחומר' ויב אלפס לא הסא כי אס ל״ק משמ׳דמפ׳
לדופן בגוונא דפסלינן לה דלית לה תקנתא
פיסול שהוא מחמת איפכ׳עכ״ל  :ומ* שרבי׳ובסיד ובחרסית׳ ובלביכהוכמגופה של חרש כו׳סל
מכסה בלא כרכה  :וכחובבתרומת הדשן דה״הלכל
הדברים שכתב רבינו כאן הם במשנה ובברית^ ומסרש כגמר דזהב איקרי עפר
קפק כגון ההיא דחיישי׳שמא כעור נפגמה וכיוצא בזה חייב בכיסוי  :חשו
אחרים ששחטו כראוי דכתיב ועפמזהב לו ואפ איקרי עפרדכתי׳ולקחולטמא מעפרשריס׳הסטא4
קסחשויבינס לבין עצמם אין אחריס חייבים לכסות ראו
מסו ' דרוב מעשיהם מקולקלים וחרסית פי׳בעמך מין סיד • ומגופה היינו מגופ׳סבית ונעור' סל פסתןהייכר
חייביםלכסות משנה כפר׳כיסוי הדס והטעם
■ כעפר ונסוי׳סל חרשי׳שמגררי׳ הנגרי׳
 ;:ומי׳שאין לו ספר לנסו׳לא ישחוט עד שיהיה לו עפר לכסות ארישט׳סמנערץ מן הפשתן והרי היא
הוי כודאי נבילה
ולא יצא מהם דס מותרים מסכה במגיר׳וקוצצי׳בה עצי׳והיא משר נסורדקה כ עפ • ושיתו׳פרס״י פחמי׳כתושי'
ר״כ הרש״בא כת״ה  :השוחט חיה ועוף
מקרא מפור ' הוא וכסהו כעפר ולא הוצרך והימכ״ן פי׳דהייט פיח הכבשן  :ונקר הפסולי פרס״י ספר סמכקרי׳מןהדיסים
בפ׳הסוסט׳  :אץ מכסין אלא במפר
זהב וכן כשאר דברים וכתבו התום ואיןזה שחיק׳אבני דסאבברית׳לעי׳חשי׳להוסוביןהוא מה שהנס׳
לכתבו אלא מפני שהיה צריך לכתוב שמכסין בשחיקת
וכל הנך דמנסי׳בהו או קולט ומורסןהוא קליפ׳הנקלפ׳מסל הקטי׳כשכותסיאופ׳במכתש׳ :ום־ש אבל
פנרא׳סאינס עפר לפך הקדים #אין מכסין אלא כעפר
מסוס דסד״א דעפ׳דקרא אס כפה עליו כלי או כסהובאבני׳אין זה כיסוי סס בברית׳ויליף מדכתי בעפר
מפני שהם עפר או מסכי שנקראו עפר -א״כ אצטריך
הגס ומ׳שבשםהרשכ״אבשלא נשרפו וכדז״לבת״ה הארוך וא״ת סחיק׳כלימתכו'
אויסא דמילתא נקט ולאו דוקא אלא היה לכסהו• ככלי או באככי׳או כחול
• צמחי׳לסאינ׳מגדלי׳ אמאי לא דהא מגדל צמחי׳כדתנן נפ׳כל סצלמי׳שוחק חור למח וכו' אמרו לו
ובולי קמ״ל־א״ג משוס־ דבעי לפלוגי בין דברים המגדלים
מגדל צמחים לכך הקדים אףהי׳נעש זכלוכש׳מתכו׳מיירי מדמייתי עלהקר׳ דענל תירר״תידההי׳על ידי
ומשמעדיליכא לסלוגי בינייהו־דהאכקר׳לא א ידהר
עפרי ושאינו מגדל צמחים שריפה דומיא דעגל ושחיקה אחר שריפה מגדל צמחים עפ״ל והוא מדברי
שאין מכשין אלא כעפר וכל המגדל צמחיס נקריא
בהם מצמיחים הס ככלל התוספות בפרק כסוי הדם  :וול בתיה הקצר בד״א ככלי מתכות שלא נסרעו
אינו נקי עפר ומדש וכל הדכרי׳סהזרעיס׳הנזדעי
הדק וכו׳כלל אמרשב״ג אבל אס נשרפו חחרין ןה לעסק ומכסין כעפרן עכ}׳ל  :ובכסחת רכיכו כדברי
עהרוכו׳בפ׳כסוי הדסתנןבמה מיכסיןבזכל דק ובחול
צמחים אין מיסיס בו ובגת סרש״באלא היה כתוב בכלי מתכות ואת׳׳ל שהיה כתוב איסשר שהשמיטו
דבי שמגדל צמחים מכסיך כו״ודכר שאינו מגדל
פו ומצמיח ופרש״י בכוכה כדי לכלול ככלל זה קמח וסובין ומורס׳שאס נשרפו מכסין כרן :ומ׳ש .
דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסץ אלא בדבר סזורעין
עיק א״ל רב נחמן בדיצחין רבעו אץ מכסין בעפר המדכרכו־כבי כתבתי כסי'זה דאיתא בפ׳כיסוי הדס
למעוטי ארץ מליחה אמ׳רבא האי בודהא כלו׳אינו
אמריתה ניהליהיהיה דרס ר נ בר״ח אין מכיסץ אלאכדכר שזורעין בו ומצמיס-ומסיק ר״נ ב״י אנא
לרבא מאי בורכתיה אכא אמדית׳ניהליה ומה ' מתניתא
היהימהלך בסה-ינואין לוי אמריתניהליינמה -ממציתהיה מהלך במדב ואין לו עפר לכסו׳סוסק• דיכ׳זהכ
ייילו כמדכ׳ואין לו אפר לנשו׳שוסק ליצ׳זהב ומכסם
ומהסס
אינו מצמיח כדמוכח ביית' דלעיוכ״ת ?מנאמיטמיסליו

הלכות שחיטה כח טכ

ד ים

(ח ) זכ״ככא״ז ומכסה ופירש״יאלאכדברשזורעץכו ומצמיח למעויטיארץ מליחה כמדכר מאכלו׳אסורו׳סמהסאמרובכמ׳מקומו׳םרמריפו׳הלכה למשה מסיני ממין לך
3שס-״׳יל'י
 ',3107אקציה שאינה מצפחה ורבינו סתם דבריו כשיטת הרי״ף והרא״ס הוא שמןהתור למדנו סהטריפ׳איס חיה לפי שעניןהכתו׳הוא בשר שנטר ועדיין
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בכי ךינא בןמ  ,הוא מ ם 6ע פ שכול הל מ הואי וסין
גדיןשאיןל׳עפי לו לחלוחית מיס כגון מתונתא כן כתב
* "* 5יייפצג או בסמ״ק ובסמ״ג ויליף לה מדפיי׳כס״ס הזה דבמילתא דלית בה חסרון כיס לא עכדינן שליחותייהו ואם י _ 1ב'^ י_הי ׳ י
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•זמכייןח 7ס בנצי מדתנן דחייב מל הקריסה בי״ט ואמאי רלאעכרינן שליחותייהו ועורדהכא אפילו
תפשמפ ?נ! סופיים נ״י סיתיא׳ עכ״ל וסנילא
; "יעי' ל״קי׳עעללא אמרינן הואי׳וחזי לכיסוי דם צפור מיניה דכיוןרענהאמןהא אמריגן גדול העונה אמן יותר מןמצאתי שוס ספק טייסשיהי׳מות'אלא
^'שה)עכ־ל  :ומוקי למתכיתין בטינ' דלא חזי לכסוי המברך ואם שמע ולא ענה איהו ראפסיר אנפשיה אבל איןגלודה לדע הרמב״ס כפ״טמה׳סחיט׳:
ופריך והימן ! נר זיי־1ה הורו בממוני לפוטרו מטעם שיתן לו תרנגולת לשחוט רזו היא מצוה
אחרתובסי׳ נ״יט אכתוב בס״ד
דלאימכש' לה
הגא( נ,ם ל #נתב  ,ופרם י ארץ לחה ואינה ראויה לזריעה
ומצוה ראשונה הלכה לה ומעוות לא יוכל לתקון:
אלא משו׳ספספיק וכיון שכן צ״עהיכן
*לא אסלאש״יא ואיה' נעשית עפר אס באלכתססהיא
מציכו
ספק
טריפה מותרת :וט׳ש דת'
סהי׳עופ׳זההזזנ מדבקת ונגבלת עכ״ל :
וכת׳סמ״ג
מיני טריפו' הס הל״מ מימרא דעולא
ויי**' םי'בלד ^ ^
לא ..חזי לכיסוי מסוס
בר" פ אלו טרפות • וכסכזכי׳ סמ1י
תשחית, 1
דטעמא דטיכא .
<)[5ן מחינ ,ליה דלא מיקרי עער אלא עפר דק ונפרד
הטריפו ' תמצ׳איש איש על דגלו לבית
סיכס׳ננס׳גהואיל שיאוי לימכות כדכתיב אסר אס יוכל
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א׳מס ' מיני טריפות הללו ודע
*א׳אנענין איי׳ איש למנות את עפר הארץ  :כתב
שכמשכ׳ר״פ א״ט סנויי׳י״ח מיני סריפו'
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ובשר בשדה טרפ׳לא תאכלו מכאן אזהרה
המרדכי <בסס
מכסיןבשלגשנ׳
לטרפ׳וסתם טרפה היינו שטרפ׳ארי וכיוצא ואפ״ה לא חששו הרמכ״ס ורבי׳לומ י״ח
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8״רף למא בזה בשחיקת ברזל סנ' ברזל מפער יוקח בו ובעוף שרורס אותו עוף הדורס
כגון הנץ וכיוצ' כו ועל כרחך ואע״ג דתכ׳רבי ר ישמעאל י״ח טריפו׳
3ל תשחיתנלאית׳ עכ 'ל ודברי תי מ' ח הס דהא לא כתי' לא איירי כנטרפה ומתה רא״ב הוה ליה נבלה דמה לי נבלה
הן ולא שייך למימ' בהו תנא וסייר דהא
הח '|:צ ׳■יב כי לשלג יאמר הוי עפר ואכן עפר שהומתה לי אחרי׳ או שמתה מעצמה אלא
מיירישנטרפ׳ועריין תני מניינא מ״מ מנין דח ' פדיף ליס
? 4־" ? " ",ל כעירןנדנפף נקי 6ועוד ולאומי לא מתה ואי אפשר לומר דבטרפה
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סהס סוגיס יות' כוללים ועודדעולצן
לקמ ,כן פ׳ קרא שהשלג הוא נקרא ארץ
אלא שהוא תהיה אסורה דהא כתיב לכלב תשליכו] אותו אלמ׳מיירידהוא אמורא אמ׳דס׳ניכהו ועודאמר
הרמ׳בס נה׳ל פהשי״ת מצוה ואומר לשלג שירד ויהיה
מלכים ! לכן אשיר בארץ וכן ההי׳דבחל לאוראי׳הוא כלל בענקשאינה יכולה לחיו׳ואינה ראוי׳אלא לכלב ובא להשמיענודהל״מ כס ומ״מ יש לדקד׳דא״כדבשש׳
יז׳י■ ^ ,7דלא קאע קרא דכרזל איקרי עפר אלא כיון שנטרפה בענין שאינה יכולה לחיות אפי׳ אם קרם ושחטהפול׳אמרי׳סא אמרי׳בגמ דעולא מפיק
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אסורה לקות ככולי׳ שאינו ככלל סוס אחדמת׳
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נקחמן העפר וכל המתכות מן
פטלית! שש.׳לן> העפר הס נקחיס ואין מכסין־בהסחוץ ׳א' כ הוא הדין אם אירע לה מעצמה חולי שאינה יכולה להיוה מינים סללו ולדידי כשרה היא!
ובגמרר*
©! איל זציי׳גגיה מזהב מסוס דאיקרי עפר וכ׳ג מדברי ממנו שהיא אסור׳ וכי היכי דנכי נבלאין חילוק כין מת המ?גצמ׳ אסיקנא דלקת הכוליא טייס אסהגיע
*״יי"" 13 ,י" הפוסקים שסתמו וכתבו דאין מכסיו או מתה ע״י אח׳כך אין חילוק בטרפה ביןנטרפה ^יריאחרי׳ או לקות ! למקים
כפ״סחריץ ופסקו כןהסוסקיס
•(כן לאתטהתס
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זיוי
והרמב״ס
מה״ס כ"פ וא״כ היאך
אה !״,ז־מא״ ״ס נשיזיק ממני יוון משל זהב וגה לא נטרפה מעצמה עי׳י חולי" שככל ענק היא טרפה וזהו ששנינו כל בת' דחימיני טרעיו׳האט׳סוהוסרסב״ל)
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האיתקכת׳אס,ר כתבו דמכסיןכשל׳לכן אכי אומ דדברי׳ שאין כמוה חיה טרפה ויש מיני חולאים שהלכה למשה מסיני נזהר מזה וכתב כת״ה דם מיני טרפות
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ואץסומכיס
עליה׳:
שהיא
נטרפ׳בהן
לפי שאינה יכולה לחיות מהם והן שמנ׳ דרוסה סס ואין לומרדגס לסרשב״א קסס'
פעטןאחר( :י ) בחבעודסמרדכי בשסהגאונים
נקובה חסרה נטולה ופסוקה קרועה נפולה שבורה וכלהטרפיו' מכוליא סהקסיכה דטריפה וא״כ ס״לל
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'אהא ימניא היה מהלך במדבר ואי! לו נכללין כאלו הח׳ :כתב הרמב״ם אע״פי שכולם הלכה למש׳מסיני
.
י׳מיני .
טרפות. .
הן . . .
" ..
חמ ? א 3יהנעדא עפר לכסות שוחק
דינר
זהב
ומכס׳היה
הואתתילת לסיי מהלך בספינ׳ואין לו מפר שורף טליתו אין לך בפירוש מן התור' אלא דרוסה ולכך החמירו בה וכל ספקלקת הכוליא היא וכן משמע מדבריו:
^•לג יו
ומכסה אי איכא גברא דסביב עליה שיסתפק בדרוס׳אסור ושאר מיני ז׳טרפיו׳יש בהן ספק שמותריןולהרמב״ס איפס לומר דלקתההכולי׳

הלכות בדיקת הריאה ושאר
הטרפות

והנני מפרש אותם על סדר הילוך הבהמה ואתחיל מן הראע! :
גלגלת שנחבס׳ וניקב קרום של מוח וחוט השדר׳שנפסק כיהוא
נמשך מן חוט המוח ואחזו׳לרא׳כגון ניט' הלחי רטדפו׳הןשצןוזפ
כעור והקנה וכי! אכרי׳הפכימיםכגי !ריאה * ככד ימרה י״יי*
יני״״יק׳״י״ ^־ם־יק׳בסימלם
ובוליא והאם והדקין והקיכ והכרס הפנימי והחיצקוהמסס
ונית
ולאנשי
פסתיו
עיני
דינ׳זהב
ויוננ״ג
׳,
הכוסותדעיל' מפיקמכלל ח' מיני
טריפו׳הנזכ'

שאינ י'•1״י ^ס׳י טליתו מפו׳או חיותא א״נ דלא שוי דינר
ג<  7לאחר זמן
חמי ,
\
,
? 7דאנדקתחמז ההוא עוף או חיות היכי לעביר ממצי
7יונרניןעצני־גור דמאבבגדא א״נ בסנדלא ומברך על
ח״ז איג׳ג ללא כיסוי הד' וכי מטי לדוכת׳דעפרא יסחי
מנע
הואיל 7י על ^ייי ההיא בגדא או ההוא סנדלא דמצי ביה
^ ומא ומכם ' בלא ביב והבי תיןינו יב־ן
<ה׳ה מ״ד ולנ׳ג לענין כיסוי הדס בין במדבר בין ביס פכ״ל -וגס אלו דבריט תימא דא״כ עדיף
דאי! ללחות לנרי ה״ל למיתני האי תקנתא מלמיתני שורף טליתו דאיכא משוס בל תשחית־ועוד

י״א״יןםכפי יש לתמוה י עליו סכת דכי ממצי לדמא בבגד׳או בסנדלא מבר ' טל כיסוי הדס
מצזק^ דשל

^

וכיק שאינו

מכסהו

בעפר היאך יברך עליו הילכך נראה דאין

לדברי׳אלו עיקר

עליה׳ גשע׳ הדחק ומפני כך הסמיטוס הפותקיסז״ל  :כחוב בספרי ה״ר חזקיה וז״ל מיששפך
היכאללינא אפשר יכסה כו' עד סוף הסי ' מצאתי כתו ' בספר מוגה לאינו מן הסורים אלא הגהה
אץי '״*״ היתה כתוב בגליון מבחוץ וחשב המעתיק שהו׳ מהספ׳וכתבו בפניס-והדבריס.
פ'::פ ״!!י
מוכיחיקסהרי תחלת דבריה״ר חזקיהו עד שלא יהיו המצות בזויות עליו
אכיצחראיכזאיג,

מלמוד ערוך הוס וכב כתבו רבי לעיל ומ ס וחס זה רצה לפסו וקדם לןדס ל/סר

יאיי׳ כנ״ל זאק״כ וכיסה חייב ליפן לו י׳זהובי כעיא דאיפשיטא היא בגמר וכבר כתב רבינו דין
בא,זהל' זה למעל׳ולמה לו לחזור ולכמבוכסם ה' ר חזקיהו וכן מ״ש דלא גכינןלהובכ״ד
^ השהי6י ^ בזמן הזה כבר כתבו לעיל בסי׳ זה ולמה לו לחזור ולכתכו ושאר דכריס שכתב.
נטעמי ׳ןכ*  173איכס עניןלסי׳זה ולא לטור זה אלא כטו׳חשן המשפט הוא מקומם הילכך נראה
לסמון על7
ברי.
מדאי אין דברים אלו מספרהטוריס :
י ?ןמינ י"הגאמים

כט

הלכות בדיקת הריאה

וסארה< 1רפומ :נפיכ ובשר כשדה טריפ לא

ענלי :
מאכלו מכאן אזהרה לטריס וסתם טריפ היינו שטרפה ארי
^
וציוצ׳בווכו׳עדושארז׳מיניטריפיו׳יסבה׳ספקשמותריהכלמדבריהרמב״ה
^
לא
׳,
^
^
י
מ(
3
פ
'
ד
מהל׳מאכלו׳
אכוורו׳ופ״ה מהלכות סחיט ' וכת ' הרב המגיד בפ״ד מהלכות

או הקטינה ככלל חסרה או נטולה הס
ואע״פסססרה או ניטלה הכוליאכשן
קאיכא למימ לא מיפסלהחלאכסניטלה

לקמה הכוליא אנן כיון דק״ל דטריפההיא ויכולים אנו להכניס טרפות זה
וטרפו׳דהקטינ הכוליא בחשבוןזה דח מיני טריפות נקיטינן כעול׳ ^,לעניןסא'
מיני טרפו׳הס ומכניסי׳ככללס טריפו׳אלווהרסב״א לא נרא׳לו להכניס ככלל
ססר וניטלה ותפס מימר' דעולא דח טריפו׳הן ולדידן דק״יל לקת׳הכולי׳טריפה
ה״ל ט מיני טריפות  :והרמב״ס כפ״י מהלכות סחיטה מכה ע טרפיות בפרטן:
ל
בהמהאו חיה סכחבס עצס גלגלתה וכו כפ אלוטריפות ( דף נב ) גמ
נשתברו רוב צלעותיה אמררבא בר סילא אמר רב מתנא אמר
שמואל נעקר' צלע מעיקרה וגלגלת שנחבסה במכה כעי ר ' ירמיה רוב גוכפה
אורוכהיקיפהתיקו • וכתבו הרי״ףוהרא״ש וסרסב״א דכיוןדאסיקנא
כתיקו בין במב גוכהה בין 3רוב היקיפה טריפה • והרמב״ס כתב בפ״י
מה"ס ה״ז ספק טריפה ויראה לי שאוסרין אותה ע״כ  .ופרש״י רוב גובהה מן
העיניס ולמעלה • מכ היקיסה גדול מתב גובהה מכ״ל :
ומשממדה״ק
הגלגלת הפוסלת כשכסבסה היא מן העיכיס ולמעלה ואס כחבסה רוב מה סמן
העיניס ולמעלה טריפה אכל אס נחכס כל מה סמן העיניס ולמט׳אין בכןכלום
דלאו גלגלת מיקרי  :וכך כתוב ככלבו ורוב היקיפה פשוט דהיינו שנסכם רוב
עיגולה סל גלגלת ודברי רבינו תמוהים ונראה שאין להס הבכה והר״ר יעקב
ן׳חכיב ז״ל כתב וז״ל רכיכו ימחס פי' בין ברוב גובהה כלומר מן העינית
ולמפל׳בין ברוב היקיסה ח״ל הר״ן כרוב גובהה סל גלגל׳דהימוכלפי הפינים
או כרוב

 8ני א׳ן לראשון
עליו בלום ללא אבד השניזכותומשוםקריאפהסזןעכ״לזמיפ
נמנהני׳ישני׳חישלא שחט חי? ועוף מעולה ושחט אומי מברן שהחייני עלהרסזיולא על השחיטה דכסוי הוי ייגזהרדאיורינן נזכית שאמר אנרהס יאנכיעפר ואפר זכה לנימציות*15
והויכחו צינית וסזכז דחברן שהחיינו לךמפ׳ נה' שחיטה ר׳ידידיה
משפירא עכ״ל והטעם שחברכין על הכסוי ולא על השחיטה משום דנשעת שחיטה מקלקליריה אחת אבל בכסוי היי מתקן ע' כ "צאתי (יב ) אבל בשחיטה לאמפקיקמ*ניה אי,
תסס ו ק הוא גהר ' ןפ'נוןויה 7ם7ן>תש״יונן חשמיעבמרדכישם
־
( 03א ) ואין צורן להשיב עליזנדנר זה הכא הבא נלתק מעניווכ׳אהיה נכנס נכלל חסור־ אונטולהתנ״ל לבעל המסדרהתלתול ל 7ק 7ק תדברי עזלאשגא למעוטי
לזילמ׳גס עול' הנדס! בכללן זס״ל נעי ללקותא טדיעה ( ; 'ללומרבישונןשל לבר7לרוס' 7חןי' כאלו השענה איב׳עיקר לרוסה7הא דרוסה
 $ -ימ

הלבות טריפות

כטלאל

וי

ד׳ם

ו $נרוהיקיסיה של כל הראש רהו^ו סיעוד גדול; מדוב גובהה־מב״ל  :ומכח
! תי הלשונות אני אומר שלא כיון בעל הספר כאומרו למטה מן העיניס .על
המרא ההולך באורך הראש ר״ל לצד הסוטס ולמעלה -:,מהעיניס כנגד זע רק
׳סיעוד למטה ולמעלה כנגד מרחב הרפש ולמטה מהעיניס רוצה לומר לפנית
מהסינים וכזה הנד הוא היקף הגלגול'
ואמנם למעלה מהעיניס ר״ל מצד חוץ
הכוסו׳
וקורקק
בעוף
וניקב
בקוץ
לחלל
והלעיט׳חלתית
ונפ
.
לה
בעופות• ובגמ׳רב ושמואל וליידא
ימ י• למשיב
גשמנהאלי
פ6ס נסער הגובה עד מקו *.
הנחת
לאור ואח״כ איכרי׳התיצונים כגון הידים והצלעות והתלי׳ואח' מכניס ידו לפנים ובודק אס מגצגן
מפיל־ץכגובה הראש וכלל
הדברים
ממט' למעלה כך טרפות שישנן ככל הגוף כגון דרוסה נפולה וגילור׳ושאכאן ועולה עריסה ואסלאו כשרסופי׳הריי׳ףצקת׳ ׳  4לי׳
פירו׳גובה הוא חוט הולך
ז סם המות והכישה נהעך א-י נשכה כ 1ב שןטה :
שמניח אצבעו כנד הנקב ונועץ אצבעו דלי&
׳חשו׳לאמשר
כגובה הפדחת שהוא לעמלה מהעיניס
ל
בהמה או חיה שגחכסה עצם גלנצרפיי' שנתרר ת
ופי היקף במרחב המנגד לזה שמקיף
כל הגולגולת בכל צד סל פנים ולמטה
בייועפלאא ' ט!,ג
ברובו טרפ כין כרוב הקיפ דהיינו באמצעיחי ילזי& ק< ^קבג בידועלש
ניקב
ולמעל
שהוא
למטמהעיני
בין
ברוב
גבהן
דהיינו
מסקי
שהתחיל
יזרץת
^
^
_
!
״
^
מהעינים ר״ל לפנים מהעיניס עכ״ל:
,
_
י
■
ני
י
שנדיישה
)
אם
קרום של מוח ע"א מבני' ידו לתוך פיה ני־*,׳בנל-
י׳טלימה
וטיש רכינוואס נפחתה וחסר
ממנה
ככר
לשפע
הוא
למעלה
מהעיגים
אע״פ
שהקרום
קיים
טרפ׳ואם
ובודק אי מבצבץ ועולם טריפה וכתב >07בולאי
נלרש־ו
נסלענמב רש״י שהיא פריסה כי׳כפר' נפחתה וחסר ממנה כסלע כת־כ רש׳יי שהיא טרפ' וכיב הרמכ״ס רבינו כדברי שניהפירושי׳שאיז׳מצייןן׳ (א־כ ־כצ נכללנא 1
עול א לחזי׳הכצ ת ,
אלו טריפות ( דף נד ) גמרא ואלו שאם חסרה כסלע טרפה ואם ניקכ׳נקבי׳שיש בהן חסרון אם יש מהם הוא נכון לבדוק ופך הס דברי
( :א תי׳ (׳ ' /תנא
הרמכ״ס כפ״ימה״סי  :ודע דאמייל תיזנ׳שלרש׳ע״מה
כסירו׳אמ רב נחמן כסלע כיתר מסלע בכול׳כסלע טרפ' ולפי זה צריך לומ׳מתניתין דקתניואלו כשרות
כגמר (ש ס ) דרב ש זבי כדיק בסמשא חדאד •ימא יאי
ופדש״י היכא דשיעור רבנן כסלע כגון וקא
השיג
נפחתה
כסלע וכעל העטור
י1
,
ז
הגלגלת מיירי)1כשאיןי 4וב *
 11ל
גכי פלוגתא דשדרה וגולגולת כדתנן
כלו' משתפל נגד השמש םא יראה (ד״ג (לאי ) על
עיקר דייש' קיזמר
כמה חסיון בשדרה ונו' ובגלגלת
ב״ש
כקב ורב ייער בריק במיא שהי' שופך
!ת' כ ; תת  .׳צ ־,זה
אומרים כמלא מקדח וב״ה אימרי'
כדי
המוח
דרך
החוט
השדרה
וממלא הקרום
י 1,וג זה דחוין
י * ' י " ו׳  -׳ו
ון1
״/מ
״ •י■ ' *׳  1 * 1׳* ׳ן־ מים אס אין יוצאימיס מהקיום נשיה  <^1ינ׳ע
סינטל מן החי וימות ואמר רב יהודה
אמר שמואל בריש פרקין וכן לטריפה שלנ יבש׳אסהכתה חולר׳על ראש׳או נגפ׳ויש לחוש שמא
ניקב ואס לאו טריפה יי״מ שמכניס מיס דרך ל {א ) וא׳צל־יא
ואמרי׳ככיורו׳^דףסו^כמה כדי שינטל הקרום מניח ידו בצר הנקב ונועץ או מכניס ידו לתוך פיו
ובודק
המכה והולך ככל הגולגול׳ סביב המוח7׳י'־ ' ; אי/די
הא
להי־א
ל׳ ^ נחמן
מן החי ויסות כסלע ואשמופינן רב (נ״א ורוחק ) כלפי מעלה אם יוצא המוח דרך הנקב בירוע שניקב ומוציאים המיס אס יוצאת לכנה ודאי
לנפחת ; נח־ ;,יא
.
נחמן הנא דכי שיעור רבנן כסלע סלע
הקרום וטרפה ואם לאו כשרה :
ניקב קרוס פל מומחה הלוקהוא המוחכשל;גלמיל'־:־יזם
שיצא .וטריפ ואס לאו כ־שי׳רב אחא בי לוליין׳ דו ' ־ . .־! יל
מצומצם קאמר דכי הוי' סלע מצומצם
/א ך*ןי £ןךן יש י!ו שני קרומי׳זה עי 5זה ואם ניק׳זה בלא
כזםהר׳א;׳ לח ; זי'
דינו כית מכסלע וטריפה לכ״ס הרמב/
זהבהאאיכאפלוגתאר׳ית אוסר בניקב יעקב ברק נגילא דחטת כלו שמכניסו
שימי דכאי;
בפ״י מהלכו' שחיטוכן הסכימוהרשכ״א העליון ומתי׳בניקב התחתון רב אלפסאוס׳בתחתוןומתי׳בעליון מלמעלה ומעבירו על הנקבלייאו'םא
•_מרן! ס אי ; -־ס
והי״ן
יחגי׳כקיוס ואלוהכריקו׳היה בודק כל ־־,י־' נ־! ניס ינעי
וכתסרשב״אסכן דעתהרמ״בן :ור״א כתב שמות׳ער שינקנו שניה׳וכן יראה מדברי הרמב״ם■וכן
וגדש
רכינו
ואס
ניקכה
נקכיס
שיש
אחד
כפי
מה
שכרא׳לו־שהו׳מרגיש יותר ל^ייפי לסלעליד!
כ?ס חסרון וכו׳כס א״ט (דף חה ) גמר הי׳מסקנו׳א׳יא ז״ל ואם חסר מן המוח מעט כגון שנרק׳או נתמע'
והימב״יס ורבינו לא תססו לנתיב אלא .נמלק נזה לחאן
די״־-
כי׳נגמרימכני'
ופסוקת הגרגרת תניא דאפי' נקבים והקרוס קיים כשרה אבל אם נימוח ונשפך כמים בתוך
הקדוש
הבדיקה שהשכימו בה כמה אמוראים
מלצר ,י!יל•■; הי׳
■'אש
הרבה מצטיפי׳למלא מקדח ־> והיינו
דהיינו בדיקה כיל  :לפי .לכרי לנינו
גנ״ש ומדב״ס נשמע לכ״ה דכי היכי
ים לו ב' קרומי׳ משמע דנכלענין
דלב״ש נקבים הרבהמצטרפי׳לשיעורא שנמצא כתוך
כשיעור מקום
זה על ז ס ן £סמנהי׳מיאן־דמטרי׳
דידהו דהיינו כמלא מקדח ה״נ לב״ס
המוח מקיף המים
ניק זה כלא זה א י כ פלו ^;אר ,-ר^י
מחיין בלי ־!כי!
נקבים הרבהמצטרפי׳לשיעורא
דידהו
> 'פ ודן־מר )_5וסיוופגז יזיידיי ^ ע״א״ין
דהיינו כסלע ומס סהתנ רבי׳שיסא בנקבים חסרון היינו מדמדמי בגמר׳צירוף  .של מוח רב ושמואל דאמרי תיוייהו יןימא מילאה אע׳ג דלא א ' נקיב תתאס תת נ ־ג יגירוף
נקבים דגרגרת לשיעור ^דידיס דהיינו כאיסור לנקבים דגלגלת לשיעורא ואמרי לה קרמ תתאה כך היא גירס׳סלנו והרא״ס גור רב ושמואל דאערי קימא ״ריפ? ;
דידהו דהיינו כמלא מקדח ללש וכסלע לכ״ה י ובגרגרת אמרינן דנקבי'שיש עילאה ואמרי לה קימא תתאה וכתב סל זה סרס-״י קרמא עילאה ואע״ג דל^ (י >הגהץלכי׳
נהס חסמן מצסרפין לכאיסור ושאין בהם חסמן מצטרסיןלרוב'א״כ בגולגולת
איכקיבתתאהועל דאמרילהקימתתאח ^ סירש כל
> וסייס ס־ 1ייס סכתוכ לפנינו 5לאשנא
נזמי כי מצסרפין לסעורא דידיה דוקא נקבים שיש בהם חסרון הוא דמצטרפין בהס ואמריהל עד דאינקיב תתאס ערא׳שכך היתה גירס׳רש״י ולכך ל ^הוצרך הנאן" והי׳ש י
ליתס
וא״ת א״כ כימא נמי בגולגלת דנקכיס שאין בהם חסמן מצטרעין לרוב׳רוסיא לפרס דממילא משמע דבפי׳דאינקוב תמייהו ורבינו שמשון פירש שאס ניקבייבאה י!! היי>6
דגרגית י״ל דכיון שלא הוזכר פסול זה בסוס מקום ים לנו לומר דקים להו העליון בלא התחתון טרפה דהתחתון רך ועתיד לעקב ומשמע מלשונו ס3ן ס אכל לקי! < ״<י6
לרבנן שאין להשוו׳גולגולת לגרגרת לענין זה • ומיהו היכא ראית בהו חסמן
ניקב התחתון בלא העליון כשר שהעליון חזקיומתקיי׳וק משמע ^ ות׳ גי רס 5ף6ל הקרן יהנם
.נראה דכי היכי דבגרגרת כשאין כין נקב לנקב כמלא נקב השלם שכיניהם דעד דאינקיב תחתון דמילתא דפשיטא היא דלא מיטרפא מקיבת הפחתיןהראש '"(
שני"
נידון כנקוב כמו שיתבאר בסימן ל״ד ה״ה נמי בגולגולת  :ומ׳ש רבינו בסס ור״ת פסק כל״ק לחומרא  :ורב אלפס כתב ניקב קיום של מוח קרמא^ תתאם יליסרטלמ׳יז *ו
בעל העיטור שהיא כשרה • כ״כ התוספות בר״ע א״ט בשם ר״ת דכי אסר רב פריסה בקרמא עילאה כשירה וסימניךחייתא דמתכח ביה מוחא נראה שהואהראש!; ' ,העגה
בין מין גדול בין מיןקטןשכולס -הסיתמיד כמי׳וכןמפוד׳בדכרי ׳הרשב״א שכח׳ אי<<הלנהליו*ז
הכי אווזי דידן־קו האוחי הקטנישקורי׳אכ״ר  :ועוף סל יבש׳אס הכתה חןילך׳ משיני^ צ!א סיא
על ראש׳או נגפסוכו׳משנ׳סס א״ט בעוף וכו׳סכתה חולד׳עלראש כמקי׳םמי *" הצ״ל הא ^-ירא
אותה טריפופרש׳י הכתה• חולד׳עלראש׳חיישי׳לנקיכת קרוס׳• הכס' נספתה׳ למאי אתא אצא
.
בסיני׳ דאילו ביד סי דריסה לחולדהי־לאי למסה ו!

יהודה אמר שמואל וכן לטריפה לא קאי אלא אשדרהולא אגולגולת וכתב
מפרס דהגיתרי ליסני פליגי דל״ק סכר שהטרפות תלוי בעילאסולא ברן ת5ן׳י חןהשרי! 0ל6
הר״ן שזה דעת ה״ר יונה  :ומ׳ש רבי׳וכן ייא׳מדברי א״א סר״צש ז״ל שהביא
ולישנא בתרא סכר דתליא כתתאס ולא בנדלאה ופוסקכלשון ,שני לפי שי״ת '"ייההלא^
המשנה ואלו כשמת גלגלת שנחבס׳כפשסה ולא חילק אץ דברי רבינונראץ בר נחמני ורי״בל מהדרי למיתב סימנא בקרוס התחתון משמע שצריך להכייי י?
נארק״ןהשיר0
גזה שהרי כתב הרא״ש ההיא דאמר רב נחמן כסלע כיתר מסלע ומסתמא הוא לפי שבו תלוי הטרפות וזקני רא״בן פסקו דבעען תחייהו דבכי האי פלוגתא ( ׳*
גצה ה-אש )
סופס פי רש״י ואילו ? יה סובר כבעל העיטור וכמו סכת׳רבי' היה לו להשמיט דקרום הוי כמי סלוגתא בריאה וכי היכי דכייאה מסיח דכעי' תחייהו׳ה״םהי״שלסער׳ל :
ההיא דרב נחמן ^ רכ״נ שהוא ג״כ דעת הרי״ף סכתבלההיא דרב מזמן ומ״מיש דמ כקרוס סל מוח ועוד הכיח ראיה מעוף סל מיס וכוצי ולאו ראי׳היאעכ>׳ל* מ־ר׳ ^יסרל^ע־־
בדברי רבינו טעות סופר שכת׳שהביא המשנה ואלו כשמת גולגולת סגחבסה ואע״ס שכתב דראיה שהניא ראכ״ן לאו ראיה היא אינו קשה למס שכתב רבי'ל״אוז״ל״א׳גוס1
וצריך להגיה שנפחתה במקו׳סנחבסה  :וכתב הרשב״א בחידושיו שאף לדעת
שמסקנת הר״אם כראב״ן דאיכא למימר שלא בא אלא לדחות הראיהוליא -לדחו׳ חס נשנרהעצ-ש
י״ת אפשר דמסחת׳מב הגולגולת טריפ מק״ו דנחכס' ואפשר דנחבסה כאיב הדין • ומ״מ יש לתמוה על רכי׳מנא ליה שזו היא מסקנת הרא״ש ז״לשהרי הו5ן
גדיכיןנץיקהילפי
לה מנפחת׳ב  :ודעסהתו׳כר׳פ א״ט פרסו דחסרון הגולגולת הוי עם נקיבת ז״ל הביא סלשת הסברו׳ ולא הכריע ואיססרדמשמ' לרגינו שמאחר סהבי׳סבר
" ינ-י 4ז
קרוס העליון דסוף תתאה ליפס וכדברי מי שפסק שצרי׳שינקכו שני הקרומי' ראכ״ן באחרע משמע דסכי ס״ל  :ומ״ש רבעו סנן ירא׳עדברי הימב״ס שאינ'
אבל כלא חסיון עצם אס ניקב קרוס העליון אין פוף תתאה ליפסק ופיר'זה
כטיפ פד שינקכו שניהם ז ל הרמב ם 3פ ו מהלכות שחיטה אס ניקב הקי־ופ ג <!•;כ״!5רךי#
במכו רכינוירוח׳בשס ר״ת ולא דק שא״א לומשר׳ת מס כן שהרי הוא סובר העליון כלבד ה״ז מותיתואס ניקב התחתון הסמוך למוח טריפה עכ״ל ואע״  $גאז׳ -.כלל ("ליזיללנאינקי׳קרמא עילא׳לחודי׳טריס׳אסי׳ליכא חסרון בעצ' :ולענין הלכה כיון
סלשון הרי״ף והרמכ״ס כמעט סויס סילק רבינו ביניהס ל פי ^ ןהרי ״ף כת׳
איזנז-ין •־.ז"לב
יקרמא
תתא ?
טריפה
קודם
שנת
קיע
עילאח
כסרה
ומסמע
ך
עיף
שהכתהחיללה
•רוב הסוסקי׳סוברי׳כדע׳רס״י הט נקסי׳־וכסימןמ״ח יתבא׳דרוחב סלע
הוי
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!
״
*
,
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עןרחזמשכד'ג?©
•ליש טפח :ובעוף של מיס כגון אוחו׳וכיוצ׳בהן אפי׳לא ניקב העצ׳אלא כל טריפה אכל הרעב ס כת ניקב התחתון טייס אסר שכת  :ניקב העליון ומשמע הגלגל׳יייי5׳ל*6
סהו׳טריפ׳בפ׳'״א ^ דף נו ) גמ וא״ט בעוף תניא עוף נשבר העצם אע״סי פלא
דביקתני ניקהתחתון אניק׳הפליון סכת׳בתחלהסמיךכליניקב גס התחמון ציין נלי-יילקי,׳
ניקב קיום סל מוח ומוקי לה כעוף של מיס דוקא הואיל וקרומו רך
וממזתכי
ועוד
דמדכתבניקהעליון
בלבובניקהתחתון לא כת׳כלבד משמע דבניק׳ אף י* יי נקיאיו
קתס נשב׳העצס משס דבנקב כל שהו אסור ותו מדתלי ליה בקמסו רך לומר התחתון קאמ'דטריפה וכתו׳בא״ח ואסניקבו שניה׳זס שלא כנגד זה כיוןדמינח
ונשכ׳הסצס הרי הוא כניקב הקמ׳דהוי בכל שהו• אמ׳רב שזכי הני אווזי דידן נייחי איפס שדינו כדין סקרקכן וכשירה • והר״ן כת מדברי הר״יף נראי דאע״ג ננהמ׳  4ג״ 4ן
כשוף של מיס דמיין • וסיש״י אווזי דידן הואיל ותמיד הס במי' וכתבהר״אש דלא אינקיב אלא תתאה בלחוד טר יפה וכך סה דברי הרמ״בס בפ״י מה״ש אכל להכשיר אף גז•*ן
נחשוב כלל ו׳שאווזי׳שלמ דינס כאווזי דרב סזבי וכן דעת הימג״ס שכת׳בפ״י בחידושי הרמכ״ןכתו׳סלדברי הרי׳יף לא' מיטרפ׳עד ד מ ינקכי תחייהו ןאי כו נר׳ הוז כי5אנניזרן
כן מיהו יש נפחאו׳בגמ' דגרסי׳עד
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הפוליןולפני׳כלפכי׳מן
הפולי׳ולחו׳כלחו׳ופולי׳עכמןאיניעד׳ומהתכר בלפני׳ ־
ופרש״י ופולי׳עצמן
מוח
כנג
הפולי׳ואמרי׳בגמ׳
שגס
במו׳יש
סכי
פולי׳הללו.
לב חום
הסדרה
ייצרן
מן המוס וכו׳ואס נפסק עורו סל החוש סהמו׳בתוכו' ׳
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ברובו דברי י ו 5וסייןנ

סביב של
! א היו מנולין כלל והתירו ול כהב ג כיון שהמוח מקוף
המים
הדרא בריא אכל אם אין המוחי מקיף המים סביב סביב

טרפ׳עצם שהמוח מונח כתוכו יש
פיה כלפי הצוא׳כמו שני פוליןוכלמה שיש מהמוח בתוך הקדר'
דע הפולין ופולקככלל נדון במוח ונקיבתו במשהו ומכאן ואילך
*
נדון כחוט השררה:
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השדר׳יוצא
מן
המוח
ונמשך על פני כל השדר'•־
דע
סוף הזנב ואם נפסק עורו של החוט שהמוח
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ע׳גוז-׳לואי אי?

נותחיימצ לגמרבי " מיי• הצי־־שיברוהצ נקסה וצשיקניצ דה־הי הלכתצ ולצ
ל ^ עי מידי דהיצ צימר שרה ציני׳ יודה ומשימה ד בפרש׳סכיה קצמ׳צ^ ני־יודע
8ר לארצמ עד סניה ציני ייודע כיל זה נרצ׳לי לדחוק כדי ליישדבדי הרמב״ס ס־לישיסן דילמצ> צזפסמן־0וט .הסדרה משיס׳דשינרונס סניה חוטהשדרהאל
ומלש בסס הרשב״א בד־ צ שלא מדע -סגפלה וכו׳ בת' ה והלזידושזו•
£נללעגץהלכה למעשכיון סכל הפוסקים זולתו מהכימיה• לצ& ור נקיטען שכיח
\ 41יהו  :׳וילש יבינו וכעוף הוצ טרסו׳הסוט עד בין הצי־פייס וכו 'שס ( דמו ) כ יכ ודחה דברי״בה״ג שכורשדנפלה מיציגיצ וגסי התוספות כתבו דהרו סדרן
כרעה לא בנפילה מיידי וכן כתב הר״ן
נעועציינצי צמר בץ צגפייס ור׳ל
צסצדצמר רבכיקיה יד לפמיר צע״ע
השריה
הרסב״צ
על
צמד למטה מ 6גפיים • וכתיב
אותה
בהמ׳שהכו
מרפה
מהכסיים שאין שם צלעות
כי  ,קשריםהיישינן
סלצ עמדה ":
לריסזקאנרי׳זהזא
ליה
והוה
׳(• לצציססיקצ הלכתצ כמצן
כמקל והלך המקל לע פני כל אורך השדרה כשרה ולא היישיק
לחי
לג מסל
התיזתון כשר פלא ה׳כה ד״א
ויהרמב״ס
ספיקצ דצוריתצ ולחומר •
שמא נפסק׳ החוםג ואם לא הניע המקל על פני כל השדרה או
צלו לאפי׳ ?לב׳ נגה/
משנה בפרק.
טעה
יידעתי
סמק דע בין צנפייס ולצ
במקום שהוא כלה
שיש במקל קשרים חוששין שראשי המקל
טריפות ( דף נד ) ופירש רש״יניטל לסי לריקנדיק׳ נתלש
הטריפות
מספק
לדבריו ג© כהרבה
התחתון מעל הבשר והסימני' מחוברי׳ לשדרה עלל־ לכן
במקו׳הקשריםוק אם הכה לרוחב השדר׳חוששין
מכה בכח וכן
פרש״יזננלחייס*
ודרכו
לחומרצ
ובמקצתן
ב׳סק לקולצ
בהמהשגוררתדגליה אין חוששין שמא נפס'
שמא נפסק החוט
בבשר ובריס פרקי צלו טריפות ( דף מסים חמז הזדחז
גסתוה׳מפיני עב״ל  :וצייני יודע רומה
חום השדרה שלה שאנו תולק אותה בשנדונה• י פירש כאב
מד ) גבי הורכן הושט־ שניטל רובו לאם ק אפשר  #א
תמה פל הרמב״ס כזו דהצ נימוקו עמו
היריבים וכתב הרשב״איבד״א שלא כורע שנפלה אבל אם נודע
מלחי כתב הר״ן דמשמע• בגמרא סצס דנתג הטלר הייג!
דד׳ירצי רכיה דר יוחנן הוצ דהו' רכיס
פס הבשר שכלתי ןא> מימלרה נריכה
שנפלה חוששין שמא עם נפילתה נפסק חוט השדר' ולכך גוררת נעקרו הסימנים
ז־ר״ל וקי״ל צץ הלכה כתלמיד במקוה
לנדיקה3שמ 1ד
הייכוימתני׳ ניטל לחי התחתון כסר
ז רגליה שפסיקת חוט השדרה מצוי עם נפילתה:
הרב וכ״נ סהוצ דעת הר״יף והר״צס
״
ד( ) זגיבהימידגי
ח״להרשב״צבת״ה׳ בית־שני שער צ'
לחייהתחתוןכשר וכתבו הגאונים והואשיכול
נחללין דן>משמ' א
ג
7
©כפס המחלוק סתם ולצ הכריעו מפו'
גבי הצ דצמרינן כפרק צלו טריפות ע״נ נשאלל הריר
המראה׳וחלעטה הא לאו הכי טרפ;
להחיות־יע״י
־ו־מסתמצ צין הלכה כתלמיד כמקום
תרבץ הושט םני #ל כולו מלחי כשר סלני׳ מלינאעל 'א
ומהפך
הר . 3ויס״י מחליף הגירסצ
כגון
התחתון
ניטל
כתב הרמב״ם ניטל לחי העליון טרפה אכל
שקנ 'א<י>'לתרכנלל
והציכא עיקור סימנים לצ קשיא
פי
ועל
ינצי
די׳ינצי לדר׳ל ודר״ל לר׳
מן הנייללא ילילו
שננמם עד הסימני׳ולא נעקרו הרי זזה מות' ואני כתבתי למעלה
הא דאיעקר ציעקורי סא דציגס לעמלדי׳שסינדנ׳ל
כרבי
והתרומה
גירסצ זו פסקו סמ״ג
בהלכו׳שחיט׳שאפי׳געקרו רובו מהלחי אם המיעו׳ נשאר מחובר
ציגומי מ׳תניתץ דקתכי כשרבציגוס היתד ביון פלא
ינצי שמחמיר ועוד שהיה רבו • וכתב
במקום אח׳כשד ער שנעקרו כולם או שלא ישאר המיעו׳במקום
איגומי־הלחי מסימני ' ומהבשר המועל יאינזתשנפל' אין
הרסב״צ בת״ה ובפי ' דלמטה מצגפיס
דאין עיקור כל זמן לאסר׳מהתק איתא
שאינו
שאס׳ניטל לחי העליק כיון
אחד ונם אני תמה על מה
על הסימנים
יתוב כתוספו' רבותינו הצרפתים יש
שגרלנ׳צקעהעכ׳ל
מפורש וכי להוסיף על הטרסו׳יש ואין לדקדק מדהכשי׳ בתחתון שהסימנים׳ מעורים ככשר כך פירש
להסתפק צם למטה מקום חיבורן בגוף
יכן פשק נאי?
לאשמועלאע״פ דפימנין רס״י אבל הרהכ״ם נראה שהוא מפרש
כלל לה :
דלנופיהאצפריך
דבעליוןטרפה
מכלל
קצמר צו למטה ממקום ששוכבות על
מהוברין בו וכיש בעליון ושט שניקב בכל שהוא טרפה ואפילו שכגמם הלחי עד מקום הסימנים אכל
הפוף דהיינו למטה• מסוף העצם סל
כושט לעגיןגיקב ושני בנגד מקום חיבורן כשאר מן הלחי ולא
בתורבץ הושט שאינה מקום שחיטה דינו
־*נף המחובר לגוף וכל כי הצצזלינן
נעקרו הסימנים ממנו שכך כתב ניטל
עורות יש לושט זה עלהז ואם ניקב הז בלא הז כשר ניקבו שניה׳
והר״צשכתבכפסקיו
לחומדצעכ״ל •
טריפה לחי הפחתון; כגון סנגמס עד מקום
עליהם
וכת
רס״י
בשס
התוספות
זכרי
שניקב
אפי׳זה שלא כגנד זה טריפה הילכך בכל מקום
■ הרי וו מותרת
הסימנים ולא נעקרו
לספוקיעד
כמי
צינצ
והציךספיקצ
ומ׳ש רביכו
ואם נקבו ועלה וב קרום ונסתם טרפה רלא חשיב סתימ׳וקרומין ואינו מחוור עכ״ל :
בין צגפיס צי בפי למימ' עד בין חבור
אלו החיצון אדום ופנימי לבן ואם נתחלפו
שהחיצקלכן ופנימי בשם הגאונים• והואשיכול לחיות על
צגפיס לגוף צו כפי למימי בין שכיבת
אדומים
אדום טרפה ואס שניהם
ידי המראה והלעט וכי כן כתב הרא״ש
בגגפיס על הגוף דהצ כין צגפיס דרבי
ינצי קצי צר״ל וצמ למטה מןצגפי ' ול״נ דתרריהו צחיבור צנפיס קיימי מסו׳  3פרק המכר בצט הגאוניםומסחיצות ?־ידן איתיה בגמרא בשם ר זירא ודכי
פסוח היא דהגהה היתה בגליון וטעה הסופר וכתבה כנוכיס וקרא לה בס©
דקשיצ ליה מצי ציריצ כץ צגפיס וכין למטה מיצנפיס וכי כחוט סשער& ילמט
חיבור צגסיס לגוף קיימי וצמר ר ' ינאי עד כין רבי־זירא דצ״ה לא היה כותבו הר״צש בשם הגאונים וכדברי הרי״ף והרמב"©
מצגפיס נחלקו צלצ צמקוס
פד בכלל ור׳ל צמר עד למטה מחיבור צגפיס וצין לפרס עד בין נמי ליפא־ג כתב הרמכ״ס ניטל לחי העליון טריפה אבל ניטל התחתץוכז'
צגפיס ולצ
ה"? מותר כפ״ס מה״ם  :ומ״ש ואני כתבתי למעלה בהלכות ' סחיטהשאפי־,
שכינת צנפיס על סגוף דפל שיעור צרוך כזה לצ מתפרס © פיר עד ולצ עד
ומיש ואני תמה עלמי©
(עקרו מכד מהלחי ונו ' • הוא בסימן כ״ד :
י3כלל ופוד -דהפליג מחלוקתן פכ״ל  •:וכך סם דבריי רבי׳לפסוק כר ינצי דצעד
בין צגפיס וצמקו חיבוק לגוף קצי ופד ולצ עד בכלל והיינו התפלת מקו' שאסר לחי ספליון ציון שאינו מפורש וכולי גט חכמי לוני״ל הוקשה להם כן
עד
להחמיר יותר מהרפכ״צ שכתבו דצותס ושאלו להרמ״בס וז״ל בהמה שניטל לחי העליון טריפה ואנו בעניותינו לא
שיבורן בגוף • והגה׳צשירי הפליגו
שמענו עד היום הזה והיה נרצה בעינינו כשאומר ניטל לחי תחתון כשר
פצמו׳קטגיס' סמחוברי למפי־ס סס בכלל המפיס ולמט מסם זהו למש׳מצגפי'*
ילענץ הלכה כיון דהרמב״ס פסק כמ״ד בין צגפיס וכן משמע מדברי הרי״ף רבותא א& מפיצן אף על פי שנראה כעיקוי וכ״ש לחי העליון  :והשיב לה©
זהרצ״ש וכיון שסרצ״ש הכריע דעד ולצ עד בכלל קצמר הכי נקיטינן וכדברי מי תלה הסימנים בלחי התחתון פד שתחוש לעיקור דע שהסימנים תלויי©
רביט ז ואס נעקרה חוליצ צחד מהחוט צפי׳למטה מהכסליס וכו ' שם ( דף הס בין עיקר החיך והלשון אצל המתפצל של לחי התחתון רחוק הרבה מתון
< ) 3גטרצ נשתברו מב צלעותיה כמה חסמן בשדרה ב״ס צומריס סתי חוליו' הצואר שבתוכו הסימנים וזה הלחי התחתון הוא המנדנד ביוב בעלי חיי©
צחד צמר בר יהודה צמר שמוצלוכן לטריפה ומפרש בגמרא בשעת אכילה ולפיכך המפצל סל לסי התחתון רפס הרבה כדי־ שיהא נע
יכ״ה צומרים
במהרה כספת אכילה ומפני זה נשמט פעמים רבות מרוב בני אדסלא בשעת
דהיינו חוליצ בלצצלע ומשכח׳לה בשילהי בעלי ורבינו כתי דיןזה פעס שנית
אכילה בלבד אלא בשעת הפיהוק ואס התדרוהו כמהרה יחזור ואס לאו לא
בסימן נ״י •* בהסה שסכו צותה על השדרה כמקל והלך המקל על פנילכ
כסרהוכו ,סס (דן> גצ ) גמרא כפלה מף הגג צמר בר יהודה צע' יחזור אפילו ניטל המפצל ולא ימות החי אבל לחי־העליון קבוע הוא והחוט©
צורך הסדרה
יכ הכה על רצפה והלכה לה כלפי זנבה לע זנבה והלכה לה כלפי רצש־ה כנגד הקבוע בו הוא נשמת רוח החיים הנכנסת ללב דרך הריאה עם הנשימה
סתכנס מן הפה ואותו הלח-י העליון כמו גג הוא לכסות הקנה עד שלא תכנת
גל השדרה כולה ציין חוששין משוס ריסוק ציבריס וצי שלים חוטרצ צפלגיה
■ לחיים שהם כמו סכי
דנבצ חייסינן וצי צית ביה קיטרי׳חייסינן וצי מחייה צפיסקיה חייסירן נשמת הרוח והיא קרה׳ לריאה וימות החי גס שני
ענבים אדומים תלוייםכסוף החיך מלמעלה כנגד פי הקנס מפני זה נבראו
ופירשוה הרשב״צ והי״ן כמוסכתב רבינו וכך הים דברי הרמב״ס׳ כפריק תסיעי
■ הפה כעת־ הכנסת הרוח לריאה תפגע כבפ 1
מהלכות סחיטה ו 6הצ דקצמר וצי מחייה צפיסקיה פירש רש״יבהפסק כלומר כדי שתהיה׳ הרוח שתכנס מן
ואףעלפיסכשתניתיכתוךהפה ואח׳כ תכנס לריצהוצס ינטל
לרוחב הגב חייסינן לחוט השדרה וכך הס דברי רבינו והמפרשים הנזכר:
זה תחילה
תמם־הח׳חבסל
ונתב הכלכו יש שכתבו שצם הכה צותה ונפסק המקל כהכצה חוססיןלפי לחי העליון יאגד הכל ונמצא סי הקנס מגולה לצויר ומיד
נשימה ונשימה כמו שתמס לתוך פי׳ האשישה והחלוןיביומה תקרר הריא ^ ׳
סבמקוס שנפסק המקל עושה חבויה צו מכה רכה כמוברצס הסרבים :
הילכהצחרכךתו לצ והלב ותמות הבהמה ואין לך מי׳שאץ כמוס חיה יופי' מזדומפניזה מנו
וכתב הי״ן דכי חייסיגן היינו בשלצ הלכה צכלצס
נטילת לחי התחתון דוקא בכשרות ולא העליון עכ״ל׳ וכתב הרשב״א־בת״הי
היישיכן וציכצ מצין דצמירצפילו׳ הלכהבכהצי גוניצכעיצ בדיקה׳ בחוט
הימכ״ן דכי צמרי׳חוששץ לה לצו למימי דיהבינץ שדברי הרמב״ס נראים אלא סיס להתיסב בדבר מפני־סצס ק מפד מה לא
השדרה • וכתב עוד שדעת
שהייה ובדיקה צלצ בודקץ צותה3לצ עמידה נ שדת טרכותו במשנתינו־ ולא נזבר־בגמרא גס קובת״ה הקצר כתב שרצוי
לה דיני כפולה ורצית וליכעי
הרוקח־ אס נחתך לפוף החרטום ויכיל'
כתב
ושהייה כלל ילח מחוור צלצ דינה ככפיולה כמודה לשהייה ולבדיקה פ״כ• ודברי לעוס־ לדברי רימ״כס ד
להלעיטס ולהאכילהכשדה  :ושם שניקב־בכל׳© הו טריפה ואפילו כתורגן־
<^ ה סהסכדבריהרמב״ח״ל * והכינקיטמן:
מהלכות נר
רימב ס בפ״ט
הושט וכולי משצהר״פ אלו טריפות־ ( דף מכי ) כבהמה נקיבת־ הושט/
ומשמע מדברי הרמב״ס כס הנזכר
ימדברי יכינוירןץן 0
*הנ״הב״ה ? :דיך3העבידהיןן3מ(סעל !הכי ובגמרא ( דף מג ) איפלייגו רב ושמואל־בתרבץ הוסט אי הוי נקובתו במשהו
והלכה כרכי דאמרנקוכתו במשהו ושם משמע דלכ״ע וסט נקובתוב־משסו ::
עיי׳במ׳שאכגזו׳נשזיסי׳ל׳א־
^ נץאינןולכת!׳נמק!מ1
הד 3רי
3ל החלל כד ין הכפו1
ודע דבפרקיהשוסט ( דףלב ) צםיקכצדנקוכת הוסט נבילה־היא ולא טריפה
ני צהילל) בעיצ ב־דיקה צלצ בחוט השדרה וצייעשר דהרמכי״ס ורכינו ייוחס
■ לדקדקכק״משו©
וק כתב הדמב ׳סיבערק גמהלכות שחיטה ורביגו לא חשש
פל המבין ולצ הוצרכו לפרס דבהכצה על גבס ליכצ למיחש צלצ לחוט
דמחייהו אסירי באכילה וטומאה לא כהגא,האימא •
שגוררת רגליה צץ חושסיןסמצ נפסק חוט
בחמה
הפליהבלבד :
התופעות והרסב״א והר״ן במשנת .אלו טריפות שכל
וכתבו
@? רהצ דהומבי רב מביבצ ד׳הוו שדרן כר׳עצ
?שד יה ^ צה וט׳שס ההיצ צי
י ,ס

ד"©

הלכות

מרעות גל

גל * ) 0״״ הפוסלים בנקובה ויש להס חלל לא מיפסלי פד שיכק׳לחלל ואס אין להם סלל דעת רס״י סכתי בר״פ א״ט נכי ההוא ספין דרוסה דאתאילקנדה׳ דיבה
יי <לן לגם קורע
מפולש  1 ::ושגי עומת
יס לופט
כש'
איכאלמימי
במהושו
האיש אינועונר כריך
צריך נץ*.
נקב ספונש
עורותיש
נושטזה
זה עג
על זה
זה וסם
ואם ניקב
ניקב זה
זס בנח
בלא זה
זהכ<6
לבהמה אית תקנת בשעק
תקכת׳לספק דרוש דגשנסח
דרוס׳דבסלמא גבי
נכי נקב
כקב ח׳־גח
נמימר 1ינמ
דילמ במקי מ
יימיייג הדמ 6ואס ניקבו פניהם אסי׳זה פלא כנגד זה טריפה מתבאר בגמרא ר״פ א״ט ( דףמג ) נקב קא פגזים אבל נכי דרוסה כיון דמקומו מאדים אפי ' שחט בו יש היכד
קנלה היא נקנל ומפרס התם
רווח טפמא דניקבו זה פלא כנגד זה פסולה מפום דכיון דאכלה ביה במשהו וכ״כ הר"ןבפ הנז׳בשס הר ' אס גבי ספק קכיא ספק שונרא ■?נ
אימו׳קניא:
אמנם ( עיקר לינא ופעי׳בי
גמדא ליה ופשטא ליה
 1מ ש רבינו דדבר קפה הואלהתיר
<פנ הזא בענמז
דהרשנ׳א והרא׳ש זמנין דמתרמי סהכקכיס מתכוונים־־ אדומים או לבנים כתב בעל העיטור כשר שאחד מהן לקה בבהמה שהיא מתלכלך בדםהששיכיפ
ומצאתי
כתוב
בסס
הרי״טבא
נראץ
וחכירו מנין עליו והוי ליה כניקב זה בלא זה ואיכא מ״ר טרפה ואין קורט של הארס ניכ׳בו אינו כלוס
*! שגימיס ללכרי
מוזר :
הדברים דוקא כשניקבו שניהם מרוח וכתב א״א הרא״ש ז״ל וכן נ״ל דלא דמי לנקב קטן דחכריה מגין דדם הפשיטה יכול להעכירו ע״י היחס
אתת
דאיפשר
דמתימו
אבל
כשהן
(נ ) ולעיל
סי׳כ׳ג
ואז
יהיה
ניכר קורט הארס שאינו עו3׳
נתבעי דאין אנו משתי רוחות א״א בשום פנים דלתרמו עליו אכל הכא שכולו לקוי אינו מתקיים ע״י
השני וכיון שעו' ע״י הדס ' יי  :והתוספ׳כתבו עלדברי
נקיאין גבליק׳זו:
(ג ) וכיכלעיל אהדדי וכשרה ואין להסתפק כזה כלל החיצון ארום; והפנימי לבן**׳* ) אין לו בדיק׳נחוץ אצל־דרוסה רש״י ולפי מה שפירשתי בפ״ב גביבר
שצריך
בדיקה
כראיתא
לקמן
דכיון
שהו׳
אדום
אין
אוד
'
הארס
עכ״ל
:
ומ
*
ש
רבינו
הילכו
כ״משניק'
אוחא דקאמר כשחטיה לופטדילמא
דאין אגו שזמכי׳
לע לעתי מ ולכן סריפ׳אין לו טעם דהיינו מ״ס בסמוך ניכר בו אלא מבפנים וכיצד יעשה אם עוף הוא בודק הקנה במקום נקב ששיט דבספק דמס׳איירי
יקשי׳לחזמר' זדנר ניקב זה שלא כנגד זה
טריפה ומאי בחוץ ושוחטו ואח״כ מהפך הושט ובודקו מבפנים ובעל העיטור לא^ יתקלומרכן
והרסב״אכתב
הו ימנאר עזי הילכל  :וכתבו
כתב
שנם
אם
בהמה
היא
שוחט׳ובודקה
בפנים
אם
יש
הב
קורט
כת״ה י״א דאפי׳בבהמה יש להבדיקה.
*הג׳ח ב׳ג :
דז
לקח׳שי׳כיז ונתג ,התוספות כר״פ
^גילסי׳כיג  :השוח׳דלדכרירס״י ססיזא שנתננה זיז דם פסול ואם לאו כשרה ולא חיישינן שמא במקום דם שחט וי״א דבהמה אין לה בדיקה וכןעיקר
סהילכ' לעיל סמזן־לדיני דמינכרא מילתא ע״כ ודבר קשה הוא להתיר בבהמה שהוא עכ״ל  :וכ״נ שהוא דעת הרא״ששהרי
יוסט אץ לו כדיק׳
מושט ליגנין בקב:
מתלכלך בדם השחיט׳ואין קורט של הארס ניכר בו ופיר'רש״י דעתו בפירוש ההוא בר אווזאנוט?
מבחו' לענין כקב
לפירוש
התויספו׳כמו
שיתבאר
בסמו':
דה״ה נמי לענין נקב אין בריק׳מבחוץ וא״א הר״אש ז״ל כת׳שנקב
לא משכחת לה
ניקב
פנימי
ולא
חיצון
ניכר בו מבחוץ אע״פ שהוא אדום ויש מחלקין כשהנקב במקום ומישרכיכו ופרס״י דה״הלעניןנקב
6לא בניכר
שהוא
ע״י
חולי
ולחיצון
אין
אץ
בדיקה
מבחוץ
בר״פ
הסוחט נפי
ביכר סוס חולי הא לאו הכי חיישי׳ שמא ידוע יכול לבודקו אבל
כשאינו במקום ידוע אינו יכול לבודקו מובדא דההובר אווזא שכתבתיכסמו׳
ניס׳אף חיצוןואץ לו בדיק וכ״כהרא״ש וכיון שאינו יכול לבודקו אם הוא בהמ׳אין לו
תקנה שאיאיפש' פרש 'י שהיה צריך לבדקו שמא ניתב
גע א״ס  :וט׳ש רפינו ואס ניקבו ועל׳ לשוחט׳ולהופכו אדז״ב ולבודקו דשמא שחט
במקו׳נקב
ואם
עוף
הוסט אבל לא משום ספק דמס ' דת 4
בוקרוס ונסת טריפה וכו׳מימר דיבה הוא שוח׳ הקנה ויהפך הושט ויבדקנוב עוף
הבא
לפנינו
וצוארו
לקולא הרי מבואר דכקב נעי אין לו
ד״פ א״ס (שם )  :ומ׳שוקרומין אלו ׳מלוכלך בדם פירש״י שאין חוששין לספק
דרוס׳לברו׳כל
הצואר
בדיקה מבחוץ והתוספות כתבוכשם
*; חיצון אדום ופנימי לבן ואס נתחלפו ( *׳ החלל ) אכלחוששיןלספ׳נקובה לבתמקו׳המלוכלך ולייבא ריב״א דההוא עובד'מסוס ספקדרוסה
יכו׳סריפה שם אמר רבה שני עורות יש
פי׳שא״צ בדיקה כלל אמר עולא ישב לה קוץ בושט איןחוששין הוצרכו לבדקו כנון שראו חתול מדף
לווסט חיצון אדו' ופנימי לבן ניקב זה שמא הבריא ורוב הפוסקים פסקו דלא כותיה אלא חוששין שט אחריו ואין שם כלב ולפיכך לא היה לו
 3לא זה כשכמה לי למימר חיצון אדום הבריא ופיר׳רש״י הבריא ניקב מלשון וברא אתהן בחרבותיהן בדיקמבחוץ אבל אילו היה ספק נקוב׳
בפנימי לבן דאי חליף טריפה וכמ׳סר״ן וצריך בדיקה למ״ר ושט יש לו בדיקה אצל נקב ויש מפרשים יש לושט בדיקה אף מבחוץ יכן דעת
פרש״י דאי חליף הפנימי באדמימות
סמ״גוכ״כ הגהות מימון בפדמס״ש:
פריפה דאמרינן דרוס׳היא וליכ׳למימר הבריא מלשון בריא שמא ניקב ונתרפא והוה ליה קרום שעלה
ומ״ש
רבינו
סהרא״ס כתב
דנק׳ניכר
דאי חליף זה לאודם וזה ללובן סא״א מחמת מכה
בושט ואינו קרום וכ״כהרמב״ם הרי זו ספק נבלה בו מבחוץ אפ״פ פהרא״ס לא הכריע
עהאדוס יהיה לבן ואחרי׳כפבו דדוקא דשמא
ניקב
הושט
ועלה
קרום
במקום
הנקב
ואינו
נראה
ודוקא
בין שתי הסברו' משמעלרבי׳דמדהביא
שנמצא
הקוץ
תחוב
בושט
אבל
אם
נמצ׳לארכו
או
לרחבו
ואינו סברת ר״יבא לבסוף דהכי ס״לופוד
יזליף לגמרי סהפנימי אדום וחיצוןלבן
$בל שניהם אדומי׳או שניהם לבני חד
תחוב כשרה כתב הרשב״א בלא שיש קורט דם בושט או סביב ס כתב בר״פ א״ט גבי ישב לו קיץ בוסט
נדנייסו הוא דלקי וס״ל ככיקל זה
בלא
הקוץ אבל לא נמצא עליו קורט רם
וכולי ולמאי דסריסת דדוק אדמומית
בידוע
זה וכשרה  :ובסגסו' אסירי
כתו׳פרש״י
הארס אינו ניכר עליו אבל נקב מינכר
דאי חליף טריפה דהוי כל חד כנטול ממקומו• ויש פירושים,שכתוב בהם סור ביה  :ומיש רכינו ויםמחלקי־' כשהנקב במקום ידוע יכול וכו' סרשכ״א הניא
פי׳אס שאס נתחלף הפנימי לאדמימו׳אבל אס שניהם לכנים כשרה כן משמע סבר זו וסברת רס״י ולא הכריע ובפ׳א״ט גבי ספק קני׳ספק סוכר' תלינןבקל
גפוספורכינו יהודה סירליאון שפיר׳לפני ר״י עכ״ל :וז״ל הרשב״א בת״ה דאי כתב בחידושיו שדברי,רש״י הס עיק דאפי׳במקו׳נקב אין לו כדיק׳מבחוץוהר״ן
פליף טריפ כלומר ציון שנתחלפו בודאי הוא מחמקלקול שנתקלקלו ועתידים ג״כ הזכי׳סבר׳זו דיס מחלקי׳כשסכקבמקו׳ידו׳וכו׳בר״פ הסוס׳יובס א״ט הפכי'
•ס לינקב ומסמכר׳דדוקא שנתחלפו שניהם אכל נתחלף אח׳מהס כגוןסגעסו לדברי רס״י וכת׳רבי׳ירוחססהגאוכי׳מסכימי׳לדברי רס״י וכן עיק׳פכ״ל•וכ״$
טניה׳אדומיס או^ לבכי׳כשרה שהרי לא נתחלף אלא האחד ואפי׳אתה רמאותו הרמב״ן בפ״ג מה״ס  :ולעני] הלכ׳מאחר דכל הכי רבוות' מסכימי׳לד -עתרס״י
כנקוב ניקב זה כלא זה כשר וכ"נ מדברי רס״י שכתב חליף דשני קרואי' דושט הכי נקיטי '  :עוף הבא לפנינו רצרארו מלוכלךכדס פרס״י שאיןחוסשיןלספק
סניהס נטולים ממקום שראויי׳להיות שס ואין לך נקוב׳גדולה מזו אכל ראיתי דמס׳וכו׳ורי״בא פי׳סאץ צריך בדיק כלל •  3ר״פ השוח׳אעובד׳דההוא בראוחא
לרבותינו בטלי התוס׳סנסתפקו בדכ׳זה וראוי לחוס לדבריהם עכ״ל :
ומ׳שדאת׳כי ממסמס קועיס דמא שכתבתי בסמוך פרס״י ממסמסקועי׳מלוכלכת
דבינו בשם כסל העיטו׳ושכתב סליו הרא״ש וכן נ״ל דלא דמי לפקב קטן וכו ' צוארו שנקרע צוארו וצריך לבדוק בסימני׳שמא נפסק הקנה או ניקבהושט •
כפסקי הר״אס ר"פ א״ט  :ולעניןהלכה כיון סהר״שכא והר״אס חוששין לה ומסו׳ססק דרוס׳לא בעי למבדקי דתלי׳בכלכא או בקני׳ דאמרינן התם ספק
לאיסו׳הכי נקטי ' • וכיו [ שעור החיצון אדום והפנימי לכן אין לו בדיקה כחוץ כלב׳ספק שונרא אימור כלב ' :וכתבו התוס׳והרא״ס וא״ת למאי נ״מ אי תליא
ל 1צל דרוס׳וכולי שם אמר רבא ושט אץ לו בדיק 'מבחוץ אלא מבפנים למאי כ״מ בכלבא או בקכי׳כיון דאפי׳קניא כעי בדיק ' וי״ל דנ״מ דלא בעי ' בדיקה אלא
לפפ דרוסה וכתב הר״אס תמיס׳ לי כיון דאין לו בדיקה מבחוץ היאך מכשירץ היכא דממסמ׳דמא ואי הוס תלי׳בסונר׳הוה צריך בדיק ' כנגד כל החלל אע״ג
ליה ע״י בדיקה מבפנים דילמא אי הוה מצי למבדקיה היו מוצאי׳ הארס וסופו דליכ׳ריעות׳אלא בסימכי׳ור״יבאפי׳היכ׳דתלי׳בכלב׳או נקכי׳לא כעיא בדיקה
לקלקל לפני ' • ונ״ל דהקלו בספק דרוס הואיל וא״א כע״א וגס י״ל דרו' פעמים כלל דלא חייסי׳לנקוב׳וכסמעתץאיירי בספ׳דמס כגוןסראו חתול רודףאחריו
איפשר שיהא ניכר טיפת דם הארס אף על הושט מבחוץ אלא להחמיר קאמרי וכתוב בהגהו׳אסירי בר״פ א״ט דאין אנו בקיאים כבדיק' הוסט וכל עוף דאתי
דאין לסמוך פל בדיקת חוץ לפי שהחיצון אדום ופעמי׳סאץ ניכר וצריך לבדקו לקמן וממסמ׳קועי׳דמא אני אוסרו 1עי״ל־ונ״ל דהיינו לדע׳בס״ג אבל לדעת
אף מבפנים כי הארס נתחלחל לפני׳ולא נשאר מבחוץ אלא מסס אדמומי׳של רש״י סיתבא׳בסימן נ״ז האידנ׳נמי אית ליה בדיק׳  :אמר פולא ישב להקוץ
מארס ואותו אינו כיכר מחמת אדמומית הוסט אבל בעוד שלא נתחלחל הארס בוס׳אין חוששין שמא הכרי׳בר״פ א״ט ( דמג ) ופרס 'י יסב לה קוץ כגוןשאכלה
ומכר לפנים טיפת הארס ניכרת יפה בעודה מונחת על הוס עכ״ל• והר״ן כתב קוץ ונתחב לתוך הושט ואינו נראה נקיבתו מבחוץ וקורט דס אין כה מבפנים
ליישב תמיהא זו דכיון דשני עורו׳הס אפי האדים החיצון אין סופו לירד לעור אין חושפין שמא נקוב היה והבריא וסוה קרוס׳סעלס מחמת מכס בוסט ואינו
לפנימי דסימני׳קשיס הס אצל דריסה  :וכי היכי דכסימניס בעינן שיאדימו קמס ואני שמעתי והבריא לשון כקב מלשון וברא אותם בחרבות'  :ומי ש
סימנים פצמם ולא סגי בהאדים סשר כנגדם כדסגי בבני מעיס ה״נ לא פגי רבי׳ומ׳הפוסקי׳פסקו דלאכוותי׳טעמ׳מדמקשי בגמיולעולא ט״םמספ׳דרוסם
בהאדיס סורס חיצון כיון סהפכימי לא האדים וכ״ת כיח-וש שמא אף עור ומשני קסב
עול׳אץחוששיןלספ׳דרוס׳ומדאיצטריכי׳למימ׳קסכ׳טול׳אץחושסץ
לפנימי האדים מן הצד שהוא דבוק לחיצון ליכא למיח׳להכי שמתוך שהקרום ואכן קי״ל דחוסשין לספ׳דרוס ש" מ דלית׳לדעולא  :וכתב הר״ן ומיהו דוק'פ״י
לכן חך הוא אם האדים כלל ניכר הוא בצד הפנימי שלו עכ״ל וכדש רבינו קוץ הוא דחיישי׳סמא הכרי׳אכל ניקב פנימי ע״י חולי לא חייסי׳שמא כיקחיצון
וכיצד יעשה אס עוף הוא בודק הקנה כחוץ ושוחטו כו׳הכי אמרי׳כר״פ הסוח ' דא״כ דק׳זה בלא זה דאמרי׳לעיל דמשמ'אפי׳פכימי בלא חיצון סינימסכס׳לם
כעוכדא דההוא כר אווזא דאפא כי ממסמס קועיה דמא אמר רבא היכי וכת׳רכי׳ימחס דלמפרשי׳הבמ׳סמא ניקב וכתרפ׳אץלו תקנ׳כבדיקולפירש״י
צטביד נשחטיה והדר נכדקיה דילמא במקום נקב קא סחיט נכדקיה והדר וכן להרי״ף ספי׳דהכריא מלשון ברא כלו׳יצא לחוץ אמ״גדפסקו דסושסץ אנ^
צסחטיה הא אמי רכה ושט אץ לו בדיקה מבחו' א״ל בר יוסף בריס נבדקים עוף הוא יש לו תקנה סקור המור סלמעל׳ושוחט הקג ' לכדו והופך הוסט ונודין
לקנס ונשחטיה לקנה ונכסריה והדר לפכוסלושט ולבדקיה :
ומ׳שרבינו םא נמצא בו קורט דס וי״מדבבהמה נמי סגי בבדיקה סיכול לבדקו מבחוץצייץ
בשס בעל הפישור פגם אס בלמה היא סוסשה ובודקה בפנים וכולי כך הוא שהספק במקו׳ידוע ויש מפרסים דדוקא בעוף לי בבריק׳ אבל בכהמ׳סאין יכיל

הלכות טריפות
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ללכה נראה ספי׳זה דרי״בא וברי יחיד הוא ולא קי״ל מתיה :
לנולזו מנחו׳כיון סהספ׳במקו ידוע וי״מ דדוק בעודי בכדיק׳אבל כבהמ׳שאין
גרגרת שנפסק רוב חללה במקו׳הראוי לישח ' גירים אכל אס לא נפסק
לד
ינול לבדקו מכלזר׳ן אין לו בדיק׳וטריפ וכ״כ עיקר שנאן אין הספק במקו׳ידוע
רוב סללה ומכשירה ר״ס א׳ /ט כבהמה ( דף מב ) נקובת הושט
0מ 5הקק נקב למפלה והאוכלי׳והמסקי׳הורידוהו למעה והכה לך דסמ׳הנקב
ופסוקת הגרגרת ובגמ׳ידף מד ) תנא פסוקת הגרגרת כרוכה וכמה רוכס רב
אינו כמקו׳סהקדן פתה עומד שסמכייל  :ובתב הר״ן בת רש״י דפולא בשאין
אמר רוב פוביה ואמרי לה רוב חללה
דשרינן
הוא " _ /
מורם דם י\  ,ס?
קאמ׳וככי הא ! ✓/
לו . 1
״
יידוע שהוא י! אחר שחיטה וכשרה :ומקצת המורי׳אסדו כין כך וסרש״י שדופן הקנ ' פב מלמפלה ולצד
סילכך לדידן דלא ק״ל כעול׳אפי׳בסאי
הצוא׳אינו אלא קרו׳דק וסתת כשנפסק
 3ןקןדט דם אפור וכן דעת הרש״בא ובין כך ולזה דעתי נוט׳ע״כ וה׳יר אל! יעז׳ ב״ר נתן פסק כעולי׳ראין
נישנלז קק נושיו
הקנה מלמעל ' למגיה הוא נפסק ולמ״ד אשלא ניקנו שניס ,
וסכי׳ראי' לדבר ואע״ג דבמס׳סנמצאת חוששין אפילו בקוץ התחוב וככל ענין כשר ולזה הסכים א״א
רוב עניה מהני עובי התנוך לאשלומי וגם אק קורט87
בפוני כית הכוסו׳לא אפרי' עד דאיכא הר״אש ז״ל ואפי׳לדבריוה אש יש עליו קורט דם בחוץ בוראי
לרוב אפ״פ שיש כמיעוט התחתון חצי מנתק וסומכים
קורט דם ושט שאני שמתוך שאוכלים טרפה דודאי ניקב כולו כת׳ר״ח נפרר הושט מהקנ׳ונתדלדלו זה
חלל או רובו ולמ״ד רוב חלל ' אינ׳טריפ' אדנלי העוסקים
כע<צ 'ו ;רי 'להחייש'
ומשקי׳שוטסיס ועוברים שס תדיר הס מזה ברוב שיעור ארכו טריפה בעוףמחובך הזפק בושט שלאחר
פד שיפסק רוב החלל ופובי התנו׳אינו ולדקדק בדנ׳הרנה
העכירו את הדס אבל בבית הכוסות
כיהוא איסור
דאוכלים ומשקים מינח נייחי התם אס שכלה הושט מתחיל הזפק והוא ככיס תלוי למט׳ואם ניקב כשר משליס לרובפ״כ וכך סס דברי רביפו
וגגו רינוכושט ליאסר בנקב כל שהו׳ואיזהו גגו כל שנמתח עמו
ואמרי׳בגמ׳ההוא פסוקת הגרגר דאת לאורייתא וע״ל
אית דמשיי׳מי קורט דס הוה משתכח
קי׳מ׳ח נדיןגחנא
ביה אכל כתו׳פתבודכי חיישינןביסב פי׳ממקו׳שמתחיל לשפע כלפי הושט ונעשה על הזפק ככסוי על
לקמיה דרה וכפא למבדק ברוב עביה
קורט דם מנתק:
פי הקדרה ר' אומר אפי׳ניטל פולו כשר וכתב בעל העיטו׳רקיי׳ל אמרו לי׳רב כהנ׳ורב אסי למדתנו רבי'
(ה ) וכן הוא
דוק כגון שנמצ׳בו קורס דם דומי דמח'
סנסצא בעובי בית הכוסות ולא נהירא כר׳אכל כתו' בתשו׳הגאוני׳מרקאמ׳גגו של זפק נידון כושט ש״מ כרוב חללה שררה לקמיה דרבהבר״ס
תיימון
נהגה׳
וכ״ע פ* ג הלכו ' שחיטה
וגדש רכינו ודוקא שנמצא לא קיימא לן כרכי דאמר אפילו ניטל דהא איכא מקום ראפילו בדקה ברוב חללה ואכסרה •
עכ״ל :
משפרינן־ומ׳ש ומשמע שם דאף
הפוסקים דבמ׳חללה
ע״כ:
טרפה
לבר
בניקב
!
לארכו
נמצא
פס
אכל
בושט
הקו׳תחוב
הקו ] מונח לאוכל
רבי׳כמקו' הראוי לשחוט היינו לאסוקי
אן ליחכו ואינו תחוב כשרה סם אסא
שנפסקה רוב חללה במקום הראוי לשחוט
אם יש קורט07
טרפה אבל אם לא נפסק רוב חללהאע״־פ
דעולאיתיב ההוא מרבנן קמיס דרב
שלא כמקום שחיטה לצד מטה דסס מנתק טריפה:
נקובתו במשהו וכמו שיתבא׳אכל שלא ( ( . ) 1א־ כ למיל
נהנח ויתיב וקאמ נמצאת איתמר אבל שהוא רוב היקפ אם תצרף עמו עובי העור כשיר ואם ניקב אפי׳
דטריפ׳נניטל אפי'
במקו׳סחיט לצד מעלה שיעור פסיקתו
יסב חייפי׳אסר לסו רב כהג' לא תציתו
כה׳ג טריפה זנב" י
יש בה חסרון כל זמן שאין בנקב כאיסר כשר׳ ואס חפרה כאיסר
ברוב כמו כמקום סחיטה  :וגדש ואס
איצטריך
לי׳ישב איתמר אבל נמצא׳לא
פסק דיש להטריף
טריפה ואס נפרקה לארכה ויש כה חסרון מצטרף לכאיסר ואם
ניקב אפילו יש כה חסרון כל זמן שאין נגיטל דכן הסכימו
לי׳לעול׳דכולהו פיזי בריית'" קוצי אכלן ניקב סביב היקפה נקבים דהים זה אצל זה כנהכי הנפה אס יש
בנקב כאיסר כשירה ואס חסרה כאיסר הפוסקים ־ וכתנ
וג" ב רבינו כשם לרש״בא בר״א שיש
קורע דה בוסט או סכי'הקוץ ומומקצ' בהן חיסרון מצטרפין לכאיסר שאם יש כאיסר בנקבי עם השהם
טריפה משנה כפרק א״ט ( דף כדי) אלו נסוףש'  7אסגיקנ
המעי היונא מן
לסורי׳אסרו כין כך וכין כך ולזה דעתי שביניהם טקפה ואם אין בהן חסרון שיעורן ברובה ובעוף שיש
כסמ׳בבהמ׳ניקבה הגרגר או שנסדקה
פד כמס תחסר רשב״ג אומר פד כאיס' הזפק אל הקרקנן
גמוהארישא דמילתא קסי דאמר דלית בה נקבים כנפה אין שיעורו כפי שיעור איפר לבהמ׳אלא חותך
טריפה־כת׳הרא׳ש
המקום
הלכתא כעולא אלא דיסב לה קוץ בושט
האיטלקי  :ו ' 0ש אס נסדקה לארכה נתשו ' כלל ן׳סי׳ט'
ב ' ושטים
ויש בה חסרון מצטרף לכאיש בריש פ א״טידף מה ושס כל דברי הטור עד ואס אם
חוסשין לה ואהא קאמ׳הרס״כרו בד״א דחוש זין לה כשיש שס קורט דם וכו׳וכב'
הימנ׳רצופהמצטרפלכאיס' ח! נ׳גרגר ' טריפה
וכקאמ׳רכ׳ככ״חאמ׳ריכ״לניטלה
מוצאהגרגר '
נתבא׳שזהו דעת התו׳ושדעת מקצת המורי׳הוא דעת רש״י ושהר״ן ג״כ הסכים
דכל■ תר כנטל דחי
כד
אי
ופרש״י ניטלה הימנה רמעה לארכה דאיכא חסרון מצטרפת לכאי־סר
כעולאוכו׳ולזההסכי׳א״אז״לססכתהר״אש
לסברזו!י  £״ש רבי׳ורא״כן פסק
זפי׳אףאותושדרכו
וז״ל וראכ״ן זקני פ ? ק כעולא והביא יאים ממחט שנמצ׳בעובי בית הכוסו׳מצד
מעגלת ליה הויא אייסר טריפ ' וכתב סרס״כא בחידושיו כתב בעל העיטו׳ואנן נ<* ן וא ' כ הוי נמו
דלא מתחזי לן סיטויא אזליכן לסומרא וכי׳דמ״מ אם אין שיעור הקדיר' יותר שא ז לו וסט או
־ק׳כסירס ולא חיישי׳שמא הבריא והא דסייסי ' לספק דרוסה משוס שיש רגלים
מחצי רוחב עיגול פי הקנה כשרה וכדאמרי׳גכי עוף מקפלו ומניחו ע״פ קנה קנה ( טריפ׳עכ׳ל:
לדבי וגס שכיס ותלמודא דקאמ׳קסכר פולא אין חוסשין לספ' דרוסה לא חש
להאריך ולחלק כ״ש אבל לעכין פסק הלכה יש לנו לחלק דלא תיקש ' לן ממחט אס חופה רוב קנה טריפ׳ואם לאו כשר׳אלמא אפי׳בעוף דחיותו מועט אזלינן לד(א)ואין
זה נכין דהא שיען'
שנמצא כבית הכוסות ואיפשרשסרי״ף היה מחלק משו׳דעובי בית הכוסו הוא לרוב פי קנה כ״ש בבהמה דחיותה גדול וצ״ע
עכ״ל  :ום* ש רכי׳ואס ניקב אישור הוא פחות
עב לא חיישי׳סמא הברי׳ימסתכרא כדברי ה" ר אליעז׳דמשוס עובי כל דהו אין
סביב כיקיפה נקבים דקיס ומשם אע רב יהודה אמר רב ניקב גרגרת כנפה משיעור רונהקגה
לחל׳עכ״לזוכתו׳בהגה׳אשי״רי דכספ׳התממ׳נמי פסק כעול׳ושכן משמ מכתו':
מצטרפת לרובה ופרס״י כנפה סביב להיקפה נקכיס כנפה מצטרפים הנקכיס להאנקני׳שישנהן
למכה א״ר חלבו אמר רב חמא כריגוייא ס״ר נקבי שיש כהס חסמן מצטרפים חסרון מנטרפין
וכדס רבי׳ואפי׳לדבריו אס יש עליו קורט דם כחוץ בודאי טריפה וכו '  :היינו
בהס חסמן מצטרפים למכה ופרש״י מצטרפים לרובה דסיר לכאיסור ושאין
לכאיסור ושאין
לדברי התו׳שחלקו על רש״י וכתבו דאין לחוס אס ים קורט דס מכסני׳אס איץ
חיסרון
נה1
שאס
ומיש
־
חסרון
בדליכא
כמי
כנפה
וניקבה
מיחסרא
דלת
בעלמא
כפסיקה
מבחוץ אבל רס״י כתב דכי מכשר עולא דוקבאקקורט דס מבפני׳אכל יש עליו
מצטרפין לרונ׳
יש כאיסר בנקבים פס הש־לס שביניהם טריפה ומ׳ -כ״כ סס הר״אש והר״ן והוא וא״ה אפי׳ נפחות
קורס דס אפי׳מבפני׳מורה פולא דפסול  :ולעלין הלב ' כיון סהרי״ף והרמ״כס
טריפה
נלמד מדין העוף סיבא כסמוך וזה שלא כדברי סמ״ק שכתב גבי דין שמופת ממל
והישנ״אמסכימי׳לומרדליתהלכתכעולא סכי כקיטיכןד  :כתב ר״ח נפרד
דשמ׳הזא כאישור
הושט מהקנה ומטריפה טעמו מפני שהוא מפרס הא דאמרי׳בפ׳א״ס סימנים הירך דכי אמרי׳ככיקבה כנפה נקבים שאין בהם חסמן מצטרפים למבה היינו
יאין ראיה מעוף
הנקבים עצמס ואין הסלם סבין כקב לנקב כחשב בכלל הנקב כ  :וכתב עוד
סנדלדלו ברוק טריפה היינו שנפרדו הסימנים זה מזה וכ״כ שס הר״ן בשמו
לנהמה7רו 3קנה
בשהכקבי׳סמוכיס
וכבר כתבתי בסי׳כ״ד שלדברי הרא״ש נס הרי״ף מפרש כן  :בעוף מחובר הר״ץ ומיהו כי אמרי׳דמה שבין הנקבי׳הוי כאילו אינסדוקא
נעוף הוא פחות
כ״כ שאין בין נקב לנקב כמלא נקב אבל כל שיש ביניהם יות מכשיעו׳הזה אין יייאיסלר ! ננהסה
הזפק בושט ומואס ניקב כשר מסנה שס ( דף ט ) אלו כשמת בעוף וכו׳ניקב
לכשיעו׳וכן משמע ה יא יות׳מכאיה*
הזפקראומ' אפי׳ניטל וכתב הר׳יין פירושו דל או ניטל לגמרי קאמ׳סא״ב המאב' מס שביניהם מצטרף אלא הנקבים בלבד הוא שמצטרפים
ייג״ב למי שאינו
יורד לחלל הגוף ואין לו תקכ׳אלא משוס דת״ק תני ניקב קאמ׳איהו אפי ' ניטל מפירש״י ומ״ש רבי׳ובעוף שיש בה נקבים כנסה אין סיפורו כפי שיפו׳איסור
נקי יטרוף בנהמה
מיהו בעינן שישתייר בוכרי שיוכל המאכל לעכור מהושט לקרקבן דרך הזפק
לבהמ ׳אלא חותך המקוככסה וכו׳ -סס בפופ מאי א״ר יצחק בר נחמני מקפלו אא ' כ יודע שהוא
ומניחו ע״פ קנס אס חופה מכו טריפה ואס לאו כשרה ופרש״י בפוסא נקבים פחות מחנו ש3
ואמרי׳בנמ' (שס ) הורו ר׳סימון לר ' צדוק כטרפח' כר׳גזפק איבעיא להו הורו
דחסרון בעוף דליכא למימ׳' בגרגרת דידיה כאיסר לכמה הוי שיעוריה• מקפלי קנ׳עיף דאז נולאי
בערפחתלאיסור׳וכי׳בזפק להיתירה או דילמ ' בטרפחת כי׳בזפק ויש חיליפי
הייסחז׳מכאיסי׳;
חותך למטה מהנקבים וכצידיהן עד שיוכלו לקפל הרצועה שהן בה כלפי סי
גירסאו כבעיא זו ולדברי קצמס פולה דסלכה כר' וזהו טעמו של בעל העיטור•
(נ ) גמר 7כיסא״ט
והר״יףהביא המשנה־ כצורת׳משמע דס״ל דהלכה כת״קוכ״ב שהו׳דעת הרא״ש
קנה אס חופה ביןהכקבי׳יהסלס סכין נקב לנקב אתמב הקנה אפ״גדבנקבי' נהגהז ' דף תשמ׳א
גמדי ליכא מבא טריפה הואיל ויש בהם חסיון וסיפור סמיכת הנקבי׳זה לזה ע״א כתב כדנרד
שהוא גורס בבעיא דמספקא לן אי סורו בזפק להיתירה כר׳וכיון דמספקא לן
כנפה דהא אנסה קיימים עכ׳ל -ופ״י הר״אש דבריו דכל היכא דמשערי׳בכהמה נהת״ק;
הדרינ׳לכללין דהלכה כת״ק וכ״פ הרמ״בס בפ״ו מה״ס וכן פסק סרש״בא בת״ה
במבא ה״ה דכעופא משערי' כרוב ' וכן  .כל' היכא דמשעריס כבהמה כאים לא
וכת'שהראיה שכתיבה בתשוב׳הגאוניס דלא ק 'ל כר' מדקאמ׳גגו סל זפק מדון
כושטאינה ככרנ ' בעיניו דדילמא ר׳דוקא בשכיטל למטה מן הגגוהגג קייס ולי איצטריך ליה למיבעי בעופא מאי דפשיטא דמשעריס לפי קטנו■אכל בניקבה
כנפה דמשעריקסשלס פס הנקכי׳לכאיסר כשהם מקורבים כנקבי הנפ׳שסופן
ט׳מיעמן של גאונים דכיון דאיכא מקום ואפי׳ניקב טריפה סברא רחוקה היא
ליססר הוא דמיבעי ליה בעוף דכי מסערי׳סיעו׳חסחץ סלו כנגד איס הבהמס
לימרדבמקוס אחר כשרה אפי׳ניטלזוכפ׳עוד הרש״בא מ״מ מדבריה סל גאוני'
אני למדים דלית הלכת׳כר׳וגס המרדכי וסמ״ג ורכי׳ירו׳והמקח וסכלכו פסקו
גדולה קטן מאד שיעו׳חסרונו אי מחמרי׳כשיעור קטן כזה לצרף הסלם טס
החסרון ומשני דלא אלא שיעו׳אחר נפכוחכמי׳מקפלו ומניחו ע״ס קנה עכ״ל•
ליז״ק  :ומ״ש רכי׳וגגו דינו כוסט ליאס׳ בנקב כל ם ? ו ואיזהו,גגו כל שהמתח
וכת׳רכי׳ימחס ( נט״<אותיה חי< ) -דכר י 'אלו עם הרסכ׳הכיאור קצת וז״ל אס ניקב
ע׳צזו סס כגמ  :ומ׳ש סי׳ממקוס שמתחיל לשפע כלפי הושט ומזה ל׳הרש״כא
הקנה בעוף ככפ׳נקבי׳סיש בהם חסמן דבבהמה שיעורו כאיס׳ואס תשער כך
בת' ה איזהו גג הזפק מקו' שנמתח עם הושט ויראה שהוא מתחילילספע כלפי
כפוף לא תמצא בו איסר כי אס בכל קנה הפוף כאיסר * וא״ת הכל לסי גדלו
הושט מפס׳על הזפק ככיסוי על הקדיר׳וכ״נ מדברי רש״י שסי׳כל שנמתח עמו
וקטנו יהיה סיעו׳חסמנו קטן הרב׳וא״ת שנשער האיס׳לפי גדלו וקטנו ונחשוב
ממקום שהוא מתחילילימסך לצד הושט להיו׳מיצר והולך וכ״נ מדברי הפוסקי׳
והמידכי פי׳כשס ריב״א דהיינו כשמושך ביד אחת הושט ובידו השני׳את המעי בזה הסלם שיש בין כקב לנקב פס חסרון הנקבים יהיה כזה חומרא גדולה אלא
משטרים בע״א חותךלמט׳מהנקבי׳וכצידיהן עד שיוכל לקפלהרצופשהנקכי'
היוצא לצד הקרקק כל שנמתח מן הזפק עמו של הושט וכן הדקי׳כידומ כושט
וגממי ליטרף במשהו והיינו מה ס־כנגדו למעלה אבל מה שתולה למטה אינו כה ומניחה ע״פ הקנס אס חוסה כין הנקבים ובין השלם שכין נקב לנקב רוב
חלל הקנה טרסה עכ״ל וכתב הר״אש דמתוך דברי הרי״ף משמע דהא דקאמי
גמתת עמו  ,והוא־כעין כיס שיש לו שנצים שפותח וסוגר בסס  .שהעליון
בעופא מאי לא קאי אניקבהכנפה לחוד 'אלא^ אשיעור חסרון גרגרתמיכעיא
ולענין
נמתח ולא התחתון והלה פירושא הויחומרא טפיעכ״ל :
ליה
א
ד
/ע
ד( ) ולע מעירנו
לנמק
התקינו
נישיי שמלעיעין
אותן
וממרין
לעשות מהן שומן
ותקנה טונה היא
כיהטרישוישכייזא
והמנהג להמיר

ו

ו1

(  '0לעיגלימתי ליה כעופא שאיןהגוגרת שלו כאיס מה שיעור
חהרוכו ומפ דשיעור חסמנו ל'כ וחיא׳נקיבתן במשהו וכו'שס ( דף מה ) מימר דאמימיר ואיב ' תרי  $ישמנגלל*
מי' ן״גשא '1א< ' כחפייי רוב פי הקכ׳שהרי כתב אותו בתר אס
ניטלה
ממכ׳רצוע׳מצטרס
'
לכאיס
לל״ק דריא׳כריא בנקב משהו דכבד׳ככבד ועד שינשל כולו דליכא עליגי לרב
והקש־ו עליו והסכי׳לסרפ״י' • וכך הה דבריי
רבי׳אע״פ
ססס
סתומי
'
קצת
שהרי
במשהו ולשמואל ברובו • וללישנ׳בתיא דריאככבד׳דככדכריאה דליכ׳פליגי:
לה ( א) מ; ^י ממה שכתב גפי עוף שיש בו נקבי ' מפ '
איןשיעומ
כפי
שיעו׳איס
לבהמ
מפנן'
ופסק רש״י כל״ק דקס ליה ר יוחנן צוותי דאע מקב למש מן החזה נידוןכריאס
נמזג נשם הריי דכל היכ׳דאינה כנפה אם הוא בגוונא
והתוספו' כתבו נראה דאזליקבכולהו
£י׳יא• קש ף שא י׳י דמשערי׳בכהמכאיס
משערי׳במוףלפי
הוהךהמקום המנוקב כנפה ומשים׳ על פי חלל! הקנה אם יש נחומר מדלא אתמר הלכת לא כמרולא
היד
; '׳
זלה ^יג י ^ 5גדלו וקטנו וכתב רבי׳ירוח יש מי שכת׳
באותה חתיכה לכסות רובו של חלל הקנה הנקוב ממנה עם כמר וגס ר״י דאמ ניקב למטה מן החזה
3עז : 7חי אס שאס הו׳פוףגס ויש
בקנ׳כאיס
משערי׳
השלם שבין הנקבים טרפה ואם לאו כשרה נפחתה כמו דלת משמע דבין דריא׳בין דכבד נידוןכריון'
תשפיללארןתחת בו כאיס כמו בבהמה וי״מדעוף דאין
לי !<לאימיר׳< אס חיותו כה כבהמ לא שיערן בוכאיסר שלא ניטל הפחת אלא תלוי ועומד וזקוף שם כדלת עלפי וכץ ד״ס פסק לחומרא דשלסתן נקובתן
לאז
הארובה אם הפחת גדול כרי שיכנס ויצא בואיסר טרפה תהו במשהו בין דככד׳בין דליב בין דריאה'
'ץ׳^,
אסי׳יש ברחכו כאיס
וראשון נרא׳עיקר
ג■1
סיחן
.
לג
כשנר
,
1
" י "
"1
יתר מכאיסר ואם לאו שאינו אלאכאיסר מצומצם כשרה כיון וכ״פ הרי״ף וסר׳אס והר״שבא והר׳ן.
ן<?7א 1מ׳ע, 7שפצ פכ ל
:
ודברי
הרמל
ן
בפ
ג
מה
ס
מוהדדח
חורזחהוהד והרמי׳רת רחד מ! חחד! רמר•
נקב ריחי ^ ייו רזמוול וכ״פ הרמב״ם בפ״ו מה״ס ודעפו דקנה
י!ת להיזימ -עכיל כדמפימ מדברי היי״ף דהא דקא כעוס' שהדלת סותם הנקב וחרמ״בם כתב נפחתה
מפולש משני הכבד כולל גס לסימפוני הכבד והשיגו
משנז !,ע ' כמנאתי מאילאקאי ,אכיקבה כנפה לחוד אלא צררי' כרי שיכג׳ איס' לרוחב טרפ׳ וכ״ב רב
אלפס
כיון שניקבה הראכ״ד • והרשב״א בחידושיו ובת״ה
,י<!ד
אסיטו חסרון
גרגר' <מיכעי׳ליה /כעופא משני צדדיה נטרף בשיעור קטן פיר׳כעובי דינר  :נסדקה לאויב'
על זז שימני
אחרי׳ ,
< \
,
א! 'עפ שלא חסר ממנה כלום טרפ׳ בד״א שלא נשאר מכינה כלו׳ הקש על דברי הרמכ״ס • והעלה בסוף
זגא י .5תילהאלין שאין גרגר שלו כאיס מה שיטו חסרונו
דבריו ובלי ספק סמפון הכבד שניקב
ינ׳7איף לשמוךעל ומ& ׳דשיעוחסמכוכספיי■ רוב סי הקנא אבל נשאר ממנו כל
שהוא
למעלה
ולמטה
כשרה
והוא
שישאר
כסר ואפי׳ניקב לחבירו ואין בזה בית
״ לעני! נלי? ׳מ
נפחתה כמו דלת וכו ' סס נפחתה
המשהו ממקום הראוי לשחיטה שממקום שאינו ראוי לשחיטה מיחוש • וגס הר׳יבש כת בתשוב שאץ
טמס ף ,
כדלת אמר רב
נחמן
כדי
שיכנס
איסר
ואילך נידון כריא׳ליאסר בנקיב׳משהו ואם מוצ׳הגרגר' שנפסק' דינו של הרמכ״ס כזה אמת שלא אמרו
^ ^
^
לרחבו ופרס״י לא ניטל הפח סלח תלוי
סימפונא דאיכיך לחבריה טריפה אלא
•<לן .היה /קיבהצ׳ ועוס וכו׳והרי״ף כת׳ואס נפחת הגרגר' או הסרה ואינו יודע אם נעשה מהיים אם לאו פושק׳ במקו' אחר
בריא׳ולא בכב׳אלא אפי׳ניטלכלהכב'
ורואה אם הם שוי׳פשרה ואם לאו טרפ׳אין מדמין אלאג מחולי'
!לי ^ זאימלבר ''
כגון שניקב נקב מפולש שיש בו חסרון לחוליא ומכך חוליא לבר חוליא אכל לא מחוליילבר חוליא ולא ולא נשתייר בה אלא כזית כשרה ימה
<ייןהי;<7קצ 7עמ אמר ר״כ אין אומרי ' אס
חוסה
אלא
כדי
שיכנס איס׳לרחבו • ופי הרא״ש דבריו מבר הוליא לחוליא ובר הוליא הוי מחציו של טבעת כלפי מטה שאמרו כגמר ג קני הוו וטואיכא מ״ד
?יל *," ,66י
התס דכבד ' כריחה היינו קודם שיכנס
ממקו
דלפי
שמתהילין
סהכק
'
להיו׳רקין
מפולש
ויש
מב
עברי
מפרשין
הגרגרת
חוליא
היינו
טבעת
בר
בבשר הכבד דהוי בכלל כיק׳הקנ׳למטה
מטרי׳בס׳־עו׳קסן ע 'כ • ומשמע מדברי
הוליא היינו עור שבין הטבעות וטוב לחוש לדברי שניהם הקנה מן החז׳אבל משנכנס בכבד לכ״ע הוי
הרי״ףדכעוף מיירי דהא שיעור דאס בסופו
משנכנס
תחת
החז׳מתפצל
ומשם
יפרד
והיה
לג׳ראשים
ככד וכבר השיגו הראב׳ד עכי׳ל  :ודע
חופה בעוף הוא דאתמ • וכ״נ שסו׳דעת והאח׳טטה לצד הלבוהאח׳לכבד והאח׳לריאה ופרש״י רשל לב
דבגמ בעי כי ניכו קנה הלב אמררבא
הרמכ״ס שכס׳ג מה״ש כתב דין זה
אש׳ וריאה נקיבתן במשהו ושל כנר דינו ככבד ריח פוסל דשלשתן כר יצחק אמ׳רב חלב שעל גבי דפנות
מ״ס ובעו׳כל שאלו מקפלו וכואומ״ש
ע״ג דפמסלקא דעתך אלא סימא חלב
נקובתן במשהו :
רבי׳בססהרמכ״ם נפחתה כקב מפולש
א שניקב׳טרפה ותחלה אפרש צורתן ואח״ב שעל גבי דפנו׳הריא׳יסרס״י ע״ ג דענו׳
1
אינו מכוון שלא כ״כ סלא ז״ל ניקב׳ נקב
טרפות שלה אמר דכא ה' אוני אית לריאה
דיורד על הצלעו׳מן השדר׳ע״ג דפנות
מפולש אלא מפני שזהו פירושו של
ג׳מימע*
סלק דעתך מאי חיות ' תליא ביה שע״ג
ותרתי
צפחת׳כתב רכינו נפחתה • וקמ״ם
דופני ריאה קנה שומן שיורד בין שתי
טריפ אינו מדוקדק שהרמב״ס לא כתב אלא נבילה ומסו׳דלדי־דן הסתלא נפק׳
ערוגו׳הריאה ודבוק כסדרומחוב׳לחלל הלב ובתר הכי אמרינ׳אמראמימר ג
לן מידי כין נבילה לטריפ כתב רבי טריפ ולאדק  :והרשב״אכת״ה כתב כפי׳
קני הוו קד פריס לליב וחד פריס לריא׳וחד פריש לככדא  :ופרש״י חד פריש
רש״י וכתב רכי׳ירוח׳שכן הסכימו הפוסקי׳וכת עוד דכפחת׳הקנ׳דמשערי ' כדי
לריא׳ומתחלק כמוכ ,והן הן סמפונות  :וכת׳הר״ן משמע דאמימר פליג ארג
שיכנס איס׳לרחכו היינו בבהמ אבל בעו׳מקעלו ומניחו ע״פ קנה אססופ׳רובו יצחק דמפרס קנה סלב דפליגי ביס רב ושמואל היינו חלב שע״ג דפנו׳הריאה
טריפ׳ • ואיני יודע מנין לו זה שהרי הוא
סובר כשיטת רש״י וסרא״ש דלא בעי ואיהו ס״ל דקנ׳הוא דכסיק מגרגרת ופריש לליכא עכ״ל  :ואין נראה כן מדברי
נעופ׳מאי אלא ככיקב כנסה נקבים
שיש
כסס
חסרון
אבל
בשאר
פיסולים
אם
הרסב״א
סכת׳ח״ל
הקכ׳מתפצל
לפלס קני׳למט מן החז׳אחד פורס לריא ' ואחד
 3בהמ שיעורו ברוב גס כעוף שיפורו כרוב ואם בבהמ׳ שיעורו כאיסר בעוף פורש לכבד ואחפורש ללב ואיזהו פורש ללב חלב שעל דפני הריאה וכל אחד
הכל לפי גדלו וקטנו ולא כמקפלו ומניחו ע" פ הקנ ' :
נסדקה לארכה אע״פ
מג אלו דינו כריא׳וצקיבתו כמשהו פ״כ  :וז״ל הרמב״ס כפ״ו מה ' סחיט קצה
שלא חסר
ממנ׳כלו׳טייפ בד״א שלא נסא׳ממנ׳כלו׳וכו׳סס כסדק׳אמר רב אפי' הלב הוא המזרק הגדול שיוצ׳ממנו לריא׳סרי הוא כלב ואס ניק לחללו במשהו
לא
נשתייר
בה
אלא
סולי׳אחת
למעלה וחולי׳אחת למט כשרה ור ייחנן אמי' אפי ' טריפה  :וכתוב כהגהו׳אס״ירי קנה שומןשיורד כין שתי עמגו׳סריא׳ודכמן
לא
כשתיי׳כה
אלא
משהו
למעלה
ומשהו
למט
כשרה
וכתב
רש״י דטעמא משוס
בסדר׳ומחוב׳לסלל הלב בדק רבעו שמשון בקנה הלב ומצא בו נקבים קטנים
לכל
מה
שהצוא׳נמשך
הסדק
סוג׳והולך
הילכ׳הדר
חלי׳־ופסקו
הר״יף
והרמכ״ס
ודנתי לפניו דקיימ לן כרב באיסורי וקאמ רב במשהו וחזר ובדק בשאר ריאות
והרא״ש דהלב כר׳יוחנן ודלא כספי התרומה שפסק דכעינן סישתייר סוליא
ומצאן נקובו׳ושאל לטכחי׳ואמת לו דהיינו רכיתייהו והללו נקבי ' דרכן להיות
אחת למעלה וחולי׳אחת למט ' • וס׳ש רכינו והוא שישא ' המשהו ממקו הראוי
בכל
הריאו׳סבעולס
ואמ
'
לנו
מה
טע
'
הואיל
וחלב
טהו׳חופהו
וכי
קא
רב
במשהו
לשסיט סממקו׳שאינו ראוי לשחיט ' ואילךנידוןכריא ' וכו׳םס יתיב ר״י ור״ל נסק שלא במקו חלב כשר קאמ עכ״ל  :וכיוצ׳בזה כל־וו׳כמקח ואני שמעתי טעסאחר
מילתא ביצייהו וכו׳ניקב הקנ׳למטה מן הסז׳כידון כריא ' ופרש״י למט׳מן החזה
שאותם נקביהנמצאיס שם הס פיות הסמפונות ולא נקבים כינהו;
לה
ריאה
במקו׳שאינו ראוילשסיט׳נידון כריא׳מקב משהו  :ודבר פסו׳הוא שזה שכתב
שניקב טריפה במשנתא״ט (דףמ :)3אמר
רבאהאוכיאית
רכינו והו׳שישא המשהו ממקו׳הראוי לסחיט׳וכו׳אינו אלא לאסוקי מקו׳סאינו
לריא׳תלתא מימינ׳ותרתי משמאלא סם  ( :דף מר )
וס׳שויש
ראוי לסחיט למט׳אכל סיו׳לצד מעלה אפי׳במקו׳סאינו ראוי לסחיט ' מהצי דהא
לה
עוד
בצד
ימין
אונא
אחת
קטכ׳וכו׳ואס חסר אחד מהימין אי מהשמאל וצו׳
נמקו׳ההוא לא מפסל אלא ברוב :
וכל דיני׳הללו דניקב כנס׳ומטלה רצועה
סס
בסוף
מימר׳דרכא
אי
חסר
או
יתיר
או
חליף
טריפיל ואסיקנ׳דלית הלכתא
ונסדק׳לאיכ׳ונפחתה כדלת כולס כשנפשו מחמת חולי או כשתפס הקצ׳ בידו
כרב׳כיתר' וס" מ דקיימ׳כדרא דאוני אכל כיני ביני טייפ ' הסו 1ביני כיני דאת׳
 1עסה בו כקבי׳הללו באופן שיודע ודאי שלא נגע בושט אבל אם אינו יודע אס
לקמיה דרב אשי סבר למיטרפיאמר ליה■ הוכא מר בר איויא כל סני חיוי כריית'
נגע בוסט אס לאו נתבא׳דינו בסי׳כ״ג(זכ׳כג&
׳יהכיכ׳א) :ואם מוצא
הגרגרת
הכי אית להר וקרו לה טבחי עיגוניתא דורדוס״מ מגואי אבל אגבא אפי׳כט״ד
שנססק׳או חסר ואינו יודע אס כעש׳מסיי׳אס לאו וכו׳ • שסידף נ ) אביי ורבא
טריפ  :וסיס״י כיני ביני מלמט לערוג' • כריית רועי׳באפר ואמרי לה בריאו'
ושמנות
עינונית
'
כמו
דאמרי תמייהו מקיפין בקכ׳וסי׳רפ׳׳י מקיפין בקנ׳אס נמצא׳פסוק ' לאחר זמן
איכונימא אונה קטנה דורדא ע״ס קליפתה ואדומה:
רמ׳שואס חסרה הורדא פרש״י דכשירה ואס יש לה ב ' טריפה ז״ל שם מדסכר
אוקדורבאיסר ואסיקנ׳דעקיפין מסולי׳לחוני׳ומבר חולי ' לברחוליא אבל לא
מחולי׳לבדחולי׳ולא מבר חולי ' לחוליא וסרש״י חוליא ג׳טבעות • וכתב
הר״אש רב אשי למטרס ש״מ לאו אורח וכהני דידן דאיתא ברובא דידהו אי משכחינן
כדאמרי׳גכי ציצית דקרי חולי׳לשלש כריכו ' • וכר חוליא פירס״י הוא קלישות
ריאה דלית בה מינוכיתא כשרה וכדמסכחן תרתי עיכוניתא שמעתי מפי מורי
הקנ׳מן הצדדין ופתחתי׳שרצועו׳הבשר מסכרת ראשי הטבעו׳ואף התנוךסולך
לזקן שנחלקו בה גדולי הדור ונ״ל שהיא טריפ׳דהא יתרת דביני ביני היא ולאו
אורח
דחדא
גןסא
לא
אכשרן
אלא
^דק מעכייו מאמצעיתו ולצדדין לכאןולכאן פלסד כל הקנ׳וזהו הסי׳הראשון
משו ' דכל הני בריית' הכי אית להו עכ״ל •
פכת׳רכינו והרמב״ס מפר׳בפנין אחר שכתב בפ״ג מה״ש וז״ל אין מדמין אלא
וכפו׳בהגה
'
אשי״רי
שאם
כחלק העינונית' לכ׳ומחוכ׳למטה כעובי אצבע כסירה
^אולי׳גדולה לחולי׳גדולס אי מקסנ׳לקטכ ' • אכל לא מקטנ׳לגדולה סכל הקנה
נ ע״כ והתו׳כתבו שרבינו אסרי׳אומ' דעל א׳לא הוס סכר רב אשי למטרפ דהא
חוליו חוליו' הוא וכין כל סוליא וחולי ' חולי׳א׳קטנ׳משתיהן ורכ׳־וכת הרשב״א
כולהו אית להו אלא ודאי אפי׳על שכיה קאמ ' דכסירה משוס דהני עיזי ברימא■
בחידושיו הא דאמרי׳מקיפין בקכ׳נרח שהוא במקו׳סא״א שנגע בו סכיןכשעת הכי איתלהו ולפיכך אס אין לס אפי׳אחת טריפה וכת' הר״ן שכן דעת הרב
אלברג״לוניוהרא״ס אתר שהביא סברו׳אלו כתוז״ל ובשם הגאוני׳מצאמי כתי'
סחיט שאפי׳מותחין את הקנ׳לא מתרמי כנגד חתך העור א״נ שים היכר בדבר
שלא נעש׳כסכין אלא בחתך פץ או קנה שא״לכ הא תלינן בסכין דדילמ׳בכ׳וג' דכיון דיס בהמות שאין להס וישג במקצתן אין להטריף כסוס שינוי שימצ ' כה
מקומו אסתחיט דכשר בלא הקפה כלל♦ א" נ בנקדר הקנה פכ״ל ! הקנה
נין שאין לה כלום ובין שימצאו ב וג טכ״ל וית׳הר״ן נר׳  .שהוא דר  ^.הרי־ף וכן •
בסופו משנכנס פחת החז׳מחסצל ומשם יפדר והיה לג ראםי׳ובו׳ופרפ״י
דפל
דעת
הימב״ןבפ״ס
מה״ש
ומ״ש
המרדכי ססמימוני פסק כרש״י זיי עימנית ' .

עייפה

הלכות טריפות לה
^׳  5$הוכן שלא כדקדוק וגס הרש ^ א כת״ה פסק כדברי הגאוני׳להתי׳כתרי
*עוניתא וכס שכן נהגו  :ומאחר שכל הני רבוות מסכימי׳להכסי בכל גוונא
ודעדגביהאדאמרי ' כלהכיעיזי ברייתא הכי איתלסו כתבו
רכי נהיטי׳ ד
*חותפו׳והא דאמרינן דביני כיני טריפה היינו הילדגדולה הרבה ואינ דומה
1/
*י "'

״

*

ד״מ

לצד שמאל טריפה ומן הנמנע לפסוק דין זס כדפ׳הימב״ס כי מה טעם לאיסר'
וקצלרז׳
ימי! כב יעלל * יד3
זה אס נאמר שהוא מפני שאין הורדא במ ? ומס המיוחד סהיא
הסכימוהגאוכי׳להכשירבין יש לה שכיסבין אין לה כלל וא״ת שהיא אונה סאונות ש 5ימין
כוספת׳הריהואפסקלס ' מ שהו כלפי פנים אין התוספות אוסר אלא .ןךא .יזה אינן דייייתלשל
אחרתחלוי•
. .
_.
1
.
כמו .סכת3תי כיכ ו ^.שתאל אםנתחלפו
_
כסכר> בעל העיטור
חנין>
הז

נקרא

לסיגונית׳דורדצו כ״כ המרדני וגס הר״ן
גזכי׳פנר׳זו וכת׳סלזגו ' ח״ל כשנזל6״  6ותרתי משמאלה׳ פירוש לימיןהבהמ׳והוא
מהר״ריהוד לנד״א על עיכוכית׳ דור ד' ברגליה וכני מעיה כלפי הטבח ואם יתלה
■עוד־
טנמצלןת חמדה בר!5שה ולצו עגולה׳ ופני הריאה כנגד פניו יהיו לשמאל האד׳ג׳ולימינויב׳ויש לה
רביכוכשס הרמכ״ס שכל מקוס פהו^ן■• 17לה־־!האונה
נמנהגצוסנקרלן׳פינוי וטריפה לזולרן בצד ימק אונא אחת קטנה ונקראת עינומתאדוורד׳ואינ׳עומדת :כלפייפציסהריא׳איןתוספ׳אוסראל^מכפירי^עכ״ל'י*
נדיקוישל
והשיב הנניכופ׳לך לטון .הבדיקות חלי׳ בסדר האונות אלא• מרוחק׳מהם לצד פנים ואם חסראח׳מהימין א״כ יהא כגב בפ״ח מה״ס וטעמו משוס ינהלנות
5ןין לס חרק בתולןר עינונית׳דורד' או מהשמאל או שהיושני׳מימין וג' משמאל טרפ' כ ואם חסרה דכת׳מאי דאמרי׳אבל ביני ביני טריפה ייהר׳ר אנרהם
ב׳סרפהיורבינו
ג!ריפ ו 6ס היצז גדולה יות׳ממזי כרזוכה •הויררא פרש׳ידכשרה ואסייש לה
ררבשזה '^
אומד לזמרי״ההיא ביני ביני דאת לקמי
אפרים ן 7
,
.
, ,
הסמוכה לאומ׳רןו סינת׳תוכןר סיס לכל.
היש
ומכשי׳כב והגאונים מכשירי בין אם אין לה כללאשי וכו׳וס״מ מגואי אכל מגבס אפילי6
כשהיאיחסרה
דדלן נןושפחות׳מעלה הדס מפיסה׳
ב׳וכן עיקר מזוספויהאונות במנלנן שהיו ׳ר מימין כמרפא דאסא טריפה ומדלא מפליג א .נה העליע׳מד
לה
יש
אם
בין
כשמפחין
שמאל !
 3רי הינז כ!5ונה וטריפה עכ״ל הבדיקו' או ג׳משמאלאם־התוספ׳עומר בסדר שאר אונות כשר׳ואם לאואלא בין מגואי למגכס משמע דמאי
לשון תורןדר״ל צורת הרגילה בה וצ1״כ
העיטו׳דלא מכשרקאלא כשעומד ממש בסדרדאמריכן אבל ביני ביני טריפה)3ירחי הריאה אן׳נועה
ססילז מסוכה׳ כלןוכה ולרז ' עגולה יס טריפיוכתב בעל
^,
המאה7
אם היא ביני וביני שלא כסדר כדר׳ הוורר׳טרפה כין ליה ולא מטרפי׳אלא מגבס יי?,15וכמ' ^
להטייפה והלו דצןמרי׳למ״ד אס נמצ!5ו האונו׳אבל
ארוכה!ענהיזתי
סתי'שה/$חת עול ' למנין אובה סחסרה בימין בין בשמאל אבל הרמב״ם כתב כ ^מקר ׳ ע1הין א כ 1,פי פנים הד״ן שכדברי הימכ״ס נראה מדכיי
כאינההעלמנה
התיוספ׳אוסר אא״כיהיה בנ ב׳ וא״ אהרא״ש ^ הסכים הרי ף שכת וה״מ מקמ אלמא כלמקמא מ!
ל״קדודאי בארכה אין קפידא אס אין הריא׳אק
בצד שמאל כשר וכ פהרשב ^ ט ^ רכי ״* כש ג3
דטד
*
*
הוידר
וירידת
•
ד
הוורדא
^
י׳חורי
^
נמצאת
ז־זייי
ונל
שאם
משוכה וחדוד׳דדוקלו כעינונית' לומרי׳ לסברת ו
העיטו׳שכתב
ארוכה
בעל
סיעה
^ אס
?
6
יר
פםריו
בשם היא״שז ״ל3
יתדמ ז
ד 1נה יוחד
. .
1
מן
ולא כאובות
חינתס הורורה :טריפה כדרכי גידול' טיפה  :היה ה״יי 1יל ^<■=׳*<*? ״אפי׳ ק ט !?,טרפא ראםא ־מ־ 7מהפיג * * ; מצי
סריפה י,6נ  ,של ימין
לדיני הטריפות תלויות
דמפייףמגב־
כיון ש *! * מ ? יע ו־י)
ייןהיא<
הייא לאי "
שתגפח
מטרפראם אחד
פחו א
טרפה אכל
הרמוס וקייס להו לרבנן דאובה פעמים׳
ומשמאל,לאש מע יק עכ׳ל -מנאתינתו ,
ולא מטריף מטה
ויכתכ-
מגולה ופעמים חדודה־ לזבל עינוניתא
של
ז־מגבה אפי׳מימין טיפהעכ״ ליכ והם יל לילה ^
דינה עגולהי עכ״לץכת׳הכלכו עינונית'י
מ 1$וי '< יון דכרי התוס ומרדכי והגהו׳אשירי וסמ״ין; והגהות מימין פ״ס מה״ש כתבי־ סכי שלאל לילאל
ה״רימסהבר־יהודסרווסריןלויות׳ור׳מרדכי
דורדא שאין לה כיס כת '
השיבו ר״ת ור״י י ומיהו כתבו הגהות מימון סה״גובשעריס ובפסקי ראב״ן !״ריפה ענ״ל:
כתב דכשירה דהיו לא חדכד כיס כלל בגמ׳פכ״לה  :וכן מצלותי בדברי סכמי
פסקו להכשיר כדברי הרי״ף והרמב״ם וגס הגרות אסי״רי כתבו שיש מרבותי ' (נ ) זלכייהרי״ו
אשכנז -כמה׳דכרי׳פוסליס כורדא סלא כזכרו בתלמוד ולא כדברי הפוסקים:
א״כ מכשירים בשמאל וכבר היה מעסה והכשיר רכינושכ״סןר ״י ^ 3ןןכת 3י טיך וליק נא"!בשם
־1נ"ל סכל אלו הדברים אינם אלא לדעת הפוסלי׳יתרת סאינ בדרא דאוני
המכשירים יתרת התחיאס שינתה העינוכיתא מקומ היה כרא׳ להכשיר מדמיעט גבה דוקא אך ללגי ^׳'גת ^,י,
לדברי הפוסלי׳בסני ורדות או אס אין לה ורדא אבל לדכיי
מורי הרב דודי היה מקובל לאסור ואפשר דטעמא משוס דלאו אורחא בהכי דשכתבו נבהמה
בנ״מ שתמצ׳חק מעל ג־כס וכן :לדברי ׳המכשירים בשתי ורדות או כאין לה כלל
דאסא עכ׳ל  :ולעניןסלככיון שהרי״ףוהרשב״ס והרס״בא׳מסכימיס לדעתאחת לקה כעובי אמ<נ
אין שוס שינוי פוסל בוידא בין שינוי שבגופי' כין שהיא פחותה■ מטרפא
א׳ ! ננסה כעובי
שאס נמצאת הכי נקיטינן וכ״ס דקצת מאינך רבוותא מסכימים פמהסן  •:מע ^ ה
לכתב הבלבו
ביןססרון,כיס־יוכליפשרי וסכי כקיסיכןי
אות׳אלא כי איתא לידי שהביאו לפני ריאה פסיפס בה ית ימ3םי ףשיהי^ י ^5ימה יהיי רוצים ומגילהעאשמי
מיצוניתאדוידאמחיתוכ׳דאוכ -יולמטאסור׳סאין מכשירין ומ״מילפי דעת להטריפה מפני שהיו אומרים שלא היתה בדרא דאוני וגס אינה מקמה ו^ ני פא״ע כת׳סתם
מסיתוכא דאוני ולמעלה׳ע״כ וככרינזכי זה כדברי־התוספות
הכשרתיה משום דכל שאינה על גבה ממש לא מיקרי' יתרת לדברי המכשירים כעובי אצבע
הרי״ף והרמב״ס והרש״בא שיתכא ' כסמוך בכ״מ סתמצ ' כשרה חוץ מעל גבה ,
לכ מקמה כדדייק לישנא הרמב״ס ואפילו לדברי האוסרים כקיי מ 5ן 3יני כיכי ועדיקתישנים
והכינקיטי' :׳ נתוסלול סאונו׳במנינסישהיו ד׳מימין או ג' משמאל אס התוס'
מ ייקיי׳כדכ פ ג״נא(י נ׳^אוימת
עומד בסדדסאר האונות׳כסר׳ואס׳ לאו־טדיפ׳כבר כתבתי בסמוך דרבא אמר־ מכשר בהאי משו׳דהאי קיימאיבלר ' דאוני־היא דאומאבמי
דוורדויבבשורש/׳
רש 'י באוני הסרוב לאונה שאצלה ואח״כ מצאתי בתשובוי הרשב״אם^ל ת7ןימ^
איחסיריאו יתיר או חליף טריפה ואסיקצא דלית הלכתא כרבא ביתרת וה*מ :שבריא׳סיס בצדה אזן וכדרא דאומא בשיפולא מימכשירי' לה כדרא דאוני אואחתהפיכה !/א
דקיימכדרא דאוני אכל ביני ביני טריפה ההוא ביגייביני דאתא לקמים דרב
בריית' הבייאית לסו וה״מ :לא תשו׳לא קבלתי אבל שמעתי מקילים כה ואני איני מורה בס לא ל? קל ןל $ן אינה הפוכהאם
אשי סכר למטדפ׳א״ל ה־ונ׳מרכי איויא כל הני סירי
"
שאינה
להחמי׳עכ״ל יידש לתמוה למה לא פסק בהבהדי׳לסקלמהטע/סכתכתי
מגוואיאכל אגבה אפי׳כטרפ׳דאסא טריפ׳ופרש״י וה״מ דיתרת כשר׳ דקיימא
שתי לדברי האוסרים בקיימא ביני בינייועוד שהוא פסק כת״ה להכשיר בכל' יתרתטריפה^יאס ^לל^
שהי׳כין
 3דרא דאוני אכל כיני כיני כגון מלמטה
כשירהזי״אשאינה
לערוג׳כעינונית׳דורדא חיפוכ׳דאוני מבפנים ואפשרשהי ' מנהגו שלא להויללמפש׳בדבר שלא קבל מרבותיו ומ״מ
העמגו׳מלמטהאושיש אחת באמצפהאומה על גבה שלא כסד '
העיטור דלא מכשרי׳אלא כסעומד ממש בסד׳ כיון שכת׳סשמע שיש מקילי׳בה ויש טעם נכון בדכ׳נר׳' שהמקיל לא הפסיד ואסנשר עדשהפיכה
טריפה  :׳וגלש רבינרבשס בעל׳
תהי׳קטנהמעאינ׳
כין בימין כין׳ לבך נוקפך איפש׳לומ׳על תשוב׳ זו לאו מרכרי׳דרבינ׳חתי׳עלה וכמ״שהו׳עכ מו
הלוינות אבל אס׳ היא כייכי־וביכי סלא כסדריכדר ' הוידא טריפה
הכ  3מ׳געכי]
?ט 1כט״ יאפי׳
ז״לכתשוב׳לדחו׳פשובו׳גאון אח :־דדההי תיון ע לגכס בכ״מ
בשמאל זיל בפל העיטור וה״מ :דקיי־מא בדרא דאוני אכל :ביני כיני טריפה׳ טדיפ׳אכל פחו׳מט ד אח׳שתנפס הריא׳לאויתרון הו׳ככר כתבתי בסמו׳שאמתוכנרבא מעש׳לידי
ומסתבר׳לן מדלא יקאמ׳ולא היא דההוא׳ ביני כיני וכו' ם״מ עינונית' לסוד  3גמ' אבל מגב׳אפי׳כט״ד טריפ'וכתבו התוס׳דאפי׳לא הוי׳כטרפ׳דאס׳אלא ע״יגוה! הכשרתי׳לפי
הוא דמצסרי׳דכל הני עיזייבוייית׳הכי אי׳להו אבל בינייביני אחריתי טריפה
כפיתה טריפ׳ואי לא הויא כתר נפיח' כט״ד נרא׳לאבי הטזרי0הי 5ןכס י רסוכ״כ שהקטנה היתה
כדאמיי׳לעיל וההו׳עובדא דרב אסילא פליג כלל  :וכן הלכת' בין בימין כין
לן ע"כ  :ח״ל מהר״ין המרדני בשמו וכ''פ הרא״ס וכן דעת הרמב״ס בפ״ח מה״ש דפחותמט״יכסרה שם'? יעינזנתא'
בשמאל :׳ומ״ס המחב ' עינוניתא בסמאל כשיר לא נהירא
האמיתית אבל אם היא כיני וביני שלא וכת׳הר״ןשכן דע׳הרמב״ן ויש מי שפי׳דאפי׳פחות' מט׳ד טריפ׳דט״ד ל^ו ייקליד״רדאהמתחלק׳
חביב ז״ל וכת׳כעל העיטור וכו׳הנסחא
אלא אורח׳דמילת׳נקט שאץ דרך להיו׳פחות' מט״דמכ״ל  :ולענק הלכה כיון ניאשה ייש להן
כדרך הויד׳ביןבימין בין בשמאל טריס׳וכוונתו היא שלא תכשיר אונה נוסע'
וכתבהמרדכי ש! רפ א׳אע״פי
.דכל הנךרבוות'^ מכשריבפחות׳מט״דאח׳נפיח׳הכי נקיטי' :
יקאס תהיה׳ כסדר האוצו׳ממש בלי סוס נסיה לא לצד חוץ ולא לצדפכי׳נמפך
כל נטיה אסור' אכל לצד ימין לא ח״ל כת׳ראבי״ה שמעתי מאב׳מורי שכל מה שהטריפו מגב /ל״ש כ י 1ימומ ול״פ **ידאי^ל ^ד
מזה קצת חילוף בין ימין לסמא׳דלצד שמאל
שהיא כץ האומות .באונו׳מלבד האונ׳של ימיןהסמוכ׳לכרגר׳במצ׳החז׳אצל הצוא׳ממש התחתיג־נסד׳להטרין•עכ״ל
פירוש
'
הורד
מאסר אלא אס תהיה ביני וביני שלא כדרך
שהיא עליונהסמוכ׳לצוא׳שאס ימצא ע״ג כט״ד נמי כשר מפני שכן דרכ׳ליפצל ע״כ מהר "!
וכין הודדא וזה׳ פירוש ביני וכיני ואס היא כסדרי האונו׳ודאי שהיא כשירה ואס
וכן הור רבי׳זקני הלכ׳למעפ׳אבל בשאראונו׳טריפ׳וכ״כ בהגה׳אשיריכש ^ א"? עמנית׳ דרכם
היא כסדר שוה עם הורדא לא נאמד שהיא אונהיכוספת אלא ורדא כוספ' יקרא
3ל
כשיר וכפי דרך זה נעמוד על כווג ' בעל וכ״כבתוש׳וכ״כ הגהו׳מיימון בפ״ח מה״ס  :מ׳כ שהטע׳ מפניישדרכה' ליסצ ל-^ *11
בסמוך שהיא
לה וכבר נתבאר
משפט הסכים לסברת בעל העיטור שכתב אס נמצאתהורדא־ מפני דוחק החז׳וכתו׳כא״ז דוקימני׳ולא שמאלי׳ומ״פעוד דוק׳למעלה מחציה ;י ;,ת(:;;3פת;;
הספד כאממ וא״א ז״ל
ממרין
הריאה
לימיןהטבחיכשתולה׳נטיה ,שהיא לצד פנים בצדשמאלהיא ועדיפה עוד יש
כשאונה
אוכא כוספת לכן נאסור חליק אחד
אותה האדם בידה ׳אסור ומטעם" "
הורדא שהוא כצד שמאל עכ״ל  :וכ? ש אמצעית שלימין

אכל
אסהחריןהפוך מעט נגד האונות או למטה לאומהכשירה ( אשהעימניתא שינתא מקומה חפילו
וגגה נגדהלג ופני׳נגד הכליות שא נהפכה כגון שהחרק נגד הלג! גגה נגד החיתוךטריפה אגל
מכזיקנג״החיתוןשבין אמה לאומה
יותר מאונה שאצלה דהיינו אונא התחתונה קסטוכהלאומה עריפה עכ׳ל  '( :ד) ונהלס׳ בדיקות
נגהמה דקה וכגדול לפי גדלו ויש שכתגו שאם היא גדולה מעלהשל הדס אזיהיא כסירה ואם היא גדולה
פוייוא טריפה ושיעורו נחלתו] ניצה
( .ס ) ונהגה׳ ה׳ששחינר מהרי '! פסק לטריפה חנל אם יש לה כיסי ולא
לולרלא אושלאנמצאתשןםע׳ינוניתא כלל בשתיהןאכונוהנקלהטרין
וכלהתדינותהללוגוהגיןאחריהוכת׳אםנמצאןג׳ועינוניתא
שחינרמהרי׳ושכלבניאשכנז
מקומה׳ וטריפה עכיל • ואס נמצא! נ ניסן נראה לטריפה דכל יתר כנטול דמייילק
את הריאהויניק׳תון כיסה אס תשארנמון כיסה ע  ,,נפיחה נשירה אגלסא לא תשאי נתון כיסה ע״ינפיתההזהכשיגתה
גמנאתנתיכה ינפתהבודק
כתבתי שאנו נוהגי ןלהטריףבג'ולרלות אל שאין לה כלל גס אנו צוהגין להטריף כל יתרת שלא
חומתה שכן עשן מעשה נק״ק !וירחשאתשמע שם שכן פסק הגאון מזהר״רשחואל מזייאז״ל  0 ( :ונגר
נמצא׳נגדיקות ישכים ורן העיד בודק
נמצאהוורדא כתוארה למטה במזרששלה כעובי אצבע אע״פי שבראשהשינתה צ 1רתה מעט יש להקל
המנהג בכל הגלילות לנהוג אתר נתראיחכמיאשכנזבכל דנריהס מיהויש מקילין אס
גייאדאוג׳ וא׳כיש לנהוג ככצהדנרי׳שכתבתילק
( לסמסכימי! יחדשהמרדכי להאש״רייסמ״ק והגה׳מיימו ני שחיבר תלמיד מזהר״ס והגה ' אש ' רי
( אניא! מרםכברכתבתישאי| לסמוןעלדברי( בז(אלאשיש 5פסזקבכ׳' מכפ1סקי׳־אחר( ני ' כ״שנמק1םשכ
יאחר שרני׳מכשירי׳בכל ענק ( :ז )
ונתב
חק ממקום שהתו ' חולקי׳עליו ולכן איןלשחקעל הרג ב״יבזו וכיונא׳ נזה כלל •
כולן ללעתא׳וכ׳ש דמחמירי׳וכ׳ש שהתיספז ' תסכימי׳ עמהס דפסקמזהר״ס נכ״ת יסלפשוקכהריין־
ליל! נתראי כינהו ! משכימי׳
נדראדאוניזכשמפתין אותה או היתית נוטה לנד גנהלש ריאה אזהיאטריפה אכל כשנותחיו
העויד שלא נדרא לאוני טריפה ישמרכותמו שמטריפי׳יתר׳ אפי׳ עומדת מקמא ויש מכשירין ויתרתסעזמדת
ייהרי״ו בטיב שחתר יז׳ל ויתרת
גזו עלדגריהמכשירי ' מיהו שמעתי מהרבה נודקיס מומחי׳ שאומריסשנמדימת אלו המנהג
לדברירנזתי׳האזסרי׳יתרממקמא בכה״ג שי להכשיר או אפשר דאמסלמכין
י* ־יאהנוטסלנדקתאשלריאה כשרה עכ״לומשיזע מדבריו אפי׳
מימין טריפה אע ' פ שעומדי׳ ממש בסדר האונות דלעילס כרין להיות־ייתר בצד ימיןמבנדסמאל עכיל
( ח ) כתבמהרי ' ואםנמצאזד׳ ' אומתמלי שמאל זג׳
צהכשיר ? ליתרת מקיוא ויש לילן בו איור למנהג •שהוא תנהג ותיקין
מנאתיבשסמהר״ימולקאסנתפנליה האונה לב׳ וים להשורש א כעובי אצביע כשרה עו׳ מ׳ כ א 8
יהא ייתר נצל שמאל חננדיחין לפיני ' זל משמע באס הס שוהבשןהכשר ! כ* השסנהדי׳בהג*ה י
*מקנתגשיזאואנת׳לש יעילם צריך שלא
<״י £
-3
ד*
־־ ■8
' מימין גב' משמאל אע״ע שיש נא׳שלק ניכר מעבד לענר אקלהטרק דאיןקסשי! נסדקי' להערק עכ״ל
כתנא 1ג

הלכות טרשת

דם

הל

ול

(ט) זי״אי זצם צכל למטה מסציהיסריצה צי צין שס סוס ד וסיןט <4כ־ י<מדי'י מ״כ צם נמצ׳גן׳6יפש׳לומ ' דהרמב״ס נמי
■\<  3 6פי•פירוד כללומ״ש
■ לום היה כינים היינו לומר
נמצאות
התר ■בלי
יליט על הריצכמין הר רחב למטה ולמעל' עב קרוי גכסוסי׳וכסר׳מזס למעלה .שהיה ביניה׳היכר כמין הפר'וסדקוסיס׳דלישצ-י׳מוכח סכת כדי שיוכר סקיב"
גאונה ? מתעצלת צו^ למט הד ככובע הוי יתיר וטרקי׳ י (!
כ״כמהרי׳!) ומ״כ מיד צס נרצה מעט לבקו׳יוכיקסוס בהז כמיזהפר וסדק הרי הוא ניכ׳סהס סתי׳דבקו׳צלצ סהנרי'
בא<הת *  £ולמ מהריצ׳כצונצ קטנ׳ויוצא מחיתוכי דרי דצוניה ואין ידוע צי מקמה צי מגבה שיהא סיעו כמיןהפרס זה כעלה סל הדס וצילו רש״י לצ נתן שיעו׳לכמיןהפר
תיקר׳אזהי׳טריפה
נער בו וכת הרצ״ש דליסנא דתלמודא
נפחי׳לריצה צי פונה
לפצי׳הוי מקמה
זאינה
משמ הפי לצי כיכבו הפרסצפי בסיעו'
פשנמצאה
פחו׳מטרפדצסא לצושיעכצופתהוא
מתרקזלצל
ויש הוכחה לפי ' זה האחרון שפירשתי
סהרי׳,
ענ
״ל
כמענה
סיןכחן
3
יחכדחוכיף ע!
עומד מאונויהימין כת׳הו
כדברי הרמב״ס מדברי הרשב״א סהבי׳
03
ק
ה,א
■
נה
5
'
ומ
׳
ש
יי^
כמ
ק
ו
,
הכס
י
בשבי
^
ש
^
פה
משלמ׳וטוב
להחמיר
הית׳הריא׳כולה
שתי
ערוגו
'
ו
&
יןלה
חיתוכי
;לחוז ^מיערי  :ומ כ שוד אס יס דאוני טרפ׳פרש״י היכא דלא מיהתנא באוני חיתוך גמור אלא כת״ה הצמך דברי רש ' י ושכן כת' בעל
מהי י׳יכ,נש ׳ר יו ' 1ציכעלגני ריצ׳וגומ׳תחתי׳וכסנופחי'
העיטו׳וצח״כ הביא דברי הרמב וצח״כ
שמתמצא -הגומא.
,.
]
.1 < ,
,
שמתמצא-
הגומא " .׳־
לד " ל_׳
נופלת ; *:־ ; ל ;':
הצוגצלתוך" . ." :
הגומאד " ' ,
כמי ;
מרא׳הפרש
ניכ׳ברכשיר׳לשוןא״אהר״אש
ז״ל
כת׳הרמכ״ם
ילא ,
הארחנין ״ד
הדיא
וסוה
כת דברי הצומ צי סריכא מעיקרייהו
יגנ״ל.
נמצאו
מעשה
שתי
בא
.
אונו׳כאונא
אח׳
ואינן
נראו
'
לסצרהריא׳ואינהבולט׳למעלהכלל
י
כשתי׳דבוקות
אם
היה
ועד סופייהו מייתי׳סכיג ' ומפרקי׳להו
לידי נ״ ( נשהי׳ בשרלזכתב בעל העיטו ש״מ דשיעור' ביניה׳כמו עלה של הדס בין בעיקרן בין באמצעיתן בין בסופן _
_
וכו׳וכת׳דדכרי תימא _ז
_
הןובת״ההקצר
 ,דאוכא נטרפא דאסא ואס חסי אחת כדי שיוכ׳בהן שהן כ׳רבוקו׳מותרותוא״י! טרפה ויש שכתבו אי כת׳י״א שאס סדק כמרא׳הפרשביניהס
מהאוכי ואין כה אלא כטרע דאס כשר סריכין מעיקרן ועד סופן מייתינן סכינ׳חריפא ומפרקינן לחו איכמו עלה סל הדס
ביןכאמצעןכיןבסופ,
יגגיחק ,לעצי,
טעמ׳דמסתבהוא
ודומ׳לזהיתבא׳כסו'
הידעציו עעס רעסתב
עויעיו /וע ׳-וע יבגו " .ע״ו
ן
שיעור
מפה׳זיהא כינייהד חרא היא וטריפ׳וא״ל כשר ולישיא דתלמורא כשר׳ע״כ והיי
לא
הזכי׳בענין
זה
שיעור
מיה מרז למיו
סי
'
זס
:
היתח
כעלה הדס וגס הא דבין באמצען אלא
זה חסר מאוכות הימין כת' משמ׳כפרש״י דאיאיכ׳היכיר׳כל! שהוא כשר' וכן עיקרע״כ :
•גזמאוהי ,שזה
הריאה יש לה שני קרומי׳ניקב זה בל! א זהכשיר' הרמב״ס ואפ 'ה כת׳דביס סדק כמראה
!הורד׳מסלמתאות ז״לבפ״וז
הי ^סן מה״ס אס נמצאו סתיבימיןוזאת הורד׳
עד שינקכושניה׳ואפי׳נ ^ ףקרןם ה ^ק הפרש ביניהםמכשר  :מצאתיכתוב
*] ,,״  ,פמ יר7ב הרי זו מותר׳ונ״ל דלטעמי׳אזי׳שהכסי־'
,
.
כולוכשיר׳ומיהו צריכה בדיק׳וכתהרשב״א .שאם״״ניקבו שניה□ריאה דלי לה חיתוכי דאוני אי כדנפח
בקיאי׳
קלאי׳ שבעיר
ביתיתמצדפני אלמא צד פנים
ודרא
יף
י
י
.
״ף
לה
מינכק חיתוכי הראויים לה כסירה
*ע״א
"
יא
"
י
דאוני
חדא
מילת׳סי
^
#
ורש
״
י
כת
׳
יי זע
^
ייא
״״
זה
״״
שלא
דמוני
כנגר
חדח
זה
מינת
היק • ורס
יק
ניקבו ועלה בו ־1קרום
• ,
ונסתט טרפה
כשיר 1
י
דמסתבר הוא דכל מילי דריאה
ריאה וטעמ;
וטעמא ן/עע״^ ר
״< ״<
״־״״ם ^ חסיו  6וני־ , 0מ " מציפע! לייו ^
שמוציא קולכשניפרוי אותה אם יותנין היק הקול ; וצאמניחי
בשהי 6גפוח׳משנויינןלהו מסוס דנסיי
״״'  . 1נהי״הו הואיל ייתית ן * ונ ; שוגומ וגל אותו מקקזז או נוצה ונופחין אותה אי מבצמיסרפהואיל הנהמה הויגזה היא נפו״ז־נ  :כתוב
יזוכן עגמו נזיעינ סכ 3ליי׳מצ  6תיק5ןכ ל  $סמפתי ו 5ןץ
כשר ואם אין יודעי] מהיכן יוצא הקול משימין כולה בכלי שיש בהגהו׳אשי״רי מעש׳ בריאה שהיה בצד
׳י;4״י ה ׳איוס׳פי הדבר ני׳במעי הואיל ולא קיימ בדרכן
בו
מים
ונופחי׳אותה אם המים מבצבצי] טריפ -וא -ל כשירה ולא ימין שתי אומו׳גדולו׳והשלישי׳נער בה
דידסו יתר׳ היא ואותן הראויות להיות
יהיו המי׳לא קרי׳ולא
חמי׳אלאפושריןכהפשרת המים של ימות חיתוך גמו׳שהו׳כדי להכשי על ידו והיה
כשמניע
חסמוה״ל כחליף וסריפ׳ודעת סתום
הקיץ שעמה בבית קצת לאחר שנשאבו־ ונתחממו קצת מחום ,בו סוד שינוי אחי ׳ג אונות מצד שמאל
בנחמיזרד צגומא כרס״י וכ״נ שהו׳דמת הר״אש שכת׳ח״ל
האוירואם׳
נמצא;.
ואסר רב אחאי והשיב .ר״י לא ידעתי
* 'ה כשיגי׳כדי ^י והיכא דחסר׳אוכו הימין יס רוצים לומד־
מה ראה לאסור אס .לא קבל מרבותיו
ןאנ.הנמ ^תיב ^ דעיכונית ' מצסיפת בסדי׳להסלימו ואין נר׳לרש״י כיון דלא קיימ׳בדרא דאוצי־ כקבלה כי־כ״ל היתר גמי׳עכ״ל ודכ׳סשו׳הוא שאין בזה סוס צד איסו׳ :מעשה
א׳סן־נקיאי׳עש^ רתר׳היא וכו־ומפכי כך כת׳רכי -נו וטוב להחמיר אבל הרשב״א כמבת׳ה ולענין בא לפני שהיה בצד אחסל הריא׳חסרה אונ׳אחת אלא שבסוף סאומ׳סבאותי
צפנינא; מתריא  :אשלומי אמרו מסמן סל גאוני׳שמסלמ׳לאונו׳שמימין וכ״כ הרמב״ן וכ״כ רס״י־ הצד הית׳כליטה גדולה כמו אונ׳וכ״ל להתיר דאותבליט ' חסיבא אוכא ואע״פי

י׳
!י

כקיטינך,־  :דד? 1דנכלוורכר׳דה" ה אס כמצח ורדא כשמאג וחסר אונא מצד־
עלה  7״ש״קנת סמאל סהי׳מפלמ והא דנקטו הרמב״ס והרסב״א צד ימין אורח דמילתא נקטו
מחמעהנפיל׳ירל ולאו דוק אלא שמצאתי להר״ן סכת׳שדעת הגאוני ' והרמב״ס דאיחסיר אמא;
ס
£3נ־׳ ע
מימין ורד׳מפלימת׳אבל לא בשמאל שאין דרכ׳לעמו בשמאל ע״ס ורבי׳ירוחס;
* .!2
כת׳אפי׳לדברי הגאוני׳אס חסר אחת מצד סמאל איןיהאוכ׳שמצד ימין מצטרפ"
ז? .אמ יבמיק<ת עג לבר ל סאס הית הורדא עומד בצד ימין לא איצטריך לרבי ימח ' לאסמועי
יפני׳דלזי! להכשיר דאינ׳מצטרפ׳לאונרשל צד סמאל אלא כדקיימ׳לצד שמאל עסקי׳וה״ק איןהורד '

משזס

קי ;7כ מנק
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גלמא נפניעגסה .לה סיתוכ׳דאוני וערס״י דהיכ׳דלא מחתב ' בחיתוך גמו׳אלא כמין הפר׳כער בר

יין ,אההייהפינז3
גא,מ ׳£ל
טריפ׳/חזתיני״א

מילאיימי׳עיציל
פ^זס(פ1יפלהפי ^
ל ;,עפרק ' זיש
מכשירין לעז׳לשאיל

ע״״! ;!! ״ט
עע ^ • וכת ^ר־־־ן שסע רשיי דמכם ימיני בהם כמין
וסדק מסו׳דהנ י כינהו איני דיד׳אלא ד  0ריכןככסדרןויס מי שכת דמייתי סכיג׳
דסלי׳פומיה ומפרקיכן לה אי מתחזיין כתרתי כסר וכת׳ הרמב״ס כפ״חמה״שז
סאס הן דכוקו׳כולן אלא שים ביניהן הפר׳כטרפ׳דאס ,בלחוד כשירה ויפה אמ'
דכיון דמיפסלא כה" נ ביתר׳ס״מ כל כי האי שיפוד' אוכ׳סוי פכ 'לנולשוןהר״אש•
שכת״רבי׳אסרסכתבפסקיוסרס״יכת׳כךומ״םדלישכ׳דתלמוד׳משמ׳כפרש״י•
נתבא׳גדבריו דהיינו משודאי ניכר הפר׳כל שהו לא שיע כאופתא הוא ונראה

?חהםיעכ־ \ מעע מדברי

הר״אם סהרמב״ן חולק על רש״י דלרש״י סגי סכמיןהפר ניכר בואע'

שאין בהם סוס פירו׳ואילוהרמב״ס בעי שיה׳ביניה׳פימד כטרפ׳דאס והסכים
םכתנר, 3םגעגן הוא לדע׳רש״י מש׳ו׳דכייוןדכמין הפר'" כיכבו לאו סיס כאופת׳הרא ול״כ דאיפש '
סעמא .לזמי ' ע! ל

לומ׳דהרמג״ס נמי אינר

מצרי׳סיהא

כיניה׳שוס

פירוד אס כמין הפר' ניב בכל

מ׳כזוילקיל׳יקפ,
האוכ׳מלמעל׳למט׳אובמבישהריכת׳ואינהנראו׳כסתיסדבוקו׳דמסמהאאם
י>5י
היו נראו׳כשתיס דבוקו׳לא היינוצריכי׳סיהא ביניה׳כמו עלה ההדס אבל לפי
טריפ ביחץהזיכן
^
/

י

^

!

^כינ(פ{
שמ  .0שקין הפר וסדק ניכר בסס חז צריך שיהא ביניה פירוד כמו ענה ההדס ועוד

_
לפוף כבהמ דינו כבהמ ובעוף אח׳הוא חון
הייא׳מפני שהעוף אין לו חיתוך אונו׳כבהמ׳ואס ימצ׳אין לו מנין ידוע עכ״ל:
לו
הריאהיש לה סכי קרומים ניקב זס בלא זה כשרה עד שינקבו שניהם
מסקנא דגמרא סרק אלו טריפות  ( :דף מה ) ומ״ש ואפילו
נגלד קרוס העליון כולו כשרה שס ( דף מה ) אמר רבא האי
ריאהדאגליד כאהינא סומק כסירה  :ומיען ומיהו צריכה בדיקה סס אהא
דריאס דאגליד כאהינא סומקא כתב הר״אש וז״ל כתב בה״ג והוא דלא מפקא
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כה״גופסק הרסב״א דים לחוש לדבריו :

" - 1־-י

ומ״ש רבינובשס הרסב״אשאס

ואין דבריהם כראין כמיני דריאה אינה מישמע׳קול שהקנה הוא המשמיע קול
ולא הריאה ושאיפתה כל מיני משקה אינומניןלאסור ומה שכתבו דגמדא ליס
ופסטה ליהיאכו רואי ' בחוש שאינו כן ורביכו ירוחם כתב י״מ דטריפה שהמת
נכנס בזה ויוצא כזה יע^כ וגס זה אינו טעם הגון שהרי ב' העורות דבוקים הם
זה עס זה ומח לא יבא ביניהם טל הרוב .ואפילו את״ל שיכנס הרות כזה ויוצא
 3זה כיון שאינם מכווני׳זה כנגד זה לית לן בה הילכך כדברי הרסב״א עיקר •
ע 3יקבו ועלה בו קרוס ונסתם טריפה סס (דףמז ) מימרא דרב יוסףודיוקא
דבריתא והטמס לפי שסוף הקרוס ליסת' וישא ' הנקב כשהיה ומצאתי כתוב
קמס שעלה מהמת מכה בריאה אינו קרוס ואע״ג דריאה שניקב ' ודופן סותמת
כשירה וכן מרה

שניקבה

וכבד

סותמתה

שאני התס

דהיא.

סתימה

דמעיקרא

אבל הכא התימה דסלקא בה לאחר זמן :
ריאה שמוציאה קולכשטפחי^
אותה אס יודעיס היכן
הקול יוצא וכו׳עד אס המיס
מבצבצים סריפה ואס לאו
יי
/
//
כשיר סג זה סס מימרא דרביוסף והטעס פשוט דכשהמי מבצבצי מחמ המי

עכ״ל
זעעמא היוצא
למס׳יז״נר הוא עוד<ז* 1ז -נשם מהר״יל!;! י ' ן .וז״ל מעפר נא ליל ר ' משה שמטןזנ׳ל שנמצא
יפרפמחפהעינונית׳ןהיזמכפיריןאופההריאה כמהיסמחיןפלזליישרל){ וכן הין אזתרי׳שהחרק! מההזאממן ע 3היערע כמז גזמאשאס ר \ מפל
עוו געזמאזיווזסירקוגם כאןפ ** עלל י ^ שאיטכדאילהלוקעלגמליישראלנ״ל דלאדמיטעמיזנויל לאזמשיהיהגמלגדאלאייזזז׳סאןמזפיצול
הדמןהבויואזלאהזהימרמכללאל> 5נמפגלמן־הריאהולקנשארנימאמחמיןנידששעשיו
׳א פישול וג 1מא הגחתי! לפניולכןכשר אנל בשאר ימרת יזה ה׳הני הגנת המריץ אי אמרינן כל יפרכנטזל דמי ולכן ג 'ל  7אי | לסמוך על טעם ז־ ומ ' מ המקל לא הפשיל שהרי במה גדולי׳ מכשירקכל יפרח מקמא כיו"ז ,לעיל בכלבו אם נמצא*
הריאה כפיתה תושפז׳משונה -הואואשרינן גישפק עכ׳ל והמה לנרי הריונ״ס פ״פמה״ש ורן הניאו בב״י ( :יא ) בהל ' בדקות של מהרי" ( ושיעור כט׳ד י״ א שהוא כצפורן אגודל אלםנינוניוי׳אשהוא כערק אמצעי ש 3אגולל עכ׳ל ואנימצאפי
קבלתי שאנן נזהנין לדטדיף הכל דאין :אנו בקיאי ' גשיעוריט״ד עכ״למהרא׳ין ;
(יב ) וכבר כתבתי דעתי בז־ קןלכת׳מתראיוכ״ש כמקום והתזז יישטמי' ואין לן נפר ' כדעת הטור שכפב 7טינ להתמיר ובנר כתב מהר׳רימינ־ןברגשות
בשם תלמיד יזוה״רסדיש לפסוק כפוסקי׳אחי-וני'
ראוילפסוק כדבריהסזד ענ״לוכ׳כ מהריי קולון הרכהפעמי׳בתשובותיו ושאר אחרוני׳בתשובותיה ןויש לפסוק תמיד כנתראי׳ ואין לנטותמזו ( :יג ) ומהרי"( כתג וזילליח־ז
לדמי' לאועת׳ פי׳ כגקעת טריפה פי' שאין :לה חיתון אומת פי׳ שלגמרי אין נראההב חיתון אימת אבל אס יש שם היכר שצד ׳א ארון יותר מתנירז כגון האונה הסמוכה לאומה דרכה להיות ארוכה 1עבה מאזנה האמצעית ואס היא דמקיז
לאומה ואקנה שום שק אס נמצא ארוכה ועבה מאזנה האמגעי׳אז הזא כפר וע! 7האזנה שבנדשמאל מוכה מגו שבצל ימין זה הוי היכר כשדמקה האוכה בצד ימין לאומה ואס יש סדק בין מלמעלה בין מלמטהנשירה זדוקא שהסלק עומד נמקי6
הראוי להיות אונה אבלשאר לסדקי׳ אינ}וי 7עילי [־3הגהו) ססהא( מה דרכה להיות למעלה חדודה ולא רמנהואיןהל למעלה רק חוד א׳יהאונהשוננת עליה וישלה למעלה נ' חודי׳ ורחנה בין ב׳התידי״נכבש בינוני לב ' אצבעות אסהיתה רתכה
לשם זה מיקרי היכר עכ*ל ■ מ״כבהל.׳ נדיקית ישני׳ זר׳ שמו אל מכשיר בגדיים וטלאי׳אעיג דליתלהו חיתוכידאוכה לכשהם גדזלי׳מתגדלים עמהם ( אקלהטריףםא אין להם חיתיכילאונידהכי ארחייהו דנקטמת׳לית להגעכ״ל  ,מיכח׳ל
^מעתימםר׳ק אונות הזמקי׳להדדיואץ להם שום סדקשי לבדוק אתרהסייופק אסישלו ב ' סמפונות אז ודאי '5צינהי וכשירה כי כל אונא ישלהסימפיןבפני עצמה עול תצאתי עייינית׳' דגרדא החסיר־זואיגה שלימה כדרכה לזזייפא*
תחפ1ש באונה אובאזמהמצדפמאל אשתמצאהחתוכה שחסירהבה בשר כן מצאתי בגדיי׳ וטלאי׳ עכ״ל שמצאתי ובאמת שזז דין האחרון תמוה ואם קבלה היא נקבל  :זרי
ליך ( א ) ונאו׳ה כתב שהיא טריפה וכן מצאתי גשס מהרא׳ק ומצאתיבהצייב ישני׳ ואם בדעהלע הריאה זכקלף מזר העליון טריפה לפי שנעו? קרזם התחתון מחמת המכה וקרום שעצה מאמת המכה טריפה עכ׳ל:

הרכות טריפות ול
ז־יןצ 6מנקב פבריא׳הוא ואס אינם מבצבצי׳כשיר ' מפני שהקול שנסע כה הוא
^יקקרו׳התחתון ולא העליון והרוח נכנס בין שני הקרומו'  :וכדשולא יהו
הרי׳ולא סמיזאלא פוסריןשס בחמימי לא דכווצי בקרירי לא דמטרשי

אכ

י־מ

בעיני כשגג׳סיוצא׳מלפני השליט דתלת׳קני שאמרו איכ׳אלא שמתפצליןקודס ( ) 3זאני ע2צלגי
שיכנסו בכבד ובריא׳בלבד ותדע לך שהרי נכי מחט שנמצאת בסיבוךהרי ^ ה גהציבהי׳זני׳נשם
מלגיןמ ל
רבבחמך ה ^
נסמךהא  ,סימפןנ ׳ סלל■ י .
דלית׳קמו הא אית קמו
אקשיטעמא דלית קמו
אית׳קמן הרה מכסרינן והא רב
אקשי׳טעמא

דאינקי טריפ ופרקי ההוא ניק לחבירו איתמ אבל זה שאינו ניק לחכירו אע פעמל ולאינקנישן
ופרס״י דכווצי לה והנק נסת ואין זו בדיק יפה דמטרשי לה מקסי אותה כאבן
סניק'לבשר ,הריאה כשרה דבשר הריא' הד! לא תלינן3י7
וים נקב
עניון ויש
בקרום5העליון
נקב כקרוס
^חאיזנהב
נקב
ו6ס לזין
רך וסותם וזה מבוא׳עכ״ל  :והר״י בר הטבת יאס היא
במקום
כגון
בתחתון מתקר העליון מסמ שהו׳קלוש נמצ׳הנקב כמקו׳שיש לתלו׳שנעשה אחר השחיטה
ששת ז״ל כתב בתסוכ ה ^ ייס 3ך 3רי איון תלינן יעיליש
 ,הנצה מתישיוגא
ומיס סקרי׳מותסיס לזותס כשמתקסס שהעבי׳הטבח ירו או שתלש׳בכח או שלקח׳ זאב והחזיר׳ נקובה
, .
■,
,
סימנןוניססי ..מיביבס־זפמו שנת י ״ !<* ,״< ,* ,ס
והר״ן כתש5וחריס פירשו דמטרשי לה תלינן להקל וכשר׳וכן אם נמצאו עלי׳תולעים שנקבו׳ואין ידוע
הריא אלא סמדב בשאין בשר מגין כגון כמעט כלם ולא(
וסותמי׳הנק'׳ :ומ״ש רבי׳כהפשרהמי' אם נקבו׳לפני שחיטה אולאח׳שחיט׳נקכו׳כשרה ואם אקמקום
ריאה שנשפכה כקיתון דבעינן דקיימי דוקא כדם גמור
של ימו׳הקקשעמדו בבית קצת וכו׳כ״כ
שיזי״יז
ולאי לאתר
הרשכ״צ נת״ה וכ״כ העיטו׳בשס בה״ג :לתלו׳והדבר ספק אם נקב׳מחיים אם לאו עושין נקב אחר אצלו סמפונ' • וקכסנמצ' בה אכעכןע
אם הם דומין כשר׳שכמו שזה נעש׳אחר שחיט׳כךנעש׳הראשון ליח סכת׳סואז ׳ע בפ״ח ןבע״י ^ חןססי .נעשהאנל אםיונא
ונראה שצם שמו הריצה לתוך מיס
י מן הנקב לנר לבן
,
>
+
,קמי׳לכדקה שוב צין לה בדיקה שהרי ואם אינן דומיןטריפה שודאי הראשון נעש׳לפניהשחיט׳ומרמין םמ5ו ניק הסמפון שתחתיו וציי נייקה1צאד.אא !!,אצא
גתכוונ׳מחמ המי׳חמי ' ונסתמו הנקבי' מגסה לנסה ומדקה לרקה אבל לא מרקה לגסה ומנסה לדקה וזהו לפי שאין בשר מגין או אינו ראוי אפי׳כווומתלאאו
ולפי׳סכת׳הר״ןבשס צחרי׳ה״ה צסנתכו ופי׳רב אלפס שמדמין מריא׳לריא׳אחר׳רק שתהי׳מבהמ׳כמותה להכין ולזה כת׳אפי׳לחבירו כלומאצ״ל כמו*ים(לאיק( ל
שתיטה ועריפת
צופ׳לתוך מיכז קרי׳שיב צין לה כדיק :אם גסה גסה אם רקה דקה ורש״י פי׳שאין מרמין מבהמ׳לבהמה כשניקיואיל שס דבר מגיי אלי)
^״ ^ ג
נתנר״י שהכלי סמושיבי׳הריצ׳בתוכ אחרת ואפי^ באותה בהמה דוק׳מאונא לאונא ומאומ לאומ׳אבל
,יק־ל״ניייאין־ביייסגז״יסס
סאפש לדחוק לדברי הרמב״ןז״ל עכ׳ל :שהוא נהיפןסמ״פ
יהי׳מקוכי׳כלוממחיפבצבונרצ׳סלמד לא מאומא לאונ׳ומאונ׳לאומא וכך היא מסקג' א״א הרא״שז״ל
ולי נר ליישב דבריו בע״א ע״פ דברי נב*י שאס הנק*
נן מדין צמק׳הריצ׳שיתכצ׳בהוף סימן ניקב א׳מהסמפוגותשבפני׳לחבירוכגוןבמקו׳שמתפצלי׳זה מזה
בה ב שכת סכו ' מחטא דאשתכ׳בחתיכ' אדו ' שהוא טריפה
זלכןג׳׳ענדנראם
זה  :ואם נמכהנקבבמקו׳שיש לתלו׳ ואין בשר ביניה טריפה שחבירו קשה ואין מנין עליו אבל ניקב
דסמפונ׳דריאס וכו׳והא אמר רב כסמן
שנעס׳צחר הסחיט׳וכו׳שס ( דף מט)
לסמון עיו
יש
לבשר הבשר מנין עליו וכשר׳לשק הרמכ״ם א׳מסמפוני הריאה
האיסימפונ׳דאינקי׳טריפה דר״נ ניקב למעשה וגמרלני
והלכת' צי צינקיב׳ריצ׳היכ׳דממשמשצ
שניקב אפי׳לחבירו טריפ׳ויראה מלשונו וכ״ש אם ניקב לבשרו סמפון לחבירו א י תמאבל דיצ׳בסמפון פיקדאולין הגה־
ידלן דטכח תלינן דהצ תלינן בזצב:
ופרש״י היכ׳דממשמש׳ידצ דטבחצ צכי ולא נהירא חסר מבשרה מבפנים והקרוס קיים כשרה לפיכך ולא ניקב לחבירן לא עכ״ל .ךל ה יזה כי משמע דכל3קנ
אמריההו׳לחבירואיתמלאב ^ ןל מבנט שהוא פתלחולאי
שמעתי כמצ׳החז׳סמתוך הדח היד קור' נימוק מבשר׳מבפני׳וחסר אפילו אם המהום שנתרוקן גרול ער
בצפרניו וכמדומ צני בכל מקום שהוצ שמחזיק רביעית כשרה נימוק כשרה בפנים כמים בשרה ובלבד
^־שלא־יקבנלל 5 .ובל ניקב לופי'
יוד' שיכול לתלו׳כגון נקב העשוי בסכין שיחו כל הסמפונות קיימין ופירש רב אלפס דוקא שיהא מיחוי לחבירו דסד״א תמייהו כחד דמי והוה כלל לאשימן ג'
ליה כאלו לא ניק׳קמ״ל דלא אלא טריס ' ונתב לה״ה לנ3
וכן
צו שתלס׳מלמעלס בחזק' וצח״כ נמכצ המי׳זך אכל אם הם עכורי׳אוסרוחי׳טריפ׳ ;־
הןי׳  .ןך  0ף מבשר׳מכפכי׳והקרו׳קייס מקו׳חו־ן מןהמוס
סס נקב עכ״ל  :וס׳ש רבי׳כגון במקו'
י /שתם בתנאו שם
,,
; ,! ,
,
,
,
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כשרה ל פי נמו ? מבשר מבפני וחסר וכו כש י ה שס ע ד ף מז ץ אי נ ריש סנימורז תולעים הנהיויג
סהעבי׳הטבח ידו צו שתלש בכס תיבת ככח קצי נמי להעבי׳הטבח ידו שצסלצ
על3
וקרו׳שלה קייס כשר • תכי׳נמי הכי ריא׳סנימוק וקרוס שלה קייס אפי' מחזיק עריפה
העביר׳בכח צו סלצ היה המקוס דחוק ורצי לא תלינן • ועל הצ דצמרי׳דהצ
רביעי׳כשירה ופרש״י נימוק נתרוקנה מאליה מקצת ואיכה נשפכת כקיתון !נהגה׳ שםאמנם
תלינן כזצ׳פרס״י דצמרי בפ״ק בצ זצב ונטל כני מעיס והחזירן כשהס נקובי,
צין צומרי׳במקו׳כקב נקי• וכתבו שס המו סצפי׳יס סס נקבי׳הרב׳שלצ במקו' אך במקצ׳לא כשאר כלו׳  :אפי׳מחזק רביעית חלל החסרוןמחזיק רביעי׳סלוג .רגמ״ההנלי׳להנייו
עד
הריאה
׳מרביעיתטריפ' דהכי
'
שינוי מסתב׳דתלינן כולה בזאב כי היכי דמכסרי׳היכ ' דממסמש ' י דצ דטכחצ
שתתחמםבשמשםח
דייקילוג3ץ י
ז 1י
,
באהל מועד כלע״דדירת ,
.וכתיג .
מיל אינו חח :נימוקבשרה מבסכי כמי כשירה ובלבד שיהיו כל הסמפונות יינאין יותרכשר
ו ":כ הרצ״ס וכת׳רבי׳ירוח סצע״פ שי״צ דדוק במעי ' לצ צמריכן שמצ כמקוס
קיימי׳סס אמ׳עולא א״ר יוחנן ריא׳שנשפכה כקיתון כשיר' אמ׳רביוסוא דקיימי ! אס לאו עייפה
נקב כקב הזצ׳בריצ׳דשכיחי טרפיו׳לא תלינן לקולא צס נטלה כלב צו גוי קוד'
סימפונ׳ולקמן בההוא פרק ( דף כה ) נבי ניטלו סכליו׳אמרי' מוגלא כשר בריצן׳ והיינו כשסותנין
בדיקולא החזיר׳צו החזיר' נקוכרוב הפוסקי׳הסכימו דריצ׳סוס לבני מעי ' וכן
דפת רש״י והר״ן גבי הא דצמר צמימר צין מקיפין בכועי והרשב״א הסיב על
ב^ר
ופסול ככולי׳ומיס זכי׳כשרי׳הכא והכ׳ומיס זכי׳כמייילא ל!מ ין אי׳אדצינ־י א5־*־
עכירי טריפ וכי צילי נמי לא אמרן אלא דלא סריח אבל סריס טריפ ' ' ' יכת סס שלאינא! עכ״ל
המחלקי׳בין מעי׳לריצ׳מהי׳דצמרי׳הכא דתלינן בריצ׳היכ׳דממשמש יד׳דטבח'
תלינןבזצ׳דצלמפשיט׳להודבזצ׳תלינן צפי׳בריצ׳וזה מבוא ' ■:סצאתי הרא״ס ח״ל רב אלס בת לעיל דכריא׳כמי טריפ׳אי סריסי או עכירי וסב׳דקאי הגה׳ !לא נראדאי!
דהא
גס אריא׳הא דפסיל הכי סריסי ועכירי ואין כר׳כלל דסת׳מוגלא היא ליח׳סרוסהלאסור מספקשייא
כתו׳בבדיקו׳צסכנזי׳צס היה הנק׳צדו׳סביביו צז ודאי קוד׳שחיט׳ניקלוטרים'
אופכורא ולא,עדיפ ' ממי ' זכיס סריסי ועכירי וריא ' הנשפכת כקיתין מסתמ 5ןעליי! שם דנייז
ומצאתי כתו׳עוד בודקין בצלעו כמו גבי האדימה צם
ע״כ ודברי טעס סס :
לנשחט ' הותרה
 ,יו
1
<
׳,
.
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יש בהם צדו׳בדופן צז ודאי קוד שחיט ניקב וטריפ • וגס לזה הדעת נועהב :
המחר הוא עכור וכשר והני רכרבי דחית 3גמדיזזוכהו ל הנ ו יילזי דקיימי ככדי ונחוקע היתי־
וטינרי ולא חשו לבדקן אס היו המי׳סרוחי׳או עכורי׳וכן עמא דבר והכא ודאי עיחד׳ואיןלהחזיק
וכןצס נמצצו עלי׳תולעי׳וצין ידוע צס נקבוקור'סחיט׳כי'מסקכ׳דגמ'שס •
אכולי׳קאי • ואפי׳לספרי׳דגרסי ומים זכי׳כסרי׳כאן וכאן לא אמקונו' לישנאאישו׳ותציקדלאת''
וכת׳הכלבו טעמ׳דתלינן בתר שחיט׳לפי שאני צו׳שכשהרגיש׳שחו׳הטבעי צפס
דגת דלעיל נקט ומ״מ לא קאי כי אס אכולי׳עכ״ל -וכדכרי הר״אש כת׳סרשב" ^ מיתהפירש!כנ״ל
במו' הכהמ׳דחקלצאתונקב ' לבקשחמימו׳צוצפש׳לומשבעו' הבהמיחיהצ״צ
אנליללע׳הפושקים
לתולע׳לנקו' מתוך טרדת הריצ׳שמרספ׳תמיד בליהפסעכ״ל • וכת׳בהגהות בשס הרז״ה והסכי ' לד3רי \ • וכן דעת סר״ן ובעל יתרומם אכלהרשכ״ ם בפ״ן
להפשיר נ<ל
מה״ס כת כדברי הרי״ף וכת' הרסב״א שהס סבורים לטפי גרע עכירי וסרוחי משמע
אסירי שהביאו לפני ר״ש בן יהוד׳עוף שהיו חכיריו צוסריןצותו מפני תולעין
ממלי׳מוגלא דמליא מוגלא שכיח כלי ומ דהדר בייא ומוגלא נ^ ני צילא בעינה עני! !לק כפנו
היוצצין מן הקיקכן והוא התירו והעיד על אביו שאכלו וגס ר״א הגדול ורבי'
קלונימו׳היו צוכלין אותו משו׳דלצחר שחיט פי׳עכ״ל : 1ואם אין מקו ' לתלו' אכל מיס עכורי׳מראין במראיתן סבאי׳מחולי המפסיד ועתיד היא ליכק׳!יכל סתמ׳ לכפריאפי׳
העומד לינק כנקוב דמי* ולעני] הלב כיון שהרי״ף והרמכ״ס הסכימו לאסו' '" 73היריב^^ 6
והדב׳ספק צס ניקב׳מחיי׳צס לצו עוסין ינקב צ׳אצלואס סס דומי ' כשרה וכו'
להס סוממין אס לא כמקו׳פנהגוכדברי המתירין י  :ומישוכיצד בודקיןאס (ד )הןא*א א^יכ
ימדמין מגס לגסה ומדק לדק'וכו'שס ( דג )ר' יגחנןור״א דצמרי תרוויהו מקיפין
ראוילהחסי׳נדבר*
בריצ׳וצסיקנ׳והלכת צסי׳מערוג׳לערוגה מדק לדקה ומגס׳לגסה • והרשב״א כל סמפונותי׳קיימי׳מביאי קמר מחופ כאבר שהיא לבכ ' יכוקבין אות׳ושופכין
לתוכ כו׳שס ( דף מז ) אהא דאע רבא והואדקי־ימ׳םימפרכה״כנכר) ידעיכן מייפי ׳ כך׳ן> זהריוב״ם
בת״ה ובחידושיו הסכי׳לפי רב אלפס וכת שכן סיר׳ר״ח וכך הס דברי הרמכ״ס
לעני!הלכת*
ן מ״מ
שוריקי סיורי טריפה ן3ן  ,ל$
בגויה .אי אית בה
דקוני׳וספכי׳לה
צעא
בפ״ז מה״ם  :והרצ״ש כת שרש״י הבי׳רצי׳לדבריו מדברי בה״ג ולישנ׳דמדק'
חגחרמי
לחמוד
ים
י
,
.
י
יש לסמוך אבתר * י
ופרס יצעס־דקוניאק .ערסלסרסהמחופהב  6כר .דםיעחהיס וכיאה יפה
ורג-ינו:
לדק׳מסמע כפיי הרי״ף רלפרס״י הל״ל מקטב׳ לגדולה ומיהו לקמן גבי שמוטה
ושפכיכן לה כגוה קורעין הקרו׳' והכל נשפך • שוריקי חיורי טריפה דאז ודאי
יסחוט׳הוכיח ר״י דאין מקיפין מבהמה לבהמ עכ״ל  :ולענין הלכ ' כיוןסהרי״ף
נראה שמיסוי הסמפונו הוא • ומ״ש רבינו גבי קערה המחופ׳באכר סהי׳לכנה
והרמב״ס והרסב״א מסכימי׳לדעת צח׳הכי נקטינן  :כתב הכלבו שהסכימו
וכתבהר״ן
כל הגצוני׳דצנן הסת׳לא בקיצינן כהנך הקפו׳עכ״ל • וכ״ל דהיינו לדעת בה״ג אפשר שטעמו מפני שהלבן בהיר וכיכרים בו שורייקי סיורי :
צבל לדע' רש״י שיתבאר כסי׳נ״ז השאא נעי מקיפין  :ניקב צח׳מהסמפונות שהקש־הרשב״א דאפי׳ליכא סורייקי חיוורי ליחוש שמא ניקבו הסמפונות חד
שבפני׳לחברו וכו' סם ( דף מח ) ההו' מחט ' דאסתכח בחיתוכ דריצ׳אייתו׳לקמיה לחברי׳וטריכ״ה ועוד דהכא אפי׳ניקב שלא לחבירו הוה לן למיסר דמוגלא לא
יי׳אמי סבר לאכשור ומעד אכן מאי זה סעס נכשי ' דלמא אי הוה ריאה קמ'ן
סתמ ותירץ דלהא ליכא למיח׳דכיון שהריא׳נתקלקלה כ״כ עד שנספכ כקיתון
אס אית שנתקלקלו הסמפוטישבה כלל אמסויי הוה מימחו ומינכ׳במנא מדלא
מינקב טעמא דלית׳הא איתא ולא מינקב כשר והא אמי׳רב נחמן האי סמפוכא
בתב הרמב״ס ססר מגוף הייא ' אע״פ שלא ניקב׳
דריצה דאינקי׳טריפה ההוא לחברו אתמר ופרש״י לחברו אתמר אצל פיצולו
מימחו ודאי לא אינקיבו*
הרי היא כמו שחסר מנין האונות בפ״ח מה״ש וביאור דבריו היינו שמתחלרו
בסמתפצל מסבירו ניק׳אצל דופן של חבית דכיון דדופן חכירו קשה הוא עומ'
ברייתא נבראה חסרה קצת ממנה והקרוס קייס אלא שנראה כה כמין פגס
מגדו ואינו סות הנקב ילא מגין עלי׳אבל ניקב לאח' פיצולו כרחו׳כשר סריא'
וקסוון וטעמו מדתנן במתני׳דא״ט ( דף מב ) הריאה סכיקב׳או שחסרה ואע" ג
עהויך נכנס לנקב ומגין עליו וכן פירש ו הרשב״אוהיר״ןז״ל  :וט״שרבי בסס
הרמב״ס צח׳עסימפוני הריא׳שכיק׳אפי׳לחברו טרפ׳כפ״ז מה״ש  :ומ* ש עליו
דבגמ ( דף סח ) אורדבכא מיכ׳לר יוחנן דאמ׳חסרון מבפנים לא שמיה חסרון
דהאי חסר סיכי דמי אילימ מבחוץ היינו דקכ׳אלא לאי מכפניס ושני לעול 9
וירא׳מלסונוכ״ס אס ניק'לבשרו ולא נהיר' דבר פשוט שדברי הרמב״ס כפשטן
אין להם מציאו׳כפי סוגיית הגמר דמשני ההו׳לחכירו איתמ' דמסמע כהדיא מבחוץ ודקא אמר היינו ניקבה לאצריכא לר שמעון דאמר עד .סתנקב לבינו
דלחברו הוא דטרפ אבללבס׳הריא׳כסר וכמו שנתבא׳וכב השיגו הרשב״א כת״ה
׳> מ כקב דלית ביה חסרון אבל נקב דאית ביה ספרון אפי י' שמעון
הסמסונו׳ה
זכת' מליו וכר׳לדבריו שהוא סכו כי מה סצמרו תלת קני הוו דריא׳כריא היינו מודה וכתבו התוספות יש שרצו לאסור כסכראי׳הריאה חסרה שיש קמט וסדק
החסרון על הריאה אפי׳עולה בנפיחה והעור והכשר קייס והשיב להס ר״יבא
מממוני הריאה ותפסול הדרך הזה גס בסחסונו' שבתוך הכבד מפני שאמרו
יכבד ' בריאה וזו ביד הרב
דטפות
 1ג>  3מ
1

הלכות טריפות ול

דיבו

ה( ) !#ימיי1׳* ? יעערהואכיד׳ד א״כ ה״ל לש נויירכא הפי׳וכדביי הכל ולא ה״ל לאוקומי כי" פ
אלאודאי כיון דעזלה בכפית כסר וכ״ע רבי׳קלונימוס הזקן י ולכבמרדכי
^ ובהגהזאשידי איפש לומר לדעת הרמב״ס דאה״נ דה״מ לשנויי סכי אלא דלפו"
*ראייתסילה נ*י! מאי דס״ד דמקש׳דחסמן מבתו] לא הוי אלא ע״י נקב אהדלי׳ראיכא לאוקומ
כיף כפועס נזה כר״ס אבל לפוס קושט׳אית לןלאוקומי
< 0״ייעץנג ל כב״ע והיינו כמין פגס וחסרון נר׳ בה וכ״כ הרמכ״ם וא״א הרא״ש ז״ל מכשיר אף בעכורק וסרוחיןוכיצ׳ כחזות אס״ס שיעא פסולהמדאמיבא
1
* 21
מבחח־אין בה נקב ויש הוכחהלדכי; בודקי׳אם כל סמפונותי׳קיימין מכיאי׳קערה מחופה באב׳שהיא .הא ונראית לה לריאה אי תסיר
טריפ׳:
מיל*עכ*< ׳1׳ הדמב״ס מדא מיי ' בר״ס א״ט דבממכי,
לבג׳ונוקכין אותה ושופכין לתוכ׳אם רואי׳בה כמין וריריןלבנים
יבשהאפי׳מקצתה טריפהמימרא
ממיקזת-
ישני׳מםחף
כי י ףטרהיו ומסמע דהכי
כידוע שמן הסמפונות הן וטרפה ואייל כשרה
כתבחשר דרכא סס( דףמו) ומ״שוכגוןשהיא
צהנניו

כיון בדבריו׳לדברי■ אינ׳דאמרי כגישת אלא לאיכא דאמדי כפוותא ארדג 1מ$
וב־גימת איפשר דם"ל פהי׳כשייה ומזה הטעם כת בפ״ז מס"ס דכחזותאלזסורס
מספק מסוס דדילמבחזומא מכיש רפרס ולא בא לאסו׳אלא ב סימאובגישת׳.
אכל בשיעא דלי׳לה תימוכ דאוני כתב פ 'ח מה״ס שהיא ודאי טייפ משים דאף
אם דברי רפרס יתפרסו בגישתאאך

סה 6ונו׳ סנתסלפו בכלל סמסרש
והבי ססתב י ריאה שאירע בה מקרה שנפחוה ונשא כהמקוס מניסין אותה במים וממשמש בה א;
;יפיק־גשה נזה שחסרו ממקום סראויו־׳להיות שםרש ■ אטום שאינו עולה כנפית קורעין הכקו האטום אס נמצ׳בי
ליחה הדיאבייא כשירה אי ימן מיסלתוך
אסצא -הי׳ להקשו׳עליו דא״כ אמאי דחק תלמוד א כשר׳שמחמת הליח׳נאטם ואם לא נמצ׳כו ליחה מניחיןעליו
קשהקנה אולי תחזור לקדמותה וכשיר*
^'1ןלאש;ן ג,י לאוקומכר״ש לוקמ' באובות שנתחלפו או נוצ׳וגופחין אותהאי מבצבצ׳כשרה שהרי הרוח בא שם וא״ל כשתחזור עכ״ל • ויש לתמו׳למהצריכה
שי^י' זה
ודברי הבל והתוססו׳ כתבו סס דלמ״ד טרפ׳אכל א״צ לחוש על זה כל זמן שלא נפחוה
ריא׳שנתמסמסה בדיקה ואף אם בדקוה ולא חזרהכשיר׳
ינהנהית .אפיריי חסרון מבפני׳לא שמיה חסרון וחסרון טרפה כיצד כגון שנמצאה שלמה וכשתולין אותה תחתו׳ ות© ^ היא כיון שאינה נפרכת בצפרן ואע׳ג
פא־" . 1* 7צחל־ן דמתני׳לר״ש דלרבנן הוי בכלל נקובה חתיכו׳חתיפות ריאה שקשה כעץט במיש־שא טרפה יבש ׳ אפי׳ דבצמקה צריכה בדיקה כדבסמוךכבר
צ״ל דהך סוגי׳כר״ש דלרבכן
^
מקצתה טרפ׳וכגון שהי׳נפרכ׳בצפורןי אבל לא נפרכת בצפורן כתבו הסוסקי׳דה״מ כצמקה כולה כמו
(  0״יל היא י 5וכ י? נבש נ ל לייש ^.ש י ןותה סוגיי ^ כשרה צמקה כולה אפי׳אינה יבשה אם מחמ׳בני אר׳ שהפח .רןה שאכתוב שם בס ד :
צמקהכולה
לעניפ1^ ,דארןייכ "
^ ^עי ? ן כגון ששחטו אחרת לפני׳וכיו צא מה טרפה ואם כירישמי ׳ מן _ .פי י־כה יכסה אס מחמת בני אדס

עשלנמשיה #,^ 6

^ שפחדה מקול הרעם אי מפחד׳שארהבריות כגון מקול שאגת

אס ה(א נימוק־ דכיון דלא נימוקה ואפ״ה יש כי
שמייוכשרה ואיר בידי אדם הוא וטרפה ובאיומים כורקין
נתק׳םשא* ישקי* סדק וקמוחסרון• קיס לסו
לרבקדסוס כימו׳חחורף לוקחין כלי חרס שאינו לכן׳ ומחופ׳אבר מפני שאין
א7וס
"׳א אישן לינקב אבל כנימוקס כיון
שנתפשט  .בה
:מהרין להתסרר וממלאי׳אותו מי' פושרין שיהוחמי?
המי׳שבו
ממהריז
תי׳טאטזם
_׳ ׳׳ .
^ 1׳ _ ׳1
. .
 .י

־י״ס ונו נ"י?

נגוןממ״יס מקיל
משנה שם (דף נד ) חמתה בידישמיס
כשירה וכגמ׳ת״ר תי זו היא חרותהכל
שצמקה ריאה סלה ביד י סמיםכשירה
בידי נזדס טריפה רסכ״א אוח אףבידי
כל הבריות ומכרס בגמרא דה״קאף

^י5א 'יע ^' עולה בנפיח כסר ואם לאו טריפה י :
ם ?ר
ומ׳ש רכי׳כסס בעל העיטו׳דכשרס טעמו כטעם
התוספו':ולעני| הלכ׳כיון
קאזנ ף,אפפ ^ דכל הני רבוות׳חולקיס על הרמב״ס ונראין הדברים שכן דעת שאר הפוסקי '

הדראבריא.

רואי! סיק איסאי .בס מקרה שנפחו׳ונשאר בה מקו׳אטו׳ שאינו עולהבכפיח׳קורפין־המקו״האטו'
^ 5יי ^שנפל' ^ אס נמצ בו ליחה כשרוכו׳ואס לא נמצ' בה ליח מניחיןעליו קש או כוצ׳ונופחין
ס׳ס5׳ה ־ יע אות״אי מבצבצא כשרה וכו׳שס ( דףמז ) אמר רביכא האי אטוס בריא׳מייתינן
(ט )זכפבמהרי׳ו סכינ׳וקרעיק לה ומוכי היכי דלא תידוק מהג־׳שכל ריא׳צריכ׳ כפיתה שאל״כ
מ׳האסק* ה5ז* היאך הדגישו שיש בס מקז׳אטוס לכך כת׳רבי׳שאירע בה מקרה שנפחוה אבל
 , :משו׳חשסא אמאתהיה אטומ׳או כיוצ׳בזה איןצריך לנפח וכ״כ הרמב״ס בפי״א

לא היה אלא מקצתה אפילו יבשה אס איכה נפרכת בצפורן כשירה כלאבדיק'
וכ"כ הרשב״א בת' ה ריאה סצמקה כולה וכ״כ הרא״ס בסס ר״י גבי ריא׳ דקיימ
חזותא חזותא וכן כתב הר״ן ואמ״פ סמדכרי הגהות אסירי שכתבתיכסמוך
אץ נראה כן כהני רבוותא נקטינן  :וכחבהרשב״א דאפ״ג דקיימא לןכת״ק
דא,מר צמקה בידי הבריות כשרה היכא שנמצאת סצמקה הריאה חושסיןלה
שמא כידי אדס וצמבא בדיקה כדאמיינןבעובר׳דרבה בר בר חכא-ואלא מיסו

7נופתיןאיפה זאם שהשמיטו דין זה ולא הזכירוהו אלמ דס״ל להכשי הסי נקיטינן :

ריאה שאירע

מדברי הר״יף

מה״ס שסתם דבריו כדברי תייק זי' נ

והרא״ס שגס הס סתמו דבריה כדברי ת״ק ופי׳רש״י בידיסמי*

כגון סנכמת' מקול רעם וברקים ־ בידי אדם סהבעיתה ארס לא
בידי כל הכריות שאגת אריה וקול שחל  :ומ״ס רבינו צמקה כולה משו׳דאילו

סמיך ממש צמקו'הטמטו  :וכוזב סמייג ופטו ברמז פי רבי שמשון שמשמוסו
נמיתניתניכן אוצא תצינן והפריך בצדדי הספק
נמזכזאזינקריימ קשה ומראי׳אותו אטוס כמראי׳הריאה ומה שאמרו דריא׳רקי׳־מא טינרי טינרי משמע דהיכא דשמפה שאגת אריה ושחטוה מיד לשעתה ונמצא שצמקהשאץ
י״ייפיינגיל * פיטערי קשה כסלע סם מדב׳שמראיתו כמראי׳מוגלא וכן פרש״י גבי ריאה תולין בזה דהיאך איפשר ילשעה קלה כל כך צמקה הריאה הא ודאי למפרע
דקיימי טינריטיכרי  :וסעם פיסול מקו׳אטוס בריא׳כת׳הרשכ״א בת״ה שהו '  .נפסלהעכ״ל • אבל רר״ן כתב משמע דבדיקה זו היכא דלא ידעינן אי כידי
לסי שהריא רוחפת ומציפה על הלב ואס ? יא אטומה אינה יכולה להכניס רוח שמיס או בידי אדס אבל כל היכא דידעיכן דבידי שמיס אינה צריכה בדיקה
 .ולהניף • כתוב בהגה׳אשיריכו׳הריא׳סנתקררה ואינ׳ עולה בנפיחה מחמת ■ זהיכא דידעינן דבידי אדס אין בדיקה מועלת לה• ואסרי׳לא כתבוה ק עכ״ל:
גן ימכנה במי׳פושרין עד שתתחמ׳ואס תעלה בכפיח׳מחמ׳כן כשר וק פפמיס
ומ׳ש וכיצד נדע אס הוא בידי•אדס אס לאו משימין אות׳במי ' מעת לפתוכר'
שהליח׳סותמתו פד שאינה עולה בנפיחה אז יהפכו כל הערוגו׳והקנה למטה ובאי זה מים בודקין אותה בימות החורף לוקחין כלי חרס שאינו לבן וכולי סס
וינענע כדי שיצא הליח ס^ קכה וסבסמפון ואסץצ תעלה בנפיחה כשרה 'מא״ז רכה בכ״ח הוה אזיל כמדברא אשכח הכהו דיירי דצמיק ריאה דידהו את׳שאיל
עכ״ל  :חיל הרוקח וכשבא אטו׳ישלמשמש■ סס באותו מקו הרב עד שתתרכך בי מדרש אמרו ליס בקייט אייתי משיכלי חיוורי זמלינהו מיא קרירי ואנחינהו
לראו׳אס תפלה בנפיחה וגבי אי אית כה ליחה כתב דה״ה לדס סכור או בסי מעת לעת אי הדרן בריין בידי שמיס היא וכשירה ואי לא טריפה* ופרס״י
הלה נ״ה * :נסייגיאאייפימשיכלי
שמימי
צרקב  :כחובככריקו׳אשכנזית אטו׳בריאה מייתי׳סילוא ומביזינן לה בנח ' משיכלי חיוורי כלי חרס -לבן  :סחימי
סחורות ואינס מצננות כל כך כלבנות זמלינהזמיאפשייי זאנחינהמע״ל
לויהדרינרי*
שלא ינקוב רק הקממי׳ולא הבש ' :וכתוב עוד סס טוב ליפן מיס חמין בימו'
הגסמי׳ומיס קרי׳בימות התמ לתוך הקכ׳וינענע קצת אתהריא׳וישסו׳סוץאולי ובלשץ מורי סחימי של נחופתח ץןרו
נשרה
זאילאטריפה י
יעלה בנפיח׳ומעשה כריא׳סלא עלתה בכפיס' וכבר הית חתוכה ולקח ר אלעז' של חרסעכ״ל  :והרסב״א כת׳בת״ה מסיכלא חיוור מזרק של חרס שחיפו אותו
נעל הרוקח ספופר סל נוצה ונפח ולא עלתה החתיב בנפיחה מפני אוטס סבה באבר לכן ושחימ פרש״יכלי חרס שלא חיפואותו כאבר וי״א כלי נחושת פכ״ל
ומשמש כה פד סנתרנכ׳החתיכה ועלתה בנפיחה והכשיר וה״ה בבדיקה זו יש ודברי ר 3ימ הס כלשון ראשון דרש״י אלא דמסמ ליה דשחומ׳לאו דוק׳אלא כל
לבדוק אס חסר אח מהאונותת עכ״ל  :ריאה סנתמסמסה טריפה כיצד כגון שאינן לבנו׳ שחורו׳קרי להו  :ומישמסוסה באבר למדו מדברי הרשב״אוז״ל
סכמצא׳שלימה וכסתולין אותיתחתוך ותסול חתיכות שס (דף נד )מימרא דרב הרמב״ן בפ״א מס״ש אס הי׳זמן הקור מושיבין אות' במים פושרין ובכלי שאץ
יזפי  :ריאה שקש כעץ פמישוש׳טריפה שסידף מז )אמר רפרס ריאה דדמיא המי׳מפאציןמגבו ונוזלי׳כדי שלא יצכנו במהר׳ואס הי׳זמן החו׳מושיבין אופה
לאופת׳כלומי דומה לבקע עץ טריס׳איכ דאמרי בגישתא ואיכ׳דאמרי דנפיחס במי׳צונן בכלי שהמי׳מתמצץ מגבו כדי שישארו קרי׳עכ״ל מסמ שהוא מפרס
ואיכ׳דאמרי־ דסחיזאואיכ׳דאמרי דשיעא דלי׳לס חיתוכא דאוני ואיכא דאמרי דמשיכלי חיוורי היינו שהם עשוי מטי׳ליןשעושי׳ממנו במצרי קיתונו׳פשומין
גחזותוסרש״י בגישת 'שקש׳מישוש כפץדפחיז׳קשה והיינו נמי כגישת׳דגפיחה
בהםבימו׳סקיץסהמימתמצין מגבן וע״י כן ?ס קרי׳ודביי טעם הס  :וכתב
נעשית לבנה כבקמ׳והיינו נמי כחזות '  :אבל הרמב״ס כתב בפ״ס מה״ש ריאה הרשב״א הא דקאמ׳סשורי ואנתינסו מע לעת נ״לשצרי׳להיות׳פושריןמע׳לעת
שנמצא׳נפוחה כמו עיקר חייו׳סל דקל אוסרי׳אותה מספק שזו תוספ׳משונה קאמ והבי׳ראי׳ממסכ׳כדה ומהא דאמיו לרב בב״ח דכקייט ' נייתי מיא קריר'
נגועה ושמא התוסס בגוף כחסחץ כמו שאמרנו במנין טכ״ל נראה מדבריו ובסיתו׳מי׳פשורי הבי׳הרב בעלהעיטו׳ראי׳דשיפו׳פשורי דומי׳רקרירי כקייט
לנפית וכגישתא ודפחיזא אפת הן וצת׳ שהיא ספק לסי שאיעשר שרפרס לא וכ״כ כשם ר״ת שהשיב אליו דתלמוד ערוך כידינו בקיימא אף מ״ס שמפיינמז

צונניע■

הלכות טריפות לולזלח
בונציכדמי נהרות רותחי %סרואיר־סר החמס לזבל מעיינות הס בתחתיות
הארץ ומי נהרות המושכים חמיןכמו פושרין ופוק חזי והילכך פסק רב יהודאי
! ל בחכמתו דפוסרין דימות החורף אינס חמין יותר מצונן סבימו׳הקין
שעמדו גבית כין לש נהר בין של מעיינות סחוס הבתי׳מחממתן כמו פושרין
רימו החורף ונר למינים עכ״ל  :מחט
שנמצאת בריא ' אס שלימה היא נופחין
מעט
בבית
אחר
שנשאבו
ומניחין ' אותו בו בל מעת' לעת מהט
אותה ונו' אס חתוכה ה'יא או אפילו שנמצא׳בריאה אם שלימה היא גופחין אותה אם עולה בנפיחה
שלימה ויש עלי׳ קורט דס וכו׳שס ( דף כשרה ביןאם היא דקה או עכה בק אם היא נכנסת דרך חוד׳ או
מס ) איפליגו אמוראי במחט שנמצאת
מחט' דרך קופא ואם היא חתוכה או אפילו שלמה ויש עליה קורט רם
בריאה ובתר הכיאמרינן ההוא
!
כנגר המחט כחוץ טרפה :
דאסתכס בחיתוכ׳דריא ' פירש״י לאחר
שיש בה אבעבועות אפי׳ הם גדולות
שחתכוהו נמצא ' באחת החתיכו׳סדרוה

כבדם

בסי׳ שקודם זה שכיון שהרי״ף והרמ״בס מסכימים לאסורילק סוימעי!ן־ ]5.ס( ^ .יא)( קה 1י!נה*4
במקום שנהגו כדברי המתירי וכתוב בס ס ח בשס ה״ר יהונתן דכל היכא דל ^
~ ^
אסמח מבחוץ לא חיישי׳אי מסריח מבפנים ואין נר כן מדברי הגמר' והפוסקיםמטריפין .נל מחסי
שכתבתי בסי׳סקודס זה :
ומ״שרבי' בסס הרמ״בס כשמוציא הליחה וכוד ^ש ;מנאנריא '(אפי׳
אותה צריך לבד־רהסמסו? -שת סת יה הית׳השלימ׳לפטפו

לז ריאה

הרבה

ומלאות מים כשרה ומיהו לרב אלפס צריך
שלא יהו עכורקולא סרוהין וכ״פ הרמ״ב׳ריא׳שיש בה אבעבועו׳.
אם הם מלאים רוח או מים זכים או ליחה הנמשכ׳או ליחה קשה
אפי׳ כעץ מותרת ואם יש בה ליחה סרוחה או עכורה אסור׳וכתב
עוד וכשמוציא הליחה ובורק אותה צריךלברו׳הסמפון שתחתי׳
אם נמצא נקוב טרפה וא״א הר׳אש ז״ל מתיר אפילו בעכורין
וסרוחין וגם לא הזכיר בדיקת הסמפון ואם יש כה ב׳אבעבועות
סמיכות אסורה אפי׳מלאות מים זכים ואם היא א׳ וגראת כשתי׳

<,

"

" ינפחוה כחזשהוא

^ גי!י נ ליפל =<= לניני נ נ מי ן .־ *■ קהל מ

כתב על זס למדה הרב מריאה סנשפכ ' ק׳דש לנסוק פ5
כקיתון ואינו מחוור דהתס כיון שנימוק מאה אל׳גדליין
בשר׳מבפניס
ונתקלקל ^כ ךח ןס |:,י ן נה
ריעומ׳מ׳יח א6
 6ולקלקיל ״ '
״״ני״ ^ ! :צמח ;ס
^? 7%
צא אתרמאי ריאה כל כך עכ ל • וכ כ גקיאין "מן יזה.
הרש״בא בת״ה מל דברי הרמ״בס וז״לבגפיחיזלאסמכינן
גם זה אינו מחוו' כלל ומן הטעשאמק אבליקתינז בכל
דהא לא אמ׳ לסו ולא
מיןו'7איכ׳מע<מא

לקמיה דר ' אמי וטיפה אמרו ליה והא
רבנן מכפרו כלוע'"ר ' יוחנן ורבי
חנינא
,
( אין חילוק בין
ור אלעזי מכפרי אמר להס הן הכשירו
ריחה שנשפכה כקיתון סיישי וצריכה מחט קטנהלבשה
שיודעי' מאי זה טעס הכשירו אנו מאי
בדיקה שמא ניטלו הסימפונות התם שראשה עבנייתר
הוא לפי שנמס בשרה■ מבפנים א3ל הכל טיפה ;אפי׳
זה כטס נגשיר דילמ' אי הוי ריאה קמן
מינקגא ופיר״שי שיודעים מאי זה טעס
באבעבועות הגדילו׳כין עור לבשר חיץי,,פא לנלהמפק
הכשירו סבאת כל הריאה לפכיה׳וראוה
חוסשין לנקיב סמפוכו כלל עכ ל וכי נ נקב המאהיעלה
שלימה הילכך ע״נ דרך הקנה נכנעת
שהוא דעת הרי״ף והר״אש שלא הזכירו בהקמ׳מחנ/׳ מס ^-
וכתבו הרי״ף וסר״אש כרבנן דמכסרי נוקבים אותה באח׳ מצידיה אם שופכות למקום אחד אהד היא בדיקת הסמפון • ולעני] הלכהכ יןישאיסקרוסעלל .־
כשהיא סלים וכ״פ הרמ״כס בפ״ז מה
דהו־מב״סיחיד הוא בדב ' זה סומכ י׳ על (יינ ):כן ?.ואנש 'ל
וכשרה ואם לאו ב׳הם וטרפה אבעבוע שנמצא בשיפולי הריאה
ח
—,
/
ובשערי׳ דייהר אי
סחיט :
וכתב הר״אש ולא
מפלגיכן
וביי הפידיי * יי  :ם * אי/י נתי מס " י ׳נ * * ד
השתא בין קופא לכר לקופא לגיו כתב בה״ג אם הבשר מקיף בכל צד
אפי׳ בכל שהוא כשרה ואם הראכ״ר שאס סירכא תלויה יוצאה מן מלנרי א*ה
כדפפלגינן גבי כבד לפישהריא׳קרוב לאו הרי היא כיתר' וכל יתיר כנטול דמי יטרפה אבעבוע שנמצ׳
הכועא אשור ואפילו באוכא לא אמרינן7מטמן> בחתוכה
לקנה וסימפרכי הריאה רחכיס ואפילו בו נקב ואינו יודע אם ניקב מחיים או לאחר שחיטה אה אומרים
דדופן מגין
עליהאפי׳נכהי׳ג :
ואיני יןךע * ט מ ש
ניקב לאח' לדמות בו שאין מרמי? כאבעבועו
 ( ,הנה׳ ביה )
 ,ז ( א ) ( א־,י
קופא לכר נכנס' לתוך ההימפון ומשם
,פמ * .
5%״•^* 4! ^ ^111.
/
י
נפסלת
בשניי מראה כיצד הית' שהורי
^
^
^
־  ' . ,לד״לק,ל "■ אזמלדחן■
דוחקת ונכנסת לתוך הבשר
הריאה
ע
ליוד ^ טעס עכורי׳ ושמחיםיש
כדיו או ירוקה
במראה
שהוא דק וני ליתא לריאה שלמת קמן
נקב' הא אמרינן לדבר דלא יהא אלא ל^ י״ן
אזר'לוש
ניקנ׳ע׳לשהר י א חמ ירשב' אור״ןלהנשי'
טריפה ולא מפלגינן כין קופא לבר
ריאהשניקב׳ודופן
ריאהזניקנס 7< .ן? ן לרני׳ונתראיאינון
לקופא לגיו מסו' דסיישיכן שמא ניקב ' הריאה לחוץ וחזרה לאחוריה וכן כתבו
סותמת כסירה והרוקח כת כל
מקו׳שיס
סייכו׳חוט
בבוע
הזחתה כשירה ואמך*' <כ הבמהדי׳לדכש׳
הרש״בא והר״ן והמרדכי וסמ״ק ושלא כדברי ה  :ליו שכת׳בשס הרז״ה דבריאס
טויפין ואיפס דש לא במקו׳רבית׳קאמר• ואס יש בה שתי
והו' להבין בנישר׳והאיה ל די;פשי'להתיר
שלימ׳נמי אי קופא לבר טריפה ואע״ס סכתוהאגור בסם התום לחלק בריאה
אבעבועות סמוכות אסור מימרדרב ' שס ( דף מז )ופרש״י
לא סנ ץ  ,לאקר ין נועה
הנמכהת
דקי׳ליס לרבא שאינ׳סמוכות אלא מחמ נקב שהיה בריאה הילה' איכאלמוחש !,ה שלא יועבר לעבר
נ״כבין לגיו ללכרכמחט שיש לס ראש מצר אחד כמו מסמר ככר כתב ששערי
שהנדנא חג.ד על - ,אפי׳ נמים עכורי׳
והעלה את הבועו׳האלו סביביו וכת הרמ״בס בפ״ז מס״ס
דורא איצס מסלקים וסכך קיבל הוא :
אע״פ שמדברי בעל התרומה נראה
עכ״ל ומנאמיכתו'
בנקב עכ ל
שאה הריאה שלימה לפנינו ואין אנו רואי׳בה שוס נקב מכחוץ כשר כלא נפיח'
שהטע ' מפני שהדכי קרוב הרבה שיש נקבי' ביניים ואין
: 5עה
שסראי ה
כרי״ףוסרמ״בס והי״אש והרש״כא והר״ן לא הכשירו־ אלא בנפיחה וכדברי להם דרך כדיקוהר״ן נתב שאינו משווי ו& נר׳לו כדברי מי שפי׳דציוין דסמוכו ' נמו א  :קריטי!
רבינו וא״ת היאך ידוע שיש כה מחט בעודה שלימה כבר כתב הכלבו כגון זו לזו מתוך שכל אח' דוחק את חבירתה סופו סל מור לעקב והרי הוא כאילןשטיי״ןאזכעי;עי;
ניקב מעכשיו וכן סי הרש״כא וכתבו התוספ׳כסס ה" ג דאפי׳יש הפס ק 3עיהש סריג
'סהיגיש בה במשמוש היד שהמחט בתוכה וסמ״ק כתב כגון סכדקוה בנפיחה
■ ז עלל!טעם
ואס״כ נמצאת בתוך הריאה  :ובלש או אפי ' שלימה ויש עליה קורט דס כנגד כחו הפער טריפ משמע .דאי איכא בינייהוכשני חוטין־לא סשי 3סמיכי אהדדי,את:,ר הטעםתשו׳
המחט בחוץ טריפה נלמד מדין מחט שנמצא בעובי בית הכוסות שיתבאר כסי'
וכתוב בהג״א ויתכן לקרש״י אבל לפר״-י מיידי שאין ביניהם כלל מן
הריאה לאזולאי הוי! יה
מ״ח •
כתב בעל העיטור שי״מ מסט שנמצאת בריאה בסמפון דריאה אבל אלא] הנל לקוי מפני הגועה וכ״כ רבי ' ימחס דלפי׳הרשב׳א אס יש מעט בסר מיש ענזריו
אשתכח בגופ טריפה דחסרון מבפנים שמיה חסרון וגריס בגמר' דכ״ע חסמן
אפי׳כחוט מפסיק בין ב׳הכופות כסירה .והוא שלא יהיו שוכבואו עלזו ןהעיטןר ושמחין ואקלא
מבפני׳שמיה חסרון ודחה בעל העיטור דבריו וכן דעת כל הפוסקים:
וכתב כתב שאס יש היקף כסר אפי׳כחוט השערה כשרה ואסכים דאפי׳מלאה
ונלורצימהרי׳ו ר
■הי*ן אס הריאה שלימה ועלתה מפיחה כשרה ולא חיישיכן דילמא המחט כקב כשיר אכל בריק ' בעי ואי אית בס כקב סייפה•*
ולענץ הלכה כיאה דיש ב1ע< '
דסמינילןדדי
דאחזיקי
לא מחזקינן :
סמפוכא ׳'לסבריה ׳
'
ריעותא י*
בסמ״קיי! כתב ׳
דאין ׳אנו לחוש לדברי ה/שלא להכשיר כחוט השפרה הפסק ביניהם אס לא במקום אשישנטהסלפל'
בקיאים מפיסת הריא ' הילכך לא דיינע ' עכשיו כסוס ריאה דין שלמ אלא ד
שנהגו כדברי המכשירי׳כספסק כל שהוכ  :ומ״ש רכינו אפי ' מליאות עיס כקש אז ה; א5שר
 ,יא
.
״.. .
.
..
•
■
־
־
־
ד1א תיקרי היויכי:
חתוכהיח ומצאתי כתוב על זה כשם מהרא״י אין למתו ' ביד הכוסגי׳דין שלימ
זיניי כ" כ הרא״ש גבי ריא ' שהעלת צמחים לא מטריפינן אלא תיי כועי דסמיכי ! -ל ותדרי ו נת
מ־׳י נפיחה הואיל ורש״י וס״ה לא מכרכי רק סלימותא עכ״לוכ״נ שכיון שכל
להדדי ואפי׳אס מליאו׳מי׳זכי׳ודלא כרש״בס ורי״בן שכתבו דלא מטרפי׳בתר
בהל׳ נדיקו ' שלנו
מוסקי׳סתמו דבריה להכשירה בנפיחה הלכה למעשה אתו לאשמועי ':
ואם בועי אלא מליין מוגלא ודקדקו ממק בועי מסע׳מוגל ' מלשון פיח אבעבועוזזלנמים' זניסיש
נמצא המחט בסימפונא רבה דריאס אמריק בגמר׳דכשירה וכתב הר״ן דאסילו
והקש׳רבי׳מאיר על דבריה מדקאמר ההיא בכוליא איתמר ואמאי לא פ ןקי להמכשירין' י.מפו5י
איתא לריאה קמן אינה צ־ריכה בדיקה ופשוט הוא יג דאין כאן מקוס לבדיקה אף בריא׳לעכייןתרי בועי דסמיכי להדדי אלא ודאי אין סוילו׳כריא׳אף
ריאה^ ויסמיכימש
והכלבו שכתב ודוקא כי ליתא לריאה קמן אין טעס לדבריו ץ:
תיי בועי ביןמיס זכי׳ובץ מוגלא ואף כמי׳זכי שייך לישכא דכועי כדכתי׳מיסדאפיצל 1נמרס
ל1
ריאהשיש בה אבעבועות אפי' הס גדולות הרכהומליאו 4מיס כשרה תבע׳אש ומלשון מבועי מי׳ואף בלשון משכה במסכ׳מקוואו׳משינוחו מבעבועןשיוכשיריןמיםזנינד
 3פ א״טידף מח ) בעיא מיניה רכה בב״ח משמואל העלת׳צמחיס עכ״ל והמרדכי כתב היכא דתרי כועי סמיכי ויש כה מיס זכי׳רפיא כידי וייתרי .היינודוקאכשאינן
מהו א״ל כשרה א״ל אף אני אומר כן אלא שהתלמידים מזנדזין בדבר דאמ רב
נרא׳להתיר מלאסו׳אבל מצאתי כתוב בסס רשב״ט בועא כמו פורח 5ו 3פ 3ועו ׳ סילחיס יא־נן לין
מתנא מליאמוגלא טריפה מיס זכיס כשרה א״ל ההוא בכוליא  .איתמר אמר עכ״ל :
ולענץהלכסנקיטיןכדכרי-
הר״מוהר׳אשדבתראינינהווכ״ססהנז^^ ^ ^ ,,,
מא כי הוה מסגינן בתייס דרב פחמן בשוקאי דגילדאי חזי הנך דקיימי מדי
מסמירי׳ומסתבר ספתייהו וכתב רב״י שכן הסכימו רו׳הפושקיס ג
ומשמע!היאיכשיהיז המי,׳
מדי ולא אמר להו ולא מידי ופיר״שי צמחים היינו מוגלא כנרי בכדי היינו
דלדברי הכל כשאין נה לא מי ' ולא מוגלא אלא סס צמתי' קשים אע״ג דסמיכי נלוליןזמעוק<ןא5ל
.
.
.
־
■ן א<

לרו

׳עכ'3
ר״זייוגננ

^ ססמנס מן הריאה.אלא שאין עולה בנפיחה עכ״ל :
ומ״ש רבעו ומיהו לרב
#להסצי־יךסלא יהו עצורי' ולא סרוסי׳ז״ל הרי״ף ריאה שהעלתה צמחי׳כשירה
יסס׳ג דמליץ מוגלא או מיס זכיס וה" מ דלא אסרוח אבל אסרוח טריפה וכ״כ
 ? .רע בס בס״ז מהלכות סחיטה וכבר נתבאר טעמם בסי׳סקודס זה גבי נימוק
בשיה מבפניס והי״אס הרש״בא והר״ן כתבו שאין סוגיי' הגמרא מוכחת כן
<3דאמרי בגמרא דרבנן הוי אזלי כסוקא וחזו דהוו קיימי צמחי צמתי כנדי ככדי
נזינריטינרי ולא אמרו להד מידי אלמא לא צריכי בדיקה כלל:
וכבר כתבתי

שנראה מדבריהם דדוקא בדאית להר מוגלא הוא דפסלי וכבי כתבא׳דהרא״פיש להכפי׳חיםזכים
פסל אפי כמיס זכיס מ״מ כצמחי׳קשיס לא נחלק הר״אש עלי הסוכ״ כ 3הגה ן׳ בשפילי הריאהזלא
אשירי כשם רבי׳ימכץ דצמחי׳קשיס אפילו סמוכי׳כשירס וגס המרדכי כתב כץ י״זאיידזומו׳עלל
בשמחומ״ש רבי׳ואס היא א׳וכראיכב נוקבין אות בא׳מצידיה וכו׳סוף מימי י לחל טעמא^הזא
דרבא שכתבתי בסמוך  :אבעבוע' שנמצא בשיפולי הריא ' כתו ' בה" ג! אס הכש׳ מלקטן עול נ׳ל'
מקיף מכל צד אפי ' בכל שסו כשרה ואס לאו הרי היא כית ית וכן׳כ״כ ^ -,׳ 3׳^ זאם הזא ניניה,
א״ט גבי הא דתרי בועי דסמיכי להדדי כתב 3ה״ ג .ד 3ןע ׳ 3סיפו ^ףי
^ י הפלש ע׳ינפיחה

*
.
כזירתריזובשיפולי
.י
•
בשיפיילי '
ריאה לי־תן ונן
^תתי בג ליזו׳ישגי׳נשס מהרא״קזנלמ ^ האנוושמפרישמרא׳ריאהעכ״לע״כתהרי״לקשתכ׳טועםהיזיםלאיסעסבאמעוכיהאנב׳חמררחלאישפכםלעון הכליוילחןשםנלשונוונןהי׳יזקונלמרנוחהר״סעכ״לע״ניוהרי״ומןרס^שלריאה
'• י״ייריאה יזמהעליה(אינה גגזה מבשר הריאה אינה בזעא לאסור גסמיכוע עללעו ,מנאסני נועהבאונה ,סעלענהשל ימיןכמקזםחרק סניבע מריעה וקפל נועההעוחיתעלהקמס עריזוה יסוס
זהוייפרילסייכ{,הד ^
מ^שמשמעת קול עריפה ־ לועא נננשי^י׳טריפה אגלמשמנ׳לחראה הריאהנשירה • נועאהחעדלדנפטריפהמעאוטערידשזיכילהדדי טריפה יזשזס דחדאייקלקלחברחה וטריפה־ לנזעא .העומדת על מקום דאמשא אי עלקממי ,
1.י< ייעותאטריפה ק*ןס להוי תראי3ל יעות' זה״ה כל דנרשכשר נחקוס אחדשא עומד יגל הי,מש סריפה עכ״ל ונ׳ל דח 'ש נוע׳ועיכרידשיייכיטריפהר׳ל נענין שיזצאעי אח׳נזז״לאש היו '3נועזת זזכנמ זז נין ג' א! נמגצאשירכה

נשרהאנלאםהי׳ננלא׳נועהומנדהנ׳שינרי
עריפהלפישהטיגריקשהןיע#
יגהבועאכפמסללתזןנזודניןנא(

תה:

הלכות טרפות

דים

חל

טל

י( ) זכן משמע בשיפולי אונות או אומות טריפה ופי הטע משוס דכל יתר כנטול למי ותיל וכגון כיעתלז טריפה ופייש״י צל לולה מין ירוקי הן
שזה משונה שזס וכל
*73יין״ 5מהרי״י דמה עני ,זה אצל זה ואי תשיבי לי' יתר כסוף הריאה ה״כ באמצע ושמא הטעם מראה קמ נקרא ירוק  :ומ* ש או כמראה סכקע היינו מדרפרס שכתכתי
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קבלה כסי׳ל״ו דאמרהאי ריאה דדמי׳לאופת טריפ '
ז<" כ" 'להכי73יגיי0
לטינריל
דכשעופד בסוףי״ סופו
ופעדאמכחזות׳ופרש״י דהיינו
ליפסק
ולינקב וטוב ליזהר
שכל דבריהם דברי
״
יי
י<
✓✓1
< ;/
הנמצא 3שפ,לי וכ״גיר גוכתב דאי מהדר לה הודרנאכשרהואם לאו טריפה וכתב הרע בא
ססיאלכנהכבקעת -והרמ״בסכת׳בפ״זמה״ש נמצאת כמין חריותשל דקל
ליאה עילה כמי בתידושיושמה שאמכל יתר כנטו דמי
אוסרים אותה משפק שזה קרוב למיא'
׳ 'גשתיב י צה 77י כלו הרי היא כאלו ניטלה הבועותסיר'
כמראיהחלכקא של ביצה אי כמרא 'הכשות׳ או כמךא׳הכרכום י האסור ואני תמיה שכעין חריו׳של דקל
" טרפה אפי׳גכל שהו ממנה סו׳וירדי בל״עז והיינו ככרתי דמכסרי׳
לדנייהם,ר היא וטריפ וכתעודסאע״פ שאיןדברי
אפשר
אמנם לג*כ עריפה
נפיחהשנופחי׳אות׳ואינה בגמר וצ״ל דכעין סריו ' אינו כ״כ וירדי
יכ-.פמהר3(-,
לה  •,כה ג מתקבלים אל הדעת ראוי לחוש
גהל״נשחינר שהוא לדבריו שדברי הגאוני׳דברי קבלה הם
הריאה כשרה ואם אינה כמו הכרתי אלא הוא נוטה קצת
כשד :
והעיטו כת זר המנהג ביל אק אשכנז
לאמאר״ילייו .וזהו שכתב  .שזה קמ3
שחור׳כדיואלא כמרא׳נ הכחול וא ירוק׳ככרתי או שהי׳כמראה
ואין
לנו
להוסיף
על
הטרפיו׳עכ״ל
וז״ל
למרא האסור -ומ״ס אוסרין אות׳מספק
6לנ<יא1תילןרזני1
,י "
,
!
בשיפולי  7הכבר או ארומה אפי׳כתכלי׳האורטכשרה אפי׳היא כולה כך
כתכתי טעמו כסימן ל״ו :
וגלשאו
,6פזצ,
סמ ג וסתרומ בה ג כתב בוע
אונה צלי! שיש שם ריאה טריפה פי׳בתודה של ריאה ושת היה האודם מחמ׳מנה שיש לה כדופן כנגדו טרפ׳אפי' בכל שהו כמראה הבשר שם אמרב כהנכבישרא
יזילילה5ל ניק א הטע׳מאחר שניכרת משני צדדין לומה ואם יש הב הרכה גוונים מאלו
המראו׳הכשרי׳כשרה ולא אמרי׳ ניריפה-פר״שי ריאה שמראה סלה דומה
שפ,ל ' אםי £שם
לבשר טריפה הכי קי' להר דבהכי הוי
העץ כיון מונהפכ׳להרבהטוכי׳נתקלקלה ועתידה לינקב יש כה נילדי
ונועה ואיןח!ע
״.
לשתי בוער דש לחוש למראית ✓
■ '

!
* גילדי פי׳קליפות כמו נתק והיא שלמה כשרה:
ר" ^81רמ1מ עכ ל  :וגס במרדכי כתב בהגה שהטע
ולמעלה נמק!©
משו׳דכיוןדמתחזיכתריעבריהווכתרי
 73 107טרפו׳ שמנו חכמים בבהמה ובעוף א״צ לבדוק
פהליאה דבוקה
בועי
דסמיכי
להדד
^
דליתלהו
בדיקות"
אחריה
דחזק
'
בהמ/חיה ועוף כשרים הם שרוב
צשלרה737האיג׳ ׳ ושל עכר זה תשיב
כבועה אח ושל עבר ב״ח בריאי׳וכשרי׳הס אלא שהצריכו לבדוק הריא׳ כשהי׳לפנינו
אסנמצ׳שסנטעה
׳ ד
הוי ״
זה ״״.,
כבועא
כהגה לפישהסירכו׳מצויות כה ובע׳ התרומ׳כתב דאפי׳אם אינ׳לפנינו
נשפולי זה חשיב ,
,
אחר" : 7
וכתו "
ועריסה
א
נ
ל
נגד
אפי
רי
וכב
היה
מעש
וטרפו
ר
מ
ור
ת
יש לחוש כיו? שהסירכות מצויות הב ולא התירו כשאל לפנינו
האומות
אס
נמצא
ויש
מקומו׳סאוכלי׳בועא
בשיפולי
ריא'
והרש״בא כתב כת״ה ואכן מספקאלן
1
אלא

לקות ובהכי לא הוי לקותא :וכתהר״ן
אכל הרז״ה כת ' דהכ׳לאו כמראעסקיק
דאי הכי לימ׳כעיןכדאמרי׳כסמוך כעץ
כשותא ואין כזה הכרע דהאי אמריק
לעיל ככסלא וכדיותא אלאסיר״שי
עיקר וכ״כ הרמ״כס בפ״ז מה״ש עכ״ל

ישם7י'־ " ' •5י7לא מיהו רוב המקומו' נוהגים לאיסו ' וכן
" ' םם £פ,ל1
הלכעכ״לוסמרדכי כתב סבר התוסוכתשר״ס ק חפנימכשי כשיפולי אונא
עלל ( .־ ) ,אפי בלא היקף וטעמ לפי שהוא 3מצ החז והיא רבית וקי נ ריאה שניקב ודופן

רוחב
ומנאמי

ננדילןויג

סותמתה כשיר ודוקא

בנפיחה עכ״ל • והרוקח כת

בשיפולי ריאה בין באונו בין

ישג;>נשס י׳י״  !,'6כאומו׳ואין היקף כשר מקיפן למט׳סורפין במגנצ״א • וכן הורה ר״ת וה״ג אבל
113י נ 7פ' ליי'י׳
מענרלענראהה כוורמי״ש אין טורפין כי אס כאומות ולא כהונות עכ״ל  :וכתבו סמ״ק והכלכו
או

כ'כיתכש 'י׳'' בלנד דר״ש כן ספני מכשיר כשיפולי אונ׳ואפילו בלא היקף יי וטעמ לפי סהו׳במצר
ריא^עכ״ל •^ כתנ החזה והוא רכיתיה גס בספר צידה לדרך כתב כשם חכמי טולי״טלהכי שיפולי
מהרי"? " ! 3עה הוא על

תתפי׳האונא או האומ ולא על

החיתוכי׳שבין אונא לאוכ כמו

בתחתי'

לניכר׳מענר לעני ההר תרגומו בשיפולי טורא וכפי איכות שורש דין זה אין כאן' גנות אס נשמע
ל'י'גלה  ,נ ״יז,ם ,להקל וזכורני כי ראיתי דומ לזה כקונדרי ,שחיבר ה״ר מתתי׳ז״ל עלבטרפיות
ח^
שפולי^נבהחה וכתסכן המנהג עכ״ל :כחב רכי׳ירוחס וככפיח תוכל להכיר היטב אסבסר
לקה ^ נ׳ אצבע׳ת מקיף לאותה בועא אס לאו עכ״ל ופשוט הוא ושמעתי שאס נפחוה ואין בסר
ננהמה נסה דלי מקיף לבועא ממשמסין כה מצד פני׳לצד הבועא וע״י כך לפעמים נמצא בשר
יג׳נליי ; י ' 7ננסה \מקיף אותה ומכשירי׳אותה 1כתב המרדכי כשהבועא בריאה וניכרת בעבר
גמ ^י 'א ^ ,אחר נר להכשיר אי לא שפכי׳אהדדי וכן עסה מעש ר שמואל הלוי ובהג׳כתב
המונ3׳יוצא ממ ק,ס מ״ס בתסוב הגאונים כועא דמתחזייא בשני צידי הריאה טריפה אע ' פ שאינה
א׳ אז אחת היא עומדת בשיפולי ריאה ואיכא לאקסויי טעמא מאי ומנ״ל להוסיף על טריפות
ועייפה

דתיישינן

שבתלמוד ונ״ל דוקא מיירי כי קיימי כנגד

הסמפונות וטעמא

כדאמרי,

לקמן

מייא  ,נימ?זי והו׳דקיימי סימפונהא והפס נהגו עתה להכסי׳בין שפכי אהדדי בין לא שפכי
אזהתי׳הםולסיר !,בבועא הניכרת מעבר אח דלא מתחזיי ' בחרתי דסמיכילהדדי -ומהר יקולין
עכ׳ל למל׳מ! ג לא בשורש ל״ו האריך כדין זה

ונר׳ לי לענין הלכה דכיון דשאר

פוסקי׳לא

הזכירו

דכקע יופתע דנתיי׳ דין זה כסירה מיהו היכא דקיימי כנגד הסמפוצו׳נראה דככי הא חייסי ' לדכרי
וכיס אין לחוש1
ובודקיןהסמפוןשביניה
1
הרמ״כס ובודקיןהסמפוןשביני
אבעבועסנמצ׳בו נקב וכו׳איןאומרי' נוקב
י
ניקב אח לדמו' בו שאין מדמין באכעבועו' סם ( דף מו ) אמי אמימאין מקיפיין
מהר י״ל7אס 'הם בבועי ופר״שי כדברי רבי ' וטעמא דאע״ג דריאה שנמצאת נקובה ניקכין נקב
מיס|זכי 0אין לתיש אסר

לסמפ,ני ה׳ /אמנם

ש( רשתכ״ יד ^,י!
_
נמים ! בים _

מרא׳ניכריכה שעשויה להשתנו׳כל שעה ושמא מרא׳אחר היה לה
עודרש״ידהא דאין מדמין ואוסרים אותה ה״מ

_
עייפה

*כן נראה מל׳ נ״י
דלא "יל ק " 5יכו

<״ל ג 'כ ^האלעיל
^־שיקלסמפעומ

אפי׳ ני<יסזכי׳ע׳ל
כפג
מהרי״י
יעיני_ניפ ' 7יידא

ומדמין כמו

שנתבאר

בסי׳ל׳ו ה״מ ריאה

אבל כיון

שנעשית בה בועא אין

ידאדטבתא
ולאחר * סחיט

וכתב הר״ן ומכלל דהיכא
כתו׳כא״ס

מעש׳איי־ע

ונשתסוכת'

בדאיכקיב׳היכדלא ממשמש,

דממשמשא ידא

דסבסא

במוכפי״ליר שנמצא בועא

תלינן
כקנה

בטבחא
והתירוה

מטפס לאין לך בטריפות אלא מה שמנו חכמים ולא אשכחן בופא וסירכא אלא
 ,בריאהת וה״ה אס יוצאה סירכה מקנה הלב כשירה עכ״ל :
לח ריאה נפסלת בשינוי מראה כיצד היתה סחורה כדיו בפר
א״טידףמז
ושס כל דברי הטור עד היה האולכו ^ אמרבא ככוחל׳כסיר כריית טריפ דא״ר
חנינא סחור אדום הואי אלא סלקה ופר״סי אלא סלק' אלמא לקותא הוא וסופו
לירקב ולינקב :ומ׳ שאו ירוקה צמראה החלמון של ביצה או כמראה הכסות או
כמראה הכרכום שם אמרי רב סמא ^ רי ,דרכא האי ריאה דדמי ככסות ,וכמוריק,

אי כחזותא או כגושתא הילכך כין הכי
ובין הכי טריפה ע״כ ולענין הלכה כיון דהרמ״כס ורש״י והר״ן מסכימי׳לדע'
אק׳כדאי הס לסמו׳עליה  :וסימן מראוהפוסלו בב״יס בשר -בקע׳ -ירוק כל מץ
אמרי״לייו ססור כדיו -ופ״שאפי׳בכל סהוממכ׳התוס׳והר״אס כתבו בססר״ח
דמראו הפוסלר לא פסלי אלא בשרוב׳כך ודסו דבריו והרא״בד כת בהשגו׳סאין
מרא׳פוסל כה אלא בכולה ולא במקצת׳והביא ראיה לדבריו ודחו הר״אשוהר״ן
שחור אדום הוא אלא שלקה מה לייהרב ' מה לי מעטכיון
חשיב כאלו ניקבה הילכך מראו הפוסלים אפי׳בכלסהו
ורש״י ובה״ג וכעל העיטור והרס״בח וכ״ס הרמ״בס בס"!
מה״ש  :יהר״ן כתב בשם הר״אה שאין מראות אלו פוסלות אלא כשהשינויהוו!
בעור מחממו ולא מסמתהמוגלא סכתוכריגדש רבי׳וכל אלו המראותאינס
מוסלין אלא לאח׳נפיסס וכר׳ מדברי התו׳גביריאה שהאדימה נר שאף אס ע״י
כפיסה סחרת הריאה למראה הכשר טריפה חוץ מהאדימה :וכת סר״אש ולאכ״ל
דמשתבר למימי דכל מראות הפוסלויבריאה אי מתלבכי׳ע״י נפיחה כשרים כי
כשהבהמה חיה הבהמ(נ״אהייאה ) מלאה רוח ונפוחה תמי' הילכךאיןשינויאלא
בריא כפוח׳וכן מ״כ -בשס הגאוני ' ע" כ וכ״כ הר״ן כש רבי׳האיי ז"ל -.וכ ׳כ העיטור
והרשב בשם הגאוני •,וכ״כ הרמ״בס כפ״ז מה״ש וכל המראו האלו אין אוסרי'
בהם עד שכופחי׳אותוממרס כה בידו אס נשתנית למרא ' סמות׳מותרתואס
עמדה כעייכ אסור■ ומ״ס וממיס בה בידו • נר שטעמו משו׳דשמ שוס ליחההיא
על הריא׳שמשכ׳מראית וכשימרס בידו עליה תעבו־' ותשא הריא׳בגוונ ' הטבעי:
ומ״שרבי׳ואס אינה שתור כדיו אלא כמרס׳הכחול שם אמ׳רבא
ככוחלכסימי
ופר״שי ככרחלא צבע כחול שהוא כמראה לז״ור לא ירוק ולא שחור  :ומ׳שאו
ירוק׳סס ימק כשירה מדר נתן ואסיקכא דהיינו דוק בירוקה ככרתי :וגלש או
כמרא׳הכבד גוימר דרב להכסס :רמ״שאו אדומ' אפי׳בתכלי האוד׳כשירה אפי'
היא כולה כך* היה האוד׳מתממכה שיש לה לדופן טריפ אפי׳בכל שהו םס (דמו
עד סוף הסי׳ ) אמי רכה ריאה סהאדיממקצ כפירי; כולה טריפ ואקסינן עלים
ואסיקנ׳אלא לא סנא -וכתבו התו פר״ח לא שנא וטריפה ולפירושו הא דאמרי'
אדומ כסיר מדר כתן צ״ל דהיינו כשמתלככ' ע״י כפית וככר כתבתי בסמו׳סנדחיו
דברי סתו׳כזה דסוס מראה איכו פוסל אלא כסכר בה אח׳נפיחה המרא׳הפוסל:
וכת׳הר״אש ויש מחלקיןידסאני אדומה מהאדימ • דהאדימ׳משמ אדומה כיופי
והוא בא מסמלקותואדומה משמע מתולדת שלא נבלע בה דמה ולא נ״ל דא״כ
דאיב הפרש בין אדמומי׳לאדמומיה״ל למיבעי אדומה דכשיר היכי מסכחלה
כדבעי ירוק היכי משכת לה ורבי׳אפרי׳פי׳דהאדימ דהכ׳מיירי שהאדימה מחממ
מכה

שנמצאת לה בדופן ולא דמי

לאדמומי׳דממיל׳דלקמן וכן עיקר עכ״ל  :וכן

דעת בעל העיטו׳ולפ״ז ה״פ אלא לא שנא בין האדימ יכולה להאדימ ' מקצתככל
גווג טריפ כיון דהאדימ׳מחמ מכה סכמצא׳לה כדופן ואדומ' ממיל׳אפי׳אדומה
כתכלי׳כשירה וכך הס דברי רכי׳אבל רש״י פי׳אלא ל״ס דכין האדימה כולה כין
ה אריע מקצת כשיר כדאמ רי ,לקמן אדומ כסר' מדר כתן וכן פירשו הרי״ףוהר״ן
ובה״ג וכן דעת הרמ״בס בפ״ז מה״ש וכן דעת הרש״כא בת״ה וכתב שכן דטנז
הרז״ה והרמ״בן ז״ל והכי נקיטי׳וכר דאפי׳כמצאת־מכה בדופן והאדימה הריאם
כנגדה כסירה כיון שלא הוזכר פיסול זה בתלמוד לדעת ,ה ומ״מ שמעתי מפ'
 .טבח

שמסוג מ
אם
גמעאשם נועה מעריפין יאפי׳ נ׳זרימ־ןין■ דניכרת היא מעבר לעברעכ״לח״כ בועה בנדעימניתאדירדא איל אותה נתקן© שיורל הסמפון פון עינזניפ׳ עריפה וה׳ם אם כגנב עומדלע הבועה טריפה דהויכמומעבר!לעגו
עכ׳ל ייצאתי בנדיקו'ישני' ענראהניכרמענד לעבר דינו כבועא עכ״ל ועייל סי׳ מ״נחלין׳צ מרות דסמיבי להדדיומשם<למד לנוע' סמוכ 1מ  ) 1( :זכןמ"כ בבדיקות ישני' בשםראי׳בי׳ כתוב בסוף1ב* בד שיעיין ־בצלעות נצל הגועות
5לא נמצאריעות' ננלעןתעכ״לוכבר כתנמילעילועיל נסי׳ שאחיו בדין כועאשניקבה ( :ת ) אנלאנימצאתיבנדיקיתישניםבזע׳א׳עלביסיופון שאצל הגרגרת טריפיענ׳ל יעיל שי׳ מ׳לענין שירכה וה״ה לעני} בוע׳( ע' לס" םיי״י:
חל
( א ) כתב< מהרי״ו אף אם מראי' דומהללוק ביצה טריפה עכ׳ל לת״כ בשם מהר״ימולין קגלהדמיירינלובן בינה אז חלמון לאתר שנתבשלה ובב׳י כ' לקמן שי׳ת״ד בריאה לבינה כשירה דאין לובן שינוי מר^ה גריאהוכ׳כ בעל העיי״ו
עכ׳ל שם אמרסלפרש״ידמפרש ננמ' דלמ<׳ לבקעת דהיינו שהיא לבינה ככקעת עןש מ דלונן פסל ודלאכנעלהיעיטור ( :ב ) מ כבשם מהר ימוליןדלפעמיסינש ([י נשתור ) כדיו כשר כנין שבלע׳ הנהמה.6ירן ואותה שער נכנס נריאי
7רן ה& מעוןמזהצא אותוהמראהותבדקעמבאשעדבאותומקוםאילס עדר אותו מראה ליונשירה• עכ״לונ״למה דממי׳רנלש ערר להוא כשכרת תרא׳השכתכ הר״ן ומ'ש בב׳י מ״כ שמעתיממה״רר אבשילמראה פ!ןןלהעןמ? תאל
יבועאכשרלפישישלה כיסלבד אפי׳אם פנקנהגועא עדייןהקחס קייםמתתתיועכ״לזלא צהיר׳ דהא מ עא שנקבה משיים טריפה אן אפשר דמייריבעניןשמנאתיבשסמהרא״ק " 'לכמדזמ׳ליששמעעי רדזקא נןעאשישלו תיסוניסיש
להקחסבפ״ע ואיןהמת יוכאאפי׳ כשמנקני׳ אויל־ וקבלה אית׳ לוקא שהקרום לבן מנפני׳ כשירה אם ניקבה אה לאו עריפה עכ״ל לנ׳עאסיש לסמוןלהכשיראפי׳בכהיג מאמר שלא מנינוחלזק זה בשום עוסקמפורסני
זעולדהרימנאתיג״כנשתמ׳ נרבעלהנועא טריפה אבל לע טינראמםפקא לי' עכ׳לוא׳כיראהדנ״ש שינוימראז הפיסלנריאה;די1ושל ננויעא ואפשר לדתות זה דמייריג״כ בבועה דאין לה קרום בפ׳ע  ( • :ו ) וכתבמשרי"!שהיא
מראה שקוריןלב ' אבלא ,ן דומה לרקיע ( :ל ) מ"כ גשם מהרא״ק דאין מכשירין כמראה הכבד רק כהמעישראל ושם דכמרא  :הטחול כשר( :ה ) אמנם מהרי"! פשק כדברי ר״ח לאפי' א־ומס נמקנת טריפהףא כיליי^
מכה נלופן אנלכשתזורת ותתלבנת ע״ינפיתה אפי׳ ר׳ת מזלהעכ״לומצאתי בהגהות י׳א ז צריכה להתלבן לגמרי וי׳א שנריכה להתלבן רק קנת עכ׳ל זנ״ל דבאין לה יוכה כדופןישלהקל !להכשיר כדברי הטורוביש מכהיש,להחמיר1כ' ג היא*
גשסר׳אוהסכי׳ללנריוול׳נ ביינשם העיטור והואיל והטור והראןנתראי נינה!ישלסמוןעליי׳זולהקל ( להאמיר גם ינ המה נמכריעי׳ ניןצמאן למכשיר לגמרי ובין העימל לגמרי ובמקוםשיש מנהגיש לילן אתר המנהג צ י

הלכות .טריפות.
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ומפנישבהמככללחיהנלמוד ג״כלבהמ׳ע״כ - 3 .והדי״כשנשאלעלזסימפור טל (א)1נאש'!
ומשמשכה.
^ 30קישעע׳א׳רא? מכה
אי!
בדופן׳וכדקבריא׳מגד׳ומצאטאדומהכשר מעופש .סדבדפסוט .סתיה צריכבדיק׳וכן מבואריבדכרי רבי ס׳־׳כחכסס העיטור • ובך לפ חיןנלי) לא
וכלכה״גפשיס דטריפ׳ולא -מחמ המרא׳אלאמשודה״ל
יף הבהמה
ליהטריז
^פהרו־פ׳גוררווכיההי׳דיאסדנפלתילחיתילחז  -:ומ* שואס .יס .בתהרב׳ .מבוא׳בדבריהרמ״כסע'י״אמה״סנלכךמהגי׳בכלסמק־דמו׳לכדוקן הריצ׳לעיל:
זקמשמ׳נא׳ת
<כחק
גווניס מאלוסמראו׳הכסריס .ומ׳שס אמר רכלן האי ריאה דקיי מ' גילדי גילדי קאישכת׳שהצריכדלבדו' סריא׳כשהיא לפנינו לפי שה סירבו מצדו ס. :
ואס יש ' כה סירכאוכו׳ וה ^ג כסאץ (נ>סי.כה 4שיל
אוכעי אוכמי חורתתתזופ׳כשיריוכתבו
הסירכיכסדרן אבל אס היא מאוכ׳לאע ' סימןג״ב־איג״ג
התך אוימי פרש״י• שיש בס .מראות :אלא׳ בגדיים או טלאים• שאיןהטרפו׳ מצוי בהם ל׳ב לכן" נוהניז
׳הליאה
כסדרן כס רה כפ׳א״ט א׳רלא הכי תדמי־7נהמלנפ!
ססורויוהא דאמדי׳כסמוך שחורה כדיו בכי! המקומו׳לבדוק 7הריאה ואם ישבה סירכא פי׳חוטשל דיר
בכל מקלס אפי׳
אךכ י דסרי קל-,דדי• ^ית<ן הןבד ק׳
:נקב
י
0ריפ י''ל דהיינו כשמכה כךוהרא״בד שיוצ׳ממנ׳ונסרך אל מקרם אחר טרפ׳אפי׳אפאין .האין .בה —
הריאסבלא
לזמרן אלא סלא כסדרן אב כסדרןהיינו־ כאנד
חשיב
נתב שמראותהפוסלו׳איכ׳פוסלו׳אלא• דודאי ניהב אלא שנסתם והרום שעלמחמ׳מכה בריא׳לא ח;
,איל
^סו ,ה ^יכ ?י נפיחהנשיה
.גכולן-וכגר־ כתכתי כסימן זה שנדחו סתימ׳וה״מ כשאי? הסירכ׳כסרקאבי! אם היא .מאונד לאונ׳כסדרן!> 77
דכריה׳והעיק׳כמו ספר 'ש י דדוקא הנך כשרה וי' א דאפי כםדקצריכה כריקה לראות אם עולה כנפי? סולו־תכלמידמסק׳המסיז׳גסשהמ■ *ללי״״־א״ו
גוופק דלא מיטרפא כהו
■ כגון אדומה אכל בר האי כתב שאפי בדיקה אינה צריכה ולזה הסכים אא נמה׳רוגלו״עס ^ ווןמק״ק״א "ף־־ני■00ך
וירוק והנך לקמן וכן דעבה״ג והרי״ף
וכר״אש והדש כא והתו׳וכ״פהרמ״כס הראישז״ל ופרשי דלא מקרי שלא כסדרן אלא כשנסרכו שתי׳ו־עשס קרוסו 6ע״פ שהולו פופ־.הנהכ■
הלניאל
לחברתהואינומוציא מח הא אמרן קמס שעלה לכא׳ אי
 3פ״ז מה״ש ואפ״ג דמראות כשירות הן החיצונות
ות•.ןממעל פי׳מח שנסרכו השתיםד״חיצוגלתא׳
■שסומךי הריאה מן מהמה
מחמת מכס כייאה איט קרוס
אצסרילאפמועי׳דלא תי מ כיון דאית
מחמת ליקוי הוא קמ״ל וכבר כתבתי כסמוך דעת הר״אה .ליסתר וגת שכך מצא כתסו׳הגאונאכתבו סתו׳דלפר״סי מ״ה בכסידרן כסיר׳ בפני ? מפסיז'1
3ה חזותי טובא
אלמי חס
כשאיני לןןלג?
״׳ "׳
אסעלללד
קרוס״י י
אינו ן י
בריאה  .״׳
היינו
מכה י ״
העול׳מחמ ״״׳-
טקכ׳הריא׳וקמ ׳^׳־ •׳ ״ ׳״׳י׳•*
^י־־ ׳׳•
דודאי *
דאע״ג ״ ׳ ״׳•
י י ׳׳׳• ״-
הוא ׳־״* י
דימראו׳ה־פוסל׳עסיך ואפ״ה כסיר לפי שאינן פוסלת אלא -כשהשנוי ־־יי
כמור
לאי!נראה
סמכ ככסדדן חברתסותכדומגינ טל הנקב והקרוס בנפיחה •ק
סמך .בכסדרן אבל כסהיא
מחמתו ולא מס־מת המוגלא שבתוכה אכל הכיא האי שינוי מרא׳לא מתמהעוד
 ':בלאשלם
סירכ׳בל
הולךוחזק :והתו׳פירשו דרגיל הסירכ׳לכא ככלימקו׳בריא׳בלאב קכמתו ךסהי׳ שלס
בוא אלא מחמת המוגלא סיס בהניגילדי דהיינו צמחי' משתנ׳העור מלמעל?
ואע״פ שהר" ן כתב דברים אלו ולא .סלק עליהם לא ראיתי לא ' מן שואב כל מיני משק והא דטריפ׳שלא כסדרן היינומסו׳שסופ׳להתפר׳וחשן 3ס -יילסיןהמנ׳תקין
רמ״הכפרה
ססועהנמקסונרסק דפתהרמב סבה י חמה ס  :־וכתכיהי 1ה-חסיפמכשיריז
בפוסקים שהזכיר סילוק זה  1 :מ ש רכייש כה גילדיגילדי וכר כסירמינור־ ככקוכה כיון
כסמוך וכתכ הרוקח ואס על הריאה כמו חלב כיסוי והוא שסרא״כד סובר דכשנסרכ׳שלא במקו׳רכית ודאי מחמ׳כקב הוא ואע״פ שעול ' עכ״ל ילבמעביב
דרבא סס הזכרתיה
כנפיס׳אומרי׳קרו׳עלס על אותו כקכ וכדברירש״י־אבל במקו׳רביתא לאל־ף־א .הא אילי נאבד*
:
כשירה
ושלימה
יפה
תחתיו
אותח־אסיהריאה
קולפין
כלוי
■טייפ׳
כבשר
הר׳יאלבתר־ט
מחרו׳רהד
נטסחיההירר׳׳ולא
רכיצת' יחד
דוחק רריצח
מפני דוחה
אלא ווחיי
מחרוררזד  6לא
יך
מירר '
כעסתהסירכ׳ולא--מחמ
יחד
סירכ׳טחמנקכ
לטלאים
חמלנגליר
כקב יוגסה ז
בהמה
^ט כלטריפות שמנו חכמי׳ככהמה וכעוף א״צ לבדוק אחריה דחזק
 /״{ .
״
<*״
׳
1/
בדכרי התו נרמוה סטה זו והרא ס תפס סטתרש י  :ום ש רבי וי א דאפילו ״ ,
יש להפשיר 7א.א
/
חיה ועוףכשרי' הס וכו׳אלא סהצריכו לבדוק הריאהכשהי׳לפנינו
המרלילם
כסדרן .צריכ׳בדיק׳וט •כ״כ התו׳פסס ר״ג ותשוב׳הגאוני •וכתכו הר״אשוהר״ן אפי׳ נ-לט
לפי סהסירכות מצויו׳כה ובעל סתממו' כתב דאפי׳אינה לפנינויש-לסוש וכו'

מלי כאי יש סירה כלא נקב דלדביי האומרי' אין סירכ׳בלא נקב בעי כדיקס •הסירכל׳י/פ׳מגליי׳
ולא בדק מתאכלה דסמכיכן אהא וארב הונא .דאמר נשחטה בחזקת היתר
הדבר עכ״ל *• וכת -סמרדהי שנחלק עליו ר״י הלוי וכתב ולדברי האומרי׳יש סירב ' כלא נקב לא כעי כדיק׳ומשמע מדבריו דאפי׳לדברי לטלאיםללכפתילם
עומדת ואין מפרסמין
האומרי׳דלא בעי בדיק אס יש סס נקב כפועל טריפ ' • והעיטו׳כפב מסתדר ^ן .ברץ ב 7קה כמו
דלא אזלי בתר מבא אלא היכא־דלאי אפשר אבל היכא דאפס כתיקוךחכמי׳לא
דאע״ג דמפקא זיקא כסירה דסתימ מפליא היא כחלב טהור ססימס -והסבימי" אס אטלאהרי?1
אזלינן בתר מבא ודרב הונא איכא לתיוהי דלא הקילאלא בשאר טריפו' שלא
הר״אס והר״ן לדעת רבי׳האי ו 3״פ סרש״בא וכתב שכן נהגויוכ״כ סמ״ג סר״י*־ לפנעל משמעליש
הצריכו לבדוק אכל ריאה שיש•  3ה כמה מיני טריפו׳לא עלתה על לבו* ובס״ג
ולמבדקה בנפיחהואי לא פביד ספק טריפה הוא היה מכשיר כסדרן בלא בדיקה אף בבהמת נוי והכי נקטיכך* ומיהואסאירעלהכשיר  ( :ל)
כתב שצריך לאפוקי לריאה
שנפתוה ומפקא ויקא נ״ל דטריפ וכמו שכתבתי בשם פמ" גה :וכתב מגהו׳ לעי׳ סי׳ל״יכמביגי
וגס רא״בץ כתב כיון דנהגו לבדוק הריאה אי איתרמי דמתפרק .בלא בדיקה
ריאהאעיפיישמ
מיימון פי״א מ ה"ש בשם סמ״ג& כדכרירבי׳כאי ני^ י ע? ,י^־ריצ״ב ^ יי'
טייפ דלא סמכי׳ארובה ומעם היה 3קולונ" יאוא .סמ כל סכמי הדור ^ ואומי
שטח טרפות כולי האי כגון בגדיים ובטלאים היה רוצה להורות להקל בלא בדיקה מפני שהדבר יצא מפי גדילי׳מיהי במ ? וס בה יר -בויליזילמ
ר״ב בפל התרומות היכא דלא
לא הפסיד והביא׳ראיות ע״כ  :וב כ בסמ״ק • והר״אש הסכיס׳ שהיה מאס סקרוס א׳שקורין טי״לא יש בין אוכא לאונ׳מעיקרה עד אמצעתיסנהגה׳ש״דשכמבתי
הסומך עלרש״י
■ איגד
אמר שאין לחוס שכן רגילות ליסצא בהרבה ריאות עכ״ל י  :וכתבו סמ״ק בשי׳ ממיהי
לדברי דפ״י וכןדעת בעל העיטור ודעת הרש׳בא כפ״ה וכן לעת כר״ן בס הנז'
כמל^ פפנפי
והנלכו בסס ר״ידס״מ היכא דליכא חלון והוא דאית ליה ח׳־תוט ד5ןן נ י !> כתב■ מעג ^
וכתב שכן משמע כירושלמי וכתב עוד ומעשה בא לפני רשי והתי ' והשי׳לפני
האגוד ששמע כסם חכמי הדור הא דסרי׳קרוס שקורי 'טי״לא זהו קמם דק אבל' ^,סג״ר
רבותיו שהיו מחמירין בדבר אתמול אכלנו מחלבה ועכשיו נחזיקגה כטריפה
א לריאה קמן ואיפשר למבדקה אסור לאכול מן כשהוא עב נחשב לסירכא עכ״ל :ואע׳ס סמנהגינוילהכשיר כסדרן בלא בדיק נחרלכי לןתשדאוכתב עוד מיהו היכאדאית
כתבתי דין זה דנ*מ לדידן אס ימצ׳טי״לא משיפולי לשיפוליאדמחידוד לחידוד ע״ב דא״בלנפחה
הבהמה עד שתבדק וה 3י■ ראיה לדכי מגמ׳ .דידן ומהירושלמי וממדרש ילמדנו
אע״פ ששני ראשים מגולין מכשרינן לה דאיןהז סידכא • ואע״ג דלסמ׳כן כיאנ׳המנה׳שמפחץ
וכתב עוד ובדיקה זו מדבריה ולא מדאודית והביא ראיהלדכר 4וכ״כ הרש״בא
איכא חלוןטריפה נ״ל דהיינו משו׳דס״לכר״ח דלא מכסי אלא כל ^ פיליס׳^ 31ל ננדיקו׳יסני׳ריא'*
בח״הוסייס בס וכן המנהג ככלמקומותישראל לבדוק בםירכות שבריאה וכל
לדידן דלא קי״ל כר״ח אפי׳איכא חלוןננד מכשדינן ומיהו ים• לדחו׳ישאין יי 3י שנופתין אותם
הפויץ ואוכל בלא בדיקה פורץ עדר ישכנו נחש מדבריהם .עכל• וכדברי רש״י
ינשב׳הקרו׳ייחחיג
כפי״א מה״ש  -וז״למי ששחט ה 3המה .וקרע .הכסן וקודם שיבדוק סל קרוס להמצא אלא מעיקרה אכל להניח עיקר ולהתחיל כאמצע׳לאו אורחא
נתב הרמ״בס
ונטל הריאה והלך לו הרי זו מותרתץאין או שמא נקובה הוא וסירכא היא ופסולה  :ומ״־מ כרש באגור לחלק בץ קמס״עב לדק5ןי נו נר ^׳ מפיח׳ערימהבין
בריאה בא כלב או גוי
׳עכ״ל^
בעיני כיון סההוס ק יס םת :מי; דבדיהם <־ כתוב י* רוס סתס*י ,־ ^ כתבו יי רים5"7י נ^נשא׳לי^
היתה או שמא דבוקה היפהשס שאין מחזיקין איסו׳אלאהרי זו בחזקהית ' עד
או ישראל והוציא הריאה קודם שמכדק והרי היא ועוד דא״כ נפל פיתה בבירה דמי־מפיס לשער סיפוז״העוכי ושיפו יהד ?י ת ד (ט ) 4פיו־רי״ו
שיודע כמה נערפה בא הגוי
והא ודאי פסיטא שלא הכשיר ר* י אלא דוקא בקרוס שכין אונא לאונא איבכסדקכשיר׳אנ3
מפני
קיימת כיסחץ אותה ואע״פ שאין אנו יודעי! אס היו סס צמחי׳או אל היו
הריח שמא יש הב נקב ורוכ המקומו' לאומא סכן רגילות לימצא אכל כין ריאה לורדא או־ לסמפק או למקום אסר כעב דלא חקרי
פישוהמנהג וכת עוד ים מקומו׳שנופחין
לאואורסאבסכיוסירכא וךאי־ היא ואסיראז  :ומ״ש רביכו ופרש ' י דל3ןכסלרןדיןכשגסדן
אקנופחץ■שהרי לא נולד דבר שגורס לחשש ומעולס לא נפחנו ריאה בספרד
עש <חדי׳
מיקרי סלאכסדרן אלא כשנסרכרסתייס החיצונים ממעל ו כ י^ 3לכ ל 030י' 3עי״קרן יי
ו3ממר-3אא־כ נולד לנו דבר סחוששין לו עכ״ל• ודענין הלכה טוןשהרמ״כס
לאונא .שאצלה .וטאואפילו מגב לגב כשירה לא כתב כן רש״י בהדיא אלא כך ני!1ה< • 1המגהג
מתטסעסרש״יר 3מ< להעיטור והרש״בא והר׳ןלהתיר בלא בדיקה כיליתי
כתב שלא כסדרן כגון שתים חיצונות נדבקות בסירכא ממעל לאמצעית או במדיס׳אלזכרבר'
לייאה לקמן הכי נקטי׳ 3כתב הרס׳׳באשכסאל על השוחט בהמות סל גויקצב
מתתתית וכבר נסתפק ה ר 'ן בדכדיואשבדוקא נקט שתיסיסחיצוטת אבל מזי
;שם
ימליח הכהמדבידוכין שחיט ' לכדיקוהגוי יכיל להכניס ידו דרך ביתהשתיטה
ולמשמש בכל חליך־הייאה אס הס מותר׳והסיב במקו׳שראינו הטבתי׳מורגליס לזו שאצלה הוי כסדין £רלי* ודו ?^ י ^ חד ^ מכייהו כ ?ט מדונמ ^ והי ^ הדי 1י ^< $כת \א
פסלן
לאינך •• והר״אש נמי־משמע דספוקי מספקא ליה מההיא' סברת רש״י מפרי חה״םילפי״ז! פג,
יבקיצ׳״בכך מסתבר סאסו׳ומעש׳היה במקומינו אפי׳בטבחי׳ישראל והעכרנום
בתשובות כלל עשטס כתב אף על פי שפירש־ רפ״י וה״מסלא כסדרן כגוןרשב״אנשםריב״א
אבל מךסספס יראה שמותי בדיעבד דלא גרע מנטל זאב כני מפיה והתזירן,
שתים החיצונות ממפל לאמצעית כלל תא דפסיקא נקט והוא סדין לל/יכך דבכ״מרגייןנדיק׳
רשהן נקובי' יכ״ש הכאדאיכ תריספיקי ספקהכני׳ידוספק לאסכני'• ואת"ל
אי>ז
ובעסקיו כתב משמע מדברי רש״ישאס נסרנה מן התיתוךלגב תכית׳ש ^ צלצז 3נליראנלפיכ ק,
הכניס שמא• לא מצא־סירכא -פב 'ל -דיץ קצב שהכניס ידו דרך הוסטקוד׳סיבמק
כתבתי דיני טכתסיצתה טריפ׳מתחתידו• כתב או מגב לגב לאמיטרפס ולא נהירא עכ״ל  :ורבעו תפס בפשיטות כדברי רס״י כסדיז 'אל מסיר
הבודקאכתו׳כסיקי״ט־ושס
כמי סכת הר״אפ .בעסקיו ולא כיון רבעו יפה כזה שלא ה״ל לכתוב כןבפסיטי' לע־• שנריןלבלקיז
מהריין׳תביב ז״ל שמעתי אומריסיכי כארצסלא היויבודקס חיה דדוקכבהמ'
אלאכן ה ' ל לכתוב משמע מדכרירס״י כ גם מה שכתב רבעו אבל כל ס אדבגפיחהיגכיל •
סנינואלרי״ח טריפו׳והשבתי להסכי זה שיבו ' דלענין סרפו׳בסמ׳וחיס סוים הן
־,7{7יד!
הפוסקים פסקו דלא" מיקרי כסדרן אלא בשתיס׳ זו אצל זו מחיתוך לחיתוך ^לץ
גמרבסמ׳סמתעובר׳כתוך מעיה על סא
וגדולה^ מזרבהרמ״כןפ׳בהמ׳המקש ה
כו׳איך דבריו ׳ מדוקדקים שהרי־דברי ' הדנו״בס־המ! כדברי-רש״י ' שהרי כפ 3ל'5ם ?נמשריפה•
דפנ י' א־ ר־יוכתןנומתי לדלבקעזאי וכו׳ט עיקר הטרפות מוזכר בספו׳על חיה
יכת׳ עז 7בהבה׳ע
3פ ס
דיש להטריף כל ׳
פ׳
סירב' אפי'בכסלרן אחגסגאיןלמסילז .בילגי *ר
? ן בבשרה מטריפק,מאיל זגמץ בדק׳עכ׳ל־ מ*מ לקיון ס׳ס וה דהמנהגלהטרין) אפי׳סרכאגכסלון זנח 'ש3קיק :זניגשו׳ מהרי״ץמד 6ל״ז׳פסק
גירןשמזנ׳לליס]•ניייצרהקז9יפי־
&אכו•י.מזה גקיאצימהגשלא• ללומל־משזסבהמה גשה שהמיכי׳ מגדין -נה אסל׳א ^-על פי נקי שאויימע נ? שמשלץ כל סרכת אעי׳צסד* ן אעי׳ נלאחאןיכ '6
'׳י ^י" 3 ,ני ניליי״ד ח׳גבדיקהאפי׳ לדידן,כשירה אבל כלנעלנפשייויש צעגמלשל
 :ס אלאבי! אינאלאינאכסדרן (בלא.חלי),אבלשלא;.כשלרך אלן חילזק^י) קלים לשאר סירכאוטריפה • וכ  9ניגשן/הרש/ח ^ י׳ ב׳75׳כ נ׳עיזין־גימדיזנין
זלינראלזדאיןלהכשידקר
־ () 1
״* מדימצ (#יזהעאד :
עריעהמול*י(7< .י.7ן 7גוהגי 4להטדגאפי׳כסדרןגכלעניןטריפה :
#זגאללוונ  8,#לרןיסד ^ ימאממסמירהלקיינזלגיתייהז אבלג' נןמ( תהעומ 7יבשםןסילגאזי 1גון1*/ןצ *

ד׳ם

הלכות שחיטה טל

(ח ) ( אע׳נלאכז כפ ח וז״ל חזן שנמצ ^ ׳דבוקה בחבירתה" הסמוכה לה מופרת ול) ס נסמכו שללז כמנהגי ל! נשיי קנד״יווה סכת כמרדכי כסוף חולין שלום נסרך מגג גייונסוו־
מסריפין חעי' על הסדר כגון שנסמכה ראשונה לסלי שית טריפה ומלזסרסכדברי רש״י כתוב :לגגערוגה טריפה ע״כ ודב פסוסהוא • הו 7נהק כספ׳רבי׳ימ מספ׳האסטל
יגשח־ן מ 'מ י 6בפשיטו׳דכל סנסרכה לאונ '6סאצלה אפי מגב,לגב כשרה כך ה״ל לומר לדעת :אס האונא והאומא נדכקחו כזו בלי־ שום פילוס וכנגד הדיבוק עולה סירכא
ללמ; 7ס מס לעני!
קרוס פמפשירין הרמי' בס ולהוציאו מכלל שאר הפוסקים וכך הסדבריירבי׳ירוש' להשוות דעת -אשהיא סקורין ,אותה סירכה כפולה עכ״ל ולא פסק .בה לא להכסי ' ילאלפסול
גס לא נתבאר בדכריו לזותהסירכל!
נכשדרן א! לעני; הרמ״בס לדעתרש״י להכשיר מאונא
אס נסר׳לג־ עיק' לאונ׳סאצלה אפי׳מבכ לגב ור נ מדברי כגיוןשהסירכא עולה מחיצונה לחיצונה ועוכדת על האמצעי׳ אוי שעולה כנגד הדיבוק היכן נסרךראשה
האיסלג לפי מס
שהולכת הסירכ' מחיצוג' לחיצונה ועובר׳ השני גס מדבריו׳ סכמכ -כרנקותבלי
שנוהגין  :הגהו׳מימון פ״א מה ש  :ומדבריהכלכו׳
כגון
'
פי
מתחתיה
מתחתהאמצעי׳זהו מתחתיה אכל כל שנסרכה׳ לאונה שאצלה סוס פילוס נר ססונ׳כבעל .העיטו׳דלא
(ט ) ( נפיחהרי״ן משמע שהוא מפר דהרמ בס סברדאף■
מכשר אונ5ו הסמל לאימא לזלא בלא
 5נ 7יקת שחיגר מאונא לאונא שאצלה טרפהלכ .שאינהי
ידוקח שנפרס מחיתוך לחיתוך וכיור בזה כת' המרדרי בין מחיתוך לגבאו אפי׳מגב לגב כשרה אכל כל השאר פופקין; פילוש ולענין הדין סירכא כפולה זו
לה77י■ לתעה תתגי' בשס הרמ״בס ולפי סאמית נ״ל דיש פסקו דלא מקרייכסדרן אלא בשתי׳זו אצל זו מחיתוך לחיתון אס היא תלויה פשיטא דכשירה ואס
לגדעיקן 'של א( נא
נשרכי להסתפ בדבריי הימ״כס כשסכסתפקו׳ מחיתו' של זה להיתוך של זה אבל מגבה של זד־לגבה שלזראוי׳ נסרכה באונא אסרת פשיטאדסריפה
אגל אם
אפי׳מחיתוך לגב או מחורה של זו לחודה׳ של וז שאצלהיאסורה .ואפי' כסרכה כאוכא או כאומא עצמה
למפלה• מחניי^לגד סר״ןוהר״אש :בדברי יש״י ד ולענק
ראשם שלא גה7רן .דעת שאר הפוסקים כתב הר״אסעל וד״ח כתבדאפי׳מהיתוך לחיתוך איןמתירי' אא״כ נסרכת כולה׳ שכתבנו דדי׳סירכא תלויה יש לה הכא
מקרי־וטריפ׳עכ׳ל מאי דמשמע מדברי רש״י שאס נסרכה׳ מראשה לסופה שכל שישיפיצול ביניהם כראשןאו באמצעיתן איכא למיחש דפסולה דדילמא סירב זו
(אין 7נרי' הטור
להרי מאונא לאונא שאצלה אפילו׳ מגב לגב־ או בסופן מתנועעות ומתפרקו׳זוימזו ולא הורו כן הגאונים אלא־ באה מסאומא וראשה השני שנסרך
ייסכי׳לדנריו
כלשהו׳מחיתוךלהיתוך .שאצלהכשרהאפי׳ נסרכת באלכסון כאונא וה״ל שלא כסדרן ואיכאלמימר
גת׳ אפי׳מראשה כשירה ולא נסירא דטשמע דלאמכסר׳
דכסירה היא משודדילמא לא מסאונא
של זז לסופהלש זו אלא כסדרן ממס במקום ששוככו׳זו מראש׳של זו לסופה׳ של זו וכן נוהגי׳בכל המקומות• ט ואומה•
ולא מהאומ' באה׳ אלאמהלחיו׳סביניס׳
זס׳ אן אפשר
זמהרי׳ז׳ כת ' כיצד אצל זו דהיינו רביתייהו אפל על גב שנסרכה לאונאישבצדה מחיתוך לחיתון היה ר״ת אוסרוא״א■
אגז נזהניןצסטריף חברתה אוימגבלגב או מחוד של אונא׳ הרא״ש• ז׳יל כתב ונהגו העם להתי' וכ״כ׳ה״ר יהוד׳ מכרצלוני וסל ספק ספיק׳ספק מחמיהריא׳ספלן
תסמת הלסיות ואת״ל מחמ ריאהשמא
 5גאג ור כת׳דבקנמ לחוד אולשאצל׳טריפ׳דלאו רביתייהו׳
בשם הגאוני׳ועינונית׳רוורדאלכל׳ מקום שתפרך טרפה
אפילו בא -ראסס האח ממקוס שנסרכהאליו
מקומות טהגין הוא ונמשך זה מזה ומתפרקוכתב :פודי לבים שלה ואפי׳כולה נרכסת בו וסירב' היוצאת משפולי הריא׳
ראש השני; ולזה דפתיגוטה -ואסראש
להטרין .חלוןכ 7נרי חכל מגב לגב אוימסיתו ' לגבאוימסוד'
ר״חוכב׳כתנעי ני
הוי׳כאילו גסרכת מןהגכיוטרפ׳ביךשתהיה:
השני סמך לדופן סכנג׳האומלהר״אס
אס סהגיולהטריף סלאונאלחודהסל אונא שאצלה מחוץ׳
נסרכת׳
פסיטא דטריפ׳וכמ״ס רביכו כסימן זה
כל שיר כ א,זכדבר י לחיתוך טרי פ דאין כסר אלא מחיתוך׳
מהרי" ק דלעיל ישי לחיתוך בכסדרןיעכ״ל והר״ןכתבדלפי׳ שיטת׳ רש״י שהוא סוכר־דאיןסירכא :שנקכ כאונא וסירכלן עולה מןהאונאולדופן .סכצד האומא טריפהלהר״אש
מקומות שנוהגין בלא נקב ראוי לאסוראפי׳ בכסדרן :כל שהסירכה הולכת מגבילגב או מחיתוך וכן דעת רוב הפוסקים ואס סרוכה לדופן שכנגד האונות נראה שאסראשה
בהן להקל כדברי
אוכא ונסרכה׳ כמקום־ שיוצא מהריאה נוטה לאונא יותר כשרה ואס נוטס לאומא יומר טריפה דומה
לגב ואפילו׳ מחיתוך לחיתוך אסיהסירכאייוצא׳כשיפולי
מהרי׳ז -
אחר זמן
זו לסלסהדיניסיסכתברכינו כפוף סימן זה בשס כעל העיטור
(י ) ומהרי"! נתב מגולה ממנה׳ טריפה לפי סבאותו׳מקוס מגולה־הוא הנקב ואין האונא סותמ
שים לשאול אחר סס וסירכה לא סתמס־דה״ל קמס שעלה מחמת מכה בריאהולשיטתיהאומריס־ בא לידי־סכיר ליקוטים וכתוב כו דברים אלו שכתבתיכסס רבי׳ירוח 'ומסיים
המנהג■ זכן הוא׳ שטפס איסורהסירכומפני־שהן .עתידו׳לספפרולינק פור הריאהוכל העתידי בס כשרה דדוקא אומא לדופן פריפה חו אינה מגעת כאומא כ״כ ה״רדוראן
באגזר נאשכנז לינקב כנקובידמי היס -איפסר להתיריסירכא בכסדרץ׳ אפי' מחיתוך לגב א״נ סכל כתו׳בא״ס בסס הרימב״ן תרתי אוני־דסריכן מגב ׳ לדופן וראשי הסירנו'
אוסרין זנאנז״ליא
עכ״לוב״ל מחיתוךלשיפולי וכת; עוד בשסהרבהנשי ' אל כרג״לוני דאפי׳בתרפי דסמיכי׳ דבוקי׳זה כזה כדופןואין ניכר סם ראשי סירכות טריפה דאמרינן סירכא היא
מתירי!
לפימה שנתנתו להדדי׳משכח לס שלא כסדרן כגון :פהסירס מגב לגבאו מחיתוך לגב וכסדרך שעלתה מגב האונא .לגב האונא ואח״סנדבקה לדופן׳וטריפה׳ עכ״ל יב :
ועינוניחא ,דוורדא לכל מקוס׳סתסרך טריפה וכו׳גבי מימרא;דרבא (דף
ליעיל7שי יזחמירי! מיקרייכגוןשאין; הסירכא .אלא במקום חיבור' סתי־האונות :דהיינומחיתוך
טזי ) דתרייאוני דסדיכי להדדי כתבו רש״י והתוספותוהר״אס
בזמן הוה אפי' לחיתוךיהי"כ הגאונים ז״ל עכ״ל וכת' עודי בסוף דבריו מגב :לגביוכן מחיתוך'
בתריאוכ׳דסריכא■ לגב ומשיפולי האונו׳לשיפולי יכן מחיתוך לשיפולי ראוי לאסוד וכמו שכתבנו; דכל היכא דסריה ' טריפה דכולהו לגב׳סלא כסדרן נינפו וכת׳פר״ן שכן דעת
כסדרן כ״ש7ים
להטדין> זא גא׳ טעמו של דבי למעלה לפי שטת רש׳י עכ״ל וכ״כ הרש״בא בת״ה וז״ל הרב אל :כל הגאונים דכולהרלגבי דידהלארהייצו מקוס־רביתא שאפילו כיסשמונחת
הסר; כ-הלאומ׳״ללא כרג״ילוני כתבד־כל מנבלגבואפי׳מחיתוך לגב סלא כסדרן היא זו וטריפה וכן כה פפמיס הרבה יוצאת ממנסוכ״ס הדס״באכת״ה שכן הסכימו וכן נהגו
עליףמאוכאלאונ׳ המנהג הפשיט עכ״ל ואע״פ שכתב' העיטור שהרי״ף כתב נתשוב ' אין .בנו כחז וכתבהכלבו אך אס היא דבוקה כביס סלה מכשירין אותה והוא שתהיה סם
זכןפשוע נ
להחמיר בזה והמחמיר צריך להביא ראיה־ וגס רכיצו ימחה כתב בשס הרמ״כן; בלא פילוס עכ״ל וכמנהגאכסיק־נדי״אהי כתוב שאס נדבקה ככי&ה או נסרנה
( <) ( לדידן אין:
לאנן דלפי דבריי סרי״ף אפי' היכא• דסריכי כשיפוליאונא כסדרןכסדה כתברכינר כשירה יי -ובעל העיטור כת' עינונית' כל היכא דסריכא כין לטרפשא דידה כין
גפןומא בז
וזשריפקנל סירנת ירופסשהרס״בא■ מחמיר־ בה שהפיפוליס מפפרקיסזס מזה כספהסהריאה לאונין־כולהו לגבי דידה שלאכסדרןינינהרוטריפה־ והיכאדדביקאכגירססא
הלנזקה לספן .נופחת ובסמוך נזכרובדבריירבי׳דיניסאלוילאייסו ' כדע הרש״בא שלא להכסי' לידה כין; ככולה בין כמקצתה מסתברא לן דטריפהדכולהו לגבה פלאכסדרן
כדלקמן ג בכסדרן אלא מחיתוך לחיתוך שאצלה בלבד וכתב הרש״בא שנשאל טל סירכא ולאו מקו רבימא הוא ואף על גב דדביקא טוכא איכא למיסס דילמאמיפרקיא
(יי ) גס בזו אין היוצא׳מאונא לא ונא כסדרן ,והיא נסרכתכשפתסאונא ונסתפקאס הוא כגב ואיכא דמכשדי להויוהרב א״א ז״ל הורה לי לאסור בעינוניתא כין כדכק כין
נפק ותאי לדידן
לאפי׳באזנא אחת או בחיתוך וכשנופחיס הריאה הרכה׳ נראית שהיא בחיתוך וכסאיןנופסי׳אות בסירכא טריפה־וכן הלכפא עכ״ל וכ״כ הרמ״בס כפ י״א מה״ס שמנהגפשוט
הנסרכת לדופן כ״כ לא היתה הסירכא נכנסת בעיניס מי נחוש ונאמיבעודה בחייה לא היתה
שאסנמצאת ורדא דכוקה ככיסה או חוט :יוצא ממנה לכיסה אוסריםוכתב
זי טריפין מי׳ח כת' נפוחה כ״כ ונדון אותה׳ כמגבילגב או לא והסיב רוב הבהמות כשירות ורובא רכינו ירוחס שק כתבהרא״ס  ::ולענק הלכה כיון דכל הנךרבוומ׳אוסריס
דינים אלו למקוס דאודיתא וכיון סכןכלשנספפק אס היא נפוחהכ״כ במעי הבהמה אס לאו בין כסרוכה כין כדבוקס הכי נקיטינן  :כתובבא״ס ס״ה לכל יתרת שנמצא'
היתר
פסהגין
■ היכא דסריכה טריפה וכתב עוד בססי הרמ״בן שנמצא כגדיים
בקירנא הסרזכה ואיפשר שהוא כן העמידצעל חזקת הימר עכל.יי  :ומ״ש רכי׳כשס ר״ה מקמה דכל
דאפי׳מחיתוךלחיתו׳אין מתיריןאא״ב נסרכתכול׳מראס׳עד סופ וכו׳כתבוהו וטלאים שלפעמים העיכוניתא פ״ג גידים ויש בס קמ׳למטה כלפי האומא אץ
לדופן נ
(יג ) ונ״כ מהר• '( התו יתמהו עליו וכתבו הר״אש והרש״בא והעיטור׳ סרביכויהאייסכשיר וכ״כ :לאותויקרוס דין סיירכא דהכי איתי להו־אבל אס יהיה אותו קמס לצדהראש
נתעק  .נזהגין הרי״ף במשוב ' וכתב הרס״בא ועל פיהם נהגו היתרבכל המקומות ומנהגן סל יש לי דין סירכא ולפעמים היא מחוברת■ כאותם גידים ואינה בכיס ונדמה
להנשי׳ואנו נוהגין
להטריןעכ״ל  :ישראל תורה היא צ ום״ש רבי׳סכל שהוא מחיתוך לחיתוך שאצלה כסיר׳אפי ,שיהא מקום חיבורןשהראיאצל :האונאיסתהאימחוברת כאותן גידים ושיהא
נסרכת באלכסון וכו׳ז״ל הר״ןי״יאדלא מיקרי־ כסדרן אלא בסירכא ישרה אכל .אותו מקוס גידולה ואינה דכוקה שאס היתה דבוקה טריפה וזה תלויבמראית
אס הולכת באלכסון מראשה סל אונא לסופה סל אסרתי אפי׳מחיתוך לחיתוך העין אס היא טריפה ארמקוס גידולה עכ״ל  ::וכתב מהר״י ן חכיכ ז״ל מה
לסמוכה לס טריפה דכל שהיא כן סופה להתפרק וזו היא חומרא■יתיר והמנהג :שכתב הטור ועימניתאדורדיזלכל מקוםשתסרך טריפה אפילי לכיס פלה גם
בזה לסתי׳עכ׳ל וכ״כ רבי׳ירוחס :וכתבהר״ן; איכא -מ״ך דכי אמד רבא דכסלא מ״ס לכל מקום שתסרך הריאה כין לגרגרת כין לחזה וכו' אסורה היינו לדבק
כסדרן לית להו בדיקותא דוקא פאינס פרוטת אלא בפירסא אכל סמוכות המחמירים באומא הסרוכה׳ לדופן אבללדברי' הי״א דמהניא לה בדיקהוכו'
לגמרי אפי׳שלא כסדרן כשר ' דתו לא מיפרקי ויש מי סכפ׳כהפך שלאהכשירו־ סרוכהילאלו־המקומיותנמימסניא לה בדיקול״ש לן בין אונא אוורדאהסרוכה
בכסדרן אלא בסמוכות לגמרי אבל בסמכותאפי׳כסדרן־מיפרקי וטריפהולא :לגרגרית אי לחזה וכללעינוניתא הסרוכה לכיס׳הכל׳ כשר בבדיקה :וכתב סנן
כדברי זה ולא כדבריי זה אלא בין סמוכה מעט כין׳ סמכה כולה כסדרןכשרה׳ השיבהד״׳ר יוסף׳ בן ישועה ז״ל דריאה הסרוכ׳לגרגר או לסמכונית אולטרפשו'
שלא כסדרן טריפה • וסיש רבי׳ואומא סנסרכ׳לאונא שאצלה מחיתוך לחיתוך הלב והכבד וכיוצא בהם כיון שאין הנקב פוסל בהם אם עולה בנפיחהכסירה
היה ר״תאוסיוכו'אמימרא דרכא שכתבתי בסמוך כתב רש״י שמעשה בא לידר והוא הדין והוא• הטעם לוודדא הסמור לכיס שא© עולה בנפיחה כשירוהטולס
והתירה ר" י רכ יקר ויש אוסרין מפניי פלא החכ׳הכש כסדרןאללובאוינותאבל" שלכל מקו© שתסר׳הריאה׳ ונוהגי להנסי׳ע״י בדיקה ה"הלווהדאסרסרבלאח'
הכס׳ אומא לא סוזכ׳והמתיריס אומרי׳שטעס א ' להם ואומא בכלל אונא שלא׳ מאותם המקומות׳ או לכיסה שמכשירין־ אותה ע״יכדיק וכ״במה״רריחייא
מנינו שם אומא בתלמוד והאריכוהתוספ׳והמרדכיוהעייסו׳בטפכות׳ האוסרים והפריז :על מדותיו" מהי״י ן׳חכיב כנגד המכשירין בבדיקת ריאה הסמבלשומן
ש־עליויניאמר
והמתירי׳ובחילופי מנהגי המקומו׳והרס״בא והר״ן כתבו בסם הר'אל ברצלוכי הלב וכיוצא בו ופוסל בורדא הסמכה לאות המקומו עצמם וכתב
שהגאונים התירו דבר זה ככינופיא וגס הרא״ם כתבי ונהגו העולם להתי' וכ״כ והכסיל בחשך׳ הולךכדאיתא כפרק אלו טייפות על העושהכחומרישניסנז
הרבי אל כרצלוני בשם הנאון ז״ל וכ״כ הרמ״בס ז״ל בפי״א מה״ש שמנהג פסו" וכל זה לפי מנהג שלוני״קי סמיכסיריס אומא הסמכה לדופן בבדיקה אכל ל^פי
להמי וכת יבי׳ירוחס שכן כוהגי׳בכל המקומות עכ״ל והכי כקיטיק י  :כתוב מנהגי מבישראל■ שאיסרים אותה לגמרי כמוש אכתוב בסימן זה־דברי רבינו
הס

הלכות
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סריס'כדי[ א ומ ^ הסמכ (־ דופ ןד ? סור  ,פי׳עואיגינאחזת כראש׳ הען 3י  1,שךט מ
מיהו היינו דוקא במקום־ דלאו רביתאב 7יקהאעיג־לל
ואס יש מכה באותם מקומות כתו
רבי1
דריאה כגון כדופן שכנגד האימו׳שהוא מה ;י גשילכאשצא.
בסוף סי ?ה שנחנקו הפוסקים
בדבר1
מקום רחב שכגוף ולא מי סס .מקוס קשיי ״  7 ,ימ
זנמנוהעיסו׳ורבינו ירות דה״ה
בסמכ׳להרת
והיא
רחם
סל
כהמ
זרבינו
ימס
רכיתא
דריא
'
כלל
ומ״ה אע״פ שדבוק כלא פילוס סופ ' להתפר אבל כשדביק ? עא׳ט ^ה ^אם
פי' סהי׳אל מע״ד מול״יגא
בלע״ז
וכן
ה״ה
כסמכה
לשמנוכית
דגרגרת
והוא
למקום
רביתא
קצת
קים
להו
לגאונים
דניון
דאין
בה
פילוס
אין סופ׳להתפרק
נשרכ׳למקו׳שנטר'
סמפון ססכוסהכןלו
כשומן
רורד
בין
שתי
ערוגות
הריא
'
ודבוק
בשדרומחוב׳
ושריא
ולדברי
האומרים
אין
סירכא
בלא
נקב
כיון
דאינה
עשויה
להתפרק "קב אנל א<*
לקלל הלכ״וכן ה״ה
בסרוכה
לקנה
הלב
ולסמנונית
הסמפונו׳ורבי׳כת
לסרפס
סקרו׳ סול־ וחזק וכי"כ העיסוי כסימן סרפש במקום רביתא דלא מיטרע׳אלאנסרןלחקן׳שאינן
מהיוכתבו
העיטו׳ורבי׳ירוח
דבין
לטרפס׳דליב
בין
לגירפשא
דככד
בין
לטרפש
'
כסעמא
דילמא
מיפרקא
כי
ליכא
פילוש
כשיר
ה
אבל
כמקום
דלאו
ו־כיר/יןנטק> ננק'דוהיא-
-ןן׳ כח ן ט יןצ א

דערנ 1תא ססוא סוף גירפש דליב הכל מסור ודב פשוט הוא דהא לא מכשרינן
וטייפ ועוד ייל סמתירי הדבק אפי כשיש פילוס היו מתירי וכמו סכת הכלבילזלען ישמכשירין.
אלא כי סריב כמקום רביתא דוקאכמו שיתבאר וכל הני מקומות
לאורביתא
והדבק
שהיו
אוכלין
אותו
מקכ
חכמי
ניבונ׳הוא
סירכא
קצר
שאין
ארכה
כמלאוכחושיתחא'לקחן
נעהו ויבינו כתקצתמקומו׳ומשס כלמוד לכל השא ומזה הטע׳אס היא סמב ' רוחב גודל אוסירכא רחב כרוחב גודל פי׳היתה מהסיכות
האסומסהיפסלס׳מלענין .לינא
לנכד דרך נקב שהיה בסרפשא טריפ׳כמ״ש בתסובו׳להרמכ״ן סי׳קס״ב
ומדברי י
לומי שאיכה מתס י? תי־^ 1־ הרי ד ^0 * 1שיס י 01 *,,1היו מתירי [ יהי ^' ^כנרכה ^לה ^רי'
היוסב״צ כסס כגאוכי ' סכת׳רבינו כסמוך נרא׳שהסדר שכנגד
האומו׳דינו
סוס
סהיתה
הסירכא
קצרה
או
רחב
אבל
הפ(
'
ם
י
1
י/פהזנ
י
ת
י
דו
^
פי(־ וס ^י "1נםמלליאלצ7ופן
לאלו המקומות גרגרת וחזה וכו' שהרי כת לאסור כסגג האומא דבוק בשדר׳
ומהטעם שכתבתי וא״כ לכ״ע שרי ומ״ס במנהגי אנשי קנדי״אה שאס נסר הגג
כלנריגייוכמש״ל:
ויש שס פיצול וכ״כ ה״ר דודיסייאז״ל ואע״פ שגג הריא׳סמוכ ביות ' לשדר ' כיון
לקנ׳שבין הערוגו׳ מגביהן בין סל האונות ובין של האומות טריפה לא׳ע התס (ט! ) !זילמהלי"(
שהאומות כחלל
הגוף אינו
־־־ ״׳ " ־־־
ן
*
סמוך כ״כ שיהא דינו כמו נגד חיתוכ ' דאוני:
כפ'
בשנסר
'
יאבל
אס
היה
דבוק
פד
־-
למט
כסיר
לדברי
הכל
ומ
'
מ מה סכת ' ר6בי״ הח׳ מה הדנוקה
א״טאהא דא״רנחמן הלב
העשויה
ככובע
אינו
סותם
היכא
אמרי
לה
חיטי
ששיעו׳הדיבו׳הוא
כל
שאינו
יכול
להכניס
אצבע
קטנה
ביניהם לא משמע
הכי ^
מרישא ואמרי לה טרפס דליכא
פרש״י והיינו טעמ׳רריאהסמכ בשומן הלב מלשון שאר פוסקים ולפי'ז צריך שלא יוכל להכניס אפי' מחט כההוא ממסהה7גח ^ ,ל3שם7ך.ל
דאמ ׳ג דהיינו רביתא ואצלו הוא
גדל
ולמטה
מחיתוכה
דאוני
הוא
טריפ
'
דע״כ
דראבי״ה
ככ״ל
ומשמע
מלשון הפוסקים סא״צ שכל האב׳מראשו ופד סופו יהא נס־דה דהיינו
הריא׳ניקב דאין סירכא בלא
נקב
וסתימ
זו
אינה
כלום
וכ״כ
הר״ן
והפוס׳כתכו
דבוק
אלא
כל
שממקום שהתחיל לידב ' שוב לא נפצל ונעשה חלון כסיר ואע״פ רניתייה! אנל

הסמוכות לגרגרת ודרכן להפרד מן הגרגרת אס נסרכו ל גרגרת טריפה וכ״פ
דה״ג לפי סהגרגרת קשה ואינ׳סותמ אך אס דביקו׳לגרגר ' ומהודקי׳מלממלה
ומלמט׳כשר כ״ס בה״ג ואני שמעתי שאס אינו יכול להמי׳אצכעו ביניה ונפרד
למעלה מעט מן הגרגר ' סניכ׳בחימוך כשר שכן גידולן ואס יכול להכני' אצבעו
ניניה זהו ענין סירכא וטריפ כך שמעתי מפי מורי אבי עכ״ל (!כ/ייהרי׳ו נה׳ב
^׳ ) וכת עוד סמרדכי בסס ראבי״ה אס החונות או האומות סיוכות בשומן
הלב היורד בין שתי הערוגות ויכול להכניס כיכיס ' אצבע קטנה טריפ׳וכ״ב רב
נחשון גאון ואס דבוק כלי הפרד כסירה שכן גידולה ומפס בא לידינו באומא
שאצל סומן הלב שסיתדבוק מלמס אצל שומן הלב דרך גידולה ולא היה יכול
להכניס אפי׳מחע ומ״מ הית דבוקה יותר מכלרב והכסרנוה מזה הטע׳וכ״כ ר״ב
גשס ר״ת עכ״לכןן וכת טס״רי ן ' חביב ז״ל על כל הדברים האלה שכת המרדכי
להכשיר דלא נקיטין כוותי׳דלפי שנהגו להטריף הכל באשכנז הוצרך לבקש אלו
ססכיז׳כדי שלא להטריף סכל וגס מי יודע אם היה מצריך נפיחה לאנ׳סדכקי '
שהנסי׳ענ״לודבריו החחמני׳הס לפי מנהג מקומו׳שמכשירין אומה הדבוקה
לדופןבלא מכה ע״י נפיח אכל לפי מנה׳רוב מקומו׳יסראל שלא נהגו בכך כמו
שיתבאר גס הדבוקי׳האלה אין להס תקכאוכעג העיטו׳כת וז״ל שתי ערוגו׳סל
ייא׳וניניהס סמפון ושמנוני ' שהוא דבוק בשדרה ונמצא סירב ' בריא ' באומו
הממון אס ובוק כעיקהלב ובא לו עד למט כך נברא׳וכסיר ואס מפוצלו׳זו מזו
אמי׳מעט וסהר ודובק סירכ׳היא ואין לה בדיק וטריפ׳עכ״ל וז״ל הרוקח ושתי
ערוגו׳וביניה סמפון ושמנוני׳שהו׳דבוק בשדר ונמצ׳סירב כאותו סיפפון טריפ•7
אכל אס דבוק בלא אויר אימו׳הכי נבראת וכשיר עכ״לנוכפהכלבו בש תשוב'
סגאוני׳שדפני הריא׳השמכי׳כקנ הלב או דבו׳מעיק' הלב ובא לו עד למטססיר '
ואס מפצלת קימעא ודאי סירכו הן וטייפ ' עכ״למדרך כלל הושוו כל הפוסקי '
הלזל' להתיר דבוקו׳ואין כה פילוש וכראי׳כנוסי׳אחר סברת מתירי הדבק שהם
חכמי לוני״ל כמו שיתבאר בעזרת הסס ודברי רכינו ירוחם מוכיחים קצת כן
סהמתיריס דבוק גמור נוטים לסבית מתירי הדבק סכת׳סוף האומא הסמוכ '
לערפ׳אס נדבק סס בויבוקלטרפ׳בלא סירכא חכמי לו״כיל מפירין אות׳דבמקו '
מיצתה הוא ומתחילת ברייתא כך היא וגס הס היו מתירי כל דבק כלא סירכ ׳
וקחכמי נרכונ׳והיו משערין שיעור הדבק לכל הפחות כמלא רוח ' גודל ואפי׳
נדבקתאופ׳בדיבוק ללב עכ״ל־ -מסמ דלפי שהיו מתירין הדבק היו מתירין אס
נדכק האומ׳בדיבוק לטיפש וא״כ לדידן דלא קי״ל כמתירי הדבק כמושיתבא '
גס בכל סדיניי האלו יש לגו להטריף אבל ראיתי להר״שבא שכת בשס הגאונים
שמסכל גג האומא מהשלמ אונין ולמט דבוק בשדר׳כשרה שכך מראין סדברי '
סןו כן ברייתא גד״אכסכל הגג כולו דבוק אל השדרה אבל אס היה שס פיצול
הגגכולודבוק אל השדרה טריפה עכ״ל • וכתבו רבי ' ירוח ' כסמו' והרי
3רש בא אינו ממתירי הדבק ועכ״ז הנסי בדיבוק:-כולו אל השדר׳וגתהפוסקיס•.
סכתבתי^ לח מצינו להס שימירו הדבק ומס כל זה הכשירו במקומות הנזכר
בלא פילוש־ומלשון רבי׳ירומ׳יש לדקד׳הפך מה -סדקדקתי לעיל דאס
ית איטעמ ' דשריותא דריא' הסמוכהלטרפש -הוי מטעמא דכמלמאמתיריך
הדב קלמה לוליכתו׳ דין זה בפט עצמו ה״ל לטתו' סתם׳ חכמי לוני״ל מתירין

דוק בהא שנעש כמין חלון טריפ גס מה שכת ראבי״ה בשה ה" ג אך אס דגוקן׳ מפראג מה& נתג
לגרגרת ומהודקי ' מלמעל׳ומלמטכסר מלמעל׳סיינו מתקער* המקר ׳ םהתחי^מהדי״ןקעיקר׳על
לידביותדע דהא כת ראבי״ה שאס נפרד למפל׳מעט שניביכחיתוך כשר ומעשהמשלח .האוסינ
סבא ליד ראבי״ה יוכיח שקצת האומא הית דבוק והכשירה והא ודאי לא לסלו! ,למעלה עד
על ה׳ג הכשיר אך מלשון הרש בא משמע דדוקא בשכל הגג כולו דבוק כשירה האומהעל׳ל:
אבל אם סין כולו דבוק אע״פ שממקום שהתחיל לידבק לא נפצל טריפ ואע״פ
שככר איפשי לפילשמו כמו ׳? פירשתי לשון שאר פוסקים אין פשט לשונו
מוכיח כן אכל איפש׳שיס לחלק כין דבו׳לשדרס לדבו׳לשאר מקומו׳ומ״מ לעני'
מעש יש לחוש לדברי הרש״בא ושלא להת י /אא״כ כל סאכ׳כולו דבוק לארכו אף
אס דבוק קצת רחבו .סל צד פני׳וקצת רחבו סל צד חון אינו דבוק משמ דכסיר'
ואיפסר דאפי׳ הרס״בא נמי מודה בהכי שכיון סכל ארכו דבוק אע״פ שאין כל
רחבו דבוק תו לא מיפריק אבל אס קצת רחבו סל צד חוץ דבוק ושל צד פנים
נפרד נ״ל דלכ״ע לאו היינו רביתיס  :ודק אומה הסמוכה לטרפש שכתבתי
בשם רכיכו ירוחם כתבו גס הכלכו וז״ל ושיפולי ריאחוץ לגבול סלססכפרכ
לטרפש הכבד כפילוס טריפה בלא פילוס כשיר עכ״ל אכל הר רדוד יחייא ז״ל
כתמעסס כא לידיסהאומ דבוק׳לטרפשא וסמכה בלי פילוס וטרפתי׳דדוקא
גבי דופן מכפרינן משוס דאיכא למימ׳שהדופן בחזקתו לקח הריא' והחזיק בה
לעצמו דמאן דאליס גבר אכל הטרפש׳אין בו חוזק לקחת הריא ' לעצמו ולכך
דיינינן לי׳שמחמ ' הריא׳כא זס החולי וראוי לטרע ' עכ"ל :מסמ ' דס״ל דכל היכא
דסמך אסו׳לא שאני לן בין איכ׳פילוש לליצ׳פילוש וזה נרא׳דעת הר״אס שכת'
גבי ריא׳הסרוכ ' לאחד מהמקומות שאין הנק פוסל כהס דדוקא כדופן סהו$ז
רחב ולחותו מרובה נקלטת הריא ' אליו אכל לא לשאר האיכרי׳זלא חילק כין
איה ' פילוס לליכא פילוס וכ״כ הרי״בש בתסוב׳סי׳פ״ה שאל׳על סירב סלאומא
וסאוני דבוקות לצלעות ולשדרס ולטרפש וללב בלי פילוש כלל והיא הנקראין
פלמוכ״אדה ורצית להתיתמפכי שמצא ' כה״ט שחיבר הר״ר מכוח שהיו אוכלים
אות בנרבונ״א תשוב אקלנו בזה אלא מ״ש סרשב״א מסמן סל גאונים שאס כל
גג האומא מהשלמת סאוטולמטה דבוק בסדר וכו׳הרי שלא הת י /אלא באומ
דבוק ' כול׳לשדר' סנראי ' סדברי שכך הוא כייתא אבל כשדכוק לטיפ וללב מכין
לכו וכל הבא להק קולא גדול׳כזוכסל תורה עליו להביא יאי׳עכ״ל  :ום דעת
מה״רי ן׳תכיז״ל על מה שכת׳רביכו ירוח ' כשם חכמי לוכ״יל להתי׳הדכק שאינו
מדברי רבינו ייוחס אלא סיס כתו ' כן בגליון שכתבו סוס אדם וסעו וכתבוהו
בפני׳והכריח כן מהמקום סכפוביס שס שאינו מקומם והעיד שראה ספ אחד
כי בריןסכח פיצת׳יטרפה מתס׳ידו נשלמו כל סרפיו׳הריאומיד מתסי׳לכא׳אות־
ה״זין ולאהיוכתובי׳בו דיני ' אלו כלל וזה מוכי׳שדיט׳אלו אינם מהסס כלל עוד
שדברי רכינו ירוחס הראשונים סותרים פעמי׳שלש לאלס האחמני׳שהוא כת'
לעי׳בורדא ונכון להסמי׳ולפי הדברי האחרוני׳ראוי להכשיר כמכ״ס -דדכ׳רסב־
גוד ' דהא כשנדבק ' כל הורד״יש יותר משני גודלי׳ועוד שהי ' דבוק לכיס׳שהוא
מקוסרכיצתופוד של נטל כתואם כל רריא׳דכוק 'יש מתירים אס פולה כנפית
ויש אופריןוכן עיקיולפיהדברים האחרוני'
אפי׳בלינפית׳כשירועודשמכת'
לעדוהעיקט אין הפר׳בין סדוכ׳לממוכ '
והיא׳יכסי
הדב־בסו׳דברינ
עג״לצוכת׳

עוד

הלכות טרשת טל

די מ
(ט ) ,זד 3רח
שסופרי; יי את זי
למתתילה גג אינו אלא אחורי

עוד סוף דכי שאץ להתי׳פוס דבק כלי כפיח׳זולת גג האומ׳הדבוק בסדי בלא
סו׳פילו׳כמו סכת הרסב" א טז וכב נודע פי׳מלת גג כי יס הבדל בין גג לגב כי
האומח

היוסב פל הסדר

והפליג מאד להבי ראיות

לסתור

^ ולבטל מלעלו׳על הדעת להכשי ריא׳דבוק בלא נפיח׳ ואפי׳אס דבוקה כולה:
םא ' לאשצריני! וכ״כ סר״ס כר צמח ח״ל המ סכת רבי׳
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השנימ! אמיוניס ודופן סותמ ואמריכן והוא דסניך בביסר יהאי לא סכיך ולא סריך הילכך איכא
ז׳ל מהמיקשכאנ למיחס לה שהבוע מעיד עלי׳בנקב תדע שריא׳הסמוכ׳לדוקרב יוסףבר מניומי
יא נ^ ' ^ י הרנה אמ אין חוסשין לה וכסעלת צמתי׳דהייכו בוטא סוססין לה ה״כ ל״ס פכ״ל ה"<ל
םיסקיש .יי מש,ס הרוקכל מקו׳סיס סרימסוט בכועא טורפי׳וכבריח כתבתי בזה בסימן ל״ז :
האזמזמ׳ה עמחמ מר
יעקב גאון הורה לאחוז הריא׳ולנפכע סריא ' ג וד׳פעמי׳יסה יפה וכולי
״סימני׳ שניניהה פד היא הולכת ומתחזקת  .סכל לשון הר׳אס בפא״ט וכתבו רבי׳ ימס וכת׳ ה״ר
אלי יאלי לילי דוד ן׳יסייא ז״ל סהניענוע תכליתו לפי סיס בסירכ׳דעו׳מהס סוכ׳שהסירכ׳סוש
?נ1ה הס ןיש הזק שלא תתפרק אפי׳סימפכו אותה כל היו׳בין האצבעו׳ולכך נהגו במקומו׳
*״  .£״ ר ! " לוב׳ למעון ולמשמש לסייב נ ין סאצבעו׳דקי׳להו שלא תתפרק אס היא סירכ׳
מהרי"!שהי׳ ניכ אמיתי׳וכבר הבי׳הרש בא המנהג הזה והכה אות על קדקדס אבל נדר הסירכ
ימראמאלוהר״ה ל״ס עבה וחזק ול״ש דקה שבדקו׳הכל יכנס בגדר סירכ׳כמוסכת ' הרמב״ס פי״א
{ה ״ מ,ר ל" ,,,מה״ש שהמנהג בישראל שאס נמצא חוט יוצא מהאו׳סל ריא׳לאי זה מקו׳סיהיה
^ס ^ שי׳״ ^ נ• ׳ ואפי׳החוט כחוט השער אוסרי׳אות׳ולפי ששני אלו המנהגי ' מקבילים הראשון
"באד ^ ^פן־
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הרב שמא ריר בענמ הוא ונימוח במסמוסו ובלכד שיזה לעסו׳ככח סלאיעקור
אות והרס״כא כת׳כל הכוה יכן כאלו מאכיל טריסו׳ליסראל ואח״ב כת׳סבר'מר
יעקב וכת דברי ר״י הלבן ודברי רבי׳סחח מוי״טיי סכתבתי בסמו׳מסמ זס״ל
דלא פליגי אהדדי • אבל מדברי מה׳ר דוד בן יחייא ז״ל שכתבתי בסמו' נרא5
סהר׳סכא לא ס״ל לרמ׳יפק שהרי כתב סדברי מר יעקב הס פשר שלאלהתיר
 .לגמרי כדברי הממעכי־■ושלא לאסור לגמרי בדברי הרס״בא וכ׳כ מדברירכינו
סהרס״בא חול׳ אדמ יפק וכ״נ מדקדו׳דכרי הרשב״א שאס המימו׳מפנישזה ל6
שמטנו מחכמי׳בשו׳מקו׳והאי טעמ׳סייך בנפט' ומיהו יש לדחו' דכיון דשמיעלן
מהגאוני׳סכל דבריה דברי קבלה ה״ל כאלו כתו׳בגמ וכת הרשב״א בתשובה על
המיעיך זה אחד מהדברים סצריכין אתם להתרס ממנו הרב ואנו גערנו הר3
במי סעושה כן ואס יעסה אחד בינינו כזה אסר התראה נסלק אותו עכ״ל:
ומילתא דפשיטא הוא שהוראת מר יטקב לא סייכא כשהסירכא כרי56
מינה ובל אלא כשהסירכא ממנה למקוס אחר היא וכן כתוב בפסקיהרא״ש
שאמרו הגאוני׳למר יעקב שמטנו עליך שאתה מתיר הסמך לשומן הלב לערן
ולנפח ואמרחס ושלום לא כך אני מתיר אלא פעמים שמתוך רוב סומןהלג
וסומן הבהמה נסרך לאונות ולאומות ולעינוניתא דורדא והתרתי לאחוז סקג
ולנענע הריאה כ׳או ג׳פעמיס יפה יפה אס תנתק הסירכא מאלי׳אני מכשירי
אבל לפרק ביד לא התרתי והסכימו כל בני היסיבה והורו כן לכל ישראלטנ״ל
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סירלפלוי׳רק א׳זלאמפרונבדיקו׳יזהר׳ש ז׳לכפב האין הדקכשיהיו יופר סאסתוהאריכוש<ש דפריהאוסלי}1דנדיהמפירין עללופמישליא
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סהריכז׳והדופן גדילי׳כ 5זסדוסמוכ-יי׳ממיד סיהמקו׳צר ונדחק ביןהנזוט־ץל דופן דשמק<מז׳שנ<ר.גץ
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השירמ,
ויזורזיל ורן 6ע פ פיס נקב תסהסיי־ה א0חכתר4
הדופן סותמו ועדן־ סתימ׳זו מתבארמתתת הנע״עא*

ס״ירו •■
להנך מקומות כמי סכי רמנעכעיס
הכשיר ריאה שנקנה כמקום חיתוך האונות בנב האוניכנגד הדופןכשר׳
שהטבת.
שלא —
אלא י׳
וכדמשט מדכרי רבי' ״י '
בדברי רבינו כסמוך -:׳ וט׳ש רבי׳וכן ייכשיית ודיק*
זינויוד' ך אלא כנדיק׳ דוקא וגס לא הכשיר אלא וכן הדין בכל השלם שכנגד האונו׳למעלה עדהערוג׳כשד׳מפני
הדין ,ככל השלם שכנגד ס5ןו נן׳ל ממלהננהמז׳יםראלנמו
יי6׳ לק (1נסירלדקה כסו' וכר מדבריו דכסרוכ שהמקום צר ונדחקת לדופן והוא סותמו ונקרא דופן דע החוט
אשה ז׳ 4י
עדהערוג/כסי יםס כתב הר״^ס וכי•^א א
בריצה | לדופן לא התי' לנענע ואפשר דטעסלז שמנקרין מן החזה ומשם ואילך נקרא חזה ורוקא שהנקב־ כנגד
■ האונה לשזמןשיי
מס שהוא כנגד האוני־ אפילו הסלם
רעכ״ל
מיון דתלמודא איירי בסרוכה לדופן
טריפ׳ואין
ולא הזכיר תיקון דנענוע משמע דלי' הדופן אכל אם נקכה מבפני׳וסירכא יוצא׳משם לדופן מרפהע״כ שלמעלה מןהלזוני־ אס ניקב כסירס׳הגרגי'
יולבדו'
תיקון זה לעכין דופן אבל בשאר כתב הרשכ׳יא ניקב בשיפולי אונא וסרכה יוצא׳אל הדופן טרפ ,שככל מקוס הדופן סותמו ובשערי׳ רב בלאנהג■ לנענע
צלעו׳
ליה
והארץ עו 7בדיני
חוששין שמא מבפני׳היא באה כתב בעל העיטו׳ אםניקבכאוג,׳
שמואל בן חסני נתן גבול וכתב דשתי שאר טריפ' 1וכת'
דדדי׳ ^ מו׳
מקומות שלא הוזכרו בתלמוד כיון ררליר־ר־׳יוי^דזרייךדיןאויר׳ר^ דיימניזוד ^ד* דזנאיריד;
4
דינויכחיתוכ
וני
6
ד
חיתוב
אנכעו׳אצל
דוזוד׳אבל א א הר אש
האומה־כשר אבל
סהגאוני התירו פ״י תיקוןזה היו נוהגי' וסירב עולה מןהאונ לרופןשבצד
לכסון• וכל השרכויב
דאוני ומשתי׳ אצבעות ולמעלה דינו שהה עריפה הייכז
נן  :ומצאתי כמו׳אין אנו רגילקלנענ' ז״לכת׳אם הסירכא יוצא' מבין חיתוך שבין אוג' לאונה ונסרכת
ני אין אנו בקיאין עכ״ל ולענין הלכה לדופן או מגב אונות נסדכו לדופן חוץלמיצר החזה טרפה שאין כשא׳ריאה ולא נהגו פן אלא כדפרישי׳ שסם קשים אבל א*
הםנימוח״׳נמשמו'
עכ״ל  :ורבי׳ירוחכתב י״א סהש ל׳ סהן ׳
מרי׳הללו נראי׳כי בלי ספק אין אנו הדופן כוותמתה כתב הרשב׳יא בשם הגאונים׳ שאם כל הגב של
אכיי האומ׳מהשלמת האונין ולמעלה דבוקכב בשדרה כשירה שכך למעלהמןה5ווני יופיכננר * חיתיו^ ין
בקיאים לנענע  :ובמנהג
לו דין ארג אלא דין אוע' • ויש מפרשי' יק המנהג
קנדיא׳שהכי׳המרדכי בסוף חוליןכתו׳ מראי׳הדברים שזו היא בריית׳בד״א בשכל הגב דבוק אל השדר,
סדינו כאונות וכן ראיתי׳ לסכ מ י נמלימגנז שנהג!
נסרכה כשומן הלב נופסי' אותה אס אבל אם יש פיצול שאין כל הנב דבוק אל השדרה׳ טריפה ::
פרוב״ינצילו וכ״כ מורי ה״ר )5כרהס "נהןלחעןכלסייג*
מתפרמיפוח בלי נענוע כשרה וא״ל
והא
מכשירין
ואסנייוחי׳מכשירין
י
אסמעאל וזה לשונווחיתוכ׳ד ^
פריפה ובשומן הגרגרת מפריפין כל
הסמך ופומן׳הלב נקרא כל מה ס מכסהלב וכן קנה הלב וכן סימפונו׳שאצלו השלס סמגד החיתוך סרואין כאלוהוא מתוססועשל פיתיך האוני עד הגוכס באל 3 7התיע^
שנהגל•
והמשמושי׳"
והשאר נקר'סומן הגרגר׳ עכ״לכ  :וכא״ח כת׳ דברי מר יעקב בסגנון שכתב׳ שכנגד השדרה ע״כ ונכון להחמיר וכ״כ הר״אש עכ״ל :־ ומ״שבשסיהר״אפ־
הרא״ס ואס״כ כתב מצאתי כסס הרב ביצלוני ששלחו הגאונים למר יסודאי לא קאי לנכון להחמיר אלא למה שכת שדינו כאונות וכ״כ המרן־ כ י 3סס ^ 3ין נהן-כיילא "ניני
שיתיר
שמענו עליך שאתה מתי׳אונא לסרפס׳דליכא והסיב ח״ו • אך כמה ריאות יש סל ראבי״ה וכשם ה׳ג ובסס ר״ג וכ״כ העישור וכ״כ סמ״ג ורז רו קח וכ״כ הג? ןת; שים פיסקשיתיר
7777
שנהגו ,״
שנר !.
מיימון פרק
סהאומ׳דבוקות בחלב סבטרפש ולזנו מפרקי' אותו מן האונה ולא מצינו סוס מיימון
למשמש
פרק ז׳ז׳ימהלכות סחיפה בסס ה״ג וסמ״ג וכ״כ לרס״בא בת״ה גג סאוניו ין
סירב וכזה אני מתי׳ומכשיר והודו לו הגאוני' ואומר אני שלא לכל אדס אמרו שהוא סרוך אל ,הסדרה כשירה סכל מה שהוא למעלה מחיתוך האונץ יש לודין לפעמים סירכ<
ני מאן סכיס למעבד כי הכי אלא מר יהודאי דגברא רגא הוא ונזהר לדקדק חיתוך האונין ויש מי שאוסר בזה עכ״ל • ונקיטיכן כדברי סמתירין ; ומ׳ש ומן ר 3ואס ניפיז
רבעו ונקרא דופן מד החוט סמנקרץ מן החזה וכן׳כ %כת 3הד״ ^־ן סם .ןבפ^ מכשירין רק מנהג
ולראו׳שלא יסא באותו דבקו׳סירכ והבא להורו׳כן יתכן לעפו׳בה נפיח' אס״כ
חומרויגינו
העיטור כתב איכא דאמרי שיעור חזה שתי צלעות כחזה הניתן לכהניס ולזית ולדעתי
מה ל  :ודע סיס מתירין הד .בק שכתב רבינו ירוחם שחכמי לוני ל היו מתירין
בל דבק בלא סירכ׳והוי משערי׳שיעו׳הדבק לכל הפחו׳רוחב גודל ואפי׳נדכקס דאמרי סוט אחד אדום יש בחזה מן החוט ולמטה דינו כחזה מן החוס ולמעלה שנהגילהטריף•*ל
אומה בדיבוק ללב וכן דעת חכמי נרבונ״א עכ״ל * והועתק בספ רבעו ירוחם דינו כדופן וכן המנהג כידינו עכ״ל־וכ׳ב רבעו ירוחם • וכך הוא מנהג פסוט סירכא אףבמקוש
גכי חוט פבחזה דיני כ ^ י כסיכ /בחזה' כמושי ג ?-מ7ימ6
וכתו׳בבדיקו׳אסכנזיםס^ ןם
מספר האשכול שמנהג נרבו״נא לאכול דבק גמו׳אפי' שלא דרך רביצתא והיו
קו״ל׳זלשנהגולח^
דטריפ'  :הנה נתבא׳סיעור מקו׳יבית׳דאוני כיושב אבל לאורך הבהמ' ליל
קורין מליו אומ׳לדכק טוב הוא ופל דבק תלוי דהיינו בסירכ רחב׳סיו קורים בי
^ללתאלהי׳תלוי  :והכלבו כת׳דהדבק שהיו אוכלין אותו קצת חכמי נרב״ונא נתבא׳שיעורו ונרא׳דכל שכנגד האונו׳דוק'הוי רביתייהו ושלא כנגד האונות ולמען ילק:נרא*
אועל
וכן מוכיח לשון העיטו׳שכתב רבעו בסמו׳אס נק33 3ןוכ ' 7אם נסיכוסא״ו׳
לא הוי רכיתייהו
הוא סירכ׳קצרס שאין ארכ׳כמלא רוחב גודל • או סירכ׳רחכס כרוחב גודל פי'
קשמוזכר
וסירכ׳עולה מן האונ׳לדופן שבצד ?אומא  1 :א  0נסיכה אונא ל ד רפן מד סלא נס7
ג;ימ' מהסירכו׳האסומ׳שהיתה דעת׳לומי סאינ׳מתפרק׳ויבר פשטו להחמיר
באלכסון משמע דכסירה כי היכי דמכסרינן בכסדרן וכן משמע מדכי׳יבטל *י^להקלנ״למען
ן־כ״ל־ומה״ר מד ן׳יחייא ז״ל כת׳שנמצ׳בשס חכמי לונ״יל שהכשירו כשהסירכ׳
ינכה וחזק מפני שאין סופ׳להתפית ושאמרו שסיעו' עובי זה הוא רוחב ארבע העיטו׳סהכשי׳נקב באונ׳וסרוכה בדופן שכנגד האומ' ומסתמא הסירכא היא׳ אנל נשארסידכ!מ
צזצבעו׳בשור הגדול וכפי זה הערך נשאר בהמו׳ונתנו סימןאומ׳לדכק טוב הוא באלכסון ואף הרא״ס לא פליג עלי׳אלא לפי שהיא בדוקסכנג האוע׳אכל אס שיש בכן סברת
רני׳להקלישלסייון
ונ״מ 3יתה במצר החלל מוד׳דכשיר' אע״פ שהיא באלכסון וכ״כרבי' ירותבסס' סהף
וכת׳סאין לסמוך על סבר׳זו והרשב״א חולק כהדיא על סברו' אלו שכתב
ושמנונימהחזה מדומ־יועימבסית*"
שאסרו כאן ריאה מחמ׳סירכת' אין הפרש בין שהסירב דקה כחוט הספרה בין האשכול  :כתב בעל העיטו׳סעמי' שהבהמה שמינה
מלשון
למט וכתב היב שמנוני׳החו׳התולה על החז׳נידון כצלעו׳ולדבריו אות׳היייפס שומןהלב ?
ש! תהא עבה ורחב׳כגודל וכן משמ׳מדברי ר״ח דסירכ דבוקה ורחב׳אינ׳מותר
וכן ראוי להורו׳וק נהגו כרוב מקומות ישראל עכ״ל  :ובת״ה הארוך כת שלמד שבין שתי הדפנו׳נידון כצלעו׳וכסיר׳עכ״ל -ונ״ל שציי׳להג׳י התיל ה על הצלעו׳ מהרי"!׳ משמע
מן הסז'  :וכי"כ רבי׳ירוחס סמנוני׳התולה על הצלעו׳מןהחז׳נידון כצלעו׳ואס דמייעכין גס בה
נדכיי הימב״ן דכל שלא כסדין אפי׳היו סמוכו׳בסירכא חזק׳מראס' ועד סוס
י 5יממו ? יל מעל
נסרכ׳סס אונא כשר׳כ״כ סכמי לוני״ל בשם הגאוני עכ״ל *
טריפ' והדין נותן פלא מצינו שיעו' בעוכיין סל פירכו׳ודקותן עכ׳ל • וחפשתי
לדעת מאין מצאו סמך מתירי הדבק ומצאתי סכת׳כעל סעיטו׳אהא דאמ רב שהנקב כנגד הדופן אבל אס ניקכ׳מבפני׳ושירכ יוצא' מסס׳ לדופן טריפה כ״כ לנעניל' בה קל
משמעו׳לשונושביג׳
הר״אש כפ״אט אס הסירכ יוצאה מן החיתוך שבין אונ׳לאונ׳ ונסרב' לדופן או
נחמן ריאה הסמוכ׳לדופן אין חוששין לה הפלת צמחים חוסשין לה שי״מ ריאה
ססמוכ׳בדבק אין קוססיןלה וכשרה העלת׳צמחי׳סהם סירכו׳ולא בדבק סושסין מגב האונו׳ונסרכ׳בדופן חוץ למצר הסז׳אין הדופןסותמת׳וכ״כהרשכ״א 3ת״ ס לבסוף • כל סימא
לה ומר יהוד׳או׳בין בדבק בין כסירכא חוסשין לה ודבק לרב נחמן כשרה למר וז״ל אס ניקב׳האונ׳מכפני׳אע״ג דסביך בבישר טריפ׳סלא ^מרן ^כשהכ ק 3למטריפיןוכו׳א׳כ
יהודה סר׳פ׳והמתיר דבק ס״ל כר״ג והאום אוסר כ״מ סהסירכא פוסלת דבק כלפי הדופן והדופן סותמו אבל נקב שבפנים ואין הדופן שוכב על הנקב לאנשומןהללאלשתן
< 5וסלעכ״ל  :וככ׳כתבתי בסי׳זה תשוב סר״יכש לאסו׳ושק לעת מהר״י ן׳חביב אמרו וכ"כ הר״ן בסס הנסי׳אל ברגלוני  :ו  0יש רבינו על כןכת'סרסב״א נקב הגרגרתאינהאלא
ז״ל וכ״כ הר״ם בר צמח בתסוב נהגו בכל המקומו׳כמפרסי׳הראשוני׳והאחרוני' בשיפולי אונ' וסירכא יוצא' אל הדופן טריפה וכו׳בת״ה ובחידושיו ןכ״ כ הרץ אם לאנייייוחה
בסס הנשי׳אל ברגלוני והכי נקיטינן ולא כדברי הכלבושכת ^ הכסרף י ןכתכ בשימוש הידוא״כ
לאיסור כין כדבק בין כסירככפילוש ובלא פינוש וכ״כ הרמב״ן ז״ל בחידושיו
הרשב׳״א בתשוב׳אס סירס יוצאת כשיפולי אונא אע״פ שמתפשטת מן ססיפילי' מומןהן*נ? #זי
ובנדון זה הכלי׳אסורי׳ומי שאכל מבסר׳צריך כפרה והמתיר כר נידוי הו׳עכ״ל
שראע! שאעג
ולעל] הלכ׳מאחר שכל הפוסקים פסקו דלא כר״נ כמו שיתבאר בסמוך ועוד על גב האוכא ונסרכלדופן יס לחוש לה ע״כ • ולפי מ״ם רבעו כסוף סימן זהי
בסס בעל סעיטו דבאות׳ג דיני׳סכמב סס אזלי׳כתר רוב׳ערא׳דבהא נמי אןלי׳ כמתים ע׳ימיעץ
סמדביי כולה נדס' פי׳זה וגס בעל העיטור דחאו בשתי ידי' דבק אסור וקרי׳
תלשו!
כתבבעל העיטו׳אס נקב באונ׳וסירבימולה מן האוצלדופןשבצ׳ ומשחזש אבל
בתר רוב' :
ביה ולא ידבק בידך מאומ מן החרס ועוד סבני נרבונ״א עצנס חזרו בהס כמ״ש
תימורשבין׳ י',כן.^77
ריאה שניקב׳כמקו חיתוך האונו' בגב האוכא האומא כסירה אבל א״א הר אש ז״ל כתב אם הסייכא יוצאת׳ מבין
הנלבווכבר פשטו להחמיר :
הרי כתב
ז
אונא 7מיעין הואיומר

ירנא

אלא'
יא

?ילא י־נעגוע ולא נהגי כן גנענוע אלא שלא למען כמ׳שה׳רר 717יחייא ואולי למהרי״ז חולק עליז בסברא !1וש״ל דעכיןהנעסע הואקזלא ואין מתירין אופו אלא נסיריא שזמן הלב והעעם כילפעמיס מחמת רוב מומן נ 7נקשם לתקוס
שלכיק לגמרילשומן זא״א למשמש ולכןנריכק לנענע ! כןמ 6מעבב״יומ 7נריר 'רי  1חםשהביא שזה שצוה מר יעקב לנענע הוא בענין ששאר גאונים העירו להפרידבידים דהיינו כשזבזקלנמרילשיתןמתמת רובשותןונן עשה ר ״י ה לוי
ייעשהשהפרי 7בידים וצא הי ' סירכא והכשירה וכיו׳פל נעגין • תירי 7נק לגמרי ומ׳סנראהדלסי ייבהגיינו שא נו נוהגיןלמשמש נלכ סירנת גם יש למשמש נסירכאש! מןהלנ אסיזכל דלאגריעי יישארסירמת כנ׳ל סתעמי
זים חלזמיריןשלא למען בהירכאעינוניתא דנרדא ויש ממשמשים גס בה וכדברי המחתירין נראה מלשון הריר דודייזייאדלעיל שכתב שאין נזהגין נענוע נורדאףא לאותן שנוהגין לנענע נשאר מקומות זה׳ה דיש להיזתיר מלמען שם ואף
 59יעי ' למען בזארתקמיותאיזנס מל׳ מהרי״ומשיועדאין לחלק דהרי כתב סתת ' כל סירנה שהואנוריפה היינזשדס קשי׳מ׳ולק נ׳ל דאף מקומותשיןדומירי} אינן אלא לעגין :נעכועוסיל 7נענוע דהיינו במקום שא״א למשיושמיניקלויוריוס״צ
*־ 'א י׳תרקילא מעניןהמשמזש אבל במקום ששיין משמוש אין חילוק בין וידא לשאר אונו׳ מאילי ניחוח בתשתושזכ״כהר׳ר דוד יתייאסוף הסי ' בהדי׳דנלמקו ' שנוהגין5הקל נסידכזת ע״י מיעון זא שאר דבריםץא חילוק בין וידא לשאר אונות
יכתבתילקמן דבריי ש׳ס זו ! מ׳שמהרי״ו דנוהגין לנענע נ ' פ מנאתידה׳ה דמות׳לנענע יותרמג״פדאיהוה סירכא לאהי׳מנתק אפי׳כיוה פעמים 1כן עשה טבת א׳מעשה ניעי מהרי*ל ואפר שיפה עשה עכ״לודה! מה שמצא־ו־ אנלניזקזס אחר
" 5איקוו׳לכשתרצהצ נענע תצפין הריאה תתלה כמו שהית 'שמ יי הבהמה וקשור הגרגרת העיב שלא תצא הרוח יתנענע ג ' פ ולא יותר עכ״ל עוד מ ' כ הא דמנענעין דוקאשסרוכה לשומן־לנ אבל כפנשרן למקום אחר לקרום סמישה הלב כלל
* ענ ל יק יישמע מדברי הטור דינול לנענע ייתר< יג״פ ןעודמ״כ ולא נהוג לנענע נעינוניתא דוידא הסרוכה לשומן הלב וכבר הזכרתי סכרא זאת דישןמקימות שניהגייןכןאןמדכריהאחר! נים נראה דא־ן לתלק ניןיידאלשאר א! טת יניל
ילנריהמחמירין יז׳ל הגא בבדיקות שלנו כשגאלחתון חצרהכנדולבדזק הבהמה יזהר שלא יחתז ן שום סירכא אסישב ה שם וכיצדיעשהיחתזן נקב קטן שמין לצלעותוינניס אצבינוימדוקסניבהנקב באצבעו יאזירחיבהחתץ ויכניס ידו ויבדוק
בניות שלאבמהירות אשר כל דגר עכ״ל ובכל 13טבח הממשמש נסירס׳ משמש מנתנים כי אז הבהמה חם ותה שה וא ריר נמו וח אבל סירכא מתקיימת אכל כשנטל נחזץ אף ריר מתקיים ולא יוכל ליסתש נט! 3כיו ז בפני׳ עכ׳ל ת 'כ לא ימשמש ע׳י

יפוי.

סיורא
י׳נצין

'שלאי

׳•־״׳

׳׳׳ ^י׳^ -ע׳-ז ; ^ ;גלטמש .

לתי\  7י ל י״עכרית

( כיז כב ננעלת ב

לסיזזכ*

גנזתי טליעהלזככ ׳•וכיךל

ןכ ;

ס ייש מקומות שנהגו להכשיר דמקא נבר ירה ונחי! הארצית נהגו להטריף הסל לק לא הארכתי נו עב" ל • במרדכי ע׳ד דף תשליא מעש ? בריאה שלא הי' לה חיתוכי
שהואעכ״יל ־.
(מ ) !מהליין נתב שבמקום נגד הכליות סיוון לתצדהכנדנרינה שתהא נפרדתלשם כעו ני האצבע גודל ויש חכשירין בכל
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דאונארקהפרשמעעושם היתזסרוכהלדו ^ הכשירוהועכ׳ל :

£ 1

!ק

א

דם
דהיינו כל האומוכו׳התב הרמב״ס דמע רקמן לה וכו׳כפ׳א״ט ( דףחמ ) אמר'ר 3
צראה  6וכין לאונא וכר ,לוו מנ 3אונות נפרסו לדופן חון למצר החזה טריפה סבר
(נ) ,
יוסף גי מניומי אר׳כ ריא׳הסמוכס לדופן אין חוששיךלה העלת׳צמחי חוססין
לנריי לשיייו על כתבתי בסמוך סכפ׳א״ט כ" כ ודכרי׳ככוניס הס מהטעם סנתבא׳דכיון סהקצה
להמריהוד׳משמיהדאבימיאמרא׳זהוא׳זהחוםסץלההיכיטבדיצןאמ׳רבנן
ואט סירכאעולהמן
לגריר '^ אגהא האחר הוא במקו׳הרחב לאו מקום רבית׳דאוני הוא ;
מ < גחלנ׳,ל ^ האונ׳לדוסן הצר והרחב נרא׳דאזלינן בתר ריב דומיא דהנן תלת סכת רבינו רבין בר סבא אסבר לי מייתינן סכינ׳דחלי׳פומי׳ומפרקין לה אי איכא ריעות"
כדופן תליא בדופן ופי לא מחמת ייא־
בסוף סי׳זס בסס בעל העיטו  :כתב
 ; $לי׳ לאסיר הרסב״א ' בסס הגאונים שאס כל גג והא דרופן מותם דוקא כשהיא כנכד הבשר שבין הצלעות והוא הוא וטיפ רב כחמי׳ברי׳דרב יוסףבדין
להבפסורי ומיאר׳ג הכי והאפר רכ.
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והכלבו כתב סברת הרסב״א ואח״ב
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ריאה סכיקב ודופן סותמת כסייס ל״נן
התס במקום רביתא הכא שלא במקום
רכיתוהיכא מקי׳ רביתתיתוכא דאוני
עכ״ל הגמרא וז״ל הימב״ס בפ״זמה״ש

כנגד הבשר וגם כגנה הצמעית בזה כתב ,הרמב ם אבא מורי מן.
האופרין ואני מן המתירין וא״א הר׳אש ז״יל כתב ורוא' אני דברי
האוסרין כיון דבגרמא לחודיה לא חשיב סתימה הוא הדין נמי
בגרמ׳ובבשרא תהי שהכשר פות׳יכנגדו לא מהגיא אות׳סתימה
כיון שכנגד השלם אייו פות׳ורב שר שלום התי' אפי׳אינו מסובך
הרבה בבשר אלא סרוך בו מעט וכ״ב רכינו גרשם והוסיף להתי'
אפי׳סרוך בצלעו׳אלא שהחמיר להצריך בדיק׳ולא משו׳ריעותא
דצלעו׳שאף בסרוך בבשר היה מצריך בריק' ולא היה מחלק בין
עצם לבשר דבשניה׳היה מתיר בסרוך ועל ירי בריק׳ והעיקר כמו
שכתבתי דלעצם אפי׳בדיקה לא מהני ולבשר אפי׳ כלא בדיקה
שרי וברסביך ריא׳הנקובה כמקז־׳שאין הדופן סותמה דהיינו כל
חאומ׳חוץ ממקום חיתוכי דאוני כתב הרמב״ם רמפרקינןליה אם
נמצאת מכה בדוק אפי׳יש ריעותה בריאה כגון שהעלת׳ צמחי'
כשרה אפי׳ בלא בדיקה ולדע׳רב אלפס אם יש מכה בדופן אפי'
אין ריעות׳בריא׳צריכיבדיק׳ואם אין מכה בדופן ואפי׳אין ריעות׳
נם ק בריאה אסורה ואפי׳כדיק׳לא מהניא ויש

כת' שי״א שצריך סיהו האונין והאומו'
דדוחח דחדר׳רלא חוח חילום ואח אי<
דבוקת בשדר׳כלא שוס פילוס ואס אין
האונודבוקות גס כן אוסרי ' אותס וכן
מנהג נרבונא עכ״ל  :ולעג ין הלכה
והא דדופן
צקטי׳כדברי הרסכ״א :
סופ׳דוק׳נשסוננגד הכש׳שבין הצלעו׳
והוא מסובך וכאחוז היטב לבשר וכו'
פל מימרא דרב נחמן שכתבתי בסמוך ריאה פניקבה ודופן סותמתה כשירה
ופרש״יסנסבכהונאחזההייאהבבשר
(דףמח ) אמ' רבינאוהודסכיךבבישר
שבין סצלעו׳דהויא סתימה סריי׳דלא מיפרקה אבל בצלעו׳עצמן אין זו סירב'
קיימת עכ״ל כי הוא ז״ל מדיי' תיבת ביסרא לאסוקי גרמא והתוספו׳! דייקי
מיבת סביך שכתבו והוא דסביך פירו ,נאחז ומסוב׳סיט׳בכש׳כמו צמר מסובך
ולהבי נקט סביך ולא נקט סריך וכתב מה״ר דוד ן ' יחייא ז״ל שהחילוק שבין
סכי׳לסריך הוא סהסיבוך הוא בחוטי׳קצרי" סבאמצעותס תדבק הריא׳לדופן
לסקנאחז בסב׳כקמי־ו אבל אס סקוטי׳דקיס מאד או ארוכי׳טפח או טפחיי׳גס
כי עבי׳לא יועיל סתימ וזהו סריך ונתב רכינו ירוח׳שפרש״י תפסו עיק גדולי
האחרוכ י ,וכתב בשיטו׳שדפת רבינו האי כפרש׳ י ואיכא מ״ד דל א אתי למעוטי
אלא נקב מפולש אבל סירב בין 3גרמ בץ בביפרא כשירה פכ״ל  :ומ׳ש רבינו
יאס הוא כנגד הבשר וגס כ? גד הצלפו׳בזס כת ,הרמב״ס א״מ מן האוסרץואני
מן המתירין בפי״א מה*ש  :ומ׳ש בשם הרא״ש רואה אני דברי האוסרין כיון
דבגרמא לחודי׳לא חשיב סתימ׳ה״ה כגרמא וכו׳ בפ׳ א״ט והרשב״א כתב בת״ה

ולענין הלכה כיון דהרמכ״ס מתיר
דבכמה מקומו׳עוסיס מפס׳להקל עכ״ל :
והרסב״א כרא׳סכוט׳לדבריו הכי נקיטינן ולעכין מה שטפן הרא״ם טל המתירי'
י״ל דכי סביך בעצס לבד איפסר סיתפר׳דעצ׳קפה הוא אין הריא ' כאחז׳בו יפה
כענין סלא תתפרק ממנו לעולם אכל בכסרכ גס בכשר אינה עתידה להתפרק
ואפי׳מה שכנגד הטצס סופו להפלי׳ארוכה ומשמע דמהאי סעמ' אפילו ב& רוב
הסירב בעצם כשיר כנ ומהר״י ן ' סבי 3ז״ל כתב סתימת הדופן הצר שכנגד' היא
סתימה חזק■ מהודקת וגדול כחה כי אפי׳אס ניקבה ודאי ר״ל שראינו בעינינו
גקב באונ׳ודופן סותמת היא כסיר' שהרי יש על הנקב תחבושת חזק סיגין על
הנק ' והדר' בריאה ויס חילוק גדול בין ניקב׳ודופץ סותמתה לנסרכה בלבד כי
נכקיב׳ר״ל שגראה הנקב בעי׳צריך שתהיה הסירב כאסיזס מסתבב לבשר ואס
גסרכ׳לעצס ולבשר ים מתירי׳ויס אוסרי׳אמכס מסרכ׳לכד לסי דעתי כשירה
#סילו לדעת הרא״ם כיון שאץ הנקב כראת לפקובתנאי שתהיה רוב הסירכא
ומ״ש רבינו שרב שר סלוס התיר
בנגד הבשר ומיעוט כנגד העצם עכ״ל :
אפי׳אינו מסוכך הרבה בבשר אלא סריך בו מעט כ״כ הרא״ש וז״ל ורב שר סלו'
גאון כתב דכיןסביך וכין סייךכשירדלית הלכתא כרבינא אלא כר״כ דאמר
ריאה שניקבה ודופן סותמת׳כשירה ומשמ מתוך דבריו דרבינא לא בא לפרש
דברי ר״נ אלא סברא דנפסיה קאמ וכ״נ מדפרי ' לעיל ומאבל קס׳מנ״ל לגאון
דלית הלכתא כרביג' שהוא בפרא ' וי״ל משוס דלאו היינו רבינא סבירו סל רב
אפי אלא קדמון היה מדהסיב רב יוסף על דבריו  :ומ׳ש רכיכו כשם ר״ג ג״ז
ומ׳ש "ביכויוהמיק' כמו שכתבתי דלפצס אפי' בדיקה
מזב הרא״ש בפסקיו•
לא מהני ולבש׳אפי׳בלא בדיקה שרי כ״כ מדברי הרמב״ס בפ״זוכס״יא מה״ש
רכ״כשהוא דעת הרסב״א והכי הלכת׳רכן נהגו  :כד כתב המרדני בשם ר״ח
דהא דאמרי׳כמקוס רביתא כסירה ובלבד שלא יהא שחץ אבעבועות במקום
פירנת האוט שאס יס סס טריס׳וכן הורו הגאונים עכ״ל וק״ל פל זה דהא ר״כ
בריאה סניקב׳מכסר ואיפש׳סהוא מפרס דה״ק ריא ' שניקבה בזמן עכר ודופן
סותמת עכשיו בפכץ דלא מפקזיקא כסיר׳דאופו קיו' אינו עסויליסתראבל
מקוב׳פכסיר לא סכסי' וכתב המרדכי דאביויסל ראבי״ה ורסב״ס חולקים על
דברי ר״ח וכן דעת כל הסוסקי׳לסנשיר אפי׳בנקה ממס כפשט מימרא דר" נ.
כתב מה״ר דוד ן׳יחייא ?׳*ל דאי בדיק פשויי מהני׳לאומא ה״ש מגהצי ' לאונא
פכ״ל ולפי המ פכתו ,לקמןשמנה רוב העולם שלא לבדו׳בססורי או׳מ׳הסמוכס
לדוק לא נפק׳לן מידי בהא צ וכתב עוד מה״ר דוד ן׳יסייא שאס האונ׳סרוכ'
לעצם ויש מכה בדוק שסי׳כשיר כדץ אומבכ׳ה״ג ושחלקו טליו ולי־נראץדברי
$לר זוד נשוטין בשעגו׳ י ובדנ ^ ך ריא׳הנקובבמקו׳שאין הלוקתותמת'

האום סל ריאה שנמצא ' סמוכה לדופן
בין שהעלתה צמחים כין שלא הפלתה
סוססקלס שמא ניקבה וכיצד מושין
מפרקין אות׳מן הדופן ונזהרץבה שלא
תכקב אס נמצאת נקובה ונמצא בדופן
מכהבמקו׳הנקב תולקבמכה ואומרים
אסר■ סחיט ניקב ' כשכפרקה מן המסה
ואס אין מכה בדופן בידוע שנקב זס
בריאה היה ק*וד 'שחיטה וכת׳מה״ר דוד
ן׳יחייא ז״ל סכרא׳מדבריושהוא מפיש
כדברי הרב ' מפישי׳ספירשו הא דאמר
רב נחמן ריאה הסמוכ׳לדוק והעלתה
צמחי חושסץ לה היינו שחוששיןלראות
אס יש בריא׳נקב בפועל להיות טריפה
ובא אכיכד ואמר שכיון שהיא סמוכה
לדופן ל״ש העלפ׳צמחי׳ ול״ס לא הפלת ראוי לחוש ולבדוק אס יש כקב טייפ'
ואס לא יהיה כקב כסיר׳ובא רבי׳והודיענו דמייתינן סכינא דחליש פומיה ואי
איכ׳מכה בדופן אפי׳שימצא נקב בדיא׳כסרה דתלינן שלאח ' שחיטה כשנעקד׳
מהדופן נפש הנקב ואס ליכ׳מכה בדופן תלינן שזה הנקב קודס סחיטה כעשה
וסריס׳יובא ר׳נחמי׳ואמר סכאש׳לא יהי׳מכה ואיב צמחי בריאה כפיר׳ע״י בריק'
ולא כמאמרכי׳סכאש לא יהי׳מכה ואיכ׳צמחי׳טריא׳על׳ל ולפי זה צ״לסכשכמו׳
בדברי רבי׳ואי ליכ׳מכה בדופן תלי׳סזה הנקב קוד׳סחיטה כעש' וטריפה דלאו
דוקא נקב דה״ה לאיכצמחיס וכת' עוד מה׳ ר דוד ן' יחייא ז״ל ולפי דעת אילו
כשיהי׳מכה בדופן ואפי׳איכא צמחים ונקב בפועל בריא ,כשירה סתלינן סכקב
לאחר סחיטה וכאש ' אין מכה ואיכ׳צמחי׳כשירה ע״י בדיקה ובזה הדעת נאספו
רבי׳והרמב״ס כסי ססקיו דרך בו שכתב בס״ז האוס של ריאה שנמצאת סמוכה
לדופן וכוטאה מדבריו סחוסשין יחזו׳לראות אס יש נקב לא ליטרפו ' בהחלט
וכאשר יהי׳שס מכה בדופן ונקב בריאה כשירה נקב ולא מכה טריפ׳וכאש׳לא
יהיה סס כקב בסוע׳ולאמכה בדופן ואיכ׳סירכא וצמחים בריאה מה הוא לדע׳
הרב שלא הזכירו תפיץ בפי״א שכת ריאה שהעלתה צמחים או סנמצ ' סירנו'
כמו חוטין תלויין ממכה ולדופן ולטרפסא חוסשין לה שמא ניקב ' וצריכ׳בדיק׳
ומן הדין היה טל דרך הזה שאס נמצאת הריאה תלויה בסירכת כמו חוטי׳אם
היו מן האום של ריא׳לדופץ או לטרפש׳או ללב סחותנקאת הסירכא ומוציאין
אות׳ומפחץ אס נמצאת נקוב טרפה ואם לא תבצבץ הרי היא שלימה מכל נקה
ומותר נרא׳מדברי הרב שכאס יהי׳מכה בבל החלוקו׳כשיר ' וכאש׳איןמכה ואיב
נקבטריפאבללא מכה ולא נקב אסי׳דאיכא צמסי׳בריאהכשיר וכ״כרבי׳יונה
דמתיוב המפרסי׳דרב נחמי׳קאי אליכ׳מכה בדופן ואיכצמחי׳בריא׳והרמב״ן•
נוט אחר רוב המפרשי׳ולכן כתב מן הדין היה כפי זה הפירו׳אכל המנהג סכת'
שהוא פשוט בישראל והוא שאס נמצ׳חוט יוצא מן האום סל ריא׳לאי זה מקום
שימשך ואפי׳היה כחוט השער׳אוסרי7זותה נקט דרך המחמייי׳דכי ליכא מיט
אע״ג דלא מפקא זיקא פרפה והמנה׳בנוי ע״ס ההלכ׳ולא כמו סחושכין ההמון
שהוא מנהג בעלמא בלא טעמא כתלמוד עכ״ל וק״ל על שטה זודניוןררה
נחמיה סליגאדרבין היאך פסק הרמב״ס כדברי סכיה׳ואיפש׳לומר סהו׳מפרש
דרב נחמיה מודה במה סמקיל רבץ ולא נחלק עליו אלא במה שמחמיר ול״נ
לפרס עוד דהרמב״ן מפרש דרב נחמי׳בדיק לה כפשורי קאי אמר יסוד׳דאמי
בין העלתה צמסי׳בץ לא העלת׳סוססין לה ורבין פי׳דהאי חשש׳הייכו לפורקה
מהדופן לראו׳אס ים נקב כריא׳ומכה בדופן ואס אין נקב בריא׳אע״פ שים כה
צמחי׳כסיר׳בלא בדיקה ורב נחמי׳מפרם דחוססין היינו לבדקה בפושריןמיסו
0שמ דהא דבעי בדיק' דוק בדליכ׳מכ' בדופן אבל אי איכא מכה בדופן לא כעי
בדיק׳דתלי׳בדופן ומסמ׳לי דלא פל^ גי רב נחמי׳ורכיןאלא בפי דברי מר יהודה
אכל לעכיןסדין מודי׳זה לזה ולפיכ׳פס׳כדברי סניהוכת דכרירביןכפ״ז ודביי
רב כחמי׳בפי״א סאות כדיק׳שסת שס היינו כדיק דפסורי  :רש לתמוה על
רביכו שכתב בסבי־ת הרסב״ס אי איכא מכה בדופן אפי׳יש ריפות׳כריא' כגון
שהעלתה צמחים כשרה דמשמע דוקא כהעלפ׳צמחי׳אבל אס בה ריעותא טפי
מהעלת׳צמחי׳טריפ׳והא ליתא דאפי׳ביש
־,א, -.,
(־ ;< ־• ־ )
בה ני 1נ ממש מכסי־ *:ףש לדקדכדכרי
הרמב ססכת כסי א מה ס ריאשהע לי* ל * :זדב* כתהליפןבא זפיעג־ל • ז ועה
צמחים או שכמצאוסירסות פלוץ ממנה ימטסי* לאסירכמיייהראגיל שגשמלגיי
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לסוצדכ׳בדיק׳כאלונמצא׳סרוכ׳לדופן ואי איפש׳לומכןשהרי בעי׳דאיפשיט
הי$הפלתנמחי ' כשיר ומשמ׳דכולהו גכי ס״ל דאסיר׳יוחקדאמרי׳התס ללא כיון שאין הפסד גדול כדבר צינס סומכי׳על סבר זו  :ו ' 0שרבינוולדמ׳רס״י
ס״להני 6מרי התס דכי אתו קמי׳משדר להוקמי׳מאן דמורי בהלהיתיר׳וכ״פ ור״י לעולם קינה ניתרת אפי׳בבדיק אצ״כ יש מכה כדופן ואין ריעותא בריא'
כל הפוסקי׳ולא הצריכו שוס בריק' וגם הרמב״ס כ״כ בפ״ז מה״ש ונרא ' לפרש וכו׳אהא דאמרי׳מייתינן סכינ׳דחליש פומי׳כתבו התוספוי היינו כשלא העלתס
צמחים אבל העלתה צמחי ' אפי׳איכא
סממנ 'ק6י נמיאסעלתה צמחים וה״ל
כ5ןלן א׳ריא׳שהעלת צמחי׳ממנ׳ולדופן וי״א דמהניא לה בדיק׳ומתירין כשיש מכה בדופן ואין ריעותא ריעותא בדופן לא תלינן בדופן ואהא
דרב נחמי׳בדי׳לה בפסורי פרס״י לאח'
^ ללב או לסרפש׳או שנמצאו סירנות כריא׳ואפי׳בלא כריקיולרעת רש״י רר״י לעול׳ אינה ניתרת אפילו
מתנ׳ולמקומותהכז ' חוששקלה כלומר כבדיק׳אא״כ יש מכה בדופן ואין ריעותא בריא׳אבל אם שניהם שסירקו' ומצאו מכה בדופן מנפח■ בה
סאסהימ׳סמוכ׳ לדופן ע״י צמחיס או שוין בין יש ריעות׳בשניהם או שאין ריעותא בשניה׳ לא מהניא אי מכצבצ׳סריפ׳סהרי ניקב' ואח״כ כת'
כאבימיס״ל דחוששיןלה ולחומר׳לזזלי'
כליצמחי 'חוש■שין לס וצריכה בדיקת
לה
בדיק׳וכ״ש כשיש ריעות׳ בריא' ולא בדופן וא״א הר׳יאש ז״ל בדאורית וז״ל התוספו׳רב נחמי ' בדיק
פשורי וכן מ׳ם בפ״יא בא הגוי או
הישראלוהוצי' הריאה קורס סתכדק כתב בתשוב רלא שרינן אלא ע׳יי מפה ממש שבדופן אבל אם לה בפסוריאאיכ ריפותא בדופן קאי
נופסין אות׳אע״פ שאין אנו יודעי '] אס יש בו בהרות שחורו׳אינו סימן מכה ממש כי אפש׳שבאו מהמ׳ כדפי׳כקונדרי׳ועתה נוהגי׳להטריף כל
הכאות שהכו הבהמה על גבה שכן
דרך
היוכהצמסי׳או לא היינו לומר שאין
הסירכו׳ואין בודקין אות לא כדופןולא
בפסורי  -וז״ל הר״אש היכי עבדי׳ אהא
ידוע אס היו בה צמחיס ממנה ולדופן
וו־ו׳יבם בתסוב׳תפס דבריהרמב״ס כפשוטו דריאה שהעלתה צמחיס אפילו דפליג מר יהודה אדרב נחמן ואמ׳סוססין אף בלא העלתה צמחי׳קאי אבל אס
?יא נפרדת מהדופן חוששין לס וכתב עליו נרא׳שהוא מפרש העלתה צמחים העלתה צמחי׳דאיכריעותא בריאה גס כי איכ ' ריעותא בדופן תלינן ריעותא
האמו׳כהלכה זו דלא קאי אריאה הסמוכ׳לדופן לבד אלא הוא דבר בפני עצמו בריא׳לפי סההירכו׳מצויו׳בה אמ׳רביןבר שבא מייתינן סכינ דקלים פומי׳וכו'
לומ וריאה שיש בה צמחי׳סוסשין לה לנקב אבל אס אינה סמוכ לדופן צריכה וא״ת אמאי קאע מייתי׳סכינ׳דחלי ' פומי ' כדי שלא ינק הריא׳ומה אנוחוששין
בדיק ואין הפי׳הזס מתישב כלל בסוגי ' הגמ' אלא הפלתה צמחים קאי אריאה אף אס ינתקנ׳בכס מן הדופן ותנק הריא׳אי איכ׳מכה בדופן כשיר וא״ל טריפ'
הסמוב לדופן פכ״ל ואני אומ 'דחס ליה להומב״ס מלס׳כן בהעלת צמחי׳האמו' הילכךכרא׳דא ף כי יש מכה בדופן לא מכסרינן אלא מפיח והיינודקלזמ׳רב
אצל ריא׳הסמוכה לדופן • ולפי שעת הר״יבש כהרמב״ס מוט׳ה״ל לומ דסר״מבן נחמיה בדיק לה בפשורי ונופח כדי שירגי' בנק כל דהו והלב כמר יהוד משמי'
הסק כר׳יוחנןדסכרדריא '?! העלת צמחים אסור׳ומסרס דאסורהעד שתבדק דאבימי דאס נ א העלת צמחים מפרקינן לה ואי איכ׳ריעות בדופן בדקינן לה
אבל א״א לומר כן מפני מה שכת בפ״ז ־ ומה שפירשתי בדברי הרמב״ס הוא כפשורי אס ע־לה בנפיח כסיר׳ואי ליכא ריעות׳בדופן טריפ אבל אס העלתה
הנכון  :והריף כתב לדרב יוסף בר מניומי אמ׳רב נסמן־ולדמר יהוד׳מסמיה צמסי׳אף כי איכ׳ריעות כדופן טריפ׳כיון דאיכ׳נמי ריעות׳בי־יאה תליקבריאה
דאבימיואח״כ כתב היכי עבדינן מייתי׳סכינא חריס׳דחליש פומיה ומפרקיכן וטריפ זו היא כיטת רס״י והתוספו׳ועוד החמירו התוספו' וכתבו דעתה נהגו
לה מדופן־־אי איכ׳מכה בדופן תלי בדופן וכשיר׳ואי ליכ׳מכה בדופןמחמ ריאה להטריף כל הכירכו׳דאין בודקין אות׳לא להפריד מן הדופן לראו׳אס ים מכה
הוא ואע׳יג דלא מפק׳זיקא טריס' ולא כתב הא דרב נחמי' בדיק לה כפשורי:
בדופן ולא בכשורי עכ״ל נמצ ' לפי סטה זו דלעולס לא מכשרינן ריא הסמוכה
יכתבו הר״אס והרשב״א נראה שהוא רוצ׳לפרש דבאיב מכה בדופן מכסרי ' לה לדופן אלא בג תנאי׳האחד שלא יהא ריעות בריאה • השני שיהא ריעות בדופן
בנפיח׳מדמייתי׳סכינא דחליש פומי׳ואי ל יכ' מכה בדופןאע״ג דלא מפק׳זיקא השלישי שבדקוה בפושרי׳ועלת בנפיחה • ולפי זה כי אמ מר יהוד א׳וה ואחד
טריפ' מדאי מ0מ ריא׳הוא וקרו׳סעלה מחת'מכה בריא׳איט קרוס ורב נחמיה זה חושפין לה קשס׳זו אינה בסוה דכי העלת צמחיס חושסין לה לטרפ לגמרי
פליגאדרבומיקללבמק כפסוריאף כי לי נ מכה בדופן והלכ ' כרבא עכ״ל:
וכי לא העלת הוססין לס להצריכ בדיקה  :ולעניןהלכ׳כתב סרסב״א בת״ה
וזהו סכת' ירכינו ולדע׳רב אלפס אם יש מכה בדופן אפי׳אין ריעותבריא׳צריכ' וז״ל נתמכ׳האוטה אל הדופן בסירכ ' מביאין סכין שתהא פיה יפה ומפרידין
בדיק׳ואס אין מכה בדופן ואפי ' אין ריעות ג״כ בריא ' אסירה•ואפי׳בדיקה לא אות׳מן הדוקואס ים מכה 3דופןאע״פ שיש צמחי׳בריא׳תולין זו בדופןוכשיר
ממי׳זוהיא הנסח׳האמיתי׳בדלרי רביכו לדע׳סרי״ף אבלהר״ן כתב ודאמרינן ויש מי שאומרי׳סכשר לגמרי ואפי בלא כדיקוכז הורו רוב המורי׳ואס אין מכה
אי איכא ריעות'בדופן תלינןבדיפןוכשיר׳אפי׳העלת׳ריאה צמחי׳ואסי׳אבימי בדופן תלי׳בריאה וטריפ פד סתבדק • וים מן הגאוני' שהחמירו ואמרו שאס
מוד׳בהכיוליסנ׳דגמ׳הכי דייק דודאי כי אמריהיכי עבדיכן אכל מה דאיתמר אין מכה בדופן טריפ׳ואין לה בדיקדאפי׳לא פעלת הריאה צמחי' ואס ים מכה
חוסשין לה קאי ואי איב מכה בדופן משמע לכאור' דלא צריכה בדיקה כלל בדופן כשרה וצריכ׳בדיק יכן טהגי ברוב המקומו' וכן ראוי להורות עכ* ל:
עדפסקרבא ואמ׳תלינן בדופן וכשרוכ״ת א״כ סכינ׳דחליש סומיה למה דהא והוראה זו היא כשיטת הרי״ף לדע הרשב״א והר״אס ז״ל  :ומנהג העולם בזמן
אי איכ׳מכה לא צר יכ בדיקה ואי ליכא מכס לא מהכי׳ליה בדיק י״ל דאילו היתה הזה כמו שכתבתי בסס הי״ן דמשמ׳מפשט השמוע דאי איכ׳מכה בדופן כסיר'
סכין רעה איפש׳סתכקוב הריא׳מחמתו וירא׳כאילו הית׳צקוב׳קודס לכן זה נר' בלא בדיק' ואי ליכ׳מכה בדופן טריפ׳ולא מהני׳לה בדיק'  :וא״אהר״אם ז״ל
לפי משטה של שמוס׳אבל קצת הגאוני כתבו דאפי׳איב מכה בדופן לא מכשדי׳ כתב בתשוב דלא סריא אלא ע״י מכה ממש וכו׳ככלל ך׳סימן ו׳כתב דלא שריה
לה כלא בדיק׳ולדבריה מ״ס בעיקסכינ׳דחליש סועי׳לפישאי אפשר בלא בדיק' אלא ע״י מכה כלוע כסיס בדופן כעין נגע תלינ ' שמחמת המכה וגליד שעליה
וראוי למוש לדכריהעכ״ל • הרי שמס סכת' רבינו לדעת הר״יף הוא מ״ס הר״ן לדבק' הריאה בדופן אבל בהרות שחורו׳אינו סימן מכה סחיתה כי איפס׳שכאו
לדעקצת גאוני' אבל מאי דמשמע מפשט' סל סמוע' הוא דאי איכא מכה בדופן מחמת ההכאות שהכו סבהמ׳על גבה ומעולס לא היתה בפני' מכס כלומ׳כעין
לא צריכ׳בדיקה ואי ליכ׳מכה לא עהני' לה כדיק'וכתו' בכלבו שזה נראה שהוא נגע לא לשנתלה שמצד זה נדבק אליו הלכך לא תלינן להקל ומטרפינן לה •
דעתהרי״ף  :ומ״שרכינווי״א דמהניא לה בדיקומתירין כשיש מכה כדופן ומדברי מנהג אנסי קנדי״אס שבסוףמרדכי דחולין מסע דלא מיקרי מכה אלא
ואין ריעות׳כייאה ואפי׳כלא בדיקה כ״כ שס הר״אש וז״ל ויש מפרשים דהא בנשבר הצלע ולא משמע כן מדבריהרא״ם  :ומ׳ש אבל נשבר הצלע אע״פ
רקאס׳היכיעבדינןקאי אמיהוד דסמר א׳זה וא׳זה סוססין ולרב נחמן בהעלת' שחזר ונקשר קרינן ביה שסיר מכה כך השיב בכלל הנז׳סי׳כ״טי דכיון שיש שבר
צמסיס דאמ׳חוששין וקאמ' דאי איכ' ריעותא כדופן תלינן בדופן אע״ג דאיכא אע״פ שנקש׳תלינן שכשסית׳המכה לחה ירדה הליחה מהמכה ונעשית סירכא
נסךעומ׳בריא׳דהעלתק צמחי׳משו׳דריעות'דדופןאלי׳טפי דמחמ׳לחות המכ׳ דבוקה מן המכה לריאה ועודה קיימת אע״ס שחייתה המכה ״ וכ״כהר״יבש
נקלט הריא׳אל הדופן אכל ריעות ' דריא׳לא אלי׳כולי האי אע״ג דהעלת׳צמחי' בתשובה סי׳שי״ט שכל שנראה להדיר) שהיתה בו מכה אע״ס שנחלמה תולין
סכהיו׳שס המכ׳נסרכ' ואס״כ נשלמה ומדברי רש״י נר' שכסמתחיל לחיו׳המכה
סביב הדכק אין כ״כ הוכח׳לריעות דריאה דהא אעריכן כשמעתין דריא׳דקימ
צימשי אין חוששין לה אבל כי ליה' בדופן וגס לא בריא ' תלינן טפי בריאה לפי א! היא קולטתהריא׳אצלה -והתשובה שנ-מצאת להרסב״א לאיסו׳לאו הרסב״א
שהפירט׳מצויס בה ועוד מקילין קולא אחריתי ומפרשינן הא דבדי׳רב נחמיה חתיס עלה וידעתי שאף אס יבא אליהו ויאסו׳אין העס שומעין לו שכב' נהגו
בפשייי קאי אליכ׳ריפות׳ כדופן אכל אי איכ׳ריעותא בדופן כשירה ולא בפיא הכל להקל ומייתן ולא יאמרו סהיתה מכה במקוס דליכא מכס עכ״ל  :ולשון
בייק׳ומגיאיןסעד לדבריס׳מדקאמאתון אהא מפנימו לה אנן אהא מתנינןלה רכיכו אינו מכוון שכתב וא״א .ז״ל כתב בתשובה דמסמע דאתא לאיפלוגי על
ולפי׳רס״י סל״ל אתון מתכיפו לה לסומרא אנן אהא מתכינן לה לקולא פכ״ל מ״ש קודס ואינו כן אלא לפרש מה נקרא מכה בא וכך הוה ליה לכתר כתב א״א
ושטה זו כתבו הרשב״א והר״ןבסס ר״ת דרב נחמי׳דכדיק לה בפסורי להקל בה הרא״ש ז״ל כתשוב׳דלא שרינן אלא ע" י מכה ממש שבדופן :
ישאומרים
ואפי׳הכי הלכת' כולתיס מדקאמ ' כדיק לה בסשורי משמע שהיה פוס ' מעש' כל היכא דתליכן כדופן אין חילוק כין אס סמוכה כולה לדופן או סרוכה לו
ועוד מדשקלי׳וטריא בגמ׳אסייא איתמ׳משמע דהלכת' כוותיה וכן השיב הוא אכל א׳יא הר״אש ז״ל כתב דוקא סמוכה כולה לדופן אבל סמכה לא תלינן
ז ל לחכמי ערשיליי׳שאין לחוש בדבר דהלכתא כרב נחמי׳וכ״כ הנלרדכי בשס ריעותא בדופן אלא בריאה אהא דאמר רב נסמן ריאה הסמוכה לדופן אין
י ת דהלכפא כרב נחמיה דבדיק לה כפשורי ואע״ג דלא מצא ריעותא כדופן חוששין .לה וכו׳כתב סרא״ש והוא סדין סרוכה דתלינן ריעותא בדופן ויותר
אפ ה היה בודק ואי לא מסקא זיק כשירה אס״ס סהפלת׳צמחי׳דכל ספה תלינן נראה לפרש דר״נ לא סבר אלא בריאה הסמוכה לדופן ולא בסרוכ׳דאז רגליס
ב־דופ! לקולאאע״ג״דליכ׳ריעותא כדופן הסת׳אמרינן מכס היתה בדופן אלא לדבר דמחמת מכה שהיתה בדופן קלטה הריאה אצלה דאילו מחמת הריאה
סנמיסא׳יפה ואין ניכר פגשיו י לכת׳הרשב״א שהח״ה סוכר ג״ככשיטת ר״ת היתה נסרכת לדופן ולא נסמכה וכן משמע דקאמר מייתיק פכינא דחריף
אלא שעי׳דרב נחמי׳לא פליג ארב׳ דכי אמר רבא טריפ' לא לגמרי קאמר אלא פומיה ומפרקינן לה אלמא שהיתה כולה דבוקה לדופןמכ״ל • אבל הר״ן כתב
סע ?עייפ'ופי׳ר 3נחמיה דכבדיק׳פשורי סגי להוכת׳ג״כ דכי איכ מכה בדופן .דל״ש כין סמיכה לסחכה וכ״כ הרסב״א דסמוכה אפילו סמכ׳ במשמכדאמרי'
המלת׳ריאה צסחי׳כשירה בלא בדיק׳וכי ליכא מכה בדופן כסירה בבדיקת הני תרתי אוני דסמיכי להדדי דודאי בין סריכין כין סמיכין :וכת'ירכינו ימס'
עשירי ומדברי הרמב״ס בסי״א מה״ש שסברתו כשיטה זו אלא שלא ראה מי ם :ן עיקר וכן הסכימו גדולי האחרונים  :וכתב הרסב׳יא םנשאל אס ים חילוק
ס טי כן• ומנהג סילוני״קי כסבר׳זו מפנישהגוי׳הדרי׳בס רוכס איכס אובליס בין דבוקה לסרוכה לפי שמדברי הרמב״ס נראה סיס סילוק ביניה׳םבסמב
משס,שת ישיאל ואס לא היוסומגי׳על׳ סבר׳זו להקל היה הפסד גדול בעמו;
בתב אס נמצא חוט יוצא מן האום של ריאה לאיזה מקום
*£
הב שימשך ,

ידע סמ״ש שהיו מקילי" חכמי קסטי״לייא באלו הסירנות ליה מהד שהגויס
רכחזצוסשעדהי־יאוסיריס :לזותסזבדבוקה כתב האום סל ריאה
מי־משךאפ ^
* .ף
בארכות׳ברוב הזמנים היו מחמירים על עצמם ולא היו אוכלי' סחיטת יסיצל
שכמכאת -סמיופדלדופן פוספין לה שמא ניקבה וכו' אס נמצאת נקובה ונמצא
* ?יל'' "©
והבהמות הטריפות היו מפסידים דמיהם ואילו היו נוהגים כדעתהמחמירין
לאט ממין בא,1ז כדופן מסה במקום הנקב תולץ כמכה וצו' והשיב הנראה שאין הפרס בין
האר״הז לה^רי 3סיוכהי לדכוקה ואנו אץאכו נוהגים להתיר אלא הדבוקה פכ״ל :והמנהג ההוא היה הפסד גדול בממונן סל ישראל אבל במקומות שהי וים אוכליםמשחיטת
הכל ! אפי אס ניקג
ישראל יש להחמיר כדת הרמבךסר״אס
ורבינו־
הריין — "
וכדברי ~ -־"
פשט־ ־בידנו־ —
■ 5־ ־
ריהג לי,׳
מר! !איוי׳אפ
אי גהני^ נממר
ואםכ! הריאהדרך מקו׳ המכה להשחיר אנל נשיר הצלע אע׳' פ שחזרונקשר ומנהג מקומות הרמי ' :ס^ וסרסב״א )׳'ל
נהיטי'
ירוחם
שמחמירי!  ,,, , ,״ .
ריחז0 .
גיוהשכתיב ניזרדכי דבוקה לדופן בלי שוס פילוס ובלי שוט קרינן כיה שפיר מכה י״א כל היכא דהלינן כדופן אין חילוק כין וכן מנהג העולם זולת סאלו׳נייך
לו אכל א״א הר״אש ז״ל כתב סנוסגיס כאותם מקומו הלקשטי״לייא
אותה אם סמוכה כולה לדופן או פרוכח
עכש*!ל•? תקרזירין פירוד יש מתירי׳ פ׳׳י" סמסרידין
?'<ל•
מפני סגס סס רוב הגויס אינס אוכלי'
דוקא סמוכה כולה לדופן אכל סרוכה לא תלינן ריעותא בדופן
"
כ
/ס
3
ת
יי?
ה
יט׳ז״ל
בנחת
הדופן
ואושרי׳ לכ מקוס ןמ
מסחיטת יסראל כמו סכתכתי לעיל:
אלא בריאה ואם כל הריא׳ דבוק׳ לדופן כלא שום פילוש ובלא
. ..סירכ ^היי
שנשרפו האונזת ,הרייא׳דבויזה(;דרפ^
וכתב בעל העיטו׳שאס האונ׳והאומ'
זסימק• .אויל׳ס סתימה מפליא וכשירה עכ״ל • ומשמע
' אבל שום פירור יש מתירין על ירי שמפרידין אותה מן הדופן בנחת
נסרכו יחד בסירכא אחת אל הדופן
ררש־ג׳ה ענ׳ל ' מפשט דבריו שאינה כריכה בדיק
יאיר נש אני אומד יבינו כותב שלא התירו המתירי' אלא .ואם עולה בנפיחה כשדה ויש אוסרין וכן עיקר וכל בדיקה רחל וכולי הר״ן כתב והיכ׳דאינ׳מב? בדופן
סמכה! .אנוע־נו בבדיקה ונראה סטעס המתירים האלו דנפחינן כמיא דפושרין אי מבצכצא טריפ וכתב׳א אהר״אש דתלינן בדופן וכסירה כתב רבינו האי
מורת• היא•
ואץ משוס דס״ל סדיבוק דה איפסרשהוא <יל דבאשכנז ובצרפת נוהגין להטריף הכל ריא׳ שנסרב׳ לאחרגאון ז״יל דה״מ כשהסייכה ׳כנגדהמכ׳
לו וז■ מיד נהי .אי * כ
<-ל סירנא ל־יק מחמת כקב • וא -יפס שהוא מחמת מכה מהמקומות שאין הנקי פוסל כה׳ כמו לחזה ולגרגרת ילשמנוני׳ממס אבל חוץ למכה חע״פסיסמכה
"ריפה א© לא■ כדופן וקלטה הריאה אצלה שאילו הלב ולטרפש׳כזה כתב הר״אכר שדינן כסרוכ׳לדופן שאם ישבדופן תולין בריאה ואפילוכסהסימא
ימ׳קןס
במקום המכה פצ £יי ויוצא ממנה קצת
שכיצנתי< נדבק מחמת ריפותא דריאה כיון כה מכה תלינן להקל במו שתולין לדופן והרמ״בם כתב שאין
לעיל נ& ס מהרי'
חוץ למכה אסורה ולא הזכיר סברת
שמכשיר דאקריז .שהדופן קש' לא הי' מסתבך כ״כ בחוזק תולין אלא במכה שבדופן ולא כמקו׳ אחר וכ״כ א״א הרא״שז״ל
שהוא רחב ולחותו מרובה נקלטת הריא׳ אליו אב׳ בעל העיטור וכן הרסב״א בת״ה כתב
<והני^ ני 4הארצית ובדיבוק עם הריאה מחמת מכה סבה דרוקא כדופן
לשאר האברים וכתב בעל העיטור שאם האונא והאומא סברא זו כסס גדולי המורים וכן הורו
לא
כפישרי זס6ס
יו :קכודקיןל ןותה
*'
גס מגדולי האחרונים ולא הזכי' סברת
האונא
מן
הסירכא
רוב
אם
הדופן
אל
אחת
כסירכא
יחר
^
נסרכו
זי
ה
'?,
כד
?י
פת
^
חתמתרי
*
ייחל,ק
אי|
.
כשי
בעל העיטור וגס בתסובה כתבמה
וכשירה נולא :ימ 1ימא
יאס לאתגל
מית יי '
לילןאתרהי׳נהג •" י '
י״ ״״
חייסינן ומיעוט מן האומא תלינן דעיקר הנקב היה כאונא וסהכי פריך שאמרת בסירכא היוצאת מן האונא
א הוא
דופן
מחמת
הסרוכה
ריאה
וכן
טריפה
האומא
מן
רוכא
ואם
וכשרה
באומא
והאומא ונסרכ׳בדופן סיס סס מתירי'
יתב הי־& ׳נא סמא הית עתיד' להתפר שכיון שדבוק'
תי :אנ!תיושי' ר' נ כ״כ בחוזק תו לא מיפרק' וטע' האוסרי' לחזה ולדופן שדינן בתר רובה וכן נמי אם יש מכה כדופן ותולין כרבי' הרב ז״ל אומ׳ אנילהס
והסירכא כמקום המכה וחוצ׳לה בכולהו אזלינן כתר רובה וי״א כבקשה מכס לא תתלו בוקי סריהי
יגילייןד ^ ^ משוס דאיפשר דמחמת ריעותא דריא׳
כרבי' דכל מקום סהשירכא יוצא
ברוב
סלא ^ 5אני סיא ולא תגלה ריעותא בבדיקה א״נ רלא אזליגן בתר רובה דמאי נפקא מיניה
מן אומא יש לחוש סמא תתפרקמשסי
♦ומר בן הנסת! שאע״פי שהיא מדובקת בחוזק סופה
ותקרע הריא׳בפריקתה ולעיל בסימן זה אצל הוראת מר יעקב גאון וכי"כ עוד בתשובה אחרת על המתיר סירכא זו אס מבא באונא שאינואלא
יזכ י׳י יייייוי" " להתפרק
כתבתי מס סמך מצאו לדבריהם מתירי הדבק והוכחתי סאיןבדברי אותו סמך טועה ושאין ממס כדבריו • וכתב רבעו ירוחם שכן דעת הרמכ״ן לאסור וין
יאש ך ,לעניי
פסק הרוקח וזו היא סברת יש אומרים שכתב רביכו אבל הר״אש בפיק אלו
2־.״ ממבסירא׳ ממש והילכך דברי האוסרים עיקר  :ומ״ש רכי׳וכל בדיק׳דהבא דנפחיכן
טריפות כתב סברת בעל העיטור דאזלינן בכל הני כתר מבא כי היכידאזלי'
8אם נשאל להם במיא דפושרין וכו' כ״כ הרס״בא בת״ה והוא מדאמרי' בגמרא רב נחמיא בדיק
•מיייןלהסעכיל  :לה כפשורי  :ומ״ש בשם הרא״ס דכאסכנז וכיפת נוהגים להטריף הכל בפ׳ בכל אסורין בתר מבא ואף ע״ג דלא דמי כולי האי דמ״מ הרוב והמיעוט
_
ואזליכן  -״
סילק־ סכקיכן מיעוטא . .
רוכא אבל הנא
כתר
את זה  .־,
י(,מ ) ימימנמי אלו טריפו׳כתב וטעמם משו׳דסבירא להו כפר״סי בריא הסמוכה לדופן דכדי' מכחיסין זה .
לה רב נחמיה כפסורי דאפילו כי איכא מכה בדופן לא סרי לה אלא ע״י בדיק' איפשר להיו׳סניה האונא והאומא והמשקה שיצא משניהם נסתבך יחדונפש׳
יע ל ^י
א© נמיחיםעי״ פשורי יכן כי סריך ריאה כמקום רביתא חיישי לפירוש ר״ג דמצריך בדיקותא סירכא אחת וכן ריאה הסרוכה לחזה ולדופן אך אס יועיל הדופן לסתום המב
הסמך לו מ" מ כל זמן שלא כסת המיעוט הסמך מחזה טריפה מ״מ כת׳סעסס
משמוש יש להכשיר וכן בתרי אוני דסמיכי להדדי כסדרן חיישי לדברי האומרים לבדיקה בפו
יין.ודיי! אי ״אי־ ואינהו סברי דלא כקיאינן בבדיקת פשורי ולפיכך מסריפין הכל  :ואנו בזמן מעסה והכשירעכ״ל  :ובתשובות כלל ך׳סימןכ" טכתב ששאלוהו אסהסירכא
יצאתומתפש קצת חוץ לסבר אס כשיר׳או לא והסי׳דלא מסתב׳דברי האוסרים
הזה לא נהגנו כן ומנהג אבותינו תורה היא וכבר כתבתי פסק הלכה לענין
דכסירכא אחת אין לומר חציה באה מן המכ׳וחציה מן הריא׳אלא ודאי ממקום
סנסרכת לאחד מהמקומות שאין הנקב
#אי״ סירכאזה ,מעסה בכל דין ודיןכה  :ריאה
אחדבאהדאיךתבא משני מקומות ומתחבר יחד לעשות סירכא אחת וכיון
הנ״ל ע־פ ל?גמ פוסל בהם כמו לחזה ולגרגרת וכו׳כתב הראב״ד שדינן כסרוכה לדופן שאס יש
הי 'י 7(7יחייא בה מכה תלינן להקל וכו׳והרמ״בן כתב שאין תולין אלא במכה סבדוק ולא דאיכא ריפותא כדופן ובריאה ליכא ריעותא ודאי תלינן דמדוק אתא
ש״ללכ^! כמקום אחר הר״ן כתב כפרק מז׳סגמת אלו ולא הכריע בהם כלוט • והרא״ש והליחה נתפסטה גס לחוץ למכה ומשם נתחברה לריאה עכ״ל  :ואע״גדהאי
ייהרייל ^
כתכס והכריע דמסתברא כהר״מבן • והרפ״בא כתב מחלה כדברי הראכ״ד טעמא דכיון דאיכא ריפיתא בדופן וכו׳לא שייך באומא ואוכא סנסרכו בסירכ
מנ ^ נ״כ
שאץ׳למשמש ןא> ואח״ב כתב ויש מגדולי האחרונים שהורו דדוקא בדופן ולא בשאר מקומו' וכן אחת אל הדופן ובריאה הסרוכה בסירכא אחת לחזה ולדופן מ״מ משמע
לרבינו שכיון שכתב בפסקיו מ״מ כתב שעשה מעשה והכשיר דהכי ס״ל
יסיליעהאזנימ נהגו במקומותינו וממולם לא שמענו במקומיכו מי שנהג הימר בריא׳הסמוכ
וגס רבעו ירוחם כתב סברת בעל העיטור וכתב שכן כתב הראב״ד ודע
טלאי כשליו יה*" לשאר מקומות ואסי׳כשיס מכה באחד מהם ואפילו בבדיקה וכ״כ רני׳ימסס
שבעל העיטור כתב עוד חלוקה רביעית והיאץ שאס האומא נסמה
דסברמהרמב״ן מיקר .י וכתב מה״ר דוד יחייא ז״ל שכן מנהג לישבו״נא .
**שמש אן -מסרן וכתב עוד שבהרבה מקומו׳ממלכות קשטי״לייא מהגיס אונא או ורדא הסרוכה לטיפש ולדופן אס רוב הסירכא לדופן צריך מכה ואס המג הסירכא
■ מלין ל 3לאלו המקומי׳בדקי לה כססוריומכסרי לס ומה רחוק המכה' הזה שאססרא״ש • לטיפש טריפה וכתבו רבעו ירוחם וכתב מה ר דוד יסייא סבא מעסה
#לאו
^מ״שי ב ,יי לא אשר הוראתו נתפסטה בכל המלכות ההוא אוסר אפי' ע״י בדיקה היאך התירו לידו והסכים מה״ר יוסף ן׳סיון ז״ל עמו להתיר אס הרוב בדופן ויש גו
וכסאמ״ורה עיר ואס בדעת ובחכמ׳החמייו שאס הסירכא עבה וחזקה מכה וכן הסכמנו לדון לעולם וכתב סאח״כ מצאו הדין מפורש בשם כמל
^^,ייי! ^ הס •
לדקדק על מה שכתב רבינו יא״א הרא״ש ז״ל
העיטורכ) :
דש
ליושת׳שנ 3אכ0לרן לאלו המקומית מטריסין אותה בהחלט ואס ססירכא קלה ודקה חותכין אותה
הסכים לסברת בעל העיטור סמאחר סכשכסרכה אונא לעצם ולכפר
י^ ליהס נאח׳הכסיל מחת באופן שלא תנקב הריאה ואז כודקין אותה בנפיח ואיןחילוק אצלם בזה
לורדאאולאונ׳וכותני׳הראסוני׳טעלדכריה׳ שר״תוהרז״ה פסקוכרב נחמיה הסכים לדעת האוסרים סחושסין למיעוטא שעל העצם ולמה לא חשש ג״כ
ה ילוניל
למיעוט בדינים אלו שהביא בעל העיטור ותירץ מה״ר דוד יסייא דכאונת
דבדיק לה בפשורי ומפרשי' דרב נחמיא אליכא מכה בדוק קאי וא״כ כשנסרכ
איצליס פיקינתן אומא לדופן אי איכא מכס כשירה בלאכדיקה ואי ליכא מכה כשירה ע״יבדיק' חשש הרב למיעוטא מפני סשס נקב בפועל באונות ולא ידפינן אי נוכו!
נימהו ע״ל סי׳מ״א ואמרו שהדופן ואלו המקומו׳שוי׳וכמ״ש הרס״כא והר״ן בסמס א״כ כשיש מכה הבשר או נוכח הצלעות אבל כאלו הסירנות אין סס נקב בפועל ויש שה
כאלה המקומו׳כסירה בלא בדיק וכשאין מכה כשירה פ״יבדיץה וזהו דעת קולא דלא סיישעןלמיעוטא עכ״ל וכיוצא בזה כתב מה״ר יעקב ן' חביב
ייי״י •*
^ 4ל נ 4צי^ הרמ״גס סכתי בפי״א מן הדין היה שאס הריאה נמצאת בסירכו׳ללב או לשאר ז״ל והביא ראיה לדבר שיש לחלק כין נקב לסירכא ממה שכתב הר״ן וי*
וליעייל המקומו' שבודקים אותה בפוסרי׳ואס לא נמצא בה כקב כשירה אבל גס שהדין דרך אחרת לראב״ד ז״ל דסירכא שלא במקום רביתא ודאי משום נקב הוא
וכו׳עדולסיסטהזואונא הסרוכה לדופן אפילו לגרמא כשירה וכולי טי
חהיי'! לאמ נר' לרכך נשא הרב פנים למנהג לאסור אופו  :ולמנהג סאמו״רה סחיפכין
יוסייעקהגל :הסירכא כשאינה עבה ובודקין אותה הס מחמירים יוסר ממנהג הראסוני׳לפי אבל זו לא ניקבה • וק״ל על זה שהרי הוכחנו למעלה דלדעת הפוסקיי
דסמכען עלייסו לא שאני לן באונות בין נקב בפועל לסירכא וי״ל דכשכמב
שאמרו שכסירכות ים שתי סכרו האחד חושבי' שחוט הדק אינו סירכא אבל
■ הוא סירכא ומזה דברו האמוראים ולכן נהגו בסירכות החזקות פהס הרא״ש על סרוכס לעצם ולבשר ורואה אני את דברי האוסרים דטליאליפנא
ןו ) ע3
דגמראקאי דאמר ריאה שניקבה ומ׳ה כתב שכיון שהעצם אינו סותם
.ןשי־רכות כאמת כדפ׳המסמיריס שאוסרים אות׳בהחלט ואפילו כסיס מכה
מה שכנגדו טריפה אבל בהני כיון שאין שם נקב בפועל אלא סירכא איפשי
ובסירכות שאינם מוחזקות 1יש דעת סאעס סירכות נוהגים כדעת המקילי
_ ^ . 1 .״> ׳
_
_
דסכירא ליה לסרא״ס דיש סירכ׳כלא נקב ולכן אזלינן בהו במר רובא -ולינרא'
ומתירין אומה בבדיקה וכתב עוד ואין חילוף מאונא לורדא כשי־סרכו לאלו
למקומות אבל הסילוף בסוג מינה ובה או בסוג הדופן שכזה אין תיקון לורדא דאין הכי נמי שהרא״ש אינו מסכים לסברת בעל העיטור אלא דוקא בסירכא
כיי אץ לס כסדרן ואץ הדופן מגין ג״כ בעדה אבל לאלו המקומות סכל התכלי' תוך המכה וחוצה לה ומטעם שביאר כתשובה דכיון דאיבא ריעומא כדופן
הוא לדעת אה היא סירכ׳או לועת מקום התתל׳אץ חילוקכין ורדא לאונו' כ? :תלינן בדופן אבל בשאר החלוקות נראה זלא ס״לככעל העיטור  :ולשמו
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בפסקיו הכי מוכי־ס דלא ס״ל כותיה אלא שכתב כעל העיטור שעשה מעשה
ו 5נשיר  :ומ״מ נרא׳מדברי ס״ר דוד יחייא שפשט המנהג כדברי בעל העיטו '
ונן המנהג הפשוט היום כדברי כעל העיטור  :ןא  0סרכות אלו היו ממנה
ניטל הכבד טריפה במשנה ר״פא״ט ( דףמב ) שגינו ניטלה הכבד (■ } :חןםי לדק׳^ ז
דאף מא
על מחצה ואין ניכר בהס רוב לשוס צד * נראה
מיה * :
צפ״ז מ״ש• דגנא
ולא נשתייר ממנה כלוה ובגמר' ( דף
*
ליניה״י סד ',׳ לדברי האומרי׳יס
דכמא טרי׳פה יא
כנגדו מז ) הא נשתייר הימינה־ כליה כשירה קזפאלכרלחייסי*
איכ׳מיעוטאשלא
נקב ברו׳שכננר הדופן שחשוב כסיתו׳אכתי
סירכא בלא
אע ג ילא הוי כזית והתנן ניטלה הכב׳ שרזא -לרן משס סל׳
^מןליימשנתי׳גש?( ׳ כיון דסת סי רכ ^ שאינו סתום ! וא״א הרא״ש ז״ל הסכים לסברת כעל! העיטור;
כת 'שלין.מןשי'מ*־א
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בעובי הלב ולא בחללו קורט דס ואסר ושאלתי א ת .פ יו אם לא־הים .מוצ׳קורםדם• מנין;:ב נשמון,לא
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הנקב לא
אש ! לש הלג סותם
״״ " לי ״ ' " ז יכ י"'" !,'5החללים טרפה ואפילו חלבהטר^
1
ן ן1
\
דאורימא היא ולחומי־א •
לחללכד**
מהלבישלו ג,חללים ו8ו|ניק 3הו סת מהוטר פה ואם לא הג ע הנקב

:דופן

והאי

■ אפי
מחמת חולי אבל אם ניקב כקוץ או במחט

" ;ה :נ 1ד ^נ.
וכזית־
כזית-

לכןנ״לזגרשיכןאי
"
אהבה אמר כמקום שהי חיה א ר פפא׳לא־צייל׳-רקלשיחעין
רבאנזי ובבלאי
במקוס מרה
הילכך בעינן
מסי פלג־ אינז
מבחוץ במקום שהיא חיה וערס״י במקו ' שהיא
כשררקבקופל׳לכוי
חיה משם דהיינו
היה
 1נס נמ;'נשייזפ 1כ'7

מד לאחד מן הזסלליכז שניקב
הלב
ריפהר״פ ^ (דףמ' ) 3
0
שנא לקמן בלה ואם מחט נמצא בו אע״ע שאיני ניכר בחוץ
טריפ׳ תלייתם כשהיא מעורה ודבוקה תחת רנא פליכן דלרן
לני׳חללו ומפ׳כגמ ( דף מה ) דלא
״מ הכליות זה נ״ל ומצאתיו ל״א ביותית ע־מפו) אבי אבל
לשון ה״נ מחט רמשתכחא בלבא אע״ג דלא ניקב טריפה ור!
לחלל גדול ל״ס לחלל קטן טריפה :
נק׳פאלבח אע״פ
עכ״ל
וגלש ואפי חלב סטרסש׳סל הלב סות׳כי משתכחא כפמפונא דליבא לגואי דלית ליה רוכתא למיפקהכבד איבד״ש בלעז והן טרפשין
לנמנא נסיחעזן
ורביכו ירוחם והרוק כתבו דמקו׳שהי' רבה פריפה לכל
לנקב לא הוי סתימוטריפ׳סס ( דמע ) וכי רישא לתתאי דכמא דאתא נקובי מנקב׳ וטריפ׳ אבל ק ופא
חיה היינו מקו׳ תליית בטרם׳ והרסב״א כמה לאמי ניןג
דילמ׳בהדי ף ^׳
לתתאידלא עייל אלא בסמפונא רבה תלינן
גמיניקכה הקיבה אמר רב נחקחלב
כתב במקום שהיא תלוי בו \ מסמע סין הלב לנקוב
פלטה לה ואחזוהי איסור׳ לאו מילתא היא מפסא מהתם ונ ק כ
לעשוי כנובע אינו סותם תרגיעי*י נ
דהיינו כפירו
־ וה״ל כנקן׳מהשלב׳
נכרנס ודטרפם דליב ' ופרס״י טרהש'
דהיינו בפירו ראשון וכ כ הרמב ס משא׳כ בבי כבל
ומ׳ש וכעוף
רוכת ׳ אתריתי ען 1כא ן  :ק נה ה  .£ריט כ ^ כ  1,יאסר במעוהו והךא כפ״ח מה״ש וכן עיקר :
נכה׳יב בשר דאין
דליבשומןהלב עשויככובע והלב נחב׳ החלב שעלדופני הערוגה והרמב״םנ פירש קנה הלב הוא
הכל לפי גדלו ולפי קטנו כך כתו׳בת״ה נקב מדק בכבל כן
נו אינו סות אס ניקב הלב והו ' סותמו
דעסויככוב׳לאמהדק :המזרק הגרול היוצא ממנו להאה :ניטל הלב בין ביר ביןמחמת:
וגס הר״ן כ״כ בשמו ששיעור זה אפילו נ׳לפי׳נה׳ב -וטעס
וכת׳הר״ןדכיון
חולי טריפה :
*
כשור הגדול ובעוף הכל לפי גדלו ולפי למסמנרא■ ג!א;
ומשמע לי דלב שניקב ושומן שעל
• והכיהילכתז !ע!דיי'
לא היו לןלוי כשכיהזמיס.
מא 723 *3הכבד טריפה בד״א שלא נשאר ממנו מית קטנו :
גביו סותמו כסר דלא ממעטינן אלא
סי' ח"א דבתחטי׳'
במקום מרה וכזית במקום שהיא חיהשהוא
מפלקטי'
אלא
אח׳במקומו
כל
שלימים
דשרפשא דליכא שהוא עשוי כיוב ' וכן
סלנואין קי($ןו ; נין
־
חא •
במקו׳מרהוכזית; או כרצועה וכו׳סס בעיר׳ירמי׳מתלקט׳ קיפאלביויאי לגר
מסמע כסמ׳ץ׳  :ומ* ש יבינו ואס לא ־ המקום שהו׳תלוי בו אבל אם נשאר ממנו כזית
קכההלג פיל סי׳
במקום
במקום מהו כרצועה מהו׳ בעי' רכי אשייכזית:
י
ססבמסנה .
הגיע הנקב לחלל כשירה
ליל אה נמל' נקני'
מרודדימהותיקו• ופדש״י מתלקט ולא
׳
(דף נו ) כד ' א שניקב מחמ חולי אכל
קטנים נזההקב?
כמקום אחד אלא חצי כזי<כ אן וחצי כזית :כאן •־ מרודד ממקד וגרע :מכרצועה :אס טריפ ' איכשר:
אס ניקב בקוץ או כמחט אפילו מבחוץ טריפה כ״ם הישכ״א כיו״ה  :ומ״ש
וכתבו הרא״ס והרשפ״א והר״ן דכקיטינן לסומיא והרמב״ן כתב בפ*ח מה״ש (ב ) <כ' נ מדברי
לאפי׳מחט שנמצא בחלל הכהמ טריפה כמו שיתבאר לקמן הוא כסימן נ״א :
הרי זה ספק ויראה לי שהיא אסורה עכ״ל ויש לתמוה עליו למה הוצרךלומר הר״ןיררש׳נא כו׳
ואםמחט נמצאנו אע״פ שאינו כיכר בחוץ טריפה לשון ה״ג מחט דמשתכסא
כפי׳הראשי] 1כבר
נליבא אע״ג דלא ניקב טמפה כו׳ז״ל הרשב״א במ״ה והיכא דמסתכחא בליבא שהיא אסויס אטו עך השתא לא ידעינן דספיקא דאורייתא לחומרא ועוד
• נתבאר ל' סי׳צ׳ל:
למה תלה הדבר ביראה לי צאילויהוא דבר שאינו מוסכם אלא־למראה עיניו
לא אימפריש בגמ אבל סרב בעל ההלטת כתב ומחטא דאשתכח בליבא אע״ג
(< ) יבא( 'ה כלל
דלא נקיב טריפה וה״מ כי משתכח בסימפונא דליבא לגואי דלא אית לה ־ ישפוט והלא אין חולק בדבר דססיקא דאוריתא לחומרא ונ״ל דמסוס דמדינא ב״אמזפיןב׳ראגי׳
לן אי הוה במקום מרה דאה ערר כלם
דונפאלמיפק וכי ריסיה לתתאי דכמה דאיתא נקובינקבה וטריססאבל לא בעינן שיסתייר אלא כזית אחד ומשוס דמספקא
כעגלי־ נשריהלן־ה
?ופא לתתאי דלא עאל אלא בסימפונא רבא תלינן ד י למ בהדי דשעלא פלט ' או אי הד במקוס חיותא אמר רב פפא דבעי תח־ייהיו וכיון שכן איכא למימר
טריפה ליסלתיש־
דהני בעיי לא הוו אלא כשפני הזתים הס מתלקטים וכו׳אבל כשזית אחד קייס ,לכתוב הלנ עכיל.־
להואחזוקי באיסורא לאו מילתא היא דנפקא מהתם ונפקא מדוכתא אחריתי
טנ״ל • כך היא הנסחא האמיתית כדברי בה״גוכקצת ספרי רבינו יש טעות־ סלם והאחד מתלקט וכו׳כסירה היא משוס דהוי ספק
ספיקאספקאסיהזית <נ-ל ללקד'חיזעשה.
הוא אותו שהוא קייס־שלם ואת״ל שאינו זה אלא האחר שמא :לראבי' לאייר לאם
הופר וצריך להגיה כמו שכתבתי וביאור דבריו כשנמצאת מסט בפמסון הלב שצריך שיסתייר
יה ' ק'ד כשר לאם
נפנים וראש המחט כלפי פנים אע״פ שאין נראה סוס נקב בלב־שריפה לפי־ מתלקט וכו׳דינו כסלם או שמא אף כשאחד מהזתים סלם והשני־ מתלקט ט
נסין הלפ למקים
סכיון שהיא כפנימי הסמפון שהוא מקום דחוקואע ' יכולה לצאת משם וחודה אייבעיא להו ולכך כתב היה מפוזר׳ מעט' בכאן ומעט בנאן וכו ' הרי״זטתפק•,
אחרמר להא כאן
כלומר עלה בתיקו ויראה לי שהיא אסורה כלומר אפילו אחד מהזתיס סלם הי' הרין ייצה
לצד עסה ודאי ניקבה בכניסתה אכל• אס חודה לצד מעלה קופא ודאי לא יכול
וט וטעמו משוס דאס כן לא הוו שתקן בגמרא^ מלפרוסי'להכשיר! אם לאהי׳
והאחר הוא מפלקט
ליכנס בפנים הסמפון אלא במקום הרח ' מהסמפון וכיון דקופא למפאי לא
מלא ק' ל !נ״כב״י•
דהנך בעיי לאי הוו אלא בשסכי הזתיס מתלקטים־ וכו'
לא
גיקבה בכניסתה וכ״ת כאסרנה משוס שסופה ליככס יותי ולנקוב להכי
סי׳ל״ה ס"( דלא
יבש
ווייסינן דתלינן דילמא כשתשעול תפלוט אומו וכן לא חיישינן דילמא נפקא
כזית במקום מרה וכזית במקום סהיא תיה־וכו^ שם גבי־ריאה־שיבשה׳ אשכחןב! פ׳ יסירכ׳
מהתם ונקבה דוכתא אחריתי דאחזוקי איסורא לא מחזקינן ולפי שיטה זו
מק.צמה כתב הרא״ש בשם בה״גסאס יכש הכבד טריפה משוס דכל אלא בריאה ולכן
יבש כנטול דמי והוא שיבש כולו ולא נשתייר כזית :במקום מיה וכזית ב מקום א ^ כייגא שירכא
איפשרלפיש רישא דמילתא דאע״ג דלית ביה נקב השתא טרפה מפני שסופו
כלב5שיר '; עכ״ל ביי
ומ״ש רבינו דבעינן שיהא
שהיא חיה וכתכוה הרסב״א והר״ן ז״ל; :
לינקב אבל קשה .כעיני לאסור מפני שסוף המחט לנקוב וע״כ אני מפרש ריש
וע״צ סי' <׳" אישו׳
נתפרך בצפורן כן כתב הרשב״אבנטרת -הבית :ופשוט הוא דלא עדיף מריאה
דמילמאכמו שפירשתי כתסלה וסוף הלשון יתפרסכאילו כתוב אבל קופא
מיג ד
דלא מיסרפא ביבשה אא״כ היא נפרכת .בצפורן:
לתתאיאולא עייל אלא בסימפונ׳רבה וה״ע אבל קופא לתתאי אע״ס שנכנס'
מ^ (א)יאין;ל׳
דמאדאתא כנייר'משיי ' כלנריו
הרוקח הכבד שנימוקם טריפה כדאמיינן כמי שאחזו
כתב
בפנימי הסמפון כסירה דליכאלמימר בכניסתה נקובי נקיב וכן אם עדיקהוא
עוד הצבד פיכשה :אלא טריפה מיל
מפומא אי מכבדא .אתי לית לה תקכתא וכתב
גסמפון הגדול כשר ולא חיישינן דילמא נפקי מהתם וכקבא דוכתא אחריתי '
וגרע? מבימוקם
טריפה או קסם כאבן עכ״ל!  -ואיני רואם עיקר' לדברים אלו דההיא דכבד
דאחזוקי איסורא לאו מילתא היאיאך מ״ש דילמא בהדי דשפלא פלט ' לה היינו
הככללשיפ' לרקיב
שנימוקם אם נשסייריכז -ימבמקוס מרה וכזית במקום חיותא ודאי־ כשידם:
גולה
סס יפל לפלוט המחט ולאתכקו׳יותר כמו שכתבתי למעלה וע״כ נראה כפיר
ייאשוןב  :ולענק כמה יהיה עב המחט דמפלגינן ביהבין קופא לגיו או לכד היא ומההיא דמי סאחזואץ ראיה לדילמא מאי דאמר דלית .ליה פקכתא (.נ )נלי״ן ל1
וכן; עהשכתט• תרפ״ל עיא איסר
בראתי ממקום כזית במקום מרה וכזית במקום חיותא היא
גלמוד מדין הכבד ותמהני על הרסב״א שנת׳בספרו הקצי מסע שנמצא ' בלב
םא התליע בילה
לאסור כקשה כאבן איני יודע מנין לוי^ ::
טריפה ולא חילק בין קופא לגיו או למתאי ומאחר שהביא דברי בה״ג בספרו
(לא! נשתייר
סאמךלמה לא פסקכמותו  :ודעסבסידוסי הרסב״א כתוב לשון זה דכה״ג אבל 6םהתליע אפילו במקום מרה ובמקראחיותא ,כשירהדבריתא סס
סמן .במקום יור*
במקן©
( דף מח ) גבי ריאה שנימוקה התליע־ הכבד זה־היה .מעשה ועלו !שית
וסייס ט ומחטא דאשתכח בטרסש׳דליבא ספק טריפוכל ספק טריפ ' לאיסורא
וברגל השלישי• התירוה׳ להם וכתב ׳ ידזתא
בני עסיא שלשה רגלים
ליק״ל למס קרא אומה ספק טריפה דודאי טריפ ' היא ממ״נ אי מהלב יצא
לטרפס הרי׳ ניקב הלב וטריפה ואי מחוץ אתאי מחט שנמצא בחלל הבהמה הר״ן איכא מאן דאער שאף על פי שהתליעה טלה ולא נשתייר בס כזית
דאיכסכשתייר
במקום מרה וכזית במקום שהיא חיה אפילו ה צי כשירה■ י
טריפה היא וני־אה דמ״ה קרילהספק משוהדמחט שנמצא;! בחלל הבהמה
משוס ספק הוא דמטרפי׳לה שמא ציקב אחד מהאיברים הפנימיים ורבי" נראה־ בה כזית פשיטא דכשירה דמי גרע מניטל ולמה לא המירוה להם עד רגל
סלא היה גויס כטרססא דליבא אלאבטרפשא לבד וכ״כ בת׳ה הארוך ויבינו שלישי אלא ודאי ' התליע כולם קאמרי וחושש אני׳ כזה דאיכא למי־מר אפילו
כשנפפייר קו כזית נסתפקי לפי שסוף כולו לינקב 3עד■ כאן לסיני  :והרשב״א
מפרש דבטרפשא דככדא קאמר וכתבו רבינו בסימן שאסר זה  :קנה■ הלב.
ייניכלכ ליאסר כמשהו ומכבר נתבאר בסימן ל״ד  :ניטל הלב וכו׳כמשנת ־ .כתב כת״ם הכבד׳ שסמליע אפילו כמקוםשהיא חיה וכמקוע׳ מרםכסירהוכך
בפרקר־מהלכותסחיטהיבס׳יכבדישהתליע
הסדברי רכמויוכתבהרמב־״ם
"טכתכוהתוספותדכלהיכא דניק' טריפהכ״ש אסכיטלחוץ מטחולוכ״ב
הי ן וגס הר״אש כתב דכל הנך אס ניקבו טריפה ה״ה אס ניטלו בין מעצמןבין בשירם ולטעמים אזיל דס״לסאס :י ניקברסמפונות ׳שבתולהכבד טריפה כמג■
3יד טייפה וכ״כ הרמב״ס בפו מם״ש  :כתוב בהגה׳אסיר״י ובמרדכי ראיתי 1שנתבאר סימן ל״דאבל לדכרי־הסולקים־פליו ו׳שובוזיתסאעילו ׳ניקבו סמסונו־
שבתוך הכבד׳ כשירה הבי נמי אס התלי־פו סמפונותהכבל׳ כשרה:
י|?3י לוו לפני מורינו אבי" ה שהיה סומן הלב דבוק בלב מאד ואדוק הרבה ככת׳י
נדלדל
ג3 £
ה
יממן נסכין השומן מן הלב במקום שהיה דבוק ולא דאה מבחוץ טל הלב שום

סריפה דאפילו מחט שנמצ׳ בחלל הבהמה טריפה כמושיתבא*

שהכבד'

מקום

ד׳גז

כא

הבהמה וקופא לבר כשהיא .כנגד פי הקנה ופ״כאץחוסשץ פמאדרךהופפ
נדלדל לכבד כילו וכו׳סס ( דף ' מו ) כע 15י זריקא מי׳ אמי נדלדלה כבד
(גי ) ואין3הק 6ימ
 7ח־ דגה אמי.כ<ש
נבלע .אלא דרך הקנה נכנס ורחק ובא והילכך כשנמצאת בסיתוכא דכבד5ן
'א״א1ככ׳ ומעורה בסיפשץ מהו א״לדילדול זה איני יודע מהו אי למ״ד במקום מרה הא
דןהווש
ועדיין ל .איצא לחוץ אי קופא לגיוכסיר׳דאין יכולה לנקו' ריךקופ שצה ואנניע
כמקומות
נדלדלה נעקר
ופרש״י
שהיא חיה הא ,איכא
במקום
לפו ן אינא סי למ״ד
ן
•
, ■, ,
,
י
.
•
.גאו נפו
בי ,ופא  .גפו
ה ^ ד 7יע מה*ג הרכה ומעורה; 3טיפשין כאן מעט וכחן מעט והוצהר קיימת הת מיג היי כולה
עגכנסע״ב בדוחק חבל קופא צבר וחודה כלפי פניס חוסשין שמא ניקבה דרך.
קיירינ' שנפלה יגל קיימל כתב הרמב״ס קני הכבד והס
כניסתה כיון שנכנס ' בברוחק כ״כ עד
"פ שלא נמנ' ע  .יו,
אחד
ד,ה! ץ נ<;^' 7כה ׳ן המזרקי׳סבו הדס התבשל אס
ניק רבי' במקום שהיא חיה כשרה ובעוף הבל לפי גדלו ולפי קטנו לא היו ססגיע׳עד הכבדוצפ״ע
; מח״ מהס טריפה בפ״ו מה ' ס  :ויס׳יש
כיר!ביקי־ ום הוא שעלה
או3קב א״אש לא
אלו כשני הזתים שלמים כל אחר במקמו אלא מתלקטים
מידל׳ואת נ גכנש
הק׳יפא 1לק קוסלז ולא נסיר דהא מכשרי׳אפי׳בניסל כולו
כרצועה וא מרודדין אע״פ שיש מהם בענין זה כזית במקום מרה ובחליסת׳בין קופא לבר בין קיפאלגיו
לגאו ג
ומכבר כתבתי בסי׳צ״ד שכן דעת וכזי׳במקום שהי׳חיה סרפח יבש כזיתכמק ופ מרהוכזיו 1במק ום טריפה דאימו׳ איכקובי נקיב בכאןאו
הפוסקי׳לחלו על הרמב״ן כזה 0 :
חוץמסמפון
תב שהיא חיה עד שנפרך בצפורן טרפהדכנטו׳ך־מי ^ אם הת^ יע בכק יעאילוה מכשנמ :ל1
רכי׳ירוחס כשם בה" ג והיה דמביא .ליה
כבדה הזיק לריאה דידה אי חיוורא
כעמרגופנא טריפ ואי סומק׳הדר׳ברי׳
וכשירה וזה הטרפות לא נמצא לסוס
אחד מהגדולים והוא מחודש וגס לא
מנו אותו חכמים כלל ענ״ל • וגם הר״ן
הביא דברי בה״ג וכתב עליהן ואין
מחם
לדברים הללו עיקר בגמ •
שנמצא ככבד בין אס בא לפנינו סלס
או חתוךאס צד העב שלו לצד חלל
הבהמי' לחוץ טריפה ונו בפר א״ט ההוא
מחט דאשתכח בחיתוכא דכבדא אמר

אי־י׳במקוטמרה ונמקו׳ חייתאכשרהי *־ ^ י״ל " " ־ " י סליישתצבץיצנימפצילד' קו־ ^לנו
מקומות שכשרה נרלדל הנכרכילו ממקום שהמו מחובר םש נשיי־יצימוי ־י־1־ו־צנק־וצתצי
ועדיין הוא מחובר בטרפשאשל הכבד בישרה כתב הרמ״בם קגי עכ״ל• וכת׳סנ״ל שזה ג״כ דעתהרי""
הכבר והס המזרקי׳שבו הדס מתבשל אם ניקב א׳מהן טריפ׳ולאוהוא ז״ל מסכים לדבייהס שכ״ככת״ס
נהירא דהא מכשריגןאפי׳בניטל! כולו חוץ מכזית במקום מרה מסט שנמצאת בכבד בין סהו׳שלסבין
וכזית במקום חיותא :מהט שנמצ׳בכבד בין אם באל!פנינו ש^ם שהוא חתוך רואים אס דרךקופ'נכנש
או חתוך אט צד העב שילו לצדחל!ל הבהמה ׳לחוץ טרפהאפי ^ן כשרה נכנס׳!דרך חודה ר״לסחודוסל'

ו י :

1

ולן,

כניסתו ניקב

הצד הרץ שלי כלפי חוץ כשרה שאני תייק י " יי ! ^ 0י! = א יצסיי־יא־־*פ ס־י־נ׳צ עסניםעס
שםדכ א כמחט גסה אכל ברק אין חילוק וטופ כ 3לעניןשהדי ־ימב״ס נ״לילצו לגמיי מסכי־פמז
הוא ראוי לנקוב בצר העב שלו וכתב הדשב א ואין אנו בקיאיןדלדידיה סששא דיין שמא ניקבקנה
איזוגגסה ואיזו דקה הלכך בין בזו בין בזו אסורה וירא׳שאם היא׳ הכבד כמקום שהוא תיצי והולךאבל
דאן־אםי
גסה כגרעינן שי! תמרה שאינה ראויה לנקוב ע״כ :כו .וב בה״גלקני הכבד לא הוה חיישי׳להו
דאי אינקיב טרפש׳דכברא טרפ' ומחטא רמשתכח׳ בטרפש׳פפקניקבו כסרי׳וכמו שנתבאר וצ״לדבהא
טרפה הוא וכל ספק טרפה לאיסור ואם צמצאת בסמפונא רבה נמי פליגי דלהימב״ס אמ״ג דקוסלבר
כשירה
דככר' כשרה בכל עני? נפלה לאור והוריק כבר כנגד מרה כעו ףאס עדין לא נכנסה בקני הכבד
טרפה ובטופות נפלה לאור יתבאר זה לקמן• בלה ואםנמצ ^ן  ..דכיון שהקנה סס רחב קצת לאחייסי׳
שני ככרים בבהמה או בעוף טרפהדכ ליתר ככטו 1,דמי ןהן£׳ יח שניקבה אבל נכנסה בקני הכבדטיפה
ניטל הכברוי״אדלאאמרייכאילו ניטל כילו אלא כאלונים ״* נמ־צ״ ק ^  %־נ־י ינמןי זי זפצ■
לגיפריפהדחיישי' ־מ5ז .ני<ןנ ה<!נ־
המקוישהוא -דכוקשם הלכך םא הם דבוקים ;ככזית

רב אשי חזינן אי קופ לבר כקוני צקיב
ואתאי אי קופא לגיו סימפוצא נקט
ואתאי וה״ע באלימתא א ^ל קטינת׳לא
שנא קופא לגיו ליש קופא לבר נקובי
נקי׳ואתאי ופיש״י אי קופא לגיו אס
ראש העב שהיא נקובה בו נחבא בתוך
הכבמזודה יוצא לתוך חלל הבהמ ודאי
סימפונא נקט ואח״כ נקב חודה את
הסמפון ויצא לככד״וממנו לחוץ ואי
קופא .לבר לחלל הבהמה ופיה לתוך
הכבד ודאי דרך הושט נכנסה תחלה
וניקבה הדקין ויצאת' ונכנס פיה לכבד
באלימת׳מחט עבה סאיג ' יכולה לנקוב
דרך קופ סלה אבל בקטינת׳כגוןמחטין שלט סמכקבי׳בסר אפי דרך קופ שלהן כיון שבמקום ההוא אינו רחב כ״כ כמו בסמפוכא רבה דכבדא וכן אס נמצאת ,
והתוסס הקשו מל פרש״י וכתבו אין לפרש כסהמח מקצתה חוץ לכבד ומקצת '  ,בתוך קני הכבד טרפה ולא מטע קני הכפר אלא מטע׳קנה הכבד  :וסשסע
ב־תוכו אבל כולו בתוך הכבד כסירה בכל ענין דסימפונא נקט ואתא אלא אי לי דבין לסטת רס״י בין לסטת הרמפ״ס אס המחט תחובה בעובי הכבד כיושר
קופא לבר היינו חקופא לצד חוץ ואפי׳כולה כתוך הכבד טריפה מקובי נקיב בין קופא לגיו בין קופא לבר טריפה דודאי דרך ושט נכנסה ונפלה טל דופן
הכבד שאילו נכנסה דרך הסמפין לא היה אפשר להתעקם לגמרי ולימחב
ועייל וקופא לגיו היינו שהקופ 'לצד סמפון הכבד וכ״כהר״אשוהר״ן והמרדכי
בפובי הכבדג  :וכתב הרשכ״א בחידושיו שמדברי הרמב״ן כרא' שהוא מפ
וסמי ג ורבינו ייוחס וכך הס דברי רבי' • ולפי פי׳זה כסהקופא פונה לצד חלל
בחיתוכ׳דכבדא שהיא בסמפונות הדקים סל הכבד ומ״מ עדיין לא ניקב אחד
הבהמ 'קורא אותו לבי לפי שפונה לצאת מהכבד וכשהקופא פונה לצד הקנה
מהסמפונות או הוא בענין שתוכל המחט לצאת לכשר הכיד כלא נקיבת אחד
קורא אותו לגיו לפי שפונה לצד פנימי של ככד והרשב״א בחידושיו כתב לייס '
וכו׳יט חיינו
מהסמפונו׳אבל אס א״א כלא נקיבת א׳מהסמפונות טריפה :
דברי רש״י דכי אמרינן דחייסיכן שמא ניקב אחד מהאיברים היינו דוקא בקוץ
שנוקב 3כי! מבחוץ ונכנס מדוח׳אבל במחט שנכנס בנח ' אין חושסין לכך וכתב בשם הרשב״א ואץ אנו בקיאין אי זו דקה ואי זו גסה וכו׳עד שאיכ׳ראוילכקרה
• סמ״ק דבקטינת׳כככד יש לחלק בין שלימה לסתוכה דבשלימה כסירה משו' בת״ה וכ״כ רבי׳ירוחס בסם הרמב״ן ולמדו כן מדאמרי׳בגמ' דקשייתא דדיקלא
חםא דמסתכח בסימפוכא רבא דככרא
האודאיסימסוכ׳כקטואתאי  :כ.
דלח חייסינן לושט אפי׳בריאה משוס דאחזוקי ריעות' לא מחזקי׳ומיהו בקופא
לבר באלימתי׳בכבדטריפ׳אפי׳בסלס ובריא' שלימה כשירה ואע״ג דבתלמודא
משמע בגמ׳דכשר אפי׳קוסא לכר וכ״כ רבינו ירוחם(נ*ה) (זכ״כהיייו״סנפ"■ )
וכתב הר״ן סימפונא דכבדא סימפון גדול שבכבד והוא סמפון הקנה שמנם
קאמר מסתמא גבי ככד אבל בקסינת׳ל״ש קופא לגיוול״ס קופא לבר מ״מ לאו
בתוכו כשירה דכיון דלא ניקבה מידי אמרי דסימפונא נקט ואתאי וסה״כ אי
אשלימהקאיכי אס אחיתוכא דוקא דהא קאי אההיא עוכדא דמסטא דאסתכח
אישתכס בסמפונא רבא דריאה כשרה והכי איתא בגמ ואסי׳איתא לריאה קמן
בחיתוכא דכבדא ומשמע מתוך דבריו דכי מכשר בכבד סלס היינו בנפיחה •
אינה צריכה בדיקה עכ״ל  :כחוב בה״גדאי אינקיב טרפש דכבדא טריפה
וכת׳עוד דלמי שאונו סומך על שום בדיקה בנפיחה כל מחט הנמצא בריאה או
וא״ת הרי רבי׳כתב בסי׳ל״ט ריאה שנסרכה לאחד מהמקומו׳סאין הנקב פוסל
בכבד לא דייני ליה דין שלימה אלא דין חתוכה עכ״ל  :ואין דעת הפוסקים
 .מסכמת עמו כלל אלא בריאה דוקא הוא דמפלגי׳כיןסלימה לחתוכאכל הכבד בהם כמו לחזה וכו' ולטרפשא ואפשר דהתס בטרסשא דליב א״נ התם בסרפשא
המבדלת בין איברי הנשימה לאיכרי המזון והכא פטרפשא דכבד׳שהיא יותרת
דין החתוך כדין השלם  :וכת׳הרשב״א בתשובותיו סי רנ״ה שנשאל למה חילקו
נין• מחטא דאסתכח ברויתוכא דכבדא לאסתכס בחיתוכא דריאה והשיב הריא׳ הכבד הנקרא איבד״ס וגבי ככד סהוריקה כנגד בני מעיס כתוב בהגה׳אסירי
מכאן יש סמך לדברי הגאונים דמגיייפין כסניקב חצר הכבד דחיישינן שסופו'■
סמוכה לקנס מיד והכבד הוא כשיפולי ולפיכך כשהצד הדק נכנס והוא כלפי
לינטלכלהכבדמדמטרפי׳כסהוריהככד כשיעור כקב משהו דאסרו מחלתו
היגד צריכה לעבור עד למטה עד הכבד ובמקו׳צרוחו& שין אולי דרך כניסתה
נטתה כאן או כאן וניקב א׳עהסמפונו׳שכקובתן במשהו כסימפוני הלב והכבד משוס סופו עכ׳ל ולפי זה אפש׳לומר דאע״ג דניקב הטרפש טריפה שייך שפיר•
לפי שעובר במקום צי ומהלךרב אבל כשהוא נכנס דרך הצד העבה אינו עשוי> למימני טרפס עס מקומות שאין הנקב פוסל בהם לטנין ריאה סנסיכה להה
לנקוב מחמת שהוא עבה ולפיכך אין חושסין לו ואילו מחמת נקיבת הכב ' אין דכיון דאין פיסול הנקב מצד עצמו אלא מסכי שסוף הכבד לינטל כל סנסחה
והעלה הארוכ ליכא למיס ' תו שייטל הכבד ע״י כך • וכת׳סכלרדכי כשם הגאוני'
חשש דכפר בעלמא הוא ואין הנקב פוסל ולפיכך אין חשש כלל ואין הפרש בין
בא לפנינו סלט לבא חתוך ולא בכל מחי׳זי׳עכי׳אממ שהרי מחטין עבי המצויי ./דטרפסא דככדא שניקבה נקב מפולש מצד הכבד טריפ׳אבל אס נסרב בסירכא
ואם נמצאו שני
אצלנו ואסי׳אותס שעסויס לתפור בהם השקי׳הס נוקבין אפי׳בצד הפב׳סלהס בצלע לא היו מטריפי׳וכת׳נמל תממת הרסן בסי׳קס״ג :
כבדים 3כהמ או בעוף טרפה דכל יתר מטול דמי בפ׳א״ט גרסי תכןהת׳כעלרג
,אבל בריאה אין חשש בכל זה לפי שכשהיא נכנס דרך הקנה מיד היא פוגעת
3ר׳* אס ולפיכך אץ חוסשין לו בין קופא לגיו לקופא ל 3ר אלא סחוששץ לריא' ה רגלים או שאין לה אלא ג׳ה״ז בעלת מוס אמר רב הונא ל״ש אלא שחס ויפר
ביד אכל כרגל טרס נמי הדמ״ט כל יתר כנטו׳דמי ופרש״י ל״ש דקתני ה״ז מום
והרמב׳ם כתב
ממש פ ;מא אחר סנככסה דחקה ונקבה את הריאה עכ״ל :
לגבוה הא להדיוט שרי אלא סחיסו זה דכעלת ג׳או יתור זה דבעלת ה׳בידשלזין
בפ״ו מה״ס < ןני הככ' והסהמזרקי ' סבלס הדם מתבשל אס ניקב א׳מהס במשהו
טריפה לפיכך מחט שנמצאת בחיתוך הכבד אם היתה מחט גדולה והיה הקצה .לה אלא .יד,אסת אושיש לה ג׳ידיס כנטול דמי יתר א׳יסס א׳ -והוי כבפלת רגל
אחת וטריפה דהוי ' כסמוטת ירך 3בהמ יוכן הלכ׳דליכ׳מאןדפליג וא״עג דאמרן
החד סלה לפכיס יידוע סניקכ׳כסכמסס ,ואס היה הראש העגול לפני׳אומריס
באוני כריא׳דלי׳הלכת׳כרכא כיתרת הא אוקימנא ההוא דקיימא בדרא דאוני
8־רך סמסינוסלכס ו־מותר׳וכת הרשכ״א בחידושיושכ״ל© הימב״ס מס בקופא
ל3ר וקופא לגיו הפר מישם שערש״י וקופא לגיו היינו שהקופא הוא כנגדקלל דק״ל לרבנן דאויסייהו כהני אבל ביני וביני טריפה ונתבהרא״ס כל זה וסיים
שאס
בה וכ נבה
נמצאו
יי׳יי״ייי־״יג ^
׳*
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5מצאו כ כהדס מייפה שני טתולין כפרי עכ״ל והא דמכסי בשני מפולין היינו
כסדיאפגמרא -גביריאס שניקבה׳ ודוסןסותמת־:ל כתב .ה׳מרדכי מפססהיה
צפי׳דכוקיס זה לזה כסומכייהו ד כיון דקי״ל כל אבר יתר כאילו ניטל אבר
שהמר־נדבקה לצלעות מצד לכבדככינ׳וה־כשירוה■ ■:־.
ניטלה מד אוהסרה שלמד  .כן כ#1
טייפיהיז׳מאם זמ״רא׳י כ׳הדח♦'
!< 3ירו דמי הרי אמרו ניטל הטחול כסיר׳כך כת הרש״בא כת ה לדעת רס״י
טרפה
כמשכתאלוטריפותכתב הי׳אש דכל הכ־ דאסניקבו
גע־־דס ^שד׳שש
<בתהרןשהרמ' 3ן פי׳דבניטל ממקומו המחובר לו ומקומו עמו קאמ׳ ולפיכך
ניטלו בין ,מעצמן בין ביד טריפה וכ״כ .הימ ' כס כפ״רמה״ס וכן כתכו התיספו׳
והר■ן וכתב הי״ן ולפי זה ניטלה סממן׳ הטזר לסד כן דין
במקום 3וקא ד אט מ
נסהיס
,יחרים מסוכרת
מסוכרת במקום
יניי־ ' מרה לסער י
כין בעוף בין בבהמה טריפה ו 6פ4מ.
מאין כאלו ניטל הואובוקא דאטמא ככזית של מקו׳מרה וא ככזית של מקו' חיותא טריפה ואם.
אהדדי תלין נ'
כשרה וא״א הר״אש ז״ל הסכים לסברא הראשונה :י
סיס מינים בעופו׳ שאץ להס מרה כלל כיעג׳דשפגי אהדדי
<זניוו וכן כשהיא סמוכה במקום צומת
למדי׳ממץ על וכ' נ'כ 7י י ונ׳ל
כגון תורי׳ובני יונה ץא
הגידים רואים כפילו ניט צומת הגידי'
שנקל טרפה ואס נרןכה כנגד הכבד והכבוד
שאלנו מינו וכן כתבו הר״אס והרס -׳בא זתהרא״י ב׳ ג״ה
סל שניהם אבל רגל יתר המסוב למטה
סותמו
כשרה
נטלה
ביר
או
חסרה
נאומ׳משונה< א־ כ
בבוק דאטמא ומצומת הגידים
■ ש6בר הי' לו לדזרהדניד
כשירה טרפה אכל יש מיני עופות שאץ להם מרה כמו תורי׳וכני יונה ינ יי* ״יי ^:ס■; 6ת נפיישה
ולפי זה אסהיו לה שני טחולי' הסמוכים
נ  ,אומרז :
זה לזה בסומכייהורואין כאילו ניטל ואץ  !-אוסרן כיץשכלהטץ הוא ךכ ומט אץ ללמוד מהם
־ .1צ־ ניטל ־ולי טיפס3י
(נ ) ואפשר דג^
להכשיר׳מינים אחרים שאץ להם מרה שחלוקץהן במינים ואץ (ז־י־ל-גסולי ליגיר ניזפנני' ססי נניעייג נוהגיןרן
היתר ממקומו ומקימו עמו ויפא׳השני
מיזות־ו כמו7ין וי>־ נאו" •
נקו' בסומכיה וטריפ אבל הרס״בא כת' ללמוד מין משאינו פינו כתוב בה״ג אם ניטל׳ המרה טעמינן
לה וכן חס נביא בשני
איברים
כלל ש״נ סי׳ מ*
במה דכנטולגלחו׳ קאמרינןכלומר ברוכתא אם יש בה טעם' מרה כשרה בידוע שנבלעה
במקומהצבר סריפה־סכל סיתי מסל הואחסו׳ נמרדני מרה
היה כיצד ניטלאחד• מן המעלס צו המיה הניכרינ עמ עלש3
כאילו ניטל הוא לכדו וכ״ת אס כן יתי וכתב ה״רר אליעזר ל׳ר נתן ואי לא טעם בה מררה כשהיא
ככהמ׳פריפה ככדכש׳עכ לואינ !י
ברגל למה היא טריפ משכחת לה כגון יצלנה ואי בלע בנויה יהיב בה טעמא ואם נמצאו שתי׳
טרפהוכיוצצ בהן בין כעוף בין
כתרלכי שלי'1ג 3
שהיה מחובר במקום כוקא דאסמא
דכנטול דמי ואם היא א׳ונראת כב׳נוקבין אותה ואם שופכותזו וכן צס נמצא בהס סתי מירותצושפי לפרש לנרי .דהיימ
בענין שאס תעקור את זה ישמט
כוקא
לזו אחת היא וכשר׳ ואם לאו ב' הם וטרפי גרעיןשנמצא בה אם מעיה טריפה וכן כל כיוצצ בזה ענ״ל; דכי שעכי להלדי־
!ואטמא סלחכירו וכן אס הוא
מחובר
זה״למרה; א׳ומ׳נן
הוא גרו 1,כש  1,תמרה כשרה שאינן יכו 1, 1,נ ק וב_ וכןדאי נכנס וכתב הכלבו שסצבי צץ לו מרה־בככד.
שהוא למרדכי ר״5
•במקום צומת הגידים כענין שאס ינטל
*1
..
(  111ו ***!! *! ן< 1־•(><*  1ווי־* ו ׳*! ׳ * ׳• י >
שנלמד חדנרי
רדך
יחתוך צומת הגידים סל חבירו הא
*
*
הסמפץ ואם הוא דקי•"■* " "■ * ♦ייהי ף ז״י נל קי׳ :
המרדפייהואיתמי־ן
ניטה
והרי״ף רכיכא דלא משתכח שום מיה
יכול ליטלו בלא קלקול אפילו ברגל
נניעה הני* מ3
כשירה ולפי זה נמצאו לה שני החולי׳ סמוכים אפילו כסומכייהו כשירה שהרי
וכן אס נמצצו' שתי מרמת כשירה וכ״ב הרוקח וכ״כ המרדכי בשם הרי״ף וכת׳ מע״ל וע׳לסי׳ליד
בסס ראבי״ה שלולי שקשה לו להכניס ראשו בין הגדולים היה מכתיר באין לה דאע נלהמס ה 1א
יכול ליכגיל אח׳ מהם וישאר חבימקייס אא״כ היה א׳מהס נכנס בסבירובענץ
טריפה
מטי.
םג
שאס ינטל אחד מהם לא יסאר בחבירו כעובי דיני זהב עכ״ל הר״ן ונן לסי זה
מיה וכיש לה שתי מרמת וכתב הר״אס בתשוב' כלל ב׳סימן כ' ח שאין לסמוך
הסמפוני׳שאלינניי
יתי׳סכבד לעולם כשירה דכ& אתה נוטל את היתר אץ פוש׳אותה טריפה מיהו טל דברי המכשירין ניטלה המרה אויש לה שתי מרמת דבין זו ובין זו טריפה
עד דליכאלמיטר^
אף הרב לא אמרה אלא להלכה אכל לא למעשה וז״ל בת'' ה הקצר סני טחולים היא וכן הסכיס־מס״ר ישראל בכתביוסי /ל ' וסימן רע״ו וכן עיקר •
ומ״ש פמ (ם סימפון ולכן
ינמצאו לבהמה שהם יוצאים משני מקומות בין שהאחד יוצא' מן השני לעולם
רבינו י
על שאינו יש להכשיר כאן<(0
אבל יש מיני עופות שאין להם מרס -וכו׳עד ואין י1
ללמוד ממין <
בשיה וכשאתה אומר כל יתר כנטול דמי הרי אמרו ניטל הטחול כשרה רש
כתובבה ' ג אם ניטלה המרה טעמינן לס בדוכתא ובו׳ ננועהשלא נחקמז
מינו כבר נתבאר :
הסמפעותאנלאי
מרכותי שאסרו אס הס מחוכרי׳בראש העב סלו דכל יתר כנטו׳ דמי ואה
ניטל
דברי
בה״ג
כתבום
סר״אס
והרס״כא
וסר״ן
בפרק
אלו
סריסות וגס המרדני

מב מרה

■מקום העב של טחול טרפה ויראה לי שהיא כשרה דלא אמרו כיפטול דמי אלא
כנטול מן המקום אסר נתחבר סס וכשאתה נוטל את היתר עדיין כל עובי
׳עיקר הטחול קייס ואפילו לא נשתייר כעביו אלא
■ כעובי דיני כשרה ויש• לחוש
למעשה לדברי רבותינו ז״ל עכ״ל וכת עוד בהמאו עוף• שנמצא לו־שכי כבדי'
שי אוסרין לפי דכל יתר כנטול דמי שהיתר כחסר ויש מי שאמר שלא אמיר מאד והכשיתיה עכ״ל וכן כתבו הגהות מימון בס״ו מה״ש בשם סמ״קוצתכ׳
כחסר אלא כנטול כלומר עם מקומו שהוא דשמינן בו ולפיכך ' אס הס מחוברים
מהר׳רישראל בכתביו דאפילו לדידן יש לסמוך על ככה •
ומ״ש רגינובשס־
במקום כדת סל מקום חיותו או בכזית שבמקום מיה טריפה ויראהילי שלא ה״ר אליעזר בר נתן כתבו הר״אש סס וגס רכינו ירוחם כתבו וכבי כתבתי
אמרו כנטול טס מקומו אלא כנטול כלומר כאילו תק ניטל מן המקום שהוא• בסמוך סברא זו בסס ראבי״ה •
ואס נמצאו שתים טריפה דכנטול דמ
בו והילכך כל אבריתר שאס ינטל ממקומו עושה אותה־ טריפ' א הורה ואס לאר
כתנאי בסמוך  :ומ״ש ואס היא אתת מראת כשתים נוקב ץ אותה וכו׳ כן
נשירה ולפיכך ימית הכבד לעילם כשרה דכשאתה נוטל את הימר אץ עושה
■
כתבו הר״אס והרס״בא ורביכו ירוחם מראה מדבריהם דלשון בה״ג הוא וכתב
ארחה טריפה ומ״מ לראשונים שומעי׳להחמיר בתל תורי פ־כ״ל וכתב עוד כבי־
הגלבו שהוא נלמד מתרי סניא דיכי סיתבא בסימן מ״ז ול״נ שהוא' נלמד מדין
אמינו סכל מקום שחסר טיפה היתר סייעה שהיתר כנטול דמי לפיכך אס־
תרי בועי דסמיכי אהדדי שנתבאר בסימן ל״ז :
וכתוב
בכתכימהר״ד
סימה יתי־ת רגל טריפה במה ד״א כשהיתה בעלת־ שלש רגלים לפי שכשאנו ישראל סימן רט״ו שאף על פי שהם שתי מרמת גמויות יק שבמקום דיבוקם
יואיס היתר כגמול ממקומו הרי הוא כחסר׳ רגלי' ונמצאו לה ב׳יגליס דבוקים
בכבד כמו מחב אצבע היו כא׳כשיר' אפי׳אי לא שפכי אהדדי ונ״ל שלמד כן י*
הז בוה יש מרבותינו שאמרו סא.ם נדבקו כמקו שאס תחתך הימר עם מקומו
מדין הדקין שיתבא ' בס-י׳מ״ז ונר' מדבריו דה״ה אס מתחילתן הס שתים ובסו׳
עושה אות׳טריע הרי אנו רואי׳כנסולייוסרע ולא ירא׳לי ק פלא אמרו כל היתר
לס מתערכו׳ונעשו ' א׳שהן כשמת :שטעתי שאירע מעש שנמצאו שתי מרו'
משול םע מקומו אלא כנטול דמי ר״להיתר ולפיכך כל שינטל מקומו ועושה
סמוכו׳זולזו וניקבו האח ויצא כל הליח סבה ונשארה השני׳מליאה וניקבה ג©־
אותה טריפה ה״ז טריפה ואס לאו כסירה וראוי לחו׳לדברי רבו׳שאמרו להחעי' השניה רצא ממנ׳כל הליח׳סבה והי ' דעת הכודקין להטריפ משו׳דלא היו שפכי
בסל תור׳עכ״ל וכת הר״ן במשנה אלו כשידו׳ככהמה דמסתברא דנטולה וחסיה
אהדדי נמצא שס פקח א ' וכקב אתת מהן ונפח בה יעלתה -גס השניה בכפיחת
גילי ^מיס דינן סוה וכל מקום סהכטולה טריפה אס חסרה טריס הילכך־חסיה
הראשונה ועוד כסה והטיל מיס בא ' מהן ונתמלאת גס השניה .וננ״י כן נתברר
ככד טריפה כאילו ניטלה אבל הימ״בסכתב בפ״חמה״ש־כליאכרסכאמ׳בף להם דספכי אהדדי ומה שלא נשפכה דרך .חברת כשניקבה בתחלה היה מחמית-
שאט היה חסר טריפה כך אס ניטל טריפה אבל אבר סנאעבו אס ניסל טריפם׳ עובי הליחה וכיון שע״י הרוח והמי׳נתברר דשפכי אהדדי הכשירוהב נכתוב
אינה נאסרת אלא אם נחתך אותו אבר אכל אס נברא ' חסרת אותו אברה״ 1כתשו ' הרש״בא על שתי מרמת ככבד אחת הנה ואח הנה וסימפקאחד סופ'
מומרת שאס לא תאמר קנמצאת החסירה ומטולה אחת וכל אבר סנ׳ברסאם מרה לשתיהן וכשאדם זוקף האחת חוזרת ליחה למקום סהסמפון מחלק מרס
ניטל מותרת ק״ו אס חסר מתחל׳ברייתא ולא נביא סהי ^ מותרר! פב״ל ולס"?
וסופך לשתיהן ועל דרך זה היו השתי מרותשופכותזו לזו־אבל כשהן שוכבות:
גדעת הרע״כס נמצאו לה שני כבדי ' כסירה דאע״ג דכניםל? דמי אין בכף כלום
כדרך
שהן
עומדות
בחיי
הבהמה
אץ
שופכות
זו
לזויוהשי׳דנדדלא
מיקריספכי
דכנטול דמי היינו לומר דכחסר מחחלת ברייתו דמי וחסר הכבד כשירה דלא
אהדדי אלא כדשפכי אהדדי מעצמן כשהן טומדות בכבד בחיי הבהמע״דומיי*
אמרו דטריפה אלא בניטל כולו ככ״ל ויש לדחות דדילמא א׳א׳ליבדאותחסרת
דשפכי אהדדי דאיתמר בתרי סני ' דיכי ושני בנימעיס דמך ודאיכסחחרי־ן
הכבד והרס״כא הביא בת״ה לשון הימ״בס וכתב עליו ולא יראה לי כן׳שסרי  .ומתפרכץ סופכין למקום א׳ומ״מ איפשר להתיר עפוס דכל ססמפץ אח׳שופך
הכבד אחד מהמנויים בניטלי ' וכל עצמינו לא אסמו כסי לרו הצב ד אלא מפני
כמקו׳א ' לפיהן של שתי המיות הר* הן ,כאחת :סאץ אלו אלאייכמיה אחת גדול!
המיה ואס נבראת בלא כבד טריפה שגס היא חסר המרה היא ולא מנו נטולה
והסמפון שופך באמצע ומאמצם' מתרחב והולך ושולי/ס נוטה לכאן חה נוטם
וחתירה אלא ללמדך שאחד ניטל כיד ואחד שחסר מן המולדת טריפה פלא לכאן אך טוב ליזסר בכל כיוצא בזה לחוש למה .שאמינו תחלה • גרעץ סנמצ'
ניתן פתחון פהלבעל הדין לחלוק ולומר דדוקא שחסר מתולרת׳אבל הייה לה
בה אס הוא גדול כסל תמרה כשירה וכוכפ׳א״טוידףטמ ^ ההיאקשית דאחתכס
וניטל כשירה או בהפך עכ״ל • ובפי׳ כל יתר כנטול דמי דברי הרס בס בפ״ו במרה א״ר אשי כי מינן יב יב כהנ׳אמיי ' הא ודאי סימפונא נקט ואתאי אע״ג
מה״ס כפירש״י וכתב רבעו ירוחם שק עיקר :
דלא קא כפקא מירבל הוא דרביל־ליה וה״מ דדיקלא אכל דזיתלדמיבזע בזע
 .39כרה שניקבה טריפה מסנה ר״פ א״ט ( דף מבא וכת׳סרש״בא״למ״ס ופרש״י סימפונא לכבד נקט ועל דרך הקנה נכנסה דאידי־ךהושט נכנסה איכה.
ניקבה המרה ואיפשר לתלות כסכין או־ ביד הטב׳כש ירה׳ ופשוט ראויה לנקוב ולצאת מסס ולחזורוליכנס כאן דרך נקבואף על־ גב דלא יפקא:
יי״ • ד מ* ש ואס ניקבה כנגד הכבד והכבד סותמו כשידה מימראיססבראש _סאינס _
_ ,
_,
_,
יכולה
לצאתררך־
הפימסון
כשרוצץ להוציאה לפי" שהסמפון לחוק
הפרק (דףמנ )ופרש" ישנקובהיבמקוס דיבוקםבככני וחיבור הכבד©ותםאת .מירבלהואדרביל על ידי• נענוע שנענעה הבהמה;בהליכתה .ימיס:-ר3ים
מקב וכת הרש״כא בחידושיו גבי הא דאמ׳אמימי ג קני הוו שמר שנקבהרכב׳
בכנסה תשו מעע מעט,גמה< ס דחוקסאינה יכולה עכשיו לצאת מיבזעבז^
סותמת אס ניק הכבד מגדו טריפ׳וכ״כפמ״גוסה״ת ופשוט הואיסכי אמר ^
/
*.
" כמסט .
\

לא שפכי להדדי
טריפה דהויכמזב'

כתב בסס ראבי״ה פעם אחת בא לידי מעסה שניטלה הטרה ואמרתי לקרוע
הכבד שתי וערב ולטועמו כמו שכתב בה" ג שאס יטעום בלשמו טעם־ מי הריי פרית כןנ״ל :
נבלבכבר וכשיר■ מפני שאמרו חכמי׳כבר כועס ומר זו רק' ב ו טעם וצשטעמיהר
לא הרגישו במרירות כלל ואמרתי סוב לצלותה ע״ג גחלים והיתה מיה עד

הלכות טריפות מג מד

ד*מ

דטריף סמחט טריף נ מי לסל) וכתבו המוס׳וא״כ הוי דלא בהלכתא מביו של טחול טכ״ל  :ומ* ש נחתך כמקום עכיויש מי שמתיר ויראה יל ססז0
כמחט ומאן
ג( )!נאי״ה5׳
כר״י דמכשיר לעיל אבלכרא׳דאפי׳ר״י במחט הול! דתלינן שבא' אסור מספק ג"ז מדברי הרש״בא וכבר נתבאר  :ומ״ש וטחול על עוף עגול
לי'עייז> "יח • דקי״ל הלכמא
אבל קשייתא דזיתא טהס גסים ואינס יכולין לב3ו בריוח דרך כענבה וכו׳ עד שכבר הורה זקן הכל מדברי סרס״בא בת״ה • וסמורהשהוד'
^י7ק ^י ; חד דרך הסמפונות
חיישינן שמא ניקב הושט וחזר ונכנס בכבד וכ״כ הרא״ש והמרדכי להתיר הוא הרמ״בס בפ״י מה״ע וכת עליו בת״ס הארוך דאדרב׳הוה לן למימר
(* ) !פתיהניעל הסימפונות
דבכל מקוס סניק׳ ייטריפה דלית ביס
־־־־־ '
ג״ישלזנרזהנלא והר׳ןכתב ומקשו הכא אפילו דזיתא
הטחול כשר ומיקב יש חילוק בין ראשו הא ,קולשא אבל מה נעשה וכבר סויה זקן
? ן ׳*
דמיכז׳״״׳*
אמרינן י / /׳עז יע*
׳]
׳*״׳*׳•■
י
710 ^3 30
יה׳<* 6מרה ׳•הו׳י׳'
אמאי
לחבירו שהטחול בראשו האחד עב ובראשו עכ״ל וגס הרך כת'שטעמו סל הרמ״כס
0י5ו נסמפונ רב5ן יף״ל לנ! ימ דסנופונ'
משום דכיון דא״א לחלק בו בין סומכי׳
3ין מקט שנתנא נקט ואתאי כיון דלא חזינן נקב כלל
השני דק ניקב כראש הרק כשר׳ ואפי׳נחתך םש כולו כשר ניקב לקולשיה אינו בכלל מה שאמרו כל
,נור׳לחחטםניי?א כדלאמזינן בסמפוכא י״ל דאה״ג ואין בראשו העב טרפ׳בד״א שלא נשארמעוכיו כעובי דינ׳זהב שלא
טריפות סמנו חכמים בבהמה כנגדן
־•ייאה א ׳ג ')א,פי טרפות? משוס דחיישי׳סמא דרךהושט
ניקב אבל אם נשא׳כו כעובי דינר זהב שלם כשר כתבהרש״בא בעוף כיון סא״א להסוותו לבסמובורא!
>5ל5ו צסילו ת׳ל יין הקנה ־ננפה עובי רינר זהב זה לא ידענו שיעורו וירא׳לישהו׳פחו' מחצי עוביו
תזה סן התימה דכיון דמ״מ טוףטחול
צל ק כ׳ ר׳יר!ח םמתוך שעור המרה רך ודק חיישי שמא
נחתך במקום עוביו יש מי שמתיר ויראה לי שהוא אסור מספק יש בו ואע״פ סא״א לסלק בו כעשה הכל
יש*א * לדעת רש׳י לאחר שנכנסה במר נייקב׳אותס ומ״ס
בריא' מודו בקשית' וטחול של עוף עגול כעננה ואינ׳דומה לשל בהמה לפיכך יש מי כסומכיה ויהא טריפה ככל מקום אל6
דת*האומו ״־״' אפי׳רמן דמכשרי
דזיתא במרה דטריפה ומהטעם שהורה שאין הנקב פוסל בו ועליו אנו סומכין שככר הורה זקן שאפס׳' לומר סביון סטרסו׳נקבהטחול
״**״
ן,
מרעי :שנ״גלז
חידוש הוא כיון דבניטל כסירה איןךל
שלא כדברי רש"י שכתב ע"כ • נמצאו שנייטחולין כשר כיון ראפי׳ ניטל כולו כשר:
3מרס ,כני7תישש שכתבנו וזה
הלכך אם נמצאו נ׳ כשרה בו אלא חידושו בלבד עכ״ל :כחוב
 0ד 7 £3 *3ן הכליות כשרה
*רא< 6הת< םעופ גבי קסיתא דזיתא דמאן דטריף במחט
במרדכי ובהגה אשירי מעסה בא לפני
ייי״רזני יהר ״ו טריף נמי בהא מכלל דמאן דמכשר
וכן אם נקבו או חסרו אפילו הגיע החסרון
ראבי״ה שהיה טחול נפוח כקולשין
אם
אבל
כשרה
מאי " יל[ .6ם במחט מכשר בהאי ולא מחוור דהא אכן והנקב דע הלובן כשרה ואם הם מלאי׳ מים זכים
ופי׳כאחדמרז?טרוש' כראשו של תינוק והיה הנפח מלא נדם
לזרזיידידירו *!מי׳זרילרן וחרוחי׳טרמד! להח׳ ^
טרפ׳
מהן
אפי׳זכיםוסרוחי׳טרפה לקת׳אפי׳באחד
לס<זיו ע *,״יגי קל כרבנןדמכשרי במחטובקשיתא הם עכורים או
זכים והיה בפנים כמראה סעוהוצוס
מסקנא דגמ

דטריסה אלא וראי

דק ואיזהו לקוי פיל שנתמסמס הבשר רע שאם יאחוז אדם במקצתו ,לגוררו בסכין ואח״כ בדק בפני'ונמצא
*מפא <ימיןאף היינו טעמא מתוך שפור המרה
מתמסמס ונופ׳והואשיגיע הליקוי ומים העכורין דע הלובן שבת פלס מכל צד סלא -נרקב והכשירהואמר
והרס״בא /כתב דלדע
ניק •
ץיא'לי״י'ף א״כ
כוליא
/
חיישי׳שמא" י
"
• םנמרה :
לנו ראבי״ה סא״ל רא״מ• בשס ר״תדכל_
.
,
,
,
.
,
,
,
,
□ג , * 00ס הי ' ף והימ כס קשית דזימ כיו ו ישני
מקום שאמרו חכמים שהוא טריפ אס כיקב ה האסלא ניק והבשררעסכיגיו
*״< ב׳ •הריר ראשים סדים והיא נכנסת במקו דחוק כיותר חוששין סעא ניקכה דרך כניסת
כפי׳הרמ״בס בפ״ו מה*ס ורבי׳סכת׳אס הוא גדול כשל תמרה כשירם והכא הואיל וגירינו ונמצא שלם מכל צד נרא' להכשיר ושאלתי אח פיו אסהיו
*! צקמעפהשנ״יא ע״כ-וכ״ב
הוא כסל זית טריפה הוא כשיטת התוספ נ והר״אס אבל לפירס רס״י לא בו מיס סרוחים מה הי-ה אומר ואמר סכמו כן היה מפירטכ״ל • וגסהרס״בא
ע** ־יה1זי1ל מזיז ואס
לנתו׳אלא אס היה כמו סל תמרה שאין ראשס חד מותרת ואס הוא כמו של כתב גת״ה בחלק הלקויין שכל אבר סכקיבתו או חסרונו פסול בו כשנממסמס
?* 5לפנ ^ ? ה״ל
"! זית שראשה חד אסורה וכך הס דברי הרמ״בס בפ׳* ומה"ש :וכתבהכלבו בסם ,פסול וכתבו הגהות מימון דלא בקיאינן בשיטור נתמסמס הילכךבכלסהו
#ליי;רז מגרן
נמצאו שני טסוליס כשר כיון דאפי׳ניטל כולו
זמדין עכיל מ״ס בעל העיטור דאפי׳בגרעין זית מסתבר' דדוק׳כי לימ׳למרה קמן אבל אית׳קמן סיסי־ה הפשר רע יש לפסול :
כסר -כ״כ הרמ״בס בפ׳ו מה״שומדסתי׳לה סתומי משמע דאסי׳דכוקיס זה לזס
י;מ/־ ש״ 7יס פיט והיא שלימת׳כסיר כדאערי׳גבי מחט שנמצא׳כריא׳וכן דע׳הר״ס ז״ל :ורכי׳ימ,
בסומבייהוכסירהוכבר :כתכתיכסימןמ' אשכן׳דעתרש״יוהר״אסז״לושלא
וכתבעודלדעתו דמפלגי׳ בין קופא לגין צו
כתב סברא זו לדעת רש*י •
ז״לססילקבכךכמוסנמבארסס א :
כדעתהרמ״בן
כ׳זשצל>?דעינהמ״נם )
קופא לכר י  ( * :לה ) (
ואיסרי! סא שי נ׳
מד ניטלו הכליותכשירה מסנה פרקא״ט (דף נד )  :וט״ש הילכך אס
הטחול כשר משכה פ׳א״ט  :ומ״ש ובניקו׳יש חילוק 3ץ ראשו
ניטל
5
מ
•יזזלק לכוקים
נמצאו ג׳כסרס ז״ל הרי״ף והר״אש שם והיכדמשתבסין תלתכוליאס'
האחד לחברו וכו' סס אמר רב פוירא משמיה דרבא לא שנו
נסייילי' י ^ יי'
אכל ניקב טריפה ואותיבנא טליה מדמנן חתך מן הפובר סבמפיס כשרה דאמריכן כל יתר כנטול דמי ותניא פמי הכי ואת שתי הכליו׳ולא בטלנו
^ימ ^כ,נ ^ אלא טטל
^ ומדפסל רחמנא לגבוה מכלל דלהדיוס שרי  :ומיש
מי״כטק ^השחוצ מותר באכילה כלו׳משוסדחתיכתהטובר נתרת בשחיטת אמו מן הטחול ומן מליא א׳ולא בפלת נ׳
באכילה ודייקי טחול וכליות אסו' הא בהמה גופא שריא ופיקען וכן אס נקבו או חסרו אפילו הגיע החסרון והנקב פד הלובן כשירה ואם הס
נסימכי' י?'ה הכליו׳אסור
דליתני אסורה ואיידי דתנא רישא מותר תנא סיפא נמיאסור מלאים מיס זכים כסירה וכו' עד והוא שיגיע הליקוי ומיס העכורים פדהלובן
!*■ *"אמשי' יי* בדין הוא
ניקלחול ונחתךלסוד -כ״כ במקצת נסחאוכלו׳נקב הוא מכאיב׳ סבה סס אמר רכיס בר פפא משמיה דרב ,לקתה ככוליא א' טריפה אמרי
כאכילהואב״א
אינה חיה אבל נחתך אינו מכאיב׳כ״כ וכשירה ואמרי׳בתר הכי דלי׳ במטרב׳והוא דמטא לקות׳למקוס חריץ ומקו' חריץ סיכא חיורמא -דתותי ממני
לעיללמנעי לאי! יותר ושוב
כרב עוירא אלא כסניקב בסומכיט אבלבקולסיה כשירה ובסומכי׳נמי ופרש״ילמקום חריץ שהגידיס -מעורי' סס והוא -אמצעית הכוליא ובדברי
*הספי׳עיקריאן הלכתא
׳ מפורש יותר סכתב - .ומקום חריץ היכן לובן שתחת המתנים
ל וכמוב־בא״ח מעסה היה בנרבונה בבהמה שלקתה
בכוליאא' שהיה מקצתה כנסך המת והיה מגיע הלקות עד מקום חריץ מיהו
אי׳די׳ימר הרמ ^ 03ו ^ ״! ׳^"^ן׳ אס ניק׳נקב שאינו מפולש אס נשא׳מחתיו כעובי
07ריל*
והב מותר פחו׳תכאן הרי הוא המפולס וטריפה • וכת׳סרס״בא בחידושיו לא הגיע אל הלובן שהוא,מקו חריץ עצמו דהיינו לובן שבתוך הכוליא והסכימו
ימ *< ל7מי אלא דינר
אי הוי כניק' או לא כתב הרב בעל העיטור דאיכא מ״ד מחתך חכמי הפיר והתירו' מסוס דבל היכא דלא מטי ללובן גופיה כשרה עכ״ל •
י* * יפהןא ני,לא ולענין נחתך
כתיא ואיני יודע טעס לדכ׳זה דכיון דאיב מרי ליסני ואיסור׳ ולקותה בכוליא א׳ פרש״י כגון מליא מוגלא ובתר הכי איתא 3גמ' יש כשי
י' נע'מ^נא5כה " כשידה כליסנא
כריא׳ופסול בכוליא ויש פסול בריאה .וכשד ככוליא כשר בריאה ופסולככוליא
*ז!9י ?״ה/אפשר דאוייתא נקטי׳לחומרא ואפי׳כחתך כמי אסור כליסנא קמא והילכך אס נחתך
טריפה היא ואסורה מספק עכ"ל :ול' פ בת״ה וכתבו רבי׳בסמוך  .מוגלא פסול בריא׳וכשר בכילי׳נקב ורש״י אינו גורס יופ׳אבל הריף גורס פוי
*ילהית יומה בסומכי׳ספק
פסול בזה ובזה וכשר בזה וכזה פסול בזה וכזה לקותא כשר בזה; וכזה מיס זכים
•מקנת ו״יילילנ ו וגס הר״ן כתב דכיון דאתינן לאיפלוגי בפסול בין סומכי׳ לקולשי׳לא צריכינן
דציילי ולא אסרו' ולפי גירסא זו מוגלא ולקות׳שני פניני׳הס  :וכתבוהר״אש
י,׳ מ,סי״ כיתר לאיפלוגי בין ניקב לניזמך אלא מתני׳דהתס דמשמע דנחתך כשירה בהולסיה
הכא גניק היינו בסומכיס וכ״כ מדברי הרמ״בס כס״ו מה׳ש שלא והרש״בא והר״ן דלפי זה לקית היינו סמחמ חולי לקה הבס׳ונתמסמ עדשנפש׳
< ^פ 051? ,וכי פסלינן
כבסר שהרופא גוררו ומעמידו טל בשר חי ואע״פי שאס ניטלו הכליות כסייס
ג *'ה כלל נ״ 3הזכיר דין נחתך כלל ומשמע דטריפ'במ״כס מיק׳ורבי׳ירוס׳ כתב שכיון שלא
אלא ניק'ולא כת נחתך נר שהוא פוסק כלישנא בתואין דבריו כראץ גצדרי דע״י המסמס' טריפה וגס בריאה פסול כדאמרי׳ לעיל בריאה דנפלס
•וכשייעשה ון• נ׳ תכ הרי״ף
למימר דהרי״ף כת' דניק טריפה וכ״ס נחתך דאת״ל דמכשה מילחי ודברי הרמ״בס בפ״ח מס^ס כדברי הר״יף וכן דעת הרס״בא בש״הוכן
*** 3י" 0מ״פ דטפי מסתכרא
וכתבו עוד הרא״יש
והכי
בה״ג ובשערים מחתך דעת ספר התרומה וכך הס דברי
וכתו בהגהת אסירי
לא הוה שתיק
ועוד הוסיף בספרים נקרע או נימוס בסומכיה טריפה בקולסיה כסירה דדוקא לקותא הוא דפהולאבל ניקב או נחתך אפי׳עד מקו׳הקריץ לאמיטרפא
תןהסןנרי׳נ 3אסור
7צא<
בשינוי מראה ונשתיי׳במראה כעובי דינר זהב כשרה  :ועל מ״ש כה כי יותר מזיק לה כאב הלקותא מכאב החתך והנקב והכי אמרי׳ -לפיל והוו
ימר ? ״:ל ליי ואס לקתה
כולו כשר כת׳מהר״י ן'חבי' ז״ל מדקדוק לשון אפילו נראה מחו ככולייתא וקטלו וקאמר דלא הויא טריפה ולא דקדק אס הגיע המכס
לנייי ^ י׳ל״ק רבי׳ואפי׳נתתךשס
ולא מפליג בץ
למקום חריץ וכן אמריכן בשמעתין מקב כשר
כסס הרש״בא נחתך
מנחתךוכסמוך
 00נש׳״ ?י ישי לכאורה ליותר ראוי להכשיר
♦נן יושמע נמש! ׳
טביו יש מי שמתיר .וגס בת״ה כת' ניק' בראשו הדק .כשירה ואץ צ״ל למקוס חריץ ובין לא הגיע עד כאן לשונו • וגס הרמ״בס כתב בפרק הנזכי
הרש׳ ./א דלעיל במקום
שס אלמא דטעי עדיף נחתך מכק׳לכן נ״ל שהמשך לשון אפי' קאי טל שאס ניקבה הכוליא כשירה ולא חילק • וכתב הרש״בא בתשובה טלכוליא
ויהיו׳ן •
ימיין  .אס נחתך
ר״ל לא מיבעיא .לא נחתך אלא קצתו אלא אפי׳נחפך כולו כשרעכ״ל ; שנמצאת מליאה מים שמראירן רע אבל לא היועביס ופכוריס אלא מראיהן
בולו
נר בעיני דבנחתך כולו הוא דאיכא לפלוגי כינו לנק׳ לליסנא בתרא כרכומי כמראה הדבש זה לא שמעתי דאיפקר סכל מראיו כרכומי נראס
ואין זה
נחתך קצתו היינו נקל • ומ״ש רבי׳ואפי׳נחתך היינו משוס דלפוס מאי סמיחוי בשר הכוליא הוא שנתערב בהס וזהו שקראו עכורים דמיםטכורים
דאילו
דהלכתא,כלישנא קמא מסתברא דטפי שייך למיסר כנחתך ממיקב היינו כשנתערכה עפרורית המיס כרס כמעין נרפש וכאן אס לא סנתטרג
דס׳ל
נמי דאיהו לא הוה גרים אלא לישנ׳קמא בלחוד כמו לנוסחי דידן דל^ ת בו מיחוי סכוליא לא נפכמ ומיס זכים היינו ליחה לבנה ומיס -ואף מל פי סיס
ואפשר
 :ומ״שי רבי׳בשס הרש״בא טובי דינר והב זה לא ידענו לדון כדבר להקל בשל תורה הלך לחומרא וראוי לחוש ולאסור טדכאן
נהולישנאגתרא
ומדבריהגהות אשייי שאכתוב .בסמוך טל כוליא של אילשלא
שיעורו וירא' לי ס הוא פחות מחצי עביוכת״ה הקצר וז״ל בארוך עובי דינר והב לשונו •
כמה והולכים בו לחומרא ומ"מ יש לנו לומר דכל סניק עד .מחציתו סיה לה כשר כלום והכשירו נראה שאין לפסול מסוס מיחוי הכוליא • ועיי
לא נתבאר
מדהכסיי בהיה בה דס מדלא השיב דם בהדי פרומים ועכורים,משפע דמי•
בשירה ד?א נשתייר קאמי ועוד דסתמא דמלתא עובי דינר זהב אינו כעמצי'
וכים
גני ריאה דג
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.נ)1ל 5ורק5ו לישה לננס ר)ל )5בלש^ יגס עגוריס ממש מיקיומיס זני' ת5ויזה זדקרוין5וענ״לוהשתי) מסשכמני נשמו ילוקגיןות 150 6פעייד 6ףעל גב■ בדגיס *נ׳ל
לו6
?שיהיו א  :וכתב בהגהת אשי״רי נר לפרש״י ה״ה ע״יעכתקרב דינו דכסבבתרהנידקשייליהאסבן ׳אמאי לא -מותיב ירי לובן הכשר בר.6 ,,ה ויפסו-ל 7 .טעמא77םכיא
בכיליא אין זה כדסיילהוכיא ממסי דפסק ברישא דלובן בכו^י }$הןו
כמ׳ש גאי׳הסאין
נמוגלא ולס מיטרסא עד דמטי לקותא במקום קרין ובשערים די״ס בן חפנ
,
ו,
*
■ ,י
!/
י־ י ז* לתזת קואיל
גתכ לקפה בכוליא אח בלא מוגלא ולא הגיע למקו׳חרין כשרה משמע אבל אבל מ? שנתב ואס היא ירוקה כשירה איני יודע מני לוס ^יי סתס וכתב כלי־זל(צ׳7סאמנלאי-ה
נמןג לא אפי׳לא הגי׳למקו חרין טריפה
שינוי מראה הוי לקו׳ ולא הזכידימקה• לכולכן יש
צהתמיר
מדאמרי׳ לעיל יפלח כליותי מי קא חיי כוליא שהקמיג' טרופה וכמה תקטין והטרף בבהמה דקה עד לעדן כולי׳אלא לענין ריאהב :כחב כ 7נדי ההז״גא
עכ״לוגס זה כתוב במרדכיומסיי׳כה
כפול ופול בבליל טרפ׳יתר מכאן כשרה ובנס עד כענבה בינונית הרוקח כוליא שהאדימה כולה
אךנתפ׳' :
ובמים זכים ראיתי  -בתשובה
שבאת
מקצת׳יזין
נס
לימה
וליז
דבי יע נשיי' ־•א ־יי* ־־*
ורוקא כשהקטינה מחמת חולי אבל אם קטנה בתולדתה כשרה
לפני רבותינו שכמגנצא והתירו אפי' ומראיתה מוכחת עליה כתב בעלהעיטו׳מפרבו־א דלובן בכולי' עד כ ל ובכלל דברי כעל העיטור היא דס״לליל* קה לל>*
שכת שהכוליא נוטה לאדמומית •:
סיסי מראהה<6
הגיעו למקו׳סרין ״
והת״עב ..אבי״ה עכ״ל לקות׳ הוא וכל שינוי מראה פוסל בה ואב היא ' ירוקח כשרה
כתבהרש״בא יש מגדוליהמודים !
אנדטהלאלמיימ'
ומדברי הרס כם בפ ״ ^ י
כתב הרשכ״א יש מגדולי המורים שהורו שאין טרפיות בכוליא
שמיה ש5וי 1טייסות כניל '5׳ םלע ח> מר;  00״״*
שיש
לדון
ולאסור
ככר
הורה
זקן
ע
"
כ
:
וכו בת ה וסמורה הזה הוא הרמ״בס׳דה״ה ליק . ,מלו־
מה ^  760רן
ליה דלא חמיר מוגל ,מלקת׳וכתמייהו
האםא שהולד בונת בה כשרה ניטלה שכתב בפיר מה״ס טריפות סבכוליא לקמן .נתנ העזר
שלפוחית שמימי הרגלים נקוין לתוכה ושבטחול לא מנו אותם בבהמה כדי סי*ן כי לכ אנר
נעינ׳שיגיע למקום חריץ דמים עכורי'
היינו מוגלא וכת והוא שיגיע
הליקוי
טרפהלרבינו
חננאל
וה״ר
אליעזר
ב״ר
נתן
שיהיה
מכשיר
ולזה
כנגדן
בעוף
הסכים
ולפיכך לא נתנו שנקגמךפהבה■
אדוני
אבי
הר״אשז״ל
:
ומיס בעמדי' על הלובן שבה
וכן
דעת
לכוליא שהקטינה שיעור בעוף וכתוב ניק,ג טליפה* *
הוש״כא כת״ה שאין שוס דבר פוסל  01 ? ^ 1^ 3הרקק טריפ׳ ואפילו ליחה שבהן סותמתו אינה לאגור שכן הסכיס מהר״י מולן .ופיר ניטל התעייפה
גמליא אלא א"כ הגיע למקום חריץ:
סתימה)ואפילו היא דבוקה בדן הרב' ער שאין שהטעם לפי שכוליות העוף הס סגורי׳ אתנ׳נהניז׳פץ־ י
ו
ולעניו הלכה כיון שאין דברי הרט״בס יכולין להוציאה אלא ע׳יי הרחק ואם חלב טי ור סותמחן כשרה בעצם ואין מגיעים שם בכי מע יס ואיי! 7רא סי' פ״ח
י _
> < 1
 /ונא והכתנןנש^
עכוארי? /הדיא כקי ״^ד?1י .הרס בא שכל חלב טהור סותם טמא אינו סות׳חוץ מקת שעל הלב וחלב שוס ט י פות ני הג בהס ילק אי? ל! :חמי א׳ ,ניקהעריה©
יכי שעל הכרכשתא שאליע שהן טהורין אינן סותמין וחלב היה בו יותר מאילו ניטל ונחתך
:כתיב
י<1תן ,נשרנימ׳ין
י נמו שכתרגי ;
בא״ח ומטעם זה התי׳ה״ר סמו' תמ.גול' טריפה נימוק
ןשס ^ פ * * כיקהוריז׳מד שכנגדו טמא בבהמה אינו סותם יצאו הרקק לחוץ והיפך בהן שלקתה כוליא סלה
סהיתה נהוחה הוצל
נמעי׳עריפי^
ככ! ית
מרכ וכדת13מקוס'שהיא והחזירן טרפה אפילו הן
כתב שלמים אבל אם החזירן ולא היפך בהן כביצת תרנגולת ושקוד? כדיןת׳ והת,ירזאסיעפימץחו■
כשרה
כשרה :
הרשבא
(] יהשית53
}ר
3
סי
׳
נ
״
3
.
כתב
3
הגמ
׳
:
כתב
הרשב
א
אפייני
מס כני חבורתו :
(נ ) יגן"זז■
אסיריכשס כה״ג שאס היה דם בכוליא
מדי ביסלה האס שהולד מונס כה נש־נריט7
חהרא״י
פשירה דהא לא חשי׳הכי דם בהדי
סרותיס
ועכורי׳וכוליא
של
איל
כמצ׳כססירא
כשירה
ניטלה
סלפוח־ת
סמימי
הרגלים
נקוין
לתוכה
טריפה וכו' בפרק אלו ו3אס!ר והפיל
ולא היה לה בסר כלום אלא
הית׳מליאה
מיס
צלולי
'
רק
שבמקו׳הלובן
היה
שלם
טריסות (רף ;צ ) תק רניניילההאיס כסירה יבגמ יא תנא היא ה^ ס הי א ערפתת פריק1לאסור ^
והצשיר וכטליא סל פיה הית שלפוחי׳וניכית מקום חריץ והכשירוה רבותינו היא שלפוחית וכת ה־א׳חסל סת
ז 03יהי אה^ ס חהילי מינח בו וחלקי הוא" נמרידורא
שבממצא ואס היתה מכה על הכוליא מגבה מחתכין הכוליא לשנים אס אין בשמות לפי י מקומות אכל אם ניטלה הסלפוסית שמי רגלים נקויס בתוכה נהנה׳ סיס! פי ת
מכה מבפנים כשירה ענ״ל  :כתב המקש נמצאת אבן בכוליא כסירה כי מסס
פסק בשערים דטריפ׳וכץ פסק ר' ח וזקני ראב״ן כתבו דכסירה לסי סלא מצען בשסא״י׳ י
יורדת לגיד הפרוה ח״ל15״ס מפסה היה בפיר מונפי״סליר שנמצאת
כוליא
טרפות
זה
בתלמוד
ואין
להוסיף על הטריפות ומקום חיבור 5סל פן חימ ^ (נ )אמנסנשץי
מליאה אבנים•קטנים מבית ומחוץ והס לבני׳ובמקום חריץ היה בריא
והאבנים
כין
דבק
הירד אצל החלוחלתומתמצין לתוכה מי המשקים פסולת הגוף ואף ,ד ^,ר *" ^יי
עד מקום סרין והכשירוה מסוס דגרסינן במקום חריץ וסיר כמקום חרוץ דוקא אס ניטלהדג השתן מתמצין למקומן ואין להם כס לחזור לגוף אלא יוצאים האדון נתמנ״כ
ולא אמיינן עד מקום חריץ עכ״ל ז
כוליאשהקטיג׳טריפס וכמה תקטין לחוץ כמו חל־חלת שניקבה וירכי' מעמידים אותה וצן שמעתי שיש בני אדם נשם אי! לאסור
ותטרף וכו׳בפ׳א״ט כוליא • שהקטינה בדקה עד פסול בגסה עד כענב' בינונית שמי רגלים שלהם יוצאים תמיד ואומרים הרופאיםשהשל פוח י׳ש 1,הס כיק3ה יק ראייני בא"-
וכת הר״ן כתו׳בה״ג ונפול ובעינכ׳כשר פחות מכאן טריפה והוא תי?נ' דכגמר׳ או ניטלה והמיס המתמצין מן הגוף יוצאים מיד בהגיעה למקוםהשלפורזיי מ
נ37
ריהט• •
אמיינן סכל שיעורי חכמים להחמיר כלו׳דכי הוי חומרא עד ועד בכלל אמרי' ואותם כני אדם חיו כמה שנים עכ״ל והגהות מימון כתבו בפ״שמה״שבסס
ליה וכי הוי סומר כי אמרינן עד ולא עד בכלל אמרינן ליה בכל דהוי מדאורית' התוס מיקב כיס השתן טריפהב וכן כת׳המקח וכת עוד הרוקח שאס נימוק
?ילכךהכאאית לן למיזללסומרא ולדון בטריס׳כפול וכענבא וכ״כ סרש״נא האס טריפה ואיני יודע מנין לו דסברא היא דלאחמיר נימוק מניטל  :ודע
בשס הימי בןז״ל :
כתב מהר״י ן׳סכי׳ז״ל פעכבא בינונית שמעתי אומרי׳כי
דבגמיא על ממני׳דאלו כשרות בעוף (דף צו ) תניא רבי׳סמאי וי צדוק הורו
מולייתבהמהגסה עשויס חתיכות חתיכות נפרדות קצת זו מזו ואחת מהן בטרפש׳כר בזפק ואיבעיא לן הורו בטרפח' לאיסורא וכר בזפק להיתירא או
נקראת ענבא חממי כי ראיתי בפירוש חולין לתלמידי ה״ר יונה פירוש ענבא דילמא הורו בטרפחת להיתירא כר בזפק כך היא גירסת רש״י וכתבו התוספו'
עיגון בלע״ז והס מגולים קצת וארוכים ודומים לצורת כוליא ולפיבו ראיתי שהיא גר״ס ופסק בטרפחת לסומרא כיוןדסלקא הכא בתיקו ותמהו עליו דהא
מנא׳סענבא היתה גדולה בזמנם יותר מפול שאין זה כן עתה ויש קצת לראיה בסנהדרין חסי׳לר׳טרפון דהורה בה לאיסור טועה בדבר מסנה ור טרפון נמי
לפירוש זה מה שכת' בדין הטחול וטחול של עוף עגול כעכבא עכ״ל  :וס״ט
סזרכוושמא ר״ס בעוףקאמר שחיותו מועט דכשהורו ר׳סימאיור צדוק
מינו ודוקא כשהיקטינה מחמת חולי אכל אס קטנה במולדתה כשירה כן בתבו
בעוף הורו דהא אמתניתין דכשרות כעוף קיימינן ומיהו כתבו דנראה לסם
הרס״גא והרא״ש ונ״כ הר״ן בשם הראב״ד וכן משמע מדברי רס״י וכת' הכלבי
כגירסת הספרים דלא מספקא להובטרפסת דפשיטאלהו להיתיראהויו
דלפי דפמהרא״בדהוצרמו לבאר ניטלו הכליות דכסירה ר״ל שנבראת
כך
אלא בזפק הוא דמיבעיא להו וכן דטת סר״אש והרס״כאוהר״ן הילכך אפילו
עסית הכליות שאס ניטלה ע״י חולי כיון שהקטינה לפחו׳מכסיעורכבר
נאסרה
בשל
עוף
נמי
כשרה
וצן
נראה
שהוא דעת הרי״יף שלא כתב הוראה דר פימאי
ואיך תחוור להכשרה כשגמרו לצלו' ולהמק ולפי זה צריך לבדוק מקומן ולבדוק
אלא מתני׳דניטל האס כשירה וכן הוא דעת הרס׳בס נ ז״ל:
אס הכי׳שלסס מלא חלב ואין שס כי אס החוטים בלבד אז ניכר שזה פסלת  10ני נןמ הדקץ טריפה ואפילו ליחה שבהן סותמתן וכו בפ' אלו טריפות
*ייימה ונשירה ואס נמצא סס חלל ומקום ריק ניכר שהיו לה כליות אלא
( דף כ ׳) תניא רס״בג אומר בני מעיס שניקבו וליחה סותמתץ
גלמוחווסריססעכ״ל :ומיש רבינו ומראיתה מוכח עליה אלו דבריהרש״בא כסירה ופירשו כגמרא דליחה סותממן היינו שירקא דמעייא שרחוקה בהס
ית׳ה והוא מבואר בדברי הר״ן .שכתב והיכא ידעינן אי הוי מחמת חולי או לא
מבפנים ומוציאים אותה מהם כדוחק ופירש רבעו ירוחם ליחה הגלד,העשוי
ניקינןשכקרו׳ סלה כווץ בידו • מחמת קולי הוא ואם אינו כווץ אלא שהוא
כצמר
מבפנים
וגוררים
בחוזק
מהם
ואסיקנא
דלית
הלכתא
פיוותיה  :וס׳יען
עשוי כמד כוליא מוכחת מילתא שתסלת ברייתה היתה כך וכשירה עכ״ל:
ואס חלב טהור סותמתן כשירה שם ( דף מט ) אמר רב חלב טהור סותם טמא-
כתיב בהגהות אשירי אס היו שלשה כוליות או יותר והקטינו היתירו׳ונשארו אינו סותם ופרש״י חלב טהור כגון דקין שניקבו וחלב הככתא סותם את הנק3
סתיס כהלכתן שלא הקטינו כשירה עכ״ל ודבר פשוט הוא :
כתב כעל כשרה דסלב טהור אדוק הוא מאד והוי סתימה מעלייתא ואט) /ג דרבססת
העיטור מסתכרא דלוק כ -כולי׳לקותא הוא וכל שינוי מראה פוסל בה ואס היא פליג התם ואמר דחלב טמא סותם הא משמע התס בגמרא רלא קי״ל כוותיה
ייוקהכסרהז״ל בעל העיטור אצל דין הכליות כל סיכוי מראה הוי לקו' ולא וכתב הרמ״כס בפ״ו מה״ס דבשר נמי סותם הנקב ולפי זס חלב מקט לא לממנו־
גמריק מריאה שאין מראיתן שוה שהייאה מושב ללובן וסכוליא לאדמומית כשי אלא לחלק בין חלב טהור לטמא וכן משמע ודאי מדאמרי הדרא דכנתא
ואס נמצאיצוליא בלוק טריפה אבל ריאה מדלא חשיב לה גבי כשירה כגון חד לחבריה כשירה וסימפון דריאה שניקב שלא נתקוס פיצר ל כפירה  .ומ׳ז £
י ירוקה ואדומה וססורה איכא למי^ר האי דלא חשכה בהדייהו משוס דלא חון מקרו׳שעל הלב וחלב שעל הכרכסתאשאע'׳ פ שהם טהורים אינם סותנליס
*צטר יך וירוקה איצטריך ככרתי כשרהלמוריקא אולכישותא אולביפתא
סס אמר רב נחמן חלב העשוי כנובע אינוסותם היכא אמיי לס חיטי
*ייפה אדומה אצטריך לאסמועיק ככבדא כשירה צבישרא טריפה שחורה דכרכשפא ואמרי לה טרפשא דליבא ופיס״י חיטי דכיבשא חלה שפל חלרחלא
"יצטריךלאשמו׳ככוסל׳כפייה כדיו טריס׳ אכל לובן לא איצטריך וכשירה טכ״ל המוציאה רעי סקוריץגיכח״יי עשוי קרטיס יזמזיס כעיןחטיס ואס ניקכה ואותו
ואחר כך הביא הא דאיתמר בגמרא כל הפסול בריאה בשר ככוליאימתקיף לה סלב סותמה לא ממי וטריפה וקרטין עגולים הס כמו כובע טרפשא דליבא
י 3תצחומא וכללא הוא והיי מוגלא דכשי בריאה
ופסול בכוליא וכתב על זה שומן הלב עשוי כנובע והלב נחבא בו אינו סותם אס ניקב הלב או הריאה
?'־ 1יאליאמאילא אותיכמלקותא
ולמאידפסקינןנמילעיל מלובן כוליא בסמוך לו והוא סותמו והיינו טעמא דריאה הסרוכה בשומן סלב דאף על ג3
ל $היתיב ויורי
לוקדכשר
בריאה
ופסול
בבוליא
וצריכה
י
עיונא
דהיינו
יב
יתא
ואצלו
3
דל
ולמטה
מחיתונא
דאוני
הוא טריפה וכ׳' נהד״ן כ
והמופעוע

1

מו ם,ז

ד״מ

האמת שביל הד׳ אצבעות שהוא פירוש כדי תפיסה ניקב כמשהו כשר גיגן3
(א ) כמג כאישור וסתוספ׳ כתבו דלא אמרינן סלב טהור סותם אלא בכגון דקין שניקבו וסומן
בו מאד אבל אבר שניקב אין שומן של אבר ברוב ־רחבו טריפה ור״ל דע שינטל הרוב כמקוס הנקרא תפיסה שהוא ארבע
*,ה < הארן׳נלצנ״נ סותמן שהוא קלב שלהס ואדוק
אצבעות וכן כתב סער אדם עד כחן לשונו :כתב בתרומ׳הרסןדסירכא היוצאת
' 7ק נ 7נשנקינת' אקר סותמו שהרי אינו אדוק בו כ" כ וכ׳כ כספי התממ וכן הסכיס הרש״בא
מהדקקונסרכה לדופן יזו למקום אחר ובדקו המעי׳מבפניס ולא מצאוסוס
ג7נ ׳פיש נ ;,זמנ׳׳ וכן כתבו הר אס והמרדכיח ומיהו מדברי הרמ בס בפ ו מה ש מישמ שהוא
ריעותא הדבר נוטה לאיסור והוא הדץ
ום* ש רבי׳וקלב חיה
לנקמת! ולתסמנו מפרש כפר ס
אמי קחגם כתו
מעיה אס • סירכא נמשכה מאברסכקובתו
אינוסותסשס אפי׳לא יצאו ונמצאו ' מהופכין טריפה רכל שנהפכו כני
סכנגדו טמא בבהמה
דאין
כתוב
קייס
באורחת
אבל
במשהו
כשרה
לחברו
אחר
דכנתאשניפב
הררא
לחיות
אינה יכולה
כשרה במשהו אבל באורחת חייס כתובדאין
שהשיב אינה
שהשיב
יכתבו התום׳
בעיאדאיפסיטא יכתבו
בעיאדאיפסיטא
יכולה לחיות הררא דכנתא שניקב אחר לחברך
התום׳
לך בטריפות אלא מה סמנו חכמים
מנין עליו ואצ״ל אס ניקכלכנתא שהכנתא חלב
דע סתיס
רמן
הוא וסותם חולחלת והוא מעי האחרון שהוא שיה־ ב ),אעי ק ום אשכחן בועא וסירכא אלא בריאה
שי״ר שנריולהי<) ^יבע י ^ לז  1 /ח ?חיה סככגדו
המעיי׳במהב ני י :
והרעי יוצ׳ ממנו אם ניקב במשהו טרפה כמו שאר
התיצוק בבהמה טמא6בל כחל בטהו י דעוף
ידעתי מ-ה יא
מז הדקין סל הבהמה שיוצא מק
העחעל״ " 1״
נין נקמות
שהוא
'
במקו
"״ " * דםיתס הברים אמורים שניקב לחלל הבטן אבל אם ניקב
מעי קטן כענף היוצא
ננגמ
מצימ
"
של
לשאר נקג ,׳7כ 0.1דמהדקספיר וכ כ הרס בא והראש
להיות והמרדני ז״ל וכ״כ רבי׳ירוחס כל שומן דבוק כין הירכים כשר ואפי׳ניטל כל מקום הו±וק כין הירכים מן הכד וכו ' עד ובעוף כיוצא כזה כסר
נריכי!
הרש״כא כשר רה שישאר ממנו כמלא ד׳אצבעו׳בשור הגדול
ובדמה לפי בפר א״טידף נח וסם מד סוף הסימן).
,
״פ׳ל״יסא יניקב העוף סותםב :
_
■־■ - ■— -
״
כתב- .
"
לחליל אםישציתלל
אמתניתקדאלו כשרו בעוף העידנתן
סמוך שיעו׳זה הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו ואם כאותן ד׳אצכעו'
דהז׳כעותפול׳כסו ! שאל על נקב שנמצא בדקץ
שינטל כרסילאריס ם1טבחייא דצפורי לפני ר׳
דאפי׳במשהו טריפה והרב ר׳ יונה הכשיר ער
חללו נימב י״א
יב והולךבשיפוע ומתחיל מצד
.
צקיף ועיע!
<ז[
6יושמע3
הרוב של הד׳אצכעות ולזה הפכים אדוני אכיז׳יל :
עלסניכנימעיס היוצאים מן הבהמה
שרישיקן׳ד<ר$׳ןלןוהולך ושופע בעביו כלפי מטהויוצא
והרצ*
כאחד שהיא טריפה וכנגדן במוף
טייפוע• לקוץ והשיפוע כסו אצבע ונרא׳מפנינו
של הבהמה שיוצאין מהן מעי קטן
! י היוצ׳מז הבד אם ברא׳ הפכהכמקו׳שהדהיז כשירה בד״א סיוצאין בשני מקומות
יו י היוצימן הבד אם ברא־ הקבהכמקוישהדקין
שנברא כן כשעת יציית הבהט ואומדי׳
אבל יוצאין כמקום אחד ונלין עד
המעי
זה
שיתחיל
קודם
אצבע
כרוחב
שלם
יש
משם
יוצאין
ק;דקנן שטקנ קצת אנשים שכן דרכן סל רובבהמות
פליגיבהרכאמי ורב
כאצבע כשרה
[
11
ברוח׳אצכע
יש
הרקין
שאר
עם
שנתחבר
למט׳לאחר
וגם
ליפרר
יחס
" : £וטסיכ ס?י ,טרסה יאין
אמר.
דהדרי ערבי וחד חמר
י"" ׳ס,
קסיחרקמהוח דהדרי
חסי חד אמ הוא
, 1
״ז7
 _1_.ל 2י <
״״׳ _
חוםסיןשלך1רוב ״; .
_ יע״״ .
ש
(  0חל הארס האנסים שאמרו שכן דרכן
למאן
יצאו שלם כשרה ואם לאו שאין כאצבע שלם למעלה ולמט טריפהאף על גב דלא הדרי ערבי בסלמ
נצל סי׳ נ״ה מעשה בהמות שאין בדבריהם ממש :
והחזירן טריפה ויש אומרים שאינו כשר אלא אם כן יהא באורך הפיצול פחותדאמר הוא דהדרי ערכי היינומ־תני
^ ל.פני יתני״ה הדקין לחח והיפך בהם
שלימים כו שם במשנה ( דף נו) מרוחב אצבע וראשון עיקר ובעוף כיוצא כזה כשר מעי היוצאעד כאצבע אלא למ״ד אע״ג דלאהדרי
מ(  5אי מע,הםה,י אפיםן

"? ?3יף
& ?יי
ר״יד
לנקינת ,
ך^ג1

טהור

שחכרו

כענף

 ?22ר! ד  0ק

עולר
נין עי
"! נקי׳ נין
■

דאלו
דסנו

כשירות
כשירות

לנח׳ושאלאסהצכה לחק ולא

ניקבו

כעוף
כעוף

יצאובנ
בני
יצפו

מעיה

מבית

הכוסות

להמסס

•מסמנאיי׳פאיו
כי (ליןלהי'[יןהלראח !
עריפ׳יטחדפלל ^
רחי א -לרן ה״! ״
^י15
^
לאש״כשי
ניקקעכ״לונס ^
שםונא<* ה!!׳ל
איי נם גתשי נגי

פחזנ׳נדופןבללזי׳
עביל !נל ^שלא
ימייי ^ ןאייף
^ ^
ש״הני׳ להטר.־ן>

נמחע כייש״ל ינאן

"
^

.מכ ^י
 5כמנ^ג1־
תנ ! נ נאו״ה כע

ובגמר א״ר שמואל כר

נס'

מעיםאי!

יוחנן סקום הדבק
ברובו שלא במקום הדבק כמש-הו אמרוה רבנן קמיה דרבא משמיה דרב נחמן
אמר לא אמינא לכו לא תתלו ביה בוקי סריקי הבי אמר רב• כסמן מקו׳ 3דבק
אפי׳ניטל כולו כסר והוא שנשתייר בו כדי תפיס' וכמה אמר אביי כמלא בטדא
כתורא וסרס״י כדי תסיסה אחיזת יד בטדא אצבע והר״ן כתב שי״מ דהיינו ב׳
אצבעות והרי״ף כתב איכא מ״ד ד׳אצבעות וכן פירשוהתוססו׳בס הנזכר גבי
שימו' תיבן הוסט וכ״ב הרש״בא בת׳ה וכ״כ הרמ״בס בפ״ו מה״ס וכך הס דברי
רבי׳והכי כקיטינן  :ופסקו הרי״ף והרע' בס וסר 'ש כרב נחמן דהארבאואכייי
קיימי כוותיה וכתב הר״ןהילכך ההיא דזעירי למעלה ממקום הדבק מיתיקמא
ססמעדלאפליג רב
ובמשהו כסירה פד דאיכא מבא ודברי תימההןדהא
נחמן אדר׳יוסנן אלא במקו הדבק אבל שלא במקום הדבק מודה ליס דכמסהו
טריפה וכ״נ מדברי הרש״כא בת״ה ומדברי הימ״בס כס״ו מה״ש וכ׳' כ רגעו
ירוחם וסם הס דברי רכי׳וכן משמע מדברי הי״אס סכת ומקום כדי תפיס יי׳א
במשהו וה׳ר יוכה כתב דבהבודרב נחמן אמילתי' דר יוחנן קאי דאמר מקום
הדבק כר ובו ובא ר ' נ להקל דיש ממקום הדבק שאס ניטל כולו כשר ויש ממנו
כרובו כדאמ׳ר׳י והיינו כדי תפיס עכ״לזנר מדבריו דבמקוס הדבק כשכשתיי׳
כדי תפיסה בלחוד הואדפליגר׳נ אדר״יאבל ככל שאר דבריו לא סליג טליה.
ודוחק לומר שהר 'ן מפרש דכי אמר ר״י שלא במקום הדבק במשהו היינו לומר
דכי אמר זעי^יי חלוחלת שניקבה כפירה שלא כמקום הדבק קאמר והיא כשיר
בכל נקב עד שיהא כו רוב  :ופי׳שלא במקום הדבק כתב קרמ״כס בפר׳הנזכי
דהיינו לחלל הבטן וכך הס דברי רבי׳ועשמע מסוף לשונם דאפי׳שלא לצדתלל
הבטן כל שאינו דבוק בירכי׳מיקרי שלא במקום הדבק וכ״נ מדברי רכי׳ירוח*/
והא דפסלינן נקב פלא כמקום דבק אע״ס סחלב טהור סותמו כבר נתבאר
בסימן זה

דסתימת חלב זה לאו

סתימה

כשירה

והיוצא ערבי מאי עד
כךהגירסא

י״קל ^ ־י אלא שלא הפך בהם אבל הסך כהס טריפה ופר״סי היסךבהס
כגבגןבג
^ כסהכניסן היפךעליונו לתחתיתו או עגולה זו למעלה מכמות שהיה זו למעל
שלא ' היה ' ת<1ר וזו למטה ומשמע התכו בגמר סכל שנמסו מאליהן חזקה שנכנסו כסדרן כלא
חק! 0הקריעה היפוך והרמ״בס כתב כפו׳מה״ס כלשון הזה בני מעיס שיצאו לחון ולא ניקבו
• הכשי׳ מפי׳ע דא'! י מותרת ואס נתהפכו אע״ס סלא ניקבו טריפה סא״א שיחזרו כמות שהיו אחר
ובהמה ועוף סוין בדין זה י -אלא ששנאו התנא
' 0מ ^״סיונו7יזי? שנהפכו ואיכה חיה עכ״ל:
כתבהרס״בא אפי׳לא יצא-ו ונמצאו
בעוף לפי שמצוי יותר לצאת בני מפיו :
הדרא דכנתא שניקב אח׳לחבירו
מהופכים טריפה וכו׳כפ״ה ופשוט הוא :
ונהפכועכ״ל :
( ) 7ינדא' ללייאז כשירה ומשם מימרא דרב נחמן ( דף מח ) ופירש״י פנתא אטר״יל בלפ״ז חלב
זמכפיר נמרה כמו
 ' ".טהור הדרא דכנתא דקים הסובבי׳אותו סביב כעגולה דאיכקיב לחברי׳סניקב
.
אכתכתי לעיל סי׳
כאותו צד שבינו לחבירו שלא ניקב חיצון שבכולם עכ״ל ודבר פשוט הוא
וו״במכשירנסבאן
ןןהו שכמנ נס״ד דבניקב חיצון שבכולן כמי אינו אסו׳אלא כסניקב שלא כנגד חלב סכנתא אבל
סי׳5י נונאו"הבל' חלב הכנתא סותם הנקב כסירה וכמו שנתכאר  :וכתב הר״ן בס הנזכר
וו ' נ מעשה היה תרפ׳לע״נ ) גבי ההיא קיסאתא דאסתכס כמררת׳דמחס הנמצא בדקין חיישינן
ונמל המתענדזפן כדחייסינן במרה מתוך שהולכים כהיקיף וקרומן רך יש לחוס שמא אוכלי ס
זזדקיס
ולאי״טקנ לייח ומשקים שהולכים בסס דחקוה וניקבה ובנקב משהו אין להס בדיקה י :

קןוםמ וכו׳עדזנל'
דאסנתיא  7אוהן
" נל־סן ניע

ולא

הוא:

ועל מ״ש רב יצווה׳ ר יונה

קויקנןמתרכגו3יז הכשיר עד שניטל הרוב של הארבע אצבעות כתב מהרי ן חביב ז״ל אל תסעה•
האורך אלא
להע״ים י '  £כמ״ס שכשר עד שניטל הרוב של הד ' אצבעות ותחשוב שר״ל רוב
י
גועו מרקר פנס

כאצב׳עד כאצבע מלמט'
בקצת

הנשחא -ות

וכתבו

הרס״כאוהר״ץ שכיאה שזו היא גירשת רש״י וה״פ דע ד והוא דהדריערבי
קסברדהקאכל יוצאים ממקום אחד ומתפצלין ונלין
אצבע שחזרו ונתערבו בשרה אבל אס אורך הפיצול יותר מכאצבע טריפה אף
על הי שיוצאים ממקום אחד וחוזרים,ומתערבים למטה מכאצבע ומ״ד אף על
גב דלא הדרי ערבי הוה ס יל מעיקרא דאף על גב דלא הדרי מרבי לעול קאמ'
ומ׳ה מקשיק ביון דלא סדרי ערבי כלל היאך כלים עד באצבע ומשני מאי
כלין עד כאצבע מלמטה כלומר דאפילו מ״ד אף על גב דלא הדרי ערבי מודה
הוא שצריך שיהו חוזרין ומתערבין מלמטה כשיעור אצבע למעלה מניתפרעי¬
אלא דכלפי מאי דאמר חבריה והוא דהדרי ערבי כלו׳ תוך רוחב אצבע ממקום
פיצולן מהדר ליה אף על גב דלא הדרי ערבי בתוך שיעור זה שאתה אומר
אלא כיון שחוזרים ומתערבים בכאצבע למטה שרי ולפי גירסא זו כיון דלא
איפסיקא הלכתא כמאן כל פיצול שהוא יתר בבני מפיס טריפה אלא אס כן
חוזר ומתערב תוך רוחב אצבע לפיצולו אבל בס״ג גורס מאי כלין עד כאצבע
נלין מלמעלה ופירש בעל העיטור לפי .גירסא זו דכין למאן דאמר והוא דכדרי
ערכי כין למ״ד אע״ג דלא הדרי ערבי לא בעינן שיהא הפיצול חוזי ומתערב
כתוך רוחב אצבע אלא כל שהו חוזר ומתערב למטה כאצבע סמוך לבית הרעי

הפיצולין כתוךכדי

המעי א קוד׳ הפיצול בסיעו׳אצבע אבל למטה אע״ג דלא הדרי טרכי כללשרי
ומשוס דרוס משמ׳מדקאמר אע״ג דלא הדרי ערבי דלא בעינן שיהו מתערבים
בלל לא למעלה ולא למטה מקשינן עליה מאי נלין עד כאצבע ומשכי כלין
מלמעל כלו שימשך המעי אקודס הפיצול כשיעור אצבע והר״אס כת דגירסת
בה״ג היא בשלמא למ״ד אע״ג דלא סדרי ערבי היינו דקתכיוכלין עד כאצבע
מלמעלה אלא למ״ד והוא דהדרי ערבי מאי כלץ עד באצבע מאי כלין עלטטס
וה^ ׳פיוצאין ממקום אח ביציאתו מן הקיבה סן :מעי א׳וכלץ פד כאצבעפירוש
כלה חיבורם עד סוף אצבע ר״ל שהם מעיאחדכמחב אצבע והוי ליה לסימי
נקטנמיכליןכשלמא
כלה עד כאצבע אלא משוס מקט יוצאים בלשון רבים
למ״דדלא הדרי ערכי היינו דקתניוכלין פד כאצבע כדפרישיתסהס מחוברי'
כרוחב אצבע מכאן ואילך הס מפורדים והן לגמרי ב׳בכי מעיס סאינ׳ססוכריס׳
כל^ אלא למ״ד והוא דהדרי ערבי מאי וכלין עד כאצבע והלא צריכי ' להתסבי
יחד ומש ^ מאי כלים כלים מלמטה פימש דהדרי ערכי כרוחב אצבע סמוך
לבית הרעי ולמעלה :אפילו אין ברוחב חיבורן אלא משהו כשירה וקשתא לא
ידענא כמאן הלנה ממך תרי אמוראי סילכךתפס רב אלפס שומרת שניהם
דבעי׳שיהא רחב סב ורו למעלה במקום יציאתו מן הקיבה אצבע  ,וגס למט׳סמו'
לבית סרעי אצבשעכ״ל ואע״ס שיש קצת חילוק בין גירס׳רבי׳אפי״רי לגירסש
ה־יש״בא והר״ן לעכץ הדין אין ביניהם חילוק דכולס כתבו דלדעת כה״ג כיון
דלא ידענא׳כמאן סל כתא מהנך תרי אמוראי נקיטי׳כסומרי שני׳הס דכעי׳שיהו
מתערבים במקום יציאתן מן הקיבה ?וצכע .וגם למטה סמוךלבית הרעיאצכפ•
וכתב עור הד"ן ואם באנו עוד לחוש לפיר׳שי צריך גס כן שיהא הפיצול חחי
ומתעד כתוך רוחב אצבע וכן פשק הרש״בא בת״ה שאס נתחברו ג ' תנאים א
שקודם שמתחילי׳להתפצל יש ברוחב המעי כרוחב אצבע ב׳שאץ בארך הטנן
היוצא יתר מכאצבע ג' שחוזר ומתער' כתוך המעי ,אז כשירה ואס חסדאיי
משלשה תנאים אלו טריפה וזה לחוש לפירוש רש״י ולפירוש בעל הלכו׳נדולומג
והר״א*

ניקגהיןורקקוצא
ו המעיי־פ טריפה ויש לנסות עייקש או מנה ונס עמה נוכל לבדוק זהמאיזר שלא ניכר !3נקב תידידה־וה אנל נועא לריאז אעיג דאינו עמיכ״כפמו גועות 9ריא־ ענ׳ל -
הדקים אכל אס ה״עןעכ״כ הרנה עדגפ סתת
ולראות אשיש בהן לחות אז־ןהלקותהוערפמוהתרמוליס שמשויש על הגיריס ל־ורא אנגרוקיסישלטתוו׳רכזן י!רת רנשאר עופות חכתתלישותן ער׳ל מה׳יע״ל סישל׳ו 'י
הגועות

וי ליזיזין

דט
■ (יל ) י״ז״ימ
להמצאבמוימוהכמו,םי !
כמעי הפוף ולפי זה צוסננדצא כפוף ממי יתד׳ מהרגיל
ו ^״אס דחה סירו׳רפ״י והסכיס לפירוש ב״הנ -וכך הס דברי רכינו שהת׳שסיר'
ימו 3ך<!  3י ןכגניף .פם(מפ1:ר7ל>םצ<*
הבהמה וכ״כ בפי׳או שהיה הממייוצא כפכף מן 33ך ן-,ר
כסברת
ר^ם ון סס׳ דברי בה״ג עיקרדנתכו הרש״בא והר״אש שסברת הרי״ף
בין בבהמה  :פעי היוצא מבית הכוסות להמסם כסירה מטסה שם והכשירו*׳ (הר^ -טפצ
ג5״ג; ןז״ל ספיד יונתן בן שילא וכו׳עד כנגדן בעוף כש׳פירוש כל סהמה סדקין
מסוס דכל הני חיו-י בריתא הכי אית להו  :ומ־ש והיוצא מבית הכוסו׳ לכיס שהיא.טריפ?!הכי
ם לסמוט אחד הוא ומשוך עכשיו אס ייצא ממנו מעי אחד כמו שיצא הענף בתו
עייפה מסוגי .שם  .:ומ״ש ואי איל! ל ? מכדננרו) חדא
למאי• מקינלג
תרתי סני׳דיבי טדיפ׳ואי ס  5כי
ה 3ך סל פן טריס גד״א כתוצאה בשני*' והיוצא מבית הכוסו' לכרס טרפה ואי אית ^ ה תרתי סניא דיכי
המיגי גע '1תאחר
!
!
מקומות אכל יוצאי׳במקוס אחד
כסיי מעסה סס ובנמ דכרס הפ י3י מית 7ה יעי "פ5מ* 0
וכלים טרפה ואי שפכי להדדי כשרה כתב א״א הר״אש ז״ל בתשובה
פד כאצבע כשירה והוא דסדרי סרבי
נעןאי׳אלהלחי! ' :
שניקבה אסרי׳אי זו היאכרס הפנימית (
ונמסו סנייהס חוט אחד אכל לא הררי הדרא דכנת׳ שיוצא מאמצעית׳ יתרת שתלוי בדקין כמו מעי
סניאדיבי ופרש״י הול) טסויככיס-
ערכי הרי יתר בבהמה וכל יתר כנטול
קטן באורך אצבע כשרה :
וסתו בראשו ולשון פניא דיבילפיי־
סכסכתב
דמיפכ״ל-י ולפי דבריהם נ״ל
ואם החלב שעל היתר
שגקבה
מהול! מקום מאוסעכסוש ואפי' לזאבים
חוט
שניהם
ומאדהל־רי ערבי ונעשו
הנקב כשירה אבל שעל הקשת אינו סותם ל״א מן ה־פכצא עצמהוא מקו׳סממןביס:
1
אסד׳אפ״פסלא הזכיר שיפור העירוב
כרס הפנימי שניקב כל שהוא טרפ׳ואיזהו כרס הפנימי י׳יא היכי סס הטכסי׳הכרס ומוציאי׳הפרש מקו©.
דעתו דכאצכע בעינן ואיפש דכאצכע דפרעי טבחי פירש כל מה שנרא' מהכרס כשהטבח פורע ופותח
סהסנאוי זב והראשון נרא׳טיק עכ״ל כ
שהזכיר לעיל קאעוצתב הר״ן שאץ כי׳
הצלעות הוא ומדברי רבינו ירוחם נראה כפירות
 3עיניולא סטתרש״י ולאסטתבה״ג מהירכים עד החזה ושמהצר מזה ומזה הנתון תחת
אח׳החסז־ז
הוא הראשון • שכתב דסכיא דיבי הוא המעי *הגהה
אלאנר׳לודגרסיקכגרש״י ומיהו ה״פ כרס החיצונה ואינו נאסר בנקיבת משהו* וי״א רכל הכרס
הרחב הנקרא סייגו והלצז מחובר לדקין חמע׳ אזני מעי
דבמעיי היוצא מן הכני מטיסכטנףמן כרס הפנימי ליאס׳ בנקיב' משהו וכן עיקר וכרס החיצונה הוא
הר״6ש ?״ לייניליאתתשנאמז'
חורקיןאותו 4כתב
הכד ואינו חוז׳ ומתערב ואין לו אלא בשר החום' תא רוב הכרספי׳קרום עב העוב׳על כל החלל משכו
כתשוב סדרא דכנתא שיולמאמצעית שזעשכיס ^״גדולי׳
החזה
פה אחד פליגי דלמדוהוא דהדרי מן החזה רע הירכים והקרב שקורין פנצ׳יא נחבא בצלעות
ימית וכולי ז"ל ' בכללל ששאלת על והער( 5תץ אין
ערכינלכס״ג טריפה כיון דאין אותו ורובו תחת אותו הקרום ולהכי קאמר החופה רוב הכר׳ שרואין הדר דכנתא שנמצא באמצעיתה יתרת .ילין השזס גר״י
עפי סהר וממערב ומ״דאמ״ג דלא כמהשי מן הקרום כנל אותו רוב הכרס וזה דינו םא נקר׳בו קרע שתלוי בדקין כמו מעי הטן ל/ו־ס־ 6צבע ממלאכייס! הילה
< ב 7י טלא ימח5
 4י, , ,
!
י י ,
<
הדרי ערכי ס׳ל שאע״פ סאיןטיצול זה כאורך טפח וא ניטל בו טריפה ואם נתמסמס הבשר עד שהרופ׳
ער *ז ^נג,ע״ג
ץי<
0י פסו * י יות ויס להפ״ז
ההר וממערב כיון שאין לו אלא פה
גוררו חשוב כניט׳זאם הכהמ׳קטנה שבכל בשר החופ׳רוב הכרס כל יתר כנטול דמי וה ל ככיקכי הדקין כי׳גלעמיחק ^עיו
אהוד ולמי מעי׳הוא נשפך כשרה דמאי
בי שני מפחים נאסר ברובו אע״פ שאין בו טפח נקרר הבשר או לא • דע כי מעש׳כזה בא לפני זק ; י ה *־ס !סזניאיו
אין
כסלכשר׳ ואם יש בו יותר ר ^3״י !״<* ןסכש  ,רן מטעס סל $ן מצינו תמנה פרשהרבה
כלץ עד כאצבע לאסיהו מתערבים כעגול וא כאור׳אם אין בחסרון אלא
דוקא אלא שתהא שפיכתןכאחד וכל
בתלמוד 6לכז מטיס מזיל״ ^ ח״ה ?"
שהטריפו חז״ל
מכסלע*
" — ;-י
כה״ג הוי שפיכמן כאחד ונקיטי' לסאי
היוצאים בב מקומות כגון שיוצאים מהקדקכן ב דקין האחד הולך סל הז׳פי;יצושיןלגמ4סב.מן
פירוסא דכיון דלא איתמר הלכמא לא כמר ולא כמי כל שהוא כענף היוצא מן
והשני הס הדקיס אבל ככא דק היוצא מן הדקין ואין כנגד זה כעוף והקשה לוהזהזהתוש (הנסיון
הגד אפ״פ שהן נשפכין כאחד טריפה אבל כל ססמעי אחד משני ראשיו כלומר
באמצע ואפי׳כמה כשירה ומדברי חתנו רבי שמואל כיון שמטריפי׳שני בני מעיס היוצאים מן הקיבה כמו כעוף לא יכזימז אלם
פמתפצל וחוזר ומתערב אפ״פ שהוא נבדל
הרי״ף ען הקרקבן משוס דהשני הוי יתר כיון שאין דרכו להיות כך והואיל ונשתנהיצל ^לל5ש3״ י .הע '#
הרע״בס כפ״ו מה״ש ואף דברי הרי״ף מוכיחים כן ונראה עוד מדברי
ונתערב עם טריפה ה״נסיון שאין דרך לצאת מן הדקץ יתרת כזה כיון דנשתנהה״ל יתרת
ומדברי הרמ״בס בפרק הכז ' לעד כאצבע לאו דוקא אלא כל שחזר
וטריפ' ונשאו ונתנו בדל ומצאו סעד בה״ג ועמדו למני׳והכסירוהו עכ״ל וכב
למעי ונעשה אח כסירה עכ״ל• ובאמת כי דברי הר״ן כטניס מאד בפיני ליישב
ך״£
קיבה שניקבה טריפה במשנת א״ט
כתבתי בסמוך דברי המרדני בזה  :מח
אלא שלא ייפב מה שאמרו בגמרא בשלמא למ״ד והוא
לשון הרי״ף
והרמ״בס למ״ד אע״ג דלא הדרי ערבי מאי עד כאצבע עד כאצבע דף מב ) ומ״ש ואס השלב שעל היתר סותם הנקב כשירה אכל שעל הקסת
דהדרי ערכי וכו׳אלא
מבחיז מח(א־ז
מלמטה ונ״ל דה״פ בשלמא למ״ד והוא דהדרי ערבי היינו דקמני עד כאצבע אינו סותם• פירוש הקיבה עשויה כמין קסת וחלב פעליה
וחל׳שסבפני ׳לטוגל נקרא דאייפיא כלוח חלב שבמקום יתר שטל קשת וסט באי״ה כלל ?׳ב
נלו׳שיחזרו ויתערבו ויהיו שניהם כאצבע אחד ולא לענין שיעור העירוב תני
כאצבע אחד חלביס הללו אסד מהס כקרא המצא והאחד נקרא בר ממצא ואמרי׳בל' הנזכר3שס א'ז לאעיג
כאצבע דאפי׳במשהו סגי אלא לעכין שיתייחדו שני המעיס ויהיו
(דףמטונ ) אמר רבא משמיה דרב נחמן דחל מינייהוסתיס ומד לא סמים ממיןצילמק׳יי־א
אלאלמ״ד אע״גדלא הדרי ערבי מאי ועד כאצב ומשני עד כאצכ׳מלמטכלומ,
ואיפליגו ר" ע ורבי ישמעאל אס חלב שעל הקינה מותר או אסורובנ  £,רץ נמז ^היתיבחלג
שיהיו שניהם כאילו מעורבות והס אצבע א׳ והיינו שלא תשפוך כל א ' לעצמם
יציאת הרעיהס ישראל נהגו כדברי המתיר ומי בבל נהגו כדברי האוסר ואמרינן כגמרא איתן ״ ^( ״ 0
יאלו כיון ששתיהן שופכות למקום אחד הרי למטה במקוס
בדאקשתא כ״ע לא פליגי דאסיר כי פלי יג דאייתרא ואיכא דאמרי בדאייתל סיפר בחלבשעל
 3אילו היו אצבע אחד וכיון דמספק' לן נמאן מהני אמוראי הויא סלכתא בפי'
כ״ט לא פליגי דשריסי־פליגי בדאקשת ואסר רב נחמן על חלב סנהגובו היש׳ הכיש מ 'מ אימן
דהדרי ערבי מיהו בכל דהו סגי ככ״ל :וז״ל הרמ״בס בפרק הנזכר המעי היתר
מי ארן ישראל אינהו מיכל אבלי ולדידן מיסתס כמי ל5ן סתיס ןפרס״י מיכל שמני מ איסייי6
סתגירף בו הבהמה הוא היתר מתחלתו ופד סוסו עד שנמצאו ב מעיס זה בצד
והרי הוא אכלי ליה דקסברי חלב טהור הוא ולדידן אפי׳מיסתס נמי לא ספים מ 1מיה * ס(תסיי עא' 'וכמנ
זה מתחילה ופד סוף כמעי העוף או שהיה המעי יוצא כענף מן הבד
לדידן בני בבל כהי דלא אסלי ליה להכי מיהא מחזקי ' ליה בחלב טהור להיות נש״ד סלי פעם
מובדל כין בעוף בין בבהמה אבל אס חזר ונתערב עס המעי ונעשה אס משני
סותס לפיכך פי׳דר״כ כליסכא קמא דאילו לליסנבתרא כיון דכאקסת' דפליגי אחת נמגא תלוע׳
ראשיו והרי שניהם מובדלי׳כאמצע הרי זו מותר ואין כאן יתר פכ׳ל  :כתב
שאירע כיה אמר רב נחמןדסתי׳כ״ש דאייתר דלכולסו סרי וא״כ הי כיסי לא סתי׳יפסק ככרס של ?המס
המרדני בפי׳האלפס פי״ח וי״ג פירש כני מפיס נרכשות ורא״בן כתב
בל״ק הילכךדאייתרא סתיס אע״גדלא אכליק ליה דאקסת^ ^ סת• ס ו י!פי /כה* ׳מ<£׳  57ל
במגנ״צא סבא מעי סל כבש יוצא מן הדקין באורך אצבע והיה סתוס בסופו*י
לדברי הרמ״בס שפסק כליסכא בפרא וכמי בכל משמט דלדידיה כמי דאקשפ ׳ ייןהפרש ה׳א גלל
ילאמציכושהטריפו
והרעי נככ׳לתוכו ויוצ׳מתוכ׳אל סדקין והסכמנו להתי '
לא ספים שהרי כתב הרמ״בס בפ״ו^ מה״ס קיבה שניקבה וחלב טהור סותס את אז נשמשאכלה
חכמים אלא שני מעי׳יוצאי׳משני מקומות כעין בעוף שיוצאי׳מן הקרקבן שני
הנקב מותרת משמע מדבריו דאת למעוטי דאקשפא דאסי׳לדידן דלא סתי ס איתןעםמאבלי
יקי׳אח הולך לזפק והשני הן הדקין אבל הכא דק היוצא משאר הדקין הו ואץ
■ מפני שמפרש כמו שפירשו הפו׳דללישנא כפרא מ ו<! ת £ךרב עשנים עב ל ג
והטעס נר שהוא
הז מגדו כעוף ורס״בט נחלק בדכי ונר׳לע״ד דפיסאלסס ופי״חחלוקיס על
נסמן בניחותא • איכהו מיכל אכלי ליה השתא לדידן דלא אכליכן אפי׳סותס
הוראה זו עכ"ל  :ובסוףסי 'זה כתב רבי כסס תסו׳הר״אש להכסיר־כתב הכלבו
אינו וכ״נ שהוא דעת כרי״ף שכתב לאסור בדאקשתא וסתם וכתב סלב טהור'
מצאתי כתוב סבא מפסה בעיר בדר״ס ונמצא יתר במעי היוצא ןמ הקיבה
סופם וטמא אינו סותם  :כרס הפנימי שניקב כל שהו טריפה ואי זהו כרס
חמד׳־ואמרו
לאחר שנמשך מעי היוצא מן הקיבה זרת או זרתי׳והתירוהו ע״פ
הפנימיי״ א היכא דפרעי׳טבחי וכו' וכרם החיצונה הוא בשר החופה את .רוב
מכל הבהמות יש סס וריד אס מחובר בכבד ראשו אחד והוא מחוכר בדקץ וכל
■ וכוי במשנת אלו טריפות■ ( דף מג ) שנינו .הכרס הפנימית שגיקבה או
ממי היוצא מן הקיבה לאחר שנמשך מן הקיבה זרת או זרתיס והוא הוריד הוא הכרס
בכב כשחופכי' שנקרע רוב החיצונה וכתב הרמ״בס בפ״ו מה״ס כרס שניקב טריפ ואי׳לו דבר
הלול ונכנס לתוך המעי היוצא סן הקיב׳וספמי׳שנשא׳כל הוריד
נשאר שיסתום אותו שהרי החלב שעליו אסור ^ • ובגמר ( דף ג ) אמריבמערבא
הצדי מן הגוף ונמל המעי היוצא מן הקיבה סלק שלא ניכר בו כלל אלא
משמיה דר 'י כר סניכאכל הכר כולו זו היא כרס הפנימיתואי זהו כרס החיצון•
באלר לא היה מסוב׳סם כלל ופעמי׳סאיןמצמצעין לחתכרסישאר כל הוריד עם
בסר החוס' את רוב הכרס רב ' בר רב הונ׳אמר מפיעתא מאי מפרעתא היכא
הכ3ד אלא שכשאר ראם ? וריד במעי שהוא מחובר ופעמיס סכשאר סס פארך
דפדעייטבחי־ופרש״י ב& ר החופה את רוב הכרס= קרוס -פב .סעובר לט כל הסלל
ברוחב סלסה אצבעות אויותר ונראם שהוא יתר ואינו כן וזה
דשנו מן החזה ועד היריכיס והכרס הקרוי פג" צא מיעוטו נחבא בצלעות החזה
הוריד פעמים שמקום חבורו במעי ברוחב אצבע או יותר ונראה ופעמים שהו׳
וכתב רביכו ורובו תחת אופו קרום ויוב החיצונה דקאמ׳מתני׳רואי׳כמה יש מן הקמבנגד
יקפדעאד וכל זה העידו שהתירו ג״כ סמדלוניל עכ״ל :
דקתניוכננדרבפוף לכרס אס נקרע בו כאורטפח ובקפנ׳אס נקרע רובו טריפ ' ואס״ממקו׳סהכדס
וכעוף כיוצא בזה כסי כבר כתבתי בסמוך לשון הבריתא
הכי קיס להז וי״מ כלה ולמט ' נקרע אות־ קרו' כשירה כתבוהתו' והרש״בא,בר״פ א״ס דבשהחופס
משתכסבהו
כשי וסיס״ידמוף זימכיןדהוי הכי ואפ״ג דלא
את־ רוב הכירם אינו רובהבשר־אלא׳מב -ממססכנגד ססרתוטל טפדעתא
שכל פוף דרכו ק משו׳דמן הזפק ועד הקרקבן קנה סל מפימ אהד וההוא• קרי
פרס״י הכרס הרואה את הקרקע הנרא׳מיד כספותסין■ הבהמה להוציאהמפלס■
כני ממיס ובראש הקרקבץ יוצאי׳בני״מעיס גמורי׳על׳ל  :והרס״בא בת״ה כתג
והיינו דמפרש היכי דפרעי טכסי וכ״כ הר״ן בסס הרש״כא דלפי זה אומו חלק
כפידיש הראשון לו 'כ רבינו׳ ירוחם שאס נמצא -בעוף שיוצאים הדקיןמן
ומדברי הרמ״בס נראה מן הכרס הרואה את הקרקע דהיינו׳מעהטתא סד נקובת כמשהו אפל  .שאר
? ?י ? כן חכמה מקומות ועוסיסכמהיענסיס כשידה :
הניס שהוא כנגד הצלעדוהטדרברובו דהיינו כיס כחימנ׳ונתב היי ' ף -איכ.א .
ששוברגפימע שני שהיי כתב עד־ שנמצא ב מטיס זה כצד זס מתחלה ועד סיף
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מ" ד הלכה כרכה כר רב ה 1נצ ואיכא מ ' ד הלכה כר׳י ' כר חניכצ ברוב קרוע זה כזה וצס ניקבו במקום חיבורן צפי׳הנקכ מפולש מזה לוה כשירה וצם מקב
צבל לצ במ׳נטול עכ״ל וציני מבין צת דכריו דהצ ר״י בר חנינצ מסמי׳ טפי כשצר הצדדים סצינס רבוקיס יחד צס הנקב מפולש מעבר צל עברטרים ' ונו,
וכיון ד־הלכתא כוותיה בחב קרוע כ״ס כרוב נעול * (ב״ה ) ומ׳כבניסחאו׳ ישנותבמשגה צ"ט (דף מב ) המסש וכי׳הכוסו ' שניקבו לחון ופרש״י המסש צינפוי״יל
איני והרס״בצ

כתב

סבעל

העיטור פסק כרבה בר רב הונצ צבל רש״י עסק

ובית

הכוסות סוף הכרס סקורין פצנ״ץ עשוי

ככוכע

וקחי בית

הכוסו׳והמשע

מחובר בו וסביב סביב לחיבור כשאת׳
כר״י כר סנינצ וכן פסק הרמבס
כדוחק מבדילין יש דופן לזה ודופןלזהוכצמצ׳
בפ״ט מה״ס שכתב קרועה כיצד בסר מכסלע שימורו כרי שיכניסו בו ג׳גרעיני תמרז זה אצל זה
(י ) .ולי צרצה
במקו׳חיבורן הס סופכיס זה לתוך זה וסמצכל נננש
כ,ונמ לבינו לאס החופה צת רוב הכרס והוצ המקוס מן טרפה המסס ובית הכוסו׳דבוקי׳זה כזה ואם ניקנו
כשאיהצרריןמבית הכוסות להמסס ומהמסס לקינה
אפי׳הנקב מפולש מזה לזה כעור׳ואם הנקב
גי;ל -ע באורן בלא הבטן שצס יקרע יצצ הכרס צסנ ?י׳ ע
בת ? דכוקין יחד אם הנקב מפולש מעב׳אל עכר טרפ ואם לאוכשרה ומהקיבה לדקין • שניקבו לחוןשהקב
זורש !; שיעורו פפת בש יזה סריפ וכו י עתהרס/
נר מבחוץ וכגון שניקבו זה צו זהסל׳
זחה נקלרבתשדון וכתב המרדני שכן פסק׳ר ח וכתשוב
טמצ דבר וכן בין בהמססבק כבית הכוסו׳ ורש״י אסר בהמסס אפי׳אין הנקב
כמו
תשערי'
כמקום חיבורן לצפוקי ניקבובמקוס
ג  .יבול סנרא הגאון וכתב הרצ״ס דכן
מעב׳
נקב
ולא
יו
תחוב
מחט
כא׳מהם
נמצא
נהירא
ולא
מפולש
הס דברי רכינו שכתב וי״צ דכל הכרס
חיבוק בכ׳רפנותיה׳והנק הול׳מחללו
כסכה ה־א :
(ל ) יק פסי! הוא כרם הפנימי ליצסר מקיב׳משהו אל עבר הופכין אותו וכורקין אותו מבחוץ אם נמצא עליו קיר' םליזה לחללו סל זה י־הוי־זשנינו
באו׳ה 7אנו נוהבי' קד עיקר  :ומ״ש רכינווזה דינו צם םד בידוע שניקב כולו וטרפה ואם לאו כשרה ואפילו ראש העב נמשנ׳אלו נשייופ כמסס וכיתהנוסו
כרש׳י •־
(קרע בו קרע כצורך טפס צו ניטל בו שלו לצד חוץ ואם עבר המחש מעבר אל עבר ועירנו תחוב בו שניקבו זה לתוך זס :ומ״שרכי ' צסהק'
הפנימי' בורקין אותו אם נמצא קורט רם סביב המחט ביתע שקודם מפולש מעבר צל עכר טריפה וצםלצו
כמשנה א״ס הכרס _ _
טריפה סס _
סציקכ׳או שנקרע חב החיצונ׳ ר׳יהודה השחיטה ניקב כולו וטרפה ואם לאו אחר השחיטה דחק ועבר כשר בין בהמסס כין ככי'הכוסו׳ורס״י
צסר בהמסש אפי׳אץהכקב מפולס סס
מחיים
$וער בגדולה טפח ובקטכ׳חב׳ובגמרצ וכשרה דכיון שהמחט עודנו שם אילו עבר
(דף נ ) ת״ר מחט סנמצצת כעוביבית
צ״ר בנימין בר יפת צמררצלעזרכל
שנקרע בה טפח ולצ הדי חבה זו ה י צ שפנינו כגדול׳ טפח רוכ׳ולצ הוי טפח זו הכוסות מצד צחד כשירה משני צדדין טריפ׳ופרש״י ככעףפ׳המדיר כעובי בית
מיא ששנינו ובקטנה רובה וכת׳הר״ן דכל היכ׳דמשכחי׳או טפח צו רוב׳ טריפה הכוסות מקום ברצש הכרס סמיך להמסס קורץ בית הכוסס שהוצ כעיןכוס
דקי״ל הכי דכיון דשקלי׳וטרי׳צמילפי׳דר'יהודה הלכתצ כותיה ועוד שציפפר ויש בו סביב שפתו עובי ב׳כפליס כפולים ויבוקיס ובס״פ במה מדליקיןכתב
מלא כצ ר יהודה צלצ לפרש דבריסכמיס וזהו דעתהרי״ף והרמ״בס בפרט׳ מצד אחד שלצ ניקב צלצ צחד מן הכסליס כשירה שחכיח סותמו משניצדדין
׳ס
מה״פ -וכת׳רבי׳ירו׳וכר׳ שזה הקרע שצממו שנקרע צותו כסר עד סנגל׳הכר׳ שניקבו שניהם ובבית הכוסות הוצ דציכ ' לפלוגי בין צד צחד לשני צדדיןצכל
שבפנים ר״ל סכתקרע הבשר משכי עבריו צבל הרמ״בס כתב בפ״ט מה״ס צס בהמסס צפי׳מצד צח׳שלצ נרצ׳הנקב לחוץ צץ זו סתימה לפי שהדופן דקמצד
<קרע בשר זה טריפ צע״פ שלא הגיע הקרע לכרס עד סנרצי׳צלצ כיון שנקרע והתוס׳כתבו שס וכפ׳צ״ט וכפר לולב הגזול דלפי שטת רש״י צסילו נימאדאין
רוב עובי הבשר הזה וצ ניטל טריפה ולא ירדתי לסוף דעתו צס נקרע צותו סברצ שיהצ טריפה הוציל ולא ניקב צלצ חצי העור מצינו לומר דכוליה ניקב
בשר עד שירצה הכרס כמה יהיה סיעודי לפי סברתו עכ״ל -ול״כ דמסו׳דסתמצ וחיישי׳שמצ הכריצ ומ״מ כתבו דאין כר לרבי׳תס דלצ חיישי׳סמצ הבריצצלצ
מנן צו סנקרע רוב החיצונה ולא חילקו בין נקרע בסכין לכקיע מחמת חולי בושט דפעי־צ כיה וגמדצ ליה ופעמים שחוזר המחט לתוך הושט צבלבהמסס
וכשנקרע בסכין אס נקרע לגמרי צפי ככל שהו טריס דחיישי׳דילמ ניקב כרס צס הכריצ לצ היה המחט חוזר לתוכו ונרצה לו דהמסם מצד צחד כסירהיהא
הפנימי וצינו ניכרוצ״ב צ"ל על כרחיכו דכי תנץ טנקר' דוב סחיצונ׳ה״ה צפי ' דנקט בעובי בית הכוסות ',מצד צחד בשירה רכותצ קמ״ל לפי שיש לושני
(לצ ) נקר׳משכי עבריו ובין נקר׳משני עברין בי ןלצ נקרע צלצ מעב צח׳שיפו׳ עורות וקמ״ל שצע״ס שניקב עור אחד צפ״ה כסירה פד סינקבו סניהס-ולדע׳
צחד להם כנ״ל ליישב דברי הרמ״בס ז״ל והרפ״בצ בת״ה כתב שנ״ל שהזקיקו ר״ת הסכימו הרש״בצ והר״ן ז״ל וגס המרדכי כתב סרצב״יס כתב כססצביו
ומ׳שרבי׳נמצצ
להרמ״בס לפרס כן לפי שזה מן הקרועי ' וצס נקרע עד שנפסק ועבר מעב צל כדברי ר״ת ובתרומת הדשן כתב דיש להחמיר כרס״י י :
*נכר מה כין קורעי׳לפסוקי׳ומ״מ כת׳סלא פרא ו בעיניו דברי הרמ״כס צלצ לצ בצחד מהס מקט תחוב בו ולא כקב מעבר צל עבר הופכין צותו ובודקין צופו
מיטרפא עד שיקרע קרע מפולס :ודע שכתב הרמ״בס 3פ'הנז׳צס היתה בהמה מבחוץ וכו׳סס ת״ר מחט סנמצצת בעובי בית הכוסות מצד צחד כסירהמשני
קטנה ונקרע רוב צורך הבסר הסוס' צת הכרס צע״ע שצץ כצורך הקרע טפח צדדי׳טריפה כמצצ עליה קורט דס בידוע שלפני שחיטהילא נמצצ עליהקורע
טריפ׳ הואיל ונקרע רוכהעכ״לנונ״ל דה׳ה לרוב רחבו דהא סתמ תכן ובקטנה דס בידוע שלצחר שחיטה ופסטצ דבריתצ לכצורה משמע דמצד צחדכשירה
שהחפ׳ 3לצ בדיקה ומשכי צדדין עריפה ולא בהחלט צלצ דבפיצ בדיקה צסנמצ׳פלי'
רובה לצ שנצ כין רוב ארכ׳לרוב רחבה וס׳ש וצם כתמסמס הבש׳עד
צוררו חשוב כניטל בפ׳צ״ט (דף ע ) גמר ודרוסת הזצב צמר רב יהודה צמר רב קורט דס טריפה וצס לצו כשירה צלצ דצמרינן 3גמרצ מעשה כצ לפנירכי
גדרוסה עד שיאדים כסר כנגד כני מפיס נתמסמס הבשר חצין אותו כצילו מקטא סנמצא׳בעובי בית הכוסו' מצד צחד והפכה ומצא עליה קורט דסוצמר
אינו וכתב הרש״כא והר״צס שרבי׳צפרי פי׳דלעניןכשר החופה צת רוב הכרם6ס צץ שס מכה קורט דס מנין מהצי עובדצ משמע דמצד צחד נמי איבוכטר
קצמר שצם נתמסמס חצין צותו כצילו ניטל וטריפה ומפרש בגמרצ ( סס ) כלצ בדיקה וכ״כ הרש״בצ והר״ןז״ל -ומעתה קשה כיון דבין מצד צח' ביןמשני
דנתמסמס היינו כל שהבשר רע שאילו בא רופא לרפא׳ היה טרח עד שמגיע צדדין במי בדיקה למה צמרו במצד צהד כשירה ומשני צדדין טריפה דמצי
לבשר חי וים פירושים צהרים בדברי רב יהודה ואיש על מקומוי בצ מ״מ דין פסקה הצ צי נמצא קורט דם אפילו מצד צחד טריפה וצי לצ נמצא קורט דה
זה שכתב רכי׳נרא׳סהוא מוסכם לדעת הרכה פוסקים וכמו שכתבתי בסי׳מ׳ג צסי׳מסני צדדץ כשירה וצפס׳לומ דסממ׳ דמילתא דמצד צחד לצ ימצ'קורס
בסס ר״ת דכל היכצ סנתמסמס חשוב כנטול  :וכתבו המרדכי והגהו׳מימון דם ובמסכי צדדין ימצא על הרוב ועוד ציססר לומ'דמצד צחר כשירהלמולה
בפ״ק מה״ש דלא בקיצינן בשיעור נתמסמסב  :ומישרבי׳וצס הבהמ קטנה צפי׳נמצצ מורט דם מבחוץ סביבו׳ הנקב עד שימנצ קורט דס כנגד פיהמחט
שככל בשר החופה רוב הכרס צין כו שני טפסים נאסר ברובו צע״פ שאין בו שנר שעבר לשני צדדין וחזר לפנים ומתוך כך הוא נגד המחט ממש צכלמשני
טפס ככר נתבצר  1 :מיש נקד' הכשר כעגול צו כצורך צם צין בחסרון אלא צדדין בכל טנא שימצצ קורס דם בץ כנגד פי המחט בין בסביבו׳הנקבטריפ'
בסלע כשירה וצם יש בו יותר מכסלע סיפורו כדי שיכנסו בו ג׳גרעיני תמרה וכמו שכתב המרדכי בשם רצב״יה שרצה אביו מורה הלכה למעשה וך״נ דעת
<כו'םס (דן! מג ) צמר גניבא צ״ר אסו כקדרה כסלע טריפ שצם תמתח העמוד סמ״ק וכן משמע מלשון ספר התרומה ולישכא דרש״י הכי דייק קצתשפירש
על טפס א' ר חייא בר צבא לדידי מיערסא לי מיניה דגניבא כסלע כשרה יתר בעובדא דר מצא על המחט מבחוץ קורט דס אלמא דמנד צחד בפי 'שימצא
מכסלע טריפה וכמה יתר מכסלע צ״ר יוסף כגון דעיילן תלת קשייתא בציפא הדם כנגד פי המחט וכת עוד המרדכי דהכי משמע בדברי ר״ת וכן בתורי״כא
בדותקא כלא ציפא בחוחצופרש״י כקדרה במין צחנה עגולה ורוחב ועיקר וכן ציפשר לדקדק מדברי רכינו ולפי זה נמצא עליה קורט דםדכריתא
הקדירה כסלע שצם תמתח צי הוה מושכו לכאן ולכאן שיכנס העוגל לצורך צו צמסני צדדין קצי ועליה היינו סכיבותה ועליה דעוכדא דר הוי עליהממש
למחב תמצ׳בו עפח באות' קדירה תלת קשיית׳גרעיני תמרה בציפא עס אוכל ובתסובהרש״בא כתוב ממאי דכתב מר ניכ ' דס״ל למר דכל נקב שנעשהע״י
לנסצר סביבותיהכשצוכלי׳צותה יכנסו ג׳בנקב כדוחק צו כלא ציפא בהחוח ' מסט צע״פ שאין המחט בפנינו בודקים כנגד המחט מבחוץ וצם צין פס קויט
ויש לתמוה על הרמב״ם ועל רכינו למס כתבו סתס כדי שיכנסו בו ג' גרעיני לס כסיר׳ולימ׳דודאי כל שניקב בחוץ טריפ ולא צמרו קורט דס אלאכסהמחס
תמר׳זה אצל זה בדוחק ולא חילקו ביןבציפא לכלא ציפא וצפש׳דמשוס דחילוק עוד סס מבחוץ דהשתא צמרינן דצי לימא טל המחט קורט דם כשירהונמצא
מועט ים ביניהם סתמו הדבר להחמיר וצהא דצמרי' שאס תמתח תעמוד על טליה קורט דה טל המחט קאמ' שהוא לטון נקבה ועובד׳רר בסלא ניכרהנקב
יטפח כתב הר״צס חוט המקיף צת הקדירה לכשימת׳יהיה טפח נמצא רוחב מבחוץ ובדקו ר' והפכו לרצות צם יצא לחוץ ולא מצא נקב אלא שמצא סםדט
הסלע שליש טפח  :ועל מ״ס רבעו צקדר הכם ר כעיגול צו כצורך כת׳מהר״י וממנו ידע שניקב וצע״גדצכתי תחובה סם כל שנמלח צו הודח קודםטריפה
גן חביב ז״ל לא ידעתי כוונתו כי צס הוא בצור ' ציןזה קדיר׳ושיעורו טפח צבל דכל שהיא בספק איסור הרי היא בציסוח עד סתכדק עכ״ל-וכתב עודכתשו*
בסהוא בעיגול צו כשתשים חוט סביב הקדירה יהי' בחוט צורך טפח ואולי הוא כל שנמצא המחט תחובה מצד אחד הולכים לצד צחר ובודקין צם ניכרלחו!
טריפ ומיהו צם עוד המחט סס מצד החו' צס אין סס קור' דם כשר דצסציתא
טעות כספרים ג״כ איפסר לפרשו על צד הדוחק עכ״לג * :
כיון דציכא מחט למיסרך ולא סירך לצחסחיט׳הוה להכשירו הא ניטלההמחש
כחבהר״ן גבי מחם שנמצאת ככבד
שו!ו־< ומ< י־'נ 1־ו)ו!
ומיונו ממצא נחלל ריזיגה גוו בסלל * ( *מיג,־ ) ו1
ש,ן צו צפי׳ישנו והודח הלכה לה בדיקה וטיפינן לה מספק דכדיקהשהיס׳צריכה
א־י,ששיע,רף־"
ותסיב .בה יש.ל.1־״ *, ^ ,״•< ־מ־ ""* ס,־ ־ מ
. 9ניס,ו6י:
לפיכך צץ לה עכ״ל  :לכתבעוד שנשאל על מחט שנמצאת תהוב׳ככר וקוד׳סנכדן
סיינו הפנקרנגולאיזסרונקלרהיינושתסר (
.
שיעז״כסלע :
דצפי תחוב בואם אץ עלי קורט דם
צם ניקבה מב׳ צדדין צם לצו ניטלה ממנו ומפני שהמחט דקה מצד לא ניני
מהצד האס׳וכמו שאמרו כמח׳ שנמצא
•וקום נקיבת׳ והשיב ודאי צריכה היא בדיקה ומה פצמרי מצד צמד כשיז
נבמו הכוסו׳שיחבאר בסי׳וס וכ״כ הרש׳בא בתפו׳המסס וביהנוסו׳דכוקיס כ 3ו* יקקצמ׳ דסיי& י׳שמא הבריא כלוע שמא ניקב עד הסק וכן מוכחכהדי^
בשמעמא
*

הלכות טריפות

חמ

לא

מט נ נא

דים

 ,שמעתעכ״ל  :וכתבו התווהר״ן והמרדני דכי אמרי׳מצד אס׳כשרה היינו
 3יפלס כלפי הרעי דאי צד שבחוץ כלכלי חלל הגו׳חפי׳לאניח׳כלל אלא שנמצ׳
פסם בח לל הגוף טריפ דאי מגואי עייל ודאי הפנימי נקוב אנא שעלה בו קרו '

ולא פנימי דכשר היינו דוקא בניק מעצמו מחמפחולי דאי מחמת קוץ וכיוצא (ה )נאו״מכ5ל נ׳א
בוודאי טריפה הויא דהאיקוץמהיכא אתא אי דרך חוץ הרי נקב ' לחלל וטריפ ' אם נקנההחש"
וחייששמא ניקב אס מהאברים  .הפנימיים  .שנקובת׳במסהווכדאמרי׳בקוץ עד י׳נ׳ נ77י׳כע׳נא^

הפנימיים

אינקיבכ י סהני מי נמ ילהאילגא "לעינן

[ 5י ״יראי אתא הא ודאי טריפ דחיישי׳שמא ניקב אחד מהאברים

כקדבתןבמ׳פהו־ו 6אלפ מי על ספי ק
ם
וספריייי׳״״י
־־׳״״'ג "
בבדיקה■-
תרומה וג ^כ
וככ סמ
ר3י׳ירוס׳ בססהמערסי ׳ דל :והרמכ״ס
■ בית
כפ׳כפ״ומה״ש מחט סנמצא׳בעובי
המסות כשרה ואס ניקבה נקב מפולש
למוך מלל בית הכוסות ונמצאת עפת
רסבמקום הנקב טריפה שודאי קודם
שטיסה דקב ־אכל אס אין דם במקום
הנקב ה"! מותר שמא אסר שחיט דחקה
המחט וניקבה עכ״ל :הרי ילמדנו מתוך
לשונו דבמצד אחד כשירה בנא סוס
.נדקר .וקשה ע״ז מההוא עובדיו דיבי
שהפנה ובדקה ואיפשר ליסב ולומר

וכשהפכה רבי ל5ןומסו/דצרי ולכד?ה
נך 6לא סקרה שהפכה ומצא עליה
קורט דס ופסול ' וכ״נ שהיא סברת
הר״אש שכתב הא דאמרי׳מצד א׳כשרה
צסהפכה ומצא קורט לס מצד אחד
טריפ ומשמע עוד מלשוןהרמב״סדמצ'

^ י ,־י8צו "י זיי נפםי
נת 3י5וס ׳

ימ־ולש למוו" לל

שמנקב לחלל ואי דרך ושט אתאי ע״כ כיון דעור דחוץ

6ינ? י6ל 6י לא מינכ י6ו ק רוס ננלה יקה(,אהעלתה
ז
,
בשניקב בו ואינוקמסשכלסנקובי קיוםשעלה ה;<7ה ! גם אין
מחיי' היה הדם סכיבו אבל כשאין המחט לפנינו אסור
כולו אפילו_אץ בוקורטרםבתבה״ר.פרץ אם מיץחואו הריהןבהם מהמת מכה אינו קיום אלא ודאיק!רם7ספנינית
אפילו 5אין עליו קורט דם אסור דחיישינן שמא עיר על יריע "חולי ?) 5מ׳וכ״כהרסב׳׳ ^ב י״ה נמללילא ^/אק
י,

חהאר הדחה
מל!לייחהאו
הרחה :
' מ

בהגהת

וכ כ

ם כ
בבהמ׳טרפות ;גם
הטרפו' ׳ ככהמ׳ טרפןת
הטרפיות הטףפן
אילו' הטרפיות
ק א ^ןי
ךי !
בעוף
ל
^
י
׳י
׳י  *-״*■* ׳— '
באברים הנמצאי׳בו אלא שאין לעוףא לא כרס
ולא המסס ובית הכוסו׳ויש כנגדו זפק וקרקק ולמעל' פירשתי
דין הזפק והקירקנץ יש לו י׳עורו' ואם ניקב זה בלא זה כשר עד
שינקבו שניה׳זה כננ׳זה אבל אם נקבו זה שלא כנג׳זה כשר.ואם
ניקב ושומן שעליו סותמו כשר ואם נמצ׳ מחט תחוב בונ בפנים
ולא מקב ! כולו רינו כדין מחט שנמצא בהמסס ובית ההכוסות:
אילו הנקובין אם יש במה לתלו! כמו בטב׳ *או בזאב
3
וספיה׳אם
לתלות בו
שנטלןתולין בהם ואם אקרב' לתלות
בווסי
ניקב מחיים אם לאו נוקבין נקב אצלו ומרמין זה לזהכדפרישי'
לעי׳ואפי׳אם אין רומין אם ממשמשו בירי׳כנקב הספקימשמשו
גם בנקב שעושין לרמותו בו אם רומין לאחר המשמוש כשרה
ומיהו פי׳ רב• יונה שאין מימין אלא בכרס ובדקי' אכל לא
בבכר ולב וטחול וקרקבן ובעל העיטור כתב שמימון בכל וא א

אשירי

סס־

ולכס " ? אני

נקיאקעכ׳ל

ונתישסנהגה׳לאכו
וספר לתלומה  :וכתב כאהל מיפי
>לא היה מכיר אס הנקב מחמת קוץ אוניהנין להחמיר
אס הוא מחמר! ח

ןליתתיר יי מחמת כא״ז עכ׳ל ינ׳ל
י7ד 1תא אם נתנה

!! ,

!!

ס ס ספק .מחמת מיה וא תמ יזפת קח מ׳נ גללים אנל
לבלוק
הפנימיים מצל אי יש
שמא לא ניקבה• מהאברים
וים מחמירים גס בזה אא״כ ניכר שאיןאעי׳״מןהז־לאין
הנקב מחמת קוץ עכ״ל וסברא ראשונס זינקיאית ג7יל
קורט
לראי׳ םא יש
ןאס
ר 3ינן
עיקר ב;
ניאס
* דס ננל החתט
״
■!
*
וסומן שעליו סותמו כסר כ כשסלאפוקי -אסנקיג
שצריך
התוספו׳גמדא ניקבה הקיבה גבי חלב "" נ גללים
טהור סותס וכ״כ הרא״ש וסמ״ג :וסוכי׳ לנליק נל אירן
נמצא
מכאן כתרימגןהדס ןס3זס נמצ 5ן מחט המתם אס
דם
ס גינות קורם
,
תחוב בקרקבן מבפכי וניקב הכיפיגס טריפה לאין אנו
הבשר עברה כילה כמעט רק מישו כשרצקיאין !.ת!להרי
נשאר כנגד המחט אינו עב כל כך ושום הרחיצםיהרא״ש
ריעיתא איכו נר׳בכשרהקרקבן מ 3חןץ שיל ליונל א׳ לא
אפילו^ 73דדת
ניאהללקדק
;!)
1דלא״חיישינןשמא הבריא וכשרה.
לרם י דחייש בהמסס• • גדולה מזו מ;ש!נ ,חדקאמד
כתבתי בסוף סימן מ״ח בשם הרשב״א אפי׳איןעליוקורט
■  :ו -ש"׳ רבינוואס נמצא מחע לסולחקאמראין
להתיר
קללקאי
!
סציני
ין
כד
תחובבויכפגיסילא ניקב פולודינ ן:
י אציקנ מצל א
1.
מחט■שנמצא כהעסס• ובית הכוסות כן!אפיה יש לאסרו
הליחל
כתבו התושפוכפא״ט גבי־ מחט שנמצא אס מלחו?
בכבדי־וכ כ בהגהת מרדכי והגה אסירי ־יי־! נהנה׳סמ״ין

כתב כסברת רבי יוגה כל אבר שאמרו בו אם ניקב במשהו
 3יפ הטסות ואילו לדברי המפרסי ס
ניקבה טרפה הוא הדין נמי אם ניטל חוץ מטחול כדפירשנו לעיל וכל
שכתבתי לעיל הכי הל״ל ואס
נקב מפולס לתוך חלל הבהמה ונראה שאמרו בו אם חסר טרפה כל שכן אם נחתך וניטל אבל כל
שלז׳נתנווןהראב״ד פכת׳אין זה מיושר שאמרו .בו אם ניטל טרפה כתב הרמ״כסשאם נבראת חסרה
וטעמדהרמב״ס איפשרדהיינו משוס
אותו האבר כשרה והרש״בא כתב שגם בזה נמי טרפה :
ע״י
דס״ל דמחט סנמצ׳כסלל הגוף כשר
או מחט שניקב לחלל הבהמה או עוף
אנ
מהאכרי'
גדיק׳החלל לראו׳אס ניקב א '
ון שמא ניקב באחר מהמקומות שנקיבתן במשהו
סנקובתן במשהו כמ״ם בפי״אמה״ש
אבל ' "י
תולעיס ין ^ י ׳ משמע קצת 7־,אי
ובספר התממ
אם
ו ^ כה״נבעי בדיק מגד כל החלל ולא
מהקרקבןכתובהגהתאשירי׳פא״ט דכשרדלאחרשחיטה פריס .כדאמיינן גבי ד ^ילתת דהג 7פ
כתב רבעו ימחס דכי מטרפינן
כתב כאן כן לפי שסמך על מ״ם כפי״א:
ריאה כמו שנתבאר בסימן ל״ו:
ממ״ק יצקט תנ׳
בנמצא עליה קוים דס־ה״ה הנמצאת עלי׳ חלודה עכ״ד וכשנמצאת מצד אחד
צדלי׳תשו׳לס״ללמצ'
ודאי הוכחא יש שנקב המחט נקב מפולש וחזר לאחריו סאל״כ חלודה זו על צד נ בל אלו הנקובי׳אס יש במה לפלות כמו כטבח או בזאב סכטלן מולין
אינקי 3ה רי ^ ה אחל לאצריללנד; ׳
מט )) אי נרןי
וידם מט
בהס ככר נתבאר בסי׳ל״ו דאית' ' 23א״ט "דף
חיצון דבי הכוסו׳מכין וכן כשכיקבה שני צדדין כיון שהעלתה סלוד׳יס הוכחא
אה יס קורט לם
עלי! !לאמטריפה
היכא דממשמסא ידא דטבחא תלינן דסא תלינן בזאכוכפ״גן דיזילין יןמרי/
דזה ימיס עברה שני הצדדין הילכך טריפה ואע״ג דאיכ׳למיתלי דשמא המחט
ליה מלא חלוד קודם שנכנס ואחר שחיטה הוא שגמר לנקוב סכי הצדדין מ״מ זאב ונעל בני מעיה והחזירן כשהן נקוכיס כשרה  :ומ׳ש ואס אין דבר לתלו' אלא בנראהעליו
לסאגל
כווסס־אס ניקב מחיי׳אס לאו נוקבין כקב אצלו ומדמין זס לזהבנו' א״ט ( דף ג ) קורס
כיון שאנו מאים שפי הצדדין נקובה לפנינו בקצת הוכתא סגי לומר דמחייס
אמר רב סימי בר חייאמקיפי׳בכנימעלס ופרשי אס נמצאו נקובים ואין אכ ן לסניע דמני
ניקבה א״נ האי חלודה היינויאפי׳נמצאת סביכו׳פי הנק׳ואילו לא באה החלוד
מ
;יודעי׳אס קורס שחיטה ואס לאח -שחיטה נוקבין נקב א׳בצדו ורואי׳אס מראיה'
מחממכה מחיים לא היתה חלודה מתרחב כ' כה  :וס״״׳ט רבי׳ואס לאו כשר
פוץ כשרה דבייוע שלאח שחיט היא והרוקח פי׳שנק׳שקוד 'שסיס ' פתוח ופלאש <ריפהנח! נ* נ
ואפיךר !ש העב סלו לצד חוץ בפ א״טידף מח מט ) גבי מחטא דאשתכח כנברא
דמפלגי׳בה כיןקופ׳לבר לקופ׳לגיו אמרו ומ״ש ממח׳שנמצ׳בעובי בית הכוסו' סחיט אינו פתוח  :וסייט ואפי׳אס אין דומין אס משמשו בידים בנקב הספקצללי׳<מלהרםנ'א
ימסמשו גס בנק שעושי׳לדמו בו וכו׳שס הכהו בכי מעי׳דאפו לקמיה דרב' את3ן נרנזונהסי׳תש״ס
מצד א׳כשרה ולא אמרי׳לחזי אי קופ׳לבר אי קופ לגיו אמרי סתס כיון דאיכא
אוכלין ומשקין אימו׳אוכלי׳ומשקין דחקוה • ופרש׳י אוכלין ומשקין דחקוס רב משרסיא ברי׳משמם בהו ואידמו א״ל מנאלךהא א״ל כמ׳ ידי מסמםובהו משסנלא י ,״קה
להוי
מקמי דליתי לקמי׳דמר אמר חכי ברי בטריפו׳כר׳יוחכן  :ומדקדוק לשון רבעו טריפה
ומתוך הדחק ככנס׳קופא שלה כבשר סילכך אע״ג דקופ לכר הואיל ולא חזען
שכת אס משמשו בידי בכק׳הספק משמע דאי כרי׳לן שלא משמשו בידיס מקב כאלו הדיחו או
נקג יוצא לחוץ כשרה  :וס״ש רבעו אכל כשאין המחט לפנינו אסו' כשניקג
הספק אין ממשמשי׳מק׳השכי  :ובדים .רבי׳ומיהו פי׳רבי׳יונה שאץמדמי׳אלאמלח! לטייפהלכל
'סלואפי׳אין כו קורט דס ככר נתבאר כן כתסוב׳הרשכ״א שכתבפי < סמיך:
ומ׳ש בשש הר״ף אס מלחו או הדיחו אפי׳אין עליו קורט דס אסור וכולי כ״כ בכרס וכדקין וכו׳ובעל העיסוי סכת׳סמדמין בכל כ״כ הר 5ן״סןהרש״) 53והר״ן שהיה נספקאיעו׳
 1הרי הוא נאסור!
<
י
!
׳ ״
׳1
גס״מין וק נתבאר בתשוב׳הרש״בא שכתבתי בסמוך • כתבו סתוספו׳דאס
שבעל העיטור כת דה ה דמקיפין בלב וקרקכן וכבד דאיכהו נמי בני מעיס על־שפכלקעכיל :
איקרו כדאמרי׳גבי נחממ בני מעיה ל״ש אלא לב וקרקבן וכבד אבל רבי' יונה (! ) ונהגה,׳ ש׳ל
פמצ׳נקוב בקוץ וכל דבר דינו כנקוב במחט דהא אית ליה מידי למיסרא וכ״כ
נתילמהריי!
כת סאע״פ שבלשון התנאי׳הכל בכלל בכי מעי ' בלשו׳האמוראי' אין בכלל בני סי׳צ״י
הגהות מימון בפ״ו מה״ס כשם סמ״ג • כתב הרשכ״א בתשובה מחט שנמצא
מעיס אלא כרס ודקין אכל לב וקרקקוכבד לא והביא ראיה,מלשוכו׳הגמרא אוסר־ נכהג!כ א
צקרקכן וכול׳נבלעה׳ בעובי בשרו ונשא ' כחצי אצבע מצד הכיס גס מצד החוץ
וכתהרשב״א שדעת התו׳כדעס ס״ר יונה ולדעת זה הסכים סן 5ןז"^ ןכ ן הסכי׳ נ ו ה נשמו?ג
שלא היתה המחט אוכלת ולא היה ניכ׳שוסכקכלא לצד פכי׳ולא לצד החו׳תולין

היישינן

קוץ

נקבים סצומומר  : ,וכתב עוד שחכת קטן שמה מחט
תחוב בכיס אס אוסרין אותה על פיו • תשובה יש להחמיר ולאסור ע״פ קטן
אס הוא חריף לידע ולכוין כדברים אלו משוס דכל שנמצא המחט רגליס לדבר
יגע יןגילוימילתא בעלמא הוא ואפילו להוציא ממון האמכנהו בגילוי מילתא
כדתנן ואלו נאמנין להעיד בגדלן וכולי :

גע ; וצוס ; תכוון גומר שססכי כסברתה ריוכה גס?ה חינו שהרי נס הכרי בין
יי יונה לכסו ףכר י}ה לו שסובר נמיו׳הפסלמלגג׳
שתי הסכמ'* י^ יפשר שמפני שהני ^סב
כמותו  :ויש לתמו׳על מה שכתבו אכל לא בכבד דמשמע דכבד מיפסיל כלב ,מ״מ 'נעינליקה
ואינו כן כמו סכתבאבסי׳מ״א דאפי׳ניטל כשר אם נשתייר כו כזית במקוס מצחוק אם אי!
 .מרה וכזית במקו חיותאוצ״לדאשגרת לישן הוא ולאו דוק3ן ^"כ  3ק כההכבדעלהמחטקירטלס

גנגדן נעוף  :רסיש ולמעלה פירשתי דין הזפק בסייצ׳יג  :וס־ש והקרקבן
^לייסכיעורותואס
השוע כר׳ס א״ט ידף מג ) וכתב הר״ן גמ׳א״ט כעוף דכי ניקב עור חיצון

בר פ ס טוככהרמ בס בס ו מה ש ו! נכנ חבר שחמרו חכמים בו שחס ניקב . . ^ ,
במשהו טריפה כך אס ניטל כולו טריפה כין שניטל בחולי אובידבין פכ5ר !5סי׳מ״ני״״ל עחג
ססר וכן אס נברא בשני איברי׳מאותו ^ב יג! ריפ שכל ? ותי ככטול חנ 1ו׳טכ״ל :י £י1יכביגי2״יימ,ל2
וכתוב
צקי' י* כא אלא כרס

מטלכ
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־ ׳־

■

״1

־ ■״

1

1

..

> ניק 5נתייםכצנשרחוץ
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(< )3ה,ין,ן
"יזע" ׳" תו המועט נקב נתרשמיעה זה איןאז,יורי' להואיל ועל נדחינו צ״ל שניקב רונו מחיים תלינן נסהמיעוט אזררוביאמריכן דהכל נעשה מחיים וקמשמע בע״ה נינשוצה ללעיל ללא נ' שהי׳ק״ל שני' המחט ואפ״ה משמע7
?!}::רהמיגטצא ;ת 8נ סתימה להוה טריפה ( ^ :א ) ואפשר ליויירי נמי נטרפשאדננלא 7צטק> נצקינתמשהו וע״יו לדידן אין נפקותאנדנר זה לאיןאצוגקיאין בהקפה כת  ,שכתבתילעילשי׳צא ! כן פשקנכלנו;

7

׳1

א

ז?

ד׳גז

נב נג

נכ (
>א זא ^׳
קלח ;־ ..רי פ; עראה כלל ושלקן והוריקו הריעה דכיוץ .סיץריקו ' בידוע שנפלה לאור ונפמיו
מ ) ומייתי לה בס״פזל "ט (דכח ) בעלת ה' רגלינו מלן ין לה
ג ' ה*ז מדס 6מ׳ל3
ני! אי
?לא■
בני מעיה והשתא הוא דאיגלי בהתייהי ותמס עליו הרשב״א וגסהר״אש והר״ן
הונא ל" ס הא דקתכי דחסריויתר הוי מוס במוקדשי׳אבל להדיוט שרי אלא ביד .
וממ?  7כי מר׳ו וחלוקים מליו המו שיתבאר בסמוך סס״ד  :וס׳ש רבעו אדומין שלא הוריקו אבל ברגל טריפ הרי מבוא׳סאין חסרון ויתרון פוסלים ביד כלל וכפא״ט גמר׳
הכןניג!( להתיר וטיקן והוריקו וירוקין שלא האדימו ושלקן והאדימו טריפה כבר נתבאר :
אלו כשרו בעוף א מ רב יהוד׳אמרב שמוט יד כבהמכשרה וכתב הרמב״ו כוז׳י
ופירש! דעת הריף -,׳,״י׳ ".. - .ע׳
_ _  . 1^ 1ש .
 ..׳
.
׳^ 1
(דעתן ! ת; 1ח יגנה ימ״ש ומ״מ מותר לאכלן צלויץ וצו
מה״ש שאפילו נשמט היד מעיקרו אץ
רעסיג^ו ^ הגאני' סס׳ אמימרכז דר״נ שכתבתי נסמוך 6מ' ששן וק יראה לי שאין ירהות פוסל בעוף בייתי שיש במינו .חושש ין לה וכת׳ המרדני שמתוך עוג1
■
הכתף ורחבו לי כ למיסש לנקיב -הריאה
6נת . -מרדכינש"ך רב אשי ־סילכך לא ליכול אעיש אלא מדברי שכל המדבריי׳כבדם ירוק ככרתי וכל שיש במינו מדברי
ובהגה אסירי פבהמ׳המקש יכפוה דהא
צהמיי פס׳ו ' בשלקא ולאהיאאחזוקי ריטותאלא ירוק איפשר שימצא לעתים גם בייתי ירוק כענקשחתירו יתרת
מז׳ א״ י "
מחזקי וסיש״י לא ליכול איני׳עוף־שנסל
דמכסרינן בנשתבמ ידי הבהמה היינו
סיגר לה' ואי,גרי׳ ן לאו/זלא בשליק׳לא מחזקי' והיכא דלא שכריא׳ מפני שיש לעזים מרכריות כן וכתב עוד הוא ז״ל נמצא
להדר לשא<צ חס
דוק׳כשלא עבר המכה מעבר לצלעות
גפלי׳ לאור א־א מיני ריעות בהריא לא טרפי ' לה אא״כ הכבר ירוק כנגד בני המעים ואין ירוע אם נפלה לאוראםלאו־
טרפידכיתע שנפלה לאור וא״א הרא״ש ז״ל כת׳ דבל מהדטרפי' שאס עבר אז יש לחוש לריא׳שלא תנקב
דמחוקיכן להיתר מתרמי דשליק לה וחזי ריעות ' :כתב
ובהגהות מיימון פ״י מה״ס כתו ' בהמה:
פג צ :
ע .נ ) ילא אימ הישבי׳א נ מיני ירקות הן וכולי עד בשינוי מרא׳נמעים היינו דוקא בידוע שנפל׳ לאור אבל אי לא שנשמט ירה מעיקר' מותרת מיהו כתב
ירעק וחזק שישתנו בני מעי׳לא תלינן כנפילת העור דמילתא סמ״ג דאס נשמט היד אצל חיבור
להגי} לעת; לתה שהכבד הוא ירוק כביצה אס הוא שמן
בגוף
הפי' כלהנידנילת בתיה וכבר נתבאר בסימן זה והר״ןכת' דלא שכיחא היא אלא תלינן בשינוי הטבעים רפעמים מחמ׳רוב טריפ עכ 'ל א :וס״ש והפצ׳עצמו אסיר
קמאי ויתראו אח׳דברי הרשב״א והי״אה מוסיף שאף שומזאוכחש משתנין וכתב עוד א״אהרא״ש ז״ליי׳אדטרפות כשנשב אס אין עור ובס׳חופין את מכו
דמקלזיליןיני-
ואחלנ בלב וקי -קכן אין סירוק פוסל בהסאלא שנפלה לאור לא שייך בבהמה לפי שעור׳קשה וגם עוביהצלעו' כאשר יתכא׳בסי׳כ״ה :ומ׳ש וכן במוף
• מק ; ׳ז .התי,י  :יןע
כפרתי
סכל
שהאש
מוריק
ככיתי
הוא
מכינין עליה וגם בני מעיה קשין ליחמ׳ כי בטרם יחמרו מנפילת שנחתכו או נשברו אגפיו משל כפא׳ס
נראה7א ןרלקל
ולחלק נין נהמה מוריק  ■:שדט עוד וכן יראה לי שאין
(דנו ) ויתכא בסמוך  :ומ* ש אגל אס
האש
ישרוף
עור־וכשרה
וכ״כ
הרמב״ם
וכעל
העיטור
כתב
דרך
לעיףזכן עפקנא '( ירקות פוסל בעוף כייתי שיש
¬ו במינו פשרה שהעוף מכיון שנפל לאור צריך לברוק לפי שאין לו עור נשמע מעיקרו אפ י/א ' מהסחוששיןסמ'
ודר־.
פיו? ו ( ׳-צ; ג״ז, 7א מדברי יכו ג ז כתי ה
עוד
ניקבהריאהוכו ' סס ( דף ו  0אמר רב
נרת״נה זרא״ם  :הוא ז״ל צמצ׳הכבד ירוק כנגד בכי מעי' וקרוב הדב׳שנהמרו מעיו אבל בבהמ׳אין חוששין אבל ודאי אם
יהוד אמי רב שמוטת גף כעוף טריפה
נג (א ) ינא״ז ואיןידו/אס נפלה לאור אס לאו טריפה נחמרו גם היא נ־טרפ׳בכך ואין אילו אלא רברי נביאו׳ אלא ודאי
חייסי׳שמא ניקב ' הריאה ושמואל אמר
החד ן כצל<' דח
לא שייך בבהמ׳כלל ע" כ:
צהי:ריףנשח,ט ׳מן וכולי בת״ס והדין
כעיאשסכתכתיה
תבדק • וכן אמ ר יוחנן תבדקופרס״י
כשעכד׳ ;תליזענר לעיל הוריקה כבד כנגר בני מעיסמהו
, 3שר 1בךץ ירי הבהמה או אפילו נחתכו לגמרי או סייסי׳שמא ניקב הריאה לפי שהריאה
שנשמטו
מעיקרן
או
שיש
לה
ג׳ידים
כשר׳
צאעותינ& ־רהלס
יג־׳לא׳כ ואסיקנא כיון שהוריקה כבד כנגד
בני
נחבא׳בין הצלעו׳וקרו' הבשרך ודק בין
בגני; ית
מפיס בידוע שנפלה לאור וכחמיו בני
והעצם
עצמו
אסור
כשנשבר
אם
אין
עור
ובשר
חופין
את
רובו
צלע לצלע וכסשומטה גפה מתנתקת
אין ׳ •.י  !,ק ניןגהנר
לנשיזט זיפי מ :מעיה וטריפה זו היא גירסת הגאונים כאשר יתבאר בע׳יה וקבעוף שנחתכו או נשכרו אגפיו אכל אם
הריא׳פס הגף תבד׳הריאה מכניס קנס
נשמט
דק בגרגר׳ונופח בריא ' ואם החח יוצא
דאשין נ' י לקת! והרי״ףולפי גירסאזו משמע סכל
טריס ' וא״ל כשרה • וכת׳המרדכי וכיצד
לעני') שניית הגף סהיריק' ככד סמ״פ סלא ראינו שנפלה
םליגז; ( -ו.רא! 7גס)
רי;; חי) .יחו" לאור כודאי מסוינן לס וכ״כ הרמב״ס
בס״ז
מה״ס
וצתב
הר״ן
וזה
מן
התימא
כד
^
קת׳יש
לנתח
העוף
מלפניו
ומניח הריא׳דכוק בצלעות כתולדותיה ומביא
ל .י ' -רע לסאתנט שהיי הירקות מצוי סוא תמיד בכבד מחמת חולי וכיוןסלא ראינו שנפלה לאור
שפופי ומכניס כקנ׳ונופח ונותן על הריאה גילא או גדנפ' או רוקא אס עולה
(פ המ שיהג! איו למה לאכתלהיבחולידהא תלינן כזאב ועוד שהשואל כודאי
כפלהקאמיכעי בנ פיח כסר ואס לאו טריס ועסקו סרי״ףוהרא״ש הלכ כסמוא׳ור״י וכ״פ הרמכ״ס
לס טרי'? ע!ף נראה ■ליס דהא אמתניתין קאי ומשמע ודאי דאמאי דביטא מיני ' אהדר ליה אלא ס״ג
בפ״י מה״ש ; וכתבו הרשל׳א והר״ן שיש מקל נוסחאות דל״ג וכן אר״י וה״ל רב
 7גס ניסתה םי
להחמיי־ אם ננרר כל שהזריקה כנגד בני מעיס בידוע .שנחערו בני מעיה וטריפה ואפילו לסי
ושמואל וקי״ל כרב באיסורי וכ״כ בעל העיטור אכל על דברי סרי״ף והרמל׳ס
הדהפג״ל נסי׳יזה; גרי״ף י״ל דה״קיבידוע סכסנפלס לאור נחמרו בני מעיה ובנסלה לאור ודאל ראוי לסמוך עכ״ל וכ" כ בת״ה  :ומ״ש רבינו בסס בעל התממו ' לאסור מסוס
(פ ); ":נ !׳ !:ראיתי קאיזר אכל לא נפלה תלינן בחולי דהא תלינן בזאב וכן דעת הרמב״ן והרא״ס
דודאי איעכול כיבי׳לא ידעתי מס ענין איפכול ניבי׳לכאןדכי איפכול ניבי׳דיד
גהגסיש'? סי' פ ? תלמידו • וגס הר׳אש כתב כדברי הר״ץ שעיקר הגירסא דלא כהר״יף ושאף
לא
מיטדפ׳כהכי
והכי
ה״לל
דכודאי
ניקב׳הריאה
ובדקתי
כספי' התרונן ' ומצאתי
סכת׳כדכרי ולא הזכי' איפכיל ניביה * ( :נ״ה ) ינספימוגהמצאתיאינקינ׳ריאהבמקס
ריח צנהיג נ; .לק לגרי״ף י״ל בידוע שכיון שנפלה לאור נחמרו בני מעיה לאין לאבד ממונם סל
מסק .נא"! האריך
כלל פ' וכן .ראיתי ישראל ולתלות שינוי מעיה בנפילת האור דמילתא דלא סכיחא הין) כי מיד
איעכילניני׳ס וכיש וי״א שאס נסב עצם הל המחול לגוף חוססין שמא ניקבה
הריא׳וכו'• ז״ל המרדכי י״א סאפי׳סמוך לגוףאין לחוס לריא׳אס נשב׳ונ״לעיס
מורי׳ הלכה למתנה סתפול לאור תפרח ותצא •
ואס נשרפו כנפיה שלא תוכל לפרוח תשרף
!לא ראיתישמששו כמקומה עכ״ל  :וכתוב במרדכי שכן הורה הלכה לממשה ראכי״ה ורבי׳סמחה לחוס ולכדו׳סמוך לגוף בחיבורו סס אס כשל ובהגה אס״ירי פ כהמ המקש׳ כל
לעקיאסמררהלם וה״ר אליעזי ממדונא • והרשב״א כתב בחידושיו שכיון שיש הפרש בנסחאות
פירקי כנף הפוף דילסוה דאס נשתברו מות ומ״מ צריך לעיין בצלעו אס נצרר
הדס יש לחוס לנקילהריא׳וצריך לכדו' הריאה ולכ הגהו' מיימון כלח; מלש
'6יסאנ 'רכר נקיטינן להומרא כגירסת הרי״ף והרמב״ס ז״ל • והביא ראיה לדבריהם :
ורעניןהלכה כיון שלפי פשט גרי״ף אע״ס שלא ראינו שנפלה חוששין לה וכת ' האגור כשם המרדני אס הפ׳הג הסמוך לגוף נשלאו נחתך אס רחוק מעט
מחיבורו כדופן שהוא ככוכלכאסית׳אץ לחוש לריא׳וכן משמע מתשובתרש״י
כ!!ת-׳ נהא■ אלא והסכימו לדעתו הרמב״ס והר״שבא ־ ועוד דלחימרא הוא הכי נקיטינןא
"א י6ח י' נים
וכתב א״א הר ' אס ז״ל י״א דטרפות שנפלה לאור לא שייך כבהמה וכולי עד
וראל׳ן כתב סצריך לעיין בצלעו׳אם נצרר הדס אז יס לחוס לנקילהריא׳יוצרי'
דנמבו
פתחא
להכ .:י' נר!חז א; נע סוף הסימן הכל כפסיזיו ס׳א״ט  :ומ״ס בשם הרמב״ס הוא בס״ז ובס״יא מה״ס
לבדקה וכן אפי׳לא כשכר רק נשמט דהיינו סמוטת גף בעוף צריך לבדו׳בריאה
מאחי׳דל ענק, :לנח׳ ומשמע מדבריו דאפילו נפלה לאור ונשתנו בני מעיה
אץחוששיןלהונראס
ואני סמחלראיתי נוהג מורי אבי ז״ל להטריף כשנשלסגף הסמוך לגוף בקרוב
פחו׳ממחב גודל כמו סכת׳בעל סע אגודה ולא בדק בריאה כי•אכן לא כקיאינן
כשר לגיידי מיהו שהטעם כמו שכתב הר״אש כי בטיס יחממ בכי מעי׳מנפילת האש ישרףבשרה
בראה לאם ריאה ועורה והר״ן כתב שדעת הרמב״ן ג״כ לומר שאין דין זה נוהג אלא כעוף ולא
בכדיק'  3עכ״ל  :וכתממ הדשן סי׳ק״פ כתו׳אס רחוק הבש׳מהגוף כרוחב גודל
נברר הלם לסזב
להחמי׳ישלא׳נלכרי מחוור דא״כ כי היכי דאמרי' כל טריפות סמכו חכמי׳בבהמה כנגדן בעוף יתר בצמצו׳כשר וכן קבלתי שיעו׳זה מחד מרכוותא ונר' דאין להקפיד אם הסיעו'
בצמצו׳כיון דיש גאונים מתירי׳לגמרי בנשבר ולא אסרו אלא בכשמט וכיןכך
ב' י למכשיר אפי !.,עליהם העוף נשבר העצם אע״ס שלא ניקב קרו' סל מוח ה״נ ה״לל כפלה לאור
כג ד׳גיכת' '.׳א־זה ונסמרו כני מעיה עכ״ל ונראה שאין זו קושיא דכיון דכמתכיתין לא הוזכר צריך לעיין בצלעו׳מבפניס אס נצרר הדס שס א ס לאו כדאית' כהגהה במימון•
<$ע<
׳כשנרש* זן טרפות זה אלא כעוף לא איצטריכא ליס  :ועוד שאין זה טרפות נוסף בעוף עכ״ל :וז״ל מהרי״ק כשורש ל״ס ואסר כתבת כסני׳שביר' הגף כעוף כפ׳ססמוך
לגזףאס ייל 3״לאי מבבסמס שאס היה איפסר לבהמ' ליחמר בכי מעיה ג״כ היתה נטרס בכך ואין
לגוף שנאמר לך שהוא קבלה דברוחב הגודל אין נקרא סמוך לגוף וכשל הנה
אמת כך שמעתי מסערי׳אמנס עיינתי בספר אגודה ומצאתי שמסערי ' ביותר
 ^ .^ ^ 50חילוק בין בסמ לעוף אלא שזו יש לה מגיני׳שלא תכא ליד טרפות זה וזס אין לו
השלייסבאג ^״גי ,נוגעים  •:וכת עוד הר״ן שסגרת בעל העיטור אינה מחוורת דכיוןדבסמ׳מעוף
מכאצבע כל שהו וכת׳עוד שלא נמצא טרפו׳זה דשביל גף אלא במרדכי כסס
35יזבשחיט' נשגר ילפא־השס שיתוששין בעוף משעה שכפל לאור כך סוששי ' כבהמה וסניה׳צריכי' ראב״ן וראכי״ה וכןבספר אגוד׳סכת׳והא דאמרי׳סנסתברו אגפי׳כסרה מיירי
רחוק מן הפרק יותר מאצבע אבל בתוך אצבע מן הפרק נשבר חיישיכן שמא
3פ{?"!מ׳הפיכיס בדיקה חוץ מריאה סל עוף לדברי מי שאומר דההוא-לישכא קאי אמסקכ' עכ״ל
ניקבה הריאה פכ״ל אגוד׳והנה רבו החולקי׳עליהס וכמעט אומ ' שכולם חולקי'
וכן דפת הירשב״א וכן כתבוה ערדכי והגה אפירי בשם כמה גדולים וכן דעת
היי ^להא-סדנה היפי״ד ולמ  :ץ הלכה כיון סהימב״ן והרא״ש מסכימי׳לדע׳אחת הכי נקיטי'
עליהם ומ״מ .אסר שנהגו איסו׳סלילה לפרוץ גדר ולהתיר ולא יהא אלא דברים
המותריס \אחריס נהגו כהס איסו׳ומ״מ השיט דדאוי לסמוך לכל הפחותעל•
?יודעישגינמנייה וכ״תסהרמכ״ןז״ל סוכר כמותם 3כתב הר״ן היכאדכפלה לאור ולא ידעי'
יאם' ימ,ס ח ייא אס צחמרו כצי מעיה אס לאו צריכה בדיקה ואי ליתא קמן למבדקה מסתמא
דבריספראגוד׳סמסכיסלקכלתכסוכאצכעכל שהוכסלעכ״ל •ובשורשל״ה
י""5
כת׳שאס נמצא הגף סכור ואינו יודע אס קודס שחיטה או אח כ טריפה עכ״ל •*
■ ק ^ י -ייי חסוי והכי׳ראיה מדאימרי׳כגמ אין ריאה לעוף ליחמ' וההיא ודאי כסתמ' קאמר
כשד ^היכווילליכא דאילויהייכא דנחמי׳הא קמן שלא הגינו צלעו׳עליה אלא אס נפלה לאור דאינה
והרא״ס כתב בתשובה אס כסכר הגף אפי׳סמוך לחיבורו אני מכשיר • וכתב
למי-ח׳לגקזנ׳הריא־ צר־יכ בדיקה ודוק ריאה דעוף שצלעותי׳מנינות עליה הא סאר בני מעי ' דעוף
עוד בתשובה כשכר גף הסוף ונשאר הגף כמקום חיבורו ליכא למיחש לריאה
י'1׳ ' לה״ל ס*ס דליכ׳מאן דמגין עליייהו צריכ׳כדיק׳טכ״ל ולסרא״ש דסב דאין ריאה לעוף אפי׳
אלא שפענו אחת בא לידי שנשבר הגף סמוך למקל חיבורו והיה שכר העצם
החיצון קד כמחט ונכנס לבין הצלעו׳ובדקתי הריאה ועלתה בכפיס וסכסרמיו
^ימ (ס (א,י (!,מ ]5נפלה לאור וצשתיי׳איןראי ' מכאן -ומ״מ לעכין מעש׳יש להחמיר כדברי הר״ן:
וכתוב שס סהרשב״א כתב להרא״ש דגס לו נראה
קמס ^יטהשמא; בג■
נשתברו לדי הבהמ׳אואפי׳נחתכו לגמרי וכד' תכן בבכורות פ" ו ( דף
להתיר
לא נימ  3הריאה
עכ״ל • ומילי״ק ג־מד נשירת
הל  ,אם צחנא שנזרהלף יאילויודע אט נשיר קודם השחיטא אם לאחר השתיקה טריפה ולא ינליצןדיג״יזריקה גיגשהעכ׳ל ואני אומר דהמקילמחיא הגף שיור ולא ילינינן אי קודם שחיטה אזאר! ״כ לאהפ?לי ,
הרבה גאונים מנשירים בנשבר נדיראיקזלם השחיטה ויןפשק! נייהלכת ' ליייושכת נ־זילפיל ואף כינוהגיןלהתחיר היינו כוודאי אכל יספק יש להקל ולנו דימאי סיס כמי שכחי האו״ה וכ׳ש היכא חרקו נכת כשרכת 'ש הטורליקמןסי נ ה ד"1
עוזנזוסו׳שי' נ׳ו מיהו גנשמטם ילאידגינןאיקזלם שחיטה אז לאחר שחיטאאין להקל הנאילזתהרי״ק לאימה להקל מטעם ס״ס נראה דס׳ל לאיןהז ש׳סגתזר להספק הב׳ שכת׳האויהדהיינו שמא לא נקיה׳הריאה אותו סעקהיאמחייי
חסחןידיעתנו שאין אנן נקיאין כבדיקהוציןת ן ?י׳ניו 'מגארשו־לאמיקרישפק אתנסלקמןסיינין יתבארדלעני'ס״שלא בעינןנדיקה א'
נחסרוןידי־עתכ( אקמויק לענק ס׳שועיי׳לקמן :

הלכות

טריפות נג

נד גוז

ד״מ

שנחתכו רגליה מן הארכוב׳ולמטה כשרה מןס5ורכוכ 15ולמעלה טריפ׳וכן כ! ביטל נד (א ) וטמזין
צומת הגידים ו 3גמ ' (שס ) לזמר רב יהוד׳פ״רחייא למטה למסה מן ה6ר־כו3א נקיאיןהגידז צי
למעלה למפלה מקהארכובא באי וו ארכוב׳אמרו כיארכוג ^ הנמנרת עס הר ׳ןש שלפלמיכמ .אלי!ס
ק׳״ר  0/היון
1
!
ז•* \
י^ "
פוגע פ ר תושעיח כנגדו בגמל ניכר ופרשי י למסה דקתני מפציתין למט מן להסןצגיתיר׳בנל
כארכובא סמוך לה מיד קאמ דלא תי מ ואשמען פינה
ארכוכא דמתני ' היא ארכובא העליוב ? פה/מגעגןצאסזר

1ו3.ויו 3נשכרהגףאלאשמצא  [#סוככבשם רש״ישאס נשבר למעלה לצד
ק*ס ייםינן לריסה וכריך בדיקה ועב ׳ז אני מחזר להמיר כשאני רואה העצם
םבר־ם 6ין בו עוקץ מלא שבירתו בעיגול עכ״ל  :ח״ל הרסב״א ורוקא שמוסת
רג
( 1ן)נ לססרת גף כסר כדתנן נשתברו אגפי׳וסתמ קמני בכ״מ שישתכח בין
ייהר אםוןאו באמצעי ואפילו בג'
הסמוך לגוף וכלבד שלא ישבר ממש נשמט מעיקרו אפילו אחד מהן ח*ששין שמא ניקבה הריאה
1וווך לגוףדסז קיעשר דחיישי׳לנקיכת וצריך לנפהה לבודקה אם היא שלמ׳כשרה ואם לאו טרפ׳ ובעל^
הריאה הסמוכ לו שמא בהסבר קורטס העיטור כתב שהיא סרפ׳רלא מהגי׳ליה בדיק׳ונ״ב בעל התרומו׳
מיני׳נקב לפגי' ודבר זה שמטתי מרז״ל רבודאי איעכול ניבי וא״א ז״ל כתב כסברא ראשונה וי״א שאם
שהחמירו בדבר אע״ס שאינו נראה כן
הריאה
מפ יקר הגמרא

ובהלכות

דרבי אלדד

נשבר עצם השלישי המחובר׳לגוף חוששין שפא ניקבה
וצריכה בדיקה ולא נהירא;
צלעותיה טרפה והיא שנשתברו רובן
כיצד הבהמה יש לה ך״ב צלעות גדולי׳

בני* אלם
סכין הקולי׳ ,
ועצם ,האמצעיומצי<למט" קנע^ "
גמנעי׳מצאנןצגלע
דקתני כשרה למס הימינה ומכל עצם
האמצעי שבי צומות הגידידלמס ממסהימיד? " פני
ליכא למימ כשרה דהא אפי׳צומ׳הגידי׳שקרזנה היאלחצב
שהוא בשיעולו של עצם האמצעי רתנ  ,הכליו׳יאע /לאם
״

! !.

נעתר

נצעולזני

מתנימין טריפה וב ש בגובהיה  6ל* 5חולי ' טריפתא,
חוליאאחר׳שלימה
אמרי׳אלא למס ' למסה מן הארכוכא
סמוך לה קאמר כשרה כדמסייס ואזיל טריפה וכל יפר
שיש בהן מוח י״א מכאן וי׳יא מכאן וכל אחת תקועה בחולי׳שלה • דן $רכו $3ןהנמכרת עס הר!5ס ק^מר  .ככטוללמי! היינלי
נחוצי׳נפי
ולאחרלמפלי למעלה מן הא יכוכא מיד ? 6ס'הכלילו !
ולמטה מהם יש לה עור צלעות קטנות שאין בהם מוח
נשברו טריפ דהיינובצומ׳ הגידי׳ שהיא סמיוא^נא,תנעקטב'
שיכלו בל הצלעות יש חוליות שאין צלעו' תקועות בהם
רובן של ך״ב הגדולות כין ו׳מצד זו וששה מעך זו או י״א מצד זה לה יכ״ש כגובהו • כנגדו בגמל כיכר שהם לעולם י׳ת
בלןלו׳וקטנו׳אמנם
וא׳מצד השני טריפ' בד יא שנשתברו מחציו ולמעל׳כלפי השדר' כנגדו של אומו מקום דמתני' כגמל

המי שהחמיר בשכירת העצם יג לא
וז״לבת״ה
נמסוורו דבריו פכ״ל *
שמעפי מסס אחד מהגדולי׳שאס נשבר
הפנס המחובר לגוף ונשבר סמוך לגוף
ממשחוששין שמא נדחק ונקב את
הריאה ואסור עד שנבדק הריאה ואין
הדברים האלו מחוורים בעיני שהרי
נשתברו מיעוט צלעותיה כשרה ואץ
מהאיברים
חוששקסמא ניקב אחד
'וק'נ־ 1ל
סגח)'ד7
אבל לא נשתברו רובן או שנשתברו רובן מחצין כ ל פ י מטה ניכר דקסבר ר אוסעיא איכוב׳דמתט' א'
שניק׳
לקוץ
דוע
חנקיבפן כמשהו ואינו
החולי׳טריפ'להים
כשרה ואם נעקרו מן הדזוליא והחוליא קיימי הוי כא לן נשתברן היא ארכובההעליונה יסס 3י"" מצס
וגס
בדוחק
ונמס
לסלל& סקוץמקב
בירך הגמל ומשו דתנא למט מארכובהלהמעקי׳ אבלא*
מוחף ^
נשתברו צלעות הקטנות שאין בהן
הר״ןכתשאס נשכר גסה אפילו בפצס
אבל 6יצטריו ליה למיתני יסנינ1ל ו 6ע״ג ,־׳ש לית׳ ־שינמו
הגכשרה  .ואע״פ שיש מי שמחמיר חוליא עמה טרפה וכתב הרשב א רוהא מהצלעיף הנדולו
יי׳״/ו; 1׳נו ;נ;
דאס נחתך בגובהו ע״ ' '.
כשרה וא״א• ׳><' ״
,
ן
אפי׳נעקר 11
ת״סשא״׳וט״צ
מי׳״ו
וי
הקטנות ש״_ 1ל
נסר׳היכא
1״
חוליא
צלע וחצי
^1ן בהן מוח
נדבר אין למוש לדבריו עכ״ל וגס רבי'
הגידיםטריפה
טריפה טריפה "סרנשר
צומת הגידים
בשיפולו במקום צומת
מאותן
ירומם כתב שכן עקר וכ״נ שהוא למת הר אש ז ל לא חילק בזה נעקרה הוליא אחת כולה אפי
פולו
וכדמתיץ לקמי׳שאין אומרי׳כטריפו׳ זו עכ״ל ונ״ע7א*כ
שאין בהן צלעות אסורה:
הרמנ״ס שסתם וכת' בפ״ח מס״ש עוף
דומה לזו שהרי חותכת מצאי וחיהלסברת הרשינא
רגליה טרפ׳ולא בכ״מ שיחתכו אלא
הנ
שנשתברו אגפיו מותי ככהמ׳שנסתכו
:תכהטירלעיל
מח חומכ מכאן ומתה  :ובת הכי אמרירב
ידיהטכ״ל  :ולעני] הלכה כיון דכל
יש כיצד נפרקים יש ברגל התחתון והוא
נ*7טרף
פפא מתנילדרב יהודה הכי למט׳למט׳ "
מי רבוותא טסכימי׳להתי' הכי נקיסי׳
ארכובהפפא מתני לדרב יהודה הכי למט למט׳ בנייסר גל "קום
שחותמן עם הפרסות כשמפשיטין את הבהמה ונקרא׳
להפשיר אפילו נשכר סמוך לגוף ממש
טדיפהא״נ
ק מן הארפוכא ומצומת הגידים למעלה שניטל
הנמכרת עם הראש ולמעלה ממנו פרק שני והוא הנקראשו
ואפי נצרר דס כצלעו׳והוא שיהא מקו' וצומ' הגידי? בתחתיתו סמוך לאדכוב׳ הנמכר׳ עם הראש מ! מע*5׳ למעלה ^  160יבוב , /ומ צומת סגידיזלא׳ינ ^ימ׳ ^להרנ
שיבות כגוף שהוא כבוכנא באסיתא
ב״י שלעיל פשק
ה״ל נשמט וע״מ צריך ממנו פרק שלישי והוא הקולי׳ ומה ובר לגוף בפרק התחתון בל מי ןז ,סל ף^ ^ ןהג ל 1י
בצווכא]פסק
א וסרש י למטהכמרש׳'
קייס דא״לכ
כשדה
שלחתך וב
דממני■ לאו למטה מיד קאמ׳ דארכובא לפסק הלנסלנרי
לדקדק ששבר העצם החיצוןלא יהא נו
דמתניבארכובא עליונה מיידי הילכך למסה דידה דהיינו עצם אמצעי ? יממן פ׳ה שכתבלאס
עוקן שאס היה כי עוקץ תבדק הריאה כמו שכתהרא״ש בתשוב '  :במו׳ בסבלי
ושמו
?לקט מעש היה כפוף אחד שהיה לו מכה עמוקה תחת הכנף כנגד הריא'
^
^
דטריפ׳ כגון כצומת הגידין אלא ה״ק למט׳מאית רכונא ומעצם האמצעיכ ילו
מצצעלהמכה ונפחו דרך הגרגרת בקש דק ולא יצא הריח ורצילהכשירר
דהיינו כעצם התחתון ודאי כשרה למעלה קנ סארכובא דהיינו? 3ילית ודלר לנרי! קיותלק 4
טריפה כל מקום שיחתך  :וכן סציטל צימת הגידין ובעצם האמצעי יש מקום אמזהולא הרגיש
ונשהביאוהו לפני ה״ר שמואל הכהן בדק בענץהז שמילא מקום המכה מיס
שהוא טריפה כגון בצומת הגידים ויש מקום שהיא כשר בגון למעלה מן הצומ וגתש<נומהרש״נא
ונפח בקש דרך הגרגרת והתחילו המיס מבצבצים וסטריפוהיעכ״ל:
ודכובא גופא אי וו המן כדעולא דהיינו עליונה • גמצא השתא דכארכוכלן סי׳ שני! בהמי
צלעותיה טריפה והוא סנשתבררוזבן משנה פ א״ם ( דף
נד נשתבח
מבא $:מ״ען כיצד הבהמה יש לס כ״בצלעו׳גדולי׳סיש בהם
הנמכרת עם הראש כ״מ שיחתך כפירה לה פ וכעצם הנקרא קולית והוא עצס נלעותפמא׳נמצל
הסמוך לגוף כ׳מ שיחתך טריפה לכ״ע לא נחלקו אלא בעצם האמצעי הנקיני א׳נפקנה לפירה
מוח ונו׳נשכת רובן סל כ״ב הגדולות כין ו׳מצד זה וו ' מצד זה או י״  6מכאן וא'
ומיש בד״א שוק אם כחתך מצומת הגידים ומעלה לליסהא קמא טריפה לליפנא כפרא וכן דחן> איאמריק נל
מצד השני טריפה בריתא ססרדף נב וש© פד סוף הסימן ) :
לעולא כסרהיונ״ס כמי דלל״ק אס נחתך כתוך הפר׳שבין ארכובא הנמכרת עס יתרגנט<לל״מלע
שנשפכת מחציין ולמעלה כלפי הסדרה וכו׳מימרא דזעירי שם • וגבי מחטא
סראס לשוק טריפה וללישנאבתרא כשרה כמו שיתבאר 5ס״ ד ןעוךנ״ מ ׳ןס שנעקרה • מרעל
דאשפכח בככדא כתב הר״ן כשם הרסב״א דאע״ג דאמריק בגמר׳דקוץ שנקב
שיעקרו רובן עכל
.
.
לחלל חושסין שמא סקב אחד מהאיכרים שנקובתן כמשהו בכספברו מיעוט נשבר סרגל במקום צומת הגידים ואין עור ובשר סופץ את רוכיוכיק בצומתמשמ׳לאיהויהוליא
הגידים ונמצאו קיימים דלל״ק טריפה ולליסנא בתרא יכן לעולא כשרה לדעת יעירא׳ ",מפי*
צלעותיה בין סהסכר־כלפי פני׳או כלפי חוץ כשר ' ולא חיישי׳שמא ניקבו ראשי
וטרק*
?צלעות הדקין או הפרס או הריאה וטעמא דדוקא כבי קוק חייסינן להכי כמן .הרמב״ס וסרשב״א דאילו לדעת הראב״ד טריפה היא צמושיתבא כפ״דופסקלשנרמו' ?!
שנוקב בכח מבחוץ ונמס מדוחק אכל בראשי הצלעות דליכא למיער הכי לא׳ רש״י כל״ק לחומרא והביא הרסב״א ראיה לדבריו וכתב שגס ה׳י יונה ס כי3ן בכחסר ר״זניטל
היישינן למידיהילכך בץ שהשברים נוטים כלפי חוץ בין שנוטים לחלל הבהמה
נליתרכנ״ו׳אן>
ראיה לדברי רש י וק דעת ספר התרומה וכתב הרסב א בת ה פיראה לי סכ ז לן
ביןשקתס ובשר שעליהם קיי' בין שאינו קייס כיון סלא׳צסתברו אלא מיעוט־ עיקר ושכן ראוי להדרו'׳ :וכת הרא״ש בתשוב כלל כ שראה כל רבותיו מטריפיםעי״אתרתעמל!רן
צלעותיה כשרה עכ״ל ד ומ״ש ואס נעקרו מן החוליא והחוליא קיימ׳הוי כאילד  3עצס האמצעי כדעת רש״י וגס רבינו כת בסוף סימן נ״ו סדע הרא״ש כדעת פסק נ׳ילעילסי׳
נשתבתסס עולא בן זכאי אומר נעקרו כרוב צד אחד כשכרו במב שני צדדיך רש״יוכ״צ ממ״ש בשמו לקמן בסמוך  :והרי״ף פסק פלישנא בתרא וכן דעתיי״א אבל היפנ״א
חכשיר גם בזה
!'
1
•
1
< ,
״ 1י
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שנת׳בתשוב׳ללעיל
הרמב ס כפ ח מה ס וכתב שכשאנו י 1וםריס כהמה שמזמ ו רגצה 3מ ?י צרמת
וי׳יוקק אמי בין נעקרו כין נשברו במב שני צדדין וכתבו הר״יף ופרא״ע
הגידים לא כאסרס מפני שהיא חתונת רגל ממקום ?ס אלא מפני שנחתכו יעוד יש טעםאחר
וסוגיין כר״י וכ״פ הרעב״ןכפ״י מה״ש  (:מ׳ש נשתבררצלעו׳הקטנוסאין כה©
שאנימפרש
הגידי׳שסתיכתן מכלל הטריפות כמו שיפבא '  :וכתבו הר" אס וסמ״ג שכן דעת להכשר
כתוב בתרומ' הדסן ( סי' קפ"ו ) דכהמ ' שהמצאו
מוחכסייה מימרא דר״י סס :
ל? י״ב צלעות גדולות שיש בהם מוח מצד אחד וכעצין הזם מצד שני כשרה ^ ר״יבא וכתב הרשב״א שכן דעת הרמבי״ן וססקשס הוא ז״ל א״כ כסנהתך צומת נליתר כנטולדמי
לל׳ע וכן אס לא נמצאו לה אלא י״ז סוליות או שנמצאו לס י״ש כשרה וכ״כ
הגידים יחתוך העצם מלמעלה סמוך לארכוכא ותכש ותיק דאה״כ שאט י!ת ר בלבל ענ״ל1%
קודם שחיטה למעלה מצומת הגידים ואס כ סחט׳ שכשרה׳ודחודבריו סדסב״  6לפי אימיסברא
נעקר
?רעב״א כתשובה על בהמה שנמצאו בה ס״ו צלעות כצד א׳דכפרה :
מר ' אש והדין וכר׳י׳ע בהמה המקשה כתב הר״ן שדעת סי״אה ג״כ לדחות דברי בנלעניןכ0׳ואעיג
צ לע וחצי חוליא עמה־ טריס׳שס אמר רב נעקר צלע וחוליאעמה טריפה ופירשו
רכי3ו  7לא ק״ל בפירו׳בל
בגמרא דצלע וחצי חוליא קאמריפרם׳ /י והצלע שבנגדס מחוברת יפה בחני עי־מב״ן ורבי׳בסי׳נ״ו כתב סברת הרמ״כן ודחיית סר״אש .
ואפי׳בתוךסער שביני לשוק ל כ שס סר״אס ח״ל וסיכין מחת ך הרגל ^ 3רכזכ ' ימי מעיל למי
קרליא קיימת וכתבי הרי״ף והרא״ש אס נעקרה צלע וחצי חוליא עמה שהוא
פתו כוכנא ואשיתא טריפה ופירש הר״ן קשר השדרה נקרא חולי א ויש בו כית בין ה פרקים ראיתי מפרסיססהתירו ולי כיאה נאסור משוס דאיכא לאלף־ויי נשראסניינאזית׳
מדיוקא ד רישא לדיוקא דסיפא דברישא קפצי ןמ הארכובה ולמטה כשירה האחי״מנלעיתזמי״ח
קבול שנכנס הצלע לתוכו כנוכנא בתוך אסיתא שהיא המכתשת והיד שלה
בארכובה עצמה טריפה ובסיפא קפצי מן הארכוב ולמעלה טייפ׳סא בארכוב יזיליו׳דהא מבתי
ן ?יא מכנא • וכיון שנשבר אותו בית קיבול של הצלע הרי היא טריפה אע״פי
עצמה כשרה חרא מיכייהו דוקא ואידך לאו דוקא ואזלינן לס ומיח וכן ערס״י לעי׳דקי״לכימב״ן
שגופו סל קשר השדרה קיים  :ומ ',ש רבעו בשם הרסב״א דוקא מהצלעות
הגדילות וכולי בת״ה וסתם רביכו ירוחם הדברים כדעתו תל הרשכ״א :
למיל פרק א״ט גבי צבא־ראנקורי שנשתברו רגליהם בארכובה או למעלה מ ז ואן י לדבריה
לעקרה חוליא א כולה וכו אסורה נתבאר כסי ' ל״ב  :אס נשכרה השדרה הארכובה ואין העצם יוצא לחיץ אלמא בתוך הארכובה ולמעלה מן הארכובה לחתתיר גרחג״#
ארכובאאמיו בארכיבא הנמכרת עם ש״סר כני״לדמי
ולא נפסק חוט השדרה ( מפורש ) במסנה ( תניכא ) דפא"ט דכשרה :דין אחד להם ועוד מדקאחד ובאיזו
׳ער!  2חתכו רגליה טריפה ולא כ כ ׳מ שיחתכו אלא מקומות יש כיצד 'ג
הראש אלמא עצם התחתון היא הנקרא ארכוכא ולמטה מן הארכובאד ק מניח״חלרשנ״אמות'
מרקים יש כרגל ופו' 5פ' 5המה המקשה ( דף עו ) תנן בהמה
מסוף5 4ם עלתא,איכז
מןה יזרכוכ ^ הייכו מסיי
היינו מהתחלת הארכוגא ולמעה ולמעלה
ו
■עניין !אפשל
הארצוכאנכל

נחתכו

מקומות
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לימוהסעסקכאן שח״א להתיר

הלכות מרשת נד.

ד״מ
ךג ! <וי )מימיי*
שמ -נמ'ה ינעו$
*חא
*יג״ף
נ' ביה
<נ? ל נא'<
יזאי׳ו ״״״״* ״

*<ם

$

""3ל יק ?<*

הארכובא ולספחה והשתא ל 15קשעדיוק)5׳דממגר ,אהדדי וכן לעוליא עצם העצם ההוא בו נצממיס הגידים והראש '' השני המחובר עס מצסהירך3ץ
האמצעי
יאו
■׳כקרא ארכובא עכ״ל .ח״ל רביכו ירוח; אס■ נחתךהרגל כארכוב תחמוג'
לקראו ירך ללמד
כנמר על
ענ הראש
הרעם המחובר לעצם
נאמרו דברי רב יהודה
נעצס הירך  ,.ו?ו
הן5
ן>ן
ממש בין הפרקים התוספותאסרוס ויש -ספירים וכתב מהר״י ן׳סביב ז״ל על ז״ל סלק עליהם ופירש לשמיטת ירך טריפה כיינו בוקא דאטמא ד׳שףמדוכתי׳
מהסכפברבינו ואפילו בפוך המרק שבינו לשוק בסוף הערקוס ולא בתוכו
ואיעכול ניביה ומכיון שללו הזכירו חכמים פיסול דסףמדוכתיה ואיעכול ני3׳י
לאפילו אס יספך,העדקוס כשרה
עד"
אלא ככוקא דאכזמא איןלכר להוסיףפל
שיחתן בין הערקוס ובין השוק ולמד
כו כשירה למעלה ממנו מיד בה מ שיחתך טריפה ואפילו
בתוך הטריפות והילכך ראש התחתוןש{
כן מדברי יביט ימת:
נחתךעצם הקולית המחובר עםהשוה.ד& ן
וכתב היא״ם הפרק שבינו לשוק לדעת רש״י ועצם הקולית אפי' לא
מדוכתיה כסירה ואפי׳איעכול ניבין,
בתמיכה מה
ששאל0)5*5כתפר ?עצס אלא ניתק ממקומו במקום חיבורו בנוף טריפה בין בבהמה בין
היינו ס.פ'? דידי בעוף בד״א שנפסקו הגירין שמחובר בהן לגוף או נתעכלו אבל והר״ןכתב אס באנו לומי לשממותיון
האמצעי מןהל| חת יז
ובוקא דאטמא פרי מילי כינהויותר
נחתכו יגליףבי ז  7־י? יס
? תסיז לא נפסקו ולא נתעכלו כשירה וה״ר אלחנן כת׳והגי מילי בבהמ'
",

* * "י " ןה6מנעי ^סעור ןבשרחןפיסאת אבל כעוף טריפה אפילו לאאעיכילוא א ז ל לא חילק בזה • דסמוטת י רך היינו שנשמט כפצסהג

 £״ * ״״יובו ומי6ל66
וי "ל
כתבהרשב א ראשו התחתי של עצם זה המחובר עםהשוק ממקום חיבורו בגוף דטריפה אףעל ג;
" י ^-
פוי ומו0ו5י 0י|ת'יוני םי ^ ,שנשל ממקומי יש אופרין אע פ שלא נפסקו ודא נתעכלוגידיו•
דלא איפכול ניביה ובוקא לאשמא
דשן)
לעי״ל ״״< לק
טכ״ל
:
ומי־ש
רבינו
לדעת
רש״י
ק
אי
ויש
מתירין
אפילו
.
נפסקו
ונתעכלו
ולזה
רעתי נוטה ע כ ורב מדוכתיה היינו כמקום חיבורהשק
מקום אלפס מכשיר בנחתך בעצם האמצעי ובלבד שלא יהא במקום והירך וסתסילא מיטרעא עדדאיעכול
א"63 0־ * *6ע׳ן למה שכתב למעלה והו׳בכל
שיחתי טריפה דלהרי״ף והרמב״ס לאו צומת הנידין וכייב הרמב״ם ואי׳א הרא״ש ז״ל כת׳ ובספר התרומה ניביה ומכל מקום העלה שעיקרןשל
באשכנז ובצרפ'  :ופיון שאם נחתך רגליה דברים כדברי הרשב״א וכן דעתוס״י
<י 7ושהדיןאם נשנר כל מקום שיחתך
טריפה דהא
נחתך כתב כרש״י וכן ניהגין
**ת *־ י^ק!ס למעלה מצומת הגידים כשירה
וקנסי טריפה אם יש לה ג׳ תלים טריפה דבל יתר כנטול דמי וכאלו וכן דעת הרמב״ס בפרקי׳מה״שוגס
חסר רגל אחר והוא שיהיה זה הית׳מראש עצם התהתוןולמעלה רבינו ירוחם כתב שדברי רש״יתפסן
""* "•יי
קאי למה שכתב ואפילו בתוו^ הפיז
כע ׳ל \! פבינו לשוק 7 ,לה יי רוה?מב* 2כיוז ולכ״מ שהוא מחוכר שם בין במקום צומת הגירין או למטהמהן עיקר ולפי זה אם נשמט עצםהשק
מ,דן
 1ממקום חיבורו בירך אע״גדאיעכול
(* ) "מ6ן 3מ דמן הארכוב ולמטה דמתני הוי
לדידהו 11
 1כ\,
ניביה כשירה וכן ביאר עוד
הרשכ״א
הרש״נא סי׳ קט׳ו ארנונא עליונה ולמטה ממנה כסר
אילאנייג׳מפקימו זולתי במקום צומת הגידים אס כן בתוך אותו פרק שעדיין לא התסילוצומת לתשובה שהאריך בזה ודחה גס פירש הראב״ד וקייס פי׳רס״י דבראש
המחובר
אלא סגשני יני״צ הגידים כשרה • ומ״ש רבינו ועצם הקולית אפילו לא נחתך אלא ניתק אל השוק לא מצינו בו איסור כלל אפילו נשמט ואיפסיק ניביה ואיעכולונן
ממקומו במקום חיבורו בגוף ונו ,פרק א״ט ( דף נד ) גמרא אלו כשירות נראה מדברי הרי״ף שכתב ההיא דרב מתנא ולא ההיא דשמוטתירךדרב
*תעסלה/א ^ בבהמה אמר רב מתנא האי בוקא דאטמא דסף מדוכתי׳טריפה וה״מ דאיעכול יהודה לומר דדא ודא אחת היא עב 'ל וכן כתב הרא״ש כתשובה (
כלצג׳סייזוי )
*עזר ! נשרחופי! ניביה אכל אי לא איעכול פיביה כשרה זו היא גירסת הר״יף וכתב הרסב״א וז״ל ואס נשכר הירך בין פרק שני לפרק שלישי אס עור ובשר סופין אתרונו
תא • מניעניל ־• שהיא גירסת הגאונים אבל בנססאות שלנו גרסינן אמר רב מתנא בוקא אין טרפות אלא בוקאדאטמאדשףמדוכתיה ואיעכול ניביה עכ״ל  :ואס
 ) 0יאני *"" י דאטמא דשףמדוכתיה טריפה ורבא אמר כשרה ואי איפסיק ניביה טריפה נחתך סס בין הפרקים במקום שמחובר עצם הקולית עם השוק לדעת
רש״י
ן!יתיל ^ והלכתא אפי׳איפסיק ניביה כשיר עד דממכל איעכולי וכךהיא גירסת הר״אס שאוסר כל שנחתך מארכוכא הנמכרת עם הראש ולמעלה הא ודאי טריפההיא
לי נלגרי׳כאלולילן והמרדכי וכן נראה שהיא גירסת התוספות ממה שכתבו גבי שמוטת ירך דהא ס״ל דכל שנטרפת בחתיכות התחתון מנל שכן שנטרפת בחתיכתמקוס
ח־ז׳*
מקיליןנמקי ,טריפה והכריע הרשב״א כדברי גירסא זו ופירש רש״י בוקא ראש הקולית שלמעלה ממנו ואפילו לדעת הרי״ףוהרמב״ס איפשרדטריפה היאלפיט?
0יי*' * ״*יא ,התחובה בחור עצם האלי' סקורין הנק' • 6ניביה גיד שבראשו שמחול בחור שנתבאר לעיל בסמוך בסס הר״אס דכין הפרקים יש לו דין למעלהמארכובא:
וקטן הוא מאד מתעכל נרקב • ומשמע מדברי הרסב״א בחידושיו דמימרא
ומ׳ש רבינו ורב אלפס מכשיר בנחתך בעצ האמצעי ובלבד שלא יהא
במקו?
ןהממיד כ״פ בא| דרב מתנא דאיפכול ניביה היינו שנתעפשוונתעכלו כולן או רובן שהרי הס צומת הגידים וכן כתב הרסכ״ס ככר נתבאר כסמוך ולקמן כסמוך יתגאו
שלח .

לנרי

כנטולין :

ותמהני על מה סכת

רבינודבפפסקו הגידים או נתעכלו טריפה

מטיייז
■ ילק אי 1דהא לגירסת כרא״ש והרשב״א לא מיטרפא עד שיפסקו הגידים מחמת עיכול
אבל
נפסקו
שלא
מחמת
עיכול
כשרה
ואפילו
לגירסת
היי״ף
־
משמע
^' י' ^
דלא מיטרסא אלא בשנפסקו דרך עיכול בדוקא וכן נרא' מדברי הרעב״ס 3פ׳
מליהבמקזפשאס י׳מה״ס ולכן נ״ל שיש לגרוס בדברי רבינו כד״א בשכפסקו הגידי׳וכו׳וכתעכלו
""ריפי ,אסהיא כי הסופר טעה וכתב או המחלקת במקוסוא״ו המדבקת אחכך מצאתי שנשאל
הריב״ש על לשון זה והשיב כן שטעות סופר הוא וכתב סר״ן מסתברא שאס
<,ם ^זגל  ' ;,כי גיטלה הירך טריפה ואע״גמא איעכול ניביה דכי מכשרינן בלא איעכולאפ״ג
(ה ) איינמלאתי דאיפסיק היינו משום דהדרא בריא והכא לא אפשר כיוןדניטלה וכתהמרדכי
מקמספרי׳״-יסי
אסאיןבקיאיאיעכולניביהאולאאיכא למיערף עספקא אמנם אס מצאה
^ןנ *ןום  0״ף שמוטה לאחר שחיטה כשירה דוראי בשעה מועטת לאאיעכול ניביה ובלבד
! עס שידע שלא היתה שסוטה בשעה שהובאה לסחוט ^ וכן כתבו הגהות מייעץ
בפרק י׳מה׳׳ש וכתב עוד המרדכיבסוף פרק בהמה המקשה שאס נשמט הירך
ממקום חיבורו בבוקא דאטמא ולא ידע אי איעכול ניביה אולאכתכבה״ג
ו־יש לאסור  : 3כחב למרדכי לא מיטרפא בעיכול ניביה בלאסמוטתירך
דהכי אמרי כוקא דאטמא דסף מדוכתיה טריפה ומסיק והוא דאיעכול ניביה
<גכ״ל ופשוט הוא ומדברי משובת הרסב״א סאכתי בסמוך ים ללמוד קצת שאס
במעכלו מיעוט ניבים אע׳ג דשף 3וקא דאטמא מדוכתיה כשרה דעל ידי מב
הנשאר הדרא בריא נ :
ומיש רביכו בשם ה״ר אלחנן כ״כ למרדכי וסמ״ק
 3פמווהגהות מיימון כתבוה בשם רבינויחיאל ור״ח ולמדוכןמדגרסי נןכפ
 6לוטריטות ( דףנז ) אמר רב יהודה אמררבסמוטת ירך טריפה ואיכא
ו־אמרי כשרה ואסיקנא דטריפה ומשמע להודבדלא איעכול ניביה עסקינן
ומ״ההוה איכאמ״דכשי
דאילואעיכולניביהלאהוהאמרחדכסר ומשמע
לסו נעי דבי אפיקנאדסמוסת ירך בעוף טריפה היינו דוקא בעוף אבל בבהע
 5ינה טריפה עד דאיעכול ניביה אבל רס״י והתוספות כתבו דשמוטתירך
ו־אמריק טריפה היינובאיעכול ניביה דוקא אכל לא איסכול ניביה כסיר' בין
בבהמה בין בעוף וכן כתבו הרש3״א וסמ״ג וס״הת ורבינו ירוחם וכן נראה
סהוא דעת הרמב״ס שכתב בפרק י׳מה״ס בהמה שנשמט הירך סלה יכו ,אס
בתעכלו ניביו וטטריפה וכן בעוף אס נשמט ירינו טריפה ומאחר שלא כתב
אם נשמט יריכואמ״פ שלא נתעכלו ניביו טריפה משמע דבנתעכלו עסקינן
דומיא לבהמה ולא תיקשי לך סא כן ליערבינהו וליתכינהו דמשוס דכקט
נ1למוד  #עוףבסני עצמו נקטיה כמי איהו  :ו 0׳ ש רכינוכת׳הרסב״אראסו
עמחתץ של טצס זה המחובר מס לשוק שניטל ממקומו יש אוסרי' ומעד ולזה
ועתי נופה כת״ה והטעם נתבאר בעידושיו וכתורת הבית הארוך ' לאיכא•
בורוובתאדפרישודשמוטת ירךטריפהלאמר רביהולה לאו היינו בוקא
ואעמא אלא ראש העצם סאמצעי המחובר בץ עצם הירך ועצם הרגלוראש

דאס אין פור ובשר קופץ את מכו אף מל גב דבהמה מותרת אברפצמו
אסור  :ומישוא״א ז״ל כתב ובספר התרומה כתב כרש״י וכןנוהגי׳באסכס

ובצרפת כבר נתב  6י בסמוך  :ול׳עניןהלכה כיון שהרי״ףוהרמב״ןמסכימי'
לדעת אחת וגס ר״יבא והרמב״ן סוברים כמותם הכי נקיטינן י  :ורע
דכשנסתכו רגלים שלא בידי אדם כמקום שאינו מטריף אותה אסור לאכלה ני
אס על ידי צלי משוס דחיישינן שמא על ידי נסיכת נחס נחתכו כמושיתגאו
בסימן ס׳בס״ד :
וכיון שאס נחתך רגליה טריפה אס יש לה שלשהרגלים
טריפה דכל יתר כנטול דמי וכולי כבר נתבאר בסימן מ׳א  :ומ״סרביט
בין כמקום צומת הגידים או למטה מסם דברי תימא הס שהרי כתבבתחילת
הסימן שלשה פרקים יש ברגל התחתון כקרא ארכובה הנמכרת עםהראש
ולמעלה ממנו פרק שני והוא הנקרא שוק וצומת הגידים בתחתיתוסמוך
לארטב הנמכרת עם הראש וכתב עוד כפרק התחתון בכל מקוםשיחתן
בו כסירה ומאחי שצומת הגידים כתחתית השוק סמוך לארנונא
הנמכרת מס הראש היאך כתב שאם סרגל היתר מחובר למטהמצומת
הגידים טריפה והא למפה מצומת הגידים הוא ארכוכא הנמכרת עם
הראש ואפילו נחתך שס כשירה
•
ואפשר לומר שאףעלפיסכתג
שצומת הגידים בתחתיתו סמוך לארכובא לאו למימרא שצומת הגידים
בראש העצם ממש אלא למעלה מראש העצם מעט ועור ים לומי
דאפילו אס תמצי לומר דצומת הגידים בראש העצם ממס כיון שבתון
ספרק שבין שוק לארכובא אס נסתך סס טריפ לדעת רש״י כמושנתבאר
ספיר שייך למימר שאס הרגל הימר מחובר למטה מצומת הגידיםפריעה
וזהו שבתחילת דבריו כתב שיהיה זה היתר מראש עצם התחתוןולמעלה
בדי לכלול בתוך הפרק ואין לפרש דמראש עצם התחתון דקאמר הייני
מסוף הרגל ולמעלה ולכלול כל איכוב' התחתונה דכיון שאס נסמך
בארכוב התחתונה כשר אין לפסול כיתר אמחוכר שם יותר מאילונחת!
ססה ומיהו אס זה היתר מסוכר כשרק למעלה מצומת הגידיםאיפס'
דטריפה אפילו לדעת הרי״ףוהרמב״ס דמכסרי בנחמך סס משום דכיין
דיתר רגל כאילו חסר רגל אסר הוא הוה ליה כאילו ניטל הסוק מעיקרוולפי
זה איפסר דגם בסהיתר מחוכרבאיכוב׳ התחתונה קאמר דפסולמשום
דהוה ליה כאילו ניטלה כל ארכובה התחתונה וכבר כתב בסמוך מחתךבמיו
הסרק שבין ארכוב' התחתונה לסי ק טריפה ומכל מקום כיון דההואטרפות
לא הוי אלא מספיקא כמו שנתבאר לא הוה ליה לסתום דבריו ולכןהראשון
הראה עיקר וכן כתב רבינו ירוחם וכן כתב המרדני וזה לשונו כתבראכ״ן
אי איכא לאותו היתר היכירא כגון שהאחד עומד במקומו והאחישלי*
במקומופישירה 3לאו תורת רגל עליו ואט אינו מגיע לאק ואינו הולך על'(
איכו רגל אלא תלתולי כסי וכשידה ואם

הלכות מדיפות נה

דל

ד־פ

לא סייף למימי היכיי אחר כך מצאתי סיכת' הרסי 3א 3חידו 0יז גבי שמונית גף ) 0יג* עסי*
מארכובה הנמכרת עס הראש יוצאים רגלים אבי׳מגיעיס לארץ כשרה
בסעל־יי0ל<זהרא* י
^(! מסרפינן לה אס ניטלה וכן מצאתי כתו בסס א״ז  :וכת עוד
המרדכייובכר
בטוף שאס
נשתברו אגפיה ואץ עור ונשר מופיןאותו האבר אסור ומקום יס ' ע ' " ובאיו
ויהממשה תרנגולת אחת היתה יתרת כגון רגל סליסי ממס
לצד
הזנב
ולא
התן
נמי
אסור
דכל
מקום
מתך
אסור
ח
חוץ
מזרוע
בסלה
ואיל
סיד
וכדאימא
יזתו־זן להאירלכ
" " י 1כלל
לאמד מרגליה
והתירו_ וסוב בא מעסה לפני רבופי בתוצגולת
בסרק גיד הנשהרבינא אמר לא נצרכא אלא
למקום
חתך
דבעלמא
אסו
'
והבא עאינו גוגנ 4נארן
1
.. .
_ 1 1.
_ ״_1
* ׳*_ ...
׳_י
שרי
ופרס
"
י
בכל
הית
'
ואיסו
המחוברי
זי עי ' עו  70נאקות!
פהיה לה במקום צומת הגידים למעלה
כגון הוציא עוב׳ידויוכגון אבר מדולדל י*י פלל} ימא7
נ יוך אצבע א׳יפר והי׳בו עצם וצפורן כל מקום שאם יהתך שם הרגל והיא סרפה כגון מעצם התחתון
3מקניי* 7ל 7וצ03ר
ולמעלה לרש״י אפי׳אם לא נחתך אלא נשכר אם אין עור וכשר כולן מקום חתך אסור כדאמרינן בפרק
ןנס לקו בדברים אוסרים מטעם כל
נעלמא הוא וי 4ר
ימו מסול דחי ויש מתירים ואומרים
בהמה המקשה וכ׳כ כר״ץוכ״ס רבינו
יגכ׳ל5
חופי] את רוכו חשוב כנחתך וטריפה כין

כבהמה כין כעוף ואם
7וקא רגל הוא יתר וטריפה אבל
אצבע עור וכשר הופק את רובו הכל מות' בין בהמה כין אבר ואפי׳אם
לא ורכינו יהודה השיב להתיר דלא
אמרו כל יתר כנטול דמי אלא ביתר נפל קצת מן העצם אם יש בעור ובשר לחפות השבר אף א ם .לא
עריפה יכן נתוג
שהוא כיוצא בעומד כגון יתרת רגל נפל העצ' כשר אבל אם אין לו כרי לחג ותו אלו לא נפלאע״פ
המו״גס נהלי׳פיח
ארל לא ימרת דבר אחר שאינו רגל שישבו כדי לחפותו עתה טרפה ובמקום שאינו נטרף אלו נחתך
7ה״ש •ין נכת' נין
עלתהססיבלסוכהעצסלא כמו כעצם התחתון לדברי הכל וכאמצעי שלא כנגד צומת
אבר וכן ' וכן הוא
כגוןצס
נ 8נה '
אשיר "*
מיטופא בהמה בהכי עכ״ל {  :וכרוקח הגידין לרב אלפס אם אין עור ובשר חופין את רובו הבהמה יונה דמתניתין בסלא יצא העצם לחיץ
ונפעלי דורא
נחו׳מפשה זה וכת סר״יבק היה חוסר
מותרת והאב׳ אפור מדרבנן ורוב זה צריך שיהא רוב עוביו ורוב היא הלכך כל היכא
לרוב כשד קייס ונמרזסי ינהנסוע
מוטס שהאצבע בארכוב׳כאלו נחתכה היקיפו פירוש יש עצם שאינו עגול אלא רחב מצד אהד והולך
סלא ניטל אף על גב דאינו חוסה רוב ןד ! ע& מ״א עי*
שס וככר כתבתי בדין היתרת כסימן ומצר לצד השני ואם בשר החופה הוא בצרו הרהב אז רוב עוביו
עביו סל עצם ולא ריב הקיפו כסר אבל לאס <* נרסע 5ם
ירוחם בדיני הפוף :
ודעת רס״י
והר״אשדרוב בשר קייס למתנית׳הייצו
עור וכשר חופין דברייתא ומתניתין
נמיבסיצא לחוץ היא האילאו הכי לא
בעינן רוב במר קייס אבל הר״ן ורביכן
ימתס כתבו׳ שהרס״באכתב כשם ה״ר

 ( ) 0איני נכי*
 7נרי*ל
אמרינן
נהלי׳ הא׳ " 7תשר

עא  :ואם נבראת חסרת רגל כבר
בריתא בשיצא לחוץ ומ״ה כעי׳עור וכס
יותר מרוב היקיפו ואם הוא במקו' שמיצר והולך אז רוב היקיפו
נתבאר כסימן מ״א ובסי׳נ״ד להרמ״בס
חופיןאת רובו-ובת״ה לא הזכי׳הרא״בד
יותר מרוב עוביו הילכך בעינן לעולם תרווייהו והא
דפת ה ר יונה אלא סתם דבריו כרס״י
כפרסז ולכרס״בא דינה כאלו ניטל
דמכשרינן
וביצר דבריו בת״ה שאס נבראת חסרת
והר״אש  :וכתב הרי״בס שכן נראה
עצם העליון או האמצעי טריפה אבל
נבראת
חסרת
רגל
הנמכר
עסהראש
יל שהוא עיקר  :וב' אור דברי רכינו סכתב כל מקום שאס יסתך סס הרגל
והיא טריפה כגון מעצם התחתון ולמעלה לרס״י אפי' אס לא נחתך אלא נשבר (ת ) •ןס ה ;
>ו
כשרה סאפי׳נחתך סס כשרה • כל מקום שאס יחתך לרגל והיא טריפה כגון
נמרלגי
נהגה'
מעצם התחתון ולמעלה לרש 'י אפילו סס לא נחתך אלא נשבר אס אין עור וכו היינו לומר מסוף עצם התחתון כמקוס סמחובר לשוק ולמעלה דע סוף
שנרין לסופגן קוד'
ובשר חופים את רובו חשוב כנחמך וטריפה וכו׳ • בפר בהמה המקשה ( דף עו)
הקולית כמקוס חיבורו בגוף כל מקום סכשבר ואין עור ובשר חופץ את יוכו מליהה
זהאגר
היפה כאלו כחתך דאלו להר״יף והרמ״בס בעצס הקולית שהוא העצם השלישי אס7ד * שוםאנרמ)
מק נשכר העצם אס יוב .הבשר קייס סחיטתו מטהרסו ואס לאו אין סחיטתו
מטהרתו ובגמרא אמר רב למעלה מן הארכובה סס רוב הכשר קייס זה וזה
הסמוך לגוף ככל מקום שנשבר ואץ עור ובשר סופין את רובו טריפה כאילו כחיעכ׳ל י ( ס)
ואט אומרלהמנ*
מותר כלו׳בין אבר בין בהמה מותרים ואס לחו זה וזה אסור למטה מן הארכוב' נסמך אבל אס עצס האמצעי הנקרא סוק נשב' אף על פי סאין עור וכש׳סופין
הוא להטרין אפו•
אס רוב הבשר קיים זה וזה מותר ואס לאו אבר אסורוכהמה מותרתוסרש״י
את מבואס צומת הגידין קיימת כשרה כן כתב סרש״בא בת׳ה ובחידושיו סשש פי׳ רשיילפי'
למעלה מן הארכובא אם נשבר העצם סס ורוב בסר שעל השבירה קייס
עור
ומ
&
מע
דאפילו
בנשבר
במקום
צומת
הגידיס
מכשר
אף על סי שאין עור ובשר אס יצא מסיים לרן
נבשר סופיס רוב העצם ואס לאו זה וזה אסור וטתניתין דקתני אס לאו אין
חופין את מכו מאחר שצומת הגידים קיימת וכן כתב בהדיא בתשובה וכן נר,נ קסן סייפי
נראה מדבריהרמי"בס כפרקחמהלכת שחיטה וכ״כ בהגהת אסירי פר בהמה ולכן אס חוד
סחיטתומטהרמו דמסמע אבר אסור ובהמה מותרת אלמטה מן הארכובה
<י .מק 5ר "עשירי}
קאס וגרסי׳מו בגמרא ( שסא ת״ר נשבר לעצם ויצא לחוץ אס עור ובסך חופים
המקשה ולפי זה
כי אמר רב הכא למעה מארכובה היינו מארכובה עליונה לידוע דמעו לס לא
את חבו מותי אס לאו אסור וכסה רובו כי אפא רב דימי אמר רבי יוחנן רוב
ולמטה כלומר מארכובה סל סוף עצס הקולי' בכל מקום שיסבר כשרה הנהמה יצא לחון אן קשי
עביו ואמרי לה רוב היקיפו אמר רב פפא הילכך בעינן הב עביו ובעינן
רוב
אפילו
אין
עור
ובשר
סופין את רובו • ומ״מ צריך לבדוק אס נפסקו צומת דאףאסאנןתוש 6י,
הגידים רמו שיתבאר בסימן סאחר זה וטעמא דמילפא מסוס דכסאכו אוסרים לפרש׳י תיסנשעון■
היקיפו • ופרש״י רוב עביו שלא יצא חב עובי הסבירה לחוץ אלא מיעוט חלל
ונשר חועין סניג
יעצם נגלה ורובו גכסה • רוב הקיפו עביו של עצם זה לא מעלה ולא מוריד בהמה שנחתך רגלה במקום צומת הגידים לא נאסרה מפני שהיא חתוכת רגל
מסנרננל צללי׳הי*
אס רוב היקף בכשר שסביב העצם על הסבר קייס אפי' כהפך סלל העצם ויצא ממקום זה אלא מפני שנחתכו הגידים :
אבל מדברי רבינו נראה
שסובר
לנו להכשיר 7אז אין
דלשיפת הרי״ף אס נשבר כמקום צומת הגידים ואין עור וכשר חופין את רובו לחוש סמא יצא
דרך נקב קטן כסר ואס מב היקף העצם סביב השבירה מגולה אפילו כיוונה
פריפה כאילו נחתך שס שכתב ובאמצעי שלא כנגד צומת הגידים לרב אלפס העצה זכא אין
נליטת יאס הסבירה לצד בשר הקייס והרי כל חלל העצם נכסה אפ״ה טריפ׳
להחזיק
ריענמא
בעינן חג עניו נכסה שלא יצא רוב החלל דרך נקב הבשר ושיהא רוב היקף אס אין טור וכשר סופין את רובו הבהמה מופרת מסמע אבל במקום צומת
ללת׳ חיה נקנוא" פ
הנשר סעל הסבר • וכת הר׳אש ולדבריו אין הדבר תלוי ברוב בסי כלל כי
הגידים כיון שאין עור ובפר חוסין את רובו עריסה וכ״ב הכלבו בסם הרא״בד
כשר אף לפי' ר*8י
לעעמיס יצא רוב העצם מסבר דרך נקב קטן ועוד אין אדם יכול לעמוד על
וכך
הס
דברי
סרוקה
:
ומכל
מקום
נראין
דברי
הימ
;
בם
והרש
בא
דטעמא
וצ ״ נ לתה נופגין
טרעותזוכיהעצס לפי משמוסו יצא ויחזור והטרפות תלד במה שהוא בחיי
דמסתבר הוא וכן נראה מדברי רביכו עצמו כסימן נ״ו שכת׳ שאס נשבר בעצם להטריף פעל עניין
ואפשר
דגהגו׳
הבהמה הילכך נר׳סאץ הדבי־ תלוי ביציאת העצס אלא במב כסר קייס החופ
במקום צומת הגידים ונתרפא ונקשר יפה יש אוסרין בלא בדיקה כיון שאילו
להסמי׳כדיפלאיינא
את רוב העצם אלא דפליני אי משערים ברוב עניו או במב היקיפו
דלפעמיס
הובא לפנינו קודם שנתרפא היה צריךבדיקה אלמא דבבדיקה מיהא מתנסרה להכשי׳ נשהשנירה
אין העצם עגול ממש אלא רחב מצד אחד והולך ומצי מצד אסר
וכשהוא
מצי
לפיכך
נ״ל
שמה
סכתב
כאן
ובאמצעי
שלא
כנגד
צומת
הגידים
לאו
למעוטי
קצתה מגולה ואז
אס נשבר כנגד צומת הגידים אלאמילתא פסיקתא קתנידאז בכלגוונא יש לחוש ללנרי רס׳י
המה אז הוי מב היקיפו טפי מרוב עניו ואז משערים במב היקיסו וכשהוא
ונמו שנענא׳ א* נ
מני מעט אז הוי חב עביו טפי מרוב היקיפו ואז משערים ברוב עביו וכן
מותרת דאילו נשבר כנגד צומת הגידים אינה מותרת עד שיבדקו הגידים :
שאין א*ו נקיאין
פירשו התוספות  :וכפ׳רביכו ירוסס דלפי׳זס אין אנו חוששים אס יצא העצם
כתב
האגור
נפאל
אבי
ז״ל
למה
המנהג
להחמיר
ולהטריף
עוף
בנשר הסיכה א•
שנשבר העצם למעלה מארכוכא אפילו שלא יצא
העצם
דיך הנקוכת׳עוד דלפירם זה פביו נקרא עובי העצם והיקיפו חוט המקיפו:
נקל׳ חעל׳סעצ׳שא?
ודר' רבינו כפי׳זה דתוספת והר״אס וכך ביאור דבריו שהעצם בקצת
מקומות
לחוץ
ואפילו
רחוק מצומת הגידים כרחוק גודל ושמא הוא בשביל שכתבו לא מקרי חיפוי
אינו סוה בעיגול אלא מזב מצד אחד והולך ומצר לצד שני ואס בשר החופה
הגהת מיימון שאין אנו בקיאים במסמס בשר שהרופא גוררו ולא מכסריס ולכן נהגו להטריף
ננל עניין אנ3
בצד הרחב אז חופה תב עביו ואינו חופה רוב הקיפו וז׳״ש אז רוב עניו יותר
כרוב בשר חופהו והשיב דאמת הוא להטריף ודע לך כי איני מתעסק טעס אנור שכתב
מרוב היקיפו כלו' אז סופה יותר לרוב עניו ממה שתופס את רוב הקיפו ואס
בספק זה להתירו שהרי
הימ״מז
כתב
שיעור
אורך
צומת
הגידים
בשור
דנעוף הוא נ5
הבשר הוא בצד שמצר אז סופה יותר לחב הקיפו ממה שחופ׳לרוב עביו ופסול
י״ו אצבעות למפלס מן הארכובא ולפי ערך זה אולי יגיע בעוף ארבעה׳ הענם הממצעילין
אצבעות וזהו כמעט כל שיעור אורך עצם האמצעי סל עוף ולכך אין צומות הבילקאיני
עד שיחפה גם לרוב עביו • וכת הרוקח כך בודקין אותו ימתח האבר כמו שהיה
נראה כמז שאכתוב
ויקרב שבר זה לזה ויראה אס פור וכש חופין את מכו עכ״ל וכ״כ בשבלי
הלקט
להטפל
בזה
עד כאן לשונו וכל אלו סומרות יתרות הן דאסילו לפי מה
לקחן סי׳ניואי׳הג
והיינו כפיהתוססו׳והר׳אש דאלולפר״שי הא איכאלמיחם שמא יצא דרך נקב שכתב הגסות מיימון דאין אנו בקיאים בבשר שהרופא גוררו הפי׳מיל
■••
קקוכת׳הרפ״בא בחידושיו דכססרהתרומה פסק כרש״י דאסיצא רוב החלל כשיש בבשר סוס ריעותא הא לאו הכי לא וגס מה שחשש שמא יהיס־
 ?'?23ק עייפה וכן פשקוסמ״ג וסמ״ק • ולענין הלכה נראה דכיון דהר״אס
השכר במקום צומת הגידים כבר כתבתי לפילי רנקטינן דאפילו נשכר׳
לבת יא לוא הסכים לדברי סמוספ׳הכי נקטינן  :וכתב עכלבוכתהרא״בד במקום צומת הגידים ואין פור וכשר חופין את רובו בודקץ; הגידים ואס
בתשובה דדוקא יצא לחוץ ששלט בו האדר אבל נשבר העצם בהלל הגוף לפנים
הס קיימים כס יה ט :
1
טה
שכתב
רכינו
ואפילו
אס
נפל
קצת מן העצם אם יפי בעוד וכשד
"ף על פי שיצא מן הבשי לגמרי כשרה דכיון שאץ האדר שולט בו הדרא כרי'
לחסות
השכר
אף
אס־לא
נסל העצם כשר אכל אס אין בו כדי לחפותו
עדכ&ן וי״א דיצא לפנים כיצא לחוץ דמי טכ' ל :
ולענץ הלכה כדאי הוא
 5יא כי לאמוך עליו ועוד
דליסנא דבריתא מסייע ליה  :וכתו׳כשבלי הלקט אלו לא כפל ומטריפה בפרק בהמה המקשה ההוא׳ כשבי העצם ויצאלסרן
לבנה ג ונשבר העצם
לפנים
אינו
צריך
לבדוק
אסר
צומת
הגידים
לפי
דעתו•
דאשתקיל
קירטיאא
מיניה
אמר
רפא
מנדי
נשבר
העצם
ויצא לחוץ־תק מכ■ל*י
ייש מי שמצריך לבדוק :
וכתוב בהגהת אשירי דכי אמרינן אבר אסור נפל מה לי אימים וכתב הי״אש פירש נפל ממנו קצת׳ מן העצם והויפוד וכפי
יכלמה מותרת צריך לשייר מעט מן המותר כשחותך האבר ?! סור -ונ״ל שלמדה
חוסים את כל רוב העצם אףכשהיה סלם וסשנויבאדמה לי איתיסימה ליינפל:
מיאמיינן בר״פ בה-תס המקשה דמקום חתך אסור ואפשר לתלק דאבר
לעובר
מון שעור ובשר חוסי ן את רובו מעלה ארובה אף על פי' שהסרה עצם וכך־הס
#יי משוס ובשר בשדה עייפק ומקום חתן יא נא לשתוקי
כיוצאצבל
הנא
ך
3
די
סרי
£
כ
א
בפו
ר
ש
הבי
א
ו
7
גרי 2רע בס ב ערק שמנה מהלכתסחיטה׳ •
האסנעיאףנהעול
•נפר חגפין אופי
פרין לספון הצע•
אנל נאיי הארון
גה׳ זנוהנין נמ1
ענת׳ גסיר :

וכתב

הלכות טריפותהנ

ד*מ

מותיה ואיפש שהוא ז״ל מפרש דה״ק דילמפד כאן לא א״ר יוחנן דעו הרי הן<ן
מ׳רא ^! וכתב הרס״בא שנשאל טל עצס הירךשנשב׳ורטל ממנוי קורט מראשו העליון
ככס׳אלא היכא דקנא משכא דידיה אבל במקו׳דלא קנא משבא דידיה לא אפר
"מ>ה׳ ארד יי המחובר בשדרה ולא נשמט ממקום חיבורו אבל נתעכלו מיעוט ניביו למעלה
דמצערף והא דאמי ליה רב כתמן ולימא רמ פור מצטרף לבשר ה״פ לימא מד
#אין נה סעי!קל וסשי׳אס עור ובשר חופי׳את יוכו אע״פ שניט ממנו קור כשר יפפי׳פ שנתעכלו
דדוקא כמקום לאיכא בשר הוא דמהני עור ולא סלא במקוס כישר ותהדרלי?
*ם* 3£ר"3י* 01מעט מן הניבין אין ככךכלוס ישע'יי השאר שלק נתעכלו הדרי וברצי עכ״ל :
דפור או כשר תניני כילומ' עור לחודין
וט״ש דכמקוס שאיכמסרף אסלזין
יהש(רלי;מ 01יע" ,עור וכסי הופץ את רובו אבר אסור דמכשריכן כשעו׳ובשר חופין רובי דוק׳כשרוי החיפוי מן הבשר גגון כמקום ארכובא או כשרעם עור
הנז׳כמקוס דאינא השר וכי פליג ליסג׳
ויפ צל^ לקנל! ה נתבאר כדברי רב שכתבתי כסמוך ואז המיעוט של העור מצטרף עמו להכשיר אכל אם החצי מן
בחרא אל״ק היינו היגא דאיכאהסר
"יייי עטיו־ " ומ״פסהוא מדרבנן׳ הכי מפרש בגמר העור והחצי מן הכשר לא חלם ככהמה אכל בעוף כיון שעור׳
אס מצטרף או אס מישליס אבל הימן
שנ ^ "גם כי סאין כו איסור לסו דאבר מן החי אלא
רך מצטרף עם הבשר אפילו אם מחצה כשר ומחצה עור כתב
דלינא כשר נמו בארכוגא לא פליגי
באין עןר ן3שר מצות פריסה בלבד כלומר מצות פרוש הרש״בא יראה שעור לכדו אינו מציל אפי׳בעוףויש מקום שעור
דלתרילישני כארכובא עור הריסון
תופח
מנ ,בעלמא מדרבנן גזירה מסוס לזכר מן
ההיכ׳כהרס״כא בחידושיו וכ״כסה״ת לכדו מציל ' אפילו בבהמה והוא במקום הסמוך ממש לארכוב׳
וימיה כי לאמא
כבסר ועי"ל דה״קשאני התסדקנא
*מקנשר ׳3ז כמנ וסמ״ג ופמ״ק וכתבו עוד דנ״מ דאס יס לפי שאין שם לעולם כשר אלא עור לבד רכוק עם העצם וכיון גרמא דידיה כגון  .באי־כוכא ומ״ה א״ו
דשיתמ ל ,״ ספיקא אזלינן לקולא וכת׳סמ״ק שאמו שכן שהעור מודבק כתולדתו עס העצם מציל הוא במקומו היו יוחנן עור הרי הוא כבסי ואילו סוס
נ י  ,והדל! * 1 . .
11
' "
•אהענ־י ) הבשר יש אומרים שמצי' אע״פ קיס לן שהי׳דכריו בארכוב ליק לאהול
דירין בין העור ובץ(0
ןכ 1נתש(כןת נר למצחו עס הכשר יפשוט הוא * והא
ש׳־׳רפ״ן ! ק דמכפדי ' כשעור ובשר חופי ' את רובו שאין שם בשר עד כאן מדין שסופן להקשו' אינךמצילין ככשר מאן דפליג עליה אבל לישנא כתרצ
**
כי/׳הר״ןסקבהמה דוקא כשרוב החיפוי מן הבסר וכו׳עד לא היה הבשר החופה רובו במקום א׳אלא מהלקט מעט כאן מפרס דברי ר״י כל״ק כדקס״ד דעסוע
'זמר'ש׳ אכל מיינ<ר
בעיא דאפי ' הינא דניטל הכסרמתסלן
אפילו אס מחצם ' בסר ומחצה עור שם ומעט כאן סביבות העצם או שהוא במקום א׳אלא שהוא מרודד
ל
)
מי
עול
5
ו
6
טרו
'
יזמנן
עיי
היימ
5
־
או נקלף מעל חעצם או שניטל שלישיתו הת חתו ן אוניק כ או הפךתאמי־ ר ׳י רער־ הייבואנכסו
ניןשל■ דאי} א; ,כבשר א ל רב נל 1מן לעולא וטימא מר נסדק בכולן מיעיא אם חשוב חיפוי ולא אפשיט' ולחומ רא ןכן ומ ה
מצטרףפליגי 5ומ דלאאמר יי אלאעוד
לבשר הא קמןדהינא דקנ#
מזסןי׳לינית׳הפנס עור מצטרף לבשר דהא עור ובש ' קתני אם נתמסמס כשר החופה עד שהרופא גוררו חשוב כאילו אינו
גימל) דידיס ליכא מנון דפיליגדכסר?
*ייקלין נתלין״ן א״ל לזכן עור לזו בשר תכיקאיכ דאמרי
לקי הראיש א״ר יוחנן עור מצטרף לבשר 6״ל רב וטרפה נקרר הבשר בסכין מעל השכר כעין,טכעת כעגול ורוב
ואפי׳לליפנא בתיא נ גידים ססוק
סנתמניצ ^,׳ גתמן לעולא ולימ מר עור משלי לכשר היקיפו מכומ׳כשרה בריא שהבשר דבוק בעצ) סביב הקדיר׳שאז להקשות רןיככז ממלים ככשר סס מס
ציש־י לחיישליציצן׳ לתומר א״ל אנא עובדל .ידענא דההוא מעלה ארוכה אבל אינו דבוק לא :נשכר העצ' במקו׳שעוש׳טו־פ׳ גידין ריין דאתו לקמיה דרבא לזמר
היצנס ליייז יין בר צחלא דהוה בי ר יצחק דעו׳מצטרף וחזר ונקש׳ואין ידוע אם יצא רובו אם לאו כתבו הגאוני׳רכשרה למרזי ליחוש להו סדא דאמר ר״י גידין
לכשרהוהולזתא לקמיה דרבי יוחנן כיון שנקשר בידוע שלא יצא רובו נמצ׳שבו' ואין ידוע אם נעש׳ שסופן להקשית נמניןעליהס בפסק
הנענקיקמימאם
ולוכשריה5ו״ל בר גחלר) קלן 6מר ס 6ני מחיי׳או לאחר מיתה אם מקום דמכ׳שחור בידוע שנעשה מחיים לז״ל רב פפא ר״ל דאמ' לזין נמנין עליה
י,ני
השביי '
ואיסורא דאוריתא ואת לזמרתלמלוי
*,י  %ח ^ ,גן בר גוזל ^ דרכיך וערש״י טור הרי הוא ואם אין יבולין לעמוד עליו אם יש במה לתלו׳כמו שדרס' לכותל
ליחוש לסואישתיקיואסיקנא דטעמא
מע*־ובשרח1פי 3כבשרלזס ניטל הכשר
מתחת  0או שרצצ׳וכיוצ׳בו תולין לההליא ואם לאו אסור׳מפפק:
אות! ! אינלניניה העור והעור
סופה
ל
!
ת
עכיו
ל  6יסתיק מסוס להדר כיה ר יוסק
ניטלו
.
לגנידר 'לומשמע דדוקלןכססוסן
לנ 1ילשיפי6דלי״ש ^
ה״בי״שר",צ!  ,פור  [{ 6עור,) 5נשי
■ מק בפן כר -מל־ לבקשות 5וייי! 5נל1ויןשיפן להקשו״נייונין ־נשיו־יע״בסב־׳י־־־ה׳ש
דלעיל ול!מ 6מד פוי משלים לבשי דלי־ע׳ ריב הניפוי כבשי ״ ״
ו
^^ ^
*
■
•

להקפיד3יניאן
הענםמחיים1הייני וכר״נ דאמרדוקא מסליס ולא מצטרף דהא עולא גופיה מכללא דההו' טוכדא
ית* 7י17
■ ?5,הוה שמיע ליה ולא שמע מר יוחנן בפי׳שהיה אומר עור מצטרף לבשר ומההוא
שתמיד היה ?'ר עוכדא ליכא למשמע להא דחי ליה שאני בד גחלא דרכיך וכתבו עוד דבר

עליהם  :לא היה הכשר החופה רובו במקום א׳אלא מתלקט מפט כאן ומענך
כאן וכו בכולן מיבפיא אס חשוב חיפוי ול6
ולא לזיפשיעלז
איפשיטא ולסומרלז
ונסומרא סס ( דף עזי)
ומרודד היינו סהבסר החופה את רוב העצס דק וקלוש תיק פרש״ינקבלןטן

*חיגא רוקלחז ז לו על מה ששנינו בכרית ע}ר ובשר כליסנא כתרא אבל קסה דא״צ העל לפיס

דבסמוך ואיפסר דס ל דאע״ג דלא איפסיטא הכא איפסיטא בדוכתאאמרינל)

^נומפילהיה דכעי׳רוב בשר ולפיכך י״ל שפוסק כל״ק :
ולענין הלכה כיון שדברי הרי״ף
עור !נשי חופה אינס ממאריס ה״ל הרמ״בס יחידאה לגבי כל הנך רבוותא שפסקוכליסנא
א1מה רוב טריפה כתרא לחומר וכיון דרבי׳כינהו נקיטינן כוותייהו  :כתב הרס״בא ירא׳דמור
׳לקי -איזלהכשי׳יק לבדו אינו מציל אפי׳בעוף ויש מקוס שעור לבדו מציל אפי ' בבהמה וכו׳בת״ה

דאמרי׳גבי ריאה נתמסמס טריפה אכל התוספו׳והרס ' בא והר״ן כתבו דאע״ג
דגבי ריאה פשיטא לן דנתמסמס טריפה היינו מסוס שהאבר עצמושהבהמה
נטיפת בו נפמסמס אבל הכא הכשר הוא נתמסמס וטרהותה אילו אלאמשוס
שכירת העצם וע״ה מספקא לן וכתכו הגהות מימץ דהאידנא אץ אנובקיאין

ומ״ס סעור לבדו אינו מציל אפי׳כמוף נתבא׳בח׳ידוסיו וז״ל וגחלא כמי משמע
דדוק' מצטרף אכל עור לכדו לא דצירוף עצמו אין לנו כבר גוזל ' אלא מעדותו
ש ל עול א ומעש ה שהיה פור מצטרף לכשר היההי כ בתשו׳הר״אס סי׳י״ז כלל ך׳
( פי יצ"והנשאל הרי״בס על עצס הקולי׳פנשכי ונפרס עצם הכשר מעל הסבר
אבל לא יצא העצם לסוז והשיב לסי פיר רס״י דמתני נמי ביצא לסוז היא ורוב
בשר קייס דקתכי בה היינו עור ובס חופין את רובו דקתכי בברית הדבברור
דבלא יצא לחוץ כשידה ולא בעינן עור ובס׳אלא אפילו עור לבדו מציל דהא לא
יצא לחוץ ואפילובכהמסומ״ם הרס" בא דעור לבדו איני מציל ואפי׳בערף היינו
דוקא ביצא לחוץ עכ״ל  :ומיש ויש מקוס שעור מציל אפילו בבהמה וכו׳הוא
מדגרסי כס׳כהמה סמקסה ( דףטז ) איכעיא להו ניטל שליש התחתון מהו מ״ס
דיאמר עולא א״ר יוחנן עור הרי הוא כבסר דיילמא דקנא מסכא דידיה ופרס״י
ניטל שליש התחתון סל עובי הבש׳סמון לעצם והרי סניסליסי׳עליוני׳עומדים
באויר מהו דא״ר יוחנן עו׳הריהוא כבש׳אלמא ניטל שליש התחתץ ונשא העו'

נמסמס בשר שהרוע גוררו וכבר כתבתיבסי׳זה דהיינו רוק׳כשאנו רואיבכשר
סוס ריעותא  :וגלש רכי׳נקדר הבס כסכין ממל השכר וכו׳׳עד אבל אינודבוק
לא שס כעיא דאיפשיטא  :והר״יף השמיט כל הני כפיי לפי סהס דגרי׳&אינ
מצויים  :נשבר העצס כמקו׳סעושה טריפה וחזר ונקשר וכוכתכוהגאונים
לכשרה כיון שנקשר בידוע שלא יצא רונו כלומ שאילו יצא רובו לתוז לאהיה
כרפ ונקשר דין !ה כתבו סס הרס בא והין והמרדכי בסס י ת והגהות5פ ח
מה״ש כשם סה״ת וסמ״ג וסמ״ק ואע ' פ סכת כהג״א שלפי שלא סיתלר״ייקנל'
לא רצה להתיר ולא לאסור כיון דכל לני רבוותא משהדי להתיר ספיר סמכינן
עלייהוי ומיהו ה״מ כשנקש ' וחזר למקומו הראשון ונתחב שבך עס סכר יסדו
ידוכקואבל אס לאחזר השבר למקומו הראשון אלא סכי שברי העצםסוככים
זה על זה זה נמסך למעל׳חה כמשך למט אפ״ע שנתחברו סכי הטצמו׳הנ&ברים
וקרס עליה עור וכס אסו׳דאין זה מוציאגומידי ספ ' סמ יצא לחוץ כ״גסהוי״ק
בשור ל״ח ודקדק כן מלשון הפוסקי ' וכן מתבאר מתוך עובדא דרבי׳קלינימוס

^ר׳ביידלא ^ לק
^ יכ3ל  ! ,ק פ0ק
ז' 6והצ!ל<ןלנאין
^ר,ונשרתופי!את
יי״קי * לאיג?

<אי״נר ^ רקמנ ן
שכענתי

לעיל

זיייייי יאזנאיז
^י נש י״׳פיו את
^
^
<מהר  4פשק סי׳
קע״ב כלעפהטור
יאי׳ג"-י דאס י |אי!

*(איל ^ ונקפר ושני שלישים עומדים כ״ם דכשר דילמא סתס דקכא מסכא דיד־יה ססחזיסעו׳
סכתו׳בהג״איג׳בהמ׳המקשה )  :נם צא שכור ואין ידוע אס נעשה מפייסאיי
יעהכשרונפ׳נא״ו בסלוסלו׳התס לאו בניטל הכשר מתחתיו והעור עומד באדר קאמר אלא כגון
לאחר מיתה אס מקום המכה סחור כידוע שכעסה מחיי׳כ״ג סס המרדני בסל
סמ״גומשמע ססי׳זה מועיל להסני
הארק זאע״ג שנשבר העצם בשיפולישהוא ערוס מבשר סמוך לארכובא שאין סס אלא עור
״
סה״ת והגהות בסססמ״ק פ״ח מה״ס .
וכ״כ י'
לעלייזנמ, *,ס והעו׳דכוק יפה בעצם ומחזיקו ומ״ש היו ריריןכץ העור ובין הבשר י״א שמציל ולא להקל שאס מקום המכה סחור ודאי מחיי׳סוא ואס אינו שחור איפס׳ספוא
^
ביי1' /נ  ' ^2?( ,וכו׳אהא דאמרי׳סאכי התם
דקנא מסבא דידיה כתבו התו' ■סר׳ח ור״ת גורסים לאחר מיתה ואיפסר שהוא מחיים סמוך למיתה :ובלש ואס אין יכולין לעמוי
סל! (*
וי !
כשרע;״; 3
ריריס ברי״ס פי׳ריריה ליחה סלו סאז מידבק בו העור ומעלה בו ארוכס -וסיס׳ מליו אס יש כמה לתלות וכו' תולין להקל ואס לאו אסור׳ מספק הס דנף
(יא )?נא׳! האריךיש לדקדק בדברי הרס״באדהא האי דיחויא דסאני התם׳ דקנא■ מסבא לידיה הרש״בא כת״ה וכ״כ סר״ן והמרדכי וסמ״ג בשם כה״ג והג״מ כפ ' הכז׳בשם סמיין
וכתכו דאין להתיר מהפס נשחטה בחזק היתר מומד׳פד שיודע לך כמה נסיה
לי׳קא" 3ז׳מלינ! אליבא דליפנאקמא דר יוחנן איתמר והוא פסק דלא כססוא לישכאוכמו
^׳^האחז

^ל

שכתבתי כסמוך והיאך פסק הכא במאי דאיתמר אליבא דלישנא דלית הלכתא

דהתסדוקא כגון דאיכא למיתלי בזאב או במשמוש ידא דגיבחיא אבלהני^

וכ' 7הכני'פיראיי,
.
י
"
ליגצא
 5עק ואומדנות למוכהלילן אחריה וגן כפ׳מר״ן פא'פ< כמ׳ נאי! הארון דמיון הוה צא גקיא־ן אחז מיקריהומזר פיהמכה ו 5אפכזיריןאא״נ רנ?ה אילרסה נכימל דנוו תלייגןלק!!  6פלל  :נראה מדיריז7ס׳ל 7גלאוהוזיורפיהמנה
יש להכשיר נהלי׳נניין(לכן5נת דללידן לאין אנו גקיאין איןציומידו אא׳כלרם לנ׳ילא נפנק אלא משמור פיהמנה בכל עניין פריפה ובלא המחרמהנמוא דרשה אימצה מותל ולמראה דאןדלדדןדאין אכזנקיאין גיזושחר פי*חכ<ז
אין לחיין א.א*כ רואה שהסקר :

^ (  ) $ננזערי
כתג
ד!ר £
כדנרי רש*י< כמג

נכנסי׳בתר׳הגיד ס הו' א לים מהשני זולתייהסני׳ הקטנים סהס מחובר ^ עמוואות'
 ;^ 1ךחלימספ 'איא״כ טריפ' לכות׳או דצצת׳בהמ׳כדגל דאזתלי׳כדתלי׳בזא '.:
בפרק  .הגידים הקטנים שאמרתי ראיתי אותם נבלעים בגיד האליס .כעיןשצרו׳ונקבו׳
קייסבערק
סכג העצם
פ ישכל
חטי ' פ
שנפסקו׳טריפה .:אעי
או סנפסקויטריפה
הגידים או
צומת הגידים
לו צומת
העצם קייס.
ומדו
" "ר ^
בהמה המקשהידף ע״ו דמ סוף הסי ' ) כהמה שנחתכו רגליה מן,
ואיפשר שעליהם אמר חכיי בליעיילא הוו צומת הגידי ' כיאות׳אינ׳מן החשבון (בנהמ׳דקהישיעזדן
נ
ולמעלה .פסולה וכן שניטל צומתהגידים• ואין הבהמהגטרפת בהן ע״כ ופס הרסי״בא בת״ה .כדבריו וכת׳ רבינו ירוחם
 3רזחנ אגגז^•
^־וי׳ולמגיה כ& רה מן הארכוכא
שכןדעת חכמי־פריובי״כנא אכל קר״אש-
^
ז
1רש״יוכן שניטל אפי׳לא נחתך העצם
אחר סכת פייש רש״יכת רז״לכאשר■
צומת הגחיין או שנפסקו טריפה -אע״פ שכל
הגידין 1720 ^ 13
בגמרא מחתך נימת
פירשנו שמוטה זו ק; קבלה רס״י מפיי
העצם קיים וצומת הגידים הם ככהמה בעצם
ג1ו יפוהאיכיעלצ ףתהגידי*דאמיי'
רבותיו  .גאוני עולססצומת הגידים
■גומדכריהפזסקי' דהיינו ניטל לגעך האמצעי כלפי חוץ שהזנב׳ נופל עליו לאפוקי מדבריהראב״ד הוא מחוקלארנוכא והזנב נופל טליה'
אנללייכ' ^ ^גמ?י .נסתי
שכתב שהם כלפי פנים לצר הלל הבהמה והתחלת מהערקום יכן בעוף עד שעמד חכם .גדול סרא״בד
?זמצ ,ולמעלה שעצם קטץ יש שמחבר השוה לארכובה הנמכרת עם
ונגזסצי , ,
טנטקיוקהארכוב
ז״ל ומתוך פלפולו סמך פל מראית
עיניי ותסמו׳ידיו להכשיר את הטריפו׳'
יי' ^ 1^' 5ט " "'%י הראש ושסועוקוס ולמעלה ממנו מתחכרין וצומתין גידין אלו
רע שמתרככין וחווית כעין כשר נפסקו ולהטריף הכשר ואילו היה אומר לנר
^העגס'נ1יי5׳ ״ילקןסס׳ ועולי? ומתפשטי׳בשוק
או נטלו כננר הערקו כשרה נפסקו אי ניטלולמעלה מ] העיקום שהי׳ מקובל מרבותיו :ך היינו אומרים
י י ^שמ! שהדלהימ״כס שמנה
והוא המקום שהטבחי׳תולי׳ בו הבהמה טרפה ושיעור ארכו זו וזו קבלה אבל מסברת לבו סי 'סרבא■
צומחהגידי׳כדיכינפולהסיסלו לפר׳
בו כבשר בגסה ורבה בר רב ה 1כא נחלקו במקום צומת
' דניטל צומת הגידים היינו נקפלו מטל ממקר׳ סמתחילין להיות צומתין עד שמתפשטק
הגידים רבא אסרדאגרמא ולבר כלות
ניטל הוא ד' אצבעות לרש״י ולדעת הדמ׳׳בם י״ו אצבעות ובבהמ׳דקה
הפנס ומאחר שהרמי׳בס מפרס
זמןמחוץ לעצם ורבה כר״ה אמר דאגרמא
וכמישוש דבל
נומווהגידיס היינו נחתכוהי^ ו מונה לא נתנו בהם חכמים שיעור אלא במראית?
אותו פס
לרנו״כדמודה
לא מיטיפא
'^  1י ? ״ ?[  0שאי? ^ כנים כ״ כ  ,איא ? ננים ,ק צת "? ״״״ 1 **1ל " מקום לסייו " י ־מיי־ ופסק נמ״ד
בגידים הס בבהמה בעצם האמצע
דות
5
ו
,״
3
״
,
,
ולג
תירי!
לא
־״ אלפס
הגיריןולו־כ
לרעו י הוו צומת
בגס '!כוסית
דחגרמח ונגיו והכיח רפיות שחין בהם
הוו צומת ־־״״1
.
.
־־״1׳ ״
״״׳ ׳׳ ־
נלסיחוץ שהזה נופל עליו וכו׳שס
ממש ואינם כדי לכתב ' כי כל ראיותיו
וכ1
לאלו ק צומת הגידי׳רבה אע־ דאגרמ '
וסברותיולמראה עיניוישפוט ואנחנו בדקנו ומצאנו הדבר להפך לבן אין
ולנר רבה כריב הוצא אמ׳דאגרמ' ולגיו רבא ברי׳דרבא כב״ה א״ר אפי דעילוי
לסמוך על חכמתו ולעקור קבלת סכמי התלמוד שהיו מקובלים מרבותינו וגס
טוקומא יתיב הסו' מרבנן קמי׳דר אבא ויתי׳וקאמ׳דערקומ גופ׳א״ל ר׳ אבא לא
כריה דרכה כריה דרב רב אלפס ז״ל לא הביא בהלכותיו ההיא דאגרמא לבר ודאגרמא לגיו ואם היש
מציתו ליההכי אמר ר״י היכא דפרעי טבחי והיינו דרבא
לאהיהכותבדבר שהטרפות תלויכווהיה
מקובל כסברת הרא״בד ז״נ איך
לונא א״ר אסי א״ר יהודה אמ ' שמוא׳צומתהגידי׳סאמרו מקום סהגידי׳צומתין
פוסק הלכה כמאן אלא ודאי דבר פשוט הוא שצומת הגידים הוא מבחוץ וידוע
ועד כמה א״ר יעקב אמר רב יהודה אמר שמואל צומת הגידים שאמרו מקום
הוא שכס הבהמה וחזקתה וחיותא תלוי בגידים שבחוץ ועל זה אל נסתפק
סהגידיסנומתין בווממקו׳פצומתין עד מקו׳שמתפשטי׳וכמה א׳אביי ארבע '
אמורא וחכה ונל האמוראים לא דברו אלא על מקום התחלתן וסיומן ולכך
בעדי בחור' בדק׳מאי אמ אכייבליטי הוו צומ׳הגידי׳בליעי לא הוו צומ הגידי '
צומת הגידי׳אלימא הוו צומת הגידי׳קטיני הביא רב אלפס ההיא דעילוי ערקומא להורות לכו על מקום התחלתן לאפוקי
לזשוכי הוו צומ׳הגידי׳רכיכי לא הוו
ממ״דדמרקומא גופא ואגרמאולגיוואגרמא ולבר לא הביא כי הביא ההיא
לנו הוו צומת הגידי׳חוורי הוו צומת הגידי׳לא חוויי לא הוו צומ ' הגידיןמר ב״ר
דשמואל במקום ססגידיס צומתיס עד מקום סמתפשסין וכל אותם סימנים
אשי אס כיון דזיגי אע״ג דלא חיורי ופרס״י אלו הן צומת הגידי׳מהיכן מתחיל
$א ולבר משיוצאיס צומת הגידין מן העצם אחרים שמורים לנו על סיומו וההיא דאגרמא ולגיו ואגרמא ולבר בכללן,
והיכן כלה כס חיות הגידין דאגר
' עמס כלא בשר ככ׳־וג׳אצבעו׳והגידיס  .הלכך לא הוצרך להביאו עכ״ל ורביט ירוחם כת ונראה עיקר שהם כפכיס כיי
ומהלכין בכשר ושהענסלמעלה מן הפר
בדקתי כמה פעמים ולא מצאתים לא צמומיס ולא מחוברים יחד אלא אותם
אדוקים בו וממקום סמתפרשיס ממנו ולמעלה מתחיל וכל זמן שהם צמותיס
פכפניס אף על פי שתמצאם כחוץ כפנים כלומר אוהו המכין כעצמו אבל לא
וקשורים הג יסד קרי צומת עד מקום שמתפשטין ומתפצלין זה מזה כדמפרש
צמותיס עכ״ל ומהר״י ן׳חכיב ז״ל כת' ח״ל הר״ן לא הביא אלא פירוש הרא״בד
ליןקדאגרמא ולגיו אין נקרא צומת אלא מקו׳אדיקת' בעצם ממקו סנאדקי׳בו
והכריח דבריו מלשון הגמרא וגם הרש״כא כת׳בת״ה יש גידים במקום זה כלפי
קד הפר׳דעילוי ערקומ ' עצם קפן הוא המחבר את הפרקי׳ומה סיס מן הגידין
קרי צומת וכ״מ שיחתכו סס טריפה והאי חוץ סהזנב מכה עליהם וים כלפי סכיס -כנגד גוף הבהמה ואינ ' בדין; זה אלא
למעלה ממנו עד מקום סמתפסטיס
הפנימיים ע״כ וסכמי פרוביכצא כן פסקו אבל בעל הסער והתוספות וגדולי
סיעורא נפיש מכולהו שמתחיל מיד מן הערקו׳ילמעלה והוא למט׳מסוף העצם
צרפת ואשכנז כתבו סהס בחוץ סהזנב מכה עליהם וכן בעוף וכיון שראינו
ואס נחתך כין עצם אמצעי לאותו ערקוס טריע ' דערקומא גופי׳כחתכו גידים
יכניסראסיכק ההרים לכן ראוי
דפרעיסבחיבמקו׳שפותחין כמה פוסקים מסכימים לדברי הדא״בד מי
כנגד העיקום עצמו לא תציתו ליה דמחמיר טפי
ומחריב אצלנו לנהוג איסור בגידים הפנימיי׳גס בסיצוני׳טכ״ל ורכי׳נמס׳אחר
הטכסיס להפריש הבשר מן העצם כשמנקרין אותו צי״צקרון ורוצין ליטו׳אותן
דברי הר״אש לכן כת צומת הגידי׳הס בפצ ' האמצעי כלפי חוץ שסזנ׳כוסל מליו
גידין והיינו מעילוי ערקומא ל״א כסמפשיטין הבהמה משם מתחילין לפתוח
הבהמ׳יולעניןהלכס
לאפוקי מדברי הרא״בד סכת׳שהס כלפי פנים לצד חלל
זלהפסי׳הפור של רגלי׳אחרוניס צומתין מחוברי׳יחד וכראין כגיד א׳ועד כמה
ראוי לחוס לדברי הראב״ד כיון שהרש״באזהר״ן מחזיקי׳דבריו וכמו סהור זקן
ארכו סל צומת ארבע בטדי ד׳אצכעות בליטי קודם שיבלעו כתוך הכשר אסוני
כעסי רכים [ דזיגי צללין קלי״רס לבני׳ קצת ויושב בישיבה מהר״י ן׳חביבז"ל :ומ׳ש רבי׳והתחלתס מהערקוס ולמעלה וצו'
קשיס רציני לאחר שנכנסים לבשר
נפסקו או ניטלו כנגד הערקוס כשרה נפסקו או ניטלו למעלה מהערקו ' שהוא
ינפ׳רס״י לקמן רפיון דלא אתפרש הלכה כמאן נקיטי׳כדברי המחמיר שבכולן
המקו׳שהטבחי׳תולין בו טריפ ככר נתבא׳דהלכת׳כמ״ד דעילוי ערקומ דהיינו
דאמ׳מעילוי ערקומא וכ ' פ הרי״ף וכת רבי׳ייו׳םערקוס הוא עצס סשוחקי׳בו
היכא דפרעי טבחי  :ומ״ש סיעור ארכו ממקום שמתחילין להיות צומתין עד
לתינוקו׳כי הוא עשוי בענק סיעמוד על עמדו והרמ״כס כת בפ׳יס מה״ס וז״ל
סמתפסטי' ככשר בגסה הוא ד ' אצבעות לרש״י כבר נתבאר שכ״כ בפי׳ד׳בטדי
צומת הגידי׳בבהמ׳וכחיה למעלה מן העקב כמקום שתולים כו הטכחי׳הבהמה
בתורא ולטעמיה  .אזיל שבפרק א״ט גבי חלוחלת פי׳דמלא בטדא היינויאצבע •נ
ומסמפליסהואכדכרירש״יוהרי״ףכי הוא ז״ל מפר היכא דפרעי טבחי
מל׳ל
הר״אס ומ״ש ולהרמ בס י״ו אצבעות כ״כ כפ״ה מה״ש ולסטמיה אזיל סבפ״ו נבייההיאג
במקום סמוליס בו הטבתי ' הבהמה ועקב קורא לארכובא הנמכרת עם
דחלוקלת כת' דשיעורה ד אצבעות וא״כ ד ' בטדי הוו י״ר וכן פירשו הרי" ף
ושינה לקחתה בסס עקב כדי לכלול מקום עילוי ערקומא לצד צומת הגידים
והרש״בא גבי סלוסלת דמלא כטדא הוי־ד ' אצבעות וכן פירשו התוספות כבי
וכחבו הרש״בא והר״ן שהרא״כד מוסיף לומר סרבא ורבה בר רב הונא כאי
שיעור תרבץ הווסט ונתב עוד הרשב״א בתשובה סכראין דברי־ הרמב״ס סאיל׳ד
ליתן לנו סי׳אס הס הגידי החיצוני׳שכלפי חוץ מקום שזנב הבהמה נופל עליו
דלרכא הס הגידים החיצונים ולרבה בר״ה היה פירושו כפירש״י הלא נראה .לעיין שהם מתפשטין .אפילו■ בדקה יותר
לראותם סמבפני כלפי גוף הבהמ
מד׳אצבעותואע״פ ששיעור י׳יאצבעותדשור נראה כשיער' ארוך אינו מוכחש
י '
דקאישמואל כוותיה דאממקו׳' פהגי־דיס
"י
"
הסהפנימיסוקי״לכרכהב״ר הונא
לעין כשיעור ארבעה אצבעות ועוד סקבלתהנאוניס תכריע ור״ח כ״בכי כך
מצומתי׳זס עסזה הוא צומתהגידי׳והס הפנימיים סהס ג׳מחוברי׳זה לזה אבל
קבל מרבותיו דכטדא היא,ארבעה אצבעות וראוי לסמוך עליהם טכ״ל
לתיצוני׳אין שלשתם מחוברי׳זה טס זה וה״ג מוכח שהפנימיי׳הס צומת הגידים
ובמישוש
וגלש וכבהמה לקה לא נתנובהם .חכמים שיעור אלא במדאיתן
מיאמ אמית תלתא חוטי הוו צומת הגידי׳סד אלימ׳ותרי קטיני איפסי׳אלימא
צומתהגידים אבל משססו
דכל זמן שהם לכנים קשים ועביתיש להסדין
ייילא רוב כנין אלמא חד מינייהו אלי׳מתרי קטיני ולא משכחת האי ענינ׳אלא
מתחילין להתרכ׳או סהס קטני׳ודקין אין להסדין צומ׳הגידי׳מבוא בלשון הגמ"
 5פנימייה כי החיצוכי׳הסני' היוצאים מן העצם שניה ' שוין ולא תמצא בסס' 6
וגלש וכמקום שאין לבנים כ״כ אלא לבנים .קצת מזהירין כעין
^ילא גדול מן השכי׳ולא אפי׳כשניס מהם ורבא בריה דרבה בר רב הוכ׳לא בא
שכתבתי :
לחלד
התחלתן ומ״ש אביי כליסי לוו צומת■ זכוכית לרש^י הוי צומת הגידים היינו מה שכתבתי רמ בר• רב אשי אמר כיון
נסנ ייןעס הראפוכיס אלא להגיד מקום
דויגי אע״ג דלא חיורי ופסק רש״י הלכה ..כ.מותר והר״אש .חא שכתב פסק רש״יי
?גידיס וכו׳אע״ע שמהצמת השמועה דומה שלא בא אביי לפרש אלא עד כמה
כתבור״ח פסקסאיןהלכס כסותו וכ״כהרי״ף .ח״ש רבינו ולרב אלפס לא,הוי
מתפשטי' אומ אני לפי מה שראיתי ומשמשתי בפס כי גס סימני' אחרים בא;
צומת הגידים וכן נראה מדברי הרמב״ס ,בפ״ס ; ,.וכ׳ש רבינווכן ה;יא מסקג'
עיש נאן להודיע מה ' הן צומת הגידים לפי סיס גס בפנימייס חוטים אחרים
שנקראו צומת הגידי' גס איג׳חזקי׳וקשין הרא״ש ז״ל אע־׳פ שאינו מבואר בהדי׳מכיון סהטא סברא זו לבסוף .מםמ דהכי
ז :ס מחירקו דדמא ואיכ׳לבני׳כאות
ומש רש גידיה אתיים סנבלעיס באלו נזכרות גנקבוי!
^י׳גיד ראיתי והנה שני גידים קטנים ולמיס הרבה כמין הגידים עצמם ש״ל והכי נקיטיכן :
 .גאופש
..
י. . .
' ׳

הלכות טרפות ונ
(י ) .יויזי לעמ ואותם לועס ככלל צומת הגידים ני שלמד כן מדברי הרא״כד וכתכו לעכין אם
י '^מעמ ^;! ימצאו בצומת הגידים שבצד החיצון ; וס״ש וגידים אלו ג בבהמה א׳עב וב'
יפתי ,*" ^ •*.דקים סס אמר אמימרמסמי׳דרב זביד תלת חוטי הוו סד אלימא ותרי קטיני
י& ׳צללמ׳הרמ״׳נס איפסי׳אלימ אזדא רוב בכיןאיפסקו קטיני אזד רוב מנין מר בר רב אשי מתני
נעיף כל העצם לקונא איפסיק אלימ הא איכ׳רוב מכין

מתחלת עצם השוק המחובר פס הרגל עד שנכלעיס ככשר דשוב אץ דין צומז
הגידים עליהם וכן כתב הר״אה • ויש לתמוה על הרמ״בס סכת בפרקח׳מה׳/ן
מכין גידין אלו כעוף י״ותחלתן סן העצם שלמטה מאצבע יתירה עד סוףכרגל
סהוא קסקסיס קשקשים ולא ידענו מכין לו לסכות מקום צומת הגידיםכעוס
מבהמה וכבר השיג עליוהרא״כדז״ל .

^"; ^ילי״ד ^ איפסיקו קטיני הא איכ׳ירוב כנין
וכת וכן היא מסקנת א״א הר״אען ז״לויש כירי} אחרים
שנילעי׳פאלו ורבינו ירוחם וארחות חיים כתבועל
^ .נ(85׳ '
שמשמ (המרדכי פיר ראבי״ה■ שהעב מוכרזעל
כזכרות בנקבו׳ואותן אינן בכלל צו־מ' הגירי׳וגיד־י׳אלו כ׳
בבהמהלשון זה של הרמ״בס שטעותהואשנעל
נ־זן יק פסק שני הדקי ממנו והוא
אומקםמהרייץ א' עב ושגייידקי׳וכתב הרמ״בם נפסק הגדול כולו ושנים
הקטניםבספרי׳שכל טריפו׳ סמנוחכעי׳כבהמס
(א נר ^' ^תולי ? 1בהמברגל יוסכ״הס דבי;1י  ,קיימים או שנפסקו השני׳והגרול קיים כשרה :וק אם נפס ק ק צת כנגדן בעוף וכןשלח הואבמסו׳לחכמי

^  "! £ £ £ייוייי * " *;
5ש,
^
במרב ר אשי וכן
#ל.״  ,לע ,נלל;מה״סוכ״כסרס״ב6דה5ן ? ״לבמר 3״ר
דעתהרמכ סבסח

כל א־מהם בשרה יעד שיפסק רוב  £א' יאימהן ורס״י אסר אפי׳
" " י " " י•
בנפמה ריב י 1,, .
* חד
י ׳ " .שי ׳ " " " " 1.ר הוא בספרים אלא כך כתבתיובמוס
בנפסץ ךוב שרשראחדמהןוא א הר אש ז ל כת אפי פא נשאר
הסי״ו
.
״
1
—׳׳
■
״-׳1
גידין :ח״ל
תשו׳הרש״באמדעפי
רוב של כל א׳וא׳מהם כשרה שאינה אסורה אלא אייכ נפסקכיל
שנסתפקתס בדבר זה ממה פראיל[.׳
הנדול ורובו של כל א׳וא׳מהקטני׳ או שנפסקו כל שנים הקטנים בדברי הרמי" בס שצומת הגידיןבעוף
ורובו של הנרול אבל אם נפסק הגדו׳ונשא׳רוב מכל
א׳מההטני
),
הוא בעצם התחתון העשוי קסקשיס
או שנפסקו שנים הקטנים ונשאר רובו של הגרול כשר• בעוף
הןואיניכו ומן הדומה שגס הוא ז״ל
בפצעו
בעצם האמצעי כמו בבהמ׳ וסימנם בו כסיסנם ככהמה והם ט״ןחזר בו בתשו׳ שאלה ואין ספק
בדכרזס
וחמור
מור עוף מבהמ׳שאפי׳אם נפסק אח׳ מהן טרפה כתב הרש״באכלל עכ״ל וכן כת עוד כתשו׳אחות
ואם
[ם נפס ק ק צתר ש 1,כ< 1אח ׳ מהם יש מתירי ן ער שיפס ק רוב כ  1,ששמע שהרמ״בס חזי בו וכתשודפס
אחד וא׳מהן כמו בבהמה ויש מי שאוסרין אפי׳בנפסקרןב .אחר סממשמעות הגמר הוא מבואר
שצומת

וצג -ק•♦;! ששומן אשי בכולי תלמוד׳בר מהנך תרי  :וכת
•*
הםקש*׳הםניייייז עור ותמהני במ״ש כספר התרומ׳בסם
רש״י
דנקטי׳כהא
לחומי׳כדברי
אמימר
♦*מרי נ 1לשיער ,
י ,
.
,״
״ .
<מגזנאגניג לע,ן" ואולי בנסחאות שלהם ל ג מר ב ר חסי
*מק1ם סמפחילן אלא אמורא אחרינ׳משמיה דרב זביד •
*״נ ל יי׳זאי׳ן וגיסי׳בתר הכי אמר רב יהודה אמ רב
!,ל"" 1נ״ ננס'׳ צומת הגידים שאמת ברובו מאי ברובו
הגי7י ,מחגין כרוב א מהן ופרס י אס נפשק רובו של
ל״יגלהני<ןשנשנר א׳מהס טריפה• וא״ד מאי רובו רוב של ו׳ייוירז׳י^ ומיייו^ריו -יימי׳^ימייי׳מדויילילדייימיל
יירריייזיי■ ,ירי*לי*ומי* י^ף■ ן• ^
הפנס אפי׳ לא ינא כל א׳וא׳כי אמרית׳קמיה דשמואל אמר

הגידיץהוא בעצם האמצעי וכןכפוף
בעצם האמצעי גס כן ולא כרגלהעפוי.
* " ז מ־יו
ל״ית לי מכרי תלתא הוו הא׳ציכ תילתא דכל
קשקשים ואע״פ שמתפסטי' עד הקב
*צ ויוו הגילי׳
תחנת 11
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מסייע
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לרמאי
דאמרבנאי
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כבר התחילו להתקשות ונעשיםכפצס
6
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ושמו
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׳
^
מוו
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מראית
הכשר
שעל
השכר
אז
וראי
נתרס
יפה
אכל
אם
נשתג
אז
.
.
״,״,״״,״
ואץ
טרפות
מצוי בצומת הגידיםאלא
עכ״לוכר * לעג לא נשתיי׳בהס אלא כחוט הסרבל
ופיר׳ ודאי יש לחוש ורבי׳שמשון כת׳שאם יארע הדבר בער׳ שבת
בין במקום סהס רכים ועומדיםלעצמם
ךי(כלכלי *ך הר״ן דאפי׳נפסקו שלשתן ולא נשתיירהשמשות בענין שאי׳א להכין אחרת היה מתירו אבל לא בעני] כגידים ולא קשים כעצם אלאככפר
ס״'ונאקן,״י שאמי כצל א׳ אלא כחוט הסרבל דהיינו
משהו אחר וכת׳א״א הר״אש ז׳יל
וכיוןשהדלמפוקפק בעיני
הנמלי׳נכון וזהו שחילקו בהם בגמרא ביןאדומים
י (* )! לכןפסקנא״ו כשרה וכתהרש״בא שכתובספהתממ
״
להחמיר ללבנים ובין זיגי ללא זיגיעכ״ל  :וין
*אמן אס היא בססרש״י דהשתא דלאאתמרהלכתא
הסכים היי״בש כתשו' שמקום צומת
ץ ש״א
*ל' 1נליא לא כמר ולא כמר הלך אחר המחמיר הלכך אפי׳במב אח׳מהן טיים וכ״ל שהוא הגידים כעוף כמו כבהמה  :ומ׳ש סבעוף הס י״ו וסאס כפסק אחדמהם
^יי
דעת סמ״גוסמ׳ק -וק״ל כיון דנפסק רוב אחד מהם אפי׳ מכחד דקטיני טריפ
טריפה פסוט בפיק בהמה המקשה וכת המרדכי שפירש ברוקחדיכולים
5עכ,נ#ז י,58ןת ,ן היאך פסק לעילרש״י הלכה כאמימר דאמאיפסיק קטיני אזד רוב ענקטעמא לבדקן על ידי מחט ובו חוט ונוטל החוט וכורך סביב כל אחדוואמרינןבגמרא
♦ציאומילנייקאס דאיססיקתרוייהו הא איפסיק חד מקטיני דלא אזדא רוב בנין ולא רוב מנץ אמר מר בר יב אשי הוהקאמע' קמים אבא ואייתו לקמיהעופא ובדקואשכח
מסקימי כשרה ואפש׳דלא פסק כאמימי אלא לעכקאיפסיק אלימ טריפה ודוחק דא״כ
ביהט״והוהחדדהוהסני מחבריה ופרש ׳י #סהיה עב מחבייונפציהואשכח
*ח,ט(׳ י ?},"7הכי איבעי ליה למימר ולית הלכתא לא כאמימר ולא כמר ב״ר אשי אלא כל״ון תרי • ומשם למד רבינו ירוחם וכת' וכסבודקין אס לא ימצא המכין ויראהאחו
♦נכריםצנד ,ק
דרב יהודה דלקמן אח כ  .בדקתי בספר המיומה ומצאתי שכת כלשון הזה אית מהם נס יותר מחבית ינפצנו אולי הס שנים וכת התקחויראס סלאיפריד
לדידן למי שנקי לאמרי משמיה דרב זכיד דבתרי דוקא טריפה • ואית דאמרי נמי בחד אלימא אחד לשנים  :והר״ן פסק בצומת הגידים דבהמה דכל היכא דחד מינייהוקיים
מזיז " "מ,ת ואיפסיק ורב יהודה אמר בר לל״ק מב אח׳מהס שנפסק ולשון סני מב כל אחד דלא מיטרפא בפסיקת רוב דאינך כמו שכתבתי לעיל וכת׳דכיון דאמרינןהני
״י  -ייי! ^ 6^ 36לוקא ופרש״י דהלך אחר המחמיר הלכך אפי בתב א׳טריפה עכ״ל • ומעתה לא בבהמה ש״מ דכי אמרינן בעוף דאי איססיק חד מינייהו טריפה איפסיקלגמרי
♦א״מי׳אפי^ ^א פסק כאמימר כ־מ״שהרש״בא בשמו אלא ג׳ אמוראי פליגי בהא מלתא וכחד
קאמרינןאבל תבאלאכלוס הוא ולא עוד אלא אפילו איפסיקו ט״וברונן
@יזו' ונמ-י הדס מינייהו איכא פרי ליסניוה״ל ד מחלוקו׳ופסק כדברי המחמיר והרי״ף לא כתב וחד מינייהו סלם כשרה דהא הכא מסקינן דבל היכא דאית בהו חד כולוסלם
עציהםטי־יפרלוד ,אלא לישכא כתרא וכת' מאי דאתמר עליה כי אמריתא קמיה דסמואל אמר לי או רובו אס״ג דאינך נפסקו ברובן וליכא תב בכין ורוב מכין כשרה וכןדעת
פשיטא מצדי תלתא הוו יכו' מסייע ליה לרכנאי דאמר משמיה דסמואל צומת הימ״בן אבל הרמ״בס כת בפרק ח מה״ש דבעופא במבא דחד מינייהועריפה
הגידי׳שאמת אפי׳לא נשתייר בהסאלא כחום הסרבל כשיר וכת׳הר״ן דהדבריו וכדבריו נ״ל דכיון דכעופא מחמריכן ולא מכשרינן אפי' בתב מנין ורובבנין
ד* 0נשכר כמקום
נומיממילין! חזי
יגתרפא לא״ה יי

^

קשי׳ציה

* הה יא

דלעיל להתסאינז

מסמע דהלכס כשמואל מסוס דרבנאי אמר הכי מסמי׳ואינו נר' דכיון דמשמיה
דשמואל קאמר לס ה״ל פלוגתאדרב ושמואלוק״ל כרכבאיסורי הלכך פל
סכפסק רוב כל אסוא׳טרפה לפי סלא נשתייר לא מג בכין ולא רוב מכין וה״ה
דאי איפסיק־אלימא וחד מן קטעי ל -גמרי טריפה מהאי טעמא אלא דאי לא
איפסיקאע״ג דלא אשתיירבהו אלא משהו בעלמא ואזל ליה רוב בנין ומב
מכין כיון דחד מיכייהו כולו או מגו קייס ואידך תרוייהו לא איפסיקו לגמרי

מקום
צלחו׳הגי*־' כסלימץחשיביולא<
זזליכתררובכנץאומבמנץאלאסי כדאיפסיקאלי מא
וחד מן קטיני לגמרי וכן דעת הרמ״בס כפ'הכזכ' דהלכתאכליסנאכתראדרב
עיקום סמו׳מ^ י׳ דאס נחתך מכו סל כל א׳מהן טריפה וכ״ס הרס״בא בת״ה :ח״ל הי״אס הרי״ף
גדין כליקס שחא לא הביא אלא לישנא כתרי דרב ואע״ג דבסל תורה הוא וראוי להחמיר כל״ק .
יפ סקגי׳ד א'זלכו אלא שא״א דקי״ל כמר בר רב אשי דמכסר ברוב בכין וא ברוב מנץ וכן צריך
ל 7ק ייא היה לישב -ליסנא בתרא דרב כמר בר רב אשי וס״פ מאי רובו מב כל אח' ואחד מן
 1לא החוטץ שהיא נטרפת בהם כגון אי איפסיק אלימא ונשתיירו קטיני ונפסק
•גתרפאיפם שיינם רובן טייפה \כן איפסיק קטיני ורוב אלימא טריפה ולאפוקי מדשמואל דאמר
♦נרי

הטור אינן

אפי׳לא

צסתייר אלא כחוט

הסרבל

כפרס אבל אין

לפרס

כפשטיס דרב

דבעי

אלא אפילו בחד טיפיכן הדרי' לכללין דרוכו ככולו :

כחב הרש״בא סיפור

צומת הגידים כעוף מסתברא שהסימן בהם כאותם סימנים האמוריםברקה
לפי׳סבדקה לא כתן קצבה לסיפורן אלא כתן סימנים בגופן בעבייןוצסיאיתן
והן הן הסימנים בסל עוף גס כן כ :
גרסינן בפרק אלו טריפות ( דף גג)
גמרא ודרוסת הזאב אמר רב יהודה אמר רב בדמסה עד שיאדים בשרכנגד
בני מעיס נתמסמס הבשר מאץ אותו כאילו אינו ופימס רש״י מאיןאותו
כאילו אינו ואס יש טרפות בניטל כולו כגון צומת הגידים טריפה דהאי כמי
בניטל דמי וכתבתיו בסימן נ״ז  :כ חב המרדכי בס״פ בהמה המקשהדאי
איכא ריפותא כצומת הגידים ואינו יודע אס כפסק צומת הגידים כתבבצ״נ

דאין בקיאים בטריפות ויש לאסור הכלג  :ואם נשבר העצם במקוםצומת
הגידים ונקשר וכר' עד נכון להחמיר בדבר הכל בפסקי הר״אם פרקבהמה■
המקשה וא״ת כיון סיש אוסרץ־וגס הרא״ס נוטה להחמיר בדין זה היאך כתב
רבינו בסוף סימן נ״ה כסבר העצם כמקום שעושה טריפה וחזר ונקשר ונו' *
ולא כתב סוס חולק בו וי״ל דהכא דוקא הוא דאיכא מאן דאסר מסוס מיי!
משבר

במקום

צומת

הגידים

איכאלמימר

סמאנפסק

אחד

מהגידיס וניר

 75נ יי'דהיי
אוסרי׳נלא רוב כל אחד ואחד דא״כ פוי דלא כמר בר רב אשי אס לא שנ׳דמבכל אח׳ואחד
דיש
מנץ והא לא מסתבר כלל
דלמר כי רב אשי
יליחה
משייע ׳
גמע מרוב -
בכין או .ממב •
,
דפשיטא ״
יייקה בצלמויג אס נשתייר רוב אלימא או רוב תרי קטיני כסר דרוכו ככולו וב ס רוב כל אחד
!8י7יןישצהכשיי ; ואחד עכ״לזופמ׳רכי׳ירו׳ברבריהר״אש• ונרא׳מדברי הר״אס שהוא מפרס הא
'5*,ע ימ'מ ,ל7ידז דאמי שמואל אפי׳לא כשודיריאלא כחוט הסרבל היינו אפילו נפסקו כל צומת

שנפסק שמא לא נתרפא יפה אבל התם הטרפות תלוי ביציאת העצם לאיי
העולם ואס יצא אינו חוזר להתרפאת כלל ואחר כך מצאתי חילוק זהבתרומת
הדשן: 1
כתב בא״סשי״א שאס כשבר העצם בפנים תוך היסרואינו
■יוצא כלל אינו צריך לבדוק אסר צומת הגידים לפי שהעצם נוח להסכר מפני
הגיד
. ..
רך לא
שהוא ,קשה אבל _ _
_
והעור שהוא_ ,
__
שהעור לא נפסי!
וכשאנו _ _
מאים - - -

צמ ^נ ^להא^ ?ן הגידים ונשתייר באחד מהם כחוט הסרבל דהיינו כל שהוא כשר ,וקשיא לי־היכי
^נקיאיןפללעיל קאמר תלמודא דמשוס דאמר שמואל מכדי תלתא היו מסייע לרבכאידילמא
משערי לור* סי׳ שמואל בטי שישתייר מכל אחד וכדקאמר האאיכאתילתא דכל חד וחד ולאו

יכל שכן שהגידיס לא נפסקו וה״ר מנחם מצריךה לבדוק כגידים אף על פ'
שאץ העצם יוצא לחוץ ודעתהרא״בד כעצסשכשכר במקום צומת הגיית
ויצא לחוץ טרפה והר״אה כתב עצם האמצעי אינו נאסר בשבירה כלזמן
שצומת הגידים קיימים•
והרסב״ן מכשיר בניטלו צומתהגירת
וחתך אחר  .כך
הרגל
למעלה
מהם
זכו
' נתבאר בסימן כ״ס •'

• ״* י
זיש

^ היינו
דרבנאיוצ״ע . :ומ״שבעוף הס בעצם האמצעי כמו בבהמה כןכתב .

^ה ^,ד7כלה ס5ק סרש״בן) נמ״ה וקכתב הר״ן כפרק בהמה המקשה שיעור צומת הגידים בעוף

'♦מ־עימ
גהיגין־
;׳ . -יי'"
ירי ^ ה י *'ט
להחמיר עכ׳ל מהראי ז*ל; • (ה ) ♦לפי מה שנפנאר מורח ללא קילהבי להא ננשנרזגקשר לא תיישינן ליוצא לפין אפילו הכיסיזשי ,שמא נפסקי סנילי' ולכן יש לפייזהאנ״ישכת׳ הדבר סממא זלא כפי ללא ק״ל הכי מ׳בי ^״ה אשידיי
 990מפןנמקל ננמא נשיא אן נגוליפא מי 6ימא ;< עלפ תאלי׳זהיז פותנד׳אופה לאפי ' יא לא היה שוקעי׳מזפה הית׳מתה מיוהפ ההכאה גהוה טריע׳אי נזרי ליה שמא ( איתשי ודזקא נמקל אנל ניזן לא7אי ;אלמיתם לפישוק ממו׳הגילי]נע •

י'

'

׳ 1־ '

וז ררוסת עריפה פירש מדרפמסיה ועוף קדורסים .ולס כל חיה :ועוף רארי דוקא ומ״ש וכיוצא בו סיינו ליבות זאכיבלקס אבלבגסהארי דוקא ולא
^
סוים בדייהתן אלא מעלות מעלות יש ו מ ' ר״פ אילו עדיפות ..מין אחר אפי׳גדול ממנו ובדקה מן הזאב ולמטלהמאפש׳סמפגי כך כת׳רבי׳וכן
"מה
"
־
)
תכן
ודרוסת
הזאב
רבי
יהודה
.
או׳דיוסת
הזאב
כדקה
ודרוסתסארי׳ יראה מדביייהרמ״בס כלו ' כך כרסה מדבריו גס .כי יש לדחות פירו' דבריו דלא
1הונגמרא ( דף כב ) אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן ,הזאב ולמעלה וסעי כהרש״בא דארי דוקא דריסבגסה אכל לא שצר .חיות מ״מ הרמ״בס אתי דלא
ל ^ ימאי ואיכא -תרי־לישני כגמרא
כהר אש דאמר דאין .דריסה .אלא לארי.
^נ׳קמא א מרי לרב צתא לאשמועי
'
?
!
החמיר
ברגר
ו־הרמ״ב
[
מכשיר
כניטלו
צומת
הגידין וחתך אחר בגסה ולזאכ .כדקה בלבד ; כל הטופי'
אפילו בגסה כמי דריס יה"
?
.
כך
התל
למעילה
מהם
מפני
שהוא
פוסק
בגהתכו
רגליה
ברב אין לק דייסה בבהמה ונו׳׳זה מסוס
מגפהמן .הזאב ולמעלה כלו׳דזאכ
אלפס ובעיקר הפסק שהוא מכשיר בנחתכו תליה למעל ה מאחר שלא הוזכרו לאיסור ב.פ א״ט וגס"
כלקעלסממנו דהיינ י פרי ו5ופי /בגס־ה
דעת א
הך" :א
ש זל כ
כץץ ובמה עןכתכ ^ התו ך ממה שאמרו בכן כמו שיבא בסמוך.
מצומת יריץ
הגירין; /ק
מיץ דעת
א׳' אא הר
אש
להב שירה לפי דבריו כתב א״א ומ״ש חוץ מהנץ שיק לו דריסה בגדייה
הרגל ?
למעלה מצומת הגיריז ׳ :
ג!
״סול5ו3אלמעטלמעה
וטלאים ולאכשאר דריסה ופו׳ברית שת
לומר שדינוכ־׳ מע^ '
■' /מ׳ ז
*' ו  ,ת ^ זי
ורעת ח
■,״ ״ "
הרא״ש ז״ל ״. ,
רחוקה היא זו:
דרוסת חתול נץ וכמיה עד שתנק לחלל.
ןרי* ואמר למסת הזאב בדק ודרופת
טרפה פי׳הנדרס מחיה ועוף הרורסיץ ולא כל
ואוקימנא בגדיי ' ; וטלאי ' ופרש״י עד
וווימהה לא בא אלא לס דברי חכמי'
חיה ועוף שויץ בדריסתן אלא מעלותמעלות שתנק לחלל דלא גרע מקוץ דאס ניקב '.
מלדליתא יר' יהודה לחלוק בא וזאב
יש
כיצד הארי יש לו דריסה
אפי׳בשור הנרול ובחיהאפי׳נדולה
לחלל פסולה דחיישינן שמא ניקבו בני
למסאפי' בגפה דרים בדינו בלמעלה
 - -.
.
מפי' אבל אי לא נקב לחלל כשרה לפי
ממ מוכלישנא בתדא אמרי׳ ואי
בעית שבהיות וא צל בעופות הזאב אין לו דריסה בנהמה גסה ואפי
אתא 'בקטנה שבגסו׳כנון בעגלים חרכי' אבל יש לו דריסה ברק׳ואפי׳ י 6קין ארס סלו מזיק אפי׳לגדיי׳וטלאיס.
סימא לממוסי חתול כלומי דלא
נמי בגדולה שבדקות כגון כבשים הגדולי׳וא״צל בעופו׳ חתול ונמייה וכן דע הרש״בא -וצת הרש״בא והר״אש
תלסשמוטינך דזאב אפילו גסה
רריס׳בגריי' והר״ן סמדביי הר״יף והדמבכז בס ' ה'
דיס דליתא חאב אין לו דריסה אלל׳ ושועל אין להם דריס׳בכבשים הגרולי׳אכל יש להם
א רבי יהודה אלא י
3רקה דלי*
רבי יכידה
^י -סרס
וטלאי׳וכ״ש בכל העופות חולדה אין לה דריסה בבהמ׳כלל אפי' מה ש משמע מקיבת חלל בנץ משוס
ונוי' חכמים
וני
חכמיס יכרביכנימי( ,פריס ^ בגדיים וטלאים אבלשי לה דריס׳בכלהעופו׳וכלב 1,רךךיס׳ דריסה נגעו בה יכדתני דרוס חתול
דאמר נכי בגמ וכתבו הרש בא והי
ןכ1
ס בעןפןת ״  1״ כמעטה המ
עןאם רר' ס אן נקב מ ונסיה עד שתנק נחלל אלמ כשניק
ןםפ ׳ךכיון דס ? יק׳ ד/ 5ורית6
כהה א״י בעוכוף אלא כמעשי 1ץ ו ץ כעלמאש אם רר ״תי נ ?ת לחלל מיקרי דריסה ומשמע לסי דזיהר
^
ק ;תנן
לחומר*זכל,סנ׳' *ד!6ב בשיניו עד לחלל חוששין ול בדרן שחוששין לקוץ שמק ליי " דידיס מקלא קלי כשהוא מטילובפניס
נ״־״ייודסקי ני 6ל ? 4ע " ״׳׳,
דוקא • ונ׳/ל שטעמם מדצוקימנא להאי
וכל שאר חיות חוץ מאלו כתב א׳א הר״אש1ל״ שאין<^םה דריס
שאע פ שרחוב שכול והנמר עז אינן דורסי [ והרש בא כתב כל ברייתא דדרוסתנץ
חע״כ לעת נעל התרומה אבל היי״ף
עדשתנק׳לחלל
בגדיים וטלאים ואי משום ניקב לחלל.
פסק כליסנא בתרא לזאב לא
דרים חיה טמאה שאינה נסה מן הזאב אין לה דרים׳ בגדולה שבדקה
קע״ז בכבשים ועזים אפי׳היא גסה כזאב אבל יש לה דריסה בגדיי׳ הוא ולא משו׳דמס׳מאי אירייא גדיים,
בגסה׳ ונתו׳כתיומת הדשן סימן
נ״ל וטלאים וליש בעופות ואם היתה גסה מן הזאב דינה כזאב ויש וטלאים אפי ' סור הגדול נסי אלא ע״כ
סגסרי סונר ק • וכת הר״אש שכן
האי לה דריסה בדקה אבל לא בבהמה גסה אפי׳היא גדול׳כארי הית׳ משום דרוסה הואומ״ה דוקא גדיים
מק דאיבא תרי שימי סבקיק
סימי׳דמפליג אמוראים
ותנאי׳ונקטינן נסה יותר מארי הרי היא כארי ויש לה דריסה
^ וכ י יראה וטלאים  :ויש נדקדק פיון דפסקיק

נז

?)5י *6יי*

^יגי"6מיי

דרוסה

^מדברי הרמ״בסזכל העופות אין להםדרים' בבהמהאפי׳טט־^

םהלכת כהאי בריתבכץ אמאי

פסקי׳

מ>י :
וק בסיעמהיני בצ והי 1י־ 1טו ל אים " ן " מה; ץ שיש ל  ,רר' סה כגדיים וט 1,אים
כשאך
נוותי נקתול ונסיה דלוו מייןיי וריסה
ועפהרמ בם
המה ש והכי נקטינן
ל י
י
_ ו  . ^ , ,״ 11 - 1 .,, .
״״״״״ עד סתנקלתלל -ונרא דכיון דרבחסדא
■
ומישואפילו בקטנה שבגסות וכלדריסה לחוש כשנתאדםהבשר ^ לא *ם ניקכ ^ לחללחוששי !אמר דמסת חתיל ונמיה בגדייוטלאי׳
ק כתבו הרש״בא והר״ן שכיון ששנינו לדריהתו שאז מטיל ארס  :ועופותנעיפית ניצלהגפ יהאי ול־ז הזניי ־קונס חלל הכי <לווסינן
ומסת הזאב בדקה מכלל דגס׳כלל כלל אושט״ור וי״א שהוא פלקון וכל שלמעלד,ממנו יש לו דרים בכלניית־ז מקמי ונרי יבמםד 6יהוהקי"
העופות אפי׳בגס שבגסין ושאר
לי) אפ״פ שיש מקצת רבוותא שכתבו
עופותליה בכרית׳וידע דלאודסמכ׳היאמיהו
ק :וכתב רבי׳ירוחס שדעת הרט״בם
כנץ סלא נחלק בורב .חסדא בסדים
ייס לזאב דריסה בעגלי׳קטכי׳ואני בקשתי ולא מצאתי שכת כן:
ובתרומת
נקגיי׳ככרית כנ״לנוכת^הרש״כא בחידושיו עד פתנק׳לחלל וכ״מ דאלו כקוץ אף
הדשן סי׳קע״ח כמו ' שבא״ז פסק לכל חיה שהיא מן הזאב ולמעל׳דורסי׳בהמה
פ״ג דניק'לחלל אית ליה בדיקה אבל מקיבת נץ כיון סניק לחלל והאדי׳הכסר
גסה והזאב בדק ולא בגסה עכ״ל • נר׳שפוסקכליש נא כתרא ומפרש דברי ר״י
טיפה ואין לה בדיקה ומי׳למאן דמפ דקוץ נמי לית לים בדיקה אפשר לחלק
דמן הזאב ולמעלה דריס בגסה וס״ק דרוס׳זאב כדקה דוקא ולא בגסה אכלכל
בהפך דאלו כקוץ אין נו בדיקה כללדנק כל שהו אינו ניכר אכל בנץ כודקין
 3אי חיות שלמעל' ןמ הזאב דיכם כארי דדרפי בגסה -וכתו׳עור כתרומ ' הדשן
אותו אס כיק׳להלל והאדים הבשר מבפנים טריפה ואסלאוכסרה :ומ׳שרכי'
דלא מכרעא מילת אי ס״ל להרי״ף כסא חיות כא״ז -חתול ונכדה ושועל
אין
ועופות
כעופות
כיצד
וכו׳סס כמתני׳דא״ט ודרום הנץ בעוף סדק ודרום הגס
להס דריסה בכבשים הגדולים ומ' בס 'א*ט (שס ) אמר רב עמרם אמ רב חסדא
בעוף הגס ופרש״י הנץ אספמ״יר בעוף הדק כפרים ויוני׳דתסת הגס אסט״ור
ומסת חתול ממיה בגדיים וסלאיס -וכתהדש״בא שר׳ח גורס דמסת חמול נץ
בעוף הגס אווזים ותרנגולים • וכת׳הר״ן ואיזהו טוף סדק תורים ובני יונס
ונמיהבגדייס וטלאים ודחה דבריו והסכי׳לגידס׳ראשונה שכתבתי וכן גירפת
ותרנגולת ולמעלה הימנה עוף הגס :וגרסי' 3גמ ' בפי רב אשי שאר עופו׳טמאי׳
בוי״ףוהרעיכם וה״ג ורש״י ועיק' :וגרסי׳תו ננמ ( דף נג ) אמר רב כהנ׳משמי '  .יש לסן דריס א״ל רב הלל כי הוינן בי רב כהנא אמר שאי עופות טמאי׳יש י^ הן,
דרגסימי בר אשי אין דריסה לשועל ואיכא לאמרי אמר רב כהכ׳משמיה דרב
דריס׳והא אנן תנן ודרוסת הנץ בעוף הדק ומשני דרוסת הנץ בדכוותי׳ואיכך•
שימי בר אשי יש דריסה לשועל וכת׳הרי״ף דה״ל ספיק דאיסור׳ולחומר'
דאית
בדזוסר
מיני׳ואיכ׳דאמיי
דרוס
הנץ
כדר׳מיני׳ואינך בדכוותייהו -וכת הרש״בא.
ליה דריס׳ונ״ס הר״אש וכת׳עוד ודוק׳כטלאי׳וגדיי׳דלא עדיף מחתול וגס למט '
דכיקדאיכא תרי לישכי נקשי׳לחומר דדרוס׳הנץ כדרבימיכי׳ואיכן כדכוותיוהו
מן הזאב הוא ואין לו דריס׳בדק וכת הדש״בא בחידושיו שיש אומרי׳דאי סביר ' וכ״פ הרי״ף והרמ״כס ז״ל-ופרש״י דכל פ׳אר עופות טמאי חוץ מן• הנץ והגס קא.
ק יתועל יש לו דריסה אף באמרי רכרבי יש לו דריסה לסי שהוא גדול מחתול
מכעיא ליה • וכת' הר״ן כן דעת הר מ" בס בפ״ה מה״ש וכ״נ דעת הרי״ף ואין ז<
ודחה דבריס׳והפלה דאין דריס׳לשועל אלא בגדיי ' וטלאים וכן דעת הר״ן ז״ל :
מחוור דהא א״ר יהוד׳א״ר לעיל בעופו׳מן סנן ילמטל׳ומשמ׳שכל העופות שהן
חוליה אין לה דריס׳בבהמ כלל וכו'• שם בעיא דאיפשיט וכת' פרש״בא שיש
למעל׳מהגס דינ׳כנש לפי נר דודאי פסיע' ליה סעוסו׳שמן הנץ .ועד הגס דינם:
להיריסה' אפי' בפוףםגם דהא סתמא אמרי׳יש דמסת חולד׳בעוסו'  :וכלב
כנץ
וכן
אותם שלמעל׳מן הגס דיכם כגס אלא דעופו׳סלמט׳מן סנץ קא מבעי ' י
אין לודריס׳כלל וכו׳סס אמר רב יוסף אין דרוס' לכלכ -ומ׳ש רבי׳אלא כמעשה ליה מי אמרי׳כיון דררוס ' הנץ תכן אותן פופו׳שהן למט׳מן הנץ אין לסן דריס '
?וץכפלמא שאסדרס או כקב וכו׳סשוט הוא וכ"כ הרש׳בא והר״ן ז״ל דאפילו כלל או דלמ כי היכי דבבהע קתני דרוס׳סזאב ואפ״ה אשיקנ׳דכהי דאותן .סהן•
3אותפ״שאין להס דריקס אי ניקב צפלניו לחלל טריפה ואפי הנץ בשור הגדול למטה מן הזאב כחתול ונמיה אין דריסתן סוה עם הזאב מ .מ דריס ' אית להו -
(!מאי< יקא' מהאיבריס הפנימיים ואץ בדיקה לנק׳משהו כל שאין מקומו ידוע
בגדיי׳וטלאי׳כעופו׳נמי נקי שאותן שהן לעט׳מןהנץ אין דריסתן ,שוה עס הנץ
וכדאמדי׳כקוץ־עד שתנק׳לסלל -ודיןקוץ שכיק׳לסלל נתבאר בסי׳נ״א  -וכדסאר
דרים מיהא א ( להו ומהדרי׳דאין ודאי אלא מה תבן דרוסת נץ ונס משו׳דאית
יזיותחוץ מאלרכת׳א״א הר״אס ז״ל שאין להם דריס׳וכו׳כעהנז׳כ״כ דדוק׳לאלו
לסודריס׳אפי׳מ־רברבי^ מנייהווכן אותן שמהן ולמעל׳אכל סארעופוטנראי'
^־זיכרויס״דריפס■ אבלי לשאר חיות אין דריסה אפי׳לדוב שכול ולנמ׳עז וסבי '
סלמטמהן אין להן דרים אלא בדזופרי מנייהו עג״ל ודע׳סרס״בא שכל שלמעל׳
יחיותילדבריי :ומ* ש־ רגינויבשס־הרש״בא• בת״הכ״ב יכך הס דברי הר״ן וכן
סן הגם דיגוכגס אבל שלמט מןהגס יש להןדריסבדפיותייהו אבל־לא היביבי׳• '
לסרס רבי׳ידוח׳דום" ^ רבי׳וכן יראה מדברי הרמ״בם הוא כש״ס מה״ש ח״ל'
מנייסו ומשמ׳מדבריו דשלמט מןהנץ וש למס ימן הגס,דיג שוה דאית -להי דרים•,י
 15ייופהיהוא שיטרוף הארי וכיוצא בו הבהמה וכו ואין דריסה כבהמה גסה:
בדכוותייהו אבל לא ברברכי מכייהו ומשמע דהיינו בעוףהדק־דוקא סאיץ־לאך
מחיה• גסהיאלאלארייבלבד ובבהמ׳דקה וחיה דקה מץ הזא׳ולמעלהי הי־י דס״ל דרים' בעו הג׳אלאלגס ושלמעל הימנו וכ״יבבחידושיו דאמתני׳סמכי׳דכץ דוק,
׳*מ־יאדאס היתה גיסהימן הזאב דינה כזאב ומש־מעדס^ל ניד שאם היא
גסה 5עיףהדקףגלו דריס׳ונץ אית ליה -דריסבעוףהדק .אפי ' ברברבי מנייהו< ר3׳י ~־
באי
מן ^ ייידיצה כאיי דכיון דקאמר וכיוצא בו א"כ ארי לאו דוקא ומ״ש אחר כך
סתם דבייו כדע׳פרת ,ב ^ 9 {:ישרבי׳בד״א כתרנגולי־׳היגדולייוכו׳כ 'כ היש" בי
׳ יןידיריסה:בבהסה' גסה' וחיה גסהאלא לארי כלבד לאג .׳למעוטי מיכיס שהם• אכל הר־אשכת׳ישילהשממ לסי המסקנ׳דאמ׳נץ וצס■ ברברבי מפייהווסא׳יעופו
" 5יי לזהאאלא למעוטי מיביס שהם למעה מהארי אתא .ומיהו איפ&ר׳ לדתות
בדצותייסו אס יסדמס מן הגףולגוט׳כי היכי דמן הזאבי.ול .מעלה אתא למעועי

טד

הלכות

מריבות

נז

הוציא צסיכיו הומת הדורס לאו דוקא הומת דה״ה לוס חפכו ידו והכילןיר
נז (א ) כלנא״י חתול באמרי ר 3רבי ואס׳׳׳ה דרים כאימריזוסרי הע נ מןהנץ ולמעלה דהיינו גס
בגמרא בהדיא ומסרס טעמא בגמרא סהאיס מס נטילת צפמיוהוא זורו
ממרייכצגלוסיום לרסי אף נרברגי מינייהו ושאר עופות טמאים בדכוותייהו או דילמא לוי
מפרטינן הכי לא הל״ל מן ה ק " ולמעלה כיון דלממלה ולמסה סרן ולא דמי י וכת׳סי״ן אפילו האדים בשד מגד בני מעיס לא חיישינן כי היכי דל 6חיי\ 0
בעלמא כד לא מספקא לן בדרוסס כלל וכת' סוד ומינה נמי היכאדשחן
מןשיכילי|צי.ר,ח למן הזאב ולמעלה דאתא למעוטי חתול מבהמה וגס למעלה מן הזאב אץ
א(
ממ;י מ*ט תיו דריס כי אס בארי ומסתבר דאין דריס
לנדרס קורס שיוציא הדורס צפמץ
העופות כסרה כיון דאינה
הגיל״י״זי״ית מן הכ׳ן ולמטה מטעמא דפרישית פכ״ל עופות שהן למטה מהנס עד הנץ יש להם דריסה בכל
כברלדריסה אלא ליסון
ההיא סעתא
5
! 1
נשחטה ואחר
יי־־״ימח־־ת״ק״פסמ־מך ־ שכמותם אבל לא במינים הגדולים מהם הנץ הוא הנקרא
גיזנגיל ליימקרי יש כתב הרש בא שי מ גס דמתני עוף אשפר׳יוויר יש לו דריסה בכל העופות הרקין כגון יונים וכיוצא מחמירי׳לומר סכיץ שהיומציליןל1ו,ו5
לימנילי} עכ״ל גס כלומר גדול מן הנץ ולפי פירוש זה בהם וכל שכן כצפרים ואפילו הם גדולים ממנו אבל לא בגפין ממנו 17יש 15ההיא ס.ננת ^ש יילי?
וכ״כ ב׳ינבצמלןיס כל שהוא למעלה מן הכן־ייס לו דריסה
זיהרי דכל היכא סמצילין איתה ממ!ו
7׳<:א בירח "י בכל עוף אפילו ברכרבי מינייהוולפ״ז כאוחי׳ ותרנגולים בד*א בתרנגולים הגדולים אבל בקטני' יש לו
הוא כועס יותר וזורק מיה עד
הא דמיבפיא ליה שאר עופות טמאים דריסה כתב א״א הראי׳ש ז״ל כל שלמטה מן הנץ אין לו דריסה
לשונו ודעת התוספ׳והר״אשיהיס״בצ
הדבריס
*גתרי נלל לימל שלמטה מן הנץקא מיבעיא ליה ודחה כלל אפי׳ במינין שלמט׳ ממנו  :וכל אילו שיש להן דריסה אין כסבר ראשונה וסתם רכיכו
אילג למסעי הוא ז״ל פיר זה והסכים למה שכתבתי חילו׳ ביןאם באיםלהצי׳הגדרס ממנו ובין אם אין באין להצילו
ראיןן
לדעתםב  :ומ׳שרבי׳כד״אנ&
המחייר* :״׳ <ןל כשמו • חיל הרמ״כס בפרק ה׳הנץ יש אבל בספר התרומות כתב דחתול אין לו דריסה אפילו בעופות
מתחלה ועד סוף אבל אס בא
מנילין הייני " .ל
"י ?!,
דיקא* לו דריסה ואפילו בעו׳ גדול .ממנו אבל אא״ב ישלומציליןועל כן אנו סומכים להתיר בחתול שנכנס וצפרן תחובה לו כגבוחושסץ ש5ן
אס התמיל<כנס שאר עופות הדורסי יש להם דריסה
לתוךא לול של תרנגולי׳ומסקנת אי׳א ז״ל כסברא ראשונ׳ורי״ף דרס וחזר ודי־ס כ"כ הרס״בא3״מ ה .
ויגיפי אב! סא בעו' שכמותם ואץ להם דריסה בעוף אוסר בכל עניןוטוב להחמיר והרשב״א כתב אפשר שהחולין  1מ״י  £וכן אלו הצדין בעופו'הדורסין
עימלבחיזימכניס שהוא גדול מהם עכ״ל
וכ״כסמ״גויס שלנו בני תרבות הם עם התרנגולים וכל שלא ראינו שרדף אפילו אס סחטוה קודם שהסירצשען
אסור כן כתבו התוספו 'והר״אסונר
לתמוה לפס ל!ז הזפייו דץ פוף הגם
אחריהם והכה אין חוששין לו וראוי לדוש להם ע׳יב אין דריסה
ז״ל ומשמע מדברי הר״אששאעילו
מכתבתילמכיהללק השנוי במשנתינו איפשר שמפרשים אלא ביד ובצפורן אבל דרסה ברגלה ונשכה בשיניה לא הוי
סלגנהמ״י האליך דכי אמרינן ואיכא דאמרי דריסת הנץ
חיישי'
ראינו סלא דרס אותו קודם לכן
לב,יל חשיב ישלי בדרב מיניה ואינך כדכוותייהו ה״ק אלא כקוץ בעלמא ואין דריסה אלא מדעת הדורס אבל שלא
ליה לפי שפעמי' כשהנן רוד' אחרנעו׳
מ ;י'יזס" ^ .לדני ' דוקא כץ דורס בדרב מיני׳וכלבד שיהא מרעת כגון שנפל הרורס דרך מקר ' על הנדרס ונתחב בו צפורנו הוא מכהו בצפרניו דרך פריחתו
(, ) .סנא ',ס$ר( ן מין הדק אכל כל שארמיני׳ ל״ש שלמט לא הוי דריסה ואין דריס' אלא מחיים של דורס ונדרס כיצד הרי
חוששץ לספק דרום' כגוןאסמאין
י'5ש לאתר סיתת מן הנץ ל״ש ׳שלמעלה הימינו ואפי' גס שנעץבצפורנו בגבו של דרום ועד שלא הוציא צפורנו הומת
איי שנכנס לבין השווריםחושש
הגליס לגיייילאיו לית להו דרוסה כדרב מינייהו ולפי זה הדורס או נשחט הנדרס הרי זה כשר בד״א כשראינו מתחילה
דרסן בד״א כסהו׳שותק והסמקרקריס
*ייד׳״־יש^ ,־ מסכי ' ה״פ דרוסת הנץ כעו׳הדק ואפי׳ ועד סוף אבל םא בא לפנינו וצפורן תחובה לו בגבוחוששין וכו' שם איתמר רב אמר איןחוששין
שמא דרס וחזר ודרס וכן אלו הצדין בעופות הדורסין אפילו אם לספק דרוסה ושמואל אמרחושסין
יס ׳קת" ^ ,אס בדרב מיניה ודרוסת הגס אפילו בעו
מיהיישחטמעזף הגס ובלבד שיהא דכוותיה  :וכל אלו שחטוה קודם שהסי׳צפורנו אסור שכן ררך שמב׳ בו כמה פעמי' דכ״ע סל הדורס ויתיב בינייהו אימי
א{ הנהמה יףםיש להס ד ייסהוכו׳סס ( יףנב )אס י עד שיצדונו  :חוששין לספק דרוסה כגון אם רואים ארי שנכנס שלמא עכיד ופריש״י עשהסלוספמהן
כדרך כמה חיית שנעשית תמת
-.ררח<
1
י^ די*ד־יזויוריח ״1
רב חסדל) דמסת חתול ינמ יה כגדייס
״ נדיס שהיה
וגדלות עם בני אדם ובהמהואינס
דורסן
לבין השווריםחוששיןשמא
יי״ל5ןיסעי־ינילויספ י] ״יל־ןןנמיהאפי׳הכ ,ןומפה פד שתבקב לחללסולז ד 6׳מ כיהלז י תנ 6דתנילז בד לזוער לזמרו5וץ דרוסה
מזיקות וכת׳הרש״בא שאילו הזיקן היו צווחין הוא צווח ואינהו תקרקרי'אימוו
ביעותא מבעתי אהדדי כלומר דכסס שהם נבעתים ממנו כך הוא נבעמהם
עכ״ל  :־ לזללן במקום שלזין מצילץ 6בל במקוס שיש מצילין יש דרוסהאיכלז ד^ מרי ילז
ג( ) אמנסנהי״ו בריתא מכי רבי היא דאמר ללז לזמרי יש דרוסה6ל 6כמקום שיש מצילין יזבל ואין לחום וכת׳הרס״בא שבידוע שהוא ירא מסס כי פליגי דאיהועתיקואינמ
מקרקרן ואסיקנא בגמרא דחוששין לספק דרוסה  ' :וכתוב הרס״כאדהיינו
יגיע ^״לא ^ במקום שאין מציילין אין דרוסה וכת הרא״ש לא אמרו' יש דרוסה אלא כמקום
שיש מצילין וכו׳פי הך בריתא דסתולנץ וכמיה אץ להס דריסה מיירי כמקום
דוקא כשנכנס הדורס למקום צר סאינס יכולין לכמה מפניו אכל במקוםומג
שיכולי׳לברוח מפניו אפילו הוא שתיק ואיכהו מקרקרן אץ חוססיןשאג
(ד) יבא׳י האריך שאץ מצילץולהאישינוייא סכרי רבנן דחתולדריס־אף במקום שאין מצילין
כרסו מפניו ולא השיגם וכת'ירכינו דברים אילו בסמוך ושם יתבארו  :כתוב
?ללגו׳יאפי' קטע ורב חסד׳סבר כרבנן וללישנ׳קמא סכררב חסדא ככרבידחתול אין לו דריסה
בתרומת הדשן דנ״ל דהאיטעמא דאימורשלמאפכיד לאאמריק אלארט)
אלא במקום שיש מצילין ואע״ג דלישכ׳בפרא לחומרא מסתכרא דסלכ׳כליסנא
רינזיה "אלא כשלא קמא דלישנ׳בתר דחיק׳הוא ולהאי פסקא ניחא מה שאין המול כזהרי -כשהסמול דלא חזינן דנגע כהו אבל היכא דסזינן דקפץ עליה כדרך הדורסים אףעלפי
דרבא
הפה נ׳כיסמיפ נכנס ללול של תמגוליס ואיהושתיקואינהומצפצפי וכיכבסה אבלהרי״ף שהוא בן תרבות לא תלינן דדרך שחוק ותרבות עשה מדסתק הסור ד6
כתב הרס״בא בחידושיו דכל הינאדלא
אמריקדממב ביעתותא שתק :
אנלקעע ראעי״ל לא קיל׳בין מצילין לאין מצילין משמע דסבר כליסכא בתרא לחומרא וכן דעת
ידעינן אי שתיק ואי צווח ואי מקדקרן אינהו ואי שתיק ל״ס בין לזריביןסאר
מ ,זי .אי ^ הרמ״בס כס״ה שלא חילק בין יש מצילין לאין מצילין וכן דעת הרש״בא והר״ן
דורסים לא חייסינן להג ואפילו לשמואל  :ומ״ש -רבינוואססחךרא*
!"כ קנמ בדייסה ואע״פ שלכאורה משמע מלשון הר״אש שהוא פיס ' כליסכא קמא משמע לרבי'
סל אחד מהם אין חוסשיףלאחריס וכו׳פסוט כגמרא סס  :ומ׳ש רכיכוכסס
גילה לעמי׳ 6לא שכיון שבגמר דבריו כתב אכל הרי״ף לא חילק וכו ה״ל כאומ׳מסברא היה נר
גחריגו״דדזי& וין לפסו׳כלישכא קמא אכל הר״יף לא חילק וכו' והכי נקיטין ולפי זה המשך דברי הרש״בא דוקא בשהרגה וכו' בת״ה וכ"כ בסמ״ג וכ״כ הר״ן וכת׳ עוד הרןמיסו
דוק' כשנכנס לתוכן ועמ׳פמהן דכיון שהוא יכול לדרוס כרצונו אמרי׳דכיקטע
יעעע׳שהכנ ',רבי׳כך הם ומסקנת א״א הר״אש ז״ל כסברא ראש וכס לפי שרי״ף אוס׳בכל מכין
יגיל׳
ריס ' דסדמינייהו נס רוגזיה אבל כגון אלו החתולים שעולים על כלובמלי!
וכיון סרי״ף■ אוסר כר לאדוני אבי הרא״ש ז״ל שטוב לסחמי׳ אע״ס שאין הסבר
מפ'
עוףומכניסי׳ידיהס מבפנים ודורסים אפ״ג דקטעיה לרישיה דסדמיכייהולא
ודע דלדברי הפוסקים דדוקא כי יש
קעניס של״יס נותנת כן • כנ״ל ליישב דברי רבעו :
מציליןהואדחייסיכן לדרוסהאס הנדרס היה בורח מפניו חשו כיס מצילין נח רוגזיה מסיו הכי דמתוךסהס בוראים אף הוא כועס עליהם עכ״לד :והא
(המשסי״טיהיניא
<הח׳<אבלהא<יי ! דההלת עצמה כהצלת אחרים דמיא והכי כזמרי ' בגמ׳ * וכתוב בסמ״ג בסס
דחוסשין דוקאכשידענו שנכנס הארי אבל אס הוא ספק אס נכנס אסלאילן
ר״יסברא וז שכת׳ רביכובשס ספר התרומה דתתוללא ידריס אפילו שהוא הפק ארי או כלב או שמא כקנה ניגף אין חושסץ פשוט בגמרא שסונת
הרס״בא דבססק אס נכנס או לא ( כנס לאחייסיקלה מסוס שאניאומיל^
"שה גשא, 1ת^ם בעופות אלא כשהצדרס מציל עצמו אכל בארי וזאב אין סילוק בין מצילין לאין
'נכנס ואם נכנס שמא לא נגע באחד מהס ועוד סרו הבהמות והעופותנמו?!5
ומ׳ש רבי׳בשס הרס״בא איסשר
יאשרו גםהנשארי׳ מצילין לפול׳חיישי׳שמא דרס וכ׳׳כ בסמ״ק :
#לל ;
ואהא דתלינן בכלב או קנה כת׳הרש״בא יראה לידדי?
שאינם דורסי׳הס •
שחתולי ' שלנו כני תרבו׳ הס פס התרנגולים וכל שלא ראינו סדדף אחריהם
כשיש לפנינו כלב וחתול או חתול וקנה שיש בפנינו דבר סאיפשר לתלות3י
והכה אין חוששין לו וראוי לחוש להם כת״ה ב״כ וז״ל מעסיס בכל יום שחתול
נכנס למקו׳שתרנגולי שם ואין חופסץ לסם ויש נותנין טעם בדבר שאין חתול להקל אכל כשבא לפנינו ולא ידענו במה תולין כמנוי בין להקל ביןלהחמיי
וסעד מצאתי לדברי בדברי קצת מגדולים המורים הראסוכים עכ״ל וניןנ
דורם אלא במקום שיס מצילין אבל במקו׳שאין מצילין אין לו דריסה ואין ממס
רבינו דברים אלו בסמוך וכת' הרס״בא בחידושיו סכ״נ מדברי ר״ת דעספ?
;לדנריס!5לו ואיפשר שחתולים הנמצאים אצלנו בני תרבו ' הן עם התרנגולים
וכל שלא ראינו שרד׳אחריה׳וסכה אין חוששין להם וראוי לחו' להם עכ״ל ומ״ש
בתר דסכיח טסי סד^ קליה והילכך דוקא בדעל לבי קני אכל כתוספות נתני
וראוי לחוש להם הטעם משוס דאשכחן כגמרא שהיו חושסץ שמא דרס החתול
בהפך דהכא בשלא היה לנו להסתפק אלא או בקניא או בסונרא וכגוןסהיה
ולהכיאמרדעללביקניא אבל אתימעלמאונד!
ושוכרי דידהו סיו רגילי׳עס התרכגולי ' כמו שהם רגילי׳עכשיו והר״ן כתב וז״ל בבירור חתול בתוך הקנים
ועכשיו נוהגים היתר כאלו החתולי׳ הנכנסי׳בלול של תמגולי׳ואע״פ שסי׳ראוי
אנו יודעים מי עשה אפילו לא על לבי קניא אץ לנו לתלות כחתולוצ״ס -ןי
וכדברי הרס״באור״ת נראה מדברי הרמ״כסנפ5
לחו׳בדכר והס סומכי׳ככך מפני שהחתולים שלנו בכי פרבו׳הס וכל שלא הכהו כאן לשון הרש״כא *
וכמדומה לי שהוא הסעדסכת׳סמצא וגס סמ״ג כתב כדבריהם  :וכתב
אין חושסין לו אכל הכהו ודאי חיישי׳עכ״ל• אץ דריסה אלא ביד ובצפורן וכו'
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הרש״באדכי תלינן בכלבא אובקניא נ״מדאץ צריך בדיקה אלא מי?
ואין דריס 3אלא מדעת הדורס וכו׳ואין דריסה אלא מחיי׳ וכו שם מימר דאביי
(דף נו ) וכתו׳בסמ״ג שלא מדעת כגון ע״י נפילה או שהיה ישן והכה הבהמה
סבקבק הדס ולא כנגד החלל דוסיא דקוץ־אבל אי חייסינן לשונרא צרי׳כי^ ,
שלא מדעת וכ״כ בספר התרומה • כתב הרס״בא בת״ה דריסה שאמרו אינה
כנגד כל החלל וכן כתב הר״אס בריש הסוחט וכתב עוד סס אהא דאמייקן'
■"
נמי לעדן ספק דריסה אפילו האדימה גרגרת משהו טריפה דזיהר מי?1
אלא ביד אבל ברגל דחיה לא ע״כל כלו׳דעוף דאין ול אלא פתי רגלים לא שייך
לפלוגי 3יה דפרגלים אמ דורס כמו חיה בידים  01 - :ש רבינו ופד שלא
קלי דגם הרפ״באכתב כן גבי ההוא שקפא דפופות .ד  6מא לקמיה דרב

מגד

׳*ו
־'י
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יזןן ן רואדקני׳אין דרכהלהאדי׳  :ולדברי התו' רס״ל דנקב בוסט יש לו בדיקה
יצסמין " *נחון שלא אמרי׳אץ לי בדיקהמבחוץ
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הוא שותק והם מקרלןרין בודק ואינו מוב׳ בו רוסי כשר׳סס3ןתר  ,׳אעעי לאי" י*ל
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הרג׳והארחוששיןרקאכשירעגושנכנס;; ; ; ; *;7 ,
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אסר
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בואבל הארי אכל אם הוא ספק םא נכנס אם לאו וא ש־ו * ספק ארי אי נושמע מדאידחס׳ל!) מסנילה נויקה יק<פי!־
וריס'היה אדמימו׳ הארס ניכר
שסיששס ש ^ דשהפשר ^8־״מל
כלב או שמא כקנ׳ננף איןחוששין:ארי שנכנ׳ביןהשוורייומצא׳קו ־ '׳י;ינס.
כנקוב סייפי׳ שמא במקום נקבשחיט
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הצפורןואינו יכול לכוין יעהונר א׳דיסבדיקס ד" תציי חיני
והלכך'סוחט בקנה לבדו והופך הוסט צפורן של הארי תלוש׳ויושב׳בגבו לש אחד מהן בין אם
עד׳״3
ישללו■
לניי
כדרוש׳ ריי׳ ליישב
ייריוי ד ^ידז
אפי׳לודאיידריח:ייד^
דרוסמדאמריכן
להה או יבש' חוששין אפי׳אם הוא שותק והם שותקין שחוששין אפי׳לןד^
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וסגילן ככדיק הושט ולא בעינן לכדו'
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״״״

׳־״׳״׳ י" " " " יי׳  " " "" ",י* ׳*׳* ׳"•׳ -י
י^׳ יי  -׳<׳׳׳! י י״״״ *■-׳י*•
מדיסדסייפינן דילמבמקוס3*5
^ בכלוב מלא עוף או כדיר של בהמה שהוא להם מקום צר שאין
^יכתב 3ר "3ססהר ^

 40״ נ " *מפו׳ ו 60ירסלינ 1נ " ,,׳ דרך לכרוח מפניי אבל ארי שנכנס ל מרוםשהבהמו' רמגותש 0
ל6ומםו' ?ולי) רו 6־ 611משוס וריסס אפיישמענו׳צווחותוהואשות קאי ן חןשש ,ןשא .יאןמרי 3,רחן

 - .״.
י״י״יי י״י״יי ״'.יייי ^י״אחיי'
״* יי
^
^
יכ״בוטודם
י״יי
בכ ע <ו־ <י1ו"
למקו׳גלכמןשכנג׳
מתנועודסנסנקונייילאנזטםעיז ב׳י שמשמ׳כןמינ״ס
י
ן י
ס־ין־נבדוק.
שכנגדכני דהאיאינ״האדי
שגמעשודסזוכלמה•
בכה. 0וכרסה וצדה
חוץ מקויזי ה־*" מיי
לבדוק אלא כנגדהניפורן 1.בבזמ׳ר1

אסמאן|
!סי
רקריס
מנישה הוכהאו כרב הכה אותואו צ כריקה אלא נמקי "" 7י. 0מ 1םגבע6״י י ^״,ס ^ 1ם ״ ^ י י 41
צ־י ,שצהאיי
חוססין
־
£
" עשימ ש יעמי־אי ^ל ; מ
ששין
1
*
ייז
*
^־־ל * צ  -נ־* 1
י
^ ^י ^!!  ** £ £ £סינוומנושיומיודני '£ : * !1%
ימ״־^ .
^
הו6ימי| לחהאויבש׳חוסשין וכו׳כפ׳א״ס אמ רב ! 9ביח״ל* ןיק״
הניפ׳רחנמנא
צו•יי•"•י•י ^ 7אמרי׳דרוסה צריו בדיהה דולזא באחד מה :
״״״״ •.לקלייא ) תוהי? ** 5׳ך כ ?
!
■
ידענו במה
— -כך ולא__ . ..-
עמהה
לפנינו
צסיו_ ״ ס
חושסיושמא ארי
השוורים ונמצאת
שנכנס בין
א׳מהם איז
ארי
ננבושל
".
דחיששין לדחסו! היינו שלא להתירה כ לא #מרי׳ורוסה צריך נריקסדוין>63ר 1ד
1תרבות בגכוסלאמהס אין חושסיןסמ^ ^ י־י ביו להחמיר  :הא
ואינו מוציבת רושם כשרי ומי׳כת׳הרי״כס מהויני שהוזכרו בנע דלא פליגי יב י "־ו
ראינה י יי" 6ילייםמ^ נכ י״לנחח־ ו בדיפה אכל אס בורה'
0:
^
יל־״זסעז־ל־/־מ״־י^ 5
5
יסעי
ס׳איןלה
^
יש
^
לדםו
[
אך
צ
ר
1
ר
3
^
^
י־י קבנ 3
 .3וס־
בל
"
׳
׳מור
"
,
אימור
אבל־& יי־ליגייב יי״״י•* 1
'
־י
.
ש־־־תזההמסכלו־נ־ייאהיז־׳
■
"
 ז■ - _ -זי
^ • •■ן  • • • !— -־ ■  -־ .
>ייייך־ל
מיוחוססיז נסעק
!יבנטעמי דחמר
ייול־־מי׳יאסי אי!״י־י־-ץ
ממם
יע
לחזסולקכת׳הטור
אלאהיגושמואל כגון ד6
לספק היתר כבדיקה וב כ בעל העיטור דלא שרינן כבדיקה ^
ורזינסר^דיןז! לאייסגמס
סתיקןהר׳ 3ע
מתכסייהוכבדיהי!
מקרקריןללז
ואיכס דרוס • וכיון דלוסיקנ׳דחוססין
רקאמראין חוששיןול
ומ״שבץ א©
רמסה בהא נמי חוסשין.
^עיטיי הסכיס ל פס?1ש לריןשוני ^ליקודם ^נד״א כלי
)!דהיינו צפרן לחה או יבסה כ״כ הרסב״א במ״ס
וכ#ש מקו ,צפרן או ה׳צפמיו ונת׳ומסתכרא דכל היכ5ו דתציכן חו& שץ לה לא תלילו ככדיק ודחההרשב״5ו םנלאכ1׳י5אקאי
קוםרע
ובחידושיו והכי משמע בגמ׳וכתב עוד בחידושיו
דבריו ודברי הראשוני׳והסכיילפסק התו׳דאפי׳לודאי דרוס יש בדיק רכן דעת חלאיתילין ג'כ
אכי6ומ סמוטו׳מבבו  :ומשמע דדוק ראו שנכנס ארי הואדסיישי' אבל לא ראוהו
ל' ■י
כנ
בגבו וכ״כהרסב״א הרא״ש וכן דעת הרמב״סבפ״ה  :ועל מ״ס התו' שאס היה ניכר מבחוץ מקו'
כחוב
שנכנס תולין שבכותל היה צפרן זה ונססכך בכותל ונתחב
הדריסה אינו צריך לבדוק אלא כנגד אותו מתו׳כתבהרסב" 5ן ^ ^ ורלתי (!)זנאוזהאח!
לאהינ! 1בחידושיו דהוי ספק ססיק׳ספק נכנס או לא נכנס ואת״ל נכנס שמא צסרן זה
לילס״׳מקר״י
אבל צ״ע במרי או מלת כיון דאיכא לסוף דבריה׳שקס אין מקו דרוס ניכ מבחוץ ואפ ה אתה חושש שמא יהא ניכי ,סתם
תףעלפי לא מיד הארי היא אלא בכותל נתחנך
^׳נילמבסרן חקיס רז סאינן
דרבא
בגבס לעולם וכדראדצפמי© מבפני׳אלמא פעמים שיהא רוסס הדריס׳ניכר מבסני׳אע״פשאינו
הונח שאיןהממחככין ב צפמי׳או ג׳יוסכ׳להם
א״כ אף כסאתה מוצא מקום אדמומית מבחוץ במקום אח תפני מה אץ אתה ימלין לגרותחלל?
ד$
יכא
ודאי ארי נכנסודרסוקרב הדב׳מאד לאסו׳עב׳ לה  :וארי לבין ססוורי' לאו
^כהרסב״א חושש שמא גס במקימו׳אחרי׳דרס אלא סאינו ניכ אא״כ תאמ' דיארם סלארי׳
ביןסאו דוק׳דס״ס לשאר דורסי׳שנככסו לבין אות שיש להם דריסה בהםוכ׳
כ״כהרסב״א זה כיוןשהוא מאדי׳כאן אילו דרסבמקו׳אח כך הי׳ ניב' רישומו אבל בזמןשלא
תך
ראסו יום ה ופשוטהוא • ומ״ש רבי׳אפי׳אס הוא שותק והס שותקי׳וכוי
ינומם
ניכר בו כלל יש לחוש שמא ארם ארי זה אין רשומו ניכר מכחוץ ואין אלו אלא
בת׳הוניעמ׳דכיוץדאיכ׳ארי ביניה׳וצפרן תחוב׳בגבו סל זה חזק ארי דרסה:
השוורי׳וכו׳אפי ,דברי נביאו׳ומסתכרא דכל שאינו ניכ״מבחוץ בידו ,שלא נדרס שסומ״ש-צריס׳
ןמיסר
ודעשלשון סרשכ״א בפ״ה כמו•שכת׳רכינו אדי שנכנס לבין
עימנ!(1
הסוורי׳וכו׳ומשמ' בדיקה מכפא דמוח׳ועד אטמא לומ׳שצריך לבדוק אס• יש מקום אדמדם מבחין
הוא סופק והסשיתקי׳וכו׳ולא לזה בלבד אנו חושסי׳אלא לכל
וכ"מ שימצא סס צריך בדיק כנגדו ואס הארי' בסר כנגד בפי מפי' אסורה־ אב'1
מלי!
לוב
סשוורי׳ורבי׳ירוח,
מדכייודקאי על מ״ס בתחלה הוא והס שותקי׳חושסין לכל
והס מקרקרי' אטמא ומאטמא ולתחת אפי/מצאםש קורט .ד© אין בכך כלום עכ״לויש ט'' ס
עוללו
בת׳כ&ס הרשב״א שאס נמצא׳צפיץ בגבו של א׳מהסוהוא שותק
' :והא
לכולהו כרא ,שיבינו בקצת ספרי רבינושכתו׳כהם ומיהו כתהרמב״ס דוקא ספקדרוסהוכריצרץ•
נולנזאסורי׳מסמע אכל אס הוא והס שותקי׳לא חייסינן
16
ז לצו
קאי אריסא הוא להגי׳ולכתוב סר״יבס במקו׳סרמב״ס ומתו^מס ם -תבתי יתכא׳ לך שמה שכתב
ימח׳מערש סכשכתב הרשב״א ולא לזה בלבד סוששין וכו׳לא
שסונח
לא רבי' וכ״כ בעל העיטו׳כך פירושו הי״יבם כת׳דוקא ספק דרוס ניתית בבדיקה
מותק והס סומקי׳אלא סמך על סעיק׳שכידינו דכל היב׳סהוא והס שיתקי׳
ןומול16
השאר אכל ודאי דרוס׳אין לה היתר בבדיק׳וכ״כ בעל העיטו׳דודאי דרוס אין לה הית'
קיישי׳ונהי דלההוא סצפרןתחוב׳בגבוחייסינן משוס הוכח דצפרן אבל
וכתב עור הוא בכדיק׳ומ״מ הוא מחמיר יות מר״יב־ס דלר״יכס אפי כמקום שאמרו קוסשי׳ לו
;חוקת
מותיי׳ופשט לשון הרשכ״א אינו מוכיחכדבריו  :ומ״ש רבינו
צוותי© ניתר׳ בבריק כיץ דאינ׳ודאי ולב העיטו גס זו אין לה בדיק  :ולענין הלב כיון
!ידוק
בד׳א כסגננס בכלוכ מלא עוף וכו׳לעיל קאי סכת׳לכשהוא שותק והס
דהרמכ״ס והרא"ש והרסב״א קיימי כחד־׳שיטה הכי נקיטי׳ועו׳אכתו׳סה בפמו#
לותנו
קיישי׳שמא ליס אח מהם בד״א כשנכנס בכלוב מלא עוף ומ ,ולא קאי אנמס
חמיר
נביכסמ׳סנדרס׳אץ לס תקנכבדיקה  :וכיצד היא הבדיקה כודקיץ מביגד
אריביןהשוורי׳ונמצא צפק יושבת בגבו של אח מהם דסמיךליה דהתס בכל
למו !נ
* וכך המוס עד סוף היריכימכל י״ס טדסו׳ומ'םס ( מ ד )א״ר נחמן דמור יבבדרום©
גוונאחייסי׳לזה שהצפין בגבו ואפילו הס נמקו׳שיכולות לברוח ממנו
לבדוקמכפא למוחא ועד אטמא ומשמע דמכפא דמותא מסוףכפאקא' אכל
ישג?
מכוא׳בדכרי הרסכ״א בת״ה סכת׳הא דכד״א כשנכנס בכלו׳מלא עוףוכו׳סמוך
1נתב'
כנגד סמוחא״צ לבדו׳ולא בא אלא להוסי׳סצרי־ לבדוק הסימנים וכ"כ.מדבחי
צפרן■
■לק הוא שותק והס צוותי׳ואח״כ כתדין ארי שנכנס ביןהשוודי' ממצא׳
וס״ה רש״י והר״ן שכתבו דלאיתויי צואר אתא משמ׳אכל לאכנג׳המותואפס'דטעמ;
סהיה
ן
י5'1ב ב^הו של א׳מהם והא דמפלגי׳כין מקו׳צר למקו׳רחב כמבוהוסמ״ג
מאואץ
מפניומשו׳מקו׳ דכ יון שהמוח לפני׳מהעצ׳לא סיישי׳שעב׳הפרס לפני׳אכלרכי־נד׳סמע■שצריך
וססמע מדבריס׳סכ״מ שאינו צר ביות אלאתיכולי׳לברו' קצת
טטד
וכיוצא בה לבדוק כנגד המוח והס דברי סרסב״א וק משמעמדברי*הרא׳׳ם•גבי סימני*
יחב אבל מדברי הרשב״א שכת׳רבינו משמע דעקורמב היינו בקעה
נפ״ה
ביתוחצי נדולי׳לא ומיהו יש לדחו׳ולומר דאוימדמילתא נקט ולאו דוק 1קשים הס אצל כפןלהוהרוקח;כת׳שצריךלבדו׳המוח :.ום״שעד ־סוף סיריכי
חבל
תב
מה היה לרומה אירע אצועת סגידי׳קאי דאילו־שארכסר סביריכי׳לא איכפת׳ ןל ביה מידי׳אפי* ניטל
 3חםח או עוף שנא לפנינו כסהי׳מבעב׳דס ולאי ידענו
ואס־יכמצאיסהאדים־
כולו ופשוט הוא וב״כ בסגסו־אסירי גביכפולה
מקום
יתולי 1להקל ואומרי׳בקנה הוכה וא כלב סכה אותו וכו כס א״ט וככר נתב
ריקה
א׳מהאיברי׳שנטרפ׳בה׳אסורה ש© רבנסמן אמבדדוש' משיאדיס
הבס׳כנגד
אלא
יכינודין זה לעיל בשמיך ולא חדר לכתבו אלא כדי־ לכפו עליו וא״צ בדיק
בשר כנגד בני־מעי׳רב זביד מתניסכי־לדיוס ,מסיאדיפבשריכעד בני־ ממיס
|
דנ! ׳|י
במקו תהדס מבעבע וכו׳כלומר דסיינומאי דנ״מ בין אי תלינן בקני ארכלבא
כפימני׳פד שיאדימוסימני׳פצמסודוקבםימג^ לא׳סגי־בהמדי׳כסרכנגדן לפי
מי^!5
ך תכינן בסוני וככר כתבתי זה לעיל בסמוך וכתבתי סילוקי׳אסריסבדב :
:ונחה
'׳ה וני ד?"וג צומי שקשץקיל! צלדריש צב.ל כל שאראיברי'שהבהמענטרעה ב?.ס• בסאדיס כשר
ימ שונ^ 1ניק׳אפיבפני© כשר׳כן ססי וברי הר *6אב בת

4־־"*י |

^

5נגדן

ד׳מ

ממפות

מ

דברי הממב׳כפשטןשכת׳כשז
מנק טיפה וצפ* ג דלא& מיינן הכא אלא הצדיס פש־ר כנגד כני מפיס היינו כפירוש לאף כודאי דמס׳בדיץרב וכזה יסצ 1די
( 0יש3תמ<ה
יישא״ט כתב ונדי משוס דהשת ס״ל דלא כעי ^ עבדיקה אלא כנכד כד ממיס וכסימנים א 3ל ה״ה הרא״ש דצף מדאי דמס׳יס לה הית״בכדיק וכולל כזה שתי חלוקו׳ודצידחשיי
הביאוצעיצםי'ל״ג
סכתכתי ומצאתי כספר ת״ה בהמה אין לה כדיקה כדריסה לפי שהושט אין לן
 7אם האדיםהבשר דלפאי דמסקי׳דבעיא בדיקיה מכפא דמוח׳ועד אטמא שכל סהאדיש כשר כנגד
שוחוו
בבד השימניסאינן אבר סהכהמה נטרפת בו טריפה דסוף הארס• לחלחל ולנקוב האבר הנטרף וכן
בדיקה מבחוץ וכו׳וי״א שיש לה בדיקה שהאיס שורף ומאדים ואפי׳היהשוחז
מדברייירכינו אכל הרמב״סבס״ס
מישמ
.
סדיפהזנ״ע ר
במקוס הארס אדמימותו נכיתוכן׳
(  0יע״לסי׳מ  /כתב ליסנא דבכו׳פד שיאדי׳כסרכנגד
אכל היכא דקאמר דזוששין לו אין לו תקנה כבדיק׳וא״א הרא״ש והראשון פיק׳וירא׳סבפל הסס׳העמיר
"ה שנענ ^ישם מי מטיס ושמא משוס דרוב סטריפול! ז״ל כתב דאפי׳ודאי דרוסה יש לה היתר בכדיהה
וכיצד היא לשון זהסתס ויהי בעיניוכהלכ׳פסוין׳
?אי],אנ ׳ינ ׳' אי|
והלומלן
הסבבגיסעי׳כקטהצייט־שכציצבלה״ה הבדיקה בודקין מכנגד המוח ער סוף הירכים מכד! י״ח טרפו׳ואם כיון שכת הרשכ״א שהיא פיקר
שה״ללכתו ' דכרבשס אימיירייאמר
מהצבריס
מ־גדצחד
כסר
■
להאדים
,זמל א,םהרוע*
נמצא שהאדים הכשר כנגד אחד מהאברים שנטרפ׳בהן אסור'
"יל! ! לקבלשיש שהבה מס כטרפסבהם ומדברי רבינו
ומ״מכתב הרשב״א ומזה נמשךלנו
יוייעזת׳טריעס ■:משמע דצס הצדים בסר כנגד צומת וכן אםט נתמסמס הבש׳כננדו או כנגד צומת הגידין דע שהרופ'
כתכתימ?
הבלבול האמור וכבר
אם
(י) (נ '״-להאכפ ' הגידים ערים ועוד צדקדק בזה בסמוך גורדו אסור והסימנים קשים הם אצל דריסה הילכך אפילו
סאיפשר לומר בתיקונו ע״כ וכת׳עוף
האדים כשר כנגדם מותר ער שיאדימו הם כעצמם ואז אסלאפי'
ואל יקשה עליך מ״ש רבינו יעקבבהמי
^ ם־י ״0א נס׳ד  :ובל ה 9ום  7׳שיציתי הסכימו
 5זפי/נלקמיל,לא .דהלכה כרבזביד לצמר בסימנים עד האדים הקנה ככל שהוא  :בהמה שנדרסה אין לה תקנ׳בבדיק׳ שנדרס אין לה תקנה בבדיקה וכו׳ ל;?
*! נא אדמומית סיצדימו סימני׳עצמ׳ולפ״ז הא דצמרי' כיון שושט אין לו בדיק׳מבחוץ כדפרי׳ לעיל בטרפו׳הושם :כתב
יעמוד זה הספק עצמו בספקדרוס;
מבפנים ילא בגמר יתיב רב יצחק בר שמואל קמיה הרש״בא בדק ולא האדים הכש׳ מבחוץ אם< סמוך לדריסתו בדק שכבר אמרנו בה םלד 3רי הכלאפילו
כשירה ואם לא בדק סמוך לדריסתו יראה לי שחוששקלו שהרי  3כהמ תועיל בדיקה מכנגדהמוחשך
צריכ׳בדיקה
עכמהשנמ׳נאן .דר נ וצמר דרוסה שאמרו
יינח׳ז״ ריע'י א5
י
/
מא .כספק דר( סה כנגד בכי מעי א ל הצלקי מורה בה רב חוששין לספק דרוסה וחוששין שמא שינה מראיו מבחו׳והבריא סוף הייכי׳דאיכא למימר בספקדרוס׳
!א״כ מאי ראי׳ היא מכפצדמוחצועד
צטמצה״פדרבלא ויורד ונוקב למטה עי׳ס ולא ידעתי למה יש לנו לחוש לדבר שלא הקילו וכמ״ס הרא״ס על ההיא דוסס
אין לה בדיקה מבחוץ ועוד דהויס״ס
 6לא ניני יטיח פליג צרב זכיד צלא מוסיף אדר יצחק מציגו שחששו לו חכמים  :כתב כה״ג בכ״מ שהוזכר שם בדיקה
ספק נדרס או לא ואת״ל נדרסהשמא
*ליי׳ לאי נדיםכלל ברשמוצללכדוק הסימנים עצמם צו
כגון כדרוסה נפולה ושכורה בד״א כדורות הראשונים ררבנן
לא היה בושט עכ״ל ודברי אריכותהס
מג כמו לדכיי הסוניי ק 15כל ") יפי
^7־א
5ספקדר< סהלמ״מ לרש י ספי כפצ דמוח היינו כל החלל קמאי הוו הכימי ובקיאי בבדיקה אבל השת׳ליכא למיק׳אכדיק׳ אילו וגסאינס נצוד שהרי כבמכחתי
יא שפיר ואמור רבנן לזכר י״ב הדש ולנקבה כל שאינה יולדת
בסי׳ל״ג סדע הר״אש כדברי האומייס
*מ• נחס למיי וצף כנגד הס ' מניס וגס הר״ןכתב
ויש
•.יזעיק ,שפת נדרס לציתוייצוצר צתצ שצם הצדים הבשר הלכך משהינן הזכר י״כ חדש והנקבה עד שתתעבר ותלד
דבהמ׳שכדרסה אין לה תקנהכבדיקה
מהגאונים שכתבו שאנו סומכין על בריקתיגושאין לדיין אלא ואפילו בספק דרוסה וא״כ מ״שרביגו
כנגד .הסימנים ,צסור ח
וחת צ **
דקי״ל/
וכיון י
י
נלרש* 7י"שייא"
ג* ,רל  ,נקנ זא 0כר נ דצמר דמדר בה רב מכפא דמות
מה שעיניו רואות וצריך בריקה יפה ציפורים הקטני׳וגם היונים וכיצד היא הבריק וכו׳קאי לספק;דרוס׳
*ייני יסליןלפיש ועד אטמא צ״כ גסבהצדיס מגד
אינו בעוף בלב׳ולודאי דרוסה בין כעוףבין
האדמומי׳נמצא בהן בדיקתן קשה וגם כתכו שארס הנץ *' יי
יא שאם
כבהמה והוא שידוע שלא דרסבושט
כתב
* 3ייהיש'נא" הסימנים צסו׳ותיקסי להר״ן למה
אדום כ״כ ואינו ניכר לפיכך אין לו כריקה כתב הרשב״א
ס3כאז3״לאידריס רב צלפס לדר זביד ולדר״נ דהוי כמזב
דא״לכ לא הוה מהצי בדיקה בבהמה:
הם
יג
רנים
ן".
*
ואי אתי שפיראבל
הנדרסין
״דנמ ,זןר ^ סטרא לבי תרי וצ ע  :כתבהרסב א
כתב הרשב״א בדק ולצ הצדי'הנסר
סהביא ב״י יושמע בת״ה דכי פסלי׳האדיס בשר כנגד בני מעי׳היינו כהאדי׳מכפכי׳וכת׳עוד דכי מבחוץ אס סמוך לדריסתו בדק כסר וכו׳בפ״ה כתב וז״ל כדק ולאהצדיסכשר
אפי׳מבחוץ צם סמוך לדריסתו בד׳כשר בידו׳סלא דרס שצילו דרס היההבש'
*ייוז י קא יאע,ל י האדימו סימני׳לא טרפינן לה עד שיאדימו מבפני׳לצד חללן אבל הרא״׳ש בר״פ
מצדים במקו׳דריסתו פכ״ל משמ דכספ דמס מיירי דוק צבל ודצידרוס׳צפי׳
•א"ם כת׳סצס הצדימו סימני׳טצמס צפי׳עור חיצון של ושט לבדו טריפה ולפי
^
תירוץ שני סכת שם הרא״ש צריך לבדוק בדמסה מבפכי׳ומכחוץ וצם נמצ׳טפת לצ הצדי׳כלל טריסוזה סותר מ״ס לפיל סדע׳ הרשב״א דאף לודצי דרוסהיש
בדיק ונ״ל רצפי־ ' בודאי דרוס׳מיירי צלצ סצנו צומרי׳סלצ הטיל צר בדריסמו
האחמנים הארס אפי׳מבחוץ טריפודע הר״ןסס גבי למאי נ״מ לסם דרוס כדע׳הרשב״א:
לח
דאין אני סומלים ומיש רכינו ואפי הצדי׳הקנה בכל שהו׳סס בעי׳דאיפסיס׳וטעמ מפני שהצרס
מסו דלצ הוה רגיז צו לסכ׳צחרועי״ל דלודצי דרוסה יש בדיק׳וצס לצהאדים
מבסני׳והצדי׳מבסו׳כסר צבל אס גס מכחו׳לצ הצדי׳כיון סודצי נדרסובודאי
עלנ ךזימיני שורף ופתיד לשרוף רובו  :ומ״ש רבינו קוד לכן וכן אס נתמסמס הבס ' וכו׳
הצדי׳וצינוכיכר חוססין סמצ מבפכי׳הוא וזה עיק׳ :ומ׳ש וצם לא כדקסמוך
סס ( דף כג ) אמ׳רב יסוד׳אמר רב נתמסמס הכשר רואין אותו כאילו אינו ה״ד
לדריסתוירצ׳לי שחושסין לווכו׳כלומ׳אע״ה שאין ניכ׳כו אדמימו׳מבפניכיון
נתמסמס כל שהרופ׳גורדו ומעמידו על בש׳חי וכת ' המרדכי שצקצנו בקיצי׳
<זיימ ׳ובמימי
לתר׳לדב'
שגס מבחוץ צינו ניכחוסשין לוי :ומ״ש רבי׳ולא ידעתי למה יש לנו
בהמה המקש׳ילת ,כגריד סהמפצי גורדי׳לכך רצוי להחמי׳כשנשתנה מרצי׳הבש ' הכל לפי העכין
״* ׳ל אי א,רא וכך שמעתי ממורינו ממיץסא״לר״ת מפה אל פהאבי״ס טכ״ל ומדברי שלא מצינו שחששו לו חכמי ' צץ זה כדצי לדחו' דברי הרפב״א שהם דבריםצל
טעס • כתב בה* ג בכ״מ שהוזכ סס בדיק וכו׳צבל השת ליכצ למיקאבדיקה
^^ ׳ןלא י:ט" ^ הרמכ״ס בפ״ה נר שמפרש שצם נתמסמס הבש׳כנגד בני מעי׳דואיןאומו בסר
ספי׳וכו׳רס״י כת דברי׳אילו דבה״ג בסצ״ט גבי נפול׳וכת עליה׳״ול״נסאיןלדיין
כצלו חסר מצד הצר ששרפו וצסו׳לפי שפוף לנקוכני מעי׳וכ״ד הרסב״א ורש״י
^אפסי ז
אלא מה שעיניו ח־צו׳ומות׳לסמוך עליו דכתי׳צל השופט צשר יהיה בימיההה
אומוכצילוצינווצס יש בוטרפו׳כניטל כולו כגון צומהגידיןטריפ׳
אינשמטהידףאיג ,פי רוצץ
ימעאיאיעל׳נילה דהאי נמי כנטול דמי ורביכו ני שתפס כסיט׳הרמב״ס והרשב״א אכל ק׳ /ל למה אכל הוא יזה׳יפה להבי׳לפניו כל הטבחי׳וכל הכקיאי כדב׳כי היכי מ4נטיי'שינ'
כת׳אוכנג׳צומהגידי׳הריצומ׳הגידי׳בנללי״חטריפו׳וכיוןדבהצדי׳לצ הוצר
?י<פנר הע ים
מכשור׳  :ומ׳יש בה״גואמו׳רבנן לזכ׳י״ב חדש וכו' עד ותלד מסקנ 'דגמבפ"
י
.
דאינו •־■•* אם -
• *יי*
מח ״ ^ ^,מ ^ לומ׳לור כנגד צומ סגידי׳למה פירשו גבי נתמסמ׳וציפש דציו כנגד צומ הגידים א"ט ( דנח ) ונתבצ עוד סס בגמ דבעו׳ממתיני׳לה עד שתלד כל הביצי׳סלטעינ'
אומשו׳פארספיקן׳ קצי כין להצדי׳־בין לנתמסמס וציצטייך משו׳דס״דא צומת הגידיס קשיס הס ראשוני' וצם צס״כ חזי לטעון והטילה ביצי כשר שאילו הית ' טרפ׳לצ הימ׳סופנ':
וכתוב בצ״ח בשם ה״ר סס טוב פלכוהצדבטעינ׳שני' מותבסשהת׳ביןסוף
תב ' נהב׳ה לאין ובהצדיבשר או נתמסמס כנגד׳לא מיתסר׳עד שיאדימו הס עצמ קמ״ל  :ויש
ליד׳לתחלת ליד׳כ״א יום סלימי׳כי כן זמן עיבור' כדצמרי׳כככורו׳צבל אססזי'■
יקיאיו״ליקה שפירשו הא דנתמממס הבש׳מאץ אותו כצלו אינו לעכיניס אחרים ולא לענין
^נילה ^' י ^ דרוס וכתבתי כל א׳במקומו  :בהמה סנדרס׳צין לה תקנה בבדיק׳כיוןסופט לילד תוךכ״צ יום צמרי׳עדייןהס מערימ רצשונ׳והכל אסו׳וה״ס לממגול׳סלא
ילד׳מעול׳סנולד בה ספ׳טיפו׳שצס ילד׳אח כ״א יום מזמן שנול׳בה הספ׳טופו'
"! זנאדאיוינסחטה אין לו בדיק׳מבחוץ וכו׳כבר נתבצ׳בסי׳ל״ג ומהר״י ו׳חביב ז״ל כת' ג׳בדיקו ' הן
יזתיה נו׳ דהיינו סצח־ספק דרוס׳כגון ארי סככנס כו׳וכדיק׳זו מופע אפי ' בבהמה כדעת רבי ,היא והביצי׳מותרי׳עכ״ל  :כתב הרשב״א שנס צל על בהמה סנסצצ׳ימר צני
מצות׳צברי׳סהי׳כטרפ׳בסס ועברו עלי׳י״ב חדש צסנכסי׳צות׳וצע״פהרציתי
"3שד 5י ,לי'ל,מג ,כמ״ס הר״ן בפא״ט גבי ההוא ספק דרוס' דצמא לקמי׳ררבא וכו׳ומ״ס כמחבר
וציצד סיא הבדיק׳בודקיןמכנג׳המוח וכו׳עיק כוונתו בזה על ספק דריס׳וכולל מי שמכשי׳צני רוצ׳לפמו׳על דעת ' והסי׳צס רצית מי שמכשיר צל תסמ׳לרולא
מצבה אליו ולא תהי׳כזצת בישראל וכל מי סמכשי׳זה נר׳ ' בעיני כמוצי ' לע!טל
9חסד1ןש מ׳.ן לדני לעוף .ולבהמ חלוקה שנית דרוס׳ודצי ומקום הדריסה ניכר צריך בדיקה באותו
דברי הכפי׳והצריך הרב׳בדב ' יב ומ״שרבי׳ציפורי׳קטני׳ונס היוני׳סצדמימיי'
מקו׳בלבדוג״זבץבעוף בין בבהמ׳כשמקוס הדרים בכל הגוף ולא בוסט ומ״ס
יקי לנלת •י6
נמצ׳בהוכו הסדברי הרסי״צ בת״ס ומדברי רס״י סס נלמדסדצהא דציתנגט
 373י המחכ׳כסס הרצ״ש דציפי׳ודאי דרוס׳יש לה היתר בבדיק' עיקר כוונתו בזה על
יייע׳תא
פצ״ט ההו׳סרקפ כלומ׳סל מלא עופו׳ספ׳דח־סו' דצת׳לקמי׳דר סדרינהולקמי'
ו ^ורהנלכל ^ זאת החלוקסידענו מקו׳הדריס׳ וצריך לבדוק אותו מקו׳ בלבד בעוף ובבהמה
דשמוצל סנקינהו ושדינהו בנהרכת יס״י שעופו׳דקי' היו וממבי׳ולאהי׳יכול
הגא ,ןעכ־ל -״׳לאי ,ומ״ס וכיצד היא הבדיקה וכו׳ אינו חחר למאי דפמי ' ליה אלא למ״ש תחלה הא
אומר אניייזק נר דסוששץ -לדרוס׳היינו שלא להתיר׳בלא בדיקה חלוק ג׳סרציכו מרחו' שדרסה
לבדקן ולהתירן בבדיק ' מפני הטורח שמא יטע בצח מהן צי כמי ציידןלקליט
יישההנה־מ-אייי' ולא ידעכו מקו׳הדריסה בעוף צריך בדיק׳צכל בהמ׳אין לה תקנ׳בבדיק' כמ״ש זיהרי׳דנץלא מצדי׳בס׳ולא מיככ' ודב׳זה נ״ל עכ״ל וכת הר״סכ׳בת״סובחידושיו
^א נזמס0יא ^| בסמוך וצע״פ שכתבתי בשם סי"ן דבהמ׳יש לה בדיק׳סמס בספ דמס דהקילו וז״ל ובתסובו׳הרצסוכי׳משו׳׳דהני עופות איידי דקטיכי לא מינכרא אדמומית
עלייהו :כתב הרשב״א שצם רבי׳הס הנדרסי׳צסו׳להשהות י״ב חדש כו׳בתה
ארש״ ,ז״ל בהיכמ״ס הרצ״ש על מאמ 1וסט׳ צין לו כדיקו׳מכחוץ וג״כ משו' דהר ס״ס הנה
ר!וא׳מה!
ולדור! הוא־דכתב דחקתי עצמי בהילוך זה כדי ' לתקן כל דברי; המח 3׳איך יכוארלדעת הרא״ס גס כ״כ והוא מבו ' 6בגמ ( דנג ) דעובד' דההו" סרקפ׳ספק דרוסו׳דצתא לקמיה ייג
כל ' מא * 7ייי מ״ם לבסוף'  3המ שנדרס אין' לה תקנ׳ כבדיק ' ואף כי׳־לבי׳מפקפק אס המאמר שכתבתי בסמו ' דחנקינהו;שמוצל ושדינהו כנהר' פרי׳רלסהינהו י״ב חדשומשני
י
מצצתי׳בדברי האלה ,ומ״ש בזה
בפסקיו ולא
בקשתי
ובמדהוחכח׳';
נד1צ ^נהם פוי
אתי בהו לידי תקלה ופרס״י לידי תקלה ציידי דהוו סובא לא מצי לצזוהויי
,
1
כי \
כרע '1הרצ״ס ״
הזה הוא ״.
^
יפידה זהם ראד 0הוא פמ ש על דבריירש י הא
דבדקינןבבושההיעובספ דרוסה וצו ושס כתבי בהו ואתי למיכל חד מינייהו  :אסור למכו׳דרוס או ספק דרוסה לגד כול• י
להורות ! בבי מים
דההוא
נלמד מפובדא
•יוינולי׳לסטוךעליהם אבל עכשיו ביייינזשבעוונותינו נתמעט התורהואבדהרחכמהאשנח אב' ארן הענלי 6שלא יסמכו עלחנחתן לבדוק ואל יורולאחרי'להקלןיקבל1שכר עלהפרישה י 1תר מעל הדרישה ענ׳ל3 :יב )'זסיי 'שס ני לא נתנו !!'עיי
6ל י׳ב חודש אלאעל ספק טריפהדרונטריפזמאינןחיופי״נחודסאנלםא רואיןודאי טריפה לאמהניי״ב חודשועיש נהשונ׳ס' צ׳הוכןכתבתא״ןנמי' י' 1וא1׳ כ׳א ( :יג )וליעינ סי' כ׳ב כתבתי נשםהמרדנחהב״המיית׳זסמ״וןדאפילז^
#סזד להשהותודיויישי?} לתקלטאלאצרי(.שימיתנו (*מברגיל^וי ן !*ל הג״ה ש״ל נשם מהר׳יא ו״ל ירא' היכא דאינו רוצהלהשהות!זיו ן חחנה לא קיישינן לתקלה נו׳ ע? ואהסל 0.37המרמינרש״י צוןהחמילואלאבנוריפהפמ־יןלהעיז,׳ ,
תיישיגן׳צתקלה ע?'ל ;
גזמןחרן<ה הוו
^ 3תז7ש !

/

הלכות טריבות /

נז

נח

חל

דנג

התעמבו׳גכי הא דפרי׳ונככשינהו מיידי כויוכ״תהתסאס פייסומטצמןסרן ( .יי)יסיי,סםי3א
^ סרקפאדפריך וליזככיכסר לגוי ומשני אתי לזמנינהו ליסראל •
^! ר■ כתרומת הדשן סימן קפ״ח שדרושת שאר חיות כר מארי וזאב סאין .אכל לכתחל׳אסו׳לעשו׳ק גזירםמ׳ יסרל מןהקבו' א״כ אמ^ יירגנו עד םיסתל1בי המר7מפ׳ ה^חט
לשחטמעט
^רריסה לדעת הר" אש כמבוא ' בראס סימן זיה מותר למכרה לגוידאיכא כיון דפירשוממצמ׳ מותרים רבץ הא ד15מר/י ג3י־ כוס סל15לילי'םגפל ל6וצ' הי63
מלא כוסו׳פי׳אח׳מהס לריבו' וכו׳כונסמותרי׳למה לישכתער׳לריכו' מכי פרי'יהנני׳סממדאת(׳
מף סמח חד סמא לא ימכרנו לישראל ואת״ל שימכרנו שמא קי״ל כאסירי
האמות׳אלמאמשמעדאסן'סמא ,קין למכרי לגיישמלו
ייזזו׳ייייכלנילישר!)
גסה*יי•יל
 56סקדדוכאיןלו דריתבכהמ
' •*.י */זיי ^יחוו  -ד• *• י־ד/ .׳ז**־ו* גו■ ג 7הת כמיתרי
שנתערב הנררסיץ אסור להשהותן שני׳עשר חדש שמתוך שהם רבים יבאמן הקבו׳ולא מסתבר לחלק ביןקדשים £׳!
כתב בס ה דספק דרוס

שמא גינה! שחלו לא
לירי מכשול לאכול אחר מהס :אסור למכור דרוס' או ספק דרוס' ואלילי׳לסא׳איסורי' וי״לדהכסהאיסו0 ,מצ
לישר/את״ל
כת׳בספ׳המצות ידוע במקומו לא גזריכן שמא יקח מן ימכר"
לגוי שמא יחזור וימכרנו לישראל והוא לא ידע
דפפק דרוסה שנתערבה באחרות יש כה צר להתיר דהוי ספקה ??,דמימ !י,ייע יכ ' ??״_כמחצ ! על חען:יהיסס !לא
ספקא רכל אחר ואחד שמא לא זו היא ומ״ם גמגם לאסור דכיוזמחצ ,וגס ^ד,ס? ?.י" "  1? ,מספ ע? נערןהיע׳ףמעילם
פל׳געא *,״ "
פרי׳אתייסו;נמי
לוקאבלכינשר6
סיד־ק־־־יייהי
דכריי' היא איט ניתר בספ ק ספקא מו ן שקורםשנתערבה הי '
דאחיראי
שרית ליה
מעור בהיתר אי
הספק אסור מן התורה ונראה שיש תקנה אפילו לוראי דרוסה ליקח מן הקבר ור ת לא היה סוכ׳קילוק אי דרנייתאלעילם
שנתערב' כאחרות דנכבשינהו תיירי וכלדפרישמרובאפריש זה וכ סככנס ז 3 3)5מד ׳ ןדרס 3הס ב ׳ ^ אמרינן לענין
סטרה לגדהילד
*
!,
!,
! וכולן מותרת חוץ מב' האחרונות :
ג לעיני הרועה ולא נגע כאחריס היה אקרהמיק׳ ילאדייי
אסורה כיצר בהמה שנפלה מדבר גבוה
מתי׳כלחדוחד דפרים ולדידיה צריך ספיקא לעלינפא
דבגין>
שנפלה לבור אם יש מכרים עד המקום לחלק ביןקדנשי׳ולזלילי ' לסאר איסורים לספיר,א ^
גהרנה" ׳חק׳מיפ
שנפלה שם י' טפחים חוששין שמא נתרסקו אבריה ואפי׳בודקין ולא מסתכ׳ק־יכת כר"י)ש גיוד
שיייי ) וכסאלתו׳פרסת ויקרא אלואערלקפ ? בתלמידבעטי!יי,
אותה ומוצאין אותה שלמה מכל אבריה טרפה שודאי ( ס״א
נתרסקו אבריה אע״פ שאין תאיץ ב ה שום שינו יוכ יכ 1,ביןצא דריס אפי׳אחדברבב ו כולן אסויל ואי ענ״ל יבשערי׳שעי
דאשיר
ריזר רוי< מומר*׳ ל יירזל ^ י דרח! דררי^ יי איהרה1ר *ר< ^ איבדוימנהרן רוב לחד מכת ומיעועא ע״ד הא
בזה כגון שטרם' ?! כותי! או דרסה ברגליו או הכה באבן בכי! ?יבז דוכתי אמרי איסורא בסך מכא למכירטריפהלגיי
> היינינטריע שאינו
י
<
✓י
לעתחד
גופה וכן הדין בעוף שנחבט על דבר קשה ואם,שהתה מע'
ק" ,י״י *! 7עאנל״י■־.־
' 15מיש
לוית־סי וסיפס שי״זיי,
יצאה מכלל ריסוק אברים וניתרת ליי בריק׳ שיברקו אותה כנגד וכדרינו לא דילמ אתי למישקל מקבועיליע יכיללמכרו
כל החלל אם היא שלמה מכל י״ח טריפות כשרה ואם לאו טרפ'
ומיקלכדתנן כל הזברד שנתערבו וכו ' לנייעכ״ל :
לאירד לחל׳ולדקד׳כמו סדקד׳ר״יאמעןי ( ^ )ינאייהארון
כתב הר מבס וכן אם נתרסקו מהאכרי שבפנים
■ונפטרה
שיסתאבווכ י מהה יא דכוס לח ט ; ק יי ל אנו
ירעו עד

כ6חרו' ים בה צד להתי׳וכו׳ומ״מ גמגם
^סורוכו׳ז״ל סמ״ג וסם נשא הזא' שה
ק העד׳כפיו והצילו הרוע׳ככר ביארנו
ש 6ין לריסה בסן ומותר ואס ספק לו
אסדרסס כיד סס לאו וחח״כצתערב
עס הוכה בהמות שמא יש להתיר כל
יןקפמעעס ס״ס שמא אין זאת הבהמה
שננט כה הזאב ואפי ' היא זו שמא לא
דריסה כיד אפס ר״י פי ' דבריה או דברי
 6נמניןםיסבו ספיקא דאוריתאאין
להתיר כתערובת על■ ידי ס״ס וביארנו■
ונו!ה כמצות בסר בחלב עכ״ל ודברי
ו״ימכו6ריס כתוס ' ריש ביצה גבי הא
ותניא נתערבה כאחרות כולן אסורו'
ונעגג״גכמצות בסר בחלב מבוארים
ימ דבריו ח״ל תני׳בתחלת ביצה ספק
נינמסריפ׳אסורס ואס נתערבה באלף
נולןאסומואו׳רבינו יעקב דכתערבה
ממד לע ודאי ביצה טריפה סבתחלת
מרית׳דאילו אספיק למה כולן אסורו'
והלא ס״ס הוא ור״ב כתב בסס ר״י
ונתערבה קאי אספיקא שמאחר סיהיא
אסורה מן התור' לכן כשנתערכ׳איכה כחשבת אלא ספיק א׳ואינה בשלה אפילו
בצלף לאותו תנא מכאן אתה יכול ללמו׳לברי׳ודב׳שבמנין ודבר הראוי להתכב'
אסקוד׳סכתער׳אסו׳הספק מן התור'שלא' נתבטל במ׳הוא סאיןלהתי׳ע״י עעס
ס׳סלפיטנין זה תרנגול׳או בהמה והס ספק טריפ׳וכתערב באלף כולן אסורו'
נויןדבר סבמנין סאיכו בטל כמו אס נתערב כודאי של איסור אבל אם האיסו'
נתערגודאי תסלה בשכיי׳דהסתא מות׳הכל מן התור מטעם רוב אבל מדרבנן
אסור מסו׳דהוי דבר שבמנין אס נפל א׳מן התערובו׳ברוב הכל מותמטע׳ס״ס
סיסססב׳ביטולי׳ברו׳אוססקספיק^ שככלבגוףהדכ׳כלא
מון מרוב לרוב
תערובת עכ״ל ומצאתי כתו קשה וכי פליג ר״י על התלמוד בכ״מ דאמר ס״ס
מיאוריימ׳וע״ק למה אין כל העדר מות׳מכס ספיק דרככן לקולא שהרי אפי׳אי
ודאי דיס לא היה אסו׳העדר רק מדרבנן ונ״ל דלא איירל ר״י אלא דוקא היכא
סמדעסיירס הזאב קודם שנתערב באחרים וא״כ היון שנודע מיד שהיא ספק
דמת׳והוא ספק דאורית׳ובאותו פעם לא היה עדיין רק ספק אחד שהרי לא
נפער'עדיין ונעש׳הספ׳כודאי וכשנתער כעדר הוי כמו ודאל דאורית׳שנתער'
נעזר אבל אס לא כוד׳לנו שדרס הזא׳עלץ אחר שנתער׳בעדר מודה מטעס ס״ס
מאיל שב׳הספיקו באים יחד מיד כשנולד הספק וכן ככל התלמוד וכן משמע
באז״גובסמ״ק דלא איירי ר״י אלא שנודע מתחלה שדרס הזאי' ואח״כ נתערב
ק משמע הלשון סכת׳א״ז עכ״לט(  :ו  0״ש רבינוונר' שיש תקנה אפי' לודאי
ויופה שנתערב׳באחרו׳דנככשינהו דניידי וכו ' כר״פ התערובו ' ( דף נא ) תנן
נלהזנחי׳סנתערבו כסטאו׳סמתו׳או בשור הנסקל אפי׳אח בריכו׳ימותו מלס
ופריך בגמונמשוך וניקרחד מינייסו ונימ׳כל דפרים מרובא עריש נמשוך ה״ל
קכי׳ע וכל קבו כמחצ׳על מחצ׳דמי אלא נכבשינסו דניידי ונימ׳כל דפרי׳מרובא
ניי׳יפרש״י נכבשינהו דניידי יכוף אות ' שינודו דלא להוי קבוע ומסי׳אמ׳רכא
עסר׳קביע ופרשי׳גזירס משו׳קבוע ד י למ ' אתי לממש ' ולמסבינהו חד סד כי לא
ט' די דה" לק3ו' וכמסצה על מחצ׳וכתבוהתו׳סס ובס' הנשרפים דשורהנסקל
שנתער' כסווריסמטליי סוב׳ר״ל דנכבשינהו עד מיידי וכל דפרים ממב׳סרלס

נחך!

או

סל אלילי׳נרא׳דהלכ׳למעסה כדברי י״י שלשפק״הראשק
עכ״ל ומאח׳שהתוספו׳והראם הסכימו לדע' ר״י דהיכ׳סאין האיסו׳ידוע כמקומו היא מןהתיר' איני
לא אמרי׳כל דפריש ממבא פריס ודלא כר״ת וכ״פ רבינו ענמו בסימןק״י ח״ל נית׳בספקשפיק?
והא דשרינן כשפי׳אחד א׳מהס מהרוב דוק דימיז דנ>1גזנ ייו/סהד)יסו /יייע | יניכי לדאי' 1''15איסיי
במקומו אבל ב״ח וסאר דברי׳סשובים שנתערבו בהיתסאינ׳בטליס אסיב ^ לף דאיויית׳ כלל ילם
אפי׳אס פי׳א׳מהס מן סד ;ב אסו דכיוןשאין האיסו ניכר במקומו חיישי׳שמ׳יקת בעטי! א׳מפירי,׳
מן הקכו׳עכ״ל והרי זה מבוא׳כהסכמ התוס׳והרא״ס 3פ ' גיד הנסה שהיא דלא אפי׳ ספק איסיי
כר״ת וא״כ היאך כת׳כאן דאמרי׳בודאי דרוס׳כל דפרים מרובא סרישוכדר״ מדאיריית׳כדאתרינן
חיירסר
זינתה ^
אפי ' לודאי דרוסה .וכו׳לאו למימרא !ינחר
ספק
תחתיי
תקנה .
סיס! 1
ושמא י״ל סמ״ס ,רבעו ונראה .
־>
סהו סובר שיהא הדין כן אלא בא להשיג על דברי  0מ ג שקודם שגמגם לאס .לא דנת׳ יאת״ל
כדברי ר״י לא היה אומ׳צד להתי׳אלא דוקא כספק דרוסה שכתערב ' והלא אף תחתיי ש״א לאינ'
שיי׳נרניןילכ׳מיתרי׳
בודאי דחס ' שנתערבה כמי ים צד להתי׳ע״י דככבשינהו דכיידי וכדר״ת ^
!,
1
*
17
^
ה
?
גנע
איןהאיסו ' חשש אישידאירית׳
לדר״ת ,אלא כדר״י ,פכדי׳עובד׳דאמ שאס " 1
דלית, .
הדין מוד הוא ,,
לענין 11
ידוע במקומו לא אמרי כל דפריש מרוב פרים וכמו שפס ? בםי מן ? י  :ם׳מ סיאיל יע׳י
כללי״׳שא 'ן
נפולה אסורה כיצד בהמה שנפלה מדבר גבוה יכו ' משנה ר״פ א״ס ס״ס<1
נח
(דף מב ) נפלה מן הגג וכב״ק פ ' הפרס ( דף נ ) גבי ההוא תורא כאן אישיר כלל
דכפל לאריתא דדלאי שיחעיה מרי ' וסרפי ר״נ ואקשי׳אלמ ^ ק סבר ר״נ יס קבט מתירי! יכל כה ג
כפחות מי׳ואותבי׳רבא ממתני׳דהת ואסיקנ ' דלעול' אין חבס בפחות מי׳ור״נ היינידיק !שכי7י^.ו
דטרפ י /מסום דארית׳דדלאי הויא סיתא מכרים' דתורא עד ארפא ארבע ' וה״ל נ׳ הספיקו׳ יחל
י׳וכ״כהרא״ס וכ״פ הרמכ״ס בפ״ט מה״ם וכן דע׳התוספו׳וסמ׳ג וכ״ס הרסכ״כן אבלאיהזינתקילס
והד 'ן וכתבו שכן דע בה״ג ואע״פ שמדבריהר י״ף 3פ ׳ הפרה משמע ך ס' 3ךיש רק ספק ׳א ^יאיי כ
מבני בפחו׳מי׳לא מסמ הכי מסוגי׳דהתס  :וכתב הרסל׳ ^שיי ס הית /עימד /אקר ^איס טפי
על רגלי ' לנפלה בזמן שיש מכרים ועד מקו׳שנפלה שס י ' טפחים יש כו משוס גש סעכ׳לימעתה
ריסוק אברי' ואס נתגלגלה ונפל׳צריך סיה׳גיבה המקו׳י ' טפחי׳וכ כ רבי ' ירןס אע* נ ל־ייירי כאן
וטעמם מדאקשי׳בפ הפרה לר״נ דטריף תורא דנפל ממקר׳סלזיכו־י5־* 1י/טפחי /י ט 7׳מ ׳ לאמ־שי
מדתנן מה בור שהוא כדי להמית י׳עפסיס ולא סגי ליה ב ס לתא גיכה עד י5־,־  ,עציס משא׳ 'ס״ס
השרי וד׳מכריסי׳עד ארעא ואוקי׳מתני׳בדאיגנדר איננדורי כלומר שלא נפל• שנעלמיד כמישחלק
מקומתו אלא היה שוכ׳ונתגלגל ונפל אלמ ה יכ דאיגנדר איגנדורי לא ססבינן נעל א׳י אאריו
י ,^ 1,דר״פ תעמבו׳דקתני ימופו כולם מתער בזבחים מיירי ולגבוה ומשוס
והרמ׳בם דידאינמקי'לאיכי
מאידאיכ׳מכריס עד ארע׳ויס לתמו׳על רכי׳סלא הזכי תילו׳זה :
גזייכדאיתא בנמ אכל בעלמ אמרי׳נכבשינהו דניידי ומטע׳זה היה אומ׳ ר״ת
יגיל להתי׳דרוסת הזאב ברוב דמעשי׳בכל יוס דזאבי׳טורפין ונושאים פה מן בס״ע מה״ס כת נפולה כיצד הרי שנפלה הבהמ ממקו׳גבו׳סגבהו י /טפסי׳וכו׳ ״י'
ולאהזכי׳דמססינן מאי דאינא מכריסא עד ארעא ואיפש ' שכיון סכת' שנעל ה מתירי! <יצחס״ס
ועד ומעה מצילן ושרינן להו אע״ג דכ״ח חשיבי וכן רוב עופו׳דורסיס אווזים
הבהמה ממקו׳גבו׳שגבהו י׳עפחיס ממילא משמע שאס טיתה עומד׳ונפלה אס אכל כאן _דספק
יתייכגולות ומותרים עכ״ל  :וכפבך עוד דהא דשרי ע״ידכבסינן להו מיידי
וחערי׳בהו כל דפרים ממב׳סרים היינו דוק היכא דסלא בפנינו פירשו ממקום יש מכריס׳עד המקוםשנחבט' כוי׳מפסיםאסור ' שהרי נפלהתמקו׳גבו' שגבהוכדר׳ספקלאכדדס
יןגועדאסהיתה הפרים בפנינו היו אסורי כאילו לקחם ממקו' הקכיעו׳ע״כ :
1<:ר] ים היינור( ? בנפ '^ רינא,ד ^איש,׳
י׳טפחיס  :ודע דהא דבעיכן שתפול מ מ ?ום גכוה י/נ1
י״יש■ רני חוץ סכ׳האחרונו׳פםוע הוא דהא לא שייך לומ מרובא פרים כשהם' מ .עצמ או הפילוה׳אחרים וידע׳סרוציס להפילה אבל אס הפילוה אחריםש ליי דא״ריית ^לאש?א
לתמו׳עלדברירבינושבפרגיד הנש׳אהא דאמרי׳גכיט
5ח ופגי • וס״ם ים
מדעת או אפי׳ידפה בכך אלא שהפילוה ככת אחת אפי׳בפחו׳מי׳ספחי׳סוששין ידעינן אייה היא
חנייר כל קבוע כמחצ׳על מחצ׳דמי וממצ׳הלך אחר הרוב כתבו התוסס והרא״ס לו וכמו שביאר רבינו בסי' זה לקמן  :כתב הכלבו אס נפלה אבן ע״ג 3המ ' דכתערננכהיגלא
חוססיןא,ז י ',נז -ם "י״!
י״ימ אמאי לא מרינן בנמצ׳ביד גוי גזיר׳שמא יטול מן הקבוע כדאמרינן כס' כתב סראב״ד שאס נפלה מגובס פחות מי ,אין חושסין לה כמי שאין
כ;,
הדינ׳ 'בשם הרש נא
לנפילת?
ע■
}ז(!,טעמי  :׳לד״י גסהקישיא הנ׳ אינזכליס למה שהקשה הלא ספיקא דלננן לקילאשהרי אפי' ידאי דרס כי׳ ללא דמי ליידחי היכא דעיקר הספק היאנאיס! רע5מו ומצד עניזי היא דרבנן הולכים להקל אבל כא| תנד האיסידכענת!
ק'^כזעק איסיי דאירייתא אלא שטנד אחר פהוא מדרבנן היאיל ונתערב ותדאירייתאחדנפרינטלאלאדרני ).גזרי נלנרחשוב שלאלהתנהל י! לאמקרישהיקא דרבנן לילןנהלהקלוקכת' נא 'י הארון כהדי׳כללנ״ה דכל מקיםשיש
^ן יי'ס,ללאיטית' לא אמרינן ניהמקיקאדרנק לקולא לכן נראה דיש להחמיר כדברי ר״יאפי 'בחקיס שנודעו כי הספקות ניחד כדברי א׳י האריךיע״ל ; .יףסי׳ק״ימדיני' אלי עויכת׳ נא״ז האריןדווקא שלא היה לי חזקתאישיל
הרש״באשי' ת״א כפ 3דאנימתירקכלס״ס אפילי דנר שים לי חזקת איסור עכ״לזב ' נא׳יו האריך אע״ג דלא איירינן ס״ס נדבר שישלו חזקתאישיר מ'מ היכאדיש ליתקנה
איןממיריןשיסס"ס .עכ״ל אמנם גתזיבית
•באש היהלו יזזקמי אישור
ץיקשייומרכג! ןאס נשנרהגןישל עיףילאידעינן איקידסשחיטהאילאמר שמיטה יאת״ל קידם השחיטהשתא לא נקבה הריאה מיתר ייכח ס״סיליאיליישלי תקנה בבדיקה איטקנההריאהאולא אלאשזנימחמירין ואין נידקיןמ׳ת
ן
ננ״ללדנרתדאל״נימאימהני-דישל< תקנה כבדיקה מאחר שאינן בודקים אותן אבל כגר רתבתי דהרש״כא פליג ומתיר כל סיס אפי׳נדאיכאחזקאאיסיר
3^ 1' 11אס״קמיתרעכ׳ליכ״לדמ׳חהנדיקה בעי< מנח ס׳ס סמכינן אגליקותינז
׳^7י1למי " שכתב השיר היה ליהחזקת■ איסור לאבר חן החיהיאא׳יה כ*ע מידי דאיהיםס״סיזימרגסנעטןס״סשפס ' דנמקוס שישלהמןקהיש לסמיך עלי׳ פליביגלי'יי^ראיו״לגפסקיי^סי׳מ*ז דכת׳ יי׳ל שיין תלינן להקל צע״פי
עכ״לא״נחשמ' דהא דיכיליןלנררגליעית׳היאיאפ״ה אולינן לקולא ישרי גלא גדיי,ה כלל וע״ש ועל סי׳מ״טמה שכתבתי מדק ס״ס גם מה שנתנמי סי׳ נ״גחלין סיס :
שיכוליןלנררע״י בדיקה

ז ב ^%

הלכות טריפות נח

דם

נח׳' (א ) וסייגם לנפילת הנהמה עצמה וזה תימא כי ימ יוכל לתת קצב׳לאק שנפלה כאמ סכל לארץ בלא ידיעה דאיכלמיחש לריסוק איברי דינו סוה לכהמ׳פכ״ל ונרכשה*
לעיהאקאס היא גדולה או קטנה י^ עכ״ל  :ומ׳ש רבעו ואפי בודקין אותה מערש דלא לינפלולא ליחמ ' חדא מילת היא וה״קלאלינפל לאור ליי סנחן!
וש/ ,ינ
נןלשא כו׳היינו בסנסחט קודם שעברו עליה כ" יספות אחר ׳ שנפלה ויתבאר בסמוך סנסמי־ו בני מעיה אבל ־לענין אס כפל ממקום גבוה לא איירי ואיהס׳סזה0יה
דעתרבי : /כתבי הכלבו סי״א שאין לבדוק בהנאה רק באיתו<אבר סמלח'
בס״דדוס״ש וכן כל כיוצא בזה כגון שטרפה לכותל וט משנה בפא״ט דעוף
*.עינן מנה י׳ יק
 •"*יי ׳-׳יג^_  ,ו ✓
^21 -
_1
_ '1
_
_ /.״
_ <
(דףנו ) דרסה וטרם לכותל או שרצצת
אבל אין חוששין לשאר האיברי'3הכל)!ן
הזאבח״יי ^ -ין :
■  .אמ יילש ין בהמה והיא מפרכסת אס שהתה מע״ל
00
ונפסדה צורתןטרפה אפי׳אם נתרסק אבר שאם ניטל כולו פשר אבר אחד עכ״ל ומשמע דדוקכהונת?
ונשימוס
5
ק
ולפזר
!
ובגמי׳־ו״י
נסיה
מון טחול וכליות טרפ׳שהריסוק יותרמהנטול והנקובה והמוח באבן קאמר אבל בנפלה צריכבדילן!
לא כתנ וצריכה בדיקה ועיר סר ן דרסה אדם והסימנין אין צריכין בדיקה ואם עמדה תוך מע״ל או אפילו לא כל החלל ונר׳סזהו דעת רבעו סנת׳א
אלא שהתנא• ־נקט ברגליו אר שנערפה ככותל לזו שרצצת
עמדה רק פשטה ידה לעמו׳יצא׳מכלל ריסוק אברי׳ כאילו שהת' הוכתה באבן בכל גיפה כלו ' אזדהן$
בהניתלתמשו'
יכ אע־יזי׳ אגל אס בהמה דאיכא למיחש
בעי' בדיקת כל הגוף אבל אסהוכת?
ועדייןמפרכסת אס מע״ל ורי לה בבריקת׳הלכה או אפי׳לא הלכה רק שעקרה תלי'
איבריס
"יז׳ .גהמה לנואל ריסוק
על אבר אחד לא בעיא בדיקה אל!)
/
י
פו
או שדרסה ברנצי(
א( ^ 0נפלעל שהתה מע ל ושחטה כשרה וכבדיק גבי לילך מותרת מיד אפילו בלא בדיקה והרשב״א כתב ולא מהניא כאותו אבר  :ומ״י׳ש רכינו ואהעמד
לנר קחה ואינ ,טריפות דבהמה תנן לעיל נפלה מן פשט׳ידה להתיר׳תוך מעת לעת ער שתעמו׳ולא מהני עקר׳רגלה
תוך מעת לעת או אפילו לא עמדהולו
לילךלהתיר׳עד שתלך וכן יראה מדברי הרמב״ם וא״א הרא׳שז״ל פסטה ידה לעמוד ונו' הלכה אואפילו
מוחל יהילוילאי הגג והשתא תני בעוף דרסה וטיפה
יייישי ^רימ׳ת׳" 5׳ בכותל האי כי אורחיה והאי כי אורחיה
כתב כסברא ראשונ׳ובעל העיטור כת' ואנן האידס* ליכא מאן לא הלכה רק שעקר׳ רגליה לילומותר

'0.ף דאורחא דכהמה דמסרסקת בנפילה
()$כנר /תנאר ולא בדריסהואורחי׳דעוףדלאמתרסק

דבדיק ובעינן הלכה  :ועוף שנחבט על פני המי'
אברייואס שט מלא קומתו ממט׳למעלה לעומת
ואין צריך בריק׳ואם שט מלמעלה למטה אין זה
״*ד״-׳1
הורידוהו

חוששק־לדיסוק
המי׳ה״ז בהילוך
בהילוך שהמים
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מיד ונו ' סס ( דף נא עד סוףהסימן
וקצת בדף נב ) אמר בר יהודה אס מ

עומד ומהלך ושוב
לעי׳ לאנו טלני׳ בנפילה אלא מיד
עמדה אינה צריכה מעת לעתבדלן?
כ 7ברי נה*י ־עיד אין לחוש לו ואין דרכו להתרסק אלא
ודאי בעיא הלכה אינה צריכהבדיקה
נדריסהופייפסויצצמהס ום־שאי
וכת הר״ן ואע״פ ש הטריפות חיותי״ג
וקרם הואי
חדש ומהלכות שאני הכא דאס איפא
ללא מקר ,קלכז הכה באבן בכל גופה יתבאר לקמן דשרי׳היכ׳ו
דמחמת החכט נטרפה לא היתהיכולה
ואם הכה על גבי הבהמה
כשהלכה כסמוך :
*לא
אחרי׳אפי׳בפחו׳מי׳חוששין לו לפיל זכרי' המננחי׳זא״ז
שהתה
בסי׳ל״ב  :ואם
'7א ״:ני ידיקא במקל נתבאר
לילך • וכת עוד דעמדה דוקאאבל
ונופלים
שהלנה כזי? האנל מע״ל יצאת מכלל ריסוק איכרים
העמידוה אתריה לא מהני וכת רגעו
לא הלכ׳יפה כדרכה
לא כפ ׳ש .נא וניתרת ע״י בדיקה ונו׳כבר כתבתי דגני טריפות דעוף שנינו אס שהת׳מע״ל ירוחם שאס עמדה וגס שהתה מעת לעת נרא׳דאיכה צריכה כדיק׳אבלהבלט
כתב דצריכה בדיקה וקצת יש לדקדק כן מדברי סמ״ק ובתר הכי אמיי׳ בגע׳
*<5? /׳הי? !",כ! כסר ואמרו כגמר דצריכה בדיקה ובפסק׳כפלה מן הגג כתבו התו׳ והרסב״א
ית׳ א״י היוייז והר״ןדתרתי בעינן שהיה מפת לעתוכדיקה והטעס שאינו מספיק בדיקה רב חייא בר אפי אמר אחד זו ואחד זו צריכה בדיקה • וסרי׳׳ף לא כת אלאדברי
תוך מעת לעת כתב הר״ן משו׳דמפילה חיישינן לתרתי חדא לריסוק איברים רב יהודה אלמא״תעל דהלכתא כוותיה וכתבו הרשב״א והר״אש והר״ן ז״לדה)5
7עתת א ,י5סףי
כללסאע״ספלא נשתנו איברים ולא נפסק דלא פסק לחומרא כרב חייא בר אשי מסוס דכפ׳ התערובת קאמרקסברר״ל
אלא כ ^לכנ? ^ ודבר זה אינו ניכר בבדיקה
סהימ׳ר ^לה ^ ל מראית׳ חוששין שמא מחמ הנפילה,נתרסק אפ״פ שאינו ניכר ותו איכ׳למיחש צריכה מע״ל הלכה צריכה בדיקה ור׳ינאי ור׳ירמי׳כרי׳ל לא אמרי קסבייעמד׳
צריכה מע״ל הלכה ׳ אינה צריכה בדיקה ור ינאי ור ירמיה רבים נמה
בבדיקה -וכל
איכה "
*
נקרעו איברי׳או נפסקו ודבר זה איעשר -לעמוד  -עליו 1- 1 -
שום כה שמא ״1 1
כיאה .״׳,״.
♦לא 1-. .
"

1אעי; אא; כ נפסקו איברים או נקרעו אבל ריסוק איבריס אין לו פנין בבדיקה כלל
" *" ישג״י& יכא אבל הרמב״ס כתב כפ״ט שצריך לבדוק ג״כ אס נתרסקו איברים כלומראס
מםיד *כ<5י האי נסתכ׳מראיתן פי׳באותס איברים שצם ניקבו או ניטלו כשרה אס נשתנית
"תדיג ?יכגגא מראיתן מייפה לפי סריסוקן מכאיב אות יותר מנטילתן ונקיבת! ולפ״ז בשני
דרכיס בודקים אותה אס נקרע או כפסק אחד מהאיכרים שהיא נטרפת בהס
*
ואס נשתנה אחד מהאיברים הפנימיס מפני חשש ריסוק איכריה וכ״תוכיון
סהייסוק הוא דבר שאיפסר לעמוד עליו כבדיקה כי לא שהתה נמי אמאי לא
סגי בבדיקה י״ל לעי שאין הריסות ניכר לאלתר עד שתשהה מפת לפת שאז
כל אכר 6יש בה מרוסק תפסד צורתו ויתגלה בהתתיה וסראב״ד מסתפק
בהשגו׳באותס איכרים שאס ניטלו או ניקבו כשרה אס ריסוקן כלומר פינוי
מראיהן פוסל בהס עכ״ל והכלבו כתב בסס בעל ההשלמה שאינה נטרפת
בריסוק אס לא בריסוק איבריס שנטרפה בהן בפסיקתן אובנקיבקן אבל
הרשב״א בת״ה כתב כדברי הרמב׳ס סכל סנתרסק אח ' מהאיברים הפנימיים

להלך אע פ שלא הלכה ורב קסדא אמי ננערה לעמוד אע פ שלא עמיהיפת:
הרא״שדבה״ג ובעל העימוד פסקו כר׳ירמיה דפססה ידה ומקרה רגלהממיל
וכן משמע שבאו לפר׳דברי רב יהודה ולא לחלוק ומה שכתוב בספריםוסיב*
דנפלה ולא עמדה ולא הלכה צריכה בדיקה הלכה אפי׳ בדיקה לא בטיאתום׳
הוא מלשון הפוסקי׳ואינו מלשון הגמר׳וכ״כ הרסב״א וסמ״ק והר״ן וכתבעוד
הרסב״אאכל הרי״ףובספהתתמ׳ והתוספו׳פסקו דוקא כשעמדה וכסהלכס
והרמב״ן יהיב טעמא למילתא דעקרה להליך לא מפיק לן מידי פסיקפחמו
השדרה פד שתלך כדרכה דל״מ כי לא ראינו׳הולכת כלל ישיש לחוש שמאכפס?
חוט הסדרה אלא אפילו הולכת והיא צולעת על יריכה חיישינן להוכדאסכחן
באימרתא דבי רב חייבא שהית׳גוררת רגליה
פסיןן
האחרוני׳' ואשתכח דהוה פם<
רוני
חוט הסדרה ואפ״ה מהלכת קצת ועוקרה יד ורגל אלא ודאי פד דהלככדרכה
חיישי׳לה ודוקא התס מפום דלא נפלה הוא דלא חיישי׳לחוס השדרה אבלהגא
כיון שיש לחוש לה וצייכא בדיקה מחמת שנפלה אין סיליכ׳ראיה שהיאכשרה
סלא סית'
ואיכה צריכ ' בדיקה ואע״ס -,,
בת״ה הלכ׳כשרה ,
שתלך כדרכה ,ח״ל .
עד ״ .
מע ל בד א כשהלכה הילוך יפה כדרכה אכל הלכה וסיח צולמה צריכה כדי?ה
וכ״כ הר״ן לפסול אפי׳כסהלכה אכל לא הלכה יפה כדרכ׳ וכ״פ הרמב״סכפ״ם

איתא שמחמת נפילתה ניקבו איברי קרע גדול וניכר היה וכ״כ הרסב״א בת״ס
ובתשובה דלריסוק או לקריעה חושסין אכל לנקב אין חושסין שאילו היינו
חוסשין לא היתה להאכדיקה דא״א לבדוק כל האיכרים הפנימיים סנקיבתן
במשהו וכ" נ דעת הרמב״ץ ז״ל  :ומ׳ש רבי׳סיבדקו אות כנגד כל החלל וכו׳
שסודן־ נל  0אמ׳ אמימ משמיה דרב דימי מנהריעא נפולה שאמרו צריכ בדיק
מגד בני מפיס א״ל מר זוטר הכי אמרי׳מסמיה דרב פפא צריכה בדיקה כנגד
בית חלל כולו א״ל הונאמ ר בריה דרב נחמי׳ לרב אשי סימני׳מאי א״ל סימנים
קשים הס אצל נפילה וכת הרא״ס אבל קרוס של מוח אינו בכלל החלל ואינו
צריך בדיקה וכ״כ הא ז״ל והרמב״ס כת׳כפ״ט מה״ש צריך לבדו׳כנגד כל החלל
כולו מקדקד יראש עד הירך והסימנים אינ׳צריכי׳בליקה  :וכיש רבי׳ בסס
הרמב״ם וכן אס נתרסקו מהאיכרים שבפנים וכולי כבר נתבאר בסמוך :
גיסינן
וח׳ש והמוח והסימנים איכס צריכים בדיקה נתבאר ג״כ בסמוך •
בפא״טידן־ ס ) חזקיה אמר אין ריאה לעוף ר׳ יוחנן אמר ים לו ומפרש בגמרא
דה״ק חזקיידאין ריאה לטוף לא ליכפל ולא ליחמר הואיל וצלעותיה מגינות
אין צרי׳לכדוק
דאמיץ צריכה
בדיקה .
.
״ז הגג
*  $יקףירס״י-לא לינפלאס נפלה מן
.
בריאה וכת הרשב״א דהיינו לומר דמסתמא לא נתרסקה אבל אס אנו רואים
שנתרסקה טריפה שהרי אנו מאיס שלא הגינו עליה צלעותיה פכ״ל ובת ' הכי
חזיכץדאית
מסיק כגמרא דחזקיה לית ליה ריאה לעוף כלל קאמר ואע״ג דאכן
ליה ריאה חזקיה לא היה בקי בתרנגולים ולפי זה דין העוף סוה לדין הבהמה
בין ליכפל בין ליחמ׳ויש לתמוה על רביצו שחילק ביניהם בסי׳נ״ב לפנין ליחמ
וכאן לא חילק ביניהם לפנין לינפל ומצאתי שכת' המרדכי אין ריאה לעוף לא
ליחמי וכו׳היינו הינא דלינלמיחש לריהו ' איברי׳אבל אם נפלה ממקום גבוה

כתב הכלכו כסס י׳י עקף
מה״ש דדוקא כשעמדה ובשהלכה מכשיינן :
רגליה מועיל כמו הלכה ואס הלכה ד אמו׳א״צ בדיק וכ״כ כסמ״ק וכתמהרי ן
■ עקד להלוךנמי והשיבדד
בסימן ס״א שנשאל מאי איריא הלכה ד׳אמות אפי
חילוקי׳יס בדבר האחהיכאדלא עמדה ולא שהתה מע״ל אפי׳בדיק לאמהני•
השני אס עמדה או שהתה מהכיא בדיקה אבל בלא בדיקה אסור •השלישי
עקר רגל להליך מהניא כמו הלכה פחות מד׳ אמות ולא כעיא בדמןהנוני
יכולה להלוך אס לאו דמסתמא כיון דעקיה רגל אית לן' למימר דראויה הח
להלוך אבל אס אנו רואי׳לעין דאע״ג דעקרה רגל אפ״ה איכה יכולה צהלת־ אי
לא מתכסר בלא בדיק׳ • הד׳היכא דהלכ ד׳ אמות הרי היא כאלו לא נפלהנלג
ואע״ס שאיו רואי ' סוב שאינה יכולה להלוך אפ״ה לא בפיא בדיקה ואין להיין
נפולה אלא דין מסוככת דקי״ל דשריא עי פרכו׳ זוטא אע״ג דמעמידי?אותה
ואיכה עומד׳וייסב דרך זה על לשון הגמ  :ולעני] הלב כיון שהרי״ף והרמ 3ם
מסכימי׳לדע א׳והסכימו עמהס כל רני רכוות הכי נקיטי׳  :ומ״ש רבעו כסס
בעל העיטו׳דאק האידנ׳ליכא מאן דבדיק הוא כדע׳בה״ג שנתבא׳בסי שקוא
אבל לדע׳רס״י האידכ׳נמי בדקי ג  :כתב הרשכ״א בתסו׳מסתבר דכל שעמי
והלב׳ אפי׳נמצא שינוי באיברי׳אין חוששין לה דכל שהלכ׳בידוע שאיןלה ריסק
גדול המבי׳לירי טרפו׳אלא חח לבריאותו ולפי׳כל שאינו מוצ׳בהטרפו׳הפומל
אפי׳סלא מחמ' נפילה אין חוששין לה ומ״מ המחמי ' טצמו כמו שהחמרתאלז?
תע״ב עכ״ל  :ועור סכחכ׳ע״פ המיס וכו׳מד כיון שקרס להם מכוא׳שםבגיי
ופרס״י ואי מיא קיימי כגון אגמי׳לית לן בה דאפי׳מלמעל׳למט׳שרי ויםלתמוס
מליו דלא שייך מטה סו מעלה כמיא דקוו וקיימי ונראה דס״ק אע״פסקיקנג
האגס צד א׳גגוה מחבית וכסב׳זה המי/וסי׳מלמעלה למט׳כנאח סאינ׳הולני5
מלמעלה
כמתצת מי הנהר אפי׳שט

אפי׳מאותספאס ניטל או ניקב כשרה היכאשנתרסק טריפה והכי כקיטי' :
זכתב הרן וא״ת היכי מסניא בדיקה ליחוש שמא ניקב משהו דלא מינכרי
בבדיקה כיון שאין מקומו ידו׳דמה״ט אמרינן דקוץ סניק לחלל טריפה י״ל דאס

הלכות טריפות נח

לט

ד׳מ

הציד הזו פרש׳י סטתין דבק כדףין*1ן והמדף סוכן עליו ומידבק יבו ופורח עכר
כרף ונופללארץ • וכת הכלבח־כי חייסי׳ליה דוקבשלי^ הלך ולנר פית ופסוט׳
הוא ע״פ המ שנתבא׳לטילה :כתב הר״ן וז״ל כת כרמב״ן דבכל מאי דחיתע
בסמעתין אין תושסין מסו ריסוק אברי׳חץ חוששין כלל קאמ ואפי׳בדיק כמי
לא בעיא וכהני דאמרינן חופשין לאו

זגשערי*
(ד )
שערל״דהנש יתכן
שרגליה
גשניל
קשורי׳ -׳* ע ח 8
מותי '}
ח׳! גת)
סע־ן מותן ומתחזק
בי .ן.ו7מי ' לחל גפא
לכשר תכ ל ובאייה
עת נ אע ' קשר כל
רגליה נייודוהפילה
נהגי נו היתר
ודל א
לכתחילה
נהרא׳ם פאיסר
ומיהו הינא לאפשר
להח״יר
נכון
לכתחילה׳ כדנריז
ומהאי טעמיו כהני

^מ עלה לפטה לא אמדי׳פהצדס מוליכי׳אותו ורכינו לא הזכי׳הא דקוו וקיימי
וגס הרמב״ס גה״ס מה 'ש לא הזכירו ואיפשר שהוא מפרש דבקוו וקיימי לא
*6ן מסס ומפלס ומכיון שכתב אבלאס שט ממעלה למטה עם הילוך המיס
קןשסין לוממיל׳משעמ דכל היכא דליכא למיחש להבי כשר׳ורבינו נמשך אחר
סטתהרמב׳ס  :וך,א דשרינןהיכא
ז־לאכפל בגובה עשרה דוקא בנופל ונופלים לארץ חוששץ לריסוק אברים אכל אם לא נפלןאין למימי דיסבינן להר דיני נפילהודאית
חוששין דמתכי ולבטי שהיי׳ובדיק׳אלאבודקין
עטצסו אבל פס הפיצוהו אחרים אפי׳ חוששין ואם ירעה תחילה שרוצין להפילה אין
אותם מעכשיו בלא עמידה וסהיי כלל
י1
ן
1
בפחות מעשרה חוססין לו כץ כתבו
ולא מחוור דנהי דודאי כי קאמריקאין־
?ר״אסוהר״ן גבי זכייסהמנגחיס זה
את ד ,תסמוך וכן כתבו הגהות בפ״ט
סה״שוכ״כ הרשב״א אמתני׳דנפלהמן מרעתה אפייממקו׳ נכוה הרכה אין חושעוין לה ירש קפ ^מח^ין
נפילה■
שבכיתי! י! ש מארובה שבאמצע תג לפיכך אם הניחה למעלה"ישש־ן משפם שיעה נריו
?גג  :ומיש לפיכ׳זכרי׳ המנגחיס זה
יסיששץ
עיינולישנ6
וע״ג י6
משוס ומצא׳למטה אין חוששין לה שאנו תולין לומר מעצמה קפצה גפיי־ו!
את זה ונופלים לארץחוששין
ואפי׳הפילוהו אחרי׳ אם נפלה על מתניה אין חוששיןלה לפיכךהיינו טעמא משו׳ דמלא מילתדדיסוק
למקןלשוורי׳מקום
אין
נפלו
חששא בעלמלר הילבדינה
שהוא אינה אלא
ריסוק אברים אכל אס לא  :וכתב עבים שגנבו בהמה מן הריר אפי׳ השליכוה מעבר לגדר
נני׳שקורקשרא '; ין
חושסין מימרא דרב הונא סס
גבוה מאד אין חוששין שמכוונים להפילה על מתני כדי שתוכלכנפולהגמור? לשהייה ולבדיק
רגליהם
עכ״ל1 :לזו  ..רי׳
משו׳הכאתס
הר״ן נעול לאר' חיישי׳ולא
אותן
תשובהוהרמב״ס כתב כפ״ס מה״ס כלמקום ומעילין
אלא משוס החבט  :ומיש ואס ידעה לרוץ לפניהם וכן כשעה שמחזירקאותה אם מחמת
וכשטנח
ונר עליהם
כעניןשלאיפסידוהאבלאם שאממואין סוסשץלה מותרלשח"׳ נושא כנש ע3
תחלה שרוצים להפילה אין חוששין מחזירין אותה שמכוונים להפילה
נתרסין
מיד ואינו צי־יך לבדוק שמא נתת
;לואיז ויזזליכו
ה
ל,
ויולי לפיכך שוורים שמפילים לשוחטם מהמת יראה מחזירין אותה אין מכרוניץ לכך והדשישין
ן לה אס
לאי־קודאי תזששין
איןחוששקלהס וכולי שם אמרר״נ שנולר אע״פ שנית הרחם הוא מקום צר אין חויששץ לו לריסוקאברוכמ סאממו חושסין לה נ
סחטה צריך לבדו' כנגד כל החלל כולה זה* מ שחיזו רגלי
/ !.
ומותר
ריסוק
יכול לעמוד ׳**׳״ *•
ריעותה שאינו ׳.' 1- 1
;11
רואים 1בו ןי
אפילו אם 1ו<5יוד ג
אברים *?; ;!.' 1
י-;8ו 1וג
הנהמה כשהפייה׳
־
משוס ,
אין< בו י
בית המטבחים ■
איבויס ההוא
אנל לא אחז נולן

, " ,,סיו * * ♦ *" " !-ד׳ יי — ׳ייי
קשה
^6נריס 'ד)3מ ׳ר3

אלאכשהפיל ' נשיית
ואם סחטה בתוך זמן זה ה״ז
כגון על טלית שנמתח או על גבי רשתות שקש בהם
מקנת רגלי׳ כשירה
צפמיו
ענ״ל ונ״ע למה,
וכשסוחט אותה אחר מעת לעתכי חריות
ועל אבק דרכים
דק שנופץ
ועל
מקפד שמגיע לארןופיס״י
ועל בדיקה כמו! שביארוכןמי שדרס ברגלו נת׳ דנ־ גז להקל
בביתהמשבחי׳קלנגיחותי׳קוליללתו ־ דקלחרששין לו ואם נחכטעל רכר רך כגון לע טלית כפול
שלא כדברי הרא׳ש
הנסעל הטוף או שדיסתו בהמ׳ או שטרפו
שוהא חול
לדבריו הס דנרי
כשנפל צפמיו נועץ וכולי כשהו'
לכיתל וכרי הוא מפרכס משהי' אותו טעם וגס הוא
ליפול נל שעה הוא מתחזק בצפמיו
מע״ל ואק*כ סוחטין ובודקין אותו כדר׳סביארנו עכ״ל  :וכתב עליוהרשב״א נענמוכת' לכסון*
עד שאינו נופל מגובה וכתבו הרשב״א והר״ץ דאט״ע■ שגבו׳ י׳טפחיס ואע״ם
בחידושיו כר׳שחילק בין הנפולה דמתניתין ובין אותס שנאמר עליה' כגמרא דאם מפילז ואח*
סמפיליס אופו בכח וכדיהיב טעמא דאמודי אמיד כפשיה ונועץ כפמיו עד
רל רגליז ליש לחוש
שלא מדעת ביומוי דר׳ חוששין לה שהכפולה אס סחטה קורס ששהתה או שעמדה טריפ' ואין לה כדיק׳
סמגי׳לארץ וגרסי׳כירוש׳אינו דומה כופל מדעת לכופל
ע׳ב נ׳לליש ' חוש
וכל הנ? דאמרי׳עלייהובגמ׳חוששין לה חששא הוא דאמרי׳הא טריפא ליתכהו
לדנרי הרא״ס ואם
פנחס חבטין תורא כחילא אמר לון כחייכון שרוייה סרו ליה וערק אמר ברוך
והילכך לכתתלה צריך לשהותן אבל אס עבר ושחטם בבדיק׳סגילהו ומשמע קשר כל רגלי! אפי*
שבקר בהם וכדבריהם ראמרין אילין דחבטקתורא בחילא לית ביה מסו׳ריסוק
דלא מיקיליכן כולי האי דהא לא מפלגיקבהו בגמד' ועל נפלה דמתני׳מייתינן נליענל טריפ׳כג׳יל
אבריס וגס הרא״ש כתב הירושלמי הזה וא״ת מה בין זה לזכרים המנגסיס זה
הכי בגמר׳דאלמא ליכא חילוק בינייסו דבין זו ובין זו אס -לא שהתה מט״ל ,וכן משמע מלנרי.
לאין דחוששין להם י״ל דזכריס איכס חושבים סחביריהס יסילוס כל
נ״י שהניא המרלני
אע זה ונפול
כסחכירו מפילו פתאום טריפ׳ועוד דכיון דחיישיק לריסוק אברים לא ידיע ביומיה אלא א״כ עמד׳ידי
אדרבה כל א' מהם מתחזק להפיל את חבירו ולפיכך
נלא מחלוקת י
חששא מאין נפקא לה דהא בבדיק' לא מינכר עכ״ל:
{ה ) ק הוא נ או ' א
הוא מסילו ואין לו שהות לנפח צפרניו אבל שוורים שמפילים בבית המטבחי'
הגלולה אסורה וכו׳מסנה פיק א״ט (דף נדי) הגלודה י״מ מכשיר לכת ' דגם ב< ין לא
נט
נשמרגיפיס שבכי אדם מכיס להפילם כבר יודעי׳ססופס להפילם ולכן מסע'
ליסוין
וחכמים פוסלין וידוע דהלכה כסכפיס ופרס״י גלוד שניטל חיישינן
ראשונ׳אמיד נפסי׳ונועץ צפמיו עד שמגיע לאק ובעל התרומות כתב אלים
אנריס אא״כ פכ 5
ריסוק אברים סנועץצפרניו עורה מחמת שחין או מחמת מלאכה וגס הרמב״ם כתב בפ״ט מה״ס דבץ נקר'
גונה י׳ ניי! הגהת ,
המנגחיס זה את זה וכופלים לארץ אין בהם משום

מפל

נכי

מהפשתן!

בארן הא לאו הכי אסורי׳סמפילי׳אותס בחוזק רימה הרב דין זכרי׳המכגסיס
זה את זה לדין סור סל ביתהמטכחי׳שמפילין אותו בחוזק ומסוגיא דגמ׳משחע
נמו שכתבתי ואיפש׳סבעל התיומה מפרש זכרים המכגחיס אע״ס שנופלים
לאין אין בהם מסוס ריסוק אגרי׳סאץ כיפליס אלא מדעת נפול לארעא פי'
בפתע פתאוםחושסיץ  :כחב המרדכי בסס ראבי״ה דאין לקשור רגלים סל
בהמה ולהפיל אותה דהא כשהרגלים קשויים אינו יכול לכעוץצפמיו כקרקע
ויש כו משוס ריסוק איברים אפי׳כרא׳יפה ככתחנה ולא נראה בו שבר בסדרה
רבצלעית אפ״ה טריפה עכ״לד  :ןל  0צה מדעתה אפילו ממקום גבוה הרבה
איןחושסין לה ל״ש קפצה מחלון שבכותל לי׳ש/מאמבה שבאמצע הגג מבואר
בגמ׳שסגבי ההוא גדיא דחזא חושלא מפומה דאיגרא נפל מאיגרא לארעא
יטעמלז מסוס דכל שהוא לדעתה מסתמא קודם סתיר אמדה כפפה שלא
מתישין מאותו גובה וכת׳הר׳ן ואפי׳אנו מאים שאינה יכולה לילך אפ״ה כל
לדעתפצמאינ׳מתי־סקי׳כ כ סתגירףרעז׳׳' 1.לפיכך אס הניאה למעלה ומצא'
למשה אין חוסשין לה וכו׳מימי־א דרב הונא סס  :ושיש אפי' הפילוה אחרים
אס נפלה מל מתני׳אין חוששין לה לפיכך גנבי' שגנבו בהמה מן הדיר וכו׳ אין
קושסין וט׳וכן בשעה סמחזירין אותיוכו׳עד וחוששץ לה שם מימר׳דרב מנס•/
^ובר שנולד אע ' פ שבית היחס הוא מקום צר אין חושסיןלו לריסוק אברים
שס אי״נ בית הרסט אין בו משו׳ ריסוק אברי' ופרס״י כמ״ש רבינו וכן פירשו
היסלאוהר״ן  :ומ״ס רבינו אפי׳אס רואין בו ריעותא שאינו יכול לעמוד כ״כ
סס התוספ׳והיא״ס והרסב״א דככ״הג הוא דאצטרי׳לאסמועי׳ -וכתבוהרש״בא
יהר״ן דהא דמותר מיד היינו בדקים ליה שכלו לו חדשיו דאי לאו הכי אסור
ונתבאר כסימן ס״ו  :ומהשקשה מדברי רבעו שכת כאן למה סכת׳ בהלכות
י שסימן תצ״ח נתבאר סס  :בתב הרסב״א הא דאמ׳ר״נ בית הרסס אין בו
משוס ריסוק איברים נראה סהרמב״ס מפרס לה בנפולה סכךיכת׳ בפ״ט מה״ס
כילהא״רי' שבחלל צריכי בדיק׳חון מבית הרחם ואיני יודע לפי פירושו היאך
יאיישב עניין סמועתנו בה ומה עכין תימק בן יום אח׳מטמ בזיב ועגל שנולד
ניהעיי׳נ־זי״ינש ) ערה שנחבט על דבר קסה וכו' סס
3י ט לזה המכיןעכ״ל ( :
אימידיב יהוד׳אער שמואל והאריך סתלמו׳לפרש דברי' רבים שבקצת׳סייפי'
לריסוקובקצת׳לא חיישי׳ורביצו כת קצתם וכללא דמילת' כל שנחבט על דבר
קסהחייסי׳על דבר רך או שריק כלוע מחליק לאחייסיכץ  :ומ״ס רבינו או ע״ג
ישתו שיש בהם קשרי׳בגמר׳מפרש דס״מ בדמקרבי קיסרי אבל אי לא מקרבי
זג1רי ^ סייסי/ל ^ יש נדבקו כנפיו כדב׳סצדין בו וכו/נסקנ׳דגמר׳שס ועכץ

ועלו:

קשרים
של

טריפה
צריכה

ביד או בחולי טריפה ואיתמר בברית בגמ (דף כה ) דאס נשתייר כסלע כשרה
כלומר דע״י אותו שיור מטלה איוכה ובעי בגמ׳סיור זה היכא בעי' סישתייר,
אמר רב יהודה אמר שמואל כרוחב סלט ע״פ כל השדרה כול ה רבה בלח אמי
ראשי פרקים ופרס״י ככל סירקי חוליותיה ועצמות השוק והירך בעינן סיור
כסלע ר'אליעזר בן אנטיגנוס מסוס ר'אליעזר ב״ר ינאי אמר מקו' טיבורו בעי
ר׳ינאי בר ישמעאל ניטל מקום כל הסדרה וכולו קייס ניטל מקום טיבורו וכולו
קייס ניטלו ראשי,פרקים וכולו קייס מאי תיקו • ואמייכן בתר הכי אמר רב
כל העור מציל כגלודה חוץ מעור בית הפרסות ופרש״י כל היכא דמסתייר
ההוא כסלע מעלה ארוכה וחוזר כל טורה לקדמותה חוץ מעור בית הפרסות
מן הארכובה ולעסה דלא הוי עור מפני שהוא דק ולא חשיב עודאלא בסר ור'
יוחנן אמר אפיעור בית הפרסות כמי מציל בטא מיניה ר א סי מר׳יוחכן עור
כית הפרסות מהו שיציל בגלודה א״ל מציל  :וכתב הרי״ף שבה״ג פסק כרע
דאמר כל העור מציל כגלודה חוץ ממור בית הפרסות דכא ר :יוחנן הדר ביס.
לגבי דר' וכתב הרשב״א שגס בעל העיטור פסק כרב והרי״ף כתב שלא מצעו
סחזר בו ר יוחנן ופסק הוא כשמואל לחומרא רבעי תסב סלע ע״פ כל הסדר
מסוס דרב ור יוחנן לא בפי מקו' מיוסד לשירי העור וה״ל רב וי'יוחנן לגבייסו
תרי לגבי תלת והלכה כרבים ואע״ג דסמואל ור" יוחנן הלכה כר' יוחנן ורבה
בב״ח נמי היה תלמידו סל ר׳יוחנן ורב ושמואל הלכה אדב באיסורי■ לא איכא
ר ינאי שהיה רבו של ר יוחנן וכ״ש כנגד רב נחמן וכיון דבעי ,מקום מיוחד
נקטי׳כשמואל דמחמיר מכולהוותמהו הרשב״א והי״ן עלדברירסהרי אין זס
מוציאנו מידי ספק שאילו היה מקו' טיבוררויאסי פרקי' שייכי בדסמואל׳אלא
דאיהו בטי פור טסי היה בדין לפסו' כשמואל דבכלל דבריו דבריהס אבל כיון
סכל א תופס מקו׳מיוחד כיון סהדביספק אינו בדין להכשי׳טד שיתקיימו דברי
כול׳כלומ׳סישא׳כסלעבמקו׳טבורווע״ס כל השדי' ובראשי פרקי׳וכ״פ הימב״ס
בפ״ט מה״ס ול"נ ליישב דכרי הרי״ף שהוא מפר דלר׳אלעזר בן אנטיגנוס אה״נ
דבכסלע ע״פ כל הסדר'כשרה אלא סבא לומר שאף אס לא נשתייר עור כלל
בסדרה כיון סנשתיי׳כסלט כסקו׳טיכורו סגיואתא רכה בב״ס למימ׳שאפי׳לא
נשתיי׳סוספור לא בשדר ולא כמקו׳טיבררו אס נשתיי׳בראשי פרקי׳כשר׳וא״כ
לכ״ע אס כשתיי׳כסלע ע״פ כלהשדר׳כסר׳אבל נכסתייי בראשי פרקי' ומקום
טיכורו פליג שמואל אאינך אמוראי ואמרי דלא מהני שיור אלא בסדרה דוקא
והלכת׳כותי לחומר ואע״פ שהו׳ז״ל כת׳דלר׳ייאי אץ מציל מכל וית חלל׳ילא
טל הטיבו׳כלב׳לדבריו דההוא דפש׳כשמואל וכר ינאיקאמ דפ״נ הנ׳מפי' הכי
ציפת-
ג3
שפירשתי1
יאלו היה מפ׳כעו

עלל :

גט (צ )
<הןציז׳ לדעת הרי״ף לא היהפושק כשמואל אלא כר ינאי היה פוסק לגמרי (נ׳ א לא נוצתו כפירה וכ״פ הרוקח ! ל כ שהוא דעת כל הפוסקים שלא מכירו פיסו!
במ <'6גתי׳ט׳ז אז'
בניטלההנוצה י*  :ואע״פ שהכלכו כתב בשס הח״ה דס״הכעוףאסנמרכיו
הי׳פוסקכריבאיאלאכשמואל ) אבל הרי״ףעצמו לא היה מפרש אלא כמוי
ל'ח נ 05הלפ/א
להנדי :
שכתבתי והרשב״א והרא״ס תמהו על פסק הרמב״ס וגס על ספק הרי״^י לפי' ' כנפיו כלומר שניטל נוצת הכנסים א״כ אפי׳נוצת כל הגוף בין הנוצההגדולה
(נ ) זסיי׳ששונוצל ססתכו וכתבו הרי הו׳דוחה דברי רב וריוחנן .בסביל ר ינאי ואלמלא ר ינאי" בין .הנוצה הקטנה הסמוכה לבסר טריפ׳סהיא לעוף כמו הפו׳לבהמה וכת׳בעל
לדזרמי׳יהולאלא היה פוסק כרב ורבי יוחנן ושוב פסק:
העיטור אכן דלא קיס לן סיעור' אולען
פסל אצא מילע"* כשמואל אם הועילו דברי ר ינאי לדחוי
■ בשיעורי
בדב׳שצדיןלתומר ולא מכסרי ' לה אלא
■ ילו נדכקו כנפיו
הנסי(ש״א ייקץ וכיוצ׳בזה אין חוששין
אדס אז ע׳י חילי
ר׳יוחנן .ורב לא יועילו
מי *•'7את
כנגד אותר כוונחב׳אם שני כנפיו נדבקו בדף שצריןאותו בו חוששין זוטא דלית בה ספיקא עכ׳ל יקידצי
לעמוד .
.
יי
יזי-ג
אבל -יכה ' גנ חי
סמר
ובספרי
ח
בב
ורבה
שמואל
דברי
י
תפ
5
ח
למה
לנשר
אלאא׳מהסאיןחוששי׳שהו׳פור׳מעט ככנףהב׳; נינהו  :וכתב בתרומת הדסן סיק
באימ• לאזרייליוא אל צמצא ר ינאי אלא רבי אליעזר בר ואשלא נדכ׳בי
 203ד!  1/3דר 1אסורה והוא שנפשט כי! עור׳בין כידי קס״א מראה דהא דר יהודה לא סלקצ
אליבא דהלכת דתלמודא מייתי עובד'
בלא צייה ברייה ינאי א״כ ראיות הרי״ףדחויין והעלס
ארם ביןע״י חולי ואם נשתיי׳כה כסלע דר״ש בן חלפתא הפך דברי ר יסודה
הייז״ש וסלנתא ניב ויבי ימגן דלא
<,לפס<ז ,כעו מקום מיוחד לשיור ורב ור יוחנן
כשר׳ופסק רב אלפס דבעינן שישאר ברוחם סלע על כל אורך וכן ככל פסקקהגאוניס לא כתבו ולצ
מאונים ואן* י.א 'ז הלכה כר יוסק זיו היא מסקנת הרא״ש השדר׳והרמב״ם פסק דבעינן כרוחב סלע על פני השרר׳וכרוחב מנו טרפו׳זה כלל אך בא״ז משמעדס״ל
למל נמלי ,על׳ל כתב יבינוירוחס שכן נראה דעת התו' סלע * ל כל פרק ופרק מפרקיה וכרוחב סלע על מקום טיבורה כר' יהודה ומ״ע נראה דאפי' לר יהודה
וכן כתב נשיגריז
אבלהרשב״א כתב שאע״פי שהדעת ואם ניטל מקום כל השדרה או מקום כל פרק ופרק ממנה או היכא סמסמת סומן נשרה כל נוצת
סי' ל׳ה :
העוף עד סנפסה עמם בכל גופו כסר
ס (א ) זק פסק מכרעת לפסוק כר ינאי לגרי״ף דגריס מקום טיבורה והשאר כולו קיים מבעיא אם מהני ולא איפשיט'
ולחומר׳וא״אהרא״ש ז״ל פסק ובכ״מ ממג שישא׳בו כסלע כשר' דכיון דמחמת סומן אירע לס כן אית
גאז'ה נהמהשנאה רבי ינאי אץ דעתנו מכרעת להקל
דמסתבחא
לןלמימר דבמידי
לי ! ס6הד זנפסקה במקומם ויש להחמיר כדברי הימב״ס
הדם והמעושנת והמצונג' ושאכלה הררופני
0
מיטרפהב :
יי -ליף י״ק״״איו ע״כ ולי נירא׳ שהמדקדק כדברי הרי״ף
וצוא׳תרנגולין ופלפלין וסם המית של
בהמה  0אחחת הדס והמעושנתוכולי
"( תרת 7אקל* ייראה שלא גזר אומר לפסוק כאמוראי או ששתתה מים הרעים כשרה אכלה סם • המות של אדם או
יזיישינן לנחשים דבעו מקום מיוחד ולדחות דברי אינך
דאינן מצזי׳ביניני אמוראי משוס דרבי ינאי ס״ל הכי בלא

הכישה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טרפ' ואסורה

ילהנ ילא חיי',6ני סוס טענה אחרת דהא מהדר תחילה
,
,
ענל1
לגילוי
גמרלב ״,ג<; ׳ע ,לדחו דברי ר יוחנן בעור בית הפיסו
אלמנהלנ׳ג נקמה משוס דהואיחידאה בהא מילת׳ואח״כ
אי תרמ1למ דחה דברי רב ור ' יוחנן משוס דס״ל
שנמפעת' בדבר כיחיד אצל רבים וכ״ת אפ״ה נעביד
איסזר אזשדנים
8ריא אבל ביזוסע׳ כרב ור יוחנן לקולא דהלכה כוותייהו
דיומזרה ע׳ כל לגבי שמואל ורבה בכ״ח איכא לסימר
האסודי׳צתנו לאס הא איפא ר ינאי דמסייע להו והלכמא

משו׳סכנת נפשות כהמה או חיה שנפסקו תלי׳לא יאכלו ממנה
אלא ע״י בדיקה שיש לחוש שמא נשכה נחש וזו בדיקתה שלא
יאכלוה אלא ע״י צלי ואם יש בה ריעותא יראה מיד עיי האש:

,

לא נתפעמהלכ

הלכות מתנות כהונה
סאאחר שבדק ומצא כשר יפריש המתנות שהם
הזרוע וה׳לחיי׳והקבה דכתי׳ וזה יהי  ,משפט

דאיכ׳ הכהני׳מאת העם מאת זובחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן
ימיי* קר נאיסזרי' כוותיה לגבי רב ור יוחנן ואע״ג
הזרו׳והלהיייוהקיב' פי׳זרוע דוקא בשל ימין והוא מפרק ארכוב'
אסורה וע׳ל סי' למימי כמי דל מהכא שמואל ורבה כי
3ר
פ׳צ •
חנא דלית הלכת כוותייהו לגבי רב הנמכרת עם חראש עד כף היד שקורין אישפלד״א והם ב' פרקי'
לז
של
סא (צ> ! כפב יו ׳יוחנן ונשאר י׳ינאי לגבי יב ורב; והלחיים והם מפרק של לתי עריפיקא של גמרת שהוא טבעת

וסלכתאל
יוחנןוהואה״
יצח וי ^ג ,דר *יר ,יוחנ
המי!" *!-יר^ נ1
<נימרי׳
״>מן ^ם(׳<
יחיד לג 3י רב וי יוחנן
׳״׳׳
עצחןאסז׳לישלצל ׳

וביניה׳4
הלשון !
ז
ועםר הצמר
העור
שביניה׳וצריך ייי ^שיתנו עם
הגדולה עם
וייידיזזז ^
יויויזיירדז זיו ^
דיויזויי׳ויד-יזוזייי
וזיודיר-
זיודיי^ -
רשאי למלוג
שאינו
הכבשי׳והשער• שבראש התיישים
שבראש

כותייהו מ מ מידי ספיקאלא נפקא
והילכך נקיטי׳לחומרא וא״כ האי הכרע
דר ינאי רבו סל ר יוחנן הואמהני
להחמי׳ולא להקל • ולפיכך פסק הר״יף
כשמואל דמחמי ' מכולהו ובכלל דבריו
_
לכריה כמו _ _
רבבעי׳
שכתבתי מ״ל_:

הראש ולא להפשיט עודו קורם שיתננו לכהןוהקיבה צרי׳ליתנו
לו עם כל חלבה פנימי וחיצון אא״כ נהגו הכהנים להניח החלב
לבעלים זא רשאין לעכבו ואע״פ שאינם טובליםא פירו׳שאינם
אוסרי׳לאכול מהבשר קודם שיפרישם כדרך שהתרומה אוסרת
לאטל מהתבואה דע שיפרישוהאפי׳הכי מצוה להפרישם מיד

לאנל! אלא בימות

י:

זמכ ין

סקזנה-צית^ צלו״פ
שאינן רשאי מותי
חפגי
לאכלן

הזזפגות כהוכע
ננזלתעכ׳ל;

אכילה אלא לצורך כלבים או לצורף
ואפי׳אינו שוחט לצורך
ךר׳ ינאי בר ישמעאל ניטל מקום סדר '
כתב אכילת רפואה חייב ליתנם אבל שחט ומצא טריפה פטור :
וכולו קייס וכו׳ שעלתה בתיקו
הרסב״א בחידושיו סנ״ל דלכ״עאס
ניטל העור מעל מקצת הסדרה וכל
העור קייס או מפל מקצ׳ראסי הפרקי׳
ויל העור קייס סממירין אותה דודאי
סיכאדניטלכל העור בעי' שנשתייר

לעסחארץואם
ויתנם לכהן חבר אם יש שם חבר שהוא קודם
אין שם חבר יתנם לעם הארץ ונותנין אותם גם לכהנת אפילו
נשואה לישראל ולא עוד אלא שאפילו בעלה ישראל פטור
יחלקם
כשבילה ולא

רוחב סלע ע״פ כל השדרה ממס או מסב סלע על כל פ ופ׳מראפי פרקי ' ממש
מפני שאין סס עור שיציל זולת זה אבל ביס עור אח׳מצטרף להציל כגוןזו סכל
סאר עור הגוף קייס אין הדעת כותנת כשניטל מקוס חוליא א׳או ב׳סתטרףאו
בנטילת מקום א׳או ב׳מראסי הפרקי כי אס בכולן ברובן והכי מסתבר מדבעי
?יטל כ״מ ה& דרה ניטלו ראשי הפרקים דאלמא כפניטל כ״מ הסדר או בנטילת
בל ראשייהפרקיס הוא שנסתפק ולא במקצתן ורובן ככולן פכ״ל :וכ״נ מלשונו
בספר ת״ה  :ודע סהרמב״ס כתב כס ' הנזכר ואס ניטל כרוחב סלע מעל כל
מני השדרה או מעל הטבור או מעל ראשי איבריה ושאר כל העור קיי ' ה״ן ספק
דיראה׳לי סמתירין אותה וכת׳הרשב״א ולא הבכתי טעס ההיתר דסא ספיקא
ולי נראה דטעמוסל הרמב״ם
לאוריסא היא ולחומרא וכ"כ הרא״ס ז״ל :
מפני שהוא מפרש דלשמואל דוקא ע״פ כל השדרה מהכי ור ' אליעזר בר ינאי
לוקא מקוס טבורו ולרבה בב״ח מקא ראשי פרקים ומספקא ליה כמאן מהני
ר .לת אמוראי היה הלכתא ומספיק פסק כחומרא דכולהו וכשניטל הפור מאח,
מג׳מקומות הללו עלה בתיקו וה״ל ספק ספיקא ספק אס הלכה כאותו אמורא
©פוסל כשלא נשתייר במקום ההוא המיוחד שסובר שעיקר החיות תלוי שס
ואת״ל הלכה כמותו דילמא איהו מודה דהיכא דניטל קצת עור מהמקום ההיא
?*כשירה כיון סכסתייר כל שאר העור וא״כ ה״ל ספק ספיקא ולקולא וממילא
משמע דכיסניטל פור מג מקומות הללו דהשתא ליכא אלא ספיקא סד׳וטריפה
מספק  :שנינו בס׳א״ט ( סס ) אלו כשירות בטוף כו' נמרטו כנפיה ר ' יסודה
היינו כוצה גדולה שטל כל^ גופה
ופיש״י׳
אומי אס ^ניטלה
כנפיה יי
״.
פסולה ' 1* *1£/ 4
^׳11
הנוצהי ^
׳• ׳-
✓1^ 11
נוצה היא הדקה הקמוכס לבשר שאין לה קנים וכת׳הר״ןואייכאמ״ד דאףטד ־ג
דרמןמכסרידאיכלהו
דרבנן לא פליגי כנוצה כיון מק׳גבי אלו כסרומשמע
■
מודו בה דפסולה גבי א״ט ? ז״ל למתנייה וכ״פ היסג״א בת״ה העוף שניטל

מסנה בס א״טידף נת )אחחת
סדסוהמעוסנת והמצוננת וסאכלה
הרדוסניוסאכלה צואת התרנגולים
או ססתתה מיס הרעים כפרה אילה
סס המות או שהכישה נחס מותרו!
מסוס טרפה ואסורה מסוס סמת
נפשות ובגמר אמר שמואל הלעיטה
חלתית טריפה מ״ט דמכקכה להד
למעייכהמתיב רבסיזבי אחוזת הדס
והמעושכת ושאכלה הרדופכי ושאכלה
צואת התרכגוליס וססתתה מיס המד
הלעיטה תיעה חלתית ופלפלין אצלה
סס המות כשרה הכישה נחש או סכסג
כלב סוטה מותרת משוס טרפ' ואסורה
משוס סככת נפשות חלתית אחלתית
ל״ק כאן בעלין כאן בקרטין סס המות
אססהמותל״ק האדירה האדאדם
סס המות דבהמה היינו הרדוסני תרי
גווני סס המותופרס״י אחוזת דם
שאחזה דס וחלתה • והמעושנת נכנס
עשן בגופה והמצוננת חולי מסמצנה•
הרדופני סס כמות לבהמה • מים
הרעים מיס מגולים אכלה סס המות
סהוא סס המות לאדס • הא דידם .
ברית׳בסס סמו' ד 3המ שאינו סס המות
לאדם  :וכתב הרשב״א אע״פשדברים
אלו כסס המות לבהמה כשרה לפי

שאין זו אלא כמסוכנת ומסוכנ׳כסרה:
בהסה או חיה שנפסקו רגליה לא
יאכלו ממנו אלא ע״י בדיקה וכו׳שס כגמרא דאחוזת דס וכו מעש שאירע כי
ריש גלותא ומנין הבדיקה שכשצולין אות ' אס היא נשוכת כחש תתפרק ותפול
חתיכות חתיכות :כתב רביכוירוחס דלא חיישיכן להכי אלא במקן סהנחשי'
מצוייםא ונ״לסלמד כן מדין גילוי שאינו נוהג בינינו-
וכו׳פיר׳׳' זרוע דוקא בשלימין
סא אחרשבדק ומצא כשר יפריש המתנות
בריתא 3ס" פ הזרוע ומייתי לה מקרא  :ומ ׳ ש והוא מערק
כף של יד סס במשנה אי זהו זרוע מן הפיק
ארכובא הנמכרת עס הראש עד ,
סל ארכובא עד כף של יד ופרס״י מפרק סל ארכוכא הנמכרת עס הראש פד
כף סל יד עצס רחב סל כתף סקורין .אשפלדו״ן  ( :כ 7ש והלחיים וה ^ ^ י[5
סל לסי עד פיקא סל גרגרת גס זה סס במשנה ופרס״י סרק סל לחי אצל
לצדעים וחותך צלפי מטה עד פיקא של גרגר' עד שיפוי כובע שהוא פקעיתע
ופתחה סל קנה בית הבליעה דהיינו לחיים התחתונות עס הלשון •
וצריך שיתנו עס העור ואס הצמר שבראש הכבסי׳וססער שבראש התיישיס
פנימי וחיצון סס בבריתא מייתי לה
והקיבה י,ליתכו -לו מס כל חלבה
מקרא ומ״ש אא״כ נהגו הכהכים להניח החלב לכעליס וכולי סס מימרח
דר״יבל  :ומה@ כתכ שאינו רשאי למלוג הראש ולא להפשיט עורו סם
הלחיים להביא צמר שבראש ככשיש ופער שבזקן התיישים וכתב הר ן כפי
גירסא אחת שאע״ס שהוא במקוס שנוהגים להפשיט הראש לא יפשיט הלחי
דשמאבמליגההוא רוצה לפי שדיו
ואע״פ שבא ליתן לו לחי ועורו מופשט
ונותן /הו"/
יי.
׳י׳י• ■
שנהגו . ,,ז׳ • ״ יי
כמקום ׳יו ^ ^ו
״
בזרוע*
הראש למלגו אכל ״,ז׳1
רצה מפשיט
להפשיט אס
ועורו לכהן אבל בראש לא מן הטעס שכתבנו  :ואף ע״פ סא־ינס טובלי וכי
ססאסיקנא ( דףקלב ) דהא דאמררבה בב״ח אסור לאכולגמ ה מ שנאסוי
מתנותיה והאוכל ממכה כאילו אוכל טבלים ליתהלכתא
כוותיה׳

הלכות מתנות כהונה

מ

מיד  :ואפילו אינרסוחט;לצורך אכיל ה ואז המות אימא משוסהה״ל ממון סאץיל׳ו תיכפיסמיביש -ייהמזיק־ממט׳בהונה:
אפ״ה מצוה להפרישה
קוד׳שיתנ׳לכהן השליק״לאור או ליס דכתי׳זהדמשמ בעודס -קיימו חייב ליתנן.
<!ל 6לכורך כלבים או לצורך אכילת רפיאהקייבליתכס כן כתבהרמ״בס .:
אבל איכן קיימות לא הייבהכתו׳פהן תשלומיו  -שאין לומוכעץ אץ לו בעליס
עטור* ( נ'ה )! כתכ
הל־אגידלי3עי'צי 'מכשןי הדס!אי};־ שיוכלו לתבעו בדין שזס יכיל לומד לכהן אתי אני כותנס ולא לך  :־וכת סר״אע.
ם״  6כל ססטומ״א טריפה
ץ^
ג!רן.ליזיספי!א .זיאנפ׳ט ד1ק1לין
נסיכתמאת זובחי הזב פרט לטריפ' *
וג׳מ בין הני לישני דלל״ק אפי׳לצא׳ידי
שמיסלא מיסיי׳דרסמנ׳ פטרי׳ולליסנא
הזרוע א■ר־
חכר וכרב
׳׳
פר -
•־־־•
לכהן ׳* "־ '
ךתנס ׳ .׳-־י'{
[ץ [ ^1
■ להרבה כהניט שצריך ^יתן לכל אחד ואחד דבר חשוב
ו<1מ•,אלכ.ר נחמני א״י יוחנן מנין שאץ יחלקם
(
בפרא מסמי אלא  .שאץ סכהניס יכולין
■ אלא נווקזרועלאחר וקיבה לאת׳ולחיים לשני׳וכשור
^נין מתנותלכהן .מ״ם סג ויאט לגיס כדי נתינה
להוציא טמנו בדין דמצי למינן ' לכל כהן
ירושלים■ לתת מכת ה כהכיס• הגדול יכול לחלק הזרוע לשני׳ לכל אחד פרק אחר ואם איןםש
התובעו לא כעינ׳למיתב לך ,אלא לאס׳
ליושבי
וכלוייסלמען יחזקו בתורתה כל כהן יישום המתנות כרמים ואוכלן ונותן .הרמים לכהן  ,:ואיןלו
וביית׳ דלקמן דר״י בן כתירהימפייע
המסזיק כתורת ה' יש לו מכת ושאינו לכהן לחטוף המתנותיואפילו לשאול אות' כפה אלאאם יתנום לליסנא בתיא הילכך הלכתא כליסנא:
מס,׳מןכתורת האין לו מכה :ומ׳׳ש ואם לו דרך׳ ככור יטלם ובזמן שהם כהנים רכים במטבחים• הצנועים-
בתר׳לחומרע״פ והוא מדברי התו וכך
ידיהם והגרגרנים נוטלין ואם היה צנוע זה במקום• שאין .הס .דברי רבי׳ אבלכר״ןכתב ' אפרס״י
סס■ י -
אין ״״י
./־ן
סכר יתנס לע״ה כ״כ שס התו' מושכין
ותמהני א' כ  .מאי איריאמזיק אפילו
מ־דתנין כסוף חלה אלו ניתכין לכל כהן -מכירים שהוא כהןיטול כרי שירעו שהוא כהן והכהן יכול
והלסיי׳והקיב'
והזי־וע1׳• !^ '.״ י '-יץ-י
מזדרי׳והבכורו׳והזיוע
החדמי ' וסבכורו
איתנהו במינייהונמי אין להסתובעין
ערד לאוכלם ככל ענין שהוא ערב עליריותר ואם כל המטעמי׳ שוין
וכ״כ הרש״כא והר״ן ז״ל .וכתבו
ומשמע לי דה׳'ק כיון דמתנות כסונס
תצר אצלו יאכלם צלי ובחרדל דדך גדולה  :ויכול להאכילם לכלביס-
התום רה״ה 6ס יששס קבי ואיני
ממון שאין לו תובעים סוא נהי דכי
אופס ולמוכרם וליתנם לגוי שאין כהם שום קדוש׳כהן שיש לו מכירי?•■ איתנהו בעינייהו מחיי׳משוס מצוה כיי
ונותנין
לקבל תומניןלס־ ה :
^ ל ס׳ ס שרגיל י ך! יתץ לו מתנותיהן יכול לזכותם לישרא' שיהבלם מיד
גס לכתת אפילי כשואה ליקי
ליפנהו כעינייהו אין כאן מצו ' ולא דין
מכיריו אע״פי שעדיין לא באו לירו ודוקא שהזוכה תלמיד חכם -ממון הלכך פשר לגמרי ולפיכך נ״ל'
עולא מה יהיב מתכתא לכס נת יפ י ^ ן
דאפי׳בכא לצאתידי שמיס פטור דלאנ
והשעה רחוקה לו ולא יהא כהן הנמכ׳משרת בכית ישרא׳שתיי!
אין הזוב .תלמיד חכם או שאין השער ,נתחוור לי מה שכתבו בתוס׳דאיכא בין
^^ 4 ,מ ,תיי(  3ק ילא ד8י יליוזן לו הממנוו! אכי^ אם
ל״קלליסנא בתראדלמאן דמפיקלם.
 501י 8,6״ ׳לנהן  ,׳א<£י׳ דחוקה לו או כהן המשרת בכית ישראל ומזכה לאורח תלמיד
ל״ו
מדכתי׳זה אפי׳בבא לצא׳ידי שמי פטוד
חכם שמתארתבכי רבו כמתנו שתי׳ליתן לו רבו אסורנלא נתן
מוד
^
ול
£
.וגז
.
מסזע
מ־פ
הפסידן פטור מדיני אדם אלא כרי וללישנא בתיאכיוןדלא פטר לה אלא.
המתנו' לכהן אלא אכלן או
שאפי׳ כפלה ישראל פטור בשבילה ם ס
דמיה׳משראל ששלח לחברו כשר מסוס דהוה ליה ממון סאיךלו תובעים
פפא לצאת ירי שמים צריך לפרוע
מ כסנא אכל בסביל אשתו רב
בבא לצאת ידי סמים .חיי ' • ולא ידעתי
בשכיל והמתכו׳פהן מות׳לאוכלן ואינו חושש שמא גזלם המשל׳זומתנו'
 .אכיל גשכי׳אשתו רב יימי אכיל
למה דהנהו גוני דאמרי ' בהו כפ הגוזל
בכהמ׳טהור׳ולא כחיה ועוף ונוהגין בכלאי׳הבא
אלא
גוהנין
אין
בשביל
אשתו רב אידי כר אכין אכל
ובפ׳המפקיד בספק ממון דתייב בדיני
בסביל מהעז והרחל ובענין מתנו׳ כוי הבא מבהמה וחיה כתב הרמ׳־בם שמיס לא דמו להאי כלל דהכא יא לא
אסתהיכת הרש בא אוכל
כוי אע׳יפ שהוא ספק מפרישין ממנו כל המתנות צכי הבאלע
מסיי' משוס מצו ' משו׳מאי מתיי' ומיהו
1כ ש שהוא פטור מן המתנות יכו ? ס
' ״ ? ' העז וילר׳חייב כחצי מתנו' אם הש אפי׳מקצ׳שה אנל תיש הבא ודאי לתרתילישני מדת חסידות הוא.
י ? ;?  ? /״" 3י י ^,מעל
סישלס מדמייתי עלה בגמר 'ת״ש כעל
מקייםח .לע הענייה הולדיעמוד מכל המתנו ע כ ואיני מכין דבריו למה
^־ זופמ 0 .ן,״וחן ל־ן״יי! מ״י,
מפרישין
הכית העוב ' ממקוס 4לסקוס וצריך כלו׳
רשאי
מצוחנחינה סאע״פ שאין כהן
סצצטרך למזונות נוטל לקט שכחה וסאה ומעש׳עני וכו׳והרמ״בס כת' אינו סייד
לזכות מפנות לישראל אלא למאן דלא איפשר ליה אשמו שאני דצנופיה היא
לשלם מפני שהוא ממון שאין לו תובע ידוע משמע דס״ל כדברי התו׳והר״אש
ואינו צריך הרשאה והרמ״בס כתב הכהצת אוכלת המתנות אע׳ס שהיא נשואה
ופסק כליסנא כתרא לחומרא דאל״ב אמאי סבקיס לל״ק דיסיב טטמא מקרא
לישראל מפני שאין כהס קדושה ולא עוד אלא הבעל אוכל מפנות בגלל אשתו
ותו איכא למידק קצת• הכי מדשני לישנא דרב חסדא דאמ׳פטור וכת׳אינו היי'
מר׳שגתטין למה שכתבתי עכ ' לנכדי נתיכ אלא נותן זרוע לא׳ופו׳מימר דרב
ישראלשסלח לחבירו בסי והמתנו' בהך,
למשמע אין ב״ד מתייבין אותו :
קסדא שסיומ״ס ובשור הגדול יכול לחלק הזרוע לשכי׳וכו׳סס איני והא פי אתא
מותר לאוכלם ואינו חושש שמא גזלן המשלח בתוספתא דחולין פ״ס ופסקת
רב יצסק בר יוסף אמר במערכא פלגי לסו גרמא גרעא התס בדתורא* ואם
ומתנות אין נוהגים אלא בבהמה טהורס ולא בקיהופוף זה
הרמ״בס ז״ל1
אין סס כהן יסוס המתג ות בדמים ואוכלן ונותן הדמים לכהן בריתא סס ■׳
דאס סור אס שה כתי '  :ומ״ש ונוהגים בכלאים הכא מהעז .ומהרסל ש©
מדכתי׳וכתן ולא סיטולמעצמו ? פשוט
ואי] לולכהן לחטוף המתנות ומייתי לה
בבריתא דריש לה מייתורא דאס  :ובעני] מתנות כוי הבא מבהמה .וחיה כתב
ומ״ש ואפילו לשאול אותם בפה גס זה סס אמר אכיי מריס הוה חטיפנ׳מתנתא
הרמ״בס כוי אע״פ שהו׳ ספק מפרישין ממנו כל המתנו׳צני הבא על העז וילדה
אמינאחכוביקא מחביבנ׳מצו' כיון דשמפנ׳להא דתני׳וכתן ולא שיטול מעצמו
וכו׳כפרק הזרוע ת*ר הזרוע והלחיים והקבה נוהגים בכלאים ובפרי ר'אל׳יעזוי
מחטף לא קטיסנא מימר אמינא הכו לי כיון דשמענא להא דתני ר״מ אומ׳ בני
אומר כלאים הבא תן הפז ומן הרחל חייב כמתנות מן התייש ומן הצביע פסוב
שמואל חלקס שאלו בפיהם מימר לא אמינ׳ואי יהבו לי סקילכא כיון דשמענא
לא שקילכ' מן המתנות מכדי קי״לדלפנין כסוי הדס ומתנות לא משכחת להאלאבצכיי
להא דתניא הצנועים מושכים את ידיה׳וגרגרני׳סולקץ מישקל נמי
הבא על התייסה וכין לר״א ביןלרכנן מסמקא להו אי ח*ששץ .לזרע האב יבשה
לבר ממעלי יומא דכפורילאחזוקיכפשאי בכהני • ופירשו התוס׳לכר ממעלי
ואפילו מקצת שה פליגי כסלמא ליבי אליעזר וכו׳אלא .לרבנן כהי נמי דסברי
יומא דכפויי סיום טוב הוא ומתנות מרובות וכהניס מתאספים ואילו לא היה
סה ואפי׳מקצת שס פלגאלישקול ואידך פלגאלימא ליה אייתי ראיה דאין
גועל היו אומרי׳שאינו כהן • והכה] יכול לאכל׳בכל פנץ סהו׳ערב עליו יותר
חוששץ לזרע סאב ושקול אמר רב הונא כר חעא מאי חייב כמי דקאמר בחצי
ואס כל המטעמים שויס אצלו יאכלם צלי ובחרדל דרך׳גדולה שם אמ רב חסדא
מתנות הא דאמ׳מכדקקי״ל דלענין כסוי הדסומתנו׳לא משכחת לה אלא בצבי
מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ואין נאכלות אלא בחרדל• מ״ט אמר קרא
הכא פל הפיישה וכו׳פי׳דבפ׳אותו ואת כנו מקשה אהאי בריתא במאי עסקינן
למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכליס -וכתבו התו׳והר״אם הא צלי לאו דוק
וילדהכשלמאלר׳אליעזרוכו׳אלא לרבנן נהי
אילימאבתיישהבא מל הצבייה
דהא תכן בזבחים פ׳כל התדיר ככולן רשאין הכהניס לשנות באכילתן לאכלס
דקסברי שה ואפילו מקצת הש פלגא לא יהיב ליה אידך פלגא לימא ליה אייתי
צלויים סלוקיס ומבושלים • ומפ׳בגמרא מ״ט אמר קרא למשחה לגדולה כדרך
ראיה דסוששין לזרע האב ושקול ואסיקנא דלא .משכחת להאי פלוגתא דרבנן
סהמלכי' אוכלי׳אלא באי זה מנין שהוא אוהב יותר יש לו לאכול כדי שיה כאפל
ור״אאלא בצבי הבא על התייסה וכו׳ובפר׳הזרוע אמרי׳בתר הכי כי אתא רבין,
לתיאבון ואס מא אוהב בכולן סוה יאכלנו צלי כדרך המלכים עכ״ל וכיוצ׳בזע
א״ר יוחנן כוי לרבנן חייב בכולהו מתנות דתניא שהמה ת״ל אס פה .לדגות
צתכו סרש״בא והר״ן ז״ל  < :יכור להאכילם לכלבים ולמוכרם וליתכ׳לגעשאין,
את הכויעכת׳סר ן־פרס״י דאע״ג דמספקא לן אי סוששין לזרע .האב להגי אהני
גהס מסוס קדושה ( * :לח )כ״כהרמ׳נם כהן שיש לו מכירים שרגילים ליפן לו
ריבוי דאפי׳לית ביה אלא מקצת פה חייב אף בחצי האפר דבלאו ריבוייא הוה
מתנותיהם יכול לזכותם לישראל שיקבלם מיד מכיריו וכו׳ודוקא שהזוכה ת׳ס
מחייב בפלגא דשס ואפילו מקצת שה משמע ואהני ריכוייא דאע לאידך פלג 6ו
והשעה דחוקה לו ולא יהא כהן המזכה■ מסרת כבית ישראל וכו׳כפ׳הזרוע אמר
והאי פידושאלא נראה לי דכיון דאיצטריך ריכויאנפשוט מיניה דחושעץלזרע
יב יוסף האי כהנא דאית ליהצורבא מרבנן כסכבותיה ודסיקא ליה מילתא
האב דאי אין פוששין אמאי איצטריך קרא לריבוייא ובריש -פרק בפרא דיומא
לחכי ליה מתנת' ואע״ג דלא אתו לידיה במכרי כהונ׳רכא ורב ספרא־איקלעו
געי אמרינן גבי הא דתניא כוי וחצי שיעור הואלל ואינובעונש אלנו באזהרת
לכי מריוסנא עבד להו עגלא תליתאה א״ל רבא לסמעיה זכי לן מתנפ׳דבמינ,
מ״ל כל חלב ומונחי׳ מינה דכוי בריהבפכל׳ עצמה .דאי ספיקא וני איצטריך
למיכל ליסכא בחרדלאזכי ליה רבא אכל רב ספרא לא אכל ואסיקנא דאר״יכי
קרא• לרבוייא ספיקא לפיכך■ נראה לי דרבין ורבי יוחנן דאסיק .דכוי לרבנן
אמריאנאכאק׳שמע׳בע״כ מזכי וכי אמרי אנא למאןדלאאיפש׳ליס סא־יאפשד
קייב ככולהו מתנות לאו בצבי הבא על ,סתיישה מוקי לה אלא ס״ל דכוי בריס
ליה -ופרס״י א״ל רבא לפמעי ' לשמשו של ב״ה והוא כהן וב״ה נותן לו מתנותיו*
בפני עצמה ורבייה קרא..ל שדיה כבהמה ומיהומודה ,לרב סוכא כר תייא דהוי
יכילי מתנתא תן לי־ רשות ליקח מתנותיך לאוכלס -כי אמרי אנא סיפא דמזפי
הבא מן הצבי ומן התיישה איכופייב אלאבחצי מתכותומדברי הימ״כם ז״ל
ליה כהן אחר שאינו כפוף לו אכל שמפא דב״ה ע״כ מזכי ליה לאדעתשובשכא י
למדתי שכ״כ בעט מהלכות בכורים הכוי אע״פ״סהוא ספק מפרישיף־ממנויכל
ככיתו סל ב״ה -דלא איפס׳ליה כלו׳לאיש שהוא עני ודחוק:־ לא נתן המתפו'
המתנות צבי סבא על העז .וילדה חייב בחצי מתנות אס שה אפי׳מקצ ' סס .ע״ע
■ אדס וכו ' שם אמר רכחסיא המזיק
^נה ןאלא אכלן או הפסיק פטור מדיני
משום לכמיכ־זס אבל אינו כר׳ ק מסוגיא־דאותו ואתמועפ״ל הר״ן ז״ל וכךאה 4דהיינו מדמע׳
מתנות כהונה או שאכלן פטור מאי טעמא :איבעית אימא
בפיק.
.
'

׳■

בפרק אותו ואת בנו ר אליעזר אומי כלאי ' * בא מן הפז ומן הרחל אותו ואת יבא עליו כהן מסכי צדדין ופו'ו*5וקימכ ^ בבא ליד כהן ומניו לישי^ל כ ^ן
בנו נוהג בו כוי אין אותו ואת בנו נוהג בו אמ רב חסדא אי זהו כוי שנחלקו בו וחס כוונת הר״ן היתה זו דכרים תמוהים הס שחין ספק שדכיי׳אלו לא הוצי^
ר' אליעזר וחכמים הבא מן התיש ומן הצכיה וכו׳דמשמע בהדיא דכוי לא בריס
הרמ״בס ממקוס זה דתלמוד ערוך הוצן כפ״ב דבכורות דתכן התס יחל של0
כירה וילדה שני זכרים ויצאו סני ראשיהם כאחד ר יוסי הגלילי ^וחף
בפני עצמו הוא אלא הבא מן הבהמה ומן התי׳הוא ורבי ' הבין בדברי הרע בס
שניהם לכהן שנאמר הזכריס
סדעתו לומר דכוי היינו דבר הבא מן
למעג׳
^ 15
הבהמה ומן החיה כדמשמע לן וקאמר מפרישין כל המתנות כיון שאינו חייב ליתנם והלא אינן טובלין וחכמים אומרים אי אישש ' לצמצם
?לגן׳
דמפרישין מימנו כל המתנות ולא יתנה וא״א הרא׳יש ז״ל כת' כוי חייב ככל המתנו׳רתניא אש שה לרכות אחד לו ואחד לכהן ר׳טי־פון אומר הק
כורי לו את היפה י עקיבא אומו טותס
כלום לכהן דבצכי הבא על העז יתן כוי ע״כ ונרא' שרוצה לומר דוקא בצבי הכא על התיישר! דממה
משמנים ביניה והשני ירע מדשישתאו שומע
החציובתייש הבא על• הצביה לא יתן
נפשך יש כאן מקצ׳שה אכל תיש הכא על הצבייה פטור דשמא
גגו נ
וסיי׳כמתנות ור יוסי פושר וגגמ׳מ״ן
פלוס והוקשה לו כיון שאינו נותנס
למה הוצרך להפרישם ועוד יש לתמוה אין חוששין לזרע האב ואין כאן אפילו מקצת השה :ואין נוהגין
ומשי
סיי׳כמתנות א״ר יוחנן הואיל וכהןנין
על הרמ״בס לפי׳זה דמנ״ל הא דר׳יוחנן בקרשים וכבכו׳ומיהו בכור קורם שבא ליר כהן שנתער׳בבהמו'
גמיס
עליו משני צדדיןדא״ל אי בכוריו
חייב בכל קאמרמשמע דחייבליתנס אחרות חייבליתן מהן המתנות שיאמר הכהן על כל אחת ואחת
נוהגי
כוליהדידי הוא אי לא בכור הוא ?3
לית
כול׳לכהן ותו דמשמדמייתי לי תלמוד' תן לי מתנותיה ואם אתה אומ׳ שהוא בכור א״כ תן לי כולה אבל לי מתנות מיכי׳ור' יוסי מ״ט אמרר 0
ל5ו
לומ׳דליתא לדר הונא דאמי מאי חייב בפיר שניתן לכהן במומו ומכרו לישראל שגם הוא פטור מן עשו שאינו זוכה כזוכה ואע״ג דלא
גגו!
מטא לידי" כמאן דמטא לידיהיזכני׳
דאמרי רבנן חייב בחצי מתנות דהא ר' המתנו׳ אם נתערב באחרות אם רבים שוחטי׳אותן כולם פטורי'
זה-ד
לריושי
יוחנן אמ ' רחיי בכולהו מתנו' :ולישב שכל אחד יאמר שלי הוא הבכור ואם אחד שוחט את כולן■ אין לישראל במומיה סרי זה מבואר
נפי!
הרמ״כס
דהלכה כוותי ,כדברי׳אלו של
דברי הרמ״כס נראה דודאי סבר דכוי פוטרים לו אלא אחר מהם :ונוהגין בין כארץ ישראל בין בחוצה
ית<
5
ודין זה דבכורשכתעי כמאהוכוכתב
בריה כפני עצמה היא כמו שכת' הר״ן לארץ ובכל זמן כ״כ חרמ״בם ורש״י פסק שאין נוהגין בזמן
למיג
וכר יוסי בפרק אותו ואת בנו וכרב הזה וכחכ ה״ר מאיר מרוטנבו״רק וכן נוהגין ואין נוהגין אלא מס הרמ״בס בסמוך ח״ל בהמתקדשי׳
תל 1
יהודהדאמרהתם הכיורחסדאדאמר בישראל אבל כהנים ולוים פטורים ישנם הלוי פטו׳מליתנם אבל שנפסל במומה ואיכה חייבת כמתנות
דמ6
שנתערבה בבהמות אחרות אפי'אחת
בפרק אותו ואת בכו איזהו כוי שבחלקו
בו ר אליעזר וחכמים הבא מן התיש ומן אם נטלם כהן מידו א״צ להחזירם לו שהוא פפק אם חייכין אם
היק׳
במא ' בזמן שכל בהמה מהןלאחדכולן
הצכיהסברדכויזה הבא מן הבהמה לאו ואין נותנין ללוי במה דברים אמורים שכהן פטור כששוחט פטורין שכל אהד ואחד 9פקוהמע״ג ולזנו
לנ)פ
ומן החיה וכמ״ד התם הכי ולא קי״ל לעצמו אבל אם הוא טבח ושוחט למכור אם הוא קובע למכור היה אחד הוא השוחט את כולםפוטר
גויי
כותי ' ופי״ל דלא גייס הרמ״בס כברית'
בביתהמטכחיים חייב ליתןמיד ואם אינו קובע למכור בכית
מתכות אחד מהם כלבד והרי והמכוא',
6פי
דס׳אותו ואת בנו כדברי ר' אליעזר כוי המטכחיים פטור שתים ושלש שבתות ומכאן ואילך חיי' ומנדין כפשטא דמתני׳וגמרא דפ הזרועממס
למג
שני
אלא דבמקוס דקתכי מתני ' בכורכת׳
^ין אותו ואת בנו נוהג בו אלא הכי
אותו אם לאיתן :
שלן
בהמת קדשים שנפסלה במומהוטעמא
גרים מן התיש ומןהצביה אין אותו
טע1
ואת בנו נוהג בו וכמו שהיא שנויה בס הזרוע גבי מתנות דהפתא ע״כ ל״ג משוס דס״ל ז״ל דבפור דקתני מתני׳לאו דוקא דה״ה לכל בהמתקדסי׳שכפסל'
לו5ו
בדברי רב חסדא אי זהו כוי דר ' אליעזר לא איפליג אלא אכלאי׳ולא אכוי ואע״ג
במומה ואינה חייבת במתכו ' שנתערבה כאחרות ומ״מ אין אנו צריכיןלידחק
ללי
דרש״י דחה גירסה זו כבריתא משוס דא״כ מאי אתא רב חסדא לאשמועי' י״ל
בפי׳דברי בר אושעיא לדעת הרמ״בם כמו שנדחק הר״ן ז״ל לדעתו  :ונוהגין
עולו
דטובא אשמועען דלא כימא דהא דא״ר אליעזר הבא מן התיש ומן הצביה לאו בין בארץ בין בחוצה לארץ שם במשנה  :וכל ש ובכל זמן כ״כ הרמ״בסכפר
מג
תשיעי מהלכות בכורים וז״לומצוה זו נוהגת תמי ' בין בפני הבית ביןשלא
דוקא דה״ס לבא מן הצבי ומן התיישה ולא אתא אלא לאפוקי הבא מן״העז ומן
מל
בפני הבית וככל מקום בין כארץ בין בח״ל ומפשטא דתלמור ' הכי משמעדבר׳.
הרחל וכדאמר רב פפא לפכין אותו ואת בנו משכחת לה לפלוגתייהו דרבנן
לג
הזרוע סכרי כולהו אמוראי דמתנו׳נהיגי בח״ל אף3זמכ ' שלא היה הכיתקייס:
ור׳אליעזר בין בתיש הבא על הצבי׳בין בצבי הבא על התייש׳קמ״ל וכן מתבאר
מט
מדברי הדמ״בס עצמו בכיסוי הדס דכוי בריה בפני עצמה הואומ״שהכוי
לא
ומ״ש בשם רש״י שאין נוהגים בזמן הזה לכאור אין הלשון מדוקדק דרש׳י
מש
מפרישין ממנו כל המתנו היינו לומר דמפריסן וכתנ׳לכהן כולם שאע״פ שהוא תלה הדבר בזמן אלא כמקום דאסא דאיתא כפ ראשית הגז אמר רב נחמן כו
גגו
.
•
אלמאי
ספק נתרב׳סאס וכדרבין א״ר יוחנן ובצבי הבא על העז פסק דחיי בחצי מתנו' יצחק האידנא נהוג עלמא כתלתא סבי כר ' אלעאי בראשי׳הג! דתניא ר
גז
כרבנן דאמרי חייב וכדאסיק רב הוצא ברחייא ובתיש הבא עלהצביה פסק אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא כארץ כתכ רש״י כרכי אלעאי כראשיתהגז
לו
דפטור וכדאסיק רב פפ-א דפ אותו ואת בכו דלעכיין אותו ואת בכו לא משכח' והוא הדין למתנות כלומר דחד טעמא הוא דיליף נתינה נתינה מתממהומה
נת
לפלוגתייסו דר״א ורבנן אלא בצבי הבא על התיישה ובתיש הבא על סצייה
סתלה׳־רביהדבר בזמן לדעת רש״יהוא משוםדבפ״ק דשבת קאמררבחסדא
טט
בח״לסוס
חסדא
דרב
אע״ג
רש״י
שס
וכתב
מתנת׳דתורא
בידי׳תי־תי
כקיט
הוה
ליכא לאוקומי דא״כ לרבנן נמי ליסטר דנהי כמי דאסי ' מקצת שה אמרינן מאן
לד
כר׳אלעאי
עלמא
נהוג
דסאידנא
הזה
בזמן
נוהגות
דמתכות
מהכא
ילפינן
לא
והמ״עה
לימא לן דאיכא מקצת שה דילמ׳אין חוששין לזרע האב וכולי׳צבי הוא
ז״ל
בראשית הגז וכן מתנות בימי רב חסדא אכתי לא נהוג כיבי אלפאי וכימירג.
ואל יקשה על מ״ש סהרמ״בס סובר דכוי כרי׳בפכי עצמה היא ממ״ש בפ״א מה'
ש:
נחמן בר יצחק נהוג כוותיהבראשית הגז ולא במתכות והשתא קאחזינל)
מאכלות אסורות מאים הבא מבהמה טהורה עם חיה טהורה הוא הנקרא כוי
וו
דכהוג אף במתנות וכי היכי דאחזוק כמנהג בראשית הגז כימי רב נחמןולא
וחלבו אסור וכו׳שזו נוסחא משובש׳ובנסח׳האמיתי׳אין כת׳כבבא זו הוא הנקר'
וג!
כוי אלא כבבא שלמעלה ממנה כתו' וכל שיסתפ׳ לך אס הוא מין חיה או מין
מחיכן בהו וכהגנא כולה כוותיה השתא דכהוג אף במתנות לא משנינן מנהנא
ק"
נוהגיה
היו
לא
יצחק
בר
נחמן
ססד׳ורב
רב
דבימי
בזמן
הדבר
שתלה
הרי
ע״כ
רבי׳עלדבריהר״אשונר׳שר״ל
ומ״ש
בהמה והוא הנקרא כוי חלבו אסור •
וני
דוקא בצבי הבא על התיישה וכו' אינו כ״ל דא״כ לא הוה שתיק מלסמשי אלא כרבי אלעאי במתכות ובתר הכי נהוג כוותיה ורבעו רצה לרמוז לכודלא
ו$
תיקשילן ממאי דסזע ' דכולהו אמוראי סברידכהיגיכח״ל דשאניזמןוה
אף בתייש הבא על הצבייה קאמר דחיי׳מריבויא דקרא וכמ״ש הר״ןבשס רש״י
מ!
מזמנם דאע״ג דבזמנס לא נהוג כרבי״אלעאי בזמן הזה נהוג כוותיה ועכ״זאץ
ן״ל וכך הס דברי רבי׳ירו׳שכת׳כוי שהוא ספק בהמ סס׳חיה שנולד מתיש וצביי'
לי
לל
או בהפך חיי בכל המתנו׳ע״כ • ואין כוהגין כקדשי׳ובבכור פשוט סס במשכ ׳ :לשון רבעו מכוון שהסמיק ח״ל וכך היה לו לכתו׳ ורש״י כתי שאין נוהגיןכזמן
ומיהו בכור קודם שבא ליד כהןסנתער' בבהמות אחרות חיי׳ ליתןמהם
הזהבח״ל ומ״ש וכ״כ הר״ מ ממטנבורק הר״אש כתב בה $ך דהר״ממרוטנכויין
(9
וכתבהר׳אש בס״פ ראשית הגז אע״ג דאמר רב נחמן ני
כהרמ״בסס״ל :
המתנות וכו׳סם במשנ ' בכור סכתער בק׳כזמן שק ' סוחטין את כולן פוטרין את
די
בולן אח׳סוחט לכולן פוטרין לו א ' ופרש״י בכור סל ישראל סנתער' בק' בהמות יצח'ק האימא כסוג עלמא כרבי אלעאי בראשית הגז ופרישכא דה״ה כמתנות
ג!1
אחיות בזמן שק' בני אדם שוחטין את מאה הבהמות פיטרין את כולן ממתכות האריכו רבנן כהלכותיהן משוס דרב כתמן בר יצחק לא פסיק  ,בהדיא הליתא
מ׳
אלאאמרדנוהג עלמאהכי ואיאיכא דוכתאדלא נהוג שידעו הלכותיהן
כהונה דכל אחד יכול לדחות את עצמו,ולומר לכהן בכור סליהואואס אחד
ול
סוחט את כולן אין פוטרין אותם מאה בהמות מליתן מתנות לכהן אלא אחד והר״ן כתב על מה שכתב רש״י וה״ה למתנות שאין נוהגות אלא בארץ טעמי
מ׳
ג!
הואיל שהוא שוחט את כולן אבל אחד יכול לפטור מן המתכות שאי אפש ' שלא ז״ל משו ' דאמרינן בגמרא דס״ל לר אלעאי דמתנו׳וראשי׳הגז אין נוהגותאליי
כי
יהא הבכור אחד מהם ומן הבכור אין כיתכיץ מתנות שאין קדושה חלה על בארץ ויליף תמייהו בנתינה נתינה מתרומה דמה תרומה כארץ אין כח״ללא
לו!
קדושה ובגמרא ואמאי יבוא עליו כהן משכי צדדין ולימא ליה אי בכור הוא אף הכי כמי בארץ אין בח״ל לא וכיון מסוג פלמא כרבי אלעאי כראשיתהגז
מ
בוליה דידי הוא ואי לאו בכור הוא הב לי מתנתאי ופיס״י אמאי פוטרין את
אלמאסביראלהו דילפען נתינה מנתינה ומעתה ה"ה למתנות אבל הדני
ס!
כולן הא יכול כהן לבא עליו משני צדדין כלו׳בשני כחו' אמר רב אושעיא כבא קשה דהא כוליה פירקין דהזח־ע רהיט דמתכות נוהגות כח״ל דהא ומן
0
בתראי דכבבל קנסי בהו וכס הבא על יבמתו כמי אמרי׳גבי חברי דאתולכנל
ליד כהן ומכרו ליסר׳במומו כלו׳הא דקתכי מתני׳דפוטרין את כולן בבא אותו
בכור לידי כהן ונפל בו מוס קבו׳וחזר ימכרו לישראל דאי איססר לומ׳אי בכור גזרו על ג׳בשכי׳ג׳על בשר מפני המתכות אלמא מתכות ראוי לנהוגכהיז
ו5
וג
הוא כוליה דידי הוא • כתב הר״ן ומדברי
הרמ״בסבפ״טמהלכו׳בכורי׳נר' בכל מקום לפיכך י״ל מהי דמאן  .דאית ליה הלכתא כר אלפאי כראשיתהגז
ו5
שהוא מפיס דכיון דבכור זה נתער׳בבהמות סל ישראל ולקח הכהן האחד מן
פסק כמי כוותיה במתנות מטעמ דכתי׳כתיכה אפ״ה ר״כ לא פסק הלכתא כי
ן
קאמרוכלהיכא דאמרי ' כהגואי אתו לאורויילא
הספק הרי הוא כמי שזכה בו הכהן ונתנו במומו לבעליו עכ״ל נראה שכ״כ הר״ן 'אלעאי אלא נהוג פלמא
מ
לפי שמצא להרמ״בס סכת' ת״ל ספק ככור חיי ' במתכות מכל צד אס בכור
מורינן כדאיתא בפ׳כתר ' דתעניות הילכך אע״ג דמתכו׳כי הדדי כעסו כהד
ש
הוא כולו לכהן ואס אינו בכור מתנותיו לכהן ואס נסתפק בשנים ולקח הכהן
ראשית הגז אפ״ה אי כהיג נהוג ואי לא נהוג לא מקילין כסו וי״א עודדאפילי
נהוג כוותיה במתנו׳לאו מכסגא הוא דאע״גדטעמא דר אלפאי כראשיתהגי
האחד הרי השני פטור מן המתכות עשאוהו כמי שזכה בו הכהן ונתנו במומו
ובמתנופ
לבעליו ע"כ ועלה בדעתו ז״ל_סכ״כ המנ״בס מהא דאמרינן אמתניתין ואמאי
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 ^ ,משוס דיליף נתינה נתעה סוא׳ולדכריוא״א לחלקכיניס׳אפ״ה נהוג ס־וחטין ומחלקין ביניהם ניטור מן המהנות אפי׳חלקו סל ישראלומיהויצריך( ,נ ) .ועיי׳ סי"■
' ? ^ סומוה כראשית הגז ולצו מטעמיה סללו משוס דאנ/רי בגמגבי פלוגת .פירשום ויעשה ול סי׳כמו שהיו רגילים לרשום בסו־ שפטור מן .המתטכןכדי •6ט״ו ץ'5׳ •:
■ ז ״ל כתב 7סותנתלראו \*
שיבינו הרוצים שאין כולה של ישרצל ולא יחשדוהו ברשע והרמ״בס
"* ^ י ורבנן בבהמת הסותפין צי מיתייב׳ ברצשית הגז צו לצ דטעמדר'
!ג& ידפשר משוס דכתי' צסכך ולא של שותפות ואמרינן דלדידיהלא מצריף המשתתף עם הבהךצריך שירשום חלקו כדי שיניח המתנות בחלק הכהן שצם דהק״הולזייסמן
לצ עיין חלקו חייב במתנר מפני שאין .המי והראש שצ
סומסו׳גוי דנפקא ליה מריש יה
ישראל• א<׳הזרוע.
יכל יודעים שהכהן,שותף .לוי ואיכ 5ן
ן?ו ׳דנמי׳ראסי׳דגנך ולא של שותפו שני ישראלי' שהם שותפץ בבהמה א׳חייבים אבל המשתתףםע
מתממ׳לענין הגוי ועם הנהן פטור וצריך לרשום פירו׳לעשות סי׳שהן שותפי? למידק וסלקו סל י 0י 6ל)5ם 6י פ ״ י ־ * ^ * 1
סלכךגמר צאן דראסי׳הח
דהצ צמרי בגמ דכויסבא מצבי סגאהריע׳ שמניחזלמי
למעוטי עמו כרי שלא יחשרוהו שאינו נותן המתנות כתב הו־מ״בם אם
סותפות גוי ומייתר ליס צאנך
משעת!
על סתיישדלרבכן חייב בחצי מתנותאימת מחייג
הכה? יושב עמו במטבחיים ונושא ונותן עמו אין צריך לו שום
סומפי'יסר|5ל ומ ה נ "? ־עצמ  1י 06י
זניח׳ונההיאשעת,
משוס דשה אפי׳מקצת שה משמ והכצ
מכירה
'
עמגבשע
אסי׳אעו
יירשום
צריך
אין
עםהגוי
והמשתתף
ברירה
כמי נהי דחלקו שלכהןפטור חלקרסל :לי ■*,ציה
ליחייציכצלמימרדלצ
ישרצלמיהצ
דסתם גוי מרבך דברים ומודיע לכל שהוא שותף ואינו נרא' ק
י ^' ל ל מת״ ל"
ונת ,״ נת ; ־ מתוך הגמר אלא כשותף עם הכהן ככל ענין צריךלרשום ובגוי דמי דנהי דאמרי' דשה צפי מקצת שהק׳ל כשמואללאמר
ה״מ דכל שיות שבו חייב דבכה״ג כוליה״ח דאזלינן נתר
^לן^.י! והממלי  "" ■,׳מומז ולא םא יושב עמו במטבחיים אז אין צריך לרשום בר״א ששותפות
והנוי פוט' בשותף בכולה אפילו בכל שדוא אבל אם אץ׳ שה מקרי צבל הכא דמיזצת שיותסנ 1ו׳ רונאנאיס1ראאנ3
$היקישא היא צדי שנלמד ראשיתהכהן
לאלעטין* — .
י ^..ייי.
>■• ״ . ,״ " .
״ ן..
חמונא
כה גמל חייב רחמנא עב ל הר ן;ז יל
בפסוק הכהן והגוי שותף עמו אלא בראשהנ אינו פוט׳אלא מן הלחיים
?ג! מחממה למה שלא הוזכר
והאי לאי איסור
,
״
.. ..
הלא "ג'1
כתבהרת בס צס הכהן יושב עמיטגליס
!ה-דס 6אמרי׳ התם ואב״א שותפו׳דגוי ואם הוא שותף עמו ביד אינו פוטיאלא ןמ הזרוע ואם הוא שותף־
עמו בבני מעיים אינו פוטר אלא מן רקבה :ואם יש בהמה לכהן במטבחים וכו׳והמשתתף עס הגוי צין ד״ריפת הריאה
כמח־מה דרבנן חיובי מחייבי• ואס
ושייר כל הגוף לעצמו חייב בלחיים אך צריך לרשום וכו'׳ וצ״נ כן מתוך הגמר 3ןשכיח זכו׳ ע*מ
ומוכר ראשה לישראל
5יפ 6יהי? 150גמורה '7,15'1י 0לסי
שהאריןנזיני׳א׳יון:
שהצריונדיני׳&
וכר' פשט השמועה כדברי׳ר3י נ ןך הכ וי
למיפטר שותפות דגוי בתרומ מסי?ש ^ ע" פ שכל הבהמה היא לכהן כיו | שמקום החיוב הוא לישראל :
ציתא' התם ( דף קלב ) על מתניתין:
השוחט בהמת ישראל הכירנחוכה לע השוחס^ליתן מתנותיה
דהמשתתףעמהס ציריך לרשו׳וצפי׳עס.
כהן ואם שוחט בהמ כהן או גוי פטור.כהן שמכ פרה לישראל הגוי ורמינהי המשתתף עס כהן צריך
^ ^ דקף ׳ןהכי מסמע ןהיינן
ואומר לו אני מוכר לך פרה זו חוץ ממתנותיה הוי תנאי וצריך לרשום והמשתתף עם הגוי צין צריך
דאמרי' נפקא ליה מראשיתד קר5ן
ליתגם למוכר אבל אם אומר על מנת שהמתנות שלי אינו תנאי ׳ לרשו' הכא במאי עסקינן דיתיב גוי
דאפילו לא כת׳רחמנאצ5ן נךכי רן דכת׳
שותפות והמקח קיים ויכול ליתנם לכל כהן שירצה • ישראל שמכר פרה צמסחתא דכוותה גבי כהן דיתיב
מישא דמך דמסמע ולא סל
אפילו לא כת' אלא וראשית גז בלחוד לחבירו ושייר המתנו' לעצמו חייב הלוקח ליתנם אע ' פ שנשארו צמסחתא צמאי צריך לרשום דצמרי
שאומר בישרא קא זבין צי הכי גוי נמי צמדי
מיני׳דהיינו למוכר מכל מקום החובה לע הטבח שהו' הלוקה :ישראל
ומשמ דקאי אמאיןלעיל
שלן ולא של שותפו' ומעתה צייו ליתן לחכירו מכור לי בני מעיה של פרה זו והיה בהן מתנות כהונה בישרא קא זבין אלא הב״ע דיתיב גוי
אכספתא דכוותס גבי כהן דיתיב
בראסי׳הק צריך הלוקח ליתגם לכהן ואינו מנכה לו מהרמים שלא מכר לו
ס&ס למה נהגוכי' אלעאי
צכספת אמאיצרי׳לרשוס צמרי המוני

הלוקח לעצמו

הלקוישל כהן מ־רהילו במשקל אם שקל
ילל
דלא נהוג עלס' במידי דאכיל׳כר אלעאי
סימניה גוי כמי צמרי המוני הימני אין
צריך.
וצב״א סיתס גוי'
אמונה בגוי
מאיל ונפק מפומי' דר יוחנן כל האוכל
פמפם שלא הורמו מתנותיה כאלו אוכל טבלים ותרומה טבלא כחוצה לארן י מיפע סעי ופרש״י דיתי׳גוייאמסחתא כשהטבח מוכר הבשר דסוכהמלת דגוי
מדרבנן ובהא אפי׳ר אלעאי מודה • וגס זה אינו מחוור ואפשר לי לומ' שראו ש 1תף הוא דיתי׳גוי צכססתא על הארגז שנותן בה הטבק המעות כשמקבלים
דבריושל ר אלטאי בראשית הגז ולא ראו אותם במתנות משוס^ דראסית הגז
תמיד מן הלוקחי׳דהא ודאימוכחמילתא נזפיר דגוי שותף בה -דאמריהרוצים
מעור' פס חלקו של ישראל דומה לתרומה וראוי ללמוד הימינו בנתינה נתינה המוני סימניה לשמרם לו שלא יגנכוס הימינו־אין אמונ בגויס עע״ז אין ישראל
מסא״כ כמתנות שהן מובדלות ועומדות דמ״&׳גמי סרכיקעליה דר׳ אלעאי רגילין להאמין בכס אי כעית אימא לעולם .כדאוקימנא מעיקרא דיתיב גוי
בנמ׳אי מס תממ׳טובלת אף ראשי׳הגז טובל ומפרקינן עליך אמ קרא וראשית אמסחתא וכהן נמי דיתי׳אמסחתא ולא דמו דהתס גוי מיפעא ספי תדיר הוא
גז צאכךתתן לו אין לך בו אלא מראשי׳ואילך ולא פרכינן הכי כמתכו׳דפשיטא צועק אל תתנם בכך אלא בכך והכל יודפין סיס לו חלק בה אבל כהן צנוע הוא
לן מותנות לא דמו לתרומה אע״ג דר אלעאי מתנות נמי יליף מתיומ׳בנתינ' וסומך על הטבח ואין הכל יודעי׳שהוא שותף וזה מבוא כדברי רבי׳וליפב דברי
לתרומה טפי ממתנות מסתבר לן הרמ״בס צ״ל שהוא ז״ל היה מפר דכי אמרי׳ואבע״א גוי מיפע פעי לא בזיתיב
נפינה-ומ״ה אנן נמי ביון דראשית הגז דמי
אמסחתא היא אלא אע״ג דלא יתי׳אמסחס גוי מיפעא פעי אפי׳סוץ למטבחיי'
מעמיה דר אלעאי בראשית הגז דונתן אמר רחמ׳ בתממ לאגמורי בראסי׳הגז
דדמיליהנתביה ולא מסתברא לן במתנו' דלא דמו לתרומוכן דעת הרמ״בס ומודיע לכל סהו׳סותף ומשום הכי תניא דהמשתתף עס הנוי אינו צריך לרשו'
ומתני דקתני המשתתף עמהס צריך לרשום אכהן קאי דוקא ולא אגר ומאי
ז״ל שהמתמ נוהגו׳ככ״מ אע״פ שראשי׳הגז אינו נוהג אלא בארץעכ״ל -וכן כר
עמהס מס כהניס דעלמא וה״מ בדלא יתיב אמסחת או אכספתא אכל אי יתי3
שהוא דעת הרי״ף שלא כת הא דא״ר אלעאי אין מתנות נוהגות אלא בארץ •
וראיתי מי סכת דע״כ לא אמר הרמ״בס דמתנות נוהגות בח 'ל אלא במצרים אמסחתא או אכספתא אין צריך לרשום דמוכחא מלת' שהוא שותף וז״ס ונושא
ובכל וכיוצא בהם שהם סמוכות לא״י ותרומה וממסר נוהגים בהם אבל בשאר
ונותן עמו דיתיב אכספת׳נמי בכלל נושא ונותן שהרי הוא מקבל ממנו המעו'
שקיבל מהלוקחיס דאל״כ איכא למיתמ על הרמ״בס מהי דססק כלישנא דאי
ח״ל אין מתנות נוהגות בהם :ואיןנוהגין אלא בישראל אבל כהני׳ולוי׳סטורי׳
וט׳אבל אס נטלן כהן מידווכו׳בפ׳הזוץ דרש רבא מאת העס ולא מאת הנהני' בעית אימא משוס דכתרא הוא צמאי פסק לענין משתתף פס כהןכלישנא
דמסחתא דקמא הוא ושבק ליסנא דכספת׳לכך אני אומר שפסק כדברי שניה:
ואיתא תו המס ההוא ליואה דהוה חטיף מתנת' אתו אמרו ליה לרב אמר לא
משתייה דלאשקלי' מיניה אלא מחטף נמי חטיף ורב אי איקרו עס מסקל נמי והר״יף והר״אש השמיטו כל זה ולא כתבו אלא משנה כצורת ולא ידעתי למס: :
בד״א ששותפות הכהן והגוי פוטר בשותף בכולה ומשם א״ר הוצא שותף
לישקול מינייסו אי לא איקרו עס רחמנ׳פטריה מספקא ליה אי איקרו עס אי
בראש סטור מן הלחי שותף ביד פטור מן הזרוע שותף בבני מעיים פטור מן
לא איקרועס וכיון דספק הס אין נוטלין מהן ואס נטל כהן לא יחזור וכ״כ
צימ״בסז״ל :וסר״ן כת׳ומסמע לי דכיון דספיקא הוא אפי׳נשל הכהן יחזו׳ללוי הקיבה וחייאבר רב אמר אפילו שותף באחד מהם פטור מכולם ואיתותב
יהאמסקיקבפ״קדבבא מציעא גבי ספק בכורות רתק בהו המוציא מסבירו חייא בר רב מהא דתניא הראש סלי וכולה שלך אפילו אחד ממאה בראש פטור
מליו הראיה דאפי תקפו כהן מוציאין אותו מידו שכך הדין בתופס ממוןשהוא מן סלחי וחייב ככולן וסלק בתיובתא • ומ״ש בשותף בכולה אפילו בכל שהוא
מסוע מצד הדין דמוציאין מידו כמו שכתבתי סס בחידושי והכא נמי דכוותה הוא נלמד מדין שותף בראם דאסי באחד ממאה פטור :ואם יש בהמה לכהן
ילפיכך לא כתחוו׳לי מ״ס הרמ״כס ז״ל בפ״ט מה בכורים שאס כעל הכהן מתנו' ומוכר ראשה לישראל וכו׳סס כעיא דאיפשיטא ודבר פשוט הוא דבמוכר ראשם
מ לי לא יחזיר ואמאי מאי שנא מספק בכורות ועוד רבמפכות נתינה כתיבא לישראל קודס סחיטה מיירי דאי לאחר סחיטה כיון דבסעת שחיטה סל כהן
השוחט בהמת ישראל הכירו סוכם על השוחם
נהו ויש כהס טובת הנאה לבעלים ומשמע דכל שיש טובת הנאה לבעלים בא היתה אין בה דין מתנות :
כהן ונטל מוצואין אותו מידו עכ״לב  :בד־׳אשכהן פטור כשכהן שוחט לעצמו ליתן מתנותיה לכהן ואס שוחט בהמת כהן או גוי סטור פס במשלה׳השוקט
לכהן ולנכרי סטור מן המתכות ובגמרא וליתני כהן ונכרי פטורים מן המתנות
חנלאסהואטבח מוחט למכור אס הוא קובע למכור בבית המטבחייס חייב
מייונו ,עד ומנדיןאותואסלאיפן הכל שם גבי עוכדא דאושפיזככיה דר' אמר רכא זאת אומרת הדין עם הטבח ופיר רס״י דינו של כהן לתבוע מתנותיו
וכתב הר״ן ואף על גב דחיובא אטבח רמיא הצי מיליבבהמס
■ ופירש הר״ן שפיס ושלש שכפות פטור מן המפנות דכל שלש שבתות מן הטבח :
נשוטט לעצמו דמי דמימר אמר אי ובני מינאי מוטב ואי לא תהוי דירי מכאן
דבתחיובא היא בהמת כהן ונכרי לאו בת חיובא היא וכתב עוד מסתבר' דאף
יחילו כיון שהוחזק בטבחות חיי׳כשוחט בהמות לישראל אי נמי דיותר משתים טל גב דסדין עס הטבח טובת הכאה לבעלים דהיאך הלה עושה סחורה בפרתו
וג סקתות מפני מראית העין הוא חיי' אבל מן התורה לעולם הוא פטור הואיל סל זה  :וכתב הרש״בא זאת אומרת הדין עם הטבח נראה פי׳־ושה שאף על פי
ישלוהוא מוכר  ^ :ני ישראלים סהס שותפים בבהמה א׳סייכיס בפ׳ראשית .שהטבח שוחט לישראל יאיצו יכול לדחות הכהן ולומרילאו בעל דברים דידך אנא
?גז ( ד ףקלו )  :אבל המשתתף עס הגוי ועם הכהן סטור וצריך לרשום *יל אצל בעלים אלא הדיןעמוונותן לוולאו למימר ^שאםכתן לבעלים או
משנה■ נלהזרועידף קלב )ופרש 'י צריך שירשום שיעשה בו סי׳פיבינו הרואים מכרן לאחר שיהא הטבח חייב לו דהא• יך״ל דמזיקמתמת כסוכה פטור והאי
^איניכולו שלישראל  :וז״ל הר״ן והמשתתף עמהם ישראל המשתתף עעהס טבח געי לא עשתישי1
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אס חומר על מכת שסמתנותישלי אינו תנאי וכוכי שס כמשנה פס חמר לו תו]
מן כמתנות פעו ' מן המתנות ופי' ריש״י -אס אמך כהן לישראל אני מוכר ל
פרה זו חץ מן המתנות שבה פטו׳ישראל מן המתנות בגמר ורמינהי על מכת
שהמתנות שלי מתנן
לנלנק שיינה
ע' מ אחון קא רמית חוץשיורפמלאו צריך ליתנם לכהן ומנכה לו מהדמים
סיור -ופרש״יורמיכהי כהן שמכר 3המ מהמוכר שקלם המוכר

עצס כץ שפתך כולו כין שחתך מקצתו הרי זה אסור מסוס אבי־ מןהחיוהלו3ו
שיישבו עצכו לזינו חיי ' עליו מסוס אבר מן החי עד שיפרוש ככי־ייפו ^ף
וגידים ומכמות אבל אס פירש מן החי הכשר כלכד חיי ' מליו משוס 0ריפהכ"
סכיארנו לא משוס אכר מן כחי וכת ה המגיד המקום שממנו למי לומר

צר״ לישראל ואמר ליה ע״מ שהמתכות שלי

י^ ילאגיאה נותנן ישראל לכל כהן שירצה דכיון
הןאל
דכול בהמה זכין ליה לא מצי לאתכרי
לאינאלח< ז לעניין ליה האי אמתכות שאינן סלו אלא של
היער הבז*׳ כמ״׳ז כהניס

ואין הכהן יכולילתובעם
רצה הכהן תובע אותם מן המוכר או מן
הלוקח נר שנתגייר והיה לו פרה ושחטה קודם שנתגייר פטור'
אחר שנתגייר חייב ספק אם קודם אם אחר כך פטור :

כינהו ואין לו כהן אלא טובת

"ט יןל י' לס'י כ' ה הנאה מכל מקום ס" מ דתייב במתכות •
^ חוןשיורלו לשון שיור משמע שפייר
?אזדיי־לכ״תשא " המתנות ולא מכרן• לפיכך פטר הלוקח
־סימריןעלוי ליגניןשהרי של כהן הן ודכוותה בישראל הוה
איס!ר אגר מד(ל7ל מחייב הלוקח דכיון שהוא סחט ' עליה
מ׳* * " ^ ימיא למיתביכהו• ע״מלאושיוראהוא
אם ' היא במקס אלא תנאה הכל
מכרלוע״מסיתכסלו
שאיניאש! ,הנהיי׳ והוא איןבו כח להתנו׳וכתב הרא״ס טל

בס

הלכות אבר מן החי
אל
תאבי! הנפש עם הכביר אזהרה לאוכי^ אבר מן
החי ונוהג בבהמה וחיה ועוף ואינו נוהג אלא

ושיש חולקי' עליו בזה ומדבריהרס/ן!
נראה שהוא סובר כהימ״כס יר3יט
לא חשש לכתו ' זה משוס דלפידרכול^
נפקא ליה מינה מידי דסאכיןכן־ומן
כך אסור  :בין אס יש בו כז ית ביןאס
אין בו כזית אע״ג דבס״פ גיד הנפה
(דף לב ) אמר רב אבר מן
החי׳צויו׳
כזיתמ״ט אכילה כתיכא כיה
ומשמע
דאפילואכלאבר כולם 6ם איןכוכזית
פטור וכן פשק י הרמ״כס כפ״היון5׳

מאכלות אסורות הייני לומר
דבסלוין
בטהורים לפיכך אבר הפורש מן החי בין שיש בו בשר וגירין בו כזית פעו' ממלקות אכל מ״מ איסור׳
ועצמו׳בין שאין בו אלא בשר לבד כגון הלשון והטחול והכליות מיהא איכא דהא קי״ל דחצי
•שיעו׳אסור
והביצים אסור לאוכלו בין אם יש בו כזית בין אם אין בו כזית מן כתורה ורבינו לענין שאסורלצנלו
וכן בשר הפורש מן החי אסור אע״פ שאין בו משום אבר מן החי מיירי לא לחייבו מלקות • ומ״מציני
אסור משום ובשר בשדה טרפ׳לא תאכלו ואפי׳ הפורש מחבהמ' יודע מי הכניסו לרבינו לכתו׳כןדהוז
זאזא ה ^יאמ ״י זה הוא אין בו כח להתנות שהתורה .ועדיין הוא בתוב׳ כגון שנחתך מהטחולאו מהכליו׳ ונשארה סגי למיכת׳ אסו׳ לאוכלו סתס וצא
ידענא דאפילו חצי סיעו' אסו'דמהי
 7כניטלדמ ,עכ״ל אמרשיתנם לכל כהןסירצ /ול 6י)מרי׳ החתיכה כתוב׳ אסורה אבל אם נחתך מהעובר שבמעיה ונשאר
ינמשונזת
היתי לן למישרי כיון דאיהולןן■
ה יש׳ נא שהמככעל מ5ןחש3זי זהתכ י1י מתי 1ייס בתוכה מותר אבר המדולדל בבהמה וכן בשר המדולדל כה אם
3
אסמועי הכא שיעו' דאברמןהחיושו!
י׳ פ ׳טי ד״קא מםום
והתנאידהתנ
>ה ע^ מה סכתו בתייה אינו יכול לחזור ולחיו׳אפי׳אט לא פירש ממנו עד לאחר שחיטה
גשי
:
ר
אנל
בטל
נשתע
ומעשה קייס וכן כתב
סכרי כת' בה׳י״ה דחצי
סיעו׳אסו׳ומהת'
נמ־־!(' שאינהיגזשה
אסור אבל אם יכול לחזור ולחיו׳ אם נשחטה הבהמ׳ מותר ועצם
הי־ן והן נשבו התוספות נפייונא
הוהילפי ' לכולכו איסורי ואפי'את״ל
גי "־" ,רחופין * ,בתרא ישראל .שמכר פרה לחכירו הנשבר אם עור
ובשר חופין את רובו מותר ואם אין עור ובשר דאיכא למידחי דלאנילף מהתסה״ל
רע! להעיר האני ושייר המתכות חייב הלוקח ליתנס וכו' חופין את רובו
האב׳אסו׳
ובהמ׳מותר׳אם
הוא
במקו׳שאינ׳נטרפ' לכתבו באחד משא ' איסוריןולאכאנר
סן
החי
דאיכא
א*< ם בא״יהאייו נתבאר בסמוך כדברי רש״יוקכתב בו כדפריש'
למיטמי
לעיל
בלישריהלמימי
בהלכות טריפהא  :ביצי זכר שנתלשו ועדיין
^ 3׳5״•'7
אזיך ,סר״אש• .
ישראלשאומר לחבירו הן מעורקככיסן מותרקאלא שנהגו בהן מצת איסו׳ואין לשנת דאתי דלא כרב דאמ ' דאב ' החיצריך
נהגו צחלזמיר :
י
הוציא
מכור
לי
העובר
בני
את
מעיה
ירו
של
פרה
כתבתי
זו
והיו
למעלה
בהן
בהלכות
טריפות
:
כזית
:
וכץ
כסר הפורש מן החיאסור
מתנות כהונה וכו ' מסכה סס אמר לו
אע״פ שאין בו משום אבר מן החיונולי
מכור לי כני מעיה של פרה זו והיו בהן
בס״פגיד הנסה א׳ר יוחנן לאתאכל
מתכות נותכן לכהן ואינו מנכה לו מן
הנפש טס הבסו* זה אברק החיוכשר
הדרדס לקחן ממנו במשקל כותנן
לכהן
בשדה טריפה לא תסכלוזה בסרק
ומנכה לו מן הדמיס ופר״סי
נותכן
לוקח
זה
לכהן
ואין
המוב
'
מנכה
ללוקח
מן
אחי
ופרש״י
לא
תאכל
הכפש עס הבשר זה אבר מן החי דאבר מן החיאיקרי
הדמים שהרי היה יודט הלוקח שהמתנו' שם וזה נא מכר לו הקיבה -לקח ממסר נפש שאס יסתכנו אינו עושה חליפין שלא ישוב עוד בנפש הככזולהסאינא
חוזרת והכי משמע לא תאכל הנפש בעודו עם הבשר בעוד החיות פס הכסו•
במשקל הליטר כך וכך ושקל לו הקיבה כותנה לוקח לכהן שהרי הגזילה אצלו
וצריך להשיב והטבח ינכה לו מן הדמים ע״כשמכ ' דבר שאינו שלו ובגמ׳אמר ובשר בשדה משמע שפי ' ממקומו זהו בסר מן החי וטריפה כמשמעו ונפנו
התוססות ובשר כשדה טריפה
והבורק לחי מדלתי '־ בשדה דרישמשמעי
רב ל״ש אלא ששקל לעצמו אבל סקל לו טבח הדקעס הטבח ורב אשי אמ׳ אפי'
סקל לו טבח הדקעמו לי מ בדר חסד׳קא מיפלגי דאמ רב חסד׳גזל ולא נתיאסו
©פי׳ממקומו
והרמ״כס
כת
בס״ד
מה׳מאכלות אסורות החותך כסר מן החימן
הכעלי׳ויא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה לא דכ״ע אית להו דרכי לטהורים הרי אותו כבשר טריפה והאוכל ממנו כזית לוקה מסוס אוכלטיימר
חסד׳והכ כמתנו׳כהונה כגזלו׳קא מיסלגי דמרסבר כגזלו׳ומר סבר אין נגזלו' שהרי כשר זה מבהמה שלא נשחטה ולא מתה מהלי טרפה אותה חיה מהלי
ופרש״י ל״ש היל דלקח ממנו במשקל דקתכי מתנן 'לכהן והוא חוז׳ותובע דמי׳ חתכה בסכין מה לי ככולה מה לי במקצתה הרי הוא אומר ובשר בשדהטריפה
מן הטבח אלא בששקלן לוקח לעצמו דכיון דטבח לא נגע בהן אינו כעל דין סל לא תאכלו כיון שכעשי׳הבהמ׳כשר בשדה הרי היא טרפה עכ״ל ואפי׳הפורש קי
כהן לפי זה לוקח כותבן והוא שואל לו הדמים שעל הטבח היה ,מוטל לימן אכל
הבהמה ומדיין הוא כתוכ׳כגוןשכחתך מהמחול או מהכליותוכו׳אבל אסנחתך'
פקלןלוטבח הדין סל כהן ומחלקתו ותביעתו אףעס הטבח־והטבס חוז׳עליהס
מהעוב׳שבמפיה ונשא׳בתוכה־מות׳משכה בך־ס בהמה המקשה ( דף פג )וכל!'
לרמ״בס כפ״ה מה׳מ״א דהא דאסרי׳בנחתך מהטחו ^ או מהכליות היינומשוס
אס יש במין נותנן לכהן והכי מסר לה כריש הנוזל לאף עס הטכח קאמ • וכ״כ
לר״אש דאף עס הטבח קאמ רז״ל הר״ןאכל סקל לו .טבח דינו סל בהן ספ הטבח
אבר מן החי  :אבר המדולדל בבהמה וכן בסר המדולדל בה אס אינו יכוללחזוי'
מסוס דמשתישי ליה זוזי לכהן וחיי ' לשלם שאסו׳לו למכו׳חלק כהניס ולעשות
ולחיות וכו בס ' בהמה המקשה ( דף עג ) תניא יבשר בשדה טרפה לאתאכלו
עליה גזלן ולפי׳חיי׳להחזירן לכהן מדין הפרש׳וילא בדיינים משוס דה״ל ממץ להביא האבוהבש ' למדוילדלץ בבהמה ובחיה וכעוף שהן אסורין ואמ׳רכה ני
ס' אין לו תוכעי׳ופסקו הר״אש והר״ן כרב־והרמ״בס כת׳כפ״ט מה ככוריהמתכו' בר חנה א״ר יוחנן אין בהן אלא מצות פריסה כלבד ופרש״י אין בהםרזיסו׳לאו
עצמן אסור לישראל לאכלן אלא כרשות כהן הן עבר ואכלן או הזיקן או מכרן של אבר מן החי אלא מצו׳פחש בפלסמדרבנן וקרא אסמכת׳בפלמומ״שאכל
אינו חיי׳לשלס מפני שהוא ממון שאין לו תובע ידוע והקוכ׳אותס אע״ס שאינו אס יכול לחזו׳ולסיו' אס נשחטה הבהמ' מות׳כ״כ הרמ״בם בפ״ה מה״מאונלמד
רשאי ה״ז מות׳לאוכלץ מפני שמתל׳כהוכה כגזלת אמ לטבח מכור לי בני מעיה הוא מדין ביצי זכר סיכא בסמוך • ועצס הנסב אס מור וכשר תופץ את מני
סל פיה זו כותנס לכהן ואינו מנכה לו מן הדמי׳לקחן ממנו במשקל כותנ׳לכהן
מות וכולי מסכה בפ׳בהמ ' המקס׳נסבהמצ׳אס רוב הכש׳קיי׳שחיטתומטהרמי
ומנכ׳לומן הדמי׳וכת הר״ן שנר מדבריו דה״ק ל״ס דחיי הלוקח ליתן לכהן אלא ואס לאו אין שסיטתדמטהרתוופרס״י אס רוב הבס׳קייס מערש בגמ׳רוב עלו'
הוי
ססקל לעצמו אבל לא שקל לעצמו רשאי הלוקח לאכלן  ,שהראשון הוא שגזלן ורוב הקיפו ואס לאו אין סחיטתו מטהרתו ואפי ' במקום שהבהמה מותר
והלוק ' מות׳לאכלן מסכי שמתכו׳כהונ׳כגזלו׳זגר סנתגיי׳והיה לו פרה וכו׳מסכס אבר אסו׳משוס ובשר בש 1ה טרפה כדאמרי ' להבי ' האב׳והבס׳המדולדלץ וכני
סס :
כתב רבי׳ירוח׳אסו׳לישראל ליקח פשוט מישראל כדי פיתן זרוע ולחיי'
נתבארו פרטי דין זה בשי׳כ״ה  :בי צי זכר שנתלשו ומדין הס מעורקבכיס!
וקיבק לבן כתו כהן וכ״ס מהכהן עצמו זה פשוט בבכורו׳פ׳עד כמה :
מותרי׳אלא שנהגו בהן מנהגאיסו' וכולי בפ גיד הכשה ( דף עג ) ביעיחשילח
סב לא
תאכל הנפש פס ככשר אזהרה לאוכל אבר מן החי פשוט בס״פ רב אמי ורב אסי חד אסר וחד שרי מאן דאס מדלא קא בריין הני אבר מן הל
כינהו ומאן דסרי מדלא קא מסיחן הני חיותא אית בהו וכתבו התוספו׳מדליי
גיד הנסה •  ( .דף לא ) י ונוהג כבהמה בחיה ובעוף ואינו נוהג
אלא בטהורים סלונתא דתנאי שס ופוסק רכיגו כחכמים וכן פסק הרמ״כס
בריין היו אכר מן החי נינהי מן התורה לא היו אבר מן החי כיוןסמחוברי׳היז
גפ״ה מה׳מאכלות אסורות • ובאמת שלפי דרכו סל רכי׳שאינו מכניס עצמו
מעט הס ניתרים בשחיטה כאברים המידולדלין ' ואין כהס אלא מצותי פרוח
לבתו׳אלא האסו׳והמות׳בלבד לא החיי ' והפטו' לא ה״ל לכתו ' דאינו נוהג אלא כלבד כדאמרי׳כע בהמה המקשה ובתי הכי אמרי׳בגע׳א״ל ר יורזכן לרב סמ!י
בראבאהכיביעיססילתא סרייא ואת לא תיכול מסוס אל תטוש תורת אמן'
בטהוריס דמאי כפקא מיכה הא טמאים כלאו הכי אסירי אלא נמסך אחר דברי
?רמ״כס לפיכך אבר הפורש מן החי כין שיש בו כשר וגידים ועצמות בין שאין
וכת׳הרש״בא דהכי קי״ל וכן פסקוהר״יףוהר״אש והרמ״בן ופרש״י ביעי חסילמ
גו אלא בסר לבד ומ׳אס לאכלו כ״כ הרמ״כס כפ הכזכ׳וכת' המגיד שכן' מתבא' ביצי זכר מעורין בגופו  :אל תטוס תורת אמך מנהג מקומ ' שאתה מבבל וחני
נוהגים בו איסור וכ״כ סרש״בא ואת לא תיכול משוס אל תטוס תורת אמו
בסוגיא דס״פ גיד הכסו .ומוסכם מן המפרשים  :ותיבת לפיכך שכת רבי׳איכה
מדוקדקת ואיפש׳דה״ה כיקדאיסו׳אבר מן החי אפקי׳קרא בלשון בסר סמעינ'
כלו׳מותריס הס במקו' שלא נהנו בו .איסור אכל אתה שאתה ממקום שהנהיל
סאאבר שאץ בו אלאק בשר ג׳מי מתיי ' וסיים הרמב״ס בדין זה שהאב ' שאין בו כו איסור לא תיכול מינייהו אלא צהוג כאנשי מקומך לחומראכדשוס סנאמי
ואל תטיס
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הלך אחר הרוב דבילדפריס ממכא פייס אס היו רוב המוכרי׳גויס אסור
בשוק
"^ }, .תודל[ אמך ורב שמן כר אבא דעתו לחזור היה עכ״ל אבל הרמ״כס
היו מב המוכרי׳ישרא׳מות' קו כסד־הגמצ ביד גוי ולא פורע ממי לקחיאם
סאפוי לאכלן ממנהג שנהגו כל ישראל מקדס שהיי הוא ואס
"י ^ מלמא
היו רוב מוכרי הבשישראל מותר זהו דין תוי־׳וכבר אסרו חכמי׳כל הבשהנמה-
^לאכו■ מן החי ונר מדבריו דככל' דוכתא אסירי וכ״כ סר״אש והר״ן דאכן
בין ביד גוי אע״פ שכל סמוכרין וכל הסוחטים ישראל ולא עור אלא
לן *־ וכת עוד הר״ן דכני בכל מדינא אסרי להר בין בשוק
פסזולבשרפנחצא
גרירי׳ואפיה' לן
^ידילל גךירי'ו6ם '־י
הלוקה בשר והניסו כביתו ונעלם מך
 1מ3-,
שנתעלם תן העין
או
סימן
בו
מדברי
אא״כהיהילו
נראה
אסור
וכן
העץ
בלחוד
^ עפנהגא
אין
מותר
מן העין אסור אפי׳היא
"״ח ל הוציא העובר את ידו כתבתי'
שהיה לובו טביעות עין והוא מכירו להחמיר 1נןהחנהע
אלפפוכ״כ
רב
לדעת
בביתו
מונח
ואפילו
למעלה כסימן י״ד :
ודאי שהוא זה או שהיה נמר והתום כ וכן פסק ע״נ דיי
מן העין אסור הרמ״נם חכמי׳ אסרו כל בשר הנמצ׳בין בשוק כין ביר גוי אע״פ
תלה כלי מלא חתיכות בשר כסבר הכלי רכ ששת ומשתה
פג בשר
שנתעלם הנפה אמי רב שרוב הסבחי׳והמוכרים ישראל ולא עוד אלא אפי׳ המניח בשר
!הביאו נביי יליני
 3פ גיד
ונפלו החתיכו' לאין ובא ומנא התיכו' בםרהנמעאיס ביל
3פ וייוןשנתפל׳מן הפין אסו׳ואותבי' בביתו אסור אם ,נעלם מן העין אא״כ יש לו בו סי' או טכיעו׳ עין
ואין לו בהם לא סי׳ולא טכיעו׳פין הרי נוי אי הס אכל גוי
זה אשור שיש לומר אותו בסר שהיה בלא תומם יתבארו
טליה מדתכן נמצ׳כגכוליס חתיכובסר ורש״י התיר הכל ורש״בם כתב ודאי אם נטלו עוף והחזירו אסור
היה או שק חהבשראתר־ לקי׳ ן אי״ה סי׳
^!וו' ושני מידי הוא טפמא אלא לרב דחיישי׳שמא החליפו וכן אם אבדו ומצאו אסור הבל אם אין כו בכלי גררתו
קי׳ת :
 65איתמ׳עלה רב אמר מותרות משוס
מצאו במקום שהניחו מותר והרש״בא הוא עכ״ל • וכת ההמגיד זהו דין תורה
להו סי׳או טביעו׳עין אבל
אםט׳אסור רחיישי׳שמא נטלו ואילו אחרי' וכבר אסרו סכמיס וכולי סס אמר רב
נבלה בלומ דלא מטמאי ואי אכיל
כת׳דאפי׳הניח י׳ומצאם
 $לקי דספק כינהו ומיהובאכילה
והעופות יכולין בשר שנתעלם מן הפין אסור ופסקו
מותרות באכילה הם ויש מחלקים שאם הניחו במקום שהשרצים
0$ןוןמ  .ולוי אמר
הגאונים כרב וכן דעת קצת האיחמנמש
העין שהיה שעה ליטלו משם ולהביא אחר במקומו חיישי׳אבל אם תלאו במסמר
^*י שנתעלה ימן
ז״ל כדברי הרש״בס :והקשו עליו מהא דט' חכויות דקתני־
היה מונח על ומצאו םש לא חיישי׳ ומסקנת א״א הר״אש
אחת סליז ראהו ואפילו
ובנמצא הלך אחר המב ותיק בנמצא•
ביד גוי ולפי סוגיא זיו אע״ג דרבאסר■
שלחנואסו׳שמא נתחלף בנבלה ומותי׳
ממפלס דרב מדתניא ר אומ מקולין
בשר שנתעלם ממצא ביד גר כיון
כל
וטבחייסראל בשר הנמצ׳ביד גוי מותר
שהיא בחזקת משתמ ורוב המוכרין
ופניגמצא כיד גוי שאני וערש״י נמל
שבעיר מוכרין בשר כשר מותר וזה דעת -רוב המפרשים ורבי' סכתדכשנמצא׳
גוי שאני שהיה בחזקת המשתמר והוא לא ' סחטה וטרפה לא מכרו לו
ביד
גוי אסור ני' שסמך על מה שאמרו בירום דשקליס ובנמצא הלך אמד הדובי
חלפוהו • ומותי׳עליה תו מדתני׳ ביד
למוכרה כאן אבל בשר המונח שמא עורבים
יוחנן בשר הנמצא כיד גוי כנמצא בפלטיא והוא שראו אותו יוצא כמקולין
דט חנויות כנמצא הלך אחר הרו' ושני הכא נמי כנמצא ביד גוי אלא
א״ר
כבריתא
ישראל רב פחת לתמן חמיתון מקילי׳ וחמר עליהו אלמא דטסי אסור נמצא
בשפתיה דלא עלים עיני' מיניה אב 'א בצייראוחתמא ,של
רכהיני אכיל בפרא
גוי מנמצא כפלטיא ואין צ״ל מכשר שהניח בביתו ומצאו כמ ^סי שהניחו
ביד
6י נשי כסימנא כי הא דרבה בר סונא מחתך ליס אתלת קמתא ומשמ׳ כגמ
לדעת רב שהרי יש לסוס כשנמצא ביד גוי סמא תסלתו מן האסור הוא
ו
רב סכין חתניה דסיותדתלי' נמי אית כה משוס שאסור
בפוברא דיב הוה אזיל לבי
דלמיעוטא לא חייסי׳וסוגיין היא עיקר לענין דינא אבל כיון רחזינן
גשו שנתעלה ומייתי כגמ׳עוכדי דאיתביד להו ביסיא ואתו קמיה דיב הונא ואע״ג דרב מסו׳חומר אמדה ודאי ככל גוונא היא ונמצא כיד גוי נמי אסו;
טביעות עינא כגוהא״ל בירושלמי
* 31הונאא״לאיתלךסימנאבגוהא״ל לאאיתלך
זהו דעת רבי׳ואינו מתחוור לפי גסרתנו וכבר כתבתי שדע הרב מן המפרשים
איןא״כ זילשקול• וכת' הר״אלאמר רב .כסר שנתעלם מן העין אסור ואפי׳בעי'
לומר דבכמצא ביד גיי במקו׳סרוב טבחי ישראל מותר ומ״מ ראוי להחמי׳כדבר
פמנטכחי׳ישראל דסייסי׳שמא עורבי' הביאו נבלה והחליפוהו ואפי׳בבהמה
דמכחיאיאיכאבההוא
עכ׳ליומ״כ דהא דאמרי' נמצא בידגוי שאני באפר
שלימה כדמוכח בשמעתין וחומרא יתירא היא וכ"כ התום • וכת׳עודהר״אש
טרפה בבית המטבחייס דאז אס לא הכריזו באותו יוס עדיף נמצא בידי
והביא ראיה מהך עובדא דרב חנן מנהרדע׳איקלע יומא
רש״י פסק דלית הלכת כרב
' מבס׳המונס בבית ישראל שנתעלם והרמ״בס איירי בזמן הזה דלא מכחיי
גוי
לגבי ונכהנאמפו׳כהרא במעלי יומא דכיפויי היו אייתו עורבי סדוכבדי
ודאי עדיף מוכח כבית ישר' שנתעל׳מנמצא ביד גוי -ועל מ״ש הרמ״כס
שקול ואכול האידנא דהיתרא שכיח טסי ועוד דסת׳מתני׳ דבסא
וכולייתא אמר ליס
אלא הלוקח בשר והניחו בביתו וכולי כת׳הסמגיד זו היא דרב ויש מן
דסיקי כינהו וכן מוכח סוגיא דפמעתין דקאמר ולא עוד
מונחי הכי ואפ״ג דשני שינויי
שכתבו דהא דרב דוקא שהניחה במקום סעופו' אושרצי' יכוליסר
קאמר -היכיאכלי׳בישרא וקשה מפרק אלו מציאות המפרשים
ורב היכי אכיל בישיא ולא
אחר במקומה אבל תלאו במסמר וכיוצא בו סא״א לסרן ליטולולהביכו
בי ציניתא דבר מריון אתא לקמיה דאביי ואכסדי' להביא
ססואדיודשקל בישר׳ושדא
כזה מותר וזה דעת הרמ״בן והרש״בא ואיפשר שאף דעת רבינו ממ״פ
מיוצא
והייןוהל! א״ר בסר כיון שנתעלם מן העין אסור ומדפריך מינה אלמא דהכי
מלא וכו׳כסכר הכלי וכו׳נראה שאס מצאו כמו שהוא אע״פ שאין לו
ופריך מרב אדרב ויס״בס תירץ דהא תלה כלי
הלכתא ור״ת גריס אתא לקמים דרב
הי׳ולא טביעות פין מותרות ועוד כת׳ומ״ס רבי׳שבסכיעו׳עץ מותר
בחתיכות
דפסקיכן הכא דלא כיב היינו היכא סמצא׳הכש׳כמקו׳סהניסו דלאחיישי׳שמא
גוונא מפורש 3נמ סס וככר הפלס הרמ״בן סכל אדם נאמן לומרטביעורו־
באותו מקום עצמו אבל היכא שנטלו העורב והחזירו בכל
פויה החליפו והביאו
יס לי בו ואין צריך ת״ח בדוק וזהו דעת רבי׳ומ״מ צריך שידקדק יפה בדבר
והכי עובדי איכא למימר דהוי בפיר שרוב הגרים וכיון עין
וכ׳כ הגהות אסירי בפס א״ז דהא טביעות עינא שרי אפי כע״ה שמכירו
קייסינן שמא החליפו
משמע פכ״ל
מלוכד איכא למיחש טפי עכ״ל ומדהביא הר״אש דברי רש״בסכסוף
זה אסי׳בטביעות עינא נאמן כי אינו חשוד לקלקל ולהאכיל את חבירי
לבשר
לרבי׳דהכיס״ל  -וכתבו הגהו׳מימון בס״ס מסמ״א סר״ת וכל רבותינו שבצרפת
זו דהרמ״בן פכל אדם נאמן לומר טביעות עין יש לי בו כ"׳כ
איסור וסברא
דאין הלכה כרב וכת' הר״ן סהרז״ה סוב׳כדפת רס״י דפסק הלכתא כלוי
פסקו
בא בחידושיו בשמו  .וכתב עור סר״ס כתככאןוה״מ כת״ס דלא־
דע כ לא שרי לוי אלא בבשר הרש'
ובספ׳הפדימה ג״כ פסק כלוי ומיהו סוכר ז״ל לא חיישי׳וא״נ בעיר שטכחיס משקר וצ״ע דהכא לכ״ע משמע דקאמרי ואין ענין לא משקר באיסורין
הנמצא בפיר שטבחיה ישראל דלעורבים דעלמא
עוד ומיהו הבא להתיר איסורים בטביעות עינא צריך׳ לדקדק אס
וכתב
נויס כגון שהניחו בביתו ומצאה במקום שהניחה דבל כה״ג לא חיישינן לעור'
טביעות עין יפה מפני שפעמים שהעין משקרא וסבור סמכיר ואינו
במקום שלא הניחה חיישי׳דילמיאסלפו׳עורכי׳ יש לו
אכל כעי׳שטבחיה גויס ימצאה
ולפי' אס לא ראהו תחלה היטב ודקדק בראייתו םמא :סכור שזה הוא
מכיר
דמדוכתייהו שקלי והני עובד' דגכא דבסרא וכיכסא דהתה לא מצאה במקום ואינו אלא אחר והעלה דלא מהני טביעות עינא• אלא -בחתיכה ססבעתה
ובכי הא מודה לוי דבעי טביעות פינא או סימנא עכ״ל • וכת עוד
סמיחה
העין אבל לא שבעתה הפין לא ולב הר״ן בשמו־  :וכתב עוד ההמגי״ד
נסע התרומה אס הניחה בשוק כין הגויס אפי׳מצאה 3מקוס שהכישה אסורה
מן האחרונים שפסק כלוי דפליג אדרב ושדי בשר שנתעלה וכן•
דע שיש
אסאין מנירה בסי׳או בטביעו' עין וכן אס שולח ביד נכרי הדין כן וכן רכ׳כר
הרס״בא ונתב והוא שמצאה במקום שהכיתה ואס הוא בביתו אפילו
דעת
ניחנ׳מחתך לס אתל' קרנת ומשדר לה ביד גוי וכן אמי רב בש אין מעמידין
טכסיס גויס ואפילו הניסה בשוק והוא שהיו מ 3טבחי ישראל אבל
רוב
נחותס א' אסור עכ״ל וכת׳הרש״כא נראה דמ״ס שאס הניחה כשוק בין הגויס
לא מצאה במקום שהניחה כיון פא יצר מכירה בדין הוא לחוש ואפילו
גויס אכל במטבחי ישראל הא אמרי׳לעיל למאן דאית אס
אסורה היינו במ׳טבסי
עשי ומצא -ט' כיון שאין לו בהם סימן או טביעות עין עכ״ד ודברי"
דסרי וכדפרכי׳מבשר הנמצ׳ימכמצ בה בסר דס״ל הניח
ליה דבשי סניועלס מן הפין
ולפניך הלכה כיון
יבינו והגאוכיס עיקר להחמיר עד כאץ לשונו *
אן דאית ליה בפר שנתעלם דכנמצא כקרק' מיירי ואע״ג דמב אוכלי בסר
ימ
והרמכ״ם מסכימים לפסוק כרב יש לאסור א בסר-שבתעלם מן המין
שהרי״ף
נויס כינהו אם חי הוא מותר דאזלינן בתר מב טבחים ומנא ישראלים נינהו
לו וב סימן ולא טביעות עין אלא אס כן תלאו במסמר■ וכיוצא בושא״לד
ואין
יהינכך כרוב טבחי ישראל אפי' הניחה ביןהגויס ובא ומצאה במקום שהניחה
ליפול ולהניח כתב המרדכי מעשה בא לידי כתרנגולת׳ שחוטהושלחוה־
לשין
בסר
לחליל לא חייסי׳לה כלל עכ״ל • וכת׳בתשו׳על ראובן שלקח
ובעל' התרנגולת היה סגלי אותה ואומר שזאת היא•
דליכאפורב
בו טביעו' כיד גוי וכולי .
ושלחו ס״י שלוחו גוי בלא חות׳ והודיעו שהו׳מפליג ואץ לו
צמקרלין
כיון שבעל התמגולתסיה מבירה כדברי רבינותסדאמר• !
והתרתי אותה
סדיר! הדין כ״ל שהוא מותר וכל שרוב טבחים ומקולץ ישרא׳פשיטאדהיינו
עין
הלכתא כיב דאמיכסר שנתעלם מן העץ אסור עד כאן ואיני יודע למס
מותר דבנמצא הלך אחר הרוב אלא אפי׳לא היו רוב לית
׳• שי הנמצא ביד גוי שהוא
שהתייר׳ משום דלית הלכתא כרב דהא רב מד׳ מכשרבהא כיון דאית לתה
כתב
מקולין ישראל איפשר להתיר בדיעבד אס א״א לו להחליף אא״כ הולך
טביעות טין בגוה דסביעות עינא פדיפא מסימנא כדאיתא בגמרא -
^׳־חיסאסרת למקוליס סל גויס סאפ״פ שהודיעו שהוא מפליג מתיר הולז שמא
׳ד יו
הרי״בש־ עלפרם שעשהנישואין־ יהיה לו עגל■ ורצה שישחטנו טבת
כשאל
'י״יאותו יהודים אחרים ויתפש כגנב והביא ראיות לדבל ויתבאר זהיבסימן
וכן פסהושלח,
ישראל כדי לסלוח ממנו מנותלישראל'׳ מיודעיו ־
ח י)בל הי״יף פסק הליכה כרב וכ״פ הרמ״בס בפ״ח מהמ״א וז״ל עשר חכויו'
7
' ידי נערו כצרי בלי שומי אס הס מותרות • והסיב אמרו בפרק
המנות׳על
בשי שחוטה ואח׳מוכרת נבילות ולקח כסר מא׳מהן ואין ידוע ממי
מ מוניות
דאפילו לדב דאסי־ בפי־סנתעלס מך*עין מזדה .בנמצא כיד גוי
גיד־ הנסה
?תהיייוהאסורדכלקכועכמחצהגבל מחצה לעיאבצבסר הגמצאמוש־לך
?פרי
נהיראלהריהרא״ן
והמרזכי וה^הוחי
יויימו׳פ״ח לה׳מא
כתני לכל• .ני5יפ׳־
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שנתעלם

הלכות חלב

בהמ׳שלמה

הלכות חלב דס
!שרי כשרוב מקולץ וסכחייישראל ולכן במתינות אלו אס נודע בבירור שלכן ומי ש שנראה שהוכן דעת הרי״ף דברי תימא הס שרדי כת׳והוא שלאהניר"
משו עגל אתר בעיר אלא וה חתיכות אלו מותרות אבל אס הפרש או אפי׳אחר ע״ג קרקע וחלבו מות ' באכילה אבל דמו אסו׳ דתניא לענין גיר הנש? וטע'
עסה עגלים חתיכות אלו אסורו׳אא״כ יס בהס סי׳או טביעות עין עכ״ל והוראת בסליל וחלבו אסו' דר מאי׳ ר יהודה אומ אינו נוהג ב שליל ותלכומות ׳ןר |'
היתר זה היה שלא כדעת הרמ״בס שכתבתי בסמוך :
כר יהודה הרי מבוא' דבגיד נמי שרי כר^/יי־ "*י
יהודה* • *ומה שדקדק -
,
מדכלו׳ 4
□  1כל חלב סור וכשב ועז לא
1
,
מותולא
כתב
חלבו
וגירואינודקו!ף!
תאכלו לפיכך אין חייבים  73 * 113חלב שוד וכשב ועז לא תאכלו לפיכך אין חייבין דעלכרחך לומר דגייו בכלל קל3־
משום חלב אלא הג ,מינים אלו אבל
משום חלב אלא אלו הג׳מינין אבל בהמה טמאה הואי ומס שרצה להכריח ממ,3י
בהמה טמא׳וסיה כין טהורה בין טמאה
קלכס ככשרס זה פשוט ביון שלא אסר וחיה בין טהורה בין טמאה חלבם בבשרם ואפי׳באילו הג׳מינים מתני׳ דגיד הכסה אינו כלוםסוס•
כתב הרמ״בם שאין חייבין על חלב נפל שלה אל א משום נבל ה פשוט הוא שסמך על מה שפסק
כרבי'
הכתוב חלב אלא סל סור וכשב ועז
כמו ^ בשרו אב 1,כאיי 1ן הנ ׳ מיני ן חייבי ןמעןןם ^ כ " אם יהודה בפרק בהמההמקשה • וכתב
ובהדי׳ תנן בפ׳כל הבסר ( דף קיז ) סהד'
 3והג בבהמה ובחיה וכעופו ' בין טמאי' היא שחוטה או נכלה וטרפה  :כוי חלבו אסור ןאי להייכי ןע1,ין
■ ,ןמ ני כפרקבסמה המ? סהח״ל?"ל
גץ טהורים והחלב אינו נוהג אלא
בבהמה טהורה בלבד :
ואפילו באלו
הג מינים כתב הימ״כס שאין חייכי׳על
קלב נפל שלה אלא משוס נבלה כמו על
בשרו בפ״זמה״מא כתב כן וכתב הרב
המגיד שטעמו משוס דאיכא בס׳בלמה
המקשה ( דףקה ) תרי לישניולליסנא
בתרא כל שלא כלו לו חדשיו לכ״ע אץ
באן חיוב כרת והבי קי״ל :
אבל
באלו הג׳מינים חייבים משוס חלב כין
אס היא סחוטה או נבלה או סריס' כ״כ

השוחט בהמה ומצא בה עוברילא שנא בן ח אובןט ביןאסחי העריסמ״גקיקע לאנקרע כ
או מת חלבו מותר והא דחלב בן ט חי מותר דוקא שלא הפריס חלבו ולא גירו כדנסת׳לזמ־וכל ב !"-
על גבי קרקע אבל הפריס ע״ג קרקע אסור והרמ״בם אסרו אפי׳ תאכלו וראב״יה כתב מסס ר3
לא הפריס ע״ג קרקע ולא נהירא הושיט ידו למעי בהמה
ותלש גאוןור״אבן דגיד הנסה נוהג
כווצחן■
חלב מבן ט׳ חי שבתוכה חייבין עליו משו' חלב כעל חלב
בהמה לכקרועס סומנו דכף הירך ס תמ
)!
גמורה איזהו חלב כל שהוא תותב קרום ונקלף פירוש
שהוא
כתיב
עכ״לאבלהר״ן כתב כפריןגיו
פרוש על הקרום בענין שכשנקלף הקרום נקלף עמלר ל א יהא מסה לענין הלכה כיון סכלט
לשטחן'

כשר חופה אותו חלב האליה מותר חלב שעל הכסליסךקרןם
וק׳ טל כר יהודה כפחישהדשל;לאפילו
בן
ניתר בשחיטת אמו סלביוגימ
שעליהם אפור ופירש הרמ״כם שהוא החלב
נמישרוולא נתחוורו דכריהרס״מ
שבעקרי
שפסק בפ״ה מה״מא כסחיטהדשליל

הרמ״בס בס׳ הנזג׳ ונתן טעם למה חייב על חלב נבילה וטרפה משום חלב
ומתוך סנוסף האיסו׳כבסרה שהיה מות נוסף על החלב ולפיכך לוקס ב׳וכת׳
הרב המגיד כהרבה מקומות ומהם פ ' השוחט ופ׳ ניד הנסה התורה אמרה יבא
$יסו׳נבלה ויחול מל איסו׳חלב וכן בטריפה וביאר רכי׳ שהטעם מפני שאיסור
סל על איסו׳במוסיף ומ״מ נראה דאפילו מאן דלית ליה איסו׳מוסיף מודה בזה
מדכתי ' וחלב כבלה וחלב טיפס יעסה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו ע׳כלולא
היה רבינו צריך לכתחה ולא מה שקודם לו דלא נפקא לן מינייהו מידי לענץ
איסור דהא כלאו הכי אפור כאכילה אלא שנמשך אחרי דברי סרמ״בס  :כוי
קלט־ אסור ואין חייבים עליו בר״פ בתרא דיומא מייתי ברימא דקתני אין לי
אלא כל שישנו כעונש ישנו באזהרה כוי וחצי שיעור הואיל ואינו בעונש יכול
אינו כאזהר׳מ״ל כל חלב וערפ״י כוי שהוא ספק ואץ בו כרת וחצי סיעו׳שאינו
בעונש מנין שהוא באזהרה ת״ל כל חלב וכר״ס דם סחיטה אמרי ' גבי כוי חלבו
מנין מכל חלב  :וכת ' הרמ" כס דין זה בפ״א מה״מא השוחט בהמ׳ומצא בה עוכר
וכו׳בע בהמה המקסה ( דף עד ) מגן השוחט את הבהמה ומצא בה עובר 3ן ח 'חי
או מת או בן ׳ט מת קורעו ומוציא את דמו מצא בס בן ט׳סי טעון סחיטה וחייב
משוס אותו ואת כנו דר׳ מאיר וחכמים אומרים סחיטת אמו מטהרתו וכתבו
סרי״ף והר״אש וקי״ל כחכמים דאמרי סחיטת אמו מטהרמו והוא שלא הפריס
מ״ג קרקע וחלבו מותר כאכילה אבל דמו אסור ואס הפרים ע״ג קרקע טעון
מחיטה וחלבו אסו׳ואצ״ל
דמודתניאלענץגידמסה נוהג בסליל וחלבו אסור
ו־ר״מ רבי יהודה אומר אינו נוהג בסליל וחלבו מותר וקי״ל כרבי יהודה אבל
©רמ״כס כתב ס״ז מה״מא הסוחט בהמה ומצא כה סליל כל חלבו מומר ואפילו
מצאו חי מפני שהוא כאבר ממנה ואס שלמו לא הדסיו ומצאו סי אף ע״פ שלא
הפריס על הקרקע ואינו צריך סחיטה חלבו אסורוסייבץ עליו כרת ומוציאץ
ממנו כל החוטין והקרומות האסורין כשאר הבהמות וטעמו משוס דסתס לן
תנא כר״מ דתנן כר״פ גיד הנסה נוהג כשליל ר' יהודה אומר אינו נוהג וחלבו
מותרואע״ג דלענץ גיד הכסהמימניא סובר הרמ״בס דלאו דוקא אלא ה״ה
לחלב דהא גיד הצשה וחלב חדא פלוגתא היא כבריתא והר״אש כת׳ בפ ' בהמה
סמקסס שטעמו סל הרמ״בס מפני
ססואסוב׳סר׳יוחנן וריש לקישדאיפליגו
סתם בהושיט ידו למעי בהמה ותלם חלב מכן ט׳חי כפלוגתא דר מאי׳וריהודה
דר׳׳יוחנן כר״מ ור״ל כר יסוד׳ופסק הלכה כר״י ולא נהיר כלל שיחלקו האמוראי׳
במחלוק׳המנאי׳אלא ודאי כל א׳אמר דבריו אליבא דכ״ע והלכה כר׳יהודה ע״ס
והרש״בא ג*כ כת׳בפ׳כהמה המקשה שאינם נראים לו דברי הרמ״בס ובפ ' גיד
בנס' כת׳סרבי׳אפריס פשק כר״מ בין בגידו בין בחלבו וטעון סחיטה והרמ״בס
והדב בעל הפיטו ' פסקו פר׳יהודס שאינו טעון סחיטה ולענין חלבו וגידו פסקו
גר״מ מהא דאמ ' ר׳יוחנן תלש חלב מבן ט׳חי חלבו כחלב בהמה חדשים גרמי
ליה וגידו בחלבו חה מן התימא דמאח׳ שפסקו הלכה כר יהודה שאינו טעץ
סחיטה היאך צפש׳לפסוק הלכה כר״מ למכין גיידר וחלבו דהא א״ר אלעזר א״ר
אושעיא דלשטתן הלכו בחלוקת חלב וגיד והא בהא תליא ושא ' הפוסקים כולם
סדסיס גס ישנים ז״ל פסקו כר יהודה בכולהו כין בסחיטה בין בחל׳וגיד מדאמ '
ראלעז׳שהלבולסטתןוהאבהאמליא
ומיהואיכאלמידק
דהאסתסלןתנא
צי״מ בגיד הנשה ואלו היינו אומרים כדברי התוספות דר ' אלעז׳לא קאי אלא
אסלכו לבד הוה ניחא טפי דלא סתרןסתמי דמתניתי׳אהדדי אלא קי״ל ככולהו
סתמי דהלכ׳כר׳יהוד׳כסחיטה כסתם מתניתין דבהמ׳המקש׳וכחלבו נמי הלכה
גדד׳אלפזדאמ׳ דהלכולםטמןאבל  3גידולאהלכולסטמןצלל והא לאו בהא
תליא והלכך קי״ל כותיה די מאי׳בגידו וכסתם מתניתין דפרקין דסתיס ותני
נוהג ונראה שזו היא דפת
דאמר
^
הרי״ף ־
 -י
סצת׳בפ׳בהמה  -ן י־
המקשה ן
קי״ל  -־־• ־■׳ י
כחכמים • * ״•'
סחיטת אמו מטהרתו ונו ' 6
יממקט חלבו מות' אבל דמו אסו ' ולא קאמר
וחלבו וגירו מותר דתמייהו איתנכו ככריתא משמע דס״ל דדוקא חלבו מותר
3#ל ניו־ו אסור ועודמהכיאממכימץ דגיד
דנשהדקתנימהג בסליל ע״כ

~"

״ י*

*

כר יהודה דנית׳כשחיטת אמו • ובפ״ז כתב דחלבו אסור ובפ״ח פסק דנוע
בשליל ולא נראו דבריו דכולהו בהדי הדדי שייכי וכן מס שפסקוהמו׳בססיסע
סליל וחלבו להיתרא נר יסודה ובגידו לאיסור מדסתס לן תנא דמתני׳ הני
לא מחוור דכיון דא״ר אלעז׳דהלכו לשטתן ליכא לאיפלוגי בינייסו עכ״לוכתב
לרב המגיד שכן דעת הרמ״בן דגידו נמי מותר וכת ' עוד ה״ה דע דלדכריהכל
בן ט מת הנמצא במעי בהמה חלבו מותר שאין חדשים גורמין בלא חיותוכת׳
עוד ולדברי כל המפרשים נראה שאס הפרים מ״ג קרקע כיון שטעוןסחיטה
מסוס מראית העין אף חלבו אסור וכתב הרש׳בא בת״ה הימ״בן ז״לכת׳דקלוה
בן פקועה שהוא מותר בלא סחיטה חלבו נמי מותר וכ״פ רבינו בסימן י״ג:
ולענין הלכה בחלב דפליל הרמ״בס ובעל העיטור ה״ל יחידאי לגבי כל מן
רבוותא לשרו ולענין גידו כיין דהר״יף והר״אש הסכימו להתיר וכמסרבוותא
מסכימים עמהס היה ראוי לפסוק כן אלא שמצאתי למהר״י ן׳חביב ז״לשכתב
שבהיותו בעי׳סמ״ורה שמע לחכם א׳סהי׳בקי בניקור פעם א הוצרכולהאכיל
סליל לאשס מעוברת ואמר א״צ ניקור חלב אלא ניקור גיד לבד והואכדברי
הרס״כא ומנהגם סל ישראל תורה היא וכ״ם בעיר גדולה סל חכמיםססימס
בזמנה עיר סמו״רה וראוי לחום לענץ גיד הסליל ע"כ :
הושיט ידולמעי
בהמה ומלש חלב מבן ט חי שבתוכה חייבין עליו משוס חלב וכו׳בסרק נהמה
המקשה ( דף מה ) הושיט ידו למעי בהמה ותלם חלב סל כן ט חי ואכל ריוחנן
אמר חלבו כחלב בהמה חדשים גרמי ריש לקישאומ׳ חלבו כחלב חיהחדשים
ואוירא גרמי וידו׳דהלכ כר' יוחנן דאמ׳ חלבו כחל׳בהמ׳ומשמ לי׳דה״מבסהוציאו
לחוץואכלו אבל אס תלשו והניחו במעי בהמה ושחטה מות וכ״כ הר״אס ריוחנן
אמר חלבו כחלב בהמה חדשים גרמי ואפי׳לר יהודה דפרי חלב סל כן ט'היינו
כשנשחטה אמו דניתר בשחיטת אמו אבל קודם סחיטה חלבו כחלבבהמהואל
תתמה לר׳ יוחנן כיון מקיא חלב בגמר חדשים למה ניתר בשחיטת אמו ויו
לולד שיהיה כאמו דאין שחיטתה מתרת חלבה די״ל דגזרת הכתו הוא שהרי
למדנו מוכל בבהמה תאכלו שאס חותך ען העוב ' מותר ואלו נחתךיי!
הבהמה אסו׳ומה שדמו אסור לסי שהוא נבלע בכל הגוף וחשיב כדם האברים
שפירש של בהמה עצמה וכ״כ הרש״בא בפ׳גיד הנסה דהאדא״ר יוחנןאפי׳לר
יהודה אמרה והיינו טעמא דכשתלסו ממנו והוציאו לחוץ קוד׳ סחיט אמואבל
לאח׳סחיטת אמו ודאי חלבו כחלב חיה אפי׳לר יוחנן דמרבינן ליה מוכלכנהס
תאכלו וכן פרש״י והתו׳ בס׳בהמ׳ המקשה וכ״כ הר״ן בהדיא כפ׳בסמההמקשה
וק״ל כר׳יוסנן הילכך כי אמרינן חלבו מות׳דוקא כשלא יצא החלב לחוץקודם
שנשחט׳אמו אבל יצא לקוץאסו׳ועצו׳כרת וכר ' מדבריו כפי׳סכל שתלשווהניחו
במעי הבהמ׳נית בסחיטת כיון שלא הוציאו לחוץ ואפס ' שגס הרמ״כססוכ׳כן
סכת׳בפ״ו מה״מא כלשון הזה הושיט ידו למעי בהמה וסמך מסל׳סעובשכלולו
קדסיו והוציאו הרי זה חיי' עליו כאלו חתכו מחלב האס עצמה שהחדשים הס
בגורמץ לאסו׳החל׳פכ״ל ומדכת׳ והוציאו אפש׳לומ׳ דמשמע שאס לאהוציאו
ניתר בסחיטת האס ואע״פ שהו׳פוסק כר״מ דחלבו סל שליל אינו נית 'בשחיטה
לאס איכ׳למימ דסאכי התם שהשליל חשי׳ אבר בפני עצמו לענין זהלז־ע׳י״ע
אבל חלב שנחתך ממנו ונשא׳במעי הבהמ׳היי הוא בכלל מה שדרשו כל3כהמ
תאכלו ומ" מ רגי ' מאח׳סכת' דלא נהירא ליה דברי סרמ״כס דפסק כר״מ ה ל
לפר' דהא דהוסיט ידו למעי בהמה וכיי חייכץ סליו מסוס חלב בסלוציאולסין
לוקא היא שאס לא הוציאו הוא נית׳בשחיטת האסנאי זהו חלב כל סהואתותצ
קרוס ונקלף בס א״ט ( דף מט ) תכיא את הסל ' המכסה את .הקר'ר ישמעאל6ומ
מה חלב המכסה את הקרב קרוס ונקלף אף כל קרוס ונקלף ר׳ע אומר מהחלכ
המכסה את ן
הקרב תותב | י
קדוט
קרוס י| #
ונקלף /י1
אף כל • ' *-' 14./
תותב 'ן•
קרום ו ^•׳ן ^ן־
ונקלף י ^י׳ ״
וערש״י ן <
מקלף קרוס קד שי עליו ונקלף הקרוס ממל החלב שאינו אדוק 3וכ״כ אףכל
קמסוהייכו חלבסע״ג הקבס וכ״שחלב שע״גהרקין מומכהיא סמלת(
 :מתרגמי׳ היא מוחבי׳כסמל״מא פרוס על הקרוקעל הדקין בראשן אבל המל
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הלכות הלב דס
י55ל!י ;ו תותב אלא חפיכו חתיכות הוא אדוק וסעל סדקין מראשו וסלל! ס

מג

שד

הרי זה מותר פ״כ וסרא״ש אחר םכת 3דברי רפ״י ודגריפרי״ף כת ולפיישל/ין ,סל (א )דרא־ז

הכל בקיאץ באיזה מקום הבהמה מתפרקת בחייה נתן הימב״ס סימן לדבר שמה של,אסר 3םומן
| 5ן' מןהכנתא כשמפרישין אותו מהן כשאר ק החלב אצלם ולאו תותב הוא
פירסו (כתונננ״השגר?ה ״ משובשת ׳מ״לימ׳שרניכ ,י וכתב כ״משתמצ בו חלב תחת הבשר והבשר מקיפו מכל סביביו ולא יראה עד האליג ס״ןן אנ3
נהם  .ירכינו *
י
שרי סייס #ינ
שיקרע הבשר הרי זה מות׳עכ״ל וכתבו הגהות מימין כפ״ז .מהמ״א כסס סמ״ג
שלא יהאנ&ר קופה א ;ת! מימלאכי' ) :
^םלאיסא כסר חופ אותו ולא
הקנד שגחדן והוא
סמוך לזנב יש שומן האליה ועליו יש כיל! שימן אגל צגל
* 4 ,למה הוצרך לשכות מפרש׳י
הנג״אחלב הקליבוסות שאמרנו ואותוחלב פנים כולי אע;ר י
?ר 6דשלא יהא בשר קופה אותו שבעיקרי הירטב ורש״י פי' עצם קטן הוא מוגח על עצם
לעיל עם
דבוקי׳זה בזה ולזין ביציה' כמ״ש
וכוומן האליה

מיממ) מפורשת היא כס ג״ה ( דף צו) ומחובר תחת האליה מלמעלה ועליו יש חלב תהת ראש המותן
אלא גיד לבן בעין הקרוס ומראהו
וך לב האליה מותר מבואר בפ׳ק שקורין לונבי״ל  :חלב שתחת המתנים אסור ופירש רש״י שהוא
י־ו,״ " (וףד ) ונע' נלהכיש׳ ( יי[ י  0תחת הכליות ונראה בגובה הכסלי׳ואח״ב נבלע תחת בשר אדו' כמראה שומן המ שעל אותו גיד אסור
בכרת ומה שתחתיו מותר מטעם חלב
ןק אמו אלא מעת אליה דחוליןתיתס דק ומתפש׳ תחת אותו בשר בכל הכסל וכל שהבש׳הופהו מותר
שהבשר חופה אותו וצריך לגרור אותו שנס}שהי ' נ״ה מזון
^וקוא כל חלם שור וכשב ועז דבר
ושם היא כמין קרנם
האלי׳אינו וכשכלה למט' אותו בשר יוצא ממנו קרום לבן ועב חוץ מחקרו'
הגיד יפה יפה ולפי שהו' לבן טועץ בו
יסוהכסלשתן כלומר וחלב
 7ק נסו׳הני׳תמעסי,
קרו'
אותו
ותחת
משו׳הלב
שאסור
הכסליס
בכל
המתפשט
הדק
בין
יודעיןלכפרים
ואין
אדם
בצי
הרבה
ז
5
שג"
<
הר
וכתב
^ נ״ב בלבד
הניכר שקנא כעין
#י ' האלפס נס 3נ
נספות״הדסעמא דדרסינן הכי מסו׳ יש לובן חלב ויש נוהגין בו איסור חלב לפי שאותו קרום העב החלב לשומן עכ״ל וכ ' כ המרדכי ^
הפתניי' וביי עי׳
וליכאלמימרדאיצטריך למיכתגסור אינו חשוב להם חפוי בשר אבל באשכנז נוהגין כהן היתר וגם בפייגיד הנש וממה שכת׳הרי״ףבחיוור
דתותי מפני נראה דהיינו חלב למטה  7נרי3רי ' ן> נענין
וכסאעז למישרי חלב חיה דהא מדכתי' בעיני נראה שחפוי בשר גמור הוא ורב אלפס פירש שהוא תחת
צ7ךן כמ 1שימגאר
השדרה
חוט
אצל
הצלעות
גמר
אחר
למסה :
מ וויקרא כל חלם רכל דס לא תאכלו הבשר בראש הכפלים וקרום מפסיק בין זה החלב ובין השומן
בין אופו בשר וכין פני הבש הסמוכים (נ ) והמנהג נין
דבר הלמד מענינו הוא שלא אסר תור שתחתיו והעליון אסור והתחתון מותר והרמב״ם נתן סימן להבי׳
למור יש כמין שומן והוצו נקלף בסכין מנקרי נער לנקד
אלא חלב הקרבים למזבח וחיה אינם איזה חלב וכתב כל מקום שתמצא בו חלב תחת הבשר והבשר
טלו נמש ננענר
כמו שהחלב נקלף וזהו שכתב שהחלב
טנקרים רק
קרנה וכתב הרמב״ס כפ״זמהמ״א מקיפו כל סכיניו ולא יראה עד שיקרע הבשר הרייזה מותר :
הכהליס שהרי אין
שתחת הכשר שבראש
האליה מופרת באכילה לא כקרא׳ חלב
קנתו כ* נתנ נגי
חלב שעל המססוכית הכוסות חייבין עליו קרום שעלדד
בשר זה בראש סכסלי׳הוא ומ״ש שתחת
ננדיןואוסרי׳העע,
אלא לפנין קרכן כלבד כמו שנקראו
הטחול
זההחיוראיססומן היינו פכי הבשר כי הנסשס ס* פר<אן
חלניסכליו' ויותרת הככדלענין קרבן
שאינם ינתר נכנשמשור
סהס כמין סומן ויש בני אדם
גמושאמה אומ׳חלב הארץ וחלב כליות
6117
ודע כי סל 3זה
נזהרים בו ואחרים מכקרין אותו מהכבש ולא מהשור ואין טעם כדבריהם ולא
סססשהואסובם־ולפי סמדמץדכריה אלומןהקרבן לשריפס׳ לסם נקראו
לנ 7חון הצלעננן
חלב סאין שס דכר טוב אלא המורם לסם ולכך נאמר כתרומת מעס ' בהרמכס ריח במעשיהם שחין לחלק בין כבש לסיר ושמעתי בשם הרב
מהר״ריוסף קטנות שנוארז
כתב מהר״י ז׳חביב ז״ל קלב התליה מופר איפסר
אתחלבו ממנו ע״כ :
טאי״צק נר״ו שזהו החלב שהיו נוהגיןבו היתר בכי ארגו״ן עד סבא הרב הגדול ואחוריים והוא נין
מהר״ר יצחק ליאון ז״ל וחלק עליהם ואסרו להם וראיתי בני בודי״ן שמיקרין המותן שנרא׳נחנץ
שיטעה נזה האיש ההמוני ויחשוב שהחלב שבאליה לצד פנים מותר ורחמנ־א
 1נין הבשר המונה
ליצלן מהאי דעתא כי אין הכוכה אלא על האליה עצמה והוצרך לומר כן לפי חלב זה אך אינם מנקרין אלא עד חצי רחבו ואיפש שטעמם משוס דליה למימר
עלהצלעו׳ אנלסוס
וכן
שהיתם קריבה ע״ג המזבח חס מבואר בדברי הרי״ף פר ' גיד הנסה וכדברי ביה דכהמה בחייה אפיוקי מיפרקא אלא עד חציו ואני נוהג לבקרו כולו
כשדר׳ונראה ברא■
הומנ״סואמרען בסוף פרק כל הכשר חלב האליה איקרימלב סתמאלא
נכון לפשות מאחר שאין אנו יודעין בירור הדבר מאן פלג לן לאסור חציו אס1ריי 'וכשתפרי 7ק
ולהתיר חציוב וכתב הרשב״א כתשו' חלב שבתוך הכפלים יס אוסרים אותו השומן ענחוןמעל
איקריע״ככתב המרדכי בפיגיד הנסה כסס רא״ס קוטץ סבעוקץ אסורין יימ
אות! בשר נלאט
מפני שבגמרא השוו אותו פס חלב שבתוך הכליות ובחלב שבתוך הכליות קי״ל
מוקץאנק׳כלעז ואיני בקי באותן חוטין כי לא ידעתי חוטי חלב באותו מקום
אומזחלנעז׳כתב
לנד סוטי מפלי הנמשכים עד תחת המתנים ואני שמעתי ונראה לי עוקץ זנב
כרבא ור' יוחנן דממיטי ליה ואנו נהגנו בוי היתר דההיא דכוליא רבא ור״י כרש י נאשאופוסלנ
חומיא הוא דמחמרי כה ויש מקומות שנהגו בו איסור ובאותם מקומו׳איפשר שהוא בראשהנשל
נדתניא ניטל עוקצו הילכך צריך להסיר חוטי הזנב ונראה שהוא אסור מסוס
שאסור להתיר להם דשמא לא טעו בו אלא נהגו איסור אטו חלב שעל סכסליס תתת הקר/ם לבל
לגדלים ויונקים מחלב הכליות עכ״ל ונר שמטעם זה כתיב בסד׳הכיקור שכתב
לכ״ע ה 1המצב
ונינו כשס העיטור ונוטל הסכין וחותך באליה ומוציא ממנה חוט שמתחלק עכ״ל וכתשובה אחרת כתב חלב שתחת אותו קרוס שנוטלים מנקרי הבשר
דהקרום ודלא מקר•
לשניה ונו'וגס הרוקח כתב יטול חוסין שתחת הסדרה והחלב סבזנב והחוט
בכסליס אותו חלב שתחת קרוס דק הסמוך למתכיס ודאי אסור ואין זה כקרא חיפוי נשר עכיל
יסבו  :חלב שעל הכסליס וקרום שעליהם אסור כפ גיד הכשה ( דף צג ) האי
שבתוך הכפלים אלא איתו שהבשר ממש חופה אותו והוא אותו העומד כץ נמשונה סימן ש״ת
■
כפלי בשר הכפלים אבל אותו שהקרום לכד חופה אותו נראה הוא על הכשר ד* 'ל סי׳ס״ה כינ7
מדכא דקליבוסתא אסור וענוש כרת וזהו חלב שעל הכסליס ופרס״י תרבא
סנקריןחלנזו :
והאגור כתב על חלב שתחת
דקלימסתא עצם קטן הוא ומונח על ע $ם סקורין הכק״א ומחובר לחילית ולא כתוך הכשר ואין לך מי שמתירו עכ״ל •
(נ ) נהגהו׳אשיר׳י
האליה מלמעלה ועליו ים חלב תחת ראם המותן סקורין לונבי״ל והרמכ״ס
אותו קרוס עב ולבן שרבו האופרין ובני ספרד נוסיין בו איסור בכבש אכל פא׳ /ט אתר שמסירי'
כתככפ״ז מהמ״א קלב שבעיקרי הירכות מבפנים סייבי׳עליו כרת והוא החלב כשור ראיתי רוב המנקרים שמסירין הקרוס הלק לבד ואין
מנקריןסוס סלנשעל הכרסשי
חלב מתחתיו כלל זולת קצת נשי׳כפרות שמנקדות גס החלב שתחת הקרוס קרום לע הכרס
שעלהכסליסוסרי״ףפי׳מרכא דקליבוסתא היכא דלייפץ אטמתאזהוחלב
ההוא ויישר כחן כי אותם שאין מנקרין חלב שתחתיו לא מצאו ידיהם ורגליהם ופחת אופו קח ס
הנסליס ולפיכך נקרא מי שרגלו גבוה מסכירתה כסול כדתנן השחול והכסול
יש ס 3נ 7נוק בכרס
ח״ל יכינו ירוחם תרכאי דקליבוסתא פרש״י עצם קטן וכו׳ורי״ף סי' אותו עצם
וכבר נשאל הרסב״א על חלב זה אס מסלקין בו בין ככש לשור והשיב מעולם ואסר! ר ' אפרים
לא שמענו כאיסור חלב הפרש בין שור וכשב ועז
וססנרהאשמות וכתב הר׳ן שמה שאמרו וזהו חלב שעל הכסליס לאולמימר
ומקרא מלא דבר ור׳יואל הפירהכן
הכתוב כל חלב סור וכשב ועז לא תאכלו ומכאן למדו לאליה שהיא מותרת נהנו גד 1לי ריגיס
סהיל זה עיקר חלב שעל הכפלים אלא לומר שאף זה מחלב שעל הכסליס מ״ש
שלא אסרס תורה אלא חלב הסוה בשור וכשב ועז ואלו לא היה אסור בשור לאכול ה 7ננק לכיש
רכיט דקרום סעל הכסליס אסור סם אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודא ה'
עד הטחול ומה
?ימי הוו תלפא משוס תרבא ותרי משוס דמא דטחלי דכפלי ודכוליית׳מסוס
בכבש
אותו
סמכקרץ
מאחר
ואלו
•
לפונו
כאן
עד
נאסר
היה
לא
ועז
בכשב
גס
שהצל םטחנל ^ע ' #
מיכא  :חלב שתחת המתנים אסור סס א״ר אבא אמ ' רב יהודה אמ׳סמואל
נראה שמנהג אבותיהם בידיהם דלא חשיב להו קרום חיפוי בסר ולכן מנקרים שדבוק לכרס
מכפילים את אעודי ' נראיינת*
חלג סהנשי חופה אותו מותר שעל הכפלים אמר רחמנא ולא שפוך הכסליס חלב שתחתיו ואס כן מי התירו להם כשור ונמצא סהס
ותיו עניל :
לזיניוהלו״י אבא אמר רב יסודה אמר שמואל האי תרכא דתותי מתני אסיר
הסמוכים עליהם ומאכילין אותם דבר האסור להם:
בסדר הניקור לכפל העיטור שכתב רבינו בסימן ס״ה מתחיל
כתוב
אמ אכיי בהמה בחייה פתקי מיפרקא יפרש״י חלב שהבשר חוסה אותו חלב
יזמלהנסליס סתחת הכליות ונראה בגובה הכסליס ואפ׳כ נבלע תחת הבשר
ממקום סיום הגיד שמוציא מן החזה ומקלף בידו אותו קרוס שעל
אדום דק ומתפשט מחת אותו בשר בכל הכסליס ומשסכשר • חז־פהומותר הכסל וכסמקלף נראין ראשי החוטין שהן בכסל והס סלסה מימין וב משמאל
וכסכלה למטה מאותו בשר יוצא ממנו קרוס עב ולבן לבד קרוסדקוקליש וכי' • וגורר אותו חלב שתחת כשר המתנים ומקלף יפה יפה מתחת הבשר
המתנים משכי צירי הכסמ ואח״כ מעביר בשר המתנים שקורץ בלעז לונכי״ש
המתפשט בכל הכסלים שאשור משוס חלב כדלקמן ותחת אותו קרוס עב יש
יול 3ויש שנוהגים איסור באותו חלב לפי שאותו קרום .אינו חשוב חיפוי בפר וגוררו יפה -מבכדדין ואותו עצם הנתון בנתיס מחתכו ומסיר כל ההגבהות
סישתוה עס הבשר כדי שלא יסתיירו בו מסרשי החוטין ובשר הממנים כלום:
8ד ?לוא אכל באק אשכנז נוהגים בו היתר וגס בעיני רבי׳כרא׳דסיפד גמור
חלבשעל המסס ובית הכוסות חייבין עליובפג״ה (שס ) אמר רביהוד׳אמי
יינזמאי תרכא דתותי מתני זהו עליונו וגובהו של אומו חלב שפירשתי קור׳
סיכסהר הבשר ואותו גובה עצמו מכוסה במתנים שקורץ לוכב״יליס שרחבו שמואל חלב שעל המסס ובית הכוסות אסור וענוש כרת וזהו חלב פעל הקרב
ופרס״י סמסס ובית הכוסות בסוף הקרב ולא זהו עימר חלב המכסה את הקרב
מרחיב למטה מצלפות קטנות ומכוסה יכשהטבח מפרישו נראה אותו חלב ♦
הרו?י מיפיקי כשהיא הולכת אברי ' נעים והמפטם פעמי׳שהס כמשכי׳כלפי
שקורץ טי״לא שהוא תותב קרוס ונקלף אכל אותו חלב המכס׳את הקרב דבוק
תרא״ש ^רסהכפל ) נכס ' כהה והרי׳ף לחלב שעל המסס ובית הכוסות • וכתבו הגסות מימון בפ״ז מהלכות מאכלות
ייעלה והנסלי׳נמשכי׳כלפי מטה ואין החלב (
אסורות חלב שעל המסס ובית הכוסות פירוש הוא מונח עליו כשמלה פרוס •
כת? 3אמרי רבוותא שהחלב שתחת השומן שברא׳הכפלי ' הוא חיורפי דתותי
ייסני וקיום מפסיק בין זה החיורא ונץ השומן יהתפת זה החיורא העליון
והנה רנינו יואל ושאר גדולים שבאשכנז הנהיגו היתד בחלב הדבוק לכרס
סייוהתחתון מותר והימב״ס כתב כפ״ז מהמ״א יש כמד שתי פתילות של
תחת הפריסה ורבעו אפרים אוסר והמידכי בפר א״ט הביא קצת מטענות
 3ב עיקרי המתנים סמוך לראש כירך כשהבהמה חיה חלב ו;ס נראה במעיה
האוסר והמתיר ונראם מדבריו שלדברי הכל צריך להסיר סקמסתחת המכס'
כשתמית ידבק בשי בפסי ויתכסה חלב זה ואינו נרא' עד שיתפרק הכשר מן ולא נחלקו אלא בחלב שתחת אותו קרוסג וכתב עוד סס שמדברי הרמב״ס
יאע״ע כן הרי זה אסורשאין זה חלב שהבשר חופה אותווכ״מ שתמצא
שכתב בפ״ז מה״ס כיס שניקב טריפה ואין לך דבר שיסתום שהרי חלב שעליו
אסור הוא נראה שהוא סובר ברכינו אפרים  :וכתב עוד סם דבקצת מדינות
ו הח לנ תחת הבשר והבש מקיף אותו מכל שבעיו ולא ירא ' עד שיקרע הבשר
בדילין
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בדילין ממנו ועונשין עליו כרת טכ״ל ואני מצאתי כתו׳בש ספ׳אגוד׳באלפורט
מו 8
נדבקים תחת החזה בראשי הצלעות • וכתבו התוספות וצריךליזהרל!
מהגי׳לססור ובשאר קהלות נוהגים להתיר אמנם אלו אין כמנעין מכלים סל
סקונים סלק סל פנים לחגים אחריהם וכ״כ הרא״ש וכתב טול ונרדמדאווי^ו
אלו ומכיסוליהס אך הכרס אין אוכלין בבוס לקהלות ע ליל 7ושמעתי מנסים
מישרא סרו מפרי טעמי חדא דחלב אמר רחמנא ולא חוטי ן ועוד דחלבסהלמ׳
כשרות סל בני ספרד סהס מנקרו' סנרס מכל חלב סבו ונרא׳שמנהג אבותיה
חופה מומו מותר ( 603איכא למימר דשמא בהמה כקייה^ פמקימיפרקצז^
בידיהם שהיו נוהגי' כדברי רבי׳אפריס
שמא מגולין קצר* לןודססיככסרלסון
הטחול,יוהוו)
דד
י קרוס סעל
הצד הגס הטחול והוא הצד הגס חייבים עליו ופועל
הטחול והחוטין הבשר ואפילו יהי׳ מדיבכן נכוןלסמן
, ,
!,
ן,
חייבי! עליו ינונפג ה (שס ) ־ומי■ רב שבו אסורין ואין חייכי] עליהן׳ הכוליא יש עליה שני קרומין אחריהם דצ) ין לזלזלבאיסורין דרמ.
המנוני תכא קרוס סעל הטחול אסור העליון חייכי׳עליו התחתון והחוטין שכה אסור׳־ן ואין הייכין דכל לתקון רבנן כעין דאורית6
ה״רינת'
ראין<שיי 3ין עליו והתניא חייביןעליו עליהן ולוקשבכולי׳יש שאוסרין ויש מתיריןורש״י פסק לחומר 1עכ״ל וכתו׳בסמ״ק וכלבו כמג
ל״ק הלז כנגד הדד הא סלא כנגד הדד
אי שליף להוחמימי מספלפי ן5ו

^ ^ ופרש״י הדד מקו׳עביו וכ״כ כל הפוסקי'
?מ;מדדל,מר,דיאץ ויבי׳ירוח׳סכת דהיינו החד סלו טעות
יחלוק על הגמרא סופר הונן וכת׳ רס״י שהטעם שבמקום
אלא לר'צ אשיו"" עניו אסור וחייבין עליו היינו מפני
שהונן מחובר סס לכרס ולחלב וכתב
גרץ1לחעפ״3אןר ן ' המרדני בפא״ט באותו שלא מנד הדד
מילין נתק,ם אסו׳משו׳הרחק׳וכ״כ סמ״ג סאיןאיסורו
לולא מד״ס • וס׳שרבינו שהחוטיןסבו
מילתי״א:
(י ) ינא״זהאי׳ן אסוריןואין סייכין עליהם בפג״הה'
סוטי סלו חלמ5ז משו׳תיננו ומיי משוס
"ח " "
השמוכ,ס דמא דטסלי ודכפלי ודכרלייתא מסוס
תתיז נ׳ הנלעים תר3א ומשמע דאיןסייבין עליה׳דא״לכ
התחת( ני׳ ע 7ה״ל לפרושי והכי איתא בהדיאבגמר'
מלי׳שנייו'־ תטמ אמ רב ששת אמ׳רב אסי חוטין שבחלב
זי/׳
,
אתרי־ו על צ
(ז)  ,י ראז הא
תיירי כשמניןל

י.

אהורין ואין חייבין עליהן ופרש י
אסררין

מדרבנן וכ״כ הרא״ס גבי חוטין

הוטין שבחלב אסורין ואין חייכין עליהן חוטין שבעוקץ אסורין
ואין חייבין עליהן והם ה׳ג׳מימין וב׳משמאל הג׳ שמימין כל אח׳
מהם מתפצל לנ' כ׳והשנים שמשמאל כל אחד מהם מתפצל לג׳
ג׳וראשו האח׳מחובר לשדר׳וראשי הפיצולין נדבקין תחת החזה
בראשי הצלעות ואותן ראשי הפיצולין מצויין בחצי הבהמה
שלפני׳וצריך ליזהר לחטט אחריהם  :בקיבה יש ב׳מיני הלכי' א׳
עשוי כקשת ואחר עשוי כיתר ורב אלפס חתי׳ שעל היתר ואסר
שעל הקשת וכ״כ הרמב״ם ורש׳יי אסר שניהם ולזה הסכים א׳א
הרא״ש ז"ל :חלב שעל הדקין אסו׳ורוק׳באורך אמה משפתחילין
לצאת מן הקיל אכל מכאן ואילך שומן הוא ומותר לשון
הרמלם חלב הלב וחלב המעי׳והס הרקק המלופפין כולו מותר
הדן מהמעי הסמו׳לקבה שהו׳תחלת כני המעים שצריך לגרור
חלב שעליו ויש מהגאונים שאמרו ראש המעיס שצריך לגודרו
הוא המעי שיוצא בו הרעי שהו׳סוף המעים  :אין מולחין החלבי׳
עם הכשר ולא מדיחין אותם עמו וכלי שמדיחין בו את החלבים
בו
אין מדיחין

ייודךןואי<י *!■* ן סבעוקץ דסוטין לא מיפסיו אלא
א:תןנ -׳7וחמי־ייו מדרבנן וכ״כ הרמכ״סכפ״ז מה״מא
אנלממ1שטוא,תי ססוטץ וקרומות האסורין מסוס חלב ודם איסורן מד״ס וא״ת שהן אסורין מן
קח"' סממני התורה ככלל כל חלב וכל דס אין לוקין עליהם אלא מכת מידות ויהיו כחצי
^ < ** שיעור שהוא אסור מן סתור ואין לוקין עליו וכת בסדר הניקור לבעל העיסור
סכת רבי' כסי׳ס״ה נוטל ראש הגיד שבתוך הטחול ומום ך אותו ונמסכין עמו ג
* *״־* לנ?מ*
׳<־ילמס'ריו ז יוי ,נ) חוטיז שבתוכו עכ״ל וראיתי לאבא מארי ז״ל שהיה נזהר פלא יפסק שוס חוט
שעגנג ה7קי| \ אי| מים ואפשר שטעמו מדאשכחן בחוטין סבעוקץ סאע״פ שסם נבלעים בבשר
?*  20צריך לחטט אחריהם ה״ה בחוטי הטחול שסע׳איסוקסל אלו וסל אלו סוס וכרא׳
0ש .׳מע4לי *< " דהיינו מפני שראשי החוטין סמוכים לחלב אלו לחלב המכסה את הר,יכ ואלו
הדקי{ עס לחלב שעל הכסליס • ואסר שכתבתי זה מצאתי שכתב הרשב״א בת ה סוסץ
המליא יס
שבכוליא ושבטחול אסורין מסוס חלב וצריך לשרש אחריהם :
* 1״ זהםי״ז
^ 2 , 11״ עליה סני קרומין העליון חייבין עליו וכר ׳בסג״ה תנא קרוס שע״ג טליא אין
^׳מע 3כ 3פכיס חייכין עליו והמכיא תייכין עליו ל״ק הא בעילאס הא כתתאה ופרש״יעילאה
ןלהסי׳הי1י׳ם חלב ממס שפל הכליות יש עליו קיום דק והוא חלב גמור • תמאה קרוס ולובן
<•#
הש׳חן הסמיו סבכוליא יש אוסרי׳ויש מתירין בסג״ה לובן כוליא רבי ור׳ חייא חד אסר וחד
|יןי ? מ-־עראש שרי רבה ממרטט ליה ר׳יוחנן ממרסט ליה רבי אסי גייס ליה אמר אכיי כותים
^* ^ 5הי,יל דר אפי מסתברא דאמר רב יהודה אמר שמואל חלב פהכשי חוסה או תו טומ'
ו 3עעתים מאי ופרס״י לובן כוליא שבתוך החריץ ומתפשט והולך כתוך הכוניא ממרטט ליה
עם משרש אחריו גייס ליה אבל החפוי בכוליא אכל .וסרי״ף כתב גייס ליה לא
״יייי6
^נריאי !" ,היה מדקדק בנטילתו וכתבו התוספות דמשמע דהלכתא כאביי דלובןמליא
שרי ואין צריך לגמוס אלא מה שחוץ לכוליא וכ״נ דעת הסאלפות וגרסינן רבס
*
74ית ! הנל (?מ״ש ממרטט ליס ול״ג רבא דא״כ היה הלכה כרכא לגבי אכיי וכ״ע הרי״ף דהלכס
ץ 067כרב אסי דגייס ליה וכ״כ הרמב״ס בפ״ז מה״מא וז״ל חלב שעל הכליות נאסר
״״7
ולא שבתוך הכליות ואע״סכ נוטל אדם שכתו׳הכוליא ואינו צריך לחטט אחריי
תכגס סססירין פכ״ל נר׳שהוא מס' גייס ליה כמו ספי׳הרי״ף לא היה מדקדק בנטילתו דמסמ
?ידיוח * 1ה ״מ! שהיה נוטל אותו אלא שלא היה מחטט אחריו וכת הר״ןדרכ׳ור״ידממרטי ליה
יהחלג מארניתיז ממדת חסידות בעלמא היו עושין אבל לענין הדין כ״ע מודו ומ״מ כת' סהרז״ה
ובעל התרומ׳גורסיס רבא ממרטט ליה ופוסקים מתיה לגבי אבייוכת ' רכינו
5 *1
^דנס לק אין ירוחם שכן דעת רבי׳יונס ז״לנוסרשב״א כת׳סנראין דברי הרי״ף וסרמב״ס ^
סנהגו במקומותינו איסור וממרטין אותו מעיקרו ע״כורס״י כת׳ בלוק מליא
הה,א יאי} ת,ששי} הלך אחר המסמי׳לסרס אחריו והמחמיר יחמיר והמונע לא הפ סי ד  .וכתכ
^(תית אחיים הרא״סדלכאורה נראה ושרי כאביי ואין צריך לגמוס אלא מה שחוץ לכוליא
ומיהו נהגו לשרש אחריו מאחר סרש״י נסתפקבו וגסר״י מקרטטליהעכ״ל
■ :
הת<ה4
וזהו שכת רבינו ורש״י פסק לחוטרא דמשמע דהכי נהיגינ' וגסהמרדכ י כתכ
למאחר שרס״י והתוס׳מססקא להו טוב להחמיר וכתו׳בהג״ה אסירי בס ס א״ז
מיסו אס ימצא קצת שלא שרשו לחוץ ונצלה או נתבשל עמו לא אסרי׳ליסמ״ כ
וכתב מהר״י ן׳חכיב ז״ל על דברי רבינו תדקדק שלא אמר ורש״י פסק כדברי
האוסר אלא פסק לחומרא כאומר המחמיר יפה עושה וכיון סאמ' כסוף דבריו
והמונע לא הפסיד קרובים דבריו לפסוק פס המיקל  :חוטץ שבעוקץ לוסרו־ין
ואין חייבין עליהם והס חמש שלשה מימין ושנים משמאל וכו׳ בפג״היסם )
אמר רב יהודה חוסין שכעוקץ אסורין חמשה חוטי אית כיה ככסלא תלפא
מימעא ותרתי משמאלא תלתא מפצלי לתרי תרי תרי מפצלי לתלתא תלתא
נפקא מינה דאי שליף להו תמימי משתלפי ואי לא בעי לחטוטי בתרייהל .
ופרש״י סבעוקץ היינו חמשה חוטי דכסלא פלנקשא עוקץ הנ״קא  :בעי לחטרכזי
בתרייהו עד 6יע$א כמסמך הוה וראשן אחד מחובר בסדרה וראשי הפצוליס

ו

■

/

כעי לחגיוטי בתרייהו ואי סרויי'כמיס
וצי
הוה ליה כסמימיה  :והר״פ כפי
כספיהגדול ומורי ה"ריחילולהין
נוהג שלא היה אוכלכללמאומ׳קתינס

אותן
לפי שאין הטבחין נזהרין להסיר
חמימיעכ״ל וכ״כ בהגהותמיימון
הרשני,
וכתב הר״ן וז״ל כתו בחידושי
1015
דא״פג דקי"ל חלב סהכסר חוסה
בכפלי
מומר הני חוטין אע״ג דמיבלעי
היינו טעמ׳דאסירי מסוס דאיכ ל 0
בהו כדאמיינן בתרבא דמותימתני
בהמה בחייה פרוקי מיסיקאואחריס
כתבודלאו למימי דאזילומחמת לנו
עד מקום שהם כלין דהא בלימיכבסר
ומותרין אלאלפיסהן סוטין
הרבה קאמ דבעי לחטוטיבתרייהוע!
רצכרכיהגיס
שימצא מנינם סלם עכ״ל
לחטט אחריהם וכ" כ רבינו ירוחם י:
בקיבה יס שני מיני חלבים בפא״ט ( דף מט ) תני׳את כל החלב המכסה6מ
הקרב להביא חלב שעל גבי הדקין דברי רבי ישמעאל ר״ט אומר להביאחלג
ישמפא(
ספל גבי הקיבה ואסיקנא דאיפוך דר׳יסמעאל לי״ע ודר״ע לרבי
אכלי
ואמרינן בגמרא רבני ארץ ישראל אכלי לחלב סעל הקיבה ובני בבל לא
ליהואמרינןדאקסתאכ״עלאפליגידאסירכיפליגי דאייתראאיכאדאמו׳
עשויצקשת
לאייתרא נ״ע לא פליגי דסרי כי פליגי דאק& תא ופרש״י הקיבה
ומבחוץ קרי דמקסתא ומבפנים לעיגול קרי דאייתר חבל ע״כ" אבלהימג״ס
לקי״ל
כתב כפ״ז מה״מא דדאייתרא הוא חוט משוך כמו יתר וכתב רס״י
כליסנא קמא לחומרא וכ״ס כל הפוסקים דדאקסתא אסור מן התורה .וכתב
הרי״ף דחלב שפל גבי קיבה נהגו בו היתר וה״מ דאייתרא אבלדאקשתאאסו'
משמע מדבריו שפוסק כליסנא קמא דדאקשתא לכ״ע אסיר ובדסייתיאפליני
בני בבל ובני ארץ ישראל ומוכח כגמרא דכניבבללאומדיכא ׳אסרי ליהאלא
מיבבלבמנהגות שלהםסלא
ממנהגא וסובר הרי״ף שאין אנו נגררים אחר
מן הדין ולכך פסק דאייתרא שרי וכ״פ הרמב״ם בפ״ו מס״מא וכת׳ הרבהמניו
ולוגו
סכן דעת הרמי״ן סכל שאין שם מנהג מותי וכן נראה דעת הרשב״א וכת
בגלילות הללו נוהגין בו איסור כבני בבל עכ״ל  :ואמרינן בגמ׳דכניאון
׳ישראל מקמצין פי׳סנוטלי׳מעט למעלה מההיא אייתרא מפני סחלג ה?ינ
סוכ׳עליו ולא ידעתי למה לא הזכירו כן הרי״ף והרמב״ס ז״ל • אבל רס״יכחג
דלדיקתרוייסו אסירי דבתר בני בבל נרירינאדאנן כני גולה אק • וגן"9ו

הרא׳ש וכתב רכינו ירוחם שכן תפסו עיקר וכ״ך סמ״ג וסמ״ק  :וכתבטהריי
ן חביב ז׳ל ובזמן הזה ראוי לנהוג כו איסור אפילו לפי דברי הרמב״ן סאמונמ
שלפנינו
דוכתא דלא נהיגי ביה איסורא סרי וכבר נהגנו עתה׳איסור וכן הדור
חלבסמל הדקיןאסוי
א״כ ׳אין כנוכח ילחזר ולנהוג מנהג היתר עכ״ל :
ככר נתבאר נסמוך שהוא פלוגתא דתנאי וידוע דהלכה כר״ט דאסר ג
ומה שכתב ודוקא בארך אמה וכו' • בפג״ה אמר רב יהודה אמרשמואל יש
כשהדקין
מעיא באמתא בעי גרירה וזהו חלב סמל הדקין ופרש״י ריס מעיא
הדיח
אמה
איך
יוצאיןמןהקכהצריך .לגרר חלב
וזהו חלב שעל  • .י
.
.
שעליהם ■ -
־
 ■,־ ׳
שנחלקו בו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בפיק אלו סריפו׳ וכתב הר אששהטפס
מפני ססמוכין לחלב מכאן ומכאן ואילך הס דבקים כהדרא דמתאיהה
סומן ומותר ובלבד שינקרו אותו מן הוורידין שכו והרמב״ס כת׳ בפ״ו מהממ
חלב הלב וחלב המפיס והס הדקין סמלופסץ כולן מותרין והריהםכשומן
שהוא מותך חוץ מראש המעי הסמוך לקיבה שהוא מחלת בני ממיםסציו■
לגרור החלב שעליו וזהו חלב ספל סדקין סאסורויס מן הגאוניםסיאמי
שראם המעי שצייך לגררו הוא המעי שיצא בו הרעי שהוא סוף המפיס ;
וכתב סרב המגיד פירש רבעו ריש מעיא יאש המעיס הסמוך לקיבה וכו:
וכן פירש רש״י ואף ר״ח כן פירש והוא ז״ל כתב בשם אחרים הפירושהאחי
שהזכיר רבינו והראב״ד כתב שהפי׳ההוא עיקר וככר הכריע הרסב״א כסייש
רביכו ואמר סהפי׳האחי אינו מחוור דכרכשא לא מיקרי מפיא אלא סרל1
ומ״מ נראה שיבינו כתכ סכי הפירושים כדי לחוש לשניהם טכ״ל והרסש
דקדק על דברי הימב ' ס שלא כתב בארך אמה כדאמר רב יהודה3אמממ
וכיאה דמפיס דלמי מפיס קרי אמתא על שם אמתא על סס אמתהמפיס
פכ״ל כתוב בהגהת אסירי פיק גיד הכשה יטול חלב שעל הקיבהדאקשמה
ודאייתיא עד אמה מן המפיס סל קבה ויפייידנו מח.ת שלא ינתק בכחוישאי
ממנו עם הכנתאז וכתב סמרדכי שם דכשהטבח מוסך הדקים כשעודן חמי[
אינו

הלכות  .חלב סד
חלה

כהה ונשאר לזיתו הלה הטמון גיירה כהדדא דבנתא הילסך

כינונו
ואס משך הטב '
מן הדרא דככתא יגרור אמה מן השלי לצרווו<הקבה *
׳*171־! מל "^
דכנתאסכיב מביו
הדרא
.
לגלח■ ולשפוך ,
צריך ,
גוןיונאנודטמקוסצדה  .יבה ■

דיט

סלל! כתן הרשב״א טפסי מפני ששומן סניד אינו אסור אלא משו ' סומרא כמ״ש

הדין
מ״ע
סאינרשמן כ"כ שידבק
כמכין 1
כעל־הטיטור אלא מפני
!
כסכין ׳1
ממנו11 1
//
/

(ת ) (לדיקצריך
לנקר יזכנע' לצד
׳־ק־נ׳ולנדהכרכשא
זהתנהג
(ט )
ליזדודנזרת ואין
מקפילין ! יהא אתה

סוים סס דמשזס גיד ושימנו לא אמרי סכי סכיכיס ח״ל הר״ן בפ״ק דחולין גבי
ההיא דבסמוך הטבה .צריך שיהיה לו סכין לכשר וסכין לחלב יש שלמדו מבא
בדנרזהב כמקום שנסתפק נהח עני ל  ::כתב הכלכו המנהגלגרור שניה
שהמכקר כשר צריך כ סכינים א׳לחתו!
"ירןשל 'כד הקיבה ושל צד הכרכש׳אין.
בו בסר וחסד לשפוך כו הסלכ ואיכו לח־ !:מגס ך 1היא
■ מדיודהבשר
אותו לגמרי ילפי שיש שס חלב ביאת הבשר לפיכך במקוים שררף הטבחי להיות
בסר ץ  ' %יי \;
סנ בשי
סל
שאותו
גןוףן
סוף
לדבר
אין
סא״כ
ר  1שפותו
עי ) <סיי ' ששוכן
טיןר 6כלמסירין הקרוס .הארוך מס בחנו׳צריך שיהיו לו שני כלים אחר להריח בו הבשר וא' להריח
י ■ -
כיון שהתחיל לחתוך בהבמקיסהחלכ <דין להסירהקיום
ןןלנו שאינו דבוק עכ> /הכרכשא כשאר
בוהחלבי׳  :מכין שחותכקבו החלבים אין חותכין בו הבשר אסור מיי' אלא ודאי לא צרין־ והבא מןהנהת׳מנדהני׳
כתב
:
לבשר
 .גמור סמוך סיוון לדופן החזה
וסכין
להלכים
סכין
לו
סומןפכ״ל ובן הוא■ כא״גד ומכשיו לפיכך צריך הטבח שיהיה
שאני שהוא חותך חלב
ענ״לונאמיר״יריש
(והגי׳להסי׳מהכרכש הנקראת טבחיי׳ בעל העיטור מסתברא מנקרי הבשר אין ־להכין שגי ספיני׳שאין
לשחיטה שהוא חס אכל נהגושהמכקר ג׳ה דדגרי ר '•
סהיא סוףהמעי,ד3ר מומש כחצי אמה מחתכין הלב שאסור מן התורה אלא גורר אותו בסכין ואיןבה
נותן בגד על ירכו וכל ;שעה שנוגע עיקרזנאגו׳חשתע
פורשין דיש להחמירכדברי
חותך
אופסות איפשר שהס תופסים עיקר דוחקא רסכינא בבשר אע״פ שבשמנונית הגיר א״א שאינו
בחלב מקנחובכגדעכ׳ל  :אין
רא״ם :
הפי׳האתר דאראש הממיס קאמר ולא ומנקר ישראל קדושים הם׳ והחמירו בו ולא החמירו בסכין ואפי׳ הכסליס על גכי בשר ונו' כפ״ק דחולין
(יא ) וכןכת ' נא״ו
^אואמ״פסהס מפרשיס־דאסוף רמשתכח ראית בה רוחקא דסכיג׳ בדיעבד מותר בהדחה שהרי
(סס ( לא ליסחוף איניש כפלי עילוי האמןכלל כ'להעי'
פיקד כדברי
המפייס קאסר
בישרא וכו ' כתב הר״ן מראה מפר״שי השומן שעת׳הקמס
תופסים אמה ומשמע כל ישראל נהגו להדיח הבשר לקדרה וכ״כ הרשב״א נהגו מנקרי
לומניס שלא הזכיר ארך
דאפי דיעבד כאשר הבשר ומיהו משמע
עכיצ :
דנדנרמופפסגי וירא שמיס יצא ידי הבשר לנקר בסכיןאח׳לפי שלא אמרו שני סכיני׳אלא לחתיכת
סגי והרמכ״ן כתכ סכל אלו (יב ) וכן הו*
חלב כלי כך שידבק דבקליע
סניהלהסי' איך אמה מכאן וארך אמה חלבים איל בגיר ושמנוניתו אין בו שומןי
איכס אלא לכתחלהנר5ן ה סהן $ן מפר ׳ במרדכי שלנו
משפשפין
שיהו
בתו׳ביתו
ק עכתי המרדני בר״פ גידהכיש ' ממנו בסכין ומ״מ צרי׳אדם להיו׳מלמדהסס •  £80ישנס מלשפשף5י 0נ אנל■ *מי " ־ "" "־.
מקנח
הבש׳
מנקר
להיות
וכן
י אליעזר ממי״ז " יר( ?ר ' הו 6הבשר יפה לצאת ידיי ספקות הללו
בדיעבד בשפשוף סגי ליה ובתכידאן־לאחרשינטננז
נתכ יבפי ?7ומש' תדיריבסמרטוטוכן נוהגי? רוב המנסרין  :אין פורשים הכסלים
התוספות-והרא״ש והי״ן דהיינו לאחר שייהס כל נרכז
מ< ן 8אברי׳ס וכןערש
כסדהמסלי 1וחוצץ ביז יי ^ לכבד על גבי בשר בעור שהחלב עליה׳חם לפי שהקרו׳שעל גבי החלב
^ אסור (אי-נ׳פשנ ^׳
ניתוח מיד קודם שנצטנן הבש י
ו^
ויש אוכל ין השומן המעורב ככשר דק ונקרע׳ע י משמוש ירי הטבח וכשמניחין אותו על גבי הבשר
לספישנצ־־זאיזל״״־ינ״ייי״י״יא " ; ; ^ " :
םימגי־מ סתסת הקרוס מפעם חלב׳
החלבי על החזות שהכהטם זהירים
רא״ס דשיכוש נמוח ההלביונבלע בבש' :כתב הרמב״ם כל הדברים האלה אפור *
סהבסרחופהר ואומר
חנלעעה
:כתבהרמב״ס וזריז ]
יכ
נ'ה  :כפנ י׳ ;ימ
מא נידם שהבשר חופהו אינו מתיר לעשותן ואם נעשו לא גאסר הבשיואין מכין העוש׳אלא מלמרין
יי״״״״מיי״״י כל הדכייסה5ןל ה שאין אנוכ,הריס
ניאסננסליס וכליות שנאמר בהם אותוישלא יעשה וכן אין מולהין את הבשר קודם שיסירו ממנו
וסזי לעסיתן
טללמעוטיתוך אכליביותרת הכבד החוטין והקרומים האסורין ואם מלחו מסירין אח״כ ואפילו היה
הבלהטבח על לעתו
אומו עד סוף הסי
ויפה הס עושי׳ כי
ולא נתיב על לא שרי תוך דידה ואסו' בהם גידהנשה מסירו אחר שנמלח ומבשלו וטבח שדרכו לנקר
היאאסי׳ייממת בפ״ז מה״מא וכת' ־׳יסבור שנצטנן
קרים
6סוישהוזכרבאימורי שלימים ויכן ר״ת
' מלמדין
החלבששוב' עליועכ״ל ה״המגי׳כל הדכרי ' ויהיה עדין חס
בשר ונמצא אחריו חוט או קרום
אסרור״ידסה ראייתו׳ ובעדו׳ פי׳יותר
מרן .עכ׳ל (אפשרשהיה
)
5
ש
הכשר
על
.
 11׳ . .לו כמרדכי מסח
האלו
בדין חלב ׳הכסליס ׳
דעתו ! ,
שחולק בזה על ״, ,
המכס'
שחלב
וכו׳יש מי 1 ,
לפי
אצבע הכבד וכס״ה כתב שצריך לקלף היותרת׳מבחוץ סכל
.
בולע ונאסר -וכמב סרשב א שאפי לדבריה כרסה שדי לו בקליסודעתי אחרממרדכיש 5מ
שוכב ונוגע שם אכל היותית לצד פכים מצד הריא׳אין כריך להסי׳ שהכשר
את הקרב
שלא חששו בזם אלא לכתחלה אבל דיעכד מות' ולא יהא זה גדול מדין ונראה שא־ן לחס
אין סוס חלב ואס חתך־היותרת מן הכהמ׳ואין יודע אי זה רכיכו
הקרוסישכאותוצד
ירךסכמלס׳עס גידה ואפילו ת״ל שבלע כסר אין .בליעה זו אלא מועטת ובטלה דהאכעבהרמב״ם
היה לצד פכים או לצד חוץ צריך להסיר הקרוס משכי צדדיו י פכ״ל וכר מדבריד
א״צ אלא הדחה כדין בשר למליסה וזהו דעת קצת מן המפרש י ס ועי קר•בסמיך■  7אפי׳ אס
סומן המעורב בבשר היותר' שתחת ולפיכך
י הוא חס בדיעבד
יי
י1לצאור שבעל התיוימה סובר כדאמרידאס
והכית ' יכול אפי' חלב עכ״ל ומ״ם וסן אץ מולחיץ את הבשר קודם .שיסירו ממנו החוטין :והקרומים .שרי ואסכן .אף
הקרוס׳׳ואינו כן שהרי כתב תכיא בת״כ כי כל אוכל חלב
אס כ ואפי׳היה כהסיג״ה וכו׳כת ה״המגידיזה נתבאר לכתחלה מיחד
האסורי׳ואס מלסו מסירן
הדפנות וה״ס לכל סומן בהמה יהא קרוי חלב ואסור לאכול ת״ל חלב המכסה
כפג״ס כדין הכהו אטמת ' דאימלחן בגידא משיא וכן .דעת׳,הרםב״א והרמכ״ן במקום שנראה
את הקרב אשר על הכסליס וחלב הכליות פירש אותו דבר הקרוי חלב כמקום
הסוטין והקרומות ולא גיד וסומנו אוסריןתערוכתן,לא כמליס ולא בצלי שכנדכנטנן ::
אסרנבייהקרבה אותו אסור כחולין לאכול ואפי׳סלב אליה אומר סלהייפ ' כל שאין
ועיק׳ומ״מדע׳סרסל׳אש  6וסרי ן במרלכי פיג״ ^על
לפי שאין מפעפעין וקכיאררביכו פרק ט״ו
מסרדמומר 'לאכול ואע״ג דקרב לגבי המזבח מותר משוס דחלב אלי' מיקרי
כדי קליפה יי -והוא שצריך להסיר משהו מן הבשר כנגד כל הסוטין והקדומות הקרום הנאסר
וולכסתמא לא מיקרי וכ״ס אותו שמנונית שבתוך יותרת הכבד שמות' לאכול
ויתבארו דינים אלו כסימן ק"ה; כס״ד ומ׳ש ואפילו היה כהס גידהנסה מסעם חלב אם
דהא לא מיקרי כלל בפסו׳חלב עכ״ל והלשון שכת׳המרדכי פב״ל
אע״כ שקרב למזבח
היינו לומר סאפ״עשהוא מן המורה אינו אוסר למה שנמלח עמו וטעמאמסן׳נמלחעםתמיכוח
נשמו הכי איתיה צריך לקלוף קרוס מעל הכהמ ' לצד סל פכים סמוך לדפנות׳
1x71,
8
י״״
6
י
?
״
קיר׳
דאין כגידין בצ״סי :וס״ש וטכס.שדרכו לנקר כשר וכמנא אסריו סוגי ^אר
" ׳! ס ׳ס* נ*
^
ן< *
ולחזה וזהו קמס ספל הכסליס וכן היותית צריך לקלוף מבחוץ והכל מסוס
״
,
^
ן׳
אותו וכו הוא סבר עצמו שסובר שלא אמריב ^מרא דטבסשכמצ אחריי בקליפה וכן יחב
הגדול המכסה את הקרב הוא שוכב סס ע"כ ובהג״ה אשי״רי י״פ גיד מלמדין
סהחלב
שמעבירין אותו אלא בחלב גמור אבל בחוטין וקממו׳כיון סאיכ׳אסורים נסע ה״ג וללאפליז
א״ז סיטול הקרוס שעל חצר הכבד לצד הכבד וסל צד הריאה חלב
הנסה כמו בסס
שסבשסר״ב
הביא המגיד קצת ראייס -לדכר :ומ״ש אבל אס נמצ׳אחריו שכתב
למיטעי י ^,עכ״ל אכל התוספות והרא״ש חלוקים מן התורה לא וכבר
מותר ונהגו ליטול דלא ליתי
קלב וכו׳בפג״ה ( דף צג ) איתמ׳טכח שנמצא חלב אחריו רב יהוד׳אמ ככםעי רסשנמל ^עסחחיכל׳
על יא"מ וכן דעת סמ״ג להתיר וכתב יבינו ירוחס דכןעמא דבר ומ״מ עכשיו
יוחנן אמר בכזית אמר רב פפא ולא פליגי כאן להלקותו כאן לעכרו אמ' מר נראה7יש ל< די|
נוהגו׳נשי׳פלנוכדאמר ויש מהן שכדיסלא להטריח עצמן כדקורו אין אוכלו' ר
■ מקומו' וסלכתא להלקותו חלב שנמלח עם
' חוטי הוו תלתא זוטרא כשעורה במקוס אחד כזית אפי׳בשניס ושלם^
הטיפש כלל מצאתי שכתב אבן הירחי אהא דא״ר יסודה חמש
לעברו ככשעורה ונראה מדבריו דס״ל דמר זוטרא לאו לאיפלוגי ^ הקרום והניידם ׳
לשומןהחזה מכפני׳מצלעות בכזית
משוסתיבא וכו׳יס לי תשובה על הנסי׳המכקדות
*"
וכ״ללצפימאיד*,
כמנהג ארג״ון ונבא״רה ולפיכך פסקה־נמי לדמר זוטרא וכ״נ שהו 6דעת הרי״ ףוהר^ ״ם סכתכו דכיי
ושלא
הקטנו' ושעל הצלפות הגדולו׳סאין צריך לנקרן
מר זוטרא ומאי דפסיק תלמודא והכי מוכח לישנא דאמר מר זוטרא דאס יללי לשער בכלמלימה
וקסטי״ליא עכ״ל דין גיד סכשה כתב רביכוי כסי׳ס״ה  :אין מולסין סחלבים עס
כןמרזוטר׳אמרסיכעיליהאבלקשה דאס כןלמאיאיצטריך תלמוד׳למיפסק נס׳ ו 6ין06
הנשי פשוט בס' גיד הנסה ולא מדיחין אותן עמו וכלי סמדיחין בו את החלבי'
' ליכאמאןדפליגבהאוהרשב״אכת' מדקאמ׳ מחלקין בין קלב
הלכתאדלהלקותובכזיתוכויהא
בחנות
 6ין מדיחין בו את הבשר לפיכך במקוס שדרך הטבח להיות מדיח הכשר
דמר זוטרא לאו לפרושי מילת דר יוסנל הוא דאת אלא ^י פלוגי כפס לשומןכיול
הלכת׳משמע
! ! שיתבאר לקי׳ןסי
!
,
, ,
ציין שיהיו לו פני כליס ונו' מימרא בפ״ק דסולין ( דף ח ) ופריך וניתקן ליה
.
.
ואח כ נדיח בו חלבים ומשני גזיה שמא ידיח חלבים ואחר עליה דר יוחנן בעי כזית כמקום אח ומר זוטר מחייבשפי בכז ת בשני וסל סה ק״ה א״כלפיטעם
חדא ונדיח בו גשר
ומה פסיק תלמודא כר״ידכעי־כז-ירו במקום■ אחדדמסתמא כזית המרדני׳ היה לס
כן כסר השתא כמי׳ מחלפי ליה כיון דאצריכיניס תרתי אית ליה׳ היכרא פירש
מקומות
במקו׳א הוא דבעי וכן משמע מדברי רכיכו חננאל ז״ל דלא מייתי דברי לשער נס׳ אן לפי
 :סכין פסותכין בו החלבים אין סותכין בו הבשר לפי ' צריך דקאמר
עושה ט סימן
שכתב
מריזוטרא כלל ומדברי הרי״ף שהביא דברי מרזוטרא ומ !5י דפסי ק תלמןד ^ הטעם
הטכס שיהיה לו סכין לסלבים וסכין לבשר ג״ז מימרא סס וככר כתכ רכיכו
ביןרומי) לבחסי
כסמוך כשס הרמב״ס סכל אלו הדברי׳אס נעשו לא נאסר הבשר וכת׳ה׳׳סמגיד והלכתא להלקותו בכזי׳ לא נתבדר דעתו בזה עכ״ל וכת׳הי״ן דל העכירו
ממט כסר עוד להלקותו וה״הדמפבירין אותו מי׳ אע״ג דמעברינן ליה אף ללילו וכ7אןי
כשסהרשב״א שצריך שפשוף יפה יפה עד שיוס ' החלב שנדבק עליו ופשוט הוא :יקח
כחשוד שהחשודים חזרתן קשה כדאיתא בסנהדרין מפני סהס מזידי' הוא לסמוך עלי!"
איךדינו
כתכ כטל העיטור מסתברי מנקרי הבשר אין צרייין ב ' סכינים וכר אט״פ
פפידאניל
אנלהכא לאחשבינןליהמזיד אלא פושע הוא וחזרתו קלס ובקבלת חבירןבמקוס^
סי -שמכוכית הגיד א״א שאינו חותך ומנקר ישראל קדושים הס והחמירו בו ולא
שיקבל עליו שיתנהג כחבר לעניין זה בפני ג׳סגי ליה כדמוכח .בבמרו' גכיק 3ר !0ל 7טנאא1שרעד
החמירו בסכין בלומר דסומנו סל גיד אינו אסו׳מן הדין אלא שישראל קדוסיס
גבאי וכל הדברים האלו נדונין לפי מה שהם לפי כוונת האנשים ולפי ס׳ וע״ל סי׳*ע״א
לאסרו ולא להסמירויאלא כויעצמו שלא לאוכלו אבל לאסו׳לסתוך׳ ונעשה
ק והספידו
( ע׳ה:
אונסם .ופס -יעתס ט״כ וכהגהו׳אסירי כתו' נר' שיש להכריז עליו בב״ה שט וה׳
■ החמירו ולא הזכירבעל העיטור הגיד עצמו שהוא
בסי־ כסכין שנחתך כולא
ושני פלו׳הטב׳הטכידוהו מאומנותו מפני שנמצא אחריו חלב כשעורה ויהיה
שי' יימן התורה ממום דלא כפקא לן מיניה מידי דהא אין בגידין כנ״ט -וכ״כ
קדש־ימיםשלא יתעס׳ באומנותווא ^ כ יכא אצל ת״ח ויתן,לו הדין לעי ראות
ואפ״פ
?ישכ א נסנו מנקרי הבס ר לנקרי בסכין .אהד רכו׳ בתורת הבית כ״כ
ב # 2עיטו
ח

*5 %%%

וני'

סד סה

ד״מ
(,ד

)(פ יי׳סם

המי.כ'טליפו׳בהזק׳

מי׳ע ( תעי!71ם
להתעשק־״נהאס ,י
• *׳ סח
בק״ימו
לאפייכצלי 1לזלכצין
יליקקיש
איי"
את דמו
4הנריח סע!
אש עשה תמונ׳אין
לן 7בר שעומל בפני
מעשונ׳צכ״להג״ה
וע'צ סי׳קי׳ט דיני׳
אלו ועיי' נח׳ ה סי'
 7*5חזרת טנק
סינא־ טרפהי-דדו:
(עו ) ומתשובות
•נהריי יןולן.ם1ר6
מ׳לנונהגכפרה׳א
לעניו ינקר הנשר
בטרם ימכרנו פן
ינחלו בזגגיא7ם
(יש לזה ראיי'ח 7נרי
רנזמינז :
!ני!יד,כי
מפת לאש< ובהנ ה
 / £מ 3מהרא׳׳ ,
קבלתי למהני!
&ייי6פי ' נחלנ
^י־
הי )' פפלהיי ו׳ על
ילא סמבינן ",

אחרלכי

זיזנהו

מיימזנ׳לאפריעל׳ל

ייייס

עכ ״ל

סח (א )< נוהגי׳

*עיל ח^י זאל'
^
^7רה!,,^5
(<) 3גא <-האדון־
׳כלל -י״ט לנם
ית-
מלי׳י״קכ'

עיניוולזח׳כ יכריזו עליו בב״ה פלוני הטב׳שהעכירוהומלזומנותו מפכישנמצלז דץ סחוטין ברכזשונה עכ״ל ומ״ס רבעו כגון חוטין שכןןושבכתף׳ירר,כפג״י
אחריו חלב כשעורה כבר חזר ונתחרט• ממה שפשה וקבל עליו מה■ סצוהות״ח ( -דף צג )ןל■ ר 6ב5ז אמר רב יהודה 6מר שמוצזלחוטץ שכיד אסורין
סבלסיי
חוסין .סכיד שאנו נוטלין מן הכתף וכפ הזרוע (דף קלג )אמרי' דתוטיס
ומכאן והלא החזירוהו לאומכותויוהרי הוא כאמן לסמו׳עליו כבראשונה וקודם
ואיתימא רביהוד'
אביי
אמר
)
צג
דף
(
ובפג״ה
דם
משוס
ופרש״י
אסורי
נמצא
אין לסמוך פליו
ר . .־׳־ "
״״״ ׳״׳ -־ -
׳•׳*׳
ואס ""י׳•
בשר ״* ״
ממנו ״'
ואסור ליקח׳ד״״״
״״ ! ״' ׳ ׳׳* ׳׳״״
בב׳ה ׳־1
הכרזה ׳'זו  7י
שישמעוי ״׳*־ ־״
" ׳*׳־' ׳■
משוס
חוטי הוו תלתא משו תי 3א ותרי
.
אחריו כזית מלקין אותו ברבים בבה
מלמדיןאותו ומזהידי׳אותו שלא יזלזל באיסירי׳אבל אם גמצ  #דמא דטחלי ודכפלי ודפרלייתאמסוס
ולאחר המלקות יאמר בעצמו בקול רס
אחריו הרבאדידאודלועא משוס־׳־מאל#
אחרי אחריו הלב םא הוא כשעורה מעכירים אותו ואם נמצא
אני פלוני לקיתי מפני שנמצא
כזית חלב והכל כמו שכתבנו אבל א
כזית ואפי׳בהרבה מקומות מכין אותו מכת מרדות ומעבירים נפקא מינה הכי דמשוס דמאחימחתן
' *, 1י־ ^ י״יי־ "י־י׳יייי^ י־יי
י׳י" "י
מוכר חלכיס בחזקת סומן או טריפות
להוומלחלהו שפיר דמי הנך ליתל3ו
אותו מפני שהטבחים נאמנים על החלב:
בחזקת כשרות מחסירין עליו יותר
מקכתא ופרס׳י דידא שגידודלן^
מפני שהוא מזיד וצרי לקבל דין בפני
סבלחיחוטיס דקיס הואדקאחסיג
פ ח ואפ״ס לא סמכינן לאכפורי ואפי'
הילכךלא תנא מזרקי הצוארשאףהס
לעשות חנוני למכור אגוזי׳לאסכקינן
אמריק
מסוס דס בההוא פ־ר קא לקמן
חוטק שאסורים משום דס שבהם בנון
דמזירקי אסירי ופרס" ,חוסי צ^ף
ליה עד שילך למקום שאין מכירי' אותו
ויחזיר אכידה מתחת ידו בדבר חשוב
שביר ושבכתף ושבלחי ובלשון ובצוא ומליחה
ויידיןוכת׳ הרוקח צייך להשיר הוק
או יוציא טריפה מתחת ידו בדכ׳סשוב
מותרין
ואז
ימלהס
ואחייב
תחלה
שיחתכם
לא
אם
בהו
מהני
'לא
מזירקד
סבצואר וכגמן הבהמה והס
ליס אפי׳לבשלם בקררה וי״אראפי׳לצלי אסורין בלא התיכה ואפי׳ שמלאי' דס ובעוף כ׳גידיס משניציוי
סבקינן _ .
עכ״לומ״ס .ולא 4.
ומשלו יי __
כסימן אם מלחן וצלאן אסורין רכל זמן שלא חתכן אין האור שואב הצוארא׳מימין וא׳משמאל ויוציאסון
ליעסו חנוני למכו׳אגחי׳יתבאר
ומלשון.
שבאמצע הצוא׳מלא דס<צ ע״כ
קי״ט^ אימתי סבקיק ליה ואימתי לא הדם שבהם ומיהו אם חתכן מותר לצלותן אפי' בלא מליחה
סכקי׳ליה :ומ״ש רגי׳מסני שהטבחים והגאונים כתבו שמותרין לצלותן אפי׳בלא חתיכה ומליחה וכן רש״י משמע לכאוי דחוטין שגידהיעו
נאמנים על החלב פלוגתא דתנאי שם
חוטין שבכתף אבל מדברי רביכו ני6ס
.
,
היא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל ואפי׳למי שמצריך התיכה גם לצלי
דתרי גווני חוטי כינהו הד כידוקד
ופסק כחכמיס כתוב בת ה כל טבח
אם צלאו בלא חתיכ׳הן אסורין והבשר מותר י וכן הקרום של
בכתףוכ״כ בסד׳הניקור לבעלהעיטור
המכק בישר ומוכ בסר לאחרים בחזקת
מניין' אס נמצ׳אסריו חל 5אפי׳כסעורה המוח צריך לחתכו ואם צלאו ולא חתכו ולא הניהו על בית
שכת רבעו בסי' זה שצריךלנקרקוסץ
י 1י״י ייילא ה
מעבירין אותו מיד מאומנותו ואס השחיטה הקרום אסור והמוח מותר  :ביצי זכר כר זמן שהא היה מהכתף וחוטין אחריס מהיד וכןניצה
קליפ׳אפי׳לקדרה אפילו אם
לו שלשי׳יום מותרים במליחה בלא
ועוין
הראב״ד ז ׳.
בשם ׳.י׳ ׳ .וי1 .
הרשב״א י -״״
■•
■* ׳־ ׳
ממ״ש* ־•־■ ׳
׳• ׳׳• ׳ ׳■
; 1 ,
;1
דחוטין
נמצא אחריו כזית מעבירין ומלקין
׳ אותו עכ״ל ונראה מדבריו שאס אינו שי בהם כמו הוטין אדומין ואם היה לו שרשי יום רואין אם יש שבכתף בכלל ידא הס ואיפשרסאט
מוכר כסר אלא שבעלי הבשרנותנין
לנקחוטין
בלאכיון רש״י וכתו׳בס״הת צריך
בהם כמו חוטי] אדומין אסורים לקדרה
לו לנקר אין מחמיריןעליו כ״כ טי
שבלשון
פבזרו׳שבכתף לפני׳ומ״ש רבי
כתב סר״אס כתשובה מה ששאלת שלוא מנהג פשוט בזאת הארץ שלא לאכול ים חוט סל דס לא מצאתיו בגמרא אלא שהרסב״א והר״ן כתבו ^ סםהראב״ו
כשר ששהה בלא ניקור ג ימיס אס הוא מסנה או גמ או מדרש או גאוןמנהג זה דחוטין שבלשון ככלל דלופא הן וצריך לחתכן או ליטלן וכמו' בסדרהניקור
שהביא רבי׳כסי׳זה מחתך כסכין תחת שורש הלשון ומוציא ממנו חוט סלדס
לא שמעתי כי מה תלוי כניקור החלב אינו נבלע בבשר כיון שלוא קר אלא
ומ׳שרבינוומלי^הלאמהכיבהואסלאסיחתכסתחלהואח״כימלחסונו'
נוהגים כאשכנז ובצרפת ע״ פ הגאוני' שכתבו דבס׳ססהה ג׳ימים בלא מליחה
חתכי׳ומלסוט
בפרק גיד הנסה הא דאמריכן חוסיז שביד אסורים אסיקנא דאי
סנצרר הדס בתוכו ואינו יוצא פ״י מליחה ואסור עכ״ל אבל בהגהות מימונית
היחר
וכתב .הרא״ס סוסין שביד
דמי
אפילו
אסורין ואין להס .
ז
_
שפיר -
לקדרה . .
.
.
פ״ומה״מא כתבו כסס ראבי״ס שקבל מןהראסוני׳סכל בשרששהה ג ימי׳מעת
לעת שלא נוקר ולא נמלח ששוב אינו פולט דמו שנתקשה הדם בתוכו ע״כ במליחה כשאר כסר כי המלח אינו מפליט דם הכנו' בחוטין אס לא חתנן
הילסך אפילו לצלי אסור בלא חתיכה דכמוסאיןהמלח מפליט הדס כןאין
וכ״כהמרדכיבפ׳כל כבסר וכתב עוד שנתקש׳מאיסור חלב ודסומהר״מ נוהג
להתיר בצליה שהיי כסר בלא מליחה מופר בצליה וכ״כ בא״ז ויש לעיין אס הצלי מפליטו ואפילו אס מלחן וצלאן אסור דהוי כמו מליחה אחרמליחהודס

הלכות דם

סה יש

חוטין

שא ^שאףלא מהר״ממתיר  6ףלכיקו' עכ״ל ובהגהות שערי דוראכתוב על בשרששהה ג' הכנו׳בחוטין אינו כדס הנבלע באברים כי הוא כנוס בחוטין ואסצלאוגלא
^מ<ה
חתיכת החוטין אסירץ והבשר מותי ואפי׳קליפס לא בעי וככ בה״ג האימאן
נאחר! קפינות ל ימים בלא מליחה מהר״מ היה מצוה לאוכלו צלוי ולא מבושל ודוקא שנוק תוך
ידידי! הייני לילא ג׳ימיס ואס לאו אסור אף בצליה עכ״ל והרא״ם סכת להדיא להתיר כששהה 'ג דמטוי,ריםא כריך לאתנוחי בית השחיטה לפתא כי היכי דנידוב דמאוהיכא
< 7לגעה אל׳ בנהמה ימיס בלא ניקור איפסר שלא ראה דברי ראבי״ה דא״כ לא הוה שביק מלומר דמשתלי והפכים מוקרא הוא דאסיר רישא גופה שרי אלמא דאינו אשורצלי!
^
״ינ< דראכי״ס אוסר ואיפשר אע״פ שראה דברי ראבי״הלאכתב סראפי״ה אוסר למוח לכדו המתבשל כתוך הקרוס אבל הראש מותר ואפילו קליפה איןציין
מייןמנא מסוס דמשמע ליה דשלא נוקר דנקט ראבי״ה אסגרת לישן הוא ולאו דוק אלא והיינו טעמא לפי שהקרום מפסיק כין הדס .שבתוכו לבשר ואין הדסבפלט
ע״יעציחה י״תכז הפיקר הוא מסוס דלא כמלח ואפי׳את״ל דסבר דראבי״ה אוסרבלאנוקרלא לחוץ ואפילו אס קצת מן הדס כפלט ונכנס לתוך הכשר כבולעוכךפולשווצי
חתכיהומלחיה אפילו לקדרה ספיר דמי מדקאמר אפילו לקדרה ולאקצמי
7עיי• ״־־״ מם חס ליה משוס דלא מסתבר טעמיה וכ״כ מהר איסרלאן בכתביו סימן ע״ז ח״ל
חתמה ומלחיה ספיר דמי מכלל דעד הסת איירי לצלי ובלאחתיכ׳כדפרישיוו
ההיא דמרדכי כשס רביכו יואל הלוי דבשר ססהה ג' ימים שלא נוקד דע כי
סבר׳ניילס?' ^ ,קבלתי ממורי הקדוש דלא נהיגי פר יואל בהא דלא חיישינן לה ואח״כ מצאתי ומיהו בסר הזרוע א״ר אכאיזוטין שבלחי אסורים וכל כהן שאינו יודעליטלן
7קמ׳םל<מתלזויא בתשובת אשי״רי שכתב דאיןלחושכלו' פל החלב מאסר שהוא אינו נבלע אין מתנין לו מתכות ולא היא אי מטוילהומידבדייב אי לקדרה איידידחחך
7ומ• מיי 6למי בבשר לה״נאיתא כתוס׳פ״ק דחולין גבי הא,דלא ליסחוף כפלי על גבי בשר להר ומלח להו מידב דייב ומדלא הזכיר חיתוך לצלי 6למא לרו בעי לצלילא
5.י 3" 8יח,סי ,ואהא סמכי' וכפכתי בשפרי׳סלי לפסק הלכה עכ״ל ובסי׳קצ״ה כת דלכתחלה חתיכה ולא מליחה וכן שדר רב עמרם וכן נמצא במסוכו' הגאונים בריוכהאי
אין להסהו נ׳ימים כלא ניקור דאפילו שאר בשר שאין בו חלב אין כוהגין כלל אווזא דמטוי ליה לא בעי קריעה ומליחה וכו הילכך חוטין סל יד לצלי לאכעי
םישמ
לאי! ^י׳ ל 5לי לכתחלה להניחו פד לאחר ג ימיס מסוס דתו אין ראוי לבשל וקייסינן דילמא לא חתיכה ולא מליחה ע״כ וכן דעת הר״ן וכ״ס הרמב״ס בפ״ז מה״מאוכפ׳הרג
 5נפתצ׳ אפי׳חמיע׳ משתלי אבל תשאל לבכי קהלך אס החזיקו איסור בדיעבד אפי׳באחורי׳שסהה המגיד שכן דעת הרבה מהמפרשים ויש מצריכין אף לצלי חתיכת חונויןולא
מליחה חס דעת הרשב״א פכ״ל ודעת הרסכ״א יתבאר כסי' ס״ז ולפניןהלכה
תוחנרימזי׳ 0לאחר ג ימים אף לצלי׳ואס החזיקו בכך לאסור למה נתיר להס טן פכ״ל  :מי
■
כאן.פיח•
לחפכזילמשמ^ ,ז שנקר כשר ואין אנו יודעים אס ^ וא בקי בניקור אס סומכין פליוונאמ רוב כיוןדהרמב״ס והרא״ס והר״ן מסכימיןלדע׳א׳הכי נקסי'כ ומ״ש הר״אשרכשמני
~"" "
לדברי הרא׳ש וש 6ר מצויים אצל ניקור מומחים הס כדרך סאערו בסחיטה יתבאר בסימן שאחר זס הראש שלא על בית השחיט המוח אשור והראש מותר כ״כ סס התוסוהרשב צ
הכי׳הרא־ש
גבי ריש בכבש' וכ״כ הרמכ״ס בפ״-ו מה״מא ומ״מ לדברי הכל אס לא
בא״ניס■ לממירי) כתב הרי״בס (סי׳סמ״ט ) על עכין החלב שמסימי׳ בין נסר לנסר בקנקנים של
לעיל בלא תתיכה
ען׳ כדי שיחוברו ולא עטף סיין מתחלה הייתי גוערכעושין קאס״ס ראיתי טלבי׳השחיטה המוח אסור וכ״כ רבעו בסי׳ס״ח ויס לתמוה על רגינושכתנ
חגריכי׳נאן חתיכה
כאן הקרוס אסור והמוח מותר וכ״לדהת׳סאניסהרא׳סלס ולא הניסו פל
■ כן והראו לי לעין שאין החלב מתער' לעולם ביין שמיד הואנקרש
אלא ע״נ צריני] סכלעיופץ•
למימד דגקרוסגל יע ומד בעצמי ואינו מתפזר ביין ואינו נותן בו טפס כלל אז אמרתי הנח להס השחיטה שהדס מתקבץ בעצ׳קדרת המוח ונמצא שהמוח מתבשל בתויוומיי
זי ! ח נרע משאר לישראל שאס אעס נביאים הס מי נביאים כי מאסר שטבע היין מתרחק מן אסור אבל הכא מיירי כשהוציא המוח מהראש וצלאו על האס דבכה״גליכא
בשרשישלז^ 0ז ?חלב אפי נגיעה אין כאן וסאריכדבר  :סה יש חושין שאסורים משוס דס למימר שהמוח מתבשל בתוך הדס ולא הוי אלא דומיא דבסר שיש בוחום!
עס *׳ל ני' כגון חוטץ שביד וכו׳יס לתמוה למה הכניס רנינודין חוסין אלו ודין ביצי זכר וצלאנבלא חתיכה דחוסין אסורין וכסר מותר ה״כ קיו' אסור ומוחמות׳ומהיי
זלרן )ין5
ן׳חכיב ז״ל כת׳דאפי׳בכה״ג המוח אסור ולא דמי לכס' סכצל׳כלא חתיכחח'עי
חקנ(א שאיסורם מסוס דס בתוך דיני חלב היה ראוי לכותבם בתוך דיני איסור דס
יכןאני ^ מ׳כ״ז ,וכתב מהר״י ( סביב ז״ל מס סאחשו' בזה שהלך לשטת הגמרא שבמאמר אחד היד והלחי דהתס אין הבשר מקובץ כתוך החוטין אבל המוח שכולו מקוק ^
קרומו כבר נתבשל בדמו ולא אמרי׳כורא מידב דייב ולפי דעתן ן״ל צ״ל דניס
ב״קימז נ״מז ני ככללו לכ החוטין האסורין דאמר רב יסודה חמשא חוטי הוו תלתא מסוס תרב
לפי מ ייי דמיייי ותרתי מסוס דמא וכו׳וכפימן הקודס פיר החוטין סהס משוס חלב וסמך להס יש כאן בספרי רבי' ואין דבריו נראין בעיני שאע״ע שהמוחמ?י  -זמה
הרסב ״
כ^*ס( ^** !* מיד האסורים משרדס ועוד סעס כ׳לפי סה״ל לכתוב סדר הניקור אחר דיני כיון סהקרו׳שבו הדס הוא מוכח על האס נורא מיסב סייבנ  :כתב
קאח׳לא הניתז על החלב והניקור כולל לחלב וגס ניקו החוטין שהס משוס דס לכן הוצרך לכתוב דהא דאסרי׳הני חומין נראה ודאי דבששחט את הוורידין מיירי ואפ״סליל
ודלועה
בית הפקיעהלמאי
5יי ' בקרוס נלאי־אש יעוד דיי״ש לכאן כקרום מיהו אמורלת ״ םמראפ שלם שמניחו על 3ימ השמיטה אבל נראה הקושיא מעיקרא אינו כלום בימ׳ן* המור לקיין סי ' ס* י 1איירי שמראש לא נמלתכלל ( יועמינז נמדן זלכןכל * זחאזור׳זניי
במבשל נכל לס הראפיסלס הראש נטש)לםס והוה לס רב והוא נפצשל בלמיו ולקפל ימוין אש! ר אבל כאן מיירישכל הראש נמלחואקכאן איסור אלאסלא מתן לקרוס ואהו׳משיהדס שמןרוס ובמוט ומשוס דסחועעכזןלא הזיכנתנשל !א נליי^ ף
אשלדרקהקרזס כמ 1נצלו במר עס הקוטי' 7אימ נאסר רק החוטקנס כאן אינו אשוררקהקרזסמשזס חזעין שנו שאיני חצאיוהסאנלשאר הלס המועט יונאמשס ואיה אן לסבות מהר י ינן מניב אין צריכין ללמד שטעות סופרי׳נפלננאזר
שהמ״וםמד ^ יגא -ז־ילמגמג *י"ריו*א ?ננשא 87.מן  5ולואהודמגווס -צעימס ^ מעיאינןלאמהלכא | .גללא? זנ - 8הנאתי למל " דאמ־הםמפואגשניב' 7עעןי 1נפלגכ! ערי'(ישלסי( פממ( תאק1רוהר ^ יןאדו 5ע׳לרן ^שיוע ; .אמיר,י י* כל ׳

מה

הלכות דם סה
 1וע$צריכין חתיכ׳ומליח לפי שאינן נגררין דרך הוורידיןכלל ואיקאדוקין
יל נ ^ב ל נ לשארהחוטיןשהסנגררי׳ונספכי׳דר' הוורידיןאינן צריכין התיב'
? ^ייי׳לקדרה אלא במליחה לבד סגי להו כסאר הבסר שערי דמו מתמצא
בהן דס לאחר מכן שמא סומן בעלמ הוא
חתך
יטכדדרו
,?5ל
סוורידיןומה שכמצא " .
,־
תד
רך..ח<
6ינםמ 6ל5ו הניחו למצות יפה עכל
<ל;ס ססכיס 7הר״ן וכך נראה מדברי
ןומכ״ס נפ״זמסמ״אסכל סחרחוכין
",ן מלוות ססזכיר סס וכתלרבי׳לקמן
מימןזה  :רי הס כבסר ואינס צריכין
חתיכ׳ומליה ו 6ס לא סחס את הוורידין
גתכ6ר משפסו כסימןכ״ב  :כתבו
הוסכ״א והר״ן 3םס הראב״דגףהמוף
כידהבהמס והלכך צריך לחתוך עצס
הלזגפיס ולמולתס וקעצס הלחיי׳בפוף
?  :כתב הר״ן כסס הראב״ד גבי
קמסה סוטי הוו תלתא משוסתרבא
זמרתי מסוס דמא כל החוסין שצריכין
התיכסרוצ' לצא ' ידי חתיכתן לא יסמו'
עלחתיכ׳הבסר לבד כי פעמי׳סהחוסין
םמרכי' 6להעצם הרבה ונדבקי׳בו ואס
ממן הנסר לבד שמא עדין החוסין
קיימים כולרז יחתוך הבשרוהעצ׳לשניס
ונו! יחתוך החמוץ וכעסה פתח ליציאת
נוס וכ״כהרשב״א-בא״ח כתב עוד וגס
לנו יסמוך בפירוק הלזבר זה ממנהכי
נסמחפסטי בתוך האבר הס מתרככי'
פס לחו הבס ושם הדס רבה ומסס צרי'
לפתחס ולסתכס ׳  :ביצי זכר כל זמן
סלל! היה לו ל ' יום מותרי' במליחה וכו'
גפג״ה כני ביעי דגדי׳עד תלתין יומין
סוונלא קליפה מכאן ואילך אי אזרע׳ אסירין ולוי נא שריקמנא ידעייאי לזית
כהוסוריקי סומקי אסירן ואי לא שריין וכת רכי׳דהיינו דוקא לקדר אבל לצלי
בכל גווכאז מותרין וכך הס דברי הימב״ס בפ״ז מה״מא ולספמייהו אזלי דס״ל
וחוטידידאודלועא לא כעוחתיכ׳לצלי אכל לדברי החולקין עליהם ססה״כ
לצלינמיבעוקליפה ומי׳כבר כתבתי דכהרמב״ס וסיפתי ' כקעי ' ודע ספדש״י
ניעידגדיא לאו דוקא והרמב״ס כתב גדי או עלה וכתב ה״ס אינו יודע אס
הזכירו 3גמ גדי למעט בהמה גסה דאפי׳תוך ל׳יוס יהו אסורים וכתב עוד ה״ה
חועיןאדומיןכלתוך
מתבאר מדברי רבי׳סביצי גדי או טלה אפי׳נראץ בהס
ל׳יוס מותרין כ״כ הרסכ״א שאין אודס זה אלא שומן ופשוט הוא עכ״ל  :לסון
הרמב״ס רזוטי הלב וחוטי היד וחופי העוקץ וכו' בפ״ז מה״מא וכתב ה״ה כגע
חמסא חוטי הוו תלתא משו׳תרבא ונו • ,ומ״ס רבי׳סאר סוטין הוא מפני סהוא
סמידלאו דוקא הני אלא אפי הני דסמיכי לבית הסחיט׳צריכין חתיב ומליחה
וכ״כ מקצת המפרש  •' ,ומ׳ש וחוטי העוקץ הוא ממה סאמרו סס חוטין סכנ1וקץ
אסורים ופי רבי׳מחוס דס ויס מי ספי׳כן אבל רס״י פי׳דהייכו ה חוטי דכפלו

בהמה וחיה ריש פג"ה ( דףפט ) נוהג בבהמ ' וחיה ומ״ס אפי׳אין כף סלה עגול (ד ) )ונתנכר ן פ'
יתבאר בסמוך  :ומ״ש ונוהג בירך סל ימין ובסל סמאל ואיבו נוהג בעוף מפני השוח " יפג״הלאף
)11הו!רי7ין
שאין כף סלו עגול גס זה סס ופי״רסי כף לס״א הנכרכת סביבות עצסה קןלי ת אסנשיזי
נריןלהסי
ברוחב הןן׳
קןלי׳3רןח3
כלחוחיןז
י
הוא ״.
סהבסרההקוצי
העליונה סביב סביב בעיגול אבל עוף אינו כן סהבסר סעצ
י .

בלא קליפה אכל לצלי מותרין  :לשון הרמב״ם חוטי הלב וחיטי
היר וחוטי העוקץ וחוטי לחי התחתון שבצדידלשון מכאןונזכאן
וחוטי הדקין שהם בתוך חלב חדקין כמו בית עכביש מסוככין
זה עם זה וקרום שעל המוח שבקדקוד וקרום שעל הביצי׳לאחר
ל׳יוט כולם אסורין משו׳דם וכל בני המעי׳שהנאב' סובב בחלל'
אין מהזיקין בהם דם  :כת׳גאון יש בבהמ׳במה גידין וכמה חוטין
שמלאים דם וצריך לחתוך כל המקומו׳כדי שיצא הרם במליחה
ע״ב וחומרי הוא שהחמיר ולא מדינא רגמרא רמרינא דגמר' א״צ
לחתוך אלא הנידקשחזכרתי ניד הנש' נוהג בכל בהמ׳וחיה אפי'
אין כף שלה עגול ונוהג בירך של ימין ובשל שמאל ואינו נוהג
בעוף לפי שאין כף שלו עגול אבל אם נמצא לו כף עגול נוהג
בו וא״צ לידו׳אחריו אם הוא עגול ונוהג כבוי ואינו נוהג בשליל
יא ובכל שאינו טעון שחיטה ושני גירין הן בירך א' פנימי סמוך
לעצם והשני חיצון סמוך לבשר ושניהם אסורין וצריך לחטט
אחריהם אלא שהפנימי אסור מן התור׳והוא הפושט בכל הירך
והחיצון אסו׳מרבריהם וקנוקנות שבשניהם אמורים מדבריהם
לפי׳צריך לחטט אחריהם בכ״מ שהם ושומנס אסו׳לפי שישראל
קדושים הם ונהגו בו איפור וגופו של גיר אינו אלא כעץ שאין
בו טעם ואע״פב אסהזו תור׳ ע״ב אינו אוסר תערוכתו בפליטתו
והקנוקנות והשומן יש בהם טעם לפיכך אופרין תערובתן
בפליטתן ויש אוסרין אותו בהנאה והרמב״ם התירו ולזה הסבי׳
שולח
א״אהרא״שז״ל לפיכך

(ולע׳הטיילעי׳סי'0״7כדעתדש״י ) ואין לשון

הגממתישב

לזהוהרסב״א כתב

אסורין

סשו׳חלב וי" מ כן מ״ס רבינו חוטין הדקץ סהס כתו' חלב הדקין כ״כ הגאוכיס
& ישמהןמישאסרחלכהדקין דהיינו ככתא  .לקדרה מפני ריבוי סחוטין
מדי
הדקין שיש כסס דס וכת׳הרשכ״א ועכשיו נהגו בהס היתר והבקי בחוטין אלו
סולק היטב עד שלא ישאר א׳מהס וזה דעת רבי׳פכ״ל וכבר כתב רבינו דברי
לרשב״אבסי׳ע״ה • וקמס שעל המוח סבקדקד וקיוס שעל הביצי ' מימרא כפ'
ג״ה דהני קממי אסירי משוס דמא וכתיב בסדר הניקור לבעל העיטור שהביא
רכי׳דבץ קרוס שעל המוס כין קרו׳שתתתיו הדבוק בעצס שניה׳אסורין וכתב
ליוקח ראש הפוף יוציא המוח עצמו יכראהשאין צריך.אלא לחתוך הקרוס
כי היני דאמריכן בחועין חתכינהו ומלחיכהו שפי׳דמי וקראיתי נוהגיןלחתוך
ילוטהעו׳סתי וערב ומולחין אותוואח״כ מבשלין אותו • ונר דבחתיכת שתי
 61ופחנסגיח וכל בכי המעיס שהמאכל סובב בחללים אץ מחזיקין בסן דס ז״ל
הרמב״ס 3פ'הנזכ׳והכי איתא כפ׳כל הבשר וכתבו רבי ' בסי ' ע״ה כתב המרדכי

ד״מ
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 ,אלו וכן הוא במ ת
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ואינו דומה לכף ולא עגול הבס כ־ביבו פיז ונא־! הארון
העצס ואינו דומה לכף כל בסר גבוה ! מהחזה גפנילצל
מלעוע יש ניל
ועגול קרי כף כדאמרינן בנדה עד
דהיינו יורד מן כל
נמצא
סתתמעך הכף  :ומ״ס אכל אס
חוטיךלחיי׳סלכעף
במקום
בו כף עגול נוהג בו ססי דף צב ) בעי ולמטה
ר ירמיה אית ליה לעוף ועגול אית ליה שממחנריסהצלע!
לבהמה ולא עגול מהו בתי עגולא לתזה! לכןצריןג*כ
אזלינן או כתי־ מ י נ ' אזלי׳תיקן ןכת 3ן להש-ל! וק הוא
1

<! " ,

הרשכ 6

לקמן לסדר הניקור

והמי דכי

דחיל ^

בתרוייהו

עודמנ א מי נשיי

לחומרא דספיקא דאוריתא הוא והילכ 'הניקו׳שצרץלהסי'
בין עוף דאית ליה בין בהמה דלית לס הקוטין אחורי
שהסמלאים
תרוייהו אסירי וכ״ע הרמב״ ס 3פ״ח האזני׳
לוקין; : 07ה ) וסיי
מה״מא וכתב סאין
י שס< חוטין שבכתף
,; 1
י
1
ומ ס רבינו ואצ נכלל7י7א ל.ם
לוקין מן הספק •
לכדו״ אחריו אס הוא עגול כ״כ המרדכי•חוטי׳שללש!!נכלל
וסעמאמסוס דאין לנו לספק אלא יש7לו?ג' הס ענ״לנש'
שלא'
דאחנם א,נ
הרו׳מנוהג בכוי בכריתו' הי,1נ*
לילך אחר
לנו
 ,שאלתי ואמרו
.
״1
י ה דס סחיטה י ןמרי גבי כוי גיד הנס

נהגו מפולס ליטול

מנ״ל בכף הירך תלה רחמנא והא איתנעוף רק חוטי
ליה כף הירך  :ואינו נוהג בסליל וככל המואר אנללאמן
הלחיי׳
הנףכ!לאח!
המנהג הוא
סחיט ' כבר נתבאי 3סי׳ ס״ ד ןא
סערן ,
סאינו י

ביי ! כ7ע' הראשוןשכת׳
( 30־יח טפוס ?י  :וסני
וכו׳• כי ' פ ג״ה ( דף צג ) אמי׳רב יהודה הר״!  ) !( :נ״ע
אמרסמואל סני גידין הס פנימי סמוך 7לעיל סי׳כ'א גני
לעצס אסורוחייכין עליו חיצת סמוךחתימתזרי7יןכת׳
" חרא ש 7אס נצלז
י
✓1
*
1
לבשר חסוי ואין יזיי בי זעלי י * יסי נלא חתי־׳ בפי
פנימי הסמוך לעצם הוא גיד ארוך ונתון ל ארכו סל סופי כספורעין את הירך נטילה סניגהחוט
ופושט בכל הירך ראשו החד מחובר בעצס האליה ומשם נפסע לאורך הסופי<מ״ש לכאןהנשר
עד מקום חיבור הקולית ועצס הירך וסם הוא סמוך לעצס אסור מן הסן רה חות/משמ׳דלא נפי
וסייכיןטל יו מל ? י ת כדיל י ף ל? מ 1מהיר 1ונגוד סהו ^ע להכ ף סהכ ף הו אב 'שר לזמר"מוזטי^אלו
עגול הסובב את הקולית -דבוקה בה ועש שהוא בצד פנימי סל ירך שכלפי ירף הסע בי׳ ניות׳זאין
פנימי •וחיצון גיד קצר הנתון למסב פולטי׳ כללבנשר
חברתה כשהבהמה מחוברת קרי לה
הסופי בסופו מובלע בכף הסובבת את הקולית והוא נתון כצד חיצ י ןפ <יירך כנ״ל תא״והאחן
ף פירם פש  -גרי לי״^לחן
אסור מדרבנן ואין חייבין עליו דלאו היינו על הכף 6לרז כתירהכ
גס כפרק כיצד צולין ובתר הכי פריך כגמרא אהא דקאמ׳הפנימי סמוך לעצםהבש׳כדינטיל׳!הוא
והתכיא פנימי סמוך לבשר אמר רב אחא חמר רב כהנא אקלודי מיקליד והדר חומרא בעלמאמא
פריך אמאידקאמר חיצון סמוך לבשר וסתכיא חיצון הסמוך לעצם אמר רב ולשבמליחהעכ״ל
יהודה כיכא דסרעי ( 1:בחי ופירש רש״י יהתניא סנימי י 1י' י מיכ^ ע בבסי *

אשר״יפג׳י־ אע׳יפ

■יןקליפה
אקלודי מיקליד אותו גיד הארון חוזר ונכנס כבסר והת׳קרי ליה סמוך.לכשר• שאינן' ^?
אקלודי לסון מפתח הנכנס בפותח והתניא דחיצון קרי סמוך לעצם דמסמע מ״מ ־מחמי׳לקלוף
גלוי הוא ואינו מיבלע בכסר אמר רב יהודה היכא דפרעי טבחי הוי גלויסתע״בואי! מבעבי
במקום חתך הירך כסנחתכת ונפרסת מן האליה הוי ראש אותו גיד מחוברם!ם ,פגע ׳עכ״ג י,
באוהארולנמלח
נעלנו'
קרי ■אפי' לחותר׳
קן);ךרוס ך .
החןס ^ ׳ כ יןן הורס. 3
שמעתי עכ״ל וכת 3ו .
לכוקרז סל קולית כך .
.
ליה פנימי מסוס דמובלע הרבה עד סמוך לעצס וחיצון משוס דסמוך לבשראיןנרי׳לקלפומיהו
ואינו מובלע כ כ ובריס פירקין פירש בענין אחר עכ״ל • וניתר הכי ( דף צו ) לעי׳ סי׳כ״אמשמע
אמר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל הכף בלבד שנאמרע 3>5ף היר ך ןרכנ ן לאף במליחהצריך
איתלסודסמייייל ורבייהידל ל ית ל יה דסמוא ל מסום דהי יז* כתיב דכיל היר 1כיאאם/תטאאל;
ורבנן ההוא דפשיע איסוריה ככוליה ירך לאפיקי חיצון דלא ופירש רש״י סטלקיזזטי׳ עסהבשר
הכף אע" פ סה 5יד אריך אין אסור ואינו אלא מה ששוכב על הכף •כף בסרנלאחעיכה :
י 3סר ! ) 0נא '! האחך
שסובב את הקולית ודבוק לעצס והגיד הארוך שוכב מקצתוע לג3
משמיע
ורבנן ההוא הירך לאשמועינן אתא דאין אסור אלא פנימי ךפכ 1יט ^ יסזןריה כללי ט
עלהחמינ׳אלאגריך
בכוליה ירך וכתבו התוספות דפשים איסוריה בכיליה ירך לשון איסוריה לא
אתי ספיר דנא אסרי אלא סעל הכף בלבד ובספר ר״ג כתיב דמסיך ככיליה ליטלס משם אנל

ין !ר?י ואומצ׳דאסירי כי יש לחוש שמא׳בלועיס מדס כיון שאינן רגילין להיות הוא עגול בשר הנתון על טצס הקולית וכשמגיע למקים חיבור הקולית ועצם ׳ ניין7יטל6מש׳אנל
שרגילקתמיד להיות אדומי' ואין הירך שס הוא סמוך לעצס ומפס ואילך נכנס לצד פנימי סל ירך שתחת הבשר לא הסירי גילי
"ממיס ולזותס הכמצאי' בירכי העוף
שרניליו
לאורך הירך על הארכובה התחתונה לצומת הגידים ימוד יש גיך} 5חר ןסו5ן הצמא׳ כמו
יגילין להסיי־׳מתוך המנהג כרא ' דמותרין די״ל שאין זה דס אלא גירין
היא ניד ?* 1י ואיכי פ לנחעסוניעו׳אס^
"יומיום ואע״פס קשה בעיני לאכלן כסלאין לידי אלו אדומים וסחויי׳וכראי ' חי!* ^ סמוו ' ל כשר יאסיר יאי 1י! ייכי ^ע(־ יי יהגיד
נמ!7י דס ואע״פכ איני רגיל למקרן קודס בישול דלא חזינן  $רככן קשישי הכף אלא מובלע בתוך בסר הכף ולכך אין חייכין עליו שהרי לא אסרה תורההסיר!הראשחמי!
ימציכיהכיט עכ״ל  :כתב גאון יש בבהמה כמה גידי' וכמה חוטין שמלאי ' אלא שעל הכף וקורהו התלמוד חיצון ע״ש שהוא נתון כולו כצד חיצון סל ירך י על׳ל( :ח>המנהג
וס יכו כמק,ח סי׳ס״ס כתו׳סיש בכהמ' כ״א• חוטין אסורי׳כ״ה מצד זה וכ״ה מצד עד כאן לשונו  :וכתב הרסכ״א אקלודי־ מקליד ילאו למימי׳דמה סמ ק^ ד 3כס ׳ להסיר המוח נין
שהוא אסור תדאוריתא דהא אמר שמואל<! א אסרה תורה אלא שעלה3ף אל 5נעןךני ^המה:
^חד בתוך האליה וסימניך אל מאכלו ממנו כ״א ונר ' שדעתו כדעת הגאון
הזהשהזכיר• רכי׳ומ״ש וחומיא הוא סהחמי' ולא מדיג א דגמ׳רמד -ינא דגמ׳א״צ הכא משוס דקא קרי ליה שמואל לגיד האסור פנימי הסמוך לעצם קא מקשה הני׳ינריר״א? ?
^תו ראלאהגידי' שהזפרתי • אי קאי על כל מס שהזכיר קשה שהדיכת ' כשם ליה לומר דאין זה הפנימי סכאסר מה ספל הכף ממנו אלא הסמוך לבשרשםל 3.ן׳7מכהג
דההיא הוא דקרי ליה תנא דברייתא .פנימי דאלמא הסמוך לבשר הוא שאסריס הנשים ^חעון
יימכ ס חוטי הלב וסוסי הדק• י ן ואינן מוזכרים כגמ׳ולפיכך נ׳ל דלא קאי אלא
למג
בארכובה'י יר3י
תורה מה שיש ממנו על הכף ואהדר ליה דעשוסדל} ק־ן יר בהן • י  ,י !
ה שהזכיר הוא ז״ל סתם לא למס שהזכיר נשם הימכ״ס  :גיד הנס ' נוהג בכל
העיפוקיד׳אלימה
׳
׳1
1.
הסמוךבעבור חוטיאדןמנ׳
אלאשומן׳סריא :
לעילרישהשי ,דליעעהריובסוהר | לכל גי7י' שלא נזכר נגמר׳ אע״פי שזן אדומי׳ אינם
שנעוממ*מ{ןסלאנתתמ !נתנשלן כן אין לאשור נק כי לאהוזכר! עמר׳ עכ ל ונגר נענעי
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י( )יקפסלן<*** הסמוך לעצםפנימי:סמוך לכשר ומתוך דבריו נתישב לי מה סכתכו התו׳ כאן וכוכ״ג שהוא דעת התוספת בפג״האמאי ד5זסיקכ^ די)יז בגידין כנ^ט
'כי ,פי׳בקונדריס דקרי ליה פנימי משוס דמובלע הרבה ונו' וכריס עירקין פירש כתבו דאין לתמוה על מה ישמוכרין בסר לגוי׳אע״ע ׳שמעורב בו גידדגוי
ישם
לסלן1
ירךשלימ' אסור
נותן מעו׳אלא על דבר סיס בו פעה ולא על הגיד רובל
צ!ר  !7בענין אס׳דבייש פירק האי אמאי דאמר רביהוד' אמר שמואל דפכימי סייבין
לסי1א 7חיי
נהמה'!ידה 'ענ״צ עליו וביון דעל מה שמובלע ממנו בבסר אין חייבין לאהיה■ אפשר לו לפר׳דקרי לג<י לפי שמתכבד בו טפיכסהו׳סלס ע נ והרא״ס נתב שס בראשהפרר״״1
כהבהרמב״סדגידהכשהמות׳בב^ף
*זא׳זגעשיעיהגא  :ליה פנימי ע״ס שמובלע כבסר ומהאי
דבריודחומריס
ררזכמי לוכיל ססיבו מל
שוילח ארם לנכרי ירך שגיר הגשה בתוכה אף ע״פ שמחזיק רלו
"> ) ינמי7כ* טעמ לא הוה אפס ליה לפרושי דסנימי
(
?7כ נהעה%ר ^ דגריית׳בצד פנימי של ירך קאמ׳דא״כ טובה בשביל הגיד ואס אינו כרתנו לגוי בפני ישראל יכול יליתג׳ דאסור בהנאה ופלוגתאדתנחי" ^
נפ^ נה 7כצ זמןהנימי חתני לי|ייכ ס לייהו^ למעוטי לו בין אם היא שלמה או חתוכה ואס נותנה לו ב ^ יישרא^ ^ דתניא גיד הנסה מותרבהנאהד3ח
שלאהפייש ע  /חיצוןשל,צד חיצוני של ה? המה י ^ז י יתננה לו כשהיא חתוכה אא״ב נטל גידה שיש לחוש שמא סבור י ? יהידט יר "ממו 1יווסר וי״יור'מ
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ירךשגין׳
אדם (לנכרי
יפה הנשה בתוכה ומשני הסבר ר, 3א3ין
התור׳אלא ואין כאץ מי שהוא בקי בנקור להראות רו אם הוא מנוקר
עכ״ליכ׳כהלח״נס בס״ח מה״מא אין אסור מן
כותרו
המצוייץבשהות נבלה היא וחלבה ונידה
״*  .£נא,י שעל כף היר׳בלב אכל שא׳הגי׳שלמעל׳ מותר שאנו תולין אותו שהו׳בקי בנקור ונקר יפה דרוב
אלאילמ״ו
גידהנש׳כדרך׳שנאמן  ,הכיח' למ״ד יש כגידין כנ״ס
וכן חלבחלב אצל הניקור מומחין הן  :הטבה נאמן ע?!
סופו וכן
ושלמטה פד סוסו
ועיי׳סיתןש״ד ^ מן הכף ושלמטה
!
מד״ס ושניושני על_ החלב וכתב _הרמב״ם ומי' אין לוקהין בשר מכל טבח אא״ כ אין בגידין בנ״ט מאי סיכא נמימו
אלא מד״ם
אסור אלא
אינו אסור
הגיד אינו
שעל הגיד
ג״ינשש מ:ר ״ינן
— היה אדם כשר ומוחזק בכשרו׳אותו שיוהט ־:
לפנימיהסמו ו -ל- . .. 1
גירי ןהס-
לעצמו ומוסר לאחר•יי מאן שמעת ליהדסמר א בגידין
טצס^5ןסור
ץ
דאס׳ואין
מ ט ר שמעוןור" ס הכי נמי
ונאמן  :הלוקח בשר ושלחו ביד אח׳מעמי הא רצות נאמני ן ע 1,ין
! 77 ,*7 .77מ ז סתורה והעליו ז טט3ןסי /מדצריהס
איסור
שאינו מוחזק בכשרות ואק חן> ששי < שמא יח ל י ף ואפי ^ן הלכה כר שבהו דסמר לאיאכלו
^ 4>,ייא" 1
יאכלו6יס1ו
אסורין^אע״פ
וקנוקנות שבשניהם
,עלספרהזוה׳ה(א ט כ נ
הכאה משמע וצ״ל דגיד הנסהאסור
 11י  <7י ^*;׳׳'
מדד" יעוראל ^ מד! ותיד? נאמיי 1ר ד ר ר ןף'
רכ ,יצח זבר פמו6ל
מתס׳״׳לבי״שמ״ן ,מדבייהס שס
גידץ
שמאשחושטיןבהכאה דאנך קיימא לןאי! 3
הח״נר3רמרתאאמר ר 3לא)5סרההתורה ע^די ישראל ואמהותיהןנאמנין בדבר זה אבק לא גוי
נבלה
בכ״סוליכא לשנויי כשהותרה
ש;זוא י /שמע'! כו אלא קנוקנות סבו עולא אמי עץ הוא
היא וגידה הותרו ומצאתי כתובכסס
י1חאי יהןא פלליג והתורה חייבה עליו אמר אבייכותיה
כחוקיס
דעולאמסתכראדאמררב ששת אמר רב אסייזוטין שבחלב אסורין ואין הר יוכה שאסור בהנאה ונראה שסובר כר אבהו ולכאורה נרא׳דהלכס
מנאה
זר׳יימלע■ ,חייבין עליהן אלמא חלב אמר רחמנא ולא חוטין הנגיד אמר רחמנא ולא דאמר לא יאכלו דוקא איסור אכילה משמע דחוק רבו סל רבי יוחנןסוס
והלכה בכל מקום כחזקיה כנגד רבי יוחנן וכל שכן כנגד רבי אבהותלמידסל
6מ־ג!ן !:צבה כיני קנוקנות • ופרס״י קנוקנות גידיס דקיס ההולכים בארך הירך ממסת הבשר
,כמש מגיד לחיצון לגיד הפנימי והן הן האסורין לפי שהן רכיס ונותנין סעס אבל
יה7,א
רבי יוחנן גס הרי״ף לא הביא בפסחים אלא דברי חוקיה וכן ראיתיבל!סמ!
אמר אע״פשעץ
ועץ
הוא
 77גיד עצמו שהו׳בראש .הסופי 1קשה
! *'
שמוכרים גיד הנסה לגויס ובסאר ארצות ראיתי סכזהיו אף להאכילולחמול
בעלמא הוא עולא !, /
״
י
״
 777סיזה
דתיי ? ״שעל
שטעמו
על כן דקדקתי בו ונראה שמותר בהנאה עד כאן לשונו  :ואי אפשר
לענייןהלמלקנ ׳ל הוא התורה חייבה עליו ־וכתב הרסב א מדססק אכיי כעולא קי נ כותיה ומיהו
קן לחננניינעמי< מדרבנן אפי׳קנוקנות נמי וכולי׳גיד אסו׳וכדשמואל דא״ל לבר פיולי חות ביה סל הרמב״ס כטטמו סל הר״אס שסובר דליתהלכתא כרבי אבהו שהרי הא
מפרא׳חסי׳כ׳ה טפי והכי איתא בב״רהאי פקקלותא דגידא סריא וישראל קדושים הס נהגו ז״ל כתב דברי רבי אבהו בפרק אחד מה״מא ואס כן הוה ליה לפסוקבגיד
יי1כת'הא^ האר יז בו אסור סי׳פקקלות׳קנוקכות וכן כת' בסאלתות דמדרבנן אסור וכ״כ התוס'
בגידים
הנסה אסור בהכאה כדאמריכן לרבי אבהו אליבא דמאן דאמר לזין
דמלנא
א!ימי ^ ע ^י] והר״ן ומ״ס לפי׳צריך לחטט אחריהס ^בכ״מ שהס וסומנו אסור לפי שישראל בכ״ט ולפיכך צ״ל שטעמו במו שכתב המגיד בסס הרמב״ס דלרווחא
האיון)
קדושים הס ונהגו בו איסור שס אמר שמואל חלבו סל גיד הנש' מותר לדברי איתמר ההיא סוגיא אבל למסקנא גיד הכשה מותר כהנאה ( וכ׳כהא׳!
סג״ל :
הכל והא מיפלג פליגי דתניא גיד הנסה מחטט אחריי כ״מ שהוא חותך שמנו אפילו את״ל אין בגידין בנ״ט דלאו הא בהא תליא וכתב הרסב״א יםמוכומי
מעיקרו דברי ר מאיר ר׳יהורה אומר גוממו עם הסופי מודה שמואל שאסור
מדרבנן לר״מ דתניא שמנו מותר וישראל קדושי' נהגו בו איסור וכתב הרי״ף
וכן הלכה וגס הרשב״א והרן כתבודהלכה כר״מ והביאו ראיות לדבר וכ ' פ
הרמב״ס דחלב שעל הגיד אסור מד״ס ופרס״י מעיקרו ממקוס שהוא נבלע
ונשרס בבשר וכתבו הרסב״א והר״ן דג׳דיניס יש לגיד הנסה עיקרו וחטיטתו
וסמנו עיקרו היינו שעל הכף בלב' והיינו מדאורייתא,חטיסתו מתקנת חכמיס
סמנו מהנהגות קדושים * והמרדכי כתב סומנו ישראל קדושי׳נהגו בו איסור
וראוי להחמיר בו וכדגרסינן בני הזהר בשל סופרים יותר משל תורה ומה
ששנינו בו ישראל קדושים נהגו בו איסור זו היא דכרי סופריס עכ״ל  .כתוב
בהגהת אשירי המנקר את הבשר ישבר ראשי עצמות שבירך וינקר הקנוקנות
וגיד הגש כולו עס שמנו מטול הגידי שבצנקורון וכתב הרוקח צריך ליטול גידי
הירך יוציא כל הגיד שלא ישתייר אפילו כחוט השערה ויחתוך ראשי עצמות
שבירך סבהץ שרשי הגיד וישליכם ויחתוך צומת הגידין סצומתין וכל גיד
הארכובא האמצעית ויוציאם ויטול שמנונית שבירך שאסור משוס חלבויטול
ו׳חוטין שכשוקין ע" כ • כתב המרדכי (ריש ג"ה ) הםיב ר״י בר יהודה לרס״י על
ירכי החיות מצו' לנקרן כמו של שור כשב ועז וכל שאסור גילך בהמה אסור
בירך חיה ובשוק שלמטה הימנ׳שקוריץ צנקרין בלעז וכן הסופי שעל גיד הנסה
וכין הפרסו׳שקורין אנקא העצם של בוקא דאטמא צריך ניקור כמו של בהמה
שהגיד נמתחת אותו העצ׳ואס יש אדם סמפטפט כנגדדברזה ראוי לנדותו
ונוטה לצד מינות לסי שלא חלקו חכמי בין חיה לבהמה אלא בחלבים הקרבים
אצל המזבח אבל הגידוכל הגא מכחו אסור כשלחיה במוסלכהמהכדתכן
<והג בבהמ' י וחיה  :וגופו של גיד אמו אלא כעץ שאין בו טעם ואס״כ אסרתו
?תורה כבר נתבאר בסמוך ומ״ש על כן אינו או^ ר תערוכתו בסליסתו הכי
אסיקכא בסג״ה והלכת' אין בגידין כנ״ט ופרש 'י אין בגידין ככ״ט ובין נתבשל
ובין צ׳מלח ובין נצלה משליכו ומותר ודוקא בו אבל סמכו סכו בנ״ס ואס לא
נסל סמנו אוסר והתו׳כתכו בשם הר״מ דכיון דשמכו לא נאסר אלא משו׳לתא
דגיד אין להחמי׳כו יותר מבגיד וכיון דגיד אינו אוסר גס הוא אינו אוסר אבל
?יי״ף כתב כדברי רש״י דסומכו סל גיד אוסר וכן דע הרמב״ס סכת בפ״סו וכן
סומן של גיד הנשה שנפל לקדרה של בשר משמרין אוהובס׳ואין שומן גיר מן
המכין וכן דע׳הר״ן וכר'שכן הי' הסכמ הרא״ס וכ״פ הרשב״א בת״ה והכי נקטי'
כתו׳כשכלי הלקט קולי׳סל ג״ה שלא נחתך ראש העצם ובישלו בקדרה מותר
וחנקה חמותה שבישלה מות׳דיעבד אבל אני ראיתי שבישלו קולי' סהשופי
שבו ג״ה מונח עלי׳ולא נחתכו ראשי המצ׳ואסר ה״ר קלונימוס מסכי שקכוקנות
סל גיד עולים על ראשי העצם וכתב עוד פעם אחת מצא ר' בקערה עצם קטן
שביאס עצס הכקר׳כף הירך ואסר אותו מפני סהגידיס צומפים בו .אבל שאר
3שר שנתבשל עמו התי׳לפי שאין בגידי׳מ״ט עכ״ל  :וים אוסרין אותו בהנאה

שאמרו שהגיד אסור בהנאה׳ ויש מרבותי מתירין אותו וכן נראה וכןנהגו
ליזהר
עכ״ל ומיהו בספר הזוהר פ׳ויסלח נראה שהגיד אסור כהנאה ולכן סוב
יכ  *.לפיכך שולח אדס לנכרי ירך שגיד הנסה בתוכה  :מסנה כפרקגיו
הנסה ואמרינן כפרק כל שעה ( דף צג ) דמסמע מהאי מתניתין דגידהנה?
מותר בהנאה כלומר שיותר נראה הירך כסגיד הנשה בתוכה מכשאינונתונה
ונמצא שהגוי מחזיק לו טובה גס בשביל הגיד וכיון דסריא מתני' לסלוחיין
שגיד הנשה בתוכה משמע דמותר -בהכאה ואס אינו מתנו לגוי בכינייסראל
יכול ליתכה לו בין אס היא שלימה או חתוכה וכו׳שס בגמ' דייק אהאימתני'
שלימה אין חתוכה לא במאי עסקי׳אלימא כמקום שאין מכריזין חתוכהנסי
לישדר ליה דהא לא אתי למיזבן מיניה אלא במקום סמכריזין שלימהנמיל<1
לישדר ליה דסתיך ומזבין ליה אי בעית אימא במקום שמכריזין חיפוכאדגר
מידע ידיע ואי בעית אימא במקום שאין מכריזין גזירה שמא יתנכה לובפני
שמכריוין
יסראל ארור ואי בעית אימא מסוס דגניב ליהלדעתיה פי' מקום
כשנפלה טריפה באיטליז יש מקומות סמכריזין עליה ובאותויוסנוהרין
שאין
מליקח בסר מיד גוי ושאר ימיס שאין מכריזין בהם מומר ויש מקומות
דחיישינן
מכריזין על הטריפה כלל ומפני כך לעולם אין לוקחין כשר מיד גוי
שמא טריפה היא ־ ומשוס דגניב ליה לדפתיה כלומר שהגוי סכורסיסראל
זה אוהבו מאד דאחר שטרח בה ותקנה עד שראויה לו שלחה לי׳וכתכהי״איז
דהא אביימוקי ברייתא דלקמן דתכי בה ובגויכץ
ושינויאקמא עיקר
שלימה בין חתוכא אין צריך ליטול במקום שאקעכריזין ורבאמוקיכמקום
סמכריזץ כשהכריזו ולא חייסי' כמתנה שמא יתכנה לו בפני ישראלוגסל6
ידישי׳במתנה לגניבות דעת וא״כ הכי אמוראי כתראי מתרצי מתני' כוינרי)
קמא כי היכי דלא תיפלוג מתני׳אברייתא ורבעו תס תירץדהאדחייסינן
יישראל
לגניבות דעת ולסמא יתכנס לו במפנה בפני ישראל היינו היכא דאמ
לגוישהיא .כשרה ומנוקדת אבל בסתם לא חייסיכן עכ״ל וכך הס דברירביכו
שכתב שאף על פי שמחזיק לי טובה מות מפני דאין במתנה גניבות דעתוגל
כתב ואס אינו נופנה לגוי בפני ישראל יכול ליתכס לו וכו׳ ללמדנו דלא סי'לי׳
שגיד
לסמא יתצנה לו בפני יסראלח״להרמכ״ס מותלאדס לשלוח לנכריירך.
הנסה בתוכה ונותן לו הירך בפני ישראל ואין חושסין שמא יאכל ממנה יסי^ל
זה קודס שיכטל הגיד צהרי מקומו ניכר לפיכך אס הית' הירך חתוכ׳ לאיתמה
לגוי כפני ישראל עד סיסול הגיר שמא יאכל ממכה ישראל וכתב הרב המגיי
הנראה לי כדעת רבינו שהוא סבור דהכא במפרש שהירך מבשר כפרה דנןלול1
ובכי האי גווכא יש לחום שמא ישראל הרואה שהוא מתג' לו בחזקת כשרהוליי,
דאסו׳סול*
חתוכה סבר דודאי כשר' הוא דאי לא לא הוה ישראל גכיב לדעתיה
וסבול גס כן .סגידה ניטל מפני שהיא חתוכה ואתי למיזבן מיניהואוכלנזפי
צידה וכבר ביאר רבעו למעלה דבסר הנמצא ביד גוי אסרי־ יכל

מקרם

הלכות דם סה

מ1

טד

,ו ^ וכפי שיטתו הילכך השתא'ליכא למיחש אלא ככה״ג ובכל מקום לאכול מהדברים האסורים סהרבי׳רגיליס בהס כדמאי לע״ה וכגבינה סל גויס ׳(י 0
זדןהזאנהגה'
? 3ן1למכור לסם נבילות וטריפות ויס מתירין אפילו בסתם ואפילו אבל אס הוא חסוד בדברים סאין הרבים רגילין בהם להקל הרי הוא כגוי ו^ ץ אשיר״יפג׳הונעל
בישראל כיון סאינו אומ לו שהיא כסר לזה דעת הרש״בא ואיפס׳סאף הוא מפקידין אצלו דבר האסו׳מןהתורה  6לאבסכי חותמית וסכי^ ו לזה מ״ס בס טפשל ?ר?'זי ^
^רכי׳סאין גניבת דעת אלא כמפרס לו סהיא כסרה וכמ״ס עכ״ל •
אין מעמידין בדבר סל תורה סאסור בחות' אחד ומפרסי לה רבוותא ביסראל בטוניהנק'וקהוין׳
^ן׳סנגי׳סכתכתי האריכו הרש״בא
חסוד עכ״ד ואין נר כן דעת רבי׳ כמו בח׳מפ״תמצגןע׳
והר״ן ומסקנת דברי הרס' בא
נמצא שמא יחליף אכל כל חתיכה שניכר חיתוך הניקור כגון
הירךשיתבאר בס׳ י״גאלא כגוי דוקא וזהו
מילי ־
^ימ על מלאת לפי סעפו סל ר״קונטילת חוטי היד והחוטשנוטלי] מן החזה מותר לשלוח ע״י
סכתכלזן3זכללא  ,יחלי•ף
כוי ,
 11־
עכ״ל נהגה ־תשירי 7חי1
ךלעולס מותר למכור ולתת להם סת
( סדר הניקור מבעל העיטור שהעתיק הרב מאחד מ! המחברים )
1- ^3
}כל 1-
כל ח ,מימ סביכ כה חיתו ו הני ? ור לסמון ע 3הניקוד
ובו' בס' ג' ה (דףצד ) אהא דדייק אמתכי' להכשיר
נשרהנסר,
 4נמפרשאפי' יהי15הככו זומסכיס הנוקר את הכשר מתחי׳כראש ומחתכו ומוציא המוחשיומעביר
סימן
פלהמנהגי'עכ"ל>וכבר.כתבתי (ס״וו הקרום שעליו ואח״כ מעכיר הקרום שתחת המוח הדבוק בעצם .
דסולס אדם לנכרי ירך שגי׳הנס׳בתוכניד נויוע׳ל .

שנןנתהמגיר כסמוולזההסכיהר ז :ונוטל הלחיים בידו ומחתך בפכין מצר הלשון ומוציא גיר אח׳
סליעה ^ ?תוכה ^ 6י,במ?וס (טו)3.ע
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'* ^ 11ומחתך מצד ב' ומוציא ניד א׳ ומחתך בסכין תחת שורש הלשון
םמכריזי ס ימ נמי ^^ יסד
דחתיר מי"9
קר' 1ניןגע1ן>.ניו.
ליה ומזכין לה ומסכי אי בעי אי
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כך
ומוציא
ממנו
חוט
של
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ויורד
משם
לגרגר׳
למקו
'
שחיט׳ומוצי
ידחו ירי היא בחזק סניטנ גיד הינכך
ל1
במקו׳שמכריזין חיתוכידגוי מידע ידיע בנהמהעכ׳לולןב*
" 6ל"8
י והלך ל ,ונו׳ .כן משם שני גידק מצר זה סמוך לכשר ושני גידין מצר זהסמיך עירס״י חיתוכא דגוי בירך איכןעשו יכתנתי לעיל
"פנו סס הרא״ס והרסב״א והר״ן בש ס
לבשר ואח כ חותך את החזות לשני צדדים ומאותו בשר אדום
לואכ״דסלמד כן מדתניא הסולח ירך הסמוך לתזה מוציא חוט של דם שאוחז מקצת החז׳עד קצתו וכן
לסניור שלימה אין צריך ליטול

ממנהמן החזה השני ונוטל הסכין ומחלק בין הכתף לנוף ונוטל את

דו משה חתוכה צריך ליטול
ממנה הזרוע ואת הכתף ומתחיל מראש הכתף באמצעיתו ומחתך
דו משה פי׳ דכיון דסתוכה היאיחסו ' ומוציא גיד עכה ומוליך הסכין ומחתך ער הזרוע ועד היד עד
ישראל שניטל גידה וי}5כלוה .בגי י^
קצותיו ער שימשוך כל הניד שאוחז משפ' הכתף הסמוך לשדר׳
י
סונר5(5י ז״לדמדיכ^  £ותר  0,/י"* עד קצו׳היר וצרי׳לשקוע הסכין יפה עד שיעקו׳אותו נידוהחוטין

כשן 1י< 1ר ^ שסו^ ן הןרעה כדר  ,שהגיך דלכפחלה גוייגץ
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מונח וע לד ״סמי 1ר בסו לי י1
להכירו מןהראש.
מ״י גוי ול 6עסה בה סות' דכס׳היא 6ס(ט! ) וכןכיזנאר
היא חתוכה כדרך שישראל חותכ׳ אח' לעילסי'כ״בלענין
הטיטת הגיד וכת' הרא״ שפ 1,זהוכן ורידי! ! אניכמנתי
,,
זי לעיל סימן זיז
ואיתי וכותי יהפייו בס יסש סנסלס7
<־מח! ־ ! <,
ביד גוי ונתקלקל החותם
והחתיכות
ליטלן :
סכיכר גהס ניקור יסרא' כגון בנטילת(יז ) וזיל סדר
חוטין דיד והסו׳סניט אצלהחזה התירו
הניקו׳הנוה׳נינינו

הנמשכיןממנו מעיקרו וכשעה שהוא מחלק סין הכתףלגוף
(ל> נ, 0לתג,דוו(1עמ-מם ,סיתב צריך לשקע הסכין כשפת הכתף סמוך לשררה ויעקור
שורש
,
״״
ינ״' יא ייל ייי' יי' '"1״״״'י״יל"
מצויי׳אצל מצו' מומחי' הס וכדאמרי' ניר
השורש שלו
מצר
הכתף
דאע״ג
גיר זה שהזכרנו
שהזכרנו למעל
למעל ששם
ששם השורש
שלו ומוציא
ומוציא י מצר
הכתףדאע״ג דכסר סנעצא ביד גוי במקום

דשלי־ משוסמיאוס
גני שחיטה ונתב הרשב״א בת״ה ע ל מלמעלה חוט אהד וכן לכתף השני ונוטל היד ומחתך בו
ומוציא סאסור ליקח מהם אע״פי סהו׳ חתוך ׳ ענ׳צ :
דברי הראב׳ד מ״מ הצנועים
מוסכים ממנו ניד אהד ואינו נמשך למעלה ומדתו כמד׳ היד ומחתך
מצד כחיתוכא דיפראל אסור התם הייני
ידיהס עד שיודע שנק׳
אותה
בקי
היר
ומוציא
משם
ניד
אח׳
שהוא
סמוך
לעצם
היד
ואח״ס
מתחיל טעמאסיס לחוס שמא ישראל לקחה
במלאכהינ והר״ן כת׳ על דברי הראב״ד ממקום סיום מיד שמוציא מן החזה ומקלף בידו אותו
קרו׳שעל בחזקת כשר' ונקרה ונודע לו שטריפה
גה־אי בשולח ירך מנוקר׳לרזברו הדברי׳
לן
גל
ניאין שאין לחוס אכל בישי

 1הלךלואיכא למיחס סמא !
׳•יי׳"
שמשמאל לשלש' שלש׳נוטל ראשי הניד מרו וממשיך 41״ ^ ״
■/י ■ /
ח1
וי וה
>׳די א
ליםיהר ז
מנקר  1תל
אבל כצונן צדי' לפש פש אחריה
חססוכולומ
דיסראל
היה לו
היתהיי־ך
ונקרה
נוכרי
הראב
יסראל^סהי
בסר
ל1
מאיליהן  ,בהיותו חם /
לי 1ן ;
ןגןר ׳ "
אןתן ואס
נודע לו
סטריפ
ומכר לזה
יה לןידענו {ןס ניק רכןלה
חלב שתה בשר המתני ומק פו יפה יפהמשני ^די
^ לואח״כ הפקיד זה בידו ירךמנוקר'והו6
־,לאו אין צריךלהר־כזות׳לכקי ^ סומ ך מעביר בשר
המתגיב־5׳ ^^ 5־^' 5י ^ י'^י ^ ר ^|>י ^ ,־ ^ ^ ל י .מחליף להנאת עצמוכשר' בטריפה וכל
'עליוניאה מדבריו דאפי׳כיש פס כק  ,ונררו יפה מב צדדין ואותו עצם המתון בנתי׳ מחתכו ומסיר
כל כי הני חששי רחיקי לא סייסי׳ עכ״ל יד
שיובלו להראות לו קאמר
הראב״ד ההנבהו׳ דע
שישתוה עם■ הבשר כדי שלא ישתייר בו
משרשיכסי׳ קי״ח כת׳ רבי׳ דין זה וסם בי*׳ כל
ומומר לסמוך על אותו
שנקר
אבל החוטין ובש׳המתני׳כלום וחוזר לבני מעיי׳׳וממשיך אותן
ממקוםדיני סול׳ לחבימע״י גוי דבר שאיסורו
הרא״ש וסי׳שכ׳כתכו כדברי
סראכ״י שהן קבועים בו ומוציא ראשיהם של בני מעיים באותו
חלחולת מן התורה או מד״ס■:
הנוקר את
ואין כאן מי שבקי בניק׳להר ^ לו וכ'/ל
המטונפ׳שקורי׳אותה בערבי מבעי״ר לסור ומחת׳אותה
חלוחלת .הבס׳ מתחי׳בראש ומחתכו ומוצי׳המוס
סכ|בדי ן 601מד5ומרינ ן רוב ממייס
עם אמה מבני מעיי׳ומשליכו ל פי שאינו ראוי ל אכ ךל׳ ארתו שהו׳ ומעגי׳הקרו׳סעליו ואח״כ מעבי׳הקרוס
אצל שחיטה מומחי׳הס לפי דרוב
מציץ
מקום
קבוע
לבני מעיים קורין
אותהכנתארב  $זע יכ״ ל* ח ר הןא שתחת המוח הדבוק בעצם בפ׳ג;׳ה ( דף
אצל ניקו מומחין כס וכיון דגבי
סחיטה 11
* י
״ס ר >
נג ) חמסה קרמי הוו תלתא משו תרב 6
לאסמכי' ארובה אלא בדליתיה קמן
.
. .
.
ותרי משו' דמא דטחל׳דכפלי ודכוליית'
עלה
מישייליס ה״ס גבי ניקור לא סמכי' ארוב מצוייך יאלא היכא דליכ '.ילמיקס י
משום תיכי דביעי ודמוקר׳משו׳דמא ופי רס״י דמוקר׳שעל המוס ומסמ' דקרו׳
דמילתאכגון דליכא בקי אחרינ׳לפראותו אבל היכא דאיכ׳ בקי אחרינ' במתא העליון ותחתון בכלל וכבר כתבתי כסי׳זה דברי הרוק׳במגח העוף ומ״ש ונוטל
מי כ!5יתיס קמן גבי שחיטה דכי היכי דה -ת' אסור עד דיסיילינן ליה ה״ג אסור הלחיי' ומחתך בסכין תחת סרס הלשון וכו׳בפ' ג״ה (שם ) אמרי׳דחוטי דלוע'
הטבח נאמן על גיד הנשה וכו' משכה בס' ג״ה (דף אסורי׳משו׳דמא וכב׳כתבתי בראש סי׳זס שהרסב״א והר״ן כתבו בשם הראב״ד
עי דמחזי׳ליה לבקי :
5ט)אין הטבחין נאמנין על גיד הכש׳דר״מ וחכ״א כאמכין עליו ועל החל׳וכגמר
ססוטין שבלשון בכלל דלועא הן וצרי׳לחותכן או ליטלן וכ״כ רבי׳סס והמק׳כת׳
(דףצג) '6ר חייא בר אבא א״ר יוחנן חזרו לומר אין נאמכין א״ר נחמן וכזמן צריך להסיר בחוטי הלחי מב׳צידי הלשון ומ״ם ויורד מסס לגרגר'למקו׳שחיט'
ומוציא מסס כ׳גידי׳מצד זה סמוך לבשר וב׳ גידין סמוך לבשר מצד זה בס'ג״ה
הזהנאמכץ אכשורדרי מעיקר׳סכמהו כר׳יהודה דאמ׳יקייסכומצות נטילה
לוי סכמה כי״מ דמצריך לחטט אחריו כמה דהוו דכירי לר' יהודה לא מהימני
(סס )אמרי'דמוזירקי אסירי ופרס״י חוטי צוא׳ורידיןמשמ׳לי שהן סוטין אחרי'
השתאדאנשיוה לדר יהוד' מהימני ונר׳דמ״ה כתבו הרמב״ס ורכי׳כדרך שנאמן זולת הורידי' שאמרו סצרי׳לסתכ בסע׳שחיט' כמו שכתבא׳ בסי׳נ״ב דהנהו כיון
על השלב כלו' דעל החלב לעולם הוו מהימני דהא הלכ׳כחכמי׳ועל הגיד אע״פי סחתכ׳כשע׳סחיט' אינו צריךלהסיר׳ודברי המחב׳הזה בשלא הפרי׳הרא׳מןהגוף
ילולזמנא דלא סור מהימני השת' מהמני כדר׳סכאמנין על החל' וכת׳הרמב״ס הו׳דסל״כ לא היה צרי׳להוצי׳ סוס חוטין כלל מסס דכיון סהפרי׳יהראש מהגוף
ימיהר לזין לוקחין בשר מכל טבח וכו/ז״ל הימב״ס בפרק א' מהמ״א אין לוקחין כבר כל חוטין סשס נחתכו ושו' אינו צרי׳להסירסטי ומ״ס ואח כ חות את החזו׳
נשי מכל טבח אא״כ סיס אדם ישר ומוחזק בכשרות הו' ששוחט לעצמו ומוכר לב׳צדדין ומאותו בשר אדוס הסמו׳לחזה מוצי׳חוט של דס וכו חוט זה לא נזכר
וגאמן כד״א בחוצה לארץ אבל כא״י בזמן שכול׳לישראל לוקחי׳מכל אדס וכיוצ'  3גמוגסלא בדברי הפוסקי׳חוץ מהמק׳ס הזכירו בסי׳ת״ט ורבי׳בסי׳ט״ל וכדברי
!3הצתבפי״א וכת הרשב״א בתשו׳שטעמו מדתני׳כס'אין מעמידין אין לוקחין הרא״ם בס׳רבותיו גבי שולח בסר ביד גוי וכתבו רבי׳בסמו׳ומ״ש ומתחי׳מראס
^יייא אלא מן המומחה וסוריא לאו דוקא אלא כל ח״ל וכ״כ ה״ה בפ״ג דלא הכתף באמצעיתו ומחתך ומוצי׳גיד עבה ומחתך עד הזרו׳ועד היד עד קצותיו
"מיי סויי׳אלא להוצי׳א״י אכל ודאי כ״ש הוא בח״ל ואף א״י בזמן הזה הרי היא מד סאוחז כל הניד שאוחז הכתף מסס הסמו׳לסדר׳עד קצות היד וכו׳פד שהו'
נח״ל יכן ניאה מן ההלטשלא הזכירו סורי' וכן נר׳קצת מן התו׳ומן הירושלמי סמוך לעצם היד וכו׳בפ ג" ס (שס ) אמרי׳דחוטי דידא אסירי משוס דמא וכבר
עכ ל :הלוקח בסר ושלחו ביד אח' מעמי הארצו׳נאמנץ עליו וכו׳עד אבל לא כתבתי כראש סי׳זה שכתבו הרשב״א והר״ן בש׳הראב״ד דחוטין שבכת׳בכלל יד
גויסשחוססין שמא יחליף הס דברי הרמ״בס בפ׳סכזכ׳וכת' ס' המגיד הלוקש הס והמחב׳הזה כת׳כמה חוטין הס כיד ובכתף מ״פ קבלתו ומ*ש ואח״כ מתחי'
גשי ושלחו ביד אח׳וכו׳כך סיא מסקנא דגמ׳בפ״ק דחולין (דף ו ) דלחלופי לא ממקו׳סיו׳הגיד שמוצי׳מן החז׳ומקלף בידו אותו קרו׳שעל הכסל בסג״ה אמיי'
ץעי׳ומפקידין תבואה מתוקנת אפי׳אצל ע״ה ואין חוששין שמא יחליף והוא דקרמ׳דכפלי אסי׳משו׳תרב וכבר כתבא׳בסי׳ס״ד ומ״ס וכשמקלףנראין ראשי
שלא הוחזק על הגזל וכן מתבאר כדברי רכי׳ומ״ש ואפי׳פבדי ישראל וכו' הוא הסוטין שהם בכסל והס ב׳מימין וג׳משמא׳וכו׳מבוא׳ססזומ״ם וגורי אותו חלב
בעבדיס ככעכי שמלו וטבלו לסם עבדות והרי הס כנסים וראיתי לרסב״א ז״ל שתחת בשר המתני׳וכו׳זהו סיורת׳דתותימתניי׳שנתבא׳שסנומ״ש ואותו עצס
הנתון מתי׳מסמכו ומסיר כל ההגבהו׳עד שישתו׳פס הבש' כדי שלא ישתייר
שנת בסעיו הארוך סמי שהוא חסוד לאכול דברים שאין הרבים רגילים להקל
 053שאף הוא חשוד להחליף ולא אמה 5ןין חשודין להחליף אלא במי שחשוד בו סשרשי התוטין ובמר הממני' כלו' זה השוט שהו' מטפס ששורש חלב סתחרו
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קרום90שעמור הכל־׳
:00
 100,0ן
הרזהו׳וריהלון ממל יי
החל׳יזוווליוררררז
ונוט׳' ר ^
ד־ויד
ונוטל
ורימל הטהו׳ ומקלף
מעליו קרום
הרום עם
יום התל׳שעליו
ראש
ילן הגיד

סגרוא״אלהבעו^

במראית העין ומ״ש לחתך הפצססשנ,
כדדין הוא מפני סשרפיג״ה קש
וריס
בהה וכב׳כתבתי כן בסי׳זהבססהגה,׳
אסירי • ונו ס והגידים סתח הכתףאס
כולה אותוכסר׳לאכיל ' הטע״לעישחין
אסורים אלא מסוס דס וכסצולהאומז
נורא מסיבסייב
להוכמו
סכתבאו
בראססי׳זה  -ומ״ס וסוס המוסשהא
מהראש לסדרה מוציאיןאופווכמו(,׳

שבתוך הטהו* ומושך אותו וגמשכין עמו ג' חוטי] שבתוכו ונוטל
הלב ומחתך האזני׳ומשליכן וקורעו ומוצי׳דמו ונוטל את הכוליא
ומעכיר החל׳שעלי׳ומנקרו יפה יפה ונוט' הסכין ומחתך ומעביר
קדום שיש על כל אחת וא׳ומחת׳ בתוך הכולי' וביקר אותו שורש
של גיר מתוך הכוליא כמו שהוא עם קצותיו הנראין מבחוץ וכן שזה הסכם סובר שהחלבשמפסיק ק
לכולי׳השני׳ונוט׳הביצגס ומעביר קרום שעליה 7כא וממשיך את חוס המוח לעצם הסדרה אסורוע״ן
החולחלו וקולף קרו׳של חלב שעליי עם אותו חוט של דם מקצה קאמ׳שמוצי׳אותו כקיומוואוכלווהחל׳
אל קצ׳ונוט׳הסכין ועוק׳כל אותו חל' הממו׳ לחולהל׳מכל צדדין שבין חוט המוח לעצ׳סשדר׳מנק' אום
מעיק׳האללעף מקו׳ שע ק ר
׳-מעיקיהאלייער
מקוישעקר ממנו
ממנובכשר
המתני׳שהזכרנו
למעל׳עםואפס שטעמו מפניסשוב שהוא
משישי
כל אותן החוטין
המעורבין
עם
אותו
חלב
ע
ד
שמתנ
ק
ר
יפה
יפה
חלב הכסליוס^ב הבליו ולאנזכ ע
כלל

י
הפוסכי׳ווגס
מהו׳שחלוחל׳קבוע בו מח ל ב וחוטי ן וכ ל דכר ונוט ׳ הסכי ץ וחות ך לא בדברי הגע ולא בדברי
רבי׳ירוואורח׳חייס פכתבו סדרנקוו
באלי׳ומוצי׳ממנ׳חוט
שמתחל׳לשני׳וממשי׳החוט
מעיקר,ן האליה
המחב׳הזה!
!
ן זה שהכי׳רבי׳בסס בעל העיטו׳לאתני׳
רע קצותה מאות; פנים המקישין על ירכי הבהמה ואח ג נוטל זה כלל ובא לידי ספרתשו'הגאורס
׳ ^ י 5ינ
וכתו׳בוסדר ניקור זה ולא היהנחו׳נו
לכשלו ^ הסכק ונורר מאותן הפני גופן אות; חומרי שקורי; בערבי עק ר
היינו לועי סבסר זה אין כוטעס
כסהו׳ מן העצמות וגורר יפה עד שישתוה מקום גבהות החומרים עם אלא עד וכן הלכ׳בלבד וכן הואכעיטור
וכשניספךייורס דעה.ישני׳לאמצוותי
ממשל וכל עיקר טעמו אינו אלא
בכלי
שפלות
שביניה׳ולא
ישתיי׳לכל פני האלי' לא בשר ולא
שמנוני׳
הא׳ומפר׳בסכין במקו׳ שיש הזכרו' דבר זה וכן נהנו העולם היתר כמו
ותדע שהרי הוא בא ליתן סי׳על אי זה
אלא גוררן יפה ופוסק הירך
׳ ' ורי ^ חוי ,־ז♦1-,ר רזרורורץ י־רזימ•
י*ו* י* ל
לרררללז■• זדיר״ו״לדז יורידי ! " י׳ רר< ייוו**־מ  ,ו' יירידיייזי׳יייו״יתרי״ז״יויל
בפי הואומ ומאחר שלא שמענו
בשום בעצם
שבו ג״ה וחותך הזברות והנפבו' ומשליכו
ורבש׳שבצדדיןולא ראיתי מי שערער במימ׳שושוו
מקום שכפר זה אטרי ל בס לי היא ר פיה;
מנקרו יפה יפה מכל מיני חוטין וחל שבו ומן אותו ךנר ת ע\
קרךק ר ע אין שינוי בין ג ה לשמנו ונו נע
נותן
נותן בו
כעצם הילכך
הילכר' ודפי
בו סי׳סהו
סיישהו' כעלם
ידאי אי*
■
חין י ינדו״לא ומן .ג׳יה ששם בעצם האמצעי והחרטה והחלב כיכרין פ ן נתכא בראם סי זהמו ס רבי׳ וזההחג7
לך מנהג בטעות יותר מאותו מנהג
וא״א
לומר
אלא
בראיי׳העין
ואח״ב
נוטל
העצם
האמע
מ
י
שפוסק
■ החמי הוא מפני כמה מקומות
שהצרן
שכת רבי׳ירות ושפי׳דמי לבטלו כמקום
שנהגו בו איסור לבכי האי מילת לי כ * ? * זסן * * ו סקר
< ך< ין  0מי (ז** זמו=*{ י צמדס יי״י״יצל6״ ?1מק!מ " *־
למימ שידעו שהוא מות ועכ״ז נהנו בו גדול 1זקצה השני שהו' סמוך .לעצם של שוק שפסק ממכר ונמצא שזה הסכס החמיר בקצת דבריםשאץ
בךמסוחומרדכיוןדאיןב.ו שוס הדר אותו עצם אמצעי מחותך מב׳צרדק ואף אותו עצם שהוא סמוך
להסטלמה שיסמוכו ככרהסמי׳קצת
דאיסודא מה חומרא היא זו בלי טעם חותך בסכין גדול אותו המקו׳הסמו׳לעצם זה שהזכרנו ומפשפש דבריס שיש להם סורס דהיינו חלו
.

/
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אחר חוטין קטנים וחתיכות קטנות של חלב ששם ומעביר אותר

ומידרש דרסינן ליה בפירק דלכתחלה
שתר לכפלו
וככבשבליהלקעפמות'
לבשלו בקדר לכתחל׳וכן אנו נוהגי׳וכן אנומקובלי מלזסתי׳ורבותי׳הראשוני'
סבכרע עכ״ל וכן נוהגי העולם לכופלו בבכ' ואין אדם נמנע מזה ומ׳ס ומחתך
 2״ ' ־1- 1
אותחלוחל׳' ־-- -
פס ׳-אמה מבני - -׳״• -- -1-
מעי׳ומשליבו  1־-
לפי ^ -
שאילו—ראוי לאכול' ־ ' — " ""
נדהיינורים
תעי באמת סכתבא׳בסי׳ס״ל ומ״ש אותו סהו מקו' קבוע לבני מעיקורץ אותה׳
כנמא והוא אסו׳לכשל ומות לצלי יתכא' בסי׳ע״ה שזהו דעת הגאונים וטעמא
סרש״כא
מפני שמלאה ,תועים קטכי׳לס וא״א ל כקדם יפה 1כב׳כת" רבי׳שם בסס 1סו
ונפפלין היל
 . .. . ..יתואותן
פענסיונוהגי׳היתואותן חוטים
חוטים דס
דס כשאד
כשאד '' בקי
בקי בהם
בהם מותח
מותח ונפפלין
היסב ער
סלא ישאר א׳מהן ומ״ס ונועל הדרא דכנתא ומקלף מטליה קרוס פל חלב שעל
הקיב ' וסל בית הכוסו׳וכו כסדר ניקור זה סכת׳רבי׳ירו׳נתו׳כלשון הזה ומקלף
מעליה קתפל חלב וכל תלב שיש על הקיב׳ועל ביית הכוסוועל סובליל׳הידוע
באלפחת ונ״ל שהיא נוסחא מכוונת ומ״ס ומוציא את דמו לא ידענא אהיכא

נעלמאכילא "5ל קאיובספמוגה עבר עליו הקולמוס ומ״ש ונוטל הטחול ומקלף מעליו קרו׳עס
נגמ׳ ענ״ל דגול החל׳סעליו ככרנתכא׳בסי׳ס״ד דקרו'! ה אסו׳ימסוס חלב ומ״פ ונוטל ראש הניד
מלל ^ נמינד־ים שבתוך הטחול ומושך אותו ונמסבין עמו ג תופץ שבתוכו כבר כתבא׳כסי׳ס״ד
"(יי( 0הפ״ן ^ פתועין אלו אסויי׳משו חלב ושצרי׳לשרש אחריה ומ״ס ונוס הלב ומחת׳האזני '
לכתחילינפקר/ס ומסליכין לא כזב זה בדברי הגמ ולא בדברי ססוסקי׳ זולתי הרוקח שכת חותך
לאפל" .יגלי׳לדג״ל עוקץ הלב ואזני הלב שבהם חוסי׳מלאי׳דסכ ומ״ס וקרעו ומוצ -י׳את דמו משנס
סי׳ עיה לקמליתה 3פ כל הבשרעדף קט )ומ״ס ונוטל את הכולי׳ומעבי חלב סעליאהוסלב הכליות
♦נישולבילוכ׳ליא^ האמו בתור׳ומ״ס ומעבי׳קמ סעליס על בל א׳וא׳ומסת בתוך סגולי ומנק אותו
שורש של גיד מתוך הכוליא וכו׳ככר נתבא' בסי' ס" ד :ימ"ש ונוטל הביצי׳ומעבי ' .
האיון ?כז׳לה ^ר קרו׳סעליה כבר כתבא׳כסי ' זה שהוא אסו׳משו׳דס ונתבא׳סס עוד אימתי הוא
החוטי׳ שאחורי מותומ״ס וממשיך את החלוסלת וקרלף קרו׳של חלב שעלי׳איפש שחל׳שבראש
האזניי׳ גסניהני' הכרכשא קאמר וכמו שנתבאר בסי׳ס״ד סי״מ כן על ריש מעי ' באמתא בטיא
גרירה ומ״ס עס אותו חוט סל דס מקצה אל קצה לא  ,ראיתי כן לא בגמרא ולא
ומלחין אמן
חא "* בדברי הפוסקי׳ומ״ס ונוטל הסכין ועוקר כל אותו חלב סמוך לחלוחלת וכו׳עד
מיהי ב7ייגנ 7אין אס כל אותו החוט המעורב עם אותו חלב עד שמתנקר יפה מקום שחלוסלת
ליייע :
קבועה בו מחלב וחוטין וכל דבר אפש׳שהסעס לפי ששרשי חלב שעל הכסליס
נקשרים סס וגס מסוס פרבא דאקליבוסת שהושם כמושכתבא בסי׳ס" ד ומ״ש
ונוטל הסכין וחותך באלי׳ומוצי׳ממנו חוט שמתחלק לשני׳וממשיך החוט מעיק
.האלי׳עד קצותה וכו׳כבר כתבתי בסי׳ס״ד שכר׳שטטמו משוס דסכ׳כדאמ'שפי '
דהא דאמרי׳דחוטץ שבעוקץ אסורי' היינו חוטי הזנב והס  .אסורי׳מסני שיוכקי׳
ומחלב הכליו׳ומטע׳זס כתב שנוטל הסכין וגורר מאותס הפכים גופן■ חומרים
והס מקומו׳גבוהי קצת .עד שישתוו אותן מקומו׳עס מקומו השפלי׳ולא ישתיי '
לכל פני האלי׳לא כפר ולא שממכי׳ומ״ש וחותך הזכמ׳והנקבממשליכו איפש׳
1

גיד

הכסליס שתחת הקמה הלכן הע3
סנתבא׳כסיס״ד סיס נוהגים כואיסור

וגם מ״ם סם פני מדכריהרי״ף בפי׳סיוורא דמותי מתני ונס חלבהדבולכרס
שכתבתי פס שיש אוקרי׳אומי ועונשין כדת עליו וגם חלב סיחצ הכב'
שכתבתי
סס פיס אוסרים אותו וקרום שבו אסור לדברי הכל ודין חלב שעל הקיכ׳ורס
מעיאבאמתא בעי גרירה נתבא׳שס יפה שכל אלו המקומות יש להס טל מו
סיסמוכו כמו שנתבאר סס ואע״פסיס חולקיבהס אין להקלוצרי׳להסמי׳כנל
מקו׳סיס בו ספק סלב דספ׳דאוריית הוא ועוד שהוא אי-סור סמור שהריחייכין
עליו כרת ודע שברוק׳מצאתי עוד סוממזולת מה שהחמי׳סדר דבטלהטיטוו
סבת רבי׳ואילו הס חוטי שאחורי האזני׳יסיר מסוס דס בין אצבמו׳ידיסורגלי
יחתוך ויוציא החוסין שבהס שסם מלאיס דס ויטול הסיוטין שבריאהוהויוו?
יבקע בכל סמפון וסמפון ואיני יודע שורש לדבריס כב :
□ו כל דס לא תאכלו לעוף ולבהמה וחיה בכלל כלו בכלל כהמ כדאמיי' :
ומיש ובין טמאה וכץ טהורה חייבין עליה מסו׳דס פשוטכמשג?
פ כל הבסר (ףד קיז ) ובכריתות פ׳דס סחים' (דף כ ) כויחייבין על דמוכררימי
ריש פ׳דס סחיטה ; דף כא ) וסליל אע״ס שחלבו מותר דמו אסו׳בס כהמ'המי1ש
( דף עד ) תנן הפוסט את הבהמה ומצא כה בן ח׳חי או מת או בן ט׳מת ?יו ע
ומוציא את דמו ובגמ׳אמר ר"ל לדברי המתי׳בסלבו של סליל מתי׳בדמולדכיי
האוסר בחלבו אוסר בדמו ור׳יוחכן אמר אף לדברי המתי ' ^סלכו אוסר כימו
ואסיקנא דאף ר״ל לא אמר אלא דאינו ענוש כרת עליו אבל בלאו מיהאאיתיז
כרס האברי׳ משמע דר״י מחייב על דמו כרת וכתבו הרי״ף והר״אש וקי״ל כי י
נר' שהם סוברים דסייבין על דמו כרת ואע״פ סהרמ״בן דחק לומ דלא מיחיינ
הר״יףכר׳על דס הסליל כב׳כתכו הרס״בא והר״ן שאין דברי הרי״ף מוכיחיןנ1
ואף סרמ״בס כת׳בפ״ומהמ״א הסליל הכמכא במעי הבהמ׳הרי דמוכדס הימי
 .לפי הדס הנמצא כנוס בתוך לכוסייכין עליו כרת אבל שאר דמו הרי סואכדן
האכרי' וכבר כתן ה' המגיד טעם לדבריו דע״כ לא פליג ר״י אלא בדסהלכייק
שאר דמו מאח שאינו טעון סחיט משמת הרי הו׳כא׳מאברי אמו :אכל דם ף'
וסגבי׳מותפשוט בכריתו׳פ דסשחיט' ( דףככ ) וכפ כלהכס׳וכסמוךיתכא' ^
הוא מות אפי׳מכונס ככליזודם כיצי׳אס ידוע שאינו מרוק האפרוח אץחייל!
עליו אלא שחכמים אסרוהו אבל אס ידועשהו' מרוק האפרוח חייכיןפל 'י
בס״פ א" ט ( דף ס"ד ) אמרידביצי שנמצא כה דס אסורה והקשו התוס׳והר" ^
מל זה מדאמרינן בכריתות פרק דס סחיטה יצא דם ביצים שאינו מין נש י
ויצא דס דגיס חגביס שכולו היתר ומשמע דכי סיכי דפרי דס דגיםוסגכיגי
כל זמן שישנו עליהם וניכר שיצא מהם ה״ה כמי דס ביצים ותירצו וים לומי
ימדרבנן ; החמירו כדם ביציס נזרה אטודספוף שהביצה כולדה מייל
מדאורייתא פרי אף אותו שהאפרוח נוצר ממנו דהיינו סעל הקשר ואףפל
גב

הלכות דם דס  .סו

מז

סגתבשלה שאין מקוס סקסר ניכר אף על פי שים לחוש שמא מקצת לע הקשר
אפרוח לבסוף מ״מ השתא מיהא לא מיןכשר הוא שאין כאן עדין בשי
מותר דספיק דרככן לקולא ודנין אותו כמו שאנורואי׳אותו עתה ומותר דדם
! 5יאליז מדרבנן אסרו כין על הקס׳בין חוץ לקשר ועי״ל דדס על הקשר אסור
ביצים דרבנן או אס ספק הוא דס על החלבון או על החלמון הוי ספיק דרבנן
שימורה דסשי' מין כסר כיון שהאפרוח נוצר ממנו והא דסרינן בכריתות.
ולקולא עד כאן לשונו ומפס כלמוד לכל ספק שיולד בסס דאזלי׳ לקולא ומיהו
ר! ימ כשאין הדס טל הקשר אלא במקום אחר ומצוי הוא פעמים רבות אפילו
הר״אש כתב בתשובה דאזלינן לתומרא
לאלתר סמוך ללידת הביצה ואין אותו
והואהט¬
ויתבאר בסימן זה ♦ ודע שכתב הר״אש
הדמכא ליצירת האפרוח מכ״ל ורבעו
על הני תרי לישני שכתבתי בשמו ובשי
תירוץ שני דרס שהוא
ו שביי׳
ר
עיקר תירו ן
מפס
התוספות דלחד לישנ' מדרבנן החמירו
החוטין
^
ומוצי׳ב
שמנק׳אות׳יפה
יןער
וכן
!
מדאוריתא
וייןביןמבושי
!
אסור
צל
ל/פרות
אסו׳בין
מריקום
כדם ביצים ומראוריתא שרי אף אותו
לעת הרס״כא בחידושיו ובת״ה וכ״כ וכל החלב שבתוך הירך שהכל הוא חלבואח׳ כ אוכל אותו צי!וי
שהאפמח נוצר ממנו דהיינו שעל.
במסוכה רכל שנמרקס' וצפי׳ התחילה
ומבוש׳והגידין שתח׳הכתף והיד אם צולה אותם כשרי' לאכילה הקשר ולאידך לישכא דם שעל הקשר
זה
להתרקם דמה אסור דאוריתאדאין
שהם צומקי׳באורוכן הללושדר רב עמרם ז״ל אין שינוי ביןג״ה אסור מן התורה הילכך אם נמצא על
דסניציס לזללן דם בפרוזה שמספק
עלינולזת סכללפי׳שאין לזנו בקיאים לשמנו וישרא׳קדושים הם עשאוהו כניד הנש׳ חה החכם החמיר הקשר של חלבון ולא נתפשט חוץ לקש'
והמחמיר תבא עליו ברכה :
*
כלל דם אסור מן התורה וביצה מותרת.
נדברמשנמצ׳ דס משהתחיל ' להתיק'
 73דם לא תאכלו לעוף ולבהמה וחיה בכלל ובין ואס נמצא על החלבון או על החלמון
10
והרזה דם בשר ואף הביצה כול׳אסור
טמאה ובין טהורה חייבין עליה משום דם כוי שלא על הקשר לשינוייא קמא הד©
צייצת השרץ דשריא תיכלא בכולה
*":ל לזבל הרמ׳בס כת כפ״ג מהמ״א חייבי' על רמו ושליל אע״פ שחלבו מותר דמו אסו׳ אבל דם דגים אסור מדרבנן ולסינוייא בתראאף
ביצת הפוף טהור שהתחיל האפרוח וחגבים מותר ודם ביצים אם ירוע שאינו מרוקם האפרוח אין הדם מותר ע״כ כלומר דלשינוייא קמא
כיון דליכא דם ביצה דאסיר מדאורית׳
ליפיק בהואוכלה"כיז אומומכת חייבין עליו אלא שחכמים אסרוהו אבל אם ידוע שהוא מרוקם
אלא רבנן גזרו ביה אטו דס עוף-
מודות  :והמרדכי נתבשר|5ב״יה ?3ל
האפרוח חייבים עליו ואם נמצא על הקשר פיר' בראש החד של שהביצה נולדה ממנו א״כ ליכא לפלוגי
15ו!י ו ענין הביצ׳והו׳על החלמון כל הביצ׳אסור׳וכןאם הוא על קש׳החלבון
<זו6״סד6ם הדסכחלמין !:
בין תוך הקשר לחון לקשר דבכל ד©
סי)ינו ףיכ !מ? וסהתחלת ה 5ןסמח וניכר שמתפשט ממנו חוצה לו ואם נמצא על החלמון והחלבון לנמצא בביצה גזור אבל לסינוייא בתר
שלאעלהקשראו אפייעל קשר של חלבון ולא נתפשטחוצי  £דיס "*ל הקשר אסור מדאוריתא
5־״ל ^ ־יוח מות -,יםמוך ל -,יקו מו הרם אסור והביצה מותרת ור י היה מתיר גם הדם אם נמצא על ושלא על הקסר לא אשכחן דגזרו ביה
6בל 6םנייןסממס החלבון וחלמון שלא לע הקשר ולדעת הגאונים אין חילוק נין רבנן אדרבה אמרינן • בכריתות דשרי
קשר לחוצה לו אלא מן חלבון לחלמק שבכל מקום שימצא בילבך לית ביה ציסורא כלל לההול4
לאוי׳
אסור משוס שרץ כל זמן סלאיצל*
הס בחלמון הכל אסור ובכל מקום שימצא בחלבון זורק הדם שינוייא ופשוט הוא שמה שכתב הילכך
בעולם ונראה דדבריס אלו דחויים
לפי שטה זו אס נמצא על הקשר סל
נמצא ואוכל
ולוין כן דפתהפוסקי׳ י*  :ואס
חלבון דס אסוי מן התורה לסעוייא
פלהקסרפי׳כראש החד סל ביצה וכול
בפרא קאמר דאילו לשינויי קמא לא מיתסר סוס דס ביצים מדאורייתא כלל
נס״פ א"ט (סס<)כמצ ' עליה קורט דס זורק את הדס רארכל את השאר א״ר ירמיה
ורבעו מאסר שכתב דדם ביצים סייבין עליו ה״ל לכתוב דכסנמצא טל סחלבון-
והואסכמצא על קשר סלה תני דוסתלזי לומה דר' אפטוריקי ל״ם אלא שנמצא
על חלבון סלה אכל נמצא על חלמון סלה אפי׳ביצה אסורה מ״ט דשדא תיכלא או על החלמון סלא על הקשר דדם כמי שרי׳אלא מסוס דספוקי מספקא לים
בכולהופרש" י והוא שנמצא הדס על הקשר סלה הוא זרע סל תרנגול הקשור אי שינוייא קמא עיקר או סינוייא בפרא נקוט לה הכא והכא לסומרא ומי'
כראם הסד סלכיצ׳ומשס יציר׳האפרוח מתחל׳וכיון דפדין הוא שס לא נתפזר הרש״בא כתב בחידושיו דאס כשנמצא בקשר דחלבון ונתפשט חוצה לואר
בשא׳הביצ׳הלכך אוכל השאר אכל נמצא על חלמון שלה כולה אסור כדמפרש בקשר דחלמון אסור מן התורה כשנמצא שלא על הקשר כלל או על קשר
דחלבון ולא נתפשט חוצה לו אסור מדרבנן ואס כשנמצא בקשר דחלבון
לקמן דשדא תיכלא ככולה נתפשט הקלקול ככולה על חלבון על הקש׳כדאמר
ונתפשט חוצה לו או בקשר דסלמון אינו אסור אלא מדרבנן כשנמצא שלא
והסכימו הר״אם והרש״בא והר״ן דפרש״י לא אמרי׳דבנמצ׳בסלמון סדא תיכלא
במקום הקשר כלל או מל קשר דחלכון ולא נתפשט חוצה לו מותר ולפי
נכונה אלאבשנמצ׳על קשר של סלמון דוק ואפי׳לא נתפש חוצה לו אבל 3גמצ'
בחלבון או בחלמון שלא במקום הקשר ביצה סריא וכץ אס נמצא בחלבון במקו' זה ספי׳ עבד רבי ' דכיון דאיהו סכר דאיכא דם ביצים דאסודמדאוריתלן
הקש ולא נתפשס חוצה לו ביצה סריא וז״ל הר״ן א״ר ירמיה והוא שנמצ׳על קשר אין שוס דם שיהא מותי סחכמיס גזרו עליו וז״ל הרפ״בא בתשובה
איןדס ביצים אסור אלא כשהוא בעינו ומשוס מראית העין אבל אינו
שלו קשר היינו זרע התרנגול הקשור בראש החד של ביצ׳ומסס יציר האפרוח
מתחנת וכיון דעדיין הוא שס ולא יצא חוץ לקש׳זורק את הדס ואוכל את כשא' אוסר פערובתו ומיהו דוקא כשלא נתרקמה אכל נתרקמה ואפילו
התחילה להפרקס דמה אסור דאוריפא דאין זה דס ביצים אלא דסבסר
אכל אס נמצא בקשר חוצה לו כל הביצה אסור קוססין שמא נתפשט גכול׳ור
יימי׳לא פי׳מל איזה קשר קאמ׳סל חלבון או של חלמון ואתא ר׳דוסתאי אבוס וזהו שמספ ' עלינו את הכל לפי שאין ' אנו בקיאץ בדכי עד כאן לשונו :
דר׳אפטוריקי ותנא ל״ס אלא שנמצא על חלבון סלה אבל נמצא מל חלמון שלה ומ״ש ור״י היה מתיר גס הדס אס נמצא על החלבון וסחלמון שלא על הקשר
אפיגיצה אסורה מ ט דסריך תיכל׳בצולה כלו׳ל״ש שאס נמצא בקש ' לבד זורק כ״כ שס כתוספות ח״ל ועי״ל הך סמעתא דהכא שרי דם ביצים לגמרי כי ההיא
דכייתו וה״ק והוא שנמצא פל הקשר אז זורק אח הדס ואוכל את השא׳אבל אם.
את הדס ואוכל את השאר אלא כשנמצא על חלבון סלה כלו׳פל קשר סל חלבון
והוא זרע הזכר שעומד בראש החד ומש׳מתסיל להתרקם אכל נמצ׳על קשר של אין הדס על הקש אלא במקו׳אחימות' אפי׳הדסוא״צ לזורקו וכן מסמ בירושלמי
דתמט ע״כ והא אתי כשינוייא בתרא שכתבתי דכל שאינו על הקם הרס עצמו
מלשן אע״פ שאינו יוצא חוץ לקשר כולה ביצה אפורה דסריך תיכל׳בכול׳הילכך
מות׳והגהו׳מימוני כתבו כמצ׳הדם כמקו׳אח בביצ׳סאינו על קשר החלמון ולא
גקטי׳לפי שטה זו דדס הנמצא כקשר סל חלבון אס יצא ממנו ולחוץ כולה ביצה
אסור ואס לאו זורק את הדס ואוכל את השאר אבל נמצא בקס׳של סלמון אע״פ על קשר החלבון אף הדס מות כמבוא בכריתו ' ורס״י פי׳סאס כמצ׳דס על קשר
 0לא יצא ממנו אסור כולה והיכא שנמצא דס בחלבון או בחלמון חוץ לקש ' ולא החלבון ונתפשט חוץ אף הביצ׳אסוריאבל אס אין דם כלל טל הקש ' מוד׳שהכל
מות׳ויס שאין רוצץ לסמוך על זה וזורקין הדס אף כשנמצ במקום אחר בביצה
בקשי כלל ככה״ג ליכא למיחש לריקוס סהאפמח מן הקש הו׳מתחיל להתרקם
מסה״ג וים חילופי גירסו׳בהפריס בפי׳מקוס הקש שקצתם גורסי ' סהו׳הרא©
יה לדס ביציה דסרי כדאמרי בכריתות ומיהו איפשר דהתס מדאורית קאמר
א3נ מדרבנן אסו׳מסני מראי העי׳כדגזרי׳כדס שעל הככר הילכך נמצ׳בחלבון הכד ולל שטעות סופרים הוא שהחליפו חבל 3והגירס הנכונה הראש השד
"י בחלמון חון לקש ולא נמצא כקש ' זורק את הדס ואוכל את ססא׳עכ״לוכ״פ וכן הוא בסל התרומה ובפ״ה וכך היא גייס רכי׳וז״ל פ״ה קשר זה הוא בראשו
נסה התרומה והטעם שכסנמצא על קשי חלמון אסור אפי׳אס לא נתפס ' חוץ החד והוא דלסנתל בה מזר כזלונילהוא לעין ע״כ ולל סבחלבון הוא המקו׳
ל? סי כתב הרא״ס דהיינו משוס דכל סכמצ׳על קשר חלמון ודאי הוא סנתפסם סבו שהוא מקושר יותר משאי החלבון ובחלמון הוא כדמו' כתם עגול כמלא
0ס מקשט סל חלבון ואפי ' אין ניכר התפשטותו מקשר של חלבון כיון שנמצא רוחב עדשה גדולה והרי״ף לא הזכי קשר כלל שהרי כתב כלשון הזה נמצא עלי'
קורטדס זורק את הדס ואוכל את השאר והוא שנמצא על חלבון סלה אבל.
מל קשר סל חלמון שהוא מכוון כנגד קשר של חלבון כודאי מקשר של חלבון
נמלעל חלמון סלה כולה אסור' וקפסק הרע בס כפ״ג מל׳מא וכתבו המסרפי׳
"מ מחלת רושם יציר׳האפרוח נתפשט ונתחלחל והגי' לקשר של סלמון אבל
כשכמצלז טל החלמון שלא טל הקשר ואין כיכר שנתפשט■ מן הקש ' ליכא למיסס שכן הוא דעת הגאונים ולצרכינו כשמס וכת הר״ן שהם סוברים דדוסתאי
0נתפשט מקס׳החלבון מאחר שאינו מכוון כנגדו -והסתא דברי רבעו מבוארי '
■ פליג אדרבי ירמיה והכי משמע דהא דדוסתאי מתניתין היא ולא משמע דקא*
ד? ק אס ידוע שהוא מרוק האפרוח חייבין עליו ובמה יודע אס הדס הוא דס אדרבי ירמיה כלל אלא לדוסתאי כולה מילתא בחלבון וסלמון תליא ולא בקשר
ייקוס שאס נמצא טל הקש ' דהיינו הראש החד אם הוא בקש ' סל חלמון כל וחוץ לקשר אלא כל שנמצאת בחלבון ואפילו בקשר וחוץ לקשר זורק את הדם
הניצה אסורה אס״פ שאינו מתפשט חוץ לקשר וכן אס נמצא על קשר החלבון ואוכל את השאר ואין לחוס בחלבון לריקוס לעולם ואס נמצאת בחלמוןואפי'
דחיישיקדילמאדסריקוס הוא ופריך תיכלא•
כ לניצה אסורה והוא שכיכר שמתפשט חוץ לקשר  :ואס נמצא שלא על הקשר חוץ לקשר כולה ביצה אסורה
בכולהזוכת הר״אש וטוב הדבר להחמי׳לאסור בנתפסט חוץ לקשר כדברי רפ״י
ן נחלנין בין בחלמון ואיןבקשר כלל ממנו או שנמצ׳על קשר חלבון לכד ולא
יתפשצ' חק לקסר זורק את הדס ואוכל את השאר וכתבו הגהות מימונו' בסס ועל כל החלמון כדברי הר״יף ז״ל וכ*כ הרש״בא -בתידושיו ובת״ה• וסר״חש כתב.
היי החממה אס היה ספק אם היה על החלבון או על החלמון הויספיקא וא״א לוע דבסלבון שריא ובחלמון אסירא שהרי האפרוח מן החלבון הוא נוצר
 [ ?/ 1ו לקולאע״כ וגס .בשערי• דוראכתב אס נמצא דסעל הפלבו־ן אתר ולא מן החלמון לפי פירש דסא דאיתא׳התס כגמר אהא דתני דוסתאי א״ל רב
גביהה.
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דמהרא׳י קי' כ' ג
כפג לשס א״׳ו
דהואראש הכד וכן
הןא נהר׳ ן ומיו
ע״ו ד.

דם סו
(נ ) < נ״ל **־מש

גכיהה מבי כתיל לרב לזשי 5ויפכ$ו תני תנל 1קמי׳ ד  6ביי

ולזביי

הויז

דתי־צה

מוכחת .עלי ו וימה־ הערש

בינו וכין דם דגים שיש  3ו

קשקשים פסו  £מות ,ירלן ז

שגת׳שטיג להממיי ניהליה הכי כלו׳דתננן׳היה שונה לזות' לפניו לןיפכלן ל״שרולא סכמצלזעל לי לפי־ שהחמירו בדם הביצים כל שהונז בעין מפני שיש דם ביציםשל!סר ר";!
חלמון שלה וסביי היא ופיצה הכיכדאמיי׳ל״ש אללזעל׳סלבוןה״קדהלזי כמר סבילזמו׳ עכ״ל וכתבו׳ בשמו ה״המגיד בפ״ו מהמ״לז ולדבריהר" ^
םכפ׳דאיאין דםריקוםאסו׳מן .התוד כל .דסביצי ' אסורמדר  3נן .אע״פ :פ:ןימ
הקש׳ישח״׳איס ■,,לישנא דאביי הוא ולישנא דיחידאה ועיקר כמפני ,איפכא תניא ונקפינ׳
דם ריקוס נ״ל דלדכרי האוסרים
לא׳ריית׳ ולעינןכרב אשי הילכך נמצא על חלבון שלה .
כולה היינו טעמא דאשרוהו אע״פשביצעו
הדס ואוכל השאר וכתכ א" א הרא״ש ז״ל וטוב להחמיר לאסור
פס׳לתיייד׳ף״ -אסורה ועל סלמון שלה זורק את
עליו ׳
מוכחת ־
־
. . .
.
•
שהו׳רםביצ׳־׳מפני סה3יצ
והרש בא <כ״מ ואוכל את השאר ולמעשה היה אוסר בכתפשט חוץ לקשר וגם בכל החלמון ולפי זה אין היתד לביצה
הוה מהעו׳סדמו אסי׳מדאוריתהנומירן
יאו׳ה להתנהג ככולן שנמצא על חלבון לפי ההלכה אלא בנמצא בקש' של חלבון ולא נתפשט חוצה לו או בשאר
בו יופר מבדם דגי׳וסנביס ומיהוהיייו
לאסו׳כשניינ׳בק-־ר כפי פירושו וכסכמצ׳על סלמוןג״כ
היה מקום בחלבון .כתב א״א הר״אש ז״ל" בתשובה ביצים הטדופיב
דוקא כשהוא בעין ומסעם זהאיפפד
עלהתלביןאנלגינ׳ אוסר לחוש לדברי הראשונים שאסרו
כתב לאסור בנמצא דם בקערה ונמצא דם על החלמון על אחת מהם שכולן אסורות אן
דאסו׳ לערבו לכתחל׳אבלהיכ׳שנתער'
הרוקח
זשרק וגס
מהני,
יל*£; 6
"
1 ,
ו1
*•.א נטעה נין
ע״פ שזרקו החלמון שעליו הרם שכיון שטורפין אותם בקערת שלא מדעפמשמע דלכ״ע שרי י .
 0ל״ן לק1ר חלמזן בחלבון יותר מבנמצא בחלמון -והי ן
שעצי! הוא איסור דסק עצמו בפירו השמוע וכסוף דבריו החלבון שהוא דק מתערב ביחד והכל אסור  :בצים המוזרות
כתב הרפ״בא בתשובהאם נמצאדש
ככיצי׳ששמוה על החמיןלהצטמ׳הדבר
לאוריית' יל! 5יש כתב כל זה נ״ל להלכ ולא למעשה -אבל פירוש שאינם מזכר אלא מספנא מארעא ואינם נקלטותילעולם
לאשורי7שנ׳ת ד! מ״מעל פי׳זה אני סומך שלא לאסור אפילו ישכה תרנגולת עליה ער שמחרת מותרת לאוכלה וזורק פשוט שאין התבשיל נאס משוסדניון
תלהקשרחצבו' ולא
.ביצה שנמצאת בה דס בחלבקשלה כמו הדם ודם דגים אע״פ שהוא מיתר אט קבצו ככליט אסור משום דאין במקו׳הביצה רוטב לא עדיףמ ^י
נמפיונו לחוץ ואין
;  .מראית עין לפיכך אם ניכרשהוא מדגים כגון שיש בו קשקשים שאינו אוסר אלא כדי קליפס וקלתע
.להת-׳אלאנשנמנא שסובר הרא״ה  :וה״המגיד הביא דבי
מראית עין הביצה עצמלא גרע משיער קליעוללן
מותר ודם ארם אס פירש ממנו אפור גס כן משום
עלהחל״ןולאנגיג הרס׳ בס שכתבתי וכת עליהם ודע רכי'
סז־וש;
בשינייו ויצאידם משיגיועל גביהבכר צריך עוד אלא אפיי היתה קליפה .כיון
והגפוכי /עיי 1י ייזיז ^יפ ׳ב?ל יסיר סט לפיב׳ סא נשך הבכר
שבקדרה אינו עולה למעלה ממימי■
בדם
:
:
־
מוצצו
השינים
י>אריןנסמטל הדס דכריהס5זחר ?ב ת הג^ו ?ז ^ע כ״וכז לגררו אבל שבין
אין מה סבקדרבולע ממנה דלאעדס
 י■ייזהבינ׳יסלג מעט .ראיתי נוהגי כדברי הריף והרמ בס
ב־ציסהמוזמפי׳שאיכס מזכיטו ;!י
מחתיכ׳שבתיך המט כשלא ניער וכיסה
כתבהכלבודכשנמצאדסבביצהבמקו׳האוסרהאע״פ -שהיא
והגאונים נ :
מ! הנינה־ עיי׳
 ''7<:׳ח '3פה י?)כי ביצה בת יומא אסורה דלא פליג רבנן  :כתכסרש״בא בחידושיו אחר שביאר־ בס" פזל "ט (שס ) ניצי' מוזרו׳נפשייפה תאכלסופרש״י מוזמשלזינ׳סל זכרואין
יקצה
אפתח קולט בהם לעולס -נפשהיפתאבל׳מי שאינו אסטכיס ואין דעתו
דיני ביצים שנמצא בהם דם אימתי הס5ןסורי ' וה״מ בביצה דלאספנא מארע
(ל/
ססהק! י הגאונים אכל ביצה דספנא מארעא לעולם מותרת דכל שלא נולדה מזכר אינו מגדלת .בהם יאכל ' אע״פ שישבה עליה׳ התי־כגולת ימים רבים ומוזרו׳הוא מלשוןטויה
מוזרו׳בלבנהכלו׳טוותסנשהביצי׳עומדי׳זמןמרוב׳נססד'
מל" ■ ג״צאעל אפמח ואין זםדסריקוס והיינו ביצים סמוזמ׳וכןפרש״י ע״כ ובת״ה כת' אסר־ כדאמרי׳בפ״ק דסוט
וכעכריס והס נטוים כחוט • ודברי רבי׳כדברי הרש״בא שכתבתי דכלדספנא
היזלמיןאס׳ףא'כ דיני ביצים האסררי׳משו׳דס שנמצא־בהס כד״א בביצה־הראויה לגדל אפרוחים
מארעא כיון דליכא למיחש בה למקום בכ״מ שימצא בה דם אין הביצהאסור'
א ^לום ^לס ^ה אכל ספנלן• מארעא שאינם ראויה לגדל אפרוח אין הביצה לעולם אסור' בידוע
ולפי׳סתס וכת׳מותרת לאוכלה וזורק הדס ולא חילק כין אס הואכמקו׳סקש'
לר ״זלה א ממזנ ׳ שאין זה דם אפרוח אלא זורק את .הדס ואוכל את השאר עכ״ל .וכ״כ ה״המגיד
עלחלמו ' אסורה בשמו ובסמוך אכאר דעת רבינו כזה ובפ״קדביצה מבואר אי זוהיאדספנא או שלא במקום הקשר או אס הוא בחלבון או בחלמון דאין לומר שלא באאלא
ילכ זכתני ״״ 7מארעא ואע״פ ס־הרש״בא מתיר בדספנא מארעא,אין ללמוד משם היתר לדם־ להתירם באכילה אע״פ שהם מוזרו' ומ״מ דיכם כשנמצ׳בה׳דס כדין שאכיציס
הנמצא כביצה בת• יומא דכיון שהיא .ראוי' לנדל אפרוח איכא למימ׳דלא פליג דא״כ למה ליה למיכת׳וזורק את הדס דממילא הוה משמע דדינס ביצים
■ כחב א״א׳ שכשנמצא במקוס־סאיכו אוסר אפ'׳ה צריך לזרוק הדס ועוד דבירך דנסלפרושי
^מק,ס7ל'דיגרי• רבנן וכן המנהג י שלא לסלקבין ביצפבתיומא לשאיכ׳בת יומא
נ״י ליגנין תשיל ס״י א״ש ז״ל כתשובהיסיכד ) ביצי הטרופו׳כקערה וכולי ז״ל כיציס הטרופות :דינם כשנמצא בהם במקום שאינו אוסר את כולה ה״ל לכתוב דיכםכשנמצא
ךי ׳ם בקער ונמצ' קורט דם על החלמון של א׳מהס ולקח׳האשה החלמון שהיי הקורס המקום האוסר או ה״ל לסתום ולכתו׳מותרו באכילה ואס נמצא כהס דסדינם
י*יאפ שיי>יש
עלהחלי״ 11ך? אי דס פליוחרקתו אס סמותשבקערם מותר אס לא תשו׳יראה לי כל ביציטמפו ' כדרל .שאר דייריה מימרא דהה דה אלא ודאי דאחא למימי שאלזי׳נמרא95דם
^׳'' 0^ 067בקערה איצוניכר אס היה הדסעל החלמון אועיל החלבון־שמא היה חון לקשר־ בחלמון .או בקש ' (.ס׳א•תלגין ) ונתפשט חוצ ' לי זורק את הדס ואוכל ארתהסאי
משום דליכא למיחס ביה לריקו׳אינו נאסר ומיהו הדס .אסור לדכריהאוסרים
לסומראואפילו כשלקחם החלמון
וספיקא דאוריתא
דסדאתיכלא בכוליה
*! מלסניג׳נוהגי׳
לאסרובכ׳מ& גי׳דא החלבון שהואדק וצלול נתערב ונשאר בקערה ונעשה הכל אסור מכ״ל' ויש דם הנמצא בשאר ביצי׳אפילו במקו׳שאינו איס את הביצה• וכמ׳הר״ן טלדברי
ולזורקו רש״י ולאו דוקא בדספכא מארעא דהא קפצי סיפא נמצא עליס קורט דםונץ
אס ^ לדקדק אס־ היו׳ טרופות היאך יצולם היאסה ליקס החלמון שעליויהקורט
אמנ ך
ך
כלו׳דחיישילריקוס ומשמע דארישא קאי ובדספנא מארפ׳לא שייך כה ריקם
לטרפ׳ראתס הדס על אותו חלמון
^! ׳ הרי טרוף ומעור׳היה ונ״ל שאח ' שהתחילה
נקערה( ,7-
!נמנא ' ק -,רע לם• שעדין סיםשלםואפ״ם חיש הר״אש שמא דם זה היה כקשר החלבון וסוצסלו כלל עכ״ל -ביאורדבריוידרישא דקתני ביצים המוזמנפש יפה מאכל כללהוא
ניניהם ואינו ניכר אלא סע״ישטרפס נמק מעל החלבון ונדבק בחלמון דכיון דאיכ ' לספוקי לכל ביצי מוזרות בין להכך דהוו־מדספנ׳מארעא בין לסכך דהרו מזכר ועל הנן
דהוו מזכר קתני בתי הכי נמצא פליהקורטדס וכו' לומר דחייסי׳כהולריקס
3קער 'נאיזרמזיס דילמא הוה בקשר חלבון וחוצה לו אסיר הכל .וכשטת רש״י־דאסר כולסביצה
כשנמצ׳הקורט בקסת לחלבון וחוצה לו והא דלא קאמר דאיכלמיחש־ שמא היה ומ״ס מפליג כהרבין נמצא בקשר לנמצא חוץ לקשר או בין חלבון לסלמוןאכל
בדספנא מארעא לא מפליג כהו כלל דכיון דליכא למיחש בהו לריקוסלפולני
שלאנתפסטחון לקס׳י״ל
7לקו5א ! הכינ־יגי}  .הקורט בקש החלמון דבכה״גכל הכיצם׳אסורה אע״פ
כתוב בסבוליהלקטבשני
 3׳ דניון דחלמוץ זה סלם מוכחא מילתא שלא כטרף הילכך כיון שאנו רואי' שאינו לא מיתסרי אלא נפש היפה תאכל בכל גוונא :
אפי׳ אם הם רק
הגאוכי׳כמה ישהו הביצי׳' מחת התרנגול ' ויאסרו באכילה מסוס שיקוץטדג
אי זייק ה7ם בקשר סלו ליכא למיס־ש שהיה־בקסר שליו ונעקר אבל החלבוןשהוא צלול איכא
ך אי^ 13יייי ־׳ למייחס שמא בו היה הקורע הדה בקשר שלווע״י שטרף הביצים כעק מסס והלך ימים־ מותרים מכאן ואילך אסוריעכ״ל ואין לדבר זה שורש בגמ' וגס לאואימי
לשום פוסקשכת׳כן אדרבא רש״יכתבשאפ׳פ שישבה פליהס־התרנגול'ימיה
אץ להק אנלאס ונח על החלמון זהרדעת הר אס אבל לדברי הסוהרידליכא בדם ביציסיאיסור
מותריםכתכוהגהומימו׳בפ״ג מהמ״א דמן הסתםסמכי׳פל רובביצים
יביס
כתוב בהגהות מרדכי ( דףת שס״א
ולקולאה :
ביכר הדם עדיין דאוייתא ה״ל ספיקא בדרבנן
האסיר ט״ב ) ביצי' סבורות יחד ולא ט־רוסו׳ונמצ׳ דס בא׳מהס בקערה יקח הנשרי כל שאין בהם דם ומ״ה מעשים בכל יום שאנו אוכלים ביצים צלויות אע״ססאינן
שהוא במ־ןי׳
יניני 7ינה טי,פ' אח׳וא ' בפני עצמו־ וישאיר אופה אשר בה הדס בקערה שא״א ליקסי ^ יצה
יכולות ליבדק ומה סמציס לבודקם כשרוצים לפנק או לעשות :מססמנסינ
1
/
1
.
■
*
כפשומע
נוהגי
חומר׳בפלמ׳הואח וכ״כ הרש׳בא בחדושיו ם' א״ט וגם התום והר״אשכתכוסס
סרא״שעכ״לונרא* מפס חבירתה שלא ישאר בתחתון מןהעליון :קימעא ומוטב סישאר כקערה מן
דמעסיס בסל יוס שאנו אוכלים ביצים מגולגלת אע״פ שאינם יכולותלי3ד?
ס־גייא לאםהס ל' הכפרי' עס שאינה כשר ולא שישאר משאינם כשרה כלום פס ססשרי׳סבקערה
י^ ג׳בי5יס נהגי• ע" כ 5ונר דסר״אש מוד׳בכה״ג דש־רי־ דע״כ לאאסראלא בטיופו׳אכל בסבורו׳ וכתבו רבי׳כסי׳פ״ו דין ביצה שיש בו אפמח או דם שנתבשל ' עם ביציהמומוו
,ם7ה!הי.ל ולא טרופ'לי כ למיחש למידי -נמצ׳דס בביכ׳במקרסאינו אוס׳את כולה ולא זרמי או עם תבשיל של היתר כתב ג"כ :רבי׳בסי״פ״ו ודם דגים אע״פ שהוא מוחיאם
גהקל חך
קבצובכלי אסור וכו׳בכריתות פ דם שחיטה ( דף כא ) אמר רב דם דגיםסכנסו
נוהגי] להקלומש (ס את הדס וטרף הביס עם הדם נ ל דשרי אע פ .שאין ס בהית כנגד הדס מומר•
אסוימימבי דס דגיס וחגבי׳מותרואפי־׳לכתחלה ההוא כשלא כנסו דברות גני
 9פמ לסי שצריךשהרי כתבתי סיס פוסקי׳שאין בו איסו׳כלל אפי׳מדרבצ׳ואפי׳לדברי־האוסרי'
מהלכי־ שתים כשלא כנסר מיי אסור והתני׳דם שעל גבי ככר גוררווכו׳אלא ל
■ י -יזיס׳י־אין אותי מדרבנן היינו׳ שלא לאוכלו בעינו ואפי' לערכו' לכתיחלה אסור אבל אס
לייי-יז
ל6ד' ׳י 'יי ;יש׳נא כתער סלא מדעת אינו אוש׳מפרובתו וכ״כ בת״ה םד דגים וחגביםוביצי׳מותר־ תניא ההיא מתכית דאית ביה קשקשים כי־קאמר רב אסור דלית ביסקסקשי
נ ^א״,רא3עיד״ דירתורהוכן דס מהלכי שתים אע״פ סדמיסיאלו־מותרים־דכרמורם אסורים ופרס״י־שכנסו ככלי אסור דמחלף בדם בהמה והמאה אוער מותר לאכולדם
דאית כים כדםקשקשים מותר לכתחלה־ דלא אתי לאיסלופי כיס ךך מה ?
אנו איני איהל סם מד״ס מפני מראי׳סעין לפיכך היה אוכל בכיר ונוסך בו בשיניו וכו׳ויכן דס■
הערתתו יאעיג דגים אס יש בו מוכיח שהוא דגים מומר וכן דסחנביס־ יראה,ליי שמכאן אנו׳ ועוף וכ״כהר״ן כמכל הבשרוכ״פ סרס״כא אכלהרמ״בס .כתכ־ כפ״ומהמ"
דםדגיסוחגביס טהורים מותר לאוכלו׳ ואפילו כנסו בכלי ושתהו מוחו ^
 5ק״י־יך למריםשאין דמים אלואוסריס מערובתן וק ויהדכרי׳הםבטצמ^מומרי׳כשיש׳
לרם'מו־רייח• כ״שכסנתמרבו׳שאין ניכרץ כתערוכת׳סםן מותרי׳סלא א־סדיאת מיימא שנרשפסק דלא כרב וכיון דבגמ׳סזינן דליכא מאן דפלייג עליה מסמע
ודאידהלכתא כותים וכבר השיגו׳ הרא״בד וה ' המגיד כתב דאיפשרצופי
ניליע *! יס לס אלו אלא בטינן ומסומראי׳העין דס ביצי ' סאממרדוקא בסא״א להספפ ' בהם
ההיאממניתא דאית כים קשקשים ונו םע
?תקיההאסוי אבל שתהא הביצה ממקמת אבל אס נפל הספק כדבזםאסו ' מעתםאינוזןס ביצים סהרמ״בס סוברדהאדקאמר
להיאמתניתא כדגים טהורים דאית בהו קשקשים ודרב בדגים טמאיסדל'מ
נסע׳סימייןאיני[ אלא דם אפרוח לפי׳כיצםסנמצ׳עליםקורע דס אס כמצ על החלמון וכולי בכל
מקום שהביצה מותר' שאין כאן ספק ריקו׳מפני מה זורק את :הדס והלאכביצם  .בהויקסקשיס ואף על פיסאין כרחיוב דם אסור הוא• והרי הוא כחלב כהמא
^
ענד^ ט
מופרין פואילולא
י-דעינן היכן הים דם אנל ניצה א' אסור  ,ננ״ל טעמו1א״כ נ״ל לגם ננצלה אז־נתנשלה לכת׳' דנוהגין י לאסירהיינו דווקא איתה ייצהנא  '1עננסלה עס אתרי׳איןלאסור .האחרים הואילוגם נאותה ניצה עצמם אינא!•מפיקי ״״י^ ' .1
המקום האשור כן נ״ל אנל אם נתכשלה ומדע שהוא נמקלס האסור איסר כל האחרות שנמנשלו עמו כתו שיתנארלקתןסי׳יפ״ו; ( ( ) 1כן־הוא־נהגה׳וויימוןכו״ח דהמ׳א נשם ר״י מקודניל זנא״ו הארון דכן נוהגים ; (ז ) ואע״גדליגניי! נ
!? טרופות נהנו כרא׳סהיינו נמקוסדאינאליויחש שהיהעל הקשרלאז כל הנינה אפור ולכן א?מדי' תערובות דאינאלמ״דדבנמצ׳על הקשר הוא אסורמדחורייתי׳אפי׳למ׳דחהואמדרננ] ת״מ אסרו שמא הוא מרוקם אפרוח ולכן נאסיי י
■ הזםמשוס מדאיתעיןיש לנהוג כת׳ש נ״י( :ח }זנן כתננא״ו םארון ־לנתתיצס נוקניןלנ7קי) ניז׳אגלדליל? מ מיעמיאיןצחמ*
ולכן אסורנ׳ס התערובות אבל כידוע שאין הנינה אסור אצא הזס זאז איןלקוש שהי׳עלהקשר אצאשאסרו

זס

הלכות

ימד

דט

ווילצם
בפהורי
'לזה דהל״ל
'שצי
עלי
וקי״לכלמיקו דציסורצ למוערא
רש בצ שכן הכריע הרמ״כן ז״ל וכג .
ויחי כ•
להקפיד׳־.
כשידו ויצא דם משיניו וכו׳עד סוף הסי׳בכריתות פרק דס סחיטה
דוק' באומנצ דהיינו סי כלצ מליח הוצ דמיכעיצ לן צבל בצליי צ״נ לקדרה ע״י י ׳(ה זגהרין
מליחה פשיפדשרי דנורצ שציב ומליח ' מפיק ליה סצע״פ סצין לוכח־להוצי־א' תיע•א ליז׳יו
ו 3פ צע" פ יכתכוהו הרי״ף והרצש בפרק כל הבשר ;
' 16
הקיחןנמר מנית
ממקום קחי
דס הנבלע הבא ממקיס
מי־צי׳הואההיח;
צחר מיצי׳הוא
רזן בלס בהמה וסיס נמי אין ציסו'
בהמה והיה נמי אין איסו׳כרת אלא ברם הנפש צת זה וכתב הרס״בצ וסלקא בתיקןה 5קיעהאס;ר
״ כרתצלא בדסהב,סשסהנסמ' ?0
י שהנשמה יוצאה בו אבל דם האברים מותר וכצומצא מיהא צסור וכצנינמי עדג /' 1ניי 1ע",
וה״מ
יוצצהבוצבל דס הצברי' מותר
האנליים' סלא עיי'
לחוץ אבל אם פי׳ ןמ האבר שנצלה כל צרנו דצי לא נצלה כל צ י נו
ויצא
האבר
פי׳מן
כשלא
מילי
והני
'
וכו׳בכריתומפי
^פירם מן הצבר
ס״ל כצומצא אלא סתמיהא לי דהא6יי <3כ 6געינן
יסכימו סז <א ) <נמ ^י

רם  6זו מייו  $זמלי ממן

דס0חי < יף כא ),ח? יאר,רס' האביי ויצא לחוץ או שנצרר בחתיכה או שפי׳ממקומו ונתעורר לצאת
ונבלע במקו׳אחר אשל ולוקין עליו וביון שמות׳כל זמן שלא פי׳
<!ימ6לא כלא ^ וחיק?
בי
וחידרמי ללזיזלינ ',״יל ״
י־ו ^"י * 5
לפיכך מותר לאכול בשר הי בלא מליחה ובגיני  )4יהא 5
1
לויסלרעיתנ זככל*
^
י־י ״; נ״מש'עה >יג״ה נן  6נל מהחוטין שרם בחם שהרס שבחוטין הוא בכנוס ועומר ככלי
! ; נו* 0,נו6ל !5ל6ס<1ם ־וה״מ ואסור והרט בם כתב הרוצה לאכול כשר הי מולחו ומריחו יכה
השובר

בהמ׳אסו׳לאכול

מפרקתה של

ו! 1ח

צם לצ חירש מותר

צלצ יפה ולא נהירא

שלפי שהזכיר

בסימן הקודם דדם

דגים הי אא כ מולחו יפה לפי שהדם מתעורר

לצאת

מבשרה

בשעת שחיטה

יסגבי׳וכיציםמותרי׳כ 6לומר פה דגםוכששוב׳מפרקת׳איג׳יכולה לזנק להוציאו וחוזר ונבלע באברי'
המותרים אבל ע״י מליחה מותר אפילו לקדרה ובעל העיטור כתב ראפילו
נדם נהמה וחיה יש דמים
במליחה אסור שאין המלח מפליטי ונשאר בו מדם הנפש ואפו'
להתחילב  7ת י דס,
ולפיכן הוצרך
סאברים ומהסבתב או סננר *חת'כ וא״א הריאש ז׳יל לא כתב כן נצרר הדם מחמ׳מבה אפור לבשלו
עד שיחתוך המקום וימלחנו יפה שכיון שגצרר הדם אין לו פתח
נלמד מדין צומצצ יא סמי ? שיתכאר

מליקהכיו! ימנית
דציבעיא לן צי סרילמיכ׳מיני ' כצומצ׳
ינדשלאמנאנעעו,
מבעי׳לןדצי3ל* * !י * סע'
חוסיקצ
בבשר דלית ביה
,
 ,י
< , ,י
,

מסרקתסהלס

נעקר

בצית ביה חוטי צפי בנס סיב
ססקימז ו^פפנת
אסור כצומצא וצ״כ צפי' בצומצ׳צמצי׳
צסור  01 601הצברי' פלא פי׳סו־י ןי״ל7רן-שסעג' צונ'0
דבשעת הסחיטה דס הצברי׳ מתנ ודדנמרלבי ם?פתשף'

ממקומו לצצ׳דרךכית הסחיט' וכשסי( 3נ)5ח״ ^נניסין
מפרקתה הדס חוזר ונבלע כבסרסי *ל ואי פנאעי ס *׳
ניולא׳מכאןשצבו"
דסספיר' ממקום זה ונבלע במקוס זה
לקרנמיעתהננא"
עכ״לומדציבעיא לן בשובר מפי־קתה

*יסיי לפעל סעס ב * "* ל״יי

כמפרסי דכל שלא שיכר מפרקתה שרי נמל עע״חגויס
למיכ׳מיכה כצומצצבלא מליחה וכמו משוס ססנליע לס
נסמוו ימה /.כתכ]5י1םפ !1*7״ 1חד לצאת עד שיחתוך בו אבל מותר לצלותו על האש אפילו בלא שנתבצר בסמוך והי־מ״בס צע״פ שנר באע־י׳ !" יהי אין
 1׳ ! 3המה חיתוך ומליחה שהאש שואב הדם וכן כל הורידיןוהקרומי׳שיש
ו! זעויידיי ^רפר
סגוי־־גיס׳ סרי׳יףגוינוסיניהיתר
־יפ& ילסמוך *ע*לדננ י15ומצ )5כהן דם כאשר בארתי למעלה אסור לבשלם בלאחתיכיומליח' זה ולפיכך פי 1הצ דציבעיצ לן צי© ייהיא ( ,יזא־ח ה׳י
אבל מותר לצלות בלא חתיכה ומליחה וכן כתב הרש בא יש למיכל מיני ' בצומצצ ע״י חליט׳בחומץמשלכת עכילוכ" •
וצסמיק וגבי סובר מפרקפ׳של בהמס
משמ מהגאונים שכתבו שצריך שיניח מקום החתך למטה בשעת הוצ דאיבעי׳לן דכל שלצ שיב׳מפרקת׳ לי נ׳ שיל1לעיג
לצ צשכחן בהדיא שילקו עליהם
שצריך לחתוך כגון בהמ; מסרצ שרי ע״י חליט׳כמ ןס  ,תב 3ן׳בסי׳ יס ' ג*עשיות
למינומיון דצסריק להר מסוסמליחה כדי שיזוב הדם וכן בכל מקום
ועוף שלא נשהטו הורידין שצריך
שנתנוהו בחומץ כרי להצמית רמו

דחפיב כפיר וקי״ל דדם הצברים ספי׳
לוקין עליו הכי נמי לקי עלייהי יכ״כ
 5רדכ' כס ת״ה כת הר״צס בפס ובתיו
מלל נ' נשצלה צחד שסצל מהרם׳' כ^
קסוצסלבר דדס הפורש ממקום למקום בתוך הכשר ולצ יצצ לחק שצינו צסו'
צלצ הרי הוצ כדם הצברי' סלצ פירש וכןסי׳רבי׳שמשון בפ״ק דחולין ומצצתי
נתשו׳סרס״בצ שהשיבו ציני דן להתיר דבגמרקצי בתיקו דגרסינן כפרק כל
משר הסוב מפרקתה סל בהמה קודם סתצצ נפשה וכו׳וציבעיצ להו גוזל צת
מניס משוס דמבליע דס בצברים ומכביד צת הבשר וצי כפי למיכל מיניה
 3צומצצ צניל צו דילמצ גוזל צת הרכים ומבליע נמי דם בצביים וצי בעי
למיכל מיני ' בצומצצ צסירוקיימ בתיקו צלמצ צע״פ סלצ פי׳לסיץ צלצ בתוך
משי ממקום למקו׳בתוך הצבריסל חשוב כיוצ׳לחוץ מן הספק דהצ קצי בתיקו
עכ״ל כ וביוןשמותר כל זמן סלצ פי׳לפיכך מותר לאכול בשר חי כלצ סליחה
וכלנד סלציהצבו מהסוטיןסדס בהס וכוכ״כ התוספות והר״ציש והר״ן כפ״ק
דסולין גבי השוחט כסב׳ובי׳ה והכיצו כמה רציות לדבר וכך פסק סמ״ק וכך
גס׳מש״בצ בת״ה וכת' הסמגי״ד שכן דעת קצת מפרשים ודקדקו כן מההיצ
יהסוכי מפיקת ' סל בהמה שיתבאר בסמוך וכת׳סכן דעת הרצכ״ד והרמ״כן
דקצמרהתס דחוטיהיד
זצ״כ רב צחצ ז״ל וב כ עוד הר״ן בר״פ ג״ה גני הא
צסוייס משוס דס ומיהו נרצה מדברי הר״ן כפ״ק דהדחה מיהא כעי ומשמע
דהיינו משוס דם שע״פ הבשר וצס מותר לצכול בלצ מליחה עוף סי סלם כפב
רכי׳כסי׳ע״ווכרמ׳כס כת בפ״ו מס״מצ הרוצה לצכול כסר סי מולחו יפה יפה
ומדיחו יפה יפה וצח״כ יאכל וצ״ל שמפרש ההיא דסובר מפרקתה סל בהמה
גטנץ דלצ ילפיגן מיכה דשרי לצכול כשר סי בלא מליחה וכמו סצכתו׳ בסמוך
ממג סהמגי״ד יש מן המפרשים חלוקי׳כזה ואומרי׳סדס הצברים כל זמן שלא
פייס טופי יזה דעת היצ״נד כהסגות עכ״ל ומהר״י ן׳סכיב כת שכרא׳סדכרי
סכת׳סססאםהלטכשרסי כחומץ מותר לצובלו
הימ׳גם סופרים•5ה אס זס
פםהו6־ 0י ומשמע דטעמא משוס דדם הצברי© שלא פירש מומר והצריך
גישוב דבי זה והעולה מדבריו הוא דסבר סרמ״בס דם הצברים שלא פירש
< 1ופיכרמיכח ההיא דסליטה וצפ״ה הצרי׳ככסר חי מליסס מסוס דככל בשר
שיחתן יש לחוש שמא התחיל להספיד קצת ד© מהאברים ולכך צריך מליחה
ומיהו צינו צייך לשהו׳במלחו כמו להדר אלא מליחה דרך עראי כמו לצלי צלא
סנבשי החי צריך הדחה יפה צח״כ ונצלי אינו צריך הדחה משוס דכורא משצב
שחץ ע״כוק״ל שהרע״בס כת מולחויפה יפה ופשט לשון זה׳מסמע דמליח יפה
גיד כמו לקדרה ולא סגי במליח ' דרך עראי כמו לצלי וצישב דברי הרמ״בס נ״ל
יס ל דדה הצכרי© אע״ס שלא פיר ' אסור אם הוא ראוי לפרוש אכל כשסלטו
השובר מפרקתה סל
גחומץ מצמת צמית ושוב צינו רצף לפמס ומ״ה שרי•
•3המהצסר לצטל מבשרה וכו׳כפ כל הכשר ( דף קיג ) אמר שמואל משוס רבי
סייס השובר מפרקתה של בהמה קודם שתצא נפשס קרי זה מכבי ' את הכשר
יי־יזלצתהפייו׳ומבלי׳דס בצביים ציכעיא להו היכי קאמר מכביד צת הכשר
^לצתהבייות משוס דמבלי ' דס בצברים הא לדידיה ספיר דמי אודילמא
דידיה נמי אסיר תיקו ופרש*י הא לדידיה דליכא משוס גזלה שרי לסי שהוא
חו ^יייצא ע״יפלח צו דילמא לדידיה נמי צסור ותרתי איסורי קא חשיב
(יא יגוזל צתהבריו' וחרא דמבליע דם ושוב אינו יוצא ואוכל דם צבל הר״יף
חסגורסקציכעיצ להוהואילומכליע ד© בצגריס מישרי למיכל עיניה
•

להותק קידם מליחה בשר
בתוכו אם גתאדם הבשר
ןך^

זהצכל שלצמ״י חליפה לצ מבעיא לן
כלל דצפי׳לצ סכר מפרקתה צסו׳ בלא
מליחה שכת' בפ״ו מה״מא ת״ל השוכר־

מפרקת בהמה קודם שתצצ נפש' הרי
הדם כבלע פצכריס וצסור לצכול מענה בסר חי וצפי חלטו צלצ כיצד יעשס
יחתוך החתיכה וימל׳יפה יפה וצח״כ יבשל צו יצלה עכ״ל ומ״ס רבי' בשם כעל
העיטור טעמו לפי שהוצ גורס כגירסת רש״י דלפי צופה גירסצ צסי׳לצלי וע"*
מליחה ציכעיצ לן דדילמצ סוב צינו יוצצ וצסור וכמ׳ס הר״ן לסי צות ' גירס 6
ומ״ש וצ" צ ז״ל לצ כ״כ היינו מדגריס מי שרי למיכל מינהבצומצצ כדגריס
הר״יף ז״לא כתו בהגהות צשירי דווק ' סובר המפרקת כי מחמת יסורי שביר©
צין כה כח להתצנס ולהוציצ דם צבל חות׳לצ צסיר 3כתב בסבלי הלקט מל
הצ דשובר מפרקתה של בהמה מכצן שצסור לקרב מיתת סבהמ׳לצחר השפיט'
ע״י הושטת סכין בלבה מס ני שמת׳וצין בה כס להתצנ׳ולהוציצ דמה והרי הו13
נצרר הדם מחמת מכה צסור לכסלו וכו׳כפ׳גיד הנס©
נבלע בצבריםי■ :
(דף צג ) הצי צומצצ דצסמיק חתכים ומלסיס וצסילו לקדרה שסיר דמי תלייס׳
בשפו׳מידב דייב ושרי צותביה צגומרי פליגי כה רב צחצ ורבעצ וכן ביעי וכן
דצסמיקבסרסהוצ
מוזייקי וציפסיקצ הלכתצ כמצןדסריו 5י ' הר״ןצומצצ
$דוס ביותר וניכר שהדס נצרר בתוכו וכת ' ההמגי״ד בס״ז מה״מצ סכך פירשו
רוב הטפרשי׳דצומצצ דצסמיק היינו תתיכ' שנציר בה הדס מחמת מכה וצותו
דס מובלע וצינו יוצצ צלצ ע״י חיתוך ומליחה וכ״כ הרצ״בד ז״ל בהשגות ח©
לעת הרמ״כן והרש״כצ ז״ל עכ״לוהרמ״בס כת' כשר שהצדיס וכן ביצי3המ©
וחיה בקליפה שעליהן וכן העורף סבו המזרקי' שהם מלצי׳דס צס חתכן ומלחן
כדת מותר לבשלן וצם לצ חתכן וצלצן כספו' וצלה הטורף ופיו למט צו שצלצן
כולן על הגחלים הרי צלו מותרים עכ״ל ודבריו מבוצרים כדברי המפישי©
ודלצ כדסב ההמגי״ד דלעכין חלטו בחומץ מפרס לה הרמ״בם וזה צינו סצע״פ
סכת קודם לכן בסמוך לזה דין חמיב סהצדימבתוך החומץ הצ דכשר שהצדי•
ציכו ענין לו צלצ מילת׳בצפי׳כפסה היצ וכדברי המפרסי׳ז״ל ומ״ש צבל מותר
לצלותו על הצש צפי׳כלצ חיתוך ומליחה כךפרם״יוהר״ן דמצן דסרי צפילר
בלצ היתוך ומליחה שרי צלצ דבעי כדי מליח צלי דבר מועט לדברי מי שמצריך
כן ומ״ש וכן כל הוורידין והקרומים שיש בהס דס כצסר ביצרתי למעלה צסור
לכסלס כלצ חתינה ומליחה צבל מומר לצלות בלא חתיכה ומליס כבר נתבצר
כסימן ס״ה שזה דעת הר״צש ושיש חולקים וצומריס דצפי' לצלי צסורים גל^
חתיכה צבל מליח צינה מעלה ולצ מורד׳ומ״ס רכי׳וכ״כ הרש״כצ כלו׳דלצ בעי'
חתיכה ומליחה לצלי לצ קצי צלצ לוורידין וצומצצ דצסמיק צבל שצר חוטין
הצסוריס מסוס דם לצלות נמי במי חתיכה ונמו שכתבתי בשמו בסי׳ס״ה שהרי
כפב כת״ה נצרר הדס בבשר מחמת מנה וכו׳צלצועל הצס מות ' סהצס סוצכלן
צת הדס וצף על פי סלצ חתכו וכן כויידין סמלציס דם חתכן ומלחן מותרים
סהכיחןעלהצס סהצס שוצנ צת
צפילו לקדירה לצ חתכן מותרים לצלי כל
הדס וצס׳כ כתב סוטי דם יש בעוף וכבהמ' שצינן מנקין דמן לצ דרך ורידין
ולצ דרך סימנים והס חוטי שביד הבהמה והכתף וחוטין שבלחי וכץ שבלסי
העוף וסבגף ולפיכך צריך לחתכן וצס לקדרה צריך חתיכה ומליחה וצסלצלי■
צריכין חתיכה וצ״צ מליחה ומה הפרש בין צלולויידין צו לחמיס סנצרר דמם
סצין צריכין חתיכה ומליח 'לצלי כמו שכיצמו ירצ ' לי סלצ התירוכורידין צלצ
כשהוציצן מתוך הבשי ו& פניה על פני המש שכל שצין מבדיל ביניה׳ובין הצם

נצש

ד*מ

הלכות

םד

(ל ) ובא! ׳ה כלל א' האששולן נ את הדס וכן הנופל כבסר סצצדד וב הדס 536מוגייןאלו סמובלעין כבולעו כך פלטויפ כ וגס ה י ׳ן כת׳ודאמיען ולוי 61אשיר היינומוקר׳לחון
להתנהג כשר לקלוף
ניע השחיטה להוי בתוך הכשר הכשר מבדיל בינן ובין האש ולפיכך אין האש שואב היטב את אבל אידך  .בישדא שרי דהא קדרה דמפסקא וכן כתב הרש״  . 63וק5ס
נאוהנא לאשיויין הדס ולפיכך אסור עד שיחתוך ויצלה או יחתוךוימלר! עד כאן לשונו  -יש הרמ״בס ורבעו אף מל פי שכתב כאן סתס אסור סמך מל מה שכתבבסמר
לאסלינן למצייזה מהגאונים שנתנו שצרי־ךש יניס מקום הסת ! למטה וכו׳כבד כתבתי בסימן ס" ה אט הניסו מל צדדין המותוקרלאסורין דמסמע דדוקא הני אסוריםאבלש5ןף
נן כלא חתיכה שהרב המגיד הזכיר סברא זו ושכן כתב
הראש מותר ואס כן כשכתב לאנקמ
עכ״ל<כן כתבתי הר״ןבשס הרא״בד וכ״כהרש״בא *"ל
שוס דבר אסור אמוח וקמס
לקי׳ ן ;■' -הכלבן :
(ה ) כס "(;מישלזע ודין בהמה שלא כשסטו הורידץ נתבא'
ברישא קאי דוקא  :כתב האגור03
לנה  -ו ל 3תחלה
מהר״י מולן יש איסרין כללראש
משפטו כסימן כ״ב י :בשר סנפגוהי הבש׳בידוע שלאנעק׳הרם ממקומו והחום' מות׳וגסתכשר מות
לחיגון גו נקעיס כחימ זכדי ל הנמית ימ ,יבתיכו  6ס לאוכלו חי והומ׳שנתנו בו בשר פעם א׳להצמיתי ? 1א יצמיתו בו כסנצלה המוס בתוכו אף על גב
נקבי׳ ףא
מצעוסאסרו הגאוני׳אלא המוח
משן0
לכלי ובכלב! לה״ה נפ \ דס הכס יכתיכייכי " פי^ ? צד בשר פעם .אחד׳לפי שכב׳תשש כהו ואין בו עוד כח ^ הצמי׳אבל
דסבירא ליה כיון שנאסרהמול!
מר ששמזך לביע
בל שלא חלטו בו כלל מותר לחלוט בו אע״ב שאינו חזק:
סומכין לומר כבולעו כך פולטו^
יהשח-־נ! ' נריןחיביסה
קולס מלאה נמוסיאו״ל״ס 6
פי׳לצ6סמיקסו! 5ותלייס
□ח
 02X1הראש ברמץ למולנו צריך לבויןשיהא נסשב כמו שנתבשל כדמו אס כןכעש׳
אנמנאדאשתיק  :סרי ופי ׳הר ץ דרכס היה ל מתכסרית
?
יבית השחיטה למט כרן שיזוב הדם דרך המוח כמו נבילה ופולטמסמנוניחו
סח(ה> !ל״נ
לדברי הרין ה  6בחומן ואוכלץ אותווקא מר שא ס נתנר שם ואם הניחו על צדרין המוח והקרו׳אפורים לפי שהד׳מתקבץ
ברא׳ואופמעד כאן לשונו• ואיןלמן
הוא בתוך הגלגלת ומתבשל המוח בתוך הדם הניחו על נחיריו ונעץ לזה כיון שהפוסקיס התירובפי׳ :
כדברי ד׳ירוחש של אומצא דאסמיק לתוך הסימן
כחב הרש״בא בתורת הבית על!5
נס׳ פ׳ו נט״ו דוקא וסלייה אסור לפי שאנו רואין הדס
בוקנהאודבראחרמותרלאנעץבושוםדבראסו׳וקהחוטי-ן
הטוח[ אבל לשותו
דאמייקדאי אותביס אביתהשחין!
מ  /נתלים לסול כאלו הוא כעץ ואינו כשאר בסר שדמי שבלתי צריך לחותכם קודם מליגה וכשמולנין התלי׳ אין צריך
לפי למולחם תחילה אלא שצריך להסיר ראשי הטלפים כי הם או אנסיריה ודן ביה מידימותרישק
ולשבו׳ מקוחו עתיד מובלע בתוכו וחלייס נמי אסיד
מעמידים הרם ומותר למלוג תרנגולת ברמץ שאין בה מקום החכמים סאמתשלא התירו
לצלומוק
יוומר בכל ענין סלדס מתער בחומן לא אסמי ? רול*
עלצזבזה לא מנינו
אלא להניחו על האס עד כדי
שישיר
כפליג הטור וכ ' פ יחלייהש יי^ 0ףז ,צומת5ןות יופ ל שיתקבץ שם הרם כת הרמ׳יבם המהבהב אווזין ותרנגולין באו׳
סערו אבל להכשירו באכילה
ככן■
נאו׳ה כלל י׳ו דס ה5
דמנהג?בריס
פי
וסר 'יהתו
בשרתי פ ר
פי לחרוךיןשיורי
שלא
הואכסנותני!
לתוך
י י
הנוצ׳שעליהן ל י
צריך לרחוץ י"
בית השהיט׳ כדי ז
עד שיוציא המוח וינקה הקרום מןהו!
שמות׳ לחרון כראש
ו .6נושו "
יתבשל רם בית השחיטה ויבלע כבשר ואח כ מעבירו באש ולא ויראה לי שאין עיקר לדבריםאלו
ולהסיר השיער על
האש לאפי ' איתבי' מידי ונצמת הדס במוך ה 3סר והכל ישהה אותו הרבהת באש כדי שלא יבלע דמו בבשרו על ירי כאן לסונו -וכפב רנינו ירוחםוכןדעת
אצדדי' הואיל ואינו מותר דאכתי לא פי׳ הדס וכי סוה ס
חום האש שמה שנבלע על ידי תום האש מסתרך בו הרב׳ ואינו הרמ״בסשכמב דינין אלולעניןצול!
?וטתינו
£יי ונח
הדס יוצא על ידי מליח׳אין מולגין גדיים וטלאים ועופות בכלי ראשון הראש בתנור אובכבסן• וכןכתגמי׳
נמקזס א׳תמיל וכן בתוכו עד דאסמיק נעקר ממט
נרנלים עכ״ל  :ונפלט לתוכו והיינו
דקאמראומצא שהוא מתבשל חלב ודם שבהם עם
הבשר
בסימן ע״א וכן נראה דטת הו
(כ )  .ולא ידעתי דאסמיק שנשתהה בחומן עד דאסמיק
בתשובות ובסימן ע״א אכתוב
לשונו
למה כת׳ב׳ר׳ירותש סוא וחלייהאסיר  -אכלאילאאסמיקשרי וכ״כ המרדכי כפ׳כל הבשר וכן פי' וכן דעת הר״ן שכתב ז״ל כתבו בתוספות דכי אמרינן ברישא דכבסאדא
כגם הם דברי
הרמלם שכע׳העור הרא״ש וכת עוד ובהאי אומצא דאסמיק פליגי לעיל ואי תתכיה ומלחיה אפילו תלייה אבית השחיטה מידב דייב ושרי דוקא כשעשה להסיר את השערכלבד
נסתון ובנ״י כ' לקדרה ספי' דמי ע״כ וכך הס דברי רבינו והרמ״בס כתב הרוצ׳לאכול כשר חי אבל לצלותו בכל ענין אסור וזה כפי דעת ר״י דבסר שיש בו חוטץצרי'חתית
דלקמן הוא טעות מולתו יפה יפה ומדיחו יפה יפה ואח״כ יאכל ואס חלטו כתומץ מותר לאכלו אפילו לצלי וכיון שככר פירשנו שאין סוטיןצריכין סתיכהלצליה״נ אףעל
 0בפרלאיןהרת' 3ס כשהוא חי ומותר לסתות החומן שחלטו בו שאין החומן מוציא הדס וחתיכה
פי סיס דס בחוטי המוח כל היכא דאיכ׳בית השקיט׳ לתחת לצלי שיי
ומסתבר
סתגו אלא הרש׳בא
עכ׳ל ואני תנאתי שהאדימה בתוך הסומן היא וסחומן אסורין עד שימלח אותה יפה יפה ויצלס
נמידלהשיראת
הסער בלחוד דאפילואותביאצדדין סרידלא משהולין
נספרי עצ״ל משמע מדבריו שהוא מפ כפי התו׳וסוכר דמאי דאמרי׳דכי אסמיק אסור כולי האי ובשיעור מועט כזה אץ הדס הולך ממקום למקוס ואפי׳דאיבפוית6
כדברי
הל6׳'נס *
היינו לומר דאסור לקדרה ואפ״ע שמלקו אבל לצלי מות והוא שימלסנו מליחה על ידי מליחה נפיק ואץ לעת רביט כן שהרי אטומן ראש כרמן למולנוכתב
יפה כמו לקדרה וידחט וכר שכל זה בבשר שלא נמלח שאלו נמלח אע״ג
לכתי דעיסאלוי* :
ומה שכפברבינו וק החוטין סבלתי צריך לסותכןקורס
הכי אסמי חי סרי בין הוא בין חלייה וכן נרא' מדברי רבי׳ ירו׳ורס״י סי חלייה מליגה כלומר ואס לא חפצן הן עצמן אסורים וכן כתב סס התוספות
והר״אט
מוסל היוצא ממנו כשחותכו ל״א ססולטין אותו בחומן לאח' צלייפו ודמו נסחט ופשוט הוא  :כתב המרדני יש כסיס שנהגו למלוח בית השחיטה
כשמתקנין
לתוכו אסמיק חלייה אסור ל״ג הוא
רבאחאקאמרלהדמיקלובחלייהמודה הראש באם גזרה שמא יצלה וטעות הואבידס ומאןדעבדי ?זכי אוסרכל
לאסיר  :וכת'הר״אשפרש״י מוהל היוצא ממט כשחותכו ול״ג הוא ול״כ דהיכי הראם דהא כשהוא מולח כית הסחיטה פולט דמו ואסר כך כפמולחיןשלוי
דמי אי בנצלה כל צרכו למה יהיה המוהל אסור הא אמרי׳דע״י חתכי׳ומלחיה הראש פולטדמו ובולע הראש דס שכבר סלט לכן נראה דלא יעשו רקידיחו
אף לקדרה שרי ופליטה דמילחה לא עדיפא מפליטה דצלי ואסלאנצלהכל
ביתהסחיטה ולאיותרואי משוס סמא יצלה האקיימאלן דלצלילאנעי
צרכו היכי בעי למי מ שהוא מות׳כל זמן שלא נפלט דמו הא למ״ד גומרי מיצמ' מליחה ע״כ ונראה סאותס נשים שהיו נוהגות כן מי שהורה לסם כך היהסונר
צמתי אסר ליה אע״ג דדם האברים שרי הכא הא דאסמיק סאכי לפי שהדס בא כאותם שמתירין בסר שנמלח סחזת ומלחוהו עס בשר שלא נמלחכמוסכמכ
ממקו׳א׳וכטס כתוכו ועוד מדמייתי לקמן האי הלא דחלי' כיה חדא זימב מסת
רבינו בסימן ע והיה סוכהעדברי המצרי' מליחה לצלי אבל מפל מקום דני'
דאיירי בחלא ממש ולשון אח׳ שפרס״י שסולטין אותו אחר צלייתו להפלי׳הדס המרדכי נראץ עיקר דבסעור מועט כזה ליכא למיחש שמא יצלהואפילואס
משמע דהכס׳ מותר מדלא גייס הוא וקשה להך פי׳דאי חלייה אסור איהו כמי
יצלה לית לן בס שהרי כמה פוסקיס סוברי' דלא בעי מליחה לצלי כמו
שיתבאי
אסור לפי ססח׳ונבלע בו כדאמרי׳בפ׳כל הבס גבי ככד דחלטו ליה כחלא ועוד בסימן ע״ו כתב רבינו ירוחם דם הקרוס כגון בית השחיטה צריך להדיחואפי׳
דומי׳דחליט׳דלקמן דהוי להצמי׳הדס בתוכו אית לןלסמסי נמי הכא וגס התו׳ לצלי סכל דס הקרוס על פי הבשר אין האש סואכו אלא מבליעווכמעטחם
כתבו כדברי הר"אש :וחו  0ץ שנתנו בו בסר פעס אחת להצמיתו לא יצמיתו הוא נבלע ולפיכך יש ליזהר כסמולגין הראש עם הצואר להדיח מקורסבית
בובשרפעס אחרפוכו׳ אבל כל שלא חלטו בו כלל מותר לחלוט מ אף על פי השחיטה וכן בעוף במליגתוע״ככ  :כתב הרב המגיד דהאדאמויקדני
שאינו חזק בפרק כיצד צולין ( סס )ומפרש טעמא בגמרא מסוס דסתס איתיה
אותכיה אצדדין או אנחיריה ולא דן כיה מידי שאינו נאסר אלא המוסלנוי
לקיוהא דפירא בעיניה הכא ליתי 'לקיוהא דפירא בעיטה • בסימן ע״ג אכתוב
כתב הימ בן ה׳״מ לצלי אכל לקדרה אס לא הוציא מוחו אסור כס׳סאי 6פםי
ב״ס אס בזמן הזה מותר לחלוט בסר :
שלא יפלוט אף על פי שמוכס בקדרתו וצריך לשער בס כל המוח פ״כ ו6ףרני'
סח הטומן הראם ברמן למולגו צריך לכוץ שיהא בית הסחיטה למטה מודה כזה עד כאן לשונו וכן כתב רבעו ירוחם בשם הרש״כא סאה כ&לי
וכו׳בפ׳ג״ה (דף צג ) רישא בכבסא אותביה אבית השחיטה בקדרה הכל אסור אלא אס כן יש שס ס' ומשערים בכל המוח לאבקרומי לני
דייב דמא ושרי אצדדין מיקוא קוי ואסיר אותביה אכחיריה דן ביה מידי שרי כי גס כן יש דס בפוך המוח עצמו ודמי לחתיכת בסר שנפלה בקדרהנל^
ואי לא אסיר איכא דאמרי אנתיריה ואבית השחיטה דייב אצדדין אי דן ביה מליחה סמשערינן בכולה ולא במה שיצא ממנו לבדו ע״כ וכן כתב סר׳ןנפייו
מידי שרי ואי לא אסיר ופסקו הר״יף והרמ״בס והר״אס והרס״בא והר״ן כליסכ׳
גיד 9נסה הא דמפלגי' בין אותביה אבית סחיטה לאותביה על הצדדין
דקי■
קמא וכן פסק רבעו ירוחם ולא כדכתב הר״ן סיס מי שפסק כליסכא בתרא
לצלי
אכל
אי
בשלי׳בכל
פנין
אסור
דבין
כך
ובין כך נפיק דמא אכראיוהרו!!נ
לקולא וכתב הרש״בא בת״ה ניקב עצס של מוח וצלאו אס היה הראש מוכח על
נכנס ויוצא ומערב את הכל ואפילו כמלח הראש קודס לכן אסור לדכוימי
האש והנקב למטה מותר ע״כ וטעמו משוס דע'׳כ לא אסרינן באותביה אצדדץ שסובר דלקדרה כל כסר סיס בו חוטין צריך חתיכה בשמת מליחה וכיוןשנ!
אלא משוס דדמא מיקוא קוי אבל כל שניקב העצ׳סס מידב דייב כמו באותביה היאך יצא דס שבסוטי הקרוס במליחה אלא ודאי אי אשפלו ובשלוה אפי׳נמל
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אבית הסחיטה וכ״כ הרב המגיד כשמו וכתב רבעו בסימן ע״א וגס כתב סס אסור אלא אס ק יש בו׳ס ' וכי מסערינן ס' איכא מאן דאמרדגקרנוה
שהר״אש סיה מתיר כן והא דאמרען אצדדין מיקוא קוי ואסיר וכן באותביה בלחוד מסערינן ואיכא מאן דאמר דבכוליס מוחא וכןנתבה הרמ״בן והר&״ניי
אנחיריה ולא דן כיס מידי כתבו התוספות בסס בה״ג דמוקרא הוא דאסיר ז״ל ע"כ  :וכן כתב המרדכי בסס תשובת הגאונים דראש שנתבשל ולא נ? ין
כאכילה ורישא גופא פרי משמע דלא אסיר אלא מסוס קרוס סל מוס שיש בר אסור ימשמע דלית ליה תקנתא והכי נקטינן ולא כמו שכתב שמצא אחי;1
דס ולכך גס המוח אסור שנתבשל כדם הקרוס וכ"כ הר״אש ז״לוכתב עוד דראס שנתבשל בשיש בו עדיין דמו ואחר כך .קרעו ומוציא אתדמוומולח
ואפילו קליפה אין צריך והיינו טעמא לפי ססקרוס מפסיק כין הדס שבתוכו הראש שרי ואפילו לבשל פס שאר בשר כקדרה מ״כסאץ לדברים אלוםפם
לבשר ואץ הדס נפלט לקוץ ואפילו אס קצת ק הדס נפלט ונכנס למוך הבשר
כלל שאחיי שנתבשל עס דמו מס תועלת יש במליחה :
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לפנים הנוצ׳סעליהןצריך לרחוץ בימהססיטוכו׳מ״שרבינו דין זה כשם הימב״ס ס"ס־ (ג )יהנהר[לנרי
ממשה היה בראש אווז שנתבשל כשהיה שלם ולא הפכוהו
הוא כי ל  6נמצא כן כדברי הרמב״ס נזללזהרשב״■6הוצן■ סכת׳קבת״ו : -ןכ 3ר הד"! איכי
וכתבעיי,
*ינשיוורבי׳קלונימו׳לפי שלא היה ברמוכזי׳לאסו׳פכ״ל :ודברי תלמי׳טועה
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 ־־כפכפי *.
סספמלס עצמו באילן גדול דהא בפג״ה גבי ההוא פלגא חית דתרבא דנפל כ״כ הרשכ״א בפג״ה כת"ה וכ״כ הר״ן בפג ה ומ ש ורשב ס התיר לעמת מכלי הפערכמי״ש לעיל
וכיסר אמרי׳בהדיא שאע״פ שהאיסור פחות מכשיעו׳כריך ס כנגדו־
ראשוןמליה סעייוי חשי׳ככלי שני וי' ת נניראשלכןמצרין
מצאתיו בספר ארסות
אסרדחשיב ליה ככלי ראשון מיולוקת
א* טוחןהרגלים
ומ״מהדןהזהבו טפס אח׳וז״ל ראש עוף הבשר ורש׳יבא התיר לערות מכלי ראשון עליהם שעיו־וי חשוב
התוספ׳והרא״ש
כפבוהו
קיייאבל נתן
ור״פ
רשב״ס
ברמז אפשרלמידת
סג&נם'סלם כת ה״ב המנהל בסס ר״י ככלי שני ורגיגו תם אסר דחשיבא ליה ככלי ראשון ומיהו אם
והר״ן והמרדכי בפיכירה ובסוף מסכת לדברי הע!לפצלי ן
והר״ססהכל מות" אף המוח לפי סדס עירה עליו די לו בקליפ׳ העור שאינו מבשל אלא כדי קלים' ואם
הטלפיי׳ןג״י
פ״ז ועוד כפבוהו המוס׳ בזבחים פ ידם להסיר
 35מוח יוצ׳דרך בית השחיטיולדך העל ראש העוף למעלה כשמער׳עליואז אין צריך קליפ׳לפי׳ שהנוצה ו1' 1א׳  :וס׳שמיהו(5ס פיר ;,עלי  ,ד י הנין נ! לגריהר׳׳ן
מסוארן ודרך החוסם ע״י רוטב ויש בו מנינה עליו והרשב״א כתב שאפי׳אם נחש׳עירוי ככלי שני אסור
לובקליעפהעור םציזממל 6לי•  2י ' נ־,נן" ג־ -,ל1עי!
ס ממנו ואס נצל הראש סלסמות׳דנור שאעי׳פ שאינו מבשל מבליע ומפלים שהרי אסרו אפילו להניח
יאע׳פשקצ׳משמע(,
קניפואה ראש העוף למעלה כשמעי
9ים'6שייב דמא עביל  :וכשטולגין הכסלי׳עלהבשר מיד אחר שחיט׳שמאיזוב החלב ויכלעבבשר עליו אז א״צ קליפ' לפי שהנוצה מגינההר״ןכלנרינ׳ימיח
ררגליסא״צ למולחס תחלה אלא צריך
עליו כ״כ הרא״ס  .והמרדכי בערה כירה הואיל וי 6לי*ב<
לפיכך אסור למלוג אלא אחר ניקור ומליחה:
להסי׳יאשי הטלפי׳וכו׳הרא״ס סס וכת'
לעשותו ומה ^׳!
^7
בגוף .הוא לצד מעלה
דגמקו
שמשת'
! ,
חיכו׳הנוצ ,י
״1
האש
מן צלוסמשימיןרגלי הבהמ׳על
ומ ה כשמפר על סעו מלמעל הממחין במרדכי ריסג״ה
להסי׳ספרןולהסי׳הטלפי׳מסתבר׳דסרי
לא״כלהסי׳העלפיי'
נזחלין סל חיצוני הנוצ' ואינם עוברים
משו׳דטלפי' גופייהו מוכעין האש שלא
סדר מליח׳ מריה הבשר תחלה ואם הדיחו לעור כלל והרשב״א כפסאפי'אסנסש  3נש׳ח׳רנן באש
 2£ ^ 3 200ד
יזו' הדסממקו׳למקו׳ואסי׳דייב הורת׳
עימי כב לישנ י5ן סור וכו ׳כ״ כ 3ת״ה ( .אפשר לנס ה1א
הטבח א״צ להדיחו עוד ואם מלח ולא
׳לענייןהט<ינ׳
7מו7
.
.
, ,,
,
מ״ימליסה נפיק אלא שיש מחמירץ
הריחו
כיז״שהטןר
ונר מדבריו דכא אעירוי בלחוד קאמי ניייז
י
ומניחין
מעט , - .
בסכין ״־
הסלפין ־  -־ .
וחותני! — .
אלא אפי׳אחר שפיר הרותתי׳בפוך כלי שני אסו׳להכני' בתוכו מה שרוצ׳למלוג (בסביה ש״ל כעב
עכ״ל
נ
הוא
יפה
ומנהג
יפרו׳ממקומו
אס
שס
דרך
הדס
שחוב
החתן למט כדי
מהלא״ידאנן
שאין מבשל מ' מ מבליע ומפלים הוא והכי ראיה לדב׳דלא יה  $נשם
לתת רגלי הבהמ באור להסיר השער ולהסיר דכלי שני אע״ע
ובסלהתרומה כתב רגילו׳הוא
אין איסור אלא משוס קרוס סל מוח אבל דם חוס כלי שני מומס מחום בית השסיט וכן חוס הכסליס סמיר ל סחיט /טבהמה יטלגיי׳ה ליםיא '
הטלפי׳ומופר הוא דאפי׳בראש
למלוג אל^ השיקמהשנראש
מליזוב החל כ ויכל ע הכס יולפיכ1
סכשצרמקומו׳מישכ סייב נול וה״ה ברגלי הכהמ׳גומרי מישב סייבידמא ויש שאסרו להניח'
׳והשאר
לאח ניקור חלב ומליח׳עכ״ל :מסע מדבריו דעוףנמי אע״פ שאין בו חלב אסו'הטלפי׳אח!
מצ־יז
סמסמירין ומולחין סרגליס וסוהין כדי מליח׳ומדיחץ אותם לפני נתינתן על למלגו אפי בכלי שני מפני דם שבו שהוא נפלט מאבר זה ונבלע כאב׳זה וצ״ל מ)׳מ (לאלתי'
הצשלהסי הסער וסטלפי׳ואח״כחוזרין ומולחין אותה כהוגן • מסוס שמליחה
סהו׳פובר דכל שנבלע בו דס בענין זה אינו יוצא ממנו ע״י מליחוז ״להר״ן 3פ׳ בכלישאינותנוקב
ראשונ הית׳מנד הטלפי׳ומל הסער ולא נכנס ככשר רק מעט ענ״ל 7וכתבוהו
מכשל המ-ן1ס דחוק נלס
הנז׳ולענין
ברופחי׳בכלי ראשון אסור דכליי ראשין ווי■
הנמ׳מימוגית והמרדני בפל׳ה בשס סה״ג וכת׳שא״צ לעשו׳קלכתסלה וכת'
׳
גדיי׳וטלאיס ,
,
מליגת 1
/
י
,
כראוי קוד' שיתנם על האש ואיכ למיחש מסו חלב ודם והא דאמרי בס הזרוע מקום שנהגו למלוג בגדייםמלצאת ( אבלכאן
עוד המרדני נשאל לל יהודה על הרגלי׳שנמלחו
רבלי׳מגצתים
איכ׳לאוקומא בשניק׳את החלב וגידים ומלח משוס דם אי כמי ככלי שני שאינו פתס
נל
דהיה
והשיב
שניה
מליחה
לספיר הסלפי׳ולא הדיחוס וכתנוס בקעל כלא
מבשל מיהו משו׳חלב אפי׳כלי שני איכ למיסש דאע״גד^יבו מ3ש למ 3לי׳הו$ן נתריכתןלתרכןדש
שמע אבל כיוצא בו שמע שהתיר לי אתהעצמו׳שיש גבהס
לו היתר ודג' זה לא
נעלצא'י)
31־5־ ',שמתן(7ל*
מוח צע״פ סיס לחוש מסו' דס שבמוח דכל זמן שלא פי' דס האברים שיי ואס שאין כליע תלוי בבישול דהא חוס ביית הסחים איניכרז( ,,כלי םני י^ פ״ה1־
לו כמו לשאר הבשר וים נוהגי׳אסור כרגלי׳אס לא מלחוס כדאיפ׳בפ״ק ואמרי׳כמי סתם לא ליפחוף איניש כפלי עילוי בישרא וכו׳הילכך7רן'זארק ולמת
פי׳ע״י מליס׳הוטילה
ההיא דפ׳הזרוע ע"כ כשכיק׳את החלב עסקי׳אכל לענין דם אע״ע שלא כמלחה נאמר כאן שהואזב
בסוף אמנם על המליח' ראשונה כתב בפמ״ג דחומרא בעלמא הוא והמחמיר
ליכא למיחש דאע״ג דכלי שני מבליע אין חומו גדול מחום האש סלא יצאע*י 7דןהמנעלכילרן
יבורך ענ״ל והרשב״א כתב בת״ה כתשובת רבינויהוד ' דמליסה על גבי סער
הלם שחוב למט׳ולא
מימוניות כתבו כסס סה״ק פרסו' הרגל מלח מכ״ל -והמרדכי כת׳בסוף מ״ז תרנגולו הרבה
שנמל גו 3זס׳ 3כ ^ סני  _ .להתפשט לצללין
מהני׳ונתבו רכינו כסי׳ע״א והגהות
_
1
.
.
_
ונמצ׳א׳מהס טרפ' אומר ל׳י דמעסה ככל יוס שמתירי׳כל האחרו׳סנמלגו עמה עכ׳ל< כןכמב נא׳ז
סנמלחו בקליפת׳ולא הסיר ראשן נרא' דהוי כמולח בכלי שאינו נקוב וכלמה
הארו׳ללנעחל׳צדי
ומפרשי' דכלי סכי אין מבשל ולא מפליט ולא מבליע וראייתו ראי׳מימס׳אבל
שבתוך הקליפה אסו׳ע״כ וכ״כ הגהו׳מרדכי בסג״ה בסס סמ״ק ג״כ ודין מולח
יחשיהטלפי׳
אומ׳דלא גרע מבית הסחיט׳רותח סכין שסחט בה דסגי בהגעלה להשל
זה בס״ד  :ולעני ] הלכה לכתחלה ראוי ה״ר סייס כהן
בכליסאינו נקוב יתבא בסי׳סאסי
^למ׳אמ״ג דאין תבשל מ״מ מבליע ולפי דבריו היו נאסדי׳־כל הכליס שמולגיסיא "לא"סי יאז
לחוס לדברי סמ״ק אבל בדיעבד כדאי הם כל הנך רבוותא לסמוך עליהםה :
גמו׳הטנעליפ
מה*
כהס כל התמגולו׳מחמת הדס שפולס מן התמגולו׳ונכלעבכלי * מיהו
ואס מבסבוהרגלי׳ונמלחו ולא שהו כלל ומיד הושמו בקדר אכתוב כסי׳ס״ט
תמגולי׳לא היה כאסרי׳אע״פ סכולעו׳דס שנבלע מאחר׳ סוף הדס לצאת מ״י גין חוגיזים על
הפו'
נס״ד  :ומות׳למלוג תרנגולת ברמץ שאין בה מקו' שיתקבץ שס הדס כ' כ
מליס'ולא נר׳לר״י אלא הכל מות ואפי׳לא רחצו צואר התרנגולו' ומלגו אופס צלליהסניןזוקפיו
והרא״ס והמרדני בפג' ה יש שנותכין התרנגולת במי׳וטומניןאות׳ברמץ להסי'
דאותביה אנחיריה היינו מסו׳ מלוכלכת בדס הכל מות ומה שנהגו לרחוץ הצוא ר ז 5ו3ש3י ^שרגי^י ׳ 1,החןיר עלמנעליםלמט!'
מוצ׳אע״גדברישא בככס׳לא שרי אלא היכא
אות מיס על האש וסוזרין ומולגין בהם אחמ׳או סופכיןאות׳פל סכלי׳להדיחן
זישבואס עצמות הרכ׳ודכריס המעכבי׳את סדס מלצא׳אבל בתרנגולתהאש
ע״כ ובפרק כירה כתב אומ׳ראבי״ה קבלתי דכלי סני כהי ראינו מכשל מבליע מפליט כל היגל
מיסאב סאיב דמא י ומצאתי כתו׳לא ראיתי בגכולין נוהגין כן ואיפס' דאיכא
ומפליט הוי ואס מלגו תיכגולו׳טריפ׳וכפירה יחד נרא' דאס! ר שסומן הסריס׳ עכ״ל ( הנה לגלי
קשש איסו׳מפני הכבד שעדין בתוך התמגול וכבד עילוי כסרא לכתחלה אסו'
נדבק לאלת׳ומפעפע למי׳וכבלע כדבר קל מדס כדמוכ' ס׳כל הבש׳רבמר י 3ר הא"( האלון ע״<
ח״להר״ןבפ׳כנז׳הללו שמהפכי׳התמגולת על האו׳להעבי׳הנוצ׳סרי סבשיפו'
מעט יוצא הוא פ״י רחל דאימלח ליה חתיכ׳של נבילה בהדישחיט' ואפי' בכלי מטקכ ^ סו יהלל כר ביס 'דהדיכתל3
מועט כזה אין לחוש שמא ׳• זוב סדס ממקו׳למקוס ואפי׳יזוב
לנשמודנהנ^!(
להשהותוכ״כ באש כדי סיוב' הלב והכב׳ אין לדמות׳לשני כשרו׳סנמלסו יחד דאע״ג דליל'למימ בהו 6101מיסיקשרי ? לע"
מלתי אלא סכת בעל העטו׳סצרי׳שלא
מיהו אין נדבק בדבר קל כשומן מיהו לאחר מליגת הכשמ׳כמי אין להחזירםבעלמ אא יןלאס(1
להתחמם ולהפליט הדס בגוף התרנגולת וכת׳הרשב״א סלקדר׳צריך לחוש לזה
ליורה ולהרתיח' פעס שנית כדי להגעיל כהס שנית או להדיח כהס הקעח־׳סאן אפילי ניאשכ״ש
לעי שאין המלח מוציא בליע׳דס כזה אבל בצלי אין לחוש שכיון שהאש מבליעו
^םכ{הד^ך
דכלל גדול הוא לענין בליע כבולעו כך פולטוז וכתבו כשס נאס׳הכל מדמו שנפלט כתוך הכליבראשוכ׳פ״כ  :ולעמן הלכ׳כיון סהרשב״א
אף האש מעליטו
מ־רא׳?
בפיןומתכשל סוכר דכלישכי מבליע ומפליט יש ליזהר לכתחלהמיהו בדיעבד אין לאסור אינ׳מד־^
הר״י שציי׳להדיח תקלה יפה יפה בית הסחיט כדי שלא ישא הדס
יפה שהרי כתב הרמב״ס על ההיא דאסור לפרוש הכסליס על הבשר בעוד שהחלב משמעדאי!לקלי,
שסואוס' ומטעס זה ג״כ אס הוציא בכי מעי' מחלה צריך סידיחנימבפרס
שעליהם חס דבדיפבד שריט  :כתב הרוקח כסי׳רצ״א תרנגולת שאכלהסל3־ דהרי מא יכיח
להפליטולחוץשאיןהאס
יפה קוד׳שיהבהבנו לפי שהגוף מלא דס ואין כחכאש
ש״דלתייפי
ושחטוה וכמצ בקורקבן החלב יש לו לשמו' למולגו כי תבלע בכשר המ מגול ת אלנלי
לדרי־חדו1גחולצתן
 .לנרי־סיז
/
מוציאדס אלא הבלוע אבל דס שהוא בעין אין האש מפליט אדיב׳מיצע צמית
/
<
ו
•
וי
7.
החלב שהו בעין  :ואם מלג גוי או שפס שבבי ישראל עופו ולא ראההישראל .המרדני ריש ג'ה
י־יהוא<שו'עכ״ל  :כתב הי־מב״ס המהבהב אוחי׳ותרנגוליס באור לחרו שיורי
אס
<כנר נמיחניל-ייל

דיני

מליחה

שצרי׳להשיר
נאמר דתהראיי הנין דברי המרדני כפשוטו כמושהניןהב״יידנריהר״ןלעטי׳הטמנהזפליגיאדנריהעור שנתי
הבהול .ואס כן גס הוא מדבר למניין הנהונוא׳הלחננ דהת נהג לאשור מה סכפו׳העלפיים (אס
זצ״ןלנרי׳הןלמכין
לנתחלה ינקב ראשי הטלפי׳ובדיפבד פרי הכל ק נראה מדברי! את נסלל נהעתנה יש לאשור מה שנתו ' הטלפייה
״כ אפשרלומרמזהרא״י חודה דגהכסוכ בעלמא אפי׳מה שבעו' הטלפייםשרחצ' ע ובב״י פסק לאף לעניין הטמנה
יל)
וא״ה כתב דמנהג יפה הוא להסירן פח3ה( :ד )ונא״ז האמן דיזנהג זה הוא מנהגכשר<מ*מ מהגיןבקנפיוקומויכדיע'
מ״מלכפתלהטובלהיזיוי׳אפי׳בהבהונ להשי׳ראשי העלפיי׳כמ״ש הר״ןלעיל ללעעי שמיירי בהבהוב
■ .נהזננעלמ׳הכלשרי
ונ
עיקר אמנם אם מלחו רק אחלה קולס החליגה ולא אחר כך מופר עכ׳ל ונהג"ה שם משמיע לנהגו למלתם קודם מליגה כח.קון
'^ו |אפי לגאיזל׳איןמזלתיןרק לאחדהמליגה והרוצה לעסות רק מליחה אחת יעשו כן דמליחה שאחר המלעה הוא
א משום מיאו׳עזד שם שזורקין בקצת תקןמומ העינומתאלורדאעכ״ל :׳ ( ה ) זאנינתנתי לעיל נחסמהלא״יזא״ידאנל
^ ח .תליג׳מיליזן מעט עו׳שם ומה שנהגז העולם לתתו׳מתוןסדיק ענמויבהרגלים נפנים בשר לבן ירן אינואל
גופהשרילליכאאי&ור׳אלאתשוס דם קרום התות ( בתרנגולת ליכא למיתר הכי כי ראש התרנגולת אינומשים
אוסר
במניח' ( :וי ) ומסיים שם ותיאעי׳גניראש הנהמה איןאיסר ני אם המית אבל רישא
!מה שבתון קליפ׳נהטיינ׳וה׳ה
ובמרדכי סג״ה לאס עפה כן בעזן־ הראש כילו אסור והכי נהיגיןמשום ?אי! להבחין אז בקרום6ל חוחשל!והראש
] אומלואס נתנו על הרמץ איני אשור כי אס הראש עכ״ל לכן הוא בש״ל ינא״ו הארז׳כלל י״ז
ה יק לא חותני] אותוותשליכי
8ל אווז כמו בנהמה וכתב כת״הםיירס׳מ שלא נהגי?גתה לתלוג סתרנמלת ברמן כלל שמא יתלגו בעודהנניהמיעי׳
' כליפבל ללא כאומןה״פרשי׳סמקילי] יותר בעיןמבהמה עכ״ל ללא בת״או נ׳ט״ו איגידמהד׳ס התיר בראש
 1ך ,אהי
האררכללי״ן זמהגקלכתחלה להדיח בית השחיטה קולם הבהוב וגס להסיר חוטיהלחיים!מיהו אס לא רחץנית
^עכיל  ( :ז ) ונכר בת בעי לעיל בשם ר׳ירזהם לאף לצלישי לחס זח''מ כפבנא׳ז
׳" 1ףיככנדאתלוינשראללכתתלהאש
לה! א לעניי־ן הבהוב נע5י! ח ק אמר וא״ה נוהגים לכתחלה להדיח ביתהשחיטהוליטולהחוטי] ■ (ח ) ונארז׳ימזה
בדייעבלעכ״ל7נ״ל לגס הוא חודה דאין נוהגין לחניג ברמקכח׳ש לעיל גשם מהרא׳י אלא
' ״יייל שיהחיעין נוהגי) להתירו
יבליע בנשר עלל  ( :ט ) ונארז׳כללייזכ׳דאנזנזהגיןכמ״ש המרלכי פ' השוני בע"ז  7ןשפ"לע״לשיפסק
ואומרים שאין לו חמימות כלכן ואינו מבליע הדם ומ'מ יזהרשלא ישהה הרבה במקום אהד שלא
^וינתהלהבהנבאששלקשופב]
וחפליט (כן.פםקבמהרא״ישעי־י"ד (א״כ אןלכתחלה היה מותר למלוג אותה אמנם נהלהש״ד כת'מהרא*
סולדת נו ולא טורדני שלפרק כירה נשם דאבי״ה ולח ותיישכתנו דאילג דאיס מנפל מבליע
^7נצישני אינומבשל כלל אפי׳היל
מלי שני פהיל סוללות!3עכ״ל עיין עוד מלי] זנריש סי׳ס״ט עו׳נתב בארון כלצי״ז ואין לחלוג בלל עי" עירוי
אולצ<־רךא< רתיםאזכה' ג מותר אףלנתסלה לשרות בשר מלא קרח
'' 7ילנתיזלהאסהידסילדיתנואנללצורןכנודפבת
של נהמה שעורןקשה אבל עופות איןהמנהג למלוג כללאפי׳מיעירוילכלישניומיהו נדענל הל כלי סניפלי
ראשוןלחימראלאשור כדיקליפה כת"ששם סי׳ל״ו אלא מולגין בכלישנישאי; היד סולדות ונ ומקא ראש אורגליס
־ 1ק עדוי ככלי
של נחושת א 'צ הגעלה וכתב שפן הסכיתו העושקים ודקדק! מכמהדוכת׳ומיהולרש״נא דש״לדאףכלישניאע״גשא-־ממבשל
 3י 6ון< שי׳נ׳גוז׳לנתבר״ילכלינחזשת אינו בולע אא״כהאש הילן תחתיו ולכן אש עירה בש׳לתיןכליחלג
' דמתלקיןוכתבלנכליחרסמנליע וקראיתינא׳ו ישן בשם מהרא׳ידלא ראה מרי הוראה מדקדקים בכן וכ׳ל
דנרי׳הג־גלה עכיל ויישמע מדברי העושקיס לאי) לחלק נין כלי חרס לשאר כליסזדלא כהג״האשר״י פ׳כיר
מזחיג
לקח ן סי' נ״בשכתבתי לאן כלי חרס אינו בולע בנלישני ! כפ׳נאו׳הנלל ל״ל נהלי' יע׳לסי׳ק״הע! ' מלק
־פ!פקי'7ל_אתילק! אע" פשיט לפרש דברי פהרא׳ינעניין אתר מה שנראה כתנתי וכן נראה מדברי תשובות מהר״ם
^ ■״ייי ^ ינלעת
שהוני׳לחוקכי שמאכלישנימבשלקצת ובשעה ראשונה איןקפמ׳משוס שסיה עדיין המג' אבלכשהחזיר
ל יאפי׳נמקזס שנהגו למלוג תרנגול׳בכלי שגי כתו רגלי בהמה מ״מ נהגי ליזהרשלא להתזיר תרנגולת למיתליגהלאחר
לכמחלה להשתמש באותן מיס שמלג גהןרק כפרות אפיינצונן אסור להשתמש נהןלכתחלה עכ״ל וזיליזג״ה
^! הגהע>
י3י
שרי עכ׳ל ועייןעו'מדיןזה סון* שי׳סיט וכן נתב נ״י בשם ♦והריס ונתב בש׳ל ונאמן דאסור
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שהו דק המלחיות מתפז על הבס ופועל להוצי את הדם כי סואנדכקבו^
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הדיחו תחלה י״א שאין לו תקנה עוד אף אם ידיחנו וימיתנו מכל ^
סהוחמפדרב דימי צזתרז צלזתוקיד(:ן
הנצי והתרנגול מוכציי דמי שני 6ינו פעם אחרת ויש מתירין ולזה הסכים א״א הרא״ש?׳'ל ומולח בין

המיסוצא*! ניא מבעל ודוקא כסעירו המי ' תחלה אבל במלח דק בין במלח גס והרמב״ם כתב שאין מולחין אלא במלח ניט דאין מולחין אלפ בדק׳מסניס^
 07אנאומתיןמעט אס עירו המיס על התרנגולת אסורה
מתפז׳יותי על הכיש וכו׳קמ״ל דעעון
הגס שהמליהרקיהוא כקמח נבלע בבש׳ואינו מפלי׳ואי׳אהר״אש
"י׳ףעכ'צ עמ אס הכוצ׳למעלה אבל אס ראשי המצה
נמימולחין ולפיכך כת ' יביטכתחלין
להחזיר ז״ל כתב דלא מסתבר חותר שהוא המלח דק הוא מתפזר על
** צכפיזצה ישיה למטה מגינים• כדי קליפה ואץ
דבריו ומולה בין במלח דק ביןכמציש
התרנגול׳ למי מליגתה לאחר שהוציא׳ הבשר ופועל להוציא הדם כי הוא הנדבק בו איל הגס הו' נושר
סיצ ,לספו׳דבריו וכדע ' הרא״סוצח/
י:שג )נמי'הראשוני׳ בתחלה דסמ סלי סני מבשל כדי קליע' מן החתיכ׳כשהופכה למולה׳ על צרה השני ובעיקר המליח׳כתב
כת׳סכר׳הרמב״ס ושהר״אס חולקעלי,
יער! עג״צנמ׳נאי׳י ובפעם ראשונה לא סיה קפידא כי היו הרשכ״א שא״צליתן מלח על הבשר דע עויכסנו כולו אלא מילת ונתב ס״המניי ימ מי ם״׳ ״ -ני! "
מגימתאיללאחרשנמלגהלא יפה יפה רע שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלת וא״צ למלוחיכול למלוח אליויש6ס מלחכמלל!ויי
^ייו .^ 7י הכונו '
שיש/י
הבשי קודם "'1
׳ ■-— 1לשפשף היס׳
יחזירנואס החזיר מותי מהר ס עכ ל :החתיכ׳משתי צדדים אבל א״א הדא״ש ז״ל כתב צריך לפזר עליו *צריך
כיצד סדר מליחה מדיח הבשר מלח הרבה שלא ישאר בו מקום מבלי מלח ואווז ותרנגולת צרי׳ אותו ככלי כדי להדיחו שאס ישימיו
שורק ב 1לקשיגה  0ט
צחל -דסיישיקשמא
תחלה וכו׳כפ ' כל הבשר למולחם גם בפני׳לשיעור שהייתו במלח כת׳ הו־מב״ם כדי שיעור עס קצת מהמלח בכלי שאינומנוח:
יוצא
הבשר
?
אי
שמואל
קיגאאמר
דף
(
יפה
*א יה7יח(
1,3
להדיחו נמצאו המיס סוברין פליט
הילוך מיל
מידי דמו אא״כ מולחו יפ יפה ומדיחו
ועעס׳
הכפר ונמצא הדס סע״פ הבשר
ד ^מיהןנליעל יפה יפה איתמר רב סונא אמי מולח ומדיח במתכ -יתא תאכא מדיחומולת הבשר חוז׳ונבלע בתוכו לסי׳תקנ ' גדולה היא למלוח כמלח גסה סכמעסשהו|
■ להליהנלוכשר ומדיחולא פליגי הא דחלליה כי טבחא הא דלא חלליה בי טבחא וכתבהר״ן
*(־ '
מנפץ אותו ננערת ורשאי להדיח הבס ' באיזהכליסירצה וזהו שהיה מוימי
■ הדחה ראשוג כריב ' להעכיר דס סע״פ הכש׳סאיןהמלח מפליט בחומו אלא דה
י ^לנזרי׳נעחצה
מופה אלו הס דברי הראב״ד וכן ססכי׳ הרשב״א ז״ל ואיב דבריםמוכרסי׳עי״ל
שבתוך הכש ' שהו׳לח אבל לא מה סנתיבש טל פניו ולפיכך אס לא ידיחו אותו ורבי׳יי־וח כת' דברי הימב״ס וסהראב ד כת עליו סמות׳למלוח במל דקהלולא
גימעת ^/אס׳ תחל ' יש לחוש שמא לאח שיניח הבפ׳סלפלוט דם וציר יהא ניתך הדס ויבלענו
שצרי׳להדיח הבס בכלי מנוקב קוד׳שיתננו להדיחו בכלי שאינוממק׳כדיסלא.
3גצי ילי 1מ;רפ כ״כהרא״ה והוא ז״ל כתב טטס אחר דמה שמדיחו בתחלה היינו כדי שיתרכך
יתמחהמלח בתוך המי׳אשר בו ונבלע בבשר ע״כ ול״נסצרי' שתהא דקהשלנן
תפול אילך ואילך ולא דק׳מן הדק' כקמח ואולי שזו כונת הו־מב״ס עכ״לודבריו
• ! מיי ילפיימ " הבש׳ויצא דמו ט״י מליח׳שאס יהא נקדש על פניו לא יהא כח במלח להוצי׳דמו
גזא:איןשויין " וטעמ׳דמדיח אחד מליח׳כדי להדיח לחלוחי׳הדססע״פ הבש׳הבא סס מפליטתו
ובעיקר המליחה כתב הרשב״א שא״צ ליתן מלחעל
נכונים וכן נהגוה :
1
,
״
מעת״
׳ונשר השני
המלח;
הבשר וכו׳ז״ל הרשב״א בת״ה כיצד מולסין את הבס לקדרה נותנים את
(אינ( 3ן ^ ע כ ומדברי סדא ס שאכתוב בסמוך כר שמסכיס לטעס השני והמרדני כתב
עלל: .
הדחה ראשונ׳ לסעבי׳לכלוך הדס שעל החתיכ׳סא״לב המלח נתמלא ממנו וסו' משני צדדיו מולח והופך ומולתויפה וא״צליתן עליו מלחעדסיכסנוכולו
־{ )!קפס׳מערי' לאיוציא המלחהדס סכחתיכוי״א שהדס׳הראסוכה היא ללחלח הבש׳שיצ ' הדס
ולעשותו כבנין אלא מולח יפה עד שלא יהא ראוי לאכילה עס אותו המלחפד
ע״י מליח׳ואינו דאדרב׳מטרשי ליה כדאמרי׳גבי ריא' ראבי״ה ט״כ ואין דבריו
• ׳י ^ י *י7
סיפליט את דמו וירא׳לי שא״צ למלוח מב׳צדדין אלא למצו׳מן המוכחוגלופשד
אוווי׳שא״א!
נראין אלא בארצו׳הקרות ובזמן הקור הגדול ואז פרא' שישימו המיס באור עד אס לא מלח אלא מצד א׳או שלא היה כוח לעשו׳כמולס תרנגולי׳או
ימגשדי׳א ^ אבכלי שתפוג צכתן כתוב בהגהה שערי דוראדסור׳הבשר במי׳תחלה כדי שימיכך
שידבק המלח בכל צדדי חלליו אא״כ בתר אותם בתוך או שמילא חללןנמלת
כמוליאת׳מותר והדין נותן שלא תהא חתיכת כסר דקה חמורה מחתיכהמנה
 -03מיה; נליענל ויהא סכ לפלוט דמו ע״י המלחוידיח יפה אחר השריה ואח״כ יניחו שעה קטנה
כטפח סזו צריכה מלח ב׳צדדץ לבד אע״פ סיס בעביה טפח ודם שבאמצע
^י׳נכצישנ ישיי קודס שימלח כדי שיטפטפו המים מן הבס׳עכ״ל י*  :בשר תפל שמלא קרת
חתיכה מי הוציאו ואין לדבר קצבה מכ״ל וצרא׳מדבריו דלכתחלה צריךלמלוח
^י׳נכ>ימ}ל ^ וכפור ואין ראוי למלחועד שיפילו תחלה הקרח ממנו מצאתי שהשיב רסב״א
החתיכ׳מב׳צדדין וכ״כ ה״סמגי׳בסמו ותמהני סל רבי׳שכת בשמוסא״צדמ״עמ'
לן ?חתי ,היש ^זהר סמותד לסמתו במי ' חמין בכלי סכי אע״ס שהיד סולדת בו דכיון דכלי ' 3אינו
דלכתחלה נמי לא וליתא ומיהו כאווזים ותמגולי׳דבריו מטין לומדלכתחלז
נתבשל הדס
מאח׳שלא
סאומ׳ ר״ת
ולהבלי ' כמו
להפליט
אפי׳יהא לו כח
מבשל
^ לנ<רן0 ,תנ
נמי א״צ למולתן בפנים וכ״כ רביכו ירוחס בשמו אבל הר״ן בפג ה אהאדאמר
אנכמתהל"  :יוצ׳הדס ממנו ע״י מליח אוצלייהב ע״כ והי׳בתוך משוכו׳הרשב״איסי׳תתמ״ג)
הרשכ״א
ר״י אמר שמואל חוטי היד אסורים מסוס דס כתב דיניס אלו כדעת
^ד׳יא ^ ״י ^ 01־ 01־ עוד שס בשרסנמלמוסהא כדי מליח ונתמהוקודס הדחה במתחים
הארוך.
וכת׳דגדי ותרנגולת צריך למולחן מבפנים לכתחלה וכן מבואר בפ״ה
ככלי שני לא ידענ׳מאי אדון בה ואל תשיבני ממה סמולגיןתרכגולת בכלי שני
המח כ;53שם ׳גם דהתס לא נמלפ׳ואס סלטה דס וחזר ובלטה מאת׳שלא נתבשלה חח ' ויוצ ' הדס שסיים וכתב ומיהו לתת מלת לתוך תרנגולים ואווזיס ש״ד אע״פ שאיןהמלח
א ^י־ יייעיל אפילי ע״י מליח׳או צלייה אבל בסר זה שככר כמלח ושהא כדי מליחה שוב אין מליחה נאחז למעלה כצלסו׳כסאתה משכיבן על צדה השני עכ״ל וז״ל סה״תצרי'לתת
נל״±נ׳יןהשרףני ' וצליי׳מועילין להפליט׳פכ״ל  :כתב המידכיצפכל הבס היכא שחתכו הטבח הרבה מלח דכל מליחו׳סלנו צריך שיהא קרוי אינו נאכל מחנו' מלחו שיהאוו*
^ם ^אקי ^ לנתחי׳גדוליס אפי׳חללנינהו ושוב חתך כל נתח לב ' או לג ' קורס מליחה צריך המלח מקלקל טעם הבס וגס צריך למלוח הבש׳מכל צדדין וכן התרנגולתאו
לטלה צריך למלוח מבפני׳ומבחוץ עכ״ל וכת ' המרדני סר״ת א.מ' שצריךלמלחו
זזמג  ,מ״ה אחר' לחזו׳ולהדיחו דהכי אמרי׳בפ״ק אפי׳למ״ד בית הסחיט׳צונן אגב דוחק דסכיכא
ואם מלס מד שלא יהא נאכל מחמת מלחו ולכך סזכי׳שמואל פעמי ' יפה יפה גבימליח?
דוחק׳דסכיכא ג :
מיבלע בלע יכי סיכי דמבליע ה"כ מפליט אגב
בן ׳לאינז נקרא
שצריך למלוח הרב׳טכ״ל וסמ״ג כתב דר״יבא גורס בההיא דהקומץ יכהיכול
.והלייז! הענח יק ולא הדיחו תחלה י״א שאין לו תקנ׳עוד כו'כ" כ הגהו׳מימון בסס סמ״ק וטעמא
הבוכהו ת״ל תמלח כיצד עושה מביא את האבי ונותן עליו מלח והופכווניחן
נמז י ג 8רשר״יס מפני שהמלח מבליעו ואין מפליט דס שהוא כעין ח״ל הרא״ס בפ׳כל הבס ' אס
ן^ עה״לעףכ ^ 1מלח• בלא הדחה י״א שאין תקכ׳לבשר אף אם ידיחנו וימלחנו אסור לפיסע״י עליו מלח ומעליהו אמ׳ אביי וכן לצליכלומ׳אבל לקדרה אין די במליחה זוגי
נאווכלל יי״אפילז מליח׳פראסוצה פי׳מקצת הדס ולא היה סכת כמלח להפלי ' כל הדס מאת 'שלא צריך לשפשף בידיו סיבלט בו המלח עכ״ל וכתב טרד המרדכי שיש מיסאוסי
תרנגולת סנמלמה מבחוץ ולא מבפני׳וכתב סבא מעסה לידרבי׳יהוד׳סנמלח
דלאסריק כיוןדלא נמלח
הבש׳ואותו הדס עצמו שפי׳חהר ונבלע בבשר
נתליםשהדיח! הודח
י הי "־ כהוגן ואץ מלח סכי מפליטי כיון שכב ' פי׳וסוזר לתוכו ולפי מ״ס בס״ה דבש' ראש כבש מבחוץ ולא מבפני ' והורה פלא למולחס פעם שנית ולא יבשלאוח?
אלא יצלה אותה דנור׳מיסב שייב וכתב בסם סרוק׳שה״ר שמואל וה״רשמרי?
•ממי^ מ ^ שנמלח שנמנוהו על בשר שלא כמלח שיש לו תקנה במליס׳ויפלו דס שבלע פס
מסשירי׳בעוף שנמלח מבפכי׳ולא מבחוץ כי מה לי מליחת עוף מבחוץלמליחחו
■ כ״ס הבאדסרי כיון שסולט דם סקיב׳מעלמ כ״ס דמו וכן מסתב עכ״ל וכ״כ
,מיענ׳אסמל ^ כן דמו
עכ״ל כי3נ בשערי לורא■ שראה להר״מ שהתירו בדיעבד והביא ראי׳מכבד עילויה ביסרא
מבפני׳ובשס ה״ר אביגדור כת׳שאס נמלחה מבפני׳ולא מבחוץאסיסזו׳וימלח
מבחוץ למה לא יהא סות׳לכסל ומיסו כל שלא מלח אלא מצד א׳משמטדאסיי
יוהדי^ל׳בתש!׳סימן .דבדיפבדס״ד משו׳דדמא מישרק שריק בצלייה וס״ה כמליח׳אבל בהגהה כתב
ושייך ביה מישרק שריק אבל
 .%דכבד עילויה
דמו
^ ^!ן י
לקדרה עכ״ל והרשב״א כתב כתשוב ' לסתור סברו׳אלו וז״ל ראיתי מאידנחג
בישר' הוי כמו דס פליטה י //
״
למיניםלחמיו דלאאת׳
בשדסלאהודתהדדססעגכמו־ויס  3פיןסכפל ענבסר דותסו 6סורדל^ מר בסס התום דמליח אין סס מתח עליו עד שימלחכו מב׳צדדין כמלים דקיי
ממה^7׳מלמןה:
(ד ) <ז״לש יד םייך|  3י' מישרק שריק ולא כבולעו כך פולטו והר״ס אגב חורפיה לא עיין ואי אין זה מחוור בעיני דמה שאמרו מולחו והופכו ומולחו וכן לקדר לאולמימי"
מהדךיסרישיןהתב סמע הוה סדרבי׳עכ״יל  :ולענץ הלכ׳אע״פ ססמ״ק אום אס הוא במקו׳סיש שאינו כרותח להפליט דמו אלא כסמולחו מב׳צדדין דתמ על עצמך ירך שלשוי
טבה כזר׳במליחישני צדדין סגי ואפי׳תחזור ותחתוך ממכה קצת א״צנמלו?
ד<ר ' מיייניפי' הפסל מדובה או שהוא בע״ש רא״א לה כץ אסר כדאי הס הר״ס וסרא״ש לסמוך
מקום החתך פע״י המליחה נפלט כ ל הדס אפי׳אותו שבאמצע וכשהיא
גסוסימב״םכתב סאץמולחין
עליהם י ומולח בין במלח דק בין במלח
קטנה נאסו׳אותה אא״ב מלח מב ' צדדין ועוד הנהו אטמסתא דאימלחן כיי ס
<י' אן ^ 3אלא במלח הגס ומ׳טעמו שלהימב״סמדגרסי' כפ׳כלהבש' ;סס ) רב דימי מלח
גלותא
ידנמת סגי להסיר
♦דזידזקא בהלחיזשאח׳'המלית  ,נריכךיפה יפה !  !*!:אפשר דנמקזספהידא א! למוד שנת מזדהלדנריביי !גהנ״ה שם דראה לגהזג בי איסיר אפי׳כדיענד כדכריסמ״ק ! מהר״י טרזשיןדנמראיאינ! ןמהרא"יז״למשמי!שסני)(*,
האוסרי
מ־׳ח ייז?' לנליאשז׳דלא אתרינן מולעזכן פולטו דהאייייתי ראיה שסלדנריהייתירין מנלי שנגלה כלאהדחה קמייתא ! נמלח7שרי לתירוץ אחד שכת!׳כ!' מכלל דלדנרי האוסרי׳אף נצלי אסורזנן משמעמלשז! אין לו תקנהדקאתרי-
ידלא כמ״שנהג׳ה זלא נזכר שס אמרודלצלי שרי אן־ ללנרי האמרים כן נ׳ל וכמ״שבהדיא<א״< האמיכלל כ׳ דאן* לצלי אסזר וכתנ דזקא דשהה שיעור מלימה אנל נלאו הכי לא נאשר לצלי אנל בנישול אסור עכיל !כלל י' כתבדיזפ '.
ייו״ נלי אסיד לאין אס בקילון עכשיו להכיר בק זיז לזו עלל עולכתג כהג״ה ש׳דבשם מהרא׳י צראהדתייריבדליכא ס' כחתיכה נגד הדם דאיבדאיכא ס׳אמאי אשור טפימשאר אסורים שנמלח עם היתר דק״לדמשערין.נס׳עכ ^  1מ ^
ילל ליאיןנשייחידרה לנגדלכ הדם שעליו וגם אין המלח מפליטלכ הלם שנתוכז מאחרשלא נתרה ן הבשר תחלהבהדחה עלל ונלאה מדבריו לפי טעם זה השניאפי׳נדאיכא למן החתיכה נגד הדס אסור דאק היילתמפלינוהלס־יי(
ייאיל ולא נתרכך הנשר סיטג והלם פירש בתקנת ממקוםלמק 1׳וחזד ונבלע נתזכזכמושפי׳הר״אשטעס האזהריסולכן אפי ' נדאינא לנגד הדס טריפה וללדגס חהרא״י לא מכשיר אלאבדידעינןכמה דסהזהעלין אבלמפפמ 6א? |יד ' ^
?ם ׳",7נו
יידעיצןדהחתיכההיתה לנגד הדס ועוז אפשר לומר דמהרא״ילמכשיר בלאזיל לטעחי׳דתופס עיקרטעם להדחהקמייתאמשום דם שעל הגשר ולא משום שיתרכך הגשר נמ׳ש בשער ח׳בשערידזראמשת!ולכן " פיי נס
יידמה חשו׳שיתרכן לאשגי נס׳כדנריהא״ו הארון? 4נ׳ל עוד כמב נהגה׳שיד נשסמהרא׳ישער ח' לחידדהדתה ראשונה משום דם שעל הנשר נהדתה מועטת להסיר הדם סגי נליענד אבל למידכדישיתרכן הנשר לא קגי ! ידאהלהתירנל^^
יגל׳לוכבר נתנארריש סיזהז איוה טעם הראעיקר כתב נא׳והארון כללד׳זאס נמלח שאר חתיכות שהודח׳ אנל בשרשנמלח (לאהודח האחרים מזתריסףא על פישנזגעי׳צחתיכה שנמלחו ולא הודה' מ״מ לגיניהאיזרי^מקייי 07פלי'^ יגסני!
יןבייל^גך .
©ריק אומולע* נןסולטו ואם נתבשלהוז הסתיכח אחר כן נעיצן ס׳נגדלכ החתיכה ואותה חתיכה אסורה לעולם וע״ל הימן ע״הדיןבנימעיי׳שנמלוז בלא הדחה ( 1ס ) ונהג"הש״ד נשם מהרא׳י לנוהגים כרש״י למלות3
אינו נלנק ננשר
רין
הארוןכצל א׳קנלתי מלקשאינוגגו יןתר מחלק שעדייו מתי היס איןנרין צהלתי אלאחיליז נינמות שהזא
אן נרין עכ״ל
מס נרין נפוץקודס79סה אחדלנה
,ז?

אלא6

לג7ק

לנא״!

אגלקלתש^סיותר5להדק! ו

ע•* 5

דיני

מליחה

סט

נ

ד״מ

מולה כמלה רקה לזע״פ שהרלןשר  !$י צריךלשפשף היט' כדי (י ) זבא״זסאדון
שירצה עס קצת מיס
ן % .ונן משי'ד5ו  6רה רב 15015כולה כיות׳דמכוסל ורכיכ׳לפסו' כדי קליפה
בו היט׳ועו׳כדי סיוכ׳להדיח5ן״ח -כ 3תו ךהכ לי עסכללא״כניש׳כ7בלי
תהאכל
־נדבק
להסי׳סןסכש׳המלח סהי׳נדברן
־סןסכשי
הוס[ * ות׳דצלי והלא הגיד וסומנו לרן כמלח לזללז מנד א' 6לפ דההי׳מכן לקדר׳הייכו
ת׳
פי׳לזהלז דרב דימי מנפץלי׳והיינו מסכי שהדככל ע3ה ^ ידילנליענל שרי
המי׳עכ״ל אכל רש״י
' דכל היכמזיפש מלסיכ׳כל צדדיןלהפלי׳דמו יפה יפה עכ״ל ודכרי סרא״ש
־יותר
?ימחל
מדברי המרד׳סכת מלח במילס גללכית לדיר ^ר״י ^לנרי
מלח דקה ל! ״צ לנפץשהי׳נתכ׳מעצמ׳וכ״כ
%ני' הס כס כ״ה אהא דאמ שמואל אין הבש׳יוצא מידי דמו אא״כ מולחו יפה
אבל
5
הממיריןדאפי׳יילא
ומכפץ לי' אכל מלח שלכו 6״צ כיפו׳וללן
'
י5זנו 'כ סס הר״ן דמדקאמ מולסו יפה
ילסה
שיעורלשוברו תחלס ולא לככ -צי מעל החתיל נתבשלהעדיי!שדי
ומתוכו הילוך מיל וא׳יא הר״אש ז״ל כתב כדי צלייה ואחר ששהה
שמע
מליסו' מסמ׳מב׳צדדין
העכירבסוףח״ל הגהו׳מימו׳הגאו׳שמצרי' נ י פוץ הזאילוכגדנחלתה
פעמי׳ראשונ׳להעבי׳המלח והדם ושנייד
מליח׳יריחנו שני
ואע״פ
.
כאחמעכ״ל
י? ,ולן
כרלר
נדכ׳סטכשלין
שלכעתל׳״ ^ ג׳
בו וישטוף הכלי שרוחצקבו כי ירחיצ'■■ לפני הדסה שממו שלאיה?,המל יפ יה ?
המי׳שנשארו
ליחלוחית
יסהא
<
חול
״ס
15
והר
'
סכ
"
שהר
ני
מוג ריני
מע^ין כ 1,המי נתערב בהס דס וה ל כמת ונאש צללים למג,ה מן
לרחיצה והור׳שיתננו בכלי של מים שמדי ךזו גו ינש ץ
גגסיך
אכל מתון דברי הרשב׳ א שכת בתי כי/
עילי ר מהמ^ ח  1,ק הכלי והכש לכן מנפצו תחלה להתיש כחהמונמ׳אמנםנא׳,
המלח שעליו או ישטפנו במי׳ כדי שלא יש־אר
יפשלומ יס ^ב חוו^ י שמס ר ? יני
תחנת פנ1
מלגת
ציירליזלסלי)
למלוח נמלח גס מ הדקנדב?; בבש הרנה במיןו׳הוס׳ סאיזיונ׳ולכו
לעשומו כתהרשב א שמוטב
1ואחי

•?מליו

כלמלת
לזדיות
ישיסה
סימהר

מנו?;.

ליס׳ נו

"יטענו

טפסו!

'3דימי
ע־״ל
ןהאל|
דיפלא.

ןהפלא

דבריו
ולחעל
המלון
ז
מכולו

לחמו
פסר־

׳סא׳א

כמלח
ן
:המנד

אמצע

מלוח

דמ&ס
חלה־
דאמי
סכ״א
הארון
ןהמלח
י'לתת
?א מג
¬ולחאו
למלסו
ליח?
:היכול
ונותץ
י

הזוצי

אוסר
נמלח
לאוח?
מרי?
ליחתו

■'יפלס

דאסוו
דכחג

דקרו'
ימרא
שלשור
מלוח
תיכה
כיוס

נאומי
!ם

אוסר'1
נתליז
לא

סאוון
"1
וזפומ
דהאיו
נופש
!'ל
דיפנז
שרת

ח-גפיז

עלל*,

_
צכתחלה שבכלי מבטלי]
בכרנתבלן דהיינו בדיעב' אבל
״דא״יבהג'*
ס ,וידיח מעט כדי סיפול סדס הכקר׳ואס״ב מ׳כ^
נתבשל הבשר בלא הדחה שאחר המליח׳צריך שיהא בקדרה
ותרנגולת
צרךלמלחןמב׳צדדי׳וק אווז
יכניסנו כמיס ויגמור הדחתו כדרכו׳ ש'ל מני נוהגי!
לבטל כל המלח וא״צ ס׳לבטל כלנז ,החתיל וכתב בספ׳המצות
ובאחמנ׳ידיחנ׳כאויר ממי גיפיס איסור למ״מ אילא ענר
היא״ס
ציין לשולחן גס מבפני׳ וכדברי
ישראל
ואם טי משמש בבית
עדיןיז׳שלסשנמלחר
שעליו ממי הדסה שבכלי שהרינת( ערב
ואס לא מלחןל׳ל *$פכפכי3 /ןו מבחו זוכ ו
ממיכסלא נמלח אלא 0צ׳ א׳מות׳ומשמ
ביטול הדס המודח במיס והמשכ׳ממכהג זה הפסי ע״כ מגתז ^נעז ^ימצ
דסיא״ש נמי מוד׳בהא והכי כקטי׳לפסק הלכה י ושיעור שהייתו כמלח כתב בהס דם או ירכה במי׳כדי
אח׳זה אכןסה״ג ור״מ לא היו מחמירין־כולי לחלח! עדיי! צד
וגס המרדכי כ״כט והגהו׳מימוןכתבו
כדי סיעו' הילוך מיל וא״א ז״ל כתב כדי צליה דברי סרא״ס הס 3פ
לומנס
הנ׳לכיוןשהחתי?*
שבס״ה כת סיס נוהגין לעשות כן בבשר מלוח יותר מדאי וצריך שדייה.
התום בסס בה״ג וכ״כ הי־שלא בלה וטעמא משוס דיוצ' הדס ע״י האי אן
נ״הונ׳נשס
ומיהו בין אס מלח במלח גס או לירך ולא פולטציר י1םשל0
זין אותו קודס שרייתו עכ״ל :
מליח כמתח וה״המגיד ביקש למצו׳סתך לדברי ומדיחין
שליסכמופ״י צליה ולכך חשוב
במי׳תחלה אין לאוסרו ומדבריו נכוני׳בטעסס וטודאס אית' נתלחי^לפני״זי*
נפצו או לא נשטף
לומב״ס וכתב שאסר כך מצא להרמב״ן סכת שיפוי צליה פירשו הגאוניסכדי
כסמדיחין הב ס׳לאחר ממכה אע׳גשר״ת
ואפי׳לתתיכה קטכ׳צריך דאסור לא הוו שתקי מיניה כגמ'  :כתוב בהגהו׳אסירי
כתן ממיר אס מלחעליו
הילוךמיל נ" 1צ ומשמע דבשיעו׳מיל סגי אסי׳לשור סלס
רגילין לתת מי' תחלה בכלי ואח״כ נותנין הבש׳כמיס להדיח מיהו אס
מליח
סיעו׳מילד לא פליג רבנן בינייהו אבל בהגהות אסירי כתוב משהין אות' במלח
המי' אין הכלי נאס' בכך כיון שהכשר ככר שהה שיעור סארנשר ,מטעם
נשיעורצלייית אות׳חתיכה עצמה כפי עבי' )גודל' ח״ל המרדכי שם בתום כהגהו' הבשר תקלה בכלי ואח״כ
חמיכ׳ליאשיי גי'-אי
רק דס שבמלח והמרדני כת בסם ראבי״ה שמה שלזממ מלי כרות,
וכת׳אכי״ה דל״כ דא' כ כתת דבריך לשיטורי׳דפעמיס מליח׳ואיןסס
מהרא״מ״ל
מהדא״י?
א
כחי טע^
שמווו מליק׳כסיעו׳צלייה
טעחא
פסק "(1ו
לחוץ ""־ן
אחר שנתמלא מכת הדם שמשך ׳■"י |
פפסוחתר
מפחבכסו אבל
בחוד׳!-שמלח
דוק׳ בעוד
דסיפומניחסהיינו דוק
רש״י דסיפו׳מליחה
בשס רש י
ונר כמו ש מצאתי
סמכחתיבשס
במהר ונר
שכולה במסר
לכליזנילדנמקו׳פסיזלא
קמודווגדונ׳וכמנסתשכונה
נהמדוו׳גדול־וכמצאת
מיס
עליו
לשפוך
ושוב
תחלה
בכלי
הבשר
צליית אות' חתיכה עצמה וסרי״ף וה״ל ככונן ולכך הורגלנו להשיס
לכבוד:
מליח׳כשימור
דשיעור
פסק
בשיטו׳מיל.וכא״ז
לכנו
!
א
מרלנה
לתת מיס תחלה מנהג כסר הוא ובשטרי דורא כמו' כשמדיחין הבשר
כלי הם
כ״ה כמה שיפור שהיי׳שיצסרך להשהות הבס במלח אפרו רבנן בכדי והמחמיר
בסקבס מ
פנת
להדיקן
במיס
בקער׳לאסרמליס׳צריך לתת מיס תחלה בכלי ואח״ב נותן הבשר
המתירים לקמו!
סישחוס הכהמ׳וסתהיה נפשט׳ותכדוק הבס׳מןהתלב ומכל איסורץ סיס בה בציר
בזמן מוטט כזה וגס שהה כבר עליה:
עליהם ואף שנ״י
רגילין להתיר
•
הבש׳בקערה מחלה
כתן
׳
)
סי׳קס״  0כתו' ומי' אס ,
ובמרומהדשן_(
לשון זה
ז
בפסקי הראש לא הובא י
סמיאסו׳פ״כאך
״
מנוק או על הדף עכ״ל וכתו׳בהג״ה דאפי׳לפי׳זה אס הדי ,שה!אנתראה׳הוא:
הבש במלח שעה אח וי״ל שנהגו העולם שיעור מליחהיב בכלי
דמרנלוןבפומיהודאינשי שצרי׳לשהות
^ נגד הלכלו׳והכלי פסק ק לפסק
עי בשר בכלי קולב מלוכלך קצת מן החלבאיפש׳לאסו׳ולהצריך ס'
נוכרי^" זושמרידורא שכתבו דסיעו׳מליחהכסיעו׳צליי' אותה חתיכ׳עצמל
״נ ל *
הלכה ק
לבטל
ע ואס נתבס׳הבס' בלא הדח׳סאחר מליח׳צריך שיהא בקדר ס
צרי׳הגעלה
גודלהועובי׳והואיל ואין שיעו׳זה סוה בכל חתיכו׳קבטו העולסלהס סיטו׳מוגבל
בסס סמ״ק וז״ל אס מסמיכ ?דרה כל^ הדס ^!חר הארון׳כ!כלליא׳א
בהגהו׳מימץ
ותפשוסעה לשיעו׳זה וסמך לזה מדאמרי׳בפ תמיד נשחט דאפי׳ גוף סלס כמו כל המלח וכו׳כ״כ את כל הקדר׳עד ס מן המלח כאלו היה המלח כולו דס דקי״ל !נליענלישלסמון
אכן נר׳כשע׳הדחק כגון לכבו׳סבת ולכמ׳אורסים המליח המלח אוס
לעסחסגיבסעס אח לצלייתו
גס בשאר איסורין דלא כפי׳רבינו אפריס ספי בבשר אשיעו׳ מילאפילו
סכת׳בסתס דסיעו׳מליח׳היא כמהלן־מיל דהיינו חלק דחתיכ עצמה נעסי׳כבלה
יש לסמיך אדברי הרמב״ס
דוק׳ויש מצי׳לומרסאפי׳עד אלף דלטעמא עביד׳וליתא דאין לאסור דבר
שמחלק ל׳מןהשע׳כמו שהוכחנו המהלך אדס בינוני פשרערסאו' בחלב
סליסי׳סעה
סס^}מנס ה י /סמתירבדיפבד חשןם 1נ ^דהךשא'?,
הבלוע מאיפו׳יותרמדב׳האוסרוע״כוכתו׳עור
:כתבבהג״השערילוראמעס׳בגוי׳שהכהכ׳רגליכבש
ז
ישלכהע
גיוסשהו׳י״בשמע״כ
שיעו׳מליחה והוסס לקדר כללי הדח׳ני בכ לקתיכ׳ ל בט ל הדס ללכתחלה
דבס׳סנמלח ושהה
ומסוונמלסו ולא סהוכלל ומיד הושמו בקדרה ונר' לאס^ מאחר שלא שהו אכל
א׳־זלהליתו
מקוצי היה מסמי׳בדבריד וכת׳בשערי הר״י סראב״ן כלנרי
להתי׳מדאמר שמואל איןהבס יוצא מידי דמו אא״ב שעליה יש ס׳מי׳רבי׳סמשון
אניאליטובר'יהודה מצאתי
יבש שנתבשל כלא הדח' בדיעבד כי הדחה אסמצה היא כדי ג׳פעמיסונליענז
מדיחו ומולחו ולא הזכי׳שהיה ועודשהבהו׳מוצי' הדס ע״י צליית האו׳ועוד תחשב ור״יבא מתירין בסר
מבחו׳ן ועתה שנתייבש איןבולרזלרסי׳הדם ימי׳ כהנו הס״״ד"'0
הבהוב עס המלח ואיכא שהיה ומות׳טכ״ל ואין דבריו ככוני׳בהיפר זס  :ואחר להדיחו מן הדס שנתלכלך
ןתה ^היד סו לי ת בו בהדחהאתתזל׳פ
העולם כסמדיסין בשר יבש מן המלח במי חמיןנזהרי
ק&ה ^סיעו׳מליחה ידיחנו ב׳פעמי׳ראסונה להעבי' המלח והדס ושניה להעביר
יש לסתי'עכ"לטז וכת בהגהת שערי דור׳לשוןראב״ןנא״והארו׳כללי"^
*כ המרלכי סס וכתב דילפיכן הכי והיינו לכתחלה ומ״מ דיעכד
לחלוסי׳הפי׳סנשארו בו כ״כ הרא״ם בפ׳נ״ה וכ
■ר
לשער כנגד הדם שעליו דוקא כסהבסר ,עדיין לס קצת וללארלנריהאג!
' בפס סמ״ק וכתבו עוד בשמו שכתב אי בשלו צריך
מדאמ׳סמואל מדיחו יפה יפה וכ״כ הגהו׳מיימוני
המרדכי כתב ^פע׳ ^ויינל*,
בעי ם ' פיר וגס
מאס לא סדיחו רק פפס אחת בסוב אין קפיד׳והגהו׳אשירי כתבו דמדיסין אותו ^ 1ב ל כסר נגיכ ל גמרי
שנתבש' ולא הודח כתבראכ״ן להתיר והארי' ביאיותיו
שמפורש בפני׳ושליסית אנו עושי' לטהר מיס השניים שנגעו בפכ״ס בסר יבש
ג מעמיס סני כמו
השלחטק־תשל׳ג
בסר יבש אלא אפי לח מיד כסמשימין הבשר במיס כמס המלח ממל פ
5יאסוטוכה״גאומ׳רי״כא גבי נטילתידי׳מיהובדיעב׳אס לא הדיח הבש׳אלא ולא מיבעי
לחלייז
ובפ׳כ״ה כמו' כשם הרוקח לאסור כסר ע״ב  .ליסל
ע״כח והרמב״ס לא הזכי׳סכוס הפעמי׳סכ״כ מדיחו יפה יפה הכס'ובטל כס וכן נוהג הר״ס להתי׳עכ״ל
נ מעמיס שפי׳דמי
הנשרלהקלירה3מי
הודח ונתנו בקדר ואפי׳בשר יבש שלא הודק באחרונ' שהניחו לפשר׳
' :וקודם סיתנכו שנמלח ולא
טדסיצאו המי׳זכיס וישטוף הכלי סמסצין בו בין רחיצ׳לרסיצ
בזה וכתוב פוד סס שבשר שנמלח ולא הודחעיי להליתנמיסיי־
כל המלח שעליו בפרק כ״ה ( סס ) רב דימי במי׳והורת אסור וה״ר אליעז׳מתיר
3ללי מל מיס שמדיחו בו ינפץ מעליו
עת
לא ידענ׳מה אדיןביהוהגהו׳אשירי כתבו בס '.כ״סישדע' ( .ט ) וכןמ5
ונמנו בכלי שני ברותחין
מלח במלח גללכית ומנפץ ליה וכתה המגיד ס דעו' סרב׳מן המערסי' דרב דימי
וכת׳המרדכי בס״פ כל הבס' אסור לשמת כסר יבשממרלכי לאיצליוה,
א״ז נוטה להתי׳כדעת הר״מ
,,כיפוז היה מדיחו וכ"כ הרמב״ס וכ״כ הגהו׳מימוניו כסס גאון ולאפוקיממ״ש
דקנהלחהראשוניו
מלי׳כמיס כדי למתק הכשר עד שידיחנו כמיס תחלה אמנ' אס לא הדיחרושראן
יי ן והגהו׳מימוניו׳שי״מ שלא היה מדיחו אלא מכפ'המלח ודוק׳גללנית׳דהיינו
האיסור רק מחמ מלס שעליו הבלוע מדם והרי ס' מגדאבללא ״י^,,טפ*
כמי׳בדיעבד מות׳שאין
לפי שאינו מתנפץ ייפה וז״ל הרשב״א בת״ה המולח צריך
מלס גסה אכל דקה לא
. .
להלא
■ 'ןק.
סהופימכמכין־זהיהוכ־פ כמנהגי
הדסשבבשע כ' ודכי פסו הוא פנל בסר
לייככהדחה פלאח מליחה סינסץ המלח או סישטפכו כמיס עד שלא יתכנו בפוך
הבס׳להוציאו מידי דמו ואין מדיחין אותו אקר המליחה אלא נהר"} פ׳כ״הלף
האסכנזי׳סמולחיס
מדיחו בו שאס יכיסנו טס מלחו כתוךהכלי שאינו מכוק׳עס המי'
גלי המי׳שלוא
תשלאוע׳לסדסי׳
מייבשין אותו כמות שהוא עס מלחו דאילו למנהגהספדדיס סמדיחין ומכשירין .והמא3וליטם
ונבלע
ימלאו המי׳שובריס כח פליט׳הבשר וכמצ׳הדס סע״פ הכש׳ועס המלח חח
להוצי׳דמווחהריןומולחיןאותרשני׳ומייבשין אותו' דכיוןץ  /״ .
; י )נהר !פ נ ה.
הבס׳אסר מליח שהיא
_
שהמלח
 3חומו מחמ׳המלח שעמו בכלי לפיכך הקנ׳גדולה היא למלוח במלח גסס
_ _ ׳״  1. 1..״ ״ _
1
<
׳
^ 1
 , /״
והוכש׳ני מלת :ליה שמת מאיי הוי אפי ׳לאכלו׳ במלחו ע'א ףד תשכ״&ן
.
.
גסהדיי״׳״ . -׳ .
שכבר הוד ממליח׳ראשונה
כלי
זה
באי
כנערת יונופלת ואח״כ רשאי להדיח הבס
גסה גמע סמ׳מנער אותה
דהמ׳ח ייזת' לאתר
.שדי־
ט׳״ ץ.י .ג7
77ן
מהלסיי7.נ 1הגי
ט ׳ז7
נסיססןטלזי
מהרי נ סי נ מסמיד צתסרו גתתדם המיס סן הכירוה כנח׳ והחרו מנזלנדיטגדמ-ו־נדטין*
■י נדיענדמוערחףנמיסמועטי וכןהותניגשינו
.״״׳״ ״
זכמ׳צויויל
מה 0מגתי5ודי}.ןן (יג ) אמנינאיו האלי׳קליג
להיוי׳נסעהמועסכןופעוסקרםנהמהעכ״לועיי׳סו׳סי׳ו־
א׳וכצל י' לנהגו העולם
נתרדכיונהנ׳ה6פיר'יונןפסקנאיזארון כלל
גמעגוהיה ס' נחעיבה נגדקלס
<ע' (יב ) וכן הוא
שי'
'
מש1ס א״זדנתפיכה עבה לדמה יוחנה ומלח
לקמןסי
1ה|( \מנ ''ע"'
כדועת( :יד ) ,וקהו ^-נהג״הש״ד
גב^׳ה דין מליח
כרותח ומותראפי׳הכליעדייןמלוכלן בחלב עכ״ל יכן כ״ל ולקמן סי׳ק״ה יתבאר
לככמזיהגשר א! הזהודא\ם' עת הבשר מריעכ׳ל
המלחא*כ לא מחשב
שאל דברסג כן בקדרה המנטרןלנטלונא׳והארדןכללי״אכתנדאייש נקדרה שאר דניים
נדאיכא
רק
להמיר
אין
לכן
■׳־׳ מימין יאנימיףסי׳של״ב אמכם שאר הפוסקים אינןסוברין כן
שעליו•׳!גהיגיןלאסתעטל ( .סו ) וכן..פשק
דכליישניאינו מנשל והכי ק״לשמא הכא מבשל משום רתיחת המלח
לבעלתא-נהיגין
לאוסרו אפיילאהושסרק בכלי שני שהיד סולדות נו וכתנ גא״ן הארון אע״ג
טז),ונראהלעתנ״ייהסכי׳להתיר; כדעתמנ הפוסקיס אמנם׳ נא״ו האחן כלל י׳אימשמע דישמהגיין
מסתפק
(
:
■
^ ייפניהלדזףתשל׳ט דם ומלק שעליו וכתב שםנהב״הבשסמהרלז״י להט מהנין להתירו נסייוכן פסקנא״רהארוןכללי״א
מליחה
ולאי איכאה׳כנגדדה ומלח שעליו ננ״לדע״לסנתנתייאסכגוש אבשר לאחר
^יע א להמיר אסשי סיננל
ממיכה שאין לה ס׳ נגד מלח שעליה ולכןשי להתמ־ בבשריבש דאפי׳לאנתייבש לנמיימימ
( יליייקללא פפסיילהריאפי׳כנשרלח סיצליוקצתרנוומא דאין לן
המיימ(נייפ׳י דוזמ״א כשםסמיק וניל
גה '
זכן,ה1א3
ממי׳מנני׳עכ״ל י• (ת)
והמלחשנתייבש! עליז
שידית! הדחה אחרונה לבשר יבש נמים פושרים שחזק יותר להשיר הדס
'*יל׳יצתהויכמבושל וכן הואבא'ו הארון נטליא עוד נתב בארון ועלב
משמעשסדאייריגכה׳ב
שסמע״ללהויככבום אל תייריששראו במים חמין ולכתפיהלחישרר אילאודאיכאש׳גם
^
המיס מבטלים כחהמלח( אינמבלעתון הנשר ואימיירישמונק
עס׳זנתנלישס' נגד דם אפ׳ה שרידהאכתבמילאפי׳נבשרלת
צאחמגהוכמרשכתבתידבריזלעיל :
^
של#/ה?5ת
טנשרתש:
7
בריהמר
7
סה
פשיטתו; בן
קיהצריןלנמנ! לרגב
סשנעלתנלב 7נ} ;״ל ( :תי ) ןלא-
לכלהמצתכמןשאכת(בבסמ!ן(לא7
* * י יט ב
שלוצרינןלב<*
אסקהןאכמב?
;1״ י'(רנ ^ן7
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ניט
<ריכ

ימ
יא ה■ איני אסור
"
>
וו
קט;ל קניכאגן
אנא! נלרנק דהרי כתב בפ כ ה דאין דרך המנח להבליע
הוא דכי נחית לסתרי סבר סערהמצוי
ליסבוק סבר דידה לכן כר לי לפיש מ,
*!א מבושל לפניני סדסמ״כ כתב האגור בסר שלא הודח ישראל ונתן הבשר בקדרה ואין ידוע אם הריחו אם לאו נאמן
!" י,אי
"*'13י* אם אלא פעס א כאילו לא הודח כלל דבעינן במסיח לפי תומו ואם יודע שדרך ישראל להדיחו והיה שם אפי׳ לזמר יש אוסרי בזה הרי כאומ ישאופו,,
יפה
יעה
ענ־לו
15
ין
דבריו
נרכ
1
ין
דגהדס
בכל
נער
זה
כלוע
שיודע
ביןבריש׳בין בסיס
והאושר'
בטיב הדח׳או אפי' אם נכנס ויוצא מותר דמירתת גוי
ראש!;אוש נ ימנ  ,אס׳כבר עבר מעליו כל המלח והדס לא ויש אוסרין בזה  :בשר שנתבשל בלא מליח׳צריך שיהא בקדר' הס רי״בא דססר כין בריסל) כץבי ^ן
<א־; גת לאף אי נשא׳אלא צחצוחי הדס והמלח ואין בהם• ששי׳ לבטל כל הבש׳ואז הכל מותר וי״א אפי׳ אם יש בה ששים מטעמ מזיכ׳למיקס עלה
דמילת׳וסש״נ
*" 7יי י& יייו״ו כדאי לאסו' :וכתב בספ׳סמצו׳אס גוי
אע״ג דשרי בסיסאסרבריסל)משו׳";ץ
א!ש 'י משמש בבי׳ישראל ונתן הבס׳בקדר׳וכו' שהתבשיל מותר והבשר אסור לפי שנתבשל בדמו ויש מתירין
גוי כאמן אלא לעדו׳לזסה בלבדווןצ׳5ו׳
ולזה הסכים
כן נ׳. 3
ז■ ל סמ ק אס יש גוי או גוי מסמשיןכבי
א א
׳ לומ ' דהיינו דדק וכתב יש אוסרין 43
(.ק ) זנהג׳הס׳ל יסראל ושמו הבש׳בקדר ולא ידעינן אס הדיחו' או לא נאמנין בטסיחין לפי תומן
רבי׳דאי לא קאי אלא אסיע ים אוס מיבעי ליה דלא אשכחןמאן דאס אלא
ר״יג{
יכן היאי לא׳י ויכ״ס אס יודעי׳כטי׳יכורי׳ואס יש שם נער או נער׳יודפקבטיב הדח׳או יוצ׳ונכנס
בשר סכתבסל בלא מליס׳צרי׳סיה בקדר׳ס׳וכו׳ז״ל הרא׳ס כפ׳כ״ה
כ־ש״שכתבשל׳
מותר מסו דמרתתי ועו דיש לכו לומ דלנקיות׳קפדי עכ״ל וז״ל סמ״ג יאס גוי או בלא מליח צריך ס לבטל כל הסתיכ ' דלא ידעי׳כמס דמא נפיק מיניהואסישן׳
כתבשיל אז התבשיל מות׳ויס אוסרין הכס׳כיון שנתבשל בדמו וישמתיריסלרי
^יז *יךקי''יגענ ,עבד סס בשר בקדר׳ ולא ראה ישראל אס הדיסו הבש׳או לא אע״פ שכת׳רבי האיי
^ןהת5ףי(רי1ז גאון סאץ סומכין על דבריו לש גוי לא לאיסו׳ולא להיפר מ״מ יש להתיר כאן אס
סהד׳סנפלט נתבטל בס ואס נשא׳כו מקצ הוי דס האברי ' פלא סי׳וקמפת•^ ':
יצא סנ  3רשות יודע הגוי מנהג ישראל והיה סס שוס ישראל יוצ׳וכככס או סוס קטןבר
דע׳בכית
שייך הכא אפש לסוחטו אסור דלא נאס הכשר מפולס ודמי׳לצלי בלאמלית׳ו5[3
י דשראל אפי' י' ?א סירא פן יגיד הדב ועו׳אנו אומרין בס' אין מעמידן גוי׳נסי דאאיסור לא קפדי
שנפלט האור שואכו ומה שנשא׳בתוכו הוי דס האברי ' שלא פי׳ועוד ראוי
להתיר
^גנס ^
רי ^ 7אנקיות׳קסדי וזהו כקיו׳להדיחה אסר המליח׳ור׳יבא פי׳סלא להתיר זה אלא ע ' י יות במבושל שהרי בצלי שמהפכין בשפוד אצל האש הדס המוסר ממנו
מתגלגל
עכ*צ טעימ׳קפילא לדעאס יש בקדר טעם מלח יות' מדאי* עכ״ל ואיכא למידק אדברי סביב הבס' אפיה שריכ״ש במבושל דמה שנפלט ממנו מתבטל מידמדסע׳ר
הג׳ה :
סמ״ק דאפי׳כסאין סם ישראל לא גדול ולא קטן מתי ' כשהגוי מ״לת ואמאי והא והגה מיימון כתבו שתי סברו׳אלו ובסוף כת׳ומ״מ אנו כוהגי׳לאסור (!לפמיי5
(כא ) ונראה
דע
*
אמרי׳בפ׳הגוזל
דאין
גוי
נאמןאלא
לעדו׳אשה
בלב׳ועוד
דממ״ס
וכ״ס
אס
יודעי
,
שידונ׳פנאי״ה ) ובא״ח כמו׳על בשר שנתנוהו כקדר׳בלא מליח׳וע״ס היהוהתיחן
•יי״־לה״י' דא ' ׳כ
בטיב
יהודי׳משמע
דנל
סיודעין
בטיבי
יהודי׳עדיף
ומאח
דבאין
סס
שוס יהודי
מסו׳דוחק מתרי טעמי חדא שהיו המי׳רותחי׳וה״ל כחליטה ועוד שכתבהרו1נ״1
היהצמכ^ ב7עיג
/
 ,י ,
י\ , , ,
' ,
/
דכיוןדכתסתסדגוי דבש שלא נמלח במאי דנפקימעי׳משערי׳אפי׳אץ המי׳מתחיסדדברמופנוה,
זיפ ^סלין ^ מייריכדמסמ מפשט דלישנ כי יודע בטי יסרא מאי הוי ועו
נרי׳לטנגימידקפיל׳ נאמן מל״ת מסמ׳דאפי׳לא יהיה סס נער וא״כ מאי אתא לאשמועי׳סאס היה סס וכטל בס עכ״לכב • והמרדכי כת׳סר״סבט הורס דחתיכ׳עצממותר׳וראב״ןחמיו
<מדלאיפי׳ זעתי נער מות הא אפי׳בלא היה שס כמי התי׳מתחילה וזה כסתיר׳מדיוק דסיס ארישא נחלק עליו ואח״כ כת' וז״ל כתב ר״ש משנץ וששאלת על תרנגולת שחוסשנתחנן
במחב׳רותח על האש כדי למולג׳והתיר אותה התלמיד התרנגולת עצמלוסח
גראהך ^ל
ויעל דבריסמ״ג
איכלמידקדמסמ״שצרי׳סהגוייסיח ל״תוגס שיהי׳ישראל נכנס
ויוצא ותרתי למה לי נהי דמ״לת לא סגי לחודי׳מ״מ אס היה סס ישראל אמאי לא
במים ס׳מכל התרנגולת ותמהת איך יתיר בשר לקדרה בלא מליח׳ חנסחמהו!
מליגפ תיוכג׳ ^ סגי אע״פ שאין הגוי מ״לת הא כי תכן בפ בתרא דע״ז המניח ככרי בחנותו אע״פ דודא י אמת הדבבחתיכ׳כשר תפל שבשלו בקדר אס יש במי׳ס׳מכלהסתיכ׳חתל
עצס שריא ממ״נ דאס כעל דס שלה בתוך המיס נתבטל במים ואס לא נפל מ
7מ ,תר אעי׳ישדאנ ס־יסראל ייוצ׳וכככס מופ׳אע״פ שאין הגוי מסיח כלל משמ דמית׳ומ״ש הכא -וי״ל
האברי ' מותר אבל תרנגולת ודאי ראוי להחמי׳אע״ע שיש כמי׳ס מפני כנדומי
יי?
אזה״ה דטעמ׳דסמ״ק דסתי׳הכא אגוי מ״לת היינומשו׳דחזקתן שהן מדיחין מסו׳דקפדי
^ תא
אנקיות׳וכדכת בסוףדבריו* א״כ מסו׳דסבר דכי אמרי׳דאין גוי נאמן אלאלמדו,
מפי׳דכמאן דמנסי בדיקולא דמי׳ודס הנעלט מהס כבלע בתרנגולת וצץ
רגילות
^ אסה היינו דוק׳באיסו׳דאוריתאכל באיסו׳דרבנןכאמן במ״לת וכמ״ס בעל תרומ,
להשהות׳במיס רק כדי מליגה ולא כדי שתתבשל כולה ונמצא שבלעה דס הננו
והכני מפי׳ולא חזר ונפלט לתוך המי׳ואפי׳שהתה עד שנתבשלה ים
לדמופ׳לנחל
־ ! נמש משזם 7נהי הדפן בסי׳ע״ט והאי נמי איסור דרבנן דכיון דמליח כמתח הוי ד9ו שכשלו ואינו
לאאסור׳לאקפזי עוב׳עליויט  :ומ״סוכ״ס אס
יודעי׳בטיכיהודי׳טעמודכיון שיודעי ' בטי׳יהודי׳ בס וכחל עצמו אסר' דיס לחוש סהמתתין חולטין דס הנבלע בתרנגולת
סכעלש
מסתמ׳אינו משנ׳ממנהג׳וכיון דמ״לת אפי׳איכו יוד בטיב יהודי׳נאמןכ״ס כסיוד  ,מבכי מעי׳לתוכה ושוב לא יצת׳  :כתב רבי׳ירוחס בשר חי שנתנו לכליממס
בטיב׳סיהא כאמן במ-׳לת • ומאי דאת׳לאסמועי' רכי׳ששס נער מות היינו בסלא שהוסר מעל האור ונדבק בדפני הכלי יבש כתבו התום ,שמות' על ההי׳ופכיוס
^י
^ קל הסיח הגוי ל״ת וגס הנער אינו יוד אס הדיח אסלאואלא טעמ דסריותאמשוס דבשר ' דתור' לא בסלה ומ* מ אס נמלח ועדין לא פמד׳במלחה והדביקה
כתון־כלי
מתח נ) סו' ולא מיבעי׳אס מלוח׳יסג ' היא דממהרלהתבשל אלא אפי׳נמלתפתה
83שיח לעי מומי דתלינן דכיון דאיכ התם נער מירת' מלשנו׳דרך יסרא׳סאלו הסיח הגוי לא היינו
אסו׳שאע״ע שהבש אינו מתבשל לתלוחי׳הד׳שבתונו מתבשל ונבלע רכ״כ
הרא״ש
^זיחנא ונמ״מע' צריכין לנערכ ונ״ל דאיודעי׳כטיב ישראל שכתב בסמוך סמיך דכיון דבלא הסיח
^פדהמ ^ש3ל יי פסקי׳צריך שידע שדרך ישראל להדיחו דאז איכ׳למימ׳דמירתת מלסנו׳ממכהגס ונ״ל כי מה שאמרו במלוח ישן דממהר להתבשל דמיירי שהכלי ראשוןהול)
חולב'
*א^נפ ל שאס אינו יודע מנהג יפראל כי הוי התס כער מאי הוי הא מאח שאינו יודע דרך דא״לכ אין כאן לחלוחי׳ולא דם מבש׳עד שיתבשל ויהי ' נבלע בבש׳מאח'
שהמליס
?#הישחיטוהז
ישראל לא שייך למ י מ דמירתת מלשכו׳וסיכ׳דאיןשס נער וגם הגוי לא הסיח ליב ,ישן עכ״ל כג דין בש׳שלא כמלח שנתנו בפשטיד׳כתבתי סי׳ע״ג :כתסהנלוור
למימ׳דמסתמ׳סדיתמשונקיות׳דטעמ׳דנקיות לא סגי אלא בדא יכ ' בהדי׳סיחת בשר ששהה ג' ימיס מע״ל בלא מליח ' נתייבש דמו בתוכו וכו׳ כ״כ המרדני דפק
הטו׳לבריי :
(ענ ) י נ 'ל
גוי ל״ת ולסמ״ג איכ ' למימ'שכשיש סס ישראל ככנ׳ויוצ׳ודאי סמכי׳אטעמ דמירת' כ״ה והגהו׳מיימון כ פ" ו וכתבו סה״רס התירו בצליי׳שהי־י בשר בלא מליחמותו
חלת ואע״ס שאין הגוי מסי׳כלל מות ואס אין סס ישראל כלל סב' דאפ״ה שהגוי מ״לת בצלייה וכ״כ הר״לוס בתשוב ' שה״רס התירו בצלי דאף אס לא יצא הדס למקפוי
כ!
דסהאבריס שלא פי׳ומותר אבל לבשלו בקדרה אסור דאע״פ שאינופולטפ״י
ם{ ה(ש "37ע,נן אסו׳דאין גוי נאמן אלא לעדו׳אם דטעמ דנקיופ׳לא סגי להחסי׳גוי מ״לת לסמוך
לשער ננ 7כל עליו וה״ק אם גוי או עבד סס בסר בקדר' אע״פ סכת ,רבי ' האיי שאיןסומכין על
מליחה פולט דמו פ״י קדרה ע" כ  :וכתב המרדכי שגס בא״ז התירובצלייה ז
*יומינ׳לללוילעינן דברי גוייוא״כ אע״פ סהסי׳הגוי ל״ת ואמ׳סהדיח אינו נאמן מ״מ אס היה ישראל
וכתב ? ר״יבש בברצלונה נהגו לאסרה אף לצלי והיא חומרא יתירהואפילו
•3י* .ד״א יפייז
נכנס ויוצ׳מות מסו׳דמירתת ועוד
מסו׳דקפדי ,אנקיות׳וטעמדר״יבא דאס׳אלא
לקדרה ע״י מליחה דלא גרע מאומצא דאסמיק וכן בשובר מפרקתהשלכהמס
מיניה מוי צ ל
יש״
/
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לגירסת הר״יף אלא שראוי לחוש לדברי הגאונים במקוס סכהגו עכ״לדכ ז
^מ!דלנאן7אע״ 3ע י טעימ קפיצא היינו מסו דסבר דלא סמכי צטעמא דמירתת אלא היג דניכא
ובעל תממת הדשן כתב כסי׳ק״ס דיראה דאסור לבשלו אחר צליה
וכךקנלחי
ממגיןגש^ רימז׳ למיק׳עלה דמלת כי ההיא דהמניח ככרי בחנותו אבל סכא כיון
דאיכ׳למיק׳עלה
מרבותי סכך כתב הר״ח א״ז ונראה דמשמ הכי מתשובת הרא״ש דמדאמרינן^
ימסע לאסו׳א׳פ׳ דמילת לא שרינן לי׳בלאו הכי וסמ״ג סבר דכיון דאיכ׳תרי טעמי חדא דמירמת
ועוד דקפיד אכקיות סמכי׳עלייהו ושרי׳אע״ג דאיכ׳למיק׳עלה דמילמ׳ואם באנו דשריא ע״י צלייה היינו משוס דאפי ' אס לא יפלוט הוי דס האברים סלאפיוס
משמע ב פשיטות דל א ברירה ליה ס יפלוט הדס ע״י צלייה וא״כ אס יתבשל א'0׳ג
לדייק דברי סמ״ג משכ ^ דמחלק בין ישראל גדול לקטן דבגדול סגי בנכנס ויוצא
יןמימולס מןןעי ,וקטן צריך סיהי׳סס בבית אכל יוצ׳ונככס לא ויותר נר׳לומ׳דקטן נמי סגי כנכנס־ שמא יפלוט אחר רתיחת המיס בבישול מה שלא פלטו פ״י צליי ' דאפסרהנימל
מדיהמממ־י> .־ דוצא דקטן בבי׳סכת׳בסיסא אנכנ׳ויוצ׳דריס׳סמיך דכיון דבקקשייך כמי טעמ
פומל יותר מהצלייה שהמיס המתחים מרככי׳הדס שנתקשה בשהייתו ג ימין
?א 'י דמירתת אפ״פ שהומצא ונכנס נמי שייך האי טעמא ובהא סכר כסמ״ק
דמתיר
ויפליט ויצא טפי מע״י צלייה ואע״ג דמצאתי דהעתיק אחד מהגדולי׳ בשהגמל
בקטן יוצ׳ ונכנס  .ורני׳שכת׳דנאמן במ״לת היינו כס״מק פהתי׳פכך ולא הוצרך אחד דשרי לבשל אסר צלייה וכן סמעתי שנוהגים כך בקצת ארצות ואני
יצמלפלייינהכאל ,לכתו׳וכ״ס אס יוד ,בטיב יהודי׳דכיון דסתמ כת׳דנאמן ממילא משמ רככל גווב ,שקבלתי כתבתי עכ״לכה  :ובהגהות ספרי דורא כתוב וז״ל מה רע היהמנוס
ל ^ נמלחה צלל!ע 7נאמן בין יודע בטיב יהודי־׳בין אינו יודע • ומ״ס ואס יודע שדיך ישראל להדיחו לאוכלו צלוי ולא מבושל ואף בתך הצלי אסור לבשלו עכ״ל :
ולעניןהל0:
נראה דלכתחלה יס לחוש לדברי האוסרים לבשלו אחר צלייה מיהוכדיעכדים
גמ 3אעיג7אזתה והיה שס אפמער וכי׳אתי בין כסמ״ק בין כסמ״ג דלדכרי סציכנבקטןככנ׳ויוצא
לסמוך על דברי המתירי '  :כתב האגור ראיתי גדולי׳מכשירים כסספכוטל'י
מות׳כמ״ס • ימ״ס דש אוסרין כזה נראה דהיינו סכר ר״יכא סכת' סמ״ג ואע״ס
3י '
ש" "
הצריך שיטעמנו קפילא לא חסם רבי' לכתוב ־כן בפי'
מיס תוך הג׳ימיס והמהדרין מתנין הבשר תוך ג׳ימיס כמיס ומניחין אותו ^
גתערגו
אוזרכן שהוא לא אסר לגמרי אלא ■
כמו ספי שעות ואז יכול להשהותו עוד עד ג׳ימיס אחרים מפני שהמיסמרכסי!
נאתממממנ״למ מפו דממילא משמ דאינו אסו׳אלא בנ״טכת וכמ שבסמוך דכשיהא כקדרה ס
צתבאע״ע7היאלבטל כל המלחסגי  :ומ״ש רש אוסרי׳כזה קשה דמאי בזה דקאסר דאין
לפרס
■״ ״
ואינו מתקשה פכ"^ל כי ורבינוירוחס כתב בסר שלא׳י״^.
כמלח עד שלש .
אותו
ימין
דאת׳לאפוקי ריש׳דסריבגוי מ״לת דבההי׳ליכא מאן דאס' דהא טעמא דפריסי' וכשרו מקובלים בני עירךמפי ר׳י דמותי אס קבלה נקבל ואס לדין ישתשוב?ל
ן 2ל7יהימ ^ ,לר״יבא דהוי משו דאיכא למיק׳עלה דמילת׳ברישא נמי משמט דסבר הכי דכיון להבין כ״כ רבי׳מאיר בתשוב׳עכ״לכז ובהגה׳שערי דורא כתו׳שמעתיכיכמקויז
אלאאקסע ל©
^
הגאונים
שנצלע נה עלל זדצרזה יתנאד לקמן אי'* שיאן קי״ט ) 75( :ונא׳ו הארון כלל נ׳דראוידאף לנליימלתנו תתלה ומיהוםא צלאז נן מותרעכ׳ל אמנם מנהגינו לצלותו כשארנשר<ע! 7מננדיש מקומות7יא לא צקר! מגידי הדםלאז& יח! 0׳נ־
*) מנס מהר' ימו׳'! התירו הלכה ליזעפה :
( כה ) ונאיו הארון חפירלנשל! אתר צלייה ונ״לדלשון הטור מוכת כדעת מהרא״י שהרי כתנ נסתמא דאין לאצלומצזשל אתדצלייה  ( :כן ) וקכתנ כגי״ויןזאנסי;
־קשכ׳חדצן('מ־||'
נא 8צמ וצ ןכתג נא׳ל האדון כלל בידאס שרו אות־ו קצת שעה תזן ג' מותר; לנשלו אצל איןיד לן בהענרת מיס עליו כמושרגיליןלעש 1ת בנית הסטנתיי'<ד! קא שלא ניקר מגידי 7ס שנו לנליענדיש לסמוך על איתו השרייה אם הוא * מקרמגיליי
גש ן עכ״ל וכן כ תנ ל׳ימדורא נשס ר' יחווה לאס נשרה שרי אמנם נהנ״ה
נמהרא׳ינתנ כמדומה לי שקנלתי שלא כהיגין הכי וכןיראה קצת ממר7כי  7מיא מטרשא ליה עיימחזקי׳ליה ויש לסמוןעליהס שלא להתיר בכה׳געכ״ל ( :כז ) ייו י
וולכתקלהשי למוש(37דימקר?)״י $מש גדייגגזאקלק1ש ני לנו המעיר י׳ ואףיכ הא4לז ומימין זאג
הין נתראינעמקו להיתר ועוז כיכנר
;אותה קנרא7
!ןיאמער6א ליה והניאמקדא״י ממנוראייה.ל^ ןוראינ 1אצעאלה'נ•י

דיני

מליחה

סט

נא

סד

בשנסתמש בהס חמן בצוק אבל בחמין א' ימ' משתמש כהס מצה אפי׳בצונןיכ״כ (ני 0וג5ף< י *'ח
הגאוני,יסגכגוכששהתה בשר בלא מליחה ג׳ימיס אוד לשרותו במי ' פושרין כדי
ם ^ח* דמו ויפלוט ע״י המלח עכ״ל כח וכת׳עוד האגו׳בשה אביו דבסר ששהה הר׳מב׳ן ז״ל ואיכ מ״ד דהדס׳במי כסכין דק׳ל כמ״ד בסכין בעי׳הדס ואס בסתמש למיל0ע׳ישמית
'יס בלצ מליח אס מלחו ובשלו כיון דמליס לא מהניא ביה הוי דינו כדין בסר בה בצונן עד של5י הדיש מדיס מה שנתן בתוכ׳וס״ד ור} ע״ג דבסעת מליס רותחת ע ^רי׳אתרג׳ ^ים
ג׳יפים
היא כדשמוסל מ״מ עכשיו צוננ' היא דלא עדיף מכשר וגבינה שנוגעים זה בזה  .ק מש<זי<יי7נרי
"של בלא מליח ובשר שנמלח עמו מות חה פשו ' :כתוב בכתבי ה״ר ישראל
^ ׳
׳
 ו׳ !םני!ננ־
דבהדח ' םגי להווקליס לא בעי "ו סברת הטור לאי! תיןנ<!
ם י׳מצ״הדהמכה סלאלהשהו בשר עד אח
.׳ 1מכ לא מליח משוס דחיישינןדילע א׳יא הר״אש ?׳יל כתבו הגאונים בשר ששהה ׳נ ימים מלל בלא הרמב״ן ז״ל וכן סבר הראב״ל■ ן״ל^ * לארלומנסצ :
כתוב בתממ' מליח' נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד לי מליח ואין לאוכלו שכת דקערסמלחבה כס צע ס שהדיח _אר( ן כתר<,
משמלממכשל ליה ^
כרותח היא מ* מ לא עדיפ ' מסכין ששחט מעשה< נשרשהיה
הדשן סימן ין״ע בסר ששהה גימיס כלא מבושל • אין מולחין אלא ככלי מנוק׳או על גבי קשין לא וקפמין
בה דסגי בהדחה ושפשוף לחתוך ואע״ג קע׳אש היהנ׳ישי'
מליסה ונתער 3׳אותה חתיכה בחתיכות או במקיו׳מדרון בענין שאם ישפך שם מים יצאו מיד ואם מלח
משחיטת! אסלא
^ כרותח ׳
דאיכ׳דוחקה דפרי נ  /דלן $ן
צחוץת ירא׳דכטלה היא ברוב דשרי כולן בכלי שאינו מנוקב הכלי אסו׳לחשתמ׳בו בדב׳רותח אל שאפי׳
חסועכ״ל .
הקער ופיכא מ ד דקער שמלח בה
ז,כסל ולא אמרי׳דכיון דמותד בצלי דבר
בצונןאפו׳להשתמ׳בו לכתחלה בלא הרח׳ואם נשתמש ט בלא
להסממ בו צונן ואפי בהדחה לא סגי לה נ 10נ״ל7ל׳נעינ1
סיס לומתיריןהוצז דלה) בטיל אפי באלף הדחה ידיח מה שנשתמש בו וי״א דלכתחלה מות' להשתמש בו
דרותס היא והרי היא כצונן לתוך רותס ס׳נכל החתיכה
מסוס דכלכי האי גוונא לא מיקרי דבר
חטיגמאדל' י7עינן
סיש לומתיריןדצלוי׳לא נאס מעולסואלז בצונן בלא הדחה■ אפי׳ למ״ד סכין ששחט בו צריך הדחה אפי׳ דלא סגי ליה בהדחואס נסתמ ׳ 3ן ק ^ ׳
כתה7מ כעי מיניה
י <.
!
ע״גדהר״יף חשיב כה״ג דבר שיש לו להשתמש בו בצוקשאני התם דאיכ׳דוחקא דסכינ׳אבל בקערה
בעי דלא דמי לסכין שסחט בודסכיז א ףכ"!נניש!ל להא
צוננת דליכא דוחקא מות׳להשתמש בה בצוקוהכי מסתב' אבל ע פ שהוא כרותה כשע בליעת הדסמיה ' ה 7חה אי״י״דא
מתיר ין ואבי״ה לא חשיב ליה וכפ׳הערל
צונן הוא ושניהם צוכני׳אבל קער לעולםלסיאיןלח!ש אלא
משמעכורתי ' ואע׳ג דסיססר לחלק כיון אם הוא מנוקב מות׳וי״א שאפי׳ אם הוא מנוקב אסור לאכול בו
רותחת היא ולא סגי לה בהדחה ןסהסן ף למעט דם שעלת
לדג שיש לו מתימן מידי דרבנן הוא לא רותח ולא נהיר׳לא״א הרא״ס?׳' ל וה״ר פרץ כת׳שאם הוא שלץע
דקיק כולי האי להחמי׳ונר דאפי׳היתה מות׳כיון שהוא מנוקב ואם הוא של חרס אסו׳אלפ שהו׳מנוקב ינת 'ה< :ת'כל 'םסלחי וי נם 'יוםו 'ל5ןני' ^7־ ^'<״־'־
בו רומח שהרי הוא כלוע מדס והרותחלה׳איל ישההמעת
מנוהב
והבשר שנמלח בכלי שאינו
ממינה הראוי׳להתככד בטילה היא כיון
משליטו ובולע ממנו כיצד נתן בה מתחלעת הוי ננ!ש
וצינה אסורה מהמ עצמה אלא מחמ דס
!* ת כסנישל ומתיאלם
הבלועכה ע"כ :פתבהאגו בשר ששהה במי׳יוס א׳סט״ל ראיתי אוסרי׳אותו לפי נגוב טעון קליפ׳נתןבה רותח לח כבש׳מתס סא״א בלא רטיבו'קצ מ צרי ך נטי
^ !מנליע לס לק
מקו׳נתן בה צונן לח יש מתימן לפי שהקמר׳א חר סהןדחה צןננת
סהדס סה׳וכבלע בבשר אבל פחות מע״ל מותר • ואף מע״ל יש מתימן בצלייה
 ,נעינן ס׳ מ 7מ
■ ׳ו 1 ,
 /י
■ ! /׳ 1
״ ;
י  ,י
החתיכ׳כס!חתיכה
והמוספ׳התירו צונןבצונן אסי׳מע״ל עכ״ל ורבי׳ ירוח כתב בשר המלוכלך בדמו שאפי הדחה א י נ צריכ אלא כל שמקנח יפה מות לאכול בה צוקולא הצריכו הדח
שנפרה מע"'ל ךמ קבלתי שאסור דדמי לכבוש דאמרינן ככוס הרי הוא כמבושל אלא לסכין ששחט בה דע״י דחקו פולט קצת ומקצת מן הגדולים אמרו סהקערה שנענשלה נלא
כדאמרי׳כבשר בחלב דאי תרו ליה כולי יומא בסלכ׳שרי סע״נ דבלע מש״כ כשאר
ציסורין ופי׳כולי יומא יום ולילה דאי יומא ממש כתת דבריך לשיעורים יש יוס
(ל ) )5נהנ "האשיר יי
קצרויס יום ארוך שב כ רבי׳מאיר עכ״ל וכת בשערי מר כסי ששרו במי׳ונשתה
,
"
סאינסיקרוה המגיד הביס דברי הרשב א בפ ומה מא כתב יש מן המפרשים פלה?כןהואנ#י*
במי׳מפ״ל רכו האוסמעל הימתירי׳לפי שהדס חח ' ונבלע בכשר אך אס לא שהה
שכתבו שכלי סרס שאסרו להשתמ בו בחמין לעולם אף בצונן אסור להשתמש כן הארון כללא׳לאן*
גמירה לילה אחת ומקצ היום אין אוסרי׳כך נוהגין ויש מתירין אפי ' מע4ל לצלו'
־ ־ ־
.
.
ונאו׳הכ״נכת׳אפי׳ננליי׳אסןראחרמע׳׳ל ) ובהגה השערים הנז הוא כתו׳מה״רס ל
ולצבןל (
צומ מה שנהגו רכותי׳לאסו׳הבסר ששהה במי' היינו בבס׳הרכה•שאין במים ס' שב
ננגד כל החתיכו׳אבל אס יש ס' במים נגד כל הקתיכו ' אז הדם שיצא בטל במים
בסדושיוכתב סבר זוכשס הרי״ף והרמב ןז־נ וגס הרין כ כ דבכני חרס חסור מעסיק שלא עיע
כתבהגירננש' וכלישלא
להשתמ׳בו צונן שמא יבא להשתמ בו חמין ושכן מטין דברי סרי״ף יל :
כגר ואס חח ונבלע בבשר אינו מזיק ומה שכשאר כחתיכ׳יצא ע״י מלח עכ׳ל ל
ישתו׳הנשרהנקבי׳
בהגהה שערי דור׳וא״ת כיון דאין מליח׳לעץ אמאי אמרען לעיל א ס צמל ק3ב<, 1
ומצצתי כתו׳פל תשובת רש' בא שכתבתי בסי׳זה בבשר מלא קרח וכפור שהתיר
לעמתו במי׳בכלי סכי כדי למולחו מכאן נר ללמוד דבשר שכשרה יום סלם אפ״ג שאינו ממק הכלי אסור נר׳דהכלי אינואסואלא ל השתמש כו חמי ן כגו ן תבשי למני־־נעכ״לש?נ׳ל
דמפלי׳וכולע מההי׳דאי תיו לי׳כולי יומא בחלכ׳לא עדיףמכלי סני ויש לו מקנה אבל למלוח בו כשר ששהה כפיעו׳מליסה והודח במי כהלכתה מות׳למלוח כו אושלי" /ה " להשי'
נמליס עכ״ל משוכת מה״רס  :אין מולחין אלא בכלי מנוקב כס׳פ  ( ^ :דף קיג) לנקב הכלי ולמלוח בו לכתחלה נמי שרי והא דאמרי׳דאין מליח׳לעץ פירש דאין הסלשת׳לחי׳בו על
נכנס לתוכו דהוי יוצא ע׳י מליח׳אבל ע״י בישול יוצ׳כהי דמלוס ברותח פי כרן תח גניכלי מנ! קנא!
צמר סמוצל אין טייחין כשר מלוח אלא ע״ג כלי מנוקב וכתבו הגהו׳מיימון בסס
כחב עוד הרשב״א בחדושיו לפי סברת האומריםעל יס י־רי־ע*יל
סה״ג (
וכ׳כבשעדי׳) דע״ג דף פשוט כמי מות למלוח וכ״כ המרדכי שם וז״ל םרא״ש דצלי אבל לא כמבושל ע*כ :
המולח צרי׳שימלח ע״ג כלי מנוק או על קפין או על עצי׳כללו של דבר סכסשופך
דקער׳שמלח בה בשד אחר הדחה צוננ׳היא אס נתן בה מתח סגי לה בקליפ בין הקרקעללסתום
ברותח נגוב בין במתח לח דהא שמואל■ גופייה ו 6דאמ׳בס כיצד צולין דחסלתוךהנקנים והויככלי
מים עליו יוצאי׳מיס לחוץ אז הבש׳מות׳למלוח עליו ע״כ ובסרומ ' הדסן כתו׳סמצ'
כסס צ״ן המולח ע״ג דף שאינו מדרון אסו' ונר לחלק ולומר דא׳א איירי בדף שלא צונן תתא׳גבר ובקליפ סגי ליס וכ״כ רבותינו בפ 3י התום אכל הראב״ד כת דאס שאקתמקב !נתל
נתן בה מתח כגוב א״צ אלא קליס דאע״ג דשניה׳מתסיספירן ך רותח נג ן׳ןק ער ׳ בארוןכללה׳ בשס
הוחלק גרהיטני וכה״ג הואיל ואינו מונח במדרון וגם אינו חלק אפי ' מיס אינם
יכולין לזוג ממנו מיד וכ״כ באשירי כלל סכל דבר ששופך עליו מיס וסמי ' יוצאץ
נגובסוה כסיכה משהו עבדי לס ובקליפ סגי ליס כדאית התס בפסחי׳אבל אם איהלקרקלככל
חנוק׳אולאומאחר
אותו מתח דבר שיש בו רוטב כעין בסר מת שא״א לו בלא מסב קצת צרי׳סיגיול
לחון ממנו מולחין עליו וביוי דעה הוס־יף לבאר דבעי׳סיצא המיס מיד אבל אס
ממטבןשנשמפק ראוי
את מקו׳מנפו והוא יותימן הקליפ' מפני שהוא דומ למה ששנינו שם נטף
הדךחלקצזני׳סאס סופכיןעליוקצת כשסע זבין ויוצאיןמיד לחוץ ובהכי איירי
הגהו׳מיימון עכ״ל  :כתב בס״מ מה סנוסגין העולם למלוח ע״ג קערה כסוייה על החרס וחז׳אליו יסול את מקומו ואוקימג התם בחרס רותח ואסה ן5ן< 1ח גמןרלהקיזי׳עכ׳לעז׳כי!׳
ואין הקער׳נאסרת מפני שכשרק הדס וכופל ואס יש גומא בקער ודאי כאס' ע״כ
כמטב סל היתר ירא׳ דלפי סברת .הי5ןכ '׳ד דחפי׳ לה ליז ערה רותחתכול ואסיר נרץ 'לראזת חשלא
דמשערי׳בבולה קעי אבל לסברת סתוספו׳ושאר רבותינו דסשבי לה כצוננ׳ כריראהנקבי'התומי'
כתבהיץמדקאמשמואלאיןמניחיןולאקאמאיןמולחיןמסמ דלאמיבעי'
מנוק' אלאאפי׳להניחוסס אסו׳ומיהוהיינודוק' שהוא מות אי איכא ת כאומד יפה כנגד הקליפ׳עכ״ל  :אם מלח בני מעי׳ככלימגיר שמלח ניכנר
שאינו " .
בנלי '־־
כשר י
סצסו׳למלוח —
״^"*׳ 1״1
כשינ׳מידיכל דמוועדיןלא
יןלא הוד לפי שיש לחוש שיבלע מן הדס שעל פניודאע״ג
דאכתי פליט ציר ליכ׳למימדאידי דטרי׳למיפלט לא בלעכדאמרי׳בסתס מליחה
יז
לאסרן נד״ענ׳דהא
ובקער׳שאינה מנוקב'
לפי שכאן שהדס מתכנס תחתיו כיוןשהכליאיכו מנוקב וכה״ג ודאי בלע אע״ג
אסי׳כמנוקבת דא״כ יהא אסו׳למלוח ב פעמי׳בכלי מנוק ' סלא ודאי דמא מישרת רוב הפוסקים לא
יפליט ציר וכיון דבלע אין לו תקנה במליח ' שאין המלח מוציא דס הבא ממקום
הזנירו י! 1מח ' אלו
יתיכלסאינומוצי׳דססלעצמואבלאס הניחי ככלי שאינו מנוקב קודם שיצא שריק אכל הר״ןכתב דלא כהירא דקעיה שמלח בה בשר כהלכתו משמע דאפי
וגהג׳הש״ז ומנהג
מיד ימי אפי תאמר שבלע הבס׳מדס שפלט כשיחזו' וימלחכו בכלי אסר מנוקב במכויזביומה שאנו מולחייוחחרי׳ככלי א׳מנוקב היינו משו׳דאיידי דטריד׳חתיכה
כער למלניז עלדף־
למיפצט לא בלע ואפי כי גמר׳לסלו״דס פולס ציר וכל דפלט ציר לא בלע דם וכ׳יס
יפליטט המלח כשס סהו׳מפלי׳דס של עצמו כמו שכתבתי כשס הר״י עכ״ל  :ואס
הי!ח7ת לכןעכ׳ל
הרס״בא ז״ל וכת בחידושיו שכן דעהראכ״ד והימ״בן ז״ל לב  :ובא״ח כתב בסס תהרייחסרישק :
מלח ככלי שאינו מצוק הכלי אסו׳להשתמס בו כדבר רותח בפ׳כ״ה אמ׳ר״נ אמר
סמי 6לקערה סמלח בה בס׳אסור לאכול בה רומח שמוא׳לטעמי׳דאמ מלית הרי הר״אה הכלישמולחץ בו כשר מות שעד שלא הגיע הבש׳למליח כמתח כברכלה (לנ )אמנסנהג׳ה
הוצכממח ואמיי׳עלה דר יוחנןסכר לה להא דסמואל דהא ר אמי דתלמידו דר' כל הדס העתיד לצא׳ע״י המלח ומן הטעם הזה ג' כ מן ^׳ל חת ןך 3סר מ ^ח בסכי ש׳ל נמר־רא׳י ז׳ל
גזהגין
• 7 1אנז
והד פרץ כת' שאס הוא סל עץ וכר ,כ״כ הגהות מיימון כהר׳אש למותר
יוחנן הוה אימלח ליה בישר׳בההיא פינכ׳ותברהוכת׳הרשב״א שם אהא דאמ׳ר״כ ואץ הסכין נאס עכ״ל :
בקערה
רז' כ כסה״ק כת דאיירי בקערה נקוב מדלח אסר כי אס הקער *? שמע דהבס׳סרי לאכול
חני שמואל סכין ששחט בה אסו׳לאכול בה רותח צונן אמרי לה בעי׳הדסה ואמרי
וא״ת א״כ למה הקער אסור י״ל דאיירי כקערשל סרס דצלי חרס בלע טסי מבשר מ מקנת אפיי היא
לה לא כעי׳הדחה איכא מ״ד דמהא דאמרי׳הכא דלא בעיא הדחה שמעינן לכלים
של תרס הואילוהיא
סכשתמשו בהם איסו׳כגוןקער דמל׳בה בש׳או לקדר׳סל איסו׳דסרי לאיספמושי ולא שייך ביה משרק שרי׳תדע דהא צונן כצונן לא בלע ובכלי סרס אמרע ' חזיכן
ער'ל
נהי בצונן דהיתר כלא הדחה כלל ואפי׳למ״ד כסכיןדכפי׳הדחה התם הוא דאיכ'
להו דמדייתי כפ״ק דפסחי פי' וכלעיאפי ' כצרכן ע" כ  :והרמב״ס כת קערה ונאז׳׳ה
נלל נג'
כלל
73
דוחקא דסכינ׳אבל בקערה צוננת דליכ׳דוחקא מופר לאישפמושי כה היתר צונן שמלת בה בשר אפי׳סיתס שועה כאבר אפו׳לאכול כה רותח לעולם שכבר כבלע לנוהגי'! להחסי
הדס בסיסי ע״כ ומפשט דבריו נרא׳רכילי מנוקב מיייי מדכתב סתם שמלח בס .לנתחיה
התחלה ילאבפיא הדח ' היינו דלא איפליגו כקערה שמלח בה בשר כדאיפליגר
משמע דכמלח כדרך מליח שהיא בכלי מנוקב מיירי ועוד שכת דמשוס שהיא סל
בסכין וההי׳פינצא דתבר ר׳אמי אע״ג דסזי׳לאישתמוסי כה צונן משו' גזר דאתי
חשתמושיבהחמין הוא דתבר לה וא״נ אפשר לומ׳דההיא סיככ׳כיון דש ל סרס חרס הוא דאסורה הא אס איכה של חרט שריא ואי כמלח בכלי שאינו מנוקב מאי
אימא סל חרס אפי׳איכה של סרס כמי אשוי׳חה כדברי סמ״ק אבל ס״המגיד כת
היתה ונבלע 'ע״י ריתח אין לה פקנ׳אפי׳כצוכן שבולעת הרכה מד שפולטת אפי'
וו״לכתברכי׳של חיס לפי שאס סיפ' מכלי ש סף היתסנכשית בהגעלה אבל כלי
והלכך כל צונן שנשתמ כו מדיחו וכמ״ס הרי״ף בפסחים בהא דגרסי ' התס
נ הכלי שנשתמש בהס ממן בצונןמשתמ כה מצה ופי׳סרב ז״ל בהלכותיו דדוק' חרס אפי׳משועין באב־אין להם תקנ׳ע  /ובאמ שפ״ש הרמכ׳ס אסור לאכול בה
רותח
ט ג
*
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תני מליחה סט

(לג ) מרא״שדעת מסח לעולם דייק כדביי הרב המגיד דהיינו־ לומי כלי הרס הוא דאסור לעולם והדס
ממהילין לצלן׳ מן הבשר מיד והטיפו׳עצמן איק נאכלין מחמ׳מולתן^
״ב7ע? אבל שאר כלי' אע״פסאסורי׳אינו לעולם שהרי יש להם תקג' בהגעלה  :כתוב שהבשר׳
מהדן 7חמירנשצ
ר עדין נאכל מחמ׳מלחו וכיון שכן הבט שהוא מתכבס ומתבטל נעוהנ׳ף
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״ *־* ״״*  £בהגה פערי דורא אף לדברי המחייב ? לק0
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כתוב
בהגה׳שערי
מנוקב
אסור לאוכלו אפי׳צלי דהוי כאלו נתבעים בדמו וכת'דל׳ר כתוכו וככי הרי הו ^כמבושללפלנוסוו
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ושהה
ידגעי י
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ציר
שנטף
ע״ג
כלי
למאי
לזין
כפ
5
אותו
כלי
פרץ שכל החתיכה אסורה אפי׳מה שממנה חוץ לציר אף על פי ויש מי טהורה שאינו אסור ל
1ל}״כ
נמל" ננמיהוח
הגיה
נ״י ...
,
ז
,
7
הא
אסור
אלא
כדי
קליע
כדין חם לתוך צונן שחתיכה שנמלחה ונפלה בציר של איסור אינו
אפור אלא מה הרבה כבסר סמולסין להצניעולהולימ ובמרדכי
לאצמילי! ממנה ומ״מ נ״ל דצריך הגעלה בכלי ראשוןולכן
שממנה בתוך הציר הכא כולה אסור׳וא״א ז׳׳ל כתב שנם בכאן בדרך מרחוק סהו׳נמלחעד שנ)ינוני!נל מהס״ 6ג
3ל,םיע״ל סימו ע׳ סגי בעירוי משוס דכל עירוי נידון ככלי
אין אסור אלא מה שממנה בתוך הציר וכ״כ הרשב׳יא ואפי' אם מחמ׳מלסו חף לכשיודח קהמלקויש": ,
הכשר נ
!'7ניש! 0^,ןעל שני אבל ציר הנוטף לתוך הכלי עדיץ
סאומ שאינו כחסר אא״כ עמדבמיהבלי '
סהושם3
והבשרשנמלח יש בה שומן לא אמדינן שעי השומן מפעפע בכולה וכתב ר״ת
^ 7־ןי(;{' פסז ססברתיחתוע״כ •
שנאסר׳מיר לד אפי' אל שהתה שיעור מליח׳וה״ר יהוד׳אלברצלוני עד תסלוס זמן מליחתו דמזמן
זהודוילן מי!וסל)
יגהג׳ה ש׳ל גשם ככלי שאינו מנוקב כ/מור לאכלו אפי׳צלי
קוד׳לק סיעווצל
נעשה אינו נאכל מחמ מלחו ולא
מהיא׳י לכןנלהגים כ״כ הרא״ס והרשכ״א ז״ל בפר' כ״ה בשם כתב שלא נאסרה אא׳יכ שהתה בכלי שיעור מליח׳וא״א הרא״ש
וכןפש׳נא׳להאר׳ן הרב אלברצלוני ז״ל וכ״ס כת״הוטעמא ז״ל כת׳שאם שהת' בו כשיער משיחנו מים על האש עד שיתחילו ואין דברים אלו מחוורים והעיקרמן ^יןחוס׳
שכתבנו עכ״ל והגהו' אסירי כתבו
נפרל! מהמלח1
מפו׳דמי נבוש יכנום היי.סו5ו כמבושל להרתיח חשוב ככבוש וכל מה שממנ׳בציר אסו׳ ואם לאו אין
כ״הדמדברירס״י נר שאין בסר
שנמל" מילנוצ
שההשינידמליתה ובלוע מחמ׳ביסול אינוי וצ ע״י 060
וכן אסור ממנה אלא כדי קליפ׳כתבהרמב״סאפי' לאח׳ מליחה אין בכלי שאינו מנוק׳נאסר עדאחרשיסלס סינסלוה
ולא מלק רק מיגע דקדקהרסב״א סס מדברי סה״תוב״כ
מיו•שמ(לי|יול5לי הרא״ס עוד בפג״ה גבי מוליאת' ואכתוב לבשל הבשר אא״כ יתנוהו במים רותחין כרי שיתלבן מיד ולא בדם שבכלי כדי פליטת כל דמו שאזסו!׳ גדכ?הו;
יצא דם ולא נהגו כן דכיון ששהה שיעור מליח׳אין חוששין לדם ובולע ואינו פולט עוד ומיסו איןמנע נחלינל!
אם
שנרא?5הרק מע״עד לשונו
בסי׳זהב״ה וגס ה מרדכי כת׳ כפ׳
תיבע ניר״
. ,
בעניבה וגס ר ת אסר אע״פ
 , ,מעשה שנמלח כשר ושהה כדי מליחה וכתבוהו אחייב יכלי בלא
סלאשהי! המוהלד
,ק .לרה הכלאש,ר כ ה דחתיכ הנאסרת מחמת דס או כלי
הרחה ונתמלא מציר
כרי צלייה וגם לא היה בה רק מעטציו [ןותונח
והתירו
בין הבשר נין הכלי לא מהני ליה תו צליה שנתקשה בו ככר
וכך היה נוהג ר״י ח״ל הגהו'
שערידורא מוססז
גאעי׳לנליאסו׳יאין האיסור ועוד דילמ פליט האי גיס׳ובלע
האי
גיסא
ונראה
דה״ה
דלא
ממי ביה אס גמרה כל פליטתה מציר אדום ואח ב נפלה לתוך הציר לפי שעה שלאנשמן ומהליל
חללי! בין5יי״ מליח וכ״כ המרדכי דאפי׳חתיכ׳ בסר
תפל
שנתערב
בין
חתיכות
מלוחות
בכלי
זס
המל'
סס יוס או לילה אין כידי לאסור רק כדי קליפה שמשון ב״י אברהם עכ״ל
0*1(31
^כאש׳
שאינו מנוקב לא מהניא ביה מליחה דדס הבא ממקום אחר לא נפי' ע״י מליחה כתו׳אס מלח בסר נמעט מלח כגון לצלי בכלי שאינו מנוקב כתב הראלדדסני 5יכמיל
ביל שיגקאיליכא
ועוד
יתבאר
זה
בסי׳ע
בס״ד
:
וכתב
הר״פ
סכל
בהדחה
החתיכ׳אסור
בין
אפי׳מה
לבשל
בין
שממנה
לצלי
ובלבד
שלא
ישהה שס יותר מכדי מליחת
הצלי־׳סאס הדסמן
0׳ דאי!
האיסלל חוץ לציר וכו׳כ״כ המרדכי בם כ״ה בשמו וכת׳סכן עשה רכינו יעקב מעסה וכתב שהה איפשר סכמליחה מוטטת יכול למלוח חתיכה גדולה כל צרכה ומהסמל?! ומ״מכל
 0119לם ש 'י נא
עוד שיש שרוצים להתירה ע״י שחותכץ ומסליכין מה שבתוך הציר מידי דהוה מרובה תמלח נסעה אסת מלח מועם תמלח כשתי שעות עכ״ל  :והראש■ פה״נוה
^
^ אחתיכה שנטבלה כתוך הציר כדאיתא בס״ס אך לא מצאו ידיהס ורגליה׳בכ״ה כתב בסס הרב אלברצלוני דכי אמי־ינן מלס בכלי שאינו מנוקב הבשראסור■להמיר
דוקא
למק
(ס
בשנשמהא
,לא;
ה
י
ה
הכפר
ל
,
שס
כשיעור מליסתו אבל לא בשתה סס כ׳כמותרונמב זוליעז'?
מדאמרי כפ כ ה דגיס ועופות שמלחן זס עס זה אסוריס הדגים ופריך ה ד אי
מקלס
לנאתלשלב
ככלי
שאינו
מנוקב
אפי׳עיפות
ועופות
נמי
עליו
ובשם
אסורים
ר״ת
משמע
ז״ל
כתוב
מאסר
דאסורי׳מעבר
לעבר
מיד אין אני אומר לא כדברי זה ולא כדבריזה
הימןכ<
לא יגאלא ׳״ע י קאמר דהא מדמי כלי שאינו מנוקב לדגי׳ועופו׳וכדגי׳אסורי׳מעבר לעב' לגמרי לסי שהאיסור הוא מחמ שנכבש בציר ואמיינן הרי הוא כמבוש הילכך אניאומר ומרמ״ה
ולא
דמי לחתיכה שנפלה לתוך הציר שאינו אסור חלא מה שבתוך הצירדהתס שהכובס בציר וכסלו מיד א״א שיאסי לאלתר כיון שהוא צונן ושיעור כבישהמי משוס1
כשיעור הכשר׳
ממללתנכלישאינ ,נמלח החתיכה כדינה ופלטה כל דמה הילכך אין אסו׳אלא מה שבתוך הציר דרס
כאילו נתנו על האור כדי שירתיח ויתחי׳לסתבש אס נכבש בתוך הציר
מניקב אצאאלתה אינו מפעפע למעלה אכל נסנמלח׳בכלי שאינו מנוקב הכל אסור שלא יצא דמה .זה נאסר כל מה שבתוך הציר ובפחות משיעו' זה לא נאסר אלא כדיקליפמין דמויי1
מעיכה שנלגעלג ממכה לפי שסמקו
דחוק כיון שאין הכלי מנוקב ואע״פסדס האברים שלא-פיר מלוח הרי הו כרותח עכ״ל כתב המידכי בסס ר״ב דהס דאין מכיסין כשרמלוח קליפה
אלא
ע״ג
כלי
מנוקב
קצמנניי אנל ףס מותר היינו דוקא
שלא
אפי׳נאכל
פי׳כלל
מחמת
ממקומו
מלקו
אבל
יוציא דמנ1נ1נ
אסור משום דאי אפשר שלא
פירש ממקום למקום לא כגון הכא
"ל׳מ ^ ^ ,דכיון שמלח מיד סדס פי׳ויוצא ממקום למקו׳ואינו יוצא לגמרי כיון שאינו מ?וק׳ למלח כל דהו מן הדס ואותו דס חחי ינבלע כבסר ונאסר כיון שהכליאינו ששהה
מנוקב אבל אין דעת הרשב״א כן שכתב כת״ה מלחו בכלי שאינו ממק אסנמלח הפלהל
יכיק׳איעןשלמעל׳ ע"כ והרא״ס חלק עליו וכת אע״פ שנתלה באילן גדול אינם דברים סל סעס ומה
שאינן נלנעיןעיר שהביא ראייה מדגים כשל עוזר וכפל עזור גס דגים איכס אסורים כולם אט״פ במלח כ״כ ספוגס את הבשר מלאכלו עמו ה״ז כרותח וכסהד' מתקק בתו'הכלי מלוח ו
אלאשמלכתיניעל שאמר בסתם אסורי׳מ״מ אינם אסורים אלא כדין מליח כרותח קאמר וכן טמא הבשר ככבוש בתוכו וכבוש הרי הוא כמבושל לפיכך אסור לן״כ ורבי' כתו'סיפור מיסדו
מולייאמא השינה
גנ ^לא ^
נאש ^ מליח וטהור תפל אסור ע״כ אסור כדי קליפה קאמ'דלא מציכו צלי אום יות׳מכדי המליחה לשיחסב כמתח בסימן צ״א כתב היא״ס בם גיד הכם' גבי
( ^ 8רין הס
מעשים
דל
,
כ
,
בכל
יוס
קליפה
או
שאוסיין
כדי
כשר
נטילה
ששהה
וגס
מה
כדי
שיעור
שחילק
מליחה שכפלבציר פליטתדפ מקלטו
ביןחתיב שנפלה לתוך הציר להך דהכ׳אינו
לילהל סד ככליכלו׳דלמה ימצע מה שבתו הציר את העליון מלפלוט וכי חתיכ׳גדולה שמלח חצי׳ ואפי׳לצלי וכן אסר ר״ת תרנגולת סנמלסס ככלי שאינו מנוקב אע״ססלאסהת' מיירי!
מגיקבלאקחתיכז וכי חצי שאינו מלוח תמנע חציה המלוח מלפלוט ה"נ אע״פ שמה שבתוך הציר שיטו צלייה בכלי ולא נפלט עדין כל דמה אפ״ה אוסר אות אפי׳לצלי ולאאמי' ונכה!
המ״תיגה מ,ייעג
יילפל״ו .אינו יכול לפלוט מה שחוץ לציר פולט׳ בדינו ומי הוא יהנביא שהגיד
ממטוס כבולעו כך פולטו דדוקא היכא שנפלט מיד בשעת הבליעה כגוןמולייאתא לנ)נול
העליונה
שסי!' ל •
אמרינן
כבולעו
לודיןז
כך פולטו אבל דבר שנאסר כבי מחמת דססבא עליוממקום
אחר תו לא שרי' ליה משוס דכבולעוכך פולטו עכ״ל כתוב כשערי דוראסעו על!ה
יחזו׳וידיח :שהדין
ד חתיכה שלא נמלחה ונפ׳עלי״ציר מבשר מלות או נפל לתוך הציר
שמינה
תה ,5ייי סר״ת אסר כל התרנגולת מסמ׳סהוציאה מן הציר ולא נודע אי זה צד היה מונח
וימלסנה ונו ובסימן שאסר זס יתבאר דלדעת הרסב״א והר״ן כל זה אסורועיין הלכלון
!לגב בתוך הציר והשומע שמע וטעה והאוסר עליו להביא ראיי׳ברורס וחזק כי סתורה סס • כתוב בהגהות שערי דורא ציר שנוטף ע׳גקרקע ועדין לס הקרקטוצפל שנעשו
חסה טל ממונם של ישראל ע״כ ובפר' ג״ה כתב שנוהגים כשמולחיס כשר הרכה
ס׳מגן
חתיכ בשר על אותו מקו' לח צ״ע דסמא הציר עומד לבלוע בקרקע ורועלכלי
ביחד ע״ג עצי' והציר זב וכופל תחת העצי׳ופעמי׳מוצאי' חתיכה א׳חציה מונחת מנוקב דאגב דאזלי לא בלע או שמא אין הקרקע ככלי מנוקב ונאסרהכסי מצוייו
במוך הציר וסומכין מה שבתוך הציר ומתירין סשא׳ואפי׳יש סומןבתוך הציר לא מנימוקי פרש״י ז״ל עכ״ל  :כתב הרמ״כס אפילו לאחר מליחה אין לכשלהבשר ינשלו?
אמרי׳שנעסי׳נבלה ומפעפע למעלה ואסור וכ״כ הרשב״א בת״ה וז״ל מלחו בכלי אא״כ יתנוהו במים רותחים וכו׳כך כתב בפ״ו מהלכות מאכלות אסורותותמה לוי׳זננן
עדסי!
©אינו מנוקב מאין כל מה שנכנס בתוך הדס והציר שבתוך הכלי ואסור אפילו עליו הרשב״א בת״ה ובתשובה■יסר״ן בפר'כ״ה גבי דגים ועופות שמולסן זהפס
לצלי לפי שהוא כבוש וכבוש הרי הוא
במליחה לונינו
כמבושל ודוק׳מה שנכבש בתוכו אבלהשא' זה כתב מדאמרי׳אסורין סתמא משמע דאסורין לגמרי ולית להו מקנת'
שאינו עומד בתוך הציר מומר שאין הדס מפעפע עד סיתפס בכל החתיכה ולא וכ״ת אמאי לא איכא למימי לפי שאין המלח מפליט כל דם סבחתיכהשכני כמונו
והיונה
עוד אלא אפי' היה אותו מקצת שנכבש בתו' הדס סמן סכנגדו בנבלה מפעפע כתבו הגאונים ז" ל דשיעור מליחה כדי הילוך מיל ואנו מאים שהמוהל היוצאמן
אינו אוסר את הפאר בפעפועו לסי שהדס אינו מפעפע ומה שמפעפע כחתיכ' הבשר אסר סימור זה יותר מאדים מן הראשון הילכך ודאי אין מליחה באהאלא קורס׳
$ו אינו אלא השומן והשומן מותר הוא מצד עצמו ואע״פ שנאסר מחמ הדס מס להוציא הדס שעל פי הבשר והסמוך לו הא לרס הבלוע בחתיכה לא חיישינןדה ל ?ודסו
ללוחי!
סמפטסע ממנו מות׳הוא שאינו מוליך
את הדם אלא כמקו׳שכח הדס יכול ללכת דס האברים דסיי וזהו דעת הרמב״ס ולפיכך הוא מצריך שלא למת הנסי
ולהתפשט מצד טבעו שאס אי אתה
מעמו
אומיכן
אין
לך
בפר
שנמלח
מות׳שהמלס
כאס'
בקדרה פד שיסו המיס רותחין שסחר כך אין מפליטין אדרבה חולטיןהכשר
הדחה
מחמ בליעת הדס שבתוכו והמלח
כסו
וטבעו
דק
וככנ׳בכל
חלקי
הבש׳עד
שימצא
ומונעץ
הדס שלא יצא ואף על פי כן צריך למולחו כדי שיצא הדס שעלשטס
לומהו
טעמו בכולו ואס אתה אומר
שהדס
נכנס
בכל
מקו׳שהמלח
נמלח
או
שהמלח
אחר
הבשר
והסמוך
לודאי
לא
קייס
ינץ
.
עמא קודם שתרגיש הבשר בחוםהמים
פנאס אוסר כאלו הוא עצמו אסור מצד עצמו ואף אתה אוס' את כל הבס׳סטעס תפלוט מן הקרוב לשטח ואץ סברא זו נכונה דהא אמרינן באומצאדאסצי !5ולפיכן
המיל;
במלח האסור נטעם בכל וכן אין לך איסו' קליפה בעולם שהקליפה זו אוסר מס
ביעיומזירקי דסתכיה ומלחיה אפילו לקדרה שרי דאלמא המלח מוציאאפילו
ונד׳ע
טסמוך לה וכן מקליפה לקליפה
עפ״ל וכתשוכו הרסב״א כתוב ששאל הי־״אש דין הדס שבתוך החוטים ואף על פי שאחר שיעור המליחה המוהל מאדיס אינ"
זה ממנו והשיבו כלשון הזה
דברים
שאמר
מר
דברי׳
שנאמרו
למשה
למימי
מסיני
דקים
ואיני
לסו דבשיעור מליחה יוצא כלמה שהוא דס גמור והשארמוהל
שהסכין
אדום
רואה בזה שוס פקפוק
הוא
דהדס
שיוצא
אינו
ומותר
מפעפע
ועוד
ואינו
כבלע
כ״לשלא
יותר
רצו
מכדי
חכמים
קליפה
להחמיר
ומה
בדבר
נ״ככיון
להגיון
שהוא בתוך הציר אינו
איסו׳בולע
אלא
מטעם
כבוש
שהוא
דקי״ל
כמבושל
דדם
:
שמלחו
וכחב
אינו
ר״ת
עובר
עליו
עכ״ל
וה״המגיד
כתב
על
דברי
הרמב״ם מ
15
ליומי
שנאסר מיד אפי׳לא
שהתה
שיעור
מליחה
סברת ר״תכתבו׳סתוס׳בפ׳כיצד צולין
זזדמצי!
רכינו משליכו לתוך המיס רותחים נחלקו עליו ז״ל ואמרו שאחר מליחהאין
וסערדכי בע כ״ה
והגהוצג
מימון
כס״ו
סה״עא וכתב הרשב״א טפס לדבר שהציר צריך מר אחי וכן כתב בהשגות זה לא שמענל ללא ראינו מימינו י נל

האדמימות

דיני מליחה סט ע
פיצא ממניאחר מליח׳אינו אלא חמר כשר והמחמי׳יותר מכן עליי׳
ע כ וזה דעת כל האחרונים ז״ל ואיני מוצא בזה סמך ברו׳ לדברי
,ן(1נ״ל • וכיוצא בזה כתב הריב״ש בתשובה  :ולבנין הלכה כיון דכל הכי
?  6חילחיס על המנב״ס כוותיהו נקיטינן• ומיהו היכא דאיפסר טוב לחום

ד״מ

מס סנתבא׳בסמוך במעסהר-ש״י שהתי׳שאחרסשהההבס׳במלסולןיז דס שכמל ח ראית 5לאמ־מעתץ
סכו אוסר את הבשר וכ׳ססאימ אוסר אתהכלי אלא צ״לדלטעמי׳ אדל ססובי אישמישתילת "*
ליי :
דבס׳שנמלח ופות טס מלחו לאח׳פליט דס וציר אסו׳לפישיס ע״פ טיס׳דס שנפל׳
וכן המל ' מלוכלך בדס הפליטה וחוזר הוא ובולע מחמת חוס המלח ולפיכך צ ריך (ל! ) ונא"!הארין
כללי' למנהג
ליזהר להדיח הבס ' קוד ' פליטת צירו לאסרו אפי׳בליעל
צלליתוכמו□יתבאר ביסי׳סאחר זסבס״ד ויש ואפילו לא שהה
יצלו הבשר עד חצי

* |,הו 0נס ז״ל ל  : ,סעשחשנמלס
כס' וםסס נדי מליס׳וכתכוהואח״כ בכלי
3לס' הרחה וכו׳ כ״כ התוספות והר״אש
הינורכי נס כ״ה והגהות מימוניו בפ״ו
מ׳צכשס; .סה״ג והטעם דמאח ששהה
מ3
,נשו נמלח כדי שיעור מליחה קודם
ישהושם ככלי אין המיס הנמצאים ככלי
6ל 6מוהל כעלמ'שהרי אח׳סשהה
מקדם
שיעור צליה מדיחין אותו לבשלו בקדרה
לציר הנפלט ממנו ואע״ס
לאיןחוססין
סססלס סעל הבשר אסור שהדס מעורב
סולכך צרין להדיח הבש ' יפה יפה קודס
סיכשלוהו בקדר מ׳מ אותו דס סבמלח
גדבק הוא כמלרז ומתיבם בתוכו ואין לו
נחליכלעבבשר ואע״פ שמתמחה בתוך
מן הדס הכל יוצא ע״י האור עד כאן ולי לאי! לאסור אלא
המוהל דא״לכ יאסרכלבסר שמניחים
י גומרת פליטתה קורם לעליונה לאאמרינן
*
תימאדכיהדדס מה שנמנא מון
אותו כמיס להדיחו כי מתמחה המלח שחוזרת ובולעת מדם העליונ׳לפי שהיא שוהה הרב׳ לפלוט ציר נראה שאין כאן מקום
שמלחו אינו עוב ' עליו לא חסן ^ גזןר  3ן; הצי׳ללאגרעטאילי
דמה לי מיס
נפל לניר גמור
.
והדססכמוכו ונבלע בבשרטס אלא ודאי וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת ואפי׳ מתקבץ הרבה מציר
הסנהג הכשר כשמציס לקיים הבשר הואיל זכנר שכם
ומס לי מוסל שניהם היתר
זסהמל׳נפייב׳בתוכו ואין לו עו׳כח לצא' ועומד בגומ׳שבין החתיכו׳שרי בר״א במולח בשר עם בשר ואפי' המליח בימים אוג׳אויות ' מדיחיןאותו שיע1־למליחהנכל•
בשר
יפה יפה וכו׳ לטעמי ' אזיל הר״י  60ס י ' מנלקב !גם ף{•
אינמי פסק כח המלח מחמ׳שהפליטאת
נוס מן נשו ויצא כח המלח עם הדס ומחמת אותו מלח לא יחשב עוד כרותח אסר ששה ^ ניי מל יי!ה הוא אוסר ציר סיוצא ממכו דאלו ל סוכרי׳כמובדא דרשי׳ איכא נבשר ס' ׳נגל
דבסמוך אחר ששהה כדי מליחה אין ציד היוצא ממנו אוסר כמו שנתבאר :מלס הניר שעאיממטא!
ומ״מנתבוהתזספו ' אין להקל שכבר נהגו העם איסור וכ״ב הגהות תימון כסס
סה״גונ״נהמרדכי כשם התוספו׳ומיהו כתב בסס ראבי ה להתיר וכ״כ הר״אש
שנתנו בקערה סל איסור אס מותר למלוח בו כסימן ק״ה • מלח שהוא בלוע לא ענ׳מנתנעול
קאשנמנילעמת
מדס או מאיסור ונתנו לקדרה שס  :מלח שמלח בו פעס אחת אס מותר למלוח !ל!
■להמיר ולא כתב שאין להקל וכך כס דברי רבינו לי אבלהמרדכיכתב שרבינו
אליעז׳היס אומר דבש לתשנמלח ולא הודח אפי׳אס שהה כדי שיפו' כליה ואח״כ בו פעס שנית שס -אם מותר למלוח בשר בכלי שמכניסץ 3ו גויס י ץ נס ך^ק יןס ככלי ניר אבליא
שרחנןהןא
טמן בנלי ומצא בו ציר שנטף ממנו אותו הבשר אסור וכתב עוד קבלתי מרי״דק סס • כינים הנמצאים במעי תרנגולת אימתי צריכים מליחה ואימתי ^י< :סשנבסד '
וסימ״ה כי ציר היוצא מן הבשר אסור לאחר ששהה כדי מליחה כי הדס ' אחרונה
לקמן סימןע׳נטור
צריציס יתבאר ס י מ[ ^" 03י =
מולחין הרבה חתיכות זו ע״ג זו אע״פ שהתחתונ׳ גומרת פליטתה קודם ! לן כתב יא ' •
משוס7ס הנדבק בבשר ורם האברים אחר שפירש אסור אבל המוהל היוצא מן
ע
לעליונה בפר' כל הכסר ( דף קיג)ר 3סשת מי ,ח גרמ 5ן גרמ  £תר ,לאפי׳צלעו׳פלאיל
הבער אינו אסור וכן מנהגו של רש״י רוקח עכ״ל • וכתב בשערי דורא על מעשה
דרס״יומיהו נהגו העולם לאסור אפי׳שהה בכלי מנוקב תחלה ורגילי׳להתיר ע״י מ״ט לא דיל מ מליטהאי ובל ע האי רזד כמייילמיסלייי האי גיס ^ובל ע האי גיסא סישל^ בימאקמל
קליפהמאמ׳סשהס ככלי מנוקב כדי שיפור מליח ' ל) ענ״ל־וכתבו הגהות אסירי אלא ל׳ש ופרס״י אלא ל״ס ומות ככל עניןדכל זמןסטמדיס לפלוט אינס בולעים זנחנא מ נירמית׳
דססעסזססעסה רש ' י יש להתיר בסר הנופל לתוך ציר היוצא מן הבשר אחר וכשנח זה כבר נח זה וכתבו סתוספו׳גבי דגים ועופו׳שמלחן זה עם זה דלפרס״י אןלנתתלת "!ב
תימא כסמולסין הרבה חתיכות יחד זו אחר זו ומניחין שניה על הראשןכה  ,יק להמין הנלעותוכל
ששהה כדי מליחה שהד׳נדכק במלח ואין לו כח ליככס בבשר  :וכתוב עוד שאס
ופלה חתיכת בשר שלא כמלסה בגיגי׳שיש בה סרב ' מיס שרחצו בהם בשר שאין
ש ,לה כליוישיזונ״יהלס
סלישי׳וכן רביעי׳אפי׳יש כמס חתיכו׳אע״פ שהראשונה גומרת פליטת ת
מלוח ושוב מלחו על גבי אות גיגית כארבע׳חתיכו׳בשר ודלפפליט׳הציר לאותן
עכ׳ל " :
ופסטיה דאלא ל״ס סאע״פ שהתחתון פלט תתלה אינו נאסר ולמה מותר כיין
שפליטת התחתון קודמת ונרא ' דהיינו טעמא משוס דדס מישרק שריק במליחה (לת )ואיימיולע
מיס דהיתר גמור הוא כיון שאותו הציר מעורב בהרבה מיס לא הוי רותח ולא
חשיבכצירבאפי נפשיה ליאסר כמתח ולחשב איכוכאכל מחמת מלחו אע״פ כמו בצליי ' וכי סיכי דסרי בצלי בסר עילוי בישר׳אפי׳לנתחל׳אע״ס סכלה תחל<ק איר׳להזאילולרנן
" לעגנןמיןליייליזן
פליטת׳בצד התחתון של צד האס משו׳דמיסרה ־שרירןהה״ נ כמ 1,יחהך
מקלטו המיס הרבה טפס ציר ע״כ וכתוב בהגה ' שערי דורא דאפי' אין כמיס ׳ס
מיירי ונראה דה״ה לבשר שנמלח שנפל כמיס שכתאדמו מפני שהדיחו בהס בשר
ומיהו היכ דמיכא גומות בצד עליון של תחתונו דלא מצי שריק קשה למה יהא אע״פ שאי•לעתו
מותר דמעשי בכל יום דמוצתיס גומות התחתונות מליאות ציר ונוהגים בדבר עכשיו 'לעגק
וכ כ האגור בשם ה״ר שלום אע" פ שכתב שיש אוסרים  :כתב סנל״ק כעצו׳שלא
לאכול דס על מעפה דרש״י ר יבא אומ' דאין על אותו ציר דין דם מלוח אבל יש
היתר וי״מ מסוס דפליטת ציר מושכות הרכה אחר פליטת הדם וכל זמן ש מ ושךלחיישי'שיזאימלן
לי וין בסי מלוח לאסו' גבינה וחלב באש׳נפל הציר עליהם עכ״ל וכתו׳כהגה׳ס״ד
פליטת הציר פולטות מה שבולעות מן העליונות אחר פליטת דמן ומה שכמנא נכי^אן ^אירילאם
עלזהולפ״זאפי׳למעשה דרש״י אס הכלי חולב בן יומו צריך ס׳נגד כל סכלי וני'
בגומות ציר הוא ולא דס והר 'י מאורניל״נא ^ י!ומ י דכיו 1ש לא כגמ י פליטדס לעיג! לטגקעמח
התחתון קוד התחל׳נליעת אן העליון אין דרך פליטת' נסתמת דהואיל ופתוח ולק נריןלעולחן
מהדין ק אפי׳אינו מלוכלך בחלב ואס הכלי אינו בן יומו ויש בו לכלוך צרי ' ס' נגד
הנלייהללרכן
לפלוט לא יסתס עד גמר פליטת החתיכ׳שעליה וכן אס מלחו שלישי ' וכיווןע לקולם
הלכלוך עכ״ל ונר'ממ״ש שם באות סגה שאס נתן בכלי חולב מעט מיס להדי הבש
*
העליונות קודם גמר פליטתה התחתונ׳פולטת עד שתגמלי השלישית פליטת׳וכן
מכעסו אופ׳המים סתיכ׳דאיסור׳וצריך
נייהזנע וקס!
*נ 'ה  :כחנ רביב! י־מת׳הנש׳שיייינשיןסע המלח לעולם כל מה שיתנו עליו תבלע ותפלוט כיוןסלצןכחה רגע ^
מלח
ס מגד המיס * :בע 1נןום שאין
כתבתי
סימן ע ז
הראשק נתנהראנ׳לשאס השהה המלח על הנשר על
מצר יצלו הבשר פד חצי צלייתו ואח״כ
טעמים שפירשתי דכל זמן שהתחתיכ׳פולסת ציר בולע׳ופולטת דס העליוכו ' עס למיירי לוקא
שהואינש אז הוא מזור ונזלע ממנו ונעי קליפה שכל
כשרונה לטגנן :
ינסלוהו כ״כ הגהו׳אסירי במי כה כש' התו׳כתנו שאין כחבאישור ה נבלע בחתיכה לנחת ציר שלה או כל זמן שפתוחה לפלוט בולעת ופולטת צריך להמתין לתחתוג ' עד
אין התחתונ ' יוצאת מידי דמה (לט ) (ל״בלאע״ג
^ י כמקום מאין מלח כלל יצלו תחלה מחתינ׳לחתיכה כי אם ע״ירגסב אכל לא ע״ימתת שתשהה העליונה שיעור צלייה סעד אותה שעה
למגב רבינז סתם
לנליאו למליתה וכתנהרא׳ש אפי ' ליפי לנר ה׳יש לס
עדשיזר׳כל דמו ואח״כ יכשלנו ומשמע
ומיהו עדין י״ל טעס אחר דכל זמן שהבש טרוד לפלוט ציר אין בולע דם ופליטת כדברי רש׳י מ 'מ
על פניהבשר ועל פני המלח ונבלע בלמה אחר שנח
לרנינו שבחצי צלייתו זב בלדמויובא״ח מלפלוט ולכן נהגו להדיח הנשר תמלח הראשון אתר הציר פינו כלה כ״כ מהרה עכ״ל וכל זה כת׳הר״אש וגס הערדכי והנהו' מימון אי! להוכיח ללא
כתבו רוב דבריס אלו ודברי סרשב״א וה״ין בדינים אלו אכתוב בסי' זה בס״ד  :כתב לנרי ד״י
כתוב בשס הר״ף והר״ס כשצוליס יוני ,ששהה שיעור סליחה ונותנים בז מלחאתרומתיים]
נמלח שני עכ׳ל :
בד״א במולחבסר עס בשר ואפי ' בשרשור עם בשר גדיים וטלאיםכן ׳כ״כ לאפשר כמבלי! "
וביוצא בהם שרגילי׳לטנץ במחב אח״כ
קילס תיצלו כל צרכן שצי־יך למלוח ולסהוכדי מליחה לקדר' לפי שמטגנים אותה הרש״כא בת״הזאבל בסר עם דגי ' אפי בשר עופו עם דגים אסור למלוח בפ׳ כ״ה ע!כי ימרלמ ^ ~'
כתו׳באגרתהפשוב׳לה ' ר יונה הבשר
?ידסגמרצליית׳עכ״ל לת :
מצאתי
(דף קיג ) א״ר נחמן דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורים ואפי ' בכלי מנוקב שיעורייליח׳ואע׳ג
למחר שנמלח אע״פ ששהה במלח כשיעור הראוי לשהות אסור לאכול ממנו וכו'
דדגיס מסוס דרפו קרמייהו קדמי ופלטי ועופות קמיטי בתר דניסי דגים פלטי למדברי ריי "שמע
מעמו מפני דם בלוע במלח כת' הרש״בא בת״ה מצה למלוח ולאכול בצלי ובלא
עופות והדר בלעי מיניהו וסירס״י דגים ועופו׳לאו דוק עופות דכ״ס כשר אס י לקאי על אחר
רייליחה
^ ששהה6גק<
היסהעוש׳ואינו חושש לדס שמל המלח שהאש שואב הד׳ומונע את המל ' מלבלוע לפי שהוא קס׳מבשר עופו׳משו׳דדגי רפו קימייהו קרוס סלס '
חת הד 3ד״א במולחו ומעלהו לצלי אבל אס שהה במלחו המל׳בול׳את הדס ונאם׳
ממסרי לפליט ציר שלהם עופו קמיטי צומתין כלומ אין ממהרי לפלוט וכבר נחו נ " ני כנר גילה
לפיכך .מדיסו יפה יפה וצולה ואוכל ע״כ וכתבו רכיכו בפי׳ע״ו ומשמ׳דה״ר יונה
הדגים מלפלוט ועדין עופו' פולטין הילכך בלעי דגים אבל בסר ובשר כמה שזה לעת! לעילשהוא
ו
סיוד בפליט אינן3ן<* עסגירכי״נש׳ לדש י
סיהה לפלוט זה שוהה ושכיה׳פולטי׳יחד וכל זמן שתחתון
סרי:
ודאי
לצלי
מעלהו
ומיד
כמולסו
איי (י אלא כססה במלחו קצת דאלו
ללתול
^ הי יונה שאס חתך ממנו כסכין צריך להגעילו ברותחין א״א ליישבו עס וכ״כ הדס״בא בת״ה לדל סהדגי׳פולטי׳מיעוט דס לציריהן וגומרין כל פליטתן עד
רק אם תתך נסכין
סלא
מיו שיעול מל -חה

והתירו רש״יבמקו׳ שאין מלח מצוי
במטסהסהתיר בתוכי רק מעה
רבינו שכתב
ואח״ב יבשלוהו ( הגה ' ) מצאתי כתוב באגרת תשוב׳ לד״ררלתמוהעלרב
רפ״י סתם ומח״כ כת' דכרייהר״י כנןלן לןין הכל אסור וכן נהגי
יונה ז״ל הבשר לאחר שנמלח אע״פ ששהה במלח כשיעו' הראוי
מחלוק׳ביכיה ' והס רחוקים זה מזה כרסו ק העולם לאסמהכל
■ ל ולא הגי ליה
1 ,
1
לשהות אסור לאכול ממנו עד שידיחנו יפה יפה ואסור להתוך
מצקתי־סצח נ ק3יפה עכי. 3
ממער ובספ מדוייק
מזרח
ממנו בסכין דע שידיח הבשר יפה ואם חתכו בסכק צרי׳להנעיל
התשוכהיוכ״נ (ל?־ ) !כ! הנאתי
בוהאדאגרת
היה כתוב
הסכין ברותחין על גבי האש לפי שהמלי׳ הרי הוא כרותזזמגהג
שהוא האמת פלא כתבו רבינו אלא אי זה נת?ב נשם מהר* נ
הכשר כשרוצין לקיים הבשר המליח ב׳ימים או נ׳ או יות׳מדיחין
<כ״נ
הסופר ו כמ  3וזמהריש
תלמי ' כתבו מבחו' וטעה
מסקנביוקראוי
לט יייי ״ייי ״ ״״
הראוי
כשיעור
מנוקב
אותו יפה יפה לאחר ,ששהה במלחו בכלי
י 6י •,
ודע דכעיק ר הי  ! ,סכתב לד.
מכפלי
■,
!
ואחר כך חחרין רמולחן אותר פעם שנייה כרצונם בכלי שאינו הרס״כא שכסשהה הבשר במלחו צייך וראבי׳םירא״ש
מנוקב כדי שיהא מותר לחתוך ממנו בסכין וכרי שלא יפול מן להדיח קוד שיצלה כת ' הרב המגיד דברי מתירי! לגמריולכן
הרם הנוטף מן הבשר דרך נקבי הכלי על הכלים שבכית ויאסור תימא הס שאס דוקא 3מעל הו מ י ד הו $ן7י למ שאמ
שמותיונ> סלרוונלוסי ?"ל לחבמי /לנ 'י י " ללי־־ " "(!
אותם עד כאן :
!
בוה יזל 6נינוה מלזפילו יוס בלע המלח ,״ע ' כתג גאו,,
גב זו אע״פ
הרבה התיכו׳ זו
71

?^2 1

חק

עלא שהתחתונה

במזויקי׳ ליתי> עכ״ל ונ׳ל

ל״ויל׳ ׳״>׳■׳• ״<*!׳ע׳ןע־ -ג " ועשי יודה לעם בתג וחשו
■] נ נ חמנסבעיקר הלין כתב בדרשת מהלי נשחושר וכתחנה קש כש ׳ .גשר' 1,3קסנסגמ ^ סימן קש
ןך ,
׳
^'•1׳י לאייה לדברי בעל ת׳ה ( שהוא מהדא׳י ז״ל ) דהרי לקמן סי' ע׳וכתב הטור׳ להסכין מות' אפילו בנלי כ״ש במליחה ומשמע שם לאפי' לבתיזל' חותר ונןכתב נת׳ה שסוכןה׳א כהג׳השיל סימןי״נו
 '" " 1י יון בסכין בשר מלית שלא הודז עדיין דאין מליחה למתכת כללסרי וכן פשק הת'ו ה אח ןכללל* 1זלכתחלה מותר לחתזןנסכיןנשרחליח אן הלחה פרין הסכין אחר כן1ה״ה אםכלזיז־ךנשבי |של איסור מק! נח
^מלילו
לשריי זק אומעכתאינןפזלעין עיימליחהוע״ל שימןק׳ה וכתבעול<ד< קא בעוד הניר לח על הסכין לי לו בז לתה אבל אש נתקשה על השכין נריך נעינה בקרקע עכ׳ל כלל נ״ח יע׳ל שימן קכ״א לין נעימי יעיללחיי! סי׳ק״ה תמנא הרנה
2
 ( :א ) בפשקיחהרא״יז״צשיתןס״וזה״האםמלחתתיכהא׳ב׳פעמיםלאחיישיגןשמא המלח השני יבליע הצתלתית הלטשנשאר •מליחה ראשונה עללדלאנא׳ז האמן7אוקר בסער ן* :
ליני מליחה

דיס

דיני

משמעסנל,
^( 1כ.
רה ,נתיב
העזר7
לפללטי! לכ צירן
למיעל,ט ״•׳$
איו 07פ'
יו׳
ומפיס.
דמ,
שהרנתיל
מ71ה 7ג,׳פג״מ0,
לאמוני

6ת

^,2 '%׳ '? £
7המנה׳ק׳כ ^
לדגי׳אשורימהיינז
י*נל

, * ,ע",גםהד; ים

ייוינריםלדסאי מ
ייפעעיג׳
657י 5" 5*, 0יי
*"
נאשדי
הה <לי ^
לייעלה

לאיסור מפעפע
למעלה א3ללאדם
ילא נרעיוימיימ
ץנניי<7יה

?! 7
מויע״[ ג .
(ל ) ינסאנןלא

סצינעלה מן הציר

נהיניןק אלא ס׳ל

יי1מ״׳

ד״ליחס
 ,לגיס

יאם קכל
אסירים יקכחנ
נא׳יהאריןכללי׳ג

^ש0
!.ילמז׳";,׳,לאדי
לקליפת אש לא
גי״לי

קי

^יס

עליילאי ^רירע ,
קיעייהי יפיה כל

קתיסע .ישי*
ןזנ״לת '״ ״' ״יי
וקשקעי׳מקרי
״< $
קיייטי ילא נלע!
יז הע ,ף׳ < יידי
,ז0יר

^מ! 1מיגכן

אלא שהקםקשיסתן

ידיקליפה (
'ה ^,י7ניינ'י
15כינ 3גמ £ההא[3
לאמלסן יחלאלא

6״לש הדג אצ5
>מ 1ך יה״5ג׳
סעי?
■[ ( ^
<'61
טן הי״ף דהי ^
איני שפליטעכ׳ל

זיאיפינקצ׳ספיי'
ללעיל

אנל /כ ]

יי״יי

ששניהם

מל יחיויא׳ה יז7ג
(י
־' ' הע>?,
שה 71ג
מלייזההנייז
אצלי ילכד
מותר לכנר
העיף

הלג

פל"
דליי
ילל!
האייך "׳,׳

הא״י
י׳נ ולא דהילקיזיר
יעפ א דאם שפיהם
יילותין ייתנז זז
אצל זה אע״פ שלא
נמלחי יתד לאסיר

סלא־ יגמור העוףאת פליטת דמווכת׳עוזרררש״בלזפייממגדולי הסכמי סאמיו׳ יצ  6הילכ דגי׳שכולעץדמדאתמעלמ כיוןשאיןהמל 9מוצי>5תי £פו'ו15ץס0ין
טבל ומן מהבת פתוח לפלוט דס צו ציר׳מותר למלות עליו בשי חדשיסכל סהואל וו נ כוכי וב ת דגים סמלח ן עם טופו׳יחזרו אח׳טליח'להיתרן המוסק$ןיכ ׳ל1
סתוכסס שהו בולע בך הוא פולט ולפי דרג למלכו שאס מלת עופו' לעצמן ומסע'־ שאיין המלח מפלים אלא לס המובלע באברי׳אכל דם הבא ממקו׳אסד}3י5,׳ !'
שהתחילו לפלוט מלת עמהס לגיס מותרי׳ודרך־זו רחוקה היא בעיני שא״א שלא מפליטו :וכל !ה כשמלח שכיה יחד אבל אס לא מלחן יתד אלא לאחרשמלתי5
כתכועס הפוף מותר כבר
סיפלפו
העופות
,
סיפור, ,
בתוך .
כלל , ,
היגו׳לעלוע -
הדגיס דמןוצירן ׳ -ואסא לאמרי צסורי׳ בשר שור םע בשר גדיים וטלאי׳ואפי׳עם עופו׳שאי אפש׳לכדיים׳ בסמוך בשס התו׳והרא״ש וסימ״ק ו|
דעי,ן
תפל
וטמא. .
מליח , -
ולמדוהו מדיןטהו-׳ -י- -
ערש״יהדגיםלבדםאסורי׳וכתכוהתות' ומלאים ואפי׳ לעופות לגמור כל פליט׳צירן עד שיגמו׳בשר שןך־1
וסרא״ש שהקש׳ רשב״ס דא״כ הל״ל דגיכו לפלוט את דמו אבל בשר עם דגים אפי׳בשר עופו׳ עם דגי' אסור כמי שיתבאר בסמוך לאלמאאין^
שמלחן עס עופות אסורי׳דאז הוס משמע
בולעמתפל הסמוךלילפישציןכתן{

פלסו

כסניי! הרע״כא
כ׳פש׳נהג־ה
1) 0

8ס{נח ף

מליחה ע

כתכתי1נ

למלות לפי שהדגי׳פולטן כל צירן קוד׳שיפילו׳העוף את דמו עבר
ומלחן יחד פרשי׳י שהעופר׳מותריןוהדגי׳אסורי׳ ( אבל לא מלחן
יחד אלא שמלח הדג אצל העוף מותר ) ורשב׳יס פי' שגם
העופו׳אסורין לפישהתי׳חוזרי] ופולטין הדם שבלעוומבליעין
אותו בעופו׳וכן היא מסקנ׳א״אהרא״ש ז ל והא דאסרינן לדגים
לא כולן אלא כדי קליפה מהם לפיכן אם הוא שלם ולא נטלו
קשקשיו שרי וכל הז כשמלח שניה׳ יחד אבל אם לא מלחו יחד
אלא לאח׳שמלח הדג נתנו עם העוףה מותחבשרשחוט׳שמלחו
עם בשר טריפ׳אסור אלפ שאינו בולע מרם הטרפ׳בולע מציר׳:
דג טמא וטהור שכמלחו יחד אסור וכ״ש אם הגי מ' מליח והטהור
תפל אבל אם טהור מליח והטמא תפל ונתן הטהור אחר שמלחו
על הטמא שרי ואפי׳קליפה לא בעי כתב' הרש״בא אסור למלוח לגיס פולט כלי ובלעי לגיס• פשולו^ן
לימאלן שהמלח מפליט כלי עואסאפה
בשר עם בשר שכב' נמלח אם שהה הראשון במלחו כיי פליטת אומר כן נמצאת אוסר להניח מלחמלי
זו כיון
צירו לפי שהוז׳ובולע מרם חתיכה
התוספו׳ומ״ן
אסור וכדומ׳שכן הסכימו

ראיסורא קצי אדגים לחידייהו ויש לומר
לא״כהוה משמע דצף צס סעופות לא
נמלחואלאשהדגי׳ נמלחופמהסצסירי'
תה אינו דבטכין זה לצ היו הדגים אסורי'
וכ״כהר׳ן ו״ל וכתב הרא״ש רסב״ס פירש
שגס העופות אסורי לפי סהדגי הכחסרי
כעסי׳ כבלה ומהרין ואיסרין אתהעופו'
בצירן האסור שנאם' מחמת לס העופות
ולפירש רבינו אפריס דלא אמרי' חתיכה
עצמה נעשית נכלה מלא כבשר בחלב לא
יתכן לומר כן וג״כ לפי מה שפי׳גבי גדי
סצלאו בחלבו דלא אמרינן חתיכה עצמה
נעשי׳נבלה ואוסר אלא במקוס שהאיסו'
הולך ומתפשט עס .טעס
הנבלע בו
עצמו
ו י
,
,
שלו הנפלט ומיהו לפי טעס זה יש ליישב
קצת ולומר שגס מן הדס הנבלע בדגים יוצא קצת ע״י המליח שעוסאות׳כרותח
ונבלע עס ציר הדגיס בעופות דאע״פ שאחר שגמרו הדגי' פליטתן איכס חוזרים
ופולטין עוד דם העופות להיות מותרים ע ' י כך זהו מחמ' שצינן פולטין כל הדס
אבל מקצתו פולגיין ובולפין העופו' ממנו צתר גמר פליטתן ונאסרין בכך ומיהו
קשה לאסור העופות מטעם זה דלמה לא כצמ' דס מישרק שריק במליחה צע״פ
סכדגי' איןאנואומרי׳דסריק דם העופו׳מיניסו היינו משו׳דרכיכי ורפי קרמייהו
ונ״ל היכא שהדס מרובה על הציר המעורב בו שייך למימ' מיסרק שריק אכל לכא
סדוב הדם נשאר בדגי׳ומעע ממנו נבלע עם ציר כרב' נבלע עם הציר כעופות
ולא שייך למימר מישרק שריק ונר׳דלצ כצסר מן הדגים צלא כדי קליפה דרומח
דמלית אינו אוס׳אלא כדי קליפ וגם נד׳מדיריבחתיכוסל דגים או דגיםשלמי'
שניטלו קשקפיהן צבל בעוד הקסקשי׳עליהם נר לעיניס לקמיטי יופר מעופות
עכ״ל וצין בדבריו צלה הכרע לומר שהוא סוב׳כסכר רסב״ס שהרי לצ הכריע בין
ב׳הסברו׳ואי ציכא למידקדדכריונוטים לאחת מהנה לסברת רש״י הוא דאיכא
למימר מוטים שהרי כת' ונראה דלא נצסו' מן הדגי׳אלצ כדי קליפ וצי כרסב״ס
ס״ל ס״לל דלא נאסו׳מן הדגים וכסופות מיבמי ליה ועוד דהא משמע בס״ט ג״ה
דהרא״ס כרבינו אפרי' ס״ל וכ״כ רבי כסי׳צ״א שמסקנת הרא״ס כרבי צפרי׳וכיון
©הוא כתב דלדכרי רביצסריס לא יתכן לומר פירסב״ס ודאי פסישא ד -לא סבר
כופיה ולכן תמהני על רבי׳סכת׳סמסקכת הרצ״ם כרס״בס וברמזים כתב דגים
וטופות שמלחן יחד נאסר מן הדגי׳כדי קליפה וסופו׳מותרי והרמב״ס פסק בס״ן
מהמ״א כדברירס״י דעופו׳מותרי׳וכן הסכימו הרסב״א והר״ןז״ל וכ״כ התו׳וב״כ
הגהו׳מימוניו׳וכן הלכהנ כתב הר״ן על מימרא זו דדגי׳ועופו׳סמלחן זה טס זס
אסורין שמלחן כשיעור מליחותן לקדרה כרא׳מדכריודבכצי׳מהכי אל מיתסרי
ומשמע דלענין שיעור המלח הוא דקפיד אכל לא לשסות מלוחי' יחד שהרי כתב
גבי ההו׳ בר יונה דכפל לכדא דכמכא על מה סכת'הרב אלברגילוכי דכל ססהא
במלחו שיעור שהייה לקדרה הוי רותח ומקמי הכי לא וא״ת והא צמרינן בסמוך
דדגיס ועופו׳סמלסן זה עם זס אסורי' דבעידנ׳דפלטי עופות בלעי דגי׳מינייהו
אלמא אע״ג דלא סלימא פליטת עופות חושבין ללו רותחים י״ל כיון לבסהייז
דקדר מיקרי מתח בעוד שמלחו עליו לגבי דגים דרפוקרמיהו מיקרי רות מקמי
הכי טכ״ל והמרדכי גבי בסר טיפ שמלחו עס בשר כסר׳כתב אס מלתן יחד וקדם
וסילקן קוד גמר

פליטפן כתב

ראב״ן

שמותר ואין

נראה

לראבי״ה דציר כבל חזק

פולט כלו׳ וה״כ כיוןסהסופו׳מפלי ^ן
5115
שהלני׳ מלוחי׳ אין הדגים כיל עיס
העופו׳כלוס לציון לעופו תפליםכס^
פלסי מידיומ״ש רביכולאחר סמלת3מ
נתנו עס העוף יתכא בסמו׳ גבידג ^|
שמלחו טס דג טהור ודוקר) נקט דג;
לועו־
ועוף תפלדבכה״ג הו'לשרי ד6
כמכלשנ
מליח ודג תפל לניס אסורי׳
דשניהם מלוחי׳כמו שיתבאר בממון י;
כחב הרש״בא שאלת מהו למלוחמיס
דנייתי
בכלי שמלחו בו כשר מי ניע כתי

בין כךובין כך מסתבר למדת' שלא אמרו אלא בבס׳ודגי׳אבל הכליאינופולסוס
ממש צלא טעס לבד וכדאמרי׳בכ״ט ואין צומרי' בכי הא שפולט סכלי דסונואי'
האיסווי'
הדגיס אע״ע שאיפש׳סאס מלמו הדגיס בכלי איסור ממס מבליט׳שאר
שיהוהדגי׳אסורי׳נפי ספליטת שצר הציסורי׳מסתרכת יותר עכ״ל  :כחוב
בסבלי הלקט מעסה סנמלחודגי׳בקערה שצכלובה השפחות כבלהוצסרה׳ו
חמין
קלוכימום וצח כ הגידו לו שקוד׳סמלסו בה הדגי׳היו משמסי׳בה תדיר מיס
והורמות׳סהמי׳שמחמיןכה פולט הציסו׳והדגי׳מותרי׳בלצ קלים :כשרססון'
שמלחו עט בשר טרפה צסור אע״פ שאינו בולע מדם הטרפה בולע מצירה53׳
כ״ה ( דף יב ) רב מרי בר רחל אימלח ליה כשר שחוטה בהדי בסר טרפהצח^
לקמיה דרבא א״ל הטמאים לצסו' צירן ורוטבן וקיפה שלהם ופרס״י אימלחליס
בסר סחוט׳בהדי בסר נכלה ובכלי מנוקב וקא מיבעי' ליה מי צמרי׳כי היכידגני
שטרודיןצינ6
דס לא חיישי׳לדילמצ פליט עליון ובלע תחתון דצמרינן כל זמן
בולעי׳ושניה-׳נחיס יחד מפליטתן ה״נ ל״ש צו לצ • לצסו׳צירן וכיון דציוןצסוו
מיתסר הבשר הסחוט מחמת ציר השריפה שהוא נוח ליבלע מן סדסובגמר (ון!
קיג ) מתיב אהא דרבא מדתכי׳ דג טהור שמלחו מס דג טמא מות מצילאוסהיו
סניה מלוחין לא כגון סהי׳טהור מליח וטמא תפל והא מדקתכי סיפ'יאבל צססי'
טהור מליח ושמא תפל מכלל דריס בששניה׳מלוחין עסקי׳פמשי קאמפרסמו
מלה
שמלחו עם דג טמא מות'כיצד סהי׳טהור מליח וטס' תפל וסרס״י תפל מבלי
מליו!
דהסת׳לא פליט טמא מידי אכל סניה'מלוחי׳רטמ כמי פליט צסו׳וכ״ש טמא
כסהי׳טהוימליון
וטהור תפל וכתב הרסכ״א בת״ה הארוך מוקי בגמ רישא דוקא
סול׳אלא
וטמא תפל דכל שהו׳ מליח פולט ומבלי חכירו ואינו מחממו כ״כ שיהא
פולטוי״למוי
מעט ואיידי דמטריד לפלוט אינו בולע צופה פליט׳מועט' ססבירו
וטהו׳חעל
שחבירו אינו סס כ״כ שיהא פולט כלל והופא דסיע בס הי' טמא מליח
שרה'
ולפיכך אסור שסטמ' שהוא מלי' פולט ומבלי׳את הטהו התפל וה״ה כשהיו
פלוסי ולא צמרןאיידי דטריד סהו׳למיפל׳לא בלע דלא אמרו אלא גבי דסדסוי?
כפליט׳דס
אבל גבי ציר ורוטב אסורי׳לא דמסרך פרוכי׳אא״כ כמקו׳פליטה מרוב'
הכבד שאמרו הכבד אוסר ואינה נאסר עכ״ל וכתבו התו׳והרא״ש טהו׳מליסועש
תפל מותר גבי מליח כרות לא שייך לא פילא׳גברולא תתאהואפי׳קליפלאנעי
והא דאמרי׳גבי תתא׳גבר או עילא׳ אדמוקר ליה בלע היינו בחו׳סל צלי וכןהגי
דברי

רבינו

כסי׳ק״ה

ואע״פ

ססת כאן

לאסור כסר

שחוט׳שנמלח פס טיפה סמן

הוא ומבליעה אפי׳קודם גמר פליטתו  :והא דצסרינן לדגים לא כולס אלא כדי
קליפה מהם לפיכך אס הוא סלם ולא ניטלו קשקסי׳סרי כבר כתבתי בסמו דברי
הרא״ס בזה וכן כתוב ג״כ בפ׳ג״ה גביירך שנתבשל בה ג״ה שאין כריך להחמיר
במתח דמליחה ודי בקליפ ובסמוך .אצתו' סכת׳הר״ן בסס הרא״ה שצריך כעילת
מקוסוסהרמב״ן אוסר את כולו ושכן נראה מדברי הרמכ״ןאבל הר״ן מסכילימר
דבקליפה סגי וכת יבינו שק דעת כל המפרשים ואיפשר משום דרוב הוי ככל
כ" כ י והרסב״א אע״פ ססת דבריו גבי דגיס ועוסו׳סמלחן זה עס זה ביא׳דבריו
בבשר סחוטה שנמלח עס בשר נכלה שאין המליח אוסר אלא כדי קלים' וצע״ס
שייך למימר
ששם כתב שאס האיסור שמן
מפעפע 1ואוסר /את כל1ההית' הכא לא ■
י
הכי דהכא סומן היתרא הוא ומסע דלא אמרי שבכל מקום שהוא מפמפע מוליך
סדסטמוכמ״ס כשמו סי' ס״ט גבי חתיכה שמקצתה בציר והרבי׳ כסיס כתב
מדאמרי׳אסורי׳סתמ משמע דאסורין לגמרי ולית להותקכת במליח׳וכ״ת צמאי
לא איכ׳למימ׳לפי שאין המל׳מפליט כל דס סבחתיכ דאין מליס׳באה אלא להוצי'
הדם שטל פי היס׳והסמוך לו דלדס הבלוע כחתיכה לא חייסי׳דה״ל דס האבריס
שלח פי׳דסרי וזהו דעת הרמכ״ס ולפיכך סוא מצריך שלא לתת הבס׳בקדרה עד
בנוף כשר הסחוט וא״א לעמוד כאן לא על הטע׳ולא מל השיעו׳וכן בשר מטף1
שיהו המי רותחים שאח כך אין מפליטין אדרב׳חולטין הכשר ומונטין הדס שלא מלוח שנבלל עמו דג תפל טהו׳נאס׳מפני ציר אבל אס היה המלי׳טהור והפפיג
טמא
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בלשונושכתב
יפה י׳ ' ׳•׳" ,
דקד ✓י ־•י
לא י• ״ן•
ומ״מ ׳>״׳
קליע' ז׳״ג ׳-ג
כדי ץ״• י׳ •
אוס אלא ׳ -י
דאינו ׳״׳י
בסי׳ק״ה * ׳* ״׳
מ״ש ~־יי• ־ן י
על־״• ־׳
׳ •־־
גבי טהור מליח וטמא תפל ואפי קליפה לא בעי דמסמע דכריש׳לאסגיבקליפה
דא״לב מה סגי ליס למימישרי וממילא משמע דאפי׳קליפ׳לא בעי דכיוןדבויש
דאסו׳אינואלא כדי קליפ׳סיפ דסריהיינואפי׳בלא קליפזאלאודאילסוןסצינו
האיסור
מדוקדק הוא ובסי׳הנזכר כת' רבי' שהרשב״א חולק בזה ומחלק בין 6ס
למעלה או למטה ושס נתבא׳סיש לחלק בין סמן לכחוס וגבי דג טמא שמלחוטס
דג טהורכת׳הר״ןמסמע דבקליפה סגי דבכל איסור סט״י מליח׳סגי ליהבקליט
וכן דע הרא״ה ז״ל אבל סרמ״בן מחמי׳ואומ'דהכ׳כוליה חיי׳מרובסיסו׳מלוסלן
מצרי׳נטיל׳מין'
כראיןלי דברי הר״אה ז״ל ומיהו סוא ז״ל
שהן חמות בעצמן ויות
,
,
ואמ' דבפסח שני מוכח בהדי' דברותח דצלי בעי נטילת מקו' ואיני מודה לוני5
כלחו׳ומיסוהגיי
דהת׳שאני מטף מרוסבווחז׳אליו אכל בצלי לא בעי אלא קליע
איפס׳דכיון דציר זה יצא מן הטמא ועומד בעינו ונבלע אח 'כ בטהורה״למט!'
מרוטבו וחזר אליו ובעי נטילת מקו' עכ״ל אבל הרמ״בס כת׳בפט״ו מהמ״אנטי
ככלה מליח שנבלל עמו בשר סחוטה הרי זה נאסר מפני שתמציתמכל׳נכלטי*

שיעור מליחה איןנאן עיד איסור ואע׳ג דמתמירין במג־זל שאחר שיעירמליחה הייג י דיקא אש המוהל בעין זסנשררונתנלזגזכו כדלעיל אגל משים ליזליתי׳ נעלמא שעל ־3שר

-,
נינצמיז
נזזלאנהגז איסיי־ והגילדגים כהדסה

למז לנשר ואין לאשרו תשיססכפה דנחלחי יחל וקשה לדבר אתר לאין סכנה נמציחה עכיל יטעם זנריי דנני דם דיקח חשביצן לאחר שיעיר מליחה למוהל בעלמא המעשהדדצ׳יסי׳ש״ט דאמרינן ציר הוא אבל אש הניר נשר טמא אצלבשרטהירלאחי
אנלכאןשהלנחפלאיממלע רק לס אמרינן הואיל ועדיין פולט דם לידיה פולט נמילם שבולע חמקו*אמי
־ייעור מליחה טריפה דעליי! משיג כרועת כתו שיפנאר למטה ( :ו ) ואני אומר דלא דמי נלללהפם ה ואטמא ילנך אמרי קלהטהור כאשר
כחן שיתבאר למעה נני נשר שלא נמלח שהונח עם הנשר שנמלחוקחשייע בא׳י הארון כלל י' ג ע׳ש  ) ! ( :יכנר כתכחילעיל דאין מהנין נן וגם נ׳י נתנ בשס הדנה מוסקים לאסור וע׳ל ש' ק׳ה פיתנאר נע׳ר■

נג

רעי מריחה ע

ץ/סנוי|
'מיס

  $נאפ׳המליח שהתפל בולע מן המלי׳עכ״ל ניא׳מדבריו שהוא סוב׳שהנללין ׳-'-ן
ניתר ׳. .ו
ואינו  ■-׳-נ׳
בקליפ׳ולא בנטילת מקו' ואינו מתבסל בס
כימ׳כןכן1ב4י נו
לירכיי
פ סיתנפ״ז אין מולחין סלבי׳עט הבס ולא מדיסין חלבי׳עס בשר וכו׳ וכת'
*,׳
מיירי בחלבי
מדבריו שאס עבר ומלח לא נאס הבש י״ל

*שנרי'
3

ק<,פ עליהם כרת וכמו שית קור לק
3סמו׳ ירם לי שכלאלוהסוסין והקיואו'
ו  4ט״פ ססז׳וכת וכן אין מולחין הכשר
פדסיסיר ממנו הקרומות איכא למימר
'דקרי מעי מליחת חלבי ' עסבשראיכא
אסתאסדסהוםרו ובההיא מיירי ברישא
ובקורס שיוסרו ובהני מיירי בסיפא
'אינדממס במליחת החלבי׳ססיא כל דהו
וסיאבמליח שאינו נאכל מחמ מלחו א״כ
ומ״ןלא כמולס הסלבי׳בלולי׳עס הבס׳
מייריאלא כמרליזם כפני פצמ אלא שהם

לפא

אחו
זאחד

דהת■

שאין

ד״מ

כבר פסק כסו סל״מלס וחזינו חשוב עוד כרותח וכ״כ (ח ) <״נ3לדקדק
דלאחר זמן שיעור מליחה
טעמ׳ מני1ע! פו׳
לא הוי לסעודת מנוה ואיכא הפסד ממכס אין ל ה ק,ז
בסמ״ג אבל היכא דלא
וצור זרוע אוסרים וגס סמ״ג גופיה לא סבירא ליס דאותו
סס' ה ושערי דודא
הרסב א אסור למלוס־כסר עס בסר שכבר נמלח וכו להלגי' נמלתוכדר
טעם הגון עב  :כתב
כן כתב בת*ה גבי דגים רעופויתסמלחן זפלטז דמן להא
שנמלחןעם
הר׳ךבפ׳כה!$ההי׳ אדנים
שמעתי מרבותי זה עס זה ח״ל

טרור לפלוט אפי׳צירו וגדולה מזו
זו כיון
שאינושנמלח לעצמו אסור להשהותו במלחו לאח פליטת
שאפי' כשר
כל צירו לפי שחוז׳ובולע מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח עכר
ושהה צריך קליפת שאין רם נכנס בו אלא כדי קליפ׳וביקוב׳ אני
מרבותי שעד י״ב שעות פולט ציר וא״א הרא״ש ז״ל כת׳ שיכולין
להשהותו כמו שירצו לפי שרם שעליו מע' הוא ובלוע כמל׳ ואינו
יכול לצאת ממנו שאין המלח מפליטו ממנו אדרבה דרך המלח
ומושכו אחריו ונשאר בתוכו ואינו חוזר לבש׳כתב
להפליט הרם
עור הרשב״א אסו׳ ליתן בשר שלא נמלח כלל עם כשר שנמלח
קורם פליטתו לפי שהבש׳זה שלא נמל׳כולע ממה שחברו פולט
שאין לו דכר שימנענו מלבלוע וכס׳יה כתב שחוזר להיות מותר
עם

ועופות סמל^
דדגיס !

עןפזתקאיאבלאי
וזה .וכ״ת הי; הלני תפלישי*

דגים סמולסן פס עופות יחזרו א סרל 00נ* כד 0מנ<סן
מלישה להתירן הראשון איכא למימרנם הדניםמזתרין
המובלע שכמו ששולטל©
שאין המלח מפלי ' אלא דס
ב  3£רי ' מעצמן ^ ךס הב  £ממ "׳ ׳ )חר  7ימהכןע 1לט דם
דתו׳דרל
אין סמלתממלי -סוולפיזהיש ליזה ישל 6ומיהויש3
ללאצמרילן
להניח כפר תפל אצל בשר מליח בעודבצ 6ר

כמושפול׳דסדיזי׳
מלחו עליו אפ״פ שרעתו למלוח התעל
לאחר מיק לפי שהתפל כייזסאי־כןטרךן* כןפולעדםשבלוג
לפלוזו נולע הו * סעולס רמלייז וה״ל סו י־י״ * .״ד*
הנבלע הבא ממקום אחר שאינו נפלטאיירינן <ל ס!
ע״י המלח לגמרי אבל ס״ר יונה שפולט דםדידי8
עיליימימהשבל!*
התירואמ׳דלאדמילדגי'דהת,הו !5ס $ןין
מהשכל*
י ונומ׳פליע
י י * ־ *

קווכי׳ לבשי וסייס דילמא אתי למיגע
ספמאבפרקט״ו
רלאואדעתיה ומהאי
במכנסי נבלה מליח סנכלל עמו בשר
שסוטה ובפ״ז כת אין מולחין חלבים עם
שנומ׳פליע,מ
אלא אותו שבלעו ולפיכך אין כס כמלח להפליטו אבל חתיכה יי נעו7
בסס דם מגופן
בסר ולא הזכיר לשון בלילה וע״ס הדכרי׳האלה לדע׳הרמג״ס דגים ועופו׳שמלחן
מפליט דס סל גופה כך הוא מפליט דם הנבלע בה דסדידיה אכל נכי
נתכן כפימבפר ו׳כסכת' ד י ןזהממ ' שדמה בתוכו כסס שהמלח
זהעסזהדגיסכולםאסורי׳ואע׳פסלא
אפי׳לפי סכר זו כל שנמלח ויוצ׳מידי דמו והודח אין דנים •לאנחלת!
ממקום אחרח ומכל מקום
שנח׳ בפרק ט״ו גבי כשר שחוט שנמלח עם בסר נבלה נלמו׳לדין זה שדב׳הנאסר
בעוד שמלחו עליו ופולט דם לפי שזה בולע דם פליטת שבלע לס מכשרל$
מניחין אותו אצל בש׳אסר
9״י מליח נבלע האיסו׳בכל גופו ומיהו יש לדחו׳סלא אמ׳ק הימב״ס אלא בנבלה
פ! 31״ע !!15י.
לילי׳מ״.
דס יד^ !׳
׳־״״ם -כל״ ,ח
שנמלח.ופל
נמי
ליזהשלא
במציחה וכן
בשר ״״׳
להניס .
תקנה במליחה
צו תקנה
לא מסו׳דדס מישר סרי׳ואימ מפעפע ולפייס' אינו האחר ושוב איןן לו
.
יש• ׳ ־״
וקי ׳־
ודנטמא ודכותייהו אבל בדם
הואיל,אי}
מלחו עליו אצל בשר מליח שלא יצא מז שבל׳
סמלחומליו ביןשאין
בפג״הכדע׳הרסב״אוהרןדאין לססמי׳במפח דם וצירשבוכין
אוסאלאנדיקליפ'יודע' הרא״ס
פלט כל דם וציר סכו שוב אין שמד לפלוט ובולע רכן ל! דם דידירק לנר
מידי כל דמו דכיון שככר
ומאחושגיבקליפה והחילוקסיש בין שמן לכחוש כתב רבינו בסיק״ה :כתוב
יכזללגמג"
יייע׳ילא
עם .בשר שנמלח ככר אט ' פ שאותו בש פולט ז
ופשוט הוא ים
בתחלס ״
.
כשר .
למלוח .
ליזהר שלא " .
.
בסבלי הלקט דג טמא ודג טהור שנמלקו יחד אפי׳בכלי מניק׳אסור
שימלת״לם
לסוס סתגמו׳פליטת ציר הראשון ק וד׳פל יספ דס ( ^ :ןיו ז דכי גימל*
ציר עדיין כל שיש
הטהור
שנמלח
ואהא דאמרי׳ טהור מליח וטמא תפל מותי כת הרא״ש וא״ת כיון
מדס דאידך כדגי׳ועופו' אלא שכתוספו החיירו ו ^ יויי דל ^ לידיה ללאאמרינז
נוח מלפלוט ציר בלע
או תחתיו או בצדו הרי נמלח גס הטמ ' ממלח שעל הטהור וי״ל
ומונח טל הטמא
דאסירי לפי שאין העופו' פולטי' כלום מדם וציר עד שפיליי דם6כל*
למי לדגים דהיינו טעמא
שנמלח מנל צדדין רק כמקו׳שהו׳דכוק לטע א״נ אחר סנמלח הטהור הגי׳לטמא
וצירן לגמרי אבל כאן סהכס׳הזה בתקלה היי פולט ציי ומתוךיקגעי׳שיוללפלעו
נחשב כרותח להיות פולט דהבס׳אינו יוצא מידי דמו שפלטו הדגי׳דמן
ונמהשהמונע בטמ' אינו
כימ' י דמיהר״ ^ר?*
כך חלקיו רפים כסגמיה פל עית הצי י ל ^ל תי נככס כה ^5מות הדם
יפה יפה ע״כ ורבי׳תופס תירוץ שכי עיקר ולפיכך כתב כאן ונתן
עדשימלחנו
ומ״הכבולעו כך סולסייע״י המ לח ושרי " ו ס 3ר ^בל ^ י^ יה ול פיכ 1תשחעקדיזמנפ׳
חלקיו עדין
אסר שמלחו על הטמא מותר ולעיל גבי עופו׳ודגי׳כתב ג* כ אס לא מלחן
דהאיך מקמי פליטת דס דאידך אסור אלא סרבי ' מת׳דיחלהםדם
הטהור
עם העוף מומ׳דלא תימ׳דבנמלח מכל צדדץ רק בראה דכל סנגמר׳פליטתציר
יסרנולצלאח׳שמלח הדג נפנו
שאין הדס נבלע בסתיב׳אסרת במליס׳כל שנמלסו ככלי כלל מגיפן אל^
מס מיקל בבל זה ואומר
במקו׳סיוי׳דבוק 3טמ או בעו ' הוא דשרי אלא אפי׳מלסו כפני עצמוכסת׳מליסס
הנקבי ' יוצא כולו ואינו נבלע כלל בחתיס ' ודוקא אותן שבלע! ל!,
מנוקב דדט מיסרק שריק ודרך
מכל צדדיו ואס״כ נתנו עם הטמא אופס העוף שרי דאע״ג שהטמא או
שהיא
דרפוקרמייהו אבל בשר אחר לא ולא נהירא דהא רכ כללמעיינ1פן* אלא
בדגים הוא דאסרינן משוס
העוףכמכחובהד שהם דבוקים כו אינו כחשב כרותת לסיו׳פולטוכ׳כהרשב״א
משו׳ דילמא פליט האי ובלע האי אע״ג דלא שמעינן ליה אופןגמלע* למר
מליח והטמא תפל מותי לפי שאין חוס המלח ששת מלח גרמא נימא
גתור׳הכית וז״ל אם היה הטהור
ואע״ג דאסיקנא דל״ש וביין חדא ובין תרתי סרו היינו גידלתי אבל אי הד:
דפליג בדמא מישרק שריק
סיפליט החתיכה שלא נמלחה אע״פי שהחתיכה המלוחה מגעת בה אלא
דשריד למיפלט לא בלע אבל היכא דסלגי ודאי בלע וה״ר י ונה הי ׳ להסקצפדסמנופן
גדול
משום דאיידי
מבלע את הסתיכ התפלה מה שהיא פולט ואיכה מפליטה ציר של
צספינ׳העלוח
סיש פסק גא׳י האמ1
ים וציי ^ סיי
ועומד עס מל חו
<ד.מ' אלא מעט ואותו המועט אין נוכח להכלע כחתיכ׳המלוס מפני שהסתיכס
אומר דאפי׳בשר שנמלח וק המלח מלוכלך בדם הפליטה וחוזר הוא ובולע נללה׳״׳לל ^דזזא
?מלמז׳פולטתוכלשהיא פולטהרבה אינו בולעת אותו המועט ע״כלוכ״נ הגהו׳ על פניו טיחת דם  .שנפלט
צריך ליזהר להדיח הבשר קודם גמר פליטת ציר וכתב גשר תפל שנפל
מחמת סוס המלח ולפיכך
אשייי וז״ל אס הטיפ ' תפל והכשרה מלוח מדיח המלוח כמיס היטב במקו׳שהיו
ממנו דפליטת ציר בסר כשני ' פסר שעות ומכל מ ק וס לביראלא ה"הבשי
וכ״נ מדברי המידכי שכת׳טהור מליח וטמא הרשכ״א ז״ל שהוא מקובל
גרירה
יותר משיעור זה כקליפה סגי  .דדם מיסרה סר י -,מליח קמםששהה
בונעי' ודיו כלא קליפ׳וכלא הטהו׳איכו מפליט את הטמא אבלטמאמלותוטהו' אין ספח שאפי ' עמד במלחו
מעל מומר לפי שהמלח שעל
מאכנותאסויו דכרינהגמהר״שעכ״ל־
ואינו מפעפע עכ ל • והרב המגיד כתב בפרק ו מהלכות
אפור מסוס פליטת הטמא דהוי כמתח ונבלע כטסו' טכ״ל וזה שלא כדברי
מעל
וא׳א ידשמעדאע׳גדמר
כמו שכתבם רבינו וכתב על הדין הראשון שהוא אמת :
דגטמאמותרלאוכנוגעי ' זה בזה עסקי' אלא הרס״בא
עס
שמלחו
טהור
מ״ןשנת׳דג
להשהותו כמו שירצה מכבי נתבארבסי׳סקוד׳ זה גבי פל״ ׳ מקבת דיי
מעומדי׳בסמוך בכדי שסליט׳ של זה נוגעת בזה וכת׳ עוד טמא מליח וטהוי תפל הרא״ש ז״ל כתב סיכולין כדי מליחה ונתכוהו אח״כ בכלי כלא הדחה רכת מ לאהואי׳זנשא׳בז ק5מ
ושהה
%
דס אמרי גיססיא<
בשר
שנמלח
דסמא מליח פולט ציר וציר זה שהו ' רותח מחמת מלח נבלע בטהור מעשה
!
״ , ,״
אסור מסוס
דעת התוספו והרא ס והמרדכי והגהות מיימוניו כשם ופולע דם דיל*,
מסמ׳מלחו מציר והתירו יש י שכן
נאכל _ _
מחמ ' בליעתו שלא יהא __
?וסיגואפ״פ
אינו מליח כ כ _
שהטהור __
_
כתבו שאין להקל בדבר ושיש חולקים על סברת רש״י ע ז פולטנמימהשכל*
סה״ג אלא שקצתם
אסרי דלא אמרינן מליח סרי הוא כמתח אלא כשאינו נאכל מחמת מלחו
למלוח כמה חתיכו' יסד ואסי׳זו על גב זו ואפי׳כמלסו׳זואחר וראייהג׳כייעיפו*
ילעיל
כתובבא״ח מופר
לומר סאין הבשר רותח אבל מ״מ ציר זה הנופל עליו מתח הוא ונבלע בו
הייני
לשניה מותר דאע״ ג דגמיה קמייתא פליט ^שגמלת! עס הץ*־
טהור מליח וטמא תפל מותר סאע׳כ זו ושהה הרבה כין מליחה ראשונה
ומי צבטר צונן חשביכן ליה דמ״ה אמייכן
היוונתיי
ואפי׳שהתה זמן מרוב שאין דבר זב ממנ ' מומ׳דאמ רי׳ דמ5י דנייפפל ^
אפ״פב אינו מתחמם כ״כ עד שיפלוט ובהא דם טרידא לפלוט ציר
350לעין טיפות מתחות מן הטהור
מיפרק סריק* וכ״כ ר״ת דאפי׳סהת ז' עם נשר 'מלות
׳
הר״ן כטמא מליח וטהור תפל אע״פ שאינם נוגעים זה כזה כל
שעומדים'יי ^ יי ימי׳או יותר מות'' למלוח עליה חתיכה נראה דייהנינהז
יאסי
בטהו׳מליח וטמא * ( מקהנית ) כתב רנימ ירוחם ל״פ הי
נסמוך ככדי ספליטה פל זה נוגעת כזה כ כ בס״ה ומ״ש רבינו
דאיידי
אחרת י ובעל התממ׳כתב ישן אוסרי׳ מליח׳ אחיב
דוזל׳דםדידרזויזוויוו
על
ל
!
ע
ירזי
5
,
ן
^!רזצתנמ(מוצאהודוצןעכ< וכפבעודענדנרי1 1
שכגעו זה כזה
!מצל דמיי ואפי קליפ לא כעי נר׳דהדס׳מיה בעיג :דיי זבס י וגב י<;/
.
<
יעי״_
גשרשלא נמלתעסגשר למלוח על גבי בסר שכבר כמלח קילס נחי07שגלעזדלא
ילס״ז מ! פר למלוק
הישב׳א
הזכיר
שלא
ענמכמו שכתבתי בסי צ ה וכמו שכתבתי בשם הגהו אסירי ומה
לזהי״בשעות!ה!א לכן ויש מתירי׳אס לא שהת' הראשונה כדברי ב׳י דלעיל
ליה דספ׳בש׳חי אין אוכלין ולא מבשלין שנמלוז ובלבדשלאיהי׳נין !?
יכי כחן הדחה היינו מסו׳דלא איצעריך
הדיחו כנר נאסרמתמיז עד שגמרה פליטת מדם וציי פכ״ל  .שלמוהילטהו׳תפל
שעדיי׳הראשוןבמלת! שאם
א צונ ן
סנמצ
היה
ננשה
{
כ
ן
5
דןר
בהגה׳סערי
חלתו כלא הדח ?  :כתו 3
והאגור כתב סברת ר׳ת דשריוסכרבן וטמא יילייז ילאי
בשרשמליזיעמוואיןלי תקנה עכל י
מלוקים והמיר ר״י מפני שהוא טהור מלוח וטמא תפל ואני מסופק דכיון
לגיס
נזהרי׳לכמחלה ומתירין בדיעבד  : ^ ,ודע׳'הרשב״א בזט שיתכתילעי׳וגא׳,
פורתא אבל ר' משלם כתב שגס החלב מותר האוסר וכת׳אח״כ והעולם
בלע
שלא
ייהסנג רך ולח כ״כ א״א
ובפ ג״ה גמר ירך שנתבשל בה ג״ה כת׳סר״אס דחתיל ה ^ןכלל ^׳כתבי
כדברי רבינו
ל  :כתוב בתרומת הדשן בסעוד ' ברית מילה מלחו כסר הרב׳ככלי מנוקב
דגי׳תפלי׳המונלזים
יתבאבסמוהציר אפי׳יס בה שומןאינו אוס׳לקצת׳ססוץ לציר דאל״מה אין לך בסר
<גנ
סקצת׳תוך
ג״נ בכלי אחר עופו ' ויאחר ששהו הכל כדי מליחה הניח העופו׳ עם הבשר
ומלחי
שנמלח כפסוה׳כמלח יותמכלי שיעו׳מליח זמןמרוב׳יש עסבידבשרא&זרין
מות לעול דהא כל בסר
מניןשנגטו הכל זה בזה ונמצ׳אח׳כ שאחד מהעופו' היה טרפה ואין בכל הבשר
לא אמרי׳דמלח שטל הבשר נאסר מחמת ה דס י חזור דלא גרע מהלן
3
דכה״ג לעת צורך לסעודת מצוה וכדאיכא הפסד בו טעם מלח יופ׳ואסי׳הכי
ס אפי מגד עוף אחד והשיב
שטעם המלס כבלע בבס הדס פבמלס אינוינכלע־ ואין ׳ ^פ
ויאסר הבס' וצ״ל משו׳סאע״פ
3ה המיקל לא הפסיד מפני שסתוספו׳והרא״ש כתבו בפר ' כ״ה לחד סינויא
חא ת
כיי!שכתבתי!
דדמא
מיו
בו כלל מאחר שהדס אינו נכנס בכשר
^
6י אלא ס׳ל דעזיין אע׳ג דשהה שיעורמליחה א׳ה תורת דםעליו! חוזר ונבלע בגשר זק כתביוהדא׳י■
,
כר"
נמימה8נלע קנ׳ל ( :ט ) ולמאי שכתכתילעילסי' ת׳ט דליזנהג דלא
רעיואלוכיילחו עמהן אבל עדיף הואיל ופלס דם דיידיה פולט
כשהזניר
בשסהא׳והארוןדאע׳גדאג! מחמיריןדלאכרש׳י היינו
& לעיל
אסורלהשסוינשר נמלקו לאתר פליטות כל צירו ויש לעשיתכמ׳ש הטור לעיל סוף סימןס׳ט אמנםמי
!ז״ןלעישאיןלהתיר אלאבמק!ספסי7א יורוגיזאס כן נס כאן
בשרהמפללתוןצירהיוגא מן הנשר אחר ששהה שיעור מלייזה שהדם נדמן
.
אסתוזרוננלעבזחשביקליהלנירקללכתנבטג׳הא&
ייי־ל3לאו הכי יזשביכן ליה לניר ולא לדם אסכן נס כאן אין לחוש לאף
יר׳ידממעשהשעפהרש׳יישלהתיר!יי 'םאסו־ והכינ־זנ! ק<ת3ו ריבהגאזגיס ואפילו נליגנבד שילאשמי מ,
!'1/
לאיזריוש א< י
כתבריישסתת־כ; פתוחהלפלוטצירמם א! חמים אנל
קלוכחליכנשנבשד עלל וככר נפנתי לבהמי להחמירבוו ; ^ י ) ונהנ׳השידובש׳ה
לילטגסדסישמלע
1האנלאסמלח( ת(ןשי'ג!ר מליחה הריאסון כזר דריאי־לדגדיקפתוחנפלוט דםד־דיה '
אםלאשהניתהשבילמנ
הראשוך1.רפי;
ונא׳ו הקרוןכללו'7אס מלת גשרזוההשיע!רסליתה ישחר כן מלת אחרת עליו
דתולתין נשר ע׳ננשרה!!)מטעמא ל־וא־ל ממחתין ־גדייןפיזוע לפלוניפ?לטנ6
( : 1יא )
שהביאוהתו׳זהפוסקיסדסוברדהא
י*לין לזשזותו עלשיעוריוליחה לעליון דאז גס התחתון פלט מה6נלעמן העליון
עללוהואסמ־תר׳ימאורליינשאםפןכ;זמןפעולע? יר אםכמלחועאר בשר עליו שרילקלגיימזלא׳ח׳לזים עיקר;
י?'3
ופולעצירשאיג! בלליעז
ק מה שבלעאבלמבהששקיס הסכימו,לסברת הטור דטעמא הואיל

דיני מליחה ע עאעב

ד״מ
ריסנ 5ן הה ,א

דדמ 6עישרה פרית  :כתב עוד היש״כנן לזסיר לימן כשר
של 6נמלח כלל עס
.
.
יו
־
י-
י
י
.

מה ס כתוך הפרסו׳כמו שכתבו
הגהודו• .מימין י* במס הה״ין ימסשה*ףי׳ ו
י־
י
־
־י
־, 1
חתוין

׳׳איימי

.הגיון•

^ע7
י%ן
של^ / %׳יי*
✓* ^?.ע;ו ען ע!^ / ^•/
^
 ^ ^ 11ן
 1׳*״! ו*  1/״  ^ */׳*-' 1׳־[י׳ *
*׳ "׳יגו׳-ן׳י׳*4״׳*י ׳*׳-ן^
׳ילי '* ׳ '*-׳-׳ *-׳1^ <-ן ׳^ ׳ן '•* '• 'י'
■*'•' \
ש
^ זוחע־־גך2י
11
ףא ללנריהרש׳בא סלוסי׳מלחו בשר על גסי סכמלס והורס
טלהי' הוו כמי• דרגלי' לל 1חש׳לפלת,
*ב״כ נס׳לתה׳האם ובלע דם סתיב' זו שמלתו עליו סוזרסור) עם מליוזתו שכמו שפול׳ רם לש עצמו כן פולט דם שבלע
ואפי׳בינייהו :חקרום סעל המוס יש בו חוע!,
ימולסו וכשר דכבולעו כך פולטו וכמו לפי זה בשר שנמלח כבר ופלט כל דמו שמלחו עמו בשר
אחר והמות עצמו יסכו־דסו 6ינו יוצימירידמו
ק ^ ^סמדי '.ספול׳ע״ימלח דס ס לעצמו כ וסולט דס אסו׳ רכיון שפלט ככר דמו אינו חוז' ופולט דם ש ^ ע ויש מתירי׳ במליח היא׳ מ עד ספיי דמיהכל1נח
אגל אם נמלח בנר שבלע ממקום ל) חר ולזין דבר זה
נכוןגם מה ע ),ירי מליחה ן1,א נרןירא יכ:
הרס׳באבמ״ה  :ימ* ש
לפי׳הכל)
למולחו
^יל\ע
כ״חל ד?שפ ב £יני יי5ןיתי  .םתירח דכרזה .ממה
רך? ר הר״שבא המולח הראש כיצד יעש׳שה ^ עף פי הברז למולסי כדי להכשירולקדי
וי״ן
בי ללכתחלה יש שאסרו דטס שמלחן עס עופותורזלו היה
" ^ז
" ,ן,
מפויס בדברי הרשבזל ז יל וכברנח־;׳,
לתסללמ-
יהמימי,
'. 1
מפסיק בינו ובי המלח י א שמולח על ,
•עו ^רנת^
אגל .נדיענלשר .לה־ז היפי !; מלייוה לא אמרו 0)5ויי ול5ז . -
1 1 .1
יחי<ר
נל זה בסי פ ח וכת סר אש נס' 1ול11ו),
<כתנ
— "םו״ ?ס מללמיעל> י׳ * ״,״׳״ , .השער ואח־כ מניחו על האש עד שיסיר השל וחתי ישלח
ייך־ני אפיינן הנפימלי'־ אייתמ" ;
ונהג!; י" *,י " " " וכל וביי׳אלו כפנפי בסמוך נפס הר״ן
ייא רבייה א ׳ א ף ת ד הראש י עוני ומו י ח יפה יפה ליא״י ל,צד אי אנ״יייא וו ; ניס מידי .0
.
אף ־ * * ־ "י וס״המגיד נפ׳ו מהמ״א כת׳ דבייס א לו פכי׳רחוז׳ומרלח על השער שאין השער מעכב ע״י המלח
להפליט האיונ' יגיליןלהסי ' המופילפילסו *!י
 5ך לא !י^ .ל וכת׳טליסס כך העלה הרש״בנו דיכיס אלו דם שבבשר הראש שהרי מוח שבעצמות נבשר על ידי ביל־יחהקוד צלייה כי בימיה היו פוליןבתנור
^׳ציכןנתב י נ' ,ואין להם ראיה ברורה • :ולענין הלכה ואין העצם מעכב קי^ וחומר י* שער שבראש וכן הדין
לטלפיםומשלשלין הצלי לתוכו וכשנותן
המזיויס
גפם הליאשזהפז׳ לכתסל׳יש ליזה' בכל הדכרי׳הרזלו ולחום מחתך אותם מעט למטה ומולח והדם יוצא דרך החתך :
הקרום למטה זב כל הדס לחיץ דרך
הכחירי׳אבל
גי  >.סס יהג״הנשי לדברי האוסרים 6בל בדיעבד יש לסמוך
המוח ל ש בו חוטיל והמוח ע צמו יש בו דם ואינו יוצ א מל די בצליה שלנו אין התנורים פיהם
למעלה
2י *<תתנהע* "ל י
בריה ^,
ירים  :דזא דמל יח כרותת
דמו במליחת הראש לפי שעצם הראש מקיפו ועומדלל פנירראיל איכלזל מיחש שמא לפעמי׳ לא יהא
בית
מלמז/זניץ15־דמזי אמריבפר כ < דףקיב ) אעוכיאיכי מקום לרם לזוב ואפילוצול הו עלוזאלןאיאיפשר
^ השחיט אוהנחירי למטה ע״ב ונראה
שוו
ליוצנמה מפי ס?
נאכל* דנ
מחמת^"1יצי י ,כ
מלחו־אבל.מכ,א
נסכל7ה מ
מחמ.63,ינ
מלחוי
זהירות
יתיןה ואין
נהגו למדין
ולפיכךממקום
שנהגו
ז
לשאוב רמו^ _ _
והדם י1 1
מתקבץ בעצם המוח_ העשוי_
1,
כקדרה ^ י
בה
למקו שנס
השמיטרנילו

8לאה״ח יי״
לח <ןאן מהבקר3! 5ןינן ^ ^3מחמתמ^יןן הבא למולחו קורעו
 51״  !-,'^ '4 ? ,כפנו רבינו בסי׳צ״א וסם יתבאר בס״ד :
לאוכלו צלי מניח בית שחיטתו על האש והדם זבדרך כ ית
נזיענל כסיגשלי האדצירדגי׳אסו׳משמ בפר׳ג״ה דאינו השחיטה הניחו על כית נחיריו ונעץ כו שפוד או קנה מותר

ומוציא המוח וקורע הקרום ^,,,־ ^ ר צה תשוב זו ואדרבהנרא' מדבריו
שהר״^ש

עכי^ ען7

נת 3־-י ^ ׳< ׳־ ׳ -ע׳ ׳■ ״ ׳׳ -״׳ ׳!

״״׳ !.

״עךוא

אןו׳״׳ן

׳<ו

^ ׳ווג״ןן ^ן

<ע 1וו *ו

ו*

וואוו1

^

ו׳-׳ ^ ״ו* 1

היה מתי׳כדין התלמוכמו
שאכתו׳בסמו
לפי ם־סיב ל־־ואלי סע׳ לפנהגהי 1ן1ס
ןמבסליןיולא
׳־*״׳^ ן ־• י׳ ן

י•" ^

 1ג;ן ;ןלן

*הגיסש ״דחתינה,נמלסה עם נכלה ספק דאורית׳לסומרא•
גדולות שאין לאוכלו אלא צלי וא״א הר״אען ן ^ ,היה מתיר ד
אותו ואינו כן שהרי כת׳ כלשון הזהכפ״ו
סלא ה7.תה ( צא אבל דגי׳ספק אסנמלסו עם טמאי׳ספיק,
לבשלו לי מליח' עם המוח רק שינקוב העצ׳כננד הקרום וינקו כ מה״מא מנהג פשוט שאין מבסליןהמות
רימן לקולא ונתב היא׳ס נס׳פ ^ ץ
י1
גם ה * תםוכ׳כ בעל העיטןר :
סל ר 6ס ולא קולץ אופו פדםמהבסכץ
מטמיהזי פל '־ ^ ,י סימני! ״״= '^ '1
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הודח׳זנמצת׳אסור׳ בקרון א או בחבי א דכים מלוסי טהורים
— י •- * /
י י
לדרמו '
פשט בכל ישראל ובמקומותינומוציאין
וצא אמליק ביה
וטמאי׳ביסדסמתירי׳אומ׳דספיק׳דרבנןסוא״סמא לא נמלחו במחלה ביחד
קקיעי
המוס מקדר הראש סהוא נתון בו
ראח״כ
ננולע 'נ ופ,ל ״י ואחר שפלטו כל צירן עירבן יסד וכתבו רבי׳ בסי׳פ״ג :
אסורלמלוח כבד טס
קורע הקרום סעליו ומולסו והרי הוא מות ' אפי׳לקדרה וזהו דין התלמודעכ״ל •
בסר וכתבו רבינו בסי׳ע״ג  :א□ מותר למלוש מעיס מס בשר כת רבינו סי ע״ה  :וסר״ש בר צמח תמה על הרמ״בס בזה  :וא״א ז״ל הי׳מתיר לבשלו פ״י מליח'עט
גג׳ש שהזאכמג״ל
כתב המרדכי שיש מי שאומר דקולית שיש בו מוח אסור למלוח עם בסר
המוחוכו׳טוב׳אתאלאשמועיכןסדאשהי׳מתי׳לבסלוכדיןהתלמו׳לאפוקימדנוי
פמאחיןולמרותח ולטעמי׳אזיל שהוא סוב׳דאי׳מולחי׳מעיס אס כשר משוס דאין מסזיקיס בהם דס
הרמ״בס־תרתי שאע״ס סהרא׳שלס היה מתי׳לבשלו פ״י מליחה רק שינקו'הפצ'
זצציוע;׳ שכאןהיא וקסכר דבמוח סבקולי׳נמי אין בו דס אכל לדידן מקטין דמולחין מעי׳עס כסר
כנגד הקרוס יינקו׳גס הקרוס משוס דכל כה״ג ודאי מירב דייב דמא דמוחוקרום
►?נליעסאסו ^ ץ כמ״ש בסי׳ע״ו ה״ה דמולחין קולית סיס בו מוח פס בשר ובפירו׳ כתב הרס״בא שלו במליח׳ומשמ נמי שהוא סוב שאין הסע׳מעכ׳ע״י המלח להפליט דםשבבס'
<נ ^רוסןכללה #בת״ה גבי מליח ' הראש שמוח שבעצמות ככשר ע״י מליחה ואין העצם מעכב  :הראס -ומשמע נמי סהו׳מתיר להניחו על הצדדין לצלו׳ט״י נקיבת הפצסכדברי
נת 3לשרחכן נתב אע
כתב הרסב״א המולח הראש כיצד יעס׳סססע׳מפסי׳בינוובין המלח י״א הרס בא ואע״ס שהרס״בא לא הצרי׳לנקו הקמהתס שאני שהו׳צולהו וכל שנק
גשם המריכי עיי
שמולח על הפע וכו ' כל זה הוא בת״ה אלא סמ״ס רבינו שהיי מוח
העצ׳סוב אין הדס מתכנ׳בעצ׳הקדרה שיתבשל המוס בתוכו אע״פ סהקרו'שלט
נתננ ^י ינל ^ סככשר העצמות נכשי ע״י מליחה אינו מכוון דבסר מאן דבר שמיה הכא • וצריך אין בכך כלום דנור מיסב שייב כדין חוטין שיש בהס דס שאין צריכיןחתיכילצלי
^ע,ר ,£מ!זוג ^ למחוק תיבת בבשר ולהגיה שהרי מוס שבעצמו' וכך הוא ב״תה וא״ת מאח׳סהוא לדע׳הר״אש כמו סנתבא׳כסי׳ס״ה ומסמ׳נמי סהו׳סוב׳סיש להורו׳כדיןהתלמוד
עצי< דסנעי; אופ׳ סובר שאין הסע מעכב ע״י המלח למה צריך לחתוך הראש לשנים ימלחנ ' מבחוץ בצליי׳ראס להתי׳בהניסועל בית השחיט׳או על נחיריו ודק ביה מיד ולאכאות'
וצא אמרינן איילי והדס יצא דרך הסחישהודרך הנחירי׳דלא גרעי הכי דוכתי ממקו חתך שכטלפי '
הנוהגין שלא לעסו׳ ק משו׳דח־ייסי שמא לא יהי ' בית הססיטאוהנחידי'למפה
^!3׳ע'י׳ 7״ץן׳ ואין לומ דסאני ראש סהו׳עב ואין כח במלח להפלי׳כל דס סבו ע״י מליח מבחוץ דהא כשהי׳מתי׳לבסלו ע״י מליח ' בנקיב׳העצ׳והקרו׳ע״ב היהמצרי׳להרח־מקוס
סהרי לא חילקו סכמי׳בין חתיב' גסה שבגוף לדקה סבדקו׳ונ״ל שלא הצרי׳לחתוך ' צקב למטה דאי לאו הכי מיקוא קוי דמאיואסו׳המוס דמליח הרי הוא כרותחואס
זסגעיןדקאגצניל• הרא' לשני ' אלא מפני המוח סבפני׳סלא הי׳פולט דמוע״י כך וא״ת מאח פחות׳
אית׳לא . .
הוה .
ליה .להתי
.
בהנחת נקב
נקבילמטה שמא לא יהי׳למט׳אלא ודאיכדאמוןג
4
>שר.יק האיסביא כראש לשני׳למה הוצרךליתן טעס סאיןהשעמעכ׳ע״י המלח ואפי׳אסהי׳מעב׳
בע
הלב מתקבץ הדס כתוכו בשעת שסיט לפיכך צריך לקרעו קורסמליחה
וכו׳עד דכבולעוכך פולטו ז״ל פרשב״א בת׳ ה וכיוצא כזההונדלסון
י ' 9,,אפ נפל ץ מס בכך הרי מלחו יפה יפה לצד פנים והוא ז״ל סובר דבמליחה מצד א׳סגי כמו
הימ״בם בפ״ו מהמ״א וכת ה״המגיד מ״ש דלינו ואח״ב מולסו משמ ולקדר ^
2יע' ,! .
י^ £רפ! שנתכא׳בסי׳ס״ט י״לסכב׳כתבתי סס דהיינו דוק׳בדיעביאבל לכתחל׳צרי׳למלו׳
פניהם
נזנני׳
עכ׳ל
מב
צדדי
וסכאבלכתחל
מיירי
:
{
►ע
ל
סס
ס
חאס
מ
1
ת
'
למ
15
ח
על
שער
הנהמ
או
נ(
5
(
'
התרנגזצ)
דקאמ
'
דוקא
ואיפשר
שהוא סבור סהצלי צריך מליחה ויתבאר לפנינו ע״סונמנ
מאילי
!
האחרון
ומ״ש
וכן
הדין
לטלפיס
מחת
'
אות׳מעט
למטה
כו׳מסיי׳בה
הרש״בא
וצרי׳סיהא
הרמ״בס אפי׳אס לשלו ולא קרעו קורעו)5ח״כ ומותר בפרק כל הכשר (דןן?ס)
פשו״הגאעו׳כתנ חתוק למטה ולא ידעתי למה השמיטו רביכווא״תלמה צריךלסתך מעט למט׳אס
הניא הלב קורעו ומוציא״את דמו לא קרעו קורעו לאחר בישולו ומות' וכת
שר י
^יושל^ 7 6נז .כדישיזובהדס דרך סס הרי יש בהם מקו׳סתך דרך הפרק סהס מסוברי׳שס לעצ '
ונפ, 3ן ניר לת״ר ועוד דע ג הוא צרי!־ למלוח כל הטלפיס על הסער דאין סברא לוט סאינוכמלת
יצמצנא צאשרי אלא אלא מקו׳חתך ומאס׳שהוא ז״ל סוב׳שאי׳השעמעב ע״י המל ' להפלי׳הדס א״ב ל״ל
שלא *! יי1יעי׳ לחתך כלל הרי הדס יוצא אפ״פ סהשע׳מפסי׳כסס שדם מוח העצמו׳י וצא אע״פ
גבישה,אנלאיםסי שהעצם סתום מכל צדדיו וי״ל דאה״נ שהד ' נפלט דרך הסע׳ומה שהצריך לחתך
הטלפי היינו כדי שלא יתכנס הדס בפרסו׳וליהוי כמול ' בכלי שאינו מכוק׳וכאסר

סס אמתניתיןדהלב קורעו ומוצי׳את דמו שאע״פ שנתבשל שלם אין כשרונאת
שחלק הוא ואינו בולע והכי אמרי׳בפסחי׳שאני לב דשיע והתוספו ' כמכוסנזומ
ר״ת שאין לסמוך על זה לעסות מעש ' דדחיה בעלמא הוא בע כיצד צולין דהוה
בעי למיפשט מיני׳דאמרי ' כבולעו כך פולטו מדקתני קורעו לאת בישולוודחי
שאני לב דשיע אבל למאי דמכד דככולעו כך פולטו תו לא אמר דשיע ולא כלן
וקורעו לאחר בישולו היינו לאח׳צלייתו דסיי ' ביה כבולעו כך פולטושהד׳נועל

עזד ללא עדיףתנשר

לחי!

פשרו במים מעת לעת זאיןלו מקנה תמעס כנוש נממשל עכ״ל( 0ל סי׳ס/ו חעיכהשנפצה לניר כמה נרין להשהות נתור־ שצוהנין לאום!*ה זעיין שם גני מעשה דרש׳יויב״ל סי׳ק״ה לין תתינה שמקצתה תק־הניר ומקצתה נחזץ ! נמרלני פג מ י1
משל״ט עיא 1אפי' נשרשלא נמלח רק לצלישאינו חשונ רותחמ׳מ צירהמטף ממנו עלהכלייזשונ רומחלצירחשוב אינו נאכל מהמת מולק! כיאם עלילי טנולעכ״ל :וכ ןה! א נשיד ונהג״ה מיימי׳פ״ט ובא"! הארון כלל י' א סנט ף טיפה צירעל הי ו
קולףננד תקים הטיפה ואין חילוק ניןאיכא ס׳בקערה אולא דאקתנטלין אישור• גכצי ולכן בעיקליפה עכ״ל וכן כתנ נ״ינשם הג׳ה גש״ד וכתנ מיהו נ׳'ל לציין הגעלה נכליראשון ולא שני נערוי עכ׳ל נשם הג״ס< כתנ כש ' ד זא״ו הארוןולו םז'..
כליחרס לא מהצי ני־ הגעלה וצרין שנירה ונהגה'
נח׳לאםנתערנ׳חמינ׳טפילהעסתתיכהשנמלתהבכלישאינומנוקנ כולן אסורות אם קנלו טעם מן החתיכה שלא נמלחהעכ׳ל וכנר כתנתי לעיל סי׳ס״ט נשםב־ ישכןהואניורלכי ( נראםנו^
 7איןלו תקנה לחזור ולמלתו הואיל זנלע מחתיכה שנמלחה נכלישאינו הנוקב צבלע נ! נ״כ שאיני חוזר ויצא סמנוע׳ימליחה כמ 1לחתיכה הנמלתה נעצמה ונחו שמשמע לעיל מדברי המרלנישכתב ביי אבל הוא תימא דאמא' גר ע תחפיכה,נ1פ '6
שנפלה לציר לכתנתילעיל דיש .לו תקנה אם סיורין ומולחין אותה וצ׳ע ! נראה דסיירי בבשר טפל לאחר שנמלקה אנל קודם שנמלחה לא גרע מחתיכה שנפל לציר לשרי בדייענד זק נ״ל•
עא ( א ) וכ ן הוא נהג' ה מרדכי דף פז״" 3ע
,
לא יזמן הטלפיס הוה כמילת מלי שאינז מנוקב ויזה שנתון הפרסות אסור עלל סמ״קמיהור׳ת נתכ במולת בכלישאינו מנוקב הכל אשור אפי׳מה שחוק לציר עכ״ל המרלכי דג״ל סי׳ש׳ח כתנתי טעס למה אין איסריןיותר אלא סהשגמון הפץ'
יע״ל אסיילחלק אם עמדו זקופי׳או מלצידיר! ( 5נ )  .ובהל} פג״ה לף תש׳ט ע׳א וכן
הואנמרדכירישלהאנל אם בשלוה! ולא ניקב נגד הקרום אע ' פ שתלת! הכל אסור יצריך ס׳ננל כל המוח עלל וכן הוא בהלה ש״ל< כתנ לאם כמרנג1
יותוברת גראש התרנגולת מסייעא לבטל המזח ו אס לאו צדיק ס׳קן התרנגול' נגל הראש כי הראש נעשה קפיכהד איסור׳עלל מיהי לעיל סי׳סיח כתנתידיש חולקין וס' ל לכל יוה שנקדרה מסייע לנטלה וע״ל סי׳יע׳ב יע״ג כיצד נוהג'! 'כיננה ,
האדון גלל ייו אם נמלח הראש כןשלם המוח אסור ושאר הראש מותר אפי׳בעוף וכן הוא נש״ל נשם מוהר״ם ללא כמרדכי פג״ה לממיר נשל עלף לכן פסק לי לעיל סי׳ ס״ח וע״ל ריש סי׳ ס ' ח כתנתי דינים אלן:

(ג ) ואני אזמר -למיייה לזת,מ? 7

גזעם נלא טעם כי יוה שהוקשה לרנינו להת יר הראש ע״י מליקה ולא ע'יצלייה איןזז קושיא דחליחה כמושמניחו מתחלה נשאר מונח ולכן
סותרע״ינקנכשהז׳לסטהאנל
צלידמהפכיןכלרגעעל האת שלאיחרון יש לחו * לדידן נווושאגי נז־י(''1ה ^ (,
מונח לאדנו שיתלפן צלשל מטה ויבא למעלה ולאו אליגעי * לצולה לראות ממיל שיהא הנקנ למטה 1ה ' ה לנ״הש אף כשהן למטה יש לחוש שמא ע״י היפזן השפוד ינא למעלה ( דוק׳נימיה׳הי׳ליכ׳למית׳כיהשפיד הי׳זקוף ותמיד מ6ל מי' ה 685ל ל'
מ״ש דלכן השמיטן ר  3ינ! גם כן תימא שהרי כמה דינים כמ׳נ״י נעציזו נתשו׳הריא * שלא הביאן הטו׳ולא לחאן משו'  6השחיטןהשו ׳ (אפש' שאותן תשו׳לאראה הטור ולכן לאהביאןואפי׳זזהיא כאחת מהן ועזדתימא שנאן דחיהביילנרי׳אלז1
ע״ג כתג האור חילוק !1געצית לעני; כנלא עלוי נשרא ולכן אומר אצי שגם כאן אין ללחות דנריהר״אש כי נכונים הןבטעסןואלו לא נכתבו לא!יין לכתוב כנ״ל ז ( ד ) וכן הוא במרדכי פכ״ה דף תשל׳יחעיב וכן נוהגי' ןנתנ נא"( האי'[
ולנפיולהצריןלתהון הראש וליעיל נמת למלח! נפנים ונתון ונדיענל אפי׳נגישול אם רק

ניקנהעצס

נגלהקרוס קולס מציתה נשר והכי ניזיגיןעכ׳ל*

מש 6י גשרעכ*ל• כתב הרי״בש הרי  6ה מריס }5ללן עב (א )נאריו
ולהני ל  6מסמיינן ביס גיפי
ללל^ ״ז■ ^לאחד
בלכאממיקורעוומוציא 6מ .דמוולא כריא׳אבל
בעי 5וסיתוכ ^ דדוקע>.
לכתתלה ^זעם
לקרעה ולפתוח סקנוקנ׳הגדוליס שלה ומנהג יפס הו 6פב*ל :
סכסגו
דס .לפי׳אין לו תקנה לבשלו מליידי מליתהוכו׳בפ׳ בפראחיזכןמעמיי
הכבד יש בו ריבוי
עג
אמי ליה $ן 3יי בכלחס ד5אכש״ד
כלהבשר ( דףקי )
.

וללן אמרי׳דשיעולא בלע וכת המרדכי שנן דעתר״יי
^נלכקורעןסיי
הר״ן שכן דעת הרמ״קז״ל וה המגיד כת שכן דעת סרלזב" דוקצת
^וכוי
מסס שבויי ' כדע׳הימב״ס וכן היכרי היש ביז ז״לממ״ש רבי׳רתפי׳
^י־שיש
אס בשלו עס הכס בלא קריעה אותר הבשר וצריך ס׳כנגד הלב
1ך'נ,ייר \מכ״ס
ולשזס ^א
לנשלו
■מיניסי ל ^
רעיג ןכמה כ^י !7מיניה יי
ולהוציא דמו רלמרילחו אח״בא מלחו ולאלרבספיכי סלקת להתסבפי
ךל 6י
כסס הרשכ״א ז ' צ וגס ,הר״ן לקרעו קודם מליחה
יל
לן־שמזי^ •נפלו נלא קריעה
שנמלח עם הדם שבתוכוכבדלז מס לזתון כיה כי סליק
'
'
י ,!''.,
סינמג׳
את׳מליחתו
של בשר צרי' 1קרעו לו ב
נ_
ז
ומות׳אע״פ ; .
!1
קורעו ?
מ׳על וכרי רס״י דבקדר
^׳להתי׳ סאי החתיכות לפי שהרוטב רכמלעוכךפולטזי״וכתב הרמיבסו ^יל^ אסבשלהלאלןרעי
הלב .ויודי
,ן ו ^
ן,
דשיעפיר' ב ^
קורעו אח״כ ומות׳ור״ת פי׳אע״פ דשני תלמוד׳שאני לב
מגס לתוכו ומוציא הדס ממנו ומוליכו
לאקאי
"
ילמסמנא
"
אין
"אס״כשלוכלאקריעה
גנל הקדר׳ וכת׳עוד ואיפסר שאם
4
מליי׳אסלאקרעה
קא
6
ל
נפשה
ס
ואינומלעמלתרא
מ
 -' - -- • , ,י• "
, 1
להתירו <
ואין להתירו
בקריע׳ 30 ,רס <*,מ סד,
ה ואין
קריע׳אסו'ה
בלא מריס' אמו'
בשלו בלא
אם בישולו
אלא
הרילו־זידראס
קרר סאפי׳הלב אסיילפי סהנפלט מן הכי לפיכך
צעד*
האתינו שנאסרו אוס׳הלב שאץ סלקו'
עיאם צלאו ולא קרעי קייעיאחר ־!־יאפי' לי־יי מגיית־נ״ילא " ע־ילויפע־ג־ד
אלא דם דסריק אכל שאח׳צלייתו
־
שהי׳פולטת " ל1ה -?-א 'לוי׳*-
םב אם בשלו עם הבשר כלא קריעה אוסר הבשרוצריך  -אוסרתו 6ינסכלןסר׳ מפני
גלנמממלבלוש
הרמ
שאם הלבדבוק וצזיג בוצע ודילמ סתס בכבד דנדסורא <*יל היהבאסו■
שמנוכי׳לא וכ״כ הגהו' אסירי והמידכי ששי׳כננד הלב רלא ידעינן כמה נפק מיני׳ וי״א
ומשו׳שמנינות ' מסו׳דמלו מ 6י וסירס״י• במליחה םא ל*
לו  6אמרן דלב סיע אלא לגבי דס בעוף שכולו נעשה נכלה וצריךששי' כנגר כל העוף ולאנהירא
בבד מה צזתון ביה נוהגין בו הית׳לבסל נקלעה עלל (לעי
ושריק?וכל לגבי שמכונית לא וכת עוד וי״א שאם העוף מנותח לנתחי׳והלב יאח׳מהם שיש לחוששמא
׳ ךס ^ " מה שכתבתילשיי*
כקדראן א יסו
נז־״ן!שיש מקילין לומר דל מאי דמסקי' אותה חתיכה נשאר׳לבדה ברוטב ונאסרה ואוסרת האחרת ולא
ולכשיע אפי' שמנוני ' נמילא בלס
שכולו דס אע ה לאחר סעי ויצא היי 'במליחהנדאהלאין
ולעז׳ וכת׳ עוד שיש מי סאומר דמאי נהירידלמה נחוש לזה ושמעתי מא״א הר״אשז״לשהיה מקובל הוא דס ואתו' יכת' הר״6ש מתוך פיש״י לשנות׳"לנרי• ש׳ל
שאין עוף שלא יהא בו ששים כנגר לבו •
דאשרי׳רלב פיע אפי׳צחת קאמרי' דלב
וכן צא ראיתימימי
משמע דבש לו בקריה אס׳ מליח
ע״י ומספיזא ליה משוס דיש 3ו ריכןיד ^ לגשלה רק אחר
פיעולא כלע לפי שחלקי הלב מקובצי'
תקנ׳לכשלו
לו
לפי׳אין
׳
רם
רבוי
בו
!
יש
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ומחובר' סרב' ולפי' אינו בולע ע״כ
^ "35,׳*י אלאאםכי ,ויעי "י '1י״ *]*ז ני! ־"ל"  ,לו״לי׳ ־ל^
ונבל׳בתוכו -ור״ת לנשלו אחרמליטה•
מליחהי
ומשמע דצדברי האוסרי׳ לב שנתבשל
- -- -מבשלו חוז׳הד
וכסהו׳ *—•״
^ ר'~
נ .י*!־ו<1
עמו
שמות' כסו (נ ) בהג״הש״ל
בדמופשיט סאושרי׳מה שנתבשל
סי׳דלא מספקא ליה אס מות לבשלו אחר מליח דמילת׳דססיט׳פיא
בשש מהרא״יו״ל
מהמתירי ' יש ללמוד כן ומי׳כפיש ס כנגד הלב משמע מדברי המידכי
ובמש״ב
הגהות מימוכי ' בסססה ' גמע  • 6שנהגו לבשל אח צלייה דמליח מפלטת כמו צלייה אלא כי קא מיבעיא ליה צי שמעתילהקשי ' הא
דלדעתהאוסרי׳כמי ל 3סצמומותר ג וכתבו
לא
ובעיין
רחמנא
לאאמריצ}כבולעו
ובטלה נגד דס שרי לבשלו מס הבשר בלא מליחה דכוליה דם הוא ושרייה
שנתבשל טלה א׳עס הלב בתוכו שלס והשיב ר״י אס ים ס במים
בגמר ( דף קיא ) דר' הוצא חלשי ליה כחלארו ' גחמן חלשי ליה פןסללטזאלאגבי
איפשיטא ואמרי
" לדמות' אס היה כל שסה הלב מכוס׳במי״אך לא התיר מטע זה שרש״י
יפלוט עוד 7ם פליטה7זם
5לנ ד נ
במתחין וסרש״י חלסי ליה מעיהרא ונבלע דמו בתוכו כדי שלא
החתיכה אע״ע שהכל מכוסה במים וכת 'זה המרדכי ואח״כ כת'
רה מסע בכל
■ ^ שכ!פל 'עלהח £יכר
ח^ טי י־ יה כחג
כשיכסלהו עס האח׳ודמו המובלע בתוכו מות כל זמןשל ^
ראכי״ה ולא כמו התוסס כס ' ג״ה ובס ' כל הבשר • והמידכי כת'
והיינו לדברי
ושוב אינו פולש עולמי׳והדימבשלי ל יז עס מי ^{ "ש׳יק ^ זכלן
צומתו
שהחומץ
בחומץ
צמתו
ולא
סלט
לא
משו׳דשיע
דלרךשל לס הצב..
מיסו* ז
והשא׳מות
אלא
בסתשו׳וש׳י דלב בין צלאו ביןכסלו זורקו
שרי
_
בחל׳או
י
י
ברותחין' <1
ליה _ . /
חלטי  ..׳
דסמעת׳דאי_. 1 _ -
ושוגיא .׳< _ ^ 1
בהגהות אסירי דאפי ' לפי סכרא זו אס היה דבוק כחתיכה סל
_/״
הרי״ף<
אסר*וכת __עוףי_
_ __
בקיאיקבחליט וספק איסו׳לחומר׳ולא שרי למיכל להעייבשתלןחללו
בלעוכתו'
סדרו ממתיבת דהאידנ׳ לא
שאין בו כדי לבטל הדס שבחלל הלב דדוקא בעוף שלס הוא
החתיכה
היה אוסר
^ יה ץשזג ה!ה?דם
סליק׳אלא היכ ' דטוו ליס מעיקר׳וסלקי ליס בפרהכ ין^^ ^ 3
ככדא
• ונראה שאין לשמרך על זה שכת' בסס תשובת ריש״י להקל :
כננ?1אןלס'ץ ?5
ככל ישראל ע״כ וכת פרא׳׳ס מס שנת' הרי־ ' ף זה -הלשי?
מתירעכ״ל
אסור וכן המנהג
שאס הלב דבוק בעוף שכולו נעשה נבלה וכח״ל הרש״כא כת״ה משערין
שבא לאוסרו אס נעשה כך דמספמהלכ ' כממגי7 ,נם נרלית*
' 1א
הפרש בדב׳זה ביןשהלב דמק שרי למיכל כבדא סליקא לא
בכל הלב לפי שאין אכו יודעי׳כמה יצ ' ממנו .ואין
אוסרת ואינ׳נאסר׳ולא מפלי׳בין שלוק׳למבושל ' יומימש׳הדשולוחק
דתממו׳וכר יוחנן כ״נ דככד
ובין שאינו דבוק לעול׳אין משערין בכל הפו׳אלא כלב לבדו ושמעתי
;
פסהעוף
■
וכןראעישלקוליסואכלאלצאמנהג׳דשדמממתיבת׳קאיולאסרילכתחלה
לשער בכל העוף ולא נראו דבריה׳ע״כ  :וי; א שאס הסוף מנותח
שיש מחמירין
דהצ״ב
י 6יי1ג־ פ ^ בי רכה 3י י כתמ ו פשד
למיעבד הכי ואית ' תו בגמר׳ ( סס ) רבס בי
סיס לסוש שמא אות׳ חתיכה נשארה לבדה ברוטב וכו׳ז״ל
אמר לסר צמאי עבירתו הכי את להו אלא היכידמה מתנפלגד*
לכתמי׳והלב בא׳מהס
העוף בחתיכו׳קטכות והלב מחובר בא׳ אשכח ההוא כבדא דבליע׳דמא
הגהותמימוניו׳בשס סה״ק אס נתבשל
וחיתופיה לתחת וה" מ כבד אבל טסלא סומנא חללו עב״ל כת׳• 5
נעביד אמ׳ להו קרעו7שמי וערב
לחוס שמא תשאר החתיכה לבדה ברוט ' ותאהור אחרת ואחית אחרת
סכ י  )5ע׳׳ פסדםהנ3ל ע  3ן ה  ,תר הו £מיהן נה״נהניגהת! נ!
מהס יש
בעלמאהוא  :ופרש״יא* מאישבייתו
ותעש׳נבלהואס״כתחתהסמוכ׳להויאסמוכןכולם והמחמי ' תע״בוהמקל
וסתוכיה לתח חמוכי׳למטה כסיתנוהו־במני׳ל ^ ^ ^ ^ ע ^לעג^
דם הכנוס בסמסונו׳דס הוא
' כלוס כי אין לנו להחזיק ריעות׳שיהא ס מן הכל ועוד דאיסו הבלוע
כתכו קרעו ' שתי וערב וסיתרנילתח׳ולבשלו מדללגוע׳ל^*,
כדי שיזו׳הדס ויצא והתו׳והר״אש
ספשי הולך מחתיכה לחתיכה כי אס ע״י רוטב לכן אותה חתיכ׳סהלב בה
דאי לאכלו צלי ל״ל לחתוכי' ליס אי כפלט (ד )ןרןכסבנו!די
כקתיכאיכו
בקדר ' אתר צליי׳או אחר מליחלפר״ת
אין בה ס מן הלב והשא׳מותי עכ״ל וכיוצ׳כזה כת המידכי י :
הוה ליה דס האבריס שלא פי׳יואי משו' סמפונ י וכתג שםמהראיה
לגדה אסור׳אם
הדס שריק ונפיל ואי לא נפלט
הר״אש ז״ל סהי׳מקוב שאי׳עוף שלא יהא בו ס׳ככגד לבו כ כ
והסעתי מא״א
דס הוי בכרת אע״פ שלא פי׳דמעלמ אמא׳ ידעמ מס'׳7חא
הנכד צריך קריעה אף לצלי דסהוא
לכ
ח״ל כת ' ראבי״ה קבלתי שבבירור יש בסוף שלס ס ככג׳דס ש3
נמי אי אינא סמפונו' למה לא יצטרך קריעה גפיק ^המש!©
מס המרדני
ונכנס לתוך ססמפונו׳א״כ בטחול
בו ס׳בכבד כשהכבד שלס וכתו׳בכתכי מהר״ר איסרלן אסר כתבת
נמשו׳מיימו׳
בטחול א״כ מה בא להשמיענו אבל טחלא לא ובס״ג כמ׳דהאידאית׳
אגל אין
סמפונות
צץ
ואי
העוף
אא״כ
©
סנמצ׳נדרפו׳מהר״י מולין על לב עוף שאין לוס׳ שיש בפו כנגדו
מ״ט דאזיל דמא ומכניס לסמסומיהיכא• דלא משו׳דלסהלבכג$0
תשתי להסמי׳דמסתמ׳הגאוני' דמשוי כבד כסילומ צריך לסמוכי
סלס  :ולו ראשו ורגליו כב ' שמעתי חילו׳זה ולא
ומותר ויוצא הדם הכנוס כסממןנ ו׳ולאסחישינ ן ניייןוס אחלונוכל
קרעיה ליקרעי׳לאחר בישוליה
' כולי האי וגס הבאתי ראיה מההו ' דמסירי׳ הראם ואע״ע
בכבד דהא אסיקנן בס כיצד צילין ככילפי נ 1םממ־י הלנ בנד
לאסיעיובצמצו
ז וכדבריו מוכיח מ״ש בהגהות לדס הסמפון שמא חזי ונבלע
סאינהראיס גמורה זכר לדכי מיהא איב׳ עכ״ל
' סוכרי׳דה״ק קורעו שתי וערב ושיתוכיה יצא ע״ימליח׳ולא
פולטו עני"ל והר״ן כת ' רוב המפישי
שלא יהא ס כבג' לבו ויותר ע״כ אלמא דלא סיפרו בצמצום :
י)ג1ירישל>ין עוף
דאגב חתיכ׳ומליח נסיק מיטה דמא שסיר עדקאמ׳אמאיאמרי׳להצנחתיכה
לתחת כשעת סליחה
כתו׳בהגה'
בסי׳שאחר זהזהכתו׳בהגה׳
סשטי״דא עיין בסי׳סצחר
דכב׳גיפי׳סרי מדינ׳דגמר׳אלא דרסש 3סמסוכן ,נעשה נבילהיננעיי
שקורין ספטי״דצ
דיןלבסלס שנמצ׳כמוליאפא סקורין
עבדיתו סכי ולא אסלהו ס״מ
סעיי דורא לב שלס שלא נקרע ונמלח סס ב& ר הלב מות׳משוס דמליח׳כצלייה
כנמס בכלי וס״ה א״ל אמאי עכדיתוסכי דהא דאפילז ^מכ״כ
כך פולטו לזך לשאר בשר עמו צ״ע 6ס צריך סמן הלב
עצמן אע״ע שלא סי׳הריעוא
וכצלייצמי־י׳פברלער
דמא ופירשו הראשוצי׳דמעיקר ' מהני שיעותא ולא
ימתתיה אמ ליה בשס הר״פטעס המחמירי׳ולוומרי׳שדס הלב צוסיבסר ציב למיחש ד י למ ' אכיל לסמפונודילי׳דמליאן
ולמ
מס אתון ביה ה״ק פשיטלידא״א להתירו בלא מליחהניייאלמ״הרלבלוע
הלב ככוס בתוכו וכסהו׳נוטף על ש  6י כי בעא מיניה כבדא
ם ^צט יות׳מדס של סלזר כשר לפי סדס
עפי משאר סע!^
לי אי סגי במליח׳או לא דדיל מ ׳ ממי ך סככד מח 3 -,3דמיס
אדרב׳מספקא
ה״ל כדס צלול הנוטף על החתיכ׳דלא שריג ' במליח ' ת ולצ דמי לכב'
כמי בזממו
שבתוכו ובעי קריע ומליח או דילמא מליח׳לכדה מוציצתי גלנעכ״לאיונ׳נא׳ז
בשר דפרי בדיעבד דס  6ני כבד דכוליה דס ו 6פ״ה שרייה רסמגלז
המלח מפליט כל 1ס
סנמלס עס

הארון פ 3יןכללט׳ו
מ ידי
לשער כגל כלסלג וב״ל דהיינו מטעם שנתב הטורללאידעינן כמה
"
ונאסר רלכן צריך0׳ נגד נלהלנ עכ״ל והמנהג כמריהאתן וכדנריהטור
אין ס׳ נגד כל הלה הכל אסור דהלב כיון שכנר נמלת כנר נעשה ננילה
ן  :ןכפב הארוך  ( ) 1( :אניאומרנמרדפישליאינו נן ואדרבה פסק
<יקק נגזכל הלב זאס
ה ) זנש״ד זהג״הבשס מ״רח' ׳ידנותי'כר׳ 'ת וכןמחיק נסמ״ק עכ״ל
כפכפי לעיל דאין הל 3נעשה נבילה משס החליחה ( :
' זולהתי׳זכ׳יפנארוךוכתנדזקאנעו׳אבל בנהמה אין
״ געיק מיניהולא יוטעם האמ׳דככר
ילקמ!שי  ,ע״גזש',צ" נלאפש;ץכן .י (ז ) זכ״פר״יחינזכתשו׳דישלשפוןע
נש״ד וכעב הארון נללט״וקד מהגין וכן כמה מהרא״י כסעריישע׳י״בזב
 1עעמ! דהו איל וגמלת כנר ראפר סביב הלב כדיקליפהיצרי' להעיר הקליפ•
^ 15,נעפהננילהוקפסק
לקלון תקום למק נלנ ולאכתנ טעם לקליפה זו ואולי תןמרא נעלמא
ס' נגדלבהעכ״ל וכתב נאי׳ו הארו׳ונש״ל ונהג־ה לאף איכא ס׳כוהבין
 7כנלסםא' ' אל(מ׳דהמתמיריםסנר( תימ3ו 8ל.מהר.א ' י
שישגה
'' חמ 7יןלבהנמצאבפש''טיד׳ (ח )(צ" עדאשכןהלנענמ(למהמ( מרמעעם
)*?30ייה
ע
'
לסי
"
ע
(
׳פ
,
שדהיגתלה ללא תזר והזמרהוכל זואינואלאיזומרא נעלמאדאיןדסאיסרנמליחהדכבכ
עח
פליטה אבל לעניין שאר נשרנקרידש בעין ואף על גג יללמהו (
הלם שלאלנלעו ממנו רק מעטולאתלס בעצמו והנה לתני ; הלב כלם
ונ״ללומרדש״ללמהכישיעות׳שללג לעמול נגד
בשר שנמלח עסהלבדקאמר שם ייעשה גא לפני
^ <ך קמטעס והגס שאר כשרשעחוהיהלהיוישרי
ת הלב כמו שחילק חהרא״יז״ל כמו שאכתובלמטה וכן תשמע קצת במרדכיפל׳הלאשורשאר
אלא מטעם דכננ׳פ מ"ת אפש׳דל׳זאישנרא איפלכז דמהני שיע1
דכתליחה אין.י 1שערק נש׳רק כדי קליפה עפ״ל א׳׳פלדידן דקיןל
'3לגלזיעדהא לאהפירן
א׳ 'נ רק קליפה במקום הדג זק וכן נפב ראגי״ה ירת׳׳־ה
אשרו אלא בישול שמפעפ׳ אכל במליחה אינו מפעפע
דכנכ׳פזכפיב לגהגו לקליף מביגסלבגיוקופ הדפוקענ׳ל יכן חןא
יייליי התרנגולת עס לג שגה והשיג פר׳נעינישהגאוניסלא
הלב איזנס בא״ו האריך פהק בהליא להתיר נין נמליחה נין צלייה מטעם
שייק׳ההיה נר׳לאשור הב׳זד שנמלח עם הלו .אם אין בו ס ' נגד
דעסירניבן .בעל העור מדלא׳זילק אם כמלח ע ם שאר כשר בייישייתלק
^ ''*55ייח יאינתי!:יתבאר
;זדרכו להתייבש א״כ אין לקלק נין שאר גשר ללב עצמה וכן .ביאה
דכגלפ בלא אערי׳ם־דוילס צלול אף על גב לגס נחיע^הלס ענוש מיהז
שנלפק נשו׳ש״ד וכן מטי׳לבריייהרא׳י ז״ללהואיל ונתב לקרוי לס פליטהממו
וטישבלתי ושביל אס נצלו או נתלמן עס נשר דלכ״יע הבשר שרי מנח
^■ גרת מהלא לן
נגית
וסיילב
ס״ה
סימן
לעיל
שמצינו
נמו
בעין
) 1ץ|):ג ל להוכיח דיו לא מקרי רק לם פליטה ולא
^׳פל-שו ס 7סשמתחקו'למק!' ואק לה כח להפליט ו לגמנ״י לרן נשרהלבהוא<
ביגינאח׳דלב שנמלח אז נצלהשל׳הלנעצמו אסו׳כולו זהמליתהג־צל
מתנתי לאף ניזיטקיש ממי־יירקלקלוף שביב מזוטין לכן גסכאןנייי׳קליפ׳מועט׳עול
לחפו׳ערל ׳הלג ולפמתו לגמריולחתון גידיישלשני׳אינן אלאחומרא
למתלה אבל אש פת! מ למעל׳שרי בדיעבד דזן מיקרי• פת:ח זמהשנהגו
אפופישנלתיזשביל שאס צלאוכן החוטק אשורין ה״כ גס הלב זדזק׳פסמ׳גם
< דשיממיריןהלכ אמי׳ניישול ולנ ךאיןלזבדי׳אלו עיקר ומ@
^ ״ייילי להוה
טילק13
חלקו נין אס הוא סמר א! פתוק .למעלה גם לי לא
כל העושקים פוסקים גני לב למיתר לאחר צלייה וה׳ה במליחהוצא
• כמי שבלע ואיןרי׳ביה שפי כבכ״פ ת״כ צריכק לומ׳מיליק וי חוף
.ע 5י ^ י ' י!ן !,ר לאי) לסומין אהורא׳וו להרי
בהם אפל גני הלבליש לם נבשראמרי׳ביהאיידילפשל * דם דידה תיל
נשאר
להתס נמויטין עצמן אין נהם 07רק הכניסנהן לקמה שבלעו
שנהן ואע׳ג דבשייי ןכ' ב דלעיל הנדיו נדי נטילת סנינתוטי׳אף המ#
^,י ('י'מחו״י!שללתי ויד לא דמי
!(לה(עי'דמן!!(ל׳אכ<להת! טי'קאמ'הח!טי'תא (רי׳!ר !לטשן' דס
אינן אסו׳רקיונדהדםשבהךולאמחועי ,עצמן אלא שאין דרך לקרע
 3נכ״פ כלל עולטגב 7א 9קגאפש .קלתיעלה ותנ?זו כןובשלי *זתר
^ ׳נ ־1ישר שמע גניי יפי דגם בחוטי
צליית!ומליחתוואסורהדסשנתוכוידאיהכשר שרי7בעליסוצליי׳אתרינן
 ,,׳,׳די?^עלמא א! גגי ורידיןשאניכהסנתנאר כל זה סימן ט״האנלגבילנשקדעיאקר
 6עע הכי אלאשצר ין לקרוע מקש:ו5לןן לא מיקרי קרוע? :
?3יעב 7דוה מיקרי פתוח עכ״ל' 5! 5^ 4ע לקאנון קורעלאת

דיני מליחה
שהפכה והשליכה לתוך החומץ או לפון מיס רותחים וכן פירש הרכהעגיומ
מידידמוכפא׳בפרודאמרי׳למיססבידת׳נמילאתיכעילךדתנןהככ׳אוסר
עג (א )  3ךיא ן
<תי ט י"י  ,ח היינו טעמא מסוס דע״כ אפי׳לאחר מליחה קאמ ' דאי לפני מליח׳פשיט' דודאי
וטעמא משוס סהחליסה אינה מועלת אלא להצמית דס סבכבד עצמודליןן!
^ נ8ה ^ת ״,כ* אוסרת דמי גרע מבשר דעלמא שלא כמלח ודחיכ ' דילמא התם בכבד' דאיסור׳ כדס האכריס שלא פירש אכל לדם שבסמפונות דהוי כככוס ככלי ל ! 5מה',,
צא בעינן קייע׳ש׳ז ומשוס שמנונית׳וה״ק כבד דאיסורא אוסר׳כבד חברתה משוס שמכוני׳סהככד
מידי ולפיכך צרי׳לחתוך הככד כדי שיצא אותו הדם ומסע' ליה ז״לדחתיכיס^
עפ׳ל• זכענמג״ה כולעת סמנוני׳אפי בסע שהיא טרודה
וערב לאו דוקא דה״ה דסגי בשתי ^
הית'
ור״ת
לנשלו
לומ׳שאע״פ
לפלוט ואינו נאסרת היינו
ואח״כיכול
וצלהו
'
למט
חיתוכו
והגיח
א
וערב
ערב או בער בלא שתי דכ 5ןי זסממ
למיין׳
לבשלו ע״י קריעה ומליח' ואין נוהגין כן ומיהו בריעכד שרי ואש יוצא כל דם סכספוט אלא דכמי
^סלח ^ ן*׳  /ססיןסליסת מונעת 6מפ כהינ* מונמ
י*סי׳נשחניס לבשל אות מלבלוע דם ולפיכך כבד
שהחתן יהיה כצל העיייך או בכלהמו!׳
דהתיר' חולטו בחומץ או ברותחין מרינא דגמרא היה מותר לבשלו
איזיכיאפש׳שסמני שנתבשלה בפני עצמה בלא הבש איכה
כעין חתך דשתי וערב שהי'מעב׳לנ1נו
אח״כ אפי' עם בשר אחר וכתבהרש״בא ובלברשיגקב ויוציא
נאסרת מסוס דם סל עצמה דאיידי
שאס אץ הקמךבענין זהיסאוץ "{(!
*יה שי' ^ ,4
בעין
דטרידא למיפלט לא בלע ונמצאת למד מזריקידם שבתוכו שאין החלטת מועלת לרם המכונס
סמפונות בלא חתך ומפני כך נתסתן
*ונילי!<הין0קנ׳פ לסי דבריה ' שהבא לבשל לכתהל ' צריך בתוך המזרקים והגאונים כתבו שאין אנו בקיאי׳בחליט׳ ה׳־לכך הדבר אס חתכה ולא כת אש חת:׳ש,;,
נאות! נד שהמרה לחתכו שתי וערב ולמלחו יפה יפה אין להתירו בחליטה אבל אם נעשה בדיעבד או אפילו נתבשל וערב ולא הוצרך להזכירסיסאססת־
ת!5י׳<י<1תכ יףעע וחיתוכי ' לתחת ספני דם סמפוכו ' סבו לכדו בקדרה שיי בדיעבד שפולטת ואינו בולעת אבל הקדרה בכל הארך או בכל הרוחבדכיוןדא״5
ל )5קרעו וליו מלחו כלל ובישלו הכבד אסורה והרמ״בם אסרו אפילו בדיעבד אם בשלו ולא 7נהירא לחתכ׳אלא מפני דסשבסמפיימ׳קמיא
ולצליתו
משמע שצריך שיהיה פ״פ כלהארך^
דרך אית! מתך עצמו מותר דאיידידטריד למיפלט לא
11׳
עללזכא׳ז■ האי׳ ' בלע ואס נתבשל עס הכשר אוסר בנ״ס חתכו ומלחו וחיתוכי ' לתחת א״כ חלטו כל הרחב שא״לכ איכא למיחש שישארו קצת סמפומומטעיזה לאהוצרךל:י
מסיןלנעינןיתיכ ,בחומץ או ברותחין אינו אוסר כלל ולצלי לפי דעתם ז״ל משמ׳דלא בעי חיתוך שיהיה חיתוכיה לתח שמאחר שאין צריך לכתס׳אלא מפני דס המום3סמצו;׳ו
כלל זהו פסקן של דברים לפי שטתם ז״ל אלא דשדרו ממתיבתא דלא בקיאינן סשיטא שבעת חיתוכה ישיס החתך לצד מטה עד סיזוב הדס דא״לכ מה סמ!ל
^ראגל,י׳
בחיתוכו ולקדר ס״ל דלא קיימא לן כר״י כן כורי אלא כרבי יש מעאל בנו סל׳ו
*:הנקבי׳דקי׳הרל בפליטה וכתב הרמב״ן ז״ל דה״מ לכתחל' אבל בדיעבד היכא דקרעיה ומלחיה
יוחנן כן ברוקה דאמ שלוקה אוסרת ונאסרת וכדאמרינן בגמר׳וטעמאמשו}
!יוטלאעשסמ״ל וחיתוכיה לתח לא אסריכן לככדא ולמאי דבשול בהדי׳שכיון שגזרת אחמכיס
דמשמע ליה ז״ל דנהי דאביי כי איבפיא ליה מה אתון כיה היינו לומר איס;י
,לאח ן היא אין מדקדקין בה להחמיר בדיעבד שהתויה חסה על מסוכם של ישראל
לפי דבריהם נהי דלא בקיאיכן בחליטה בקריעה ומליח׳ודאי בקיאיכן ליה לקדרה בקריעה ימליח או לא מ ' מ בהא דא״ר זריקא אנא שלקיתלררןמי
זע!׳ ^ |/קא ^,אל ותמהני
שליחה אנלתעזכה דהא אומצא דאשמיק בחתיכה ומליח ' שרי ולא מצינו שאסרו הגאוני׳ואף בכבד ואכל איכא לספוקי דלמא ע״י חליטה קאמר ורב ספר ' הוא דלא דקבמילתי
כדאסכחן דכמאי דאהדר א״ל דאנא וינאי כריה דר אמי איקלען לכייהוו!
אינה נייך עכ׳ל נמי לא שדרו ממתיבתא אלא דלא בקיאינן בחליט׳וא״כ למה כתב הרי״ף דלא
יעי 5סי■" ** " ,י' שרי למיכל כבדא סליקא אלא היכא דטוו ליה מעיקר' לפיכך כ"ל דמעיקר ' הכי בריה דר שמעון בן פזי קריכו לן קניא בקופיא ואכלנא למאי דאתקיףרבאסי
דילמא סי קנה חוץ לקדר׳הוה א״נ מוחלט הוו חלטי ליה מעיקר כדאיתכגמר
קא מיכעי׳ליה ככדא מה אתון ביה כלומר פשיטא לן דמליח ' ככבד אינה מעלה
גהד '^> נש,לז .
( ג ) ינמיהאחן ולא מורדת שמתוך שהוא מרובה בדמים אין המליחה מוציאתו מידי דמו מ״ס ע״כ רב ספרא לא רק במילתא או מספקא לן דלמא לא דק במילתא וכיוןשנן
גללט ! דאין לנשל מיבעיא לן כיון דשרא לן כבדא אין דמו אוסר כלל ושרי אפי׳לקדרה עס הבשר ליכא למיפשט מדרב ספרא מידי וכיון דאשכחן דרב הונא ורב נחמן חלשילהו
משמ׳דלא מהני׳ביה קריע ומליחה לקדרה כלל דכל שלא חלטו ואפי׳כסלולבדו
 735אאיכ מלה בלא מליחה אי דילמא לא סריקלכשלה אלא בפני ענמה ובעי למפשס מדתכן
אסור כר ישמעאל בנו של ר יוחנן כן בהקה דאמר שלוקה אוסרתונאסר׳לני
תלחא7יצשה /ב ^:אד הכבד אוסרת ולא מצי למדחייה דילמא בשלא נמלחה דמליחה ככבד לא מעלה
רכהבררכהונא שאסר שגמר פליטתה חוזרת ובולעת והא דאמ בגמר רב כר סבא איקלעלני
' (נ )זכמבהדשי נא ולא מורדת ודחי׳דלמא בככדדאיסורא ומאידאמרליה
נתשזבהשי׳ תפיב קרעיה שתי וערב וחיתוכיה לתחת היינולצליכמו שפירש רס״י ומשוס דמא רב נחמן אייתי ליה כבד סליק ולא אכל חלוט היה ורב נחמןלטעמי׳דחלשילי!
אלא בחליט׳דאפ״ג דשרא ואכל ורב בר שבא סבר דלא מהכי׳ביה חליטה מסו׳דממב ' בדמי' הואותרוייסו
*! ק׳כשנתתליהץ דסמפוני אבל לקדר עם בסר לית ליה תקנתא כהכי
לחודיה
סכרי דהלכה כר ישמעאל בכו של ר יוחנן בן כרוק דהא כבדא סליקא
לןכבדא לאשראלןדס הפורס ממנו ולפיכך כת' הרי״ףדסדרו ממתיבתא
דסלוש
משמע ואפ״ה אסר ליה רב בר שבא ורב נחמן נמי לא שריוה אלא משו'
סרילמיכ׳כבדאשליק׳ואלוהיהכשרכחתיכ,
דהאידנאלאבקיאין בסליט׳ולא
ם״7ח ^ם תהו אי,
ככךואומצאדאסמיק נמי בחתיכה הוה אבל אס לא היה חלוט הוה אסר ליה מסוס דסביר׳ליה ככד אוסרונאסרה
ןז״ל ( קנלמידאף ומליח ' למה אסרוהו והלא הכל בקיאין
גמעמאסי׳יליחא ומליח׳ שרי אלא ודאי כדאמיץ ונמצאת למד לפי שסה זו דאפי־׳קרעיה ומלחיה והא דקאמר בגמ׳כמכאי ר ' אליעזר אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרתממני
ונאסרת
וחיתוכיה לתחת לא פרי לבשלו בקדר מס בסר דקריעה לא מהניא אלא לדם שפולט' ואינה בולעת ר ישמעאל בכו של ר יוחנן אומר מתובל׳ אוסרת
שלוקה אוסר ' ונאסרת לא ארב נסמן ורב בר סבא קאי כמו שפירשוהמפושה
^נלא 7ע כ״לדי,ק הסמפוכו׳ אבל לרם כבד פצמו לא ולצלי הוא דכעי קריע ' שתי ופי וחיתוכים
דלדידי׳תרוייהו סכירא ליה כר ישמעאל בכו של ר' יוחנן בן כרוקאאלאאאניי
מתנאיי ן כלל י׳ז לתחת בשעת צלייה ואס צלאו סלם ולא חתנו מסתברא דכולו מותר חוץ מן
יאיסייןא^גליעי' הסמפונו׳דככולעו כך פולטו ועדייןאין דעתי מתיישב שלפי מה שכתבתי דהא ורב הונא ורב נחמן קאי דאכיי שרי כבדא שלוקה לחודי ' ואפי׳עסכסראשוי
'11
לכבדא גופיה ולא איכעי ליה אלא בבשרא דאישליק עס כבדא אי איתסו
לנל׳ה ^אסך ^ דאמר קרעו שתי וערב וחיתוכיה לתחת לצלי הוא ה״ל להר״יף להביא ' בהלכות
כבדא שליקה באפי׳נפשיה למס לא דפסיטא ליה דכבד איכה נאסרת ומספקא ליה אי אוסר ' מסוס דמה ממק
והק ^רה״ ^ אמנס ותמהני עוד נהי דלא כקיאינן כחליטה אפ״ה
מיניה או לא דכיון דכולי׳דמא רחמנא שרייה איכא למימר דאפי'דמאדפיים
*ןגרהשאר; ממננ יאסר והא אמר אביי דלמיס נפס׳לא קא מיבמי ליה שמא תאמ׳חומר הראשוני'
מיניה שרי ורב הוכא ורב כסמן דהוו סלטי ליס אפי׳לכשולי בלסודיס מ*כ סמי
שריוכןמשיי׳נהנ׳ה הוא והא ממתיבתא לא שדרו אלא דלא בקיאין כחליטה אלא א״כ תרצה לומר
כלו׳דלים
כר׳יפמעאל כנו של ר יוחקיכן ברוקא דאמר שלוקה אוסרת ונאסרת
שי" 7,ם ח ^יא" ' דכיון דלא בקיאין בחליטה ואינו מותר לבשל׳טס בסר אף לבשלה בפני עצמה
בסלה עס דברים אחרים אוסרתן והיא עצמה נאסרת בין שבשלה עסדכיים
מימינם65לאפי^ אסורה וכל זה אינו במשמע כמה שכתיב בהלכות ועוד שהרמ״בס כתב בס״ו
אחרים בין שבשלה בפני עצמה משוס דכתר דגמר ' לפלוט הדרא ובלעהמדא
מנ׳לגלסכל א !:׳ מה״מא כלשון הזה הכבד אס חתכה וה׳שליכ׳לתוך החומץ או לתוך מיס מפחי'
(ד ) לק פסק עד שתתלבן הרי זו מותרת לכשל אותה אח״כ וכבר נהגו כל ישראל להכהבה שפלט ואביי הא קאמ דסברכמ״ד אינה נאסרת אלא במאי דאמאוסרמסמי!^
המרלכיסליהי '35על האור ואח״כ מבסלין אות׳כין שכשלה לבד' כין שבשלה עס דבר אחר הכבד ליה אי דוקא כסכדא דאיסור ' אבל לא ככבדא דהיתרא או דילמאאפי׳ככנחי
דהיתרא קאמר דאוסרתוהשת ' כיון דר ' הוצא ורב נחמן סלטי ליה כותי׳ך^
שבשלה ולא הבהבה על האור ולא חלטה כחומץ או ברותחין הרי הקדרה כולה
אס
שחמכימשצאיס,ר אסורה והכבד וכל שנתבשל עמה ע"כ  :והרי אתה רואה מפורש שהוא אופר לן ולא כאביי דמספקא ליה דלא שבקינן מאי דפפיטא להד לי׳ הונא וו נץ1
מסוס מאי דמספקא ליה לאכיי ועוד דה״ל חד לגבי תרי ומהאי טעמא נמינ<)
א־נ'נללעיגכ׳ללק לבשל ככד בפני עצמו מן הדין ולא מן המקנ׳ולא החמירו הראסוני׳בככד אלא
 3יא נזאיא ^ י״י שלא לסמו׳בסליטתו אכל שלא לבשלו בפני עצמו מןהדין הוא אסורב ועיינתי קי ימ ' לן כרב בר שבא דאס׳ליה בחלי& ׳דה״ל חד לגבי פרי הלכך נקטינןדנני
לקדרה אסור ואס בשלו עס בשר אחר אוסר אא״כ חלטו אכל מליח׳לאמהרין
1נ 1זנהי ?5" 0ן"  1בפי׳ המשנה לרב ז״ל כתרומות על משנה זו דהכבד אוסרת ואינה נאסרת
של אישור ,לעיל ולמדתי ממנו שהרי ף והי־מ בס סוברי דכול סוגיא אליב דר י בן נורי איתמר ביה מידי ולכליה לא צריך קריעה דנורא מיסב שייב דלחליט הוא דאממנרי
כתמי דאיהו הוא דאמר התם הכבד אוסרת ואינ׳נאסרת מפני ספולט׳ואינה בולעת
דבפי קריעה כדפריסית ובזה נתיישבו דכרי הרמ״כם ז״ל שאוסר לנשלכני
גשי"׳
בפני עצמו מן הדין דכר' הוכא ור כסמן ק״ל דס״ל דאסור לכפל כבד אפיכסני
"7ה 1' 3נימ '3ס אכל רבנן פליגי טליה התם וסברי דכבד נאסר׳ולפיכך לרבנן אין הכב' מותר
עצמו אלא ע״י חליטה וכן נרא ' שהוא דעת הרי״ף סכת' וסוגיא דשמטי ^ ,
מ)כ ? בבישול אפי׳כפני עצמה אלא כחלים לדידן דלא בקיאין כחלים לית לה תקנתא
!היי
ע!מןמ דס 7צא אלא בצלי ונרא ג כ שהם סוברים דהא דא ל קרעוה שתי וערב וחיתוכי לתחת סלטי ליה בחלא או ברותחין סדי דמפמ׳דאי לא חלטי ליה אסור ככל גונולזר
^חלי׳ איילילטליל היינו כשעת מליחה ולהמירה בקדר' אליבא דר״י -כן נויי אבל לדידן דלא ק״ל לבשלו כפני עצמו ובאו הגאוני׳ותיקנו דלא מהצי חליט ואתי שפי׳נמי סהיץ
והרמ׳בס לא הזכירו דצליי ' כעי קריע שתי וערב וחיתוכי׳למחת דלאולצרי!
לפלוט! זיגהנולעת כוופיה דלא שריא אלא לצלי אינה צריכה קריעה שתי ועי׳דהא באומצא ביעי
<נ״ 0לעג
רמוזירקי אמרינן לעיל תליה בססודא מידב דייב אלמא לצלי לא כעי חתיכה צלייה איתמר אלא לעניין חליטה והרמ״כס ככר הזכיר חתיכה גכי חליטונמ|
שמנמית
סלאהזכירואיכא למימרשסמךעל מה שכמ׳כפגצר•
כלל זה כ״ל אבל פליא׳דפת׳ממני מה ראו לדחו׳דכרי ר״י בן נורי כיון דר זריק
סכתכתיוהרי״ף
אומצא דאסמיק חתהיה ומלחיה שסיר דמי דאלמא חתיכ׳כעי להוציאדנזצג
אמר אנא שלקית לרבי אמי ואכל ואכיי כמי אהדר לרב ספר למיסר כמשא לא
קא מיכטי לי ורב נחמן נמי אמ׳ אפי בשלוקה גמור שריא ורבה כר רב הונא נמי וכ״ס בכבד שהדס ככוס כסמפונות דהוי ככנוס בכלי ופ& יטא דצריךלהוצין־
ואחר כל הדברים האלה כבא לבאר דברי רבינו מ״ש הכבד יםכדריהויד
אמר קרעיה סתי וערב וחיתוכי׳לתח והיאך אפשר לדחות כל האמוראים הללו
דמינייהו נכד טכדו כה עובדא אבל הסטה המחוורת אצלי היא אותישפירשתי
דמסממתון^
לפיכך אין לו תקנה לכסלו ע״י מליחה זהו ע" פ מ״ס הר אש
<ץ< £
למפלה עכ״ל ולי נרא׳שהרמ״כס ז״ל סובר דהא דא״ל רכה כר רב הונא קרעוה רש״י דכי במי כבדא מס אתון כיס לכסלו כקדרה אחי מל יחה יו אמי'1
וחיתוכיה לתח׳ לא לקדרה ולא לצלי היא דלקדרה לא מהניא ליה חתיכ ולצליה ליה מסו׳דיש כו ריבוי דם שמא אין כח במלח להפליטו וכיון דשדרו ממיזי,■1
לא צריך חתיכה כמו שיתבאר מורא מישב סייב אפי ' דם שבסמפונות כמו דלא כקיאין בחליטה לא סריג ' ליה לבשולי כלל • וא״ת הא תינחד^ סוי ? 5
©נתבאי בסימן ס״ה ס הוא דעת רוב הפוסקים דלא אמיו שצריך לחתוך חוטין
עס דברים אחרי ' כיון דאכיי מספקא ליה אי אוסר' או לא ואפי /מ לידי  ' 1י
־
אסריק משוס מקנת הגאונים אבל לבשלו בפני עצמו דס *יטא
שכח׳הכבד
כ?ס דס אלא לקדרה אכל לא לצלי אלא לתליט׳קאמוכ״נממה
אעאי

דעי מליחה

מגיח"(
ודלימי

אממיא
כ׳שלוי
שתיבלא
זהמלן
גילמין׳
להיוון'
■
•

קלענו

אריקצת
■יתסתס
זה'שתי

יאהחתן
דא״צ
:יון
ממילא

איךאו

לכתו'
־ר
מעמו'
ההועיל
צו שלו'
אמשול

י איסגי

ר׳אעי
מילתא
יהודה
:י
רבאשי
׳בגמר

!לולנו!
סר׳לפי

ןלעלני
ולטילין
תמיינו
!סוריה
י'דסלוט
נאסרת
תמהני
נאסרת
פרשים

)אביי

וראשי
מסואי

המעיק
:דפרים
'כפנוי
ו׳ראס
1דברים
מהמות

מספקא
בכברא
׳'

קיימא
■'נחמן
 :כמילא

:ן דננו
מהלא
חנגנו'
:סלכנו
!י'גפני

:פאואל
׳ואהי

שהוי)
ולעי!
יט ונם
״הגני
דנזטנו
וציאו•'
יהדוני

ךעייה

סהקא
תיכחא
לנשלו

יחליפי

הלאי,

׳";! 5יק ליה יש לומר דחיישינן משו׳הקדרה עצמ שהיתה נאסרת ואפילו
.
ך עצמו איכ מ״ד שלוקה נאסרת ואין אנו בקיאי׳מה הוא שליקה ומה
*מ 'נכ

גע

נה

' סרב׳ומ״ש ששלחו מן היפיבו׳שאינו מיתרי
מרובה ומיוכטתמלכלו׳ואפי׳כתבסל
פסלה ירא׳לי שלא אמרו אלא -לכתפלס אבל אם
ככדסלוקאא״כצלאוהו
לאכול
מות׳אע״פ שראיתי לאחד מגדולי׳ המחברים שאסר הכבד יכל מה
עבר וסלקו
אם לא הבהב אות באור תחלה או שחלט בחומץ או במתסין ואין
שנתבשל עמו
• ובחידושיו כת; נראה דהלב׳ כת׳ק דסרי כסלוקה
דברי׳אלומחוורי׳בעיניע״כ
ליה וד״נ דסליק ויהי׳ליס לרב שבא וכל הכי דלעיל דאכלי ליה
מדר אמי דשלקי
דמסמעדכולהו ס״לכת״ק
סליקואביינמידאמ׳למיסרנפסי׳לאקאמיבעי׳לי
מליח׳לא אסר נפש דפילטת היא ואינ׳בולע והא דחלטי ליה לר הונא
ואפי בלא
בהדי בשר אבל לבסולי באפי נפסי׳לא חלפי לי' כלל וכזה מצאתי
ור״נ לבשולי
רבותינו הצרפתי׳ז״ל והא דשדרו ממתיכת׳דלא שרי למיכל כבד׳שליקא
בדברי
היכ׳דטוו ליה מפיקר דילמא לכתחלה קא אמרי אבל בדיעבד שרידהא
אלא
ותדע כמי דהא רבה בר ר הוכא איקלע לבי רבה בריכריה דר נחמן
אינה בולע
סמפונ׳דכבד דהוהמלי דמא ומשמ' דלא אסר' לסו דהכי משמע
ראייתיאוקמיה
ליה אמאי עכדיתו הכי דאלמ' מכאן ולהב׳ הוא דמילף להו אבל האי
ליסנ׳דאמ
ליה לא אסרי ליה דה״ל לאסר׳עלייהו כן נ״ל • אע״ס שראיתי להרמכ״ם
דאייתי
הכבד שכשלה ולא הבהב כאור ולא חלט׳בחומ׳או ברותחין הרי הקדר׳
ז״ל שכת
וכל שנתבשל עמו ע״כ ולא ידעתי טעם לאיסור הכבד אא' כ
כולה אסור הכבד
אחחכי׳עכ״ל • ואני כבר כתבתי לעיל טעמו של סרמכ״ס ז״ל וכתב
הוא גזרת
רבעו שאס לא הוכש' לסי דין התלמו׳סאוסר ונאסרת פשוט הוא
ה״המגיד מ״ש
ביותר מס׳לא יהא חמור מדס עצמו ואס יס ס' ודאי סכל השאר
שאינה אוסרת
כא״ח איפשר שדעת הרמב״ס שלא אסר הכל אס כמלח הכל
כתוב
מותר :
מליס׳קודס שנתבשל אכל בלתי מליח' נאסר הכל אפי׳ביותר מששי׳לפי
שיעור
על פליטת הכב' שאולי פולט יותר משיעור גופו הרבה עכ״ל וזה
שא״א לעמוד
כבר כתבתי לעיל דאיתא
דבר שאין לו סחר והשכל והמוחש מכחישי׳אותו :
אליעזר אומ' הכבד אוסר' ואיכה נאסרת ספולג' ואינה בולעת ׳ר
בגמ כתנאי ר
כנו של ר יוחנן כן ברוק אומ מתובלת אוסרת וכאסר׳פרש״י מתובלת
ישמעאל
שהתכליןמרככין אות׳וכת׳הר״ן דה״ק ליר' ישמעא׳לת״ק כסם סמתובלת
מפני
' דכהא ודאי את גופא מוד׳בזה כך שלוקה אוסרת ונאסרת ומ״ה
אוסרת ונאסר
ר ישמעאל בתרתי ומשמע דקי״ל דשלוק' אינה נאסר׳ומיהו במתובלת
פלגינהו
וכדכתיבנ׳עכ״ל וכ״כ הרשב״א בחידושיו ויש לתמו' למה לא פסק
לכ״ע נאסרת
שלוק׳אוסרתואינ׳נאסר'
כת״ה דמתובלת נאסר ושמא י״ל משו׳דאיכא דגריס
גירס׳על כרחך תנאי היא היינו במתוכלת וכיון דפלוגתא היא ולא
ולפי אותה
כריר׳ליה הלכ׳כדברי מי לא רצה לפסוק בה ואע״פ שהוא כת׳בחדושיושגירסא
מידי ספיק׳לא כפק׳וכיון דדס שבשלו איני עובר עליו לא רצה
זו אינה נכונ׳מ״מ
לפסק׳לחומר' • ומודי״ל דכיון דלא פי׳דת״ק מוד׳במתובל' אלא משודפלגיכהו
כתרתי אין זה כדאי לפסוק הלכה כן דהא איכא למימר דת״ק פליג
ר' ישמעאל
והא דפלגינהו ר׳ישמעא׳בתרתי מסו׳דהכי שמעינהו וגרסינה ו
כמתובלת נמי

^ 8ל כ״כ כהגה׳מימון וקשה לי דכיון סהגאוני' ז״ל לא אסרו בחליט׳אלא
קיאין כה מה עניין זה לחסש׳רקדר׳או לאין אנו בקיאין מהו סליק
נאמר שהית' זו תקנת אחריס זו לא שמענו לפיכך נ״ל דמסוס
^ 9גיסולואם
אין הכבד מתבשל לבדו אלא עם דברים אחרים כשבאו הגאונים
דוונפטדס
לבוורפלהסליט'לא ראו להניח מקו׳לבסל כיבד לבדו שחשו שמא יבואולבשלו
כמו שהוא מנהג בני אדם ונמצאת תקנתם נעקרת ולכן גזרו
מסוכוי׳אחריס
 6לכסלו אלא ע״י צלייה תחלה  :ומ״ם עוד רבינו אא״כ קורעו שתי
סמס סל
חיתוכו למט׳וצולהו הוא ג" כ ע״פ פי־ש״י כההיא דאמ ליס רבה בר
ועוג והניח
סמי וערב וחיתוכים לתחת דלצלייה קאמי • ומ״ס ור״ת התיר
ונהונקמנוס
ע״י קרימ׳ומליסס כבר כתבתי דעתו בשם התוספות וסרא״ס ז״ל• ומ״ש
^בםלו
ין לכאורה משמע מדבריו שר״ל פהטע שאין נוהגין ןכ הוא משוס
ואין מהנין
 6ס״ל כר״ת כפירוש׳דסמעתא שאילו היו סוכרי׳כמותו נהי דגזרו הגאונים
ךל
נחליט היינו מסו׳דלא בקיאין בה אבל כקריע' ומליחה דכקיאין ביה שפי׳אמאי
נהגו היתר אלא ודאי טעמ׳משוס דלא ס״ל כר״ת דשרי ע״י קריעה ומליחה
לא
אין מתיישב לפי זה מ״ש ומיהו בדיעבד שרי דכיון דלא נהגו כן משודלא
אבל
כתב דכדיעבד שרי ומתוך מה סאכתו' כסמוך בסס הרשכ״א
ס״לכר׳פהיאך
דה״ק אע" פ שסדע׳נוטה לסבר׳ר״ת מ״מ לא נהגו כן כדי לחוס לדברי
מלפרש
סלא יהגו כך מן הדין אלא מסוס חישש׳בעלמא לדברי האוסרי׳
האוסוי׳ומאסר
ומ׳ש ומיהו בדיעבד שרי ככר כתבתי כן
בדיעבד מיהא לא מחמרינן ביה :
בשם הרמכ״ן ז״ל וכ״פ סרסב״א ז״ל ולטעמייהו אזל י דס״ל כפי׳ ר״ת דכקריעה
וסיתוכיה לתחת שרי לבשלו אלא פלא נהגו כן לחוש לדברי האוסרים
ומליחה
אכל בדיעב׳מיהא שרי נ בין הוא בין כשר המתבשל עמו
והיינו דוקאלכתחלה
שקרעו שתי וערב ומלחו וחיתוכי' לתח׳סוב אין נפלט ממנו דם שיאסור
ורון
עמו בדיעבד וז״ל הרפב״א בת״ה הכבד מרוכ׳כדמיס הוא ולפיכך
את המתבשל
בקדרה אע״פ שמלחו אלא קורעו שתי וערב ומלחו וחיתוכו למטה
אסו׳לבפלו
כדישיזו׳דמס היכ 1כ ויש מן הגאונים ז״ל סאסמה לקדרה עד שיחתכנוויצלנו
לחום לדבריה׳לכתחלה אבל אס קורעו שתי וערב וחיתוכו למטה ומלחו
וראוי
צלאומות׳שזהשהצריכוסו צליה חששת האסמניס
זנשלועסכשראע -׳פשלא
לא יסתכנ׳יפס או לא ישים חתוכו למטה ובחשש ' האחרונים כזו אין
היא שמא
בה להחמי׳בדיעבד אלא להקל שסתור׳חסה על ממונן סל ישראל וכן
מדקדקין
מכ״ל ומתוך דבריו אלה כתיסבה תמיסת הר״ן וה״המגיד טל שטת
נורו רמתי
אסרו הכבד בקריעה ומליחה ומיהו לדברי המפרשים דכי בעי
הראשוני׳למה
מה אתון ביה לבשלו בקדר' אחר מליח' כעי וההיא דאמ׳ליה קרע ומלחיה
ננדא
לתח׳לא לעניןקדרה היא דהא ספוקי מספק׳לן ולחומר' וכמ״ש רבינו
וסיתוכיה
שאין לו תקנ׳לבסלו אא״כ צולהו תחלה נרא' דבדיעבד נמי אסור כסר
פ״רי סמות׳אפי׳בלא חתיכה ומליס׳וכו׳כבר כתבתי בסס
נפסלה
ומיש ואס חלטו כחומץ או ברותחין
המתבשל עמו כל שאין בו ס י כנגדו :
דא״ל קרעו׳שתי וערב וסיתוכיה לתחת דלבשלו בקדר אחר צלי׳
מדינ׳דגמרא היה מות' לבשלו אח״ג אפי׳עס בשר אחר כבר כתבתי דרב סונא והרא״ש דהא
ר״ת איירי דאי לאבלו צלי למה ליה לסתוכי׳ליה וכה״ג כתב
או אחר מליח׳לדעת
סלטי להו ואכלי ומשמע דלבשלו טס בשר נמי מהני' דהא אהא דא״ר
ורב נחמן
כבד בסילומ צריך לחתוכיה וט עד כבולעו כך פולטו ומפשט לפון
דהאי דמטוי
לן קניא בקופי׳ואכלנא אתקיף רב אשי דילמ׳מיסלט הוו חלטי לי'
וויקא קריכו
נר דבצליי׳דכבד לקדר מורו דצריך לקרוע ולא אמת דאין צריך
המוס' והר״אס
וקומי היינו כל המחוב׳עמו דהיינו לב וריאה  :ומ״ש בשם סרשב״א ובלב׳סינקר
וטעמרב׳איכ׳במילת׳דכשאוכלו צלי דס שלא כפלט
קריע אלא לאוכלו ע״יצלי
מזרקי הדס וכו׳כ״ב בחידושיו בשם היאלד ז״ל וכ" פ כת״ה  :ומ״ש
ויוציא
דס האברים סלא פי׳וסרי ולדה שכסמפוכו׳ליכא למיחש דכיון דצלול
ממנו הוי
אנו בקיאי בחליטה הילכך אין להתירו בחליט כבי כתנא'•
זהגאוני׳כתבוסאין
מיסב סייב ליה אכל כי מסוי ליה לקדר איכא למיחש שמא לא יפלס
הוא נורא
לתמוה מה בקיאות יס בחליפה עד סאמי־ו שאין אנו כקיאין בה
ובאמת שיאי
דמו בצליי׳וכשיכשל אותו יפלטנוילכך צרי׳לקורעו תחלה כדי סיפלס
ממנו כל
בחליט׳מתחין איב למיגז׳סמא לא יהיו מתסין יפה יפה אכל בחליט'
וכסלמא
דמו בצלי' ונר שלזה דקר' רבי׳לכתו׳לעיל גבי בישול דכב׳דאין לבשלו
ממנו כל
חזקדאע״פ שאינו חזק היי
קומץליב למיחש שמא יבואו לחלוט בחומץ שאינו
שתי וערב והכיח חתוכו למט׳וצולהו דמשמע דאין לבשלו ע״י צליה
כדאית בפ כיצד ושמא י״ל שמאס׳סשתי החליטו׳היו מתירו הכבד
אא״כ קרעו
ספיר קליטה
א״כ קרעו שתי וער׳וכאן כת' ולצלותו סר״י סמות׳אפי׳בלא חתיכ׳ומליחה
אלא
לגזור באח׳מהן לא ראו לחלוק בגזירתן ולפיכך גזרו שלא יחלסו ולא
ניון שבאו
משת' שאין כוונתו אלא לצלותו בלב׳ולא לבשלו אחי צלי׳ימ׳׳ס
דליפנ׳דלצלותו
קליט׳חומץ לחליטת רותחין ולפי זה אפשר דכשאר בשר לא גזרו על
ח'לקו בין
לא חתיכ׳ולא מליח׳וגס סמ״ק חילק ביןצלי לקדי לצליי׳כדי לאוכלו
פר״י פא״צ
בחומץ דהא בכבד לא נחתי למיגז׳בסליטת חומץ אלא משוס דהוובעו
חליטתו
העולם לתחו׳בו קוץ אוקיס' כלא קריפ׳ומיהו בצולה כדי לבשלו
צלי שכת׳נהגו
אכל כבשר שלא הוזכר בה מליט אלא בחומץ לא גזרו בו
למיגזיבחליט׳מתחין
לקרעו שתי וערב וסיתוכי׳לתחת לצד האס וכב' כתבתי לעיל
אח״כ בקדר׳נטן
מל וני׳סוהו דעת הפוסקי׳שכתבו דבשי שחלטו בחומץ שרי כמו סכתכא׳בסי׳
דא״ל קרעוה שתי וערב וחיתוכי' לתס' לצלי הוא וזה כיה טעמו
כתבו דלא מסתרי חליט׳כלל אלא שרכי׳ירוחס כת׳גכי חליטת בסר
שרש״י עי׳דהא
ס ז ובנכי
שצריך חתיכ׳סתס חתיכ' שתי וערב קאמ׳כדאית כגמ׳אבל אין
של כה״גואע״פ
שאין לחלוט בזמן הזה כי אין אנו בקיאיןבחליט' :ומ״שאבל אס נעש'
3שס יע
כן דט׳הרי״ף והר״מב׳סלא הזכירו הא דא״ל קרעו׳סתי וער׳וחיתוכיה
נר׳שיהא
שרי כ״כ הרסב״א כת״ה וטפמ׳משו׳דכיון דמדיל סרי לכתחלה כשגזרו
מפרשי׳אותו לצלי׳לא ה״ל להשמיטו וכת׳סרסב״א בחדושיו
נדימבד
לתח׳ואסאית׳שהיו
לכתחלה אבל לא בדיעבד וכמ׳ש כשמו כסמוך וכסס
בוהגאוני׳לאגזי־ראלא
וסרמב״ן ז״ל ושכ״כ סראב״ד ז״ל והבי' ראי׳מדסשמי׳סרי״ף ז״ל
שכן דעת הח״ה
ז לבבישלו ע״י קריע׳שתי וערב ומליחה וחימוכיה לתחת וכב' כתבתי
מהלכותיו ובת״ה כת׳לאכלו בצלי יש מי סכת׳סמות׳בלא חתיכ׳ומליח
הימבץ
מימריזו
שבא
דעת הרא״ס שכת שמה סאמ הרי״ף דלא שרי למיכל כבד' סליקא לא
הדס כמו שאמרנו בורידי וכסתיה' סכצרר בה הדס ויש מי שאוסר
שק
שהאש שואב
^"וסיי אס כעש כךאלא אמנהג' דשדמ ממתיבת קאי ולא שרי לכתחל׳למיעכד
וכחב בעל העטור נוהגים
אפי׳לצלי בלא קריע׳וראדלחוס לדבריו עכ״ל :
כמושנתכא׳לעילנומ״ש או אפילו נתבשל לבדו
^יחחלאיןדעתהרמב״סכן
בסכין כהגהו׳אשירי קרא תגר על מנהג זה סכתו׳שס בלשון הזה
בצרפ׳לכוקבו
בדיעבד לא במלחו מיירי דמדיפ׳מינה כת׳בסמוך דאפי׳נתבשל עס
3׳! דר שרי
הסולם שלא לקרעו אלא תוחבין בו ונוקבין נקבים דקיס וכת׳ירכינו
סרי הכל בדיעבד אלא בלא מלחו איירי דכל כה״ג כל שנתבשל עמו
תימ׳נהגו
בשי אחר
לשנו׳ממשמעו׳הסלכ׳וכן היה כוה׳ ר״י לקרעו שתי וערב פ״כ ואע׳ני
יהוד׳סאין
?מ ל יהו׳עצמו אינו כאס׳וכזה אין חילו' בין נתבשל בפני עצמו לנתבשל
סוו
כמ׳רבי׳בסס ר״י שמות לצלותו כלא חתיכ׳ומליח׳אפש׳דחד ר׳י ר׳יצסק
שבסמו'
אקר אלא דמשוס מחת לאגמורי לן היתר' לא נקטה בכסלו מס בסר
 ,ס גסר
ר׳יהודס א״נ דר״י לא אמ׳כן אלא לסלכ׳אבל למעש׳היה נוהג כדברי
ואידך ר״י
יה צ״ל הוא מות׳והכשר אסור וטעמא דהתירה דכקד הוא משוס דאמר
ומנהגנו אין לכו אלא בנקיב׳השפוד וכבד העוף כלא סוס חיתו'
^י ד?
בה״ג ומ׳ש
גפש׳לא קא מיבעי׳לי דוראי שרי וכרקתני דכבד אינ׳כאסר מפני
הוא מדברי במל הפטור וכר׳סטמס מנהגס שהיו סוכרים כדברי
 3י למיסר
וכו׳כרא׳שהכל
ואינ׳בולעת ולא מיבפיא לפיר׳ר״ת ספי׳דהא דקאמר מה אמון ביה
האומרי׳דלא במי קמיב' לצלי ומפני כך כבד בהמ' שדרך העולם לצלותרבשפוד
^ולסזל
^" !' 5־׳אמליחקאמראלא אפי׳לדכרי המפרשי' דבמליחה קאמ כיוןדסברי
בו השפו׳לא על דע' להוצי׳דמו אלא לצלותו בו וכלסעוף שאץדרך
היו תוחבין
^ י׳כמ״ י אינה נאסר מפני סאיכ׳בולטת אפי׳לא נמלח כמי שרי בדיעב׳שכן
בשפוד לא היו כוקבין אומו כלל שאלו היו תוחכין השפוד בשל בהמה
לצלותו
ש דהלכ׳כמ״ד כבד אינה נאסר וכן דעת הרשב״א שכת׳כת״ה שלקו
להוצי׳רמוגסבסל עוף היה להס לעסו'יכן דאין לומ׳דמשוס דמניחיץאותו
ש^הרא בקדר׳בפני עצמו בלא מליח׳ובלא חליט יראה לי שהוא מות' שהכבד
גדי
הנבר
הגחלי׳ס״ל דמיש׳סייב טפי א״כ סל בהמה כמי ס״ל להניחו מ״ג גחלים
על גבי
ואינ נאסרת פולש היא ואינה בולעת ואפי׳בתוך הקדר' לפי ספליטתה
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דם שבסמפונות ואם לא קרעו קורם צלייה יקרענו אח״כ ולא הכי אלא בבשר3חלכ לאנאסרסען"
ילרבנןעכ״ל■  :לעש ו'יי' לנמחלה  :אטור לכלותו עס
היישי׳־שמא נבלע דם הסמפונות כבשרו דכבולעו כך פולטו אס יש כוס כתב סוד המרדני פס$י
(! ) !בת׳!האריד כשר בשפוד אא״כ הכבד למטה אכל
בעת צלייתו קרעוהו בסכין
אע״נישסן׳
בדיעבד שהלאו והיה למפלה שרי פשוט וכתב כעל העיטור נוהגים בצרפת לנוקכו כסכין רמנהנינו אין
* י "' *
ייחמירין .םאן>
,
לנו אלא בנקינת השפוד וכבד העוף בלא שום היתוך אלא על רותח לא אסרינן לסכין דדםמישו!
י;מל ,חה אח{מל,ח כפבס < דףקיח ) וטעמא
משוסדדמא-
שריק וה״ל כדף סמולחין עליןו?צי
כבל ־! חת נשי מישי־ג שריג כלוש מחליק ונופל לארץ גבי גחלים ויפה הוא לנוקבו בסכין לחומרא • אסור
לצלותו עם ראיה מסו׳ע״ז השפר׳
והאסכלאסלגוי׳
" *■1ללפ'גמי 0ומ׳ש להתחלה אסור מפני שהבשר רך בשר בשפוד אא״כ הכבד למטה אבל בדיעבד שצלאו והיה
מלבנן בשור ולגבי קדשי׳ מנן
מגעילן
ל־לי״מיס׳ל־דן־לייי״ו ־ליי* למעל' שרי וכתב רש״י בשפורין שלנו שצולין אצל האש אסור וטשש משום שומן סלהסאב׳סמוושל
עניי! שר יענ* 3המרדכירמסרש רש י שלא חילקו
בין לכתחילה ולא שייך לחלק בין תותי בישרא בין עילוי בישרא חולין שצלו בובשרש״צ כלוסאף/ע
זבהנ׳ה ס״ל הכי עילוי בישר׳לתותי ביפר אלא בתנורי' שפעמים שמגביהי׳ השפוד באותו צר שאצל האש ופעמים
סהלזו׳מוצי׳דמו על השפו׳ועל השסכ
׳ל
יה "־שלא למל5ח סלהס פהיה פיהם למעלה והיו מניחי'
מגביהים צר הב׳וכן דינו בעני] מליחה שאסור למולחו לכתחילה ואין לחל ביה כין ככד
לב׳ש׳עכ״לועוד
"׳לאפי ^ ' 5השפוד בתנו׳ ראשו למט וזנבו למעלה על גבי־ בשר אבל תחת הבשר מות' עכר ומלחו על גבי בשר יתבאר זה בסימ׳ע״ו  :כחב
הלוגןף
ש:מ ,3זה
יאא אבל בשפוד המונח לארכו לא שייך מותר  :ואם נמצא הכבר בעוף דינו כדין הלב בצלימות׳בקדרה כסס אגוד נהגו לצלות הכבדמידאסו
להשלמהנתליחה :לפלוגי בין עילוי בישר' לתותי בישרא
סנמלח׳ואין לשהות במליחה וי״א
שאין
ן צריך ס׳ כנגד הכבד :
(י ) ׳53ייי ^ ט״ז אלא ככל גווכ׳אסו׳לכתחלה • מדברי
הטעם משוס איסור אלא מטעםהנג)
עד
7אנן נ',
ה
£0
ח
1
/
אע״פ
שיש
בו
מראה
הנ,י׳לזלפ' הפוספו׳בס כ״צ נראה דאפי׳לפי מנהג
אדמומית
ונראה
סנרקכה פסמסהין אותה במלח
ועוג

יאקחיתקניןדניק
ן
.
י
"
ב,ז
העולס שאין מבשלין כבד ע י סוס
ונתליחחטהגי׳גמי מליח מ״מ כיון דנמלח במליחת קדרה
לי1לע 'נ7בו יז נה נתסע' דמווכיב!;שיל נשם מהר״ס ולא אסר
ע ),ל :
לסימןע נאה טסי ,משאר בשר שלא נמלח ובישר'ע״ג
יע
ו
ו ן"
ה(אדבוק3.עון.אי בישי שיי לכתחיכס לב ע  :וכן דינו
אמרי׳יזתילניגשי׳ בענין מליח סאסו׳למלחו לכתחלה ע״ג
כגילה7לינ! כיי׳ בשר ופר' כ״כ הרשכ״א וסמ״ק וגסהר״ן
315י[ ,
נפי׳ס1כיז? 3מא ! הזכיר סבר׳ זו וטעמאדכימדמלי' הרי
א 7אפי.
, ,
י < , , !,
איכא ס ׳ ננדהקדד הוא כרוח דצלי כסס שחסור לצלו כבד
מ״ת הנבל אם!ר עילוי בישר כך אסור למלוח וכת' הרב
3יי '
"עכ7ל המגיד סיס סולקי׳כזה כלומ׳שסובריס
י
באר,׳כללעזנם,ס דלא מחמרי׳כענין זה במליח כמו בצלי
גא ! דה עון> שכנלה .״
י < ! ,,
ע,ז מ; 73מ :איהי ו& שססכתב המרדכידר יואל אסר
גניגיש אש!ל אעי׳ אפיי בדיפביכבד שנמלח עס בשר דעת
נליענל־ לןם אין יחיד סוא ולא חייסיי׳ליהן :ואם נמצא
בפיןבלא^
בצי־םה'
כמנ ^ק׳ ^!*
שיזש נקרפיס מיל

אכל אש מלאיהי
'
נבש יאעיל' ,ת5ל
נשא קצלמ׳-
שרי 7כנכ׳ פ( דקא
כבל

אבללב אי.

לאשרו עלייה אפי׳
נמלא נניצים אס
העוף שלם מאחר
 0־שנ־לעוףס' ננ7
לני ילא גרעמאלו
נתבשל נתה! ג!'

5נלאתיע,ן

גלל !ראיתישכה "
גקייייג־ ילהפ!ת
 9יא עללןננ7
הלמנא׳בפשטיל'
ע״גשימןיג״י: 1
(ן ) יכ מ ג ץי1

^
לפפו ׳מים עלהבנלי

עה אק

ובקבה

הכבד בעוף דינו כדין הלב בצלי מותר כ״כ השרדכי פה' ה וטעמ׳משו׳דככולעו
כן פולטו וכתב עוד מיהו אומר ר״יבן דיש לסחמי' ולקלוף סביב מקום הכבד
וחומרא נעלת הוא לסאבכבדא מילוי בישרא לא בעי קליפהז ע״כ * ומ׳ש
וכקדר׳צדיך ס כנגד היכב׳מפסטדבריי
יבינו נר'שאסי׳דבוק הכבד נעוף בס ,כיה :ןרני׳יר!' פתנתרצגולת שנצלית עםכנד
שלה
ליית׳1
הכנ 7אסי׳הפרנגילת מומרתלישנהתת׳פס׳
! י! ^
כנגד הכבד סגי והמרדני חלק על זה וישמי שהתיר הננל)רא־! ון עיקר ובן הסכימורוג
סכתבבפכ״הכת' ראבי״ה אס הכבד הפיסקי׳עללוכנר נתבארשאיןה 7נ' ק אלאדנרי
דבוק בעוף ונתבשל שמו אוסר הכבד המתירעיקריושוםלכנולעוכן
סזלעוומ״שפישנה
י

י

נר ומשערין

•

ז ־

בעופו׳וכסר ורוטב לדברי

הפוסקים דמין

במינו בס' אבל רס״י

פסק

חזניכן ואס אין הככד שכס משערין אסיש ס כשוף
צ״ח ימבא׳שאין הלכה כדברי רש״י שסוב׳דמין כמינו במשהו ובמי ' צ״ב יתבאר
דסלכ׳כרבינו אסרי׳דסבר דלא אמרי חתיכה עצמ נעשי׳נבילס אלא בכש בחלב
אבל לא בשא׳איסורין וא״כ אפי׳דבק ככבד בעוף בס כנגד הכב׳סגיוכדמפמע
מפשט דברי רבינו כת עוד סס כמרדכי כסס ראכי״ה דאס צלו הכב׳ולא הדיחו
ונתנו בקדר אין לחוש דנור' מיס׳פייג ואע״גדנרא׳לכלוך דס מוהל במלמ׳הוא
עכ״ל נרא׳מכאן דלכתחלה צריך להריחו אחר צלייתוכשרוצי'לבשלו ט ומצאתי
כתוב סהטע׳מפצי המלח הנדבק בו ויש
ג״כ״למיחס ןמסוס מראי׳העין סיתאדס
,
*
ן
י /ן
ן
/
**
הנש וכן בסר סצמלס בשפוד ורוצי
לבסלו
ג
כ
צריך להדיחו מטע זיה ויפבס זה

כ .ל ט ( כ 17״גיד
פרי אעי׳לאהודח
קולם
נלייהעכ״ל בסי׳ע״ו

ונאגורבשסמיהר״י

*
׳
כרבוי רם חנו כשארא כשר לכל רבר
וא״צ אלא מליחה בין לצלי בין לקדרה :
מחזיקיןדסבבני מעים כגון בכרס
" וברקין הסובבין סביב הכנתא ובחלחולת
לפיכך אם בשל׳בקדרה בלא מליחה מותר אבלא בשומן של
בני המעיים יש בו דם לפיכך צריך למולחם וכנתא גופא יש בה
דם וכת׳ רש״בא יש גדולי׳ שאסרוה לקדרה אפילו בחתיכה
ומליחה לפי שמלאה חוטי׳ קטנים מלאים דם ועכשיו נוהגים
היתר ואותן חוטי דם בשארם בקי בהם מותחן ונפשלין היטב
דע
הטחולאע״פ שיש בו
מרא׳
עד שלא ישאר אח׳ מהן עי׳ב י״א כיון שאין מחזיקין דם ככני מעי'
אדמומיתוכובעו
אין מולחים אותם עם שאר הבשר כיון רלא מרירי לפלוט ובלעי
כ״ה (דף קיא ) אסא דא״ל תה בורג
ורי׳יב התירו וכתב הרשב׳יאכשמולחין.
החלחולת אין מולחים הוצא לדבי רבהבר רב נחמן קרעשתי
אותה בצד הפנימי מעבר המאכל אלא בצד החיצון י -ששם וערב וחיתוכיה לתחת וה״מ כבדאבל
טחלא שומנ׳ בעלמ׳הוא ני הא
דסמואל
שומן דבוק שמחזיקין שםדם :
עו הצלי ,

•כתב עוד

כמרדכי סס כתב רש״י

בתשובתו ככד

סכמצא׳כמולייתא

סקוריןסשטידי בס ואס דבוק בסתיכ׳צריך־שיה בחתיכ'הדבוק'ככבד ס ואס לאו
הכל אסו׳דקימסא רידןחיוורת׳היא ואמרי׳עלה פ׳כ״צ סמחזק׳דס שבתוכה ואין
האור שואב ול״ג לראכי״ה אלא כל דבר שאין האיסור יכו׳להתפסט אלא אצלי

*י
אף יכשמבין' ' כנל
לאבלה
בלא נישזל משוס כגון

טפילה וצלי ומליח לא שייך

ס׳דדמי ללא כיפר וכסה אלא

קליפס בעי כפי

מלי!הבדנק ״•
£ ■,נ^כ
מתג נא
יין
אס
נתכוהו־בטפלס אי ידע מקומו אסו׳בכדי סיכו׳לסעפ׳דלא כקיאיןיכולי האי
גלכתחלה
להסהות?
בין זיג ללא זיג עכ״ל והאגו׳כתב חתיס׳עס כבד דבוק כס שנתכוס בפשט״ידא

שאצלו וכן כמצ׳בפסקי רכיכו יפבזוכן בש׳שלא
כמלח
אומד סיכו׳לסעפע . .
במס . . .
וכןכמצבפסקירכיכויפבץוכןבששנחכמנח

 .להתמי׳כי לא דבר רק הואי והסענמ3
מה״ררי מולן דהאור חח ומבליעהדס
שפלטעכ״ל (<
ע״לסי׳ע״ז )
וכת׳עודגשס
פערי דורא
מה
שנהגו
שאין
למלו׳כיו
קודס צלייה לא מציג ו איסור זסבכל
התלמוד ובהג״ס מצאתי סהטע'
משוס
גזרה דילש'יתבשל עס בס' כיון
סמליו
הכבד ושהא סיעו׳מליחה
יסבו׳סישלס
דין בשר הילכך עבדוהיכיראע״נ:

שבדי ליס תכשילש דטסלי ביוש דעביד מילפש כת׳סלוגוי בסס הרוקחככליוה
לזסו׳לבסלס בקדר מסוס של תטוש תורת אמך עכ״ל ואנו נהגנו
הית׳לבשלס
ולא שמענו פוצה פהב  :יעה אין מסזיקין דס בבכי מעי׳כגוןבכרסוכו׳בפ׳
כ״ס ( דקיג )אמ׳ רב משרשי׳אין מחזיקין דס בבני מעי׳תרגומא
אכרכש׳ומעייא
והדר דכנתא ופרש״י אין מחזיקין דס א י נ בחזקת דס ליאס אס לא
כמלסרהדי*
דכנת דקין שסביב הכנת וממייא קבה וכיס ושאר הדקין וכרכש' סבחייאאבל
הלב והריא׳והכבד וכנתא גופ יש בהס דס וצריכין לימלח וכתב המרדכי
דה״ה
אס נמלחו בקער׳שאינה נקובה סרו וצ״ל דבשאין בהם סומן כללקאמרוכמב

ש״כ והר״ן כת׳בשס ר״ת שהכרס אינו בכלל מעיא ומחזיקין בו דם שסריאמיו

אבל לא שלא יהא בהם דס כלל שאפי׳בדקין הדבר נר' לקין סיוג' מהס דס ע י
חבור׳עכ״ל וכתהמרדכי בשס ספר התרומ' וראבי״ה אס לא מלח המעי'
ובשלן
מותרין אמנ׳לכתחלה אין לעסו׳כן  :ומ״ס אבל בשומן סל בכי מעי' ים גו דס
לפיכך צריך למולח׳וכו׳כ׳כ שם סרא״ש וז״ל אע״ג דאין מחזיקין דס כמימעיני
מ״מ כשומן הדכו׳בהס יש דס דאי׳כיה פוריקי ולכך נהגו למולח וכ״כ ה המגף
בפ״ז כסס הרסביא ז״ל-ול׳צדהר״ן בשם התו׳ולאפוקי מסבלי הלקט שכת דה5
לשומן שבתוך המעי׳לואין מסזיקין בו דס וכנת' גופ' יש בה דס כנר כתגתי נ(
בשס רס״י וכת סר״ןולצתגופ׳דשרי׳כמליח׳הייכו לדיןהגמ׳אכל בדכריהגלוור
לצלי וכ"כ בה״ג וכ"כ כמרדכי וכ״כ הגהו׳כס וכה
_
_
גמצ׳סגזרועלי׳ואסמ׳אלא _
רכי׳האי
גאוןכישומןהכנת
יש
כו
ורידי׳קטכי׳מדס ואע״פ םיותכומלחהאסיי
עד
סיוצי
הורידיןהקסכי' ע״כ ואע״פ סכת' לעיל סוורידי צוא'דייןכחתיכומלף
מ״מ ורידי הככת׳מרו' דקותןאין דסיוצ׳מהס
ומ״ס

אפי׳ע״יחתיכ׳ומליסיסה ג מצל

רבייבסס הרשב״א הוא כת״ס  :י״א כיון שאין

מסזיקין דם בבני מעים ייז

וסרא״ש והרשב׳אוהי [
מוצסין
מולחין ;, .״
אות' מס שאר בסר וכו' ור״י . . .
התירו כ" כ התוס' -
והמרדני ודלא כרכי׳יואל סכת׳המרדכי דאס אפי׳בליעכ ,ןר ׳יכוד׳ סירליסון
שכתבו הגה אסירי דאסו׳למולח׳עס בסר אס וכתבו התו׳וסרא״ם והמרדכיפעגי

לנליענלשריעכ״ל להתיר מסו'
דדמאמישרק שריק והרשנ״א
כי) 3
,
!אני ראיתי נהג׳הא׳ויהאחן והאעסמשום שאינו לומה לשאר נשר שלא ינאלנשלה אסרהמלית׳עב״ל ( *11? :א ) דלאכהג' המרלכידכתנהא 7תותד לנשל טחול הימן נלאנשר  .קהמבהג כלנריכפן׳  ( :ב ) לגא״יהא ייז כ י<ז
<תנ! דמ־גי? פרוקין דאין חנשליס כוליחחשוסחנ לס שכהוכין ניצי זבד מיהי בליענל שרי ענ׳ל :י ! ח ( א ) נאחןכללד׳יכןכרכשאיש נסומן וגידים 1אש !רה אףבדיענדאסלאגיילחהזכפנהיזרדכיפכ׳היןנןןמןאזחשנמלח^ הו^
!הושם בקדירהאש! ר 7נש?מ | 'שלס יבריך הדת־ אמרמקינכ׳ל ו
( י ) ובאי נאיזהאמן כלל א׳נשסא״זלאין לחלחןלכתחילהעסנשרזנן נוהגי; אמנם נדיענדחותררלא כר׳יואנ עכ״לועז׳כתי-יריביז~ר אףינל פיש ) נה* י1נ^ן
•!( תיקלמלותעששאי• נשר לאחרשהשיר יהקרן ס עב׳ל  ( :ג )
כתב נאיו האמן בשם הרשניא לאף לכתתלהאיב לתלות רק ננדהחינוןלנדלאפי׳נדיעכד אס גשלה ולא מלחה בצליהתימן טייפהומיהלאן סכר ק(לםש3
ישל׳תאחד"
•וחזק לבבל׳? איןלדאותז לנשר אתרשנמלא נצלא׳וינןללאזןחלהדיחוולמלא! גנל החיצונהולעול! ענ׳ל זנ׳ל הא לגת'לטריפהסא בשלה בלסמלימה סייעבלאיכאשםש 1מן אגל אי ליכא 6ס שומן פשיט׳דכשר דהרי אין מתזיח 07ננני*
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לשונוקצר! ולק ראיתי להעתיק לסוןיסרשב״א עצמוח״ל רצהלמלוא .עומייל ^״ה
שאץמחזיקי! כסס דס ־ ורכישינה
!1ק .טעס לדבריהאוסרים ויראה לי־סאע״פ
כד״ר) 3סחתך^ ש"ז נש׳מהרא י!3
טפס הס ולאכול בצלי וכלא הדח׳עושה ואינו חושש לדם שעל המלח ומ-
י\ 1הס ונל שק סולסין ציר אין בולעץ דס הבא עליה׳ודברי׳של
להליח׳נתחליאפי
ראינו מי שנזהר מלסלוח אותם פס סבם עכ״ל וכיוצ׳בזה סס דברי סורידיןכשע שחיטה יזו סמוך לה שהדס חס ונשלט דרך הורידץ לא חתך את
ללינאחשפא
ממנ׳בשר ע!פו׳
ומג ז הורידי! אסו׳לאבול אפי בצלי פד שיחתוך אבר אבר ויצלה רצה לאכול
כצד _פנימי .. .. .
כשמולסץ הסלוחלת .מין מולידן אות ' _
_,
נ׳לונה היסנ״א
חי אסו׳פד שיחת וימלוח וירא׳ליסאס לנעקגח כהיל©
׳
?ו׳[ נח׳ הר״ן דקדק הרמב״ן ז״ל
כ קר ה3ם מחןג ,י דס)5ןכ  £עו ^ ,ןמליח ז לא,
? נהיגקמליח קני*
א צ מליחה לפי שהאור שואב הדם ואם
,
י ,, . , .
י.
ץן!מומ!ץ מחזיקין דם בבנימפיס
חי או צלי וספייכולוכא שדס האברים לנליכלש״יוה(אי3
יעואר בו שום דבר ממנו הוי דם האברים
*
הא
ךמה 6מסתמא הוא דלאמסזקיב?
אבל דם אחר יוצ׳הוא דרך הסימנים אע״פ פלא חמך ומילתין לעינן
ומבושל
לכבוש
אלא
מליחה
וא״צ
פירש
שלא
:
6.םמיק קיישמן וכעימליחה
כו סתיכ ' הורידיל אן הלחה מפניהל©
 וי1י. .״,״ .גמ,עו הצלי!5זצ מליחה לס'סהאיך• שנופף על הצלי שאצל האש לא אמרינן׳ ביה שהאש שואכו הירידן! ולאהצריכו
המטף חם אר אפי £ןצונ *אןסר ממנו כדי ,נטי5ה חתיכ אבר ^ א מפ,ני דס החו ?ז ינלענ \ החלת
שואב הדס יהיכ כהתו . ,ואסרם
ללא"0׳"
שכתנז־י'׳"
עושה צח^ נו כוכו כקח חפיצו בצצי סצא סחר "*"'
הדחה
כלא
בעי
ולאוכלו
צלי
למלוח
הרשי׳בל^
והביאו  £״
י״י־זובי״ ה* ״ , £
> ל ?
■^
*י
הרוצה יל
;
ראיות כתב ל
לוחיש נשכת
״־,
משל© לסל
חתיס ורידין ורוב כ׳הסימכיןעכ״ל וכבר הדחה
!' ׳נ״סהרש3י 0כת״ה וכתכןכתןס׳ ואין לחוש לרם שעל הממז שה ^ש ^ראב ומ' ^ המ׳עח מל בלוע
"ו־6םד6יזל6סו׳מש'ו  0ג־כם3ו הי' הרם '• כר׳אכמולחווצולהוטיראבלאםשהה במלחו המלח נמנ 5זרודניי׳יולוכפי׳נ״ג יס׳דכחבילאנ״״גי" ""
>
אסנסאנודנוהגין
" שאמר , ""!.וי
""יג י""
הורירין"
חתך הורידיד
לא חחר
צלייה דא
קורם הירייה
יפה הודח
מדיחו יהה
ולפיכן הדיהו
הספס
סמ
ונאסר ורופידר
רלודזיוחשיכדסהאברי'שפי' בולערד ^ תר
למעלה סצליא כרש' י לבתחלה
יפצחה לצדוסוחשי
שחיט׳אסו' לצלותו .עד שינתחנו
אבר מליח מפני שדה האברים מותרכל ז 1מ? לחלחו קנ׳בעי ג״פ
בשל
נקבם
לא
.
או , - .-
דל״מ אס נצלה יפה דאז נפלט הדס■ בעוף - .
נפלט אבר ויצלה ואם רצה לאוכלו הי אסו' עדשיבתחנו וימלח וכתב
ל0ון 6לא אסי׳לא נצלה יפה ולא
הרש״בא ויראה לי שאם ניקר הבשר אוכל בלא מליחה חי או
צלהדם לחוץ שרי נימה שיוציא לחוץ
מרא סישג סי יב

ליהומיס י? סריי1

צלי אפילו העוף שלם כולה כאח׳ ויש מגדולי המוריםשהחמירו

שלא פי׳ואיתו ספי׳נופל לאר' אין מנין הלחה !כני נוהבין
למללחוצשכלנפחב
שפס זה כתרנגול' או אווז שהםחל,ילי '
!ל
^
"
׳
7
'
נשק
והרי
כתוךהסלל
השפול א;ל האש
ושור הדס מלמעל׳למט י

מצדאחול* פלעוכ ליסיסלו * מוכןדאסנלא, ,לא
י6ס ^ ככר מתי׳כבשר בסכין צלי שאצל האש שלא נמית ק ז& ן שאיני נציה
שכתב5וי־י פילט כל לסשב 6לו מלמעלה ל־ :״ : ,״ " ־״?
^ צרכו מפני דם שבו שנבלע בסכיןוחרשכא אסר השפוד
^ננל ,זנל גיכיןסי  ,נה
״נ!ל־׳ ומנ
שלם ־א.
לצלו׳עוה
שהוש רוצה
למי שהונו
זה נכון למי
והורה!ה
התי ׳ן(
עוף נובעי
רוצה נצצו
מהדם ונאסר ״ ״׳״״
מליחה בולע ״
בשר כלא ע׳י־׳ ״׳
בו י  -״׳
שפורשצולין ׳ -׳
רלנולגונ־־מלי״לגליוגסלאהדח׳ /״ע־!
רילכך ל5ז בעי מליס׳צצצי רגם לא הדת '
שהו־סר שימלחט מבחוץ ומכפניס ויסה כשיעורעו׳אפיצולאשפשף
מהגדולי׳שאסור להשהות הצלי על השפוד לאחר
סכין אחד
מי׳צויךשפשוף לפי שאין לקצבי '
עב״לג נ 33נשר נליעבד
חותו נגכ
ויכנה )5ןתו
ידיחנו ויצלה
ואח״ככ יד  ,חנו
ותמליח
מיתר י! צי^
אננק!
םגר אבי
ויגנקע 0ממנו
הדםט ויבי! ע
הבשר
יחזור
שמא
האש
מן
וסח
מניח
מולייתא
בר״שפ ככ״צצ גכי
וזר
!
□
מיוחד
הד
הנשר
יחזור
שמא
האש
מן
מוכייתח
גכי
לחלבי׳וכר
מיוחד לחלבי
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ופולט וכת המרדכי בס" כ״ה על זה ל״נלמורי שחא חעכו נסכין
מעט בו ולהשהות בו כל זמן שהבשר זב שכל זמן שהוא זב
מריפר״שי אע״ס שלא מלחו אלא
מותר ושכחתי אס א״ל הטעם יכ״ל דהא הכא ש 3חלג ואפי׳קנאל
אינו בולע מהדם שכשפוד וא״א הר״אש ז״ל כת' שהשפוד
לצלי משמע מדבריו י דצלי כעי מלי יזה
וחיה!

־הלחה
בשפוד

צליס תעלנו לכל 5וס״ 5שסיר מייפן •<וםונ!מי  7״יו׳
^ 1,
1. 1
,
שי_ 1,
ענוהייז נתס בע־ק דסוצץבשרסי  .״. 1
י בשר שצול ! ר־ יא מ ׳ ] ה לרוק י פכ׳ל ואין מפס זס נר5ו במיני** ,־ "• *.ן
^ ^ליפס שוי נו 6ה נצל , ,עדכיי ״היא יאיי
ל״ 5ו5|,
״־־״ ־• ״
יא׳נהיינו צייני ,לבפפץ מלאכול
אקנותנקכלי תחתיו לקבל שמנונית הנוטף ממנו עדשיצלה
ד־מ״ו־ 15במימסודססננלפנ  ,י א
5' 15לי"
 " ' 15יי
ממוף הצלוי עד סינלמ
שיהיה" 1איי
דע כרי
ואיפש׳דה״ה לצלי ויש לדחו׳דצלי שאצי
ונורא מישכ סייכ ליה  :והאגור כתב בשם שערי דור׳אס צלו כשי כלא מליחה ■כל דמו כין דם עצמו כץ דס סכא לו מלמעלה ולא ראינו מי שגזהיככ ו לפיכ ו אם ^ נאיתל
מליחה
■ החלל מלק שיעור
צריך להדיחו מןהדם סכדב׳מבסוץ ומ״ש רכיכו דכבוש כעי מליח כמבושל פשו' כ״ל דפיק׳הטע ' הוא משוס רכיון סהעו׳שלס דס הפור מלמעלהלמט׳כתוך
?ואונ״כהרשב״א בת״ה  :כתוב בהגהו׳מרדכי סוף חולין כשס־מהיפ אותם הוי כדם הפור כחתיכ מצדזהלצדזה דסרי כמו שיתבאר כראש הסימ ולא שני אסור כדלעילסימן
יי)7י חסיכי כשתי ט ^שרש ^ל ^בלא
עופו׳שאין מקבלין מהם שומן א"צ למולחס כסיפור לקדר' ומי׳אס רוצים אח"כ■ לן בין יש סלל בין צד זהזלצד* זה ליזי ןביניהס ^ 'נ1
יעורמליחה
ובו<־ ע /שזה ^
לעשותמהס צי״בא כלעז צריך למולח׳כמו לקדרה דלפעמי' אין צולין אותס כי חתיכו׳ליכא למיסר שא״לה בב׳חתיכו׳זו3$ל זו למה אין נאסרו׳שפולס׳זו
אסמעטואח״כמבשליןאות׳והדססי׳וחחרונבלע׳ 3אבל דס אחר סכוטףע־ל■ זו אלא ע״כ אמרי׳כהו דם מישרק־שריק ואיןלרכן' דמיקואקוי דמא שהרי כל שעה לקירסאסורלהפן
?צלישאצלסאש לא אמרי׳ביה שהאש שואכו וכו׳כ״כ התוספו׳והרא״ש כפ׳כ״ה■ מהפכין השפוד ועי-׳ל דעוף שלס לא גרע ממוליית דאמרי׳בה כבולעו כך פולטו השפודת״יל ג*'ג

מתבלבל
 3סע ׳המצו׳ הנליי׳ לאז
כלומר דמיד בשע׳הכליעה הוא נפלט וכמ׳ש הרא״ם
(צי אין מחזיקין דס ככני מעי׳ח״ל אין להתי׳מטעסדשריה אס נשפך דם רותח
כפג״ה  :כתב _׳ _ הדסעליו! נשא׳ על
_ _ ,
_
׳
׳
_^ י ׳ .
י ׳ _
_
י ׳
סאסו׳לחתוך כסכין צלי שאצל האם וכו׳בסמ ג והרשב״א אסר השפוד סכת׳ספוד
על הצלי או אפיידם צונן היה אוסרו מפו' דתתא׳גבר ואסו׳כדי קלי פ' או אפ
לפעמי׳יכל
סצולין כו בשר בלא מליח וכו׳כ״כ כת״ה הקצ׳סוף ש״ד ובאהךצתכא׳שאותו גדיל להניח!
נדי נטילה דדוק׳דס הנפלט ונוטף טס הציר ע״י צליי ' ומליח ' הוא דאמרי׳לעיל
הוא הראב״ד וכת׳עוד ולפי׳אסור לנער הקדרה בשפוד וכן אסור להפך כו כשר שי״נ7מ! מיי,
דשריקאבלכעיני׳לא אשכחן דשריק עכ״ל הרא״ס ז״ל  :כת׳הרשכ״א רוצה למלוח
סכמחבשהשפוד כלוע מן הדס וכשמשי׳אותובקדרה או כמחב׳פולט הדסבחוכן נליעבל נוהגי
צליולאכלוכלא הדח׳עושה וכו׳בת״ה כ"כ וכ״כ בהג סעיי דורא וכתו׳עור כהגה'
?נזכרכדיטבד שרי י וכן מוכיח כפשיטו׳מן סמידכי פכ״ה דפס בשסצפכ׳סעכח וכן היה אוס' ה״ר יונה ז״ל ע״כ והר״ן בפ׳נ״ה גכי אין מניח ין כלי תחאהכ'/ ]:עד הפחה ?3ישע!
עלייהעכיל:
דאססהה הכש׳כסיעור מליח׳ולא הודח אח״כ ועשה ממנ׳מולייתוצלה אותו כסר סיכלה מרא ' אדמומי ' סכוכתשהקש׳הראכ״ד למה אין השפוד נאסר מפני דס ' "
פכולע וכי גמיר ניסר׳למטוי ושביק ליה לימסר כישר׳ תירץ הרמב״ן דכבולעו כך (נ ) וקחאנהב״ן
ישרי וירא׳דכ״ש בלא מוליית׳וק״ל וכן משמ' כס״ה כפסק אין מניחין כלי לקבל
לטטףמהכש' אא״כ הודח הדס הדח האחרונ׳משמע ה יכ ' דאין מניחין כלילקכל;■ פולטו הילכ׳כלסכולע הכש׳מןהשפו׳חוז׳ופלס אכל אסו׳ליתן השפו׳לתו׳התכשיל אשיר״י עיקלכיני
הנוטףממכו לא כעי הדח׳אתרונ׳לצלי עכ״ל וכל זה כתו׳כתממ הדשן וה״המגיד שהשפוד עצמו אסור כ״כ הר״אה ולפי זס אסור להשהות הצלי בספייכלל ^ י] ר < קי> ^ ?!יחנהב׳3
שהמכימסו מן האור • וכן שמעתי סכתכו להחמי ' ככך ולי איפשר י ^ 03י נמי מ"?!׳ 13פ׳! ' ד 4
מובפ״ו מל דברי הרסב״א ת י מ' שאס דוק׳כמפלהו מיד הו' שמות ואס לאו נאסר
אלאנר׳שאפי׳אסכלעהמלחמן הדסהכליוצא ע״י אמרי כבולעו כך פולטו ואין להחמי׳כזס כ כ דדם מכושל איכו עובר עליו עכ״ל• איינס גא"!הארי
היה להם לחכמי׳לגזרר כזה
האיר ע"כ ולמה שכתבתי כסי׳ע״ג אין כאןתיע כלל דכיוןדאסי׳שהה כמלסו ולא■  .וא״א הרא״ס ז״ל כת' שהשפוד מות׳דכורא מיסאב שאיב וצו ' כפ׳כ״ה גבי כי דוגי7נל <5י יגל
לדיחוקוד׳צלייהנכשרע״יהדח׳לאשייך למיגז׳מידי  :והוי יודע שהרמכ״סז״־ל .כתב נר׳דבי דוגיא אסו כיון שהדס מונח עליו ונבלע כו והשפו׳איכו נאסדנורע)לנחחל׳כחנינלייי
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ילומרב יהודה אמר שמואל חוטי היד אסורי׳משוסדססו  -ר״יבס כתשוכ׳זלא
י]מ*הודידי׳ כעוף או לא נקבס כשעת שחיטה וכו' גס זה מדברי הרשכ״א כת״ס׳
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תח׳הצלי עד שתכלה כל
מרא׳אדמופי׳
^י '^דע׳הי ) ממני שהד' יוצ׳ונכלע בה וה״מ דאסמי' ראוי לאכילה על ידי צלייה זו וקאמר בגמרא שאם נותן
בכלישבו מנא ידעי׳ומואסקה רב
אשיד,ן
י1״־־־ ״י " יי שהיהר 3שייומסוה 'מ דאכייהסנקב ב׳ או ג׳ גרגרי מלח מותר לפי שהמלח מושך בטבעןכ ל הרם לי׳תקנת פד דמייתי תריגלליל^"׳
צאמשמ^ת>ר 1נ,ן• הדס את הככר כלומר עבר מצדו
לצדו לשולי' הכלי והשומן צף למעלה ואחר צלייה שופך כנחת וכו׳דאסאיתא׳שהיה מפרס
דליבאפ,
*! להאי לתמסה ,עז־ שנרא• משני צדדיו׳ וה״מ דאסמכיה
על המי ילזרי שהי אותו מוחל היוצא מן הבשר עבה השומן מלמעלה ומשליך הדם הנשאףבשולי הכלי ןמיהו הכלי לאכעי מסתעלה תמרתוכללנס>5
 0ץכאז י מנ אכל צלול לאו דס הו' ובתי הבי אמרי' אסור לפי שבולע מן הדם בד״א בבשר אבלבכבר א סור בכ^ דרבאשי פליגא דסמואלדאמו^ון
^.ה  1די 5יכ< דרב הוצא סבר דשרי ורבא אכיל ליה ענין ^ ית ן כ 1,יתהתיו םק ב ^ שמנןנית מפכי עוךם הכבף
^
מניקיןעד שיכלה אדמומיולרלאו
כילד אדמומי' זה לא מעלה ולאמוח,ן
(מסדמ5י וקרא ליה חמר בשר ופסקו הפוסקים ואינו יורד לשולי הכלי ומתערב עם השומן וכתבו הגאונים
דאי יהיב פרי גללי מילחאאפי׳ק,
כל נרסכי ער כותיהו ומשמע דככל הני גווני דאסר שלא התירו על יד נתינת מלח אלא בב׳ או ג׳ גרגרין אבל אם
שתכלה מרחה צודמרמי' כמי
סריוא״כ1
ניארלעילסי׳ס"" שמוא׳דהיינודאסמי׳ודאברי׳ודאסמכי'
המלח הרבה אסור לפי שפוסק כח דם ועושהו כמים ומתערב לא ה״ל לכתו' לדשמואל כלל
ומדנפנו
"יהיאשכ .מ־ה סדי רב הונא ורב דא״לב מאי
בנייהו עם השומן וע״ב כתב רש״י שאין אנו בקיאקבדבר שלא להרבות לדשמואל וגס מדכתי עלה וצסקהונ
כדי חגיי כליית! "
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זהא
דשרי
דוק׳כשנתכשל
הכם
כמאכל
מליחה וכתב הרש״בא ואם עכר ונתן אפילו מלח הרבהמותר אדסמואל אלא לאוסיפיטליה
אתל!
בן דרוסאי וה״המגיד כת׳כפ״ו
מהמ״א שאין בו איסו׳ דאוריית׳כיוןשנתבש' הדם ובלבד שנתבש ׳קתצ דבת׳דכלה
אדמומי׳סבובעיתייגללי
כת׳סרשכ״א שהגיע הצלי לכדי שיעור
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מילחוקודס סכלה אדמומיתסכוא
צליי׳פד שיהא ראוי לאניל׳ויס מי שכת'
דכל שהגיע למאכל כן דרוסאישהוא עשן שזה סי' שאין רב עור שאין דרך הרם להעלותעשן
;מהני  /תרי "ג לליימילחצן
שליש בישול מות׳ואס כיההבש׳מוכשר
$
או גדיים שממלאי! יאותה בשר שלא נמלח ־ליע״י־ל־מ6ימוחי ? נמג*1ו
לקדר כבר כתבתי סיס מפרשי׳מתירין
אם לצלי מותר אפילו פיהן למעל ואפי׳אם6מ'לצ-
שמועי'6לל)יקוו׳ניליי6
ופוזי
אפי׳נתינת הכלי מיד פכ״ל וזה שכתב
ליכא תקנתא כלללצזנוחי^ בלי
אבלאין
בשם הרסב״א מבואר יפה בחדוסיוסכת כלסוןהזה משמע דההוא דככרמטא
הכי נמי דבת׳הני איכ׳ תקנת׳כדמסיק רב אשי ומה שלא כתב דברי רכ
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לצלי הראוי׳לאכילה לרו' בני אדס וכת עוד סס שנר מדברי הראב״דדדוק׳שעל
משתעלה תמרתו מסו׳דלדידיה בתר דתפלה תמרתו בלא תרי גללי
מילחנמי
הככר הוא שהתירו רבא ורב הונ׳ ומשו׳דנבלע בכיר אבל אי פרים למנ'
כהללו
שרו וליתא ומ״מ מדאע שמואל עד סיכלה אדמומי' סבו שמפי׳ ספירדכעי(ן
סהותכין את הצלי על כלי עץ דאסור אפי׳לרבא משו' מראית העין ולא
משמע
שתעלה תמרתו דזי וזו אחת היא ולפי׳זה גס כרי״ף אפשר שסוב׳כן
דתקנתיס.
הכי דהא שמואל גופי׳לאאסר ליה אלא בדאסמי׳ואכרי סומק לבראי וסמיכת' דרב אפי לית׳אלא אח׳שיכלה מרא׳אדמומי׳שבו שהרי הוא ג'' כ
עתב׳לדשמולזל
ובכי הא הוא דסרי רבא דאלמ טעמיה דרב' לאו משוס דנכלע בתוך הכנר הוא
וכת עלה ואסקה רב אשי • וכת הרסב״יא כת״ה כלשון הזה בסר סצילין
אופו׳
אלא משו׳דדס כזה אין לו מיא חזק ואין אדס גיוע׳ככך אלא חמר כשר הוא דקרן
עד שלא נמלח איןנותנין כלי תחתיו לקבל שמנוני׳עד שיגיע לכדי
פיסא־ראוי
ליה ואפי חתיך ליה בכלי והוא בעין משמע נמי דסיריידסומןבשר הוא וסימ בשר לאכילה בצליי׳זו ומשמע דלא סגי ליה ככדי מאכל בן דרוסאי אלא כעיןדמנא
קרו ליה ע״כ • ולענין בשי צלי קצת אס מות לכסלו או לסגנו נתבאר כסוף סי' לצלייה הראויה לאכילה לרוב בני ארס כמ״ס גבי ככר שחתך עליה בסראלא
ס״ט :בשר שצולין בלא מליח' אין מתנין כלי תחתיו לקבל שמנונית הנוטף
סבחדוסיו כתב דהפוא דככר שחתך עלי׳בסר טפי קטי מהאי דכלה
אדמוממן
ממנו וכו׳ג״ז 3פ כ״ה אר"נ אמ שמואל אין ממחין כלי תחת הבס ' עד סיכלה כל דההוא דככר מטא לצלייה הראויה לאכילה לרו כני אדס ע״ב וא״כ איפס ומי
מראה אדמומי׳שבו מנא ידעי׳מר זוטר משמיה דרב פפא אמ משתעלה תמיתו ׳ בי דוגי בסהגי׳למאכלבן דרוסאי סגי וכדברי סר״ך :והאי בי דוגי לא
משמע
מתקיף לה רב אשי ודילמ תתאס מטא עילא׳לא מטא אלא אמ׳ רב אשי לית ליה מדברי המפרסי׳והפוסקיס שהיו נותנין בו אלא מלח בלבד אבל הרסב״אנמו
פקנת׳אלא מישדא כיה תרתיגיללי מילח ומישפייה ופדש״י מסתעלה תמרתו בת״ה שהיו נותני' בונדס ובתוך המי׳היו נופנין כו גרגירי המלח  :ומחוגי'
סהבס׳מעלה עשן ל״א שיהיו הגחלי׳מעלי׳עשן שכל זמן שהד׳שותת עליהן אינו בד״א בבשר אבל בכבד אסו בכל עמן ליתן כלי תחתיו וכו׳גס זה3פ'כ״ה (דן
אלא כבין והיולכץ אבל כסהשימן נוטף סס מעלי' עשן ודלמא תתאה מטא צד קיא ) אהא דדרש מרימר ביןכחלא נין כבד תותי בשרא שיי עילוי כסרויפנו
התחתון של צד הגחלי׳נצלה והעליון לא נצלה • תרי גללי מילח בין על הבשר
אין צכתחלה לא ואי איכ׳בי דוגי בשר' עילוי כבד׳נמי אסו' :ומ״ש מדמ
דבישר5ו
ובין כתוך הכלי והדס נגרר אצל המלח לשוליי' • ומשפייה כלומר יערה השומן
דמא דכישר שכןדמא דכבד׳קפי ופרש״י שכן יור לשולי הכלי והסומןצף
למעל'
העליון מכלי אל כלי כדי שלא יתערב הדס בו וכת׳סיא״ש ונר' דכי דוגי אסור והרמב״ס השמיט דין זה ולא ידעתי למה דהא ליכא מאן דפליג ביה  :ומ*ש י
כיון ססד׳מונס עליו ונבלע בו אנל הר״ן כת׳סס גבי הא דקאמ׳התס ואי איכא רבינו וכתבו הגאוצי׳סלא התירו ע״י נתינת מלח אלא בב' או ג׳גרגרי'
וכויוע״ה
)בי לוגי בישר'עילוי כבד׳נמי אסיר דבבי דוגי דבסרא איכ׳למידק יאסר השומן
כתב רש״י שאין אנו בקיאין בדב׳וכו׳ואין ליתן כלי תחת הצלי עד סימלחנווכו'
מפמ שהוא בולע מהדס וכ״ת דמסק׳אינו בולע ממשק אפ״ה יאסר הכלי מחמ' אמ״ג דבסירושי רס״י דידן אין כתוב אלא דכריבהיג בלבד בנוסחת
רש״ישל
הדסויאס' השומן מפני פליט׳הכליי״ל דהאי דמא דבי דזגימדינ׳לא מיתס׳לפי -רבינו איפס׳סהיה כתוב כמ״ש בסמוולפוס נוסחא ידידן כמי ספיר איבלמילן
שאין נותמן בי דוגי עד שנצלה כמאכל כן דרופאי וכלה דמו אלא שמפני
מיני׳הכידכיון דאין אנו בקיאיןאין לנו ליתןכלי תחת הצלי מסס וכ״כ
סרנז״ע
שעדיין יוצא מוחל אדו׳ממנו אסרוהו מפני מראי׳העין וגבי הא דאסי׳ רב אשי
וכ״נ
מדברי
התוספ׳וכ״כ
סמ״ג
וכ״כ הר״ן על דברי בה״ג דלפי זה נפל כיחגי
לית ליה תקנת אלא מיסדא ביה תרי גללי מילחא וכו׳כפב ומיהו בי שרי
כה״ג
בכירא
דאנן
לא
כקיאין
בשיסורא
דמילסא
דאי
רמינךביה
פורתאדילמ6ל6
דוקא לאס׳סנתבשל כמאכל בן דרוסאי וליכ׳למיחש למוחל הנוטף אלא מפני
ממשיך בהדי דמא ואי רמינן ביה טובא דילמא מבטל לכס הדס ומתערב נהי
מראי׳העין אבל קודס שנתבשל כמאכל בן דרוסאי כיון דרס גמור הוא פ״כ בי
סומנא וכן כתב הרסב״א בחדושיו בסס ספר התרומות ובת״ס כתב ישמגחלי
דוגי אסיר וכיון דאשיר א״א לשומן סבתוכו שיהא נית' וכמו שכתבתי למעלה
המוריהאחרוד שאמרו שעכשיו שאין אנו בקיאין בשיעור נתינת המלחאסוי
וכ״ת ואיי בסנתבשל כמאכל ןב דרוסאי עסקינן היכי מסקי' דלית ליה מקנמא ליתן כלי תחת בסר אא״כ מלח הבש׳ושהה במלח סיעוד מליח והודח יפהכיין
אלא בתרי גללי מילח׳והא בככ׳סחתך עלי' בסר נקסי׳כרב דאכיל ליה ולא פייס
בסר הנכסר לקדר פ״כ ורבינו לא חשש להזכי׳ההדח' לפי סהו׳פשוטוקצ׳המוק
למראי העין ולא דמי דהתס היינו טפמא לפי שהמוחל בלוע בתוך :הככר אבל וכתב ה״המגיד בס״ו מה״מא אס הבס היה מלוח ומובס' אף לקדרהדעתקצח
 3כלי סתחהבס שהוא עומד בפני עצמו איכ משוס מראי׳ העין אע״ג דמדינא המפרשי׳שמות׳לתת תחתיו כלי מיד וא״צ סוס דבר וזה דעת הרשכ״אראי1כז
דעת רכי׳ע״כ וטעמו ממה שיתבאר בסי׳סאחרזה וכת׳סרשב״א ואס ע3רונתן
ה״נ שרי שכיון שנתבשל כמאכל בן דרוסאי כברצתמצ׳כל דס סבו והשאר אינו
אלא מוחל בעלמ מכ״ל וגס הרשב״א כת׳ בחדוסיו דמנא נר׳דלא מיתסר משוס אפי׳מלח וכו׳ז״ל הרסב״א בת״ה ירא׳לי שאס עכר ופס׳ואפי׳נפן בו מלח הינה
דדס שכשלו מדרבנן הוא דאסי' וכיון דספיקא הוא אי מטא אי לא מטא ספיגזו מות׳לפי שאין כאן דס אסו׳דאורית דדם שבשלו הוא ואינו אסו׳ד״תועו׳מדגי
להקל ע״כ וכ״ב רבי׳ימ׳בשמו ובאת' שלדברי סרא״ש יש לתמוה מאחר שהכלי ודאי אילא ספ׳ שמא משעלת תמרתו נתבשל הכל ואפי העליון ולפיבמות׳ענל:
אסו׳למה לא יאסו׳את השומן ושמא י״ל שמאח׳ שאין כלי זה מונח מל האס נהי
ש
עופות או גדיים שממלאים אותם בשר שלא נמלח וכו׳ בריש פר'כ ג
אמר רב׳האי מולייתא שריא א״ל אביי והא קא בלעה דמ
סהוא בולע מדם הנוטף בתוכו חס אינו כדאי לאסור את השומן ולפוס ריהטא
לסוגי׳דשמעתין משמ׳דרב אשי לא קפיד בקתעלה תמרתו ללא תעלה דאי לא ככולעה כך פולטה ואסיקנא והלכתא מולייאת׳סרי אפי' פומיס לעילייב? 3]5
מנח תרי גללי מילח׳אסי׳אח שתעלה תמרתו אסו׳ואיימנח פרי גללי מילס׳אפי׳ הרי״ף בפג״ה דסא דמוליית׳סריא דוק לצלי כעין הפסח שהוא צלי אבל לקיי
קודס שתעלה תמיתו שרי וכ״כ שהוא דעת הרי״ף והר״אש שהשחיטוה לההיא לא וכתב סס הרא״ס וז״ל האי מוליית׳סרי פי׳עוף או גדי ממולא כסר דקכמוגי
דמספעלה תמיתו וכ״נ ג״כ מדברי הרמכ״ס פ״ו מה״מא אכל הרשביא כתב בלא מליחה וצולסו בשפוד א״ל אביי והא קא בלס דמא אמר ליהככולעסכל
דאפי׳רב אשי נמי דאמר דאית ליה תקנתא בגללי מילח ,תרתי בעי משתעלה פולט' • ואפי׳נמלח בסר החיצון ושהה כדי מליח׳דהסתא אין טרוד לפלועדמו
ממיתו ואח״כ למיה׳כיה גללי מילת אבל לסויי בי דוגי מקמידתכלה אדמימו׳ שנאת אגב פליטת דמו הוא פולט מה שבולע מן הפנימי אפ״ה סרי מהדי״י
זיהינו משיעלה תסיתו לא דאז איכא דס ומיהו אפ״ה לכתחלה לא שריק בלא עלה ראיה מטפילא בראוחא ואע״פ סמעשי׳בכליוס שאוסרין בשר ששההכוי
סיפור מליח' שנפל בציר פליטת דס ואפי׳לצלי ולא אמרינן כבולעו כךפול"
גלל ' דמילח דכל היכא דאיכ׳לתקוני ולמיפין מידי ספק מתקניק ומפקינ׳עכ״ל
וס״המגיד כת׳שנוי סברו׳אלו כפ״ו מה״מא וצא הכריע ביניה  :ומבואר גדבריו דדוקא היכא שנפלט מיד כשעת הבליע כגון מולייתא אמרי׳ככולעוכךפול6
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מדברי שאינו זך ככסף אסו׳לפי שנדבק בו הרבה ובולע ואינו פולט :הי' במ״ה והתוספות כתבו דאמריר״ת׳ כמרדכי סכ׳ה
נצלילן בקדרה פ״כ וכן נראה
אם האדים אסורואם לאו מותר .:
דלרש״ידנעימליחה
כפ״י הבצק משאר קמחים
מסמעהכי
ור״יבא דלפון טפל לא
הר״אפ ! ובינו אכל סרמב״ס כתי
דהיינו טיחה כמו בכות מסירי׳ מיעט ת לנלי אין
רמשמ
מה״מא עופות שהניחן שלמים ומילא
להעירמיליית ' על
טופלות אותן בסלת ופו ד דבפסט״ידא שיהיו שניהםמלוחי'
חללן כסר וביצים אסורות שהרי דם
הבהמה הטמאה לטהורה פי' לא אמרינן כבולעו כך פולטו דחזיק במקנת דלאעדיף
יוצאלתוכן ואע״פ שמלחן יפהיפס־
בין
יבס בתנור משארנלי' פי 'רש'
להבדיל לאכילה ולמותרת ובמה יבדילו
צלוי־
ואפי׳היההכשר סבפוכן סלוק או
דלאפלטיסמקוס מוסבס
האפורה
' ע״ככראה שהוא מהי סרגילין לטוך נה7יאפכ׳נוננר
שהיבש׳
ואס צלאן הרי אלו מותמאע״פ
במימניהון ושני סימני' בטהור׳שהי׳ מעלת נרה ופרסותי
שנמקחיואפי׳פיסן למעלה בניי ביניהן
כפבתילעי׳ס-׳ע׳ל
שתי פרסות .בעיסה שכלילתה רכהורגילין לעשו ׳
צלוי או סדוקות דכתיב .וכל בהמ׳מפרסת פרס׳ושוסעת שסע
לכתמל׳ני( -ג ן׳-רש
לל י ן דתנו
כתינהג־ה
ובני מטיח
קויקכניס ובכי
מעיס סמסי
עעיססמלאן מל דרך זו כבשר
סביב נזודהככיס
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נרה ההדרדלד•
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מעלת יחד!
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אותס בשפוד וטחין
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מחזיקין
קלאןסויאלו מותרים יקאין
רכה ע״כ וכן כרא׳קצתימדכרי הרמב״ס
קב״! .
דסבכני מעיס וכן הורו אגאוני׳עכ״ל • וכתביהרב המגידשטעמוימפציישסוכר־
מלשונו שאין לחוש אלא בטפילא ייפומיהדרש׳יאי!
ואיפשרסע״פזההוא מס שדייק הרב המגיד
לא אע״פ שהיא מלוח ומוכשר לקדרה דאי לא
אע" פ שהוא מלוח ומוכשינכצאצייאא״כיי-א
שמססנתכסרי״ף אבל לקדרה
בלבד • דאלו היה פסטידא גס העוף היה נאסר
דפסיטא הוא דכל הבשר שלא הוכשר כדינו אסור
פשטידאכמבושל במוך קדרה או לכלהפחות נמלח
מאי איריא מולייתא ותו
לקדרה לפי דעתו ודעת הגאונים ז״לדהאי
ודאי דעתי הרי" ף הוא סאע״פ שהכל מלוח אסור
לתוך מיס רותחי׳אסו' מסו׳דפירס נחליהת נליעכיל
קווה ואוסר תעמכתואלא
קערהדמיא ולדידהו כל שאינו נותן הבשר
הבשר שבתוכו מבושל וכן בדין לסיישטסזו שהרי
כפר ובלע מיני׳כמו סקדס וכיון דכפשטיד5ן !נאני׳זאניהתחנ'
והוסיף רבעו לבאר שאפילו
דס מהבק ומתערב בתבשיל והדר
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פולסי׳ובולע מה שבתוכן וא״כ מה לי מבושל מה
מהעוף ונבלע בפשטידא וח״ר לת ^יויעדס5ננל
הטעס הוא מפניישהפופות
ליכא מים רותחין כדי שיחלטוהו דייב דמא
זה תימה גדולי ולא ידעתי מאין הוציא זה ומ״מי
ליה  ::ולדברי הכל אס העוף סעמיויצי״ל עכ'3
סאיכומבושל והר 'מך כתב
הפוף ובולע ממנו ומיהו איפסרדבקליפהסגי ואפי׳ יש ס כנגדו דלא מסכי !באמן כעב הא
גמשוכות הגאונים׳ מצאתי כדבריו וצ״ע ע״כיוכן • אתה למד_ שדעת הגאונים לא נמלח אסור כדין בסר שנתבשל בלא מליחה
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הרב המגיד בדין זה דטפילא ומיסו איכ5ן
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ס׳אלאבדכריסיס בוירוטב׳ כמ״ס
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משי מלוח היא ואיע״פכ
כל העוף או אס אינו אסור ממנו אלא כדי קליפם
הכשר לתוךמיס ממחץ :לספוקי אס נאסר
שלא פירש ושרי ומה שפירש ממנו לא" 7ש"^ס<
להשליך׳
רכי׳למעלה
מפלינו כל הדס וזה הוא שהצריך
למימריכדס שכשאר בו יהד דס האברים
שיתלבן מיד ולא יצא דם וכשחללן מלא מכס ' אין
וכיון שאיין סס רוטב אינו חוו ' אבל אס ' מלא'מ,
סי׳ס״ט ) אחר מליח כדי
(״׳56
סזר ונבלע בו אלא במקוס־סהוא דבוק לפשטידא׳
יפה וע״כ לא פליג עליה רבא אלא בצלי דככולפו׳
בפרק כ״ה בדין כבדאו כשרסלא נניגיםזגתערומג
ימיהמתחין נכנסין לתוכן
ונמפ -לו׳׳יומר מכדי קליפס והמידכי כתב
לקדר׳אפי׳רבא מודה וזהוישלא הזכירו כאן מליס׳כלל
דין זה דספילא לא ייקיליהנאגל״דה
נןפולטוע״י' האור אבל
וכתבתיו בסוף סימן פ״ג •
אכייי מאי קא מייתו ראיה בגמ׳ ניקגס סכפכוהוכפסטידא
ועודדאס איתא דבמלוח ומוכשר לקדר מודה
הסמ יסוהו ו ^ פס /שהי י טפרסי /ואנסית^של׳!לנן
מצאתיו בדברי הרי״ף והרא״ם ולא ידעתי למה
מלוח כדינר לקדרה היה זהו דעתם ז״ל אכל כל
לא היו כוסגיס לצלרת עופות כענתי לעלסיחן
מההוא גוזל דטפלוילרב דלמא
דטפילאהייכו כמושפירשו התוספות ובזמנם
שהוא סבור כך והס מפרשי׳ דכולהסוגיא'
כתו׳כסבלי הלקט ד 6כץ דלא קיס לן השתא עינאמנ׳נמ׳מפ׳־ז
האסמניס חלוקי׳בזהסו׳ןמהר״אה
בבצק בדרך זה לפיכך לא חשו לכתבו :
לקדר שלא היה דרכן למלו׳ק לא לצלי ולא לטפל
קמחי אי לא מלס לביסרא שיפור דהמ״א תסיייג
מסוסלא ( מלח כדינו
במיני קמחיס הי סמידא וסי חיוורתא ושאר
הראב״ד׳
לקדר בכל גוונ׳מות׳שאינו פולט דס אח״כ וזה דע
זה השמיטוהו היי״ף והי־א״שב  :ממר ^מיל״תא
אנל כמלויחומוכש '
מליחה לקדרה אסור עכ״לואיפשר שמסעם
היתר בזה בפל מקומותינו שאין סוששין אחר מליחה
דלא אשכחן קרא אלא תייל  ,א ^מ3ל)(ה,
בהשגו׳ועל פיהם נוהגי'
להבדיל בין הבהמ הטהור לסמא׳תימא
כתב בתשוב^על דבריי הרמג״סי דבריו באמ בעינינו
עם כתיב
ובין הטהו׳דספי איתיה כסוף בנינים עםהב*־
לקדר׳כלוס עכ״ל והרשב״א
בהאי ליסכא להבדיל בין הטמא
פירש האסורה לאכילה למותרת ילעיל סימן ע״ז
אלא
פרק כ״צ בכשר שלא צמלח כל צרכו הוא
פרשת שמיני וכ"כ הרמכ״ס ז״ל  :ומה שאמר
קהמתמיהין ימולייתא שאמרו
וכענין קדסי׳וע״כ הביאו ראיה שם מנותן כרעיי
האמרזני׳זכת׳בא״ו
 5מליחת בשר שכוהגין בצלי
כתיב אי אפשר לפרסו לפכין טומל־ה וטה י ה
וטהור
דטמא
פי׳דאע״ס
ובקדשי׳אין מולח אלא לשע ומעלהו ואפ״ה קאמ
האייו׳כללט'
יס
א
בין אסורים כין מותייס וכמיתתךכולס טמ
ובניתי}
סכצלי
ומי מעיו בתוכו לפי
ושהה אין קבלת טומאה בבעלייפייס
החיה נאכלת ובין החיה אשר לא זאנסי׳ שתלאס
דם בתוכו מות' דככולעו^ כך פולטו אבל בש׳שכמלס
רבא דאע״פ שפולטין
.ריאפי הטהורים ואע״ג דכתיב בתריה ובין
דמו לגמרי ואע״פ סאח״כ פולס צירי
מפורשים הס אלא כין שנולד ב ה נא בשד שניוצח עם
כשיעור מליחה לקדר קיס לסו דיצא מידי
הכשר תאכל ככר אמרו ז״ל צ״ל כץ צבי לערוךוהלא
'הוא ומופ׳לכתחלה ופל מה שהצריך הרמב״ס להשליך
לידהאפלנ״1חי
כסיה לנולדו בס סימני כפרה טריפה אכל קשה
אדוס חמי בעלמ
סריפה
סימני
מליחה׳
שיתלבן מיד כתב כבוד הרב כמקומו מונח םא״כ
פאנצצכונחל׳
גס כ 1צ״ לבי ןה יה ל חמ יי ייל א בי 1נשחט ככ^
לתוך מיס רותחי׳פדי
להבדילבי ןהט ^ יבי ןהט שי דרפו
דאינה מוציאה מידי דס ואי משו׳ חליטה אפילו'
סין>
חז״ל טפי הוה מדיף לאיתוייהאסיר עוד ה!
מאי ממי 6דמליח הא אמריכן
של קנה מנשחט׳ רובו וכיון שלא חשש לדרש
לא ידעכו דרכו של הרב ז״ל וגס < גןצייו
דפסטיה דקרא מיירי באסורהבארון אפי' אות!
דכר
סוף
למה
במליחה
 3לא מליחה נמי וטורח
סיפיה דקרא דחיה הנאכלת ואסר לא תאכל
בין הכה מ סהנ 1סןרה נשר שלא נחלת לא
מוכחת כן והלכה למעשה ככל גלילות ארצנו להתיר
דוהבדלתם
הודחהדי׳הראשונ
דרכינו,אקרא
לאותהסוגיאשכפ׳כ״צ
5
ואפשר
וגס הר״יכש כתב כתשובה שנהגו לאכילה ומותרת
־^
אחי כמליחהנמליחת בסר לקדרה ע"כ •
/ .׳ ס הביא פסוק זה גס כן ותיבת א״הבנלנשר ולא
לטמאה דבסוף פרסת קדושים סמוך והרמב
זי
היתר בכל המקומות וכן המנהג פשוט :
טן>
בין הטמא והטהו ' וכו׳סכקיה הוה חה שנ!
להבדיל אינה מדוייקתא רהסתא קרא דלהכדיל
ומכריס פרק כ״צ ( דף עד ) גבי טפילת עוף
ההוא קרא דמון דלא חש משב! עלר,מצ!ח
עח הטופל■ בצק בעוף
לדרשות חכמים ז״ל אך על הרמב״ם קשה דמיתי
אסמיקביןלא אסמיק שריאמסוס
דקראכמו שכתבתי יט יק !דס ירמ ^ה
אסיקנאדסמידאכין
לדרשת חכמים ז״ל טפי הוה עדיף לאיתויי מסיפיס
ותדע דהא כתביה לכוליה כמלע^כן^ ,
ומפרירדחיוורתאאיזיגכזחאחיווראשריאאילאאסירדסארקמחי׳אסמיק' לומר דאין הכי כמי דלא מייתי אלאמסיפךהדקרא
בעיסה סלסלת ואינה נדבקת כל כך
ומשמעעכ״צ ■
דפירויס טמא וטהור אסורבאכילה ומותר באכילה
^ירלאאסתיקשייוסרס״יכסמידא
לשון פירורים בין אסמיק מוהל קרא ולא כתב
וטהור מוקי ליה לדרשת עח (<) 6כ״פ
ו5עיקת מאליה והדם יוצא ממנה • דמיפריר
דמנאכלת ולא תאכל דסיפיה דקיא מייתילהוטמא
לא/ 1דמות
ודאי
5ןי נ י י ודע מ יהב י}5ן לר 3י נו ל כתרב תהיא״י גשערח
ואודם זה / 1יו׳✓^
ודאי זיוצא
^ 71171
וב/־ן
שרי ׳טשהדס
סרס ח טי
אסמיק סר7
לא 1/ 1סע1ז ץ
חכמים ז״ל אולדיסא אחרינא ומכל מקום
כין ^ /
ללחם׳־־ ן
^תיוי' ־׳-׳*׳-י
 1עו־פולטו
פולטו
קסהונ
ו
5
סלתםסי
'
ב
^
אלא
פלכושלןינה
כפין
להתחיל
בטהורה לנאזמ׳נפסטיד
לו
^הו מ״קיוורתל 1קמח נקיה
סימנין יד " ׳ ' "י
זי״ל זה דהא לא נחית למנות המצות ולא "היה
"' ^׳־
וצלול מראה מוהל הכפר שזב כלחם ומדברי' הרמכ״ס
ורדהככלל בהמה שאינה כיתרת אלא בב סימכץ משער• ׳ נס׳ ",יק
ז ג לשון זכוכית לבן
"ל שהיא מעלת גרה וכד׳*
 .אפר תאכלו מכל הבהמה אסר טל אות! חפיל והשמ
דלשטת־הרמב״ס
דחיוורתא היינו קמח חסים סלתתן• וכתב הרב המגיד
אלו אע״ג דבפי־שת שמיני כתיב זאת החיה
ליאה
ורבינוכתכ"!תר דצאנפי׳ר׳
אע" פ שהעופות מלוחים ומוכשרים לקדרה*
פרסה וכו׳ודרסוחז״ל מלמד שנהמה ככלל חיה
אלו
דינים
^ ״טס המולייאתא
כלבד וזהו שכתב ואם לאו אסורה ולפי שטת הארץ כל מפרסת
ממ חץ לח! וס אלא בספלה
דכל מפיסת פרסה וכו ' בבהמה ' ימ יך״ ״ל׳ 7סינ!
מותרת שחיה בכלל בהמה משוס דאייתי רבי ' קרא
 :לכל בהמה וחיה שאין לה' לאל״ ^ כוע"
זמן שהעופות מוכשרים לקדרה ככל גווכא אף טפילתן
אותה תאכלו הוצרך לכתוב חיה בכלל בהמה
ץש"י יכי י ל כל
לפיכך
כדעת האחרונים כמו שנתבאר בסימן דלעיל
שושן ״טפטף06
שיציס
פיסרביססוכרים

סימני
עט כתיב

בהמה

בל?ר ( :ב ) וכי כנא"! הארוך נצלט׳ידישציזלך
'ישל 1כצ דן קדרה ניןלקזלא כץלמימרא ענ׳לזננ״־־ייסתפק
^"
( א )ואפשר '":.ר דז טזיאינוחוסר
ליזןיג,יי״ין ס' מד איתן נ׳ אזג' חמיכות לא נהינין הצייאלאכמ׳זזרש״י נמשוניתעכ׳*ל זנ׳* פ מא׳ו ה $תןי פלל ט״ו דפ6טי^) ייפינלע אפי׳קזדם סנצלם נחב׳דמופר בדייגגדעכ״ל :
^'
מעצבסלנאיגאנלאסלקמשחוב8ומ] אווזוכה/בע־ם ( נ׳אמיר
י ג
5
צהביאצשי! המקרא כן גיל גיישנמריזטיי־ ־'
^״יייעצקשוס נ8רלצליק ודםמליחה משיםדהקמח
להבדל ט} האשורהצאכילה נויכלי
ממאהזט-זורה וצא קאחר מיז
ל״צכתינ שאנז נריכיןלהגדלנקעעאהלאהמ־ה ניןש
^
ניןיכ׳אלא
'

בהמה והיה

ריש
(י ) כפיהרמי׳ "
 ; #מ׳ *דגש׳'צדס
יי* ?/פסהר ^ /
י׳ליסזנר "?/פר

סינים כלחי העליון וכו׳כס״ס א״טידף נט ) ומה שפי ' דניביין סן פלפלי כשר וכו'
כ כ הרשב״א בת״ה וכן פרשי כלשון ב׳ובלשון א׳פירש׳כיבי ב שינים למעלה א '
מכאן .ואשד מכאן ,וכתבו התוספו׳דלסוןהז עיקר וכן יפ ה״המגיד דניבי הס ב '
שינים א׳מכאן ,וא׳מכאן .בקצוות הלסתות  :ובל שמפרסת סרסה פעלת גרה

לכתסלת
יקנמנ חוץ מהחזיר לפיכך מצא בהמה םפיהי
';יס ' נ!■יהיש נ י< חתוך וכו׳ג״ז סס ומ״ס יש לה קרני ' יצא

***?* ג״י .כ  '7:משפ׳חזי ' ופהו׳כ״כ הרשב״א וה״המגיד
 8מ משזר לכע
.
 ,ו
יא 7םמפ י) שור ופשוט הוא שהיי חזיר אין לו קמים •
נהנאזז ;חגי׳ נפ ׳ ואין בהמה
טמא׳סבפרה תחת העוקץ
ס*
דמרי־הריו״בס שלה הולך שתי וערב וכו׳לפיכך המוצא

^ר ^!״מ׳ ה י 'ז בהמה או חיה שפיה ופרסותי ' חתוכים
וכו׳ג׳ז סס ופרפ״י פסת הע״ןן תתת
יי • '״!פייזמהמ־* עצם האניס סקורין אנק א :
טמאה
* *־ " *1ינז שלט

ינה״ה
יזי '

מין שילדה כמץ טהור ' וכו שהיוצא מן הטמ

"יאספה*א

טמא והיוצא מן הטהו טהור סתם משנ'
בפ״ק דבכורות ( דך ה ) ומ״ם ודווקא
סילדתו בפנינו אבל אס הניח׳מעובר'
ומצא מין טמא הולך אחריה וכו ' בפ״ג
דבכורו׳אמר ר יוחנן ראה חזיר סכמך
אחר רחל נפטרה מן הבכורה ואסורס
כאכילה עד יכא ויורה צדק לכס וכתוב
כהשגו׳א״א והוא שיהיה הטמא בעדרו
וה״המגיד כתב ונגע לא חילקו ואיכא
למימרדככל גוונא חיישינן ואעי׳פ
שאינו מצוי שיב ' ולד מעדר אחר ויכרך
אחר זה ג״כ אינו מצוי שבהמה טהורה
תלד כדמות טמאה וספק כשל תורה
להחמי' ע"כל ג ובסי ' י״ג כתרבי׳שהשות'
את הבהמה ומנא בה דמות יונה אסור
וסם נתבאר הטעם כס״ד  :והנולד מן
הטרפ מותר הכי משמע מדאמרי׳בפ״ת
דביצה ( דףו ) וכי מהבין זה לעגל

עט
11

כגלדי קין העוד שהגלדיס׳ רפויים עד סמתקלפי׳זה מעל זה
עגולות שלא כקרני העז שהן מזכות ומיבלע סייקייהו שהגלדיס מוגלעי!
בתוך זה וזה מבואר םהו6
הי ׳ ן בסס ר״ת יכת /עוד היו קרנ י/מפוצ!׳
וימשתרגות כענפים
היוצאי׳מן
הכד
וכן
פס
היו ראשי קמיה כפויזץ^ 1

ניוועסהילופץי1

'סיסלנ־^)י

והיה היא בכלל בהמה שאל נתרת אלא באלו שני סימנין וכל לתמו היאך פסקבסעקשני
הפיוס,,
בהמה וחיה שאין לה שינים בלחי העליו{ ולא ביבי{ שהןת לתלי להקל בשל מורס ואיפש ססטעןמ,;5
בשר כעין שינים בולטין בחניבין בידוע שהיא מחור׳והו ^ שיכיר שהוא סבר דקושס דמילתאהכיאיתיי
בן נמל שאק לו ניבי? עד שיגדיל דכיון שאין לה שינים
למעלהדאיז  ? .סמה טהורה שיהו ?
מיס
היא מעל ת גרה וכ ל שמעל' נרה גם הוא מפרי ׳ פרסה חו ץ מהגמ 1,מסיצלי ומשתרגיס כענפיס ולח
שיי,
והארנבת והשפן שהם מעלים גרה ואינן מפריסין פרסה
איו?ן אלא^גמו11ה
בפיר׳ו ^
ולאותם דרס י ור־ית
דרח״/ר״חכ אינו
אין לחוש שיש להם שינים למעלה או ניבין אע' פ שמעלת גרה
מפוצלות אכל לעכיןהדיןכ״עמןלן
ולפיכך המוצא בהמה שפרסותיה חתוכות שאינו יכול לבדוק דבאי זה סי' משניה 3זסגיוסרמ״נס מ׳
בהם יבדוק בפיה אם אין להשיני׳ולא ניבין למעלבידוע שהיא בפי ' המשנה מפוצלותכפרס״יוקעז׳
טהורה והוא שיכיר בן גמל וכל שמפרסת פרפה מעלת גרה חוץ ה״המגיד דבריו כחיבור ודלא
כמגדל
מחזיר לפיכך מצא בהמ' שפי׳חתוך יבדוק ברגלי׳ ואם פרסותיה עוז שכת שהוא מפר כפרת כי וירי|
בפי המשנה יוכיחו ועל שאר ססי
מניס
סרוקות בירוע שהיא טהורה והו׳שיכיר חזיר  :יש לה קדנים יצא
מספק חזיר וטהורה ואין בהמה טמא׳שבשרה תחת העוקץ שלה כתב בפי' המשנה אם היודימיןל5ן:
הולך שתי וערב לאיזה צר שיחתכו אותו אלא הערוד לפיכך שלקח גוף פשוט שיש לו גונהיחש
מתוקן הקצוו׳ר״ל שיהיו קרנותיו
זויול!
המוצא בהמה או חיה שפיה ופרסותיה חתוכים יבדוק בכשר
נצבות ועזר אותי ופתלו כמו
סעושין
שתחת בגפי העוקץ אחר שישחטגה אם הולך שתי וערב טהור׳
צמיד סל זרוע ואחר ספתלו
טוותועו׳
והוא שיכיר ערוד־ .טמאה שילרה כמין טהורה אע״פ שיש לה כל
שנוטה ואפילו כל שהו הרי זוחיהכטן
סימני טהרה אסורה וטהורה שילדה כמין טמאה מותר׳שהיוצא הצבאי ' והדומה להם לפי שקרני
השוו
מן הטמיטמא ומן הטהור טהור אע״פ שיש לו כל סימני טומאה
מעיותין ואין בהם נפתולים
וקרני
העזי׳מעוותי׳ומפוצלי׳ אבל
כפתוליסס
ודוקא שילדתו בפנינו אבל אם הניחה מעוברת ומצא מין טמא
הולך אחריה אל' פ שכרוך אחריה ויונק אותה אסור שמא לא כמו נפתל דכי עגול סאיןל\ספהסד0
עכ״ל נר שהוא מפרש כרוכות
ראשיה
ילדתו  :והנולד מן הטרפה מותר:
מעוותות וחמקות מפותלות
וסדורות
(  £ך| ( ך! חלבה מותר ורמה אסור וטעון כסוי ולא נתפרשו
סימניה בתור וחכמים נתנו סימן בקרנותיה אס נגזר מלשון הדר כלומר שהםמתוקנ
הם מפוצלות וראי חיה היא ופרש׳י מפוצלות שהרבה פיצולי? הקצוות סיס לקמותיסס זויות
נצבות
ובחיבור דברירסתומים כדברי
הגמרא
יוצאין מהן ור ת פירש שהן זקופות וכפופות בראשיהן ואם אינן
שכתב היו קרניו כמכות כקיניהסוו
מפוצלות צריך שיהו כרוכות הדורות־ והדוקות פירש כרוכות
וחמקו כקרני הפז ויהיה הסרקמובלע
עשויות גלדי גלדי כגלרי הבצלי׳ הדורו׳שיהו עגולות ולא רחבות

הנולד מן הטרפה בי״ט ובפרק בהמה
המקש׳ ( דף פס ) גבי בן פקועה אמרי'
□אס היתה אמו טריפה ניתר בשחיס'
עצמו וכתב הרסכ״א בת״ה םאע״פ
בהם והדורות כקרני הצביסריזוסיה
שיהא ^בקמים ג
סימניה
שאמרו עוכר ירך אמו הוא הרי אמרו בקרני העז הדוקות שיש בהמחריצקבל סביבו והוא שיהו טהורה ובלבד "־ 0״
קיגיסג״י״;־8
חריפה אינה חיה וכיון שאין איסורה החריצין תכופין ומובלעים זה לזה חסר בה אחר מאלו שלשה אלו כרוכות חמקות והלויות פ״נוח
הסימנים ^ ינהחיה
סל אס אלא מחמת שאיכה חיה ועובר
עז
לתסו׳מליו ועל רכי׳למה הצריכושיהיו
זה סי הוא ואין חיותו תלוי בחיי האס
כרוכות וחריקות והדורו׳והואדמיבלע
חי הואומותר  :פ
חיהחלבה
מותר
פשוט
הוא
דהא
לא
אסרה
התורה
חירקייהו דהא אמרי' פלה והיינו ס פיקא דעיזא כרכין וכיון דאסיקנאדעיזא
אלא חלב ג' מיכין
דכתי׳כל
חלב
שור
וכשב
ועז
לא
תאכלו
ומ״ש
ודמס
אסור
ג״ז
כיכין
חלבו
מות
'
תו
לא
צריכינן
סימנ׳לאפוקי
מעיז׳כרכין
ואי
ס״ל כר״סיסעי'
פשוט מדכתיכל דם לא תאכלו לעוף ולבהמה וחיה בכלל בהמה כמו שנתבאר
דסי׳דכמכו׳הוא לאפוקי מטיזא כרכין לא היה להס לכתוב שצריך שיהו כמט
בסימן ס״ו ומ״ס וטעון כיסוי מבואר ככתו׳ולא בא כאן רבי ' ללמדנו פה דיני
ואיס״ל כאידך פירוסאשכת' הר״ןכשסר׳תדמיבלע סירקייהו הואלאפון,
החי׳אלא כי היכי דלא תימ למ׳לי סימנין להבדיל בין חיה סהור׳לבהמה טהור
מעיז׳כרכין לא ה״ל לכתו׳דבעינן דמיבל׳חירקייהו ומצאתי להרשב״א
בסדושיו
שתמה על הרמב״ס תמיהא זו וכתדאיפשרשנסתפק הרבבפי 'ספיקאדעיזא
כיון דשתיהן טהורות הן ולפ״ז לא היה צריך לכתו׳אלא דחלב׳מותר ודמה טעון
כיסוי דבשני דברים אלו כלבד חלוקה חיה מבהמה אלא דמסוס דכתב דחלבס כרכין אי זו היא ופס מן הספק לחומר׳לחזר אחר כל הסימני׳הללו וצ״עטנ״ל
מותר נתב דדמו אסור דלא תיסק אדעתין דדמה סוה לחלבה  :ובלש וחכמים
וה״המגיד כתב ליישב תמיהא זושהרמ״בס מפר' דהיינו ספיקא דטז כרכיןכל(
נתנו סימן בקמותיה וכו׳בס״ע א"ט ( דף נט ) אסיקנא היכא דמיסצלא לא דינא
סיס ספק אס יש לו כל הסימני׳הללו לפי שאינן מובלעין כשאר חיות ט״נ
נרי>
ולא דיינא היכא דלא מיפצלא בעי׳ כמכות הדורות והדוקות והוא דמיבלע
סדעתו לומר דכרוכו׳והדומ׳וחמקו׳ומיבלע חירקייהו בעי׳וספיקא דע!כרמן
קירקייהו והיינו ספיקא דפיזא כרכץ ובתי הכי אסיקנא דעיז׳כרכין מין חיה
היינו מסו׳דאע״פ שיש בו כל הסימני׳הללו מ״מ בליע׳חרקי׳אינו כ״כ כמונלין
הוא וחלבו מותר ופרס״י כרוכו׳גילדי גילדי קליפה על קליפה כעין קמי הסור
חרקייהודשא׳חיו׳ומספקא לן אי סגי בהאי הבלעה או דילמכיו' דלאמינלכנ
חדוקות מליאות פגימות וסרציס מפונלו׳פורקי״ירם הדורות עגולות שמעתי כמו קמי שא ' חיו ' לאו הבלע ' מיקרי ולפי
זהאע׳גדאסיקג דעז כר־כיןמלכו
ולא כשל פז שהן רחבות ול״נ דכמכות היינו עגולות והכא גרסינן חדומ׳כפין
מות' היינו לוע דהכלע׳חרקי׳חשיבא הבלע ' ולעול ' כל הסימני ' הללו ציינין80
ונכון הוא לייס׳דע׳הרמ״ב׳ז״ל ופ״פ זה יתיישבו דברי רכי׳ונס דברי רבי יחץ
קרני איל וצבי שחדין למעלה בעי ' סדורות כרוכותוחמקות דניפוק מספיק'
לכולהוחרוקו' לאפוקי דשור חדורו׳לאפוקי דעז סהן רחבוכרוכו׳לאפוקי נמי ז״ל שגס הוא כת ' דבעי׳כל הני סימנין אכל הרש״כא פס' בת״ה סמאחסג5םי)1
הלכ׳דעז כרכין חלבו מותר תו לא בעי דמיבל׳חירקייהו וכת׳ה״המגידשכן ץ
מספיק דעז דאע״ג דסל עז א י נ ' חדומ׳יש עיזא כרכין ששמו פז וקרניו חרוקו׳
וחדורות ומססקא לן אי מינא דעז הוא • דמיבלע הירקייסו סריקיהן תכופין
קצת גאוני ' :כחב רכי׳ירוח׳אלו הן סימני חי׳סחלב׳מופ׳שיש לה קרני
ושלפי
וסמוכין ומובלעים זה בזה והיינו ספיקא דעיזא כרכין שקרניו סמקו׳וחדורות
פי׳הטלפי׳הס להכיר בין טמא׳לטהור׳וכן כין חיה לב המס פ רפו' החיךחי׳ יץ|
ומספק׳לן כיון דחדומת וחמקות חיה היא או שמא כיון ששמו עז מין בהמה
בהמה עגולו׳ולפיכך די או בסימני הטלפי׳או בסימני הקרני ' להתי׳סלבפנל
הוא והר״ן הקשה טל פימזס וכפי שלפי פי׳ר״ת דכיוכות היינו דקיימן גילדי והס דברי הרא״ס בס״ע א״ס בסס ר״ת על בריתא דאלו הן סימני חיה כל פץ
גילדי וחמקות היינו סיהו הכריכות מהודקות זו על זו ולא יהו מתקלפות לה קמי׳וטלפיס ומינו לא כתיזה מסו׳דרי״כס מפר׳להך כריית׳הגוונ6סרינ
■ומפוצלות היינו שהם כפופות בראשיהם דבוצלא הוא לשון כפיפה כדאמריכן כמ״ס הרא״ס סס ולדידי׳לא הוו טלפיס סי׳דחיה וכיון שאין אנו מוכרחילפח
בקדושין והפ״א והבי״ת מתחלפות והדורות היינו עגולו׳ובעינן כמכוחדוקו' כר״ת לא רצה כפסוק־ הלכה כמותו להקל וכ״נ שהוא דעת שאר הפוסקיםשל
לאפוקי משור דלא מהדקי והדורות לספוקי מעז וספיקא דעיזא כיכין היינו הזכירו סימן זה דטלפיס ^  :עז הבר מין חיה הוא כפרק אותו ואת בנו ;יו
אי מיבלע חירקייהו אי לא וסלקא שמעתין ספיר אלא שקשה מה שנמצא ס ) בעא מיניה אבא בר מ מניומי מרב הוצא הני עיזי דבאל ' מהו לגכימז־-זי
בנוסחאות וכן בהלכו' הרי״ף סדוקות הדורות וכרוכת בעינן ואס איתדכרוכו' הי׳מיזי היער א״ל ע״כ לא פליגי רבי יוסי ומכן אלא כשור הכר דרככן כ -י
זסדוקות חדא מילתא היא ס״ל למסמך כמכות אחדוקות עכ״ל והתוס ' והר״אס
מדמתרגמי׳תורכלא מינא דבהמ׳הוא ור׳יוסי סב׳מדקא חשיב ליה בסריסיח
לא כתבו שחולק ר״ת על רש״י אלא בפי ' מפוצלות בלבד וכך הס דברי רבינו
מינא דסיה הן אכל הכי דברי הכל מינא דעז נינהו מתקיף לה רב אחאכי5
ופירש כמכות והדומתכפימשא קמאדרש״ישהוא כגירסת הספרים ולא דרב איקא ודילמא מינא דאקו כינהו א״ל רבינא לרב אשי ורילמא מינא י! ץ
בפירוסא בתרא דידיה שהוא משבש הספרים והרס״בא כתב בת״ה דכמכות כינהו א״ל ר"כ לרב אשי אמימר שרי תמייהו ופסקו הר״אש והרש׳באכאמי-י
סיינו שעשויו גלדים גלדי כגלדי הבצלי׳וחדוקו׳היינו שהס מהודקי הרבה שלא
דפרי תמייהו והמגבס לא הזכי׳דין פיזי דכאלא בהמ״א ותמה עליו ה
המגיר
למס.
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טרפם היא הילכךיאם מציכו אותה פ״תשרצי• כפג
נטרפה אלמא בהמה בחייה בחזקת שאינה
מימון בפ״ג מה״מא סביא דיי1תר ל0ת! ע מ•*.
מבתיו טרפה אמרי ' השתא הוא דאתרעאי ובהגהות
אנל סמ״קיבפי' ר״א פסקיי;ס 3רת• רגלים לפ חד!
סכמת אלו כשססמ״ג ולא הכריע ביניהם
113
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שהביא
הראיה
!יומלחמר נינהו דילמא קאמרי ולדתו
יתרת
ג
נתכו הרשב״א והר״ן כדבריממד אם השתי!
מירי ולזה סתם רבי׳כאןובהלכו'
נ
הוא
המכובוכין סהסכיס לופרי ר״ש שאסתינ!ק .לקלי׳ עםל
בנהמה
עז הכר מין היה הוא ושור הכר מין
הריונה
נחלפיסהו׳סבו׳דעזהכרהרי
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מי
,זימרי
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מצינו
 . , ,לדש נא להואיל
שאס
קשה
ועדיין
״
עכל•
חר
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סןאכפז
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הו ו 5ומ-1ע 6י ומיהו ס מ נגורפי י־זיניז  .״< ״״' ־־״״
:ריוהמל לכתוב שמין כהמ הס נמו
דהסתס סמוךילססיטה נולד בה הם מיקריחזקה
וב כשור הבר וצ״ע  :ושור הבר
'9
בהמה וחיה טמאה או טרפה יצירה ומי
:תוכ
למימיבטיפות סירכא או שאר טי־סיות יאמיינן התמד
י ' ןהול! כפ״ח דכלאי׳ודף לג )שור
שאר אגל
סיינהמי
של
חמו׳ל״ש
של
סא׳׳א לתלות כשעת שחיס 3 3הא ודיןי נהמה אחזקתה
תליה ל״ש מי תלים
ל -רמין כהמ׳ר' יוסי לזומ׳מין חיה ופסק
בהמה
מחלב
ר־מי׳׳סכפסמהמ׳לז כת״ק והר״אש בהמה וחיה הטמאי׳אסורין כבשרה וגבינו׳שנעשו
^'  1ינ 'יו י' 5״ " ייי״יז״  3י״ ' ־
אם הוא טרפות שאפש׳ שלא אירע לח אלא עתה
לזמן מציא יצתס יאין אט יויעין פי׳ אי גניפוקע.
קודם
ר !ככפ6ותר ול/ת בנו פסק הרמב״ס ונמצא׳טרפה
דאמרי׳ השתא היא כמס אוטריןאות ' למפרערפמכין שאמרונת׳נתשינ׳הר״םב,
נ --מןוי״ס שכתוב כהס א״לרכאחא בנון ניקב קרום של מוח וכיוצא בזה מותרת
' דכי*׳ שנמצא כחלרק מטמ ^5דלאאייייקס׳איגי
^ :דרב ל/יקא ורילמ׳מינ׳דתאו נינהו
בחזקו׳כשרו׳הם והשת׳הוא שנטרפ׳אבל אם
בכתמי
ל
מויחיוא*
ממיטהמנדים
מא דהני אמוראי בחיל) י סכרי דמ 6י דנטרפ׳שרו׳בהמות
ולזג
וב או למפרע עדשתאמ3
הן
מן מיי5ן ת הח!! !
ל)ל
ידוע שקור' שחלב'(ס׳א*ח  0נטרפ׳כנון יתרת אבר שנטרפ׳
י
..
ולא היה בו כתס או עד סעתכיכו דמחיי חזק׳ואפשר
ומתרגמיכן תורבלא היה הוא ע״כ
הזה
הנכינו׳אסורו׳
כל
פסק הרמ״ב ז״ל הוגלד פי המכ׳שבידוע שג׳ימי׳קור׳השחיט׳היה
 .ורכי׳סבתב כל הגבינות אסורותלחלק ניןריננהחז1
בהמו' אחרו' ונתער׳חלבה כאחרו׳כל הגבינו' עכ״ל
והרשכ״א כת בחדוסיו
ואס היא בערר עם
שהוא איסי אף גבינות שנפשו סזימת *לרובהוא
גונקדאמרי מין בהמה הוא ומיהו לפי
אחר שיעור ששי' כמו בשאר משמע
דגרסי ודילמא אסורו׳והרשב״א כתב שהולכי׳בו
גימי ' וכרכריה״ ריוכ ? והמן3״ 0לכלנהיית פנעול׳
גירשת הספרים שלנו
קודם
לוכל
שא״א
כיון
הרשנ״א
כתב
ינל שיצווה משיגימסוקת ' ״־•" * " ל
סירכא
ירי
על
נטרפה
איסורי׳ואם
?
מינא לתאו נינהומשממ ירכ~ ^ [ר
יהאו״ל
 אסורו׳וכל שידוע כאמת שלא עכשיו ממשואין אתה יודע זס כמה אזלי' בס "קא ח< "נדין
עבשיו ממש נטרפה
ל!שידבתרל> יכיכהיס ל כר ץםי יפי״סל
מכמה סיוב
א״ב כבר יצאה זו מחיים מחזקת הרוב ואין ידוע
לשידעתמותסיןי
לסומרא ושלא כדברי סמ״ק י -שכתב א3
נייוסי הלכת /כותיה ועוד ?ר2י יי  2נטרפה
ר״א סאע״פ סהוגלדע י מכה תןאנלרונ יני
בסימן
הריאש
וא־א
ה ^ ^ ,ובספק יש לאסור רספקא דאורייתא לחומרא
שנעשו לפני י ' י־ץיח מותדי" אלם אינןמומחק
גבינות
^ *ויילמ׳ ^ ״מר
גיסים מותריםולכזלאמיקדיחד•*
—
סירכא
גתב להתיר בטרפות שעל ירי
הוא מדתניא בפ׳אלו טרפות מחית רובו " ק
6,0
נך
״ל
ז
" 6ן 3פ״יי  ,ינ
הוגלד
ועכ״ז יש לתמוה דה$ן ר׳ יוסי כמרקו עמו עכ״ל ובת״ה
וסעמא דמפלגינן בין היגלד פי מכה ללא בעובי בית הכוסות שאס הוגלד נ׳ללעי׳אפשרללא
הנירס ופס' הלכה כרבנן
(דף נ ) ובס' המדייידף עג ) נבי מחש שנמצא
פסק כדברי הימב״ס דסורהכר מין בהמה :
ונר׳מדכרי הר׳ן שהוא מסכיס למיףאן איכא
פי מכה בידוע שהוא שלשה ימים קודם שחיטה
כפ״ק
פשוט <
בהמה וחיה טמיזה 6ו טריפה וצירה וכר לזסוריס .
גבי ביפי דספ ? טייפה נ יי}ה ? צת מ" '"־■ 7׳לא ^ עלת
פאחלב
לסברא זו דה״ר יוכה אלא שבפ' אלו טרפות
ו ) דחלב בהמה טמאה וצירה אסור ודין חלב טריפ
חזקס שלא היתה במרה כזמכ׳ ^ יכהחז ? ההפת׳אמוןלשתיסה
דככורותידף
מדבריו שהוא סוכר כסברת התו׳דכלומדברי הרשב״א כת״ה כר שנוטה לסביתגטרס׳רחושאכתוב
) ובפ בהמה המקש וכ״כ הרי״ף וסד׳אש בפאלי טריפות
ולפי׳כל הגבינות אסורות לדעתו
פשוט בט כ״ה רדף קו
סחלב בהמה טמאה אסור מן התורה אין
וכתב הרמב״ס מדג מהמ״א סאע״פ
למעהמשא׳כנשדמו
הכר בדכריו שכתב ח"ל בכית ג ' סער א׳ ג3כ ן
ה׳ר יונה אבל בת״ה הקצר אין
לא תאכלו על הכשר הוא לוקס ואינו לוקה על החלב:
כגון שנמצאת מחט כעובי3י ת ־יצכך לא מזקמינן
לוקין עליו סנ׳מכשרס
גבינה מבהמה ידועה וכפסטה ונמצא׳טריפה
מיניה
אסורים ל״ש דחמור וכו' בפ״ק דבכורופ ( דף ז) 3עו
איזגןתזכןלל
פס
סמכה
פי
ד
1
,
הוג
ונהג ת מיי,
זמיש דמי רגליה
הכוסות או בא׳מן המקומות סעןסה  £וחס ,טריפה
מהו ותיכפי ליה דפוסי׳וגמלי׳דסוסיס וגמלי' לא
.
י
י1
,
 ,י
מת ששת מי רגלי׳סל חמור
כל הגבינות והחלב שחלבו ממכה פ 7 /מ׳א פסק
נפוק כי קא מיבעיא להו שהוא לפחות ג ימים קודס שחיטה ולפי
ואס לא סוג לד פי המכה הרי זס כזביי השמ׳ק יכת'
מינעיא לסו דלא עכירי ולא דמו לחלב מיא פול מיא
תוך ג ימים שלפני השחיטה אסורין כודאי
מאי מגופיה קא ממיצצי ואסירי או דילמא מיא
מחלבה קו דס ג ׳י מיםיש מגדןל י לטריפית• מא יין
דחמורדעיירי ודמו לחלב
ספק וכן כשהוגלד פי המכה ונעשו גבינות
דעכירי הבליה דכישר׳הוא א״ל רב ששת תניתוה שהיוצ׳מן
שתשתניננינ( מ
סמעמיייןה 3המה
מול מיא נפוק והאי
החכמים שאסרו ואף על פי שחזקה דאורייתא וי״ל
והכי נמימיכא דטמא ניכהו ופר״שי
לספת בדוי׳ בחזקת אשיתפ״נ׳ל ^ פ
העמטמאמטמלאקאמ׳אלאמןהסמא
חזקתה שלא אמרו חזקה דאוריתא אלא כחזההשיש
מן הטמא משמע מינו סל טמא הן דדמו לחלב*
אכל בהמה לא נודע שבשע׳שמלד' נאניד להמנהגק
©טימא הוי משמע מגופי׳דטמא
פנויה סכשע שנולדה פנויה היתה כבירור י״ב חדש נודיע שלא היתסטר י פה ׳לס נש׳למהנ״ה
קא
וגמלי׳לא קא מיבעיא להו דלא שתי להו אינשי כי
שלא היתה טריפה אלא כשעברו עליה
ואיכא דאמרי דסוסיס
דשתו איכסי דמעלו לירקונא מאי א״ל רב ששת מניתוה
מדע שהיתסכשרה ק וףס י״ב חךס מס כפם *הרצי♦
מיכעיא להודחמור
כשנולדה וכן כל זמן חסן שהיא חיה
מטמ' אתו ופר״סי והני כמי מטמא אתו שבתוך
ה יל כי ן ^ חריה ויש מי שמתיר תשק ?אי!הארו1
י היוצא מן הטמ׳טמא והני נמי
ל ה זמ 1בר יי ליץ
זי
;
(
ה
?
מזמןזה וכ לחז
מימצן אסור  :ומשמע דלליפנא כתרא בכל מי
כשמת הן והולבץ אסר הרוב ד״ת וזו עכשיו כללמ׳טזכת׳נמנא
הטמא היו ואע״ג דלאו מנופיה
למשתי ונ״ט לדבריו לפי שרוב בהמות
יגלי׳דטמא׳קא מיבעי׳לי׳אלא דנקט מי רגלי חמור משו׳דאורח׳דאינשי
בחזקת היתר עומדת פד סיןד ע לך 3מה ניליניינלנ׳מדיפו'
היא״ש היא שנטרפה שהרי אמרו נשחטה
לי׳לאיסורס סממי׳דכל מי רגלי׳טמאה אסורין• ונר׳מדכרי
סירכא וכיוצא בי; סצן" ^ ל ומר שעכשיו ממש זאיכאלמימיסמן
וטון דפסט
נטרפה ימכל מקום בטרפות
כתרא להחמי בשל תור אבל הרמ״בם כת׳בפ״ד מהמ״א
סס דהלכפא כליסנא
כ ז ככ י ניןגמפלממרזאס
כטרפה עכסיי
נטרפה אסותת י*3־ש 5ןתה יודע ב ^ מת
חמור מותר באכילה מפני שהו' כמו הפרש וסמי רגלי'
מור הנא כנגד פניו סל
אתה יודע זה כמה וכספק איסויי תורה התללפיהמכ׳תון
יצאה זו מחיים מחזקת הרוב ואין
פוסק דאפי ' מי רגלים דסמור מותרי' וזה תימא דאפי׳
מקצת גאוכיס שהבהמה שנמצאת ג ' ימיםאם!רקולם
סק מותרין נר ' שהוא
ספיקא לחומרא וכן אמרו משמן סל
דמחמי' היינו להתיר מי רגלים דסוסיס
למפרע עד בלון לשן נ ןוה ןו יץ ךע י■1םדייעדיפו׳ הנא
אפ״ל רסני דלית הלכת׳כלישכ׳כתרא
טרפה אסרו הגבינות שנעשו מחלבה
דללישנ׳קמא כמי אסירי איך יתכן להתיר' וה״המגיד
ולעניי ג3יכס שג 3נו !5ןתה מ 3המה יךועס •ןהנטןהללאסלי
וגמלי׳אבל מי רגלי׳דחמור
סכת״ה הארוך כתב כלשון הזה
• כתב למרדכי כפרק שמנה שרצים דמי רגלי אדם
מס בהמות ונמצאת אחד טיסה סאין !גהג׳םש־למפמע
נדחק בפ״ג כדי לתרץ זה
דמי רגלים של י* אדם ושל ואתר כך נשחטה הבהמה ואפילו גבן
מיתיים ובתשובות סרשכ״א כתו׳דעת כעל העיטור
השאר אס ידוע שהיתה טרפה ביום שחלבו לאןנמייפמהגא
ונמצאת טריפה וכי ,חלב אותה בהמה בטלה בתוך
וגבינות שנעשו מחלב בהמה
סגבנו ממנה נשחטה הבהמהמז הנען יייז
נהמה טמאה מותי :
ממנו כולם אסורות ולפי ' אס תוך שלשה ימים
בתר
זיל
שכינחלבעמנ׳קודס
רבנן
ן
3
ען
^
דאמור
£ן
כ
עד
מילתא
הא
פחיטה
מכא
רךס
ק
ימיס
דאמריכן
סס
ל
אהא
ש
ה
)
י
יא
שס
י כחודשלשתיטתז
קדחולין ( דף
ידופ
3
ממצא שהיגלד פ  ,המכה
י _ , 1ס י <
ז
אדומה דבעי ' סתשרף כשהיא שלימה וליחוש דילמא
י ! <אין חלב הטרפה בטלבס והשיבש איצו כשר ל״ריעהאימ
מפרה
יובא ומייתי׳לה
התו' וא״תביון דפרה בת וכתב בתשובותיו שתמהו עליו למה
אלא שכונתו היתהסס שאס יזיהי״נמודשול נ
טריפה היא לאו משוס דאפרי זיל בתר רובא_ כמהו
טועה בכך שזה דכר שהתינוקות יודעים אותו
זו נחמיר עליה שלא לבטלהש ^לו לנרי האמןלהואי׳
דאוקמה אחזקה שאיכה טריפה למ״ד טריפה איכס
הגבינה חשובה י וכדבר שאינו בסל גס
 3הגיס דילמא היינו משוס
היתה סס מיא עריפמהנא /
נתבררה ולא נודעה אפי׳סעה אח׳לא אזלינן 5בתיה
ודאי טיפה דכל תוך סלסה ימיס ודאי טרפה
חיה וי״ל מל חזקה שלא
היפה הבהמה
למעשה דאס עשו גבינות מכמה בהמות ואסר כך
לעסות זאת סהוגל׳ד פי המכהטל׳ ^י אוחשלמלאסמכי^
הלכה
ויש ללמוד מתוך כך
עיקר המכה לאסור כלתערובתס אלא
טרפה שכולן אסורות שאין לכו להעמיד פרה בחזקתה
שס שאין חלב אותשכהמה כטלה נחה שחיחה י׳ג
נשחטה הא' ונמצאת
טריפה לכל דיניה וערה על זה מס שכתבתי
מטרפה והרא״ס כתב דבריהם ואחר כך כתב ועי״ללמאי
הכוונה כזמן שאין איפה גבינה כטלה תילשכמושכחנחי
ולומר השתא הוא
ולא לומר שאין חלב אלא שהיתה
כל הבהמות בחזקת כשרות ואפי׳בפוך שנתן משום
סכין המסירו׳וסכוכ׳היתה לכתו 3לעילסימןניוכשש
ומס?י/דאזלינן בפר מבא
ומה שכתבתי שאין חלב טעות הוא שפלטתו
ורובא עדיף מחזקה ופסק רכינו כתירוץ זה וכן פסק
שאין כטלה יאסחלב היה לי־לנקבם לד) מקססתנא׳ז
ל מנ נהמות כשיות הן
גבינת אותה טרפה והראיה שכתבתי
הרסב״א והר״ן אחר שכתבו סברת התו' כתבו דבשם
אם כתבתי סם כמקום זםס לא האמן ילל מ״ש
יט יחסם כאות ל״א וגס
אתר דסלב זכר הוא ועוד הבט נא וראה כקצר
שאין לאסור גבינות מטעם זה שאפי ' ת״ל שאין הולכין
אלא דין זה שהוגלר פי המכה שהיא לאם תח-כהממא*
יכישמש ק אמרו
תהא הגבינה בטלה ולא כתבתי שס
כשרות
שאני הכאדה״ל חזקה דאתי מכחרובאודוב בהמות
אוננינהמרמשזג
שהיונה
לפי
לכתוב
ראוי
■
וכך
חזקה כזו מ״מ
כאלו
מלהמ׳־ז
עיקר סכמה סלילה מלהכסל בטכשולות
דנטרפסכ וכמ״ס בענין חזקה בכתובות פ״ק גבי
בטלה עד כאן;•לשו ^ ו 3ת״ה ה ק צר סתס וכת3שיגשאו
הוא
חריפה .ונתערג
דעכישיו
אמיינן
יילצך
ואף ה״ר יונה שאין גבינת חלב אותה טריפה
האשה ולא מצא לה בתולים ובפר ' המדיר גבי מומין
באחרות אינו נשל
מהן
היו הבהמות רכות,ו ; מצאס אחת.
מונס את
' נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה
ד! ןד כפ'7ז)םהילז
טמיס להתירם מדאסרי
ה־יי1תד 'יייז1׳יזז6נטי פההיהחלנס
 6נהמת אתת תינה ממכהתנהיריתאתרגז!אין נשער נס'3
,
לצפעמיס
גלזצה
אע*פ שצא בדקנו החתמת יגכיל ונ׳עדכ״ 3וקולא
ליס•אזלינןפפעי-קא צקוצאוי 'צ יזןהעתם שהזה חימא׳תרפיפע׳כהמנת
נעדר נצא זיהנהמה ונתערבחלבה ע סחלב אתרות בטלות נס׳
תיל (י 'למ אחי בשיעור ס׳הוא מדרבנן כמןשיתבאר צקחןשיתן
)יע
יה
^
נזגחלא.תש ק נו 7ע מלאי שהיה ס׳מן החלב הטהור נגד הטמא
׳(ני יושאר נהמומוגיפנ׳ל דאין להמיר
ג׳אבל אי .ילעינןבודאי לאמועיל ׳מ נהמות כן <״ל ג.
הטול נתמייותר חלב מן האסל

דבריו
חלב

גה}

ווטו

בה

יצאיס מן החי
,

אב

נה

י־מ

לאיותזיקיןדלחא
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ן * ׳כנרצתנמ ,מהן טריפה הולכין כי רזסר שיעור ס כשאר האיסויי '  :ומ׳ש רבי׳ ואם היא׳ למעלה ומדכתב וכן כוהגין משמע דכנסיוביימיירי׳ דר^לר ב ^יכך ל! 5ר6ינו^
צעי׳נשסהח תר ,ני׳ כעדר עם בהמות אחרות ונתעד' חלבה כאחרות כל הגבינות אסורות מדכתב ששות אותס כלל משוס דלא חשיבי 1ולפי האמת לא אסר ה״י אליעזרמסיועו
■ סטו׳כת׳הר" ^
לנהעלד פיה״נה בתר הכי והרשב״א כתב שסולכיין בו אחר סיעו׳ ס וכו׳משמע דלסכר׳קמייתא■ אלא באינך מיס שהרי כס״פ כ״ה איהא דת״ר המבשל כמי חלב
יא ! ניהגיןלאש׳י ביותר מס׳ נמי אסר ואיני יודע מה סעס יש להחמיר בחלב זה יותר מבשאר
איסורא מיהאיכא להא כותח־מנסיובי דחלבה ואמיי׳לעיל דאסורלאבולבסד
קיל םג '״ף ׳לכז איסורי׳ואפשר שמה שכתב תחלה אינו
בכותש ואני או׳ דנסיובי דחלב ^פוו
,
החרון.
כתב בא (
מדאורית׳ומי חלב דפטו׳הייכושהוציא
זאק שילכאפח(ת סברא בפני עצמה אלא תהלתענין סירכא מפני שאב! היינו בקיאין לניר אפשר שהיה להן היתר
■ א״כ היל ספק ספיקא ספק טרפה ספק אינו טרפה ממנו כל האוכל דאסר■ שעשוהגכינס
*ג׳ < ימיסולנןתון הוא לומ שחלב זה אוסר תערוכתו והיה על ידי בדיקה
כשאר
■
נ'ימיסאש(רה ׳ נ,ה עתי׳לסייס ברדאינו אוסר אלא עד ס׳ ואת״ל טרפה אימוך אה״ס נטרפ)  •:יאלי רחמורתא מותרין .פירו׳ מבשל החל׳והאוכל צףלמעל׳רלא
לסרשכ״א 4שכתב כן
בהוגצד^ אלא .ימסו ' ,דמצא
כמ71ג׳ימי,
♦יותרב ת
"ניז;
בו אלא מיס במלמ ,והוא הנקר מיסלי
״
,
" ! כמין ביצי זכ׳ריחמורתא משלב' מרוזמה עור הבא כנגד פניו של
בהדיא כתב בשמו ואע ס שכפי זה ה ל
פ,המכ׳ עצ׳ל .
באכילה
והרמ״כסז״ל היה אוסר אותו
(! )!לאידעתי תלוי לכתוב וכת'הרשב״א לא והרשב״א כתב־ חמור מותרין פי' שליא שההמוד נוצר בו דפרשא בעלמא הוא
דהא בפ״ק דבכומ׳מצריך פסוקלסתיו
אבד
קאמל דה״ירימנ דמשמע דאתי לאיסלוגי אין דרך רבי' חלב בהמה וחיה הטהורין :ומי רגליהם מותר ואין בו משום
אסור
■ דכל מידי דאתי מקי
חלב משוס
<כן " הגיןלעניח
אומן לדקד׳כזה שהרב פעמים אוח וסרש״בא׳ מן החי וכתב ה״ר אליעזר רוקא חלב שהתירוהכתו׳אבל מי חלב והכא אמרי׳דמי חלב אינו כחלב ולי^
 5אנז שותי)
■ ואס נטרפה ׳ע י אסורוה״רישמחה׳ מתירו ובן נוהגי'  :טריפה שינקה מן הכשרה קרא למסרי דכיון דאתי מחי אסו'ואל
שאינו׳ חולת ;
אעי׳ע״ ״״■ ב!
^ יכן ״׳ .
^
תתמה שהרי מותר עס האוכלוכסעיר׳
הביןלהתירןואיל סירכה כתב הרסב״א כיון שא״א■ לומר חלב שנימצא בקיבתה׳ מותר וכשר׳ שינק׳מן הטריפ' חלב הנמצא
צ1
 5יינ״״ יא״כ•{ם י' עכשיו ממש נטרע ' חסות וכל שידוע בקיבתה אסור ורוקא הצלול אבל הקרוש מותר ולקמן יתבאר מן האוכל נאסר דהכי' אשכחןכוס
ממש נטרפה וכוי׳דכרי בהלכו' בשר בחלב  :חלב ארם מותר בר״א כשפירש מהאשה׳ האכרי׳דכשהו׳מובלע בבשמותונשעי'
אלאאע'?,כ5מגל^ .כאמ שלא
לעז יה,
.6
עכשיו ,
.
ג׳א
מקוס
שנתן
יפה
מכוארי
איכה
רבי
דלאחשיני
ג
.
אע
שחלכתו בתוך כלי אבל גדול היונק משדי אשה היונק שרץ; אסור וה״ר שמחה השיב דדוקא למין
דלנטרפהע״יסירכא
לשתות ת״תאיכא לטעות בדכריו
בסי בחלב אין חשוב כחלב דקיאקא'
ומנין אותו מכת מרדות ותינוק יונק עד סוף ד׳ שני׳ לבריא ודת'
צפק׳פ׳איאסירע כתב הרס״כא כן ולא כסאר טרסיות לחולה בד״א׳ כשלא פירש אבל אם פירש׳ שגמלוהו נ׳ימיםמעת־• בחלב אמו כמו שיוצא מן האסמעווג
דין .שאר טרפיות לעת אח׳כ״ר חרש לא יחזירוהו והגי מילי שהיה בריא ופיר' אבל עס האוב אבל לכל שאר מילייהויככלל
אש מ׳פיין
א!
לכן י
כתב .קודס י1
שהרי, .
נתערב׳לשנ ת נשאר
חלב דתכן מי חלב הרי' הן כחלבואמו
י3ריס א ,לענ,-ץ ולא כת עליהם טעס זה ואינו כן שהרי
שנתבשלו טעס זה שייך ככל טרפיו ' שא״א לתלות אם פירש מתוך חולי שלא יכול לינק ופירש לא חשיב כפירש ר״ל עלהל״ש אלא להכשיר אתהורעי'
צלים
אפוקאוכלומ׳לף סבשע' שחיט׳נטרס וככר כתבתי לשונו ויכולים להחזירו׳ ואם יש סכנה מהזייין אפילי אחר כמה ימים׳
אבללענין בישול מי חלב אינו כחלכ
חרשי
ובתוך כדי
הר״ן שעל כל טיפיו׳שא״א לתלו'
ו.זר תיזל ' ,זירז דאור1כ ולשון
עכ"ל *.סריפה שינקס מן הכשרהחלב
יי
צוה ^קאאל ^׳ כשעת שחיטה כתבו כן ל״ש סירכא ל״שיסאר טרפיו׳אלא סרבי׳לפי שדין׳ סאי׳ שנמצא כקיבת׳מותיר וכו׳בס״פ כ״ה ( דף קיו ) תנן כשירה שינקה מןהטריפה
קאי וכןהוא לקמן טרפיו׳שא״א לתלותן בשעת שפיטה משמע' ליה דליכא מאן דפליג כה כתב כן קיבתה אסורהוטריפ׳שיכק ' מן הכשרה קיבתמותרתמפני שכנוסבמעי׳וכגע'
סימןפ׳ז׳ לנש 'י ני סתס ודין נטרפה' מחמת סירכא דאית כיה פלוגת כתבי בשה הרשב״א דאסור' (שס ) אסיקנאדכשר שינקה מן הטריפה מממידין בקיבתה וכ״ש טריפסינןה
וכתב טעמו ולפי האלות׳ לא היי' צריך לכתבו דכשס שסמך בשאר טרפיו׳סא״א מן הכשר מ״ט חלב' המכונס בה פירשא בעלמא הוא וכתב הרא״ש על זה זוהיא
גירסת הירי״ף ז״ל וכן פירש בשמעתין דכחל דההיא דקבה שבשלה בחלבאסור
{אינ ,ן'י (ל ק! [1לתלות כשעת שחיט׳דמסכר׳נישמע טעמו של דכר .ולפיכך לא כתבו שסכך הי',
המנה׳בתקז׳שכהבו לו' לסמוך גבי נטרפ׳מחמ סירכה ג״כ ואס הייה רוצה על כיל פכי׳לכתו' טעמו של
קודס חזרה נשנית וכן צ״ל לגירסתו דכשרה שינקה מן הטרפה־ קבימס׳אסורה
להקל הואיל ויש דכר ה״ל לכתבו לעי׳גבי שא ' טרפיו' סא״א לתלות בשעת שחייטה וימשס היינו' קודס חזרה נשנית ולא משמע כן דכשרה שינקה מן הטרע וטרפ שינקהמן
!הםתכמ'םנל!^? לומדי׳לנסרפ׳מסמת סירכהילדכרי האוסרי׳בה דחד טעמא הוא ::וא״א ז״ל• הכשרה' משמע שנשנו־כא׳ועל שניה׳מפר׳הטעס מפני שכנוס במעיה ורש״ילא
לשאוןעליייהואנל
במקום שאיןמנהג צתב׳ להתיר כטרפו׳שע״י סירכס וכו׳בפ״ק דחולי׳וגם סתו׳כתכו שס כןאעי׳פ־' גריס ליה ואין הלש ון' מוכח בגירס' רש״י" אלאסהוגה אח" כ בספריור״תהיס
אין ראוי להקל נבל שס׳מחמירי׳בכל שאר טרפיוית כמו שכתבתי כסמוך וכ״כ המרדכי בפ ' א״טויס■ אומר דלגירסא זו יש לחלק דהא דקאמ׳היכא פרש בעלמ הוי היינוחלבהקרוש
המאמירק שהם' לת מץ' על הדשב״א והר״ן למה אסרו׳בסירב כיון דס׳ ס היא ה״ל למיתלי לקולא
שבשלה
הנמצא בקיבה ומתניתין כשרה שינקה מן הטריפ קיבתה אסור וקבה
התחבין ונפראי ואיפשר דהרש כ" א ויה ר 'ן ד נקט ו סיירה' לא נקטוה' אלא מפני' שהוא טרפו׳סא״א־ בחילב׳מיירי בחלב צלול הנימצא בקבה דההוא חלב גמו' הוי מכ״ל ומ -׳שלכשרה
לתלותו כשעת שחיים ולא נחתו לפלוגי ביה כלל ומשמע׳ לסוילפום ריהטא דלא
סינק׳מן הטריפוטריפ׳שיכקה״מן הכשר משמע שנסכו כא׳וכו׳היינולומסקסה
וא
ן
,
משכיתין נהחיויר
על גירסא זו מדאקסי׳בגמ׳רישא דמתניתין דקתנייקיב ' נכרי ושלכבל׳אסורה
וצברנפבפילמעלה הוה ביס אלא חד ספיקא אכל כדאית ביס פירי ספיקי אין ספק דמודוידתלי
מריהריי^מכלע' לקולא ויותר כ״ל דכייון דבחלב שנחלב ג' או ד׳ימיס קוד׳שסיטה ליכא אלא חד' אסיפ דקתכי טריפה׳ שינקה מן הכשר קיבתה מותי ופריקו דל״ק כאןקווה
צמדנריהתישפה ספיקא דהיינו׳ שמא ערפה׳ שמא אינה טיפ׳דאין לומר בימי׳אלו אח״כ נטרפה' חזרה כאן :לאחר חזרה וכיון דטיפה שינק מן הכשירה וכו' אחר חזרהמימני'
דודאי סירכח יותר מג ' וד ' ימים ישי שנעשית וכיון פיצתה מחיים מחזק ' הרוב' ממילא כשרה שינקה" מן הטרפ׳וכו׳נמי אחר חזרה נשני׳דהא תמייהוכסדא
מיתנו ואתמייהו ייהיב טעמאידמפכי שכנוס במעי׳ והרשב״א והר׳ןג״כתמהו
שאיןמנהב וכפב ואין אנו יודעיין כמה בחזקת איסוריעומדת עד שיודע לך שלא נטרפה בשעת
המילכי׳ פכיה חליבת חלב גבינה זוה• יאלי דיחמורתא מותרי׳כפ״ק דבכומת ( דף ז ) וקא; על גירס׳הרי״ף וכתכוישר״ת תירץ לחלק כין צלול לקרוס וסעמא משוסדצלול
^ליחיי1־■" ; 7׳י' התם דזרע׳דאילא הוא דאזל כתראילתא ואיידי דדחמה׳ צרי ולא מזדקק ואזיל צייין דימן הטרפ׳בא ועדיקהוא צלול לאו פיירשא הוא אבל כשכקרסיוצאממוו'
בתר יחמורתא וכתר ופיש״י ונת׳שופך זרעי הרבה ונקרס• ומשמ׳דטעמא דפרי׳ חלב והוי פירשא בעלמא וכ״כ התו׳ואין זהי דעת סרי״ף שהוא כתבדלמשנה
!וטמפ ^ אוטמאז משו׳דהוא פירשא בעלמא :־ עור הכא
■ כנגדי פניושלח־מור׳ מותר ג״ז שסי אחרוכ׳קיבה׳שבשלה כחלבידמותר' אלמאס״ל דאליבא דהלכת אפי׳צלולשוי
עפ*ל ! כמב נא׳יי ומפר טעמא משום דפירס׳בעלמא הוא וכתה״המגידבפ״ד מהמ״א אני תמה׳ והעל הר״ן דלפון זה אינו׳ מעיק׳סגמר ובקצת כוסחאו׳כתוב כמסקנ׳מממיוין
הארו׳נהמהשינקה מהרמכ״ן שפסק בסל׳בכורו׳כרב סשת דמיירנלי׳אסורי׳ופסק דעורהבא כנג'
״• ה״מא ,פשיעא פלו של פמויר מותר משו׳דפרש בעלמא הוא ולאו אוכלא׳ הוא כלל מה שאין כן׳
כמי רגלי עכ לויל כ שוכרי' הרמב ן ז ל מיושבין דמדכפמש כ במי רגלי משמ
ויי^יל&ו '
סנתפטמה בשמים בהדיא שהוא סכר דמי רגלי ' לאו פרש גמור ניכהו דהא חזי׳דמי׳ רגלי חמו׳שתו'

בקבה נכלה ובקיבת טריפ שינקה מן הכשר ולא בקיבת כשר שיכק׳מןהעריפה
ויטעמא משוס׳ דחלב הכנוס בבהמה לאו כבהמ שנמצא בה דייכין ליה אלא הי
הוא כמונח׳בקער ודינו כמקוס שבא משם ודין חלב גמור יש בו לכל דברע״כ
נר'שכך הוא דעתו לאסו' ושלא לחלק בין קרוש לצלול כלל ודע הרמב״סכדמה
הרי״ף שכתב כפ״ד מהמ״א קבת הנבלה וקבת הטמאה מותרת מפרסהיא
כשאי׳ הטנופת׳ שבגוף ולפי׳ מותר להעמיד הגבינה בקבה סחיט הנני
ובקכתי בהמה וחיה טמאה אכל עור הקיבה־ הרי' הוא כשאר המעי׳ואסורוכמצ
הה״מגיד שלדעתו ולדעת הגאוכי׳אע״פישסלב זה צלול אינו אלא פרשבעלמא

אבללכתחלהא ס׳י לסו איכשי דמעלו׳ לירקונ׳ואע״ג דמי רגלי שאר בהמו׳וחיות לא פתו־להו׳היינו'
לק(׳ תה אםילד 1משו׳דלא ידעי אי' מעלו ומ״מ כיון דאשכהן׳ מיי רגלי חמור דלאו פיס גמו׳מיני'
אעק עצ׳ל ^ע ^ ילפי׳לכל מי רגלים דלאו פרש כינהו־ ללישכא בתרא דרב ששת אכל עור הכא
סי׳ס׳! כאב נש׳ל כנגד פניו של חמור פרש גמור הוא ומה שרי :חלב בהמה וחיה הטהורי' ומי'
יייהי בס בזושי
רגליהם מותר ואין בו משוס׳ אכר מן החי כפ״קידבכיורות (שס ) מייתי דחלב׳ וכ״נ מדברי הימב״ם׳ עצמו בפ״נוולעניין הלכה כיון שהרי״ף והרמכ״סמסכימי
כיעו׳להעמי׳בקיב׳1
חלב
זבת
ארץ
מדכת
ואכע״א
החילכ
עשר׳הריצי
מדכתי׳ואת
שרי
טהורה
בהמה
להתי׳אפי׳בצלול הכי נקיטי׳וכץ נהגוז  •:הלב אדם מות׳בד״אבשפי׳מהאמז
טדיפיז ־ ציש לצל
לקתריזק ממני ודבש אילא דשרי משתבח לן קרא כמידי דלא חזי ואב״עא מהכא לכו׳ שכרו׳
סחלבתויוכו׳עד כיונק שרץ כפ׳אע״ס ( דף ס ' ) ת״ר יונק תינוק והולך עיכ י
צנתחלהיזפוסדנר' ואכלו ולכו שהרו כלא כסף וכלא מחי׳יין וחל׳ומדשרי חלב למד רכי׳למי רגלי׳' חדש מכאן ואילך כיונקשרץ ד״ר אליעזר ריהושעאו׳אפי ' אסר ד וה ' סניספי
בחאציל צנילויג דשרי ולי׳בהו מסים איי־ מן החי וכ״ס הוא דהא לא עדיפי מחלב ומיהו לדבריי לאח׳כ״ד חדש וחז׳כיוצק מן הסרן ורמיכהי יכול יהא חלב מהלכי שתי׳טמאמל
בדיענב^״יאל
{סיה׳
אנל ה״ר אליעזר דאס מי חלב בסמוך משמע דה"ה למי־ רגלים׳ אפיי ' דטהור׳דאסירי' הוא וא״ר ששת אפי׳מצו׳פמש אין בו כלו רבנן כמי' לא גזרו כלה ל״ק הא דפי'
אז
#נתערבה צשאר משוס דאתי' מחי אבל יש לתמוה׳ עליו דא״כימאיי קא בעו׳ מיניה מר ששת מי הא דלא פר יש ופרש״י הא דקתיניימות ' בישפי׳מדדי האשה לכלי והיונק מן היי
■ שקץ מדרבנן וכת׳הרא״ש׳ דטעמא דכשלא פי' אסו ' משו ' דאתי לאיחלל
קיבות אז אשוט' רגלי חמותיפו׳לי' דאפי׳דטהוראסיריושמי״ל שהו׳סובדפישיטראסירימשו* כי'וכ
דשרי ונהג׳ה שם דאתו מפי וקא מיבעי׳להו אי אסירי כמי משוס דאתי מטמא׳ועי״ל דבמירגליס׳
בכהמ׳טמאהיכיון שאין דרך לאכול בשר אדם מיחלף כבהמ׳טמאיאבל פי מומ
נשם מהראיה צל מודה ה ר אליעזר׳ דלא מיתסרי מפו׳דאתי' מחי משוס׳ דעירשא בעלמא כינהו׳
ונ׳דהא דצקט רש״י' סי׳מדידי האש׳לכלי לאו דוק דה״ה פי׳כיד ולא נקט כליאל"
לעיי״נא״עסי׳יס
מש 'כ כמי חלב :בפ׳ בהמה המקשה ( דף סט ) אייבעיא לן מהו לגמוע חלבו פי ' י לאפוקיפי׳ע״ג הדד אויחולבת לתוך פיו דכה״ג כלא פי׳סשיב (
דכ! " הגי!
בקיב׳טריע'
כ״כי ^ •*.
אותיימכת מידו' •. "-
-מכין ^
ו״סי רבי׳דגדול היונק משדי ^אשה -
של ־״׳הר שהוציא א ' מאיכייו ,קודס שצשחט׳אמו ואח׳כ ׳ צשחט׳אמושאותו אכד
הכשירה ־־■*
שינקו מי|
׳ייזרפג"
הרמכ״ס^5
_
אסורחלהדעלמ׳לאוכאב׳מן החיידמיוסריהאי נמיל״ש אוידילמא התסאית מהימ״א ופשוטי הוא שכן מישע'העוכר׳ על דכרי חכמי׳ומ״ש׳ דד׳סני׳לכרי׳והלחך
*בכ׳־ל ! צן ה׳א
ליס תקצתא לאיסוריה בשחיט׳הכא לית ליה תקצתא לאיסוריה׳ כשחיט וסלקא׳ כן פירשו התו׳בע במה׳ אש ( דס ) גכיסנדל המסומומ״ש אכל פי׳שגמלוהווכ^
נמרד,ני
ין־ה /הה*״א ; ,פ ' בתיקו ופסקוה הפוסקי׳לחומרא כיון דספייקא כאיסורא דאורית ' הוא וכתבו' בע אע״פ פי׳לאסיכ״ד חדש וחזר כיונק שקץ וכמה אמר פמויאל ג׳ימיס יכמ^
רבינו סי׳י״ד  :וכתב ה״ר אליעזר ודוקא תלה שהתירו הכתוב אבל מי חלב הרא״ס ירוסר׳אכהובשס ריב״ל ג׳ימיס מע״ל כד׳אשפי׳מתוך כרלואנל פ'
מתו׳חליו מסזירין אותו כשאינו של סכנ אבל של סכנ' אפיי׳אח' כמ׳ימי׳מסזיח
אסו' וה״ר שמח׳מתירו וכן כוהגין דכרי רבי׳סתומין שלא פי׳למה קור׳מי׳ חלב'
אותו
אם לנפיובי או למים הנשארי׳אסר שבשלו סכסיובי והוציאו ממנו האוכל הצך

סימני עוף וביציהם

נט

דש

כין סל סכנה לאינו של וגס ה״המניד כפ״אמהמ״אכתב פי' רש״י ופי׳ר״ת ואה״כבת׳והרמ״בן סי׳ססו׳ (ח ) כפבהר״ן פ,
יי״ ^ 0ירושלמי זה אלא שלא סיים בו לחלק
■ שהוא• הנכון ^ ו5וצ 3ע .איןמעסידןונסזן>
אותו שנועץ צפרכיובב״ח* דורסן וזהו הפי׳סכתב הר״ן
עשה הרמכ״ס בפ״ג מהמ״א ונראה שהסעס מפני שהוא דבר פשוט
*י
 ,פחרשניכמזת7
״ " .
*
,
^ " ' מסזירין דהא אין לך דכר שעומד כפני פקוח נפסזודע שהרמכ״ס יתירה פרש י אצבע שאחורי האצבעות וכתב הר ן ואע פ סביוב העופות הי ^ אגשרין .להניין
ד או ה׳סניסואס גמלוהו קרי לה יתיר׳לפי שאינה בסדרי סבמתי׳אבל אחרים אומרים סיא״א שתהיה זי תינוקמןהנעלים-
יתככ ^ קהכז׳ כלשון הזה יוצק תינוק והולך אפי׳
אצבע יתירה דהא בגמר אמריק דנשר במקום שישמינקת
מזרם ג ימיסאוימר מחמת בוריו לא
אין לו א ' מסימני טהרה אלמלןש ^ין ^ישראלית• לחלב
ת חליו אינו .חוזר ויונק והוא חרש אפי׳ פירש מתוך בוריו חדש או יות׳ מחזירין אוחו  :דבש
טחאר3אנלנשאי!
ואס ,זו שאסורי־הרגלהי א
אננכשחין,
■ טיואה
אחר כ ד קדש  .אבל גמלוהו דבורים מות׳ואין בו משו׳אכרמן החי וכתב בספר המצותאע״פ .אצבט יתיר• ,
אצבע יתיר היחך אפשר שלא מהא מטקת ישראלית
נקוןזמן זה אפי׳ חדש או שנים מומר שגופי הדבורים מעורבין בו וכשמפרישין הדבש מהן מחממין
כנשר והלא עיקר דריסת׳באותו אצבע .חומללהת׳תיטין־,
1ח!ןר וליכק עד סוף כ ד חדש • ומשמע ומרתיחין אותו אפי׳הפי מות׳שגותן טעם לפגם הוא  :דבשהגזין היא והכשר גדול שבדורסי׳לעיכ׳סירשן־מסמןאגלאלנאעל
לשונו דהא דאמיינן ריונק והצרעקכתבר״ת שהוא מותר וכ״ב הרמ׳יבם וא״א הר״אשז״ל
׳שלעניוגמל׳ויתיימ״נייי״י׳ ״< 7״! ־־ "*
םה!ןצ3
ןהו ליד וה ' םנים היינו דווקא כשלא
כתב לאסור בדבש המיןוהצרעין ־
כחלגישראלי'אלל4
קררה אצבע יתיר ואין אהב ע זו בנשר
יוס נ לל אבל אס פירש תוך כ״ד חדש
שאין לו אלא באצבעות שלפט שהןלפישהחלסשיל׳ת
אן־ע״פשהוא! מותר לחזור וליכק אינו
ס וין וא׳לאחריה ע  :׳ל  :ומ׳ש ולן עלצו הואשלאלהטקח)
מ|סר ליכק אלא עד סוףכ״ד חדש
^ הננריו׳ 5לפיםטכע
^" כ יתכן 5ן ןתו
^ ינן
חרא ומילתא דסכרא מא אבל איני
הכתוב
שפירש
העיף ׳לא נתפרשו אילא
ביישני! .אן*חצנ!
וכו סס בגמ ( דףסב ) ואמרי התס! :
;״״ !,־,״ינק׳י  :דבש
 15מ<*נ־ו(.־ו ^'
טמאיןוטהוריןובמ׳שחלוקיןהטהורי׳מהטמאים וכשאינו נקלף ביד 6ללו כסכין ספיין
החי
ךמוי׳מותר ואין כו מסוס אבר מן
להטקמנכרי׳עכע
דורסהוי  :ומ׳שלפי׳מי שמכירכ״ד ( 2ופות
היוצא מן עשו חכמים סימני טהרה והם ארבע דברים הטהור אינו
נלומר וגס לא מסוס דבר
נטמא ודין זה פשוט כפ״ק דככורו' ( דף פירו' אינו אוכל העוף מחיים ויש לו זפק ואצבע יתרה וקורקבנו הטמאיםוכי /םם (ח* ס^ ) חניר׳חיי^ "ב
הת״ינק׳ ^א ^ל
ו׳וימנאובסמוךכש״ד  :וכתב בס נקלף ביר ואפי׳אם אינו נקלף אא״ב יתנו אותו ישמש להתחמםעוף הבאבסי׳ א' טהור לסי שאיןדומ?
וב״ש
השו׳נקלף לנש נשר דלית ליה כלל הוא דלא תיבו׳ננילות! חזיר
המצו׳אע״פ שגופי הדבורים מעורבי׳כו חשיב שפיר נקלף אבל אם אינו נקלף אלא בסכין לא
שאיולהוזנילולנדיי
ונו׳נ״כ המרדני כפ״ב דכיצ׳בסס רא״ס לפיכך מי שמכיר כ״ד עופות הטמאין המפורשין בפסוקומיגיהץ הא אית ליה א׳ תיכול >$׳ר נחמן היה
סמי[
שאכלהאסו'"
וס״סגהסמ״ג ועור דה א דבורי' הס מותי לא כך  £כ 1,ע ןף שאינו מה<וכ *,מי שאינו מכירם אם ך ואה ?3י ו3סמותיה ^ ^ ^ 6ח?
נ" ?
מגלה סיוסה מעיקרא שמותר׳ אפי׳ עוף חרס וראי טמ^ ואם אינחורע אם חרס אם לאו םא
לס׳ד נותן כועס לפגס אסור וכתבוהו
לתרבו׳לעהעל4
עור עורב ותו לא והחני׳ למיכהו
חוטח־^ ?
כשמעמירין אותו על
הגהות מימון כפ׳׳ ג בשמו וכתבו התו
להביא את הזרזיר ד״א להביא סיונירו
נפוגמר׳דמ״ז תימא היאך אנו אוכלין
למס אלא עורב וכל מעי עורב אמר אמימ הלכת' עוף הבא בסי׳א׳טהור והוא
ונס והלא רגלי סדכורי' מעורכי׳ כדכשואע״ג דהויפגסמ״מ השרץ עצמו
דאיעגס מימסר לכ״ע לכ״כ לר״ת דודאי רגלי הדבורי׳כיון דעצמו׳כעלמ' כינהו דלס דרים א״ל רב אשי לאמימר דרב נחמן מאי א״ל לא סמיע לי פלומר לא
מוסרים דהא העצמות טהורי׳דתנן במסכת טהרו׳עצמות החמור טהורי׳ ורגלי ס״ל מאי איכא משו׳סרס ועזניה ליתנהו ביישוב ופרש״י עוף הבא לפנינובסי'
א׳סל טהרה טהו׳וכ״ש אס בא בסני׳או ג' ובלבד שיכיר בו שאינו מכ״ד הכתובי׳
הדגוויסכעצמחהחמור עכ״ל וכ״כ סס הר״ן והרא״ש והמרדני כשס ר* ת ג״ס
ומ"כ ד?״פ כמו רגלי החמור שאין להס טעה ומבאישין ופוגמי ןכל דבר אבל היה בקי כהן בערס ועזניה ויודע מי קרוי ערס ועזכיה עוף הבא בסי׳ ׳א טהור
להסואין־סמופרסועזניה סבליאס שמו פרס חייסי סימא
איתא כהדיא בגמר׳סרגלי החמור אסורים  :דבש הגזין והצרעין כתב ר׳ת אס יודע שאין דומ
■^ בב סימני ' טהור דנפק ליה מספק
מינו הוא בסי׳א ' טמא שמא פיס ועזניה הס
שהוא מופר וכו' • בפ״ק דככורות ( דף ז ) אהא דבעו מרב ששת מי רגליס של
סמור מהו ופשט להו דאסור מותיב בגמר׳מדתני׳מפני מה אמרו דבש דבורים סרס ועזכיה ומספק כל שאר עופות טמאים דאית להו תלתא חוץ מעור עוף
מותי מפגי שמכניסות אותו למוך גופן ואין ממצות אותו מגופן ומשני מל! הבא בסי׳א׳טהור ואפי׳אין בקי בהן ובשמותיהן דלא חיישינן ד י למ פרסועזכיה
הס כדמפרש לקמיה דלא סכיחי בישוב -אלא במדברות * וה״מ דלא דרים כי
ראמ׳כר׳ יעקב דאמ׳דובסא רחמנא שרייה דתכיא ר יעקב אומר אך את זה לא
מסכחי׳סי׳אחד מחזקי׳ליה בטהור כל כמה דלא סזי׳דדריס -וכת׳רס״י• בשמועה
תאכלו מכל שרץ העו׳סרץ עוף טמאי אתה אוכל אבל אתה אוכל מה סעוףטמא
משריץ ואי זה זה דבש דבורי׳יכול אף דבש הגזין וכצרעין אמרת לא ומה ראית זו דהכך כ ' ד עופות טמאים בעשרים מינייהו איסא ג ' סימנים ובעורב תרץ
ובפרס ועזניה חד חד־ וכתב הר״ן דכגמרא מוכח דכל שיש לו ב ' סימנין בגופו
מונה אני דבש דבורים שאין לו שס לווי ומוציא אני דבש הגזין והצירעין שיש
אפ״פסאינססימני׳סלעורבסהס אצבע יתיר׳וקורקכן נקלף אלא שני סימני
לו סס למי נמאן אזלא סא דתני׳דכס הגזין והצרעין טהור ומומר באכיל׳דלא
אחרי׳מץ עורב הוא וטמא לר' אליעזר בסוכן עמו• ולרבנן בסוכן ונדמה וכתב
כי׳יעקב ופרסי הוא דאער כר׳יעקב דטעמא דדבס לא מסוס שמכניסו׳ אותו
עוד נמצא כללי השמועה לסי שיטה זו סכל עוף הדורס טמא ועוף הבא בג'
לטקהוא אלא דרחמנא שרייה להדיאוגזיית הכתוב הוא־אכל אתה אוכל מה
סימנין בגופו ואין ידוע אס דורס אס לאו אסור לפי שיש לחוש שמא מכ׳עופו'
מעוף .טמא משריץ שאינו ולד דוגמתו כגון דבש דבש דבורים דבש סממא
טמאי׳הוא בא בב ' סימני בגופו ואינו ידוע אס הוא דורס אס לאו אע״ע שאינם
מוקדו ליה ומסעע בגמר דאין כוורת אלא לדבורים וכ״כ סס רס״י :וק״ל מנ״ל
אות׳ב׳סימנין של עור יש לחוש לפור׳ולמיניו היה לו סי ' א ' בגופו אע״פ שאינו
לי' יעקב למעט דבש גזין וצרעין דהא בקר׳ לא אידכר דבש אלא מדיוק ' דאבל
יודע אס הוא דורס אס לאו וכן אין לו סי׳סהרה בגופו ואינו דורס בכל א׳מאלו
אתה אוכל מס שהעוף טמא משריץ ילפי׳לה ובכלל דרש׳זו הוא דבש גזין וצרעין
וכת'הר״אש ר* מ פסק דלא כי' יעקב משוס דסם מתניתי׳דמכשירין דלא כותי׳ טהור סאין בכל סטמאי׳כיוצ׳ בסס אלא פרס ועזניה והכהו לא שכיחי בייסו׳ויש
ותימא הוא שפסק כמתני׳דמכשירין כיון דרב ששת לא סבר כותי ' דהא איהו מי שמסתפק ואומר דכי אמרי׳לא שכיחי בישוב דוק כישובי דידהו אבל ביישו'
דידןסייסינן והקשו הרשב״אוה' רן על פירש״י קושיות רכות ועצומו׳והכחישו
למימרהואדאמרכר ^ ימקב
סכר כר יעקב ומיהו מצינולמיסרדלא איצטריך
אלא לליסכא בתרא אבל ללישנא קמא דלא אפר אלא בשל חמור דמיני׳ דטמא ^ דבריו בדברי׳הנראי׳לפין וכתבו שהרבה ערוסי׳כאמרו בשמוע זו אין א ' מהם
סול׳כהוגן אלא עיקרן סל דכרי׳כמו שפי׳ה״ר מסה בר׳יוסף סכ״ד עועו׳טמאי'
לוא אבל בסל סוסים סדי לא קשי מידי מדבש דבורים דלא דמי למי רגלים שצ
לעשיי ' מסס ים סי׳של טהר בגופו וכול׳דורסי׳והעור׳ג״כ דורס וים לו ב׳סימנץ
סמוי דעכירי ודמו לחלב • אבל דבש דבורים אין מתמצה מגופו וה״ה דבש
בגופו אצבע יתיר וקרקבן נקלף ופרס ועזניה אית להר חד חד אלא שהא ' מהס
נ!ין וציעין מיהו לפסוק כאיכא דאמרי אין להתיר משוס לישנא קמא דבשל
חורה הלך אתר המסמי׳וכן הלכתא דדבש גזין וצרעין אסור עכ״ל אכל הרמ״בס ם י מ שלו הוא שאינו דורם והאח ים לו סי׳טהרה כגופו ונמצ׳שאין לא׳מן העופו'
הטמאי׳גסימני׳טהר כגופן והיינו דתנן במתני׳כל עוף הדורס טמא וכל סיס
בע גפסקדדבש צרעין מותר כסתם מתכי׳דמכשירין ואע״פ שלא הזכיר גזין
לישג וטמניתי׳נקט ואה״כ דשרו דאין חילוק בין גזין לצרעין דלתמוייהו שם לו אצבימיר ' וכו׳יתרי כללי כינהו ולא קאי חד אסברי׳אצא ה״ק כל סיף הדורס
"י אית להר וכיון דקד שרי ממילא מסמ דה״ה לאידך וכבר כתבתי שהו׳פוסק טמא שאין לך בטהורי׳דורס וכל סיס לו אצבע יתיר וזפק וקרקבן נקלף בידוע
ילא כרבססת וכבר האריך ?" המגיד לתת טעם לדבריו וכתב סהרמ״בן פסק שאינו דורס וטהו' לפי סאיןלא׳מן הטמאי׳יות מב' סימני טהר׳ וזה כיון שיש לוג׳
עוף טהו׳הוא וה״ה נקי שכל שיש לו סי׳ א ' בגופו ואינו דורם טהור סכרי כול'
גהלכותיו להחמיר ואסר דבש צרעין וכתב שיש מי שפסק כן • מ״כ דבש גזין
דורסי׳סוץ מפרס ועזני׳וליכ למיח׳כסו שאין לסס אלא סי׳א׳ומ״ה א״ר נחמןהיס
ו^יעין אין מצוי לנו כלל ולתערובת לב יע לא חייסינן מכרי״א ז״ל .
 0כ סמני העוף לא נתפרשו אלא שפירש הכתוב וכו׳בס״פ א״ט ( דף נס) בקי בסס ובשמותיה עוף הבא כסי׳א׳טהו׳כלואס אותו סיהוא בגופו צרי׳סיסי'
בקי בכלהכ׳עופו׳ופרס ועזני׳ואם אותוסי׳הוא שאינו דור אינו צרי ' שיה בקי
תנן סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה וסימני העוף לא
וייאכל אמרו סבמיס כל עוף דורס טמא וכל שיש לו  ,אצבע יתירה וזפק אלא בפרס ועזכי׳בלבד ובתי הבי אמ אמ י מ' הלכתעוף הבא בסי׳א טהור וה״מ
כצפמיו וסגבי׳מן הקרק מה שאוכל דלא דרים כלו׳סאס אותו סי׳סוא שאינו דורס סהו ' דליכ׳למיח׳ביה אלא לפרס
יקיי־קבנו קלף סהו ' ופרס״י דורם האוחז
ועזני' והנהו לא סכיסי ביישוב אכל בא בסי׳א׳בנופו טמא אא״כ הוא בקי ככל
מ? מןכגמי'כמב נ״ל סכל פוף סהו׳כותן רגלו על האוכל כשהו׳אוכל ומחזיקו
העופו׳שכתור דהא סכיחי בישוב וכמצ׳כללי השמוע לפי שיט׳זו דכל עוףהדור'
יך סלא יניד ולא ינטל כולו אצל פיו היא דריסה וכתבו התו ' על מה שפי׳
ר* ת דהא אפי׳תמגולת עושה כן ומפיש ר״ת דורס ואוכל טמא ועוף בג׳סימנץ בגופו בידו׳סאירו דורס וסהו׳והיינו מחני בא כב סימנץ
עין ?משכשהקשה
הר״אס והרשכ״א והר״ן וכן הסכיס .בגופו ואינו דורטהו׳שאין כעופו׳טמאי׳כיוצ׳כו בא בב׳סימניןבגופו בלב ' ואינו
תיי ^ ואינוממתי[ לה פד סתמית וכ״כ
יודע אס הוא דורס אס לאו אע״ס שאינן אותן ב׳סימנץ סל עור׳יש לחוש לסור'
זבובים
.
דאכילת .
■ירש 3א בת״ה וכך הס דברי רבי׳וכתב סוד הרש״כא כשם ר״ת .
^? ?' 5יימשיס סייק לא תסבינן ליה בהכי דורס ואוכל ולא מספק׳דילמ׳דריס ולמיכיו היה לו סי׳א׳כגופו ואינו דורם טהור אין לו סי׳כגופו ואינו דורס טהור
סקרןנגואח״כ נתב וקנטץ .ימיש דקכא כמין למסה שהזכירו לממל׳כנן ,סאין בכל סטמאי׳כיוצא בואלאפרם ועזניה והנהו לא סכי סי ביישוב באבתי׳
אסור
י אחד בגופו ואימ יודש אס דורס אס לאו

סימני עוף וביציהם
עופו'
פב סימני

ובממהםבב

דעי:

בפ׳א'־■ כשזורקץ לו מאכל יימלטו לתוך פיו ומקפלומן• האויר קרלנו ואו&פאיגו^
ע;  3ייזר 6סור עד שיכיר כל ס עופו'הכתוכ׳־׳כסור׳פכ-ל־םר^ובתכוהגהו׳מי-מץ ־
• פבסס׳י
*  #עגנג

ימ/ב מהמ״א פר ת סוכר סכל סיס לו הג סימני) ודאי לזינו דורס וא״צ לבדוק בסי'

האחרוציס ללנריי
שאץ
יש■ ,

לאציליעי?
 3ץי פ

אלא

; ״״

מכימשמעמ7נלי
הרש׳בא ש־ביאל

" 5י אנל -אק אייי•
רנ ; זיה
ליה צ שימט

שנג<פוזגםנן>ד ^

; ריזנ

ויזג (י1ינ(1
אל !ב<7א.י אינ1

לורסאזפשיט׳־דמז

הבשיי
!

'דליכא:

•סל דורס חה־כדבריסשה זו ול׳ע הרשב״א במ״ה מת ה״המגיר שכן דעת רובי הסימנים אתה שיהיה כתב הרע' בסיפהואטסורפבר נתבאר ומ׳פאכלר״ח ^׳ן
המפרשיסחס דעת הרמב״ן ואע״ם שרש״י חלוק על זה דברי האחרים עיקר שאץ להתירו בסי ' את אלא שקרקככו נקל ' וכו׳כ״כ הרא״סוה״סמ/יד
ומתברר סתירת פרש״י כראיו׳נרורות
וגס הרמכ״ה הזכיר סכראזושאת'סת
שקולט הלשון שהבאתי למעלה כתכ
פכ״ל חולקות רגליו ׳ב אצבעות לכאן וב׳ אצבעות לבאן או
מן המורגש כמו שהאריכו בזה
דורס הגאונים שמסורת היא בידר
והרמב״סיכתב בפ׳מז׳כל -מי סטי ' ב קי' מן האויר ואוכליבידוע שהוא דורס ואס־הוא בחזקה שאינו
םי•" עשהוא
חרמב׳ים
אוכ^לכ^ל^פוין ףי ויש לו
הואי מורץ להיתר עוף כבא בפי׳אחד(ול|
כתב הרם□
שיהיה בר□1
איזה ש״ה׳ר!
הסימנים <£י וה
אחד מג׳ הסימום
עוד אחר
ויש לו< 7ור
כהן• ובשמותיהןהרי זה 'ח׳׳-
פו
כל
צריךבדיקה
שאיני מהס ואינו
מוה( ~עי 1טהור אבל רבינו חננאל כתב עגאיןי להתירו בסימן אחר אלא אשכיה אותו סימןםיקלףקרקבגמיד
שהוא דורס ואוכל בידוע
אע״פשישל,
אבל אס אינו כקלף ביל
זפק ואצבע
טמא
יש בו ! י
אפילו ל
נקלף ל
נקלף אבל אם אינול י י
שקורקבנו ! !,ו
! 1
סהואא ' מג
ושאינו דורס ואוכל אסייש בו
ז־ זפק או אצבע יתיר מפולס לאהתיממ
%,
ל%,
אלא
עוף
כל
ולאכול
לסמוך
שאין
כתב
שי
ואלו הס יתירה טמא ור
סימנץ אלוהרי זה עוף טהור
במסורת שמסרו לנו אבותינו שהוא טהור שיש לחוש שמא עד כאן ומדכתכ האין מורץלכתי'מס
אצבע יתירה או זפק אויקרקקנקלף
מדכתב מעולם לא התייוכומסמן
ומזקנינו
וקבלנו מסורת  .מאבותינו
דורסוהרי׳ז הלוי> כתב
ביד לפיפאץבכלאליהמיני' האסורי׳
,6ו
סוכרים<-ג1
דלענץהדץ־■1היוי "1י־׳ ־ "
"׳ " ׳■ ך■' 1־!
ג׳
ל1
,
ותודנ)
כמותודג
אווז זה׳סימן שיהיה מהג שריאלאסיסו׳
מין שאינו דורס ויש בוא' מג סימנים הקדמוני שכל עוף שחוטמו רחב וכף וגל רחבה כשל

למיחש לאילי אמנם > ז '

3א",הא  ,זן■נל ^
פפ׳לא־ן לאכי׳ישלם

ע׳ן־אלא נמשיית■
הלכת דהריבתא׳י
גיגיב < \ ואו' כ״א
כתב3א; תן
השינןאי׳ניס
המקוננות ננתיס
ייגנוהי!0כו'ש~3י'
'3י זמנינו שכתב
מרא׳ש נתשזנת
פלל ן' יסניאב״׳י

מהיל) טמא הייגו
דא'ג(■ 7א״י(א'ן

לארץ עד פלא יבלענו

ומ״ש

ואס הוא בחזקת שאינו

דויס ויש

לוטוד 0׳ *

.

, ,

,

בידוע שאינו דורס־ וכתב**■ א הרא " ש ז״לוכן מסתבר

וישמחמת

אי זה

 5ץנ

ספק שנולד להםלא5ץ

אלו חוץ מפרס ועזניה ופרס ומזני איכ
הוארוצים להתיר אנא בקירקקכקלף
אייהיס לאוכלו אם ימצא לו ג' סימנים בגופו ואין לחוש שמא
מצדי■ כיישוב אלא במדברו'
לכהוי
והו׳שיהא נולד להס כוססק דא״לכ כךה״ל
הרחוקו׳עדמאד שהן סוף הייפו ' וכתבי דורס  :נאמן הצייד לומר עוף זה התיר לי פלוני הצייד
אצבע
או
א״א הר
בהם ובשמותיהם
שאופן׳ שהתירו
ילא אותו
ה״המגיד פראה שרבי׳ מס׳ והוא
אצבע
זפק או
לו זפק
כים פו
הגאוני׳אסח־ ביס
אבל כגעוני ססרו
אש ק3כ
הר״ אש
כתב א א
ובשמותיהם כתב
בקי בהם
לו בקי
שהתירו לו
אותו שאומ
וים  .לו ■
דריס שידוע שאינו דורס
בקיקקמןל"
יז״ל מי שהוא במקום שנוהגק איסוףבעו ףאחר מפני שאיל־ןי הם יתירהולא■ הסית אלא
הנזכרים
סימן ־ • אחת מהג
נרא׳סלן!
המגיד
והלך 1,מ זק ום עויש ל הם כו
מסור'
רדויוס׳.
מדברי ה'ו־׳רח
ומיהוהר מברז
בלבד דהרי
מסורת פי כל
יי
ו״ס
שכתיכך' נתב
פייקדבריהר״מבס
>
ואיפשר שהוא מפרש והוא שאין
ומן הגאונים האחרים ותסס רני(!
ידוע שדורם והראשון עיקר בסברתו
ז״ל וכן הוא דעת הגאוני ' ויש פירושים אחרים בזה ולדברי הכל דעו לדבריהם להחמיר משמע דמדינא אסרו וכן נראה מדברי הרא״שסנתב^
דאמראמימר עוף הבא בסימן אחד טהור ר״ח כתב דקכלה בידינו דהלזיבסיק
פלרבעו אמת עכ״ל ואיכא למיד ' עליה דהרמב״סלמה כתב סהבקיבהן
שישנו
ובשמותיהן אוכל כל פוף שאינו מהם ואינו צריך בדיק׳דהא לכאור משמע דר 3אהד דקאמר דהיינו קרקכן נקלף שהוא הסימן החדש הנזכר בגמרא
בפרס וטזניה ולא כשאר עופות טמאים ולפי זה צ״ל דלר״ח מתניתין דקתניונל
נסמן לא אכשר אלא בבדיקה דהא קאמי היה בקי בהם ובשמותיהם עוף הבא
כאינו
שישלו אצבע יתירה וכי ' יש לו כל הסימנים קאמרדמסתמ׳מחזקינן ליה
כסי׳אחד טהור ואס איתא דאינו צריך בדיקה למה ליה לאהדורי באבסי׳א׳

דורס כיון שיש בו כל סלסה סימנץוכדברי ה ר מסה כ ר יוסף א כ ארבעהסימני
15מ א ^ ועוד דהרמב ס מצרי נשאינו בקי ב סימני לטהר סד שאינו דורס וא מג סימני
אי׳הה,א
איןלהידר שוס עוף אחרים ואילו רב נחמן מכשר בבא בסי׳אח׳משמע דבסי׳אח׳מכל הד׳סגי ונרא ' טהרה מני ואזיל ולא נחת השתא לאגמרי לן ככמה סימני טהרהסגי :
אובפרסאו
וכתבו הגהות מימון פד״ח שאותו סימן ארבעה שאינו אלא
ובתר
שימנים^ רק סהרמ״כם היה מפרש דמתני׳כל ' עוף דורס טמא שאץ בטהורים דורס
על
שהוו
בטזניה הוא קרקבנו נקלף דאםקרקמו נקלף ועוד סימן אחי עמו היה
^,ז7ת(  ^ ^/הכי קתני וכל שיש לו אצבע יתירה וכו׳כלומרדפשאיכו דורס עדין אינו טהור
ל7ש ^ ^ ^ פד סיהי' בו א׳ מג סימני׳אלו והא דאמרב כחתן היה בקי כהן ובשמותיהן עוף ודאי כי אין לספקו לא בפרס ולא כעזכיה ולא בסיס עוף טמא וכסיהיה עוץ
אצבע
קרקמונקלף ויס לו
מירזינן  .וצתו הבא בסי׳א ' טהור כלומר בסימן אחד מן הגעל התנאי ה1אשץ שלא יהא דורס ר״י בעופות קור״ן אחד בא על ישיבתו ומצאוהו
יהירה ואין לו זפק ולפי קבלת ר ח היה כשר וקשה לומר כן סהרי מסתמהול!נוס
סכתנדגילעילשי״ן 1הא ודאי לא פליג אמתניתין־דאצרכה שלא יהא דורס וגס א׳מג סימנים ולאו
בסון!
יי"* לעצת״ייעה למימרא דכריך לבדקו דכיץ שהוא׳בקי בהן ובשמותיהן מאס שהוא מכיר שאינו • או ינשוף כי יש לחיים זקופים כמי אדם כדאיתא בהמפלת וכת ' המרדצי
^ה ^ת ^נרי .מהם מה צורך בבדיקה זו אלא איידי דבמא למימ׳דכסאינו בקי בהן עו׳הכא בסי׳ פרק אלו טריפות וששאלת מל עוף שאין בו מסורת וקרקמו נקלף בללוסנץ
א טמא אמר ברישא דכסהוא בקי פוף הבא בסי׳א׳טהור כלומר דסתס עוף שהוא; ויש לו אצבע יתירה אס מותר הוא לפי דברי התוסהוא ׳מותיספיר׳דקחןמו
דסאיאית
מכיר אוכלד ואע״פסאיףאנו מוצאץ בו אלא סימךא׳לפי סאנוסומכץעל ■ נקלף הוא סי' חדש דליתיה ככל י״ט עופו׳ זולתי בפרס ופזניה וכיון•
בקיאתו אבל כשאינו בקי עוף הנא בסי׳אסד טמא מפום דחיישינן דילמא פרס ליה שני סימנים וא ' מהם הוא פי׳חדס כי״ט עופות ליכא־לספוקי דליית בהוסי'
חיישינן :חדס אלא תרי מכני שהם פרס ומזני ' ובהן ליכא לספיקי דליתבהו-אלאסוסי'
ועזניה הם ואתא אמימר ופליג ארב נחמן ואמר דלפרשיוסזניס לא
דדילמלו
טהרה מיהו לפי רי״צכאדפירש שא יכו דורס זהו סי ' חדש אז הוא איסור
משוס דלא שכיחי כיישוב ומ״ה אמר דאע״פ שאינו בקי כקיעו' הבא בסי ' אחד
מין עורב הוא ונהי דלא חזינן דדריס דילמא לאחר מכן ידרוס דעו' הדורסלאו
מהג טהור והוא שג״כ לא יהי  ,דורס שזה יהד קבועה שאין לך דורס סיהי טהור
לסמוך
ומ״ש' רכי׳ -ורש״י כתב שאין
והלכת׳כאמימ׳דרב אשי דכתר 'הוא משמ׳דקכל׳מיכי׳ומטע׳זה פסקו כל הפוסקי ,כל שעה הוא דורס ושלם מב״רב עכ״ל :
ילאטלכל עוףאלא כמסורת וכי׳שס ( דףסב ) אהא דאמרינןתיכגולא
אידחירבנחמן
במותו כל אחד לפי שטתו ומיהו אכתי איכא למידק דהא לא
דאגמא אסירא חזיוה דדרסה ואכלה כתב מתוךשאין אנו בקיאיןבהםנ״ל
אלא ממאי דאמי דעו׳הבא כסי׳ אחד טמא אבל ממאי דאמר דבשני סימני׳איכו
מסזיקין
דעוף הבא לפנינו י״ל סמלדידרוס דהא הך תרנגולתא דאגמא' היו '
טהו' עד שיכיר עורב וכל מיניו משמ׳דהלכה כוותי׳כיון דלא אשכחן מאן דסליג
בטהורם ולאחר זמן ראוה סדורסת ואץ עוף נאכל לכו אלא כמסורתעוף
עליה וא״כ ה״ל להרמב״ם לכתוב בהדיא דדוקא ביש בו סי׳א ,הואדמכשראבל
אס היו בו נ׳סימכים טמא דהסתא איכא למטעי ולטה ' ביס בו ב ' סימני ' כמכ״ש ׳שמסרו לכו בטהור ושלא מסרו לכו יש לחוש וכמסורת יס לנו לסמוךכדאמייק
לקמן עוף טהור נאכל כמסורת ונראה מדברי פרא״ש סכך יש להורותונ״נ
דסי׳א׳וסמאי״לססמךעלמ״שאסיסבוארז׳מג׳סימניסאלוהריזהפוףטהו'
ולא כת וכ״ש אס היו בו ' 3וגס מדסזר וכת' לפי שאין ככל אלו המינים האסורי׳ בתשובה וגס רבינו ירוחם כתב שכן• עיקרא וז״ל הרשב״א כת״ה כל פוףשש
מין־שאיגו דורס ויש בו א׳מסימדס אלו חוץ מפרס ועזניה משמע דאסי׳אחד הוא לו אצבע יתירה וזפק וקרקכנו כקלף ביד בידוע שאינו דורס שארעוצויז
הבאים במקצת ' סימנים ׳אלו יש מהם מותרים ויש מהם אסורים ולפיכך
דקפיד לטהרו אבל ביש בו שנים טמא הוא ואין לומר א״כ משמע דכסיש בו כל
נאכלין אלא במסורת ומ״ש רבעו בסם היז״ה כתבוהוהרא״שוהרשכ״אוהו״ן
 5ג סימנים כמי טמאדהא אמרת דלא אכסר אלא ביס בו סימן אחד בדוק' מהי
וה״המגיד ונראה שכולם מסכימי ' לקבלתו וכן פסקהרסב״אבת״הוכולסכתנו
 ..דאהני פאי דיוקא למיפסל יש3ו-ב ' סימנים אינו כדין דלהכ -ילמיפסלביסבוג'
 1הא כיון דלא מנשרי ,שוס פוף אלא בידוע שאינו דורס וכמ״ס ה״המגיד כשיש או כף רגלו רחב דמסמע דבסד מסכי יתרי סימני' סגי ולפי זה יש לתמוהלמ!
נו סלש סימני׳אחריס נמצא שיש בו כל ארבעה סימני טהרה וזה דבר שלא פלה כתב רבינו וכף רגלו• דמשמע דתרויהו כעי׳אחרכך מצאתי כתוב י 1ל^
תשובת הרשב״א ( סימן רי״ב ) מה שאמרת שאמר הגאון ז״ל דכל עוףססרטומו
על הדפ׳לפוסלו ומפני כך לא חשש לבאר יותר ככ״ל׳ לישב דבריו :ואחר כל זה
לועאטהאיכודורסוטהו׳ושאלתאיסגיחדמהני ב׳ס ימנים אונפיג!
•  .נבוא לבאר דברי רבינו מ״ס לפיכך מי שמכיר כ״דעופות ׳הטמאים ומיניהם רחבויש
מותר לאכול כל עוף שאינו מהם וכל שאינו מכירץ אסירואה עוף דורס טמא שיהא״לו שניהם זה לא ראיתי לגאון אלא סהח״ה כת׳ישכך הימה יןהלהמהזקנים
ולא מצאתי לו־פיקר בסוס מקום ומה סאץ לו מקום מם אדון עליועדשנשמע
כבר נתבאר :
אינויודפאס דורסאס לאו אם כשאעמידין אותו על מפי המקובלפמה היתה קבלתו עכ״ל׳ ונראה ' מתשובה זו שעיקר הגירסא רי|
ומ״ש • ־ואס
וכףרגליוכו׳׳ירוכמןיסכתברכי׳וכת רכי׳ירוחסולפיזה ססי״גראי־כיההמקונני
קוטחולק את רגליו וכו׳שס במשנה ( דףנט ) רבי אליעזר ברבי צדוק אומריכל •
טוף חולק את רגליו טמא ובכריתא בגמרא רבי אליעזר ברבי צדוק אומ׳מיתחין בבתיס הגבוהיס היא טהורה שים לה כל • סימני סהרה כמו אווז ממש וגס ^
■ לו חוס של משיחה אס חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן טמא סלסה לכאן רגלה רחב כמו אווז וידוע שאינו דיור וקבלתי שהוא עוף • טהור וראיתי נמ5
י
שהיי■
מקומות שנוהגים בו היתר ויש מקומות שנוהגים בו איסור י שסוברים
• ואחד לכאן טסור ופרש״י רגליו אצבעותיו וכתב הר״ן ולא קאמר ר אלעזר כר׳
צדוקאלא -שכל החולק את רגליו טמא אבל יש לך טמא שאינו חולקאתרגליוי חסיד הכתובה בתור־ואין זה טעם כי גסאותושקנוקורין עןר }( 3ץכוסימל5
סאז׳יל שנראה מן ההלכה שאין לו זפק וזה יש לו זפק וכן 0שר סקורץאגי"נ' 6ש
 :דומיא דרישא דאמ׳כל עוף דורס טמא אע״פ שיש טמא׳א׳אינו דורס דהיינלפרס
• ' או עזניה והכי׳דייקי דברי רביכו ושלא כדמסמע מדברי רבי׳ ייוחס שכתב אם לה אצבע יתירה ולפי חז״ל נשר הכתו׳כתורה אין לו סוס-סי׳סצורה־מן־מוף ך
•סולק רגליו פנים מכאןיוב׳מכאן טמא שנים מיאן וא״מכאןטהורומ״ש■ או שקולט לו' לסתת כמו אדם אנו סוברי׳סהוא קריא וקיפופא הכתוב בתורה ואצועו ^'(
י •־־ ק האויר ואוכל שם ר״ש בן אלעז -אומרכל עוף הקולט מן האויר טמא ציפרתא לו אצבע יתירה ולא סימן טהרה אחר ולפי■ סוגית הגמרא נר^דה״א
15
טמאי׳ישלהסגסימניטהרוכןנץשאנוקורץ אישפרו״יר; אונאו" ילןאי ןלוני"
כמימיקלט קלטא אמר אביי קולט ואוכל קאמרי׳ופרש״י הקולע מן האדר
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דעי דמם לוג

( ו בקיאים׳ מליוומי״שאו שהיו ליו כעידו למיס והשירן מיד בעלותו יפר׳ ג״זיטס בבריתא י
י״,מץ  7ול 6לימן אחר וע״כ אין לכי לסמוך על השמות ס ) ין6
יש מיני דגיס שקשקשיהן דקץ מאד ופו ' פ כ הרש״בא בת״ה ומעשים פסוסים
; ועופרת עכ״ל והר״אש כתב בתשובה על הסיגוא״יניא שאוכלים אותיר
חכמתו ובדנך הס בפ״ב דע״ז וכתב ה״המגיד שלרוב פסיטופם לא כתבם סרמ״בם ז״ל•ולשון.
מקומות טוב לסקור אח׳קילתס שמא אדם אחד סמך על
מיני עופו ' רבי' ספתל בידוע •שיש לו קסקשיס היא תמוה דכיון שאנו רואים שים בסס
?5ץ והישירו ואין לסמוך על זה כי שמא דורס הוא ועוד פיס
קשקשים מאי לידוע שיש לו קשקשים
י.
י
י
,
, ,
טהרה -הילכך
05
' -בא שכתב בידוע שהיו
סימני ־־ -
להם ~ ־־ ־
שים* • * *
ןןיןוןים ע■
להרש״לא
ומצאתי
לחזור
רעתו
ואפילו
םש
שהלך
הנילאו
במקום
דה״ק
נ״ל
לאוכלו
שיכול
מסורת
דה ק הני
ולסמוך כעופות על בדיקת
התצמוד 011,ייסימניולא עוד אלא אפי׳ בכל המקומות יכולי׳לסמוד על אותוהמסום לו קשקשיםוהיה
<היה סמצינו כחכמי
קסהסיס הסיבי פיון שהם  0נ דקי־'
" שקבלו וב שהוא מותר כל זמן שאין יכולין׳ לדזכיר שהוא טמא~ ~ :
ליס-יףוה'1 ^ ! -
וטיעמא דמכשירי ' משום דקים לן דכל
6ו:
שמצאו לו סימני טהר׳ואח״כ אסמהו
ביצי עוף טמא אסוריםכמותו
סקסקסי׳הללו מלויי ' לו הי׳לו קוד׳לכן
<דע כי אני לא הייתי אוכל ע״פ מסור׳
קשקשים ממס ונשרו אכל לא משמע
סלכווקבלת
שלהם כי אני מחזי המסוי
הכי מתוך דבריו ועוד דאמאי לא חשבי
התורה
שהיתה
אכותיגוסבמי אשכנז
דגים מפורשים בתורה כל שיש לו סנפיר לה קשקשים משוס דדקה היא דאטו מי
ירושה להם מאבותיה ' מימו החרק וכן
כתיב קשקשת■ גסה ועוד דלסון רבינו
וקשקשת סנפיר הוא ששט בהןוקשקשת הן
עבלת אבותינו רבותינו שפצרפ יותר

דעי דמם

ודכאי

 1לסויל

לאהיו
לן־שא
!כתוב
ואצבע1

פמא^
סהי6
\
^ £גל־
י'י ^
ידווו6נייס?

:שימו
ניוכל
באגו
!סימני1

לזנו;!
:ואכוס

עתה
המקומי' וא״א הרא׳יש ז״ל מתירו אפי׳באחת ואפילו אין לו
ינ .ועתיד לגדלם לאחר זמן אושהיה * כעורו כמים והשירןמיד
ליכשה מותריש מיני דגים שקשקשיהן דקי; מאדואינן
^ בעלותו
ונמצאו

ד״ם
(נ )ורן פסק ב^"*
הארון כלל נ*<
דבשאר מקומו' אין
לאוכלן 17ק׳נעירם
שקבלו נו שהוא
טהור ומי שהלןלש 6
אפילו לעינולחןור
מותר לאכלז שם
עלל :

פג (א )ואני

אומר הואיל והר׳ ן
זהת״מ מסכימין
>ן
הרי'
לס 3רפ
והרמ׳נם והמה
במראי טוגאשי
לפסוק פ!ומיהו
ומיה! טונ להחמיר
הר׳אש
שהרי
דזר׳שב' ונעל הטו׳
הסכימונ׳בלהחתי'
כדעת א' שניעינן
מקוס מיוחל דהיינו
שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכולי
נל חקומו׳הנןכרי׳
מסכה בס ' לא סימן ( דף נא ) ופריך גלאעו׳אלא להטו'
בגמר ' ס״פאלו טריפות ( דף סו)
משמיט לעת הרי׳ן
ולא ליכתוב זהרמ׳נם מכלל
וליכתוב רחמנא קשקשת
סנפי ' ומשני משום יגדיל תורה ויאדיר דפשיטא ליה לאין
לר לסיוון על אומה
ומ״ם לפי׳ מצא חתיכ דג סיס
הסברא לכן טונ
קשקשת וכולי כ״כ הרש״בא ופשוט הוא להחמיר נאיסור
לאורייתא :
מצא חתיכות דגים ויש באחד מהם

כת"ה סכוני הדר׳ בכתי ׳ ניכרו ואם כרכוהו בבגד או נתנו אותו בכלי מלא מים
■ונתב הרס״בא
אסורה בו קשקשים מותר בידוע שיש לו קשקשי׳ כל שיש לו קשקשת
אסכייסה לכנה מותר ואס לא
בה יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת
ובמקומו' האלו לא ראינו מי שנהג
ימס לפיכך
הימר אף ככריסה לבנה וגס רבי '
כבתים טהורה והוא שכריסה לכנה והיא הגילו״כדרינ ' והעס קשקשת וכולי בפ״בדע״ז מעשה לגוי פחד סהבי' גרב של חתיכות דג ונמצא
נתב סנונית הדר
סימן כא׳מהס והתיר רס״בג את הגרב כולו תרגמא רב פפא לחתיכות שוות
<הגוכהאיסו' :נאמן הצייד לומר עוף זה התיר לי פלו הצייד וכו ' סס ( דף סג)
א״ה מאי למימרא מהו דתימא ניחוש דילמא אתרמי קמ״ל ופרס״י בסחתיכות
כתב א״א ז״ל מי סהו' במקום שנוהגים איסור בעוף א׳וכולי ז״ל סס יראה
שוות כשמסברין אותם יחד מתחברות וככרות ונראות שהיו כולן מדג א׳ וכ״כ
גזאסאדס הילך ממדינה למדינה ובמדיכ׳סיצא משס אין מסורת ובמקו ' שהלך
הרשב״א בת״ה והימ״בם כתב בס״פג גוי שהביא גרב סל חתיכות דג שחתוכן
סס יש מסורת על עוף אחד שהוא טהור יכול הוא לאכלו כאותה מדינה כשהוא
סוה והן נערין שכולן מדג א׳ומצא כחתיכה א׳מהן קשקשי' הרי כולן מותרית
סס אפילו דעתו לחזור ואין כאן מסוס סומר מקום שיצא מסס שהרי מה שאין
וכתב הר״ן שכר׳מדבריו דכי אמרי׳בשחתיכות שויס היינו לומר שמתוך חתוק
אוכלין אותו במדינתו אינו בסביל שהם אומרים שאסו ' אלא בשבי'
נראה שהוא מין דג א '  :ומ״ס רכינו אפי ' כולם מלוחים ביתד איפשר דאאת
קסמן קבלה שלא קבלו בו היתר מאבותיהם ואלו שקבלו בו היתר
שאין יכולין שנמצא בו קשקשים מותרות קאי וה״ק אע״פ שמחזקים לאינך חתיכות לחזק׳
יאוי לסמוך על קבלתם ולאכלו בכל המקומות כל זמן
טמאי׳לא נאסרו חתיכות אלו שסם מלותו' עמהם וטממא יתבאר לקמן בסמוך
וכתב רבי ' ירוחם על דברי הר׳יאש ונ״ל דה' ה
לנרי בו איסור עכ״ל •
כיחדלאאמריין
ואיפסר דאוהשאר אסורות קאי וה״ק אפילו טלם מלוחים
■בהפך ; שאם יצא ממקום שיש להם מסור' והלך למקום שאין להס מסורת
מסתמא כולם ממין א׳ הס וכיון דהני כשרות הני נמי כסיות  :עוד יש סי'
קמופ׳לאנלו ואין זה בכלל וחומרי מקו׳סהלך לסם כי אין נוהגים בו חומר אלא
אסר בדג טהור והוא שהטמא יאסו חד וכולי בפ״ב דע״ז ( דף לט ) תכן דטרית
מעני סאין לסם מסורת ע״כ והרש׳ בא כתבת 'ה וז״ל היו נאכלין 3מקצ ' מקומו'
טרופה אסורה ושאינה טרופה מותרת ובגמ תכו רבנן אי זו היא טרית שאינה
־ובמקצת מקומרת אין נאכלין יראה לי ססומכין על אותן מקומו' שפשט בהם
טרופה כל שראש ושרר ניכר ופיר רש״י כל שראש וסדר פל כל דג ודג ניכרים
■לימיץ שאלמלא שקבלו כן מאבות ראשוני׳הבקיאי׳בהס לא היו נוהגי׳כההיתר
שהדגים ניכרים בראשן בין טמא לטהור שהטמאים ראשיה חדי׳ואין להם חוט
ואע׳ס שמקצת מקומו ' לא קבלו כן אין אומרין למי שלא ראה את החדש סיבא
השדרה ואיתמר רב הונא אמר עד שתהא ראש וסדרה ניכי רב נחמן אמר או
'יעיד אלא למי שראה את החדש ואיפסר דלאותן שנהגו בהם איסור אוסרץ
מפני עופות טמאים הדומי׳לאלו ראש או סדר מתי׳רב עוקב׳כר חמא ובדגי׳כל שיש לו סנפיר וקשקש אמ' אביי
סאניאומ׳מותיין הס אלא שנהגו בהם איסור
מ תניא ההי .א באדא ופלמור׳ לדמו רישייהו לטמאים אמר רב פפא הלכתא
מפצאי׳כאומן המקומו׳עכ״לב ולעי ' בסמוך כתבתי דברי הר״אם בתסוב׳בוס:
עד שיהא ראש ושדר' של כל א ' ואח ניכרופירס״י ובדגים כל שיש לו סנפיר
 3סימני דגים מפויסי׳בתורה וכו׳סנסיר הוא ששט בו וכו׳פשוט בס״פ
דע סאע״פי וקשקשת מסכ׳היא אלמא אין סי׳לדגיס בדבר א׳וקשיא לתהייהו וכתב הר״אש
אלו טריפות ( דף נט ) וכתב ה״המגיד בפ״ו מה״מא
שאמרוקשקשי ' הקבועים הקשקשים הס אותן הקליפות הנקלפות ממנו ביד או
לא
אמאי
כלום
פירן
לא
מסדרה
דא״כ
וק
ראש ושדרה
פריךדג טמא דאי׳ליה שדרה הילכך צ״ל דמשדר'
אמרי׳דליכא
דאתמייסו נמי
פרס״יסדרה ולעיל
מלי אבל הקטע׳ואעה נקלס ' מטור הדג אינה קסקס׳חה במר כתבו הרע בן תכי
ואני׳אץ לו  :לא פריך דלא חשיב סתם אלא סימני כראי ודגוואי לא קא חשיב וק' לי מה
ולהודיענו זה שינה רבי׳לסון המסכה וכתב הדבוקה בכל גופו ;
תחת לחיו וט׳'  .סנסתפקו כל הגדולים בדיג הנקרא ברכוט׳ור״ת דקד ' דסימני עוברין דאורית'
אלא סנפיר א׳וקסקסת א׳מותר והוא שתהיה הקשקשת קבועה
שני קשקסי׳וסנפיר ומתוך כך התירו ואמאי לא בדקוהו כחוט השדר׳הילכך צ״ל כפ״רפי דאתמייהו
סס כמשב ובדגי׳כל סיס לו סנפיר וקשקשת ר׳יהוד אומר
היא כפולה קא פריך ואהרוייהיקא משכי אלא שהתלמו׳קיצר וסבי ' אדא ופלמורא הידועי'
"ונתב הר״ן ס״ל לר׳יהודה דשני קשקשים כעי׳לפי שמלת קשקשת
להסדדמו רישייהו לטמאים וא״כ י״ל דאיכא דמ דג טהור דדמי לטמאיכראש
ותק סבר שאין משמעה אלא קשקש אח׳וקי״ל כת״ק ומיסו איכא למיד׳מדתני '
כל ג ' ושדרה אע״פ שאיןידועיס לנו ומ״מ היכא דמכיר ראש ושדר' לא חייסינן שמא
גתוספת אחת תחת לחיו ואחת תחת זנבו ואח ' תחת סנפירו אלמ׳לת״ק
יש כהס ממין דגים טמאים שאין ידועים לכו דהנהו לא שטחי כינינו כדאמרי'
קשקסיס בעי׳ובמקוס ידוע כן נראה מדברי ר״ח והרמ״ק כתב דאו או קתט
בפר' אלו טריפות אי מסוס ערס ועזני ' לא שכיחי• ביישוב הילכך אץ לסמוך על
גת ק באחת סגיא ומיהו בעי׳סתהא באחד מהמקומות המוזכרים בתוספתא
ראש ושדיה להתיר דג עליהם עכ״ל ואמת שדבריו צריכין ביאור דכיץ דמסיק
" זה אינו מחוור דמתני׳סתמא קתני דמסמע דכחדא סגיא ובכל מקום שהיא
דאץ לסמוך על ראש ושדר ' להתיר דג עליהם היכי קאמר דהיכ דמכיר ראש
•עסיפרא נמי סתמא קא אמרינן וכן נרא׳מדברי הרי״ף סהבי׳מסנתיכו כצורת'
וסדר׳לא חייסי׳שמא יש נהם ממין דגיה טמאים וט ונרא ' דה״ק כסבא לפנינו
תוספתא לא חייסיכן דמישמע דפליגא אגמר ' דילן וגס מדברי הר״מל ' משמע
דג שאין אט יודעים מאי זה מין הוא כיון שמכיר ראש ושדר ' שרי ' ליה ותלי
?^ שמ ?דברי הרי״ף דבאי זה מקום סיסי ' מותר בקסקש ' חוק דעת ה״המגיד
א׳דקתני וכמה שטהור הוא אלא שהשירו או כשיו קשקשיו אס־ר עלייתו ולא חייסי׳שמא מסתם
ליא ס כתב דתוספת ' קובע לו מקום בסאין לו אלא קשקש
המינים טמאי׳דדמו לטסורי׳כראס ושדר דהנהו לא שטחי ביטנו אבל כשבא
!0סיס יהיו לי' 6תחת זככווא׳פחת לחיו ואח תחת סנפיר סלורבייהודס
לפנינו מין דג שאנו יודעים דאין כו קסקשי׳לא סמט על ראס־וסדר' להתירו
מנ'י יו?י ו^ו אוקאמי ת״ק וכמ״ב תני׳אין לי אלא המרבה בקסקשי׳ובסגפירי '
וט׳עכ״ל .וכן  .דדילמא מאותם טמאים דדמו ריסייהו לטהורים וגס יש להם שדי' הוא ואע״ג
 1ך !,לי אלא סנפיר א׳וקסקש׳א׳ת״ל וקשקשת ר יסודם אימי
שצריך סיהו ג ' דלא שכיחי בינינו דילמא אתרמו איתימו ומסתב' וליכא למימר טיהיכיי דהמיס
ה ישה א בת״ה רמ״מ כתב שראוי לחרש לדברי האומרים
מה שכתבתי• חייסי ' דילמא השירו או נשרו קשקשיו אחי סעל׳מן המיס הכי כמי ניחוש פמא
יסלז תסת זנבוואח׳תסת לסיוואח׳תחת סכפי' סלו ומתון
מביא אלא .בעלייתו נשרו -ואיפשר דנשר ' אחר שעלה שטח טפי מנשרו כעלייתו מן המים
0תי  3י' רבי איגס־ מכוונים שנר׳מהם שהוא מביא ג' סברות ואינו
ודוחק ומכל מקים מתוך דברי הרא׳׳ש יתבאר לך שמה שכתב יבינוומ״מ כתב
?ר״׳ןשדה " סלית הרא״ס היא הסברה הראשונה סהביאיובך ה״ל לכתוב וא״א
שהביא חבית מלא מחתימת דגים מלוחים כל דג שמכ^רין ראשו ושדרתו־
גוי
כתב כסברא הראשונה וגם יתבאר לך שיש סברא שלישית והיא סכית
מותר אין הטעם משים דמל׳וחיס נינסיודמליחס זו איכה מעלה ולא■ מורדת
;)5ןת ^ר מב והשמיט ' רבי׳ולענין סלכ׳כיון סהרי״ף והימ״כס מסטמי׳לדעת
להתיר או לאסור אלא היינו משוס דפתס חבית סל חתיכות דגים׳ מלוחים■
ןהצי נקיסי' יי  :ואפילו אין לו עתה ועתיד לגדלם לאחר זמן וט׳בריתא שס
הבא לפנינו אין אגו מכירים מאי זס .מין דג .הוא ,נקט .ה ט וגס משוס דבגמר
מפקאלןמדכתיב איןלועיץ
■ וכתבו התוספות ופר״ן
כר פ ב דע״ז
אטרית
׳
'
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דמי
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העמא^ מופ׳לק״ת שאין מוצאין לו פכשיו סנפיר וקסקש סמכי ' אסימני ראש ושדרה ודברי רבינו  .ביד גוי ואינו מחוב׳לטמ הנה מ״מ משס כלמוד לכשהטמ והטהו׳יחדיו דס)3ה"
הח׳רמי,שרייי.
דכתהרמב״ז
טעמי
ידיחת דדיל זד ^ תווירדדי '
ייהוז דיוייר* ויאחר
דיזיייולא טעמי דכתהימכ ןהת נמי שייכים
כעיני ולא
כמעורבבי '
לדלמאלאתי ירוחם כדין זה
סהס
לפיכך מצא חתיכת ת שיש לו קשקשת אין צריך י* חזור וכן מפורש כדכרי הרשכ״אשכת'3ת#ן
שפלני! כל גי' } יכולתי לעמו' על סוף דעתו -והר״ן
'אדי?מ' ^ כתב דלפרש״י ראש ושדר סימני דגיס אחר סנפיר מצ) לו סנפיר לא יאכלנו דע שירע שיש לו קשקשת וז״ל מצא חתיכות דגים ויש בא׳ 0
מצא חתיכות דגים ויש כאחר מהם קשקשת אם החתיכות קשקשי׳וכו׳לא היו מתאימו' אתסנמ5׳
ס ימןקע' דוכן הז א טהורי הם אלא שכתב הרמב ן דתמי
*הג״השילדהמנל רכה מפני שלא מציכו כחיבור הגאוני׳
אסורי׳ואפי׳
כה קשקשי׳ מותר' והשאר
ז״לשיה׳סי׳לדגי׳בראשושדר׳והרשב״א מתאימות כולם מותרות חזקה מת אחד כאו ואם אינן מתאימו׳
ל״״ל יא"*
היו כולן מלוסו׳כגרכ אחדואח״ככחי
כולן
אפילו
אסורות
והשאר
מותרות
קשקשין
בו
שנמצא
את
ואין
חד
ראשן
טמאים
גיס
ד
כת׳בת״ה
?
גיןנ,
שנמ -״ ים "
למלוס
גכי גרב של ציר שאץ סדב מצי
"מא.ם אנ5ן אפ ,׳ להם חוט השדר וטהורי רוכן אין ראשן מלוחי׳ ביחד עור יש סימן אחר בת טהור והוא שהטמא ראשו דג טמא ודג טהור כאח לפי שזה צח׳
חמיר
♦ויגן נשרים עמה! חד ויש להם חוט השדרה ולפיכך יש חד ואין ול שדרה והטהור אין ראשו חד ויש לו שדרה ויש מליח יתרמזהובתרומתהדשן ה
מגדולי המורים שהורו סכל דג שניכר
*ערינ׳ריןשמי<מ ,׳
מהגדולים שכתבו שיש לסמוך על שני סימנים אלו להתיר כל בדב מאד ולא מצאתי טעםלדחו׳דנח
*נ '׳:ם ?ל הם ^ | בראשו ובחדרו שהוא דג טהו׳ר״ל שאין דג וא״א הר״אש ז״ל כת' שאין לסמוך עליהם ומ״מ כת׳גוי שמביא כל הנך רבוות׳משוסתוססו׳ס״ריסר^׳
שהניא המרדכי ואע״פ שמדברישנ!ח
ראשו חד ויש לו שדר׳ אע״פ שלא מצאו חבית מלא מחתיכות דגים מלוחים כל דג שמכירין ראשו
ס!! -הדגים אם יש קשקשת מותר בידוע שהיה לו אלא ושרדתו מותר והשאר אסורין  :ציר דגים טמאים אינן אלא דורא וא״ז משמע דלא שרי אלא כדגון
טהורי׳מלוחי׳שאין עמהס דגיםממאיס
תב יכ! לגיס טמאי׳שנשרו או שלא גדלה עדיין וראוי לחוש מדרבנן לפיכך מותר לקנו' מהגוים דגים מלוחים טהורין אע״פ
7אזי ,י!,י אס 1יילא ולהחמיר שלא מצינו לא׳מן הגאוני׳ולא שמונחי׳עם הטמאים בכלי אחד שמא לא נמלחו יחד גוי שהביא מ״מ לא שבקיכן כל הני רכוותאמסוס
* * עחניי הסשיי׳ שנמנו ק עכ"ל -ו;) ח״כ חבית מלאה מציר של דגים אם כילכית אחת שוטטת בו מותר שערי דורא וא״ז ואפי׳ כאיסורחווס
החמו׳כ״ש כצי ' דרבנן 3וגס מה סאסר
כת׳דגיס מלוחים טהורים שנמצאו כיד
הרינ'גש
 0מנס
שזה סימן שהוא מדגים טהורים שאין דרך כילכית בציר דגים
כששוריןבעריכ׳מיס דג טהור ודגעמא
רואים גוי מותרים ואין חוששין
*ופיל! אס
שמאנמלחו טמאים ואם לאו אסורה וה״מרסגי בכילכית אחת בחבית
המלוחי׳משו ' דהוי כיותח•ואע״פסכנן׳
" -ים ךאי׳ננ יהם עם טמאים לפי שאין ציר סל דגי׳אסור סתומה אבל אם היה פתוחה אינה ניתרת פחות משתים אבל
לוליו מיבי־הס וכיון ש5וין מליסמ
כהגה ' אשיר״י וסמ״ג דמים סכסףכהס
באחת חיישי׳ שמא מעלמאאתא והי רמבם כתב דרך אחרת ציר וקלטו טעם הציר הרבה איןחפוכין
כספיקןשלא
?גיסטמאי׳נמלחין הטמאי והטהורי סוס הקלו
משוטט
 .כל חבית שרג טהור
כרותח הואיל והציר מעורב כמיס מ׳ן
עמה! וני•! שידוע נמלחו עם הטמאים לפיכך אמרו טרית
סא-קנמלחי׳עחהן שאינה טרופה הנמצאת כיד גוי והס
שריית הריכ״ג עינינו מאותדפוין
פזין וחזקות הס מפליטים ומבליעין כודאי עכ״ל נ״ל אין זו טענה כלללדחוס
דגים הקטנים המלוחים שראשן ושדרן־ניכר שהן טהורי' מותרים עכ״ל ויש
דברי הגה״ה אשירי יסמ״ג ואין לחלק בינים ולומר דהתס שאני שלא נפלכמי׳
נאו! הארון דאסיר לתמוה עליו שמאחר סכתכ שראוי לחוש ולהחמיר שלא לסמוך על סימני ראש
לקנותמ :ן אם לשדדה היאך כתכ דדגיס הקטנים המלוחים שראשן ושדרן ניכר שהן טהורים אלא הציר לבדו ולכך היא מתבטל כמי ' שכן דרך המשקיםהחזקי׳להתבט׳במיס
*ויניח ייזדאא״כ מותרים וכן יש לתמוה טל הרמב״ס סכס״א מהמ״א לא הזכיר אלא סי׳דסנפיר אבל הכא שהדג טמא עצמו בתוך המי׳אין טעמו מתבטל דלטעס הרא״שדאהר
ייהס׳מ) "ה 'יי" וקשקש׳בלכד וכספ״ג כת אס היה ראש הדג ושדרו ניכ׳אע״פ שהו׳מרוצז ימותר שפלטו כל צירן עירבן יחד א״כ לא נשאר כטמא שוס ציר לפלוטולפיכךהיס
נראה להתי׳אפי בשרוייה יחד אלא שכת׳בשס שערי דורא תבא מארהלפלוני
״חזק( 1איס׳ר ליקח אותו מן הגוי פ כ  :ומיהו להרשב א היה איפשר לישב כמו שכתבנו לדע
שמא מכר כבר מןהר״אש דשאני לן כין מין דג שידוע לכו שאין לו קשקשת לדג שאין נ 1נו יודעים שרואה בעיניו דגי׳טמאי׳וטהורי׳סשורי׳יחד וקונה מהם לכתחלה מליוהכתוב
אומ ופושעי׳יכסלו בס ע״כ וגס רבי ' ירוחם כת על דברי הרא״ש ונרא'לפין?
הטמאים על׳ל עוד אס היה לו קשקש' וכשר אחר שעל׳מן הים דכהאי סמכינן אסימני ראש ושדרה
מלדחי׳כמיס
אכל להרמ״בס קשה ליישב דבריו כמכין זה דא״כ ה״ל לפרש מה הס סימני ראש שאס הוא לח עדיין שאסור מטעם ציר ולפי זה הגוי׳ששורין דגי '
"7*6.^ " ',
למכור אס בכלי אחשורין דג טמא ודג טהו׳ אסור עכ״ל ונ״ל דאפי׳נשרוהממנו
לד״׳אעי׳סרי ^ ושדר ' ולפיכך נ״ל שהוא ז״ל מפר דהיכר ראש ושדר׳ שאמרו גבי טרית טרופה
סיזאיןשחיי! עם לא בראש חד או אינו חד הוא כדפרש״י אלא היינו לומר שהוא מכיר בטביעות והטהור יחדו אס לא שהו יוס א׳אינו אסור אלא כדי קלים דהא דמליחכמחין
היינו כרותח דצלי דאינו אסור אלא כדי קליפה וכמ״ש רבינו בשס הר״אססי'
הטמאי׳ אמנם אס עין בראש וסדרה שהוא ממין דג פלוני שהוא טהור וכמ״ס הראב״ד וכן נראה
ע׳גבי דגים ועופות שמלחן זה עס זה ומיהו נ׳מדברי הרשב״א שכתבתיכסמו'
"* 150זאםי ״ מ מדבריו נפירש המסכה סכת׳כספ״ב דע״ז וטרית שאינ ' טרופה אינו ר״ל שהדג
נשאר כמות שהוא אכל ר״ל אפי׳ שהיה כתושה כשאינה טרופה בתכלית היא
דאפי בסניה׳מלוחי׳בגדב א׳סרי משמ דאע״פ שהס לחים שהציר נוסףמעליה
ואפי׳י״־נןלפעת•׳ מותר חהו שיפא׳ראש הדג ושדרתו כראי׳עד שיודע מאות צורה שהוא דג טהו' שרי ואיפש שהטע ' לפי שאין חוששין לציר מועט הטופח עליסס וכ״ש אססראן
גוי׳המוכריס
במיס שהמיס מבטלים כח הציר ג  :כתוב בהגהות שערי דורא
סנ״רין יחל לא ואע״פ שהר״ן דחה פי׳זה משוס דא״כ מאי מותיב כגמר' מדתנן ובדגים כל שיש
מותרים
דגיס מלוחים טהורים כל זמן שאין אנו מאין ביניה דג טמא הרי אלו
מתמיריןלהזה׳לאי" ' לו סנפיר וקשקשת י״ל דהכי מותיב דמשמ ' דלא משכחת שיהא דג נאכל אלא
ועוד דאחזוקי איסור׳לא מחזקינן ואפי' היכא דאיכא לברר ואפי ' אס נמצא וג
כשימצאו בו סימני ' אלו דוקא והא לדידך משכח׳לה שאפ״פ שאין בו א׳מסימני'
טמא ביניהם אם הוא נמצא באמצע הדגים משליכו לחוץ וכולן מותריןואפילו
לאסורכנשר ,יחד  :אלו נאכל דהיינו אס הוא מכיר כטביעו׳עין דראש ושדר שהו׳מין דג פלו׳סהוא
(ג )! ;! נאק האח׳ טהור תלינן  .שהשית או נשרו קשקשיו וסנפיריו אחר שעלה מן היס וכמו ליכ ' ס׳ואי איכ׳ס מות' לדברי^הכל אס הוא מונח באמצע הדגי׳א״ז מסבככוווין
ס״ק עכ״ל וכת עוד בשס א״ז דאם הוא מוכח באמצע הדגי ' משליכו לחוץואפי'
יותיראםמיייייל שכתבתי לדעת הרמב״ס איפשר לפרש ג״כ דברי הרסכ״א דראסן וסדרן ניכר
י;מי ם,זיים .אס לא שהם טהורי׳דקאמ׳היינו שמכירין בטביעות עין שהס מדגים טהוריס :בתוב
ליכא ס ומדרכי יהוד׳נש ^ ע לרבנן דלר' יהודה אית ליה מין במינו לאכטילנס'
הייככמש כדעת בשבט הלקט כשם ה ר ישעיה א ר כהנא הלכתא עד שיהא ראש ושדר כיכר של אבל ציר דגי' בטיל כס ' א"כ לדידן דאפי' מין כמינו בטיל בס' א״כ ציר דגי'כטל
*"י עו׳כתבנאמן כל א׳אבל אס היה דג גדול בראש וסדרה סהס כיכרי' מותרי׳כל החביות הילכך ברוב כיון דאיסור דרבנן הוא עכ״ל וכתו׳בהגהות שערי דורא דאותהויננ״ס
ואותו טמא שקורין א״לן סרויין יחד ואפ״ה אנו קונין הרינג״ש והיינומטפס
אמנם עם האח החבמת הכאות מליאות טוניכא כיון שנוכל להכיר בראש ושדר׳כולן מותר' ולא
וכרזותומקום
שאמרהר״י דע״כ אינס מלוחי׳יחד דהא הרינג״ש נצודיס מרחוק
חייסינן לדג טמא ואע״פ שי ^ חביות שאין ראש יש להתי״מסוס חזקה סיס לנו
^
ב3תימים*6ףע 3גנ שאין עושי׳אלא מטונינא ולא מטמא כדאמרי׳מכריז ר אבסו קרבי דגי׳ועוברן צריך למולסן וא״לן הס נצודין פה ולכך ע״כ לא נמלחו יסד אלא לאסומניין
לעדיי! לח י׳ ע״י נקחיס מצל אדם וכו ' :כתב סמ״ק בשס ה״ריהוד׳החסיד סי׳על הדגי׳הטהורי' שהושרו יחד עכ״לנגוי שהביא חבית מליא׳מניר דגי ' אס כינכית אחתסוטטס
מ 3יחתןמאחרשלא שני עדיס טהור פי דג טהור יש לו זנב סדוקה לסני׳מש״כ בכרכוט״ה והרבנים בו מותר וכו בס״פב דע״ז ( דףמ ) תנן דצי׳סיש בו דגה סרי ושאין נו דגהאסיי
יי,־ " מהא יפ 'ישי הגדולי׳אוכלי׳ממכה ורבי׳יחיאל מפרי״ס היה נזהר ממכה והמחמי׳תע״ב עכ״ל:
ובגמר ' ( סס ) ת״ר איזהו ציר שיש בו דגה כל שכילכית א׳או ב ' כילכיו'שוטטת
בו השתא כילכית א' אמרת שרי ב ' כילכיות מיבעיא ל״ק כאן בפתוחותכיי!
האמד ^ ,ציר דגי׳טמאי׳אינו אלא מדרבנן כ כ הרא״ס והי" ן בס״פב דע״ז וכ״כ הרסב״א
כסתומותופירס״י כילכית גדלה מאליה כציר דגים טהורים ואס ישצירדגיס
דשמא לא נמלת ,כת״ה  :ומ״ש לפיכך מותר לקנות מהגוי' דגיס מלוחי טהורי׳ אע״פ סמונחי'
טמאים אין כילכית גדלה בו חבית פתוח ' לא סגי בחדא דאיכאלמימ׳מעלמא
תקלת ניחדאע״פ עס הטמאי׳בכלי א ' כו׳כ״כ הרא״ש שם וז״ל ומל זה אנו סומכין כשמביאין בקרון
א ' או בחביות דגים מלוחי' טהורים וטמאי׳ביחד סמתירין אותו דספיק' דרבנן
שע'ל 1הינה
נפל וכך הס דברי הרא״ש ז״ל וכן דעתהרי״ףלפי גירסת ססריו שבידינווכת
יהגןא ^יל ^ היא סמא לא נמלאו בתחלה ביחד ואחר ספלטו כל צירן עירבס יחד והמרדכי הר״ן דלפי זהצ״ל״שכלכיתזוחיההיא זמן מועט כציר דגיס טמאים יא ' ץ
,לננן יא,נ ,אלא כת׳סס על דג שמלאו גוי שרי כת׳אבי העזרי דכל זה מיירי בידוע שלא נמלחו היכי חייסי׳דילמא מעלמ׳נפל ומיה איכה חיה סס זמן הרב׳שא״כ לזףכסתות(
ניחוש שאין לך סתומה שלא הית' מתסלתה פתוח ודע דאמרי׳נתר האי במי
זיע׳״למ׳לחמהרי' עם דג טמא דא״כ צירן אוסד וכן יש בתו' הר ישראל דסתס דגיס מלואי' נהגו
לפלוט כל דיו איו בהם איסור אוץ מהרנ״גיש ומקרי״יש שאין דגים טמאים נמלחיס עמהסוסה״ג גוי שהביא עריבה מליאה חביות ונמצאת עילכית באחת מהם פתוסותכל!
מותרות סתומות היא מותר' וכולן אסורות וכתבו התו ' שהקש ה״ר אפיס
לא סי יאלא  ,נע ין וסה״ת פסקו דספק נמלחו עס הטמאי׳אס לא דמותרי׳מספק דציר דגי׳טמאיס
כת(ש ,׳אנל יש בהן הוי מדרבנן וספיק לקולא עב ל וכ פ 0מ ק כסי ר ה אלא שאח כ כת וי מ דגס על פרש״י מההיא דאלמ' בפתוחו ' תלינן לקול׳דאמרי׳כי היכי דה!ץאיכהךרו(
באחריני אלא לעלמ אזלא ומי׳יס ליישב פ״ה דהא שאני הת שנמצ׳בכלכיוכא
אסורציר דגים היל שיש שמנוני׳אסור מן התור' ודגי׳מלוחי׳כמו הרינגש מותרי׳מטע׳
שמנונית
ילאיליימאלה׳ה ספק ספיקא ספק אס נמלחו עס דגי ' טמאי׳אס לאו ואת״ל נמלחו שמא לא הי' מן החביות אכל הכא אין נמצא כאן שוס חבית להכשר כהלכתו ולכך ישלפסי,
בפתוחו׳וכת׳ה״המגיד בפ״ג מהמ״א שכך הו ' דעת הרס״בא ז״ל וכן מצאתיולו
בהם שומן ואז צירס אינו אסור כי אס מדרבנן ע״כ וה״המגיד כספ״ג מהמ״א
יא |,דקדק מדברי הרמב״ס שאין לחוש בדג טהור מליח שמא נמלח פס הטמא וכך ז״ל בתשוב כלשון הזה לאו כלכיתא קאמ אלא כלכית כדיכ׳דהיינו שתי ' וכליי,
כלל
בהן שמנונית ואם
ספק אס יש בהן שמגונית אס לאו ואם במלחו יתד אם לא אפי׳שרויין יחד נמים קרים ובדיעבד אפי׳בלא מים מוערין מכח ס״ס שמא אין נהם שמנונית את׳ליש נהןשמנונית שמא לאנמלח! יחד ומופרי׳עכ״ל(ראוילהורומכדנריהא<ה (ז
דמתמירלכתתלה נמריתהר^ ״יומקיל כדברי נ״י עוד כתב מהרא׳ינת׳ה כדגים יבשים שמעתיסנוהגין הגזים שמוניאין אותן מן המיס קורעי! אותן זמולחין כלאחד לבדו ותוליןאותןמפורדיןזן מזו כדישישלע גהןהחיז והחמהי עזי (^1
חוששיןל 7ברי הקמ׳ק דכתב דהיכא דיש שמנוניתאיכאתששאלי>!ר'
•כל מלעי׳הים נ׳ללהקל אפי' היה נדאק בניהם דגים טמאים אמנם כמדומה שנהוו לאסור גם כשיראה הטעם משום לרגילות הואדשסנונית הרבה ניכר בהן ואפשר
בי 7נאןלשונןןכןה?אנהג״הש״:. 7
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5' 11לכלכ < וכמיהר והדבה>5םר3י) 5ור מתסוכת׳הר״ןפרש״י דכילכיתדג
אעתייויצן
שנמצא כה הדג מותרת וזה סותר מה שקדם דדג טהור סממ*5דג ^ חד משמע (( ) 7
וג ךל סלזליו בציר דגיס טהורים ומס יש ציר דג טמא עמו לא תגדל ולא שכיס הילכך ע״כ לומר דטעות הוא שכפל בספרי׳וצריך למוסקו וקמצאתי הגילסאככוכה/קן
נ
בספר מוגה : 7כתב הרסנ״א הא דשרי' ע״י דג טהו' משוטט בו ה״מ בש^ ין רצוייהצניוע
י׳והי !5פצמס טמאה היא אבל ר״ח כת שהוא דג טהור שכיון שים בציר
נו!> ל רטן טהור צף כל הציר מסזיקין צותו בטהור וצ״ת והא בטרית בעינן בו סתיכות אחרות שאין בהסקשקשי' וכו : ,דברי רבי' סתומין סלא כי$ן׳ דעתן מרמ״נסנע׳7רן
" אתרת שדגטהור
י !! ,
,
״ ,,
ז
יי
מסןטט נו .
.
סיסי ^ם וסדרה ניכרת לכל צח וצס'
,
נוותר
של הר שב אס היא כרס י לזו כהרמב ס׳
■ל סומכין בחתיכס על סימני משוטט בו מותר ש& נו יכולים לומר סכל הציר מתים טהורים כדין חביות סתומות ופתוחות צו בפי5אג? ת׳ליןלומר
כילכית והביצ דבריו צלה סתס גס לצשכל הגיד מדגים
"  1^ [ ; :ל״יחי־לדקל־יא היו החביות רבים וכולן פתוחות ודג טהור משוטט ב^ חת,מהן
ביא׳אס כילבית לךע׳רש״יהי $ן טהורה טהורים ואם היה
לותנמי־ בצירלפי כיסויו * ץ כולן מותרות היו סתומו׳פתח אחת מהן ומצא בה דג טהור* היא
^ ס״״ויס
ומדנתכסכל פ
^' פדכייצס 6נל סיירו ני״ ד6כ־ל טהורה שנייה ומצא בה דג טהור כולן,מותרות כת׳ הרשב׳יא הא לוו יום כילו סע 5וה ועוד
דדגטהירנמי כינדהחטוערכים
צסור אפי׳צירן משמע
גןפ?צ רי הכרמרצס ושדר לכל צ וצ
על צירן גזרו משוס גופן שכיון דשרינן ע״י רג טהו׳משוטט בו הגי מילי כשאין בו חתיכו׳אחרות אסור לפי שהוא מונח עס חתיכ׳הטמא וטלן פתוחות!47
םגו5ן עעור בצירן צי שרית צירןצכלי שאין בהם קשקשים אבל היו בה חתיכות או דגים שיש בהן בכלי אחד וזה סותר למה שכתב קודס טהו׳נאת׳ "ה!טצן
(מיג ופן צכל ציר זה סצין וב דג טמצ קשקשין וחתיכות אחרו׳שאין כו קשקשין הכל אסור אפי׳ צירן לכן בסס הר״אש להתיר36ל מכ! ךך מה מותריןהיישתומו׳
כללמותכסימן צס' דהיינו טלכי׳ שבו גזר׳משויגופן קרבי דגי׳אינם נקחקאלא מהמומח אבל מי שאינו שכתבתי נתברר סאע״פיססרשכ״א מגא כהן " דג
ע״כוכן כרצה מדברי הרשב צ בת ה מומחה אין לוקחים אותם ממנוכד׳יא כשנימוהו אבל אם הן סוכר כדעת רש״י בסינוייא דכאן טסירה יאטמר©
שלמים
כפתוחו׳כאן בסתומו׳מ״מ בפי׳כילכית שנייה נמצא נסגד
טכתבוח״ל כל גרב סתוסשנמצצבס
חולק עליו סרס״י כתב שהיא נבראת טהת־נןלןמותרמ
ולצחד וצפי׳קטן ככלכית או שנמצא '
כפנ נ׳ ^׳ ׳פ
כתומספיכה צ׳סיס בה קסקסי׳כל הציר שכגרב מות׳לפי שציר דגיס טמאים מציר דגים סהוריס ולהר״ן 15לי*53רר ^ ' "0מצמס טמ 6ה סיל* והרסל׳י*
שאינה טמאה וגס אינה נבראת מציר דגים אלא דג טהור הוא וה״ק אפי ' לא איןמעפילי! לן ע'
!יעצכעלמ הוא ואינו אסור ד״ת ובסל דבריה הקלו וסמכו על מה שאין הדבר
סיהבהצלצדגטהורקטןככילכית וה״ה לחתיכת דג סיס כה קשקשים כל נע!,סתיגיי־סא!1
מצר למלוח דג טמצ ודג טהור כאחד• היו בה חתיכו׳צו דגי׳שיש בהס קשקשי '
ומתינות שצץ קסקפי׳ניכרים בכם הכל אסורי׳ואפי׳הציר גזרת ציקאטו גופן ציר סבתבית מותר דתלינן שכולו מדג טהור מאחרס5ן כו רואים בו דגאן תעני שנפתוסות
חתיכת דג טהור מוכיז^ 1מילתלי סכ לצי יזה ממי 1טהו י סי ^ ם3ןיז ייד ל מל וח נאחמת היהולעל
ונת׳טוד הר״ן כמשנ׳ציר שאין בה דגה דרכן היה לתת לתוו הציר דג לןט ל ןו3
הטמא והטהור יחדיו והשתא קאמר דהא דסכסריקכ להל :י י ע/׳י דג טהו י ^ צחיז 'משא׳כ.
מצותוהמין לרציה שמטנו נעשה ציר זה ודרכן היה שלא לערב ציר דג טמא
חתיכה ממנו ה״מ כשאין סס חתיכה סצין קשקשים ניכרים בו אכלאסהיתס גסתוי״תשאיולז
עס ציו דג טהור ולפיכך כל שים בו דגה מות סשו׳דאי משקר הוי נתפס כגנב
והרמבים כתב דרך אחרת כל חבית סס ׳ג"כ חתיכה שאין קשקשים ניכרים בה הכל צסור אפי ' ציר גזרה צטו גוק יקוםציפולפלל:
אכלכשאיןבה דגה מצי מסתמיס :
ע״ידגסהוראוחתיכ׳דג
סדגטהור מסוטט בר מותר וכו' " ז״ל בפ״ג גוי שהביא עריבה מליאה חביות כלומר דדוקאגכיציר לפי שאיסורו מדרכק התירו
פתוחות של ציר ודג לז׳סהרר באחד מהם כולן מותרו ' היו סתומות פתח אחד טהור שעמו וסמכו לומר שהציר ממין הטהור כמו הדג לסי שאין מצוי למלוס
ממצאת כה דג נוהור שנייה ומצא בה טהור כולן מותרות והוא שיהיה ראשו סל יחד טמא וטהור אבל לא רצו להתיר חתיכה שאץ קשקשים כיכרים בהע״ידג
דגושדרוקייס כדי שיהא ניכר שהוא דג טהור ע״כ ודבר ברור הוא שמפרש או חתיכה ססס ניכרים כה משוס דדג טמא איסורו מן התורה ולפיכך אין
לתלות בו להקל הילכך אותה חתיכה שאין ניכרים בה קשקשים אסור ולא הי<*
זכילכיתדג טהור הוא וכדברי ר ח שכתבתי בסמוך והוא מפרש מס סאמרו
באןבפתוחות כצן בסתומות היינו לומר דבפתוחות סגי בדג אח כחבית אחד בלבד אלא אפי הציר אשור ואע״פ שאין איסור ציר ד' ת אסרוהו בדין זה לפי
סכל חניות פתוחות כחבית א׳חפיכי דאדס עשוי ליקח מזו וליתן בזו הילכך שגזרו צירן אטו גופן שכיון שהדג שאנו מחזיקיןבטמא מעורב בצירן אי שרית
כמעורבות דמי ולפיכ׳אם נמצאת בילכית בא׳מהס כולן מותרו׳אכל בסתומו' צירן אכלי כמי גופן וכדברי הר״ן בשס ר ח שכתבתי לעיל• והכל אסור אפ^לו
צץ נל החניה מותרות פד שימצא שס שתי חביו כל א׳ככלכית א׳דכיון דשתיס הציר דקאמר היינו לומר דבין חתיכי'שאין ניכרי׳בה קשקשים בין ציר הכל אסו'
מומיות סוכחא מלת׳דכולן מותמוכתב הר״ן ולפי זה סא דאמרי׳לקמן בגמר ' אבל חתיכה שים בה קשקשים מותרת היא דאין לאוסרה מפני שבולעת מציר
האסור דציר גופיה מדינא שרי ולא אסרוהו אלא משוס גזיה וגס אין לאוסרה
גוישהניא עריכה מליא חביות ונמצאת כילכית כאח מהן פתוחו ' כולן מלתי־י '
מפני שהיתה מגרב אחד עס חתיכה שאין קשקשים ניכרים בה שככר כתבתי
דכמאן דמערכן בהדי הדדי דמיין סתומו׳היא מותרת וכולן אסורו היינו דוקא
בסס הרש״בא דמ״ה לא מיתסרא ומיהו לדברי רבי׳יוץ ושערי דורא שאוסרים
כשלא נמצצת כילכית אלא כאחת מהן שאלו נמצא בשתיס היו כולן מותרות
כששת הטמא והטהור יחדיו הכא איכא למימר דגס חתיכת הטהו ' אסור מפני
ונרא׳סעל פי׳זה סמך לו הרי״ף שהשמיטה לו מן ההלכות עכ׳ל ודבר פשוט הוא
סנשרית כציר עס חתיכה שאין בה קשקשים ומ״מ הרשב״א כשכתב הכל אסו'
סהר״ן לצ היה גורס בהלכות בסתומו' א׳ בפתוחות ב׳כמו סכת בכוסחא שלנו
קרבי דגים אינם נקסיס אלא
לא נתכוון טל חתיכת הטהור כמו שהוכחתי :
דצ׳כהיצן היה כותב על פי׳הרמב״ס שעל פי׳זה סמך הרי" ף מאח שהוא מסי
בהפך ועור דלפי גירסא זו צריך היה לכתו ' ההוא דגוי שהביא עריבה מליאה מן המומסין וכו׳בפון• ערק בתרא דע״ז ( דף מ ) אמר רב כרונא אמר רב קרבי
דגים ועוברן אין נקחין אלא מן המומחה *
*
דמיין #״
חניות וכו׳דלא שמעי׳לה ממאי דסנינן כאן בפתוחות כאן בסתומו ' דלא
ג׳ה  :וכמב יניע׳יחחם פי׳מסראלימע רמי לי׳עולא לר' דוסתאי דמן כירי מי קאמ׳
כללדהסיא להתיר חבית עצמה והא דגוי שהניא עריבה להתיר כל החכיו ' עצ
רבקרבידגיס ועוכרן אין נקסין אלא מן
סצינזרגי יקח״ןהג־׳י־
יויצ׳וצין לומר שהיה גורסכמושכתהרב המגיד שמצא בהלט נסח׳בפתוסו '
המומחה מכלל דדג טמא אית ליס עובר ורמינהי דג טמא משרץ דג טהו׳מטיל
צ׳כסתומות נ׳דא״כ מאי ונראה דע״פ זה סמך הרי״ף דקאמר הא בהדי׳מפיש
הי׳זה ולא ה״לל אלא ולפי שהר״יף היה מפר כן כמפור בהלכותיו לפיכ׳הסמיט ביצי ' סמי מכאן עוכרין אמר ליה ר זירא לא תסמי תרווייהו מטילי ביצי׳נינהו
והמן ההלכו׳לכן נ״ל שהיה גורס ל״ק כאן בפתוחות כאן כספומות בלבד בלא אלא זה משריץ מבחוץ וזה משריץ מבפנים למה לי מומחה לבדוק בסימנין
דתני׳כסימני דביציס כך סימני דגים סימני דגיס ס״ד סנפיר וקשקשת כתיב
שוס פי׳כלל והשתא קאמר -הר״ן ספיר דמדהשטיט הרי״ף ההיא דגוי שהביא
מרינה מליצה חכיו' משמע שהיה מפרש כפי׳הרמב״ם דכי אמרי׳כאן בפתוחו' בהו אלא כסימני ביצי׳כך סימני עוברי דגים ואלו הס סימני ביהי׳כל שכודרת
ועגלגולת ראשה אחד חד וראש׳אחד כד טהור שני ראשיה חדין שני ראשי׳כדין
כאןבספומות להכשיר את האחרות ע״י אלו הוא דבעי דלפי זה לא היה צריך
טמא׳אמר רכא בסנמוחו ולר׳דוסתאי דמן בירי דאמ׳ סמי מכאן עוברין והתכי'
לכתו ההיא דגוי שהביא עריכה מליאה חביו׳דלהכסיר את האחרות כמי מיירי
כך סימני עוכרי דגי׳לאו תמצי מתרצת לה כך סימני קרבי דגי׳והיכי משכחת
ייןצמר שאס אין כלכי׳אלא באחד מהסתומו׳אין השאר מותרו׳מש״כ בפתוחו'
בסימני קרבי דגי׳שיהא כד וחד משכחת לה בשילפוחא אס אין שס מוכיח מאי
י?ל> ייצי משיטייא דכאן בפמוחו׳כאן בסתומו׳שמפינן לה שאילו היה מפרש
אמר רב יהוד׳כיון דאמר אני מלחתיס מותרים ורב נחמן אמר עד שיאמר אלו
נערש י לא ה״ל להשמיט ההיא דגוי שהביא עריבה וכו׳דלא שמעינן לה משינוי
דטואלו קרביהן אורי ליה רכיהוד׳לאדא דיי לא כיוןדאמ׳אני מלחתי׳מופרים
וכצןנפתוסופכאן בסתומו׳דההיא סינויא מיירי להתיר החבית עצמ ' וההיא
ופיש״י עוברין ביציס שלהם משריץ דג עצמו במעי אמו זה משריץ מבחוץ דג
וגוי שהביא עריבה מיירי להכשי׳כל החביות ע״י אתת • ויש לתמוה על הרא״ש
יי שהוא מפרס כפרש״י למס השמיט ההיא דגוי שהניא עריב וכו׳דהא למי טהור לאח שהוטלה ביצתו משרצת ועומדת מאליה בחול אכל דג טמא משריץ
י משוכה שרחב בראשס
'ומגלגלת דאין צידיה
דור כודית ועגלגולת
_
_ .
יגסר 3יט ימחס כפבס  :ומכלל הדברים אתה למד סמ״ש רבינו בתוך דברי חדא היא דאי תנא עגלגולת לחודה הוי משמע עגולה כעדשה וכגבינה להכי
תנא כודרת ועגלגולת כעיגולה סל כדור שאיה ' קלוש אלא עגולה בעובי והדר
3ימכ ס ואס הוא פתוח צריך שיהיו בו שני דגיס -טהורים טעות סופר הוא
ק לדעת הרמב״ס שהרי לא הוזכרו לדעתו שתי כילכיו' אלא בשתי מפרש ראש ' אחד כד וראש אחד חד דלא ככדור ממש אלא משוכ׳לארכ׳ועגולס
ח׳ -יות כלבית בכל אחת ולהתיר כל החביות הסתומות סעמהסאבל להתיר לרחבה • והתניא כסימני ביצים וכו ' אלמא יש לדגים עוברים והיכי משכחת
מ3ית עצמ בטלנית אחת סגי ולא עוד אלא שעל ידי אותה כילכי׳הותרו כל לה בסימני קרבי דגי׳כד וחד ובבני מפיס כפנין זה כסילפוחא ווס״יגא סל דג
י חכיוספתותות שעמה ואין שוס כד להצריך שתי כילכיו׳בחכית אח׳ועוד  .שמלאה רוח אץ סס מומחה כשצימוחו העוברים קא כעי לה • אכימלחתיס
הדגים וראיתי■שדגים ססוריס הס ומהם הוצאתי קרבים אלו • אלו דגים וכו'
הי לשץ זה נמצא שהוא מחמיר בפתוח׳מכסתומה להתי׳את עצמה ומחמיר
שתומה מ״פתוחה להתיר האחרות ועוד דא״א לעלות על לב דבר זה שהוא שיראה לו הדגי׳פצמס אבל באני מלחתי׳לא מהימן דשמא לא בקי בהם • וכתב
ה״המגיד בפ״ג בסילפוח׳סלפוחי׳שהיא האס סל דגטסו׳היא כך וכל הקרביים
ש!!ירימ^ '־ יי ישלזס אין החבית עצמה נתרת בפחות מב ' דגים היאך איפשי
תלויים בה וכיכרי׳על ידה וכתבו התוספות וסרא״ש סר״ת דקדק מדאיצסריך
תיר את חבממיה סכת׳בסמגך היו החביות רכים וכולן פתוחות ודג טהור
לאוקומ בסנימוחוולא שני סימני עוברי דגים לאו דאורית׳ואין לסמוך עליה
יטנובצחד מהן נולן מופטולא עוד אלא שבכלל דברים אלו שהחבי׳עצמה
א כדמשני
יא
!1

דט

דעי דמם בג
אלא במי שאינו חשוד ולא מוחז׳בכשמת עכ״ ל מנוד 5וכתי׳ דכייהיש ^ .
שאינו מומחה בסנמוחו
דאין^ נקחין ממי סאינו
בס׳ד  :והא דאי
בס׳־ד
דיפ׳כחח״ח 5מ
היינוד,יר׳' 3״'
בסנמוסו היינו
אס אמר משל דג פלו׳הס וכו׳או שאומר אני מלחתי׳היינו כרב יהודהח 6׳'ן|
אומי אני מלחתי׳סגי וכ״פ הרי״ף וכן נרא׳מדברי התוס והיא״ש וגס ר1

(ס ) נ״צלהייני כדמשניבפא״ס על סימני ביצי׳ש״מ דסימניןדאוייתא ויש לסמוך עליה להתיר
לדסו׳דסאדלא
דלא
י״ י ^' בורבו״טא שאין מוצאין לה קסקסי׳ומספקא לן אם השירו ויש לדסו׳דסא
משני הכי משו׳דאכתי תיקשי לך בלא מומחה נמי יהיו נקחין אס יאמר מדג
^ *ל,י
אנל אסחין ה7ג סלו׳טהו׳כדסרי׳בפא״ט גבי ביצי׳וא״ת דאכתי לאו מילת׳ססיקת' היא דהא אס
נענינו ס׳ל לטור אמר אני מלחתיס נאמן אף שלא מן
עסקכריהוד׳בע״גמה״מאואס?'5
7״ זניסימנים א5׳ המומחה וי״ל דדבר זה לא ש כיח ברוב
סימניהן
ומהו
אדם
מפל
נקחין
טהרה
סימן
בהן
וניכר
שלמין
דעת הרשכ״א בת״ה ורבינוזוו• ^)
מונייס שיהיו 5ססת מליסה ונס מן שבראשם האח׳כד ועגול וראשו השני חך ועגול כמו הביצ׳וכת׳
קתני דאומר אני מלחתי׳עדיפ׳מ ^,
הלנהי׳טהזיהואיצ הירושלמי משמע דסימני עוברי דגים
רבינו תם שהוא סי׳מובהק להתי׳ עליו כל רג ובירושלמי משמע סל דג פלוני הס ואומר אלומגן,
•לא תזיקל־מגותל* לאו לאורית׳ וכ* כ הר״ן בסרק א״ט גכי
שאינו סימן מובהק וכן היא מסקנת א״א הרא״ש ז״לה והא דאין שקרבים אלו באים מהס מוי5ן
ילנן כחינדאסהס סימני כיציס וכ״כ הגהות מימון בפ״ג
מאומראני מלחתיס ואע״ססיןו?ף
והרי״ףכתבסתס נקרוין ממי שאינו מומחה בשנימוחו היינו דוקא בסתם אבל אש
בשססה״גוסמ״ק
נקתיםמ 1כצ
שלמ '
אדםע׳פהש־מניס
אומר משל דג נולוני הם ואנו מכירי׳שהוא טהור או שאומר אני הרשב״א בת״ה נראה דאומרשל!,
וכנ״י הארין הרכה מימרא דקרכי דגים אין נקחין אלא מן
פלוני טהור עדיף מאומר אנימלמו!(,
ויזסקניגוכמושכי/׳ המומחה ולא אוקמס כשנימוחו וכתב מלחתי׳או שאמר אלו הדגים שקרבין אלו באין מהן נקחין מכל
וכ״כ הר״ן בשה הרמבי׳ן בפרק0 %
פהיא 7וחק לנ״ע הר״ן נראה מדבריו דאפי׳בשלא נימוסו אדם אבל אם אמר של דג פלוניויטהו' הוא לא מהימן והרשב״א
לוקחי ' ביצי ' מכ ' מ רביגו אל!ד(,
י 5״נ שאינו דוחק
איןכיקסיןאלאמן המומח לפי שסמך
פלל מטעם שנעג
בדבריוול;
כתב דאפי׳הן שלמין וסימן טהר׳ ניכר בהן אין נקחין ממי שאינו הכי דאס לא כן אין פדר
ייוהיא האמח לו על סוגיא דסא״ט דאסיק רבי זירא מומחה אא״ב אומר של דג פלוני וטהור הוא או אלו דגים ואלו
מדכרי ה״המגיד בפ״ג מה״מא ו( $
התס עלה דהך בריתא דכסימני ביצים
מנדי*<לט.ר
קרביהן וא״א הרא״ש ז׳יל כתב כסבר׳ ראשונ' וכתב עור הרשב״א אני מלחתי׳עדיף מאומרשלדגעל(;׳
הכי
וכריתא
דאוייתא
דסימני׳לאו
וכו
של
אמרת
אסכן
עוברי
טהור סס ומיהו איכא למידקמנאלן
כדין
ראשיה
ראשיהחדיןב
קתנישני
פלזני וטהור הןא
לרגינו לאכשורי כאומר סל דגעלון
ודאי טמאים ראשו אחד חד וראשו אח׳כד משכחת לה טמאה משכחת לה טהור'
ואנו מכייי׳סהוא טהור דהא כי איבעי׳לן אס אין סס מומח מאילאאסנסו;
'י ^זנר! אי אמר לך סל עוף פלו׳טהור הוא סמוך עילויה ואי לא לא תסמוך עילוידאיכ'
יהודה תקנתא אלא באומ ' אני מלחתיס ואסאיתא לימא באומר סלמעלון
8מ!רכ ולעיל שכינב דעורב׳דדמי לדיונ׳ולסוס האי פירוק לא צריכי לאוקומ׳בסנימוחו אלא אפי'
סאע״ן
הס ואנו מכיריס שהוא טהור ועוד דבהאי גוונאלשלימיס היא צריכה
טהויהומסכחתלה
אנלאסאמדתשל לא נימוחו בראשה אחד חד וראשה אחד כד דמשכחתלה
פלמי
טהרה* אין נקחין* ממי שאינו מומס־ עד שיאמר סל דג
סימני
להס
שיש
 -__ -^.

.. ..

"

מףפלוניוס,,/

חילקוכן דעת הרשב״א במ״ה שלא הזכיר נימוחו וכתב שאין סומכין על סימנין אלו
" י נ׳ע להתיר קרבי דגי׳לפי סיס בטמאים שראשן א׳כד וראשן אחד כטהוייםה יוב׳
״״1י ראשיהם חדיס או שני ראשיהם כדים 6ע״פ שאמרו סל דג פלוני טהור הוא או
 :שאמר אלו דגי׳ואלו קרביהם אינו נאמן בידוע של דג טמא הן היה ראשן הא׳
מד וראשן הכ׳כד אס א מר של דג פלוני וטהור הוא נאמן לסי שכל הטהורי ' יס
להםכן ואיל לרוב הדגיס הטמאים כן עכ״ל אבל הרא״ם כתב אוקמת דרכינא
דמוהיס לה כשנימוחו ולפיכך כת׳רבינו בד״א בסכימוחו וכו׳ ולא נזכר לכתוב
דכל הני רבוותא פליגי עליה ולא עוד אלא דאיפפר דגס הרא״ש©בר כותיהו
ולא יתב הא דמוקמ׳רבינא בסכימוחו אלא כדי להביא עליה דברי י״תסרצס
להתיר כרבוט׳מכח דיוק אוקמתא זו והוי יודע סהרמב״ס לא כתב דין קרבי
דגים כלל אלא דין עוברי דגי׳לבד׳הוא שכתב ונתןבהס סימנין וכת ה״המגיד
©הטעס לפי שהוא פוסק כר׳זירא ואליבא דר זירא לא מתכחי כהו בגע׳סימנא
נלל ע״כ ומה שכתבתי בסמוך בסס הר״ן מל דעת הרי״ף וכן דפת הרמב״ס
אע״ו דמר מיירי בקרבי דגי׳ומר מיירי בביציה׳מ״מ שוו תמייהו דלא כקיטין
כאוקמת* דאוקי רכינא בשנימופו וענין מומחה זה שאמרו כתב הר״ן נראה
טדברי רש״י דהיינו בקי בהס ואחרי׳פירשוד־היינו נאמן וטפמא דמילתא לעי
ענחשדו עמי הארץ ליקח קרבי דגיס מן הגויס בחזקת סהוייס ושמא טמאי הס

ולויןלון,
באומר אני מלחתי׳או אלו דגיס ואלו קרביהם

נמוחו נמי שרו וא״צל
שהנוסחא כנכונה היא והא דאין נקחין אלא מן המומח׳היינו כשתםאמי׳א
אומי משל דג פלוני הס ואנו מכירים שהוא טהור וכמו סכמו׳בקצתנוס^ו
שנצטרך להוסיף ׳ו באפי׳ וגס נצטרך למחוק או שאומר אני מלחתיסולעין
במקומו אבל אס אומר אני מלחתי׳ וגס נצטרך למחוק מ״ש אח׳כ אכלאס
סל דג פלוני וטהור הוא לא מסימן שאין לו ענין כלל שככר הודיענו זהועוז
פלוני
שהרי כתב כסמוך והרסב״א כת׳דאפי׳הן שלימים וכו׳אאי־׳כ אומר של דג
הס וא״א ז״ל כתב כסברא ראשונה משמע בהדיא דלסברא ראשונהא״צלמי
של דג פלוני הס כססס סלימי׳וכסנימוחו כאמן .לומר דשל דג פלוני הסולגן
צ״ל סגירס׳ אבל אס אומי משל דג פלוני הס ואנו מכירים שהואטהויהיצ
ביציה
הגירסא האמיתית וסובר רבינו דסימני קרבי דגיס עדיפי מסימני
*ל
וטממא מסוס דבסימני ביצי׳אמיץ דאיכא דעורבא דדמי ליונה ובקרבידגי'
דאיהיי
אמרו כן אלמ ראותם עוברי דגי׳ טמאים שממיס לטהורים לא שכיחי
סכיחי לא הוו שתקי רבנן מינייהו כי היכי דלא שמקי מביצי עורב׳הילבאלע
שאינם סימנים גמורים להתיר דג עליהס מ״מ סומכין עליהם להתי׳אתצע5
ודוחק וצ״ע  :ומ׳ש אבל אס אמר סל דג פלוני וטהור הוא לא מהימןעיימ
כסאין אנו מכירים אותו המין אס טסוי הוא עסקינן דמ״ה לא מהימן :

ומאחר סהתוס׳והרא״ש סוברי׳דסימטלאו דאוריתא כי אמרי׳ שאס לא נמוחו
פקחי? מכל אדס אס ראשן א׳כד וראשן אחד היינו באומי סל דג פלוני וטהור
הוא אבל אס אינו אומר בן אסויי׳דומיא דביציס דאמריכן בהו בפא״ט ראשו א׳
בד וראשו א חד משכחת לה טמאה ומשכחת לה טהורה אס אמר צייד סל עוף
פלו׳וטהור הוא סמוך עליה בסתמ׳לא תסמוך עליה דאיכא דעורב׳דדמי ליונה
וא״כ יש לתמוה על רכינו סכת סתס שאס הס שלימי׳ וניכר בהס סימן טהרה
ניקחי? מכל אדם ומשמע דאפי׳בסתמא נמי שרי ואין לומר דככלל מ״ס כמו
הניצ׳ סוא דכמו הביצה דקאע לאו אמסו סימניהם בלחו קאי אלא גס לאס הס
הלימי׳וניכר בהם סי׳ טהרה ניקחין מכל אדס לומר דניקחין מכל אדס באותו
ענק שאט מתירין ליקח ביצה מכל אדם דסיינוכאומר סל עוף פלוני וטהור
הוא וכמו סכת בסי פ״ו שהרי מדכת בסמו׳אבל אס אומ משל דג פלו׳הוא ואנו
מכירים שהוא טהו׳וכו׳ניקחין מכל אדס משמע דעד השתא לאו בדקאמר הכי
עסרינן ואין לומ׳דהיא כדאמ של דג פלוני וטסו הוא עסקינן כלומ׳דאין אנו
מכירי? אותו או שאומר פתס סל דג טהור הוא ואינו מזכירו דהא בביצה לא
מהני אלא באומר סל עוף פלו הס ואנו מכירי׳ שהוא טהור וכמו שכתב רבינו
בפי׳פ״ו ועוד שהרי כתב כסמוך וסרסכ״א כת׳ דאפי׳הס שלימים וסימן טהרה
טכר כהס אין נקחין ממי שאינו מומחה אא״כ אומר סל דג פלוני וטהור הוא

והרשב־א כתב דאפי׳הס סלימיס וסימן טהרה ניכר בהס אין נקחך׳
כבר כתבתי כסמוך שכך נראה דכיון דסימני קרבי דגיס לאו דאוריתל! למי
רוב הפוסקים והמפרשים אין לחלק כיניהס לסימני ביציס וכי היכי ימו"
מהכו ע״י סימנין עד שיאמר משל עוף פלוני וכו׳הכי כמי סימני קרכידגי'ול
מהני עד שיאמר מפל דג פלוני הס ואנו מכירים שהוא טהור ומימך' "
מהניא האי אמירה וצריך שיאמר אני מלחתי׳אלא שהישב״א לסכראסא ^ן
מחלק בין נימוחו ללא נמוחו מכת׳בת״ה קרבי דגיס אין נקסיז ^ יך*
שאינו חסוד בד״אבשלא אמר אלו דגים ואלו קרביהן אבל באומראלודנין
ואלו קרביהם לוקחין ואפי׳מגוי ואפי׳מישראל החסוד דירא הוא סמאימני5
ויאחז ואיססר שאפילו באומר סל דג פלוני טהור סן נאמן שגסזסיואסמ5
יתבדה סכל שאמר סל דג פלוני הוא יש מכירין אותו דג וקרבו וישמיש^ופו
אמר קרבים אלו סל דג טהור סן ואני מלחתיס יש מי סמרה סכלמוצאנו5
אפי׳בגוי ובישראל חשוד נאמן ויש מי שהורס שאין סומכין על החשודכאמי
אני מלחתיס אבל במי שאינו חסו׳אפ״פ שאינו מומחה סומכיץ עליו כשאמ!ג
ששנ'
קרכי דגים טהורי ראשן אחד כד ועגול ויאסןאחד חד ואין לך א׳בטהויי
ראשיהן כדין או תדין ויש כטמאים שראשן אחד כד וראשן אחד חדמהווי5
ולפיכך אין סומכין בסימכיס אלו להתיר קרבי דגים היו שני ראשיהם חי

וכי׳וא״א ז״ל כתב כפכרא ראשונה משמעכהדיא דלסכר׳ראשונה אימצ״ל סל
דג פלו׳הס ודוחק לומר שסוכר רכינו דאע״ג דסימני קרבי דגי ' וסימני ביציס
מרוייהו״לאו דאוייתא מ״מ סימני קרבי דגים עדיפי מסימני ביצי׳ומ״ה קרבי

אע״פסאממסלדג פלוני וטהור הוא או שאומר אלו דך
או שניהם כדיס
ואלו קרכיהס אינו נאמן בידוע סל דג טמא הן  :היה ראשן האחד חד ורך
השני כד אס אמי של דג פלוני וטהור הוא נאמן לפי שכל הטהורי׳ ישלהסק

.
.
ייש ׳מחלקי׳ואומריס דדוקא כביצי עופו' אמריכן הכי לפי סכיני כל עוף ידועי '
וציכרי׳מש״כ עוברי דגיס ומי׳בביציס משמ׳התס בהדי׳דנקחין אפי׳מגוי אבל
 1איל[י להרמכ״ס שכתב בפ״ג מהמ״א כלוקח מישראל חסוד אכל מגוי לא
ואינו מחוור פ״כ וה״המגיד כאב סם כבר כתבתי בכיני׳ שדעת רבעו דבנוי
לא סגי כמידי וכן דעהו כאן בוודאי ויש מי סכת' שישראל החסוד למכו׳טמא
וטהור הרי הוא?גוי לעמן  $שהסשו׳כדנרלא־ דנו ולא מעידו ולאאמדו כאן

 . .כדמכשרינן . ..
ומיכה כשמע שאס לא אמר סל דג פלוני וטהור הוא אף ע״פ שראשן אחד ני
והאחד חד אין סומכץ על כך להתירן כדין ביצים ורישא מייריככמוסוומפני
כך כתב שיש מי שאוסר באומר סל דג פלוני וטסו' הוא ולא מכשר אלאכאומי
אני מלחמיס או באומר אלו דגים ואלוקרביהן וזוסיאהסכרא סכתבמי
לדעת התוספות וסר״אש ז״ל וכתב שאיפסר להתיר משוס דירא שמא יה5ו5
ואין ספק שמה ש כתב הרסב״א שצריך שיאמר סל דג פלוניהסוטהוי ^
היינו

בס

דיני תולעים נ* ד

טמא שבלט דג שסור וכו׳בפ״ק דבכורו׳ (דף ז)
הכי לא דש־" מבפנים חס משריץ מבחוץ :דג
הא לאו
טהור מותר כאכילה וטהור שבלע דג טמא אסו׳באכילה
•
'־/
!ו ־ ,לומרש־לזני מכירים שאותו דג טהור הוא ומ״ה נאמן סל דג פלוני וטסו' תכן דג טמא שבלע דג
רבינו שמאסר שהוא ז"ל כתב בשמיך דאס אמר
אשרוצי אסריץא״הפי
^
סתס
ובגמטעמאדסזינןדבלעהאלאסזיניהדבלעאמרינן
שאותו דג פלוניטהור הואהוא דשרי
* 3ס״ל לבאר דכשאנו מכירים
!אמ׳יו
איפכל והאי אסר,וצי אשרוץ אמר רב סש׳כגוןשמצאו
חזיכן דבלט אמרינן האי
כדי שלא נטעה לומר דאפי׳דאין מכירין שרי
יטנ׳ו
דרך הרעי רב פפא אמר כגון שמצאו
^ ואס אין אנו מכירי' אסר
אצגי1(5 |-2נ״אכיוןדנקס ליסכא מקט רבעו
ליקחדרך בית הבליעה רב נחמן אמר כגון
והם הביצי' המקובצים הנמצאי׳בדגים מותרין
שמצאו סלם רב אשי אמר רוב דגי©
ו!
אס עוברי דגים
^'סלומר דאין מכירין אותו דג
מטיל
מרג טהור הן שכל דג טמא משריץ ואינו
במינן משרצי' וכמי שבלט בפנינו דמי
גני מכל אדם שודאי
^ והר״ן^ כתב בפא״ט
עלמילת׳דרב ופרס״י רב אשי אמ' מתני׳לאו בדחזיני'
למן
כ״כאע״פרפריךתלמודא
סל ביצים ואיני יודע למה
שיאמר
^יןביציס מכ׳מוהוא
דגים ועובדיהן אין נקחי' אלא מן המומח׳מהא דתני' דכלע אלא סכמצ' בתוכו והאי דקתני
מוין}
נו׳פלוכיומהוי^ 6(0מ״ד ד3ןהי /דאומ׳קרבי
עוברי׳לדגטמא שבלע כיון דרוב דגי׳כמינס מפריצים•
!עמו?ף
טמא משריץ טהור מטיל ביצים אלמא שאין
שלז ישראלס אעו מוחזקכ*כש יי ת י בעי נז דג
וזה הפריץ מין אחר כמי שבלט בפנינו
י
וזה דמי וכתב הרא״ס דהלכתאכרבאשי
!
1
מאמי
י
רמשני ר׳זיראואידי ואידימשריץ )זה משריץ בפנים
אחריגי
ומכאן מתירין הריכג״ש הנמצאי׳ כמטי
^
טגכין
2
וכיון ראיכא הרי שינויי נקטינן לתומרא ת טמא
דג גדול הנקרא אלי״נה אמ״ג דלא חזי'
וו? -משריץ כחוץ
לאס׳ל
גנ ,ומס
במעיו בין שיוצא לחוץ מות אפי לא
שבלע ת טהור בין שגמצ׳
דבלעו וגס אין ידוט אס נמצאו דרך
 1היד דפפי איסורא אלאדסמ 'ך
יימין
שנמצא בו בין נמצא דרך בי' וזרעי בין
אסימני׳חכין ראינו שבלעו ובכל ענין
הרטי או דרך בית הבליטה וכתב טוד
ו> ז ו#ז
אכיציס
או
וגיס
וטהור שבלע דג טמא אסור דלא חשוב
בת״כתכיא גבי דגים תאכלו לרבות
פלור
איסור׳כמילתא נמצא דרך בית הבליעה
דג
ממי ולא משמ ליה
לא5
כמעוכלכיון שהוא שלם:
הטהור סבמטי טמא יכול 6ף הטמא
' מגגוןל אבלכוסשיד למספי איסורא ודאי
דג
שבמעי טהור ת״ל אות׳ואין מסס ראי'
51ימן :ןא* א הרא״ס כתב כסברא
סלעי י
לאסור דג טמא שבלט דג טהור סא יצא
סכסמ ,י4םונה ככר כתבתי שסברא זו שכתב
שיחין לחוץ ממקט סבמעי טמאדי״לדלאו
דגעלו!׳| ונינוקשה האד בעיני וטכשיוהנכי
הגדלים במים שבכלי׳ ושבבורות
דוקא אלא משוס טמא שבמעי טהור
"15
לסאס) ימיך להפליא על מה שכתב סהרא״ס
ומערות חריצין ונעיצין שאינן נובעים
נקטי׳ דהא סרינ׳ביצא לחוץ מסו עיכול
דגסלוו !'ל סונר כן סהרי כתבתי לשק הרא״ם
שוחה וש
לפיכך שוחה
ושותה וחשיב כפפרא וכתב עוד וטהור שבלע
וקשקשת לפיכך
סנפיר וקשקשת
ואינ
הם סנפיר
לדחות ל־סא דלא מותרים אע״פ שאין להם
*6׳ על ר״מ ז״ל ויש
והרמב״ם
שבהם זידירריר״רן
* ייירדלת
לשרצים
ויוד־עייר
לדיירי חושש ד^
יייררז ואינו
דג טמא אסור באכילה תימא דבמסכ'
בכ״מ מהם
רל־״דץ
משכיהצי מסוס דאכתי תיקשי לך 3לא
בסר המת ומת כמה השהא במעיו ג׳ימיס מע׳לעת
אפילו מומחה כמי יהיו כקשיס אס יאמר מדג
שהוא סוכר שצ״ל אהלות תנן גבי כלב שאכל
בהדי׳
לוו' נלוניטהורכדאמרינן כפרק א״ט גבי ביצי׳ ע״כ הרי
לאור ותסרף אלמיחסיבא כמטוכל וא״כ ה״נ תשתרי
ולוין
מיירי דעל דברי ר״ת וכעופו׳ובדגי׳כרי סתפול
אפי'א מוג פלוניטהור אס״פ שלא נימוחו דהא בסלא נימוחו
משה ז״ל היה מחלק בין היכ׳סאכל ולוע׳בשיניו
דבסלא נמוחו מיירי אלא ויש לחלק בין איסו׳לטומא׳וה״ר
מסין}!׳ ן(5וי דדייקמדאיצטריך לשנויי כשנמוחו ולא שני
כי הך מתני׳דבהכי לא חשיב עיכול סכ״ל וזהו שכתב
לביצים בשלמים מיירי י ובין היכא שבלעו סלס
םהניס דסימניןלאו דאורייתא וטוד דהא לביצים מדמי להו
כיון שהוא שלס תכן כפ׳אין מעמידין (דף יז ) דחלק
מסל עוף פלוני הס וה״ה רביכו דלא חשוב כמעוכל
אס
אפו נדמשמעכפ א״ט דאע״ג דשלמיס הס צריך שיאמר
סולתני״ת שאין לו סנפיר וקסקס ועתיד לגדלן
בזה וצ״ע  :וכתב י אסור והוא מץ דג קטן הנקרא
צומו
׳!
רבעו
לךכידגיס ובאמת שאיני מוציא טענה לטעון בטד
אסרוהו אלא מפני שעולי' עמו דגים טמאי׳הדומים
כ״כ בת״ה וכן כר' שהוא לאחר זמן וקי״ל דטהו׳ולא
עלוני
דג
וכו
ג1ודהרסב״לו עוברי דגיס להם הביצים המקובצים
כיניה דדמי אליו ולא מעצר וכתבו רביכו בסי׳קי״ד:
קרבי דגים ומעי דגים וכתב לוואיכ׳למיחש לא׳מאלף
צלמי דטתהרי״ף שכתב כמימרא דרב כרוכא אמר רב
במים שבכלים וסבכורות וכו׳בסוף פא״ט (דף סו)
שרציםהגדלים
דגים נראה שהוא פוסק כר׳דוסתאי דאמר סמי פד
מדכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים כל אסר לו
הסולן נסנן נכריתא כך סימני קרבי
דריש
הוו5י|
בפ״ב דע״ז והרשב״א בס ' א״ט שזהו דעת הרי״ף ומה
אותם תאכלו בימים ובנחלי' הוא דאי׳ליה
מנאןעובריןוכ״כ הר )
סנפירוקשקש' במים בימי׳ובנחליס
כיציס
לסמוך
על סברא זו גם הר ) הקשה כן דלמ נקל בכך שיות׳ראוי
דלית ליה לא תיכול הא בכלי׳אע״ג דלית ליה אכול כמי'
גי׳ל} : 0ןשכרבעו
ולאמצערכיכן לסמויי סנפיר וקשקשת אכול
מלדנויו זיראדאמרדתמייהו מטילי ביצים נעהו
חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעץ
אף בעוברי כלל בימים ובנחלי׳פרט כמים
יאיהוו
ליסכא דפוברי דגים ועוד שהוא להחמיר להצריך
מיס כובעי׳אף כל מיס נובעי׳מאי רבי חריצין וכמיצין
מביין ולתמצי
בשל תורה כלא טענה הפרט מה הפרט מפורש
אע״ן מיס וגס ה״סמגיד תמס על הרסב״א היאך פסק להקל
ומערות להתיר ותנא דבי ר ישמעאל דרים
דגים וכר׳זירא לאיסור׳ואימעיטו להו כומ׳שיחין
עצ1ו
את ׳
ועוד שהגירסא כרו הספרים בחולין כך סימני עוכרי
נמי דרבי חריצין ונפיצין לאיסור׳ומיעט שיחין
מוכרחת
כר זירא בביאור לה בריבה ומיעט וריבה ומסיק
ןפירה
עוד שמצא מפורש כן בירושלמי פ׳אין מפמידין שהעלו
ואיפוך אנא ומשני כדתכי מתתיה בן יהודה מה
במג
ופריך תלמוד
וגסוכינו ירוחם כתב שתמהו על מברא זו ואע״פ שהרשכ״א בת״ה נתן טעם ומעמ׳להתירא שיחין ומערות להיפירא ולהוציא חריצץ ונעיצין לאיסורא
סימנים לאו דאוריתא כדאמר כחולין ראית לרבו׳בומת
וחיןי׳ו' משוסדרביכאאוקמ' כסצמוחו ולא אמר
ומערו׳שהן עצורי׳ככליס ומוצי' אני חריצין וכעיצין שאין
דאוריתא ורכינא כבר עמד מרבה אני בורו׳סיחין
אלוני; נכיכיציס אלמא סבירא ליה דסימכי עוברי דגים
משמע דליכא פלוגת׳בין ת״ק ובין תנא דביר׳ישמעאל
ביצים 3פ' א״ט ואיך לא חשש עצורים כבלי׳ומפרש״י
מוללן על דברירזירא שהקשה מח׳ססיקות גבי סימני
דאסריכן היינו דוק בנובעץ אבל כסאיכ נובעים
דלדבריהכל חריצין ונעיצין
גי'
לאקיב׳דבריואנוהיאך נניח דכרירבינא סהוא
הקשו על זה דא״כ למה לו להזכיר טממא
איאסאתהאומרסאפ״פק
דאי דמיין לגמרי סרו דלא דמו לימים ונחלי׳והתוספות
וחו׳
ונפפוש דברי ר זירא אחר סלא קכלס רביכא ועוד
וכעיצין איכא לרבויי טפי לאיסורא לפי שהם
אחךון
לאקשויי הכא מח׳ דעצורין הוי ליה למיער דחריצין
׳אינו1
שתיק גמרא הכא מהך קושיא דר זירא וה״ל
פירשו דהנךחריצץ ונעיציןדהכא איירי באין
היי. ,לא הוי
נובעים כימים ונחלים לפיכך
דעת
שהוא
ר״תוכ״נ
שואל ץיןור(לי 3מןב3יצי<׳הו אלא ודאי הדממכרעת כדברי
נובפין מה לי בורות שיחין ומערו' מה לי סריצין
דגים דאוריתא נובעין ולהכי פריך כיון דאין
דגים
עוברי
)  :ייא דדוקא סימני ביצים לאו דאורית׳אבל סימני
אע״ג דאין נובעים דמו טפי לימים ונחלים
באיסורי תויה וכעיצין ומשני דחריצין ונעיצץ
בדה
אינם דברים מוכרחים וכיון שכן לא הים להם לסקל
למאן דדייש בריבה ומיעט מרב' חריצין ונטיצין
פ נמנ׳גו
מוכרחת כלומר אע״ג שאינם עצורים ככלי׳והסתא
אספא
ח ס 5המגיד היאך פסק להק בשל תורה בלא טענה
' והיתרא דתאכלו מוקי לה בבורות שיחין ומערות:
לפוסקה להק כשל תורה שאינם נובעים לאיסור
אוסר
דאיכא טענה מכ"מ כיון דאינה מוכרחת לא היה לו
מרבה מתאכלו להתיר אפי׳חריצין ונעיצין; סאין
גס כן כ״כ אכל למאן דדריס כללי ופרטי
צא!ימ
ובבריתא
ו? יחשכפב בדרב במכא אמר רב קרבי דגים ועוברין
וכתב הרא״ס דגם לפירוש התוספות הלכה
מהמ״א עצורים ככלי׳כיון סאיכס כוכמיס
כאמו
כפ״ג
הרמב״ס
עוברידגים אלמא דס״ל דצר זירא נקטינן וכ״פ
סגורה כפי הכל והיא עיקר כנגד תנא דבי ר' ישמעאל
פימצי
כתנא דבי רב כי היתה
מכן
דגים סימניהם כסימני ביצי עוף אס היו שני
מהמ״א שרץ המיס הנברא בבורות שיחין ומערו'
וכסברת יכינו ז״ל וז״ל ביצי
בתרא
בע
כתב
הרמב״ס
ספגי
אבל
סס עצורי׳הרי הס כמיס שבכלים ומותר וסיס©
אומר
אס
המוכ
שייהס.כדין או חדין טמאה אחד כד ואחד חד שואל לישראלי לו טהורים הס הואיל ואינם מיס כובעי׳והרי
,
!
הוויה
אמר
ואס
פיו
על
יסכי מלסתים והוצאתים מדג טהור אוכל
שבולע בשעת סתיה מאותם השרצים הדקים וכתב
ושותה ואינו נמנע ואע״פ
חוים
שהוחזק בכשרות טכ״ל וכתב הרב המגיד מה
' ונעיצין המושכים אט״פ שאינם נובעי' אסורים
^ונ״ען אלא אס כן היה אדם
ה״המגיד שנר' מדבריו סחריצי
דני•
הוא
וטהור
פלוני
לומר בדגים אני מלחתיס ובעוף די כאומר סל עוף
שיחין ומערות שהן עצורץ ככלים וכתנ׳דבי ר ישמעאל
" ייט
טפי ולא הותרו אלא בורות
לאיסתמוטי "
מארץ מרחק ומצי _ . . .
.
.
. .
באים
המלוחים
התם אתנא קמא בחריצין המושכין ואינם נובטים וכןפירשו
^ 3יא משוס שהדגים
מה שכתבתי בדין קרבי דגי' נתבארו דמשמע דפליג
בספרא ולזה הסכים הרפב״א על׳ל כ והא דשריכ'
ומתוך
'
מלחתי
אני
^ .י??רי ושיאמר
ד
אפי׳מן הגוי ובלבד כעלי התוספות וכן משמע
ל ; ועכשיו פשט המנהגלקנו׳ביצי דגים כסתם
פירש ו ממקום רביתןוכו׳סס (דף ש ) אהא דאמר
^ייח
אס
אבל
פירשו
בסלא
דוקא
סקרו
כצבייתא באורתא וכו׳אמו ^ במנא נמי די למ׳
אין אוכלים אותם כלל ונר׳לומר שהקדמונים
רב הונא לא ליספי אינים שיכרא
י ' אדומי אב השחורים חכמי׳למומח׳או שיאמר אני מלחתי׳אלא כדי להתיר
׳י ומצאיסל^ הוצרכו
נפיל למנא התם היינו רכיתיה ומכאתימר׳דתניא
דגים בין אדומים בין שחורים ואין הספק אלא כשסודיס דאיכא פריש לדופנא דמנא והדר וכו׳וליסוש דילמא פריס לדופנא והדר נפיל אלא
מ ,ין עוכרי
בסוס מין טמא וכדי מנין לרבות שיחין ומערות
טמא אכל האדומים נתברר להם שאינו נמצא
ופרש״י היינו רכיתיה וכמי שלא פירשה מן
מין אדומים בכל היינו רביתיה ה״כ היינו רכיתיה
־
־
מן הספק חזרו ואסרו כל מי? שחורים והתירו בל
_ _^
י?."5
.
.
_
_

דיני תולעים

״ני ןאפימיד

־ ״״״ ׳!-׳•!י
1
 1גייסא בספרי רגינו

□שוס סניסבעוהס וכ&ינוייח רר ז י ח
וכך צריך להגיה אידי ואידי מטיל ביצים זהמשריץ

יא

ב*

ושורץ

ד׳ב

תני

%ראיה ;
לגרי! ושוויץ חוץ לבור וכו׳כתב כת״ה דלאאמיינןיהייד ר3יתיה:.
אלל 1בפיר׳
<! ל.א א9ר
א*
6
סכלי
או
סכור
מבפנים
דוקא
נזבל
אס
פירשו
.
להחזרי הכלי וא לע ספת סבור
לטנ
רי ח"^
נ
_
)
^
מבחוץ
אסורים
:
כתב
הרשב״א
בחידושרוואי
פריס
.
לאוי
וקלטו
קוד שהניע
יפ'(7
עטם 1ת,
דחזמ־ ׳/כ3י לארץ אסור מספק צדאיבעי׳לן לקמן גבי תולעת .סברומרה פירשה מהו פירשה
**
לצהאלל.1ח יישי׳ לא ויד העולם מהוופלקכתיקו לחומי'

לדופני שי  -שנודסיס פירש מת כגוןשמתכתוך הפריולכ 1מסתבר
לרסתפק3ןה 1,

אבל הימב״ס .נראה שגורס כן וכתב הרב המגיד סכך היא גייסתה 5ל5
ור״ס וסק הסכים הרשב״א ז״ל וכל הכי דסלקו בתיקו ססיטנז יחזלמיו!"1
לחומרי דהא איסורא דאורייתא כינהו וכן פסקו הפוסקים לאיסורי* .
כתבהרשב״לזכל
6יעייפ במי יפני דאיסורא• דאוריתא הואע"כ  :כתב והדמכ״ם אל התיד
שבטרות ומערות שהם דומים לכ*! ים זמן שנמצא בתוך ? : 0למניני״ן
לדזפביהבלי :
הרא״פאהא ..לתניא דבורות שיחין
יי־ימם
הפרי אפילו חורו
ילגירנז'ההל?|
(נ ) וסנאתיכתונ
/
סופה ושותה מהם ,ואינו נמנע .אכל של חריצין .ונעיצין .המושכין אע״פ שאינן נובעין
 /י
 ,,,ימ
בהב״
י
ומערו
אסורין נקו' וכו בת״ה כ" כ ת׳צזגיהכמנאי׳נע,ז;1
גא ז החרו
ה
.
יגסילי! זהיתייז!".
נצל מ״את,צעים כלומרואיד נמנע ואע.״ס סיזמדנו .לו וא״א הרא״ש ז״ל לא כתב כן והא ד שרינן דוקא
כשלא
פירשו
וסייס בה סכל
שמתו
התזלע.י׳#־|
הגללים נכיייהן תילעי׳לתוך פיו אינו חושש י״אדוקא• אכל אם פירשו ממקל רכיתן כגון לאחורי הכור או על שפת
שיצא מחורו צץ זכשנשלם ניןלוה1
הכלי מבחוץ אע״פ
ופעדיויגגג|ו שוחה ושותה אבל :בכלי־ אסור דילמא
שחזרו אסורין אבל אם לא פירשו אלא על חושסין■שמ ' סור מהת! לעיס יי]7ן; |
לסורונ״ל דטעמי׳ שיגא׳אסירים (
לנו׳"
חנתנאים ננק\'ם פירש כדופני מנא וי״ל דאורסא דופן הכלי מבפנים לא חשיב פירשו ומותרין • המסנן המשקה
מיפרים(לוה ה0נ>ןן |
דמילתאקתני־ והוא הדין בכלי נימ והיו בו שרצי׳ חשוב כפירשו שהרי פירשו ממקום רביתן
לפיכך
מסוס דיליףלה
גדילי
המיריס:
גנשר( נגגינ׳תחמ׳ מותר ולא חיישינן דילמ׳ סריס אדופני משקה שררך ליגדל בו שרצים אין לסננו בלילה שמא
יחזרו
משי־ציס שבכלים ושבבומת
שלוסע״ן
*ידקין .י!?׳
מנא כל כמה דלא חזיני' דפריש ולקמן
כשהו בסמעתין משמיע דכל היכא דאי פריש השדצי׳ לתוך הכלי ויבא לשתותן והרי כבר פירשו אבל מסתמ׳ שהכלים והבורות
פתוחי׳סוחהושמן*
•׳;א חנ.ת 'כ
'
הזזןנרילצאמיזשב, ,
<1
"ו
אין לחוש שמא פירשו כל זמן שאין הוכחה כדבר  :תולעים מהם וציכו חושש שמאפיישווחזרו':
^
"א
לזסזי
יו״שינן
דילע
!
ז
פייש
נ
1
־ל
והגדליםבפרי בעודו
מחרברוטלי
הגרלים כפירות בתלוש מותרין שלא אפרה תורה אלא שרץ
(י׳אוירקס״ילים
(
< נ״פ יא׳״ה
נללמ
'
א
)
:
ומ
'
שהמסנןהמשק
השורץ על הארץ בד״א שלא פירשו מן הפרי אבל פירשו מן סם אמ׳שמואלקישו׳שהתליע כ5
)רזן•
יאי! בקחיןגכסן מירכו שרצים חשוב כפירשווכו' סס
שיכרא הפרי אפילו לא הגיעו לארץ אלא שמת באויר קודם שהגיע אסורה משום השרץ המויץעל ?
לוון
**•ך י אמיע אמר רב הוכא לא לישפי איניש
אנצ ? כהביייתא באורתא דילמא פדיש לעילא לארץ ואפילו לא פירש כולו מהפרי אלא מקצתו או שלא פירש לימצ מסייע ליה דתני חראעל? ק
לסוציצ צת הזיזין שבעדשים וכולי
מון!
מצבייתאוהדר נפייללכסאוהוה עובר אלא על גבי הפרי או על הכרעים שבתוכו או שפיר׳ מפרי לפרי
לצו צידי וצידי בפירא והאבאבי' ^
ל״יגלמ׳ עב׳ל מסוס השרן השו-ץד על הארץ ופי׳ רש י אסור והרמב״ם אסר אפילו מת בתוך הפרי ופירש אחייב ולא
שלא באביה לא אידי ואידיכאני׳ ^
♦ל׳נדאע״ע ילא סינראשל תמרים• הוא ומצ-ויין בהס נהירא לא" א הרא״ש ז״ל כתב הרשב״א כל זמן שנמצא בתוך
קשיצהצבפירצהצ בצילכא
גופיה•
מיקחג״ליקי** תולעי ' י כצכייתא ציבי
סמסנניארתו הפרי אפילו חורו נקוב לחוץ לא חיישינן שמא פירש וחזר
דיקצנמידקתכי תולעתסבסיקרי
נ*־
ל־ !3א ״, -י דין מגיס קשים דיןיס נ6ו־־פ5ז שלס והגדלים בפרי בעודו מחובר חשוב כשורץ על הארץ ואסור זתיס ושבעיקרי גפנים שמע
מינה•
מיקייחתוללקרק׳ תפול תולעת׳ על הקשים לאיראנה
אע״פ
שלא
פירש
ור״ת
ורבינו
יעבץ
התירו
גם
בזה
ובה״ג
אוסר
ופרש״י בצביה בעודה מחוגה!סק
ייןרינן בה סי־ז ומפס תפיל לכלי ולמחר כסיראכ ' יהא
וכן עיקר כתב הרשב׳א אפילו החור שתולע בתוכו קטן ואינו הצרץ הוא ואסור' התולעת אידי
ואילי
ישיח לע " איז סכור שלא יצתס מן השכר ליקשים
וכתב בצביה כלומר הצ דשרי כמיכצביס
מחזיק אלא כדי התולע אסור וא״א הרא״ש ז״ל מתיר
תולעים
";׳ " ^ ^ זחולעפפמיססותית כילגוין ק*
הנמצאי
'
בפולי׳
ובחיגלצי
מותרים חימצי פירש אפונ״ים דכלכמהדלצ נפקצ לצרר לאושק
י1הארןגםהג(7ר עבי משוס שרץ השורץ על הארץ דכיון
הצרץהיצולצ תסייעיה וכתבו
התוס'
בלשון ערבי דלא קרינן בהם השרץ השורץ על הארץ :
מגמלי הקרקע דרחש ' והלכה קצת על הקשים
כעסי׳
כל
דיקצ כמי דקמכי תולעת סנפיך
אסיי׳ 3כמהי' שרק הארץ עכ״ל ונראה דדוקא
במסנן
זתיס וכולי ר״יבא ור" ת ז״לדקדקו
סל סקסמי ' וא על הקפיץ הוא
דאסר
וכדמפיש
טממא
דאיצא
למיסש
שמא
מכאן
דאץ
הלכה כסמוצל דברית' לצ משמע כותיהובהלכו׳גדולו׳וב&
אלתוח
^
יפרוס ואח״כ יפולאבל מסנן
בבגד
דליכא
נוס
'
לתיחס להכי שהרי מה שפירש בבגד
כשמואל דאמ רב פפא לעיל בסרקין שמע מיכה מדר 0ונ הא דאמ'
שמואל
ן*
*
יא " גלולי
משליסין
אותו
לחוץ
ואי
אפשר
לו
לחזור
וליפול
למשקה
באורתא
נמי
ספי
לים
קישות
שהתליע
באביה
אסור
בתר
תריסר
ירחי שתי שרי וצע״ג
דתלמודא י
קרקע צנמלייעיד וש״ד ונראה שמטעם זה לא כתב הימב״ס דלא
ליספי
אידס
שיכדא
בצכייתא
מדקדק דלא כשמואל היינו לפיס ריסעא ומיהו לשמואל יש ליסבוולפי'
דתולם
►זמרינז עיק כינד באורתא משוס דכיוןדדוקאבצכייתא הוא דלאלישפימאחר שהודיענו שכל
שבעיקרי הזתיס היינו בזתיס בעודם מחוברים לקרקע • וכת המרדני
שרש׳יי
^ #ןרקדל ^נק  ,שפירשו על ידי סידן אסורים ממילא יזהר האדם שלא לסנן בענין זה כיון  .פסק בתשובה כרי״בא ור״ת דלית הלכתכשמואל • ומיהו היכי דכיק הפרי לק
ק• ? אקלק יפ
סיכול לבא לידי איסור  :והרשב״א ז״ל שכתבו הריהזכיר -בקשין וכלישנא דנמ' אסור התולעת מסים השרץ השורץ על הארץ וצותס התולעים
סכמכאוכתוך
ולקמירגןג׳צ !
ורביד
שכתבו
ולא
הזכיר
קשין
איני
מוצא
לו
טעם
•
ומ״ש
אכל
מסתמא
אץ
הסומר סל מיני קטנית בקליפה החיצונה הארוכה הנופלת ע־׳י דישה
אסורה
לחוש
שמא
פירשו
כל
זמן
שאין
הוכחה
בדבר
כ״כ
הרשב״א
כת״ה
על
שרצים
אף
לדברי
רס״י
ור״ת כיון שסופו להתקשות הוי כמי אילן וכס״ה פסק
כשמואל
שבמים ויבינו כתבו בסוף
דבריו ואכל מאי דכת' לעיל קאי בין אמיס בין ואסר צפי׳לא כיק׳וכ״ס הרי״ף הלכה כשמואל • וכ״פ סרמב״ס בפרק
סכיוכ״פ
אשכי :
כתב הימב״ס
בס״ב
המסנן
את
היץ
או
את
החומץ
או
את
הסכר
הרשכ״א
בת
'
ה
ולזה
הסכים
הר״ן
ז״ל
וכת
המרדני
שכן
פסק
קס״ה
וגססגה'
ואכלאתהיכחושיןאואת
היתושין
והתולעת
שסינן לוקה משוס שרץ המים מיימון כתבו כפ׳סני בסס סה״ג שצע״ג שר״ת ורי״בא פסקו
שצקהלכ׳כשמויול
או משוס פרץ הפוף
ושרץ המיס נראה מדבריו סיבסוסין שביין וחומץ מותרים מכל מקום יש להחמיר כי יש לדחות רציותשלהם  :ולענין הלכ כיוןשהוי)
ל< זמן פלא פירשו
וכ״כ
הגהות
מיימון
כשם
סס״ג
שאותם
יבחושין
הזבובי'
והרמב״ס מסכימים לציסורהכי נקיטינן וכ״ס סכל הפוסקי׳מסכימי'לונוימ
שקטנים
הנמצאי׳בשכר
וביין
מותרים
ע״ס
והיכא
שעיר
המשקה
סבו
השרצים
וחולקים
פל
ר״יבא
ור״ת
כ
:
כתב
הרסב״א צפי החור סתולע בתוכוקטן
צוכלי
לכלי
אחר
נראה
דכלי
שני
דין
כלי
ראשון
יש
לו
וכשפורסין
על
דסנו
ואינו
מחזיק
אלא
כדי
התולע
אסור
וצ״א
ז
*
ל
מתיר
וכתב
התולעיםממצאים
׳שבפנים שרו
דכיון
שלא
פירשו
סם
אלא
עם
המשקה
היינו
רביתייהו
ולא
דמי
בפולין
ובחימצי
מותרים
דלאקרינן
בהו
השרץ
השורץ
על
הארץוכולי
לפירשה מתמרה לתמרה דאיבעי ' לן ולא איפשיסא כמו סאכתו׳ בסמוך ואע״ע כתבו התושפו׳וסרא״ס גס לשמואל אין לצסו׳תולעיס
הנמצצי׳כפוליןובחימצי
׳סמדברי הראש שכתבתי כסמוך גבי בורות דא ' שאס סאב מיס בכלי ופירשו תחת הקליפה והקליפה משחרת עליהם מבחוץ וכשמסירין הקליפהמוצ^ין
לרפד הכלי אסורים איפסר דהתס שאני דמעיקר היו בבור ועכשיו בכלי אבל היבחוסין תחתיה לסי שהן מונחים במקום צר ולא קרינן ביה השורץ עלהלן
^הכא דמעיקרא כלי והשתא כלי שייך שפיר למימר היינו רביתיה * ^ :
כל זמן שלא ריחש וכן סרש״י גבי קיסו' שהתליע באביה כיוןדמהלכ'
התולעי*
*תולעיס הגדלים כפירות בתלוש
בקישות
המחוברת
לקרקע
הויא
כמהלכ׳על
גב
קרקע וכתבו הגהו׳מיימוןטק
*ותריספסוסבסוף ה ^ ט( :דף ^
*
ב״ה־
מנרנימידוחס פומץ
שישנזתולעים הורה הר״מ והר״ן כת דלא מחוור דודאי תולע הגדל כתוך הפרי בעודשהעי
ימ׳ש בד״א שלא1
<י א
ל
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.מזו
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כקר׳פירש
,
אגלמןהחומק
לתנשיל
כתנרגינוירויוםבנע׳ו מחוכר לקרקע לדברי שמואל הרי הוא כתולעת הגיל על גבי ? י?ע
ו׳ -״יי -׳
^ ׳ ׳^י ׳-ק
לא הייפירשוומותריםי
) פירשו מן הפרי
אפי
לא
.
הגיעו
לא
ר
ץ
חיתכ׳זלעזן
יגפימקות נש״מןחזיר
כתגהר׳ר
ודאי
צפי׳לא
הלך
שרץ
השורץ
על
הארץ
קרינ׳ביהוה״ה
לקישות
לשמואל
5
נ
/וכולי ש ס בעי רב יוסף פירשה ומתה נמך בתיש׳עי פסחים שאס היא סיכה שלתעמג וכ״ד הרשכ״א ז״ל בת ה וכמגסכתב רבינו בשמו וכ״כ הגהות מימון3פי?ם?
מהו
מקצתה מהו
לאוירהמו( 1ס מהו
אסורולפד״תרזותר #לא איורו סילה
_1
< ,
•
גכללשתייאלא בשם רביד יחיאל  :ולעניץ הלכ׳כיוןסהתוסוהרא״ס ורס״יוהר״סמסכיק
נשח! שהוא ננלעיותרבגו?> :
תיקו
בעי
רב אשי לגג תמרה
מהו1
1
להיתר הכי נקי טיק ((
כ״כנא!־
הכללמ*א)  :אפילו הגדלי׳במחוכ׳צס פכרו מך
־לגג
גרפניתה מהו מתמרה לתמרה מכו תיקו ופי׳רס״י פירש׳ומתה המתלפת י״ב חדש מסכתלסו מותר ספק אס התליע הפרי במחובר אס לא אסורונוטם
לאחר
תלישת׳דשריא
לדברי
הכל
פירשה
מתוך
הפרי
לארץ
ולא
ריססה
סמתה
(דף נח ) אמר רב הונא כל כריס שאין בה עצם אינו מתקיים י״ב חדשאמרינ
מיד בנפילתה מהו מי אמרינן כיון דלא הלכה לאו שורץ הוא אודילמח לא בעי ספא ש* מ מדרב הונא הא דאמ שמואל קישו׳סהתליע באביה אסור׳הניתמי
סריצה מקצתה מהו מי הויא בכולה או דילמ׳כעיק כולה לאויר העולם פירשה דכדא לבתר י״ב ירחי שתא שריין ופרס״י הני תמרי דכדא שהתליעו ואין ייע
מן
הפרי תלוש באויר וקורס שהגיע לארץ קלטה בפיו לבולעה אס תמצי לומר אם במחובר אם גתלו׳לבתר י״ב ירחי שתא שריין דאיכמחוב׳סתליעלאם'5
פירשה ומתה מותרת מסוס דאינה ראויה לרחוש אכל חיה דראויה
לרחוש לא .חיי פד השת׳וכת'עליו הר 'ן ט״ש תמרי דכד׳שהתליעו לא נהיר׳דאי
כשהת״יעי
לגג ממרה מהו
אחרפירשה מתוכה לגגה מי אמרינן היינו רבייתיה או דילמ'כשורץ ודאי עסקי׳מ״ם תמרי דנק ולא נקט פירי סתמא אלא .משמע דמ״ה נקטממי'
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בת״הוז״ל .פי רות שדרכן
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כגויכיהן צריכין בדיקה סכל שאיסו ' מצוי׳צריך בדיקה ולפיכך תמיי׳

^מ נוי בעודם מסוכרים לקרקע לא יאכל מהס בלא בדיקה וכן עדשים
!ו!תי ס הרסס מצוי בהס במסוכר ולפיכך נריכין בדיקה עברו עליה י״ב
חכו
והולך בלא ־ בדיקה ואינו נמנע סכל בריס סאין בה עצס
וש מש'נתלפו אוכל "
"חיכינו מתקיים י בחדש ולפיכך
לומ ס 6ץ כ אן רחש מן הרחשים
^ ; ססונד וי׳כ הר  6ש
^■ ונפפצממיי
דנלנזבפי י נ
"* ,ן
נליח־יי קנונית שדינו
להתליפצדיך לכודקו צם נ 5ול 5וונלו
" '  " * ,וונמנפוו
וצ״פצסצישיו
בתרשניס עשר חדש דילמא גדלו
במחוכ׳ושרק שמת אסו׳ותירץ הראב״ד
!" לדהאידקאמר אינו מתקיי׳ י״ב חדש
ווצהלומר דאסר סכים פשר קדש אין
מלחות ילל והוי כעפרא בעלמא

דם

מעיה סל בהמה דמעמידין אותה בחזק היתר ופוד דהרי יס כאן סתי ספיקות ( נ ) זלן למב
ספק היה סס רסס ספק
לאהיהססוסת״ל היה סמא כמוס ונתבטל ואע״ם הרש״נאלתש!' שי׳
סאמרו בריה אינה בסלה לא אמרו אלא בריה סלימה אכל מחויס ואפי' רזתוכ ׳ < ט 7ק עושי!
כטלה ולפיכך כל סיס
בוב׳ספיקותאפי׳באיסויי תוי־ ה הולכיןב יל ה קל מכ״ל 7 :־ 5* 1ג5ןהןח! ד

וס׳שואס נמצא קצת בקדר מסליטתנשיל ז!
נפולעים
כל זמן שלא ריחשאבל הנמצאי׳בשרביטי' * לסורק שיש מקוםואוכל את הישאר וכו' כבר כתבתיו "
דיןלדקהוצאתר
לרחוש אפי׳הגדלי׳ במחובר אם עבר עליהם י״ב חרש משנתלשו כסמוך ואע״ג דהרסכ״א ז״ל בעבר
^ לה"
"
י
ל
מותרין ספק אס התליע הפרי במחובר אם לאו אסר לפיכך עליהם סניסעסר הדס כתבו לא נמנ' קק׳ ^ 7אס!"
כל פרי שדרכו להתלי׳במהובר אסור לאוכלןהוך%ב חרש ב 1,א רבינו מלכפבו למוך סכים ע סר *יץ לסע!
זהעעסנטצ
בדיקה ולאחר י׳יב חרש מותר ומיהו כת׳א׳יאהר״אש ז״ל גם ל אחף דכיוןדבפירשו התולעי מיירי כדמסמ נס׳״ד הריטבוכן

י״בחדש צריך לבודקו ולהשליך התולעי׳ הנמצאי׳ביניהם לחוץ וכו ^ יצ״ל ^ ^:ממ זס ״ " 1
או על גבי פרי ואף לאחר שישליך הנמצאיםכחו ץ יש להוש אלא על כרסך בפירסו סיירי יאפי
הכי
זהבשרמופד:
שמא כשיתנם במים בתוך הקדרה שיצאו לחוץ ירחשו
במים קאמר דמסליך ואוכל את הסאר אסכן
או ברופני הקדרה או על גבי הפרי הילכך מנהג יפה
באילוהוא כדין לתוך שני׳ עסר דכלספירסו
העדשים שמצוי בהם הכנימה תוך י״ב חדש אין לו תקנה לאחר אף לאחר סכים עשי חדס אסורי׳ אפי׳
ודייקמלישנא דקאמראינו מתקיים י״ב חדש יתנם לתוך מים צוננין המתולעים והמנוקבים יעלופירסו משמתו לדעת סרסב״א כמו
ולמאמר אינו חי וגס
הייןכ״ב־
למעלה ואחייב יתנם בקדרה רותחת שאם נשא׳ בו תולעת ימותסקדס ואפי הכי סרי הסאר
מסו׳־ידאין
ומ״שומיהו כתב א״א ז״ל גסלאחר מיד ע״כ כתב הרשב״א עבר ובישל תוך י״ב חדש בלא בריקהאם בפליטתן כדי לאסור תערובתן אס כן
פלס פשר חדש צריך לבודקן וכו׳כל זה יכול לבדוק בודק ואם לאו מותר ואםגמצא קצת בקךרה מינה כלמוד להיכא שבשלו תוךשנים
נתב סס :
ומ׳ש שצריך להשליך משליכו ואוכל השאר שאין בהם כל
3ליטת • ןעסר
י1
כך שיאסרו ?
ודלו םז  5חרחר ררחד
חדסכץפירסובין ו)לאדווח ומ^
פירסו:ו
ממצאי׳כיכיסס לסוק היינו מסו׳ דכייז
׳ " דתמרורחי ימו מיי״י
'יי'
־י ך £־ ' ־י
ודע שזה שכתב הרסב׳־א דאס נמצאו
בתערובתן יש מיני עופות
הגדלים
פפי״וצפ׳פשלצ
לביצו צלצ ב״לן׳

היטיב

כתערובת] יפו מיני

יניפווז מד ? 0

ק 5מ בקדיש זורקן וצונל

צתנשצי

אסורים כמו סקדס וקמ״ש או על גקי
הפרי הול! מזה מטעם דאיבעיא לן פירס׳לגג תמר מהו וסלק׳ בתיקו ולחומר׳
ומש המתולעיס והמנוקביס יעלו למעלה כלומר וישליכם לחוץ ואח״כ יתן
מיס מתחים שאס נשאר בו תולע׳ימות מיד ולא יפרוס
לחון
ץ** >— •!/ן• • ׳ •
משארי׳כקדרת ׳*״ *
־1
וכך מפורש בדברי הרא״ס ז״ל ואס תאמר א״כאף תוך י״ב חדס יעסה כן ס י תנ׳
לתוך מיס צוננים ויעלו למעלה המתולנדס והמנוקביס ויזרקס לחון ואח כ יתן
משצויס בקדר מיס מתסיס ולמה סתס וכת׳דתוך י״ב סדס אין לו תקנה ונ״ל
דחייסיק סמא קצת מתולעים לא יעלו למעלה ויתכסלו ויאכלם והס אסורים
אע״פ שלא פירשו לפי סגדלו במחובר אבל אחר שני׳ עשר סדס דליכא למיסש

בתוך העלים שאינם נראים אלא לאחר סליקתן מותר לאכול

לאותם שגדלרבמחובר דהא
ליתנהואףאס יסארו קצת מתולעים ויתבשלו
ויאכלם לית לן בה דכיון דגדלו בתלוש כל שלא פירשו מותרים הס ותדע דאין
כלהמתולעים ערלים למעלה שהרי כתב ואח״כ יתנם כקדרה רותחת סאס

ועברו עליהם סניס עשר חדש אני חוכך לפי שהדבש דרכו להעמיד ולקיים
הדבורים הסלמי׳ הנסמכים בתוכו :
כחוב בא״ח ממשה שנפלו נמלים בכלי

נשארבותולעת ימות מיד אלמא אין כל המסולפים פוליס למעלה וכן נראה
ממ״שהרסב״א ז״ל בחדושיו צריך ליזהר לשרותן תחלה במים צונן כדי שיפרוש
שסהעתיד לפרוש ואס״כ ישים במים רותחים ודיו בכך ואס נמצאת אחד או
שניה כקדרה משליכ׳ואוכל את השאר ע״כ מסמ׳ מדבריו שאינו עולה למפלה
אלאהמפולעיס העתידים לפרוש אבל המתולעיס שאינם עתידים לפרוש
אינם עולים למעלה ומדברי הר״ן למדתי תירץ אחר שכת' צריך ליזהר לשהותן
תחלה כמים צוננים וכל הפימ׳הקלין צפין ועולין למעלה וזורקין אותן ואינך
סמדמסתמא לא נשאר בהם פרי שהתליע ואס מצא מהן כתבשיל כשע׳שהוא
אוכלןזורקן ואוכל את השאר מיסו הך פקכמא תוך שנים עשר חדש לא סגיא
שאין העיוות מתליעים במחובר צפין כמו אותם שמתליעין בתלוש ע״כ :
יי״לת״ה פולין ב׳רחשין מצרין בהם א׳קסן הגדל במחובר והוא גדל בין קליפ
לבשר או בבשר סמוך לקליפה ואחד גדול הנוקב ויורד פעמים עד אמצעו
אותו הגדול הגדל לאחר מכאן מותר קודם שפירש אבל אס פירש ואפילו מת
אסור נמו סניאמו ולפיכך הבא לבשלן בלא כדיק ' כיצד הוא עושה שורה אותן
במים צומין כדי שיכנסו המיס בתורקויוציאו הרחש שבתוכן ויפרוש כל העתי׳
לטוש ואח׳'כ ישים בקדרה אחי רתיחת המיס כדי שימותו הנשארים בחורין
ואס נמצאו קצת בתוך הקדרה משליך ואוכל השאר שאין בהם כ״כ שיאסרו
לפליטתןנזת תעמבתן ויראה לי שאשור לעשות כן תוך שנים עשר חדש מפני
לייחס הקנין המצוי בעודן כמחובר והרי איפשר לו להתקיים כן כל סכים פשר
חדש ולפיכך כל תוך שנים עשר חדש צריכין בדיקה עכ״ל :
כתוב ,בהגהות
לעיידורא תיקו דאורייתא
לחומראואיתלן למימר פירשו וחזרו הכי נהוג
יייאה דהכי מיני שודאי מתולעים אכל כמצ ' בפולין ומדשי׳שנעפו הרבה מהם
מתולעיסלאחר שנתלשו יש לברור יפה להשליך הנקובים וליתנם במחלת
 5יצולסנמיס רותחים ודי בכך עכ״ל *
כתב הרשב״א בתשובה עדפי ' ופולין

הדבש והורו שיחת הדבש עד שיהא ניתך ויסכנו ויסארו הנמלים למעלה ואץ
כאן משוס מבטל איסור שאין כוונפיכו אלא לתקן הדבש פכ״ל והרא״ש כתב
בתשובה תולע הנמצא כפרי מבוס אני מתיר האחרים כי טעם התולע בטל בס׳
ואף כפרי יש ס לבסל תולע שבו סכך שיער רמז״ל שאין לך פרי שלא יהיה בו
יותר
מס׳כנגדהתולע סבו פכ״ל וככלל זה שנתן בסס הר״ע נסתפק בתממת
הדשן שהח׳אכו
רואיתלפעמיס תולעת גדול בפרי קטן וכתב סנרא׳ לו לנהוג
פמו שקבל מגדולים דגפירות גסים סמכינן אפיעור׳דמהר״מ אבל לא כפירות
הקטנים אפ״פ שאחד מן הגדולים כתב שיש לסמוך אשיעורא דמהר״מ אפילו
בגודגכיות משו׳דאע״ס שהתולעת גדול שמא מה שהוא נותן טפס ממנו אינו
אלא דבר מועט דרוב גופו סרוח ופגו׳ובאוש מעיקרו הוא אתמהה היאך ידע
הר״מ לשער זה אס לא היה מקוב׳עד חכמי התלמו ':
כתב הרסב״א בתשוב'
ירקות שכמצ׳בהס תולעים טוב לסנן הרוטב
ומותר
אך
בירקות יש לחוס אס
מצא כ׳פעמיס שמא יש ואינם נכרות ע״כ:
כתב הרא״ס בתשוב ' (3ללכ׳סי' 0
תולעים הנמצאים במלח וכקמח אסורים מאן יימר דלא פרשי ושרצי על הארץ
וחוזרים :
ומ׳כ בסם ספר אגודה בפרק א״ט תולעים הנמצאים בקמת או
בתבואה מותרים וכן משמע במנחות
פרקכלקרבנות צבור דקאמר סולת
שהתליע רובו ותבואה שהתליעה רובה פסולים מדאס ' למנחות מכלל דלהדיוט
שרי אמנם יש לדחות דהתליפו ואין התולעים עוד בתוכו ואס נשארו בנפה
וחזרו ונפלו לתוכה אסורים פ" כ *
וכתוב בהגה׳ סטרי דורא שמעתי שכת׳
מהר״ר יצחק ב״ר מרדכי בפסקיו שקמס שהתליע בכד אפי׳אס פירשו התולעי׳
לכותלי הכד וחזיו לתוך הקמח שמותרים כמו משקין שהתליעו ופירשו לדופני
החבית ואומר אני כי סגנה היא כי לסם יש תימןמכל אשר במים
לרבו׳כומת
שיחין ומערות ששוחה ושותה
אבליכחושיןשככליסץ וזידן סבפדסיס אפילו
פירשו מקצתן לאויר העולם בעיא היא ולא איפשיטא ופי" כ איסור גמור הוא

ייימיכלי ספק היחס מצוי בהם במחובר ולפיכך אע״פ שבדק קצתן אין כדיק '
?קצת מטהרת חברותיה כי באמת אין הרחש מצוי ברוב ומ״מ הוי מיעוט המצוי
וכ^ סמצוי אין סומכין על בדיקת הקצת ולא אפי׳על בדיקת הרוב והמפל בזה
׳
■ייקתהריאה שהוא מיעוט המצוי ואין סומכין המקצת על
בדיקת המקצת
?ךלימל סמב עכ״ל :
וכתב עוד מה שאמרת בפוליס החדשים שסמו׳
׳ג מין מצוי בהם במקו׳ הרחש מקו ' שסוד וניכר ראשו של רחש וגופו אינו נ י כ '
׳״יזמהפול עצמי מפונה קצת אס אסור רחם זה אם לאו תשוב ' רחש זה מיד

ושמעתי שא״ממפה מעפ׳כן שהתליעו חטי׳וצוה להוליכן לנה ' דונאי ולהשליכן
בו ולא רצה להמיר למכור לגוי פן יאפה פת וימכרנו לישראל תשובת ה״ר
חיים לכן קבל מהר״יב ממהר״יש *.
ובתרומת הדפן כתב להחמיר כחטים
מתולעים ואח״כ כתב ששמע דמקיליס בדבר מטעם שאין דרך כלל שיטחנו
התולעים כי כפשוסכים החטים כתוך האפרכסת כל תולעים שיש נקב לפניה׳
שיכולי׳לצאת מחשים ובורחים לחון דרך דופני האפרכסת מפני קול ונדנוד
הריחי ' ונראה דאףאת" לדאיןדברזה ברור מ״מ אין להחמיר שאף אס יטחנו

למקומו שמקומו משחיר ומלו נברא והוא קטן מאד מאד וכמה פעמים
וש' נויגיט לי ,אותו ממקומו ומכיסין אותו על צמוק האצבע והוא רוחש והולך
^ אנו מורגלים שככל מקום שמשחיר בפולין ממלין קצת כעומק וזו היא
^'? ממהכסיו ננכ״ל :
כתב הרשכ״א עכר ובישל תוך שנים עשר חדש וכר׳
נ׳•ת ה ח״ל עבי ובישל פוך שנים עשר חדש בלא בדיקה אס יכול לבדוק
׳־ ק ומס לפו יראה לי שמותר הא למה הדבר דומה לבא זאב ונטל את 4בני

התולעים בטלים בשפי׳בתוך הקמח ואין זה מבטל איסור לכתחלה כיון דספק
הוא אס יתערב סוס איסור כלל וגס אינו מכוין לבטל אפס נראה שצרי׳לרקד
הקמח לאור סיום כדי לראות יפה אס נפלו בקמח תולעים שמתו מהבל ואבק
הקמח דריחיס מכ״ל  :יש ׳ מיני עופות התלויים באילן וכו' וכתב רכיכו יצחק
שהם אסורים וכולי כ״פ סמ״ק לסימן ר״י •־
כל
תולעים הנמצאים בבהמה
ל״ש במעים ול״ם בין עור לבשר כולם אסורים והנמצאים בדגים במעיהם
יא
ג
!
ג
אסורים

כתבו הר״ן בפרק א״ט גבי
הניסמרי
דכדא וכתב עליו מיהו כתב הראב״ד דדוקא שלא נמצאו אלא א׳או שנים אבל
שלשה וארבעה הכל אסור ולא סגי ליה בזריקתן דכיון שנמצאו שם כ״כ הוחזק
תכשיל זה שיש שם
יותר מאי איכא למימר שמא נימוחו ובטלו משוס חד
ספיקא לא שרינן ליה והדעת מכרעת כדבריו עכ״ל ג ודברי הראב״ד כתובים
באורח סייס לענין תכשיל סל ירק שנמצאו בו תולעים :
וכתב עוד אשה
שנמצא אחר בדיקתה שרץ אסור לאכול מכדיקפה כדין מי שנמצא אחריו חלב
וה״מ שיהא דבר הנראה לעיכיס כגון חומט וכיוצא בו אכל
התולעי׳סמתליעיס
מבדיקתה *

כתב הרסב״א במשובה מרקחת שכפלו לתוכו נמלים וא״א

לברוראותם

דנלקנו

דעי תולעים רב £

ד״ם

1

()7ובאאי 6ר׳ן אסורים כץ גיור לבשר או־במוך,הכשר מותרים בס״פא״ט (דףשז ) אסיקכא מורכא דביסרא אסירי דכוורי שריין הוא מקיים והדגים כמימתן דכןי ״״
 57ו " "■יו7 .ייא•
דקוקיאני אסירי מ״ם מינם נייס ועיילי ליה באוסייה  .דמי
דביפרא .
אסירי היא שטת האהמניסז״ל וזהו דעת הרסב״אוכת' הוא זי״ל רדיקא ס ^מינ
111
י״־נה ' - - 1
. .
..
נירי
למיגירי;ס?7כ' דכוורי שריין ומפסעמא כגמ׳משו׳דבהמה בשתיסה הוא למסתרי ' והאי סדלא
ע״ג הסמיכה אבל פירשו אפי׳ע״ג הסמיכה אסירי וספילר לפחי מיתה %
,היוו[
( ה )1א?-לי1י 3קא^ קא מהניא להו פחיסה באיפורייסו קיימא דגים באסיפה בעלמא מישתרווהכי
מספק עכ״ד וכבר נתבארו לעיל דברי׳אלו כתו׳בא״ח מות
שחי'' 5 ,
ף
לסריס שיץ
ולאילן
שעב ניןעז׳לכסר כי נבלן בהיתרא קא גבלן ופרס י
משוס רפואה דעפרא בעלמאיום.
*־י•אזה
■ מנהניקוקיאני תולעים סבכבד ושבריאה הגדלים כאילן ותלויין באילן בחרטומיהן וכתב רבי' יצחק שהן
פה □ ' בני סגביס כל סיסלוד׳
רגליס וידכנכי'ן .ז/
^ מינם ניי׳ועיילי ליה בחוסיי בשהבהמ 7אסורין משו שרץ השורץ על הארץ  :כל תובעים הנמצאים
כסוףפא״ט ( דף נס ) סכיניבחמי;
האמן 1כללימ ׳א יסנה ככנסי ט בחוטמה ומישס ^? נה
בבהמה ל״ש במעיה וליש כין עור לכשר כולן אסורי׳
והנמצאים
7אפי{ נפ<ש"  /ריאה וכבד
דמיתולפיסהכמצ^ יס בדגים במיעיה׳ אסורה בי? עור לבשר או בתוך הכשר מותרק כל פישלו ד רגלי׳ וד ככפיםוקיסול-ן
וכנפיסחופין את מבו ר יוסי!06
^ 1י■ "
והגרלי' ככשר ודגים ומבינה המלוחים מותחן כל זמן
טל׳א
שמו חגב ואסיקכח בגמי־א
משוס ,׳ע־ע*עכ׳ליקעי םל, 5נשסנ 1ה
 153ו
פירשו וכתב א א הרשא ז ל הילכך תימנים הנמצאים כקיגוה
דבעען שיהיו כנפיו חופים י־וכא
רכן
~ ־ע<"ל £
־מייפמי־מהמ
*
)
שנפלו
מן
הכשר
■
מוחרין
ולאח״שינן
שמא
פירשו
מחיים
חוץ
זכעב
ורוב היק פו  :ותנו י בנ 1ליין לופמץ
 1$ערי}
!אכל פהרי יס להס היות לעצמ
מל)כ{
ן
ע
״
ג
לחתיכה
דמפתמא
אותן
שפירשו
מחיים
נפלו
כשהריחו
הבשר
ומתיד לגדל לאחר זמןמותרוילפינן
נפלי״פן !א= לא דסליל מותר בשחיט' אמו מכל
הבימה ואלו נשארו בבשר ועתה יצאו כך כתב
בספר
התרומות לה מדכתי ' אשר לא כרעיםמ׳ן״ל
<מצא־•נ״אכל י* תאכלו כפקא לן אבל הכא באיסויייהו וראוי היה לחוש כשנתן הבשר בקדרה במי׳ צונגין אולי פירשו משמע שאין לו פנסיו ואפי' היישח
^קיימי וכתבו התום׳ והר״אם והרשב״א לדופני הקדרה ולאו היינו רביתייהו ונהגו לדתיר עד כאן :
ואמ״פ שבמשנה סימןדקרסולי׳קווס
לא ג״ע
מאית ,פית הקש עלמה ספרס״י כקוקיאני(  £ר!
הגבים כל שיש לו ד׳ רגלים ור'
כגפים לסימן דכנפיס הפכם רפיכולאפוק,
סרשב״א וכנפיו הופייאת רוב אורך גופו ורוב היקף ממאן דגריש קרסולי וכנפיו 00
הגליים
בשני ופירש דכדגיס מייריוכתב
£ינז ל .צתי וכ ז סירסוה,ג|5וכ .יס \ כרוצ הסנ! רים גופו ויש לו שני כרעים שמנתר בה? ואפילו אי? לו עתה ועתיד את רובו דמשמע דחופים אתחס
? * שי'!
אקרסוליס כמיקאי ופליניבגמרא
^^,מנ ׳^ נהג גרסען בהדי והלכתא קוקיאני6סיר י לגדלם לאחר זמן וצריך שיהא שמו הגב וכשיש לו כל הסימנים
(ש ם ) תנא דבי רב ותנ׳דבי ר'
ישמעאל
ח'א פש" 1
להקל
ו׳:י ^ו*'י* הללו מותר ואין חילוק בין ראשו ארוך ויש לו זנב או אם אין
דתנא דר ' י דריש בכלליופרטיואיית׳
הרי״ף ילומ-שמע דלא 55םרר ,3כו תס ראשו ארוך ואין לו זנב וכתב א א הר אש ז ל והאירנא אפילו ליה סלעם לרבות רחשו ארוןוציימו
כד ג <ס צלא ממצ ,3יס במעיס וכיוצא חגב הבא בד סימנין אין לאוכלו אלא במסורת ששמו הגב ליה חגב לומר דבעיכן שמו חגבוסנ6
בהם דאיכא למימר בהו דאתו מעלמא
הגמם אין טעונין שחיטה כתב ד״״רסבם אף על פי; שציר דגים דבי רב לא דריש כללי ופרטיאלא
אבל ממצאים כבשר הדג סרו דמיני'
למינהו מרבה כל אחד הדומ' נוולעין
טמאים אסור ציר חגב טמא מותר שאין בהן ליחלוחית:
קא גבילי וכ״כ הגהות האשירי • וכ״ל
יתורא הילכך במינן חמסהסימניןוגס
דלגירסת רס״י נמי אסירי תולעים
לא מצריך שמו חגב • ונתב היא)
שבמעי הדגים דהא איכא למימר בהו
הילבךניאה דהלכתא כתנא דכיו3י
נמי דטעלמא אתי ועיילו ליה באוסיי'
ישמעאל דמתניתין אתיא כותיהדלא
ביצים להכיר שהיא מעיף טהו הוא
ונתבארו דברי רביכו :
והגדלים
קתניפלא ד ' פימדן ומתון ז?הין
א' כד ועגול וראשו הב הד ועגול וחלבון
בבשר ודגים וגבינה
המלוחים
מותרי׳
אומר הר״יבס דר יוסי דמתכיתין
בל זמן שלא פירשו כ״ב הרא״ש ז״ל שם מבחוץ וחלמון מבפנים ואינו סימן מובהק לסמוך עליו לקנות
מפרש דברי מ״ק ולא פליג
מדאכשר
מהנכרים
וז״ל ודוקא הני דמתייס אסירי אבל
הנא קמא בד ' סימנים ולא בעיאין
תולעים הגדלים בבשר אחרסחיס׳או
ראשו ארוך אס כן סבר כתנא דביר
שמעאלואייתר ליה חגב לרבותסמוחגב הילכך סאידנא אפי׳חגב איןלאכלו
בדגי׳או בגבינ׳מותרי׳וא״עג דסירסו מל גבי תמרה אסירי דמיקרו שרץ הסור׳ן
מל הארץ ה" מ כשפירסו מחיים אבל תולעים מתים סנמצאי׳בקער שכפלו אלא כמסורת שיהא מקובל ששמו חגב עד כאן • וכ״כ הר״ן דר׳יוסי לאפליג
מן הבשר אין לאסור ולא חיישינן שמא פירשו מסיים הון לסתיכהוכולי מד אלא מפרס דברי תנא .קמא הוא וכן דעת הרבאלברגי״לובי ז״ל וזהושנהנו
ונהגו להתיר והמרדני כתב ג״כ כדברי בעל התרומות וכ"כ הגהות מיימון פ״ב  .כארצות הללו שלא לאוכלן לפי שאין בקיאין בשמותיהם ואין ראוישיהיו
דשם סה״ג ודבריהם אינם אלא לגירסת רש״י פירשה ומתה מהו אבל לדברי  .נאכלים אלא במסורת אבל מדברי הרי״ף לא נראה כן שהוא הביאמשנתינו
הגורסים עירם מת מהו כמו שנתבאר בסימן זה תולעים הנמצאים בקערה
כצורתה נראה שהוא סובר דר יוסי ורבנן פליגי וקיימא לן כרבנן דלאבעינן
אסורים שאע" פ שלא פירשו עד לאתר שמתו אסורי ' דהאהלקא במיץ בתיקו
סמוחגכומדסתסלה סתומי נמי משמע דבד ' סימנין השמיץבמשנתינו
וכתו׳בהגהו׳סערי דורא על דברי הר"אש ה הכי נהוג שלא להקפיד לאכול דגי '
מותרין ואע״ס שראשן אמך ע״כ וסרשב״א פסק כדעת הרא״שוהר״ן
סיוצאין מגופן תולעים לבנים ורגילין לצאת מקצת ולחזור דהייכו רביתייהו י דר יוסי לפרש דברי תנא קמא אתת' והרמב״ס כתב בפרק א׳מהלכותמאכלו'
לצאת מקצת ולחזור  :וכתבו הגהות תולעים שבגבעה כתב ראב״ן דאסורי '
אסורות מיני חגבים שסתירה תורה וכולי מי שהוא כקי כהן
ובשמותיהם
וראבייה בשם רבעו יואל כתב דמומרי׳אפי׳פירשו לגמרי ור שמואל כמי מתיר  ,אוכל והצייד כאמן פליהס כעוף ומי
שאעובקיכהס בודק בסימניןהללי
שכדגי׳אפילו אס פירשו לגג הדג וכן בבשר ממתלעת מחמת חוס ואפי ' פירש
ושלשה סימכיס יש להם כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפיס שחופות חג
לגג הסמיכה וכן שכגבינה היינו רביתייהו ולא דמיא לפיר ' לגג התמרה דאין ארך גופו ורוב היקף גופו ויס לו שני כרעים לנתר כסס הרי זה מין שהויואף
דרכו להיות אלא כגרעינין וראבי״ה מתיר אפילו פירשו לגמרי עכ״ל • וסברו ' ט״פ שראשו ארוך ויש לו זנב אם היה שמו חגב טהור והרב המגיד נסתפקאס
אלו דראכי״ה ור״ס כת המרדני ח״ל ראבי״ה כת' קבלתי מאבא מארי דתולעי׳
דעתו הוא דבכל גוונא בעינן שמו חגב ואפילו אין ראשו ארון ואין לוזנב
הנמצאים בדגים וכגבינה מותרים וכן בבשר בהמה דאין בהם מסוס אבר מן
וכדעת
קצת
מפרסים
דר׳יוסי
לא
פליג את״ק או אס דעתו דכל שאין ת!שו
החי ולא משום שרץ השורץ מל הארק אבל סירות שגידולם מן הקרקע איכא ארוך ואין לו זנב אין צורך אלא לשלשה טימגין שהזכיר ואף הרמכ״ןנסספן
למיחס משוס שרץ השורץ על הארץ ואהכי הוא דאיבעי ' לן פירשו לאויר העולם בזה בכוונת דברי רש" י והראשון עיקר למעשה וכ״כרכיכו בפירושהמשגי
מהו ור״סבט מתיר שבדגיסושבגבינה אפילו פירש לגב הגבינה משום דהיעו מכ״ל  :ומה שהזכירו הרמב״ס ורבעו יש לו זנב ואין לו זנב הואמדאמרינן
רביתייהו אבל אס פירשו לגמרי ודאי .אסורים ובהגהות שערי דורא כתו׳אסר
בגמרא דסרגל יש לו זנב ושאר מינים האמורים בתורה אין להם זנכוי^ל יןם
כן
למה
לא
דברי א״ז רבים נהגו היתר בתולעים של גבעות לאוכלן כהדיא אפי' שקופצין
הזכיר דלא מפלגי ' בין יא לו גבחת לאקלודהא משמעכגמי^
הנה וסנה בקערהן אבל הרשב״א כתב בחדושיו כשהתליע לאחר מיתה ל״ש
דארכה אץ לו גבהת ושאר מינים האמורים בתורה ים להם גבחתואיפשי
דמשום דיש לו זנב מוכיח שהוא טמא שגל הטמאים זנב יש להם משוס הני
בדביסדאל״ס דכוורס סרו ודוקא בסלא פירשו ע״ג חתיכה אבל פירשו ע״ג
ספינה אסירי וכדאמרינן כפירשה ע״ג תמרה דסלקא בתיקו ולחומרא ' :
איצטריכולאסמומען
סאע״פשיסלחנב ליתלןבה אבלגנחת אינוסימ!
והרסב׳סכמב כפ״ב תולעת הנמצאת במעי הדגים ובמוח שבראש הבהמה
דטמאיס דים מהם בנכחתומהס בלס גבחת :
חגביםאין שפוניןשחיסהק
כתבו שסרש״יי -והתוספות וסרא״ש והביאו ראיו' לדבר וס 'פ הרמכ״םכתחליז
והנמצאת בבשר אסורה אבל דג מליח שהתליע הרי התולעת שבו מותרת שהן
גפירות שהתליעו אחר שנעקרו מן הארץ שמותר לאוכלן כאחת בתולעת ה ש  :כתב הרמב״ס ז״ל אע״ג שציר דגים טמא אסור ציר חגב טמא מהי
שבתוכן ע״כ וכתב ה״המגיד נראה .סרבינו סובר סכל התולעים הנמצאי' בדג
וכו׳בס״ג כ״כ והוא משנהבפ״ז דפדיות ( דף כט ) ופ״י למרומה •
מסיים אסורים וזהו קוקיאני דאסירי והטעם מפני שאינם מתהוים ממנו אלא פו
סימני ביצים להכיר שהוא מעוף טהור
כשראשה א' כד ועגול פי^
בכנסים לו דרך נחיריו וכשאמרו דכוורי שריין הוא בשהתליפו אחר מיתה
אס אמר סתם משל עוף טהור ואינו מזכירו אץ קונץממגי
ודכוות ' בבישרא אסירי וזהו שאמרו מומאדבישר ולא אמרו דבהמה משמע בס" פ אלו טריפות  .דף ם ג סד  .ופי' כד ופגול כתבתי בסימן פ״גוטעמן*
דאפי׳לאסר מימה אסירי ונתנו טעם לדבר לפי שכשר הבהמה אינה מותרת
דבגימן שיאמר של עוף פלוכיולאסגי שיאמר של טוף טהור מפרס כגמי"
.אלא כסחיטה וכל דבר חי שיצא ממנה אפי׳לאחר מיתה אסור כיון שאי ספסר
דטעמא מסוםדכשאומרשלעוף פלוני הס חזקה שאינו ־מסקר מסוס ויי^
לו כסחיטה • אבל הדגים אינם צריכים סחיטה וכל דבר הגדל ממנו בהיתר הוא
שמא יביאו ביצי אותו עוף ויראו שאיכה דומים לאלו ונמצא מתבדה "5ך
גדל וכמו תולעת ספירות ואף בדגים סס פירשו אסורים זה נראה דעתו ז״ל
כשאינו אומר אלא סל עוף טהור הס כשיבואו ביצי עוף טהור ולא ירמונחלי
ובהשגות א״א זה שימש שאף כשר המלית תולעתו מותרת אבל מס שאמרו מצי לאשתמוטי לימי־ לא סל עוף זה אמרתי לכס אלא סל ^
־
י
אסר

בו סימני

כשראשה

שד
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!,,׳מאתה מכירו והוא גיהור וא״ת כיון דסימכי' חלו אינה מובסקי׳דאיכא ק״י׳ בס׳ד יתבאר תיש חולקים עליו  :וכתב כספר סתממות אבל ספק (( {£צ־ ) <נאי<
^לומי לדיונה כדאית כגמר כי אמי■של עוף פלוני וטלו ' הוס מסי הוי אט היא ביצת נבילה יכו ' טעמא מסוס דביצת נבילה לא מיתסרא מלא מדרכק
?,ל 6יסתמוסי ולמיתר דיונה היא והיא איכה אלא דפורב מירן הרסכ״א
וכן  .פי׳כעל
המיומה עצמו וכ״כ המרדבי יים ה י
כ״ה
י
ד
^הו
?
פי"
6
ח!
וספיקא דרבנן לקולת •
, ,
נינינז הולניןצחר
ואע״ג
ד״תולהדדי אכתי יתומי מירתת דילמא יהב ישראל דניתיה עליה
דכשנמערנה באחרות כוקסהורות סאני התם
דאיתחזק 3יי המג <ב;■ לע
איסורא אבל הכא אנו סוחרי׳סאין זאת ( אימרינן77
!י/׳ניני
ליען לדונה ומכיי סא״א לכ׳מיני'
י■ ' אבל בעי
יהא הפי כל דהוביניה  :מהנפרי׳אלא להכי אהני -שאם יש כהן סימן טהרה שואלים את
סלאיסוי  :ומיש אבל ספק אסהיא " י",׳ עופותו 7אי
ןה ןני׳רמ כת דאפי־ כי אמ׳משל עו ף
המוני מם' הץ אס אומר משל עוף פלוני ואנו מכירין אותו
שהואש לנ!ר יה [6 3ס ל סחונ!ס " םורסנ! ע ^ 5ויןלעיי! אתל
מכ
הארזף כלל מ'׳
מנויה

קסי* ניםענ*ל ;כיל
ציז!  7וי; א ביני
־נגולת ה"ה ביני
אווז זבראמזא ;כלי
 7.בר שהוא סגד

!נמה״המגיד דבריו פשוטי הס ולא הי׳
?׳לבחנה שככר כיתר רבי׳כסמו' כן
3ניצי דנים שאס היה אדס שהוחזק
יסול׳כאמן
כאמן רלוקחין
ולוקחין ממנו
־;סול'
ממנו כל דבר
^! ין ספק שלא היו גייסי׳ כגמר
למשי׳ניציס
משי׳ניציס מן הגויס
הגויס בבל מקום כמו

־׳ו

—

.

 .־
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בספר התיומוונפי< ה קס נטרס סמי בינינו! נ!תמנהבז
 ־■ ־לסחיטה מיד לא מיתסיר ' אלא מדרבנן ( נ ? זעילסי׳קיי
מבחוץ ואס נסתפק לנוככיצ' אס היא שלזאת  ,״ *״,נטייאיי^
אואאססההיאיאסשללס(](
^י,ך(
חר' סכיןן
כ״הלקליפו׳איש
טהור
טהוראו
סחוט
מומר
שכיוןסלא כ הלקגיפו
אישור

ואם שני ראשיה כדין או חדין או שחלבון כפנים וחלמון
עוף
וראי
וראי אסורה
אסורה ואפימ
ואפילו אס
אס יאמר
יאמר המוכר
המוכר שהם
שהם מביצי
מביצי עוף
אין סרמכק על יו ועכשיי גוהק לקיות ביצים אפילי בסתם מכ לכיה סהומ ליגמ י ?ליהתה מסנג'רה' בעממ ^ימר
אדם לפי שאין כיצי עוף טמא מצליין בינינתביצת נבלה וטרפה עד שנשחטה איכה אסור׳ אלא מדרבנן ענ״ל!׳עלסי'נ״ש

■ !< 1/׳*• 1 *-

נלם ^ י  $לע זנבה והכילה ביצתה קיים שנגמרה מותרה .ואץ הכ משום
, )5־ה 0מ׳י " יופו ^ שליי״ה אבר מן החי וכתב הרש בא בד א שאינהמעורה בנידין אבל
סי והיינו בכה״גדא מ׳ם ל עו׳ פל ונ

1

׳י

"הורהואולדעת

יבינו מה — -

 ,היתה מעורה מירק ה ז כנשר הפורש מן החי ואסור ניצת עוף
י״יי״יייייייי״ ^׳יי*
ייי "
בהביפתה
שהוצרכו טמא שנתבשר עם אחרות אם היא

לועו שאין לוקחין ביצים טרופות
מהם הוא במכיר שהן ממין עוף טהור והסע ' מפני שחוששי׳שמא טריפ ' היתה
וישראל מכר לו ע"כ והר״ן כת ג״כ דגוי נאמן באומר של עוף סלוד וטהור הוא
ונפעורואיכ׳מ״דדאפי׳ישראל שאינו מוחזק ינסח׳ בעי ' דלימא הכי אבל
הרמב״ן כת' דבישראל שאינו מוחזק בכשח־׳אפי ' לא אמר של עו׳ פלו' סיי דסא
אשיקנ׳כפ׳איןמעמידין גבי דגים דבאומ אני מלסתי׳מהימן ה״נ אי אמר אני
קזיתינהו דמעו׳טהו׳נינהו סגי ומיהו דוקא בדלא חשי׳דספי איסור׳ אלא דסמי'
אקיכידגי 6ו אכיציס אסימנ' וזבין להו מגוי מאבל בדחסיד למיספי איסור'
ליו מדמן פכ״ל  :ועלמ״ש רבי׳ונר' שאין לחלק בין גוי לישרא ' חסוד כת׳מהר"
ן׳שני׳ז״ליהלסון הזה מסופ׳אס באלשלו ' על דברי הימ״בס או לפ׳כוונתו וצרי '
שתדע כי מש סרמ״בס סואל לצייד ישראל אין כוונתו על ישראהמוחזככשרו '
הסממאר ממ״ש בס הנז׳בסמוך ביצי דגי' סימניה׳כסימכי ביצי המו ' וכו' אינו
נאמןאא״כ ס-יה אדם שהוחזק בכסרו׳ועל יסוד זה איפסר לומ ' סבא לחלוק על
הרמכ״סואת' כיון שירא׳מלשונו שאין כוונתו באומרו שואל לצייד ישראל על
?מוחז׳ככשרו׳אז״פ מה יל שיה גוי מה לי שיהא ישרא׳חשו׳אבל ראוי להבי׳דברי
מ־מב״ם בחת שלא יקשה עליו זה ונאמר דיש אמצ ' בין ישראל מוחזק כנשמת
לחמול סשו׳והוא מי שלא ראינו שיצא מתחת ידו שום דבר לסיהיה חשוד וגס
לההות1ק כנשמת כמו חכר שנאמר עליו ודאי כל מעשיו בכשרות וע״ז אמר
מיתנ״ס שואל לצייד ישראל כיון שאינו ודאי חשו' אבל אס הוא
מוי חשוד מולה הרמכ״ס שדינו כגוי ואיפס ' לומר שזה פירוש דברי רבי ' יעקב
{ 1ישאיןלחלק שבא לפר׳רכרי הרמ״כסולא לחלוק עליו וזה הפירוש כרא' נכון
כפי המכין סבל מצד הלשון נראה שבא להשיג הרמ״כס  :לאם ב ראסי׳כדין
אוסדיןובו' ואפי׳אס יאמר המוכר שהם מביצי עו׳טהור אין סומכין עליו פשוט
ששכגמי־א  :ועכשיו נוהגי׳ליקח ביצי׳אפי׳בסתס מכל אדה לפי שאין ביצי
עו׳סמא מצוי בינינו כ״כ שס הרא״ש והרשב״א וה״רן כלומר שאין רגילות שוס
אדס למכר וסרב המגידבתב טפס אסר יש לי לומר לפי שאין לוקחין אלא ביצ
חמגולתואווז והס ניכרים בטביעות עין ^ וכדברי רכיכו ע״כ  :פיצת כבילה
מייפה אפי נגמרה וכו׳בפ״ז דמדיות ( דף ה ) תכן ניצת הנבלה אס יש כיוצא
 :נמנית בשוק מופרתואס לאו אסורה כדברי בית שמאי ובית הלל אוסרין
ומודין בביצת סריפס שהיא אסורה תפני שגדלה באיסור • וכתב הר״ן בפר׳אלו
י־יי׳׳פיתדאפילו כביצה שנגמרה לגמרי קודם שנטרפה אשורה דהא אכיוצא
ן־ מוכיתבשוק קאי וכ׳־׳כ רבי׳ירוסס ומפני שגדלה כאיסור דקתני הא מפרש
(הבגמיא דהייכו נגמרה כאיסור וכת' הרש״בא בחדושיודאפי ' כולדה מיד
^
■'יפ׳גזרה אשי _מעורם
וא״ת
_
בגידים ושלא _
כדברי . .. ..
הרא״ה . .. .
שכת' . ..
א״ס . . . .
שהתיר . . . .
^ייעמא אשרי כ״ה ביצת הנבלה מ״ש משוחט תרנגול ' ומצא בס ביצי׳גמורו '
י בשלב כדאיתא גפ״ק די״ס כבר כתבו התוספות כפ א״ט רכה״ג
מיק דנבי אישור ככלה דאוריתא החמירו אבל בער עו ' בסל׳ךרכנן הקלוור״ת
׳* ייץדבכיצתככלה החמירו משו׳דהוי דבר האסור מגופו אכל בשר עוף בחל'
' 1איסויומגופו אלא מחמת תערובת דסא כל חי באפי .נפשיס שרי סקלו
^ ל דהיינו טממא דאסרי כ״ה ביצת נבילה אטו ביצת טריפה וביצת טריפה
׳ץיה משוס דגמרה באיסור ומיסו איי נראה תירוץ זה דכא לא גזרינן ביעי
■חיחלאכתראאטו ביעי דשיחלא קמא ואטו ביפי דספנא מארעא ע״כ ביצים
■'׳ 1ילה התינגולת ואסיי׳כ נמצאת טריפה דיףאזיתס ביני ' כדין .גבינו׳שנעשו
^׳
■־3למה ואח״ה נמצאת שריפה שנתבאר בשימן פ״א :
אפילו נתערבה
'׳־} 1כו׳־ן אשויות כ״כ כספ ' הפרומהוז״ל אס נמצאו מציס בתוך תינגולת
,׳' י־נגלה גשחינןה אסומ׳כב״ה דמסב מריות ומיהו אס נתערבה בשפר ביצים
^1ל 3 3יו ' כמו ליטרא קציעות דהוו דרככן ואפילו באלף לא.? .ש גבמימן

וכו׳בפ׳א״ט { דף סד ) תנו רבנן גיעולי
ביצים מומרי׳והסכימו התוספ והרא״ש
וכרש״בא והי״ן לדברי הערוך שפירש
סהס ביציס שהתרנגולת מטלת קורס
זמנה מחמת הנאה וכיוצא בה  :וס״ש
רבינו בשם הרשב״א בד״ללי שאינה

מעורה בגידים וכו׳הוא כת ה וכן הס דברי הר״ן שכתיוקמ״לן דכל שהן גמורות
ואיכן מעורות בנידין מותרות ואין חושחין להס משוס אבר מן החי  :ככת
הרשב״א ז׳ /ל כחדושיו תמיה לי למה השמיט הרי״ף סא דגיעולי ביצים שהביא
סיפא דכריתא ורישא דגיעולי ביציס מותמהשמיט ומצאתי כמס ספרי׳שאין
בבריתא שהביאו כאן געולי ביצים מותריס וכר שכך היפה נוסח ' הרי" ף ז״ל:
ביצת עוף טמא שנתבשלה :עס אחרות אס היא בקליפתה אינה אוסרת וכוי
וביצה שיש בה אפרוח או דס אוסרת המתבשל עמה וכו ' בפ׳ג״ה ( דף צח)
אסיקנא דכיצה בס והיא אסורה כס וא׳והיא מותר ' ופריך פלה למימר׳דיהכה
טעמא והא אמרי איכשי כמ״א דביעי בעלמא ומשכי הב״ע בביצת אפרוח אבל
טמא׳לא ופירס״י בביצ׳אפמח שהכשר נותן טעם ול״ס טמא' ל״ש טהור׳ דנבלס
היא אבל טמאה כלא אפרוח לא וכתבו התו ' והרא״ש והר״ן בביצת אפרוח ה״ס
לנמצא כס קורט דס דשדא תיכלא בכוליהוחשיב כאלו יש בה אפרוח וכ״ה
הרשב״א בת״ה וכת' עוד אהא דאמרי אינשי כמיא רביעי דלא יהבי סעמא
כירושלמי למסכת תמע קאנו ' דוקא באינה קלופות אבל בקלופו׳יהכי טעמי
והא דלא מפליג הכא משוס דספס ביצים כקליפות מבשלי להו ח״ל בחידושיו
הב״ע בביצת אפרוש ה״ס דהו׳מצי לאוקומינהו לנולהו כטמא׳וכקלופ ' קלופה
בריכ שיעור וכדאית' כירושלמי אבל ראיתי להרמ״בן ז״לסהתי ' צפי׳בקליפות
ולכאור' ודאי הכי מסמ׳מהכא דלא פליג אלא שיש לחוש לדברי הירוש ע״כ וכ״כ
גס כפ״ה שראוי להחמי כדברי הימם וכך־הס דברי הר״ן ז״ל שכס בסו' דבריו
והרמכ״ס כפ״סו מה״מא לא חילק בין קלופו׳לאיק קלופות וראוי לחוש לדברי
היתש/־ומ׳ש רבי׳שציי׳ס״א לבטלה ע״נ לבטל הטע׳קאמ דאילו לבטל הביצה
עצמ הרי כת דאפי ' נתערב כאלף כולס אסורו'  3ובביצ׳אפרוח מיה ' משמע
דלד״ה חשיב ' כרי' ואפי ' באלף לא בטלה כמ״ש בסמוך וכ״כ סרס״בא בחדושיו
שלא צאנו כאן לבטל הביצה עצמה אלא פליטת דבולה שמעתי ' כסבי קא מיירי
ובביצ׳אפרוח וא״נבסמא׳קלופה וכדעת  -ירושלמי  :הא דאמרידביצ׳אסור'
צריכה ס ואח של היתר אס הוא דוקא במכיר ' או אפילו כאינו מכירה יתבאר
בסי' ק״י בס״ד  :וילש דכסער התממו׳אין מחלק בין ביצת עוף טמא לשיש
בה אפרוח או דסיהיינולומר דכ״ס סביצ׳סיש בס אפרו׳אודס אוסראפי׳אינה
קלופה כך אוסרת ג״ב ב יצ ' עוף טמא שכת' דאין הולכין בו אחר לשון כני ארס
דקרו ליה מיא בעלמ' דהא אקשיכן עליה ואע״ג דשניהן כביצה שיש בה אפיות
סיכוייא היא ואשינויי לאספכי׳וכ״כ הגהו ' פט״ו מהמ״א בס ' סמ״ג ג״כוגס
המרד׳צת כן _( :וכ״כ נ^יגר'1״מהראי ; ;ח(יהלצל מ ' נגד ל סי׳ס״ו גנ״י '3הי-ןנ״י׳ ) ומי ש רכינר
ומדברי א״אהר״אש יראה שיש לחלק הוא
פשוסמדכת׳שינוייאדהב״ע בביצת
אפמס וכת׳עלי ' דה״ה וכן כיאה שהוא דעת התוספות והר״ן דקי״ל כי האי
סינויי׳א וכ״ס הרי״ף בכי׳דביצת עוף טמא שנתבשלה עם ביציס טהורו' אינה
אושרת ואינ׳צרינה שיפו' דקי״ל דמיא דכיעי ולא כלו׳הוא וכ״פ הרמב״ס בפ״טד
מה  :בא וכיון דכל הנירכוות׳פשיט׳להו דהנכ׳כההו׳שינויי׳לא סכקינץ לה משו'
מאי דמספק ליה לבעל התרומה כת׳סדש בא בת״ה דכיצת טייפ ונכלה דיכס
כדין ביצת עוף טמא דבל שאינה קלוע ונתבשלה עס אסמאינה אופרת -דמיא
דכיע* מיא בעלמ׳הוא .( ■5נ־נגתיאינט*יא׳תכ*כ ) וכן יש לדקדק מדברי רש״י שכת
דטעמ׳דביצ ' אפרוח מפני שהבש ' נותן טעסול״ש טמא׳ול״ם טהוי׳דכנל ' היא :׳
וחש עם שהצריכו לביצה אסור ' ס׳וא של היהי־ ולא סגי לה בס׳כשא׳ איסורין
פכתור׳כת׳הר״מנם כפר הנז׳מפני סהי׳בייה בפני עצמ עשו היכ ' בה והוסיפו
בשיעור והיינולומ■ שיש בה אפרוח שהוא בריבסניעצמה ולפיככת דכיצ׳פוף
סמא') אוסל טייפ אינה צריכ ס ' ואח כמו שאבאר כסמוך והר־ש״כא כת׳בסדושיו
׳^ שיכו מחוור בעיניו כייצא באנו כאן לבטל את הגינ׳בעצמ אלא פליטת׳דמלס

שמעתין

7י ;?כו[לין> •־

דמי
טריפה 6יכה יולד' לפי' סייף סהו 5ספ<ןטרי5ז
^ )! כאן״הכ׳יללאי סמעתץ מיידי בהכיוהרמ״בןז״ל כתב די״ל דלפישיסבכיציסגדוליס וקטנים ומדרג הן כדאמריכןסיסא :
^ 5'-1יכ{עכ״ל־ וסבא לבטל ביצה לזינו משגיח עלי' לראות אס זו וכולן סוור! ממש לפ י /הוסיפו והטיל ביצים משהין אותו יכו' מימרא לאמימר בפ' אלוטריפו' ( דף נז נח
דגמראהתס
■ איכא מסקנא
אמד ולא הצריכו לספר על כל אמת ואחלו עכל וטעם זה של ס ימב״ן כתבוהו דאיכא המס תריליסני משמע כגמרא דהאי ליסנא
ולענין מש הרש׳ בא על לברי וכן פסקו כל הפוסקיס0 :״העמ״*3סי׳נ׳ז> אץ מוכרין ביצי נבילסוטייפהלטי
נלאמחליקת*  -הר״אש והא ז״ל וכתבו רבעו בסי׳צ״ח: :
^*״ל*,
■ באנו לבטל
(ה )מ־וי ק ג' נן הרמב״ס שאינו מחוויר שלא
שמא יחזור וימכרם לישראל וכו׳^
.
גריתיכסע
 "'5יקכלל י 7",הביכה אלא פליטתם וכולי י נ״ל דסא בקליפתה איכה אוסרת ואם היא קלופה אופרת וצריך ששים קונין כינים שרוסו׳מןהני
ודאי פשיעת שלא באנו לבעל
7ע!:םי ' 7אי!
הביצה ואחד ביציים של היתרכנגד׳ לבטלה ואם נתבשלה בתבשיל של אלו סריפי׳עדף סד )ומ״שבד״אש ץ
/,,׳
,ו! ,
.
נזהדין מפשג
ה
ואפ
.
פליטת
אלא
כריה
שהיא
מפני
,
,
נ
5
,
אש(ר לתכר
לקכו׳ממט
אותה ערופה ומאכל מיתי
היתר אין צריך אלא ששים׳ מן התבשיל לבטלה וביצה שיש בןך
אא־כהמייבשל! עשו כה היכר כדי שנדע שהיא משונה
■ או דם אוסר׳ המתבשל עמה אפילו אם אינך; קל ופה פתשנילוש^3ביציסוכו׳עדסו[־ הס,׳
• ללדישינן מפכיסהי' כריה ולא נבוא לבע אותה אפרוח
לפניני
והרסנין
כ כ סס המוספות והר אס
שהאףינסנפי* עצמה ׳שכשנראה שי כיי זה כביטול וכספר התרומו' אין מחלק בין ביצת עוף טמא לשיש בה אפרוח
1$׳
אורם ומדברי א״אהרא״ש ז״ל יראה שיש לחלה אפרוח שנולד והר ן כתב רגינוירוחס י"מ!51
בזמן הזה סלוקחי׳ ביצי׳ מן הנויס!
יכלצכמן ^:ע7נ! ' ' י} פלישת נדע שהיא עצמה איה
מתבשלת מביצת נכלה וטריפה מותר כתב הרמ״בם ביצי עוף טמא
לומן)
ביצי פוף סמאמצויין בינינו אין
פז (א ) נמרלני כלל מפני שהי' כריה כנ״ל ויש כפקותא
עאימזףספ״יינא בין סעמו של סרמ׳בס לטעמולש
שהתחיל העוף להתרקם בה לוקק עליה משום שרץ העוף וביצי מהם ביצים טרופי' וישמיסכת׳סנין
יש לה,כ'מ ד (ם הימ״בן דלעעמו סל הרמ״בס לא סכי עוף טהור שהתחי' העוף להתרקם כה ואכלה מכין אותו מכת שאין ביצי עוף טמא מצויין
לן ניןכשלין' עס ביני׳לוסיי׳לנפמלס מרדות טרפה אינה יולדת לפיכך עוף שהוא ספק טריפה והטיל לוקחים מהם אפילו ביצים טיוטתחס
מןש7ד ,ז יב^,,יה עם תכשי' אתר ולעעמושל הרמ״בן לא ביצי׳משהק אותו ער שיטיל כל כיציו שטוען כבר אם טוען יותר המחלוקת תלוי בגירסאותלנממננו]
להחמירעכ״ל :
אשיר ילאבינא׳ד אמרו אלא בנתכשלה פס ביצים אבל פעם אחרת כשר ואם לאו טרפה אין מוכרין ביצה נכלה וטרפה
תנס!
בקערהס פז איסורבסר בחל כמי׳לא
דש דזחי 1הילכד בנתבסלה עם תכשיל אחר אין צריך לגוי שמא יחזור וימכרם לישראל כיצד יעשה יטרפנה
וכאמרג׳
גדי ביזלכ אמו
אלאסכשאר איסורים
ירגהץאיז
המ-־י-
.
.
ייורז־ננידו מנמה
ונרידתואיכא וימכרנו לגוי שאז ודאי לא יקנה אותה ישראל ממנו שאין קונין
פעמים בתור אחד לאיסור אכילואוו
רא,ה בעייהוהיכא שנערפה׳ ביצה האסורה
לאיסז׳עכילזבמ־מ עס ביצים אחרים לטעמא דהרמב״ס ביצים טרופות מן הגוי בד״אשרואין אותה טרופה בידו שיש
בישולונו׳
לאיסור הנאה ואחד לאיסור
לחוש וראי ישראל מכרה לו מפני שהיא טרפה אבל מות׳לקנות
בריתא כס״פ כ' ה ( דף קה ) וס׳ש
מ׳טיי־יי׳א ל ל " סגי בס׳דכיון שנערפ׳שוב אין לה תור
01׳
בישול(!
"יע ף בריה ולעעמא להרמב״ן גס בזה צריך ממנו פת שנילוש בביצים במקום שנוהגין לאכול פת של גויס והוציא איסור אכילה בלשון
ן , ,־/
ג! ^ , 1״
בתלב בהנאה אע
"
שאינו  ,״״,
"
" כיון שאין רואין אותה טרופה בידו ואין חוששין ג״כ משום דם
נישול
אסורמןהתורה אלא דרו
ס () 0־ ־ ־* ־נלל־  0ינןפ 0ז ^ י
מגומיין ואין6אבלכלמדרבנן אסור בכל
פ׳הטוילשייוכיכ בבית התערובות ח צ ביצה שנעוף שרוב ביצי׳ אין בהן דם שהרי אנו אוכלים ביצים מגולגלין
בכל מניןנ״נ
חוששין ישו
לאודון}
וגדי
הר״שבאבת״ה :
הארוןכלל !״ שנ 3טמא או ביצת טריפה שנטרפה בקערה
משום דם:
אנו
וכולי ול״ש בחלב אמוול״סבחלב
עםביציי ,אחרות אסיש ס* וא׳ והיא
אחרת אלא שדבר הכתוב כהווהואינו
מופרית ואס לאו אסורות מפנימה
בהע׳סהוד'
נוהג אלא בטהור׳כגון בשר
מ ^1:זןדחי ,ק.בח׳ הוסיפו כאן א׳ מפני שבביצים שבהם
בחל׳נהסס
בחלב בחלב טהור אכל בשר טהור
בסר בחלב כתיב לא תבשל גדי
^  0ור"
נהםלש בשי עם גדולו׳ וקטנות ולפי' הוסיפוא׳להשוות ( ?£
בשר
אמו ונאמ׳ג״פ בתור׳א׳לאיסור בישול! וא׳ טמאה וטלי• משנה סס ( דףקיג)
מים שה7,זי  ,ני מדתן כדי שלא נצטרך לסער כל א' וא'
אכילהבהמה טהורה וחלב בהמה טמאהנסו
ולפי׳ביצה שנתערבה כתבשיל בסלה לאיסור אפילה ואחד לאיסור הנאה והוציא איפו'
אזי1גי,יפ5יי לנ ץז
פסלפניגהמפז7
כתב
:
צ
פכ
האיסורים
כשאר
בס
3$
להן  ,נשר נ״
בישול לומר שאינו אפור מן התורה א לאדר ך משר 1,אב 1,א בהמה טמאה וחלב בהמה טהורמותו
יאהזרבהנא! עכיל הימ״בס בפ הנזכר וז״ל ביצהשכמצ׳בה
ועז לכסל ימותר 031,? ?5? 3י ?פ ז ,
מדרבנן אסור בכל עני? וגדי לאו דוק׳ דה״ה נמי שור הש
^
מ׳נאי׳רללל ל' אפרוח שנשלקה עם ביצים המותרות וליש בחלב אמו ול״ש בחלב אחרת אלא שדבר הכתוב בהווה :וחי
דא'|לדקפיד "כןלי אס היתה פס ס וא' וכו׳אכל ביצת עוף
ס׳סיס
כ׳כפשקימהרי" ,טעא שנשלקה עם ביצי עוף טהור לא ואץ נוהג אלא בטהורה כגון בשר בהמה טהורה בחלב טהו רההגלילי (שס ( ופוסרבי׳כר״ט ד^
הר״אפשמא
טמאה בחלב ועוף איכס מן התוי׳וכ״כ
ממאה או בשר ,
בהמה ,
הקי־ומשהןעשד! אסרה אופס ואס טרף אלו עס אלו או אבל בשר טהורה בחלב ,
כפס״ו
נתזןהמנזדייבימ סכתפרב׳ביצת עוף טמא או גיצ׳טריס' טהורה ובשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה אינו אלא מדרבנן דעת הרי״ף וכן פסק הרס״כס
ולומר׳
פס׳סרסב״ל) כמ״ה
> ימחמייתכי פסביצי' אסרי׳שיעורן בס' ע״כוצריך ומותר בבישול ובהנאהזוביצים הנמצאי׳ בעופו׳מותרין לאוכלן מהמ״א וכן
הייייז
מקמדאווייח׳איל
לדקדק האי שנתערב דקאמר ה״ד אם בחלב בד״א שהן גמורו׳אבל אם אינן גמורו׳הוו כבשר העו׳עצמובגמרדלכ״ע היינו
לנהר ,לא לתלב כשלא נסלק ונתטרבה עם אחרות כיון ואיזהו גמור׳כת׳הרש״בא כל שיש לה חלבון וחלמון אע׳יפ שהיאמדרבנן אסייי וכתבהרמכ״סבפון
י״ס ?לפעמים דלא חסיכ׳בריס דלית בה אפיו׳ תבטיל מעורה בגידין הרי זה גמור' אין לה אלא חלמון עדיין בשר הוא הנזכיסלא ססרוסחכמי׳אלא ג6ניל0
משימ 'זיזלר ,׳ עם סד בתרי דיכש כיבש חדכמיי בטיל •
ה׳המגיו
ורשיי פיר׳  .כשנגמר החלמון ועדיין היא אדומה ומעורה כמו אבל לא בכיסו׳יהניי׳וכבייס'
ואיפשרשסוב דהיינו דוקא מדאוייתא השליל של הביצים המחוב׳כאשכול שרי ויראה מדברל!* שמתיר מהסקס על זה ולשון רבעו אינומטון
כת׳כת״יז
א,ת] קלר,לג א  ,אבל מדרמןכעי
להעריקחלמןתי' וחגבי' מותריואוכלןכחילבבתכ
ס׳והרס״באמפני שסי' אפילואק
גילי! " נשי ובחדושיו וז״ל והרמב״ס כת
דלנלני
ד־ר״י־• " ■.יד׳יירי
ילעעיי יםמשימיז כריה בפני עצמה עשו בה היכר הרם בם המבשל יחמי טבריא ומעושן ודם שבשלו בחלב פטור
והכייתהסשויס
בחלבשלא גזרו על בישול׳
^ ^ ,נ!־י והוסיפו בש־עוי׳וכ״ב אכל יום בתמיב' ואין לוקק על אכילתו משום בשר בחלב המבשל שליל
ביצים
כדמחממפשטדמתני׳ומדכריהףנ'
חיים
או כיצ _טריפ׳עם _
טמא ..
טוף . .. .
ענ ׳לןנמ0.7׳אל ,ביצת _ן
<יהני! נה; התר אתרים סיעורןבסיכלו׳ ב-שגירק אלו עם אלו ע״כ ואיני יכול ליישב דברי רבינו ז״ל מ״מימ״ס אינו אלא מדרבנן לא מצי קאי אלא לחיה ועוף בחלבטהור׳ו&לו
מיפךמ (לשא' 1על דכריהרמב״סדמדכת׳או סנתער' בה ביצת עוף טמא ומאחר סכת׳אס לבשר טהורה בחלב טמאה ובשר טמאה כחל׳טהור לא אשכחן שיאמרוהחמה.
^נת ^ ,טרף אלו עם אלו משמע דבלא טרף מיידי ואיפסר דגייפן דכתב הרש״בא לא באכילה משוס כסר כחל׳וגס לא היה להם עדן לאסרו מדבריה אסרשככ׳רז
וכך ס״ללכתו'אכל
טמלז וכך
חצב טמא
כסהןסלמי' אסור ועומד מן התור משוס בסר טמא או משוס חלב
ונאפוקי נתערבו
בקערה ולאפוקי
שנשפכרו׳בקערה
אנח היינו
קהמר אלא
ממש קאמר
טרפן ממש
מדום"ת! ^
שהקד״מ טרפן
׳ 1',5
נתערבו כשק
היינוסנשתכרו
עז*7יש פס ננ׳ל כקליפתןדכצככ״ג לא כעי סיסי׳דברובא בטילי דהאקי״ל יבש ביבש חד כתרי בשר טהור בחלב טמאה או כשר טמאה בחל׳טהורה מותרים כבישולוגהניוז
וכמהרי״ל מים בטיל חבל מסנסתכרו כקערה שוב אין תורת יבש עליהם :
אפרוחשנולד וכשר חיה ועוף אפי׳בחל׳טהורה מותר בבישול והנא' ואף באכילהאעואסוי
בסל׳אשה
שרזי פג׳ ין3זהראש מביצת כבילה וטריפה 7מותר הכי אסיקנא בתמורה ס״פ כל האסורין (דף אלא מדרבנן 0כתב סרס״בא כתפוג׳מסתכר' שאסור לכשל כסר
אמיר לתקנןככלי
נשדמשי׳דתקיטס' לא ) דחפמס ביצת טריפה מות לד״ה וטעמא מסוס דכמ׳דלא מסרס לא גניל•
מפני מיאית העין ואס נפל לתוך התכשיל כעל ואין צריך שיפור 5וי5
נ״לכרור נ וביצים הכמצאי׳בעופו׳מותרי' לאוכלם כחלב בד״א שהן גמויף
כחבהרמ״בם
שעלשין בזהמים ובעידנא דגביל עפיא בעלמא הוא וכתבו הרי״ף בם" פא״ט :
דינן נוטלין מן ביצת עוף טמא סהתסיל העוף להתרקם בה וכו׳כ״כבפ״ג י וכתב ה״סמגיד
כיצי׳גמורו׳מוהרו
מ ברית כס״ק די"ט (דף ו ) השוחט את התרנגול׳ומצא כה
ידרירה אנלהאש
שהקשה עליו סדפ״בא בדין כינת עוף טמא מהפרצי' הגדלי' בפירו' במחובר לאוכלן כסל׳ ר' יעקב אומר אם היו מעורות בנידץ אסורות ומשמעמדגי'
!נמבשלושםקדרי׳
הירזביצה
הפוסקי׳דהלכה כת״ק וכ״כ הרב המגיד וכתב סרשיכא כת״ה אי זו
קליריתנפר סאינ׳קמיי׳שרץ העוף אע״ע שעתידין לצאת ולפרוח ואת דכל שלא יצא לאויר
ז!לפ ,
נמצא נשר וי1לנ העולם אינו שרץ העוף ולא שרץ האיץ שהרי אין הביצה גידולי קרקע והניח גמורה כל שיש לה חלבון וסלמון אע״פ סמעורו כגידין אין לה אלא סלמון מי1
תעייני! נה! עתם הדב *:בצ״ע ודברי הרש״בא הס כס״ע א״ט וה״המניד טען כעד הרמב״ס ז״ל  :בסר היא וכגוף הפוף הוא ואסור לאוכלה בחל׳וי״אשאיה' גמורה עדפחגמוי
קליפתה ותתקשה והראשון נר עיקר עכ״ל וסבר זו שדס'הרש״כאכתכ׳סמרדל,
א' י״לי־ ^ ץ ומ״ש בדין ביצת עוף טהור הכי משמע כם״פ א"ט ( דף סד )דקאמר התם דהא
לול"
בייש ביצה כסס רס״בס ורש״י סיר' ביצים גמורות ואפי׳כלא קליפ' לכנה
דמציא כל הפרץ השורץ על הארץ לרכות אערוחיס סלא נתפתחו מיניהם הוי
*
מזיייל 'להניגיל ,מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא וכפ״ק דיוטטוב (דף ז ) אוקימנאלהאי ש החלמון לבדו גמור ואע״פישמעור׳עדין בגידיןשריא וכת׳עליו סר״אםואפי
כשמסוכרו׳כאשכו׳ונלק
כן מעורו׳אלא שנגמר החלמון והיינו סלל של ביצים
עכ״ל בה 4המ ברימא דאסרה אפמחי׳שלא נתפתחו עיניהם כראכ״י אבל רבנן פליגי עליה
מילכ יש יז׳ נ־ ושרו כתג הרי״ף כפר' אלו טריפו׳דרבנן סכרי דכיון שיצא לאויי הפול׳סרי נר׳ שיגמו׳החלמון אבל אותם שלא נגמר החלמון שלה׳ אסורים עכ״ל וכפרכי
^ייםא ׳^ב׳ ,״י ,מדבריהם סעד פלא יצא לאויר העולם אסור לד״ה וכ״כ הרש״בא סס וכת' עוד ירוח׳ דכרי רס״י והר״אש ואס״כ כת וי״מ דוק שנגמרו בחלבון ובסלמוןויאסוז

הלכות בשר בחלב

3רז אשי׳נני׳ישרא*
מקלדתלש

גי ^יי

אעי׳נחלבנהיי'
א׳שלתלביח׳שלנןרענ״ל  ( :נ ) זנ״עדהרי
נישר6ל נ גחליםמחמץ? ושמא נישלהנ הנכרי נ" נ אי נשרייזל נ לניי ינתימוי עזנר על לא תגשל יהיה מצרין לשפחההיושנ׳נרשיתישראל נ'ק7ר1מ
נכיישוואיחתה<
אפי׳נשריזיה!עין>3הלנ טהירה היאיל יאיני אלא״דלננן כ״ש נחלנאשהולית נית משים מראית עי! בנישולמילילתיי אתלב נהמה טמאה ינ״עיע״ל קסי׳ש״ומ״שמן! •
לבשל<
ע״אה מיתר

הס

הלכות בשר בחלב זב

טר

שודסלב המכריס כק.כהפירשא,כג1למ ^ מ״כ נ^ד׳**6׳' והיינו שלל סלביצים כק־ת׳וכ ש טריפשיכן
לשון הר״אש שכת
ןייזיי
*ל״  .ובאמת שמפשט
ק׳מזהבשר׳מ דתני׳קבה שבשלה בחלב אסור קייס חזרה ייהרא״יזיצ ^׳ה
!
י
פכ*
ג ^ן[[יקו ״׳
ולפיכךכת׳שסבשמעת
ת׳דכמל דסא
עיקיכאשכול וגס סי׳באות סוגיא אהא דתניא האוב מנבלת עוףטמאה
יאפשיק׳הככת כסדי אדמעשידןי כקכ׳ככילה דפירסא זי>?י׳כגמ׳קצ-עמן
ך!־1־^'
נשנית אבל האידנא הא
קבועי׳בשדיס
שידיי
בעלמ׳הוא .היינו לומר לנפק ל'יה מתורת מתונה יק
^של ניצי׳ וט מן ספלל של ביציס כסהס כבוסי׳ושלולין
'
הסס ר
אמרי׳פירש
דבי
מפרש
שהוא
ונר
הוא
ןאיפי
אוכל וחשי׳נפרוטטפת וכ״עהרמ׳י3מ• יכהמיגיז-
מעורו׳בגידי׳פי׳מסוברו׳משמע
בנידי׳ועל
מעורין
עודן
ביצי׳ב
אות
ל
^
'55לגוי ?
ונמלומ
מאי־ בשר
", 1 , . .
"
מחוברי׳כאשכול
:ו'שאן ?זהסא״פסשפוד'
בע טו מה מא אבל רשיאירוגורםשניהניןהסיס
נס״ן
^־ו׳נהס סנגמ׳ החלמון לגמרי כלי׳ חייב וכן האוכלו המבשל שליא או עור גירין ועצמות ועיקרי במסקג' לפרסהכשד שינק מןהטיפהאיסייאפיל! .אס
במי
המבשל
פטור
האוכלו
וכן
קשהנגימ-י
פטור
ט־׳ש־הו' לעמ הקליע׳
הרכי׳בחלג
דההיא קיבתה אסור וכין
^ נבר נל מה תדרכו ליגלל מיקרי קינים
סיואן
וטלפים מתה או בחלב זנךה פטור וכתב א״א הר׳אשז״ל
מונרי חלב או בחלב
♦י״ילא-זרי'
הד״ד ור״ת מפייס הגירה אלא שמחלק יאפשר
.
מולנ *5״1
נלן ־־*1
ממגו ",ץיזפות׳' ׳ל 6״1־
ובל
,,זסנמועדןהי ^ יומומעוינעו דנסיובי רחלבא אינ׳נכלל מי חלב ואסור מן התור׳אלאמי חלב י־ז־ליללזמש״־לי־י ^ צליל״׳ת
!ךוהסי׳ ".,
שנ״א
רני׳יחפרשי'פה '1
3סלל סל ניציהמסוכ׳באשכו׳נרשהוא היינו אחר שהוציאו מן החלב כל האוכל כגון לאחר שעשו כל סס תלב עליו והיינו ההי' דקל שכשלה
אןי׳
מ1
מבשלי׳ החלב והאוכל צף מלמעלה ולא נשאר וב אלא בחלבה אסווהא דחפי-קנ׳דכשר׳'שינקה זלל נכה גמש• 1
לא
עדין
באשכול
גןפ׳כלשהי׳ מחוברת
הגבינה
מי חלב חלב הנמצ׳בקבה לרע' רבאלפס מן הטיפה קיכת׳מותרת משוסלחילכ מני היי נמנעיס
סדאן (ג(5רה אלא בסכב׳ פירשה מןהאשכול מים בעלמ׳זהוהנהרא
פ״-־ל־י״ת*
^א ^
כתב
וכן
לעי שנוכר נעלמזל
שבה
נצלול
אפילו
בשר
בו
.
1וקיזי' (!סהיומפר שפרין היא אדומואית כה אינו חלב ומותר לכשל
שניו!
וכתב שהוא חלב גמור אפי' הקרוש שבה .דוקא בחלב הקרוש שיה־ שכיון שנקיש נהליא יע״י־כן
#ודיני סוסקי קהלה מעורהכגידים
שמחוברות הרמ״בם ורש״י אסרו
יצא :מתורת חלב והוי פירשא בעלמא נשמיננ מוט*
אצלנו
י
לאותן
דומה
שהיא
כ״ש הצלול ור״ת חילק הקרוש שבה אינו חלב אבל י הצלול הוא.
וון
פות
וכתבו התו׳ססואותו הקרוש לסי לכריךעכ״ל (נאו'הכלל
נ ^ ו׳נתהר״אש והיינו שלל שלביצי׳
׳מסן) נסמתוכרות באשכול כלו׳ שהי׳ דומה חלב לפיכך אם מלח הקבה בחלבה נאסר משום בשר בחלב אפי׳נמלהבמורהתלמותריןוהו־שנ"^ מג נ׳ לכלזמן
דמליח כרותח ופן אם עמר בה יום א׳רכבוש כמבדש׳ ואם העמיד
באשכו'
נייכריננשוקנריב׳
*ע פ שכחדוסייו כת שנראין לכרי ר פ
לאומן סכסלל דהיינו
בקרוש
המחובמהאשכול בה גבינות אם יש בהן בנותן טעם אסורות לרש״י אפילו
כת״ס כת׳המבסל בסל שבקל אפי׳סיה מליאהיאשור*
אמ !03ןצ׳יללסי זה דכפפורסת מן
ולר״ת נצלול דוקא וכן היא מסקנת א״א הר״אשז״ל :
צלול מותר דאינו אלא כפירש מגלמן $לאסלהנתלנעכיל
ערג' עדין אינה נגמרת כל צרכהדא׳כ כיון
ללעינולמילמס
וים מי סאוס באלול אכל בכקי־ישבלךר 1נ
ואסז זמיוס סן האשכול מיירי למההוצרך
׳סולונו׳ לכפו׳ובלבד שיגמור החלמון וכו' אלא
שנקרש במעי הבהמה ססוכפרשוהגאונימסכימי להת^ר (ל )ילאדאמי
ס׳ש
^ילפי' זה אתל מימשא״ע סס פיריש מן האשכול אינה מותרת כחלב עד בבהמה מותי דכיון שסו׳סובר כדברי הגאוני' והר״אש כס״ס ל׳ס דחס סברת מימי נזהרין גז*
כלשון הזה בגמר׳מוכח דביצים טכ״ל נר מדברי אלה
לוגו
סול
מח ! ו ומגדל כל מה שדרכה ליגרל־והר״ן כת
מי׳קע׳ג
 1נס נאית
הרי"ף וכמ׳סברת רס״יואח כ סברת ר 'ת וכתבתי לשונו כסי׳פ׳א ומסללדכי׳
0
ישול גמורות שיש להם חלבון וחלמון אע'פ שעדין טעומכגידי׳מותר לאכלן בחלב
ין
ולי נלסהו׳נוסה לדעת יס״יש? יי'לא-י לאלאשל^
וה״הדביציס גמורותכה'ג לא בפו מליחה אבל שאין גמוה׳בעו מליח' כבסר סחאח שהביא דברי לתבאחרונדהכיס״ל
יןנ״נ
אנללתל?*1
אלא שהול אס 'כ כספרים ועוד שכת ור״ת שמה
כת שאין הלשון מוכח כגירסת רס״י
דמא גמור מנהו עכ״ל וכ״כ רכינו ירוסס כני״ד אות כ״ב שאס אין לה חלבון עדין
יע׳לשימןקי׳׳זולכן
דלגירסא זו ים לסלק וכו׳ משמע דאיהו לא סבר לה לאותה גירסא :
אומר
!כחלב
היה
דביצי׳גמומהיינו
היא וטעונה סליח׳ע״סובא״ק הכי׳סכרו׳אלווכת שי״א
שנמיגרנלהרג
דחמא׳וסלב הצלולכשחז' ונקפהנמש' פירסא כי׳
בשר
כתב המרלכי סיש מי שסובר
ואינו
־
סי׳דאפי׳
יהונתן
רס״ר
רכה
היא
שפרין
סיש להם אות קליםג דקה ולבנה אלא
דברי הרשיבאשכת'נקרש בחיי הבהמ׳יתכאר לךס £ינן ץבמל <ה)נאז"•
ומתוך
)
סהוו'
וליילל
(
ע״כ
בלא קליפ׳דקס החיצונ׳מותר והוא שנעקרו מן האסכו׳ אבל אס עדיין תלויים
נתל
 :ולענץ הלכה*:י" סהרי״ 0נ ל א<אם
או
תלב זכרלע נשר
סוכר כן וכן הוא משמעית דברי
*,
' ז1
הפוסקי׳ז״ל״׳
״1
כהמס באשכול אסור ודוק מעויין כסל' הוא דאסירי אבל אס אכלן כפני עצמן מותר
נקטינן דכין קרוס בין צלול פירש בעלמ הוא נקליה לש נשר
והרמ בס מסכימי לדע אחת הכי
גשו ללונול אחריה גבינה או חלב בלא קינוח פה וכלא נטיל' עכ״ל ונר׳דלטכיןבשר
יג)
מלס הקבה בחלבה נאסר וכי' כ״כ רס״י בסוף פ כ״ה איג< אזהרללא.
לעניןמליס׳שגם וכן נהגו :ומייש לפי׳אם
נשו
אה
ונר׳דה״ה
נסל׳אין להסמי׳ביות כיון דבסר עוף כחלב דרבנן
כ״ט בר נ״ט דלא דמו כלל משו׳לכיון סי ס 3חגי׳זה ייקרי תלגאפיל!
משו׳דהוי
המתירין
על
וחלק
מוחו
י'
ייא אינה אלא מדרבנן ואיפשסהמחמי׳בזה הויא חומר דאתי לידי קולאשיבא
מלרננן לאשור
מסבס׳נטש׳חתיכ׳איסו'וכשמתער׳עםח^ 3הג3י5׳הרי ^  £וסמ
אנלימ
טעס
ימ
תערוכתו < |צנ
,
.,
!.
ינערונתו
,
,
רכחלב למולחס עס עוף או בשר ואס איכס צריכיןמליח' נמצא שאין בהס מהלפלוט
!
״
שהוא  6,וסר משו דהוי מין במינו לא חשש רבי לכתד כך חלבלחלב
הפולס נוהגי׳סכל שאין להס שרש י פוסק סס דבכל
1ן
התווי ובלעי מדם דסלטיפוף ובשר הנמלתי׳טמה׳ומ״מ
גכינמזינו אוס׳מד שיהא בה כנ״ט וזה גזפני סהו׳כת דיני עארנ־בוב-ן
נפ׳״טנשם -רש/ח ) וככלכיוצא אלא כת שאס העמיד בה
יוסי
'
וי
חלבון מולחין אותם ואפי׳עס בסי (וב" כהרבהמ׳מ
סייוט־לאשיר
דמין כמינו בס'וסתם בזה דבריו כאך מלב
שמסקנת הר״לזס כדברי האומר
מחיה
"כ*ל
נוהרי׳אלוסומכיןפל המנהג  :דנים וחגבים מותר לאוכלן בחלב ר״פכ״ה בסי׳ק״ח אש והסיעו׳שצריך שישהא במליחה לסיחש כמתח נתבחר כסי' ס ע
דכיוןדלכשלן כדעת הר
שהוא
הר״ן
וכתב
וחגבים
דגיס
(דףקג) אסור לכפל בחלב חון מכשר
ורומתל6
.
איסרתי
ושיעור מליחתו ל־שיהי׳כרותח כת יכינ ו גסי צ^}:
פש״ו
שרי דאיסו' כשי בחל׳בלשון בישולאפקי׳רחמנא גבי מולח בכלי שאיני מנוק
כמבושל יתבאר בסי׳ק״הבס״ד :ומשמע ידעתילי&י נ׳מ
יוימשמ׳דלאוכלן בחלב נמי
ושש וק אס עמד כס יוס א׳דכבוש
1אמרי'
דגי׳בחל׳מסכי
לאכול
ז:״כ הרמכ״ס והרש בא דלאכלס כחלב נמי שרי ומ*מ אין
ת״לדאישרתמפז©
כר' סר״יף וסרמ״בס אפי׳נמלס׳קכה כחלב׳או עמד בה כמה־
סי׳קע״ג : 7כתב פימ״בס המבושלבחמי מדכרי רבינו דלס
תחיל
גפננה נמו שנתבאר בסס א״ח
' כס דכיון דאינה חלב אלא פירשא לית לן בס בין בצלרל 3ין ״״אהיג׳יג;
המעושן והמבושל בחמיטכרי׳וכיוצבהס איןלוקין ימי׳מותרלהעמי
כפרק
ס
סכרי׳וכו׳ז״לבפ״ט מה״מא
סרווכן מ&מ'מתסוכ׳רש״בא שהכיא־המייכי דטעס כינדגומקנוז \
כילה
פשו'
בחלב
דס
'
פבש
כקרוס
או
כמי
ולר״ת
בחל׳זכר
או
כקרוש
כחל׳מתה
או
>*^ר"}נז
מליווכןסמבש׳בסר במי חלב
כח בטעם
והרמבים
נהל"׳
שקבל' ".
משוס דאין^.
בקבה.. .והטעס״ *
כשנבלע _.ו_
! י
11
—
נעס׳פרש;^^
היוצא מן הבשר —^
ואינולוק על אכילתו מסו׳כסר כחל׳ואח״כ כת׳המכשל שליל חייב וכןהאוכלו
~
חלב גמור שממנו נעשה גכינ שיוליך עמ \י א! כרת ואמי״לי
פרש זה מן הפדלכשיפחב 6ח״כ פס
^נלהמנש'סלי׳ או עור וגידי׳עצמו׳ועיקריקרני׳וטלסי׳הרכי' פטו׳וכןהאוכלן
דגים שקבלו טעם בסר מות' לחברם אוכרש׳י :
טפס כשר ויעשה אח״כ בשר בחל׳שהרי
מויע״סויכינו איחר החלוקה סאמצעי׳מפבי שהוזכר בה מי חלב והיהצריך
י בג ^ש י!י 1בי כח1׳ ?׳5־י* טעם בםר י|־הי<'  ,ו שלימה ' "^ללגים
אח״כ פס חלב וכ״ש זה סהו׳פרס י דכ
בצארי׳כהלכתו' דעת סר״אש בה אכל איני יודע למה העתיק דס שבשלו בקל'
' אז כש׳גחלב דהוי שעלינקערה ^א
עססלבהגבינהנקפאבולעסו
אותו
לחבר
וסוד
עמו
יוחלוק׳שכתב׳הרמ״כס וקבע בחלוק הראסונ׳דמה לו לשכו׳סדר המסיר
זסהסעס
גמו׳אבל רבי׳ייו' בת׳סיס מי סכת' דאפי' דמי כלל להתסלא
גרופ מנ״ט בר נ״ט מצד שהוא פרש
בחלב
הוא המקום הראוי לסנו׳כו פטורים ואין לוקין על אכילה מסו' בסר
העור שאסור להעמיד כה גבינ׳סאע״ע יןיגלעי<סמןחנפל
פטתהגאוכייאס נמלח הקכ׳גתוך
לפי
ימסמ׳דלוקה הוא משו׳דבר אחר וכאות׳סלוקה שכת׳הרמ״בס קאילמבס׳כשר
 3חלכ עג״י אלא מן
סהואסרסבפלמ מ* מככרל<ןח'
הקערה מתגלה
טעסבסדוכפמעמידכססוהליהנסר /
 ,״
9מהכקל׳ולדס בשלו בחלב דלוקה על זה משו׳נ^ לה ועל זה משו׳דס אכל בסד'
,
<0
ני ממי״ס המרדני כסס מיי ה וסתרהתרונד* וכפעויעעסמןהבמ'?ה?י
ק
<
כ
ע
15ה עיקר
עכתבסרכיכו לא קאי אלא לדם שבשלולסודי' ואת״כ כשכפ׳בסר מתהשבשלו וכן ני
ימי׳רכ י/החל'כנוס בתו׳הקב ליבסו עד סנטש יבש סנאס' נ״נונכ״טלאפדןי
לוקין על אכילתו והוה ליה לצרף שמיס אלה יש מי שכת׳שאס פמד
5יזלככת׳סתס פטור ולא כת אין
כמלוח וכ״ש אס העמידו בעשן ליכשועד סנפס־׳יבסכאןשקובלסעסמן
שהרי הוא ככבוש והרי הוא
ןס ונסי מתה גבבא אחד ולגזור בהס פטור ואין לוקק על אכילתן מסו'בשר
בעור ולא מסע כשר בחלב שככ׳אממו דב סר3ח ל׳^פי׳ הקנל יד׳י
סרמ״בס שלוקי׳עליומשום והוא כמו קבה שנמלח
5יזלנמנל דין זה דדם שבשלו כחלב דמסמ׳מדברי
המתירי׳משוסדל*1
כולי יימא כשיה אלא מטעם אס ^ ?בת נבלה ^ טייפפ ^ פי מפ
© שכשלו אינו עוכר עליו ומיהורש״י תרו ליה
יסיס לתמוהמדאמרי' 3פ הקוק רבה ד
טעםהיאיל
מ״מ לקח טפס הפור ומעמיד החלב יייתשב
דמו שכשלוחייב שכתבתי כי אפיי׳שהקבס פירשא בעלמא
?כ ה (דףקח ) אמתכי׳דהלב קורעו ומוציא את דמו כת׳
הזיפידשא
 ,לדידן לנקיטי׳כהרי״ף והרמ״כס יש והחלב
אתי׳דלא כהלכת׳ונר׳סזהו דע׳הר״מב' בבשיעכ״לי -וליקטן הלכה ניא׳דאפי
הקיב׳ שנמלח בקיבת׳או ססמד3ן יןס5ןחד ןמי הן נם השעםשקי׳{.
מיוכיתוצ״ל דס״ל דסהי׳דהקוקרכה
להחמיר שלא להעמיד בחלב
אלו פשוטים בס' כ׳ה חון ממבוישל בחמי טברי׳ומעוסץ ועור וכת' ה
פירש.
:כתובגס1(3ר מן הנשי־ הוי
! ודינים
היכא שהטמייכבר בדיעבד נר שיש לסמו׳עלדב־רי המתירין1
5יטהמעוק<1וא בעי׳בימ׳ס מוד מן סמכוס ולאאיסששי׳וספיק דאורית'
ומייבשין אותו וממלאקאותו חלב מותידכיי 1נראה זמ'6ש
שהו׳ סוהלעעושן ולגבי סכת המבש׳בחמי הלקטעורקיבה סמולחין
חימי ומבושל בחמי טבריה נר׳שס
בעלמא ואין בו משו' לחלוסי׳בשרת • תנן בס״פ כ״ה׳ כליענלבי־יה׳ ..
שהוא סוה לגידים ועצמו'וכו'  :וכתב א״א שנתייבש העור הוי כען
של קבה אס יש בה בנ״ס הרי זואעורס ין ב ת 3צפי סנדתזלסיל
יימיה פסו׳ועוד סוכר הי־מ׳׳כס
ואסורי׳מןהמור' וכו׳כפ׳כ״האהא (דף קו ) המעמיד בעור׳
ליאפזלמסיוביחלבא אינ׳ככלל מי חלב
דפקטינן עי״ן
תמיס לי מה קמ״ל פשיטא דבשר כחל^  3נ״ןן
במי חלב סטו' וכתבו התו׳דאיסורא טיה׳איב דהא כותס מכסיוכי היש״בא
אס יש בה  .מ״פאסור ומשוס בשר בחלב נהליא6אל1לפ%ש
תני המבשל
ואמרי' לפיל דאסו׳לאכר כשדבכורוסכת׳על זה ושמא קמ״ל דדוקא
עוברין
אלו
■ תלהליסרחמנא-לעילסייי!פיאליש
כדאית׳פר
"א
איןבובכ״טמות' דאט״גדמעמיד הואבשרבחלב כטעמא
מן התור׳אסירי והא דתכי׳דשטו במי חלבהיינו לאס שהוציאו
אסר ' פור מה שאין כןבמעמי׳בעור ככלה ך ^לי׳ להיזיזיר כריתא ז
יחומסיובי
נ
עיהא אוכ׳לבשל בו כשר מדקתני כדאמ רבא לעיל דרך בישול
ןה0נ 3כל האוכלוכו׳ואפס׳ראיסור׳דרכנן
בה נ״ט רוא־יןאותדכאלרהכבל׳קיימ בעין וכ״ב הרן ^! לטריפהויו!:
' לדע׳הרי״ף אינו חלב וכו׳ככר כתבתי בתרסעסי׳ואע״ג דלית
עמיד י'ה
הנמצ׳בקב
מעמידין כשס ס״ר יוסף הלוי אהאנדאע' שמואל מפני המ אסרו "
נהן ננ'?ו
חשי^
קתני מותמחלב ' בפכ״ה דכפרה שינקה מן הטריפה מעמידין שס ובס ' אין
אסור מיהואם
'ס א שהרי״ף גורס בעסקנ
_ _ *.,, ." ,
גביטתלסמוןאר״תזלהי .
למעבה יגלל ילפנאויהונהנש'ד סי' פיל כ׳דנליענל יש
 9ז
וסוא*עמיל אימניול ואןיר״תלס׳ל לנטל לא אמרכן להלכה
׳לנ .ייזלמניירמיפלה7ן>תש' םע' נל' סרש׳נאדאינז3ט3 5לדיזזאי1
המעמיד לח בטיל ואפייאיכאס׳עדומלנד נשר נקלנלאפי' העמיו.
המעמיד תשוב נעי; ואינו נטל ! בלי הארין גוה והניאהרנהפופקיספש׳לדנלנר
היויי
־ יג' שזוכיאכןנרפהטור ועולכ׳לפוןמלש
לכאןלדנטלנס׳ינל׳חרשי׳פמיבזדבר
׳ יניננ תיכלל נג׳ללדגייתטורנ׳ע
^
־"1יייגצ״נטלי ^•

-
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• ״י׳*

 -י׳" ־"•

;נרים נו׳

!שנשתלא

יזש  0נשרנקל?
נתונהקלנע־צאת׳5מ1:נןנעונ!

רש בשר בחלב פח בט

דים

הדמז
ן״צ ^ ?נו'ול1$
*רפל!5וסרי׳בסר עו ףף
אפילו ל* נמלס גכיכו׳הגוי׳מפני שמעמידיןלזות ,בעור קכת נבלה דהיינו טעמדנקעור קבת בהמה וחיה 5זחרגבינה?זבל 5וס5
מדגרסי׳בער׳כ״ף'
עמ? ! לפי שהחלב נבלה משו׳דמאחי שהוא בעצמו אסור כיון דאוקומי אוקי' לא בטיל אכל עור ולא נטילה שלא כתבו רבינו בססא״ח .וטעמא דסרמ״בס
חמק
וחרין! יה ייקבת כסר מאחר סהוא מות בעני עצמו ולית ביה איסורא אלאמסו' חבורו עס ( דף קד ) תאכי אגרא סמוס דר' אבא עוף וגבינהכצ^כלי! כלגפיקורן כלודוו
מעסילי ז*
דכאוכלגגינ־
העקר שאינו נזהר לקנח פיו וליטו׳ידיו ביניהם ומפרש הוא ז״ל
למימהכידכל אימת דלא יהיב טעמיילאו בסר במל הוא אלא האי
החלבליכא
ענ״ל
'
ג
,
אמנם בדיעבדשי
עיףתחלה
ו6ח״כ עוף מיירי לאלו אפל
ז
לסת1ן אדנר ,באפי קאי והאי באפי קאי וכך הס דברי
הבשר שאסור לאוכלו בחלב אפילו בשר חיה
ז״לישכתבפ״גמהמ״א בימי
כפיסקי׳ ללא אסלי הרמ״בס
אלאי׳נ״יייציח'< ל חכמי המסנ׳גזרו על גבינ׳הגויס ואסרו
שסובר
ועוף אסור להעלותו ^הען^ח י שאוכיחן^ יף הרמ בןשכת-והרס{ איהין
אגרא־וכת׳
דאפי עוףואח כ גב;נ .שיא
ררהתבשי׳
קכהשל; גבינו׳ שלא יבא לאוכל׳יחד א ב?* כש^ח ן שסו
ספעמידין■"5וומ׳־־ ־־■מוי -- .
.מ־ני . ■ .

לאכדבוי
חריי י^
לאכיל6
אסי^

פח כל

וגביכ׳נאכלין
שאסו׳להעלותן ^ הש 1,ח ן ףוק׳ בשני הר■ן דהא דתני ישגי עוף
מותר ליתז זה בצד זה והא
שהי׳נכל־וא׳ת עורה;זב
יזחל 3מן ה ?הנ שחיטתן
דסי׳ל
באסקורן ה ה לחי וגבינ לדידן
י? 1
י^יי־יי־יל יי־ ״* "־ ***
״!פר למליחאח״כדבר הטן הוא עד מאדכחלב שע מיבי ! -יי
לכתחלהעסהגשר ולמ לא יבטל במיעוטו מפני שהוא כני אדם המכירין זה את זה ואז אסו׳אפי׳אם םק * ח ״ " ילזה מיה יעיף וזינס מןהתיר!> נל ״,״
ייי' { 1׳' 7יכחל י *,המעמי' הגביג והואיל ודבר האסוי הוא אכל אכסנאין שאין מכירין זה את זה מותר ואפי המקרי! י " דל נפ׳ימיה ־נהס׳ אע״נימהיי ,י■
סהעמי׳־ריהכל !! סו' ונס״ט כמ׳יזסוי עשו שום היכר כגון שכלאח׳אוכל על מפה שלו או אפי אוכליןפסק דחיה ועוף אינם מן התורוצי ׳
לכהמע'(
דומי'
להם שטעמו לפי שבש׳החיה
פח ( א) כנ ׳י להעמיד הגבינ׳בעור הקבהסלשחוט על מפה אח׳ונותנין ביניהן פתלהיכר׳מות׳א וי״א שאם יש
דתגי
ח׳ל הרא״סוכיוןםהבי׳סיי״ף הצ
בא׳חשי׳קע׳בליש ואס העמי' טופס את הגבינ׳אס יש בה הוצאה אחת זשאין להם היתר ע״יהיכר שעושין ביניהןכ :
ועוף
גבינהאגרא אלמא ס״ל כר״ע דאמ חיה
קללקיןאנלניהז־ין טעס בשר אסור ואס לאו מותר מפני ^  £0א  73בשר לא שנא בהמ׳חיה ועוף לא יאכל
סחוט'
הוא שקב
סהמעמידדבר המות
דנרי הט,יבאי
י
חיה
נקט
דנק׳אגר  .עוף ולא כקסחיס
הבקר דרבנן והא
סעוד׳
שמזמן
שישה׳כשיעור
אחריו דע
׳<-
  .ין!/ךן ^ךר ן * | | ^ ^ ^ 1ע1
ן
מסוסדעו!)
מנזו׳דסניח טפי ור״ת פי׳ מסו
סעוד׳הערב שהוא ו׳שעו׳ואפי׳ אם שהה כשיעון אם יש בשר
בחלבדע
שיסאסה ,גר דנור היא ואין כאן אלא איסור בסר
ובחניכי'
ובשיני
השיניח אין נדבק
בין?
בשר בי
איז
הזמז אנ5י'
ובתור
להמירוא
השיני׳צריד
כיז
שאקאוכלין אותי ששיעורו בנ״ט אבל המעמיד בעו׳קכת
י׳יע״כוז״ל
כידי ^ _1
_
 1׳_
.
ד)// <^1
בשר 1
אפי׳אין ״•״■י'
י■ 1
ובתוך י י_,׳-׳ז
להסירואי•״  *,י1
כין יז׳יי• * •■_ ׳1
^1
השינים
הזמן
השיני׳צריך
נבלהוטרפובהמהטמא׳הואי׳והמעמי!
?3י
יקי" ג־״הה?נ-יז
^ הרס בא כת ה^ א  :נ עוף אוחיהיש
אףו ך
טעם עף
אסור ^ פי שהבשר מועי ^ ש־ ום ן ןמי
ל־א אדלי ^ לא וזולמחו לתירוה ^";*־ להימהל דריו? שהורש ו  -ססריהן מיד גבינה3
הממח
רנהוחר 1ח ?רלא 7חי ?יד ^ אילינה3ל
",א נה^ האשי״רידכ \זס.ו'כפני ׳עצמי נ ^י הגבינ מסיס הטעם אם לא אכלי אלא
המחכרי׳אסיוה? ^
חשש . 5;!.שלא אכלו אינו מוצי׳טעם והרמ״בם נתן טעם לשהיי׳משו׳בשר מחרורי׳וגדולי
נבלה ^ משי בסר בת ומסכי
משים א 'י
קכ׳ה

ספיר הפס' אס א
יגיל
עלהשי
שיזו
נלחם שדרכז להמע
היי^^ ^ ^ 7
יעזל נתב3הגיח
יעיל

ארעתי׳וצחך לק נח פיו ר ל הדיחו
ונדבקת בליחלוחית הירי׳ ולאו
נר׳עיק וכן כתב הרמ" כס ול פיכ ו אסיו
? עו לג והקינוח הוא שי ל עוס פת ןי ק נ׳ בו פין יעה ןכ ן ^ ךבך עייףצה
גבינו׳ הגוי׳לפ; ש מע מידין

מאשי'
בטיללמב
לא דלה
נמי׳אלה
מדבייי
סכ י
ב/עכ״ ל
^'ל ה?
כפי
לתשובה'יז״ל
־ ^י׳י
אינו
כסר
בעור
מעמיד
יינהנ

בגמר דמסו׳דבגמר׳אפש לפרדגניה
אח" טוף נמי נאכבאפיקורןכדבך

מדוננו
נדבקי׳בחניכין וא ין מ ? נחיז ' לחיה כיוו סאיכה אסור אלא?
חוץ מקמחא ותמרי וירקא לפי שהם
הרמנה
" לכך כת סבר
הרש״בא
יפה ואח״ב ידיח פיו ביין או במים ויש נוהנין לשרות פתביי! אי וכדברי
יבי׳כסי׳צ״צ
מתרוייהו :כתב
במי ולאכלו והוא עולה בשביל קנוח והדחה ויות טוב להיותכ ל דמפק
סאה
בהמה צרי׳ליזה שלא יגע בשר לס כלחס
אחד ואחד בפני עצמו וכתב הרמ״בם בד״א באוכל בשר

״ *'1מכוון דלא כת׳הרמ״כס כן אלא כמממי'
בעור קבת אסור אבל כמעמיד בעור
ממין מכיש
כשאיכלין בשר קב׳כסי בנ״ט כדקתכי מתני' והמרדכי
הגינהאע* פמהיי כתב אפ״פ סכת׳ ר״ת דאין העמדה וחיה אחר גבינה אבל אם אוכל אחריה בשר עוף אין צריך לא יגע בואסו׳לאכלו עם גבינ׳וכן אסיגע
שלח,
ח,לק(ן על .י/
י(
ציפ׳׳
לאכולבו גבינ׳אסו׳לאוכלו עס בס׳ והכי
איסיראציכא! אוסר׳ אלא כ©' שמא לא אמר הלכה קינוח ולא הרחה ולא נטילה ור״ת כתב בשם ה״ג שמותר
ומיהי
בשר בירושלמי הדין דאכי׳חוביץ ובעילמל
בשר אחר גבינה מיד בלא קינוח והרחה 7וגם גבינה אחר
אלא משים הרו!י;ה למעש׳פיש לדחו׳ראייתו שאפי׳יס בחל'
שהאיסו׳מעמיד מותר מיד אלא שצריך קינוח והדח' וא״א הר״אש ז״ל כתב ונהג!* קופר מבע׳פתיתין פי׳ מי שאכל גניה
הי׳תסין יפריך נווי יותר מס׳באיסור כיון
השלחן
המרדכיעלקכס העולם שלא לאכול גבינה אחר בעור ואפי' אחר בעור עוף ן א ין ותצ׳לאכול בשר צריך לבע מעל
כתב
6יהי׳תפקנפניוה היינו נ״ט :
ז אם סיורי פת שאכל פס הגבינה פכ
^ שהעמידו כסחל בהרב/יעסו בה גכיכו ' לשנות המנהג בד״א כשאוכ׳הבשר והגבינה בעצמם
י״נ;
^ מצ וימן
^
±״
אוכל תבשיל של בשר מותר לאכחל אחריו תבשיל של גבינה■ : ?:
ישלנה( גקלאפ׳ ,ונמצא לאחי זק בתו דהם ק שה ? כ
7
מביס א' משים
שנלנק יי״אכ{
בכיסעכ"ל
שנפי י
״,׳
לנעינן היכר ינ0

נ׳מפייגילאליבא׳
מידןאיינםהמנהב
\ /,לנ^ל ע,ל״ :

ס,מ) קע״ ג7ל,פ
הילנתאכי׳א •
פט (א )ינהי*ן
^ !^׳א7,י.זי'^רו
,׳
ראשיהכ תשבינן לי'
ייייהי יןיניתהפה
מיה! נסרי' לנעינ'

ענ״ל :
(ב ) במרדכיריש
פכ׳היבשז' חהר׳ם

׳ורוצהלנוכול
המובח׳היכא סאכל גבי נ
איא
דבר יאפי הגטי י ה כיניהם אינה
אתהגבינו׳ והאריך בטעמו של
ורבי׳התיר מטע' אח דמהתמא לא העמיד כל החלב מהצלול אלא סג מן הקרוש בשר צרי׳להעבי׳מעל הסלחן הלח׳וכל המאכ׳סעלו עס הגבינ׳עלהסלחן ו6ס נ
גבינו׳ יביא בסר ויאכל  :וכתוב בתסובו׳להר״מב סי׳קע״ב שאסור לאכול גכינעל
ג״4אס —* '*'
רס״בא ״ ,
באס —״4 -
עוד המרדכי - -
כתב * ־״
וה״ל זה וזה גורס ומות-׳' :-י־י^־י*
^ -״1
מי.־יודע
מפה שאכלו בה בסר סא״א שאין עליה כמה טיפי בשר סלכלוכיבסרישעלה
חסוכו כחתיכה הראויה להתכב ואם ידוע שיש א שנעשיתפקב האסור אוסר
שחוחכיונה
סהרב׳פעמי׳יס כופלי׳עליה טיפי התבשי׳ וכן שמקנחי׳עליה סכין
כל האחרי' ( וע״ל סי׳ק״א ) :כתוב כהגה׳אסירי בס' בתרא דע״א ים להסתפק
בש׳כחלב שאסרו חכמי׳כגון ששהה בצזנן יותר מיום א' או ע״י מלית' אסרוהו הבשר וכל שהוא בעין כסמניחין עליה גבינה כין תמה בין צוננתנוגעחהלה
בהכא׳אסלאו והמתיר בהנאה אין מוחין בידו כל כמה דלא אשכחן ראיה
דקליפ׳לאכעי
לפחו׳והדסה מיהא בעי והדמכן צורר אדס בסר וגבינה וכו׳כהי
כעצמו
הדח׳מיהא בעי ועוד סזהתמו׳יותר כי הרב׳ פעמי׳ידכקו לכלים הכשר
■:
לאיסור עכ ל  :וכ כ המרדכי בפיק אין מעמידין
פח כל הכס׳סאסו׳לאכלו בחלב אפי בשר חיה ועו׳אסו׳להעלותו טל הסלחן והגבינ׳כעצמ׳או כלח' אשר הוא אוכל ויאכ' בשר וגביכ׳כתפיס א חה דברנרוי
ר״פ כה ( דף קג ) אסו׳לבסל׳בסלב חוץ מבשר דגיס וחגבים ואסור וכ״ם סאסו׳לחתוך גבינ׳ואפי׳צוככת בסכין סרגילין לחתוך בשר ולא עודחץ
אפי׳הפתשאוכלי׳מס הגכינ' אסו׳לחתו׳בסכיןשסותכיןבה בסרלפיסלפפסי
להעלותו סס הגכינ' פל השלחן חוץ מבשר דגיס וחגכי' באי זה שלחן אמרו
שחמנו
הסכיכין סומנו סל בש׳ קרוס עליה׳וכסחותכי הסת נדב׳בו כדאמרי צכו
כשלחן שהוא אוכל אבל בשלחן שהוא סודר עליו את התבשיל נותן זה בצד זה
ואינוחושש  :והא שאסור להעלותו טל הסלחן דוקא בב׳ככי אדס המכירי' זה בסכי׳מות׳לאוכלו ככותח ואוקימנא בדטעי׳ ליה וליכא טעם בשר כללואיפחי
כי טעימ׳קפילה כדעת רס״י ואמרי׳כמי קישו׳ואבטיס גריר להו לבי פסקיעט
את זה וכולי עד סוף הסי׳נתכאר בספר אורת חיים סי' קס״ג :
פם אכל בשר ל״ס בהמה חיה ועוף לא יאכל גבינה אחריו וכר' כלסי׳זה ובא \] כתדברי׳אלובשסהרסב״אואח״ככת' בשס בעל המרומ׳סרכינוםפסין
נתבא׳בספ׳א״ח סי׳קע״ג זולת מ״ש בשס הירמ״בס בד״א באוכל בסר היה מתי׳בסכיןשל בשר לחתוך בו לחם ולאכול עס גכיב משו׳דהויכ טכינ

פ־גס א׳ייסעידה לסעודה יינאמי גבינה בין שיני׳ בזרמי להחמיר על ענייי כנשר אחר גבינה כיי! בגבינה אחר גשר יבנשר עזן! אנימיקל עכ׳ל ןז״ל האי״ה כלל יי׳אכל גבינה רןק 1דםשענר! פליזששה חלשים איש אי מיג ' חלנ יי 1מל1
מיד נאיחי סעידה

ע׳יעיניח זהדחהלידיו ולפיו אבל אם אוכל גבינה ישנה לאחרשעברו עליו י״נחודש או גבינה המיתלעת איג׳ע שאין איסור בדבר מ׳מניילת חסידותשלא לאכול אחיין בשד גאלתי םעי דה כי! 65נופ "* י ר

וניזי יסי״ן

י ^ ג ^ רשו 6ינ י
סעזדהוכןיש גזוהר ליש להחמיר נדבר ולכןיש להחמיר אן> בנשר עזן! אחר גבינה ואצו ראלמזהר׳ס מרי הזוהר לא היה מ יקל בנשר עוף עכ״צ שם י :זכ 'א :ןש 37יי הזזהי
ס דגים שלא לאכול בשר אחר גבינס באומו
ס״לדשגיבקנוחלנד והעוצס נהגו לקנח ולהדיח וכן נכוןצמשזמ כדנריהתתתירשא־ן בזטירחא עכ׳ל • ( ד ) במרלכירישכ״ה ובהר״ן שס אבל בלילה שאינו רואה אסינל•5׳• ׳
קע׳ג נא״ח ונןכמנו הרח״שןסרי״ן ( הרמ׳נסזהרש״גא
בידיי כריך נע״י וכן הואבש״ד וכן בהג״ס אשיר׳י יגהנ״ה ייייי -ר׳פ׳ט דמ׳א :

( ה ) ובמרדכי ריש כ״ה

והמוסעי׳פ׳בסעוד׳אחרימ׳אנל לא

גסעה׳& רגיליןלעשנמ בבוקר ובערב אלא

׳׳ח,ןץי<(!1ד
אפי׳לאלמראם ' 0יוי״ -י 1",מ,מי ללא הלזנ' ינ

ראבי׳העכ״ליכןהוא בהג״ה אשיר״י ונהג״ה מיי ' פ״ט לת׳א ןבהג׳הש״ד רכי׳מתגי׳להיקללעושין ל־ס פשרה יודעמס להמתין שעה א׳אחרסעודח נשר יסלקו לברכי ואז אוכלין גבינה אף על גג דצאאשכחינן״עמא !רמז ' שיע,י ,ז ' "־כזתוהדיה
יי״מלאליל
בידיהם הואיל והתוספות והראני״ה מתיריןאמנס הננדגיס מסכים ידיהם עד ייסעודת שחרית לסעודת ערנית עכ׳ל וכן כתב בארוךזנוהגים העולם להמתין שעה א' מכ  /ליום אחר ברכת הי״ק יי)ז ^ יכ" ' י גגינה ל) פיל ' 3א *
אפילו אחר נשר בהייה יממתיני׳ גם כן השעה

רש חיה יעזן׳ יאפילי אם לעש
אחר9

להתינוקזאםיזלעשעלייןבשרגיןשיני( צריךלקנח 1ולהסירז

11
עכ׳ל עוד כתג נשם מהר״ח דלדנרי התוספות ! ראני״ה א■ ן לו לני״ך ניכפ ! :מז| ,האיוייי

' מהנ'ילרלשי'■
בנינה ענ״ל 1נ 'ל דלאחר ששלקו וברכי הואדמהנישעה אבל נאומי סעודה קידם ברכת המזון פשית א דלאמהני שיעיר שעה זסדנדי אי״ה משמע דהתתנת שעה כריכ' לי\ ות אחר ב״ה אבל אם מיזיבי} ? יל  0נ״ה י )ע״נ 7ניי
לפיהעעסשכמב מהרא׳ילאיןצמחית נידם משוס להואיל ועבדי כאוס' וראני״ה נראה דאין לחלק בהא יאפשר 7אן! הארון לא קאמר אלא אורחא דחילתא וה׳האסה  0ת ' 1הםעה ^' 07׳ניי ^ אי5הו!) לני
ונהגו להמתין שעה אתר ב' ה אמנם
( ) 1יבהב״ס מיימ׳פ׳א מהמ׳א כתב נשם הסמ״ק דמרקלש בשריש לו דין במר ענמי והר י ר יינה נתבע' אלו דנריםשיש לילין תבשיללש בשר וכתב ב׳י נא׳ח סימ ן ק ע* ג בשם ר׳ירוחס דק נהגו רבותיו נמרק כדי} ענש 'ל£ל ^הז" נ^ןנב6ם
צלול אנל עב כגון עס ירקותיש לי דין נשר וכן בתשובות הרש״בא

פימןפ״ז אוסר שומן נשר נבשר עצמו וכן במרדכיריש

פלרראיתימירישאוסרלאכזל בבינה אחר בינים

ייוויפיי
מטוגניןנשותןמשוס גזירות בהר בחינעב״ל 3,׳' ,־ הז ׳"

ידמרדט לאיסר אפילו בשומן אייז אפו שאר שומן לכן כתב בארי ן נשם המרדכי יכמבשכן המנהג אמנם במרדכי שלני אינו יבם שמעתי שרבי׳מקילין בשימן אזיז אבל בשומן נהמה מחמירין כמי נסאי "י ^ ע״ג ד3סמ׳־ק הנ,א 1הג ^נ* ימזי
ז' ,ש,מ ז נ־ל .
זמ״אכתנלאפילו בשומןשל נהמה שרילהוס כתבשיללש בשרואחר כן בנינה ולכן מליגרע׳ייקנוח יהדתהוכן כתננהב׳הש*ל משויהשמ״ק וכתב נאו״ה ינהגו עכשיו להחמיר אפי׳לא אכל נשר ענמי אלא אפי׳תבשילש לבשר(
עצמו עכ״ל יכן כתבב״ינא״נו סי׳קע׳ג שנהבי העילםשלא לאכול בכינה אחר תכשיל שלבשר כלל ואין לעלון נדר מיהו אס אין בשר במכשיל אע' פ שנתבשל בקדר׳שמנשלין בו נשר לא נהגןצהתמ ר ותותר לאלול אתרי! גגינה

הלכות בשר בהלב פט צ

סו

ד׳ט

■
לכסלו כלל עס כס ' אע״פ שלכל הפירושים מותר דלפרש״י נמי משמע דשרי (ז )סי״רלפממו,

ו ^ ון־כה גבינה ודאי אסור אם לא נעצה בקרק׳משדה פעמי׳ או ספספ,
',ן־מוכפחס ומי׳בלס קינוח אפי׳לחס אסור מפני שמנוני' שעליו ומעסה
ומיהו לדברי ימפרשיס דלרס״י אפור ספי שפיר מנהג העולם חהושכת׳אחר ^ " ׳,ש£״
[־ ע״ר שמשון שחתכה שפחתו כסכין של בסר גבעה סל גויס סהוסמה כך מיהו ה״ר יחיאל היה אומר דלפירש רס״י ספיר דלקדרה שהזכיר התלמוד * י<אמ? ־ן*? 3
היינו לקדרה בלא בסר לפי זה לא מכינו לו סוס היתר עם כשר עד כאן והי״ז תגשי׳ ^עתנעיל
ו ^ מזמהרב שהסכין כשר ואין צריך אלא הרח׳כדיןצוקדהאי נמיכצונן
אסר כל הפירושים שהביא כתב ומכל -פצנשרח;בהציען3
ן
י
י
.
'
נק ו 6יןידסולד׳בועכ'׳ל :כהב
מקו׳לדבריכולס כל שקרעו שתי וער ילין כמו שנתגתי
המשמש אלא רשותי אכל אם בא לאכול הנביבה כעצמה אחר הכשיל
ו ^ "6ו נל הנשר מל שמש
םב^ז
כת3ט  ' 0ד'1
לכתסלהג6
נפמדה אע״פי סנוג־ בסעודה לא של בשר או הבשר בעצמו אחר התבשיל של גבינה חוכה הוא וטסו בכותל אפילו לבשלו
גשעריס063
הצריכו נטילה אלא
ליטול ידיו . :
.
מותר עם בסר אלא אס כן היא גזירתא ׳״ו.ן ה,א ^״ה
1 1
האחרונים שמא לא יקערכו יפה יפה ש; ,שאש <זכצ
לדזרכלין לא לנוגעץ :
ביןשהואשלמניקהשישבההלבהרב׳בין
/
|
ךןכך
^
כמו שגזרו בכבד כפי דעת המפרשים ע״יל " ל נט ;ז
צ הכחל בין שהונן סלמניקה שים
אינו של מניקה אסור מדרבק לבשלו אפי׳
עד כאן לשונו ונראה שכתב כ? לסי ירוגה3א;!צמנמיג
בה חלב הרב׳כין ל) יד סל
מניהה15סו' מ־רבכן לבשלו בקדררזפי׳ בקדרה לכדו בלא בשר וכ״ש עם הבשר אלא קורעו שתי וערב שראה שהיו העולס נזהרים מלבשלו ^ נםי '^ נמעי,
י יסר וכ״ש עס הבשר לזללן וטחו בכוהל להוצי' כל חלב שבו ואז מבשלו בקדרה לבדו לא עם כסר כלל אפילו אסר קריעהסל | ישתבשלנדגקי-י' 7
^יוערכוכו׳כפ כ״ה ( דף קט) קרעו או אפי׳קרעו ולא טחו בכותל ובשלו אפי׳בקדרה לבדו אם וערב ועיסה בכותל וגס רביכו ירוחם יותרמגניבהעי•",
^!הכסל קורפו ומוציא אתחלכולא אין ששים כנגד הכחל אסור ואם יש ששים כנגדו מותר והכחל כתב לפי סראיתי בכמה מקומו׳נוהגים וק נתבבש׳ליי!
נקע ליסול ילים
עצמו משלים לששים ואם בשלו בקדרה עם בשר אפילו יש  3ו איסלר ל^ 3ל< -עס כשר
ציזר כל תבשיל ״״
1
ןתו^ יט עוג עליו ובגמר ( סם ) .א״ר
ששים כגנרו הכחל אסור והבשר מותר ואם בשלו פעם
^" ואינו עובר עליו ומותר ואיכא
,הס■של־־ול
רקיייגףשתי י עיב ייייי״י' ! :ניסל י ג0
אחרת
להבריךכשיל©.
מן התלמידים עועיס סבורים שהוא שלא
^וי6׳ר זירא3זמר רב אינו עוכר
מנהג בטעות הוא ואין זהו!7קא נגניג?
אסור
נ ^וסי תניא כליסנא קמא כחל
פבשלומות׳קבה שבשלה כחלב׳ אסור ומה הפרש יש כין זה לזה זה כנוס במעיו להם על מה שיסמכו כי כל הפוסקים כתבו שמותר לכתחלה לבשלו מס כסר ענמהסהיאקשע
חהנ 1ינוכנוס במעיו כיצד קורעו א״ר יהוד׳קורעו שתי וערב וטחו בכותל א״ל
כקדרה כיון סקרעו שתי וערב וטחו בכותל ומכל מקום ראוי להחמיר ולבשלו יגישה ^ "י*
ד6
לשרל0ממיה קרעו לי ואנ׳איכול מאי קמ״ל מתני׳סיא הא קמ״ל דלא כעי' לבדו לכתחלה וקורעו שתי וערב וטחו עד כאן לשונו ואף על גב דלכאוי־ס!7קאתבשילעכ*ל
נראה שסוף דבריו שכתב ראוי להחמיר ולבשלו לבדו לכתחלה סותר למהתהרצ׳יז״לזנהגיס
מווסרומחו בכותל ויש גורסי׳א״נ לקדר '• ואיתא תו בגמר׳ ( סס ) דא׳ר נחמן
סכמב תחלה שמנהג בסעותהואכי דייקת ביה משכחת דאינו סותר ומה אתיתשס7ה*הבי!
לטנחיזרקו לילה' כסלי והא אנן תנן קורעו ההוא לקדרה והא קתני שבשלו
שכתב תחלה היינו מל מה שסוברים שהוא צזסרר מן הדיין ומס ׳שכת ' רכןו ף תבשיל של נשר
רמיראין לכתחל׳לכן ה״ס דאפי׳לכתחל׳ואיידי דבעי למיתנ׳סיפ׳קיבה ש בשל'
?גל פי סמ 1הדי ז מותי יי)רי ל החמיר 3י י יותי ענלוכנרבתבל*
ומתנא נמי רישא שבשלה • ופרס״י א״ר איד עובר עליו מדאורייתא ומותר לו 6מטמס חומי ^ כעלמי1
למחלה כאכילה אס בשלו ולא אמרען אסור מיהא מדרבנן ד הא אפי ' נסחט
ילשל
נראה דלפולס אותו מנהג טעות קרי ליה דחומרא יתירא היא בלא טעם ולא7נ!הגיןנתב*
ממנוויצא אמרינן לקמן קלב סחוטה מדרבנן הוא והאי כיון דמיכלע ולא פי' בא לומר אלא דאף על גב דלסירש ר״ת לבשלו לכדו סגי בקריעה קצת ראוי נשרנח! בנשר
להחמיר שלא לכסלו לכתחל׳אפי׳לבדו אלא ע״י קריע׳שתי וערב וטיחה כדברי ענייו בית שנעג
אהי׳אישוידרבנן ליכא זה כנוס במעיו ומשיצא מדדי הבהמה חלב הוא וכחל
אינוכנו׳במעיו פלא יצא מדדי הבהמ׳בחיי׳ולא נאסף אלא מובל׳בבש׳הוא ולא  60י מפרשים ויש הוכחה שזאת סיתה כוונתו מדכתב ולצלי קריעה קצת דט"כ ״הץי'ו ^יל ;
גאלכלל חלב ומיהו לכתחלה כעי הריעה מדרבנן • וטחו בכותל כובשו כידיד לא כתב כן אלא לומר דאףע״ג דהרי״ף לא מצריך לצלי קריעה כלל ראוי ש״ל בשםדאגי׳©
להחמיר להצריכו קריעה קצת כדברי .רבינו תם ומכל מקום לפי דברי ספרלאסרו עםנשר
לנמל כדי שיסח׳חלבחקרע לי כחל קוד׳ספצלד ואנא איכול הא קמ״ל קריפס
התרומה והמרדני והגהות והסכמות רבי ' זכינו לדין שאין אומו מנהג מנס 3אפילו נליעבדיק
נעלמא קאמרליה או שתי או ערב לפי שהחל הנוטף יוצא למטה ומשיצא וערי
טעות ואין בו על מה שיסמוך כדבריר 3י כו י רוחס וגס ^ גזית $ן קרמיס נתב "#ועב״לוכן
?(! 1חלבלא ס!ר ולא בעינן שתי וערב אלא לקדרה דהתס ודאי צריך להוציא
כולומתחלם לפי שכשהו' יוצא הרי הוא חלב גמור וחוזר וחתכשל עמו ודקתני
כדברי סי״ן אלא דין גמור הוא לפי פירש רש״י ז״ל בגמרא ואף על פי שיש ^ האי 5הח'סי^
לנ1יל שבשלי מות' בצלי קאמר דצלי צמי קרי בישול דצפי׳בדברי הימי׳ויבשלו קולקיס על פירש רש״י וגס דברי רש״י עצמו יש מפרשים לסקל • נהגו העולם בדיעבדויש5סי<! ן
כדברי רש״י וכדעת סמסרסיס דבריו להחמיר ^  :ומ״ש רבינו לא קרעו אדנרי המתירין
צתקפסס־זויקו תנו לה כתל בשפוד• והאק קורעו תק -ההוא לקדר׳ דכי נפיק
טינה?וי חלב שחוט' וכי הדר ומיבלע ליה אס' ליה ודקתני לא קרעו אינו עובר ובשלו אפילו בקדדה (נ״ לילבקריעה ) לבדו אס אץ ששים כנגד הכחל אסור וררזני״ס יפילה׳א
פלו 71נחמן ס׳ל כלישנא בתר׳דרב ונריתא מוקי לה בצלי והא קתני שכשלו
מבואר הוא במה שכתבתי בסס התוספות וסר״אש ז*ל אלא שצייך למק! הל סו ז נ ^ ה״פ ^ ק^
א׳לארכו%
כאלו כתוב ובשלו בקריה אפילו לכדו  :וס׳ש או אפילו קרעו ולא טחיי קייע׳
בדיעבד והא ודאי בצלי הוא מדקתני מות׳דאי בקדי׳אמאי מות׳הא יצא החלב
וחזי ונבלע עכ״ל וכתבו התוס׳ והר״אם דלקמן כת' והלכת ' כסל ככר אמרנו
בכותל לא מצאתיו מבואר אבל יש ללמוד כן מדחזינן שהצרימה קריעה וטיחס לרחנוונבשובכותל
אלמא אין החלב מתמצה ממנו בפחות מכאן וכל שאין החלב גומי להתמצות יציאה מהשגמגין
לנעל? לצלי בעי קריט ' שתי וער׳ואס לא קרע׳איד עוכ׳פליו כליסנ׳קמא דרב
ועמודהא תניא כותיה לקדר קורעו שתי וערב וטחו בכותל ע״כ -וכתבו עוד
ממנו צריך ס' כנגד הכחל דבכוליה משערי׳דאיבדכפק מיניה מי ידעיכן כמהח ^כות 0על ^פני
והאדאמיי׳כפ׳גיד סנשה כחל כס' וכחל מן המכין היכא דלא קרעיה ובשלי'
ין> עמנתש
י>7
לסבסיק(5לןכ
גפיק מיניה  :ום׳ש ואס יש ס׳ כנגדו מותר והכחל עצמו משלים
ומ׳שבכותל דנילכי
גידהכישה ( דףצז ) אמר יב נחמן כחל בששים וכסל מן המכין :
מדכיסיל״ג ליה דאפי׳בשליה כקדרה לחורי ' אסור ומיהו גס לפרש״י אם
מיססעתכסל פה׳סכחל ם הכחל מות היכא דבשלו לחודיה לסי סהחל׳הנפלט
ינומאידאמרהגומות שהסלב
ואס בשלו בקדרה עם בשר אפילו יש ס ׳ מגדו הכח ל $סור ה '
טתכטלכמיס אבל כסמתכשל עם הבשר אסור משום טעם סכסי הנבלע בחלב
בפרק גיד הסוה וכסל עצמו אשור וכמו שהוא מבואר במס שכתבתיבשס כמסנהןנפתיזף
התוססות וסרא״ש וטעמא מסוס טפס הבשר הנבלע .בחלב שבכחל" ן> הף ץ •סתכו גע
סגכחלעדכאן • ומשמע דהיכא דקרעה שתי וערב וטחו ככותל מותר לבשלו
ניןדיהואפילו עכז בסר שהרי לא נשאר בו חלב כלל וכן כת הר״ן ז״ל שהוא
כתב כחל עצמו אסור פירש מפני מראית העץ שאף על פי שראוי להתיר כחל
דעתרס׳ייוכן כר׳מדברי רבינו ירוח׳וכן נרא׳מדברי סמ״ג סכת׳ולכל הפירושי' זה מפני שהחל׳יצא ממנו ונתבטל אתי למיסרי חתיכת נבלה • ודע דה״נ כחל
נחל שקרעו פתי וערב וטחו ככותל מותר לכסלו עם כסרוכ״כ התוס' והר״אש
עצמו משלים למכץ ס אף עלפי ׳שמא עצמו אסור שהריאכחל בס ' וכחל
55בל? ישר אהא דדיש מרימי הלכתא בין כבדא כין כחלא תותי כישר' שרי מן המיץ אמי רבי יצחק כריה דרב משרשי־א וכסל עצמו אסור וכן כת׳הרמ״כס,
בפרק ס״ודאפילו כשהכחלסצמו אסור כחל מן המניין ומאסר שכן הוא צריך
' 5ללמוד מכאן הית׳פשוס דהיכא דקרעו שתי וערב וטחו בכותל דמות' לבשלו
 5די? פס בסר כדברי ר״ת ולא מציכו בקונ' שחלק עליו בזה דהא שרי הכא לומר סמ״ש רבעו והכחל עצמו משלים למכין ס׳אינו מקושר עס מס שלמעלה
מותיבישיא אפ" פ ששמכוכיתהבשר נוטף על הכחל ע"כ  :אבל ספר התרומה אלא עדן לעצמו הוא שלמדנו סכחל עצמו משלים לששים כל סיכא שצריך
ספים כין שיהיה כחל עצמו מותר בין שיהיה אסור • ואס תאמר כיון דכחל
 1,5ליפתרס״י לקדרה אס קרעו שתי וערב וטחו בכותל מות ' אף לכפחל׳כלא
עצמו אסור היכא הוא מצטרף להסלים ס' כבר תירצו התוספות והרא״׳ש
53י עמו וכן לעשו׳מוליית ' סקורין פשטי״דא ואס לא קרעו שתי וער׳אף דיפב'
שהטעם מפני שאיסורו סל כחל אינו משוס סיס בו טעם חלב יותר משאר
*5יישחלב הכתלס חחר ונבלע וכיון שפי׳איקרי חלב מדרבנן וכי נבלע אוסר
בסר אלא לפי שיש בו גומות שהחלב ככוס לתוכו ויש כאותו חלב טעם בסר
55י ^ל ואס יש ס' כמיס עם הכחל שיתבטל עם החל׳הנפלט אז מותי ועם
 ?^ 5ו׳לנתיולה אפי קרעו שתי וערב וכ״כ המרדני וכ״כ סגהו׳מימץ לדעת
יס 'לקדר אס קרעו שתי וערב וטחו בכותל מות ' בלא בסר עמו לכתחלה ועס
^?וילכתחלה ושרי דיעבד וזהו דעת רביכו סכת׳קורעו שתי וערב וטחו
5׳יתל להוציא כל חלב סבו ואז מבפלו בקדר לכדו :ואע״פ שאח״כ כתבו הגהו'
^15ולס שלא לבשל סוס כחל עם בסי כלל אפי׳ע״י קריעה שתי וער וטחו
^י ,פ״ס שמותר לכל הפירושי׳ע״כ וזה סותר מה שכתבו קודם דלדע רש״י
!?עו ' 5תי וער' ושחו בכותל אסו׳לכתחל׳לבסלו עס בשר בסגהו׳הסדסו׳אץ
^? חדנהגי העולם שלא לכפל וכולי ונראה פמטע׳זה נמחק שלא יהא סופי
^ 5יאשוניס ואיפשר לקיים הגירסא ולומ׳דנהי דגתחלה כת' דברי ספי
יומה דסבר דרש״י אוסר לכסלו עם כשר כלל מכל מקום דברי רש׳יי אינם
,1ןי'|,סלומר ק ולא עוד אלא דלכאור' לא משמע כן מדבריו ועוד שיש כמה
' ^ ^ 1מסישיס דבריו לומר לעם בשר נמי שרי לפיכך כתבו שנהגו שלא

ואי אפשר להפרישו מן הכשר דלא מהכי קריעה לאחר בישולו ואף על גב
דבגמי בישולו יוצא כל החלב מכל מקום קודם גמר בישולו נאסר בשביל
מלב שבדמי' ותו לא מישתיי דסייסי׳שמא יאכלכו קו 1ס גמר בישולו ולפי שאץ
הכחל נאסר מחמת עצמו אלא מחמת חלב הכנוס בגומות לכך הוי כמו שאד
בשר לבטלו פד כאן והימג״ס כתב שהטעם מפני שהכחל מדבריהם לפיכך
הקלו כשיעורו ואף על פי ששומן גיד בס ואף על פי שהוא מדכייסס הואיל
וגיד הכסה כריה בפני עצמה החמירו בו כאיסורי תורה וסרשב״א בתורת
הבית דחס טעם זה מפני שהרי איסורי סופרים גס הס צריכים ס' וה״המגיד
כתב בפרק פסימי ש יפ אומרים סססעס מפני שהוא מופר בפני עצמו וכן
כתי הר״ן :וי  £׳ש ואס כשלו פעם אחרת בקדרה דינו כמו כפעם הראשונה
בפרק גיד הנסה ( סס ) י א״ריצקק כריה דרב משרשיא וכחל עצמו אסור
דאי כעל לקדרה אתית אוסר ופירש יש״י כאל עצמו אסור שהרי הבשר

ד־מ

דיני

בשר

בחלב צ

נא׳והאי־זן כמן בו טפס והוי) לא כמן טעם כבק לפי שמועט היה ופריך בגמר למ״ד ככוליה
שרי אפי׳לא קרפוכלל וא)ץ קילוה ביןצלי ליןור׳נלי> מי ^ ץשוסמס^
(ב )
הכחל מבחוץ וה' פהנקל
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כ ללי/ח -י,70־ ,משפרינ ' אלא מעתה נפל לקדרה אחרת לא יאסר ופרס״י אלא מפתה הואיל
וו 5רד וחחד דרידןיז ו־ד^ידדרי /ד!•!׳י ' יי* " 1 .>. 1 -- .
ומוציא את חלבו פי׳סתי וערב וטסו בכותל כדמער ' בגמ׳ומוקי לה ר'לוליי
^ע<׳בשג*ן ובדידי׳משמרינן הא איבטיל כולי ' שהלך כל עצמו בתבסי׳דאי לאו הכא אמאי
לקדרה והיינו עס השר כדפרישי ' לא קרעו פיר לא עסה דין קריען ^ ע1ו
ול״ת ,ככ ^ עלל בעית ס כמות כולו וכיון דכוליה בטלפיה נפל בקדר אחרת אל יאסור ומשני
נבלי מ&מעלנסן כיון מזמר רבי יצחק וכחל עצמו אסור
שתי ומרב וטחו בכותל ל׳לאקריע׳רית
ת,מרא יי ל דעת סויוה רבנן כחתיכת נבלה ופרס״י כיון אחרת בקדרה דינו כמו בפעם הראשונה חלצל* ב צריך קריעה אינו עיב אמר רב אינו עוב׳עלץ !,
11
כיון דקרעו קצת אבל אס לאקמ 1ונ
(נ) י 7נ׳ 5דהא דא׳ר יצחק ונו' מפני שבמחלה מוסר שתי וערבצלאו בלא קריעה מיתר זהו לרעת רש״י ולרעת ר״ת
 ^ ?7ר7נ 73^ 7עד שלא נצטמק משכתב הקדר' בו טעם אם קרעו שתי וערב וטחו בכותל מות' לבשלו לכתחלה בקדרה ובשלו בהדי כשי' י! סי' מייננןמ}"
אסור
בפ נ ה כחל בס דחלב שחרטה
חין להחמיר לא סיד נאסר ומאז שויוסרבכן כחתיכת עם הבשר לא קרעו כלל ובשלו עם הבש' אוסר ער ס׳ ואם יש ס׳
קל׳י״ל <ליל נ5לי איסור שהיא לעולם אסור ' וסר״ןפירש כחל אסור ובשר מותר אבל בשלו בלא בשראוצלאו בדיעבד מדרבנן כיצד קורעו אמתכי' קאיןל 'ל
?,ז כיון דא״ר יצחק כר משרסי ' כחל עצמו
א? .גן נלאק ךע
י׳אלעז קרע לי פירש ? ייל קצתולוא
אפי׳בלא קריעה כלל מותר ואם קרעו קצת ולא כהלכתו אסור
נבין לריע אלא נד׳ אסור שועה רבנן כחתיכת כבלה מפני לבשלו לכתחל׳עם הבשר ואם בישלו עמו בדיעכ׳מות׳אבל מותר איכובקררבלחבסרוקמ״לדללוגעי,
בשרא״ל
שתי וערב אלא לקדר עס
דהכיקח'דנליעב' מראי העין  :ומ׳ש ולכלי צריך קריעה
מקריקריע׳חוע"׳ שתי וערב צלאו בלא קריע ' מותר כבר לכתחל' לבשלו בלא בשר או לצלותו ע״י קריע' קצת אבל בלא
נחמןזויקו לה כחלי פיר בשלולכ3
ג יית ^ נתבא ' דלדע׳רס״י מתכי׳דהכחל קורעו קריעה כלל אפי׳ לצלותו אסור לכתחל' ולרב אלפס קרעו שתי כסר כחלי נפי־חיס מומתעי׳ש
בקריעת * ז ,שר ,ומוציא את חלבו וכו ולישנא קמא דרב וערב וטחו בכותל מותר לבשלו בקדר' עם בשר לא קרעו כלל נקרעו שתי וערב אלאקייע׳קצתוא
יא<׳ה ל ללרש׳י לאס אינו סונר ומותר בצלי מיירי -ויש ובישלה בלא בישר מות׳ועס הבש׳אוסר עד ששים ואם יש ששים אכן תכן קורעו פי׳ שתי ועיבמוא
שנשל,
לקדר פיעסבש והא קמני כקל
אפילי לגלי איני לתמוה למה פסק רש״י דלצלי צרי׳ שתי כחל אסור ובישר מותר ולצלי מותר אף בלא שום קריעה כתב
מ( פ רנ 7יענד אפ וער׳דהא
■בקדרה
ר׳אלעז׳אשמועינןדלאבעינן הרשב״א הא דאמריק כחל עולה למבין שישי׳ דוקא לבטל טעם בחלבו מותר אלמא אפי
כשר אסור לכתחלה לכשל דבלאבסר
שתי וערב לגלי)9לא קריע׳כלדהוםג♦ החלב כגון שבשלו בקדרה לבדו אבל אם בישלו ביורה של הלב
״,״יז^' |'
מיירי מדקתני שבשלו בחלבודמשןן
בהלה מייל פ״ט ומשמע דלא פליג אדר יהודה דההיא צריך ששים והוא שאין חלב שבו ניכר ונודע שיצטרף עם שאד
גופיהורג
דליכא איסוראאלא איהו
ילש׳לבימלנהליא לקדרוהר״ןנראהשכזה ' מזה ולפי׳כת' החלב לבט׳הבישר וכת׳עוד ויראה לי שאם נפל בראשונ׳בפחות
נסמן מתי׳לכתחל ' וה״מ לשנויידמייח
דאפי 'ליש״י .ב?לי בסט ' רס״י דלצלי בעי קריעה לכתסלה •
מתשע׳וחמשי׳הכחל עצמו חזר נבלה ואם נפל אה״כ בקרר׳צריך בשלא קרעו כלל אלאדפדיפאמשני
גייך קיישה מתי וערב וסחו
ולקויהע״כ ומדנקט גביקדר׳סתי וערב ס' והוא וכתב עור ויש מחמירי׳ להצריכו לכתהלה קריעה שתי
הרסב״אז״לבקדושיו
ע״כושטהזוכת '
בתבהטנרנשמ : ,בכות
ולא נקטינן גבי צלי משמע בהדי דלצלי וערב וטיחה בכותל אפי'בקדר׳ בפני עצמו ולצלי קריע׳כל רהוא שהיא בסס ' המאו׳משמו סלר״פיתען
לא בעי שתי וערב אבל למו׳והר״אש וראוי לחוש לדבריהם וזהו כדעת רש״יה וכן כתב בספר המצות
עליהדכיון דבקריעה קצתאינו
והתממ׳שכתכו בסס רם" י דלצלי כעי וכבר נהגו שלא לבשלו כלל עם הבשר אפילו בקריע׳שתי וערב מידי חלבו מ״ש בפני עצמו דמי
וטיחה
קריע׳כל דהו ולא בפילכתסלהקרען
קריעה שתי וערב ונגררו אחריה רבינו
שכתבתי
מעלי ' או לא ליבעי כלל ולמה
ורבינוירוס ' קסיא ודוחק לפרש דצריך
קצתאע״פ
קריעה שתי וערב דקאמר היינו שתי או ערב והרשב״א כת בחידושיו רס״י פי ' דשם התו׳והר״אש לא קשה מידי דהיינו טעמא מסוס דכל שקרעו
שלנחל
שהחלב נפלט והכחל מתבשל בו לית לן בה כיון שלא נשתנה טעמו
כולה שמעת לצלי ובשלו דקתני בכרית׳היינו צלי ולכתחל בעי׳סתי וערב כרב
בעינו
מפני בליעה זו ולכתחלה מיה כעי למקרפיה קצת כדי שלא ישאר החלב
יהוד׳ע״כ ואיני מכין דבריו דמשמ מדבריו סרס״י סונר דרייהודה לצלי מיירי
והרשב״א והר״ן כתבו שסטהזושלר״פכמנוס
וא״כ קס׳אמאי פסק דסגי ליס בסמי וערב ולא אצרכי ' נמי טיח ככותל כדמצרי ' בכחל כמו שהיה קורס :
ולקדרבלאכשו
בספר התרומו׳בסמו של ר״ת בחילוף קצת שהוא כותב דלצלי
ומ׳ש רבינו בתחילת דבריו דלא סאני לן בין בחל סל
רב יהודה וצ״ע :
גרסעןכיסליקר אלעזי לא בעי קריעה כלל ולדברי ר״ת לאי זו מן השטות אתי ספי׳דעובדאדומעו
לשאינהשלמכיקה 5פ ' כל הבשר ( דף קי )
מניקה
דאתני׳לרבכחלאחויוהולרב יצחק בראבדימי לא פליגאליסנא קמאדרב  :ומ* ש רבינוואס יש ס כחל אסורוכסומועו
אשכחיסלזעיריא״ל איכ׳תכא
היינו ואס יש ס׳עס הכחל שכח׳עצמו מצטרף למנין ס' וידאת רב נסמן כחלנס
א״ל אני לא שניתי לו כחל כל עיק׳ורב כקע׳מצא וגדר בה גדר ר׳יוסי כר אכא
אחרתאוסו
מתני אכא כחל סל מניק׳סניתי לו רבץ ורב יצחק בר יוסי איקלעו לבי רב ספי וכחל מן המנין וככר נתבאר טעמו סל דב ואם חזר ונפל לקדרה
לטעות
כבראסונ׳כמו סכתבא׳ורבינו כפ׳דברי׳אלו אצל דברי רש״י ונתן מקום
אייתו לקמייהו תבסיל׳דכחלי רב יצת אכל רכין לא אכל אמר אביי יבין תכלא
אמאי לא אכל ופירשו המוס' והרא״ש ז״ל סרב היה אוסי לאכול כחל אף בצלי ולומר דלדע רש״י דוקא נאמרו וליתא דלכ״ע אימנהו שגע׳'ערוכה הס :כחג
לכאורה
סמ״ק לפי ר״ת דפי׳ובפי קריעה שתי או ערב לקדר בלא בשר או לצלי
ובקריעה לפיכך היה מחזר לידע ממי קבל חומרא זווא״ל רב יצחק בר אכדימי
משמע דר״ל דלא סגי מאותה קריעה שקורעים לשנים כסקורעיסהרכעי' י
דחומרא בעלמא היא שהיה מחמיר דבקפה מצא וגדר בה גדר ורבה בר יוסף
לאליה לשנים ומי ' לפי לשון המוספות שפי ' לר״ת דהא דבעיק קריעמוע׳
ממני כסל סל מניקה סכה לו לאוסרו אפי׳בקריפה ומתני׳בשאינ ' מכיק ' ואנן
הכחלסישלו
לקדרה כלא כסר לגבי צלי היינו לסוצי׳את הסל ' סהו׳מוס בתוך
דאכלי׳כחל בקריפ׳ואפי׳מכיק סמכי׳אלישכ׳קמא דרב בקפ׳מצא וגדר בה גדר
טפס חלב גמור לפי זה היה נרא דהוה סני באותה קריע ' שקורעין הכחללשרן
ואין חילוק בין מטקה לשאינה מטקה וגס מעובדא דרבין ורב יצחק בר יוסי
כשקורעין הרבעים סל האליה' דבההי׳קייעס יוצא החל ' שהוא בעין גי!נ׳
דאייתי קמייהו פבשילא דכחלי רב יצחק אכל רביןלא אבל ומסתמא■ מטק׳היה
מועטה
לפנו ' הכחל אע״פ סלא קרעו אח״כ כלל לא שתי ולא ערב אלא קריע '
מדלא אכל רבין ורב יצחק עיקר דמסיי׳ליה אכיי וגס מעובד' דרמי בר דיקולי
סכ״לג
ולפי זה ושמא דיעכד אין לסחמי׳על זה אבל לכתחל' נכון לעסו׳ כמו מבפניםג
דכקסיכהו לכולהו כחלי ואכליכהו ע" כ וכ"כ הרס״בא בשם הח״ה :
ולרב אלפס קרעו שתי וערב וטחו בכותל מות׳וכו ' ז״ל הרי׳ /ף א״רזיו ^״י
רבותא הוא לומר דאפי ' סל מניקה שרי ע״י קריעה וטיחה ורבעו סכת׳ הכחל
בין שהיא של מטקה בין אינו סל מציקה אסור מדרבנן לבשלו וכו ' דמשמע לא קרעו אינו עוכר עליו ומותר ומט׳נמי סכי כחל שכשלו בחלבוסומוהי*
דרבותא הוא לוס דאינה סל מניקה נסי אסור לבשלו בלא קריע׳אינו מדוקדק • שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו אכל בסלו מס הכס׳אסור דק״ל כחלכסוכחל
ככותל
מן המנץ וכסל עצמו אסור כיצד קורעו א״ר יסוד׳קורעו שתי וערי'וטחו
דהא לכולהו לישני אסור ולא איפליגו אלא אי מהכיא קריעה בסל מציקה או לא
בסר 6״ל ר״א לשמפי׳קרע לי ואנא איכול מאי קמ״ל מתכי׳היא האקמ״לדלאבעינן
וכך היה ראוי לכתו׳הכחל אסור מדרבנן לבשלו אפי' בקדרה לבדו בלא
וכ״ש עס הבשר אלא קורעו שתי וערב וכו׳עד צלאו כלא קריע׳מותר ובכל אלו שתי וערב א״כ לקדר והלכת׳היכא דקרעיה שתי וער ' וטחייה ככותל סוילבשן
בקדרה וסיכ׳^ דלס עביד ליה הכי שרי למטוייה לכתסלה אכל לכסולילאעט
הדברי׳אין חילוק בין מניקה לאינו סל מכיקה ומיה ' מצאתי להרש״בא כתורת
ומשמע ליה ז״ל דהא דתט׳הכחל שבשלו היינו שבשלו בקדר כפניעצמוונלי1
הכית כלשון רבעו ממס וגס הרמב״ס כתב כלשון הזה כחל שלא קרעו בין של
קריעה כלל ולכתחלה דוקא הוא דבעינן קריעה שתי וערב כר' יהודהומש<^
קטנה שלא הניקה בין של גדולה אסור לבשלו ואיפם ' שטעמו מפני סהי׳מפרש
להרסב״א והר״ן ז״ל להי״יף לא בעי קריעה לצלי כלל והרמב״ס ז״ל כפ״םפס?
דהא דאמר איכא תנא דאפכייה לרב כסל היינו כדפירש יש״י דמסו׳דהו׳סמיע
כדברי הרי״ף,אלא סהו׳מצרי׳לצלי קריעכל דסוסכת׳וז״ל הכחל שקרעוומיין
ליה לישכא בתראדרבדאמ ' לא קרעו אינו עובר עליו ואסו׳וא״ל רב יצחק
דכקעה מצא וגדר בה ולא מדינא ואידך אמר דבסל מטקה דוקא הוא דאמר החלב סבו מות לצלותו ולאכלוואס קרעו שתי ומרב וטחובכות׳עד סלא^
הכי ואכן קי״ל כלישכ׳קמא דכקעה מצא וכו׳דלא מפליג בין מציקה לאינ׳של בו לחלוחיחלב מותר לבשלו עס הכשר וכת הר״ן וכרא׳שהי׳גורס כקצת גי'"0
דגרסי בדר״א הא קמ״ל דלא בעי שתי ומר אלא לקדרה וה״ס דר״אבצלי
מטקה וכפשטא דסתני׳ולישכי דרב עלה דלא מפלגי כיטיהו וכלישנא דרב ק״ל
דכקריעה כל דהו סגי ולא פלע אדרב יהודה דר ' יהודה לא איירי אל6ל?די5
ולדעת ר״ת אס קרעו
כלישנ׳קמא דאינו פוכר עליו ומות דתכיא נרותיה :
שתי וערב וטחו בכותל וכו' כ״כסס התו׳והרא״ש שהו ' מפר דהא דצריךקריע׳ ור״א לא איירי אלא לצלי ולפי זה מתניתין דקתכי לצדדין קתט לצליככלרהי
לקדר' שתי וערב מ״כ ואיפס׳דהרי״ף כמי סבר דלצלי כעי קריע׳כל דהושהי
שתי וערב וטיחה לקדר ' היינו׳עס בשר דלקדרה הכי משמ׳דחלב שחוט ' מדרבנן
כפ׳והיכ׳דלא עביד ליה הכי שרי למטויי׳לכתחלדמסמ דלא עבד ליםכוליה^'
ג־ילמ' אתי למיכל כשר כחלב וכיון שהוציא את כל החלב כל מה סיכול להוציא
קריע׳סתי וער׳וטיח׳אבל קריע קצת מיהא עבד דאל״כ הכי ה׳ללמיכת׳והיף
פו ליכא למיגז׳אבל לקדרה בלא בשר או לצלי שרי לכתחל׳ בקריע קצת וטעע
דהחמירו בה עס הבשר לסי סטעס הסל ' נכנס כבסר ומשתכ׳טעם הכס ' ויש בו דלא קרעי כלל שרי למטויי׳לכתחל׳ואע״פ שהו׳גורס א"נ לקדרה יםלפר׳דה?
שפם בשר כחלב אבל כשאין בשי עם הכחל כיון שקרעו קצת סותר לכתחלה הא דמצריך ר׳יהודס שתי וערב וטיסה דוקא לקדרה אכל לא לצלי ודריאלצל'
משו׳ דאין החלב בעינו עוד בכחל כמו שהי׳קודס ואפ״פ שנפלט וחזר ונבל׳מוך  .ויש לדקדק בדברי .הרמב״ס סכת׳הכחל שקרעו ומירק סחלהסכו מומרלצלי?1,1
דלמ לי שימרקנו כיון דצלי הוא נורא מיסב שייב ליה וס מ א לא אמרי׳הכי
סכחל לא גזוץ בו חכמי כיון שלא נ& תנ ' טעמו של כסל מפט כליע ' זו ובדיעבד
כשהוא
•

הלכות בשר .בחלב צאצ

סז

דיט

דלנר־י
^ומופט ; :ל כשהוצ מדוב' ועומד כעין מימיי המתבשל כו  :כתב
ועו׳דבשל סופרי׳הלך צחר מדק וגס בזה צינו מסיי׳להדר  :וידהצ מצרכקריצוה ו7צ!3יצר'א
98י
כל דהו־לצלי וציפשר סט״ש וכל -בספרהמצו׳לצ ק5וי*^9ל 6למה-שכת'צח״כ וכב ' הלין קם1מבדי
יי חביב רכינו יעקב לצ העתיק סברת הרי״ף כיצר סלצ הזכי ' בעיסצרין•
נהגוסלצ לבשלו כלל טס הבשר וכו׳סהוצ כתו׳בסמ״קיצלצ דליסיצ דוק כת 3הלס/אדמדמלה
[ 7וריעססתי וערב צפי׳כקדרה בלא כשר  :מבו -ציי בפסקי הרי״ף וציפש
טעייא שלאנאסר
י יןכ ,ןךות -
צינונדוסב סמצחרסציכו מפכים פה צומה סבר שכתיב
<י׳יעקב על מה שכתב לצ קרעו ובשלו בלצ בשר מותר זה יורה דדוקצ
•<
הוד׳ילכן ^ י ״ י מ*1.
•
ן
.
לומרדלעניץ התומיצ קצמריוקיכלומ
*י " "' 3ל5ז קייעס סרו לכתסלס
שקי׳באחל^
< קא
שרצוי־.לחוס ל
קריעתהיי כתבתי בשם הרשב״צ
י?וי ע? גמורה ולא חשש להצריך וטיחה ככותל ואפילו אם מבשלו כקדרה ^ בדו מצריך
©א
וטתןלדברי המחמירים הללו וכ״כ בספר ס׳גקזלה אגל
\) יויו' ש רכיכו וסםשי בוס כחל וטיהה ושתהיה הקדירה מיוהד ?! כך ואפי׳קרעו שתי וערב
כנלעס מס׳לנא ' 4״ח!
ודבשרה ? צות סנהגולהח ? ; ב1דכר,זה  7תר
בשפוד ל יא יתי ?1הכחל למעל!ה
לצלותו עם הבשר
^נשרמותרכתיצרכתחלתהסי׳ ובא
ן ! ל׳ מו ש וככר כהגו שלצ לבשלו
ל ל
י

^ עצמוצע״פ שהוצצסור מצטרף למטה אלא הבשר למעלה והכחל למטה עבר ונתן הכחל למעל' ׳״ ״׳״׳־; ״׳)" ,-ד ,",״״׳־ ,׳■ ״ ממש *צ<יממי1
גקדרהשניי׳כדנרי
ס וצם חזר ונפל לקדרה צחית מות׳בדיעבד וכתבהרעןב״ א דהוא הדי ן נמיכעןמו;1חו י עס הנש ׳הבשר וכק ז ל סכו ק וכתבוהו הגהות

צוםרכבר 6םינה ולקמן בסמוך צכתוב
ל 1ני ג? עולס בדיני הללתרתב הרשב״צ
^ישצס .נתנו תחת המכבש הוי
נ ^כותל  :כתב הרשב״א דהא
כחל פולה למניין ס דווקא
לכשלטעסהסלב כגון שבשלו בקדרה
לנוו ו5ף להקזה שכתב רביכ ו בשס
הושכ״א כגון שכפלו כקדרה לבדו אינו
מ! וככן בלסון הרשב״א אלא דברי
וניט ? 5ולצו למימרא דכשבשלו עס
נשר -ציןכסל עולה למנין ס דמ״ש דאי
** ׳ונסנשלו טס כשר כחל עצמו אסור
הי כשאמרו כחל בס מכח מן המנין
עצמואסו׳אממכןיאלא מפה
#נושנ״צ נח׳ שרצוי לחוס לדכר-י רש״י כמ״ס בסמוך ולרש״י צפי׳ כשל׳^ בקדרה
לבדוצס צין פס ש׳צסור להכי נקסיה כבשלו בקדרה לבדו וז״להרפב״א בכית
ו׳צ*צ ככר כיצרנו בבית ציסורי הטצכלות שהכחל לאסור לבשלו בקדרה עס
משרעדסקורעו שתי וערב וטחו ככותל עבר ובשלו משערין צותו בחמשי ' וט׳
וממול{) הקלו בו מפני שציסורו מדבריהם סציסורי סופרים גס הס צריכי ' ס'
צלצשהכחל בעצמו רצוי לחשבו ממנין הס מפני שהוצ עצמו בשר הוצ בד״צ
והוצסציןהחלב
נפנתכסל עם הבשר צבל עס נתבשל ביורה של חלב צריך ס
סכו ניכר ונודע עד שכקל וכשער צותולבטלצת הכסר ע כ וכ כ הר ן וכתב
ובר/כ עוד וירצה לי שצם נפל ברצשונ בפחות
?' המגיד שכן דעת הרמכ׳; ס
טנ״טוכו׳ז״ל פס נתבשל עס הכשר צע״פ שיש בקדר ס צין צומרי׳ שנע כל תלכו
מכשרצלצ לזס חזר ונפל לקדרה צחרת צסור כברצסונה וירצה לי שצם נפל
נרצסונה בפחות מנ״ט הכחל עצמו חזר כחתיכת נבלה כדרך שביצרכו ככפר
 3חלכולפיכצס נפל לקדר צחריצריך ס׳'והוא ע״כ צבל הרמב״ס כתב בפ״ע צס
נשלועס בסר 6סר מסערין צותו בס׳וכחל מן המנין כיצ׳צס היה הכל פס הכחל
כמוס׳בכחל הכחל צסו׳והשצ׳מומ׳וצס היה בפחות מס׳הכל צסור ובין כך ובין
נךצס נפללקדר' צסר צוסצותומשערי׳ ^ ובסככרצסונ׳ססכח׳עצמו שנתבשל
געשהכחתיכ ה6םור ע 'כ הרי כסכבהדיצ בץ כך וכין כך כלומ בין נפיל לפסו'
טסכיןכפל לס צוסר ומשערי׳בו בס ככרצסונה כלומר שהכחל מן המניןוכת
?"?מגידשלדעת זה הסכי׳הרצ״ה ז״ל והר״ן כתב בפ׳ג״ה שטעם סברצ זו משוס
מיוןסציכו נצסר צלצ מפני מרצית העין צין להחמיר בקדירה סניה יותר י
טכיצשוכה • כתב עוד סרמ״בס וצין משערין בו צלצ כמות סהוצ כעת
שנתבשל לצ כמות שהיה בשעה שנפל ע״כ וכתב ה״המגיד סכך שהוצ סי׳למה
#ו כגמר בדידיה משערין צו כמצי דנפיק מיניה ויפרש רבי׳צו צף במצי
ונסקמיניה ע*כ וציני יודע היצך יוכל לייש׳על פי׳זס מה שהקשו כגע כסצמרו
ששיט 6דבדידיה משערין צלצ מטפה נפל לקדר צחר לציצסור וכן מה שצמרו
ששיט׳דבדידיס משערין דצי במצי דנסק מיני׳מנצ ידעינן וצם פי׳כמצי דכפק
מיני  :צך כמצי דנסק מיני׳ מצי ק״ל מנצ ידעי הרי יכולי׳צנו לידע כמה היה
נשש׳סנסל לפי׳נ״ל דהרמב״ס ז״ל נתכוון כזה למיצי דגיסינן בפר ג"ה ( דף צח)
5הוצ כזיתצ דתייבצו דנפללדיקולצ דבש ר סבר רב צשי לפעורי ' במצידכלע
ייקולצ צמרו לי׳רבכן לרב צשי צסו דיקול׳דהיתר׳בלע דציסור׳לצ בלע דמשמ ׳
יינדכין ציסו׳בין הית׳הכל מפערי׳כמו שבצ לפנינו לצ כתו שהי ' בשעה סנפל
יכתכוהימב״ס בכחל וה״ה בשצר ציסורי׳  :וכתב עוד ויש מחמירין להצריכו
^לקריעה סמי וערב וכו׳ורצוי לחוס לדבריה ' כ כ בכי׳ג׳ש״ד וסיים בה וכן
יציילהויות הלכה למעשה וצפ״פ שכתב ה המגיד סהרשב״צ הסכים למעשה
^הימב״ס ופי׳הסוגיצ לדעתו ה״סמגיד נמשך צח ' דברי הרשכ״צ בחדופיי
ציכו מן הדין צלצ ממיד חסידו׳ולסון ויש מסמירין
סכו׳פמ״ש
*ני׳ק דחומרבעלמקצמולצ מן הדין ומ״ש רבינו על סבר זו וזהו כדעתרש״י
"'י ,יודע למה כת׳סהוצ כדע׳רש׳י שהרי בצלי מצריך רש״י שתי וערב וסבר זו
י״עציכ׳צלצ קריעה כל דהו ובקדרה נמי צע״פ שכשכשלו בפני עצמו צתיצ
מ3יצ זוכדע׳יש״ ; מ״מ עדכת בסבר׳זו צפי׳בקדר' בפצי מצמו משמע דעס בשר

ריע׳שמי
המזל פה הנסר נלל^פי נ^
ומינוס ,סה 3כומל יג .פ ^ להמנהג ־־י־,י *־> ־*
ול־לוייהמות׳ מ<ז לבל הפיישי׳ומיסו
נסדיס' ליססמעפי סמוי' ס״י׳״ייזל למול־(< *<!
למעהימי׳לפרוז
לפרש״ישסי׳ ?
שיש לסמוך מנהג כעולם
ד ^דרה סהזכיי התלמיד גכי כחל יגלצ(מ ? ?!^א
הכתצ
?זי יטה טתיוכ 1רב רטחו5כית להיינו 7כמיינש׳
לקדרה בלצ בשר והילצך לפי זה לצ סא!? 7נימשלהעם
צרתי׳אפי׳לפייש״י
״? 1ו 7
איסורהית לפסכלי
היה צומימה  6יענ 2מ נה5גו סל5ן ל כםלו צקת אפ צעלש
לחלעשסזט7רנק
 1,11׳־ _״ >״
דדר-ד.׳ר

לכתחילה צריך שיהא הכהל לממיורבשד ילמעל׳עבי ומלח כ״י
עססואס הכשר מותר וכ״כהרמבן שאם מלחו כלא קריעה
מותר בדיעבד וא״א הרא״ש ז״ל כתב שמותילכתהיל' למילהו עם
הכשר ככל ענין שהמלח אינו מפליט החלב שבוומות' לכתחיל'
לחתכו בסכיןשי! בשר וליתגו בכלי של בשר אחר קריע' וטיח':
ונכינה שנגעו זה מה מותרין אלא שצרי'
להריח מקום נגיעתן ומותר לצור אותם
חיישיק שמא יגעו זה בזה כתב כעל העיטור
במטפחת אחת ולא חיישינן
ש מ כל מידי רבעי הדחה כגון כשר חית׳ צונן כקערה של
יי
״ '1
״״ .״
צוק אסו לכתחילה דילמ אכיל בלא הדחה ודווקא בשר מבו^
הלאו.אורחיהא בהרחה אבל מידי ואורחיה נהיחה ״ 1״יי יי ל £ל בסי נקדרס^ וסוינסו עס^ 3
וכיוצאוהיהצומרכי כבר היו נוהגים להיותל׳

$

בת׳*ה

שכתב

'^ שר )לבשלו ע״י קריע ' שתי וערב וטיסה שלצ כדברי רש״י שכת רבי  :וש׳ ש
נ נ כס המצותיע בעיני שלצ מצצתי כן בסמ״ג ולצ בסמ״ק שהרי כתבו שטת
^י וי״ת גלצ הכריעו ביציה ' צלצ ססמ״ג חלק קצת על דברי רש״י וכתב נ״ל
מלה להלכה כר״נ שצומרשצ״צ קריע׳ לכתסלס בצלי שהרי עסהמפשה כן

יוסחקריינש

להם קדר מיוחדת לכחל לכדו ומיהו צץ לסמוך על זה שאין רגילין בכחל כ״כ עכ״למררא״יז׳ל, :
אח כ כשר)53ותה *קךרה 0
>נא׳״הנלציל*1ת|
לל!עינל *^״1
עתה הילכך ציכא ןלמיחס דילמא *!צתילמיטעי1.לבשל !
לכמתלה ד
ומיהוססט היתרו לחותכו בסכין של בשי אסיכשהכקל רותח כיון שקרעו שתי לנשל כלל
וערב וסחו ככותל וחותיין בסכין בסר אח כ וצ״ט מה שכתיב מקדרה בלא כשר  <) 0בפ״דנתשונו'
שהחמירו שלא לבשל כשר אחריו ושמא ימה שהחמירו בקדרה אין זה משוסב,שר הגאמיס7נהיבי
בישראל שלאלנשל
דאח״כ צלא גזרה דילמ אתי לבשל בסר י עסהכח ^ 3יחד "ה ^ סיוך ג 3י
לה 1כמנ מיזרא׳י
וצ ע נגכ ל וכבי כתעתי טעי ל דברי הר  1ודב י י רבינר ירי,י! ס פ למה סנהנו
לבשלו עס בסר צבל בלא בשר משמע מדבריהם סלצ כיה סוס אדסכוהגציסו׳ בהג׳ /סשס7כן
בו והרשכ״צ נסתפק בחדו& יו חס מותר לבשל כחל בקדרה שנתבשל בו בשר לןן נהיגיןשלאלנשלז
בהפך ומשמע מדבריו סאפי׳כשלצ נקרעכהל כמו מיירי ^ כת״ ^ 0קןכיר אעי׳בלא גפרכלל
ל נס לי טס בסר כ לל גלאישר״גדר^
מזה כ לל מטמע דנ ? יט ל ה לל 1יסור ^ והמנהג הפסוט
ולבסלו בלצ בסר בטיגון צו כסשטי״דא מצריכי׳קריט׳ שתי וערב וסיחה בכותל העולם היתר רק
ולצלי קריעה שתי וערב 1ומ״ש בתרומ הדשן דאין להקל לאפות פסטי״דאסל ת״חהסליןרקים
^ ^  3פי המנן׳ ןמ<שבי׳ י7י0סשלא
כחל במחבת וגס שלא לצפותה עם פשסי״דא תו ךמכןר
^ ;פע ך;*
חומרותיתחהןוליתדחשלסוח  :כא לצלותועסהכס בשפודא׳לא יתןוכו׳
בס כ" ה ( דף קיא ) דריש מרימ׳הלכת׳בין כבדא ביןכחלא תותי בישרא שרי עילי <טחןננ 'ת 5אםל*
בסרא אסו׳וכתבו התו׳והרא״ש וצ״ת כחל סיאך מותר תותי בישר והלא שמנוני ' יי " ׳אן על נ*
הכשר נוסף־על הכחל ואי בקרעו שתי וערב וטחו בכותל א״כ עילוי ביסר ^־ נעי לה^ידנא נימיי*
געדמתיכו !לאפו׳
איכס
ר(.1.ן נמחנת
גרע ..הפי דאע״פ• £,ק .
בקדרה וי״ל .דסכא ,,
ליסתרי דהא !מות' לבשלו יעס! הכשר 1
עדין נוטף סחלב מן הכחל על הבשר וניכר שהוא בעין מ כט ומיהו הרש כ  $למיקששמאיאפה
בחדוסיוסוברדבלא קרעו מיירי שאלו קרעו כהלכתו עילוי בישרא נמישרי אחיכנחנפרע״ע
ואכתוב לשונו בסמוך וכת רש״י ולדידן אסור לגמרי לכתסלס ולפי ששעודיס לא חזינן בקמאי
שלנו אינס תלויים אלא שוככים ופעמים שמריסזכב השפוד ונמצא התסמין הייי׳לא ^ר ^ 0
עליון ופעמים שמשפילו ונמצא שחבירו עליון הילפ׳בין שהכבד ל צד ה י^ ס בי ן ש׳^כתה6קעמי•
שהוא לצד הזנב אסור וכתבוהו היא״ש והרשב״א והר״ן וגס רבינו כתבו אצל על פני כולה עם
דין הכבד בסימן ע״ג ולא ידעתי למה לא כתבו כצן דודצי משמע דגסבכחליזלזתכין  .א־זר כך
סובר רש״י כן דמצי שנא הרי מרימ נתן דין אחד לשניה׳ואע״עסרש״י תהס ככך לסתיכות קטמת
לצו דוקא אלא סד מינייהו נקס  :כתב סרסכ״א דהוא הדין נמי כשמולחו עם
הבשר וכרב כ בת ה וסעמא מסוסדמליח כרותח דצלי י  :וא׳א ז לכתב (ק>נהנהו׳מר7כי
שמותר לכתחלה למולחו עס הכש ככל ענין שהמלה אינו מפליט החלב שבו כך מעשה הי׳ששמז
"י
כתב בה כ״ה צהא דדרס מרימר וכתב עוד וגס אין נבלע בדופני הכחל אלא
•כנוס במעיו ומותר לכתחלה לסותיו בסכין של בסר וליתכר ככלי של כשר אחר ! 7״״ ' "ת
קריעה וסיח כ כ סס הרא נדיז ל ויש ללמוד מכאן הית פשוט דהיכ שקרעו שתי נ 7יעבל עלל ! :כ!
וערב וטחו בכותל סמות׳לבתחלה לחתכו בסכין סל בשר ולאפיקימהני שנזהרי ' כתב אב "! האיון
שלא לחתוך כסל רותח כסכיןשל בסי דצפי׳בשפוד אחד שרי לכתחל ^ וכ ן כמ 3ן כלל יית7מ!תר
סס התוס וז״ל ומה סנזסרי׳סלא לחתוך כחל רותח בסכין סל בשר מנה׳הללה י'^ םלינשראפיונן ,
קטן עכ'לת 7
דצפי׳בשסוד א׳סריא סכא לכתחל׳כססכחל למהה וצפי" עילוי בישרא לכתחלה
הוא דאסור מטעמא דפריסי׳אבל בדיעבד שרי וכ״כ הרסב״א בת״ה מכאן אתה ( ט ) ! קהזא
למד שמות לכתחל׳לחתכו חס בסכין שחתכו בה כש׳וכן מות לחתוך כ סר 3סכי ן במרדכי פכיה
.שחתכו בה כסל וכן הדין לאכו׳זהככל יס ^כ לי כוזה שהרי הת 'י ו לצל ות ! יחד ונ׳ *?א  7ו י
כססו׳אס מ כ וכחדושיו כת׳הכחל שנצלה או סכפכס׳מומ׳לכתסל׳לחומכו בסכין !כימ"לדיקא *!יל
שחתכו בו בשר פעמי׳הרכה וכן מותליתן לכתחלה כחרותח צלי בקדר שאכלו אם 1רודלא כדעת
בה בשר וצפי' יש כה בשר דהא עסקינן לקמן הלכת דכחלא עילוי כישר בספו ד היש׳וא^ ■יסר!,
ישמתיריו
לצלי דיעבד שרי וצע״ס ששניהם התחי׳ומגעי׳זה בזה וכי אסרימנמי ^ ^ סנתב *"
, 1

״ י

תותיהבשרא

אפי׳

בלא קריע' כלל וכתב
טו״'' י
ן
ןך^ , , ,.
י • איגנשרשעליי שרי נליעג׳אע׳גדבמיסודי׳שצנ! אין לחלק היינו לכתתלה אבל בדיעבד לא מחזקיק איש ורלחוש שמא נתהפ ן עכ״ל( :י )זהארין נללי״חדמליחההואמלייהואס לא נקרערלל (יילהוהעסנשראובלא נשי אסור בדיעבד
לכתחלה א*ן להליזו עס נשר כלל עכיל ואני כתבתי למעלה דאפי׳ננלישריבדיעבדנלא נשר אפי׳נלא
ולרתחלה.בעינןש' 1וטחו בכותל ואם מלחו עס כשר הנשר שתחתיי אשור זתנשר שעליו מותרבדיעבד!
?מי( אסכקיע קגת בדיעבד שרי
׳ פהכבלכ׳שבמליחה יאפי׳עס בשר נר׳דאין להחמיר במליחה בדיעבד כדברי הרש״נא והרמ׳נם ז״ל יאע״ב דהתז׳זהדח־ש תחיוירי' נבלי בלא קריעה נללוכחושבתבארנסמון מ׳ת במליחה הין להת יויר שהרי ית׳הרא׳ש דאין המלח מודאחלב
^ .ג''׳דנךינמי * ־יוכת׳נהלה מרדכיחעפה נכחלונשר שנמלתייתד בכלי מנוקב ילאח׳ב חמיהן בכלי שאינן תבלקנוהתירסהר׳ס שניה׳עכ׳ל יב׳ע תשז׳מדמ״ם נלייימקב אושאינו מ ; וקנ דליענקחלב הנפלט אין לחלק ללא שיין משרק ןרי.ק
יקדכ © ילאנשאר אישירין ואפשר למשושםד היינא מןהכחל ( הנשר בקיק עלימניקב אבל לענין קצב איןלתלק !נ׳בא׳-ה כ׳ייח דאס בלאו או מלחי לאחר קריעה אפי׳ }ייבא! מתו׳מלאי׳חל לאיןלחוש מאתר שיקרעוהו תחלה עלל;
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הלכות בשר בחלב אצ
(יא ) ינמיליי עלו י בישרא הול! דאסרינן ומשוס חלב הנוטף י1ל .הבשר אבל תחרתי בישרנו :והיה נזחל ונמשך בקילוח :בלי הפסק דדךידפני הקדרה מ״ג הכירהעדשד,
במקו׳סכנווי^
*'כ״הד ימ1צ׳ח אע״ג דרותחיןהס־שיי והי״ן כת׳גניכח-לא תומיביסרא למישפדינהו בשפודא אצל בשר שהיא ג״כ ע״ג .הכיר יראה דאפהיד סולדת
בכש"
בחלב במקויסכגע
ב
ואע״ג ששומן הבשר כבנס בכת הקלו בכך לפי שאין טעם השומן כיב בכש ועוד תשיבי כה״ג עירוי מבלי ראשון ונאסר הבשר עכ״ל ונר ' דע״כ הכשרקו
^
צינן ו
היהצונז
ס מל
גמור
מבלי >■
ראשון הא אפי ' ־
אמכ׳*;קר'ן שלבסוף הוא כפלה דכבולעו כך פולטו ולפי זה אין ללמוד מכאן שיהא מותר דא״לב למה הוצרך לו׳שתלב חשיב עירוי ,
■ קריעה בסכין
דף משייח ע״ב לחתוך כח ' שכלאו בלא
הוס אסר לבשר מסרםדהוי־צונ-לן"
יי שתג7״י תי ^ שיש עליו טיסת כסר שלא כ-דעי' מקצת וכיוצא בו שרי לכתחיל׳וכיון דבצוק בעי הדח' צריך ליזהרלס ! א חס וכיון ס  :ןפ״כלומר דנ.נ1סר ^|
?ס נאמי 7
דרקאנד
אש<? מפרסי׳שמקיליככך ומביאים ראיה מזי יגע בשר לחכ בלחם שאם יגע בו אסו׳לאוכלו עם גבינה וכן אם לאליאסרהכל קאמר
עשרצאחר ^"ת ,פ' כ וכת עוד וילפיקמסמעתין שמותר יגע בו גבינה אסור לאוכלו עם בשר והכי איתא מרושל׳ הדין קליפה דהאחסלתו!־ צוקאינו, 4
<נתו׳ !נחשי י לכתסלה ,בשפוד א ' העמיס בשר פעמי'
אלא כדי קליפה  :ואם נפלו זללמוו
דאכילחומץי ובעי למיכל קופר  .מבער פתיתים פי׳ מי שאכל
יישמענמי להיתר כחל ע״כרמשמדחפי׳בלא קריע ' קאמר
צוננים מדיח הבשר ומותר רמליסדי(ן
■ לאכול בשר צריך לכע׳מעל השלהן שיורי פת שאכל
י ל'כמהרלי '-ינע 'ה דב לא קריעה מסמס דמיירי לפי דעתו גבינה ורוע׳
גי י״ שנע' נ יייגילין( יו״)**6
י " ,
"
שי קע 3למותר
 1 !! ,עם הגבינה בדי׳א בששניהן צוכנין אבל בשר וחלב רותחין
צונן לפוך צונן מדיח אמ יב נמחל/
ל״בחלס5 .תמכ ,בו כ הרס בא בקדושיו שס בפי וז ל
בסכין .של מר  .שמעינן מינה דשסוד שצלו בו בשר שנתערבו יהד או אפי׳בשר צונן לתוך חלב רותה או חלב צונן אלא שלא מלחו אבל מלחואסור
ילהייח• ת■! ן■ כלי פעמי׳הרכה מות לצלות בו לכתסלה לתוך בשר רותח
■ הכל אסור אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן שמואל מניח הרי הוא כרותח• !לא
גש יצאחר קייעה כסל ואפי ' לא קרעו הלל דההואבלא■ או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן קולף הבשר והשאר מותר לגמרי לאפור טלי אלא כדיקליפה•נ
סנתנש!
העל׳הר״אש בפ׳ג״ה גבי ירך
קייעה מיירי ונרו נצלי ל >5נפי< ןייעה רכן כחלב כתב רבי׳יב״א צריך שיהא בו ס׳כדי הקליפה שנאסר
להחמי׳ברות!)
ממנו אכל רבינו יצחק כת׳ ג שאין צריך וכן ירא׳מדכרי הרמ״בם רה גיד הנש שאין צריך
ייממיריםמעמי׳אס ועוד דאי בקריעה כהלכתו אפי' עילוי
למש נחמיר כילי בישר ' כמי שרי פ״כ ומיהו כבר כתבתי שכתב קולף הבשר שנוגע בו החלב ואוכל השאר ולא פי' בחלב דתליחה ודי כקליפה וכמדומהסרו)י(ן,
כתבתי
שהור׳רבי׳מאיר זיל עכ״ל וכבר
האי) ע׳יכ״צ זכ '•; שדעת התו׳והר״אס שאפי ' קרעו שתי מה יעשה א״כ רוצה לוט' שכולו מותר שאם היה בו איסור היה
יעיב מותו 6סוי למספד נחל  6עילוי מפרש אותו ואם נפלו זה לתוך זה צוננין מדיח הבשר ומותר  :בסי ' זה שכן דעת הרס״באוהר״ןו^
הומ״נן
כדעת הרמ״בן וככר ' מדברי
ן* ;ל 0א רנ5רחס כיסרא ומשמע מדבריה דבשלאקרעו
הריאה
יצא©ל בזר סע שתי וערב וטחו אפי׳תותי בישר' אסור ומליח דינו כרותח ולא לגמרי לאסור כולו אלא כדי קליפ' לחור שאוסר הכל וגס לא כדעת.
ואינו תלוי בין אם הוא עליון או תחתון אלא בין עליון או תהתון
היינובסאין
הסכי* ״ותן־נזמל מפני שמנוכי׳הכש׳הנוטףעל הכחל שיש
דמצריך נטילת מקו ' ומיהו
חתיכת
המליח מבליע בטפל ואינו בולע ממנו הלכך בשר וגבינהלחיץ סבשר שמן שאס הוא סמןכל
5 9גזע,ח "" 7ף בו עדין קלב• וכר ' שמפני כך כתב רבי
9ג, 7ן.זאר1!3רנ ,,אחר קריע ונויחה וקסי בין ליתכו בכלי המלוחין שנגעו זה כזה צריך לקלוף שניהם מקום נגיעתן ואם
חתיכ׳הבשרשטל
הגבינה אסור ' וכן כל
הבשר
וי־ני׳א
ידי השומן הוא מפעפע ככולה
לקולא בין לחלחלא סל בשר כין לחותכו בסכין סל כסר
כיןכמות
כתב זה כאן לפי שסמך עלמה שכתב כסי׳ק״ה דכי היכי דמפלגינן
מ״ש דאת ל׳זסי׳י וכתוב בסבלי הלק האוכל כחל לא י3ןכ ,לג כינ ' פד שיסהא כשיעור שצריך לשהו'
וגבינ׳שנגעו זה בזה מות^אלא שצרי' לשמן בצלי ה״נ מפלגינן במליסד יאצו תלוי בין אס הוא עליון אול!וות1ן
מיניו אש חללאכיל כין בשר לגבייה ופישוג׳
ממכוכברכתכתי
להדי׳מקו׳נגיפתןומות לצו׳אות׳במטפח׳א בפ 'כ" < דף קז ) חנן צורר אדס בשר אלא כין עליון או תחתון המליח מבליע בטפל ואינו בולע
7כ ^,עידדלא
^רכ
שם
כסי׳ע׳שזהו דעת התו׳והר״אס כפ ' כ' ה גבי טהור מליח וטמא תפל וכתבתי
משליזב׳רש״ילנעי וגבינ׳כמטפח' אחת ונלב׳סלא יהו מצעי ' זה בזה ובגט וכי נגע זה בזה מאי הוי
הסברותבסי'
סדע 'הרש״בא לחלק בין מליח עליון למליח תחתון וכת׳רכי׳סתי
יזעיטה י עלדשס צונן בצוק הוא אמר אביי נהי דקליפ׳לא בעי הדחה מי לא בעי  :כחב בעל
מקום
הילכך כשר וגבינה המלוחי׳סנגעו זה בזה צריך לקלוףשניה'
הואיל זחלב פיייטיי העיטור ס״מ כל מידי דבעי הדסה כגון בסר היתר צונן וכו׳ודוקא בסר מבושל ק"ה :
1יד 'מ}3א " י( ניה ,דלאו אורחיה בהדסה אבל מידי דאורהיה בהדחה כגון כסי חי וכיוצא בו שרי
&ו
נגיעתן זה מבוא׳ממ״ש בסי׳פ׳דאי׳כפ כ"ה ( דףקיג )דבש 'שסוט׳סמלסוטסנ
אסורסאעים
טריפה וכן דג טהורסמלחו עסדג טמא אם היו שניסס מלוחים
ההארוךבשסהעיטוובסססרא .בדוכ ס בת ה יקצר
יימתר להניחהכמל לכתחלכ כהרס באבת
הנשר
סהטסור מליח אין זה מעכבו מלבלוע מהטמא שהיא מליח  :ומיש ואס
*לם אלילמיס לאתר ודבר פשוט הוא שבעל העיטור קאי אהא דאמריכןשצריך להדיח מקום נגיעתן
נ׳י וקאמר דמדתכן ובלבד שלא יהו נוגעים זה כזה ס״מ כל מידידבעי הדחה וכו' מליח והגבינה טפילה הבשר שרי בהדחה וכו׳ואס איפכא איפכאכלומו)£0
• ..ם < מי^זאי.
מבוא'
הכשר תפל והגבינה מלוחה הבס ' צריך קליפה והגבינה סריא כהדס׳ג״ז
*ןלגפנ ״כה נע יז אסור לכתחלה  1 :כץז דבצונן בעי הדחה צריך ליזהר פלא יגע בסר לא בלחס
וניע)
ממה שכתבתי בסימן ע דאיתא בפ׳כל הכשר (שס ) סאס היה טהור מליח
מיהלאסשרההכ״ל וצו כבר כתבתי בסוף סי פ טמאידסייךלדיןזה  :בד ^ בססניהס צוננין אבל
תפל מותר מפני שאין הטמא התפל מבליע את הטהור המליח ואם היהטהור
גיללג שפיר לאתר בשי וחלב רותחים שנתערבו יסד וכו׳אריסא דמילתא קאי שהתי בסר וגבינה
תפל וטמא מליח אסור מפני שהטמא המליח מבליע את הטהור .התפלה'!
*ית׳פשיעא לאפור שנגעו זה בזה ע׳י הדחה והשתא קאמר דהיינו דוקא כששניהם צמנין אבל
אומוסהר׳תפל
■ יאופ בסשניה׳רותחי׳או כשהתחתון רותח הכל אסור ואס העליון רותח צריך קליפה הדב המליח מבליע את חגיה התפל והוא אינו בולע ממנו ומ׳ה
ימלל נ*5" ,
אתמרססלתוךחםדבח־הכל אסור צונן לתוך צריך קליפה ואותו שהוא מליח סגי ליה בהדסה• ויבי׳סתס הדברי׳כאןמעמו
דגרסי׳בפ ' כיצדצולין ( דףעו )
^
וכדעת הרסב״א והמידכי שכתבתי בסימן ע דטהור מליח וטמאתפלדאעי
^ע״פשלאקרעלהל צונן דברי הכל מומ׳חס לתוך צונן וצונן לפוך חם רב אמ׳עילא׳גבר ושמוא׳אמ'
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דשריאפי׳בנוגעיסזהכזהשרי ושלא כדעת הר״ן שכת ' דלאו בנוגעים!ה
.עדייןעכ׳ל • תתמה גבר תניא צופיה דסמואל חם לתוך חס אסו׳וכן צונן לתוך חס אסור חס
עסקינן אלא שעומדים כסמוך בכדי שפליט׳סל זה נוגעת בזה דמשמ שדני'
^א ׳(■א )ןיש לתוך צונן וצונן לתוך צונן מדיח חס לתוך צונן מדיח אדמיקר לי׳א״א דלא בלע
פורתא קליפה מיהא כיבטיא אלא אימא סס לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן שאס היו נוגעים זה בזה היס אסו' מטוס דה״ל שכיה׳מלוחי׳ומיהומאידמסעפ
כזהכשפע)
מדבריו שאוסר כשעומדים ^ בסמוך בכדי שפליסה של זה נוגפת
. .־*!ש*ז (!י׳גנונן ) מדיח תניא אידך בסר רותח שנס' לתוך חלב רותח וכן צונן שנפ׳לתוך חס אסור
* .שתמ׳נ 1י!נה!כ׳כ חס לתוך צונן וצונן לתוך צונן מדי׳חס לתוך צונן מדיח כיון דחס הוא א״א דלא מליח וטהור מפל או בשניהסמלוסים כ״כ כספר התרומה :ואס הם עסיסלוני
הס מלוחים או לחיס ולא מחמת מליחה סגי בהדחה כ״כ בספרהתרומהח נ
מטי׳א׳ח סי׳״ -ג׳א בלע פורתא קליפ ' מיהא כיכעי אלא אימא חס לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן
לבשר שנמלח או גבינה שבתייבשו שאינם כלל לחים מבחוץאפי׳נוגפי׳זהלזז
5המשנ 0״ ^ !3מדיח וכתב רש״י אע״פדהלנתא כרב באיסורי בהא הלכתא כשמואל דהא
אינם אסורים וכן אס הודחווניחצו שעתה הס לחים אין אוסרזהאתזהר
*הודאע׳ג ללא תניא תרתי מתני׳כותיה וכן פסקו כל הפוסקי׳וכתבוהתוס תניא אידך בסר
מסיר׳הלחלמי
כשה׳לחי׳מחמ׳מלח קרוי רות' המפלי׳לחלוחיתוואדרב׳ההדס
•*•יווצנסו׳זלנןנ״ל רותח ונו' תימא הא תו למה לי להביא ' ואר״ת דהא קמ״ל דאפי׳חלבסרי
תו׳כהגהימ
שורלהפתמ!ו דאע״ג דחס לתוך צונן בעי קליפה בדב ' סיכול לעסות קליפה בדבר דלא שייך והמלח עכ״ל וכ״כ הגהו״מימון בפ״ט וכ״כ המרדכי בפ׳ כל סבסר <
_זל ^
ן? (.כ ',נא קליפה כמו בחלב מותר מדלא קתני איסורא גבי חלב כדקתני קליפה גבי בשר שערי דור ' שאל הר״י אס הא׳לח והא' יבש ונגעו זה בזה או אס הצירנוטעג
גבינ׳יבשה ויש לדקדק מס׳א״ז פ 'כ״ה דקאמ׳בסר או גבינה סיס קצת ךוף!וו
ד3ר י63כג | 1ורי בא סולק בזה ומצריך ס כדי קליפה עכ ל וכתב הר אס כל זה 3פ כ ה וכתב
* !.ז נכלי תחץשיי הר״ן כס' מז׳סהר״אה פי׳דכי אמרי׳צוכן לתוך חס אסור ואמר נמי דבשי צונן כמלחו ומעד לעני׳דברי׳שיפלו עליה או שיפלו בה׳סבל אססס ייסי׳ורנחז
לעיניס שאין כאן לחלוחית כלל אין לחוש וצו' משמע אפי׳שיפול 3דכר לססאץ
שנפל לפוך חלב רותח אסור היינו דבעי נטילת מקום והכיא ראיה מפ׳ כיצד
וג -#ז6פ8ר
*יד "" ז ^ ,ייי צוליןוכר״ן דחה ראייתו ואמר דהתס בצלי אבל במבושל כולו אסור
וכן דעת לחוש טכ"ל :והאדמלית חסיב כמתח דוק כשאינו נאכל מחמת סלחו3פנינו
! \
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• ״^ ,
_ ״
״
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דיש ,
■אי70יין ועד ג
סרש בא בם הוב כ מדברי הרמ בס כפ ט מה מא דצונן לפוך סס הכל אסור :צולין ( דף עו )ובס ' כל סבסר ( דףקיגי ) אמרי ' דכיאמ ' סמוא 'מליח הריהוכמיני1
אישזר בתמין אז ודין הצלי יתבאר בסי׳ק׳ה בס״ד ושס אכתו׳עוד בדינים סללו ב״ה וכת ' עוד ה״מ היכא דאינו נאכל מחמת מלחו אבל נאכל מחמת מלחו לא ומשמע יק
אסור להשמי״בי הר״ן שם דפלוגתייהודרב ושמואל כשנטלו מן האור אלא שמדין הוא חס שאלו שהוא נאכל מסמ׳מלחו אין צריך אלא הדחה בעלמא כצונן בצונןוכי"כ היש5
ופרשי דהיינו מליחת כשר להצניע וכו ' בפר ' כ״הפי ' אינומ!כלמח8מ
האורכולהומודודכחס בתוך סס דמי  :כמח יהא שיטור ז״ל :
האחד מסס על
החוס שיאסור את הנופל בתוכו יתבאר בסי ' ק״ה בס״ד והא דפניא בשר רותח
מלחו אינו כוח ליאכל מרוב מלס סבו עד סשורין ומדיחין אותו כמיכפין3ין
להצניע  :וי״א דלא מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו אלא כגון עיבוד וכונצ
ומי׳לחמז<מ;׳ שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן סכפל לתוך חס אסור דמסמע דבץ בסר בץ
<!ק7
ה"
היית חלב אסור היינו כשאין בחלב ס' ככגד הבשר אכל אס יש בחלב ס' כנגד הבשר שס התוס'והר״אס והמרדכי בסס ה״ר יעקב ישראל :ור״ת פי׳דכל מלחסמי ק
לקדרה מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו כ״כ שס התוס׳ והר״אס והמרדנינשמ
סלב מותר ובשר אסו׳וסמו שיתבאר בסי׳סאחר זה וגס שס יתבא׳דין טפתחלב
*׳ל״יתי
ונר׳סהס מסכימים לדעתו וכן הסכיהרס״בא בת״ה וגס רבי ' ירוחם כמבסח
שנפלט לפוך קדרת בשר או לחתיכת בשר סיס בה ס׳מסלוס דינים אלו כתב
כר עיקר וכן הסכים הר״ן וכתב וז״ל הלכך נקטי׳דכל ססהה סיפו׳מליס קיי"
?.מןצ״ י| : ,3רבי׳בסי׳ק״ה • אס חתך בסר רותח בסכין חולבת כתב רבינו בסימן
לסי
(נ )מיגשו'הרשז נא צ״ד
גמיי[ ^
וכן  .ו*
מדיחו ' י
אא״כ "-י" ׳*יי
לאכלו ׳יז׳•• *
ז
ראוי *
שאינו י 11/
׳•ן
מיקרי י*\אינו נאכל מחמ׳מלחו ׳•י׳ -
• אס נפל גבינה לתוך תכו׳סל פא״נדס יתבאר בסי׳צ' ד • אסנתני ✓ג ׳•ן
"י״ן עי׳י י אס,י גבינה מטוגנ׳כקערה סל בשר יתבאר סס :כתובבתרו הדשן קדרה מלא׳חלב דקא בעי לה לארח דאסי׳אחר סהעכי׳מלחומעליו אין דרך לאבלואלן׳
' יצא החלב למעלה מאוגכי הכלי שרייה במי הוי כרותח לעולם ואפי ' אחי הדחה ותרי הני גווני קףגנלל
^ מתת שפות אצל האס על הכיר׳ומסמ׳הרפיס
בשר

או

להיפו

נאצל

ח&וכו שנדבק נוייןהמאכל הראשון ואחרכן חידד וגלגק מגי יכ׳ששאחיר לתמיך גבינה אפילי גיגיתיסכיןשקיתנין מז נ8ר ולא עוד אלא אפילו לתםשאוכלי} עם הגבינה אסור לחתין בסכיןש 5נזר כי רזב ספינים ?׳ייייזיןיי*
אנו ניי
ז׳ל אנו
עליה ן עכ׳ל ; ( ג } וכ' בהגש׳ד ב׳שיזרא׳י ל
ניהגין נרי׳נאן ולא כמרי הייפירקלגמדי ענ׳ל אמנם בהגה׳אי׳ה משייע דאגו ממירין בדיעבד עכ׳ל ונ׳כ נאי׳ה נ ' כ*מ דנוהגיןלהתיר ול לה׳ה דגריבש< 6אשימ ; לי קליפה ינ׳י1
(ל ) זיג׳להדגיןלו׳מלאנינוהגיולשער בכל מליחה נש׳ילדןמיל ויןביןעמןלנחן* :
אחר נן כלאקליפה דאינו נאסר בדיעבדיג׳ש

^

(ת )כ׳ הסרדכי ין*
בשאר החלב ה״ל מין כמינו חלב אסור החלב היתר ורב אית ליס מין במינו לא תשליט ?ג״א !שר
לחו פכ״ל וכת כשס ההכשיר? אלברג״ילוני דכל שפסה במלחו
;;
חי או גלי שנעל
עלי! הלב ניןשי
מלת נשניהם א!
נבשר לנד 7הכ5
כשקד וסילקו לאותו כזית קוד׳סתנוס:
וקו
אשור עד ןג ' ניזן
וס״ש רבי׳דלר״ת דמין במינו בס' שהאיסנר סזאנלול
ה־זגבינ׳צריכה׳
למוןן ^; הרשכ״אכת׳' הכלמליח לקלי' הבשרה מליח והנביג׳ טפלה הבשר שרי בהרחה
■יק
אפי׳לא קדס וסילק כיון שיש בוס־׳מות' רק שיגא מלית
מחמת מלחו קרי׳ ליה אבל
"■'מעי!
ישיתש( ; כחת'
'
1
כרא1
אסהסמלוחי
אפילו
יכשין
הן
ואם
'
^יעליס־דצלילצו קרי׳ליה אינונאכל קליפ׳ ואמאיפכא איפס
יתבאבסי׳צ״ח
סהפוסקיהסכימולדע' מחמת אוינו מלת
י?א ;וי!
טסהמלס או לחין ולא מחמת מליחה פני בהדחה והא דמליח
ר
תז״לדמיןכמינובטלבס וימי' מ״ש עב״ל 7כ״ה בסבת'
אישר( ^׳מלסוסהרי הוא נאכל
יט
־ווא״מ .־מ״ש מחום סל ביתהשחיט' חשיב כרותח דוקא בשאינו נאכל מחמת מלחו ופרשי׳י דהיינו
רכי׳שאם אין בחל׳ס אע״פ שקד׳וסילקו ינ׳השנ * י זנ׳י כ'
תוך
1
ם
סלאש סאמ״ע שאינואלא מליחת בשר להצניע שאינו נאכל עד שישרוהו במים ויריחוהו
החלב אסור אינו מכוון בפיני דכיון שי׳נ׳ג ליש יזולקי׳
גס
ו|
1
יחוי
בז! כ ' נאי״הבשר
אמרי׳דמכליט י״ל דמלח אין
אינו ׳נאכל מחמת מלחו אלא בנון עיבור שקד' וסילקו הרי אנו אומרי׳סלא נפלס
אמריו1
היטב וי״א דלא מקרי
המוכח על קתיב'
אגי״פיסאין
שאין
כלו׳וא״ב
וכל
שמולחין
מלח
בחריפותו
ן
5
ממנולתוךהחלב
דבל
שמולחין אותו הרבה לצורך הדרף ור״ת פי'
זהזאמלות זנמימ
לעכסומואל
מאליו ד
בחלב ס כנגדו מותר וכן פיאה מדברי היה בנינות ויש
אותו
פס
שנאכל
פד
מוע׳
רי
מלח
ואלא
דאמר| 5
לקררה מקרי אינו נאכל מחמת מלחו אבל נאכל מחמ׳מלחולא
עליהן
הרמ״כס בפ״ט סאע״פ שאין בחלב ס לחלוחית
סמלם
■ולא
ואע״ה
להבליע
כס
גו
ין
66
ןןל
הויכרות׳ודוקא בבשר חי יש חילוק בין נאכ׳מחמ׳ מלחו לשאינו
חלב מות אלאשהצריך אפ׳ה לאמחוקינן
כנגד הב׳שר
יפה•קן ^ יש נוכח להפלי׳קצת היינו מסו׳ נאכל מחמת מלחו אבל בצלי אין חילוק שאפילו נפללמליח
בו טפס איסורא אלאאמרי"
להטעימו לגוי ליאות אס יש
מן
דהלחלוחית
חנסלן ןפיס׳טבע סל מלח למשו׳דסולהפליטו שנאב׳ מחמ׳מלחו בעי קליפ׳ואם יש בו בקעי' או מתובל בתבלין
בשר שהרי כתב ח״ל בסר שכפל לתוך הנבינומעכ׳ל :
י'
נרמוז ןרןןשק אע״פסאין בו אלא מועט
אפילו אין בו בקעי׳והוא חי כולו אסור ׳ :
ראיתי ^,נ1הוא אלא סאס יש בו הרכה
1
הסל' או חלב שכפל לתוך הבס ונתבשל ( ! ) אמנסנא״ו*
סיפורו בנ״ס כיצד חתיכה סל כשר גללי' סי׳ז' ואעילו
־מי| 9נליעגסכן בחריפותו עכ״ל והגהות ?  112כן< ו | בשר שנפל לתוך יור׳ של חלב רותחת ויש עמו
;
רנח
במלית ת גצי •י
בחלב ס' כנגד הבשר אם קדם וסילק הבשר
ור״ן
ושלא< 1ימון כתבובפ״ט בסס סמ״קדמליחה
שנפלה לקדרה מתחת של חלב סועס להחמיר ולאכרו
טפס
בה
שיש
ומתו בועסתדלצלילא מי הבש כרותחע״י קודם שתנוח היורה מרתיחה הבשר אסו׳ והחלב מותר אבל אם הגוי את הקדרה אס אמר
עת  :שא׳א בקיאים
בשר אסורה ואס לאו מופרת ואותה להבחין בין מליח?
בחלב ששים לבטל הבשר או אפילו יש בו ששים ולא קרם
,/ר״אל 1קאבל הצירהנוטף ממנו הוי כמתח
מלחו אין
למליחה עכ׳ל 7כ׳
שאון והצירמיה 6אינו נאכל מחמת
נם החלב אסור לרש״י דמין חתיכה אסורה בד״א בשקדס והוצ י /את
'נו
וסלקו קודם שתנוח היורה מרתיחה
בת׳הסי׳קניט לי*
המרדני
לא קרם החתיכה קוד׳שתפלוט חלב הבלע' אבל
נדפי׳רכיכדכרוך עכ״ל וכ״כ
במינו במשהו אכל לר״תדטין במינו בששים אפילו
לגהז׳כלזמןשהמלוח
כ״הי  :כתבהרסב״אכתשובה
3פ
אס לא סילק משמרין אות בסשי׳מפכי לח מחמת
חתיכת
על
אין שס רותח וסילק כיון שיש בו ששים מותר טיפת חלב שנפלה
שהחלב שנבלע יצא ונתערב פס החלב מליחמו אע׳פשהו,
סאמרו בשם התו' דמליח
אם
בשר שבהדרה
ביןמוז | עליו עדשימלחנו מב צדדיו והואז״ל
עכ״לוכ״כ חישב' בת״ה הארוך ח״ל אס זסןרבשמולתאפיה
חשוב רותח אמנם
וז
ממלח
גחנשאינו מחוור בעיניו אלא
סין
'
ל/פי
לתוך חלב וקדם וסילקו קודס שיספיק לפלוט סחלב שבלע
לגורן בדול ( אינא
לשונו בסימן ס״ט וסמ״ק כתב כסימן ר*ה דכרי נפל בשר
רו
מצוא' כמי סגי וכתבתי
ביורה ס' כנגד הבשר וטעמו קפילא דל/ין כאן טפס בסר בחלב מותר כיון שלא הפשל יש לסמוך
בכשר חי יש חילוק בין נאכל מ 0מ מלחו לשאינו נאכל מחמת
בתיסס
כאן אלא פליטתו ולא ילפנו נמה הוא סומכין פל אלנרי המקילין
 1למו8׳ * ודוקא
נימו' שס ממשו סל כסר ואין
אין חילוק וכו׳ואס יש בו בקעים או מתובל כתבליס וכו׳כפ
תנסי'
פד שיוכל לפלוט לאיור זי; פליפתו
מלחו אכל בצלי
הקפילא להקל אפי' בפחות מס אבל אס לא הספיק לסלקו
<ע״לסי׳ ע׳כתבתי
ההוא כר גחלאדנפל לכדאדכמכא שרייה רב סיננא במה
לו
נלככשר (שס )
הסל' שבלע אע״ע שטעמו קפילא ואיןבו טפס כלל אס״ה אסור ולרבנן דאמרי המשוב' וע" פונפ
אמר רבא מאן סכי' למיסרי כה״ג אי לא רב קיככא דגכרא
מון
עם
י
דרגא מפשמניא
מין במינו כטיל צריך שיהא ס ביורה כשיעור החתיכה עכ״ל • ויש לדקדק ע׳לשיתן ע' לין ניר
שמואל מליח כרי הוא כמתח ס״מ היכא דאינו נאכל
רסאעל
לכשלא סילק שמשעריץ אות' בס׳מפני איתתמחשברותח:
ונההואקסברכיאמר
צלי קליפה בעי ואי בדברי הרמ״בס למה הוצרך ליתן טפס
!סהנסח מחע מלחו אבל האי הרי כאפל מחמת מלחו וה״מ חי אבל
טס השאר דטפס זה לא איצפריך אלא (ז ) ובהגש״לפ*
' הר״אש אבל שהחלב שנבלפ בה ונאסר יצא ונתערב
מר
לאין א נ! גן :בין
ביה פילי טליה אפור♦ ואי מתבל בתבלין פוליפ אסור וכת
באלף משו׳דמין כמינו לא בטיל אבל לדידיה דפסק כמ״ד
אית
כטור ואין אנז
ובולע ואי חית ביה פילי אסור למאן דאסר לה אפי
מ
".ז
הוא
רכיך
צלינעיקליס ואפי׳צונן דע״י צלייה
מין במינו כטיל לא הוה צריך להאי טעמ אלא לסמו׳מפערין אותה בס ואיפש' חוששין נחילנקעים
דאפי'
יחוסי;
כתב
'
התממ
ובספר
קאי
דאצלי
משמע
מלי׳ולאסגי ליה בקליפ לפאור
דאי לאו הכי אפי' לא קדס וסלקו ה״ל לעשרייה פ״י או תבלין -עו׳כישם
שהוצרך לסעס זה משוס
טהור
יה
אסו^ אע״ג דלית ליה פילי ענ״ל אכל הר״ן כת וחי וצלי
נהב׳ה ב' מהכ א׳י
סי ואי מתבל בתבלין
שאין בו טפס בשר אבל השתא שאנו אוסרין אותו
צלי צונן הרי הוא כסא׳צוכן דעלמ' טעימ קפילא אימא׳סיאמ
ולו
ז״ל לאפוי ומבושל
!פל
דאמריחי היינו צונן וצלי היינו מתח אבל
כבסר ונאסר יצא ונתפר מס שאר החלב ה״ל מין במינו
דינו ננלילה־שעם
שנבלע

היתפל |

ןדפסון
אמיי'
!
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זזה
בריו
פםסס
טמא
&
כ
פי'
יס6
וזיל
ומה
הלזז
תזהי
לוני'
גהוס
ה׳טג
ארו
!מן
יכיס
סאץ
כיצר
רופח
;מליס
ס״נא
חמת
ןדכמי
ג#
כו' נ
מולי!

כשמו
:י

כסח
דרה
מלית
ןי
♦אחר

לאינו

1}<•.נלח
^ 61^.:

פילי בלע ואי מתבל בתבלין והוי

מפני שהחלב

וסגיליהבהדסה ודאמריקואי אית ביה
אטעמא כנ״ל • וטפס רבי' כראיס׳ססוא מפני שסובר כמו שכתב בנלי אס1ר משום
אסור דצוכן ודאי בהדחה בעלמא סגי ליה וא״א למיקס
דלית ביה פילי כוליה
לתוך יורה סל חלב רותח דמיבלע בלע מיפלט דלרןשמעת' לבלוע
חחח אע״ג בת״ה ח״ל פרס״י שהבר יונה מליח היה אלא שהיה נאכל מחמת סמ״ג דהא דאמרי׳כגוךשנפל
נח מרתיסותיו ועינינו רואי' ללבד
ונ״נהרש״בא
לא פליפ׳פימסו שמה שבולע השתא אינו פולט שכל זמן שאינו
אפוי ומבושל יותר
הוא מחמת מלחו והלכך ה״ל צונן כתוך צונן ובהדחה
וקהכמכ׳נאכל
מלחו •
הנרא׳לפיני׳כסנותנין
דבר
שהרי
פולט
הוא
בפי וכ״כ הרא׳בר אינו פולט אכל תה שבלע קוד׳לכן
רןמצליעכ׳לז-־זפמ'
געלמא סגי ליה • וה״מ חי כלו חי צונן אבל צלי רותח קליפה
ירק בקדרה רותחת משתנית מראית המיס וכשר סמן נימוח בתוכה ונראה דגגלי מיה! מהבין
כפל צלי צונן לכמכא אף הוא בהדחה סגי ליה דלאחרשיצטנן
עכ״ל וכ״כ הר״ן כסס ר״ת דלפי זה לא מהני קרס וסילקו לאשו׳כולןע׳י בקעי׳
ז'ל והלכך אס
שמנונית על הרוטב
פילי
הוא כצונן גמור ואינו בולע וסא דאמרי׳ואי אית ביה
וליהוי מין במינו אבל לעולם פולט הוא גתבלין אמנסבנ׳י
ולכה רתיחתו והרי
אלא לסלא יחזור ויפלוט החלב שבלע
אע״ג דלית כיה פילי נראה מדברי רש״ידאצלי קאי
כנגדו כת׳להד׳ןוהרש׳בא
אסיי ואי מתבל כתכליס
סקדס וסילקו ולפי' כל שקדס וסילקו אס אין בחלב ס
פילי בלע טפי לכולו אסור לכיון דאית ביס תרתי טעס בסר אע״פ
תןלקי; אן -נזואבצ
צלו' ואס צלי הוא ואית ביה
דבכוליה משערי' לאי במאי דנפק מיניה מכא ידעי' והרע בסוהרש״בא לא הכריע
לנייפותא קדא דצלי מתח הוא ועוד דאית כיה פילי 3לפ טפי • וא״כ צלי אסור
טעימאואסאין בו טפט בשר הלפמא• מאן(יעיין
הי אי אית כיה פילי אסור נר׳שגס הס סוברים כסמ״ג ומפני כך הצריכו
ימתוכל בלע טפי אבל כפל התרומות פי׳דאפי
שיתבאר בסי׳צ״ח להסכנל' בהר׳ן ק> תש״ת
אי אפ״פ שאין כחלב ס׳כנגדו מות' כדין שאר איסורין
עיקר סאס אתה אומכן נמצא׳אתה אומ'דאפי׳צוכן בצונן
מיתיחה דניעאשנרתןוע׳ש
וונריר׳ש״ינ״ל
 :ומ״ס רבעו דקדס וסילקו דאמרי' היינו קודס שתנוח היורה
לכסבדת הטור  !:א
לך לדברי רש״י כיון דצלי רותח הוא אפי׳כי לילו הר״אם
אית ניס פילי אסור ואי קשיא
בת ה״סמ שי״מ שפירשו כן סכל זמן שהוא מתק אינו פולט מס שבלפ אף פ" פ סנר׳ ( נע׳ה^)7אשו׳
לו כקליפה והלא הכמכ רך וסזר סבר יונה שנפל לתוכו
גי? הילי היאך מספיק
קוד׳לכן וי" מ כי נייח מבליפתו הדר פליט ולפי זה לא נתבאר גליאפי׳ מקמשז*
יונ׳לתוך סכמכ׳ה״ל כחס לתוך צונן וק*לי— /שפולט של פצמו
הבר
תלוי אלא כאוע' הדפתעכ״ל :דע׳יגליה רכין וכן
שנפל
כל
י״ל
סס נמפנשל בתוכו
בגט שיעור זה ואפש׳שכן הוא דעת רבי׳ואין זה
גכר ואע״פ שהבר יונה שוקט לתוך סכמכא והכמכ צף על
הוא נהג׳ח ולין
כשמיכל דאמ תתאה
פל חתיכ׳כסר סכקדרס אס ים 3ה ס' לכטל החל 3טותית
ספת חל 3שנפלה
כבוש ע׳ל סימן ק׳ה
למון חס וכל שהוא במקומו הוא הגובר ומקרר הבר יונס
מי יונה אינו כצונן
וכו' פר כל הבשר (שס ) מנן טסת חלב שנפלה על החתיכה אס יש כה בנ״ט ולעיל סימן פ׳ן
הלכך בקליפ מגי ליה כנ״ל עכ״ל -ודכרי הרמ״בס כפ*ט סתומים
אם
הקדרה אס יש בה כנ״ס באות׳ קדרה אסו׳ופיש״י נתחלפו
יגעיל לגביה
באות׳חתיכה אסו' ניער את
ואין בהס הכרע ♦ ורכינו סמס דבריו לדעמבת״ה  :כתב
החתיכות ולא הגיס נתערב בשר בחלב
ני3רי לגס'
טפתחלב שנפלה על החתיכה בתוך הקדרה על אחד מן
יש להוכיח דאס נאסר בשר בחלב ע״י מליחה או ע״י כבוש
ע׳ימליחהאו כבו*
המרדכי
האגור כסס
באותה
טפס הטפה אלא לאותה חתיכה כלבד אס יש בנ״ט
אי אסור בהנאה .
בהכאה אין מוחין הקדרה ולא נמלק
1יויןא כאכילה אסו^ ולא בהכאה ויש דוחיס הלכך המתיר
כאותה חתיכה לבדה ס׳לכטל הטפה מיד נאסרה החתיכה
חתיכה כלו' שאין
בהגהת שערי דור בשר סצפל בחלב צונן פסק ר״ת דאס שהא
יידו עב ל כתוב
איירי תנא דמתני׳ובגמ׳פליגי כה אס חוזרת אותה
אלועוכרין דאי ובשאר חתיכות דקדר לא
יותרמיוס א׳שהוקאסור מדרבנן מטפס כבוש דאמרי׳בפרק
או לאו ניער את הקדר׳הגיס בה מיד קודס שקבלה החתיכה
משמע הא יותר מיומא חד אסור מטפס כבוס ודלא
חתיכה ואוסרתן
ת יי ליה טלי יומא שרי
נתערבה הטפה ככולן אס יש כה מ״ט באותה קדר כלו׳
טפס סן הטפה לספמא
בתרא
'
פ
בסיכרא
עככרא
דהא
בחומץ
אלא
כבוש
'
אמרי
כולן אא״כ ים מ״ט ליתן ככל הקדרה והתו׳כתבו טפת
מותה האומרים דלא
לאסו׳את
יע 1דהייצו צונן בצונן דאסוי מטעם כבוש ותניא במס׳סביפית ורד ©כבשו אין כח בטפהטל חתיכת כשר אס יש בכ״ט כאותה חתיכה נאסרת כפהחתיכס
כיוס '6אסור חלב שנפלה
^ 1ורי״בא אוסראפי׳כיום אח וכן כל איסור צונן בצונן
איירי נדאמרי' כפ גיד הנסה ולכך משערים באותה חתיכה
כולה חוץ לרוטב
א״ז עכ״ל ואם הוא אסור כהנאה כתבתי כסוף פ״ז :
בשאר סתיכו׳משו׳דחלב מפעפע טל כל החתיכה ואון מפעפע
^
יכו' בפ' כל הבסר ( דף לבטל הטפולא
י בשר שנפל לתוך יורה סל חלב מתחת
אלא ע״י ניעור וכיסוי כדאמרי' כגע עכ״ל• ובפ׳גיד הנפה
1י•
סל חלב אמר רב מחתיכה לחבירתה
קח ) איתמר כזית של בסר שנפל לתוך יורה
■
ככלה אינה אוסרת עד שתתן טפס ברוטב ובקיעה-
חלב נבלה הוא ופרש״יחלב אהא דאמריכן בחתיכת
י אסור וחלב מותר ואקשי׳סלב אמאי מותר
רב אמורא עליה ודרש כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמם
ובספינות אוקי
היי חלב מפס שנבלע כבש׳נעשה נבלה שהיי נאסרוכשתז׳ונפלט.
"י מופר

* **

ינג

נעשית

הלכות בשר בחלב בצ

ד׳מ

דלויזהחמי,
צב (א )אייכ^ נעשית כבלה ו 6וסרפ כל החתיכו׳כולן מפני שהן מינה וערש״י כיון סנתנ׳טעס גרוט.-
לרוטב רי
די בשכיסה ־.יץ* */
הקדרה ;עי !<-
לערובץ׳-׳-
סכל ״׳* ע
לזע״פ של/תכנס ^י ^
סחתיכי3ףןןן׳ז,ן
^5י
יז בחתיכ׳ח׳שהית׳בצדה תמיד צו שנתבשלה תחלה עמה קוד שיתן שצר החתיכו' וכ״ס בניעור עכ״ל  :כתב הרמכ״ס צבל צס כיער מתחלה ועדסוף ו5ן׳מו״1
מ ^קלכ ^ספ בקדרה ולכן היה בזו ס כציסור ונתנ׳הנבלה טעם בה וצח״כ נתן שצר הסמיכו׳ סצ״צ רק שינער צו יכם׳ מיד בשעת נפילה וצפי׳פסק צס״ככו׳נ״לש
כןעמוש1.
למיידי שייקגתה בקדרה וכתבו התו קשה לפירושו דצ׳כ גס התט׳סהייה בצות שעה נצסמתסלה הרמב״ס מדצמרי׳בגמ מכלל דר״י סבר כי ניעו׳מתסלה ועד טוף וכסהמת(ן| 1
״נולה נע' ש׳ כיגנ ע״י טעם הנבלה ובסמוךמפמ׳דמבטלי'
.
.
.
_
ועדסוףצסור צמציהצלצ 3לטי
111
גאוה גלל נ ת לחתיכות ע 'י רוטב דהוי שאינו מינו
צימו ,לא כיער יפה יפה
ולצ
אם
יש
בה
׳ס
לבטל
ההלב
מותרת׳
ואם
לאו
אסורה
ואין
השאר
ניסןין?
*׳י״ד ^
והלא הרוט נאסר מתחלה ונפש' נבלה שבקררה מצטרף עמו לבטל החלב ופי״רי חקא שכל החתיכה יפהומדצמרי ,ניערמתחלס _
נרוטנכל הקלדה ואוסר סל הרוטב אח " כ מפני שהו׳מינו חוץ לרוט׳ כגון שחתיכה שתחתיה קצתה חוץ לרוטב וזו מונחת וכסה מתחלה ועד סיף מסמ-
להיסליח1
יוהני צב״לודוקת אלא י״ל דמיירי כגוןשיש ר 1תיכ' של
עלי׳דכול׳חוץ לרוטב אבל אם מקצתה ברוטב הרתיחה מערבת דוקצ ככהצי גוונ׳סרו רככן
צכלמין׳
3ג 1ימת חלב< {1היתר חח לרוטב וחתיכת נבלה
מונחת
וכיסה
בתסלה
ולא
בסוף
לצ
ומקף׳.,׳
הטעסיבכל הקדרה והכל מצטרף לבטל החלבנורש״י פירש אפי'
 % £ £עלי חין
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החלב וגם לא כיס׳אות׳ כנגד דבריו וכצשר כביסצל;המק [1
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החתיכה שכפל עליה חלב וכי'פדל!
בנ״ט וכל מעיין בלשון זס ישפוט
נצו"
מקלרוטבא!7צמ ,פנפל האיסור עליה מקצת תוך הרוטב ונראה• שאין צריך רק שינער או יכסה מיד בשעת נפילה ואפי׳
האישו׳נשארלבדל לא בעינן ניער וכסה ויהתס עיירי
פסק אח״כ מלנער מיד מתערב הטעם בכל מה שבקדר׳ ומצטרף שצס מיד בעת הכפילה כיפר
צוכיסז
בקדרה עכיל :
< 1נ )<יש להסתפק כשהסתיכה כולה חוץ לרוטב דאז אין כולו לבטל וכתב עור הרמב״ם נפל חלב בתוך המרק או לתוך הקדרה שמצטרף בכולה
והריהיצמ״ס
בדנליו מה ר״ל מתפשט אלא בניע' וכסה ולמה שכתבו
החתיכות ולא נודע לאיזו חתיכה נפל נוער את הקדר׳ כולה עד ר״ל צס הטפה הזצת נותנת טע5מ(
בזה'םאתראנל ^ כאן; כוונו  3מ׳שכתבו כפכ״ה
כשהחתיכ׳
הקדרה אוסרת ואס צין בס כדי
לימן!
יל־חי׳מגע׳בחנרת׳ כולה חוץ לרוטב איירי׳כדאמרי' בפג״ה שיתערב הכל אם׳ יש בקדרה כולה טעם חלב אסורה ואם לאו
טעס בכולה מותרת צע" פסי3 6הנו' |
יא ר׳ל ״קא ונתבארו דברי ר במ״שבשס ר״יאכל מותרת ואיני מבין את דבריו שאם החתיכות כולן בתוך הרוטב
ליתןטעס כחתיכה לכדה שכיון
שטעו
כ״כאלא מה צריך לנער ואם אינן ברוטב מה מועיל כיעור שמנער אחייב:
^י'ד'י7לכ
כסס רש״י אינו/מבואר
מיד בעת כעילה בצופה שעה
נפשהנל
הייז י?נחכיל
ףייצ /מ'שח״11
׳
והיכא שנאסרה החתיכה מחמת החלב נעשית כל
החתיכ׳איסור
מה סבקדרדבר צחד מחוכ׳ומה
שהזכיר
 ^ ,,4״״״״( '' שיש כלמוד בן מדפיו כיון שנמג סמס
קה מ(נח ל)ח״כ .בחתיכה אחת סהיתה בצדה תמיד ואם בשל׳עס
אחרו ,צריך ׳ס לבטל כולה אע׳' פ שאיפשר ליסחט הרמב״ס ניעי מתחלה ועד סוףטס
החלב הבלוע בה וליבטל בס'
בשאר
"קלעי נליעב ומסתמא קצתה מונח' במטב שהריאל
מוכרח להמשיך הלשון שצמר
כתחילת
גאשיי יילןאפילי הצריך שתהא מונחת ע״גחתיכאחרת
דבריו בד״צבשלצ ניערבתחלסצצ
׳כיה*" שהיא חוז לרוטב וקאמד חתיכה עצמה נעשית נכלה ואוסר כל החתיכות ואס לבסוף כיי כזאת החלוקה מךההכרח להזכי׳ניסור לבסוף כפי סוגיות
הגמ׳ונט
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דאפיל ,ע ״,״קצת איתא דע ' י שקצתה מונח ברוטב מצטי־ף הכל לבטל האיסור לא היה לו לייחד
ייטב מתפשט נכל חתיכה זוימפאר חתיכו׳ הילהך משמע דס״ל לרס״י שאע״פ שקצת החתיכ' מונס
הקללה אבללדניי־ ברוטב מאחר שהאיסו׳לא נגע אלא כקצתה שחוץ לרוטב אין היל מצטרף לבטל.
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סספי החתיכ שנפלה הטפה עצי מקצתה
יר!טנ א< אם ר'! בתוך הרוטב אי לא ניעריוכיסה אין מסייעינו המט' והתתיכות אחמת לבטלה•
■
לאפי׳ צלעתייש" ,פב״ל ^ ומיהו כשכולה כתוך הרוטב
#ע״ג
ליזתחלה משמע ודאי דמוד׳רש״י' שהכל מצטרף
ג 'הי ( :כפנר׳ יריחם שרדגרי רש* יעיקר  :עיי'
גאשרהחעיכ׳ול * ז״1י  1׳ ו
__
_
_ " ' שי ' רכ׳חכתבר״יכזיפכשרשנפלליביןיורה רותח'
חמפ£׳ נכ; הק7לה לכפל אכל  .יג  >.ות מימון בר^ ו
^ שלתלבבשר אסזריחלנ מזתר אסישבתצבס׳לנטל
שינטרן ,הק דרה  003סה ג מתוך׳ פרש י מיש מ שאפי
הנפלטמהבשראע' פ שאין 3ז לבטל כל הנדת עכ׳ל:
4נטל הספה חית היתה סיזתיצה כתוך היוני ' כשיעלה יאיןדבריי נכונים סלאמרי׳בגמ׳נכולי׳מסערינן לאי

פירוש יףמפרישיס אשד הרמב״ס הלך לדרכם והורן זה טפת חלב שנפלהעל
חתיכה שבקדרה ולצ ניער ולצ כסס מיד בעת הנפילה הרי זאת הסמלנתר
נפרד בפני עצמו וכה־לבדה משערינן ואס אין בחתיכ' ם כנגד הטפה
כעסיכל
החתיכה כנבלה והיא חוזרת וצוסר' כל הקדר צס ציןבכולה ס׳כניגד כלהשתל
וזה יצדק בתנאי שאח׳שכב נאסרה זאת החתיכה כיעד צו כיסה כדי
לחברצת
כל הקדרה להיות א׳סאס לא ציער למה יאס כל מה שבקדרהלא כמו
שסשמו'
לזצת החתיכה כדבר נפרד לאסרה ולא סייעוהיסאר החתיכות לבטל אתהטל
כן רצוי לחשבה כדבר נפרד משאר החתיכות ולא יהא בה -כס לאסור
צתכולן
ודי אס כאסור כדי קליפה אונטילה בחתיכה הנוגעבה מס״ר צס
כ־יער־הקדרה
צו כיסה אחר שנאסרה כחתיכה כי אז בודאי ז-ס הניעור או כיסוי הואסבת

הצטרפותכל הקדרה וכל החתיכות ומרק סיבה קבלו טעמה וצריך שיהאמל
4אמר
שאשרה הטפה עליה אס לא ציער וכיסה אין
במאי לנפק סיני׳מיידעיק כמהנפקמיניה :׳-
הקדרה ס לבטל כל החתיכה ולזה הוצרך הרמב״סלומר בתחלתדנריונד"!)
אישי־׳ כלהרוס מסייע לכגייל טפס הגיע ער״ל משמעימדבדיו־סאע״פ שכולה בתוך הרוטב׳
כשלא ניער את הקדרה בתסלה אלא לכסוף ופל יסוד זה סייס לשוכו
וכשבא
רק שפניההעיליוני' מגולים אין הכל מצטרף ^ שאלוהית משוקעת כילה כתוך׳ לחדש חלוקת היתיר הוצרך לו להניח כיעור בתסלה ולז״א צבל אס
ניערמתסלה
^,ט 3הרוטבמאחר שהמס צף עליה׳ ססיטא׳דטפיתיתלכיהנופלת מתער עס כלהרוט'' ועד סיף וכונפו מבואי שאינו מחייב ניעור במחלה ובסוף צלאני־עו'במחלז
זל״נ יה"! סוף וסמ״ג נדאהישהוא מסמי' לסברת התו׳והראב״ד בהשגות כת על דכרי רבנן ור׳
בלבד ואס הזכיר ועד סוף היה מהמסך לשון החלוקה הראשונה שבה
הוכחו
פנ׳ס
לללעתרש'' יהודה לד״ה אס לא ניעריכלל אין שאר חתיכות׳ נאסרות אע״ע שאיןבהסס'
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ובס״מגתמצא סיוע לדברי •  .יונס אשיב בעדו שדבריו מובכים
כיוסרדכממיס
"שטע׳ד^ לאניעל כנגדה ו־אע״ע שבלא ניער יוצא מאותה חתיכה רוטב לשאר חתיכות והוא רוט
החת ,כ?
נבלה לא אסרען להו משו׳דבעי׳שיצא מן החלב האסור לחתיכות וכת׳ה״המגיד כמ׳״ש רבינו יעקב כנגדו וציני מבין דכייורפו" והוא פסו' ג כ כשנעייןהמס!
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סכת׳סאסיס כחתיכ׳טעס חלב משמרין בכונה׳ לשונו והוא זה סמוך למס הרי זה בנ״ט צמד וכן צס כפל חלב לתוך המרק5ןו
*קדר׳
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כשלא
ניער
הקדרה
בפחלה
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הנה
שהזכיר ניעור בסוף וכפשע' לכל הסת־יכו׳כוער וכו׳וצין כוונתו בזה לומשאס יש שהות קצת
צסרהנפילז
הסוגיא דאמריק מאי לא ניער ולא כיסה אילימא לא ניער כלל ולא כיסה כלל שיצער צח'כ כי זס לא יועיל בודאי צ בל כוונתו שמיד כשרצה נפילתהעכז
מיכלע בלע מיפלט לא פלים וזה דעת קצתמפרשי' עי"כ וכ״כ הרשב״אי בת״ה לקדרה ולא השגיח על איזו חתיכה נפלה ימהר לנער צ ר לכסות מיוונ!ן
"מרדכי י״מע וכיא׳מדבריו סס דכשאין חתיכה זו נוגעת בחתיכות אחרות אלא ביבם מיידי תצטרף כל מה שבקדרה כיון שלא ירע מקום הטפה איר רזה הכרס כפידקה?
עיאדן• ת*ל־י אבל אס היתה נוגעת בחבירתה פ״י רועאפי׳לא ניער ולא כיסה נמיכ  :ורע לשון וכן סא נפל חלב וכו׳שיודה שהיא חלוקה סוס בקירו׳למס שכבר
הזכי׳אכל
^ש ׳י סזה סניתרבינו אס ים כה ס'לכטל החלב מותרת ואס לאו אסורה אינו אלא אס ניער מתחלה וכו׳ובזה נשיב קוסי׳אחרתשיקש׳לכאורהצגדלשוןהמוכס
^פמעלסללד"? לדבריססוכרים דטפימת קפילא אינרמתיד אלאבדאיכא ת אכל דעת תב
במ״סנוער את הקדר והלא אין מבטלין איסו׳לכתסלה ובמהסכתכתינסמל^
יסיי-אין לאש(ר הפוסקים סוברים דטעימת קפילא מתיר אע״ג דליכא ס' כמו שיתבאר
בסי'
קושיא זועכ״ל  :וכתב עוד הימב״ס נפל חלב בתוך המרק אולכל
הסתיכין
3א<ען ל!תיכ  -יק צ״ח וכ״כ הרמב״ס־בפ״ע נפל חלב לתוך הקדרה של בסד טועמין את
החתיכה
וכו׳וצינימבץ
דבריו
שאס
החתיכות
כולן
בתוך
המסב מה כריך לנמרונו ל'5
דברי רבעו דפדיפא מינה ה״ל לצתמוהי עליה כשנפלה כתוך המרק
עצמומס
^ "זיזלייט' י1לב שנפל עליה חלב אס אץ בה טעם חלב הכל מותר  :׳ודוקא בסלא ניער הקדר
מיד כשנפל סחלב ונס לא כיסה אות׳מיד אכל אס מיד כשנפל סחלב על הקדר' צורך לנער אלא משוס דבנפל לחתיכות ציכא לצתמוהי עליה בתרי גווני י?96
^ שקל < ,ינ ,ניער הקדרה או כיסה אותה הכל מצטרף לבטל החלב דין הניעור מסודכמשנ׳ וממילא משמע דכי־היכידמתמבאס החתיכו׳ למוך הרוטב מס צריך לנסרהי
־•
ביע/יל *^אפילל (דף קח ) סכתבתי ודין הכיסוי מפורש בבריתא• בגמרא (שס ) שהוא שוה לדין כמי ציכא לאתמוהי בכפל לפוך המרקויטפמ'דהדמב״ס צ״לסצע״פסנפלנת?
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לנער כדי שיתערב יפה וכ״ס כשנפל לחתיכות שכמוך המרקשהה
הילרה ^[ סמיהשוליס עולים עד הסה רורדין  •:כתב מהר ר יעקבן' סביב ז׳״ל מתוך צריך לכפר דהאחזען רצפיבניפר מתחלה ופד סוף סייס ר יהודהסמ^ ץ
<  4ףלהמע ,ךגל דנרייהר ן יתכארילך סמ״ס רבינויפקבודוקא במלא ניער הקדרה וכו׳הוא
מירב יפה יפה ואע״י דרככן פליגי פלי׳מ״מ מודו דצריך לעשו׳כענין
שיתער^
שיצטנן ולחתוך מה נקשר פסי פרש״י ואינו מוסב גס על פר״י כי לדעת ר״י אין צורך לניעוריהקדד' יפה יפה  :והי  £0שנאסרה החתיכה מחמת החלב נפשית כל החתיכה'6ם'
שי״ך לרוטנ עכ׳ל אלא ספסיה קצתה ברוט׳אבל לפרס״י אע״פ שמקצתה ברועאיןהכל מצטרףפד וצם בישלה עס אחרות צריך ס' לבטל
כולה 6פ״פ שציפשר ליסחטהיו
^בן:א״א ^^ל ס יצער הרןדרה כי אותו הניעור מוליך הטפה בכל הקדר ומסייע כל מה סיבתיב
הבלוע בה וכר בפרק כה ( סס ) איתמר רב ור׳חצינא ור יוחנןדאמרי)$ינ^
לבטל הטפה וכן כאשר כסה הקדרה׳ עולות הרתיחות משוליה לפיה ומוליכות לסוחטו אסור שמואל ור״ש ברבי ור״ל דאמריאיפסר לסוחטו מומרןפיפ
וזרזטב נ״ש שאר הטפה ככל הקדרה ואיפסר שישור גס על פר״יישגס כאשר תהיה החתיכה חוץ
איפס לסוחטו איסור שנבלע בהית ונתןבו טעם ואסרו וחזר ובישלההית!5
הקדר' וב' כ בהנ׳ח
טס
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הלכות בשר בחלב צב
וימואחםאיפש האיסו׳הנבל כזה ליסקט ממנו וליסלק בהית האחרון ואין
ני :(,55ןר לאסור את האחרון ופסק
!' !* 6נת״ה וכ״פ הרמב״ס בפרק ט' דאע" פ סכת הראב״דסלא אמרו חתיכה
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כלח כגון יין כיין או מיס כמיס וכייצ' בהם אע״פ שהראשון נאסרמסמ

ד־מ
מיעוטן (ג ) (נהר״ןס׳ע

הרא״סכמ״דאיפשר לסוחטו אסור וכ״פ

כיון שנפל סס היתר ונתערבה בטל האיסו׳סהרי נתערב האיסו׳לגמרי 3היתר לה לאניכוהני!

יכלה אלא לר ' יהוד ? דמחמיר במין במינו אבל לדידן דק״ל מין

שנפל שס לבסוף כמו שנתערב בראסון ונמצא םאין האיסורמכ 1ורבנ 1כסי ולס^חטז (אמרי׳לנל
בהית׳הראשון מסא״כ בחתיב שנבלעה מאיסו׳וכן הדין יבש ביבש כגון המדומ '

^ל לא וכתב הא שי״א שזהו
נעשי׳החתיכה
עצמה בשאר החתיכו' אפי ' הכי הכל אסור שכבר
כתב דסתיכה
^?ןי״>.
בה איסור וצריך ס׳ לבטל כולה ואם יש בכל מה שבקררה כיץ
מסי׳נכלה להצריכה שיעור כיוצא

חנ׳נ !31רז*

וכן כמחומן ומ״ה אין חוזרין ואוסריןכמרדכי ״׳; ',׳ה
כולה אלא לפי חסכון ע״כ וכתבו סי״א כהפך ע׳א! כ׳כ נהג׳ " '
מרקשאין אומרין חתיכ׳' עצמימןשי׳נכל ^ לא להקללעשוע מע6ד

^ ין מעש׳ גס הה;מגיד דלא אמרינן אפשר לסוחטו אסור אלא בבשר בחלב אבל
^
בשאר אסורין כגון כזי חלב שנבלע בחתיכה ואין בה ם לבטלו
ישנב׳ הסכימו רוב המפרשי׳דאפי׳
כזית עצמ׳ נעסי׳נכלה בכש בחל׳מדאורייתא
לאסו׳ ונאסרה ואח׳כך בשלה עם האחרות אי ; צריך אלא ס׳ כרי
למן סחיב עצמה נעשית נכלה
פסק לפי שכשעת התערובת הוא שמתחדש
מפירה הראשון ואז אפי׳ החתיכה עצמו חתר' להיות מותרת ור״ת
נס׳מגוה  :ומ״שרבינו ואס
בנותן האיסור וכעסה כל א׳ עצמו של איסור
איני דאף בשאר איסורין אפשר לסוחטו אסור ודוקא כשנאסר
משליכה והאסחת מותתת ואס
וכשא׳איסוריןאינו אלא מדבריה שראוי
הסתיטאסורות טעם שלא היה כהיתר ששים לבטל האיסור שנבלע בו אבל
מניוהמטב מותר ולל
להסוות אותכז לבשר בחלב וכיון דלא
אס חתיכת האיסור ראויה להתכב ' כ״כ נאסר במשהו אפי׳ נאסר מחמת מינו שאסור במשהולר׳יהודה
סס הרא״ש ומבואר הוא במתני ' דס״פ לא נעשת כולה נכלה וא״א הרא״ש ז״ל הסכי׳לדעת ה׳יר אפרי׳ :החמירו אלא מסו׳לתא דכשר בחלב אין
אומרין חתיכמצמה נעשית נבלה אלא
ניסיוןצו \ תנן חתיכה של כבילה וסל
ונעמי} שנתבשלה טס החתיכות כזמן טיפת חלב שנפלה על הקררה שאצל האש מבחוץ אפי׳ אם יש כדברי המתבשלי׳דומי׳דבש בחלב דדרך
למנייה ע 'ס ואס אינו מכיר כולן בתבשיל הקררה ס' כנגרה אינו יכול לבטלה וא״ב הטיפה בישול אסרה תורהא״ה צונן לתוך חס
׳אוסרת הקדרה כל סמכותי׳ ונאסר התבשיל שבה וכתבה׳יר
שאף הוא דרך ביסו׳ומ ה מדומ ומחומץ
(!שורות והרוטב בנותן טעם ואוקימנא
מאיר מרוטנבורק שאם יש בתבשיל ס׳פעמים ששים
סאיכו דרך נישול לא אמרי׳כיה חתיכה
של כגמרא בחתיכה הראויה להתכבד:
עצמה כעסי ' כבלה אבלהרסב״א כתב
וסיש ודבר זה יתבאר עוד לקמן
רביכואסבשלהעס אחרות צריך ס׳ סנ״ל פיקרן סל דברים אלו מ״ס ה״י אפריס שלא אמרו אפס לסוחטו אסו׳ אלא
נשלמת התערובות בסי ' ק ׳א  :ומ״ש
לנשל כולה דכרי הכל היא דכיון דלבטל החתיכ עצמה אנו כאיס ה"ל מין במינו בבשר בחלב בלבד ומן הטע' שאמרנו שהכל חזר כגוף א׳סל איסו' אכל לא בשאר
האיסורין דמאיזה סעס יאסור כשיעו׳כולס והלא מס שהיא פולטת אינ׳פליטת
ולינאלמיקם ביה אטעמא הלכך צריך ס לכ״ע < : -חוב בהגהות אשירי בפ ׳
נ״הדשאדאמריכן דטפת חלב שנעלה בחתיכה שאס צפנה טעס כחתיכה צריך האיסור ומ״מ מודה הרב ז״ל כחתיכה שנבלע מאיסור ואח כ כפלה אות חתיכה
לקדרה שים בה כדי ס לבטלה אפ״ה היא עצמה אסורה ובזמן שמכירה זורקה
סכננד כחתיכה היינו דוקא ככשר בהמה אבל אס נפל ' על כשר חיה ועוף כיון
ואוכל השאר לפי שהיא כבר נאסר והאיסור הנבלע בתוכה אינו יוצא ומתערב
ולא אסור אלא מדרבנן לא כעי׳סיהא ס בחתיכה אלא במבכעלמ כטלה והא
דתנןנמי בסילהי ע״ז דבסר בחלב במשהו היינו בשר בהמה אבל בשר חיה ועוף טס הרוטב והחתיכות סבקדרה ואינו דומלמחומץ ומדומע שהאיסור בטצמו
נטליןברוב בעלמא וכן סוכר בה׳ג מא״ז עד כ״ל  :ופסק ה״ר אפריס דלא חוזר ומתערב עס ההיתר המרוב׳שנתרבה עכשיו ויכול להצטרף ובתשובות
סי׳קס״ז כתוב שלא אמרו סתיב עצמה כעסי ' כבלה אלא כבסר בחלב
להרמ״בן
בן סיקס
אמיי׳אפשר לסוחטו אסור אלא בבשר כחלב אבל כשאר איסורין וכו׳אין צריך
וכדעת רבי׳אפרי׳ודרכו יסרה והלכתו ברורה מכמה ראיו׳וכן אנונוהגין ועושים
(ול5ו ס מגד הזית הראשון וכו׳ור ת פסק דאף בשאר איסורין אפשר לסוחטו
אסוריודוק' כשנאסר מ״ט וכו בס 'ג״ה ( דף ק ) גרסי' דרס רבה בר בר הכה חתיכה מעשה עכ״ל -וכתב ה"ה כפ"ט שנ״ל שכן דעת הרמ״בס שאין חתיכ׳עצמ נעשית
שלנבלה ושל דג טמא אינה אוסרת עד שתתן טמס בהט ובקיסה ובחתיכות נבלה אלא בבשר כחלב בלבד שהרי לא הזכיר כן בשאר איסורין ובה ' תרומות
כתב שאין המדומע מדמע אלא לפי חשבון ולא חילק בין המדומ לסא׳איסורין
קי ובאמור עליה ודרס כיון שנתן טעס בחתיכה׳חתיכה עצמכעסיתנבלה
מחמת בלע וכן עיקר ע"כ והר״אס כתב בס״פ ג״ה מחלוק ר״ת ורכי׳אפריס ולא
ואוסרתכלהשתיכות כולן מסכי סהס מינה א״ל רב ספר לאביי מכדי רב כמאן
הכריע ביניהם ואע פכ כתב רבינו שהסכים לדעת הר אפרי׳ונר שטעמו מפני
יומיהלשמעתיה כר״י דאמר מין במינו לא בטיל מאי אירי׳ כי כתן טעם אפי'
שכתב סס הרא״ס כמה מקומות דניסי לפי׳ה ר אפרים ואי לאו דסבר לה כותי'
נילאנמןטעסנמיא״ל הכא במאי עסקינן בשקדס וסלקו וכתבו סס המוס
נסקדסוסילק את האיסור וא״ת ל״ל שחתיכה סל היתר קבלה טעם מן הנבלה לא היה מאריך כ 'כ במה דניח ' לדבריו ולפי זה מ״ס בפ׳בתרא דע״ז גבי יין נסך
צסי׳לא נתנה טעם נמי דהא במע ' אוסרת בכל דהו ואומ׳ר״ת דג הי דהיא גופה שכפל לבור ונפל סס קיתון סל מיס וכו׳והא דלא אמרי חתיכ עצמ' נפשי׳נבלה
ואוסרת כל החתיכו היינו לפי שלא נפל מן היין האיסור כדי נתינ׳טעס בהיתר
מיתסרא ככל דהו מ״מ לא אמרי׳שתעשס נבלה לאסור כל האחרות כיון שהיא
אלא במשהו נאסר וכל דבר שנאסר כמשהו לא אמרי׳חתיכה עצמה נעס״׳ככלה
עצמה לא נאסר אלא ע״י כל שהו ורבינו אפרי׳היה איממתוך כך דאפי׳כי נתנ'
מ סעס אין ההיתר כעסה כבלה פיצטר סכנגד כל החתיכה אלא כנגד האיסו׳ צ׳ל דליישב אפי׳לדעת ר ת כתב כן דלקושטא דמלתא בלאו הכי ניחא דלא
אמרינן התיכה עצמה נעשית נבלה אלא בבשר בחלב דוקא ולא בשאר איסורץ
מלוע הילכך לרב דאמר הכא דמין במינו לא בטיל כשסתיכת הית קבלה טעם
כדברי הר אפרי׳וכתסובותיו משמע ודאי שהוא סוכר כדברי ה״ר אפרי׳שכתב
קהנכלס חשוב האיסור כאלו הוא בעין ואוסר'כל החתיכו ' במשהו אבל כי לא
מונה מכלה טעם בה לא היתה אוסרת החתיכות מפני סהס מינה שהרי אין פ״ט זתיס סל היתר שנפל בו זית סל חלב ובקדרה אסרת היו ל ' של היתר וכפל
לתוכה זית סל דס ונתערבו יחד אלו סתי תעמבו׳דמותריס דטע חלב סבו בטל
ציין־ לבטל אלא האיסור לבד וכיון שלא נתן טעם בחתיכה הוי האיסור כמאן
מיתי דלא הוי כאלו הוא בעין ולא אסר אלא חתיב ראשונה שאין ההית׳נעסה בס וכן טעס דס סכו כטל בט' ואס אית׳דככל האיסורין אמרי׳חתיכ עצמה נפשי'
נבלה היה צריך ס כנגד כל הל׳זתיס שזי ' האיסו׳מעורב בהם ואפשר שמתשובה
"' 0וי ולא אסר שאר חתיכות ודוקא גבי טפפסלב אמרי׳כפ׳כ הדחתיכה
זו הכריח רבי׳שהרא״ם מסכים לדברי ה״ר אפריס  :ומיש רבי׳כדברי ר״ת אכל
עצמה נעשית נבלה וצריך ס כנגד כל החתיכ ולא סגי בביקול טפה לחוד משוס
נאם כמשהו אפי׳כאסר מחמת מינו סאסו במשהו לר יהודה לא ידעכ׳מאי אפי,
מל חד וסד כאנפי נססיס שרי וכי איתכהו בהדי הדדי אסיק סילכך הבש עצמו
דקא׳וכך ה״ל לכתו׳אכל כאס במשהו כגון שנאם מחמת מינו סאסו׳כמסהו לר׳
יעשה איסור ולוקה אס אכל חצי זית מכשר וחצי זית מחלב ולפן צריך ברוט ' 'ס
נטל כל החתיכה שנפלה עליה טפת חלב אבל חתיכהיתר שבלעה טעם נבלה
יהודה  :וכתב האגירבשס ה״ראיסרלאן סבא״ז מחלק בין חתיכה שנבלע
ימסיהוחזר' ונתנה טעם ברוטב אין צריך אלא ס לבטל האיסור שנבל' בחתיב' בה האיסור ובין דבר לח המעורב כהיתר דלא שייך חתיכה עצמה נעשית נבלה
י ין צריך ׳שיעור ס׳סל אותה חתיכה עכ״ל והאריכו הרבה כדבר ובסוף דבריהם שאין האיסור נבלע בהית׳אלא מעורב בו וא״כ בנדון זה דחלב שנתערב כשומן
וספק אס יש כשומן ס לבטלו ואח״כ הושם מהשומן בקדר אע״ג דמוכח סס
מגו כת רבי׳מרא׳לר״י להחמי׳כדבר כיון דאין ראיה במר ' בדכר-וכ״ב סמ״ג
דהר אס לית ליה האי סבר ' לחלק בין לח המתפרלדב הנבלע מ״מ אין להחמיר
^ '[ לעסות מעסה להקל כדברי ה״ר אפרי׳כי כל רבותי׳הקימוכי׳סולקי׳עליו:
יסמין כתב דאין השטה מוכחא כדברי ה״ר אפריס -והמרדכי כת דנ״ל להכריע
בסבי׳זה דלכ״ע הך סכר׳דחתיכ׳עצמ נעשית כבלה אינ׳אלא מדרבנן ונדון דידן
מר דבכלסאר איסורין נאמר חתיכה עצמה נעשית כבלה מי׳היינו דמזא בין למר וכין למר שרי לדעת א״ז משודדבלח הוא ולהר״אש משו׳סאין אומרי'
מיכה עצמה מטעם חשיבות החתיכה איסור ניכר ומובדל הוא נעשית נבנה
חתיכ׳עצמה נעשית נבילה אלא כבשר כחל ' עכ״ל :ולענץהלכה כיון סהרמ״בס
סילבדהאףאס יצטרף סוס הית׳אליה לבטל האיסו׳הבלוע כה ולפי׳אוסר׳ והר אש מסכימים כדבריה ר אפרים הכי כקטי׳וכ״ש סהרש״בא וה״ה מסכימי'
כן וכתשוב להרמ״כןפסק כן והעד סכך נוהגיןועושי׳מעס ' ואע״ג דהר״ן לא סכר
3ו3וףו ^יכדי לבטל כל החתיכה אס אינה ראוי׳להתככד או דבר שבמצין אבל
לח כגון הממה בחולין ויין כמים דע״ז וכגון רוטב ברוט דאין האיסור לה כותיה מ״מ הרי כתב דכשאר איסורין לא אמרי׳חתיכה עצמה נעשית כבלה
ואין כאן חשיבות איסור מתערב סהתר שני עס הראשון ולא שייך אלא מדרבנן וכיון דפלוגתא בדרבנן הוא נקטי ' לקולאג ננ״ל דיני' הנופלי'
קמר חתיכה עצמה נפשית כבלה ופ״פ זס סתרתי מפשה שבא לידי ע״כ בחתיכה עצמה כעסי׳נבלה או איכה נמשי׳יתבא׳בסוף סי׳ק״ה ובסי ק״ו כס״ר:
ספת חלב שנפלה על הקדר ' שאצל האש מבחוץ אפי׳אס יש בתבשיל הקדרה
^!ה כתבוה הרש״בא בת״ה והר״ן כס* ס כ״ה כשס הרא״בד ח״ל דלא אמרו
ס׳כנגד אינו יכול לכסלה וא״כ הטפה אוסר הקדרה כל סביכותי׳וכאס התבשיל
עצמה נעשי׳נבלה אלא באיסו׳הבלוע בחתיס דכיון שנתן טעס ואין ממס
יה יוצא ומתערב בחתיכות האחרות אלא בזו הרי הוא כנבלה עצמו אבל סבה כלו׳הטפה אוסר כל הקדר׳והקדרה אוסר כל התבשיל שבה סא״א לתבשי׳
.

..

.

יב ג

שבקריה

הימן ע נ

הלכות בשר בחלב

ד־מ

נס ^ידא׳6חנ'נ סבקדר שיהבו סככגדוככולם קדר משערי׳הילכ הכל15סו׳ודין זה
כתכוסמ״ג
״״1
__ ׳
_ ׳ _׳
_,׳ _
_ _ . " 1׳
_ _ ! _ _ 1.
_׳
_

עזחלמרגכ־ששפש
י
,
■" , ,
^משם ע״ י הקדר ולוץ לו מקו להתבטל בס עכ ל:
הגעלה א! לינין
וכתב הר" מ
ממטנבורק ס5וס יש
בתבשיל ס פעמים ס כנגד הטפ מותר
.א״א ? ,
יחנ׳/יניל ׳

- ■ -

א 7מתמ7כאע״רז ומדברי הר״ממרוטככור׳' כמב׳המרדכי
להןעעל׳ א׳ לייובהג״סוהר \ן/ש ב,ת ?וב ידבר כריר
<״״!<־,
״־־־ נעי1ש| 5ימו ׳3
״ל,
^ ״ לומיי׳ שהספה מפעפע ננ ל ה־ לי
<ל " 4לנ שרינן משו דבל לסלוחי׳סמ -פמתהו9
שנפלה ע  /ליען מסייעי׳לבטל אלאמשו
■ דסייסיקשמא
הקדיזאמייקך אינו מפעפ אלא כמקצ׳כלי הו׳דאסרי׳
"לל כ׳ל^ ^ ,דאין בלחלוחית שבאותו מקצת שיעור
ספם כדנר ,לבטל הטפה ומ״ה כי איכאבתבשיל ס'

ו|5י

המרלכילאיאבכליי פעמי׳סכנגל־הטפס יי ממ״נ אס הטפ
חנ ' ניאפ 'ל ינכל
מפעפעת בכל הכלי הרי נתבטלה ואס
<* ינה מפעפע׳ לנ 1׳כוסי (  6״כ הוה ליה
על הקדרס קש ,א לכתו והר ס
לסי

דבריי

ונראה

מ״ע לאיפלוגי•

והמרדכי

כסג״ה כת

במחלה

לי״רלש׳ל./ג׳שו<\ -
ן1
;ועו׳ ^
יש וסףו
בקדר בלא ׳״גע׳*-
משוב׳ראב״ןדאס
מבטי'

"ם
<עשיתא
ננילה^א
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כתב

דלישתמע

דאתי

"יגני

דנריכי׳ ש׳ פעמים
ה׳נגלהטיפ׳משלס

מסשנלד*שנית,יו׳
נסלל!^אי ^
ילעינן כתהנלע
בריכי׳פ׳פעמי׳ס׳

עללילאנר׳קוג״כ
^<5היא״,י
*ננל"צ ח5כדהקלרה
לעילא אסור ! אם

הרוס'ל 15ותו מקצ כלי
וימסרנו לפיכך6ם הניס
להצטנן
צריךםל*5
לסגכירמ׳ו
_11
_ . 1_ .
״* .״״1
^ 1.״
.
ן! ,
הייז

ס׳כנגד הטיפה מותר שהטיפה אינה אוסרת אלא ער ס׳כננדה

ללזקשס לכפו /ספסזהל)לל! משו׳ונץן ו
דמפעפעלפניהויכאלונפל נח " ׳1

כנגד אותם
ואם_ יש _ _
_
בתכשי׳ס' _
_
ס׳מותר ובספר המצות כתב שאט ונרא׳שזהו פירשמ״ססמ״קואסל)י{
נפלה כנג׳התבשיל אי? צריך אלא ס׳כנגד הטפ׳שמפעפע׳ ^ פנים מפעפע אז לא יאסר דהיינו
לומין;
והוה ליה כאלו נפלה בתבשיל ואם נפלה במקום הריקן
והיא)5ינו מ/י עפ בכל י :כ לי אז לא
יאס׳מש,
'
^ .
" י׳י " ו׳^ן
מפעפעת כדופן הקדרה עד סמוך<! רוטכ כ״כ שאין ששים כנגר י";"" """1ו ""!- .כגיס
"י־ו
נפלה כתבשיל  :ומ״ש בנפלה3יז
הטפה הרי נאסר אותו מקום הקדר ואס יערה התבשיל דרך מקו
שמא מפעפע בדופן הקדרה עך ^
הקרירה שנאסר הרי יאסר התבשיל הה תקנתו שיניחנהכך למסכי"כ שאין ס׳מן
הטפ׳כר׳דה״יןקן׳
ולא יגע בה עד שתצטנן וככר נהנו העול' לאסור בשנופלת על
מה שמפעפע בדופן הקדרה הוי^ןןן
הדופן שלא כננד הרוטב ורוקא כשנפל כאותו צד שאינו
כנגד
סמוך למט הוא כענין שאין
בלחלוחין
האש אבל אם נפל כנגד האש מותר שהאש שורפו ומייבשו
אותו
מקו׳שמפעפבו ס מן הטפ'ול1(5׳
ועש׳אותו מקצ׳כלי כבלה ודפ דמ[5
ודוקא ברבר מועט כגוןטיפה אבל אם נפל הרב׳אין להתיר אפי'
אם נפל כנגד האש אא״ב כנגד הרוטב ועל ידי ס' ורבינו יחיאל
בריקן נתן סמ״ק תיקון אסרוהו
היה מתיריבשע׳הררוק כגוןבערב שבת אפילו שלא כנגד הרוטב
אפי׳שלא כנגד האעוע״י ס׳כתב א״א הר׳יאש ז״ל מחבת של ח לב
שנתנו בכיר׳תח׳קדיר׳של בש׳הזיע׳עולה ונבלע בקדר' ואוסרת' :
קר ^ ר* ך | שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם
ו
בשל
בה
בתוך
מעתא לעת אסור • אבל
׳7
?
י
ג

ס ל3ט לההלב הנבלע כתוכו ^ נעשה
נבלה מידי דסוה אטפת חלב שנפל טל
חתיכאס יש כחתיב ס לבטל הספה לא אסרינן ונתבטל החלב ואח״ככת׳שוב
מצאתי תהוב׳מהר״כן ז״ל ושסאל׳מה עמדי על ספת חלב שנפל על דופןהקדרה
מכסיץתשוב ר"ש בידי להתממקצ׳הלשון אפתיק למורי פעם אח היו מבשלין
בסר בקדר וכפל מעט חלב על דופן הקדיר מבחוץ שאלו נפל בתוכ׳היהברוטב
ובחתיכה לבטל החלב ואפ״ה לא רצהרבי׳לסתי' מפני שאין החלבמתפש׳ככל
דופני הקדר כמו שמוכיח בפ׳דס חטא' גבי ביס במקצ׳כלי טעון מריק וססיפ כל

אם שהה מעת לעת קודם שבשל

^ י^8 -א״ג' הכלי וקאמר וטעמא מאי ואס בכלי נחשת בשלהוגו׳ומדאצטריך קראלקדשים
נבי ^
עילס ?* אלמ דאינו מפעפע בכולו אע'פ שהכלי הס וכיוןשאין מתפש ככלדופכי׳שיהא
 " ,יזזא סנרפ ראוילומשכל לחלוחי׳שכדסנו׳מסייעי׳לכטל כמצ במקו ,שנפלה אס כלהבלוע
ה?!!׳ סס הארכתי בדופני׳וכעסה נבלה וסח׳' ואוסר כל מה שכקדר אס אין בה ס לבטלשיעו' עובי
3י '"1', 1ץ״י ^י הדופן שכפל סס החלב דכשיעו׳עובי הדופן צריך לשער דלא ידעי ' כמה בלעה
*י,זנ״נ * " קוד׳סנפל בה החלב ע״כ ומשערי׳ככל הקדר כולה ודוק שא״א לעמוד על הטפ,
(ץ'
אלא לאחר שנפלה על הדופן ואזא״א
ל׳יתנס,3נם
**ה 0לדכנג1כמה ,
שהית ,
שלא הרגיש! ,
בה ולא ו
ראה אות ,
הר״ונ לא 3עען לשער כס כיוצא כה די למ מיד נבלעה מקצת כדופן ואז ודאי צרי לסער בעובי
אלאס׳נגדמייפ׳ הדופן כמו סאמ׳ר״י אבל אס ראה הטפה קוד׳ועמד עליה כמה היא אז סגי בס,
"' יי/״-ינ לעייע של ס׳טיפין כמו ,ממה נפשך כמ״ס מורי ודברי ר׳סמשוןצויפי להעתיקלמורי
החדי'#י דל!יל־״ ס וכ״נ וכן אנו טורין היכא דאיכהפסד מרוב קצת או בסבת וי״ט ושלוםמבר״ב
המ ,עס אלא3גד עי ל וקוד לכן כת הר ס מורי היה רגיל להורי כשנופל איסו על דופן הקדרה
אתר  %מגד והיא אצל האס מת י /אס ישכתבשיל ס פעמים ס כנגד הטפ ע״כ ולא חילק סס
הרוטב ה 8נסג בין סבת לי״ס לשאר ימי-׳ולא בין איכ׳ הפסד לליכ הפסד ועל פי תשובה זו כתב
לאףיריאיו
וה האסנישג אסר
גך תאכ׳נזו ^קלר'
ידינז נטי הגי

בצ

גצ

רבי בשמו להתיר סתם כל שיש בתבשיל ס פעמים ס׳כנגד הטש וכרא' שהטעם
שהוא מצריך שפעמים ס היינו משו׳דק״ל דחתיס עצמה נעשי ,נכלה וא״כ ספה
זו אסר׳עד ס כנגדה וכיון שאותן ס נעשו נבלה צריך ס פעמים כמותם לבטלם
ונרא׳שהר״מ אינו מחלק כין נפלה כנגד הרוטב לסלא כנגד סרוסכמו שמסלק
בס״ה דא״כ ה״ל לפרושי :
ובספר המצו׳כתשאס נפלה כנגד וכו׳הכל בסמ״ק
מיימוניס
בפ״ט
והמרדכי
פג״ה
וז״ל
טפס
שנפלה
על
דופן
הכלי
,
וכתכוה, .
הגהות , ,
,ןן. . ,
ן
ו
׳
מספק לן פ דם חטאת חי מפעפ בכל הכלי אי לא הילכך כשנפלה כנגד הרוט
וים ברוטסמן הטפה מות׳ממ׳נ אי מפעפע בכל הכלי הרי נתבטלה ואם אינו
מפעפע אז לא יאס׳אבל נפלה בריקןפמא מפעפ׳בדופן הקדר׳עד סמו׳למטב

שעקו׳מקצת כלי מתח׳כדישיצ׳הוןן׳
דרן־אותו כקב ולא יגע כאותו קצ׳נ|!
הנאסר ואפי׳בעודו רותק
מותדלהוצי׳
ממנו הרוט כעניןזה ולא כת׳רניעיןן
זה מפני ששמ״קעצמו כת׳צח״כדגץז
ישלהתיע״יכך דהא א״א שלא עמן

בה הוה ליה נותןכ טעם לפגם
הכלי מעט ויגעה הרוע באופו מן(ן
ומותר
סכאס' ולכך טוב להמתיןשלאיגעני!!
עד שיצטנן :
וכבר נהגו העולם לאסו  ,בסנופלת על הדופן שלא כנגמהן'
וכו׳עד אפי׳סלא כנגד האש ע״י ס הכל בסמ״ק
והגהו׳מיימוכיו׳פטומרדכי!
ג״  5כת האגור כסל כנגד האס אפי׳שלא כנגד הרום הכל מות שהאשסויגו׳
כתו׳בהגה׳שערי

דורבס׳מהרי״א

סאיןנוסגין להציי׳ב״פ ס מגדסטפ׳סנכלן

כנגד המט׳ אלא די בפעם א׳ס והמחמיר תע״ב ע״כ ושם כת׳הטעס ס־מ 1וק
הדברים ע־ס מ״ס בתרומת הדשן סי׳קפ״ג  :כתב המרדכי כשם הר׳מול!" /
דסר -יכן התבשיל משוס דאית ביה ס' פעמים ס כנגד הסס לעולםסקדריאסוה
וכ/׳ כ הגה ' מיימוניו׳בפ״ט פהתכסיל מות והקדר ' אסורהה  :כתבא״אצווויז
ז״ל מחב׳סל חלב שנתנו ככיר׳תסת קדר של בסר וכו׳בתסובה כ׳נ והביאווויי
לדבר וכת שצריך ס פעמי׳סילהתיר כדין טפת חלב שנפל על קדרמבחו׳יוש'
בכתבי ה״ר איסרלן סי׳ק״ג דשיעור הרחק אס אין היד סולדת בקדר' שלנסו
מחמ הזיעה אפי׳אס היה הזיע טולה מות׳אס לא
ססקדר׳רומחמכפניסצמ ז
כתוב בהגסערי דורטפה שנפלה על כיסוי סל קדר ושהת הכיסוי פלהיןוי
לאח׳שנפלה עליו הטפ אפ״ההתבשיל מות׳אס הוא הרוטב ס כנגדהפעוא
אמרי׳שצריך ס כנג׳כל הכיסוי ואס כיסו תכסי׳סל בס ככיסוי סל חלב אמול
צייך ס׳ככגד כל הכיסוי אפי׳אס הכיסוי כקו׳למעלה ואס לקחכיסוימקדו׳צל
בשר שמתבשל אצל האש וכסהו על קדר חולב צוננ׳אפ״ה הכל אסו׳וגסקמי
דכיון דרותח הוא א״א שלא בלע חיולב׳מן הכס״מידי דהוס אטפסרומח׳סמלן
על קדר שבלע אע״פ סצונכ׳ואם יש תכשיל כתוך הקדר מותר כיון
שהו׳צונןלו
צ״ל סיוד כודאי שלא נפלה מן הכיסוי לקדר עכ״ל  :ומ״כ מעש שהעמיוקוי
מתח על תיבה
סהיתמסונפת בחלב שכל השג  ,העמידו עליה נרוהשי׳אסהה
חלב חס נוטף על הקדר׳מתח אז
התכשילסבקדראסורדהוה ליהמסלמול
הילכך מה שככג׳החלב יטול והשא׳מותר והקדר
תשברסמגד מקוםהיולית
כלע׳ואיכו יוצ׳מידי דפיו לעולם ע׳ ,כ וצ״ל דמיירי סיש במה סבקדרה ס׳מג(
הסל  ,שבתיב דאל״כ לא היה מתי׳מה שבקדר שלא כנג׳החלב " :כתוב נמיה
הדשן כר של חלב העשוי כעין כר סל שעוה הנטף ממנו טיפה של סלה על "'
א״צ כי אס גריר אכל חלב מהותך חס שכפל ממצו טיפה על כליצריךהגעלה:

עבי יניסל בקדרה
צג
קדרה שבישל כה כש׳לא יבשל כה חלב ואם נישל בתוךמע׳ל אס1ו^ז
אסרלןנרי׳ס׳ט-ל
שהה וכו' • כסוף מסכיע״ז איפליגו תנאי ככ״ס לפגם אס הוא מות או א6וו:
ופסקו הפוסקי׳כמאן דשרי
ואמרי׳בגמולמ״ד נ״ט לפגם מותגיעולי גויחופי
כ״ב שאין סמן הטפה ונעשאותו מקצת כלי נבלה ובשיערה המט׳מן סכלי ילך
היכי
ברי׳דרב
לא
זאעיפשאיןס׳נגד
רחמנ -
 ־-משכח׳לה א״ר חייא  ■ ..־
הונח ־ -
אסי5י ,י
הקדרה ללא נעשי׳הקדר׳נגילה עכיל חסן לפי שנרמז דלעיל מ־׳ל לאן בכליסרס לא אמרייציג לכנר כענפילדנריינ״ע לא׳כ נם בראשיכ׳שנפלההעיפה עליז לתה נעינ׳ ס ' פ ס׳אם אין הקדרינ״ו נס׳לתוד מן תמנשיל כגל
הפיפ׳הייסגיוננ
בהדי' הא לנעיגן ס׳פונמי׳ש׳היינזתטעעילקלר׳נ׳׳כ יק נר׳דציןלחלקנין אזען תנשיל בין אס נישלתא 'כ בי מאכלאתר ( :ז ) נא 1״ה כיל״אהכיגהוג עילכ׳זה׳הםא נפללאר־ןתלננהקרקעלחהזהושיכ׳בן קלרה מפת׳נריןס׳ננדמה; ^( מי'ס:ןי|1
מלב פחת הקדר׳וה׳ה אם הי׳תשתיו שאי איסורקלכל הקדרלא׳להןעללובהגש׳ד כפ׳סי׳נ׳ה מעש׳נאלעכיהר״ס שנשען חענ סס שקדרה נשרחפת ושוב נפישנה קדרהשל חרס חולנעלפון אומו רועכ לע הקרקעוהמיר( ינ אתלץ
אותו רוטנ בנלי והסתה קדרה תולנת בפוכן ק״לנלי שני אינן מבשלכיסא סיכאשננלע רוב רזעג בקרקע עכ׳ל חפשלא כדנרי האו׳ה גס לע במה שמחלק ביןהינא לננלע רונ רוטנ 3קיקע 7מהנכןמ׳מ הזאילועחשמנכלישניאינן
לי נקרב אל עעח ואחר כן מצאתי נא״ונלפוש חדש שלא היהכתו 133טםא הינאכז׳רק כ׳ש הכאדננלע ריב רוחנכז׳והואהגי׳כגכונה( ' שון כי אם היכא הוא עיש יעו׳ נילדדוקא נכה״ג מחשיב ככ׳ש אנלאש שאר הקלרה
אש רקשהי׳שםנשעהשנשעןהרוטנ אשור דמי כעירוי כמ׳ש נת׳ה סי׳ קפ״א ומניאו נ 'יסימ! לאוכ״מ נשנת ע׳כירה דן״מיע״נבפרש״י דכהיגמקריכ״ר ; ( ז ) (הר׳אשהצריןס׳פס׳אזיללשנרת מ! הר״ם ממענמוג דלעיל י־^15
?יפתחל? שנפל על הקניה אבל לפיתה שאנז נוהגין ליבפ׳אס׳כן נ׳ל ר ( ח ) לסייסשש ות <7שהרי תולין נשר ליינש למעלה מן הכירה שחבשלין עליו חצב תדיר אע ' פ שהזיעה עולה מן התבשיל של חלג הואיל ואין הילפילי* "*■ יי
אית 1הזיעה אינה אזהרות עכ״ל זנא 1׳ה כללל״א האדאפור נמחות שתחת הקדרה הני מילי שהמחבתתגזלי! אבל כשהיא מכוסה אע 'פשיושב עליה ממש ושניהם רותחין איני כאשר דהויכנ׳קדרלת שנידחי ' י)5ל " דמיייבכ'* "
פל׳ה עיא לן פ5לזד בקלרת שאנל האש א׳פל חלב לא׳פל בשל להן רותמת אין כבלע עזזלזל אע' פ שכוגעץ פןפ׳מהריס עכ״ל זכת׳כהג׳מ פ״ע עהמ״א אמנם להגש״ד ב׳מהדא״ימשמעדישלהחעיר נכה '? יעיש סי׳לאגגוח■*^ ^ 66
דגים־ טמאים ע״ל סימן צ״ג כל דיניכיסדמעל'הקדרה ; ( ט ) לאין דבריו נראין אלא אפילל בדליכא ס׳מיירי ומה שלא כנגד הפלג שרי משלם להוי תם לתזן נזנןדלא בעי רק קליפה ולכן מה שכנגד החלנ אפלר ר״ל כליקליפהוהשאי ^',
הקדרה אסור כדלעילואפילו קליפה אינו צריןלהקדרההוייותרמר״ק כן נ״ל  ( £ £ :א ) כתג בהגהש׳ל קדרה של חרס שהיה בתוכה חלב נלנןיאחך כן בישל נו נפר אסנשתמש!
נלנקדרהקידסששחלהחלבלתוכןאיניני ^ " ׳ך'
לאזבולעדה״ל נכסידאמריג)לגבי י ' נ פעםא׳ונ׳אשזרעכ״ללע״לסימןקל״הדאן ני ' נ לא נהיגק כןוע״ש; ( נ ^ גיל סימן ק״ג מדין נט״ל בהגש״ל כישוי מקדרה של בשר ושמוה על קדרהשל תלנ יישור הכל ואין ׳שייןנע׳ל שלרתיחה
%י
גכיסויתדיר ונעשיתג׳׳י העתק מקונןעכ׳ל לאני ראיתילכ מלתי נלחגיןכהגהילן ןקהמנהג פשוט נמדיגתינז שאין פופקין נט״ל ננישלי לאניאומר כי דנר 11גורם הפסד תמ,ן י 0ראל כיהואדגד ר ; יל ].,כיח(הןאח) תוא נלא פענ)נ
גרע אותו רתיחה שעולה למעלה אנל הכיקלימן הרזטנ וגון המאכל ענמו שנתון הקדרהלמבשל בו ואין לדחוק ולימד דדוקא נקדרה מותר נטיל דאפשר דאעיג דפגים פולט מעט זיויד שנפלט נתבטל3תא?ל ולכן הפלישה אי ^ ״יזיו' ^53ןי
יחד עד שתחשוב לדבר משוב למקרי לפגם ושרי אגל גבי הכיסוי למהשנפלט מן הכיסוי אינו פולס מיד למאכל ואינו ייתנטלמילימתקגקיקללע הכיסוי נחשבזבר חשוב כאלי היה ב״ידלה סנרא דחוקהמאול!אינה כלל לאם ק״יי״י ^
זשלי משלם דמיד שנפלט מתבטל ולא מכת שהזאפבלס ואינו נלתןטעס ואנ ן סון> מ 'ע״ז למידין דמשוס פגלס שרי ולאתשלם ניטול ופדנינן שם דאפילוליפחלה לשתרילמשניגזירה אטו ביי ולנר ידלע דאלל הוה טעםמשו ס דמיד שיפלט
היה פרין לכתסלהלשתיי להרואין עגטלין איסור לכתחלה אלא ודאי דנט׳ל הוא שרימשוםדםדכצנילה סרוחה שמזתר ועוד יש להוכיח דאין לחלק נקקדרה לניסוי לאם כן אמאיתשני גדרה אט!ב״י(לאת־ניגוירהקלרה אט!כ״ש!' ^ ,
דאין לחלק זת! ללא נענאמקום לחזמרא זל לא נגמ׳יולאנשום פיסק ומחבר נם נס׳ניי לא מילק בז! לאדרנס באו״ה כלל ל׳א כ׳בהדיא לאש הניסלי אינהב  ,,אפילי יישירו עתה מ קדרה מיס נקיים או ירקות רותחין המאכל והקליה מ;מידנשו(
הכיסלי אינו ביי והכיסוי אטדר להרינלעיי ) הקדרה עי ',הרתיחה עכ״ל הרי לך נהדיא לאין לחלק נין כיסזילקדרהונם על הג״ת מקונן לאו מררב רב אשיתתים עלי׳דידעינן דיש לשמון עלייה 1לכן אומר אנידה־זיקללאפה 8יי
תעיב אבל אין להחמיר נשל אחריהכלל וכל הז אניאומר נמקים שאין מנהג אבל במקלם שנהגו להיזמיר אין לשמת אנלםא יש נד בעולם להקל עם הטעםשל נט״ל אמתקילנו כי אף שנהגו נחומרא גזולה הואתהב ילל^ לז 1פייז \ זמנלו
חילי אבטל מונהג כי מנהג טעות הוא ואין לו טעם לסיוון עליו נןנ״ל עודכ׳נאו׳ה כל׳אכיסויקדרהשל בשר שהיא על קדרה של נשר רותחת ונתנו על קדרה של חלב שלא התחיל עליקלהרתיח ולא דקדקנכישוימתחלה אם ן"נסי^
דבוק ילנפנים הכיסוי אל ראה עליז מעטלחליחית מנשר שעדיין דבלין נו מ״ת אש נזכר מיד והשירו משם קידםשמתחיל הקדרה חולנת להרתיח הכל מותר דהזיתם לתוןמנן ( אפי׳הקדרה עניזו שרי לכתחלה כשייקנחי16מדייז ^,ן'61!#
שנגענכיםליואע ' פ שהלחלותיתהי׳תס מ 'מ שרי שמה שנפרש מןהנישלי על הקדרט הלי ככ״שולא דמי לעירוי דהוי ככ״ד לטיפה אחדכח חמיייתה פיסק ואינו ככ׳ר ולאחיישי׳שיוא נפל מעט מן הלחלוחית לקליהיא? ,אס נפ*שם (יע 6יה |!<י
יכ״ששהכיסוישרידאקאיסורולפעפע תעלי אל כליאעילו פניהם חמי' כדלעילסי׳ג״נאמנסאש עשהנהיפן שלקח נישוימקונתנו לע הקדרה רותחת של חלב 71אי אסזונר והשיר ממני קלדםשהתחיצלהרתיחע7ייןסניסןיינההילנע־
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ני׳
■ 1
ט ^ימ
יוצ׳מידי דופנו עד שיגעילנו כדרכו ואס שמא התחילכיסיי
_
נהוךמע ל6סר' דמשמעדלא משכחת
להזי׳מתז׳ונתיינש
כת דכר שדרכו ללבן עד שילבן והילכךכל
3מ־הי '4והא ליתא דנהי שהסכימו ומותר כתב בעל העיטור־אם בשל חלב בקדר' של בשרוהיא
עלייללמ1
נשהכסויע7ייןצי
ספי״
יז .
^0י ^ -
עכשיוםכ ,
 16 1י ? ,ים למתכ /פמהכסוי
^סקי׳דנכוליקדר משערינןכמי יומא ויש בה ס׳י איכ' מאן דאמ׳מבשל בה ממין שבשל בה
שבשל בה בשר ואח כ בשל כ 9יר?ו " י מנלניס הכלאסיר
4נ נסי׳ צ״ח ואיןסכתי 'ה״כל' יכיון שהתבשיל מות' טעם הראשון במל וקריר נמי מותר׳ואיכא
דגים הרי נקלש בלע הבש שבו עד שאיןאס הניסוינ׳י
גימ גו כלטבלי; דמשמ /י?רי;ה י׳״ם מ״ד כיון דק״ל כלי הרס אינו יוצא מידי דופיולעול׳טע׳הראשון ראוי לסול שס איסור בסר בסל' ומותר■ למרק ס׳נג 7נ5
שמו׳וני' מ!רו ?ח ס ין.סי ״ כ 3מ״מ אינו יוצ׳לעול׳ואיכו יכול לבשל בה ממיןשבשל בה עכשיווממיץ
לכשל בו גכינ׳אבל כלי שכל׳איסו׳גמוי־הניס ״^ 7י!ע.עי!
הראשון אינו יכול לבשל בה שהרי האחרון אינו בטל ואץ לה
£5י ו ׳ינ! •/ ,1
יי ליהל?,ו
ש״ד7אןי
אין נכשר לעול עד שיכשימו הכש גדול עללונה4
03׳ ^ ^ ידרירלדלי ^ -״׳לא
^
תקנהאלאשפרה וכת׳הואשיכול לכשל :בה מאיזה מיןשירצ' כדתנן את שדרכו להגעיל יגעיל ואתאס הכיסלי ניז׳ב
טנלכשאר
שדרכו ללבן ילבןעכ׳יל -ומשמ׳דכשל בס .למעלת
,
"" /,ק״ל ^ ק 5ומי דהיינו ואני תמיה היאך מותר ל כשל כה חלב וכי עדיף מהגעל' דאפילו
המנלילאמהנילכליחרסשפולטתסידמעטנמנטותרפרץכת ירקות דנקעהרשב״א לאויוק5ודה'ס■ י * " ' " יי
תלויסוי־ 6כלכג־נןיןשס
וס־תפרבגוף
׳*(*■ בי הנ׳מ״נושרי5וע״פ שאין אפייאינה כת יומא וכשל הכ חלבאסו׳אה״ב ? כשל בה כתחילה הרתילןבהמיסאלי) ווויח׳רסילת׳נקנו ה״־יסו•"ימי־

ונדלית ס בדידי׳מותרדכיו זר (רכ *
מ מידע ידפיכזלי  ,כפ ^ פיני טפי

נתמעט כן -כח
ש^ בשר שמות׳לבשי! בה אח״כ גבינה שבכר
בלע הבש׳ונסלש עד שאי? ראוילהול עי! יו שם איסו׳בי^ ף כח^ ב
בד״אכשבלע היתר כמו ישאמרנו אבל כילע דבראסור ׳לעמים

דאיכא מ״ד מבשל בהמפי ןשבם לבה לטי!לריינח ׳ היי
מכסיו כיון סהתבשי מות טפס הראשון איא שלא נלע

/׳ ' 1.ווסי־׳ימיויפמר
,י ,
הוא באיסורו דע ישינעייל הראוי ילהכעייל וילק הראוי לילק ע" כ:
ו61י 0וימ 1י ^
־(הי״זיזש־צ"
שרי הף בלו ־) צי׳ו בשניש ^ יי?י
י
" ו
"
סב־לבתלןכללית^ קסינלזככ,לקדרה
א ככישל כה סלב כההיא דכעל העיסו לא א?> על פישטמת
כף חול  -בקדירה■ של בשר או
ידעיכן 21111111״״
טספרינן דבמלזי דכפק מיני לא
בקדירה דהא כיון שיש בה ס ליכא לפלוגי בין יהתכשילשיתיז
משערינן בכל מה שתחב ממנה
מכ״לכת״ה הארוך בתחלת הבית סד'
מתלסלב לירקו׳ שהרי טפס בסר סכה 5ןי ני הקדיהשריהוא;!
בה דלא ירעינן כמה נפק מיניה וה״ר פרץ כתב שאם הכף של
ומדי׳ תניא נס ג״ה קדר׳ שבישל
שלא
מקצתואוסר בחל׳זה יות ממה שהו אוס ב יר ?י' שח  4נמא ^
מולל! ינשל בס סלב ואה בישל כנ״ט משערינן ככולו אף מה שלא נכנס ממנובקדיר׳משו׳ חם
בינתי׳צריך וגס אין לו׳דלא שיי הרש״בא אלא בבלי נפל הטיפה "ז
כתב םח כולו ואם תחב הכף בקדירה ב׳פעמים ולא נודע
!? קהרמכ״ס בפ״ט מה״מא :
ב׳פעמיםשטף אב׳לא בכלי חרס שבליעתו מרוב' הטשוי לתבשיל
בשרבקדרה־של
נעלנפמזוראטביסל
כדסרי־בע׳העיטו׳דמ״ש הא עעמ׳דיסי׳
קלנוהיאגתיומ׳ ויש כה ס׳איכא מאן
דצמ׳מבסל בה ממי?שביש' בה עכשיו כו׳ואניתמה היאך מותר לבשל כה סלב רבי למיס בכלי סרס היינו משוסדא פי/הנעל' לאמהני /ביה ספולט תמיד מעט סנואר  444״
■ הוה ליה לאקסויי לבעל העיטור שמתי' מעט ובכלי שעף נמי כל שלא הוגעל-ו כראוי שייך האי סעמ׳שהרי פדיןנסא׳כה' פליג א 7נרי אר?ו
וני עדיף מהגעל׳וכויקשה דעדיסמיינה
לנשל כה מאיזה מין שירצה היאך מתיר לבשל בה כפר אחר שבישל בה תלב מבלע האיסו'והו' נפלט תמי׳מעט מעט ודוס'לסל׳ביניה׳משו׳דכלי סרס בליעתו נתרפיחלא7היא
בלי הפסק שוס תבשיל ביניה׳ונר לומר דלרבותא נקט שהוא תמה היאך מותר מרובה מכלי שטף דכיון ססכיה בלועי׳מאיסור והס פולטי׳ממיד מה לי 3לועי׳ אישית הקלרה
אטיפה
מעט מה לי כלועי׳הרב'ומי׳איכ'למימ׳ל־לאמהני טנ 1ס/דנחל׳וכ?ל' טעס ה^ יסו׳תידיל׳זןיי^
לנשל חלב אע״פ שכבי בישל בה חלב ונתמעט טעם בשד הבלוע בה וכ״ם שיש
לתמו׳היאך מתיר לבשל כשאחר שכשל כה חלב בלי הפסק שוס תבשיל ביניה' ע״י ביסו׳זה הב׳אלא בכלי שטף סבליסתןמועט׳אב לא בכלי חר׳סבליעתו מרוב /ליתח שנפלה על
ומהי״י ן׳הכיב כת׳שנ״ל שדעת כפל העיטו׳דאס בישל סלב בקדרה שבישל בה עד שאמרו בו שאינו יוצ׳מידי דופנו לעול׳וכיון שכן אפי׳לאח' הגעל' גמור׳הרי הכ 5יל״ונר׳לכרי
הארו׳דהרילעעש
הוא ככלי שטף שלא הוגעל כלל ולא בישלו בו ירקוסאסו׳לכס׳בו סלמורבינר
נשו חשיב ביסול סחלב כה כהגעלה אס נזהר לשפוך אותו חלב מהקדר' קודם
שתמס הרתיחה דמה לי מיס הבלועי׳מאיסח־ מה לי חלב אסור הלא ודאי כבר יה׳כת׳דכריהר״סב׳בש'הססקני׳ואס״כ כת׳כדכייה י ׳פ ב'ש׳הג י1יכי'/י נר׳מ דכר ייהיר!י^ 7יפת מתת
שרי שנפ " 3ע 5הכלי
יחד^ יל^ פל יגי ול הי זה נ״ לסה י^ סוכ ידננ״כ
הלךלוכל עעס החלב בין מה שקבל מטעס הכסרכיןטעס החלב עצמו ד^ יידי דמ י^ך( ' חד ^ומ
הרש״באאלאכפבישבה ירקו' וכיוצ' בהס אכל כביס' בה חלב לאדא״עגדכל ; לקי׳ן סיתןק״יז
ושמד לפלוט לא בלעו ורבינו יעקב תמה עליו משוס דאפי׳את״ל שלא כפאר
שאיכ׳כת יונז' או שיש כחל׳ס כיון דחל׳סרי ה״ל כבישל בה ירקו׳ ^ ׳עכיןן ךח לכ מב; אר ׳נ מהרים
קורה גיעס חלב לפי שנשפך בעודו רותח אכל טעס הבשר שקבלה תחלה לא
השני׳
כדבריא1׳ה
יצאכולווהי^ך מתי׳לססל בה חלב ע״כיוא״ת דמשס'מדברי בעל סעטו׳דאפש׳ הוא אסו׳בבש׳איכו כדין סיה׳הוא הגורס הית'*
£2
ינןל־בקוייהיו פ׳ננגד כל הקדרה ומדברי רנינו בס ס סי תנ״ב נס׳הר״לוס לקדר נסר לבסל בה סלב א־נ ירוק במיני י *
נפלי!! הכיסוי
ולהחליש "והישובהיאהעיקר )
ונס מדברי בעל התממו׳סכת׳רבי' כסי׳סאחר זה עשמ׳דאץ במס שבתון הכלי דקאמ הרש״בא שיש בהן כח להקליס
ס׳ננגד כל סכליי״ל דאפש דבעל העיטו׳מכר כהר״אבד דלא מסערינן בכוליה בלע האיסור אבל חלב אין בו כח להקלי' כ כ בלע האיסו' ומי' מדברי התו׳כפ'לקדרה !הארון כ׳
כליאלאבמאי דנפיק מיניה הוא דמשערי' כמושאכתו' בסי' צ״ת בס״ד א״נ כ״ה משמ דלי' להו הא דסר״סבא שכתבו בסמפת׳דדגי׳סעלו בקער דהסי׳ דםו ׳מסמס' לשרידולאי
בשידועסיעלר הבש׳שנתבשל בה איירי בעל הפטור דכל כה״ג לדברי הכל לא ע״ז דכל יוס נעש׳גיעו׳לחכירו טעמ מסו׳דמיןכמיכו בטל ברו׳מדאוריית׳וככלי נראה מ *ההגה'
עשפרי׳בכילי׳כלי כט״ש בסי 'צ*ח -א״נ משכחת לס שיהא רוחב הקדרה גדול כ״כ מקדש אוקמוה אדאוריית׳וכ״ב ג"כ ספר התיומ׳וסמ״ג י וכ״כ ממ״ש רבי׳בסי' לנחם לעהציקלא
ודדרשאחזה בש ס התיומו׳אע״גדבשא׳איסוריןקדר' סל איסו׳סשה׳מע״ל וכו׳ככס' שיין ס׳ אלאקליפה
שיחזקמיסשיסו ס׳כנגד כל הקדר׳כגון שנחושת׳דק ורחב׳גדולג :
נקכת׳אפי׳אינה בת יומ׳וביסל בה חלב אסו' אח״כ לבשל בה וכו׳כ״כ בהגהו' כחל׳אינו כן וכו׳חלב מות׳אע״ג סהו׳מע״ל לסימו' הטי׳מסמ׳דלי׳ליה דהרסב״ 3ן !לקבעינןלילע
סמ״יןוכתבוסו הגהותמיימוני' כפ״ט מה״מא וכ״כ רבי׳ירוחסבסוף אותכ״ח דא״כ דעדיע׳מיג' ה״ל לאסמועי׳דמות׳לבשל בה חלב לכתסל׳אח׳שהויתמובס וא^לאילעינן סגי
התבשיל
המי׳וכן למה שאכתוב בסי׳סאמר זה בס׳סמ״ק גבי תסיב' כף לית לי׳דהרשי׳באנקלית׳ יא
בסס הגאונים וכ״כ הרי״בס כתשובה וסיים בה אבל ירקות ומיני קעניו׳מותר
יאפש׳
כלל אס לא ע"פ טעס ראשון שכתבתי לדברי ר״י  :כתוב ברגהו׳ס״ד כססהואדנריבש
לכסלכהונתן טעס לדב׳כפם סמ״ק :כתב הרפ״בא שאס בישל ירקו כקדרה
*לנשיסמות' לכפל בה אח״כ גבינ׳וכו׳ -ז״ל בת״ה -הארוך בסוף הכי הד סנינו המרדכי פ׳אין מעתידין התי׳ר״י הלבן בשרשפתבש' בקדר׳שלת לר וסי׳3ה ח^ 3דאן קליפהלא
?לא
הארןי3לאלאט
כל הלילה ואומר כיון דבלוע פעס ראשונה וב׳וג׳מקוד לק לא כלע הליילס
י-שכפרא דע״ז השפוד והאסכלא מלבנן באור ואמרי' עלה בגמ׳רמי ליה רב
מיז׳קי׳לאיסו׳לחוש
כתב ר״י אס עירה יור' סל
ממיס לדג ששתתנן השפוד והאסכל׳מלכנן והתני׳גבי קדשי' הספווהאסכלא וחל שבלע מקוד׳לא אסר דכ״ט לפגט הוא ע״כ:
מגעילןוהריק רבא קדשי׳סיינו סעמ׳דכליוס עוש׳גיעול לחגירח־אקסיק א״ה בשר מתח לתוך כלי נחשית סל סלב א״צ הגמלה דכלי נחש׳לא בלע אא״כ האור שתא נעללשםדבר
3געל כמי לא ליבמי ופלקא בקושי׳סמעי׳מהא דכל שכש׳בו לאת' מכאן נפלט מהלך תחתיו וכת' שכן הסכימו הפוסקי׳ ודקדקו מכמה דוכמי פ" : 3ומיהן ■ 7לא ילעינן ואי
 /הוא לנר לחשאיו
להרש״כא ססוב׳דאפי׳למ״ד כלי ב׳איכו מכשל מבליעו מפליטהו $ןוכמ״ ס
ממנו האיסורונכשר לגיןרי עד שהקשו אמאי פכי כברית' מגעילן שהרי נגעל
שיין 17קליפה
נתנא׳ליגי'סי/״א
מ ץל של יום ב׳ונכסר לגמרי וק״ל טובא וכי עדיף בישול דיוס ב' מהגעלה ק״ה משמע דצריך הגעלה  :צד התיחב כף סולבת בקדרה סל כשראו
גןור יאףהגעל׳גמור׳הוס קשי' ליה לר׳עמר׳היאך מכשירתו מה הית׳תשובתו איפכא משערין בכל מה שתת ממנה בקדר׳דלא ידעינן כמה נפק מיני׳כלו׳סא(ג)נמל7יכ 0פג׳ה
דכעינן לשעורי בכל מה סתת'ממנ׳ולא שגי לן לשעורי בטע׳כשרה3ל וע3מה כתבראכי׳הנינל
יינינא יאמר בכל יוס ויום כעשה גיעול והל ^ ליבון הוא צדק כמוששנינו
כמשנתינו והליבון שיהו הניצוצות טנתזיןהימנו ועוד הא ק״ל בכלי מתכות חס שתת׳ממנ' ונפלט לתוך החל׳או אימכ׳ה״ט משו׳דלא ידעען (; מ׳ נפי׳ מע ,׳הי 1יך משערינן כגל בלי
מס5
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יגויס והפס הגהות הי״ע בינו ולטעמיה
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הלכות בשר בחלב צד

ד׳מ

ג( ) וליד לכלים אזיל כמו שאכתוב כסיף סימן זה ( * :ב׳ה ) כמנ רנינו ירוחם נשס הרא׳נד נקדרה אז כףשל
יפסח דאסירים סרס שאינו חזו' להיפרו משעריבכול! תבלקדר׳שלתפכ׳או כףאזקערהשל ען אומדים נמה איסור יונא
להשתמש ני נמ 6יזמנו לאומד יפה ולאמשערי' בכולו והרמ׳ נןכתנ דאין נראה לו לחלק אלא בכולה משערי' בכולהונסי' נ ח
גא ח סי׳תין״שים אכתו׳שהסכימן הפוסקייכדבריהרח׳נן ומיהו היכ׳דלא ניער ככף אלא סעט חלל ומקנה לקדרהשל נשר אין
דרונה• 5קיימישל תשערין אלא באותו חלב שניע׳ולא בכל הכף :
ולא
הכף בקדרה ב׳ פעמי' י,
איסזרע׳ידנראתר וא□  -מסב *
דשאני דר 1ח
■*חר*
די׳ל *•.
די"!*
הפס
דרונה ליהנות מן
האיסור אתר הפקח
מה שאין כן
כאן "

הכ

׳1לכ

דאס תחב כף ב
לקלירהש לירק  ,ת

נודע מתי כריך כ פעמים סשיס וכו
עד כיון סלא היתה כתי ומ הכל כסמ׳ק
סי׳רי" ד (:״מ* שולא נודע בנתיס נראה
שהטעם מפגי שאס נודע כנתיס בחד
נתבטל
זמכא ס׳סני דבשע׳סנודע כבר
,
,
י,
האיסור בס

וכשחזר ותחב פעס ב בס

אומיסזהקדיר׳איב׳ בטל הוא באותם הס׳ואף האיסו' שנפל
ימיןהכן׳יאי נ־" 3י בתחלה מצטרף פס ההית להעלות את
האיסור שנפל שנית וכדתנן בערלה פ 'ב
( דף פ ) הערלה מעלה את הכלאים
 ,£ר
^ה
הואילוכלי א׳ אינו והכלאי׳את הערלה והערל׳את הערלה
"3ייכ'ה ׳ ליזייזסי' וחילוק בין ידע בנפילת האיסו׳בנתיס
נד)
ללא ידע
 5ה' :עי׳ כ>לאפי
מבוא׳בפ״ה !דתממו ' ( דף ^
י
הקדירה .
הכף וגם
סלן ה תרומה שנפלה לק ולא הספיק
הכלישלי

אסורה

הכף

חתיכה הראוי׳להתכב׳ודין יבש ביבש *:
"
׳
.
וכתבעובסמק*ץ " ,

הכף גם
להקלירהפשי״א
ס׳

"יידהיי
מל

יש

י

אחרתה״ז
להגביה עד סנפלה
והביא זה הר״אש כפ ג״ה סמוך לדין

1

^שי
ינם הכ
צתמי כשה׳כ
להרי טעם הקדירה ויש
הוי נ׳טננ׳ט ועדיין בת יומר) ויש ס
הכףידאמיינן
הית י הוא ה,איל

׳1

(ב ה ) כפנפילס ס
ף ק״טזעיי׳ נא׳שלס׳ש
מןצ״ט •.

דהקדרס מותרת והכף

*ס ^ ס מ ,ס ב,ר בק  .ס £ב ולמס
ממי! הכ לישז ,א כיון שיש ס בקדרה מן הכף ח כ יחשב
נח!כ! על כאן לכף כהגעלה מבליעה ראשונה ויהיה
לה דין הקדרה עצמה אס בשר בסר אם
לזינ(:
,דה,איל חלב חלב וי״ל דילמא אתי למיטעי אטר
",
!,
,
והקדירה הי׳ חדשה
"׳ט היכא דלא נתחבה הכף כקדרה כ א
7ה(י
והכך מקצתה ועוד

הייאכל בכף

ההגעלה אינה

מועל׳כ״א

בתיומאשהס מותרים והקערה אסורה  :וט״ ^ ומ״מ בדיעבד
היינו מקא כשחזר ותחבה במין שתחבה פעס ראשון אס סלכחל^ 3וסיז
בסר 7דאילו חזר ותחכה כמין שהיתה בלועה ממנו פסלה בתיומעת^
לתסיבה ראשונה פשיטא שהיא אוסרת  * :אם בסלו מיס בקדרהקדש) 5
בה כף חולכ׳ואח״כ
חזרו ובשלו בס כה לינימירולח
לבטל הכף הקדירה והתבשיל
מיס פעס אחרת ״״  4ד|5ן!1י 1ן1

ב' פעמים ששים ואם יעו ששים
מותרים אכל הכף אסור בקעם כשר בין עם חלב לפי שהיא
בלועה מכשר בחלב ואפי' בריעבר אוסרת אם חזרו ותחבוה בין
בבשר בין כחלב כל זמן שהיא כתיומא ואם אין לו ששים הכל
אסור בהנאה אפילו הקרר׳אך מותר לתת לתוכה פירות או צונן
כיון שאינו נהנה מגוף האיסורג ואם אין הכף בן יומא הקדרה
והתבשיל מותרין והכף אסורה לכתחילה בין עם בשר בין עם
חלב ומ״מ בדיעבד אינה אוסרת כיון שלא היתה בת יומא כתב
בספר התרומו׳אע״ג רבשאר איסורים קרירה של איסור ששהת'
מליל בלא איסור אם הוחמו בה חמין בתוך מעת לעת חשיבא
כבת יומא שהרי טעם האיסור שבקדירה פלט
לתוך המים ולא היו בהן ששים לבטל' דבכולה משערינן
ונעשית בת יומא וצריכה מליל לאחר חימום המים בבשר בחלב
אינו כן שאס בשלו בה בשר ובתוך מליל הוחמו בה מים ואחר
ששהתה מליל לבשול הבשר בשלו בה חלב מותר אע״פי שהוא
בתוך מליל לחימום המים אע״ג דשאר איסורי שבתורה איסור
הבלוע בהיתר כגון בצלים בלועים מאיסור ובשלם בקרירה של
היתר צריך ס׳כנגד כל הבצלי׳ולא סגי בס׳כנגד כל הבלילבבשר
בחלב אינו כן שאם בצלים או ירקות שבלועים מבשרובשלם
בקדרה חולבת אם ידוע כמה בשר בלוע בבצלים ובירקות אין
צריך אלא סיכנגד הבשר ולא כנגר כל הבצלים והירקויל וכתב
ה״ר פרץ יש רוצים להתיר בשר רותח שחתכו בסכין חולבת על
ידי קליפ' כדאמרינן גבי בית השחיט׳רותח ופני בקליפ' ולא דמי
לחתם דהתם אין כל הבהמה רותחת אלא מקום בית השחיטה
לבד אבל חתיכה שכולה רותחת כשחותכין אותה בסכין חולבת
מתפשט בכול׳ וכולה אסורה אם אין בה ששים כנגד כל הסכין
אבל אם אינו בן יומא או אינו יודע אם הוא בן יומא אם לאו
מסתמא אינו ק יומו רסתם כלים אינן בני יומן אבל קליפ׳בעי, :

לתיייז אי אעילי דוק כרותחקכ כ פמעלין רתיח ולפנין
א ' נאלמימר  .הכן הצרכת ס אפי ' שאינה מעלת רתיחרק
ןהד נ׳ נותן טעם שתהא רותחת שהיד סולדת בה ועוד
.
מצרבי׳ששיס והגעלה
דמספק רתיחה
ועלייז! היפר ה!  .א
יא״איאיני יייעי אינה מועלת כי אם ודאי רותחת ועוד אנו מצריכים ס מכל הכף אפילו בספק
ל3של<נ 'גגיילה7יא תחיב׳כול׳והגעל׳איכה מועל׳כ״א ודאי תחיכ׳כולה עכ״ל ודברי׳אלו שלא כדעת
אע״פסהואכן
גרער ^׳לאכל | הרש״בא שכתב רבינו בסימן שקודם זה דלדידיה כיון סישס
לחלב כדלקמן ישי׳ יומו הרי נחלש ונקל טעם החלב ומותר להשתמש כה אח״כ בשר ומיהו לטפס א '
נ׳כואעשר לסיי׳ק שכתבתי לדברי רבינו ירוחם איפסר דהרשב״א מודה כמי בדין זה ועל מה
""ל! ,ני *על י שמצרי׳ ב׳פעמי׳ס כשתחב הכף בקדרה בפעמים כתב בעל תרומת הדשן לא
 -י.
י.
.
לנתנשלן (ע ׳ל ״י׳
ל

כליהית׳אסמא^11

להשעיזש
ותחבו בה כף סל לין
בסר ושתי הכפות הלחה אל י)ס
היו בכי יומן ובסו' הא' !די1־לה "* | ,
אש,רלי י
כלא הלחי־
א׳ מן הסעמי ' לא
^ י* *
הי׳במי׳סג ' סמ״ק י־׳
מדיתמי1,
זנתכזליגזכו
סי ' רי״ד שאסור
מייעללגר־׳ו׳י"],
(111
להשתמש בקדרה דשס הריי! ■:נו?[
לא בשר ולא חלב שנכללתי ןחוייז׳ו#׳
אכל שאר דברים אינו נאס'אל 6מי$
נטילה:
צ( נוי
מות׳לבש בה מאת׳

מנולס;
סהית׳חדש׳סלא בשלו כה חלב

דנשיוו
כתב כספר התרומות אע״ג
איסורין קדרה של איסורשישבחהו
11׳
בלאאיסו ' אס הוסמובהחמץ(3
יומאוכו׳בבשרנז!;
מע״ל חשיבא
אינו כן שאס בשלו בהובתוךמעתאן
סמ״לןכש-
הוחמוכה מיסוכו׳כ״כ ג״כ
כבס׳כסלנ
ספר התרומה וטעמא דשרי
אמ״פסהסיון
יותרמבסאר איסורין
לשנן
סבכתייס משוולהבת יומא ומי
היינו משוס דהוי נ״ט ברנ״טדהי^
מן הבשר לקדר ומן הקדרה למיסחק
ןלו?
שהוחמו כנתייס ומן המי ' חמיןל!
הכלועמלויסוי
והכל בהית'אבל בקדר '
אין להתי׳מטע׳זה דלא סייךהיתותין
ברנ״טכי אס מהיתר להיתר כמונני
אע״ג
בסי בחלב אבל גבי איסור
במ״סמין
 1עצמו הוי נ״ט
דלגבי האיסו
אסוו
כל מה שיצא ממנו אפילו ההיתר
נעשיי!
מסוס דקי״ל דחתיכה עצמה
ז*' ׳ יכ*
נבילה אפילו ההיתר סבה הילכך אע״ג דלגבי האיסור הנבלע במיסמיון
דחתיכז
סהוחמו בנתייס הוי נ״ט כהיתר מ״מ המיס עצמן לבדם אוסרין מסוס
מאיסור
עצמה נעסית נבילה כדפריסית וכמו כן המיס נעשו כבילה כסיבלעו
מ״מאיןשס
אכל גבי היתר בהיתר כמו בסר בחלב כשהמי׳ בולעים מטעס בשר
הבשר
בשר על כל המיס הילכן כשחוזר ונותן טעס בחלב אין לחוש כ״א מטעס
כדפריסי'
' 1הוי נ״ט בר נ״ס
שבתוך המיס שחוז׳ונכנס בחל׳ואותו טעם דבס׳סכמי

למט
ש

גנישיל יכ,׳ה נהדיא

^יגע״ל פ מ
שכמנפי

א נל

לכעחל׳ יישמ׳לאסור
יג׳עמיש

יי7גיס

^ י יהסמ-/עאילנהז
3ין  1על!
כמו
לנפלשל!
שאכפונלמטה סי׳

י'ה יאעש'דהמחסי י
מ(£ס7יש מחמירין
ננפכשל! ! עיי׳לקיין

* 5אייןכ׳ל׳ז כני1ב
זדשהם״בשל
יזקף י

נולפח״',3

^

א׳שלנשר !א׳שלחלב
אסהכפו׳שתיהן נ״י

יישס׳יי -לות ׳ןי
מקשימה*
<דשפ״ \ ~גקדירה
ל
לאיזז סיןשייצ׳אנל

אסשניהן ^ייאקס׳
?הנ)3םאשת,ר

להקפיד ולהחמי׳דקדקתי למצו׳ראיו׳להית׳לישב דעת הקדמוני׳והאריך בדברי מדברי בעל התממה ויתב )6עוד כסי׳צ״ו וגס דין זה הו 6מהטעםמז׳נספו' |
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דהוי נ״ט בר נ״ט דהיתר' וז״ל סמ״ק והיינו טעע משוס דגכי רויסור הבלוע
ראיותיו ובהגהות שערי דורא כתוב על זה המת״פב והמקל לא הפסיד ומ״ש
האיסור על כל החתיכ׳כדפרישי׳ וכ״ת היא גופה מרזי טממלז ומ״ס זה מזהוגני
אך מותר ליתן לתוכה פירו׳או צונן משמע דאפי' דבר לח כל שהוא צונן מותר
רכסי
בליעת האיסור חשביה כולה חתיכה כבליעה עצמה וגבי בליעה היתר
ושערי דורא הביא ראיה לדב ' וכתב דה״ה לדבר שאינו צורך אכילה כגון לרחוץ
דבר יבש בחלב לא חשכיה כולה חתיכה כבליעת עצמה וי״ל דטעמ׳דכליעתאיסור"0יו
ראשו דשרי אבל המרדני 3פ ' אין מעמידין כתב דדווקאליתן לתוכה
החתיכה
משו׳דאיפש לסוחטו פי ' שאס היה יכול ליסחט האיתור הנבלע חרץ מן
הוא דשרי מסוס דליתיה לאיסורא בעיכי׳אכל לא דבר לח  :כתוב בהגהות
לעולם אסור כיון שחל עליה איסור שעה אחת וזה הטעם לא שייך גבינלין
אשירי פ בתרא דע״ז קדרה שבשלו בס בשר בחל׳אס סוב בשלו בה היתר אסו'
היתר עכ"ל :וכתב הר״פ יס יוציס להתיר כשר רותח שחתכו כסכיןסולמו"
באכילה אע״פ שאיה ' כת יומא דבאיסורי הנאה אין לחל' כין בת יומא לסאינה
וכתבוהוהגהי
בת יומא ואס בת יומא היא כל המאכל אסור ולית ליה תקכתא ואס אינה בת ידי קליפה וכו׳פ״ד סוף הסי׳הכל בהגה׳ספר מצות קטן סי׳ר״ה
הו״ךשהן!
מימו׳סי״ז מהמ״א• ומה סהוא מצריך ס כנגד כל הסכין לטעמי׳אזיל
דימ
יומא ישליךב דמי הקדרה לנהר והאוכל מות '
 3וכן הוא נשערי׳למהרא׳י ולי נראה סוב' בתוחב כף חולב׳לקדרה כסר שאס היא שלמתכ׳מ׳שערי׳בכולה אףמהה"
עכל ומס רבי ואס אין הכף כן יומו הקדר
דאיןלנזזש נליענד בסיש לעיל סי׳יז :
הסולקי׳עליו שםהרנה׳
מקצתו חס כולו אבל לדברי
,
בקדר משו׳דחס ,
נככ׳ממנו .
והתבשיל מותרים והכף אסורה לכתחלה כין
ע״לכינדנוהני  0ומ 'שאכלקליפהני'1
עס בסר בין צנס חלב וא״ת מה בין קדרה לכף הרי גס הקדרה בלוע׳מבש׳בחלב א״צ אלא ס׳כנגד חלק הסכין שחתך הבסר 0
כמ׳סמ״ק דטעמ ' משו׳סמנוני׳הנדבק בדיפני הסכץ (יע״לסי׳קיהמדנוהגי! ״'!)״
ומאי טעמ׳סרית לה מפני שטעם החלב סבה הוא פגום כף כמי טפס חלב סבו
כתברבי׳ירו׳מעסה היה וכפל תוך תנו׳של פנאד״ש גכינה והתי׳ר״יספג^י?
הוא פגום וי״ל דכף שאני שבלע החלב כשעת שכחו הילכך אף לאחר שנפגם
אסור כדין כלי שאינו כן יומו סאסו׳לבשל בו לכתחלה מה שאין כן בקדרה שלא בקליפ להסיר מעליה ואפי׳סהגביכה לחס שאין דרך גבינ׳ליכנס כ״ס ע ^׳לוני
בלע טעס החל׳אלא אחר סנפג׳שהרי כשנתח ' הכף בקדר'לא היה בן יומו הילכך דלא דמי לבשר רותח שחתכו בסכין חולכ׳דאסר הר״פ דסת׳ שאני דאג' דהן
דסכיכ׳מיבלע טוב׳א״כ התס היינו טעמא משו׳דהסכיןפעמי׳סהשומןקרוס ץ
שרי וכיוצא בזה כתבו התו׳והרא״ס בסי׳פ״זוז״ל אס בישל בדיעבד בכלי שאינו
ואינו ניכר וכסחומךכו הרי טפם הבל* מ 1הממש מש״כ ב ? ע יוכ י</־<־ מוי ?!1
כן יומו הקדרה אסורה והתבשיל מותר כי הקדרה היה בה איסור קודם סנפגס
לגבינה שמטגנין בבצק בסמן סנתכוה חמה בקער בס׳כת יומאם^ינ צרנך
אבל התבשיל לא היה בו איסור מעולם וכיוצא כזה כת׳הרסב״א ג״כ כסוף בית
להכליא
קליפה בלבד דהתס הא ליכא טעמא דדוחק' דסכיכ׳וכיון דאיןשס רום
התערובת דכל כלישבלע מן המשובח אע״פ שחזר להיות בתוכו פגום כשאינו
ולהפליט אינו אוסר יותר מכדי קליפה וכ״כ סמ״ס התום' והרא״ש<־ כידגים
בן יומו הרי הוא עומד באיסורו שלא להשתמש כהס לכתחלה ומטעם זה כתב
רבי׳ירושס בשם הרא״ש דגכיכה שמטגנים בבצק בשמן שהניחוהו בקער׳סאינ ' שעלו בקערה פי׳סעלו מן הצלי או צוננין בקערה רותח בין למ״דעילאסצכי

דיר״ין
מחק לזו אחר ז;
וגס הקדרהישפיוש!  13יומין האחרון יגכ׳ל וזהשלא מנרי הסמיק שכ׳נ״יובהג״מ פ׳יסכיגסכןדאם מחלו הכף השטלאתרמע׳ללש הכףהראזון חופר להשפמש כמין האחרוןומשמ-ג האפון מע״לאשור 3י״ '
המאכל יאנל כמין האחרון
ללנרי הסמ׳קוהגמיי׳מללנדיהארין משום להסמ׳ק והגיה ס׳ל דנ׳ט ננ׳ט פון מיג״ל הוי כנט״ל דלכפתלהאשור ! נדיענדשרי<מ"מ לאיבשלו מ אחר כן לכתתלה לא נשר ולא חלל איל לבריהאתןנ׳ע7ה(איללממירלמיג
זנ׳לליש י וחר טיגס
לניט לא הוי כנט״ל אם כן היהלהיזפמופילהשתשש בו מאיזהמיןשירנהלהרי הטעה האחרון אינו אלא ניט בנ״טכןכ״ל  ) ! ( :זתשחע דלסיי״קס 'ל נ *יי ננ״ט יעי״ז״ימי אפילי בניש,ל אם 15יי ני1
כפיןהאזזר1ן אם נןס׳ל דנ׳ט
לאם נישלו נקלרהפלחלב בשר ואחר כן פון יזע־׳ל חזרוני׳זלן בז נשר אחר לא אמדינן להואיל ולאשר ממחלה מבשר וחלב יחשל נן יומו מנישולשל בשר אלא הואיל ואינו ב׳ימנישול היזלניי ימ אוםינפי 6י1
לעיל וניע כ׳נאו״ה כלל ל״ז
זב נשר הראשון לא היה לימן החלב ומ' מ ס׳ל למימר להואיל ואנומחמירי׳ נקלרה שלא לנמל זנ לא כשר ולא חלב יחשב נ״י מנישול הנשר קת״ל לאינו והמה לברי הטור לכ׳לעילגני הכף מ״מ נליענל איג! אופי0
יפשוט לר״ל דכשנישלו
מנישולהנשריפשוטהוא :
להביט דנשנשלונו הנמרהראשוןהיהלימןהחלנדמיפשיטאיידיפהיהקדרהנעשהנבילהזתשניגן נ״י

הלכות בשר

אסכן״1
לעד!1
:עת

׳• ׳■

ן

צה

ד׳ם

איגלליתן
לטעמא דהוי נ״ט בר כ״ס דהיתרא כיון שאנו מסירים ער מ-קוסחלבעצמ!
צמאי אינריכין
שמתפשט הטעם .ועוד מ״ט דמאן דאסרגללי ח! לנע פדי
לאחר שסלה? מן האש שנתגןכגמ דגים פעלובקערה ן$ןץ ל דחומ יכן אם לאהיה

^סל חלב כת יומא והתיר משוסדסמנוני׳בדבשיהוי כ״נולפגס והבי רא
^ל״ג אפי' אם היה נ״ט לפכחשרי
רותחין מיד
:׳יי"ו'
צה
״וןו | ^ו׳דהוי כ״כו ככ״ט דהיתירא :
צונק ולומר דצע־גדכ?ע רהצומת סגי מק.יימי אף
זן
!
5יק
מן
רגיםרותסי׳מיד לאח שסלקן
בקערה צוננת לש בשר או שהדגים
לכתתל׳סרידהיאיל
בחלבאכיל אם נתבטלובקררה בקליפה בקערה חסה לא ס יג בקליפה
שנתנן בקערה וכו׳מסקנא דגמי ,והקערה רותחת מותר לאוכלם
" נ( 1ן
יהיא3ט'ל יגם
] לאוכלםכח^ ב ורש״י מתיראפי1,ף דתתאה נבר דסא 3גמ לא אידב
קליפהי׳ נ׳ט^ בנ׳ט עכ׳ל
ן^ א פ
!55׳ז 1(]1מ׳נ*ה (לף קיא^) דגיסשעלו בקערה של בשר יש אוסרי
כיהיכי דנימא הכי ועודדה
נטילתין3ץ*"'3,ל
שיי □ 0לכשר מומר לאכלן בכותחמשו׳דהוי שנתבשלו בקריה שלבשדאא״כ נתבשלו עם הבשר בעצמו
עוד
אוסר אלא כדי ס; תג כמ>
מתח אינו +
כקער 1
■ ה ואס כ,הלל כ'דועגלי!
ייא׳>*ן] {״5וכרנ״ס הבשר בקער והקערה כדגי' ובעל התרומות מתיר כשנתבשלו ואוסר בנצלו שכיון שנצלו מקום בלבד כמבואר בסימן ק.
' סיבא לכלל
י״מ) |
הכלי ואסור לאוכלם בחלב כדבריך לא נחלקו אלא בקערהרותחת ש7מ נמדון .סל
לומו'יר!וזז וסופרינמינ׳טעסקור דגים שעלו בלא מים קבלו טעם בשר מעיקר
ונפכוהתו׳והרא״ש
איסור
כשדואת׳עכתכוסו
ז״ל וכתב ירקות אורגים שנתבשלו ובמה שכין קליפה לנטילת מקוסואין
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'ליימ!
הצלי או צונני בקעי רותח׳ ולזה הסבי' א״אהרא״ש
לסער¬
לןל$ן_ןף£י ׳ןפי ׳3חלג גריך
זר3משמע ךבריס׳
פי׳שפלומן
זורזןלי׳
ננל כלהתבלין
חילו' בין בקדרה של כשר מותר לאוכלם בחלב רק שהיתה הקררה
<
..
זזתו׳לשון רס״ימשמע דאין
אבל אם נצלו בכלי בקערה רותחת לא בעי קליפה כמו אפי׳לאהי׳המלון
יקלל עלולכתכסלו לרי״כן חתנו כתב משתו רחוצה יפה שלא היתה שום שומן דבוק בה
ילה י
סכתבתי ורבינו ייוחס ליסנא דתו© ,ב׳י עכ״לינ״צ
עלואץ נתבשלו לא ואע״ג דבעלונמי של בשר אסור לאוכלם בחלב וכץ התיר הרמ״בם כשנתבשלה
מותר לאוכלם והר״אש אטעייה שכתבו אס הקערסטעמילס״לדבדנר
שכתב הערה שאכלו בה בשר וכשלובה דגים
קנלונדקליפ׳טעס מן הבשר בבליעה
מועפת התירו נ״ט כי נ״ט אבל נתבשלו
מבלע נל סעס הבשר שהיה בלו בקדר
עוד
אסו' לאוכלו בכותח וכת׳ הרא״ס
^יא ד  ' £בטי דל^ לקמן סימן קלב
^ו
מכושל^ן עמו שהרי לא התיר אלא כשנתבשלו בקערה של
קליפה
בעי
דלמימראדהנ
שנתבשלו
ונס״הת התיר ירקות וקטניו '
בדעתו
ונמשו׳הרש׳נאסי'
זה״-י_
בשרוא < כא ^ החמירבצליא״ כ ל מהכ״כ;עש הפ1גר' אפי׳ ב ^ ואין הדבר כן כמו סה וטחת
תמטמשמ׳נלנרי
נקיי׳
שתהא
קווה כת יומא חולב רק
אסור  :קערות של בשר ש רחצו אותם דקליפה מיהא בעיהיכ יןדהו ינ״ט שכתב שםבמעשה
בשר נמי בכלי לש בשר
בני׳עסתבלין
חמין גופיה אבל הבא דהוי נ״ט כר כ״סשרי 076
סנמלנ מחלב לאוכלן בתכשיל של בשר ואסי׳אס ביורה חולבת והיא על האש או אפי׳אינה על האש והמים
נאעו עלו אין נצלו לא כשנתבשלושרי
נמדוןחולג׳שאיני
כתב כספ׳ התרומו׳אם הקערו׳והיורה שניהן בניבלא קליפה כלל הה .נ״לברור :
נ״יסתזנתרננול׳
1סהסק מפו׳דאיכ׳ג נ״ט החל׳כקדרוהקדר׳במי שהידכסוי' בהן
משו*
כתבסמ״ק אפילו נצלו אונתבשלו !פ׳דשרי7
;וי
לשנח והמיס כירק ועודנו היתר וגמגם בדבר עמן הכלאסו׳אפי׳היו הקערו׳מקוגחו׳יפות שאין שום שומן דבוק
בהן דוקא דיעכד אבל לכתחלה אסור מעט תבליןשנולא
היתו^
י
היש לחוש לפי שהירק והקטנית מגעי'
להעלותם או לכסלס בכלי סל בשר כדי מקרי7נר חריף
ניססק
קווהוכולפי׳מן הקדרה עצמואע״פב
וכ״כגס כסימן קצ״ט ודייק לה מדקאסר דגיס שעלו בקערה יא'כ הוי נ׳טבנ׳ט
ככלי רוב הטפ׳מתפשט כמי' וגסי הירק אינו בולע לאוכלם כפותח
קדוח
ין
דאיכ״מים
להפי׳דכיון
הכריע
וכן כתב לגהות מיימון בסרק תשיעי מהמ״א וכן כתב גס ק מט׳לעלליישמע
איסוי
ע״י רתיחת המיס וכן משתכר דכתכשלו איכא טעם ג ושרי בלשון דיפכד
מדושני הקדר׳ אלא
התיומה כתב במפתחות דקטצית שבסל כקדרה חולביג חיי *אסור ולכ
תומינ אכלנצלואסו' עכ״ל וכן דעת סמ״ק וסמ״ג דדגיס שעלו פי׳דגיס מתחי' שעלו
רבינו ירוחם אכל בעל
לעמתן בקדרה של  -בשר ואפילו הקדרה בת יומי* כמו דגים ב״י  ,ל"" ספר
מותר לכמחלה
־כמוגני שן הצלי לתוך הקערה שאכלו כה בשר רותח מותר לאוכלם ככופח לפי סנ״ט בר
ב וכו׳  :כתב היס״בא בת^׳ה לא הדיח את הקלרהיפה ׳ סתממית* *
וו
שעלו בקערה
אע״ג ("ט הוא וכ״ם נתבשלו כמחכת אפס דגים סצלאן בשפוד שצלו בו בשר שמא יש
כה את הדגים אס יש בממשות שעל סי הקדרה יותר מאחד (נ ) ׳א<יאומר
״ממין
יותר מדגי׳סעלו כקערה וגס הישכ״א וה רן הסכימו דמתבסלו יפה קודם סכיסל
להחמיר כהס
תר
הר״ן דלא סיי׳נ״ט ^ לי} ב'ש ל 3אימילמאמ 2
כתב
אסור שריאלא שממדבריהס שאינם מחלקים בין כצלו לנתבסלווכ״כ מ־דירי אבי״ה בס׳ בדגים אסוי לאכלן ככותח :
בעלהתרומה
ים טלי הי}י אבל
לר״י נרא׳הלכה למעשה דאץ היתרכבש יכחלב יכיו ן דטעס סטי}כתיהיתי ^0יי1כיח
קנושנת' המרדכי וכ״נ ממ״ס בהגהות אשי״רי
אבל כמידי דאיסורא כל היכא דאיכא טעמא כלל אוסר רע כ׳סי■7הייגש
שהורה כן הלכה למעשה עכ״ל לא חשיב למיסר
יסחמין הילקנין עלו לכתכשלו והכל שרי וכן קכל מר ת
עד צאן לשונו וכן כתבהרש״בא בתשובה וכיאה שדעת כל הסיי״ק לאי אחר
תיכח
כין צלייהלבישו' לא כוי ליה למיספק מיניה וכ״נ שהוא דעת סוף כל העולם
ואסהיומתלקיס
■ דגים שעלו בקערה אלאלכתחלהאסור
הפוסקים סוס בזה וכן כתו בפירש כשערי דורא-דלא-שרי
יחזנ״סשכתב כפ״ט מה״מא קערה שאכלו בה כשד וכשלו בה דגים אותם דגי'
ככותח אלא משוס דהוי נותן טעם בר נותן טעם דהיתר אכל במסכתלכמ ל 5לןעסח^
מאיןש6
מופ׳לאוצלןבכותח ולא חילק בין צלייה לכיסו׳כלל שמ״ש דגי׳שצלאן אסהבשר
לאוכלם
נוי שיש בה נזתן טעם של איסור ונכנס טעמו של איסו' כמיס אסור אבל אס כגרהעלה
הכשר
1ס
או יורה של
אסור לאוכלן כחלב לא בצלאן מחוברים ממש לבשר מיידי כדקס״ד דרכי' עד
שנתחממוכהסאףעל גב דסמס כלים סל גויס אינן פשיטא שמותר
סושי
לנתחלה ללוש כמיס
שמפני כ! כתכ עליו שאינו מבין דבריו אלא בצלאן בתכו׳אח נפידי׳מן הבשר
אתור ללוש ככתינומן המיס שחממו בהךדאין .להתירצ״ט ל פגס לנתחצה לאכלןעם
כס״ו,.
כני יומן מ״מ
סיירי דס״ל דריחא הדלתא היא לענין בשד בחלב כמ״ס בסי׳צ״ז ונקט לישנא
צימי
^ סיני יכת,יב עלה ^רא^קת*
לצתחלה)5בל ליןכו ל מעת ש לגויס דמותר היינ י יי עבי עד
מממאיירי בדגשצלאו עם הבשר דגרסי׳ס' כיצד צולין (דף עו )ההי׳ כיניתא
סהיי 7מ,תר לאכלןבחלב
כהגהות דאין להתיר נ״ט לפגם לכתחלה שעדין לא התחילה הנאתן
יןנו׳ג׳ו
בהדי
בהדיבישרא אסר רכא מפרזקייא למיכלא ככותאא ופירש רש״י
דאיטיוא
מות׳לכתחל׳תשי*׳
הוחמו לשתיה אלם לאפיה ולענין זה הוי לנמחלה עד כאן לשונו  :כתוב (
בסמו,
לא
גישיא במכור אחד אסרה רבא למיכלא בכותש שיש כו חלב מסוס דקסב׳ריחא
ביצה סכתכשלה במים בקדרה חולבת מותר לתת אותהועודלאל׳כמ'שנ׳
שס
כלוע
בתשובות הרש״בא
מילתאהילזומתוך לשוטשלהרמ״בס עצמו משמע כן שכתב כלשון הזה פת
וגני
יזה
נין״גתבשל ^דורא
כתוך התרנגולת אפי׳ לצתחלה דהא נ״ט בר נ״ט הוא כדגיםשמ ליב ? פרה
יי^ פאה פס הצלי ודגים שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בחל' ומהפת סאפא׳עס
דיעכדאבללמנחל,
!רונחי
אכל ביצים סכתבשלו כקדרה עם בשר ואפילו בקליפה אסור לאוכלן בכותח
לצלי בתנור אחד משמע ואע״ס שאינם מחוברי׳יחד כיון סהס בתנור א׳אפאה
בבירור מנוקבת היא וכשאדם מבסלה תמצא הביצה עצמה לאני׳ סופי37רמ
יהמו
טס הכשר דקאמר בצלאן כתנור אחד מיימ שקליפת הביצה
תיכה פסהצצי<ןיי ליה אף דגים סצלאן
ולכן אסרו חכמים ביצת אפרוח והתירו ביצה אסורההראש! ביס שב׳3׳
ההיא דדגיס צבועה מאותו צבע
יק פ שצם נפרדים מן הבשר ובלאו הפי כ יון דבגמיא אשכחן
יינלין'
לנישולהיינ*
כליה5
ולא אשכחן לס בענין צלאן מחוברים שזו פולטת ציר סל אפרוח ווו אינה פולטת אלא זיעהבטל מ ^:־
סצלאן עס הבשר לענין ריחא מילתא היא
ילכתעל
לכתחלמ
אותם ביורה חולבת ומכתב בסער התרומות אס לעני! ני,
קערות סל בשר שרחצו
מעש לנשר ועוד דמלתא דהשיט דאסורי׳ולא ניתן ליכתב ע״כ לומר דהא דדגי'
לעשות ע*מ
מסנני
והיורה שניהם בני יומן הכל אסור וכו' וכ״כ סמ״ג וסמ״ק ושערי אסור
היא איירי ואינו מנין לנדון שלפנינו הקערות
שץאן פס הכשרנמי לעכין ריחא מילמא
התוספות בשמעתא דדגיס ספלו בקערה ונמנו טעם משוס לאכל! בחלב אבל
כיון דאימ״בסוהרש״כא דו־רא והוא מדברי
נמוקפי׳כעל ההגהות מיימוכיות  :ללענין הלכה
שלא
מה
שעלו בקערה דשאני הכא סהקערות נוגעות במחבת ונפלט ^ מ יע ;י
ור״י אין מחלקין בין כצלולנתכשלו דבכל גוכא סרי וגס דלא דמי לדגים
וזקנו
ןואבי״ס
והר
נמי
הכי
דממבר
לזה והוי טעם שני באיסור ועוד דהא כשהטעם שניש לבסר ושלביןבישול ^
טעם מזה
נרירש י משמע כןהכי נקיטיכן^,:
עהנחי
^
לאכלן וני! נליה
נ6ר חלב נכנס במים מיד נאסרו המים וחוזרין ואוסרץ הקערות והמחבת *
שעלו בקערה וכו׳דוקא * ( ביה ) כ׳רבי׳יחחםתבשיל שנתבשל בקדריז
^ יציס
ןנדןוו)י
הר״ן סהרמ*בן סליק על דברי בעל התרומות וכתב דהיינו דגיסדאסזרלפיהברת
וכתב
ד״ש
זן־ שסאנל פניהם חמיזלא
דיורה היינו קערה מיס רותחים שפלט בסס היינו דגיס מחכלן הסמייןוכיסמדי*
קמשמעביור דעה עד דבריו נכונים אלא אתילן היאב״ייוותרלאוהל? יגס סעלו בקערה
_
":לוני
מןתי בהבתו סת קזא כ
ירקו׳וקטני׳ חו<ז 3ת הייבן כותס מס סהן׳גיס מןתר  ^1,ןכ ^ בכןתח ^ המיס
ננינ׳דהויניט בנ׳ט נתן שנתב׳וכת׳עזד
מדכתב
לה
דיייק
מדבריו
^ילי
בין במתח בין כפליטת יזלב שבמחבת ואף על פי שהסכמנו התרומה7פ׳וכבר
וחקא
מיבתחנת.ה דיבור דגים רותח ים שנתנשלו בקדרה חולבת אפילו היאנ״ימותרלאוכלו י ליתן אותם
מליו
טעמים בעינן כאן נמי ג׳נותכי טעמי׳הס הבשר כקערו׳קערות כתבתי לעילסימן
נתק בקערה צוננת או שהדגים נמנשי׳של בשרונר׳סק׳בדיענ׳אנללכתתל איןלולבשל לפרש דג׳ מתני
דמכ^ן
■ נ׳ 7 7אעגלדעת
בכלי 56חלב לנר שרונ׳לאמ׳עס בשר ענ׳ל ואין דנו יו במים מיס בחלב ולא אמרינן חלב שבמים נתערב טס טעם םני ס לבש ך
נניסוהקערה מתח מומר לאוכלן נראי׳אלאלכתחל׳ כמימ!ת׳לנשלסבכלישלבשרכנ״ל:
בדגים דטעס החלב שככופח כבלע 3דגיס רה^ הסמ׳ק
להתירמ
ננתבשצו מ
לחלה
אומרין
סבהן כסס
י
שאין .
י
1.
^ 5ייקאמשוס דחדמינייהו
בדין לפי שאין בשר סבדגיס אר במים אוסרין עד שיתערבו מחמיר למקלה
סס רוטב משוס־דהוי מצלו אוסרן וכן
בסאין
וכר׳דסיינו
אס שניהם חפץ אסור
מתבשל!
^ וא״ת עם החלב ויתנו טעם זה בזה שאין כשר בחלב אוסר לעולם אלא בכ״ס הילכך
ו |^'1ניה^ ״3ל כפיס סס רועבפשיסא דשרי דלא גרע מג ת בס לו־
מחמיררן
ונמשכו לדעתו הבאים אחריו היס״בא הואיל ייש
1
״
^
״
* ,1
_
_
למיסר דהא ק״ל ה״ל טעם ג והכל מותר עד כאן
_
׳ רנריהחוםריח
מפחת ודגים צוננים הוה ליה
שלזוסריס נצלו בקערה
יכ׳פבקויהנ׳ל״ד
גכר מ״מ אין ואחרים׳ ז״ל • ותמהני עליהם שאני רואה דברי כעל המרןמה נכוכרס דלנתחלה ןי
יה גבר והד כאלו שניהם חמין  :ונ״ל דאע״ג דק״ל תתאה
יהן*'?
והעלה דמסתכרא בדברי בעל התרומה ז״ל י והר״אש כתב וקערות
להחמיר אפיל?
ית עעס שלו כ״כ כמו כששניה׳סמין הלכך לאמשמירין■ ביה טפי ממתבסלו
שנסממסובנישול אמג*
זתר(
שלא נתנשלו ילא כנלן מותר אף לנלגח לת צאנצן ביזלב זבה א לא מנאכו מאן7פליג:
יערל
ב7ייעב 7יש לממון א;7ריהמקללין .אפילןנ?לי ונ״ל7מ"מ ב 7ניס שעלו בקיגדה
*,בלאז

הלכות בשר בחלב צה וצ

דם

דנ״ט בר נ״ני׳מותרשל1ני ^,

ופיריפ״י ו)5ע״ג דק״ל
נמר.דכי  ? ,שנשתמפו  3הןכש שהודחוביור׳חולב ושניה׳מי יומזה״לכ״כו!בי נ״ט והכלמות ,ונוי פת־ כהו דליפתרו פ״ד
וש ש רבי בשמו צזמנס יש לחוש וט * (ע ס ) ולעניהלכה
דפעמי׳סהשמנוני׳קרוש עליו ואינו כיכר ובשהות ,הצנון הוי ניתן טעס ה3ל)מ
הלכהגכי!ן שאחרונים מסכימים
הממש ועוד דמשו חורפיה בלע טפי מדגים הרותחי׳ואגב דוסקחדסכעצעל1
לן-■-ז.שי־טענ< כ־פ ג״ז כפ׳סגז׳וכו־׳רס ^ יהכ ל5ן סו  [/ח ( 1גמרי להפירומספנרטעמייהוהכינקטיק :
דצרי!
■
סכינא ובלע צנון ; ומ״ש 1רבי׳צו סלקו׳הונז ממ״ס דסילק אסיריוכ״ל
מהרא׳יינפםקי!שי' קאמר אלא היינו לומר שאס אין במים ס כנגד ממשות ספל עני הקדרה אסור׳
לגרוס בדברי יבי׳סלקו׳כסמ״הונומ
י*י_ דא,נ" 1ה1י | אבל אס יש בהם ס׳כנגדו פותר וכמ״ס
ו.
/,
״ .
כס ה וכ פ נא׳־ון
יני׳עד סיקלוף מקוני מותן כן'בת'*ן
בהןאבלאם אין^היורה בת יומא' מיותר ובלבדי שיהוי הקערות
בצבענין דגי שעלו
ג ׳לי ל ( כ ׳  66דה ״ה בסמוך בשס הרס
חורעי׳דצנוןמכלי׳השמנוניי
הר׳אש ח״ל
אס הזיק ק־גדית בקערה  :וכתובבהגהות ס״ל על לשון מקוגחות יפו׳ שאין שומן דבוק׳בהן וא״א הרא״ש ז״ל מתי׳אפי׳הן
זסיראהדהבל לוסור לאו דוקרן דצס שניה? ג רח יימ? וכח׳& מנ׳יש לחוש לפי שבשמדיחי׳מטרו׳נשאד בתוכו ואוסר עד כדיי קליפהולאד ז
של נסרישל חלג
שניהןג בת יומן וכת׳אמנ׳יש לחוש לפישכשמריחי׳קערו׳נשאר
לקורט סלחלתית שאסרוטלו ןמ
מקונחתלא
יומה
בת
שחינה
אותה
ראש:ןדאש( י
*"  3י
השומן ממד .שאכלו בהן .דבוק בהן ונוגע ביורה ונאסרה היורה
שסותכין אותו׳ בסכין סל גויסדש^
מפלנו
סמני
ולמול׳
סניימ׳הלל
מ־וסי
^
5
**
2
מממשות הכשר שנכנס כה והכל אסור הלכך אין להתיר עד התם ססקרטי׳יקטני׳וצץיכו׳לידמב^
*! אסהי! יפיס בלא ממנוסגו׳הוא אלא לצדדי ' קאמ׳דהכל
שיאמרו ברי לי שלא היה שום שומן דבוקה בה :אין מניחין יכלי זה מקום חמכוהי לפיכךאסרוטלו
ש< ק < ׳רידי * ינ' ט אסור היכא שאותה שאינם כת יומס שיש בו כותח אצל כלי שישי בו מלח אבל מותר להניחו אצל
והרשב״א כתבלפ ^פראיפילהדיונ׳ין
והיכאדאחדמהס
מ׳סלגימגיי6י 'איפ׳מקונס׳ :
כלי שיש בו חומץ מותר להניח כלישיש בו חלב ' אצל כלי שיש סכת׳ דכקליפה לא סגיליהדא״כלי^
5ו -נו בךומו בפיאייפה נדגיי ס״ד וו־׳ל
(י)
בו בשר ;
איטן'
הכי כהדי׳אלא מדקאמ אסו׳סתס
קעמסאכלובהס רוטב שלבשר מתח־
 5מעל׳שי׳ש ח/א "
£ין £ר { ןל או שלקות שוותכום בסכין של בשר אסור לאכל ׳ גדול קאמ דהיינו כדי נפילתמקו'מ״מ!
נזהז-י! הימר 3נ־פ סיום והודחו דמ חיתחי׳ ססידי ' סולדת
ולוליסכס•
ככדי נטילת מקום סגי ליה
'כ*ע בסם במסית חו׳לבת שאינה בת יומא
נ 7י״י
י בחלב עד שיקלוף מקום החתך או עד דטעים ליה
דאשו׳לגמוי
שלא יהא בו טעם בשר וה״רשבא כתב שכולו אסור וא״א הראש אמר הרב ז״ל הייתי אומר
״ 1,', 2 ',הקעיו׳ עסיסלז ממופיוו) סל ^וןלנוו־
מושך
קא׳ דמתוך חריפותו הרבה הוא
אתיד שלא רק טפס חלב מכלי׳ שאינן כני יומן
יומו
בן
הסכין
אין
'
ראפי
התרומות
בספר
וכתב
כן
כתב
לא
ז״ל
ומפעפ בכולו ותדע לךדדברי׳הסויט׳
ליפן הקער! ׳מחצה וגס המחבת מותר לבשל בה חלב עוד אסור וק הדין בשומין ובצלים וכרשים שחתכו' בסכין של בשר
סלתי׳מסס
טפי בלעי מראסרו קור סל
נא׳מןנלי סייחז משוס דיש בה ג נ״ט בר נ״ט מן הבשר שאין לאוכלן בחלב שגם הן׳ חריפין כמו צנון ואם עבר ובשלם
דמחתכו לי׳בסכי׳דארמא׳ולגמר ^פוי
במחב׳ואבתי
בקעי ומסס
^בגזפ '
כמים ומסס .
,
,
!ת!הת' כ ,היייסמיזלט1
ככטיל׳מקראלמ׳סמס
בחלב צריך ששי' לבטל' ומי' אין צריך ס׳כדי כל הצנון רק ס׳כדי לי ? ולא סרו ליה
 •^ ,נ נ1מןסגןעי ,׳ היתר גמור הוא כיון שאינו בן יומא
לאשרו
סהסריפו׳מכלי ' בכולו גזרו עליו
מלונלכו ,הבלוע בו היינו כדי כל הסכין אבל אם חתכו בסכין של גוי צרי׳
ודוק׳כסהקערו׳מקונסו׳סאץ
לתיקדהד כ׳ש
שהודחו אבל מ 7כנגד כל הצנון וה״ר מאיר מרוטנכורג׳ התיר בין בצנון בין לעול׳ לגמרי כנ״ל עכ״ל ומתוךדמיו
עכ'צ 'עי'  3׳שם מן המרק סל בשר קודם
נר׳סאע״ס שסי׳נ״ל לומר כן הואממיל
בשומין
סלב אס כאחת מלא שמנוני ' או שאר מאכל
עיי׳על6ל?״י' ,׳
£8לזם נשר <
וסילגןא
לעתו מפני דעת הראב״ד אלא שממשכת׳בת״ה הקצ ' איסו׳זה של צנון
נאסר 7,אכן ס׳צ סל כשר או של חלב במחבת או בקערותהטפס׳ הר ^ פון הול) ויכן הדין ל 1ס הול!
איפכ׳קערה חולבת בת יומא והדיחו' במחב׳סל בשר שלא הית׳בת יומא ע׳כז* יש מי סאוע שהוא עד כדי נטילת מקום והשאר מותר ויראה לי שהכל אסורני
■עייוי ככ׳ל אמנם
שאנחו׳
הרכה הס בולעים ע״ע נר שהוא פוסק הלכה כדברי עצמו ודברי 9מ״ג
וט״ש רבי׳ס רחצו אות׳ביורה חולב ' * ( לה ) !מיז שאסר ביאנללידזמרקשל בטל
נאו״הכללל׳ד י׳
הרסב״אוכתב
בסי׳זה כדברי הרס״בא והר״ן כתב 3פ ' כ״ה סכר' הראב״ד וסבר'
אינונ׳לללא אסרי׳אלאנממשו׳בשדאבלבמר׳לא
י"? 1״ ' ״״״'פ ןי והיא על האס או אפילו איכה על האש
הרסב״או׳ל
ססרא״ה סובר כדברי הראכ״ד ומ״מ הר״ן נר סדעתוינוטה לדעת
יסממשו׳הבשי:
שומןמדבקבקערו׳ ה
בייט <יויה! אם
שאנומממ 4פ׳ והמיס חמין שהיד נכרת בהה
אלאא
ועכ״ז מאחר שאותה ראיה של קורט סל חלתי ' יישבה הרא״ש בטובסעסודעת
בי להחשיבו כלי לומר דאס אין היד סולדת בהם אץ סס רותח עליה ,ונר שאע״פ שהיא על האש
ומ״ש
כזין צמי אס אין היד סולדת כהים שרי ואס עירה המיס בכלי בחולב׳ואח״ב נתן שס נר׳שיש לסמו׳על דברי סמ״ג והראכ״ד והרא״ה ז״ל להתי׳כנטיל׳מקו' ^ .־
יליאא כ״ח
"׳יי קערות סל בשר לדבריי האומרים שאין מפליט אלא חוס סל כלי ראשון מישרא רבי׳או' עד לטעי׳ליה אס יש בו טעם בסר כ״ב סס הרא״ס והוא מפורסםמ!!'
תעאהנני ׳'7
(שס ) דאמרי' התסקער שמלח בה בשר אסו׳לאפול בה מתח צנון סחמטנסרן
^א ^אאנ' | פרי אע״ע שהיד סולדת בו אבל להרס״בא דחוס דכלי שני מבלי׳ומפליט ואפי,
מות לאבלו בכות׳ואסיקכ׳טעממשו׳דהאיאיפש׳למטעמי׳והאיא״אלמגיעמיס
לאחיזהיריל( על אץ היד סדלדת בוי כמ״שבבי׳בסי׳ק״ה משמע דה״נ נאסר 7ומצאתי בהגה,
ופידש״י האי צנון איפשר לו לישראל לטועמו קודס שיתננו בכותח וצאימומו
•־כלי ל!אר שאליטה פ״ד מהרי״ח פסק דכלי ס ינ מבליע בכלי חרס לפיכ ירא׳דיש לדקדק כסמדיחץ
 8ות
דקאמכנון שטעמו בתסל׳ולא היה בו טעם שמנוני ' וכ״כ הרסב״אאלאסהצוי'
"ות׳האי׳יינא״כ לי קדמת יחד ולפעמים נמצאת אחת סל חלב תוך האחרות של בסר או איפב ^
אחד
וזו היא מלוכלכת בשיורי מאכל אוסרת האחמת אפי ' בכלי סכי־ שהיד סולדת הדחה־ ח״ל כת״ה הקצר צנון שחתכו בסכין שחתכו בו בשר אסורלאכלומוחון
1
. /
י
1,1
איזיינן , 1.
,
א׳זהי לא
יאבלנו
אהצמן חריף וכול׳מןהסמנוני׳שנקר על הסכין כד״א בסל טעמוקרד׳&
דמילשנת ,המ 1׳על בו אבל אס הס כקיו כולן אין' לחוש דנהי נמי דכט פניי ממיע׳ בכלי חרסי
פס הכותח אבל אס טפמו היטב ולא הרגי' בו טפס בסר מופ׳לאומועסהנימי
הכלי מיכ׳שסזג מ" מ א ' נ 1מפליט ממנו וק״ל פ* צ 1אין מניחין כלי שיש בו כותח אצל כלי סיס
לאחי שידיח היטב מקוס החתך דכיון דאין טפס בשרנרג בו כידוע פלאבלע
ל,יו י<נלמ ,י לא בו מלח אבל מותר להניחו אצל צלי' שים בו' חומץ וכו בפ כ״ה ( דףקייב ) בפא
׳סויכול
ממנויכלוס פ״ב  :וכתב בס״ה דאפי׳אין הסכין בן יומו אסור ז״ל ס'
מיניה רב דימי' מרב נחמן מהו לאנוחי' כדא דמילחא גבי כדא דצמב א״ל אסור
אפא ' ^ ^
שאיןתלוקבסכיןאלאאפי ' אינוכן יומו חשוב כבן יומו דאגבלחוקיה
עלמא ^יס ^ ללק דחלא מאי א״ל שרי ומ״ש האי' איתיה לאיסורא בעיניה והאי ליתיה לאיסורא׳ להיו '
דצנוןאו ירק מחליא ^ הר 5פבח כדאמרינן גבי קורט סל חלתי׳של גוי 'כה ק
והוא<לא_ _
הכות׳במלס .
ידע• דצנון .או.
אפיל! כל הצליס בעיניה ופי׳רש״י דמיבעי ' ליס אי חיישי׳שמח יפול מן' _1^.

בטוב מ״ב בסס מהרא״י ז״ל דליתא לההיא הג״ה מקמי התוס ,ח והרמ״בס׳
דילמלו הגתי־ש נראה שהוא מערש דלאנוחי צדא דבמנא גביי כדא דמילתא בסמוך ממש קאמר
על*ה י*33י יק משוס דמשאב סאיב ליה מילחא לכותחא אבל חלא שרי מפו' דלא שאיב שכתב
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מ־ו מע״ל מאי דאמרי׳האי איתיה לאיסורא בעיניה אלא סגיר׳אחר׳היתה להס • דין מלח
ל) לא 3א״א 7איני הנתון בקערה של כשר מותר ליתנו בחלב בסי׳יק״ה -דין גבינות שנעשו בדפוסי
הגויס בסי' הנזכר :
^ ק?יל
.
דאע״נ ?ה,,רה
צצון או שלקות שסתכויס' בסכין של כפר אסוי לאכלס כחלב וכו׳כפ׳כ״ה
אינזלי והקעח,
( דף קיא ) אמר חזקיה סלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאכלס
ג*י "' * יוםלא'
במתח צנון שחתכו בסכין שחתך כה כסר אסו׳לאוכלו בכומח וה" מ צנון דאגב
^ל ,פ ^ם
חורפי ' בלע אבל קישו׳גריד לבי פיסקי ואכיל קילחי דליפת שרי דסילק׳אסירי
ואינן5

וכתשו בו ביו׳ביצי׳עס מרק בס׳וסביציס הראשונים שמו בתמגולחוהמיי
הראסוני׳לסי׳ סהס נותןטעס כר נותן טעם אפי׳הי׳בן יומו והסניי׳סעסהמק
לפי שסמכת׳לא היה בן יומא ולא אסר' מסו׳תבלץ סמשימר׳בביצי׳וכמוס^

ן

ן

 "" .י

ובצלי׳וכריסי׳יש להס דין
שאמרו חכמי ,דוקר) צנון וחלתי ' וסמ״ג כת' אף לפי דברי כע״ת בד6שח"1-
הכצ לי׳ דק דק כדר' סעושין לקדר' אבל לא חתכו כי אס מצל ח׳אע״עשחי!
עכזוכתובבהגה ט
בגרילביפיסקיממיחתומקומובעומקודיו 3
מהרא״י׳ הפול ' נהגו איסו׳בתמכ׳פקורץ קרי״ן אס נחתך ראשו נסכיןסץ
אמנס צמדומ׳ספמיס ניכר בו שנעקר כך מן הארץ כמרא וחצינא ואזנוה ^,
היתר וירא׳סאס יש לתלות בפרא וסצינא אפ״ס סהו׳ספק אין ל החמי םנ^!
והוכחות גדולות כתב מהר״ם דוקא בקורט סל סלתית אמרינן דקייפ  /מ1
3
פוי

כ׳ןנן

גרידא
מים
קערהשל איסור או שלנשרפזן קערואשל סלג ולא ידעיכן אי הודתה כהן' או לא ים להפירןדלא מסז ^ אישורא דילמא הודח בהן בכ׳ר עכ׳ל :
ילכתחלה ואשריגן הואיל ונלוע מאיעז ' פגום עכ׳לב׳ נהגש׳ד אה נ״גאפ
ונראה דדוקא אם הדיחן עציו! אנלאם עירו עליק איןלחוש דהא י( יגר סזו מפיר בארזן נעיריי צת" 6לעיל י *־׳ ' ^ יכהג 1:״דמ ' ?ינ ^א'( ^ נ 1נ1
ניהגין אפילו אס איכן נ׳י אין אנו מפירי ן עד שיאמר נרי לי שלא היהמלוכלן עדיין עכ׳ל
ןונשי בריהזמה י \ נ ץ(
.
שהיא ענה ו כיכר אם צפון כמונית בחלת אנל חלג כלולשרי לכפחלס ואפילו נכופח איני אשור אלא אס כן הכלים סנילי׳עכ״ל  ( :ז ) ( נאר(
״5זזיזי׳אישור י 1כ"ל מהוא״יזיל וכ״ה בארוך פלל מ׳ושם דוקא כופת
דנריהרשיבאוקנרא־ לעיי יזי״ז. 8 38אישור״י^
דהכינקטיקליאחלה  :י %ן ( א ) ( בארון כלל ל׳^ ח הניא
א״ודאפילו נבזר ניזלג יש להחמיר לצעחלה עכ״ל  ( :ח ) זנ״ע הו׳איל ( מהרא״י מביא דברי איו נשיגריו משמע לש״ל
בנכון שחפכו בסכיןשל כשר לאהוד באצב וה״ה כאן דאין לחלק בהא לסכיןשל בשר שרוצה לאכולהב חלב או לסכין סל אישור למש,ם ) הזא סכי |^ראניןסנין
לומר דנקט נצלי׳דדילהן בעומק מקום וה׳ה לבנון דהרי כ׳לעיל דדי לו בצטילפ תקום
משום דבסכי}שלאייסול־ חצ*<יושא״כ נסכיןשל היפרלד ' א ני׳תנ׳נכמבואר לעיל וכן תוכח נהדיא מדברי אשיר* ' י זנ'> !'1י נ'י דאי' " ׳ 3*,י"כ*16יז-י1
יופר מ ייה שבולע נסכיןשל בשר וליקא לעצין לשער נגד צלהצכון איכא לחלק
אינו נול־ג
כילי ) אשור  ( :נ ) וכ׳באחן• כ׳ל׳ח ומה שאנו אוכליןשומין ובצליה ודומיהן שכחחיכו זנבופיהן נסכין ש׳ג ( לפי שהוננופ אינש חר ' פ ' 1זלאנלע'
של איסור לסכיןלש היפרוע׳ל בסמוך ובארון משמעדצנין ובצלים בנלי ( י׳ג
נשאר בירק על ה 5מ | אפי׳ררזתב קש חמין זורק הירק והצנון יעצמו מופר עכ״ל יושמע מדבריו דאם נחפן הצנון או הבצלים עניי! שנאשי נו | י ׳ "
ננקליעה סגי וכן צמן שיניזפן בסכין ש  ) /רק למעלה בירקשלו שהואקי קצפ חריף אם
רש איפי הוא לאסור נילי י'-1י ׳ב־נהגה׳א|״ה ״ ״ 1׳ ^ (1ח<5
בסציןלש בשר שכילו אסור לאכלן בכותח ולכןםנ כאן כולו אסור אנל לדברי נ׳י־שכילעיל דסוחכי׳להפיר בנטילת מקו׳גם כאן די ננ״מ אמנם המנהג
לטעיייז אויל דפי ננמן שחפכז
?* ורה וחציצה כשחופרין אחריהן ומזניאי׳אומן מןהקרקע ונר׳ שכל החמיכו׳שהן לצד הזנב אפי' אינו בזנב עצמן אלא אף למעלה מעני  .על6ל '1
•גויי לשוק צנונית שנראי׳ספוכו׳ אן> למעלה מזנגזאיהן זאוחרי׳שחותכין בברזילי
(אעי׳בצדדין עד מחנה תציקבבל^ כשק ופרק לדרכן לאופק בהא אבל לתעלה ״זי לא מציקעכ״ל:

חלמת בשר בחלב
;,1'.וה 'סלנן יחתוך נסכין חולבת צא סומים וצא בצציוצא כרישין אס

י

וצ

זצ

י״׳ף״ ״ ״׳ ׳* ׳■ ׳■ ׳״־׳׳ " ־ו׳־־״ ־׳ ' ״ " *־י־ " ' ,״ ׳ ׳״׳ ׳־׳ י
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לויגשכין
־׳ '* נחתן 7<3

י
צריוי'  . .לפי שסם סויפין ודמו למון ואס שגג וחתך לא סגי בהדחה נראה קצת דלא מהכי מתיך בהו ליפת' אלא להתיר סילק׳ אכל לא להתיר ש-׳ג ולק המט*
י,
להגז 5עסכס
צנון שהרי כתב חתךבוסילקא אסור פשוט לקנותקרין-
!ןיננלמתונתפשט הטעם בסס ונןס
כצפון אע״פסאינ׳קריפהכצנוןמסיכס אףעלעי סנ!־אי
להורו׳הלכה
רצה
ולא
^נמגס כקדרה מותר בס׳ לבטל בשומים ובצלים אא״כ היה הסכין בן לומד
ים ל ס 3ט י 3עה ך 15ס עיר  3 3חתיכה נחתךראשו*שכין
ייוגיירי רווויד• ו־רזהר• דיריירוירוי **,די ^ ודור ־ו
 *■!•",* >>>11^ 4. 1י*
וכתב שא״עפ שאני מורה כספר התרומות לאסור
^ס נין הבלוע בירק ד 6יןזהיק למעשה
כראשי
לפתות אינה צריה׳ רק הדסה נלפתות נטילה
של
^לל! החתכ׳ בסכין של גוישזהו איני מוחה בידי הנוהגין היתר  :ואם חתך קישואים בפסק
לפי סהלפתות מתוקים הרבהומונפי4שמסירי} תשניןי<לם
הכל וע בירק אז צריך ששים
שמתקניןאןפו א<ג
בשר מותר לאוכלן בחלב בלא קליפה רק שיגרה מקום ההתך במתיקות כח המשיכה מןהסילק׳ולסי־4
עצמה
, *,ן סיפורכל הירק דסמיכ
ואם חתך בו לפת אפילו גרירה אין צריך רק הרחה בעלמא ולא
״י '״ יייופכ״ל ני מיני־י ^ ין5לי!' "יצ
1י׳נ נלסוצריך ס כמיה ויכול להיות
אע׳פשאיז
עוד אלא אפילו צנקשחתך אחרי הלפת שרי בהדחה כמו הלפת מבטל אלא כס מפינת הסילקא אבל לח המנהג
^קילוגן כסכין אלא אפיצו אינו בן
ופרי׳שי לפי שטעם הלפת משוגה ומבטל טעם הנפלט מהסכין חריפות הצנון ויש הונחה לזה בגמדלא לחלק בי!חריפות
יוסוססובכבן יומו דאגב חורפי' דצנון
)לחריפ׳סממכ'
וכתב בספר התרומות דווקא לפת אבל חתך בו לחם או ירק או קאמ׳אי פתיך בו ליפת' ס״ד אלא גבי 5נ1
^יונן מסלי׳ליה וה״ללסכ׳כדאמרי
^36ל * וסערי יןרא ןר 3י׳ ( אדרלהמיזעי,תר
נגירוח! של חלמית סל גוי׳ אכל מלין פרי אחר אסור לחתוך בו אח״כ צנון או פרי או ירק חריף שרוצה
לאכול.עם חלב :
שאפשר להחמירבי
מתירים כהדיא לחתוך אפי בנין •*
^לוגוו׳וכרו׳איכ׳חזקי׳וסריפי׳ולא
למכז׳איתן
כחב הרש״כא הרי״ף ז״ל לא כתב אין 7רך
לשין העיסה בחלב שמא יבא לאוכלה עם הבשר
3עו רקהדחה פכ״ל והס דברי התו׳ £לן
לאוכלה לבדה
בהלכות הא דקולחי דליפתא ולא הלןזאפשי להחמיר
ואם לש כל העיסה
מוכ״ה־וככר נתכארשיש חולקי׳טל
אנ5
דסילקא ולא הא דאמרי׳ ואי פתיך3ה והממיר*
נממנאשקזרי תדין
משמע
;? ו ^לו כשהסכין בן יומו
" ׳. /
11
עבדינהו כעין תור׳שריפרש״י שלא לש אלא דבר מועט עוג׳קטג׳
>־
מ ומזן5
ליפת 6שרי • וגס המ! נ =י ' ל ״מ' ״!
דסילקא
דפ ליגיפליה ומשמע דס״ל
ורב אלפס פירש שעשה בהן שינוי פירש צורו׳כעין השור וכיוצ׳ ולא ידעתי למה השמיטוס טכ״ל ואניחששי להחמיר
וצשוו כגמרא דאיסורא היא דוקא יש
בו שמתוך כך יזכור שיש בה חלב  :אין טחין התנור באליה ואם אומ׳ שהרמב״ס אע״פ שלא כתב' בהדיא ואזקמאאלינא כן
מ״ ע 3כלל ך  3רין הס לפי פירוסן  3גמ ׳ נ׳צעול כ׳ הארוך
לס רן צנון אבל שאר דכריס החריפים טח כל הפת אסורה אפילו לאוכלה לברה אלא א״כ היסק התנור
ולוקאנלברשהית
! ,/
לצונןנר׳ מדברי הרשב״א סכת׳בת״ה
תחלה
סהר־ נתב סכין פחמו נסצליוסוי ידי<,,״־,־ .־*5
־
מנוחתך כוסילקא אסורה כצנון
וחתן בה צנון וכיוצא כגמדברי סריפין אסור לאוכלן בכותח אבל אס חתך בסבלכר יבש לגמרי
צפ׳נחאינה חריפה כצנון מסיכה ישלהבטיכפה ע״כ אכלהרמ״בם כתב
וחזר וחתך בה צנון וכיוצא 3ו מדברים חריפים אסור קישות או אבטיח גורר מקום שחתך ואוכל השאר בחלב עכ״ל שהוא מסר' דצנוןאפיל! קרין>מ<מר
סייןסחתךבה בס צלי
בהלתה !מטעסזז
לאכלן ככותח נראה דצנון וסילקא שאמרו בגמרא לאו דוקא אלא הוא הדין לאו דוקא אלא דה״ה לכל הדכרי׳הקריפי׳וגס נרא׳שהו׳מפר׳דפתיך3הן ין יפת ׳
שעשאו
לשצרנלרדכריס החריפי׳ומכל מקו׳מסמע דבכן יומו דוקא קאמר אבל שאינו לאו דוקא אל^ דה״ה ^ חתו 1כו־י חס יר? י}ו פיי יזח׳סטע /ס י 1סור ׳* חתו וכי סזנגניל
קעמואפי׳צנון כמי שרי שהרי לא הוצי׳סכין שחתך בו צנון משא׳כליס שאינן צנון אינו אלא מפני השומן הנקרש על פניו שהוא נדבק ביותר בדבר החריף גויסנסכי!שלהס
מייוסן  :ומ׳ש ואס עכר ובשלן כחלב צריך ס׳ לבטלו ומי׳ אין צריך ס׳כדי וכסהו' חותך בו לחס או אי זה דגר הרי הסכין מתקנה בו ולא נשאר סוס סומן מטעם לסמסנלי
נל?צנוןסו ' גס זה מדברי ספר סתרו וכן כתבו התום' וסמ״ק וספרי דורא על פניו • ולפיכך מותר לחתוך בו צנון והשתא הכל מבואר בדבריו דמדכתבש׳גאיכזנ׳יעניל
ומ״ש ומת  :כסכין חולבת ונתכן בקדרה רותחת מותר בס׳לכטל טפס הסכין סכין שחתך כה בשר צלי וחזר וחתך 3ה 3נ ןימשמע ס £חר שחת ך כה הבס ׳קןר <צ * דהרי קורטשל
הכלועבירץ זה דבר פשוט אע״גדבבש' בחלב לד״ה אמרי' חתיכ׳עצמה נעשית וחתך בה הצנון בלי הפסק חתיכת דגר חסר בנתי הוא דחסוי ה 6אס הפסיק לחלוחית יופר
נכלהה״מ היכא דחתיכ׳ היא אסורה כגון טפת חלב שנפלה בחתיכת בשר אבל חתיכת שוס דבר אחר בכתיס שרי ולא הוצרך סוב לכתו׳דאי פתיך כהו ליפתא מינגניל יאפ׳ה
מאסאין ירקות הללו אסורות לאוכלן בפני עצמן לא אמרינן שכולן נעשו ס״ד ומ״ס שחתך בסר צלי לאו דוק צלי דה״ה למבושל והוא רותח והא דל 5ןכ ק׳ אסורע׳כנר׳למאן
בשרסתס לאשמועי׳דבחתךבשר רותח הוא דאמרי׳הכי אבל כבסר צונן אין7יןתי׳}נ.נ־י?י5׳
מינ׳סלב ויצטרך ס׳ לבטל את כולם אכל מ״ס דאס חתכו בסכין סל גוי צריך
ס׳כקדרה שיפור כל הירק לטעמייהו אזלי דס״ל כר״ת דאמר דחתיכה עצתה כשומן נקרש על פניו כ״כ סיאסו׳לחתוך בו צנון ולא הוצרך לכתו׳הא דסילקא
שאר
דבכלל מ״ש וכיוצא בו מדברים חריפים הוא ומן הטעם הזה לא הוצרך לכתובשל חילפי׳ולא
נעשיתככלה6מרי' בכל האיסורין ומ״ה כחתכס בסכין סל .גויס מצרכינן ששי'
לנרי׳חריפי׳כסנר7
דקולחידליפתאסרודדכר ברור הוא דלפת לאו מכלל דברים החריפים סוא
מגד נל הירק אבל לדברי ה״ר אפרים דלא אמרינן חתיכה עצמ׳נעשית ככלה
מוהר׳םישא׳גדוליס
ולהרי״ף נמי איכא למימ׳ מן הסת׳משמ' דצכון לאו דוקא אלא ה״ה לכלה ך 3ריס
אלאבבשיבחלב אבל לא כשאר איסורין כחתכ' בסכין של גויס נמי מותר בס
,ה
החריפי׳כסילקא וכיוצ׳בה ומדנק' צנון דחריף ממיל׳נתמעטו כל הדכרישאיכס7ת 7חילדרלי  7נרי
לכשל טפס הסכין הכלוע בירק כתב כא״ח דפירות חמוצים כגון תפוחים הוו
והריט התיר בין בצנון בין בשומן ובצלי' חריפים כלפת וכיוצא בוולפי׳הוצרך לכתוב דליפתא שרי ולא דסילקא אסורחריפי׳ להללי אי!
דני חייךכמוש ומיס ובצלים :
^*כ היה הסכין בן יומו וכולי עד איני מוחה ביד הנוהגים היתר כל זה כתב רצ״ל דמשמע ליה ז״ל דממילא משמע דבסכין שלא הפסי׳חתיכת דבר אחר בין חילוק ג׳כניןנלנר
בסבלי הלקט חתיכת בסר לחתיכת צנון מיירי הא אס כפסיק ביניכם בחתי' 3ש ןסד 3ר סרישיש נילחל זתי׳לאי!
כתוב
הרא״ס נפסקיו ס" פ אין מפמידין :
מפני שכבר נתקנח יפה השומן הנקרש עמ פ חתיכ׳אותוד 3ר  ,שהפס יק 3יניהס ל!זע לסימןקכ נ
לפס ה״ר ישעיה לימוני' של גויס מן הדין לאסרם סחותכס כסכין
לטעם שאזכלין
"וו ! 1
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סלהסואגב סורפייהו בלעי אלא מסכי סחותכי ' רכים בסכין אח׳וממלאי׳מהס
מרוקחמש!
ומפני כך לא הוצרך לכתוב אי פתיך בהו ליפתא דשרי  :מ ל לדחוק ליישב ונגניל
יפלומרש כטל טפס הסכין בהם ובודאי ראשון ושני היה ראוי לאסרם דבריהם אם היתה גירסא שלהם בגס כגירסא שלנו אבל נבר איפשר שלא היושיש להם כלים
יוניות
כתוכי׳דברי׳הללובגירסת׳בגמ  :צז אץ לשין העיסה בחלב ברית׳פ' כל שעה מיוחדים לכןאי
6לא מפני שאין ניכרים הס בטלים ברוב הילכך שרו וה״ה לחביות של טוני״נא
סיוג החתיכות מבטלות טפס הסכיןה סכ״ל  :ואם חתך קשואין בסכין של
שלאינ׳נ ^נודאי
(דף ל ) ובתר הכי ואסי ?נ' יאי עבדינהו כעי ןתור ^ ספידמי והכי^ו זס
גשי מתי לאוכלן בחלב בלא קליפה רק סיגרר מקום החתך ככר כתבתילשון והרא״ש בפ׳כ״ה וכתבו התו׳והמפרסי בס׳כ״ה גבי דגי׳שעלו בקער דדוק בנדנן לא מתן מכין
שיוסק התנו׳ולא סגי בקינו׳א מפני סא״א לתנו׳להתקנ׳יפה ונדב׳בו השמנוני' ש׳גאלא נתלשלך
לנע וכת הר״ן דהא דלא סגי להו בהדחה מפני שמתוך לחות' אי אפשר להדיח
דלאגרעמקורטש5
והוי בעין עד סיוסק ועל כפין תור׳פרס״י מעט כעין של סור מות' ללוש דאכיל
איתסדאדרבה על ידי הדסה היה נסרך יותר ולפיכך גורר אותם ודיו והגריר
כסל׳והפי׳סכת׳רבינו 3סס רי ״ףחילפי׳עללמשמע
ממה מן הקליפה שהקליפה צריכה שתהא גס' קצת כדי שתוכל להכטל כולה ליה מיד כבת א׳וללןמסהי ל יה ךןז ינסי
(לאחצאתי לוז״לשכת׳כן ) *(נ'ה ) נריןלהענירהקולמס על כל הפינות הלל ולכתתנמקומם
צאחד סה שאין צריך כן בגרירהז  :ומ׳ש ואס•מתך בו לסת אפי׳גרירה אין
ינפ׳כ״הכמגי״סקנ׳לאישנינה׳ (ענ 7ינה' "' 1מייאשיי :שתליקשנפלשי׳מה
 5יזיק הדת כעלמא ולא עוד אלא אפי׳ צנון שחתך אחר הלפת שרי בהדחה
3ן ב ל הרמ 3״ ס כה  3ו  3ס״ סו
בהמ״אח״לואס סיכה בצור' הפת עד שתהא כיכר' שלא יאכל כה בסר הרי שהוצרן לסעלספ#
כמי הלפת גס בזה כתבתי לשון הגס אע״פ שלא נזכר סס דכעי הדחה וגס
ייי[נתכ קילחי דליפתא שרו לפי סהלפת אינו חריף אלא מתוק ואין טעם זה מותר יהרסב״א כתב ואס שינה כציר הפת ועסה כמכין קטכיס3ע ין כלי׳ אינן ליהיינו
■ תת אבל'חלא
^וי'שא המרי
0ניני מ ומשמע לי דכיון דאמרי' סרו סתמא דלא צריכי מידי לא גרירא הסור מותרת שהרוא׳יודע שלא שינו צורתו אלא לסיכיכע
יא הדחה וכן מטין דברי רש״יז״ל ע'׳כ מ״מ כרשבא כתב דקילחי דליפתא
ויאמרו לו וכתוב בהגהו' ש״ד בש' מהרא״י ז״ל דהניתרי פי׳אליכא דהלכתא מהט לענק אם
ייאמר דשיו לאו לגמרי קאמר דהדח׳מיהא בעי ומשוס דלא אסירי כצכון ולא סליקו דתמייסו סברו' יפות הן וכתו׳מוד בהגהו׳ס״ד היתר פשוט שאות׳לחמיס נחתך נשכין ש׳ג
סעוסין לכבוד שכת לחס משכ׳אופין אותם עם הפשטיד״א לכתחלה מסן,דד 3ר !אפשר שגם לעת
3עוגיירהבבי סגיסקי כקישות ואבטיח קאמר קילחי דליפתא שרי דהדחה לא
^ליה למימני דעשיטא דכל שנחתך בו ואפי׳צנין מתוק מידי הדחה לא מועט הוא ונאכל מהי כשכ׳והוי כפין תוראה  :איןטחיזהרןכ ר׳53ןל יה כו׳ ג״ז ממ׳ג קולאכתי
 ,שהניא בעל הארון
,
יי
י
׳ ״
^ ^
׳ ׳1
קלל :
ך? עכוהיהנ" לדכיוןסחתך בו לפת פעם אחד :נתבטל טעם הסכין ואפי' ברית פ כל סעהיסם ) ונר דה ס דהכ מהכי עבדיכהו כפץ תור כי סיכי דמהנ
בלשי׳אתהפיסבחל׳וכךדברי הרמ״ב׳ז״ל בפ״ט מהמ״א ודבריהרס״בא בת״ה( :ה־) ולכנאחן
" 1ייוע/כמה פעמים צנון וכיוצא בו שרי בהדסה אלא שמצאתי לסמ״ג שכתב
בד״אללגים מלוחים
ופריס הגןי ם
שח—
*
מנינ 4{0ח1
׳" 1י "י׳ייזהצרץ קליפהמיה! אם הרכה חתיכות הי־אשוניסנטילים ברוב י׳ מהרא׳ינתמומת סי מ׳ט וכל הכרוב דפרמיגוים רוא אשורולמיס א-ען נאמנים ליתר דישלהפסכימנז מיותדיםלנןדלרפנייומקמו
אוויר זכרת8לם

י

אסור׳אפי'

ואי

}עדנמןלשזג1

תערובות חצ

ד״מ
ג( ) ולפנאז״ה ל
צ'ט לאן נליענד

מפע

שור
^

איגיג לא'ן,ספמר
<מש1עפ אא״להי׳
הפשעידא!גמתגת■

עכ׳ל4

זצ

הראשוני׳ז״ל שאסרולעשוי ק לכתחילה אבלי בדיגיבדנד׳דהלכ׳כלצי
בדא בהגו׳סססיקוהיו מכיס אכיל כוכי 6שהסיקוה כחוץ אסור וכו׳סשוט׳ בפי
םש ) בחב הרש״כא תפ שא פא ו כתנור עתהכסדישמהגאוני׳שאסרר יוב הפוסקי' הראשוני' והאחיוני' ז״ל עכ״ל וז״ל כת״ה הקצריש ל).
כל סעה (
וכר*' פ״כבשער־ ד של בית ג׳וכשעראחר סל בית ד׳האריך כדבר ואכתוב דבריו כריחו וכו כיצד
בשר נכלהקש סצלאו וכד ולא עוד מלא יאסי' כסד ^ ^יי
בסמוך  :ומ״ש רבינו וכ״פ רש״י דריחא לאומילחא
■ היא ור״ת פסקן דריהא שצלאו עסבשר כבלהכסוס אסו׳וכן דנובש׳סצל 6ןכתטא׳אסו׳לאגולף"
הכית'יוכן הפת סאפ׳כמסוא׳
מילתא היא בפרק כיצד צזלין ( דף ער)
תהי׳לה יפה שאז פלט הכל אפילו היא של חרס בד״ א בתנוך אסו׳לאוכלו כמת בד״אכשמלולח!
גרסיקאמר רב בשר סחוטה שמן שצלאו
עסכשרנבלה בחוש אשד מ״ע מעטמי שהסיקוה בפנים אכיל בוכיא שהסיקוה■ בחוץ אסור אא״כ מ לאר  .א׳ צר או כיוצא כו אבל אס־ נצלו 13
שאפאך בתגור עם רחכהריה מתפז' ואין כחן .גדול 1
■ עד שיתלבן כתב הר״שבא פת שאפא
מהדדי ולוי אמר אפ י׳בשר סחוטה כחמ ־ נהלים בפנים
פצלארעפכשר נבלה שק מותר מ״ט הבשר יש מהגאמי׳שאפרו לאכול אותו הפתישריהו בטעמוויש כמתער פס בשר השחיטאו ' 00
ריסא;  3עלמ' היאוריחא לאו מיל תא היא
יש ימ שהורה בכל אנה להמי 1
מתירין וכן ברא׳ ע״כ וכן־פפק ר״שי דריח לאו מילתא היא ומותר
הסכמת רוב גדולי המורים1013
רשקיל רטייתלמוד׳בסילתא ואיתא תו
התסבגמתני רב כהנא ברי׳דרב סי נכ לאוכלו אפיילו בהלב ור״ת פסק■ דריח מילת׳ היא ומיהו דווקא
אסרדלצלו;
והאחרוני׳ומ״מלכתחלה
וכת׳בספר
סבא׳ פת שאפאה עם הצלי בתנור אסור כתבו׳ קטן כמו שלהם אבל בתנורי׳ שלנו הגדולי׳שרי
רכי׳ו3מ
בתנור א׳ציעכ״ל  :וכתב
לאכלס בכותח ההיא ביכיתאי דאיטויא המצות ופירשו לי רבותי המחזיק י״ב עשר ונים זהו תנור גדול :
בסי׳ק״ס והמרדכי והגהותמימי(ץן

דע } יבלנש׳לשי'
צ״ת משמע .לין
מקילין;אפילובלא
מחגת• אנדהתמר
#פזפע .ונפןיפפ
למעלהמפשטידא
למעה כענין שלא
ייכזללזזנשה עזל
6ש דישמקילי]
זעזשץהיכר נפיג
^ אופין:אות ן
■בהדי בישר׳אסר רבא מפרזקינ׳למיכלה
ליזמים .־

בכותחא וכתב רשי׳י דהלכת׳כלוי וסתו"
כתבו דהלכת' כרב וטענרב׳הסברו׳הלא

הס מבוארת יפהבדברק הרי״ףוהר״ן
בפ׳ג״ה וכפ' בתרא דע״ז כדברי התום'
וכתכר התו׳כפ׳כיצ' צ ולין על דברי ר״ת
ובתנורי׳סלנו נרדמות' לאכול לסם עס
אותופשטי״דא הואיל ומכוסו היטב הוי
בעין ב' קדמת ואפילו פלמנ״יסשיש
להרסי׳אין כרא׳לר' סיה׳אסור שיש אףר
הרב׳בתנו׳וססבל מתפשט עכ״ל ובסמ״ג
כתוב עוד אומר רבי׳יעק דוק' בתנורים
קטני׳דנפישטעס פיטומייהו ססתנורי'
שבימי חכמים קטנים היו אבל בתנורי'
גדולים כעין שלנו מות׳לאפות פת עם
צלי וכ״כ ג״כ סמ״ק והמרדכי וכת׳סמק
ופירשו לי רבותי המחזיק י״ב עסריניס
סל מצות זהו תנור גדול ע"כ וכ״כ הגהו׳
מימון בפ״ט מהמ״א ובפ״טוכתבומכ
דאפי' מ^ד ריח׳לאו מילתאהיא ה ' מ

הלכות תערובות
^*  5התערובת וביטולן :אמר רבי יוחנן כלאיפורין
1
שכתורה בששים אמר רבא אמור רבנ ןבטעמא

פגי״ו מהמ״א כתבו ח״ל נהגמף!
דמגכצ״א לתקן כיסוילסססיך;!
לפלדו״ן כשאופי׳אות׳עסהפתל!3׳ו
כיסוי לא דהוי כפת חמה וחני'5מ
ואסור לאכול הפת עסחלב מ

■ *{ ^11

כהן אם אין בו טע׳ תרומה מותר  :דאיסורא כגון חלב
..
",
בבשר יטעמכו קפילא גוי אם אומר שאין בו טעם חלב מות׳כת׳
הרשכ' א ואין צריך שיהא אומן בכך אלא אפיינו סיזםכני ארם  1־ימלסהמו
שכל טעם שאינו נרגש לסתם בני ארם א'נו ט ״ם י כתב עיר י אם םתוט׳ונסינ־לה *יל ",היק,
הוא אומן אפילו יורע שסומכין עליו נאמן שאינו מפסידחזקוזי ,מפני הפיעו׳חבל לית ליה דת־,מ
ונלן
וסור'ל6
ויש מי שארס׳ עד שיהא אומן ומסיח לפי תומו וכףכ א״א הר״אשכהנ׳פת שאפא׳מסהצלי5
וכתב

זי׳ל שצריך שלא ידע שסומכין עליו בענין איסור

והיתר  :מי]

במתח

דלרב כ״ל

:מרונינסו

טע/יו
דשרי ומזה5

סנה
ומין למאן דאית ליה ריסא מילת׳הי־ן
שנתערב כמינו דליכא למיקם אטעמא כגון חלב בשומן
וחונין
כשאינו מינו וליכא קפיל׳בס׳ ופרש״יהא דסמכי׳ אקפילא רוקאאינם מקפידין עליוואוכלין6
דעתיט*
עס בסר בין עס גבינה וכן
בדאיכא פ׳ואפילו הכי לאשרי דע שיטעמנו קפילא אכל קפילא

התנורים שלהם שפיהם למעלה אבל כפנוריצי שלנו שפיהם מן הצד מחזיק
ריחו ומפט׳כל מה שבצדו ולכן מודו כ״ע דלכתסלה אסו׳וזה הפך ממה שפירשתי
לפי׳פ״ט עג״ל ונר׳דלית׳להגה' זו שלא נוד׳מי בעל דברי׳סקמי כל הנך רבוותא
סלא חילקו ככ׳ואדרכ׳כתכו להקל כתנורי׳דידן וגס הרשב״א כת׳וז״ל וכסס ר״ת
דוקא כתנור שהוא מקום צר אבל במקום רחב מותר וכ״כ הר׳־׳זה ז״ל דיס מי
סהתי' בסומי רחבה דהא שליט בה אוירא טוכא ט! בנרא' מדבריו דברסב קצת
הגי ולא כעי מחזיק י״ב עפרונים כסמ״ק והתו׳והראס כתבו בערק בהרא דע״ז
על דברי ר״ת דפסק כרב דוקא בתנורים קטנים שלהם שהיו מכסים פיהם ולכך
<כנס ריח סל זה בזה אבל בתנורי׳שלנו ופיה׳פתוח אין לחוש וכתבו רכינובסי'
ק״ח וכתבו עוד התודתח' סמחב׳סלנושקורץ טריפי״ד שאופין תהתי׳פשטידא
ריסא מילתא היא כמו בתנורים שלהם  :וכתוב בהגה׳אשירי פ בתר׳דע״ז
אע״ג דריחא מילתא היא שרי לן לכתחלה לאפות סשטידא שלנו שהן מכוסות
למעלה בתנור עס הפתסהתנורים שלנו גדולי' הס ומיהו אס זב שומןהבש׳חוץ
לפסטידא ונבלע בתנור אע״פ שהפת רחוקה מן הפשטיד' אסור לאוכלה אפי'
במלח־הואיל וכן טוב ליזהר שנא לאפות שוס טפילות עם הפת בתנור
דילמא זב השומן ולאו אדעתיס אלא יאפה ספשטיד׳ויסיק התנור ויאפה הפת
טלזהבהגה׳ס״דאפ״גדרגילי׳האימאכלהטפילו׳במסכת
טכ״לי■  :ובחוג
ח"מ חוסשין ויש שמקילין ומשימין הפסטיד׳כפי התנורממש פ" כ 1והרא״ס כפ'
בתראדט״ז הביא דברי רס״י ודברי ר״ת ולא הכריח ביניהם ורבי' בסי׳ק״ח
סמסקנ׳הראש כר״ת ולא ידעתי מנין לו ואיפש׳שטעמו מפני שהבי׳דבריו לבסו'
והריף ביפ׳ג״ה פסק כלוי דאמר ריחא לאו מילתא היא מיס כת' דע״כ לא שרי לוי
קלא בדיעבד אבל לא לכתחלה דהא סצלאו קאמ׳ולא קאמצולין־לכתחלה וכתב
עוד דסא דתני רב כסרח פת פאפאה עס הצלי אסור לאכלה עס המתח וההיא
ביכיתא דאיטויא בהדי בישרא ואסר רבא מפחקיא למיכלא בכותחא לאו כרב
בלחוד אסרה אלא אפי׳כלוי אסירי למיכלינהו בכות' מ״ט כיון דשיי למיכלינהו
בלא כותחא -אי שרית לסו למיכלינהו בכותח׳איסתכח כמאןדסרי לאסוויי בשר
סחוטה בהדי נכלה לכתס׳לה •והר״ן כתב טעם אחר דכיון שריח' הבשר נרג' בהם
הסועס אותם יהא סבור סממשו של בסר נבלע בהן וכי אכיל להו בכותח' מתחזי
ככשר בחלב ומ״ה אסור מש״כ בכשר סחוטה סצלאה טס כסר כבלה שאין ריחא
וטעמ׳סל נבלה נרגש בשחוטה כלל ועוד סאיפסר שחומרא הוא שהחמירו בבשר
בחלב יותר משאר איסורין משוס דלא בדילי איכסי מיניה מפני שכל א' היתר
בפני עצמו החמירו בו יות׳מבשאר איסורי' כמו שהחמירו בו שלא להעלותו עם
.לבס׳על השולחן מסא״כ בשאר איסורין ע״כ ודעת הרמ״בן כדעת הרי״ף סכת'
בפט״ו מסמ״א אין צולין כשר סחוט׳עס בסר ככלה או בהמ טמא׳בתנורא׳ואע״פ
שאין כוגפיןזהבזהואם צלאןה״ז מותר ואפילו היתס האסורה סמכה הרכה
והמותר רזה שהריח אינו אוסר אלא,טעמו סל איסור וכפ״ס כתב פת שאפאס
עם הצלי ודגים שצלאן טס הכש׳אהוי לאוכלן כחלב ע״כמהרסכ״א אחר שהביא
סכרו הפוסקים בדין זה כחל ומ״מ מדברי כולם כלמוד דלכתחלה אסור לעסות
כן אלא שמדברי הירושלמי נראה דללוי אפי' לכתחלה שרי וראוי לחוש לדברי

י

^א

*

יתדורס)
סבפשטידופלדוניש שנאפו
51י
מילתאהיאאכלהפת סעמושריי

בלא כיסוי גם מורי אבי היה נוהג בהן איסור אבל בפת לאעכ״ל :ולענן
נקינוי׳למזיו
הלב' כיון סהרי״ף והרמב״ס ורוב המורי׳מסכימי׳לדעת אחת הכי
הרמי)
ע״לסי׳קיסנל'י  0כתב
בדיעבד אבל לכתחלה אסור לצלות׳כתכור צר( :
כסכסו
בת״ה הארוך דמלישנא דפלוגתא דרב ולוי משמע דלא איפליגואלו!
שסוסה וכבלה א׳מהס שמן אבל כששנים כסושין כ״ע מודו שהוא מותר דיס
האי לאו מילתא היא  :וכתב עוד דלא אמת ריחא מילתא היא אלאדוקל
דנלאכקוו?
אבל לקדר' ליכא למיחש כלל כדאמרי התם כעין ב קדת׳לא וכיון
בפני עצמה ליכא ריחא כולי האי ואמרי׳נמי כפ״ק דע''ז לא הלכתלצור
וראית ישראל וגוי ששפתו ב׳קדרו' זו אצל זו ולא חסו להם חנמי׳ע כוזיל קי
אפי׳כתנו׳במקו׳צרואעינס
הקצר ואס בא לבשלה בקדר' זה לעצמו וזה לעצמו
וכתבויכי
הקדר' מגולה מות' אפי׳לכתסל׳סאין ריח המתבשלי׳גדול כ כ עכ״ל
בסי׳ק״ה וכ״כ הר״ן בפ״ק לע׳ז אמתני׳דעיר שיש בה ע״ז דאפי׳מאןדפסקכה
דאמ'ריח׳מילת׳היא ה״מ בצלי אב' בקדר'לא -וכת׳הרש״בא שלמ׳כן מדמותינפי
עליז
כיצד צולין לרב מדתכיא אין צולין בפסחים כאח׳מפני התערובת וריק
דמפני תערוב'גופי׳קאמ׳אבל מפני תערוב׳טעמי׳סרי ומשני ר׳ירמיהבמנין
סצלאו כב׳קדמת בב קדמת ס״ד אלא אימא כפין ב׳קדרות ע״ס ופיסינפץ
ב׳קדרות שפוד מכאן וספוד מכאן־ותל גדול סל גחלים או אפרבאמצע ־יקל
למה למד למתכסלי׳ דוקאדמסמע אבלבנצליסאפי׳כנ׳קדרומלאוהאמי)
דפססיס בצלי היא ומדבעא ר' ירמיה לאוקומי בב' קדרות אלאדאממה׳ ץ
ניסאלן
בב׳קדרות ס״ד כלומר וכי פסח נצלה בקדר׳מסמע דאי לאו הכי הוה
ישכקדראחרת
משם דכל שהוא נצלה בכ׳קדרו אין הריס מתפש׳להתעי׳פס מה
וכן למאי דאסיקנא כעין ב׳קדרו׳כצלי אסיקנא הכי ולא במבושלדוקאבתינ
בכתבי ה ר איסרלן •דאפי׳למ״ד ריסא מילתא היא מותר לצליכ3ד נה ^
הבשיל סמן ואין כאן בית מיחו׳ונתן טעם לדכ׳ואין טפס נראה בעיני0 :ע ^
?׳ ירחנ!
<שו^ב טוכ
ק׳סמ״יי) טיב בצל סצלאו פס דברלזסר׳הי^ ילסהו/חי ^
אפת חמה וחבי׳סתוח׳דאפי׳מ״ד ריחא לאו מילת היא מודה הכאעכ ל:־׳ ? /
התוספו׳כפ כתרא דע״דאס סמנוני׳האיסו׳פל המרד םקירין

'ו!

5
טליה היתר כל היום מי׳כסאינה בתיומא מית י ל הסתמס כהג'כתח
שאינה כתיומ' אטו בת יומא אפי׳לכתחלה כייןדל^ י !יפשסהרי ה״י  .יחנ
לו לעשות מרדה חדשה ככל פעם ופעם שישפוך עליה שלאיסורט כ  :כ ^
האגור נסאל׳מהר״י מולן על פת שנאפה עס צלי סל גויס כדיעכד,והש ^
לפוסקי׳פסקו דריחא לאו מילת' היא בתנורי׳סלנויואס יש פח יןח יינ^מ!,ן
דחשי׳כמו לכתחלה ולמה תניס הסימ׳ותאכל האיסור אבל אס ישדוסקלמצ
אסרת יש לסמוך על המתירים עכ״ל • ואין דבריו נראים כעינידדיעכדמי
גמור הוא ואפי׳יס פת אסרת לפניו מותר לאכול מזו * ׳ )
התערובות וביטולן א״ר יוחג! 3־י יי יס'י רי 1שכתויה \ ס!()53י
צח דיני
ובסמוך יתבאר אמר רגאאמור רבנן בטעמא ושלי
רכא אמור רבנן בפעמא ואמו' רבנן בקסילא ואמו׳רבכן כס היל! 3מי .^51
מינודסיתרא כטעמ׳דאיסור׳גקפילא מין במינו דליכאלמיגן׳אטעמא
3םאינו

הלכות

מות

דם
צדן (א ) זנאגיר
כ ' לארא־תיזלא
׳! חעתי
ני! ן׳ מלינה נ? 1גין
מיהי! מטעימים
קפיל׳אלא משערי'
־כלנס׳עיד׳לחיה(.
דיר דעגי׳לשעמיה
לא נטיל לללקמן
סימןק׳ה :

הוא ממשו כגון שהיה מן ססלב כזית כבל ג ביצים מן 5תפיוכות כפל
כיצד
>)ןןמינודאיסורא דליכא קפילא כס וסיום סמיאמ כת' רבינו בסמוך מין קלב הכליות לחלב האליה וכמוס הכל אס היה חלב האליה כשני' כחלב הכליות
1
 '!5רכיכמיכו דליכ׳למיקס אסעמומין כשאינו מינווליכס קפילא בס אלא
היי הכל מותר מן סתורה אבל מד״ם הכל אסור עד סיאכד דברהאסו׳ימעוצס
שיהא
וא״צ
סרשב״א
ולא יהיה דבר קשוב שאינו עומדת ובכמה יתערב דבי האסור ויאבד
?  4באמצע המאמר לבאי ענינו של קפילא :כתב
הביא ראיה מדאמרי' בגמ' מיעוטו
אלא אפי׳סתס כני אדם וכו׳בת״ה הארוך
בעוצם מיעוטו כסיעוד שנתנו כר
המען
הנשר ! 8׳*י ^הטעיס להכהןולאקאמ
סכמי׳יס דב ששיעורו כס׳ויש ששיעורו
בלא ס׳או ס כלא קפילא לא והגי מילי בדאיתא קפילא אבל מין
נמצאת למד
בקויש ששיעורו בק׳ק
בשאינוימינו
■ו ^8 #כטיעמ אמור רבנן כקעילא במיגו לא שייך ביהי טעימת קפילא או אפילו מין
שכל איסוריןשבתור שנתערבו במאכל
רבנן צמא וקפילא לשניםש'מ וליכא הפילא אי צ לחזור אחריו ואי אית כיה ס' שרי והרמ״בן
המות מץ כשאינו מינו בכ״ט מיןבמיכר
, ,
היוון,
יל
־
ג! מ
האיסור ולא נתערב ממנו אלא צירו וטעמו שא״א לעמוד על הסעס שיעורו בס אר
ונו;
*
פר
לכלבניחדס
הנרגש
טעם
^הוי
5
חילק היכאשמכירין
מייוו! ^מממקפילא ארמאה אלא מסוס כיון שמן הרין לא היה לנו לשער אלא בטעמו אלא שאין אנו בק או בק״ק חוץ מיין כסך מפני חומר
ף לןאגוינפלמא מסקר אבלקפילא יודעים כמה הוא בהא סמכינן אקפילא אלפי שאין ס׳כגגד נוף פ״ז וחוץ מטבל שהרי איפשר לתקנו
לוע!
קפילא הוא
האיסור נתערב וצריכקס' לבטלו אז לא ומפני זה אוסרי' במינן בכל שהן ושלא
רוויו| ^מרט נפסי׳רכידן שכן אי שואלין האיסור אבל כשגוף
*גי
^'! ופשלפרן איסור והיתר
כס' מיהא שרי וא״צ לחזור במיכ׳בכ״ט כשאר כל האיסורין ואלו הן
' שאר סמכינן אקפילא בבציר מס' אבל
מווון
^' צומכין עליו ואי מ״לת אפי
אפילו השיעורין שנתנו חכמי׳התרומ׳ותרומ'
אחרקפילאכלל :ור״י פירש דבכל ענין סמכינן אקפילא
?:י?
 '81מיארסכמי ויש מסמירין דלא סמכי'
הפילא כלל אפילו אם הוא לפנינו ולז׳הסכי' מעשר והחלה והבכורים עולים בא' וק'
בבציר מס׳ובס׳א״צ
11
טידא
לחוס לדבריה
וכולי שאר איסורין שכתורה כולן כנין
^ןפיל׳וכמ״לת
והרא״סכתבוישליטעמיהקפילא א״א הר״אשז״ל  :בין אם נתערב איסור בהיתר מין במינו כגון
זי!נ1( !4 '3נ״ל .
בשר שקצים ורמשים וחלב ודם וכיוצא
{)ויןאהפי׳ כסתום גוי וש״מ דמותר חלב לתוך שומן בין מין כשאינו מינו כגון חלב לתוךגריסיץ בכס שיעורן כס׳כיצד כזית חלב כליות
1׳
לפמק עליו לפי תומו ולא יודיעוהו שיעורו בס׳ומיהו פירש ר״ת ומין במינו כיון שאינו נותן טעם מן שנפל לתוך ס' כזית מחלב האליה הכל
התורה
וז״ש
עכ״ל
והיתר
'
איסו
לוכר
לו
מותר כפל לפחו׳מס הכל אסו' מיןבמינו
טל ^ |
שמני׳ ונינו וכ״כ א״אהרא״ש ז״לשצריך
אחר שנתערבו כגון קדרה שהיה בה חלב אליה וגריסין וכפל לתוכה חלב
אין מפור׳ בדברי הרא״ש שהוא סוב כדברי ודבר
גממז ^יועספומכין עליווכו' כלומר
ונמחה הכל ונעשה גוף אח' מאין את הלב האליה ואת הגייסין כאלו
הכליות
־דנימן ממ!יוין אלא לענין שצריך שיהא מל״ת אבל לענין אי בעי קפילא בדוק'אין
גוף א׳ומסערין חלב הכליות כגריסין ובאלי׳אס היה א׳מס מות׳שהרי א״א
הס
הכרע והפוס׳כתכו אהא דאמררבא סמכינן אקפילא אע״ג דגוי הוא •
נדנדו
לעמוד על הסעסעכ׳ל הרי שלא הזכיר שיעור ס כללב^ ין כשאינו מינו
נראה מדבריהם דבאינו כאן
לאמנו! לוןמןפילא הוא לא משקר שלא יפסיד אומנותו ע״כ
למיקם אטעמא וכ״נ עוד מדבריו כפ״ט גבי חלב שנפל לתוךקדרה של
שכת ומדאמרינן סמכינן אקפילא משמע דקפילא דאיפשר
יפי
ביותו 18111 1מיידי וכן דעת הר״ן
כשר וכראה שהוא מפרש דמאידאמררכא א״כ מין כשאינו מינו ואיסורא
מ
מני
י
דהוי
היכא
כל
אכל
משקר
משו׳דגוי
סמכי׳עליה
לא
דוקאהא גוי דליפי׳קפילא
קפילא בס לאו דליתי׳לקפילא קמן בלחוד קאמ׳אלא אפי׳היכא דאיתי'
' הוא לאו דוקא כמל״ת וכמו דליכא
וצלז
ר
נןפילא לא מרע נפשיה וכיון דמשוס לא מרע נפשי
וכמאן דליתיה דמי דטעימה דידיה איני מוציאה אותנו מידי ספק כנץ
קמן
טע
סת׳וש״יכאן דכ״ש דלא מרע נפשיה אס הוא יודע שיש קפיר בדבר• ובישראל שנתערב מין במינו ודבר אסר כילכך משערע 'ליה בס׳ אבל כל היכא דאיפשר
;יאשמן
כהן
ול״ם לאו קפילא סמכי׳פליה והיינו דאמרינן כגמ דסעיס לה
ל״סקפילא
אטעמא כגון שהוא מין כשאינו מינו לית ל*ה שריות אלא ע״י קפילא
קפילא הוא עכ׳ל • ומדברי הרמב״ס נראה דעל למיקס
אותונין1
דשיעורי סכמיס לא הוזכרו אלא היכא דא״א ואס״פ שלא
דלאו
ואע״ג
סגי
כהן
אלמבכל
כחלב או אי מציתלאסכוסי
ינמז נלגוי סומכין אע״ג שאינו קפילא שכת כפ׳ט״ו מה״מא ואס היה בסר
כאן טעימה קפילא הזכירו לקמן באותו פרק אצל נ״ט לפגם אולשבח
וסומכין על פיו אס אמר אין בו טעם או שאמר הזכיר
חד
דוימא 1יין נסך וכועופס אותם הגוי
ומי יטעו' את התערובות אם סיה בשר בחלב או יין נסך וכו׳ טועס אותם
ח״ל
׳סכוטעס ומטעם רע הוא והרי פגמו הכל מות' והוא שלא יהי' סופו להשכיח
אני'
סר
וסומכין על פיו וכו׳ואס אין סס גוי לטעום משערי׳אותו בשיעורו בס או
נמושאמרכו ע"כ • היי סלא הזכיר נחתום אלא גוי סתם ונראה שהוא סובר הגוי
יל!נן|
כק׳או במאפים  :ב^ ,אס נתערב איסור בהיתר מין במינו כגון חלב נתו׳סומן
י׳ל־תיו 1דקפילא דקאמו־ התלמודאלאודוקא אלאאורסא דמלתא נקט או שכל הבא
יתבאר סמ״ם מין במינו הוא לדעת ר״ת ושלא כדברירש 'י שפסק
ע״ש מס שהוא עושה באותה שעה שהפעימ מלאכת נחתום וכו׳כסמוך
יסביאן לטעום קרוי קפילא
במינו אפי באלף לא בטיל ומ״ש דמין גשאינו מינו בס כבר כתבא׳ בסמוך
שיהא מל״ת דא״כ ה״ל לכתו׳כן בפי׳ועוד דלישנא דמין
1
!שנשו היל) ונראה עוד שאינו מצריך
הוא דעת הפוסקים וכבר כתבתי דעתו סל הרמב״ס בזה  :וסיהו פר״ת
שכן
דרס'ני
על פיו משמע סאע״ע שהוא יודע שאיסור תלוי כדבר סומכין עליו •
דסומכין
דמין במינו כיון שאינו נ״ט מן התורה בטל ברוב אלא שחכמי' הצריכו ס׳וסלא
והרסב״א
דקל
התוספות
סברת
וגיל שמאחר שהרמב״ס מי־קל בדבר יש לסמוך על
אסור מן התור׳עד ס׳אלא שלזין לוקין עליו וכו׳ורש״י פי׳דמין כמינו לא
כמינו
אנקוו?1
דלאוקפילאסמכי׳אהרמב״ס
ובגוי
מ״לת
והי״ןדלא מצרכי בקפילאשיהא
כלל אפי׳באלף ומין כשאינו מינו אינו אלא דרככן בפ כ ה (דף קט ) בסוף
וומינו
דסח־ כיה והר״אס לא אשכחן דפליג ומיהו נראה שצריךשיה׳מל״ת כסיל
והרסב״א
דספת חלב שנפלה לתוך חתיכה פסק רש״י דהלכה כר' יסודהירא■מר
סמעתא
״למיין
וכו׳עד
נייןדלאיקפילא הוא  :ופרש״י הא דסמכי׳אקפילא דלקבדאיכא ס'
במינו לא בטיל והביא ראיות לדבריו והתוספו בפ׳ג"ה סתרו דבריו והעלי
דכל איסורין בתורה כס' וכתב מין
אפייהן ולזיאיתגיה ס' שרי כן משמע ממה שפי' אהא
דלית הלכמא כר״י וכ״פ שס הר״ן ובפ׳בתרא דע״זידף עג ) גרסיכן רב ושמואל
חנווני
עליוהר״ן דלא מחוור דמדאמריקסמכיכ׳אקפילא משמע דלקולא סמכי' עליה
תרויהו כל איסורין שבתורה במינן במשהו שלא במינן בנ״ט ור״יור״ל
לאסור דהא כל היכא דאיכא ס' אי ליכא קפילא ודאי דאמרי
סקנוה
ולפי דבריו אינו כא אלא
במינן בין שלא במינן מ״ט חוץ מטבל ויין כסך ופסק
דאמריתמייהוכין
י׳נפי שיי וגס הרא״ש כתב על דברי רש״י לישנא דסמכינן אקפילא לא משמע כן
כר״י ור׳ל ואע״ פ שהרי״ף פסק כיב ושמואל כבר כתבו הרא״ס והר״ן
מאי רבותא דסמכי׳עליה אלא משמע דסמכינן אטעמא דידיה הרא״ס
יינן
עליז דלזסהיה ס ס
שחזר בו וצוה לתקן דהלכה כר״י וי״ל וכ ' פ הרמב״סבפט״ו מהמ״א וכתבתי׳
עננין
אפי׳בפסות מסיוסממא אמרי׳ככל המלמודא דכל איסורין שבתורה בס וא״נ
לשונו בסי׳זה וכ״פ הרשב״א בת״הוכת' הר״יכש שכך הסכימו כל האחרונים
״ימז
מזי אחר דבר אחר להתירו כשיש בוס וכן משמע לעיל דאמר רכא אמו׳רככן וכת׳סר״ן כפ ג ה מין כמינו אפי׳נתער׳גופו מדאוריתא במב' בטיל וכדאמר
£
מעמא ואמור רבנן בס' וכולי משמע דלא הוזכר ס' אלא היכא דליכא למיקס רבא בפרק התערובות אמור רבנן כרובא ופריסנא התם במינו במכאוה״מ
הנא
הא
אטמא אכל היכא דאיכא למיקם אטעמא לא מצרכיכן ס' ואי לא יהיב עעמא
אכל מדרבנן בין סנתער' גופו ונכלל בין שאין שם אלא פליטתו כס'
הי׳מלי!!
התוספות ע״כ ונראה מדבריו שכת׳שס עוד מדאוריתא
ליה אפי כפחות מסוכן דעת
במינו א״נ מין כשאינו מינו כס מיהו כי בעינן ס'במין במינו
ניחאלן
יש בו ס א״צ לחזר אחר דבר אח להתירו היינו לומ׳דמספמא כראמרי׳לעי׳מין
מאדקאסרדאס
יבש ביבש אפי׳מדרבנן חד בתיי בטיל עכ״ל  :וס״־1:
1אסונו
מס׳הא אס טעמו ואשכח כיסטעמא אפי׳יש בו ק' ה"מ כדברי׳מכללי׳אבל
ק מנידלאיהיבטעמא יותר
רצינו ושלא במינו אסור מן הפורה עד ס׳וכו׳בפ׳ג״ה (דף צח ) גרסי א״ר׳
תוב
הסכימו הרשב״א והר"ן ז"ל  :ומ״ש רבי׳בסס עוד
יוייומראסודטעמא לא בטיל וכן
כי אבא א״ר יהושע בן לוי כל איסורים שבתורה גס' ורב אסי אי״יכל כל
רסנז
חייא
הימכ״ן ז״ל כן דעת הרשב״אוהר״ן ז״ל ונראה מדברי סר״ן שאע״פ שנתערב
שכתורה בק׳וסניהס לא למדוה אלא מזרוע בסלה ומי ילפינן מיניה
מה נמח׳ממנוסמכי׳אקפילא איסורין
'נמלזהקצתמגוףהאיסו׳אס אין אנו יודעי׳סיעור
והתניא זהו היתר הבא מכלל איסור זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין
ידמה
אפי בבציר מס׳שמאחר שאנו מפערי׳בכל האיסור מסו' דלא ידעי׳כמה אתמסי
שכתורה אמר רבא לא נצרכה אלא לטעם כעיקרדבקדשי׳אסירקמלדסכ׳שרי•
חכו
מיניה כי איבלז קפילא ואמ׳לן שאין בס סעס כשר דסמכי' סליה דמאי דאתמסי
מיניה גלי רחמנא גבי חטאת יקדש להיו׳כמוה ומאי חזית דנמרת מסך
וליח!
הרמב״ן שכת יבינו ס״ס וצריך למסוק וליגמר
מהא חידוש הוא ומחידוס לא גמרי׳אי הכי ס נמי לא ליגמר דחידו׳ הוא
מיניה כטל בס״ח  :ודע סיש בדברי
ליגמר
גזרו
ילא
ומדברי הימכ״ס
^ לפי ולכתו׳במקומו אלא וכן מצאתי בספר מדויק :
ופרקי׳אטו אנן לקולא גמרי׳לחומרא גמי־י׳דמדאוריתא ברובא בטיל וכת׳הרן
5
ישמ
נ׳ט ומהמ״אכראה דכל מין כשאינו מיני דאיפסרלמיקס אסעמ׳לא סרי׳אלא דסא מילתא כולה דגמרי׳מזרוע בשלה אסמכתא בעלמא הוא דהא מדאוריתא
:כחג
?' 5פילח אי אמי דאית ביה סעמא אע״ג דאית כיה טפי מס אסור ואי אמר
בטיל והיינו טעמא מסו דמזרוע בשלה ליכא למיגמר וכו׳פד דלא פלוג
' שרי ולא אמת לשער כס' אלא סיכא ברובא
כהיג
דליתביה טעמא אע״פ שהוא פחות מס
וערש״י לטעסיכעיקר נותן טעם קיס לן דא סור בקדשים כעיקר ממשו
גומל
חי
רבק
■פטילמיקס אטעמא כגון שנתערב עס מינו לבד או עס מינו ושאינו
איסור וכת׳רס״י עוד דמדקאמ׳רבא דבקדסיס חסוי משמע דנית ליה סעס
צ׳פמ
מינו המעורב סס או שנתער' פס שאינו סל
ילא איפשר למיקס אטעמ׳מפני
בחולין אלא מדרבנן וכדמפיש ואזיל דמדאורייתא ביובא בטיל וה"כי
מווזי
:ד
מותי מין כעיקר
מי^׳ בד ואין שס גוי לטועמו שהרי כתב דבר אסור סנתער׳בדבר
לר יוחקדאמר כפ׳כתר דע״ז כל שטעמו ולא ממשי אין לוקין עליו והא•
שלב שמעינן
^'נימינו בכ״ט ומין במינו סא״א לעמוד על טעמו בטל ברוב כיצד
דילפי׳כפסחיס משרת ליפן טעם כעיק׳ס״ל לאמוראי בתראי דאסמכת׳במלמא
נפ׳ניצ
יךילתשנפל לתוך הגריסין ונמוש הכל טועמין הגריסץ אם לא נמצא בהם הוא ולאו מילף הוא דה״ל נזיר וגיעולי גויס ב כתובים הבאים כאח׳א״נ גיעולי
אמי
1ם
׳^סח 'ג ירי אלו מותרים ואס נמצא כסס סעס חלב והיה בסס ממשו הרי אלו
חידוש הוא כדאמיי׳התס ומשירת להיתר מצטרף לאיסור וסתיפפוהקשוי
סאינל
גויס
'׳*ויין פן סחורה נמצא בהן טעמו ולא היה בהם ממשו הרי אלו אסורין מד״ס
על
יג א *
״כפיו

1ר׳ןוי'ן1

5נהנו1

וכדתני׳משרתליתןטמם כעיקר פ^ ס שיהפינכי
ציפור אלא טעמו בלבד
(< ) :וכן נא' וםכלל על דברי רס״י ולפיכך פירשו הס כע״א והצריכו הרבה בענין זה בפ׳ג״ה וכפר
יין
טעס
ס
93
ויש
'
צ ״י7אמי 5ינפל בתרא דעי והזכירו דברים צלו הראי׳ס׳והר״ן .והרישב״א בת״ה וז״ל הר״אס בס
טפתי,׳זכחיועי'
וא״נ יש בו ייןשאבד במיעוטו כגון שנפלה .
,
ת( נ לנשר עון>
ימין כו מ י חה ייןס ״ בד ממשו מחמת מיעוט י וכגו ז בסרש כשצ לתיריורד1
לה׳׳תלרבנ)אפ-ה ג״ה ופר״ת דטעס כעיקר כמין שאינו מינו דאוריתא דכיון שנתן האיסור טעס
שא נשפך אסור בהיתר נהפך כולו להיות אסור ולוקיןעליובכזית כאלו היה כולו איסו׳ וההיא חלב ונפן הבשר טעס בחלבוהחלב בכשר וכדאמרי בס חלו עוביין^ 3׳
לצו טעמי הוא ואשור ובע כ'ה ג:'^ ,3
דר״י דכל שטעמו ולא ממשו אין לוקין
ינע׳ל ;
ע'י׳גמי ןכי עליו מיירי כמין במינו וטעמו וממשו התורה נמל ברוב אלא שחכמים הצריכו ס׳ושלא במינו אסור סלב שנפלה על חתיכה צמראניי ^׳1
דקאמר דלוקין היינו כשהאיסור בעין .מן התורה עד ס׳אלא שאק לוקין עליו ער שיהא בו כל כך מן טעמו ולא ממשי בעלס דצורית׳ומצ ^
רו
בתוך כל ד' ביצים מן ההיתר כזי' מן האיסור לרבותי׳ בעלי התו׳ ז״ל ימחוס6י0
ינהגהותח,לי'ן ומכירו^ טעמו ולא ממשו אסור מדרבנן .האיסור ער שיהא
החלב קרי לבס בחלב טעמיולת!י
!בהר׳ן דךתשי׳ב ואין .לוקין עליו ו ?״ה אס היה האיסור ואז׳ חייב על כל כזי׳וכזי׳ממגו ונכקא מינה אס נתערב מין במינו
דבחלב צין יכיל להיו׳בו ממשוסל ^
ע'ג יג״ילע '
תשפ״נפ '1ממס כעיןאלא■ סאקניכי אין לוקין ונשפך בעניין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו אם נתבאר שהי׳
ה" זכר
אכלבבשו
^נ1ננמו ו^ עה״כ אסור
עי״אגסלןנאש־ריי עליו כי הוא כטל ברוב אלא האקמ״ל
מדרבנן והיינו דנק׳דמין רובו היתר מותר דספקא דרבנן תולין להקל ואם לא נתבאר
סגוףהסל־
צ׳יפשר להיו׳ממשו של חלב
כפרקי'הנזכרי׳כל דאפ״ה אשור
ליןמיןגמינו איזה במינו בטעמא אע״גדלאיהיב טעמא שרוכו היה היתד אסור  :ואם נתערב כשאינו מינו ונשפך אפור נכלעיהוא בתוך הבשר וכןגיעולימיס
דגר תקרי מין זה כזה משוס דבעי למימי טעמו ולא דספקא דאורייתא לחומרא וכתב הרש״בא שאם נתערב במינו שאין שם אלא טעם כאישורשנגלן
3תינ! ולא רויתי ממשו אסור ועד היכן הוא אסור בכדי וכשאינו מינו ונשפך רואים את שאינו מינו כאלו אינו ותרלין ככלי ולא ממשו וכן סרס״יסעעוול>
להאריך נזההואיל
דיהיכטעמוחץ כסאעו מינו ורבעו לומר שמינו היה רוב ונתבטל כי היכי דאמדינן רואין את מינו ממשו שנזכר בתלמודע ׳״לנימוס־ין
ואנן ס״ל כר' פ
כמ -ש למטה זאע״ג חיים פירש דאיירי שפיר במין כשאינו כאלו אינו להקל ושאינו מינו רכה עליו ומבטלו למאן דאיתלי־ שאע״ע שנתער ' שס גופו סל איסור ^
אי <כ׳קנתנפק! ת׳ מינו וטעמו וממשו קרי כשיש כזי׳ככדי מין במינו לא כטיל והח מ שאינו לפנינו כגון שנשפך אבל אס שנמחה ופין ממשו נמצא כגון יץ< $׳
ממשו מחלי מיעוטו קרילי׳לצנתמונ
*?׳ לרית לעליו
המיתר אכילת פרס דאז הוי כמו ממשו של הוא לפנינו אלא שאינו בקי לשערו אפילו מדרבנן אין תולין
■אם נשפך
שה נופו שלאיסור אלא סממו■נלנו
כזית
ממנו
והאוכל
כ״כ
דיש
כיון
איסור
וכי' גם איכא
להקל הלכך כחל אפילו שהוא דרבנן צריך ס' כנכד כולו ורש׳ י
ואיפש שלזה נתכוון הר״ן ז״לאבללא
נפקות' נדנדיבש לוקה כדתזי ' בעיס' אורז דבכזית ממנה פירש רמין כמינונ לא בטיל כלל אפי׳כאלף ומין כשאינו מינו
קמדבדיוז״לססומ״סהר^
משמע
פמזשיתנארלקמן יוצא י״ס אף להקל וטעמו ולא ממש
במין כשאינו מינו
קימן ק׳טמיתלא היינו היכא דליכא כזית בכדי א״ס אינו אלא דרבנן ולדידיה תולין להקל
מספקולא מבעיא איסור שכן פרש״י טעמו ולא ממשוצעקר!ן
:
ד
ר״ת
לסברת
וא״א הו־״אש ז״ל הסכים
דמילתא קצי ולא למהסכמ׳בססמוו׳
יושתי להאריך בז! ואע״ס שנתן האיסור' טעס בהיתר אין
פי הוא
אפילו
אלא
לבטלו
'
ס
שצריך
כתוכו
מילת':דלא לוקיןעליו וכהךדשמעתין יש לסרס שנתערב כהיתר ונימוח
עובדן63
,
שהרי במאי דאמרי כפ אלי
.
שכיח א
מכירו
בחלב לאן טעמא הוא ואסור פימ׳טר
( ) 7זכ' נ נמרלכי טעס כעיקר טעס ממש דכאיל שרי
שנתיש׳ בחלב והבשרצעיני׳אלצססע׳
פ׳^ גהלךתשל׳ה ובפאר קדסיס אסור וה״ה נמי בחולין
ע״ יינ׳ ם״ה7אנז מקרא דמסר׳והא מקט קדסיס משוס דכקדשיס איירי והשתא לפסק ר״ ית אס" החלב נבלע ביואהא דאמרר״יבפ בתרה דע״ז טעמו ולא ממשו א סו ואיןלקץ
בזהגיך כר ת נשפך הרוטב ואין ידו׳א * היה בו ס ' הוי ססיקא דאורימא ואסרי ' ליה ולפסק עליו פירש כגון חלב שנפל לקדרה או חלב נמוח שאקממשו בפין ע"כ .־ומיע
כת3
וראנייה
רס״י הוי ספיק׳דרבכן ושרי ע״כ ואע״פ שבפס רבי׳סייס כת הרא״ם הא יטעמו רביכו עד שיהא בתוך כל ד ביצים ןמ ההיתר כזית מן האיסור זהוסיעו׳אכילן
?המנהגכרש״י וכן
בכדי א״פ והאוכל ממנו כזית לוקה לא נמנע רבעו פרס לדעת קצת פוסקים ולדעת הרמב״ס הוא כדי ג ביצים וכברנהגתישען
י 5יה נוהג אכיו ר״י וממשו קרי ליס בו כזית
מחלוקתם בטור א״ח סימ׳תרי״ב  :ונפקא מיכה אכונתער מיןבמינומסזיך
לה וי י .גכ׳ל ונהג׳יז מלכתוב בסס ר״ת משוס דמסמע דלענין דינא לא פליגי ר ת ורבי ' סיים וכתב
פט"! '3
הרסכ״צ■
וכו׳אס נתבאר שהיה רובו היתי מותר דספיק ' דרבנן תולין לסקל כ״כ
ונהגו■ התם ^ הרס ב" א שדעת הרמב״ן כפיש״י וכן דע ' הר״ן ז״ל והרסב״א כת׳שהראב״ד סובר
אנוייוועי'
בת ' ה* ופשוט הוא וכת ' בא״ס בסס הר״ף אבל אס היו לפנינו ואין
במינומ כר״ת דטעס כעיקר דאוריתא מין כשאינו מינו וסכן דע הרב בעל הלכו׳ובסוף
3י} נ״י} .נמי
ימעל מ}׳ ניןננוע' דבריו כתב לענין פסק הלכה אנו על מי נסמוך באו ונסמוך על דבריר״ת ור״י לשער אותם לא אמרי׳ספיקא לקולא  :ומ״ש ואס נתעיבסאינומינוונשנך
מ¬¬
אסור וכו ככר כתבתי כן בסס לרא״ס וכ״כ הרשב״א ופשוט הוא לרעת ר
.כ עיקים ״א ז״ל ובעל ההלכות והראב״ד פרביס הס ואמרו להחמיר בסל תורה עכ״ל ח״ל
שמעו
וכתב הרסב״א שאם נפער כמינו ושאינו מינו ונשפך וכו ' ופולין לומר
 ^ 7י "אא ,נ' ^ בת' ה הקצר מין,כשאינו מינו אס יש כזיתמן האיסו' בכדי א״פ אסו ' ולוקין־עליו
במיעוטו הים רוב ונתבטל לשון זה שכת ' רבינו בשם הרשב״א אינו מכוון שנראהממנו
ינ ,ק וזהו שקראוהו חכמיטעמו וממשו פחו׳מכאן אסו׳רבר תור עד שיתבטל
להק׳ואומרין
סאע׳פ •שלא ידענו אס הרו' היה ממינו או ממי׳סאינו מינו פולין
בס אלל שאין לוקין עליו ככל חצי סימו׳סהו׳אסו׳דבר תול וזהו שקראוהו טעמו
המנהג :
סממינו הי הרוב וא״א לומ׳כך ראי כ ט פ יק הוא וה״ל למיתלי לתוער׳ועודואש
(ל ) יכ ה א׳,הב' ולא ממשו ע״כ ומ״שרבי׳ירוחס דסרסנ״א ט־ש״ילאדק דכר״ת ס״ל והרמב״ס
כודאי
מאי מייתי מדאמרי׳רואין את מינו כאלו אינו וכו ' דהתס בשאנו יודעי'
י',־7 53י,יםאלמ׳ .כתכפ״טומה״מא חלב הכליות■ שכפל לתוך סגריסין וכמוחהכל טועמין את
בסיווגי
שאינו מינו רכה עליו דוקא היא • הילכך ע״כ לא איירי סרסכ״א אלא
טעם חלב הרי אלו מותריס ואס נמצא בהם טעס
^ ש ^ים אבל
הגריסיןאסלאנמצאכהסאלו אסורין סן התורה נמצ׳בהס טעמו ולא היה בהם שמינו הוה רוב אלא דסד״א דכיון שהוא ג" כ מעורב ימס שאינו מיס לאליעל
החתזכי׳הכלמ״ןרי חלב והיה בהם ממשו הרי
כגיי׳אמי'
קמ״ל ררואין את שאינו מינו כאלו אינו כי היכי דלמ״ד מין בתיי לא
"תינית י* אי ממשו הרי אסורין מד״ס כיצ׳הוא ממשו כגון שהיה מן החל ' כזי בכל ג׳ביציס מן
רואין את מינו כאלו אינו וכו וכן פשוט כלשון הרסב״אשכת׳יראהלישאסנגל
י• ^ כיתעיזעי׳׳ל התערוב׳אס אכל מן הגריסין האלו כג׳ביצי הואי׳ויש בהס כזית מן החלב לוקה
הית׳שמא
לתוך מינו ושאינו מינו הולכין בו להקל כל זמן שנתכרר לנו שריבה
ל ^ה ^דנ ^ד^,ן שהרי טעס האיסור וממשו קייס אבל פחות מג' ביצי׳מכין אותו מכות מרדות
להקל
מינו עליו דהאק״ל במין במינו ושאינו מינו מאין את מינבבמי סרזינו
נמיג! לנתי שמא מדבריהם וכן אס לא היה כתערובת כזית בכל ג' ביציסאע״פ שיש בהם טעם
ואכל כל הקדר' אינו לוק' אלא מכת מרדות עכ״ל ונר׳דלא אתי ןר״ת דהא והשאר שאינו מינו רבה עליו ומבטלו והה והוא הטעה כאן דאמיינןרואץגיז
אולי׳ הואילופולהי חלב
שאינו
וס״ש רה״מ
שאינו מינו כמי שאינו והשאר מינו רבה עליו ומבטלוב :
*קרימתמי׳לגאי אע״ע שאין בו כזית בכדי א״פ מיתס לר״ת מדאוריית' כל זמן שאין בו ס ' וביש
לפנינו כגון שנשפך אבל סס הוא לפנינו וכו׳גט זה מדברי הרשכ״אבתהונ״ג
בו כזית בכדי א״פנמי לר״ת מחיי' מל אכיל׳ כזי' ולהרמב״ס לח מחיי׳פד
כרצמר׳כמיכוושאינו
סמ״ג ופשוט הוא דלא קאי למאי דסמיך ליה בלחוד דהיינו
לאק.לזהישמןהענם םיאככג׳ביציס אבל כרש״י אתי שפי דאע״ג דסבר רפ׳י דלית ליה לרבא טעם
לאכין!
מינו אלא גס ארישא מתער במינו ונשפך דתלינן נמי לקולא וגס פה
כעיק׳בסולין ה״מ כשאיןשס אלא טעמו של איסו׳בלבד ולא ממשו אבל כשיש סס
 8נלךאחריולעגין
רבינו יפה כמ״שהילכךכחל דאדרבה מכחל יליף סישב״א דין! ה סכת ח״לומג
טעמו וממשו דהיינו כי אי׳ביה כזית בכדי ס״פ פשיטא דמדאורית׳אסו׳ומילקא
*יח׳ ^ יינ) ג'צ
כש היתר ואיסור לפנינו וא״א לעמוד על סיעורא אע״פ שהוא מאיסוריםשל
לקי עליה כדא״ר יוחנן כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו וזהו כזי׳בכדי א״פ
דכריהס אסור והולכין בו להחמיר שהרי כחל מדרבנן וספ״ה אמרינן דנו'"5
ומינה נשמ׳דטעמו ולא ממשו דאקלוקין עליו היינו אין בו כזי׳בכדי א״ע ובההו'
משערי׳משוס דמאי דנפיק מיניה לא ידעי׳עכ״ל וכת ' הר״ן טעמו סלדברמגוג
קאמר דלית ליה לרכ׳טעס כעיק בחולין ,מדאוריית' ואפי' נתערב סס גופו של
דבדבר סא״א לעמוד עליו אי אזלי׳לקולא יהו כל האיסורים בספק וכל 6חן
איסור אבל הר״ן כתבפג״ה מיןבשאעו מינו כל סיכא סנתער ' גופוויהיייטעמא
במה שנראה בעיניוולפי׳ראו חכמיס להסוי׳מדותיהן אכל במהסאינונא ""
אסי׳באלף אסור מדאורית כדאמר רבא בס התערובו מין בסאינו מעו בטעמא
באקראי בעלמכגון אס נשפךהתט׳וכיונא כדברים הללואזלי׳לקולא -־ור ^'
דקאמרמיןבמעו ביובא וש״מ דמין
ובודאי מדאוריתא קאמרדומיא דמאי
פיה למין במינו לא בטיל כלל וכו' כבי כתבתי שרוב הפוסקי פסקו דלאניג!י
שנמער' כשאינו מינו בגופ ובטעמא אפי כאלף אסו' מדאוריתא ואי איכא כזית
וכותייהו נקיטינן  :למ״ש ומין כשאינו מינו אינו אלא דרבנן נכי"
בכדי א״פ לוקה ואי ליכא כזי בכדי א״ס אסו׳מדאוריתא מי ' אין לרקין עליו ואי
וכתבתי סהרמב״ןויהר״ן ז"ל סוברים כמותו כזה ושנ״ל שגס הרמבכי 5־ ,ו.ו
לא יהיב טעמא סיעורא כש ' והיכא שנפער בדבר טעמו ולא ממסו היינו טפס
פעיקר שלפי סטתר״ת הוא מדאוריית׳ולפי שטת רס״י מדרבנן עכ״ל :משמע כן ומ״מ נרא׳דכד״ת נקטינן בהא לחומרא וכמ״סהרשכ״א  :וט״שו)5מו
בדכריו דהא דא׳ר״י כל שטעמו וממשו וכו׳וטעמרולא ממשו אסור וכו׳אינ׳ענין
הסכי׳לסברת ר״ת לעכין מין במינו־ככר כתבתי דבהדיא פסק כן בפי׳כתוו^
למחלוקתן סל רס״י ור״ת כלל דבנתער גופו של איסור מיירי ר״י וקאמ ' דטעמו אך לענין מין כשאינו מינו לא מנאתי־לו שהכריע כדבר  :מצאתיכמויות
ולא ממשו אסור תדאוריתא אלא שאין לוקין סליו ותטהני־סהרי רש״י כת ' רבא וכשר שנמדגיי ' הם כדאמרי' הנודר מן הבשר מותי ככבד ובשר פוך
בהמה סנימיני׳הס־ וכת'ע״ס קי״ל כרבא דבתסמא אזלי׳סמרא סדמועינ3י ,ן
לית ליה טעם כעיקר בחולין אלא מדרבנן וה״נ שמעינן לר״י כל שטעמו ולא
עס מה שהס סובדי' מיני הס ושאור ועיסה שני מיני׳יס ואיל וסור ועז סלסה מיני׳הס וכןמירי־
ממשו אין לוקין עליו וגס התוספות כתבו לייסבידכרי ר״י
דטמ׳כעיק׳דאוריתא ולפי דברי הי״ן ז״ל ההיא דר״י אינה ענין לפלוגת ' דרש״י
ועופו׳שחלוקות בשמן סני מיכין הס • אבל ביצי' סל -עוף זה בביציםשלפו ^י
ותוספו׳ולאדמו אלא כי אוכלאמל ' ואילו למה שכתבתי דלא שנא בין נתער׳ הס מין במינו וחלב וכשר שני־ מיניס הס סומן של הלב ושל הדקין מיקריח
טעמו של איסור בלבד לנתערב טעמו וגופו ואין בו כזית• בכדי א״ס אתי שפיר .וחלב פרה ויחל מין אחד הוא וסומן של צלעו׳וחזה ואליה ושומן היי[כשי' ,ן
והרשב״א כת׳ בתדושיוובתי׳ס ופי ' טעתכעיקר כגון שלא נתערב :סס גופו של סוא ועיקרי בשרולא הלב וכבש ואיל מין במינו הזא מא״ז.עכ״ל;ואס כ מנ'ולא
באגורה

צח

?[ ד

ומה לי היתר המבטל לזיסור רק שיתכטל טניס הלויסו' וללז יהלז עוד לו כס לימן (י ) היכאלמכיר
לודי־יאי״א
טעם בהיתרי  :ומישוכן ג מיני לזיסורין סל יבש סנתערבו זה בזה ופו' היינו ל''1ס
ההולו דהסגול והכותי והטמלו סבללןזה כזה ולזכלן פטורוהג* ודלזיפשיט^ לאיכא ^ס׳ ?""6
דלזסוריס בלזכילה הס וללזבלז ר״ילוללז לפוטרן ממלקות ו6״כ ל 6היה צריך ללהכיג׳המללכי
רבינו לכתוב דין זהדהלז ללן כפקלן לן בהכהו׳תלצין7ף

\< 6
,אמי31כיי) היכיז שה 5ויסוך נתפר בהיתר ונמוח בתוכו סצרי׳ס׳לבטלו6
מו
■^ירו ומיז שלס וזרקו צריך ם כנגד כל הלזיסור וכו׳בפג״הידף נדלזמרי'
?י ^ מיא לן כי מספרי' בדידיה מסערי׳לזו במאי דכפק מיכי׳משערין
!? ןזינןפםיטאדכדידיה מספרי דאי במ/ 5ידנפק מיניה מנל) ידפיכן * :
.סלפי׳המ י
1,11
נ ה:
שאין
צריך ס׳ כנגדכל £האיסור
וכת׳נא״רן מכירו ורהוא שלם י חרקו
גרררתאיסו׳סהיא ובכל מה חה!אדוחה
ן1
,ולי
רפיכך המבשל בקדירה איסור
כמה יצא ממנו 'י לפיכך
יקייומא או תוחב לנחל כבל  /לב וכבל יודעין :מה
תשערי׳נמהדנפ׳מיני'
^חיסוכסיתי למי אויזל הדעת ולא
!;ן״נננסרכחנכ
בעינן בדידיה7דד  .א
;קס מגי בל בנחלמשיעדי׳נדידי׳משו'
דעשאזהו כחתיכ' נבילה
?5ןדוהובו'־ ל/:
כתה אבל נ■ נל התיומית נתב
ןרשב״א

ני
תש״״א ע נ
מסו׳דמיניס
אנומיניה מידיול5ו כתבו לוללז
הרוקח 7אס נפל
! ,
,
!
!
צתיןהתנשיל
שהיאילפינן ב דינים הראשונים יכפקמ לןח3נ
בבשרמיכייסוטוכא ובהכי נילז סאע פשהו 6ייתן לשםמים
וכיהאי גונא
בהיתר
_
. .. .
כת יומא או תוחב כף של איסור כהיתר
צונגין והשמןנן>
בחלב צריך ס' נגר כל הקדרה ובננו־כ ל מה שתחי מהכ ףעואי
ן דין יבס כיבס כתבו כאן ולא כתבו בסי למעל׳והשא׳תותר
עכ״ל ( ל למיידי
וה״רדיני יכס ביכ,סר,
אנו יודעי? כמה בלעו לא שנא הן של חרס או עץ או מתכת
פחן ההמי׳כבף של 0

^^

ס' כנגד כולו א ?ילי י! א ״״*

״י  6 ^,ימ״מ״ץייסעי״ס? מפלה5ומ

דנכולןמשיערי' בדידיה כולו משום דחם מקצתו־חם כולו ומיהו אם בשל איסורבקדרה■ הכלאים ובר' בכל איסורים נמי איתיה להסיר כמי אסהיה
ןיןפ״פ שכת כסס
מכילישצרי׳להסיר!
דאי במאי לנעק ,מיניה היתר לא אמרינן שגוף הקדר' תצטרף לבטל האיסור ולהרמיה אבל מרבותינו לא הודו לו ואסרן
סלא
ןמ!נ״ד ז״ל
לינ5ן ןן_ 1
נ^ישי' לח ידעינן וכן דעיב אמרי׳ הכי ולא להקל ואין משערינן אלא במה שבתוכה ואםואם.דר)5סו ןר $ןסו ן3כ1י<! ^ _
יינ׳ללנדל.
עןלס היאיל
הרשנ״א וניא׳עול ואמר
המאכל אבליא
סכלמ)
בטיל 'ואפי׳ מין במינו ׳! -
טעמאלא — י
 ^.י״
חח׳להסםרר לאבאיסורי תורה אחרו ירוע כמה הוא האיסור כגון כף חדש' שניער בה כזית חלב ואח׳ב
פשי״א
ליכא ס׳
סלןינו
ג;.חל וניוצא כי אלא אפי'לאישורי ש 3ביומו ניער בה קרירה של בשר א' צ אלא ס׳לבטל המית שבלע סכפל לכסוף איסור המצטרף לראשון לא מהני תקנה
דחסיר
דנריה׳עכ׳ל:
ק קדו של חרס
אבל כף ישנה' שניעור בה כמה פעמים אין יודעי?! כמה; והיה טעמו נרגש בנימוקו במין ושאינו זילאוג״גדחס"מ
נסחרחת
הטעם ענ-אר
ומצטרף! ומה ה״עס
כחצי זית של איסור נתערב; מינו אף במיןיו ומינו!  /סחר
50ינו יוצא מידי דופנו לעולם אבל בלע ומשערין בכולה:
שם
■
3קדוה של מתכת וכף ישל ע׳ן וכיוצ׳ בו להיתר צריך ס חצאי־זיתי היתר לבטלו  :ייצ שיש בה אפרוח ארי ססנינחהערלה וכלאי הכיס מעלי זזה ,צנן מאי לאמיידי
את זס־ היינו ששיעורן כק״ק וכן אלא גלאינאש׳כן
ק משטין ככולו אלא אומדיןאומד טיפת דם שנתבשלה עם אהרותיצריך ס׳ואהר לבטלו לפי שיער
שכתבתי
בתרומ ששיעורה׳ כמאה וכשנפלה כאןג״ל ואחר
יפהכמה יצא ממנו ומשמרין בוכברי
נת׳דראשון נראה עיקר וכת׳ שכן דעת ביצות גדולות וקטנותילפיכך הוסיפו ביצה אחת להשוות מרתו סאה אחרת עדיין אין כאן נ״ט הא אס מ נאתי בא !-ןכ,
ומפינו הצרפתים וכן דעת הרמכ״ם לפיכך אם נתערבה בתבשיל בטלה בס׳כמו שאד איסורין ואם
החרלכינמ שלברי
מן האיסור עד כדי כ נ שפי
חזר ונפל סם כ״כי י
מתבט׳לסיס,וי■ לנ״ס יהיינויס׳!זן> מ 5וי״י 0ך * ״ל;•־
ן'׳לוגס מדכרי הר״ן כס ג ה נר׳ שהוא נתערבה ביבש זה יתבאר לקמן בסימן קיי בע״ה  :כחיל
טשה לסברת התרס׳דכיון דתלינן טעמ' בג״ט .בסימן צ׳ולמעלדזכתבתיו בהלכות כחל :וכל שאר איסורי [' ונעיר ויש לו ראיה מגמר׳דבני מפיבאאפייהי־יתיכהעבה
ניאשינ׳(אפי׳
טשוס דלא ידעי' כמה מינן נפק אפי׳ בין• של תורה בין של דבריה׳צריכי׳ס׳לנטלםט חוץ .מחמץ בפסחעכ״ל וכסוף סימן צ״טכתו 3עוד 3ןה :במן
לה
ממ׳יש רביגו בטור א״ח סי׳תנ״ב כססנב^
נדנו החוזר להכשרו מסערי׳בכולה :׳ כאשר בארתיו בספר א״ח ויין נסך כאשר יתבארי בעיה • וחוץ
קלרה
^
ל
"
שעי
3
היורה
שבתוך
במס
דאין
משמע
הרא״ס
ס׳
כחב המרדני פרק ג״ה בשם יאכי״ה מטבל וערלה ותרומהשאי? לנו עתה עסק בהן :׳ כל ^ שיש
:קדרה
או הקדיה ס כנגדה וכ״נ ממ״ס בטור נבלכולהאי^אס
בנגר
?אןמשעריםס' נגד כל הכלי האסור
קכ״א ח״ל נפל ב׳ "עמים
בפי׳' בסימן
זה סי' ק״ג וכ״כ
זה
בסימןקכ״ג
ממלאים כלי גדול מלא מיס וממלאים
וכ״כ בפי
י
לקדר׳ח׳א״ננלשער
אס מגעיל בכלי של איסור צריך שלא יהא בן יומו כי' המיס נאסרי׳אס 5ןין ר ^
לשער
דרת■■לקדר׳חא
?קורה האסורה תוך אותו כלי והמיס היוצאים הוא שיעלה דוסני׳ הקדירה׳
עילסי ? /
■ או מתכת והר״פ׳ סיעור ס כנגד הכלי וא״א שיהא בהם ס כנגדו דככוניה מסערין .ו 6ין סוס כליעכ״לחל^
וסער בהית כנגד אותם המי' :ומ׳ישל״ס הן של חרס או עץ
מחירבכף סל מתנת ומכבר נתכאר בסי׳צ״ד וסם נתבאר ג כ כל דיני תחיב' מחזיק שיפור ס׳כנגדו ע״כ  :־מד וסמנו אס הס אוסרץ כתב רכיכו בסי׳ ק  :כתבתי אפי׳ מלע
כתב הרמב׳ס בפט״ומהמ״א שומן גיד הנסה שנפל לקדרה של בסר משערין מתייסצ״נרקס׳ ־
יףבקדר'  :ומ* שומי׳אס בישל איסור בקדרת היתר לא אמרי׳סגוף הקדרה
סצסרףלבטל האיסור ומיתבאי־ בסי׳צ״ט :ומישואס ידוע כמה הואהאיסור* אותו בס ואין סומן הגיד מן המנין ואע״ס שסומן גיד הנסה תדכריססכמו אח׳וע׳ל:
סביארנו הוחיל וגיד הנסה כריה בפני עצמה׳ החמירו בר כאיסורי תורה אכל  .",ל"?!" "•?
נגוןכף סדסס סניע׳בה כזי׳חלב וכו׳ג״ז מדברי הרסב״א בת״ה וז״ל היכ׳דניער
שזז אינו ננון7ת ש
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מסיי׳לסנר׳
הכחל שנתבשל עם הבשר בס וכסל מן המכין הואיל והכחל מדבריהם כמי הטלר
מן חדשה כזית חלב ואח״ב תחכה כבשר א״צ ס' אלא בחלב הנבלע בה דהאו
סביאמו הקלו בשיעורו עכ״ל נראה מדבריו דבכל איסורים דרבנן לכד משומן הראשונה דהרי כ׳
■ אבל אס
ידעי כמה הוי וק הדין אס ניער כזית חלב בכף ישנה שאיכה בת יומא
לק״ןשי׳ק״זנהלי׳
?יפה ישנה וכת יומא י״ל דחזר כל מה שבלוע .כתוך הכף מבשר בחלב כחתיב׳' גידהכש׳משערי׳בס׳והאיסו׳מן המנין וכבר כתבתי.בסי׳צ׳שהרסכ״אדחה נ! עמו
טלה ונטלה משערי׳דבמאי דנפ׳מי־ני׳לא ידעי' אבל הרמב״ן ז״ל כת׳דמסתבר' וכת' שהרי איסור סופרים גס הס צריכייס■ ןכ״כ סהן^ .דעת ^ הפןסק יס ^ כדבריהימי ;!תן
ס״לכרמ״נןמלנ׳
■ התי פח שיש בה חלב שנתבשלה7
דלאאמרי׳כבלוע חתיכה עצמה נעשית נבלה ואין משערי׳בין ביסנ׳כין בחדש' חלקו כין איסו תור לפיסורי סופרים בכל :
בקדר סיס בה ס׳לבטל החלבי היאך ניהגין .בה כת׳ירכינו בסי׳ק׳ו  :כחב הר״ן אבל ק .ישינה
אלא במאי דכלעה לבד עכ״ל והר״ן הביא ג״כ שתי הסברות אלו ונר' שהוא נוטה
בחצי זית סל :בפג״ה בשם הרא"ש; דכשמסערין כרוט׳ מסערין לכזית ביצה ומחצה סל רוטכ דניעי ב! כמה
לסביתהרמכ״ן ז״ל ויבינו סתם דבריו כסברא ראשונהת :
שכן סיפורו שאס ימדום :יעמוד על כזית והוא ז״ל כתב שאין דכרי -,נראה ,ין יעמיס משמע
ההו׳
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איסורסכתער׳בסיתר צריך ס׳חצאי זתי׳של היתר לבטלו
 ,שניער מחלב נחה
.
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פלגאדזיתח דמרב' דנפל בדיקולא דבסר סבי מר בר רב אשי לשעורי בתלתין
!לאילעינן
משמע דכמות שהוא משערי פעמים
דכיון שאמרו כגמרא משערים ברוטב סתמא
אותווכדביי הר״ן .כתבהיסב״א ז״ל סס בשם בעל העיסוייא  :גמהנלעמןהי!לנ
עלגיויפא אמר ליה אבוה לא אמינא לך לא תזלזל בשיעורי דרבנן; ועוד הא
צם :חתיכת נבילה שיש בה כסר ועצמו' סנפלה /לקדר׳םל הית׳י״א שעצמו׳ 1לכןמשערי׳בכולי
אמרר׳יוחכן חצי שיעור אסור מן התור ופרס״י בתלתין פלגי דזיית משוס דלא
נ ?י ^סבי ^לל,6
היה כשעו׳היה מזלזל בביטולו ולא בעי ס׳לא תזלזל בשיעורי דרבקן׳ כלומ' אפי' האיסו׳מצטרסין .עם בסר האייםו׳להצריך ס׳כנגדו וכו׳הכי משמעפג׳' ה(דף
למידידלאמיתסרמדאוריתא לא תזלזל בשיעוריה ועוד הא מדאורייתא אסור גבי הא־ דמייתי לשיעורי האיסורים מזרוע בסלה מןהאילדלמ״ד דשיעורי ^ ב״ברש 1כ|
ומצי שיעור אסור מן התורה  :ביצה שיש בה אפרוח או טפת דם שהתבשלה עם
סלגא״נלשעררק
האיסורים בס׳עצמות האיסור מצטרפין לאיסור ועצמות ההיתר מצטרסין
שבלעמןהמל^
להיתר וכתב הר״ןובירושלמי פ 'ק דערלה משמע דאן> קליפי איסור מעלים מה
המית צריך ס׳ומחד לבטלו וכו׳ ככר נתבאר בסימן פ״ו ואס נתערבה ביבש זה׳
להקשו׳לדברי
אתהאיסור ואף לפי גמרא דילן איפסרלומרכן דלמ״דבס' היינו טעמא דלא ואין
יפבאר לקמןכסי׳ק״י  :כחל מתבטל בנ״ש ולמעלה כתכתיו בהלכות כחל סימן
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ומחמ
מצטרפי עצמות שבזרוע להתיר לפי שהן עצמן אוסרין מפני מוס שבהם
צי• כל שיש ס׳כנגד האיסור מבטלין אותו אפי׳אין הס בולן היתר כגון קדר
אמיוי נקטבתחלת
,
<
י,
י
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שיש בה כ״ט זיתים של סיתר וכווכן ל זתיס סל היתר שכפל בהם כזית דם וכו 7רכותן שיצא מהם׳ לחות אבל עצמות יבשים וקליפים שאינם אסורים איפשר 7בר,,כףחזש׳דהא
כל זה נלמד מדתבן בפרק כ׳דערלה^דף פ )הערלה מעלה את הכלאים והכלאי' שאף אותן סל איסור מפלין את ההית' אבל אין דעת הרמב״ן צןעכ״ל • ורכיטלפ״״ש כן>ישינה
דיס3י ןעצמו׳ כמיי״ל לרניסלא
"מהערלה והערלה את הערלה כיצד וכו׳ וגס מדגרסיכן בפ' התערובות (דף■ שמשון בפ״ה ממסכת תרומות הביא דברי הירושלמי וכת׳
נקטכאןרקמיליב׳
מסת 3ר ׳
" ^* י יוחנן הפגול והנותר והטמא שבללן זה כזה ואכלן פטור א״א שלא לקליפה דיש בעצמו׳לחות יותר ממה סי ס 3קלי פ ין ןאח״ ב כתב
'י^ מיןעלחכירוויבטלנוס״ימ איסודין מבטלים זה את זה וממקומות אלו כלל דהא גיד הנסה למ״ד אין בגידי"בנותן טעם אס נתבשל עם הירק מות ומי כ״ע ללילשלא
פדיפי עצמות יותר מגיד לכך בר׳דהא יליף מזרוע בסלה ומשער בעצמו׳סימנא משערים מלמל!
5׳■יאהראיש ראיה בתסוכ׳על ל׳זתים -סל הית' שכפל בהם זית של חלב וכקדרס
מית היו ל׳של היתר ונפל לתוכן זית של דס • ונתערבו יחד אלו סתיתערובו' בעלמא הוא דאסמכתא היא כדאמרי׳בשמעתין דמין במינו מדאוריית־ ברוכא אכל■ אס הואכף
׳ת וסבראהוא דכל איסורבטל כשאינויכול ליתן טעם בהית וטמס דס וחלב בטיל וכתב דבריו הר״אש בפג״ס וכ״פהרס״בא ז״ל בת״ה דעצמו' של איסוריש! זלאניעי מרק
נ יסוה הרי נתבטל טעם החלב בס'ויטעם הרס בס׳למה לי איסו המבטל אי סו' מצטרפי׳עס ההיתר א ואצ״ל שעצמו׳ההיתו/מצטרפיס עם ההיתרומ״מ עצמו׳
דינר כאן כ ו עד
׳ סיס
• י■■׳ '
<״י
לקיין סיחןק״זנלה
■,
י״יזמהולע"
הר״ן ! הרמ״ב} ! כ״ס דעת המרדניכיז״ש לעיל סימן לב אן נ״'■ ; יל׳ ! מטיפת תלנ שנפלה על הקדרה שנתבאר לעיל שייין נ׳נ דאמרינן תנ״נ !איישר לחלק בק כ׳ת לשאד כלים יע״ל סימן ד״ 3ונ׳באז״י■ ג׳כ״ד
לתת רנינז כדעת
מג ינןש ' .גד נל לכלינכף יש ינ ז היינו דוקא אם נ אשר הכלי מהמת בליעת

אישור ע״י האור שאזשולט הבליעה בנל הכלי אבל אי נאשר ע״י מליחה אין התלת יכזל לאסזר מן ך,כלי רק כ״ק וא״צ ס׳רק נגד קליפת הכלי מנפניס עכ״ל יכ״ה

^ יע נ הק־תזל״ח ע״ג תשו׳ר״יעודנ׳ואם מלח בכלימנוקב ונפל ליורה א״כלשעי־כלל נגדו אע״ג דלכתחלה אסור לאניל בו רלתת מ "מ נדיענד אינו אסור הואיל יהוא ףנוקב ד ;" מ נשל עז אבלבשל חרש אע״פ מהוא מנוקב נרין ס׳כגל
תשמע דאיןלתלק ניןהאיסור לאיסור דהכל נטל יסיחון מאלו שחילק בהןרנינו ואף נשר בחלב שגפל אתר כך לקדרה כטל נס׳בתשוירש״י שנתנו הג״מ דן* תשת״ב ע״ג ובמרדכי עניוז דן* פש״א
7י כנד״קזיעה עכ״להארון  ( :ט )
מדאוריימ׳שנתערנ׳נמינהדלא
ייאזש* נמשתולאתד־ -שנעשה נשר בתלי :וכ'' פ בארון כ׳נ״ג דאין לחלק ומשערי! נש/ס משמע מכאן דאין לחלק נין ניד לשאר איסווין והכל נטל נס׳ילא כאי״ה שם לפסיק דנירננילה יטריפ׳שהיא

אנלג,
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נהדרה1

כוהמלאמשקין ומביא דת ונותן

לתוכההמשקהיוצאלתון וההוא

מפיקהוישיעורזייג ! כןהיאשנ; י׳נת 1הפת׳ 7נויר פרק נזיר שאנל עכ׳ל
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ד׳מ

הלכות תערובות צח צט
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,לש׳לדהכי נקטינן שיש בהס מוס
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וכן נהגש׳ל כ״ב
ומ״ש
רכינו
וגוף
הקדרה
אינה
מצטרפת
לא
עם ההיתרולא
יא
דרבנן אמרו כן דסביר להו דלא קי״ל כר חנינא מדאמי־י ' לקק £טח־י,
מהלא״י כדברי * נ״ת  :כתב ר׳
הרח׳ש
אתכם יריחם בסס הר' פס האיסור יתבא׳לקמן בסמוך  :ום* ש רבינו בד״א בחתיכ ' בלע דאיסורא לא בלע מ״מ לענין הלנה כראין דברי ירשב״א ןכ״ש ס ׳* ^!
נבלה
נאו׳ה לה׳ ח ב' אברהם בן אשיזעל
סכפלה
לקדרה
כשהיא
סיה
אכל
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נתבסלה
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נו
'
מיקל
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הסכס
לסקור
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נתנו מיסבקדו• ^,
א״ז כדיי׳י״אוכי חסתנר׳לכיסמרי' ־־עד
כעצמו*׳ כ כ
 .־־
ונכנס ־־־ '־־
־״־
שנתנובס האיסו׳וכוכ״כבסמי{ '3
נ׳ל״ז דהני נקתינן שעורות הכית' ס״ר שמשון
במה כנגד האיסור מבטלין אותו אפילו אין הס׳כולו הית' כגון קדרה
ומ״שרגינו סנ״לססיצי צייו
לבטלן גם בהג׳ה חנטרפיןדוקאחין דמסכ ' תרומו '
והרא״ש
שיש
בה
נ״ט זיתים של היתר ונפלו בד! ב׳זתיס א׳של דם וא׳ של
אחרת יוש״ד סי'
אסהועיףמיס אח כ חס לציץ.,
מ ' כ' דברי א״ז במינו למן התור' בפג"ה :כתבהרסב״א
בטל
ברוב
או
ידן
חלב
כל
א׳מצטרף עש הנ״ט של  .היתר לבטל חברו וכן ל' זתים לבטל האיסור מצטיפץ
כיאה״לש"!
בגירסא צחר׳שם׳ל בשאינו
תינו שנשאל לדידן דנקיטין
יבדקמהו 1אימ ברבעו אעריס דלא של היתר שנפל בהן כזית דם ול' זתים אחרים של היתר שנפל גדולה היא וצ״ל דה״ט יקימו * !
שאי[ עגמות אישור
בהן כזית חלב ונתערבו אלו התערוב׳ בשוגג מותרין וכן ג' מיני סמא במה שהיה בקדרהתתלה ל1 !5
וונטרפקלאלאיסו׳
מתן
טעם
מ
אב'
אמרינן חתיכה עצמה
ולא להעיר אמנם סין נשאי מ מינו נפשית נבילה אלא איסורין של יבש שנתערבו זה בזה כזית מכל א׳ כל שגי מיני ס כנגד האיסור ונמס ' הנלחתינע[!.
ענמג',
היתר לאיפורא זלינא
וכשירבה עליו הימר צרי׳סכננדג, 1
רבים על הג׳ומבטלין אותו ופטורי׳על שלשתן :
בבשר
^
חלב
בלב
'
אס
*נטרפין להתיר קפילא אעי׳עגמו'
סבקדר והשתא נפק 6לןפוכ113 ) 5
וכתב! אש שום ההיתר א־ן מעיין חתיכה הכלוע׳מאיסו'
ך 1ךזלדך | נבילה שיש בה בשר ועצמות שנפל
זו שאס לא יחקור ודאי יתיראית3
אלם יורה שענתזת דהא יהיב טעתא מצטרפת לבטל
האיסו'
לקדרה של
טל אישור עצערפין ענ׳ל
היתר י״א שעצמות האיפו' שימצא סיש במה סבקדרסס׳נ[
עדנרי ואין נל׳נן והשיב נ״ל
שמצטרפת
מצטרפין
עם
בשר
להיתר לא עבר על
רבינו
האיפור
להעריך
ס׳כנגדו
ועצמות
ההיתר
חתיכת האיסור וכשיודע לו
שנתנוקי׳|
שאס
היס איפשר
לנרי חכתי׳ אבל
םמש
1
ןוהרא
'
ח:
מצטרפין
עם
בשר
ההיתר
ג״כ
לבטל האיפו' ורבינו שמשון כתב בקדרה אסר שנפל בה האיסור ^,
לסוחטה היא עצמה
און להקל
כולי
שאפילו עצמות האיפור מצטרפין עם ההיתר לבטל האיפור וכן שכס יסיר שיעור אותם המיס
ממן
ס אי עלל
פותרת והרי זס כנחל שאמרו כתל בס'
סכקדר לאהיהבמהשכאריהסמנו
(נ)ינ' ע" לחה כ׳ וכסל מן סמנין וכסל עצמו אסו' עכ״ל :היא מסקנת א״א הרא״ש ז׳יל לפיכך הבא לבטל איסו׳ שנפל
חתיכת האיסור ונמסהכלמהשממי!
^ ומשערי! ההיפר והלדסו' נמוסבש לקדרה יצטרף כל מה שבקדרחבין רוטב ובשרוקיפה ועצמו׳
ואפי ' העצמות של האיסור ואם יש בין הכל ס׳מותר אבל המוח חתיכת נבלה וצריך ס׳ כנגדהנל1א
דנריונמק<׳שחנ׳ נ לפנינו וכו׳בס ג״ה ( דף צז ) אהא דאמר
שבעצמו׳האיסור מצטרף עם האיפור לאפור וגוף הקדרה אינה אין כמיס שנתנו אס׳כס
ככגדכלססן
נגז! נב׳נצריכין ר סנינא כשהן משמרין מסערין ברוטב
סכקדרה נמצא שהכל
רזיתוראבלאש
לייקיי" 3יהי' לי ובקיפה ובחתיפו ' ובקדרה צ״ד בקדרה מצטרפ׳לא עם ההיתר ולא עם האיסור בר״א בחתיכה נבילה
היה באות מיס ס כנגד כל מהשנןוו
לפ (ש 'י ״,
דלפ ?
ש עצמה וס״ד  .במאי דבלפה
קדרה פרש",י שנפל' לקרירה כשהיא חיה אבל אם נתבשלה תחילה ואחייב
לעיל סי נ ב דתנו
■ י
.
מודודמישרא שרי אס כתנס
בשוע
13
נפלה
הניןנכלאי
ס
,ר,׳
לקדרת
כיון
היתר
דאיפליגו
עצמות
תרי
שבה
לישניואיסורא
מצטרפין עם האיסור לפי
כדק״ילדכל האיסורין שריבהעליון
חנ׳נ
לא־כ
א
"
דאוריתסיאצזלי׳לחומר׳ולאמשערען
שבלעו
מבשר
הנבל׳
כשנתבשלה
לברה
לפיכך
כשחזרה ונפלה שוגג מותרים וסמ״ג וסמ״קלטעמיה
*־יכין ל״ק׳י לוחי בקדרה ועיקר
הדבר כמות שהוא בא לקדר׳ צריך לשער גם בעצמות ולא פגי בס׳כנגד הבשר דשמא אזלי דכל
האיסורייאמרי׳חתיכהעגיו?
"ק,יה " נ?
פידבריול לפנינו משערי׳ליה ולא
משערינןכמאי
חיסלרין ;
ז
ן;
נתמעט בשר הנבילה בבישולו ונכנס בעצמות ; ומשערין ההית׳ נעשית נבלה אבל הרכה מןהפוסןין
ל| בלגי;7אי 1מר,ז
דבלעהקדרהמן ההיתר לפי שאף מן
והאיסור
סוגרי ' סלא אמרו חתיכה
ניצענעישיו!
נכוניםמשוס7לא האיסור כבלע ונתמעט מכמות שהיה
כבלה סלח בבס׳כחל'דוקנמוסנתנוו׳
*ל ירי " לקי׳ל וכדאמרי ' לקמן אסו דהיתרבלע דאיסלרא לא בלע והעתיק דבריו סר״אש וכ״נ
בסי׳צ״ב ושס כתבתי דהכי נקיטי׳הילכ' דברי רבעו עיק שאץ צריך
לחקו׳חקיו'1
זו
ילךאישזיי׳םדינ* שהוא דעת הרי־״ף שלא הביא סוס לשון משתי לשונות אלו :
כ
:
אבל
וכחב הרסב״א
המכוון להרבות אפי׳כוא מין במינו וכו ' דברי רכינו
כמסורבביס
בת״ה דמתוך דברי רש״י כהא ' שהוא ז״ל מורה שאס ראינו
האיסור
מסע׳כפילתו
שבא
לחלוק על דברי ס״מ מסו׳דאפי׳אס הוסי׳מיס סח"■ :אס לא כיון כוילמל |
אישללק
אעי/ל
4
וכס
לפנינו עכשיו כמו שהיה לפנינו ולא נצטמק וההיתר נצסמק מכמות שהיה
האיסור מצטרעין וכת עוד דברים כדי לבטל ולגמור סתירת דברי ס״ממוס
גמר
לתלב צע/ד ^ ״ע כגון זה מצטרפין ההיתר שנבלע בקדרה ונצטמק לבטל האיסור ואף ע ' פ
דין
שאין
כיכול
איסור
וכת
אבל
המנוון
להרבות
ספי
'
הוא
מין
במינו ונו'ו
י! נ'נ ס׳ל ^פ״יי עכשיו נהיתר כדי לבטל האיסור כמו שהוא ואין זה מחוור דמה לנו במה שהיה
הראוי ה״ל לכתו׳עכסיו דיןזה מתחלתו ועד סופו ועוד סהו׳ליהלכתו'בתו!(
ההיתירבה ממחלתו על האיסור השתא מיהא נתמעט ההית וחזר
האיסו׳לאסור דין זה אין מבטלץ איסור לכתחלס דהכי איתא בריש ביצה ומשמע
דאיפוו׳ט■
,ל -,ר74רה
מותו כסלו נפל בתוכו עכשיו שיעור איסור כזה
ובמסכת חממו (דף כד ) כמי
איכא כמילת׳וכ״כ כרמב״ס בפגי״ו מהמ״א  :וג? ש יבינו דק״ל כל
הסיסוויס
 5יי
מנטרן
> כל
משמע
דכתר
בסוף
אזלינן
דתנן
סאה
סל
שריבה
תממ׳סנפלה
עליהם
לתוך
שוגג
מאה
טסקופיחתו
מומיי׳במזיד
אסורי
בסמוך
יתבאר
דהלכהכר׳יוסיוו׳ן
יה^
יתר
י
סדלבעל
בשס
שפיחמן
חולין
כך
פיחתה
פרומה
ומותר אלמא עד דאיכא למימר דפח ^ '
דאמרי הכי ובסי׳ק״י כת רביכו דדבר שאינו בטל מחמת חשיבותושנתיות
^ש1ר
תרומה מומר הא לא פחת תרומה אסור והרמב״ס בפס״ו מהמ״א פס כלישנא
באחרי׳ונפל א ' מהס לים המלח הותרו כולם ופר״י דוקא נפלה אבל אס
הפילן
^תר'3שב  ,״,הא בפרא ופירש במאי דבלעה קדרה ועומד בדופכי הקדרה ומסערי׳זה 3אומ ' יפה
אפי׳סוגג אסור אטו מזיר והס דברי התוספו ' בריס פ התערונו׳ודכרי
הרוו״ן
7
<׳זיזרי׳י
!
נ
*
גהיי
"
ויואץ
אותו
כאלו
הוא
כעין
אבל
מה
שנצטמק
ונתמעט
כלומר
מה
סכלה
ואבד
בתשובה ונראה סהס סוברי' כר מאיר ור יהודה דקנסי סוגג אטומזידמפלו
יזיי
עי
נ
י
נגזז
ף
מחמת
האור
אין
מצטרף
לחשבון
שזה
כלה
לגמרי
ומקצת
מפרסים
סירסו
בקדר
וכתפצעו והו׳תימא למה פסקו כמותם נגד ר ' יוסי ור ' שמעון וגס על
רכינויש
7אזי
| וברוטב ובקיפה ובסמיכות לבר שבאו לפנינו עכשיו כתוךסקדרה אבל לא במה
לתמוה למה כת כאן דקי״ל דסוגג מות' וסמכתיפי" ' דאפי׳הפילהסוגג6סו'
שהוא
בלוע
בתוך
דופני
הקדרה
וא״ד
דבמאי
דבלעה
קדרה
כלומר
בעה
שהוא
ולא
כת
סוס
חולק
עליו
ועוהידא״ב
לא
הל״ל
דקי״ל
כיון דר״י פליג ניסמיו
!ניעשא ! ר6ן> במוך דופני הקדרה ופשקו כלישנאבתיא ולקולא ואפי׳ במאי דבלעו קדרה
דא״ה לא קשיא לסמ״ג מידי דאיכא למימר ־ס ' י ס״ל דקניס שונג אטומוי
לאסריגי  .ללא דגיומד ובלוע
בתוך דופני הקדרה מסערי׳ובאומד יפה וכדאמיינן התם ההוא ושמא י״ל דיס סילוק בין מבטל איסור למפיל אחת מהןליס דאפ״ג
דבמבטללא
"יגמח
׳ל״ל׳ .כזיתא
דתרבא
דכפל
לדיקולא
סבר
מר
בר
רב
אשי
לשעורי
במאי
דבלע דיקולא
קכסי׳סוגגבמפילקנסי '  :והא דאין מבסלץאיםו' לכתחלהכפ׳הר*ןנפנ'י
א״ל
רבנן
לרב
אשי
האי
דיקולא
דאיסורא
לא
בלע
דהיתי
בלע
דאלמ
דאי
לאו
גני
זרוע
•
בסלה מן האיל שדעת התוספות שאינו אלא מדרבנן 6כל
מדאוריתא
דאישוריבלע הוה משערים בהיתרא דכלע ' דיקולא לבטל
האיסור הידוע מפל שרי אבל הראב־ד כת' דמדאוריתא הוא  :וס״ש רבי׳דמכוין להרבותצפי' ^
בלא חלב י>ש? י לדיקולא כאלוהיתרא דבלע דיקולא בעין בתוך הקדרה
ומסתברא
דוקא
במין
מין
במינו
וההית
'
רבה
מל
האיפור
וכו׳אינו בסל כיון סריב במזיד כ״כהרשלן
■יללקייוא יאיכא
במינודמדאוייתס סד בפרי בטיל אבל מין בשאינו מינו דק״ל רכזי' בכדי א״פ
בת״ה והבי׳ראיה מדגרסי׳בס הניזקין ורמי דר יהוד צדריהודהבדרבנןכלי*'
־4
יייי׳ךי ^
דאוריתא
ואיסשר
דאסי׳עד
ס׳למ״ד
טעס
כעיקר
דאורית
אץ
הולכים
בו
להרל
בתער3
*וזג-1ח
כ1
,
י
י
מסו׳דלעיל מינה אמרי׳גבי המבשל בשב כי קנים ר 'י שוגג אטו
1 .
טזי׳כדצורימצ
לידמריןנ
׳
ג
(
אע
׳
נ
והיצכך
מסתבראדהלבה
למעשה
שאין
מסערין
במין
ושתינו
מינו
אלא
כמו אבל בדרבנן לא קנים ומ׳ס ימינן מדידיה לדידיהדתני׳נפלוונתעצמוצ׳שוגג
7קי״ל כל איס״־יס סבא לפנינו האיסור וההיתר שהוא עכשיו בעץ בתוך הקדרה עכ״ל בת״ה
וא׳מזידלא יעלו דברי ר מאירור׳יסודס ר' יוסי ודש אומרי׳בשוע יעלונסויי
פלינה עלי! ©!גי -הארוך
■ דרכינו העתיק לשונו בקצת ומתוך מה שהעתקתי תבין דה״ק אבל
לא
מין
יעלו
והא
הכא דמדאוריית׳סד בתרי בטיל ויכנן הוא דגזחיקא קניםויהיו
^י| ^' 7נ '^א
בסאינומיכו
דכזיפבכדי
סונג
א״פהוי
ד״ת
אטובנזיד
לכ״ע
ואנן
קי״ל
כר
ואפי׳פחות
יוסי
מכזית
ור״ס
מ
בנדי
'
מ
א״פ עד
כולהו מודו דאס נפלבמזי׳יןנה'
^ר 7,נמ ^
ס
איסא
למ״ד
דאסור
מדאוריתא
והיינו
ר״ת
והעומד׳
ליה
בשטתו
ותפור
•
שסוברים
ודע
דטפס
שהרמב״ס
לא
חילק
בפירו
'
בין
שוגג
למזיד
ואעפ״כ יסללמיו
שלינה ^
ללא״ל
כעיקר
דאוריתא כמו שנתבאר בסימ ' שקודם זה ושם נתבאר ססרסב״א פוסק
מדבריו סהוא מחלק ביניהם שהרי כת כלשון הזה אסור לבטל איסור של תור
פמלע
הממבית
כמותו
להחמי׳בשל
תורה
הילכך
אץ
תוליןבו
להקל
ואץ
מסערי׳אלא
כמו
להתחלה
שבא
ואס
ביטל היי זה מותר ואע״פס אשיו אותו חכמים מסוס קנסאעכל
וא״המיוהסדמה
לפניכויויש
בקצת
ספרי
רבי
'
ואפי
'
כזית
של
גיד
בעיקרו
אץ פולין בו לסקל ודבר ברור יוא דלא שייך קנסא בעושה בשוגג :
וסבלל דבריםאלואא5
להקל  :וגלש
 +׳״
 ^(31 ? 33וטעות*׳! <•)/
למד דאפי׳באיסוייס שהחמירו חכמי׳סלא להתבטל לעי־לס אס מכר וגרס ל55
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בשוגג מותר ואס כמזי׳אסו׳למי שנתבטל בפבויו אישו׳
האגוזים של ערלה ואח״כ ובגיל או סרב׳יטליו אס
אפי׳כאלף מפני חשיבותן כמפצעו
בדאוריתא אין מערכין אותו בידים כדי לבטלו ואס
אסר ספצען סוגג ויו' סל דבריהם סיש לו עיקר
9ו* י יי סל היתר יעלו נפלו תחלה ואק״ב כתפצעו
אס נפל מעצמו ואין בהיתר כדי לבטלו מרבה עליו
למבטל עצמוקנסיכן עשה כן מזיר אשור אבל
נפגי״י׳ ״1
לאכלן דהא אסור
ן״ל :וגלש רבינו בשם הרמב״ס דדוקא
שאין לו עיקר בדאורית כתרומה וחלת ח״ל מערכין
5רסכ ^״51
הרמב״ס עצמו שהרי 3פ׳ ומבטלו • איסו׳של דבריה
להכימ ממנו אע״ב
שציון לבטלו בשבילו אין זה מלשון
ןהיו׳אולמי סכי,
ומבטלין אות ברוב לכתחלה וי״א שלא
( ? ^ ?-ולמי
דגםהא 'ס (׳ נעצמו
יותר מתחלה אמרו כן אלא כתרומות ותלמי ח״ל־ אגלי
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ה
^
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היה מזמר בהנאה
והאיסור כמו שכא ל! פנינו אע״פ שהיה בהיתר
׳ ׳׳
לא בשאר האיסורי׳ויש לחוש־לדבריהס זיזומרלמכרו לנוי׳
תפמכות
 1י'^יצקנס 6י ז  6ופיץ
אין משערין אותו
הקצר פסק שיש לחוס מ* ח לא ימכרש
ונתמעט כבישולו ונכלע בצןדרה אפילו הכייותר ונתמעט ונבלע ע״כ וגסיבת״ה
ה״ונרש־גולה־ויסואכל
^ "!
אלא כמו שכא לפנינו שנם באיסור היה
הלבה למעש • ומ״ש דגבינת לישראל דל איהנה
לדבריהם
^היל מותרע״כ" ולא הזכיר
הזאעצמו סתעשיז
כקדרה הלכך משערין שניהן כמו שבאין לפנינו והרש״בא כתב הגוי׳אין לו עיקר בדאוריתא כת׳ירביצו
^ו׳למי שנתבטל בשבילו וגסהרא״ס
הרעיש עג״ל ד
כמה כלע מן ההיתר בקדרה ומצטרף עם ההיתר בשמו דשמנו של גיד כמי אין לו פיקד
מנ״הנתדבריהרמכ״ס ולא הזכי׳כן י״א שאומרין
מדאורית' ובאמת שעל הרשכי״א מצמד־
במינו שמן התורה בטל ברוב וחכמים הצריכו ס׳
ילםל 6כמ׳ רביכוכן בשמו אלא לעי
מ
ויראה לי מין
כזית בכדי אכילת פרס דבר אני תמה שכת כת״ה הקצריאיסור של
אסריכן
ם^להרס 3״אםכת וז״ל וכי
תולין להקל אכל מין כשאינו מינו
בו להקל ואין משערין דבריהם ־שיש לו עיקרבתורה כגביכ׳של'
לירכמכסלולכתחלה דוקאלמישעב׳ תורה ואפילו טעמו בעקרו אין תרלין
גויסשאסרו משו׳חלב טמא וכשמנו גידי
וניסלוכן למי שנתבטל בעבורו כדי
שבא לפנינו וא״א הר״אש ז״ל לא חילק  :כתב בס״ה
וימולו מפשיו הרעים אבל לשאר אלא במה
שאסרו משוס גיד ובאיוך כת׳ דגביגת׳
לחקו׳ אם נתנו מים בקדר׳אחר שנתנו בה האיסו׳
ליזמות׳ דקנס׳בלסוד הוא דקנסי׳ שצריך החכם
הגויסאין לו עיקר מדאוריתא וכמ״ש
ליי
שנתנו אחייב אין מצטרפין לבטל האיסור ונר׳
בסמו' ואח כ מצאתי לו ז״ל סכת׳בנדא
שאותן המים
שאפי׳ אם הוסיף מים אחייב אם לא כיון כדי לבטל
דשמנושל גיד שנאסר מסו' לתא דגיד
אע״צשהרמכ״ס כפט״ו מה״מא לא כת' שאינו צריך
האיסו' מצטרפין דק״ל כל האיסורין שריבה עליהן שוגג מותרים אי משוס לתא דהלב לא מיקרי אין לו
דאסו׳למישנתבטל בשבילו מ״מ מסע׳
ואין לחוש שמא יבאו לרבות במזיד שאם באנו
עיקרבדאוריתא אבל גבינה של גויס
ליצלהרשב״א דממילא משמע דכיון במזיר אסורין
מה שאומר שלא ריבה אבל המכוין אפי׳שחששו לתערובת איסו׳ של תורה
דצעמא דקנסא כדי שלא יסמלו לחוש לזה נם לא נאמין לו
מעשיו הרעים ויבא לעשות כן פעם
הוא מין במינו וההיתר רבה על האיסור שהוא אינה אלא גזרה וא״כמ״ש רביכוכאן
להרבות אפילו
אחרת אס אתה מתירו למי שנתבטל
דשמנושל גיד אין לו עיקר מן התורה
אלא שחכמים הצריכו ס׳אינו בטל כיון שריבה
יעשה כן בסל מן התורה
אם הוא שלו קנסינן הוא שלא בדקדוק • ומ״מ לעכין הדין
קנילו אייכא למיחששמא
במזיד וכתב הר״מבם דווקא למבטל עצמו
שרי וכת' אין כפקותא כדבר שכבר העלה שראוי
בעסאחרואע״ג דקי״ל אין אדס חוטא
אב׳לאחריני
ליהלמיחסלהכי לאוסרו עליו או למי שכיוןלבטלו בשבילו
לחו ' לדברי המקמירי׳ וא״כ כל איסורי'
ולאלו וא״כ לא הוה
דבר שעיקר איסורו אינו אלא מדרבנן בנון נבינה
אינאלמימ׳דסאכי הכא דלא מסמ׳להו הרש״בא אבל
סל דבריהם שויס הם יתרן מתרומ׳וחלת
בהיתר
של גויס ושמנו של ניר אין מערנין אותו
ח״ל ויש לתמוה על רבינו שכתב בשס
לצינסי דאיכא איסור כמילתא הילכך
(ויישק 6״נ דאי שרית למי שנתבטל
מדרבנן׳ שנתערב כהיתר מוסיף עליו ומבטלו ומאחר
הרסכ״א דדבר סעיקרו
למימר לגוי או לעבד סיבסלנו הילכך קנסינן ליה
כתב שיש לחוש לדברי האוסרים לא ה״ללרביט לכתוב
מגילוחייסי׳דילמא אתי
סאע״פ שהוא סבור כן
דלא אסרינן למבטל עצמואא״כ הוא סלו או שנתכוון
ואיאהרא״ס ז״ל כתב דאפי׳איסור דרבנן אסור להוסיף
ומדברי רביכו משמע
בשמו סתס להיתר :
אס לא היה סלו וגס לא נתכוון בשביל עצמו שרי
דביצ׳וכ״כ הגהו׳מרדכי בסכ״<<( 3כ״במ״ל<3ארזן ) וכר
אבל
למולו נשכיל עצמו
עליו לבטלו וכו׳ כ' כ כס״ק
למי שנתכוון בשבילו וגס לא היה שלו לא אהנו .מעשיו
דשני ה״מ בדאורית׳ אבל בדרבנן מבטלי׳ולרב אשי
שרינן
לדד' וכיון דלא
לבטל איסורים סל שטעמם מדאמרי׳סמם בתר
הרעים קריכןביה ג :כתב הרמב״ס,בפ״טו מהמ״א אסור
לומתיריןאפי' 3דר 3נןלאבטי למאיאיכאלמימ ' ומסניה״מ
דאמיכלדכרשיש
הרי זה מותר ואע׳פכ קנסו אותו חכמים ואסרו הכל
בעיני הכא מיקלא קלי איסורי׳ומשמע ליה דכי מפליג
מורה לכתסלס ויום בטל
כיצד חלב שנפל לקדרה היכא דאיתא לאיסורא
אבלבאיסורסלדבריהס מבסלין האיסור לכתחלה
אמסקנאןסמיך לומ׳ דדוקא בדקלי איסוריה הוא
מעיקרא כין דאוריתא לדרבנן
טעם בקדרה מרכה עליו בשי עוף אח׳עד שיבטל הטעם
הדשן סי׳נ״ד שכן נהגו כתו ' בא״ח יש מתירים
שישנה כשר עוף ונתן
דמבטל כדרבנן וכתו׳בתממות
מן
וטעמו מדאמרי׳בריש ביצה ( דף ד ) גבי עצים שנשרו
האוכלים גבינו הגויס אס הס מקונחו' יפה ויש אוסרים
מן כל כיוצא בזה עכ״ל
ומסיקין והאקא מבטל איסור לבשל בקדר.ו> םראליס
ל< 1ןלכיוס טוב מרבה עליהם עצים מוכנים
 :כתוב בהגהו' ס״ד דהא דקי״ל כל האיסורים שרינה
ונראים דבריהם עכ״ל
איסור לכתסלה ה ' מ בדאויייתיאבל בדרבנן מבסלין
כדבר יבש יש לכהו' הכי אבל לא בדבר לח או שיש כו
לכתחל' ותכן אין מבטלין
עליהם סוג ג מותיי׳דוקא
הורה רבינו שמחה על מי חלב שנפלו לתבשיל סל
עצמה כעסי ,נבלה וצריכה כדי ביטול הכל ואפילו
מיימוני׳וק
ונמו נהגהות
נתינת טפס דקי״ל חתיכה
עד שיתבטלו מי חלב דמי חלב דרבנן מיהוכפ׳כל שעה
בכמה דוכתי עכ״ל וזה נרא ' כדבר פשוט דלמ׳ד חתיכה
מיוצוסלהוסיף מיס
נתרבה בשוגג כדמיכח
דהא דמבטלין לכתחלה איסור דרבנן ה״מ בדב׳ שאין
ס׳ככגד כל החתיכי' אפי׳נתרבה בשוגג קאמר ומי׳בסי׳
ניר״י גבי קדרות בפסח
עצמה כעסי׳נכלס וצריך
מוקצה וכן פי ראבי״ה ע״כ וכתו׳בהגהות מרדכי פרק
אמרו חתיכ ' עצמה נעשית נבלה אלא באיסור הבלועה׳
כגון
לוסווס מן התורה
צ״ב כתבתי סי״א דלא
ים לדקדק דס״ל כדברי המוספו ' מדנקט בשר עוף בחלב
יין ביין או מיס במי׳או יבש ביבש כגון המדומ' והמחומ׳ן
היימ״בס
כ״ה ומלשון
בחתיכ אבל בלח כגון
חצישיעו׳דבסניה איכא פלוגת ואין דומה לחלק כין פלוגת׳דאמוראי
אמרו חתיכה עצמה כעסי ' נכלה אלא בדברים המתבשילקדוקא
ומקש
הא רבותא טפי משמע לא ושי״א סלא
לפלוגתא דתנאי ואי מסו' הלכתא נקט הכי מ״מ ה״ל
דרך בישול וסס נתבארו סברות הפוסקים באי זה
או צונן למוך חס שאף הוא
שיש לו סורס דאוריתא מבטלין לכתחלהעכ״ל •
עצמה נעסי׳כבלה  :איסור שנתבטל כגון שהיה ס׳כנגדו
מיכהדאפי׳באיסרר דרבנן
אינו כדעת התוספות ממשדהא איסור אמרי־׳חתיכה
יל״נדאפי׳אסנסרס כן בדברי הרמב״סמ״מ
וכו׳פד סוף הסיע כ״כ הרא׳ייס בסוף ע׳ג״ה ואעתיק
וניתוסף אח״כ מן האיסור
התוספו׳ חשיב יש לן שורש מן התורה כיון דאיכא כשר
בס״ד וכת הר״ן כפ ' בתרא דע״ז אהאדאמר רב דימיא״ר
לשיעוף בחלב לדברי
לו עיקר בדאוריתא כלל וכ״כ לשונו בסוף סי׳ק״ט
ולוסור כחלב מדאורימא ולא דמי למוקצה שאין
מחבית לבור אפי׳כל היו׳כולו ראשון' ראשון בטל ופסקו
יוחנן המערה יין נסך
דתרומה כיון דאיכא סוס דבר דאורייתא כגון דגן מימש
כותיה ודעת הראב״ד דאע״ג דלית הלכת׳כותיה לפכין׳
: 5דיא בפ״ק דכיצה
הפוסקיסדלית הלכת
אלא דרבנן כגון בשר פירו׳אין מבטלין וכתבו הגהות
במי׳ומיס כיין וכן לכל איסו שנימוח כגון חלב ודם וכיוצ'
שאינו
ייצהי אפי׳כמיןום
יין ביין ומיהו גבי יין
נסך שלא נאסר אלא פ" י כח׳הגוי אינו אוס אלא בס
מיימין בפ׳י״ו מהמ״א דיין
יפול האיסו׳לתוך היתר מעט מעט שאין בו צ ט בסע
כהס הלכתא כותיה שאס
' דהוי כאילו ים לו עיקר מן התורה כיון דכתיב ישתו
איסור כל היוס כולו מותר דראסון ראשון בטל וכיון
ייאין מכעלי׳אותו לכתחל
נפילה אע״פ שנפל בו
רבינו בזה בשס הרסב״א סנה בת״ה הארוך כת׳ ומיהו
"ןנסיכם  :ומ׳ש
גמו׳ולא די לו שאינו מצטרףעוד לאיסו׳אלא אף לסית'
שנתבטל הרי סוא היתר
מדרבנן כביסולי גויס וכיוצא בה אס נפלה לפחות מס׳מרבה
בו לאח מכאן אבל הרמב״ן כת׳דאפי׳כשא־ר אישורין
ג||ייזייץ שעיקרן
מצטרף לנטל איסו׳הנופל
דגיסי׳בפ״ק די״ט עצים שכשרו מן הדקל וכו׳והא קא
בטל אלא אם כעל כהיתר אישו׳ מועט אע״פ שנתבטל
עליה לצתסלה ומבעלה
אבל בדרבנן מבטלין ודוקא לא אמרי ' ראשון ראשון
איסור לכתחלה וכו׳ומשני ה״מ בדאורייתא
סס איסו׳שבצירופו סל ראשון יש בו כדי נ״ט נאס*1
מחמ׳ מיעוטו אם חזר וכפל
ההיתר ואין בהיתר כדי לבטלו כי ההיא דעציס שנפלו
לדרב דימי דלא אמרה ר' יוחנן וכיון דאידחיא לה לגמרי'
האיסור לתוך
היתר זה דהא מזיק
איסור דרבנן ולערכו תוך היתר מרובה כדי לבטלו לא
דמילתא משוס דטעמא לא בטיל ואעי׳במין במינו
לת? התנור אבל ליטול
אידחיא וליתה בלל וטעמא
לבטלו לא אמרו אלא באיסורץ שעיקרן סל דבריה '
להוסיף על ההית׳כדי
דרבנן ז ( ' 5אשיר
ציי!רכ ! { ישראיאחר

" נקיי
כתלע1
;נר׳נ(..
אבח ^ן
5ותימן
י' ת'מנו
תנוקי׳
1איצצו!
מיס נ!ןן
יהסמנו1
שקוזי
הנלוא!
:גונלוו! |
11
יאבל ^
זשקווי
כפוגג|
נס
הפליוז1
עמייוו
עציו?1
כה

העוקין
נענינו
:מ
יסנו!^׳|
קוקיו׳1
רבכיס
למיל
:וי

ק״
"מ ו(ו(1
־נו׳ימן |
׳תהל!
פוו׳מי |
סורים |
סיוי״ס1
נמעוג
הפילה
ם
יהר6יס
מעלו
וניסע
יגג6פו'

׳שש

לחמ

תייו!ו

איש*ר

זר א

׳חניג

שו 7ג #
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| ע  17/ע!(
הרמב״ן ז״ל עיקי :ודע סאע" פישהסכמו׳ספוסקי',
^
■✓
ן״ '*׳׳*
מחלוקת זה והעלה שכדברי
מקילין כן לבטל איסו׳לכפחלה אפי באיסירין של דבריהם
אץ לדחות מפני כך מ״ש רב י כובס וף סי׳צ׳ח כל
סאין
בדין זה שלא כדברי הראב״ד
• ובפממו׳ח״ל הוא שהקלו יותר משאר איסורין
הס׳כולו היתר וכו׳דמשמ מסרדאיסו'
^״ ין להט עיקר בדאורייתא
סיס ס כנגד האיסו׳מבסלי׳אותואפי׳אין
אלא
שמשון כת׳בפ״ב דחלה שאפי׳לבטלה כתב לא אמרו
האיסור דשאני התם שהסב ' מעי איסור הילכך כל
<כהרמה' ן ורבעו
האיסורין הא׳איסור מצטרף להיתר לבטל את
׳־5זהמא אבל לסתירה לזרים לא • נמצאו ג׳דינין בביטול
סיכאדסניהסמיןאחכיהכא מצא
 ,א׳מצטרף פס ההיתר לבטל את קכירו אכל
דרבנן אע״ע שנפל לתוךהיתרשאין בושיפור לבטלואץ
ניחא ערכינו אע" פ; .שכת ' ההיא :דסי ' צ״ת לא כמצע
ויה "פ׳' שיעורו
בידי׳כדי לבטלו עבר מין את עינו וניעור וכהכי
וסי5י 1ע ליוהיתר כדי לנטלו ואצ״ל שאין מערכין אותו
מלכתוב
ע
גן
׳ יג

הלכות תערובות טצ

רש

ק אק

מגדו וכוכ״ב הרסב״א בת״ה כת' סרשב״א בתסו׳קדרסל מיק שנפל אסבה׳
אסו הכל ואס נתנו מהמרק בכף או בקער וראו שאין סס כלל הכל מות׳ וא !7
וכתסוב׳ אסרת כת על ירקו שחסר שנתבשלו נמצאו בהס ג תולעי׳הי' ףר '17

■׳צ ח בתשובה ופסקה לזו כפ ג״ה חתיכת
1האר ,ח^ל,ם מלכתוב זו וכן הרא״ש פסקה לההיא דסימן
לפ ממה' גסת איסור בששים דהיתר ולא הכיר בה עדשנפלה אסרת ה״ז אסורה אס אין בהיתר סדי
יי)ד לבטל שתיהן אבל אס הכיר בה וידע שיש בהיתר לבטלה אפילו אס נפלה אסרת א״צ
יי חיי
ביטול כנגד שתיהן דתנן .פה דתרומות סאה תחמה שנפלה לתוך ק .סל חולין ולא שכיון סהוסזקו ירקו׳אלו בתולעים צריכין בריק וכל סהס מבוסני׳א״אלס־ר׳(!; 1
רכ "
^ב7י
הסלקו׳מותרי׳לסי סאיפס לסמןוי :י
מ 04אילב ^ י׳ הספיק להגביה פד שנפלה אסרמה׳ז
בהיתר הרי לבטלו עבר ועירבו בהיתר כדי < 1בטלו בשוגג מותר בסלו בהס בש׳איפשר לחזוןאותו |י
עכ״לונ׳יסלנשם אסורה ורש מתיר ומסיים כתוספתא
עכ״ל  :י״א דבריה בשלהנתת־ז״ס'!
נהיר לא׳ א הר ' אס ז״לכ״כהרא׳ס |׳־,
 1נ  1/-ן (! ׳'* ן׳•* *•( ן
" ׳ו\ ** • 1 1* 0׳■-ז ו יוםש ן ** ץ *• '
 1׳׳שיו •** ו* 1
,
התנור בי״ט שמותר להרבות עליהם עצים מוכנים להתירווא״א סי״א כן וראיית׳־מדתכן במיומה^/
■יין לאיסי!
וי& יסדבד שבת כין בפי' ג מהלכות תרומותלו כ כפי ' המסה'
אסור להוסיף אמתני׳דדג טמא סכבסו עס דג נ!הוו|,
דאת שדמי לגינים דרכינו שמשון פיר בסס הירושלמי בהפך הרא״ש ז״ל כתב דאפילו איסור דרבנן שנתערב
התנור משום גרב סהוא מסזי׳סאתי׳אם ישמשקל!
דלא איפליגו אלא בידע כה לזבל כלא ידע עליו לכסלו ולא התירו אלא בעצים שנשרו לתוך
' 1קל
ביהודה שהם ה סלעי בגליל דגע3ן׳ן|
בהלכ״ע אסור וגס הביא תוספתא זו דמקליקלי לאיטורא  :איסור שנתבטל כגון שהיה ס' כננדו אסור וקאמ עלה בירושלמי סהו ^ן׳
באדי!־לעיל ס "! ומסייס בה וחכמי׳אומרי' הרמת מקדשת' ונתוסף בו אחר כך מן האיסו׳חוזר ונאסר לא שנא מין במינו או
מתתק״סהורר״יברבון במכבדי
פי׳הורהר׳ יוסיכעככר סנתעתני,
שלאי " אט נ״יע׳ וסראב״ד״ג״כ סלק על נסק הרמב״ס ונ״ל
! מין כשאינו מינו בין בלח בין ביבש:
מתרומה
,י ^ י " דאפי׳להי־מב״ס אין ללמוד כזה
תתק״סהין
ק  713דבר שהוא כריה מון נמלה או עוף טמא וניד הנשה ובטלו באלף וה״האסהיס
:
*
נסמ״צו
זה
למל)ר הזיסוי־ין מוללו הבי׳דין
ואבר מן החי וכיוצא בזה שאם יחלק אין שמו עליו מתירו אלמא ברי׳בטלהכפתק״ס
1
בתב הרי בש בשם
אם יכזלקלהכיר
אינו בטל לעולם ואם נתבשל עם ההיתר אם אינו מכירו הכל דעכבר סס מקוסכדא ית בסהפועליו |!
שהוא תן הטריפה הראב״ד דקדר שבלע ' בימ ^.דגייזנמ״ש
הורהח
אציר דאיירי ביס וקאמ' סר׳יוסי
נשי׳נדוגססק׳ט אסור אפילו הן אלף אבל הרוטב תלוי בנתינת טעם שאם יש
פלהאדיי׳ • ויברין טיפת ךס ^
בהיתר ס׳כננד הבדיה הרוטב מותר שאע ' ׳פ שעיקרו אינו בטל באותו מקום דיהיב טעמא עד קרובל#
עכ׳ליע״ל סי׳ לד ־ ״ן ״־  ,־־׳;,־־
וכן מסתבר דלא איירי במכבושת״ו־
טעמו ^ ואם מכירו זורקו והאחרים והרוטבבטלן!
נר • ; מבטלי אותו למ״לכיתס *״* ^
תילויי? בנתינת
יריייייל;,די -׳< ״■
ךעל איזה7.ס .
כיכביןחתעו
בהית'דאס צורת עכב עליו
11ה ,וחינל ל נפל לכל^ ,רגיל,
ואסנמוש
טעם שאם יעו פכי! ס׳כנג׳הברי׳מותרין ואם לאו אסוריןחוץ מגיר סל הית' משליכו והשאר מותר
£ ,־? £ £״3 £ל

* .״•״> ״״ להם 0עפ 3ן| 5ל3ת,63ל מחגס םל^ הגשה שאין טעמו אוסר דקיימא לן אין כגירין בנותן טעם אבל
גה ץידכל לני יבא לידי נתינתנזעס ^ ^כפ ל3כל ,שומנו אסור מדרבנן וצריך ס׳ כנגדו להתיר הרוטב הילכך ירך
הואיחל סאיפשר להשתמש בו תבשיל מועט וי תן שנתבשל עם נידו אם מכירו זורקו וכל השאר מותר אם יש בו
4ימקל ^ר
ענייה טעס האיסור לתוך התבשיל אסור

והחת־כה
אייה אסיר'איני
שהיא חהיל לד "ג
נר
להייגוי
האסור נה נ
הקליע׳אינ׳ראוי׳

לבטלו ס׳כננד שומנו ואם אינו מכירו כל

החתיכות

אסורות ואם יש

לכתחלה גזירה אטו תבשיל מוטט שיהא בקדרה ס׳כננד השומןאז הרוטב מותר ואם לאו אסור ואם נימוח
בו נתינת טפס עכ״ל ונתב רבעו דברים שאינו ניכר צרי׳ג״ב ס׳כנגדו ראע״פ שאין בו טעם והו׳כעץהתור׳
נהיר׳לא״אהר״אש ז״ל:
אוסרתו י״א דבריה בטלה בתתה״ס ולא
בסימן  ?,כ״ב בסס הרסכ. • 6 /
,
אלו

חר ^

סקא הראויה להתכבד רינה כבריהשאיני

כלדבר סהו בריס כגון נמלה או
להתמ׳ענ׳ליסיא ק
ץ
עוףטמ או אבר מן החי וכיוצ בזה שאס
סניתהי״אסק
י,
בפג־ה
"' ׳■־; "!* " וי־ יסלק אץ שמו עליו5זינובנ!ל לעול׳
דג״השנס 3פל ראויה להתכבד ביק שאם תתבטל תהיה מותרת ותהא ראויה
^
 ^; ־־־״ נ ' מילהתבבדאבלטעמא כטל כרין כריה ורוקא שאיסורה מחמת
עס ,גיוי׳ י1ס * נו מכירוכולנ4ן; סוי,ס
עצמ במו נבלה ובשר בחלב אבל אם נאסרת מחמ׳שקבלה טעם
נלינים פריך בגמוליבסיל3רו 3׳ןמשנ יכרי׳ס ^כי
יא*!
לספ׳ך דזאאפ /׳ודייק רכי׳במה שאמרעוףטמא דאלו עוףמאיסור' ולא היו בה ם׳ לבטלו אפילו למי שסובר שנחשבת
^"נה /א׳ל י;׳ טהו׳שכתנכל לא מיקרי כרי׳וכ״בשםהרן כנבלה אין לה דין חתיכההראויה להתכבד שלא נאסרה אלא
מקרי מחמת טעם שקבלה ובענין חתיכה הראויה להתכבד כתב א״א
^ כ ׳3אן״ה< ׳ והרסב״א ז״ל וז״ל הרא״ס והא דגי׳
הר״אש ז״ל רבו הרעות י״א שתרננולת בנוצתה וכן חתיכת חיה
י׳הלה ! ליזמיכה כייה וכן אבר מן החי ודג טמא ועוףטמל>
לקמןבסלזי כיו ; שאינן ראויין עתה לא חשיכי ראויה להתכבד ואפילו
7ןר ,נייגחך^ ^ אבל לא עוף כמור מתדאמר
פלא ןמיניהד פירק א ר סכל צפוי טהור בחיי מל סהי בהמה שלימה בטילה עד לאחר שנתבשלה וראויה ליתן לפני

*
_

״״ם- ,
בטילה ואפילו היא

 - . ,״״״ *_ *,״
אסורה בהנאה קריה

אורח לכבדו ולא נהיראדלא קאמר ראויה להתכבד אלא
•׳״<־ * * * £

ניתנכלה נשנוצלי׳ 6בל ניו' ו־ 1י׳נ!ס

^

לשיעור׳שתהא

גדולה

וראוייילככד בה אורח

לכשתתכשל אבל

ואין כיכר טעמו בטלבס׳טכ״ל  :ונסוו]
מהסידירוטלע'
כת סי״א דברי בטל באלף
תוופו׳ס״י
ושרבי׳סמשון כתב בפ״י ממס'
כטל׳בתת״קס ולא מחוור דהאקמרנחן
לסתמו
דסיינו ג״ה דומי דסתיכההראוי'
דבתרוייסו תבן כולןאסוריןובודאי
לזפי׳כאלףכדתני׳
הראוי׳לסתכב׳איכ׳כטלס
לברי׳ובירושלמילאו
בתוספת בהדי' וס״ס
פליטתה
מתור׳בריה אתו עלה אלא לבטל
נוגן:
דס״ל דעכב נותן טעם לאלף ופליג
יהיטעמ
דידן ד 3פ בתר דע״ז משמע דלא
אלא עד ס ע כ וכדברי הר״ן נראהעוניי
דכירושלמ
התוספו כפ בתרא דע״ז
כדברי
פליטתו אמרו והרסכ״א בת״ה כת
רבי׳שמשון דכרי׳כטל'כתת״קס.:ולענ;
מסנימיס
הלכ׳כיון שהתו' והרא׳יס והד״ן
נראהנן
לאסו׳וגס דעת הרי״ף והרמכ״ס
מדלא הזכירו דבר זה הכינקטי' :כהנו
כהג״ר
התו׳כפג״ה אמתני׳דירךשנתנם'
כגי׳לסוו׳
אס יש כה בנ״ט ס״ז אסור לאו
קליפ׳שסכיביומסייעלניו
משערי׳דבכדי
קליפ׳סמו!
לאסור דמשע שנמלח נאס כדי
סתיכ׳ייוימ
ולפי׳רבי׳אפריס דלא אמרי'

,
דאי ^ ^ 5,ואבר מן הסי חל איסורןמשע׳שכוצר וקש '
שלא 'כדנמ' , ,ק והרי חלב המכס את הקרב וחלב הכליות וערלה וכלאי הכרדאסירימפחל ' ברייתן

בשכיל
 .כעשי׳ככלה אלא בכש כחלב א ^ ישפיפכ״ל ואע״ג דאסיקכ׳דאין בגידיןכנ״טמיניי

ייזמיג נש״ד גניוכטילי וי״ל דכל דבר אס יחלק אין שמו עליו כקרא כרי' דפוף טמא שלם נקרא טוף

דכקטיכרכי
זה כדי ללמד לירך שנתבשל בה שמנו סל גיד ומ״מ כבר כתבתי בסי׳צ״ב

אפי :' ,כתב הרשכ״א בת״ה הקצ בבי׳ד ש״א סתיכ׳שיש בה שמנו של גידסמי*3
בקדר עס חתיכות של היתר ויש בהית ם לבטל את סאיסו׳אס נטל מן ההיתרמיי
לקדראחרגז
שחתיכ האיסור חמה בתוך הקדר הרי היא סחר ואסורה שהרי אס נפלה
אוסרת לפיכך צריך ליזה׳סלא יטול מן הרום חתיכות ההית עד שיצטנן מלונ" 1
יטול גס אותה חתיכה לעצמה בעודה חמה לפי שהאיסור סבה חוזר ואוסראומ ^
תהיה תקנתו יניח עד שיצטנן ונוטל עכ״ל וכתבו רבי׳בסי' ק״ו רשםיתי:1
חתיכה הראויה להתכבד דינה כברי׳סאיכ בטלה בפג״ס (לק)אה 6ק!1
קא
חתיכ׳של ככלה או סל דג טמא שנתערבוגנס ההתיכו׳סמףך
15
מכירן כנ״ט ואס אינו מכירן כולם אסורי׳והמסב בנ״ט מקשינן ותכטילכרונמי
־ 1י^־■"1׳"
י־1
להתכבד^־
ואמאי קתכי אס אינו מכירין כולם אסורי׳ומשני שאני חתיכ' שראויה
לפני האורחי כלו׳דכל שראויה להתכבד חשיב' ולא בטלה אפי כאלף ןאע״פשממי
הרי״ף כרא ' דליתא להאי מתכי׳מקמי מתני דפ׳בתרא דע״ז דמשמעמינה י "ש !
״״,׳!
אשו?ו
הר !/
שדקדק /
החתיכ׳מאיסורי הנאה אע״פ שהיא ראוי׳להתכב כטלה וכמו וי*
צהמל־
היא ראוי
מדבריו מ״מ כל הפוסקי׳נמנו וגמיו לפסוק הלכדחתיכה ככלהשהי

יי יפפ ח׳לנפ< נלע וכשאין שלם אין קורץ אותו עוף אלא חתיכ׳עוף טמ וכןגיד נקר חתיכ גיד וכן אבר
ראוי׳גהתכי׳לנ ^' מן החי אכל נבלה אפי חתוב קמי׳נבלה דכל דבר שנתנב 'קרוי נכלה ואינו סס העצ"
משתיג 'האאיהד וכן שור הנסקל לא מיקרי ברי כדמוכח בריס פ התערובות משו׳דכתי ' לא יאכל את
יאויהלהתכבד5א בשרו דמשמע אפיחתיכה אס ממנו אכל הר קאמ לא תאכל אות^ בין גדול בין קטן
נסילעוי׳כ׳הארין כי טל סלימותן כקראי׳כן וקמוכ׳בפ״ג דשבופו׳דטעמא דברי הוי כאלו פי הכתו׳לא
תאכלנו בכל שהו והא ד 3פ אלו סן הלוקין מסקי רכנןבריי׳נשמ חשיב חטה לא חשיב
דאא
אזלי׳ל ^לא והרי גיד ואבר מן החי דלאו בריית נשמה קוחסיבי ברייה וי״ל דרבנן לדברי ר״ס
3?,א 7
7ספ <זרננ}לק! ל׳ קאמרי וכו׳וכך הם דברי התוספ כפ התערובות וכ״כ סמ״ג וס״הת והר״ן כתב דלא
עכ׳ל יפשוט היא מקרי בריה אא״כ איסורי׳מגופא כגון ג״ה וכיוצא בו שהוא אסו׳מתחל ' ברייתו אבל
*
י
'
■ '
׳־ ■•
עידבת׳האלמהני
שלא .עוף טסו׳שנתנכל שלא היה אסו׳מתחלת ברייתו באיסוריה לא וכדברי רש״י בההיא
יתרסקו דולן׳
יודע התנגרובות דאכל צפור טהור וכו׳וכת דמה״ט כמי לא חסישור הנסקל בריה וצריך עוד תנאי ב
אנל אס נודע שיהא ברייתכשמ'כגון ג״ה דהוה ביה חיות'אבל היכ ' דלאו בריית כשמ' אע״ס שהוא
התעתנות אשור כברייתו כיין חטה וכיוצ׳בה לאו ברי׳היא כדאמרי׳כפ אלו הן הלוקין ומיהו חלב לא
ללא מהני שוב
ב״זולעכ׳ל יעיל■ מיקרי כרי׳אע״פ שהי׳בריית נשמ לפי שאינו כמקו׳א׳ואיכו כעין ברי׳שהיא מקובצ׳
גוי* נ״טדישת; ל כא׳ע״כ ופיר זה דכריית נשמיכתבו הרא״ס בשס י ' מ והתוס ' ג״כ בפ אלו הן הלוקין
אסורה כהנא קריכן ראויה להתכבד וכו'  :כ כ סס התוספ וררי* /׳ס והר ^מי?נ|ץז
1ץ ודחו אותו והוי יודע דלא מיקרי ברי׳אלא א"כ סלם וכתבו רכינו בסישאחר זה ושם
׳לדא),לקלק נ
..סלע
דעצלאנודע  *.יתכס׳״ס״ד ובסי׳ק״ז וק״י יתכס׳תשלוס דיני כר/י  :ומ״ש רבעו אבל הרוטב תלוי בתרא דע״ז דחתיכ בסר כחלב לא בסלה אע״ג דאסירה כהנאה  :ומ׳שאנלג'1־
קבי(א ) ' כיפ בכ״טיוכו׳ואס מכירו וזורקו האחרי׳והרוטב תלויי בכ״ט וכו׳פסוט במסכה פג״הודצו ) בטל פשוט הואבמשכ׳שכתבתי בסמוך ( דף צו )דק תבי והרוג'ב כנ״ט:
בריס פירושו כמ״ש בסי׳הקודס בדיןכריה שאע״פ שהיא אינה כטלה טעמה5״' ^
ום׳ש חוץ מגיד הכס שאץ טעמו אוס'דקי״ל אין בגידין בכ״ט הכי הויא מסקנ דגמ
עיב^ ,
כנגדה  :ומ* מזודו ?^ ס ^יסורה מחמ׳ ננצמה כמי כבלה יכסר3י 5*50כ ׳איילה
<?תיס ^ילקסנתכ כפג"ה (דצט ) גמירך שנתבשל בס ג' ה וכר׳ואע״ג דההיא מתכי׳ואידך מתכיתץ דג״ה
גהגש״דב׳מהרא׳י שנתבשל טס הגידי׳סברי דטע ג' ה אוסר לא קי״ל הכי דהא א יפסיק' סילכתא דאין הוא דאמרי׳דאינה כטלה אבל אס נאסרת מחמת םק גלה נ!כנס מ 16יס;,ר וכו
*׳ל דאסלנייני בגידיןככ״ט  :ומ״ש אבלסמנדאסו׳מדרבק וצריך ס כנגדו להתי הרוט' כן פרס״י דין חתיכה הראויה להתכבד כלו׳אלא בטלה היא כפאר האיסורים בכםטהי י?
תמ״לתא ^ (סט ) אהא דאסיקנ׳הלכתא אין בגידין ככ״ט וכ״כ הרי״ף והרא״ס והר״ןשסוכ״ע וכי"כ הרסב״א והר״ן כסס רבותינו הצרפתי׳והסכימו הס ז״ל לדבריהסף ; ;
הרמב״ס בפ״טו מה״מא וכן העלה הרסב״א בת׳ה דסומן־הגיד וקנוקנות סבו הרכים וסמ״ק וסה״ת ונתבארבדכריהס סהנ 1פס ל פי ס ^ י 1ה ^יסיר ס3ה ר?וי
והקלי׳יותוקןנכן אוסרי׳מ״ט ושלא כדברי סרמ שכתבו סתוסכפנ״ה דסומן גיד כמי אינואוס' בכ״ט׳ לפני האורחים אע ג דמסמע כפ כמר דע״ז דסתיכת כסר בחלב אע במלה כש ינ
איסור
להתכבד שאני ס .תס וכיוןשנתבשלו ז.ה סע זה חזר סכל .כגוף אסל•של
<ומל^ים כסס שאיןסגיד,אוס  :למ״ש הילכך ירך שנתבשל עס גידו אס מכירו זורקו וכל
יסא
נשאר
*מלמוליו1גשס
■׳
^אי מומ׳אס יס בו ס וכו פשוע הוא; ומ״ש ואס נשתשאיט ניכר ציין ג כ ש

הלכות תערובות

אק

קבקג

דט

. .
כתוב כהגהומימון פ״ומהלכו'פחיסה מעשהבאלפניי ר כקי־קכןתרכגול׳סכיקב ,
י  -א 1ז ! 1כןאגזלנגו
י 111
3מאני׳ן 5^ :י 6ורן וכ״פ המידכי כפ׳ס ג״ה כשםתשוב' מהר״ס ז״ל ושלא׳ בדברי אבי" ס
יודימה השומןסבקיי־קק ^ל היזאכל נההלל•
חתיכיהראוי' והוסר ממנו ונתערב אותה תרנגולת סריפה בכשרות
ובשר יחד וכו'  -.ובענין
 ?<5מרדכי בפ ההוא גבי אס נמלח
לגמריוהכשי' האחרים ע״י כך א״ז מקר׳ ' חין מוינו
אףנןו
חלבי״ר* חחרררר^ ח דרררחר וירו חח ירד חיה סומן התרנגולת מקום חיבור הקרקבן ואיימו
י״רא״ח ז״י* רדי ,חדחיח
.. .. . . .. .
הדפות י״א שתרנגולת בנוצתה וכן חתיכה!
סלמדתניא בפיב דע״א מעשה כגוי א' שהביא גרב סל חתיכותדג ל7אימ'נתר1)5לרן
■
?
אשורי
ו
רבו
ז״ל
הרא״ס
א״א
כחב
ד
?
י
מ
5
עבי'ל ונר שזה נלמד
^ינס ראויים עתה לא חשיב׳י ראויה להתכבד וכו' עד בש דחשיכי ספי
נהחי׳לאשחעכ׳ל
ונמצ׳ סי בא׳מהס והתיררסנ״יג ^ הגרכ
חנלז1
'
ק
ד
ןר
סלוני 4מכו בס״פ ג״ה והבי׳ ראיו׳לדבריו
1מ!יקא|
השיבות׳ונם י״א דכבש כולותיגמירב פפא בחתימשוותא״ה מאי לא ^מ׳ש ^תקרי
בנוצ
או
חיה
שהיא
בשביל
בשביל שהיא חיה או בנוצתה לא בטלה
נמיר? דהריכ׳
וולזון1
שמשון
רבי
דברי
ממוך
משמע
ק
?
׳
;
,,,
מין0
 ?^ 4ר״יכר״פהתערובותיהוא כתוב שלם או אוח שלם אינו נקרא ראויה להתכבד שאין רדך ליתן
חזת׳לסי
למימרא מהו דתימ ניחוש דילמא איתימי דהתבחיל
דברי הבאיהש וכי בשבי׳ קמל וכתבתי פירושה בישי פ״ג  -אח כ דהת:נ;
סולץ)
כת״ה כתב סתם לפגי אורח כבש או אזוז שלם וגם אלו
ישבפ* | ;7נמו׳שלט־והרש״כא
נהלייהתישיל"^}1
אתמ,צאתי ב /ה סכתר| 5שכצס נמצ נזרי ' ה
שראויה ליחלק התיכו׳ חשובות גרע טפי כ״ש דחשיב טפי
ה/מז■ נוניו ^ומרידסתיכה שהיא גדולה יותר
ולאכודממ^י זה כבש הו^ ו3קיפ י ה יאש מתני להנינהיז.
להחשיב' ראויה להתכבד שמאחר שרו־כו למנות והא דבריה וחתי כה הךאויה לא ב ^ י ףן
גסמול מורי'
שקלי!?
רל״ל
דתו לא השיבי ואפי אם דומים ומכוכי׳יפהשי לסמוךפל זה לסת,רידנטלונא ^ה
גמיליוו 1שאיןדרכןמל בני אדם לימן כיוצכה לפני בעודם שלמים אכל םא נתרסקו בטלי
כ״חכ׳דאסלננ!נ!
ודוקא האחרים והביא ראיה מההיא ךפ׳ 3׳עד ״ז ״ ־ • -
היאלחתוך
'
שעומד
חשובה
אינה
'
^יישי
מתבטלין
ונתרסקו אחר ךכ
מאכל אסי׳ד״זל^ל
'וליבטלו נאסר כבר התערובות
שמא
^ רסיסמדפריך פ התעיובו
שנתרסקו הבריה והחתיכה בשוגג אבל במזיד שכיון לבטלם
לח״מ׳עדידאיכש
(,
סכתבתי בסמיו ־
רא
גוובא ומפני משוס דיב״ס לא בטליאלמא
קב כל דבר שיש לו מתירין כגון כי־צ בטילה זק נהג
ג כהר״ן אסור למי שכיון לבטלו ומיהו א" עפ שנחתכה חתיכה אחת אין
!ת
בניעו | ע&גדכוותיה כסיל סכ״לוכיכ
שנולדה כי״ט וכויאיכה בטילס סהי״6עכ״ל!כגר
תוליץ לומר האיסור נחתך ומתבטל ויהיו כולן מותרות אלא
ו׳ח
ק״ס?
הצמר
?"ל -וסמיק כח סתם שאס הבהמיעס
של האיסו׳אף כולן אפייבאלף בפיקדכיצ׳עדף ג )וקכמדרכתי' גתנת^די ^י׳׳א,1
גק״ס
וי״ע 1אוסוףססנוציאין זה קרוי ראוילהתכבד אותה שנחתכה לכד מותר' ממ״ג ראם היא
^ (ר)ס להא י 04
הרי היא לכד׳ מותר׳והשאר אסורו ת פשוט דדב׳ סיס למנתייין אפי'
זכטלי׳ואע״ג דלאחר מכן מסיריםהנוצה
איסור
של
אינה
מותר׳ואם
הרוכ שנחתכו א  1,א ב 1,בטיל :ומיש ואפי׳ספק אס נולדבי״ט אס דף תש־׳ג ע׳א
שי
ואפי׳נחתכו רובן אין תולין שהאיסו׳ מ ל
סורסה מעור ע״מ כיון דכתחלהתערוכו׳נתכטלו
לאו וכר מי א ס התבשיל מות אס יש בו ס^7י׳מלא(ס׳מינ,
רוביו
:
!הנחתמת מותרות והשלימות אסורות
פוכאיןחחרץ ונעורין וכתוב כש״דשכן
כיוןסלסכיוןלבטלנמבאכטחחסימהיג" 3׳ף אם נפל
*
_ ייי " " " .
״״ ״״״1 .
יתיעינ עס?מעפה ר יעקב כתרנגולת כבלה י*■ייי&י * -יי•* *-
ב צה שנולדה ב ט משמע מ 'בתרדביצהיק^לס ) כ יכ לדכר ללתיכה חיש ל*
דבר ששלו מת ר ן כגון
ממערב' בפני פסוטות כפרותוהתי׳ר״ת ^) 13
באחרות כין שייימה * דין,ס<לזה ־גון מיס ^ת נעיס ימייי ;״״ א״מייי:,נ־
שראויה למח אם נתערבה
1
־סנמין | דהיאמלא כטלה נוצת אינהראויילהתכבד
ספק אם נולדה ב׳ ט מין כמינו ר5־כי מ׳5ושוי ויש לו מתייץ ,־־!לת״ן 'די
ואפילו
באלף
אפילו
בטלה
אינה
טרופ
ככלה
בין
אררחי' כמו שהיי אבל חתיכה
עשה ממנה תבשיל מתמי בחבית הי תר אליי׳נתננר3ו>$ח״כ אחי מקרי סי;
 :וגסלון לסני^
אע״פשאינה םא לאו ונתערבה באחרות אסורות ואפילו
שלפי שלא נמלת סכתערב בכשרות
שפירש ר״ת רהא כאלף לא3טל< וכ״כ ר״י כשסהמפרסי׳ א " .י " יאיסי א,
ושלי׳| ואויה להתכבד לפני האורחי כמושהי' לא כתב אבי העזרי שהוא אסור אבל לפי מה
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דבר שטעמו פגום אינו אוסר תערוכתו ואפילו לביו עכ"פ כניצה סנולרס בי״ס סנמערנה
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מוטעם
:ת'לוני1
נועי' לעיל דכטיל וסמ״ק כתב'בסי'רי״ד
בידו עוד טבליס אסרי שהרי יכול הוא להפריש על הטבל שכתעיבאיש׳י'יי״יי׳עי"׳
שאיניבטלי׳כרוב כפירו׳מעושרי׳וים
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כדין דבר שיש לו מתירין לפיל ביצה של ספק טרפה שנתערבהיתהרןןי, ,.ז! 3א
ראהכן
ססיש כבוד נגעו בה דמשתמא רגל בהמה גסה עשוי להתכביושל דקה0מ י אפי' ©יבא המתיר אינו
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משום
'פ שאיפס סתטעון עוד התרנגולת ויותרו כולס או סתחייהתדנגולת י״ב כ׳כ בת׳הסי׳ק״ע
:תבו!
עסוילהתכבד מ 'מ לא פלוג רבנן ואס לא הסירוהטלפיס צ' עעכ״ל* :באסרו אע
את״ל דאינו
החיניכ/זלא
לכ׳פל
חדש אין זה כדין דבר שים לו מתירקלפי שאין המתי בפנינו ודאי ואינו3ידו
בלג״ל] מיכ הדיא דכנת אינו ראוי להתכבד דאין דרך לתת * (נ״ה) !לעני! הלכס כמןלהא
שאסורה
באחרות וכן כל כיוצאכזה נ1כ״ל .ןכת׳עדהרש״ב^ נמלח
׳לסוד!
אסור׳שנתערבס
נבישז אםנתערב׳
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דחתיכ׳הראוי׳להפכנ׳לאכטלה
 .ל,
לאוריחיס הדרלז דכנמא כקער׳ ולא עכיד אינשיד)5כ לי
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הוא כביצה.
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נאתח׳בטילת ו5א
בבליעות איסור שנתערב כאחרי ואינו ניכר בעל ברוב ושע< 1סאיפשר
טלגיו
כלי שנאסר
הורההמק,ל,ם .
בעיניה ע כ :כת! -רביבסי ק י סה ר יסוד
לשיל׳ח
אחרי׳דהוי
כן אין מין אותו כדב שיש לו מתירין לאסו' כול דע
שיען
להגעילו ולהחזירו להכשירו עיי
לה קרקפןטריפ' פנממר׳באחרי׳דלא הוי ראוילהתכבד
אלא הרי הוא כאיסור יבש סכתער ביבש־ובטל □רלסכלשאין מתיר יןם לן הואי! ושר*לבלי
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נת׳וץ דבר סבמנק ודין ב״ח לעכיןביטול :והא דכרי׳וחתיכ׳הראוי׳לא בטלידוקא
יאסזלס
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טעוני'
בטלה
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וכתבו
בעודיסלימייוכו׳כיס הר״אס כפג״ה וז״ל הא דאמרי׳דבריה
שיש לו מתירין היכא שהמאכל מתקלחל וכן שמע מיביחייס דדכר החוזר תחלה ת,זא׳ככאן
1תכסל'
שייך דבר
יובל נתרסק־ או נתחתן ממנו קצת תו לא איקריברי' ובטל ברובמדאמרי'בפ אלו סן
כגון חמץ שחוזר לסנה הכאה לאיסורו לא שייך לומר דבר סיס לן דלנלי לא נא?ר
כפול
יתר
מאליו
כןאי׳סבוא
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'  , . ,זו במרלכיפ׳הערל
.״ ,
בייה ובעי כזית ואמיי׳כמי כמס'מעילה לוקה על אכילת שרצים ככזיכשאינ׳סלימיס
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מתירין 1 / /
י
שהמאכלמתקלקל כ כהרסב א בריכיצה ;<כ כהר ! לישבינז) דהאך ^ר ' אבלהר׳ן פ'הנודר
וקליין
כל
יק נמצאבתשוב׳לרב אלפס נמצא מכל הרמשים בקדרה כין שכפל בחמין ביןשכפל מתירין היכ
מןהמנוש׳פ׳דכה׳ג
שיש לו מתירין אפי באלף לא בטיל דוקא כגון ביצה שאס ימתין ליה לערב לא
־ת׳מר |
אס נפסד אותו שרץ סיפורו בס'כשאראיסורי׳בתור' עכ״ל וכן בחתיכהראויה דבר
לצונן
אבל חמץ בפסח בתבשי כגון חניץ קדרשאס ימתינו לו לאס ׳הפפס׳ תפסל מקרי דשלי׳חוכתב
תכאי:
ז
אס נפרסה אחר שנפלה לקדרה בטלהחשיבות' ובטלה כשאר איסוריןשהרי פפסד
להתכבד
אכל כפתיסאינו מתפסד בהמתנה שזהבדעההרי׳ף
למק
6הא
מנחי פרך רימוני כדן סא נתפצעו האגוזים ונתפרדו הרמוניס בטלים הסכדאמרי' ותעבו׳צורתוליתביהמשודכרשיסלומתירין
:זמןסוא
שהו ע״כ ובמ״ש לעכין חמץ בפס׳ חולק הרמ״מזשכת' כפייטימה״מ^ שהאלץ רזה״ה
נהניקין והכי תניא בתוספת דתרומו׳חתיכה שנתערבה בחתיכות אפי' באלףכולן מדינ׳אוס׳בכל
׳כלוג
מיקרי דבר שיש לו מתירין :כתב ר״יבש׳הרמ ה דבר שיש לו מתייין יעוד כתב הרי׳א
מ״ט ע"כ וכ״כ הרש״ב׳וסר״ן ז״ל וז״ל הרש״בא בת״ה נחתךממכה דחמץ כפסח
ךיו ואס נמוח ה״ז
ומותלזה ואין לו מתירין למי שהו אסו׳לו פי׳נגון המבשל כסבוכיו?'לחתיכה ז!שלא
תכנונו
בריה^בטל חשיבות והרי היא כשארכל שהוא אסוילזה
מלחה לא ?יי
איישנתרסקה עד שנאבדה צורתה אין זה
 7בו לאו דבר פיש לן מגידיי
עמדכיי
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בימשלמידגטין  :כתב הרא״ם
נשינו כן פשוט
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ב׳ ת׳'כ בשם הר״ם מה שאנו שותים שכר י׳אמשום ספק קנ
די3נ1היא ולקוליז וא״צלומ'מרוסק ונחתך ממנו אבר שכשמתו תלוי׳כו דודאיבטלה
אוס תערוכתו בפיבתרא שאיןאיהור!'תחמ׳
התכב,
ספיקא ספק חדש ספק ישן זאת׳ל חדש שמאהשרישקולס
ונמצא כת־שוב' לרבהגדול רבי׳יצחק ז״ל אס כפסק מאותו שרץ שיעורוכסא׳איסורין
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שאלה מים ומלח לעיספה חע׳ב דשאינו
יינו ככולו ולא בטיל בס' אלא מרוסק ומיהו ים דוחי׳ואומדי האדאמרי׳האכרי׳אין
בטילעכ׳ל• ואני אומר תתננה ואכ׳״ה נבלה הראויה לגד כגון׳ ספק בינה
שכו?
התםללטעמ׳ענידא זטעמא לא
מהר״אי
^שיעויה״ע לטומאה אכל לא לאיסורי אכילה עכ״ל וכתוב בהג״ה בשם
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י נהתפרער ודאי
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נמים שיי״יו אעי׳ ס״ס׳ אנאר היימלוקאע״י מעמיד ין דאפי משוב׳ בתחל ואח כ קלבאו׳הכ׳לק
פרידא׳סל עכב או של רמון דחשי׳טית לזבל אס נפרס 63ס רבינו דדנר
י?הי יימשלמי דאס אכל
נשנעוספיקא נפכס־מותר והביא כמהראיו׳לדבר למי שנדר מייןהז
תערזלכיההיאידמ״קזסנה• כיכהשמלדה
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אאשרינןדפ?ס וכוי כגון יין נשך שנפל לתוךנרישין דש־ל׳מזיוכלנגא;׳
כסר^
ומעד סוף הסי׳כן כתבו הר״אש והר״ן ז״ל בס״ס ג״ה והביאוראי׳מפ קו  07העותר ואיןנאןאישורחדש כה 'נ5
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^־מות־כת׳הימ״בס בע י״ו מה״מא דאף חתיכ׳שאינ׳ אסורה אלא מדרבנן אינה
מותר
שהוא בהנאתו בכ״פאסור ונל .שאיכו בהכאתובנ״ט:
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נדרים והביאן הב׳י
חתמבפטיעצמולרזמיןרידפיצ״יפעלצ( :ג )אץליזרןע( עהלאצ'יג  3קי ס} פי
הרין בדין זה עוד כ׳נא(יה 7ברשלוו היה ניברהאישזרפעס
*}ייןי-סיחןד חלהנהריןלק דצדרי׳ננאלץפםנלינידחיל״תדג׳שגסבפ׳הכודרמןהיזבושןהארין ייויולהכיפ' 7גט!הול)י1וה(אדשיצ'מ!שאר 7יני7ש'!' מע' יןנלחשימןתקי׳ג ;׳
כ׳ לניצה אינה ב5ויצה 7י"צד? נלןנטריפ 1תי}
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הונן5ות הסמן׳ ומסריחווכן דבס שיגויס שכתכשל ומשו ממנו מיני מתי5ןה.מןי!ף
א־ינם מותר כגון כחומץ שנפל לגריסין כלומר שחומץילתוך גריסין נ״גי לפגם
מטסס זה וכר י !ה סהו ^ז״ ל מסרס םמה ס י ־ממ בפ י ? ^ מעמידי( 1דףנח׳יג3י
נע״ב7ניצ ז ומומר וחסר בדברי יבינו חומץ וכך צריך לכתו כגון חוק יין כ ס 1שנפל ל תוו*
משמע במרדכי
7תתיכ'גייל׳בדבש גריסין סהחומץ בעצמו הוכו טוב וכו׳וכך הונן לשון הרס״בח במ״ס סדברי סמן וין גבי דבש למנזי ניסוסליהצי מסוס נזיעמבי מיסרחסרי ד^י ^,.
לןיערוכי
וט״ש ופגם זה אין צריך שיפגום לגמרי ב& ר בהדייהו קאמר אבל רש״י פירש ברזיערובי דגבי סמן דהיינו
ענמו ובתשובות רבינו בענין זה מועתקים ממנו :
ומי בענץ הדבש גס המידכיכתנגן,
מהרי״ל כ׳ דתשו׳ עד שיה׳קץ לאכלו אלא אפי׳פוגס קצת
ר״י תיירי במשקה אינו אוסר תערוכתו כן כתב שס רש״י מוטעם ומשובח אלא שפוגם תערוכתו כגון יין נסך שנפל לתוך כל שעה ובס ,ע חין מעמידן.0׳1
הנעשה מדבש אבל
במחג׳של
מעשה לפני ר״י שבשלו דבש
בדבש ענמן יכיל והביאו הרש״בא והר״ן ראיה לדבריו נריסין שהיין בעצמו הוא טוב אלא שפוגם הגריסין מותר ופגם
בסר בת יומא והריקוהוססכקדר^
להידבדהוי לשבת מקדרה שאינה בת יומא דקריא לה נ״ט זה אין צריך שיפגום לגמרי עד שיהא קץ לאסלו אלא אפילו
ומעתה אין אנו לפגס ובודאי שאינה פוגמת התבשיל
חלב בת יומק וספירה מסוס דסמנו(,׳
פוגם קצת אינו אוס׳תערובתו בד״א שפוג׳מתחלתו ועד סופו אבל
פי׳מעו",
כדבש הוי נ״ט לפגם לגמרי ^
גייכי' לחילוק פל כל כך עד שאיכ׳נאכלת וראי׳עוד משמן
השביחו ולבסוף פוגם או פונם ולבסוף השביח כגון יין נסך שנפל
ב׳י נס מי;ש'מרדכי
דבינה להתיש תיירי ודבש ודומיה שהעמידו בס איןמעמידין
בו שמנוני׳ של גיעולי גויס כעץ ^
אין
ואפילו
אסור
ופגמו
והרתיחן
והשביחן
צונן
י
גריסין
לתוך
נדבש עניי* כ׳ משוס נ״ט לפג׳וכודאי שאינם נפסלים
מכסו־ בחלב הוי נ״ט .לסגסבומד ^ן
האן ' ׳ה כ׳ליבדוקא מאכילת אדס אלמא כל דאיכא פורתא כח באיסור לבדו לפנו׳אלא על ידי דבר אחר שמסייעו כגקשנפל ואני תמה שהרי העולם ממוליסוגן
וסמאי״ל
במאכלמות׳ ני1״ל דפגססרי ואע״גדכ״ט לפגס מנבלה איפו׳לקררה שיש בה מלה א ו תבלין מרובין ואלמלא המלח עם הבשר והוא משובח מאד
אנלבקדרה אשיר גמרי לה וכלסראויה לגר שמה נבלה והתבלין שבה לא היה כח באיפור לפגום אפילו הכי מותר  :סע״י התבלין והבצלי׳הואמסכיסצכל
נותן
דבק דרה
האיסור טעם ואם אפפ״י שנפגמה המס היינו טעמ' מפני כל קדרה שאינה בת יומא השיבא טעמא לפגם ואינה אוסרת אלו היו בשר ודבש לבדם היו סוגמ,ן
בישלביאח׳ר פון■ שנאכלת כפני עצמה ולפי ' אסורה עד ומקרי׳בת יומ׳כל זמן שלא שהתה מעת לעת אחר שנתבשל בה וכעובדא די־״י לא היה סס אלנ)ונ]
מע׳לדנרשהאיסו' סתפגס מאכילת גר אבל איסו תערובו' האיסור ואם בתוך מעת לעת שבשלו בה חממו בה אפירו מים בטעם הבלוע במחבת לבדא  :כחו3
 3ופןב< טעםלשבת
בהגהות אסירי פרק כתילזדסיזנ״ן
השני שהולכין כו אחר נ״ט כל שטעמו פגס לבדם חשיבא בת יומא עד שתשה׳מעת לעת לחימום המים לפי
נאס׳התנשיל
לפגם מותר ואס אינו נותןטעסל)
ענ״ל ועו ' כ'ואפי' התבשיל קצת מותר לסי שאינו נותן
לא
לעת
מעת
בתוך
המים
בה
וכשחממו
הקדרה
בכל
שמשערין
לפגם ולא לשבח אסור • וכתובפ#
לא נפל האיסור טעס דאדרבה פוגס הוא וכת ' הרשב״א
היו במים ששים לבטלה וחזרו המים כולן איסור ואינו כן בבש'
פוגמין:
דחל׳ובסר נבל׳שנסלו בייןודאי
הפוגם בענמי ודוקא שנתערב איסור מועט עס היתר בחלב כדפירש לעיל בהלכות בשר בחלב סי׳צ״ד כתב הרש ' בא
כל קדרה שאינה בת יומאחסיב^
לקדרה אלאשבישל מרובה אבל איסור ממכס לתוך היתר
גז תבשיל שנפל מועט ואפי ' מחצה על מחצסמסתברא ירא׳לי רהא דאמרי׳נותן טעם לפגם מותר דוקא כשריבה ההיתר טעמלז לפגם ואיכה אוסרתבשלהיע"!
לתוכי איסו׳ פגים
הקדרה אסיר אנל שאין אומרין בזה נ״ט לפגס מותר עד על האיסור אבל ממן שההיתר כאיסור אינו מותר עד שיפנום (דף עה ) אמרי ' למ״ד נ״ט לפנסמוחו
אם תחנפףשניעי סיפגס לגמרי מכלה מד לגר ואחר כן לגמרי שכל שאין ההיתר רבה עליו כאילו .הוא בעינו ולא
גיעולי גויס דאסר רחמנ במדיןסיני
* התירתו
הוכאלא
מסכח׳לה א״ר חייא בריס דרב
 13איסור פגום כתב גבי עכבר בשיכרא דכשההיתר
לתבשיל שנקדלה רבה על,האיסור האיסו׳ המופע בטל אצל ההיתר המרובה ואי משוס סממו
לישפה
£סרה תורה אלא קדרה בת יומא דלאונ״נו לפגם הוא מכאן ואילך
הקדרה במי שרי
הואיל יהתבשילשרי של איסו שהו׳נטע׳ ונרגש בו כאלו הוא בפינו טעס כזה אינו טעס לאסו' ההיתר גזרה שאינה כת יומא אטו בת יומא :ומיש ומיקריא בת יומא כל סלאשנפ'
מפת לעת וכי' התוספות כתבו שס דמשמע מדברי רש״י דלינת לילהפוגמת
דה״ל נ״ע ננ״ט סממב דאדרב' הוא פוגמו כמו שאמרנו וכמו שכתבנו למעלה בשאר כ״ט לפגס
דהתידא דהרי נס ונראה שאפילו נפל לתוך היתר מועט והכירו זורקו והמטכ מותר לפי שאין ולא בעינן מפת לעת ודוקא שעמד כל הלילה בלא בישול סאי׳ידוע מהגוון
באן הכן> ג'ט פגום
להפיג הטעס תסלת הלילה או סופו או כולו אכל מעת לעת לאכעיקונ״נ
לתנסיל מתנשיל כאן אלא טעמו ולא ממשו ואע״סי שמשערים ככולו משוס דמאי דנפיק מיניה
לקדר׳וע*'7ןהטע' לא ידעינן השת' דאין בו בהכאתו בנ״ט אין אוסר תערוכתו כלל וכמו שאמרנו שהוא דעת הר״ן והגהות אסירי כתבו בשם רס״בס דפאינה בת יומאהייגו
פגים לב׳ ען׳דתר׳ כהיתר סנפכשל כקדרה שאינ' בת יומא והטעם בכל אלו מסכי שבודאי ידענו ששהתה מעת לעת והר׳אש האריך נישא ולית14פל  1ברי ר״ת וכתב בסוףצל
דסקי׳סללו צריכין אנו לומר לפי רבותינו סאיכס מצריכי׳מע״ל אבל אסבאנו
שמתיני' בילנש שאין פליטתו בכולו אלא כל שטעמו לשכת אנו מסמירין בו שאנו חוששים שמא
שים3
אע* פ
רגליהדנורי׳אע״הי פלטה עד פיתן טעם תערוכתו ולפיכך כל שטעמו קפילא ואין בו טעם מתירין להצריך מע״ל אתי שפיר טסי כר שדעתו לומר שצריך מע״ל וכן נראה מונו,
פר״מכל
בעל התרומה ויכינו כתב בסימן קכ״אוז״ל אי זהו שאינו3ן ירמו
היזלהמיתר דאין אותו והילכ׳כשהאיסו׳פגוס אין משערין בכולו אלא בטעמו וטעמו כמי שאינו
ברגלי שהרי פגו׳הוא עכ״ל כת״ה אבל הר״ןכתב כפ' בתר׳דע״ז אח׳מה סכתבתי בסמו' שעבר עליו לילה אחת כלא תכשיל אפי׳בשלו בו אתמול בער׳ מיד כבקראינו
טעם
הדבילים לאהור שכתב מל דברי רש״י עדין צרי׳ליסב היפי גמרי ' לס מנכלה ונ״ל דהיינו טעמא בן יומו • ור״י פירש שצריך שיסהא ממת לעת וכן עיקר עכ״ל -והכי סויסוגיין
היירה עכ״ל עי׳ נ'
דעלמא -כתב האגור בסס המרדני שאס שמו פלפלין בקדרה״שלציסורסאינו
תכפיל שנעל בי שלא אסרת׳תורה אלא כשהיא ראוי׳לגר משני שהא וכלה נהנה מן האיסו׳אט״פ
בת יומה הכל אסור דחולייה משויא ליה לשבח* תך
איסיר פמס ינפל שהיא נפגמה קצת אכל כל שאינה ראויה לגר כיון שאינו כהנה מן האיסור
זהזכדעיגנעלהמו^
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אותי תבשיל לקדר׳ התירתו מורס ואע״פ שחל עליה איסור ממחלה אף באיסו ' סנ״ט בהיתר
נמנאי
שכתב רגינו נסימן 13סם
ו
/
יבאיתו
אתרת
ונתןטעספיש חולקיםעלי! :
תבשיל הי' האיסור שההיתר נפגם קצת מן האיסור נמצא שזה שאוכלו אינו נפנה מן האיסור אלא וכו  :דין זה כתבו בעל התרומה
לשבח אלו היה מצטער עליו סילכך שרי אע״פ שחל איסור מתחלה באומו דבר סנתער' בהיתר לדבר דכך סוה המי׳לדידן כמו האיסו׳עצמו דכל
המיס נעשו כבלה כיון שלא היה בכס ס לבטל פליטת הכלי וחזרו ונבלעו קור
האיסור בעין א״ 5ולפי זה קרוב■ אני לומר שאס הגדיל איסור מדתו סל הימר עד שיהא משביח
בקדרה שני רק ס' יותר סשאוכלו בגודל מדתו ממס שהוא פוגס בהפסד טעמו אסור עד שיפסל
וסמ״ק הביא דברי כעל התרומה וכתב אחר כך דיש הרבהמקילי׳בדיןזהאסו
<גל
האיסור מלאכול לאדם כנבלה וכי אמרי׳דבפגס כ״ש סגי היינו כשפוסל יופר בקלקול שאין כגוף האיסור כן יומו איףלסססיכו ככן יומו פד כאן ול״נ להתירממי
שבקדרה דלאשיין
לומר דהקדרה טעמו ממה שמשביח בגודל מדמו אבל הרשב״א התיר בסס ' ת' ה הארוך כל שכבר כתבתי בסימן צ״ב שדעת רוב הפוסקים כעלי הוראה מסכמת לדעתוניב'
כש;|י
אפריס דלא אמרי׳סתיכה עצמה נעשית נכלה אלא בכשר בחלב אכל לא
הראשון נ״נ דהא שההיתר מרובה מן האיסור וקא יהיב טעמא דאי משוס ממשו דאורית ' ברובא
איסורין ולפי דכריהס כקדרה בלועת איסור אפילו הוחמו כה מיס כתוך מעל
משרי שרי ענ״ד  :בטיל ואי משוס טעמו אין כאן כ״ט כיון שהוא פוגס אלו דבריו ז״ל ואין דעתי
(ב ) וג'צ דהיה אם נחה בהיתר זה עכ״ל  :בד״א שפוגם מתסלסו ועד סופו אבל אס השביח
לית לן בס ולעולם חשבי ' המע״ל מעת שבישל בס האיסור ואם בשל בה כשיוני
לאחר נישול תמים
עבר עליו הלילה ולבסוף סוגם וכו׳גס פה החליף רבי׳סומץ ביין שכך ה״ל לכתו׳כגון חומץ שנפל כך קלב או איסכא ובתוך מע״ל לבישול ראשון הוחמו בה מיס בעל התרומהמור
דחסכינן מע״ל מבישול ראשון כמ״ש בסימן צ״ד מיסו היס 6םהי 6גלופהמצחי
בתיהדדינא נאלו לתוך גריסין ודין זס מבואר בפ בתרא דע״ז ( דף סז ) דאהא דתנן בל שאינו
וחלבשנתכסלו ביחד או כזה אסר זה בהא נראה דלד״ה כססוחמו כה מיסבתיו
עבי קודם בישול בהנאתו מ״ט מומר כגון החומץ שנפל לגריסין אמר רב יהודה
שהוממי
מפת לעת תשיב כאלו חזר ונתבשל כה האיסור ומונין מעת לעת משעה
 1עוד נראה דאעיג אמר שמוא׳ל״ש אלא שנפל לתוך גריסין רותחין אבל נפל לתוך גריסין צונני,
חתיכהפצמז
המיס דסא כ״ע מודו שהמיס נעשו חתיכת כבלם דבבשר כחלב לד״ה
דנתנמי סימןנ״ב נעשה כהשביח ולבסוף פגם ואסור ופרש״י חומץ פוגם גריסיךומחין ומשביח
דאממהגין בכל
נעשית נכלה אכל לפי הסעס שנתב סמ״ק בהא נמי איכא למישרידאע׳גדאמיק
איסורים חנ״גתימ את הצונן ואהא דאמרי׳כעשה כמי שהשביח ולכסוף פגם כתב הר״ן נראה לי
חתיכה עצמה נעשית נבלה היינו לענין שאס נפלה לקדרה אפרתציק
לענין זהישלסמון דהכי קאמר לא תימא כיון שסוף חומץ זה לפגום כשירתיח סנרא ' אומו כסוגס
אמקיצקולכןנשא' ממחלתו אלא נעשה כתבשיל שהשביח מחמת האיסור ולבסוף פגם מחמת
כנגד כולה מ״מ כיון שאין סס גוף האיסור עצמו לא חמיר טלי סאי לאסורהצ^י
איסורי׳ אקי׳קודט עצמו דאסור ער שיפסל מלאכול לאדם טכ״ל • ואפ״פ שלא אמרו בגמרא אלא להצריך למכות לו מפת לעת מסעססהוסמוכה המיס ונ״לדאם כציע-י י
לינת הלילה יש
להתיר ולהמון השביח ולבסחס פנס כתב יבינו פגה ולבסוף השביס נמי אסור • וכן כתבו עליו לילה אחת קודם סהוחמוסמיס אפי׳ככלועה מכשר כחלב איןמוניןמק
הרמ״כס והיס״בלז ז״ל וטעמא משוס דכ״פ הוא השתא פגס לבסוף אסור מפני לעת אלא מסעה שבשלו בה האיסור כיון דאיכא רבוותא דסכרי שככר איר3
אמי,ילין :
סהסבי׳מתחלה אע ' פ שאותו שבח פ״מ לפגום הוא פגם תחלה כ״ס דאסו ' דהא
יומאואע״גדלאסמכינן עלייהו להתיר מס שנתבשל בה אז מ״מ לעניח ^,
פגם זס אינו פגם כיון שהיא ע" מ להשכיח :
ואפילו אין כח באיסור לבדו למי לסמוך עלייהו אכל אס קודם סעכרה כל הלילה הוסמו כס מיסגקיטיכי3
לפגום אלא על ידי דבר אחר וכו׳שס אסר ר״ל נ״ט שאמרו לא שיאמרו קדרה כעל התרומה אס היתה אסורה משוס בסר בחלב כיון דלד״ה ככשר גסכגחתי י
כתב הרס״בא יראה לי להא דאמיר! ^
זו חסרת מלח או יתר מלס חסרה תבלין או יתרה תבלין אלא השת מיהא האי עצמה נעשית נכלה כנ״לב :
פגימא ופיס״י נ״ט לפגם שאמרו אין תולין הפגם בדבר אחר לומ חסרה היא
יוכה
׳3
לפגם מותר דוקא כשרכס ההיתר על האיסור וט עד סן* 1הסימ*
מלת או יתר ואלוהיה כתקנה לא היה איסור זה סוגמה שהמלח היה מפיג
חולק מהסהפיי כסהית ?רנה
הקצר וככר כתבתי כמחלת הסימן שהר״ן
ואקלומשמעומוצר ^ ' 5
פגימת טעם האיסור ומתקנו אלא כיון דטפס האיסור פוגמה עכשיו כמות על האיסור • וכתוב בספרים אבל צירו אסור
שהיא הוי פגם ושרי ע״כ ואפ״ג דאיכא בגמ׳לישנא אחרינא בדר״ל דאמ׳איפכא אכל צירו של איסור גס צריך למחוק ס״ין דשאיכו מותר ויך טכיכת ה.כ ד]
כתב פרמ״כס כסוף המ״א שמן כא״ח כשם ה״ר ס״ט פלכו אין אומרים נ״ס לפגס מותר <$6כאיסוישהו
ססכימו הפוסקים לפסוק כהאי לישנא :
על גויסמותר ואפי׳נתבשל אינו נאסר מפני גיעולי גויס מפני .סהבשר פוגם
נס' אכל איסור שצריך שיעור גמל מזה כגון בריס אותרומ?;
אפי

הלכות תערובות קד
אסור וכפור א״ס סימן תמ״ז
׳׳  .כס וף ע״ז אהא דתני' וכולן

״״..־ .״י־.־ ־' ״ ־" ־־1

י 4נרס
שכתבו ! השי׳
 ^ 1)3שיש -
שעל פכי הכני
^פיססיסת החיסוי 0פצ
יגממיוס לחביייי ני־^ סב ׳,
"

!ז

ד־מ

נתבאר שאין דעת רוב הפוסקי׳כן ג :
בספרא ואסריה רב אמר רב ששת בעלת סכר רב נותן טעם לפגם מותי והכ( 6נ )נאויהלליב
שנשתמש בהם עד שלח יטביל פד שלא
חידוש הוא דהא מימאס מאיס ובדילי אינשי מיני׳ואפ״ה אסרי' רחמנ 6כי^כך איס י הפוגם
׳
~
" ־־ ^ 1־
כ״ט לפגם נמי 6סו' הא רבא פליג עליה דאמר הלכת נ״ט לפגם מותי ומכבידתחלשאץאיפ *ל
בשיכרא לא ידעכא מ״ט דרב אי משוס דסכר נ״ט לפגם אסור ולית הלכתא קייס אינהנטילה
כוותייה אי משו׳דקסב' נ״ט לפגם מות׳ בר!נ א<א בעינן
התירתו תורה.עד שלא יהיה ראוי לגר ומ״מ קדירה שאינה בת ועכברא בסכי־לן חסבוחי משנס סי 3 ,ןי7וק׳<!׳7
מיןבגא׳מ

^י סנעווכזיף " .ימר "נןכ ^ 1יומא אע״פ שמשערין בכולה ונמע׳שאין ההיתר רבה עליו אפי׳
מסיסיקסיינ"פ ,למג־
 '? 15יל ' " ״עיי״מ6
ג5המ״אוכסימן ב כת^ יטנו׳ ^ .הכן שרי והיינו טעמא שאין כאן ממשו של איסור אלא טעמו הלבתא כיתיה אפילו 635 .ודל  6כרב ינ״ע
דלמהמחלק
ונתנעויםססים וכל שטעמו לבר מעורב בו אם נותן טעם לפגם אפי' קצת מותר ששת דאמרדמסוס דחידוס הוא אף נין " עסלעיקר
^ לצסוו -
טעמו אוסר אע״פ -סהולן סגוס ^  $ןץ 7הרימעסכעיקר
יליהמופר להשתמש ני אע פ סהוא אבל צירו של אסו׳וכ״ש כשגתערב בו גופו של איסור אינו מות
בן יומו :
ל־ בו אלא מה סחדשהתורה ד היינו ? ^7
ר־ת״כמ״ש
עד שירבה ההיתר או עד שיפגום לגמרי שאינו ראוי לגר :
גופו אבל פליטתו לא וק״ל כרב׳דבתרא נסי"! נ*ח !טעמא
חך עכבר שנפל !! שכר סו לחומץ
קלי
חשו חכמים שמא משביח
שנפל״לשכר או לחומץ חשו חכמי׳שמא הוא ומטעם זה פסקו הפוסקים דבסאר 7מין שלאבמינו
ז
*
משביח
השכר
והחומץ
לפיכך
אס
גפל
מפקין בר משהיא וסלא מפגספגוס אינו נטלכ' ה!א
, ■,ננוקנתיא דפ־ז ייףסח ) ההוא
נינו^ מפללחכיתאדסכרא אסריה לתוכו צונן והסירו שלם אם לא שהה בתוכו יום שלם מעת לעת
פלימ׳דלרן 3נ1י ס ׳ 1,ך ח 53.ן״ח
טעסכעיר^
"
׳ אס
מניוכן .מהצי אס
הלההו 6שכרג׳ז אמר רבאלאידענא
מות׳אבל אם היו רותחין או אפי׳ צוננין ושהה בתוכן מעת לעת סר פ א מן הפרצים סנמצא בקדרה הוא ימחה !א
חמגיר* דחרדשל ^ גרהיילר ההירר גיגלח £יריד גזזשים דגגדר לרירזל
מםדרב פי קסבנ״ט לפגם אסור ולית חשוב כמבושל אפילו הסירו שלם צריך ששים כנגדו לבטל כגון תולעת חבוב ונמלה וצרעה וכיוצא האיסור בעני!!
ר^הנוחיה אי משוס דקסבר עככרא טעמו שפלט ואם נתחתך בתוכו לחתיכות רקות ויכול לסגנו בהן משליך אותו ולא נאסור התבסי׳כין הלא שניהם הם
לפכואאסכור־י משבח איבפי׳להוכפל
במסננת בעגין שלא ישאר ממנו בתוכו כלום טעמו בטל כששי׳ חס כין צונן • וכן פי׳הר״ן ז״ל דכיי ר33ן איסיידאורייתא
^ 1..,.מסי א״ל רב הלל לרב אשי הוס ואם נימוח לתוכו לגמרי בטל בששים ואם נתחתך בענין שאינה וכת על זה ומהם שמעינן סכל הדבר,כללל׳נדאפי׳ברי׳
עובדא בי רב כסב' ואסר רב
המאוסים כעכבר וכיוצא בו אין אוסרין א! שאר7בריס
כהנאא״ל יכול לבררו הכל אפורא כתב הרמ״בם ואם נפל ליין ושמן שרי
ססוא אימרפוסי אימרעס ובתר הכי
כפליטתן אלא כסלא וסכראדמס3חי חשזני׳אם הסג״ע
ישאלו צריכין להיות מיושמים ובודאי פוגם  :כתב הרש״בא
ואף כסנמסה גופי . 1,,גמרי ןכתער  3הסנטיליס
כרוב7שפיר
אמוינןוסלכתר /אידי ואידי בשתין פי'
בהו 1
תאחד
ק בשנוא בין כפלא כשחין וכתבו דברי׳המאוסים שנפשו של ארם קצה בהן כנמלים ומבוכים
בהיתי מרובה מהם יש להתיר משוס שהאיסו׳פו,סנטל
הוייןוהר״אשדחיישינן די למ אשבוחי ויתושין שכל אדם בדיל מהן למיאוסךאפילו נתערבו בתבשיל ומדאורייתא ביובא בטיל ולא מתהני יזשינתן אגל אם
אשכח כפלא ובשכרא וכ״ב הרמ״כס ונמחה גופן לתוכו אם ההיתר רבה עליו מותרין ומכל מקום כל מאיסורא כלל עכ״ל ודבר
כמר הס
חשיויןגעמדן
הוא דכמליס וזבובים ויתושים אלאשמתני'טעש
לכדוה
נמומס״מא וכתהר׳אש תימא
דהאי שאפשר
לפגם
ניויוכל
וכל
דברים
שאדם
בודל
שנווחלאצונן
מהם
למיאוסס
סוים
לעכב׳בדץ
זה
הסלמהכאסרוכנפיל״עככרוכי
דהא
אס
נפל
טעמ׳דעכברא
זבובכייןבונן
אסור
שנתערב נו קינן
ו״לשסה גחמן מרובה וס״ל כמין כגוש ונפלט טעמו כסכיובחוע מחשבי' לא אסר כשאי משקין דלאו שכר ומלא מהאי טעמ הוא וכמבוא׳בדבייהרש״בא בטילי! אס אינן
ננוש כמבושל ושמעתי בס ריצב״א דאס שהם בתוכו יום שלם מעת לעת נקרא והר״ן שכל דברי׳המאוסיס כעכבר דין אשד להם ומשמע מדברי הרס״כא שאס מכירי! כאלו הי!
כבוש ובולע ופילס כמבוסל -ועוד אכמו׳כדין■כבוש הרי הוא כמבושל לסי׳ק״ס
נמשה לגמרי לתוך ההיתי אע" פ שיש בו כזית ככדי א" פ מותר שכת
ח׳לואנינ״
״לש , :
ומה שנתב יבינו ואס נתחתך בתוכו לחתיכות דקות וכולי פשוט הוא • \כ״כ שם תמה דבסלע׳ פאר האסורי׳המשובסי׳כשפגמיבין מ׳י עצמןכי 1ע״י תעי ובתן *לגמיא ?כ
המרדכי וכ״כ הגהות מימון בפט״ומה׳מא וכתב עוד המרדכי ובלבד" במסננת
הותרו שהרי נשתנו מסב׳לפג׳ולא אסרן הכתו׳כפגמן אגל האיסורין הפגומין הגמיי׳
פט׳ז
ננ נגד שלא יעבור מן העכבר כנוס :
ומ׳שואס נמות לתוכו לגמרי בטל והמיאוסיס מעיקרן בל שנתערבו כזית ככדי א״פ אע״פ שההיתר נפגם פ״מ מהח׳יא וה:ור7ט׳
נס נ'כ הראש והר״ן בפר' ג״ה בסס גאון על עכבר שכפל לשמן שאס כמוח הרי הוא טועם האיסור בעצמו כבענין שאסרו הכתוב ולמה הותר על ידי פגם י 3"1לע״ז יהייו
סכתערובתו וי״ל פלא אסרו הכתו׳בפגימתו אלא לאוכלו בפני עצמו 5ןכל חולק חס7ל׳נלו
נסמן רותח משערים ליה בס ומותר ופשוט סוא ודייק רבי׳לכתו' לגמרי לומר
.
,
, . " .
7א כ נ;זא'אינו!רין
זבפינן שנמוח ונתערב עס המשקה והיל כמוהו שאלו נשתייר סוס ממשות
כסנתערב עם ההית פהולכי אתר נתינ פיעורו כייןשהוא נ ט לפג בתערוכתו ג׳כ הי :.לנוצחס
ממנו אפילו סיה כערש חייב עליודסרץ סיעות בכעדש׳ואפי׳בפסות מכעדסס מותר לפי שאין נ״ט אלא אדרבה פוגם וכת עוד דסא דפרינן דוקא כססהיתר שמאישאי2ם מן
גמיאיסור׳מיהא איכא דחצי שיעור אסור מן התורה־ומ״ס ואס נתחתך כענין רבה על האיסור שהאיסור המועט בטל אצל הסית' המרובה דבכל התור כולה
האישו/תנישיעור
שאינו יכול לבררו הכל אסור קאי אמאי דכתב בריש שאס יכול לסננו במסנכ׳
הולכין אחר הרוב ואי משוס טעמו של איסור שהוא טועם .ונרגש בו כ ^ ן?ןן׳ אסזל מןהתורה
טעמו בטל בס והסת׳ קא' שאס כתחתך בעני ן שחיכו יכול לבררו כגון שהיה
בעינו טעם כזה אינו טעם לאסור ההיתר המרובה דאדרבה הואפוגמוכמי וי  4ה 7׳
■■ 3*5
לשכ׳או החומק מעור במאכל עב שא״א לסננו הכל אסור  :כתב הי־מ״בס אס שאמרנו ונראה סאפי׳נפל לתוך היתר מועט ומכירו וזורקו והרוטב מותר לפי חילק־ נץ .מ;-.קה
מל!יין וסמן שרי וכו׳כפ״טו מהמ״א וכתב הר״ן בס בתרא דע״ז הורו רבותי' שאין כאן אלא טעמו ולא ממשו ואע״ג דמשערים ככולו מסוס דמאי מפיקלאפשרלסננו
■!לכן
הצתתי הלכה למעשה דדוקא בהלא ושכר׳לפי שמשכיחן אבל בשתן ויין ושאר מיניה לא ידעי׳הסתא דאין בו בהנאתו בנ״פז אינו אוסר תערוכתו כללעכ״ £אסו׳ק!7סהסימן
משקין פיגס הוא ומות' וכ״כ הרמב״ס ז״ל ע״כ וכן פסק הרסב״א בת״ה ואע״ס ואע״פשהר״ן חלוק על הרס ' בא בשאר נותני טעם לפגם ואין דעתו נוחה
נמאכלמלתר״אפי
שמדברי הגאון שכתבתי כסמוך משמ דס״ל דחלא ושכרא לאו דוקא אלא ה 'ה
להתירם
בהיתר מרוב׳ על האיסור וכמו שכתבתי בסי׳סקודס זה נראה יש
לחיששנראהנג
דבדברי׳הפגומי׳מעצמס כעכבר וכיוצ׳בו מודה להרס' בא ז"ל ד וטעם גדול יש א סור כמונשאר
לשמןכ כבר הרגיש סר״ן ז״ל בדבר וכת' סהרמ״בס ורבותינו הצרפתי חלוקים
מליובזהובסמוךיתכא׳שכל שנפל לתוך שאר משקין ונמס' גופו לתוכו לגמרי
לחלק ביניהם וק״ל וכתר׳בתסוכו׳סרש״בא שאלת ק -ךר סל' מר קשנהן 3 1ה יתוש
אישוריןוגסנמשק׳
כל שההיתר מס על האיסור אפי׳יש באיסור כזית בכדי א״פ מותר וגס שס ולא כמצ׳אס
פי׳מהמרק בכף או כקפר׳וראה שאינו סס אע" פ שהמרה סכהדרה 1!'!!!!?,ק׳ נ ^
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 7יש?,ז 0
יתבארסדין דברים המחוסי׳סנפשו של אדס קצה מסס כנמלי׳וזבובי' ויתוסי' אסור סאין ביסול לבדיה מס סבכף או כקער מותר או אסור ואת ל מות נידון כ ,כעד ^
שה<א
דינססוס לדין עכבר דחס כפלו לסכרא וחלסרמשבחי ולשאר משקין פגמי ודע כו להיתר את הקדרה עצמה אע״פ סבלועס מאותו מי־ק או לא :
תשובה שיעיר טומאת!
לאפיי׳בגמר',דסא דעכבר מאיס היינו דוקא עכבי דמת' דאלו ענברא דדברא ברור הוא שאין הבדיה אוסרת בכל מה שהיא מחמת פליטת אלא מחמ׳ממסי• הואי
■
ותחצ׳נרייתו
שלהפל סלחן מלכים הוא ־ מדברי הרא״ס נרססובר דעכבר כסימן אווזא
והרא שההיס ס ל ימה וס ל א כפסדה צורתה ה י* י 1ס מזת  1ממנה י31־ 15' ,י אפי ^ ו
נרי׳ ^ ' 5נו״נעצ
אשבותימסבת שכמ׳בתשוב׳על העכבר בשומן אווזא ולא אימרטט אך
סערותי'
היא
שלימה
ונתרסקה
ונפסדה
צורתה
אבד
שמה
והוי
כשאר
איסורין
ובטלה
מה
סאץגןגשאר
אס ידוע שלא שפכו עליו שומן רותאס השומן הוא רך שסעכבר
ומפתה מה שנבדק מן המרק ובידוע שאין בו גוף הבריה כמו שכפל שם מותר איסורי! '.כ! נ׳
תתנועע כקדרה פמקוס למקום אז הכל אסור כיון ששסא בתוכו דכסש הרי ואין כאן משום ספק והקדרה עצמה מותרת בידוע שלא בלעה את הבריס כמו תדניי א!'ה איל
ליאפמבוסל ואס סיא קשה אז יטלו סביב העכבר כדי נטילה דהיינו שיעור שהיא לאתפלטכהכמו שהיא ולפי שאמרת ספליגית אינה אוסר' אלא בס,
נ׳כין וכ־כ נ״י דהא
מצנע והשאר מופר אס יש בשומן ס' לבטל העכבר ע״כג ואיפשר שהוא סובר
וכמדומה שאמר כן מדתנן ג״ה שנתבשל פס הגידים וכו׳והמט בנ״ט ועלה  7כ '
רבינו וחם
סא'ןתיליק בין תאר משקי׳לשכרא וחלא דבכולהו איכא למיחש דילמא אסבוחי
בדעתך שאפי׳סיתוש וזבו ,צריך ס לבטל טעמו אומי אני שלא אמרו כן אלא נעיזתןשאיכו יכול
בברי׳סאיכ׳מאוסה ולא בדילי איכסי מיניה כגיד וצפו׳אסור וכיוצא בחלו אבל לנררימייייבחאכ'
הישבה וכ״כ קצת עמ״ס וכן אס נפל זבוב ביין צו כן אסור משמע שאס היה חס
יא"ה כ ' שאינו נטל
ניחא ציה שיהא אסור ומ״מ לעכין הלכה נקיטיכן כהרעב״ס והרסב״א ריבו' כל דכי הנמא׳וסבדילי איכשי מיכי׳איכו אוס בטעמו שהרי הוא נ״ט לפג ואינו
וצ -ללע״ד 7נשמי׳
7צינתיסדבסמוך  :כתב הרשב״א דברים המאוסים שנפשו של אדם קצה
אוסר תערוכתו אלא בסל ברו כדאמרי׳בההוא עכגרא דכפל לשכרא והא דתנן ננל מקו ,אינו נשל
ימונו3מ*ה כפי כן וטעמו מפני שהוא משוס כל הדברי המאוסי' שנפשו
של
היה
אוכל
בתרומה
וטעם
טעם
פשפש
זורק
מסתבר׳לי
מסו׳דחייסי׳שמא
פשפש
אשישלחיששכואר
ח׳סקצסמהסלעכברדמיבדל בדיליאיכסימיניה מחמת
מיאוסיומשמע
עוע
בפיו
בפני
עצמו
ןא״א
לו
לדרור
בתוך
פיו
ולפיכך
זורק גיכ"ל :וכ״כ סרי״כש בכעדש־ שהוא
שיעור
טזחאעו
גמי משאר משקין בר עסכרא ופלא מיפגס ס גיס דאע״ג דגבי עכבר' דנפל
השקציםסימא! סי׳כגון זבובים ויתושי' אמ״פ שנפשו של ארס קצה בהם התורה
זנרייעו ו7לח כת׳ש
\
אסרס
האו' ־ כ ' ל״נוריש
י ^נ 0
ינ״כ
• נהי־*}  7׳נאיןע 3זומןש? על
׳ יח״ -נהוגקולא ו! ^ ^ .

נדגכגראאשזרלהדליקזמ״ההואילואסורנאניל׳ח־זו׳הקריניהו נא ! פחחןמ ' מ לעיין חלכה נקטי׳כרמ׳נם ורש״נאןרנותיכו הנרמתי׳עלליכ ' תהאז ' הכ׳ל" נזי; זלהכשירנ ' יןזממן ; ;7ץ כ ^ג ,ר _ כ ׳
״ .
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יפ ^דפיזתא דמילפאללח ח?ד והוקשה חון שיעוד כנישה ולפן

אשורקכ״ללייפב 7גרי הדליו׳שוכ׳נ הר׳ן ח׳ני־7 :-ף

ץינקש־ל אע׳ס שידוע שהיקשסהעכנר גס כשהיה רן ) א' ה יוותר דאיירי׳שתא נתקשה קודם שיעור כנישה!
^•״ש מתיד אסזיאמדג שהי׳רך כשנפל העכנר לתוכה דהרינח.נמידנכה׳ג אוסר הר׳אש ואפשרלומרדאן י  ,.׳
■•י !׳.
. .
 , .״—״  •-׳ף״״! ״• *״
" !■׳ו!־־.נחסנסתיר-
האחו־וןניתירח
י עףראשנסיז׳מ
דנריונ׳עדהזאינ׳דאשזוקיאישור׳לאמחזקי׳אע׳גדנודאיהעכיר
הי׳שםכשהי׳רןזהר׳אשכ׳נתחל׳התשו׳דאןאסהוארקספיק׳אש העכנרהי׳שס איה אסור ילאאתרי׳ידלאמחזקייחישוראלומ׳שנא תי העם שחסכו
*
 1הי׳אעמישש ימו דלקחן שי׳ק׳ה כענתינחמו לשפיקאהינושאזלי׳ני׳לחותרא וכאןכ׳לקולאולק ,כ׳ל דאקלהקלנמי׳ש להתיר אש ידועשהי׳שם
כשהי׳רך( :ד) ימשמ׳עדגרינ״ידפשיט׳דנקטי׳רדבי־יהרש׳נא גט לא הביא שוםחולר
"'פ;׳,הי,סיהל' ^
לאש(7ןא7רנהנ'שזר']1א'ת השכימוללכריוונתנוד7נרי*
המאזסי'7ינ 1כי1בנראוכ׳ עליהם נ׳ידלנריהס חיישלי׳על אדני פז 1כ׳כרינ'
שנתשו' ולנמ7נויהסת'גוהמר7כין7לאכא(' ה7׳נ נ'ל' נ7לארי׳לה י
7אע'גדה!א7
נרמאושאםאיכןלנונע'ל אשור להלן עמרא נשיכרח אושר אע׳ג זמאושעללןע'לשי'ק'זנע7
כוהגין :
1

הלכות תערובות קה

ד*מ

^א ,׳כ אסרס כל שהה בעינ׳אבל אס נתנו עעס כתבשיל בדיעבד התבשיל מותי דנ״ם
קבללל׳כ 3לפגס מותר עכ״ל ודע דבסוף שערי מראהאריך הרב בדין זבוב שנפל לקדרה
^ נאו*
כת״של והוציאו בכף ולא החזיר הכף לקדרה או החזירו והאריך גס בחלוקים אחרים
כנס
לא״־יי^א יספיקי ונראה שהוא סובר דזכוב אוסר בפליסתו עד פ כשאר האישורים ואינו מחלק
בין שאר איסוריס למידי דבדילי אינשי
ו !',מיא א 'ל כנ,ש
ן
ו
הזי1
נשר נחצה
7רבנ; (סע ,קא מיניה מחמת מיאוסו וכיוצא בזה כתב
לי״ןלקילאע ,׳ רביטבסיק״זוג״כרבי /ירוחס כתי :נ1
שנפלטנ
כחתיכה לחל
■ ׳•*בססהר״מוהר״אש ^ ויש לתמוה^
מקנת
ו1
ומקנתה
חוזלחלנ1והי ח
מפני שדברי הרש כ
מה שנפ1כה' אשיר ביניהם מיוסדים על אדני פז דכרכא
ק י+
לסמחל ■,

ומה שנח זן

חותר נקטינן

7אי! חלבמפע5

דפליג ארב ששת כמו

ע לפיל ומשמע כעי

דפככרא

שכתבתי
לסו דוקא

^'׳• ע׳יזעג׳ל אלא ה״ה לכל הדברים שאדם בודל מהס
ובהגח ש
מהרי׳שדכול׳אשור מחמת מיה וסם וכ כ מדברי סע ג
,
1
.
7כבוש כתבושל והערדכי בפ ב דביצ דדבורי הוו כנבלה
ומתפשט

שפיר

בכולי אפי'  .ג״ינמן
עכ׳לועיל סי׳סיט
מדין זה• ( ו );כ' כ
הר' ן פ' כ׳ש דן.
דל ז דכ׳ר תקרי
לאחר שהזס־ר תן
התור :
ג( )־נ״ל שי׳ סח
יין כלי שני זעיר וי
גיצד נזהנין נהה
גססי׳ציםייעילסי'

0673

אקרינ"  ,א,שג,
נ׳בשעלי׳דס־רתיי

י׳תשי ' יייייי*0
ץוס כפלה יי*,0
**
אתרש ^א}30
שא׳צ רק ל! רי
הע 'פ"
'פםת'
"א'צי
%ה
מגפלפ
•האי לאמרי׳נגימזי

יכ׳רה״ניכשנעל '
שנפ3ה על

^

אנל כפלה

על

ילפכ '1
הנר
נ )גגהי '* פע״י'
זלגאז׳הינללעבכיחל
זהגי גהיגי! דלל!
במרלניפ׳כ׳ה ין
מסע׳ב ע׳נשכ; "
• אסזר

*הניןנזלז
דחס מקנת! חס
ייל י עכ׳ל ' 33י
ג ? גנ,לפילשד'פאן
קי״לקזכ ?הנם״ד

6מנ 0אס
טיפה מנר' 17ז
ם,י1י!
ישלהחמיה;6טפיאנל
קת3,השליזל 3א(
.זו־ין מיוסנינח
נפלה

י< קר׳כמישי^ יליו

לע׳־״׳עיני״ריאי '
שורן ביב כטיפה
המטפתמנרדילק

ינעיי -הי-ע -י^^*■■-־י
- -פנפלה עליז ואס
נפלה טיפה יינר
סהחלב אל שומן
בנדן סביבי( לי
בברירהלע ל :
(ד )ונהר״ן פ ׳לה
תיירי
אה
לא י
שנטלו מן האש  /׳1

סרוחה מעיקר׳ולא אסרי הרב' וכתבתי
בסימן פ״א וגדולה■ • מזו כתב המרדכי
בשם הרוקח דאע״ג דק״ל עכבר׳בסנרא
אשבוחי משבח זבוב אין נותן סעס ;
כל הדין שנוהג באיסור
קה
סנתער בהיתי ע״י בישול
כך דינו אס נכבש בתוכו יום סלם 1נו '•
בפ׳ג״ה ( דף צזאובכמה דרכתי ( פסחים
דף עו וכל הכשר דף קיא ) מלית הרי
הוא כתתככוש הרי הוא כמבושל וכפ׳ב
לפ״ז גבי עככרא בסכרא כתבהר״אש

ר6שון מ! 5ילזוסרכמו מבוסל דקלזמר זה הולז בישול עצמו ולזיככליש ר ,
סולדת מ אינו מכשל וכמ״ס התוספו' בפרק כירה אהל) למסיק ס״פ כליי!
! 1! ,־'
אינו מבסל וכן נראה מדברי רביכו עצמו בעור א״ס ס י /סי״ס
לסלקס
יייחק
1
דסת׳צישיי
־ כיולככלי
בישול לענין שבת לבישול האיסורץ־ונ״ל .שכת כן משוס ,
ראשון בעודו על האור ואתאלעיון

ומסנן:
? לבדוק ולהעביר במסננת ברדק
שנתערב בהיתר על ידי
הדי? שנוהג באיסור
73 !" 113
דיני אם קבבש בתוכו יום שלם
בישול כך
עלזס1
' מע׳לעת דכבוש דינוא כמבושל אבל־ערלות מיום כיון שהוא צונן
בהדחה ז־יול•.׳
.ת
בעלמא ואם הוא חם שהיד נכוית בו אז אוסר כמו
פגי

מבושל  :כתב הר״שבאיס אומרים שאין מפליט אלא חום של
כלי ראשון שהוא מבשל אבל כלי שני וכן עירוי שהוא ככלי
שגי אינו מפליט ולא נהירא?שהרי חום של בית השחיטה וחום
הלב הכסלי׳מפליט שהן פחותים מכלי שני אלא כל חום שעל
ידי האש מפליט אפילו אין היד סולדת בו ע״כ ונראה לי שאין
הגרון דומה לראיה שאין חום בית השחיטה וחום חלב הכסלים
מפליט אלא בדי קליפה אבל להבליע בכל ההיתר לא השוב
חום אא״ב היד סולרת בו ואפשר שרוצה לומר רתום לתוך חום
אינו אוסר ג״כ אלא כדי קליפה וכן ראיתי לקצת מהמחברים
ואינו כן אלא אוסר כולו אם היד סולדת בו לפיכך נפל איסור
חם לתוך היתר חם או אפי׳איסור צונן לתוך היתר חם הכל אסו'
דתתאה גבר אע״פ שהתחתון היתר כיון שהוא חם גובר
על העליון ומחממו עד שמפליט בתחתון 7כל שכן אם התחתון
החם איסור שיותר נקל לו להפליט איסור בעליון אבל אם
העליון חם והתחתון צונן אז אינו אוסר כולו אפי׳אם העליון הח'
איסו׳שהתחתון גובר על העליון ומצנגו -עד שאינו מפלי׳ איסורו

תימא דהאי שכרא ושלא צונן הס למס
נאסרו בכפילת העכבר וי״לסשהא בו
זמן מרוב' וה״ל כמין כביש ונפלט טעמו
בסכר ובחומ׳ן ולא פירשתה התור במה
יעמוד בחומן וכשנ׳דנחשבי׳כבוש כמבוס' ושמעתי כש ר״יצבא דאס שהה כתוכו
יום סלם מע״ל נקר׳כגוש ובולע ופולט כמבושל וראי׳מדאמרי׳בחולין כסר בחל׳
הידו הוא דאי תרי ליה כולי י 5מ בחל׳סרי ואי בשיל ליה אסור ומה חידוש הוא כל
איסורין שבתור׳נמי דיג כך דצוקבצונן לא מיתס ' ולא בלע אלא ודאי זהו חדושו
דכל איסורין שבתור אע״ג דצונן בצונן לא בלע אס שראו יוכושלס נאסרו מסע'
כבוש וכבש בחלב תדוש הוא דאינו כאס אלא דרך בישול עב ל וכ כ ג כ כס אין
מעמידין והערדכי כתב שס בשם ר״ת דבשהה שלשה ימים הוי ככבוש והביא
ראיה מפרק אלו עוברין וכן כתב בפ״ב לביצה ה״ל נראה דככוס מיקרי סשהא
כבר ג׳ימיס בדבר לח ואו הוי כמבושל ופולט טעם וקולט טפס כדאמריכן בע״ז
קנקנים סל גויס ממלאם שלס׳ימי' ומעדן מע״ל -וכפולסו כך בולעו מה פולטו
שלשה ימים אף בולעו סלשה ימים והיינו דקאמר בפ״ז כל שמכניסו לקיום ג'
ימים אסור כייכס אע״פ שהוא צונן ומכניסו לקיום ג' ימים קאמר הילכך כל
דבר איסור הלח ששהה בכלי היתר ג׳ימיס אסר וכ״ע ראכי״ה אמנסר״מ
פי ' בשם רי״בא דכשרייתיוס ולילה חשוב כבוש כמבושל וראיה מהא דאטרי'
בשר בחלב חידוש הוא דאי תרו ליה כולי יומא בחלבה ובו'  :וכתב המרדכי
■ לוע
עוד סס ככל מקום פירש״י כבוש בחומן אכל בלא תומן אינו כמבושל וא״א
כן דתנן פ״ז דשביעי׳ורד ישן שכבשו בשמן חדש חייב בביעור אלסא בלא חומץ
הוא נותן טעם כמבושל עכ״ל וזה שלא כדברי הנהו' מיימון שכתבו בפ״טו בשם
הר אסדכיאמרינן כבוסהריהוא כמבושל ה מ בכבוש בחומץ וצירכדפרשי
ע"כ ואיני יודע היאך אפסרסהר״אש כ״כ שהרי הביא ראיה לומר דככוס הרי
הוא כמבושל בשהיית יום מבשרבחל׳והא המס אפ״ג דלא הוה חומץ וציר הוה
מיתסר אי לאו דחידו׳הוא ובתשובות הרש״בא מה שאמרת דכל שאין לו קיוהא
קודם מליחה שאיכובולע מן הדס ג״ז פשוט ללא אמרינן אלא בדברי׳החריפים
כמלח וחומץ בבס שסורי׳אומס וכיוצ׳באלו וכדאמ׳סמואל מליח הרי הוא כמתת
כבוש הרי הוא כמבושל וכדאית׳נמי בבר יונה דנפל לכדא דכמכא וגרסינן בס'
כ״ל צונן למוך צונן ד״ה מות׳ולא נתן סיעו׳כמה יסה׳זה במוך זה וזה פשוט עכ״ל
/׳1
י1 ,
דברי הר אס שכתב בפס רי צבא נל עד דברים סל סעס ועיקר וכך כס דברי
רבינו  :כבוש בציר כת׳הרא״ס בסוף פי כ״ה דסיעורו הוי כאלו נתנו על
האור כדי שירתיח ויתחיל לכשל אס נכבש בתוך הציר כשיעור זה נאסר כל מה

סגמוך הציר ובפחות מסיעחה לא נאס׳אלא כדי קליפה כדין מליח הרי הוא
כרותח עכ״ל ומשם נלמו׳לכבוס בחומן שעד שישהא כשיעור זה אינו אוס׳אלא
כדי קליפס  :כתב הי־ש״בא כל הלבושים הרי הס כמבושליס כלו׳לענץ שטעם
לאיסו׳מתססט בכולו כדרך שמתפשט בבישול ואינו ניתר בנטילת מקום
,
.
, , . .״
וכךהס דברירבינו  * :וא□ ,הוא חס
ננושהריהזא
*בה כתירנינז ירזקס
כצלי י ,
נמנישל חלתי בשר זחלב לאפי׳ מרי
שהיד סולדת בו אז אוסר כמו מבושל פשוט
יכ׳לדהיינולהתד
הוא דלאו אכבוש דסמיך ליה קאי אלא ה״ק ליה כולייזליא שריעכ׳ל
איסורסנמערב בהית' בצונן אס שהא בתוכו הנאהאנללעולס^אסורבאנילה
'נ ע ;
יום שלם חשיב כמבושל ואס הוא חס שהיד
נכוית כו כיון שנפל לתוכו אום כמו מבושל ואיכא למידק במאי מיירי אי בכלי
_

^ן.1,
ה6
מל ה
דל״ס כלי ראשון בעודו על
וילן
אסר שנסתלק מן כאורל״סכלי•,
לישניס
שהיד .סונדת כי סושיכמבושל ( 0
כמבושללן^
היד סולדת בו אינו סופי
דאס כן שי לתמוה סליושהרי0,
התוספו׳בפרק כירה• קהלו״מסיקי!,
שני לזינו מבשל דנליראשץמתו,
עלהלזוי דענותיו ממיןומחזיק
שיעו׳דנלויון
זמן מרובה ולכך נתנו כי
שסיד נכוית בו ססו'רובל■:לי
דיד סולדת בו מותי שלזיןדעממץ
חמין יזללו הילך ומחקרי ע״כ מ5ון
סהידסולן׳
בהדי׳דש״ל דכלישני לזע״ש
בו לזינו מכשל וכן נראהמדכרירני;(
עצמו בטור א״ס .סי ,סי״ח לפינן (י!
סכיומסו׳
דבכלי ראשון איירי ולא בכלי
דסת בישול לא משמלהולאינסי
כעו׳הכניעל האו׳אי נמיחחסנס

מן האור ועודו מעלהרתיחו׳ממשנק
לוחו
שהיה מעלה בעודו על האור אבל
בישולאמי
שפסקו רתיסותיו לוין לו
לאשמועינן דליתאאלאאע״פסעסן(
מסיו
רתיסותיי ואינו על האור כל זמן
:כל
סולדת בו הוא מבשלב וכמו סמנו
התו בפרק כירה דכלירחסוןממין
מסיו
שעמדעל האור דפנותיו סמק ומהדק סומו זמן ממכה ולפיכך כל זמן
סולדת .בו אסור אבל כלי שני שאין לפכותיו סמין והולך ומתקררחמ״גויו
שסיסנכו
סולדת בו אינו מבשל ע 'כ וס״ל דאהי' מעלה רתיחות ככלי שני כעין
דא״לכל
ראשון אינו מכשל רכלל גדול הוא דכלי סכי איני מבשל כשום פיכיס
ה ל לתלמודא לסתום ולומרכלי שני אינו מבשל אכל קשה פל זהסנסוניני
לקמן בסמוך על דברי הרש״בא ככלי סכי אוסר כולו אס היד סולדת בולקנו
שאפ״פ
דרבינו הכל! מיירי בין בכלי א ' בין בכלי שני דכל סיד סולדת בו אחו'
שאינו מכשל מבליע ומפליט :רעירוי.דכלי ראשון אס הוא ככליראשון6ו
סילדמנו
ככלי שני הוא מתלוקת פוסקים ונתבאר בסי ס״חג  :ושיעור יד
נתבאר בפרק כירה ( דף מ ) שהוא שכרסו של תינוק נכוה ממנו  :כתב
הרש״בא י״א שאין מפליט אלא סוס שבילי ראשון שהיא מבשל אכלכליסרונן
עירוי שהוי בכלי שני אינו מפליט ולא נהיר׳שהרי סוס סל ביתהססיטומונל
מפליטאל)
שאין הנדון דומה לראיה שאין סוס בית השסיט וסוס סלב הכסניס
ובאמתשישלחמי?
כדי קליפה וכו׳דבריהרש״בא הס בת״ה הקצר ביתד ' ס״א
אלאכדי
על רבינו כדברי׳האלו שכתב יאיפשר סר״ל דהס לתוך סס אינואום'
אוסהנל
קליפאלקמן בסי׳זס כת׳דיראה מדברי לרש״כא ס סוב ' דסוס ע״י מניס
ולפי זה יציב׳בארע וגיור בשלמי סמיא ועוד דבלאוהכי ת״א לימ׳סןדמדאמיק
אמרי'
בפרק כיצד צולין בהק לתוך סס וק צונן לתוך הס אסו׳ובסס לפיך צונן
לאסור
קולף ע״ כ א" א לומר דאסור דאמרינן גבי סס לתוך תס או צונן לתוך חס
כלי קליפה בלבד אמרו דא״כ דיכס סוס לדק סס לתוך צונן רבפאיאיניליגוונ
ושמואל התם אי עילא' גבר אי תתא׳גכר הס"ביר שאפי גר כי רב דחייומי)ול
יטעה בו כס הרס״בא שהוא אורו סל עולס ואע״פ שכת' שראה כן לקצהמחר
אין הדעת סובלת שראה לסוס אחד מהמחברי' דחם לתוך חס או צונן לחווחס
אוסאלאכדי
בקליפ סגי ואעפ״י פה״רן כת׳סהר״אס סוב' דצונן לתוך חס אינן
נטילת מקוס מ״ מ כחס לתוך חס לא אע ומשמע דמודה ודאידכולו אסוואפי
כצונן לתוך חס לא התי׳אלא בגיג יל ' מקום ספ ו׳יות׳מ נ די קליפס דעודסהרשנ)
כת׳באותו סער עצמי לקמן נפל חס לתוך צונן אינו אוסר אלא כדיקליט ^
שסר
נפל צונן לתוך סס הכל אסור ודבריו שהביא רבינו מכוונים וכתריס הס
לא כתב סכל חוס סע״י האש אפי אין היד סולד ' בו מכשל כי היכירנסממינת
דאע״ג דמבשל אינו אוסר אלא כדי קליפ ' אלא לומ׳סהוא מפליטנ״כולהצי(
בת״היאמישמןהחכמיהראשו 'םאמרוסאיןראוילספליולהנל'
קליפ וכ״כבפי
אלא כלי ראשון דכלי שני אינו מבשל וק עירוי דכלי א׳ ובל שאינו מנצל א'נו
מפלים ומבליע א״כ היתר שנפל לתוך איסור שבכלי שני אינו כולע ונהחן
בעלמא סגי ליה ואפי׳סניהס חמין ואלו דכרי׳שאין הרע׳סוכלתן ואץ צש ל
סוגיו׳סבנממסכי׳עמהס שהרי בשוסע בסכין סל גוי' נמלקו רב אמקילוג
כר בר חכה אמ׳ מדיס ואמרי׳דטעמדרבמשו׳דקסב׳ביתהשתיט׳רותסוקלל"
אמרי׳וכל בית הסחיטה רותח ובודאי חום בית הסחיט׳ מועט מסוססככל'ש.ג|
ואפ״ה מבליע ועוד הא אמר אמימר משמי ' דרבא לא ליסחוף איניס כפליטיט
כיסיא וכו׳משטע לכאורה דב־רלע ממש וצריך קליפס וכן ראיתידעתהרנזח
ן "

עדיין על האש נין האיסור נין ההיפר הויכיזס לפוך חש אלאמיירי שנטלו יין האש ועדיין חסעכ׳ל ונראה מדבריהר׳ן לדזקא נשנטלזמןהאשאנלעדיץה1אננ׳ר אנלאסשמוה! נבר נכ׳ש זדאיאמו אוסר נלללפיחאידקייללנ  {7י
ואינו מבליע ומפליט ונחו שנתנאר לעיל פי" ןס׳ת ואעיב דאש נפל חם על דנל צונן אסור כלי קליפה היינו משוס דהוי כמו עירוי יאזמוקר נלע פורת׳סואילולא היה מעולם עדייןבכל• שני וזהוטעס דגיה שעלובקערה7אי:ן ייותרירק"
נ׳ט נכ׳טזנן לקמן סימן ק׳ז גבי לגיס טמאים שנתערבו בקערה שהיואוסרי ,אילאו " סעס דבטלי׳נרוב אבל אס כבר מונח ננ״ש חםאע)'פ שהיד סולדות בו איני מנליעכתו שאר כ׳ש או דבר עבכגון חתיכה כשד שהניחובכ״שדלאיג
שהוא גושחלנר לח וכן משמע מזנרי הרש״נא שיידתה ענין נ״ש לתום חלבהכשלי׳ש־וא לנר עב גס שנראה לעיניסשרוטב רותחת יותר שומרת חוסו מדבר בע ודלא כמושראיתימהר״ש לורי״א וחילקנהנחאקדנריוגוא'! •

נתננאי״ה
(ה ).
נצל כ״ע אס הם
מיניזיסזו א .ל זי

דלי״י דינו כמבושל 1ניש' יידיכיכצלי •-כתט פגהו ' מימון בפ״טויבש• ר״פלגגי
".י ^ וימבוא׳כדכריו סלא נא אלא׳ להוציא מדעת החכמים שהיו אומרים
תתאם גבר סגי בנטילת מקוס אס אין כו סומן מיהו אין להקל כזס דפעמי' יס
אכי׳ק
יי
וכפלי׳
1כלי  ■^ .נפלמא סגי ליס ולהצריכז קליפה׳ כמו סוס בית הסחיטה
בנטילת.
ביו סומן ולאו אדעתירומיהו אפי ' בלא סומן יש לאסו' כולה והא דסגי
אס שגיהס חקץ
הכל אסיר
; ?)'(!לין סוס לכלי ראשון אין לו עסק בו במקרלהוא ואתר סבת כמה דיניך
מקויבמתניתין גד ףע מרוטבו על הקרס זהו מ& ו׳דאין־הרוע׳ניפל על כולו אלא.
גי !בזו ^ן :רתי דברכן לתוך סס הכל אסור 0 ' $0 :ג למידק לדע'הרשב״א
טיפ געלמ' הוא .דכפ אבל גבי תתא׳גבר
ואס או מה^
ולכר אושית צונן קבי בקליקה
^ילנל מחמ מלחו אכואי דינו כצונן
חתיכ׳האיסור נוגע׳נולה
סניגעיס
גמקיס
קליפס בכל התחתון אלא כדי קליפה לבדה וכ״ש אם׳העליון שהוא הם
דמפעפע׳בכול׳עכ״ל והס מדברי סמ׳ק עי׳כ' סי׳ל׳יו אס
ר, ,יד ייוורגד דתדד היזרממר^
*'־• ייידמיידיר־וי ז^ריד• ו*ד!יי1ייי^ ו**
* !£י5יי* * וי״ע
י -ס ^יי•
שנפל .לתוך התבשיל
כשנתערבו ררך בישוב כנדן
הנית חי& ור חם
ישנינ' 1־ןנס , * ,־ל קישמז זו ותרצה היתך בד״א
ומ״מלענקמעסה נ״ל כע״ערביכו
אבל דרך צלי כגון איסור חם או אפילו קר שנפל לע הצלי
ומ׳ש רבי׳בד״א בירך עם גידווכיוצא ליגון ק־גרה■ ליכו
ולפיכך
.״.ףןידלויובסי׳צ״נן
האש אינו אופר כולו אלא כדי נטיל' שהזא כעובי רוחב
כייז שאר חס לתוך
| ^סו יחסלתוך היתד חס ויכו׳ עד שאצל
יב דבר כחוש וכו׳אבל גדי סמן סצלאו
צינן וכן אס הניח
לפיכך ירך שצלאו בנירו או חתיכ׳איסו׳שצלאו עם התיל בחלבו אסור לאסו ' אפי ראם אזנו וכו'
לצליפה לבד בסי כ״ < דף ער) אצבע
לתוך
כשר חס
ק־ צרהחולנחהנש ,
מן
אהאדאמשמוא ' קולף- -
הגידוכן
סבים
נטילה
כרי
להסיר
^׳ו <־* ןינןש שלזין תילו' היתר ונוגע זה בזה צריך
(סס ובדף צז )
ן
מקש׳כגמ איני והא א" ר צרין קליפה וגנז
ני!6ס ס6יסור עליון) 5ומחתוןכ 'כ
עד שמגי ' לגיד
על
איסור
נפל
אם
וכן
איסור
בחתיכת
במקו׳שנגעה
החתיכה
צריכה
הקערה
ולא כיסה הונא גדי שצלאו בחלבו אסו׳לאכו׳אסי'
מ״פסי׳ר״ה  :במה״ד 5ו בסכתפרט חתיכה שבקדרה שהיא חוץ לרוטב ולא ניער הקדרה
ק ; יפהנחק' 1שנגע.
דמפעפע
אוסר אלא כדי{ נטילה אבל היא ברוטב לרש׳י אפי׳ מראש אזנו ומשני שאני חלב
כבסר או יגיגילכה
 ^ :ול כגון שנפל לתוך התבשיל אותה אינו
 ^ :ווןצליוכו׳כפג״ה ( דףצ  0מנן
עג״לי ועוינתנג׳
והדר מקס׳ובחלב אסור והאיאמירבס
מקצתה ולר״י כולה כדפרישי׳לעיל או אפילו כולה חוץ לרוטב
עוכדיא הוה קמיה דר יוחנן -לזקאשהואבק־צר'
לוסישכהבנ״ט
ג״ה
ומערבו ונבלע כר כר חכה
יקסנתבשלבהוכגמ לומר סמו)5לל״ש וניער או כסה הקדרה הרוטב מפעפע הטעם
לוחקא
שאין,שם
י1ו ^רה
עד
ואוכל
קולף
'
ואמ
בחלבו
בגדי שצלאו
דשכינא אבל אם
!־םנמבם־מ ר! כל כצל׳ בה קולף ואוב׳ בכולו בד״א בירך עם נירו וכיוצא בו דבר כחוש שאין בו כח שמגיע לחלבו ומשני ההו׳ כחוש הוה רב
6:
חתכו כשר רויגח׳
עוסמגיע נגיד פירו' מסו דכשנתבשל לפעפע ככל החתיכה אבל נרי שמן שצלאו בחלבו אסור לאכול סונא בר יהודה אמר כוליא בחלבה היה
חולבת.3ן
נשכין
3חסנ מוליך פליטת ילזיסור ומערכו אפילו .מראש אזנו שכיון שהוא שמן מפעפע בכולו  :וכוליא
וכתבו התו׳דאפי׳הרא׳למעל׳וצד החלב יומו הכל אשור אם
והכליו׳למט ועומד בשפוד בתנו אסור אקס' נבל השכין
גולפתבשיל וכל החתיכו׳שבקדר ' !5בל שצלאה בחלבה אינו אוסר אלא כרי קליפ׳שהקרום מפסיק ולא
ואש אינה ב״י צריך
 ..יכיון שלןין סס רוטב אין הפליטה מבעיא חתיכת אחת שיש בה חלב שמפעפע בכולה אלא אפילו לאכול אפי׳מראש אזנו דחלג מפעפע
קליפה אפי׳הציכן.
מהפסטת ו^ פ״ג דקי״ל דאין כגידין חתיכת האיסור כחוש וחתיכת היתר שנצלת עמה שמנה האיסו'
אפי כלפי מעל ' ודעת הרמב״ס בפ״טן מ 1וס למלאי יש
על
מהמ״א דהא דאמרי׳אסור לאכול מראש -שח מטת
משננין מינמ״מסומן דידיה אסו' וכתבו התו' מפעפע בכולו  :ומלוה שהוא מלוח ער שאינו נאכל מחמת מלחו
איני
אבל
ס ' לבטל החלב השכין אס
אנזו :ונו״אש לצו דוק' עד שמגיע לגידדהא
^ שיעור מליחתו בהלכות בשר בחלב דינו כרותח אזנו היינו כשאין בגדי
יודע כבירור שלא
ולאפי (וין להניס כדי קליפ? סמוך ואפי׳כדי ובבר פירשתי
אבל אס יש כבסר הגדי ס לבטל החלב
הייני שמניני׳וכ״ב
נטילסדהייכו כאוכי אצבע צריך להניח ומפליט ולא לאסור הכל אלא כדי קליפה בר״א כשהאיסור
סעסן!
כגון שאינו סמן וכמו' חלבו מועט קולף הזיור לעיל ס־'צ ' ל
אבל
מןסהיו' נואמריין פיק כיצד פולין נטף מרוטבו וההיתר שניהם מלוחין ואפילו האיסור מלוח וההיתר תפל
כי־אורי ר יוחנן יפש׳ע הוא לב ! ,
ואוכל מד שמגיע לחלב
אם
מייריכחתן נשר
 15הסוסוסז' אליו יסול אתתקומומלא
והר״ן כת׳שהר״אה חולק בזה ואמ דאין
רותח שהיל שילדת
,
עימןליפסאם לא נחלק דטעס דרוס
חלה מפעפ מתבטל בצלי לעול' דבקדר' הוא סמתבט׳מפני סהמס׳מולי האיסור כי אבל בלא׳ה אפי׳
מפעפע ומתפשט יוקר מגיד ומיהו לא אשכחן כשום מקום דסגי לצלי כקליפה
חיצי
בשוה אבל בצלי שהוא מעעפע מעצמו איפשר שהרבה ממנו מתכנס במקום השכין כ׳י
היל :לצלי בפי נטיל׳כיון שלא מציכו מסורס בו קליפ ' והר״ן כת׳אע״ג דאמרי'
כלי
בטיל ונראה מדברי סר״ן שהוא חלוק עליו וגס גדולי א!שר רק
או כרי נטיל׳מקו׳שהו' אחד הלכך אפי׳בסשי׳לא
מנוסאקולף יאוכל עד סמגי׳לגיד כדי קליפ׳צרי׳לשייר
והשכין,
וכ״א־ הרס״בא קליפס
וקיומו' כל הפוסקי חלוקי עליו שככר כתבתי סהרמ״ב פסק שהו׳מתבטל
וקנוקנו׳
גיד
של
נעיצה כעינקרקע
יותימעט מן הקליט והרש״בא כתב בת״ה -שאין שמנו
והתו׳והר״אש כתבו ההוא כחוש הוה ולכך שרי דסלב כחוש אינו מפעפע ועי״ל
משו' השומן הדבוק
ואח״כ
בלבד
קליפה
כדי
חרמי (ופעפפיןבין בצלי בין במליחה ואינן אוסרים אלא
נתנו
כחוש הוה ויש בו מעט חלב וכטל בס ואמאי דאמרי' שאני חלב דמפעפע
בזוקהממ־ב :
ולגןני' 1נהנגביסמנו סל גיד וקנוקנות סבו כתב שאינם מפעפעים ולפיכך אינם
במרדכיפ׳כ׳ה ע״א.
התו׳וא״ת כהתני׳פיכא שומן גיד דמסעפע ואסי׳נצלה נמיליתפר כולי׳ונראס
׳סאעע אט־יסארו תערובתן אלא כדי קליפה ואח׳כ כתב סחלב והשומן מפעפעים
דףתפצ״ע מצאתי
לי״ת דסמנו של גיד אינו מפעפע • וכתב הר״אש שכך צ״ל לדברי רעי והרי״ף
יאסוןאו ,ולפיכך אפי״פ״י צלי ואפי׳פ״י מליחה אוסדין הכל עד שיהא בהיתר ס' כנגד כל
דאשזר לשעון מכלי
סכתכו דשומנו של גיד אוס׳ודלא כיי״בס שתירץ דכיוןדסימנו סל גיד מדרבנן
כשר שיש ני ש!מן,
לרפנו | לאיסורלפי׳גדי סמן סצלאו בחלבו וכולי בד״א בגדי סמן אבל בכחוס אפ״פ
ביא׳אס
לא החמירו בו יותר מבגיד ורבי כת דין גדי סצלאו בחלבו פתס^ולא
לתין נר דילק !יכ
נתב
#ן נגדי ס׳ כנגד החלב סכו אינו אסור אלא כדי קליפה וי״א שצרי ' נטילת
ראשון או כתירוץ סכי וסרש״בא כת נת״ה נ״ל פי׳סל ר ת ספי׳ חלנ אישיחןטריפ'
כתירוץ
דעתו
תירה
של
סניונן
!י
וקוסהראתון נ״ל עיקר אלא שיש לחוש לדברי המחמירין באיסורים
■ פ״הלמש'
דתטא
כחוש הוה וטבעו של חלב שהוא כחוש אינו מפעפע ולפיכך אפי׳לא היה ככשר
1
בשומן
אבל
כסמל
המחאירין
לדברי
עכ״לומשמע לי סר״ל דכחל' דאוריתא ראוי לחים
המער?
מכשירין
הגדי ס לבטל את החלב ל/ינו אוסר את כולו וכקליפס סגי או בנטילת מקום
יליט
מחם■ לחם מנינן
אל^ גיווקמקכו׳סבר דאינו אלא דרבנן כיון דכ״ל עיקר דסגי בקליפ איןצריך לחוש
דה״ל כשמנו של גיד סמחמ׳כחישותויאינו מפעפע ובצלי אין אוסרין וכן דעת
לצונן טהור מציצן
מ
לחמר זלממיר־ונרא' דמסוס דקרומות מספקא לן אי אסירי מדאוריתא או מדרבנן
הקממו׳האסורץמשו תיב אס כמלחו א ו נצלו עם־ הבס׳קול' לחם טוואר׳שמעון
הרמ״בן ז׳ל וקכל
לאנוי נמ״שכפי' ס״ד וכיון דאיכא למימר דהוא מדרבנן ואפי׳את״ל דהוא דאוריתא
אותר המעלה מחם
ואוכל עדסמגי׳להס וכן דעת הרמ״ב והרמ״כן ז״ל ויס לי ללמיו׳טליה׳מדאמרי'
חוסל טן לאין לוקין עליהם י״ל שאין חושסין להחמיר בהס כ״כ ולפיכך כת׳כתחלה
לחסגקושל תחתון
כוליא בחלב׳סות אלמא חוטים סבכוליא וקרום סמליה המפסי בינה ובין החל'
הס
דקיומות כמי בקליפה סגי להו ומשוס דאיכא למימר כיון דאיסור תורה
מויגן
עליון
יפה מסל
שעליה איכה אוסרת אותה ולא עוד אלא אפי היה ע״ג הקרוס חלב גמור הקרו'
צונן
אלמאכ׳ע
מריי' י)ע״פ סאיןלוקין עליה יש לסוס וילהחמי׳בהס לפיכך אח כ הזכי ' סומן וקנוקנו'
נן
כין־ חוצץ ומכיל את הכולי׳מלבלוע את החל׳שעליו עכי׳ל יובת״ה הקצר כתב בלשון
לתוןאס טמא זה׳ה
אסור
5
סילק
לא
הרמ״בןוהרשב״א
דברי
סנווהסמיטקדימו׳צבל ה״המגיד כשכתב
לאישירזהית׳עכיל
קצר וצח החלב והשומן מפעפעין ולכן אפי׳מ״י צלי אפי עיי מליח אוסרי׳את
ליגות
?ממות לשומן גיד כלל נר פסוב׳דבדבריו האחרונים לא השמיט קרומו׳בכונה
יל באו״ז כ׳ כ׳י1
עד סייהא בהית' ססי׳ככגד כל סאיסו׳ולפיכ׳גדי סמן׳ שכלאויבתלבו סא אין
מאלא
ומדברי סרמ״בס כפ״טונראה סא״צ נטילת
 7בליעבל אין לחוש
^שסמךעלמ״שבתחלס :
הכל הגדי ששים מגד כל החלב שבו אסור לאכול אפי' מראש אזנו ספחלב
כולו אסור ואס יש בכל
ק׳ל■
יע״ל שי '
!מחצי מ ?יטלא קליפה שאס הוא גדי סמן שאין בו ס כנגד סחלב
מפעפע הכל בד״א בגדי סמן אכל בכסו' אפ״פ סאץיבגדייס׳ככגד לכ החל׳שכו כתבתי דשוק חם
גיס מנד החלב טלו מותר שנתבטל החלב בכולו הילכך אס נשאר שוס חלב
מון*
קר
שהחלב סל בהמה כחושה כחרס הוא בטבעו ואינו לתון שומן
אינו אסור אלא כדי קליפה
הגיד
שומן
אבל
בסס
וכיוצא
אלאני משליט ואוכל הגדי וה״מ בחלב הכליות והקרב
הואיל ונייס יומון
מסעפ׳וי״א שצרי׳כטיל׳מקו׳והראסון כ״ל עיק אלא סיס לחוש לדברייהמחעירי'
סו׳
כולנ
החום׳ נלל
ואפי' ,י1ימין וקרומות האסורים מסוס חלב קי״ל דאין מפעפעין הילכך אוכל והולך
באיסורים שלתורה  :ומיש בסכיןהקדומו׳כ״ב המידכי בס׳ג״ה דתור־תיגדי׳
אשיר ;
״נא  15שמגי לדבר סאסי׳ומשליכו וכ״כ ה״המגיד בפ״ז מהמ״א שזהו דעת הרמ״בס
&
הו
במרדכי
כחוש יש להם וסיגי בקליפ׳ודברי הר״ן כרסהס כדברי היש״בא  :כתב האגור ) 0זסה
ליסוא5
ולהציק־ קליפה לבהמה שנצלית עס חוטין וקרומות וגיד ושמנו ובסמוך
ניקור צריך ס׳כנגד מס שעל הדד שחייבים פ׳כ״ה דן* תשל״ט
יפנארדפת הרס״בא בדיני׳הללו  1:ם״ש או חתיכת איסור סצלאו עס חתיכת בסס מהר״י מולן דטחול שנצלה־בלי
מסמי
שהון
טפיל  :וכחב ארס״בא ע" א שמה
עליו כרת וצריך נמיכדי נטילה דילמא אינו מפעפע
מיני?
לחטב לינז מלי
היתונוגפ זה בזה וכו׳הוא נלמד מדין ירך סנצל בה הגיד ומדין כולי׳דבסמוך:
מןהחתיכשאף
שכקדרה שהי' חוץ למט' וכו' בת״ה האח׳והוי יודע סכל דבר עיים לו פעפרסכפל למקו׳ידוע
הציגו
יצ״ע דכא) פשק
׳ וקאס נפל איסור על חתיכה
מקומו וכמו שאמרו 3ע' כ״צ נטף הטור לאיס אוסר
הבלי' | ישרוט מפעפע הטעם ומערבו ונכנס ככולו כמ״ש הרש״בא כת״ה ופשוט הוא ע״ס שיש בחתיכה לבטל האיסור צריך ליטול
יטול אתימקומו  -ובקצר כת' פלשרץ הזה כל איסור רק ,כ׳  /ולעיליזי*
מרוטבו על החרס וחזר אליו
אמי
צ׳ב חאתיב לכל
^" קמיס״י ור״י נתבאר בסי׳צ״ב :ומ׳ ש כגון איסור חס או אפי׳קרי שנפל
מפעפע חס שכפל סל גבי היתר חס אע״פ סייס בייתי ס לבטלו צריך ליטול
דמס
החתיכה אסירה
עצ לי וט אינו אוסר כולו אלא כדי נטילה קשה דמאי אפי׳קר דקאמ׳אדרבה
ל־ מיירי
ממקוס שנפל סס האיסור קליפ עבה ביותר והוא הנקרא בכל מקוס נטיל׳מקוס ואפש׳דלע-
פקסל
('  1י]' ן־ס ?ל יותר דאיפסר לעלו׳על הדעת לומר דאינו אוסר וכר שט״ס הוא
וע״ל-ידה״ה בצונן לתוך ססידצריך נטילת מקוי׳חס הוא מפעפע אע״עסייס ב־אישיר המפעפע
לךתל
הצלי וכו׳ובסס מהר״י ן ' חביב עכ״ל
^ ולהניס כגון איסו׳קראו אפי׳סס שנפל על
ב"צי כמו סיפח חלב
בהיתר מ' כנגד איסור דדין צונן לתוך חס[ כדין חס לתוך חס כדאית' פיק
>
מינייאיסו׳ססס
כ
לכלול
מצמתיאבליד<ך' צלי לגון איסו׳חס וכו׳כוונתובזה
שנפלה על ההתיכ'
ואפשר דלרכות נקט הרש״בא חס לתוך חס דאע״ג׳ דחייס טובח לא אמרי׳סהוא
כלישר
!הוי כייו חלב שמן
אינראוס'
מ״ס
עכו
'
ונקש
^ מיו חס או צונן לתוך חס ואמרו אפי׳אינו נמשך
נימו׳לגמרי ומתפשט בכל הסית׳ולא נישאר סוס רוסס במקום שככל יומ׳מבכל
ליעיל'
שמפרש נסימן;
אבל דרך צלי שיש בו צד איסור כגון איסור חס או אפי׳קר ר״ל
| • יק
סארסחתיכידאלא לעולם מקום׳ שכפל בויצריך נטילת מקיום וכ׳ /ס כצונן למוך
ז״ל!
מיחסועל הצלי סיס בו צד איסור אינו אסור בסוס אחד מהס אלא׳ כדי־
שכפל
חס דאיכא למימר־טמי דודאי כשאר רוסס במקום שנפל יותר מבסאר החתיכה
^ יפי־ ל • ח״ל הרס״בא כל איסור שאיני מפעפע חע״פ שנפל חס ע" ג,חבי
מאסרשצונן היה האיסור וזו היא סכ״ת■ כתה יכוותא שכתב סמידבי ס״פ
איג1וי ״ו
ואפ״פסכתקולףככרינתכא׳ דלעכין מעשר
סנפל שסיומותעכ״ל
מטיל*
ץ<
'ר
ג״ס ואע׳פ סר״ב את״ס חזר ט קינן רטותא אל חזיר בסס ואף על פי שכבר
^^'1'5לת מקום באיסוח׳דאוריתא :ולענין צלי שאנו נוהגין לעסובהנור־
ןנרגלינ
כתבתי
\

מסבתוטתנין

בה מעט

מיס׳ ורוב

החתיכה

היא חון

לרוטגהדפר

עשור'

ד* מ

הכשר כר שלזין צריך ללו ניטול ול  6קליפ לזללז מדיח
נבלהילזיכלולוע״עשמע£11:י
ט״ו כרלזס סהולז מחמיר הרבה בבשר
ח■  1ג%ו
,
 ,׳
מצית פנ3ללעש3
עקוטה כבר כתבתי
בסי ע דספסר דבפ ז מיירי בסלביס שלןי
נס
,
גחטב נמילינ^
״
^ .י
".
צינן וכפג
נגינ ^ תינע■ ע נ ; ועג 1ר דג׳צ < ; 7י׳ר׳
כחגביספפינסאסורי^ ,
הכי7כ׳ סתם ככל האחד על חבירו התחתון גובר לעולם כמו■שביארנו למעלה ולפיכך נפל סס
מדברי סופרים כסמנו סל גיד וכיוצא בו וסוכר דאמיי' בהנהואטמהעא
|4
^וקי
חסלתזןחס א׳ לתוך צונן אינו אוסר אלא כדי
קליפה1
" 6י |ם י'
נלי .פ ים ״־זו' ונלי־1ו ״ |-
צ,ני "ת! ו חש 7אס ואס נפל צונן לתוך חס סכל
לזסו
'
עכ״ל
אם
ההיתר
מלוה
והאיסו׳תפל
לבוגעין
זה בזהל!א שאין פה במלח שיי 6ע" ג - -
ומ״תי הא , ",.רי?
דמליחהרימ
ן])1
מכל 5וסויש  * 0היינו נל שאיןנוס׳
שיגרום
לאיפו׳שלא
נמל׳שיפלום
שאין
נו
כה
אלא
להפליט
מה
כרותח לדברי רגינא קתמר דלן?(?
•ק< גסכנרכתנא׳ כנגד האיסור סאס ים בו שסי
.מבכצדילוין |מ?1נרו3
מתבטל שבתוכו וכתב הרשב״א דוק׳ כשהאיסור המלוח למטה והחיתד
למיסר כאלו היה פיסו פוי פבל
ליייי
לעיל לנישול גלי׳
הואכמוסנתבאר כדבריו
בפי
'
נמצא
כיון
דלזינו
אסור
אלל
1
מויבנ
בהון; [יי!פלל
התפל למעלה דתתאה נבר אבל אם האיפורלמעל׳והית׳למטה
יי׳ 8נ ?ינ ׳ מ*י דאיסור מפעפע בצלי דיכו סוה לאיסו'
סגי והיעודסתס תלמודאוכ׳ו^
ילנהמידנ ' פ' לה בישול שזה וזה בפחות
מפסים אסור /לא בעי אלא כדי קליפה דתתא׳נכר שההיתר שהוא למט׳מצנן סרי דמסמעבלי סוס תיקקא״נ ג5ו־י  1זווגלי<5
7ן>
תשל׳ז
ע׳נ .ן
ן " -
סאע 5מןס ס העליון
ואינו
בולע
אלא
כרי
קליפה
׳ע
'
כ
ירא׳שהוא
סובר
שחום
!,,ה ״׳
37
׳
תהרא
׳
,
ומוסיף
צלי
על
הביסול
ילי־ימז^ ]};!
וימיו
'' מ  ':יי ? ״לי״י
דישלאש׳׳אן> נגלי כהיתר מקום סנפל בו האיתור צריך על ידי מליח אוסר הכל וא״א הרא״ש ז״ל לא כתב כן וגס מה
חלבי ובפס ומיירי 3
מליתסאינוכא־ל
1ין(:מ' ^
כחישעללאינ׳ס׳ נטילת מקו' בצלי לדעת הרש״כלזוהכי שחילק בין אם האיסור למטה או למעלה כתב ר' י שאין חילוק
מחמת מלחוא״כ בפרק ז ' מיידים
| 4ז]!נפ.
7אי יאכ 'נק'א'ם נקטינןז  :ועלאה דאמרינןכוליא דכיון שהוא חם על ידי מליחה אין חילוק בין תתאה
לעילאה
החלבי׳כפני עצמן אלא
סמתוךשהכש׳ ?4 ,[1ונה
זכ׳ה גהגמיי׳ סצלאה בחל  :הוס ושריי מסודמפסיק אלא בכל ענין שהאיסור מלוח מבליע בהיתר
התפל
ומ״מ
אין
!,ןנימלתיה
קרוב להס חייסען סמא יגעו$01
ובפרק ט״ו מייריסכמלסויחד■ | 0ןזי'סננימי
7לע< לם נכל עני! קרמא כתב הר" אס וצר סגס כדי קליפה אוסר כולו שאין כדו שעל ירי המלח להבליע אלא כדי קליפה
1
ןזליי|55
איכאס׳ שייליכא אוסר בכולי '
שיק־* רכינו כדעת הרשי בא
לעילסהחלב מובלע בקרוס וכשהאיסורתפל הכל מותר ואפילו קליפה לאנעי ולא
והר״ןשהרינסו !", 1־ניניו
ס'אשי'יכ׳פ נא,׳ה כדאיירינן
תלתאקרומי הוו ומיהו
לקמן בסמיך וכי היכי דכרפלגיכן
מליחה אלא באוכלי' ולא ככלי הלכך ,גבינות שנעשו בדפוסי
בצלי  1ו!!יןעעס
בקליפה
סגי
דובי
מועס
הוא
ואינו
כמיבחוסשל'614,1איי
הנוים אע״פ שנמלחו לתוכן לא אמריגן מליח כרותח ויהו בין כחוש לסמן הוא הדין
ליל״׳איס ייפעפע מתפס׳כ״כ וכך הס דברי רבי׳ורבי ימח
מליח שאס החתיכה שמנהינמלזן (1י־ן
'7167
אסורין
1
ןמינכלהיי
ואי! חילקבי! אם כת׳סי״מ ס אס צלאה בחלב סעלי׳דודאי
בחלבה או איסור מליחוההיתימסל
 1ומהעמי
החצנ לניקאואיני אסורה הכולי ' סאיןיכח כקרו׳לספסיק אבל מיירי סצלא בלובן סכתוכה סאין בו והוא שמן מפעפע בכוליה ואיסר כולו עכ״ל ואע״פ ססתסוכתבסאוסר
|ןוו!ל6
'אל'
כח לפעפע ככל הכולי׳אלא ככדי קליפ ' וכן אס צלאה כקרוס סעלי׳לא טס החל'
לאו למימרא דלעולס אוסר בכולו אלא דוקא היכא דליכא ששים כנגד
האיסו׳
ז׳למו7הדישליה,זל סעליה אינו מפעפע כ"כ ואינו אוסר אלא כדי קליפה כמו כל שאר קממו ' ע״כ
אבל אס יש ס כנגד האיסור מישרא שרי כי היכי דשרי בצלי ולא חשש
להאויך
זכיי׳ש לעיל
ב׳ח כ) ע״פ סהגהות כתבו פט״ו דאפשרדלא קיימא לן כסינויא דכוליא
בחלבה
ולפרס
לפי
שסמך
על
מ
"
ס
בסמוך
שדין
המליח
סוה לדין הצלי והמרדני׳מ |
הרש׳נא<ה י מלם הוה וכו׳ -על דברי רבעו והר״אס יש לסמוךט :
ומ״ש ולא מיבעיא חתיכה
בפ׳ ג׳יה כמה גדולים סכולס סובי־יס דחלב ובשר סכמלחו יחדמשעריבסוולז
7יש להי,ל ניזל 3אחת שיש כס חלב סמפעפע בכולה אלא
אפי ' חתיכת האיסור כחום וכו' נראה ראכ״יה שסובר דביסול כס ' לא שייך גבי מליחה דאין האישורפוברבכלאלא
^ויזמין זהחמים סטעמו מסוס סנמחס קצת הסומן ונבלע בחתיכת האיסור חור הסימן ההוא
כשאר כמקומו ולפיכך צייך קליפה ובקליפה מיהא סגי ליה ־ וכתב סומ1
ש?ם לרבנן מיה< חתיכת נבליךוכסהוא נבלע אס״כ בחתיכת ההיתר הוא מפעפע ולפ״ז לדידן
אפריס אומר שנוהגים כיאבי״ה  :וכיוצא בזה היא סברת הימ״ק
סהגיוסי
אלקאמ׳נקרי׳שעל דנקטי׳כרכינו אפרי ' דאין חתיכ ' עצמה נעשית נבלה אלא בבשר בחלב כמו
שכתב הר״ן בשמו • ומיהו מתוך דכרי ראכי״ה צפסר לדקדק דלא איירי
אלא
בסאין
החלב
דבוק
הי ^£ל
לבשר
ומשוס
דאין
חלב
מפעפע מחתיכה
לחתיכ׳בלאמסב
שכתבתי בסי ' צ״ב אע״ס שחתיכת ההיתר סמן אס חתיכת האיסור כחוס שרי
( 1' ) £י| נסס קי אבל אני מסופק אס הדין כן שהרי אפסרסטעמו סל רבינוהואמדאמררב אבל חתיכת בשר שלא מקרה מחלבה ונמלחה מודה דמתכטל בססנסמיה
מהוא־יז״לסי׳צ׳ת פפא בפ׳כ״צ דאפי׳בשר סחוט׳ סמן ובסר נבלה כחוש דאזיל בשר סחוט ומפטס
עצמה  :ובהגהות הפ׳ההוא כת׳בסס ש״ד במליסאו בצלי לא פייך אלא
קליפה
*אי! לסמו׳עלדניי לבשר נבכה הכחוס והדר ליה בסר כבלה ומפטס ליה בריסיה לבשל סחוטה ואס
וצריףלהעמיק בקליפתו יותר ממה שהיה קולף אס מלס גסר נבלה פסנסו
היייי"שמ־
?< ל • בריחה אנו אומרים כך כל
סכן סיס לומר כך<בצלי ופוד אכתוב בזה בסוף
הסי'
 7כא סמכילעני
גסה
שהחלב מפעפע ונבלע בו יותר והכל לפי אומד הדעת כמהכצפיקלוףוהא
1
י
,
<
1 ,
לוזי ?גריהע!
רהי
/
בסד:
לקמן
בסמוך
כתב
רבעו
דהא
דחתיכת
איסור
דאמרי׳אסור
אוסר
לאכול
חבירתה
אפי׳מריש אודניה כגון שהחלב היה מרובה והיה
מפעפע
 5יץ
לנלקאסלא
בנגיעת
דוקא
שאיסורה
מחמת
עצמה
או
שבלעה
איסו
'
מפעפע
אבל
אס
אין
ונוטף
מראש
אזנו
וכן
פרש״י
ופי
'
ראב״יה אפי חלב הרבה במליחההוינזו
<קרעהקרזסק<ל' בס איסור אלא מה סבלפה
ואותו איסור סבלפה אעו מפעפע אינה אוסרת חלב מעט בצלייה והרב ממיץ אומר דבצלי ויש הרב ' חתיכות ורוב חלבלאסגי
לב! דיכיכשא'יילב אסרת המגעתבה אפי׳אס נצלו יחד :
ומלוח שהוא מלוח עד שאינו נאכל
אפי׳נס דשאר חתיכות איכס מסיעות רק במבושל סהרוט ' מוליך
הטעסככולם
עס נשרזה׳לאם מחמת מלחו וככר פירסתי שיטור מליחתו בהלכות בשר בחלב סימן צ״א דינו
ומסקנ ' דמילתא דרא״בן דחלב ונסר שנמלח ו יהד צריך קליפ' אפי' הוייומו
נפנשלהכיליאנ״ נ כרותח בפ׳ ג"ס ( דף צו ) הנהו אסמהתא דאימליחו בי ריס גלות' בגידא
דנסייא
מס וסגי בקליפה אפי׳ליכא ששיס ואני ראיתי כל רבותי שמבטלים בס מל:
ונלין ס׳ננלכולה רבינא אסר רב אחא סרי א״ל רב אחא לרכיכא פאי דטתיך דאמר
שמואל
מליח
ולענק הלכה כיון דרונא דסכך רכוות' סברי דמליח ' כס׳וגס היש״כא ויון
וכן ?" -יפי הלכה הרי הוא כרותח והאמר סמואל וכו'• וכ״ת מאי כרותח דקאמר
כרותח
דמבוסל
ורבינו
.
סבורים
כן
הכי
נקטי
7
וגס
בהגהות
ס״ד
כתו
'
בשש מהרא״י קבלתידמי
5מפש׳כמה
והא מדקאמר הרי<הוא יכמבושל מכלל
דרותח דצלי 1קאמר
קסיא
פרש״י מסוס
נוהגים לאסור במליחה עד ס וגס לבטל בם' לא בעי קליפה עד כאןומי' ננו
הז ה בקיום שעל.
1. .
,
* ". ,
היופי׳ ע
כ
׳ל
וכ
״
ה
סמכו
סל
גיד
הוה
אסר
כהו
רביכא
דאלו מסו גיד עצמו הא קי ל דאין בגידין
כתבתי שדעת הרשכ״א שאט״פשהוא בטל בס צריך ליטול ממקום שנפלסס
גהגש״לב׳מהרא״י
בכ״ט
ומה
סכתב
ולא
לאסור
הכל
אלא
כדי
קליפ׳כבר
כתבתי
בסי׳ע׳סזהו
דעת
האיסור כדי נעילת מקום וג״ג דעת כמה רבוותא בעובד ' דר׳ב שהכיהמרוני
י׳ל 8י הר״אס והרסב״א והר״ן דאין להסמ י /ברותחדצלי (ב ' הדמליח ) יות ' מכדי קליפ
בס״ס ג״ה ואע״פ סר״ב חזי בו אח״כ אינך רבוות לא ראינו שחזרוכה'ואפ$
( ')1דנ  7ל ינ'ע ושלא כדע׳הרמ״בןוכדמסמ׳מדברי הרמ״בס סאוסרי׳סכל וגס לא
כדע׳הר״אה
שמדברי
הרמ״בס יש לדקדק דלא בטיק קליפס מכל מקום לעכיןמעסהיפ
להורות כדברי הרש״בא שכתב בהדיא לאסורי  :וכבר נתבאר סכלוהחיו1
זכ׳שכ! .7גמרני" דמצריך נטילת מקוס• וכת הר ן גבי הכהו אטמהתא דחימלחו ביה ריס גנותלז
זז־ אי " להלי בגידאדכסייא לדברי מי שאו' דלצליולמליחה לאמסעריס בספים בכל עכין בחלב ממס
אע״פשהבס׳סנצל׳אונמלחעמוהואכחוש אבלסומןגיד
ויןגונןנוי1
רני׳ס׳דאימאלא^ אסר להורבעאורב אחא פרידס״ל דמליחהרי הוא כרותח דצלעוכקליפה או סבו וקרומו׳איכס מפעפעים ובקליפ סגי להו והוא שהכס שנמלח עמסלאני;
סמן אבל אס היה שמן מפעפע האיסור על ידה ודינוכחל׳גמורלהפכעלנס
^7י'ילו5ליי ^י יע ,י בנטילת מקום סגי וכ״ת וכי הוי כמתח דצלי מאי הוי נימ ,דמפעפע כדאמרי'
ע׳י ^ נ ^^יל ^,ן לעיל דחלב מפעפ׳אפי׳לצלי י״ל דלא עדיף סומן דגיד הנס׳מחלב כחוש דאמרי׳ ולהצריכו לדעת הרש״בא כדי קליפה כשומן גיד דהוי ודאי דרבנן ( :וע לש'
דעה בקליפה ע׳כ לעיל דאינו מפעפע והרמ״כן תירץ דכמליסה אפי ' חלב סמן אינו מפעפע ואף ס״ד ) ובקרומות דמספק׳לן אי הוו דאוריתא איפישר דנטילת מקום כמיכנגו ׳
ל׳ל ללעפ לי ע״ג דאמריכן דמליח הרי הוא כרותח דצלי היינו לאפוקי מרותח דמכוסל
וכל זה בחתיכ׳עצמה סהי׳החלב דבוק ולעדן פאר התיכו ' דכמלחויחדכת־
למסוק כדעת יט' אבל להא מילתא גריע מצלי דאע״ג דבצלי מפעפע סחלב במליח ' אינו מפעפע
המרדכי בע ג״ה שהשיב הר״ס שאס אין בכל אחת מסט בפני עצמה ששי מ"
" ? והרש״בא חולק כדבר דכיון דרבינא ס״ל דמליח כרותח רמבוסל דעדיף מצלי החלב אסורות ואין מצטיפין ביחד לבטל החל׳כיון דאין הלב מפעפע מסמינ
לחתיכה בלא רוטב
דאז 'יזפי געעא ול היכי כימא לדידן דגריע מיניה אלא ודאי משמע דכל דמפעפע בצלי מפעפע
כמו שהוכחנו עטפת חלב אס לס כיפי וכסה • ואניש
נכ׳זיש סגי ליה במליחה וכדברי הרס״בא ז״ל נ״ל מדאמרינן לקמן כהוא כזיתא דתרבא
דנפל
ספק
באותן חתיכו באי זו חתיכ׳נגע הסל׳ויש שסחתיכו׳הרכ׳דאיכלאסתפחן
גזי!יפה׳ ייף"
לדיקולאדגשראסבררבאשילשעוריהבמאידבלע דיקולא ומשמע לכאורה
דילמ׳בהא נגע או בהא נגע כולו מותידהר בתרי בסלי ואפי הס
ספיכוסראייי
מ.היי '״ דבשר הוא שנמלח בסל וש״מ דחלב במליחה מפעפע דאי לא למה ליה לשעורי'
להתכב' מסו׳דכסאין איסוהחתיכ' מחמי' עצמה אלא מחמיידבר הסלום כה אני3
7מליחה ב6׳,כ״ פ כקליפה סגי ליה עכ ל • ודברי הרש בא סכת הר ן מבוארים בת ה שהוא הכיר יתחלה איזו היא שנגע בו ונאסרת ושוב נתערבהכשתים
מינכרא בטלה
הארון כלצי״ל משוה מליחה לצלי לכל דבר וכת כנגד מי שחולק על זה דאדרב׳יותר יש לומר
ברובכ״שהיכאדלאידעמעולסאיזו נגעה ואיזו לאנגע]
׳כ׳פ האנייסץן דמפעפע במליחה מבצלי מפד המוחל היוצא מן הבשר ע״י מליחה והוא כעין דסרי כולהו מספיקא דאכל חדא 6יכ למימרדי למא הא לא נגע עד כאןומל] מיתר
יוטב להוליך את האיסור ולפשטו בכלוהרמ״כס כת ' בפ״ז אין מולחין חלבים לי דהר״ס איירי כשידוע ככימר שלא נגע החלב כי אס באחת מקאלא ]■'! לתמח
",
גס
עס -הבשר ולא מדיחין וכו' וכל הדברים האלו אסו׳לעשותן ואס נעשו לא נאסר ידוע אי זו היא ולכן מתבטלת בשתים שידוע שלא נגע בהן שא״לכהא אעי נללב
להחיייר
וכ׳ה
לאסתפוקי
שאוא־״י
בהגש״ל ב׳יזהרא׳י למחנרי׳בס׳ואי א־כא ש׳אפילו קליפה לא נ עי נין כתזש נין שחן ובארון כלל י״ל תדריכי לקלוף כדעת ב׳י והמנהג נלפת מהרא׳י זילמיהו נראה דוקאכחלנסייפעפע יי! להחמיר לכלריכוס׳נמליתה אבל לאלעני!

• •
.
 ,״
 .. . .. .
— , . , . . . . .. .. . .ין איסזר ההיביבה מיז־׳ת עכייהחכח מחמפהיזכנ הדנז;,
״ ׳•  -־ 1־ ,
נזה והמנהג אינן ק אלא ת נטרפים הנל לס׳ כל החתיכותשפחלחו יקד ואפשר סשזממן אדנרי א׳ו דלעיל לשיל דהכל יזנערפ־ן דהרי כ׳לאס חלב דנ 1קה מ נז נ משוס למלא• גמלת תיזלהלת 1ד אבלנ 3א׳הה( יכ( לןיו 5ערפ ' |ל נ ^הח ' 1 ,ןנו
אין החלנ דנזק בחתיכה אלא שנמלח עס נשר התלנ הנל'.מ 3טרן> לנטל החלג ני ן חתיכה הנוגע׳ נחלב נין אינה נוגעת ונ׳ה נהגש׳ל דלפי מנהגינו ניפול ומליחה וכליה הכל הוה<כ״מ ל׳ האגור שכ׳למשערין בת׳ בין להקל ניןל ^ ״ך׳ 3ציוויי
טהרא׳ינטדיא למליחה כנישול ולכך אין לחלק אלא הכל חצטרפין לס׳אס אין האיסור למק לחפיכס דאז יש לההמיר כלעת א׳גאבל לא משמע כןחדני־י או 'ה סימן ב׳7יגשמ׳  7איןמגטדהיןכל החפימ׳גבימליח׳וח ש ללבי מדיכלן לאהי תניי־י
רקקליפהש? ו ׳ 7עתרןנ  0פ(שקי 'אלאשאנומ<5תירי'לש(י׳כנש( לודילג! בקומר׳זהלאלהתתיח
מיות׳מבנשוצןמטע׳זההשינלימוהרסעלאמיז״לנתו ' נתשו' 7טנהג 3 ,ה< פ,רג( ״,ק , 3עה3מי ן,׳ העש ׳מלן ג ׳ן פיי׳ נא״לן סי׳ מש ׳׳זנתנאי ,ו5ן(

ד״מ

סה
דילמ׳כגע ככולן והילוך יתבטלו ועוד סהרי כתבו דספק אס נמלחו
^■! וה אסור מפני סהוא ספיק דאוריתא וכ״כ מדקדוק לשונו סכת אס
' < כאותן חתיכות כאי זו חתיכה נגע החלב וייס סס התיכו' הרבה דאיכא
2ןידלמ׳בהא נגע או בהא נג׳וכ״כ ג״כ ממ״ס עוד המרדני בססראכי״ה

^ימתסרנסונגפהאיסו׳באח
ילועכאי זה מהן אס ראוי
לא כטלה וככל אסור ואס לאו
ולא בעינן קליפ דחדבתרי
' ^ להריסכתבהדיאדבנגע בא'
!ליו יודע אי זו היא מיירי מסמע
^אשלא נגע אלא באח בלבד אבל
^ייויוד׳^ס נגע בכולן כולןאשורו *
ומיהו מ״סראבי״ה
*

אזלי' כתר תתאה אפי' תתאה היתר מסוס דתתאה גכרא״כ הוא מרתיחומלזמס (ינ)1אגיכפיתי.
תתאסועילאהלזס 3ןפי׳ למעלה דהיינהג
את העליון וה״ל חס לתוך חס דאוס את הכל אכל ל/י
אס עילאה הס הוא האיסור אינו אוסר אלא כדי קליפה מסוס דתתאה שהוא צתן
גכר ומצנן את כעליון סהוא האיס ור ימכטלו מחמימותו וה יל איסור צונן ולכ 1ייץ ו ?פמהר?(7ידנ3
האיסור יכול ליכלע כהיתר יותר מכדי מר"לנוהגי} מיג

,
אפורין ארא כמו איסור תפל והיתר מליח ומותר .וכן מלח שהוא
בקערה של בשר מות ליתנוטז בחלב  :וכי חיכי דמפלגינן בצלי
בין כחוש לשמן הוא הדין נמיבהום של מליח שאם הד,תינה
שמינה וגמלהה בחלבה או איסור מליח וההיתר תפ ,ל והוא שמ י.
אוסר כולו האין כח סע״י כמלח להבליע "יעןד .״ פ0יץא
מפעפע ככול׳ ואוסר כולו ומ״מ חתיכה שנפל׳מקצת׳לתוך הפיר אלא כדי קליפה כבר כתבתיבסי׳ע׳ובסי' 1מ ^״ו״נ,׳:
״" (יד ) נגלללמוז
,
שאנו אומרי מה שבציראפור והשאר י מותר אפילו אם יש בה
,״
י
ילין מכאןלאיוחילוק
צ חסכן דעת היא ס והרסכ
שומן אין הציר מפעפע על ידה לקצתה שחוץ לציר כיון שהצי׳ ולאפוקי מדברי החולקים בזה ומיהא ני! נלי נקוב
עצמו אינו מפעפע למעלה  :והא דחתיכ׳איכור אוסר׳ הבירתה כיינו דוקא■ כשהאיסור וההיתר סניהסלשא״בל3ע! לסאי!
כחוסיססאס היה אחד . .
.
בנגיעת׳דווקא שאיסורה מחמ' עצמה כגון כבילה או בשר בחלב
מהססמןכתב מנלים .ונימ ג"כ
סהו׳מפעפע מדברי התחברשל
אינהרבינו.בפמוךסדיכו סיס לצליסהו׳
אבל אם אין בה איפור אלא מה שבלעה ממקום אחר
אופרת אחרת הנוגעת בו ואפי׳אם נצלו ביחד שאין דבר הבלוע• בכולומ״י החלב והסומן ואוסר כולו כלומ ד״ומר ליתןנחלב
בקערה
ומ״שמלח שהיה
בחתיכה יוצא ממנה לבלוע באחרות אלא לי רוטב אפי׳החהיב' עד סיהאבהיתר ס מגדהאיסור:
ל השו ק .עןבהמו5ייך  .וכסהאיסור תפל הכל מותר ואפי קליפס של בסר אינש
יספם
של הית׳שמינ׳ושומן שבה מפעפעל5פ
, , , ,״
לא כפי זה פשוט שאס כשאמרו אסו אינו1
מנוקבי׳דלאכא1
"
,
<
עמו האיסור אלא למקום שהאיסור יכול לילך בטבעו■ וכתב < י ,
אלא פד קליפה כשאמרו מותרפ כ היינו 7כ׳ להא דאי!
לכלייהייכו
ולאשייך מליחה
הר״שבא בר״א כשבלע איסו' שאינו מפעפע אבל בלע מן הדברי' לומר דאפי׳קליפה לא בעי :
המפעפעי׳ בטבען כגון שומן אוסר' חברת׳ בין בצלי בין נוגעת מליחה אלא באוכלים׳ ולא3כ לי הילק־בנלי מנוקב אנל
זו בזו חום בחום שהאיפור הבלוע בעצמ) מפעפע ויוצא
נ' "?3*,,,
מחתיל גבינו׳סנעסו בדפוסי הגויס וכו' וכןמלח
,
־ל״
לסלק
אינן",דאי!
לחתיכה  :כתב בספר התרומות מלח הכלוע מדם מון מי מליחשמא נתון בקערה שלבשר מותרליתני
לשא״מ
בחלבכ״כהתוספו' והרא״ש בפ׳כ״האלא בי! "מקב
בשר

ינונ|:1
ש״נ ^י דהוי חתיכ׳ הראוי'
מיל^
׳:(,
ממנן
ייי
" ׳ להתכבדאע״פשלא
ןש?3ז׳
ןעסרוב׳ ,נאסר אלא מבליע'
'ו ^
הנון | |1,ן!ן!ו1וכ! עסהי ב
נו!
^ימיי׳ *ויורי׳איסור כבר נתבא
*ולרוןשהאיפדרהי' כסימן ק״א דכמה
הרימו
ג;6נתוןהקינ׳לוינו פוסקי כתבו כדברי
גיקמ(י 1ןסעם אלא עיי
מהר״סוה״לראבי״ה
סוסיו( ,״ %אחריב משוס
ןןן׳לאוויפ׳לחויור' יחידאה לגבייהו :
וכתב עו׳סמרדכי
ןמיננלהקפינו׳זאפ
י־תן( !מהעמה ואשורה שהשיב רבי׳נתנאל
ושמ1
ןןלי)'ו 1מגעו
ו( ן('
כולה! שאס אין כחתיכת
איסו' ^'לי! א'שנמלחה
.ד
מ*?נעלו האפירו' בשר ססיס מחלבה
רוני׳ש ןקלנפריבטיל ענ׳ל אךעסשא׳החתיכו'
ס׳ווא מסמן החלב היה מחמיר ואוסר כחתיכה ישיש כה החלב אפי׳יש כשאר החתיכות
נול) ספןסחלב סמא אין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה ואין בהס ס' לבעלו אכל אס
מל
שיבינו מנעהחלב בחתיכה אחרת מצטרפת אומה חתיכה עצמה לבטלה דכה״ג לא קרי
ב
הבאפי מופמחתיכ׳לחתיכ דכיון שנגע בה הוי כאלו דבוק כה מכ״ל ונלע״ד דכמכר״ס
וגני אינו מפעפע מחתיכה לחתיכה נקסי׳שהוא יותר מפורסם מרבינו נתנאל
יריו
רונוב ומדדלא סכקינן מאי ליפשיטא למהר״ס מסוס מאי דמעפקא לרכינו נתנאל •
:לא
סתימ ונתב עוד כסס הר״י מויינא וא״ז שאס אין כחתיכ׳שבה החלב לבטלו בס׳חתיב'
31
נמנעשי׳ נכלה ואוסר׳שאר החתיכו׳כס׳כנגד כל כחתיכה שהחלב דבוק כה ע״כ
קליפה
א
עסנסו לתמייהויאזלי דסכרי דחתיכ׳מצמ• נפסי׳נבלה אמרי׳ ככל האסורין אכל לפי מה
3נתכתיבסי׳כ״כ סרוב הפופקיכעלי סורא הסכימו לדברי ס״ר אפריס סכת דלא
ולקה)
פעפפ ייקמיכה עצמה נעס ית נכלה אלאכבש' בחלב בלבדיב הכא לא בעינן ס׳כנגד
ויכמו נצהחתיכה וגס המרדכי כת׳דמדכרי ראבי״ה משמע דלא משערי׳אלא כנג' החלב ,
בל6סגי 1נוו סמפתי שהיו נוהגות הנשיס כשנמלס חתיכת כסר עס חלב סכו לנקרי
סבנו( לחזוי׳למלוח סכסר ונ״ל שאין טעם בדבר דלמה לא תעלה מליחה ראשונה דסטו
הוייומו מלבשבה מערכה מלפלוט דמה וסבור הייתי סטעס מי סהור׳להן כן שאיפס׳מסני
מכ״ל ננ״ישגוררין החלב נמצא שמגלה מקום כבשר שלא נגע בו המליח תחלה ואהב
6:והון ולויפי שטעם זה אין לו שהר דא״כ חתיכה שנמלח יהא אסור לחתכה לשתים והרי
תיהני מעשיס ככל יוס חותכיםהבש יאחר מליסתו לכמ׳חתיכו׳ולא פקפק אדם בדב מעולם
מי' ננו ק־סכוארבדכרי תשו׳הרשב״א להמי׳ובסרשחומכי' דק דק לפשטיראייוכיח הילכך
פלספ אןלהס על מה סיסמוכו כלל  :בד״א כשהאיסור וההיתר שניהס מלוחים וכו'
מרדני יה־ נתבארבסי׳ע' :כתב הרשב״א דוקא כסהאיסו׳המלוח למטה ומיראה שהוא
':אפ״ן ־ינרדחוס ע״י מליח אוסר הכל וא״א הרא״ש ז״ל לא כתב כן  .כאמת שאני תמה על
דשוחה תחלת דברי הרשב״א ולא הספיק לעיין בסופם עד שכת' .עליו מ״ש ואילו
זפ&הין
הדק) מתכלכסופס היה מאה שלא היה מחלוקת בינו ובין הרא״ס בכך שהרי ז״ל בת״ה
נער שחוטה שנמלח עס כשר נבלה .ודג טהור שמלחו פס דג טמא שאסורים
וקנות
היה נימיה' מלוחים או בסטמ מליח וטהור תפל דברי׳אלו שאמרנו יראה לי דוק׳בשהיה
ז לא
ימהמלו׳ למט והטסו׳התפל למעל׳לפי סהתחתוןגוכר ומחמ׳את העליון ומבליעו
.כטלכס
לוס היה הטהו התפל למטה והטמא המלוח למפלה אינו אוס׳את התחתון אלא
״לסי'
לקליפה וכד״א כשהיה הטמא שמן לפי שהשומן מפעפע ואפי' ע״י צלי ואפי׳ע״י
!:יכנו:
■חדכתג גיסה ונבלע בכל ההיתר ואוסר את כולו אא״כ יש בו ס'של היתר כנגד כל האיסור
לכפל ךאה אין הטמא סמן אע״פ שהוא למט׳והטהו׳למעלה אינו אוסדאלא כדי קליפה
מסווה ך שאין בו כח לפעם לא ע״י צלי ולא ע״י מליח'לפי שאין המליח כרותח שלמבושל
ואם1׳י לא כמתח סל צליעכ״ל • הרי מפורש סלא אמר דחוס ע׳י מליח אוסר הכל אלא
תפוקי 1קאנשהאיסו׳שמן ובהא להר״אש נמי אוס' הכל כדאסכחן כגדי סמן שצלאו בחלבו
׳'הר6ויו׳ קיצדמלירו כרותח דצלי וכ״כ רבינו כהדיא בסמוך וגדולה מזו כתב דאפילו איסור
אפילו שמ אס הסיתי שמן כל היכא דאיסור מליח והיתר תפל אוסר כולו וכברפירשתי
ס
^1איןמסקאני׳דאוסר כולו וכך פי' דברי הרסב״א ומ״מ נתברר שדבריהרשב״א
ים
!:ונגעי |יהמוסכמים לדע הר״אס ולדעת רבי' • וגם מה שחילק בין אס האיסור למט' או
מעלש כת׳ר״י סאין חילוק וכו׳כ״ס התוספות והרא״ש גבי טהור מליח וטמא תפל
משש
ן
אסמי!
יימיוכ׳כ סה״ת וסגהו׳מיימון בפ״ט כסס סמ״ק בסימ' ר׳ה וכתב עוד סמ״ק ויש
שמיהדכיון דמליח כמתחא״כ ה״ל להשוות מליח׳לחס מחמ' האור וי״ל נקוט האי
6! 5ינ)

[ נ'דו דלפול ,איןהאיסמפלטונבלעבהית' אא״כ ישכחבאיסועצמומסמ׳מליח'

קליפה וכדי קליפה מיסאבלפ ד6דמ?יר י , :
להחמיר
ליה כלע5זבל לעני זמ ל'חה סי1יז זהמכטל לטוב"
לנפקצהלילמאהי׳
את זה כדפריסית לא אזליק כתר תתאה
בקערהאנל
אלא בתי־ האיסורעכ ל  :וגן מ איןש",ן

דמלסון התוספות משמע דלכתחלה• מי סרי אבל כמרדכי כת' על דפוסי גבינות נהא גסב״י לא
הגוי׳לכתהלה אסו׳משוס הרתק מןהכיעור וכה מדברי כרא״ם ורבי׳ומי במל ח מת ןן חילק נלנלוה!נ!
כקערה משמע דלכתחלה שרי לכ״ע שהרי גס כרא״ש והמרדכי כתםטיג־ילי' הו^ (טו) נידלאפא״ה
לעשו׳כן וכ"כ בא״ח בסס הר״אהכליס סלגויס שהודחו יפה מותר ליתן בהס תבלי׳ כלל ג׳ '07ליש
וכן בצל וכיוצ בו חריףשאינומוצדבר קשה יבש ביבשיג וכתוב עוד שס בשם תשוב' להאמיר כדברי
הרשב״א מותר למלוח בשר ככלי שמכניסים בו הגף יין לקיום מכמ'טעמי׳חדלןס5ןץראני׳לאנונוהגי!
זה -מעלים ועוד סא״א שיפליט כ״כשיב' לידו נתינ׳טעס יד ועוד דאגבדסרי׳למיפלס
דמא לא צלעי ומו' דלא בלע אלא דבר המסתבך כשומן או ציר אבל דס דשריקוא״נ ' היינילני י!7קא
בדפוםיגויסמשזס
פליטת יין לא פכ״ל ואע״פ שכתב המידכי דראכי״ה פליג בדין דפוסי הגויס ואסר
אפי׳בדיפכד סס הס כני יומן על דברי התוספו' והיא״שיוחיכוריס שכתבו דבריהםדיילות נ! הרנה
סומכין להתיר בדיעבדטי  :כחב האגור כשס ל}שי יי מעשהכספפ גויהסמל הה דנרי׳מודהיג׳לא'י
":*101133סי
• טומאה כקערה ואחרשהסיר' הטומאה מהקערה הכניס' אותה קערה במים רותיייס פ״ט
שהיו במסכת על האס ומאות׳החים נתנו• בקמח ולשו עיסה ולא כיו ס* לבטל הקערה (טז)וכ׳נאוזה נ׳ג
שהיתה בת יומה ועתה אסנאמר דקמא קמא כטיל מה שנמנו כעיס' בטל גס לרכינו דכ׳יתרדכיס׳ נ׳ה
אפרים דאמר לא אמת סמיכה עצמה נעשית נבילה אלא ככשר כחלב א״כ לא בעיא
דימהלח״״םמא^נפלס
לא בעיסה ולא במי׳אלא כנגד מה סבלוגי מהטומא׳כקערהיייף^פר״י ו ית׳
המליחה כקערה לכבוש וסגי בס׳ככגד הקליפהשבלע' הקערהדה״ל■כרותח דצלי ילא " יפפ בשרלקערה
כעי רק כדי קליפהעכ״ל  :וכי היכי דמפלגי׳בצלי כין כחוש לשמן ה״נבקו' של מליח של בשר !בדיענל
וכו׳זה פשוט דכיון דאמת מליח הרי הוא כרותח דצלי יש להקיפו לצלי3כ לד3ריו  .אין לתושענ׳לולי
מיוש
ום״מ חתיכה שנפלה מקצתה לתוך הציר שאנו לזרמייס 'שמה סבציר^)סור והס^)ר רר^מר^דנ-
'מנ^ס
מותר אפי׳אס יש כה סומן אין הציר מפעפע וכו׳כ״כ התוסס והרא״ם כפ׳ג״ס אסהיא3ש'רג
דגדי שצלאו בחלבו אסור  .לאכול אפי׳מראש אזנו ופירשו דאפי' היה הראש למעלה !כה״ג' אנלנלא׳ה
אסור מסוס דמפעפע החלב למעלה ומה שנהגוכשמולחי' בשר ערכה ע״געצי׳• 3י חד אי!לחושכלל!:ת!,
והציר זב ונופל תחת העציס ופעמים מוצאיסחתיכה אחת חציה מונח בציר וחותכין 9נןכ ה
תע׳נ :
מה שבתוך הציר ומתימן השאר ולא אמרי׳שמפעפע למעלה כדאמרי' הכא היינו לפי
סהדס אץ דרכו לפעפע ואפי דרך הילוכה אמממישרק סמק ולא מיבלע כ״ס שאינו (ח )!כ׳באר<ןכ5ל
מפעפע למעלה ואפי׳יס סומן כתוך הציר לא אמרי' שנעשית נכלה ומפעפע למעלי י׳! לא חיישי׳מאיל
ואשור לדברי רבינו אפרים דסכר דלא אמרי׳חתיכה עצמה נעשית נבלה אלא בכשרימק5ע .החתינ !
נגעה נגיר קודם
ששהת׳שיען׳חליחה
בחלב ומיהא כלאו הכי ניחא דכיון דלא איפשר האיסו' להתפשט חוז לציי סיי יל^
אמת חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכו׳אלא כשהאיסו׳יכול להתפשט לאהיה ל! מקום
לימ׳למלות
בכל החתיכה כגון טפת חלב שנפלה על חתיכה שטעם הטיפה מתפשט בכל החתיב' לעל!"(
דלאחיישי'
ונהי לאין,לטפס כח לאשור שאר החתיכות אותה חתיכה שנאם רה מסייעת ^ספהנכשא׳מ^
וחראימיד^הוא
לאסרה ^!ב לדס ^' 1לו כח ל פעפפ ל מפלה גה הםומ ןכפ י 1סר מכחי ^ יכו מפעפע "
לאשור למעלה ותדע דככל מקום שאנו אוסרץ כדי קליפה אמאי אותה קליפה אינהלאסו׳הכל על: 3
חוזרת ואוסרת ובענק.זה■ יחסי הכל אלא היינו טעמא לפי שאין סעס האיסור עוכר
כלל יותר מכדי קליפה הילכך גס הנאסר אינו אוסר ועוד דאי לא תימא הכי אין לך
בסר מותר לפולס דהא,כל בשר שנמלח כססוהה כמלח יותר מכדי שיעור מליחה •
זמן מרובה יש בו טעס מלח יותר ואפ״ה לא אמרי׳דמלח שעל הכשר נאסר מחמ'הדס
ויחזור ויאסור הכשר וצ״ל משוסשאע פ שטעם כמלח נבלע בכשר הדס סכמלח אינו
נבלע בו כלל מאסר שהדס אינו נבלע כבשר דדמא משרק שריקעכ״ל • והביארבעיו
 ...י
ירוחס דברים אלו וכתב עוד וי"מ דלא אמרי חתיכהעצמהנעסי׳נכלה אלאכשהיא
עומדת כפני עצמה אכל כאן שהקליפה מחוברת גיס הירך אינהנמשי' נבלה ולפי זה
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סכני כתבתי בסי׳צ״ב דנקטינן כרבי׳אפרימדסיר דלא אמרי 7ח ־ויכה עצמ :גיסית,
אלא לפי חשבון האישור סכר אפ" פ כן כשכמלת לקדרה׳ש
(ית ) .יל״נלנק׳מ כבלה אלא בבשר בחלב בלבד כתבתי כל זה לפי שיש ללמוד
דברי  :וה">,ג
'
לכפל
האיסור
הבלוע
שכס
ווו אין החתיכה
לקדמותה
מענו כמה , /
,
חוזרת■ ,
וט ואיני 1
מבין י׳״
דגני חלל *יני " לחתיכת אישור אוסרת חבירת בנגיעת דוקא שאיסורה
מחמ
עצמה
ומכ
׳כהרסב
'
א
סהכל
מצטרף
לבטלו
על
כרחך
הפעם מתיגכצ בכולו וכולי יאניאומיס^
סמ׳מפעעע*לא בת״ה ח״ל חתיכה שנאסר׳מחמת
חיוו'שקבלה טעם ממקום אתי איכס אוסרת חברותיה דברי רבינושכתב דכיון שהכל מכפיף לבטלו על כיח־ הטעם מתגלבלביןלמ |%
דדח
פאינ.1
"
חיכעפ־נ אע ,ס
אוו״דז שמגעו
חידדמי'' בהס
כששתיהן
רחחרוידזחמו ואפ
ואפי כל טעם האיסור הדלווידחרזי'-.״
פשהוא .כיז1ש ע כ
י
כל טעם האיסור הבצוע
בחתלזומיונל•!
3שה,תר שמןנקל נצלו שתיהןתכ ונוגעות
■ זו
הבלועבזו נסעה שהן בשר ונתנוה בקדירה או שנתנו בקדירה בשר מלוח ;י 5א
הדחה ככל החתיכות דסגץ לו
להכריח ״
עניד 7התל!־י .מ! ןש על גב■ האס שהדבר
אינו יוצא
י״עעעעילקאע! י מחתיכה לתתיס אלא ע״י רוטבי שאס אתה בעוד שהמלח עליו אם יש פ' כנגד המלח אף לע פי שטעם המלה משוס דמציכי׳ס כנגר כל האיסו׳^
נרגש בקדירה וטעם אינו במל אע״פב מותר לפי שאק במלה
ראיה דכאאפי' אם ברח־ לני
שאי,י;!
( '5יל7הי
>יס1ר אומי מ .אין לך קליפה שהקליפה אוסרת
לאסו' משאילו היה בוילו םד ואיןילבו ר! החמי׳בנאס' יותרמבארם* מתפשט ומתבלבל אנומצרכים למנן
ל<1דת(ק.
קליפס הסמוכה לה וכן למולם
ואפי סיתה ורבי׳שמשון מקוצי ורביכו יצחק בר׳אברהם כתבו כיון שהמלח כולו וכדאמרי׳ גבי כסל בדידיה1^ 05
שומןשקינ למ[ חתיכת ההיתי־ שמיה ושימן סבה מפעפע
ממוח עם הרם ומתערב בבל הקדרה ומוליך איסורו עמו צריך דאי במאי מסק מיניה מנאידעיקיל
הזיתי צנל5שאי לפי׳ שאין השומן של היתר מוליך עמו את
גמי דטות׳יי  :הילכך ודאי דבריהול'
לשער כאילו היה הדם כולו מלח• :
ארש
'יאשאת האיסור אלא במקו' שהאיסור יכול להלק
עיקר ודברי' אלו לא מפי עצמואמון^
ק31 *0 1
*ןכשמ ישלה ^ כטבשפג ל ולפי ססתוך דברי המוספות
הר״שבא אע״פ שאין התיכה שבלעה איפור מפי רבינואנירי וכמ״ס
בחוושיופרר;-י
!
יי׳לין עסן.האיס,ד והיא״ש שכתבתי בסמוך
נעשית
אמלומדקק
נבילה
ואינה
אופרת
אלא
לפי
חשבון
וטעמא דמילמא משמע כת״פהאור|
ןןאנסקז׳םהאישו׳ מעני בך לא כתב רבעו
דברים
אלי
בשם
האיסור שבה אע״פב כשגופלת לקדרה שיש בה ששים לבטל
דהיינו משוה דכיון דהתיכה
זיכאסרס^
מ "יל״ד .ל:זם הרשכ׳׳א ויש לתמוה
על
דברים
אלו
שהם
כנ ל פשןט יי סותרי׳למה שכת׳לעיל אפי תתיכו׳האיסור איפור הבלוע שנה אין החתיכה חוזרת לקדמותה להיתרה לפי יופשר לה לחזוי ל׳:יתדה אלאל!יינין|
( י  0נבהגש ד כחושה וחתיכת היתר שנצלה עמה שמינה שאיסור שבה אינה נפלט ממנה לגמרי ואינו נבלל לתוך ההיתר ברור לנו שיצא איסו׳זה ממלונמקמן
מאינרא
שבקדרה מה שאין ק בדבר הנבלל ונמוח שאם נפל דם וכיוצא ובכל החתיכות בסוס כמו ססואנ|,[1
*65א*
? בכ *|5ן ??,,ב שנףן בו לתוך רוטב של היתר ואסרו מחמת מיעוטו וחזר ונתרבה הנכלל ונמרח וכיון שבדברסאינו
־ינןסניא
^ 1י
515
"לאיןהנאשליכיל השומן שכה מוליך עמו האיסראלא במקום ״  . -״״  . .״1.
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ונמוח
אין אנו יכולין לומי־כן15דר3
'שמ| 8
* *אלא "*׳
^ .,ולל!ל !;סבעו ^ ל"
הרוטב ש  ,היתר עד שיהא כין כילי ם לבט< הדם כולו מותר
דבריו דברור לנו שנשאר בחתיכה זויזסו^
" * שיל יכיל לילו1י ^רודח3' 1חתי .ר ח ״1ר
שהכל נבלל ונתערב האיסור בתוך ההיתר ואיני מבי
איסור ממה שנבלעבחתיכו'יחוו׳?ןל י
•ישליעעסמיגצי" הציר שאעי אס ישכה סורק אי,
^ דכיון שה׳־ל מצסרף לבט  .ו ע
 .הטעם מת  -למ בכורו וכיון לא יצתה חתיכה זו מתיסורא
ותמיהאלין
#יגסגציפאל! לימפעפע׳ על ידוטו דאיכא למימ
שאני
ד
ס
שמתבלבל
בכל
א
כ
נתבטל
וכתב
עוד
הרש בא חתיכה שיש דאי מהאי טעמא לי  !:טמא קפילאלסכל
 5לישהםעני* דמסרק שריק אפי׳ דרך הליכו וכ״ש
דאינוהב חלב שנתבשלה בקדיר׳שיש בה ס׳לבטל החלב צריך ליזהר
זו ואי לית כה נועמ'דאיסור'תספרי
שמי |
מה ,מפעפע וכמו שכת׳התי׳והיא״ם
אבל
שאר
שלא
יסור
שום
דבר
מ
?
הקרירה
בעוד חתיכת האיסור בתוכה נתבררש איסור הבלוע בה נפלטממלו
מ.7יששעל ,איסורין דלא סרקי חין הכי כמי דמפעפע רשמא תשאר באחרונה בשעת,שאין ס לבטל החלב תאפו מה שלא נשאר בה בנותן פעס ולמהחיוז |
שבקדירה וגם לא יוציאוה תהילה שחלב שבה יאסור אות' ומה ושמא י"ל דכיון שכבר נאשראפ'פמנו
לקעיה ;" ימי
שומן .דהיתיי
הרסב״א כד״לואבלכ קז׳? סי/ית:
יטעם יה( ינ"" ע״ילכתב
בשבלע
איסור
קצת מאיסו' שבס לעולה אפור פו
שינו
יג׳ג! ולא התיר
תקנתה
שינחנה
ער
שיצטנן
התבשיל
והקדירה
וזה לפי סברתו
•טעם דאיןהכנלע שאינו מפעפע וט נם זה בת״ס • ומ״ס בין
כולו לגמרי ולהישאר כהממנונלל!
שאף
לאח׳שנתבטל׳לא
חזר
להתיריאב׳לפי
מה
שכתבתי
■
שלאח'
גקער׳הולן גלגים מגעת זו בזו חס בחס צאו דוקא דה״ה
אס
.
דמי
לדבר הנבלל ונמות שמאחר
שיג!
< 61רוטב עכ״ל התחתונה יטה והעליונה צומ׳ונ״ככת״ה
מתערב זה עם זס כסוה ואין
תוספאימו |
יגע נארזן כ' ל"; הארק וצזאמרי׳בפ כ״צ דתתא' גביומ״ש
מאסר מבסיפר חשיב כאלוננלננל!
פלכהליז'1ש!1פשוט-
ואינה
אוסר
עוד
חתיכה
*אינה יא סר רק שנוגע׳זו בזו חס בסט מפני שסמך על מ״ש
שחלב שבה
חוזרהוא בעין אינו מתבטל אח"כ מצאתי בתשובו' להרמב״ןיס< ןא1
ואלס שיש ס׳כנגדו
ואוסר :
*'ק כלא,ר!בט כ 10ככר דצוק לתוךסח אוס׳צמו סם לתו׳חם:
שנשאל זה מהרשב״א והשיב נמו
הכמכפי
כתב עודהרשבאדבריס אלוי
פנמנאר לעייל :
שאמרנו
וכתב פור באותה תשובה ומה
סנסוונן
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וכתבוהתוספ והרא ש והרשכל׳ יהי ?שאנתו׳לקחזדנד׳
הל אלאפליט' הזבוב או הנמלה פשיט נכנס הריח של
דרבנן ליכא כדמשמע הכא חלנלי הנש׳ד דכן
נסך
יין
של
פתוחה
חבית
גבי
דאסי׳איסורא
על
וחוצלן דנכלגווצא שרי וכבר כתבתי שם דכמה אין לחוש 7פת חמה שמונחת
בי
שראב״ד עירדהא דמקשי וליכסיל נוהגי!(לנכלנו
רכוותסכרי כהר־סכ״רז ואע״פ שרבי' כתב
ועוג
שקולטת הריח הרבה אפל אם הפת צוננת אפי׳ אם ואע״פ
סיוהיל;!
לפי
פ
אסור
ל
י
ח
הר׳ן
חד
דהיימ
מר
0
ק
לזהד שלאלאכול'
וחבית סתומה מותר וקמות׳להריח כרובא לאו כרוכ 6ממס
ופזילה נוןוין סבב וחלק עלהמצריבי' ס כנגד
חמה
פת
או
פתוחה
לקחי; ' ימףע ומשמע דכנגד הזבוב מיסאס״ל החבית
משם ביין בתרי דהא מדרבנן ס בעינן אלא ברכיה מן חביציס עד
אל
תיהא דיין נסך פירש נקב שעושקבחבית להריח
קאמרדהיינו סוכ״כ מדברי רש״י וכ״נ שיקליף את כולן
פריגסי מעיסאיפפרדלדבריה קאמ אכל איהו כבת
אם הוא טוב :
סלב לדעת אס היהדם
שהוא דעת הרמב״ס שכת׳בפ׳ט״וינסל
ססענ׳ו ומ&נ״אס״ל דניון שההיתר רכםלע
הכל אס היה נא׳יוק עכילוע׳ל
 1ת^ כה י שאינה ראויה להתכבד שנתערבה
חד־ כליות לחלב האליה ונמוח
ואיסור שרי בכלגוונא י:
מה ל!^
ך
£0
]?
סימןסיודאיןלחוש
כאחרות יבש ביבש בטלה אפילו
הכל
הרי
הכליות׳
י
כחלב
בשנים
לזהוכןהמכהג :
חלב האליה
הגעלז
1פ״
בהיתר
חק ריח טל איסור שנתערב
בתרי
נתבאר לכ זה כסי,
ונהגש״ד
מותי מן המורה אפילו חתיכת כבילה
וכו׳ככר
דסיגלן
אבל מד״ם סכל אסור עממהראייהניא7ברי
ונוהלה צ*! :פת חמה שמונחת על גב חבית
כשתי חתיכות של שחוסה הכל מות׳מן התורה
דע״זידף סו )גרסינן שנתערבה
והר״ן ראיה׳ מדנזמרי'  $3׳המתיליןשכ׳לניחי
וכו׳כסבתרא
ל!
צוננת
רסש?:ל פתוחהשל יין נסךאזסור ומאכל אס הפת
האסור מעוצם מיעוטו וכו כבר הביאו הרשב״א
אסור רבא קמר מותר אביי אמר אסור ריחא שיאבד דבר
^3ן׳ חד זכ׳עליהןהכי גה!.ו
איפצר אי כמתיהא ישראל כדנוי אכיי אמר
חייבים עליהם מיתה וחומס ואשןר ין 1,
אמר רב מארי כתנאי הדודה פת הזהב התרומה והבכורים
לוזסו! מילתא היא רכא אמר מותר ריחא לאו מילתאיה '
ב יוכ י התס ודאי מדרכ ק ק 6מ לאסי׳ "ספק עלל
כ כמעשר ואמרי עלס דמ ם  :כמע'שר דכט ל
תרומה ר"'מ אוסר ור' יהודה מפיר ר' יוסי מתיר וק משח
ס בעינן וקאמר דבטיל במבא ונ׳לדדעתולפסיק
לץ !ו חמה ונמנהעל גב חנית של יין של
"ןסי<
שספעוריס שואבו׳לרבא ודאי פנאי היא לאביי מי דומיא דאחדקו דתרומה וביבש ביבש הוא דאלו בלח שהחמירו בתממ' ולא כדמחמע כריש וככל עני!
!והנמל! ,כטלחטיסואוסר בשל שעורי׳מפני
'חד בתרי כסאר האיסורי׳סלא החמירו עליו כמו
כפת חמה וחבית כלוע
לך אניי מי לאו איתמר עלה אמר ריס לקיש
היכי קאמר סתמא מסא״ב " י ' ^" 1יי7ני׳
לימא תנאיהיא אמי
סמערש בטל כרובא כרכיה קאמר דהיינו ס דא״כ
בפת צוננת וחכי׳מגופה דברי הכל מות לא נחלקו אלא בפת מרס״י
שהרייש להס שישירושיעורלאשורוהייינוטע©
כילה^יגי
דבטל ברכיה תרומה ובכורים נמי כג'לי ברכיה
אסור
שו׳פמן פתוחהדברי הכל כפת צוננת וחבית פתוחה והא דידי נמי כפת המהוסבי׳פתוחה כמעשר
ברוב  :וכתב הרסב״א כת״ה ר׳ש (אסכןאפיל!
המ וחניתמגופה
כנגד שיעור מחדאין אומרים לע המועט בטל
ר״מור ייהודה בכולהו גווני שרי כר מפת חמה וחבי'
מועט
כיבס בטל ביוב ממש אנו עירה עליהםחי©
ישו' סמ 1וווי וכיוןדקי״ל כר׳יוסי לגבי
שעל הסכמה זו שהסכימו רובן סל ראשונים דיכס
הארוך
פ
3
לנשוף שליו¬
וכן
:
 ,מושח1
יוסי
הני מילי כפת חטים אבל כפת סעורי׳אסור כדקא״ר
בסה״ת וסמ״ק וכתב הרשב״א בתשוב שאותם הסוכרים
נמחהומיהו
סועכין ועושין מעש וכן פסק
ורבא והלכה כרבא דשריכו " פ כל הפוסקים:
מכ| /אמיושאס כתמרב יבש לחולק ^ ןת ^״ב'
'1ומלון | היהאכבר נתכתי שהוא מחלוק׳אביי
דאפי׳יכש כיבש בכל האיסורים לזיניבט ל כפחות
מותרים ועל פי המ שיתבאר׳ ע״ג לאן הכף
ונהג
בחכינסדיס וכו׳קפרש״י והערוך פי׳שמהכקב שואפים ריח לומר
ביבש בפחות סמ אם כפל אחד מהם ליס השאר
סמומלן ועניני פינק־ סטוסין טוב וכתב הרסב״א בתשובה סכך הס היו מפרשים וסכן
ואומרים שלא התירו בנפלה א׳ עצמו מיתידישנו
קן נסיהםיודעים אס הוא
זה וכתב שיש מגדולי המורי חולקים כזה
הללו שמשימין שק פלפלץ וזנגביל כסי׳סאחר
ס
ס׳ננלהזבונעכ׳ל
כלומר כק״א כתרומה לזו־בלזחד ומאתים כערלה
רוריה ליהימב ןז״ל  :כתב הרסב״א שאלת גויס
כבת תיהא דיסראל מהן ליס אלא כחומר התערוכות
זכותוונו
היץ לתת טעס כיין אותם בשמים מהו להריח בהם
לה ל סרזות מס׳אע׳ פ םכפל ה טיפה ^נ״״לל עלי
נתיך קנקני
כל התערוכות כסור הנסקל ויין נסך אב ל כסנפ
סמות׳להריח בהם אפי׳לכתחלה לפישאיןהיץ לאסור
סויחת׳
:
דהא דאמרינן יבש ביבש סדבתרי •לט היינו
מותרנייכו של נכרי תשובה מסתברא
אחת מהן לים לא נתיר את השא׳ודע
טע בתבלין אלא אדרב׳ליתן התבלין טעם ביין
כריוגי
לאפוקי׳
משעמןגקלד׳דס
נומןנהס כת ואין עושק כן ליתן היין
גאפ וקי
יכופשמ
פ׳ג׳ידזבןנאיס אוסרבלל ( :ד ) ןכ׳הגיורדכי דע״ז פ'
&זר אמנם לענק עיקר דיכא
פאי
^ן )
יואסרדמיעי׳כמהתוא כאיסור שנלוע לא בנגי׳רק ס׳גגד
זכובנקער׳ז שרייזאמרי׳דלקערה־נפלה פהיא
לגני כלינמ*שלעיל הימן נ״ח ונ* נ ולכן
נכד דזגובמלנד הפרש שנה אמנםסא נמנא
קנ׳נ
)מ ^נ?(מ ״ ^ אעי ס׳נגדבל הרןדל׳א
לא נהיגין הכי אלא סבןאש 1רזנריכהס
אסירלהיחיר הכןלקדרה אבל אש ענר והמיסושס
טמא אושאר איפורשיש נו־טיגם
^ ג י למנאתי נס׳דוקח דזנובלימבי׳ טעם פלל ולה בהג׳מ״ייוןפט׳ודהמ׳א ונאו׳הכ׳כ׳זכ׳דאנןלא הפסיד עלל ומיהו אש סזניא עס הכף
יןוונו
^
לנהגה׳סמיקה׳לקמקימנהרסייזן
לפערנס׳נגדהזכוב אמנ& המיקל הסומך אדנרירוקת
הדג"נ לנ)<נרין חןהפנשיל ס'נגדי !  3חךןא( )
צ ונ כמהר׳ספדאווהנעשו׳שאנו מהנין
סיהןאש מ) התנשיל היה נכף לנאו׳ת כללכ״ 1דלט (י
כמג מ
יעיב ומחתירי' לאסור אפי'נדבר דלא8יין ני'
גו דלאאמריגן גבי כליקנ״נ נסו שנתבאר לעיל
מ׳יהאדיךםס זע׳ש ולה כפ'1יגיוידף ס" ו
ציסנעדנל הכןקר מד האיסור שהזדא
אלא בהנזרהמכוסהלמעלה
תו'מין
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טעס ס״ממשה< מיהו איכא מיהו לא שיין ריחא
'< סי׳ילז דאסור להטמין מבשיללש בשר עםתבסילשלמלנדחיישי׳שמא
לאוייילתא היא היינו דוקאלפנין דלא סתשג נתינת
ובאיה ס׳סימןתס״א ( :ב ) לנתש('יוהרי
^ ״1יד יחא
לעמן ריתאידלתא נין תמך נפסת לשאראיסוריןזע״ש
אסוריש נמופשט״ידאדפלאד :) ',
משמע לאין חילוק
שהיויואמריס חכיסי׳דאל׳נ
ויייקעשמצתאמנסנתרדניפ׳כ״ש
בי׳משוס ליס היינוכשהתנור עתות אנל
נאימהןוהתירוהאחרי׳ודוקא
ונענא עריפה
ל הארוך וא'כ ג״ל דמיש הרש׳נא דנקדרה לית
ח/וללמסר״םשראהנטמקהטמזנים
^ יןתיזתתנירו אמנםבדיעבד אין לחושלזוכיוןשהקלרופמכוסותעלל ולסבהבש׳ל שלהמרדכיריש לה ונשיל דאסור לכ׳עוכן נתנתילעיל
אין למוש ענ*ל ונמר לני לאקתעמידין דן מפ״י
^
משום ר'וי אפי׳נקדרה דהויכיז 1פמט׳יזאנפלאדיין
&ינן לניניכית שנתזו מזו לזו אמנם בדיעבד
 1.דיזל יתנוו נתזליילל מ י 5בו
אף ע' נ כירה אסור לנשל לקורות זי בנד זו דתיי
אימ אלאמומדאבעליוא  ( :נ" ) לעילסי'נ״ז
ןכןמשסע נאויס לל״ט עוד לפס דאףכשהיתרמגולה
יתבאר דאף ב' קדרות זו אנל זזןת לכתיולה
^ ישכמושטויוני) אשורףא נבישול
זה יישום תערובות גופןענ״ל אבל לקיין ס״ס קייס
בחלבדזו מקרי דיעגד כח״ש יניני לעיל סימ ן
מלקני פסחים זה אכל
לאף נפתשאעא< זע גשר מופר לאבול
י צ מ נ שפוליןא׳של נבילת זא׳של שחוטה כדאמריקפ׳כינדאק
אנללכפחלה אשורלנלותו בתמר נר עלל זניתדנריו
^
נכה׳ג כמו שנתבאר לעיל סיינ׳ז מדנתי
בדיעבד
להתיר
נקטינן
הבי
( הרמ׳נס ורובהמורים הפכיחיסלדעת אחד
 7אק לחלק נין זזלשאר איסורקוכלעתהמתירין
ןהלנה כי11שהדיף
^
הפת עם נשר מ׳ס משמע דלענקהילכמא כקטינן
דס׳ל דוו מקרילכתחלה הואיל ואפשר לאכול
^ ^  7יא *,י
■ ללי ל ל הריףיריוב׳ם לעיל סיח ןצ״ז שאר מורים ולסהס משכימים לדעת רו
7ענלשדי(עודדנלליתד דעת הריןזרמביסעסדעת
דבר איסו׳אסור לקמ׳אותו פת דהויכלבי
^ " ^תיייילתא היא בדיעבד אכן אם מי אפהעס
זלכ״ע בדיעבדמיהושי להתיר ולקנו׳מן המי מקו
דףתשל״ה ע׳אדנדגר תרק< כמןמלשגצלת
פי פלי אחר׳לפניו מותר לאמל מזו עכ׳ל
נתרדכיפ׳נ״ה
נר
ב׳ימשמעדאף לנתחלה אין לאסור אלא נתנור
^
בבנק חותר עכ׳לאמנס נאו׳ה כתב דטזבלהחמיר
אסור ובדיעבד שרי אמנם בדברי
וגדול עכ'ל 1עודכ'המרדכי שם דאס הוא מכוסה
ה אשור ואיןחילוק בין תמרים שלנו לשלהם דלעולסלכתיולה
אסהאיסולחריף אע־לו בתמר פתוח
'
ע׳ולבדס לית ביה משום ריפא ידלתא היא דדם
עס ^ןך ^ 7^ ''7אבללבתה 7נרחריףשזאבהאישוראנלןענ״ל וניע נאן״הביצ׳טוכ׳דה׳ה
האי לאו סילתא היא וכ״בביי־נ 'תשו 'רש 'בא זבפהקימ־רא׳יסייין
נחסורדהואילוהוא
^
כ׳ל׳ס האדנהעקלהתיר ריחא בדיעבד
מ׳מפמע לאס שניהם כתישין לכי עשרי דריחאכי
שלאפילו נשר נבילהכחוש? השחוט שתן
נ' בעיניו אמנסמקר׳ימינקפ׳נפשנמת סיייןט׳ו
כדנרימהרא״יז׳לכ׳או׳ה דרבכןולע הא דמתידין לח מקא שאפס
הףכלנלנקן ^יי'מז־'ג ממרירבינו
דאינו
נ׳ז
נמלסה עם היפר אעו איסר לכ׳ע ונ׳יב' בסימן
ואין חילוק ביןשמלה־עם האישור דאורייתא או
שלא
קיינז6הזננ 61סאינו ייפטם ולכן אסננלהנבד או חתיכה
מכל צד ריחא מילתא היא אפילו בדיעבד אסמי
שהעשן יונאתמנו אנל אס הוא סמ! ם לגמרי
אפילי איני סת1חקר הנקב
היפדלאמהניהאיפתוחעדשיהאסתוחמךהנדדהןיכפתחחהזחביתפתוחדלכ׳ערית
שניהם מגילקאושנלהצליאיסיר עם נלישל
פזייז למעלה הנקבשהעשן י!צאימדמי $ 6לק
מכיסה עםפלאד״ין ממסה בבנק אבל אס
חילוק נקהקסדמרובה למועסעכ׳לוכ׳שס׳ דאם
^553ק עס פלאד״ק או פשטי״דא שאינה
חילוק בין תמרלש בית החולף שגונה הרגה לשארתנודואין
היא
מיהו משרי שרי אמנם נאז׳ה אזהר נכס /אפילזינד־עבד
הכיסויבשומן 'אושלשז בשומן דינו כמנוצ׳ואין
משמע7מ'מ לא ברעי׳ מתמרים שלהם ובדיעבד
שביהם מכיסה אימשח
! פשטידאר׳מהיאכמו בתמרים שלהם עכ׳ל
|ן מו
ל התו' למתת המתכת שלנו שקירק טרפי' ד שאופי
אפילו עם גשר שמא ינאלאנלדעסתלב וכתשו'
 .וחחןהצדריס כלי
שסליזהרא׳ידנכלג אפילופתשאפאו עספשטילאעא ' פ שאינה מגעאשור לאכלן הפוסקיםרימהואואפי־לו בכלי לירקשלא
פיטוסוד׳מבכלי שיחזור דפטסלאוצל נ'ו> לדניי
בשרמותרלאכלן עם נשר עכ׳ל אתנס בש׳ד סימןס׳ובהגה
לימןאו להיפן ©שינר׳ילסתיר כילא חצינו
ת ^ן״גי ^ /אישיר אבל פת שנאפהכה׳ג עם
'מ לעדיו 'שימיסויישפל׳הקדדה שאיסר מן נ
עליו כלישל ברזל ושוב אפו תחתיי פלאלין בלא
מו
עמוו אמה מפטםלאסור מיוש עלל (כנ'ל )
זנתמש ' מאתשוי־כ אפילע בירה פשטידא יכפו
היה מאכל תלב נתז ן היזלמתאבל הכלי־
י1
שתחת קדרה אישר משום ׳־זיעה לי׳ל דהתס
שאי! למן ההיתר נ ^ד האיסור אבל נדאיכאס׳שרי
ין בהקמת ע׳ז מ׳שהר׳אשססי׳ לב דמחבת
וזיעה כמל בקדרה זריבאו׳ה הא דד׳יוהיי־נ ז
היה מכוסה ואפילו אם היו מגולי קא בהםלחלוחית
בע ' לעודכתנ (דאס נגלה איסור
כניןפשטידא ופלאדיקוני! דבר שלא
סי׳קי׳א ואףעלגבדנשאראיס!ריןלא קי׳לכןבריחאישלהקל
^׳•יפייאלממ ^ מיהישי לחלק נין ד ברמכיסה
דכלמה שנכנס נספקמהכי לנטל כדלקמן
בוונקנשר ©ולב לשאראישורין אפשרליישנו ולומר
הריח דאין מצטרףא׳לחבירז לנטל ( אפשר
ידחזיק י ' נ עשרוני©זלממ׳שלעיל ב׳הארון דמחלק
^ןן ^זר שלבו ומיהו בצל חתיכה צריך להיות ס׳נגד
סימן ציז כתנרבימחילוק אתר אם התבור גדול
פתוח נסבן ( :ה  £כתג
יחי׳תד
מילתא היא עכ׳ל ופשוט הוא  ( :ד )צ ' עדלעיל
שפתוח והוא גדול לתמר מכיסה ולא ס ; י בתימרגדןללחודעדשיהא
לאין בזו יישוסריחא
אישורין נ׳סברת הריאס זתו׳ליהזלקין נין תמר
<ע־ללענ"
7
^ ללג׳יהג׳אפרקהשונרהזולףיין סאשורנהנאהחשיגהנאה
דסחלק בין תנור קטן לגדול וכאן לענק שאר
׳״•׳ 55יאה לדבינז הנדת הסמיק
דבר איסור אף אם אינו אכל־דלא גרעתריהאטילתאיעכ׳לונשערי׳שצמהואיי
 •' 0ג
יך 3
 ( :ו ) ובתשומת רי׳נש סימן רפ׳ת דאשורלטעוס
0
!אשיו! נק תחש נגד המגופה
? אדסנריוע׳ש■ ;
 1נאו' הלל' טכ׳ביהמרבכיפדקבתרא 7ע'ו 7מותדלולףנקתסיתסאפיל
וחבא ( נ׳ל תיחח ) א 1םר

ד׳ט
קט 0ז>' 5גש' 7לאפוקי דבר' לחי יזו נימוח ומתפשט אכל כל לנר שהוא עומד כעצמו אלא שהו מעורב
דאף נ׳
עם אחרים אף ע״פ שהונן מבושל כמיס יזו משקים אחרים מיקרי יבש ביבש דהא על
*
*מ!ג״לי" ! אימי חתיכה שנתבשלה םע שאר חתיכות מקשי ליבטילבמב כלוע חד בתרי וכדפרישכא
מפיקא
פי־ןא מי
הוי ע׳ציוספק וכ" כ הרשב״א כתשובה וכן סולן

בתשובות להרמב״ן סימן קפ״ב וכ״כ

* ^ .רלאיייימא ולכאורה
נראה סאין סילוק בין
גאז ה ..א׳! כ? נתערבה .מדנה כיל שלא כמינה וכר׳ כובל
כלל כ ן כ'
ו
י
,
,
 7הא לאי " בטל בעל התרומות כתב דוקא שנתערב במינ
מיס א:אממעכן :וכו׳ב ' בהר״ן כסוף פג״הא ח״ל ומיהו כי
<נ ) זני־כ צאי־יו אמרינן דיבש ביבש כסל חד כתרי אפילו
•׳כ״ג ,לס־" מדרבנן ה״מדמץ בעינו דכימדמדאורית'
ה ״ ^!*יא? אכ י 0אפי׳לס בלס ברובא כטיל לא אחסור רבנן
(נ )נארזןכ׳כ״ג יבש ביבש דהא א״א למיתי לידי איסורא
כ׳ דנכל איש״־י דאוריתא אבל במין כשאינו מינו דבלת
ילגאה קי״לכישיי בלס אולי׳בתר טעמא אפי ביבש נמי בעי'

בסה״ת

:

כטור א״ק סי תמ״ז והרסב״א נתב שנ״ל שלא יומרו דיבש ניכש חד3תרי מ!^י
כאיסורי נותני טעמים דביון שאין איסורו אלי) מחמת עממו ואיפשר לומרביל ^!
איני טועם עכשיו טעמו סל איסור אבל בכל האיסורין שייחמימבמ
ךבג־גמוצשסיי
למעלה מכדי נ״ט ר״ל למעלה משאין הערש כין יבש לבלול
שהרי לאמחיית

בתרי ולכאור' נר׳ שאין חיל וק בין נתערב׳ במינ׳בין שלא במל
כגון שנפרד לחתיכות דקות שאין ניכר בין זה לזה אבל כעל
התרומות כתב דוקא שנתערב׳במינ׳אבל מין כשאינו מינו אפי'
יבש ביבש צריך ס1כיון ראם יבשל׳יתן בהן טעם :וכיון שנתבטל
החתיכה ברוב מותר לגמרי ואפילו איסורא דרבנן ליכא ומותר
לאדם אחד לאכול כולם ביחד אע״פ שבוודאי אוכל האיסור וכן
מותר לאכול כל א׳וא׳בפני עצמו וא״ע להשליך א־כנגד האיסור
ואפילו אם האיסור איסור הנא׳ כגון חמץ בפסח בטל ברוב כיון
שהוא יבש ביבש ור״שי אסר תערובת חמץ בפסח יבש ביבש
באכילה ומתירו בהנאה אלא שמצריך להשלי׳א׳מהסלנהר ורב
אלפס אוסר הכל ואפילו בהנאה ולא הרא״שז״ל מתיר הכל
ואפי׳באכילהג  :ואם בישל התעדוב׳אחר שנתבטל ברוב כתב
הר״שבא שכל א׳וא׳מות' בפני עצמו והרוטב בנותן טעם שצריך
ס׳ כנגר האיסור וא״א הר״אש ז״ל חילק בזה וכתב שאם לא נורע
תערוכתו קור׳ שנתבשל צריך ס׳כנגד האיסו׳ואם נודע תערוכתו
קודם שנתבשל גם הרוטב מותר כולו כמו החתיכות שנתערבו
ואם אחר שנתבטל ברוב נתוסף על האיסו׳חוזר ונאסר :

בצבר אסרו אלא חומישהחמירו^ 3
אלו ועד שיתערבו בשיעורים סס״ ^ן
ונתנו להם אינס בסליםלה״ד לתו ,ז
שנתערבה בחולין שאפ/י יבש3י 3ס^
עולה בפחו׳מק ולפיכך סכר חמן
שנתעו■
בפסח עם ככת של מצה אינובעלל(1ול׳|
ואפילו ככר קטן שאינו חשוב
כככרותשלן
נחתם או אפילו פחות מכן עכ"לו1גו|
במר הוא שאיןהז דרכוסלהרא״ס}
שהוא סכור דלגמרי נתבטלחדמ!ף!

£י " " ז " " סכי היכי דאי מבשל לסו בהדליה ליפי
יבש ביכש וחזר הכל היתר גמורואס ק1
מ'״ם 'ד״ (י'7בר לידי עעמא דהוי איסורא דאוריתא עכ״ל:
אף כאיסורים שהם למעלה מכדי
נ״טשר! ן
פיצ׳מעכ׳ל יע״ל וכיוןשנתבטלה החתיכה ברוב מותר
וזהו שהתיר תערובת חמןביבס
גדייו קינא־יזיק לגמיי ואפילו איסורא דרבנן
ליכאכבר
באכילה  :וא□ בישלהתערובת
ייקיידשיל ' 5׳'ע"' יתד,אי
נתבאר -: -ורדורזר
ליואדריא ''6לאכול י ^•י
ומותרלאדם
כולם
וגא ' ח' שימן ממי1
שנתבטל ברוב כתב הרסב״אסכלאק|ןו)| ,
ביתד אע״פ שבודאי אוכל איסור וכן מותר
לין זה1
מותר כפני עצמו והרוטבגנ״סכ״נמ׳ן
(ל ) (ליגילכ׳ לאכול כלחא ' וא' בפני עצמה כ כהרא״ש
בתחלה וכתשובה כתג שתמהו
עליולמן
לעתהקתיק
כלע'כי כסוף פג״ה דאע׳ג דבפרק התערוכות
ד* "א 1זנראה
כתב שכל אחד ואחד מותר הרי מלק ן
(דף
עכ
)
תטא
ר
יהודה
אומר רמוני בדן
גרש״נא לאזסר
מטעם האיסור אס כיה איפשרלמיןן |
אזיל לטממי'לש׳ל אוסרין ככל שהן וכו' ופר״י סהשלש אסור
אטעמא והשיב בזה צדקת
וככרצויווי
הראויה
ושאר
■לי,ר יןלא<כלןחת׳ לאכלן כאחד דהתס התערוב' השני מותי
לתקן ק עבר ובשלן כאחד
אפילוליוסל
1
א׳יא־נלאאמייכ! משוס ספק ספיקא דאמרי׳א• * ' ,לאיסור
כגון
בעלי
חיי
ודברי
שדרכן
למנו
שנתערבו
כל אחד בפני עצמו אסורסהי־מוב מ*ס:
להאישי׳חזרלהיזת בתערובת הראשון ואי אמרת כמי
כפל
בהיתר
אינן
בטלים
לעולם
אפילו
באלף
ופירש
ר
י
י
רוקא דברים ונבלע בחתיכות עכ״ל וכ״כ בת״השלמי |
^
לתערובת השני כל חד כי אכיל ליה היתר ב שלעולם אין מוכמן אותו אלאכמנין דהלכה כרבי יוחנן דאמר ח״ל ת' ה הארון־על היתר ביטול יבסניש:
י״יס ;כל ^ ,ע קא אייל אבל אי אכיל שלשתן כאחד קא
את
קד בתרי מסתברא דטעמאדמילת׳ממז
סמי! לוינצהימד אכילקדא מתערוכת הראשון והוי חד
דבדבריס מכלליי שא״א להפריד
החמיצו'
י שרי ייסעקאנמ< ספיקא אכל הכא חד בתרי כדבר יבש
דאפי׳מדרכנן
כטל
דלא משו' ספיקא שרינן ליה ולאכול כל חתיכה כפני עצמה צריך ס לפי שבפחות משיעור זה האיסורנטע'
וצונח
דאפילו אי אכיל ליה חדא חדא ליכא
אלא
סד
ספיקא
וספיקא
דאוריתא
לחומר אלא
ככל ואפי׳מין במינו שאין טעם האיסור נרגש בו מ״מ כיון שככגדו במין
וסאיצומינו
גסבר׳ 7צעי׳ (ה ,איל משום דגזרת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להסות הילכך דח בתרי בטיל ונהפך ' כרגש החמירו ואסרוהו מדבריהם אכל יבש כיבש שהוא יכול לאכול כל
חתיכוחתיכס
 3כפ׳ ניגיל ב׳ אסור להיות היתר ומותי לאכלן אפי כולן כא׳וגס לא דמי לטבעת אלילי׳סנתערכה בפני עצמה אוכל כל סתיכה בפני עצמה וכשאוכל האחרונה שבכולן אני אומרבמן
יזאחייט׳ידהמיקל באלף טבעות ונפל אחד מהם ליס הגדול הותת כולן כאחת ופי״י דאסו׳ליהכות מהן
שככר נאכל היה האיסור וזו סל היתר היא ולפי׳אונל כל אחד בפני עצמ
ואיכוחושש
לא 1נ ^ א7״ם ח׳ לא כולן כאחד וכן איברי תמימים באיברי כעלי מומץ לקא״ר אליעזר אס קרב ראש אחד
דכיון סים שם כדי שיעור ביטול מדאוריתא ואיפשר לומר בכל אס שמא
עכסיואינו
^סיד ה
יקרבו כל הראסי׳וקאמ ר אלעזר דלא התיר ר״א אלא כ ' אבל א׳לא ופריך דגם סולם
אוכל האיסור הקלו בו אף מדבריהם שלא להפריכו ס ' כשאר האיסורים ודוק
לאכול
נלבייי־ו״אשל !5כא׳אסו׳להקריב די־פם ע י התערוב נאסרו כולם אלא דמקילי׳ לתלות האיסו באותו כל אחת כפני עצמה אכל לבשלן יחד אסור שהרי חזר האיסור להתערב
עסההיתי
הפסידכלל•י שפירש וכולי האי לא מקילים להתירן כולן נא ' ולא שרינן להו אלא ע״י ספק ספיקא
והרי הוא כשאר האיסורים הנכללים ומיסו איפשר שאס בישל מקצתןלצד
א׳ומקצפן
^ (א ) מנ דאמרינן דילמא דאיסורא נפל ואת״ל דלא כפל דאיסורא כיון דלא אכיל כולן כאחד
לצד
אחיישהכל
מותר
ומן
הטעם
שכתבתי
שכשמה
שאוכל
אלו
שנתבטלו אני
אומר
גטלכ ^ ,אמרינן הנשאר הוא האסור אבל דבר יבש חד בתרי דבסל ברוב לאו משוס ספיקא
עכשיו
איני
טועם
האיסור
שהאיסו
'
שמא
בתוך האחרים הוא שנשאר וכן נסעסמוי
יזשעעו "7רג ק מותר אלא דגזרת הכתו הוא הילכך מותי לאכלן כולן כאח וגס מטע' זה לא מצרכינן ואוכל את השאר אני אומר שמא האיסור כבר נאכל ואלו כולן היחר הס אנללעוג
יידאמ -יימא נטיל ביבש חד בתרי לאכלן סכים שטס כדאמרינן גבי טבעת ואיברי קדשים משוס דהתס
הכל ולאכול אסור עכ״ל  :ודברי הר״ן בסוף פג' ה כדברי הרשב״א דלא סרינן
ביגיול
היא נר,נ ' (כו נאסרו ע״י תערובת ומקילים בהו לתלות האיסור באותו שפי ' ולהכי בעינן סיאכלס יבש ביבש אלא לאכול כל אחד בפני עצמו אכל לבשלן כולן כאחד כל היכא דליכא'ס
או שיקריבם שנים שכיס דממ״נ איכא בההיא אכילה וכההיא הקרבה חדא דהיפירא ׳ אסור דכיון דגזור רבנן כנותן טעם במין כמינו אי מבשל לסו כהדדי יהבי
טעמא
.
אבל יבש ביבש לא כאשר תערובופו הילכך מצי למכליכהו כולהו כחדא עכ״ל ונ״כ
ואסיר וכתב עוד מיהו כתב הרא״ה ז״ל דכל שנתבטל סד כתריכיון שלאכולכלל1סו
(ב )נאמןכ׳לאין .סמק ת״ל אפילו נתבשלו כולם יחד אפי׳' רוטב מותר מן הדין אחר שככר נתבטלה
כפני עצמו מותר אס בא לבשלן כאחד מרכה עליהן כלי שיעור ישסיס
ומכסלן
<מניי 4קאלא-לר אכל הרשב״א הצריך לאוכלם אחת א׳שהרי כתב וז״ל חתיכה סל ככלה שאינה ראויה לכתחלה ומשוס מבטל איסור ליכא כיון סכל אחד כפני עצמומותראקכאן
^יכן^׳ ,פ ^ להתכבד שנתערבה באחרות יבש ביבש בסלים אפילו אבתוךשניס ואפילו סל איסור איסור עכ״ל: 7
וכתוב בהגהות שערי דורא דלסמ״ג שכתב דיםלהחמיי
ודעת
סל דבריהם אין כאן והקלו כדבר זה לפי שכל אחד עומד בעצמו ואוכל כל אחד בפני שלא לאכלן אדם אחד יראה דהוא הדין שלא לבשלם כקדרה אחד אפילו
לנאנילגז
*לפמפמע
מדגלי
,
עצמו
וכיון
שנתבטל
ברוב
דבר
פורה
ואין
כאן
איסור
של
תורה
כשאוכל
האחד
אט
לפני בכי אדם דהא הרוטב ודאי אסור מן התורה כדקי׳׳ל טעם כעיקר
דאווייחיו
לצקעיגן כר׳ייכן אומר זהו של היתר וק ככל א׳ואחד ואפילו באחמן אני אומר מה שנאכל ראסון הוא ^כד ס כיון דלא בעי למימר שהאיסור נעשה היתר מדאסריק לאדם אחד ויראני
י' ^׳ ^ י ^׳י היה של איסור וכבר הלך לו וזה סל היתר הוא משא״כ בדברי' הנכללים ולפיכך אינו על גב דקיימא לן דאין צריך להשליך אחד דוקא להשליך לאיבוד או לחת לגי"
י־״ ^ דנד
אוכלן כולן כאחד ואינו מכשלן כאחד עכ 'ל  :וסמ״ג כתב דיס להחמי׳סלא לאכלן צריכים אבל להאכיל לשני כט אדם יש להחמיר דליכא פסידא מליהאי ק
פגתערננפא׳נר,׳ אדם א׳סנמצא שאוכל בודאי איסור והוא מדברי התוסס בפג״ה ולפי דברי הרא״ס כאן לשונו :
וא״אהרא״ס ז״ל חילק בזה וכתב שאס לא נודע תערוכתווצו
איני גטל דהזי ודאי מותר שהרי האיסור נתבטל ואין כאן איסור כלל הילכך אפי' לאכלן אדם אחד כן כתב בס״פ ג״ה דסעמא דיכס ביבש משוס דגזרת הכתוב הוא דנה'5
שנמניןזףאיליכל שרי • ואץ צריך להשליך אחד כנגד האיסור כ״כ בס׳ הת וסמ ק כלומר דאף על גב אחרי רבים לסטות הילכךחד כתרי כטיל ונהפך איסור להיות היתרי ימו״ו
^ד ^יין נ ״ר דתרומס שנתערבה כק סל חולין כטלה ומותר הכל לזרים וצריך להרים אחד כשימור לאכלן אפילו כולן כאחד מדרבנן החמירו כמין במינו היכא סכתכסליחי
חשינ אףע לפ .תרומה שנפלה כדתנן במסכת תרומותידף נב ) הרי מפרס כירושלמי דהיינו מפני
קודם שנודע תערוכתו ולא נקרא עדיין עליו סס היתר להעריכוששיםא|>
ממזכרים א< פז גזל ככהן אבל באיסור שבטל כהיתר ליכא משום גזל אס הס סל אדם אחד • וכ״כ על גב דלא יהיב טעמא גזרה אטו מין כשאינו מינו אכל מין כמינוכדבי
*ןנרי׳ ^? "' " 5הרא״ס בסוף מסכת ע״ז ולאפוקי מדברי רפ״י שכתב סס דשדי חדא לכלביה ואינך יבש ונודע תערוכתו נעשה היתר גמור ואפילו מדרבנן לא אצרכוה סי'!
סרו באכילה וכתב בהגהת ש״דיראהדאע״ג דקי״לדא״צ להשליך אחד אלא גבי דאף אס נתבשל לא יהיב טעמא וליכא למימר דכחתיכה הראויה להתנל
הו ^ יל ^ .| ,תממה מפני גזל כהן דוקא להשליך לאיבוד או לתת לגוי לא צריכים אכל להאכיל אסרו חכמים חד ספיקא כגון התערובת הראשון לאכלו אפיליח י^ו
אינםנ*ילי׳ ע לל לשני כני אדם יש להחמיר דליכאפסידא כולי האי והא דאמרינן לעיל דמהר״ס כפן והתירו ס״ס כגון מערוכת סט לאכלן שנים ולא כולן כאסת אכל
^
►ידני ^ על פי אחד לגויה ולא רצה לסמוך על ביטול ברוב איפשר משודהוא היה תלמיד חכם וצדיק שאינה ראויה להתכבד התירו חדא ספיקא כגון התערובת הראשון ל*
ש *$עךןג״גרן 1והיה נראה דרך גנאי שקדמן שום אכילת איסור לפיהו כדמפרסיס התוספות גבי חדא חדא אכל לא לאכלן כולן כאחד דאס ק לא לישתמיט תצמיז ׳
כר 'י ^לדהדאשכ׳ השתא בהמתן סל צדיקים וכו'וכיון שרצה מהר״ס להחמיר ולהסיר אחד ולתלו׳ולומר
לאסמומינן איסור בשום דוכתא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד כי היכי
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^7עפז י ףף׳  " ,כמואידך ומ״מ הסומך עלדבריירמב״ס ואסירי לאוכלן כאחד לאדם אחד לא הפסיד במאה הילכך נראה דאס בישל שלשתן כאחד או ביסלו עס חחיכוח נ1חיו^
*י־מ ' 1עו 7ימי :עכ ״לג ( :
ע״לסי׳קפ׳נבנמערנוכגיםמליס )
ואפילו אסהאיסור איסור הכאה כגון הכל מותר ולא אערינן נהי דכל זמן שהוא יבס הוא בטל ברוב מכל מ?
כשבשלו
ממן בפסח בטל ברוב וכו׳עד עתיר הכל ואפי׳ באכילה הכל בסוף־' ע״ז וכבר נתבאר
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דברים נתכוונו06ז להוציא מדר ,מ ד6מר את סדינו ליממת (; )!
לא להוצילז כל שאר
 1י  4סכמו ואוסר דלא מציכו דכ׳המוחד לאבלושיהא צירו אסור ואיפכא
כהכיעדך כ• •/חיירי נאן
חשוב כהכיע
ליממת צא הוי ססוכ
שדרכו לימנות
מקדש ואתו אינהו ואמרו דליתא אלא אע״פ סדרכו
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דמקדסין בכל סבן אינהו וכל דכיתייסר לייפ ^ נ״ית^
בני
אצל
חשוב
תערוכתו
שהוא
דבר
תשל 3ינסעמ אאבל אסר שנודע
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אתו רבנן לאיפלוגי ואמרי דל^ מסכח ונסון
לודגו 1ל נהגונמהפךסאיסו׳להיות כולו
הזמן ולפי המקו׳שדוא שם אינו בטל ואוס׳ בזרע הארץ ופרי יעץ שיקדש בכלשהוב״ח־שנתערמפ
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 1לנכנשיכהז לניידי
ימיקה ()יסורסמצערף עם הראשון לאסורשהרי שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחת
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1
צי
צרתי מסוףיחד טעם האיסורים ונתן טעם
אסור ואפילו בחתיכה שאינ׳ראוי׳ להתכבד דבל חסיבי בכל דוכתא אבל אה נ שאס בשום ולכן קא״ר שם
כיותר מאיזה מהן לקח
לאכול  455וגס מין כמינו בדבר לת
ילו
הנמצא לפני החניית מות׳ מקום חשי׳להו צי זה מין שהיא מזי הארץ הטור דללגרי
קבוע כמחצה על מחצה דמי אבל בשר
אל נולד ופרי עץ כל כך כמו חשיבות? סל אלן הסמ/למלהתיר
גננ״ן עסמצגירף האסדדןפס הראשון אע״גדלא
חכמים גזרו מין כמינו אטו אפילו כחתיכה הראוי' להתכבד דכיון שלא פירש בפנינו
דמקדש ולא בטיל ומיכה נשמע ^חמיכה ספק7ר!סהללעת
יסלעי ינינטעמ׳כי
פירש
אם
אלא אפי׳מקכמינו בדב' הספק במקום הקביעות ולכך אנו תולין אותו ברוב אבל
הראוי להתכבד ולכריה דתשיבי כי ה< ז לי-שה ישלהתיר
!יןכםאינומינו
יכסביש 1
לפנינו
מעוס מממנסל ברוב היתר אפי מדרבנן
ו׳דבריס דלא בטלי והא דלא מנו לכו רבנן ללינת ר״ת שכח
ולוח״כניתוסף^ יסרר מצא מין את מינו
מיכו׳
וככל זמן הס ססוכיס מסוס דרבנן לא איירו אלא בדבר מגידילימןדככנשיגהומייזי
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דתרומו׳סאה תממ׳ שנפלה לק ולא הספיק להגבי׳פד סכפלה אע פ סככ״מ
ע'ונוגן
נס״ה
דאיירי כיה ר״מ ננ״ל ודע ז־בס ג״ס כתב הרסכ״אבסס  1ת׳ש לטול כחן
וניעורכדתנן
שמתיר לטעמיה דאית ליה כל סעומ להרי' לקרקע דומיא דחכילי תלתן
ר״ס
ואף
ומינו
מתיר
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אסורה
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לרב נחמן דאמי־ ביצה בס ואחד למימיהדיהינ טעמ אוהט לס״ל ללא*",לבי
דלא במו הרמה מצטרסין יחד לאסור והטעם הנכון הראכ״ד דמדפרי׳התם
':תיכת
כיי״ש
:טולי גופ משמע דביצה גופה לנ"7י !
נפת וטי אכל בשא׳איסורין
אמריאיכשיכמיאדביעיכעלמולאסניליה הב על
ימונמר !עימחו ואף כי נתבטל האיסור גרוב הית והותר לאכילה אס אח כ הוכר האיסור
משמע דבסלה אליבא ׳דר״ידאמר את שדרכן בארוכה דעתר׳ת
הכירמקאת חשיבא ככריה ולא בסלה ובה יק דביצה
ווושן מיק הניתר פסיטא שאסור לאכלו וכאשר מתערב בו סוב איסור
סו־ואםיר״י
למימר דאינו מקדש ונטל באלף ומאתי' אכל כס 'לא בעלה ר<ץן ! ר׳י3
למכות סכינו ואיכא
וניתוסס עליו וסוי כאלו הוכר האיסור כך אנו אומרי׳ אף
ואינו מינו וניער מכיטולו
ל 7נלי לי כל
היא וכתב עליו הרמב״ן דאינו כן כדאמרע במכות דברייתנסתא־תגייבי1
נזדפיסכדאית' בפ״ב דזכחיס וכס״ג אמרי' גבי טומאה כפ״ג דבכ -ויות  :כתוב
דבריה
אחת כבריתא דמיא ובטלה ע״כ ומדבריו בתורת כביתנרא׳סהו ^ ז!5זל מ־נילעח
בטלה וביצה כחטה
דבסס ח 'ז אס הוא דבר יבש ולא אסו' אלא מדרכנן אס נתערב אפי' חד
זממור מגהויש
סכת׳בבי התערוכו' ס״א כיצ׳סל ספק טריפ שנתערב׳ קושי׳ זז להרי נס
הוא כדבר זה ואין לסמוך מליו ודע דהא סוב׳ססיא בסל׳וכדכרי הרמכ״ן
קצתן מוסמרנאכיל' בב׳בני אדס מכ״ל ויחיד
ש ויותרו כול׳וכו בטל' היא כביצההאסור׳סנתערבם ס׳סיתןי״ו כ׳הט!ר
דמה ני כבישה
אינו כיכר כמקומו אכל כאחרו׳אע״פ ססיפסרשתטמון
אומר וניבש נעל חד בתרי בדבר שאינו חשוב דוקא כשהאיסור
:י
באחרות וכתבתיו כסימן ק״ב ומשמע דככיצה שנימה מיירי וכתוב בא ח שרעת רוב דנימי סס לא
ולקחו
'
נבל
בשר
וא׳מוכי
שחוסה
חוזר
מוכרו׳בשר
חניות
ט
צ 8האיסו׳כיכר כמקומו כגון
כסס׳ו מהמ״ח ביצה שנמצא בה אפרוחשנשלקה הזכיר כלל לנרי
הסוסקי׳כהרמב״ן והרמכ״ס כתב
לעוג מא׳סהם ואיכר יודע מסי זו מהם לקח אסו׳ואפיכתתיכ׳שאינה ראויה לסתכב דכל
המותמ׳אם היתה פס ס ואחת הרי הס מותרות היתה עם ס בלבד יפסמ השייינרקע׳ שם
פס כיציס
קבוע כמחצ׳על מחצה דמי ונתבו רבי כסי׳סחהר זה ושם יתבאר בס ד:
בפני עצמה עשו בה היכר והוסיפו בשיעורה נראה שהוא סובר סממ׳ בלאמחלוק׳
נןיטול
הכל מפני שהיא כריה
ליבא'ס ןל' התיכה הראויה להתכבד ושאר הדברים יחסובין כגון ב ח ודברים
■ מכירה פליטתה כטל כס ואחד ואס אינו מכירה אפי כ ^ף ^ נןונא!פ׳להיפן
וכו דין חתיכה הראויה להתכבד כברנת^אר שהיא בריס .ובזמןשהוא
יעמי)
שדרכן לימנו'
קורא אותה כריה מפני האפרוח שכה אבל אס יש כה דם ר^ יןשהאתת ה!אי תה
(דף עג ) אמרי' דלד״ה ב׳ח חסיכי ולא בטלי כטלה ויס להסתפק אס
לאחד
נהי׳ק״אודיןכ״יח נרי׳פ׳התערובות
שתייליהבאקמורי
לא חסיבא כריה כיון שאינה בריית נשמה או דילמא כיון פיס כ־ דםשדא
בה אפרוח
אתי מןהר״רחנב׳
בסלן ותני
בסוף סי׳נ״ז ודין ז כייס שדרכן לימנו׳כפ״ג לערלה (דף פב ) תכן
:ת״אימסמגיס
ככוליה והשיב כיש כה אפרוח ולא כטלה  :ההי׳ר יהודה הורה על קרקכן
תיכלא
לימממקדש כלומי אוסר ככל סהו׳אפי׳אח באלף וחכ״א
ש״ן ביש־נקושי'זל
מקד׳
צימנו
שדרכו
את
אומר
'
׳י
חומר
מ
קכאן ?6י
י
לי?
ר״ע אומר ז' ואלו הן אגוזי פרך ורמוני בדן וחביות' טרפה שנתערב כאחרים שהוא בכל דלא הוי ראוי להת כבד וכו׳כ״כ סמי נכפי׳קמ״א דח׳ש הטור גאן
מומיו
בלבד
ו׳דבריס
אלא
אינומקדש
•
כת״ס
נעול
חיים שנתערבו באחרים ונשחטו בסל חשיבותן וכו' • כ כ הרסב״א
היינל
יונית ר עקיבא אומ אף ככרו׳סל בעל הבי' בעלי
כילת
מימו׳וחולפי תרדין וקולסי 0־ו 5וךלע
נתפצעו האגוזים בשוגג יעלו כמזיד לא יפלו וא״ת היכי לנריםתשלנים
שדרכולימנו׳סכיכו מדאמרינתפררוהרמוכים
כל
אימ
ייפא
ור״ל
ליממסנינר
ואיתמרמלה ר יוחנן אמי את שדרכו
ווקוחןרק
בטל חשיבותן דסא אע ג דכטל מינייהו חסינות ב״ח אכתי איתנשאר ,ג
ר״י ור״ל דר״י סכרדר'׳מ את שדרכו לימנו' קאמר כלומר קאמר דכשכשסטו
להתכבד וי״לדהרשב״א לטעמיה דסבר דכ כסשלם ל5ן שעי' א ,יזה !61נ'
?'יי? אליכא די״מ פליגי
האף
בהו חשיבות חתיכה הראויה
ה?א מהיסחיכר נמכר לעולס אלא כמכין קאמר ר״מ דלא בסיל ^אכל מה שנמכר
כמו שנתבאר כסימן ק״א וכבר כת סס רבעוסהרא״םסול? י•'" 7ע!ישלא לרלנא
במניין בטיל וי״ל פליג ואמר כל שדרכו לימנות השיב ראוי להתכבד
ממי כאומד חפ״פ שלפפמעמכר
לא בטלו עד שיחתכו לסתיכו' שאינן ראויות להתכבד ו יש קפליש דהואיל
ולפי דעתו אע״פ שנסחטו
לא כטיל לר"מ ומייתי תלמודא לכאי מתכי׳ומאי דאיתמר עלה בפי ק
וכתב שאס נשחטו בסל חשיבותן דמפמ׳סאע׳ס שסם שלימיס ועניין וז־נחים
אי׳לפעמיס
(דף ק ) 1וכדוכתי לתמוה על רבינו ססת
(דף ג) ובס הערלידף פא ) ובפ הפעתכו׳ (דף עכאוכפג״ס
כהרא״ס דככש שלם השיב ראוי להתכב' ג • וחאדחד בתקלסן ה׳לעדיין
כטלי׳וכסימן ק״א פסק
סכנתת כותיס
מכיבס .דר 'מ סלנתא
כותיה וכדר
ור״לנאליבא
יון לפליגו
";!ר'נ' ולכאורה משמע דכיון
לפניגו רר״יי וד
קמיג
בתרי כדבר שאינו חשוב רומא כשהאיסור5ןי{ ןגי-ר
זכ3תי אנל
קמיבמ 7
%רמ; 1קןמ ןוכו׳ בפ׳ג״ה7ן ׳ , ^ 1נמע
י> .
ילזמאתפדרכו לימנותשניכו * ו:״כ פמ״ג בסי'
<
.
כדוכתי טובאבתכמוד^ פשחיס דף ט נדה דף יח כת׳3י אספירש! !ניילי
ג ה וכ כ רני ירוסס שהסכימורוב
מייתי ההיח ברייתא דאיתא
ןןמ צעי״יצכא פוסק הלכ׳כר״י דאמ אה שדרכו
כשר שסוטה ואחת מוכית בסר נכלה ולקח מאחתי מהן כולןממקו־ו;שלא
הפוסקיסולפסיי׳ר:,
ףד ו ) ט חניות בולן מוכרות
מגנות שנינו וכינים פעמים מוכרים מלמלא
אשור ובנמצא סלך אחר הרוב וכתבו התום' וסרא״ש טמיקןנשואי• שם קבוע
ואינו יודע מאי זס מסן
דהרי תירשו כולן
תרנגולת שנתככלה כשחיטאסורס
.
שנמצא כתוך
נפו׳כיצה __
־׳?ומד אבל בסהתרומה _ _ ״ .
דנל קבוע כמחצה על מחצה דמי והא דקי״לדדכריבש חד כתרי בטיל היינו
כשאר ביציס אינה בטלה ברוב כמו ליטרא קציפו׳דריס ביצה אסור
דיכק ואס נתערבה
"
אבל כשהאיסור ניכר במקומי ליישיי 1ביה כיטיל ^יי^אעי ?^׳
פסק כפי־״ו מהמ״א כר עדשכעה היכא סמעור ואינו ניכר האיסור
׳־׳'*י דימן ואפילו׳ כאלף לא בטיל אכל הרמכ״ס
דהסיב ולא בטיל אמי־י כל קבוע כ-מ' עמ דמיכדאמי־י' בלנטא״חסי"!שכ״ע
1
חשוכ ובת׳דה׳ה לחתיכה הראוי' וכדבר המעורב נמי סינא
יגייס נלכד הס שאוסרין ככל שהן מפני שסם דבר
שזיהיאדעעהטור
ב"ח דחשיכי ולא כסלי דפריך ונמשוך ונקריב חד מיכייהו ונימא כל
חשוכה וכן ג״ה מפני שהוא כריס כפני התערובות גבי
תנכד שהיא אוסר ככל שהוא מפני שהיאועיקר3ן ינו יע״ח וננ״יסז*
מיוכס פי׳ומשכי מטיס דה''ל קבוע וכתכו התו׳עוד על זה
וכתב עור יראה דפריש
הרש"־.א חילוקזז
'■ ־
• ־־
?׳•מהחישיב ולא כטיל וכן כל בעלי חייס חשוכיס הס ואינם בטלים
■
אלא מסוס דכ״ס לא כטלימו 'ס רכיואפילו אס פירש אסד מהתערוכות א ידעתי יוה
משוס קכוע
זמל דכי שהיא אשוב אצל כני מקום מן המקומו׳כגון אגוזי סרך ורמוני בדןכת״י
שזהו דעת ר״י ושר״ת חולק עליו  :ומיש כגון ט חניות ונו'  (,לברן לדחוק אנב
חשיכותו כאותומקו׳וכאותו זמן ולא הזכירו אסור וכו׳לקמן יתבאר
יתיז הזמכי׳סהראו אוסר בכל שהו לפי
הקזשי
בחתיכה שאינה ראויה להתכבד כ״כ עבמו בישוב
ואיכגיידרע מאי זה מהם לקח אסור ואפילו
לפי שהן אוסרין כל שהן ככ״מ ולה לכל כיוצא בהס בשאר מקומות ודבר
יגלזיחיליק
סיס שם חנות אחת ידוע' וניכרת שמוכרת בשר נכלס יואיל
הרסב״א כת ה הארוך וז״ל כיון
^'א שכל האיסורי׳האלו מדבריהם עכ״ל וכהני ניחא לדעתו למה לא מכו חכמים
כטלה ברוב ואף פ״פ שאין סס,חתיכה הראויה להתכבד מסוס סכלזוכ׳נח״הנללל׳ו
הרי אין מבלה
מנאו׳אלא .. .
..
לדוגמ
דמנו .
מילי ..
דהנך ״ ״
לא
דלא בטלי .ץ
דק״ל .
!.ת כהראויה להתכב .וכריה .
? בומ כתו רההית י^!ינו כסל  :ומ״י ^ ^ שכתעלסנלשאי
שאמרו אינו מקדש אלא ו׳דכריס ב^כך איסור שרצי ונו יע מ? ומו יס יי
פ״
23
וא
תרננולמ ונמ 5א
בטלות
׳6י דגל דלושיכ כשן הנך לא
בישו"
ן0
ג
י ל*
7אמל<ן כצלעל־ישמדזבאפליש ילא גורינן שאה יקק הניבה יקח התרנבולעמן הקבועעכ״ל :
חותל

1

ידיעה

ניבה ביביהן הניבה

(ה )!

בא״הללל

כשרהנמצאלפניהחנויות מותר אפי

רכינו
כ״ה .עא .עף־.יו כ ן ושיעור דברי .. .

בחתיכההראויה

הס כשהאיסור
_
מתחלתן .־ .
כן י -

להתכבדכ

כהרשג״אכת״ס

בין
אינו ניכר במקומו אז מפלג׳־" ,

התוספות דללו מיקרי קבוע אלא כשהיה האיסור נודע קודס וכי דפ אלל ל
לא עכ״ל וזה כדעת ר״ת

וכהסכמת

הרשב״אאכל התוספות והר ^ ס
* "יי*
לעניס" "
הוי* " "
איסור* דבר
חשוב דשאיכו חשוב בטל וחשוב
שאניבין פיר אחד ג' ה
הזי
היסור
תשוב לסאינו .
נראה כדברי ר״י• ויש לתמוה על
לווי" !,י
:דבר" 3ע
אינו כטל ולא * ,
י
י
דהלפה למעשה .
.
רבינו שכתב "י׳ י׳
דאורייתא
מהס
ללא
פירש
אבל
כשהאיסור נכר במקומו הוי חיפכ' דלא מעלני' בין לבר תשוב אינו בסל חד בתיי ואפי' אס פייס אשד מהתעמבות אסור וכו׳סזהו כדפתריי?
שניגשז הספק לשאינו חפוב אלא בין פ י /ללא פי שאס לא
דבריו אס לקח בשי מן המ?ולין
ואס"]1
גתקס
הקביעות פי' אלא שכפלו ממקום
קביעותואעדלאפ לפנינו הוי כאלו היא עדיין במקום הקכיעו׳ ואסור וכתכ הרש״בא נמצאת עריפה במקדלץ אסורוימ{
הןיאיש
כדאי׳נל7;*,
א,יחל״ת
דני שהיא חתיכה שאינה ראויה להתכב
'
1
לפיכך מצא בשר כיד נוי אע'׳פ שהדבר ידוע שאין לוקחין בעור הרשה״"1"^,ל פי
והיאך כתב
■־
.
דכייו י'
פ*ק'!7פשחי 0ח" נ הרא דבר חשוב אסו ' ואס פי ,אע״פ שהיא
אלא מאותה מקולין והוא אינו יודע מאיז׳לקח מות׳דלאח׳שפירש הסכמת הרשב״יז דשייכלקח מו
הזנזיל ןה 5אא־שיר התיכ הראויה להתכבד דהיינו דבר חשוב
:ק "
־יי ' * "
המקונין
וחתר
" כך
י־ נמצאת -טריעה
כמקולץ
דאוריימ׳לחמ  :ני מותר  :ומי׳ש לפיק שלא פי׳בפנינו לא נולד בו הספק במה דברים אמורים שלא ראו אותו יוצא מן
המקולין אבל ראו אותו יוצא מן המקולין באותה שעה ומדהביא דבריו משסע .מכי סילוצ"
 3־}־ם א £נס
אס נולד הספק כמקום הקביעות וכו' אבל אס
סרכיכו לין רכזה דבריהרסב״ל)
פי מן התעתנות
פי״לפנינו הוי כאלו הוא עדין כמקום נולדהספק ונמצא שבמקום הקביעות נולד הספק ואסור וירא'
שאינו קי;ו־1
הארוךולא עלה על דעתו שסני7י;יס ^
פניננחו אשור הקביעות ואשור כתב הרשב׳א דהכי לי שלא אפרו אלא ממן
שהוא בפני עצמוה אבל גתערב׳באחרו' תלייין זה בזה כמוישתלרזס
?חיי&י' יקיז משמע סדאמרי בע ק דפסחיס ט ' צבורין ואינה נכרת בטיל' ברוב משום ספק פפקא לפיכך מי
שלקח בשר ולפיכך 13ע ׳פ שכתב רפריי״ימושסי^
הי6ה!ייל גוע ״*״
וצרנזמסול1סל מצה וא ' של חמץ 1,ואתא עכבר /ושקל^ מן המקולין אפילו חתיכה הראויה להתכבד ואח׳כך נמצא׳ טרפה
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<תעינ ל> לכ חנויות פי׳ואתא
עכבר וסקל היינו סי פא יודע מאיזה מהם לקח כל מה שלקחו מהמקולין קודם שנמצאת דדינא כבר למדנו הרשכ״אסהסל!
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הטרפה מות׳ שלא נפל בהן הספק בקבוע אלא לאח׳שפירש אבל
״ טעס ס׳ש עכ
'*ג•י כתשובה וכ״כ סמ׳ג וסמ״ק וכתבהלשכ״א
ומ׳יש כד״צ בחתיכה היצייה
להתכבד
!■ י  }¥לפיכך מצא בשר כיד אחד אע״ס שהדבר אפור ליקח משם מכאן ואילך בד״א בחתיכה הראויה להתכבד
לטננתי׳5^ ,
לתילמר ל
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■וראוי להחמי׳ולאסוד שאין לה ביטול צבל שצר הקתיט
מוכרן׳
שאקלה ביטול אבל שאר החתיכו׳מותרות
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0גתע<־מכת/-,ימ׳ המקוליןרפד' זה שכתב בשס הרסב״א עד כל החתיכות שנשארו במקולין שאין הכל בקיאין בדברים אלו
צינו דבר חשוב כמ״ס בסימן
ק״טוונינו
א נ " ולק כ ' ויראה לי מבואר הוא מתוך דברי רבי ' ולא ואם אתה מתי׳כשאינן השובו׳ קרוב הדבר לטעות וליקח אף מן
לא כתב בזה לסקהרשב״א כהוייתו
והילן
7הש'" ה'א 7ח? הוצרך לכתבו אלא מפני שסמוך לו ויראה החשובות וכן אנו נוהנין ע״כ ואיני מכין מה שכתב להתי'
כחתיכו׳
לשונו בד״א בחתיכות התסובות
הראויות
^ יי7ה ^ר ה.ני) לי שלא אסרו אלא בזמן שהוא בפני עצמו שאינן ראוין להתכבד אלא שהחמיר לאוסרן שנראה
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מבוארים יפה
מן הרין ולא מטעם חומרא דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ואסו' כמו שביארנו ואע״פספין מקומן נינו
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שגי
71יי1י
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יותיכופא הרשכ״א לא קאי למה שכתב רבינו סמוך
הכל מותר ולאחר שנודעת הספקא הכל אסו׳והא דשרינן בשפיר׳ ביבש מתבטל הוא ברוב כמו
שביארנו
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הטריעוע נקשנזר לו שאס
סירס
לפנינו
הוי
כאלו
הוא
עדיין
א׳ מהם מהרוב דוקא דומיא דט' חניו׳שהאיסו׳ירוע וניכר במקומו עכ״ל וציכא למידק דלעילקאמר
לסמיכות דר׳ל במקום הקביעות ואשור שהרי זה הוא
דכשנתטרבה באחרות בעלה
במבמשוס
■* נעל עריפה הדבר בעצמו שכתב הרשב״א והיאך יאמר אבל כעלי חיים ושאר דברים השובים שנתערבו בהיתר שאינן
בטלים אפילו באלף אפי׳ אם פירש אחד מהן מן הרוב אסור דכיון ספק ספקא והשתא ק 15מרדבסלה3יזנ
*יוקולין ולא נודע
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כדין יבש כיבש והלא דין יבש
ביבשדכטל
איו 1מהן
לפן דאמריק דאס לקח טההטיות אסור ואס שאין האיסור ניכר במקומו חיישינן שמא יקח מן הקבוע
וכתב
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ברוב אפילו בדליכא אלא סד ספקהוא
הרש״כא
סאר הטריפות נמצא לפני החנויות הלך אחר הרוב אהא
ונ״ל דלעיל איירי כחת יכההראיה
•*קניעלט ׳ה׳י קאמר לפיכן מצא בסר ביד אחר וכו '  :למ״ש ויראה יל שלא אסרו אלא כזמן להתכבד שלקחה מן הקבוע שאלו היתה ומזי נבלע אע״פ שנת עתה ב5
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י מע׳מ י5ב זכ' שהוא כפני עצמו אבל נתערב' באחרות ואינה ניכית בטלהברוב כלומר לא אשרו
בטלה והשתא דאיכה אלא ספק נבלה כסכתערכה באחרות הויא להספק
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ספיקא ובטלה ביובא אבל הכא בחתיכות סל נבלה שנתערבו כמקוליןעצמן
^קהב ׳ סר }^ וכתב בס״ה כארוךדככי מוכח בהנכו דס התערובת דטבעת סל ע״ז שנפלה לק וכוס
בחתיכות כשרה וקאמר שאס אינם חתיכות הראויות להתכבד כעלי גמניזנדן
דכל פהשלקס אתל סל ע״ן שנפל לאוצר מלא כוסות סאע״פ ספי׳אח מהס לפנינו ונפל לאחריםמופרים
יבש ביבש דקי״ל דכטיל ברובא דמה לי כתערכו בבית מה לי נתער' כעקוליןומת
שהרי בההיא דלעיל הביא ראיה מטבעת וכוס של ע׳ז סהס דברים ח׳שוכיסועוו
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ראויות
להתכבדמוקחמ
י מ״ש ואס היו רוב המוכרים ישראל מותר וכן בשר הנמצא ביד גזי ואינו יודע ממי לקח אס אס היה סס רוב משמע דמה שכתב קודם לכן בחתיכה הראויה להתכבד נא
שקנינו הטול ולא היו מוכרי הכשר ישראל מותר זהו דין תורה וככר אסרו סכמיס כל הכשר הנמצא בין
ולפי זה תיבת לפיכך דנק גבי מי שלקח בסר מן סמקילין לא קאי למה
שכתוב
*מיההסהניג 1נ״י/בסוק בין ביד גוי אע״פ סכל השוחטים וכל המוכרי' ישראל וכת ה״המגיד סהרמב״ס בסמוך לו שלא אשרו אלא בזמן שהוא .בפני עצמו וכו' דאין בדבריו אלד< מ
סמך על מה שאמרו בירושלמי אבל דעת הרבה מן המפרשי דבנמצא ביד גוי במקוס דבר שיהיה ענין לו אלא למה סכתו קורס לכן דכשנולד הספק
כמקו׳סקכיפות
שרוב טבחי יסראל מותר ומ"מ ראוי להחמיר בדבר עכ״ל  :ומיעו לפי ' מי שלקח
אסור וכשנולד שלא במקום הקביעות מותר קאי:
בשר מן המקולין אפי׳חפיכה הראויה להתכבדוכר' בת״ס הארוך נתבאר יפה
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שכתב וז״ל ובנמצא הלך אחר הרוב וא״ת צפי פירש אמצי סריא ליה והא איכ׳למיגזר
וכו׳תמהכי עליו היכי חשיב להרסב״א לקטילקני באגמאשלא ידעוין
שמא יקח מן הקבוע וכדתנן כפי' התערובות כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות קבוע כמחצה על מחצה שהתלמוד מלא ממנו ולא עוד אלא שכתחלת וגויי
או כפור הנסקל אפי׳הן רבוא ימותו כול ' ואקפי' עלה כגמרא ונכבשינהו כי היכי ידעו וכשבא לגמור דבריו שכחו וכעלס ממנו לפי מה פעלה על דעת וכינווזה
דניניידן וכימא כל דפריס מרוכא פריס ומשני סמא יקח סן הקבוע תירץ ר״י דהתס דבר סא״א לאומרו על סוס מעיין כל שכן על מעיין המתגבר עמוד העולם אזי
היתר ואיסור מעורבים זה בזה ואי שרית ליה כשפירש אתי למשקל מן הקבוע כיון כאורו נראה אור ומבואר הוא שדבריו נכוני וברורים דכשנתערכו
סתיכוהטריפה
נאין מקומו ניכר אבל היכא דמקוס האיסור ;ודע וניכר לא חייסינן דברסיפי לא עס חתיכות הכשרה במקולין עצמם דינם כמו כשכתערבו כבית וכאן וכאןנענים
עסקינן שמא יקח מן האיסור הכתר ולפידברי־ ר//י־; אס לקח אדם מן המקולין
הס כרוב אס אינם ראויות להתכבד כמו שנתבאר כסי׳ ק״ט ואין זה פניןל?3
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התיכה הראויה להתכבד ואח כ נמצא טריפה כמקולין סע״פ שלא נודע עד שפירשה כמחצה מל מחצה כלל דהתס כשלקח מאחת מהחנויו' ולא נודע אס לקח
כלהמוכיהג
זז וכשנולד הריעות כמקולץ לא הימה זו בקבוע אפ״ה אסורה גזרה שמא יקס מן כשרה או מהמוכרת טריפה דאמרינן דילמא מהמוכרת טרפה לקח
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הקבוע הואיל ולא נודעו חתיכות הטריפות בין רזתיכו' ההיתר וכן דעת רבי שמשון
מוכרת כשרה מאסר שהאיסור קבוע וניכר כמקומו אינו כטל אבל הכא
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יוסף לאפי' שנומג התערזמיג
ולפי
ז.י1
הירושלמי בזה ואתיא כדרב
"־  0* 2הספי־ן׳הנל מיפי מתוך
נמיימהרא :ימ׳שז רביכו ונאכל לוס ה״ה אס פיר׳׳קולם
י^יןואח׳
סלזנה
 הרש בא דוקא כשהפרישן במתבוין אבל אם פירש ממילא שרילרן אסור ונ״י
־—־*־־י
ויוכמס
מכס כ״כ הרא״ס כתשוכה והרסב״א כת״ה
הארין לממוהעל
כת'3כא ;מ׳דר״י ור״ת שכתבתי כש הרש בא ואי׳א זייל כתב דאפי׳פירש ממילא נמי אסור ומי׳דדקא כשפי'אחר■
מפל ליס מקט בר כסמן לתן דוקאדה״ס רנינו תנת לנר'
ז מו; לשונאה הלכה למעשה כדברי שנודע התערובו׳ אבל אם פירש קודם שגורע התערובת מותר1
זב דה  '$נא 1אין 73נר
לנאכל דליתיה כעולם והלז מקט '
׳' <,
 11ממש ני פליג
נונ - ^.
כולם
כמייכשס הרס בא.דלפי דברי דכהא לא שייך למגזר שמא יקה מן הקבוע דהא אכתי
למעוטיפירשה .אמד מהס דלא שרי משוס
:מקול
עליונטנר׳1י
חתיכ
וס לקח אלם מן המקולין
וצ״ל ן'ו'15פ
בחזקת היתר הם ואפילו אם פירש לפנינו־מותרכיון שעדיין לא
ס״ל
הכי התערובת אדרכס אנואומרי׳איסורא וכדנרישרא״ש "ל:
טריפה
נמצא
כך
ואסר
ולהתכבד
7
!
מ
״י
דמרובא
ותלינן
הקביעות
במקום
על פי סלא נודע עדשפירשה נולר הספק א״כ לא נולר הספק
לתוך רוכא אשתאר וכתכ הרסי בא וטעמא [ח ) נ׳נמ*? קימן

*פ־מדסנסהלת " " * " י

ינים
הישג)
11

'1,״

^ו׳גזרה סמא יקח מן הקבוע
^נולעו חתיכות הטריפות בין
קייתר ע' כ ומכירן דהר06

פריש רכל זמן שהן בחזקת היתר אין חילוק בין פירש בפנינו ובין
פירש שלא בפנינו  :דברשאינובטל מחמת חשיבותו מון בעלי
חיים וכריה וחתיכה הראוי׳ להתכבד שנתערב באחרי׳ ונאכל אחר
מהם או נפל לים בענין שנאבד מן העול בשוגג הותרו כל האהרי'
שאנו תולין לומר האיסור הלך לו ופירש ר״י דוקא שנפלה מעצם׳
אבל אם הפילו אפילו שוגג אסור אטו מזיר וכתב א״א הר' אשז״ל
לבחון ע״ז
יש
אתרים
ולהמיר
שאם הפילו קורם שנודע התערובת שרי דלא שייך למיגזר כיון
אח׳מהן דווקא ולעיק לכל זה מסכי שככר נתבטלה ברוכ ליש לסיוזן יגל
שעדיין לא נודע התערוב׳  :והא דשרי כשנאכל
דבר תורה וכל בדרבנן יכולי' אנו לתלות למיון וו אפילו
רהיתיר'
חרא
איכא
כשאוכל הנשארו׳שתי׳שתי׳כיחדרמה נפשך
ולומר דהך דאיסורא נפל והאי דהיתד נאישוך לאורייתא
(קגהגיהמיי' הל'
ודוקא
אסור
אחד
אדם
אבל לאוכלם אחד אחד או שאוכלם כולם
כינהו עד כאן לשונו :׳
שחיטה '3ראגי ,
אהד
שפירש
אלא
נאבד
שנאבד אח׳מהעולם כדפרישי׳ אכל לא
ומ׳ש ופר״י דוקא שנפלה מעצמה אבל שעשה מעשה נין
מזיל*
אסו
אסור
שוגג
מהן אין להתיר בשביל זה הנשארים ולא מבעיא אם פירש אהד אס הפילוה אפילו
נקורקגן שיתערב
כן כתבושסהתוסוהר״אש כתשובה• אבל ונ׳נאו׳׳ק כ' היה
מהן אלא אפי׳פירשו מהן הרבה אין להתיר הרוב הנשארו' אלא
הרש״בא כתב אהא דרב נסמן דאפיהפיל' לנעינןשיהאנינר
אפו׳
המעוט שפירשו מותרין שאנו תולין לומיהאיסו׳ברוב והרוב
היטב 1ימו ולגתי ':
ואם כל הרוב נתערבו כאחרים כולן אסורין כאלו נפל שם האיסו׳ הואסרי חס היה סוגג כדין מבטל איסור
בידיס וכתוב בהגהות סערי דויא טל מה
בידוע אבל אם המיעוט נפל למקו׳אחר מות׳וכתב הרש״בא דאפי׳
שכתב ר״י אס הפילו אפילו שוגג אסור
נפלו מחציתן למקום אחר מותר שאנו תולין להקל בספק ספקא
יראה דדוק׳נקט ר״י הפילו שוגג אכל אכלו
שמא לא היה איסו׳בתוךאלו שנפלו לכאן ואת׳ ׳ל כאן היה שמא
סוגג ליכא למקכסיה אטו מזיר ודאי לא
זה שאוכל עתה אינו האיסור  :ודוקא שתערובת הראשון היה יאכל האחד במזיד להתי' האחר לפי דעתו
מותר מן התור׳כנון שנתבטל ברוב לכך תולין להקל כספק ספקא מדקאכי׳ודאי איסו׳שהרי בדעתו סהאיסו'
אבל חתיכת איסור שנתערבה כחתיכת היתר ומאלו השנים נפל
ילךלו וטפי הוהשיי למכלינהו כולהו 3ספ'
אחד

קוסטא ^יהלכהכר״י היה כרצה שהוכן סובר
:ס
לולו ^ש 1קסוקוד שסלד הספק אסורלזבל
להאי :מנ^רה כתב כהדילז להתיר ונע ס רבינו
מחננו ^"•לעל כבש טרפה שנתערב עם
י%סוכולס שחוטים כ״ל דמהשלקחו
ל במב
סא !{נשרקודס שנולד הספק לזפי׳ חתיכה
וינינו ולהתכבד מותרת דתליקדמתבא
ק״ט
וכילן ^ןל! שכחן דאסר הגמרא משוס
ייתו
ת
רארומ נזו׳שמיויקח מן הקבוע אלא היכאסכבר
שיבותן מעומדים בחזקת איסור דאי שרית ליה
ת
ן־וקנינו ^שסוסו אתי נמי ליקח מן הקבוע
זת
דיכנו ^לוןודס סגולד הספק לא שייך למיגזר
וביאתו ןזישנולן בחזקת היתר הס עומדי' מאי
לקאמי ישוח גזרה סמא יקח אחר שנולד הספק
:רוב
משוס וןג!והלא סיספחן כגמועודדבהא ליכא
טלהביוב למיעמידמס לקס כעוד שהיו בחזק היתר
שדבטל מילזה לא אתי ליקח לאחר סכאס אבל
ספק5ו!) לחשצב נאסרו איסרית ליה אותספירש
הואי? אילמיטעיוליקח נמי מן הקבוע דמימ
 11י(!ן? לי האי מה לי האי דנ״ע לא בקיאי
באלןל
להספת נוינאלקבועואע ג דפירש לפנינו אכתי
הספק כמקוס הקביעות ותלינן מרובא ערים דאין חילוק בין פירש לפנינו
טצמן
לין
מנאנוק לנירששלא בפנינו כל זמן שפומדיס בחזקת היתר על'ל ובסמוך כתב רביכו תשובה
וליןופת וקוצר " :והא לשרינן כשפירש אחד
*ביה כתג ר׳ ירוחם האדאתרי׳ולכחנאהלן6חר
וכר'
יביסועוו ממהרוב דוקא דומיא דם ,חנויות
הרוב אעי' נתנח קרוכ למלהלרובוקרוב
מותיות רדמקדאיןהאיסו׳כיכ' במקומוחיישינן
הלך אחרקלוג-קשוע נע' לא יחפור כמירנינו
בינשיש
ירוחםוישייישנח' לאפי' נשל היבש
כד ?יא לקיומן הקבוע ככר כתכא׳סזהו לעת
שכתוב ייפספכי׳צליו היא״ק להלכה למעשה :שמ1יןרהי!} שהיה נטל מר בעולו ינש ולאנאמר
ה
ושי (לאקעירוהו אלאבעולו
נכר נפלטטעמי מ)
שוס
?
אל
ינחנהושנ״אמקכשהפרישן כמתכוון
ואיןאכןס( 5איס שום לנר שהןא מופרלאנלו
יבש
ביעות מל 815פירש ממילא סרי ככר נתבאר
ס׳בנישולכשלא
ורוטב! יהי׳ אסור נינשאושרעד
מממי״ת■והסאלתות שהסכים בו בולע ולא הגהלישלתערונח עלייןהפרכמ׳ז
אנל ביבש מיד שנתערבו היה מוינ׳נגזותהכפוב
־'
התכנד ולבז) לפסקהלב' ושלא כדברי ר״י דאס
וכן בתוספות ונ"? הר״אש זנןעיקר י
ידעדן וינעימוממילא  :למ״ש רבי׳וא״א
ז ובדו נא׳שכפכדאפילו פירש ממילא נסי אסור כבר נתבאר שזהו דעת ר״י שהסכים בו
־כינוווה
מת״שהלכהלממשה  :ומ״ש ומיהו דווקא כשפירש אחר שנודע התערובות אבל
ילסאמר ^פייקודס שנולד התעמכו׳מומר וכו׳כבר כתבא שכ״כ הרא״ס בתשובה והרשב״א
*'
טריפה ש?  :דבר שאינו בטל מחמ חשיבותו כגון ב ק וכריה וחתיכה הראוי׳להתככד

בטלים
אן
לקבוע
1ן
מוכות

"גורוק
עסלא

טריפה
שרות
כיבש
:ש
איסור
•
;למותר
יאחולק
תיכויז
רסלא
טואי׳
עילות
!שהם
!יבעלי
פאול
1ה נני

מתער׳באחריס ונאכל אחד מהם או כפל לים וכובע' התערובות ( דף עד ) אמר
ה! ני אמה אמר רב נחמן טבעת סל ע'ז שנתערבה בק׳טבעות ונפלה אחד מהס
;יעמל הוחיו כולן דאמרינן הך דנפל היינו דאיסויא וגרסינן תו התס (שס )
יירש לקיש הכית תיומה שנתערבה כק חביות ונפלה אחד מהס ליס המלח
^מלןדאמרינן הך דאיסורא כפל ולמדו מזה הרשב״א כת״ה והרא״שבתשובה
מיןכפ׳ג־דהנש׳לכל איסורים סאיכס בטלים מחמת חשיבותן שנתערבו באחרים
ימלאחד פהס ניס הותרו כולן וכתב הרסב״א דה״ה לדבר שיש לו מתירץ
יזיעונועמא משוס דמדאוריתא בחבא כטיל אע פי שהוא דבר חשוב ורבנן הוא
1'1׳1יימהילכך כשנפל אחד מהס ליס תלינן לקולא ולפי זה אפילו לא נתערב רדב'
מטעמא
.
הנשארים .
הותרו השכים — .
ליס —
אחד מהס .
שנים ואס כ נפל. .
 . .עס .
ץן3$ל מצאתי בת״ה הקצר אפילו נפלה חתיכה לתוך עשרים ואפילו היתה
מזינה הראויה להתכבד או מסאר איסוייס שאינס בגילים לעולם ונפלה אחר מהם
י^ ליה הותרו כל הסא׳והיה נ״ל שצריך להגיה ולכתו׳אפי׳נפלה חתיכי' לתוךשתי'
מצא כתוב בי״ת ונדמית לו כ׳ף וכתבעשרי' אכל ק מצאתי מוסחא אחרת
־סכת סהאיוך מצאתי שכתב גס כן עשרים וכתב כן בסס גירסת הירושלמי ולכן
^ עשייס לאו דוקא דה״ה לסתיס ודע דכגמרא גרסינן אמר רבא לא התיר ר״ל
^ חלית למינכי נפילת׳אבל תאנה לא ורב יוסף אמר אף תאנהככפילת׳עלייתס
מינפסשתחלת נפילתה תוך ההיתר נחשבת בעיניך לאסור אותן אף כשעלתה
יחש 3 3מיניך מקום עלייתה להתיר וכתב הר״ן בפרק בתרא דע״א גמר' יין
׳?
] ^ לטי דלפוס פשטא דסוגיא זו משמע דאפילו לאכילה תלינן להתי' וקרו

דמילתא דכל סישנה כעין ואתה צריך
לדון עליה ושל הסאר מפני מה נאמרשזו
האחת היא האסורה אדרבה יש לנו לומר
שהאיסור נשאר ברוב אכל כסנאכלה אחד
מהס או נאבדה ואין אתה צריך לדון עלי'
שככ הלכה ואינ׳כפנינו לדון עליה אלא על
חלו אכו אומרי׳אותה שנאבד היא האסור'

קעיט על ואשהנש
אי נמ 3א פריפה
ולא מדג מאחה
יכ ש הוא והקיפז
הראש לצווארשל
א' ונמצאו האמיני'
 7ומי׳ןיוכ<(1׳י יפה

עכ״ל• וכן כסב בתתנו' הדשןדאפי׳לדברי
ר״י אס האכיל בשוגג אחת לבן ברי שרי האחרו׳ולא קנסינן כהאי גוונא שוגג אטו
מזיד אכל האכי׳לכלב וא לכותי קנסינן אטו מזיד דומיא דהפילוח  :וכתב אדו:
אבי זכרונו לברכה שאס הפילו קודם שנודע וכחה לשונו בתשובה נראה כיוןשנאכל
קודם שנודע הספק לא שייך למקנסיה דלא שייך קנס אלא אתר שנודע התערובת
דקכסינן שוגג כגון ששכח אטו מזיד אכל קודם שנודע התעמכות לא
סייך למקנסיה אטו אחר שנודע התערובת דשמא לעולם לא יודע התערובת כללו
סל דבר כל זמן שעומד בחזקת היתר לא שייך למקנסיה  :והא* דשריכסנאבד
אחד מהם דוקא כשאוכל הנשארות שתים שתים ביחד וכו׳כן כתב הרא״ס בתשובה
וכס״פ ג״ה והרש״בא כתורת הכית וסר״ן בסוף פרק ג ה מדמותיב בגמרא על ההיא
דר' נ מדתנן כל הזבחים שנתערבו בחטאו המתות או בשור הנסקל אפי׳אחד כרכוין
ימותו כוליס ואמאי נימא דהאי דמית דאיסורא מית אמר ליה רב נחמן דאמי כרבי
אליעזר דאמר אס קרב ראש אחד יקרבו כל הראשי׳והא אמר רבי אליעזר לא התיר
רביאליע-ר אלא סניס שנים אמר ליה אנא דמ תרתי קאמינא פירש ליהטת
משניה שנים ביחד אבל מפל אח ואחד לבד לא דכיון שנאסרו על ידי סעח־נ׳וסקילי'
בהו לתלות האיסור באותו ססיר׳לא שרינן אלא להקריב או לאכול מיססכי׳דממה
נפשך איכא בההיא אכילה ובסהיא קריבה חדא דהיתרא  :ו  0״ש רבי׳אושאוכלה
כולם אדם אחד אסור ומזה לא מצאתי מבואר וקיימא לן דמדכתבו התוספ כפרין
התערובות והי ׳אש בפרק ג״ה דליהנות מכולן בבת אחתהשיט 6דאסורמסו׳דודאי
אכיל בההיא אכילה שד דאיסורא משמע דלאוכלס שתים שתיס אפי' לאכלס אדס
אחד שרי דאל״כ ליסמועינן דלאדס את׳אסור אפי׳שתיס אחר שתים וכל שכן שהוא
אסור לאכלס בכת אחת ושמא י״ל דרכינו מפרש וליהנות מכולן כבת אחת דאסיר
אפי׳בששנימיאדסנסנץ מהס אסיר דכיקדבשמה אחת נסכין מכולן ודאי חד
מתמי מאיסורא כההיאשעתא ואשור וכך לי אכילת אדסאחד ספים אחר שתים
כמו אכילת כולם כבת אחת לשני בכי אדס :
ורוקא שנאבד אחד מהעולם כדפריסית אכל לא נאבד וכו' כבר
ומ״ש
מיבעיאאספירש אחד מהס אלא אפילו פירשו מהס
ולא
נתכאי :
הרבה אין להתיר המגהנסאמת אלא המיעוט שפירשו מותי ין ונו' כפרק
התערוכות ( דף עד ) אמר רב טבעת סל עבודה זרה שנתערבה בק' הבעות
ופירשו מ למקום אחד וס למקום אחר פירשה אחד מע אינה אוסרת מס' אוסרת
מ״שאחתממ דלא דאמריכן איסורא בי־זבא איתיה אחד מששים נמי אמריכן
איסוראבתכא איתיה פירש נימאהך דפריש דהיתרא הוא ואיסורא כרוכא
איתיה בכ״ט הכותרים אלס אס פירסו מ' ' כולם למקום אחד אין אוסרותששיס
למקוס אחד אוסרות ושמואל אמר הכס לעבודה זרה,שספיקא וספק ספיקה!
אישור עד סוף קעולס מיתיכי ספק ע״ז אסור ספק ספיקא מומר  .תנאי הי!5
לתניא רמוני כדן בבל שק כיצד כפל אחד מהן לתוך רכוא ומרבואלרבו׳אסוריס:
ר״ש אומי לרבוא אסור לשלש ומשלש לסקוס אקר מותר כך היא גרסת הרשב" ^
ומשמע
/

(ט ) ינאנ* הל <' 3ימשמע דה״ק דתערוב ראשון אפילו הוא תונו אסור לזבל
9י  7אס הא 'ש 'י לג ומג פירש אחד ונתערב למקום אחר מותר אבלשד ' י

בתערוכת סד כגון שנפל
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שתי
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סכרו! ש״׳
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״״ עג!)
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ששממו שכשכש
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שבכל חדא וחדא

סבתעחבת איכא תרי
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דבכל חרא (סר!}
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",ן־־י!

אסור מרביא לג׳ומג למקום אסר
מותר ופרש" י רבוא הראשון סהאיסוכפל סס אסור לא זו היא שנפלה כאן ואת״ל זו היא שנפלה כאן שמא לא זו שנפלהלחץ,
'יא ' 'ימ#
^ '
ור 'י ' ^[מ  .ען אבל הירש אחד מאותו רכוא
לגרמוניס
ומן
הג
הירש
א
'
למקוס
אתר
מותר
אף ׳ג
אבל בעלמא שאינו בא מכה שתי תערובות לא ועי'
כ הוא,מפרש נפיקקמל)מיצל
גימ/ה<אם י
<יה
האמצעים
דסהק
ס
פ
קי
א
כטיל
ע״כ
ודברי
ני
מ
%,ל;
שאמרו שש נתערבה באלףכ 1שנה
ס
^י
כרש״נא< * ״'
הרמ״כס כפי״ו מה״מא כגיס י ותוספות:
אחד מהם לתוך עשרה של
לדברי
■ יבינו כדברי הרש ' בא 5:1ז״ל
היתר אין אומר כזה ספק ספקא להקל אסורות אססיק ^ ניסו ' קאי לימדני!
(י ) כנרכמנת*
לפי
שאנו
רואין כל אחד מהשנים כגופו של איסור כל זמן שלא ספק נולדה בי ט ספקאל נולדהנפעו;ן ((!ד• ונ
<גצ ליני ס׳ששש׳י ואוקימנא בגמר א דשמואל סבי לה כר״ס
^:
דנ
.כטל האיסו׳ברוב והא
רשרינן
ספק׳רוקא ,על ירי
נתבטלהאיסו־ברובוהאדשרינן
,
יספק ) ,
_
תערוב כאחרות כולן אסורות דהי־אךתא ? ^
לזע״שילנארון בשאי־ איסורי רהליג עליה בע״ז
ייכתב
ו! ^י'
ל? 7/גכינות הרש״בלן דאף כעז הלכה כר״ש דהלו כל יב כרפרישי' אבל הפק טרפה שנתערבה באחרות כוללם אסרת' דע
שמא אל זה הוא ואס
תימצא
לומיזההא
('5מ1עו
שיהא בהיתר כדי?! בטל האיסור אם׳ הוא מדברים המתבטלים שמא אותו ספק מותי היה ח ^ננו,
ושמואל הלכה כרב באיסורי ומ״מבשאר
ג
|ןעויש
אסרתו מספק שנפל בנופו ואח שא
פרמ
שכיון
שספק
הראשון
היה
מופו
אין
?
!
חד ׳ס שא^ר(ה ,סיסורין ללן נחלקו ^לל) צולהו סבירא
התירו
לים
מספק
ספקא וי״א
?
ןנןע
מכת ספק ש״ת כר 'ש וגס התוס׳פסקו כיב לכן בסמ״ג שאפי בספק ספקא שעל! ירי תערובת אין להתיר בדבדי׳החשובין היאך אתה חוזר ומתירו ורבעויעק.
^י׳ר
פירס בפרקי דביצהדחודאה ק)3ידי
<!י!ן
נסער^ נו מתל< ואקשינןכגמ׳מ״שלשלש דלויכ׳רוכלולתרי דכי היכי דמהני' ?! הו חשיבותייהו רלא בטילי אפי׳באלף ביהניא
מן״ין
אלא דח ספיקאאכל ספקאסנמעען
סז 0מ ״שמיג כתילויכל 1רובלו לערקיכן
הרס״כצמלוישלש' דקתני להו נמי שלא להתיר גה ספק ספיק׳ולא
נהירא רפכק ספיקאיא באחרות כולן מותרות דכלס"פ<ןן0ו
תריוהולווכתב
בת״ה
לחרוך
מותר בכל האסורים אפילו בליז:
איג!0
ובירושלמי משמע כדבריוומבלמקוסה
גאשרו ' אינו ניער הילכך חתיכת לויסור חשוכה שנשלה לתוך
^׳ינס
 £02״! ת״ה איפור
שנפל למקום אהד ואין ירועה לחוש לדבריי
מטעם ק״ש לומר היתר ומלזותן
חתיכות נפלה ל 1חת
אלא בשתי ר״י סלחלהתי׳כפהקסן^ ן ^
ועריג
(
**
לאיזה מקום נפל יש בזה להקל
ספיקו׳הכאומכתהסמחמן
ולהחמי'
שמ* לא לתער״נ,ז מהן לתוך
החתיכות
אסדות
לוו
לקדיה
(ימול'
כיצד שתי קדרות אחת של היתר כגון בשר שחוט׳ואח׳של איסור ונפקא מינה לספק טריפהפנמעונן
"6
כל לזותו
מפחנת מותך שאני 6מו ח -סוי
(ןושמס
כאחרון שאיןמתירץ אותהממס״ן
אינ 1ןה *ז,כ 5לתוך הרוב נשאר וכן בכל האישורק ואפי' כגון בשר נבלה ולפניהם ב׳חתיכות אחת של הית׳ואח׳של איסור
ן::אי:
אלא אס כן היא חתיכה הראויה
להחביל
על׳ל ל באיסורי׳החמורי׳כחיתיכ׳לראויה להתכבד אם החתיכה היא מאיפור דרבנן
א כגון שמנו של גיד הנשה ונפלו מצד עצמה בח־בע״ב מדבריהונ״א | %
(יא)ונארוןפ'כ״ה ובריה כגיד הנסה ודבר סישלומתירין אלו לתוך אלו מותרין שאנו
תוליץ
לומר
האיסו׳נפל
לתוך חאיפו' ומחלוקת זהלר״י ורבינו סח נדמו ןנויןגי
' !? .גיי שהרי בטבעת עז וברמוני כדן שאין להם וההיתר לתוך של היתר
ואפילו
אם
^הסי
ההיתר שבקרר׳ אינו
רבהלע -סה״ת וסמ״ק וכתבתיובסימן נ':/ופיק
מי  0 ,׳פ
מדשיצ״ת למ,ז ביטול אמרו כן משמע מדבריו דלאסריק האיסור שלפניה וכן הדין אס לא היה כאן אלא קדרה אחת
דספקסנייו^ קמןכיח
של רבינו רש אומייס שאפילו
לע שפירשו דע
שיתערבו
עס
אחריס
וק
א
לומד
כשר
שחוטה ונפל בה אחת מאלו שתי החתיכות ואין ידוע איזו שעל ידי תערובת אין להתיר
בדברים
קיא (א )וגסי' פרש״יבהדיא דכלזמן שלא נתערבו עם אגו תולין דשל היתד נפלה אפילו אין ההיתר רבה לע האיסו׳ או החשובים וכו' • כבר נתבאר שזנולעז צילקמ
ת 'גיל אחרות אסורות לעולם  :ומ״ש רביכו
6טדול
םא
ר״י1
ופ״ש
ולאנהיואדעק
6
פילו י
.ןאפ :ןר7לעכי .אלא המיעוט שפירשו מותרקוכו עד אכל
ספיקא מותי בכלהאיסורין ונו'נבו
איסורי
ממה! חס המיעוט כפל למקום לזחר מותר הכל
דברי
הרס״בא
בת״ה
ומ״ש
יה!
ומיעוט
מוד!5
שפירשו
בחכתי כסימן כ״ז שלוק זו קושיא כלל
הא
דרכנסמןדאמו
ז״ ׳ ׳ - . .
והרמב״םי כתב י
י
המ״ירי 'לא י^ליילן מותרי׳לאו למימרא שהם מותרין כמית שהן
דהא
ליכא
מאן
י9
לדנר
דסרי
להו
כמות
שהן
טבעת של ע״ז שנתערבה בק טבעות ונפלה אח מהס ליס הגדולהופרוכולסנעק
לקזל׳אפי׳נאישייי ועודדאס קסיאןקכתב סחר כך סבל פס
הטבעת וננשיח
המיעוט נפל למקום אחר מותרשאס ז ' מהלכות עבודה זרה אלא שכתב דכעינן שיפלו שתים שאני אומר אות?
הם
עצמן מותיים כשנפלו למקום אחר מהיכן היה יכול לבוא להס איסורשהוצרך היתה בכלל הסתים וטעמו לפי שהוא מפרס דמאי דאמר רב נסמן אנא נמימומי 1(1
יןצת
גיהא
גהימררנג
להשמיענו
שהקמותדין
אלא
מיתרי׳דקא
שתים ;גכשיס!
היינו
לענק שאס נתערבו באחרים בטלו'
קאמינא לא כמו שפירשו המפרשים אלא היינו לומר שלא המיר אלא בנפלו
על האיסור שנשל ברוב ומותרין מש 'כ
כמרוכין
ה
;
שארין
שאפי׳נתערכו
(זמננו
ברבוא
כולם
אסורים
שאנו
ליס הגדול ובפרק הנזכר כתב גס כן הא דאמר רב טבעת של ע״ז שנתערבהבן'
מ׳מ ;
אומדיאיפורח כרובא איתיה והוי כאלו נפל סס האיסור כידוע וכן מה סכת כשער
טבעות ופירשו מ למקים אחד וס' למקום אחד פירשו מ כולם ונעלו
לטבעוו/
ראשון גבי כ ח פירשו מקצתן למקום אחד והחב למקום אחר המועטים מותרים
מופרות אבל אס נפלו הס לטבעות אחרות אסורות :והאדאמרר״להבייוע(
והמרובים אסורין ע"כ ג״ז צריך לפ' דמותרין דקאמר לא שיהיו מותרים המות
תרומה
שהן
שנתערבה
כמאה
חביות
ונפלה
אחד
מהם
לים
המלח
הותרו
כולסכחב!
אלא לענק אס נתערבו באחרים קאמר דהא לישנא דפירשו מכולם
למקום אחד אין בפרק ט״ו מהלכות תרומה ופסק כרב דאמר דוקא הבית אבל מאנה לאמסוסז$
׳ אופמלקאמר רב הבי משמע דאין אוסרות את אחרות שנתערבו
בהם אבל כל זמן מינכרא נפילתה יפלוגתא דרכי יהודה ורבי שמעון ברמוני בדן כתבכפרקי'(
שלא נתערבו אסורות הן־ומיהו כבר איסשר לומר סהי־״סבא
מפרס
שהארבעי׳עצמן
מהלכות מאכלות אסירות ופסק כרכי שמעון אלא שהצריךשמסתערובס
הואסמר
מותמ׳בלי תערוב 'והא דכקט רב אין אופח׳מסו׳דבעי
למיתני
סיפא
ששי
'
למקום
א'
תפולרמון אהד לשנים ואחר כך מאותן הסלסה יפול רמון אחדלרמורסאמוס
א,וסחת נקט גבי ארבעים אק אוסרות איל אה״כ שהן עצמן מותחת בלא
תערובת
ומ׳ס הרש בא אה המיעוט נפל למקום אחר מותר כדי נסבא להא אפילו לא נפל שהרי הרמון סל תערוכת כראשונה בסל כרוב ואס נפל מן התערובתהראסיק
רמון לאלף כולם אסורים לא נאמר בטל ברוב אלא להתיר ספק פפיקן
שאסיפול
למקום אחי מותריאלא מפום מקט אס הרוב נתערב באחרים כולם אסורים נקט
מןהמעמבת השנייה למקום אחר אינו אוסר וכן כל כיוצא כזה עד כאןוזה
סיפא דאס המיעוט נתערב כאחרים כולם מותח ומשמע מדברי רש״י דהא דשרינן
כגירסת ספרים שלנו שכתוב כדברי ר״ש לרבוא אסורים ומרבוא לסלסה ומגלקי8
אחר
מותר
בשנתערבו המועטים כאחרים הוי מטעם ספק ספיקאישאני חומר שמא האיאוי לא
והגירסא
שכתבתי לעיל בת״ה מצאתיה
בתה
ליה לתוך אלו שנפלו כאן ואס ת׳י׳ל כאן היה זה שאני אוכל עכשיו לא זהו האסו'
אבל
ומה שיש לדקדק בדבריהרמ״כט כתבתי  33י£ור* * נ״ה והראשוןגדאז ^תו ^ו
כשנפל הרוב למקום אחי אין אומחן ספק סעיקא לקולא שאנו רואים כאלו
היה
מפר המדע ואין כאן מקומו :כתב לר ל,ש בתשוכ נקטיק כמלי
הדמ״נסד״ייו׳( ז
האיסור בידוע לתוך הרוב  :ולפי זה נראה שאין יכול לאכלס כלס
כאחד דחס טל בהמות הרבה שנשחטו ביום אחד ונמצאו מקצתן'
כן ליכא אלא הד ספיקא ואסור :
וכחב הרש יבא דאפילו נפלו מחציתן למקום
אסד מותר טאנו תולק להקל בס״ס וכו' • ז״ל הרס״בא שאס פירשו מחצה טל מחצה טרפות וכל האחרות כשרו' היו תלויות כמוט אחת ונמצא ריאה אחתבעיהפין׳'
סמכה מאונא לטרפשא ועתה 'נולד ספק בכל הכבשים דאיכא למיחשהנומןליי
כגוןשפירשו נ' למקום אחד והל למקום אקר
כולם מותרים דהא איכא ס׳ס הרגיש באותה סירכא והכשירה שלא כדין ונמצאת טריפה מעומת עס
סכשוזמאי
דהא מקט רב יסודה פירשו מ למקום אהד
היינו
מסוס
דבעי
למימר
פירשו
ס
לצד
שמא הבודק הרגיש בה והסריף הכבש אלא שאחר כך בשגגת הקצבי'
נתערבהייאה
אחד כולן אסויקזומס שכתב רבינו ודוקא
שתערובת
הראשון
היה
מותר
מן
התורה
הטריפה בין הכשרות ואמית ששאלו לקצבים ואמרו
שמעולם לא נתערבוהנשי 6צעלו!
כגון שיתבטל ברוב וכו׳ • כן כתב ירש בא בתורת הבית הקצר ח 'ל כארוך ואני
תמה באותה שמועה דפיק ה תערובת דהמס משמע דדוקא כשנפל האיסור לרוב טס הטרפה הלשון הזה יש לפרשו כ 5דרכים הא שאמרו הקצכי׳ס״ו לא יצאה ענן
זו מתחת ידינו לערב טיפה כין הכשרות אלא שגג ונאכה לנו בחזקת נשוהיפנ
ומאותו חב כפל למקום אחר הוא שאמרו ס״ס להקל שכבר נתבטל
מדאורייתא הא דרך אתית שלא שגגו הס ולא הבודק אלא שבשגגס נתערבה ויאהעוצהנין
לאו סכי לא כדתניס לג׳ומג למקום אתי מותי ואקשינן מ 'ס
לג׳דאיכא
רובא
לתרי
הכשרות ועוד כתבת ששאלו לבודק ואמר שהיה יודע באותה סירכאונשגג6
נמי אי־כא יובא ופיקיקמאי ג כמי תרי והוא וסוה ק 'ל כי
ליכא
רוכא
(
מי
הא
איכא
נתערבה אותה ריאה טרפה בין הכשרות• ומעולם לא היתה ערבוביא כיןהננ6'6
בכל חד וחד שבתערובת ס״ס ושמא לא אמרו ס״ס להקל
אלא
על
ידי
שתי
תערובות
בנדון
זה כיון דאיכא לספוקיסמא הבודק לא השגיח בסירכא והכשיר סלא כדף
ובדעת ר״י ד״לעור דנ-ל שכפל כאן איפור כוודאי וליכא חב היתר הרי אנו מאים
כל אחד מאלו כגופו סל איסור שהרי הוא אסור ד״ת והילכך אין הולכץ בכל ס״ס שמא בשגגת הקצבים נתערבה ואינא למימר שמא ריאה פריפה היאשנסעון6
וליכא ריעומא בין הכבשים כיון דאיכא למימי* הכי ואיכא למימי הכי מלק לד"
בזה להקל מד כחן דש ללמוד מדבריהם דמעמבתסני לא בעינן שיהיה בטל בחב
דכיון שנשחטו הכבסים ונבדקו ויצאו בחזק היתי מיד הבור' מוקמי להן
אתזקתיירי
אלא אפילי נתערבו בכמותן סח ואיפשר דאפי' בפחות מהן נמידכיון שנתבטל
ולא אסרי' לסו מספק כדא׳רב סונא נשחטה בחזקת היתר עומדת טיםיויפ מ
בתערובת ראשון מן התורה לא החמירו עליו חכמים כל שאינו ניכר שהוא מאותו
נטרפה וכל שכן מדון זה דהעמד בהמות בחזקת כשרות " והפמדהכודקניק
תערובת אלא דלפי זה אפילו נתערבה חתיכת היתר במיעוט תערובת ראשון או
צדיקישלא יצאת תקלה מתחת ידו וספמד הקצבים בחזקת כשרות אלא ריאה עי
במחציתו אית לן למישרי משוט ס״ס אכל אין נראה מדברי הימכ״ס בפר ז ' מהלכו'
נתערבה בין הכשרות ואפי' באיסור א״א אמיינן בכולי תלמודא דכלספקסנוג
ע״ז ופרק י״ו מה״מא :
בה אוקמם בחזקת היתר ועוד כיון שהבודק אומי שידע כאותה סירכהוכע
.והאדשרי ספק ספיקא דוקא למ ידי תערובת כדפחשית
אכל• ספק
טריפה
נתערבה הריאה הטיפה בכשרות וממולם לא היתה ע יכיי 5יאבכנםים י 5? 1י5ן
■ שנתערבה באחרית כולן אסורות וכו' • גס זס מדברי פיש״בא
שכתב אמרו משמו של ר׳יי בעל המוספות שלא אמרו ס״ס להקל אלא בשתי ספיקו׳ לבודק להתיר דכל מידי דלא אימחז' כיס איסורה נאמן דע אחד להתיר נדאעי^
בפרק הא& ה רבה כ״ש מדון זה שהוחזקו הבהמות בחזקת היתר ומד א מעיי

<

ליבון
למיפי
־^

יצ-
מאד3
נ^נו)

תעוגן

ימו
א ^

יזננו!
׳י ^ומ

'1אסרחז

לש ה? ית נפל ואףעליפ
 '1126נפל ושל הימרלתוך.
•איסור לתו־של
יר ^ן ללאוכלום הוא שלזין לפקפק ידברומומיות־כולם • :ובתכעוד שס לזלי לוניאומ׳של על האיסור כר׳ידאמר אף על פי שלא רבו וכל שכן כשאין סם
רנה
?[עריפהשנתערב פס כשרים סא נאכל אחד מהכבשיהותרוכולם .ולא שיהא שאין ההיתראחת של איסור ונפלה לתוך לוסת מהקדמת שיש לתלות להקלולומיי
משני כבשיםבתערובת .וכל סמ שנחתך מן אלא חתיכה
ליוכול מכבש מסס לבדו אלא
איסור נפל שהרי לא תזינו כלום שנפל לתוך לש היתרוכן־.שניכו במסכת
■ לתוך של
דקות שלזין כל התיכה מוויה להתכבד בין קורס שנולד הספקבין
לש חולק
■לש
אחת
חילי•
מ שני
חרורודחידה י!נו )
קופותלדיות
תממנת ( דף
מכי הומות
? 6לסמיכות
ואתת סל תרומה ונפלה סאהתייומס
3יםנו לד השפ הכל מותר והבי׳ רסיס
בל חתיכה הראויה אם לא־היה כאן .אלא חתיכה אהת מאיסו׳ דרבנן ויש שתי קררו' לתוך אחמקואץ ידוע• לאי זז מסס נפלה־
 .2ונתב עוד6
לזסויט אחת של היתר ואחת של איסור ואק ידוע לאיזה נפלה גם -בזר הרי לוני צוער לתוך של תרומה נפלה :
שפירשה מן התערובת
להקל בד׳' א שתולין ככל אלו להקל אפי׳אין ההיתר רבה ומה שכתב וכן הדין לוס לא היתה כאן:
מיי /הזלין
כד6
' רכל לפריסמרוב פריס
ונימא
מיידי
ונכבשינהו
שאין האיסור גס ןכ רכה לע ההיתר אכל אם האיסור אלא קדרה אחד של בשר שסוגיה ונפל בה
על האיסור
ן היה האיסור של תורה אין אחד מאלו שתי החתיכות  .ולזין ידוע איזו
ן
ד שיהא ההיתר רכה על
לזנו תולין לשל היתר כפלה היינו מדתניא

בתוספתא דתממותפרק הזורע פשתןי
יעין;
־יכו
בתוכו מדברי תורה היה ההיתר רבה ע־!
האיפור ברי שיתבטה
היו לפניו שתי מדוכו׳אתד סל חולין ואחד
קאילד?} "  " ^ :לינאל "  ;* " ,א" ,
כרי שיתבטל בתוכו מיכרי תורה תולק להקל כיצר שתי
חעוגן
^ י״י־יון ספי ופבפטנו לא האיפור
יודע"
ואינו , . .
ונתן .מאחד מהם _
ואחת של כשר נכלה ונפל התיל סל תרומה _,
מחי
שחוטה
כשר
של
אהת
קדרות
שס ^רי!ןכל דפרים ממכא1פריס .ולהכי
על מלזי זו מהם כתן הרי3זני אומר משל חולי
מהן אם ההיתר שבקודות ההיתר רבה קצת
אחת
לתוך
נכלה
ילקוצק ^׳וננכשינהו מיידי ולבתר הכי לזמרי׳
מק במינו בטל ברוםנתן ומ״ש אפילו לזין ההיתר רבם
לזבל לוס פירש חתיכת הנכלהתולין להקל לפי שתזר תורה
ספיק} ^וישממכה פריס
דרבנן מקיליקלע האיסור כבר כתבא׳דהייכו נר״ילד1ממ
פחנון
וכן צריו אלא שחכמים הצריכו ששים וכיין שאינו אלא
אף על פי שלא רבו ד
אמרי' מרובלן פריס
נינ ןלא
תצונן ל3
עד
להקל
היו שתי הקררו׳ממין אחד רהאיסו' ממין אהר אין תילין
ומ׳ש או אס לא היה כאן אלא חתיכה
למסמשר ה^י^ רפ"?דפסחי ?ט^ 3ורי>
ההיתר ס׳על האיסור מפני שאין מתבטל מין כשאינו
אחת מאיסור דרבנן ויש סס שתי׳
כספ״ן צנצואסד׳תמץ ואתא פכב׳ושקל ^ ץ
כלקכוע שירבה
ההחמל
מס׳ויש מקילין להקל כל זמן שאין כו כזי' קדרות ונו׳ כבר נתבאר דאתיאכמכ״ש-
חנויות
^ 0על מחצה ומ״ש מט
מינו דבר תורה בפחות
יושיא
של היתר ולפניהם שתי חתיכות ומ״שבד״א שתוליןבכל■ אלו' לסקלובו׳'
חנון! וימן גיד הגשה דבנמצא הלך אחר הרוב ככדי א״פ• היו כאן שתי קדרות
ס
אבל אס האיסור רכה על ההית׳איןחולין־
^נהיאדט צבורין מיירידסקלסכבר
היתר ואח׳של איסור ונפלה אחת לתוך זו ואחת לתוך וז
ס־ש
של
אחת
כאחת יותר כ' כ להקל היינו מדאקסינץ כככורותלר
ספיק} קמןכיון שנולד לנו הספקבמקו׳הקביעו' שתיהן אסורות אפילו כאיסור דרבנן שאי׳א לתלות
דאמר אך> על ע שלא רבו וסברר״י־
^אעריק כל דפריש מרובה פייש
מבחברתה
יודבר?
ורתכיאמקוה שיש בו מ סאה מכוונות כתן סאה ונטל'
ממקו׳הקביעו'
?ילנךבשר פלקת הישראל
בדרבנן לא בעינן רבייה
ורעת
מריש׳ וכ״ל שמה שלקחו מן הכפר קודם שנולד הספק
עד רובו מאי לאו משתייר רובו לא דלא נסקול רובו
צפור ולא אמרינן ממכא
אשכחן יאפי סאה כשי ואמר רבי׳ יושק
־15דסק
לראויה להתכבד מותרת דתליקדמתבא מריש דלא
למימי'שאני אומר כלו שאינו ודאי שנפלה לתוך חולין
ונו'נכו מצילו סמיכה
ואבע׳אסאני סתם דאיכא
שמא יקח מן הקבוע קוד' שנולד הספק עכ״ל והאריך בטעמו
נפלה ולפיכך תולין להקל אפילו לא רבו חולין על
■הלמודא מסוס גזירה
שלש כבשים שאני אומד לתוך תרומה
סןד6סו
כתוב שנשאל על ענין שאירע שסחטו
דאקשיק לר״י ממקוה דאף על גכדלא כעי לר״י רבוייא
!לונו :ןבתשובותלהרמב״ן
כשאר אצל היהודים אלא ג' הריאות התרומה שמעיכ מסא
ק
לסנ5
ולא
ומצירה הטבח והעלום הגוים למגדל
כתרומה מיהא בעי" דאי לאו הכי לא אמרינן שאני׳
מכל מקום שיהיו חולין
ענעו!
ס
השלשה
נתערבו
אס
ומקצת הכבש השלישי ואח״כ נמצאת סירכא באחת מהריאות
היה האיסור של תורה אין תולין להקל וכו'  :ככד נתבארי־
יפיחי
אומר  :ומה שכתוב
קודם פדישתס נרא׳ססס בטלים ואץ לנו לאסור מדין חתיכ׳הראויס
ומה שכתב היה׳
אמרו בגמרא דכדאורייתא לא אמרינ ן שאני אומר
שחין גנשיס תחלה
פלו
ואין לגזור שמא יקס מן דבהדיא
להתכבד דבהמה שלימה אינה נקראת ראויה • להתכבד
שיתבטל בתוכו מד״תתולץלסקל כלומר ואףעלי'
ההיתר רכה על האיסור כדי
פרנס'ק
לא שייך למימר הכי ודוקא שפירש קודם שנודע הטרפות
בההוא סיעוי־א כבר נתבאר דמההיא דפרק אלו עוברין
וןנועדכיון שנתבטלו
 1ולמ
גב דמלרבנן לא כטל
האיסור
שנודע
נל דפרים מרובא סריס אבל אסור ליקח אחר
ושיעורא דרבנן אמרינן שאני אומר ומה שכתב
&ל כמקומו דאמריק
חביח
:
רובן שמעינן דבאיסורא דאורייתא
• ועדייןשי להתיר אס נתערבו יחד אחר שפירשו
ברוב נתבאר כסימן צ״ס סכך כתב רכינו תס והסכימו
כחנן .וריזיהמתסעה חנויות
ילס
סד״ת מין במינו כטל
מיהו מדון שלפנינו כיון שלא נשאר במקולין אלא
ומס שכתב היו בהקדרות ממין אחד ונו מפני שאין מתבטל.
שוסול!) כדלזמוינן בפרנן התערוכות
לדעתו הפוסקים ז״ל
אחד אין להתיר מדאסריכן כפ׳הנזכר לא התיר יבי אליעזר
מס׳ כבר נתבאר כסימן צ״ס שזהו דעת .ר״ת :׳
ימינה אחת או כבש
מין כשאינו מינו ל״ת בפחות
בנתןי)
חד חד לא אכן אס לקח ק המקולין מקצ' הכבש הנסא׳וכתערב
להקל כל זמן שאין בו כדת בכדי א״פ כבר נתבארשזהו
אטונס ^עיססני׳אבל
אכן אם לא נתערבו כלל אלא ומה שכתב ויסמקילין
מנשל הימר הכל מותר וראיה מפרת התערוכות
היו כאן שתי קדרות סל היתר ולפניהם סתי חתיכות'
טריס
וגלש
דעתרש״י :
 .שנתערבו כולםאסורים דלא שייך בהסביטולעכ״ל :
של איסור וכולי היינו מדקשיא אהא -דתק כמסכת תממות
אסונס
סהעלוסלמגדלקודס
ידוע לאיזהמקום אחד סל היתר ואחד
יפול ן(' אמספר הורת הבית איסור שכפל למקום אחד ואין
קמא דביצה (דף ל ) הדורס .ליטרא■ קניעות על פי
שאס
לכל דברי (דף נב ) ועייתי לה פיק
נפל שי בדבר להקל ולהחמיר מ״ס מספר תה קאי
איזו היא רבי אליעזר אומר מאץ כאלו הן פרודות והתחתונות/
וזה
ד כאן
אבוא אחריו הכד ואינו יודע
ימן.זה ולפי שלא נמצא לפוסקים דבר בזה העתיק רכינו דכריוואני
רבי יהושע אומר לא תפלס פד שתהא סם ק' דכ ואמאי"
מקוס 3
מה שכתבם הרשב״אעצמו מטלות את העליונות
זמלאתיאתדכריו לכתוב מדצלז מקוכם דינים אלו כפי
דרבנן ולקולא ותירץ הרמ״כן דהתס בשהן סל א1ס א׳
ומ״ס כיצד שתי קדרות א׳של הית׳ כגון בשר סחוטה וא של איסו כגון כיון דמספקא לן הוי ספיקאובאו ליסאל כבת אחת אבל אס היו חביות של שני כני
יופח ^ין
אינמיכסלשני כני אדם
בת״סהארוך
חתיכות וכו׳זה נלמדמדתכיא בברייתא ומייתי לה׳ פ
דנרהס
ז
שלמי נבלה ולפניהם פתי
י אחר הז אפילו לא היו שסק כל כלן מותרות דכל
חולין ואחד סל אדם ובאו לישאל בזה
יקיל;
;
(דףדמ ) ופר הערל (דף סב ) שתי קופות אחד סל
דומיא דשני שבילין וכתב הרש״בא שאין זה מחוור בעיניו
לעוניים
ונפלו אלו לתוך אלו בדרבנן פולין להקל
סתם בחביות סל אדם איחד או שבאו לישאל כבת אחת
רומה ולפניהם סר סאץ אחד של־ חולין ואחדלש תרומה
שרחו
דאם איתא ה״ל לפרושי
אומר חולין לתוך חולץ נפלו ותרומ לתוך תרומה כפל' וההיבדרמן
סבילים ועוד' דאדרכה כתוספת' דתרומות משמע כהפך
שאני
מזתייס
רקלא
דבס' הערל וכדרך שפירשו3ב'
האסורים מדרבנן או באיסורי תורה וסימורא דרבגן
שאץ אומרין שאני אומר אלא כמקים םא״צ לנפל כלל
מחאו
ייחאבדבריס
ור״ל סכר דרבנן אלא מסתכרא לי לפי
פליגידבי יוחנן ור״ל בתרומה בזק הזה דר״י סכר דאורייתא
לתוך תרומה נפלה לא מדין ביטול אני מתירה אלא.
ריאה
כשתמצא לומר תרומה
כקופות ולפניהם ב סאין ומשאני אומר חולין לתוך חולין
1שרים
שקופת כתרומה נשארה בהיתרה נמו שהיתם וכן
י ^ ינןלר׳ימדתניא
על המרומ ור״י אומר ממילא יש לה מתימן אלא
וסדומס לתוך מרומה נפלה ואמ׳ ר״ל והוא סרבו חולין
אה
מדוממת ואחד שאינה מדוממת דתנןפ״ו דתרומותאני
שנגס ■"#
אלא לר יקסיא החולין וכן :ב קופותאסד
שלא יבו כסלמא לר״ל קסבד בדרבנן כמי במי ייבוייא .
ופל
נפלה לפי שבכל אלו תולין תתמה לתוך תרומה מסוע
שרה
״ע
אשר ירשו אומר לתוך סלמדומעת
ןל ר״י הא מני רבנן סיא ואנא דאמרי כרכי יוסי דאמר
אבל -כסאין היתר לשתיהן אלא בביטול אל והביא ראיה
!רפהני!
אסר
דיש היתר לשתיהן
ראשוג ושרהסי להם סלישי׳אין להם הנה שבאיסוריןשעיקרן
שגגה
כתב וכיון שכן כל שאס אתה אומר בזונפלס  .ולא סו
ירושה
וירשת
"יק־
בר״פאלו מהתוספתא ואחר כך
סוא שאמרו כן ובן כאיסורי תורה ושיעור דרבנן דגרסינן
סתיהס בלי שתצטרך סוס שיעור לבטל האיסור אתה
בשים
סל דבריהם
ואחד של אס אתה יכול להתיר
א׳ס דאוריתא איתיביה שתי מדוכות אחד שלי חולין
נפלה אכלכל שאתה צריך לשיעור לבטל כגון  .ליטר'
או
! כדן
 5ן^ ושית בכדי
אלולתוך אלו מולה להקל ואימא בזו
ספי קדרות אחד סל חולין ואחד סל פרימה וכפלו
ערבה
פי החבית שאלו אתה אומר לא לתו" חבית זה נדרסה
היומהולתכיהס
ואי אמרת קציעות׳ שנדרסה סל
אומי חולין לתוך חולין כפלו ומרומה לפוך תרומה נפלה
אתה מתיר עדין את ספנית אלאאוסיה כיון שאין .כצג
קולא
מישייס שאני
אלא לתוך חברתה אין
אמאי אמריכןשאד 5אומי ופרקיקהנח לתרומת תבלין
• שאנו צרינץ :על כל פנים .לס?עורי אע באנו להתיר
תייזו
נילתפיסדאוריתא
כדי לבטל האיסורוכיון
איתיביה ב' קופות ׳א של חולין וא׳סל תחימה וכו' ואיי אמרת
דכמם
אלא אס כן ישבשתיהן ס -או ק' של היתר כנגד האיסור
תו
ואמי־יק
־
׳ן
'
׳
יו
אפילו בפרודות לא תתיר
אמאי אמרינן שאני אוסר ופרקינן כתרומה־כזק הזה
עד כאן׳ לפונו ומתוך דברים  .אלו מבואר שמה ..שכתב
ןבקו!
^53יי א״פ דאוריתא
לעלמה שהוא  .האיסור
■ בתרומה דאוריתאקאמר ואפ״ס
ורים'
ת
הקריות של אדסאחד או משל שני בני .אדם שהוא
׳יק אנמא מאן דמקשה מעיקרא ס״דדאפילו
ושיעור' ואין חילוק בין אם שתי
מאידס ד דכזית בכדי א״פ דרבנן הוא ניחאליה משוסדכאיסורי׳דאורית
ב׳קשל אדם אחד לשליישני בני אדם  .: .וכתב עוד
כולד
לאפוקי ממס שחילק הרמ׳כן
בהו שאני׳אומר דהא עכשיו אין כאן אלא איסור דרככןשמעינן
שגגה
נפל איסור לתוך אחד מהן אםיש -באחד מהס כדיי
# 1יי־ אמריק
ולפניהם סני חתיכות אחד סל סיו סכי קדמת של היתר
נאמן
יי
סהיו ספי קדרות אחד סל סיפר ואחד סל איסורי
אין שיעור להעלות סג בזהת -ולין להקלואומרים .לוג;
אלו לתוך להעלות .האיסור ובשנייה
נפל .
ונפלו
15יי״שד של איסור דרבנן או איסור דאוריתא ומעוראדרבצן
שלש בס שיעור כדי לבטל.
אמריג{
פז יל

הלכות תערובות

ד* מ
(כ )זפרא־ןמאן
ינידי

שחין

נהקלרות מי! א'
ולכן לא מנערעי
ביתד לנטל האיסו'
אנל נשלן מי! א'
ועויזל,׳ להתעי־נ

קום סכפנ איסור הרצשון

נפל סג

הב כתי הרש״בת

כני נ ומכה מקוס

(?3יי3 3"3י"= 15םה',יפ״יק ^

דהכי תניצ בתוספתא וצכתבנה■ כסמוך

להעלות מבחברתח בד״א כשאין בשום אחת מהן כדי לבטל האיסו׳ כ אבל
גייזדשניה׳מכטרף ומבוצר בדבריו דבשצין בו כדי
לנטל האיסלדאס הציסור שנפל תחלה מיירי דהסתאה״ל א' םא יט כא׳מהן ל! יםל האיסו׳ שתיהן מותרות שאני אומר האיסו'
ה)של אדס א׳ זרמו םל איסייו)5חד סלהית יולפי׳< ןני 15ימי נפל לתוך אות׳שיש כו כדי לפטלו ואין חילוק כין אם שניהקדרו'
ת> ; אד סשי' זו
שנ׳נ״י ב)3ישור לתו>" ך  " ? .ינפלומשמל של אדם אחר או משל שני כני ארם היה כאז ב׳קררות של היתר
זמתרימ׳ה

ונפל איסור לתוך אחת מהן וידוע לאיזו נפל וחזר ונפל איסור
יש5פ־ש נתיר׳ םי*? היה כם כי 'לסעל?
איזרזלא אמרמן
ש
לתוך אחר מהן ואין ידוע לאיזו נפל אני אומר למקום
הקדרות
שנ ׳
מו ״סנעל שנפל איסור הראשון נפל גם השני נפל האיסו לתוך אחת מהן
:
ממרן> י אלא מ! ,ס בו ',ל0-ל ^וי
כששניהם נספק ה) 5יהור ל תוך א יזדמהן ו6ץ  ,דועלא ,זו ואין ידוע לאיזו נפל ואחר כך נפל איסור לתוך אחת מהן וירוע
אי& ור דהיינו8אין
גכלא' לחול לנטל
כאיסור אנלנשיש
 3נל אחד לנטל
איורינן
לא
דממופי' קתי'
כרזו״נא והרמ׳־נס
נ'לכ5ון מיידי ננ׳
נני אדם נן נ'
ילנרית״השהניא

מק לאיזו נפל שתיהן אסורו׳ ואין אומרי׳למקום שנפל איסו׳האחרון
נפל וצחרכך נפל ציסור לתוך צסד
בתוספתא נפל נם הראשון היה כאן שתי קדרות של היתר ונפל איסור לתוך
וט • כתב הרש״בצ דהכ׳תטא
דתממו׳נפלה סצה תרימה לתוך צח' מהן אחת מהן ואין ידוע לאיזו נפל ואין באחת כדי לכטל האיסור ויש
בשתיהן כרי לבטלו שתיהן מצטרפין לבטלו ולא עור אלא אפי׳
וידוע לצי זה מקוס נפלט יאיזר ק* נפלה
היתה אחת כבית ואחת כעליה מצטרפין וה״ה אפילו למא׳שכל
שניה וציץ ידוע לצי זה מק וס כפל ההרינ'
דיעמדמ י^דר׳זי^ר רד" ^ דייורייודי
יכול לתלותולומי" מקום
בשתיהן משל
רצשונה שנכנס כספק מחמת איסור מצטרף לבטלו כד׳יא
שנפלה .
י.
,
.

?גשף
אחד לפי •שכל שהוא ל 6דס רגחד
להתערב במקום צ חד ולפי׳רוצץ
מעת׳ כצלו נתערבו אבל היו לב מי
צין מצטרפין וירצה לי שאפילו לץל3׳
המוריסצוסר
בני צדם צלצשצ' מגדולי
וים לחוש להורות הלכה למעשהנדכרץ
עד כצן :
שצסרן
של גויס ים דברים
קיב פת
חכמים אע״פי סציןלהן
צפילן
עיקר מן התורה כמו פת סל גויס
צפצו ישרצל פת של גויס דצסויהשי;!
ומדבח
כמשנ׳פרק צץ מעמידין ( דף לה )
שכת'
רביכו ניצה שהוא סובר כדעתהר״ן
נתבשל
לי נרצה שהפת של גויס רזפילו
כיון שהגוי לסו ועמוקו .
על ידי ישרצל ■,

הגויסוצלוקה^:וו י ומשוסחתספוני
להתערב^
אדם אחד לפי שכל שהוא של אדם אחר עתיד
נפלה סניה כפל \,ס^ה תרומה,לת יאח י
אדם צמיינן בנס דפת ג מלצכות יסכיו^י
1.
שני יי
של יייייי
רואים אותו כאלו כבר מעורב אבל אם הם ו
מהן וצין ידוע לצי זה מהןנפל .הו 13חרכ
כני
נ״י:
סלע
צפה ישרצל שרי הכי מילי בעת
נפלה שנית וידוע לאיז׳מהן נפלה צין יכול
(נ ) נב'ילש] 1מ ' ה
אקמצטרפיןי־לבטלו:
גויס
שהרי ציןבו ציסור צלצ מסו' בישולי
כאדון ומשמע לתלות ולומר מקום שנפלה השניה כפלה
ואיצזור בישולי של סת התייוצותו
שם הא דאינל הרצשונה ע״כ ונרצה דטממצ מסוסדכיון
דיני תפ ושלקות ומשקין וחלב וגבינה של גוים
נעשית
חכמים כצחד מג׳מלצכות שתהא
•וצשרן נל כני דבשעהשנפללצ נודע בצי זו מהן נפל
אדס כיינו פא'
צסי׳כצפית
על ידי ישראל צכל פת שלהם
נניתוא׳נעלי׳אנל ומחמת כן נצסרולצ יוציא סזס אחד מהן
אע״פ
חכמים
שאסרום
שלנוים  :יש דברים
פלגינהותנצ
על ידי ישרצל צסורה ומ״ה
נעלייא׳חצטרפי׳ מחזקת׳בשביל הציסור שנפל כאחרונה
של גוים
כמו פת
מן התורה
עיקר מן
להם עיקר
שאין להם
שאין
דלשמוצל
לפת ושלקות בתרתי ותדע לך
גויס
פת של
התורה כמו
ו
קדרות ס לה,ת׳ונפ ל3ןיסור
אפי׳ננ׳נני אדם היהכ6ן נ׳
ואסרולשתות דצמר דשמן סצסר תנצ דידןהסוס
והשלקותשמכשלין הנדים
אמנם נאו׳הכלל לתוך צ׳מק ואין ידוע לאי זו נפל וצץ בא׳ אפילו־אפאו ישראל
ל'ו המיג מהר׳ש כדי לבטל האיסור דש בסתיהס כדי לבטלו כפסיבתן אפילו שאר משקין שאין כהן משום חשש יין נסך וסל זליפתן סל כליס צסוריס צסרועל נתון'
דאנן לא נהתין
הפת צפילו לצ צפצו הגוי צסור
אילו
לפסוק ק אפילי שתיהן מצטרפות כדי לבטלו וכו' • כתב
נאדם א' ואפילו בת״ה הארוך דהיינו מדתנן כמסכת תרומות פ"ד ( דף נב ) ומייתי לה תלמוד בפ״ק זיפלתן סל כלים וכיון דלשמוצל בל שנלוש ביד גויס צף על פיסלצצפצוהוגוה
והיינודנכל
לחאן דמתיראין דביצה (דף ג ) ליטרא קציעות סנדרסה על סי החבית ואין ידוע צי זו היא ראליעזר צסור צף לרב דצמ מסוס חתנות משמע דצסו׳דהצ לצ ציפליגו כהני
השנוי
לאוכלי רק לאחר אומר מאין אותן כאלו הן פרודות והתחתונות מעלות את העליונותר'יהושע אומר הצי פיסק דפת לצ צייתינן ההיצ דר יוחקדצמר דג מלאכו׳יש בו לפי סהפת
שעידנו יחל שכנר
בציסו'
כמשנתינו לא מתורת בישולו בלבד כצסר צכל כפיסק דסלקות לקמן דציירי
טעם לא תעלה עד שיהיו סס ק' כד ואפי היו כ קדמת בב' עליות ואין ידוע לאיזו נפל
<תנסל
בישולי
האיסור עכ״ל סתיקמצטרפות ומעלות דהכי כתוספתא דתממות ב קופות בשתי עליות ב־מגורו' בישולי גוי׳מייתינן לה לפי שהוצ ענין לפת שלנו סציןבה ציסור צלצ מסוס
יננ׳ייישמ׳דדנרי ,בעליה אחת סרי אלו יעלו ר' יהודא אומ׳לא יעלו רש״א אפי׳הן כשתי עיירות מטלות גויס וצף לראכ״ד ז״ל מצצתי ספירשלההיא דלקמן דפת ג מלאכו׳יש בו דוקאכפת
סלט צבל לא מן הטעם שכתבתי צלצ שהוא חושש לפתן צף מסוס גיעולי גויסצלצ
אלו נלא מחלוקת זו את זו וק״ל כת״ק אכל אס היו כ הקדמת לב כני אדס כתב ר״ש במסכת תרומו'
לרמכ״ס
סצץ זה מחוורשהסוגיו׳מוכיסות דלקדר׳בת יומא לא סייסינן צבל רציתי
ואם כן י 6לתמוה דאין מצטרפות והביא ראיה ממה ששנו כתוספתא זו דבב׳ קופות אפילו בב' עליות
אתאי אין לנו
לסלה׳
שכתבה לההיא דג'מלאכות בפת סתם בס׳י״ז מהמ״צ ולא חילק בין פת שלנו
לפסוק כן וכיב יעלו ואלו במגומת קתני כעליי׳א׳יטלו אבל בב׳עליו׳לא יעלו ומפרש בירושל׳מה כין
שגמר
האז׳הכ׳י׳נ דלא קופות למגומת קופות פשרות להתפנות ולהתערב יחד אבל מגורות אין דרכט ע"כ • וכדברי הר״ן משמע לכאורה מדברי הרשב״צ שכתב כת״ה הארוךצח'
יד׳לכי׳דלפ' דכל להתפנות ולהתערב יחד כלו׳וכל העשוי להתערב כמעורב דמי וכתב הוא ז״ל ולפי דיני פת סל גוי' כלשון הזה ולעכין פת של ישראל שנעם ע״י גוי גרסינן בפיקאין
מעמידן צ״ר יוחנן ג מלאכות ים בפת וכריאכל בתש וב כתב כפירוש פת סלכעל'
לנר שנכנס לספק טעס זה ניא׳דהא דמעלות זו את זו כשיש בזו חמשיס וכזוחמשי' כיינו כששתיהן של
מ־לטרן לנטל ולא
ידעתי טעמו ואם אדס א' שדרכן להמסנו׳ולהתעיב אבלבשל ב בני אדס שאץ דרכן להתער לא וחזק בתי׳סאפאו ישראל צו שהסיק התנור צו שהפך בגחלים סרי• ונר דצפי׳לדכריהו)
קנלה נקנל ; עוד הרב־זי״ל הסברא הזו ממה ששנו כסיפא דאותה תוספת' כזו ק ובזו אץ קאומירין אין לצסו׳ליקח שצור סל גוי׳ולחמץ בו דלצ צסר הר״ן צלא היכצ סנשצר הפתעל
צותו תבנית סערכו הגויוכדדיירך ליסנ דכיון שהגוי לסו וערכודמסמעדצסהגו
לתוך ק נפלה ואיכא למידק למאי נ׳׳מ פי איכא בא' ק והא אפי׳אץ בכל חדא אלא'כ
מעלות זו את זו אלא משוס דתיי גברי איצטריך ול״נ דכץ סל אדס אחד בין של שני לסו וערכו יסרצל צו לסו ישרצל וערכו גוי שרי דכל כה״ג לית ביה קירובדמתנ״נ
כני אדס מצטרפין ומעלין שא״לכ ליטר קציעו׳דוקא בשכל הכדיס סל אדם א׳הא בב׳ והיכצ דלשו גוי וערכו ג״כ צס בצ יסיצל ובטל עריכתו וחז׳וערכו מסמעדסרי ו0צ
וטור
לצצהנומעסה עריכת גוי כלוס וכשאורכיוןש מתבטלת עריכתו של גוי סרי
בני אדס אין מצטרפין ואסורים כשס שנחלקו סס בשחומת ולבנות אס מפלות זו
דצפי׳צת״ל דבל שלשו וערכו גוי צפי ביטל יסרצל עריכתו צסור ציכא למימיומי
את זו• וכן בעיגולי׳גדוליס וקטנים ובפמדו׳ושאינן פרודות היה להס לחלק בין אדס
צכלכסמתחלה
מילי כסת שערך אותו הגוי מתחלה על דעת לצפותו ע״יעריה' זו
א' לב בני אדם ומתני׳נמי סתמא קתני ב' קופות כ׳מגומת שנפלה סאה לתוך אחד
לסמוי
ערכו על דעת שצור הוי כלשו ולא ערכו שהרי עריכה זו עריכ' טל מנת
מהם ואץ ידוע לאי זו מהן נפלה מעלו׳זו את זו ולא חילק בין אדס אחד לב' כני אדם
ומיהו אפשר דמאי דלא פריס במתני' פריס בבמתא ומיהו מה ספנו כתוספתא כזו
העיסה
היא שידוע הוא שהשאור צץ צופין אותו כמו' שהוא אלא מערכין אותועס
דכיוןלשצוי
ק ובזו אין ק אט אומר לתוך של קנפלה מסתכרא לי שאץ ראיה להעמיד דוקא ונמצא שמשעה ראשונה היה ידוע סלא תתקיי' עריכ׳זוצבל אין לומר
מתערב עס העיסה צפי׳היה צסו׳ממש מסוס פת של גוי׳סרו דלאטמעלתטוונ
בכבטאדס אלאנ״לסהסעס כזה לפי שאץ דבר מצטרף לבטל האיסור אלא מס
שנכנסו בהם בספק משמת האיסו׳דכלפי שהאיסור ממיס הוא כספק מתעורר הוא
סהו׳וכדמק
פת של גויס כמ״ס רביכו לקמן ולא צמרי׳דשאור כיוןדמחמץ צום'ככל
דכריהה
בפ״ב ממסכ׳ערלה דציכא למימ׳דההיא באיסורי תורה דוקא אכל לא כשל
לבטלה אכל מה שאינו נכנס כספק האיסור מחמת האיסור מס לו להצטרף עס אחר
לבטל• האיסור וכיון שכן כשיש באחד ק לא נכנסה היא בספק איסור שהרי אפי׳ת״ל
תערוניז
וכ״ס בפת של גוי׳דקיל סובא דהא בפ״ק דחולין מותיב למ״ד דלא ג! רו על
ותנלין
ובתוכה כפלה הרי היא מותרת ואס כן כשאין בשניה אלא נ׳לולי מדה זו שאנו פולין דמאי מדתט הנותן לשכנתו עיסה לאסו׳וקדרה לבשל אינו חושש לפצור
לומר בתוך סל ק' נפלה היתה אותהשל נ' אסורה שהרי אץ לה מי שיצטרף עמה סכה לא משוס שביעית ולא קשוס מעשר ואס אמר לה עשי משליכי חו פשמםו?
להעלות שאץ ראוי להצטרף אלא הנכנס כספק ולכךשנינו סאע״פ שאין להתירה סביעי׳ומסוס מעשר ושנירפרסשאט שאור ותבלין דלסעמעכידיוטעמלאמןל
מצד אומה מדה שאנו מצטיפין שתי קופות להעלות את האיסור מכל מקוס יש לנו והרי דמאי אינו אסור אלא מדרבנן ותערוכת פת של גויס לא למדו להמירואל"
גוי׳ואע״גדמקמי
מדמצי כמו שיתבצ׳וכיוןדבדמאי ס אוי לא בטיל ה״ה לשאור סל
להתיר מצד מדה אחרת שאנו מוילין במקום שים מתירץ עוד אפשר שלא סכו בזו'ק
ובזואץק׳הריט אומר למוך ק׳ נפלה אלא מפני ששנינו בפ״ב דערלה התרומה הכי שני הגע שאני התס דכיון דצמ׳לס עסי משליכי כמאן דעריב כיד דמימסמע
ותרומות מעשר ותרומת מעפר של דמאי החלה והבכורים עולין בא׳קו 'ומצטרפין דה״ה דאפי׳לא אמר לה עשי משליכי הוה מתסר משוס דלטעמיעביד אלאחדממי
זה פס זה וצריךלהרי׳וגרסי' בירושלמי דתרומות היו לפניו ב׳קופומבזו נ׳סאה וכזו טעמי נקט והא דקתני ריש אינו חושש לא משו׳שכיעי׳ולא משיםמעש' נכו פיש
משמע
דכמסר לה שאור ותבלין מסלו עסקינן וקתט דאינו חוסם שמא החליפתנז
נ׳סצה כפלה סאה תרומה לתוך אחד מהן ואין יודע לאיזו מהן נפלה רצה להעלות
,ןןעכיר ל$ן כ^ ילאע"גדאיסיו
ן הט הוה -,,1,ז< מיחש משוס דכ
מזה מעלה מזה מעלה מחצה מזו ומחצה מזו מפלה ולפיכך שנו כאן שאס היו3א חדדה$.
ק׳ובא' ׳נ אני אומר לתוך ק נפלה ומפס הוא מריס ולא משל נ' וכדגרסיכן נמי דרככן הוא • ומ״מ מהטעמים שכתבתי לעיל נראה להתיר סאור של גויסונהי'
בירושלמי דתרומות פ״דתא אמרת קופות מעלות מגורות אין מעלות היך עבידא אמרינן פ כל שעה לאמי רבא כי הוינן בי רב נחמן יכ הוו נפקי שנעה יומיפיסח
אמי לן פוקו וסו
שתי מגורות בב עליות ונפלה סאה של תחמה לתוך אסד מהן שתיהן אסורות רבס
המירא
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שמיןרוכ הכינור
גיית כזומוספתלן וכת' עוד ו6ס היה רוב אין לו היתר על ירי חיתוי שיחתה ישראל בגחלי כי אין איסורו
הירו תן >$הלכה כדברי המתי ובלבד מן יכול ליגתו׳נה ע״כ
משום
המסבה ישרכזל מותר ונררזה שלמד כן
ספלטר וכ כ כפי' בתשובה כלל י״ט ח״ל ימלין כל נ״׳ז
מדצזמריבס׳לויןמעמידין (דף ל ) דהמויזל ורזבלס הוו שתו יין מבושל ויזי לי! הדה צד
וכמקו׳סכסגו ע 'פ הירו׳לקכו׳מן הפלט ולנזסו׳סל בעלי כתי׳סל פלט ' מותר מ 1,טכין ל  :תירו
קי  ' ,־"
כיתר לשתותו כמסכת הגוי היכי הוה שתישמואל  :ומ* ש וכל אלו הדבריס אסיו אפי׳אס^ק 1ו ב״ה ממנו ושל בעלי בתי׳אסור בכל ענין ואין לו הית׳עכ״ל והרי דברי'
סמ שמנות הכי אמרי בפ אין מעמידן (דף לא ) גזרו מל פתן ושמנן משוס יינם אלו כדבריהמחברי׳ממש דיש מקומו׳סמקילין ע״פ הימם׳ בפסל פלס אכל פת של "דודא^ "" 7אןפן
וטל ייק משוםבנותיהן :
וכתב א״א ז״ל כתשובה שלא אשרו אלא פתחטים ב״ס חין מי שמוי' יכההיתר :וכחב במרדנידמהא דא׳ר חלבו ה״מ היכדליכא פלס ני; "ין נ!נ!א
ושעוריםוכי' בכלל י״ט
כת
3
כן
:
ומ״ש
וגס
אינו
חשוב
להיות
כו
משוס
בישולי
ישראל
התיר
רכי׳שמ׳יס
סת
של
גוי׳למי
שהונן
כדרך
ועוד
הבייראי׳מדתנן מש  :ילין נעלמא הואואינה
טיסז״ל הר״אש (י.לנז< ׳ל י ט קי' לא ) דע כי חין בו משו' פת סל גויס שאינו בכלל פת את העכיי׳דמאי ואת האכסנאי דמאי ואע״פ סיס בו איסו׳דיכנן ע״כ ןכתו3 3תשן׳ נגוירע הפע ל :א
סתסשאסרו שכמיס משוס חתכות דאינו חשוב ואפי בבישולי גויס אס אינו עולה על אשכנזית דאפי׳בפתס לב״ה התיר
חמירא גזי׳ פת
מדמאיב ^'ס בסם נע׳י ^
אשוריי׳מפו'
סלחן מלכיה מותי עכ״ל ומשמע מדבריו שאס הוא עולה על שלחן מלכי׳אפור משום הר׳אה דכל מקו שאין פלטי מצר כלל מות' אפי׳פת סל ה״ב ולילך ולאכלן׳ בשדה חון לג עלל !נאמר
שנקודלא גרע מפני שהוא עשוי פת וזה נראהג ברור  ^ :־
לתסוס וכן כתוך התחו אין כאן איסור כיון שהוא הון לעיר ע אמה וסירי׳אלא שהוא נ*כב׳העוספיפ״ג
וגזית הפת נא נתפשסס בכל סמקומו׳הכי משמע בס
לי
אנלרנינו
ירוחם
.
מטע
'
לת״ח
וכפר
קסן
שאין
בו
פלסר
יסר
'
ולא
גוי
הרי
הוא
כשד
ומות
לאכול
ש? 5די״ ^ יזפנס לי
אן מעמידן יתבאר בסמוך :
וכתב א״א ז״ ל
וע״ז
ע
!
צה
על
״
םולס^
י
כ
ג
^ ^ בעלי כתי׳שס ואם סלט סזמיןיסרא ל הרי התו כפ ב״ה ו י־ס
סל טי יס יסם סרי ליי' תל 'אופין
3י3כץהגדולי' שאינן אוסרין
אותו
למי
מדינתן
ומשם
רביט
:
פת
פלטר
גוי
אסור
מד
שימכור
פלט׳יסראל
פתו
ולאחר
סכלה
פת
ישר
'
סחי
פתו
סל אוח ]< $׳ קנע
וגה התוס׳והר״ן ובמרדכי כתבו שס טענות למה נהגו עכשיו הית' כסת של גויס וגס
פלטי גוי להכשרו י פכ״ל (חבל לעי׳כפכתי בס הרש״בא דהמתאכסני׳עס הגוי׳אין סעודעא עלייה!
היש האכתב ג"כ סעס למס שנהגו בו היתר עכשיו•ונר'מדברי המרדכי דאפי׳במקוס לסס לאכול פת בעלי בתים וכ״נ ) * (לה על כל זה כריך לסעניריםק!לתי )0מדברי הימ״ 3סמנר׳עלויהזהחוני׳
6התפל ישראל מצויה מותר דכיון שלא פשט האיסו' במקומותינו אין צריך להמנותו
שכת׳שלא נהגו להתי׳אלא פת של נסתו׳ובשדה אבל פס סל3״ה מסמע ^ ע״ פ סהן ^ נ כ ב ינשי׳^ קיע
וצהתירו -וז״ל הר״ן אהא דגרסינן התס אמר רב כמא א״ר יוחנן פת לא התירוה ככ״ד
בשדה
לא
:
וכחב
הרשב״א
אפי׳יש
סס
פלטי
ישראל
אס
אין
פת
סלט׳יסיאלאלעזרמניי״שטאט
ממל דאיכא מאן דשרי אין דכי אתא רב דימי אמ פעם א׳יצא רבי לשדה וכו׳עד ה״מ
כפת
סל
פלס׳נוי
מות׳וכו
כי
"
כ
כש׳הר״י
והבי׳דבריו
הר״ן
ומ״ס
עליו
רכי׳ואיןכר׳ק
מן
היה
אוסר אותן
כשדהאבכ כעיר לא אינא מ״ד דר' יוחנן אדרכי חלבו

סמיך

ותרתי כפינן

ולחומרא

הירושלמי

וכו׳אע״פ

סרבי׳לא ראה כי אס ת״ה הקצ׳לא הי׳לו

לכתוכן דמשמ מדברין

קינ׳לין שאסאה

וליכא סלטי ישראל וכו׳ואיכא מ״ד דרכי יוחנן לא סמיך אדרבי חלבו כלל אלא שהר״סכא לא ראה הירוש׳הזה או ראהו ונעלמ ' ידיעתו ממנו ס^ לןיךעו ןכ! כר ממכן נויעל ייזלמש!9
ניג" מילתא תליא בין שדה ופיר משדה סרי לעולם ובעיר אסור לעולס ויש לסקל לא היה כותב כן וזה דבר שלא ניתן ליחשד בכך מאן מסירן ליה שבילי רקיפא י^ לי עצשמשיהנרז3י"או
 9יי ולומר דרכי ידחק לא פליג אדרבי חלבו ונקטינן כתמייהו לקולא דכשדס לעולם ראה לשונו כת״ה האחו ' לא היה סוסדו בכך וגס לא היה מקשה עליו מן הירושלמי מ׳ש־זיןהביול.עיש
וכעיר מותר כשאין שס פלטר ישראל וכיון שהפת מדבריה הוא ועוד שלא פשט שהוא הביא מסלססידוסלנ 4והיכלי ואחר כך כתב ומי סיס כידו פת או שישפל טר <ז לנ כל שעהשלא
1
^ 3יי. 3ישראל ׳•* ׳
ראוי ׳ -׳ -יץ׳״
להקל בכך אכל מדברי ׳,וו ג״׳ש
הרמ״בס ^^-י ,
כפרק ץ•
י״ז ^ 4^ 4׳״1
מהמ״א ׳י' ■\  1׳.
גדא׳דסני ישראל ויש פלכיר גוי עושה פתיתה ממינו או ממין אחר שאין בידו סל פלסרי־שר^^ ימין־הלחם!מלי*
טשניפליגי
כפירוש
ראשון
שכתבתי
ופשק
לקולא
י'"
ולא
"
י
הזכיר
שדה
כלל
י
עב 'לי
מותי לקנות מפלטר גוי דכיון סהותרה פת של פלטר הותר ' לגמרי כל סיפא דלית "ירג ^
פלטר
ישראל
כמוהו
דכיון
דדעפו
כוחה יותר בפת פלטר זה מפני חשיבותו בעיניו משם י עלל '! לה
^ תמה על ע״ס כיפת הימ״כס שפסק לקולא ולא הזכיר סדה כלל דאינו כן לפי
מת הרע כס שבידינו שכתוב בה כלשון הזה יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחץ ה 'ז כפת דחוקה לו וכן נינו וכן דעת מורי הרב ז״ל ומה סכתי רבינו שלב״ה באמן וע״5סימן
^ מנימוס גוי כמקום שאין שם נחתום ישראל וכשדה מפני שהיא שעת הדסק הרי אסורה לעולם אפילו קנאה פלטר ממנו ומושל פלטי מותי׳לעולס אפי׳ ה;3ןה ב״ה קי׳־נ מדי! מיני
ן?ף
בת״ה והר
בעינן שיט וליכא סלסר ישראל והייכו כפירוש' קמא וכר יוחנן לתומיא
ממנו וכו כבר כתבתי
כפכתי שכן
שכן כת
כת הרס ש
הרא״ש כתשובה
כתשובה מ כ
וכ״כ הרש בא
הרש״כא בת ה
והר״ן בפרק אין
(לז ( ־
יפ יאלאהפיכת״ה כפירוסא בתרא ולקולא דרכי חלבו
אמר
דכל
היכא
דליכא
פלטר
מעמידין
וכתבו
שכן
נראה
מדברי
סראב״ד
ז״ל
והביאו
ראיה
לדבר
מדאמיינן 3ע ' במקילי)אנלס
לי!י|א
י כעיר מותי ליקח מפלטר גוי ואתא ר״י למימ' דכסדה אע ג דאיכא בעיר השופר את הפועל ההוא ביתא דחטי דכפל עליה חנית דיין כפך שרייה רכא למסחכא לאוסר אסיראפי׳
ד״_נה לי פלטי ישראל לא מטרחינן ליה לסחירי ולמיזבן מיניה כיון דבסדס מיסא ולמיפא ולזבמיה לגויה שלא בעני ישראל הא בפני ישיאל אסור לפי שישראלסר^ה נכה*!■ אלא גרי ן
ת סל ישראל מציה :
וכתב עוד הרס בא ומי׳רוקא מן הפלסי דכגמרא
שמישראל היה אף הוא יקחכו מן הגוי אלמא בתרתסל תו אזלי ׳ןאף 3פת
^
להמתיןעלשחביע
^ יה)כירי ואתמר נמי
כיתפלטר
אכל
מכ״ה
אפי
'
אס
אין
לו
מה
ליד
ב״ה
יאכל
ה
׳ה
אסור
והוא
אלא
הטעם
לבתר
תקלתו
אזלינן
ומיכה
לפת
ב״ה
שבא לידו סל פל טר עימלמיי ? י
י;ןיסןשוס/׳ס :כ/״ נפש נגוןססתעכה הרבה וכתב הי״מ ז״לכגון שהמענה שלשה שאסור ללקסו מן הפלטר וכתב הר״ן שאע״פ שיש חולקים על היש״כא כדבריו נ״ל
?רגז בן ז נ כתב יפיתי מי ענתמצאתי בתשובת הגאוני׳עגתר לאכול עת על .פעלי :
לכאורה היה נראה לומר דלא כל גוי העושה פת למכ ור כשוק מותר
לקכות

דיני

ד־מ

תב

ושלהות ומשהים וחלב וגבינה

לש

גוים היב

לנרי! להא7ח
יל,ק לקנות ממנו שהרי לא התירו אלא פלמר דהיינו מי שאומנותו י בכך אכל לא ב״ה לפי טפס זה לא התי' הר״אה 6לרז לפי שהונן שכירללזפר' לכל כני העירוהו.",
נין פת פלטר לנ״ה סעוס יפת באקראי למכור אכל מאסר שכתב הרשכ״א שטעם היתר הפלטר הוא מסו׳ לזה אכל כגון פומי דידן סכל איחד פור לאופ׳ליתיה לההוא טעמא :כתב
הייט נסתמ׳דשת׳
למכור דעשוי למכור
פת פלטר
לכל אין בלקיחתו קירוב דעת משמע דכלשלא עשה הגוי פת זה התוספו׳שאס הטיל ישראל קיסם כתנור מופיל כל ימי השכופ פד ייס.
ראח,ץ׳?
לאכלו
אלא
למוכרו
לכל
מי
שירצה
לקנות
אין
בו
משוס
קירוב
דעת
ואשי
'
לא
וסתם ב״ה
הימה
לאכול
וקולא
יתירה
היא
1
:
פת
סל
גויס
שנילוש
בביצים
וכוכ״כ
התושפו
'
וסי־״אשוי-־
נענמו א* נ דנל אומנותו ככך דלא חיישיק לקירוב דעת
סס והרש״בא כת״הדככרומסלהל*"
משום
שעשאו לעכמ 1אלא כשעשה פת לעצמו ואח' כך מכרה או
בישול
אלא
משום
הפת
עצמו
אבל
פת
של
לשראל
סנילוסיס ככיציס שרי דלמאי ניחו!
מקרי ב״ה וכל נתנה לישראל וכל כי האי גוונא אפי׳אס
סעשאי
למכור
שאפאו גוי הוא בכלל איסור שלקות ובאותו לא נהנו היתר אי מסוס לס רוב ביצים שלט אין,מ
תקריפלטר  :הוא פלער קבוע ומומחה לרכי ' אסור דכל בשום מקום ועלה קאמר ג׳מלאכות בפת היסק התנור וחתיית ואי משוםכיצי עוף טמא איכס
(י ) וכ' פ המרדני שעשאו לעצמו איכא מסוס אקרובי דעתא
הגחלים והאפייה שאם ישראל עשה אהד מאלו אין בו משום כיבינו ראי משר׳ כיסולי גוים
קימחא־^ד|
פא*מ ע״נדףשפ״ל אע״פ שהוא פלט דלדבר זה כ״ה הואה :
בישולי גוים וכת׳א״א הרא״ש ז״ל ותימא על מה שנוהנין האית׳ וכמקום שנהגו היתר בפת סלפלנ1
^ר
זכ״כ
מהרא׳י ואין להתי׳אפי׳כמקו׳שנהגו אלא
בפת
בשעריו שערכ״ה
להקל בהשלכת קיסם לתנור ובהלכה שבין כני ארץ ישראל ומשמע דה״ה אם היו הביצים טוסיןע״ז ן
זכ״ה נאו״הכ׳מ׳ג גוי׳ואותו אין לו הית על ידי חיתוי שיחת׳
הפת שרי וכ״כהרש״כא ו״ק ח מ
וכ״הבשערי'וידור' ישראל בגחלים וכו׳אבל פת ישראל שאפאו לבני בבל כתוב בני מזרח משליכים קיסם לתנור
ובני
מערב
אינפנאדא שאפאה גוי אסרו
לאכולממ׳ |
זבאגודב׳ מהר״י
גוי הוא בכלל איסור שלקות וכאותולא אומר קיסם זה אינו מעלה לו ולא מוריד אאי׳כ התענה נ׳ימים שלה ויתבאר כסי' שאחר זהכש״ן•
חולין לאס
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נפח נהגו היתר בשום מקום ועלה קאמר ג׳
^ יי

ענ״ל ונ״ה לקחן
סי׳קי״ג כ׳נשערי'
מיורא דכל פת
פאסו' משספש׳יג
אשור למכרו לגוי
במקום שישלמוש
שמא יחזו ' וימכרנו
לישראל עכ״ל וכ״ה
כמרדכי פ' א״מ
•ל באו״ה

מלאכות כפת וכו׳כע אין מעמידי ' ( דף
לח ) אמ׳רכינא הילכת׳האי ריפתא דשגר
גוי ואפה ישראל א״נ סגר ישרא׳ואפה גוי
א״כ שגר גוי ואפה גוי ואתא ישרא׳ וסתה
בהחתויישפיר דמי וכבר כתבתיבראש
סי׳זה דנקיסי' כדכריהרמ״בס וסרשכ״א
דכפת גויס נמי שרי ע״י אחת מג׳מלאכות
אלו:
וכתב א״א ז״ל ותימא על מה

לתפעם שנוהגי׳האידנא להקל

בהשלכ׳קיסס לתנו'

זה נ ;גז ? ,יז 'ם וכו ' ז״ל שס לכאור' מוכיח ככולה שמעתין
דאסירליןנ,ת פת דכעינן שיהא ישרא מקרב הכישול ותימא
חת< ןמןהגדשמא על מה שנהגו האידנא וכו' עד משוס חיי
קנא! מישראל■*
נפש ואיפשר שנהגו הראשונים כתחילת

מות' משום חיי נפש והנח להם לישראל מוטב שיהו שוננין ואל
כתבו הגאונים שכותחשל גויסנו
יהו מזיחין וכן כתב הרמ״בם שאפילו לא זחק הישיאל אלא עץ וכו׳וכ״כ הרס ' כאכשם יח ר״יין!ןץ
אחת לתוך התנור התיר כל הפת שבו שאין החבר אלא להיות למי שנזהר מפת סל גויס לאכולי
היכר שפת של נוים אסורה ער כאן ויראה שאינו מחלק בין של פס מי שאינו נזהר ממנו וכי'וכ״כמ ^׳ן
כפיקאץ מפמידיןסאפ״פ ססעס
פמנר׳
גוי לשל ישראל שאפאה נוי וכאש׳ כתבתי כן נראה עיקר  :פת
שלנוים שנילוש בבצי׳אע״פ שיש בביצים משום בישולי• נוים מתערב כפת ישראל אץ
להסמירלאמו
ושלקו׳אסורין בכל המקומות אפילו הכי מותר כיון שהפת מות׳ על יד תערובת כדאמיינןכפ״קמולז1
דלא גזרו פל תערוכת דמאי
דליתיהלח(|
הבצים טפילין לו  :כתבו הגאונים שבותר של נרים מותר
■ ואין
כעיניה דלא גזרו אלא היכא
דציתיממין |
חוששין לפת של נוים שבו ר״י מתיר למי שנזהר מפת
של
נוים וכ״כ המרלכי כפי קלחולין  :כחג
לאכול בקערה עם מי שאינו נזהר ממנו ואינו חושש
לתערובת
המרדכי כפרק אין מעמידן■ כסס ואץ1
הפת ס:
שאס היסב על הסלחן אצלישראל ?)1ו;ל
!£
/ק 1ר | שבשלם גוי אסורין לא שנא אם בשלם פת של גויס והכ״ה נזהר מפ׳של גויסמן
1
הנוי בביתו או בשלם בבית ישראלוה״ר
שמנוה זו מוסל עליו לכצוע יבצפ
מןהינה1
אברהם היה מתירם אם בשלם נוי בביתו של ישראל דלאערייך כדקדןמי כייוסלמי גכי פתנקיהמ
&ן
בהו לא משוס התנית ולא משום שמא יאכילנו דברי׳
טמאים ופת קיבר טהורה וכיון שסופר
לולמ!(1
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הסיקו של
תנור שנתן כו הישראל מעס
(אפשר
דמיירי
וי
ו ! ' ז
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נענין שט האז׳ה גחלים וקיסם להעגות שלהבת הילכך אף
דהיינו שלא עמד מ״פ שהוסיף הגוי כעצים והסי׳ואפה כיון
ור״ת חולק עליו וכן נוהנין  :ולא אסת אלאדר ר שאינו נ ^ כ ל מומר בו כל מותה הסעודה
הכולונו
יוי פלס נליהישק  :שמחלת הדלקת המדורה נעשי '
בישראל
כמו שהוא חיי ונם עולה על שולח < מ^כים ^ פת בר הפת אן מדאמי־י מתו שהות לצרעתו סת
קיח״ו
(ת ) ונאו׳האיץו נקרא כל ההיסק על שמו
והאחרוני׳ראו
1
ופרק מי שהוציאוהו קאמר ל1
ספקחבוי!
תשמע,אשי ייכ "
הת׳ספות והקלו
בהשלכ׳קיסס אפי
כאחרונה
והרי״ף
עייל לתחומץ דלא■אסמיתי
במיטד
מלשון
י < < !,1
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וה״רלכ ,פא״ע גורס ואתא יסראנ וחתי חתויי ס ד פירש שמהפך לקרב בישולווהי־מב ס כת שאפי
דרככן דאין כבוד שמיס סשוכ יחדל משוס אישור והוא ככר בצעעכ״ל  :מיי
והסמ״ג סג״א לא זרק הישראל אלא עץ א׳לתוך התנו התיר כל הפת סכו שאין הדב אלא היכר ספת בתשובה אשכנזית כשם רכיכו שמחה דמותר לאכול פת סל גויס לנזכר סססאעס
כזהריס מסוס איכה וראייתו מירושלמי דדמאי דהית דמאי כה״ג כשכתסל
פא״יי ל ' 5יי־א סל גויס אסורה ולישנ׳ דגמרא לא משמע והנח לישראל שיהיו שוגגין עכ״לוהרש״בא
פרוגני?6
כתב כת״ה הרמכ״ן תפס על הרמכ״ס שאין חיתוי גקליס מכשיר אלא מפני שמסייע פירש של אסיפה כגון לסעודת מצוה ע כ ומיהו כמוה כאותה תסוכה
דסיימדקא
ל * נכוניתל\ ,שע 3הרבה באפיית הפת שעל ידו חומן של גחלים יוצא כמו שפרש״י ז״ל וס״ל סההי׳דלעיל
כפת שהוא עיקר הסעודה ואס כולס אוכליס והוא אינו אוכל איכא
איכהאכלמי
הפשטי״לא משוס מיכה דמעיקרא בישל כפרתי סעי והשתא כשיל בחדאספתא ומעשיו סל ישראל שנהג איסור כחמא׳של גויס וכיוצא כה אסור לו לאוכלם פס מי שאינו נזהר מ
להבגיס
נתעי־לי כיכרים כפת הילכך מותר אבל אס הפך כו מעט ולא הוציא אור אלא הפוך כעלמ׳ אף
דכמה דאיכא כשוקא שאין נפשה תאכס לאכול חמאה  0 :״ב כסס ספר
אגת־המ'
ונתנעלו נעישז
קולם שנאסרו חתוי כזה אינו מועיל שהרי הנחתו וגמרו ביד גוי הוא ומכאן אתה למד סהזורק עץ העור והרוטב ארכע׳מילין לגכל וה״ה אדס הנזהר מפת של גויס והוא נדרן 06מ
משוס3"3משא" כ א׳לתנור לא עשה כלו דהא כלא עצו נמי כשיל ואין מעשיו של יסרא׳ ניכרי׳בפת כלל
פת סל ישראל עד ד׳מילין ימתין :
כתב המידכי כשס ר מאיר דכאדהמיוונז
פשטי׳לא
וה״ל כההיא שאמרו ה״ד אילימא דכי לא מהפך נמי כשיל מאי עכיד ומיהו נר שאס סל גויס ה״מ סל גויס אכל של ישראל ואפאס גוי ולא חית ישראל כגחל׳אסורויוני
דהשממנית בעין הכיא ישראל גחלים שמדליקין כהס האש מות' דה״ל סגריה ישראל וכ״כ מורי הרב ז״ל לזכוכי לגוי׳דילמ אתא לזכונילישראל כדתייסיכפ כל שפה גכי ההיאארכאדמי
לע העיס? וגם
נאסר תחלה משום דמדינא דתלמודא אין לנו להתיר בהשלכת קיסם בתנו׳ דמלישנא דג׳מלאכו׳יש כפת
בחיסתא אכל ליתן לפועליו מותר כגוןלפתת הלחם לבחלקי׳דכענקזה
ליכ׳למק
לי -ואת" כ נבלע משמע דבאח מג׳מלאכות אלו שנעשה ביד ישרא׳מותר אכל השלכ׳העץ לתנור מיעוט
דילמ׳אתילזכונילישראלדאלכהיכר טובא  :כתב עודהמרדכימעס׳כאליויע'
כעיסת _
הפשטי:לא מלאכה א׳ היא שמסייע מעט לסגיר ' התנור אלא כך נראי׳הדכריס דכמקומות שנהגו תכו׳שאפו כו ישראל ג״פ כיו והכשירו סתכור ע׳י זריק׳קיסס ובכל פעסשהיו<יי5ז
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לאכול
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של
גויס
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הפלטר
היו
מקילין
כפת
של
ישראל
בהשלכת
קיסם
לתנור
היו חוזרים להסיק התנור ולהכשיר וכאפיה האחרונה לא הכשירו כתנורוהוץ
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וכמקומות
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מלאכות
עכ״ד
דאפ״ה
פת
שנאפס כאחרונה מותרת דכיון שהכשירו אותו כשאר הסיקו׳וגס
כאפי
וכ מעלהפתנמיאסץ־ ומסתכרא שאין לך קיסם שאינו מוסיף כחום התנור ומקרב
נאשיר
בישול וכל זה/ 1מקולוהיו האחרונה נשאר קצת כעין מן ה גחל י ' הסעת מן הסיקות הראש ונו׳שהכסירןהמגי
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סל פת ומנהגן של ישראל תורה היא עד כ ל והר ן כתב כסס הרמ כן דהשלכ קיסס ודאי מותר אע״פ שלא זרק הישראל קיסם כאפיה אחרונה דהא זריקתהקיסם6
מי
לזהר
נהןכשהמיס
לא
מהני
ומ״מ
הורה הרב דאי מייתי ישראל גסלי׳ומסיס בתו' התנור ומהם מדליקים מעלה ואינה מורדת כתוך ההיסק ואפ ה אנו סומכין עליה כמי ככל הה5
שטוחי
!
על
הפת
האש
דאיפשר
שהוא
מותר
וכתב
עליו
ואף
היתר
זה
אינו
כמר כעיני וכו' והרמב״ן עוכדא כיון דאיכא קצת גחלים משאר ספיקות שהכשיר כו התמר הפתמומימי1
יק״גיז:׳) כתב שהרי״ף גורס וישראל מהדר הדרויי כלומר שישראל מהס כפתדלימטיליס לא רציתי לעשות מעסה להתי׳עכ״לי  :כתב עוד המרדני אס נאפה ספתלפר
׳ ״ { ;,׳
כפת אבל לא
בהלכו׳
לייקא
חסהו־שס 1יח ביש ולא מכל ״
צדדיו והיינו אפיה י״
גמורה ״,
הניכר' ״*
י
מצאתי גירסא זו "
סל גוי בלא חיתוי וכלא קיסם אפי׳אס קרמו פכי הפ כתנור מועילחיתוי י' ך׳
מעורנבדמגנ׳ אנג וכן דעת הרמב ס להתיר כק כפי ז מהמ א עב ל  :ולבנין הלכה כיון סהרמ בס אח כ כל זמן שהפת צריך לתנור ומשכיח באפייתו עדין דהוי גמין כיל ישראליג!
אסור לעינו והרשכ״א מסכימים להתיר כהשלכ עץ והטעם שכתב הרמ "
:כ״סטעמא דמסתכרהוא תכשילא היה מועיל אף לאח׳סנתבשל כמאכל כן דרוסאיאך ירכינו יהווהנו!0
לכתחלה ׳ ד ץי ומנהגן של ישרא׳סהוא תורה מסייען הכי נקיטי' י ומ״ש רבי׳על דברי הרמ״בס ירא' דתיתוי דיסראל לא מהני לאחר שנתבשל כמ אכל כן דרוסאי כיד רג וכן
 ^.יהננילי ענ'ל שאינו מחלק כין סל גוי לשל ישראל סאפאה גוי וכו' פשוט הוא וככר כתבתיו בראם
לא מהני לאס׳סקרמו פניה עד כאןוסאגור כת׳בשס שערי דורא שאס לא
הכסיהתנו
שנתער׳נטצנר ^ ,הסי׳וסס כתכתי שכן דעת הרשכ״א ז״ל והכי נקיטינן  :וכחב הרי״בשסהר״אה
יכול
לתקן
שיעשה
אש
כפי התנור כיון שהפת משכיח מן האש ועוד תקנהאפיהוצ'
לעלייא ני!לי! ני) כתב להתיר הסת שלנו כפורני התנור הנעשה בסכר אף בלא השלכת קיסם דכיון
הפת להחזיר על ידי ישראל שנית כתנור אס הוא משביחעכ״ל

עכ״ל ( כ״ה ״ שחף הרח ה גס חמר חנק מדוח שהרי תמה ענ מה שנהגו גהקנ נהתי בהשגב קיסם
פ ׳הער^ 5מר״ | שלפי דעתו אינו מעלה ולא מוריד וטרח לדחוק ללמוד זכות על מה שנהגו להתיר
עיא יע׳ילסי׳צ״ט לאפו' כפורנישל גדם וכתב שכיון שגזירת מלכות היא לאפו׳הכל בפורני ואין אדס
מיין ני״יל איסור רשאי לקכוע פורצי לעצמו ראוי להתיר ועוד שאופה

בבית מיוחד לכך

סאין־אוכליס

!ג
מתכוין לאפו' לאד מיוחד אלא סכיי סוא
ן־י 7 5י״ייי5י(ל ואין שותים סס והיא ר ה לכל העולם ־
ואינו מתכוין
לאכ,ל בקש ^היא׳ לאפו׳לכל בכי העיר אין בזה מסוס חתנו' וכמו סכתו' כספר א״ח ומינה נשמע שאפי'

כנ דבר סכסנו גוי וחפיצו ככני טהור וכינהו משוס חתנות וכ כ קי ״ ״״י
וכגמרא פרש״י טעמא אחריכא שלא יהא ישראל רגיל אצל גוי כמאכל ונ
שמ ^
ומ׳ש יה"ר אכרהס !
היה סתייס
מתירס חט
 .׳.1
ויאכילנו דבר טמא :
אסכסלסגרננץ
סל ישראל וכו' כן כתב שם התוספותוהמרדכי סהיה לןומר ה״ר ^כיהם י >,יימה■
ר״פדל״ש ככיתסגוי ל״ס בכית ישראל דלאפלוג רבנן וכן נראהשהי'"ד
הפוסקים שסתמו דבריהם ולא
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הטעם שנתערב ולא אשרו לערב לכתחלה אלאלאכול הפתענסו אנל משוס טעמא ליכא למימש אן ה״גש׳ד שכתנתיאוסרת לכתחל־  ( :י )
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שהכשירישראל אתהתנזד כל הפת מותדלעזיין היסק ראשון מועיל לפעהאחרון דחוס הראשון תועיל גס עתה לדבר הנראהלעיניס שתמר נזיזלהתסתס אם הסיק גס אתמול ואפילו לא הכשירו הישראל התנזר רקניוס א ^ '
אפה מיפת שלא עתד התנור יום שלם נלתי היסק כל הפת ת1רת מנס היסק הא׳עכ׳ל :
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ושלקות ומשקים
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גויס קיג
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כסילתא
וסמליה1גוי ואותיב בתנוראיבעי' להו הניס גוי והפך־ישדאל מסו ואשיקג סיג (א)יגאו׳ה
ה
גי  .יתוי כא״חכתבהרמב ן כתשובה
כ׳נ׳ח״גיד<קא
־* ; '3ולאפ1קמורנינזיוחםשכ׳6ר! 3בין שהדס גוי והפך ישראל בין שהפיח ישראל וס״פך גוי מותר ואינו איסור פד סמ^-ן
הללו הלןגויותלנו
השכיתולהתיר:
הפוסקים
תחלתו וגמרו ביד גוי ומשמיע דהיפך דקאמר אבשר קאי דומיא דמגיס את המדרסלכ ^ל^זל<ל אם
נישלהשפחהנבית
. ,
י
"
י ( ,
,
!,
^'
ליגינו ג!לר דשר6לה־י) דקנוי לו למהםך /והיל ליתיה בכלל גזירות דתני לה בהדה בברית בגמ מניס ישראלבשר ע ג גסלי ובא גוי ומהפךבו עדשיבש* ישיאל
עליו מכפ זן הפייה וליפיה מלל גוי
קדרהסיייריןעללגליר׳
חשה•קדרה
המרסץ שופתהאשם
שראל מבית המרסן
שהוא חי אפי׳הוא חשוב?!העלו׳ ע״ג ביר ובאה גויה ומגיס עדשתכא מ3י' אגלהס שמתיר
; יקנהגוענ־ל  .והי ^ פכפיאף
יפיפיות אבל! דבר הנאב' כמו
ט״פשהומת דמה לדבריו כעל נפש רנזוי
גד 0נ3יף
■
המיסן או מב״ה ואינ חושש וכ״כ המן ל
או1דכר שאינו נאכל על שלחן מלכים אפילו
להחמיר על עצמו וכ״כ הרשב״א ודונו על! שלח? מלכים או
פהגש־דב׳מהרא׳י
אסרו הניס הגוי כשראו (ןדרה ע״ג האש והפך
(והניס^־־ -
אישוי בכישיליק ואפיבויפכדי* אינו נאכל כמו שהוא חי אין בו משום בישולי גויס ולא
ישראל כבסר והגיס בקדרה או שהניס ו׳צבמה״קזמימ
לזסיו
רלא
:
כתשובה
וכדו
לג והס
בישול
אלא כשמכוין הנוי לשש בישול אכל אם אינו מכוין לשם
כוהגיןלהתי׳להנית
ישראל וגמר הגוי מותר ונ״ל דהאי היפוך
דכרשידזיכו כלזעל כמות ססוא חי וגם כגון שהסיק התנו׳ליבש בו כלי והיה כו כשר ולא ירע בו ונצלה בבשר לא להפכו מצד שהו׳מונסע״ ג בחלי׳ שפיז<פ׳נ1י30ניפ
סולהעלסלחן מלכים וכו׳ססידף לסושם או שהרך ראש נדי להשיר שער ונצלה ראשי האזניס שהם רכין
בתבשיל'לח1אין־ ל
משלקו3״!-זי\
בנלי־
.1
ולהניחו ,מצד .אקר1 .קאמר ,דהיינו ,
גיו סוףכפי' ) אל רב שמואל בר רביצחק ער שראיין לאכילה מותר כיון שלא כיון לשש בישול אכל אם
סמכו■
ממש וכל שסילקו הגוי קוד שיתבש כמאכל כלל יאפ.חר
המירב כל הכרזכל כמות שהוא חי לזין בו
לכשל בו והיה בו בשר ב״ד והחזירו לאור אסור אלא כשהיה אהא 7א״אשלא
משוס בישולי גויס כמורא מתנו הכי כיון לשש בישול כנון שהסיק התנור
ךנצלה א"עפ שלא כיון לזה הבשר שהרי לא ידע כו אפי' מנענעו והוא מונע האש קא מיידי ןע״י יחפהאימנטהבי׳
בפומבדימא מתנו נוער רב שמואל כר תחלה
בתנור אפילו חממו ליבש כך הובערו הגחלים ונתקרב כיסןלן5־בל בגמלים עכ׳ל
יצוק יומר רב כלשונו עולה על סלחן הפי אסור לפיכך אם ידע שהיה בשר
כיון שירע בו  :ולא רבי כר׳כמפדסיסך דאמרי אגחלים?)5י לחיפוי מהניאפי*
מלכים ללעת בו6ת הפת אין בומשום בו כלי אסור חיישינן שמא כיון נם לבישול
כשכל הבישול על ידי נוי אכל היה תהלתו או סופו ולפי׳כתב וחת בגחלים כמקו׳והיפך והר״ן לאכי!! להפילעיי
בישולי גויס מאי בינייהו איכאביכייהו אסרו אלא
כתב גבי פת ג מלאכות יש כה דאי סגר חיפוי ״ אלא
וניס קטניםויד • וכתבוהתוס׳והר״אש על ידי ישראל מותר כיצר הניח נוי התבשיל על הנחלים וכא
ישראל ואפה גןי סרי דדוקאכמל  ^ /פי עשאובלא כוונה
<הדסכ״א דסר״ן ספסרן ר״תכתרי לישני ישראל וחתה בנחלי׳מותר אף ע״פ שהיה מתבשל כלא חתוי וכן
ששגרת התנור הי ^ מ ^)כ׳ מיוחד בו יןבל ( ב) 5וכ׳ה נהנ׳א
להקל ויזין אסור משוס בישולי גוי׳ אא״כ אם הניח ישראל ובא נוי וחתה מותר בד״א שמצאה נוי על נכי
בשאר תבסילין לא והכי מוכח כולה פ*ב לע'ז '!לכן
דלה על פלחן מלכים ולזין נאכל כמות
^
הנחלים כשהת׳ אכל אם נתנו הישראל על האש וסלקו מיד וכא שמעתין דאמריכן שופתה אסה קדרה נויפי] לאכול
■
גאן>
 1נוי והחזירו אסו׳ אא״כ הניע למאכל כן דרוסאי שהו׳שלי׳בישולו ואמרי הניח ישראלכשר ע גגחלי׳ומשע'קית״פשיו ש'
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ל שהרל
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מה עודו
סז ״גב ׳געי
סו
ע הינ7
וב פ
ועתר?ח ו:
זיל ** ת
שנחדשר מ '״י ישראל 1ירמארד? ר? דריחאי *חי
מח_ רשסליוו
בסי ז_ובן׳1!.
הי־מב^_1
<
שמנשלין;
דהדלקת האסכ|< חןד ^ מפכיכן -כתבן על פי
שנתבשל ע י ישראל כמאכל בן דרוטאי אפי אם
!^מרמ3״זדפסקכליסכ׳דסוראי לחוד כשסלקר שכל
לחלין
משום הראשונים ז ל ואץ בדבר זה ספק כלל ע כ לת״ג לאין
סלקו הישראל מן האש אם בא נוי והחזירו ונמרו אין רכ
וכבידסה הר״ןר^יתו  .ןכתכ המג 3׳ם
נמי אם כשלו נוי כמאכל וכ״נ מדברי הרסב״א בסוף בית ג' וכ״כ בין נשתנה ללא
סלחן בישולי נוים :וכתב הרש״באדהוא הדין
וטפמלודבפינן שיהיז עולה על
באגרת התשובה לה״ר יונה ז״ל וכת פיך נשפנהמכ׳ל:
מלכיסהו^ מפני שעיקר הגזרה משוסכץ דרוסאי אק לו היתר אחר כן על ירי גמר כישול ישראל ולא
ה״ר יונה שם לא יתן הנכרי המחבת ל תיך (! ) 3כןמנאפי
ודבר נהירא ' לא״א הרא״ש ז״לדלהקל החשיבו כמאכל בן דרוסאי
<מטתשל5ו יזמנו הגוי בסעודה
־־,יא[
ס 5ופמפי׳מליו 'שי 5ולק5ו׳גתנו'־נ 1וי|
כמאכ׳קדרוסאי וכא
כשלו
אם
אפי
הילכך
להחמיר
כמכוש׳ולא
לוה
ס
שאינו עולה על ש,לחן מלכיםלאכול
ש־תי׳קחני׳שקורין
התנור נבשר בהשלכת העץ אלא לאפות
מת ^
!5ת חכ ייעליי :ומ׳ ך* ישראל וחתה כו ונמרו מותר  :כתב הרש״כא הניח הישראל על הפתי בלבד אכל לא תבשיל אלא צריך בל׳א ערלים
ונינו סו לפרפרות כן נר מדברי הרמב ס
גגי
שיתן היהודי את המחבת <| ת יךהתנורשקילין; הגלית
שכתב גוי שהצית אור כאגס כדי להעכיר
שאיןבהם
גרליהם
למקו׳הראוי להתבשל סס ע כ ומסמ׳דלסי דבריהם׳ כ״ם דח יתןי3׳}ןר ^ מהגי
החצי' ונתבשלו בה׳חגבי׳סרי אלו מותרץ ואפי׳ במקום שהן עולין על שלחן מלכים
הרי׳כש וז ל ככר הסכימו כל המפרשי שפין שגיר התנור מועיל אלא בפת חבל בסא ייש״עגסח׳גה׳ל
מטיספרפרות * ואמרי בגמ׳דחסיס ועשאן
סי*] ע ה
13משוס המתבשלים אין סגירת התנור ולא הדלקת האס מעלה ומורדת6ל 6ההנחהדוקלז
אין
ר׳יריחסהתוימיס
3
לת
•
ב״
דסעמאמפני
"
וכתנהר״ז!
גי?ל ץתסמ * <■־ <
״ז<'
בישולי גזיםלפישאינו ע 1לה ענ שלחןמלנים עכ״ל • וא״כ ע״כ האי היפך אבשר קאי כדברי הרמב״ס ומי' יש לדחות ולו' דע כ ל  £דנוהגין"כיתר
סלאכסמנימברייתא ק אבל הרמב ס כתב ללפת נ! את הפת פש,ט בפיהיז;לז!•שאוסרי׳
שבישל*
?ודס סיכיתהכשר לצל ו יןינההיכר) /ליכ׳יל" ^
אמרו אלא בהדלקת האש שמאחרסהי^
כלאמרי'נשוףפ׳
לפי ז מה מאדטעמ דלא גזרו עליהן מפני אות! כיין שאין אנו בני תורה
בכליה/סת*
וראשי! עיק׳ וכ״נ הרא״ש בפיקלבינת סהוא מדליקו לצלות בסר אלא להתחמם בואולכשלבודבייס שאינה עוליס על א:ת!
ר׳ישמע!:
שאין אדס מזמן את חכירו על הקליות
עממיןעכ״ל :סלחן מלכים או שהן נאכלים חיים מש״ב בתנור דסתמו אינו אלא לאפות בו אבל כלי גוי איס ב״י
ראשוןיתעסקו בו
5י ופייסאלר נהגו הימר כ 6פןני ׳ לייס בההי׳דמת בי׳יט
אפי׳אקנאכלי]
■
כתנרבי׳ירו׳ישחפרש
ה
*
ב
<
11/1
|,י1׳ ,י.״< / 1״* ׳<
כשמחתה כגחלים בעוד הבשר עליהם ומקרב בישולו מישרא שיי אפילו לדעת הר״ן וכ״ע באריך כל
|י ■י ולא פץפק אדם עליה אס לא רמיתהסחיי' והרשב׳יא כתב בת״הדוק'נאכלי]
ודוחק י • ומ״מ יש לתמוה על הרמב״ס ורבי' שלא כתבו דהא דסרי בהניחישראל ^  6/נ,אכ!י כדת ^
גמקוס שכוהגין למשוח המחב בשמןבשע' כשהן חייש כגון חטה שישבני אלסשכוססיו
והפך גוי דוקא בדלא עביד גף אלא קירוב בישול כדחמרינ ןבגמ׳ ^ היכ^ י^)י לא לא׳ "קרי'5נאכל
חי׳עכ״ל:
איתת
קניה והוא מקו׳שיס לחוש שמא ישימוחל•3
שהואחיונל
היפך בים גוי לא הוה בשיל אסור וי״ל סרכינו סמך על מ״ס אח' כ גבי הניח ישראל כמות
נמקיסשמן ,־  :ולא אסרו אלא כסמכוין לשם בישול אבל אס אינו מכויןלשם
■ ע׳ז״יי
ע״ג גחלים עוממו׳והרמ בס אפשר שנר לו שהוא דבר פשוט ולכן לא הוצרך לכתכו  .סעיליז ׳
נישול נגון גוי סהסיק תנור ליבש בו כלי וכו' שם א״ר יוחנן האי גוי דחריך רישא
לפיפרת חקרי
ונר דכשר שצולין בשפוד אע״פ שהניח ישראל השפוד עסה3סר מחן3 3ן סמןך
ן־־י למיכל מינה אפילו מריש אוניה אמר רביכא הילכך האי גוי דשדא סיכתא
שיצצהצ נצ ל ה ביי יסי ^ל כמ^)כ ל להזמק חנירועליו
לאתונא וקבר כה ישראל קרא מעיקרא כלו' ואח״כ הסיק הגוי התנור וכתכשלה
במ ? וס צל ייתו א סו י ליר | נו ל גד ל הפכו כדי
קא מכוץ ב״ד שהרי אס לא היה הופכו הגוי לא היה נצלה מהצד האחר כלל ועוד דאיכ׳למיחסוץרביי0אףעלפי
לדלעת ספירדמי • פשישא מ״ד לבשולי מנא קא מכוין קמ״ל לסרורי מנא
איכליהי]
ביה שמא יסלקנו הגוי ויחזורויניחנו ולאו אדעתיה דיסראל ולא דמי לקדר' סמניס לאמרינן
פי סיכמא ימד לסיורי פי׳להקשות היתד ואין דעתו לבישול וכת הר״אשבהל׳הרי״ף
ישראל ומגיס גוי ולא חיישיכן שמא סילקה כדבסמוך דסאני הכא שראש הססו׳עשוי ^31ר ין ינפ י׳א
נתב קבר בה יסיאל קרא מעיקרא ש״ד לכסו׳אסוי לא כעי למימ לבסוף אח'שהסיק
11ר הגויוהציח יה נ^ סר*
משז׳ב׳נורןכחהין
להשמט ממקום שהוא מונח בו וכשהוא נשמטוי
לתנור דהא ודאי שרי דהיינו שגר גוי ואפה ישראל אלא ה״ק לבסוף במרדשדא גוי
דקבר בה ישיאל לעקהגוי רבי׳אא״כ הגיע למאכל ב״ד כססלקה שכל שנתבשל ע״י ישראל כמאכל ב״ד אפי' אם (פעריומזכלכיזנא
סינתא ילאתונא קודם שהעביר האש ליבש הסיכתא דכיון
' כיון דידע בה ולא סלקו מן האש וכו' שם א״ר אסי צ״ר יוחנן כל שהוא כמאכל ב״ד אין בו משובישולי נ! עכיל !נ״ל
פ ג ילא כיון לבסוף לכשל הסיכתא חייסי׳סמא כיון לבשל הקר
גויס  :ומיש שהוא שליש בישולי כ״כהרשב 'א בת״ה וכן ערס״י בס״פק דשכיןללמוד חל נריהל'ן
סרי אנא היכאדקברבס ישראל מעיקרא ולא ידע בההגוימכ״ל • והשתאמ״ס
ימי אבל אש מון לסם בישול כגון שהסיק התנור לבשל כווכו' היינו מדאמרי׳ גבי ובכמה דוכתי ואע״פ שמדברי הרמב״ס בפ״ט מה׳סכלזנ י ^שהו ^ חצי כיסו!־ י כיי דלאחילק!ב -לנר
פנשתנ׳ללאנגתב׳,
לכסולי מכא הוה הס רש״י והרשב יא לסמוך עליהם כאיסורביסולי גויס דרבנן  0 :״כ דניפיס כפה
ס ׳■ תא מהו דמימא לבשולי מכא קא מסין משמע דאי• הוה מכרן
מועיל בבישולי גויס דחסיב כגופו וראיה מפ׳כיצד הרגל גבי חצי נזק צרות' דסשיב לאפי׳ נשתנהשרי
כת״ה
^פס י ?יא אע' ג דלא ידע בה הגוי דהא קברה ישראל מעיקר׳ :וכ״כ הי־שב״א
הי־אלשעושי;
חציו וניפו׳הפה חשי׳כגופו כמו דמייתי הפס מתמגו׳ספקע בכלי זכוכי׳וכו׳וכידאי לוה
מ פ לפי אס ידע שהיה הבשר בתנור אפילו חממה ליבש בו צלי אסור וכו היינו מ ש
יממו 1מאומ נניפאלדלא
כדעריךו5ןי ל)5ו כגופו דמי ^ יפס י יה
לפי גירסת הרי״ף ולא ראיתי לאחד מהפוסקים שכת' כן כי הר״ן פי׳גירסת דכגופו דמי דא״לכ הוי קנסא
חותריושאי]
שהוא
הוא וכיון דכגופו דמי ומדכא אפי׳כזק סלםכעי^ סל ומי י|י
יי ף דמשמע מינה דמעיקר' מכוין גוי לשרורי מנא וכתר הכי לכסולה וכת שאינו
_ יי־י לא אסרו אלא בשכל הבישול ע״י גוי אבל אס היה תחלתו או סופוע״י יועיל בפה כמו כיד ומיהו היינו דוקא כשניפוח מדליק העצים הכבויים ונדלקי' ע״י נ! משוס לגלהרי
כחו אכל אס יש גחלים לוחסו׳ועציס דולקו׳ובניפוחמוםיףחמימו'אע״פשהכ לד ןלק הגלגניית נאלח
^ מותי כיצד הניח גוי התבשיל על הגחלים וכו׳שס אמררב יהודה 'אמ שמואל
יח שיאל בשר על גבי גחלים וכא גוי והפך בו מומר ה״ד אלימ' דאי לא היפך כיה בלאו הכי כמו שעושים הנפחים א! לא מיקיי ביש ילכי'י 1ד^ 5י הכי יש חמיזנ ומ ואיי״נ6מש״נר
אלא לאו דאי לא היפך לא הוה בישל אמאי מותר בישוליגוי׳כינהו די לחתיכה זו ובחמימו׳לא יתקרב בישולו אפי׳פורתא׳ בה׳י ליי ?^מיכש ן ויןשמפ 'נתחהגיפןואיגד
מדבריו סהארי שם בזה דל״ס לן בין נופח כפל לנופח במפוח או בסעוער  :וכתב נינר כלל מהי!
'" כה יאי לא הפיך הוה כשיל כתרתי שעי והשתא קא כשיל בחדא שעתא מהו
הרסב״א דה״ה כמי אס כסלו גוי כמאכל ב״ד אין לו הית' אח כ ומול״ג לא״א ז״ל גוללני!' אלהשרי
ןףן  .ז^יוב 'ביס ולא מילתא היא קמ״ל והא״ר אסי א״ר יוחנן כל שהוא כמאכל בן
ין בו משוס בישולי גויס הא אינו כמאכל בן דרוסאי יסבו משוסבישולי דלהקל החשיבו כמאכל ב״ד ולא להחמיר וכו׳ז״ל היא״ש השי' י)י 1מעמיד ד י שיתילל־איה"נ"",הרמ׳בספי׳דלשל'
דאומבי' מי שאסר תבשיל שבשלו גויכמאכל ב״ד וגמרו ישראל וראייתו מרשיי' הילשבש לי
׳־ ומר ו״ע ג דהת מיבסיל ממילא אלא שהגוי קיר' כבישול התם כגון
ישראל

דן"1
16י1י
לין
•יי

לח!שלשפקי! 7רננןזנס לעיל נתבאר תדנריחזרא׳ידתיןלחזשאףנהייוגסרנינוכ׳ שתם ל !.:־ר נסתלח3אחיצ<ק בי;5לילני£יל •־ ( י ) נ׳לדסו&לד לכי דנפויו הוילאלן
עשיותהא׳זמהני ( :ח ) וחאודהחתיר בדבר זה
השלכת קישס מהני אף־גל 33ללא מהד כלל לקרב הבישול ה׳ה הנפוח מ׳ל  ) 1( :וכ׳ה נמר־לכיפאימיק־ שפ׳ו 7אס נתנפל כתנ״דבל מי וחתה בליטרלא סריעכית :
עושה נידאס ק לליזן זקי׳ל לחיתוי או
■א

!־ *

טו

דים

דעי

מיג

(ח)
יתמיהציעליי ישראל כמאכלביר וגמרו גוי לזין בו משום בישולי גרס אלמאחסיב כמבושל ולזין
^יש'31א *
ייז *•" י
מיש בישול
בישול אחר
אחר בישול
ול״נ
■
דלהקל
עשאוהו
כמבושל
.
ולא
להחמיר
כדאמיינן
גצי
קרובי
בישול
ול״נ
■
יחיל
דלהקל
נדיר
ז
?
עשאוהו
כמבושל־ ולא■ להחמיר
י 1־
כדאמיינן גצי -יקרובי
י
!1יזרי שגענמו כ בישולא דגוי לאו מילתא היא לאסור בהניח ישראל וקרובי בישולא דיסיאל מהניי
?דני' השכימוחע
להתירבהנ׳י׳גוי אע״פ שאס לא הפיך כה הוה בשיל ואין לחלק דשאגי הפא שה©
ללמ-

7
•יי1ה 'ים

׳־ייכ״ש ישראל קורס שראוי
ןהי 'ז׳

לאיול דאי' ב כגוי נמי

יאסי משעם זה אלא ודאי קל היה להס
לס־מיס נוויסוי שלקות ו 6ין ללמוד ק ו
עכ״ל ונן״ש רבינו הילכך אסי׳בפלו כמאכל

מקילי)

במראי טנה! שיש

קדרוסאי

ובא ישראל

וחמה בו

וגמרו

לסח! יע '[יהי'
מומר לטעמיה אזילששוב' דחיתוי גחליס
לרנניןכ׳פ ^
יא
^
מועיל
להוציאנו מידי בישולי גויס וכבר
 *.ה כתבתי שאין דעת הפוסקי ,כן ובעיק דינו
(ט ) ונ״ל ללא סל היא״ש כתוב כא״ח ססי״מ והי״ע
קיי״י יתנתיני מתירי * ,והרשב״א
נ׳ה ;
וכמנרנימ
"? *
יש*:5־׳י נת׳נשסד־מללוסו׳
דכה ולכך לחוש
.
ירו'  7אףהחיס1ר לא
כמז נהושנא
אנל
ושיש
מתירין
והוא
אסר אצא כשהיין ונח
יויני
מעקה ז״ל הכריע כדברי
נסל שאצוהי׳מונקעיג
מלילת! ע ^ ייס ר״חוגם הר״ן כתב
גה!
דעת "6
נמור ילחם
הוא אע׳' פ שיש חולקים
לעני! המזניא* על דברי ר ח
ולעני! תלהנמ׳ש ואומרי׳דכל סבא
ג^ ׳ח שיייו קשית

נתליס אפי׳המסיל נוי
ונמרישר אל מועדלד א
שיין בזה שיעור מאכל
בן דמסאי :

לידי ישראל בענין שאינו ראוי לרוב כני
 5ויס ונגעי בישולו ע״י יסי^ל -פמן' דניי

9רמזיא,נל)למ ,מ׳ ר ח ולעיקר "וכן .הסכים הרי״בש והכי
?ליב! נפת הנא נקיטי לדברי ר׳ח דברי קבלה הס וכ״ש
ננש ט! לתניני׳ שהסכימו עמו הני רבוותא והרא״ש הוא
י ? ימיבו  6־הו 15סעת־יחקכגוןשסוא
עלייהז
עש או עי ט או שיש הפסד מרובה בדבר
ילעטן
תש׳ג
כיון
דמידי
דרבנן
הו
כדאי הס הנך רבוות,
יזשניקחסול׳עיקד דשרו לסמוךת עליה :
בחבהרסב״א
י^
הנשמי יןי׳ץ
והלבשנתר הכיח
כישראלע״גגסלי׳עוממו׳וממבואר
ונס \ו,
,,
,
^ללמ׳ 7להפיר בדברי הרשא א דהיינו בפלא היה יכול
מדיני

נילוש להג י ,למאכל ב״ד בלא

הפוט של גוי

אבל

*תנאי לעיל סי׳ אס היה יכול לבא לידי מאכל ב״דבלא.
יןי׳ב/ .ס מ7
^יי
הפוכוז מותר זורבי,
סמך על .מ״ש שלא פיס
מש ד ב מהרא
י*
י
סעך א ,
^
ראוי
להתבשל
וסתם
בישול במקוס הזה
יפשעות להתיר הוא כמאכל ב״ד וכבר נתבאר לעיל דלא
"׳ימילא ראיתישריק בהיפך גוי אלאבשלאנסתל ,מעל
ש,מ אד 0יי' 60פאור הא אם סלקו גוי וא ישראל והחזירו
ימ י '
מלסנ׳ם ״׳ מ " "
פי׳ז גר  5וסוי :
הלח
סישיאלע״גסגוע
״* •/׳•*יי -׳יי,

*.גי־ ו

ן

מלוחים גדלים אע ' פ שקצת כני אדס יכו׳בפ אין מעמידן גיסינן• ל* נמלית¬ו
ו3ר קפרא שרו ור יוחנן אסר ופרס-״י דלאוכלו כמו' שהוא איפילעו וקניאס 5
הרמב״ס ז״ל בפי״ז מהמ״א ופסקו סרי״ףוסרא״ש החזקי ובי קער׳דשרו וללר '*
ז״ל וכתב הרשב״א אבל הראכ״ד והרמב״ןכתט דבמליח לא איפליגיך 07 ,י' *

גבי גחלים עוממו׳ שלא היה ראוי להתבשל עליהם ובא נוי והפך
בו ונתבשל הרי זח אסור הניח הישראל על גבי האש והגית הגוי
לשומרו והפך בו ואין ידוע אם סלקו גוי עד שלא הגיע למאכל
בן ררומאי אם לאו הרי זה מותר ואין חוששין שמא סלקו דספק
דבריהם להקל ולא אסרו אלא בבישול שעל ידי האש אבל שלא
ע׳יהאשאע״פשמלי׳כרותח וכבוש כמבושל שרי הילכךכשר
או דגים קטנים שכבשן גוי או מלחן ער שדאוין לאכילה מותרין
אפי׳בשלטאהרכך שהמליחה אינדאוסרתן וכשמבשלם אח !,כ
דבר שנאכל כמו חי הוא מכשל וקאסעושין דברים הראוין
לאכילה על ידי עישון כיותרין  :כתב הרשיבא דגים מלוהין גדולי׳
אע״פ שקצת אנשים אוכלים אותן חיין מחמת מלחן אכילה זו
אכילה על ירי הדחק היא ואינה אכילה לפיכך אם בשלם גוי
אסורין ויש מן החכמי׳שהתירו והראשון נראה עיקר • ביצים
שבשלם גוי אסורין ותמרי׳מתוקי׳ שבשלם גוי מותרין שנאכלין
לכל כשהן היין  :המרי' הרבה שאין נאכליןאלא על ידי האור
ואפי׳ הכינוניי׳שיש קצת אנשי׳שאיכלין אותן כשהן היין אסורין
לפי שאין נאכלין אלא על ידי דוחק גדול י־ עירב דבר הנאכל כמו
שהוא חי עם דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי ובשל׳ גוי רואין אם
העיק׳מדברים שיש כהן משו׳ בישולי גוי׳אסור ואם העיק׳מרברי'
שאין בהן משום בישולי גוי׳מותר שהולכין אחר העיק׳ בין להקל
בין להחמי׳לפילהרסנ׳שעושין מדגי׳והואמצירשלדגי׳הנאכל
כמו שהוא חיומקמ׳אסור שהקמח עיקחפנא״דה של גוים שאפא'
גוי אסורה אפילו למי שנוהג היתר בפת של גוים שהשומן נאסר
כשהוא בעין משו׳ בישולי גויס ונבלע בפת וכן .ירקות הנאכלין
כמו שהן היין ובשל׳ עם בשר אסורין ששומן של בשר נבלע בהן
וכתב הרשכ״א וכן כלים שכשלו בהן גויס דברי׳שיש בהן משום
בישולי גויפאסורין ' לפיכך צריך ליזהר בשפחו׳נכריו' המבשלות
לעצמן בכית רב; ישראל שלא יניחוהו על גבי האור ואם קדמו
והניחוהו צריך שיהפך בו קור׳ שיגיע למאכל בן דרוסאי ולא
נהירא לא״א הרא״ש זי׳ל וכתב שאין צריך לחוש לזה כלל שלא
החמירו בבישולי גויס לאסור פליטתו •
־היד כל
 1י

־ ־

אלא כדג מליח שנלאו

גויקליגיוו!!"

סהר כיון דנאכל כמי' פ״ח מלוח ש^1
יוחנן סבר אכיל עיי סדחבכיהאלצס
| 1#

אכיל׳וכמבסה״ריונהממרקאלצש
ז״ל פס כר יוחנן דאס
והרשכ״אתזמ^ו
שלא ה״ל לפסו׳כד״י
במץו׳חזיןיונרלן ^1
וכ״פהרמב״ן כדגי גדולי׳סצלאן
לקיתיון
מאחר שהיו נאכלין כמותסהןע״י ^
■
כחזקי׳וב״קעכבת הסאיוווביןצ׳נע
דגי׳גדוליס מלותי׳אע" פ סיסקצ׳צמן
אונלי׳אותסחייס מממ
מלחןאנילהוון־ ,ן
הדחק .היא היבה ואינה אצילהלפינן^
בשלן גוי הרי פלו אסורי ,ויסמן15,35
סהתירו׳וסראסון נ׳ 'ל מיק סכ״לומ! י
שכת סרס ב׳א להל׳בין
דגיסקטני׳לגדולס
שאלו נאכלין ע״י מלחן כמר׳שהןואלו^ץ
גאכלקאלא ע״י הדחק הכי דייק
לשקרש״י
לגבי דגיקטני׳מלוחין כמב
מלוסי׳נאכלין
כסו שהןמחמ'תלחןוגכי דג מליס
לאיפלימ
ביה חזקי ,וב״קור׳יכתב דג שמלחוגוי
וכמליחתו הו נאכל בלא כיסו׳מ״כוממי
בלישנידנקט הוא נאכל בלא
כיסולמשי!!
שעיקר אכילתו היא ע״י בישולאלאש:
וב
איפש׳ליאכל כלא בישו ,והיינו
אכילסמ״י
הדחק וכן צריך לפרשדבריסרמ'3סמן׳
דגים קטני׳סמלסן י& רא׳או גוי הרי
הןנמי
שנתבשלו מקצ בישול ואס צלאן גויאסנן
מותרי׳ואחר כן תכ דג שמלחו גוי
ופיווס
סעסנן עד שהכשירן לאכילההומלך
מותרי׳מליס אינו כמתח בגזי זו
והמעושן'
אינו כמבושל ולכאור'
קשדהאדדגשמלחו
גוי הוה ליה לאקדומיילהייז־דגיסקמיס
ולא עוד אלא שהפסיק ביניה כדןהניגר
והסך ישראל או הניח יפריא״והפך גוי
אלא
ודאי משודרג מליח אסצלאו
גויאסורלא
.הוה
מכי לאקדומי לדיודגיקסמדא״כמן
י
י

ן1

/

זהמ
משמ׳ דאס צלאן גר אח״כ מותרי׳קאי גם לדג מליח והשתי'קשה מה כין יצי ?2׳'(י
יה<יהתיקח :
לדג
מליח
כיון
שזה
חה
נאכלי׳מחמ מלחן הס אלא על ס־חך הוי טעמא משוסזוניס
קטגי,מתוך רכותן ע״י מליחתן הס ראויי׳לאטלתכל אדם ומ״ה כליי דבפימליפא
אלא -לאכילה ע״י הדח הילכך צלייונחו
תשיכ׳אכל__דג מליח _
אינו_ראוי ,
ע״י ״ - .
מליסתו - -
מליחסשיבא
ולישניהכי
דייק
כמי
דגבי
דגי׳קסט
שמלחן
כתב
הרי
הן
.
כמי
מחמל!
סומר עליה שלא תחליף או שסגר הדלת עליה ונעל כפניה כראוי שלא תוכל לצאת קצת ומדנק'
כהו
לשון
בישול
מסמדראויי׳לאנילה הס כמו דביר שהוא מבושלןצח
ולהכיאדבר האסור ולהחליף -וכגון שיודעסאין עפה בכית סוס דבר אסור אלמא
סהו/אכל שלא ע״י הדחק אכל גבי גד מליח לא הזכי׳כ׳ביטלט שאינו נל|661ע'י
כל היכא דליכאילמיחש לחלופי לא חיישינן דילמא סלקה טי והחזיריעכ״ל :
ולא
דחק
גדול
וא׳ש
דע שהכשירן לאכיל/איפשדאפיחישעפנן קאי ולא אדג מליחוצח',
אסרו אלא בבישול סעי״י האש וצו,כ ,כיסרשב'/א בת״ה והוא נלמד מדמנן
שלקו
,
סל
דאדג
מלית
נמי
קאי
עכ
לומדהנש
'
לב
דהו
ק,אמר לפיוכמכל אפי' עיהדחת מל
גויס אסורין ושלקו היינו תולדו׳האור אבל מליחה לא אשכחן ועוד מדפרי בפי
אין ביציםשבסל׳גוי אסורי׳פלוגתדאמוראי בפאין מממידין ואיפסיקא3גמ
הלנתלו
מעמידן כבסיס שאין דרכן לתת למוכן יין וחומץ ואע״פ שהכבוס הרי הוא כמבושל
נמאן דאס ואעג דביצראוי׳לגומע חיה לא מיקרי נאכלכמו׳' פטח ת דאין זו
אכילה
אלמא לא אסרו אלא תולדוהאו׳לבד ועוד
מדאמרינן אמתכיידשלקוידאתי׳מדכתיב תסוב״וכ״כ התוס בפהחולץ  :חסרים מתוקי סבשלם גוי מותרי וכר ססנעומי
אוכל בכסף תשבייני וממה מיס שלא
נשתנה
ברייתן ע״י האור וכו׳אלמא לא אסרו אסי הגי אהיני שליקי דארמאי מאי חוליי לא תיבעי לך דודאי פרי מרירי 6מנען
אלא ע״י העור וגס יש ללמוד כן מדין
דטקטניס
שמלחן
.
ודג
מליח
דבסמו
,
:
ו
0
״ש
לך
דודאי
אסירי
כיתיבעי
לך
מציעאי
מאי
איל
מאי תיבעי להו דר'
אס׳ומנולרוע׳
גוי
פילכך בשר אוי דגים קטני שכבשן או מלחן עד
שראויים לאכילה מותרין אפילו׳ רבי בזה מדברי הרשכ״א והו׳מטא[ 7: ,ירב דכי הנאנכמו׳שטסי מם
דכרשאינו
בשלם אח״כ וטבפאין מעמידין אמר
רכיאסי אמר רב דגים קטנים מלוחים אין נאככמו׳ישהו׳תי וטכל זה מדברי הרסב״א ולמ כן מדין הרסכ׳סהדכדבריוד^יתי
 3הס משום בישולי גויס אמר
רביוסואס
צלאן
גוי
סומך
עליה
מטעירוכי
תבפילין 3פ אין פעמידין  :כתב הר״ס בד צמודד מתיק שע! שין הגוי,מסל'ודכם-6וזיח
כך היא גירסת הרי״ף
והר״אשז״ל
וכך
היא
גירסת
הרמכ״ס
גס
כןוא״ת
מאי
איריא
פסל׳פיק היה אסו׳כמו שאמרו׳ גבי הרסנדאסי׳מסו׳דקימח־עיקרואינונלןכנמיין
צלאן אסר שמלחן
אפי׳לא
מלחן
וצלאן
נמי
דהא
אמריק
גגי׳
הנך
פרי
לישכי
דאיכא
סהוופת של פלטר התירו משו חיי נפש אב מידי דאינו פת אסו'מכחו^כי^יל3, ,
בינייהו דגיס-
קטכיס
וכיון
,
שהשכימו
הפוסקים
לפסוק
.
בקולי
דתרי
לישני
א״כ
דגים
דובש
עיק
וסלת
לדבוקי
כעלמ
הוא
ואי
"
כ כדין נהגו בהם היתר וכת סע כזלקמל"
קטנים
אפי׳לא
נמלחו
ובסלן
גוי
מותרים
י״לדהא דאיק עולין על סלחן מלכי ,היינו לכו לאכו׳מהס כדאמריבפבמה טומנין גבי מי׳דאחיקפילא ארמא׳אדסעשוס״י'
קודם
שמלחן
אבל
משמלחן
עולים
הס
על
שלחן
מלכי
,
מחמת־מלחן ואפס סרו מפני שכדי להתרח ,ממעש׳הגויס ראוי לכל אדס חשו׳לקד'עצמו כמותר לוובפ בוני'2
יפהס
כאכלין
כמות
שהן
חיי׳מפעה
שנמלחו
ומדברי
הדשב״א
למדתי
כן
וכתב עוד הנאכלי ' מסותעסויקל לאחרי ,ויחמיעל עצמו 12עכ״ל  *.כתב האגו׳ כשםףה 2
הרשב״א
אין
הפרש
בין
שמלחן
ישראלי
ובשלן
גוי
וכין
מלחן
גוי
ובשלן
גוי
שמשעת
,
פב די׳ס אותני״ליש שקו׳אובי״אטי הן סלקו מולא מכרכיעליה׳המוציי׳ 2בהמשו,
י
@ מלחן הכשירן לאכילה ועדיין מותרי הס
שאין המליחה אוסרתן וכשחוזר ומבשל בישולי גוי,למי ה /ר יחיאל מתיר מפני שדרך אפית פת עושין לס ואי קבעסמורין
מר
הנאכל
כמות
שהוא
חי
בישל
עכ״ל
'
:
ובך
הס
דברי הרמנ״ס ז״ליכפי״ז מהמ״א ־ עלייהו מבר המוציעכ״ל :פנא״דהסל׳גוי׳שאפא׳גוי אסורוכו׳כ״ב פי ^כה5.
ומיהו היינו דוקא דגים קטנים אבל דגים גדולים כתברבינו משפטם בסמוך וכתב
והר״ןפכ ' אין מעמידן בשם ס״הת ומ׳ס בספרי רבי ' פכאדשלגוי טעות סופי^2
דמאי
איריא
סל
גוי
אפ
י,
רבעו בשר בהדי דגים קטנים לומר שאם מלחן גוי מותר לאכלס וכן אס כשלם גוי
אס היאשל ישראל כמי אסורילהא בישוליגויכז א<!י
לישראל
אסור
:
*ג״ה
אחי מליחתה שרי שע״י מליחתס סיא נאכלת יפה כמות שהיא אףשלא ע' י
הדחה־
נתנר׳ילו׳ויששייסירי׳השיוגוגי׳מ׳זפת(אוכלי'
הםארורא־ן!ןכד'עיקיף
דומיא לדגים קטכייס אבל התוספותבפ -הח־ולץכתבו דבסר מליח -ישבו משד
בישולי
וכן ירקוהכאבלץכמו׳סהןחייןובשלןעסבשראסורי ,ויו׳כ״כהרסכ״אכת
גויס ג וכן סא עושי׳ידברי הראויים לאכילה ע״י עישון מותרין בירושלמי׳דבנדריס
וכתב הרשב״א וכן כלי׳סבשלו בהם• גויידברי׳שיס בהם מסו ,בישולי גיס י1סוי :
פרק הנודר מן המבושל אמת שאין במעושן משוס בישולי גויס וכתבוהו היסב א
וכו׳ז״ל הרסב״אבת״ההארו׳ולעכין כלי׳סביסל בהם הגר לפנינו דכר שישבוצישו
כת ,ה והי״ן פ״ב דע״ז והרמב״ספי״ז מהמ׳ /א ומיהוימסמע סאע״פ
שעשנו ישראל אס ביסולייגוי׳מסתבדשצריכין רכסילכל סאסמהו חכמיפליטתו כמוהו דפא! 5פישמ1
*שלו טי אקור דומיא דדגיס גדולים מלוחים ונסמוך  :׳
כתב הו־סכ״א דגיס על .גיד דאינו אלא ממנהג ' קדושי׳אופתערובפו בין
בתעדוב׳בין^3יי
יאכ׳להתרי

והניח הגוי לשמרו והסך בו ואין ידוע אס שלקוגר וכו׳עוד מון סרשכ״א טע׳להתיר
משוס דאין,לגוי
שמעיילה מדתני׳ישראל שהכית
דאיךלגוי הכאה בסילוקו דע שנחוש לכך ועוד סמפי׳לה
בשר עג גסליסובא גוי והפך בו לע סיבא מב״ה או מבית המדרש ואינו חושש וכן
אשה ששפתה קדרה ע״ג כירה וכו׳וסתמא דמילתא שאין שס סומר שיודע אס סלקו
מע״ג האש היא מתנית׳וגס ר׳ /ס כן פירשוה״מ דליכאחשש דחליףליהכגון שיש

דני פת ושלקות ומשקים וחלב וגבינה של גויס קיד

פו

ד״ט.

ןכל
מצוי לשכר יותר עכ״ל ולמרדכי כר״ב כסס לובי לעזרי מסוס ספר כיסידשכר סלנו קיר
לןיסור־  ,סל דבריה׳ ככחלוגבינה סל גויס וטעמדכל שאסרוהו
^ןקרנס״״ו
׳
'
׳
סיאסר הסכר
דלא י'אשכחן
ונראה שטעמו מפני שסובר דכיון
׳■אין־־־בו מסוס חתמת
'יךלןוריתא אסרו והילכך צריך בשפחו׳סלנו סרגילו׳לבשל לעצמן בקדרה
:סיסכמי
00
אלא מההיא דרב פפא ורב אחא אין לאסור אלא כמין סכר סלהס סהיה סל תמייס
יםר6ל ע״ג האס או סיהפ׳קוד׳שיגיע למאכל בן דרוסאי דאי לא הקדר
ח
שיני
שלנו
׳ ^ל נה והקדרה שנאכל בה אסורה דכל סהמאכל לזהור הכלים שבלעו סמנו אבל לא סעודיה או סל מיניס אסרי׳אבל לתוספות ולפוכקיס קלוקיס עליו יא כמו
מלנש
כמו מש ^העושי^
ומ״ש בסס לרא״ס שאף אן בכית המי
שנתבאר :
^
י
^יהאסשל תרם יסבור ואס סל כלי
ילהדרך כלי שבלעו מןסאיסורין
שכר אחד שכר תמרים או של שעורים וכן משק׳ בכית כגוי לא אסרו אלא כסקובעעצמו יא1ליס^כי'אדניי
בהן <לסתו׳וכו עדור
אין בה
אבל< אין
משום התנות
העשוי מדבש אסורין £
..
1ות'לסתו׳סס ^סכמ ? .מ. ./
התנות אב
?
׳ :הרככל תפנאדים סל לגיס שאפה
תושלויוהיור׳נשומן
ניעולינוים ולא החמ <ךן בה שכתב רבינו כדרך שאדם קובע בשתים
לא משום בישולי גוים ולא משום
ולדגים אסורים מסו בשולי גוי '
( א)

וניוקוסיכו
פשוט הית' לשפות
שנרשל תנוא׳וגס

1

מלל והביא הי ן ׳ -ש1

ץ ;1׳

ז

ו

הפונדק ןכביתו
שלן בכית הנוי השרב
מי
ן1
•
וכן ״
באקראי מותר 1
ן1 1

;

ועי!<* ; ו *-< / -ז י

להיות שמותר בא״ 1וכל דנר
יכול
ומותהמת5
■ ׳•׳•'׳י
)כס ן 33יתהגוי ׳ '" -
י

של לסלוח בעיר לקט סכר מן הגוי׳ דהויכמו שמומרונניהמק;,׳
? !־ייח"לבחשוב' כתב הרא״ה גוי סבא לשתות כתב הרשב א מקום שישראל נוהגין שם קולא ביין
?לסולה כסכת מותר לבריא כמוצאיגוים אפילו השכר אסו׳ושאר משקין כגון של תפוחים ורימונים בביתו סל יסראל ואף אס הגוי אכסנאי5־׳•1ינ ׳איש ׳י6י
מצויןסלו נותן לו ושותה מסוס איבה דלא אפיוהיתי^ פטה•אה^
ומשוס מיתר לשתותם בכל מקום שלא מרו עליהם לפי שאינן
סבתוליכת מסוס בישולי גויס
ר
אםמסוס חתנו' אלא לקבוע סתיהבחנות או שלא נפגיהסאסור
התיר וכל אלו המשקין ונם החומץ של שכר אסור לקנותו מהם
ספנותדנלכי הא הייירא אי  :עוד
העיר
3יףשנישל לעצמו כין בהול ין בסבת דמיהן יקרים מדמי היין שאנו חוששים שמא עירב בהן יין□־״ *$ברגילות לסתות בין הגויס אבל באקראית!ן פחוס
מהמ״אל״ראבי׳
לבריס המותרין כזע״פ שהתבשיל אסור כשמוכרין כהנו' אבל אם רואין שמוציאין אוהו מן החבי׳ מותריןמגלמ אשרי*3, :י? 1כרס?" 6מקוס,
שישר)3ל טהגיסס ?ו  7ב ;ז של טי3 /זפי!* /היאפשוט:
(!סוניסולי גויס אכל לכלי׳מותלהשתמש ולא היישינן שמא עירב כהן יין שאם היה מערב יין בחבית היה
כ׳באו״הנ׳
כיסאסר כדחס דלגכי גיעולי הכלים לא מתקלקל השמן וכן מים החמי׳שלהםמותרי ןואי ןבה ןמשן ׳הסכר אסור טעמו מדאמריבגמ (סס) רב(ב) ,
מסתברלמימי דגזרו ואסרו בהא מסוס
גיעוליגויס דכהאליכא ודאי משו חתמת בישולי נדם ולא משו מעולי נוים :וזקפריםי? יהקפי! טווהחג ־ם ליה סמי5ז וליו סשתי יז״תי ליהפיכ י5ן למת־!" ,
צמ ' שכרא די"
בשלמי! חמימשוס0
האיצי זלא יזשתי
צבללמעשס רוני כזוםר לסי שראיתי קצת שלר& הכברשין מותרין גדיאשרואה •שמוציא אותן מן
' סנגדוליס סחלקר על הרא״ה ז״ל וכעל אבל הנמכרין כחנו אפורין שמא זילף עליהן יק וכן זתים שלהם משוס מ 5וי משוססימצ5ו דשימגיוופיש׳י ־;״ך ד £
לטעמיה
למרגואן
שגהגינתן נשמטת
הרבה דע
אפילו רכים
ולא" ׳נהיר ^לא״א הכבושין
לעני' ' ,י׳י*־*י "*׳
מקפידי׳ ׳ '*י׳ '
היו״׳> ׳ך • ן
ולא• •י ן
יפרא׳חסודי׳היו • ׳•
*•
י״׳1
ולא "׳י*
\
*
%
ן
מותרין\ך
ן
עכ״ל*  :י #י
ומרומה\ מכללם ׳׳  -׳-
ן^[ ן;1ף,
ז״ל וכתכשאיןלחוש*וכו׳לדעת סרשכ״אחיישינן שמא זילף עליהן יין ובלבד שלא יהו נחתכים בסכיןעל יינן סל גויס מסוס סמצא חסד יין נסך לא•" "לעכ׳ל
ישימצ6דסימצ5ז גזיהשכר ^ ^חמר^ הנ״׳כנ נ׳ !^ ,/
ישנתבשלו * ב״ה ל׳ ירוחם כפג שלהם לדעת בעל התרומות שאוסרבצ ^עןנחת ובסכין ^ י־
אסנרא
 150זזה ^לכפלנפש כ י (",ק "
מבישוליגויסמ״מ שנתזובהכיכ ובנקע• נוים בשביל שהוא חריף שמדמה אותו לקורט של הלתית והר' מיכתכ ו,5יפשר
יסלהקל כו יותר נפשונות שבידינו ז5א מרוטנכורק כתב על דברי בעל התרומו׳ לבי נוטה להתיר ואע״עשמואל ביביסנא וקביריואכל איניס<< דאותן לאמרע
נמידכילפי
דעלמא לאדה צ כעין גזרה לגזרה ואיפש׳ נפשי׳
מבשאר איסורין מנא!;י׳• ונת׳עוד שחב שאני מורה כספר התרומות אין ליל למחותבלד הנוהגי ןהיתר
ואלו גלי קרם הפוסקים הסכימו לדעת
הר׳א׳ומתו׳ת־שכתבתי
י
■ לי,־י * נת׳׳ ^ שירומ׳מתצ׳סמסילאסור ״״
* י? הרכה ״־׳ " " *8יי״ק ^
וקהעניים
משתמש כאחד מן תי־אהשיא דינר נכונה
כי !טרית ^״  7טרופה פי יש ונמ״שרמ׳נשמי  .ושאר משקין ננון
^
מיסודן רותח אין נוה 7א7רב'רונהפושקי׳ שאי^ 1
סל מפוחים ותנורס מומילשמופסבכל
דנים מחות־ין והוא שיכיר ראש ושדרה של בלאחי ואחי קי
לותקנ׳אלאסבירה הסכימו צלעתהרשנ׳א •
<!ו ווזותכבשונות
צירשל דגים שיש כו כלכית ולמעל כהלכות דנים פירשתי כיצד סקו׳ובו׳נס״מ ־ויןמעמידי! יק־ מ)תנייז
ההפת־ומן
סכלכלי חרס האסור משוס בישולי גויס התירו וכן עלה של חלתי׳אכל אסור ליקת מהם קורט של חלתי' יין פפוסיס הביו סן ר־ווצי ימן
וטרית הספינה מות והנמכר בקסליזא פי'כשוק
מגעילוג״ע ודיו מפני שאין לאיסור זה
לפט חנוני אסור מפני שמערב בו יין וכת הרסכ״א והי"ה ליין רמוני וכיוצא בו וגס
עיקרבדאוריתא וכלרכיכובסי׳קכ״א :
קד 73סכר אסד סכי תמרים או סל שעורים וכן משקה הפשוי מדכס אסור הז־מכ״ס כפי״ז הסוה יין רמוני׳ליין תפוחים וכת ' סהטעס שלא גזרו בהם כמו בסב׳
מסוס חתנות כל אין מעמידן (דף לא ) איתמר מפני מה אסרו סכר הוא לפי סאינ׳מצויי׳ודכד שאינו מצוי לא גזיר בו וכת׳הר״ן והא דחייסי׳ביץ תפוחי'
(!לגיס ומי נר חמא א" ר יצחק מסוס חתנות רב נחמן אמר משוס גילוי רב פפא הנמכר בקטלי״זא טפי מסבר דפלמא היינו מפני שיין תפוחי' יקר מן היין מה סא״ב
קי ליה אכב חנותא וסתי רב אחאי מייתו ליה לביתי׳ושתי ותרוייסו משו לתנות בסכר כלומר שאלו לא היה יקר מן היין לא ה,וה לן למיחס למידי דלמה יערב בו יץ
מיהויב אתתי עכיד הרחק׳יתירה פירש תמייהו משוס חתכות דאי משוס גילוי בכל בלא תועל׳ואין חוססין סיערב בו יין להרשיע ולהכסיל את הישראל כדמוכח כפ׳אין
ק היה אשור אבל מסוס חתנות ליכא דכיון דלא שתו בביתייהו תו ליכא קירוב מעמידין גבי קיסתא דמוריסא בלומא קיסתא דחמרא בתרי לומה כמו שיתבאר
ומ׳שרבי׳
דשת ונתנוהתוס' איסור שכר לא מצינו לא בעשנ׳ולא ככריית׳וסמא בימי האמוראי לקמן  :ודיןיין רמוניס ללקחו מהגויס אכתוב בסמוך מ״ס בוהר׳״ן :
יושמה  :וכתבו עוד ותמייהו משוס חתמת רב אחאי עביד הרחק ' יתירא ומ״ מ וגס החומץ סל סכר אסו׳לקכותו מהם אס דמיהן יקרי׳מדמי היין כפר אין מעמידין
סטהס לא היו שותים בבי הגוי וא׳ל צריך ליזהר שלא לסתות שכר בבית הגוי דהא (דף לב ) האי סלא דשייר' דארמאי צסו׳מסו׳דמערבי בי' דורדיא דיין נסך אמר רב
ממא ורב את אי פסיו כתראי לא היו סותין וגס הרמב״ס כתב בפי"! אקסותין אשי ומאוצר סרי אס איתא דמערב ביס מיסר' סוה סרי ופסיט' דלא חיישי׳שמא עירב
^ישלהס שעושים מן התמרי׳והפאניס וכיוצא כהס ואינו אסו׳אלא במקו׳מכירתו אא״כ חומץ השכר ביוקר מדורדי׳דחמרא דאל״כ למס יעיבנו ללא תועל ' דאין לומר
<מ אס הביא השכר לביתו ושתהו סס מותר סנייקר הגזרה שמא יסעוד אצלו תפס סהוא מערבו לחזק החומץ דא״כ לא הוה מיסר׳סרי ומס סחסשו לנמכ ' כחנו' דילמצ
•'1ייייבאשאיודלא כרב פפאאע״נדבתרא הוא ומריה דתלמודא טפי מרכאחאי יערב כו יין ולא אמת דאס איתא דפירב כיס מיסר' הוה סרי היינו מפני שהו' דבר
כתבו הסוספומ
כדילהתריזק מדבי־יס סל גויס אבל סמ״ג לא הביא אלא מאי דהוס עביד רב פפא מועם ואינו שוהה זמן שיתקלקל כי ראשון ראשון מסתל׳ונמכר :
והיסב צכתב כת״ה שכר לח מגזית חכמים היתה אלא מנהג קדושים שנהגו בו וסמרדכי צרי׳ליזסר ולבדו׳ולחקו׳בסכ וכמשק סל דכש סעושיןהגוי־ ' עכשיו אט נותנין
וכתב עוד סטרדכי בסוף הפ׳
ליחקלהתיחק ממסבה־שלהס והייכו דאמת מפני מה אמרו שכר סל גויס אסו׳ולא בהם שמרים סל יין כי יש שנוהגים לתת שמיי יין:
הנמכר בקטלי״זא לפני חנוני אס ותן לפי שמערב ין בו יין כתב אבי העזת שאס יפ
^יימעט מה גזיו על סכי סל גויס ולפיכך בעל נפש צריך לעשות בו הרחקה טפי
 11ממותו בפתח חנותו עד שיביאנו לרשותו כרב אתאי ומיהו הלכתא כרב פפא בו ס שמות' כדתנן יין כמיס בנ״ט והבא בדיעבד הוא דשתכ  :כתב הר״ן גבי הא
דשיכראדארמאיאסו׳מכאןאסרוכתוספו׳ליקייןימוני׳קהגויס
דאמריהאיחלא
ז ^?יןליהאכבאדסנותאושתי דכלבדרבנן הלב כדברי המיקל עכ׳ל וכתסיא״ש
;״ואמריתרו יי הו מסו׳חתנו׳מיסו רב אתאי עביד הרחק׳יתירה ומ״מ לא החמירו אא״כ בא מן האוצ׳לפי שיש לחו׳עליו שמא עירבו בו חומץ שלהם שהרי דמיו קלים
יכ שכמי על הפת כי על הפת יחי׳האדס ובפי הרחק טפי והר״ן כתן עוד טע מסכי ממנו והכי מוב ממאי דאמרי׳בס״פ גבי יין תפוחים אבל במקומותינו נהגו ליקח יין
*תסעסה נשי׳אליס חתנו דדה טפי וכתבו התוס׳ובכלל דין שכר בין סל תמרים רמוני ' מן סגוי׳וכן כ״ל דסרי דניון דיין סל רימונים לרפוא׳מוכרין אופו ואיכא
של תבואה ואין לאסור סל תבואה משוס בישול גויס לפי שפינו עולה על סלחן קפידא אס נתערב בו חומץ מותר ללרקחו מן התגר דכל היכא דאיל'למי קפ ' טפי
׳ס ועוד דכי היכי דהתבואה בטלה לגבי המיס למטן כרב דסהנ״ב הכי נמי היא עלה דמילתא תגר לא מרע נפשי' ואע״ג דליל למיקס עלי' וכדאמרינן כל הקומץ
^? לערן איסור בישול וכתב בסמ״ג דלא מיתסר אלא סכר אכל דבשושא׳משקין רבה גבי הלוקח טלי׳מצוייל ג מגוי תגר  :השמן פשוט בל אין מעמידן (דף לו)
הי אפי בבית הגוי ובהגהות אשי״רי כתוב כספ כתרומה מתיר הדבש אפי׳כבית סבתחלה אסרוהו ואחל נמנו עליו והתירוהו וגרסי׳ביתשלמי א״ל שמואל לרב אכול
,ידלאחזיק מאןדאסר ליה משוס דליכא כולי האי קירוב דעת כמו הסכר ואץ משחא ואי לא כתיכנא עלך זקן ממלואיטרח עליה ואכל ומזה כתב הרמכ״ס כסי״ז
5ל״ ז ולא ערי דבש אלא בביתו ולא בבית גוי עכ״ל וכ״כ הרא״ם ח״ל ודבש מה״מא שמן סל גויס מותר ומי שאוסרו ל׳ז עומד בחט גדול מפני שהמרה מ״פ כ״ד
נימין היינו חשקה שעושה מדבש מדקאמר פלה כגמרא אי משוס בישולי גויס שהתירוהו וכתב עוד ואפי׳נתכשל השמן הרי זה מותר ואינו נאסר לא מפני בישולי
י י ישרי ליה במתט׳היינו לשתותו כביתו סל ישראל ונראה דשכר לא כאס׳כימי גויס ומפני שהוא נאכל כמו׳שהוא חי ולא מפני גיעולי גויס מפני שהכשר פוגם את
סי ואתר כן כימי האמוראים כשאסרו השכר אסרו גס הדכש אלא שבבבל היס השמן ומסריסו וכן דבש שנתבשל ועשו ממנו מיני מתיקה מותר מהעם זה ודבריו
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חמתה
כסל לדעת הרמב״ס ז״ל  :וכתב פמ״ג אמדו כספר העתי׳כשס הירושלמי בפ״ק נחמי' מתיר שהאיס-צף וידוע דכלכה סת״ק :
וכמהישהוכני-ילץייה׳צססמ^
לזנליםדל^ אבמקו' דסכת שחמאותיהץמי״ח דכי־י ' דקתני התה תר רשכ״י אומר מ יייוס גזרו על פתן גילוי הדי סיצא הנחש וכולי מסכהשס ( דףנו) כמה י־פהו' ויהיואשורין
שילרי^ה של נהמ,ת ועל סמק ובו׳וחמאותיסן ויס ירוסלמי שאין סס חמאותיהן עד כאן : ,׳ וחר ׳פ
הנחס ממקום
■ קמב ויסתה ומפרס בפי -ק דחולייןייף י )דסיעור זה כדישיצאמ !׳
הרגה איךגלסקין התיר להדיא בלא בישול ז"ל סמ״קיחמסה
אזן הכלי ויסיזה וישזיי לחייייכימש ^
■
לשם אלא נת ,לכ ; מ
חלנאנל גמלנילת אין,בה סוסגומו הילכן־ אין 3,ה סוס
אישו'
דמס׳תיומות בעי אי מימקמזיזרונ ^י
הללו שאין כאןר 31והגהות מימון כתב• בפ״ג מהמ׳אטל
ר שמואל מאזן .חב ית ולפיה ולא^?
נימה וחאשכיש החמאה הסיג ר ' ת דהיכא׳ דתיכא למיחש
דברים
שאסרום׳
הכמי׳משום סכנה כגון משקיןא״ר חנינאעין י| ק? ואופפיפ*!.
של!וו?ו5
החלגמעע מי.נט לתערובתגסיוביידחלבא פד ימי© מתיבס
שנתגלו שיש לחוש שמא שתה מהזנחש והטי 4,דומה ;
׳שערה  :וכ״־ה
סיפרדכמסק!
מעיה׳לאין
גזהד' ואז שריא דליכא למיסש• לילמא קאי ביני
סישבהס מסים גילוייש׳מסנהשפוד[!
חלערב נהכשירל
קערות שאינן איטפי דאין בה גומותיוהיססאין מערכין
סיפור המיס המגולין־ כדיישתפנז/רן
מיןלנחלת מאיס<ר כסיוכי שרי מי -דואסספ׳אסישכהנסיובי
־־ ־ ־
יו
יד־־ 7
7
ש
.
״
המרס ר יוסי אומ' מלי כל
סהןובגןורע!
אין מהנין לא׳:ו;
כל" 5ןס ל)5ו פס ,ק *דר3ק ^ ול לא המשקה ויש שהארס שלו שוקע לשולי חפלי < פיכן אפי שתו מסאה ושניהפירושי' סכתכחד' ממן
חמאה ש׳ג
ומגלכותגו
^
*
מערמס
ו$
ןוכ
ל
יפ
^
ממנו
אחרים
ולא
החקואין
לשתות
מהן רשמא ארס של
■ הנחש הרי״ף והרא״ספב אין מעמידיןונרא' ^
ונגרפשס התנה4
ז! נרונהחקמלמ• ומקפידים עלאשמזיס שנמנעו מלאכלה ששתה מהן ,שוקע ואלו המשקי] שיש בהן משום גילוי מים יין מפרסים דרבי יוסי לפרשדכרית״(ן ^
ימיי 7אין לעתות דאמרי
■ ׳כירושלמי כשסשאסור להתיר
את חלב ודבש ושום כתוש משקין שסגנו במשמרת
■ ישיבה] משום אבל הרימב״ס כתבי שיעורהמיסש #ו
נידהנלהגי' ידתר
האסור
כן
אסור
לאסור
את
המותעכ״ל
:
גילוי
שמא
עבר
הארס
דרך
המשמרתוכמה ישהו מגולי ] ויהא וחס נתגלוכדי שיה' הספניצר3הסו!!י,ן
כי כל מקלס לפי
מנהגו וההזלן רא״אז•ל-היה -אומר שלא■ היהיודע ,בה כהןמשו׳גילוי כדי שיצא הנחש מתחת אזן הפלי ויחזור לחורו :אבל אם היו המי© מרובים נדיתס ^ונ
חיזקו׳&איןאוכלי! טעם■ברור לאסיר וכולי י• לא מצאתי זה וכמה שיעו׳המשקין שיש בהן משום גילוי בכלי אין להם שיעור בהם המדיה היי אלו מותרי ביןככלה ק
מאהויהיב טעמא לפי בקרקעות וכן הדין כשארמסקיןגמזן
למ־;(׳שאוכלין.א!כ 3כתוב בספר אחר ומתוך דברי יהיכ י ^
הן רב• הן מעט כקרקע מאמר בגמרא מ'
עת הם
א־ג״ג שהיה רגיצ -הר אש לומר כן על פס ולא
״״״ , .ש
״׳״״ * ״״ _
_ שהוא־מפ׳דרבי יוסי אתא
לאיפלוגיאוץ
ד7עתולחזו׳משא׳כ
נשאר איסלריס נת3,3םפי .:ןלעג,ן?לנה־ ^י3יי שאןאין .הארםניכרבהן .ימאםהם מסאה * "" דאי הארס ולית הלכת׳צותיה וכן סי' בפימשמזצ;0
הרא״ס סלא למחות ביד אנשי המקום כטל כחם ושרי ופחות מכן איבו בטל יאסוריוז׳מ איפכא -שעד מ׳
וכחב עוד הרמב״ס
מפיץהמוסכלסנו
ואס הונא חמאח
חמקו'שכלהגי ' ניז שנוהגים■ יה היתר ובמקו סאקכומנהג סאה מותי לפי
צלולין
י1
שהן  -ז
מעטין ואם היה ־־-
כהןן־־■
ארס־״
■ ־•
ניכר םא הם -ן־  -ן ׳!-־)
אין*-י
בוזע ^רס
מסוס גילוי והואפסמוממשלו
היתרלמקל 'שנהנו כדאי הוא הרמב״ס לסמוך עליו להתירם אבל כשהן יותאפש שיש בהן ארס ואינו ניכר בהן .וטוב
לחוש דתיומות יי)ן מזוג והו' כפ׳אין
מפעיוין
אישור
כומסו׳נילוי
אשל׳צאוכלה ע" יב -יסולעד שילכו צחצוחי חלב סבהה :
לרכרי שניה גיי ] מזוגכל זמן ש ^ונ בו טעם יי | יש בו משום
גילוי (דף ל )אמר רבא׳יין־מזוגיש"
יושוםמראמגהע '|
אא׳כילדג לכיכר כתברביט ירוח כפ״ה ח״ה בעל העיטוריין תוסס אין בו משום גילוי וכמה תוסס בן שלשה ימים כל זמן
ומסו' יין נסך יין תדשס
איןימטשוגלו
לכל ליש כה סימן פירש הא דתניא חמצן .סל עוברי עבירה׳ ־־
שנתגלוהמשקין כין כיום בין כלילה יש בהן .משום גילוי אפיל)ך
וכמה ת׳סיסתו והו בריתא סס :יכל־זען
חיוחד שז־ל חמאת מותר מיד י מפני שמחליפין פירש מפני
ישן בצדןשאין אימת יש | עליהם יין מבושל איןכו משוםגיל ,ויסכתגלרהמשקין
■ ביןביוס כין
גלילהסנן
ממקל׳ היתר שאז שמחליפין את השאיךיע :י י ?עמכת .הוי ויי
ושטפייטי
סיףףטי
~
מסוס גילוי אפי׳יסן בצדן
רכו׳מסקדגמי^
ויין
? שהחמיץ
שהחמיץ אין
אין כו
כו משו׳גילוי
משו׳גילוי משקין
משהין שיורדיז
שיורדין ונוטפין
טיף
נ 'כ ננאן .עותרת

דגולאי במקלם
שצוהגין נה היתר
אלפים
שם
שמתק ניס בפארו'
אגל אס א 7נא
מחק<׳ איסורלמקי'
יזיתראשל׳דבודאי
נמקס שנוהגים
איסורחוששין.שתא
חמקני ' אותלז
גאיסור יאפי'
נהלל ן מחקלם
היתרלתקל׳איסו'
אוסלר והבזהרים
מחמאר ( גויס א׳נ
לח ס לע פלישת
הצליס עב״ל •ב,
נת,זו׳ מהרי׳ל סי׳
ל׳ה לאן תישמהג
לדסזרמותרלאכול
עס הממידי} יע י
הערובו׳ וע״ש
<מתמיר ג״כאם
הובאה ממקום
היתר למקום איסו'
*ובמרדכי פא'מ
יל״א7ן> שכ׳א
ץאן> מי שאתיר
החמאה אס חלבי
החצב לנלרןאכילת
•ולב א״כ נאשרה
•!שלם חצב שתלנו
ונוי
לאסלר׳החמאה
הנעשית מאלה
אבל אקלחזש הז
*שתם
חמאה
עכ׳ל :

ומיתי׳
חמצן ^כות'ס ^ננד

^ אין כהן משוסגילוי נ• משקין שנתגלו לא ישפל לרשות

הרביםםס ; ^מבוס^
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:ומשוסגילוי

1ינ׳׳ה  ::מנו׳י
דאין-נקר'מנס(מד

ויש ללמוד מכאן במי שעבריוה ^
דחלכ! !?2
כבי ־כפכפי דחומך
בחלב חמוץ,סל גויס■ולקח■ חלב• זהוהעמיד
מהספמר ידיו
ורגליויאפילושאין
בהןכקע  -:לב
השרצי׳ישילהם׳ פלוגת הוא ימסתכל.
בו אחר ומהאסר אסרי שמותר ליקח מחלב ארס וצריך לחוש לביקורן וערל
נחשממית־ושל שאר שיצי׳
איניהלרה׳כמ״ק ועוד
דג־דסי׳כפ׳איןמעמין
כפ׳אין
מעמיק
ואוכלו
דאקרי׳יעו
סלישיהז ולהעמיד בו ־
חלב■יאחר ■ ־
ממית .אלא שהוא מזיק  :כל פרי שיש כו לחות כגון קישואין; (סם.0אמרר 3אהאיסמרא
דלאחר שלשפעמיכבי כלה חלב שלגוי ':
ורילועיןתאנ-ים ומלפפונות-ואכטיהיןאם הםמבוקעי׳ ,לא יאכל
" סלסה יומי־אית־במז משוס׳ גילוי
וכולי
משוס מהן שיש לחוש שמ׳נקר בהן שרץ׳ והטיל בהן; ארסאפילו הן .נהרדעי
קץ יש דברים שאסרוםחכמים■
סייזק
י״־״־ ^
אמרי ־י^*- 1
אפי׳להתרל'1׳ יומין. .
סכנ׳כגון משקי' סכתגלו ושתה גדוליןהרבה ביןאם הם־תלושי׳או מחוברי׳ואפי׳אסרואין שנקר מ״עיזמניןמקרי־ושתייוחמד'דאיןוי'רמ
מהם וכו׳אחר שגמר רכינומלכתוב■דיני
סהתסיל להחמק ואינויחומץ
ג־מורומשמע
דברים האסוריס-באכילה מחמ׳-איסורןאב בו מי־ שאין לוי ארס כמו צפור או עכב׳אסורין; שיש לחוש שמא
מהרדעייאחמראדלזקרי׳ י קיימי
ומשמה
עכשיו לכתוב הדברי׳האסוריןמחמ׳סכנתן נקר בהן שרץ אחר תחלה וזה הצפוד נקר כמקום שנקר כהן
דבחומץ־גמוריליכ׳מאן דפליג
דשרי־וכת״ין
ואיפשר דמסוס -דכגמר׳נמנו טעם לאיסור השרץ  .:וכתב הרש״בא
דווקא מנוקרין או מבוקעין שהליהה דשרי־וכחמראדלזקרי' נדא'סדני'ע1
?ס
״
דין־הגילו ,שבהןמגולה אבל
מבוקעין
שאין
הליחה
שלהן
■
מגולה
מותרין׳
גבינות הגוי׳משוס גילוי סמך
מהרדעי מדלא כתב׳ לסלק כיין
׳שהמיזיל
לדיןאיסו׳גמנותהגויס
ואע״ס
סהואלא
לפיכך
פי
תאנהאין
בו משום גילוי ואוכל ארם תאנים׳ וענכים׳ להחמיץ ץב תוך ג לאחר ג  :מ "??
הזכיר הטעסההוא  :־ום״ש אפי׳אס שתו
בלילה
סי־ודרץ׳ וצוטפיןטיףיסיףאין3.
רסי<
מסס אחרים
■• ולא ההקג אין־לשתומ מהסשישינחש• שהאריס וצו׳ דע דפמא הארםשלי' גילוי" פשוטי בפ׳אין :מעמידין׳ סס ופסוכייוא דהיינו להתיר מס־ שבכלי
סכלקבהטיפין
נחש שוקע פשוט בפ׳אין מסמידין (דף ל ) :
ואלוהמסקין שיש בהם׳ משום גילף דכיון סהטפות רודפופ זו 'את־ זויותצופו הנחש שומע ובורש אבל,מה
סבכלייהעליון
מיס יין חלב בפ״ח דפיומות (דף נו ) פנן ג׳משקין אסורין משוס -גילויהמים והיין בוראייסאיכו כיתר פ״י טיף טיף שנוטף ממטה בצלי 1התחתון דסשלןין
סכתנלוליו
והחלב ושאר כליהמשקק מותריס ובס׳א״ס מכימין כנדוקא׳איגלי־ ליה בבתק׳דדובס '
ישפכ׳כר״ה וכו׳עד אפי׳שאין כהסבקע כייתא שפ ואע״ג דאחרי'
פליגי־ואמרי-
דנזם
אתא לקמיה דרבא אמר למאי' ניחוש ליה חדא דתכן ג משקין אסורין וצר ושאר כלי אין לו סיריטא דהיינו בקעימותי ידוע ־דהלצ׳כת״ק וכן פעקו הרמכ״ס־
והרסל׳אז״ל•
המשקע מותרים ועוד התורה חסה על ממונם שלישראל א״ל רב -נחמן בר יצחקרבי
וכתב הימב״ס ולא ישק מהם לא בהמתו ולא בהסת-חבירו יאבל משק׳אותיס
לחחיל
שמעון וסכנת נפשות ואתאמרת :התורה -חםםעל ממוכס סל ישראל ר״סמאי
היא
■
וכך
מפורש
כגמ׳שס
■
•
ופיש״י
טממ׳משוס
דשוס״א
לא
מזיק
לה
ארס
כדאמרקנפ״פ
דתציא ה׳אין בהס-משו׳גילוי ציד וחומץ סמן ודבש ומוריס רס״א אף הן ים כהןמשוס -דשונד׳אכיל לחויא ומי׳אמרי׳בגמ׳דסיינו דוקא לשונרא
דידי׳אכל־לדחכדי׳לאמחום
גילויואר״ש אכי ראיתי נחשששתה -צירבצירן אמליהסטיא הוהואין מביאין ראיה דמכחיש לי ? ואע״ג־דהדרברי״זמנין־דבפילזבוכי״ומפסידליס
מיכי׳ומשכדלידטסמא
מן השוטים א״ל אודי׳ לי מיהתבציר דהא דכ-־פסא ור 3הונא בריפדרב -יהוסע כיסוד
דאסיור להשקות׳לכהמה טמאה דידיה בי מסוכר 'היינו מסו' לב תפסתי אכל סוני
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ליה גילוייא■שדו ליה בציר אמר ליה אודי לי מיהת בדבש דרשב״א קאיכותי דתניא כיון דהדר בהי לאיו הפחתה הוא • והר״ן כתכילא ישקה מהם
בכמתדסראוי׳לאכילה
רסב״א אוסר בדבש משמע מהצא כהדיא דדבס כמי יש וב משום גילויי וק״פשקרכל .לפי שהאוכל ממנה ניזוק ולא בהמת חסרו אפי׳בשאינ׳ראויה לאכילה
מסדדמכחף
הפוסקים ומשמע
■ נמי מהבא לציר איףבו׳משוס גילוי דהא :ר 3פפא ורב ? ונא בריע הל הני מפרסי׳לה בגמייא עכ״ל אולי שהוא מפרשדסוכר' דאמרי'בגמ׳לאודוקך
דרב יהושע עבדי בה -עובדאועוד דהא אמר ליה אודי לי מיהת בציר • ומשמע דאידך ה״ס לכל בהמה טמא' ושונרא לדוגמא בעלמא׳ נקגיוה  :ל השרצים יםלה
אודי ליה מדלא אהדר ליה -מידי בציר אלאבדבש • וכן״דעתהרשב״אשלא הזהיר ציר  .ארס וצריך לחופילניקורן ושל נחס ממית וכו׳מימרא דפמואל שסידףאל ) '■,״׳ ,
במשקין האסוריי׳ואחרע נמשרביכו אכל -הרי״ף והרא״ש כתבו בפרק :אין מעמידין פדייפיש בו לחות כגון קפואים וכו׳עד בין אס־הס תלושים וכו׳משנ׳כפ״ס
ומרוחו
למסתבר מהאי עוכדא דפ׳א״ט-דדכס וציר ישבהםמשוס -גילוי :
וצ״פ הרמב״ס• (דף כז ) ותניא בפי׳אין מעמידין (ףד ל )אבטיס שכתגלת אע״פ סאכלוממ נרט ק
בפי״א מה׳רוצח ושמיר׳פפש וישלתמוה טליה דמהטעמים סכתכיתינראה לפסו׳דאין
יאכלממנה עשירימפש׳ס־ייזואכלו ממנה ט ולחמפו ואכל ממנ׳פשידוממונח

עצמו ומי'בחומץ היהול -יפשר לימי דלכזו חומץ ממס קל! מרר־ ס מנח ממרח דפקריס׳ שבהם מגופה וצו בת ה :־
פיתלזנחין
הנז ' בנמ 'כדלקמן ל! כל מ״מ• קשו רזיכך קשייפ 6וצ״ל דפיק דהעיד ר״ששהו ' רל! ה נחש כלילה ורזיכו חושס וכו 'הו )3בפ׳לזין מעמידין (לד )ופרש" י־סי תר!נה־ככ שלוגו
*שתה ציר6ע״פסלזמר' ליה סטירזהוס כיון דסך,נת נפסות־סורזסיישי׳ליה :־:
ומ״שכעש ? לה׳ פס קצר כמקו׳פוקצה וג׳שהרמל׳ם כתב ת3זנ' כזו עמד מרשלספוק! ;
ולין
,
וסוס כמוש בריש
׳ן;
ביצהרלף ז^( לן״ר יוסי ןב סלזול כלשוס רבי ה3ז תומכ /סחיקנן קשי׳ינן כזין בהס משדגילוי :ומ״ששיות החמירובספיקו מכספק כזיסו׳פשיטכפ ,היחיז
 ,לגילוייא  :משקי] ססכנן במשמרת ים בהם משוס גילוי וכו׳כפ״ח דתממות (דף (דף ט (רןה)5דקרןמ׳התסשלזס ב 6זילזביונטל כניימע^ והחזירס כשהם נקובי
שג י^
׳3ו )ו1נן משמרס ,של יין יש בה-משוס גילוי ור נחמי ' מפ?ר יפ ' סשערת-סמסצנין .כה
פיישי׳שמא כמקו׳נקב
■ נקב ואופביק עליה מדתכי' ראה צפור מ ; קרתב 6כז ^
ואשור
באבטיח חוששקשמא בחקו׳נקב של כחש נקר

דברים האסוריםמשום סכנה קיו קיז
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כי ק

י ?הנו
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לוי8מ

הקנריד
ר'יונ(51ןו

ש(ט-ה!א:

עמיק
קיי׳עו

■-
נולי
יישץ
ריינו
מצז!

:ישמה
יונח)
׳נופז
תחינ

־ ?!
ימזה
ס-

הסיק
מליון
לולא
15צ
:ריד
^)5

;מחול
נפ״נ

ונרא

כילה
החת

לץ (* )
י סב א!בתאי!
ח״לזכ׳עז׳שם
ג׳ט
לכליסיזשזס
סכגתשברירי! ק

רע שהידיס עסקניות ולא ימן התבשיל תחת הממה שאע״פ שהוא עוסין
^,ןין6יל מי מדמיה איסורא לסככתא־חמירא סכנתא מאיסורא י והכי אסיקגא או כסס שמא יפול בו דבר המזיק והוא אינו רואה ג וכן לא ינעוץ הסכין בתוך
דברים אסרו חכמים מפגי סיס בסעודה
ו״!רג 'וימכ הרמ״כםבע״י5ו מהלכות רוצח הרכה
שמא ימול אדם .על חודה וימות מכ״ל נרא-השהוא ז״ל
האתרוג או בתוך הצנון
נפשות ויל העוכר עליהם וחמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי
גורס פיסתא תותי שחיא וכן גורס הרי׳ף ומקרס ז״צ דהייעו ספת הידואע״פי
היה
?6ן6יני מקפיד בכך מיין אותו מכת מרדות ואלו הן לא יטסזל-דס פיו על סילון
סהרמ״בסלא פי תבשיל תותי ערס מפט
" אס!רלעמרתתנן
,
,
״
" !* , 0ן ולי! ישפה כלילה פן
ליש!
רוח רעה מ מ צרק־להום כדנוכדברייה ן קידנעד א<
בליל׳ ואינו הרמש וצריך ארם ליזה׳ באלו הדירים מאד להחמיר
דתטא בגמרא דידן פרק ערבי פסחים9נית יילילי אל
גמי׳סמאיכלפעלוקהןוהוא
י 4מןה6
■ איסור והאירנא נהגו
^ והוא ברייתא כפרקקמאא בספקו שיותר החמירו בספקו מבספק
<ש
ומשקין מחת המעה אפילו מחופץ כגלי־ ליל -ןנרלמיןף-
 :יתב מור הרע׳כס דיין אומים להקל אפילו בודאין שאין הרחשים מצויק עתה ואין בזה משום
(סלנאל ^כ׳נ׳ג
^
בייל ייח יעה סיי ה ע^יהס •:
?׳
<מרדכ!',,אשר
6וחלבסהיו חמין כל זמן סההיל עולה רבד שנאסר במנין שלא מרו אלא משוסהרחשק וכיין שאין לאכול מאכלים שנפשו סל אדס קצה בהס3
(ן? 5ק מס מסוס גילוי סזוחלי עפר רהשים ליתא לגזרה  :וצריך ליזהר שלא לאכול נשר ודגג ביחד
שצי
וכו׳עד סכל אלי בכלל סל פשקצו אתפא״מ 7כל לגר
מחמירין בדבר ליחד לדגים כלים לבדן וא״א נפשותיה בלהז לשוןהרמ״בם בס ץהמ״ 6סכנה נעלבס׳כתר
%סמןההכלואין סותין ממנווהוא שקשה לצרעת ויש
לסיהל
והוא מדגרסינןבפ׳אלו קהלוקין!5מר ר 3שאר אישיר
פת
שורה
נינשנעי ס׳
והיה
לדג
בשר
 .גס
בין
41
מיל 6רמרושלמי פ״חמתרומות :וכתב הר״אשז״ל היה רגיל לרחוץ7־ ידיו
< 1
י ,
<
מזיעת האדם ביבי בר אביי האי מאן דשתי בקמ 6ללנר תמלה הוא
סח־מיככנוץ ומי שלקות ומי תרמוסין ביין ואוכלו בינתיי׳כדי לרחוץ פיו וצרי׳ ליזהרה
ח־ישיקלנילויי
דאומכא קא פכרמשו' לא תעקצי ומשמעדהא
קנהם מסו גילי מיס ששרה בהםכבשין שכל זיעת אדם היא כסם המות חוץ מזיעת הפנים וצריך ליזהר
אסי׳נת׳סאה ^*■■
ושלא להרמ״בס דלאו דלא תשקצו לדבריס
,שלקות אס נשתנה טעמם כ/יןבהסמשוס
מיס שלא יתן מעות כפץ ושלא ליתן ככר לחם תחת בי' השחי
לא״אשלאיהא ס,־
האסורים האמורים בפרסה ולא לדברים
גילףואס אץכהס נ״ס אהורין וכן
פרישין ודורמפקיס לחולה ליתן תבשיל תחת המטה ושלא לנעוץ סכין באתרוג או בצנון
יש?דיח בהם
הללו אלא דרבנן הסמ־יכי לברי תילעםי? "נ ^סי׳קלר
גילוי עד כאן וגצז זה הוא ולהניחו בתוכו :ואסולאכול מאכלי׳ שנפשו של אדם קצה בהן
על׳דנרי׳הלמזרים•
זה וכיון דמדרמן כינהו אינו לוקה עליהם
לןסוריןמשוס
למסלסי סס מדומות ־ וכתב עוד יין כגון משקי׳ואוכלים שנתערבו בהן קיא או צואה ולחה סרוח׳ אגל מ״מ מכין אוחו מכת .מרדות כמו לע משיםסכנה ־
)ניירדני
ממסנ׳מדנר׳סדיסכפלפלין או דכריס וכיוצ׳ בהן וכן אפור לאכול ולשתו׳בכלים הצואי׳ שנפשו של שאר מצות דרבק ן5ןיפסר נמידהכ ךמי1,י ( נ
מריסכאפסותין עד שנשתנה פעמו אץ ארם קצה בהן כגון כלי של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזי׳בהן
דק.י' להו
לרבט ע ניזשמ ג שאץ
י
לאוייתא נמי .אסירי אלא י
.
גומשוס כילד והוא הדין בסארהמשקין
בהן וכן לא יאכל בידים מזוהמו׳ועל גבי כלי׳מלוכלכים דאין נוקין עציהם׳כדאסכחן .בחצי שיעיר סכנהנ״רלדגיס׳
כגמרא דידן פרק וכיוצא
וגא מימרא לוי״בל
כתב רק לנשל נ־תדי
אלו בכלל אל תשקצו את נפשותיב׳וכת׳הד״מבם שהאוכל דחסו' הן התורה ואין לוקיןעליו:
פ 'ח שכל
המרל^ י 3פ״ת נ£דציס ^ ד3עו התס מ? וצאוכלן אנללאניל.
כירושלמי
נמי
איןמפמידין ואמדה
מהמאכלין אלו מכין אותו מכת מרדות כל בהמה חיה ועוף
לגין מגולהסהכיחו
י .!:נ ?.
אלא לסתו׳מי רגלים בסבתמשו' רפואהמכלל * ל??*
הל־
קיסתלאנא
.
דמיומות׳ ונתב עודאו בתיק שלו או כבור שהן חולין ותשי כח ונוטין למו׳ואין לה־ם שום סימן טרפות
■
לפסיעא ליס דבחול מותי ומיידי אע פיליע כ׳ ללכיזקל*•-
□לה תינה ומגדל
גבוה ק אמס שנוטין למות מותר לאוכלם יכלבר שיפרכסו כרמפורש בהלכו׳
שאין בו סכנה דאי ביש בו סכנה פשיטא אש!רלכל!ני • נשר*
אפיעמוקק אמה או במגדל
מיוה ומצויי׳ה״ז אסו׳כדק את שמיטה ומ״מ המדקדקים י מחמירים על עצמם שלא לאוכלם ד
דשרי וכיון דבחול מותר 6פי< לבתמלסעסדניסיתלתש* • .
איימרקלץ
?תינה או את המגדל ואתר כך הניחוה״ז
מילינאאגל.
משוס רפואת סולה שאין בו סככה3ן ס ק ריאא
נדיענל שדידלא
י
1
סמר ואס היהגהסנקב אסור כמה יהא
דדן■
בדיעבד מותר אס השתין תינוק.בקדרה  :מי שכנה רק
מקב נדי סתכנס אצבע קסנה סלקטןעד
כל בהמה היה ועוף שהן ,חולים ותשי נישיל יאש הש
כאןודברים אלו הס בתו' פ״ז דתחימות :
כח ואין להם סוס סימן טרפו' אלא ס; וטי׳ סללוכיםשהשומן.
למות מותר לאכלםו 3נז3ד סיפרכסן מ מא׳ לתנירל
ונתב עוד תאנה נקורס שיכפה ונעשית
" אשורי! אן־ נקיענד
!׳
/״
>
שמותרק
דוגותותמרה נקורה שיבשה שתיהן
הדברים חאסורין מן התורה
כדמפורשבה פחיסה סי י ז *ימ ס ימ מ פלאי,נסיכי נ :
מותרות והוא בירושלמי דפ״ח דפיומות
אסור לעשות בהן סחורה כדתנן אין עושק סחורות
גשידלא
המדקדקי׳מחמירי׳על עצמםשלא.לאוכלם ( ד ) נ -
ו
ממי' וידן נמי בפרק אין מעמידין גבי
ראיפיאפי׳פרושי',
וטרפות שקצים ורמשי} אבל נזדמנו לו לצייר חיה ועוף הכי אמרינן בפ׳א״טידמד ) עוד יש דברים
בנבלות
נמת הגרם מייתי דאמר רבי חכיכאיבש
ודגים■■
סאסיריןמשןם סבבת נפסחץ; ן 3ס <נךגיםנוהני]נל
(ומי לוין מניחו לייבש ישן מותר אין
וא על גשר רעוע כדאיפא בס״ק דר״ה שאחד מהדבריםהפה ^חודוהדחה
מופר דארססלנחש אלו היה שם אסור לעכור תחת קירינסד
מניחולייסן ופרש״י יבש מותר כל גילוי שכיבש
תחת קיר נטוי וכן אסור ליככס לחרבה כדאית בפ״ק ע׳ישעי,עכ׳ל "•.
שמזכירים עונותיו הוא העוכר
לוין מניחו ניב׳וקאמ בירושלמי דס״סליץסנתגל׳והחמיץ מות׳ומיהו קאמדלכתחל'
להתיחד עם הכותים ולהפלוו' עמהם בדרך ולהסתפ מהם (ה )עילכא״יז־
מסוס שמא יבואו דברכות • וכן אסור
להשהה  /בין יין שנתגלה ■ כץ תאנים שניקרו ויטעמא
נהל׳ נע-ילה סי4־? ׳
יומו
ולמכור להם כלי זין וכתבםר 3י נו מסי מ ן ק נ״ 3ןלע סי ק קכ״ז .
ולהתריכא׳מסס
לאוכלם שלא מדעת ויסתכנוב  :ונתב עוד הרמ״בס בהמה סיה או טוף שנסכן
הדברים האסורים מן־ התורה :אפ '' פ שמותרים כהנאה אסור לפסוח
כל
קי?
?נלוש וכיוצא בו או שאכלו סס הממית האדם קודם שיסתצה כגופו הרי אלו אסורין
הלל־אח׳כשי*
עוסק פסורו בנבלות וטרפות שקצים וימשיש כי
בהם ספורה כדתנן אין
שהם
משוס סכנת נפשות לפיכך בהמה חיה ועוף שנמצא חתוכי רגלים אף על פי
(ףד מב )  :ומיש אבל נזדמנו לו לצייד חיה ועוף ודגים לילהר ננלתקופה
משום סכנת נפשות שמא א׳מזוסלי עסרנסקעד בפ״ז דמס שביעית
מתים מסוסטריפה אסורים
עוף ודגים שנזדמנו להם דברים טמאי׳מותר צמכרס ול 3רישלא,לשפ! פמיסי
אס לא נפחתך הכס ולא נשתנה משארהצלי טמאים וכו׳סס צדי חיה
בתנור
אותם
סיבדקו כיצד בודק צולה
שלא5יתנזת
' מ דברי הרמ׳׳כס בפ מהמ״ ייו:3יי1ו ידבריי סכזדסנ י3־' טמאיס סכנ^-
לייאלו מופרי׳עד כאן וזה מבואר בע אלו טריפות וכתבו רבי׳בסי׳ס :והאידנא רבינו כזה מועחקי
והעלה טמאים לבד או שהעלהטסתיתוכהורי׳כץ כלובי 1כ! 1יתנפח! הטע?
כלומר שהשליך הרסת
מגו לכקל אפי כודאן שאץ הרחשים מצויין עתה ואין בזה משום דבר הנאסרבמכין
זו קפכי א״נתרוייסו צריכי דאי תנא טמאים לבד ה״א בהא טפה לםמעל׳ביו
מותר למכרם וזו ואצ״ל
החוספובלאין מעמידין גבי גבינת הגרם והרש״באכמ״הז* וכבר כפ^ית
שלא יפסיד כל טרחו אבל כשהעלהטמאי' וטהורים אימא תקיפה לתק!פה
סנ״נ
הוא דהתירו לו למכור כדי
#ןסלןודסזהסעמושל דברכשססמק ג .ומ״ש אפילובודאןפירושו ודאי
תינזאננהיזכסנן,
;
הטמאים דממחר שהעלה טהורים היי אייו יופסיד כל סרסוצריכ א
לא ימכור
מנולץ ואלו אס ודאי שפס מהם נחש פשיטא דאיסודים ה׳םאפי׳האידנא :וצריך
העלה טמאים וטהורים ה״אכההיא הוא רסרורבכן משוס דהעלה מהורים
לצרעת הכי אמרי בפ כיצדצולין ( דףעו) תנא
■ לאכול בסר ודג ביחד שקשה
הניןישלאצ
העלה אלא טמאים אימא דאבור מסוס דכל מעשה רשת זה למאיכ!
ליזהרסלא
ועת שאפאה עס הצלי אסור לאוכלו עס הכותה^ההיא בירת דאיסווא בהדי כיסרא בהדייהואכל כשלא צריכא  :וכתב בא׳ח הא דמומר למכרם ה״מ ביחד הטמא שנמערגלהשמד
לדברים ׳טמאיס היה
יצא מפחיקא למיכלא בכופ׳סא מר בר רב אשי אמ' אפי במילסה נגד אסור' )
עצמו והטהור׳ כפנו עצמו דכיון שהוא .צ,וך יא מרןסבלןן שנא ישתו מיס
"סיה
שכל זיעת האדם כסם והטהו-׳אבל לא הטמ בפני
משיפדקסילדלריהלזולדבר אחי  :וצריך ליזהר מזיפ׳האדס
גילז!5ו^
^ ^,,הת,ר!ופ
שאס למט'
הסמעד
שיסה
לא
מיל
צרי׳סימכר
שיסי׳שמןעכ״ל -ומה ,
לה׳לכן
מלאכתו
׳ /
^
מזיעת הפנים בירושלמי פ״ח דתיומו' וכתבוהו הרי״ף והר״אס בפרק אין
,
מרן לו ומדברי הימ בס ויבינו מסמ דסיי סהדי סשי סל נעלמאהוא-בענף
למימחק
הטמ.בפני פצמו 6ינד יודע
וצריךליזהר שלא ימן
מעגדדץ ונס הרמבס -כפבו בפרק י׳ג מהלכותרוצח :
הפיררלמכר •׳ ודע לתין כההיא -ממט'יבי יטלה אומרהש !א פיזלתהשנה
עלו בידו אלא טמאים בלבד
ךמבפיווכו' גסזה בירושלמי פרקחדמרומות אמר רבי׳ אמי צריכץ למיסוש
ילאי
^יי5
אף מי שנתמכה לו לסי דיכו לוקח ומוכר ובלבד שלא־ההא אומנותו בכך וחכמים•י<א,־נ! ילספית מיס
^דציייתא חשסין אסור למיתן רב נש פריטין גופועא ותבשילא תותי
אוסרים ופי׳ר״ם מי שנתמנה שאינו צייד וחכמים■אוסרי' למי שאינו ציידוהכושקיס ש מנא! נהנסע״כ
ממות פיתא תתות׳ שיחיא מיצע סכיצא גוי פוגלא סכינאגו אתרוגא■ וכתבוהו
■ ובירושלמי מערס יאכלדנה ה; תיניס
לין :הזכירו אלא צייד משוס דאין הלבה כרבי יסודה דיחידסה הוא
?והיא״ש בפרק אץ מעמידין ופירש הר״ן אסדר למימך פריטי נופומא אשוי
 .כלומר כדיליקח מישןמ מתוקין להיית
טעמא• דרבנן תמן אין מלכות אונם' הכא מלכות.סוגשת
יתן המפות לתוך פיו מפני שיד הכלממשמש ת בהן ויש מק חולים וזוסמתן
שנמס מתיק' ! אני
וצ״ל ד אפילו במקום שאין לוהסיך מס מן.הציידין .נמי שרי דלא פלוג רכ־ן
■ שנת
סחיא וכן אסור הציידץ
א/מר תפוקה
^׳ןצ3סה ואופה זוסמאקשה" לאדם כשכותנס נפיו פיתא תותי
העוב׳הש״י הי .ועפ
במילתייהו ולפיכך לא שילקו הפוסקים בכך* ■^ ■:
■ז והמא וכן אסור לתתתבשיליתחת המטה
תפתצצית השחי מפני שהוא מקום
;
פיח
ר׳שסאצאם נ! לנדו ! הנה
כתוננתיהל
נ״ה
.
 1מ נר סנזדמן לו נבלה וטריפה יכוללמוכרה־
ליזזי<
■
,מדנישרא״ליתל ^לק,
וכן אסור סלא
"
י
■
התדעים תקיפה
המטה
^
שתחתי
^שמחרע סויה לע יהאוכלץ
זה!זרין נדבר !׳־זס כתג אנותיתל ללות
 0חדס סכין כתוך׳ אתיוג וכן לתוך צנוןי לפי• שאינו׳ כיכר
האמת לא אמר! כי
■
• לע תלנשעומ״לאכילה: -
אל תאכלו בל -נבלה לגר אסר מפרץ תתנה
תזיק נ! אכלה
שאדס־״בא ליפני עליו ונכנס־ בו עב ל וכך הס דברי רסנו אבל
ואכלה או מכור לנכרי י
^עמיס כתה צפי״במהלכות מצס אסור לאדם ליפן מעות או דינרים׳ לתוך פיו
מ
5
׳
ג
״
'
!
1
!
■
אפי׳אס
ימסכ
וי״מדכמתנה
וצו
שיחות ה !ןינו !י8
ומ״ש
ופר״תדוקא בסת .שאינו מוכר׳לו בחזקת כשרה •
*■
*׳ יס עליהן וזק יבש לס מוכי שחץ או מצורעים או זיפה שכל זיעת אדס סם
ייהגאזגיס׳פאיידן
■
כותנו. ,.
■במצורע׳
עזיענתסעכי'׳ ופן לאן ׳־תן אדם ספ ידו תחת ,שיחיו שמא־ נגע.ידו
כי לחנאי׳זגי< 1קי
'׳ה חיץ

דברים שאסור לעשות.

קיזכל

0

וענני

םר

אע׳זפ בהנא׳

'לט<נלנריי'1נשעי| נולברנ״ח דשליחאנתתילמה ! (א נשיפה ׳עיששהארץ
שינילהיהש׳ייולפקופות כשנה ענ״ל כ׳טהררלנמשזנ׳סימןל

שי  1נ!■ כלי
ויהש׳י־ולאי -יוסיפוהרשעיםלרזזיג !
^" יי ל/ליהמייםלהעמיד" ננ ;אד0
■ מאי :
■ לנתח זמנהנן ש! י& ׳אצאורי.
כו׳ גיל לכיש לברות עדין! ט״י אלאשאש י!כל לכנס נא ין יוצח ואס לא חייג
א׳יי לי 3אנד?יח מןצמיד♦א *  /זאמריגן ננימרח דנל ניניל מס
9
נהחכסניצל כעשצאיאגלמייננודיתאשה!דא מ חגסמכח ס׳; רא אנלחנ רגמירייאכל
נהמה שהורה

והיאנזנ׳יא £ם
■! ) נניז׳פלן ט

קיז < .י0
,נפ׳ה ניתכו בחזקת כפרס שריופר' פתי דעות אלוכיתהויסתוספו׳יכ-פ ג' ה (1ף צ 7י)נזהלז
משוס תערובת/עותר כחותם אחת חבי״ת איסורו מגופו וחמ״פצ איסורן ,
שיחן ל נ׳דיש
דת״ר
.
הסולח
ירך
לחבירושל
*
מה
אינו
צריך
ליטול
ממכס
י״ס
וכר
ומספנ׳תא׳׳יא
ז״ל
ל& פק אש מזתגי
תערוכת חוץ מפת שאיסורו מגופו שהרי.
הפת עצמוטפיה אסור ולזש׳ה?מ נבל?פ׳
5הצ זת עציה׳ אז כר״ת מדהביא הר״אש דברי ר ת לכסוף משמע לרכיידמסקנ׳רידיה כותיס :בחב דאישות מדבריהם סגי ליה בסותס א'  :ומ״ס רני ומפתח אינומזומם %
אזסז׳אז י׳צלאע׳ל
לנרהע׳
למ׳ערת״ת מנדל הרמ״כס מותר לעפות סחורה *חילב& סלבו גוי וכו׳־יצל סוף הסימן בפ״ח מה״מא מדברי• הרס בא ואמאי דסמיך ליה קאי לודכל היכא דסגיבחיתיא׳מפת' ^
כחותם שאס לא היה בוסוחסוהיו .ליו!יל
הלבר  .צהלות על והוא בימש ס׳ה דפניעית ופ
%
ק־ .מ.רובה ■. .
4
'ע״י
כזמצי חזרי' אבל דגישי' התס כל דכר שאיסורו ד״ת אסור ודגים
טמאים
או
שצד
טמאים
עס
טהורים
מותר
למוכרם
ובלבד
מפתח אשור אכל אסהיהצומעת׳^
;!!נולי
תלב מ,ןסענהדיא
חשוב המפתח כחותם ליפנין דברי
שצף!.
מהר״ס לעשות בו סחורה וכל דבר־שאיסורו ישי! איתכוין ׳לכך וק מי שמומן לו נבי! ה• וטרפה יבול למוכרה
ו6
יהמ?
יזלברי
מדבריה מותר לעסו הו סחורה־יי ?דהת׳ ' י •לנוי אוליתנה לו כמתנהונ״יי' ר׳ית דוקא כסתם שאינה מוכרה לו שני חותמות וסגידצאימשתח-
וחת-
דתזתר לקנזתז
ונ ^גו
פריך
והרי
.
חמור
למלאכתו
הוא
גדל
והרי.
בחזקת כשרה אבל אסור למוכרה לו בחזקת כשד משום גניבות כאלו היו שכי חותמות וכן מבוארבז•!
ילתנכרז אפי׳עזמד
מפניני'
לאכילה זלאלתקן גמל למלאכתו הוא גדל משמעדאיןאשו'
סרש״כאז״ל • וכן כתב רביט ב^
גירזתאבל נת!ס' לעשו׳סחורה כאיסורי תויס אלא כרכריס דעת ומשום שמא יתננה לו בפני ישראל והישראל יקחנה ממנו
מיפי
ובסימן ק״ל  :וי״ח כתב
דוקאביע•
פ' סרזבה לא שרי שהםמיוחדי' למאכל אכ 3בדבריםשאינם וי״מ רבמתנה אפי׳אם נותנו לו בחזקת כשרה שרי דלא חיישי׳לא
החשוד
צריך
ב
חוממו
וכו סס
אס עזמללאכילה מיוחדים למאכל מותר וכ״כ התום בס״ס משום ׳גניבות דעת ולא משום שמא■ יתננה לו בפני ישראל אבל
רב הלכה כרכי אליעזר שמתירייןנס!
ועש :
מותווה
(נ' )זבהל'ןפ׳־ב״ה מרובה אסא דתכן המס לא יגדל אדם ודאי אסו׳למוכרה לו בחזקת כשרה משום נניבו' דעת ונר׳דאפילו
א הקשו התו׳דרב אדרס
דסת׳לומוחייין
נופי
וצי
לן .מש' י ע׳ב חזירקוא״ת ת׳ל דאשור לעשות סחורה לפי אלו המפרשים אין היתר אלא ליתנה לו בינו לבינו ולא
אסור כחותם אח' וסבא אמר
סלנהנו״ן
ומומונ
ועוד קשה דרכאסי אמר לעיל גבי
*10
והזאילזנשתםשרי ככל דברים טמאים כדתנן במסשביעית חיישיק שמא יתננה לו בפני ישראל אבל ודאי אסורה למוכר׳ לו
וביית(
עלזו נהבז בכל
המקומיתאמזכרים ותיק ר״ת דהיינו דוקא בדבר העומד בחזקת בשרה או ליתניה לו בפני ישראל בחזקת שחוט' ומסקנת ויין מבושל אינו צריך חותס3:תוך 0
מצרים
אדוני
אבי
הר״אשז״ל
לאכילה
אבל
כריית
כ
אס
מגדלן
כתבהדמ״בם
למשוח
מותר
עורות
לעשות
סחור
'
ג
נבילית יסריפזת
משמע האיין־גמורצריךחכ״חוק ^ .ומינונ
למי'•זלינאלמיחש בשומנן או למוכרן לישראל שימשח בהם בחלב שחלבו גוי ובכבינו׳הגוים וכיוצא כהם זה הכלל כל שאסור דשקיל וטרי בסמוך ה״ד חב״חמשמוש)
יוזן
הפו
פהו׳ימנור לו בעבי שרי וכל חלב מותר למכור היכאדלא קאי מן התורה אסור לעשות בו סחורה וכל שאיסורו מדבריהם מותר דלא סגייבחות א׳והיס מתקר״ת:0ס|
#מס
ישראל ויזיןישראל לאכילה .ובימש' כמי מס כהאייסירקא
דרב דחב׳ית מיידי■בישראל
חסמ־-מזן
לעשותבנו
סחורה
כין
בספק
בין
בודאי:
נרסכי
חזור זקיבה ואין דסוסים וחמורי' פרי לעשות כסס סחורה
מגוי מפני שהוא בטוחסיאסיממו^
אתנהג עכשיו
מסוסה
שישראל קונהבשר משוס דסתמן למלאכה עכ״ל •
והרס״בא
מירתת
כ״כ
ופן הירא
דרבאסיוווב
?משווי
■ממיס עכ׳ל :כתב כתשובה ראיתי דמה שכתבת דבר
לענין ישרא׳ חשוד וק -׳קפר״ממש^
בישראלשוו וו^וי
ג( } עלסי׳קכ׳ג שאינו כ״ל ואף כי אמר שמצאת כן כתוש
להעמיד כל אלו ההלכות
רב חב ית אסור בחותם אחד פירש חתיכת
טוגו׳
מיין סתסיינןאי פ׳מרובה והוא שכתבת שאס אינו סוחר
ואנןבגויס קיימיקורב
אשילעילמיו
אזתר לסחור בז :
יסו6ל1
בדכרי׳אלו להעמידן ולמכרן לצור אכילה
דג או בשר או יין או תגי! ת שאין בה סימן חומץ ביד גויי אינו צריךחב״ח
ומסמנים
מיוחד
קיח(א)ונא.״ה
' נ׳כ״ב לנהיגין אלא■לתקן בהס מורו׳וכיוצא בזה הרי אלו אסור להפקידם ביד נוי בחותם אחד עד שיעש׳שני חותמות אבל!
יין ביר גוי צריך ועוד דבירו׳מסמע
ושי^
!וין
מש׳
בדיעבד כר׳פזדין מותרים בסחורה כזו מדאמרי'כירושלמי חמ״פג פירש חלב מורים פת גביני שרו כחותם אחד ופר״שי טעמא
בגויאיירי •־ •וגס רש״י וה״ג
פיוסומעוי
כ^
גרת
יין נסן דרבנן ע׳ל בחמו׳וגמ דלמלאכתן הס עומדין' וזה נ״ל רחב ית צליך ב חותמות סשום שדמיו יקרים טרה ומזייף ירכן ביין לכ'נ לס דהכא והתהבגוי
סונס
׳סימןןר 'ל :
(ב ) זעילסי׳קיל כשיבוש סכל הדברים שמגדל אותם אדם משו' חיבת ניסוך טרח ומזייף ולפי זה הוו הנך רוקא אבי! הרש"
בא בין סולח לחבירו ואינו חוזר ורואהמו
&ן סנמקכ
<ע'צסז׳שייזןא׳ללא לאכילה כחזיר וכבהמה ועוף שדרן מי
תולה הטעם לפי שאפורין מן' התורה  .וכתב המפקיד ביך ^ או
להכירו דאז צריך חותם בתו־
חותעדל
 601קקסר
החח
■"(,
חיישעןרק במקזס
ל גד לזכדי לי)כ ^וי ^ו ייקעסויי
ז
כיד
ישראל
החשוד
או
משלח
על
ידם
בשר
או
חתיכת
דג
שאי
?
מירתת
סהכו
י
ה
3
ןח
י
^
יכיר
י
"
^
\ * י׳ז * ידזי ר*ו־־ז ^*־*ריי״קץ דייריהו־זרץ ^״ר* .י ׳זוייר*
■ י ■ י־ **־:
<
•  1-היכא סמניסו ביד כגוייועתי'לואוז החליף
שנהנה נתליתי' לתשמישן איסורלפשו' כהס סתורה גזירה
נמלוסו
אבל לאחיישי'שמ' שמא יבא לאכול מה׳יצאו חמור וגמלשאין בה סנפיר וקשקשת וכיוצא כהן מהרברים שאמ הוחלפו באיפור
להכי' די כחותיא; תדע סיןהואשנוי^
.איזן
להכשילו ;
נמו!ס
אדם מגדל רוכן אלא למלאכתן ותמה אני יש בו איסור תורה צריףלעשות חותם כת־וך חותם ואם שלח־
אד
הזכי׳בדכריו המפקי׳יינו אצל
גייוכסממא הוסב"
הפקיד בידם בחותם אחד אסור המפקיד״לה־ם או שולח על ירם
אם התירו כתום' בכעכיןהז שאמר׳אלא' דבר שאיסורו מדבריהם כמורים פת וגבינה שאפילו אם הוחלפו אדע דעתו לחזיר שםלהכי'חותמו!מתן מענו
'אולי כבפכין שנפסד לאכילה ושאינו ראוי
אכל רב אשי דלעיל הזכי בדבריו
חומן ^ נושב"(
לאדם אלא לעבד בהם עורות דכל שנפסד
כיד גוי משמ׳ששולחו כיד גוי
ומילתי'לוב
כאיסור
אין
בו
איסור
אלא
מדבריהם
אפילו
בחותם
אחד
;
מותר
ונוהל
משו׳יאכילה י* עכ״ל :ומפתח אינו כחותם אחד ורכינו תם כתב דווקא כישראל החשוד דחכי״ת מיירי בסול'" ביר גויכפרש״יות
כ״כ אין לחוש ולגזור
סויג
ובתו' פ״ה דשביעית תניא לא יהא
וכתדהר״אש
ולתירוץ
זה
השולה
:
ייןל
<
מ
צריך
ירעפ
מפיר לעי׳צריך שני קותמו׳ומיהו אם מודיע לקברוצולת,החומ' וגס רוומ׳לגוי
הביא כלבים כופרים וחולדת הסנאי'וחתולי׳וקופות ומוכרן לגרים ולשכורעליהם:
שהוו\ ימלל):
זיכחב בא״ח עופות טמאים מותי לגדלם כגון ־ עופות המדברים ובלבדשלא לחברו צורת החות׳שגי בחותס א׳ופת׳הר׳ן שנראין דברי׳בפל;־הסו'א3לאחו '#י לונו*
יגדל אותם להשתכר אכל ליקח אותם בחוב אסורין ואס הוא כמציל מידו מותר דר״א לא .בא לסתי׳יין בחות א׳אלא לומר דמפתח וחומס חשוביכב'
סונר
עכ״ל וסרש״בא בתשו׳כתב׳ סמס מוהר ליקח חזיר בחובו מפני שהו כמציל מידס :׳מפתח צריך ב׳חותמו׳והייכו ההי'לרב-.דחב"ית שאינו סית׳כפחו׳מבסותמו'
העמיס
ימ״ם ובלבד שלא יגדל אותם להשתכר אינו נראה דמ״ש מגמל וחמורדמשוס וחות' וכך נרחץ דברי הרמ״בס כפי׳׳ג מה״מא ואףדברי בה״גוהיי״ףמנווניןעק ניוננו
דלמלאכה קיימי שרי בירושלמי ומשמע דאפילו להשתכר כיון דלא מפליג .בהכי *  :הס דברי הרם■ בא סכת׳רבי׳להצריך כ׳הותמו׳כץ בתפקיד בין כשולח ולאשניל!צ!! עניהוו
והרמ״כס כתב כפ״חמס״מא■ כל דבר שאסור באכילה
גוי לישראל חשוד וגס רבי כסי^ יק״ל אקרשכת' סביתרית ופכר' הי'/מכתבוצ׳גק ?שינו
.ומותר בהכאה אע״פ שמומר3הנאה3ןשור ־ 1עסומ
כן
*
נ
*
ה
ונעזב
גמ׳ה
סי׳ר׳חשת־ג
נהלי מדברי מנר ס לחלב מזער היי״ף מצריכין לכל כ' חותמו׳וכן נוהגץ ואין להק׳עכ״ל
ועי׳יסרא׳ססו׳לדסהושניו יוחסו
_
^■11
<
/
!
סחויס ולכיין מל5וכפו נדנייס הל) םויי * ז ק ס״ל־
ולדעת הרמ״כס כתבתי בסי' ס"ה:ולעכץהלכ' כיון דכל הני
רברות׳מסנימי׳סלאלחלי! עלמ
שהרי נאמר בו יעשה לכל מלאכ לפי׳אין עושק סחורה
לאכילה :
חייסיש^ יודעים
בין' גוי ליסרא׳חשוד הכי י* נקטי'  :ואם הפקיד או שלח ולא הכי׳סותמו
לא בנבלות ולא בטרפות וכו' :כחוב בא״ח שיש מי שמתיר מכאן לעשות סחורה טרח וזייף וכו׳עדדאץ צריך לחזר אחייו לראותו כ״כהרס״בא כת הוכתבווויי' 1מילנו
כחלב חזיר שלא חילק הכתוב כין חלב טהורה לטמאה אבל לסוך בשרו ודאי אסור ששנינו כפ׳אין מפמירין בכיית השולח חכי' סל יין כיד כותי וציר ומורי ביונוי<זי מיני(
מכיר חותמו וסתמו מותר ואסלאו אסו׳ופי׳ר״י דלאו דכעק שיחזור
אחיחומז' חותם!
מסוס דבכלל סתיה הואטכ״ל  ':ומ״ס שלא חילק הכתוב בין חלב טהורהלסמא׳אינו
מלתאדנזיץ שיודעי
כיאה דהא קרא החלב נבילה וטריפ׳מיירי יצא חזיר וכיוצא כו דלא שייך בהוכבילה
וסתמו אלא לומר שאס חזר עליווהכירו׳מות' ואס לאו אסו דמוכחא
וטריפה :וכתרבמ״ש אמרי׳כימש׳מי שלקח חזירים לצורך פועלים גויס כסמוכרו ומיהו כשר הדב׳לסלוק לישרא׳ססו׳משלח לו בכת יחי היאךעבי? קוממוושמתווגז $״?(1
מדבריהגהות יודיע לגוי המוליכו שהוא מודיע לישראל חבירו היאך חוממו וש״דדע׳ 'כ1י ^׳( מביי
אינו מוכרו אלא בדמיו ופי׳רביכו שמשון במה סקלאו ולא♦ותר :
מימון כפ״ח מה״מא כר' שכל דבר שאיסורו ד״ת כשם שאסור לעשות בו סחורה כך הגוי ואינו מזייףעכ״ל :ויש כזה סברות אחרות למערשי׳סהר״ן ז״לכתבמ; ר"ז׳ לחילון
כתויז׳' נעו׳נז
אסור לקנותו כדי ליתכו לגוי וכ״ל הטעם משוס דמתכה כמו מכר היא דאי לאו
זו לפי דברי רבותינו הצרפתים שנתככו לעיל הא דבפיכן־ היא מכירדוקא
&ק( צ׳ וי
לקבל הנאה מיניה לא הרה יהיב ליה מידי  :כתב המרדכי בר״פ כל שעהשרכי׳יחיאל אח׳אכל בשני חותמו׳אפי׳אינו־מכיר כגון שולח לחבירו ואינומודיעו■
מניןרומי
מנכס
פסק שאסור לעסות סחורה כדבר האסור כאכילה ובדבר טמא וראיה מדפק פ״ז כל סהו׳חתוס בשני סוממו׳ומוצא אותם כן שרי אכל אסרי' כתבו דאפיככמ
שהשולח לחריי ייני)ן
לשביעית צדי חיה ועופות שנתמנה להם מינים טמאים מותיי׳למוכרס ודוק' נתמנו
בעינן שיכיר והאי מניר פי׳היא״כד בניביעו' עינא ולפיכך כתב
אכל לא נתמכו אסור וכן מוכח בירוש׳דשביעית אמנם ראכ״יה כתב דמותר לעשות ביד גוי אין סי׳מועיל לו שהרי לא יהיה עליו תקנה אלא דוק׳נכתיכה כפיגי  ^^.כימיה
סחורה כדבר טמא והביא ראיה מפ׳ כל הכשר מיס ראשונים האכילו כסר חזיר ■שאין אותו סי׳יוצא מתחת ידי גוי לעולם אבלאחרים' אומרים דכיאמוימיי ,מומיו
מזיו י
_ ואכסכאי יהודי הוה התם ע"כ  :ודברי רביכו יחיאל עיקר וכן דעת הפוסקי׳וההיא
בטביעו׳עיכא אלא כגק שמודי׳לחכירו עכין חתימותיו היאך
הס־וחיירועומדפ
יל):ט!
•להאכילו את החזיר איכס ראיה דאיכא למימי ישראל רשע הוה ועוד דאית במדרש ומוצא אותסכעכין סהוריע לו י ב עב 'ל  :והיכא דח?ר ע לחותמו
וצוניד
דבימי השמד היה ובפרהסיא היו מחזיקים עצמם לגויס :
סמ״ג וז״ל אכל מצא הסותם כשבר או המפתח נסתר■ היקאסורול״קממס
דסרי כעהרו׳כ״ש כיין נסך דתכן חבית פהכיח׳מכוס׳ובאומצא'מגדל רמגקוח•^ מנסו!
קיח אמר  .רב חכ״ית אסור כחותם א׳חמ״פג מות׳כחותס א׳בפ׳איין מעמידין
חיימי,
מטהרי׳שהעכי׳נמלכו
והלכו
להם
דהת׳מיירי
ביוצא
וככה
'
ומחמייכן
נמלכו
ופל־׳
(דף.לט )ומ"
שיהרש"כא תולה הטפס לפי שאסורין מן התור כן-
נר'
׳,נו׳עי
צזלימו
נם מדברי הרמ״בס כפי״ג מה״מא וכתב הרס״בא ואע״פי שסתם יינן אינו אלא ועיין כמה■שכתבתי בסי'ק"ל* :פתב רש״י אס/״ה1יז'׳!:כת'אות,א׳.ח*נ״!חל!
!״5פיל':,1
מדרבנן החמירו בו כשל מורה מסוס דחביב ניסוך עליהם ומרחי ומזייפי חות' אחד סלחע״י גוי כלא חותם ירך א׳וכו׳בפ׳ג״ה וככרה:
ארנוא
ינ׳,ז,ו/מ(מהיש נאנמ'1ירחונו
^וק
זוקר״ן כתב כשם הירושלמי דסעמיה דרב כל דבר שאיסורו מגופו אסור בחותאחד נתבאר נסי׳ס״ס■ :וסם נתבאר כ״כ דין הסולח בשר על ידי אחד מעמיה׳ ׳
או מעבדי ישראל ואמהופיהם ־
׳
י י,־ ,
11׳
ינזנן,
^יזו!

כחמ

דיני
קיח אמר

מפקיד

גוי

קיח

דים

׳הרשנ׳א
ררר
ופכ״ר? שלה ע״י גוי כהמה או עוף סחוטי׳אסויי׳וכוי כ״כ בת״ה להוצי׳מדכיי הפועל (דף סט ) סכל שאינו מודיעו שהוא מפלי ' מותר וכסימן קכ״ס ביאר רכימ (ג) מ*
דפוסים
ס׳המ8וז| £ ! 1סיה אומר
ימוסהיהאומר דהוי פי
סי׳וכ״ב כמרדכי בפ״ק דחולין שכתברש 'י בתשובה על דהיינו דוק כשלא סגר כגויהחט לפ<׳ שהוא מתיירא ככל ספה לאמ עתם יכין ףר5־ניסי׳ק׳סוהלריסי
אע״פשיש בהןנמה
ותםא׳ו
 :שהובאו שחוטים כיד גוי בלא סי׳ ובא מעשה לפני רכותי והתימה אין אבל אס סגר הגוי החנות דאין הגוי מתירא *חיישינן :וגדש
*נ״ה וה״חלשי ' אישו' אותיות איני אלא
*איט!י '!,; *] | 5*8ימי׳יוכו׳וכסוף דבריו כתב ומכאן ואילן אל ינהגו כן ר כתג עוד אפי" ולא חייסינן שמא החליף להכשילו אא"כ נהנה בחליפיןכ״כ
״״  ,שס 5(7דא^ 7ש כחית ס את׳ כיין
ס /והיכוב ן
התוספו3פ ק דע
ז
^ כלא חומס אס אותו המקוס
דמיירינין שהןא מנסן■ שקונענד איתס
י בעעס א'
עכל
מנתוןי(:ן |
"
^
מומרוכוככבמסוהכית
בתנע! 13אבל אס אין
צריך ב׳הותמות אכל ביד גוי שרי כהות' אחר וי״מ שאין חילוק כין אהא דקאמ׳לא הלכת
א>ש( ל
מנ!י שס יגחר 7ניפ׳ר״יל^
שצרין ^ןפומי , -
ואיסמדתני׳כפרק ■
אין ■ .
מעמידין (■דף -
לא) גוי לישראל השוד אלא יש חילוק כין מפקיד לשולח דמפקיד לצור^ מימיך ויאית
אע ,׳ הגיהקנ1׳מיתר; שפח עגמשחע
1תת#ז | .
סל עין נושי אפוי שעתיר לחזור להותמו לראותו די בחותם אחד כי הוא ירא אבל ישרא" וגויששפתו ב
7ב״
..
יזפתח׳תהוי
ופימוחן ,מוימסריב ושל כרקתא אסור מפני השולח על ידו שאינו עתיד לדאות החותם צריךכ׳חרועמו׳ךןל ^ י זה
קדרו על כיר אהד ולא חשו להס חכמים כמ #יגזל
וחומ״זג״י
סימן;|5
זגווי  6םיי " ־רקי אם
דזמו ^
כוץן־חוחח״׳מםאטד ^
^,
^" ,
מפונפרננלסדילמנ> פסייי
^יה "  4״תי־£
קא
בית־
*י
*
״י״י״
^
ף
^
^ •
ימ
~< ו * וחאמ ** * םן
^
יו*
מופרות ואקשינן וסתומות

^וומינהי השולח חבית של יין ביד
ממייצירומוריס ביד גוי אם מכי׳ חותמו
!סממו מותר ואס לאו אשור ופרקינן אמר
ונילהד כין הגתות שנו כלומרשהרבים
תוך■
תים
מצריסכדרכים ומתיירא לפתוח וליגע
חיוקוא
ן0למנפוספתדמםכדמאי פרק הלוקח
י־דסל ימכפולחביד ע״ה וכיד הכותי הריחושש
תנמין
דוגרע  810מעשרות ומשוס שביעית אבל חמרי
נוסכסוזרים נקהגק לעיר אינוחושש
ינהו
 810מעשרו׳
ומשזסשביעי׳מפטשבחזק׳
יודיל:ן
דננו^'^ המשתמעכ״ל וכתשובה כתב דהאדשרי
שיאלשון | ^נדיעכדאכל לכתחלה איןמשלחין
ת גו בלא סותם אפילו במקוםששכונת
להזניו ישופלהיא בעיר אסת כפני עצמה שהיא
שמנים1
מעוני מיוחד ואין דרך הרבים מפסיקתס אפ״ה
סוהועו צץמשלסיןלכתחל' עכ״ל וה״ר יונה כתב
 6נמ התשובה השולח מחבת לתנור
ייויש
לולן דו מד כאין סס שומ׳ישראל הריהבשר

חות'(8/

יתכארעודשליחות יק יע ! ידי גוי ואס הפקי או
שלחמא ה=י י שלוופקיל נשי סמנה כיי לרמיח ! *ל ( , ),־" " לני
חותמו חי ' ש 'ק שמא טרה היי ף אפי
לי כ חותמו ומיהו כי ח בסנה נרי ללכשיל 6ת ישיאל לנ> היישינן ־־■ י7 ,סולין ־ ׳
שהחתימו כראוי כ׳חותמות במקו׳שצריך שנים ואדר במקו' שיי אפי׳הולך למרחוקוראיהמל־אמרינן3פ״ 3רשי״ גס נהגיא
כאהד אין צריך לחזר אחריו לראותו כתב אות אחת חשוב כחותם גבי ארבא דמור " ^ ר 61חייש ^תערן 3ת שם,ניא״ה נ׳ הא
אחדנ שתים הוי כשני חותמות מפתח וחותם הוי כ חותמות כת ב חמרא כיון דקיסט דמוריית 3צדמא קיסט ל!קא בליענלאנל
רש״י אם שלח על ידי גוי ירך׳בלא חותם אם היא חתוכה כדרך דחמראכדלימי ומהאי טעמא שבקי׳ בכל
לכתסל׳אסו׳לשל.ת
שישראל חותכה אה׳חטיטת הגיד כשרה וכן ראיתי לרבותי יום קדרות שלנו לספתותינו גויות ולא ע״יטקו ר״אנל
שהתירו בשר שנשלח על ידי נוי ונתקלקל החותם וכל
החתיכותחייטינז נ]מ, 6הנ1י^ה " '?ור ^וכז ,וכ1כתמ״ייע׳ביננלנ?י
.
רושמי לאףלכתחלה
שהיה ניכר בהן ניקור הישראל כגו ן כנטי! ,ת  $ןטא דידא והחוט הי־ ן שס
דמילתא דפשיע היא
דלעולס לא
חיישינן שיחליף הגוי או יערב אלא דוקא יש לסמוךלע
שנוטלין אצל החזה התירו עד כאן
כתב הרש״בא שלח על ידי בשיש לו תועלת בדבר אכל כל שאין לן
הניקור! ל נע׳ה
גוי בהמה או עוף שחוטין אסורין
בלא
חותם
שאין
סימן
ך
שהיט׳
תועל׳לא
חיישעיסמ 6י תכד י<ןהש3י
׳סיירי! האלאמרי׳
כלהחתיכ׳שהניקו'
סימן לסמוך עליו  :כתב עוד
אפילו
שלח
על
ידי
גוי
כלא
ישראל
חותם
והביא
ראיה
מההיא
דס
כ
שכתבו
 ,״
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הי׳ ניכר בה ן שרי
התוסוכ כ הסימג יוהרש באכת ה גבי הא
אם אותו המקום מעבר לרבים מותר שהוא ירא שמא יראנו אח׳
האתרי׳אשורי׳
מהעוברי׳שהוא מחליף ויתפש עליו כגנב והמחמי' שלא לשלוח ישרא׳ שהניח בשר טל גבי גחלים ובא גויל! קא בנשרמשום
לעולם אלא בחותם תבא עליו ברכה ע״כ  :המניח  .נכרי בחנותו והפך בו עדש יבא מב״ס  £ןמ 3ית המדרש להוי׳פפיקא
ובו מדברים שאפילו אם הוחלפו יש בוזז איסור תורה מותר ולא ןכ ן)5שה שספתה קדרה ע. 1,גביכירה י ׳7
אוריימ'וען'איכ'
י

י

י

וי

היישינן שמא החליף להכשילו אא״ב נהנה בחליפין ואפילו אם
ודורה לי י־יירג*יודיעו ייוזדהלרמרד

י1

.

ן׳ למית שהגןיר.סלין>

כתבכשס ר ח דה מ דציכח ימש דחני ליקא
תעיכו׳שאינן
ליס כגון שסגר הדלת עליה מטל כפניהמנוקרות כלי
שלא
כראוי שלא תוכל לצאת ולהכי׳דבר האס ן׳ ייגש! אבל אס
שליי
שאיי טמה 33יתאח׳לקביר!
גבימת
1
ולהחליף / ,
וכגון ״•
שיודע ״״ י .
נפסתמסוהמיזז

טחעדסיהס
שיהא חותם
ו
ז
ו1
ומומנן 1עיאסוראפילוכסותם ח עד
יו
חותם
סוס דבי) 5יסו פנ נ
י^ כ נ יזו ?ו 50י במיזותו■והישראל
שהויו | | 3תוך שת׳עכ״לודברי מ
£
ןפרי
,.
1
ידרי
שחוטה
וזה
בשר
נבלה
מות
ואין
לחוש
שמא
כשהחזיר
הישראל
דלחלופי כדי לקרויח דוק הוא דחייש מ״מ
מכיר " ׳עייקנת
בסתמ6
הושכ״א דמסתמא ־ התנור כמקום פניו הח (,ןף הגוי
,
שהוט׳כג־לאפילו אם לש
.
יטרא׳י י משוכח "־
ואפי׳ מה שכתבו סתם להתיר להניס קדמת גבימת
העונו׳שהן
א'
מפו טניס הוא ומ״מ כדאיהוא פיהן מיופה מותר ואין לחוש שמא יתזו נצוצו מזו לזו וכתב א ז
לשפחות
גויות ומשמע דבלי נעילת דל ת שלז נו !.1מותך׳
ן, .
,
דאסאימאדכתליף
ץסלץ] ?יפ׳^ /
פמו עליו _כליעכדה וכ״ס סמכי׳ הרא״ש ז״ל ועל זח
סומכין להניח הקררו׳אצל השפחו׳ כשהולכי
מי׳ות
^ 1 .״  .״
_
__
1
עליהן יאעי; יש עמהן ככידברי ה15סו ייס  ,לאי היה
1
לוקח
ואיה
לדבריי  :כתב הרשב״א כתשובה
לבי ה
שרורי׳ת חולק כדבר • וכתב א״אז״לסטתיסמקזענ׳ל:
ס־ממצכיד גוי וכתו׳עליו חותם או כשר אע׳׳פ שאינו ידוע מי כתבו כסרדימידע ועל זה סומכין וכו׳עד סו׳סימ כפ״ק דע״ז ובתשוב כלל י״ע סי׳י״ח כתב להני׳התבשיל(ה)! נ׳פבא,׳הכ'
ידיעישהו׳שליסרפלוכאותושאמרוחימוכדיסרא' מידעידיעאכל בדפוסיהגכיט
ברשו׳השפחו׳כלא ישראל ודאי אסור כיון שמביאין לסם עכדי׳בשרממקןליןש 1,גןיס
כ׳אופ׳לוק׳בעבדו
;גוי
סנוו\
תנתנו יעלאסור ואין שומעין למי שמתיר ואפי׳לסמוך על מקצת ישראלים שעושים אותם ואס ישראל כננס ויוצא שרי וכרבא פ״ק דע״ז גבי לא הלכת לצור מימיך וט ־ כתב \!י!
לזיין־
" אבל נשאר
איליה אנוחוככיסלפי שאין נזהרים כהוגן כ״ס שלא לסמוך בהם על החותמות הנמצאות
כלי
בסבלי©
8לקט
לרןט גוי שהכניס חלב
חלב לתוך קדרתישראל
ישראל להכעיסאסו׳להאכילה ל £לאותו גדאש! ר בדיעבד
גוי
מפתח כיד גר וכמה פעמיס גונבים הדפוסי׳מתחת מראשו׳יסראל הישיניס בבתיהם וכמה
ולא
נגרים
אחרי׳כדי
שלא
ילמדו
לעסו׳כן
:
וגוי
׳!'
כן :וגר שאמר ליסרא׳אל תאכל מהקדרה עכ׳ל ואי " נ׳ל
קפפיסנאבדים ואנו מצאנו כהנה מאה פעמים ושומר כפסו ירחק מהם עכ״ל
וכן
שאני השלכתי כס חלב אץ מקבלץ ממטלנכלגוי אמרינן
נץ ק
וג!
*נ״ר כתב הישלאו׳ל בתש-׳  7כללנרםיצ״יו
אלא מותר' היא* עכ״ל .
כתבבשבליהלקט שאין ליקח מהגרם גביכו׳חתומות אס לא יהא כתב יהודי מעיד
כחכ המרדכי שהוא ירא ל '.ין>
ע (זגההסי? תסנז
ש/יי גשג־ עיר
אצהפסילמשלי כ7
קהנישר׳ז״חן
להעכיר אתישראל י)י
ן< ז! ^
! //
!///
כשי&ראצ זנגיסעי"
מניישס:
מליסובתסובות מהיי״ק סי' קל״ג על עטן אס מות' ליקה גבינות מן הגוי
בראותם
הגונן
ח(<!שין (ל|^,׳ח .הי1־
זד( ״ךימ׳7),פ׳ ^•ין בפ אץ מעמידין ס !.לו אתר יעל גי -ינורז() ,זנאו׳הנ׳כ׳ב
?שימות טאה שאין להתיר בלא הכרת חותם אפילו לר״ת ספסק שאיןצרי' הכרת
1הושא
(אפש׳שאיןא! מרי׳קלשמו׳עצהגןיבנן .לנתי] ל׳ .הרבה שעשה ישרא׳כבי' הגוי והיו
חתומיםאוסר ליקח אפיל
דוקא היכא
לחברוי
״
חיתסדע״כ לא .. .
אמר ר' .ת .
אלא .
.
דאתחזק היתירא כגון .
כשולח , .
שלא
לחליו
ולא איורו אלא בדיעבד חהקרוב בעיני ותדע בחותם דפוס סל ק ושכח ה״פוס בכית כשר הג״צא
וןןיכר
יגלנמ״גשאין אנו יודעים בבירור שישליהודי ג3יכרר331י
ת< גוי־ זהואפי*' הייכר
לעי׳שטבתי ישראל
ושיב
ורובחק,לי)מוכרי!גש י ^'1־יה הגוי ויראים פן זייף הגוי' וחתם5ןרןריס עצי!
נ׳תותמו׳ולא
3,מוהא
״״ף לי הה ננינוול 6היינו ׳ויפיספשנונס ^ ליי ' ״ ייליי^ ״י״ י״ " ל£ %$ * £ £ £ ,
בצומו1ופוסוסנויה מ5וסר *׳ויסור גני״ ״ע
'י ״ *־
יונוי^ מילסיכיס ביוקר לישראל ועל אש י נפתפקאסיסלחוששמא הניח חותמות ככ/י נשר ביל גוי בלא חותם וצא וראה בכל המקומות מסו גילוי ואין אנו כזהיין עתה בגילוי יש הנמצאים ניד גד
■!י
חותם טיניאהדאין לחוש כלל כי אין אנו רואים ריעותא ורגלים לדברעכ״ל  :דין
אע׳משיש להסששנת ישראל והשכונה בעיר ח׳ להקל ולומר שירא לזייף שיחוש שהיהודי סיני! להקל אש
בפני עצתה שהיא מיוחלת לישראל יאיןדרך
סיססנמוססיש כו אופיו' כתבתי בסי׳ ק״ל־דין מרןוס קמצוייס בו מומרים
וגויס
הגוי׳ רגיל לעשות חותמו במקוםמ ין חד ןעןל ח׳בא־ןעצי! כתב
מזיץ
מפסקת
יאפ״ה;א ראיס מי
שסי! ן לנתיזלה
לשלוח ירא שמא ירגיש הישראל כדבר מחמת ישראל להכשירן ע׳י
תווה
מעמדסנכתוב בסימן הנזכר • הסניח ככרי בחנותו וכו מדברים שאפילו
בסר בילגוי נ!.א
קי׳ואע פ שבדיעבד יש
להתיר
ןן
ןאעש׳חשו'7סת'
׳
"
הוחלפו
יש
בהם
איסור
תורה
מופר
טו
?
יס
הוא
יוצא
ונכנס
תחלת
לשון
זה
הוא
:ן
מיותת
מפני מה שאמרו בנמצא הלן אתר הרוג ואמרבע' סהגבינות שנעשו אחרבךלחות יותר
כליה! אינן ב׳יכ׳
ג׳יה דנמנא בי־ נוי עניצ .־
יל
כריית
ועוד היה נראה לרביט טוביה דאסילוהכלב! נ׳הרן־אש
"ן,המזלא ח״ל המניח נכרי כביתו וים שם כסר וכיוצ׳כזה מן הדבריםשיש
1סוחני
עיניהן אט משוס איסורי תורה אס ישראל יוצא ונכנס מותר וזה פשוט מדתנן לשמואל דאמר תפני סמעמידין אותה בעוד קבת כבלה דספילו את״ל דד 3י שלח נשר ניין
מתי'
^י׳
תיא
מג
'
ז
(
דף
סס
)
המניח
נכרי
בחנותו
אע״פ
שהוא
יוצא
ונכנס
מות
'
ונתנן
המעמיד הוי כבית שאור ססימוצו קשה מ״מ אין סס אלא נ״ט ורש״י פסק דטעמא י ^'שי!לי
יש
^ייסמפאל (דף פא ) אץ השומר צריך להיות יושב ומשמר אפ״ס שהוא יוצא הוי מדרבנן וה״ל ספיקא דרבנן ולקולא לאף לדברי ר״ת דטעס כעיקר דאוריתא לפמחונתפימת
ן׳?.מ,ותיוכת /סרסבי׳א כת״ה הארוך דאפי׳כמה שהו משור כיד הגוי נמי והיינו
למה לא יופרו דאיכא שפ יקי טובא כי שמא לא בא חופם הנאבד מעולם ביד הגוי  ,אם חתס
הבש׳עם
מתני' דהכל שוחטין ככותי וכישראל יוצא ונכנס ואביי לאאוקמה ואת״ל בא לידו שמא לא זייף ואת׳״ל שזייף כו שמא לא העמיד אלא בדבר הטן^ר השק הויכחותלו
מיתרואיו  ,לא נגע והכא נגע ורבא ל״ם הכי ול״ש הכי כל שהוא נכנס ויוצא וגס סמ״ג כתב תשובות ר״יח  :כתב הרס״בא בתשובה גבינה של נוי׳שיעמד
נ׳נאס
^ ״ין צריך נהיות יושג ומסמר וקי״ל כרבא ע"כ ורבינו הפסיק כולא חייסינן עליה ישראל בשעת עשייתה וקבע בה חוממו ואס כ הניח ביד גוי ומכי׳סותמוכיון 'הנפ 'ה כ ' ,י '
תפי־רות*
;יםניע
של ישראל היא לא חיישינן שמא הפליק פטה בש ומן חזיר ובטעמא דכני מערכא לפניסל.די
שיחתום
•ס ין להכשילו יכו' בין המניח נכיי בפנותווכר' מותר לאס הוא יוצא ונכנס
רווני1
השק
־גכ׳ל
:
יעי ^
מדגריכו^.י5י
ישא; כיה סס מקומו אלא לכסוף וכך ה״ל לכתו׳ המניח נכרי בחנותו דאין חוששין לסמא יאבד את סלו להטיח פט הגבינה בשומן שלו כדי להמביר את _
׳
וחייו
י׳
׳־י
״
'
"
,
״הוחלפו יס בהם אפילו איסור תורה אס הוא יוצא ונככסאואפי" כישראל ואפי' הס סל גוי אק חלסשין להם מכסיו סאסו׳הוא להם ונמכשין מלץ מפט!) 0
נמש׳דב׳ר׳
י
1
ר־׳
הודיעו
שדעתו
לסהו׳מות׳ולא
^ב
'
ס
צריןלהעכיר
הקולמוםיעלתינת
שאוכניןאותה בימי האםורי׳להס כאכילתכ0ר ט וכנ לדב יס^י 1דרכ 1חוסשיזהשולח ^ 'לקטר!
מ׳עי
להכשילו ועל תיי תאינז
^ י מ ד״ליף( להכשילו אס אינו ) נהנה
זלכתדנחקומם כדרך שאמרו בכבשיםע״כ :
כתב הר״ן כתשובה מל ראובן שהביא בספינה חתיכותבשרוראה
אפי' אס הוא :
;
1
.
'
<
■ קס
הדיפו
שדעתו
לסהו/אסור
*
:
ממיו״רקא טלאים מלוחים והניחם כספינה והפליג והלך למקואחר לחוג סג כפסח שהוא שחן
כראשון
*ב״ה ואם אינו נהגה בחליפיןמותי
/רטת
^ו 'ישמק!^ פיסהה זמן רב ולא הודיעושדעתו
היחלי׳להבשי׳ והמלאים היו כסלים חתומים אלא שכין סותם לחותם היה איפשר להכניס ולהוציא ששלחשח -תרכי!ן
גכ 3ענין ללא חיישינן שמא
3
■יפשוש ..כמשנה פרקי השוכר את
כין] שאין לו הנאה בזכר־י
ובצל אותם מקומו׳לא נמצא סיר גוי לעולם בשר טלאים כאלימלוחים
הנשמעאםהק!י׳ \אק ^י
מ־נ""^^
17
לאחייש,
יזיישיר \1
לחל! פיעבי ׳ח6מ׳
 1^( 0ןגחניפירק נמר הנהנה
בחליפין ( :ת )
וכ״הנש״ל (כ׳נאו׳הכ׳מ״זדוקא שהניח הדפוסיםנתו ןהגניב ת אבל הגיח הגבינות יצית גוי וגם הניח שם הדפזםיס תלושים ויש חששא שייא עשה הגוי ג״כ גבינות
ו־דלין־
1ידענים אשור אכלנלא ' הלא חיישינןלחלופי וכן נהג יוהר״ש עלל אתכם נתשו׳ר׳י דלעיל יישמעלנכ 3עניןישלהקלןעיי׳בתש,נדגיו במקלחות
הנזכרים  ( :ח )ובאו׳ה (
כללת׳ו ) לגבינות הגזים אין להתיר נועעם ז,
צדידןלעי שקמים שבינינו בימים שאיןא,כ3י' ( נשד איןאונלין)גבינןת ולק אס זרןהחקוס להחליק בשומן חזיר אשור אס הגבינות של גדםעלל :

ד״מ

דיני

השוד

קיט

(י ) לכ״ה נמרלכי ל) חר החקיר׳רולרז שבקשטי״לילו מולחי׳ הגויס גדיים והשי׳אפי׳היו לוות סבקסטי״לילן
פא״יל ע ' נ 7ן>שפ 'ל
דומים לאלו כיון שהוחזק כאן שבאו טלאים מלוחי' כשרי׳ממי״ורקלו ולוין דרך הגוים
למי שהוכן רוצה בתקנתו חושש לחליפין כדרך שלומיו
דאפי׳ לגלות נשר
בחמותי וב פונדקיתומי?
שקופה אנל נשר למלוס אותם בכל הארצות האלה ולא נשמע מפול׳סבאו טלאים מלוחים מקשטיליא
הפקיד אצלו להחזירו לו במין אינו חושש דכיקשאין דבר המתקלקל אצל לא תק 1י!
ננילה ע״ג כירת
אית לן למימר שחזקתן מן הכשרים ממיו״רקא הס
עכ״ל
ולא תמיר אותו עכ״ל :
החשוד
לדבר אהד אינו חשוד׳לדכריסאסרייממו'
יש להחמיר עכ״ל
לןיס
החשוד
לאכול
דכריהאסורין
פיק פד כמה ( דף בס ) תכן היסודי
וע״ל סי' ק״ח •
בין אס הוא
חסוי לב׳יה ונכון לירא שמים
להחמירי כי
כמה פעמים אירע
קלקול
לנאו״ה כ ' כ*כ
מוכי תיומה לשוס חילץ אין לוק ^"
*באיסור תורה בין
בדבר ועוד כדי להשבי׳חלקה נותגה חלב בקדרה:
מתירל
אפילל
אפילו מיס■ ומלח דברי רבי יהודה
וש¬
*ב״ה כפג הרא ש
לכפתלה כישראל אם הוא חשו׳כאיסור
נתשוב ' כלל נ״י-י סי'
כל שיש בו זיקת תרומה ומעשרן
ילשב
למשתר דרבנן אין לסמו׳פליו
 ' 7על מי שרצה לשמע
לוקחין ממנו ובגמר לאיתויי מאילא !^.ן
זע׳לקימןק״ה  :בהם ואס נתאר׳עמו
נע ' 17אשה בשביל
קרבי דגים דמערכי כהו ׳שמן זית
וקרס*
(יא ) ע״לנןי׳ל״ע לא יאכל משלו וכו׳זה
יותלולכו׳ :
אס הניח בהילת
דמערבי בהו סמן זית וכיון דאיגיו1
רי .
 !"1ךז ^ וד לאכול דברים האפורק בין אם הוא
שתדמה אנל נליאי פשוט ככמה מסכיו' ממס דמאי שאין מ״ה
!
חשודבאי?
תרומה לא מובינינן מיניה וידו׳ דו׳ ^ ן
חשוד
באיסור תורה בין אם הוא חשוד
קיישיכן שת׳ נ7בי־ /כאמן פל המעשרו דלפי שהוא חשוד לאט
ור׳־סהלכהכר״ם :
וס״שאגלנ ^ ו
הסרנלח אס לאו :שאינו מעושר חסיד למכור שאינו מעושר באיסור דרבנן אין לסמוך עליו בהן ואם נתארח עמו לא יאכל
שצריך לאותו דבר חסוד גס עליי סס^ '
קיט (א ) ללנרי וכן המתאר' אצלו לא יאכ׳משלו עד שיעש' משלו מז־־ברי׳שהוא חשוד עליהן בד״א בחשוד אבל בסתם כל
מוכדא דאיתא בבכות שהיהחסוד
החור נ״כ
ואפי׳סומ לו מפוש הו א אי כו נ  6סן וכדתנן
אדם הוא בחזקת כשר ויכול
לאכול עמו וכן אפי אם הוא חשוך
קני ! יישמע הכי
חלב במקום שומן וכו׳ג״ןכמרקפדנמה:
אמנם המנהג איכל כפ״ב ( דף יג ;
■ המקבל עליו להיות
נאק
למכו׳דברים
האסורין
מתארח עמו ואוכל עמו וכן אם שולח לו
ומ״ש
ומיהו החסוד לדבר חמוו ^ ן
כןאלאילחו־ןינןכ 3מפשר את שהי׳ אוכל ואת סהו׳לוקת
ואת לביתו מותר כיון שאינו חשוד
לאכול דברים
האסורין
דהזק׳ממה
חשוד גס לדבר הקל ממנו וכוי' מסנה שן1
אדם
נחזקע
שהוא מוכ ואינו מתאר אצל פ״ה ר
יהודה שהוא אוכל משגר
לדואפילו החשוד
לאכול
דברים
האסורין אין
כשרות :
(דף ל ) החסוד פל הסכימית לויןשיו
פל המעשרות החשוד פלהמפסרות ^ן
(נ ) < כ״כ העור אומר אף המתארח אצל ע״ה נאמן
אמי־י האיסור אלא שלא
לאכול משלו אבל יכול ליתן לו משלו שיתקן
בח״ת נה״ל עזות
חשודפל הסביפית החשוד פל זהועליו
שסורח בשבילו דדיך שכנים סטורחי׳זה בסביל זה

עילשי׳קנ׳ד דין
ישראל
משומד

ליע לעצמו^ינרכ3זמ !
כיצד ^ נ5זמ זעל

שמא יאכילוהו ללא
ענריאצחו דלפני
עלר הואיל ידעי
שקלא אשרל יגליל
ככלל לאפי׳ראלנ]
שסירש ממאכל לפי
שנראה לל אסור

לו ולא היישינן שמא יגזול ויהליפנו בשלו במה ד״א בסתם כל

יתקלקל מה

חסוד פל הטהרות ובגמרא מ״נן סמי!!

שנותן לו והוא יחליף
שנתן לחמותו
ו
ווו
המתקלקל בשלו כיצד הרי לי
• אסור שבושה מחתנה ורוצה כתקנת בתה וכן הנותן לפונדקית
פעמים שהיא בושה מן האכפנאי ומחלפת לוטוב ברע וכן כל
כיוצא בזה  :החשוד לדבר אחד אינו חשוד לדברי אחרים ,אבל
כל מה שצריך לאותו דבר חשוד גם עליו כההוא עוברא דאיתא
,
׳
בבכורות

לא בפיא חומה מפשר כיון דמיי
וווי!;
סמיר ליה החסוד פל המפשר
מעמעשו

תל ^ י זריס כלומר שמ5ןיזר  .ם ^ ינו  .מ  7פיד

געטן אישורים * להת
מפוש^כר
"מ ה י?
ששלאיפפיטלת?^
האחרי ^'?
מלהאכילי
כ ' נהג׳ה מרדכי
פ״ק לינתות א דס וניצנימפוש'
^ "לכהנת" .
סאקר עני/ 7ב 7נד וכן פס׳הימב״ם
היזלתר לאתרי׳זהם שב לשהו 5ן חשוד ל6כר לד3ר כ״סשהו^
יודעי׳ שמחמיר על
חשו' להאט לאחרי׳ולפיב המתארח אצלו
ענמו פשייו׳שסוחן
עלאחרי'ואיןלתושלאיאצלמשלו  :ומשדאפי׳אסהוא

ונפהרש״כר! בת״ה האוויר

אדם

אבל אם

נותן

למי

שחושש

חסוד באיסור דרבנן אין לסמוך עליו למד כן מדמאי סאמ״פ שהוא ספק איסו תורה

בתקנתו

אסור

שמא

איתליס פדיון שביעית כיון דקלומים
עליה ולית ליה פדיון יחמירא ליה
החסוד
מל זה ועל זה כיון דחפיד ל/דאוריתאכפ
אדרבנן :
וגז״ש אפילו אין מ!ןוו
חמור ממנו בעונש אלא שחמורבפינינט!

אדם וכו׳סס אמר רבי יוחנן זו רבי עקיבא

קיל טוכא דרוב ע״ה מעסרין הן ועוד יש להביא ראיה ממה שאכתו' בסמוך:
בד״א כחשוד אבל בסתם כל אדם וכו׳וכן אפילו אס הוא חסוד למכור דברי׳האסורי'

ומ״ש חסוד טל המעשר מאן חכמים רבי יהודה
החש וד

סתימתאה אבל חכ״א חסוד על ה;
דכאתריה דרכי יהודה שביעיתחמימןל;ו:

על ב' דברים וחזר בו ויצא מידי חשד

ואחר כך נחשד על א׳מהסומי

מתארח עמו וכו׳בפרק אין מעמידין ( דף ל ט ) ת״ר אין לוקחין ימ״ח מס״ג בסורי א
לא יין ולא מורים ולא חלב ולא מלח סלקונדי׳ולא סלתית ולא גבינ׳אלס מן המומח

על

וכולן אס נתאר׳סצל כ״ס מותר מסייע לרי״בל דאמר סיגר לו מב ה מותר מ ' ט ב״ה
לא שביק היתר וחכי' איסור וכי משדר לי ' ממאי דאכי׳משדר לי׳ופרס״י אין לוקהין

חסיד חסיד וחוקמח רבי ינאי כגון דהוה חסיד
לתמייהו ואתא
קמירבנן
וקכיל
אתרוייהו והדר איחשד אחד מינייהו דאמרינן מגו דהסיד אהאי חסידכמיאאידך:

לשמעון נלתג נל
היתר ונר ' לשמעין
שראובן טועה נ 7ג' ימ״ח מת״ג וכו׳סחנוני׳שבסורי חסידי דלא קפדי אלפני עור לא
אפ״ה יכוללשמזן לישראל דברים שלקחו מן הגוי ומיהו אינהו גופייסו לא אכלי
ראןנן
א ! מע* ן נתאר אצלו מותר לאכול עמו סיגר לו כמתנה מותר ומהכא משמע נמי דאפי חסוד
לא" ן לקופ שמא
באיסורי דרבנן אין לסמוך עליו בהן דהא חלב וגבע ' איסורי דרבנן כינהו ואפ״ה אי
*אכולותו
מיה
הדנרדודאישילעון לאו דאיהו לא אכיל איסורא הוה אסרי ' להתארח אצלו או לאכול ממה ססיג׳לו :
כתב הרמב״ס בפי״א מה״מא בזמן שהיתה א״י כולה לישרא׳היו לוקחין היין מכל
מ ^ ידצועכ״ל :

תתן מכשול ומזבני
איסורא הילכך סס

אדס מקסראל ואין חוששין לו

ובח״ל לא היו

ובזמן הזה אין לוקחין יין בכל מקום אלא
וחתיכת דג שאין בה סימן

לוקחין אלא מאדם

מאד׳שסוחזק

המתארח אצל ב״ה בכל

שהוחזק

בכשרות

בכסרו׳ ^ וכן הבשר  $גכינה .

כשר טליהס

מישראל שהוחזק

סמה שאמת בגמרא שאין לוקתין

ישראל לוקחין מכל ישראל סבה

וכתב הה״מגיד שטעמו סל הרמב״ס

דברים אלו בסוריא אלא מן

המומחה לא אמת

סוריא אלא להוציא א״י אבל כ״ש הוא ח״ל ואף א״י בזמן הזה הרי היא כס״ל וכן נראה
מן ההלכו שלא הזכירו סוריא וכן נר קצ׳מן התוספו׳ומן הירושלמי עכ״ל :
ומ״שאפי׳החשו׳לאכול דברים האסורים אין האיסור אלא שלא לאכול משלו אכל
יכו׳ליתן לו משלו שיתקן לו משלו וכו' בר״פ דחולין ( דף ו' ) תניא הנותן לשכנתו עיס'
לאפו׳וקדרה לבשל אינו

חושש לשאור ותבלין

מיד מפני שמחליפין וכ״ס כמה שאינו בידו שנאמן לומר בשל אחרים זה
מותרדנל

שאינו טורח בו

כבדיקת הסכין נאמן ומשומד לערלות אוכלין משחיטתו
ובלאכדק'

סכין ומה שאמרו בגזלנין אפי' דרבנן

פסולין להעיד אח הכרזה וגזלן
דאוריתאאף

כלא הכרזה ההיא לעדו' דעלמא שצריך עדים כסריס

דכתיב אל תשתיק־עסרש!

אסו׳להתארח

ובספ״ג כתב אין לוקחין גבינה וחתיכ׳דג שאין כה סימן אלא

והחל׳לוקחין אומו מכל ישראל בכל מקום ע״כ

שבתות בפרהסיא וכ״ש אס עושה לתאבון דלא שביק היתיא ואכיל
לו־־סוראיואפילו
במקום דאיכא טורח הליכה וכדמונח הא דחמצן סל עוברי עבירה אחר הפסחמומו

שהוא אסור כסר הוא לכל וכהא דאמרינן בריש מציעא לא תחמוד לאעסי
בלאדמי

יודע שסו׳יהודי בלבד ואס הוחזק שאינו כסר ולא מדקדק בדברים אלו
עכ״ל

כתב הרשב״א כתשובה מי שהוא מפורסם
בא׳מעבימת שבתור נאמן מלו
כשאר
האיסורין דמשומד לדבר אחד לא הוי משומד לכל התורה כולה זולתילע״ז
ולחלל

מקום וככל זמן והביא לו יין או

אצלו ואס עבר ונתאר ' אצלו אינו אוכל בשר ולא שומה יין על פיו עד שיעיד לו אדם
ככשמאבל בא״י

המעשיות ולא על השביעית

ורמינהי נאמן .על

הגיסמת

נאמן מלשביעית ;!ן

להיות עד חמס אכל באיסויין שאף עבד ושפחה כשרים בהם אפילו משומד לס
אחד כסר לדבר אחר ואפילו ( נ״א ואס ) הוא חשוד לעבירה דלא משמע
להולאינשי

בשר או גבינה וחתיב' דג ה״ז מומר ואינו צריך לשאול עליו אע״פי שאינו מכירו אלא

כשהיתה רובה

סם אמאי דתנן יש שהוא

חסוד על הסהרות ואינו

חסוד לא על זה ולא עלמפי׳א

סבה לא משוס שביעית ולא

משמע

לסו ב

וכדאמרי׳כפרק זה בורר בהנהו דקכרי מת כי״ט ראשון סברתאמ

לאכסורינהו וכו׳ואע״ג דא״ר פפא משמתינן נהו וק״ל כרב פפאדפסליכהומ״מסש
דכל היכא דמסמ לסו דליכא איסורא ולא משמפין להו אעם נפסלי׳וחסודאממוא
למ״ד חשוד אשבומה

שאני התם דהוי כחשוד לאותו דבר כיון דעבר מסוסממין

עכ״ל וכתב עוד גר שחזר לסורו מחמת יראה וכן ישראל שחטא מחמתיראה ^
יהרגוהו ישראל גמור הוא ושחיטתו מותרת ואין אוסר יין במגעו וכן מסוריומג
דתניא בפרק השולח שאינו כסר לכתוב תפילין ומזוזות אפ״ה שחיטתוכסוהתיומן
על שאר האיסורין עוד מפי הר יוכה ששמע מחכמי צרפת כי מומר לע״ז
והוא
ממקום

למקום

וכעיר אחת מאמין הע״ז בפני הגויס ובעיר אחרת ננגס

מסוס

ישראל ואומר שהוא יהודי כיון שאומר לנו שהוא יסודי מן הסתם הואככנסכסותז

ממסר ואס אמר לה עסי משליכי קושש לשאור ותבלין סבהימסו סביסית ומשו׳מעסר
ופרס״י עיסה לאפות ומסר לה שאור וקדרה לכשל ונתן לה התבלין אינו חושש שמא
החליפה ונתנ׳משלה שאינו מתוקן שאין חשודים על הגזל •
ומ״ש בד״א בסמס כל

יהודי ואינו עושה יין כסך והטעם כי סע״ז מילתא דטסתכר שהיא סקר וכשץ
שמאמין בה הוא עושה להכאת יצרו הרע ואינו מאמינו בלבו וכססוא אומי "
שהוא ישראל הוא אומר בלב טוב לסי שאומכותעו אמונה היא וטובה
ונומיתיי*

אדם אבל אס נותן למי שחושש

בתקנתו אסור שמא

ממס דמאי ( דף סו ) תק הנותן

לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל

בדברי ח״ל הוא מין ויינו יין כסך ו כ ף ונ1כ ין ח ילןלש  3פ והע  3רת דברי ח״ללופה'
שעובד ע״ז הוא דוקא שהיה מוחזק בו ג״פ אבל בפעם אחד או שתים אינףןן

בתקנת בתה

י"כ וכפני י׳צריך שיחלל טכ״ל תשובת הרש בא עוד בדיני משומד אכתוב כסי ? נ1

ובושה מחתנה
ומייתי לה בר״פ דחולין ( דף ו' ) למירמי אההיא דנותן לשכנתו וכו '
רלא חיישא לחלופי וב' משניות הללוחיישי לחלופי ומשני אההי' דנותן לחמותו התם

בס״ד ושם אכתוב דברי שבולי הלקט גס כן :
כתב
נשארו בארצות השמד כמה זמן ולא יצאו להמלט על נפשם כאשי עסו רדה ג'י

מאנה

מפני שחסודה

להחלי'

ואת שהוא נוטל ממג' מפני

כדקתני טעמא מצה היא

ותו תכן

שמחלפ׳את

בתקנת

משני התם נמי מוריא ואמרה

יתקלקל מה שנותן לו וכו 1פ״ג

הנותן לתמותו מעשי את שהוא נותן לה
המתקלקל א״ר יוסי רוצה היא

בתה ובושה מחתכה

ואההיא

בר בי רב ליכול חמימא ואנא איכול

מוריא הוראה לעצמה לטובה אני

מתכוונת בר בי רב ליכול

דנותן

לפונדקית

קר ירא ופרש״י

חמימה וכו' אבל נותן

ומילתא

דמסתברא הוא אכל משומד לחלל

שבתות בפרהסיא אושאינו

הרי־״בם ה^ וס'ם

יצאו מחזקת כשרות וצריכים חקירת חכם שיחקור עליהם אס הס מתנהגיכצשי
בינם לבין עצמה ושאין בידס
ואס הס בגדר זה הרי הס

א {,מ ק וס סיןכ ^ |ן ע  3ןד  $$יי' בליפחו<

כישראלים

גמורים

וסומכים על שחיטתן ואין אוסיח

לשכנתו אין לה לחוש עליו ילא מחלפא לטובה שהרי אין סמוך עליה תמיד כאכסכאי

במגען ואס מוברין כרצון על

ולהרע נמי לא חשידא אגזל והמום' פירשו דבתימה קאמר כר כי רב ליכול חמימא
(אנא איכול קרירא ואני טרחתי בשבילו אכל גבי־סכנתו אין לחוש לסילוף אף על פי

האסורים ונודע אס עד שלא אכלוהו נודע יחזירו לו מה שיקנה ממנו וכו ^
בבכורות פ' כל פסולי סמוקדסין ( דף לז ) וכתבוהו הרי״ף והר״אש פ המוני פוי
סשוסנו

א׳מהעכימת אוסרין יין במגען :

המוכר ונו

לכתשליריב׳שי
(נ )
סימן קי'ג למכר
דנרי' האסלדי׳אין
ל< תקכגעדפילך
לתקן' שאיןמכירי'
אלחנל כל' היינו

זכלי ויחזיר להם הדמים רמס שלכן ושלש פעמים אס עסה במזיד או־שלא״פסש לםדילן כל הצוירך רשע הוא כעיני"ואף אס
יו!׳
■י לזת הכציר וכודע שלכדהרכ^ הי המ שלזכלו6
צח היה לכי נותן לי לסמוך עליו עודגיכ״ל:
וצהכא לא
מכאן ולכבש
היה מקביל על יו להיו ?,היר אן
זימי'צן | 5״ ^ מכר ויחזיר הדמים וכן הסוחט את ספרה ומכרה וכודע■ שהיא טיפה
כתב הרש' בא סנשא׳סל קצב שנשבע כמה פעמי׳סלא לצחוק ועכ-ר אס הוא נאמן
^ילואנלו ויחדד להם את הדמיס־ומה שלא אכלו הס יחזירו לו את הכשר
!קליזיו |
הטילוהו לכלבים ישלמו דמי טיפה למכור נשר ועוד שאינויפחזקת כשח ססמעו עליו ססם ידו דרך׳ הוסט כדישיבדוק־
׳מנווו׳ 015י" ילהם את הומים מכרוהו לגויס16
זמאיחדי'
הבהמה קודם שיבדוק הבודק והשיב אפי'
?ץ'
להן
חיטדל
שכלא מלחזק לכן
^וסמזהסאכלו הליקחיי׳אכלו ויחזו' ,
דמשומד
נאמן
במזיד
השבועה
על
עכר
״י׳קמז רו:זי 5משוס קנס מכרוהו׳הלוקחים■לגויס בבכורות בטבח שהי' חשוד למכור חלב במקוישומן וקנסו אותו
שנמעשיל
אל
! גרם להם איפור יסלסו לו דמי שלא למכר' אפי׳אגחי׳מפני שהי׳מרניל הגערי׳לבא אליו לפנות
לדבר אחד אינו משומד לכל התורה חון מלכיחיש שעשה
היה־א
!לי
מגנוב ע״ז ומחלל שבת כפיהסי׳ומוד שזה במזיד אבל אי
זיזת א1
שאינן
הרבדים
שאר
כל
המותר
אבל
להם
י
להם
יחזיר
והוא
נותן
מול
ממנו באגוזים שהיה
נשו טרפס
עוכר אלא לתיאבון ואפי׳כאותו דבר המיא טריפ׳חמח׳
אינו
אילא^י (1נ״ל  .:נתב הרמ״כס כפ' ס״זמה
ידז ואינו מלחזק.
צריכיףכלל לדבר שהוא חשו' עליו מותרין לקנות ממנו ומיהו עצמו נאמן ונדיב פרק קמא דחולין אבל
$כןלא תחמרינן.
יהקרס' מכירה המוכר בסר לחכירר ונמצא בשר החשו׳לדבר המור הוא חשוד גם לרבר הקל ממנו אפי׳אקהחמו׳
לענין׳ החשד שסם ידו דרך הושט זס ודאי׳ סלי האי והכל לפי'
'׳מו!:ץ
ויסירו ונמצאו טבלים יין ונמצא י״נ חמור ממנו בעונש אלא שחמור בעיני בני אדם שזהירין בו יותר פסול הוא כל שנחשד להאכי׳טריפו׳ולהסי'
ראות עיניהליי^
י׳ימון]
פירטת ואין לו תקנה פדשילבש■שחורים•׳ וכ' מחתשויהר״אש
^נלאנלויסזורלואתהדמי׳וכן כל מבזה  :החשוד לע שני דברים וחזר בו ויצא מידי־חשד ואחר כך
לנלז:
למקום שאץ מטרי׳ כלל ן! סי׳ כ׳עזל'
נ?? | ^רדכרשאסו׳לאכלו כך היא דינו כץ נחשד על אחד מהן אנו הוששין שמא חזר לסררר בשניהם וחשו׳
ויתכסה שחורים וילך
שסהראשלוק׳שנר '־
•סטה איסורו נכרת ביןשהיס אשורו בלאו
אלא על הקל שבשניהם •י אותו ויסדר אכידה בדבר חשוב כדאיתא•
שיי
לווהו  ^ 3נוכל המוכר להביו דבר שאיסור על שניהם אפילו עא נהשד באחרונה
לעס׳תרגוןרשעו'
אכלוהו נורע יחזירו בפר זה בורר פכ״ל •:׳
כחב הרפ״בא אבל אס טעהשלדא
 1מימג אםלתו מד״ס׳ אם וט הסירותי קיימים המוכר דברים האמורין ונודע אם עד שלא
האומר למי׳ שחשוד לאכול גבינה סל גוי־ הי׳בקיבהלכותיה^.
מורל1ן| ©יד 5ות ספירות ונוטל את דמיוואלז לו מה שקנה ממנו והוא יחזיר להן הדמים ואם משאכלוהו נודע
גטנ׳כשרס מן המומת וכו׳זה למד ישלל תקנה ילמד
הלוקחים קנה לי
משנהעש 1אכלןאכלואיןהמוכר מחזיר לו כלום וכל מה שאכלו אכלו והוא יחזיר להם הדמים  :ואם מכרו
(יפתנ׳ינלללנלוק.
לגוים או השליכו לכלבים ישלמו לו דמי טריפה  :המוכר דברים
מדתנן בפרק קמא דמסב׳דממי (דף טז) הואיל ולא עש?
אין
סזון | איסורי הטיה כין מד״ת בין מדבריהם
שיותוא |
האומר למי שאינו נאמן על המעשרו קח •לעוןרשעהעכ״לד
מכירה
דץ
בהם
ואץ
הדמים
©יראת
ממגר
ליקה
תקל
לו
ואין
אותו
האסורין מעבירין אותו ומשמתין
לי ממי שהוא נאמן וממי סהו' מעשר אינו (ד ) זנ* כהרמ' נ ^׳
זהועלו
 1נללענ״ל :׳ ועל מה שכתב בדברים עד שילך למקום שאין מכירין אותו ויחזר אבדה בדבר חשוב־
נאמן מאיש פלוני כאמן הלך ליקח ממנו בתשובל' סימן קיי^
ביעית
ז
דיליף
'
נרא
עשה
הרי״כס
כתב
שודאי
מד״ס
או ישחוט לעצמו וימצא טריפ׳לעצמו בדבר חשוב
סאיסורם
דא^בשבוע' אינו
ואמר לא מצאתיו ולקחתי לך ממי שהוא
|
חומה
כעי
נאמן אע׳גדאעז
מעשו להממם שלא הוזכר במשנה ובברית' אלא תשובה בלא הערמה כיון שאינו חש עי^ ממונו  :כתב הרשב״א
מ״ט
נאקאינו נאק ואפש׳שלא הקלו בכך אלא חשלל עלה  :נד? 1י
גבינה כשרז
לי גבינה
קנה לי
גוי הנה
של גוי
גבינ׳של
שחשוד לאכול
רמי שחשור
איטדי תודה כאכילה או איסורי מאס האומר למי
באיסורים לס דבריה ' כמו דמאי דהר כמו ח׳ח באותו דבר
כשרה מן
לאכול גביג
פצתריהס אכל איסורי אכילה דרבנן
כמו שכתבתי לפיל אבל .התשול לא תהני
המומחה והלך והביא לו ואמר מן הכשר׳קניתי מן המומחה אינו מידי דרבנן
החעז
ליה
שבלעה להרי'
רוןשאכלו ונהנו לא יחזי ' להם כלום ואף
קניתי נאמן חזקה אל כיחש לו שירא החסוד על איסורי תורה אץ סומכין עליו
;
6
כ*
ריתא
לענוד־
ט״פשאין לרכז״ל ראיס ברורה כדין זה נאמן מאיש פלוני מומחה
סשול
לומ׳מפלוני מומח׳וזהו שלא כתב הרש בא
שמא
!יןהס!
שביעת הר סיבי׳
לאמציכו מן הבאים אחריו שחלק עליו
דין זה אלא בחשוד לאכול גבינה סל גר נאות! דברעכ׳ל
|
יניבני
מנל :וכתעוד וכדון זה הרי הוא כאיסורי'
הרש׳נא.
בשם אחד ק המומחיןנאק וכו'זים•  1כ״נ
לימיון
נמצאת טריפה בודאי אלא שאסרוה מפני שלא נבדקה כהוגן שהוא איסור דרבנן  :ומיש הביא לו מנחה
סלדבויהס סהרי לא
חשודי בתשל׳ ש־׳ס״ד ור ן
אללו:
לו הכס׳והוא יחזיר הדמים כתב מסברא דכפשיה ונמוקו עמו  :ומ״ש בד״א שאינו חשוד פל הנזל ואס
והכדיקאינה אלא מדבריהם ואפ״ה מס שלא אכלו יחזירו
כתבתי לעיל סי׳ב׳
ממונו
דחשוד
היכא
דכל
)
ו
רף
(
חולין
כריש
בא״ס וז״ל מעסה בא בסר במחט שנמצאת על הגזל כ״ס שהוא חסוד על החליפין• פשוט
בי ספד אהל מלעג^
דמקח טעות הוא עכ״ל וכיוצא בזה כתב
כתבהרמ״פם בפרק י ' ב מה' מעשר
פי׳לא,
ל זה
ואסרו הכהמה ומה שמט־ וקבל המעות צמנו מל הגזל כ״שסהוא חסוד על החליפין■  :י
בריאה כמוך הכשר לאחר חיתוכה
עית?צ
אסרו הבהמה שא״א מי שהוא חשוד למכור תרומ׳לשס חולין אסו׳ליקח ממנו כל דבר סיס כו זיקת תמת
גמרו שלא יחזיר מפני שהאיסור אינו ודאי אלא מפטיהספק
הלוקחים משכנו המוכר וגערו בהם ומעשר וט ואין אסו' אלא כל שלפניו אבל אוצרו מות׳ליקח ממנו מפניסהו׳מתירא
ימן
וקביל לבוזקהככפיחס • ולפנין ממון סמ״פה ומקצת
והמוכר לערב תתמה באוצרו שמא ישמע הדבר ויפפי ' סכל וכן החשוד לממסר שני למכרו
יאידך:
קמי נהרעכ״ל  :וכתב עוד הרי״בש שאע׳פי שאינו אסור אלא מספק
כשא■
אינשימינה אץ לך מוס גדול לשם חולין אין לוקחין ממנו דבר שיש עליו זיקת מעש וכל זה קנס מדבריךסיחשוד
מחק נדמיט הוי מקח טעות דייון דמספיקא פרשי
ולחלל
ע״ז
#מולא דמי לההיא מגמממא דפי הגוזל פצים דהתס שאגי דא״א לחיוב ' אמעשה שהעיד מל סל אחרים כאמן חזקה אץ אדם חוטא• ולא לו ואין צריך לומר פס הארץ
אפילו
וידיהאלא א"כ טרפה בודאי עכ״ל (יי.ג״ל סי׳סלנל״יו )  :המוכר דברי' האסורים לפיכך עם האיץ שאמיזה טבל וזה תרומ זה ודאי וזה דמאי אפי׳כשלו נאמן אמר אלוי
וסחמומי
כה ) כתב הריכס פירות מתוקנים בשל אסרי׳נאמן והוא שלא יראו כמושה קכוני׳כמו שביארנו גיכ״ל:
מעבירין אותו ומשמתין אותו ואין לו תקנה ונו כס זה3ורר (דף
תרדנל
ומ׳ש אבל אוצרו מותר ליקח ממנו מפני שהוא מתירא וט'מבואר כסוף פיקאין■
משאל על מעשה שאירע שאחד משני בודקי הקהל כדק כבש ואחר שבדקו הוציא
מעמידן :׳ ומ״ם פלא יראו כעושה קנוניא היינו כי ההיא דתכן בפ״ד ממסכת דמאי׳
אכדק'
הריאה ומניה אח״כ בא סטרו וראה בין צלעותיו סירנות תלויות שאל לבעל הכבש
הסמריס שנכנסו לעיר ואמר א׳מהס סלי חדש וסל חכירי ישן שלי אינו מתוקן וסל.
רימו!]:ן
׳ ז הריאה והשיב שנמכרה כששמע זה הבודק שבדקו הלך לטת קונה הריא׳וחמכה
■עםוסן
סלחתי להביא הכבש ולא חבירי מתוקן איכס נאמני׳ובפרק י׳מהלכות מטמאי משכב ומושב כתב כל חסוד על-
סתימת ועקר הסירנות שמצא הרואה טן צלעות הכבש
מדלונו
ועיין בכבש גם העידו דבר נאמן להעיד בו על אחרים ולדון בו לאחרי' חזקה אין אדם חוטא כדי שיהנו בו
מלאו הסירנות והעידו שאחר שיצא הרואה נכנס הבודק
סירכא אבל אסרי׳ואע״ס דככטרו׳פפד כמה סתט לן תנא החשוד בדבר לאי דנו ולא מעודו הסו'
סיאו הסירנות בין הצלפו׳ושאלתי את פי הבודק ואמי אמת שהית׳סס
אדמי
הכבש ומכפפיר סתמא• לאו דסמכא הוא דהא כפ' כל פסולי המוקדסין היא שנויה נמחלוקתזכיון,
יתהמלויה אמרתי לו למה עקרת אות'לא היה לו פה להשי׳אסיתי
רונא
־ רב
הטבח כדין עשית שמפשיר דהוי סתם ואח״כ מחלוק אין הלכה כסתם ובפ׳בתר׳דיומאאיפסייף הילכת׳כרס כג
מעדוק ולא רציתי לנדותו עד בא דברך והשיב לסלק
&ו
מש״
מייכיחיס שעונה היה רוצה להכפיל הצבור להאכילם טרפה וכל שחשוד להאכיל דאמר נאמן הוא על סל סטרו ואינו נאמן פל שלו וק״ל הא דתק פי ד דמסכ׳דמאי
הלוקח פימת ממי שאינו כאמן פל המעשיות שואלו כשב ואוכל על פיו ססב 'מוצאי"
ווסממין ליישן■ מיד מסלקין אותו כדאמרי׳בם' גידהכש ה כטבח שנמצא אחריו חלב וכן בפ״ק
סבת לא יאכ׳עד סיעס לא מצאו א״ל אחר שאינו נאמן פל המעשמ׳מפושריןהן אוכל;
הילין עבח שלא נהנצאה סכינו יפה וכתב הרש״בא דטכס סיצתס טיפס אין לו
שלא
ואה
על פיו חסכה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר והשתא כיאמי' ליס אחר שאינו נאמן
התנצלות לומר סונג הייתי שאס כן -לעולם יאמר כן ומה פפטרת טבס זה מלשלם
נ
'
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:ור
אלאימחמת ספק וחסד על סמעסרו׳מעושרץ הן אמאי כשחשכה מ"ש לאיאכל מד שיעשר והא קי״ל דחשוד
ההזעה לבעלים גס זה עשית כדין מפני סלא נאסר׳בבריא
התאק
נאמן על סל אסריס וכ״ס סתם פ״ס דקי׳ספי מחשוד כין 'ס הרמ״בם כפ׳י״במהלכורן.
וכלכיוצאכזה אין טחייבין הטבח לשלם כמושכת מגיד משנס כפ״ימה׳שכירו׳וכ״ש׳
יה תלא אסרוה אלא מטע ' חשד ואמתלאה ומטעם זה יס לפטר הטבח מעונש :מעשר -ואין לו דההיא מתני׳אתיא כר״מ דאמר ההסודעל הדבר לא דכו ולא מעידו
נפגמו
■יורי בהעבירופכ״ל  :ח״ל הרש״בא בתשובה כל טבח סיצת טיפה מתחת ידו ולא ק״ל כותים שהרי הרמ״בס עצמו פסקה בפ״יב מה׳מעשר וצ" ע :וכחב בפשוטי
המות!
ס
1׳'1י לאכול משחיטתו שהרי הז פושע איו שאינו חושש אס מאכיל טריפות למיעוט לסרמ״בן סייק״ע מה שאמר החסוד על דבר קל אםי הוא חשוד על דברי חמו ואפי׳על
אומר
עוד אלא שראוי לדקדק הקל ממנו אינו חשו׳דמשומ׳לערלו׳איכו משומד אצל סחיט ולאאממ משומ לדברי
הקפדתובין הית י ליאיסו׳ולא כל הימנו לומ סוגג הייתי ולא
אומולגי
לז׳מסומד לכל התור כולה אלא כמשומד לי׳ה ולחלל שכמ בפרהסי׳וכדאיפא כפ׳ק,
5קי אס יאוי לסמוך עליו אף בקבל׳דכרי הבירואסיראינוהו דואג על מה שאירע
אותו אבל אס כדי שלא יעבידוהו מאומנותו צריך לחוש דחולץ ומכלי מקום במה שנחשד הרי אנותאץ אומו־כמשומד •גמור לאותו דבר
ומתאכחיעל כך מקבלים
מחמין
:ו
שלשה ואפי׳בשכועה אינו כאמן שכבר הואסשוד לעכור על השבועה על אותו דבר שהוא
■י־ו היבט והגל לפיהמ שהוא אדסי ג והמקבל דכיי חטדו׳צריך לקבל כפני
׳
לדעתו
ל
מושבע מהר סיני ותדע שאס אין אתה אומר כן מסימדיאוכל נבלות לתיאכוי-ישבע
ודלהר״אש מה ששאלת טבח שנמצאת
סזסה
:
ל
'
עב
כמה
עד
,
בפ
כדתניא
הז
^
אר סלא יאכילנו סוס נבלה ולאיצטר לבדוק אתריו בכל פעם ׳ואס לא בדק הסכין אחריו
זה תחת ידושתים ג'פעמים אם מעבירין אותו עד שיקבל מליו דברי חכירות
יקנ״י
אמאי אסור ישבע ששחיכראוי כסכין יפס ונאמן אלא שלאותו דבר אינו נאמן לעולם
ואני
^מפמי־ שיצאו מתס׳ח־ו טריפות אין מקבלין אומו דשו׳אינו בקי׳ כך שאלת
אשר
ךם
וע״ה שאינם נאמנים על המעשרותישבערשהוא -מתוקן ויאמנו׳ דבריהם ק .נראה
להפךאס■הדבר מחתת שאינו בקי ים לו תקנה כי לא היה מחמת רשע אלא־
גצי
נים
לי בבידוי ועוד תדע לך שאפי׳לא יאכל ׳הוא ולא-יאכיל־ לאחריס־אין מקבלין אותו
)י.סרוז יריע' ואס ילמד ויתחכם ויהי׳כקי ורגיל יוכל לבדוק אכל אס היה כקי
שרות
עד שיקבל דברי׳חבידות בפני שלשהיבדפניא בפרק עדכמה־ואפ״איתא ישבע כפני
ךיוקוהוא מוציא טריפות נמצא שהו' רשע להאכיל טריפותיואין להאמינו
חדיה
כי ענין חבית ' הוא ב וכאסןעכ״ל  .והרי״כש הביא תשובה זרוכתב עליה ואס ק אס אלו האנוסים
יכ ץ וג יראת שמיס ולא שייך כאן להזכיר קבלתחכירות
וסיח
חשודים על סתם יינם ואפילו כמגע גוי ביין שלהם אינם .נאמנים על שלהם ואפילו
 1יישודברשלא היו נוהגים בו רוב המון הפס אבל ענין הטריפו׳סוא מעיקרי
ילנוים
בשבועה אבל נאמניםעל סל אסריסשאץ אדס סוטא כדי שיהיו אחרים עכ״ל .י :
יעיודטס ונוסגיפ -בדחהשלא סשש לבדוק; והוציאעריפותימתחת ידושני'
,מל

טבילת כלים קיט הב
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ילל!(ז[!ן|ף
טת :וצר !%

הרש' גא
אמרו כן אלא כמדאוריתא לדרבנן אכל מדאןרית'לדאחיתא א״כ מדרבנן לדרבנן לא סהרי לדעת ר״יוהר״אש^ אינו מחמיר בזו יותר מבטבילת
קט (ח ) ׳;״ ומיסו אבתי קשיא מדאיצסריך תלמודא
הכלי רפוי כידו ובו׳ פד אץלחושיי,
למיס טעמא לחשוד על הסביעי׳אינו ססוד שמא ילך וישאלנו וימצא בדאי הביא לו מנחה בשם אחד
מןבשימן קצ״ז בסי :ויבק■ א"([ ^
עלהמעשיר'מסוס דשכיעי׳לאבעיא חומה המומחין נאמן שאינו חשוד להחליף ואם אתה חושש שמאי טבילת כלי ונויכת המרדניבשוףע^
חף ע; גג7מ
", .יי!
מטהר בגלש
"גי׳ על השביעית יהיב טעמא משוס דמעשר
ל♦  ,ני ל ן<7רב
לח בהילא 7ביי
שיהלן׳ פית ליה פדיון ושביעית לית ליה
טמלה !( חמור ולמס לי הני טעמי תיפוק לי מסוס דחסו'
ומעשר בעי ולחשוד על המעשת

מטבילת ,טמאה בן
ג׳ל זהוא עש! ט
!לעני!

לזינו

שאיגן חשור ^ הגן ל ןאם חשור

דינאכ׳ניי אלאדכיון

דחשכחבסכי

תריסומר

דיני

שכ ל שהוא חשןף ויש מברכים על טבילת כלים
ויסמכמין
י
טל סביל כלי ממכות י■  :ואץצי
אלא לכלי מתכות סכיאיתא

טבילת כלים

בזה
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לתרוצי א"נ דע״כ .לא .
אמר ״ |״)1
הרבדחשוד
מנ1זכי ע3
לדבר
אחד
אינו
חשוד
לדבר
א
חר א פ י׳קל
הריאבי״,׳ ממנו אלא דוקא בשני מיני

הגזל
.

פדיון,״,
על1החיליפין:

לדכר אחד אינו חסוד לדבר אחר אע״ע
שהוא קל ממנו ושמא דה״מ למימר הכי

מי״י״־פנאלל מבזה וחומר בזה מבזה הכי עדיף ליה

יס׳ב'

משלו

הוא

נותן אין

ארם

עשוי ליתץ

מנחה

משלו

בשם

אח׳בד״א כת רסב/ס ד ^ י ז<־ ב יו על יהס על מסל׳

איסורים .

הכשר כלים הכקחקמןהגלים  :הלוקח כלים
חדשים מן הנוי אסור להשתמש בהן עד(סס)

שיטבילם טבילה הוגנת בלא חציצה במקוה של
כי

וכתב

בספר

המצות

אבל לא

במעין

אליו.

ומס׳

טעמא מסוס
דכליסעודי

ארבעים

סאה אמורין בפרש כלי מדין פימסדנתיכנל

מטהר

בכלי דבר אשר יבא באס ואין דרך
להשחגש

דמעי )

ג•;;
נחתי׳הגת-׳ב' ההיא דהתס שהיו חשודים לאכול

גבינת טמא בכל' שהוא בכלים הלקוחים מן הנויטצריך מ׳סאה
ולאבאש אלא כלים סל צרכיסעודה :עט
גויס והיה מסתפק השואל אס היו חשודים נהירא שאין להחמיר בטבילה זו טפי מבטביל׳טמאה דלא
ירעיקסמ״ק
■ סריפ״ידיס א״צ טבילה
דאףמלנג
^ 3עלת "* " גס על השבועה אע״פ שאיסור הגבינה קל להך אלא ממנה וצריך שיהא הכלי רפוי בידו בשעת
טביל׳שאםססופתין עליה קדרה סל מאכלכיוןס6ץ
שפיה גי לחעלה

מאיסור השבועה דמשמע שאס היה

איסור

מהדקו

בידו

בשעת

טבילה

הוי

חציצה ב

ומיהו אם

ליךן| 7ךן <

ךן נותני עליו המאכל עצמו אינו
צרי״סבילס
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ש נ״ו:30לה4י״יו
—־י* -י1,■״ -בו סיה
דני 'יפנחשיי
ואם מטביל באו ג׳גיחד יאמר לע טביליכלי׳ואיןצרי' טכיל1, ,
עיי ממ
י״
כל
פנסי
:
כחג*

.
.
׳
 1בפרק קמח דחוצין דסכץ סל
שחיטהאעו
* 7יכ3^ ! .די נחשדו לקל לזע״פשהם ב מיני
איסויי׳וע״ז
צריך טבילה י  :וכלי זכוכית ככלי
מתנו׳
ש•!!!  5המיס ^
השיבדליתאוכדמייתיממשומד לערלות
״יהח
יהא * ׳.ויב!
דאינו ;1ב>!1
חסודבגב
על השחיטה /ץיב
דקיל ^יב׳'.
מינה ׳.׳׳1
11
.
ע׳עהחנו
החכק;^("
י
.
כיון
דמו בסוף ע ז (שס ) אמר רב אשימעלי
 החינ׳ו )סהס שני מיניאיסורים • אבל שביעית בהן שאינן צרכי סעודה או כלי שהן צרכי מעוד ואינם משל
מיניזכוכית הואיל וכי נשתברו יש
להסתקנס
נשפיי*יתהני 7גם ומעפר וטהרות אף על פי שהם איסורים מתכת לא וכלי זכוכית ככלי מתכות דמי וכן כלי חרס
המצופיןככלי מתכו׳דמו ופרס״י זכוכית
שנשתנו
מוחלקי׳מ״מ כיון שכולם הס בדבר
מאכל באבר וה״מ במצופים בפנים דחשתא דמו לכלי
סעודה
שהצפוי
ראוי
להתיכו
ולעשותו
כלי • וכןכלי -

י *,נמעצשי3י,
,
'ל1רור
 7 !3יה חמה
שמי
שהוא
סשוד
לאכול
דברים
שאין
הרך
כתב
בספר
המצות כוס של כפף מחובר בכ^י עץ צךי ך
מפמ מנד הכלי רגילין לסקל בהס שאף הורז יךודלנייזליף כיח שמשתמש בשל
כסראבלמיחוץ לא אף ע״ג דמעמיד ף ש

שמעמידיץ אותו אין צריך טביל׳אפילו למי שהולך אחרהמעמיד
"ב! ״־■ "ג!ב״ז "ב "׳ " ;1ז(עץ ;וך
בסופיא של אבר כסופו בתר סופואמן

על צדה ייתגלגל שחשוד לאכול אחד מן הדבריםה5ןסןריס
מחמירין להטבילו בלא ברכה ותקא .כלוקח כל מן הנו
ומ׳שוה״מ כמצופה בפני'
וכועדאפי'
^ שהרבי' רגילין בהם כדמאילע״ה וכגבינהשואל או שוכר ממנו אקצריך אכל ישראל שלקח מן
הגי למישהולךאחר
״*ש' חסמת ״ל סל גויס • אבל אס היה חשוד
לאיסורין
והשאילו התוספות והר״אש וכן כתב סס״נןומע
יזאל־הע׳מ׳נקרק׳ שאין סרכי׳רגילין להקל בהס הרי הוא כגוי ואין מפקידין אצלו דבר האסו׳מן התור'
משו׳דכיון שאינו מסתמש במקום האבר או במקו הברזל לא הוי דומיא דכלי
סעודה
*ייקנה זלוי״״ית אלא בשני חותמות וכתב ה״המגיד זה בשמו בפ״ח מה״מא וכתב עליו שהביאו לזה דמדין והמרדכי כתב סאבי העזרי כתב דכין מצופה מבפנים כין מחופהממזון
^ לאיי,נ 7 !/מה שאמרו כפרק אין מעמידין בדבר סל תורה שאסור בחותא' ומפרשי לה רבוותא מבפנים טעון טבילה דלא חילקו חכמים כין מבפנים למבחוץ והר״פ הוף
להטכילס

המעמידקנתנוק

טרם

בארץזלוקא
ייק!האי .לכאןני סי׳ס״הכנ״י)
י כאן וסמ״ק כתב קדמת סל חרס שהן מצופין באבר מבחוץ איןצריכיןי
ג׳החשגדעלע׳זחשוד על כל חנית האמורות
יית!י־ז״כי ,נד
אעי׳מלאמיםא׳־נ;׳י בחוטי 1קנבוס "אכתוב" בה כלאים0ימין
" אותם שהןפילו״מיץמכסניס צריכין טבילה אך בלא ברכ לפי שאינן עסריןאל(!לנד
נפלרהוצאצמפרע
נהחשמעלעזחש אסש׳זט ,אונקר( .אתר כן
מ( עיצ בי
הס
ש 3בס ד •
ה ע כ -ובענין כלי של עץ סיס־לו חסוקי׳סל ברזל כתב המרדכי כסברת החום ך!
נשתמדנא1מ( יוס אלא
מבאןולהנאיגכ׳ל •־
צריכין טבילה ואח״ב כתב סר״מ מצריך טבילה דאזלי בתר יסמעמיד לפנין
טבילכסו
עכ״ל קב הבשר כלים הכקחין מן הגויס:
<נא! ״ה
נ׳נ״חב׳
הלוקחכלים תדשי׳מן הגוי אסור להשתמש בהם עד שיטבילם לענק טומאה וצורת כלי זה שכתבו הפוסקי׳הי־נו סלוקחין כמס דפין סל פץ וך!
7אש 'י ג״כליגיז טבילה הוגנת וכוי • פשוט בסוף מס ע״ז (דף עה ) ומייתי מדכתיב בפרס מדין אך להם שולים סל פץ ומממידין הכל ע״י סמקיפין הדפי' שכצלדין סביב
גחתיכו׳נחנ
סנ״דס תיןהל*י במי נדה יתחטא כלומר מיס שסנדה סובלת בהםדהיינו מ סאה ופירשו
בירושלמי. . ..
למטה סביב _ _
_
לשולי׳וא׳סמוך . . .
אחת
לפה  .וא׳באמצע־כחב סמ״ק כוס של כסףמייוי
גללי
דטכיל' היא כדי שיצאו מטומאתו .סל גוי לקדושתו סל ישראל ומ״ס כליחדשי׳לרבות,
|עו׳כ׳דהא 7מתד נקטינהו וכ״ש ישנים וכן מפורש שס כגמר • וכתב כספרהמצות אבל לא כמעין
להפניל כלי שאין פירוש אכל לא במעין כדין מעין שהוא מטה' בכל שהו והוא שיהא כל גוף הכלי פולס
נעיז כשפופדיג בו דהיינו דוקא לענק טבילת טומאה אבל ככלים הלקוחים מן הגרם אף במעין צריך
מ'סאה וטעמו של סמ״ק שמחלק בין טבילת כלי מטומאה לטבילה זו מפורש בדבריו
^פ ,׳|.א,ני׳(ח 7ני משוס דאמרי׳כסרק כמרא מנ״א אך במי נדה יתחטא מיס שהכרה טובל׳בהס דהיינו
ע
" -נשיקה
אבל מ סאה וליכא למימר היינו דוקא בכלי גדול אבל בכלי קטן סגי ברביעיתדמקו׳קודם
גלא
תיס
לא
עלתה
שבטלו
או
כמשהו
דמעין
כמו
גבי
טומאה
דהא
בתר
הכי
דרש
וטהר הוסיף לך הכתוב
טהרה אחרת דהיינו טבילה ומסיק דצריכי דאי כתב וטהר ה״א בכל שהו קמ״ל במי
נדה דכמי׳מ סאה והשתא הא דקאמר ה״א בכל שהו ליכא לפרושי סחו' מרביעי דמקו'
דניין להעביר דהא אפי׳לטכץ טופא׳לא סגי בהכי וגס ליכ׳לפמשי במשהו דמעץ ובכלי גדול דהא
?חלילה <נסא׳) נמי אפי׳לענין טומא׳לא כיון שאין גופן עולה בו אלא ודאי מיירי ככלי קטן דלמנין

בכלי עץ צריך טבילה כיון שנשתמש בשל כסף זהו כעין כלי של מן שים לו
חשייןין
ס ל ברזל סמעמידין אותו דכסמיך וכך כוס זה עשוי מסתיכו כסףועומדו'המון
הסס פ״י שמקיפין אותם עץ סביב וז״ש מחוכר ככלי עץ כלומשהואמסוכרע י"'
עץשהו׳מקיפוסביב וכן מבוא׳יותר בדברי סמ״ק עצמו שכתו׳סס כלשון הזהכו
&שג
כסף מחובר בתוך כלי עץ דלישנא דבתוך כלי משמע כהדיא שהעץ מקיף אחנמן
סביב ואיפס דבליסנ׳דרבי׳מסתמעי תרתי חדא סהו׳מחובר מ׳י העץ
סמקןיפותרתי
סהוקכוע ברגל של עץ וקאמ דצרי טביל׳כיון דמסתמש בשל כסף ולא כמה
שקק
דהיינו העץ שאיןהמשק נוגע בעץוז״ס כיקשמשתמ בשל כסףאבל
מבחוץלא ךה?
בריש קאמ׳דכו׳סל כסף שהו' פומ׳ע״י כלי עץ המקיפו
סבי׳ומחכרוכדפרישיסד
טבילה כיון סמסתמ׳כשל כסף וכדאמרי גבי כלי מץ שיש לו חסוקי׳סל גר!
שמעמיח
אותו והדר קאמר אבל מבחוץ לא אע״ג דמעמיד כלומ׳דוקא כשהכסף מכפי ימ1
מבחוץ הוא צריך טכיל׳אבל אס הכסף הוא מבחוץ והעץ מכפני׳אע״פ
׳שהכסמעמ'י

מדין חדוס הוא

וליה נהגחיי׳פי׳ז
ודוקנז
דמ׳אזעילסיהןקג״ס זרי ( תשיס דיניםאלי נ ( ג ) שלא • הא ייישמעשאר כלים  5אינ! תייניםמזנילהעכ* לזכ״הבהנ*א  ( :ד ) ( לננאי׳היכ׳דהנרזל שק זרק בל׳אשטייףתייזיןזמתקנין בהם החנ 1תזרד(מה ! זזא־ ^' 4
(הדני מסתקנין " כרין עליי; ,אחר כן תיקון אבל שנין המיוחד לקלפים אם!ר לאסל בז עי־אי אס לא טבלן עכ׳ל !בהגה' שס דסכיןשל שחיטה נהג חהר"ש ל״ינליזכ״ה נמשנןזטינ לחסל ני תפחהל והיהנסכינייסתפשי״יו5ה!
ומיה
(ה ) זנאו׳ה כלל נח דנן מהגיס להטביל בלא ברכה אף אלו הייתיפי׳בפנים עכיל ( :ז ) זבמרדכי רחייםשל פלמיין שנתוכזייתכת כרין טבילה עכ׳ל וז״להבמיי׳ומיהי החסרזן המקבלהתבלין א" נ טניל״עכ׳ל ' נ' נא( ',ז
* /לני
לש פלפלי; שהמת כת בעיט היאעיקד ( י/אכל משפןשל עץ ייש בן ששפדתלש ברן! א״נ טבילה אף על פישמשתמש בו 7רן הברזל למאתר שאינו מעמידו נטלה אגלהמשפץ ) א נ3משפ ןש ; נרזז (;ל ,ןע3יצהן 3ס
שצמע־פ מן
שאץש גתה מהןעדכאןלשוכז :

יה ^
מאיל

(!) איינסנא׳״ה
ל7א ינ למז ,י
ה51ןינצ ,לגדמע!ת
יקנא? מממ י7או
נל<
נרי׳לקזורולט;
לאלעמא להכילא

77ז ( סס) שאין כליודרמיר* דמדין ומיהו אס ניקב למט מרביעית ולא היה מחזירן מפני הנקב
תייא כלקח כלי ןמ הנוי אבל שואל או סוב ממנו אינו צריך 3סוף סס'ט
ומסמדסכוריס
סאולין לא
אבל שאולי[
מדין•• אבל
פיבכלימדץ
""^>1ל ^^ נלהוחינוכמעס ,שהיה
ונמנו עליו חתיכת מתכת צריך טבילה דקי״ל כר נחמיה דאמר פרק קמא דסכת
דסכוריס
צא ומסת
נלקוסיןוכמפס׳טהיהפי׳בכצי
^ ^ !.וליפונ״כ הרסכ״אכת״ה  :ומ׳ישאבל .ישראל סלקח מן הגוי והשאילו ככל הולך אסר־המעמיד אבל תפרו בפתיל מתנת אין בכך כלום שאין זה כי אס
שי' 5צשורוכוכ״כ .סס התוספות והרא״ס בפס רשב״סוב כ סמ״ק וכתוב בהגהת משבר חתימתי' והצי דליים שסואבי׳כהס מיס והס מסופקים כחל סביב אס לקסז
מן הגוי א״נ טבילה ואע״ג דהנל הולך
,
,
,
, ,
^ ייי
 ¥* 1 * 2״״
אחר המעמיד ה ' מ היכא דנפתמש דרך
■ וב כלא בכילה כיון שכבר
אסורלהשתמש
והשאילו לחברו
^■יל סעודה אין צריך להטבילו שהרי;
לכתחלה
טנלו
׳
_
ל _ י _"
על׳ל •
ו ^הןא כילו פלל והיה נ״ל יי ^ ל נתחייב גיד הראשון ואם משכן לו המי כלי אם נראה כדעת הגוי המעמיד כמו הנקב שנסהסשמשתמ ד י1
שרוצה לשקעו מרו צריך להטבילו ואם אינו יודע אם ברעתו הפמד׳כהסאבל הני דליי׳סהמעמיד כתוכו (ח )3א,״ה3׳ נ״ת
הכ כלימגרלסחורה :אסמכררלישר ^
ש?
א"צ טבילה ור/׳ מ מצריך להס טבילה  :דלוקאכשמותיבה
ונה  -י
א^0מ!$יף?
צייר להטכי'לרדכיו זדנ^; לשוקעו מיבעי' אם צריטבילה ולא איפשיטא וי׳א לקולא שאין
הקונה
וכתב עוד בפס ר ' מ המחב שכיקכס ןיןק 5׳ של ממנע היאש׳ג
מ־ליכ3י 1הראסק שהרילא היה עומד צריך טבילה וטוב להטבילו בלא מילאו יקנ׳כליאחר ויטבילנר
אס ניקב למטכשוליה ככדי טהי־ת דהיינו א נל .אחר\ אש3
אלאלססורה :ודמי להא די -גהות אשירי׳
ישראל רק שהגד
^ןלחתהלאלצרכיסעודאבלמדםיי־ עמו ישראל שנתן כסף לאיומן .גוי לתקן לו כלי אין צריך טבילה ככונס מפקה נתבטלה לגמרי מתורת כלי
תקמאפי׳אס יתן
" 1נפהי םאול הוא .סוו משמע שאס^ אפי׳למ״ר אומן קונה בשבח בלי כיון שלא נקרא שם הירי עליו
וכשחז״ותקנ׳פניס חדשו׳באו לכאן וצריכה יגליו חתיכת ממנ'
א׳'צ טס־לה עכיל
יה למוח בידו היה חייב טבילה וא׳כה״ה :ור״יצכא כתדאפי׳אם נותן לו כלישפי׳לתקנו אם לא היה מחזי' להטביל ואס כן מןהצדנמי דמן הנקב
ני 7הוא תפר' להא
בלמתסהעומדין .אצל ישראלי לסחור טון רביעי׳קודם לק.ותקנו׳
■ שמחזיקרביעי׳צרי׳טביל׳דקי״ל הכל הולך למעל כמאן דליתיה דמי דאין מקב ממנו
 7קא*ר הכל הולך
.
 4לקסס וכן הודה מורי הרב הגדול :אח׳המעמי׳יייישרא׳שמכר כלי לגוי וחז׳ ולקחו ממנו צרי׳ להטבילו ולמעלה אס חזר ותקנו ה 'ל ככלי מתכת אחר .
המעמי׳דר׳ל
מזר״י3ירכז'ל  :ואס משכןלדהגוי־כלי־ אבל אם משכנו בידו וחזר׳ ופדאו י' ממנו א" צ להטבילו  :אע״פ־ פאינו מחזיק אלא סאה וסוסי ' מליו בגברי הזאיל ! הגוי ניתן
והעמידו על סאתיס נ״ל סיש לחזור מיפמן המעתיל
ןכולישסא.יכעי 6ליסו משכנתא מאי אמרי שצרי! הטביל הכליקורם שישתנ7ש בראם נשתמש בו קורט
דהולך חף נטנילהאגל
כיון
מה שנשתמש ברויטבילנו
.
ולהטבילו עכור הכלי תוססות .
עוד.:
.
לא נאסר __
מר נר רב אסי אבא משכן לו גוי־ כסא
 ".י"
אחד המעמיד ה״ל כאלו הוא כולו חדש
 06י היןעהידס״ל נ5גלו ^ כול ו חדש לעיקרכפי׳ייהוא
1
ונספא ואטנליס ואישתי ביה ולאידעני*
אי׳זה״ימעמידו
ממנו ולמעלה וכתוספו׳דמסכת כלים יס ?.
0 ^ 73
!" ״ 11$
אימשוסדקסכר משככתאמכינידמי איי
יןיתוןשעשאו מן הטמא ושוליו מן הטהור חייבנשכיל׳אע״פ
■ "
׳ייי* 1
׳
•*
לשקועיכלומר׳1
וסוס לחזי לגוי דדעתיס
נוהו׳עשאו מטהוושוליו מן הסמ יסמא הכל שהכסףשתקנו מ
שלא לפדותו עודמשמע :כהדיאדהיכא:
למימיה לפקועי פשיטא לן דבעי טבילהובדלא׳ דעפיה" לשקועים׳ הולןאחר־המקכל עכ״למשיממדכריו רמאיי דיהיב ר" י טעמא משו' דאין אומן קונה ^ניארא \,ה ^
הואדאיבעיא* לן ולא איפסיטא ופסק הרמב״ס .כפרק י״ז מהלכות מאכלות׳ בשבת כלי היער מתן כלי לאומן לתקנו והיא שלא ניקב למט׳מרכיעי׳אכל אס ניקב דוההזאעיקיפי׳
אסורותלר ^א וכתב הר״ן דלטעמיס אזיל שסובר דחבילת•• כלים איכס אלא׳ למט' מרביעי׳ונתן עליו הגוי סתיכ מתכ׳צרי׳טבילה ומשמ׳לי דהיינו דוקא בשחתיכת ונפיני הואפשית
■ כתב בשסהראב״דדמשכנתא צריכה טבילה ול׳ל שהוא המתכ היאיסל גוידאי אפיבשחפיכ׳מתכת סל ישראל קאמ דצרי׳טבילה מה 3ין זו כלנרי נ׳ינלנרי
מדברי סופרים אבלהדשב״א
לתפ׳כפתיל מתכהא בין כזו ובין כזואין פסתתיכ של גוי ואדרב ההיא דתפ׳ 3פתיל הליצנא׳ אמנם
?עיקרע כוכתכסע גשגס מקצת רבותינו שבצרפתפוסק/ז להקל ויש משבילין
מתפט־יעא מינה שהפתיל מיה א הוא של גר ובצתן עליה חתיה ׳ איןשס סוס דכ יסל נ׳יללוקא אסגתן
אותובלא ברכה וכ כ במרדכי  :ומ״ש רבינו או יקנ׳כלי אחר ויטבילנו עמו כןכתכו׳
התוספופוכ׳כ המרדני בסס רם׳י והכי נקיטיכן :׳ מצאתי׳ כתוב בתשובה אשכנזית גוי אלא ודאי בנתן■ עליה גוי חתיכת מתכת משלו מי ירי אבל סס היה חתיכהמתכ ' עלי! חת-כ!׳מתכת
(ע4ווםסמ:ריימז .0 '3כסנסתקגרשוישראל צריך טבילה שנייהכלא ברכה דראסול סל ישראל אינו צריךטכילה והגהות מימון כתבו כפי״ז בפס סמ״ק כלשון זה הנותן וסתמו אנלתפר!
מ״ מ ^ ,ן נפתילתתכ!מאין
:לפזמי׳דמייוכפומדברסוהגוי דמי  -הילכך לא מהכיא אותה טניל ' וצריך להטבילו׳ כלי לאומן גוי לתקנו׳אינייצריך להטביל דאסי״למ״ד י) י מן ק ןכה3ס3ח
לאחר סכא לרשות ישראלז ישראל שנתן כסף לאומן גוי לתקן לונליפי׳ סצותןלו; סס הגוי פליומשמנידרוצה לומר אפי־ לא היה מחזיק רביעית קודם שתתנו סו־ר ניכ 'אם 0ש מחני
חמיכפכסף לפשות ממנה כלי אפי למ״ד אומן קונה בשבחי כליא״צטבילס כיון׳ והתוסס פירשו לפיישאין עיקר הכלי סל האומן ולפי זה כשלא היה מחזיק רביעיתןזתימתי .עכ״5
שלצנקרסס הגויי עליו שאין הכלי נקרא אלא ע״ש בעליו ולא על סיס האומן כי לא :קודם לכן אסכן עיקר סכלי סל האומן וצריך טבילה למי"ד הכל הולך אחר המעמיד • ומשייע ?מיירי
ומ״מאותס הדלאיהמחושקיבחל מבחוץ אע״ס דסכרזל מעמידן אין צריכין טבילה דהעקמנכסףש׳ג
דמי למפסס שהיה שהיו הכליססל מדין ס ' כ  .התוספות בסוף ע״זח״ל סרא״ש שכד
למתן נסף לאומן גוי לתקן• לוי כלי יש ססיורוציס לומר למד אומן קיצה כשבת כלי־ לפי׳ שאין משתמסין בו דרך הבח׳וכן בכוס המס וש כסף מבחוץ ויש מחמיריזל  -טכיל
עשן טבילה ופליגי בה אמוראי 3פ הגוזלקמא ובעל ההלכות עסק כדבאסי דאמר בלא ברכה והקונה כוס מא״זרין בלעז והס מתוקנים כרתוקות ובמשמרותם לכסף וי* לתל• לפתי!
ישראל שמיר כלי יומכ׳חיתהמעתיל
אומן קונה בסמן כלי והרי׳ /ף פסק כרבא דדחייהתס איןאומן קוצה בשבתכלי וא׳ייג אסיאינס מחזיקי רביעי׳בלא התיקון צריכי׳סבילהט עכ״ל :
כב י
יוכ"
1
הואהג
סעס
ונתנו
לגויוסזרולקחו ממנוצריך להטבילוק כתכוסס ר ת וסט והראש ז״ל
?ו ; ".
"
ערלה כיון שלאנקיאשס הגוי עליו׳ ולא דמי לכלי־מדין * :
דדנלי
מסגי שנקרא סס הגויי עליו  :וט״ש אכל אס משכנו בידו וכו ' כן כתבו ג״כ המוס ' נה7יא
ומ״ש ר3ינווריצ״ב #כתכדאפי׳' אכונותךלוכלי סבר׳ וכו',
מיירי
המרדני
^ ק <,ה3ש3ת מי נ '::
כלומי־ לא מיבעיא כנותן חתיכי כסף לאומן :גוי לעשר לוכלי׳
והרא״ס ז"ל שה וכתבו דאף ע 7ג דמספקא ליה לתלמורא אי משכנתא מבינילענ׳־ן שהי׳תכ׳שיבעו׳כ'
הא ודאי פשיטא דלאויכזביכי אע פ שצריך להטביל הכלי קוד' סיסתמיכו אס נשתמש התרדכי ב ' מהד״ם
מחדש שצריך טבילה אלא אפילו אסניותן ול כלייסכזד לתקנו אס• לא הייהמחזמן
ורעית ותקנו שמחזיק רביעית צריך טבילה דקי7ל הכל הולך אקריהמעמיד כלומר בוקודס־ לא נאסר מה שנשתמש בוי וכולי כ״ה סס התוספו׳והרא״ס ז״ל וכתב הראש דנלישנשנר בי!
כתוב 3הגס ׳ למטה נין מן הנד
וניון שהכלי זה לזיינועומד כפקנו אלא על ידי גוי חשיב כאלו היא של גוי כנ״ל לפרס להכי איתא בירושלמי ולכי הר״ן בסס הראב״ד וכ״ס הי־מכ״ס ז״ל :
דברי וגינואלא שהלשון דחוק לער' דקי״ל הכל הולך אחר המעמיד׳כמכין שפירשתי אסירי צפת ישראל שמשהי כלי מתכות א"צ טבילה ע״כ ואסמוע׳סאע׳ס סקכ׳המתכת נתבטלננ' גשלגמרי
ולזין נפרס דכדיספמיירי בכלי שניקב ונתנו לאומן גוי לתקנו וישראל נתן לו את מן הגוי לית לן בה כ כחוב עוד בהגהות אסירי כלי ברזל שכופין על הלח׳לאפותו מתורת כל.י ואם
צרי׳לחזור
וכן׳ שמשי מן על היורה א״צ טבילה אבל כסוי ברזל סמכסין בהן יורה או קדרה צריך מקני בוי
הכסףוקאמר דא״צ טבילה משוס דאין אומן קונה בשבכלי וכדמשמ מדברי המידכי׳
■ חכל(-יגכ׳  : /׳
וסע״ק דבכלי שניקב׳ מיידי וכדדיי׳ליסנא דלתקן לו כלי לכתב רבינו ואפילובכיקב טבילה כ כתב המרדני דצרי׳להפביל ידי הכלי דמ7ל ידיו מה לי בית תשמישו הא ^'
^ חדסיס צ ייכי ןטבילה רעו י יתב ^ידי? נ״ <בד ) אהנ<תז
לט?0ז מיעיעית מיירי וקאמ דא״צ טבילה דהא סתמקתכי ובכליגוונא משמור ' יצבא לאויב פליט איסור תליא כדלת^ ידה
ערג ואמך דה״משלא מיקב למטה מרביעית• אבל סא אל היה מהזיק רביעית צריך ידות הכלים בסימן ר ' ב ומס יתבאר דין טבילת הכלים וסציצתן  :ובסיר'7א יתכאי כסף לנפחישראל
קמייתאמיירי בכלי שניקב ונתנו לתקנו מאי אפילו לין טבילת הכלים  :כתוב בהגהות אסירי סכין צי־יך להעכיר חלודה ואס הטביל !הישיאלק־נ׳ממיו
קשה כיון דסביא קמייתאמיידי
טבילהדא״ע : ,
אס נותן לו כלי שגוי לתקנו דקאמי״יצבא הא סברא קמיית• כמי כהכיי פסיק ואתי
ק לא עלתה לו טבילה ובספר מצות גדול כתב מורי דבספרי תניא המטביל סכין קידם שיביע ליל
הנוי אע ה נ י ;ן
 .ן-
ומי איפשי לומר דרי״צבא לא אסכרא קמייתא קאי אלא כפלמיקאיוה״ק ל׳כו׳ הנותן צריךלהעביר חלודה וטעמי'7אומר ר״י משוס חציצ הר 3מק פיד
כסףלגוי לעסות צלי קדשדצריך טיילה אלא אפי׳אס כותן לו כליי שבור לתקנו אנו בסימן פ ו ח כ כתב ה ר שמשון 1ל אותם כלי מתכות שהעלו חלודה ואין יטלין שאס נתןישראל
לא היס מחזיק רביעית׳ קוד לק צריך סמלה:אלא דאכתי ק ' כימאי׳ מיידי ריצבא אי להעביר חלודה פ״י שפשוף וע׳י גחלים שלא יסאר ממס ה7/ל מיעוטו שאינו מקפיד לא־מן בזי (אי! )
בשישי־אל .כתן לו החתיכה׳ לתיקיה בו מאי הכל הולך אסרי המעמיד דקאמר הרי גת ואינו חוצץ בטבילה ע כ  :עוד קת כפי׳ט דמס מקואות לא יסבול את סקומקומום נרין טבילה אבל
המעמיד הוא סל ישראלוגל כ צריך לדחוק דאגוי עצמוקאי כימו שדחקתילפי׳ראשיון בקמין מ 6״כ ספסף ופירש הרמב״ס קומקומוס הוא כלי שמחממין בו חמין ופעמיםלד 7י'
יאי בחתיכת מתכת של נוי סיירי ר׳יצבא קשה למה הוצרך לסבי׳ רגינוידבדיושסרי
כשישבוסיסמככןןבו פחמקוקאמר שצריך שישפשף הפחמין שבתוכו ויסלקס אחר^״האו״ן?,5׳
וכריס אלו בכלל סברא קמייתא דהאלא קאמרדא״צ טבילה אלא כשישראל נהץ לוי ממקום למקום שלא ידבק זהכזהויחוצו \ כתבסס הר" אש וכך מסתכידלא קאידכא! איינטבילה
כדוקעכ״ל■ :
אשהמת הנדבק כקומקומוס מבחוץ שאין אדס מקפיד עליו ודרכו ככךוחסוב
הסףלתקנו הא אס לא כתן לד הישראל מלא הגרמשאו׳ משיל עצמוצרי׳טביצס ועוד׳
רמי אמרי

ד יצנ איויי צבאכתבמשמדפליג אסבראקמייח׳ולפי היאה רמ אמר דח
שי  , ,יגי״י״ע ? לפיי׳זה דמפרשי׳דסכרקמיית בכלי סניקוכתנו לאומן גוי מיירי
'שמ ייוקבכה ג הוא דא7/צ סכיל׳חכל אסיכתן לו כסף לעסו׳לו כלי מחד׳צריךטבילה
5ך'^ .סרישיייך ביה טעסא דשלא נקרא סם הגוי עליה ודוח' לפר' דשלא נקיא סם
לשה בפליקאמרדוק׳אלא אפילו לשם אומן קאמסלא נקרא סם הגוי
כנישניקבונתקן אין דרך לשאול מי תיקן כלי זה אבל כלי חדש דרך העולם
^׳־ימי עשארונמצ׳סשס הגוי נקר פליידהא כיון דמשוס דדומיא דכלי מדין
הוח דממעטי' כלסלא נקרא שם הגוי עליו א״כ דומיא דכלי מדין ממש כעיכ
עיקר
דפיראשרןש׳* ן
• ׳•ו׳►! ן
כיאה /
ולפיכךן? ' 1׳•< 1
אומן בלבד ן ׳ו*1
לשם ׳' (*-־-ן |
ולא ׳*'יי*׳ש
בעל י *'1
י עליר שס הנוי לשח ׳ •ז׳*✓
ר יביני ודעשהמידכי כתב דבריס הללו כלשון זה הנותן כלי לאומן לתקנו
י"חף .למד אומן קזנה בשבס :כליא״צ .טבילה פיון שאין שם הגוי עליו

'לשוי־עז
ש<* יח רי  -־165
^
כתוב בתרומות היקסי /ר ל׳ז
הכלי ואפי׳ככולו אינו חוצץ עכ״ל :
קטן להטביל כלים דכיון דסבילת כלים דאורייתא לא מהימנינן ל? טניטליי״ו ומ״מ ביל דל 'דשלאל
להטבילם קסןבפני ישיאל כתב דסרי ואפילו להרא״ס שפסק בס ב דחולין כר יוחנן וגד דזקכאז כלי
הוח דקטן בר כוונה הוא אס עומרים נש 1מפזמ אזנריך
ץ
דחולין הוא
דאמר אשס לבעלה בעיא כוונה אע״ג
׳־ דיפי ליןטבילה ושרומושל
על גבו ומלמדים אותו כמו שכתבו התוספבפ״ק דהו לין ולענין סבילהזו כר
" ,ן
^
ללמד ושיכרן לסהר אפי׳אנז לא יעמדו ע ג ועוד מאן לימא לן דהך טבילה דאינה
מטומאה לטהרה ואינה אלא גזירת הכתוב מג" ל־ דבעי כוונה ובתשובות להרמל׳ן התדר6פ•׳ נחנס
סימן קנ״אכתוב דלהסכיל כליס ע7י גוי דמותריא ובתשובות הדשב 7אכתו׳כלשק גלי׳טבילהדהיאי3
הזה מה שכתבת שהטכלת כלים מדרבנן לא כולם מודים כו ומדברי הרמכ״ם יראה ילקת׳חמגינ״זיץה
ע ז הכי משמע יאינס היי כשלו
.
. ..
שהוא סבור שהיא מדאוריתא ופשטא דסמעפא דשילהי
טפי ומ״מ

כל

לחולין לא כעי כונה ואפי' לגבי נדה משוס דכ לל כפל ס חו לזהו ^ קתישי^ל'!!"" ,
ואיפליגיאבלאסמזיחמכן
^
א1
ין

״יה א< נגמ אעיפ& נמייאשו לגמרי מאתד שגנב וגזלן איןר8אילהח1יק נונפירסוס לא נקרא שםגןיעליזוא״בטבילה( :יא ) וכ׳ללא ע 7יף תקע)  7לא מהמון עלי׳רק אס ישראל ראה שטנלן הגוי עלמה לןטבילה !

ד*מ

הלכות כלים האסורים קכא

קכא (א> .או׳ט ויפליגוהב רב וס ופסקו הפוסקים כרב דלבעלס מיתית ולויסשר מסוס דהתם דין רוזשון עליו לכל דבר  :ואס סכלי גדול סצייו יכול להכניסו כילוכאח׳, 1
כ'י ^'׳ ^ משמע דרב כתמן לזית ליה כרב ועוד כר לי דלגבי טבילת כלים ללז כעישליחו' דמנלז חציו וכו״וכזס הולן כזיוך סגס זה וזיכו מספיק לו וכו׳ז״ל םרסכ״לז כת״הכל%
כלזחימוחו
תיתי ונזלו הטבילו ישו־רזל סללז מדעת הבעלים עלתה לו טבילה וכל היכיז דלת בפי נכשריס ספי בחצרזין כיצד ליבן השפוד עד מחציתו וחזר וליבן מחציתו
^
המי טוב להחמיר שליפות אפילו טבילת גר למה לא תעלה• ועוד לזיפשד מזפי״טבילת גוי נזפי׳לרכצן ויורהגדולה פלזיכו יכול להכניסה ב־זחית וכו בסיף מסכת ע״ז ודף פ ^ '.י:
ומן
!למעיק לש״א לא גרע ינייד להק' ומכל זה ירא׳לי סמלת
או יכניס בה אוד בוערונו כיכ ?ולי.
המרדכיבפ״ב
יי״י״ניייןיאפ-ילילוטבילה ע':ל  :כתב
כלים ישנים מן הגוי כדרך שנשתמש והמח־כי בפכש :כרישיש
לוו
מעש
כלי
זב־מ מי סשכיו ולא הסביל
רפררהי -על־ימנני־ת ^ ^

ו*7גוי
בהם
חח3י!
לסת 1ת
הנוי

אבל

הגוי כך הוא הכשרן לפי' הלוקח
׳״ ! /
. .
?
כמתכ׳ויפזו׳ויסא -נרכלי תשמיש ישנים שמשתמשין בצונןא כגון צוסות וצלוחיות
מעי״ע יתן הכלי לגוי

ארע* ממכווהככי ^ ליק הגוי
לרןמ! ״יי

וכיוצא בהן

!

משפשפן כרי

להסיר וי מרק האיסור שעל גביהן

ואחיכ ש 1טפן במים ומטבילן 1הן מותרין לקח מהןכליישנשתסעו
" במקיס שאין מצוי מקוה
*;׳7׳" "" !6ל ;
קכא הלוקח  ..כלים ישנים מן הגוי בהן בחמין כגון קדרות ויורדת שמשתמשין בהן בחמין מגעילן
 3לאסגעלה וכ״"ת
כדרך שנשתמש כהן ומטבילן והן מווזרין ואין חילוק בין אם הם של מתכות או של
יאקשיין נה!
•געליוהייידיעג׳ הגד כך הוא  .הכשרן לפיכך הלוקח כלי עץ או אכן וכתשובה לרב האי גאון דכלי אבנים דינן ככלי חרס
יתותייז ע 'ל'י׳,י תשמיש יש־כיסשמשתמשין כצונן וטמשנה ולא
11
'
״ י'
ושטיפה עב ל ע׳
וכתב
מן
?

כלי תשמיש
הלוקח
דףעה")
י
ן•
שלחנות ע 1׳ * ז
ג' לאפי'
**•״<* נוי .גק הגוי את שדרכו להטביל יטביל את שדרכו תחיל׳הוי
־

 5ףעילגי״א < הל

ואם

להגעיל יגעיל ללבן באו ילק ובגמ (שס )

ין

כטובל ושרץ בידו אבל

־ין'
ר״י כתב

 ,ן .

.

שיכול להטבילן! . .

לאירצ׳להשתמש בו אלא צונן יכול להטבילו

ולהשתמש י

תשמיס מ זסניי יכריס בצונן וכשירצה להשתמש בו בחמין יגעילו ויספיק לו טבילה
פ י הלוקח כלי
והן שהטבילו כבר כיצד היא ההגעל׳ישפשף הכלי היטב בדי להעבי'

נדיט׳אל 3 ,מ /שלא נשתמש בהם כל עיקר מטבילן

חלוד" שבו וא״חב ממניילו אם הוא כלי ראשון כגון יורות וקדמת
י מגעילן בכלי ראשון ונקרא כני ראשון בעודו רותח אפילו אינו
ו־נגונילזר־זסהלריס  :וכוש
״״־*'״ ייי
;;; " "'צ : 7';7ני ,להפב ; יל מיק;5יסיו 6־נל ג3י [5על נכי האש וי א אם נשתמש בכלי כעורו על גבי האש צריך
שהאש מהלך תחתיו והכי
להכניס כולו כאחד יכניס

•נכנם לבית גד .וכו'כי כ שס הרן שדקדק הראב״דסרר ,ך שתהיה ג כ ההנעלה דווקא בכלי
ייש שס כלי׳קימים לשפשף היטב כמיס בידו בשעת הד סה ולא מסתבר ואם הכלי גדול שאינו יכול
חדשיםיושיעביר המי עליו מחת דא״כ למה הוצרכו חציו ואה״ב חציו השני ודיו ואם הוא ארוך שגם זה אינו מספיק לו
67י0הםמשת5
*"
אם
לחודה מלמו באמצע  :ויור׳גדולה שאינו יכול להכניס׳באחר׳יעשה לה
■והגוי מל׳ ת אס לטבילה והדסה תסגי ליה בטבילה
נאמן שירת הדין
ג  ,שכל שהיא אומר
 6הוא חדש לעי
תומו< נראה כמי
שהוא אותר שמותי
למי שאף םא
גשפיזת נהןיי״ת
סתם כליהם ש״ג
אינן־ ב*י ימירי
הריר יזנה'ז ׳ל היה
נזהר שלא ליקת
אלא נמקי׳ שיחסם
בלי׳מיוחדי׳אתרים

הספסיף שפה מטיט או בצק כדי שיוכל

וגס נרא׳סצריך לסספו במי' אח
וה' ינודתנ 1כ!בחיט ע /דסחט3ןת מ י;?ה
> פת הכוס
כמרייו ? הכרס םנןיפכסט'י

סל-
כגיויורו
מהס נלים סכשתמסבה ^ בחמין
וכו״סס בבריתא ואין חילוק בין אס סס
מתכות או סל עץ או אכן וכו' אכל הרי״ף
נתן להם דין כלי שטף בסרק כ״שוכי"כ סס
הרא״ש כדברי הרי״ף וכן דעת הרמב״ס
כס ה מהחמץ והכיב נקיטי״  :וכתב
הרסב״א דוקא מגעילן ואת״כ מטבילן
וכח״לסמ״ג פירש רבינו שמואל דדוסא

למלאותה היטב כרי שיבא המים

בא לעמת עליומו
תנאי:
שנשפין׳"
ראשון להכשירו ומפי על כלי
סכפלקיר",
!
איסור והיא כלי רל! סק:ומ ש
ורסב״ס בעירוי אי הויככלירנושון^
שני הוא בפסקי הרא׳שפיק כיף^
התום׳ כתבו שס מחלוקת זהאלאס;^
ית״אהרא״סן^
ר״י כמקום ר״ת  :וכלש
וטפגנווו
כת דהכ׳ודאי לא מהני מימי
דעירויכנלי
שהאחד מהראיותשהכי" י"ת
ראשון היא מדאמריבפכתרל!דע״ ומ,ן
ארתהו ומתוך כך מתיר ר״תלמסיו^
שנשתמש בו בכלי רכזסין ע״יעירוי(];]!;
עליו רותחין מכלי ראשוןולזלרחי׳ו^
יין נסך לתשמישו ע״יצונן ?)נלנ(י
מענ׳לפו
שנשתמש בו איסור והוא כלוע
א״א שיפלוט כלסאיסוע״יעירוימנק
עליו שאין מבשל אלא כדי קליפהוגז}ן
לו כח להפליט אלא כדי קליפהואל
לאיסור הכנוע כמפני הכלי מפניאנו
פלוגמו!
.עכ״ל וגס התוספו' אסר שכתבו
לארוי
דרסב״ס ור״י כתבו ונראה דעימי
אלאמבשלנף
ככלי ראשון ולא ככלי שני
קליפה דסאק״ל כשמואל דאמו ^ן
ימאמ'
גבר ומ״מ מבשל כדי קליפס כד6
דמו
כ״צ וכן משמע בסילהי ע״ז גבייורה
בולעובניכוצו׳אףסולנוו
עוקבדמסיק מה
אירא
ככיצוצו' ואי עירוי ככלי ראשון מאי
כליגיי
משוס דכלע בניצוצות אפילו נלע
ע׳־רויאלאודאי
גמורה פלס בניצוצו שהוא

על בל שפתח או יכניס בה אוד בוער ומתוך כך ירתיחו המים
ויעלו על כל שפתה  :כלי שיש בו טלאי אינו ניתר בהגעלה לפי
שמה שבלוע תהת הטלאי אינו נפלט בהגעלה וצריך להסיר
הטלאי קודם שיגעילנו ואם כא לערו׳עליו טפלי ראשון להכשירו
כתב ר״ת דחשיב בכלי ראשון ורש״בם כת׳רעירוי לא חשיב ככלי
ראשוןוא״א ז*ל כתב דהכ) ודאי לא מחני עירוי דאפי׳אם נחשבנו
שתשמישו
לאמבשל' אלא כדי קליפ' וכלי
ככלי ראשון היינו דווקא להפליט ממנו מעט כרי קליפה ומי' אין
לו כח להפליט ממנו כל איסורו הכלוע בו ומיהו כלי שלא נשתמ׳
להגפילועי
ע'י עירוי כגון קערות יכול
אבכליפמזמל
עירוי דכבולעו כך פולטו
בו אלא ע״י עירוי די לו ג״כ בהכשר ע״י עירוי וכלי שלא נשתמש

פ״יטירויוהא
כו איסור לא סגי להגעילו
שמשתמשים
^ממיוסכ " ,מגעילן תחילה ואחל מטכילן ףלשי ו בו אלא בכלי שגי מגעילו בכלי שני ודיו וכלים
ארתחווסתם
דאמר בס״בפרא דע״ז צניוה
עם
ופלפלים
שומים
בהם דברים חריפים כמו מרוך שרכים בו
.מן חעש ,׳ נכל ,,ם הכריתא אבל הטביל ואסל סגעיל הר
דאותנעה
מסתמא ע״י מימי שאני הפס
ינראה ןרי" סה יי דברים האסורים אפילו לא נשתמשו בו כה״ג אלא בצונן צריכים
*א״לייחי*=ליסטטוטל ו(]ר1ביד
^ 1. ^.
לאומן!הולגים אפי הכלים חדשים צריכיןטבילה א כאץ  .״ס
י!
'15
לא בלעה ע״י רותח וכן דע ירסכ״א:0
■י״אח׳היונירי 3הסבילה בסביל הטומאהרלומאל^ ^ הגעלה ומיהו ע הגעלה שרו  .כתב רב אלפס צריך ש שחא
יורו׳וניוצא
בת' ה אם הכלי ראשון הו כגון
ולערו׳עליונוצלי
בהן מגעילן בכלי ראשון
•
ק ^ים ^ הכתוב היא והרא״ש הכריע כדבריר״י
אויין רןחישיס "והמו״כתכו סתס כדבריגר״י :ומ״ש ואס לא ירצו לסשתמ ס אלא צונןיכו״להטכילו ראשון יש מי שאומר שהקילוח היורד מכלי ראשון הרי סוס ככלי ראשוןואין1נח
ל'
<  !0זינ?ימן) אכ ולהשתמש בו צונן וכשירצה להשתמש בו .בחמין יגעילו ויספיק לו טבילה שהטבילו אלו מסוורי׳אלא צריך סיגפילנובתו' כלי ראשון וכ״נ הסכמ הגאוני״וכןעמך'<3
פוקכאלמהלי
ובת" ה הארוך הקשה על האומיי' דעירוי ככלי ראשון ׳מיויה דמר
חי׳שת׳זשאץ -קמ׳כבר כ"כ הרא״ש נסוף ע׳ז והביא ראיותלדבר  :כיצד היא ההנעלה ישפשףהכלי
ינא!^״ לסזכ\י היסב כדי להעביר התלודה סבו ואס כ מגעילו כ״כ הרא״ס בסיל׳'ש ובתשוב כללי״ד גדפכא ומאי חכמתיה ליספוך עלה מים מתחי' מכליא־ אסון וניאיס דברי ריססקי
וכ״כמוכיי
וכן הרבה משאר פוסקים שאמרו שאין עירוי דכלי ראשון ככלי ראשון
ונתן טעם מפני שבמקום החלודה והטנופת אין פולט הבלוע ותניא כספרי אך את
.עכ״לו ,נ ^
ככליפר
הרי״ף שכתב בפ״כ״ס עכ"ל :ובל ז סלא נשתמש בו אלא בכלי שיי מגעיל־
מלי חרס סיס הזהב מכאן שצריך להעביר אתהחלודה  :א  6הוא כלי ראשון מגעילו בכליראשון
לספק נ! שי?א כ כ הרי״ף והרמ״סבפ״כ״ש  :וט״ש ונקרא כלי ראשון בעודו רותח אפי״איכו ע״ג ודיו כ״כ הרי״ף והרא״ס כפיכ״ש ופישוט הוא דהא קיימא לן כבולעו כךסולפו :פלי
דברי׳האסורן
שמשממסי״בהס דברים חריפי׳כמו מדוך שדכין בו שומין ופלפלין עם
האש הכי משמע מדתנן בס כירה (דמב ) הסלסש והקדר' שהעבירן מרותחין לא יתן
"
^ ,דע לתוכן תבלין ופיס״י שהעבירן מן האור מרותחין בין השמשות לא יתן לתוכן תבלין וכו״ומיהופ״י׳ הגעלה שרי כטור א״ס סימן תנ״א נתבאר שזהו דעת ר״יוהסגח
הפוסוןים
לרלז״ס וסרש״י וי״ת סוברים דלאסגילהו בהגעלה ושם כתבתי דברי
־ 7(3אישג3ין 3מפנה]
מסתחסך דכלי ראשון כל זמן סהתח מבשל:
וי״אאם כסתמשבכלי בעודו על האש צריך שתהא ההגעלה
גוי או אפילז כלי ומ* ש
בזהח  :כתב הרי" ף דצריך שישהא הכלי במים פד סיפליט כל האיסור שני55י
יזדס חן ה']? ק א״נ
הפליה
שס וכתב רבינובטור א' ח סי״תנ״ב בסס אכי העזרי מי יודע לשערשיפו'
דוקא בכלי שהאש מהלך תחתיו טעמם משמז־ררלל גדול בידינו
■לספק 13יילמא
■גספמש נלדכלכלי כבולעו כך פולטווחמין*סהפבירן מהאור ממתחי' אע״ע שנתנו להם דין כליראשון אולי ישהס לתוכה וחוזרים ובולעים לכן ירא סמים הרוצה להגעיל כלים ניחרני5נ
ז״ל־כתבמל
מסת לעת לתשמיסס דכיון דטעמס פגום אין אוסרין וא״א הרא״ס
לעכין בישול בסבת מ"מ הדבר ידוע שאין חומן כ״כ גדול כמו בעודן על סאו'הילכך
הע!0ילי1כ!ר
•יזשפמשי! "■ כלל כלים שבלעו איסור בעודו פ ג האור לא יפלטוכו ע״י חמין שהעבירו מהאור וטעם
הכליק
ימות השנה הבא להגעיל כלי שכלוע מאיסור אין להגעילו אא״כ שלא יהא
״*״ בעלי סברא הראשונה דכיץ דעדין הוא רותח מחמת שהיה ס״ג האור חשיב כלי יומו צו שיהא במים ס'כדי לבטלו ונוהגים להכניסםולהרצי 5וסמיד ט ע"כ  :כתב
ראשון ממם דאין הפרש זה שהיה ע״ג האור ועכשיו אינו ע״ג ספוב כ כ הילכ' עדין הרשב״א שנשאל סיאך אנו מגעילים כלים שנשתמש בסם בכלי ראשוןעסנל'ס
שנשתמש
עי' קל'העז'מדין
זה1לרן מ ןס ,ףס־ 0ןקנ״נ כ׳הכלנו ה״ל אישזר מאכלות שמעתי 3׳ סרא׳גדז׳ל כי קערות של תרש שקערורות ירקרקופאו אדמדמות פיוניאיןעעגרלים אסורלהןתיוז נהן נחמין לעולם וכן נלדנרלת אפילי נט־י מפני שאי!'ח לגנ " ׳
>שפ ' געט 'ן
קואשיו ג מאדס 3דיצ שמנהגן שכלתיש משה שעולה שוכרחן האומני׳הקערות כדין שאני עזזי׳ננליזנוכי׳לאחרכן מסזיריןאותןלהןואין ה לנר פיכרוהלנןחדש 1ת מנהו וכיכנ״י נ׳ א׳יז  ( :ג ) ובהר״ן פ/השזנרז?
<*ש דף תרל״זע״א דלנתחלה יגעילנו תחלה מיהו אס לא מעילו תיזלה יוהני ג־יענל ( :ד ^ וכ "כ ר נינו לעיל שימן נ״ 7לאף נכ*ת מותר להשתמש נצזנן נלא הגעלה אמנם בהי־׳ ! /פ ' כיה דףתשי*ע דכליסשרילהה נהגעלה אזיו ןמי ׳־,׳ן|
בהם רינן בלמהגעלה אבל כ״ח אסור להשתמש בו בונן כלא הגעלה ונ*ה במינן פ״ה לחמץ וסנה אכל במרדכיע״ד ריש כל שעה לאין נכל הכלים שתשמישן בחמין אישור להשתמש נהן ככונן נלא; הגעלה גוי־השמא ישתמש בהןכתיי'1עכ
מקנת נניאדס מקילין במוחן ליתנו גכליאישור ! אוייריס לתומן אינו נוח לפלוט כסו שאמרוחלטו כחומ־ן כנ׳וליתא דאלרגה בכליתוייק מפציע יותרמשאר לנר נמ׳שהעא״ח סייי) תמ׳ 3וגניכבדא שאני כנ״ל ומיה! ע׳י הדחהו ^'18־ י , ,ן!
גמ׳שהרש׳/אקשימהלעניןמון או שארדגריס החריפי ' ; ( ה ) ואסלאיוכל להעבירו כ׳נאו׳ה לחף אס לא נשאר רק מעט איןלו תקנה כהגעצה עכ״ל ונמהרי״ל כ׳לאש החלודה מנמון פל הכלי א! ישעי ;ז ןלא י( נלל;> ענ'ר,ח 'מ ק .נן
ישלללבתזויהרח׳בא כל כ 5י שיש נו פדקי׳אין מועיל נו הגעלה רק לימן חיישיבן שתא נמס האיסור נסדק ואינו יעא עיי הגעלה עלל  ( :ז ) וכ׳נאו״ה ומיה! קנקנים נשוליה׳ משמין א( תןהא! י 1ני ס כשהםחדשים ,ממ יק נ1ן,זן5רן
גיוגא נזה דודאי נעשה יוחלש .־ (! ) ובאליה לנזהגיןלהחמיר לאפי׳כלישאיןמשתמשין נו רק ע׳יעיחינוהנין להגעיל נלר ולכן תיכותושלחנזתדחיישינןשיוא נשפך עליה רותחין לא לי נעירויאלא מלבנין אנניסי מגץחםע 'ק,מ>1ל
יגל יהסהרותחין אפילי מלש להא כרפחין מן ז אי ן והרי הוא כלי ראשין ויזהר לכתחלה לה ולץ האבן המלבן בכל מקזס על סלתנות ! ישפון מים רותחין עליו עלשצא נראה מקום שלא ענרשס מים ענ״ל ;
!י׳שג' • יגז^
מלוכהשל איסורםא אין נ! פרקי׳חזך מלון של סמן ומנה אין נוהגי] להגעיל והי ינו דוקא נשל מתנת ואנן אגל נשל עקיש להחמיר לכתחלהאף נשאר איסורי׳סלאלהגעילו רק קולפו מנפנים בכלי אומנו  ! ,להגעיל! זי (ז׳כיח'' '׳
?קערהששולי
ורץ בה קינה כל השנה אין להתירו ע׳ימעלה להשתמש בה בשר הואיל ועיקר הדנר האוסר הוא דבר חייף תםא ' נ במדוכה שלבד האוסר במדוכה לא ה 1י לנר תריף { :ט ) ןכ״כ הט1ר למעה !כיהר״ן בחולין דץתש נ ג
הגעיל כמים הלבהכליה ע 7שחרוג נשתצוהסיט( צעקו כציר אסור 318להגעיל באותןמיסעכ״ל:
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אינם בולעים איסור אלא דפ מקוםהיכולים כל)ן קולא כ 'ב
.״^ 6נ&ס בכלי סר וכן כף וקמים
הזה
■
כה פולס מקום האיסור ובלע מקום ההיתר בתרומה כזמן
דבריהם אס יס להם פיקד <כ ׳ נא״ה ללא
סמגעילין
^צפממיסין כולם ביורה■
דפגוס שאין להס עיקר מ :התורה אבל סאר האיסורים)3סי ' סל
במייהנעלה
 ,7נניון סאין מגעילין כלי אלא שאינו בן יומו וכל ספולס אנו דנין אותו
ישחלס
בהםככתרומה והראשון .נ״ל■ עיקר ומרע לך שאסאי אפה אומר
:ולאחר הגעלה יסטפכו בתור אץ מקילין
אףאיאיכא ס׳כ׳-ל
^כךאע פ ססחי־ ובולע ממנו אין ח ופסק לויעכ״ל
יכן כיי אמר ר אבאאיןלמדץממנה לפניך
נצי סמגעיצת■ט
נגוגיכ ךרן ששונוסין הכוס בסוףע״ז כתה
עכ״צ :
מיייודעכבליה ליסמועי׳סאר איסורין סל דבריהם
נהגיק כי
ססאין הכלי במים עד שיפלוט כל האיסור שבו ולא
!!ן ^שיש סמך למנהג זה מפרס
ככלה אלא ודאי משמ׳רה ה לכל סא; (יא }5< :״על'צ
ברלאוכ״ס
לשער מתי יפלוט הכל שאם כאנו לומר כדרך שנשתמש
שיפנש'ןב לכ מצי
'
ה׳מסלכו
ץד0צו}וגסהרמכ״ס כת בפרק
הנעלה שהרי נשתמש בו איסור זה כמה ימ< ם•
איסורם סל .דבריהם אלא סאניססמפלך ה לא ל לעיל
הוה מהני בהו
לה םאסי סהגעיל הנ *ק סוכ ^

ממיל; יל {מניין
ן־א׳כ .א״יצ< איטי
חתגסה -נמי יכיל
לתןן׳ ולהנעיל אחר

־< ר חמי וגנעי־ה חחתחי גישכל3ה הו
י3
1
י
•
י
.
וס״י׳־״פצע73־ נונבו׳ב1ו11י "* ע
נןחהשלאהי׳גנל
מילדעור החמין
ימ
התנמעליר כרי ש ל א וליעשי יניין יב־וילו הנפל־ סלפה
תתלהלמיס *'
שישטענומיר כמיס קרים כעור
גטוד^״סכסי׳תכ״בסכ״כ בפםומ׳ל י ש״י שצריך
ותדע
מפיס
פשע
6
איני ליומשהילה רילמ
אנ 'חיס ' י
■ ויבלעור י כתג שאפילו לאשטפו מיד לא נאסר כי
(ינ )עיי7
מה יחזור
■)" ,סכ״נכםון־פ״ז ד5וין תועלת
ואיןדלוי לגו ליש ;יי5ז ויחזיינה לכבשונו' 5ול 5ב פלא לין ׳ כליי
ובולע ומ" מ נוהגין לשוטפו מיד וק ראוי לעשות :
חוזר
,,,ני/לינניעי'*
םפס
נ .יווממגיוווהופןהמיסהיופס '
במים שמגעילין * 0־ מפני שטורח הוא ואינו מצוי חפש שמא
כל מגעילין הכלי עד שלא יהא קיומו־או שיהיו
(יג } נאיאסיחן
לצמצם
עלייחו הוא בולע כי אי אפשר
לייילה
עלת׳לויפשע וישתמש כה בנתיס עכ״ל בת״ה פנ״א
כמים  '0כנגה לא
במים ס׳כננרו אכל אם הוא בן יומו ואין
אפי׳
גן למהרולשפוך עליו ועוד כי
אפי׳הכליישמגעילו כתוכו ל' כ נאסר אסהי" הארוך ובקצ׳כתב כמ״ש יביט בס מרוכב שקןליןשד"לנ  7ינז
מאסחר ובולע את פליטתו ולהטבעיכ ז הגעלה ולא עוד אלא
שמשתמשי' ככלי־שפסמישןיל׳י'
מגעיל כלי־ של כשר לאכול בו חלב או איפכא .בהגה אשירי סוף ע״ז :כלים
חח,,בי<־מ' של היתר וכן אם׳
האזריאין לםה
*^ 0זם
10
)כמיסםויוז ^י*
םים
יך עלידיהאורכגון ספודקואסכלאו׳ צריך
צריך שלא יהא בן יומו ואממגעיל בכלי של איסור צר
יפץגה ונפ׳ה סימן-
ססואיפסי
ט״כ וכן משמע מדביי התוס

ק״ל 7אפילי הא
יןז 3פ< בכלי אומני'
יהא כן יומו כי המים נאסרים־ אין בהם
מד נמה מלכסן דע
ואח׳'ב חכפילוללד
שום
כנגדו דבכולו
ואי אפשר שיהא
במ
הנ״מ [ ,מהני ולח במרדכי
תמ עיעכר ונייושלמי הלינו; צייך שיהיו
ואיזהושאינן ק יומו פירשו
קיומו מחזיק; שיעורם כנגדו
והניאו הגש* ד
שמגעיליןבו ס כנגדו אבל אס הוא
מיי־ מנתזין ממנובו כ הר״אס במשוב כלל י״ד
לילה אחת בלא תכשיל אפילו בשלו בואתמול בערב
שער ו׳לקליפ׳נכלי
עליו
הגעל׳ולא
ואקבמיס סיככגדו לא עלתה לו
ומעיקרוכתבו בהגהות מיימון פיו מה"מא ח״ל אומנות איני אלא
בבקר אינו בן יומו ור׳יי פירש־שצריך שישהא מעת לעת
ג״כ
בתוכו
סו ^ אפי׳ ככלי סמגעילו
קליפה
לשהות כתב הר אביגדור דכשמלבנין עד שאם תכ !
ואם בתוך מעת לעת חממ ו בו אפילו מים לכרם צריך
נשאר
כ״כ
נאסר וכו׳ פד אס אין בהם שיעור ס׳
שיהיו ניצוצות ניתזין; ממנו נעלמא
בה־ישים עליו קש
לעת לבישול המים אבל בכשר בחלב אינו כן אם בשל
שאופי' איסודין ולנןנמקי ,
הרא״ס מ כל שעה וכסוף ע א והתוספות  .מעת
צריך׳ סגיבהכידא״לכ אות טרי״פדא
לבדם אחר בישול הבש׳ ובא להכשיר ' לחלק אין
דנעינןהנעלהלא־
הרסכ׳א מים
לפיק כל הכשר וכסוף ע״ז וכ״כ
׳ן
פש״טידא תחתיו ומלבנין אות
מהניתיקוןז׳ :
אחר בישול הבש׳
וכתכ תסיבה מגפי ^ו לשהות מעת לעת אחר בישול המים
(יל ) ( ניפגאו׳ת
תחתיה פלד״ין ואס היה צריך ללבנה
שנשתמש בהן איסור בחמין
ונמ״ה סימן <ל
בהס
מינצים כני
נתזין ניצוצית ממנה היתה
בסוף ע ז משמעדשיעו׳שנת !•.
מבפנים
כתלים
או
ואפי
מתקלקלת ע כ וכתב המרדכי
לתוכו
57
חי
*־ אך .הר׳ראנינלורהיא
מי יוק זה אחר זה בזה נחלקו גדולי ,ש . . ,.
הבלועים מאיסור
דכליס י־
שאין דרכו להסיקו בפנים כקדרה לא בסס יי ־
לש 0ת"ן> -
ולבנו היטכ אם הוא דכר
הסיעוד7
שיראהמדבייהססהו א

אם

"־ו

^גרמד6יש!מ

כהן ס

,י

_ .. .. .

? 15י ו
מ"ה \
יומז,כ ^ד כמ!ס'ש\ןי ז
^ד!דעייח1כ1ס,יי
יומ ^ :י^

חרם
שעירה

שיעירס'כננר ה ?םי
יכ !י (דףע)
משמיק יאיז

צריך
_.
.
__ _
כצי
אלא
אפילואצ'ל האשא1,א
שהיו
רותחאק הכשר ^ךמ^

שפשי׳קליפפן

כדיל$פו׳
פד
לגמרי

מויומישמהס
הוא דבר שדרכו להסיקובפגי-והסיקו בפניםשפי צריך ליבון דכסירת קליפה אבל הכלועיך
ןבל ר 3ותי לא מהני ליה ואם
5
ר
״
כ
6
ר
0
דעת
!לינה ממו ^
ליה ואם החזירו לכבשן היתר כגקטרפי״דא סל חלב סצרי׳ללכנה
דמי אכל אם לכנו מכחוץ לא מהני
ח־אי
הודולו ע״כ־ .וכתבמוד הרשב״ 6ש$ןס
כדי לאפות תחתי ' פסטי״דא סל בסר אר
אפילו קדרה שפיר דמי ומיהו כתב א״א הרא״ש ז״ל
1
שמיש
מעיל כלי כן יומו כפחות מס  .מיס א ס דע שנתלבן
איפכא א״צ ליבון גדול דנשירת קליפה
לכבשן שמצרפין בו כלייב חרס חרשים דכיון
לומי
טעם דוקא שהחזירה
טעם אומן ובקי כטעמי׳את המי׳ואץ
רק עד שתהא יד סולדת בו משני עבריה'
להיסק גדול כזה וראי לא חייס עלי׳דילמא פקע' אבל
&ל
נחכ
הגעלה שמכניסה
לאיסור הנפלט נרגש כהס עלת׳לו
ויוציאניקורם וגס רגילין לבדוק ע״י נתינת קש עליה
או
ימי
לתנורים שלנו לא ראיכא למיחש שמא חיים עליה
רוןשצויןהטע'נרגש בהם בידוע סהאיסו'
מרבוותאמבסו׳לראו׳אם נשרף הקש בהכי סגי לא״פ
ממס
וז
שתתלבן היטב  :כתב כעל העיטור אי לא מסתפינא
מפלט,מועט עד שנתבטל טעמו כמת־
בקדרה דלאובת יומא כיון דאיסורהשליט הליבון מעבר אל עבראע״גסלא
מנעה
שנס ו׳׳!^ 1כ  7כתב עוד היהכ 7ס)5ינ (אמינאדאפילוכליחרס
'א
וייו והביא ראיה קהירוש^מי וכ ןתסור קליפתו ומ מדי בכך דכיוןדהיתר
במי״^רי ^?^ !,כ י מיפ דרבנן מגעילה שלשהפעמים
וניוא
והוא סייא
שלע״י האור כדמשמ בשתעתין והא לא גרנג
כתב הרש אב וסיום דבריו ראפשר שלא התירו אלא באיסור
מכלי
סו 5ןמגעיל .א  .דין הגעלה
וחלה כחוצהאל י ץליבון זסמהגעלס ואותו ליבון מפלייותד־
משהנליש בחמי טבריה או כמיס דבריהם שאין לו עיקר מן התורה כתרומה
ןמרז
נשאי משקן או
בהם מהגעל׳ עכ״ל וכי׳כ הגהו׳מיימון כפ"א מה׳
וכן בישולי גוים אבל שאר איסורים של דבריהם החמירו
1
׳•
.
סעןן
^
.
־
בטור
הממורבי' כאפר - -
כפכתי
שמשתמשיןי״ט בסס סמ״ג וסמ״ק יד :וכתבהרס' בא■
למ כ  :ואי זהו שאיני כ״י פירש ר ת כל ־ כשל תורה וראוי לחוש שלא להקל בהם ע" כ כלים
ואסכלאות צריך ללבנן היטב עדשצריך לסופן תחל׳ בת״ה הקצר ומהסכת׳.
1חקו.
סעב עליולילה א' כלא תכפיל וכולי ור״י בהם ע״י האור כגון שפודיןינ
לשופן רביכו וני׳סא״צ כי האש יעביר הבליכו׳
מוני
שצריך
נתבאר
הרש״בא
כבר
לעת
וכתב
פי׳ שצדן שישהא מעת
שיהו ניצוצו׳גיתזין הימנו
דברי טעם הס  :הגעיל כלי הצרי׳ליפק;
סי'ק״ג*  :ומ״ש ואס כתוך מפת לעת
בו בחמין אפילו שלא על ידי האש וכו' כ״כ סרשב״אבת׳ה ופייס
להשתמש
אסור
מעת
חממו ם אפי׳מיס לבדם צריך לשהות
הרס שאינו יוצא מידי דופנו אע״פ סהגעילו אסור לכשלכר וב״כ
*בה  :כתב ר׳ימפות מנפל עליהם חחת בה למ״הד לכלי
לעת לבישול המיס אבל כבסר בחלב אינו
של איסור נשחגעילין מכניסן נבלי שגי ולאי כי
ואכתו׳לשונו כסוף סי׳זה בס״ד וז״ל סר״ן בסוף ע״ז יש סמקילי ן
הר״אש בשילהי פ״ז
נן ונו׳ג״ז גתכאר בסימן ק״ג  :כלי חרס כע' פעמי'מגעיליןא( פםומליחיןאות'ןתביןא( פן
ע״י האור אם בא להשתמש בו חמין בהגעלה סגי ליה׳ שכל
וכלן־ יועילם נמו הנעלה א/בכלי לומר דכלי שתשמישו
שנשתמש כהס איסור בחמין אפילו שלא נעה הכאות
כבר פלט בהנעלה ראשונה ואץ הדני נראה שכיון סיס לו בלע:
ראשון .עכ׳ל:
שיפלוט בחמץ
איןול
לתוכו רותח , .
שעירה. . -
ףלוצלהאש אלא -1%
מה
שאתה אוסרו להשתמש בו ע״י הא ור שמא יפלוט יותר כחמיןסכייס■
|ךרדש כ ם (רף ל )אמרינן התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופנו סל איסור עד רכינו ויכול ללבן חצי הכלי ואחי כן חצי השני כ״כ ירשכ״א בת״ה:
כו איסור וחמין שלא אצל האש אין לו הכשר הכי עכ״ל  :ומ״ש
עו ס•* ומ״ש דאפי׳ נשתמש
כל כלי מתנות שחס מקצתו סח כולו לפיכך אפי׳אס לא נשתמש בר
אמי כתב הרשכ״א
(דף קיא ) דהסיא פינכא דאימלח בה ביסרא בי רבי
נאסר כולו וכו׳כת״ה והר״ן כתב 3פ כ״ש אהא דאמיינן גבי
מכפני׳ולבנו היטב וכו עד אפיקדר ' ש״ד פשוט איסור אלא במקצתו
יה • ומ* שיאפי׳מלאו גחלים
מעייל קתייהו כטינא ופיזלייהו בכור והדר מעייל לקתייהו כדותתץ
בסס הרא״ש דדוקא שהחזירן לכבשן סמצרפין בו ׳ סכיני דפסחא
י? כל ספה ( דףשם ) ומ״ש
שכלי מתכת שמשתמשץ במקצתו כל סמכסירץ מקצתו׳ דיו כיי היכי־
שמעינן
מ ״')יס פולי סס וכ״כ הרשנ״א בת ה :
כתב במל העיטור אי לא מסתפינא דמהא פרזלייהו בנורא ואסריס אומייס כיון דחם מקצתר חסי כולו צריךשיכשיר
בקדר דלאוכא יומו כיון דאיסור' דרבנן מגעילה דאמרינן
ותת אמינא דחשי׳כליחרס
הגעלה דלכסוף דעכיד להו ולקתייהו סמכיג וגיסינן :הכי מעייל להו
ש1תינ
זה הירושלמי הוא כפ אחרון סל מסכ ' תרומות את כולו והכא
ובעי
ויו והביא ראיה מן הירושלמי
כוי״ו ולא נהירא דא״ה פחלייהו בנורא לא  .מהניולא מידי פ״ב אבל
שאול קדרה שבישל בה התרומה מגעילה ג״ע ולקתייהו
^!<65
[
ינןהתסמנירביחלסתאכן
מגעיל להר ולקתייהוכייו ומפני כף כתב שאע״פ׳שלא נשתמש*
ממנה לענין נבלה אמרר' יוסיקשיתיה קומי הרסב״א כת״ה גויס
ונ ^ ודו ״מ ייכי אכא ואין למדין
דא'*־,
■ שכתבתי
אלא במקצתו צריך להכשיר את כולו ומדבריהרא״ש בשילהי׳ ע״ז
ונכלה בלא תעסה ואת מר כן אמר כמ״ד מאיליהן קבלו איסור
עיל'
?מע ^ףיימה ופון מימה
נראה שהוא סוכר כדברי הרסב״א שכתב שיספיק אס ילק חודו של
קומי ר מוצא תנן הרכיכה ומיצת ה״ז תרומה בסוף סימן זה
נןנל
^ יתר יכי אשפס בר סוכם כעא
שרגילין הגויס להשתמש בו כאור אע״ג דחס מקצתו חם כולי ונתפשט
ע״י האור הוא כגפל וכתב הרסב״א פיר קדרה של חרס סכין לפי
פני!
^ " הכי אמי ליה כאן
מ״מ כיון שאין הישראל משתמש בסכין ע״י־האור סגי־כסכי עכ״ל הדי
מעי,־
חרס שאינו יוצא מידי דופנו לעולם כתרומה הקלו האיסור בכולו
ל 5י׳^הףת ^ העידה על כלי
ומי',
כליבון כמקום שנשתמש מ מ״י האור בלבד אלא מפני שאין היסראל
כזמן הזה וכמ״ד מאיליהן קבלו המעשיות ופריך מדמנן שלא התיר
נזצ5
ע״י האור משמע דלהשתמש בו ע״י האור אסור משום דחסמקצתד
^ 5אלא מדבריהם
אין מקילין ומשני שהאור מגעילה ומפליטה ואין משתמש בסכין
־ מיצתה ז תממה אלמא
ס  ' 1ש
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!?"כ נא,״ה  3פסח כאביי הפזרי ומיהו במחבת סל איפור יס להחמיר כדברי ה ר יוחל וכן דעת להעביר איתור הנדבק וכיון שיש גומות לזין תקנה להעביר איסור הנדניןרו■,
ליבון ומכל מקום נדחית ראיתר״ח'
הרשב״א בת״ה להצריכה ליבון  :סכיני□
לאי! ״יליז
שו,״
שצריךהירושלמי דלא מיירי כלל בתשמי
כין ונראה שאין צרי׳כי האש יעביר הכלכזי ולא דמי להגעלה
איכא על'י " לאי ישנים הנקחיס מג הגויס בין גדולים

יהראפ
האיר ויבינו כרוך מיסה היאיה
פצ? -לשופן תחלה שאין כה המים ככה האעמהגעיל כלי הצריך לבון
כצונן נ- 1
בהם -
קפניס רוםבר) להשפמש - -
קל׳נפ׳כדע׳נעל י פעמים וכולו בסוף ע״ז (דףעה ) תנן
וכתבמנ
אסור להשתמש בו כחמין אפילו שלא ע״י האש שכל שתשמישו הביאראיית רת מהירושלמי
הטור והרקונא'! הסכין שסה והיא טהורה ובגמיא ( דף עו) עיי האש אינו פולט הכל על ידי הגעלה וכלץמ ן שישתמשו בן ^ ודחה אותה1/
<׳נ׳יזפ׳דצנתיוצ' אמר רב עוקבא כי חמא ונועצה בקרקע'י
יהושע ירי חמין פולט מעט מעטויכול ללבן חצי הכליןאחר כ ךהצי השגי נס ק ל^יי ר יבם סמציזליק^
ישלהגעי(היד£ל פעמים אמר רב הונא כריה דרבי
יצכזומה ,
יוחנת (
שאינה עבודה  :והרי״ף והראש כת־הוש׳כאכל־לימת־ו׳שהםמקצתוחם־ולי■ לפיכך אפילי
צ״*מכס ",ענ 7ובקרקע
<>י! צתסאי־ לא גורסים בקרקע קשה וכ״כ שהיו גורסין אםלאנשתמש נו איסורי אלא במקצתו נאס' כולו ורוקא לאי״׳ שיולקוסועניסנסס נסי מל ני!£
שהשיב ר ת ^1 ,
לענין והביאגסקמה
י״־עיל יק קלי הרמכ״ס והרשכ״א ז״ל אמר רבכהני'ובסכין אבל לענק הכשת לא עלה הכשרו דע שיכשיר כולו כין
'י יפה
7ע ףי 7
שאין .בה גומות • תניא ,נמיהכי הגעלהביןלענין ליבון דע כאןונ״ל דווקא כשנשתמ׳ ככולו אבלתשמישו לכך לא חיישינן דילמאמתומ!
י
כנלע׳ בטונ
לכתיזלה
5הנעיל 7,הר ,סכין יפה שאין בה גומות נועצה י פעמים אם יורע שלא נשתמש אלא במקצתו נכשר נמי מקצתו דכבולעו ומביד הכיואפיה אי אתימי ומניוהני
גוגיגי־נהכל השנה בקרקע אמר רב הוכא בריס דרב יהושע כךפולטו :מחבת שמטגנין בו כתב אבי העזריבשם אכיורכיכל כמה דאין ישראל משתמש נהיל
מלמה'
א האור פגי לה בהגעלה ברותחין
יי; ל ים יילייליי׳ ולאכול בה צונן ופירש רש״י ונועצה אע״פ יואל שצריכה ליבון והוא כתי שדיו בהגעלה ולזה הסכים א
בעלה
שסופו לפלוט ברותחין פולט
•ייי״י "" יעיי־יי אן ששפה וכתב הרא״ש ולא נראהדלמהלא הרא״ש ז״ל סכינים ישכין הנקחין מן הגויםבי ןגדולים בין ק טנים
דתשמיסו
ראשונה וכתב עליוול׳כ כיון
קשמעשפ,מק ג .נ פירשה המשה כל דין הכשרו ועודדעובדא אם בא להשתמש בהן כצונן נועצה י׳ פעמיםבקרקע ק עןה
דאיהולאעכד אלא
דשטרמלכאתקשה
גלעמ הטור והר" ן
בהנעלה
ודיו או שפהכמשחז' של נפחים היטב על פני כול׳ופירשהרמ״ה עלידי האו אין יוצא מידי דופנו
יי־אימידני׳ייקילי! נעיצה אלא ודאי או הא או הא בעיוכ״כ
יוסי׳ לאיילהשלא סהוא דעת הר״ן וכן פסק הרשכ״א בת״ה שבכל ־־עם נועץ כקרקע קשה ולא ינעצנו פטקי־ ״ייזפב ״ם מייי £״ * * לס
"״נ למעילה וכן נראה מדברי הרמב ס בפי ז מהמ א ראשונהשצריךשיהיה קרקע קשה בכל נעיצה ונעיצה וכמקיםנסגננלסול5ז לומיקכלמ:ימס?
אינו^
צנתחלה כ 7עת ' והכי נקיטי׳ואע״ג דרב עוקכא אמר נועצה שנעץ פעם אחת ככר נעשה רךורש י כתב שצריכה שיפה ונעיצ פולט בהגעלה ראשונה אלא
!ין
האדין ג י׳פעמיס כתב היא׳׳ם דלאו דוקא עשרה ולא נהירא וכת' הרשב״א דאפילו לחתוך בה דבר חריף כמו צנון מידי דפנו ופולט תמיד מעטמעטו5
האורלי
שאיןלסלק ולומר ממה שבלע פל ידי
דהאבירו׳קאמ ג"פ וכ״כ הר״ן כסס התוס סגי כהכי ואם בא להשתמ׳בו רותח מגעיל בר״א שהו׳ חלק
אמריה!
כין יפלוט לעולם אלא באור דהא
אכל כתו׳שלנו כתוב דמדקאמר לקמןדצה כו גומות אכל אם יש בו גומות אסור להשתמש כו בין כצונן
מגעילן
סשר פעמים בקרקע משמע דדוקא קאמר כחמין דע שילבנו היטב וי״א שאפי׳אין בו גומות והוא קטןצריךי השפוד והאסכלא שלחרשים
נפלעת
ל במתחין אלמא בליעה ע״י האור
ויש להחמיר עד כאן והרמב״סוהרשב״א ליבון שפעמים מהפך כו הגוי בשר אצל האש או מתקן בו נרש
ילקטוו
ע״י רותחין ויראה שיספיק אס
כתכו סתם נועצה עפרה פעמים בקרקע חלב כעוד שהוא דולקוכתב א״א הרא״ש ז ״לןמיהו אפילי לא
כלישכאדגמרא דידן נראה דמשמע להו
להסחמשנו
ליבן אלא חודו כדרך שנשתמד כןהג׳ויע לירי האש שפירךמי  .של סכין לפי סרגילין הגויס
דדוק קאער וכיון דשניהם מסכימי׳לדעת
וכתבוהתום אומי
אחת הכיכקיטיכן :
מורי דהא דקאמר הכא נועצה עשר פעמים בקרקע סיינו דוקא כקרקע קשהשהיא
ממכרת את השומן ושפה אבל לא רכה שאינה מעברת השומן וגס לא קרקע קסה
יותר מדאי ודוקא נקט קרקע ולא אבן ולא אפר ולא קרקע רכה עכ״ל וספהפרש״י
לוטסה באבן של נסחים ואפ״פ שבגמרא כתב וי״א משפשפס בבגד צמר שאינו חלק
ומעביר שמנוכיתאנ״ל דהיינו לדידיהדמצריך שיפה ונמיצה אבל למאן דסגי ליה
בחד מינייהו משמע ודאי דלא סגי ליה בשפשוף בבגד אלא שפשוף דמסחזת דוקא
בעינן וכן כתב הרמכ״ס משחיזה בריחים שלה והרסכ״א כתב כלשון הזה אם בא
לסופה במשחזת של נפחים מעבירה על גיה היטב עד שמשיר קליפתה ומשממדברי
הפוסקים והמפרשים דסיפה דמתניתין לחתוך בה צונן היא וכן מבואר בדברי
הרסב״א אבל הרמב״סכתב בסי״ז דסיסהמהכיא אפ/י לחתוך בה מתח וכ״לשיטעמו
משוס דמתניתין קתני שיפה ולא קתני נעיצה ואמאי אלא ודאי מסוס דמתכיתקלא
קתני אלא הכפר גמור לחתוך מ רותחדומיאדאיכך דמיתנו בהדה ובגמרא אתו
לפרושי הכשרו לחתוך בו צונן וכן נראה מדברי סר״ן לדעת הרמב״ס וכתב שיש לזה
הוכחה מן הירושלמי ואע׳פ שמתוך דכייו בפירוש המשנה נראה שהוא מסרס ספה
דמתניתין נעיצה כקרקע כשחיבר החיבור לא נראה בעיניו הפי׳ ההיא ולענין הלכה
נקיטינן כדברי הרמב״ס כיון דירוסלמי מסייע ליהומ״ש רבינו כשסהרשב״א
דאפילו לחתוך כה דבר חריף כמו צנון סגי בהכי ז״ל בת״ה הסכינים בין גדולים בין
קטנים אס בא לחתוך כה צונן ואפילו הדברים החריפים כאתרוג וצנון וכיוצא בסן
נועצה עשר פעמים בקרקע קשה והוא שתהיה הסכין יפה שאין בו גומות ואסזבא
לסופה במשחזת של נפתים מעבירה על גבה היטב עד שמשיר קליפת ומותי לחתוך
צונן אפילו חריף כמו שאמרנו עכ״ל ונראה שלמד כן מדאמריכן בגמרא בעובדא
דשבור מלכא דצה י׳זמני בארעא למיססק בה אתמגא ומשמע דאתמג חריף הוא
כצנון ואפ״ה פריי בנעיצה ומשמע ליה דה״הלשיפי' דכעיצה ושיפה סוים הס  :בא
להשתמש בו רותח מגעיל כ״כרש 'יבשילהי ע'ז ( דף עו )מדאמרי'  3פ כ״ש גבי סכיני
דפסק׳והלכת׳אידי ואידי ברותחין וככלי ראשון פרש״י אידי ואידי קתייהו ופחלייהו
והתוס׳כתכו אבל קשה דבפ״ק דחולין קאמר גבי סכין סל גויס מלבנה באור וכן
בתוספתא תניא־ הסכינין והספודין והאסכלא מלבנן באור לכך נראה דלחתוך בה
מתח צריכה ליבון והא דפרק כל שעה דמשמע דסגי ברותחין היינו לפי שבלע
היתירא אבל בסכינים של גויס דנלפו איסורא במו ליבון ואומרר״תדהאדקי״ל
זדסכין כעי ליבון היכא דאיסורא בלע היינו דוקא כאיסור דסכין גדולה שדרךלצלו'
בה כשר אבל סכינים קטנים שאין דרך לצלות בהם בשר ודאי סגי לכו בהגמלה אף
בשל גויס דאמרינן בירושלמי הדא דתימא בסכין קטנה אבל בגדולה בעי ליבון
ורי״בס מצריך ליבון אף כסכינים קטנים לפי שפעמים דרך להפוך בהם בשר על
גבי גחליס ור״ת אומר דזה אינו קרוי תשמישו על ידי האור כיון דאין תשמישו קבוע
פל ידי האור ויש לדחות ראית ר״ת מן הירושלמי דקאיאהא דקאמר הסכין ספה
והיא טהורה וה״פ הדא דתימא בסכין קטן שאין רגילות להיות בה גומות וסגי
בנעיצת קרקע אצל סכין גלול שדרך להיות בה גומות צריכה ליבון דכעיצס בקרקע.

ונתעש
באוראע ג דחס מקצתו חס כולו
רדד דל
הישראל
האיסור ככולו מ 'מ כיון סאין
3 1
וההיא
משתמש כסכין פ״י האור סגי נסכי עכ״ל -נראה מדברי התוספות והר ' אס
ותוספתא
דפרק כל שעה דמכסיר ברותחין בסכין שאין בו גומו׳וההיא דפ״ק דחולין
לקטנה
דמצרכי ליכון בסכינים שיש בהס גומו' והיינו מאי דמפליג בית בין גדולה
דאע״פ
דסתס גדולה יס בה גומות וסתם קטנה אין בה גומות אלא סר״יבס סובר
גסליסומיהו
סאין בה גומית בעי ליבון מפני שהגוי מתקן בו המהופך בוכשר פ 'ג
ליבון
ככר כתב הרא״ס דבליבון חודו סגי נמצא דסכין סיס בו גומות כולו צריך
ואס אין בו גומות מלבן סודו ומגעיל השאר קתא ופחלא והר ) .כתב בפרקנ״ש
דסתיראבלע•
סדעת הראב״ד דדוקא סכיני דפיסחא הוא דסגיברותחין .משום
אכל כשאר איסורין הסכינין צריכין ליכון שפעמים צולין כהס אכל רס״י גפקי
הלכותיו כתכ שבכל האיסורים אין הסכין צריך אלא הגעלה אע״ג דאיסוראכלע
דלא
וכתב אי מההיא דסרק כ״ש לא איריא דהתסהיתראכתב הרמב״ן דליתא
שעדן
אמרו סיתרא אלא בקדשים שבשעת בלימת הכלים לא היה שט איסור עליו
לא נקרא כותר אבל חמץ כיק שהיה סמו עליו קודםשנבלע .איסור״בלע וק נת1ז
שהוא דעת הרי״ף פלא לחלק בין חמץ לשאר איסורין ומסק׳דברותחין וככליונוק
עלידיהאורנמו
בין לענין חמץ בין לשאר איסורין שאף על פי שהסכיןמשתמש ט
וכוסות
שכתבנו למפלה אק בכל כלי בתר רוב תשמיש אזליכן שהרי צלוחיות
וקיתוכיות ששנינו כהן מדיחן א״א שלפתי' רחוקות לא ישתמש כסם בחמיןואס5
סגי להו בהדחה אף הסכין ג 'כ אף ע״כ שלפעמים שמשו בו ע״יהאוי ףיי3
דמטייללנו
תשמישו בכך ומה סגילהו ברותחין ומיהו כלי ראשון בעינן דזמרן
זהאינועייוי
בדודא דבישרא וה״ל כעין כפא וכ״כ בהלכו' גדולות ואע״פיסכפנין
תשמישו כיון שפעמים משתמש בו ע״י האור ממש ולפי אותו תשמיש צוין לק
ופעמים שהוא משתמש בו בכלי ראשון וכמו שכתבתי ולפי אותו משמישצייו
הגעלה אף על פי שהרבה פעמים הוא משתמשבובכלישניהסילוחנמיהר־^
בינוני שהוא צריך לתשמיש אמצעי דהיינו ברותחין וככלי ראשון א״נמסוס ו•^׳
דוסקא דסכינא בלע טפי החמירו עליו שלא להתירו ככלי שני והצריכו כלי ילק
יני־ז
עכ״ל ודעת הרמכ״ס כדעתהראב״דשבפרק המהלכות חמץ ומצה כמכהם:
אסויייי
מי־תית את הנצב ואת הלהב בכלי ראשון ובפרק י״ז מהלכות מאכלות
כתב הלוקח סכין מן הגויס מלבנה באש או משחיזה בריחים סלה ^ה £
סכין יפה שאין בס פגימות די לו אס כעצה כקרקע קשה פסי פעמים וי;1
הב צונן ואם היו בה פגימות או שהיתם יפה ורצה לאכול כה המיןאו
בה מלבנה או משחיזה כולה עד כאן לשונו והרסב״א כתב בתורת
לחתוך בה רותח יש מגדולי המורים שהורו שצריכה ליבון וים מישסומי
סהסכיניס הגדולים צריכין ליבון פעמים שצולין בהם בסר על גניהאש
כם
אבל הקטנים מגעילן ודיו במה דברים אמורים בסכינין של גויס אכל
הלייול
שמכשירין בפסח מגעילן ודיו ואפילו הגדולים שבהם ויש מי סהויה
בכולן ,להגעילן בכלי ראשון,ודיו וכן נהגו עב״ל:

כתב

צג
יתד

הושכ״א

כת" י

זנמונ גא״תכשם
^.
׳סניץס״״׳ ^יי'1
6
א,מ'ס
יש(יכו " ט' יי׳חח!
יא
נג ״( ^ :לנ׳1
■ "ליס
לנרמיאזם
כי־ח״
^ו; 6חו״חיס7נרגינ
צימזןמאעני
" ," 61

ד* ם

בתשו׳דבר פסוט הוא דלא מסני יישון אלא ככלי היין * :

קבב כל נותן טעס לפנס מותר הכי אסיקכ בסבתרא

שחינה כת יומא
דע זעדף סס ; :ובל
וכל קדרה
קדרה שחינה
חסיכא טעם לפגם ומיהו חכמים אסרו לכשל כה לכתסלה
גזר אטו כתיומ
,יכסוף מסכת ע ז
(דף עו ) ו  0ג1
ואין חילי ? כיז

קכ״כ
?!

ןנן;הגוכל חי
המנהג^עני
יי׳י'! 6ס הית ' 3ל"0
ן
הק לע!

בשלבה

כד

טי? 1

^

ץשיק וסח תניח חסד יורה גדוכה ופחד יורה קטנה מותר ופיקיקל^ ?סי ,/לאמי׳גאיסי׳געין
הא כמ״ד נ״ט לפגם מותר והנן כמ״ד נ״ט לפגם אסור אלמא סתם כליהם נותן טעס אמריגן נע׳לוע׳ל
לפגם והיינו מסו׳ דבחזקת שאינן כני יומן ? י׳ ל׳הלס״חאם
מרתר י כ ^ ק דרה שא' נה גת

מחז ? ינז למוכ 1ממי? 1ח׳ סליקה י

^ 1שיתר

יומא חשיבה טעם לפגם ומי׳ חכמים אס י ןדסריהתס ומסעםזפהתיי יסמ זס לגיי׳גתשו׳הל־ש׳גאסי׳

לכתחיל׳מרהאטוב״י ואין חילוק בין אט

היתה ב  1,ועה

מאיסו׳נבלה ובי? אם היא ב^וע׳מחלב ובא לבשל בה בשר

דלא חסו לזליפת הכלים מפני סהוא

או
גזמסלפגס

מפןתל! לאיןחיאק

ן(!',.

ל1
עיקי

ןו(<(ן<|6
משפספי

י נפגם בשהיית

יום דמילתאמפני

שהוא

ספק ססיקאןספ ק ל?׳?!! גי׳7א0

אם דרכו של
אותונשתמסו כו היום או
אתמול ואס תימצי
נישל7
נקדרס ׳ע! .״
פינה ?3י£
,
.
שיתן זה טעם בהיתרלומר נסתמסוכוהיוס שמא נספמשו ב י7אס(׳7
אגנחולת׳
^

לכודא

לגת פיסת ופשוט הוא *

שישתמשו בו כמו קרר׳נדול׳וחבי' גדולה וביתי' בהן הרי זה

מותרכדבר שהוא פוגם בעין או דכר שאין

נותן מסלי׳ לי׳; ,ע;*ה

והא יחפוכפגום ג'. : 5,אם _
חממו מיה .להשתמש בו לכתחילה אע״פ שהוא בן יומו לפי שאי אפש׳לבאטעסיכ.תכו רביכו? 05ווכתכס,ר״ןדין£יח<
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ופדמועט  :סתם כלי גוים הם בחזקת שאינן בני יומן לפיכך אם
עבראלא ודאי לכלי בכי יומן לא חיישיכן וא״ת שכתנתי
לעילסי׳

סלאהגפיל ועד שלא ליק תניח יא יזם
י ונשתמש בו קודם הכשר התבשיל מותר וכתב הרשב א
אלפבוהא אמרי׳בפ״ק דחולין השוחט בסכין של י״י נ77ר׳ךז״״£
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לסתם
מוני חרא מותר לא קשיא הא
כמאף־אמ
אסור
לומר
לגוי
בשללי
ירקות
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מומו ונזק קי״ל כמ״ד
מופר
יש
מפרשים
מה
ליה
נותן
טעם
לפגם
ומופר יש מי לאף נמרחריף
ואפשר
דהאדתניא כלים שנשתמש כהס דע שלא
*
שתיק שכיוןשהסכי׳תשמישו תדיר חייסי" אסרינן ?
ט״לשרי
הטביל מכילה היינו הדקה והיינו דלמ ד נ״ט לפגם אסור דאי טבילה ממש קאמי
לכן יומו והרמב״ןהקשה מדאמרי׳כקורס סל קלתית דאסור מסוס־דמפסיק כס,55' 3סרקק׳לקדנ׳מבטצ
וננליססלא נשתמש בהס ליכא כ״ט כלל אלא טבילה זו היינו הדחה כלומר
שאס
דארמאי ואע״ג דאמר נותן טמס לפגם מופר אגב חורפא דחלתית מחליא ליה וסוה חליפותהקלקחת
נשתמש קודם שהדיח מרת ת' ט לפגם הוא ולפי דכריהכז אפי ' באיסור
המודבק
פל
ליה טפן טעם לפכח אלמא בסכין כמי לא פיישינן לכ״י דאי סייסיק בלא .חויפא ןללפדי ;ללונצו׳ח
פיהכלי צם אינו בן יומו אומרים בו כ ט לפגם כמו שאמרנו באיסור
הבלוע
כדפני
דחלתיתא
הוה
ליה
נ״ט
לשבח
ותירץ שאיפשר שחלתית אי לאו משום חורפא דיליה סימןמתיו?האגור
מלי•צכל,המ! ב״ד ורבותינו בעלי התוספות סבורים שלא אמיר
כשאינו
ב
'
י
נותן
נפגם אפי׳כב״י אלא חורפא דיליה מחליא ליה ומהד׳ליה טעמיה<־ג£כח ו17ןי^ ו מחווי ש ^וכ ^־וטא
טעם לעגם אלא בחיסור הבלוע אכל מה שהוא בעין לע פי הכלי הרי היא כחתיכו׳ לי ולפיכך נראין הדברים דסכין נמי סתמו אינו כ״י וכי אמרי׳השוחט בסכין סל גויס הלי מייהאגור
איסור שלא נפגם י* ופירש הראב"ד פל שלא הסביל טבילה ממש ולא מרוקא נקט לי' קולף או מדיח לדידן דקי״ל נותן טפס לפנס מותר ליתא אלא בסכין ב״י דוק׳עכ״ל נסי׳ק׳ג !יאחלק
ומסתכר׳ודאי כדכריה׳שאס נשתמש כהה מד שלא הדיח לכולי עלמא
אסו' וכדמוכח וכך הס דברי היא״ש שכתב שם והא דאילרי בפ״ק דחולין השוחט כסכין סל גויס עלי! מאו׳הלל״ו

החי הכא אסו דחורפא דחלתיתא מחליא ליה אלמא אפי׳כספס סכינים שפמכוני'
קרוע על פניהם חייך נ״ט לפגם ותירץ ל י מורי ה״ר יונה ז״ל
משוס ג עוג 1כמו או״ה צם ?'£לו
ממנינחנות וחנוני מקכתהוס את כליוכע ל • והרמב סכת^ כפי ז מהמ
־ -
או״ולןהואנ +ין לא אתרי/זהנותן?ועס לפגםייות׳ונוכין שיתבאר ואלו לדברי
האומריט —
סתס ג׳!
נק?7
77ה ה׳1ש׳ןג לני
 5גשתמכהס עד שלא הרתיח או עד סלא הדיח ועד שלא הלבקועד שלא הסבי
מותרשל תנינילדני לקילזיאנלסרא׳שלא חילק נין סכין כליהם של גויס אינן בני יומן לית בה קליף )והק7ר'אינ^
:9ל השומן שככה נותן טפס לפגם הואכמו שביארנו וכתב הי״ןכשרף
*ל׳ה  :ונתנריינשס הדשלא שלא א־ידי מתן

דהת בקורט סל חלתית " " ל״״״״י " ־״י;' ״י־ול״״ו'< מ-י
שותנן אנל ״כין שאין דדן להדיחו
משומגזוהשויון

שכתב בפג מהמ״א הסמאס

סכקןלן שנמאכל

לאסתד

יוותה
גויסיום( רהמםוס דעו ליגי; ,במווי׳לעיזרין (נ׳
■ ״ ״

סלהרמבסכדעתהאומריי׳דשלא הטביל דקתני היינו פלא הדיס סאע׳י
סרי לפי שטיחת האישור שעל פי הכלי נ עגמת פיוס לסבירו כבלע
כאיסורועצמו  :כת כ הרשב״א איסור מועט שנבלע ככלי אס דרכו סל אותו כל

חותר שלאנדרן הנאתן אפי׳ שלא נחקום סרנה:

מלולהשתמש כו כהיתר מועט וכו כ"כ בת״ה הקצר וכ" כ הר״יבש בשם הראכ״ד:
וי"; ש יכינו ואינו נראה להתיר מקל וחומר דאפי' קדרה כת יומא שהוא מותרת
טו אין מאן קושיא כלל דלא דמי להדדי דע' כ לא שריהרשב״א .אלא לפי סאיצו מצר
להשתמש כאותו כלי בדכי מועט וכל דבי שאינו מצוי אין חוששין לו ומה ענין זס
לקדיה בת יומא ושאינה בת יומא שאדם עשויי לכשל בזו וכזו ומ״מצריךלבא׳מהיכן
" 1י-ה יסב ^ דין זה והוא מבוא' בת' ה הארוך ה״ל ככר ביארנו למעלה שאיןסבטלץ

גיעולי גויס נותן טעם לסגס הוא ומותר * הקלדה פילפת
ואס סיס סובר דסתס כליסס פל גויס אינם כני יומן הוה ליה ל מימר דמהמ ׳ עפמ,ין ערשי? לחגח !בן
הוו נותן טפס לפגס ולפי זה מש סס בסמוך כוספן סל גוי׳ שהוסמו מות מפני םנ׳ט
לפגם הוא לא משוס דסתס כליהם סל גויס אינם ב״י קאמר אלא מפנישהכש׳ פ וגס פילח* משוס יעני
את הכוספן ומסריחו וכדרך שכת׳בשמןודבס ועוד שכתב שס פולים ואפוני׳ועדשי ' חריף שגתימ
י
עכ׳ל :
וכיוצא בהם שחולקים אותם סגויס ומוכרין אותם אסורין משוס גיעולי גויס ככימ

קיסורלנתחלהמיסו אס נבלע איפור מועט לתוך כלי מותי אס דרכו סל אותו כלי

וזהו פירש למס שאמרו כגמרא אי משוסשחי׳ איג׳ליעסה

שמא יבשלו אותם פס׳ הבשר אר בקדרה שכפלו בה בשר וכן הסופגנין שקולין אותם

השתפס בוכשפע י \ת מות לה שתמס בו לכתחלה כיח שבאיסור מועט ומי אפשר
לאלילי נתינת טעם דתניא ם אין מעמירין קנקנים של גויס חדשים מותרי׳ישציס
יזו שזועפיס אפורים כיצד גוי נותן לתוכו יין יסר מתן לתוכו מיס גויס נותן לתוכי
י
ישרפל •ימן לתוכו .ציר או מודייס ואינו תועש כלומר ישראל נותן לתוכו

הגויס בשמן אסורים אף משוס גיעולי גויס הרי בהדיא שהוא חושש לסת כלי גויס
משוס גיעול ולפי זה מ "ש שס גבי לוקח כלים מן הגויס וכלן שנשתמש בהם עד סלא
הרתיח ועד שלא הדיח ועד שלא הלבין מותר שכל השומן שבהם כ״ם לפגם הוא כמו
שביארנו צ״ל דכפשיהן עד שאינן בכי יומן עיירי וכן צ״ל על פרחך לדעת האומרים

ן הבלוע בכלי דברמועט הוא דכל שעשתמסין בו בצוק אין בולעו אלא מועט
1שכן וכלי והסעשהמשין היתר כשפע אי אפש׳לבא לידי נותן טפס ולפיכך אפי'
׳ן מיתי ולפיכך איסור משהו סנסלע בקדרה או בתוך הקנקנים וכיוצא כזה
־ ׳""׳-וגדחבונכתי
׳; ר העתמסי -׳י לכתחלהואפי׳כב? יומו לפי שאי אפשר לבא לידי נ״ט אבל אס
5׳• לע בכלי שדרכו להח ת
_  - ■-׳.■.ישתמש לעתיד בדבר מועט,כקערה וכיוצא בה אסור להשתמש
^ ו גשטע גזיה שמא ישתמש בה כדבר מועט ויבא וכ לידי נ״טעכ״ל * :סתם
^ ייח
גויס " "
לס לחזקת ׳
שאינן בנייומן
לנוזל
*לה  :כתינ נא' סישמיזירי׳לגש' נקדרי 'ישיצליש
מישנס מהעוסקיס זולת

כמו שביארנו והוא לא כתב לא לפניו ולא לאחריו דסתס כלים של גויס אינן כ "י ואס
כן צריך לומר דכמו שביארנו לא קאי אלא למיס שכתב שלא אסרה תורה אלא
קדרה בת יומא הואיל ועדין,לח כפנס השומן ומד ׳ס לא יבשל בה לעולם
לפיכך אין לוקחין כלי חרס ישנים מן הגויס ויכו ואס לקח ובישל מיום שני
והלאה התבשיל מותי והיינו כודאי כשהוא יודע שאיכה כת יימא מ״ל אבל
מצאתי שכתב הרשב״א בתשובה שטעמו של הימכ״ס בכוספן של גויס היאמשוס
דסתס כליה של גויט אינן כ״י ויש הוכתא לדברי הרש״בא מלשונו של הימב״ם שכתב
שמן סל גויס מותר ואפילו נתבשל ואינו נאסר מסוס גיעולי גיס מפני שהבש סוגם
את הסמן ומפייסו וכן דבשמיס שנתבשל מותר מטפס זה כוסק של גויס שהוסמו
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כן אסור לבשל
בהם
לכתהלה
ולפיכך
יראס
לי
שאסור
הסצכל
לומר לגוי בסל לי ירקות אלו משהא אותגז מע״ל ומות וכתוב עוד בא' ח בסס הראב׳ד קשיו׳ כבאות
מפנוליס
וכן לא יאמר לו עשה לי מרקחת או פת וכו והבי ,בת׳״ה הארוך ראי׳לאסור
סקערורו ירקרקות או אדמדמות אסור להשתמש בהן לעולם בחמין
הישד6ל _ ,
מפכיסאינג)
עזכו . .
בקדיתך. 7
מ< 1׳<צםל
ול $ !6ס!׳ מדאמרי׳בריש חולין גבי המתן
הנותן לשכנתו עיסה לאפות וכו' שאני סתס כיון דקאמר
קדסו׳סהגויס
קדסו׳סהגויםמשתמשי־
משתמשיי' בסס
בהא ואינו ניב וכתוב עוד סס בשם הרסב״א
הרסב״א כנכנס
כנמסלנש
לבתו
הכליםמיגי
יגי3$1
^ ״נז
דיס לה עשי משליכי כמאלן דעריב בידי׳דמי והס התס דמערוכת דמאי היתר גמור הוא של גוי ויש סס כלים קרובי׳לחידושס והוא מסיח לפי פותו
תומו סחדסיס כסאינונ^ןמ
אנונאן
>1ג
ז׳מייש
כדאיתא התס ואפי הכי כד״אל עשי משליכי אעור וחושש מסוס מעשר והכינמיאף
אבל אס קדר סולכי בו אסר המב וכץ מעסי׳ככל יוס שאנו לוקחים קדמת מן
הקדר
הודה עם^
ט 'פ שלא אסרו פליטת כלי שאינו כת יומא בדיעבד כיון דלכמחלה אסור כל שאמר
וסכינים ואסכלאות מן האומן ומורי ה״ר יונה היה נזהר שלא ליקס
אלאבמקשי]
אישא־י׳ס/עכיצ; לגוי עשה לי כמאןדמכשל ומבטל האיסור לכתחלה דמי ואסור אפי בדיעבד למי אסריס קדרה מתוך קדרות וסכין מתוך סכינים אבל מ״מ נראה סוית כדיןטג
שעשה ק ולמי שעשה בשבילו ואיפסר לומר שפ׳י הפלטר או פ״י הרקחין מות׳דכיון
שאומר שהוא הדס ויראה שהוא כמו שהוא אומר מותרעכ״ל:
סהס אומנים והכל לוקחין מהם כליס הס מיחדיס לאומנותם כדי שלא יפגמו זליפת
קכג יין שנתנסך לע״ז אסור בהנאה כפ״ב דע׳זידף כטאמייפי לס
מדכתיבאשו
כליהם ואולי מל זה סמכו בדורו האלו לנהוג היתר כרכר הזה ואע״ס שלא נראה לי
חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכי׳מקיש יין נסך לזבח וכזבח
כפינויצמוו
מעיקר הגמ׳שהיי הלתית סל גוי׳אסור משוס דמחתכי לה בסכינא דאימאי ושמנן לבעל פמו׳ויאכלו זבחי מתי׳מה מת אסור בהנא׳אף זבח אסורבהנא*:,וחמזם
לשמואל משו'! ליפתן של גויס אסרוהו ולא חילקו בין לקחו מן הסיטו לנקח מכעל גזרו על ספס יינן *ג״ה • וכחב נמ״ה ןאפי׳צסיע־פאומלומנל אפי׳כמקלסשכנ*א'
סלר ;:א
לבית ונקח מחכוכי ע ;/כ ודברי הרסב״א אלו כתבהר״ן בריש חוליך כתב הרסב״א מסו ' בנותיהן
לשס *
ו״לגואפי׳ כ"*ל וקה לפי
שאישורו •
נסלסתקמב' ע״־ללאיןלל
שיעור■•^ 1׳
כלי שנאסר בבליע איסור ונתערב באחרי׳ואינו ניכר כטל ברו ,וכו׳בת ה הקצ׳וביאר ( דף לו ) נזמ על פיתן ושמנן משו׳יינס ועל יינם משו ,יחוד בנותיהןומ״ש ו6םיו6
ן>
בפ״ה הארוך שלמד כן מדאמרי בסילהי ע״אכל איסורין סבתור׳כין במינם ביןשלא
כהנא׳אע״פ שלא עשו כן בסאדברי׳סגזרו עליה׳פי׳סאע פ שכסא ' דברי־
שגזרועלימ
בממס בנותן טעם קוץ מטבל ויין נסך דבמינס במישהו ואקשינן טבל מ ' ט ופרקינן כגון פתן ושמנן ודומיה לא אסרו אלא באכיל׳ולא בהנא בספסיינסמת
לאסרוי!*
משוט דכהיתרו נך איסורו ומאי מקשה סבל מ״ט לא טעמו מפורש מסוס דהוי דבר
בהנא׳והטע משוס דכיון די״נ אסו בהנאה מדאורי כשבאוחכמי׳לגזור מלסתסייס
סיס לו מתירין ותירץ ר׳ת דסהיא בשאין לו טבל אחר להתירו ולא אמרו בס ,הנודר שיהיו כאילו נתנסך ודאי ממילא הוא אסו' בהנא׳והר״ן כת' סס ר1מתכי'
דאלודברים
מן הירק דטבל דבר שיש לומתייין הוא אלא כסיס לו פרנסה אחרת להפריש עליו
סל גויס אסורי׳ואיסורן איסוי הנאה היין והחומץ סל גוי׳וא״ת דהכא
משמעדסתס
סאם אתה מזקיקו לקנו׳ממקוס אחר הרי הוא נפסד כדי להתירו ולא אמרו דבישיש
יינם נאסר משוס לתא דיין כסך ואלו לקמן אמרי' משוס בנותיהן י״ל דאי
לאומתיז
לו ממירץ אלא כסהו׳י־כול להתירו בלא סוס הפסד ממון ממקו׳אחר ותדע מדגרסי׳
לפא דיין נסך מסתיי ' למיסריה בשתיס משו בנותיהן דומי .,דפתן ושמנן
אנלרי!
3ס הזהב אמר חזקיה מעשי שני שאין בו שוה פרוטה אומר הוא וחומשו מחולל על
דיין שכתנסך ודאי אסור בהכאה הוצרכנו לאסור אף סתם יינם בהנאה אמ״פ
גזליו
מעות הראשונות וכו׳ואקפיכן עליה הבכורים והתרומ סייבין עליהס מיתה וחומש
נאסר
אלא מסו׳בנותיהס שאס לא היינו אוסרי׳כי אם כשתיה המאיס
סכורי׳לופי
זכו׳ואס איתא לדתזקי׳ליחלליה על מעות הראסוכו ' ואוקימנא דלית ליה דלא פריק
סמשוס ניסוך נאסר ויבואו להתי׳י״ג ודאי כהנא' ולפיכך רצו להשוות יינות
שלהם
על מעות הראסוני׳ואס אימא ילך ויביא ויקח ויערוק על מעות ויחלל זה על מעות וא״ת א״כ גזיר' בנותיהם למה לי תירץ רבינו שמואל דיין סנתכסך לע״ז מיעוטי
הראשוני׳אלא שלא אמת ובר סיס לו מתימן אלא בדבר סיכול להתירו כדרכו בלא ולמיעוטא לא חיישי׳והימב״ן מוסיף1לשמ כתנסך לא חיישי׳דאס איפא מסכיי"
הפסד אחר ועוד שמעינן לה מסא דתנן במה חלה זיתי מסי׳סנתפרבו מס זיתי ניקוף הוה מזמין ליה ולהכי אצטרי׳למגזר משו בנותיה ע כ ונר מדבריו
דכשגזררפל * ן
וכו׳אם ים לו פרנסה ממקו׳אחר וכו'ואס לאו סוכיא הממה ותרומת מעשר לכל וכו ' יינןבשתי׳ובהכאה גזרו עליו בכת אחת וכ״נ מדברי התוספות סס בפ׳ק יסבמ ץ
אלמכבל דבר שיש לו מתירקהוא אפי׳אין לו פרכס ממקו׳אס׳ואפי׳לא פריק אמעו׳ הרסב״א כתב במ״ה הארוך דכסגזרו על סתם יינן משוס בנותיהם לא אסי והו ״״
עראשוני׳סהרי יכול לתקנו סיטול מיניה וביה ומוציא תרומה על הכל אלא שתירץ
כסתיה וביה דין שלאקריה׳ראו שהורגלו הרב לנסך ולפיכך הוסיפובאיסו'
הייןוגזיי
הרמב״ן דלא מיקרי דבר שיש לו מתימן בשכרי ' להפריש על הכל ומפסיד בהיתרו על סתסייכ ' איסו׳סנאה משו׳ודאי יינס וזהו ששנינו אלו דבמי׳אסורי'ו6
יסורןסיםך
דבר ממב׳סצריך להפריש מן הה׳־ת כדי להכפי׳האיסו׳ולא הצריכו להפסי׳ולהפריש י הנאה היין והחומץ שלהם ע״כ והיה נר לומר שטעמו משו ,דאמרי׳כפ״ב דע"ז ונג!י
עליו יותר מדינו אלא כסיס בו בנותן טעם כההיא דזיפי מסיק שנתערבו עס זיתי דשב דפתן ויינן ושמנן ובנותיהן כולן מי״ח דבר כלוה' מי״ח דב ,שגזרותלמיד %
ניקוף דהת׳כיין סים בו בנותן טעס טעמ לא כטיל והרי הוא כמפריס מן הסיוב על והלל ואלו מקרא מסמ דדניאל גזר עליו דכתיב וישס דני ^ ל3ו )5סר לאיתג"
החיוב אכל כסהו'במשהו אס יפריש על הכל נמצ כמפריס מן הפטר ,לפי שאין החיוב בפת בג המלך וביין מסתיו אע ג דפליגי התם רב ושמואל דמ״ס טל לכושסולנל
גיכר שככר בטיל טעמו וממשו בסכי והילכך אף כלי שנתערב באחרים אס אתה ישראל הוריומי ם על לבו סס ולכל ישראל לאהורה !5יכ׳ל מימ׳ד לאפליגי אלא ננמ1
אבל יי)
יין לכ׳ ע
'ע דגיחג.
דניאל גזר ומיהו לא ^ לר
גזר חטח
אלא כחתי וחתו
בסתי׳ואתו תגמידל
תלמידי ע1ג; 7ר
שמאיי־•י׳
■׳■
מצריכו להגעיל או ללק את כולם נמצ׳מפשיד על הכשרן ולא מיקרי דבר שיש לו
והלליי־ונןו !י^
מתירין כל שצריך להפסיד סל הכשרן ואין הכשרן בא כדרכו בלא,הפסד אחר והרי בהכאה אבל מאח׳שהוא ז״ל כתב דכסגזרו על יינן משום בנותיהם לאאסרוהו
בשתי׳וגזירמותיה׳מי׳ח דברי דתלמידי שמאי והלל הי׳א״כ ע כ דב"דםלאסויהד ד
הוא כיבש ביבש וכל שנתערב א׳בין שני בטל ומשתמש בסס אפי׳לכתחלה עכ״ל וכב'
כתב במרדכי בכאקמעמידין ביינו כ״ד שלאחר תלמידי שמאי והלל ומה שהכריחו לרב ז״ל לומר כ '
נמ ?
 .כתבו המוס בשי^הי ס״א דברים אלו שכתב ר״ת :
י״אדכלי חרס לא שייך כיה נותן טעס לפגם
וראיה
מאבות
דר
כתן
דקאמר
חמדות
,
״
!
,״״ץ
.
׳
■
!
דמדכייל
״
תלמודפתלוסמנן
ויינן
כחד
מסמ
—
ל
שכולם
.
,־■ 1
שוי׳באיסור
וכיון
שפתןוממנ
בכלי חרש אין מבאיש מה שבתוכו ול״נ דהא סתס קדמשכתלמוד של כלי חרס הס נאסרו אלא באכילה ה״ה ליינן וא׳ת אימתי איצטריט מלמיד ישמאי והלללמט
ואפ״הל׳ט לפגם מותראלאה״פאי?ו מבאיש מאכלסק&תהא3ו מה שאין כן בכלי איינן הא פנחס גזר עליו כדאיתא בפירקי ר״א י״ל דפנחס גזר ולאקבלומיניי"
תלמידי שעאי והלל וגזרו וקבול מינייהו ותדע דגזר פנחס לא קביל דאמר

הלכות

ז

נסך קכג

ד׳ט

פנ *ר דחולין עליהושפט סכמה מסעודת אסאב היי הספא סתיה סתם גויס כלבד כמו שלוממו כל צרכי סולה נעשים על ידי גוי ובכלל כל ציכי סולה הול!
לבג (  0ל״נ
י^ מי ^1ייר! ומדיין לא נאסר שפס יינן
של גויס משמע כהדיא דאעפילו כספיה שמבשל לצורך אכילפו אכל להאכילו שמנו של גיד ולהשקותו' סתס יינס מן הדברים דהלשיןמדוק׳זק
"י רדשוס דלא קבול
מפנחס
•
וא״ת
אכתי
־י'
יינ^ " 1ג"
ע כ מסוס דמן קבונ מפנחס • וס ת סכתי דניאל נזר עליו דכפיב האסורים מדבריהם באכילה או בשפיה לא שמענו והטענה בהיפר בישולי גויס מה;1
^:
היהמ
לי
^
אל
כפת
כג
המלך
וביין
מסתיו
י״ל
דס״ל
כשמואל
דאמר
על
לבו
שם
ולכל
מאין
ק
בשאר
האיסורים
נ״ל
משום
שהוא
איסור
קל
בסב /סא״א ע״י
אחו גפןיתגי■',
נשנאהנקתסיינן
והתירו> 1
,
ישראל1
 .י
כמו שהתירו פת של פלס וכן הניח ישראל ני יש שוברי׳טעמו
^  ^ ■-ו״שנמולוייןנגרקצופי
לענין ניסוך כאלו אינן יודעין בטיב עבודה זרה ומשמשיה והף וגמר גר הגיס גוי וגמר ישראלכ לסיש 7הי*
לי ר!' /אשיר
״״ '
^ דנ יאלגזר סלא לשתותו
60
מעט התייי לסי
החשש
ס3
מ
יגויס
או
פניתם
ואתו
תלמייי
כתינוק
שעושה יין נסך לאסור בשתיי׳ולא בהנא' ועל זה סומכין
אינו מצוי דהיינו חתט דאינו מלוי כעצמו לאם היה מופד
ס^<והל 5ואסרוהוכסר[ יהלגמ יי^ פי/
בהרבה מקומות ליקח לין מן הגוים
בחובותיהןכ וגם אם נגע גוי
לכד אלא כדעת מסכמת עמו• אכל בשאר למאהיבוא! ג׳כ
^ !^ ,כנ״ל לדעת הרש"
ן/ל :י
ביין שלנו מוברין אותו לגרים וא״א זל האריך בו ופיוס דבריו
האיסורין שמירתן קרוכה דתלויין כעצמל להתיר יי! כשן
והחמירו ל!5םור ( מ6ה ל) פי מגע "י
וטעמים
הללו
מפפיקין
למגע
גוי
כיין
שלנו
אבל
סתס
יין
שאסרו
שלא נתיר סתס יינס מפני שיש בו חשש
■ - ,
!
.
אף על סתסיינן
כייןשלל ך וט בכמ ^כתי ממ ^
בהנא׳משום בנותיהן אין טעם להתיר ו ומיהו יש לומר שמתחלה
משוס ורל;י יינס וכ 1כל כיוצ^ בזה ומעמה
אסור
נהגא׳
נח״ש
ק(>
י 1כל יס פ
רו* י  .לא אסרו סתם ייק אלא בשתייה מידי דהוה אפת שמן ושלקות
יש לדון ולאסו׳לרחוץ כסתם יינסדהרחי־צ ' הלין ויש
מפרשים
^
אין 1,שו .ןפ
אלא משום שהיו רגילין לנסך אסרוהו בהנאה כיין
שנתנסך בו הרי היא כשפיה סירי אעילןסיכה טעסאשודהנאה
נמגע 0גו1^,ן יין פגע ועל
מ/לנווט " ין
""
"
ייי
גייז
דרס
3
״
ס
א
ת
א
לעבודה
זרה
והאימא
שאין
מנספין
דין
הוא
שנעשה
פהם
ייק
כשמן של תרומ'ח ״לסאיכה ^ מד3ריה ׳ גפו שמפרשהטור
מדוקדק דמזקמע
מיני׳
כפת
ושלקות
ומכל
מקום
ראיה
ברורה
אין
לנו
לפלוני
צמאי
להתירו
דקאמ
כריש
בהנאה
דאסרו
מגען
אסרו לטמאכדאמרי רפ כנותכותייס אסורנהגאהגורו
דזשלגומנאהואיאפסרנומרכן דהא
הנח להם לישראל מוטב שיהו שוגנין ואל יהומזידיןע״ב  :וכיון ואס סיכהגסתיה לדבריהם כל שכן וטובל על סתם יינן כמי
שמשו׳צד ניסוך אסרוהו לא אסרו אלא ביקהראוי לנסך לפיכ׳יין כשמן וא״כ אף אנו נאמר טובל ביין אפי' אש!,גהנא׳והמת'
מאי דכתכרין1זפ■ תלמוד ערוך הוא בכף
דסחח
יירה
כסוחהויר) מ
" פ חמהחו ר
שהסיכהה
דחרןן לפי טעם הטו אף
בספה
יינם
כשותה
ואע
'
בשמן
ןןנתי וצי נופש שדש׳כס יחלוק עליו
אלא
מבושל
שלנו
שנגע בו גוי אין בו משום יין נסך ומאימתי נקרא
קוה אטור
שנא
״,״ .לומרלה:-ז .דאסרו מגע גוי בהנאה
מבושל משהרתיח על גבי האש אלונתית שלנו שנגע בו גוי וכן אינו מן תורה דנזסמכתבעלמל*
שהרי להנאה מ* לנר
התירו סיכת חטטין בי״ה והתירו טבילהשגחכין דין תנין
הייני
ייק
^
מיס
סבזמנס
?ןהי
י
ו
.
י
רגוי  .ביינומלין אין בו משום ייןנפך ואיזו אלונתי׳יין ישן ומים צלולין
סבל?ז ?קהזה^•0ס רגיליפ ?נסל ואפרסמון יינומליץ יין דבש ופלפלין ומפורש בגמר' שליש דבש לבעלי קריין ה״מ כסמן ומי של הית אכל אמרלסתידולהא
לנסך
של איסו׳לא שמענו ו 6ע״ה סיס מ קן׳לי;ע 1,לא הי׳ טעםאיסור
ונ
'
הל׳ל
מ
,
סמייי
6
סוי
׳
בהכ
״
ה
ד
/
פ
'
שליש
יין
שליש
פלפלין
ויש
מפרשין
דוקא ככה״ג אבל בפחות
הדין לסלק של)5ר) מיו6ל )5נסמז מפיי
^נ'.סנ ; 1,נ׳ ,וס-מ5זמנפ ^
מכאן ישנו משום ייןנסךוהכש אכ כתב דלאורוקארהואהדין שהו עשוי אף לסיכ אכל בשאר האיסורי לאגמ;ר אסור נהנא׳
"ת,ל  1,מ׳לע" ,והוו לערן
רסון
נמי
כפחות
מכאן
רק
שישתנה
טעמו
מחמת
הרכש
והפלפל
,
;
שלא מכינו בשו׳מקו שאסרו לסוךבחלב א״נאסלוגס ז! נהנא,
נצלו צינס יהעיסיטיבעז
ומשמסי
ה
א
אבל
לא
נשתנה
טעמו
לא
ואלונתית
שלהן
אסורה
וה
מ
באותה
כשומן חזיר ואפישלא במקו ןכ כנ '({ פ יש 5ןץ!אס כן אי!היתר
ונו׳  :ודגו י רס״כס
בסס
יש״י
על
שס
שמוכרין
בחנות
אבל
אם
רואה
שמוציא
אותה
מן
האוצר
מותר
דר׳הנלותן
בנו
וגנויניף ועילה סהמייי
הגאוני׳ ושעצזה סמכולקבלכסוכותיהס שאין מערכין בה יין עד שמוכרין אותה בחנות שלא תתקלקל  :אפי במקו חולי שאין בו סכנה לפי שאינוהיה משוסתטזיי״ג
יין מן הגויס צמכו הפו׳והר״אס
והמרדני  -תבשיל שיש בה יין ונגע בו הנוי אפי׳ קודם שהרתיח אין בו משום דרך הנאתן מכלמקו׳לזיפש׳לומ ' שאף הייןא״כ כשנטלהטעם
יייין נסך  :כתב הרמ״בם אם נתערב בייץ מעט דבש או.מעט שאור אין כל דרך סנ) 5תו 3סת  ,ה סהרי מ ^ פיס הותרה הגדרה
נפ״וישמעצל וכתבו
התוספות מ יהו
מקשה דהיצך נתיר מגע גויכהנא' מ סעס הואיל ואינו ראוי לנסך הרי הוא כיין מבושלוכשכ׳ומות׳לשתותו בו ויויוו מגדולי הנלותי ננך נילוימ^ 5פ׳'
תינוק ק יומימהעני זן?לזה .והל 6מה עם הנוי וכתב א״א הר״אש ז׳יל ואין לסמוך על זה שעיקר הגזירה הגוזל ומאכיל סותץ מלוג כסלע ומזלפיהזה "איל ;אין
מלוג כשתי והמפונקין עונשין כן כדאיתא נחשי׳ממין נינינו
סצנומתיחס בתינוק איסור הנ ^ה הייט
משום בנותיהן אלא שהחמירו לאוסרו בהנאה כיון שנתנסךלליז יח׳
^ ר־וח יי ;־ ^
יי
וי״י 3םתם יינן
מסיסדרזץ בוילזפי כוונת מגעו 6כ גו ,ס
יד״דדרמ״רלמו ^
רר ר יהיד
ן
י 1ז
בס מציאת האסה גסרצןי מ ימן המסרבקין <ה ה צשתס יינן
בזמן הזה דמנווני למיגע יצסרו
אפילו וכ כ הרמ כ ? חימ
^ כר נ סר!^ ד! רא ^
מ?
רוחצים ידיה 3וכ מ קן׳מיס  1,הצהי ^ המי׳ הואי ( .צ1י) " נ
מנצהדיאיע' כ ק״ל שחמורה כוונת מגע
יהא בל משום מגע עי ורסנו
משלם רצה להתירו
מקרא חומ ^ ואף אס נדחה דדרכו בשתיה חילוף אכל ^)יכ ׳ת ׳ י 1׳נך ^
צף בלא כווכרב ניסוך מהיכאדלינא כוונה
משעבר
ברחיצה כלל לא מכל מקום הרי ע״ז וכל רמלה לוכ!׳ %כ
כלל כדפרישית לעיל וחזר ר״ת ואמר
דוראי
מתוך
ההלכות
לא
מצינו
ראיה
פשוטה ביזריהו חמירי טפי דאהי' במקום פיקוח נעשאין מתרעאין כעצי אשירה אלא שזס ת7ממיל נ!חן הזז
להתיר מגע גוי ביין ואף לא סתס
יינם
בהכאה
כ״א
למוכרו לאותו גוי עצמו כדאמר באומר הבא סלין סל ע״ז אכל במלין סתס מתרפאים כדאמר' 1כירושל מי לןפ ,ליכז אחר"7מה ^יי
רבאשילקמן ל כמשקל דמי
מההוא
גוי
דנסכיה
שרי
מ״ט
מיקלא
׳קלייה
או
ימכרנו
איני
מוצא
להתירו
ואין
צריך
לומר
כמקום
שייכו
של
ישראל
מצוי
דהתס
אפי׳כמקוסח
נתחלהי׳מה
ולכן שיין
פיקוס נפש אין מחרעאיץ כו ולא כאיסו׳פ״ז אלא ככל שאר האיסורין כן שהאיסורין לומר '3אנל וזה
צומו גוי כמושהי' מוכרו לצורך עצמו והמיר ר״ת על ר 'מ אביו כי פעה נזדמן לו יין
נסך והפסיד בידים וצוע״פ שלא רצה ר״ת לאסור
נד/ר ל בתשובת
הואיל ופשט המנהג להיתר הנח דקויין הן אצל פיקוח נפשות אכל לא מותריןעכ״ל  :וכיון שמשום צד ניסוך
הד׳אש ל י׳ט שי ,
לישראל שיהיו חוגגים ואל יהיו מזידיס ומ״מ
לסמך
המנהג
קצת
ראיה
שנדמה
סתס אסרוהו לא אסרו אלא ביין הראוי לנסך לפיכך יין מבושל שלנו שנגע כו הגוי אין
טיז על השותה יין
מגען למורד כקנה דאמי י /ימכר משום דלא
נתכוון
לניסוך
ואפי
'
אס
נדמהו
למדדו
בו
מסוס
יין
כסך
מימרא
כפרק אין מעמידין (דף
כס ) וקאמר התס דסמואל הוה נש ן בשוגג  .נמה
בידסרילרבנן ו אמרי ימכר וע׳כ לא אסר רבי נתן אלא כמדדו ביד משוס דגזר
שתי ליה עס אבלט וכתב הר׳אש הדבר תמוה כיון שגזרו על יינן משום בנותיה וכי תכפר שמעתי
צם שכשוך דיי ואי קא משכשך אתי לנסרכי לע׳ז אבל בזמן הדה אפי' משכשך ליכא משוס שהרתיחו לא שייכא הך גזירה ואי משוס דלאובר ניסוך הוא והלא יין מזוג אומריםנ׳החשיל
טמן ואפי׳רביכפן מודה דשיי כהנאה ואת כיון דגזרו על ניסוך הגויס ה״ל דבר נמי לא בר נסוך הוא ואיפשר שלפי שסמכושל אינו מצוי כל כך ומילתא דלא שכיחא שימ4'-נ ך ל ףים
סבמכין .״ .
דצריך .
מנין אחר להתירויוי״ל דלא גזרו .
אלא על סמנסביס _ ,
וכיון דהשתא_ . .
לא לא גזת כיה :
ומישרבינו ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גכי האש כ כשקחומש ^ עכע
מנסני לע״ז
יש
לתלות
להיתר
רמתחלה
לא
גזרו
עליהם
מיסו
קשה
היאך
נתיר
סתס
שה הר״אש ונתן טעס משוס דכפרק כירה נחלקו אי אמרינן הפשיו זהו בישולו אבל נמילדי פרקקמא
יינן כהנאה
כיון
סנז־־ו
על
סתם
יינן
א
.
זוס
כנותיהס
והא
גס
עתה
שייך
זה
הסעס
•
כשהרתיסו
הוי
מבושל
לכולי
פלמא
וכי"כ הרא״בד בשם הגאונים ע כ וכן פסק בספר לפסחים ב׳ ראני׳
וי ל דמאיי דגזה טל סתס יינם לאסו כהנאה יותר מפת ושמכם היינו משוס דסכיחי י התרומה  :וסרב רבינו כיסים כתב אחר דברי הרב יבינו אכר הס בר ךןך ^ הר 3להינ ^מונחחניו'

^צפי' סתס״יקגהנאה

לנהגילע״ז -אכל מתה שבטל ניסוך שאינם יודעי בסיב ע 'ז דיו להיות כפתס ושמנם
צוככישולי גויס לאסור כשפיה ולא כהנאה והמתע" כעכ״ל  :והר״אש כתב כדברי
התוסעדמהסכתטדי״לדלאגזרויאלאעלהמנסכיס לע״ז סייס וכתב ומי׳טעמים

רכי׳משה כר נחק כמב סכסחס יעל ג3י ה^ ור ממדתי כעשה מכושל מ י ג י סינ זכשירי׳מרי׳ל'* "!(,
בירוש׳אין מכשלקיקשל תרומה מפני שממעיטו ממדתו ואיפסר דדא ודא אחת הנירא! 7צבדילי
היא שפ׳ /י רתיחה הוא מתמעט על"ל  :וכ״כ היש״בא כת״ס יז״ל איזהו מבושל כל אינשיסיני׳ ענ׳ל:
שהרתיח כעס מכושל וכן קבלת הגאוכי׳ויש מי שאום שאין קרוי מבושל עד שיתמעט ( ג ) משיועמדברי
ממדתו ע״י בישולו ויראה לי שאי איפשר לרתיחה בלא מיעוט מדה וקבלת הגאונים הטןי7ז 1ק׳לצקת!
תכריע
טכ״לזאלונתיחסלכו סנג בו גוי אין כו מסו׳י׳נ סם (דף ל ) ת' -ר יין ע:,ושל גחזנומזוספסיל'

^ס טף אלא שאני דן בשורתדין ההלכה כזה ואומאני שיש לאסו ' מפכי שלא
׳• תי הית נאכילס ולשתי׳אפי׳באיסורין דרבנן בחולה שאין בו סכנה אלא בבישולי

בנחת במסננת -והתד כתבו שר ת פי׳ דאלונתית דרך הוא לעשותסתח|,
היי ןבת! " יי״באושאר
ומככיסין אופה לקיום וכשמסתפקיס ממנה מעט מעט מערכין בה היין שאסיככיסווצלוכר ^אבג״צל
אותה לקיום פס היין מתקלקלת וה״פ
אלוכתית
יקכהבתחל־לסוו׳

נץ מסכיקיס למגע גוי ביין סלנווכו עד מוסב סיהו שוגגין ואל יהד מזירין וגס זה
לסיום הוא מדברי התו וסה״ת כת כדברי התו ' ומ״מ הוא נושה להחמיר -והר״ן כת
מל דברי רש כט כשם רש״י ומיהו ה ' מ מגען אבל סתס יינן לא דעיקר התקנ׳בסת

׳(ח1נו

"

זן0מותר ^"
׳ע ר׳י&מע & זמקא משום הפסד תותר אנל כל מה שאפשר להרחיק ירחיקולזהכ׳שסדלאישזבו ניוניפ אגל! ליישנן ואעי׳בבית "י אסור לש־זותי עלל יי! היא בהגה׳נמילושיתרדכייששאלתם
"?.ורמיתפחילהביח1ס קתס ייקאקור כדתקהשוכר את החמור להניא עליו י׳נשכרו אפור ( אין סילוק בזמן ה/ה לחכמי הסלסול אלא ליגנין ללקתו בסוגו ייעני שהואכייציל מילס יבכ׳לוכ׳ה בכלי! ונתא׳ו נייו תא והלן לרבי
י•
* ^'' *" 0נ ? 5לרל׳ולכדגדיהר• ן דאין לסתיר מין במבע בוי א נל לא נשתם יינן ושאירי מהרים הדו״וא חשיבבתש?' על׳א שנתקשר בבד בויסלשליח לו י׳נמקב י׳א  :ולא■היהימ׳לפטורמן הו זיס אס לאנה׳יי ורמ מקנת החכמים
.
י ^ףנו?
?יא '1י
ינ? יןהוא למחות בילו
בידו שצאיגנשז עוללקבית
תוללקבית ? להדויח
ולהדויח לנתתלה נחקסלליכא תשמח אבל במאי לכבד
לגבר עבר ונתק/׳ינגלר.
ובתקש׳יבגלהגןי
גןי אין למחית
ל״יזות נידו
בידוהואיל
הואיל <ה<א
והיא המסד
ילהסד גליל ואס כןיש (סמיך אמריהתקילק
אדבריהתקילק להוארשב״י
רשב״ס)'ב
'ת נ(׳י{יהתיסמ״ביאהסמ  /והאגור מדיריבייןש*ב ולא במגע יין ישראל ולא בזכר בדבריהם שוס מקום הפסד בם לנריהתי׳והאשר״יסהניאו דברירסינסכ׳הגאוניס איןממלחי׳דוקאלקנל חוב! כי זינאקאחלי ואיבןסהוהקי'
9ן{
׳לצי!
ריהגאוניס ""] הזה אסור הנאה ומהשסשיימי׳דג׳זסוחכין לבנו׳ מ׳סוא שיוסמרי התו׳והאשיר׳י ללודגרי יזגאונים כיהמהלא סיוססופקייאן ,איס אחריהםבהיותםתשופקיינאהלכואחריהם רק במקום הפשל ( אףשהרש״נא
׳
■"
^ ^ סוני?מב?בב!י מיס כ׳7לא( 7יקאקאסד לסאנקמ׳ב לאהזנירחנעבוי בלבריהסומהסנק׳תבעהוא נדרן הענרה להיות מקוסהיתרמן הראיה נולתיבוק מיידי במבע ואם כןיש לקמון אזנרי הגאונים הואיל זקתס יינן הוא
בהפסד נדאסרי׳פאיט והא רבלמחסיר ואסור דאורייתא ואת אמרת התורה חתה על ממונן ש׳י כו׳משמע הא אי הד אסור דרבנן יש לסמון אדברי המיקל בהפסד ותז דאין לקנוס לסוחרז־ להיות כינפוסקיימפורשמי'
והדאש!7טוד ראה ההיתר נהת׳והואלא ראה מגילת סתלי׳פאוסרי׳וק (מתירי׳ ) לתקום הפסל ולכן איןלקינסו אב( לאיזשיףלעשותעלל ולקחן ס׳סי׳קל׳ב משמע לנזמןהזה אפילו בקתס יינןסרי זע״לסימןקנ״ה אסתותר

להתרפאותנסתסיינןש׳ב :

דים

הלכות

ק׳לכד1ת הריר
•שלי* 5לאזסראנו

״'״ אי*׳י*י"'
הד החי נ"*
<יןיזינשר9נתער*
!בלנשצם

י ?8ינ 7״הר3ה

מ״ס רגי /דמס׳בגמ׳שליש דבש שלי׳יץ ותל
לזינו בנמ לידן אלאבירוש'לזמרובכסוי!
דסחיק לתלתומשמע שצריך שיכלו וב שלי
מכללזחל  -ח״ל הרסב״א בת״ס הארוך
הימ״כן ז״ל סבי ראי׳על אנימלין שלזין בד
משום י״נמדגיסיבירופריצחק רב נסמן
בשסרי״בל היה אומר מתוק רמ דח אין
בהס משוס גילוי ומשום י״כ ר״ש מפר התד

יין

נסך קכג

משעבר עליו לימים משל שהחמיץ והרש״ם* כתב שזה סימגו
שאם מבעבע כששופכין אותו על הארץ אן ודאי חומץ גמו׳הוא
ולת אסרו לפי שאין אנו בקיאין בחומץ שיש יין שכל כחומץ
והוא יין גמו׳כמו יין שלא נתבשל בעכביוכל צרכו וכן נוהגין
לאוסרו וחומץ לש גוי שהיה תחלתויין אסור שא״עפ שהחמיץ
לא פקע איסוריה מיני׳ודבוסרג״כ מן הראוי שלא יהא בו משום
יין נסך דלאובר ניסוך הוא אלא שר״ת החמיר גם כן לפי שאין
אט כקיאין מתי נקרא בוסר  :יין מזוג אפיינתן כו מים הרבה כל
זמן שיש בו טועם יין יש בו משום יין נסך התמד שגותנין מים על
גבי חרצנים כתב הייר אברה׳ אב שר שאין בו משו׳יין נסך אא״ב
כתן ג׳מדותשל מים ומצא ל והרא״בד כתב שאין להתיר מגע גוי
בשום תמר -וה״ר יונה כתג שמרים שלט שתמרן ולא מצא אלא
כדי מדתו פעם ראשון אסור ופעם שני מות׳ אבל שמרים של גוי
לעולם אסורק אפי׳לא מצא אלא כדי מדתו אפילו תמרן כמה
פעמים ומים שנותנין על החרצנים שכדרכו ברגל ולא גתעצרו
בגלגל וקורה פעם ראשון ושט אסור אפילו אל מצא כדי מדתו
שהזגים בולעים מהמי׳ויוצא היק שבהם הלכך לעולם יש בו
משום מנע גוי עד שיהא גרוע שאין דרך בני אדם לשתותו ואם
נעצרו בגלגל אז אקכהן משום יקנסך אא ' כ נתן ג׳מדות של מים

 "^ ,י ^ימע
ש,ר" קוכדיסוןוקונדיסון הואאכומליןכדלזיתל!
* 7״לאהי'נ$סר כמדי פר בחד©השליסי -אלמאנועלקאץ
יג היימ מזייין בומשוס י' כ וממלא נמעט לבש וכמעע
איתי לאלי״יי 3פלפלין מתירץ אותו אלא עד שיהא בו
פליש ד3ש וסל־ש סלכלץ וכן סוכר!  3יומ
צסיש<:מ״שללכ לגרסי כריות' ה״ל קונדיטוןרנ גליישאל
הרנה שאש היה לרבנןואסמןונאכןאמרי׳יצחקבש׳ריב״ל
*ת13של "' 10י/ייי' הער והסד והמתוק אין כי משו גילוי רמן
:ו 'י!חיהמגו . 1',״ן דקסריןכססר' יהודה בר שיטוס בההיא
^ני 1,,4אע־ע דססילתלת' ימשמ׳דס״ה לי״נ אין להתירו
סי״גגיץ ע״שצ אלאככיוצאבזהוכת הוא ז״ל שאס יש בו
"קיימי !פנ 'מ על סד תלתא פלפלין נר׳שאע״פסאין בו
" מ6ףגהזז1י" דבש איו בו משוסי'/נ כיון שנשתנה טעמו
4ד ן6ין ^,ר כ כ ע י הפלפלין_ ותדע שהרי פי בגמ
 3לא לנש כי אה שלנו החד יין ופלפלין ואיפסר שהוא
"*יי *וא ־ י* קונדיטין האמור ביחס' ואפי׳שאמרו ביחש דבש ופלפלין מפני שכן דרךהעוסים
^זייי קונדיטון נתקנו ולא שיהיה בו משו׳י״נסא אין בו דבש ומדברי רבי׳ז״ל נראה שאותו
( 7צן^ כר^ 7יז .7שאנו עוסק בדבש ותבלין ים בו משוס י״נשאין בו שליש פלפלין ולא אחדימ ' ולולי
אש למגהיי^ אש סאערה רביט הייתי או׳שמותר לפיסגס הואנשתנה טעמו וריחוושמושאץ קורין
נשתג׳טעיזיייש׳ס אותו סתס יץ והמתפ״ב ומ״יג סא בשלו אותו בסמניו כמו ספוסיס עכשיו מקצת
^*י י•
משי " 1,י כני אדס אין כו משוס י״נ ואע פ שלא נתנו בו סמכין כלל דיין מבושל אין בומשוס
•ייי!שיש ,3פלעלץ י״כעכ״ל  :ונר מדכייו שלא מלאו לבו לחלו׳פל דברי הרפ'סכ להתיר בפקומשליש
א! לנש לפריעי׳ פלפלקוק נר׳מדבריהר״ן שכתב בפיק אין מעמידן שצריך סיהא גו שליש פלפלץ
נש? נהעע<" יכ״־י כדמשמע כיחש' ילא הביא סוס חולק וכ״נ מדברי רבינו ירוחם ססתס וכתב לאסור
שהוא סומך על
ל37י'י ,הימ  03כל , -
שאין -
בו שליש , -
סלפלין . :-ומ״נד 4.. .
מתוך הרס׳'בא _
בת״ה הקצר -נראה -
דעתו לפסק הלכה סכתב -ים מי שאומר שלא התירו אלא בשבתן לתוכו שליש דבש
י
ושליש פלפלק ואפי' לא נתנו בו דבש י
כל שנתנו בו שליש יי׳
׳
יל נתילוןי
פלפלין
נשתכ׳טעמו הרבה
פ״ק 7פס״ים ייז ואין כו מסוס י״ב ויראה לי פאפי׳פחית משליש טעמו מסמכ" הרבה ולא אמרושליש
ענקיש י״ע 13לבס סלי פלפלין להטעינו כן אלא שאמח איזהו ואמח שהוא אותו משקהשהורגלו
"'נ
ל תת בו שליש דבש ושליש פלפלין עכ״ל וכרא׳מתוך דבריו שהוא פוסק כסברתו
חרסה,)3יב
ולפי כתב רביט׳ בשמו דלאודוקא שליש דה״הפסות מכאן  :וע״סרק שישתנה
זנגע מ !3יי־ יגי
טעמי מחמת הדבש והפלפליץ מ־יא׳דהייכו לו׳שאע״פי שאין ככל א׳מהס לבדו לשנות
נ^ פיהוייין
זהגייל
השיג ר' ש?!חה טעמו כיון שע״י סנילס הוא משתנה שיי דאלו בכשפנה טעמו בפלפלין לכדן אין
37עי 1מתזרת צורך שיהיהםש דבש כדמשמע מדברי הרש״כא דבסמוך י ומשמע דה״ה אס נשתנה
וכן נר׳מדבריוכתסו'
יזשקה ילית ניה סעמומחמ דבש אט״פ שלא ,
נתן בו פלפל ,ין לדעת הרש״באז״ל ,
מש!ס יח ייי! שכתב אס עירבו בתוכו דבש הרבה דע שנשתנ׳טעמו אק בומשוס י"כ וזהו ייטמלין
שניזי׳אתגייי שזס שאמרובגמ׳עב״ל :סו ש עוד רבי' אלונתייסלסן אסורה וה״מ באותה סמוכרין
%
^'
בסכות וכוכבי
נתבאר :כתב כמרדכי בפ״ב דע״ז נשאל ר״י טל יין מבושל שנתערב
*שו'0
בי מעט יין סי ונגע בו גוי ולא היה יודע אס היה במבושל ס׳כננד היין החי והסיב
אם נגע גו לאחל דאס יש מן הדבס (ס" א ) '0מג' כנסך אני מכשירו דסלק את מינו כמי שאינו ושאינו
שנ״ח^ענ׳ל  :מינו רבה עליו ומבטלו עס״לג ויש לתמוה ניק שהיין חי מעורב ביין מבושל למה
(; 0 3ד^ינ י' יאסי במגע גוי ואח כך מצאתי להר"ש בר צמה סכת׳דע שאס אין היין מבושל רבה
^■ אי50כע ^ "^ על היין סי כדי שאס היה המבושל מיס לא היה לו מראה יין אוסר בו מגע הגויויש
שנחגללא-ש!ר ׳ ':מגדולי הדוד סוברים כי כרובקי מבושל מתבטל היין ולפי שאין אנו בקיאין בדרכי
(! )לנאי׳י־ ה<?> עבודתן ראוי שלא לנהוג קלות ראש במה שלא נהגו בו היתר עד עתה פכ״לנוכתב
נלגלניין ניףקיו עוד על זגים שנתנו עליכם תאנים או פיחת אחרים לחזק כה היין הנשאר היה נ 'ל
'1
לילך אחר כרוב אע״פ שיס להרהר בזה משו׳דתאט כל כחס בהםכו ' כ גס לעדןיין
ה״ז סיימתי הן שנתערב בו שכר תאנים שאם הרוב סכר נתבטל היק ואינו נאסר במגס גויד

כן אלא ללמד על הרישאר( %-
לבהגאה כמי אסר אגל
לןלונת׳־פכ *,-
גופה כשתיס נמי שרי
כדפריישימי^?,

שיפ לדחופ מ״מ ככ״ל לדחו?
ליישמן!

םר "י לפוס מאי דמסמע בד 3וי
העוסד
ובהגהות מרדכי כתוב על דיןןסדת |1
שיש בו יין ונגע וב הגויאמנפ!
עתוס/׳ו
ישראל מצאתי שנהגו לאסורועוך ן^,י
פי׳דאלונתי׳כבי־ייתה מותר5
נהכאהע״י,
 13עב הרמ בס אס נתעריג 'ן מעט
531
או מעט שאור וכוכפ ' יאמס"
מאכאנ3ן
הורו גאוני המערב וסעמא ממי
שני!
שאינו ראוי למזבח הרי כונונטנוש^ן
כסכר שאין בהן משוס י״נ-
וזימסנמ׳וני׳
הואיל ואינו ראוי לנסך כנרוכיוןל^
יגו
ראוי למזבח איט ראוי לנסךלע״ז יונמ3
הראש בפאין מעמידין דאין לסמוך
עלץ
שעיקר כגזירה משוס ב נ ופיהם
וין׳,
כלו׳וא״כאע״פ שנתן בו שא
ו׳ודבשאיכנן
למיגזר משום בנותיהם וייןמנושל ^
דמשוס דלא שכיס לא גזה ,כיהוגסא
תיישי׳שיבס אדם כל
ייכוסהילשתותועס
כגוי דטריס ליה מלתא סובא אכל
להשיל
מסט שאו״אודדשכל אדם ינום ו כן להפקיע עצמס מאיסור יין נסך א.מצאו
סותיס
תמידפס הגוי׳ומתוך כך יבואו להתייחד פס כטתיהס -וגס לא דמילש :ר
דליפכיה
כולי האי איקרובי דעתא כמו ביין דמ״ה לא מציט כפי' שאסרו חכמים לספות
מל^
סהאמוראי׳מסו קדושהכיונזהרי׳מלשתותוככי׳הגוי* עצמו ורב פפאםנ !קי
ליהאכג
חנותא וסתי ואילו יין אפיהביאו לבית ישראל אסוחוכתב עוד הר״אש
שספמוטל
הרמ״כן שסוכ׳סאין לסמוך לע הרמ״ב בדין זה כיינו מסו׳דאףאת״ל ולאגורו(1א
ביין הראף לנסך שכל גזירתם אחשש ניסוך אסמכוה מאן לי מ' לןדאי? הו לא
מנסני
יין המעורב בו שאור ודבש הלא סן מקריבים בנות סוח׳ ופירות לע״ז< ! אסרה חח
למזבח וגס הר״ן כתב סס שהקשו על הרמ״כם ק וכת עוד דהא יין מזזנ פסול
לנסך

פלגביסמזבחואפ האסיקנאדישבומסוסי"כוכ"כהרם"באכתשו3
׳ונתי׳הקצו
ומ״מ נראה מדבריו דהיינו דוקא בשנתן בו מע דבש או מעט-שאור א יל אסנתןס
דבשהרב" אוסאור הרבה דע שכ& תנ׳טעמומתמתןסרי וכמו סכתצמ
כשמונסנוון
ודעת ס״ר יונה ג״ס שלא לסמוך על דברי הרמי בכו בזה שכתב באגח1
התשוכהץ
שנתנו בו מעט דבש ונגע בו הגוי הרי הוא י״נ וכן הורו כל חכמיצמ ת
ופווניג!?
וקולוניא ולא פקפק א״מהן בדבר מעולסעכ״ל -וגס הריכ״ס כתסו׳קז יא פגר
פלמי
שסמך טל הוראה זו מפני שככר דחאוה כל האסרוניסבב' ידים• וכ״כ הר״ש בר
צמח
שאין לסמוך על הוראה זו שבכר דחאוה האסמכיס  :י חובדץ לאו כר
ניסוןיהא
לפי׳מן הראוי שלא יהא ט משו מגע גוי ודבימשל' רצה להתירו וכו׳ם י׳איןמעמק
תק אלו דברים של גדם אסורים ואיסורם איסור הכאה היק והחומץ לשגויספ?י5
פשיטא משוס
פקע ליה
אתא
, -.
מתתלתויקובנמ -
,
דאחמץ ,
/
איסוריה, 6
״ך,
^ אשי הא ,
לאשמעי חומץ שלנו ביד גוי א״צ חותם בתק סותס אימסו׳אינסוכי ז א
מינסניון
משוס איחלופי כיק דאיכא חיתס לא סרחומזייף* ומדקאמר אי מסו סאינס^י ן
מינסך משמע בהדי׳דסומן שלנו שנגע בו הגוי מותר אפילו
כשתי׳דסז 1אמיינןי"
מינסיך כלו׳דלאורכ ניסוך הוא -וגיסי׳תו התם אמ׳רבא האיחמרא ז* אקריםעוג
יומייסבומסוסגיגד
ויסבו
בו מעום
מסוס י נ
י״נ מעגון
מכאןוי1-י׳-ן
ואילך ז
אץ ג!-
בוי 1
מסו ג -׳•׳
גילח ׳״1
״״ ;־
יומישי כר משוס
גילוי ויש
ואין נו
משוני
י" נ  :וכתבו הרש״בא וסר״ן דרבא לטעמי' דאמר בפ׳המוכר פירות וז:
פ׳בתראדפז
ריחיה חלא וטעמיה סמר'חמר' ומ״ה תוך ג׳אית כיה מסו׳י״כ אבל לאס־־
ג׳משהתחיל
להחמיץ חומץ גמור הוא ולית ביה משוסי״ג  :וכתבוהתו׳והרא״ם ו
המרדכישרוז
בעס עלרבי׳מסל' שהתי׳מגע גוי כחומץ לפי שאין אנובקיאקכסי׳חף,ץץ נישי
חושן
סאלו קורק אותו חומץ ואלושותי' אותו ומקדסין עליו וגס גבי חמת ,
דכוקחפליגי
אמריאיבפ' המוכר פיחת מתי נקרא חומץ הלכךאסבאת׳להמי' סגמגויממן
נפיק מיניה חירבאזוהר״ן כתב כל׳הזהשר ה היה מורה איסור לחי!
ץץשלנושגנן
בו כגוי עד י״ב חדש משוס דאיכ' סלא דסתו ליס רובא דאינסי וכן דערו היממ

__ _
_ שקורין אותו חומץ ואחרים שותק אותו1
׳ ,
יין כלוישתחלתו יקשל גוי מסמ שאס תחלתה יין סל ישראל מותר׳במגע הגוי -וכ״כ מתירו לאתר י״ב חדש ומי׳מעיקר גערין איןכר כן דודאישי יינות שברן ילדותחח^
בס"התה והר״אש כת דמדיוק דברית דידןגופ׳שמעי׳הכי דקתני רישא אלינמי׳סל גויי קצת ואין חימוץאלא סאיןמכסו ליןכ להצור ךעו ןךעק ,רכח ה 3ס׳ניכד כהסוננ1וו!ז
אפורה פשיטא אלא לאשמועי דשלנוביד גוי מות וכ״כ סמ״ג דמויוק זה למדנו דיין יש להחמיר אבל יין ססי׳ימתחילתו נטעם ביין ואח״כ הקרים בודאי זה שינוישמי1
סנתכו טס תבשיל או עם משקי׳אחרי׳ונגע בו גוי קודם שהרתיח סל האור מופ׳וג״ז
והתחיל להחמיץ וכל שקבל השינוי אין ביד תחל'השינוי לגמור החמק ןיופ׳מגימי|
כתב כש״הת וכתבו התו בסס ריצ״כא דדוקא תבשיל לפי שאין היין ניכר בעין כלל ותלע לך שהרי בבודק החבית להיות מפר עליה ואח״כ נמצאתחומץי ד6
יפליגו?3
אבל כשמשימין אותו בשומים או בחרדל שמא ים לחוש למגע גוי לפי שהוא בטין רי״כל ור״י בפ המוכר פירות אמרו כל ג׳ימי׳ודאי יין מכאן ואילך סס ק
ולכ׳פמו־י1
יותר וכןכלכלמפש׳עכ״ל -והגסות מיימון כתבו בפי״א מה״מא בשם סמ׳ ק דבמוריס התס דאלו ידפי׳מתי כקרס דלאח ג׳ימיס ודאי חומץ וחלאסרפת קמי קרי וכןיפ ן
אין להתיר מפני שרוב פעמי׳היין צף למעלה לכדו בלא תערוב' מיהו חרדל שהוא
לאחר ג ימים חומץ סופתק ואין בו משוס י״כ ופמת״עב ומ״נוכםמסליכין ממנו
גזל
עב הרבה נ״ל להתיר בדיעבדךא לכתחלה ככץ לחסר על'ל  :ומשמע מדברי הקרקע ומבעבע שמעתי שאין בו ספק שאילולי שהו׳חימץ לא סי׳מכפבע
שהיין י!'1
׳
מנטבע

הלכות

1׳ץלן
ג״מ3

אצור
ייתה
כ'-
ע״עי
'*'
!3ולוי

היסןז
שיל
׳ה״ר
יש״ז
1ע״כי•
וונש

שכן
:ישק
סלאו
רכי׳

ונו׳.

שאני
:ל
סלא
55
!ותו
העיל
ומי?
1יממ

מלא
ידאו
מושל
אלא
!ח
מנפני
התום

רואי

מדג

יגי

הין

וצי'

יין

נסך

צה

ד* מ.

כגלגל וקור שכל לסליחי שבהךיוצא אס כתן ו׳לוגין מיסויצלןר (ז) ! .מלנריהר׳ר
כסס• מיס במד׳ ועצרן
וכך הס
סכ׳דגי׳ע־מ*
דיין מתבטל בתוך וחללןי מים ולדברי האומר ש$ןיך י .כה
ן^; איתא במדרס רבתי סמרא סביך׳ וכסימא סליתעכ״ל
שנמר ז׳מותר כפי המ שביארנו למעלה
■ מסלעולסואסיר ואפי ' כפן כ״טלוגץ ויצאו ס' סמרינזאו־סיכנים׳ד^(הי
זכרי!
מתבשל בפחות
עזשי!
להידם !
' נמןן׳לוגץוצל! יצאואלאה׳ארפחו׳סנאן הל
ויש;
שנעצרקמונדרכי׳סלאבקוראפי
פאייממ׳גמכ׳י
לפי שאין כפצרין הל צינן עכ״ל כתו' ב א' ח" הר-
בסס הרס כד ני שחס* להוצי הגוי החיצכי י< עם סאר
,".ן.
ומצא ד וכן היא מסקנתי א הר אש ז ׳ל :חרסים• שבצעו יין.
וםוגפיןהיי^
מן הקור׳להר־יק׳עד שיפסלוהחרצכי' ?ו ,ץ סיח0׳'
״00ו ורץסהללכתוובי ' ית הרבה עד כשישורין אותן במים סולסין יינן אס בלעו י' נ הרי
!!ב חדש שכהן מלסתו דהתס ודאי טיט הוא ער ל • ' הייןכהןאלא דע,
4.
הוא כמותו ואסורין כהנאה :החרצני׳והזגיז שי! גוי תור י
כתב המרדכיסב "כ דעי׳ז השיבי ר" ת דגוי־ בעלמא העונרע
םען לךכרי רכי משל׳ואת׳כ דכריסרסי׳בא
',0ןיו ויביטירוח' לברי הרס" בא אחר אסורין כהנאה ולאחי י״פחרשמותריןאפי׳גאכילה וכן .שמרי יכול לרחוץ סכי ' סיס בו סמדי׳כלא יסדאלדרך־קשחשזנותי
כת׳ר״ת שלא התירו שמרי׳זגקוחרצני>/אח׳י״ב חדש אלא דהשמרי׳לא■ הף -חמי׳ אלס קיוסא כעל מןי !א1ני ! ייןשהיה¬
 •,אד!ס ניכשה לב!:
ד׳ס־יר׳ת ושמא י״ל סרבי׳סובר דר״ת אף ייןומיהו
י
 /׳
״,״,,׳;
1
בס
כדמיכח
אפילו
טעסיץ
לעולם
אפורין
ואפייסבסמריס
תמרן
"ס
לא
אם
•^1 .עשה ( מיסות
גסנפמ אסר משום פירצהמדסתס"ולא כשתמדן תחלה במים אבל
!,1
. " ,
שיכשן כתנור מיד המוכר פית מ ח לכתחצהמסוד ' עט ל אשו׳סמז.י׳נעכמ1
סיל׳מפניכך 6יסדכריולד 3רי הרס״בא יבשש כתנור ורבינו אפרים היה מתירהיכא
כתוב בא׳ס בסס סר ־ס על הפסס ס פיצה " יעה היזנא סן.
אבל אינייודע מנין לו.לומר כן סהרי יש ולזה הסכים א״א הר״אש ז״ל והמחמיץ כהן תוך זמן איסורו כלי
פאמוחשמודלאחרי״בחרס מותר וציץ
התשקי׳החחייהריי
היין הנקרש עלי שמריו וסכסיו כמי ' אץ לחוס3ןק״כ
העיסה אסורה בהנאה כתב הרשי״א תמצית
מתי'
?0ת ימנ ללוףא אנו נאמ׳דכמכעכע
היתר שכיון שנתייבש כל כך מגע יאפ'' הי)5זמ ;פן־ ל " "" 5ז נס ,ל" 5יי !5
ו :׳ש הוא שפכת עליוי״ב דופני החבית והקנקני׳נהגו בהן
ששכשך בהם טכ״ל.:׳ הרסי□ סכנפייץ׳ ג״נאיסר דעה
 4קודםלק
ככד כלה כל לחלוחית יין שבו וכעפר בעלמא הוא ומעשים
הרכה וכחהו סרס אדרייני סשכיכו בס ביכעיק׳האי(0׳(לפ׳?
סדש ואיכו מבעבע• ועוד סהמרדכי כתב
ככלי
השוב׳אסת נפ״ר ישמעאל כדברי כרש בא
דע״ז (דכט )סהו׳אסו׳בהנא׳ואסיקכ׳סגמ־"׳ היין .הש!רף מי׳ב
או־חשמריואסור:
החרצנים והזגיס־של גויסיתוך י״ב הדס י , . ,
ממנו
ז״לאס החומץחזק כ ־פ שכסשופכין
דאסי׳לסמוך בו כרעי העטה אסור  :׳
עלהארץ הו׳מותיס האי ודאי חומץ גמלי הוא■ ולא מיתסר כמגע גוי ובפסותמכאך
בהנאה׳יוכו ג ז שם כמשנה החרצנים והזגי סל גויס אסורין ואיסורם איסוריהדור׳ענני׳לחביר
למעש להתי כמכעבע .אסורים
איני יודע ליתן לו גבול מתי נקר׳סומץ ע כ :ונ״ל להורו׳הלכה
אומרי׳לסיס אסודי׳ויכסיס מותריךומפכגמלחיס כל י״ב חודש אע׳סשהיי! צף על
לפריצות יש להחמיר .:הנאה דר ' מ וסכמי '
נוכרי הרס״בלז ז״ל ותשוב׳ המרדכי ומי׳באתד׳דאיכא למיחש
א״ר יוחנןכסהן אסורין אסורץ אפיי בהכא כסהךמותדי׳מותריך ידיי חיניעיש' י 'כ
כלו׳סזקדאי יבשי ' לאחר י״ביהדש
וכתבהר״ן בפ׳המוכר פירות מדאמרי׳כגון דאסתכח חלא סופתקא
הז־״יף ומס בירוש במפלה אותן מך סכור דאין כעש י ' כ עד סירד יעפ׳זפשעהמנהב
אכף באכילה :ונתב
ש״מ דאי מסכח איכס חלא סוסתק
לצודאיקר׳ג׳יימי לא הוי חלא סופתקא י
^ ,מ^,
' דזימכץ דאפי' לסין מותיין אפי ' לאלתר באכילה כגון שבלה אותן '
לבור כלו
ותו! ג׳למפוע נגע בו הגוי אין לחו׳לסגעו דכיון דהשת הוי סלא סופתק' כודאי סג
לת׳ן
דרך ולא כמסך היין דאינו נפשה י״נ עד שירד לבורת א :יןן
הנכרי מתוך הגת סלו פד שלא
ימים קודם לכן היה חומץ גמור בריחו וטעמו ואינו נאסר :וחומץ של גויס שהיה
השלמא׳ש <אע׳פ
היש״כא בת״ה שהירו׳הזה למשכה ראשו  :הוא ולא שהלב כן אלא ללמוד ממנה■•
נזכר בגמ בדרך פשיטו׳והכוסיג״ב וכתב
ממחלתו יין אסור וכו׳פסוט הוא וכב׳כתבתישזה
הכממיותה5ןשכול ות.שהיין5ףעליליהן:
כמשנה אחרוג ' כתבו הר״יף ז״ל ולומר שהסולה מתחת
ק הראוי סלא יהא בו מסוס י" נ וט׳ארישא דכתב חומץ לאו בר ניסוך הוא קאי :
*״
שעדיין מעורב ענבים ריין ביחדיאינן אסורין ושלא כדעת ר ' יוסי בירוש׳אלא כדעתי
(!2״ס אלא סריתהחמיר ג' כ ומכן כתבו התו' והרפש והר״ן והמרדכי בפר' אין
 :רמ׳ש וכן שמרי יין שס א״ר זכיד האי׳ דורדיא דתמיא־ ס' נר להטיח השעל
דנקר מיס כדאמרי׳ס כל מי שנחלץ עליו טכ״ל
מעמידן שוני׳משלס שהתיר מגע גוי כמיס הבוסר משוס
ירחי שתא שרי :ומ״ש ומיהו כתב ר״ת שלא התירויסמרינד הקניתםא אינן,
אוכל בו פתו כשד׳ 1דארמאי לכתר תריסר
מט מסע כניס מיס לבוסוכןבפ״דדמס׳סביעי׳הבוס׳משהבי׳מים
לאס ' י״ב חדש אלא בסתמדן וכו׳סס כתבו התושה ר אפרי׳היה אומד נ׳י איקגאסדיף
אנו בקיאין מתי קמי בוסר ועוד שנה שאין הענבים חגים וסיצניס
מועיל להסכמו המתנה די״ב הדס י ומתוךכ ך •יש חולקיםיס"^
והקפיד עליו ר׳ת מסוס דאין
גענמתי
דאיזטיחה
י״צוהרס״בא כתב שאין דבריו ןכ מסברא שמרי׳שנתייבסויבתנור
! ,
״
מפכשליס היטב וכי תאמ שלא ינהוג כאותה שנס
יי
הואיל והאיסור
התיר פת למ גויס סנחמץ כשמרי יין סנתייכשו בתנוררו ת הץפיד עליי׳ ואמי
מחוורים וכתב להתי׳לקחתו מן הגוי כל היכא דליכ'למיחש לתערוב יין וכ״ל סמאח'
דוידייא לאחר י״ב חדש היינו לאטסנמצנדו במיסידאיכא תרתי בעי! ונלאהלאף;
אין להקלוב  :יין מזוג אפי' מה שמתיר התלמוד
סכל שאר ספוסקי׳םהזכירו דיןהז חוששין לדברי ר״ת
דסרי לאחר י״ב חדש הס החרצנים שנתמדואכל שמרי' שלא לדעת הימ״נןלא
הלכחא יין מזוג יס בו משוס גילוי לטיבות׳וכן פורצני נמי
נקנו מיס הרכה וכו בפ אין מעמידין אמ רבא
■ אמריקלהוינט״ל^
אין שוס דבר מועיל להתירה והעיסה סנתחמצה בהם ץודס תימור אן 3תוך
איכמ״דדה״מ כגקדליכא טפי מג חלקי מיס אבל איכא נתמדו
ניה
ויש בו משו׳י״ב וכתסר״ן
ואפי׳באלף לא כטיל (!נאי!ה כ׳ נ״ה דמהג יןנר ",ץ כיוף א.א בדאית
אסורין
 1טיח ע ג כצידחינו-
בפי המוני י״ב חדש אף לאחר תמודס
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,
י ,
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53׳ לאו חכרא הוא ואין בו משוס י׳ /כ והביא ראיהמפלוגת׳דת״ק ואחרים
 1,והמורה יירס ככן סורר ומורה ועלי יעדה הבורא ובתו תניא שמריח אצאזוהמאלפנו>
ראיה דה״מ כסמרי׳דכי איכא טפי מעל סר דנסעטא עכיד
פימתגבי שמרי יין לערן ברכה ואיכה
ט״כוכתוב בא״ס אס שרק אפי׳פוך י״ב חדש אסרן מותר ד היין אנל אסאין נ
יין גמור ד6יכ טעם יין ומראה .יין יש בו משום שיכסו אסורין בהנאה
קלפאמיא קיוהא בעלמא הוא אבל
ר״ת ואפי׳נתייבשו ואין היין ניכר בהן אסורין כדאמרי׳לקמן טיחא אסור וא
אינו אלא קיוהא בעלמא אע״פ שיש בו וכתב הר״אש על דברי
י״נול  :הר״אס דסמריס שאני שהיוצא מהן
אמרי׳ליןמן חמר להלכה !לאל*עש־
מן הסלילה אסורין ואלו יבפיס הן  :ועוד
 353יין אכל יין מזוג אדס מוזגו לפי טבעו ומנהגו הלב כל זמן שיש בו טעס יץ יש
החכמים חגכיס וקפלוטות לא פליגי דאסור ואין לך יבש גדול מזה וה^ 15דחגבי׳ ^ י^ יה עא !אפשרלגס
וחבית צוננת כ״ע
בומשוס י״נ וסרש״בא במ״ה כתב שתי סברות אלו ואס״כ כתבויש מגדולי
מ״מ טעס היין ניכר בהן וכן תפ חמה שואבת ריח היין הר׳ן מודהללאחר
מיסשכ״ט לפג הוא בתוך .מיס מרובים לכאן דנהי דיכשיס נינהו
מתירו אפיייין של גויס שנפל לפוך ו׳חלקי
שמרים אסר סכתייבשו וכעסו כעפר הדכר ידוע שלא נשאר בהן מילוי ועיחי שר,
נותן כה טעס אבל
סכותכץ
פודבסי׳קל״החתסר
המעהבוצויתנא׳זה
מונמופיתבאכשער דיני
בעלמא כינהו עכ״ל :והר״ן כתב אתרדברי־יר" מ וראייתוכ יניי" הים ^ א
י״נ וכו׳בפ׳המוכר סירות גרסי ' שמרי טעם כל דהו סל יין ועפרא
מסוס
בו
שאין
הרא״כד
מיסיע״ג חרצניי כתב
אבל ראייתי להרמ״נסז״ ל סנפנ בפי" ^מה״מ ^וכזש' מריסיי^ פיבסי ( יא"!ינרנתנתי
יין מברכין עליהן שהכל אחרי׳אומרי׳סומרישיפבסןסעם יץ מכרך עליהן כפ״הג אט
מהתום
שהרי לא כשאר כהן טעםןיןוהרי ק כעה יו!5דמה ול פי זה ליעיל "סימ ^קי׳ד
ינאדנ׳ערמא ג ואפא ד׳סמרא הוא רסא ג׳ואתא ג׳ולא כלו׳הוא כי פליגי דרמ ג' לאחר י״ב חדש מותיין
תוסס ר״מ היא וי״א סכך הדין אף במה שנדבץ בדפני הקכץניס שדעת רני(!נעל
ג׳גפיק פס ליה פלגא ופלגא בשית פלגי מיא לאו איכא למימ׳דהסיא
ואתא ג ופלג דרבנן סברי ג'מייל
סכלשנפישןי״ב חדש מותר ט עכ״ל  :והרש בא כתב כתשו ' דכדרדי העור שלאכדנוי
סש ליה כוזא וכוזא בת־י ופלגא סמרא שץודיןרוש '
"ההוא ואחרים סברי ג עול כ׳וחצי נפיק
כתב דברי ר״ת ואסר יכן כתב ולפ״ז צריךלכיי -ין 3תמצי ת הץ״ ^הימרלני!עש :
תרוייסו אין הלכ׳כאחריס בעא רב כסמן כר יצחק ר ת עיקר וגס בת״ס
מעליא הוא רכה רי־ב יוסף דאמרי
בדפכי הקנקנים שקורץ רוש' אס יש לו היתר לעולם ואפילו לאחר י״ב חדש
הנדבק
מי־נ חייא בר אביןשמרי' סיס בהן טעם יין מהו א״ל יע סברת חמרא הואקיוהיא
שהוא מתייבש ביותר וכלה כל לחלוחית סבו ואפי ' שורץ אותו במים איני
ואפשר
לעלמא הוא כלו כל היכא דרמא ג׳ואתא כציר מד כת״קדאסריס  :וכתב שס הר״אש
חוזר ללחותו מש״כ בשמרים ומעסיס ככל יום סמשתמסין כקכקניס של גויס לאחר
יתפדשוגילין לעשות סנותנין מיס ע״ג חרצנים דינם כהך תמד סל סמרי׳סמברכין
יי׳ב חדש ואין מקלפים והנח להן לישראל אע״פ שאינן נביאים בכי נביאים הס עכ״ל
עליוםהנ כ־אא״כ ימא גיואתא ד דסוכס בר פ אלו עוברין דתמד לש חרצנים גרוע
כארוך ובקצר כתב שמשתמשין בקנקנים של גויס לאחר מילוי ועירוי ואין מקלפץ
 7שמיי ולערן מגע גוי כתהרא״בד שפין מגע גוי אוסר כתמר אא״כ ראוי לברך
הנקרש עליווכמר שכתב רבי׳בשמו בסמוך במקום מש בארוך לאחר י״ב חדש
3פ הג כגון דימא ג׳ואמא ד'והרא״בד הי׳אומ' כיון שאט רואיפתמד משובח לשתי׳ התמצי
איתכהוידמילוי ועירוי הסיי כי״ב חדש גס לענין התמצי' הנקרש עליך
יש לחום שמא מנסכין אותו לע״ז הואיל וכי׳ל דתרוייסו
מ "ק כיין גמוי־ ואין להתי׳במגע גוי ועוד
המידבי בפ״ב דע"! עפה סממקדן לחסיבשמרי יקיכיתב ר״ב דאפי׳לדברי ר/־ו
לשתי׳ודנין בו כדר'שאמרו כתרומ׳א׳וסני אסור או שמא יש נידמו׳מגע כתב
מוח משוכח
מותר הלחם כי א״א שלא יתקן גוי א׳משמיי סכר ואמרי׳בכתוכות אס יש מחבואה
י יתמד למה שאמרו וסל הקדש לעולם אוסר והר יונה כתב דתמד של שמרי' כל
א׳מצלת מל הפהיות וכל היכא דסיכ למיפלי לקולא תלינן כי ההיא דאימור מגבה
יתר מכדי מדתו שמות וכו׳עד סאיןדרך בכי אדם לשתו׳עכ״להר״א־ש
שקלתיה עכ״ל :ודברי תסוב׳הרס״בא שאכתו בס״ס קי״ס חולקין על זהי ־:
מפני שהביא דברי ה ר יונה לבסוף משמע לרבי' שהוא דחכיתא
ו ף הכריע בדכי אלא
□אימתינקרא יין ליאסר במגיע גוי משהתחיל לימסך וכרבס ר ישמעאלהנן
׳י״׳יס לדכריו ומבואר בדבריו שם שמה שסילקו חכמיס בין רמא ג ואתא 1לאתא
לוקחץ כת בעוטה מן הנכרי אע״פי סלוס נוטל כידו ונותן .לתוך התפוח אינו געשה
פה ״ר דוקא מעצרו בגלגל לקורה .כמו שכתב רכי׳וכ״כ הר 'ן בפ״ב דע 'ז בסס
עד ש ירד לכ ור׳ ירד לכור מה שבבור אסור והשאר מופריובגמ אמר רב הוצא יין
יה
החרצנים
^^3ןכו כ הרש בא בת"ה :וכחכבתשובותיו שאלת אס מותר להוציא
כיון שהתחיל לימסך עושה יין כסך תנץ לוקסין גת כמום אף על פי שנטל בידו ונתן
^־ש מןהגתותע״י גוי איע״יישמעאל אסרסהוציאומהן היץאחדוסני -תשוכה לתוך התפוח אמ׳רב הוכא כגת פקוקה ומליאה ת״שואינו פושה י״נ פד־סייד לבוד
^מימה את זו לאותה שאמרו כמיומ' ומעשי שני והקדש ומייתי לס ר״פ
כגת פקוקה ומליאה■ת״ש ירד לכור מס שבבור אסור והשאר מותר אמר רב
ה״נ
במגע
^״ 2ייוגםמן<:ראסוכי׳ז״ל היומכיאין ממכילמגע גוי ואע״פ סיס להקל
הונא ל״ק כאן בעשנה ראשונה כאן כמשנה אחרונה דממא בראשונה היו אומייס
ש ימך תפלתן מעשר ותרומ והקדש היו סבל לרדת לואיטו׳לכמחל׳בשלנו
עם הנכרי כגת ולאחיישי׳לדרב הונא חזרו לומ אין דויכין עט מכרי בגת
יין שנוריד לו איסו'  5מ גע גד ומיסו ה״'מ בשלהם שהיו דורכים
גיי לא שאינו כ״כ קרוי
משוס דרב הונא ופסקו הפוסקים הלכה כמסכה אחרונה וכמ־כ הונא וכתבו התוס'
גג׳תמצ ^(:יה נש אכו יין אכל בשלט שדורכץ ברגל לא שהרי הרבה פעמישאפי'
' אס והמרדני סר״ת מס שמכיון שהתחיל לימשך היינושהתחיל לקלח היץןמ
והר
ף?^ 3יעינ זסלימי׳וכ״סשאין היין נעצ׳ממכו לגמרי וצ״כ גס מן היאסוני'
כגת עצמו אל דלא חשינא המשכה׳ אלא פ כ נמסך חוץ מן הגת
הגתאבלסמשנה
י ל יןהר הלא להוציא ע״י גוי דשמא יש כו טופח יין ואוסר וכן אנו כזסרין
וכתבו
:3
• ׳כת  2כת״ה שמרים לס י״נ וכן החיצני׳של גויס ס תעדן במים ונתן

*יזגיי׳ייי* """,ן

הלסתיין נסך קכג

דט

וכתבו
הר״אש

(יא ) וצ״הצכלצו
דאןחסדרן הגזי
אין
היין 6ס1ר
גלייבנד ענ'צ < ענבים מןהגוי

 5ןכל מן

(ינ ) כ' כ המרדני
פ׳ל׳ישמעאלע״ב
נ׳משזנת ליין
(תשמע שםדאסיילו
נניגית אופר ל״ת
לדמן עס<0כרי
7לא עדיף י( ני5
פקוקןה ותליאד
ואפ״האהורמשזם
 4וירה
וה יה

נכינ״ית ג

^נמיז

ומצא;1ע!<גי1
;;^ 1 *;11ע;י! 7ג׳•ו׳-
*!׳ .•,׳! ״11/1
׳-״'* ־־•■ ׳*  ■-־■"■יי׳•*׳ ־די׳■ •"* ״ ׳׳■ ׳■-י'״ ׳•״׳
■—■ — — ׳' י ~ ^ 1מעצי!גוי נן :ניי״1לחן
ועיי ] יגו1וני'נו
עצמו כל שהו' נמסך נעש׳י״ב וגס הרס כלי כתבי שאיין פחה מחלור ואין לסמוך פליר
סבגיגיו׳אילך ואיל כדי סימם באמצעיתו נר לר"י׳ אין לך המפנה גדילה מזר
י״צ עכ׳׳ל וצ״ל לפי׳ספינה הגרעין .ן>!,יןנסכי
והסכימו שלשת שהעיק כדברירס״י'שפי'
:
לי
ככל יום שמש׳וזמשין בכלי גרים׳ לאה׳מילוי־ ראי | מקלפין התמצי׳ שולי הגיגית ס אס לא פינה3״ ^!#ן
5
על דברי רבהונאכיון שהתחיל לימשך׳
'%1ענ
שהגת עשוי׳ ממקן וסםעה סהו ^כמשר
הנקרש עליו  :מאימתי נקרא יין ליאס׳במגע גלי משהתחי' י! ימעןך אין כאן המפכה כיון פיס פנביס 00
פטשל^, .0ן^
ומם׳
מצד העליון לצד התחתון קרוי יין וכן ואם משם ואילך נגע כל גוי נאסרןאפי<לו ^־א נגע בו
דרכו תדע רהא תכן במתני׳ אע״פ
דע הרמ״בס שכת׳כסי״א מס״מא מאימתי ונמש ךןירד מכחו ^ כור מה שבבוראסור .כרכעי קמימרשא סרו ונותן לתפוח וא״ב פינהמנני׳צ;| #ןין^ממ<
ונינפססה'
יאסר יין הגוים משידמך וימשך היין אף
ככחוכמאידנפקלכראופי׳ התחיל לימשך כמו שפירש
רש״י
אעי׳לוכ^' נ %דג
ע״פ שלא ירד לבור אלא עדיין הוא בגת
!ן1(:נו0רל'1
ה״ז אסור והכי' נקטחובתבהר״ן ומיסו שנמשך לע תת כעצמו כי מת היא מירי! ״=י 8,י״הח יצנים לסיקי־ד שעדיין לסל ^ר
־־־־לי־״־־מיי־ייק־י׳ ; ^ ן ^רנה
קודם שבאו עכבי' כגת לא חשיבה
המשכה והיינו דמניא לקמן גוישהביא ונשארהיין לברו עומדנקרא המשכה ונאסריכל מה שבגת
אפי שכתב תקלוקחקגת
בעוססו״ו"
ענבים בסלים ובדרדוריס אע״פישהיין לא נגע אלא כחרצנים ומנין אם יש בהן טופח על מנת
להטפיחאע פ שנוטל כידו
ונותןלמפוס'
ונפין1
מזלף עליהם מותר  :וכתב עודהר״ן והרמ״בן כתג אפילו אם יש כו טופח על מנת להטפיח אינו
אוסרהחיצניס והזגין ונתנן לתפוח
נשלוון
על דברי רש״י דכיון שהתחיל לימסך כגת אלא מקום מנעו אכל כל זמן שלא הכחל היין מן הזגיןוהחרצני' לביו ונמשך לצד התחתון
ומסנימי!
עצמו מעליונו לתחתונוכעש' י״נ כל היין
לא
מליאה ופקוקה וכיון סהגתמלי^
לפנות ולהבדיל כל החרצנים4*1* 10
ואפי׳מה שלא נמשך ממנו והיינודמשכינן
|ןן!וסלגי
בגת פקוקה ומליאה ופרש״י פקוקה ספקק הצנור סבגת שלא יוכל היין לירד בבור
מן העליונים הוא נוטל ונותן לתפוס ונשארו הרכה חרצנים וזגיס עם היין
ונוימן' מחיצה
ומליאה כדי שלא ימשך בגת עצמו אלא במקום שנסחט שם עומד ואס איתא דלרב
המשכה וסמי" ג נראה שהוא מסופק כדבר שכתב לדברי רס״י אפילו בלא
נחינחסל
לחזו! |ו1
;י׳די\כ
הוכא אינו נעשה י״נ אלא מה שנמשך בלבד לא איצטריך לן לשנויי אלא כגת מליאה אלא ספינה הענבים אילך ואילך ויין צלול כנוס באמצע נקרא' המשכהוחמי)
|מיפשל
סכל שהיא מליאה ואין היין יכול לימשך בתוכה מתוך הענבים אפי׳אינה פקוקה זהו כשלא נשאר ענבים עד שולי הגיגית במקום שהיין צלול כנוס שם עכ״ל וגז
ונסר
וירד מן היין שבתוכה לבור לוקחין אותה מן הנכרי וכו׳עד אלא ע״כ לרב הוכמכיון
סה״ת כזב כן :וטיש הילכך אס הגת סתומה ומליאה כעכין סא״א ליין לבדו
לימן 1לפשותהכי
שהתחיל לימשך נעשה י״כ אפי' מה שלא נמשך אבל הרמ״בן נדחק לס דלרב הונא בה אין בו תורת יין ליאסר במגע גוי ככר נתכאר בסמוך :ו  "-ש
ולכאורהמוחר
לימי ן
נליפינשינ
אינונעשה י" נ אלא מה שנמשך אכל מה שלא נמסך לא והוא ז״ל צריך לידחק למה
לדרוך בס אלא שר״ת החמיר לאסור בה כיון דבהמשכה כל דהו נעשה י״נא״א
(ויינושנ
לן לאוקומי כגת פקוקה ובקושיין דירד לבור מה שבבור אסור ואין דבריו מתיישבין ממגעו של גוי אחר המשכה וכו׳ככר כתבתי שכ״ל התו׳והר״אש וסמ״ג וגסנחמי
ן{!
ורינסי
עכ״ל והרס״כא כתב כת״ה שדעת הרא״כד נראה שהיא כדעת הרמ״כן ומ״מ נראה
לשון הרא״ש כשם ר״ת שטעמו מפני סיס לחוס קודם המשכה אטו לאחי
המש■ | ?:נמ<
מדבריו ז״ל שדעתו כוסה לדע' הר״ן ז״ל וכן דעתהר״אס ויתבא'בסמוףוכ״כ המרדכי
ובסוף ס' ר ישמעאל כתב שטעמו מסו דכיון דבהמשכה כל דהו נעשה
י״
3
א״אלי
!
ד
\
ן
ן טונ׳נ
ממגעו של גוי אחר המשכה עכ״ל • ויש בקצת ספרי יבי תוספת שכמגנמז
וכן נראה מדברי התוס' וסה״ת וסמ״ג והכי נקטינן :
וכחבעוד הר״ן ומי׳גת
 : 04 1104מצ
שאינה סתומה וטעות סופר הוא והנוסח האמיתית כיון דבהמשכה כל
שהוגו;
פקוקה ומליאה אינה נאסר במגע גוי דבכה״ג אפי׳רב הונא מודה כדסכיכן מתני,
 3ןממ
מעיקרא אליביה הא אלוהיתה פקוקה ולא מליאה מיתסרה שהרי נמשך
־"נ א״א ליזהר ממגעו סל גוי אחרהמשכה  :ומי ש וכסדורכיס כגיגיתלא
שיין |
?ויייןנ■
בגת עצמו רכן כמי מליאה ולא פקוקה שכיון שהתחיל קצתו לימסך
בה המסכה כלו׳לפי שאינו מדרון כמו הגת יב וכל לשק זה שכתב
רבי׳מוכסוומיס מהצו
נפש ה י" נ אף מה שלא כמשך אבל .הרמ״בן מחמיר לומר דלמסקכא דסוגיין
כגיגית וכו׳עד אס לא שפתם הגיגית הוא לשון הר״אש שם  :ומ״סבמיונםצותומהג!
אפי׳בגת פקוקה מליא׳אסור וכ כ מדברי הרמ״כס פי״א מה״מא שלא חילק להתיר יין וכיון לסלותו מן החרצנים ומן הזגים דהויהמשב' משמע מדברי מזמןלמי׳מפנ
בפקוקה ומליאה וזו סומרא יתירה וכך מטין דברי הר״יף שכתב שינוי׳דגת פקוקה
דר״ת מודה ביה וכעל התרומה כתב שמא בשביל פורתא כי האי שלקח ננוסונס ?1
;ונשמי
ומליא דאלמ כמסקנ׳נמי קאי והרס״בא כתב ג״כ סאין דברי הרמ״בן
מחוורי׳ופסיז
איגו
מתכוין
כי
אס
לנסותו
אפי
'
הוא
בלא
פככים
אינו
חשוב
המחכה
כנן
לי
^
יס
סיסס!
כדברי הר״ן ז״ל  :וכתב מהר״יק בסי׳ל״ב דראוי לימסך דקאמר הרמ״בן היינו כל
במגס גוי אותושבגיגית אבל אותו שבכוס כיק שהוא צלול פסיטא שאסור
אסגגע מ50וינו
סכצלל היין וראוי להמשך ואע ג דעכבים מעורבים ביין  :וז״ל הר״אש ואף למ שנס
בו הגוי עכ״ל וכך הס דברי סמ״ג  ( :וכ״כ המרד פ' ר״יובהגה״מ פ"יא)
ומיהור 4:ניתןק!לה
אחרונה מותר לדרוך בגת פקוקה ומליאה ור״ת היה אוסר כי אולי אסרו לפי משנס
שנתן סל לתוך גיגידמכ׳ולקס ישראל מן היין שבסל פסיט׳להו דהוי
המסנ׳ומשמן רעעצח
אחרונה כל דריכה פס הנכרי אף בגת פקוקה ומליאה כי יש לחוש קודם
המסכ׳אטו
מדבריהם
שר״ת
כמי
מודה
ביה
וכת׳עוד סמ״ג ואפי׳לא לקח כישראל מן
הייןסנסל אוולתל
לאחר המשנה וכ״כ התום וסמ״ג שמטעם זה רצה ר ת לנלות המניחים
גויס
לדרוך
נקראת
המשכה
כיון
שהיין
צלול
נכנס
במוך
כסל
ונבדל
מן
הוגי׳ומן
החרצכי׳ובם
ומ
מליסהע
הגיגיות קודם המשכה  :ומשמע דלא אסר ר״ת גת פקוק ומליאה אלא שידרוך ני שהוא מסופק בזה :ועל דיןגיגי' מלאהענבי'דרוכיסעומרתככית
הגוינ(?1
5יחס
לסד
בה הנכרי אכל מגעו בה מודה דאינו אוסר וכדברי הרש״כא והר״ן ז״ל וכן ני מדברי נתו׳שיש להחמי׳מהירושלמי אבל ר״יפי׳להקל ואח״כ כתב
שהמת״שכיוהויא
&מנ
רכי׳בסמוך וכן דקדק מהרי״ק בסי׳ל״ב מדברי סמ"ג :וכתב עוד מהרי״ק שס שאף על דברי הירושלמי ומיהו אין ללמוד משס איסור דסמא בגת בעוטה ישלהסמיחי ידגרילס
על פי שהקפיד ר״ת על המניחים גויס לדרוך בגיגיות ורצה לנדותם • מ 'מ בדיעבד
שהיא דרוכה הרב' ועומד לימשך אבל בגיגי׳סלא נדרך הייןאיפש דלא
חיישיצהמט ?:סתי׳קול
אין לאסו' ^,וכת׳ללמד זכות על מה שנהגו הצרפפי׳לקנות מהגויס עריבות ארוכי,
עכ״ל:יכתנו ספה(
ומיהו נכון להחמיר כיון דבדכר קל יכול לעסות דבר שנקרא המשכה
 81ושפלי
הנתונות על העגלות מליאות פכביס דרוכות ואכתוב לשונו לקמן בסמוך  :וטש התו׳פוד שסקונ׳יין מגתו הגוי׳צריךליזהרש לא תהא כחא כגיגי׳ודו׳?^כח^?י
רבי ,מאימתי נקרא יין ליאסר במגע גוי משהתחיל לימשך וכו' היינו דרב הונא :
אבל בחא גדולה כעין פי חבית לא חשיבהמשב  ,מאחר
סהענבי׳נמשכיסדיו ** ול'3מ4
ומ״ש ואפי׳לא נגע בו אלא דרכו ונמשך וירד מכחו לבור מה שבבור אסו׳כדכעי ,היין וכ כ בסה״ק וכתבוהו הגהות מימוןפי״א  :ואיכא למידק דאפי׳ליכאנחס<ז (מרצלי
מיער שאסרו ככחו במאי דנפק לברא פי׳אפי׳לא נגע הנכרי כענבים שבג כלל אלא
הא איכא למיחס שמא יוציא מעט יין צלול ככוס או שמא יתן סל
כגתויהיהנמ־י י׳חו נו
לנחושניסטט ס
השוס
דרכן כגון ששם עצים על הענבים ועלה הגוי על העצים וכדרכו מכסו ויצא
היין צלול ושמא י״ל דס״ל דלכל הני לא חיישידלא שטחי ולא דמו
ליין חוק לגת נאסר מהי שיצא כיון דמכח גוי קא נפיק כדבעי' למימי בסי ,קכ״ה
למשוך עלידה :וכחבמהרי״קבשור'ל״ב אסרשאל ת ע למהםמכו נ
:ציפ!? '1׳ <מףןין
ואפי׳לרש״י דסכר דהמשכה בגת מסויא ליה יץ אע״ג דלא נפק לברא היינו ליאסי גיגיו מלאות עככי׳דרוכי׳מן הגויסשהרי ר" ת הקפיד ורצהלכדו' וכו'אםכילו
י ^ןד1
גיגי 1מיונו
במגע גוי אבל הכא דליכא מגע לא מיתסר אא״כ יצא לחוץ דמיתסר דיין גמור נמי
לר״ת שאסר לדרוך עם הגוי היינו דוקא כגיגי׳דכיון פסררגילו׳להמשין נהר
■ ?יינוע(
לא מיתסר משוס כחו בלבד אלא מאי דנפק לברא וזה נלמד ממ״ש סס התו׳וסר״אש
שייך למיגזר קודס המשכה אטו אחר המשכה אכל כשדורכיס המכני כאות
הטי'5
בשם רס״בס אהא דא״ר הונא על מתני׳דקמני ירד לבור מה שבבור אסור והשאר הארוכות הנתונות על העגלות כמו שלנו ומהם ממלאים הדלאיט ומי?'פ ? ונוסחי
׳'!
למתי
מותר ל״ס אלא שלא החזיר גרגותצי לגת וכו'  :ומיש ופי׳הפחיל לימשך כמו הגיגיות פשיטא דאפי׳ר״ת מודה בהאי דלא שייך למגזר אטו אסר המשכה נקםיז
פפיש״י שנמשך על הגת כעצמו וכו׳כלו׳ ולא כר ' ת שפירש דהמסכה כגת עצמו לא רגילות כלל להמשיך בתוך אות' העריבות לא ע״י פינוי פכביי׳ולרז ע״י גתומרן יוליןיסו
חשיבהמשכ׳וכבר כתבתי שדעת הפוסקים כדברירש״י 01 :״ש ואס פינה החרצנים דאתרמי לפפמי׳דכששואכי׳מאופס עריבות לתת באומה גיגיות שיש קצתיי!
 1הזגין והבדלן מהיין וכו' כ״כ שס התו׳והר״אש לדפתרש״י :למ״ש ונאסר כל מה מ"מ אין לחוש בכך חדא דלעולס יש הרבה גיפיניעכבי׳מסורכי ,פס<3ייז
ז״י י
סבגת כ״כ הר״אס וכבר כתבתי שכן דעת הפוסקי' ושלא כדברי הר״אבד והרמ״בן שאין מתכוין הגוי להמשיך לא הוי המסב׳כמו שנתו בתו׳ר״פמת ? " ?רי
יללונס!
ז״ל  :ומרש אפי׳לא נגע אלא בחרצנים ובזגין כ״כהר״אש :ומ״ש אס יש בהן אנו מקפידין אס נוגע הגוי בענבי׳הדרוכי׳אפי׳סס כבר בגיגי׳דה 15ע כ
ויופננ!
טופח ע"מ להטפיח כ"כ סמ״ג ולכאורה נר' דפשוט הוא שאם אין בהן טופח ע״מ טפי ע״י דריכתהגוימע״י מגעדקודס המפכה ^"כ:ו־ ת סהי ^סמי;יהמי דסכני
להספיח כי נגע כהן מאי הוי • אלא דבפר'השוכר אמר רב הוצא הנצוק והקטפרס שייך כה המשכררד ממנה יין ותרצניביחד וכו' שם אהא דתנן ייי ׳כוימ \ר^ ,;".מרליי
וימי$ ':ינשעו
ומשקה טופח חיבור לי"נ ופירש רס״י משקה טופח ואין כו ע״מ להטפיח וכ״לסצ״ל אסור והפאר מות׳א״ר הונא נם אלאם לא היזזייגרגיתני■* נת ׳1י״י ^
שיידעין
לסמ״ג סבר כר״ת שפסק מיצוק אינו חיבור ולית הלכתאכרב הונאאכל למאן לגת אסו׳ופרש״י גרגותני הוא סל גדולסקשו׳כצנויוסייןיורדמ ןמפ ן ,
לחונ
לריי יימיד^
אסור אף
לפסק מיצוק הוי חיבור ה״ה למשקה טופח דהוי חיבור אפ" פ שאין בו כדי
להטפיח.
לבור ״ ׳
כדי לסנן ׳,׳■)
היין ״|
מןהסרצכי• ,׳! -!!<.
והזגין ־
״ך מה -
שבגמ :וכתכ -הי _ ח,ג1רי
א״נ דסמ״ג מפ משקה טופח דרב הונא בטופח ע״מ להטפיח 1:מ״ש בסס הרמכ״׳ן
הוצא קאמ׳כיון שהתחיל
לימשךו5ז״כ י1סי׳כ ^ החזי
^י־ז^
דאפי׳יש כו טופח ע״מ להספיח אינו אוסר אלא מקו׳מגעו איני יודע היכן מצא רבי ,דורך בה אסור רב הונא דהכא כמשכ׳ראשוצ׳אמרה למילמיה ואסמעינאע ג ^
1$
להרמ״בן שכת׳כן דלפי מה שכתבתי בסמוך שכתבו הרס' בא והר״ןשהו׳דעת הרמ״ק ׳ המ סבגת תורת יין ליאסר במגע גויי מ״מ נאסי פי* 15כתפמנ 'ו ?מ ׳ מני!?1
אפילו מקום מגעו אינו אוסר ורכיכו ירוחם כתב בסס רש״בם אשכול שכגת לאחר בגת פקוק' ומליא׳וכ״כ הר״ן בפ׳הרא״בד מ״מ לדידןכזליב'דמסכ'י 1חרוב כגגןו18
שהתחיל לימשך היין ונגע גוי באשכול אסכולאסור אסישבוטופת ע״ע לסטפית ומליאה שלא נמשך בגתכללאע״פי שאין עליו תורתיין לי)5ם יכמנפ

נסך קכג קכרי
בעל התוספות וסל* ת אבל ר ת פסק כת ויראה מדברי הרא״ש ז״ל סכך הוא סבור
■ פסק הרש״בא ג״כוכן פסק הרמי בס גה״יא מס״מא.
וכת' הר״ןסכן פסק הרמי" ק וכן
ולענין הלכה כיון שהרע כס והיס״ש מסכימים ל דעת אחת
^ על
* 5״ה רת! ג
הכי נקיטינן * ; גר תושב שקיבל עליו ז ' מצות כתב
 3קל ^ י> ״מהך,׳ י 3סיינם
כושבא שמגעו

ד*מ
קפד  ') 0נ'יי
הי״ו ע

שלאיסור הוא נאסר • וכתב עוד הר״אש סהא דת יסוכלו ועוד נר
כה שנמסכו
ך ^[ אקאי ספיר אמסנה אחרונה ולא נאסר יין שבג' בהמשכה
ענבי' וייןניהל־
■1ר ^
ללוקח ..
הדב דומה ׳ (
צע׳ג דגויסנזמן
יילדלגרגומני ומשם היין לכדו לכור כי ׳
״
יויו" נ;
 ;:הסבגת
הזה יל מגען הוי
 1׳^^ 1ןלמקו ססר ומשם נמשך היין מן העכבי דדבר ברו בוא שפין:
לפי  7עעי3זין נ ,צ^ 7יסןך נחגע מימקשחיני
!? יל סנמשך יין מפותו מקום
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אסו׳בשתי׳ומתון
אפש׳
שאי
ק
$
ב
אמלתיהדרבהונאכפסטדיי?
ומלאה
סתומה
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התחיל
סגר
פסק
כך
"* ־
ליין לכרו לימשך כה אין בו תורת יין ליאסר במגע גוי ולכאורה "
ג < נאסר במגע גוי
קינ ^ יגהן בשחילנ׳עדדואיל
שמל  .ולא טבל
£מ( מ  ,ט׳ 7הא א ,נה  ,נד,ו  ,מ־אוי ליסןחמור
ופכר
לפרש״בס
^ומסוס כס הגוי
דבדמשב'
כיון
לאפוי׳כה
החמי
שו־י׳ת
אלא
הגוי
עם
מותי לדרוך בה
אסו׳ג״כ בשתיה
מקט) ע? ג י
ממגע גוי לאימשוסאמהת׳
"
,
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וכרש
:
ע״כ
חימר
 ^,מטק אינו
המשכה
אחר
גוי
כל דהוא נעשה יין נסך א״א ליזהר ממגעו של
זל הרשב בתה דאי׳לי־״זחי6יכא5מיחפ (נ ) וכפ הממני
כ״כססהתוס׳וכ״כהרן
 53סה״ת
ההרצני'
לו
פינה
אס
אבל
וכשרורכים כגיגי׳ לא שייך כה המשכה
הארוך גוי גמל למגען איאינה  ,ל אקפ , 7פ ר י דן־שפו
ע 7נ ו י והר־ן
כת״ה
בא
סרס
פ
'
וכ
ףונופלהצרפתי׳
לצד אחד כדי שימשך היין לצד אחר הויא המשכה וכן אס מילא
טבל למגע אותן אמהות:
סמל רלם
ע' הסוכר ע׳בדן*
:רפכדההיצדגרגותני דרכהונא
ליתא ממנו כוס יין וכיון לשלותו מן הזגין והחרצנים הוי המשכהוכ׳יש
נדנרי
פוס יין נסך רכ״ל דדווק ליאסר כשתי' אבל שיג יה כ׳
 6,5ס׳יל כדר־־קיה ד־זמי -לא
בריתנו דקתני הרש״נאזמשזן 'שם
אם הוציא מהיין דרך יהא דהוי המשכה אבל אם לקח החרצנים בהנאה מות והכי דיקא לי
דאסלאטכל טלי{ ,
׳" *ןומגמ׳י״נ& ניפללבורויזקל^
גר
זהו
לוי
סר'
דף
רואין וע כ עם היין לא הוי המשכה ואפילו אם לקחן גוי כיחד מותר להחזיר  5.כסוכר רות הפועל (
ראוי ' הוי כלא טנל
י^ .לאכריוסנן דאית ליה
המותר וגיגית מלאה ענבים דרוכים עומדת בבית הגוי אפור לקנו'
תושב כל שקבל עליו בפני שלשה סללו ונ׳ה נהג׳ת לינת ; '
!צימכה הרי״ף ז״ל להא דגרגומניוהכי
 1ומףכלשקבל  '3החולן מיבש ה
שהעליםלעבוד ע״ז דר״מוחכמים י
.
_
ממנ׳שמא המשיך ממנה וחז׳ומלאה אפי׳ בהעלמת העין
י '  :כתב
נגר שחל וטגל
■  /״ , -׳ * נ״ה גדין
גתעליו ז׳ מצות יינו כשמנו כלוע אינו!5סור
להעניר ,הישראל עיניו ממנה אסל ליקה ממנ׳אם לא שחתם הגיגית :
על והכוכקטי
.
הקולמוסולפיתה שנתגתי שהיא סתומה ומלאה דלא שייך בה המשפה וירד ממג׳יין וחרצני'  6,6ףמי־ו ייוילףסה ?יר 1הש ?זנ,סנית ! !יי״ ! '! ,׳!יש
התס ותי :
ל?בגד אושלי׳:
|ןן! וסלגוי עושה גסייניח שרונהמוסקי' ביחד לתוך דנרגותני שהו׳פל שלפני הגת שהיין מפנן בו וממנו ?יתזו ^כנ 6ס?ב^
מניצה פסק פסקו כר ' מ לסין
עהן מה שכס ^ £כך ןאם ע ז ח מצות כני נח חינועוש י נליחסר
ירד לבו׳אין על מה שב; תתור׳יין
 ,כהנאה וכל שמל ככר קבל מליושללו
^
דמןנ ח בשנינו תינו אסורעדס'
!"
חין נתימ נטל ברוב נ ל נגע גוי כסי! נאסיואם החזית לגת נאסר מה שעת ם * " " ׳יי " לעבי' ע״זוקנלעליו נל ססצותיסה־יעין
^ הכא א־פנא רואין יזע
5ניפ פל
ומינו יין שבסל שנתערבו בו ואלו הן דברי רב הונא יכך מ,נ' אם א א >5יפו מקצת מצות קלות יעמצת מצית
סניוח נסרי דצייך שאינו מינן כאינו
אתחמוימליוגרממגיתיש' רילצך יוקיזמו'
הראישזלאבלבספר התרומותכתב כיקדמיימאלןסלק
^ ? כירא ללא רנה עליוזמנטלו וכיון
נליאינשימיכ י׳ כת׳ ליין י יין אושר ננלשהוא מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו אין הלכה כרבמגעו צללו בשמי׳ וזה נ״ל ברור וגיתושב
ולד ת חוסר חיהא נש
צינו צוסי יין במגעו בהנצה כמושאמרנו
הונא בזה דחרצנים וזנים שאינם ממין היין מבטלין אותו:
איכהנאאסו׳ואפש׳לומ׳
דינוסשדאצ
דווקא וכן יינו מותר בהנצה עכ״ל צכלהי״ציש
מנע של כל הגוי׳אפרו בהנאה אלא
לנחתנים וזנים אינא
צורינו^ ,ל
בגדול שיורע בסיב ע' ז ומשמשיה דהיינו כלכתב כפרק הסוכר צת הפועל צכצ דת׳ר
1
כייןודאיס׳ותוער :
מהוו מנאה
טוני'כ בספר
שזוכר ומזכיר בפיו ע״ז ימשמשיה אבל קטן שלא הגיע ל כ ^זה צי זהו גר תושב כל שקבל עליו בפני ג׳
: 04מצאתי כתוב כשם ספר אגודה אינו אוסר אלא בשתייה ולא 0כהנאה  :גר תושב שקבל ^ין ז׳ וכי ומייחדים צצלו יין אפילו בעירשרובה
מןופסחים יין שנקרש ונגע בו הגוי לא מצות כתב הרשב״א שמגעו אמו׳ בשתייה ומתוךכך פס׳ שנר שמ 1,גויס דצפיגו הודיעו סהוצ מפליג קצמי
דיין נסך כתב ה״ר יוכה כאגרת
מה צבע שנתנו בו חומץ אסור ליקס ולא טבל אוסר ג״ב כשתייה ואי א הר״אשז״לסתיר בשניהם אפי' • ל6י'( '( ' 1בשעהימיפס׳ימע ((זאהלגר
הקונהסמל ולצ טבל טבילה כרצוי ועמדבביתו
כשתייה  .פסק ר ח
תומהגויס ובא' ח כתוב בשם הרא״ה
5
לחי מפני שיצא מתורת אוכל והרי הוא כעפר * וכתב *ביה ! נתישפלג׳ דקאי הניחן של ישרצל ימים ונגע ביינו והתירוהו בשמי׳דהצ גר תושב צינו אום במגעו כ״ס זה
גמרלצנעגוי אינו ייושםשמא סמל וקבל עליו כל המצות וצע' ג דצמיינן לעיל עבדים ובני שפסו' שמלו ונס טבלו
 1נסנפאהי״ף שאסור לכתוב בדיו הצלול סלוקחי'
בבעונחמדן שליין ואס גא
פופים יין נסך סצני הני סצין לבס לסמים צלצ מאימת רבן מתיהדיס וצמרינן כמי
ןמהגויסמכני שהיין הוא במין ור״תמתירדאפי׳יינס
לביתהחשבון ל) ס1ר :
גני גרים סמלו ולצ טבלו צא והכרז על בניהם שהם ממזרים וצע״ג דמסתמא היו
ש? אינו אסור בהכא׳ומ״מ נכון להסמי׳מפני שפעמים
(יקקולמות בפיו והדיו עליו שנעשה מיינם פכ״ל והמרדכי כתב בפ״ב דע״ז כשס נוגעים ביין ועל זה לצ הקפיד כמי שהקפיד במזגו גויס ושתו ישרצל ע״כ וכל זה
והשמתו לבשל דיו בי׳' נ ור״י כתב אותם שמחמירי כייכס סל גויס לאסו׳ בהכאה מדברי התוספות שם וכתבו סצעפ״כ לצ רצהר״י להקלב ודע דע״כ לא שרי הר״חש
ממרלתקן דיו בי"נ אבל אט כתב בו הספר מותרפכ״ל  :וכר״ן כתב שנשאל על בשתים צלא מגפו סל גר תוסב ביין שלנו צכל יינו סל גר תוסב עצמו צסור בסתיה
(:ליס העשויים מעורות שנותנים הגויס סומן לתוך עיבוד שלהם בשעהשצובעים מיהא דהא בהדי׳קתני יינו כשמנו והר״ן כת׳שס על דברי התוס׳זו היא סטפס צבל
איפה והאייך ידבר וכשוף כתב מכל אלה הטעמים יש להתיר ולא שהייתי מתיר ככר כתבתי למעלה דליכא לדמויי מל ולא טבל לגר תושב משוס דגר תוסב מקבל
לנחלה שמתוך שאנו מדמים בדברים עמוקים כאלה לא נעשה מעש ' אלא שנראים מסשתא וגר אינו מקבל אלא לאחר טבילה ומה שלצ הקפיד על יינם משום י״נ
ציפשר דאף על גב דמעטץ מינייהו מקפידין היו על מגען ואף בגר תושב אין
מניילסמוך עליהם במס שפשט מנהגו להיתר עכ״ל כת׳האגור בשם מהרי׳קולון
־תיקוליי״נ דרי קונפיטי אע״ג סנותכי׳סומן לתו׳הקול״יינדרי כדי לצמת׳ולתקנ' ראיה מכאן להתיר מגעו שאפילו נאמר דמאי דאמרינן אין מקפידין היינו משוס
ש
מפני שהחומץ כשרף מהם אבל מורי אבי לא אכל מה עכ״ל כתב הר״ן בתשובה על חשדא וכדברי ר״ת איפס׳דטעמ ' למייחדין כדברי רש״י דכיון דלא פלח לע״ז אין לנו
דששלישמעאלי׳יכולני ללמד מליו זכו כיון ססישמעאלי׳סין יינם אסו׳אלא בסתיה לחוש שמא נגע וגס התוספות כתבו דלפי פרס״י צין להוכיח בבירור שיהא מותר
מגע גר תוסב ביינו של ישראל להתירו כשתיה ולפי זה יסלחושלדכרי הרשב״א
מנאה לפי שאינם עובדי מ״ז ואין ביינס משוס חסם איסור ניסוך נמצא שאינו
ן^יאלא משוס חתמת וכיון שאבו אלא משוס בנותיהם כל שאוכל שהרי הר״ן דעתו לאסור בגר שמל ולא ן 1בל ור״י עצמו לא רצה להקל ובג׳תושב
מוכיח־ שאין בו משום חתמת איפשי־ שהוא מותר והדבש אין נמי משמע דלא היה מיקל דהא כתב דגר׳ מגר שמל ולא טבל וכיון סכו לא רצה
למס חתמת ללא גרע מיין מבושל דלי׳ביה משוס חתנו' כדאיתא כפרק אין להקל כ״ס שלא היה מיקל בגר תושב ומדין בני הספחות -קטניס דבסמוך משמע
דסבייא ליה להרמ״כם ולהרמ״ה דגר סמל ולא טבל עושה י״נ ובסמוך אצל דין
3־ "יין וא״ת הרי כשהיה מחלתו יין כאשר והיכי פקע איסוריה מסוס דכסלי׳כוא
הקונה מסיים
'מ! דוגמתה וגדולה ממנה דאמרי' בפ ' הנזכר רב פפא מפקי ליה אבב חנותא הישמעאלים ובסי׳קכ״ס יתבאר עוד דינו סל גר תוסב כס״ד :
(מיונו אלמא מה שנאש׳ משוס חמנית לא בכל מכין נאסר והכל לפי מה שחתנותו מן הנויס עושין י״נ פד י״ב חדש וכו כפרק ר'ישמעאל ( דף נז ) אמר רב נחמן צמד
?ייעיעלזה סמך הרא״ה בגוי שבישל לחולה בסבת שמות׳לבריא במ״ש דליכא בהא שמואל הלוקח עבדים מן הגויס צף על פי שמלו וטבלו עושיםי״נ פד שתשקע ע״ו
ממוחתנית ואף אני אומר שאיפשר לדון להלכה שהדבש מותר שאין עליו תורת מפיהם וכמס צמר רי״בל עד י״ב חדש ורב פליג עליה וסב דכלוקח עבדים מן הגויס
"! אתחלת דייצתו לכך נתכוונו אבל למעשה אני אוסר לפי שראיתי קצת גדולים ומלו וטבלו לאלתר צינס עושין י" נ וכתבו המפרשים סי״ח פסק הלה כשמואל ור״ת
"קיסעלהרא׳ה והרב בעל התרומה מכללם ולפיכך ראוי לנהוג איסורבדבש פסק הלכה כרב וטענותיהם כתובות כתוספות והראש והר״ן ז״ל וכתב סרש״בא
במ״ה הארוך דסא דאמר שמואל דעוסין ייןנסך מד י״ב לודש דוקא בשלקסן מן הגוי׳
ופורץ גדי ישכנו נסש עכ״ל :
^
אבל לקחן מישראל מיד סמלו וטכלו ישראלים גמורים הס ואין פושין יין נסך כל
די לא מגע סל כל הגויס אסרו בהנאה אלא דווקא בגדול סיוד ' בסיב ע״ז
אוסר אלא בשתים ששהו בבית היסראל י״ב חדש דבביתו של ישראל אקשה ע״ז שגור בפיו והיינו דקתני
^ ^ " ומשמשי׳ וכו׳ אבל קטן שלא הגיע לכלל זה אינו
־ עסנ״הכפ״רישמעאל (דףכ״ז ) אמר רב תינוק ק יומו עושה יין כסך ומפורש הלוקח עבדים מן הגויסע״כ וכתב הר״ן ומסתבר דכי בעי שתשקע ע״ז מפיהן ה״מ
ן * ׳ףכיא דהוי בבירס לחמיו ליה והא מר הוא לאס תינוק כן יומו עושה י״נ כשמלו וטבלו ע״כ שאיפשר למולן ולהטבילן לסס עבדות בפ״כ כדציתא כהחולץ
"י יהאימוי דאמיי אנח בשמיה כהנאה מי אמרי ושמואל פליג ואמר דקטנים אבל לדעת ורצונ׳לא כעי׳סיקוגי אלא הרי הן כישרצלי׳גמוריס פ״כ ובסבית הרמ״כן
י ^יס יין נסך ומפרש התם בבייתא אלו הס גדולים ואלו הס קטנים גדולים מחלוקת בין הרש״בא והר״ן סהרסכ״א כתב שהו׳פוסק כרב והר״ן כתב שהו׳פוסק
כשמואל וה״ר יוכה כתב כאגרת התשובה ישמעאלית שסבלה לשם עבדות אם לא
^ 3טיכ ע״ז ומשמשים קטנים שאינם יודעים בטיב ע״ז ומסמשיה ומשמע דק
האמינה בתורת משה וצינה מקי׳ימת עליה מצות שסצשה חייב בהן הרי היא עושה
^י'מ ן י 3לאו דוקא אלא כל שאינו יודע בסיב ע״ז ומשמשים בכלל קטן בן יומו
זוכר ומזכיר כפיו יין נסך במגעה והרי היא כגויה לכל דבריה עכ״ל ודעת התו והר׳אש היא לפסי כרב
^חנליסלא שיודע בטיב עבודה זים ומשמשיה כל שהוא
וכתבו שכן נהגו כל גדולי ארץ אשכנז שאין נזהרים ממגע עבדים אחר שמנו וטבלו•
' ^יהוכמב דהכיאיתא בתוספת׳אי זהו גדול כל הנודר ומזכיר שסע״ז
לאלת' וכן נר שהוא דעת הרשבא ג״כ וכן פסק המןב׳בפי״א מה מא וז״ל הלוק'עבדי,
׳ .י? וכתבו המפרשים שי״ת פסק כשמואל וכתב הרשב״א שק דעת בס״ג לר״י
מן

ויד

ע״כ דן־ש׳ע /ע

ד״ם

הלכות ייןנסך קכר
1

(ג ) כ׳ר>י.׳יז סי׳ד׳ מן הגוי ס ומלו וטבלו כרד
 1$ץ מישכין ויין שנגפו בו מופר בשתיה ולזע״פ שעדיין
היהאיסורו בגלל גוי© לדנו עובד ע״ז כגון ישמערזלי שכנע כיין סלכוסלאי־
ל ר.שנ"ר> למי
סיזתייל חתמיג ללו נהגו בבתי ישתול
ועדיין
ל
5
ו
עסקה
עז
מפיהם
יכן
:
והגי
כקיטיכן
שפהות
3
וו
שטפת
ע״פ
התנית
היחס
מותי בשתיהוקכל כיוצת בזהעכ״ל  :ואיר
•ראה א־ג״פשהיה גויות שילדו בבית ישרנזל בעוד הבנים קטנים׳ מגען מותר צ/כיילר בשתייה ובו ' סם למידק כיון שסובר סרמ״בס שכל גוי שלו יכו עובד עז לזיט ל/וסר כגנ ^לרי '.
3ז להרג ! לאצענו' נוותיכינן לרב ד 6מר תינוק ק יומו עושה י' כ מותנינו הלו קת עבדי מן הגויס סמלו בפ"י6י גר תושב שקבל מליו ז' מצות כמו סכילזינו יינו לזסודבשתי ' וסותמים
מ מ אש ענד ולא טבלוקו בני הספסר שמלו ול 6פבלו
דמשמע 060חיתי עליןכ5
י:וראל
היא גדול
#שתיהפי מיתרת
:יס עושים י' נ קטנים אין עושין י' כ הקונה עבדים מן הגרים אע״פ שמלו וטבלו עושק יין נסך עד לו .וסר בסנלוס ומי גרע גי -ח
ושבשק^ ו
מליילפי ימגי״ח ימנלזס *" -
ןאיןאזקרין גתנע! קתכי מיהרו גדילי אין קטנים לא תרגומא שנים עשר חרש ודווקא שאינו מתגייר מדעתו אבל גר
•יין ענילהרת״נא אמי השפתות והא וכן קאמר שמתגייר מדעתו מיד לאחר שימול ויטבול כראוי אינו עושה יין לן כגרס ולי) פלח״פ>ולל) קנל ן\ ז 1
אמנם (ריןלהבין הא קמ״ל עבדי דומינו דמי השפתותהמ
מציתד״לימ־ל
^
^
שא מי ניבא הלא ימ השפתו מלו ולא טבלו הוא דעושי' י״נ נסךור״ת פסק דאפי׳עבר מיד לאחר שימול ויטבול כראוי אינו
צוסרמז& ה)5לתנגוישהי )5מ3ר ׳1
נמיץיס יראהיבינל מלו וטבלו לא אף עבדי' ק לאפוקי מריב עוש׳יין נסך וק פסק אדוני אבי הרא״ש ז״ל  :שפחות גויות שילדו
אזהייילשןיילבלז יר
דלא פלחי ע״ז אכל אס־ הוא מכניהן1
איג״ פ תייתחלתי נסמן כומרשמואל ומשמע דקסכיס דקתכי בבית ישראל בעור הבנים קטנים מנק מותר אפילו בשתייה
דפלתיע״ז ףא על פי פז־ קל ^
איכס נלבן אל י דאין עושין י״כ פין עושים כלל קאמר אתר שנדלו הדי ןה כשאר גוימדעלמא וכתב הרשבי׳א דבעורן שלא לעבוד ע״ז לא יצ)5
האמס״סהסארי׳ אפילו לאסרו בשתים דאי לאו הכי לימי קטני׳ דשדי היינו אפי בלא מלו וטבלו והר״מה כתב דרווקא
ימ אומתי
עיסיק״ל ־ עליו 10
נארהי׳ השתל למן ליה מאי אין עושין יין כסך ליאסי כהנאה כשמלו ולא טילו והכי מסתבר  :כתב הרש״בא כבר
ביארנו
בתי הכי אס הס
מצות דאז נעשה גר תושבגמורוע!
יתכהגים גכסרית איל בשתיה אסור ולכאורה משמע דהא
שגר תושב שקבל עליו שבע מצות יינו מותר בהנאה לפיכך יש דייק ליסנא דהרמב״ס׳שכת' וכלגד$ <.
מנללכיןממן
יפאי] דקטניס אין פושי׳י״נ במלו ולא עכלו סיא מהגאונים שהתירו יינן של ישמעאלים בהנאה שהרב' ידוע עובד עז כגון אלו הישכתאליטממ מ15
נידם לכא׳ילהתלגו איל לא מלו ולא טבלועושיך־״נ לאסת
שאינן עוכרים זל וכן כתב הרמב״ם וכתב עוד שמגען בלאבורגי דווקא בכה ג שהוא מאומה
לע כפפסהריהם
ביפראל׳במירי׳יאס בשתי׳כדין שאר גוי קטן דאין הפר בין ימ
מותר אף בשתיה  :לא כל מגעת הגוים שוה לאסור יש שאסור שאינס עובדי׳ע״ז הוא דייכוימותרכה^1
אעפישלא קיבל עליו׳ בפי סל£
■ ל© |
עובד ים .ברניןלע השפחות לשאר גויס בץ בגדלן בין בקטנן כהנא׳ויש שמות׳בהנאה ואסור בשתיי׳ויש שמותראפי׳בשתיי׳
את' מן הענירמב אלא קטני סמלו ולא טבלו דלזע״ג דכשאר
כיצד
אבל אס הוא מאומה דסלתי
להצריולקנל
הרי היא ייפויזד גויס עושים י״כ מי השפתות אינם עושי"
ז מצות ואס חיסר אחד מהן אוסר| $$
לאי תל לבר ימס
עינליס וכדשני תרגי־עא אבני הספחות כלומר דמוחלקין בכי השפתי קעכיססס5ןר עבדים דעדיין בכלל אימתו הוא ולפי זה הא דאמר רב אבר שסך ידענא ביהלל ^ן
עז א א! ממלל* ן קטנים והחילוק שכיניהם הוא כשמלוי ולא טבלו כדקתני כבריתא וזהו דעת הרמה עז ה״קידענאביה שהואמאומה דלא פלסי ע ז ועי״ל דכל גוי
׳שאכוימותקיסט
גגתבפרהשי׳-ליכן שכתב רביכו וכן דעת הרמב״ס כפי״א מה׳מא שכתב בני השפחות הגויות■שנולדו שאינו עיבד׳ ע ' ז
■ אע״פ שכני אומתו עובדים אות והוא לא קבל בפירוש
שלאלעכת
סארבייס עכ״ 3כרש ו' ישראל ועלו ועדיין לא טבלו הגדולים אוסרים היין כשיגעו כו והקטנים אינם וגס אינו
מקיים
שאר
מצות
ולא
קיכלס עליו יינו מותר בהנאה ובנה״ג היהמי)
וג'כלדןמן פי׳רןכ'
ללאז אוסרים ע״כ אבל הרש ' בא כתב בתה הארוך בני השפתות והם שנולדו מן כשפחה
דכר שסך ומ״ש הרמבס גר תושב סקבל עליו ז' מצות להשמיענו
שאעפגייגו
ב׳ הרמ״נס
אסור בשתייה כ' כ אבל לומר לסותר בהכאה לא איצעדיך דבלול ו הכי
נעמו
כתשי  /הר״ל ליל גויה כרשות ישיאל לכ״ע קטנים אין עוסק י״כ ומותר אפילו בסתיה עד שידעו בטיב
יהןכפ 'דא  5נ0מת  /ע"! ומשמשיה ואע' פ שלא מלו ולא טבלו והא דקתני כבריתא סמלו ולא טבלו לאו בהנאה וכמו שכת בסמוך וכן כל גויי שאינו עובד ע ז וכוי ומות בטנא :ואםפמו
עתלהתתחתיראה משוס קטנים נקט לה אלא משוס גדולים ולומר שאע״פי סמלו וקבלועליהס שלא לייחד או להפקיד אצלם יתבאר כסי׳קכ״חבםד
:׳כתב רניט ימחט כפסית!!
1נשא' א !' כ ניניה^
לעבוד ע״ז בי ון שלא טבלו עדיין גויס הס ואף בסס גזרו לאסור סתם יינס ומגעם מאיר דמשוך בערלפו אינו עושה י״נדכיסוך אינו תלוי כמילה סמי
מסימדמצול
א־ב״בלינל׳להברי'
תא גי נמי ארי.י דןי אבל קטנים אע״פ סלא מלו אין פושין י״כ דמילה לא מעלה ולא מוריד לגבי קטנים ,הוא ועושה י״נ כמגעו וזה אע פ שנמשכ ערלתו לבו לשמיםויכ"
כבשפרארחתסייז
משןת 7לתיאבין דהאכלסמלולא עכלאיכוגרסכ מילה מה מהטבלא טכילה ותדעךל מדאקסי
וכתוב עוד שסי האפילו משומד לערלות מותר כדא״תא בפרקי הערל נתב
סו״סס־]
גזאיל (להנאתי מיכה לרב דאמר קטנים בכי גויס פוש יס י כ לאסור אותו בשתיה ואס אימא מאי צמח לע האטסיס בתחלת אנסס שאע״פ שיסולק לברות:סס ישי סוס
צדלתלו׳עעוג'
קא עמד (' (יב׳׳׳ל קושיא לימי!
■ התם בסמלו ולא טבלי וכי קאאנדבא בקטנים בני גויס שלא מלו חם סס אס מפני הפסד ממון או מפה י דבר אתר אינם אוסריםבמנעטואהסלסו
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ז״ל
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לישראל
בחזקת כפר מותר ואין תוששין שמלא הקפידו על מגעיגויוהוי״תנח;
הרש״נאייע
הר״ר ייגה ) ״י לא כתככו בעיני וכן סכינו בתוספתא בהדיא וכן כצי השפחו שלא טבלו בק מוליס שהאנוסים אותסישלא פיו יוצאים־ מפני שלא היה להם ממון
שיספיילהוצנווהשציז
כין ערלים היי אלו גויס מדרסן טמא יינן בגדול ים אסור בקטני מותר ואי זהו גדול
להם ולבני ביתם והס מתעכבים עד ייפתחו להס שערי הצלה ומפייס
נזהוש
כל הנודר ומזכיר סס ע״ז ומשמשיס ע כ בתוספתא הח מבואר כדברי עכ״לוכתב
מהעבירות זולת במקום סככהאיכס פסולי ומ״מפינס׳ יכולים
ליזהרממגעמילון
בת ה הקצר שאף על פי שכשהם קטנים מגען מותר כשפיה כשהם גדולים הרי סם הטובים שבהם וכיון שהם חשודים עליו אין נאמטן על שלהם ואפילו
בשבועה ^
בשאר גוי׳שאוסרץ במגען אפי בהנאה ולעדן הבל 'כיון שהרמ״בס והתו 'ה מסכימין
נאמנים עללש אחריססאין אדם חוטא כדי שיהנו אחרים נ עכ״ל כתו
כסגני
לדעת אחת הכי נקיטי׳כתב הר״ש רב צמת אס אמו׳ טבלה לשם עבדו אין מיה עושה
הלקט
(
וכ
כ כה" גאפג#ה )משומד שנגע ביץ ואמר את ׳כ שנתגייר דנו
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י״כ אפילו עבר ר 3ו ולא מל אותו כקכדולבין קטן שהרי הוא עבד מעני
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אמו לא טבלה לש ס עבדות אלא כשארה מיומי ' וילדתו בבית ישראל
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טכסא
דכפק
טריפ
מתותי ידיה עכ״ל
ובא״חכתונ
בין גדול לקטן דקטן אינו עושה יין נסך אפי לאסור בשתיה וכן בני השפתות שמלו ישראל משומד יינוקי נסך עדסיפוב כתשובה ונאמן לומר כתגיירתי  :כתב
ולאטבלו אע״פ סכולדו בכית ישראל ולא גדלו כין הגויס בעומילהוטכילה הרש" בא שאלת אדם שהיה חשוד על העבירות ולא היה נו שעת המסר ומגק׳יין
ומיידי שלא טבלה אעם גדולים עושי ' יין נסך וקטנים איכס עופימ :כחב ו־רשכא
ה' מיתה הוסיף לחטא והלך כבית הגויס וישראלי רצים אמייו להשיבו
מדוכוסיע
כבר ביארנו שגר תושב שקבל עליו ז' מצות יינו מותר בהכאה לפיכך יש מהגאונים
וכפי
בפניהם
בס
והעיד
על
עצמו שזמן רב יש סבתי בדרכי הגוים־וכפנוח
ונשאלתי סא נדינני כעובד פ״ז והשבתי שהחשוד על הדכר ראוי
להתרחקממני
©התירו יינן סל ישמעאליס בהנאה וכח״ל בת״ס הארוך גר תוסב אין אוסר יין
בהנאה במגעו כמו שאמרנו וכן יינו מותר בהכאה ומכאן סמכו הגאונים ז״ל להתיר מהדב־י׳ססשוד כהפכדאי׳כפ׳עד כנגה תשו יפה דצת וכ״ס זה שהוא משומדלוד5,
מגען של ישמעאלים הללו בהנאה סהרי איכס עוברים ע״ז וכל שאינו עובד ע״ז יינו כיון שעובר בפרהסיא ומה שאמרת ׳© איש זה אינו בכלל ספראלאהריהואמ ^ו
אסור בשתייה משוס בנותיהם דנזידס ראשונה לאפוד שתיה כלבד׳ היפה ומשום לכל התורה יפה דכת דאפילו מומר לחלל שבתו׳בפרהסי׳הרי הוא מומי
לכלהמויז
בנותיהם ונמו שכתבתי למעלה אבל איסור הנאה שגזרו ב״ד פלאסריה׳ומסוס תשש
וכדפניא מקבלין קרבכות מפושעי׳ י© ראל כדיי ©יתזרו
יחיי
גיסו־לאגזרו אלא כגוי עוכדמ״ז שמנסך אבל כשאין עובד ע״זלאהיתס
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תשובות ? ה"
ואע״עסהיסמעאלי הללו לא קבלו עליהם בפני שלשה שלא לעבוד ע״ו וכן לא קכלו בדיני משומד לענק יין כסך כתבתי בסימן קי״ט :לן* כל מגפתהטץסוהאפי
עליהפבעניג׳ז׳מצופבנינחובריתא קתניאיזהוגר תוסב כל שקבל עליו בפני ג׳־ יש שאסור בהנאה ר 0שמותר׳ בהנאה ואסור בשתיה רששמותראפי'כשפיהם
תכריס שלא לעבוד ע״ז לכרי ר" מ וחכמים אומרים כל שקבל מליו ז׳מצות בני כת ! המתבאר מהדינים שכתב בסימןהז ובסי' שאחריו  :כ" צד מגפו
בכוונהש־ייז
ההיא לאלעכין י״נ ופאר גזירות שגזרו בגויס היא שנויהי אלא להסיומובלבד ליגע ביין ואינו עוסק בדבר אסריאסור כהנאעת צרקגמנאיםלסילזםרנמ '
וכדנרסינן התפ עלה דההיא רב יהודה סדר קורבנה לכר שסך כיוםאירר .אמר קים
האשיתכוץ ליגע שאס לא נתכוון ליגע כגון תינוק שנגע דלאו בר כוונהמיז
לי בגויה דלא פלח ע״ז רהתניא יא זהו גר תושב כל שקבל עליו כפני ג ' חברי שלא
כפל
לכור
ועלה
מומר בהכאה׳ כיון דלא נתכוון ליגע הב שיודע ססו6ייןש6ס
לעבוד ע״ז א״ל כי פכי ' ההיא להחיותו והאמר רכה כר כר סנה א״ר יוחנן גר תושב ידע שהוא יין אע״פ שהוא מתצוין ליגע מותר כהנאה וכדאיתא פרק וד
ישמע
שעברו עליו י״ב חדש ולא מל הרי היא כמין שבאומות התס כשקבל עליו למול ולא ( דף נח ) גבי חרס גוי שהושיט ידו לחבית של יין וכסבור©הוא של שמן הגיך י'ף
מל כלומר שחזר בו ולא למ אלמא כל פידעכוהו שאינו עוב ' ע״ז אינו בכלל גזירות עוסק בדבר אחר כלומר שאין לו שום כוונה זולת הנגיפה אכל אםהימה• ט
הללו ולא הצריכו לקבל כפני ג חברים אלא להחיותו בלבדי ומ״מ כל שאסרו משום אחרת כגון שהיה מכרן למודדו או להתיז את הצרעה או להוציא פדי אוחפ ( ?"
מתנות אף הוא אסור בו שהרי הוא בכלל איסור חתמת ולפיכך יינו אסור כשתים3
מוךהחביתשליץבכלהניגוונימותרבהנאסבמוסמנארוהולך  :ומץל
כמו שביארנובע ל וכתב בתשובה ששאלוהו אס מגען של ישמעאלים מותר בסתיה נגע בידו או בדבר אסר שבידו אסור הכי משמע מדתכן •ס״פ ר
ישמננאל (יו
ח׳ולא^ פקפק אדם בדבר זה אלא מגען כסתם יינס זה וזה אסורכסתי׳וכ״כ סרמבם סי )•• מדדו כקנה התיז את הצרעה בקנה זהי סיס מעשה ואמרו ימניך*
ו״ל כס י״א מה״מא שהודו כל הגאוכי׳סכל גר שאינו עובד ע״ז כגון אלו הישמעאלי׳
לדווקא בכי הא שמעשיו מוכיחים שלא נתכוון לכיסו־ אלא למדוד היין
אולזחיז
יינו אסור בשתייה ומותר בהכאה ומבואר בדבריו שם ובע' י״ג שמגעו ביין שלנו הצרעה הוא שאממ ימכר הא לאו הכי בהנאה נמי אסור וכ״כ הרס״כא'ז׳ליק ^
שוה ליינו סאסוד בשתייה ומ״ש רבי' כשמו שמגען שלא בכוונה מותר אף כפתיה מדברי הפוסקים אצל דין חבית שנוטל ממנו הכחא ותחב הגוי אצמנומיך,
כסי״ג כתב כלשון הזה יראה לי סבל מקום שאמרו בערן יין© לכו׳ שהוא אפור הוציא הכרזה התחובה בנקב שכתב רבי' בסמוך וכן כתכו
החוספוס מי'
עשתיה ומותר בהנאה מפנידצ נגיעה שנגע בו הגר כשהיה הגוי עוכדע״ז אכל אס
ישמעאל גם ישראל ארנא וגוי אכוכ׳אבל הרע בס לא כתב נפרי״כ אלא
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יהס ולד! הזכיר נגיעה כדבר אחר אלא כעכי־ן שמעשיו מן הכוס והחזירו לחנית גד) מי משי פלד! מגד מה שהחזיר לפכימוויימכרי־הרלר לגר' 7א' נכייכיןלמימ׳
,
לשינשו*
טלרכן לנסך כגון מדדו ביזנס כוו התיז חת הציעה• כקנה מותר חון מדמי איסור סבו אבל קרס במינקת והעלה יין לפיו מיתמר כילי איויאששל לעיפגות
לניסוך
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התחתון נשים לעליון הלכך ה״ל כנוגע ככולו  *01 :׳ש צדמ כלישיס לו חוטמי' הזאי(ת' נ,7לממה
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שנגע ביין שלא נכוונה וכן תינוק גוי שנגע ביין אמודכשתי
־ז׳נענ ! מ1י1נק
לכלי סנוטליס ממנו לידים ויש בו יין יכול ישראל למצוץ מחוטם זה ויו ' זהו ש-
•,יא גסב גוי
- *0x3׳
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הרשב״א כתב מגע גוי כמו
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ליגע כיין ואינו עוסק ברב' אחר לא שנא .זוטרברי׳דר״כ .קנישקניז סרי וה״מ דקדיס ייתר מימשמק־
ננשחיז ס כתב כפי כמדד הנדר כיצד מנעו בכוונ׳שכיון
.כהנאה אפילו בשכשוך פשק ישראל אכל קרס פשק י יו לא־ עייהדש לחץ זק כתנת:י
% 3הרמב
ואת הציעה נגע כידו או כרכר אחר שכירו אסוך
פשק גוי לא לפי שמה שנוגע בעי הגוי חחר ליז־ 1חנ׳הרש״נלד
היט
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ושיער הדבר בעלמא ששכשך בו ולא יצק ממנו כלום ואפילו כפץ כנון ששת'
היין ופסקוה הרי״ףוהרא״ש ע״ר איןלנרי!
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ממנו
ת/נרי הרמ״נס
ואסור בהנאה מ מ כלי שיש לו חוטמים כמו שיש לכלי שנוטלים ממנו
לץדדנחוס םמא' נתכוון כנסך
התסדרב׳בר רבהונא גופי׳סתי כקנישקניז 7יו1/הרין׳נסאן*
גצתוסייצמח
היהפותה
שותה הה״ל לחוש
היסו־יה
ייןיכוה' ישראל למצוץ מחוטם זה וגוי מחוטם ״ תיסלו
דילמא על פיסלאשיכשן
תימא היאך
נמחהאילאיאיכא מכסא שלא נתכוון לידים לישכו
דללזמ״רי אינן משזסשלא
שיפסוק הגר לפיכ וגיי מדיםפסיק נוי נריפצו ופר׳יס
קורם
אלא לצורך לבימה אשורכשתיס כאחרונלברשיפסיק הישראל
נענע הרנה אלא
מיתס
יין■עם הגוי אלא עם ישרא׳וקמ׳ל דלא
ומותרבהכאה וינג״ד זהכרקו יחדיו ולא שנכנס להגות ישראל ושאל יש כאן יין ואמרו לו אין ראן
מנדשלא נגע ניקר
פניני וכתב פוד דסלאבכווג ' דקאימ היינו
אפשר
ומיהו
.
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שמחה
עגיזז דהר׳םנקנרי
ושכשך בו בידו נאסר בהנאה ואם נתערב באחרכזק הזה מפום
סלאיככידוכת ניסוך אלא לצור דכי מה דאין וראה יין בכלי
וכןהבי' סלא אמיו כן אלא ממדת חסידות ולאמן סתסשמשון<ר 'ל
יין דמי היין המשוכשך אסור בהנאה והשאר מותר בהנאה
לברייתא שגנע ניק ע5י! ד
הדין  :כתב הרסב׳א כתשוכה
לשוסדבליא כוונת מגע וכלא כוונתמכוין שנטלה ממנו הבחא והכניס בה גוי אצבעו דע שנגע ביין כולן
אעיגד־ר׳מנ׳ס׳ל
ראמרדמאי קמ״לן ־השתא• כשהוא
אם הוציא הברזא התחובה בנקב והיתח נוגעת דאגרדמיס מנסכים הס בפיהם דאי לאכי דאן>ע״יהכליהוי־
וכן
ליגע ויודע ססוא יין הואיל והוא עוסק
בהנאה
אסור
ןכתושיתכא׳
ככרםשכש1
אם אינה עוברתבל עובי נפלה טפה מסיו לסכיתאו ששתה
נמלאירוו מותוכהנא' כשאיממכוין ליגע עד היין עד שא״א שלא שנשך אבל
לתטה ח״מ סתת
הוי
מאי
כשמוציא׳הןי כמו כךןן ןמה והחזיר ישראל את המותר לסבית
נתנסר
לא
לשכשך
והלח מה שנגע כפיו דרך שתי
שכשזן אי מ אלא
אפש׳לו
בענין שאי
ולא לכוונת יין מיבפי׳מכ״ל ול״נ דאי מהא השולים
י
,
י
לצןוד6י לאופה נייתאמצסכיס ;!פילו כשמגע ביין וזה
6
כעותיה:
שיצאאהיי
ומה
כשתייה
אפי
מותר
לאאיריא דאיצטריך לאשמועיכן סאע״ס שנשאר כחכית
פשוט לפילעמי ::
סאינומכוין־יליגע ולא ליין אסור כסתיה
דרך
בפיהם אלא שמשם למדנו שאין ניסוך
(ה )להר׳ןפ׳ר״י
רהצוישהוכחאלפי' זסמדנקטיה בהדי
לא
מציצה וזה ודאי אמת שאינו מנסך כרוחו דרך מציצה אלא שמלאכת הקנישקניז
דןשע׳בע״אלאה
ףס שנגע ביין דהוי שלא בכוונת מגע ושלא בכוונת יין דתיכו׳ק יומו עושה י״נ
הברזאשלא
אסור וכל יין החנית נגרר אחריו ולמה הוניא
ידעתי מה היא ומה היתירה דמ״מ מה שכפיו
בניינה ואיכה ענר
■ דמכ״ל דכרמב״ס סבר דכשהוא מכוין
כרב ופרד פהק״ו שיפסה הרב ק״ו פריכא הוא
מכצוק ואס קודם שיפסוק הגוי אבל בהתחלה לא הקפידו חסו סהוקס׳לי כאותו
עוסק במלאכתו מותר בהנאה שהרי מדבריו נראה׳ גרע
■ חה
השוליים אן
ליגע ויודע שהוא יין הואיל והוא
בעיון
'
סדב
לי
נשאר
ומדיין
דאגרדמים
לצורך דבר אחר מעשה כמו שכתבתי שם וגס קשה לי ככריתא
שמא לחזן שרי
סגעאלא
בכווני
שאינו
אע״פ
בהנאה
סכל שנוגע נעצמו כיין אסור
לפיכך גוי דה״ל רחו של גוי
עכ״ל  :והר״ן כשס הראכ״ד תירץ קושיאזו וכתבתיו כסימן קכ״ו *
נגון למדדו וכיוצא כזה וכמו שיתבאר בסימן זה היליך ע 'כ צריך לפרש דבריו כמו׳
כאן יין וטעוכדא כפר ישמעאל ( דף נדץאיפליגו שלא נכוונהדחרי
שנכנס לסכות• של ישראל ושאל יש
שפירשתי ילפנין כדון דידן אין הכר בדבריו והר״ן כתב כסוף .פ ר ישמעאל כללו,של
דאסר כמאה וכתב סרמכ״ס בפי״ב דטעמ דאסר עכ״ל וע 'לסייין"
כמאן
ברגל ימכר אין סוסי בה אמוראי׳ ואסיקכא דהלכה
קכ״המדיןכח נוי■:
ונר שלפי סטת רש״י אס נפסוק כת״ק דאמר מדדו בין כיד בין
שליין נתכוון ואין זה נוגע אלא ככוונה  1 :מ״ש ואס נתערב כאחר דמי היין
ד״א וכבר כתבתי שר״ת סוכר דמגעו ע״י ד״א אינו מפני
() 1ואפשרלרב־
הפרש בין מגע עצמו ומגעו פ״י
לאיאשיאלא־׳י
המשונסך אסור כהנאה והשאר מותר בהנאה בפרקיכתרא( .ףד עד ) אסיקנא לסתס פפא
אלא כחל ולדברי מי שאומר דכסואפו׳ככוונה אינו אוסר אלא בשת״סכך הדקכמגעו
חוץ מדמי יין נסך סבו והכי איתמר בגמרא (דף נסי) בהניח־ ידו עא
כתב רבי׳בסמוך ואס מנסך .ברגלו כתב רבי כסי׳ יינס שנתערב ביין ימכד לגוי
ע״יד״אענ״ל  :ואם מנסך בפיו
ממנו הבחא והכניס כה גוי הנקבדוקאוכ״יזד
בהסוא עובדא דחנותא גופיה  :וכן .חבית שניטלה׳
זהלקמן  :ומש בסכסוך בעלמא ששיכשך בו ולא•יצק ממנו כלום כן משמע מההיא
לשוןהגחר'בלברי־
סכיתא
אצבעו עד סכגע ביין כולו אסור אהא דגרסינן כפ ר ישמעאל ( דף כט ) סהוא
רב פפא ולי
ומדדו נקנה שכתבתי כסמוך ומכמה עובדי דמייתי פ״ר ישמעאל דאפ״ס שלא יצוק׳
דאיסתקילבחא מינה אידרי גוי ואנחא ידיה עליה אמר רב פפא כל דלהדי כחא בפוסקי׳ גדיןהז
ממנו כלוה נאסר בהנאה 01 :׳ ש כשיכשוך בעלמא פסיכסך בו דמשמע שאס נגע
כתכו התוספות פי' פם ידו נגד הכחא ומנע יציאת היין אכל אס אנל אם הניחנר?,
שכתב כיצד סיא הנגיעה שאוסר כס אסר ואידך שף
ולא שנסך לא מימסר כן נראה מדברי סרמב״ס
אצבעו כמו מפיה ושלמעלה מאצבעו עליולה״למגעגוי
כההוישכשך תחב אצכפו כתוך כקב החבית ה״ל יין .שתתת
רש״ישאס ע״י'7א פלא
הגוי היין הוא סינע ביין עצמו בין בידו בין בשאר איכריו שדרכם לנסך
כמו משוליםדאמרי בסמוך דלכ״פ כל הסכית טמאה וכ״כ רשכ״סבשם
אבל אס פשע ידולחבי׳ותפסו ידו קודם שיוציאה ולא ינידה ופתחו החבית מלמטה
נכוונ׳ניסוןלכ׳יג
 ,מדגרסינן כס ר'ישמעאל תחב גוי אתהבחא כחבית או אס כסלו לגמרי מן החבית סכל היין אסו' דאי אפשר מה בתחתהנלזא
עד שיצא היין וירד למטה מידו לא נאסר היין ע״כ וטעמו
פלא ישיש־ כראש הבתא שבתוך החבית ואפי׳כהססד.מרובה אסור כל היין בשתייה שרי בשתי' זייה
נקטו׳
אישי
רב
להו
אמי
ושקליה
(דנט)ההו 6אתיוגא דנפל לחבית דחמרא אידרי גוי
 .כל היין בהנאה וכן כתבוהר״אש וץספרגילייעל ' אינואהוד
• נקטוה לידיה כי היכי ע״כ ונראה שהוא ט״ס וצריך להגיה אסור
התוספו' אלא נשתי' נחר
לידהכיהיכידלא לישכשיך כיה וברצוה עד דשייפא ומדקאמי׳
התרומה וסמ״ג וכ״כ הרשכ״א כת״ה אבל מדברי הר״ן נראה דגריס בדברי
דלאלישכשין משמע דכל שנגע ולא שבסך אינו נאסר כהנאה פיהא וכן דעת רס״י
למה לא יאסי נהוניאוכןנ״ל ;
אסור כל היין כשפיה ויש לתמוה כיון דמשוס שכשוך באר לאסרו
שנתבאין• מכסבין אלא ע״י שכשוך כי היכי דלא לשכשךויאסר בהנא׳וברצוס לחביתא
ולכן נראה לי דבשטת ר״ת אמרוה דסביירא לי׳דמגעו עי ד״א אינו אלס כסו
החבית לצד אחד עד סישפ יינה לתוך כלי אחר כדי שימשך היין כהנאה
עד דשייפא כפו את
מי שאומר דכחו אפי׳בכונה אינו אוסר אלא בסתיה  :ומ״שוכן אס הוציא
ותהא מותר החבית בהנאה דכל זמן שילו תחובה כיין אס ובדברי
מיד הגוי ואח״כ יוציאנה
התחובה כנקב והיתס נוגע עד היין פי׳שהיתה כוגפ׳עד היין שבחלל החבית
הבחא
יוציאנה א״א לשמור שלא ישכשך ואע״פ שאנו אוחזין את ידו • וכי כ גבי הא דתניא
שלא סכסך כשהוציאה אבל אס ,לא סיתס עוברת כל עובי הסולי׳אז ס״א לו
דמלתא משוס דכיסוך לא הוי אלא ע״י שכשוך .דאז א״א
מדדו נין ביד בין ברגל ימכר דטעמא
ביין דאע"פ שיש מעט יין בנקב השולים שהיא קבוע בו כיון ססכקב.רצ איןזה
לארב׳אבל הר״ן דחה דבריו וכתב דלא חייסינן להצי כלל  :לשכשך
ונ״כ גני חניתא דאסתדיק
.ואע 'פ שהיוצא לחוץ אסור מפני שהוא יוצא מכסו מ״מ מה שכשאר כחבית לא
אי מחזי כמכוין לנסך או לא וטעמא דעוכדא דאתרוג ' משוס שכשוך
אלאבולה מילתא תליא
משוס נצוק ומותר אפי בסתיה דכיון לאינו נסך גמור דלא סכסך לא אחמור
נאסרה
ידון דלמינקטיה לאתרוגא סכני׳ידו ה״ל מגעו שלא ככוונה וכיוצא בזה כתברסתוס
בנצוק וקעפרס יכ״כ החרדכי בס״ר ישמעאל בשה אבי העזרי ומיהו כת סס המידכיי'
והיא סגעעס עוכדא דאתרונא ומשמע מדבריהם שאס היה מצוין ליגע ביין היה
על דברי אבי העזרי דאין לסמוך על הוראה זו משוס דסמיר מכצוקה■
בשם רסב״ם
נל!הרכמאה אע"פ שלא שכסן  :וסשב׳ע לי דסכשוך אינו נענוע כל דהו פהרי
והרסב״א כתב בסס הרמב״ץ דחכית סתומה במגופה והסיר הגוי המגופהאף־ע״פ*
נתג הימנ״ס כפי׳3׳ נטל כלי סל יין• והגביהו ויצק היין אע״פ שלא סכסך נאסרשהרי
היין מסתכסך בכך כלל כל הייןאסור בשתייה משוס דה״ל המוריק אורוקי וה״ל'
שאין
היין מנחו ואס איאא לנענוע כל שהו הוי סכסוך כיון שיצק הרי סכסך סע״כ הוא
סל גוי בכוונה ואסור כסתיס כמו .שיתבאר אכל אס סרה המגופה■ מכסושלאי
סכסךד וכן משמע מראמרינן גבי כסו
מנענע היין נשעה שיוצק והיאך כתב א.ע״פ שלא
מומר גשתיה דכחו שלא בכוונה לא גזרו בו כמו שיתבאר מכיל ומסמ' דאפי'
היכי דלא לסכש משמע בכוונה
קתמנא דנפל לחביתא דסמרא דאמ' רב א שי נקטוה לידיה כי
סתס פי כנקב אח ' נ קאסר יין הנשאר כחבית ומיהו .נראה דהיינו דווקא ייןשעד
^:כנס(; ל 6קפדיק אע ג שהוא מנענע היין מחמת הכנסת ידו וכן נראה מפרש״י
דבההואג/יכא למימר דכיון שמכהו  .נעקר לישפך ה״ל כסו של גוי אכל יין׳
הנקב
ש*ר ן דקדק עליו ממה ספי הוא עצמו ז״ל בההוא עובדא דכל זמן שידו תחובה
מן הנקב איכוענין לכסרוסרי איל הר״ן כתפבפיר ישמעאל דברי הרמי״ן
שלמטה
ס יוציאנה א״א לשמרו שלא ישכסך ואע״ה שאנו אוחזין ידו ע כ אלמא שכשוך בכל
לשונו משמע סלא אסר אלא יין הנשפך מכחו כלבד אבל אס סתם הנקב  .היין
טעמא מסוס דצשהכני׳ידו למינקמי׳לאתיוגא ס״ל מגעו סלא .ומתון
ז3ו היי אגל הכא היינו
הנשאר בחבית אע״פ שהוא למעלה מן הנקב מותר וא״כ הוא אין הוכחה לומשהוא
סגהדסייומ״הכלדלינקטוהלידיה כדי שלא יעשה מעסה מוכיחשהו' מתכוץ
 על דין זה שכתב יבינו  :ומשב! ע דעב לא .שרירבי ' כאינה .עוברתכל שבייואכתוב לשונו בסימן זה אצל כפל לו שוס דבר ביין והכניס ידו והוציאו וכו' קולק
■ץ! וט
אלא במוציא הכחאאבל בתוחב אע״פ שאיכהמוברתכל עובי השולי ' אסדר;
השולים
אוחדה ׳■
ידו
״
דא״א לשמרושלא לשכשך ואפ״פ שאנו
״
״
״
.
.
״״
סכתכ
.
־
י
ריי^ ,
^׳דישליישבדברידש״י
שהוא מוצע יציאת היין והיינו דרב ספא כל דלהדי כחא  .אסיד וכתבו רכינר
מפני
) 1ימי דא׳ אלסמרומלסכסך סכשוךגדול יותר ממה שצריך לססצך להוציא ידו:
ך)
לקמן כסימן זה ותמהני על המרדכי שכתב בם ר ישמעאל בסס .אבי העזרידה״סג
)׳״ אפי בפיו כגוןיששתה ממנו או שמצץ במינקת וכו ' כפ׳ר ישמעאל אגרדמים
החזיר הכרזא מותר וגס ככלכוכתוב בסס הראב״ד אס החזיר הסופתא ככיזא
ואסרו אס
הכוס והחזירו ילחכית זה היה מעשה  .׳
 ., , ,העלה או• שטעם מן
קצרה שאיכה עוברת חוץ לסחב׳מכפניס .חלל השבית סישכסך כה .יין
׳ 1קנא דאסרו כהנאה קאמי וכתב הרא״ס דפלוגתא היא כירושלמי אס גוי עוש
והסיסמא
מותי וקשה לי דלפי דבריהם ההיא דרבספא דאס היצימשכסת לה ודבריי
לחבית אסו׳כסהחזירו גוי היא אכל החזירו ישראל שבחבית
^ מיידאיצא מ ד דהחזירו
וחנישתוחבין,בנקב החיית עץ חלול כמוקצה'
ממכו טפה כל שסושספת כל הפוסקים שלא כדבריהס: 1.
ז לולפיהתוסדקתניקדח כמינקתונפלה
וכ״כ נקוב משני צדדיו׳ ועוכר כל עובי השולים ויותר הרבה ויש להם עץ חד שתוחביס
סייז ואוסרת בכל שהו משמע שהגוי עושה בפיו י״נ וכן טמא דבר מכ״ל
העץ הסלול לסתום בפני היין שלא יצא אס הוציא אותו העץ החד אע ' פשהנל^
שנתערב ביין ימס־ לגוי' חוץ מדמי בנקב
^^ ! ל וכתב הר״ן דלדיד ן דק״ל דסתס יינה
עובר
ין % 1 $$
נס שלי לא שוו דיניי הו דהעלה במניקת וספס מן הכוס והחזירו לחבי׳דבטעס

ד׳מ

קזכו

(ז ); נ'לשכל < נרי׳ פוכר כל עובי־
השולי׳מותרדכייןידהוא תחוב תוך העץ החלול ואינו יוצא חוצה לו הרי ולד! נראו דבריוליש״^ ז״ל איני יודע :היכן כתב הרא״ש כןואדרב׳ממ־ שר3י'
סירצ־רן
זל
^ איגס מוכיקין אינו יכול
לסכסך
מאחר
שהוא
מונח
במקום
צר
ורבי׳איידי
כשאין
תחוב
בנק
החבית•
סמסקנ׳הר״אש׳כח״יבס
מסמעדס׳ל כדעת .הימ :״ס שהרירי״כס נהיפג״סט׳צי•זו
7מ*ש
לרמ״ין
מ־י׳ב׳ס 'ל כרמ' נס אלא מן א חד לסותמו ואי כמיכשימחוב מ ק חלול כקנה ונקוב משכי צדדיוותושבי' שיתבאר ססז  :כחג עוד הרמב״ס סס נגיל כלי סל יין והגביהו ויכןה ץ^ו
וציזכי סתר לגרי
ברען חד לסתום נקב העץ ההוא וזה בא והוציא סען החלול התחוב בחנית עצמו שלא סכסך נאשר שהרי בא היין מכסו הגביה ולא סכסך ולא נגע מותיוהדץ5ר;
רני׳ הע׳ד זכידלא
דפהני
גווני
הוא
דאס
פוב׳כל
עובי
השולי
'
.
היינו מאידגרשיבע״ריסמפאלגף^
גרא<
לנרי
וישראל אכובח חמראשיר
הוא
משכפך
היין
שבחלל
הסכיתי
אכל
הרמ״נם 'צהרא׳ש
בען כת׳ הרמ״בם אחז ככלי פתוח של יקושפשכו אע״פ שלא הגביהו
מ ט כי5א!אתי
והאיגזקשה כלל החד התחו׳כקהחלול כל אורך הק החליל ולא ניע ביק נאסר ולא נראו דבריו לא״א ז״ל ומגע שלא בפונה מנח גוי קא (זתי פי' גוימער? היץ^
ולה בין שלא היה לו כוונת מג ע כלל כמו קטן או שיש לו כוונת מגע לכובא וישראל אוחז הכובא
כימומשןן
דאפסר זאיכהללא לדדיה כמוכי השולים דמי כליל
ס׳לדא-ןלקלמני) הכלכו אס הוציא הכחא מן הקנה אץ וידוע שלא כיון ליגע כגון שהוא טרוד ברבר אחר אסור בשתיה ליהלהרמב״סדמיירילוקא
כשסגר ^
הנניה ללאפגי-יש לחום לאסור׳ מה שבחבית והוא שלא תהיה
הדכאומי־יק היין לכיבא אבלאס
ל ד ;,לאמניה הבחא ארוכה שלא תצא חון לנקב הקנה׳ ומותר נהנא׳אפי׳הוא אנוס בנגיעתו ביק כגון שנפל לבור אסור
מגביה הכלי אלא שהוא משהו עלג1ן
וליו נדנד סיי! נ־וציאו !וותהעכ״ל • וכן כשחיה בד״א שהוא באונסו כל זמן שנגע ביין כגון שמת בבור
ומריק היין בכלי אחי עושר רמותיו
ע<ל לנענ( עכ 1כר ג״כ מדברי המרדכיבפ רישמעאגתשו אבל אם לאחר שעבר האונס עדיין מגע בו כגון שעלה
חי וכיוע' שיגביה ושיבא היין מכתו קו נראהנ1ןן'
?הוא צא8סי׳ רכיכושמשון :
וכתוב באותה תשובה בו אסור אפי׳כהנא' לפיכך קטן שאינו יורע בטיב עי׳ז ומשמשיה שכתב הרי״ף פי׳גוי שקיל מטמשוימ
* מז ז ננ י<:ת3ת' אפילו הבחא
או
יוצאה
גדול
חון
לקנה
שנפל
אס
אץ
לכור
הגר'
ועלה
מת
מותר
כהנאה וכן אם מרד היק לגוכובא ופי׳ יהי״ן םי־״ל סנועלהתנית
יודעת הל כסס סל גויה• שלא
ככוונה
לידע
כידו ומערה לתוך הכוכא נלומו^
** 7׳< * * ״ לפר״ת שמחשב כמוחכ שנוג׳בדבר שבידו עכ״ל כלומר דלר״ת דסבר דמגעו ע״יד״א
כדמשמפ מפסטא דלישניה שהוא שואכ בכלי מרנא ונותן לכוכא מאי
איוי׳מי^
דאתי
כסו
ת״ל
יזקצנצי מגלי שלא בכוונה אינו נקרא מגעו אלא כסו ומותי אפילובשתיה ה 'נ כיון שאינה
דמעת
יודעת
ששאב
מד
נ
א
נ
אסר
סכל
משוס
דאיכא
לסיסס
שנגענוני^
ימקי״עא יכריע׳ סהבחא יוצאת חוץ לקנה לתוך החבית כשפותחת וסותמת וע״י כך נוגעת
בבח
א
ששואב
סילכך עכ״ל דה״ין שניטל החבית בידו ומערה לתוך הכוכא
משמעדבעיק
פכ׳ נהד* ,שזה
בייזשכחלל החבית ומסכסכואל מיתס אפילו כשתיה כיון סדסוברת שאינה נוגעת
דשקיל גוי דכא היינו שיגבי׳הא לאן הכי לא מיתס' והרא״ש ז״ל כתב
בפרישעעצן
•קדישכווץ ולקח
י
■
י"
י
. .
.
ה7נ"
הלנ׳למ״נצל/ן"
ביין
שבחלל
החבית דשת אפילו כסתיה לר״ת כיון שאין המגע אלא ע״י דברי
על מה שפי״ת דמוריק אורוקי לא מיתסר בהנאה תימא הוא לומר
דבהוריןהלא
*כ׳
ועל
ניחלא׳א
כתב
הרסב״א
שאלת
קנקן
מלא
*כ'
ייןונתכו
ועצ
לתוכו
נתזן
א
'
.
מיס
כשע
הגתות
ונתצו
לס
.
.
.
הוי יין כסך ממש לאסור בהכאה כמובש :שך כי עיקר ניסוך בפניס היה דרךמון5
*לאן
ישכין
ני׳
מקנה
חלול
וסתמו
יפי
אותו
קנה
בעץ
בכעור׳ואיסתקיל
אותו
עןואתא
גוי
וכן
ואכחיד
מיסון־׳דע״ז
אמרי׳כפ׳הניזקין
גבי
מנסך מלאגבסיה קנייה מכ/סייבבנפתו
לצ3
ידני י׳יי ית״נם פ״פ סבחא ועכב את סיץ מלצאת מי אמריק כיון שלא הכניס ידו כחלל הנקב לא
הוי עד שעת ניסוך אלמא מיקר ניסוך הד בהגבהה וסורקה שמא איכא
למימ׳דהיעו
^א ^ 5,י'^נמ נאסד אלא אותו קילוח ומתבטל כמיס שבחביתואמרי' סלק את מינו ושאינו מינו דוקא בפני ע״ז אבל שלא בפני ע״ז אין דרך לשפוך אלא לשכשך עכל
משמעממן■
יא נמ^ נ״ גמ״ש רכה מליו לבטלו או לא תשובה כל שנגע הגוי כקילוח היורד מן כחבית מאין דבריו דכהגבהה בהדי הורקה הוא דהוי ניסוך אבל אס הוריק ולא הגכיה לנ31ןו
ניסוך וכדמשמע מדברי הרמכ״סז״ל  :ומיש הגביה ולא שנשך ולא נגעמגזר1ן
לייעל׳ וצקהתיקלאותו כאילו נגע בכל מה שיש למעלה מן הבח * *6לה כדאמרי׳גני האיתניתא
גלנרי
הרלגא דאישתקיל בחא מינה ואתא גוי ואנח ידו עלה
משוס מההי דבסמו׳דקאמי מדאגכהי קניי׳מתחייב בנפשו לא הוי עד
פעפציסון:
יהי' 61,
וההיא
לא
הכני
'
לזו
בנקב
החבי׳ואסרו
כל
דאתי
בבחדכל
סכגרר
ומגעו
ע״יהרי
שלא
הוא
בכוונה
כין
שלא
היה
לו
כוונת
מגע
כלל
כמו
קטן
או שישלונוומ
^
כאלו טג ככולו ומשו׳דכל לאתי בבח הוי סיבו׳וכנ״ל במי וג״כ כתבתי אניבשמעת׳ מגע וידוע שלא כיון ליגע וכו' אפי הוא אטס בנגיעתו בייןוטכד״אסהול! 0(0
?ריי׳נסצאהע
@י 7דהכצו׳והקטפרס ומה שנסתפק לך בהלכו׳הרב ז״ל דכת באותה דאסתקיל ברזא מינ'
כל זמן שנגכייןוכודין הקטן ככר נתבא׳בתחלת סימן זה ודין כפל לבור
משנהבפר
7אעללג0היי*נ 0ואת׳גוי ונקטה ואמי מה סי נקט' אני רואה ססעכין א׳ונקטה היינו דכקט הבחאכלו'
יםמעאל ( ד" ס )נסל לבור ועלה ימכר ובגמישס ) צמר רב פפא ל״ש אלא
שעל?ןמ
יהרלנןממי׳נליו שהניח ידו עליהעכ״ל  :כתב סמרדכ בפ״ר ישמעאל שכסאל ר״ת על הגוי'
סכדנד'
אכל
עלה
חי
אסור
מסוס
דדמי
עליה
כיוס
.
אידס
ועירש״ידדמי עליה רוסציון
**  ^ *"^ * %הבחא ולא יצא מן היץלחוץ והבחא היתה אמכ׳ועברה הדופן ונכנסה בתוך היין דאזיל ומודה על סניצל ומסתמיה נסכיה בעלייתו ואסור כהנאה  :ואיכא
למיון
'^יש^
והשיב אס הברזא איכס מהודקבחזקה נאס׳הייןבכדודזה דדמי למדדו בקנס דאסרי' בדברירכישנראיס ככפוליס ועוד דמאי לפיכך שמה שכתב וביאר בפירושכפסלז
רי״גש
סי׳שיימשת' במתני' נסתי' אבל כח שמהודק ועומד הד היא כנוד מלא יין שהגוי מניח אצבעו היאך יוצא אותו אסר כך בלפיכך ועוד שכתב שידוע שלא כיון ליגע נגון שהואעמו
<מי
לס׳ל
זמרי
עליו
ודמי
לחכיתא
סנסקע
לסותי׳דמעסה לבינפא קא עביר וא״עס שהיין יוצאכ״ש
בד״א וכנפל לכור אכן סהדי שלאכיון.ליגע•ומה צורך לכתוב כגון שהיא סרה־13
״צ
היפ׳נא
עקילץ
! הכא שאין היין יוצא והוי כנוגע לחבית בדופניה עכ״ל ובהגהות אסירי כתוב בסם ועוד סכתחלת דבריו כתב קטן סתס ואח״ככתב קטן שאינו יודענטיב ע"!
ומשמשי'
״^ ' 5סש ^םפק ^ רש״כא דאפילו היין יוצא ומטפטף שרי כיון שהיתה הבחא תקועה בחבית כ״כשלא שנראה דכתרי מיני קטן מיירי
ואנן לית לן לעג ין/י 'כ אלא תד מינא דקסן
דהיינו
תש,
תג , ,מ׳מ היתס קופצת מן החבית מותר׳  :כתבו התו׳והר״אס סס גבי זיקא בין מליאבץ
שאינו יודע כטיב ע'ז ומשמשיה שאילו יודע בטיק ההוא גדול מיקרי לשק
זהכמו
צמרי הכל למילין קסירשממכאן התיר ר״ת על
בחא
סהיתס
רפויה
בחבית
וטל
סתימת
המגופה
שנתבאר
ועוד
למה
כלפי׳קטן'שאינו יודע וכו׳או גדול וכו כתב מותרבהנא'
וסכקיס
זאשלל! שכשןאלא שהית' רפרה ע"פ החבי' והדקה וכתבו רכי׳לקמן  :כתב הרמ״בס אחז בכלי פתוח
לאיסו' סתיה דפתח ביהברישא • ונ״ל דה״פ סבתסלה כלל ואמר דמגעו שלא
בטונה
 11סל יין וסכסכו וכו׳בסי״ב מר׳סלמד כן מדגרסי׳כפ״ר יסמעא׳א״ר ססא האי גוי
בין שלא היתה לו כוונת מגע כלל בין שיש ול כוונת מגע אלא שידוע סלא ניוון
ליגע
3/467ל|
זיקא וקאזיל ישראל אחורי מליא פרי רלא מקרקש חסיראסיר דלמ׳מקרק' רבאשי
כגון שהוא טרוד בד״א אסור בשתיה ומותר בהנאה וזהו כלל לכמס דיכי׳לקק
שצמו
ממה
על
קצת
אמ
זיקא
נין
מליא
בין
חסר
'
שרי
מט
אין
דרך
ניסו׳בכך
והוא
ז״ל
מס
אין
דרך
ניסוך
יודע וכו או גדול שכפל לבור וכו'* וכן אס מדד את היין לידע כמה הוא וכו׳או
שהיה
*!*
ומירי׳
!
העפיל
"
׳
לפי
שהנו׳סיו־סמו׳משמ׳סאם
היה
פיו
פתוח
היה
נאס
מפני
הקרקו
'
סמתקרק׳ היין
פסולת או גרעינים והעביר וכו׳וכן חבית שנסדקה וכו׳וכרכה גוי והנקה ונו
וכןצע
בהילוכו של זה ח״ש
כפהטהעבי׳טד
סל
יין
ממקום
למקו׳והוא
אוחז
פיהכוד
בידו
דרך
היין
ברגליו
ומוכן
אס הכניס ידו לתכית של יין ולא ידע שהוא יין
וקאסננל
נלא0ןס ביןשהי' מדו מלא או חסר מותי ואע״פ שהיין מתנדנד ע״כ הרי שהצריך לאחוז
לו שוס דבר ביין והכניס ידו והוציאו ישכל אלו שלא כיוונו ליגע דקטן
שאינויות
וכו'לאו כר כוונת ע״ז הוא וכשמכני׳ידו טרוד הוא בשחוק או בד״א
וגדולסנעללמו
פשיטא שאינו מתכוין ליגע שהרי סלא במתכוין נפל ואסר נפילתו נמיאינוממק
ליגע דטרוד הוא בהצלתו ומודד את היין והמעביר פסולת סרגיפינין וכורךסביו
אסור אי קרקיש ביה כשהוא פתוס דהגבהה זו אינה מעלה ולא מורדת דהא כספיו
שנסדקה ודורך יין ומכניס ידו להוציא שוס דני שכפל לו ביין אע״ג דנני כוונ מ*
ויודעים
שהם
נוגעים
סתום אע׳ ג דדרי ליה לא מיתס׳וא״כ כי אסרי ליה מפני הקירקוש לא שאני לן בץ
כיון
שהס
טמדיס
בד״א
חשיני
שלא
בכוונה
שידועשא
הגביהו ללא הגביהו וכן סי להוכיח מדגרסי' זו התס ישראל אדנאוגוי אכובא
כיוונו
ליגע
ומכניס
ידיו
לחנית
סל
יץ
אף
על
פי שנתכוון ליגע כאותו
משקה
קמראסרי ואי מצדד
אצדודאסירופרש״י בחד לישנאדחסרה נמי אסיר כיון שבאותו חנית מכל מקוס כיון דלא ידע שהוא יין הרי לא נתכוון ליגעני|
למקרקש ככוונה
ה״ל
כחו
בכוונה
ואשור
בסתיה
וכתבו
התו׳סכן
נר
לר״יבס
ומדמי
וכשכתב רבינו לפיכך אכל סני קאי אלא שלפי שבכל אחד מהס ישחילו?^
ליה לנוגע׳
בקנהידמה
לי
נוגע
בקנה׳
או
נוגע
בשולי
הכובא
וכתב
סרא״ם
על
דברי
שאץ בחבית סדרס כל אחד כסגנון כפני עצמו אבל לפי האמת כולכוכסי
ר״יבס ולפיהז אסור אפיבהנאה כי נוגעבקנה בכוונה אסור אפי בהנאה * וכתב לפיכן דכתב ברישא גדרי דטעמא דכולסו פרי בהנאה הוי מסוס לידועפא

^[ ^

דדיי

הר״ן על דברי סרמב״ן שכתב דלא מקרקש מאי דלא חזי ולפי ה אני מסתפק בכלי
זכוכית אבל כתו׳כתבו אין דרך שנסוךבכך אלא ע״י״קרקוש שוס דבר בידיובתו׳הכלי
ולפי זה אף בכלי זכוכית סרי ואפשר שהן סבורים דקרקוש לא אסר אלא-מטעס כחו
וא״כ ה״ה עמהן דהא כחוכל היכא דלא נפק לבראי לא גזרו ביה רבנן כדאי' בפרק
השוכר אבל אפשר סנדוד זהישל קרקוש דיך ניסוך יכן מטין דבריו של רש״י ז״ל עכ״ט
והרשב״א בת״הכתב שאין פיהימב״ן מחוור בעיניו שאין דרך ניסוך בכך לנסך
בקרקושיכלי בין פתוח בין סתום אא״כמכניס ידו ומסכסך בתו' גופו סל יין באחד
מאיבריו׳ או ע״י ד״א אבל (עס )כלי ארמוליכו או מקרקשרלא שאין כך דרךהמכסכי'
כללוכי"כ הראב״ד ז״ל ונ״ל סזס מוכרח מכרית דקתנייהמעיה מחבית לחבית קילוס־
היורד משפת חביתולמט' אסור ואוקמ'בר ששת כפ׳השוכר בגוי המער דאתי מכסו
וההוא דנסק גזרו ביה רבנן דלא נפק לא גזרו ביה רבקוע״כ א 'א לו לגוילערו׳שלא
ישכסך מה שנפט ואפ״ה שרי אלמא סכסוך בלא שפיכ׳אלן פושה י״נ כלל עכ״ל ולפי
מה סכתבתי מעמע כל דהואל סנו״ה סכסוך לא קשס מפהיאבריתא  :ומ׳ש

כיוונו ליגע וכמו שכתבתי ומהאי טעמא לא כתב בלפיכך אלא היתרהנאז
וסכקיה לאיסור סתיה דהא לא אתא השתא לאשמועינן אלא סיתירא
לימי
דאף לע גב ' מגעי סרי בהנאה מסוס דידוע שלא כיוונו ליגעומהאי
כתב גבי לפי׳ קטן שאינו יודע בטיב ע״ז .ומשמסיה לומרש אף על
פישעוצ
גדול קצת ונראה שהוא עושה דבריי בכוונה אפילו הכי מומר כהנאהמ:':
דכיון דאינו נקי בטינע״ז וכו'
ה״לידוע סלא .כ ק ליגע
כדפיישיפ
אכל כתחלת׳ דבריו כסבא להודיענו ד מגע שלא ככוונה אסור כשחיהומוכי
כהכאה־כתב קטן .סתס לומר דאף על פי שהוא קטן ק יומוס אין לו
כוונתע־5
כלל לסוס דבר בעולס הוא אוסר כשפיה כמו סקדס דהלכסכרגדאמיקק ;!
יומועדשה י כ לאסור כספיה ודוגמלדזה עסה בשיש לו כוונת מגע וידוען1
כיוון ליגע כגון שהוא טרוד כד״א שכתב שאף על פי שהוא אנוס אוסר כשחיהו״י|י
כן התכה דהאי־מירוד כד׳א מותר בהכאה דוקא -כשהוא כאונסרכל זמן שנגענ"!
אבל אס לאחר שעבר האונסעדיין .כוגעכו אסור בהנאה ואחר
כךנ^ןפ
ממה

יין דאילו לא חבקה היה הכל נהפ לאיץ וה״ל ימדדו כלןנה ולזין דומה לפובדא דרב
פפא דחכיתא דאסתק׳ל בחא וצמר רכ פפא עד כחא'צפור כלו׳ואפי׳ כמצה דהתס
בשחין מוכיח גמור שמתכוין להצלת היין כגון דציכצ יסרצל דאיפשר להציל עלידיה כ?
זתז
והכא בשא״א־ מהרס ביד ישראל עד שלח יססך הייןמכ״ל  :כ חב הר״ן בסס התוס י-
מקיגיו
דנתראי יבהכ ז
•
דהכיקנקניס דידן כי פקעי' לצרכייהו ו״דבו טעילנד*
כפותיצ דחכיות דידהו דמי לפי שחביות הראשונים יססתז
מדדו
(ח ) יליגדהזאיל
בהזא איסיר דרבנן
כדברי
ה5

!2ףו"
ליסל6ם0מניגןרבומ>5נרפרישי
^למסכקיה לנפל לבור דה.־א בר לידע במה הוא בין מדדו בידו בין
בקנה או שהיה פסולת
כתב הרשבא בת״ה הצר־ח או נרעינין על פי החביות והעבירו בין בידו בין בדבר אחר מותר
^'נידואוככלגוש ^נה גמורכד ל בהנאה שבכל אלו ישא הוכח׳ שלא כיון לנסך אלא למלאכתו
#,יס ממחלה ופי סיף ^ סה יאמותיר וכן חביות שנפרקה לאורכה והיין יוצא וכרכה גוי וחבקה ומנע
ומנע
נמצהוכגון
?געכי !י " וה' ין שלא יצא מות׳בהגא׳וכתב הרא״בר דווקא כשלא היה שם ישרא'
,נהגלא סןליקונמצא כזה
אף
ע
פ
סהיס
.
־
שיוכל להציל אז ודאי לא כיון אלא לחציל אבל אם יש ישראל
חמיו!
^*י ,
״־ י
עצמו נופל
— .־
ליין הרי זה מותי
כהנאה וצסרר כשתייה והיינו דתקכפל שיכו׳ להציל וקדם הגיי והציל ודאי כיון לנסך וא״א ז״ל לא חילק
לבורועלס ימכר אכל אס נאנס מתחלתו וק אש דרך היין ברגליו מותר בהנא' כיון שפריר כדריכה בד א
ולאסר עכור האונס נמצא עדיין כ וגע בו כששמר ישראל יריו שלא נגע ביין אבל אם לא שמר ישראל
אגורמנאהכדאמררכפפא אכל עלהיח ידיו אסור בהנאה שודאי נגע בידיו שחיבת ניפוך עליו והרש״בא
6
סהייכלומר .דלאסר עכור האונס יהיב כתב שאפי׳נכע ברגליו ביין בכוונת מגע מותר בהנאה כיון שאין
רעמיי
ומנסנו
ואס
תאמר
אורכה
דיק
מיג׳
דרך ניפוך בכך וא״א הרא״ש ז׳יל אסרו בהנאה וכן אם הכניס
למותרבהנא' מרפייש יל פפאניעמ׳משו' יריו לחבית של יין ואינו יודע שהוא יין מותר בהנאה ופר״ת
דמן תפל לכור ועלה יס מורה עליה
אונס דדווקאשלא כורע לו שהוא יין רע שהוציא יריו והראב״ד כתב
ניוסמוערו דאלמא מסוק מאנס
אפילו
.

מונלמית׳וניצול הוא
מועדו
י*
דמלה ביו' 1
.1

ומנסך האכשאר אונסים לא ני־אה לי דלאו למעוטי התס סא ' אונסים דעלמא דלאו
קרובים למיתה אלא התס טפמא יהיב סלא מאמר כיון סנפל לכור וקרוב למית׳הוא
מול הוא ואפילו פלה ית לא רעי צנפשיה לנסך קמ״ל כיון מיצול דמי עליה כיוס
מועדו ויסיגדעפיה ומכסך ונ״ש בעלמא סצינו כאנס כ״כ שהוא ניתן דעתו ומכסך

סלק היו סל חרס ולא היה בהן חסוקי' •להתירזוזףרנינז
צי״רקלש בלעז אבל הכי דדן שה מחושקי' הנ1ז
דבריי הראשונים
ומהודקין יפה וצין היין יכול לזוב רק מעט מכלל לפשיטאליה
אפי׳פקעי לצרכייהו סדי להדק פ״י גוי להלכה להקל :
דמעסה לביכתא קצ עכיד עכ״ל יהוצ כתו' (ט )' וכ״ה במרדכי
סלנוכסס רסב״ס וכ״כ כמרדכי בסס רס״י :פ׳השוכר דןשס׳ט
ע׳ב זבסמ״נדאם
( 1כ׳כנהג׳ה"יי׳פ׳נ ) דין פקעהלפותיצ נגע ברפיח׳כאילו
כתב רבי׳כס״ס זה  :וכן אס דרך היין צנע ניין ענתז
כרגליו מותי בהנצה ונו' כפ ר יסמעצל
ההוא ינוקא דתנצ ע״ז ככ״שניס בעימוניה (י ) לשיי׳שסוה׳נ
גזהר לד־דוך עם הככרי  3גת6״ל
ד־ורכין ןה5ן אמרי׳ נשנתי!
1.
1 . ,
בכלי שאין זהנקר׳
קא מנסך בידיה דציירנא
להו
לידיה
והא
מנע נויביין ע י
קצ מנסך ברגל ניסוךדרגל לצ סמיה ניסוך ד״א אלא הוא
ההוא עובדא דהוה כנהרדעצ דדרכו יסרצל מנע בנלי והבלי
וגוי לההו' חמי 6וסהי׳סמוצל ג ריגלי מ״ט מנע ניין ונם
נקנה אעשרלומר

צילימא מסוס דקסכר דצי משכחנא תנא כןשכל *)לתה
דצסר כר כתן צסריניה צפי בהנצה דתכיא מדדו כין כיד בין כרגל ימכר ר נתן צומרנניתת הקנהביין
ביד אסור כרגל מותר צימור דצ״ר נתץ ביד כרגל מי צמר צלא צימשכחכ' תנא דסרי למיעת אדםנקל
כר״ס צישרייה צפי׳כסתיה והסכימוהתוספוהרשכ״א והר״ן לפרש כעיר! דינוקמדל5ז אין זהיוגענזיע׳י
סצלו מהו לדרוך נכרי עס ישראל
משמע שהגת של גוי ולא להתיר 3םתיה ^ ^ ל א למשמעשה!א
1
_ ^
_
_ ,
^ ,

)|

_ ,

,

,

מביעל אציי] אמ

לא
568ע״פהחכי

מרותחתז ? ?י ? סע " ? וגוג 7יו ׳גזער ועןערשיגייעו

זמטעס ע

החנית מרותה היינו שמעכי׳פסולת או גרעינץ מע"פ החבי׳וכן פי' הרסכ׳וצף ע״פ
שהוא נוגע כיין כיון שהומתכוין להעביר פסולת וגרעינין הף טרוד כדבר צחר והוי
כידוע פלא כיון ליגע # '.01 :בין מדדו בידו סס (דףזנ )תניא מדדו בין ביד כין
נרגלינלנר רני נתן אומר כיד אסור כרגל מותר פי׳כיד אסור בהנאם־ופס׳הרא״ס
כת״ק דמתן למדדו כיד יעכר והא דכקט מתני מדדו בקנהמעש' שהיה כך היה וכן
חקהרס״בא וכן נראה שהוא דעת הרא״בד וכן דעת הר״ן אלא שהדיף השמיטה
לההיא דמדדר בין גיד בין כרגל וכתב הר״ן שהוא דוחס אותה מקמי עוכדא דההוא
גוי ועל לחנות וכווהוה סמרא בדולא שלא ידיה סכשך ביה צמר הצי לאו חמרא
הוא וצסיקנא דאסור בהנאה ממתכידאגרדמי" גוי סקדס במצקת והעל״או סטעס
קמוסונסדז־ולחכית אסור בהנצה דהא הכא דאיכא למימר דכיון שהוא טרוד
לטושמר הוי כידו׳סלא כיון ליגע וצפ״ה צסיי ליה בהנאה וה״ה למדדו כיד דאסור
מתנידי! תניימכרבמדדו בקנה דוקאקאער אבל מדדו ביד אסור כהנאה וכתב
הריןשכן דעת קצת מחכמי הצרפתים וכן נראה שהוא דעת רש״י פפי' במתני׳מדדו
קנה אע״ג דנתנוין הואיל ולד״א נמכוין והאי נגיעה לאו ממש היא אלא ע״י הקנה
ע״נקס־א׳שהוא דעת הימב' שהשמיט הא דמדדו בין ביד בין כרגימכ׳וכיוןדהדי״ף
והרמ״כס ורפי מסכימים לדעת אחת הכיכקיטיכןת וא״ת לפי דבריה אמאי שרינן
נמפפחע״ע החביתמי־ותחת כבר נזהר רש״י ופירש היה מטפס על פי החבית
מרותחתשהיתהמחעצ׳ומעלהרתיחו׳וטיפח בידו ממש על הרתיחות אין דרך ניסוך
בכךומות' בהנאה עכ״ל והרמ״כס כתב היה מטפס על סי חבית מרותחת כדי סתנוס
?רתיחה ע״כ נראה סהס מפרסי' כיון שאינו נוגע אלא דיך טיפוח אע ׳ פשהוא
כידו מותי בהנאה דאין דין ניסוך בכך ונראה עוד שלא אמרו אלא במטפס על
יגתיקה אכל היה משפח על היין ממש אסור בהנאהט  :ודע דתנן תו במתני"
לתי! את הצרעה בקנה ימבי ולדעת האומרים למדדו כיד שוה למדדו בקנה ה״ס
להתזת צרעה וכ״נ הרסכ״אהיד ; כוכים או יתושים על פי הסכית והפיזן כין כקנה
ואסור בשתיה .אבל
ביד .בהנאה ה״ק
להתיז
.. .
ניןכידומותיבהנאה ... . .
.
האוסרים .
במדדו .
.
אתהצרעה כיד שהוא אסור
בהכח׳סלא
אמרו
במשנ׳סימנר
אלא בהתיז כקנה דוקא:
כחב נרי
"כש (״'׳0״י ) פל ישראל שנפל לכור של יין ונתעלף ושלח גוי ידו ואחז בו
(מלאווישראלאת' היה שם ששמר שלא נגע ביין שנ״ל שהיין מותר אסבשתיה
לפי שאין כאן מגע טי אפי׳ע״י ד״א שסישראל שהוא ארס כמותו הוא הנוגע אלא
שנוגע ונ בחיבור הגוי ולא סצימעגעו של ישראל אוסר מפני חיבורו לגוי ואפילו

ע נו ; וי\.
כרוזים נ1׳  .יזבו
;ששז־ח נובח
סגור /
כין1
ע7
דמרמיד ני
^׳ '.י^ נ ; ; 1 / /
בחדרו י) ,-

עי )  1-1נ-׳ .

/עוותיסדימשר  1כןךעח

הזכיר סרא״ש דכעינן דצייריה לידיה משמע לי דצפי /לצציימא לידיסשר יהר)5״ס
מסוס דכיק דמדמינן ליה נמדדו לגמרי סדמיקליה דביד נסי ימיכר דכעכידת׳י טריי לן טע׳נ 1פע׳נ
כהפוך
להפוך .בעכביסוגעכרס
כעככיסולעצרס והיינו דבההוסערבדח
דכההוצעובדא דכהרדעס
דכהרדעצ כת
לא קידכר
צידפר דכיירוה
דציירוה נידיה
לידיה ומיה! לוקאשלא
צבל אין נראהיכן
עדכרי
רבינו ססריכתב כד״א כששער ישראל ידיו וכו' ולא כתב בנע הנוי ביי!
סהר״צס חלוק על זה וציפשר דמדכתב גוי סדרך יין ברגליו משמע דכדרך 3רגלץ<1כד לגורן עגמועלל:
מיירי ולא נגע כידיו וכגון דציירוה לידיה ואין זה הכרע כלל דציכא למימר דנקרא
רגליו מסוס דאורחא דמילתא דדריכה ברגלי' הוי ועוד דמשום דכעא למימר כסיפא
מיסוך כרגל לא שמיה ניסוך נקט רישא רגליו והא ודאיפשיס' דאי הוס ס״ללהרא״ש
הכי לא הוה שתיק מלמיכתב בהדיה דכעינן דליצייריה לידיה ועוד דלפי דעת רבינו
כסבא הראב״ד לכתוב בסוף הפ׳מסקנא פסקי דיניי״כ לא ה״ל להשמיט דין גויהדרן־
מנרז־ענ׳ל:

יין כרגליו אבל לדידי אתי ספיר דלא כתביה דמדין מדדו ביד הוא נלמד  :ולעני!
ניסוך דרגל משמזע ליה להרא״ס דכיון דאשכחן בבריתא דצגרדמי' מיסוך דפיו הוי
ניסוך כדלעיל ס״ה לניסוך דרגל דמ״ס ולפי זה קי״ל כיכוקא במאי דצמר דורכין אבל
לא מטעמיה דשרי מסוס דניסוך לדגל לא סמיה ניסא־ דליתא דניסוך דרגל סמי׳ניסוך
והיא לא סריא אלא משוסדבעבידתי" טרוד ולפי מה שכתבתי לדעת הרצ״ש לאקי״ל
כמי כוותיה במאי דמצייך דליציירוה לידיה דאפי' לא ציירוה נמי שרי כהנאה מסוס
דבעבידתיה טריו :
והרשב״א כת״ה הארוך כתב ק״ל דמסמע מההוא עובדא
דהוה מהידעא
ושהייה
שמואל
תלתא
ריגלי
דדורך בגתמוכחא מילתא דמתכוין
למלאכתו הוא כמדדו בקנה ומותר בהנאה למשנהאחרוג' וקשה דהא למשכהאסרוכה
חזרו לרמי אין דויכין עם הנכרי בגת ואין הרכין פס הנכרי בגתו של נכרי כעימשמ
ומשו דאסור להשתכ׳עמו בי״כ ולומ׳מכיון שהתחיל לימשך כעשה י״נ כדר׳הונא ואסור
אפי בהנאה דאי מותר בהנאה למה לא ידרוך עמו ולא ישתכר עמו והלא בדב' המותר
הוא משתכר וי״ל דמתני׳משוס חשש דילמ׳כגע ביד הוא דאע״ג דמתעסק במלאכתה
הוא חששו שמא מחמת תבת ניסוך נגע ביד ומכסך וההיא דשמואל בדציימא ליה
לידיה דלא כ גע ואי מש ום נגיעת רגל לא גזרו עליו איסור הנאה לפי שאין דרכן לנסך
כן דכזיון להר מילתא וכדמשמע בההוא עוכדא דינוקא דאמר ניסוך דרגל לא שמיה
ניסוך בלומר למשרייה בהנאה וכ״כ מד
מדברי הרמב״ן ז״ל דלפולס נגיעת רגל אינם
אוסרת בהנאה לפי שאין הרוב מנסכין כן דבזיון הוח להם לנסך ברזלעכ״ל • וסר ן
סוכר ג״כ דהלכתא בינוקא דאמר ניסוך דיגל לא שמיה ניסוך וכתב אבל אני מסתפק
משוםדסזינ' דמדמי' כפובדא דנהרדעא דריכה למדדו בין ביד בין ברגל שהוא מגע
שלא בכוונת ניסוך ולפי׳לפנינו בדרכים אס שנאמ דפובדא דינוקא הכי נמי סויא וכי
אמרו ליה והא קא מנסך בידיה לחוס לר נתן אמרו כן וכי אהדר ניסוך דרגל לאשמיה
ניסוך בכה״ג בלחוד קאמר ואע״פ שלמדנו דניסוך דרגל לא שמיה ניסוך ליאס כהנאה
במגעו כמתכוין למלאכתו במגס שלא מחמ מלאב' לא למדנו או חילוף דנהידכעובד׳

חמי! הגוי לנסך בדיךהז ושועבסי״שהוא ענסכו אין בדבריו כלוםי • וכן חבית
שנסדקה לארכה והיין יוצא וכיכס גוי וחבקה וכו' בפ״ר ישמעאל ההיא סכיתא
יפקעהלאיכה א-ידרי גוי חבקה שרייה רערס כר מפא לזכוכי לגוי וה מ לארכ חבל
^חי אפי׳בשתי׳סרי מ״ט מעשה לכיכ׳קא עביד וסרש״י קכק כין זרעותיו וסיכיה
עדשהביאו כלי לזגונה לגמדהאלא שכשך ואפי׳שקירבהחצאין זו לזו והוי מגע
ביין
דנהרדעא מדמינן דריכ למדדו בין ביד כין ברגל היינו משום דבשל ישראל הוא וכיון
ע י חצאי התמי״לא הוי כנוגע בקלדהתס משכשך כקנ׳אכל הכא ליכא שכשוך מידי שהוא מתעסק לתועלתו סל ישראל דיינינ׳ליה כמגעו שלא בכוונת ניסוך איל בשל
כלו*"״וה
ו
■•,
—ל,11.
מגעי ־ע״י ■ד״א שלא ^ כווג ניסוך
בכוונ׳ניסוך שהרי להציל הייין נתכוון  :ומישבסס גוי כעובדא לינוקא לא דמי למדדו בין כיד בין ברגל וכיא״ל .והא מנסך בידיה אליבא
אין
שם
ישרא׳פיכול
להציל
לישנו
סס
והר״אש
לא
 . . .ר״אש לא סילק
חילק גבי
גבי חבית
חבית דכ״ע אמרי הפי וכי אהדר איהו מיסוך דרגל לא שמיה ניסוך אפי" בסאץ מתעסק
(נקדאצ כתא נתב על דברי הרא״בד ולא נ״ל דאימור למצ׳חן או להשתכר נתכוון במלאכתו אמר הכי דבשל גוי מתעסק כשאין מתעסק לחומרא והדין סכר" פתרייתא
בה
צ״ל כ ׳מית לי מעמ להיתר׳אמאי אסרי׳ליס מספק ולסברתו התזת צרמ׳וכיוצא עדיפא לי סליי דל ישנא מיסוך דרגל לא שמיה ניסוך הכי מוכח ועוד דבמנען הוא
^נ דסייי־י כשאין שס ישראל עכ״ל והרש״כא כת״׳ה כת״כדברי הרא״בד ח״ל בהאי־ דיסלקו כין מתכדין לסאיכו מתכוין אבל בסתם יינם השוו את המדות ועוד מדר" נתן
^ יחכית סילאי־כ' אסוי בשתיס מסו׳דה״ל שכשוך הניב' ע״י דופני החבית ולפי" נשמע וכו״ילפיפך נ״ל דציסוך דרגל אפי׳באין מתכוין למלאכה לא שמיה ניסוך ליאסר ...
כפתיהומיה׳מותרכהנא״דמעשיומוכיסיןהוכיתגמו״שאיןמתכויןאלאלהצל' בהנאהע״כ־ :אבל הרייףהשמיטפובדאדיכוקאועובדאדנהרדעאוברית׳דמדדוי
ין
בג £.
בין

ד׳ם

הלכות
4

(ינ)
<נתד 7כי עי״יי
ע'' נ ע'
^אלהיח
שצ^בנ״מזןההי'
מעשה ^
ירי־׳ת
■
יתנאר ל זחן גני
ייגע י-־יעי־יד״ל>

יין

נסך קכד

בין כיד בין ברגל וכתב הר״ן שיאה בדברי הראשונים שהוא דוחה אותה מההוכז על דכדירס״י ק פי׳דהא דתכיא מדדו כין כיד כץ כדגל ימכידטפמל!דיייל ׳
עובדא דהוה במחחא דעאל גוי לחנות וכו׳ואמד האי לאו חמיא הוא וכר ואסיקנא דניסוך לא הוי אלא ע״י סכסוך שהרי כתב בעובד' דחביתדאסתדיק
ללןרס׳? 1
דמיתסר כהנאה מכריתא דאנרדמיס ונו' ולמד ממנה לדברי© סדא דמגעו מחמת טעמא דסריוס לאיזדבוני לגויס משוס ילי5סכש רוכו /ואיכל*למיל?
עליה״דא'׳^
ד״א סלא לכוונת ניסוך מיתסר בהנאה ובהכי מילסיא ההיא מנדדו בין ביד בין דתנן נפל לבור ומדדו בקנה והתיז תא הצדע׳ בקנה כולה כשלאסכסך
כרגל ימכר ולמד ממנה ג״כ דניסוך דרגל
להתיז את הצרעה בקנה שלא
ישיש,׳ '?
שמיה ניסוך לפיסה© מסוי׳ רגל לפיו אפילו נודע ןל שהוא יין אם מיד כשנודע לו
הוציאהסכסוך גדול געי׳והלא היאז״ל
וכתב סבן דפת קצת מחכמי הציפתי׳וסו'
מותר בהנאה וק היא מסקנת א״א
הראי׳שז״ל :
ואם יוציא ידו א״א לשמרו שלא
ישכשד ^!
ז״ל תמה עליהם דמי
הסוהלהסהמדס
נפל לו שום דכרביין והכניס ידו והוציאו לא נאסר כה ^ ןץ סכסוך 3כל למופלאודאי לא
חיישי; ^
מיץ דבגמ׳מםיקדניסי ודרנל "* סמיה  .כהכנסת ידו אפילו אם יודע שהוא יק שאינו מ כוי< א £,א  1,יטו  1,כלל וכולס מילמא ת ליא אימחזינ 1
ניסוך אע ג דחזי דנפיושמיהני ^ ר כיג ^ את שלו אבל כהוצא׳ ידו יאס׳בהנא׳כיצד יעשה יאחז בידו
שלא 11
/־ ר ^ ו,צ ^ הכא כס ^ :יס
ייולמקז

בגילא דחיסיתא דהא תלמורא סבר סל
יובל ^ נענע ביין ייפתח נקב בחבית<* מטהי ' יצ' א ,לי ! ייד
ס^ ינוניגעלל"
^
כוור ,ה ד 6מרען5דמורדצ)רמ ר , 3נתן
כתב א א הראשי ז ל שאין לנו לרמות מילתא למילים
אלא למעלה ומ״הא״לדלנקטוהלידי צמ£
גאקמכס שהיא ביד ברגל ימ אמר ועוד אס כדבריהס כי מה שמפורש בתלמוד שנקר טרדא דווקא בזה מותר ואין
לדמותיעסה מעסה מוכיח סהן! 5מתי״1.
• *! ״״ גא היה אמי־י׳אי מסכחנא תנא דאסר כר נתןוכו ׳ לו דברים אחרים היה יין יוצא דרך הנקב ונתן הנוי ידו על
הנקכ דכל היכא דלא עביר הכי ה״לימן" !
"י נ"
^' י ודחי׳ליס נימא אי מסכחנא תנא
דאסד ומנעו מלצאת מה שמן הנקב ולמעלה אסור אפי׳ בהנאה
ומה ביד בין ברגל דסרי לת״ק כה ^
ואי;
^אמ
ש0׳ כתנא דאנרדמיס אסמא ליה^
אפילו
שממנו השמי־הרי״ף האי עובדא
דאתרוגאמ,;5
דתסי ^
אביי בהנא׳ע״כ ולפי מה שכתבתי לדפ הרא״ס דעובדא דכהרדפאיבדלא צייריה לידי׳היא
סהוא סוכר דמגע עצמו אע״פ ססוא שלא בכוונת ניסוך אסור בהנאה ודוח
מהליי
גלגלי היאג׳י :אין מסס ראידבתלמוד סבר לה כינוקא דהא דקאמ אימור דא״ר נתן ביד וכו' היינו ההיא דמדדו בין ביד בין ברגל ימכר וכמו שכתבתי למעלה אבל הרמכ״ן כמ|03׳(
לומררד נתן מיקל כל דלא מוחזק לן דנגע ביד דאילו נגע ביד הוה מיתסר כהנאה לדהות האי עובדא אפי׳לפי סברתו דאיפס׳דהאי גוי היה סכור
למכקטיהל3ןתר^
אבל לימן דלא מפלגי כין די לרגג ובתמייהו סרו בהנאה מסוס דבעיבידתי' טרי'
קודס סיפול לתוך היין ונמצא סכסנגע הגוי כיין ה״ל מגפו שלא ככוונה
ומ״נ |'(
אפילו ידו׳סהיפך בפנביס ביד שרי בהנאה ומס סהקסה דרמא אי משכחנא תנא
רב דלנקסוה לידיה כי היכי דליסתיי לזכור לגויס עכ״ל ומדברי
הרמכ״סנו׳סן)
דאהי כתנא דאגרדמיס אסמא ליה אפי' בהנאה איכא לתמצי כדתר איהו גופיה מפרס כפירש״י שכתב כיצד היא הנגיעה שאוסר בה הגוי היין הוא שיגעניץמ!ןו
ואע״ס שדסאו יש לדחות דיחויו וק״ל א״נ דאה״נ דהמ״ל הכי אלא דעדיפא ליה
בין בידו בין בשאר איכריו שדרכן לנסך בהס וישכשך אבל אס פשט ידו
לחביתותמו
למימר אי משכס תנא דסבר כר״ס דמיתני' במתני' מלמימר אי מסכח תנא דסבר ידו קודם שיוציאה ולא ינידה ופתחו החבית מלמטה עד שיצא היין וירדלמר
כתנא דאגרדמיס דבריתא היא • וכ״ל דלהוכיח דניסוך דרגל שמיה ניסוך לא משו׳ לא נאסר היין ע״כ ומה שהקשה הר״ן על פי׳רש״י כבר ישבסיו בהי׳זהאצלמ";, .

_
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דמדמינ' רגל לפיו בלחוד דחשיב לה הר״ן גילא דסיטיתא דמכי־יתא דמדדו בין ביד
בין ברגל איכא לאוכוחי הכי דסא ת״ק משוה רגל ליד במדדו לאסיסכשתי' ומשמע
דה״ה דכסנגעה בכוונ׳מגע לא מפליג בינייהו לאסרס בהנאה ואילולי סיס ניסוך
ברגל לא הוה משוה רגל ליד לגמרי ומת״ק נשמע לר כתן דאיהו נמי סבר מיסוך
דרגל שמיה ניסוך דהא לא פליגי ואע״ג דר'נתן מפליג בינייהו איכא למימר ךע״כ
לא מפליג אלא כמדדו משוסדבעיבידתיה סרי׳הקל ברגל להתירו בהנאה לפי שאין
מצוי כ״כ לנסך ברגל אבל כשנגע בכוונת ניסוך ס׳גלנמי אסר בהנאה י : 3ודע
סהרמב״ס ז״ל נראה שהוא סובר כדעת הרי״ף במה שסובר דמגעו מחמת ד״אשלא
לכוונת ניסוך מיתסר בהכאה שהרי לא הביא בריתא דמדדו בין ביד וכו׳והביא דין
בריתא דאגרדמיס ומיהו ניסוך דרגל משמע דסכירא ליה דלא שמיה ניסוך שכתב
כפ י״א מאימתי יאסי יין הגוי׳מסידרוך וימשך היין אפ״פ שלא ירד לבור אלא עדיין
הוא בגת ה״ז אסור לפי׳אין דורכין פס הנכרי בגת שמא יגע בידו וינסך ואפי׳ היה
כפות ע כ משמע כהדיא סאע״ג שדרך ברגליו לא היה נאסר אלא משוס דחייסינן
שמא יגע בידו ולפי זה מ״ס כרפי״ב כיצד היא הנגיעה שאוסר בה הגוי היין הוא
שיגע ביין עצמו בין כידו בין בשאר איבריו שדרכן לנסך בהן צ״ל דלא קאמר שאר
איכריו לאתויי רגלו אלא לאתויי פיו אלא דקשה א"כ אמאי נקט איבריו לשון רביס
וצ״ע אחר כן מצאתי להרשב״א שכתב שאלת כמה שכתבתי בת״ס שנראה מדברי
הרמב״ס אסכגיעה ביין ברגל אינו אסור כהנאה אס סמכתי פל מ״ש בפי״כ כיצד
הנגיעה שאוסר בה הגוי היין הוא שיגע ביין עצמו בין בידו בין בשאראיכריו י
שדרכן לנסך בהן תשובה כן כודאי על זה סמכתי ואמרתי מה שאמרתי שס עכ״ל
דרכינו ירוחם כתב ( ני״ז סנ"ב ) כגע ברגלו או בשאר גופו חוץ מידו ופיו אינו אוסר
אלא בשתיה אפי׳כיון ליגע ויודע שהוא יין אבל אס כיון לנסך אוסר בהנאה * :
וכן אס הכניס ידיו לסבית סל יין
ואינו"
יודע שהוא יק מותר בהכאה בריתא 3פ״ר
נ׳ה ? :לעני! הלכה ריק
שהרי״ףיהרא׳שסיגרי'
•״״סל ( יו־סש 'י סגיי
לסבי וכסבורשל סמן היא ונמצאת של יין
זה היה ממשה ואמרו ימכר  :ומ״ש רבינו כפס ר״ת כתבו שס התוספותוהרא״ש
בעובדא דאתמגא דכפל לחביתא דחמרא שאכתוב
בסמוך  :וסישבסס הראב״ד
ג״ז כתבו הרא״ש בפוכדא דאתרוגא דבסמוךואע"פ סהרא״ס לא הכריע בדב משמע
לרבי דמדהביא דבריו לבסוף יש קצת הוכחה דכוותיהס״ל אכל לפי האמת אין זה
כדאי להכרי׳סברת הרא״ס ז״ליג • ואם כפל לו שוס דבר ביין והכניס ידו והוציאו
לא נאסר בהנאה כהכנסת ידו וכו׳שסרדף נע ) ההיא אתמגא מפל לחביתא דחמרא
סדא ההוא גוי ידיה ושקלים א״ל רב אשי נקטוה לידיה כי היכי דלא לשכשך וברצוה
עד דסייפ׳ופרש״י כי היכי דלא לשכשך וליתסר בהכאה שאין מכסכין יין אלא ע״י
סכסוך וברצוה לסבית עד דשייסא כסו החבית לצד א׳עד שיספה יינה לתוך כלי אחר
סימסך היין מיד הגוי ואח״כ יוציאכה ותהא מותרת החבית בהנאה דכל זמן שידו
תחובה כיין אס יוציאנס א״א לשמרו שלא יסכסך ואע״פ שאנו אוחזים את ידו וכתב
הרא״ס אבל אי לא נקטוה לידיה היה אוסר היין בהכאה בהוצאת ידו אע"פ סטמד
בהוצאת האתרוג כמו במדידה שהוא טרוד אף בהוצאת היד לכוין המדיר ומה שלא
אפר ה יק בהכנסת היד לסי שהיה נבהל וטרודבסוצא' האתרוג * ור״ת פי׳דבהכנסה
היה סבור שהיה סמן ולא בהוצאה
כדאמרי׳לעיל גבי סורס וההיא דחורס
ג'ה  :זאמי׳כר׳כתןאינאעייכרנקשאיממימ
מייריסלא הרגיש שהיה יין וסראב״ד
נהו5אי;האממג :
ז״ל כתב שאפילו אס נודע לו שהוא יין אחר שהכניס ידו ולכשידע משך ידו והוציאו
מתור בהנאה ומגע שלא בכוונה קרי׳ביה כיון סבתחלת נגיעתו לא היה יודע שהוא
יי 1ומיד שידע הוציא ידו משס מחשכתו ניכרת שלאנתכוון ,לנסך עכצ והר״ן כתב

נגע בידו או כד״א שבידו אסור בהנאה בשכשוך בעלמא ששכשך בו וט־כתנ5ון
שהדאב״ד מס דהאי עובדא דאתרוגא להתירו כפתיה קאמר לפי שרוכן
אינ׳מנק
אלא בניסוך וכדרך שטת רש״י ואין פירוש זה מחוור דכל היכאדאינאמגעע!;
11
ליכא למשרייה בשתיה דלא גרע מכפל לכור ועלה מת דאמרינן ימצו
עכ״לוגס
הרשב״א בת״ה לא נתחוור לו פירוש זה ודסאו בשתי ידים  :כחנ א״אהוא׳
&ו!
שאין לנו לדמות מילתא למילתא וכוי בס״ר ישמעאל גבי ההו׳חבית
דאישתקיל3ח׳
מינה אידרי גוי ואנח ידיה פלה אמר רב פפא כל דלסדי בחא אסירוכו' כתב
הוא׳ש
וא״ת אמאי אסרי׳ליה בהנא׳והלא כיון להצל׳היין דסיי' ולא מנסך מידיוהו'()
1(15י
ביד ותי׳סראב ד שהיו סס יהודים עומדים ואי לאו דמיין לנסך אמאי
קדי׳איהוהומ
מצילים היו ליין חוץ ממנו ולא נ 'ל דאימו׳למצוא חן או להשתכ נתכוון ונ״ל
דמעיקו
לאו פירכא היא דאין לנו לדמות הטרדות זה לזה אלא מה שמנינובתלמו'שזה
נקרא

הרשב״א בת״ה גבי חביתא דאסתדי׳לארכה ח״ל נ״ל דאנו אין לנו מגע ביןעיי©
בין ע״י ד״א מותר בהכאה אלא אלו בלבד סמנו סכמי׳דהיינו מדדו בין
בירבקנתל
וכ״ס כקנה או שהתיז את הצרעה או שטפח ע״פ החבית המרותחת ויגון סלשמ
שנסדק אבל כל מקום אס שלא מכו חכמים אין לכו להתיר מאום ה 1עפלימי!? ק
מתכוין לניסוך דהא אגרדמיס אע" פ  .שהיה נראה שאינו -מפכוין אלא
למלאכט
ואפ״ה אמרו שאסור כהנאה ורבא כמי הוה טעי בהא דס״ל דההוא דהככיס
ידוכצלי
ואמר והאי לאו חמרא הוא שזה מוכי׳שאיכו לכוונת ניפוךואפ״ה איפותב וכן
נ״לנס
מדברי הראכ״ד ז״לעכ״ל  :היהיין יוצא דרך הנקב ונתן הגוי ידו על הניףמיי
מלצאת וכו' סס( דף נט ) ססיא חביתא דאשתקיל כחא אתא גוי אנק
ידיהעילדאסר
רב פפא כל דלהדי בחא חמרא אסיר ואידך שרי ואיכאדאמריאחררכפפנזמו
כחא אסיר ואידך שרי אמר רביימרכתכאי חביתסניקבהבין מפיס בין
משוליה
ומשוליה
בין מצדיה ונגע בה טבול יוס אפילו במקצתה טמאה ר'יהודה ^ומר מפיה  .י־
טמאה מצדיה טהורה ופרפ״יכל דל הדי ברזא אסיר קילוח הסמוך לנקבאסו'
נסתי,
ולא כהנאה שהרי אין כאן סכסוך שהנקב צר ואינו יכול לשכשך ואילך שריאן נ
&מי
דקסבר צדדין לאו חיבור ליאסר כל הייןדעד כחא כל היין שלמעלה
לנקבל1
סוונ?
דכולו נמשך יאחר הנקב לצאת דרך סס ה״ל חיבור ואסור  :כתנאיאיתמרכ 6ון
פפא ולאו דברי הכל היא דרבנן ליתלהודרבפפאהילכךלית הלכחאמומיהו"'
אסור בשתיה ומותר בהנאה • וכתבו התוספות והרא״ס וסר׳ן דאין
דכריוכחדם
דאפי׳נאמר דקס ליה רב פפא כר'יהודה ראוי לפסוק כמותו דככמה מקימונהל1
האמוראים הלכה כיחיד במקוס רכי' מיהו הר״ן כתב אולי ר״ל ז״ל דינ"מי ^
לאיפלוגי ולמימר דרב פפא כיחידאס והלכתא כרבנן פכ״ל • וכתכו
סתוספוחח!-
ר״ת פסק דמטעמא אחרינא לית הלכתאכרב פפא כי רב פפא לא כיה6וסרנ3׳ז
גישת דלקמן אלא עד מקוס סמגי׳ראס הקנה בפי החבי׳ ולרכא דאסר לקמן נל יז
שבחבית מסוס דכוליה אגישתא וכת גיפתאגריר ה״נהיה אושר נלח
שבחבית אסי׳למטה מן הכחא שכולו מתנועע לפלות ולצאת וכתבהראש מ1יז
נמי ליתא דאי פליג רב פפאאדרכ׳הלכתא כרב פפא דהוא בתראס ויכ ל
11־! 505
דהלכה כרב פפא וכלישנ׳בתרא עכ״ל סרא״ש ז״ל ובנוססי היי״ףדיי{ ?
מב
הכי ואפ״האיכא לאוכוחיספירדפסקכרבפסא וכלישנא בתרא דמדלא ליק;,,'1
יימרדאמר כתנאי משמע דקי״ל הלכה כרב פפא ובתרי ליסני דידהמסממח?
כלישנא בתראוכ״פהרשכ״אדהלכהכליסנאבתראדרכ׳פפאואע״פסמח&יני
שמשון שכתב המרדכי כרספוסק כלישנא קמא לית דחס ליה קמי כל הכירנוח ?
דטת הרמב״ס לפסוק כלישנא בתרא דרב פפא שהרי כתב כפי״ב כלם הה!ה<,חי^
שהיה נקב בצדהונסמ׳הפקק מץ הנקב והניח הגוי אצבעו כמקו׳ מ?ככדים

היין

צט

הלכות ק נסך קפד

׳מזין׳
כה

1נ ;#ז

הנקב מותרכסמיספ״כומסמ׳לי

ושוע|]
:ה

(יד ) יז ' לפא* מ
עמעמי שדרסגזי'

ובברכתבאר כסימן זהדפ״כלא-סרי׳מרשלמםרכמאהאלא במכמז:ידרעלפי׳

 1י ש ^ם החניתפדהיקב אסור ושמח
הנעפך
 .וה'ס לסותס הקב ככחא קצרה .שאינהעוברת היין־.
היינו לומר שהוא אפור כהנאה שהרי הנקב ולא הכניסו עד חלל החבית
*"[ \ 1י שמואס החבית עד היקב אשור
סלמעלהל צוזדן זהמירדחשו'
השוליים אבל אס היו האצבע־או הכחא עובדים עד שולי החביייבין
׳בענץ זה שהיין אסור אס היה הגוי שנאסר היין בגללו עובד כל עובי
להוי כז׳רין :מיה־
לשרו׳שנא
*  5י11
דה״ם
■ דהאיאיכא שכשוך ונתבאר םס
הרי הוא אסובשתייה בלבד  .בין שלמטה אסור־בהכאם לדברי הכל:משום
■־.
לטיט עלל ומשיהג
■'' 55רץ* | סור בהנייה ואס אינו עובד אלילים
מקבומוברתכל
התחובה
למוציא בחא
יי*^לישסדיהוא אסוי
מגוקכה׳נ
דס׳ל
כשתייה ורש״י אוסר כולך׳עובי השוליס שהרל אסור בהנאה
׳לדברייאי־נד א!הרמא <נז-
א
ע
זה
הרי
סתם
% 1סנאמ רגוי
שמגעו ולמטה לר״ח מותר אפילו
 :ואם הוציאיבחאהתסובסכנקב׳ אזז כנע :-יןילזיד
פ להו* ןשכמנשועתוםל לשתייה ור״ת אוסר כולו כהנאה ולרב אלפס שלמעלה אסורהכל
קידם שייד ל ארך
; ^  * ,ד ^ וינ ^ סויה״נו ^ ן
ואינסעיברתכל עוכ׳יהסוליס׳כתבאי• כ ' תמי־דכי לאסור
אפור בשתייה וכן עיקר ואם ל א נגע

' ""*,ריק סרישיי לגנזיי *לי
נדנריהמנניס

זזי #ן|
למ8ןןן

דיס

"
, ,
זל ומגנהי״ןע דבר^הי ^חסי_ס ? £
שצג
חיבור ״ !!!1.צ; -
ייי״ל *
מן
ואפי׳מוריק אודוקי
י סנמסהוא

בהנאה ושלמטה
־". ,ע
^
בקילוח היוצ׳בזה כתי א״א הר״אש ז״ל בתשובה יי? שיוצא ייד ד
ר ׳רנוי
היין1שיוצ"6ד "
הנקב אם הניח הנוי ידו על פי הנקי ועכב היין מלצאת כל
לא נגע אלאפקייצי" היוצא היי ! מות י ע'פ הנקב ועננו למ 65פ ־ל הקשבנאו
שבנאד אסור אכל אם ויראה מרבדיו שמתירואפי׳ בשתייה5וסוינביניוויתידעתומה  :ומ־ש
אפילו אם נגע במתבוין
והוא כענק שיצא כולו אלמלא לזבל6ס לצ נגע צל- 6בקיליח היונלוהיי!
והרא״בד אוסר ואם היין יוצא
מניקה כפופה רברתנין ראשהמותר אפי׳נגע כמתכויןוכתסעליורבינר
הניח הגוי ידו עליו בנון שעושין
ומוצצין ויוצא כל היק שבחבית ואם נתן סייאה שמתירו אפילו בשתיה וישלתמים
האחר בתוך היין בחבית
הכל אסור בהנאה  :מגע ^ שלאהיאך איפשר שהרא״ס׳מתירו בשתיסדהא
הגוי ידו שם ומנעו מלצאת
שיש לו קנה בידו ונגע .בו כיין שלא אית ליה ממק חיבור כמו שכתברבינר
ככוונה על ירי דבר אחר כגון
בסימןקב ו • ומיסו אפשרסמשבתסוב
ככוונה '
דעתו שהוא סמר מכח ההלכה

למיל9יגוךקיטרד

83י
י סנש
^! לנלי ונגע גוי ככלי מס שבחבית
כיי^ן
[ ^ וגיס מה שמא בחבית עצמושהוא
מדדוגץ סטוזהלזה ואסור עכ״ל ולפי דבריו איני
ולמק  1יודפלמההוצרך להקשות לו מהסכמת
^:יסדעדיפ׳מינהה״ללאקשויישהוא
(51י
יונ^ ו
 :דעצמופסקשס כסמוך דנצוק חבו'וקשיא
כליס]
* דויה אדידיה ומיהו לדירים איכא לתרוצי
נחנק
11
,
|דלאדמודע כ לא אמרינן כצוק חטי ^לא ,
אג1חנ} | למליין שנאסר׳מחמת מגע ממס אבל הכאדלא נאסר׳יין זה שלמעלה מן הנקב
יומ׳נ11'1
מלומפמגע ממש אלא מפני שאלולי שהניס אצבעו היה יוצא כולו ונמצא כולו כבא
נו׳ז
מיחוועודדבעכידתים טריו להציל את היין אע״ג דאסדי׳ ליה משוס חומרא די״ג
כ״ן<ט*1
תצנו מ״מ לא החמירו ככצוק דידיס דהא נציק דמגעממש הוי כהלכתא בלא טעמא אלא
דמשוסחומרא דיין נסך אסרוהו ובכה״ג דאיהו גופיה לא מיתסר אלאמשו' חומרא
כמיוו |
 1ל(!מולהחמיר מצוק דידה ואע״פ שזה עדיף מנצוק שהרי הוא סכור לי ממש מ״מ
שלח
למ"
נקשהחמירו כי לאסרו אפי׳במאס לא רצו להחמיר כמה שלמטה ממנו לאסיו אפי׳
תנ?]ו
להשוות מדותיהס בזה לאסור מה שאוסרים אפי׳ בהנאה ולהתיר מס
בשתיסוראו
נ׳סנק מפירהאפי•׳כשמיה ומשמע ליה ז״ל הכי מדסתסרכפפא ואמר עד כחא אסיר
:גע 0
לונס | ואידךסרי משמע דאשיר אסיר לגמרי קאנד ואפי כהנאה וכן שרי שרי לגמרי קאמר
שז״ל ואפי׳בשתיס ואפ״פ שהי־׳ן לפי סטתו דאשר בשתיה מן הנקב ולמטה נתן טעס למס
מיגשרי סתם מ״מ פשטא דלישנא משמט דסרי לגמרי קאמי ואפי' כשתיה כנ״ל
לבוז'
רא״ח לדפתהרמכ״סז״ל  :וכדם גס סרשב״א כת״ה הקשה מל מי שמתי' מן הנק ולמטה
1כ
אעיכשת״ה דל״מ דלמאן דאסר מצוק פשיטא דאסר הכא אלא למאן דסרי כנצוק
;ו'!
ימרה; משמע ודאי דבכל כי הא מודה דהוי חיבור והיאך אפשר שיהא מה שלמעלה אסור
ומהסלמטה ממכר השוכב תחתיו מותר בשתיה ואין זה נכון ועוד הביא ראיה
מעין
נקרא ליאביד מדתניא פ״ב דמסכת טבול יוס חבית שניקבה בין מפיה ביןמסוליה וכו׳וגס
חזה
ממ)י \ ן ליןנחג ראיה זו סל םראנ״ד וכתב הרשכ״א שעוד הביא הראב״ד ז״ל ראיה מדתני׳
הכחב כתושדדמאי קיא שם כשולי החבית לא ישתה מפיה מפיה לא ישתה משוליה מפני
סהןמעורכיס ואס אפי׳לאיסור דמאי הקל חושסין למסק־ס המעויכי׳כל שכן לאיסור
עי מ
ע״כ והוא ז״ל מסכים לפסוק דמן הנקב ולמעלה אסור אפי' בהנאה ומן
קמל
י״נהסמור
בנקב ולמטה אסור בשקיה ומותר כהנאה וגס הרא״ס תמה עלשר 'י שכתב ואידך
למגע
(!
שח מתיה והעלה שמס שלמטה אסור בסתיה ומה שלמעלה אסור כהנאה וכן דעת
:רזה&ןי
יי) :ולקמן הלכה כיון דכל הד רבוותא מסכימים לאסור מס שלמעלה כהנאה
אכתו
וזנגלי
ומהשלמטה בשתיה הכינקטינן  :וחרא׳ש כתב בתסוב' י־ין ססי׳יוצא דיך הנקב
מיח ידו הגוי ע״פ מקב ועכב את היין מלצאת כל היין שמאד אסור עכ״ל
׳לגס
גממי
ולכאורה משמע דאפי׳מן הנקב ולמטה קא אסר וכדברי ר״ת דמדמי ליה לגישתא
אמר
מאחר שכתבתי סבפהקיס דחה דבריי אין לומ שכתשובה פסק כמותו אלאי״ל
או
מעי! איסור פתיה חיתשיל ומ״ה אהדר כולו אסור אכל לענין איסור הנאה ודאי
אדעד
־וליה
ישחילוקביניהע* דסיל ד גרס בזמן הזה לא בקיאי בניסוך ואין שס איסו׳סנאה
וליה
נא ומלו שוה לאסור בשתיס אי נמי בניקב כשולי הנאד איירי א״נ דסת׳נקב דנאד
עתי
בוי כאלו הואבס! ליו דאסי ניקב באמצע עשוי הוא לצאת כל היין שבו דרך שס:
הר״ן דלשגיס זו דמה שלמטה אסור בשתיה משוס חבור נ״ל דלאו דוקא שרי
כשמי'
ף
ו״מכ
דכק
נמל!צ ככני עצמי דח״א דכי־ון דכמעייב חשנדכן ליס אלא ימכר כל מזכי' חוץ מדמי
65חל מסורסבה־ז 1עתכ הרסל׳אכת״ה הארוך דסא דעד כחא אסור בהנאה היינו
י |ל) כסיס סם ישי־אלשהי' יכול להצילו וקרס הגוי והציל ונגע בו שאילו לא נתכוון
מהצלת יין למה לו להציל הרי יש ישראל שהיה יכול להצילו אבל אס אין סס
^ ■שיכול להציל כמיפו איפש׳שהוא מותר דלא גרע ממדדו ביד או ברגל פכ״ל
ז׳ג ג שנתב שס וגס בתשובה הדבר בדרך אפטר אסר כך כתבו נדרך ודאי וכן נרא'
ה הקצי וכבי נתבאר גבי חבית שנסדקה שזה דפת הראל׳ד ושאיןכן.
־ ונרלצהרי״ף והרמי״ס דאסרי בהכאה במדדו כיד או כרגל איפס׳
־• נ מעי כמין שס ישראל סימל להציל במי אסרי בהנאה כיון דנוגע כיין כידו
^׳ במה שהתיר מה סמן הנקב
ן״נו״יפסר׳יפצק סניה' כמו שכתבתי לדע' הרמ ס
י
זמ■ רבי/כס 3רת רפ״י וסב ־ת ל׳ת כבר נתבא' :ומ״ש בסכית
כ׳סתיה
ולמטה
י״״יאדעחהרמב^ סשנתבארוגס הרשב״א כתב סברא זו כשם ר״ס ומ״ש כשם
יג־:
יל׳־• 155אינו מבוא בדבריו ומ״מ כבר כתבתי שזו סט' הראב״ל והרפכ״אוהר״אש
;

הוא לפי
1
אינו חיבור אלא שראה הגאונים ורש״י והרי״ף שסובריםדכצוק חי מ.כמבואר
מצוק
את הפועל ולפי מה שפירשתי לעיל תשובה זו דכל היין שמאד־
בפסקיו פ השוכר
דקאמר היינו לומד־דאסור בהנאה איססר דמ״ש אכל אס לא נגע אלא בקילוח
אסור
היין מותר אינו אלא להתירו בהנאה אבל לא בשתיה ואיפשר דאיין הנשאר
היוצא
ואפי בסתיה שיי ליה משוס דמיירי כשאקהקילוח מקלס ככלי אלא ט״ג
בנאד קאמר
והולך לאיבוד ונצוק ההולך לאיבוד לאו נצוק הוא כמ׳ש המרד כפ״ר ישמעאל
קרקע
נמי דהשיב נצוק בר נצוק דיין שלמעלה מן הנקב מחובר לקילוח וייןשלמטה
יד אי
בסמוך מחובר לשלמעלה ממנו סהואמקוס מגע הגוי והוי כצוק ברנצוק•
מן הנקב
גווני איכא לפרושי מ״ש בסער התרומה שאם נגע גוי כקילוח היוצאאץ■
ובחד מסני
כלום לאסור מס סכפניס עכ״ל והיותר נראהדלטעמא די״ת אזיל ספר התממם
בכך
ליה נצוק סבור אבל למאן דאית ליס כצדק חבור ודאי אסירוכ״כ רבינו ירוחם
דלית
הגוי נגע כקילוח הכל אסור בהכאה כאילו נגע בכל היין  .:־ ומ״ששהראכ״ד
אס
דהיינו מה שכתבתי לפיל שכתבו הרסב״א וסר״ן כשמו לאסור במה שמן
סוסי נראה
ולמטה מטעם שהוא מחובר במה־שלמעלה מן הנקב וה״נ הוי חימר מטעם׳
הנקב
• ומשמע דבסנאה נמי קאמר דאסר ליה הראב' ד מדסת׳ וכתב והראכ״ל אוסר
ניצוק
והכלבו כתב בסס הראכ״ד שאס נגע גוי
ולח כתב והראב״ד אוסרבשתיה :
היוצא מן המרזב ונגע בקילוח המקלח בחוץ מאי דלהדי בחא דהיינו קילוס
כקילוח
במרזב אסור ונאסר מתורת כצוק דמאי דבראי ואסור בשתיה וכל הייך
מתוקן שעמ
הקנקן הוי נצוק בר כצוק ומותר בשתיה עכ״ל ונראה דמיירי בים קכם
האחר שבתוך
דאז שייך לפלוגי מן קילוח שעמד כמחב לשאר יין הא אס אין קנם
כנקב החבית
החבית כולו אסור משוס נצוק  :ואםהיין יוצ׳והוא בעכין שיצא כולו אלמלא
בנקב
ידו עליו כגון שעושין מניקה כפופה ונותנין ראשה האחד בתיך הייןשבחבית
הניס
השוכר אתספופל (דף עבאההוא גברא דאסיק חמרא בגישת ובת גישתא
וכובפרק
גוי ואנס ידיה אגיסתא אשריה רכא לכוליס חמיא ומסיק בגמרא דאפי /למ״ד
אתא
חיבור מודה הכא דאסור מסוס דכוליה חמרא אגיסתא ובת גיסתא גריר
נצוק אינו
"י גיסתא ובת גיסתא חותכין סכי קנים בשיפוע ומדביקים ראשיהם מלמעלה
ופרס
פונים למטה ומניחים אחד מן הראשים בחבית מליאה .עד שמגיעלשוליה
ושניהם
קנה השני נותן בפיו ומוצץ מעט עד שעולה היין ושומטו מפיו ומניח חכית
וראש
כנגד הקילוס ויין עולה מאליו כולו מחבית לחבית אכח ידיה אגישתא נגע
ריקנית
זה המקלח לכוליה חמרא אפילו מה שבכלי הראשון אגישתא ובת גישת גייר
כראש
פולה וה״ל כנוגע בחבית ממש דה״ל כחבית אריכמא  :כג/ן גוישלא
שהרי מאליו
פ״י דבר אסר כגון שיש לו קנה כידו ונגע בו ביין שלא ככוונה וכו' בפרק רבי
ככוונה
( דף ) 0ההוא עוכדא דהוה במיס דההוא גוי דהוה סליק כדיקלא ואייתי
ישמעאל
בהדי דקא נחית נגע ברישא דלוליבא בחמיא שלא ככוונה שריה רב לזכוני
לול יבא
ליה רב כמא ורב אסי לרב והא מר הוא דאמר תינוק כן יומו עושה יין
לגויס אמי
נסך א״ל אימא ד אמרי אני בסתיה בכנא' מי אמרי כך היא גירסת רוב כספרי׳וכתבו
סכך היא גרש״י ולפי גירסא זו למדנו מכאן דמגעו ע״י דבי אסר שלא
המפרשים
בכוונת מנע אוסר בשתיה והקשו התוספות והרא״ש והרס ב' 6על גירסאזוכמם
ואע״פ שהר״ן מתרצס לדעת רש״י הס ז״ל הסכימו לגירסת הרי״ף ורבינו
קושיותובה״ג ותשובת הגאונים דלא גרסי ברישא דלוליבא אלא יגע בהמראדהרה
חננאל
מגע גוי כגופו שלא בכוונה אכל מגע ע ׳י דבר אחר שלא בכוונ׳סרי אפיבשתיים
ליה
בגמרא גבי נטל את חבית וזרק לבור מחמתו התם דקא אזיל מיני דמסמע
וכמאמר
פשטא דהיינו נגיעה ממס סכ וגט ביין ע״י החבית ואפיהבי בחמתו דהוישלא
לפוס
שרי אפי בשתייה משוס דהוי מגעו מ״י דבר אחר שלא ככוונת מגע ונמנינו
בכוונה
לסי זה דיס חילוק כין מגעו ע״י דבר אחר למגע עצמו דמגע עצמו אפילו
למדים
מגע כלל אוסר בשתייה כדתכן כפל לכור ועלה ימכר ואילו מגע ע״י
סלא ככוונת
שלא בכוונת מגע אינו אוסר אפילו בסתיה וכתבו התוספות שכן פסק
דבר אסר
י■ ^עקטיצן  :ולשון תינואינו מדוקדק שכתב תחלה סתם מה שמן הנקב
תם הלכה למעשה דמגע גוי ע״י דבר אקר שלא ככוונת מגע מותר בשתיים
רכינו
יכל ואינו כן
ךויצפי׳בהנאה שמשמע מלשץ זה שכןהוא מוסכם לדעתהכ!
^"
טל גוי שהיה מהלך ונגע ככנף בגדו ביין שלא יכוונה והתיר רבינו
נמאס וכך ה״ל לכתוב לרש״י בין מה שלמעלה מן כנקב כין מה וכן כתבהמדדכי
"8יץ! מתירו
הרסב״א והוא סדין מגעו מל ירי דבר אחר ככוונתמגע ושלא ככוונת יין
מס מס וכתב
יממנו אסיר בשמיה ומותר בהנאה ולר״ת הכל אטור כהנאה
ולר״חולרב והאדאקשינן כעוכדא דרבי יוחנן כן אחא ורבייוסי ק נהוראי והא קא נגעמהלא
ה ק 3אםוי־ אפי׳כהנאה ומה סלמטה ממנו מותר אפילו בשתים
{
גוי שלא בכוונה ה״ק מסתמא נגע בחמר סמטלא כיון סתוחב כדולא וכן
אסור כהנאה ומה שלמטה מוסך בהנאה ואשור בססי׳וכן עיקר; וה״ל מגע
ה בלמעלה
^טייס

י?
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לזין דרך ניסוך בכך • וגבי חכיתא יפקערלזת  5גויוחבקהדאמרי׳ד ^ ״ג.
•הדי״ן דע׳ כן פירס יסיהתיומה ז״ל עב״ל  :וכן כתבו המוספות דס״פוהא נגע ביין .שבנטלא
הלכט 03ע'6ןאפש' פהוא מלא על כל גדותיו לזבל אס היה נוגע ביין על ידי כשלא מזה לזינו חושש בשרויה שרי משוס דמעסה לבנה עביד כתב הרא״ס מכאן נראה לישד״5
עוד לוחרדאפילו דשרי אפילו בשתייה וכן כתב הרא״ש דה״ס והא נגע ביה בחמרא כשהוא שואבי החבית מטפטף יין דיך השולי' שיכול גוי להדק נעורת בסכין דהויכמול^ 8
מיג בידן אס לא
דהכא וכמעשה לבנה מיהו אס היין שותת הרבה יש ליזהר כי אז "ניגע י!
בגמלא סהמוזג כלי מלא ומושיעו לחבית נוגע ביין שבכלי וגס רס״י מצאתי שעי ,
כיון ליגע סדי
ואס אין נוגע כידו כיי1"3^ ^ ,
7הואי( 3אפילוסא כן ולפי מה שהעידו עליו המפרשים סהי׳
אוסרשאין מתכוין קר לסתום הכלי !5
לימי בכוונה או בכוונת מנע אלא שאינו יורע שהוא יין רש״י
כיון ליגע איבן גורס נגע ברישא דלולבא צריך
שהוא
ככוונה!!
סלא!כנויי
הפכי׳ כיין נראה דהוי מגע גוישלי
מתירין; אפילו בשתייה ולזה
בשתייה ודת וה״ג ורב אלפס מתירי?
■ בי ז מגע ג יי ע ל ידי י ב י
ואוסר יק בשתיה ה יא מ״ל!5
הואיל ואינו עע״א אחר שלא בכוונת מגע למגעו על ידי
דלזלע
ידי דבר אחי כמי נגע ביישלז
א״כ פלאבבוזנס דבר אסר בכוונת מגע אלא שאינו יודע א״א הרא״ש ז״ל גוי שנגע בנוד שיש בו יין אפילו הוא הפר והגיע
שש
וכן כתכו התוספות
לפי תעכל•
*ופי ' נזמי ' סרי שהוא יין .דבשלא בכוונ מגע אסו׳בסתיה דופנותיו זו עם וז מותר אפילו בשתייה וכן חבית שנסדקה לרחבה
בשס רסב ס ורביכו חיבר מהשכתבו1
יויזידהוי
איששעיל ובכוונת מגע אלא שאינו יודע •שהוא יין והיין מטפטף לצא׳ובא נוי ונתן ידו עליה והכבי׳עליה עד שהדק׳
אנגע פלא נכוונה
זיקאעס מה שכתבו גביחבית
?שדי אף בשמיה מותר בשתיה י ושלא כדברי רבעו שכתב ומונע יציאת היין מותר וכן התיר ר״ח בחא שהיתה רפויה בחכי'
לפותיא ומשה מהכל לשון אחד 1
פמ״ס לעילונרין שהוא משוה שניהס לאסרם בשתיה •
וא מנופה שהיא רפויה ובא נוי ומהדקה וכן התיר בחבית שאין
למידק כיון דמסוס דאין דרךכיסוד-3
להמי־שנ בדבר כ ן
פ׳לויעיסרני׳אחר והר״ןכתב דלדעת הרי״ף והגאונים שוליה מהודקים והיק יוצא שיקח ישראל נעורת כידו ויתפשנה
ישרל/סנשו
סוא דשי־ולמס הצריכו שיתן
ע״י
שכמגעו
אע״פ
בחמר
נגע
שגורסים
 6כמנמי ויזסנאמי
כננד הנקב שימנע קצת מהיין לצאת ויבא נוי אומן ויהדקנה שס אפילו ימןהגיינמיה״ל למישרין
פמשו' ר׳לויתניב ד״אשלאבכוונ' מתירין אפילו בשתיס
אז
הרבה
שותת
היין
אם
ומיהו
היטב
שיסתום
עד
בנקב
בסכין
טעמא ועוד דמשמעדלא התירוה^
■נדפס! סנע ס״ם כ״מ שלא בכוונת מגע הא בכוונת מגע
צריך ליזהר כי אז נוגע הנוי ביין ואם אינו נוגע בידו אלא בסכין
ולרזשיגענו
שיסדק הגוי הנעורת בסכין
סי ' פ״אעלכיונא
אע״ג דליכא כוונת ניסוך אוסר בסתיה
בזה ויופמע פס
מותר שאינו מכוין רק לסתום הכלי ולא ליגע ביין והוי כמו נוגע
ומיסולזסהיץ
כיד ואס כן מס זה שכתב
והיינו דמקסי׳בעובדא דר״י קאחא ות״ל
שותת הרבה אז צייר ליזהרלילזזג^
?ננה״ג נפי יס מגע בנטלא וה״ל מגע גוי שלא בכוונה על ידי דבר אח׳שלא בכוונ׳ויש מחלקין בין אם בא ליתן הנעור׳
!התיר רק פאק
לזלאכש־ין
הגוי ביין ואס אינו נוגע כידו
לפרסםהדבדשלא ואסור והא התס דליכא כוונת יין ואפ״ס סביב השולי׳כמקו׳שמחוכרין לרפנו׳ובין אם בא ליתנו באמצע
מותרוכו׳דהא עד השתאכמילא !^ו
לפי
<גיפ1קחוד5
'מיני׳ אמריקדאסור כיון דאיכא כוונת מגע
אלא בתוחב כסכין ואינו נוגעבידו^
מ״פ ג
ד״א
ע״י
מגפו
אע״ג׳דהוי
אסור
בשתיה
אלמא
ימכר
בקנה
מדדו
דתנן
נמי
והיינו
שמה שהצריכו שיתן ישראל הנעורת היינו כדי שיפסיק הקילוח ואזצסעלן
פלא ככוונת ניסוך ולדעת ר" ת שסובר דמגעו ע״י ד״א אינו אלא כחו כל שהו שלא
שיגע הגוי כידו ביין המטפטף אין ככךכלוס דמאח שאינו אליא מטפטףאיכוסיוס
בעובדי
בכוונת יין אע" פ שהוא בכוונת מגע מותר אפילו בשתיהדהכי אמיען
למה שבפנים ומה שכתבו שיהדק הגוי בסכין מפני שזהו דרכו ׳שלתיקוןלעין
כתבו כן ולא למעט שלא יגע בידיו וגבי חבית דפקעס לפותיא גאו לוע'דה<)ממי
רד " י כן אחא לא צייכא דק׳מוריק אורוקי וכחו שלא בכוונה לא גזרו ולפיכך צריך
לפרש דכי מקשי׳והא נגע בנטלא לא ממגעו ע״י ד״א מקשי' אלא ה״ק והא נגע
ןל
הייןמל[
נתינת ישראל הנעורת לשלא כחוש לנגיעת ידיו של גוי הני מילי כשאין
בנטלא שנוגע ביין עצמו כשהוא שואב אותו מן החבית בנטלא עד כאן ולא ידעתי
ליש
ולא שותת אלא מטפטף אכל אס היה היין שותת ואצ״ל אס הוא מקלח אסור
למה חילק הר״ן כין דעת הר״יף והגאונים לדעת ר״ת במגע גוי על ידי דבר אחר
ניסוךבנן
הגוי בידו ביין היוצא משוס דהוי חיכור למה שבפג־ס -דלא אמרינן אין דרך
בכוונת מגע ושלא ככוונת יין מאחר שהם סווין במגעו על ידי דבר אסר .כשהוא נוגע כידו אבל בסכין שרי שהוא מגפו על ידי דבר אחר שלאככוונה .
בידיוכלין
©לא בכוונת מגע וכרכו' דמשמע ליה ז״ל דיותר ראוי להקל כשלא בכוונת מגע כלל ועי״ל שמה שהצריכו ליתן ישראל הנעורת היינו כדי שלא יגע הגוי
מבכוונת מגע ושלא בכוונת יין והילכך רבינותס דגלי דעתיה כהדיא להתיר
מהדקו
דהשתא כיון דאינו מקלח ולא שותת אין צריך כגוי ליגע בידיו כלל כיין אלא
כשניהם בשוה גלי י אבל הרי״ף והגאונים דלא גלו דעתייהו בכוונת מגע ושלא
בסכין בלבד ואף ע״פ שנוגע בסכין ביין המטפטף אין דרך ניסוך בכך וגס עין
בכוונת יין משמע ליה דמסתמא אסרי כשתיה • אבל מדכרי התו' והרא׳יס והרשכ״א
דפקעא לפותיא באו לומר שאס היין שותת הרבה אז הבא לתקן עשוי ליגעסין
וס״התוס״מ נראה כדברי רביכו פלא חילק בין דעת הרי״ף והגאונים לדעת ר״ת
כתוב בהגהות מימון בפי״ב בשס סמ״ק כיון דפירס מגעו ע״י ד״א חשוב
כלל:
כחו ולא מגעו מסאי טעמא כשמסיר הגוי העץ סתוחבין בחבית סקוריןאספר״יאל
בלעז או כשתוחבין בתוכו אע״פ שנגע אותו עץ ביין כיון דאיכא למיתלי שהגוי לאו
אדעתיה מותר עכ״ל  :כתב המרדני לפי' רת שמתיר מגע על ידי ד״א כסבור
פהוא סיר א״כ בזמן הזה גויס דלאו בני ניסוך כינהו דלא בקיאי בטיב עבודת אלילי'
ומש משיה וחשיכי כתינוק בין יוס אהיה מתיר מגע גוי ע״י ד״א אמ״פ שהוא יודע
סהוא־יין כיון שאינו בר ניסוך ולא אתי לכלל כוונת ניסוך טי לשון ה' ר חזקי׳עכ״ל:
גף שנגע בנוד סיס בו יין אפילו הוא חסר והגיע דופנותיו זו עם זו מותי אפילו
פפאגוידדרי
אהאדאמררב
בסתיה • כן כתבו התוספות והיא״ס יפ׳ר ישמעאל
דקא חשרא אסיר דילמא מקרקש ורב אשי אסיק דכין מליא כין חסרא שרי משוס
לאין דרך ניסוך בכך • וכתב הר״ן אין דרך ניסוך בכך ואפילו מקרקש כיה טוכא פרי
והכי איתא בירושלמי הדין דמיגיל זיקא מעיל לרע אין בו מסוס מערה מכלי אל
וזה לשון הרמכ״ס בפי״ב
כלי ובקצת ההלכות כתוב והוא דקטיר פומיה עב 'ל :
העכיר כוד סל יין ממקום למקום והוא אוחז פי הכוד כידו בין שהיה הכוד מלא או
חסר מופר ואע״פ שהיין מתנדנד טכ״ל וכיאה מדבריו דדוקא כשאוחז פיהנוד
הוא דשרי אבל אס פי הנוד פתוס אסור שהוא סכור שאס אחז כלי פתוס של יין
ופנשכו שהוא אסור כמ״ס בפרק הנזכר וככר נתבאר בסי׳זה  :וכן חבית שנסדקה
לרחבה והיין מטפעף יכו בפ״ר ישמעאל ההיא חביתא רפקמה לארכה אידרי ההוא
גוי חבקה שרייה רפרס בר פפא לזבוני לגדם וסי"מ דפקע לארכה אבל לפותיא
מעש לכנה מביד ופרס״י אכל לפותיא שאינן נבדלות זה מזה שהרי חציה העליון
יושב על התחתון אלא שיוצא מעט מעט והגוי הכבידן זו לזו ולא הוי נוגע ודוחק יין
החבית אלא מעשה לכנס בעלמא קא עביד כלבנה הנתונה על פי החבית ומכבידת'
פכ״ל .

ורבינוכתב דין אסתדיק לארכה לעיל בסימן זה וסס נתבאר וכאןכתב דין

אסתדקלפותיא  :וק התיר ר״תכחאסהיתה רפויה בחבית וכו׳כן כתבו המוס׳
והרא״ש שס גבי הא דאמר רב אשי זיקא בץ מליא כין חסרא אסיר משוס דאין דרך
ניסוך בכך ה ' נ אין דרך ניסוך בכך וגס הגהות מימון כתבו בפי״ב מהמ״א בסס
הסב״אעלבתיפראל סירה אחד על הכחא וידה א' לבקש האבן להכותה ובאה
גויה והכניסתו קצת בחבית נ״ל לדמויי לחביתא דפקעה לפומיא דקאמר דמטסה
לכנה קא עכיד ושרי אפילו כשתיה אע ' ג דלא איפסר שלא יצא היין דרך הסדקים
לז״ה כיון שאינה מזומנת ליפול חציה אילך וחציה אילך אינו אלא כמדבק סתי
לביבות ה״כ כיון סהבחא תחובה כבר ומעשה לבנה בעלמא עשתה הגויה כי בלא
כחה כמי אין היין יוצא מן כחבית ודמי לנוד מלא וגוי מניח אצבעו עליו ושוקע
לשרי ועוד כיון דכח ישראל מעורב בו מותר וכן השיב ר״ת עכ״ל • ולעיל בסימן זה
כתבתי דברי המרדכי ודברי הגהות אסירי בזה  :וכן התיר בחבית ס אין סוליה
מהודקין וכו׳עד סיסתוס היטב כן כתבו התוספות והרא״שבפ״ר ישמעאל אהא
;דאכןר רב אסי זיקא בין ,מליא בין ססיר פרי

מסוס לאין דרך ניסוך בכן בסא נמי

וצריך ליזהר בו שלא יגע בידיו אכל כשאינו שותת אין צריך ליזהר יו דאינועשו
ליגע כידו ואפילו אס יגע אינו אוסר כדלעיל ואף על פי שהוא פותתהרכהאז
נזהר שלא נגע הגוי כיין אף על פי שנגע בסכין מותר דהוי כמו מגעו על ידונו
שאס
ועי״ל שמה שהצריכו שיתן ישראל היטורת היינו מפני
אחר שלא בכוונה .
דאספקיל
היה נותן הגוי הנעורת היה נאסר היין שבחבית משוס דדמי לחכיתא
מלצאו!
בחא ואכח גוי ידיה עלה אכל כשנתן ישראל הנעורת על הנקב ומנע היין
ישראל
קצת אע ' פ שהגוי מהדקו בסכין אין בכך כלום שהנקב כבר נסתם על ידי
והידוק דגוי מעשה למה בעלמא הוא ואף על פי שהיין עדין מבצבץ ויוצאנל
דפקעא
שעדיין לא נתהדק הנעורת אין דרך ניסוך בכך ושרי כי היכי " סייגן כחבית
סהיהמין
לפותיא וחבק גוי משוס דמעסה לבנה בעלמא קא עביד ואף מל פי
יוצא מכין החצאים קווס לכן משוס דאין דרך ניפוך בכך חה נראה בפיניהפרח
עלדברי
היותר נכון אלא שמצאתי שכתבו התוספות גבי הבית דפקעא לפותיא
יהדקני
רשב״ס וסוב שישים היסראל המטלית או הנעורת עד שיסתם קצת והגוי
אמרוכןולא
כהיתר כרכינותס שכתבתי למעלה עכ״ל משמע דלשופרא דמילתא
היין
לעיכוכא וגס בהגהות אשירי כתוב כלשון הזה כתב ראכי״ה נראה בפיכישאס
ופוב
יוצא דרך הסדק או סביב סולי החבית ישיס ישראל בגד כדי שיפסוק הקילוח
סממיויה
יהדק הגוי כדי שלא יגע הגוי כיין ואס לא סס ישראל את הבגד כדיעב׳יש
כמילתאסנזס
מה שבתוך החבית עכ״ל ויש לתמוה למה דהא עיכובאמשמע דאיכא
הייןסנמנר!
יתן הגוי הכעורות הוי כמנח ידיה על חכיתא דאסתקיל כחא סיאסר
וכן יש לתמוה על מה שכתוב בספר המיומה בשס רסב״ס שאסורלתחובה-י'
)פי־
מטלית או נעורת בסדק ובחיבור הפוליס לסתום מפני שנוגע ביין למה ןל 5
מטעם סותם פי הנקב בחבימא דאשתקיל בחא ואנח גוי ידיה עלה דעהליאנח
הגן׳■
ידיה לאנח נעורת כיון סע 'י כך הוא מתעכב לצאת וסעא י״ל וכיוןשאץ !
,
גמור אלא סדק לא מחמרי ביס כולי האי :
מ״ס דאס אין נוגע כידו כיין אלא כסכין דהוי מגע גוי שלאככוונהע'
ועל
דמודהמם
דבר אסר כמו נגע ברישא דלוליבא לפר״ת איכא למידק דלא
לא ה״ל כוונת מגע כלל ומ״ה מותר אפילו בשתים לדמת ר״ת אכלהכלי י)ינ׳
כוונת מגע אלא שאינו לדעת ניסוך כי אס לעשות מלאכתו ודמי למדדו3קין
דאסרינן ליה בסתיה ויש לומר דמדדו בקנה שאני שהוא נוגע בתוךהיץסג&ום"־
פנפצים
הכא שאינו נוגע ביין עצמו אלא במה שמטפטף מעכן אין לאסור מה
אפילו בשתיה ועי״ל והוא הנכון דמדדו כקנה מתכוין להכניס ?קנה ביןומ י
אסור כפתיה אכל הכא אינו מתכוין להכניס הסכין כיין אדרבה מתכון לף
בפני סיין שלא יצא הילכך איכא לדמויי למגע גוי על ידי דכר אחיםלי* 3נויג
מגע כלל דסרי אפילו בסתיס לדעת רכינו תם ז
 1מ׳ ש
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5ןמ סלל בסד אן הנסרי אין מחוברי '
ולהפסידוההז׳ייז
=ייז קא מרס ליה בחד ת אןהא' קא כגע כיה
לגי לפי שכאמצע הוא תוחב הנעורת• כנגד חלל החבית ונגע
נשתיה
אפיל!
ולכוריס כחחק זה ל!ה כמו ק מותר
6׳
וה״ל כתי?!(*0
? לגורוי!י י4
צריכ/דמי יי1
לתחינ סס משלית או נעיר' יכלכדש לא ואס׳אכל סביב השולי׳ אינו תוחב כנגד חלל החכי׳וא״א הי״אש בכטל׳לא
 1כסו פלא בכוונה לא ־ גזרי עע אנה ג!יביי!
בכווכ׳וכל
שלא -־״־׳-־
־"
ז״ל ילא י
"י
^רכניסס עדהללססכיתעכ״ל
חילק.
ישראללהצעיס
ביה רבנן מסמ׳דאפי׳מאן דאס לא אסר של
הוא
״* | של גוי כגון שמערה מכלי אל כלי אם
*ו״סנאכמב דברים אלו בת האבל 5ל * 01ן 0
א׳יירא•
אלא משו׳דמימ׳אמר רבכ ן 3יהק י סיכר ^ !כיישםז ^
אסו׳
מהכלי
היוצא
יין
״ ׳׳ 11׳1 .
שהוא
שיודע
:י רמש׳־״׳־ *
בכוונה
האי^ שמים שנהרג על
שתו וכו ' י אבל היכא דליכא
קד 1ש׳זהשםולקת
,
.
״.
וכתב הרעו״בא שאסור אפי׳כהנאה וא״א הרא״ש ז״ל אינו אוסרו
^,׳וא״א הראסזללאחילק :
כגון דס לדודאישיכר הוא מודה דסרי מן היי!ושת׳סמנג
ןלענק הלכה כדאי הס הנןרכוותא
אלא בשתייה ומה שנשאר ממנו בכלי מותר אפילוכשתיי׳ואינו במורי׳אורוקי דלא גזרו רבנן בכסו סלאגפני האנסשלאי
ןסרו לסמוךטליהס  :כתובבהגהות
לעשומכן
בכוונה • וכ״כ הרס״בא ב ת"ס ר^ ן הס ,־ןיהאיגיל
יהדקכו אסור משום כצוק שלא החמירו בכה הגוי לאסור המחובר לו על
5סירי הרוצה לעשות מן המובס'
ירי נצוק ואם הוא שלא בכווג׳שלא ירע שהוא יין הכל מותר אפי' הר״יף והר״אש וכן פסק ן־ רמ״ 3ס 3פ״יב לישראלעכ״לוכ׳ה
במכלים ויפסק שתיתת היין ואסב יכול
סנסאל בשתייה וכה כהו ככחו רמי ורש׳־׳י היה מסתפק בגת שלנו שיש בו מה״מא וכ״פ בס״הת  :כתביי סיגהומ נשי׳קל/נ׳הת,׳
לעמו י_ :כתב _סר"ין^(סי'ס"ז^) _
מימון .בפ׳י״במה״מא מעשה בא לפני(כ״ננמ׳הסי׳ריס
והרש״ב׳
ככחו
תשיבי
אם
והגלגל
והקור׳
הדפין
כמו
כהות
שלשה
עלמי 'סוטה שנכנס לסכר של יהודי
ר״ת בגוי סבא למזוג סכר בלילה ומזג !לא בעמןשיאמר
ויי? כחצ׳בית קטנה מליאה יין וראתה כתב אפי' עישר כהות דייניק להו כבחו לאוסרו בהנאה לסברתו
יין שאצלן ן £סרו ר״ ת דכין  .דמןרחלהזי׳שניזןלהנעי1
יהודי׳הגוי כחצימכנס׳לכנך גית היין שאוסר כחו בהנאה וא״א הרא׳יש ז״ל כתב כתשובה על הקורה
כמה כהות וכן יל ' " ׳ למ '״ סנ י ג י' ם־ י " 'י עא יי ',,5לר -לילא ^ נ'
ך< ד ,ייוהנקב שילגלה גוי לבדו ראיתי רבותי מתירין לפי שיש
ומצא׳שהייןיוצ אמחכי/
מדאמרינן בסאי עובדא והא קא מורש והלכריםגראין-
סהנח מסוכ׳כי ונפלמשלו זסל זסלןלי אני מתירו אפילו בשתיה  :הכ הגוי וישראל מעורב ביחר כגון וכו'  :וכח כהו ככסו דמי וכו ' בפ״ר חלרנשיס שכי^
אוסרין ראלר מתירין והסיב חמראסרי ששניהם עזרו ביהד מותר אכל אסור לכתחלה שמא יסמוך על
ישמעאל (דף ס ) מעצר ; יירא רב פפ ,להכעיסשריזע׳ל
אפי׳בסתיה וראיס מההיא רביתא דכל הנויג לבדו כתב הרשב״א יש מי שהורה לאמור אף כדיעכדונ״ל ישרי רב אשי אסר בכחוכ/׳ ע ל״עד5ן סיר■ ריש סימןקליג.
.׳ . /דהמז נסתול נזה:
סאינו יודע בטיב ניסו׳תלינן בכל מאי
דאססר סנן כמג רש״י ורוקא רכיתא שמות׳בדיעבד והרמ״כם ג״כ התירו וכתב עור הרשב״א כח נוי וכת כי פליגיככח כחו א יבכח כחו כ עלא קכה (א)כב׳ר
ישראל
פליגי דשרי כ" פ בכסו הוס עובדא בכה * לעילסי׳ קג*ל
ולפיכן
דל 6ידעא כפיב ניסוך וכו'
כחוואסר רב יעקב מנהר פקוד ופרש 'י מעצרת' זיירא גת שאין מרכין 3ה לאין אישיר מהי
אפילו ראינו סככנס לבית יש לתלות ולומר זרק כלי ' בתמותו כקנה ומתון כך
ברגלים אלא כובשים בקורס חיירא מלשון מכבש כמו ויזר כיל מן הגזה • בכסו " " יל?.1יי*
נתנדנד ויצא היין ע״כט ׳ :
כגון סמערה מכלי אנ כני וכו בפ הסוס את הפועל ( דף סיכה) דפנכיס נסחטים מכסו כגון סעולה פל הנסריס פעל התפוס ומכבייש * ליייץ אבלבלא״וד
(] כה כח סל גוי
המערה מחגי׳לבור קילוס היורד משפת חגית ולמטה כס כסו כגון שמגלגל הגלגל והוא מפיל הקורה • וכתבו התוספות והר״אס אלא שייטיהי יגל
עכ ) ת״ש
צילזמפ/יחוזבלא.
והרש״באוהר״ן מפסק ר״ס כרב יעקב מנסר פקוד דמעסה רב  :וכתב הרם״כלן
(וסור מרגמה רב ששת בגוי המפר' דאתי מכסו אי גוי המפי־׳אפי׳גוא ד־שביפא
פדי 51ד
הרמני:
)כתי
י
מצר
דבההיא
זיירחדקא מ י ינ 1א ע״ג
דמ נמסר נח דמי מדרבנן הוא דאסו׳ההוא דנפק לבראי גזרו ביס רבנן ההוא והפי מעציתא
'ם זהר 'ן.
פנניס נינהי ולא יין ובשע ' שהיין זב לא כסו איכא ולא כס כחי ,הר•״"א;
אשעכ׳לונ׳ע
דלגואי לא גזרו כיה רבנן וכתב רס״י הלה' כרב ששת שאין אדים סולק מליו ואס
הכי אסרוהו כיון דמכס כסו נמסך והתוספות כתבו בשםיי״שחתסלנתבאר
אפילו
ספן־ גוי מן הכלי מופר המ סבכלי וכן פסקו סתום והי״אס ובפרק ר ישמעאל
גביהאדאמר רב פפא גוי אדנא וישראל אכוב תמיא אסיר כלו' פהגוי מערה רש״בס שאס גלגל גוי לכדו הקורה אס ים הפסד מרובה יש לסמוךעלאיכא ,ליגיל שי׳קכ׳״בי•
דאמרי שמתיר בכס כסו וכסני מעצרי דידן איכא פלס כסומ מקל ה< ן׳הנרו׳7אע׳ג
יין מדכא לתוך צובא שכיד ישראל ואסור יין היוצא סדנא כתב הר״אס דאסיר
וגלגל וקורה ועוד כס רביעי כשמשימיס דפים על הענבים ומיהו רגנ  1מר שינא
ושמיה קאמרוסכן פי״ת והכייח לומר סכן דעת רש״י וכן כתב הר״ן בס ' ה 3ז'
למאן דאשר לא מכינו תיליק כיןסלנ] כחיתלשניסוז ? ל'ש ^סר״ 6ס וכגת ליזיז היא אסור
כתב .
בסס
התרומה .
.
שק הוא דעת רש״י וכתב סה״ב
נבי עובדא דר״י בן אחא ,
נרא׳מדכרי הרא״בד ז״ל ע״סודכרי כעל התרומה שלנו פסק רש״בס בשס רש״ישיש ארבע כסות הדפין והגלגל והקורה והמקל אך מיזמתכס!לס "י
ו״ידבהנא ' נמי מיפסר וכן
דר״י בן אחא ומכריחים לומר שכן דעת רס״י■ לא ידע רש״י אס יש סילוק בין שני כסות לפלישה ונראה דהאי דאסר לכס כחן ד׳ל לשאכיהכי-דדרן
בשם ר״י מבוארים בתו׳בעוכדא
ולענקה ל כה כי ת דמידי דר 5קה י ^ יס לש ^ו פ לדה י ינ ידו קחכשתיה עד כ ^ן ל םונו והרפ׳ב ^ כתב כח כחי הרי<:ו ^נ :כחו ^ עילי
וכן פסק הרס בא בת״ה :
( נ ) יואןלע גב
ומיש רבינוומה שנשאר ממכו בכלי מותר אפילו בשתים כח עשירי ואפילו למכנליהמכ ^ ^ 1סיר(־ כח '> כיצד היו (;גככיס בגה וגלגל גוי
ובךהמפירים^:
הגלגל כבסו ובכס הגלגל נתהדקה הקורה והקורה סחטהעככיס ונמשך היין שכתנתי גנ'מ
זכו' • כ״כהר״אש בפיק השוני את הפועל ח״ל ההוא מפק לבראי גוי־ו כיה
מסוס כס גוי ודלא נפיק לברא לא גזרו ביה רבנן ומשוס כצוק לא מהם היי זה אסור כאלו פחס הגוי כידו את העננים ובן כל כיוצא בזה עכ׳ל  :דהלכ׳כנתראיס״ת
ובנן ואסרוהו

?חזיר גיגותני לגת וממעשה בא לפני רש״י בגוי שהריק יין מן הקנקן לכוס
פאז נאסר היין שבכוס משוס דמאי מפיק לביאי גזרו ביס רבנן והיין שבקנקן

סשעמס הוא משוס דאיכא למימרדהלכס כליסנא בפרא דסרי נהי דמסוס דרב דנליהלא״ס בכל
לכתסלס5ן 3ל 3ליעבד מקו׳א׳נהואנ״נ
יעקבעכדעוכדא ומעשה רב פסקינן לאסור היינו

מכפךחמז מחי מפיק
נפנים מסוכר הוא במה שיצא בחוץ בסבורו של כצוק הלכך כולו אסור עכ״ל :
וכן פסק הי׳ש״בא בת״ה שמה שכסא׳ בכלי אסור אלא סהר״אבד אוסרו בהנאה
י^ש נא אינו אוסרו אלא בשתיה משוס כצוק ויתבאר בסימן קכ״ו :וכן כתבו
כ■׳* התוסע׳גידלס״ד נצוקחיבו׳אף מה שבכלי אסור וכן נר ססוא דגת הרי״ף
סהסמיס האי אוקמתא דרב ששת ופסק כרב הוכא דאמ כצוק חבור וכן כר׳שהוא
עת היע כא סכת' נפ״יב נטל כלי סל יין והגביהו ויצק היין אע" פ שלא שכסך
ש היי נא היין מכסו עכ״ל ומדלא כתב שהיין הנשאר מותר משמע שהוא
^׳• י לארסריר ואע״ג דסעמא דסהריהיין כא מכסו לא מציקאי אלא .ליין
ן;"]נו( ׳ן:5הה ^ דיכמל־ לא כא ללמד אלא שהיין היוצא אסור מסוס כסו אבל יץ
י י נהלי ׳שאיני אסו' מטפס זה אלא משמצוק אין מקומו סס ולקמן באותו
מינו מצוק הוי חיבור לעכין י״כ ומסס כלמוד לנשאי ככלי שעיר ' ממכו
יני ייוחס (ני״ז ח״א ) כתב סכראה סכך הוא דעת הרמ״בס וכת׳סכן עיקר
רבינו שמי הסביו׳ולא הכריע:
יבם מכללם פע״גדמידי דרבנן
רכסו סל גוי אסו׳דוקא בדנקיט
? ■ ^ ■- ■ .
_י לחודיה אכל אי נקטי ישראל וגוי דכא ומוריקי סמראדהוי כת יסראל
י מעורבים שרי בדיעבד נ ואם הוא שלא בסוונה שלא ירע שהוא יין
 3יתר אפי בשתיה כפ״ר יםמעאל (דף נח )ר״י בן אחא ור ' יוסי בר כהוראי
י  . ...יושמו סמיא אנ! א 5הוא גבראא״ל תא אשקיין לבתר לימא צכפא

שמ א כב7
לאס ר.
ךב^ וי ננוסה י" ■1שאין א׳מהן יסל
.לי ומיסו ממה סכתב הר״ן ספ״י יםמס ^ ל גבי כ ל ,סנז
בסן משמע שסובר סרמ״בן סדעפהרי״ף לפסוק כלישנא ל[מ ^ ילסיזה נר־ק לעשותולנ7אפילו
שריעכ״יל
הלכסכיון דמידי לכתסלה
סעס למס השמיט סרי״ף הא דמעצרפא זיירא  :ולענץ
נא
הרם
מסיוע-
כח וכדברי הר־"
דרבנן היא כדאי הס הרא״ס ורבותיו לסמוך עליהם בדיעבד:
ונמו
הגוי וישראל מעורב ביחד וכו׳ אבל אסור לכתתלהוכו׳בפרק הסוכר חת ההיעל'שר״לון^ עין "
(דף עב ) אמר להו רבא להנהו ספוכאיכי ספכיפו חמיא,לא ליקרב גוי לסייגישנתבארנסמון.
בהדייכו דלמא משתליתו ושדיתו עליה וקא אתי מכסו ואסור ופרפ״י ספוכאי
פועלים ישראל הרגילין לערות יין מכלי אל כלי • וסדיתו עליה שמא תניפו כל
הכלי שמעריןממכו ביד הגוי והוא יערה לבדו ומיתסר ומדיהיב עעמא דילמא
מסתלימו ושדיתו עליה משמע דכל היכא דלאשדו עליה דגוי מותר בדיעבד וכן
פסק הר׳ן כפרק רבי ישמעאל גבי גוי אדנא וישראל אכובא וכ״ע סמ״ג :
■
ודבריהרס״כא שכתב רביט־ הס בתורת הכית ופס .כתב סהראב״דהוא'
האוסר בדיעבד ושכן משמע בירושלמי והרש״בא ז״ליפי ' הירושלמי בענין דלא
ליסתוי לגמרא דיק אלא דליי־וסלמי כמי פרי בדיפבד :
כתב! המוספות :פל הא:
וסרמ״בסגס כן התית סוא כפי״ג
ומיש
דהני שפוכאי לא ליקרב גוי לסייע בהדייכו וכו׳ הילכך יע להזהר
כשישראל סופך יין מחבית לכלי אסר שלא יסייע  .הגוי אלא אסכן ים ישראל
אסר שמסייע הרבב עמו וכשסיין מקלח■ מן .הגיגית אומן הסבית בעגלת
למיל

דט
ד( ) ונ׳לאע״גדכ
ג׳י לדעת תו׳שלס
כדעת הוש׳בא
להתי׳בליענ׳ננד
יכול וישראל אינו
יכול אע׳ה נעימק
 8מםייעצנוימודי'
7אשו 'למאח׳שכיכר
סהגוי הוא עיקר
הוא אשור ע״כ
התרלכי בשעת
הר״ר פרן יש
7משמעחפי'רי' נ 0
ליו׳ד מוק חיבור
אס הי׳מערהחנלי
והנוי
אל כלי
מנענע ידו של
ישראל אשור נם
מה סביל ישראל
 7הד כאלו נונע
גקילוח ' עליל
ילפת׳שב׳הפיסקי'
 7חיןלחושלסשייע
סאין נו יותש אין
לחוש גס נןלזה
שניעכע י7ו של
ישראללהא נלא״ה
מיה היין מקלח
ואע" ־ למיירינ״כ
שהי' תענ 1ייןבכלי
שלא היה יונחלחון
אלאיגיינענוע זו
ולכן אשרו
כ' המרדני פ'
הש כ' את הפועלים
כתשכ ׳ נ'מתשובה
כנוישהנבי׳החני('
ובעודו הנביהמשן
ישיאל חןהייןה*צ
כנח נוי לאשור
כל היין מהשיצא
לתיק *.
(ה )ולבריהדש׳נא
כלנריהתו' שהניא
הר'ןלאשוןלנתחל׳
3ז  :אינו יכול חה
אינו יכול וללא
כ־נ׳א דלעיל זהכי
כ' בל״אכשנלנלו
ישיא; עוי את
ולאביה
ימלגל
הנוי יכולמ׳ש׳מ
פאע׳ה ? הסי אינו
יכול א׳ה אשור
לכמחלה להא בל׳א

הלכות

יין

נסך קכה

לתוךהצובאוהגד מגביה את העגלהכד שיקלח היין יפה יפה זההיה מעשהולא
יין סזב מן הענבים וכשהגוי סופך מן העמי ,נשפך ג״כ היין פלידרו$וע״פש ^יי
היה ר״י ר״ל לא לאיסור ולא להית ומ״מ נראה דכיון דכלאו הכי נמי היין מקלח ולא
גמור מפני שמדיין ללז נמשך בגת כוסרינן לכתחלס חטו ספיכ' יין גמור ^׳ ך
שיי ולפי שטה זו הורה הי 3ס^ ס סייע יסר ^ י)ת הגוי בשסיכת הדימ יי׳עע'? 6
הועיל מעשה הגוי אלא שע״י כך הוא מקלס יותר יפה א״כ מותר דהוי מסייע שאין
בסייוענערקטן
בו ממש אבל יש ליזהר כשנשאר היין בכובא והגוי מטס בכובא
לכתתלה ולפי פירוש זס צ״ל דסלין דין לזמר במזופתיס דומי  6דדרדורי׳סהייןמתע'5
יסרא' דהוי מסייע שאין בו ממש כדאמרן
לסוסלדגר
מסס )' לי בסלים סנוקכי׳לגין
ישראל מעורב כו מותר בד״א כשגלגלו ישרא׳ וגוי את הגלני ולא
ה״ןמפעכנמסוס ^ "
כע " ל (וכ״כ במרדכי פר״י דף שפ״ס ע״א)
שהיי לוין
'ילזפנסז
ובסמוך אכתוב עוד דברי התו כדין כח היה הגוי יכול לגלגלו אא׳יב ישראל מסייעו אכל היה יכול לגלגלו דט 5י י ^׳יינן3ני' 0
ישראל וכת גוי מעורכי' :כת׳המרדכי כס״ר
דכגתסיסט '
היינו טעמאמשוס
לכדו אף ע״פ שישרא׳מסייעו יש מי שהורה כזה להחמיר דמסייע
ישמעאל פעם אחת הגכי' הגוי העגלה
שכב נמשך עסקינן ומרינןשמאיגע 1
אין בו ממש ויראה לי שמותר שאף גוי מסייע לישראל ולמה
להוציא היין והתירוהו בין כלי שעירה
סבגתוהא דתניא ואע״עשהיין
נעשה הגוי עיק׳וישראלמסייע רכל שבדבריהם הולכין להק׳ :זרק
לתוכו בין כלי שפירה ממנו דכתו שלא
עלינסלאחי ששפכן נגיו יןצמוזן'
בכוונה שרי והוא לא נתכוון להריק אלא אבן או חפץ לתוך היין מות׳אפי׳בשתיה אבל אם החפץ מתגלגל
משמע בתוספת ולזה מטיןדכריהרע״מ
לפתק היין עכ׳ל  :וכתב עוד הרש״בא והוא דוחקו דע שנופל לתוך היין אסור אפילו בהנאה ואם עשה
זובגתו׳שלנו
בפרק י״ג מה״מא ולפי שטה
גוי
כח ישראל וכח גוי מעורב בו מותר בד״א כן בחמתו מותר אפילו בשתיהאע״פשמגלגלו ודוחה לפיכך
גכי׳הענבי׳אין
שלעול׳אין היין צף בסן על
כזורק
בשגלגלו ישראל וגוי את הגלגל וכו' פד שהביא ענבים כסלים וזרקן לגת שיש כו יין דרוך מות׳דהוי
לגתאבללשטת
לחוש לגוי שמוליך עכ  3י׳
דכל שכדבריהם הולכים להקל הוא לשונו
בת״ה הקצר ת״ל כארוך אס סייע ישראל
בגלגל בזה נסתפקו גדולי הצרפתי' היכא
דגוי סגי ויסרא׳המסייפולא סגי אס כאס
בזס ואמרי' דמסיי׳אין בו ממס ומסתברא
דשרי דלמה כעשה הגוי עיקר וכר' ומשמע
שאין דברי הרש״בא אלא בדיעבד אבל
לכתחלה אסור לסייע הגוי עס ישראל
כעובדא דהנסו שפוכאי ודעת התוס׳שלנו
נראה שהיא כדעת הרש בא 7שכתבו
בפ״ר ישמעא ' גבי מעצרת זיירא וז״ל הוה
עיבדאבכחכחו ואסר רב יעקב מנהר
פקוד וכ״ע ר ח לכן טוב הדכי שיסייע
היש־אל עם הגוי לגלגל כשמשפיל הקורה
על הגת של ענביס ובענין שיהיה גס
הישיאללבדו יכול להשפילה או שאינם

אכן לגת ומ״מ לכתחל׳ אסור לעשותו שמ׳יגעביין כתב הרש״כא
יש מי שהורה שאסור ליתן ענבי' בררדורים לגת על ידי גוי מפני
שהענבי׳נסחטין והיין מתאס׳לשולי הררדורין ונמצא הגוי שופך
יין צלול לגת ואם ישרא׳מסייעו בנתינתו לגת מות׳ אפי׳ לכתחלה
שהרי יש כאן כח ישראל מעור׳בו עבר והביא הגוי לבדו ושפכו
לגת אף על פי שהיק מזלף על הענבים מותר מפני שעדיין לא
נדרכו הענבים ולא נמשך יינו ואין מכוין לשפיכת היין אלא
לשפיכת הענבים; ע׳יב גוי הזורק מים לתוך היין מותר אפי׳בשתיה
ואפילו מאן ראית ליה נצוק חיבור היינו דוקא יין ליין אבל מים
ליין לא במה ד״א שאינו מכוין למוזגו כגון זורק מים לחבית גדול
או לכוס ולא ידע שהוא יין שהוא ידוע שאינו מכוין למזיג' אבל
םא מכוין למזיגה אסור בשתיה ואם אין ירועאם מון למזיגה אם
לאו כתב א״א הרא״ש ז״ל בתשוב׳דספק׳דרבנן לקולא גוי שמערה
מכלי שבידו לכלי שביד ישראל היוצא אסור בשתייה וישראל
שמערה מכלי שבידו לכלי שביר גוי מותר אפי׳בשתייה ואם הגוי

והרסכ״אכתב
הראב״ד צריך ליזהר בדבר
שתי סברות הללו בת״ה סאווןוס^
שכתב הר״ן בשס אסריס נתנההוש/ן
בשסהרמ״ק ונרא׳שהואסוברקולפינך
כתב בת ס הקצר כלשון הזה שנתבוניט
סאינס
כי משס העתיקו ; ולתיבת לפיכך
המול׳
ובס״חת כתוב ( והניאו
שם :
פר״יוהגס׳ מיי׳פי״בב׳סמ״ג ) אשר
להביא גוי ענבי׳ בסלים ולספנסבגיגמ
כמאן
שהמשיכו ממנה יין מסוס דמחזי
דאזלי מיניה ומיניה סהאשכולו׳אחקיט
צרי׳שיסייע.
והס מחוברי׳יחד זה בזה אלא
לו ישראל לזרקן שאס לא סייע הריהץ
אסור כך פירש רש כס אבל אס קןנל
כך למרחוק או כולן בכת אחת נמוזורק
צרור מותר בדיעבד ע״כ וסברא ווסמרו

סנרא׳לו״י
לתוספו בכמה קושיות והעלו
יכולין להשפיל כל אחד לבדו אם די בכס
מקרב הכלי לצד הקילוח לר״שי אסור בשתייה ולהרי״גם אפילו
לפרשדמיירי בסהמחיל לימשך דאילא
הגוי ואין די בכת ישראל שמא יש
בהנאה
התחיל פסיטא שיוותר ובהולכה נא
לאסור כמו זה יכול וזה אינו יכול
לגת אמר ליהאסור
פשיטא שמותי אלא מיידי בזריק
זיקה דמ
דהוי מסייע שאין בו ממש אמנם רשב״ם פירש שאס גלגל הגוי לבדו
אף על גב דלקמן שרינן בזריקה אפילו בשתייה זאת דומה קצת למזיגהולכן
ויש כאן הפסד ממכה יש לסמוך על א״ד שמתיר בכח כחו עכ״ל והר״ן כתב בפ׳יר
יש לאסור לנתחלה שיוליך גוי ענבים לגת כיון שהתחיל לימסך אפי׳בזריקהאכל
ישמעאל גבי גוי אדנא וישראל אכובא דהא דכח גוי וכח ישראל מעורבין שת אמת
כתוספו׳דס״מ כסישרא' יכול להריק היין לבדו אבל זה אינו יכול וזה אינו יכול וכ״ש
דאין
בדיעב׳סרי ואין סוס חילוק בזריק כמו שמחלק רשכ״ס וכן מסמ׳מתוך הירושלמי
שהתחיל
חילוק כלל עכ״ל וכן כת׳הר״אש דמיירי במוליך ענבים לזורקם בגת בטוטה
אס הגוי יכול וישראל אינו יכול אסור דה״ל ככח גוי גריד' והכי מוכח סוגיא דפרק
המצניע גבי טומאה ולבי מגמגם בזס דאיפש' לגבי י״נ אפילו זס יכול וזה אינו יכול
היין לימשך חסו כפירוש הרמ״בן שכתבו הרשב״א והר״ן ז׳ /ל  :כתבהרסנ״איש
שיי ע" כה  :זרק אכן או חפץ לתוך היין מותר אפילו כשתיה בספר ישמעאל
אמר רב אשי בל שבזב טמא בנוי עושה י"נ כל שכזב טהור בנוי אינו עוש י״נ ופרש״י

דהאי כללא לא אתא למעוטי אלא זריקה שטהור בזב וגוי אינו עושה י״נ וכן פירש
הרא׳י׳ש ונראה שהוא סבור שכן הלכה וכן כתבו התוספות דכן הלכה שאס זרק אכן
או כל דבר ליין ואפילו בכוונם שהוא מיתר בשתיה וכתבו הרס״בא והר״ן בפס
לא קאירק אמה
שמואר בדיעבד  :הרמי״ן דאיפש'ש־הרי״ף שהשמיטה סבר דלית סלכתא כרב אשי ועכ״ז פסק הרש״בא
כרב אשי *  :ומ׳ש רבינו אבל אס החפץ
מתגלגל והו 5ן לוח ק ווכו ׳ סס מתי 1< 3רב *נ״ה ( לעתהריו' נסן״ל נע׳ י״בכהרי׳ן>ו 7עת
לבו׳כחמפןהראג ד כ׳.רשנ א
מדתנן נטל את סחכי' וזרקה
הז היה מעשה והכשירו פי' בשתיה בחמתו אין שלא בחמתו לא ומשני הת דקאזי ,
מיני' מיניה וכתי סר״אש בעובדא דההוא דסליק לדיקלא דקאזיל מיניה מיניה פי'
סנגעיגוי עד שנפל לכור ושלא בחמתו חיישינן שמא נגע ביין ונסכו אבל בחמתו לא
חיישינן שמא נגע כיין ואע״ס שנוגע ביין ע״י החבית הוי מנש גוי שלא בכוונה ע״י
לכר אחר ושרי בשתי' א״נ שלא בחמתו הוי מגע גוי בכוונה על ידי דבר אחר ואסור
בהנאה דלא סרו רבנן מדדו כקנה בהנאה אלא משו׳דכיון למדידה אכל אס לא כיון
למדידה אסור להושיט בו ידו פכ״ל ורכי׳כתב כלשון אחרון וכן נרא׳מדברי הרש״בא
סכתב בת״ס אס היה הכלי נופל מידו והולך ומתגלגל והוא אוחזו ונשמט אסור
חוששין שמא נתן דעתו וסכסך היין ככלי זרקה בחמתו אע״פ שאוחזו ונשמט אוחזו
ונשמ אין חושס׳־ן ומותר עכ״ל ורש״י פירס׳דקא אזיל מיניה מיניה שהולך ומתגלגל
 3כלי כל שעה ע 'י שהו' מגלגלו ומקריבו לבור הילכ׳שלא בחמתו לא דחיישי' דילמא
נגע אכל כתוספו' פירשו דכי מתרצי׳דאזיל מיניה לאו כעין זריקה אלא כעין נגיפה
סנוגע ע״י החבית ליין אלא דחבית כיון דאינה ניטלת מפני כבדה אע״ג דכגע ביין
לאו מגע מיקרי אלא כחו וכחו שלא ככונה לא גזת כיה רבנן אבל שלא בחמתו ה״ל
כחו בכוונה ואע״פ שאינו נוג' כלל כיין אוסר ולדברי ר״ת שאומר דכל מגע ע״י דבר
לזחראינו אלאכחו וכן לדברי המתיר מגעו על ידי דבר אסר שלא בכוונה אין
צריך לחלק כין חבית לדבר אחי שבכולן מגפו ע״י דבר אחר שלא בכוונ׳מגע מותר
לפיכך גוי שהביא ענבים כסלים וזרקם לגת שיש בו יין
בשתיה עכ״ל הר״ן :
דרוך מות וכו בפ״ר ישמעאל ( דף נט ) בפו מיני' מרב כהכא גוי מהו שיוליך ענבים
לגת א״ל אסור משוס לך לך אמרינן נזירא וכו' איתיביה רב יימר גוי שהביא ענבים
לגת בסלים וכדרדוריס אע״פ שהיין מזלף עליהם מותר א״ל הביא קא אמרת אנא
לכתחלה קאמינא וכתב הר״ן אהא דאסרינן לגוי להוליך ענבי' לגת לכמחלה פירש
םראב״דלכיממא למילתא מפני שבאותם הדרדוריס דהיינו גיגיות קטטת ישבהם

מי שהורס שאסור ליפן עננים בדרדוריס לגת ע״י גוי וכו' כ כ בת״ה הקצרחו?א
סברת סראב״ד שכתבתי בסמוך  :גד הזורק מיס לפוך היין מותראפי'כסתיס
כפ ר ישמעאל ( דף נחי) א׳ ר יוחנן יין שמוגו גוי אסור משום לך לך אממןנזירא
במזיגה
ונו' וכת הרא״ש אס שפך הגוי מיס לתוך יין ולא כיון למזיגה שרי דדווקא
יות*
אסרו משוס דקרוב ליגע אבל בשאר זריקות לא אסרו חכמי׳ואף אס קילוח מיס
מיד הגוי לתוך היין מותר דאפי' למאן דאמר נצוק חיבור ה״מ חיבור יין כייןאבל
חיבור המיס ביין לא אמרו והביא הרמי"בן ספד לזה מן הירושלמי רבי ירמיהמיז
רבי חייא בר אבא יין שמזוג בחמין אסור בצונן מותר יבא עלישלא עשיתימימי
רבי יוסי אזל לצור חמאשתוןחמרא וארמאי מזוג אמר לון מאן שיאלצוןוהייני
טעמא לפי שלא היו רגילין למזוג אלא בחמין לכך היו מתירין במזיגת צונן ג'6
אס זרק מיס שלא לסם מזיגה ולפי מנהגנו אין חילוק בין חמין לצונןעדכאן
לשונו וגס בס״הת כתב גוי השופך מיס כתוך כלי של יין אסור ואומרמוויהמ
למיחז
כשסוסך לתוכו מיסךדי שיהא טוב לשתותו דאז מכוין למזגו כראוי ואיכא
לשוני
כחנסמותר בשתיה בדיעבד עד כאן
דילמא יגע אבל שפך מיס בעלמא
(וכ״כ המרד' פר״י בסס ר״י ) וכיוצא כזה כתב הר 'ן וז״ליש מי שהורה דניון ו"
מיתסר אלא משוס הרחקה דוקא כמזיגה הראוי' אבל אס שפך גוי מעט מיסנחנח
גדולה או ששפך בה הרבה יותר מכדי מזיגה אין היין נאסר שלאאסרוהו ץ
אצלי
מסוס לך לך אמרי׳כזירא כלומר שלא יהא הגוי מוזג יינו סל ישראל וייצא רגיל
ואתי למיגע ביס אבל כי הא מילתא דלא סכיחא לא גזרו בה רבנן וההיא הומ!5
ראיה לזה מהירושלמי דגיסינן התם יין שמזג בחמין אסור כצונן מומריכי
מזגי^ 0
ואף מל גב דאהן לא סמכינן אהא משוס דלא מסיי מ ין בגמרי ןהכי
אמרינןועודדהתס נמיאמרינן יבא עלי שלא עשיתי מימי וכל סנן דמ|יו^
רגילי מבא דאינשי למזוג את הכוס בצונן מכל מקום גמריכ 1מיניה יחלת £
שאפי
שאין דרך בני אדס למזגה שאס זרק שס מעט מיס שהיא מותרת ואיפפר
נתן בה מיס כדי מזיגה כראוי לשתיה סריא לסי שאין דרך מזיגהלמזוג
^י
בבת אחת אכל בכוס ניאיס הדברים שאפילו לא שפך אלא ממט
מדאי שאסור שכיון שדרכן סל בני אדם חלוק כמזיגה כין ממכה כיןמעפמזיגי
מיקרי ועוד שאס אי אתה אומי כן נתת דבריך לשיעורים ומיהו ח*5?,
ל מזוג

ככווכה י־^ גיע

מכחו

ככיץנה

םמ' תי

כשתיה

עכ ר!וו
ו ?יו6

וכל דברים הללו סס דברי הרש״כא ז״ל כת״ס שגפנה סס ל פסי1
כשתיה
הדברים שהבאתי יתבאר לך שמה שכתברבי' שאס מכוין למזיג׳ אסור

קאי

הלכות
^ל־והחכילו 6פילר כמכיק למזיגה

שריכז

יין

דכיון דמילתא דלל! סכיחא היא לא.

נכך קכה קבו
שהוא סתום

לוין

קא

דט

דיך ניסוך כסכסוך דכלי סתום אבל אס היה פיו פתוס אס הואי חסר (י )ןכ׳כהגמיי*

בתבהרמב״ס בפרק י' ג מהמ״א דלכתחלה דוקלז לזמרו אסו׳מפני שהוא מתנדנד דרך הילוכו וחייסיכן שמא סכסך בכוונ׳ויש ניסוך במשכסך פ׳י׳נןכ״הגמרדכי
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פרש״י והתו׳והר״ן • וכן נראה שהוא דעת
שדי ל אפי׳בהנאה וכתבהרמ) מבשם הר אבד דווקאכשהישרא כל הפוסקים • וכתב הרסב״א רכוב ' מליא
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דכל שהוא נושאו על כתפו א״א ליגע בידו
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תירץ הר״ן דכובא שאני משוס דלא ניחא
ואם אין ידוע אס כיון ומוציאה כך כדרך שמנטפת ומוציאה על כתפו ואין כאן כהו ליהכקרקושי דילמא תשתפך עילויה
^נסתיה :
והרמ׳בס כתב כפי״ב כלשון הזה העבי׳כל
בתשובה של גוי כל עיקר ולכך מותר אלא שיש להתיישב בדכ׳ע כ:
^צס לצו צח׳׳לזמני לובי ז״ל
דרבנן לקולא גוי שמערה מכל ?  721X1 "! *01פסק רש״י דהוי חיבור וכן דעת רב אלפס חרספתוחמלל! ייןצסורסמצכגעבו
 1פיר׳המערה מכלי שיש בויי] של הי!ץך ואס היה חסר מותר אא״כ שכשכוע״כנר׳
זונימונו׳דסרצל שמעי' מכלי שבידו וכו' 1
לזללן
ולזסהגוי מקרב הכלי לכד הקלוח וכולי • לתוך יין של איסו׳רואין כאלו יין שלהאיסו׳מעורבב עןלההיתר מדבריו שלא התירובנובל! חסרה
שללו
ומסלן־לאטל6ט כענין
האיפןרהפםיק כסהולז נזהר
כפ״ריםמעאל((דף ס ) א״ר פפא גוי א מאי הילכך אם עירהוקיטףשק ודםשנ;ע למטה
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םמרוטנמרקהיהנוהג ^יפ ־ ונענוע כל דהו לא מיקיי םנסיחוכתב
5ומצצזומר' שרי ואי מצדד אצדודי אשיר וטסקג אאהראש ! י! כרשיוהר'
גדולי
הרס״בא שאינו אסור אלא בשתיה ומותר
ומחי גוי אדנ' גוי מער' יין מדנ׳לכובא
ופיגול אוחזהכוכבידו ואי מצדד אצדודי לכוכא -חמר׳אסיר מסו׳דמקרקש לי׳לחמר׳ בהנאה דלא חייסינן סמא יגט בו הגוי בכוונה וכי ,ז״ל הרס״כא כת״ה היה הכלי מלא
ומובא מליאה פסקי דלמא נגע ל״א אפי חסרה נמי כיון דמקרקס ככוונה ה״ל כחו אס היה הישראל הולך לו מאחריו אסור בשתיה איפסר שמא נגע בו סלא מדעת
נמנה ואסורבשתיהכתבו התוספו' יראה לר״יבס כאותו לשון שפירש כקו' אפילו ישראל ולא ראהו מפני שהולך אחריו ומכל מקום מותר הוא בהכאה שלא חששו
בנגיעה בכוונה שהגוי במלאכתו הוא עוסק וגם מתירא הוא שמא ישראל ההולך
מו5צחסר' דניון דמקרקש ליה בכוונה ה״ל כחו ככוונה ואסור בסתיה ומדמי ליה
ל:ונמ בקנ״דמ״ל נוגע בקנ׳או נוגע בשולי הכוכא עכ״ל אכל הר״אס כתב ת״ל רי״בס מאחריו יראנו נוגע אלא שחששו להם חכמי' שמא יגע שלא בכוונה עכ״ל וכ״כ הר״ן
?׳לנישנשמפין הכובא על צדה בשעה שיין מקלח בתוכה ה״ל כנוגע בקנה דמ״ל ז״ל וכתב עוד הרס״בא שכ״כ רש״י וכן פר ח  :ומה שדקדק רבינו ססר״אס סובר
מגסבקנה ומ״ל נוגע בשולי הכובא ולפי זה אסור אפי׳בהיאה כי נוגע בקנ' בכוונה שהוא אסור בהנאה בדברי הרמ״בס מפורש שנס הוא אוסר בהכאה שכתב
אפי׳ככנאהפכ״ל • ונפי' זה נראה מדברי הימ״בם בפי״ב והרש׳בא חלק על פירוש בפי״ב אסור סתם • ובפי״א כתב כל מקום שנאמר בעכין זה שהיין אסור אס היה גוי
משלא מצעו שכשוך אסור אלא ביין עצמו בין ביין עצמו בין ע״י ד״א אבל בקרקום שנאסר היין בגללו עובד ע״ז אסור כהנאה והכי נקיטינן  :וכתב הרמ״בן בסס
מ׳יכלילא שצין כן דרך סמבסכי' פלל  :ומי ש רבינו שמסקנת הר׳אשכרי״כס הראב״ד דוקא כסהיסראל הולך אחריו וכו׳ כ״כ הרס׳ בא בת״ה הארוך בסמס וכתב
איןבדברי הוא״ס הכרח אלא מדהביא פי׳ רי״בס לבסוף ועוד שכתב עליו ולפי זה שזו היא גירהתו סל הרי״ף שגורס ואזיל ישראל אחוריה ולא גרים ואזיל ישראל
ומ״שרבינו סהר״אס לא הילק אין מסס
^יאפיכמאס וכולי־משמע לרבי דהכי ס״ל -וכתכו הרש״בא והי״ן סהראב״ד פי' בהדיה וכן פסק הוא ז״ל בת״ה הקצר :
וציינוטפמא דאשרינן כי מצדד אצדודי• לפי שבצדוד הכוב' א״א שלא ירבה בשפיכת ראיה לומר שאינו סכור חילוק זה שהוא העתיק לשון הגמרא ולא ירד לחלק בכך ואי
ליין עגון סהמא סמוכ על דפני הכוכא וכמצ׳שהורק מכח גוי -והס ז״ל כתבו שאינו הוה סמיע ליס חילוק זה שמא היה נראה בעיניו • ועוד שמאחר שנראה מדכרי
סקמדנק ישראל וכח גוי מעורב בו משמע כפר השוכר דכדיעכד מיהא מותר לגמרי
הרש״בא שרצה להכריע סהרי״ף סובר כן מפני סגור ואזיל ישראל אחוריה כיון
ינת 3הי״ן יסבור הייתי לחלק ולומר דההיא דוקא בשש ני הכחות מעורבים כהנהו סהר״אש גס כן גורס ואזיל ישראל אחוריה שפיר איכא למימר דס״ל הכי :
וא□נושא הכובא במוט בסניס אפילו מליאה שרי וכו׳ זהו לשון הרא״שז״לסס
׳שמנאי אפל הכא דכלחד לחודה קאי אסור אלא שהוקשה לי במאי דאמרינן
נייאמא וישראל אכוכא חמרא אסור מאי קמ״לפשיטא שהרי מעשה ישראל בכאן
והתוספות כתבו וז״ל קי״ל כרבי אשי דהוא בתראה ואכוב׳לא פליג ודוקאכשכושאה
"מעלה ולא מוריד ונ״ל דה'׳פ דגוי נקיט דכא וישראל נקיט כובא מוגבה מעל על ראשו  .או על כתפו דאיכא למיחש דילמא נגע אכל כמוס או ליסא הדלי דרך
?זי?ע וגוי לא היה יכול לאחוז סדנא
■ ולהריק ממנה אלא מפני שהיא נסמכת על קבעתו מותר מ״כ וכרסכך הוא דעת הר״איש • 1אלא שהתוספות ביארו דבריהם
כתב הרס״בא הנושא חבית במוט וכו עד
מובא דנקיט ישיאל בידיה וסד״א כח ישראל וכח גוי מיקרי קמ״ל דלא משוס דכה ' ג יותר ולשון סת״ה כלשון התוס :
נימא בעלמלז הוא ויסרא' מעסה עץ בעלמ ' משמש ואין הרקת היין באה מכח ישראל סוף הסימן הוא לשון ת״ה הקצ ' חיל ת״ה הארוך כתי ה״ב התרומ׳אס כושא׳וכלכתו
מ׳ -והייכו דמסייס בה מ״ט כי קא אתי מכח גוי אתי ומשמע דאלו כס״ג מיקרי יצא מן היין לחוץ שלא בכוונה מותר בשתיה ואפילו מה שיצא לחוץ וקפי׳ה״ר
"תינמי ממז ישראל סרי ולמדתי ממנה שני דברי׳חדא דספי׳זה יכול וזה אינו יכול
שמואל ז״ל ונר'דזה פשוט דנחו שלא ככווכ׳לא גזרו ביה רבנן• ואפי׳נושאו על כתפו
נ ןי נשיי ופוד דכל דאיכא כח גוי וכח ישראל אע״פי שאין כחותיהן מעורבים שרי כל שיצא ונשפך שלא בכוכה מותר וכן כשכושאי׳ על כתפיהם חבית נקובה והייןבז
יאפהמאי דאמייק ואי מצדד אצדודי אסיר לא קסיא לי מידי מפני שידוע סהמצדד מעצמו מותר שהרי היין אינו זב מכחו ואפי׳היתה מונח ע״ג קרקע היפה מטפטפת
י ^ חכשהואימגביה צדדיה מונע כח העליון המערה עד שכחו כפסק וכשהוא ומוציאה כדרך שהיא מטפטפת ומוציאה עכשיו כשהיא מונחת על כתיפו ואין כאן
*ץ" 5ממילא היין מתערה ונופל כלא סיוע סל עליון כלל וה״ל גוי גרידא ואסור כחו כלל וקרו ' אני לומר ככל כי הא דאפי ידע הגוי לחכי ' מטפטפת ומוליכה מותר
הנושא יינו סל ישראל כנוד והישראל הולך אפי׳בשתיה דאין כאן כחו כלל צמו שאמרנו אלא שצריך להתיי& ׳כזס להורות הלכס
גוי
^הנראס ככת עפ״ל:
למעשה עכ״ל ;
^יפותר |כו בפרק רבי ישמעאל (שס ) אמר רב פפא גוי דרי זיקא וקא אזיל ישראל
קכל הנצוק פסק רש״י דהוי חיבור יכו ' בס ,הסוכר את הפועל (דף עב ) א״ר
^מליא שרי חשירא אסיך דילמא מקרקש כוכא מליא אסיר דילמ נגע ססרא
הובא דכצוק חיבור ליין נסך • ושקלי וטרי כה בגמלא וכתבו התו׳
דלח נגע יג אשי אמר זיקא כין מליא בין ססרא שרי מ״ט אין דרך ניסוך בכך
׳׳!ו הפוסקים כרב
אשי  :ומי ש רבינו שאין דרך ניסוך בכך ואפי׳הואפתוח פרפ״י פסק כיב הונא מצוק חיבור • וד״ת פסק דאינו חיבור והביא כמה ראיות
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החזיר גרגותכי לגת צף מה שבנת צסור ה״ל הרצ״ס וצ״ת למצי דס׳ד דמסוס ניצחק וכן שממתי משום הגצוני׳ומדקא כצוק זה משמע דענין מחודש קא צמריוצ"
מיתסר גרגות־ני צ״כ מהשכגתיצסר׳ משוס נצוק וכתבו רסכ״ס ורי״כן בשםשר ' :־י יל לצפי בשיש בו משקה טופצוסר מסוס כצוק וצע״פ ס צק וב כדילסטפי׳דהאצ״ו
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והכי נקיטינן  :וגוי המערה מן החבית פסק רשי׳י׳שמה שנשצר בחבית מותרוכרי
סצע״פשצק בוי טופח ע״מ להטפי׳צוס׳משו׳נצוק ומ״ממסרדיונלדכיוןדטעמי!
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בשתיה ומותר כהנצ׳צין לו טעס שהרי ככר נתן הרש״כצ טפס לשבח בדכ סללוצמיו
■ בת״ה הקצר גוי שהיי מערה מהחבית לצשפה צו למקום לכלוך וצ לטיט כל
נס ניא׳דהייילכ י סרסב״צ
שנשצר6צל הכצוק חיבור לי" נ ולא נקרצ י״נ סתם צלצ .הצסור בהנצה וכיון דיין סליםי^ל
מה סנשצד בכלי מותי שחין דרכן של מכסכיס כנסך על גבי דבר סמצוס ומה
 \ 0דטפחפ
מענו
שכנסו׳ בכלי גויס סלצ הוכשר ציכרנצסר בהנצה צ״כיקהנשצר בכלי שעירה
בפנים צינוכצסר דלצצסרובכמר שלגויסלצמהשיצצ . .לסוףאבללצמסשנשצר
,65כד
׳ג׳ג ^ ישראל בפנים דמסוס חיבור למס ש׳־צ׳ קצ כאן שצף המ שיצא לחוץ לצי נצס הואיל ואין דרכן לתוכו איכר כצסר משום כצוין׳ וצם רכי׳היה חלוק על טעם זה וסוכר •שכל שהוצנוקו
■ צף מס צפי׳בשתיה בלכדי נכלל בשס י"נ ס״ל להביא טעמו של הישב״א ולכתובעליו %
■ '׳ ' של מנסכים כן היה ישראל או גוי" מער ' לתוך הטיט ובא גוי צחי־ ונגע כקילוח
י< מךיךין החי
דלא־ סכשצ׳כפט ססו׳מסו׳ננוק צע״פשהולך לפיטבתו
לכ; י 3^ 5יי'ש
יולי
בתוך!1הטיט הואיל וצינרמצבדוכידי' להביא דינו בלצ טעמר ולחלוק עליו משוס דכיון דטעמא דנצוקסאבורוצקצותו :
זד אי מיער
גרע מאל! היהלס ולא בטלו׳ מחשיבותו עכ״ל וז״ל בת״ה הארוך מדברי הרצל ד בתשובותיו בגוי המער הרצי מעורב ביחד שהוצ דבר שאינו ענק לטעמו סל הרסכ״א • ועוד שלפידנדוסויז

מכלי לכלי שאינו הולך לאיבוד הוא שנצס' הכל צ״נ צס סכל הולך לציכודע׳ ייסרצל
צו עי גוי צחר ובא גוי זה ונגע בו צע״ס שהולך לאיבוד צסור צבל׳ צם גד זס כעצמו

להרסכ״א טועה בטעמו של בצוק והוא דבר שצ״א לטעות בו דבפי׳צמרו נצק חיד
ועוד יש לתמוה על רביכו׳ שכתב וצם לסתם יינם יוליך הנצה לים או ימכרנונגלי

נ׳יביהת! ׳! הדברבשפיכתרכזורק מיס לטיט ד 5צ בטלי? מששיכותי' וסדיסמיצ כעלמ ומכלילסז צפס
בש' זק שומע .שכל יין שהגוי נוגע בו בענק צחר צע״פי שהיין הולך מעצמו׳ לציבוד בין ססוצ
ליי שאיו
3ביטול
בדבר המעזרבא!יקלא הולך לאיבוד מאליו בין פ״י ישראל בקע ' י גוי צחר ובא גוי ונגע כקילוחו אסור מה
אבל לא בדבר שנשאר בכלי מ״ט גוי בתרא הא לא בסלס וקא מנסך ליה וכ״ס הכא דלא ניחא ליה
המתזנריחדלניכר לגוי דצזיל לאיבוד כמעסה דרכו ע״כב והולך לאיבוד היינו שהולך במקום מלוכלך
בלא׳ בפני עניו1
כאשפה וכיוצא בה צ״כ בנותן יין בזפת בשעה שמזפתי ' צת הכלים מפני שהי ין מקבלי
זככ״ל ג״כ זעת
זוהמא מן הזפ׳וכדגרסינן בירושלמי וחש לומר שמא נסך אין עשוי לנסך על גב דבר
קט(^ ,
מאוס אבל כסנספ ע״ג קרקע לא שצף הס מזלפיס ע״ג קרקע לפני ע׳ז סלהס ומ״מ
דהא :הישי״ כא

כתון־כל*
בפניעצמולגויספסיטצ דצקכוהכצהשל כלום מפני יק האסור סהוצ
שהדק מכלי זה לתוכו ומס הנצה היא זו שצמר עליה שיוליכנה ליס המלה6ויס ^י
וצעונחסי
לגוי שהוא מוכר לו היק חוץ ממכה נ צלא ודאי ע״כ מוכרו לגרים סתם
אלא בשתי׳בלבד וכדברי הרש' 3צ ז״ל והר״ן כתב בפרק הסוכר צת הפועלדחנ!
כטל צת המשפך ומדד לתוך צלוחיתו סל ישראל צס יש בו פככת יין אסורעכמ1״1
פיר כלו׳מקו׳סממעכ סס טפת יין אסור לפי שנשאר שם מן היין שמדד למיו"ימ'"
של גוי וכגמ׳מפרש דההיא עכבת יין מיתסרא למאן דצמר נצוק חי 3יי ״״״£
לפי שעכבת יין שבשולי המשפך מחוכר ע״י ניצוק ליין שכצלוחיתו של נכריוהצי6

' שבכלי

היץ נסן
•זעזיבנחניי '

הטעם משום

לאז

קבזר שמענו מגוי המערה

מחבית למקום איבוד דמה

שנשאר בכלי מותר דכח גוי

דרבנן

לפיי״ש לתעלה כנפ ליראי גזרו ביה רבנן דצשתצר במנא לא גזרו ביה רבנן וצי משוס כצוק למה
0י?' ע'י׳כ׳ שיצא סוץ לכלי צפ/י מה שיצא חוץ אין נאסר כיק שהוא משליכו לאיבוד עכ״ל וקצת
מדברי הרצ״בד כתב הר״ן בפ ' צץ מעמידין גבי כודותהגויס ומיהו מדברי המרדכי
כאל,
לעני;ניס! להא-ס( ׳ כפ״ר ישמעאל גבי חבית דפקעס לצרכה נר דכצוק ההולך לאיבוד מאליו מותר ושלא

בהנצה

קצמי דאי לאסרו בשתים למס לי עכבת יין צפי׳צין בו עככת יין

^ ב?

שכיון שמשפך זה היה צריך הדחה ולא הדיחו ודצי שאוסר הייןבשתייה ^״  ,׳
ציסור הנצה קצמרינן ומ״ה דוקא כי צית ביה עכב' יין הא לצו הכי לאמלי!'?1נןני
הגויס וקנקניהם שאין אוסרים יק הכנוס כסס בהנצה ולפי זה צק וקיימא.
סמעון בן גמליאל בתערובת סתס ייכס דימכר כולו לגויס חוץ מדמיאיסורש

ר<* יייג ^ ן^פזי
אןדנרירכי׳הט!
ישליישג! ניזהשכתיתי וכ ' כ נ ' יכ 'פשז 'הרש ' נא דעעס לניניק ה! ידר! איןבאל! נמעו־נ ז! כז< !תלין תערו נין "ן גנעז גה ולא משס כניעה עכ׳ל אןלפ״ז קפה מ־זו׳זזלדנרי ש־פנמי דניעפאשל רשינא מש! םחנ! ר .לא  ^ -י- 1
זתשי׳זי לא יאז אותו רבי' העורולכן הניא דברי הרש״נאנת׳ה וחלק עליו ותה שפ׳לסתם יינן נחל נס׳ע׳ל סי׳קל׳ד אש מזגין כן ( :ד ) ! במרדכי פ׳השוכ׳ע״א לן> שפ״ט כדעת הרש״בא דאין נינ! ק אשור מכלי שלא המייה,א' י .
גיע  1עכ״ל יאע׳ג שכמנתילעיל דהמדלכי ס 'ל לשעמא לניציק הדמשום עירוב נראז למיע ס׳ל כדעת הר 6׳נא!ש 'צ דלא א ( לי׳להזי נעע! רנ כשאין היין בעין ללא כדגריהעור שכזכיי! ן ; :6״ ,גסמש( ם  ,גי״ג 7אן>שא אין ייןבכליאמי

ל/) 2

1^112

נסך

םה

מזמן ורישלז כגון שעודן כידו לטמלזן רבג> 5ומר15פ״פי שלזין בידי ככןמן רמיפלז פי רן קכז ) 0ינ׳
כהגמיי פי״א
דאשכחיה מקמיה הרזידמז ול5זלז״ל -וכת הרכז״ס הקשה ר ת דבע' כנזומר 3קידושין
דת ת ני שמ ץ
כשעעיים
מודו
פליגי לזביי ויבא באשתי זיכתה בעד חחד והלה שיתק ומוכי! סתיס דתיוייהי
שותקים
כאומלועד א״נסמאו טהרותי׳והלהשותקמאמןוכן איל עד לז׳לזכל חלב לזע גראיה אש!רלכ״עאפיל,
!הכחישו
בידונאקומדרבנמיקשהדלזע״גדמסימ נא אקר

יממיימץ ועיון סלזיצו ניכמלזותו עכבת יין כלל לזמלזי מיתס כהכרזה
?•■ש לתמוה על הר יף שכתבה אלא שאיפש שאעי׳לר שמעון ק גמליאללישרי
?! ^ יחוץ מרמי איסור שבו דוקלז במפרש אבל בסתם אע״פי שאינו כהנה מן
א״ז י ו 6סריס אומד׳־ דהאי אסור בשתייה קאמר דכי לית ביה עכבת יין ספי'
 ^ ^ 0סאע״פי שהוא מחוסר הדחה
הרשינו חבית של יין שיש בו קיתון עול מים ועירה ממנו לתוך
! נלישא' מכניסו לקיום מגען
צליחי׳של כוי אם יש במים שבחמת לבטל היין שבצלוחית מותר
^ן5םך סעליו אס נשתמש בו אינו
שלא יהא חמור מיין נסך שנתעו־׳בחבי׳שאצו אומרים רן ^ י י היי י
^ רק אפילוכשתי' וכתב הו־מ בן
 5!1גראס אלא במשפך לפי שאין היין
^ ומכט ל ין אותו ןכ ' ךץדי
הכשר כאלו איני והאיסור מי ם רבין
' ננן :,6לכנסיוכיוצכרן לא עכ״ל:
רר !
לכת שהיין יורד ממנה לבור וגכע גר י כקי?\ רתדזירו ד דראין קי ^
כוס״נא מצוק לסתם יינם אינו
נ״יךה״ףנק־אלי״^! 1״ ■
אלא כשפיה ולא כמא׳ ביארו יפה
^
רייי־א
וענכים שכנת מבט׳־ין אותו •
מנ ההארוך שכתב על דברי סראב״ד
להכירו נתנסך יינך אם הוא בידו כגון
ומיהו מה שכתב הוא זכרונו
האומר
קם
שנתנו כידו לשומרו נאמן או אפי׳אינו
׳
לנוכהדמה שנשאר כפגיס אסור בהכאה
עתה בידו בנון שהחזירו אם אומ' לבעליו שנתנסך בפעם הראשון
גחנצק אינו מהוו׳ בעיני דכולי האי לא
שמצאו נאמן אפי׳אם הבעלים מכחישין אותו אבל אחר שאינו
מ  4רינןבנצוק לעשו׳אותו יין נסך ליאס
בירו או שלא אמר השומ׳לכעליו בפעם הראשון שרא הו ואמר £
ן ^סל& סו מי קמור חיכו׳ יין מתערובת
יין'נייןדספס ייכס דקיימא לן כרס׳בג •וחייב אינו נאמן ודוקא שהבעלים מכחישיל אותל או אומר אינר
^דימכרכולו לגויסחוץ מדמי יין כסך
שתיק׳כהודא׳דמיא ומלמדים אותו
יורע אכל אם שותק
©ועוד שהוא ז״ל בעצמו פירש כעובדא
שיאמר איני מאמינך והא דשתיקה כהודאה רוקא כשאמר לו
ח׳כ פפא דעד כח אסו בהכאה
והנחא

ולמשהמן בחא מותר כהנאה ומי עדיף
לענהמן ך!א מנצוק ומיהו נ״ל סיס קצת סיוע לדבריו כסמעתא דא״ל רב להנהו
מאיור ניילימו חמרא לגויה ומסוף סוף כי מטא לאוירא דכלי קנייה)י״כ לא
ןופוי ומסיאארעימאדמנאם״מכצוק חמר דאלמא למד נצוק חבור אסור
נ־נא׳ידא״ל ואי לאו דמי י"נ קא שקליתו וי״ל דהכי קא אמרו ליה ש״מ נצוק חכור
ואפילוליאסרכהנאה והכל מכלל השאלה וכן י״ל גס בההיא דא״ל רבא כמעס׳דכת
גישתאפ״מ כצוק חיבור ורבא ודאי לההי׳אפילו בהכא׳אסר דהא טעמא קאמ משוס
רנוליה אכת גישתא גריר והילכךאפילו דה״ל כאילו נגע ככוליס וכמעשה דרב פסא
ד1ונחא אסיד אפילו בהנאה משוס דבתר דידיה גריר ואפ״ס א״ל לרבא ש״מ נצו׳
קינורולבאורה הוה משמע למ״ד נצוק חיבור אפילו בהנאה קאמר וליתא דסתס ה״נ
^מוי׳ליה ש״מ נצוק חיבור ואפי׳ליאסר בהנאה אבל קוסטא דמילתא ודאי כצוק
קינופושהי״כ ליאסרבסכאה  .ועי״לבההיא דרבדהתסההוא טעמאלרבורכהא
^מוהלכה כרש״בג בחבית וחבית אבל לא יין ביין • ,והילכך הוו כאלו כמחברו
,ו;עונו וכולו אפו' אפיכהנא׳ולדידן נמי אס נפשה נצוק לודאי יינס הכל כאס אפי׳
גמאעכ״ל  :כתב רכינו ירוחם אס הגוי נגע בקילוס הכל אסור בהנאה כאלו
ממלסיין *  :כתי הירש״כא חבית
ופו׳ עד סוף{
תון פל מ  ,ס .
שכוקי פ
קלייןשי! ״'

שנתניד
* ב׳ה ואינייו7ינ מנין לן ועיין
בש;
גמהנהריז
תיימהוהר1
נראשסי ת לדבש הגהו

פי׳־״ק
"""4׳' *זי ^
י היה סוסה עמו בטהרו ,וא״ל

ע" " """

וכבר נתבאר כיוצא* י ( ".,יו׳שונןהלי! לנתלב!׳ יע  ,קכ׳ג !ננר
״! מן הולכתה
לתנתיפםנזה :
מ נסוך סימןקכ״ג כתוב בא״ח הכי
עדסשלנולאיאסרמצוקדכל היכא דאיכ׳מיא־סלק את מינו כמי שאינו וכולי:
ניזנהרפב׳א חבית מליאה יין ישן ויש בשוליה שמרים ונאסרה בכצוק אם נאמר
?"5מזרי׳ססס מין אקר אחר שנשתנה הסס וסלק את מינו כמי שאינו או לא
_
סהסמרי׳
מסתבר'
_
מתבלבליםעסהיין תשובה
 .י
עומדנדאחדואינ' . .
קדסהפמי־יס . .
גלשלאבתמדו ולא פברו עליהם י״ב חדש דין יין־יס להס ושמרי יין מיקרו וכאילו
יזנשתנה שמט דומה למ״ש כפ״ק דמכות סתס מיא דציבעא מיקרי הכא סמרא
סיגא מיקריאבל מפני שסט עומדים נד אחד אינה טענ׳לדעתי מפני שאף השמרי,
(״מיס לזנונפל י"נ בתוך החבית ונצוק יואץ אופו כאלו נתערב בחבית ומדין
הפחבת יין נגפו כה ולא מסוס נגיעה שאלו נפל איסור בקדרה כתוך מינו ויש
זיצותסאיק מינו בתוך הקדרה כך אנו אומרים סלק את מינו וחתיכות שאינן
:׳יפבטלות אותו ואף מל פי שהחתיכו׳נכמועומדות לבדבפני עצמן שכל שנאס
מחמת האיסור מבעל את האיסו׳ומצטרף לבטל את האיסור עכ״ל .
לחבירו נתנסך יינך
אס הוא 3יךןפ_5ןן ׳^ נ״הולפימהשנתנאר נשי׳זהדכלי גלול כמו

"

^' 1שיתי עמך נטמאו נאמן אבל א״ל טהמ׳שעשיתי עמך כיו׳פלוני נטמאו אינו

מחשריחאומ״ססיפאאמראבייכלסבידוכאמן רכא אמר כגון דאשכסי,
׳ 0מירי ולגתי סכיאשכחי׳ואמר ליה ופרש״י כל שכירו לעשות בשעשמודעו

ליה הכי* כי& עיבידו היינומשים -סהיה ל־תי׳דל'י/מזלפ*ל
רש׳נאנקש',
החל׳כידו אכל היכ שלא היה בידו מעולם,־ ?
לא זאומי ר״ת דהכא מיירי כמכסישו או סימןתקת ה לפ׳א
אומ איני יודע אבל סתם מיידי כשותק נהכידשה לאי,לס
דכהודא דמיא וק מוכח מ האשה רבה

נתנסך יינך מהימן כיכלז ואימי׳אי מכהיסוכלכריראני' אגל
כקסהיס בידו אבל אי לא א״לסימנא
י׳ת,
קמייתא או אחר שלא היה בידו לא מרימן " נרי
אס מכחישו או אומאיכי יוד־ אבל אי ס תי׳ לתלתלים אייני
כאמן וכגון ש6ומ לו סעדכנ! מ או טהמתי׳ לזכתישזעכ״לע׳ב
בפניך או ידעת דיגלי׳לדבר דומי׳דאנלפ לשתעי ^ת׳של^
מלתזי׳עסאים
חלב דכיון שא״ל שהו׳יודע כל־בוסמק ודאי מי׳
לכתחלהכה_ו ^?  1מ_יא ^ ^ .ניז ^לזר
וריי׳צב'היהןא מ׳ שתקה׳יכהודאה
האדשתיק משו' דלא ידע
חקתינןאמרמוינר•
מפי?.׳ר '? ! ייי
שתק
אס
דאפי היכא דסי׳לי לידע
1
1.
נתנסך
ולבסוף כוח ומכחישו אס נותן אמתלא לשמתין לקנות!
לדבריו דמה ששתק מעיקרא לא כשביל שהודה אלא מתיישב ומחשב בלבו לרעת יה׳ה נבל שאר
אס הוא אומ אמת אס לאו הך שתיקה לאו כהודא ' דמיא כיון שיש לתלויהשתיק׳ן־לא אישולים לרננן
להודו׳שתק כי ההיא דאמרי׳כס המפקי ,גבי גזלתי את5ן׳ מכס ^ יכי יןדע ׳ןי זסן ^ !תיתן נעל נפש
נמהרי־ש 1ע,״ 1
א׳אומר אותי גזל ומוקי לה כגון ששתק בשעה שכולן תובעין אותו לאיהויא שתיק " הש-
משוס דמימר אמר אכל חד וחד אמינא דילמא האי הוא עכ״ל ומשמ דסבר וני׳לתיירילנאמן
כהודאה
רי״צבא לא פליגא אדר״ת אלא תרוייהו איתנהו ודברי׳אלו הס מדברי התוס ' סס הי' עלמנני ?ירי
וכקידושין ער האומר וכתכס גס המרדכי בקידושין ער האומר ופסי -ן התן ׳ןהר״ £ס ולכן כ7מהט(7לך
והמרדכי הלכה כרבא ונתבארו דברי רבי • ,וכת׳ ,המרדני דכשאנו צריכי /להכחשתלאז ,ימגא (י"" ^
בעל הבי׳צרי׳שיכחישנו כתוך כדי דיבור וכת עוד שאס אומ 'לו שמא לא דקדקת חשו דלבקלאל׳האעי׳י1
איסיי־
גדגרסי׳התםהסודאתילקמי׳דד׳אמיא״לס״תשכתבתילפלך לגני
כאלו■ מכחיסו ^ ואע"
אזכח& בו לא כתבתי לשמן א״ל ס״ת ביד מי א״ל ביד לוקח א״ל נאמן את ,להפסיד דאוריית ) ^
שכרך ואין אתה נאמן להפסיד ס״ת א״ל ריירמי ,נהי דהעסי׳סכר אזכרו׳סכידכול י פ ^הניזקי ^עול
איןסכלס״תשאיןאזכרושלוכתובו׳לסמןאינושוהכלו׳המדאת׳ למאחר שלא היה
ס״תמיהפסי׳א״ל
לקמי ,דר אבהו א״ל ס׳ת סכתבתי לפלו גוילי׳סלו לא עיכדתי׳לשק א״ל ס״ת כיד מי ביל• אינו נאמן.
א״ל ביד לוקח א״ל מתוך.שאת׳נאמןלהפסי׳שכרך .אתה כאמן לס פסי׳ ס״ ת ןמ״ס מךר ׳ כ^ללהיזמיר נמ״;! :
אמי התס איכא למימ טעי בדרירמי הכא כיון דקא מפסי׳כולי׳אגריס ואת׳ואמ׳אימ הרש״נא ! נשאלעל
ששתע
קושטקאמ ופ״רסי התם איכ למימ דמשקר ונתכוון להקני' וסבור שלא יפסיד אלל 1ענת ישיאל
שכר אזכרו׳כר 'ירמי׳אבל הכא גבי קלפי ליוד 'הוא שיפסי כל סכרו ואתא ואמ אימור כהמ;מ לק,נ גוי
קוששא קאמר פ״כ ומשמע מפשס׳דמיטךכדו ך^ תו כ$־בי ימדבטו ס״ מ כיך מי ככר !נא י %אל א׳
כת׳הר״אס דשפיר אתו כרב דבעוכד קמא איכא למימר םמתחלה־ס ^ל ל ו יי ס ס״ת ו ^ אהט״זל^
כידו וכשא״ל שאינו כידו עדיין ה׳ל לשאול אס א״ל כפע ראשוג כשמצאו אלא שהכין פקעממל! נילא
מתוך דבריו כסא״ל ס״ת ביד לוקח שהוא בעצמו החזירו לו ולא א׳י׳ל כלוסהילכ׳אמר שחטתיה והיהש8
,הד 3ר עלי׳ואמרובפנינו
לו דשוב אינו נאמן וכסובדא תנינא כתב מה ששאל לו ס ת ביךס יכד
ץ<~" ' אע״גלהשנח ^יש
שאל לו שאס לא שאלו ט״ת ביד מי והיה אומ לויכאק ^ ג'פסו< ־ס״ת היינו0
לומר דס״ת ביד הלבלר היתה ולכך האמינו ולברר הדבר שיאל לו והשיב לו ביד לוקס ל! תייגושהיהיכול
היא וסחזרתיו לידו וא״ל אפ״ה אתה נאמן במגו לפסול ס״ת  ! :ב׳״ש רבי׳סמלמדין■לומר ;!הקליל א!
אותולכתחלה סיאמר איני מאמינך כ 'כ הגממיימון פי״א בשם סס״ק וכתוב בהגה׳ ,שהה א; לדס א!
יכו|5״צ להח ^ ר5י 5' 2׳ '1מהגיוןשטוע^לא
כמרדכי כפרק הנזכר ר״ת פסק דכל היכא דאמייק ^
ענ !מן
נאמן ליה כבי תרי ומיהו אומ״הר״ס שבעל כפס יש להחמי׳סיכא לכאק ^ נו יייע^ ,שחט ^ ה
סלא לקנטרו ולהפסידו אמר ק פכ הכ וכתוב עוד שס והיכא שהעד אומי נטמאר גליבורושצאשחע
ססרותיך ובכ״מ דמהניא הכחשה פסק ר״ת דאפי׳אי מסימן לן כבי תרי יכולללל איני נא"!
לסנסיסו ולומי אינימאמינך דהא דאמר רבאלגבי ההיא סומא■ אי מהי ק לך נ 3י משוס מינו לשי
הרי זיל אפקה היינו היכ דסמק -אבל היכא דלא שמק אע פ דמהימן עליה כבי תייזמ .הזלדי7׳,אשזל׳
שד  :יא אנפש ה
לא מהימן וה״מ דלא מהימן בדברים שישנן בחזקת היתר אבל דבריס שישנן בחזקת
איסור מהימן ודבינו מסלס כאב דאם ידוע שהוא נאמךהלסוס ויס ממאין ראיסקמעאלא־סורא
לדבריו מההוא סומא אי מהימן לך לכו' ושמאי לא אמר ליה מר שמואל" אל תאמןע 5״ל0י
ביאפמלממס
לווכ״כ ראכ״יה דדבר זה תלוי ביראת שמינזסלא ינדה :מ ^י דבר ^ ומ י
שהיה גראהכתלד

?ה הודה שהוא נענמו לא פקנה אלא אמר לאחר למקנו והוא אוסר לא תקנעיו ! נקנפ ספרי מרדכי אינו נ ן סנירסא אנל
^חימדלאתקנתיו אימ נאמן ואלג שכל מקום שהאמינה תורה לא׳ האמינה לו כשנים איג! באמן' ניוןש
כשרות ואמר שראובן תקנה לו ונתנה לו כולה בחוקת כשרות וראובן אומד שלא נתןלי גתוקת כשרות רק עקנתו והשאר
יאה7י$ו^ 5,2-5,ד,יהכי יזיתא ומעשה נא לפנינו בראונן שתיקן חמאה לשמעין ושמעון מכר חמאה• הרנה בחוקת
היפר אבל נשאר איסווי׳נ״ל שיזואאשורדדמילהאלפצוניפקןל־יהנרישאם אמר לא תקנתיושראש!ן אינו נאמן דאין לחלק
׳שייפון מכחישן להקל !,בדבר הואיל וחמאה פ׳גרבו המתיריןנהן 1נקצת מקומות בוהגי׳נהן
למנות ט״ו דינים גאלו הדינים* לא י״ל אלא נילאין לחלק נהא לענין זה ז׳אשה נאתנ לומר אזתאי * סנימממ&ה אני כיון
איסזרא אבל נשאר לנר לצא אתחזק איסורא לא דאין סברא לחלק בהא לעניןהז דא׳ל היה להם
חזק  :אינו תזניא מפח 7ידו לנר שאינו מתוקן י׳ אינו נאמן לומר כהן אני להאכילו תרומה ייא כל לבר שהוא נידו
^ איוייירפהשאשרהוא הפה שהתיר ח׳ א1ה באמנת לזמר מת בעלי ט׳חברשמת כל פירותי! מתוקנים
.1,
אמר ל 1נפעם ראשון נאמן י׳ליע אשא;< ללונתנסןימן והוא שיתק שתיקה כהולאה דתי׳ואע גדאמר אח*כ איני
59אימין איתי '* נ אס המיאו מפתת ידו שוב איבו נאמן עליואפמכתישו ומלמדין אותו להכחישו י״גאם
׳
*
־ * * *
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הדבל שלהם שיהין נריכי׳צהכתישו והרי הכחישו זהשהותש<תן> נועכ׳ל

ן-

ד־מ
(נ )  .ע׳ל לללעח
יותישפ' לכ׳עשרי
מלהוני־כו לוחר
לללילי׳אסזר מכלל
שרי
דלאחריט
ונ׳פנאו׳ה כ׳י׳ג;
(ד ) ןלע  7ע׳כ נ׳ל
חת לעל לעלמא
היינו
נאיון
כששתקז הנעלים
מטעם שתיקת
כה 71אהלמי׳ ומה
לי פעם ראשון או
סליללוקא אם אנו
יואמינים לשומר אז
יש לחלק נין פ׳ א
לשני לפ׳א עדיין
הוא שומר ,שלן
גיזקל ונאמן עליו
הואיל והוי כילו
אבל נמקום שא}-
אנו מאמינים לעל
אלאשאושרי׳משזם
 8מיקפ הנעלים
פשיטא לאיןלחלק
נין פ׳א לפ' נ
כנזצ :

א)
1קכח (
נמרלניע׳
השוכר׳ע נ לכל
פעם תלינן נדבר
ההווה ולכן אם
הגוי תפס נחא
נידו והיין מקלח
מן החנית היין
אסור ולא אמרינן
נרזא מ נפשי׳ נפל
יוגניהו
והגד
עלל :

מג־ליזיןעל?ל)ף
העד דכר שאינו כדי לטהר טהרותיו ו/ושלא לנסך יינו עכ״ל ודכרי רבי ' ני סהס כמו בדרכנן היינו להקל אכל ל ' להחמיר עלילתי׳ י!ש כמב כפד ?אלו
שכתכו כסס ר׳ת אכל דעת התו ' כראכי״ה שכתבו כפר הניזקין ומירק האומר ומה ד״ד הא דעד אס נאמן באיסורי ה״מ לסמוך עליו להתיר.דגמרי׳מוספיה להלעמי
שאמרנו דכך שאינו כידו כי אינו שותק לא מהימן היינו גברא דלא מהימן ככי תרי אכל לכחמיי לא מחמיי /פ פ פדאחד ונתבו רבי/ימחס כייני י״כ כתונ
אכל אי מהימן ליה ככי תרי נאמן כדאמרינן כסמוך גכי סמיס וכתבו עוד כהאומר סריטכ״א דין קטן כך הוא דמילתא דקאי בחזקת אישור והוא מעיי ׳שיצילהייע!
או1להיתר כי ההיא ׳ "
כשאדם עושה חכירו שליח לשמור יינו
דבהמה בחייהויוליצו,
נתנסן בפניך או שאמד לו ידעת דרגלים לדבר אבל בענק אחי עד גדול שראוי להעיד יזבלדגריש ^י1
להכי׳מן המרתף נאמן דהיינו כידו ומהימן
עליהככיתדי כשסומך עליו והא דכעינן לא הוי שתיק׳כהודאה ואפי׳היכ׳רהוי שתיקה כהודא׳אם שתק חזקת איסור אלאחשסאס ^יתחל^
תחלה לפי שהייתי מחשב שיגע גוי סומכין עליומציון ס^ 3
שותק היינו דוקא שלא עשאושליח :
תחלה ואחר כך הכחישו ואמי שתקתי
דעת שמירה  * :ג״ה יעיקנעשונומס'
הייו״נ<
ובחג ו עוד המוספו׳בפרק הניזקין אפי/
לידע אם הוא אמת נאמן :
שכתנחינסי׳ק׳׳ל
היכא דלא מהימן ככי תרי מכל מקו׳לדידי'
אפילו
אצלו
יק
מייחרין
מי שדרכו לנסך
אסיר דסוייה אנפשיה סתיב דאיסורא י• :
כרמיסדיכו
ואםאיןיחדו אצלו אסור בהנאה קכח
שעה אחת
וכתבו עוד התוספות כפ האומר הא
מייחדין יין אצלואןי'׳
בהנלוזוגו׳
שאנו תולין לומ׳ ׳ודאי נסכו ואם אינו עובד ע״א כגר תושב שקבל שעה א ואס יחדו אצלו אסור
דאמרינן דבדב' שאינו בידו כי אינו שותק
לא מהימן היינו דוקאברכר שאינו יכול עליו שבע מצות מותר ליחד אצלו לזמן מועט אפילו כעיר שכול'
ובנוז'
פשוט בפ' כתר דע"א ( בהא דבסמוך
להתברר אבל בדבר סיכול להתברר כגון גוים ואפי' הודיעו שמפליג ואין מפקירים אצלו לזמן מרוב׳שאנו דוכתי ) סאסו׳לייסד ייןעםמסיימת׳
סבח״לסל/יןעונדן
סא״ל שרץ כסהחתיך או ערל מנסך הוששין שמא מחליפו בשלו ושלו ודאי אסור כיון שאינו חושש הרש״בא דאפילו גויס
יינך בא ואראך האיסו ' בהא ודאי ישלחוש על מגע גוי וישמעאלי׳לאו עובדי ע״א הן ומותר ליחד אצלן אבל ע 'א אלא מעש ' אבותיהבידיהםממנין
שהסמנסכין יין לפני חלילי׳איןצלוניוע
לדבריו ויש לבדוק כדאמרינן לקמן גבי לא להפקיד והגוי׳העוברי׳ אלילים מנסכקואין מפקירין אצלם
ונזפי׳כדיעבדאסור;
להתיר ליחד אצלם
בעל מוס דא״ל שלח ואחוי עכ״ל  :ורבינו
בלא
ולא מיחדין ולא מבעיא שאסור ליחד אצלן אלא אפילו
אשוונמא
ומישרבינו שאס יחדו
כתב כשסת הר״אש ואח״ככתב
ירוחםאס הוא דבר שכשאומ נאסר מפסיד .יהוד כל היכא דאיכא למיחש שמא נגע בו אסור כגון גוי שנמצ'
פועל
הוא כשם רס״י והראיססכת׳כסוף?סי';
שגירותו נאמן לומר אסו' אפי׳שיצא מידו עומד בצר יינו שבישראל ויש ־* ומ^ וה עליו אפור רחיישיק שמ ' ואם אינועוכר ע״זכנר "י; ".
לייסואצל,ה¬
שעשאואפותיקיאומליח׳ מצות מומר
נגעורווהאשישלו מלוה לע אותו יין כגון
ואפי׳אתחזק היתירא ואפי ' מכסישו דכיון משכנו לו הא לאו הכי שרי שהו ירא ליגע בו ואפילו נמצא כידו
סוןנל
(דף סד ) תניא אי זהו גר תוסב גל
דפסיד אגריה ודאי קושטא קאמ' כדאמרי'
ע״ודו״ן
גבי ספר תורה גויליס לא עיבדתיס לשמם קצף שרגיל לעלות על פי היין מותר שאנו תולין לומר מדופני עליו כפני ג' חכריס שלאלעבוד.
החביתא לקחו ולא מפיו וכתב הרש״כא בד״א ברברים המצויין וחכמים אומרי' כל שקבלעליח׳מצתמי
אבל אם הוא דבר סיכול לטעון הפועל
פושבזהגו
פח אחרים אומרים אי זה גר
סאפי׳סיאמר איסור שלא יפסיד שכרו או לפעמים בדופני החבית אבל בדברים שאינן נמצאין אלא על פי
שיפסיד דבר מועט ולא כולו כגון ספר החבית אסור שאע״פ שנתפש עליו כננב מ״ממה שנמצא בידו אוכל ככלות שקיבל עליו לקייםנל
נבליל!
האמורות בתורה חוץ מאיסור
תורה שכתבתי לך לא כתבתי אזכרות סכו לא בא אלא מפי החבית וכן בית שיש לישראל ולנוי יין בתול
ואין
מייחרין אצלו יין אפי בעיר סרוב׳גויס
לשמן וכיוצא כזה שסבור שלא יפסיד כי אס ונכנס הנוי וסגר הדלת אחריו כענין שאין יכולין לראותו מבחוץ
סרוב׳יטראל
סכר האזכרות אע״פי שבדין אס כ יפסיד היין אסו' היו נקבים בדל׳ אם הישרא׳יכוללהסתכ׳משם ולראות מפקידים אצלו יין אפי׳בעיי !,
צל השכר אינו כאמן שאינו עתה בידו כמו
נדעילז״ג:
נסנומי עו״שילך
שכתבתי וכן כל הדין כעניין יין וכיוצא בו לכ החניות מותרת אפילו הן פתוחות ואם לאי אה שיביל
 .בגוי דהאי כיון דלל! פלח.ןל!גגעווא
צי לפעמים לא יפסיד כלל משכירותו בגון
כזעומניחולינע
מנסך ולמגע גוי דאתא מעלמא ,לא חיישי׳דכיון דאין לו הנאה בכך
סנתכס' באונם ואז אינו נאמן כיון שיצא מידו כפי החילוקי׳כמו שכתבתי אוכשיכול
מרוכ׳דאיכא
ולאיחלופיבזמן מועט ליכא למיחס אין מפקידין .אצלו יין כביתו לזמן
לטעון שסבור שלא יפסיד שכרו או שלא יפסיד ממנו כי אס דבר מועט אבל אס הוא
סאינוחוששעל
לכי" ע שהפסיד שכרו כגון שהניחו והלך לו או שנתכסך בפשיעתו אז למיח לאיחלופי ביין סלו שהוא אס (• ומ״ש רכי׳וסלו ודאי א שור כיון
במכין שנראה
ללהום#
נאמן אפילו שיצא מידו כמו שכתבתי ואפי׳הוא מכחיסו עכ 'ל וטעמו מבוארשהוא־ מגע גוי אזיל לטעמא דהר״אס סמתי׳מגעו בשתים כמ״ס בסימן קכ״דא3
דמייקוין
שאוסרו בסתי׳בלאו הכי כמי אסו' מסוס מגע עצמו ומשמ ' מדברי הרש״בא
מהנך עובדי סכתכתי בסמוך וכ״ב הערדכי וז״ל על דברי ר ת ור״י וכל זה כשעשה
ומפקיד
היינו שהיין ברשות ישראל ומייחד הגוי עמו כמו שפירש /י מניח בחנותו
עמו כחנ' אי נמי אפי׳בסכר ואירעו אונס שנסכו היין כלא פשיעתו או שנפל שרן על
הטהר' שאץ מפסיד סכרו אבל אס בפשיעתו כאמן לטמא ולנסך דומי׳דההוא דפסע היינו שמניח היין ברשות הגר וכן פי הר״ן ז״ל • וכתב הרש״בא כתשובה מישטח
דמילתאל^
לשמן וכן ההוא דאמר גויליס סבולאעיכרתיס לסמן כי הכי עובדי יש לכו שאינו עוכר ע״ז מיסדין אצלי יין ברשותיכו דכל שאינו מנסך סתמי!
וכתב שלא
הכככסיסאצנו
נגע אבל אין מפקידין אלא בשני חותמו׳לפי שאינו מקפיד על סגויס
לפרש לרבא דהלכתא כוותיה דוקא בשכר ערוב שטרח לכתוב ומפסיד כל סכרו אכל
הגרפושבאו
אס נגעו כו מכ״ל  :כרקב .הרמ״בס כפי' ג מה״מא המפקיד יין כיד
׳בסכר מועט דילמא מחמת איבה אומר ואין חופש לשבר מועט כדי שיפסיד לסכירו
ששלחו עמו והפליג או שאניח ביתו פתוח בחצר גר תוסב ה 'ז אסור כשחיהשכלקז!
"הרכה הילכך אין נאמן עב 'ל * :מצאתי "
כשחיה
סל חילוף וזיוף יראה לי שצל הגויס סוים בו הוא ונעשה היין ברשותן נאסר
רץ
^
כתנרנינוייוחטנסוןונע״ונ׳׳מס
*
נ׳ה
 .י .ל
^ ^^ . ^ . .
לעל א אינינאיין לאסור 7וקאלאחרים 6נל
פכ״פעכ״ל ויש לתמוה למהתלההדכר במה שיראה לו והלא כסליאתניא ד^ין
דאינולענת! לעולם אשור לשדי'אנפשי'תחינה
ומכחיסו או שאומר איני יודע
מפקזין
מפקידין אצלו והוא בעצמו כתב סתס בפ׳יא דגר תוסב מייסדן אצלו ואין
שמפסידולאיסיראג
נר' דהיינו לכ״ה ולבני ביתו דוק
והפקיר
אצלו וכ״ל דאתא לאשמועי' דלא תימא אין מפקידין אצלו לכתסלס ואס עבר
ממון להס אינו כאמן אבל אחרים לא כל כמינייהו לסמוך על הכחשה דב״ה דע״א
וישמעאליםלאו עובדי ע״ז הן ומותר לייחד אצלןאכללל!להקי;
מותרקמ"ל:
נאמן כאיסורין ומורי הגכור ( ס״א הגכיר ) אמ 'דע״א נאמן כאיסורין אלא להתי׳היכא
אכל לאסור דבר שבחזקת היתר לאו כל כמיניה כיון דמכחשי זה פשוט ממה שנתבאר סימן קב דשישמעאלים דינם סוס לגר תוסי אע״םשר!
ללא איתחזק איסורא
ליה לא מהימן כבי תרי וק״ל דבפר 'האומר אמרינן מקוה סיסולו כיחיד אס אמר עד בפ׳השוכרלא כתב כן אלא להלכה כיון דמידי דרבנן הוא סומכי׳על דכריהמרום
אצלה ל
ושארהגויס העובדים אלילים מנסכין ואין מפקידן
ליחד אצלם :
והרש״בא כתב
אחד שחסר משוס דעד אחד נאמן באיסורין כד״פה עכ״ל :
דאיכאלמיסההה"
מייחדים ול״מ שאסור לייחד אצלם אלא אפי׳בלא ייחוד כל היכא
בחידושיו פר' הכיזקין אכיי אמר כל שבידו נאמן פרש 'י כל שבידו לטמא וכן פר ח רבא
!7מר כגון דאשכחיה ולא א״ל ולבתר הכי א״ל כלומר ואפ״ס שאין בידו• וסיפא דאינו נגע כו אסור כגון גוי שנמצא עומד כצד ייכו -של ישראל ויש לו מלוהעלי' ^
דחייסיכן שמא נגע משנה כע ר ישמעאל (דף ס ) נכרי שנמצא עומד כצד ההיר:,־
נאמן כגון דאשכחיה ולא א״ל ואס נתנן לו מיד ליד ולא א״ל היינו אשכחיה ולא א״ל
ואפ״פ שא״ל לאחר מכאן פעם ראשון שמצאו אינו נאמן והיינו דאמרינן בעוכדא דר' יין אס יש לו עליו מלוה אסור  :ו  0״ש ודוקא סיס לו מלוה על אותו ייןשהמיר
דהססאסה־ן
אמי ס״ת ביד לוקח אינו נא מן ולא נאמרו דברים הללו אלא בפועל דכיון שקבל עליו דסמואלופרש 'י שעשה לו ישראל את היין הזה אפותיקי לגנו ' ממנו
מ< "
דעתיה ונגע ולא מירתת אבל לא היתה מלוה על אותו יין אע״פשיש לו
לעשיתס בטהרה א״נ כהן ספיגל דמזיד הוא או פושע אינו נאמן דחזקה מיזהר זהיר
אלא אס יש בידו לטמא' עדיין לאכיי ולרבאנאמן כל שאמר לו בשעה ראשונ ' שמצאו בעליו מותר אף בשתיה דמירתת ולא נגע :ומ״ש או שמשכנו לו כןכתב
אכל ע״א דמלמא ודאי נאמן שמא לא נזכר כשעהראשוכ' דלא עליה רמי׳או שלא רצה דבין עשאו אפותיקי מפורש בין עשאו אפותיקי סתם אסו'  :וכתב פודה!ש ^
דמתני׳דקתני ככרי שנמצ׳עומד בצד הבור של יץפי׳בכית שהכור שם ואפי!5י|ע!׳ן
להעד לו ודכפר כן כמלך ואמר לו 7ומתוך דברי הרא״ס שכתבתי משמע שהו ' סוכר
כדכתב הרסכ״א לדעת רש״י שאס נתנם לו מיד ליד ולא א״ל היינו אשכחיה ולא א״ל כצד היין ממש ומשמע אפילו היו חביות סתומות ואפילו כחותם דהא לח מי
הרש״כא וכל היכא דלא מירתת אסור פד שיסו בו ב חותמות וכתב דהכי תניאכתוספ 15
וכתב עוד
ואמ״פי סא״ל לאחר מכאן פעם ראשון שמצאו אינו כאמן :
ם,ך״ח פסק כרבא וכתב דמעסה דר אמי דאער ס״ת ביד מי כפירוקיה דרבא הוי
וכתב  .עוד דהיכא דלזץ לרמלוה ע להי־י ן ממש אע׳׳פ םיס סי'וה ע ^סמי
וסכן מצא בנימוקי הרמ״ק והוא ז״ל תמה עליהם ,והעלה דהא דר אמי כאביי וכיון היין דמותר אפילו הגיע זמנה סל מל רה כמי שרי ו^ היליהיה פומינציה''!ישה
כפיי פישוטידיס דכ לסאין ' לי רשות ל יגע בואפילו נמצא סמו* ^ ^ כ :דמצה
לרבי אמי קאי כפירוקי' דאכיי ופבדכה עובדאאיפשר למימר דהלכתא כוותיה
למעש רב ואיפסר שזהו שלא הביא הרי״ף כהלכותיו הא דרכא אלא .עובדא דר אמי ידים לא חיישי׳ואפי חביות פתוחו׳דגרסי׳פ"ר ישמעאל הסוכ׳חצרה״״?() 5
פירומי ^
לכד ואיפש לומר דעובדא קמא דר אמי ודאי כפירוקי׳דאכיי אתא אבל לבתר דשמע
ונו' מתיבי הפנימית של חביוסחצונה סל ע״ה אותו חכר שוטח שסי
^
מרב .אסי הא דר' יוחנן רביה סברא וחזר לומר כר'יוחנן כפירוקיה דרב וצ״ע עכ״ל שס כליו ואע״פי שידו של ע״ה מגעת לסם קשי׳לרב י!מ י לדי רכ
יוסק אפי׳בסידיום לט צ מג״,
צתב סרי״כש בתסובה ח״ב סימןנ״ט אין הקטן נאמן לאסור היין שהוא בסזקת היתי׳ עליו כגנב אלמא ההיא דפליגי בהבר ור' יוחנן
שאמרו הימניכהו רבנן ואפ״ה לכ״ע בגוי אינו עושה י״נ וכ״כ הר״אש בס' הסוג
,ובראת הפו^גנ ג '
לעד אחד נאמן באיסורין אמרו ולא קטן וכ״ס בדרבנן דמה
שהוא

יין

נסך קכח

*.י"ח ישראל כדי יין ממקום למקום ונתב סכן מעסיס ככל יום !פיל,
בידניצמררבצצסנתפס פניוכמכסרי ו6ןי כלן אסיר ההוא ביתא דרוס כיה
דצפילו
 ! 1׳_
. .
!.
_✓ .,׳!  ■! . .צ_
■ ״ י .
}{'?מ•*,
 0מרצ וכו׳צי צית ליה לסשתמוטי צסיי ופרש״י חי צית ליס לסשתמוטי ולומ' לכך
שנמצצו הגוי מזמד צנלם ולא סייסי שמא נגע ותימ׳צמצי לצ חייסי
''ו 5ייול ליגע וי״ל דניון שיודע הגוי סיפסי׳היסרצל יינו צם יגע בומירתת נכנסתי סמכא דעתיס ולצ מירתת דכי על לס 6ביתצ מעיקר צדעתצ לנסיכי על
וסברצימשכחליצסתמיטנצצמ״ג דכמגע היין לית ליס לצישתמוטי צסורדצי
'.ייממימניצ בתוספתא ערוצד שישראל וגוי כונסין לתוכו יין צע״פשחביות
לצלנסוכי ל״לדעייל ולא דמי למניח
" י יושב מותר מפנישחזקתו
דרך שם מותר והשאר אסור וכתב הרש יבא דאפי/ו חכיו׳סתומו׳ נכרי בחנותו דהתס כיון דברסות עייל
;ו״ן גס כן סס  :׳ וס״ש
צא כיח קצף וכו כפ השוכר אטורו׳ ראף על פי שאין הגוי יבויל ׳למנוע הישרא׳מליכנס כשיב' וידעיקלמצי טייל כל זמן סלצ הודיעו
שמפליג מותר דסכר צי נגענצ השתא
דשת:ח יכול לשמם ולומר ישן הייתי ולכך לא פתחתי 'ילך בד׳יא שאין
; ע) הי\צ ר 5",3׳ד5
צתי וחזי לי וצי לית ליה לציסתמוטישרי
לו
.
היה
שלא
לישמט
יכול
אינו
בו
דר
אם
אבל
בחצר
דר
ישראל
^
ומכי מיוהו"
י
לסגורדלתיסבפניו־אחרישהוארר שם וראיתי לאחד מגדולי דכיון דכהול הוצ על כניסתו מירתת ולא
נגע והרצ״ש סכיצ לכרי רס״י וצסר כך
דליכ,ת^ 1 '1יר ׳י ׳
%
המורים שהחמיר כדב׳ אחרי שיש לגוי שייכות בבית וצריכין אנו כתב צע״ג דלצ קאמי הכצ צחדיהלדשא
נ״ פה למינע א3ל לחוש לדבריו לב ואם אין ככי' אלא יינו של ישראל לכי ונמצא כמוכעוכדצ דלעיל צפ״ה מיירישנעל
הדלת כדמוכח מדפרי׳מנעל הפונדקוכיון
^תקי 6-^6 0ל, 5ת לינן הנוי כתוכו פרש״י אם נתפש כגנב על הנייעה מותך אף עליפ
/ל התוסכתבר שלא מציט חילוק שאינו נתפ׳כגנב לע הכניס׳ ואס אינו נתפש כגנב על הנגיעיאסו' שהדלת סגור וצין יסרצל יכול לרצות
וייחוס וגס הרשב״א כתכוהצ אע״פ שנתפש־כגנב על הכניס' ואפי׳אס הפתח פתוחדוראי נגע מבחוץ צם נגע ביין לצ מירתת צבל צס
^רייתא הוצ הדין לגוי גדול צלצ ביין כשנכנס שם וכן הדין בנמצ׳עומ׳בשוק כין החכיו׳אם נתפש הדלת פתוח חירתת וצע״פ שציןהישרצל
יודע שהוצ סס דהצ צפי' עומד כצד הבור
©פהסהיה  $לילוזהסלא כדעת כגנב על הנגיעה מותר אף על פי שאינו נתפש כגנב על הכניסה
מ״ס!"לספי׳מקצכק טניס ייןיז דבר יי כין החביות ואם אינו נתפש כגנב על הנגיעה אסור ור״י פירש כל לצ חיישינן לנגיעה צע 'פ סציןהישרצל
!מל * "ו אחמ הס לףי ום להל) 5כ י היכא שהדלת פתוח אפילו אינו נתפש כגנב מותר וכל היכא יודע סהו׳יסם משוס דמירתת כיון שלא
ננעל הדלת ועוד כהך עובדצ דלעיל דהוה
שנתפש כננב אפי' על הכניס׳ לכד מותר אפי׳הדל׳נעול וכן היא
מפלץעכ ,
כיזמא בדשא דצית ליה לציסתמוטי כיון
אוסרים
דאנו
היכא
רכל
הר״אבד
כתב
ז״ל
הרא״ש
מסקגתא״א
"
1
.
לרולל
חלי״
^
רולר
* '11
׳ ן
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וכפ1
מינניסודבכוכסו תטקנקונח
שיש לו סס יין והדלת נעול וצפ ה שרינן
יגס משום שמא ננע היינו דוקא כשתייה אכל אינו אסור כהנא אלא כל דלהדי ביזעח דהוציל ויכולים לרצותו
*ויטנקיזו׳ מי 5ניסו : ,בחב א־כ הפקידו אצלו ודש י פירש שהוא אסור בהנאה כיון שאנו מירתתגוי הילכךכל היכצ דמירתת
דילמצ חזי ליה כגון שהדלת פתוח וצ
תולין לומר שמא ננע ולזה הפכים א״א הר״אש ז״ל:
מ?ו נו";! מגויס ימגריסלפפמיס
נופניהסבימוערב כ בתיה החרוך בסס
כלדלהדיביזעצ וצפי׳ציתליהלצישתמוטי
קכט
והונ״ח״ל ובקצד פסק כדבריו ופסוטהוצכתב המרדכי כפרק בתרצ דע״ז בסס סרי וצי לית ליס לצישתמוטי צפילו ננעל הפונדק שרי עי״ל ורכי׳ ירוחם כתב על
וכןביתשיש דברי רס״י ולפי זה מיירי סלצ נעל וצפ״ה צם יש לו להשמט עלהנניסלמה נכנס
הוני״ 3גוי שנגע ברפיתת היין יסלצסורוהביצ רציה לדבר :
לשוצלולגוי ייז בתוכו ונכנס הגוי וסגר הדלת אחריו וכו׳כפרק השוכר צת הפועל היין צסור והקשו שליו המוס׳ וכתכודמייריבסנעל וצם היה יכול להשמט על
(1ץע)ההוצ כיתצ דהוס יתיב ביה חמרצ דישרצל והרי״ף והרסב״צ גורמי' סמרצ הנעילה ולומר לכך נעלתי צסור וצם צינו יכול לישמע על הנעילה טותר שמתוך
דשוצל וגוי על גוי וצחדיה לדסצ בצפיה■ והצ ציכצ ביזעא .בדסצ צמר רבצ כל
שמתירא שיתפם על הנעילה לצ ינסך צכל צס לא נעל צפי' סיכול ליסמט על
הבניסכהיין מות' וכ״נ עכ"ל:הרשב״צ כתב בדברי רס״י צי צית ליה לציסתמוטי
ולהדיביזעצ שרי דהצי גיסצ ודהצי גיס'צפור ופרש״ידלהדי ביזע סרי צףבשתיה
חיוהתולצ נגע דהאי גיסצ ודהצי גיסא צסו' צףבהנצ׳וכסצץ נתפס על כניסתו על הכניסה שרי וצפי בחביות פתוחות דה״ל ככולשת וצחר שהשלים דברי רס״י
!פ 3עסקינן שהיה לו חלק ביין דצי נתפס עליו כגנב כוליה שרי וכתכ הר״ן ומיירי כתב צבל הרצב״ד כתב דדוקצ כשנפל צחריו)דומי.צ דבריתצ דקצ מותיב מיצס
נ& ינונתפס כגנב על נעילת הדלת שאילו היה כן מירתת ולצ נגע וצי לצדצחדי' דקתנ-י בנמל הפונדק צוסצ״לשמור הצ לצו הכי שיי דומי׳דהמניח נכרי בחנותו
לדסיתהוה שרי מפני שהיה בחזקת המשתמר לפי שישראל היה יוצא וככצס צכל כיון והמניח יינו בקרון צו כספינה ונ׳יל דבריו וצילולדברי רש״י כל היכצ דצית ליה
לציסתמוסי היצך אומר צס,לצ נכנס לנסך למה נכנס שס והרי הוא .יש לו טענה
חיזז־צ לדשצ סמרצ צסור לפי שמעשיו מוכיחי׳עליו דצי לצו לכסוכי למה לי׳לצחודי
לחצונתבהרשב״א כת״ה צחדיה לדסצ פי׳שסגר הדלת במנעול מבפנים שצפילו מחמנ<רירצת צרי צו אויב צו מחמת יין שיש ול סס וכיוצא בו ולמה נכנס לנסך
אישיצלליככם לוינויכול ליככס סלצ מדעת הגוי צבל צס לצ סגר במנעול מותי עכ״לוצו"מ יש לתמוה על מ״ש רבינו דלפדש״י בבית נמי צס נתפס כגני על
חתיירצסמא יכנס ישרצל עליו פתאום  :וכתב הרסב״ח דצפי׳סביות סתומות  ,הנגיעה מותר וחס צינו נתפס' כגנב על הנגיעה צסור ולא סצני לן בין נתפס
ישרותמזע פ שלזין הגוי יכול למנוע הישרצל מליככס כשיכצ וכו׳ • .בת״ההקצר כגנב על הכליסה לציגו נתפס שמלשון רם ,*,מסמע כהדיא כהפך סבבי' הכל תלוי
מתפיס כגלב על הכניסה וכ"כ הךסכ״צ בת״ה וז״ל מדברי רס״י שכתב בע' הסוכר
מן־ומסמברצדהצידקצמרצפי' בחביות סתומות וצע״פשצסכצ ישרצל
יול&
^יטל למנעו מלימסוע״כ פותח לו צפילו קצינומתירצ שהרי יכול.להשמט גבי צית ליה לצי&תמוטינר׳שהוצ ז"ל סובר דכל ־שיגול לציסתמוטי וצין נתפס
יטמדלויסן הייתי ולא שמעתי ותדע לך דהא תניצ צח' הסוכר וצתד הלוקח בית כגנב עיל הכית צסור וכן דפת הרמב״ן ויש לחוש לדבריה פכ״ל  :כתבהרשב״א
נתצמסל גוי אס אין ישיי־צל דר באותו חצר צס אין מפתח וחותם כיד יסרצל והיא בתשובה להרמב״ן סי קנ״ה שצלת ישרצלי׳שכרה מגויה כית ודרה שס ונתב'
^'יולזע״ע סאלובא ישראל אצל יינו צין היגוי יכול למנעו ומיהו כשישראל דר שס יינה ורצתה כדק הבי׳וצמרה לה סתתקנהו וצס לצו תניחוהוותצ׳והישראלי׳
נ/יתובית מותר דכיון שדירת ישראל הס אין לו להשמט ממנו בנעילת דלת לפרו הולכות לחוג חג הסוכות בעיר צחרת ומפתח בידה וצמר' הגויה כסתשובי צתקן
ול״עדקתגיהתס יישראל דר בצותו חצר מותר וי־רצכ״ד כתב דיל שיש -לו רשות לך ה 3ית (וצ״ל הגוי' ) מתי תשובי צמרה מחרת החג צחר חצות היום לצהך חצות
נין מובבית וצפי בבית שישראל דר בה צו שסופו לחזור בה כגון חנות וספינה היוס כשיצת' שלא כצה פתחה הפתח והכניסה סס פועלי׳ולצ בצה הישראלית עד
ס ^ רבה
עלות המנחה היו חביות של יין סס ומגרפות עליהס אך לצהיו
׳עשמוהודיע שהוא מפליג דכללא הוא דכל שלא נתעסיכעב צסרוהצי עובדא
דניזעצאע ג דהוה ישראל דר באותו בית ולא הודיעו שהוא מפליג מיתוקס כיון מסתברא שהיין מותי צע' פ שהבית של גויה כיון סצינ׳דרה בצית' חצד וכדקתני
־ףלדר
*'" עויסייטת בסת דחמיי הוה יתיב בגויה ולפי דבריו יש לנו לומר דההיא אחד הלוקח וצ׳השוכר בית כחצר של גוי כלו׳בחצרש־הגוי דר כס* 3י( 9אםי*
אע׳פשציןמפתח גאותהסגד מותראזג״עשאץמעהס! חותם נח!:ןמינהדאם 6יןקגיי 7י מ )• * אע״פשישראל
ש נ סו הלוקח בית בחציו סל גד אס ישראל דרבתוכסמותר""
ןסבידו ' דיוקא כשלא נפל הגיי מעולם בפניו היא ואינו מחוור בעיני דכיון דר כחצר אחרת ואין עפתח וסותס כידו מותר והילכך צלו לא נכנס' שס לא.היינל
־ק? גי די בחצי עשוי הוא לנעול פעמים חצרו וצ״נ י״לידשאני התם דאין לו סושסיס לה כלל אלא שאתה בא לפקפק עליו לפי שקבעה לה זמן לתקן הבית צחר
^ נניתממש שהיה היין נתון בתוכו וצריציס צנו לחוש לדבי־יו שכבר הורס החג ונכנסה שס מחר׳החג צחי סהמתינ סיפור סתבא הישראלית ממקו׳סשכתה
^ :אפ אין בנית אלא יינו סל יסיפל כבי׳ ונמצא הגוי בתוכרפיש״י צס צפ״ה צין לציפור היין בכךשהרי י הזרה צחי החג בלא הודיעה שהוא מפליג דכל.
^עגכ מומרוכו׳כספ״רישמעצל ( דף סצךי־הוא כרנא דהויה יתיב ביה סמרא סעהימתירצה שמא עכשיו תבא וצפי׳הפליגה סובא,ולא בצה י ׳" וצע״פנזיש לה
גוי דהוה קצי׳ כיני דני צמר רבא צס נתפש עליו כגנב שרי וצי שייכות בבית כיון שצץ לה שייכות כיין ולא נמלו במנעול  .מבפנים וכמניח יין
^ יייפיש י כרכא כרך צס נתפסימליו כגנב צס■ גוי חלס הוא ויש אימתשופטי בקרון ונכרי בחנותו דמי׳וכולהו עובדי דהשוכ כשנעלו הס וצפי׳ההי׳דצוספין'
׳ מ יו ופס ימצאוהו נוגע נתפס עליו כגנב חמרא״סרי בסתי 5־וצי לא צסויצף דצסתכח גוי ביני דני כשנעליהיא' וכן פי' הךצכ״ד ודומיא דכרייתא כסנעל
 .י
 .־■■■■־ ' ־
. . . .
•י״יודצי״ ■-
לפונדק דמייתי עלה יציין חוסשין שנעלה אצ״כ רקיט שנפלה וכדמגכקבהא
דקרון וחנות וצף לרסיי דנרס ' ,שפי׳צפי׳כשלצ כעל ולאכפשט'דמילת׳דצשתכת
עככיעע 1׳ 4זו 1דוע/ז ׳ כעי ץ
׳־״׳ ־.׳ ׳ !.עז דן ערי כיץ עכדגעים עכ
ןןר/ .
ביני דני הא קא פריס ציהו ז״ל טעמא דלא דמי למניח גפיי בהנותומשר דרגליס
דלוה יתיב גיא חמרצדישראל וכו' וצמר רכציצ׳י מצי' לצסתמוטי לדבר הואיל ונכנס שלא ברשות ולולי שנכנס לנסךלנלה  .נכנס ובנדון שלפטנו
^ ׳ו ;•1מ פ שנתפש כגגב על הנגיעה היינו משוס דבכית -סייכול ליכנסשס אין רגלים לדבר לאשור אלא להיתר שהרי נמסה לתקן.ביתה והרי זה כמניח
'•־*׳׳—
כ ומנחדרייי^וזי
׳הביצה ודאי סמרצ׳סרייול־היימיייתי נכרי בחנותו ועוד דמימר אמרה הגויה כיון דקבעיז זמן לתקן מדכרא ישראלית
 ,־ומ ףי צ3ל .צי נתפס כגנב על
פיהשורר .היכ׳דעלנוי5י*ותן>
כל ^ ( 0 *1כ׳נהג״א
^י מגמלהפונדקעכ׳ל* והר״ן כתב אחרדביירס״י אחריםפירפיידצס חכלראואתיא ^ נ 5/113הראב ד
. .,׳ א.עיל1אחלי' ללשייךואית ליהלאישחמיד.
פל הננישה חמרא שרי צבלציילא ׳ הייה אככיסה צע״פ סכתפס:כגנכ' איכצדצנ ו צופרים משוס שעא נגע
;י׳^ליייכול ליגע בו מהרהייקודס סיבאשסישראל־'ובסהסוכר־ צת היינו דוקא גשמי׳ וכו׳דכרי.הרצכ״ד
קנ״ע כעדתי עו׳חזז■.
^ #ללואאופהיז׳ד&הן יתיב ביה קמראדישראל צשממזיגף דה 1ס יתיב כמכס הרח ס בפרק השוכ צת הפועל
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הלמה ק נסך קכט

( 0ינשק•סי*ק׳ 3וסס הסכים לדכרי רש״י ז״ל וקצת נר מדכריהר״ן סגס סולו נוט לפסוק כן• והרשב״א
צעכי■1ם(כל י -יע כתבי על מחלוקת זה דרסי והראב״ד דעתינו אינו מכריע את הסריס ומכל מקום
 7ף כר לי סכל שאיסורו מחמת ספק מגעו לס גוי חסוי בהנאה במגעו כדכרי רסיז״ל

סס וסמלו רוסס על היץ סללו ללוכדו כדי שיהא שמור לסם לממנו*
לשתותו ומ״ס המתיר סחבית אחד פתוחה מטהרות חכימתיס3ןי ןה ^ויי*1
ולוין סוגיו׳סבגמ מסכימו׳עמו חדלושהיינו׳שוני ' זה מזה רלויליתאותו
צו סמלו מחזר הוא אסר היפה סבהס ופותח ובודק וחוזר ופותה וכודר לה'
■היוחסק
על היפה סכר ולצ עודאלון5ן
מידיו"[

'חתי ?3לע ' ע3
סתם יינם  :נתפס כגנב כתב רבינו ירוחם עכני״ז ת"ב )ד היינו
הימ4
לר׳יע
■
ולדעת מיי .שאוסר ■ .
מהר*ם ,רי3״פ שאס ימצאהו ישראל נוגע שיתפם• כדין
ס׳נרי׳לאץא! *• י 7גנב והמושל יעשה בו דין כגנב ואינו׳ אלם
מקום שהיין בחזקת מעותמר דאיל למיתלי אחד כזין סומכין בסתיולס £
מ החגיי׳מעעמא שיוכלו לעשות בו דין וילהעניסו וכך הם
שלא
נגע
בו
הגוי
מות׳אפי׳כלא
חות׳כיצד
הניחפ להש ילק ולגין על
הדלבקיויש■!!
^'ה״ש' נאן"ל י :דברי רש׳י שכתבתי בסמוך :
כתב
גבריא בחנותו ויצא או שהיה לריק בספינה או בקרון והניחו עם הרבה ואפ ה כסא״ל הוימהגהכל^
הרשב״א בתשובה על מעשה שכפלו בתי
חכיו׳סתומו׳אס
שינשא׳ן
י יהודי אחד לסר אחד ועבדיו והיהודישכן הנכרי והלד־לו יללה או לבית המרחץ אוי ש היה הגוי מעב,יר  :וגוב
ואפימ-ל״ ומיי
י־־יא שהא כדי"׳ ו:,׳
יזעוס.יב7
• !.ייאזר שהמניות במקצת כתי החצר והיה בחצר אוצרסל :הביות ממקו׳למקום והניחו לבדו עם היין ויצא אע" פ שבכל אלו
^ ^ ^ _  _.הראיו |וג׳
קכט כל מקו׳סהיין
יש לנכרי שייכות :כיין מותר אפי שהה יזמן רב שהוא ירא בככל
של( ה 'ה מטפ•׳?' יין ופתח האוצר פתוח לחצררסלאותו

קכט

><<£
■
נחס־

פעם עתה יבא 'אני
ירחית
ויראני ובלבד שלא יסגור הגויכ החנו' ולא יר
^
והיה ׳(•!*-
הלז׳ "'5׳ הפתח דלתים ומנעול מבחוץ
זך
ן
סגור
ן
|
ל
$
ן
ותר הקרון והספינה בענין שאין יכוכין לראותו אפילו הכי אין אגל סלא נגע בו הגר מותר
ל^איס!ר מבחוץ והמפתח ביד ישראל
וק
יש
לאותו
נעלהייו
" '* ׳*ז

ילאלהי*יר,א״יל .,אוצי חלק א ' פתוח לחצר וי ס לר דל ת יכי חוששין שמא סגר התנות או הרחיק הקרון והפפינה במה דברים
נילי • בס יי! לסגור אותו כל זמן שירצו אבל פתוס היה אמורים שיש שם דרך עקלתון שיכול לבא עליו פתאום שלא
 ^ 7"'^ 7עכשיו׳ ויש סמך לאוצר חדד אחד ויש פתל!
יראנו וכן כשהלך לבית המרחץ הלך דרך עקלתון בעמן שלא

׳

* "־*

עיל ס 'יק נראה לו •שנכנסו גויס שם כלילה פלא
<זנ "מ1י'ה'ן י 7כי
מדעתו לשכב
שמס והסיב כל
מקר ס
אמרר
כדנריז ד
.
,
1, , ,
.
ק ^ר• ^ א )
ננעל
הפונדק
וחסיד
דס נפ׳פי היינודוקא
זנמרדני ע׳ ל״י בסנעל מבפנים בערן שאם אב ישראל
ע״ננ׳ראג ! מיהו ליכנס שלא מדעת הגוי שמבפנים אינו
ל?;ת,זלה לא מ '"יי יכול רהשתא הוא דלאמירתת גוי השרוי
^
^ בפרס שאפילו יבא ישראל קודם שיהיו
״׳״•! נלא שיירה כדי! סתימה וסתימה וניגוב יעשה עצמו
יישים היחק " ן כישן רסננק ישן הייתי אכל כל שסגר
העיע־רעכ״ל

״ז* ״
תכן ככרי שהיהמע&ר
עם ישרא כדי יין ממקום
רמי׳עציהן^ס
למקום אם היה בחזקת עטי !י*.ז
משתל מית ואס תודיעו
אי־גילייי?,׳(

1 ■.

.־~־~ 1ן ־י'
 .ז
־ ^־1
אבלואינו
) משמירתו
1,
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או שאומר לגר המעביר החביו׳לך ואני אבא אהריך או שהודיעו
שהוא מפליג אם החביות פתוחו' כיון שנעלמו מעיניו אסורו׳ואם
הם סתומו׳כתב הרש׳יבא אם יש בהפלגתו שיעו׳כדי שיוכ׳להסיר ויסמו ויגיב רסב ג סומ פ'זמנן!•
כדי שיפת ויגוף ותיגוכ0הןי)
ןזןו1
ע!"׳
מגופת החבי׳ולהחזירה אט היא של פיר ויש שיעו׳כדי שיפתחנו
המניח נכרי בחנותו אף
"׳
כולה ויסתמנה ותנגב אפור אכל אם אומר לו להפליג פחות מזה
עיי׳פ ס  -ואיוצ אונמש " !*5
מותי ואס מודיעוסהוח נ:
ןנדי׳(!!1!5ן
השיעור אפילו יש בו כדי שיעור שינקוב חור בחבית או במגופה
המניח יינו !*י! ;י!ן!ו״
ויפתפנו מותר דלא חיישינן לפתיחת הנקב וגם לא חיישינן לזיוף מפליג וכו׳ ה.מ
החות' אבל לפי מה שפסה ר״ת רפגי בחות׳א׳וסתימת החבית
הוי כקרון או 1
כספי.יכס ן
 1דלך חנל
עדותו'!(,
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0לת
׳שלא יסגור המוחונו'*
אבל־אם אחד או שנים עמו אסור שאיפשר לאהד מהם' לשמור
איל!זא א^ע' י*״ז דרבנן היא ואיסם דבבי הא אפי דאורית
בגמרא מצריך לסכך בכי דאיתגיע"
איכא־וגרע דרך עקלתק והאח׳ליגע כתב הראב״דדלאשרינן בחביות פמוחו' • שהי׳מפביר משוס דסבר
דילמאאתימי
שיכוללראותמ£:ם
לאחיישינן
דספיקיטובא
היי
פתוס
י
.
 .י
היין! נפתח
נפתח פתוס
לגמרי
אלא
בספינה
או
בחנות
שאין
לו
רשות
ליגע
בחבית
עצמו
מספק
ביאה
ומדע
לך
זיוי 1שרי
דהא
וכיה
ספינה
אילו
ליה
אבל
בקרון
או בספינה
אימאדמהאג
נשמ׳ג  :הפליגה בים וכן המניח ככרי בחנותו אלו אבל במעביר חבית ממקום למקום לא לפי שאפשר לו לפשוט
לססינתי׳ופכיד מאח־בעי
ואיתני*
ידו
אחד לדשא חמרא אסיר וכדתניא בהדיא
או■בספינה משו דסכר דילצז׳אתיכא
כתוספתא ואפי׳הכי לא חיישינן כדמוכח בצריכותא דגמרא ואיפסר כיכסצ׳ישהגוי
לדדוסרץי־־ז״ ^ ״ ^ , -״
,
. ,,
אחרינא וקאי אגיד וקא חזי יל אבל ככיי בחצותו אימי אסיד לככא
ופבירצל'
ל סגןרד 1תומ ר_ ן ) ,י
\י
׳כ י}^י כ ו כלילית לפי סררקשלבכי אדם
דכעיקאמסמעלן וכתב הרסכ״אכלומי^קמ״ל דלאחיישיכן לסכי
וש״מדאייז
״-ס
רף״ ״
 ■יי פו מפחי כל לוא ס> גנבים וסתמן כפירושן  .דאחיד לבבא חלישיכן כיון דאית ליה שייכות בכית ואיה ליס
לאיסתמוטיוכרחיח
י ״ב 3ית ^
י
׳• • שיג ואין יחיאל דר שםויש טלישראל  .עומד שס שהרי היסראל הניחו סס וכן כמי שמעיכןסאס הפליגו
הספינביסמןמ
לא ופוד אראוריר
י .,
מפתח וחותם ודוק ביום אבל כלילה שאי אפשר לו לראות אסור וכהדיא סנו כן בתוספתא •
וגדש
רבערבד״ 6מ
.ננ2ן^ ןמ מ 3י׳
)* י
ן ס ליום והיין מותר  .כל שאין סס דלתות דרך עקלתון שיכול לבא מליו פתאום שלא יראנו שס כגמרא אמאידקרו?י6םמ
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סירן
_
 .מן שינה כל
הוא
ואין
הגוי
חושש
שמא
יבא
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בחזקת משתמר ־מוהר היכי דמי בחזקת משתמר כדתניא סיי ׳ישהיו חמיו
־ ־ ־ ־ ׳*
—־ י
ישי . £
חנקה שיפורא דבי 1
שמשי ו
קס* סליק "
אמר ישראל
וגוי דהוו
אפי׳הפליגו•לכויופר
ממיל-ואסהרומיו
והרמכ״סמי^
סרירכויפביעד כמה
בארבא כיסי
שמע גורסים כדי
מיל -ואס אמר
ואני אכ
אסריכ־'כיון
רכאסמיא
מהם
שהימר
טעוכיץטהרות■
טהורות <
שנתעלמו1
והרי״ףפיכיו -
א:
חרץ
משתכחן בסוקא מדקאמר אי משום שבתא א״ל איסור גיורא וכו ' •
אלמא ע״כ
ע״כ חוץ
לתחום הוא וישראל לא אתא בליל סבת ושבת ואפ״ה שרייה רבא לסמרי' דאלמא
קושש הגוי סגס בלילה לא סכב לבו סל ישראל על יינו ובאלשמרו• וכל סעת׳ושעת'

מימר אמי השתא אתי ולא אמרי כיון דלילה זמן פינה אין הגוי חוסם לביאה משונה
;ואיפסר שלא חמרה הרב ז״ל אלא באשפה לחלון ודקל וארוב׳וכיוצא בסס שאין הגוי
מירתת אלא לכיאת הבעלי׳כמקוס היין ממש לפי שאין רגלי הכעליס סס אכל במקו'
שרגלי הבעלים שם הגוי מתירא שמא יזכרו הבעלים את יינם ויביאו לתוך הבית
ממש ומתירא הוא כחשכה כאורה ותדע לך עוד שהרי שנינו אחד הלוקח ואח השוכר
בית בחצרו של ככרי ומילאהו יין וישראל דר סס באותו חצר מותר ואע׳פ שאין
מפתח וחותם בידו ופירושו סאמ״פ שהגוי דר סס מדקתני כיפ בחצרו וה״ה אפי היה
היין נתון בחצר ממס שיש לגוי רשות לעבור ולעמוד שס וכמו שפירש גס סר״א ולא
חיישינן כלל אלא אסכן הודיעו שהוא מפליג והפס מי נימא דנעור כל הלילות אר
ששוכב בצד יינרזה דבר מתמיה ואף הר״א ז״ל לאכתב סס כן ואע״פ שהוא אזיל
במכלא וכתב בכל מקום שעלה בדעתו ז״ל שים הערש בין יום ובין לילה ועוד אני
אומר שלולי שאין אני כדאי להשיב את הארי אריא דבי עילאי הייתי אומר כי אף
מ״ס הר״א ז״ל בעוכדא דישראל דר בעיליתא הוא מןהתימא למה לא תתיר האמבה
אף בלילה אבל מה נמשה וכבר הורה זקן ומעת׳ לעיקר הנדון שלפנינו אס לא נודע
בבירור שסגרו בפנים במנעול אע" פ שהדלת מגורם מבחוץ כיון  .שהמפתח ביד
ישראל ויכול ליכנס אצל יינו בכל עת שירצה כין ביום בין בלילה מתיראין הם ליגע
ואפיבלילה וכההי׳דארב' וכמו שאמרתי ומ״מ איני אומ׳כן אלא סל סמך מה שראיתי
בכתבך סהגויס הללו לא הורשו לאכול ולסתות ממה שכבתי היהודים ומתיראיס
הם ליגע שאלו לא היומתיראים בכך אף הס פותחים ונועלי ' ושותים ואין נמנעים
מפחד בעלי בתים ואפי׳חביות סתומות אסווץ שאין הגוי מכוקלהזיק וכמו שמוכיח
בכמה מקומות אלא להנאת עצמן הן מכוונין והפרש יש בין חביות סל חרסספתחן
למפלה לקנקני׳סלנו שהבחבנד ךכמו שאמרתי ושד שלא לילה אחד כלבד הס לצים

טמאות מאייסכא רישא ומאי שנא סיפא אמר רבא בכ<א עליהם דרךעקלתק ם
סיפא נמי כיוץדאמר להם לכו ואני אכא אחריכם .סמכא דעתייהו
ופירשרס*י
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עליהם דרך עקלתון כשהבעל בית יכול לכא דרך עקלתון דמירת'.
השתחלומימ
הר׳ן ומיהו יכ במינן דיך עקלתון דוקא כשהנכרי אוחז הסהית .
כידועלכתפוג3נ
וישראל
מסתסימיניי
_
במניח _
ככרי _בחנותו_
_
_
יוציוכמ׳לא _,
בעינן דרך עקלתון דכל ״סעם ,
דילמא השתא אתי וחזי ישראל שהוא מתקר לחביתעד כא,11היסב ^
גבי קרון וספינה דסכר דילמא אתי כאורחא אחריכא וטםמעינ זי !(? .ן
חדא אורחא דכל דאתי חזי ליה מפיון שהפליג עיניו מהם אסוידה ^ח,יד ! ^
וא״א דאפידלאחזו ליה איכהו ענ/׳ ל • ונראה דגס סאמודה נ:ן ':, 1יצ>^ 6
מניס נכרי בחנותו בלבד דסתמו יכול הישראל לבא לחנות פחאוסול יהי'י 0-
לישראל לבא לחנות פתאום • כגון שיש חלון על הפתח שיכול הגי לי״?*? 1
באהישראלמשמעדאסורמסוסדתולאמסתפי  :ומ׳שוכ ןכסהץ
1הלך .דרך  -י^-י -
עקלתון וכו' כ״כ — -־י ,׳
— —^
הראכ״די־״״י<
יהטו1'.נ׳ *1
הרשב״א^ בסס
וכתב דמ״ה
דיי־י״ד כקטי
בקפנדריא לומר דלא ידעוםה שהלך לרחוץ  :וס״יש או שאמר לג יי שמיסקנ מ
שמור לי בפ הםוכ <דף ע )ננעל הפונדק או סא״ל סמו׳ אסור וטעמאמשוסר^,5
שלא הודיעו שהוא מפליג כיון שבטח בו׳ומסר לו שמיד' הכיתסמנא רמתיהגד ?,
רהימניה לא מהדר עליה
■ ואינו מתירא ןפ יבא מליו פתאום  .ואינו נמנעמרג(!:
ומ״ש או שאמר לגוי המעביר החביות לך ואני אבא ' אחריך גריפא שסיג ^
כתבתיה .בסמוך • וכתבתי דאוקימנאילריסא דההיא כשיכול לבא פליה׳דיו^
שאינם
יכוליסליזהרכוואפ״הקתניסיפאדכלסאמר לססלכר ואל אכא^
סמכא דעתייהגסלא יבא דרך עקלתון אלא3איימי' יי !םה<־ כו הסיכ^
כל שנתעלמה,עינו מהםלא מירתתי ונגעי ;
ומ״שאו סט ודיגיו םהחן"
כיון
מבואר  3מסנה ( דףסט )שכתבתיבסמוך ז ומיש י אסהיוהחכיות * * *
שנעלמו מעיניו אסורות כ'כ הרשל׳א והר׳ן וכבה יאכ/׳ם |יפשוט יימימיו
ואס לם סתומות כתב הרשב״א אס ים בהפלגתו שיעור נדי שיוכל להסיי4
ןסנימ
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דיס

) (נ ) נם לעילימ,,
כתשיו׳שכ׳םקכ״ח
ומ״שלשם הימ״בן כתבוהו׳ סס הרא״ש וסי־״ן ז״ל ( :ועיין
ק• 'ח נענעי
אס
גס הרמב״ס כ״כ כפי״ב ודבריהם מבוארים מדתכן ( סס )
שהוא
""ל ^יהמו*
לומר
'
נרא
היה
ומ״ש שכן הול) מסקנ׳הרא״ש ז״ל אינו מוכיח שיות
כיצד מהנין
כדי שיסתום ויסתום ויגוב רשב״ג אומר כדי שיפתח ויגו׳ותיגב
הימכ״ן
סבר
י?ופהו 6מפליג
כסברת ר״י שהביא רכינו שכסכ׳סמס אבל רביכו סוברדמדהכיא
(ד ) זנ׳לדמלה( .
וחביות סתומות היו סיעויו ככדי שישתו׳וכו' סוכר
שהבי׳הירושלמי ס׳ל כר' יד6פילו
^הודיעו סמפליג שמתרחק
סהבי דברי הראכ״ו כתב שאין נרא׳להרמב״ן ועוד
אחריה וגס שאחר
נפמזיז לגמרישרי
הנכרי נקב במגופת הסבי׳ויחזור ויסתום הנקב ותיבש הסתימה
שמסייע להרמב״ן משמעדכוותי׳ס״ל :
שיררנדי סיקוב
!5
ומיסו כתב או לתיייי שהיין
עד
אלא
והרשב״א הסכי׳לדברי סו־מכ״ן
נאסר
אינו
אומר
^סיושכ״ג
ייט^
נתנית א 1כספינה
ידו וי!יגע בתוכה אם היא מלאה הלכךאם היא מלאה אסור׳אפי׳
 ',דה״מ כזמן שאינה חסר כ' כשל) ס הרכיכה
לשרי ללע אן>
!שיילנן ^(1ו6י־מ 0רופנל מגופתהת3ית לא הניחו כלל ואם היא חסרה אם העלים עיניו אסור חיישי׳שמ
תפני נולה וינון־ יעפ
בעודם על כתיפויכול ליגע ביין אבל אם  3פפ!ח! פ לגמרי
הזי•
מעל כתפו ונגע בה ומשתמיט לומר הורדתי (לני") מעט
היא חסרה כ״כ שלזין יכול.ליגע בייןאא״כ ולכן מתלק בין
מל** " ׳ ^יתחרפה ותיגוב ותיבש לונל הורידה
פירש אפי׳פתוחו׳לנמרי מותר והרמ״בן הכריע דודאי כפתוח'
לא חיישינן דמיימתי והכי נקב צר לדחנאנל
יןין'*)׳
הוריד מכתפו
ספסומפוסימי־ניל׳ ור׳י
מעפה בנכרי׳ לפיתאילפ ' לעיל
איתאבירושלמי א' ר שמואל
היישי'
בה
לוג^ /ימיזכגמסלנתאכרשבג• /ומ ,ם לגמרי אין להתיר כיון שהיא על כתפו ובקל ♦כול ליגע
ללא שרי דק
^לפידדכפיק כדי סי*יתחנ כולה דילמא ננע ולא ירא כלל דמשתמי׳ למימי להחזיק בחכי׳כיונתי
א׳סהיה מעביר עס ישראל כדי ייןממקום׳ נפקזקה איןלחלק
^^1)1
בסתומות בפקק של עץ וכיוצא בזה שדרך למקום אתא טובדקומי ריאנסו ואסאמרי נין נרלרתנלהא
(0קי)( 1^1ןץ׳ןלאחיישי׳לפתיחת נקב סס (שס ) א ר שלא תפול אלא מיירי
זריקא לא סוףדבר כשהזאפקוק אין
דברי
ול <נסל סיד אכל כסל טיט
לסלקה וליגע בו כלא זיוף .כלל ירא בפתוחו הוה עובד א״ר
1ידונ!ז1 | |*1יממ
לחוש שמא יגע נו
להעביר חביות דאע״פ שיכול
שהוא מלאות אלא אפי חסרו' דטרף וכגע בידיה
כיין .י הנלכדשיפתמויגוף ותיגובוכיקדקיל וכן היא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל וכת' הרש״כא אפי׳הודיעו
דרן מי/עסק כן
וחזר פירש שטרף היין בכתפו עדשהרכין
#ין)ן 5יסו״ג לוני בשל סיד נמי כדישיפת׳ויגוף
נ׳ל :
אס החבית פקוקה והוא בזמן שיש הרכ׳עוברי דרכים כגון
'1עומ
החכי׳ונגע היין בידו ל) למ כל היכא דיכול
מפליג
^ *כ׳ :.וברין להגיהגלנרי כין הגתות מותר שהוא ירא מעוכרי דרכים וכ״כ רש״בכן־ כשם להרכי בעודה על כתפו וליגע חופש אבל
 ,רנינוז׳ל ברוונ אפילוהיא
1יע!ן*ו1( 3ץ
רש' י הא דאסרינן בהודיעו שהוא מפליג רוקא כמקום שיש להוש להורידו מכתפו לאחיישי' דמייתת:
לש סיל:
מפלגתושימו

גנכושת׳ונתן מים במקומו או החליף טוב ברע אבל כמקום
וכתב הרשב״א אפי הודיעו שהו׳ מפליג
גופינו׳להסי'
שמא
>| מנחת החבית ולהחזיר׳נראה דהיינו פקק שאין לחוש שמא גנב ממנו כגון שרבים עוברים שם אפילו הןגוי׳ אס החבית פקוקה והוא בזמן שיש הרבה
זזי>
חיישינן המוסר מפתח חנותו לגוי הייןשבו מות׳אפילו הודיעו עוברי דרכי׳וכו' כת"ה ולמד כן מדגרסי'
צריך
ומ״האינו
בו
וכיוצא
עץ
של
^
עיין:
'יי' (
כלבד*  :לא
פעו6לא כדי להסירה ולהחזיר
שהוא מפליג שלא מסר לו אלא שמירת מפתה והוא ירא ליכנס כפ אין מעמידין (דף לא ׳ת״רבראשונ׳היה
אחרת לשבו׳שם המול אומר יין של עין כושי אסור וכו'ורמיכהי
ונתבהרסב״א האדקתני אסמודיעו בו ומכאן התיר רי׳ת לישראל שהלן־לעיר
אל'פ שלא נשאר השולח חבית של יין ביד כותי ושל ציר
סהוא
מפליג ** בלקהנימתניוזלל והניח יין במרתפו ומסר המפתח כיד שפחתו
,
 ,י
וסוריים ביד גוי אס מכיר סותמו וסתמו
:
מפרש
דדויקא
פיהראב־ד
יהודי בעיר והר״מבן חלק על זה וכתב שלא התירו אלא
שום
ונו' כשהודיעו
אפילו מצאו שנכנס אבל מות׳ואסיקכ אלא א״ר ירמיה בין הגתות
כשאינו יודע שהוא מפליג ואז מותר
שכינו כיון דכ״ע אפכימרתת אס השתא
׳
הזה
כשיעור
עןזו הפלגפו וישבה
אם הודיעו שהוא מפליג אפילו אס נתפש עליו כגנב אסו׳זישרא׳
חזוליומפסדולי  :וכ׳כ רסב״סבשם
ן מומן לוס! אם לא הודיעו מותר ואפי׳אמר
יתולנו אזולוגי אבוא אחריכם דמירתתי שמא וגוי שהיו כספינה ושמע ישראל קול תקיעת שופר שתוקעין רש״י הא דאסרי' בהודיעו שהוא מפליג
נ0נוע! #
ןדזל>נק איש? נל כך שיוכלו לפתוחולסתו׳ואפי' לשכת ונכנס לעיר והניח היין שבספינה עם הגוי היין מות׳שהגוי דוקא כמקום שיש לחוש שמא גנב וכוכ״כ
מזז :שהההרכהמ״מככל< שעה מייתתי שמא ירא ליגע שיאמר עתה יזכור יינו דכא אפילו יש בינו ליין יותר התוס׳בפ השוכר גבי הא דקאמר מ״ט לא
כהזקת שומרי שבת כראוי מותביחמרא כי גוי׳משוס שיבי וכתבו עוד
&ז המאאתיואפי׳כשהודיעןמקוס הפלגתו מאלפים אמה שאין אנו כעיני הגוים
וכו׳
וויפדון5ו0ר'יךו3ה שיכול לבא עליהם
כל אחד מיינו ושמע הישראל שקורין לילך סס ולא חיישינ׳שמא כגע כיוןשהגוי'בזמן
מיציי 1
לשתות
]
יושבי
היו
שלא
חין נתישה וסתימה מגוב מות והוא
שיאמר הגוי עתה יזכו׳ הזה איכס כני ניסוך כךפי׳רשב״ס "ומיהו
לבית הכנסה והלך שם להתפל׳הייןמותר
כמה דברים נר זה דהיינו דוקא לקכיו׳אוכדרורי'שאץ
בת״ה
אומנא א׳ללכוואני אבא אחריכס וכן פסקמפליג יינו וכגון שיש דרך עקלתון שיוכל לכא עליו פתאום
אח׳ להס קר פתח קטן למעלה אבל גיגית או
קצמהרא״ס כתב והודיעו שהוא
שכל אחד שותה מיינו אבל אם היו שותין ביחד מיין
גיקין קי׳סא״לשדעתו להפליג־ בסתם אוסא״ל אמורים
קנקן וכוס שיש בו יקופתחו רחב' דקל הוא
וינצו
ויין
קודש כאותה הפלגה כדי שיפת ויגוף
כתבהרסכ״א ( סימ׳תקפח)
!יגע בהס ורגילו׳ליג בהם דרך מתעסלא יעכ״ל :
דנל
פנין
דככל
מותר
מריבה
וניגב אבל אס אין כאותה הפלג׳כסיעו׳זה אפי׳שהה זמן
נאדו׳של יין חכ״ס והיה בעיה כלי אחד של עץ והיה פיו סתום
מיוני
שאלת גוי שהיה מוליך
השתא וחזיליה • והר'ן כתב פירושו של הראכ״ד ואח״ב כת
ומזופ׳יפה והיה הגוי יודע בו והיה הישראל הולך עמו וחלה
ברפתרג דילמא אתי
מעמו
וי
ומהודק ע״י פקק של עץ
ויגרף
שהודיעו שהוא מפליג כדי פתיחה ושהה כדי שיפתח
אכנס לעיר עד שאראה מה יהיה ממני לך אתה לבדךוהייןחתו׳סוא
אילישמיסאומד שכל
בדרך ואומילגוי
6
ן
5
י
3
ם
מירמת
שהגוי בטוח שלא ימצאנו בשעה שהוא פותח' פתח ולא
אתחזק אלך למח׳מה דין הכלי ההו׳סאין בו חב״ח מי אמרי'
ותינב אסור דניון
נוי* מ
הכניסהו כבית פלו׳ואס
בשעה שהוא סותס אותה מצי לאשפמוטי ולמימר חד מגרם
אחריו כיון סא״ל עד שאראה מה יהיה ממני או
הי? סאכי׳ימצאכו ישראל
:יםא
דהגוי מתירא שמא יבא הישראל
ואנא סתימכ׳לה ע״כ ורבי׳שכתב אבל אס א״ל להפליג פחו'
ווטנא אחייני דהוו הנא פתחה
אין הגוי מתירא שאס יבא הישראל היה רואה אותו או כאס'
הנקב וגס כאמ׳כיון שהדרך יסרה
נרא שהוא כדעת הרא״ס ז״ל  :וג? ש דלא חיישינ׳לפתיחת
' מפחד שמא יראהו הישראל מרחוק תשוב' כל שאין בוחב״ח
מההסיסור
םרא׳ע
ויחזו' ויסתמנו בהפך כיון שהדרךהישר
לאחיישי׳לזיוף החותם פירושו דלא חיישי׳סמא יקוב נקב במגופה
ה״ז אסו׳ואיןהפרס כין שהדרך יסרה לשאיניישרה דתנן המניח
יומ׳ו
כרשכ״ג דלא חייס להכי והודיעו שהוא מפליג
<וע״פ שיווע סיפליגהישראל יותר משיעור זה משו' דקי״ל
סהוא מפליג וכו' המניח יינו בקרון או כספינה וכולי
כל המגופה נכרי בחנותו וכו׳ואס הודיעו
ןואיר
הסתימ׳כיכר וגס לא סיישי׳שיזייף כל החותכלומ' שיפתח
נכרי בחנותו וכו' אלמ׳כין הכי ובין הכי כל שהודיעושהו'
יימא
ו!פדשנקוט
ואמרי׳כגמ צריכא דאי תנא
אבל לפי מה שפסק
עזר הודיעושהו' מפליג פסו׳מכדי שיפת׳ויגוף ותיגב :
הבוסרמפתת חנותי לגוי היין שבו מותר
מי מ
כיון מפליג אסורה ואס לא הודיעו מות' .:
א׳ושתימת חבית הוי כחות׳אפי׳מודיעו שהוא מפליג מותר
פי׳מופרת יין דמסראיקלידא לגוי' א״ר יצחק אר'
י״ת דסגי בתותס
ואהל
כסימן ק״ל והא  3פהשוכר (דף עח )ההי'מסוביתא
סוכר סמפקידיץ יין ביד גוי בחותם אחד כמ״ש
מדרש ואמרן לא מסרה לה אלא שמירת מפתח כלבדופרש״י
מהואסתו׳פיי שי״ת
ימיה
אלעזר עובד' הרה כי
חבי׳הויא סי׳א׳א״כ אפי׳הודיגיו שהוא מפליג מותר כיוןשהו׳סתוס
דפת׳ליכנס ונתפס' כגנב ומעילה רבעו אפי׳הודיעושהוא
פשיטא דסתימת
מרנ!
1ד6
כדי שמירת מפתח ולא סמנא
הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום וכו' רשב״ג אומר
האא •ולפיהז מפני' דקתנידאס
למה להו למייתי מטעם שלא מסר לה אלאשמיר' מפת׳תיפוק
לראליעזר מפליג משום דא״לכ
לי? שיפתי! ונו׳נרבנן דפליגיאדראליעז׳כפ אין מעמידן ואסרי בחות׳א׳איל
'מותר כיון שלא הודיעה שהיא מפלג' וכתב הר״ן שכן נר'
ך6ול
מאח'דקי״ל לי דאפי׳הגיחה בתוך החנו
לא* ,אפי הודיעושהוא מפליג כמה מות׳והכי משמע בגמ כע הסוכרדקא׳וכי
ז״ל כתב דהכ׳כיון שהאמינו והפקידו אצלו וא״לשמו'
ציא
דר״א דלא חייש לזיופא האידנ' מט מדברי רבותינוסצרפתי׳וסוא
אייא] טית׳דיסל ג דלא חייש לסיתומ'וסלכת׳כוותיס
דמימר אמר כיון דמהימכנא לישראל לא אתי לפיוכי בי
אס
י
דלאסייש ה״ל כהודיעו שהו'מפליג
בי גויסמסו׳סיבא ופרש״י והשתא דקכעי' הלכת' כרשכ״ג
מסר לה אלא שמיי מפתח הוה אסרי' ומשמע לימפשטא
ן
נוחה
לאמותבי׳חמרא
ולפתיחת חבית כולה דחייש לה הילכך אי לאו מסו׳דלא
ממומלנקיבת חור שהוא בלא טורחמשו' דמיככר
דאפי׳במסר לה המפתח סתס אמרינן לא מסר לה אלא
׳,מי
הלכה כר׳א דסמעת׳ומדברי הפוסקים
נרותיה דהאי זיופ׳דטירח'הוא ואכן קבעי' באין מעמידין
הרמכ״ס נר׳סהוא מפ דדוקא כדפרי' ואמר שאינו מוס
הלן
י?!נ 3לא ק״ל
להיות ריח שמיר׳המפתח • אכל מדברי
דחופס א׳משוס שיבא נקב דק מאד שהוא במגופת הסבי'
כלבד שכתב בפי״ג הלוקח בית או ששכר בית בחצר הגוי
חנות.
7לאחייש לזיוף
א״א לה אלא שמירת המפתח
סמא יקדח שם במקצ׳ויטעוס מן היק :ומי שוכן ירא׳מדברי
סגר המפתח או שסגר והניס המפתח ביד הגוי הרי היין
דעצי
!"5יוצא ויש לסוס
ומלאהו יין וכו' יצא ולא
קדושים
נרא׳שהוא נוטה לדעת י״ת ואפ״ה כתב שם וישראל
ונסך שהרי אין הישראלים סס א״ל אחוז מפתח זה סד
היויי!
מעמידין
לאין
3
׳אסור בשתי׳סמא נמס הגוי
• ודבריר״ת והחולקים עליו יתבארו בסימן ק״ל בס״ד
יגה:
מסר לושמיר׳' הבית אלא שמירת המפתחע״כ :ודע שמפני
חותמות
בשני
ונהנו
לה
שאבא היין מותר שלא
כתבסרשב״א הא דסרי דרך עקלתון דיקא
הוזיו
מסר לה אלא שמירת המפתח אצל לוקח או סוכר בית
:
ג
ת
"
כר
הלכתא
דלית
יתבאר
יצל
שהרמב״ס כתב דין זה דלא
ודברי טעם הס• כתו׳בסמ״ג אמרי׳בירושלמימעש׳שהפליגו
ואמר שלא אמרו כך אלא כשהיין והבית סל ישראל אבל
■ע(ןל^
^3ילךוונו׳בת״ס
בחכ׳הגוי השיגו הראב״ד
ארבעה מילין כין טברי׳לצפורי והתיר את היין מפני
דר.בחצר אסר' ספי' לא הפקיד לו את המפת׳אלאשהניחה
■ןי5ושל נית רבי הטעונו׳יין
רצי!
3
כשהכי׳שלגוי וישראל
ושוכרי׳שהס בני אדם ויראים ליגע כייןעב״ל  :כתב
ולפי
שיש לושייכו'בכיתע״כ :.זמ״ש ומכאן התיר ר״תלישראל
דד כיבין ואעדין
^ב״
וכו׳סברא זו  .נתבו׳ בדלת היין אסו׳מסום
^ 3ד דלא שרינןבחביו' פתוחו׳לגמרי אלא כספינ׳או בחנות
י) 4
וכו׳כ״כ סס הרא״ש וסר״ן ז"ל בשס ר׳ת וסיים כההרא״ש
לשבות
ובמ״ש■ רבינו ומשתמיט לומ'הורדתי מעט חסר תיבת.לנוח שהלך לעיר אחרת אמרי' אערי גריהודאי לא מנערי שבפ׳ולא דמילההי' דמני׳
זציי!
•יתתץ׳ן בפ׳השוכר
ור י פירש אפי׳פתוחה ואי משו׳די״ט הוא הא
ומ״ש
:
מעט
לנוח
הורדתי
ומסתמי׳לוכלר
מש
■
לכתוב
ל
וה
גדם כלא מפתח וחות' דהכ׳גוי׳אתריני מיית׳מן השפחואיהומירתת'
סס הר״אס שלא כשם ר״י אלא בסתסונ״ל דלא שרי אלא
יינובעי׳של
תיימרת סבי׳זו כתבה
יאמרו לישראל שנכנס והר׳ן כתב על דברי רבותינו הצרפתים
דרי כוב' וישראל אזיל בפרי סליא מגוי׳אסייני שמא
313ל לאבמליא׳כדאמר■ בפ״יי ישמעאל גוי
ב£ 3
שכתבו
ספיה
יח
אסיר דילמא נגע וכתבו רבינו פסיקכ׳״ה :

■ דמ

נסך 1קכט
הלכות ק
־!

ה( ) והתרלט׳ע נ שכתבו כן משמו של ר״ת נראה שדפתס ז״ל לפרש זו ששנינו בפ״ר ישמעאל המטהר דקתכי שפל הדלכקי מות דוקלז כשסולן יזיז לפישו׳ידים וסכל! אייתיה3ידןש׳
הפס הוו בפו מימר שפל הסלחן אסור כתוך פישוט ידי 'ולא כן אפר כ0סר5 3
7ן> שפ״תפרייע' יינו של נכרי ונתנו ברשותו וכלה כות התקבלתי ממך המפות מותר דאפילו בעיר
נרמ״נן זנת״ה סי'
נתשונ׳רינ׳ש ס אקיסראל דרים בה שרי ואפי׳כשיש לו פתח פתוח למבוי אכל אקדם מחמירים כסס שנתנו פישוט ידים לי״נ אלא ביני מה דאמר על הסלחן אסור מהדל)מ'?י
ל '( ?
סימן מכ״דהני  (6לומר דדוקצ בעיר סישרצל וגוי דריס בה הצ לצו הכי כל שהודיעו שהוא מפליג הללכקי מותר ובלבד חוץ לפישוט ידיס כך מצצתי הגירסאבספריסוניאד?
שהיא משובשת דא״כציןספרשמן״1
דבלי ר' פ ת 1מע צסור עכי׳ל  :כתבו כתוספות דמסצי
 7ס״לדכלץג 1יכן ק:
אתסיהודן דיןלפניהם על השלחן ויין אחר חוץ לשלחן והני׳הגוי לכרי שעלל הסלחן לדלבקי צלצכךהגירסצשץ
(( )7לא :0ל'א7כ' עוכדשמעי׳סאם תפס המושל
כל
להס
ונמסר
בביתו
גויס
שמירת
והניח
ידיסמ3
השלהן אסור ואת שחוץ לשלחן את שתוך פישוט ידיו אסור כשלחן אסור צפי' חץ לפישוט
פ׳גזשוכר ע׳אדף
6ע״ז למייריניזן המפתחו' צף של יין צס אין צוכלי׳ושותיס ושחוץ לפישוטידיו מון £ך ואם אמי ^ הוי מוןג ושתה א ףשח 3ץ שפל כמנקי מותי ו3לבד״חץ '
0$
פקוק ממה שבכית סישרצל היין מותי וצם
הרשכ״א ^מיון
כשהיין
ידיםעכ ל  :כתב
לפישוטידיך אפ ^ י ככ 1,ךןכית אסןר אפין1ן< 1א הודיער
צוכלי׳ממה שבבית אסור וצמנ׳אס מצאם
כפקק :
ייזט׳יינו^
 ! ) 1 (,היאנסיתן הישרצל כמו שהניחם מלציס כשרי' ואולי שהרי הרשהו לשתות מכל אשר יבחרה^כ ךהחביות פתוחו׳ כדס־יס ס1^ 6יה ^
תכ׳ל וכ'
המנופה מסוס דרסיצ ליהלדכריתןר 1.יט׳ו!י
ללזקא כשמחפשים  ,אות ■ ככל מקוס ובקרקע אסורות והסתומות מותרו׳אם לא שישהא כדי שיסיר
נחניוישהחסיממי'
ונולאי נפתחו אנל ובכתליס את מטמוני ישראל גס היקצסור ויחזדנה ותעוב כתב הרש״בא לא התירו מהמת טענה זו עת׳יזכו׳שהוא מפליג צמאיצסיו'טמצמ ! זי
מגע לפי שגס לתוך החבית הכניסו קנה ארוך יינו אלא בדברים שאיפשר לעשותם כאן כשיחזור כמו תפלהכסתצ מדכר לחמרצוחתו  ,ן
נספק
אין
ישמעאלים
ססוצנול־
בזהלצלוייסרי היא כמוייפו
לחוש ואפיל!בשאד לחפש בו אכן' אס היה לישראל סי ' וחיבור ושביתת שכת אבל כמפליג ליכנסלבית המרחץ וכיוצא
■
גנני אין אושרי! במגופה מותר דאס הסירוה לחפש כה לא בדברי׳ שיש להם מקום ידוע ואי איפשר לעשותם כאן אסורלשבות בביתי ולפיכךהוצק■ל ^
מספק עכיל היומחדרין אותה דהא לא מירתסי־ שככר הודיעוהו שמפליג לדברים שאי איפשר לעשותם כאן ונר׳ אמר מדכרלחמריס  .ואתי צלאומ5ל,ג
זיפנאר למיזה.־ מישראל כלל עכ״ל וכ״כ המרדכי כספ״ר
וכו׳ונצין׳
כיון דטעמא משום שאומ׳עת׳יזכור יינו ר בא איןחי ^ קבכ ^דבר בדברים סאיפשר לעשותן כאן
ח( ) ולה נהליא
סמפכיסי!'
סיס לגמג' בו דמה טעס הוא
נגמלאןנהג׳א פ' ישמעאל שמצא בתשוב  .שבתפיסת צרפת שייך לומר ק אע״פ שאי איפשר לעשותו כא ן אינו ריצה ל הפסיר
כאןכסיחווו
הש! כר משמע ללא ר״ח הכהן שהיו השומרים בבתי היהודים יינו בשבילו כית שיש לישרא׳וגוי יין בתוכו וגוי רר  1,מט ׳ןישרא 1,איפסי לעשות אותן דבייס
תלינן לקזלא רק והמפתחות כידס ומחפשים ויהודי אין
שעפניכן
בעלייה וארוכה מהעליה לבית ויצאו לה ןץ וק רםהגוי וחןר 1,בית  .סיהסיי^יינו וכע ס רבי וכיאה
מפתחו כרנה כבית וימים רכיס היו כן והתיר אף בלא
חניית ייתר מכלי פתח פתוח לר״ס ושמא מסעם זה התיר
גרנישתי' זדוקח
על הואיל והיה נתפש על היין כגנב וכולי:
אס ניכר שנאו
 0+0וו וזן מו ן<1ו ו * ^ 1׳
 11י— *0\ * ,
 1י
1
^ י * י י • • 1י * *0
וכתוב
חיים
'
עסקי שתי' כנין ; ומעש׳זה כתוב כאורך כאורח
דהפסדלנץ
למיין
אח יין לא משיב ליה מלי האי
חיל שנא לעיר עוד במרדכי בשס ר״ת על יהודי שנתן ששמע שאגת קול אריה ומפחדו נכנס לבין החביות היק מותר
שלדקלאכו'ולשמו' לגוי מפתח ביתו שכפיר אחרת לתקן אפי׳הן פתוהו׳אע״פ שאינו נתפס עליו כגנב שהרי להציל עצמו בשבילו מלרסוץ או לפשותדכיס ^לי,
אנל נסינס ננני פרצותיו והיה שם יין כחניות ובקובות נכגס שהוא ירא שמא גם אחרים נחבאו שם ואפילו סגר הדלת לעסותו כאן ולפיכך אינומתיר
ולהכיל א יחלק
מנסךכתהרא״שוליי״סי׳י]/
,
עליזגמרא • לפניהם דצקלחוש שמא ניסך דלישמא נגע אחריו :גנבים שנכנסו למרתף ופתחו חביות של יין אם רוב גנבי בא ויראנו . ,
דרך הנקב אין לחוש שגל ניסוניס לא היה העיר גוים אסור ואם רובן ישראל מותר וכמקום שיש ^ הודים גיל ישראל ששכר בית בחצי סכי אאיי
והמין
באותו חצר וסס בו יין וסג׳הדלת
אלא דרך הגבהה וחביות גדולות לא היה שכונה לכרם הולכים אחר רוב בני השכונה אע״פ שךוב בנר הש׳
מגביה ולשמא משך מן החביות אין לחוש גרים ובמקו׳שרגילין לה ^ יע ממול כהבי׳צא 1,ךץי "מןתך " ^ הבריח בסכפות ושכח ולאסנמנמ
שהרי היו שס קובות מזומנות כדאמרינן
גבי ההיא רביפא אימור מגבא דחביתא
ל א כא י א ל א כפוכ < הממו !ח ' " "* אי מוגי סליו סיה סגוי נמפתזן ף 10ן)
יי =נג =י המי ר גוים
שקלתיה אלמ תלינן באותו המזומן יותר שהוא יקרא נגעו בו  :חיל שבא לעיר ונכנס לבית ישרא בשעתליסודיס והנידלפס ממט וילווה*1
מכוסו׳ומדוכקות בטיט יבס ובכלחגית
י שלום
וגס הקונות היה מתיר ר״י שהרי לא
דחעראשי
היתה כחא קטנה ומיינו  .במקום הברזס ולא היה שס סוס לחות כ״ל
הודיעו שהפליג ע"כ • ומיהו כתוב סס כהגה׳לאסור הפתוחו׳ועיין סס ומ״ש דלשמ'
חלק סרסב״א כתשובה ורציה מדצמרי בסהוציסרצל וגוי דהוויתבי בצרכצ ושתו חמר וצולמוונא
משך מן החביות אין לחוש שהרי היו סס קוכות מזומנות
מסו׳סבתאונו׳ונ״ן
חמרא שרי מימר צמר גוי השתא מדכר לסמיי ' ואתי ואי
שכתבתי בסוף סי׳קכ״ס  :וס״ש סהימכ״ן סלק על זה אייפס דהיינו אסרי׳ססזכיי
והטו!
בנדון זה דשרי דמימר אמ׳ גוי השתא מדכ׳יסיצל שילצ סגר במפתח וסתי
הר״ן ויבינו ירוחם (ני״ז חב) כתב על דברי ר״ת וכ״ל דהיתר גדול הוא זה ועוד כי
הגויס יודעים בזמן הזה שאפי יפסיד מה הישראל לא ילך מעיר לעיר בי״ט ע״כ ולי מובד׳דישראל וגוי דסתו חמר אע״פ שהיין היה עומד בכליפתו׳אצלהגויוישו!'
מסו׳דמירתתגויוילהוא
נראהדטפנת הרא״ס דשפסה מירתת ' מגויס שמא יסמיו לישראל שנכנסה טענה לא נכנס בשפיכ׳גל השבת סרי׳ליה ולא סייסי׳דילמ נגע
מגופותוסווןוח
אתי ישראל כ״ס בנדון זה שהיה אוצר היין סגור כבריח והחביות
יפה היא וכדי לסמוך עליה אפי׳בלא טענת אמרי גרס יהודאי לא מנטרי סבת ' ה :
בתרכווגוידרלמס'
ישראל וגוי שהיו כספינה ושמע ישראל קול תקיעת שופר וסו' עובדא בפרק בטיט וישראל דרי׳בעירדשרין  :בית שיש לישראל וגוי יין
השוכר (שס ) וכפכ הרשכ״א דס״מ כשיש דרך עקלתון לבא סלא מרע ' הגוי ואס לאו וישראל כעליה וסו נפרק הסוכר (דף ע ) סהוצ חמר׳דישיאל דהו' יתיבבנימוסה
כזחדלדשא
דייר ישראל כעליונ׳וגוי בתחתונ׳שמעו קל תיגר' נפקו קדיס צפא גוי
אסור וכתבו רביכו בסמוך  :הי ' יושבים לשתות כל אחד מיינו ושמע היסראל
כעיליתועצי
באפיה אמר רבא חמרא שרי \כו ' וכתב הרשב״א וכגון דאיכא ביזפא
סקורין לילך לב״ס ונו׳סס ההוא ישראל וגוי דהוו יתבי וקא שתו חמר' שמע ישראל
ונוייס
למיחזי לכוליה חמר׳יהא לאו הכי דהך גיסא ודהך גיסא אסיר ופשוט הוא־
קל צלרי בי כניסתא קם ואזל אמר רכס חמרא שרי מימר אמ השתא מדכר לחמריה
יצאוסלא
מדברי הרמכ״ס דדוקא כשיצאו בדרך בסלה הוא דתלינן בהכי רזכל אס
והדר אתי  :וגלש וכגון שיש דרך עקלתון וכו׳כ״ב הרשב״א על סכי מעסי׳אלווז״ל
ק״ל כל סכי עובדי דס׳ מדג ' ליה והדר מאי הוי השת' מיהא הא חזי ליה דאזיל וצמאי בדרך בהלה לא דאיכ׳למיחש שמא ראה את הישראל בשוק והניסו סס ונאלדי!
לא נגע ביס לפי שעה דהא כשאין בו שום חותם ואפי' שום כיסוי אלא לגין פתוס לנסך ואינו מתירסיראנו מעלייה שהרי הניסו בשוק אבלכשיוצאיסנדון־נסלז
לכיתשמצין
לסעמי׳מניח אדם את חבירו בשוק וכשבא לבית מוצא שקרמו ובא
מיירי וי״לדדוק׳בשיכול לבא דרך עקלתון שלא יראנו הגוי עד סיכנ׳אצלו ומסתפי
קדמי'
הבהלה עוב׳לפניו ואינו מרגיש בו ומ״ס איכא למימר שמתיירא הגוי שמא
שמא עס יציאתו נזכר וחוזר ורומהו עכ׳ל :ודרך עקלתון ככר נתבאר ענינו בסימן
לואיי!
ולפיכך כתב כלשון הזה ככרי וישראל שהיה דרי׳בחצר א׳ויצאו סניה'ככהלס
זה ונתבאר גס כן שאס היה בבית והוא בעניןשסיסראל יכול לבא פתאו׳סלא ירגיש
בו הגוי מות־  :בד׳אסצל אחד שותה מיינו אבל אס היו שופץ יחד^ מיין אהד חתן או הספד וחזר הגוי וסגר הפתח וכו' • גד ששמע שאגת אריה ומפחדוניס
וכו׳שס ( דף סט )מכן היה אוכל עמו על הסלחן והניח עמו לגין על ססלחןולגין לבין הסביו׳היין מותר וכו׳ג״ז סס ההוא אריא דכהי׳כי מפצרת' שמע גוי טשאניני
דני אמר רבא סמר שרי מימר אמ׳פי היכי דטשיכא אנא איטשא נמי ישראלאמרי
עליהרלבקי והניחו ויצא מה סעל הסלחן אסור ומה שעל הדלבקי מותר ואס א״ל
הוי מוזג ושותה אף מה סעל הדלבקי אסור חביות פתוחות אסורות וסתומות וקא חזי לי ומשמע דרסביות פתוחו׳מיירי וכ"כ סרמכ״ס  :ומ״ש ואפי׳סגי הי"
טפמאנסי
טעמו משו' דאי לא סגר הדלת למה הוצרך רבא לאותו טפס כלאו ההוא
כדי שיפתח ויגוף ותיגב ופי׳רש״י מה שעל הסלחן דאמר גוי זה ישראל זימנני
לאכול ולסתות ונגע שעל הדלבקי מומר שאין מוכן לסעוד ' זו• ואס א"ל הוי מוזג סרי דלא גרע ממניח ככרי בחנותו דסרי וכ״ב הרסכ״א  :גנביםסנכ< :סו ש
ושותה הואיל וחיזק את ידיו כיסו׳כמקצת סמכא דעתי׳ונגע בכוליה • סתומות ופתחו חביות של יין וכו׳ג״ז סס הכהו גנבי דסלקו לפומכדיתא ופתחוחבימ
אמר רבא חמרא שרי מ״ט רוב גנבי ישראל כינהו וכתבסרא״ש .מב גנניישו^
מותרות עד סיסהא כדי שיפתח ויגוף ותיגב ואיכא לאקשויי ממתניתין דקאסר
שתו תמיאדאמר רבא כינהו דפומבדיתא ססיסי גנבי טובא כלומר דכרוב גנבי העירישראלמ״ י ג ׳
ליין שעל הסלחן אעובדאדישראל וגוי דהוי יתבי וקא
קמרא שרי ומפני כך כתב הרשכ״א אההוא פובדא פי ' הראכ״ד דוקאכשישראל בביאור בתשובה דדוקא במקו ' שרוב גנבי העיר ישראל הוא דתלי׳כישראלו־ש ח
שותה יינו וגוי יינו דאין לו רשות לגוי ליגע ביינו של ישראל ולפיכך הגוי מתיירא אבל במקום שרוב גנבי העיר גויס אסור ושכן כת׳ב מהר״מ וכך הס יב י' ו
מליגע דבחזקת משתמר הוא דמימר אמר השת מדכי לחמריה ואתי וי״מבשרתי' בת״ה וכך הס דברי הרמב״ס בפי״ב וכתב הר״יבם בתשובה שאס רוב גנני
שניהם ביינו של ישראל וא״ת א' כ מאי שנא מהא דמנן היה אוכל עמו על הסלחן ישמעאליס אסור בסתיהומותך בהנאהז  :ומ״ש וכמקוםםיס ל ףו ד;;1
והניח לגין על הסלחן ולגין על הדלכקי< אה שעל השלסן אסו׳י״ל דהכ׳כשלא הניח לבדם הולכים אחר רוב השכונה וכו׳כ״כ הרסב״א בת״ה ח״ל יראהליססנזיש^
היין על הסלחן אלא בשע יציאתו סילקו והניסו כמקו׳אחר דהוי כלגין על הדלבקי דרים בשכונה בפני פצמה כתוך העיר אפי היו מעט גויס דריס ב םכונה ויו.נרנ׳ן
והא קמ״ל רבא דאפי׳יצא להתפלל חושש הוא הגוי דכל שזוכר יינו חוזר הוא ואינו העיר גויס הרי אלו מותרות שהשכונה כנניר3פכי פצמה כד ^כס ^דייהגום
ומהשחילק
מתעכב כדי סלאיאסרנו עליו ע״כורכינו כתב כדברי הראכ״ד :
מפסיקתה אכל אס היה דרך הגויס מפסיקת? הולכים אסר ריב העיי ^ ^
עכ״ל בקצר :ובארון פיחסדכשאין דץ־ הגו ים מפסיקתה דאמריחי
בין פוך מישו© ידיו לחון לפישוט ,ידיו ג״ז מדברי הרסב״א בת״ה ח״ל הא

יין נסך קכט

קהי׳ט

אצלס כמו כגר תושב וכיון• דמיחדי׳אצלס יין ולא חיישי׳לספק מגען הדב ברור שאין (ט) ןל׳נדהמדלכי
׳ לןילדלתות השכונה ננעלו היא וכדרך שאמרו בבשר הנמצא שאין הולכיס
וזררוי הוויד־ראמ׳ח חאיי דו! רזוח וזרודיו׳רווו ^זר רדאי'
י -יד
, ■•^ '56
יי*
לחוש כלל כנדון זה עכ״ל  :חיל שכר! לעיר ונכנס לטת ישראל וט' משנס כפרק ־ס׳ל7ה<איל
ילדג
יל!
גע
כאן
מפני
מותרות
^
חמה
ל
מ
דכשעת
דטעמא
כמשנה
ומפורש
)
סס
<
השוכי
הגזים
?:
גנג
ראיה6
פנאי לנסך כתב הר ן כשעת שכוס סתומות מותרות שכיון שהן
יינן
< י י־מ*
לוי]יז ״
סתומות הה זזרהיה
וןשקספףומ
<:
^וסיס ליהודים מגרם
שלא פתחוס שאס פתתו׳לא חזרו לסיתמעליכן נילמומס
^  ,נמקורסר״ליס
שהגריכזעתר׳רוב
להג־ו־ נו^,נרח שלום חביות פתוחות אסורות וסתומות מותרות כשעת מלחמה שאין אימת אדם עליהם וכ״ס דשרו לר׳לן
* "ר ונמס
"
עומר אצל הנת אם יש בו טופח ף  $חייס ל ךופיה ןשגי ליס3ח ,תפ ׳ןלזד גנני ישראלהייגז
*  ^ ^ ,-ל״מ ^ שיינמ^ן אלו ואלו מותרות  :גוי שנמצא
נמניהסילועיאז
,
!
י
ומיהו כין לדידיה בין לרבנן דוק סתומותשניה׳אינסילזיגיס
התס
; **,י חפוז ביאה ט־ור
" על מנת להטפיח צריך הדח׳וניגוב דחיישי׳ שמא נגע דלא מירתת
שאני""
טהרי""ני
ספק ביפה
כמגופ של טיט אכל בפקו׳של עץ כפתוהו' זלפ׳ו אעשר לכ3
סגי
לא
ואי
יין
בו
שאין
כיון
מפסידו
שאינו
סבור
שהוא
למיגע
^
ה״ל
,
ממוכ
לשוס
^ ^ אדפתחי
דמו וכי מהד׳לפקק לאו משוס אימת'אל 6הפישק-ס נליגת
^ופיפ״יכי חד)5י 6דפ ^יחביו^ בהדחה  :זוגה גויה במסיבת ישראל היין מותר זונה ישראלית
אורחאדמילתא בשעת מלחמסאלן ןאלן המרדניס׳צמ׳ל:
(י)! סייס שסןכ *
ז׳
ו,
במסיבת של גוים יינה של הזונה אסור  :ישראל הניח ייןי בביתו
דחזו ר )מר
לפיסממונא ינק
מותרות בין בכיקוס של אותה סלט כין הנא נשתס יי!
ע׳־נומ"הי ט ^3יו
רירייימד ^ ,רני לף בחלון שלא היה סנור ובא נוי והכניס שם זונה וסגרהרל׳אהריו סל מלכות אחרת וכן מוכח בפרק האשה לתליק לקולא
אחרכךמצאהישראל -יינו כמו שהניחו והתירו א א הר אש ז ל סנתארמלה ומיהו דוק' בפתוחו׳מתסלתן נחילילתזכחעפי
כפניותע׳׳כ  .ומ׳-שרב ,נו
3ז
 :חצר שחלוקה בראשי אבל סתומות שנפתחו הייסיבן להו *  .לח! החביותמליא׳
דבעבידתי׳ טריד ואין לו פנאי לנסך
ולהצניעממת

בחבית אצל

היין

י ^ סידי להציל ממונם שלא ירגישו יתירות בין ישרא לגיי אע פ שהחביות פתוחו עומד סמיך לחלקו
מהגנ ^ממ לאין חגית ממק ומכיחיןשל גוי תוך פשוט ידיו מותרות וכן אם היה גגו של ישרא׳למעלה
ן
^6צל חביתשל ; ין כי ; שיחשבו שגס מגגו של גוי מניח שם יינו אף על פי שירו של גוי מגעת שסנחבית

*3־ה ; ( עי,ן3תה ;,^1ן רהרנהוןג ,ל  3פ״ ,טמה׳^״נ; לקחו נל נרכש ן,א
 ,מןהאתרים ורגלי
" ,
, .
.
גד שנמצא עומד אצל וכו כפ רישמעאל צלגר שלאלקח ,מן
(דף ס )ההוא גוי דהוהקאי כמעצרת' אמ׳ האחרים שהריסן
רב אשי אי איכא טופס להטפי' בעי הדסה התניות הזהשהוא

ובעיניגוב • ואי לאבהדחיר 3על מ א סגי ט! נ מאירזולמה
להם מן האחרים
>
<י .
ליה • וכתב רבינו׳דלא מירתת למיגע עכ׳ל וכ'כ רינ׳ש
ץ לתלותה אלא בעיר שנמצאת כנגדה ואם אין שהוא סבור שאינו מפסידו מסוס דקשיא נתשונ׳סימןתלל
שמעאל על
בממון נתב המרדני כפרי
בנהר סכר אנמי מים אסורה שאנו תולין אותה ברוב הסביבות ליה אמאי מצרכי' ליה סוס הבשר הא תקללאחתזקי׳איסור'
חביות יין שהיו מונחים בר ה ועברו גנבי
וטוס ■ ימשמ יץ שהם טיס שבבי! מקום שיש רוב וקרוב הולכין אחר הרוב :נמצא נכרי שנמצא עומד בצד הבור סל יין שאס • לא נאסר אלא
י ,
^ הננגיסמאלוללא
^ ליעליו מלו? מיתר יל6
ויכולה לבא םש
ישראל
הסביבות
כנגר עיר שדובה מים אם רוב
^  ,שו  6ל <6
^ ל ,ש |)ס "
דרך ישראל שלא תטבע מותרת אפי׳קרובה הרבה לעיר־ של גויס נגע ואפי חביות פתוסו׳ וניחא ליה התס כתשוב׳ הרש׳נא
נתלה
הטדבזסדר! גניבה או דרך ליצט
דמירתתמליגע שיודע שאס יגע יתפס ליגיל סימן קלת
מ?ומציל ני ההיא דפ״ב דכתובלת אם יש עד שמוכיח קורבתה שהיא של גוים מניחין הקרוב והורכין אחר
בסופו :
^
כגנכ מפני שהוא מפסידו כמגעו
ססמחבואה אחת מצלת כל הכמות אכל הרוב ואם לאו שאינה יכולה לבא מהסביבו׳היין אסור והחבית
הכא לא מירת׳ססואס3ןר ס5ן יכומפסיךן ( יא ) "ה!לא
 , , ,כלנרי רינ ואנל
.
מותרת בהנאה למוצאו ואם בא ישראל ונתן בה סימן אף היין
אחזוקי אינסי כגנבי לא מסזקי׳מיהו ^י'
כיון שאין בו יין• וכתבו התוס תימ היכא תשוב׳ מוהר־ם
ויש
ישראל
של
בכרמו
שנמצאת
יין
של
חבית
:
למוצאו
מותר
ךז
 ^ 61נגע
נגנב כמייש להסת ״ק(0
דליכא טופח ע״מ להטפיח אי חשיב יין שכתנתי למטת
^מיד הסכיז יןת עיבי הסוליס כרמים אחרים של ישראל סמוכין וכרמים רבים מהם של גויס לגבי ניסוך א״כ הדחה וניגוב כעי ואי ל5ןן משח'בלנריליב'*
סביבותיהם אעפ״י שרחוקים משל ישראל החבית אסורה ואצ׳ל
יצןהיין ולא נגע כובסכי 1כי פיכי יחזינן
לא
וי ןהן 5ןהדחה נמי ^ ן! י 3עי ןסי ׳רס3״ ס להא כילאי
ריעזפא
תשתכח
^
ך
ביסן
יה
3
דסייך
6
הד
ן
י
די
י ^״ג יד ^ כשאין שם כרם אחר של ישרא׳אלא זה ש *ן דרך לגנוב מכרם דפשיטא
זהיימכלנלי
ליל* :
ליתועוד אפי׳נגע כסכין כיון שלא נ תכוץ זה להצניע בתוכו וכן נמי להק אם נמצא בשל גוי ויש סביבותיו מ״מ הוא אינו חיבור לאותו הבלוע בתוך
ענגאלא לנקוב כדי שיצא היין ולא חשיש כרמים של ישראל בד א כשיושב בין ההרים שאינו מעב לעוברי הגת• דהכי אמי־י׳לקמן אי ליכא טופח על
כין ההרים אסורין שרוב עוכרי דרכי' מנת להטפיח ליכ׳למיחש משו׳איסו בלוע:
מגסוהוה ליה כפו שלא בטונה ושרי דרכי׳אבל אם אינה יושבת
זונה גויה במסכת ישראל י־ י /כפהסוכ,
כחמר׳ גויס
נדגריס ר״ת כהדי דקא נחית נגע
(דף סט ) אמר רכא זונה גויה וישראל מסובין אצלה חמראשיי נהידתקיףלהו
אכל יין סכקדרה ני ודאי שנתנם כמגעו עכ״ל • ויש לתמוה על המ שכתב שאס ים
ישראל אקד חסוד בזה תולין בו דא״כ למה הוצרך רבא לומר רוב גנבי ישראל כינהו יצרא דעבירה יצרא די״נ לא תקיף להו זונה ישראלית וגוי׳מסוכין חמרא אסי׳מאי
ישראל
ואיפשר שהוא סוכר דקושטאדמילתא אמר רבא ולא לעכב אכל אין דעת הפוסקים טעתא הואיל וזילא עלייהו כתרייהו גרירא כלומר ושבק להו לנסוכי :
נן נמו שכתבתי לעיל כסמוך ט  :ומ״ש ללמוד להקל מההי׳רביתא ככר כתבתי בסי' הכיח יין בביתו כחלון שלא היה סגור וכולי והתירו א״א ז״ל וכו' כ"כ בתשובותיו:
חצר שחלוקה בראשי יתדות בין ישראל לגוי וט עד אע״פ שידו של גוי מגעת סס
קכ״חשהרמב״ס וריש״י סוברים דדוקא רביתא  -אבל גדולה לא ומיהו כבר כתבתי
סהדבזמן הזה שאין גויס בקיאים בטיב -ניסוך יש להקל גס בגדול • וכתב עוד בסוף כ״כ הרשב״א בת״ה מדגיסיי כפהשוכר ( דףע )חצר שחלקה כמסיפס אע רב טהרותיו
פ י ישמעאל כסס הר״מ מה שכתבת כיון שעשו הגנבים כחא לאחד מהחכיות שלא טמאות ובגוי אינו עושה י״נ כלומר אע ' פ שירו סל גוי מגעת סס ור יוחנן אמר אף
סהממיו טהורות • מתים הפנימית של חבר והחצונה סל ע ה אותו חבר שוטח סס
?יתה מבורות מתחלה והוציאו ממכה יץ כל שכן דחיישי׳סמא משכו יין מן הכרזות
דאה דאחזוקיריעותיא ל5ז מחזקיכן במילתא דאי לא הוה משכחנא ריעותא הרה סירות ומניח שם כלים ואע״פ שידו סל ע״ה מגעת סס קשיא לרב אמר לך רב שאני
זיינן כי מסכחנא ריפותא בחד מיכייהו לא אמרי׳כי היכי דהאי אסיר אתריני נפי התם דכתפס עליו כגנכ ת׳־׳ש רסכ״ג אומר גגו של לזיר למעלה מגגו סל ע״ה אותו
יופירי והביא ראיית לדכיי ועיין בתשובות הרסכ״א שבסוף סי׳קכ״ס :כתבהרי״כש חבר שוטח שם פירו׳ומניח סס כלים ובלבד שלא תהא ידו סל ע״ה מגעשסקשי׳לר״י
על מביס שנכנסו למרתף ושביו מהחכיות ונמצאת חבית אחת מליאה סתומ בלוח אמר לך ר״י שאני התם דאית ליה לאשתמוטימימי אמראימצורי קאמימצינא
מן וקנה סומר עליה כאשר היתה מקרם והשיב שאותה חבית מותרת בסתיה שהרי כלומר ואפ״ס דוקאלרשכ״ג אבל לרבנן בין כך ובין כך טהיותיו טהורו ' וכ״ס לגבי
דגבי הא א׳ין הגוי מ ושה י״נ ת״ס גגו של חכי בצד גגושל ע 'ה אותו חבר
ימולשת שנכנסה לעיר שאף בשעת שלוס סתומות מותרתואע״פ שיס מי שכתב י" נ •
ייוקא בסתומות במגוקה סל סיס אבל כפקק סל ק כפתוחו׳דמ( דאורחא דמילתא שוטח שס סירות ומניח שסכליס אפ״פ שידו של ע״ה מגעת שם • קשיא לרכ אמי
מחזיר הפקק בנדון זה שהיה סס קנה שומ נרא׳דה״ל כספומ במטס סל טיט דכולי לךבר לאו איכא רשב״ג לקאי כוותי אנא דארןרי כרשב״ג אלמא אפי לגבי טהרות
/
5י " '1סרקי׳להחזי׳כל זה ועוד שאף אש כדין אותכפתיחיה מותרת כיון שאין יח־ע לרבנן בכי הא טהורות וכ״ס לגכי י"כ * :
חבי ת של יין שיצפה בנהרוכמצ) 5׳ כנגד *נ״ה  :ו7י*פ היסנ״ם בפי׳ /דהא ל£ריב<*
שנגפו בה דגנבי כבולסת בשעת מלחמה דמו דבין פתוחות כין סתומות מותרות
במשיפ׳דוקא
יוואל ל״עלה״ב בוילמט בחלוקש
יעומארמהו גנבי דפתוח חבייתא טובא דאמרי התס דאס אין רוב גנביםישראל
דיוברדבסתוו:
היתדוסי
{ו
אל*׳׳, -׳׳*^ ,י,
חנור היינו בודאי פתיח חנייתא כגון שהיו סתומות ונמצאו פתוחות • אבלכזס כד )א ר הנינא רוב רקרוכ הולכים אחר
• וכ״ס כנדון זה שדוב גנבי העיר ישמעאלי ' שאין לחוש הרוב איתמר חבית שצפה בנהר אמר רכ נמצאת כנגד עיר שרוב ישראל מות כנגד
מתחלה היו פתוחות מותרו׳
יסעקמגען ׳ אבל היין הנשאר כשולי החביות הסבורות שבודאי נגעו בו כזה 6ץ עיר שרובה גויס אסור ושמואל אמר אפי׳ נמצאת כנגד עיר שמכה ישראל אסירא
ספקסהוכז אסור בסתיהעכ״ל • וכ׳'כ ? מרדכי בפ׳יר ישמעיאל בסס ר״ת על גנבים איתור מהאי דיקרא־אמאי לימא בדר חנינ קא מיפלגי לא דכ׳ע אית להו דר חנינא
כהאקאמיפלגידמ״סאסאיתא דמהאי דיקראאתא עקרלי ופסוריהוץ
סנכנסוונכבוממון • והיה סס יין בחביות ובקובות לפניהס דאין לחוש שמא־ נס ט והכא
ולא היה להם פנאי לנסך כדאמריצן ההוא פולמוסא מטבעי לה ומ״ס חריפא לנהרא נקט ואמאי וערש״י דיקרא' סס מחוז הוא עלנהרי
?* ץ3י>י אלא לגנוב ממון
פית ואץ .ישראל מצרי׳סס חריפדתדנהר נקט ואתא סמאמתחלה נפלה כאמצעית
ובחשובות
^ לנהייעא פתחו חביות טובא ואמרי׳אדעתאידממון פתחו •*
■ ימין ושמאלופסקו־
^ימב 1סי׳קע״ו גנניס שנכנסו לבית ויש בו חביות פתוחות ורוב העיר גויס אס הנהר כמקים חזקו ומרוצת המיס הכיאתה ולא הנחתה לנטות
הפוסקיט־כ כדק״ל דהלכה כר באיסורי •* ומ׳ש נמצא כנגד עיר סמכה גוי ' אס
ותוכיח שהיין בו נמסו אסו׳לפי שזה ספקי מגע הוא וכל החכיו' פתוחראסורית
שנכנס לגנוב כך גונבים וסותי׳ולא דמי לבולשת דמתיראי׳ הם ואיךפכאי לנסך רוכהסכיכו׳ישראל ויכולה לכאישסידרך ישראל שלא תטס מותרת וכי' כ״כ הרשכ״א
מביס שאין אדס־מרגיס בהס שותיס ומכסטס • אבל אס נשתפקו אם נכנסו פתי ה וטעמו מפני שהוא מסרס דר חנינא דאמר רוב וקרו' הולכים אחר הרוב ואפי'
• דר״א דאמרי ספקיביאה -טהור בקורבה למוכח קאמר דאזלי׳בתר רובא וכמו שכתבו סס התו׳ • ו<£י ש ואס לאו
^״תוכיתמותיות • שזה ספק ביאה וקי״ל כרבנן
׳ כתב הי״ס בי צמח על גנבי׳שנכנסו לחצרו סל ישראל כלילה והיו שס חביו' שאינה יכולה לבא מהסכיבות היץ אסור והחבית מומרת כהנאה למוצאה ואסכאי
אלא באבן אחת׳ ע׳'פ כל אחת וגנבו שתי׳ או שלשוהשא׳כשארו ישראל ונפץ כה סימן אף היין מותר למצאו בע אלו מציאו׳אמר רכ אסי מצא חכית
י " היו סתימות
?יוהיי ןמותיפסתיהדכיון דמגעישמעאלים אינו אוסר בהנא׳וללכמיסדי' לס יין בעיר שרובה גויס מותר משום מציאה ואסור בהנאה בא ישראל ונתן סימני׳

יחג ן ע מותרת

ד׳ט

הלכות

יין

נסך קכט קל

( יב ) משמ
!שמע מותרת כשתיה למוצאה כלומר יצתה מספק י״נ ומותרת בסתיה והיכן של מוצאה טכ״ל • כתב המרדכי בס' ר ישמעאל על יהודי שאמר לכותית שכורה לושין,,
לחש•'־
יהדדי׳׳ומלז^^ נכנס ומצ אסכלי שהיו יציליס
הא אס ייי׳-א! דכיון דרונה גויס נתייאשו הבעלים וכי מאחר דאסירא בהנאה מותרת משוס■ סשלסן ולא היתה כקיא׳כדת
פת,לז׳ ילש'
יה מציאה למאי הלכתא אמר רב אשי לקנקנה וכתבהרשב 'א בת״ה הארוך יש מי יין מלא יין ואמר אני הוצאתי היין מהחבי׳ואסמהו ושאלו לי ואמיתיהנ״לש?
דיןיי £י' שמאננע
שפי׳דבבא ישראל ונתן סימניה דמותרת בשתיה דוקא בשיש בה תותס ותימא א״כ
אימורמ !1
היין שבחבית הואיל ולא ידעו שהוציאה יין מהחבית אלא על פיה
נהגד זכ׳ת
ינ חן תמ ג ..מאי למימי פשיטא ועוד דלא אמיי' הכי
הביאה אותיייןולאמהסבי׳וראיס^
(ינ ); כבר
בבקבוקרביתא דהוסנקיע'אופיהב?צ 0
סזבאר אלא במפקיר אצל גוי או מייחד אצלו או גוים הם ושמא מהם נפל בד״א שתולין בעוברי דרכים
לעילסי׳קנ״ח דאין סשל על ידו דאי נגעי מירמתי ואי פתחו
דחכית׳סקלפי׳וצמ״גו^
■ מגבא
שריך עוברי דרכים להוליך כיוצא בו; אכל חבית שאיןדדך סימוי
לחלק ניןגדול לקען ונגעו טורחים וסותמים כדי■שלא יתפשו
א״כ גס כאן חמרא כגנבים אבל במציאה אס מצא גר ופתח עוכרי דרכים להרלליך כיוצאבו אי ןהן ,לק אןתו בעוגרי ררכים השת׳אימור אית־מויי איתימילה
שריח־הו ל דלריש ונגע למה טרח וחזר וסתם אלא ודאי כל נורות יין שנמצאוי מושלכיןבדרך אם רוב שופכייין ישרא׳ מיהדין וכתוב עש על יהודי׳שהטמין< 0
סימן קכ״חמשחע
יקנ7רנ

דלעיל׳ע-
1־'| 3לק "ל אין
ך
והתיר גנ $ג רק
וזמן ה/ה לאין
הגזים יזנככי1נת<
שנתנאר לינילסי'
קכ'ה ( י־גקכח ) .

שהיא סתומה מותרת דסתמא לא מצאה
ולא פתחה וה״ל נבולסת שנכנסה לעיר
בשע' שלום דתנן פתוחות אסורו׳סתומו'
מותרת ע כיב  :חבית סל ייןשנמצא'
בכרמו של ישראל ויש כרמי' אחריםשל
ישראל סמוכים וכו' בפר נא יחפור ההוא
חצבאדחמרא דאישתכח בפרדס דערלה
סריא רבינא לימא משים דס״ל דר חנינא
שאני התם דאי מיגכיב מיכי׳אצנועי בגוי'
לא מצנעי וכתב הרסס א בת״ה מד מ לר'
חנינח אפיכקורבא דמיצח סזלי׳בת'רובא
נהיל רד זר ד י
־^,
והלכתאכוותיה
חבית של יין
שנמצאת מוצנעת בכרמו של ישראל ויש

התקע
_ק  /טניםשרר ךעוברי דרכים יו 30׳■!למגל .בימקומה ומצאסבתו!
ורופא כנורות גדולים אכל אס הם
'׳^!  6 ^0לההויי■!/
י
ל יל
■""
׳־־ח5
_ ■ ,י "
_י
להוליך כיוצא בהן אפורים שאנו תולקברוב עוכרי דרכים שהם
מהחבידשרי־משוסדאמירתהס! ^
גויס היה כהן גדולי׳וקטיי' מותרקשהגדולים מוכיחין על הקטנים
בה ממשא דאפי' ישראל אינונלוק ^ו
המשא
שהם משופכי ישראל והרי רובו ישראל והקטנים להכריע
__
שאינו בידועכשיו
באו ולפיכך כולן מותרין:
למיתףומסמץ
כתוב על גנבי׳סנכנסו.
קק*
שאין מיהדין ולא מפקיק יין סר גוי רוקא מהחבידרך הברזא וביתו וממוו )$
התום
הוא
אם
אכל
התום
כשאינו
^ י פתוחה ונכנס שם ב״ס ואמי מי פתהקג
סנתיחדי
שתתו׳בחוח׳ואמר השפח אני סתמתיו כיון
ושולחיץ על ידו ופירש ר״ת אפילו כחותם אחד דכיק
מיסזז
אחד לא טרח ומזייף ובלבד שלא יהא כחבית שדם נק ב כנק כ הכותית ואינה נתפסת כגנב על
וגס יסרגניס לדבר חמראאסיר ^
שמניחין כי שיוצא משם הרוח ויש מחלקין בין להפקיר בידו ובין
רביתא דנקיסא אופי' ותלולהקל^יל
לשלוח על ידו רודאי להפקיר בידו שרי בחותם אחד מפני שעתיר
ת־איס^,
דוקא תכוקת קטנה ועוד דסכא
,ן״ ן־ . ; .
לראות חותמו ומירת׳גוי ולא מזייף אבל כששול
תליעןראלאספון
ני היא וע' כ לא מטהר ר
^
רו
׳'1
ואפילו־' בלפי זה אם
מפיר החותם לא מירתת וכעי שני חותמות
מדמי׳גדולה
כיאה מיהו איכא -לספוקי אי
הודיע
וביוצ׳כזהכתונ
דהשת לקטנה דכימיהיג

כרמי׳אחריס סביבותיו קרובים ויש כימי'
רבים אחיי׳סל גויס סביבות יחוקיסמשל
ומ
וא״לעה!
בתרומת הדשן על ישיפל שהניח חכית׳כרשו׳הכותי חתום ונא הכותי
ישראל אסורה דאזלינן בתר מבא דאע״ג דאיכ׳קורב׳דמוכח דסל ישראלהית ואצ״ל
החבי׳והחמ׳נעצרמלמיקוצז
מטפטף והלך הישראל ומצא עריב׳מליאה יין תחת
כשאין שם של ישראל פלא אותו כרס וה״ה להקל והגון סנמצא׳בכרמו סל גוי אע" פ
שיש כימים אסרי׳של גויס אי איכא כרמי של ישראל רבים מהם אפי רחוקים מהם הגוי שהוא תקנו וכתב להתי' • וכתוב ע״ס כמרדכי ישראל שיש לו כותי מונוחת
הולכים להקל כתר הבא דישראל והוא שיושבת בין ההרים וכיוצא בזה שאין מעבר בביתו ונשאר יין בבית בלא שמירה כיון דאימת רקעליה' בחזקתכשרו'?*במו*
שמירהע״כ
כגנב ומיהו לכתחלה לא יניח אדם כביתו לא יין ולא חומץ בלא
לעוברי דרכי הא לאו הכי אסור דרוב׳רעלמ גויס נינהו עכ״ל וכך הס דברי רבינו :
וכדשבד״א סתולין בעוכרי דרכי׳בבקכוק שדרך עוברי דרכי׳להוליך כיוצא בו אבל
קל מה שאין מייחדין ולא מפקידין יין ביד כותי דוקא כשאינו סחוסאבל6ס
חבית שאין דרך עוברי דרכי׳להוליך טוצא בו אין תולין אותו בעוברי דרכיםכ״כ
הוא חתו׳מ^ קידין ושולסין על ידו כפ איןמעמידין ( דףלא) מי^ #
בידישראלוי״ג
הלוקח ואח השיל בית בחצרו של נכרי ומלאהו יין ומפתח או חותם
הרשב״א ולמדו ממה סיב כסמוך  :נורות יין שנמצאו מוסלכיבדרך אס רוב סופכי
יין ישראל מומרי׳ודוקא בנודו׳גדולו׳וכועד סוף הסי פשוט כגמ פ לא יחפור ומ״ס מפתח וחותם ר אליעזר מתיר בשתי׳וחכמיס אוסרי׳ואיפשיקא הלכתאנגנן'נון׳
מפתסאוחה'
והקסני׳להכריע המס באו פירושו דכסיש ב׳כאדו' זה גדול מזה מעט ומכביהמשא אליעזר • ודעתהתו׳דאפי׳בחותס אחד שרי ר׳אלישזי אי משו׳דגרהי
אוחות׳קאמי
ואי משו דאפי׳לספריס דגרסי׳מפתח וחותם איכא לפרושי דמפתס
לצד א׳מכיחיס כוד קטן אצלו להשוו המשא כתב הר״יבש שנשאל על ישראל ססס
לויוצ1
וכמ״ש הרסב״א שי״א כן וטעמ משוס דחמרי׳בפ הסוס" דר' אליעזר לאחייש
יין באוצר סלו בכפר אס ופתח האוצר סגור כמפתח א׳ובכפרהכז'יהודי׳מתעפקי'
עלפסין
הולכים ושבין ועושי׳מלאכתס אך אין לשום יהודי דירה קבועה סס ויהי היוםמצאו א"כ מדלא קתני שני מפתחות או כ׳סותמות • וכתבו התו' והרא״ס קפד
ספתח פתוח וגוי א' מודה שהוא פתח האוצר הנז' לשאוב מיס מבור שבאוצר כדי זה דפסיק הלכת׳כר אליעזר דשרי בחותם אחד מכמה דונתי דמסמעבה.ידי'ן א
דסגיבסופס
מסתרי אלא כחותם בתוך חות ולכן היה או״רת דביד כותי דוקא הוא
לכנו׳כיתו והסיב כנדון זה שהיין והאוצשל ישראל ואין האוצר בחצרו של גוי הדבר
רבחותסא'
אחד משוס דמירתת ולא מזייף אבל ביד ישראל חשודצריך ב' חותמות
ברור סהו׳מסתמר במפתח א׳אפי׳כעיר שכולה גוי׳ואין ישראל דר בה שלאהצריכו
ששםיסר6ל
איכא למיחש שיזייף דלא מירתת כל כך שהוא סכורשיאמינוסו כיין
ב סותמות או מפת׳וסות׳אלא כמפקי׳ייכו ביד גוי וכן כשהאוצ׳של ישראל הוכחציו
מייי־ובישרסלקשוד
סל גוי ואין ישראל דר3חצ' אבל כסיין ישראל נתון באוצרו ואין האוצ׳בחכרו של גוי מליו וכל הנך דוכתי דמשמע מינייסו לכעי' חותם כתוך חותם
ככותימיייו
והתוספות הוקשה להם להעמיד כל .אותס ההלכות בישר חסוד אלא
דבר ברורהו׳סא״צ כ חותמות ולא מפתח וחות וכ״ש כנדון זה שהיה האוצר פתוח
לר״ה וישראל המתמסקי׳מחזריס בעיר ההיא ובדרך ההוא תמיד שכענין זה אפי' ויש לחלק בין שולח לחבירו ואינו חוזר ומאה חותמו להכירו .דאז צריך חותםנחון
לריווי!
חותם שסבורשהאח' לא יכיר החותם אבל היכא שמניחו ביד הכותי ומתיו
סיין סל גוי והאוצ׳של גוי מות כדאמרי בפ״ר ישמעא׳גבי המטהר יינו של נכרי ונתנו
ומודיט
■ שולח להכירו כתב להודיעו עכין חותמי
ברשותו כבית הפתוח לר' ה כעיר שכול׳גדס דאי איכא רוכלי ישראל מחזריבעיירו' חותמו די בחותם אחד • וה״ה אם
אפי׳כעיר שכולה גויס מות׳גס דעתהדב׳מהמפרסי׳דאפי׳בלא מפתח ובלא חותם לכותי שכף שלח לו דסגי כחויתס א׳דכותי כיון דידע מירתת ולאמזייף•ולוקחא
ומכיי
סוב מת כחצרו סל נכרי דאיפליגו ביה ר' אליעזר ורבנן כשחוזר יסר' ורואה
כלל מות'כל שהפת' נעול במנעול כיון שיפת פתוח לר ה בעיר שישראל וגוי׳דריס
או כרוכלים המחזרי׳כעיימת אפי בעי׳שכוצה גויס אלא שר תמחמי׳להצרי' מפתח
לחנים
חותמו מיידי ומ״ה סגי בחותם א' • והנך דוכתי דמצרכי חב״חמיירו בשולח
חוממוהילוך•והרף
או חותם בההיא דמטהר יינו של נכרי ונר שדוקא במטה׳יינו סל נכרי ונתנוברשות שאינו• עתיד לחזור לראות חותמו ואינו מודיע לחכירו ענין
המוס׳סלדעת ומ
והר״ן כתבו סברא זו וכתב הר״ן שנראים דבריהם • וכתבו מוד
הכותי הוא שהצריך כן אבל כשהיין והכי' סל ישראל א״צ לא מפתח ולא חותםשהרי
אפי׳נמצא כותי עומד בתוך האוצ׳סמוך ליין היין מות וכדתכן נכרי שנמצ עומדבצד לא בעינן הכרת חותם ואפילו אינו הולך להכיר חוממו וגס אינו סולחכצי!המל|
הוא חותם מותר ובדיעבד יש לסמוך על פסק ר״תעכ״ל  :אבל הוסבלומ1נ
הבור של יין אס אין לו קליו מלוה מות׳דכיון דאין לכותי -שייכו' לא בבית ולא ביין
וחומנוס
סהגירסא הנכונה היא מפתח וחותם וקולו סל ר אליעזר דיפכיד מפתח
והוא נתפס כגנב על ^כניס'בבית מירתת ולא נגע ביין אלא שלעולם יש לישראל
לנעול אוצרו במפתח כדי שלא יכנס כותי -סאס יכנס סס ונמצא עומד בצד היין אס כשני סותמות ואע״פ שאיפסר לזייף המפתח ולא יהא ניכר אפ״ה ס״ל לוץל זו
יש׳-לבותיטעכה' לומר שנכנס לאיזה דבר בענין שלא יתפס כגנב על הכניסה כגו' דלא טרח ורבנן סכרי דלעולס אסור עד שיהיו שס ב' סותמות וכי פסק ובהלנז
שיאמר שנכנס שס מפני אימת ארי או פחד אויב או שנכנסה סס תמגולתו דרך כר אליעזר היינו לומר דמפתח וחותם סני והיכא דליכא מפתחכעי כחוממימ
נונהלממ
והיינו כולהו סוגיץ דבעו ביין חב״ח ובזה נראה לי שהיא דעת בה״ג וכן
פתח או סלון סכעכין זה היה היין אסו׳סכיוןשאינו נתפ׳כגנב טל הכניס לא מסתפי
ואיפש׳שיגע כיין כיון שהחביו׳פתוחות ובנדון זה אע״פ שאס המוצר לא היה נעול הרי״ף שפסק כר אליעזר וכתב דלרב אשידאמר (ץמע׳ חומץ שלטי כידנומי
במפתח ונמצא הכותי עומד בצר היין איפש׳סלא היה נתפס כגנב על הכניסה לפי בעי חב״ח אלמא לדידיס היין שלנו ביד כותי צריך סב״ס וגס הר״ן כת3פיז0ונמ
שהיה נשמט כטענה שנכנס לדלות מיס מן האוצר וכיון שלא היה נתפס כגנב על שכן נראין דברי הרמב״ס בפרק י״ג מהמ״א ואף דברי בס״ג והרי״ף סמקק*
ן?
הכניס' היה היין אסור מכ״מ כיוןשהבי היה כעול במפתח אפי׳נמצא הכותי בצד היין למשמע דלפי שטס זו ב מפתחות לא ססיבי כק״גס וכן כתב הרשב"3
והרא״ש כתב על דביי הרי״ף וה״ג שהוא דוחק דהא דקאמר ר׳אליעזרבחומםיי
מותר שהרי הוא נתפס כגנב על הכניסה' שלא היה לו לשבור סגירת המנעול ולא
דאמרינןפיז
לא משמע דבעי חותם םע המפתח וגה הקשה עליהם הימב״ן מהלו
לזייף במפתח אחר ולפתוח אוצר הסגור כדי לדלות מיס  .מבורו וכיון שהוא נתפס
כגנב על הכניס הוא מפחד מלי גע ביין ואין לו פנאי לנסך אפי׳בחביו פתוחות דה״ל כל כתבי רבי חנינא המיר לבית רבי לשתות יין הבא בקרונות סלכותים נ
יהווה
י״י
כבולשת בשעת מלחמה והכל מותי אא״כ יס הוכחא שנגע ביין כגון שהיו חביות אחד ולא ידענא אי משוםדסבר לה כ יבי ^לי״מי יןימשוס
סתומות ונמצאו פתוחו׳או שידיו מלוכלכות כייןאו בקצף הצף על היין וכמו שכתבו אלמא בחותם אחד לבד שרי פד כאן והרסב״א תירץ קושיא זיס ל הימכ ז"
מפתחהיסבידסשלכיתרכי ושלהם היה וכגון שייחד לו ? ת כקייוו ^חמן
קצת מפרשי׳גבי ההיא רביתא מקיטאאופיא בידהסמר׳שריאימוי־ מגב׳דחבית'
היין ומפתח בידם ולא עדיף מפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יוחנן נ?נ !
סקלתא דדוק׳בגדולה אבל בקטנה לא תלינן לקולא אבל כל שאין הוכח שנגע ביין
שרי וכ״ש כנדון זה שלא נמצא הכותי בצד היין ולא בתוך האוצר ואין לנו להאמיכו בחותם אחד דמפיסי ,דחותם ל1ל!ד עס מפתח ?י!מ יוכמ? ־ פיי5ו! *" ןוונוני
'
שנכנס סס לא הוא ולא אחר ואף אס נאמינהושנכנס ג"כ  .יש לנו להאמינו במה זה הא דא^ רינן כפרק הסוכר וכי מאחר דקי״ל כרשב״ג דלא סי יש ל'שי ,
ימ,3*5
אליעזר דלא סייס לזיופא לט לא
שאומר שלא נגע ביין אלא שדלה מיס ויצא ובנין ביתו מוכיס שאס נכנס לזס נכנס

הו

הלכות יין נסך קל

עליה׳בשניחותמו׳דמשמ׳דס״לדשניחוממו׳הסזולתהסתימ ושלל* כדבייהרמ כ'
(להועיי! כתשובה שנס־ן־השי' ) ועוד אכתוב בזה כסמון כדין הכבל ויש לדקדק עוד למה
לא כתב ההיא דאננא אסומא דסביתא סריהא וסתימא הוי חני ח וטומשמע מדברי

ד*מ
קרנא )יניאה

׳רא הי מי׳ ה 'פ מ״ט לא מותבי׳סמר כי גוי׳ונסכיר את מקומו ומפתח כיד
סתייון
 ^ ? "5רי׳משו׳שינא ופי הרי״ף שמכיסי׳נקב במגופ׳חבי׳לאס שעחץ את פיה כדי
^ ממנו ולא יסבור הכלי וסוששין שמא יכניס מסס שפופר' ויסת ונמצא
:סמות׳
כפ
כת
הרמ״כס
אכל
הדיקולא
ע״פ
לסוס
צריך
אין
ומהדק
וונ
דכדיקולא
ורבינו
רש״י
0יצ ? חה ולעולם ייןצריך ב' חותמו בין שהפקידו אצל הגוי בין שהפקידו אצל
1כ"כ נא1״הכ'כ״3
י״ג כלשון הזה סתם החבית ככלי שאינו
'
^ ^יחסודלכסך היין ומיהו מפת׳וחות'
הממי׳
זחוח -ןאעי' 3כתח 3׳
מהודק נדרך ססותמי׳ כל אדס וטח בטי׳ דינלחת ' א׳עכ׳ל:
כוותי׳ הודיע ^ חבירו צורת החות' תם הודיע לגוי שהודיע לחנית מידת'
' ^ ^ כיסותמו דמו לר״לז
לתל דווי חוחרזוח ה״ז חות א היה כלי מהור׳וסח עליו מלמעל׳
דק׳ל לא סגי ווי וחוי רחוחח *? חד וה״ו ורדרד אלתם מ^ ירירי^
■" -/דייח חוח מות
^ .. .
(נ ) ועיי׳נתשו'
'1(1
ן ונתנו מהרי״ל סימן ל׳ח
וחתמו פיו
שהארץ גזה ג
ךאיבי
5סוזס
למפה הוי סב׳ ח פיו למעלה לא הוי חב״ח (נ ) אחנס טירלני
מש תא״חע׳גכ'
תק1:
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הליי!
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סלנן
עויין
מון־ו
מ׳מןנ
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"■ חותם וריק  * 0 1*313חר־ ׳״״ £
הוציאוליו הזני׳סיוימ׳ולעי זה צוין סוכר וחמוש
כפתימפיהןכחותבוזוךחותםא ^ לבחכיושל ץע יכווין ?
,׳רסןנהגונפניחותמו׳נתנ
" " ■? 1
,
דשראקרמי -
להכניסדאמרי׳ לאו דוקא אלא ה״ל כאילו חתומה
־ היין כין הנסרי ולא ירניש־ר כלל הלכך אין להן תקנ אלא
ו״יכפססמ '
' ״י6
הרש׳כא אפי סמשלהו כשני
כל החבית כשק שאין בו שום תפירה מכחוץ ויחתום פי השק וכל -אמר שאלו היה פי הנבל קשויוחתום
קןממו׳רל! ד למדע למי שמשלחו כאיזה
כתבבחית ממש הרי יש כאן חב״ח האהקשירה
סופם סממו וסתמו כדי שיעמוד עליהם שכן בנורות שיקל יכולין להוציא היין מכין התפירות וכן
א״א הראשז״ל רישראל קדושים ונוהנין בשני חותמות ובלבד' והשני הסות שחות עליו אלא ודאיבשאין
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קשר וחתם פייהנכל של יין ונתנו בשק פי הבכל למטה וקש׳ הש ..

וכפיס פיו לתוכו הוי חכ״ח למה לי שיהיה

י ד(7לן'(כתתלה
הכי כקמינן אנ5
בלי־בנד ישלסמון
אלנרי היו מירי!

נ׳רש׳ילאץ לחלק
ני) חגיות של ע־ן
לשל חרס עכ״ל
ןכ' כ 3י'  *3סיה
יסחיג ירש״בא
7א' | לחוש שחא
ינק< 3וכ' פראו׳יה
כ' לגמיפו אם
מנא את״כ קק
תח! נ שם היין
אסור עכ״לזח״ש
ל•ייןא סירכשיזג'
קק תחוב ע״ל
כיחן קלל וקנ׳כז
7יש להקל יע׳ל סי׳
קכ ז אס מותר
לשלוח גוילאונר

מלמעלה 1זןי חותם בתוך חותם פי הנבללמעלה לאהוי חותם נתון בשק וכך מבוא בדברי הרמ״בם סכת'
מףפלימל״מ״ס
פי הנבל
היה פי
לתוכו היה
כעוף לתוכו
הנכל כפוף
כשאין פי
כד״א כשאי?
חות־ יד א
בתוך' חות
ולפיכךייוחימי׳ח״ןי "
,־,לי"וילייד
״! .״
הנוד
הנכר כפוףכפוף אסצרפיהנוד ה״זחות׳ אהפךפי
תינוק
יי! עם
פי הנכל
מוסיפי־׳שיליס בתוך
יעשוכוסותסשכי
לתיכו
שאינו
לתוכו וצר עליו ה 'ז חב״ח ולא הזכי ' נתינה שרואה
לתוכו
ככרזות
דהשת׳איצא• בכל נקני
שלימות
נוגע :
נ' סותמותהא' סתימתן והשני השולים שמנסיפין ומטמאה ׳ג כ סוממין המגופה לתוך שק כלל אבל הרש״כא כתב חתם נבל יין ושם אותו בשק אס פי הנב׳למטה ממל
היטבולחבר' עוד במסמרים כי היכי דתיהוי חיתם בתוך חומס וכן מבואר בדברי הוא בעיניו להוציאו ולזייף חותמו ולפיכך ה״ז כחות׳ב״ח היה פי הנבל למעלה אין זה
כר״פסוז״ל התו ענק חתימ'סחביו׳עי ר״ב נכון הדבר לסתום פי החבית בנעורת ■ כח״בח כד״א כשאין פי הנבל כפוף לתוך הנבל אכל אס היו פיו כפוף לתוכו אע״פ
ולתת עור קכוע מל הסתימה קבוע כמסממ׳ולבתיב אותיו׳סציין על העור ומציין שפיו למעלה הרי זה כחכ״ס תאחר שפין כעוף לתוכו עכ״ל משמע שמלבד הקש' הנהו'
על מפני קושי החבית שחס יגביה העו׳ הגוי לא יכול לבדן לישבו כבתחל ' ולתת צריך ב׳חותמות האחד שמתום על הקשר והשני שיתננו לתוך הדיסקי׳ופיו למטה או
' במקו׳סמחוכרי דופני החבי׳ולקכוע שם סיכפוף פיו לתוכו ומ״מיגס לדבריו כשפיו כפוף לתוכו אינו צרי ' נתינה לתוך השק
חסוקאהד סקוריןצירקל״א-סביב השולי
גמסמוו' מפני הנעורת הפסוכה סם סביב שלא יוציאנ׳ הגוי להוציא היין דרך שם אכל מצאתי כססא אסרת בספרי רכי׳שכתו׳בה קשר וסתם פי הנבל ונסח זו נראית
אל מקומו הראשון וכל הכחו׳לחתו׳ולקכוע מליסס עור כמסמרו' בעיני פקר שהו' מעתיק לשון הרסכ״א כמו שהעתיק גבי טח את החבי׳וקתמו ולפי
ילסוחכו אה כ
כ -ומ״ש אבל ר״י בר יהוד הסיג לרש״י דחכיו׳סל עץ זה חתמו דגני טח את החכי׳וחתס פי הנבל חתימה ממש קא ' וכמו סצתבתי לדעת
אולכסו׳כלהשולי׳והבחו׳ע
אסורלשלדסע״י גוי אפי כסותם במוך חומס וכו' פד להוציא יין מבין הנסרים כ״ס הרש״בא ז״ל  :שני קשרי׳משוני הוי כב חותמו׳כ״כ הרס״בא בת ה בס׳הר״אכד ז״ל:
שני אותיות הוי כב ' חותמו' כ כ הר״ן 3פ' אין מעמידין כשם ר״י וכ״כ הרס בא
שסהמו׳והר״אסז״ל .וכתבו התו׳על דברי ר״י בר״י ולפי תשובתו יש לאסור אפי׳
חתמו במכין ספיר ויש מחמירי' ומכסים כל דופני החכי ' בחסוקיס וגס השולים בת״ה וז״ל שמעתי כשם ר״י ז״ל דשני אותיו כשני חותמו ' ולא טרס ומזייף לכו וטעמ
דמסתכ׳הוא וכת׳כרש״כא בתשובהדפוסי׳אע״פ שיש בהם כמה אותיות לא חשיבי
מסוי׳ואז אין לחוש כלל ע״כ :ומ* ש .הלכך אין למס מקנס אלא לסמי׳כל החבית
מקוכוכ״כהר״אש סס כתב הרס״בא וא״תאע״פ שחתם החבית והקנקן בכמה אלא כחות' א׳ייון שקובעי׳אות׳כבת אחת וכתו'באי׳ ח כשם הר״אס נמקו' שמצוייס
הותמו׳ניסוס טמא יקוב חור בחבי' כעין בחא ויוציא ממנה לא היא דקי״ל כרסב״ג מומרי׳וגוי׳סיודעי׳לכתוב אין כתב סי׳אלא למי שמכיר הכתב ( וע״ל סי׳קי״ח מדיני'
יאחבפ'הסוני' דלסתיסא לא חיישי ואעי׳לרבנן כמי דחייסי ' לסתימ' ה״מ סמיע ' אלו ) מפתח וחות׳הוי כשני חותמו׳כבר נתבאר כמחלת סי׳זה חתמו בב סותמו'
מגופאבל כגיפ׳סל חכי׳קסהלינקי'ע״כ סה״ת וסמ״ג כתבו על דברי ר״י כר יהודה וחזר ע לסותמו ולא הכירו וכו׳בפר אין מעמידין תניא השולח חבית סל יין כיד כותי
איןלהחמי׳כ״כ לתוס לזה כתב הימ״כס בפי' ג אס הפקיד ביד גוי בחותם א ' הרי וסל ציר ושל מורייס כיד גוי אס מכי ' חמתמ 44סתמומותר ואס לאו אשור כלו' אס
!הלוסו כשחיה ומותר בהנייה והוא שייחד לו קרן זוית :כתב הרש״בא שאלת אס מביר שלא זוייף וכת׳הר״ן ולפי דברי רבותינו הצרפתי׳סכתבכו לפיל הא דבעי׳סכא
הומני בשמירה כפעוטו כסשולחין אותן לאוצרו׳יין פס השפחה תשובה נר' כי בזה מכיר דוקא כחותם אחד אבל בב חותמו' אפי' אינו מכיר כגון שולח לחכירו ואינו
מודיעו פכין חתימתו כל שהודיעו שהוא חתום בב חותמות ומוצא אות כן שרי אכל
סומכין לפי שאין זה תלוי בעדו׳הקטן לבד אלא לפי שהשפח' מרפתא שאס תגע
כבר נתבאר בסי׳קכ״ג שיין מבושל אין אחרי׳כתכו דאפי בכמה סותמות כעי׳שיכיר והאי מכיר פי ' היא״בד בטביעו' עיכא
 3ייןהתינוק סיס בו דעת לישאל יגלה :
בומשוס ניסוך וכן החומץ אס החמיץ עד שמבעבע כססופכין אותו על האר' אין בו ולפיכך כתב סהסולח יין ביד גוי אין סי׳מועיל לו שהרי לא יהיה עליו טביעות עין
ימו ניסוך ומפני כך א״ר אשי בפר אין מעמידין דיין מבוש ' שלנו ביד גוי וכן חומץ ולפיכך אין לו תקפה אלא בכתיבה בפי הכלי לפי שאין אומו סי׳יוצא מתחת ידי נוי
שלנו ביד גוי אינו צריך חותם במוך חותמ״ט אי משו׳אינסוכי לא מנסכי אי משוס לעולם אבל אחרים אומרי ' דכי אמרי' מכיר לאו בטביעות עיכא אלא כגון שמודיע
לחבית ענין חמימותיו היאך הם וחבית עומד עליהם ומוצא אותם כענין שהורי ' לו
״יץפי כיון לאיכא חותם אח  ,לא טרח ומזייף ומשמ׳דאפי' אס יש בכלי שוס נקב
שיינל לסתו׳ממנו אס אינו גדול שיוכל להריק כו יין לתוך הכלי שרי דלמאי ניחו ' ע״כ והרש״בא כתב כת״ה סברו' אלו ואח כ כתב ור״י הזקן פי' דכריתא דקתני אס
ליהאס מפני שהוא שותה ממנו אין אנו חוששין בכך דהא לא מינסך ואי משוס מכי׳חותמו וסתמו לאו למימר' סצרי׳לסזר אחריו ולדקד׳אס מכירו אס לאו אלאס׳י׳ק
אס כשחז׳על חותמו מכירו כש ואס לאו אסו׳דמוכ׳מינת ודאי סנסתנ' ונזרייף אחר
שיחלופי היי הנקב צר סאין יבול ין להריק ממנו יין הילכך מיסרא שרי  :וכתב
שיח נס נהי״ג לסכר או יין שעירבו עס דברים אחרים כגון דבס ושמן מותר שאין מכירו אכל לא הלך ולא ראה כלל אלא סהיסראל השני מצאו חתו׳מותר והכין
קות׳כתוךחותס ודאי מסתבר׳דסא אמתלא טרח ומזייף ומ״מ נכון הדב להודיע בכת למי סנשתלח
צריך ׳״ / 11ג גי ן 1/ן
אינו ז׳ ן
יין
וחומץ ן״׳•/ 1
מבוס  1עון״׳ /
1
אשי * ן
דא״ר ו  1^ 1/׳
ק מהא  1׳׳׳*
מיה אב
ונר׳סלמד ׳״ן
׳■ ׳ ,׳״
,
ויינומלץ איזה סי עשה בו וכ כ ר י ז־׳ל מכל וכ״כ -ס״הת וסמ״ג ודברי רבי כמסקנת הרס״בא
י
.
־
כמוסנתכא׳כסי׳קכ״ג
ואלוכתי׳אין כה משו׳י .נ
ישכיון דק ל דיינומלין
נו תעחבת דבש ואלונתי׳יין שיש בו תערוב סמן וכיקשאין בהם משו' וס״הת וסמ״ג סהי׳כסכר׳ר״י ז״ל והכי נקיטי׳כת הרש״בא אמר'שנוהגי ' סס לשלוח
ט" יין סיס
דאיב חות אח ' לא טרח ומזייף  :ה׳ייך סב״ח טח פי יין סל יסרא ' עי גוי ממקו׳למקו' וקושדי׳עי המד והופכין אותו וקוסרי׳סוט א ' עליו
^שמאי איכ לסיח׳לחלופי כיון
•סכץחתמו וכיפ׳עליו כלי וכו׳בפ אין מעמידין (דף לא )ה״ד חב״ח א מ ' רבא אגנא־ וכותבי׳במע' קלף כש או סות׳וקושרי׳הקל כחו׳ומכסי׳אותוכמעשעוס וכסתפ׳לך שת׳
יש לאסו׳מפכי סיכול להזדיי׳בלא טור'וכמו מפת׳שאינו חית מפני שיכו׳להזדייתשוב'
מ ^מד,קכית^ סייקא וספימא הוי חכ״ח ואי לא לא דיקולא ומהדק הוי חב״ח לא
כחבי׳שריקא סח כל כי הא וראי מומ׳דודאי סור' הו׳לו להתי׳כל הקשרי ' ולחזו׳ולקשו ולהפך פי הנוד
' ? ץ הוי חלח ופיס״י אגנא אפומ׳דסכיתא כפה ־מזרק ע״פ
מגופה ולסל הסעו׳והקל׳ולכסותו בסעו׳ואפי׳כדסקי׳ופי הנו׳למט' אמת שהו׳חכ״סוכ״ש ככל
קכי׳והחכי׳מגופס
החכי׳דיקול׳כפס סל ע״פ
סנינו׳פי המזיק לדופני
׳'
נ1
)
ודיב? .׳
להיינו ב<
כי הא פפ״ל כתב המרדכי בפ״ב דמי׳א היכ׳מתקלק החות'יס מדמי׳לטהרו' דאמרי
^ מ נ חותמו מגופת החבי׳סדכוקה בחיי׳ונתייבס' וסל כפוי עליה ומהדק נכנס
המני׳כליו כחלון של אוליירץ וחת בסות אע פ שמצ׳פתח פתוח וחוח' מקולקל כליו
מהדק?
?הי הסל לכלות את החבי׳הוי חב״ח ולא טרח לזיופי כולי האי לא מהי
ליסלו הוי כמאן דליתי׳ומסמע סמ״ס רני׳היינו דיקולא ומהדק וכו׳וק״ללמה • סהורי׳וכ״ב עוד כפ״ר ישמעאל בהגה׳אבל בס״הת וסמ״ג כתו׳שאס מצא המפתח
_//י  ,׳!
_ _
^ _
_׳
_
_
_ . ^ 1״
_
״ 1גינינטחתו■ ״ -׳.- , .,״ _ ^
ך )׳י הקשירה קותס כ׳ע״כ ומאח שאין דרך כל אדם לכפו כלי על המגופה
צריך לחות אסר כלליוסמי״ל דסתמי דנקט לאו חתימ׳ממס קא'
העתיקו
לסרש '1בא שכתבת
אבל .ראיתי
ייו׳ורןך'■ ).התמו
וסתמו1ומש^' יעתיקו
^ '173ה־,;;3431
רחיתיכסי־׳
■!*?.
קא•' ׳
־״׳״׳!׳•
כתבשס׳ל' יןמעקידיןאותאצל הנכרי עד סיסתו׳כל נקבי׳סכס ויסתו
1

עלעול או ע״י נהמות או תינוקות שלא בכוכה נעס 'תלינן ושרי אפי׳אין יוצא ונכנס
(וכ״ב באו״ס ככ״ב דסכי נהיגין ) ׳שכר או קנה בית בחצרו של גוי ומילאהו יין
וע' בספר ישמעאל ת״ר '6הלוקח ואחד הסוכר בית בחצרו סל נכרי ומילאהו

יין

ד־מ

הלכות

ייץ

נסך

לק

קלא

(דאיע׳ל סי׳ק'1א יין וישראל דר בצופה חצר מותר ואע״פשל) ץ מפתח ותות' בירר בחצר אתר׳מותר שהרי יש לו שייכות בחצי ו 5וית ליה לאשתמוטי על הנעיל׳הילכך)5סןר ^ ז,
ממ
החצר או אפי כעל ויש לו חור בדלתו או ממקום סיכול לראו׳שס חניות שנניח
/יג׳ל סיחן קנ׳ח והוא שמפתה וחותם בידו וחכמים אומרי׳לעולס אסור עד שישב ומשמע ונו' ופשקו
?7שארמין(מ( ' אי]
חילוי] נין יוס הפוסקי׳כת״ק דקאי כר'אליעזר דאמר לא סיישינן לזיופ׳וז״ל הרמ״בס כפ״יג הלוקח הא לאו הכי אסור כדאמרי׳בפ הסוכר ההוא ביתא מליא סמר דישיאל וגויו ׳ו,י!ו
ללילה ;
בית או ששכר בית .בחצרו סל גוי ומילאהו יין אס היה היסרא' דר באותו חצר אע״ג ביזעא לדשא ומעי"כ ובתשובה ביאר דברי הראב״ד וכתנתיה בסוף סימן ר\ ^
נראה מדבריו דלמעשה ישלשסורי!5
קלא ( י> ) סהמפת׳פתו היין מות מסכי שהגוי מפחד
'נהר' ן ק*שע׳' ח
'י י3ף
קשריםסראכ״ד ל
אל׳פשפיו למעלה כשק הוי חותם בתוך חותם ׳ב
פתאום לתוכו
ע' א כ' הראנ׳ד תמיד ואומר עתהיככס לביתו
המטהר יינו סלנ0
קלא
כחצי משונים הוי כישני חותמות ישני אותיות הוי כשני חותמות מפתת
7וקאשמ! מזנג־מ וימצ׳איתו■בתוך ביתו ואם היה דר
וחותם הוי כשני חותמות חתמו בשני הותמו׳וחזר על חותמו ולא
אנלנח?ר לאע 7אסילאיצ' מישיסגו׳ מי' י היה המפתח
שישראלעושן"ט
ודאי זייפו ואסור לא הזר עריו חזקה לא טרח ומזייף לפיכך של גוי בהכשר וכו' בס״פיבי
שישג ש!מר  7ניון
שש ^ י5יי ו ^ הכירו
כיין והחותסכידו״ו^יני ח2
שישלו שיינו! ;
(דףסא ) תנן המטהי יינו סל ננרי ו#
*ניזנר כונינ ולא מפתהבי £ע כ :ו ? 7לר ?ימות י ^ אי? צריך לחזו׳אהריו ומ״מ השולח ייז לחבירו לי גוי טוב להודיעו
פתוחלר״הבעירסיש
ברשותו בבית שהו'
ע7
ייייתין
^ צורת החותם כרי שיחזר אחריו שכר אי קנה בית בחצרו של מי
גיי  .כתב
;ראיי להקתיר עיפיל
שנולקגןון
בה גויס וישיאל מותר בעיר
/רתוח:ר ןט ׳רנ ^  .ומלאהו יין אם ישרא רר שם מותר אפילו בלא מפתח וחותם אפי
ל 7עי( עלל ג :ר-י}כ£,הנן;רידר כ5
צףי.
אסור ער שיושיב סומר אץ הסומר
?רש״כא העתי רביבקיצו ומפני״כך 5דנס
אם נס הנכרי דר כאותו חצר ואם אין הישראל דר כאותו חצר להיות יושב ומשש׳אמ״פשהו׳יואן(;;!
מובני׳ולכך הנני מעתי כל דברי סרש״כא  -אםשי לו מפתח וחיתם מותר אפילו בעיר שכולה גויס ואם לאו מותררש״בא אומר כל רשותגויס ^
בת ה כדין זה כדי שיתבארו
ביסותווהלז
יפה אסור כתב הרשב״א בריא כשהנכרי דר באותו הצר אכל כשאינו המטהר יינו של נכרי ונתנו
מעותאבלצס
בדברי דר שם אינו עתיר לכא ישם כשאין לו שייכות כאותו חצר ומותר כותב לו שנתקבלתי ממך
וגס ללמו׳מהאי ;ה ערן שלא נזכר
שאומ׳שאפי׳נמצ עומ׳בצ׳היין מות׳ רכל שאינו דר כאותו רצה ישראל להוציאו אינו מניחו עדשיק
לעוס והילך לשונו יסרא׳ששב איש ?כ' בי /ויש מי
בחצרו סל נכרי ומילאהו יץ אס' 0יא '
יי חצר הרי הוא כנכרי אחר יש מנרולי חמורי' שאומר שכל שהשב' לו את מעותיו זה היה מעסהבבית ^ן
המטהריינוסל
שס י)פ׳ פ 'ססדח "1בח "יא יןמליי ^ או מכר יש לו הצת שייכות ואם נמצא עומד בצר הייזאסו׳וראוי ואסרו לבגמ (שס ) תניא
גוי ברשותו וישראל דרכאות'חציממו
לחוש לדבריו עכ״ל :
י
^ יר
חות ולא מפת מות ואפיה ;ה
בחצ׳אחי^
ואע״ע שאין מפתח רחות בידו
המטהר יינו של נכרי פירש שישראל עושה אסוראע״פי שמפתח וחותם כידוונמו
קלא
^"7
X1
מפתח״ ^ ס ־יד
״ותמו;,ל ^,סמפת),ן1זן״׳ 3יי ^ל 1
ר״תלפרסדויש}
יינו של נוי בהכשר כין שמכרו המי התו' והרא״ס שהכריח
שהי •,״>5,וותו מ ׳םפנו אן לישראל ולא פרע לו המעו ואלו כא הישראל ליטלו אין מניה
ישראלוכל5ן
דמתכי׳כיש מפתח וחות כיד
הנוי או שלא מכרו לו אלא ישמטהרו כדי למוכרו לישרא׳על ירו כתב לו הגוי התקבלתי והילכךשיו
שקנ׳ומה לפי בין זה למי שהניח יעובכי ת
פתוחלו״ן
שאינוחוש׳שנכנ׳שס גוי ונסכו זה
שהשני׳ אם נתנו בחצרו של נוי והישרא׳ דר בחצר מות׳ ^ אפי׳בלא מפת' שישראל וגוי' דריס בה ופפס
דמפתיו
ואינו וחותם אפי׳ אם נם הנוי דר שם ואם אין הישראל רר כאותו חצר אע״ע שהוא יינו של גוי מות׳כיון
ביתו או שמכרו יש לו שייכו׳ כביתו
יסראל
וחותם בידו שהגוי ירא סן יראהו
נתע כגנ בכניסתו לפי שאד עשי לייאי' אם דר כאותו העיר והכית שהיין בו פתוח לר׳יה מות׳ע״י מפתח או
שטיהרווינשיו
חותם לר״ת רסני כחותם אחד ולשאר המפרשים צריך מפתח ונם סורח ומזייף ויגיד ליסרא'
בכית שהוא משכיר או סטי* מכר לי<ןות
למכור יינו ולא דמי לנכרי שנמצאשמו
מה השכיר או מה מכר בד״א כשהנכרי דר חותם ואם הבית פתוח לאשפה חשוב כפתוחלר׳ ה וכן אם ישבחצ׳
באית' חצר אבל כשאינו דר שס אעו עשוי
דאסימאכישלומלה
בצד הכור סל היין
כנגד פתח הכית חלון פתוח לר׳יה .חשוב כפתוח לר״ה וכן אם יש
סומן
עליו דהתס כיון שאין מפתח וחומס
לבא סס אחר שאין לו שייכות באות'חצר
ומותר וי״א שאפי' נמצא עומד כצד היין רקל לישרא׳כננר פתח הבית חשוב כפתוח לר״ה לא מבעי׳אם יש
אדם
שיוכל לכסכו קודם שיראהו סוס
 /בעיר שכולה גויסאסו׳ואע״פסיססממ
הוא
ןןת' ;! ער הרי
באות
רגע ע! ; 1י ; דר
;זותר דכל
מותר
ן
ל
ךל
7
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ז
^
חצר ( !.ר׳ <* ז ;ו
■
שאינוך דר ^ ;
ממוין
וחותם כידו ולא יועיל כלום פתח
כבכרי אחר ויםמנדול,המוריס ס6מרו אין עליו פירו הוא ירא שמא עתה יעלה עליו לצור תשמיש אח׳
ולחש
כדמוקי לה כגמ' כעיר סיס לה
שייכות׳ ויראנו
דכל סהסכי׳או מכר יש לו שם קצת
א״כייגו
ובריס שאץ רוכלים עוברי׳דרךסס שלא ירגישו דכיון שלא כתב התקבלתי
ואס נמצא עומ׳כצד היין אסו׳וראוי לחוש לדבריו עכ״ל הקצ ׳ ופי׳בארוך דמה שהתיר
מממון
של גוי הוא וכן תכי׳כגמ דייןשל גוי וישיא רד כחצ׳אחר׳אסו׳לכ׳ע אע״פ שיש
ברישא אע 'פ שהניחו בחצר ואין עליו לא חות ולא מפתח היינו משום דכלשישראל
נממתיו
וחותס וסיפא דמתני׳דקתני והלה כות התקבלתי הוי יינו סליסרא׳הילכן
דר סס ואין לגוי שייכות ביין אע״ס שיש לו שייכות בבית בחזקת משתמר הוא עד
שיצא ישראל ויאמר לו שהוא מפליג דה״ל כמני' נכרי בחנותו ששנינו בהסוכרשהוא וחותם שרי אכל בלא מפתח וחותם אין להתיר כיון שהוא כרשות הגוי דקל עמי
מותר אא״כ הודיעו שהוא מפליג ונתבאר סס סהראב״ד היא מגדולי המורי ' שאמר ולא דמי לההיא דנמצ' עומד בכד הבור שהתרנו כאין לו מלוה על היין דנתםאינ6
מומילגמוממת׳ז
תרתי לפיבותא יינו של ישראל וברשות ישראל דרשות ישראל
סכל שהשכיר או מכר יש לו קצת שייכות וכוי  :כתב הרש בא כתשובה שאלת
ישראל וגוי שיש להס יין בשותפות וטהרו ישראל ושכרו בית בחצר אחר ' סל גוי על וחותם והיכא דישראל דר באות חצרסהיין מוכח שם ל״ס כיינו של ישראל לשניין
משום
דעת שיהא מפתח וחות ביד אותו ישראל ושלא יכנס סס הגוי בעל היין אלא תחת של גוי שרי ףא בלא מפתח וחותם כדקתני בבריתא אע״פ שאין מפתחוסות'
דבינו
דישראל דר כאותה חצר חשוב כמו סומר דסגי כיוצא ונכנס ע״צ והשתא מ״ש
יד ישראל וחביות סתומו׳בלא חותס אחד ומפתח כיד ישראל מסתבר' סאפ״ע שאין
סימא
המטהר יעו של נכרי כין שמצח הגוי לישראל ולא פרע לו המעות ו:ו' היינו
ישראל דר באותה חצר והגוי המשכיר דר באותה חצר היין מות ' אפי בשתי דחכית
מניחומו
דמתני דקתכי המטהר יינו סל נירי וכו׳אבל אס בא ישרא ' להוציאו אינו
סתומה כחותס אחד דמי דהא ק״ל דלסיתומ' לא חיישען וכיון שהיא שריקא כטינא
למכרולישיאל
חותס הוא זה וכן נקבי ברזות סבה כיון שהעכישבברזו' ממדקי׳טורח הוא להסירם שיתן לו את מעותיו  :ומ* ש או שלא מכרו לו אלא שמטהרו כדי
ממוזני
ע״י היעו רישא דמתני׳שפי׳ר״ת כשלא כת' לו התקבלתי וא״כ הוי כאלו לא
וכחותם דמי וכדאמרי ' דיקולא אפומא דחבית ומיהדק הוי חותס בתוך חותם וכן.
כתכוכסצרושל
אמרו אגכא אפומא רחכיתא סריקא וחתימא הוי חותם בתוך חותם סריקא ולא כיון שעדיין הוא ברשות הגוי וגס לא כתב לו התקבלתי  :ומ״ם אס
הייני
גוי והיסראל דר בחצר מותר אפי׳כלא מפתח וחותם אפי׳אס גס דר הגוי שם
חתימה לא הויחותס בתוך חותס אכל חותם תיההויכיון דסריקא ונ״מ דאי איכא
מפתת בידו הוי כחב״ח דמפתח וחותם כשני חותמות דמו ואי מסוס בריית' דקתני שאס ישראל דר באותו תצר מותר אע״פ שאץ מפתח וסותםנידו ן
שותפותו של גוי דלא שרי אפי ' במפתח וחותם ביד ישראל עד שיהא יושב ומשמר
שוסישראל
ומ״ס ואס אין ישראל דר כאותה חצר אס דר כאותה העיר כלומר אס דר
מתנידקחק
באות עידדה״ל עיר סיס בה גויס וישראל והכי׳פתוח לר״ה מות׳הייכל
כדעת הגאונים ז״ל הב 'שאני דכיון דאית ליה לישראל שותפו' בגוי' מירתת ונתפס
ויהי׳*
בבי׳סהו׳פתוס לר״ה בעיר שיש בה גויס וישראל מותר והעמיד ר 'ת כיס מפת
הוא עליו כגנב ולא אמרו במטה יינו סל ככרי אלא במטה יין שיהא סל נכרי לגמרי
ממוהיה
ביד ישראל וככר נתבאר כסי׳שקודס זה דלר״ת כמפת או חותם סגי ולשא
דלא מירת ואפי׳כגע ביה אינו נתפס עליו כגנב ועוד דכיון ששכרו הבי׳מהגוי הדר
באותה חצר על דעת כן שיהא מפתח ביד ישראל הרי הו ' לגבי הגוי הסות ברשותו לא סגי בחותם א׳וצריך בחותמות או מפתח ותות ונתבאר שם דליתה־׳ :תני ";
יבאישי'
ומ״ס ואס הבית פתוח לאשפה וכו׳שס בגמ׳וטפמא משו דמתירא שמא
של ישראל ואע״פ שהגוי המשכי' דר באותו חצר לא חיישי׳שמא עיחנו לגוי השותף
ומחפה עליו דתכיא רשב״א אומר כל רשות גויס אחת היא וקא פריש רב נחמן ליסב על האספה ויראנו :ומ״ס וכן אס יש בחצר כנגד פתחהבית חליז׳(כוש?
דרשב״א להחמיר קאמר וה״ק וכו׳וק״ל כרב נחמן דהא תניא כוותי' והילכן שמעינן יוסף סלון כר״ה דמי ופרש 'י אפי׳כית פתוח לחצר וחלון פתוח לחצרכר ה מגמ^׳
מיהא דרבנן להקל ולא חייסען לגומלי׳וק״ל כרבנן דיחיד ורבי ' הלכה כרבי׳וכמעס׳ הבית נמאן דפתוחלר־ ה דמי ל׳ /א חלתש לישר ^לפתוח כנגד פתחהכי \ר אווו
דפחק חפילא דאפקידוחמרגכי ארסייהו סבור רבנן קמיה דרבה למימר כי אמור וכן עיקר ע״כ ורבי׳כתב כפי ראשון וכך הס דברי םרא׳ח -יהי ^ 30נתכשין ,ו!1ל
רבנן חייסען לגומלין ה" מ היכא דמותיב האי לגבי האי דש״מ לכאורה דהלכה כמ״ד ומ״ש וכן אס ים דקל לישראל וכו' סס וטעמא מסו' דמ ת יי הגוי םמ ^? 1דוג
^
חיישי׳לגומלין לא היא דהתס רבות ' בעלמא קא אמרי הכי לומר דהאי לכ״ע שרי ללקוט פירותיו ויראנו נוגע  :ומ״ש אלא אפי׳אין עליו סירותובו׳< "
וא״ל רבא דלא ככ״ל הדברים להלכה ועמכס עצה תושיה הורו לכם למעשה עכ״ל  *.אחא ורכע׳וידוע דכל היכא דפליגי רב אחא ורבע' הלי' כדבריהמי תוכ
כתב שוד הרשב״א כת״ה הארוך בשם הראב' ד מסתברא דוקא שוכר או לוקח בית ז״ל וס״ס ואס אין הבית פתוח לר״ה אע״פי שישראל רד בעיר או כניירסכו
^
בחצרו של גוי לפי שיש לו בה שייכות כמו שאמרנו אבל בחצרן סל ישראל ממס שלא וכולי אסור אפי׳במפתס וחות' זה פשוט דע כ לי* סריכריש^ דמתני
סכרו ולא לקחו מגוי אפי ' היה הגוי דר באותה חצר ואין ישאאל דר בה מותר ואף
מ״ייי*
וחותם כידו אלא בתרתי לטיבות' בית פתוה לר״ה ועיר שיש כה
ע״פ שאין מפתח וחותם ביד ישיאל לפי שאין לו כה סוס שייכות ואפי' נמצא עומד חסר חדמעייהואסור וכהדיא קתניסיפא בעי רש::יל הגץיס ^וסוי ?,
אמסמה
הי 4י
בצדו שהרי מ"מ נתפס עליי כגנב וה״מ ביום אבל בלילה אסור ולולי שאמרה הרב שהבית פתוח לר״הדכיון שאין•שם ישראל כי פתוח לר״ה מאי
ןיקישראלדה ן
ז״ל הייתי אומר דל״׳ש יוס ל״ש לילה אלא כל סיש דלתי ' לחצר וננעל אפי׳ביום אשי דה״ה לאידך כלו׳היכ׳שאין הבי׳פתוח לר׳ה אע״ס שיש בעיר ;
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הלכות יין נסך קלא
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לישותו ביתכלל מכרו מכת לישראל ופרע לוהמפות .ואפי ' לא .פרעו אלא שזקף-
חי למדום שהרבים מוכרים כי איכא ישראלי בעיר מאי הוי והכי תניא-
המעו׳פליו כמלוה .ואילו רצה הישרא׳להוצי׳היין מרשותו איני יכול לעכב על ירד
י ?לדדי־כדסומו וישראל דר בחצר אחרת אע״פ שהמפתח ופות׳ בידו אסור היין תותר אמ' '.פ שאון פתח עתות לר״ה ואין מפתת וסותס ביד ישראל ולא עוד־
איו הבית פתוסלר׳ה •י ומ״ס ומיהו אין השומר צריך להיות יושב ומשמר אלא אפי׳עומד בצדו מותר אין זה אלא כמי שיש לי מלוה מל ישראל ונמצא עומד־
׳ טוכמישנה• וכתוב כאורחת חיים כתב הר״י הלוי שמותר אפי׳יוצא ונמת
בצד הכור של יין שלחייש מחמיר ממצא
יני5שט  -י' אמ לי דאפי׳שסהייוס
אין הבית פתוחלר׳יה -אע״פ שישראי! דר בעירעומד בכיס שהיין נתון בו לפיסהי׳כתון
יןמרססעהורב״״
ואם
משם
וידאנו
' נרם אפילו הבית פתוחלר״ה אסור אפילו במפתח בחצרו וכל שאינו נתפס כגנבבכניסתו
(!' ומיון הזה לא תקיף יצרייהו לנסך
או בעי' שכול
כ״ל עיקר־
סבילנודכי^דוסס כתב גבי המניח ככרי
הראשונים׳ כ" י
שומר ומשמר ומיחדאין השומרצרי ךלן -לן׳ בבית אסור ודברי
שיהא
יוצא ונכנס מות׳לאו וחותם עד
לסוצי או אינו
כתב לו התקבלתי וכשבא
*
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יושב ומשמר תמיר
אלא 44יהא יוצא ובא ובספר התרומות ' התירו .מניחו ה״ז אסור עד פיה פתח פתוח לר״ם־
וקאיוצאונננס אלא לכ שלא הודיעו
סמא מפליג מות' אפיישהה זמן מרובה בחותם תוך חותם .וא״א ז״ל אסר בפסקיו וכתב בתשובת,שאלה .וישראלים דריסיבאות׳העיר שהתקבלתי
זה אינו אלא בהפרמ שאילו׳ מדע גמורה
.
בחותם1
טנ״לזחש וכסה הפיומ התירו
ח״ כ״כסם3סס ר״ת ןלט(1סי ׳ ^ דכי כיון שנוהגין הגוים שבארץ הזאת שלא לשתות מיין של ישרא' כתב לו לא היה מעכב מלהוציאו לא היר
3
או חות׳קאתר שאומרי כמו שהם נזהרי׳מייץשלנו כך נזהר אנחנו מייזשלה? היה
לא .ישראלי׳דריס באותהעיי אע״פ שהפתוד
מפתח
וחות
יזתכימפפח
שאם
לזייף
ירא
יזייף י
נראה להתיר כחותם תוך חותם שהוא
י
ן
ליהודים ולא לגוי׳אלא שאינו רוצ׳להה׳לכתחלה פתוח לר״ה ואפי' מפת וחות ביד ישראל':
אסרה כישראג
לא שסרה
תא נח
ומגרש לנריתח
כישראל ~דר יכול למוכרו לא
בידו
חות
לוו
כישמפתק
בסצר 6חרת אלא
לבא לעיר ואקלעיר הומה דלתי' ובריתמתירא הוא מן הישראל ואינו מתיר מן
ואם רוכלי ישראל ריילין
ישראללגויס ואפ״פ סישראאה רד לבדו באות׳
אכל6ם רו סני חותמות מישרא שרי בענין שיוכלו לבא שם בכל שעה שירצו חשיבהכאילו
מניא ואפלדבר  :ומ״ס ואדוני אבי בענין
חצר אינו מתיר׳מליככס סס ומזייף ואינו־
היינו מדכתב דר שם ושרי במפתח וחותם במה דברים אמורים כהשיין בבית.
וחותם נמכע הואיל והבית והיין שלו לפיכך איך
'5ר6סז״ל6םור בפסקיר
בין חותם הנוי בעליו אבי! אם נתנו בבית של! אחר מותר במפתח
סס בשם ר״ת דלזין לנו לחלק
לו תקנה ואפי׳בסני סותמות עד שיהא
לוסדלחכ״ח וכן כתכו סס התוספו׳ וכתב והוא שלא יהא נוי האחר כפוף תחת יד בעל היין ואם הוא כפוף ישראל יושב ומסס ' ואס היה יוצא ונכנס
* בראינו רשאי למחות לו הוי כאלו הרי הוא כיושב ומשע ' בד״א בעיר גדולה
מש״נאנתסוג׳סכך היא הסכמי הגאוני׳ תחתיו ואלו בא בעל היין ליגע
בעל היין ואם כתב הגוי לישראל התקבלתי דמי היין שיש לה דלתיס ובריח שתכליה ממנ אבל
והר״מוסר״א שיינו של גוי שטיהרו ישר' הוא כרשות
ונמנו בחצר ׳שהגוי דר שס לוין לו תקנה ואלו כא ישרא׳ליטלו אינו מעכ׳עליו הרי הוא כיינו ומות׳במפת; הימה .עיר קגיכה שרוכלי׳ נכרים ונכנסים
ןצמי׳ננמהחותמו׳אלא כשישראל יושב וחותם אפילו בעיר שכולה גוים כתי רי׳ת אע״פ שיעיר שכול׳גוי׳ לה מות׳מתיר הוא שמא יכנסו בהרוכלים.
ומשמר ולזה דעתי נוטה עכ״ל וכן פסק
ישראל ויראוהו היה ישרא׳ דר באות הצר
ולא כתב לו התקבלתי אסור ער שיהא יושב ומשמר גויס שקוניץ
רמינס נפי״גוהכי נקיטי'  :ומ״ש
ואין הגוי דר בה לעולם מותר ואפי ' אין
יי?
מפתח וחותם בידו ולא עוד אלא אפי' הגוי וישראל דרים בה מותר היה הגוי דר
 .ומזכבפפובסכיוןשנוהגי׳הגוי׳סכאר]
רזאתשלא לסתות מיין סל יסדאל וכובל ו׳אע״פי סכפסקיו אסר בתשובה התיר בה וישראל דר בקצר אחרת לעולם אסור עד שיהא ישראל יושב ומסע ' עכ״ל וביאר
פספס' אחר לולא שלא היה רוצה לסמוך על אותו טעם להקל לכתחלה ותשו׳זוליל)
דבריו בארוך שהוא מפ׳דרישא דמתני׳מיירי בסאין גוי דר באותה חכר אלא בחצר
מצאפי׳בתשו׳סבידיכו ומ״ס ואס רוכלי ישרסל רגילי׳לבא לעייוכו׳פשוטסס בגמ'
אחרת וקתני שאס הכית פתוח לר ה בפיר שיש בה גויס וישראלים דרים כה
כתוב בתשובו׳הרפ״בא ולענין מה שאמר לפי מ״ש הרח״בדבענין רוכלין
מותר אע״פ שאין ישראל דר באותה חצר ואע״פ סאין מפתח וחותם בידו דהא
מוחזרי׳געיירועיר סיס בהדלתיסובריס שהיא מליאיכל טוב וסוחרי׳נכריס לא
מתכי׳סתמא קתט ואפי׳אין מפתחוחותס בידו משמע ומיסו דווק כשלא נמצא
ימיחוכהכלוס אבל עיר קטנה שצריכה רוכלייאחריימתירא כוא שאס יכנסו שם
כבית שהיין נתון בו הא לאו הכי אסור דכיוןסיס לו סיימביין וימצא עומד בצדו
רוכלים אחרים ישראל יראוהו הכפרים שאין שס אלא עובדי אדמה ואיןרוכלין.
ה״ז אסור וכדמנן נכרי׳ שנמצא עומר כצד הבור לס יין אס יש לו מליו מלוה אסוד"
מחורץישם לאלמכו׳ולא לקכויוה״ל לענין זה כעיר גדולה ואע״פ שישראלי נכנסים
וכ״ס כאן שהוא שלו ממס ויש לו שייכות בכית ודווקא כשהיה סל גוי וא״כ
שסלעתירסוקו׳אין זה מציל ואסורוירא ' מתוך דבריך סל גריעו׳הכפר ה״ל כעיר
שמכרו לישראל ולא פרעו עדיין אבל כשמכרו לישראליופרעו ואלו רצה ישראל
גוולהלחשיבות׳וכאן וכאן אסו׳דע כי מדעתי שאתה מסכי׳אל האמת ולזה דעתי
להוציאו לא יהיה יכול לעכב על ידו מלהוציאו מותר ואפי׳כסאין פתחו פתוח לר״הי
גינה כמו סאמיתעכ״ל וז״ל רבי' ירוסס (ניז )ומה שכתבתי בפיר שכולה גויס צריך
ואין מפתח וחותם ביר ישראל כיון שאין הנוי דר באותה חצר והיינו דקתני כתב:
להיות יושג ומשמר תיירי שיש בה דלתיס ובריח שאין ככנסי כה אלא ברסווכ״ע
התקבלתי ממך מותרובהךמתניתי׳לא קתני פתח פתוח לר״ה ואע״פסדס״י ז״ל
רוכלים וכשככנסי׳ רוכלי ישראל ידע הגוי ולא יזייף כאות סכנה
ידעינשנמסיס
לא פי כן ואיפשר לומר דאסיינמצא עומד בצד הגת מותרידהא תכן נמצא עומד
ולפיכך לא סגי במפתח וסותם וכן הדין כעיר גדולה שיש לה דלתי ' ובריח ואינה
כצד הגת אין לו מליו מלוה מותר ותנ׳ נמי בסיפא המטהר יינו סל יכרי ונתנו
צריה :שיכאו לה רוכלים ממקום אסר אכל כעיר שמכלים סמתזרי ' בעיית כמסי'
ברשותו והלה כותי לו התקבלתי ממך מעו' מותר וי״א שאס נמצ׳עומד בצד הגת
סס ואינם יודעיםתפ שנכנסים מותר כמפתח וחותם דמירת לזיופי אפילו אין אסו' מפני שיש לו סייכו׳בבית וכל שנתפס כגנב על הכניסה ונמצ׳עומד סס אסו׳
ישראל כעיר שמא יצואו רוכלים ויראוהו פי ' ואפי' בלילה מתירא מן השומרים
ואין מחוור בעיני כפיר שכולה גויס אע״פ ספתוס לר׳ה דכיוןשהיה ברשותו ואין
שמא יתשדוהו לגג׳ ומ״מ בשבתות וי״ס שאין מתירא מרוכלי נראה שצריך שומר
ישראלי׳דריס בה אינו מתירא מליככס סס והילכך אע״פ שהוא אינו .דר שם ופתח.
ע כ. 3ומש כד״א כשהיין בכית הגוי
פתוחלר״ה ומפתח וחותם בידו סל ישרא ' לעולם אסור עד שיהא יושב ומשמ וכו'
דימ (׳נ ) הא לאמרי לאין אנו לחזקתשורדי
1׳ ׳ -
 . /ו,
לישראל
לעליו איל אס נתנו בבית סל חס " " י ד ס^ 6׳אלאנמק,סלא' נא פסילא
ואני' תמס ל״ל יום ' ומסמ׳או נכנס ויוצא כדר באות העיר לבד תיסגי דהא קתני
ימק רפ ^ אכל אין רוכלים מחזירים בעירות נשנתות
במפתח וחותם שט א  0ת
כעי' סישראלי׳וגויס דרים בה פתח פתוח לר״ס מותר וי״ל דהתדוקא כסיסראלי'
!לרן לא תירתתמהם (כנ״ל ) " :
רבים .דרים סס לפי שמתיר א שמא יראנו אחד מהם אם לא יראנו זה יראנו זה
אומר כל רשות גדם אחת מפרש בגמר '
ד״ק ת״ק נד״א כרשותו אכל ברסו׳גוי אסר מות׳ולא סיישי׳לגומלין רש״בא אומר
אס אין יסראלי׳רביס דרים כה אע״פ שזה יחידי דר בה אינו מתירא כיון דיש י
אחת היא ופסקו סר״אש והרש״בא והר״ן ז״ל הלכ'כת״ק אכל מדברי אכל
נל רשות גויס
שייכו׳ כין בכי' כין ביין והיינו דקתני כעירשישראלי׳וגויס דרים כהולאקתני"־
לו
•רמ״בס כפי״ג נראהישפוסק כרס״כא ולענץ הלכה נר ' דכקיטין כהרס״בא והר" אס
אס אותו ישראל דר ס.ס וכדקתכי בבריתא כחצר אס ישראל דר באות' חצר ומיהו
ילי״ן ומ״ש במפתח מזותיפשוט הוא דאפי׳יינו סל יסרא׳ אין מפקידין ולא מייסדין
אם ישראל דר באותה חצר ואץ גוי דר בה לעולם מותר ואפי ' אין מפתח וחותם
הייז
אצל גד אלא כמפתח מזות ומ״ס והוא שלא יהא גוי האח׳כפוף תחת יד בעל
בידו דהיינו כיושב ומשמר ואס ישראל וגויס דרים באותה חצר ג״כ מותר ואפי׳
ואםהוא.ב .פוףתחתיי וכו׳הוי כאלו הוא ברסו׳בעל היין סס בעלכד׳דבי עחק תפיל'
אין מפתח וחותם בידו דהיינו כיושב ומשמר וכשומר סאינו בא לקיצים ואס הגוי
*מש ואס׳כתב הגוי לישראל התקבלתי דמי היין ו כו׳הרי הוא כיינו ומות במפתח דר באות׳חצר וישראל דר בחצר אחר אפי׳היה מפתק וחות בידו ואפיב חותמות:
יחלתס אפי׳כעיר שכולה גויס כ כ סס הרא״ס והכי משמע מדקתני המטה ' יינו של אסור עד שיהא יושב ומשמדתניא יינושל -גוי ברשותוכלוברסותדיסל גוי ושהוא
גניי וכתבי בישומו וכו׳אבל אס ירצה ישראל להוציאו אינו מניחו וכודמשמ׳רמשו'
מניחו מישראשרי דר בה ישראל באותה .חצר מותר אפ״פ שאין מפת׳וסותם בידו בחצר אחר׳אסור־
דאש רצה ישראל להוציאו אינו מניחו הוא דאסור הא אס היה
אע״פ שמפתח ושותה בידו כלו׳אס ישראל דר בחצר אחרת והגוי דר באות 'חצרי׳
 3ס לספרים דגרסיוהלא אומר התקבלתי ממך מעות מותי דבהדיאסריליה
אפ״פ שבעיר שכולה גדם ואסא דאמרי׳דיקלא כר' ה דמיא כתב מסתבר בדקל של׳הפקר או סל ישראל הא,
משוסדה״ל יינו סל ישראל ברשות גוי :כתב ר״ת
של ,גוי לא דהא מגוי לא מירתתי וכתב עוד ק״ל אפי׳כסאין ישראלים דרים סס
ילא כתב לו התקבלתי אסור עד שיהא יושב ומשמר גויס סקודס יין מישראליכ6 .
והרש״בא ואין מכלי׳מחזרי׳למה יאסר והלא היסי־א׳המטה׳לא סודיערשהו׳מפליג ומסתפי"
_ כ כסס התווהרא״ס ז״ל וכתבו שע״ס טעם זה היה נוהג בו היתר :
גוי דילמא השתאמדכרלחמריה ואתי וכדאמרי׳בנל הנהועובדידפ הסוכ׳וי׳ל
נתב בת״ה הקצר ח״ל ישראל שעש יינו סל נכרי בטהר כין שמכרו נכרי לישראל
דהכ שיש לו סדכו׳בבי' וביין לא מסתפי כולי האייוא״ג י״ל דכיון סהו׳דר בעיר
ךפיע ול מעות בין שלא מכרו לי אלא שהו׳ מטהרו כדי למכרו ע" י לישראלים
אחרת כל שיצא הרי הוא כתודיעוסהוא הולך לעירו או לביתו ומ״שוי״אשלא
קסנתנו ישרבחצח של אותו נכרי עצמו ואין הגוי דר באותדחצר אם היה פתוח
לגיהוהיויסרא!1
כאמת דברי׳הללו אלא .ביום אבל כלילה ציין להיו׳יסן כתוכו ויש מחמירין בדב
והיויסראל וגויס דרים באות' העיר מותרואע״פ שאין ישראל דר כאותו
^
שאפי כיו׳אין אספה ודקל וכו׳מצילין אלא מהשנרי' ממנו מן,ספת ' וכוי בארוךכיארי׳•
ו ין מפתח וחות׳בידו מתיר הנכרי מליככס שם במה ד״א כשלא כמצ׳פומד
סזסדעתהראכ״ד ז״ל וסמך לו על הא דאית׳בססוכר דאמ׳רבא כלידלהדיכיזעא־
נתון ב׳ו אבל כ מצי עומד בבית אסו 'ר״א שאין הדכרי׳א מורים
שרי דהאי גיס׳ודהאי גיס׳אסור והוא ז״ל כתב שאין הנדון דומה לראיה דהת ' שאני׳
 ,יס בלילה צריך להיות ישן בתוכו ויש מחמירי׳ שאפי ' ביום אין אשפה
לנכנס ודאי וסגר אחריו אכל הכא מימר אמי׳ חזקה לא נכנס כלל דכל שהפתח.
 7יעתח פתוס מצילין אלא מה סכר ' ממנו מן החלון והאספה והדקל אבל
התות לרה ממייר׳שמא יראוהו יוצא וככנסאו יראוהו מן החלון דרך יציאתו־
טאשוי ויראהלי שכל שפתוח לר״האו לאחד מאלו מתירא הוא מליכנם
וכניסיע

הלכות ק

נסך

קלא

קלב

כניסתו ומפסדו ליס וכיוןשאנו מולי׳כתזק׳שאינו נכנס כלל ל״ס כנגד ספתח ול״ס ואע פ שאין פתח פתוח לר״ה מותר ולוין צריך שומר לא ביוס זללו כ^ה '
:צדדין סכל מות עכ״ל ומ״מ במס סמחלק כין לילס ליו׳נר׳שאינוסול׳ואיפס׳דמסו׳ מיוחד ליינו סל יסרא׳אין סוססין לגנבי׳ואין לאותו סנכרי באותוהיי 1 ,׳?'5
אחרי׳ראפי׳כלילות ^" ',
אלא כנכרי דפלמא דכ״ע מירתתי מליכנס אצל ממון
סכי פלגינסו בתרתי י״א וים מחמירין אע״פ ששניה׳היא״כד אמרןאלא דלפי שאינו
אצלן ו
יסראלי׳דריס סס חדא דאין חוששין אלא כיין המופקד אכלו או שניתן
תולק אלא על סוף דבריו פלגיכהו כתרתי ומיסו ק״ל למס כת חילוק דכין יוס לליל׳
לחמוי׳ 2
דמסתפי׳ דילמא סשתמידכ
.
בל׳י״א דאיסו נמי סכי ס״ל ס ל למכתביה
דהויי,!,
כמהוכדאמרי׳ בעובד דיסרא׳וגוי
סתמ עיין בתשובתהרש' בא שבסוף סימן יין מישראל וחותמין אותו חותם בתוך חותם ומוליכין אותו
מפתחלגוי׳^
שקודם זה ושבסוף סי׳ קכ״חושבסו׳סי׳זה :ימים בספינה לבדם מותר שלא אמרו אלא במטהר יינו של נכרי בארב׳ וכו׳ואפי במוסר
אלאסמיו[,
סיימ׳סר ל הו
ובתשובה אחר' כתב עלא׳סטיה׳ייכו שנדל בכרמיושל א טרחבו כ לכ ךךלא הוציא על יוהוצאו ׳ואינו דחמרא
התקבלתי
קמפת מ ל סכל סכת לו
סל נירי כביתו סל נכרי וחת' החבית חושש כל כך אם ירגיש הישרא׳שיזייף אבל כשמוליך יי? למרחו
■
דהרי
היין
בצד
עומד
נמצא
ואפי
1
סבו היין ואחר כך חזר בו הישראל בטורח גדולייוהוצאה מרובה ונם הנה ׳אותו חש * 1
מוכק'ל
לטרחו ולהוצאתו
מהמק׳ וא״ל שימכרנו למי שירצהואח״כ
^
נמלך ואמ׳לנוי שישוב המכר לכמותשהיה ולא יזייף יש עור דעות רכות כעני? המטה ייי ני ש !,נ כייי ?1אשר יייי״״י־ז ^ייי'* ?
שאפי' למי שמתיר כמטהי יינו של נכרי
לנתבליית^
ד ^ ״תני׳
,כתנתיהואשיטתהתוספותוכןכתבאאהרא ^ ל:
ינלפיסניגעגויבייןשלטאסדרבהנאמותר כנלמד נצי סייז שיינתתני׳מיל *'.
בביתו סל ככרי עי חותמות ואינומצריך
אה
קלב
 1ליקח דמיו מאותו הגוי שאסרו או אותותיי נניי 1יכצילמיי)לי) ־ 1סוי^ 5#
שיהא יושבומשכל' בכי הא אסור כיוןשחזר 1
כלומ׳פיעל!ען,,
וליהנו׳ממנו אס אינו מניחו להוציאו
בו ישראל מהמכר שאין חותמותמצילין ימכרנו ויתן דמיו לישראל אבל הוא אסור למוכרו
ובניתי
אלא מחמ'שירא לרמו׳שמא לא יפוץ ויכירו שום הנאה בדי׳א שהגוי נותן לו המעות קודם שיתן לו ישרא׳הייןמלוה ממס סיס לו שייכוביין
שאין 0
כיק במפתח וחותם אסור ברישא
ברמאותו וזה ממייירא :והרכדב  0כת אבל אם הגוי לוקח היין מישראל ואחר כך נותן המעו׳מותרין
בפ״יג נכרי ששכר ישראל לדרוך לו יינו
יפראליסדויס
שאחר שקונה הגוי היין כמשיכה נתן הדמי׳לא הוי דמי יי ןנסך פתוח לר״ה אי כמי בסאץ
בטהרה כדישיהי' מותר לישראל ויקחוהו ודוקא לאחר מותרין אכל לבעל היין שמכרו אסורין^עולם 1,פי סס ואין רוכלין נכנסין להפלל :כע
ממנו והיה היין בביתו סל גוי וכו׳עד ובית
ותן
על_מטה יינו של נכיי
ליזהרבת ^בה_
הי' שנהנ׳מדמי יין נסך לפיכך ישראל שמוכר יינו לגוי צריך
הפתו׳לשס הרי הו׳כפתו׳לר״ה ומ״ש אס
סמקחובדנא
דינר סי כדישימקייס
קודםו
ישראל זה השומר אותו היין דר באות'חצר שלא יאסר בעורו ברשותו כיצד יעשה יקה ממנו המעות
דמלכותא איכן יכולין לחזורמסנלשן
יתן לו
לגמרי
לגוי שייכו׳ביין אפי׳סוא שלישראל
אף אם לא ,
ויתנה עמו ,שיתנם לו כמתנה ,
היין ,
היין מות׳ואע״פ שהפת פתוח וכו׳ואס הי' שימדוד ,לו !
ושהוא
שימשיךוברשותו לענין הפסדויוקי' חולא
השומר דר בחצר אחרת הייןאסו׳ואע״פ הייןראי לאו הכי לא בקנו לו שאין מעות קונות בגוי עד
•שהמפתח והחותם ביד ישראל פסו׳דהיינו ואם לא עשה כן ומורד לכליו של נוי שיש כפיו עכבות יין אסו' יכול למכת והוא שלו לכל מו
שייכות נןי
ומיהו אפילו הכי כל סיס לו
ברית'דקתני המטהר יינו סל גוי ברשותו אע״פי שפסק דמי היין שמיר נאסר כשהניע לפי הכלי
וישראל דר באותה חצר מותר ואע״פשאין בדיעבד מותר רק״ל יקשנתערב בסתם יינן מוכרו לנוים חוץ מרמיסמוכח בביתו סל נוי שנמצא סיסלו
סיומו
ייי שייכות כביתו ביין אסור עד
מפתח וחותם בידו בחצר אסר׳אסוראע״פ
שמפתח וחומס כידו ומ״ש אפי' כתב הגוי
סומר והביא ראיה לדבר וקמנו
לונו:
ברור שאס אין לגוי שייסעו אע״פשישרא' לא קנאו מן הדין שרי והכי ראיה
לישראל שנתקבל ממנו המעות וכו׳פשוט דהיינו סיפא דמתני׳ומ״ש בין כרשות כפל
המקבלסיקעל
וכ״ל שאין שייכות גדול מזה שהדכר נראה ומוכרע מן הסכל שכל
היין בין ברשות גוי אחר היינו כרשב״א וכ״פ בפי׳המשכ׳כמותו ונר'שטעמו מדאמריק
בנמר גבי מוכדא דבי פחק רופילא סבור רבנן קמי׳דרבא למיע כי חיישיכןלגומל׳ץ סחורתו אינו מניח להוצי׳סחורתו מתוך ביתו עד שיתן לו מעותיו או יכעיסנונס
להעיד
ואס הוליך הקונה הסחורה לביתו אס לא יפרע למוכר בי דואר דמת' כופהו
ה"מ היכא דמיותי׳האי גבי האי וכו׳א״לרבא אדרב אפי׳למ״ד לא חיישי׳לגומליןה״מ
גדולה
הסחורה כאלו היא אפותיקי מפורש למוכר וכל כה״ג אין לך מלוה פל היין
היכא דלאמירר! ת מיניה וכו' ומדקאמר גבי דידסו כי חיישיק לגומלין וגבי דידיה
כיוןשנסא'
מזו וכל שהיין בביתו סל גוי הרי יש לושייכו׳כביתו וביין וכסי' סוס׳ועור
קאמר אפי׳למ״ד לא חיישי׳לגומלין משמע דלדברי כולס הלכהכמ״דסיישי׳לגומלין
מעת?
למוכ חלק כמה שבתוך הגיגי דהיינו החרצני והזגי׳כמלוה על אופו יין דמי
דהיינו רש״בא ומיהו ככר כתבתי ששאר פוסקי' פסקו כת״ק והכי נקיטינן ומ״ס היה
להויות
בנדון זה בעינן סומר ואע״פ שר ת כתב דשני חותשכסומ' דמי אין דעתנו
היין זה הטהור סל גוי מונח בר ה או בבית הפתוח לר״ה וישראלים הולכים ושביס
האסוומז
כן הלכה למעשה לפי שלא הסכימו כן הגאוניםהראשוני' ואף לא גדולי
מותר וכו היינו רישא דמתכי' דקתכי ונתנו ברשותו בבית שהוא פתוח לר״ה כעיר
ממונן
ולפיכך דעתי מסכמת לאסור היין בשתיה אכל כהנא׳מתוך שהתור ססה על
שיש כה גויס וישראל מותר ונראה דמיקי לה אפי׳אין מפתח וחות' ביד ישראל ואפי׳
האומר
סל ישראל כסמוך על דברי ר״ת דסותס כתוך חותס כשומר דמי ועל דכיי
כתבהרש בא כתבת במטהר יינו של ככוונתנו כביתו
לא כתב לו התקבלתי :
מגעלהמיוו
דשתי אותיות כשתי סותמות דמו ועל דכיי הרא״בד שהו׳מקל כספק
סל ככרי ששכרו לו סגד או שהשאילו ולקח היין כדרך מקחן סל גויס שלא יוכלא׳מהן
בהכאה כל שלא הפקידו אצל כגוי לשמרופכ״ל :
לחזור המקת מכת המושל ולא פרעו ולא כתב לו התקבלתי ואלו רצה ישראללהוליך
את יינו לא יעכבהו הגוי כי יחשוב מה לי אס יוציאנו מרשותי הרי קנאו ממני בפני
מאותומי
קלב אן* ע״פ שמגע גר־ ביין שלנו אסור כהנאה מיתר ליקח דמיו
דכסכי׳לחמרי׳דשראל
שאסרו כפ״ר ישמעאלידף נט ) א״ר אשי האי גוי
עדיס ואלך למקומו ונסתפקת אס כדמהו לכות לו התקבלתי וזקפו עליו כתלוה או
מיקלאקלייה:
אע״ג דלזכוכי׳ומיסקל דמי אסור מיסקל דמי מההוא מסכי' שרי מ״ס
לאו מסתכרא דווקא כתב לו התקבלתי או שזקפו עליו במלוה הא לאו הכי אסור
דהרי הוא :סלו ויכול לפככו פלא להוציאו דטוב הוא יותר לנכרי להיות יינואצלו
צומלושפכפייני
וכתב הר״ן דטעמ׳מסו דלאגמכר הוא ואינו נהנה מדמי י״נ אלא
במשכון מלילך למקומו סל יסרא׳ולהתרע׳ממנו למוש׳מדמי היין והלכך כל שלא כתב ואבדתו הימני ודמי יין כשר קא סקיל ואע״ג דגוי לא יכי׳דמי אא״כירהליה
נזקשקילצהו
חמרא לא מיתסר מסו׳הכי דמ״מ הרי מחוי׳לו דמי נזקוומשו' תשלומי
לו התקבלתי אסו׳וכל מטהר יינו ודאי הכי משמ׳סקכאו ואין העיכוב אלאמשו׳שלא
ומשממדנריודוקא
לדמי׳ולאמשו׳תוירתמכר• וכך הס דברי הרמ״כס בסוף פי״ג
כתלו התקבלתי ומאי דקתני במתני' אכל אס רצה ישראל להוציאו אינו מניחו וכו'
נתכוון
בגוי סכתכוי־ן להזיקו ולאסור יינו הוא דסרי למישקל דמי מיני' אכלסא לא
סיס פירוש דרים הוא אבל אס כת לו התקבלתי סאקהגוי מניחו זה היה מעש ואסרו
עכ״לזבתב עוד הרש״בא בתשו׳על ב׳משניות דמטהר יינו סל נכרי ונתנוברשותו
איני
לכך אסו׳למיסק׳דמימיני׳וכרדטעמו משו׳דאס לא נתכווןלהזיקו ולאסרועליו
סקיסוא״תכילאנתרין
חייב לשל׳וכיון סאיכו חייב לשלס לו כישקיל.דמי ,י״נ קא
דכפ״ר ישמעאל איכי־א שני משכיות אלו מילי פסיקתא תנו דרישא אפי כלא מפתח
לרה־י
נמי אמאי לא מיחיי׳לשלומי הא תנן אדם מועדלעול׳ כין ס וגג כין מזירי
וחותם היא דאי איתא כיון דתני תקנתא דהיינו כפתח פתוס לר הוישראלי' וגויס
דרים סס וכעיר שכולה גויס עד שיהא יושב ומשמר אס איתא דדוקא כמפתח וחותם בדברי׳שהס ידועי׳לכל העול׳שהס נזקי כהנהו אמרי שאין טענ׳שוגגאואינוסקח
'ל5
מ״ס דלא תני הכי כדקתני הך תקנתא אלא ע״כ כל שישראל וגוי' דרים ססמות׳אפי' פוסרתו אבל אס נגיע׳בעלמ בייןדל כ׳׳ע ל ית ביה נז?^ כ לל ^
אין מפתח וחותם ציד ישראל וברשותו דקתני היינו ברשותו שאין הגוי דר ססשאס כסיכס כל שלא נתכוון להזיק אין לחייבו לסלס והרס״כא כתכת"הא'ר6סיהקנו'
הגוי דר שם פתח פתו לר״ה מאי מהני והוא יושב בתו׳אותו פפח הפתו' ולפי׳מותר
דכסכי׳ככוולהא^ םק^ 00
דכסכי׳לחמר׳דיסראל ככוונה י״מ לפי גירסא זו דוק'
"י
ואפי׳לא כתב לו התקבלתי דמסתפי דילמ' חזו ליה ומפסיד הוא יינו ואפיבלילו' כל סהוא של עצמו ונסכי' אסור דהא בשל ישרא׳ככבנץ זה פטויוי־ית
סישראלי׳דריס סס אויאפי רוכליםישראלי׳כככסי' לה דחושש הוא אפי' כלילותשאס
ניהליה אלא אפי׳לאותה גירסא ה״פ דכסכי׳בכוונהמגע ס ^־וחיטו' 1כה ו׳לצ'ר
לא יראנו זה יראנו זה דאפי' כלילו׳אין רגל כל העול כלה מר״ה ולפיכ׳ירא הוא ואינו שרי למישק מיני דאי נגע בו שלא בכווכ׳מגע אין צריך ליקס ממנו5זלא ץ
כננס ובחזקת משתמר הוא ואינו דומה למעביר תכית דהתס היין עצמו מסור בידס יכול למכרו שהרי אין אסור וזהככון ובקי עכ״ל־ והתו׳ והגהי ^ /םירינ^י הי
ועוד שאין הכל יודעין שיין זה של ישראל הוא ואין לו קול אבל זה שמטהר יינו אינו ישמעאל בזמן הזה גוי ששכשך כיינו סל ישרא׳מותלמוכרי לגיי׳י ^ ל מ-יז
בידו ממש וקול יוצא שזה היין שעיר ע״י ישראל למכורלישראלי' ולפי׳כזהרכו כדי אבלבשתי' אסיר ידוק^ 03לי 1כתכוו ןהגוי ליגפ להכעים ליסי  6והנו
׳ילמנו
שלא יפסידריוח יינו ואי כמי התם כשאין רגל סרכי׳מצויה כדרכים כגון שלא כשעת י להכעיס לישר׳ולהפסידו ההו' שריואפי׳בסתי׳דכה״ג ל^ גזוררכנ^
הגתות אבל בסע׳הגתו׳אימת עוברי דרכים עליו והרי היין בחזקתמשתמ׳וכדאיתא חפץ לכור כדי להכעיסראפי׳ בזזילמיכיה  :גין'שתפס כו מית לכשתי 4י ?רלוו
כפי'אין מעמידין ובתו׳ומיהוכשאין ישראלים דרי׳סס אפי' פתח פתוח לר״ה ואפי׳
שמה
בעיני דאפי׳כגע בידו הגוי להכעיס מותר בשתיזכ ״כ כתשוכ׳ פעם וונ!
מפתח וחותם ביד ישראל אסור עד שיהא יושב ומשמר דכיון סיס לו שייכות ביין
*לשלנויהא
סל ישראל כוס מלא יין ובא אנס אחד והושיט ידו להכעיס והיה םם51
ובבית אינו נמנע מליכנס דמגויס לא מסתפי אבל כרסות גוי אחר מותר כלו' סכל שסופו נהרג על קידוש השס ושמענו שלקח מן היין ושתה לפניהלונסכי'
י׳ י<נ״ י8יי!נוי
שנתנו ברשותו אין חוששין לו ומ'מ לגוי שהוא מופקד אצלוחיישי' ומחמת אותו גוי רגיל לעשות כן לבר ישראל אחר ע"כ י* •
נל
המופקד אצלו חיישי׳עד שיהא לו מפתח וחות' ואידך מתני כל סכת׳לו התקבלתי כתוב בתרומת הדשן דלא בעינןסיאמי־ ^ 1־'
מותרנהנאה :
להדיא שכיון להכעיס ולקלקל אלא אפילי
ורוצה ישראל להוציאו ולהניחו מות' כלו׳אע״פ שזקפו עליו במלוה כל שאין לו מלוה
והדברי׳נדאי' מורגשיםשריג
על אותו יץעצמו אע״פ סמינש ברשותו סל אומו נכרי ואק מפתחושות ביד יסרא' יק אומדנא
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יעו6ו נוותר הגוי ימכרנו ויתן דמיו לישראל מוכרי כתוספות בפ״ר ממשכיר לוי את מקומו יוציאנו מססקודס שיאסר סלי) ימול שכיתת י״נ מכיל :
ומ׳ש ואפי' לכליו סל גוי שאין כסיויעכבתיץ כלל פי׳ פאיןכועככת יין לאבפיר ל 7גמלנימ מ
^ ? 1סנ ^דו6ו ימכרנו אותו גוי גמו שהיה מוכרו לצורך עצמו  :אבל הוא
^ נ)$ש ׳עך אתי׳יש עננת
נרו וליהנות ממנו סוס הנאה כלו׳אבל כישראל אסור למוכרו לגוי אסר זולת ולא בסול יו ולפיכ אמיכלל לכלול גס סוליו דהסת ד 3ןין נו נ[ ככת
מסור^למכי|
^  :וכן אסור ליהנות ממנו סוס כנאה כמו שנתבאר כתחלת סימן שיגע כו ומדמשכיס מקמיה סכי קנייה יי מה שאמר רנינו ומשכו היינו שמשכו קודם א״נכשאקעכנת
שיגעבג־וסיש ישי בו עככת יין כסוליו יין נפי! שאי"
ביין שלנו!אוסר בהכאה :
^
גוי ־
הר״גדמגע"״■
יין נסך שבו ואם פסק דמי היין ומדדו לתוך כליו שי! ישרא׳ומשכו וככלי עומד בחצרו סל גוי או תופס אופו נאשר מ ד חופר
^•צ * נרט״ן לל המעות קייס
טין 5ונל 96הגוי לוקח הגוי ואפילו י!כל! יושל! גוי שאין בפיו עכבת יין כי!?) ומשכוהגרי כידו מותר •שמיד כשמגיע לאויר הכלי  1' .תחג,ס:
ו ; ) ונ׳פלנריו
.
,
.
י י־ןל לכנותן המעות מומוץ מותר יש בו עכבת יין כשוליו והכלי עומד בחצרו של גוי או תופש קנאו וכו היינו מדאמייקסו ףסוף מכי שש״ל לזנדידני"
מפא לאוירא דמנא קנייה יין נסך לא היי הט<ר הם ננאן
'1 .ל, ?1הניווה *ו )5נלמד מדתנן אותו כיח מותר שמיד כשהגיע לאויר הכלי קנאו ולא נאסר עד
עד דמטי לארעיתיס דמנא ואסיקנא אי כשממז נדולבן
• 045 ,ז ו < וןנו  :גמקדחבעילה שיגיע לשוליו ואס הכלי בחצרו של מוכר לא קנה ואפור -אא״כ
דנקיט גוי לכלי בידיה ה"כ ל^ ןצריכ ׳ דמנחח ילק במאי7נפק
ונו׳ לוינה מקויהת״ מנרן יאמילו יקנה לך כליך  :היה הגוי מודד הגביהו תחלה לקנותו קנאו
^!לי ' נראה
אארעאומשמ דכא דבעי־׳דנקיט גוי לנלי
׳"? 1ו0יו 0״ מ ילהנעזפי
^( ,ן ^ ופוש -יהסולזיהוצסוי נמצא כשמעראח״ב למרוד שלו הוא לא הגביהו תחל׳לקנו' אסו' בידיה היינו משוס דמומד ברשות מוכר •דאפי׳נמודליבר ^׳
לתינוי מצרתם דמים לפי שהם דמי ומיהו למאי דכתכינן לעיל דכחו בכינה מאי דנפק לברא שרי אבל אם היה עומד כרשות גוי אע״ג דמכס מייליכאןואפילי
^ה' נידו צכל לח&ה סרולחיתהטיי כהנאה מותר בדיעבד אלא שלכתחלה אפור שקרוב הדב׳שיגע אארעא מכימטא לאוירא קנייה וי״נ ל$ן אס!ר נהנאה
דתיישי' שמענניג
הויעדדמטא לארעיתיה דמנא  .ומ״ס ׳
< * ״ דמי עילה לגס דידה ומיהו קשה ביין מרד עד שלא פסק אסור אע״ג שאין כאן אלא תערובת של
 ,הנוי את שימשכנו
י,
,
רבי יש בו עככת יקבשוליו היינו מדצמרי .עדין לאנקנהלי
לא
^למ ימר דע כ לא שרי אלא בשאר סתם יין קרוב הדבר שיגע אחר שימשכנו ועדיין
יין כסך לא הוי עד דמסי לארעיתי' דמנאכ! ׳<מ״#רני׳לפיל
^ויןשציסס תופסים דמיהס אכל ביין
נסדססו׳תופס את דמיו לא בר״ס השוכ׳את הפועלידף סכ )משמ ' קצת דל״ס לן בין דמשמע דמדמטא לארעיתיה דמנא מיהא הוי י״כ ואי דלית כיס מכבת יין כלל אתי׳ לאם מדלנבלי6יש
לכרשתוע דמיו לדבישאינו תופס דמיו ואע״ג דהתאסיקנ׳דמשו חומר די״נ אחמירו מטא לארעיתיה דמכא כחי לא הוי י״נ :וכתב סרש״בא דבסני גווני כלו שעומד הכלינ 'עכ ך חיך
שכלי״ש׳ג
ל תמוה על י כי /נתק! ^
ובנןכשכ׳פועל סוב רבי דלענין זה דלא אשכחן בהדיא שהחמירו בו שרי •ורבי׳ירוחס ברשות הגוי או דנתיס למנא בידיה מותר אסי׳לכתחלה כ:
משיכה
נת׳ח״ל ישראל סיס בידו י״נ שתופס דמיו ועבר ומכרו לגוי בהקפה ומכרו הגוי שנתב זין זה דהא נא אוקימנא הכי 3גמ אלא כי היכי דלא כשמע מינה מצוק הד קונה נלא
ואח״כ פרע ליסראל דמיו מותרין מאחר שאין ביד הגוי סוס דבר כשפרע לישראל תיביר אכל למיד נצוק חיבוך אפי׳נקיס ליה גוי לכלי בידיה או סעו מד ככלי בחצרוכנו! נחנירו3נ״
(נ ) <פשוטהוא
יד

ף״צשממיס מותרין אפי׳פרעו קודס שמכרו דאין זה דמי י״נ כיון שאין המעות ביד

יפמולנסע משיכה ומ״מ לישראל אחר מותרין הדמים אבל לא לאותו ישראל משוס
קנס כך דקדקוהפסקניס פ׳ה^ וכר מההיא דאס בא עליה ואחר כך כתן לה אתננה
מותריוק הדין בעזעכי׳ל  :ו  £׳ש לפיכך ישראל ממוכר יינו לגוי צריך ליזהר
סלאיאסרבעודו ברשותו כיצד יעשה יקח ממנו המעות קודס שימכור לו היין וכוי•
'הסוכר ( דף עא ) תכן המוכר יינו לנכרי פסק עד שלא מדד דמיו מותרין מדד
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עדסלא פסון דמיו פסוריןוכגמרא אמר אמימר משיכה בגוי קונה ורב אשי אמר
אינהקונה -ס׳ר אשי מנא אמינא לה מדא״ל רב להכסו סבויתא כי כייליתו חערא
לגויה סיקלוזוזימינייהו והדר כיילולהו ואי לא נקטו כהדייהו זוזי אזפינהו והדר
שיקלוהמינייהו כיהיכי דתהוי הלואה גכייהודאי  .לאעבדיתו הכיכיקא הוי
ייןנסן ברשותייכו קאסוי וכיסקליתו דמי י״נ קאשקליתו ואי ס״ד מציצה בגוי
קונהמדמסכייגוי קניה י״כ לא הוי עד מגע כיה אי דקא כייל ורמי למנא דישראל
טלאצויכדקאכייל ורמי למנא דגוי סוף סוף כי מטא לאוירא דמנא קניי׳י״נ לא
מיעד דמעי לארעיתא דמנא ש" מ נצוק חיבור אי דנקיע ליס גר לכלי דידיה ה״נ
לאצריכא דמנח אארעא ותיקני ליס ש״מ כליו סל לוקס כרסות מוכר לא
קנסלוקח לעולם אימא לך קנה לוקח והי״ע גגון דאיכ עכבת יין אפומיה דכתנתא
קפא< ןמא אינסיך ליה וכמאן דלא כרשב״ג דאי רשב״ג הא אמר ימכר כולו לטיס
מן מדמי י״נשבו.מידי הוא טעמא אלא לרב הא אע רב הלכה כרשב״ג חכית בחבית
אצללא ייןכיין  :ודישחא מה שאמר רבינו יקח ממנו המעות קודם שימדוד לו
קהיינו דאמר רב להנהו סגויתא כי כייליתו סמרא לטי׳סיקלו זוזי מינייהו והדר
נל ^ו  :ום* ש וימ ;ה עמו סיתנס לו כמתנה אף אס לא יתן לו היין דאי לאו
עי לא נקנו לו שאין מעותקונותכגוי עד שימשוך שס כתבו התוספו' שר״ת פסק
נאמיערדמשיכקרנס כגוי ולא מעות והק לאי כ מאי קא ' רב שקולי זוזי מנייהו דמה
מעי המעות שהיו נומנין תחלה מ ' מ מיד שנגע בו הוי י״נ כרשות ישראל דעדיין
אינושל גוי עד שימשכנו והמעו׳סכיד ישראל נעשו למפרע דמי י״טואין לו' שהטיס
היומתניס להם המעות כמתנה דאטו בשופטני עסקי׳ואורי ' שבשעת נתינת
כדחיסהיו או הטיס אנו מקני׳לכם המעות מעכשיו והיין יהיה שלנו מעכשיו והגוי'
היומאמיניס אותש כשוכ ולא היו יראי ' פן יגזלוס ואע״פ שלא כא לידס עדיין עכ״ל
ודכיירכיימסמ דלא אתי כתירוצ׳דר״י דלתירוצדר״י היו מתני׳סהיין יהי׳מעכסיו
סלהגייס ונ״משאס ישפך או יחמץ אין המוכר חייכ כאסריופו ומ"מ כל שלא נשפך
צריכים ליסנו להם ואס כן מאי אף אס לא יתן לו היין דקאמר רבי׳שדעת רבי׳לומד
שיתנה עמו סנותנס לו כמתנה כין שיתן לו היין וכין שלא יתן לו סאע״פ סכת' ר״ת
מסובסועמני עסקינן היינו לומר דלא משכחת לה שהגוי ' יתרצו להתנות ק אכל
ססקיה מקרה שנפרצו להתנות כן פשיט ודאי דפסני אכל קשה דאמאי נקט טונא
דלאשכיתאווסכק טונא דלי דשכיחא ועוד דהסתא איכא למיטעי ולמימר דדוקא

ענ ^ףל)ס לצ יתן לו היין אס ישפך קא ' • ובסמוך אכתוב דעת סרש״בא בזה :
"י״סלא ססס כן ומודד לתוך כליו של גוי שיש כפיו עכב' יין אסור וכו׳סייכו
ישמייה לע בגון לאיכא סככת יין אפומיס דכוזכתא דקמא קמא אינסיך ליה:
י י ומיהו כדיעכד מותר דק״ל יין שנתערב כסתס ייכס מוכרו לגוי וסו •פשוט
■האדרכדלא כרס״בג ואנן ק״ל כרש״בג כמו שאמי בסי' קליד :
וסם פסק דמי היין ומדדו לתוך כליו סל ישראל ומשכו הגוי היינו מאי
^ף ,יד ^ :ייל וימי למנא דישרא׳ה״כ כלויכיון דמשכיס גוי כמדה קנייס י״ב
י סן דנגע כיה :וכתכ הר״ש בר צמח מוכר חביות יץ לגוי ופסק דמים אם
נסצרוקודס שנתנסך או סכר .לו ישראל מקומו ס״ל דמי היין הלואה כיד גוי
צ

לעולם אסור ומאחר שידע רוב הפוסק׳ י דניצוק חיבור ורביכו

ז<  :ך ה יא מס ק נמ א! שהנוי תופש
סובר

שלישראג
סר 'אש ז״ל לא ה״ל לסתום דבריו כנגדם וצ״ל שרצה לכתוב כל התילרקיס הנאניייס נחנירז ^
כגמרא בדין זה וסמך על מה שכתב בסי׳קכ״ו פלוגתא דרכוותא בדין כצוק דממילא !איל יק " לןכליו
משמע שדברים אלו איכס אלא אליבא דמ״ד כיצוק אינו חיבור דלמ״ד כצוק חיבוראנל נסקסשאין
פשיטאדכנל טונא אמור ועודי״ל יהל) דאמרייש״מ כצוק חכור ס״פש״מ כצרכןחכןרהכציש״נקונ׳כנון
ואפייליאסר בהכאה כלומר ותיקשי למאי דסבירא לן דאפי' למיד כצוק חיבור היינו 3י' ^'
ליאסרכשמי׳סבל לא בהנצה ואהדר ליס דלא תשמ מינה סכי דככ״ע דמנח אאר ^ א נד0נענין0שאין
שימשון
ונמצא שהוא נעשה י' נ קודם שיקנה הגוי אבל אי היה כקיט ליה גוי בידיה היו דמיו קונה על
מותרין משוס דמכי מטא לאוירא דמנא קנייה י״ב לא הוי ער דמטא לארעית' דמילןאש;׳אפי׳בליענל
כשמולדישרא*
דאע״גדאניי בעודו  .בכלי העליון נאקר"משוס כצוק מ״מ אין פיסות אלא3שמיה צף
אבל לא כהנאידסכא בפעכב 'יין סכסוליו איכה אלא סתם ייכס עפקי׳סלכך אפי׳למ׳יי מ׳לברור/פשו*
נצוק חיכו דמיו מותרייופי׳זה כתבתי כסייס קכ״ו בשם הרס״כא ז״ל • ונר׳שעיי׳ז סמך ל 7עפ הטור לא
הוא ז״ל לכתו׳סתס דאי נקיט גוי לכלי בידיה או דמנח ברשותי' דמיו מותרי׳ אע״עי כדעתהנ׳ישרנה
שפסק דנצוק חיבור משוס דמססמא עכבת יין שבשולי הכלי סתס יינסהו^ן3ןכל $ן י לעשות שלום נין
רש׳נאיהרישלא
הוה ודאי יינם דמה שבכלי כאס'צף במאה פשיטא דאפי׳נקיט גוי למכא בידיה) 5י0
דמנח ברשותיידמיו אסורי׳לדידן דק״ל דנצוק חיבור  :ו  0״ש ואס הכלי בחצרו■של פסק דחיסומלד
מוכר לא קנה ואסור אלא א״כ יאמר לו יקנה לך כליך היינו מדפסקו הפוסקי ' דכליוישר^ל לפון כ3
סל לוקס ברשו׳מוכ לא קנה לוקח אא"כ א״ל זיל קני וכמי שימגא בח״מ סיר'בס ד  :ש !/הי׳הכלילזונת
וס׳ש היה הטימויד■ הגביהו תחלה לקטתו קנאו וכוי מדברי הרס״כא שכתב ר׳חנח ך״ *
^ ;נו
והרמ״בן סירסו משנתינו למוכי יינו לנכרי פסק עד שלא מדד דמיו מותרין בפמדד ; ;
הגוי לעצמו וכסמסך הגוי תחל קוד שימדו׳דמשמשך הגוי ופס קנאו וי״נ לא הוי עדשאיןספםייןא!*ר
שימדוד כלו׳וכסמדדו נאסר משו דתכמי׳גזרו ככחו סל גוי ואסרו מאי דנפק לבראי כל פערונזתייז
ח״ל כת״ה הקצר ישראל שמכר יינו לנכרי אס היין נתון ככלי ופסק עמו דמי׳ן5ןח״כ בהנאה יאלאנמכר
הגכי הגוי 'הכלי כיי לקכו׳היי ן פבהוכו^זע/׳פ שמדד הגוי ^ עצמו ימיו מותרי 1דכ^ י׳נ' 5נ,ח ' ז על3
ספס׳דסי׳גומר הוא בדעתו לקטוכשהגביה קנה הכל וכסעיר׳ונפס׳י״נ לאסל יסר הר*#נא!רניכול*ו
הוא אלא לס טי עכ״ל  :ומ* ש ,לא הגביהו תחל׳לקמתו אסור פי׳אע״פ שהגביהו תשש להאריץ נכך
כסע שהו׳מודד לא קנה מפני שאות הגכס לא הית לקניי ' אלא למדיד׳וכ״כ הרס״כרן לפישהיי ו עמ'מ
ז״ל :וגלש ומי׳למאי דכתכי׳לעי דכחו ככולישרי כהנאימות' כדיעכ היינו מ״ס כסי׳ ב'7ענ׳סס,ת׳ 7־יע
קכ״ה דכחו סל גוי .סמער מכלי אלא כלי אס הואככרוב ,שיודע שהו׳יין היוצא מהכלי יין5נפער.נ.בפפ*
אסו׳וכתהרש״כא סאסו׳אסי׳כהנאיוא״א הר״אס ז״ל אינו אוסרו אלא כסתי׳פ״כ • יינןמכר!כו׳עכ״נ
והסת קאמ רכי׳דלמאי דכת לעיל בסס הרא״ס דאינו אוסרו אלא כסתיס*ן דנ׳ןיהכ3ן הרי עהבילו דבלי
וד9י'גוינ!נל
לא מיתס׳כהנא׳ומי׳היינו בדיעביאבל לכתחל ' אסו׳מפכי שקמהדלסיגת:3יין מתו
שהו' עסו ' כמדידתו :וג 7ש מדד עד שלא פסק אסו׳אע״ס שאין כאן אלא תמיוכ׳סל ה!קשהי לו שהיה לי
סתם יקקרו׳הדלסיגע וכמר סהוקש לו לדע' הר״אשלשסולשמה שאסרו חכמי׳ככחו לפרש מה! ליו א•
של גוי כמאי דנפיקלברא' היכר דוק בשתי' אכללא־בהנא' היכיי תנן מדד עד ס לאילל! יער^ל כמי

ראי׳ללל;
ין דהא ק״ל כרש״כג דאי מכי כונו נטי חוןמדמי י נ סכו וטחא ?
ליה דטעמ׳דאסו׳משו׳דקרז הדלפגג' בו כסע' סהי׳טרו׳כמדידתו $ {"!2 {:קרויהדבל העורח לאלנאמר
שיגע לסר שימשכנו וכו׳היינולרמי'דלא פיסק אדעתץ למימידאפי' נגע כיה כשעת 07פם כאןדבריי
לפ׳בי־יה״לי
מדיד מאי הוי הרי ככר משכו קור לקומאות שמה1־5ו5־ ^ וכי ?י 1כגפכך ',רר ?^ נגע יססן
"לעי3
ומ״ה קא׳סאע״פ שנגיע' זו בשיעמדידהי׳אח שמשכו דמיו אסוריןמשו' דאות משיכה
לאקניא ליה משוס דאכתי לא פסק :ומז ש וכיון שלא סהר הישראל יש לחוש צמא דס^ס טהיזא״י•
נגע בונרא' דהיינו לו׳דכיון דלא אפרי דמיו אלא .מסו' דסיישי׳־שמא נגע כן כסעי־ן איי ,מ! 77לנ5י
מדיד׳א״כ היינו דוק׳בשלא טס הישרא׳ דחייסי׳דלמ נגע ולאו אדעתי׳אכל אס נזהר ש׳ג5''6ו ' -ני{,
הישראבדכ׳יפה וידע דודאי לא צגע דמיו מותרין לדעת הראש אבל לדע׳סרס״כצ מזילא׳ ^מיענל
ל״ןכרו ילא
שאוסר כתו של גוי בהנא' אע" פטש סר יפה ובריא לו שלא יגע בו אסו׳בהנאהג •
חייגיגן שטאיגע
כתב

הואיל ולא
מ"75מ׳ 5ב׳הרש׳בא המה ה 7נריסעגמןשכירניגו לעילהיה׳מולללמון נליש׳ב כו׳אםבןלפהכ׳שרנינבסמץ א־ו׳פל־ <ל אבל האיתשאיןיניימ שיין ליאןבלל7הכא.זואיל וגרץ מ#יכה ימ׳ה לאקנה ויל
מזל ^
״יל״י״י
^
אכית*
3
תייפינןפתא
סור נ 7יענ 7משוס7תייפינן5
רגסדא ס!ר
!מייתיגע אגל לתילדהכלי קונה ל^ מילח) ף אם ינעאתרכן מה בכן הלא ל א■ניגפה י׳< ברשותולא ישראל ולקנס הרם׳ נא כעין ו :שכ׳רבינוהסור בצאן ותו דניויל בתר ט גמא להואיל והטזגס7א

אםכןמ׳לתדלגויאןיפלאצמ׳מאיכאלמיתןשבאתתנןיאתרפיפשכגןותלייןאינוקנוילוכלל :
מתומג ^

הלכות

יין

נסך קלב

כתבעוד הרש״בא בת״ה הארוך לע הלז דאמרי׳ואי לרן עכריתו הכי כי קאהוי
י״כ ברשותייכו הוי וכו׳ואוקימנ כדכייל ורמא כמג לגוי ודמנק בחצרו של ישרא׳ומכס
אארעא מי׳אס הקדי׳לו מעוימותכדא״ל רב כיכייליתוחמר לגוי׳אקדימו ושיקלוזוזי
מנייהו ומואפי פת״ל דמעות איק קומת בגוי אלא במשיכדוקא וכדאמרי בבכורו'
מה עמיתך כחדא אף גוי בחדא אפ״ה כיון
כתכס לא נקנה לו כיון שלא פסק וכיון שלא נזהר הישראל יש לחוש
שנהן ופסק מעות עד להוציא'
ולקנות מעכשיו׳ ע״מ שיתן לו יק לבסוף שמא ננע פועלים ישראלים שעשו מלאה' אצל נוי ושלח להם י״נ

סכברבתבתי דלדעת הרמ״בס אינו מותי למכרו אלא כשכתטיןלהזירו"
אכל הכא שלא נתכוון להזיקו שהרי אפי׳הישראטעה בדק וחשבםאיןהממונ 6י
וברשותו סל ישראל נגע אינו חייב לשלם לו ומיהו לדברי החולקיםפליוצ״ע.
כתיב בארחותחייס בסס בעל המאור מאן דסכיס למעבדגמרכדמח,ש י ',

נמצא בשעה סכתכס לו לאו דמ י״נ הי #
וכשהגוי נוטל יינו אותה שמה אק ישראל
נוטל מעות ולפיכך מותר ואס תאמר
מ״מאסור לעשז' כן מפני שרוצה בקיומו
שהרי הגוי יכול לחזור עד שימדוכלמה
שפס עמו כדק״ל כור כל׳סאה בסלע יכול
להזור כו אפי ' בסאה אתרוכה נ״ל כיק
שנתן לוע״ד להוציאה מעכשיו סוב אינו
יכול לחזו׳כו ממס שמדד לו מיהא ודאמרי
בר ושמואל יכול לחזור אפי בסאה אחרוה'
לוקא כשלא הקרים לו מעות אבלכהקדי'
לו מעו' כל סאה וסאה  .שמשך מיהא לכ״ע
קהה אבל הרמ״בן פי׳דאמיער לאו מסיכא
דוקא קאט אלא אף משינה וה״ה למעות
והילכך כל שהקדים לו מעות ופסק סמכא
דעתיה וקנה ולפי ' מותר וזה הנון יותר
עכ״ל ומשמע שהוא תופס דברי הרמ״בן
עיקר וכן כר׳ממ״ש בקצר הקדי ' לו הגוי
מעות מותר אע״פ שהו' מודד לעצמו סכל
שפוסק וכוחן מעות קנהענ״ל • וככר
נתבארו דברי רבי׳ שאינן כא' מב שטות
והו־מ־בם כתב
אלו שכתב הדש״כא :
פסון
לנוי
יינו
סמכ
בפי״ג מה״מא ישראל
.
עד שלא טדד דמיו מותרים סמספס
סמכ יעתו ומשמש יו כה וי /נ^זינו כמסה

ן
י״תי־ל־לס *
ח ^ נ -סיניילסייכלי״ל ^;1
לוקחדקכהנוקחאע״פ סלאמן־ו^
בשכר׳ אס קור׳ שזפו כו אמרולו תן לנו דמיו מותרין ואם לאחר כשגמר בדעתוכן כהה יאנ!עתצף!1
שזכו כו אמרו לו חן לגו דמיו אסוריזשהרי הוא כאלו מוכריןאותו בגו מנא דגוי איחייבליה גויכדמיןר
ליקחממהוהמש׳
לו מי ששכר פועל׳־ם נוים ופס׳להם מזונות אסור להשקותן יין נסך זוזיהלואה גביה ויכיל
או משכון אחר סכגפבודדמי^
ואם אמד להם צאו ואכלו ושתו מחנוני פלוני ואני פור׳אם הקרי'
קא סקיל ולא דמי י"נעכ״ל 3 :ויך׳ה
הדינר לחנוני אסור שמיר נקנה ול היין שביד החנוגי ומשלו
ישראלים שמשו הלחנה אצל גויו^
משקה אותם אבל אם לא הקדים לו הדינר מותר אף על פי להס י״ה בשביס אס קודם שזהו בואממ
שיתר לו הדינר להיות שעכודו עליו והוא בעין ביד כעל הכית:
תן לנו דמיואסורין וכו׳־מסננהמס
ויש אוסרין נם כזה דכיון שיחדו הוי כאילו נתנו לו ונקנה לו מיד•
נכרי
(סס ) אומנין ישראל פ־שלחלהס
כתב הרש״בא הא־דאסור כשהקדים לו הדינר דוקא כשאומר לו חבית סל י״ה מותר שיאמת לו !.ק,
וטו
,511
את דמיה אס משננסה לרשותן
יהא ךינר זה בידך ער שתשקה לפועלים ואני אחשו׳עמך באהרונ'
אבל אם נתנו לו להוציאו עכשיו -אם׳ יצטרך לו מותר^׳כ ; ואינו ופרש״י מות לימ׳לו תן לנודמידהא
אתדמי׳דס"
סיי׳להסאלאצש׳
לא קמלה והוא אינו
נראה רפיון שהקרים לו הדינר מיד נקנה לו היין ובשליחותו נתנו
לרסותן5י
וכתב רבי ' ירוחם משכגסה
יש
להסצישמקושות שנותנין למלך חלק ידוע ' מהפירותואם
סקבלוה כסכרס אבל בהכנסה למא
פייס
לישרא׳יין צריך ליתן ממנו הלק ידוע למלך יכול לומד לגוי
נאסר שאין חציו סל אדס קינהלוע!1
דמיו
לו
למלך בשבילי אף ע״פ שנותן לו יין נסך והוא חוזר ונותן
וכתב הר׳ן ומיהו לאו דוקא דמיהודל
אין נרא׳כפורע חובו מיין נסך דכיון שאומר לו פייס סתם משמע
כךהואהותי
רוצה בקיומו דאסור אלא
פייסו כמה שתוכל לפייסו ופר׳ישי דוקא שגס הישראל היה יכול שיאמרו לו עד שאתה סולחלנוחני(!!!
הישראל תהא סלך ותן לנודמי':נגד׳ו;
ככגד׳ובכה/אין
לפייסו בדבר אחר ור״י פירש אפילו הוא בענק שאין
יכול ליפטר אלא ביין מותר אבל אם אומר לו היה במקומי מציה בקיומו כלל ואסמשמ
ליתן למלך אסור דהוי כאלו אומר היה במקומי ליתן לו היק אסור דכיקדזנובה כי שקלי מיהוזו
הר״סכ׳כת״ה
י״כ קא שקלייוכך הס דברי
שיש עלי לתת לו  :מלך שיש לו חוק לע בני המדינה כשיש
דמי'
אלא ש יממש נ ה זו כשלא פסק להס
? לו יין שהוא מחלקו על בני המדינה פלוני יקנה ממנו כך וכך
דינר
ולערב סלח להס חבית של יין סוה
ופלוני כך וכך אם כתבו על ישראל חלק ידוע ואומד לגוי מלטני
ע"כ • ואיני יודע למה הוצרךלפוסנן
מאוצר המליך מותר לפי שזה הולך וקונה לעצמו מן .המא־ כדי
דדינאהני
לאפי' פסק להס<שכר משמע

אסורין שכרי לא סמל דעתו אע״פשמשך
ונמצא כשנגע עדין לא סמכ דעתו ליקת .
ונאסר היין בנגיעתו וה״ו כמוכר סתס יינן בד״א בשמד ישראל לכליו אכל אס מדד
לכלי הגוי או לכלי ישראל שביד הגוי צריך ליקס את הדמים ואח ל ימדוד ואס מדד
ולא לקס דמי' אע״פ שפסק דמיו אסורי׳שמשעה שיגיע לכלי נאסר כסתם יינן עכ״ל
נרא ' מדבריו שהוא סובר דגוי קונה 3ק במשיכה בין ככסף ול'כ ה״ה בל׳א מה ' זכיה
ומתנה שהו׳דעתו ז״ל ומפ דמתני בסמדד הישר לכליו וכך כתבו לגוי וכך משכו הנוי
מידו בכליו של ישראל ואח״כ נגע כו וקתכי דאס פסק מד שלא מדד דמיי מותרי'
משוט דמדמסכי׳ע״ד הפסק שפסק עמו קנייה חוזי הלואה כינהו גבי' י״כ לא הוי עד
עדלנגעביה אבל אס מדד עד שלא פסק ונמנו לגוי ונגע בו דמיו אסורק סמאח '
שלא פסק לא סמכה דעתו כשמשך דשמ' יתבע ממנו למי׳ממבי ' הלכך אע״ג דמשן
לא קנה וכמצ כשנגע בו עדיין יינו של ישראל .היה וכי סקי׳מני׳דמי ה׳ל כמוכרו לו .
משמע לי דצ״ל דמדד דקתני ממני׳ומקט הרמי כס לאו דוק׳אלא היינו לומר דמדד
ונתן לגוי ומשכו דא״לכ קסה אמאי פסק עד שלא מדד דמיו אסורין הא
אף על פי שלא פסק עמו עד אחר שמדדו כיון שעדין לא מסכו דמיו מותרין
דכלסקדס פסק למשיכה סמכה דעתיה וקנה כמשיכה וטעמא דנקטו מדידה
כמקום מסיכה נרא ' דהיינו משוס דאין דרך לפסוק בין מדידה למשיכה אלא או
קודם מדידה או אחי משיכה מסו׳הכי נקטו מדיד׳במקוס משיכה וככלל עוד במלת
מדד שאחר שמשכו נגע בו כדלעיל :ומ״ש אבלאס מדד לכלי הגוי או לכליישראל
שביד הגוי צרי׳ליקח את הדמי׳ואח״כ יטדו׳וכו׳־היינו מדא״ל רב סיקלו זוזי מינייהו
והדר עיילו להו ואוקימנ׳בדכייל ורמי למג ' דמי כלומ׳דמדכפל למנא נאסר קודם
שקב' הגוי כלל שהרי עדיין לא מסך ולא כמן דמים■ וכיון סעד שלא חל הקיץ נאסר
ברשותו סל ישראל כי יסיב ליה כתי הבי הוי מוכר לו יין אסו׳ואס לקת ממנו דמים
קודם שימדוד שרי משום דגר כיון דיהיב למי קני אע״פ שלא משך הילכך כי מדד
לכליו של גוי ונאסר סמרא דגוי הוא מאסר סכמ/היה קנוי לו  :ומ״ש -דה ה אס
מדד לכלי של ישראל שביד הגוי דמיו אסורים קשה דאדרבא בכה״ג אמרי' בגמרא
לאפי ' מודד לכלי של גוי שרי דפרכי׳סוף סוף מכי מטי לאויר' דמנא קנייה י"נ לא
לוי עד למטי לארפיפא ימנא ואהדרי׳אי מקיט ליה גוי לכלי בידי ' ה״נ לא צריכא
למנח אארעא י״ל דהיינו למ״ד כצוק אינו חיבור אבללמ״ד כצוק חיבוימכישרי
לקלח כתוך יין שבכלי המי נאס'כל יין שבכלי העליון משו ' נצוק וה״ה למודד לתוך
כלי של ישראל דכיון שנפלה בו טפה ראשונה ובאסיה מפני שנפלה לכלי שביד גוי
כל יין שבכלי העליון נאסר מסו' כצוק ולפי זה מה שאמר שמשיגיע לכלי נאס׳כסתס
יינם פי׳משהתחיל להגיע בכלי נאסר הכל כלו' אף .מה שבכלי העליון כסתם יינם
ומיהו הא דאסר במודד לכלי יסרא ' שביד הגוי היינו דוקא כשהי׳הגוי מנדנד הכלי
אס היה מונח בקרקע או שהיה אוחזו כידו באוירלאז ע״כ הוא מנדנד • אבל אס
היה מוכח הכלי של ישראל ע״ג קרקע והגוי אוחזו ולא נדנדו לא נאסר היין כמו
שכתב כפי״ב  :וא״ת במלל עד שלא פסק דאמריכן דהדמיס אסורים אמאי
לא כיון דאינו מוכת אלא לאותו מי שנסכו שרי כמו שנתבאר בראש סחה • ייל׳

שלא

שצין
הוי ושמא י״ל דןכ ורח׳דמילתא נקט
נשעושין
דרך לפתו ' מעו' ולסלוח יין אכל
וונשעה!
& נה
מלאכה סתס לפעמים סולחין יין  :וכתב עוד הרש״בא סי״מ מ
שלסלהססניס
מלאכה אצל ישראל וישראל זה אמר לנכרי לפרען בשבילו והוא
סל י״נ והכל עולה לטפס אחד  :מי ששכר פועלים גויס ופסק להםמזונו1
להשקותן -י״כ ואס א״ל צאו ואכלו ושתו מחנוני פלוני ואנייפורע ונוברפהפונו
(דף סג ) תניא אומר אדם לחמריו ולפועליו צאו ואכלו בדינר זה צאו וסתונדני
זה ואינו חושם משוס שביעית ולא משוס מעשר ולא משוס י' נ ואםאלצ(1ו5ונ"
ומשוסיי! ^
ואני פורע צאו ושתו ואני פורע חושש משוס שביעית ומשוס מעשר
ואוקמה רב ססדא בחנוני המקיפודכיון דאורחיה לאוקופי׳קניליהדנוגק
ואופיבנא עליה ואסיקכא אלא אמר רכא ל״ש מקיפו  .ול״ס שאינו מקיפואעג
דסשעבד ליה כיון דלא מייחד סיעבודיה לא מיתסר אלא הכאאמאיהוששנון
פפא כגון שהקדים לו דינר כלומר שהקדים  .ב״ה דינר לסכרכי קורס ששלחלומי
מידסחנוני
דהסתא מדבמל אכלי רב אשי אמ׳כגון שנטל ונתן ביד כלומר שנשא
>ס ', 1
ונתן להס דהסתא איהו ספי להו איסור וכתבהרש״בא מ סמכדרכ י
ניח
אדרב פפא אלא דכיחא ליה טפי לאוקומה בהכין משוסדליסכא .לכריתלא^
לאוקמתא דרב פפא ואיתא לדרב פעא ואיתא לררב אשי וכ' פ הימ3זנ .פינ
מיסלשחו
שאס הקדיס לו דינר אסור  :כתוב בא״רז וכן מי סמזמין אוהביו
רשאי לומר לעבדו או לשפחתו לכו וקנו יין לאלה הגוי׳שכיון שהוא אומרנקיי
ד״מ
בעבור׳ צמצא שהיין אינו שלו פי כ״ל: 7
" ,.
ומיש רבי יא כל אס לא הקדי׳לו הדינר
!ישחוזח'י'!! 1״נ׳( ;
מותר אע" פ שייחד הדינר להיות שעבודו ( ד ) י כ׳נ׳ גכ 5״
 , 1101גס * ״,־, ^ ,־־! ״־־ 1״*
עלי  1,ק1זל בעץ ניר נ׳ס ויש)5
מקיפילמסתמככיקת ,
בזה וכו׳אהא דאמרי׳ול״ס מקיפו ל״ם איכר
מיחסוינ
סעכודי׳מיס
סעבודי׳לא מיתס׳כתב _סרש״בא
,
מייסד .
מהכ׳משמע דאי _
_
_
הרמ״ב ז״ל וק״ל דהא גוי אין קונ׳דינר דייח׳לו הישרא׳מתיכ׳היין מד שימשוהוי
ומדוחק
וא״כ ייחוד זה לא מעל׳ולס מוריד דשעכודא בעלמ׳הוא בלחוד ד5ןיכא
דהא לקח ' כיון דלא מייח׳שעבודיה לא מיתסר לאו למימר׳דכייסוללחורמיח
אלאמילתא בעלמא הוא דקא׳דכי לא מייחד ליה לא משכחת דמיתסיכסוס
אפי׳בחליפי כלי באגב אכל הנא ל״ס ייחד ל״ש לא ייחל סעכווא
דאיכא ושרי ושלא כדברי הרמ״בס ז״ל עכ״ל י וז״ לה ימ/׳גס כפ׳ ע 5־ס ^ תפנו
)ע /פשנה
רומ
ואלימ1
מזנוני*> יי
מן " "* "• י
פלי—
ושתו י.!. .־
או סאמ'להס אכלו י•.•*-.
זה . 4
בדינר ״-
ושתו י■ ״ - -
^מומי
פו י י
הואיל ולא נתיסד שעבודו ה״ז מופ׳ע״כ וממזאמ'הואיל ולא כת ייחדםפ׳?ודו ׳^
דייק הרס״בא שאס נתייחד שעבודו אסו ' ואע׳פ שבלשון סגמ׳נמזקלפיט" ^
נתייחד שעבודו נמי שרי לא נרא׳ לו לידחק ק כלשון הרמ״בס יא'
וו
כעלמת
הכא לעכין
למימי'מלתא ״ "  ,נה*
לכתוב כן י׳ן; ' ״
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מינה ? כח
ליותר נכון לומר דהרמ״בס סירכא דלישנ' דגמר׳נקט ואתא ולידחיז מי* #
סאני נדחקיס בפירושא דליסנא דגמרא מלפרסו כפשוטו ויקשה עניוליח
נמנ
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יאמר אדם־ לגוי פול תחפי לאוצר אכל אימ׳לי מלטכימןיהאוצ'יפו 'כהרמב״ס׳בפי״ג
דהאדאמ׳רב יסורס אמרבר מותלאדס לומ לגויצא והפס עלי מכת כמלך
^ י״< ! :א דאסוי כסהקדי׳ ול סדיני דוקא כשאומר ול יהא דינר זה בידך ומשמע
לפועלייז וכו׳כ״ב בת' ה הקצר וביאר כארוך שהוכיח לומר כן משו׳ דק״ל
ג כמי מיפרסומפני כך לא הביא הרמב״ס׳הא לצא והפסעלי מכ ׳כמ לךךכנ ^
כס
מדיהבי ' כיהליה קנייה גוי דסתמא דמילת' לאפוקי מלסט מן האוצ היא ־והרשב א כתב כת ס כדברי פני הפירושי נראהישהוא סוכר
ל,5סי לורינרמאי הר דהא
שאינחלוקי׳אלאבפירוש דכרית׳ומימר '
^יהליה ונסעת נתינת המעות ליכא איסורא דסאלא סקיל י״נ וכי שקלי
הכנס במקומי וקחדיב יהודה אכל לענץ הדין כל סדמהכך וכיית ניירלכיריש
^י״נ תר לימיה דסראל ולאו
דמי שלא יכופו הישראל לקנות ואם אומר לגוי
וה׳לכצלתן ל!\טלה ג-אתיינ ואח־׳
אותו בשבילי ואני מוכרןגווני לית כיה איסור׳ולפיכך פסק׳לשניס׳ קרהשוכר:
ולפיכך כ׳ל דהא מאוצ׳המלך אסור דהוי כאלו אמ׳קבל
הדאתככה.מרפר
גא 4
הישרא חלקו אסור ככל,לשי י שיאמ ׳ובדיכו דרךרבינו  :ומ* ש וי״אשאת
לאו להוציאו הקדימו לו לך וי״א שאם כתבו כבר על
א כתכו ^ שמותר  1,ןמר  1,גןי כתבו ככר על היסראל סלקו אסורבכל.
ולוריד
^ וא לי בו היתר א  *,א ^ זמ* ש ^
 4להויגכי׳פוםימן יין לפועליו לפי
 :והא דרמי יין נסך אסור דוקאלסון וכו5ןי ^ ? 7־שי דכדי הר?ב ס זל¬
66יןנ*היודע עדיין כמה יטלו פועליו פייס בשבילי שלא יכתכו עלי
]י רמים מותיי ! והא י?  *" 0ועייא"־ סל״לרהייצנשמו ולא כפס יי*:
ולפינ׳מקויםול כדי לחשב עליו באחיוכה
״״ אב יג י ' שמכ ע ) או " ני
״ *ל
והאדדסי׳י 'נ אסו חקא כפליפיאיאבל
אסורין דוקא כשסוכ לקנות נימיי צויבי מ י שי "־
פורע
וסעול ^רמ כגמר צאו ושתו ואכי
רמי ע ז ניר גוי
ישראל שהיה נושה מנה ביר גויגוי סמכ׳ע״א או יינו הדמיםמותרי׳ כר״פ
הקדי׳לו
ואדנזסשבמיכעיליה דאלמא לא
נשאר הרמי׳כאיסורן כדתניא
נסך ומביא לו מותר ואם אמר לו המתן ערהשוכ׳(דםד) הדוי יתי׳וקאמיכפילהודמי־
דברקצוב אלא הקד לו דל להיותו בידו
יטלו פועליו והיה מוכר ע״ז ויין
ו& יוציאנואא״כ יורע כל
לך אסו׳מפני שרוצה בקיומו ופירשע״א כיד גוי מי תופס דמיה או לאופשעו׳
שאמכור עי׳ז ויין נסך ואביא
בר
פיר׳
דלא
רחסוכעמו כאחרונה ואע״ג
ממנו ולכך אסו׳שאינו יכו׳ליפרעמדתניא ישראלשהי'כוסה כגוי מנה מכי
בפאכגון שהקדים לו דינר ושלא להוציאו ר' י דסיפא מיידי שאין לו ערב
דע שימכור אבל אםיען לו ערבע״א והביא לו י״נ וסכיא לו מותר וכתבי
דנומשוס דססתמא כל שמקדים דינר ממנוה בענק אחר ורוצה בקיומו
הרא״ס והא דאמריקלעיל לא חשו חכמים
בדנו המסופק שמא לא יקח א״נ כדבר שבלאו הכי יכול ליפרעממנו מותר והדא״בד חילק כשבידו לדמי ע״א ביד גוי אלמ׳ דמי ע״א כיד גוי
ממתין לו אסור שהרי על ידו מתקיים ע״ז אבל אסו' הי׳או׳ר״ת דודאי גוי שמכ׳ע״א ופרע
המסופקכמה יקס וכמה לאיקח סתמו לנונשו ומרצונו
המעו׳לישר מותרים והא דדרשי׳והיי׳קרם
׳ כשאינו בידו לנוגשו לע כרחו ממתין לו ומותר:
כפירושו סלא יוציא לעצמו פדשיקח
כמוהוכל סאתמהו׳ממכוהריהו' כמוהו
וש&מוי׳גני אתקנתן לה ואח״ב בא עלי'
שאסור למכור סתם יינן וליהנות בו
מחו לטנא עליה ליסול טליה איסור
להשתכר בו לפיכך ישרא שנשכר י היינו דוקא בישראל שהחליףע״א אבל אס
אסור
1
או
מקיואמר להוי גכיך ואי מצעריךליך לגוי לעשות ול מלאכה אפי' בסתם יינם או ששכר לו חמורו
החליפנוי החליפי' מותרי' והאדאמריכך
נטל לעיל ד ד ימ ע״א ביד גויאסורי׳הייכו היל
קנימעכשיו דאלמא מסתמא כל דלא א״ל
אסור
בהנאה כיצד ן
ג
דעתיה דאיניס ספינתו
להוליך אפי׳ סתם ןיינם שכרו ( ז
י
סמכר׳לקנות בדמים צרכי ע״א ונשארו־
איפצטריךקכי מעכשיו
ובסיפא דכרית'
לני מי ני מקנה דמי לא מקנה לסו מעות בשכרו שוחק וזורה לרוח או מטיל לים כתן לו פירות יוליכם המעו באיסור פכ״ל :
טד דשקיל ! בונא .לים המלח או ישרפם ויקבר העפר בבית הקברות כרי שלא יבא
דבססוך קתני אס א״ל המתן עד שאמכור
לאכוקינהומהשתא
וא׳פוהאבפלוגת' דמסיכ׳בגוי דאיפלייו שום אדם ליהנות ממנו אפילו לקח בשכרו קרקע או בהמה רבר ע״א או י״נ ואביא לך אסור ומפרס טעמ׳
דאמר אינה שאינו נאסר בהשתחואה החמירו בו לאוסרו בהנאה השכיר לו
כהעיסשוכ׳אקשי׳על רב אשי
בגמ מפני שהוא רוצה בקיומו וכמ״ש -רבי׳
קונה מופגן הסונר יינו לנכרי פסק עד חמורו לרכו׳עליו אע״פ שמניח גם לנינו עליו או שהשבי׳ ול
וכת הרא״ש תי מ משוס דא״ל המתן הוי
למור דמיו מותרים יכו׳ ואי אמרת ספינתו להוליך בה סחורתו אע״פ שנותן כה נם מאכליו ומשקיו ספי רוצה בקיומו אפילו לא אמר המתן
שכרו
מסי :כנוי אינה קונה אמאי דמיו מותרי'
יזצ׳הוא בקיומו פד סימכר ויתנו לו הדמי׳
דיהיבדמיוכו'
ל לא קנה ליה גוי עד
מסמע דאין לו ערב מדקא״ל המתן אכל אס׳ ה״ל מרב אן מות׳ דאז אינו־
וי״ל דהלשון
לו דינר דאלמא כל מאן דאקדי ' דיצי לפרעון יהכיה מהסתא ל״ק
פייקבשהקדיס
כי יוכל להפר' מן הער' כדאמר כע״א המתחלקת לפי סדריה לא חסיכ:
דבר קצוב וסילכך כל צי מקדים לאפוקיכהו מהשת יהבינהו חושש בקיומו
דהחס הוא דקנה ממנו
בקיומה הילכך בריש ' מייד דיס לו ערב ולהכי מותרפכ״ל והוא מדברי התוס
רוצה
סמכדעתיה וכל ההי׳סוגי׳דהת בההי׳ריהסא מ 'ל עכ׳ל:
ינדאמרי׳סתסכיוןדפסק
וגל ואס א״ל המתן לי וכו' ר יצחק היה מדקדק מזה הלשון המתן לי כלומר־
נראה דכיון שהקדים לו הדינר מיד נקצה לו היין וכו׳ אין ספק סכתבו
וש׳שזימו ואינו
ממקום א' וצריך אתה להמתין עד שאמכור אז הוא ודאי אסור־
הארוך שכתבתי בשמו' דא״כ לא היה כותב כ״כ אינך יכול ליפיע
סלאראה לנרי הרשב״א שבת״ס
בקיומו כגון שאין לו ערב ממנו אף אין לו נכסים אחרי׳סיוכל ליקח חובו
כי היתה נופלת עליו קוסית מ״ס מנתן לה טלה באתננה דמצה יוא
מפיסות דאינו ניסה
עליהס אבל אס יס לו ערב סיכול ליפרע ממקו׳אח אין אמירתו סל גוי מועלת
דאפנכה מות שבסבתה הוכרת הרשכ״א לפרש דהא דאסו ' בהקדיס מיד
ואח׳כבא עליה
דאל״כ כל גוי יוכל להפקי ' סובו מיד יסיאל עכ״ל  :רמ׳ש רבי בסס הראב״ד
נאומר לו יהא דינר זה בידך עד שתשקה לפועלי׳וכו׳  :יש מקומו׳ כלוה
ל -וער רוקא
הרשכ״א והר״ן ז״ל וכתבו עוד סי״מ דהא דקתני המתן עד שאמכור וכו'
כתבוהו
למל! הלק ידוע מספירות ואם יש לישראל יין וצריך ליתן ממנו חלק ידו '
סניתניס
ברשויה ניהליה אפותיקי דרוצה כקיומו להנאתו הא לאו הכי לא דאין
למלן כשבילי וכו׳נפ׳ססוכ׳רדפאא׳גמראומני׳ישרא׳אמ׳רכ אסור דוקא
למלך יכיללוע' לגוי פייס
רוצה בקיומו ־ וכתב הרשב״א שיש דוחים דבריה וגס הר״ן כתב סאיכו מחוו׳לחלק
מות׳לאדס לומר לגוי צא והפס עלי מנת המלך מתיבי אל יאמ׳אדס זה
ידדה אמר רב
 :וכתב הרשב״א בת״ה האחך לדעהגאוני׳ורש״י סאמח דאין הגד בקיאים
רב פול תחתי לעוצר קא אמרת הא לא דמיאאלאלהא בכך
א״ל
למוצר
החמי
לגי'׳עול
ע 'א ואין מגען אוסר בהנאה אפי בהמתן ואביא לך מותר אבל אנו אץ
תחתי לאוצר בעקום עול תחתי לעוצ׳ופרש י עכשיו בטיב
סכל אומול מלשני מןהעוצר ד ' ג פול
ועכ״ז נהגו היתר בדבר זה ואין להם עעס על מה סמכו אח ' שאוסרים י
אנו נוהגי׳כץ
נאוהפס עלי מנת המלך ארנונא שהיו נותנים מתכואותיהן ומבהמותיהן עישור
שלא כדברי הגאונים ז״ל מ״מ אחיסהגאוט׳ ורש 'י ז״ל מפירין ממנך
לומר לכד העם עלי אע״ג דקאיסיבהאי מגען בהנאה
ישיאל זס ססייב לתת למלך יין מותר
■ בהמתן ואביא לך אין בידנו כס לאסור עליה 'וב כ בת״ה הקצר סאע״פשאין:
דמי׳כיון דה״מ לסלוקי לסליחא דמלכא בזוזי כי יהיב בהכאה
נויי׳כ והאיישראל הוא פורע
על דברי הגאונים כהוראה זו להתיר יינן ומגען בהכאה מ 'מ כדאי כס־
ליהגוי י"כ לאו סליחיס הוא וסתוספו׳כתבו על פרס״י דל״נ דא״כ פשיטא דמלטני איו סומכים
עליהם בדבר זה שהרמי ביר גוי אלא שהמתין לו ישראל עד שמכר והבי׳עכ״ל
לככ״ל שהישראל חייב למלך י״כ מ 'מ שיי כי לסמוך
ק מוצר שרי כיון דפיירי דיכול לסלקו
דדוק בסתם יינם קאמ אבל דמי ע״א אפי' כגרים סבזמן־הזה אסו' אף לדעת
משמע
קפ האוצר משוס דמשמע ה״ק ליה סלק אותו כמה שתוכל אבל אינו מצו'
וכתב הר״סבריצמח על דברי הרשב״א ולפי סעס זה יש להתיר אפי׳עשאו
צלמלסני
הגאונים
טלעימני׳נ ולכו שיי אפי׳לא מצילסלוקי בזוזי אלא כי״כ אבל כי* א״ל טול תחתי
מפורש אלא סיס לחוס לכתסלס שלא לעסות אפותיקי אלא שישעבד לו
אפותיקי
טימיסא׳לפרע למלך תחתי כמו שאני חייב לו יין ונמצ׳פורע חרכו מי"כ • וכתב
הגד כל נכסיו ולא יזכיר לו היין כלבד :
אינא למידק פול תחתי לאוצ׳אמאי מיתס' דסא אמרי׳ כריש פירקין דאומר
סתם יינם וליהנו'בו כך אסו׳להשתיכר כו לפי׳ישראל
קלג כשם שאסור
למכורלעסות לו מלאכה אפי׳בסת׳יינם וכו׳כר״ס בתר ' דפ״א
שנשכר לגוי
השיכרת הפועל לעסות עמו בי״כ שכרו אסוהשוכ׳מתיהחמו׳להביא גילי',
(ד 'סכ ) תנן
אסור ואמרי׳כנמרא דה״ה לסתס יינס  :ומ״שרכיכו ספינתו מפורש סס"
לו דינר י ' נ סכרה
'ו ימ!) ין זה מחוור בעיני דאס איתא אדמוקי לה התס בר פפא בשהקרים
דההוא גברא דאיר ארביה לסתם יינן ומשם כלמוד דה״ה לכל כליו־
ולמי עלו בגמ בעובדא
^ ץ חוקנצס כשנשא ונתן כיד וקשה לו עלייהו למי מחשב כדבעי ליה
לסתם יינם דשכק אסור  :ומ ש כיצד כטל מעות בשכרו שוחק חור' לרוח
שהשכיר
הספיקו
שלא
ליה כדאיתא בגמראלוקמיה כמשמעה וכגון שפרע עד
ליס כ״כ סרשב״א לפי שכיון סאסו' כהנאה משוס לתא דע״א נוהג בהן כדרך
פ״ו סל או מטיל
ן ^'תיי!? רמכ ן פירן דה״כבשהקדי׳לו דינר כי סתם וסכי משמט בירושלמי
כפ״א שהוא סוסק וזורה לרוח או מטיל ליס  :והרמכ״ם כתב בפי״ג אס מערת
שכן דרך ב״ה לפרעם במעות וסם סכוהג
"יעי ל י^ ך פועלים אין חייב ליפן יין דוקא
לו יוליב ליס המלח ־ ואשמע דה ה דשוסק חודה ליוסדלא עדיף מע״א טצמס
נתנו
^יאוכלי׳אבל במנת ' המלך שסיייבילו יין"ממש אלא " ספעמיס״של ^ מערת
חורה לרוח כמו שכתב כס ח מהלכו ע א  :כתוב בארחו חיים גויששכר
פול מחתי לאדר והוא פורע ייןסוי כאילו קוכהו ובמצות! נתנו הככ י י דסוסק
 ',1כ' ^ ״ל
לעשות עמו כיין כסך שירו אסוריכיאי כגמ דמשי קכסא הוא סילכך כי לומר
פייס כ ?!,כץן סהו !5לא ^׳ל ל פייפ ישראל
^/5ע״ פ
^ ^ כיא״ל מלי1כ ימן
אסו׳אלא לדירים אגל לאחרי שרי הילכך בדיטב טוב סיקח הסב ויתכנו לפניי
לסלק ל׳ 5מו %כ .והר״ן ^ כתחוור כת ,ח ץה! 5חתן סאיכו
ל"!  0בכל שיוכל
^.ו
לנד ולדעת סימ ^^ ס נראה סאסרכין כי כץ מסיי ?בע ל י
כתב פנ״ל כתרי  .מסיכיחנו ז1
הקצר •
הרשכ״א בת״ה יי
עיקר ־ ' אכל ״
יתיחצושל- *•,הימ״קכי׳סתפפ 1
יוליכם ליס המלח או ישרפם ויקבור העפר כבית הקברות •• כפ״ב דע״א
׳!י ^וזחחי•
לו פימת
דאגר אדניה לסת׳יינן יהבוליה חיטי באגריה אתא לקמיה דרב חסד7
ההוא גברא
כביקבייולימא ליה כלדינהו אתי׳ בהו־ לידי■ תקלה'׳
א״ל זיל קליכהויוקכרינהו
מלך שיש נו חקי
וליקלינהו וליבדרינהו דילמא מזבלי בהו כלומר דחיישינן סמאיייפיל מממהרבה'
אל
'
האדתני
הגאוני׳על
מקצת
פירשו
 1כתבהרשל׳א שכך
י׳
 .בניהמדיכרכו
• בננקום
א7 1
ים

קלג כשם

כך

הלכות

ד* מ

•*
קלג00
* גכלנו ובת !(׳
סהד׳׳ם פדו' הגיא
מה' מרדכי לנזק
רוז מותר לחז! ג
גסתס■*יכן
לגוי
עכ״ל ;

א)
קלד (
 1ובמרדכי פ'
השוכר ע׳ג דף
יפ׳ט לי" נ בזמן
הו  :במל נס' ולפ
ג #ו״הכ׳ נ׳גלק
ג 1מ*ן ;־

יין

נסך קלג קלר

כמקום א׳ויבאישראל לזרו׳זרעיו שס • ומאמע׳ לי דכדוקנקט בי קברידלן י כדוכתא מ״ס עתותי ערכ -דנקט שאס לומשהעכיר׳כהנס לאח שיצא ממללות< ,
אחדיינא חיישי׳שמא יבא ישראל לזרוע זרמיו שסיונמצ ' נהנה אבל בי קברי' אין אדס לו כחצי היום כמי ולמה יהא פני מלאב ,אסר נאסרמחמהעברה יווינלו
עשוי לזמעוהא דלא מבדרי׳להו בי קיכרי כ״ל דהיינו משו דסייפי׳פמא יטול מאותו אדאכיי דאית׳להא ואיתא להא אלא משו׳דלא תכי במתכי׳לעתותי מיב • ויח
■ " ? ?.
אפי לזבל כמקו/אחר אכל כשהוא מכוס בעפר דלא חזי לזבולי לא מסקי אדעתייהו • עוד אע פ שאמרו שאס א״ל לעתותי ערב העבר לי חכית זו שכרןמול1ן
חכיו׳כלשכיכסיוניאוק׳חניו ^ ו'
שיש תחתיו אפר הראוי לזבל בו ואפי' אס
נשכ׳לומ מ אסור לעחו׳כן ואפי,לפמן׳ ^' #
שעיקר׳השכירות לא היה בשביל י׳' נ :
שיואץ שכרו מותר כיון
יפגעו בו בהפכ׳אי זה קבר כיון
ולעמו!
בהן דתני בתוספתהשוב את לפועל
הכאהואדאפי להעביר לו חביות ממקום למקום כל א׳ ואחד בפרוטה ונמצ)
אותו קכו׳ידע ( דמאיסורי
לועי1ז^,ן1
וחבי ׳ עיב ,א״להולי׳הלגיןלמקו ׳פלו'
הפי׳
אותו חבית
^צלואע
מותר  -שסל -
והשאר -״■ ״.
אסור  -״י ..
אחד של י״ג שכר י , - . ,.
ברהכ  ^ .״
ח .
אינו חשוב לוש בו  6יכיס נכב .
מות׳ולעתו,
פרןטות ישראל רשאי לעסו׳קסכח
שכירות בפגי עצמו שברו להעביר מאה חביות כמאה
כגמ' 1זחיטי גוסיה יככ ל ,
כדאמרינן /גמ
הרמב״סכתכפי
כתחייכלול
והיתה אחת בהן של י״ג כל שכרו אסור שהכ ל ק בל נןת אחת ךןיא ערב טוב בעלמ הוא סככי
האפר ולא הז ;ג ה זיפר ^
עוסהפ"!5
עושה
יגרסיכז ביריש -מי  -י
■
היה
י"ר
'ז 'יכית ^ לו~נרסה ס• ׳ ואותה פרוטה מעורבת בכל השכר ואלו לא העביר לו גס אותה
דביקיברי לאודוקדה״ה לכ״משאיןישרא,
מנכסיועדכוי
בטוכת הנא אתה ממשכנו
יש
עשוי לזרוע בו דהא ודאי פשיט׳סלא יקבר
לממומיח*
סכרו ואני תמה א 'כ אפי׳
נותן לו שום רבר משכרו ן וכתב להרא״בר מיהו "
לחבית לא היה לי
במקו שישראל עשוי לזרוע כו ולא הוצרך לו תקנה ע י שיוליך שכך אותה חכית לים המלח וכן פירש י ימפני מס ס־מ מותפ־ל פ ("" ,
להזציכן ומ״סרבי' יוליכם ליס המלח כ״כ והרמי׳בן כתב כיון שקבלנות היא* כוליה אגרא אכל חרא וחרא הכא׳ואתה ממשכנו מנכסיופן־!!! ,
הרסכ״א וכר שטעמו מסודככה״ג ודאי לא יהיב ואין לו תקנה ע״יהולב׳ הגאה לים המלח וכ״ב הרימה וכתב אותה סעס׳עחו בסוב׳וי״לפלדעהירו11
פחות סאמרו במתני שכרו אסויכלמיו 1
אתי לידי תקלה ולא אמרו בגת תקכתא הרש״בא דווקא שיש ביניהן שוה פרוטה משכר י״ג אבל
דליקליכסו וכו'אלא באתר דליכ׳יס המלח משוה פרוטה כגק ששכרו להעביר מאה חביות בחמשים פרוטו ת וכטוב הנא דהיינו נמילעתות,עו ^ן,
כתב הרשכ״א אע״פ שהשכר אינו אסור
והסלו' ־ ׳"
והיתה אחת מתן של י״נ מות׳אע״פ שיש בהן שכר חצי פרוט׳ממץחכי׳אתה ממשכנו כנגד
אלא מד״ס החמירו עליו כשל תורה :

בהוכתהר״ן
ואהא דאמרי׳דילמ מזבלי
וח ת כי מזבלי בהו מאי הוי האק״ליכרכי
יוסי דזה וזה גורס מות י״ל דלא שרי ר״י
אלא בדיעבד אכל לא לכתחלה  :אפילו

ומוו׳לגויב;
יה ,יסר משמ
לפיכךלא ז
מוכרי
ונו יעד ורוצ׳הו׳כקיומו ואסו׳הכל

ממשכניןק אותו מנכסין
עושיעמו בחנם ממש פנ
אפיינו היה עוש׳עמו
נסך וכתב עוד אפילו
כנגר שכרו לפיכך לא יהא ישראל משמש ומוזג לגוי בי״נ ואפילו
ספוכבשהרעב״ן
אמר לו הגוי שמור בחנם חבי׳זו של י״נ אסור אע״פ שפטור אם הרש כ ז ל וכ כ הר ן3פ
כש׳סרמ״קוהו׳סנ׳
ז״׳ל וגס רבי׳ירו כ״כ
נשבר ׳או נאבד׳מ״מ מיצר הו׳אם תשבר או תאבר מתו׳ שמירתו

ורוצ׳הו׳בקיומו ואסו׳ שכרו לשבו׳לו חביות של י״נ שכרו מותר
אע״פ שרוצה בקיומם עד שישברם:
י
קלו" ( ק נסך גמור שנתערב ביין של היתר אפי׳כל שהו
י אפור בהנאה אבל סתם יינן שנתערב ביין של
!
היתר כתב ר״ת שבטל בששים כמו שאר איסורין ואין דעת שאר
המפרשים כן אלא אוסר בכל שהו כיין נסך גמור וה״מ במערה
מה
הלכך אוסר כל
שקילוחו"* גדול
נסך לבור לפי
מגיגי׳של יין.
_  " .׳ש"
'
. " . ! 1 .^ 1 . .ן
1
שבבו׳אפי׳יש בו ששים לבטל הקן לוח אבי! המערה מצרצו׳לבור
או אפי׳מחבי׳כיוןשאין קילוחו כל כךגדול בטל בששים שאם יש
בבור ס׳לבטלו מותר אפילו בשתייד עד שיתרב׳כ׳יב שאין בכור
ששים לבטלו והמערה מעט מעט מיין של היתר לתוך של איסור
אע׳' פ שנתרב׳כ״כ עד שיש כהיתר פ לבטל האיפור אפור אע״ג
דבשאר

לקס בשכרו קרקע■א ו בהמה דבר שאינו
נאסר וכו׳כ״כ הרשי׳א שאע׳פ שאין קרק
וכ*ח כאסרין גאפי׳בשהשתחוה להןועבדן
אפ״ה החמירו בשכ׳י״נ ואסרו' בהנאה וכן
מפויסבירושלמי  :השכי ר לו חמורו
לרכוב עליו אע״ס שמט לגיכו עליו סכרו
מותר פשוט ר״פ הסת' (דף סהחימפ׳כגמ
דאף ע״ג דמדיכמצי מחי׳עלי׳לגיכו אפ״ה
סס־ו מות דכיון דאי לא מחית ליה לא מצי
א״ל נכי לי אגרא דלגינא ה״ז כאלו לא
סכרה לכך  :וגלש אושהסכי ' לו ספינתו
להוליך בה סחורתו וכו כ״כ הרשכ״א והוא
נשכר לו
נילמד מדין החמו׳דבסמוך :
להעכיר לו סביו ת ממקום למקום כל אחד
בפרוסה ומשם במשכ׳השוכי את הפועל לעשות עמו בי״כ סכרו אסור סכרו לעסות
עמו מלאכ׳אח־ת אע״פ שא״ל העבר לי חבית סל י* נ ממקו ' למקו׳שכיו מות' וכגמ
(דסה ) אוקמה רכא דא^׳ל העבר לי סכית חבית בפרוטה דתניא הסוכר את הפועל
וא״ל העבר לן ק׳סכיותבק פרוטות ונמצאת חבית של י״נ ביניהן שניו אסוחבית
סביי בפרוטה ונמצא חבית סל י״נ כיניהס סכת מותר ופרפ״י העבר לי חבית חבית
פפיוטה ונמצאת קנית סל י״כ ביניהן שדי סמט׳לנהרא א״כ לא סקיל מיד גוי ואינך
מישתרו דהא לא שייך סכר ההוא חכית בהדי אינן דכלזזדא קטן א גיא באפי נפשה
העב ק חניות בק׳' פרוטות דכל כמה דלא אעבריצהו לכולהו לא יהיב ליה מידי הלכך
כולי אגדא שייך ביה ובסמוך אכתוב דברי הרשכ/׳ א -דאפי בחכית חכי בפרוטה אסור
לכפחלה  :וכתב הראב״ד מיהו יש לו תקנ ' ע״י שיוליך סכר אות חכית ליס המלח
טעמא משו׳דק״ל כר״א דאער יוליך הנאה ליס המלח ואפי חבית חכי ' :והרמב״ן
כתב כיון שקבלנו היא וכו כלודהא קבלנות היא שקבל עליו להעביר ק חניות וכיון
סקכוליה אגיא אכל חדא וחדאי היכ כך כתי הרסכ״א בשמו וכתב עוד טעס אחר.
סאלו הודיעו מתחלה שאין ממכי׳לו אותו חכי ,שמא לא היה סוכיו כלל וכ״כ הר ן
ז״ל ולדברי סרמב״ן הסכימו הרסב׳א וסר״ן ז״ל וכך הס דברי הרמב״ס ז״ל בפי״ג
וכ״כ שהוא דעת הרי״ף ז״ל סכת׳סתס דשכרו אסור ולא חילק בדביוכ״נ מדברי רס״י
וכתב הרשב״א דוקא שיש ביניהם סוה פרוטה
סכתבתי כסמוך והכי נקיטינן :
מש :ר י״נ וצו׳סעמו משו׳דקסי׳ליה מדאמרי׳כפ׳ק דע״ז ( דף יט ) דאס בנה אפי׳ע״ז
עצמה שניו מותר משו׳דע״ז מאן גר י /לה מכוש אחרון מכוש אחרון לית ביה סוס
פתט׳דישנ׳לסכירו׳מתחלסועד סוף ואמאי כי מ דכוליה אגריס־כמכוש אחרון פתיך
דאי לאו מכוש אחרוןלא היה מוגר ליה כלל וא״כ כוליה אגרי׳סכר ע״ז הו׳כדאמרי,
הכא•ולפי הוצרך לתרץ דכיון דמכוש אחרון לית כיה סוה פמט ליכ׳למימר דכוליה
אגריה מתפיס במאי דלית ביה סוה פמס׳אבל הכא דסכר חכיתא דאיסור פרוטה
הוא איכא למימר דכוליה אגריה מתפי ,בה דכי נקט ק חביו׳בק פרוטו׳בדוקא כקיק
3ק אכל אי א״ל ק חביות בחמסים פרוטות סכת מותר והר" ן הביא דברי הרשב״א
משמע דאיהו נמי הכי ס״ל ובסמו׳אכתו׳סאע״פסאיןביטה ש״פ משכ׳י״נ לכתסלה
מיהא אסור  :וכתב עוד אפי היה פושה עמו בחנם ממשככין אותוימנכסיו כנג׳
 0כמ כ״כ כשם הירושלמי ונס הר״ן כתבו  :וכתב עוד הרשב״א ירא׳לי שאס שכרו
להעכיר לו חביות ולעתותי ערב קודם שנשלם זמן עבודתו א״ל העבר לי חבית זו
והיא סל י* נ אס נשאר לו מזמן עבודתו כ ,כ שיש בו כדי להעכיר חבי׳זו הסכר כנגד
אותה סבי׳אסו׳והסאר מותר שאין זה כקכלנו׳ואס לא נשא׳מן הזמן כ כ הסל מותר
האין זה אלא כמעביד לו מרצון ואינו מכלל סכירותו ואיפשר שאפי כן כנגד אותה
הכית אסור ואפי׳היה עוש עמו בטובה ממשכניןאותו מעכשיו עד כדי סכרו עכ״ל
וביאר בארוך טעמו משו׳דאביי אוקי מתני דקתני שכרו׳מות ' בדא״ל לעתותי ערב
ג -לומסאין סכירותו מחמאותו חבי׳ולא כסכר לומתקלה כדי לעסו ,לו מלאכה זו
והילכך אץ פכר העברה זו נכלל בתוך ,סכירומו והיינו דנקט לעתותי ערב דאי לא

מנכסיו
וכת׳בשס הרשב׳סממ׳פככין אותו
דרוצ׳קיומולוסונס׳
עד נדי סכרו וטעמ
דניוןויע4ל
הר״ן בשםרש 'י דהיינו מסו'
להיו׳ווצקיויןן
מצוויילכסל ע״ז אסור לו
הר״מעלהאד^סו
וכתוב בא׳ח בשס

יוןכלו
למזוג י״נ לגוי שאס ימחו בידם לא
מוטבסיהוסוגגיס ואליהומ!'1יןומ!ן
ומיין
פעמים תמהתי איך פשט ההיפר
שלנו מות למזוג להם פכ>ל'א :וכתוב
לסכור
עוד סס בשס הר״ס אסור ישראל
כהמ'
מרתפו לגוי לשיה בו י״כ כמוסכירו
והלין׳
להבי׳עליה י״כ ואין סילוק כין זמן
כסובוסמי
חכמי התלמוד רק ליקח יין
שהוא מכיל מידו מכ״ל וכ״כרכי׳יר:
הרס״ככתשובשאסו׳ליסוליסול
כחב
והגויהונו
סכר להייו תורגמן למכו׳סתס יינס ואפי׳ שכרו סתס להיות לו תורגמן
לנוי
שמוכ היין אסו׳סהרי הוא רוצה כקיומו והרי הוא כסרסו׳שע״יסהול) תורגמן
ל״ :כתוב
מת היין ולא גרע מישיא המשמש ומוזג י 'נ לגוי סאסו׳וכ״כ הרמ״קפ:
לסרסותוולהטעימו
באי''ס בשם הרא״כו נר שאסור לפת יין בנלי כיד גוי המכריז
שרוצה
שהרי מניין שיגע בוכעשה י"כ וכשמכריזו ומראה כהנה הישראל מי״נ ועוד
לשכו׳לוחדות
בקיומו עדסישלי׳להכריזו ככל העיר ע :יל יוכ״כ הכלבו )  :שכרו
סל י״נ■שירו מות ונו כעיא בפכשוכר ( דף םג ^ איפםישדיסבורותבאעינש^
למיפס
שהוא רוצה בקיומי' שלא ישתכרו מאליהם עדשישכרם הואויסול סכרםכל
לססי׳לכסליו
מפלה ס״ד כלוע דלא׳ מיתסי רוצ׳כקיומו אלא כסהו רוצה בקיומו כדי
רוצהבקיומו:
או עד ס ימבי אכל רוצה כקיומו עד שיאבדנו הוא בידיו לא חשיב
בהכא׳אכלסתה
קלד יין נסך גמור שנתערב כיין של היתר אסי׳כל שהו אסור
איסוריןבפיק
יינם שנתערב ביין סל הית כתב ר״ת שבטל כס ' כשאר
שהוונמט
הסוכר ( דף עג ) תנן י״נ אסור וארס ' בכל סהו יין כיין ומיס כמיס ככל
ממשדומא
התוס׳והרא״ש והר״ן שר״ת היה אות דהא דיין אוס׳בכל שהו דוק' בי״נ
יינסכס
דמים כמי׳סאין הדברים אמורי׳אלא כמים שנתכסנו ודאי לע״ן אכל סתם
כשאר איסורי׳ונתבו עיד התובשס ר״ידאפי׳אס נפשך לומר דכשתסיינסלןנ1מו
מתטדבמשהו הייכו־דוקא בזמנם שהיו הגוי בקיאי׳בטיב ע״ז החסירונסת' "נן
לאסרו כי״כ ממש אכל כזמן הזה לא אכל הימב״ס פסק בפי״ו דסתס יינםצופי
,,
במשהווכי" פ הרסב״א והר ' ן ז״ל והמרדני
י מ״תישצפמ,ה גתיל:מנ ? 1״מ:
כת שר ת עצמו כת אני הנהגתי בט עירי
לער׳קיתו ' סל מי' בכל הכית'ס5ן סי(_ רה מי1נסי׳קק י מציקאימחסור  -׳
שיתער ממט י" נ להתירו כי לא סמכתי פל מה שפסקתי דספס יינםנס ״ !! ׳
לאחרי׳אך אס יש הפס מרוב המור חסה וכו׳עכ״ל  :וכתב הר״ןדהאזיסמיל
אוסר כמשהו דווק'כיין שנאסר בהנא׳אגל יין שאינו כאס אלאבשת'.^ 5נו ,ל
בכל שהו דהא אמרי׳כגמ בסמו׳דהא דאוס י״נ ככל שהו משו׳חומר דלי

נ^!סר ^ ?וו

בי׳׳נ סנ יןסי כהנ^ה סיש בומשיס ^דע״ז ^3־5־ביי1
דלית ביה מסוס לתא דעבודה זרה לא עב״ל וכ״ס הריב״ס דיין
אלא בשתי׳אינו אוסר אלא בס וכתוב בהגהו׳מימון פי״ו פס הר 'מ ז״לצעגד ?׳י
בו ג י ^ יי 1של "1^/כי
די ' נ אפי כזמןהזה י |ינו בם לבס/ה״מ ״1
כחואינו אסו׳אלא בס כמו נצוק ע"כ ^  :והא דסמיינם אוסיק"כשמ,ר '
בהכאה לא דקי"ל כרסכ״ג דאמימכ׳כולו לגוי חוץ מדמי י״נ סכו וב תכו י ?!,ו 1ר
ומ״ש רבי כאן אלא אוס ככל סהו כי״נ גמו',צ׳ ^ש י)ינו מדמה ^ ^ ויינןש!ז
אלא לענין ששניה אוסרי׳במשהו הוא ס מדמהו לו אכל מ״מ1' 0־י? יש ? ? (ש
אוסר כהנא׳וזה אינו אוסר אלא בשתי׳ולפי מה שכתבתיכםמן/,כשס ו:י^ !!ןגיש
יין שאינו כאס׳אלא בשתיה שנתערב כיין סל הית׳מתכסלבם' ימות? 3
סאינו נאס׳מסוס נצוק ומיות־כסתייה לכ שישבס׳יתר־ ס ' כנגד האיסוי חיי
בדיעבד אכל לכמחלה אסור לעשות כן דאסור

הלכות

יין

יק

נסך קלד

ד־מ

(נ ) 1נהר׳ןפ
>ן
 1,מחלה ואס עכר ובטלו במזי׳אינו מכוט כמ״ש כסי׳צ״ט ומי׳אפי׳בדיעב׳ לכתחלס אבל לוס נפשה זה בשוגג יואיס לוס יש במיס כדי לבטל פליטת היקהנבלע •לזשונר ע״א7
בכלי מותר בדיעבד וא״ת הילוך נשפר לווהו ולכו ידענ ' כמה יצל) ממנו לונו
הכלי שיש בו
כלי העליון אבל מה שנפל לתוך
קבלנו שפיחלי׳גכשאר
— ׳־־■ ־ " ־־•י•י ״״ י .־• ״׳׳ ־־יי ץ׳ -׳• "
—
 ׳• ׳י .׳•> ׳״׳ .־־ • ׳ -־־ • י ״■ •1.•.י  <• .ו״״״_
'מלהתיר ■סכל! ׳״׳ ! ^׳• 1י ע׳ .״׳ ׳ .י ^ יו ן
״״׳•1׳*
{{׳  <.׳■* ׳ .ע׳■ ; - !.1! ■/י׳־׳־ — .
■'
 !!. .יחלוץ לה׳
גו " 6י! ס לכדו ס׳כנגד האיסור אסור בשתיה ואין מצרפין עמו יין שבכלי מרבותינו שאין נאם מן הכלי אלא כדי קליע ולפיכך אס יש במיס כשיעור ס׳מוחרת איסורי; והאיץ
דיין במיסצריך ס לבטלו כדעת רוב המפרשים מפני ששנינו יין במיס בכ״טאלא גזה שסעיזזע׳א
האיסו׳דאע״גדנקיטיכמ דנצו חיכו כיקדאיכרבוות׳דפליגי ופסקי
שהרב הגמל ר 'י בעל התוספות התיר
ק*שיגיד :
_״״״  .׳
כוי׳לכי■■
על ^
י׳ולמד מכ׳כוסו ' א של חולץוא' (ג ) ילהר'] פ,
ןמ* דומינו׳ לאסמכי׳אמאימקיס
ג'י רבשאר איסורין כה״ג היה חוזר וניעור ומותר ביין נסךכ מהמירין בששהחלק
לשוכר7ן>שע״ת
בחפר
 %למזמי ולא להק כנ״ל .־ וחי -
סחלי%
ע׳אוטע'7
וחביתשל תממ•/
והכל אפור ורש״י פירש שאין חילוק ׳ בין גיגית לצרצור
׳ ״־ ^ ■1. - '-ץ י)/
■ ■
&לעלפיסקילוחוגדי׳ונו׳מ
מיגי׳
נךסלהימרלתון
איסור 16איסור
צתון היתרמשום
שאותו דברשעומד
נסל{ ויזז הואתשונ
יותר סן הנאעליו
ענ״ל :
! " ; .לי׳! "■ ! "׳ שנתנו (ד )ואינייודיג״ן! 1׳״ 7״״׳<׳_! " ׳< ך יי ^ -־׳  -י  -ן —׳ ״׳ •■ ׳ן ־׳׳ - -
ו!
״שמילאודקחנפי היסורחנטסנ״ל7הר3"6א
מסוס
יץאיסו׳סנפל
לכט
בשע׳הגתו׳מהני
המים
לגואיסורא כשמתרבה עד שיהא בו כדי ליתן טעם אוסר ואם נפקו
קאס ' ליגניןעירו נ
׳) אדראניזי׳היתירא
נותן דסלק את מינו כסי שאינו ושאין מינו רב׳ המים גיין7יל!וא
ומות׳ לתוך היין אפילו מעט מעם כיון שנתרבו המי׳ער שאי] היי]
ואסון ראשון כספרש י
כתבתי שר״ת הנהיגהאדאסורלגתתלה
נפל עליו ולעיל בסי׳ זה
ולראווה יראה דכיון לספת׳ משוס בהם טעם מותר יין של היתר ואיסור שנתערבו ואחר כך
מיס בחבית בשעת הגתות .היינו ליתן היין
^,יאסקבטל דמות אף כסתייהיכןלתוכו מים אס יש במים כדי לכטל היין של איסוררוא יןה ייןש ל ליתן קיתון
שנכלי של איסור
1-.
זלפסו׳שהמי׳ינטלן
1׳ "־
י
•
מייט ביסו׳לתצאי׳ובן משמע דומי' דההוא
היין סנלזעכלל
לסלקאת מינו כמי סאינו דהריכועילו
דנרי הרש׳נא לא

 — . .־7־■■;ן ־■ ! -למב
׳ונמבעוי י^ימ^ -גדלותית ^ אס היו המים םע היין של■ ״ ״ יי־;
שיאסורליתןמים
ר
" ־ לתיולמשקה המיתיים ,רלזיסדןנטל טי] נם לעיל ריש
"
י
!
שי
^
נ
=
'
יאח
'
האיסור
שץ־טל ^ צריך׳יוימויא 0היו המי׳עם היק * יי
י ^
סימן והנתגתינ
לתוכו שהוא מותר ולאו דווקא ממשו של איפור אוסר
תערוכתווהוא שיורק מצלצול קטן שהיהמריק ויורד ר״מלהתיר :
י "ללעולס אלא הוא כטל ע דסי פו למן
של מעט מעט מכ״ל ונראה דלטעמיה אזיל
היין אלא אפילו טעמו נמי אוסר כיצר נתן יין של היתד בקנקני{
ויץכ״נ שלא יהא כהיתר ס לבטל
^ו׳ ^סרדומידחינ׳דוכתי דבסלי׳גויס אע״פ שאין בו אלא טעמו של האיסור אוסר י״נ גמו׳שנתער׳דפהק כרב יצחק דמערה מצרצורלבור
יאסוןראשוןבטל  :וכחבו סיסכ^
^? פד שימינווקאי ייוחנן אמתני׳בהיתר אין לו תקנה כמה ד״אכשנתערב גרף היין ביין אבל הכית
 6רו נ
! .. . .׳.

ד*! ד /,ר\ דידרזו^

*** **** ** ** * *.. .. 1***4ז* •) *• *• •* ** **ז*-

003

הר ?

והר3 7ז  36 *0 0£ד ! (! ד

_יוכל לבטיבש׳וא״ת למה הזכי
אוסר
סס ביטול כיון שאין כט אלא שאינו
כענבוקיס
געיכסחע1
? ; י1
מהמעיעושו בכי הל״ל ל״ס אלא שנפ׳כית'
עד כדי כ״ט י״ל דנק האי לישנא כל היוס כולו מות׳דיאשון ראשון בטל יכמין שנתבטל הרי הוא היתר גמור ולא די
לתואיסו׳אכל נפל איסו׳למו' היתר אינו אום׳ אלא
האי ספי לו,שאינו מצטרף עוד לאסור אלא אף להית מצטרף לבטל איסור הנופל בו אח׳מכאן
ממפו׳מחבי ראשון ראשון כט׳לאסמופי דוק׳הכית דלא כפיס עמודי׳כולי
ומיהו כתבו סהימב״ן ז״ל חלק עליו וכן כתבו בתוספות בפשיטות דכל שכא לכלל
להני׳צרואע״גדנפי׳מצרצו׳אבל בגיגי׳דנפי עמוד טפי לא אמרי׳קמ׳קמ בטיל אפי'
נתינת טעם סח׳ונעור וככר כתבתי בסמוך כך בסס ררא״ס ז״ל ולזה הסכי׳הרשב״א
יש כהית׳לבע הקנלו׳והייכו חומר׳די״כ יותר משא׳איסורי׳דכסא׳איסורי׳לעולס מות'
אכל בי״נ המער מגיגי אוס׳ככ״ס וגס בהיתירא שכתב ח׳ל י״נ שנפל לתוך מיס מעט מעט ואפי׳מצרצו׳קטן ואפי׳לסירוגיןאין אומרי'
שיהכאיסו' כדי ליתן טעם בהית
דפ
ואפי׳כתרבה ההיתר ויש בו ראשון ראשון כטל דכל שנ׳ט לכסוף סכל אסור שלא הותר מתחלתו אלא מפני שלא
לגואיסור׳חמוד י״נ משאראיסורי׳דכי״נ קמא קמא בטיל
ס'לנמל האיסו׳ואלו בשאר איסורי׳אס נתרב ההיתר ויש בו ס׳נעור מאיסורו ומבטל היה בו נ״ס ועכשיו שנצטרף לנ״ט אין טעס כטל לעולס ויש מתירין והראשון נראס
נאיסו׳ט״כ וגיסי׳תו בגמרא (שס )כי אתא רב יצחק כר יוסף א״ר יוחנן הממרה י״נ עיקר עכ״ל וכך סס דברי יבינו שכתב ואס נפל היין לתוך המי׳מעט מעט אע״פ שאץ
בטל ודוק ' צרצור קטן דלא נפיש בו כדי ליתן טעם כשמתרב עד שיהיה בו כדי ליפן טעס אוסר והכי נקיטי׳ומ״ש ואס
חצרצור קטן לבוי אפי׳כל היום כולו ראשון ראשון
לא צי אתא רבץ אמר ר ' יוחנן י״נ שנפל לכור וכפל נתן המי׳לתוך היין אפי׳מעט כיון שנתערבו המי עד שאץ היין נותן בהס טעס מות'
עמודיה אבל תכי׳דכפיש עמודיה
תיס דבי ' עליו ומבטלים אותו זה פשוט כגמ דע כ לא קאמ׳רב דימי ראשון ראשון כטל אלא באיסור לגו היתירא
סס קיתון סל מיס מאי׳את ההיתר כאלו אינו והשאר
שהרי בחרב יצחק והחמיר בא רבץ והחמיר וכתב אבל לא בהיתיר׳לגו איסורא  :יין של היתר ואישו׳שנתערבו ואח כ כפל לתוכן מיס
ונתיס״י דאין הלנה כרב דימי
וכובע הסוכר (סס ) כי אתא רבץ א׳ר יוחנן י״נ שנפל לבור וכפל סס קיתון מיס
פליוהר״אש ואין דכייו מוכני' לי דבמיק׳דיכא דרב דימי דאשמועי׳ראסץ ראשוןבטל
רואים את הסית כאלו אינו והשאר מיס רבץ עליו ומכטלי׳אותו כי אתא רב שמואל
א סליג טליהבר יצחק אלא שמחמיר לאסור המער׳מחבית ויבין איכא למיתר דלא
היין■׳ולא אמרי' קמא קמא כטיל כר יהודה א״ר יושכן ל״ס אלא שנפל קיתץ סל מיס תחלה אבל לא נפל סס קיתון סל
פליגעליה כלל דהא דמצריך קיתון של מיס לבטל
לתוך כלי גדול מלא יץ בלא עירוי והיתיר דרואין את מיס תחלה מצא מין את מינו ונעור איכא דמתני לה אמתני' יין ביין כל שסו'
?"טנמער׳מגיגית או שנפל
דימי ויב יצחק בחבית אליבא דרבי אמר רב שמואל בר יסודה א״ריוחקל״ס אלא שלא כפל שם קיתון סל מיס אבל כסל
כהימכאלו אינו אתא לאשמועי׳וכיוןדפליגי בר
ל סיפדיס הלך אחר המיקל ע"כ • והרמב״ס פסק בפי׳7ו כרב יצחק שס קיתון סל מיס מאין את ההיתר כאלו אינו והשאר מיס רבים מליו ומבטלץ
יוחנן מסתברדב#
לחבי׳ונ״ל שטעמו מסוס דס״ל כדברי הרא״ס דרבין לא אותו מאי איכא בין דמתני לה אמתני' בין לדמתכי לס אדרכין מאן דמתני לס
בי יוסףדמפליג כין צרצור
אמתניפץ לא כעי תחלה ומאן דמתני לה אדרכין בעי תחלה וערש״י מאין את
מ -ינ אדיב דימי ויב יצחק ומיהו בפלונתא דרב דימי ורב יצחק פסק להחמיר כרב
ההיתר כאלו אינו ולא אמרי' היי נאסר כל היין ורבה היין על המי׳דהא הוו חמרא
האיי־ הי״ן ליתן טע לדברי רב יצחק למה חילק כין צרצור לחבית וחלק
דמקטף קטופי הא מבא אלא באישו שנפל גריד׳משערין ואיכא מיא רוב ' תחלה קודם י״כ דכי נפל י״נ
ענהראנדסהיהאומדדלאאמרינן קמא קמא בטיל אלא היכא
אשכחוה מיא וכפלוה וכת הרא״ש והילנתא כלישנ׳כתרא דכסל סופרי הוא והא דלא
י ^י ואינו מפסיק לא אכל הרש ב״א זיי׳ל כתב כדברי רס״י דרבץ פליג אדרב יצחק
ארדיק חתיכה עצמה כעשת כבילה ואוסרת כל החתיכות ויצטרך מיס לבטל הלין
ינצנתכרכק ונתב שכן דעתהראכ״ד והח״ה והימב״ן ז״ל וכן פסקוהתו׳וכ״נ שהוא
דהיתר ויין דאשוי־ היינו לפי שלא נפל מן היין האסור כדי נ;'ט בהיתר אלא במשהו
והשחא
ד^1הי( ף ז״ל שלא הזכיר דכי מצל זה  :ולעני] הלכה כיון דסרמב״סוסרא״ש נאם וכל דכר שנאמר במשהו לא אמרי חתיכה עצמה נעשית נבילה •
וגדולי׳פליגי עלייהו כיון
^ דרבין לא סליג אדרב דימי ורב יצחק אע' ג דרכים
דרב דימי ורב יצחק פקיטי ' כהרמב״ס מ״ש רכי׳יין של היתר ואישור שנתערבו ואח״כ נפל לתוכן מיס וכו׳ מאין היין של
׳־מידידיבק הוא נקיטי כוותייהו ובפלוגתא
היתר כאלו אינו וכו׳היינו כרב שמואל כר יהודה דאית ליה מאץ וכלישנא כתרא
"׳*ן כיב יצחק ואע״פ סהר״אש פסק כיב דמי ה״ל יחידאה ולא נקיטי׳כוותיהנ :
מ״ט סם במשנה וכתב הרשכ״א כת׳ ה י״נ שנתערב דלא כעי תחלה וס״ש וכ״ש אס היו המי עס היין של היתר וכו כלומר דבכס״ג ללישנ׳
ן נסךסצתערב כמיס אוסר
קמא נמי סר י שהיי נפל קיתון סל מיס תחלה כלומר קודם שיתערב י״כ עס יץ של
^איני אוסר דע שיתן טעס כמי׳נתן בהם טעם הכל אסור בהנאה לפי שהיין
הית׳ומ״ס ואצ״ל אס היו סמי עם היין של אישיר ואס״כ כפל של היתר לתוכו שהוא
במכשירי׳מוכר
׳' ^ י׳המי וכל מכשירי אוכלים ומשקיהרי הן כעיק׳ויש אות שאפי'
מותר כלוע דכיון שככר נתבטל ייין של איסור כמי׳קודס שיסול יין סל הימר לתוכו
!ל!וןמדמי אותו ייןהמכישי ' המיס והתבשיל וכן הוא דעת רכותי וכן יראה
לוומיש י״מ דהיינו כס ' כשאר איסורין והראנ״ד כתב כיון סכתעיב פסיסא דשרי דהוי היתירא לגו היתירא וכך היא דמתהרסב״א בפ״ה לפסוק כרב
ל' ^
 .שמואל כי יהוד וכליישנא בתר׳ח״ל כת״ה סקצ׳י״כ שכפל לבור סל יץ ונפל שם קיתון
^עי " יס ץ יותר מכדי מזינה סוגמו ומותר וכו ' סכי הפירושים כתבו הרשב״א סל מיס אס יש כמי׳כדי לבטל את היין• על הדרך שאמרנו הכל מות ' לפי שמאין את
^כוך ן כפ השוכר אסא מדסי׳התס בעא מיניה רב אשי מר׳ יוחנן סט כוסות
היין כשר כמי שאינו ואינו מצטרף עס י"כ שהוא מינו ומיס סכו רבי׳על הי״כ ומבעלי'
׳ ך ןוליז וא׳של תממ פמזגן וערכן זה עס זה מסו ואסיקג' דפסט ליה דרואין
אותו ויש מי שאומר שאין דכייס אלו אמורים אלא כשנפל קיתון סל תיס לתוך יין
ג £ךן בל 1מאיט והשאר מיס רבים עליוומבטלי ' אותו ודעת הרסב׳׳א בת״ה כשר תתלה קודס שיתערב י״כ סס אבל אס נפל י״נ לתוך יין כשר מיד נאסר הכל
_ ^ נד 3יי הראפ״ד ויכינו יצחק וכתב עוד בת־שוכ׳על כלי סל יין אסו ' שנתנו ונעשה י״נ ואע״פ שנפל שס מיס לכסוף אינס מבטלי׳עד שירבו המיס כ כ שיש בהם
^ ^ימרשאמשתס אס מועיל מיס סמשימי׳יין בשע׳דריכת הענכיס כגת ודאי
טין ומינו ודבי אח סלק את מינו כמי שאי־כו ושאינו כדי לבטלתא כל היין ויש או׳דבין כסל שס קיתון של מיס תחלה בין נפל לבסו' שלא
^ו׳לכתחלה(
זשאע׳ע שאמרו
׳י׳ ׳־  •- -־ ׳• ״׳ י ■" -
־•־■ .־
^▲ .
׳״יו .עין ו ^־ ^ ןן ! ;*! / !/ן ׳**י׳ ׳ןו ^.4
אמרו איקס לסוחטו אסורוחתי־כ ' עצמה נעסי׳ככילס אלא בבש וחלב וכמו שנתבאר
— י ״!
מיבהע4ר
ש ומבטלו לא אמרו להקל ולעשו׳כן לכתחלה לפי שאין מכטלין איסור
בבית
כ %־2
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יין

נסך קלד

ןאותו ויהיה הכנ מות עכ״ג והרי ף
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סהטע׳מפני שהו׳ סובר סככל מכין
מצא לגוים הוץ מרמי האיסור שכו ולפי זה היכא שאין כו ממשות של
מקאת מיני ינעו׳ול״נ סהטע׳מפני
שהיא
האיפור
כגון
שנתן
יין
בקנקנים
של
גוים
הכל
מותר
כהנאה שאין
סכור דלית הלכתא כמ״ד חתיכה עצמם
כאן דמי האיסור כתב הרש״בא יי׳א כל היכא דאמיי׳מוכרו לגוים
נעס׳ נבילה כמ״ס הר״ן בס״פ כל הגשר
חוץ מדמי י״נ שכו שערי׳לומ׳לגוי בשע׳מכיר׳הריני מוכרו לך חוץ ליהנצמןממףללנגמ׳נסס; ^
וא״כ
פשטא ראפי׳ נפל קיתון סל מיס מדמי יין נסך שבו אכל אם מכרו לו פתם אפור והוא כת׳שאפילו צ וסיתו כלומי סעלס מס1^ 30
בסו כיון סיס בוכרי לכפל
היין
האסור
מכרו סתם שפיר רמי וכתב עוד דיין נפךגמור שנתערב חכית עלהמספךוישמיגיגויסממ׳״ןע׳ל
סרי  :ולעניי] הלכה כיון סיפוסגך חוץ
כלומ סיס גומלו במשפך
סמתמכסס
סססיי!
מהרמב״ס פוסקי׳כליסנ בתר" הכי נקיטי' :בחבית אף על פי שיש לו תקנה על ידי מכירה לגוי חוץ מדמי יין
וישמיסגורסעקבמייןסןו״ןןי׳^
(לאו
דוקאממפו סל איסור אוסר נסך שבו אין ניתר על ידי הולכת הנאה ליס המלחוא״עגדבפת׳ מפסק עקובת מדס וב
׳ומסניחפלןי
יינן
תערוכתויוכו
מהני
'
כיצד
אפילו
נתן
ליין
יין
סל
ביין
ואא
היתר
הרא״ש
לא
כתב
כן
אלא
תרוייהו
ובדאיג טופח ע מ להגיפיקועיןר^ י1
כקנקכי׳של גוי׳אע״פ שאין בו אלא טעמו מהני גם ביין נסך גמור חומץ של גויס שנפל לתוך יין של היתר
דאסו/־קמניאפיבה& הקצ׳לצי^
סל האיסור אוסר מסכה גפאיןמעמידין או יין של גוים שנפל לתוך חומץ של היתר שניהם חשובים מין אפי ליכא טופח פ 'מלהטפיכלש ^ י
(דף כט ) ויתבאר כסי׳קל״ז בס״ד  :י״כ
כשאינו מיט ואינן אוסרי׳אלא בנותן טעם ויין של איהו׳ביןחרש המשפךאסו׳דקנקכישל גרי
אע״פססומן
גפור סנתערב בהית אין לו תקנה
בד״א
אס יין סל ישראל ככוס לתוכן ססו
בשתי'
בין ישן שנפל על הענבים אם הם שלמים ידיח והם מותרו' ואם
בסנתער׳גוף היין כיין ונו׳בפ
הסוכר
(
דף
הם מבוקעות או שניטל עוקצן שאז חשובין כמבוקעו׳אם יש בו כדתנן פיק כ)ץ מעמיוין
ואלשעיהו^
עד ) פנן י״נפכעל לבור כולו
אסו
בהכאה
סתס
יין
הוא לדידן דקי״ל כיסב״גדל)י1ו
רשב״ג אומר ימכ׳מלו לגוי יזון מדמי י״כ כדי ליתן טעם אסורין באכילה ויעצרם וימכרם לגוים חוץ מרמי
ימכר כולו לגויס חוץ מדמי
י״נשנוסן
סכו ובגמסמר רב נסמן הלכה למעש י״כ יין נסך שבהם אבל לא ימס' כמו שחץ שמא יחזור וימכר׳לישרא'
מתני׳ לבר מהלכת אלא מומו $0
יין כיין אסור חבי׳כסבי' מותר סתם יינם ואם אין בו כדי ליתן בהם מעם מותרקיין של
איסו׳שנפ׳על עדשי' ואסו׳בסתי׳והרי״ף
כתבמלכו׳ותמהעלץ
אפי׳יין כיין מותרונירש״ ,י״כ ממס סכי׳ ושעורים וכיוצא בחן שאינן מבוקעין ידיהם והן מותריץ וכתב
הרמב״ן סכרי לרסב״ג דלל כותי׳
ימנו
בחבית מותר בהנא חוץמדמי אות חבית הרש״בא דווקא שהדיהם מיד או לזמן מועט אבל אם עמד עליה׳ כולה חוץ מדמי י״כסס וכאן סין טון
אבל יין ביין כולו אסוכהנאה סתם
י"כ כלל ותירץ הר״מ ז״ל דכל
פנסלי/
יינם זמןרב ודאי בלעו ואין להם היתר בהרחה נפל על חטין ונתן בהם
אעי׳יין ביין מות בהנאה חוץ מדמי
לבור ואפי כפה ארוד הכל
כאסרכמי!?
אותו טעם כיון שהם,מכוקעים כולם אסורים ואסור למוכרם לגוי שמא
יין וכפ׳כל הצלמ <ד מט ) תנן הסי
עד שיפרט חוץ מדמי י״כסבו
אוסיולץ
תנור יחזור וימכר' לישראל אלא יטהון אותם ויאפס וימכרם לגוי שלא
בעני אשירה ואפה בו פת אסור בהכאה בפני ישראל שאז לא יקנ׳אות׳מפנו אם היא במקו׳שנהנו שלא כנאה ליס המלח ואין מחמר שינינלל
מדאמרי׳הת'בגמ׳א״ל רב להכסו
סבוחת
נתעיב׳באחיות כילן 6סורומ.בהכ י)ה י '
לאוכלו אבל במקו׳שנהגו לאכו׳ פת של גוי איןלהם תקג' למוכר'
אליטזר חומי יוליך הנאה ליס המלח
■
י1
כי כייליתו חמרא לגויס ללריחוושל
ואיפשיקבגמ׳הלכתא כר״א ואיתמ
עלה
מינייהו זחי וכוואקסי׳כ&
אןדלאנהלנ
אמי רב אדא בר אהב ' ל״ס אלא
פת
יזבל
חבית
לא
ורב
חסדי
!
א׳אפי
'
חבית
ההוא
דאי כרסב״ג הלז לומר ימכר כולו לגרם חוץ מדמי נסבו
ואסאיתאמאיקושיצ
גברא דאתעדב ליה חביתא די״כ
בחמייה
אתא
לקמי
דרב
חסדא
לזמר
סקול
ד
זוזי
דהתס
לא
אמרי׳חוץ
מדמי י"נ סבו ואיפשר דהמס לא צריך לפי שטפת
י״נשהיתז
דמי חביתא וסדי בנהר ונשתרי
לך
כלומ
'
בהנאה
וכתב
הר״ן
סדעתהח״ה
דתקנתו
בפי
החבית
של
גוי
הלוקח
היא
וא״נ
לפרש
שאינו
מוכר
לי
הטפה
שכפי?:ליומן
סל ר אליעז׳עדיפ מלרשב״ג
דאע״ג
דתקנ׳רסב״ג
לא
סגיא
ליין
כיין
בי״כ
תקנ
ר״לז
אין
הדבר
מחוור
כלל
שאין
לחלק
בין
שהמשפך
סל
לוקש
או
סל
מוכי
ול״נ דע
מסניא והישב״א כתב ס ר '
ס
כתו׳הסוא
גברא
דאיערב
'
ליה
חביתלז
די״נ
מסת
ייכס
דקתכי בכולה מתכיתין ודאי יינס קאמר ולפי' כתבה הרי״ף דבודאייינסהא^
ומ
בחביו׳של יין סלו
ואמ׳רבחסדא
•
שקולד׳זחייכו
'
וממנואכולמדים
דדוקא הכית רב נחמן יין כיין אסור ע כ :
וכתב מור די/כ גמור שנתערב חבית
בחעיתונו'
בחבית בסתם
יינס
אמרי׳יוליך
הנאה
ליס
המלח
אבל
בודאי
יינם
אפי
חבית
בחבי'
אין
ניתר
ע
'
י
הולכת הנאה ליס המלח וכו׳וא״א הרא״ס ז״ל לא נתכןלוע)
תחייסו
לא אלא
דוקא
3
מוכ
'
לגוי
חוץ
מדמי
חבים
סל
י״נ
אבל
בהולכת
הנאה
ליס
המלח
ממי
גס
כי״נ
גמור
ככר
נתבאר
בסמוך
:
כתב
הר״ןבשסהראכ״דדה״הל&ו
לא עב״ל ובת״ה הקצר כתב סיס לסוס לדבריו אבל מדברי הרי״ף והראיס נראה
האוסרי׳בכלשהן שאע״פ שהן אוסרי' בהנאה מפני חשיבותן ימכרו כולם
לגוי׳סיץ
למקנת ר 'א שוה לתקנת יסב״ג דכי היכי דתקנת רסב״ג לא מהניא בי״נ יין ביין
מדמי איסו׳סכהס ודבריו עיקר אלא מיהו כריך לסזהי בדברי׳הנקסי׳מן
הגויסטלא
למכרם
להס
שמא
יחזור
וימכיס
לישראל
:
כתב
הרסב״א בת״ס על
הכיפשלי״נ
ה״נ תקנת ר״א לא מהני׳בהכי והר״ן ז״ל סובר לתקנתו סל ר״א מהכיא לסבי ' בסבי'
אפי׳בי״כ ולא מההיא ליין כיין אפי כסתם יינס ומלברי הרמכ״ס בסי״ו ניא '
סהוא
שנתערב כחכי׳סל יין נפלה א׳מהן ליס הגדול או סנאברהאו שסתר
פותהבסיגג
הותרו כל השא׳שאני אומר אותה שנפלה סל איסור הית' ומשמע מדבריו
יאצילו
סובר לתקנת רסב״ג ותקנת ר״א כולה חדא היא אלא למר נקט ריסא למילת ומר
נקס סיפא דכי אמ׳רסב״ג ימכור כולו לנוי חוץ מדמי י״נ סבו היינו לומיסאהר בסל י״נ גמור קאמי וכן כדין דבטכעת של ע״ז שנתערב' איתמר
כפ׳התערוכו׳סאס
סימכוי כולו לגוי יקח דמי אות חכי׳ויסליך ליס וזה עולה כדעתו סל היי״ף סאינו כפלה אחד מהם ליס המלח הותרו הפאי־ וכבר נתבארו דיני' אלו יפהכסימן י!"':
מחלק בין תקנת ר״א לתקנת רשב״ג ודברי רבי׳ כדמסמע מדברי הרי״ף והרא״ס חומי
 ] 8סל גויס שנפל לתוך יין סלהית' או יין של גויס שנפל לתוך סומן
שלי?'י
לתקנת רשב״ג פוה לתקנת ר״א והכי נקיטי׳וכבר כתבתי בסמו׳דעתו סל הרסב״א סכיהס חשובין מין כשאינו מינו ואינס אוסרים אלא 5נ״ט חומץ לתוך ייןכשופט
וסהרא״ס חולק עליו :
ומ״ש ולפי זה היכא סאין בו ממסות סל האיסור וכו׳
השוכר ( דףסו ) ויין לתוך חומץ שס סלוגת׳דאביי ורבא והלכה כר^ ׳דאמר
כנ״סואת
הכל מות׳גהנאה
וכו׳ססוט
סיא
•
י
וכתב
הר״ן
סדעת
סראב״ד
ידיין
סנתערבמיס
חומץ
לתוך
יין מפני מה אוסר אפי׳בנתינת טפס והלא הוא פוגםעצמו■שלייןחק
אס נתערב בו
שיעור
סיכסי
המיס
עד
שיהיו
ראויי׳לשתותן
על
ידו
בתור׳
יין
אפי׳
הרשב״א
דלא
פגס
מיקרי
דחלא
מינא
אסרינא
הוא ואיכא דניחא ליה
כסלאואיכא
ע״י הדחק הרי
הוא
ככבשים
שנתנו
בהס
יין
וחומץ
דאמרי
'
כפיאין
מעמידין
אליבא
דכיחא
ליה
בחמרא
כדאיתא
ב
פ
הספינה
:
ויין
י
סל
איסור
בין הדס כץקשמל
רסזקיה לאשורי כהנאה ולא אמרי בהו ימכרו כול׳חוץ מדמי האסור שבהן כיון סכל על המנבי׳וכו׳סס במסכה (דף סה )י״כ שנפל ע״ג ענבים ידיחם
וססמותרו׳ואסהיו
תערובת הוכשר ע״י היין אף כאן כיון סמים אלו הוכשרו לסתיה ע״י היין שרינן
מבוקעות אסורו׳פי׳בנ״ט וגרסי׳בירו׳מתניבסלא נדלדלו חותמ' 6בל
כדלדלוחומטן
חון מדמי האיסו שבהם וכיון סכן כת עוד היב ז״ל דיין ביין מסת' יעס אס נתערב
כמבוקעות הן וכתבו הרסב״א והד״ן :
ומ״שבין חדש שסעדף
סואפלוגתאדאכיי
בו כ״כ שכינגדו במיסיהו ראויה בסתיה ליכאתקנתא בימכר סלא אמרויין ביין
ורבא והלכתח כרבא דאמר חמרא חדתא בעיכבי אפ״ג דאידי ואיד חד
כשמאג׳"
להקל אלא להסמי ובודאי שזו הראיה שהביא הרב מכבסין אינה ראי׳דהתס בדינא
כתר
שמא
אזלי׳וסאי
שמא
לחוד
ה״ל
מיןבסאינו
מינו
וככ״ט ומ״שויפצר'
וימנרלגיז
קא עסיק ואיסור הכאה אמא לאסמועי' ובתקנה לא קא מיירי אבל הרשב״א ז״ל
וכו׳זה ניא ' פשוט דהא ק״ל כרשב״ג דאמי ימכר כולו לגוי חוץ מדמי
י״נסמוככ
הביא עוד סעד סן הירושלמי דגיסי התם מודה יסב״ג ביין לתבשיל סהוא אסור הרסב״א  :ומ״ם אבל לא ימכר כמו סהס שמא יחזור וימכרם לישראלצלמי5יי, !,
אלמא בכל מכשיר אוכל מוד׳ רסב״ג מפני סהו כגופו סל י״כ אבל לענין
מה סהוסי' ע״ג חטים דבסמוך • ומ״ס ואס אין בו כדי ליתן כהס טעם מומרים כלומומי ^
עוד היב ז״ל דאפי ביין בסתם יינס אס נפל בו הרבה כדי סכננדו במיס יהו ראויי' באכילה שהרי הוא כטל במיעוטו וכ"כ הרמב״ס ז״ל  .ומ״ש אס הס שלימים יי,
51
לשתייה אסרה הכל
אינו מחווי דמתני׳י״נ שנפל לבור סתמ׳ קתני בין מרובה בין והס מותקו' פסוט דמותרות באכילה וכ״כ הרמב״ס ז״ל  :חנן
כפר׳סשעומעק
מעט ועלה אמר
רשב״ג
ימכר
כולו
לגוי
ועוד
שכיוןשאמרו
בירו׳ביין
לתבשיל
ודאי
בביתוס
בן
זונין
שהיה
מביא
גרוגרו
בספינה
ונשתברו
חביות
ם
ל
י״
נ
ע״נונאמ
]ע
ביין המכשיר את התבשיל קאמר ומינה דדוקא יין לתבשיל הא יין ביין אפי בכענין לפני חכמים והתירו ומס ' טעמא בגמ׳מעכיסהיי ןפוגם כטע׳ הת}יכי׳  .ק ;
■!לאיר
זה כלומר סיס בו כדי להכשיר כנגדו במקום אחר מתיר רשב״ג למכרו לגויס חון שנפל על עדשים וסעוריס וכיוצא כהן ופו' כ״כ הרסב״א והכי משעעמרהה5
מדמי י" נ ישבו וכן דעת הישב״א ז״ל עכ״ל הר״ן ( וע״ל סי׳קי״ד בב״י ב׳הרסב״א • ) למימר בהטי׳דידיחס והס מותרו׳אי לאו משוס דאגבצירייהוכמכוקמו
כתב רכינו
ימעל הא דמוכרו כולו לגויס חוץ מדמי י״כ סבו ולא חייסיכןשמא הר״ן ז״ל  :וכתב הרשב״א דוקא סהדיחן מיד או לזמן מועטוכו׳כ״כהר
יחזור וימכרנו לישראל
כי
ישראל
לא
יקנה
יץ
מגויס
וכ״נ
מהירושלמי
והתו
'
כתבו
נפל על חטיס ונתן בהם טפס כיון שהם מכוקעי כולם אסוריםבפ׳הסונ (ום ^
דמשום חומר ע״ז חייסי׳סמא יחזור וימכר לישראל לצור פועליו ולפיכך לא ימכרנו
ההו ^כרי דחטידכס<
־ חביח ^ די׳׳ב שרייה ר 3ייזכוני<־ גוי׳ ^יתי1יה ?ו״נ
 3יסדלגוי * טכ"ל *:ךנ 'ה וכתבתי זה נסזףסי׳קץילנשסי-תיספו ^
כסבהרשב״אי״א כל
ליואי בגד שאבד בו כלאי׳ה״ז לא ימכרנו לגוי משו׳דדילמ י }מיי־'5־,1־, ,ואל
היכא דאמיי׳מוכרו לגדם חוץ מדמי י״כ שכו שצ״ל לגוי
בשעת
מכירה וכו׳במ״ה אתי לזבוני לישראל הדר סרי למיטחניה ולמפייה ולזכוני לגדםש לא ככניש
מנ|
יןר ^ 6סי״ו ענכתיץ ^ ^
לתו צלוחימוסלנבר'סיש3וי״נו4
נולפינן
נאסו־מהסבמשפך מסמציקול^

/

הלכות

יין

נסך קלד קלה

דט

אנס ה( ) זכ׳כנכלמ
עליהם כ'כ יורסב״א כת״ה מדגרסיבע'אין מעמידץ ( דףלג )דכי פחקרופילא
> ׳׳שךולע*ג ענבים ידיחם והס מופרות ואס היו מבוקעות א ס ורו ׳מבוקעות
זכ״כלגילשי׳קי׳ב
הנהו כוכי מפומבדיתא רמא בהוחמרה! אהדרינסוניהלייהו אתושיילוה לרביהודה ב׳אז׳ה7ל)יןלזקחץ
^' 1!:מיוקעו׳לא אמר רב פפא שרוכי חיטי דאגב צירייהו כמבוקעו׳דמו :ומש
הוא משכשכן כתי׳והס מותרים וגרסי׳ תו התם אמר יזיגיסרג 5ר< סמ
להעתין1
ז
'א דדוק בשיש כיין כדי ליתן טע בססי הא לאו הכי אמר דבר שאין מכניסו לקיום
ח נכס כעס כ כהרשב
מגזים7
רב יסודה הניכובי דארמאי דבר שאין ממיסולקיום הוא משכשכן כמים ומותרין
כודקי׳את
אין
ולמה
בפי״ו
ועננים מכוקפו׳ותמה על הרמב״ס שכתב
( ! ) גלסיינגמרא
לוזזו
'1
וכ׳נהי״ן נפיק לזין מעמיוין וכחיקש
פא' מ האי גד
, ,
,
,
^ לשת סוצנו׳ והקנבלע
״*
ומותרקאבלסעפי בכליוסלאפיקי ממאי דמשממדברי  71:7י תמלא בגי
הרסב״א ועוד אני תמה מוי חומץ שלאיסו׳שנפל לתוךנריפקריתחין פוגמן
י׳מוו ל וכתב
רש״י דכלי עור ועץ אע״פסאץ מכניסן מלתי פלי־; 3׳ פס
אוקיות
וחזרו
כך
לתוך צוגנין משכיחן ואסורין אפי הרתיחן אחר
לקיוסכל שנתיישנו ביד גוי צריכים עירוי המרדני ע״ל זז׳ל
לאסורותוה לא היין שנפל על החסי'
\[ ¥
טעם לפג׳ רכל שתחילתו לשכת ואחר כך פונם אסור:
היעב כמי׳ומותרי' נ ' לפלס7מיילי
שנה למ״ג גרוגרות
לעגם סוא כיין
וכת הרסב״א משכפכן
מא!ואן
ג״פ שזזרקתיזר׳למקזס
נו׳פהק מתחילתו איןפוגסבחסיאדרב׳
ושבשוך זה אס צריך להדי הכלי
סלח
שעושי}-
ן■ :ץס״ש רבי' דהא דינזחון אותם
או אס די כפ״א אכתו' בסמוך וכתב רבינו
יחוץ
שמחייבם זהזלן
שאמרנו
לקמןבסי׳זה • ודע שאף ע״ס
^ ףמנום לגרוכו׳היינוכסקו׳סנהגד
לאסל זתכאן ין
יי!/מ
לקיום אפי׳ נתיישנו ללתז 7הימר לע
' סס ן" ^ל 6נו׳פמסלגוי׳אכ׳לא במקו שנהגו
כלי ץע
ומתכואוזכוכיאואקשאין דרך סכלים שאין מכניסן
המל׳פכותטס גד
נלוכ״בהרםכ*א ופשוט הוא וכת' אלא
להכניס בהן יין לקיו׳אלאמשתמשקבהן לשעה ביד גוי כשכשוך בעלמא סגילהואין כלי
י׳לכק ל6
הדס כזדזלמיחין
וסלן.
ובכל
סמפתמשין
וכת׳עוד
שמתוך
שנגע
לפי
זה
שלנו
ופןאומוליכןליסהמלס
כין
םו
ככלל
ישני׳
הגת
סגי להו בשכשוך בין הקוגהאותם מן הגוי
אזתז כ7י 5ימלנן
בשפע החמירו בהס יותר מסארכלי׳שאץ לשרי מה״ט להד
ראלו "ה ^סוו למכור לפלטר ספת סל פלסר בהן גוי בעוד משקה טופח עליהם בירא כשאינם זפותים אבל אם
שחין ננ מנהגוכויהיתרכתוב ׳ כא״ח עכשיו
5וי
מכניסן לקיום ומכ״מ לא החמירו ב הס זורק מים לטיט לפי
למוכרו רק הם זפותיםא אפילו הלוקח אותם חדשיםכ מן הגויםצריכיןעירוי
הדיס
שלא
מילוי ועירוי ככלי שמכניסן שהוא ממיינפזאין
אסור
גוי׳
^וילי׳פת של
שזפתם וכן שלנו שנגע בהו נוי לכצריכס
לז הנאה מיני׳אלא
הויחן נחתימשאין לוקחין כיוצא בהן טכ״לה  :שמא נתן בהם הגוי יין כשעה
לקיום אלא נתנו עליהם הכשר בינוני
שמתלנן ע׳לסימן
סל איסור סציסל לתיךגריסץ צריכין עירוי שהזפת מבליע היין מיהו פירש ר׳יי ח־קא בימיהם
בסמי'
שו
דהיינו ניגוב כמו שמבואר בסי' קל״ח:
ק חגדסשנותכי ,
אחר
יין
בהם
יתן
אם
ניכר
הס
אינו
ס
^
אס
מיהו
שאז
אכל
כזפת
זפותיס
יין
רותחין וכו׳פד סוף הסי כפ'השוכר ( דסז) שהיו רגילין ליתן
גשמים גי׳ג אי
בד״א כשאינם
ב גדא!ו גדנמנאוכסימן ק״ג כתב הרסב״א הזפת אבלהאירנא שאין רגילין ליתן בהן יין כשעת זפיתה כל
זפותיס אפי׳הלוקח אותםחדשי' מן כגוי תזת' להדיחבאימן
עירוי רביישם ת״ר נודרת של גויס נסחים< ע'ל בסימן
סנון} כפסוכה כל המסקין שדרכן לערב כתוכן זמן שהן חדשים מראיתן צהוב עד שיתנו בתוכן יין לפיכך יכולין
צריכים
קנ*ה אס מותר
יכולין
רמגא יין6וחומץאסורי׳וסריהן ככבסי׳שדרכן לקנותן מהם לכ זמן שהם צהובי׳אכלאם הכלי צר שאין
אסורים
מזופתים
גרורין מותרים חדשים
להתרפאו׳מלברים
נךכתכו התוספות והר' אס שהיא גירסת שיש נהסי׳ב אז
מעליו לתיז למוכן יין וחומץ שאסורי' כאכילה לעיין בו כמו קירויה אין לקנותו מהן ואפילו לפי הז אם נוגע
׳יענו
מותרי'ואפי' בי'כ ענמו זע' ל
כדפנןכפאץ מעמירין ואס כידו׳ שנתנו בשלנו כעור היין טופח עליו צריך עירוי ור״ת התיר גם שלנו ר״ת פי׳גרוריןשאין כהןזפת
הימן קכ׳ג' 73י
טוו
אץ
אפי׳כהנאס ידאמרי׳התה
ובספר התרומות כתב שאין להתירו ישנים דכיון סאין מכניסן לקיוםמסכשכן
פלי׳ג למקגזסוויסאיפש׳סמותר למכרו לגוי'חוץ שנוגע בו נוי על ידי שכשוך
בהם זפת אלא סין הסימן :
במים ומותרים ואפי' היה
נגמומיהושנו וכרשכ״ג דפ' כתרא דע״ז :אלא בדיעבד אש נתן בהן יין אחר השכשוך בלא עירוי אבל לא
א)
קלה (
ימגא
נומיי״נ
שנקלף סגי בסכסוך כדמוכח בפר כתרא * נמרלט עא' מ
ואבן
עץ
בשל
שיולץ 1נו!שו׳אחרת כתב כרופאי׳שאמרת לכתהלה וכן היא מפקג׳א״א הר״אש ז׳יל במה ר׳יא
או
סאץ הזפת מוסיף באיסורן אלא ע׳גבי ריילזקא
אכל
כלומר
עינינלל ואתי סערוריה שנותנים לחולים אותם
יפת אבל שעזה
 .בזמן שזפתן עליהם דזפת בלע סוב' אבל
אינה סלע? ל כ
חמס(!׳ המשקי' הנעשים ביד גויס מחומץ שלהסודבש לזו סנג ול 6ידעתי להם מקו׳פיסמכו לא שנאמר שהזפת יבליע הכלים עצמו יותר ממס שהיה בולע אילו לא היה מזופת
כיזוזפת ולק דינן
שקלי כוש6םמסט שנתערב החומץ עם הדבש וכטל כמיעוטו זה לועו שהרי עיקרי כך
זו
חדשים זפותיס אסורים פי׳סדסיס שדומה שלא היה בסס יין מעולם אפ״ה אסורים נכלי׳שאינןזפומי'
שנ״ג וכלשמיקרו כן לזינו בטל כפנין ד' מיני מדע' וכ״ס כילויסור י״נ ולזפי בסתם יינם
חמרא ולא ידיע והזפת מבליעו ואע״פסאין ע׳ כ בי רימזכליס
יין ולכו הדברים .שאחר סזפותים דילמא רמא בהן גוי
לתוכןייןש5ופרי לזפ״פ שטעמן קפילא ואץ בסם  .טעם
סרשב״א כתב שכידסא זו ופי' דזגוקבים יסמנזו
ניכשילתת
וגס
מבליע
שהזפת
האיסו׳ניכר כהסאללז כלהדברי' מכניסן לקיום צריכי עירוי מפני
היתה
כ
גועה הואיל ואינה־
סאי׳סעס
סומן לתת לתוכן ייןכלבד .אסרו 6ע״פ
עיח׳יהר״ן כת׳גירם זו ופי׳זה ואף גרש״י פי' בערן שעולה כדברי גירסא זו ופי'
::לי
זה
ע 8וי לשמירתהיץ־
ועין מעשי׳פ״י סרגילי׳למת לתוכן שוס דבר איסו׳אין אותו דבר האסו׳מתבטל במיעוטו
זה ח״ל הרשב״א כת״ה כלים שאין מכניסן לקיו׳ככובי והכוסות וכיוצא בזה בין שהן שלא יתקלקל אלא
ל״נ וג להמירו ואע״פ שאלו נתערב כן ע״י ישראל היה בסל יגכינה סל גויס למ״דשאסרו
עור ובין שהן סל עץ וסל זכוכית ושל מתכת אס אינם מוופתיס מסכשכן היטב שלא ישפן אין דינו
אעו
ז הא
של
מעניפמעמידין אותה כעור קיבה ואע״פ שאץ בו טעם בשר דבשר כחלב כנ״ט אלא
היומזופתי׳וחדשי' ככלי׳ הזפופייוכיה
במים ומותיין בין שהיה תחלת תשמישן ביד גוי בין ביד ישראל
ימוסי
סנלשאסיולהתרחק מהם ככל ענין אסרו וכן 1פ הראב״ד ז״ל והוא הישר סכסעמי'
נהנ״א מליס ככלי
דרכן לשי׳בהס יין בשעת זפיתה כדי למתק מרירותו סל זפתיוכ״ס אס כסישני'
1חייהו סניזמרובדבריכז אלו ואע״פ שאפי׳ודאי יעס שנפער כשאינו מינו ובידינו או אפי' אם
;ואינו מו! פןזכ׳ס
שנתיישנו כיד גוי בתשמיש יץ קולף את הזפתומשכסק ומותרין לא רצה לקלף נתייסזן* יזס׳ע׳ז ד
מחתידם כעל כמכא לפי שזה דרך המקר'וכל שנפער'דרך מקרה לא החמירו בו סד
וכתבן התוהפו׳והרא״ס על שעה זו דלפ״ז כלי עץ (נ )בתשו׳מיירוי*
במיעוטויסאסרוככבשי שזרק ממלאן ומערן ג ימים עכ״ל :
סיהאנ״ט אבל כל שדעתן לעשות קאסרו ואינו בסל
בימיהם' פהיורגילין ליתן סהמ׳א כ  ,ג׳
שלא
נוס
זסותיס אפי חדשים צריכין עירוי ור״י היה אומרדדוק
עליו
שקפץ
מוגןלמוכן יין וכגבינה ואס ראו לסמוך להתיר מחמת הסכנה ומין כל
אלא כזורק מיס לטיס ים הרש׳באדגד נאמן
יין בשעת זפיתס יש לאמור דנהי דיין כשעת זפיתה אינו
נ
'
׳
של
ממי ג׳ימיס כמסוכן וכל פיס לו קדחת מסוכן וכרבינא דשייףלברתיה כגוהרקי
נמלי ת שהכליעדיי ן
שוגג
לחוס שמא אח*כ הטיל סס יין ולא יריע אבל• עתה שאיצ׳רגיליס ליהן בהם יין כשעת חלש אבלםא המי
וערלהוכלישנא קמא דאמר האי אישת׳צמירתא כשעת הסכנה דמיא גס זה טעות
בעוד
הגוי
בהם
כנס
ופילו
אס
שלנו
ומיהו
ניכר
זפיתה אס נתן בהם יין אחר זפיתה היה
מנין יזאזן לנרי
הגוש גמור׳הוא בידס מכמה טעמים הק שרובהחליי' עקדחת כל הרופאי' בקיאי'
רכי׳אבל אס הכלי׳ צר שאין יכולין לעיין מישראליש *אישזר
סאס
משקה סופח עליהס צריכין עירוי  :ומיש
יניס אותם לקיים ולא למסוכני׳ואין אנו מתי רץ כל האיסורים לכל מי שיש לו קדח
■ ומ״ש ור״ת התיר גס שלנו בלבד אם היה בז
ליבעי וכו׳כ״ב סרא״ש בתשובה ופסוס הוא ע״פ דעת ר׳י ־
1ן<י:
יעל מיסכפללמסכבראפי׳ג׳ימי' דא״כ חולה שחלהג׳ימי׳נאכילהו בי״ה ולא
יין מולא מהימן
שנוגע בו גוי ע״י שכשוך כ״כ שסהתו׳וסרא״שש ר״ת חזי להתי' כלי עץ הזפותי'
הילוו
של
יממ^ועודדאישת׳צמירתא משן פייס לן סהיה חולי סל הדחת והלא לדעת כל
והסל יכזללהבחין
נשי
ונ1
בסכסוך אף שלנו שנגפו בהם הגוי דדוקא גבי מדות סל עור שהוא ךר מבליע היין ולהכיר נס׳ע אם
יקיאי אין כל הקרחות מסוככו׳לסעתל ורס״י לא פי חולי סל קדחת אלא חולי אחר
א״גז
":
זפיתה וכן גת ומחץ ומשפך דפ כתרא נבלע כהס עי זפיתה לפי שהן מדירץביץ המיס יקמין יב׳ס
ע״י
שיש ס סכנ׳ולא בקדחת כפשוטה ועוד דרילמ ליסנא בתיא עיקר דח״ל מידי
והיא
כל כך ביין כי הס מיוחדי' גס לשאר משקים עכ׳ל וריינש סימן
ןחץ
אבל כלי עץ סהס קסיס ולא תדירי בכו
תל׳נלי דאפילז
אינא
יין מאמן קא עבידכא ומסמ שאילו היה דרך הנאתן אשור אף ע״ג דה״לאישתא אץ הזפת מבליען יל כך והביא ראיה מגת סל אבן שזפתה גויוכו' והטעם מפום
גמל׳ת אין הגד
"יחאדאלמ׳אישתאצמירת׳כשמת הסכנ׳היא ומור דאפי׳תדין כל הקדחו׳כסעת
ראיה
אין
כפדירו׳ולפרש״י
יין
בהס
סמל
סן
משתמסין
שאץ
עץ
דברים
כלי
3׳מאיןאומרי׳סהותרו כל האיסורי׳אצל חולי שיש בו סכנה שא״כ אפי׳יש
דגת של אכן קשה וה״ס
נאמן זע׳לר׳סיסן
וכו׳ועוד דסתס כלים מזופפי' אית כהו פילי והפס קאמר אי אית ביה פילי
אסרו
קלח ;
משס
מותרים ואסודי׳נאכיל אופו מן האסורי׳אלא דחויים סם אצלו וכל שאיפשר להביא
אסור וכס״הת כתב סר״ת היה ממיר כדיעב' אס כתן בהס יין אסר הסכסוך כשנגע
המן
'״ 1ההיתר אין כותכין מןהאיסו׳והרי חונה זה אינו מסוכן אס אינו משקהו אותו
אואי
בהם הגד אבל לא נכפחלה ע כ ואט״פ שהי״אה דחה ראיית ר״ת מ״מ כיון שכתב
מאי'א
1
^׳זקהלשעתוסאיכוכאזמדוסו לח' ימים שאינו צריך אלא שימתין כחצי שעהויעשה אח״כ דברי סה״ת ולא כסלק עליהם משמט לרבי׳דהכי ס״ל והגס'מימון כתבו בפי״א
לי יח״ילא־יעשה קבמקומנו ולא־בכל מקומו׳יסראל ששמענו שמעם וכל
גויס
י
כסס סמ״ג דאף בדיעבד קשה בעיניו להתיר דהא אמרי׳כגמר כמסקנא אחד סלכו
ק למה יכדל מקהל הגולה ישתקע הדבר ולא יאמרעכ״ל  :וכתם בתסוב'
נומג
וא שלהם לא שנא נודות ל״ס קנקנים מיישנן או מערן או יחזירם לאור עד שיתרפה
אם
בייץ
טעם
לתת
היין
קנקני
'
בתו
וזנגביל
פלפלין
שק
זפתשעליהן  :ומ״ש רבעו בד״א בסל עץ ואבן אבל סל עור ל״ש שלהם שאין ניכר
^יץל גויס שמשימים
ןנטל
 ,ילשיס אות בתבשיל וז״ל בודאי אס היין כ״ם לפג בתבלין התבלין מותתאבל
אעי'
שהם חדשים ל״ס שלנו שנוגע בסם כנוי צריכים עימי אפילדברי ר״ת לפישהן
התבלין אסורץ באכילה אלא סמותרין כהנאה בהם
' 1ליין פוגם את התבלין היי
,ידיה
יהרמב׳ם כתב בפי״א הלוקח כליםחדשי' סאינס
רני׳וכו נתבאר בסמוך :
שהיין
דאע״ה
כתבשיל
מהן
ליתן
^מימייי נסכהן וכיון שאסורין כאכילה אפור
טשן
מן סגויס מתן לתוכן יין מיד ואיבו חושש פמא נתנו בהם י״נ ואס היו
לפג בתבשיל אפ״ס לכתחלה אסו׳דודאי אין נותנין לכתהלה חומץ לתוך מזופתיס
מעז
;א
נס
מזופתיס מדיחן ואע״ם סהס סדסי׳ונראה שהוא סוכר כגר״ת ומס' דגרורי' מותרין
שהיין
לפי
סוגמו
היין
שאין
מצא בהן אבל כדיפכד מותרואפי' בתבשיל
היינו לומר שמומרין בלא שום הכשר כלל ואפי הדסה בעלמא לא בטו דכיון שניכר
^[
^ סטסס התבלין ניצר בתבשיל והתבלין כאסייס מחמת בליעת היין בהם שכס חדשים אין חוסשץ סמא נתן לתוילס יין כלל אבל אס הם זפופי' אע״פ
^י״ס פ
 5׳ " 5סיל אפילו הכי עותר לפי שהתבלין אינן אוסרין מחמת עצמן והן הן
סנראי׳סדשי׳אסורי׳כלומר אסור לירון לתופ'יין על שיכסירמאי משוס יין שנותנים
^ז ^יאיצו היו תבלין סל ע״ז או ערלה וכלאי הכיס לא סיה להן כטלהכל טס הזפת אי מסודכלדמזופ׳אע״פ שנתן בו יין אינו ניכר ומיהו :כיון דאין מכניסו
^^ .יכר אכל אלו הרי הן .כמלח שמלחו כה את הבשר שהרי היא נאסר מחמת
בעלמא סגי ליה ומשמע דאפי' בכלים שמכניסן לקיו' אינו מצריך אלא
לקיו׳בהדחה
לוס והבשר מותראע״פ סיס טעם מלח בבשר וכסמשערץ משערין בכמות
לפי שנר׳מדכריו סס גבי כלי׳השועי באברדמככיסולקיו׳הייסוספנ׳כהס הנ*י
דלא ידעי׳כמה הוא עכ״ל יצ הדחה
המ3לץ ולאכסיפור׳היין• הבלוע לתוצן
ד^ף
יין לקיו׳וכלי׳אלו כיון סנראי׳חדשיס ודאי לא הכניס בהם יין לקיום דא״כ היו כראי׳
כלי עץ ומתכות או זכוכית או אבן וכו' פגי להו בסכסוך בץ הקונה
1
כישניס ומ״ס מסתם לה סתומי ולא פירש דכאין מכניסו לקיום מיירי מפו' דממילא
#תס מן הגוי ישנים בין שלנו שנגע בסס הגוי בעוד המשקה טופח
משמע
יט ג * ־2

.׳ — — הלכות כלי היין איסורן והכשרן
קלה כל כ*

הלכות כלי

ד״מ
^ * ,״לק  £משמע כדפרשי׳ומ״ס כסמוך וקכלי שנמנו כו
לאם שס

יי !

ה״ינ<

גפעסי• ׳ 5יי

בו או המשפך וכיוצא בזה

י״כ

ואין־ מכניסו לקיו׳כגון כלישחושף

משכשכו כמיס דדיו כלומר דכליס אלו

ביד גד מותרין כשכסוך בעלמא שאין לחוש שהכניס כהס יין לקיום כי ון שאין דרך
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שנע ,מג ,פ ,תשמישן
בכך עוד אכתוב
לקמן כדעת הרמב״סז״ל ;
•נכרי׳נש נהדי סי
י
י
יי
"7־מ סרבס משמנס דנם םנוסנםממשנסס
ביי דהכי

נקטינן הגוי כל זמן שלא שבעו לבלוע אפילו

כמרדכי סם

איכ׳זפותיס ומאימתי ש 3עו מפעםשכיה

יי
דכםהפר
גהגמיי'
נמי ואילך ופו'בס' אין מממידין (סס ) כסי רב
דפעש*י ג
אפי אסר ורב אשי שרי אי שתי בהו גוי

ש < $רמנאן יאילן
שרי <? 0
שיטת! כמרי

אע״ס

שנתיישכו

תפ ס  ,סעס ראשון

" !

ו

כעצל*

ספי פליגי כפעם סכי

פליגי

ואסיקנא

ואסיר כי
והלכתי פעם

התרי"יי* לפי'  -א ראשון ושני אסור שלישי מותר

ופרש״י

כסי מסות שלחים *ין מכנים! לקיום
גמיכפייים<כ״ע אלא שופיס בהם אס שתי בהו גוי פעם

אס

וכליסרס לפי סהס בולעי,
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רביע היום • ומיהו הרשב״א כת׳כלי׳סל סיס שאינ׳שועיכאכ׳אס
רזי!יסה5חת ^ $6
ביד ישיאל נזם שהה בהן יין לזו מיס זמן אחד ואפי' זמן מועט
בגוי מותרים בהדסה בעלמא ע״כ • וכפב עוד ואס זפותין צריך
לרלסר"^ 1
למלאת ולעדות ג ימים והיינו עובדא דכי עדי טייעא ואס כוסות ס< י -1״ ^
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שלנו שנוגע בהן נוי צריכים עירוי אפי׳לרברי ר״ת לפי שהן רכין
הזפת מבליע בהן היין וצריכין עירוי  :וכלי חרס לפי שהם בולעים בשסשוךבעלמאנלאס סתה3יש '׳י
הרכה משתנה דינם שאם נשתמש כהם הגוי כל זמן שלא שבעו כפעם ראשונה או ^ סילופעסשניר!
הכשר גדול ככלי שמכניסו
לקיוסונמ,
לבלוע צריכין עירוי
אפילו אם אינן זפותין ומאימתי שכעו מפעם גה 5זוניס ":ללונלמשניה
שנייה ואילך אבל נשתמש בה כפעם ראשונה ושנייה צריך עירוי
וכתבו הגאוני׳דכל כלי חרס דינו שוה שאס תחילת תשמישיו ביד כ5וןלשונו  :וכתבשוונ״'
תי ?'ז

יכינו ישקה 6פי־יל 6נסן ״,״!>
גוי צריכין שרוי אבל א״א הרא׳יש ז׳יל כתב שאין זה הדין בכל כלי
ויומי כן־ הי־  3,י״ " 1״ו ־״״
*מרדכי שם ע׳ל ראשון דכ״ע אסיר דלזיידי דרביכי בלעי חרס אלא באותן הידועי׳שהןממיןאדמ׳שבפע׳ראשונ׳ושניי׳היא קי שידיחנו ג פ־סיס נניס) 1״
*אסהזשסי׳נננלי ואסירי עד שימלאנו מיס ג׳ימיס וכתבו
בולעת הרבה ומק אדמה גורמ׳להם או שלא נשרפו בכבשן אבל בסס מינו ונחלש ושהושסלו-)1נ1(,
*ג_*
נהגו העולם סתם כלי חרס די להם בשיכשו׳וכת׳הרש׳בא דווקא בכוסו שאין בסזיין נסך מימייםכסדחתמיס *
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שישתמש
היין משתהה בהן אלא ממלאו לשע׳ ושותהואבל כד של חרס
אחת אפילו לפירוש רכיכו יעקב
וצ״עיעד
כהסשאס ישתמש כהס גוי חא ' כ לא
שאינו מכניסו לקיום שנתן בוהישראל יין ונשתהה בו״קצ׳אפילו כאן לשונו :
והו־מב׳ם כתב
בפריי׳;ן
יצטרכו עירוי וק לר' תדבפ״ב לאמצרכי' בפעם ראשונה ונשתמש כו הגוי מכאן ואילך מותר• שכבר שבע כדברי רכינו תסחה לשונו
כוסשלזע
עירוי בכלי חרס אלא בקנקנים משוס
ששת בו הגוי אסו ,לסתות כומיי*
עוט
דמככיסן לקיום ופי' ר״ת דשתי בהו גוי בפעם הראשק כיד הישראל וכתב עור ואם זפתו גוי וררך לתת
ראשונה ושניה ושלישית מות'
שעוללנו
בין חדשים בין ישנים פעם א' לא פליגי
צחצוחי היין סבו והוא שהיא
מצופסכ^ר
דאסי' סי׳אם לא הדיחם במי׳אחר שתיית הגד אלא פעם ראשונה כ״ע ל״פ דאסוי כדרך שהיוצריס עושין או שהיה מזופ׳אכל של סיס צריך הדסה ענוהסען
דאינו נפלט היטב בהדחה אחת והלכתא פעס ראשון ושני בשתי הדחות אסו פעם
שכפי לשון הגע׳ ה״ל לכתוב הדיחו פעם ראשונה ושניה אשור שלישית
מופויש
סלישי׳מותר דאז ודאי בפעם שלישי נפלט הכל וכיוצא בזה מצינובפ התערוכות גבי ליישב דה״ק הדיחו פעס ראשונה ושניה ושלישית מותר אחר הג' הדתותומןל!ן
חרסן סל זב וזכה ועוד דאמרי במדרש שאמר המן לאחשורוס שאס זבוב נופל לכוסו משמע דקודס לכן אשור ומצאתי נסחא שאין כתוב בה הדיחו ואינה צסחאמוש
סל אחד מסס זורקו וסותהו ואלו אדוני המלך נוגע ככוסד סל אחד מהם הובסו ולא סאין לה משמעות • ומ״מ מ״ס אכל של חרס צריך הדחה תמוה מאדומוה ^ו
עוד אלא שמדיח כוסו ג״פ ודוקא ככוסות סל סרס שאין חלק והיין נדכק כו אכל
נמי לא שרי ליס אלא ע״י הדחה וכבר הסיגו הראכ״דז״ל • ונראה
לידה״קאנל
כוסות סל ק א"צ להדיח ג״פ  :וכתב הרא״ס על זה ואני אומ ראיו׳סל ר ת ככוסות
סל סרס שאינו מציפה כאבר ולא מזופת צריך הרחה כעלמא כדין הדחת
סארכליס
לומר לכל שכשוך הוא הדחה ג״פ אכל אין השטה מתפרשת כלל לפי פירושו דרב
כלומר אינו צריך אלא הדחה אשת בלבד וכ״ב כדי לחלק כין כשי לחצני
ססימי
אסיאסי משמע ככל איסור דאיירי כיה כשמעתיס דהיינו אסור כסכסוך וכעי ופתוותא דמיכסא דכהנך אמור כגממסכסכן במים ודיו וככסי ה צרינוהדסהג״ן
עירוי אבל הדחה ג״פ מאן דכר שמי׳דנפרש אסור עד שידיח ג״פ וכן אי שתי כהו גוי
ולפי׳פי׳דכסי הם מצופין או מזופפין ומפני הציפוי או הזפהס
בולעי׳הרנהולסינן
פעם ראשון לא משמע כלל כפירושו ועוד למס הזכיר כסי מאתר דכל כלי חרס דינן
צריכים הדחה ג״פ אבל חצבי סחימי יפתור' דמיכסא שאינםמצופים
כך הילכך נראה יל כפרש״י אלא שאני אומר דכוסות שהיו רגילין לסתות כהס
היין
איכס בולמים כ"כ ולפי' כסכסוך בעלמא סגי להויכ״ל  :ומיהו יש לדקדקסלון
עסויין ממין אדמה הידוע להם פבפעס ראשון או שני בולע הרכה קודם שנתמלא מדין כלים השועיס באבר שכתב שס בסמוך שאס הס לכנים או אד׳מיס(!ומרם
מלי בליפה ומין האדמה גורמת או שלא היו כצרפי היטב בככשן וכסי בסת׳דקאמר מופרים ואס היו ירוקי© אסורים מפני סהס בולעים ואס יש נכס קוסמגוללסל
חרם בין לכנים בץ ירוקים אסורים מפני סהס בולעים דמסגע רטפיבלע
שוש
הוא ע״ד חצבי שחימי דארמאי ופתיח׳דכי מיכסי דקאמ׳כגמר' כיון דלא בלפי הובא
משבש כן במים ומותרי׳דסס כסי גורם לו השנוי הידוע להם והוא הפך מחצכיהמימי שאינו שוע מחרס שוע והכא משמע איפכא דכשוע במי ג' הדשות
וכשאינושוע
ופתיחי דבי מיכסי דהנהו מכניסן לקיום ואפ״ה די להם בסכסוך מסו' דקים להר דלא סני בהדחה אחת •
וי״ל דהתס מיירי בכלים השועים באבר כלומר
שהוו!
שלן
בלמי טובא דאי אין מכניסו לקיו׳פשיט דסכשרו כסכסוך ואמאי איצטריך למימ כיון ביותר דאז לא בלע אלא פורתא והכא מיידי כשאינו חלק אלא שהוא חופהמלי
כעין חיפוי הזפת שאינו חלק ומ״ה בלע טפי מכסאיכו מחופה דייקא
כמידהתס
דלא כלפי טרכ׳וכסי אע״ג דאין מכניסו לקיו׳בעי עירוי דקי׳להו דבסעס ראשוןושני
בלעי טובא עכ״ל סרא״סז״ל  :וכת הר״ן סר ת כת כפרש״י וגס הרס״בא כת כן בסס
נקט השועים באברדשוע לשון חלקות בלשון גמרא וסכא נקם מצופה באבר
כדרך
ר״ס והגאונים ז״ל וכתב שפירושן של גאוני׳עיקר ועליהם יש לסמוך שקבלתן תורה
סהיוצריס עוסין דלסון מצופה אינו מורס על חלקות כמו שמורה לשוןשוע
ועוד
היא וא״ת א״כ תיקסי לןהא דאין'בר פס'הכי חצבי שאימי דארמאי דבר שאין מכניסו
דכדרך שהיוצייס עושץ מקט אתא לגלויי שאינם חלקים שדרך
היוצריססלא
לקיו׳הוא משכשכו במי׳ואיני חושש יש מי שפי׳דהתס בשסי׳תחלת תשמישן ע״י ישר' י להקפיד שיהיו שועים אלא שיהיו מחופים בלבד ועודסדנקט בסדיה
אושהיה
ואץ מחוו׳כעיני סדא דל״ל למימ חצבי שחימי וסתוות דמיכסי לימ'חצבי ופתוות׳דכר מזופ׳מסמע דהאי ציפוידאבר כפין ציפוי דופת הוא שאינו חלק ואכפי
איכאלסיק
©אין מכניסו לקיום הוא ומוד מדקאמר חצבי שתימי דאימאי משמ׳דתחלת תשמישן
דהכאקאמ׳דשל' סיס סאינסמצופי׳כלל בהדחה בעלמא סגי וגבי בליסהסומק:
ביד ארמאי הוה וע״כ נראה דקרסן של אלו קשה ועפרן אינו בולע הרב' ואיכן כשאר
שאס יש כהס מקו׳מגולהאשורי׳כלומ' דהדקה לא מסכיא כהו ואפי כמהסדסות
יייל
כלי חרסולפי׳אפי׳תחלת תשמישן ביד גוי הרי הן ככלי עץעכ״ל :
והשתא מ״ס שככר כתב הוא ז״ל שם דירא׳לו שאין הדבר אלא בסכנסובהס לקיום אכללאמסו
רבי׳סכתבו הגאונים דכל כלי חרס דינו סוה משמע לי דלא שכתכו כן כפי׳קאמ' אלא
כהס לקיום מדיהן ומותרים וסכא מיידי כשלא כנסו בהם לקיוס ומ״ה
בסדס׳כענמא
לומר דכיון שסתמו דכריהם משמע דאינס מסלקים ככלי חרס ואפי' לפי מס שפיר
סגילהר  :ודעת ספוסקי׳אינס מסכמת לדעת הרמ״בם ז״ל כזה שהריכת'
סרשצא
סרשב״א בחצבי סחימי ופתות דמיכסי איכא למימר דכיון דכל סתם כלי חרס דינם דין זה סל כלי חרס שאמרנו כשתסלת תשמישו ע״י גוי דאפילו כלישאין מגף
כנסי לא איצטרי׳להו לסלוגי אכל אי הוה ס״ל כסרא״ש כיון דלדידיה כל סתם כלי
לקיום צרי׳הכשר גדול ה״מ ככלי חרס שאין שופץ באבר אבל שופץ
באכראץכונעץ
חרס אין דינ׳ככסי לא הוה ליה למיסת' ספומי ולמכת׳דככסידפחי׳איירי אלא וראי יותר משאר כלי׳אלא אדרכה ככלי מתכות הן שהאבר מין מתכת הוא ומציל ףי
משמע דס״ל דכל סת׳כלי חיס ככסי  :והרסב״א לא חילק בכלי חרס כלל בת״ה הקצר בולע אלא מעט וה״מ כלים שחורים או לכנים שהאבר מציל והדחה בעלמאסגיעף
אע״פ שחילק כארו כין חצבי שחימי ופתוות'דמיכס׳לסאר כלים והטמס מפני שאין וכן נר'שהוא דעת שאר הפוסקי׳ז״ל שלא לחלק כין מצופה באבר לסרע ונ
&
תמ׳יז
סי־סן ופפיץ של חצבי שחימי ופתות דמיכסי ידוע לנו:
ודברי רבינו כדעת
תשמישו ביד גוי אס אינה מצופה אבר צרי׳מילוי ועירוי כשטת ר״סי והגארכי
סצמנגי
רס״י הס וכדברי הרשב״א ז״ל סהס מפרסי׳דסעסראשונ׳ושני' ושלישי׳קאי לשתיית
לעיל :ולקמןאכתוב עוד דברי הרש״בא והר״ן בזה בס ד :וח* ריצחקכר׳צק
ביין וה״ק אם שתה הגוי בכות זה פעם ראשונה או שניה אסור כלומר וצריך עירוי ז״ל כתב בתסוב׳מ״ס הר״ס אבל סל קרס צריך הדחה וכת׳עליוהראני־ךאין!ו הגף
אבל אס לא שתה בו הגד עד פעם ג'מותר בשכשוך אבל בעל התרומהכרא' שמפרש אצלנו וכמראה שהבין מדבריו דבחדשיס מיירי דכיון שתחלת תשמישן נידגי'
לנתינת מי׳וה״ק אס כפן בהם מיס פפס ר6שונ ושניה לא גמרו מלשבוע לבלוע לפי' צריכים הדסה ונגוב כ כלי הגת דאי בישנים אי איסשר לומר שיהיו צריכיםניגק
סא נגע גוי כיין סכתגו בהם אסור כלומ׳ וצריכים עירוי שלישי׳מות׳כלומר אס נתן ולאא שאין סומעין לו אלא צריכי׳מילוי ועירוי ככלי שמכניסין לקיוס אומר אניף
בהם מיס ג" פ כשנגע גוי כיין שנתנו בו אח״כ מותר בשכשוך שהרי כתב כלשון הזה היתה כוונת הרמ״בס להדסה ונגוב כמו שסכין הרא״בד מדבריו ה״ללברר ו 4
פפס ראשונה ושניה אסור שלישיתמות׳סירש״י כפי סל חרס אס כתן בהם מיס שני מנגכן כמ״ס בכלי הגת אכל כר׳לי דביסכיס מיידי וככלים מזופחינזאו מצף
פעמים ואח״כ יין ונגע בו הגוי אסור הכלי וצרי׳עירוי ג׳ימיס אבל אס נתן מיס ג״פ באבר מדיסין ג״פ בלא שפשוף דבשכשו׳סמיס ילכו צחצוחי היין אבל אס אין מף
א*כ הוא כלוע ממי אס נתן בו אשכך ייןא"צ רק שכשוך פ״כ וכן כתבו הגהות מימון
צריכי׳הדיזיוצה לומר אם שפשוף שישפשף בהם בידיו דספםהדסה כ!היי* נ ףמ י
פי״א ג  :וכתבו סוד ססת והגהות שאס נתן כהס מיס פעסחא ושהו בה שעה
בלוקח כלי תשמי׳מן לגוי מדיחן ומטבילן וביארו המפרשים דמדיסן
בשפשוף? 1ף
גדולה כמו רביע סיום דהויבלוע ממ׳יכמו נתן בהם מיס ג״ס ( וכ״כהמי־דכי ) וכבר על כאן לשונו •ונראה שלא היה גורס כדברי הרמ״בס נכיראשונהי
,שניה  ,ף
נתבפי כן כשס התוססות והרא״ס שכך נהגו העולם אכל לא נתבאר כדבריה׳שימור
הדיחו וכנוסחת הספרי׳ שכתבתי לעיל דאס כן לא היהאיפשר ל ולפרטדניףמ
?מןהשהיי׳ליחשב כג״ש ולעי׳נתבתי לברי סה״נו והגהו׳שנתבאר שהשיעור הוא נמז הלא שפשוף להא הליחו קתני ואיהו ז״ל קאמי דכל הינא דקפני
■ הדחהעל יוי^ 56

יין

הלכות כלי היין

קלת

ס יג ליה•כמו שנתבאר וכן .מבואר פדכי׳י הרס״בא■של) כמ 4כ
זה יקש׳עליו מר שהקשיתי לעיל שאין לגייס' ביד גוי בשכשו בעלמא
הי גורס הדיחו ולפי
.
שכתב הרפ״בס על דין זס יראה לי שאין הדבר אלא בשכנסו בהם.
ורע
פירושו דאפשר דאמשכסכו כמיס שכתב הרמ״בס לעיל מיכה בסמוך
לפי
ונראה
ןמ
1
מו
'
 903י
בסס לקיום מדיחן ומותרי /ואפי׳הס של סרס עכ״ל רש לדקדק
שאתר שכתב כאן הרמכ״ס דין זה סתם דמשמע לקיום אכללאמסו
פתח ככלי סיס הסופי באבר מאי ואפי הס של חרס דקאע הא
פלדבריו
קלל
יסו
ומ
ן
*
15
>י^  | #יי
היאך חזר וכתבו בלשה יראה לי שהרי כתב בסמוך כלי דנית דבתסל׳דבריו
^למודא הוא בהדיא
אמי
פסיק
חרס
בשל
ואמי ונ״ל דהוי ־כאלו ^ ־־
]קש
*־־1
בהם?
ואע״פשהס סל סרס והיה ראוי להחמיר'
^ כאכרוכו׳ ואס יש
נעי
זיתה
■ זפיתהאליפ שאין מכגיסו לקיום צריכן עירוי אכל אפ״השרו בהדחה וכתב הר״סבאיז״ל עלי'
י השלחרס -וט ויראהלי ?? ין יין כשעת
אשונן
כמקום שאין ררך לתת יין בשעת זפיתה ומראיהןצהוב מותר דברי הרמ״בס אס כדבריו חיוריואוכמיי
תרימ ^ :אלא כשכנסו בהם לקיום אבל לא
לקנותו מהן ע״כ :וכשלנו הזפותי׳ שנוגע כהן גוי כעוד משק׳טופח כשמכניסן לקיוס מותרי' בשכשוך בעלמא
המי
^ננסלקיום מדיחן ומותרי׳ואפי׳הס
יהם
עליהם מסתבר לדמותם לכלי עור להצדיק עירוי ואין נוהגי׳ק דכלי מתכו׳הן ומכלל דבריו דגלי מתכות.
נימק סלסום :וכתב הרס״בא על סי' ר״ת
כדנת ןהופב״םו'ל איפשר כן שצריך הדחה ׳ג
כלי נתר והן העשויין ממחפור של צריף אין להם טהרה עולמית אפי׳במכניסן לקיו' א״צ מילוי ועירוי אלאל
^סונןגהגואבלאץ פירושו פולה וכתב הדא״כד אפילו אם ישנו י״ב חדש והרמב״ן כתב דמהני להד בהדחה כעלמ סגיוכןדעת מ־א״כד
תיסר
לזיון׳ יצצוצסהמ״ן כתב שק נהגו ומיהו נראה
הסכים א״א הר׳יאש ז״ל לפיכך כלי חרס ז״לדכליקוניא אוכמי מדורי דלית בהר,
פ
יישון יי׳ב חרש ולזה
תקלה !?מכשל הרם אבל בשל עץ או מתטת
זכוכית אם הם ירוקין דינו ככלי נתר קרעופני וכלי ממכות אפי׳מכניסןלקיונזי
סל
וכן המצופין באבר או ברתוכי
■ אלא פעס איזד
יממן וונוכי׳אין צריךלהדיח
לבנים אי שחורין א״צ מילד ועירוי והגי׳ראי׳מדלא מפלגיכן
מפנישנותנין כהן נתר כשעתחפוייןאכלאם
נתן כי׳נסס״ת וקצת המו אלא שכתבו אח׳כ
במאני דקוני׳ביןמכמסו לקיו לאין מכניסו
ואס
בתלמוד מכינו והם חלקין שאין כהן כקעי׳דינן כשאר כלי מתכו׳ושרובשכשוך
חיקמן' מיצו בהרבה מרגמות
אלפסתמא אמררבזביד מאנידקוניא.
הכלים
כל
צריכיןעירוי
מיס 90נוטע&מפסהס של מתכתוזכוכי' ונכון ואם יש כהם בקעים רינן כשאר כלי חרס
חיורי ואוכמי שרי ועוד הביאראי׳מדתניא'
ולע5ו להדיחג״פ בכל הכליסעכ״ל• וכתב רבינו כיןשל עץ בין של אבן שמכניסק כהן יין לקיום צריכין עירוי
בפ׳ השוכר הלוקח כלי תשמיש מן הגויס
:׳י״ל) 4ןיןלנ מקום שמזכיר סכסוך כתב ר״ת ל״ש הלוקח אותן ישנים מן הגויםל״ש שלנו ונשתמש בהן גוי ישניס דבר שנשתמש בהם ע * צינן כגון.
יסלשיוון להריחו ג״פ ובשה״ת סילק שאס מחלת
אפילו לפי שעה ומיהו בעירוי סגי להו אפי׳ הן זפותים ונורותיי׳א הכוסות והצלוחיות מדיחן ומטבילן והס
ואס
 955מיסו ניד גוי שצריך סלסה פעמי'
טהורים וכלימתכו׳אמורי׳כפרס כדאיתא
דימו
שחשובין
כפעם
רכלנו החלת תשמישו כיד ישראל די
כלי ממכות כדבר שאין מכניסו לקיום אקילו כיה רבנן שלאלהצריכו
? תם אלמא
הרסב״א דוקא בכוסות ובויכן כתב כתורת הכית הקצר ומ*ש אכל
באנו צמג :ונתב
דגכי משפך של עץ החמירו להצריכו ניגוב הילכך גבי מכניסולקיום-
אלא הדח ואע״ג
מכניסו לקיום כיינו מסו' דאס היה כלי שמכניסו לקיום אפילו
חוססאינו
וץ53
נצושל
דלא בלע מידי בצונן פכ״ד הח״ה וממנו למדנו דגר זה ואע״סשאין,
היה צריך עירוי כמבואר בדברי רבי׳בסי׳זה וחילוק סגי לסו בניגוב
פרית
לנותן גו גוי יין אלא לסי שעה
הברייתא ראיה דכלי פץאע״פ שיש לו בית קבול אס אין מכניסו
יפהיבדכריו כת״ה הארוך ח״ל נרא׳לי דדין ראייתו מן
1מקילא והשחילק סרפב״צ בין כוס נכד מבואר
נמי סגי ליה ומשפך שאני דנלי הגת מדה אחרת יש להס כמושנכתוב־־
אסו' לא אמרו אלא בכסי בלבד לפי שאין היין לקיום בהדחה
)מון! !תאמו ,בכסי פטם ראשונה ושניה
מ' פ הרמ' בס דירוקא אס אינו מכניסו לקיום דכהדחה סגי לים
בו יין ושותהו ומפרה לפי' אין הכוס יכול לבלוע לפנינובע״הומ״מ
המזלן
משתהאסס אללז לפי שעה ניתן
לפי שפתו שהוא ז״ל כתב ככל כלי חרס שאס אין מכניסו לקיו'אין;
שמשתהה ט היין כל שהיה מחלת תשמישו נראה שילך כה
הכלים
בשאר
אכל
קאבל
אחת
דפפקובפעם
הדחה בעלמא חה פלא כסטת הגאונים שהחמירו ככלי סרס כשתחלק
צריך אלא
אחת מותר שבאותו פעם סאב כל צרכו ושבע והיינו דנקע
כליס
ע״יישה/לאפי׳בפעס
גוי וכמו שכתבנו מסתבר לירוקאכשאין .מכניסו לקיו' דלא גרפימכלי־
והרא״ש וס״הת כתבו כיוצא בזה  :וכתב תשמישו ביד
מימי
;ני
ליהננסי ענ״ל וכבר נתבאר שגס התום
שופץ ואס תקלה תשמישו ע״י גד אף הוא צריך מילוי ועירוי עב" !
קרס דפלמא סאין
גוי ודרך לתת יין כספת זפיתה וצו' ז״ל בת״ה הקצר כריס סל חרס
ג״ס
;דמה
קווונוס זפתו
ח״ל בקצר כלי זכוכית וכלי מתכות אפי מכניסן לקיום מסכסכן כמים
ן בת" ה הארוך
זפתן גוי ודרכן לתת לתוכן יין בשעת זנדתה אע״פי שאין מכני׳:
לפינך
אפי׳חדסים אס
בולעים מן הצונן כלי חרס השופין באבר הרי הן ככלי מתכור4
סכמחל׳מסמיסן בולעץ הן הרב׳כמו שביארנו ודיין שאין כלי מתכות
פפים
לקיום
סמככיסן
'
ככלי
הן
הרי
ליןיוס
והשחורים ובלבד החלקים ביותר שאין בהס בקעים וסדקים היו בהם
יין כשעת זפית וניכר לעין שלא זפתן בידוע כד״א הלככיס
דקעלזה
בהן
לתת
המקומות
באותן
דרכן
ונוס
 הרי הן כשאר כלי חרס שאינם שועים כלי חיסהשועי' בצריף והריהזה לא הורגלו לתת יין בשעת זפיתולפי׳הלוקח סדקים או כקעיס
וו
מורה טלא נתנו כסס יין ועותרין בזק
אס היה תחלת תשמישן ביד גוי הרי הן אסורים ככלי נתר וכלי מחפורנן.
ק ירוקים
מזופת מן הגוי אס זפתומזהיב ה"! מותר ואפי' סכסוך אינו צריך
של
זגולה
קבועשל חרס
להם טהרה עולמית פכ״ל והר" ןכתבג״כ למסתבראדהא דשרינןך
השופיןשי כהן להקלולהסמי׳כמושיתבאר עכ״ל :סל צריף ואץ
חיש
בלע
בד״א בנלי הדס סאל שופץ אכל
וחיורי ככלים שאין מכניסן לקיום עסקינן דאין דינן אלא ככלי עץ דמסכשב'
בהם הגוי בעוד משקה טופח עליהם מסתבר לדמותה באוכמי
משוע
שנוגע
ובשלנוהזפותיס
ואי אית כהו קרטופני כולהו אסירי שדינם ככלי חרס סכל שתחל'
דאע״ג דר״ת התיר בסכסוך כלי עץ שלנו הזפותיס במים ומותרים
1הואסלן
לכלי עור להצדיק עירוי כלומר
גוי אפילו אין מכניסן לקיום צריכין עירוי אבל כסמכניסן לקיום אפיי
לקיום איכא למימר דבכלי חר׳הזפותי׳סנגע בהס תשמישן ביד
ההנלי
מכניסן
שאין
נל
הגד
כהס
טננע
אסירי אבל ראיתי להרמב״סשפירש* לזו בכלים שמכניסן לקיום אבל
אוכמי וסיורי
והמס
מי
מודה דלא סגי בלא עירוי דכיון דכלי חרס בלע טפי מכלי עץ איכא לדמרינהו
לנד
לקיום אפילו כלים סל חרס מותרים שהוא ז״ל אין לו סילוק בין כליי
עייר מפני שמתוך שהוא רך מבליע היין ע״י זפיתה כשאין מכ ניסן
כדרך
ובר
מודותלש עור המזופתץ דפעי
לשאר כלים כשאין מכניסו לקיום מכל מקום כיון שלמדנו הרב שיש כלי ' שאפי'
ועוד
שוע
וטיש ואין נוהגין כן כפי מ״ש רבי׳לעיל בשם סה״ת שאין חרס
נמדשנתבאילעיל :
ניתרין בסכסוך מפני מיעוט בליעתן הדבר פשוט בעיני להתיר כלי
ססלא.
בהם יין אחר הסכסוך בלא עירוי וסכן היא מסקנת מכניסן לקיום
"מיי אלא בדיעבד אס נתן
במכניסן לקיום כסכסוך דשיעי ואקושי ובליעתן מעוטה מכל הכלי'
שהיה
לוו
דאין נוהגץקלאולמימרדנוכגץלהתיר לתת למוכן זכוכית אפילו
סיאשז״ל צ״ל דהא דקא'
כסי׳זה כתב רבינוסברת הרמ״בן וסברת הרש״כא וסברת הרא״ש ז״ל
דברי סה״ת ומסקנת הראש ה״ל לכתוב שאין עד כאן ולקמן
מימן
ייןלמלולה ע״י שכשוך דא״כ כשכתב
הכליה בין סל עץ בין סל אכן שמכניסין בהם יין לקיום צריכין עירוי
י׳מזי
בהן יין ע״י סכסוך לבד אץ אוסרין אותו יין בדברזה  :כל
טהגין כן אלא היינו לומר סבשכמן
ישנים מן הגרם לא שנא שלנו ונשתמש בהם הגוי אפי' לפי שטס
מוייל
המזופתי׳לדע׳סה״ת והראשז״ל :כלי נתי והסהעשויי׳ ל״ש הלוקח אותם
<מסי׳יימ לדין כלי ץע
) ת״ר קנקנים של גויס חדשים גרורין מותרים ישנים וסזופפים
לאמפו
( סס )א״ר יוסנ׳א״ר אמי כלי נמר אין לו טהרה כשאין מעמידקיסס
במתפור׳שלצריף וכו׳בפ איןמפרדדין
לתוכו יץ ישראל נותן לתוכו מיס ופי' רש״י ישנים ומזופפיס או
ילמא
' של צריף ובת׳הראש כתהרמ׳כן אסורים גוי נותן
עולמי׳מאי כלי נתרא׳ ר יוסי כר אבין כלי מחפור
גוי נותן כו כלומר נותן לתוכו גוי ייןישראל' נותן לתוכושלשה
ש״ת
בתיקון הכשר עירוי והגעל' אבל ביישוןי״ב ישנים או מזופפיס
^1לקא׳אין להם טהרה עולמית היינו
לעת כדאמרינן ומותרין וגיסינן תו התם (שס ) בר עדי טייפא אנס
וזגיס ודורדיא דארמאי וכן מסתבר טכ״ל אכל ימים מים מעת
מינם
ן
דלא גרע מחרצנים

לעין
יל ו6עו
עלל•
תסלת
כתכם
נרשת
הניוס
ו
ינידווי
ימנוה
שמפ
(1
רלומר
ופיה
יצופי
אמרי
י ק6מי
לישם
מיירי

יומי ודאי סדי

קנקניםפי קנקני ,
. .. .
_ .. .
_ - .. .
 -מיירי במכניסן לקיום או בזכותין דא״לב בסכסוך
  - -סקי' דהוי טוב' ומשמע יעל כרס' _■מ
׳ייס מיד וס״כהיכי פסיק ואמר אין לה ס טהרה ונראין דברי הראב״ד
התם אמר יבי יהודה הני כובא דארמאי דבר שאץ
י״ב חדש אסורין ואיסורן איסו׳סכאה ומה שהכי ראי' בעלמא סגילהוכדאיתא
 . ,ו :ח יס הדר ייני ואפי׳לאחר
משכשכן במים ומותי־ וכס״ב ( דף פד ) ת״ר הגת והמחץ והמשפך
מכניסו לקיום
אינו דקים לסו לרבנן דאין לחות שבייןושבחרצני׳מתקייס אלא עד
מניסוזגיס
מתיר בניגוב וחכמים אוסרים ומודה רבי בקנקנים של גויס שהם
ו ^ ח 3ללאסר מכאןעץבעלמ הן וכן סדין וכן הטע׳בדורדיא ולאתר י״ב חדש סל גויס רבי הפרש כץ זה לזס זה מכניסו לקיום חס אין מכניסו לקיוםופרס״י׳
עכ״ל וגס הר״ן כתב סכר כדברי הרא״בד ז״ל וכתב אסורים ומה
יגלס ונעשה פפר בעלמא
 .סל סרס .אף על פי שאץ ,מזופפיס שא■:וריס על סימלא ם
בין במכניסן לקיו׳בץ בסאץ מכניסן לקיום' ומודה רבי בקנקנים
עולמית
 /ית ^ יאץ להם טהרה
נ והשתא
עת  :שלשה ימים ומערן .מעת לפת כדאמייק בפרק אין מעמידץ
ו פי כיה תחלת תשמישן כיד ישראל לעול' אין שכעין וכולפין סרב־ בכל
הכלים שמכניסן בהם יק .לקיום צריכים עירוי הייני מדתכיא בפ״ב
מ״פ רכי׳כל
קיש המצופין כאבר או כרתוכי זכוכית אם הס ירוקי דק ככלי נתר
׳ ' 1 -כלי
לקיום כלומר דםתס קנקנים מכניסן לקיום סן וקאמר דמודה רבי דאסורץ
מאני דקוניא חיורא ואוכמשרי ירוקא אסי׳מסום דמציי' *.ה מכניסו
ט ! מרבר זביר הצי
שרי אלא על' ידי נתינת מיס כדתרבפרק אין מגנצדדץ גוי נותן לתוכן
ע״י ניגוב ולא
מרימר נקיטי' כיב זביד
זביד
^ מכסו קרעופני פולסו אסירי ואע״ג דפליג עליםשמרימר
לתוכן מיס והיינו מילויועירוי ג' ימים כדא׳מריכן התםאעובדא דבר
כוותיה וכן פסקי כל הפוסקים ופי' יין ישראל נותן
י מ ב דייני מילות איפסיקא .הילכתא
ל״ש הלוקח אותן ישנים מן הגויס ל״ש שלנו ונשתמש ־בהם הגוי היינו
עדי טויעא ימ״ש
וב קרקע תחפויתשל צריףקיטופני בקעי' וסדקיםומ״ש
גני עוכדאזגר עדי טייעא ואע״ג דהסיא עיבד כשאין מכניסן לקיום
^• שוסדמצריףשיש
נתר פירושו שאין להם טהרה עולמית כסס מדאערינן הכי
ס הס ירוקים דינם ככלי
אלש שפס:מזופתין מוקי לה רבי כמו שיתבאר נסמוך צדע ספי' יל פיכךמיננמכניסן
״ין להם טהרה עולמיתכו "כ הר״ן בשםהרמב״ ,וכ״כ הרש״כא ז״לומ״יי
.ןה בלעי טובא כמו מכניסן לקיו׳ומ״ש ונשתמש בהם הגוילכיי
^
אס סיתתסלת לקיום דביק דמזופתין
:ןיש ^ ס3קעיס דינס כשאר כלי חרסוצריכי' עירוי הייני דוקא
והד׳ן בפיק איןמעמידין.והר&״בא בפ״ה וסעמא.מדגרסינן בפ״ב
תשמיש
שפס כי׳כ סת׳אש
^ ^ידנרונמו שנתבאר לשה׳רש״י והגאוני׳ אגל .אסלאהיהתתלת

הלכות

כלי היין

רבי* כי היה משדר נולפי להרפניא ססיף להו אפומייהו וחתי׳להו אכימייהו קסב'כל
לכר שמכניסו לקיום אפי׳לפי שפה גורו כיה; רבנןדמשמע שהיה חושש שמא יכניס

קלה

קליפה אמרי׳וכב היא״ס כפ׳אין מסמידין אכריתא דכרדית הגויה גרןריס
דסתס נודות אין מכניסן לקיום ומה שהצריכו מילוי ועירוי בזיקי ד3רע  ,י

שכתכפי״א גכי מי׳השועי כאבר ירא לי
שאני שהיו מיוסדייל הוליךכ״ש" .ל0
שאין הדכ אלא כשכנסו בסן לקיום אבל לא שחשוכין מכניסן לקיו׳וצריכלן עירוי אפילו .אינן זפותים
ונראהלחבית שהרי בויאי איןמכניס0,
כנסוכהןלקיו׳מדיחן ומותרי׳ואסאית סס  ,שאין דרך להפניבהן יין לקיום כיי} שאינן זפותי'  :וכן
יראהלקיום ומ׳ה מומרים בהדחה)ל 3לס'י!
הללירא' שאיןין הדכ אלא
מתמודדות א״א
א״א הר״אש
הר״אש?זייי1
ל שכתב
שכתב נורות
גוים שיל עור
נודותאה״נ נ רססיבי
מכניסזלרי"! ,,
הדקאלא ^
כשהןק ^ ק
משרץמתשובות
נורות של
שילגויס
שלעירשל
עילאא נודותאס*
דחשיבי

מככיס1ל?
יוס 2

להכניס
כססלקיר׳ולפי" ״כ
סהו .ז
י״כ .
מפ
דמכניסו לקיוהיינו
שהכניסולכו
לקיו'
אכל אס הכניסו כו י' כ שלא לקיום אס 'פי
סהכלי מיוח להכני׳בו יקלקיו׳אין מכניסו
לקיום קרי׳כי׳וכשכשוך כעלמ סגילי׳ולסי
זה הא דאמר רנא כל דברשמכניסו לקיו'
אפי' לפי שכנס גזיו כים רבנן לאו למימי לקיום כיון
שהיין
נתון^ 4כהן וזמיר שמיד כסמנגרין
אותו^444חוזרין ^חעומע
מיייי
כגאדייג
"
. 4 _*4 44
4 4 4414
< 44יי4* 1^ ■■ ■4 ^)4* 44^ 444 444*4
! . .
ו
שאס הכניסו כו י״נ אפי׳לפישעצריהכש'
ל !.ילוי ועירוי אלא היינו לומר דגזרו כי'
א
שלא ימסמוכיו גוי בלא חותםדחיישינן
1ן לקיו' סכי חהו כשכשיוהרש״בא הוסיף
דילמא אתי לשהויי כידיה וכדפר״סי כלו'
כלי ץע ועיר אכל לא כלי זכוכית ומתכות וא״א הרא׳יש ז״ל כתב ועירוי צריך שיוסיף עור וכיוצאכועס
ואתי לאשתמופי כי׳אח שנשתהה כיד גוי
שאין לחלק במכניסו לקיו׳והביא ראיה מכלי עץ ועורשאסורין המד כעין גדנפא כדי■שיפלו
המי100
דלא מסי׳אדמתי׳סהכני' בו הגויי //נ לקיו׳
במכניסיןלקיו׳ואפש׳שאף לדבריו מודה בכלי זכוכית אבל כלי פיו אושיהפכנו על פיו כתוכלימל^
מיה
ואע״פשכתכשסנודותהגדס וקנקכיהס
מתכות דינו ככלי ׳עץ בכ״מ שמזכיר שכשוך כתבר״ת שצריך שלשה ימיםאוזרים  :כתבו
המונסון
שהכניסו כהס הגוי׳יינם אסו' ליתן לתוכו
משכת ע״ז כלי שניקב ונסתסכזפת
אמו
יין עד שיישנן י״ב חדש וכו' ומדסת' וכתב להריחו ג׳ פ
ובסה״ת
הילק
שאם
תחילת
תשמישו
ביר
נוי
שצריך
חמור ככלי מזופףסמחמיח בי
אפי׳לפי
יינס ולא כתב שהכניסו ג״פ ואם תחילת תשמישו ביר ישראל די בפעיאהת וכ״מ שמזכיר
שהכניסו
שעה לפי שמכניסו לקיר׳ולאמםמז.
דכלפ•
לקיום משמע דאפי' לא הכניסו אלא לפי ערוי כה משפטו שימלאנו מים על כל גדותיו ויניחם כו כ״ר
שעו׳
כילכךסגיליה כהדס ככלי עצמו או
ניגוה
שעה אסור משוס מודות וקנקנים הס מעת לעת ולסו׳כ״ר שעות ישפכם והמי׳ בעצמן מותרין ויתן
בו אס הוא כלי שצריך ניגובולפי!? מ1ש׳5ן
כלים שמיוחדים להכניס בסס ייןלקיו׳י״ל מים שניי׳ויניח׳ בו כ׳יד שעות וכן יעשה פעם שלישית ואס ירצה שלנו שמזופף מעט סביב הכחלמילה
דלעול כשהכניסו כה יין לקיו׳דוקא מיירי
לעשות עירוי ביין אינו כלו׳ואם שפך המים קוד׳שיעמדו בי כ״ ד בניגוב כמו המשפךעצמוו :״כ
המידני
והא דסתסולא פיר שהכניסו כהס לקיום
היינו ס^ שרס דכיון דכליס הללו מיוסדים שעות לא עלו לו אותן המים וצריך ג״פחו ץ מא5לן ואע״פ שאינם כפ״בדע״ז •
וכפו׳ דכלי
שמשוע
רצופין אין בכך כלו׳דאפי׳לכתחלה יכול לעשו׳ נ' ימים מפוזרי
ןבשעוה אין דינו כמוס' דשעוס לא
כלעה:
להכניס כסס לקיום כיון שכתבשהכניסו ואם עמדו בו המים כמה ימים ולא שפכם ל א ע^ר ^ א 1,א 1,יןם
בקכוק סמוליכי׳עוברי
דרני׳וכולונע׳
בהכו הגויס יין ממילא משמע דכדרך
הכנסתו כאות כלי׳קאמ דהיינו
שמכניסו
א׳ומ״מ
?
!
יוםאהדאע
״
פ
^
עופכם
מיד
אחר
כ״ד
שעו
' אי 1ד ^ייעי ?תרתרייס^־ימייס״א
^
לקיוס  :ומ״ש סס סוד וכן
כלי
שנתנו
אבטא חמת מעור מב -דטייעי
סולנידרכי'
כו י״נ ואין מכניסו לקיום
כגון
כלי
שחושף
כו
וכולי
כיארפיו
כסי' זה . .
כלים
גבי ז
לוקח _
נושאי׳אותו מלא יין לארסו׳והוי כ מכניסו לקיו׳ומ״ה בפי ססיי׳י״ב חדש ע״כ
ומשמע
קדשים מן הגרם וא״ת
לפי
שסה
זו
כמה
ישהה
י״כ
בתוך
הכלי
ויקרא
מכניסו לקיום
שאס רצה להכשירו תוך י״ב חדש ע״י מילוי ועירוי ש״ד ולא נקט תריסר ירחי
שתא
נ״ל שהכל הולך אחר
דעת
המכנים
יין
שאס
דעתו
להשהותו
בתוכו
זמן
מיונה
אע
פ
אלא
לאסמועינן
דאחר
זמן
זה
מותרים כלא■שוס הכשר וכן דעת
הרש״כאסנתנ ח
שנמלך והוציאו מיד
ככר
נאסר
אכל
אס
לא
הכניסו
אלא
ע״ד
להוציאו
מיד
אף
על
פי
כלים
שאין
מכניסן
לקיום
אלא שמשתמשי? בהן תדיר בייןוכשמייקיסקה
שהכלי עשוי להכניס בו יין לקיום מות׳אס הוציאו מיר ומיסו היסא דהסה׳זמן מיוכה
חוזרים וממלאים ככלים שמוליכים בסס יץ עוברי דרכים וכן אות' סל
ספוכאיהרי
איפשר דאשור ולא אזלי׳בתר דעתו ואיפשר דבהא כמי אזלי׳ בתר דעתו דלא פלוג הן ככלים שמכניסין אותס לקיום וצריכים מילוי ועירוי דגרסי׳המסאמר
רבנן במילפייסו ־ ומ״מ יותר נכון להסכים דעתו עס דעת הפוסקים ז״ל ולומר
כריה דיב איקא סני קנקני גויס לאחר י״ב חדש מותרים אמר רב
סכיננוהצי
דלדידיה כמי כלי שמכניסו לקיום כיון שהכניסו בו יין אפילו שעה אחת אשור :ומ״ס
אכטא
דטייעי
בתר י״ב חדש שרו וכן מודות וככלים הקטנים סססוקריס
מוליכים
גכי כלים השועים כאבר בסככסו כסס יין לקיום הוי כ אלו כתב שהן עשויים להכניס
כהסתדיר
יין
כדרכים
וכשסותיסזה נותנים ס אסר למחרתו וכן עושק
מדיר
בהם יין לקיום וסמך על מה שמוכיח מדבריו גכי נורות הגויס וקנקניהם וגכי
כלי
ומתוך
כך
הוא
בולע
הרכה
כאלו
הכניסוהו לקיום ולפע אות באד״אלליס
שמוליכים
שנתנו בו י״נ ואין מכניסו לקיום כגון כלי שחושף בו דמשמע מינייהו דכתר דרך בידם עוברי דרכים הכשר גדול הס צריכים עכ״ל וכס־ הזכיר הר״ןסכרא!ו
שנתב
תשמיש הכלי אזליקרכדש עוד רכינו ומיהו כעירוי סגי להר אפי׳הן זפותי כלומר
גבי'אבטא דסייעי וי״א דמהא שמעינן דכל כלי שדרכו להשתמש בו יין תדיר
צמ״פי
אע ג דאית בהו תרתיש הם כלים שמכניסן לקיו' וסם זפותי׳אפ״ה סגי להו כעירוי י שהוא קטן חשוב מכניסו לקיים" דבין שהוא מכניסו לקיום מתיך שהוא גדולונין
וכתב כן מההיא דתניא גבי קכקניס סל גויס ישנים ומזופפיןאשורי
■' גוי נותן לתוכו .
שמשתמש בו מדיר מכניסו לקיום מיקרי עב ל  ,ומשמע שאץ דברים׳ הללו
אמורים
׳י
י
׳
.
.
.
.
־
י '
תדיר
הילכן'
־ הכשר גדול
צ־יל

מפתו?)מעול׳אין מכניסין לקיו׳רק להוליך כהן היין מ ן הנת ל חני׳ אימא דסתסנודותחפיכןמניםן
קיס
הויאממי
יראן  -י שמותי ין 3הדחה עןהרי מעשים בכ ,ליום עןאנן מתיר ק אע פ שזהיסדן
דעתו והיו
צריכיםמילר
כל ',חרם כוזדח'ו ^ מפתכר למימר די־י 2שאינו  31' 5י כלע ט3י ר־  •7וי־־ ש־י
שהר אש יבת ■• ״,
כמככתשמן׳,
מכלי חרס ואף כי נשאר נהם מהצמר לא מציגי שיי׳א ה צמ י שהטיית
צייני׳מילוי
יעימי
^
ד
בולע ע כ בקבוק שמוליכיו עוכרי דרכיעא פ שאין מכניסי בו יין בעסקיו ו־תשוב׳שסבי 6יני׳ג■ "
:הנהוח

.
״ י וקיתוניות המיוחדי כסתות בהם יין בבתי סע פ שבכל יוםנומף
מצריך וכן דעת סרש״בא ז״ל והכי נקיטי'  :וסי׳ש רכינו בתחלת דבריו כל
הכלים
בסס
יין
מאסר
שבגמר
הסעודה
מסריה
להתרוקן
מן
היין
עד
מעוד
אחרת איןלץ
בץ של עץ כץ סל אבן הא דלא סתם וכתב כל הכלים שמכניסץ בהם יין
לקיום
היינו
דין
מכניסו
לקיום
וכן
נראה
מדברי
הרש
בא
שכתב
בת״ההקצר .כלשון סס?נ?ני5
מסוסדאיכא כלי זכוכית לד״ה וכלי מתכות להרס״בא שאע״פ שמכניסן לקיום סגי קטנים או בקבוק שמוליכים בהם היין הולכי דרכים אע״פסאץמכייסין6יו!ס
בחכשוףוכקע הכי מרי מיני לאפוקי מהרמ״בן דסבדבשל עץ ובשל אק א פי' מכניסו
לקיום הרי ק כמככיסן לקיום ספני שהיין נתון בתוכן תדיר כשמערין זה
ממלצגז
אותם
לקיום שריבשכשוך :בתוב בתשובות להרמ״כן סימן קס״ו ישראל שנתן יין בכובא
פעם
אחרת
וכן
תדיר
תדיר
ע
כ וכפי׳כתב בת״ה הארוך דכניס סאין
מבניהן
מל גרי ועיקר תשמיש הכלי ההוא להביא בו ענבים בעת הבציר אלאשמשתמשי' בו
לקיום ואין משתמסיןבהס תדיר ^ ליר ככובי מש כס כן נכדם וכן הליין
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הגת
לחביות
ואלו
הס
מקראי
'
כלי
הגת
ואע״ס
שלא
נשתמשבהם ושותה.ומערה והילכך כסכסוך בעלמא סגי לה ו ואפי' היה תסלת תשמישן ניריג
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טיס ממן ונול ; נישהשסס
^ ־) צ״״קק ^ ״״־־״י״״יייה
בסילהי ע״ז גביגרלפי דרב פפא ובשילהי ני״ר ישמעא׳אמרו כגוי דאשתב במסצרתא
לבתר י״ב ירחי שתא לקאמר היינו לומר אינו בעניין זהשאיננז ס!!כ ; נלררי׳ניאספג"
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להטפיח ניגוב
ניגוב כפי
כפי ואס
ואס נפשך
נפסד לומר
לומר שאין
סאיז אלו
אלו עשויים
עשויים אלא
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הגוי כיינו ואפייפעם אתת זה אינו דלאמצינו כלי שלא יהא ניתר כעי חי <הקי־מרייו ^י
הטיי־ג^ ש־הייעי׳הסההגזכין נלדניממיי
לוח^
 0אנו מאי׳אותס משתמסי׳כהם כין הגתות תמיד ובהם הס מוליכים לעולם יין מן ותפסו פי׳הערו׳דלא מיידי ככלי וק״ל דה
ךיר^ ״נאדכ0י עמ ,ןענ ל*אסגי3ה<אפי יי'
לגתות לחביות ולפי׳סזרתי על כל צדדיו ולא מצאתי היתר ליין זה בשתים עכ״ל :אמרי' המס הכי גולפי כתר
■ י״ב ירחי
שתא
פסלעתמישןטלמיאיני״ח ' ■ 77
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סרו וגולסי ע' כ כלים כינהו ולפי דכריהס כסי׳ז־ לדע׳ז הרב'מהמפר8י׳דרס' גנמ
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סמצופי
באבר
או
ברמוכי
זכוכית
:
וא
י
א
יה "
ז״ל

הלכות כלי

היין

קלה

ד־מ

ימיס מותר כזבל פחות משיעור זה לא דג׳ימיס דוקא לומה ולכן פחות דכל שיעורי
 ,׳ **לחלק כמכניסו לקיו׳וכולי בסוף ע״ז כתב על דברי סרמ״בן ר״ת ור״י
סכמיס כן בארכעיס סאה הוא טובל במ ' סאה הסר קיטוב לזינו טובל עכ״ל  :ובתב
אופירוי לחבי׳של עץ אפי׳גרות׳וכן מסתבר דמון
! מ הצריכו
הגעלהנבלע כתוכו וכן אמרי גבי נאדות סל פור אין לחלק הר״אס בתשוב סז׳ /ל קבעו זמן לס כסי כלי הבלוע י״נ בעירוי ג ימיה ושיערו סבי ד
!מל מרוב
.יי״ו״ ^
י״״״  - . -״ 1. .י  -״" • -שעות פעלו המיס פעולתם ושוב לא יועילו להכשיר הכלי הילכך בכל מעת לעתם?זיןמשתסבתו  .י —. . :
שמזכיר שכשוך כתב ר מ שצריך׳להדיחו ג פ
פכ^ל  :בכל מקים
יכוין בדעתו לערות מיס ראשוני ' ואס לא הירושלמי לשכשון
יסונגן'ו
3מ;ג
■ ^ נופסהפט׳י״מפלהא
יוכל לצמצכרגע א׳לא נתנה תור למלאכי מהני כייןאן אפש'
ניסו להיום
שמכניס!
לרברהמזופף
עירוי
?נ <6נפס״סימ וסניס ^ יי בכך כלום ואם בא לעשות
לערות בא׳מג׳ימיס דנשינשון ישלהקל
השרת אבל אס מיהר
ולקכ'7כיון7פיר; י
׳ ו־מו לוס1־ דנוס ששתס מ כתב הרא״בד שצריך להסי׳הזפת תחילה ואי׳א הרא״שז״ל כתב
בב שעות אותו פיוס לא פלה לו ואין כאן לא מהינ ביין ולא
שאין צריך וגדולה מזאת כתב בפה״ת ואפי' כהסרת הזפת לחוד
אלא ב׳ימיס וכל שיעורי חכמיס כן 3מ
כ׳כגנישנשזןמ׳ע
י  " ^ , .׳לוכיולסםצמליה פגי והרמ״בן תפש עליו בזה ואמר רלא פגי בהא ומ" מ א״צ להסי׳
סובל חסר קרסוב לא עלתה לו זע'ל סימן קל׳ז .
סאה הוא
זכ׳ה
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יי ^ל נ. 0ושצ' .מיניו־נםמה הזפת קורם העירוי כדפירש וכתב הרש״בא יש מגחלי המורים
טבילה עכ״ל ולכאורה נרח שחולק על נשח׳ג ובמרדכי(/
< •^ " לינוי״צניצומ יציית שאמרו שאפי׳שמכניסו לקיום אינו בולע יותר מכרי קליפה לפי׳
הרש ' בא שהכשיר במילא יוס ראשוןשש .פא 'מ נ' היג
שעות ויוס ב מילאה מיס חדשים ו׳שמות !רש׳י והרמ׳נם
( ^.נ1״1תלן ,יינלש  :שיו־צנפ אם העביר עליו מלקט או רהיטני או קלפום בקורדו' הוכשרו ויש
וכן בפיזור עד משלו שיפו' ג ימי׳והר״אש פי' א והכי נקטינן
^ מ 3,ונ ל £_;,יןה,צג־יצ
מרבותישאוסרין ונראין דברי המתירין וכתב עור ברבר שאין
מיהר לעת בא׳מנ׳ימיס כשתי ונהגמיי' אסקלן•
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שצריך עירוי כגון שהוא מזופף במקום שרגילין כתב שאס
"
גפמשמיף״ל מכניסו לקיום
הזפת הויכאלו לא
י  ,טל & ימיני קאמר־לשבשיו
כל רב' שעות אותו היו לא עלה לו ומשמע דלא
ליתן יין בשעת זפיתה אם קלף הזפת ושכשכו שפיר דמי
היה מזופן> זאס
^ניפינג' נתהמי ק גי ' יין תלי יויס
פלה לו כלל קאמר ומיהו י״ל דה״ק אותו הוא 7נר שאין
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■;!י צריך ג׳ע ואס תסלת
תשמישי בו הציר אלא קצת וא״א זיל כתב שצריך להשהותו בו מעת לעת חדשים ושהו בתוכו שעות כשיעו' שחסת
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מאותו היום ספלה לו יוס חוסני נקטי'  :להזפעאינזעושה
למסמ מדבריו שסה״מנכל הכלים מיידי שאין אומרים בטבעים זה רומה לזה אולי תערוב' המלח שבתוך
ואם בא לעסות עירוי לדבר ס מכניסו שהכלי בולע יותר
לימשהויבהדכמכפל פי׳ר״ת שמצרי׳ הציר ומוחים פועלתו • והר״מה כתב רמסתנרא מיא דמלח׳היב'
לקיוס כתב הרא״בד ס צריך להסיר הזפת ולכן אסקלפוהיי
כאלו לא כזפת
לנדיסג״פ ודוק כלי מרס אכל כלי עץ לא דתקיף מלחייהו דומיא דציר ומורייס שפיר רמי ואפי׳לדבריו אין
תחלה כ 'כ הר״ן בסמו בסוף מסג' ע״ז גבי מעולם עכ׳ל וכ׳ה
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י ביד גוי לתחלת תשמישו
םא"צ כ" כ בס אין מעמידין גבי קינסא י' טסי׳ ן' וכ' נב׳י
עזים תלתאמלחא אבל לא כאותם שלוקחים מלח מלא קמצם
בלבד
יךיםרחצ לא מאי אלא לכלי חרס
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 •<6יול רררי חדמיח לחל הרשב״א הניח ללי חחח הפיגור שמימיי
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שהרינתכו. .
הכשרן ע״י עירוי ג' ימיס וכ״כ הרס״בא לכלי שמכניסו
חכמים כתב הרשב א הניח כלי תחת הצינור שמימיו
^"י נוי ,ליתן ביס מיס תחל׳ג פ או על דברי
דאפי׳מזופתיס
לקיוס
שמכניסן
כלים
גבי
■ ופלג
לקיום ע'*
!ו׳וישט סס רביע היו ' מד שיה׳הכלי מקלחים או במעיין שמימיו רודפים ונשתהו שם י״ב שעות מותר
ופת
א״צ לקלף הופת וכל שהוא מעיה מיס !ללא
הבלוע
סגי שהמים הרודפים העוברים עליו מעבר לעבר מפליטן היין
נלועממיס ואח״כ אס יס י״נ בהס
מפליטין הכל ע"כ • וכתב הר״ן בסוף מס׳ אין מכניסו לקיום
אס קלן הזפת ז;1
וכיוצא
בעקלים
אלא
כן
אמר
שלא
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והרא״בד
הכלי
ברופני
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ננוח' פעסא׳יל^ יותר יאס לא נת
ע״ז שכן דע הפו׳ורש״י וכן דעת הרמ״בס הכשירו עכ'ל איונ'
וצייר בהן שאין המים מתכנשיץ בהן אבל נורות וקנקנים ושאר כלים
דברי
דחס
הגת
דיני
גבי
ז״ל
חחלהוכגע הגוי כיץ אסור הכלי
והוא
בסי״א
נתשו ' הרא׳ש לא
ניידגימעזולפי׳רבי יעי[ 3אפיל! 5נת ך״׳ל-
אסגילהובהכיכי קילוחו ורדיפתו מאי הוי הלא כשהן בתוך הרא״כד ז״ל :
וגדולהמזו כתב כס״סת משמע כן וע׳ל בבי
י
דבלים
פיסתחלומח כ הי3הס י כ סגיבשכסרן*
לחור סגי וסרמ״ק תפס .הכשר חביות
דאפי׳כהסר׳זפת
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רקסידיחנו ג״פמיס ואס נתן בהם מים
אפי ' לפי׳רכינו עליווכו'  :וכתב הרש ׳בא יס מגדולי המורים שאמת סאפי׳שמכניסו לקיו' אינו
תחלה ושהו סם ואח״כ נתן בהם י״נ מותרין בהדחת מיס פעם אחת
תחל תשמישו ביד גוי לתחלת בולע יותר מכדי קליפה וכוכן כתב בת״ה הקצר וז׳ל בארון כתב בה״ג ז״ל כלי עץ
ק׳וצ״עעכ״להרי בהדיא דבכלי סרס הוא שחיל׳כין
לא צריך הדחה קר פעם א׳ואפיתחל׳תשסיסו ביד אס קלף אותם בקרדום מותר דעיתי לא מפליט יותר מכדי קליפס וכן אמ ' לי מורי
ו%סוכיויסראל אכל כלי עץ
ביד גוי לתחל׳תסמישו ביד יסרא׳ ה״ר יונס ז״ל לפי שהיין הנבלע בצונן דבר מועט הוא וזהו ששנינו גוי כותןלתוכן יין
גרדככליקרס דוק׳הוא דמפלגי׳כין תחל׳משמיסו
ג״פ אפי׳לא וישרא׳נותן לתוכןמי ' ואינו חושש כלו׳מסתמ׳בהן פ״יזה ואינו חושש ואע״פ שהיין
לאבסארכליס :,ולעניןהלכה נקטינן כהר״מבסור״ת שצריך להדיח
גוי שהרי כתבו הרש״בא והר״ן שכן נהגו ונכון לנהוג כן בכל נפלס על ידי איתן המיס וק״ל שאין מבטלין איסור לכסחלה כנל שרי לפי שהיין
גייתסל תשמישו ביד
הנבלע מועט והקכקן כלי שאין דרכו להשתמש בדבר מועט אלא בדב מרובה ולפי'
הכלים נמו סכפבו התו׳ -וכלי חרס שתחלת תשמישן ביד גוי פעם ראשונ׳או שנייה
והר״יף וכתב סרש״כא שעליהם יש כיון סא״א לבא לידי כ״ט מות לבטלו לכתחלה והרמ״כן חלוק בדבר סאין קליפה
אסור צריך עירוי וכדברי רש״י ור״ח והגאונים
להססומעיססאמתלהקל ועודדמסתכר טעמייהועכ״ל
מתרת וכשל דבריהם
לסמון־שקבלתן תורה יזיא -כמב המרדני בפ״ב דע״ז ירוסל׳יין שהוא אסור כשתייה
וסרן בס אין מעמידין הזכיר סכת׳אלו ולא הכריע והתו' בסוף מסכ' ע״ז גבי כמוה
ומותיכהנאה כנסו לתוך קנקן נעשה קנקן כיין פינהו ונתן לתוכו יין אחר היין
ש״מ כלי שהוא כסך ושכשכו ביין כשר שהוא מותר לכתחלה ארתחו כתבו להתיר ח״ל אס היה מנסרן הנג וקולפן במלק׳וכרהיטני ומסי׳סקליפ'
אסור והקכקני׳מותרין
מקוס שמזכיר עירוי כה משפסו שימלאכו מיס על כל גדותיו ויניחם בו סל צד היין סגי בהכי אכל עירוי דהא כי נעביד להר עירוי אינו מפליט כי אס כדי
ענ״ל :כל
(דף לג )הורס ר אמי הלכה למעשה ממלאן ג' קליפה פ״כ  :יכחב עוד בדבר שאין מכציסו לקיום שצריך עירוי כגון שהו׳מזופף
כדסטיתמע״ל וט בע אין מעמידין
ומכבר כתבתי לשון הרש״בא במחלת סי׳זה וסם כתבתי ס כן כתבו התו' והר״אש
ימיס וצנערן אמ רכא וצריך לערן מפ״ל וכתב המרדני כפ״ב דע״ז מפרבפ״ב דביצה
מערן ג ימיס דככולפו כך פולטו  ( :וכ״כ ככלבו והר״ן בפר ' אין מעמידין ולא ידעתי למה ייחד רבי ' דברים אלו להרש״בא מאחר
דמנניסולקיוסגימיס הוא ומ״ה
סהתו' והר״אש כתבו כן והביאו ראיה לדבר  :כל דבר שצריך עירוי ואס הכניס
ונננאו״הכ׳נ״ח ) וגדש והמיס בעצמן מותרין פשוט מדתניא כפ אין מפמידין
וגם מדשרי למירמבהו שיכר■ וכ״כ כס״הת בו כיר או מורייס מותר ליפן כו יין אח״כ וכו׳ -כרית כפ׳אין מעמידיץ (סס ) קכקניס
גמופןלתוק ייןיסרא׳נותן לתוכןמיס
סל גוי חדשים מומרי׳ישני׳ומזופפי' אסורי׳גוי נותן לתוכן יין ישר נותן לתוכן ציר
כו כהתו׳וסר״ןכפ׳סין מעמידין והרסב״א כע״ה ולאפוקי מהמרדכי שאס ( :וכאו״ה
רצה למשות עירוי ביין אינו כלוס כתוב בא״ח סיס מי ומוריי׳ואינו חושם ופרש״י גוי נותןלתוכן יין ישר נותן לתוכןציר ומותי' מיד אע״פ׳
כמרדכי ) וט׳ש ואס
עמן
ג״פ ביין כסר בדיעבד אע״ע שהיין שלא מילאהו מיס לפי שהציר והמותיס סורסין את היין הנבלע ומכלין אומו -וכת
םאומך ע"פ הירושלמי שאס יעסה מילוי ועירוי
הרס״כא שנראי ' דברי רש״י מדאמת' בגמר ' ציר שורף אור לא כ״ש וכן פסקו
לשלישי נאסר מנח הקצקן הוכשר הקנקן והרמ״כן כתב על הירושלמי זס דבר חדש
להק' ולהומ׳ק 7והר״ש כתב על היין ששאלת הפוסקיםז״ל  :כתב הרש״כא שא״צ צהשהו׳בו הציר אלא קצת כ 'כ בת״ס שאע״פ
לאמצעו לו רגלי׳כגמ׳־שלכו ולפי׳רזין
"סיאית סנתנוהו בחבי׳של גוי בלא מילוי ומימי איני מתי׳לשתו׳ממנו וכל שלא שלא כתן בהם ציר או מורייס אלא לפי שעה הוכשרו וכאתך כתב דאיפשרשצריך
כו אין רוב חביותיה' לקוחות שיעמוד הציר או מורייס בהם כשיעור סיחמו באס ומשיר זפמן לפי שמדמה בגמ
י|5י עיד!־ אל תחזיק מס באיסו׳אע״פ סהס חשודים
סריפת ציר או מוריסלשי־־יע 'אש אכל סר״אש בער ' אין מעמידי כפב שיפו' שהיית
מלגייס ואיני מחמיר אלא כיין הניתן בו ראשון אבל לשנה אחרת איני מתמיר כ״כ
 :וכתב סמ״ג סר״י פעם א ' לא היה לציו כשעה מועטת א״א לומ׳שישתף היין לאלתר ומסתבר מעת לעת שורף ומבטל
^ל ייברירגי' מכוארשסס כדברי הרמ״בן
יפה מרגו' ואע״פכ שתה ממנו כל כמו ג׳ימיס מיס מפת לעת עכ"ל  :וכתב הרש״כא שאין דנין מציר ומורייס לשאר
ךה י׳ייין ושלחלאלצור' ושמע שלא היו נזהרין
שלא היה ברי׳ואס״ב צוה להכשיר החבית עכ״ל וכ״כ בהגסו׳מימון משקין פי׳לסאר מסקי׳שיש בהם מלח שאולי תעתב המלח עס הציר ומורייס פועלת
לא עלו לו אותן המיס ץכ אכל בהתער׳מס מיס או פס שאר משקים לא יפעל כן־וכן מבואר כדכריוז״ל
י ג•  01׳ש ואסשי פך המים קודם שיעמדו כו כ״ר שטות
עמדו כו המי׳ כמה ימים ולא שפכס בת״ה וכ״כ בתשובה ח״ל להכשיר כמיס ומלח אין בנוכח כי אולי סגילת המלח
( פ פ שאיק רציפין אין בכך כלום וכו׳ואס
׳ ־ כ כ היפ״כא בת ,ה ח״ל מלא אותם מיס ועמדו המיס סס ג׳ימיס לא עלו לו המעורב עס הציר והמורייס אבל כמי׳ומלח לא שמענוולא נקל כדבר זה כלא ראיה
או אפי׳בג ימים עכ״ל וכיוצא בזה הס דברי הר״אש בתםובהניהר״פדז כתב דמסמב מיא דמילחא
מסס א וצייר למלאן עוד ב׳פעמי ' מלא אותן ג״פ כשני ימים
היב דתקיף מילחייהויוכולי־כתב הרש״בא הניח כלי מחת הצכו' שמימיו מקלחין
^ יספק לא עלה לו כלל גדול אתרו צרי׳להסהו׳המיס בכל פעם ופע׳כ״ד סעו
איתן יומימכאן אץבכך כלום מלא אותן ג״פ בג ימים בין בימים רצופיןכין או במעיין שמימיו רודפין ונשתהו י״ב שעות מות נ ' כ כת״ה הקצר וטעמו מדתניא
בסו׳מסע״זעדף פה )דסכי מתכש׳כלי הגת ומשמ לי׳להרש״בא דה״ה לכלי׳שמככיסץ
יז מימי מ״כ ח״ל בתשו על תי סכיו׳השני מיהר לערו׳כשתי ספות קור מסת
לקיום •ומ״ס רבינוכשס הרא״בד גס הר״ן כתב כן כשמו ודבריו מתיישבים סל הלב
^ יד מלאוה לצורך יוס ג ועמדו המי' כיוס ג מעת לעת ויותר מילאן ועירן ג
אלא אפי׳מילא יום ראשון ולדע׳הרש״בא י״ל דאיסשר שאף הוא ז״ל לא הכשיר אלא ככלי שניטלו סוליו והמיס
^ :ייס וירט מעת לעת ואפי בפיזור מות׳ולא עוד
המקלתיס או רודפים ועוכתמעבר לעבר והכי דייק לישכיה דקאמ' שסמי ' הרודפץ
ת יץס שעי מילאס מיס חדישים שש שעות וכן בפיזור עד תשלום שיעור ג
י העוברים
( ) 7לצפ׳זאפזר
7אן> שכשון ניין
לא מהט ו7לא
כמר 7כי פ׳נדע׳ו
מד3רי
לצת7

הלכות בלי היין

קלה

לעובריה עליו מעב לעבר מפליטין את היין אח״כ מצאתי להרס" בא ז״ל סכת׳בת״ה לשטת רש״יוהגאוני׳סצרי עירוי דין מכניסו לקיו יש לו ולאמתכס׳כק ^״,
לדורו הא דקתני המצ׳לטהרט מיד יניחה תחת הצנוד■שמימיו מקלחים או במעיין
הרמ״בן ואס תחלת תסמיסו ביד ישרצזל בהדחה בעלמא סגי ליה
ולש"
שמימיו רודפי' כתב הרא״בד דדוק עקליס שאין המיה ־ מתכנסיה בהם אבל הודות אפילו סתסלת תסמיסו ביד גוי לרן בעי הגעלה דבג׳הדחות כצונןסנ^'1
וקנקנים לא סגי להר בהכי  .כי קילוסן ורדיעתןמלן ,מהני הרי כשהן בתוך הכלי היינו לומר שאע״פשהו׳ניתר ב הדח לסנןי /תסלת תשמישי ביד גוי^ )5ל" \
אין מקלחין ולא רודפי' הלכך בעו ג ימים
,
סרי ואע״ג דמילתא דפשי ^ ^י
שהחזירן
לכבשן הדסה בצונן סריא כ״סהגעליו !!זן
אלו דברי הרב ז״ל ולזה סילק השולי׳ פדי הכלים אינן לא מהלחי׳ולא רודפיז כלי חרס שהחזירן
שיעברו קעי׳מעכר לעבר דרך רדפת הרי ונתלינו אפי; לא השהם כתוכו עד שנשר הזפת אלא שגרפה שר
איפשרשכת כן לומר דיזפ״ג
דלר״תר"!
אלו מותרי׳עכ״לנחה מבואר כדבריוזכיתי
אכל אם מדליק כהן אש אפילו גתחממו עדשנשוי הזפת לא מהני ג הרחות בהגעל סגיזל-
עפשאיןשס^
לכיין לדעתו ת״ל  :כלי סרסשהחזירין
וכתב בספר התרומות שאם עכר חומם לצד חוץ עד שאינו יכול הדחה ס מאחר שהיא גרותתין
היאיישו3ף
לכבשן ונתלבנו וכולי בערת אץמעמידין להגיע כהן ידו ש״ד לפיכך חכיותשלעץ בקמזופתיןכין שאינן כ ג ייצ׳נן לו כ דפימנשרי' .-<;3׳
(דף לג )' א״ר יוחנן קנקני׳של גוי'שהחזירן
צייך לסכסך היטב להמביועי;
לכבשן האש כיון שנשר זפתן מהן
מותרים
שע״ פ סכצי ואשמועינןדכסגעל'
ברותיוי
א״ראשי לא תימ׳עד דנת אלא אפי רפאי
אעפסאינומסכשךלסעכיף נ!יחל!ו
מירט אע״ג דלא נתר קינס' פליגי בה .רב
סמל פניו סרי מסרס דחסלמיס
שןו|
אחא ורבינא והלכתא כמאן דאסרופרש״י
כשאיש מזופף אכלכמזופףלא מחני בהנעל גרועה כזא׳ומשמע ומפלס לחות היין ופע״ע שמדבריו
והלכתא כמאן דאסר ולא דמי
להחזירן
מדבריו כי הגעלה טובה מהני כלא קליפת הזפת ור״י היה מצריך עצמו שהביאו הרסב״א
יה״קמשמעול
ככבשן דהתה כיון שהסיקן
מבחוץ
עד
להגעיל כל נסר ונסר לכרו שיכניס כלי לתוך היור׳כשהי' רותחת
אסמועי׳מידי בהא ססיי כתב
נלשממי
שנשר׳זפת׳כברנתלבן
החרש
אבלהכא
על האש וישפוךעל כל נסר ונסר שהמי׳שבאותו כלי חשובי׳ככלי ומיהו כלי חרס המלכסי בהדחהרנונוף
כיון•שהכניס האו׳מיד זפתינושי .׳וכחב ראשון כיון שהעכירו מרותחים  -כלי עץ וכלי עור אף על פי הוא שניתר בהגעלה ע פ ממ מ):ץ
בסער התממו' שאס עבי חומם לצדחוץ
שכתבו רבי׳ככין לומי שכתבו
להשמין;,
ונוא״ל סה״ת אע״ג דא״ר יוחנן התם שמכניהץ לקיום שצריכין עירוי שרו נמי בהגעלה אכל כלי חרש
סוס דבר שאס לא כן לרז ה״ללכתבו:
כתב הרמ״בן דלא שדו בהגעלה אלא באותן שאין מכגיסין לקל
קנקני׳סל נרם שהחזירן לכבסן כיוןשנשר אכל אש מכניסין לקיום לא שרו בהגעל׳והרש״ב׳כתב יש מגדולי' וגז ,ש כסס הדש״באודולן6בנליו^
זפתן מותרי' וא״ר אשי אפי' נרפה זפת'
אבלבנלי שני או אהי'
לערו׳מכליר
&ש
שאומרי׳שאףבמכניסין לקיום שיו בהנעלה וו
ראה
דבריהיודוקא
היינו שעשה היסק בחוץ ובפנים וקינסא
עליהלל 1מהיי ומלאו  6נליחר
בלקון)'
לעסות אש ולכפו' החבי/או דברשמכניסו
ככלי
ראשוןאבל
ככלי
שני
או
אפילו
לעדות
מפלי
ראשוןעליהם
סלא לכל כלים מיתריםבהגעלה ^
לקיום על האס הלכתא כמאן דאסר ולא לא מוזגי כיון שמכניפין לקיום אכל אם אין מכניסיץ לקיום סגי
דלא מסתיו אלת ככלי ראשון
סהותסונו
הותר מכי ואומר מורי רכינו שאסעושה להו בעירוי שמערה מכלי ראשון עליהם כל הכלים שישנן י״ב כסברת ר״י כללו שכתבתי לעילמנו
כ״כ אש בפניהם שאינו יכול
ליגעבדועכי הרש שרו שודאי כלה כל ליחלוחית יין שבהט וכתב א״א הר״אש רעיתי דכלי ראשון ככלי סניקנו^
החכי׳וידו סולדת לו ליגע בתו' אזחשוב
מדבריו בת״ה הארוך והקצר
וא״כנאה[
ז״ל כתשובה שאם נתן כהן מים תוך י״ב חדש אין צריך להמתין
כהגעלה ומותר עכ״ל וכ"כ סמ״ג ; כתבו
לרבי׳להבי׳דבריו פה אלא
לעילחחוונוי
שנים עשר חדש למים אהרוני׳אלא שנים עש׳חדש לזמן הראשון
התוספו׳משמע מדברי רש״י שאס הסיקו
ר״י ואיפשי שלפי שיאה סהר׳שבאנחג
כתכהרש״באישמישהורה שצריך להתיר הקשרים וכן כתב
דכייס אלובת״ה אחר שכתבומעלן
מכפני׳עד שאס היה זפת מבחוץ היה כופר
הראכד
די בכך ואין נראה לרבי' אלחנן שישלחוש
מהניא לכליחי־ס אסי׳מכניסן
לקיו׳סכו
לילמאשת עלה דילמא * פקע' כ״ש בחביו' *נ׳ה זאף נשל חרס י!חרי ' נפרק נ " ם 617דלא קאי אלא לכלי סרס ואין הדבר כן אלא שגמ לכתוב אתה כליםניתינמעלן
נהליי׳מיזרי דחיישעלייהז; 7חא פקעי :
לפייס דלאישרהו• יהר״אס סורסבתשובה
ואח כ ביאר כיצד ענץ עשיית ההגמלה ואכולהו קאי כמו שכתבתי  :ומ״סאבל(
01
כדברי סה״ת;
וס״ש רכינו לעי' חביות סל עץ בץ מזופתיס בין שאינן מזופתים
אין מכניסן לקיום סגי להו בעירוי וכי ,לא בכלים שאינם
צריבי׳אלאהדחהאתא
וכולי• פשוט הוא ומ״ש דהגעלה מהניא הוא ע״סהפוסקי׳סיזכיר בסמוך ושלא כדברי
לאשמועינן דהא ודאי פסיטא אלא לאשמועינן דאפי' כלי הגת סצריכיסניגוב(
01
פירה עליהם רותחים מכלי ראשון הוכשרו מסוס דלא תהא הגעלה
עחותהמננוג
רס״י שכתב גבי קינסא דכל שמכניסן לקיום לא מתכסרי מ״י נתינת מיס לתוכן:
ור״תהתיר לשפוך עליהם מתחי׳ולגלגלו וכולי כלו׳בעכין הכשר ההנעלהנחלקו
וכן מבואר בדבריו בת' ה ואע״ע שככר כת רבי דבריו בכי׳קל״ס לא
נמנעמלנתבם
ך״ת ור״י שר״ת התיר לשפוך בהם רותחי׳ולגלגלו וכו׳ור״י היה מצרי׳להגעיל כל נסר כאן בקצרה  :כל הכלים שישנן י״בחדס שרו מדאי כלה כל לחלוחית ייןמלס
ונסר וכולי מחלוקת׳הזכייוהתו׳והר״אש בפרק אין מעמידין וכתבו שטעמו סלר״ת מימרות אמוראים בפ״בדע״ז ( דף לד ) :
וכתב א״אהרא״ש ז״ל
בתשובה(0
01
נתן בהם מיס תוך י״ב חדש א״צ להמתין וכו' כר דאצטריךלאסמ1עי'דלנו תיהנו
ליון
דחע״ג דבסאר איסוייס לא סלקא הגעלה בהכי דאפי׳עימי מכליראשון ליכ' הכא
י"נ שאני שתשמישו ע״י צונן * ומ״ס יבי׳בסכרת ר״י כך הס דברי הר״אס אבל התו' סכתלהלח תוך י״ב חדש אין הלחלוחי׳כלה עד שיעברו י״ב חדשמשע' סכתלסלחקמל
בתנו בשמו דמצוה מן המובחר להגעיל כל נסר לכד ולזרוק עליה מאותו כלי עצמו דמון שהמיס מפיגים טעם היין אין .זה לחלוח האוסר ומפניכךמונין י'נ סדס נק
שהו רותח על האור ודי ככךאע״ע סססקהרתיח כשמעביר מן האו׳ויש משימין קער'
ראשק ולפ״ז אס נתנו בו יין כשר כיון שאיזה מפיג טעמו של י״נ סנכל׳בכלי
אדונה
בתוך מחבת על האס מד סהרתיחות עולו תוך הקער' ומאות קערה מגעילי' ובזה
הוא מחזיקומוני׳מזמןיין אחרון ומיהו מצאתי להרא״ששכתב
כתישובח״לקנקני' ,
מסופק ר״י ותלה הדבר להחמי' דחסיב ככלי סניע״סוכפסוכו׳הר״אס כתוב שנהגו
סל גויס ששמו בהם יין כתוךי״ב חדש לדברי המתירי׳היין לפי סיס
סשי׳מןהקליפה
העולם כר״ת ונר׳שכך הוא דעתו ז״ל והר״ן נתב שדעת ר״ח והרמ״בן דככליראשון כ״ל שמותר ליתן בו יין לכת־חלה כי דבר פסוט הוא שיותר יצא ונפלנו כליםהקק1
הוא צריך להגעיל והיש״בא כתב שראוי לחוש לדברי האוסרים ובתסוב כתב על א'
ונתפרב בהיתר ונתבטל וחזר ונבלע בתוכו מן ההיתר ממה שהיה מתייבש
פ״ייישן
שהכשיר בקבוק כמיס חמין דאינו כלום דכלי זה מכניסו לקיום הוא וכעי הגעלה י״ב סדס ונראה דמשוס דלא ק״ל כרת כמו שכתבתי בסי' קל״ד הסמיםרני' וני
בכלי ראשון ומימי דכלי ראשון אינו ככלי ראשון ואפי׳למאן דסכר דהוי ככליראשון חשובה זו ומה שיש לתמוה על תשובה זו אכתוב בסי'קל״ז :
כתב
הרש״מיס
אין זה ממל' כל הבקבוק מיס חמין בעמיו אלא מסליכין לתוכו קצת מיס ומגלגלי׳ סי שהורה שצריך להסיר הקשרים וכו' בסוף מסכתע״ן ( דף פה )גחא/זיינ
לאח מכאן את הכלי כדי שיעברו המי׳פל כל חלקיו ומתערין המי׳מצד אל צד לאחר יהודה הני רוקי דארמאי דמזיא מדיקן דעמרא מנגב' לכיתנא מיישנן י״נחוסי'1
שהשליכו בתוך סכלי ואין זה עירוי הכלי ראשון אלא עירוי דעימי :וכתב היוקת
אית כהו קיטרי שרי להו יהני דיקולי וחלתא דאימאי דצרי בסכלי מריחן
וציונמי)
בסי׳רס״ב אס היה סופך ע״י משפך אינו כהגעלה  :ומיש רבי׳בסס סר״אס דאף מנגבן דכיתנא מיישנן ואי אית בהוקיטרי שרי לסו ופהש״י אי אית
כסוקיטיסי
לדברי ר״ת אין להתיר כה״ג אלא בסאינו מזופף וכו' כ״כ בתשובה ומ״סומשמע
להו מתירן ואת״כ מנגבן וכתב הר״ן ני מדבריו דדוק בניגוב צריך
היתרקשריאבל
מדבריו כי הגעלה טובה כלו' שהיא מכלי ראשון מהני בלא קליפת הזפת פשוט הוא:
בייסון והדחה לא ואין משמעו סל דבר כן דכיון דאמרי׳סתמא איאיתכיהיףי
כחב הר״אש בתשובהשאל ' במה יוכשרו אחר קליפת הזפת דבר פשוט הסדדי ־ שרי להו משמע דאיישון דסמיך ליה נמי קאי ולפיכך היה נר דייסון וניגוב צינה
להם בשפיכ׳מים רותחין לתוך כלי גדול ולא יצטרך שימלא מיסשלישיתן :ולענין התר קשרים אבל במילוי ועירוי אין צריך המרקשרי' וסר״אכד מצריך התרקפיץ
הלכה לכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים ובדיעבד יש לסמוך מל דבריר״ת :כלי
ככולם תו ) מן ההדחה ע״כ והר״שבא כתב בת״ס הארוך כל שצריך ניגוב ציו (?]'
עץ וכלי עור אע״פ שמכניסן לקיום שצריכים פירר שת כמי בהגעלה אכל כלי
חרס
הקשרים
לפי
שאין
המיס
והאפר
יכולים
ליכנס
שם
בין
הקשרים
והדפיס
6
א
כמתיי
נתב הרמ״בן דלא סרו בהגעלה וכו' • בת״ה הארוך כתב הרס״בא על דברי בעל הקסרי׳ומרפה אות׳אכל בהכשר מילוי ועימי א״צ להפי׳סקסרי׳מפני שסמי נננ^
התחמותשהתיר בשס ויי במדליק אש בפני עד שעבר החום לצד חוץ מסוס דחשוב ככל מקום שנכנס היין ומפליטין אותן וכהכשר ייסו ן6״צ ^ ס אין צדןלהחי
בהגעלה דמדכריו אנו למדין דבהגפל׳ס״ל דמהני׳ בכלי חרס לגבי י״נ אבל הרמ״כן
הקשרי׳ססלחלוחיתסכץדף לדף מתייבש לגמרי ויש מי
׳שמצרי'
התרקסריליישיו
כתב שלא מצינו הגעלה לכלי חרס הצריך עירוי וניגוב ואינו נר׳דגרסינ׳בירוסלמי והראשון כ״ל מיקר ואינו דומה למה שאמת ברוקי דאימאי דאי אץ נה (^
דמס' תממות פר' אחמן תני רבי חלפתא כן שאול קדרה שבישל כה ג״ס מגעילה טרי להו ולא סגי ביישון דהתם הוא דקאי חמרא כנוס בין הקשרים אנלצל' ^
.ג״פ בחמין ודיו וכולי  .ומשמע דהה לכלסאמאיסורין של דבריהם וכן מצאתי מבחוץ בחריות אין היין נכנס בהם ובין דף לדף אין היין נכנס כהן כלכ־וצל' ^
להר שמרי' הצרפתי ואע״ס שאין ראייתו מחוורת מכל מקום לעג ין י״נ הנבלע צריכין אלא הדחה לכ״ע אין צריך להתרת ? שריס פכ״<־ ייוהי׳^ס ?את
בצונן סומעין לו ועודדלא גרע ממילוי ועירויעכ״ל • והר״ן כתב שתי הסברות ולא הגנוכהוייתן ומשמע
לרבי׳דכירןפירס בה 1דכי שהו׳ תוסם זכפסוט'
הכריע • ומ״ש רבינו בסס הרמ״כן דלא סרו בהגעלה אלא באותן שאץ מכניסם ביה קטרי שרי להו קאי גס ליישון דסמיך ליס ומפני כך כת כשמושמצי' "1י" •מ
לקיום כ״כ הרש״בא בשמו בת״ה והר״ן בפרק אין מעמידין ולאו למימרא דסאין גס ביישון ולי נר' דיותירנ^ וי לומשסמ ו5־1י־פ י׳ש׳י ימפני ^הוצי '1ראסוני
מככיסלקיוס בעו הגעלה מפני שהן סל חרס שהרי צם היה מחלת תשמישו ביד גוי יש לתמוה על רבי ' שהתחיל לכתוב דברי הרש״בא ולא גמרםומשמע
כאותו
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וכן
לסספית5ווס'המתערב
לוזחתימי שי-לי ט'מ
צריך להחתימו
גוי צריך
להחתימו סכל כלי
חתייו 1
להרמ״נן כ׳ דאס
כלי ששהה ביר גוי אפי שעה אחתבנצונזכמ׳יסנסי׳קכ׳ו  :כחב
יבי׳ימח' שען גיישה ןשלא
ששהנידגוי צריך הכם וכו היינו מדגרסי
לסרפני' צריך הכש׳כפי ההכשר שצרי אלו היה ישן בבי הנוי ובא לקנותוכלי סצין מכניסו לקיום שנשתמש בוגוי יזילח יייפר
יחת
ובא כי מסד גול פי
שדיונתיבם וצח״כ נסתמס בוישרצלבלא נשמי׳י7יק׳משפך
 1לכווסתים להו אכירוצייהו קסבר ממנו ורש״י כתב שצריך חותם בתוך חותם והר״יבם כתב
ניס שץ
לכמחלה צריךהדמה שאי!הייןיזתפכב
בחותם א׳ובספר התרומ׳התיר לשלוח הביות של עץ גדולים לביתהדחה מותר ומ״מ
אכלשארכליש
שס
הימ׳כן
ולד נר שמכניסו לקיו׳אפי׳לפי סעה גזרו
גוי אומן יום או יומים לתקנם דבכלי גדול כזה אין רגילין להשתמ' כך דקדקו המפרש־ס מההיצ מסל את לא עכילןכ'המר' 7
היינו
ביס
דגזרו
ובינו
ומשמע
מומן
המשפך ומדד לתוך צלמזי׳שלישרא'וכבר פא״יי ע׳ג וע״7
צ :
 .בו ^
הלשוןמ¬
לומר שצריך ככשר כצלו ורצי הכניס בו
כתבתי כן בסי הנז׳נשס קגםמפרשים :רישהפ׳לכליצריך
תיניד
הכליםהאסח־י? שנשתמש3ל יעירא ^כיי ןרע
רלי
רזדץ
סצמבשס
הי־״אה
שנ
כתב
סר״ן
יין6־ל
שינשלן ישכשיכן
מ נ^סו
15ס
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בראוי־אםור
שלא הרדוירן
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דכי סיכי כיין א ג'פשהיין.
אפור בשתי׳
הכשירן כראוי
^ # !1י ~ *
הרמ״כן רבו דכי צמרי׳ אפי׳לפי שעה גזת
מיד
היין
בו
שנאם
רש״י
מלישון
אשיר יי׳ת הכלי
אפילו הוא יבשב כל זמן שלא עבר עליו י״ב הרש ומיהו כת׳א״א
מ ימןהיינולחוסל :ת ,חלה וכן
מאסו־ הכלי ע :יי גוי וכויב כ שם הר חש שרי אח 'כ אכל
תנו:
הגויס
דנצדו
מתני
קלז״ל אם הוא כלי שאינו מכניסו לקיום לא נאסר אלא א״ב עומד על דברי רס״י ספי׳על
ידוע שכרון לתוכו יין צפי לפי סעה
נתשייהרש״כאסי'
ואשץ
וקנקנים ' ויין של יסראכנוסבהס שהכניס מק־י״ה זנפזיג'
ייאמן
"
בוי,ו <ישראלכ־רשעות אבי! בדכישמכניסו ל ? "
הר׳אשכי׳ד׳נ׳י״ט
לחו׳מ^י
דסי״י* 4׳ *  45מלשוןךש ישנאפרכוהיין מיד דכי היכי שנאסר הכלי ע י גוי כהס יין לקיו׳ ומ״מ כתב הר״צש שאין דהנליאסיריע״ל
כדבריו . .. .
רש״י מוכי׳לפר כן _ .
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מים הכניס נהן .יין לקיוס נצסר לצלתר ולפי׳ ( ב ) יאע״ג7כלי
גדרבעלמא מקילין במפיקצ דסגי ליה ישראל אפי׳לפי שעה וכתב הרש״בא שאם נתן בו קיתון של
■זאכ״יחיתרנשא'
ועכו
עיל
אפי׳בשתיה כתב רבי׳יראה מלשון רס״י לומר דים צד
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חלקים לומר םסובר כן צבל צינו מוכרח בדבריו הנא אשיר ינ״כ
כלדכרשמככיסו לקיו׳אפי׳לפי שעה גזי־ו שאפי׳אם נחשוב הקליפ' כיין הוא מתבטל בתוך ששה
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ומבטאן ורבי שמשיךכתב בסוף מס תממו׳דמהא הרין סזן> ע״1יז״ל
כדאמרי׳לעי׳רואין היין כאלו אינו והשא׳מים רבי' עליו
מומן ה״ה בדבר ספ כניםו <־? יוםואיז
סרדכד
הכעויךף ^ךץך י דצמרי כגמ קנקני גויס צסו למירמי כהו כלים שהיין ינלע
!יננ'סוכנו 1הגת וכליו דאפילפי סע גזר י אותו וכל שכן אם דרך ענבים בנת של גוים שלא
כמיכס איןאותה
שבא נע
! חמרצ צץ רציה לדידן דסתס יינןשבכל
החרצנים והזמן רבים על הקליפו׳ומבטזללל אות  .ויראה
אבל נליעהפיניי' היין
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׳ 1״ • גויס דבזמן הזה היה אומר רבי׳ סמוצל יייכילז שכל הכלי
יו׳סכו ומציתדציציכ׳טופס ע ;מ להטפי׳
נגעלן
כתב משם צלול מבלי תערובת החרצנים ויאפר שם ע פ וכן התיר ר
הדנה
ת סהס כתינוק שאינו יודע בסיב ע״זולא מיישן
?ויוה וכעיניגוב 1:מ* ש רבי׳שרש״י
ס
שאבל6
מיתסי בהנצה אלא בסתיה ואינו אוסר נמשמישי של יין
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^
סצץקנ״חכך מכוארבדבריו ספי׳סחיף
וכתבהרס״בא שאס נתן .היא משנייז היין
אתא
דחה
ל־יצסומייהוכופה אותן סוליהן למעל׳ופיהן למט משו חב״ח וחתי׳להו אבירצייהו ׳ אלא בס׳ לסי מה שפסק ר ' פ דמין למינו כס עכ״ל :
שמון למינו כל
אס
נינה
בשתיה
צפי׳
מותר
יומם צת פי כשק כלפי סוליהן  :וסש שהרי״כה כתב סדי בחותם אחד יס נוססא כו קיתון סל מיס רוצין כל שיש במים כדי לבטל קליפת הקנקן
יפה
שהדיהי
המננוג
הרי״כס והיא נכונה שלא מצצתי ק בשם הרי״בס צבל • וכוכ״כבת״ה כלו׳ שיש ו׳פעמי׳מיס כנגד כקליפה מותי' די״כ נמים בטל בששה כמו
סכתובבה הרמ״בן כמקום
להעכירתהשנדניץ
צפכס
' שהקש הרמ בן על דברי רש״י היכי בעי הכא סב״ח דסא כל שכתב כסי׳קל״ד וכ״כ בתשובה דאין צריך לסע ככל הכלי שחין היין נבלע אלא כד׳ מהייןיעל סכיי
מצאתיבדברי הר״ן שכת
סכהס
יין
קליפה שמקלסים סע־ן ברסיטני ואס יש בכל היין ששה חלקים כנגדהקליפ ' ההיא ילפיכןא'ןלר.מירי
ניכא דליכא למיחש לניסוך כסות' אח סגי דפי משוס חלופי כיון דאיכא חות' א׳לא
בהפאז
מותר וכתב בתשובה אחרת ומה שכתבתי בשא הציסורין דבכולו משערי׳צין מסס י 'ן שנמסלכליהם
הגוי
אין
'
דהת
גרח ומזייף וכ״ס משוס תשמיש שעה אח׳דלא טרח ומזייף ולדידי ל״ק
שמכניסו ליןייס
כיון
וינוא
ימללהחליפו אלא כייןמבוש ' או בחומץ שהרי גרוע ממנו מעט שאס היה שבחו סל סתיר למה שאמרתי כאן דאף כאן בכל סס שנכנס סס היין משערי׳דהיינובקליפו׳ יאע'׳פ שאין כני
קמ״ל
חלס
כשלא
היינו
מיס
של
קיתון
בו
נתן
דמהני
והא
הקליפות
מן
כולן ולא במה שיוצא
ד פמכ׳ממנו היה חלופו ניכר ומתפי׳עליו כגנב ופשו׳סכסא פורת לא טרח ומזייף
מייןעכיל
חדש מן
נתנוון לבטלו דאס נתכוון לבטלו אסו׳דק״ל אין מבסלין איסו לכתחלה ואס ביטלו
וכלאמדי׳בט״פ אין מעמידין גבי פת אבל כאן משוס תשמיש מרובה טרח ומזייף
לידרבה
ששבחו מריכ׳רכיון דמשו׳תשמי ' מרוב׳טרח אפי׳לפי שעה גזרו כיס רבנן שלא אינו מבוטל כמ״ס בסי׳צ״ט :רמיש ויראה לי סאפי׳כן אסור להוציא כיין דרך נקב
מכני
סברזא שהנקב אסור וכולי נר דלא קצי אלא אהיכא דדרך ענבים בגת של גויס
תנח־בייהס לשיעלריס אבל אחרים פירשו סחיף לקואפיימייסו דמהדקדיקולא
באותו נקב קטן שמש מוציאין דנקב סכנת נאסר מחמת יין הגויס שיצא משס ועכשיו יוצא דרך שס ייןהישראלי
אפומייהו והיינו חותהא׳וחתי׳להץ אבירצייהו דה־ינו
שני פתחי' צריך חותסבכל צלול כלא תערובת ואין דבר שיבטל איסור הבלוע כנקב ולפי׳נאס היין היוצא דרך
מין יכל זה לזינו לזללז סותם א ' אלא שכיון שיש בכלי זה
שמעינן מהכ ׳ דיסראל השולח סס ולפי' צריך לעשות לו נקב חדש או יוציאנו דרך פתחו של גיגית כמש בת״ה׳
אמהס עכ״לוכ״נ מדברי התו׳דבחותס א ' סגי שכתבו
לחותמן מבפנים כגחלת או הארוך אבל היכא דנתן יין בחבית האסור ויש בו מיס מעורבים כדי לבטל קליפת
חבית ריקנית בנית הגוי מעיר לעיר כדי לתקן צריך
טתן למוכן יין והכי נקטינן  :החבית והוציאו דיך הכחא מותר דכל יין שיוצא יוצאין עמו מים המעורבים בו
באקרכה שהיא כאבן סיד כד שיהא ניכר סס הגוי
כתבו התו׳והמרדכי ומיהו כתבו ומבטלין איסור הבלוע בנקב הכחא־וכ״כ הוא ז״ל בהדיא בתשובה שאכתוב בסמוך•
וגש חח התיר לשלוח הכיו׳פל עץ גדולי׳וכו׳כן
דמ מטוב להחמיר ונרא׳מדבריסס דלא סרו להשהות פלא יוה או יומיס אכל כא״ת ומ״מ איפש ' דלכמחלה אסור להוציא דרך כקב הבחא משוס דהוי כמבטל לכתחלה.:
כתב הרי״בס כתשובה פליקכקני ' של גויס שלא הוכשרו ומילא׳יין ואחר זמן הריק
כתב בשם ר״ידאפי׳זמן ממכה שרי להשהות בבית האומן :
ביין עד שלא הכשירן כראוי אסו' כיין ההוא מן הקנקנים ומירב אותו גיס יין אחר מרובה שהיה לו בקנקנים אסריס
לול! כל הכלי הססורין שנשתמש בהס יסראל
כשרי כיין הראשון נאה בשתי׳וכשהוציאו מן כקנקני׳ונתעריעה יין אחר אפו ו ג״כ
^ 1כשתיה ומות׳כהנח 3פ אין מעמידץ (דכט ) תק נודרת הגר׳וקנקניהס
ונעס׳כמוהו כדאמיי׳בירו׳אלא שכיון שהיין הראשון לא כאס כי אס בסתי׳אינו מוס
כמס בסס אסוריס ואיסויס איסור הנאה דר״מ וחכמים אומרי' אין
וכה קנקניס של כמשסו אלא מ״ט וא״כ אס יש ביין השני ס׳כיין הראשון הכל מות׳אפי׳כשתי אמנס
ס ץין אישוי הנאה וידוע דהלכה כחכמים  :כתב סר ' אש בתש
שיש ססי׳מן הקליפ' כ״ל שמות' זהו כשל׳היס מיס ביין הראשון ולא ביין הב אבל אס הי׳מיס ביין הראשוןהיין האסיו'
" ששמו בה יין בתוך י״ב סידס לדברי המתירי׳לפי
דבר פשוט הוא שיותר יצא ונמלט כליע הקנקן ונתער׳נהיתר הכלוע בקנקני׳מתכס׳במי׳ורואין את מינו כאלו אינו וכו׳וכיון סכליפתו בצוקהוא
י*ז׳־ייין לצתחל׳כי
שהיה מתייבש ע״י ישון י״ב חדש ע כ אינוככל׳אלא כדי קליפ׳סמקלפי הכלי כיהיטני ולפירואקאת קליפ׳הקנקכיכאלו
׳־ ^ וחזן ונכנע בתוכו מן ההיתר ממה
בנפשיה וכ כ המרדכי בסרק הס יין ואס יש כמי׳ו׳סלקיככגד הקליפ הכל מות כדע ר׳יכעל התו׳והרס׳בא סמך.
ח בסס ה י-ף להתי' ושכן עבד ר״י עובדא
גויס היאך יתרץ משכה על סברא זו הלכה למפש׳וכן אס היה מיס ביין השני כדי שיעו׳ו חלקי׳ככגד קליפת
׳ י״לע ז :ויס לתמוה על מי שהתיר יין הציתן כקכקני׳של
הקנקני׳האסורין ג"כ מותר הכל כשתי׳וחע״פ שלא היה מיס כיץ הראשון עכ״ל :״
׳ יפשי דמוקי לה כשכתןבהס יין מועט שאין בו ספים כנגד הקליפה ומיהו כבר
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וס׳ש עוד על ראובן שהכין יץ בקנקנו של גוי עד שלא הכשירו והוציאו היין
 ^ ^ ,קג ד דהלסה כדברי האומרי דסתס יינם אוסר כמשהו* דין החסודים
מי״ג כתבתי בסי׳קל״ה אצל מה שכת' יבינו מסקנקן ונתנו בכודו׳כשרי׳כאסרו גצי הכודו׳וצריכין מילוי ועירוי כדאמריכירו׳יץ
מהייס בהכשר כליס הבלועים
אסי׳הוא יבש כל זמן שלא עבר עליו סהו׳ אסו'כשתי' נתכו כקנקכי׳נעשרהקנקכיי כייןפינהו ונתן יין אס׳בקכקכי׳נמש׳יין
ונדי
^י ילה לפשות עירויביין אינו כלוס -ומ״ש
הרמ״בן דמדאמרי ' כסוף ע״ז כוסות וצלוחיות כקנקני׳ואם יתן יין בכודו׳אלו יאס בשתי׳שמ׳ש רבי׳וכן התיר ר״ת יין שנדר כגת
יאיח
חיש ניסכתב כן לתפוקי ממ׳)ש
גוי׳ שלא הוכ&׳סרש״כ׳כת כת״ה האדן כן כס׳ר״ת וכ״כ בס״הת וכ 'כ הר״ן בסו'
להתיג
^ 1׳ כיומדיחן ומטבילן והן טהורין וקפני עלה וכולן שנסתמ ' בהן עד שלא הטביל
מ׳ס ע ז בשמו והארי׳כטעמו סל דבר :ויש לתמו׳על דין זה מדגרסי׳בסו׳ע״זידעד)
שומני
^ 1תי ?פום /דהוי כ״ט לפנס יש ללמוד דכל שנשתמ׳בו י״נ ואה״ב נתן בוישראל
כתשוכשחליל׳להר״מכן לכתוב  53הו׳דאתא לקמי דר סיי׳א״ל הב לי גבר דדכי לי מעצרתאי א״ל לרב זיל בהדי׳וחזי
אסור
קיומו פרי בדיעבד׳והר״אס כתב
ג
י לא מצוחעלינימדרס ופרש״י דלא מצוח׳עלי לעשותו כהכש שלא תפסי׳אתייכו
חדה כתבי גסמו וסתר דבריה׳אלו בכמה ראיות והעלה דלא שייך נ״ט
" ,׳
"! .וכתב על דבר י ונמצ׳כוותמלי ואפש׳לו׳שאולי הי׳סוששסיוצי׳ספרצני׳והזגיןמהגולא ישאי׳בואלא;
■ העלה כן בסוף מסיע
א בת3שיל אכל לא טין וגס הר״ן
■ ■ יןי
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קלח  ) 0היין צלול דאז היה נאסר הייןא״ה די למ5זיכא חמרא בפילי דתחות זיפת׳והיה דורך
הקליפו׳וחמר דתותי פילי
־
 1נסרדצי ע״ג בו ענבי׳מועטו' ככדי שלא היה בחרצני חגין סלהס לכסל
דןשע' טפ 'הזנז״פר דאז היה נאסרהיין  :כתוב בס׳הת אס הגיגי׳שהיא אסורה מליא' ענבי׳ דרוכים
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לא׳זר
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בו' נת׳ש הטורריש
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(נ ) ע״ל סי׳קל׳ה
נניימ״שבשס א ''ת
ונשם סיו״ג נע נין
נינזב וערד נס
ס׳ש בסס תר' 7
סיס קל׳י
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הרש״כא והר״ןז״ל-וכתבו עוד שאס ירצה לעסו' עירוי שלשה ימיס איןצףי י,
את הזפת שע״י עירויפולט את הבלוע כגת כד^מריבתנקכי׳זפותי׳ ^״ו !^ -
זפותישמ״גדממיח
 ,נקני
.׳
לקיו' וכן דעת הרס״בא והר' /ז״ל -ולפי׳זה ה״ה דיישוזשל י״ב חדיש מתיכלו)חי״ !

ולהמשיך הייןשס וכ״ב סמ״ג:
אס עדיין ־לא נמשךי ממנה כלוס טוב לפכות בגיגי׳כשר .
אע׳נ £שאסור ליתן יין ככליםשנשתמש
!< י|' טג יזליוליול^
מ' 0ג''מ''עמ "
,
,
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ללונ^ו
בהן הגוי כיין מותר לימן בהס מיס ושכר יין שנדרך כנת של גויס שלא הוכשר אע פ שאסור ליתן בהםיין הגת תמורה יתר מן סקכקכיס
לאנרבוי
וכר בפר אין מעמידין (דף לג ) אסיקנא ככלי שנשתמש בהן הגוי כיין מותר ליתץ בהם מים ושכר ושאר י?ליף ^ ^תירו מידוז "ס
מיל"
כל מינימשקי? לפי שהיין פונם אות׳ ולאחיישי׳שמ׳ית? בהםיי ;,רבי׳יתס סכת שאס דרך כה גוי אין
דמות׳ליתן לתוכן סכי פרש״ימשו׳דשכר
מבטל טעמ׳דחמר' וכת׳ הר״ן ואחייפירשו
קלח11־? • של אם שזפתו גוי ונתן בה ייןבעגעתזפיתה .ועירוי מומי כעוד הזפת עליו ואהצו
רשכר נמי מיקלא קלי לסמרא משוס
אסוה
^ הזה'י"!
!אאו שזפתה ישראל ונתן בה יין ונגע בהגוי ^ חי?^,ע ?
מררית׳דכסותא דאית ביה והראשון יות
כיתרתכניט׳
כתכהרא ם ה ז אסור ואיה
1
1
_
ר) רר> דרויד־רי ד1יץ \ ר)י<<,י
״ננ,1
15־ ל.
אינד
נרא׳ומהא שמעינן שהמי׳סל מילוי ועירוי בעור משקה טופח עליה צריכה נ״בב יק אם יי ! הטי נ:אש ,ינ׳ אלא ־־־ימי מעו'
מותרי בשתיה וכ״כ הרש״בא כת' ה הקצר זפותה צייכה ניגוב אבל אם דרך מפותה אין די להבניגוב א לאוכיון דצייך עירוי איןצרי׳רליפסמ
ח״ל כל הכלים שנשתמש בהם הגוי כיינו

.

ישרא׳נותן לתוכן כין מיס ביןשכ׳בץשאר
משקין ואינו חושש לפי שפליטתה מועטת
וא״א לכא לידי נ״ט ובארו׳ כתב כל הכליס
אס בא להשתמש בהסבשא' משקיס קוד'
שהוכשרומשתמ׳וכלב׳סירי'כתסל׳לכלוכי
היין שעל פני הכליס״ע<־ • ונר שמה שלא
כתב בקצר שצריך להדיח כתסלה לכלוכי
היין שע״פ הכלים מסו' דמילתאדפשיטא
היא דלכתחלה אסור להשתמש כהן עד
שידיח לכלוכי היין סע" פ הכליס  :כתב
הרש״כא בתשובה אס נתן ככלי אסור לא
נתי׳לו לתתכוייןפעס אסר׳עד שיכשימו
ואע״פי שאר״אש בתשובה התיר וכמו
שכתבתיכסי׳זהכברכתשס דהיינו לדברי
המתירים יין בששים וככר כתבתי בסי'
קל״ד דלאקי״ל אלא כדברי האומרי'
דאוסכמשהו -וכת' עודסרס״באכתשוכה
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זפות׳ינגב ואם יש נעורת של פשתן בין גסר לנסר אי בלאי בגדי ׳
כמו שעושין כרי לדבקה כדי שלא יטפטף משם אין די לה בניגוב
א ל א צריכה עייןי וש ^,חרס זפתה הנוי אפי לן ל ארר ך בה צריכה
קל יפה וניגוב אוןגירןי ב^ א ק,ל יפה ןאם ןפתה ןךר ך כה צריכה
קליפה ועירוי או הנעלה בלא קליפ׳ ואם דרך באי נה זפותה צריכ׳
עירוי וכתב א״א הרא״ש ז״ל בתשוב׳אבל 1,טוח ע ,ןיה סיך ^ מךני

כי מפני כובד הדריכה פעמים הוא מתבקע ולא מציגו היתר בזה
בתלמוד ע״ב ונ״ל שאותה שבנוי' מלבנים או סידוגפסי' דינ' בשל
חרם כת' הרש״בא שכלי הגת מהגי להו הגעל׳על ירי עירוישמער'
מכלי ראשוןעליה׳ויש אוסרין ודעתוהי׳נוט' לדברי המקילין והכי
מסתבר שאי אפשילהכניס גת בכליראשון :גיגית גדולהשדורכין
בה דינ׳כמו גת וכן המחץ והמשפך דינם כרין הגת בעצמ׳כל אחת
לפי

׳ י 1׳■־■־י ׳■ ן ׳* " ־׳

^ נ י -״ו הזסתעניו

יקלו׳ ^ו׳.
משו דע״י דריכ כלע ספי אלא
איתחו.
יעשה עירוי ולהכי אמ תא נעה
והרוצ׳להכשירו כלא קליפה אין לו קמ
כי אס ע׳ן הגעלה וכסה סכתי שאסמן
צרידלקלוכ״ע
להכסי ע יעירוי ג ימיאין
וכתכול׳ן
הרש כס וכן פסק הימ כס
סיחסלוותן
דמתכש׳ע״י יישון י״ב אוע״י
סממיסן
באש עדשירפה ה!פ כדיןקנקני'י
סא״פפסקלן־מן
לקיו׳ -ועל מ״ש הימ״ב׳
נאשמו
אסור לדרוך כה עד שיחס אומה
שירפה הזפת כתב סיא״בד זהסכום ^
סיככיס נחליס ויתלכן כדישיתה! ?!!פ
ז״ל
אס היה שם ע״כ ולטעמיה אזילשהוא

סובר דאין הכשר מועיללכלימזונן!מ1
שיקלוף כמו שנתבאר בסי' קל״הוכבו
מות למלוח כשר בכלי סמככיסין בו יין לקיו׳עדשלח ככש׳הכלי חדא סאיןמלח מפלי' נתבאר שכל הפוסקים חלוקי׳עליו בזה ומה שחילק הר״אש בשל חרס כין דוןכה
כלי ועו׳שא״א לכא לידי נתיכ׳טעס ומכטלין איסו׳משהו וכ״כ הרא״בד והראי קנקני' דרך בה לא ראיתי לזולתו שחילק בכך ומה שהכיס ההוא דנעוה ארמקו בסמוךכתג
אכארכס״ד:
רכי בשם סרש״כא שיש מתירי׳כלי גת ע״י עירוי ראסוןויש אוסרי׳ושס
סל גויס ישד׳נותן לתוכן מיס לשתי׳ועוד דאיידי דטריד למיפלט דמא לא בלע עכ״ל
השווינו
דרך ודע סהרס״בא חילק כגת סל סרס בין תסלת תשמישו ביד גוי להחלת
וכתב עור שאלת כישראל ססכי גיגית מגוי ודרך בה כלח נגוב והגוי אמ' שלא
בה שנה זו והראי פנים לאיסו׳לפי שהגוי אפי׳מ״לת אינו נאמן באיסורין דבמי' היא ביד ישראל דהא דתכן שאפ״פ סקלף ונגב אסורה ה״מ בסתחלת לתשמישובידגוי
כוהגויאכל
סזפתנוי ונתן כה יין כשעת זפית׳אושזפתה■ ישראל ונתן כה יין ונגע
בירו׳דמס ערלה ולא איפשיסא ועוד שמגת לגת אין י״כ חדש ואפי' כהנאה אסור
כת׳רבי׳סכרא
אס היה תחלת תשמישה ביד ישרא׳מקלף ומנגב וכשרה ולקמן בסמוך
תשובה סאמת כמו סאמר׳אלא שיש פניס להתי׳כדיעכד לפי מה סהו׳ענין והו שאס
וכליי
וכתב עוד הרסי בא בת ה הארוך דהא דלא סגי לנה
דיך כה ישראל כשאינו מינו הרי הוא כשאר איסורי׳להתכטל כנ״ס והרי יש בגיגית י זו בסס הר״אבדז״ל :
:ענכי׳וזגיס וחרצכי׳שאיק מינו והוא רבה עליו ומבטלו אכל אס הוצי היין דק־ כחא .בהדחה כדין שאר כלים שאין מככיסין לקיוס אע״ג דגת לא מיקרי מכניסו ליף
לקיו'
סל גיגיי חזר היין שפוי דיך ביזא בלא ז גיס וחרצני׳ועכשיו מקבל איסורו דרך כחא כדתכי׳ומודרבי כקנקני׳של חרס שאסורין ומה הפר כין זה לזה זה מכניסו
יומר
אין מכניסו לקיום טעמא מפני שמשהים אותם כיין כל ימות הגתות ולפיכן
ומ״ע אס נתנו מיס בגיגי׳ע״געניי׳סמו שעושים בקצת המקומות פליטת הכחא
יומו
גת של אכן שזפתה נוי צריך לנגבה וכבר כתבתי למעלה שאין הזפת מכלימו
הוא דבר מועט ומתבטל בתוך המיסעכ״ל  :ולעגין כאמנות הגוי כ״כמהרי״ק
דקתני
ממה שסי' בולע בלא? פית' אלא שהגת אפי' לפי שעה הצרימה ניגוב והא
סורס קט״ו וכ"כ ג״כ הר״אש בתשובה כלל י״ס סי' ט' דגוי מסיח לפי תומו אינוכאמן
ופדאמרי׳כשילהי
שזפת׳גוי ה״ה סס זפת יסר' ונגע בה גוי כשיש בה יין כדי לסטפיס
לומר על נובא שכתיסנה י"כחדש  :וכ״כ הר״י כס בתשובה והר״ן כתב מהששאלת
להטפילובעי
פ' ר ישמעאל ההו׳גגי דאשתכח בי מעצרת' א״ר אשי אי איכ' טופח מ״מ
אט גוי מליי׳ת כאמן באיסויין דרככן כגון סתס יינם דע שאיפשילדון ולהקמדאמרי'
והעעסלזה
הדחה ובעיא ניגוב ואע״ע שהיה הגת ההוא תסלת שמושו כי !ישראל•
כפ׳הגחל כתיא אסא דא רב אשי איןמלי ת כשר אלא לעדו' אשה כלבד קכין דרבנן
סרא וכן מוקמיק ההי׳דמעש׳באדסא׳וכו׳בתרומ׳דרבנן אבל אכי .לא רציתי לעסות כמו סאממו דגת כיון שאס היה תסלת תשמישו ביד גוי היה צריךניגוב ^
שעהסרובק
גזרו עליו־אפי׳לפי שעה ונמו שאמרו כמי כמכניסו לקיום סאפי׳לפי
מעשהככיו־צ' כזה מפני שלא ראיתי אותו מפו׳לא׳מגדולי הראסוני׳ומ״מ מי שירצה
רכי׳דפומהמסז
לעשות לא אמחה כידועכ״ל  :ולענין הלכה אע״פ שכראין דברי הר״ן מי יקל קבכן־ואע״פ שאץ כר כן דעת רס" יז" לעכ"ל* ולקמן בסמוך כתב
ראשו כנגד הנך רבוותא דאסרי וכ״ס במקו' שה״רן לא רצה לסמוך על עצמו לעשות בזה  :והשתא מ״ס רבי׳גת סל אבן שזפתה גוי ונתן כה יין בשעת זפיתהניע"
סגוקכעודמשקה
ניגוב היינו מתני׳ומ״ס דה״ה אס זפת' ישרא׳ונתן כה יין ונגע בס
מעשה :כתב המר׳בפ״ב דע״ז באותן גיגיו׳גדולו׳שלא נגע בהס הגוי מאשתקד
ישמקילי׳לדרו' בהם בלא־ניגו׳וסומכי׳על דברי רשב״ג סמתי׳מגת לגת ושיבוש הוא טופח פשוט הוא דכיון שנגע הגוי ביין הרי נאסר היין והוי כאלו נתן הגוינך!
לוכניק
דזפתה נוי דקתני מתני׳אורחא דמילתא נקס סהמזפת נותן מיינו למוכ
ביד׳דה״פ מתחל' גת לתחל׳גת או מסו׳גת לסוף גת ועוד דאין הלכ׳כרס״בגפכ״ל :
צחרגוי•
ודאיפשיט'שהכל תלוי ביין הניתן לתוכו שאס הוא אסו׳אע״פ סזפמ׳ישר
של אכן שזפתה גוי ונתן בה יין בשפת זפיתה וכו׳־גסוף מסכת ע״ז
קלח גת
ואס הוא כשר אע״פ שהמזפת גוי כשר אס נזהרו כו שלא יאס' מפני מנעו־ו־מםי!-
(דף עד ) תנן גת סל אבן שזפתה גוי מנגבה והיא טהורה ושל עץ ר
מגכואקמנ"
אס דרך הגוי כשאינה זפותה צריכ׳כיגו היינו מדתכי׳סל עץ ושל אכן
אומר ינגב וחכמי׳אומרי׳יקלוף את הזפת וסל חרס אע״פ שקלף את הזפת ה״ז אסורה
י הין מןו שפי אסורימ־
בדדר׳בה ובשאיכן מזופפין איירי מדקתני בתר הכ
ובגמ׳יסס ) אמ רב דוקא זפת אבל דרך כה לא כלו' לא בפיא ניגוב אלא הדחה' 6ד
דוקא זפתה אגל דרך כה לא סגי לה בניגוב כי ההוא דאתא לקמיה דר חייא א״ל דעד השת׳כשאיכן זפופין איירי ומ״ס אבל אס דרךבה בזפותיאק די להמיגוץ
ככליגבראדדכילימעצרמאיוכו^ אמרהאלאסגקליהמיגובאלא בקילוףת״ר יקלוף הזפת ואחה ינגב היינו ליסנאבתיא דרכדאמראכלדרךכהלאסנין
הגת והמח והמסס שלגוי׳רכי! מתיר בניגוב וחכמים לזוסריס ומודה ר׳כקכקכיס של בניגוב אלא בעינן קילוף ולשון זה כתבו הרי״ף והרא״ש וכןדפתהרשג אוהי ןח
היכדמכם
פסק הרמב״ס ז״ל וכבי כתבתי שהסכימו הרא״ס והרס״ב וסר״ן ז״ל דכ
גויס סהס:אסורי' ומה הפר׳בין זה לזה זה מכניסולקיוס וזה אין מכניסו לקיו׳סל עץ
בקילוף צריך ניגוב אחר הקילוף ומ״ס או עירוי בלא קליפה ככר כתבתישכןוע"
ושל אבן ינגב ואס היו מזופפין אסורי׳והתקגת של אבן שזפת גוי מנגב והיא טהור
מתני׳דלא דרך בהכרית׳דדר כה דרס רבא נעוה ארתחו ופי־ש׳י גת סל אבןשזפתה ■ודעת הרמ״כ׳ז״ל ומ״ש וסל עץ זפתה גוי ונתן יין בשע זפית אפי׳לאדרךנהגי־|
#גוי ואויחא למירמי כיה חמרא פורתא לעכורי קוטרא דזיפתא  :סל עץ דבמיא זפת קליפה היינו מפני׳דקמני סל עץ ר אומר ינגב וחכמים ^ומייס
רד?
טוכא וכלעא חמרא טפי -אבל דרך בה גוי כגת מזופפ לא סגי לה כניגו׳אלא לקילוף וידוע דהלכה כחכמים וככר נתבאר דכל היכא דמ:שר ע ןבריי ^צ״יי 'נ 1
משו׳דעיילחמר בפילי דזיפתא:הגתוהמחץ והמשפ וכו׳בשל חרם עסקינן מדקתכי  .הקילו׳וגס נתבארדמילו יועירר ג/ימיסמע" ^ מהני3׳י א ^ יפהומ,שי ^ורזז
0יפ' סל עץ ושל אכן ובסאינן מזופפי׳עסקינן מדקתני סיפ׳ואס היו מזופפין מכלל לזפתה ודרך כה אח״כהיינו מדתני אםל יןכ זיסל ^ ינגכ י ס היומזוצפ'י ץנ5ו
דכולה רישא כשאיןמזופסין • ושל עץ ושל אכן מנגכן והס טהורי׳דברי הכל כל זמן ופרס״י אס היו מזופפי׳אסורין עד שיקלו׳ואע״ע סרכי׳לא הזכי׳אלאזפ" גי י' ^
חילח
ש אינן מזופפי׳נואס היו מזופפי׳אסדרי׳עד שיקלו׳מתני׳דלא דרך בה הילכך בשל אבן כתכא׳שאין חילו׳בין זפת׳נוי ונתן כה יין לזפתיסרא' ונת ןבה יי^וגגפ ?!''
^
ד״ה בנגו׳סגי לה ובשל מן לרבי ינג׳כרימ׳בדרך כה הילכך אפי׳כשל אק כעי קילוף חשש רכי׳לכתכו לפי שסמך על מ״ש גכי גת סל אכן דדכר פסי' ( הוי*
יי׳רס״סזי
וכ״ש בסל עץ וכתהר״אס אהאדאמרי' במתני' יקלוף את הזפת יקלוף ואס״כ ינגב ביניהםבעכץ זה ומ״ם ואס יש גמר י סל פםת ןכין כסר ל נסר
יבי
וכן פי׳בכל היכא דסכיסיריכןביסמעמי' בקילו' דבעי ניגוב אחר הקילוף וכן פירשו כ״כ כס'  ./ת ונר'דהיינו מדאמרי׳ואי אית בהו קיטרי שרי לסו כו חטומי

הלכות

בלי היין

קלח

קטו

כך כלי המרה אע״פ שאין מכניסן לקיו׳מ״מ כיון שמשתמשץ בהס תמיד יש להחמיר
בהם להצריכן הכשר גדול יותר משאר כליס שאין מכניסן לקיום • ונר׳שלמד ק
רבינו מדין משפך ששנובברית׳שדינו שוס לגת וכ״כ בס״הת דכלי המדה המיוחד
למוד בתוכו יש שמחמירין לפשות בו ניגוב כמו במשפך לפי שנותנין בו יין לשפל
תדיר • רש״י כתב שאין חילוק בין גת

1רידמי שאץ מיגו׳ספלי׳מה שמובלע בנעורת ובלאי הבגדי׳ התחובים
הגינ '?י •ומ׳ס) 5לין צריכא עירוי כלו׳מילוי ועירוי ג׳ימיס מע״ל חס■ לסיכדם'
■^ל״מרום שצריך עירוי א״צ להתיר הקשרים שהמיס נכנסין כבל מקוס
יי־י״רדחגי בהגעלה ומשמע דאפי' כלא הסר הנעור או בלאי הבגדים
_
זנםה'תכי[כדהס,,
ז־> *)דרי גיכ ^ ממןבה יין בסע; לפי מה שהוא וכן כלי המרה מון שמוררין בה תמיד צריכ׳הכשר
גו ררנ ״יאר דה ״ה לזפתה ישראל גרול כמו הגת  :רש״י כתי שאין חילוק בין גת לשאר כלים דגת נמי
ןנג ע3ו המי אלא סיבי׳ סמר סגי לה בהרח׳ור״ת כתב דבשל ישרא׳ונגע בה גוי סגי בהדח׳אכל1
אם תחילת תשמיש' לי גוי צריכה ניגוב והנימילי שיש חי^ ו׳כין
! [ ושיחכגכיגתשל אקדלטניןזה
ישראל לשל גוי כש * נ' *יו * * ק ניגיכ אכל אם היא ״״
 4חעל * #ל ־ 1ל *ל "ף

לשאר כליס כלומר לשאר כלי שאיןממיסן
לקיום דכי היכי דמייכלים סגי להובהדת
הכי נסי גת סגי ליה בהדחה ואפ״ג דתנן
גת סל אבן שזפתה בוי מנגבה וט ותניא
י

? ר

ל' ש  "!.מופלסי *י מעו ד־״יהכי גיסיבגמ'
^ כה
חילק יכ ] אס תחילת תפים יש 'ל ' י' ג \ל ני
נעיפי ^ נמהני נוינ< ייויס 5ויפייש
הראברראף
ריןאלה 0כו כ
אם היא של אכן או של ץע כולם
' *' ל״י פ־ *,לף
של הרס וכליה אם תחלת תשמיש עיי ישראל מי לחו כניגו ושל פקליס סהו<ז 'ל י'!! נהו סניתו׳לי ,פריו
גתיווניפ ני־ועמ6י 0וכיזש לעשותן
אכןסניליהבשכשוךומסקנ׳א׳יאחרא״שזלכרכרירתוהקורה
ניעי ניגוב ! סריס
נעסיה מעין והעדשים והלילכיס מדק
שעוצרין חכ הענכים והרפין שמשימין לע העכיט מי הל כהרח'
6*.׳ גסג פ פל 6ק ופלע ן וכיין
ומנקליס סל נצרים וגזל נצמן מנגנס מי'
העקלים
יקלוףה1פפ נלועי ויגגכ
אפי׳בקלף ונגב ופרש״י העדשים היינו גת עצמה • מדיחן במים ועל משנס זו יש לסמוך סצ״כ ניגוב
*"
את1הזפת אסורה ע״כ ־ ■.
שקלף ,
כפר 'הכי של חרס /אע 1פ יצ
■'
רחצי׳־׳
■
מס"כנ עילץ״׳
לגרו מדפשיט מינה ר׳אבהו ולא אמרי׳ זואינהמסנהדקתניבהדסגי לגתבהרחס
*' . 1י.
הרא<1
ולא נגב מאי אירי סל סרס אפי של עץ נמי ובן מבוא בדכרי
^ך6י כקלף
את הזפ׳ה״ז אפורה ואינה נתרת בניגוב • דניגוב אינו ומתני קתני דכעי ניגוב ס"מ קמו כה רבנן בתראי ופשעי הלכתא כוותיה עס ל:
סכתוסל חרסאפ״פ שקלף
ולפי זה אע״ג דרבאידכתראה הוא אמר דוקא זפתה אכל דרך בה לא סגי לה בניגוב
מליסבכליחרס׳ע כ ומשמע ודאי דאינה נתרת מגוב אחר הקליפה קא' וכןמכו'
להגיה אינה ניתרת בקליפה צ״ל דלדברי המשנה קאמר וליה לא ס״ל ואע״ג דכססיא דאתא קמיה רד חייאוא״ל
בדבריהרשב״א כת״הלב'נ דט״ס יש בדברי רבי׳וצריך
אלאזכעירוי3לצ קליפ׳וס״ס דנתרת בעירוי בלא קליפה כבר נתבאר שכןי הב לי גברא דדכי לי מעצרתאי אמר רב בניגוב סגי׳ליה ר תייא ורב רמץ קמאי
מיגוב
פסקוהרמב׳ס והרסב״א והרא״נןז״ל • ומ״ס ואס זפתס ודרך בס צריכה קליפ ועירוי כינהו והיה ס״ל דהלכתא כמתני׳ אבל רבנן בתראי דחאוה מהלכה וקבעו הלכה
115הגעלה כלאקליפ'כבר נתבאר של 4כ הרא*שז״ל י ונתבאר דעירוי ליינו מילוי י כבריתא דמכשרה כהדקהוהא דאמ רכא נפוה ארתחוכתכהרא״םדיסמידבסל
זעיווי גיסים מעל וששאר הפופקי׳לא חילקו בכך ומשמע שהן סוברים חפת ודין סרס אבל של עץ ואבן סגי להו בהדח׳ע״כ ולי נראה סאס רס״י מסלק בין גת לגת
נסנמיכעירד כלא קליפ שרי ודעת הקוסקי׳אס נתרת בהגעלהיתבא׳כסמוך בס״ד יותר נוח לומר דממתני׳ומדאמ'רבא עלה דוקא זפתה וט וממוכדא דר חייא ורג
ומם ונוס דין באינה זפות׳צריכה עירוי היינו מדתני הגת והמס והמשפך של גויס קו ממדד רבא נעוה ארתחו ל״ק מידי דכל הני סיירי בזפותץ וברית דקתני מדיחן
וממיר בכגוב וחכמי׳אוסרי כלו עד שימלא ויער ג׳ימיס וכן משמע מדקתני ומודה מיירי כשאינן זפופיס אלא מברית דהנת והמחץ והמםפך הוא דקשה דאייריכסאיג*
דכקנקכי׳שהן אסויין ומה הפרס בין זה לזה זה מכניסו לקיו חה אין מכניסו לקיום מזופפיץ וקא מצריך להו הכשר גדול מהדחה ומ״ם ומתני׳ קחני דבעי ניגוב לא על
משמעוסכעי׳מדטו גת וכליו לקנקנים שמכניסן לקיום וטק דקי״ל דהנך מסתיו המשנה קאמר אלא על בריתא דהגת והמחץ וההיא ברייתא הוא דדחי׳ מהלכמא
במילויועירוי ג ימים מעל פשיעא דה״ה לגת וכליו ובדרך בה איירי כדאוקימנא מקסי אידך בריתא דקתני מדיחן דהיא מיקר מדפשיט מינה ר אבהו :ומ״מ אין דעת
נריתא בורך בה וכשאינה זפומה ציירי מדקתני סיפא ואס היו מזופפין אסורץ הפוסקים מסכמת לדעת רש״י כלל שהרי הרי״ף הביא נריס׳דהגת והמחץוהמשען
סשמעדעד ספתא כשאינן זפופין איירי ובשל חרם איירי מדמדמי ליה לקנקנישהם ולא הביא בריתא דהעדשיםמדיחן• והרמב״ס והרשכ״א פסקו כבריח דהגת וכמסן
של חרס ועוד מדקתני סיפא של פץ וסל אבן מכללדריש' איירי כסל חרס • וכתב והמשפך •■ והלן כתב על דברי רס׳י דאינו מחוור • והרשב״א הקשה עליומדאשכקן
ק״נוהר״אשז״לבתשויאבל למוח עליה סיד וט כלל י״טסיה/־ורל שאותה סמויים דרב אשי דבתיא הוא אצרכה ניגוב דאמרינן בפ״רישמעאל ההואגוי דאסתכת
מלכני׳צו סיד וגפסי דינה כשל חרס פשוט הוא בעיני אכל מצאתי להרא״ש בתשובה כממצרתא אמר רב אשי אי איכא טופח ע״מ להטפיבעיא הדחה וכטיא ניגוב •
נללי״ס סי׳י״ג שכתב הגתות סהס של בנין אכני׳ולבני׳ואינס זפותי׳הכסרן בניגוב :וכרא״ם כתב על דברי רס״י ואין זו ראיה מסו' דמייתי מינה ראיה דגורגאי דאימא•
כתב הרשכ״א סכלי הגת עהני להו הגעלה ע״י עירוי וטז״ל בפ״ה הקצר כלי עור דלא אשכחן כיס־ פלוגתא לא יהיה כשביל זה הלכה כמותו במאי דאסכחן פלוגתא
וכלי פץ שהגעילן ברותחין מותר ואפי׳כליססמכניסןלקיו׳קגקני׳םל חרס שמכניסן ולדברי הל״ל מסוס דסל סופרים הלך אחר המקל ורסב״ס גריס מנגבן והכי ציתא
בתוספתא ור״ת גרים מדיחן ועדשה אין זה עיקר הגת עצמה אלא עיגול סל סי*
לקיוס יס מי שהורס שאין הגעלה עולה להס ויש מגדולי המורים שהורו ססגפלס
עולה להסוניאי׳דכריו בד״א שכגעי׳בכלי ראשון אבל לא ככלי שני עיר' מכליראשון כמין ריסיים עגול וכבד ודומה לערס ומכביד טל הדפי׳סעל הענבי׳אבל גת מצע*
בטי ניגוב • וטי״ל דאפי׳נפרש שהיא גת עצמה לא הקשה מסוס דלעיל מיירי בסל
פ״גהכלי׳סע״פ ששהו סס זמן מרובה איןהז כלי ראשץ כד'א כסמכניסן לקיו' אכל
שלוי כלים ואסי׳נלי הגת סצייכץ נגוב כמו שיתבאר עם עירה עליהן רותחין מכלי גד׳והכא סיירי בשל ישראל כדקתני גתיו ובית בדיו ע״כ לשון הרא״ס ז״ל ואכריתא
דנת ומחץ ומשפך דקתני סל עץ וסל אבן ינגב כתבו התוס לקמן חוקי לה כדרך בם
ואסון הוכשרו לא תהא הגעלה זו פחותה ענגוב ויש מגדולי המורים שהורושאין
נלי הגת ככסייס אלא מכלי ראסץ ואקסכדברי המתירין לפי ספליטתן קלה כיון
גד ו * | 5והא רבא אמר לעיל כליסנא קמא גבי מתכי דדיך בה גד סגי ליה בהדחה
סנבלעובצונן ואפשר שאפי׳בכלי׳סמכניסךלקיו׳כך אלא שראוי צחו׳לדברי האוסרץ בעלמת וי״לדמתני׳דלעיל מיירי דגת של ישראל שדרך בה גד לפי סעה אבל הכא
מיירי בשל גוי דבלע עוכא לפי שהרבה פעמים דרך בה הגוי וכתבו עוד דכמזופפץ
שכ ומשמע שמה סכתב שראד לחוש לדברי האוסרין לא קאי אלא לכליםשמכניסן
לקיום ולא לכלי הגת וכ״נ מדבריו בת״ה הארוך וכמ׳יבי׳דהכי מסתב׳שא״א להכניס אץ לחלק בין סל גוי לסל ישראל לפי שהזפת מבליע בשעה מועטת וכ״כבס״הת
ראשון כלומ׳וכיון דדר׳רבאכעוה אימחו ממילא משמעדע״י פימי קאמי וסובר רבי שדברים אלו ר״ת אמרם  :ומ׳ש בססהראב״דדסל חרס וכליה אם
?גת בנלי
תסלת תשמישה ע״י יסראל פגי ליה בניגוב בסוף מס' ע״ז כתב הר״ן אהא דאמיי׳
גכ המוספ׳וכבר נתבאר סדעת הרא״ש דהסיא דנעוה ארתחו אפי׳כשל חרס קאמר
דמתכסר ע״י הגעלה ומשמע דמולתת דפשיסא היא דע״י עירוי מכלי ראסץ קאמר כמתני׳סל חרס אע״פ שקלף את הזפת ה״ז אסור בלומר וצריכ׳עירוי מדפסיק ותני
תימא סתמא אסור משמע דכין שתחלת תשמישו ע״י גוי כין סתחלת תשמישו ע״יישראל
_
ארתחו __ _
והוא
דנעוה . . ...
_
השמיטו הא
והרי״ףוהרמכ׳׳ס _ _
_
ומינו , . .
וכמו שכתבוהתיס' .. .
מחחדרבלו כתרא מא ועוד דלא אשכחן מאן דפליג עליה למה לא פסקו דבריו עירוי בעיא כיוןשהיא סל חרם לפי שכיון שהחר בולע ביותר החמירו עליו כמכניסו
יך1י ל שהן סוברים שאין הגעלה מועילה לכלי סרס בין מכניסן לקיום בין שהן לקיום ואין מכניסו דהיינו גת וכדכתיבנא כאלו היה מכניסו ל5ןיום לגמרי ואץןכ
כציהגת וכדברי היסב״ן ולפי׳צריכץ לס הא דנפוה ארתחו לא בשל חרם קאמ אלא דעת הראכ״ד שהוא כתב דהא דמצרכינן עירוי לגת סל חרס דוק כסחחלתתשמישו
גסל ״ק ועץ ולהכשירה בלא ניגוב וזה דבר פשוט שניתר׳י הס בכך דלא תה' הנעלה כאיסור אבל תחלת תשמישו בהתר בניגוב סגי ליה ענ״ל • ומשמע לרכינו דכיץ
נחיתה מניגובולטלא הוצרכו לכותבו ורבא לאו לאשמועינן מידי נקטה אלא דבתחלת תשמישו ע״י ישראל סכרסראנ״ד דסגי לשל חרס מגוב א״כבשלאכץ
דאין יסבור דסגי בסכסוך שלא יהו סל חרס ושל אבן סוים • ומ״ס דאף לסל חרס וכליה
יבושו לטעות
שנש יבואו
כדי סלא
עעס כדי
להמוןון הפס
דס״לנ דסין
ועי״לנ דס
נעעות בעשיית הניגוב ופי
כן " ^
ויס• ץ
^י" ׳
־
וכו׳היינו לומר דאפי בסל חרס דבלע סובא הוא מחלק כץ תחלת תשמישו ביד גד
גמלה מועלתאא״כ חמץ כ״כ שיתרפה הזפת כמו שאמרו כפ' א״מ גבי אור וההיא
עוה איתקו בכה״ג כמי היא וסבר' הוא שלא יהו חמי האור־ גדולי׳מאוי עצמווכיון לתחלת תשמישו ביד ישרא׳סאפ״פ שאמרו בגס דלא סגי ליה בניגוב ה״מ כסתחלמ
׳יחלו דאס החזיק לאור עדשיתרפה כזפת מעליהם הוכשרו לא הוצרכו לכתוב תשמישו ביד גד אבל אס תסלת תשמישו ביד ישראל סגי ליה וכן בסל אק אף ע״ע
סאמרו בגמ׳דבעי ניגוב ה״מ כסתסלת תשמישו ביד גוי אכל אס תחלת תשמישו ביד
,ן״הף/יתחו דסלרא הוא שאין לחלק בין נפרס׳מחסת האור עצמו לכתרפ' מחמת
מסכ׳יס״זוז״ל -ישראל סגי ליה כסכסוך • אכל הרשב״אאע״פ שכשל סרס הוא סוכדסגיל׳־ה בניגוב
שדורכין ג? דנה כמו גת כ״כ הר״ן בסוף
ג׳ ךוי  :גיגית גדולה _
תו .ג ך ות שדורכין כהן יץ דינן כגת ובעי ניגוב כי כימיה אל היו דגילין לעסו' כשהיה תסלת תשמישו ע״י ישראל כמו סכתבתי לעיל ס ' ע בסל פץ ואגן משט דלא
'
^ "גל וקדרה אלא קר דויכה ברגל כדתניא לוקחין גת כעוס'וכן מהו לדרוך עם מפליג בין היה תחלת תשמישו ע״י ישראל להיה מחלת תשמישו ביד גוי ומשמע
י י כגת ומס וכן המחץ והמשפך דינם כדץ הגת כעצ מה כל אח לפי מה שהוא מדבריו סכך הוא דעת הראכ״ד ססרי כתב כת״ה הארוך כלשון הזה אף חכמים לא
הצריכו בשל חרס מילוי ועירוי אלא כשהיה תחלה תשמישו ביד גוי שהסרס בולע
ססה של עץ ואבן דינס כגת של פץ ואבן ואס של חרש דינם כגת של סרס
הרבה כתחלת תשמישו וכמו שכתבנו בכסי אבל כסהי׳תחלת תשמישו בידישראל
^סוש בבייתא שהבאתי לעיל דקתני מחץ ומשפך בהדי גת ומחץ פרש״י כלי
 1בו מן הבורלחבית • ומ״ש וכן כלי המדה־כיון שמודדים בהם תמיד צריכץ בניגוב בעלמ׳סגי והיינו דקתני בבריתא הגת והמחץ והמשפך של גויס ר' מתיר
שמשתמשי ,בניגוב וחכמים אוסרים ואס איתא דאפי' כשהיה תחלת תשמישו ע״י ישראלל״ל
׳ גדול למי הגת כלד׳כסס שכלי הגת אע״ס שאץ מכניקלקיו׳מפני
דקפני של גוי? וכן דע * הראב״ד ז״ל ובדין היה שיהיו כלי הגת של חרסכשרי*
^ נשפע הסעירו כהס למיינן הנשר גדול יופר נןשאךכלי׳מאץ מכניסן לקיום
בהדקה
כ א •! ע

1/ו

ד־מ

הלכות כלי היין קלח קלט

ג( ),ל/־<מרדכי בהדחה בעלמאאס היה תסלת תשמישן כיד ישראל כדרך שאמרו בכסי דמפעס שניט
4ה*ניע״ד דףואילך כשצשוך מנלס׳סגי לכו אלא שהחמירו בכלי הגת מפני שתשמיסןביין ושימושם
"1
""7
*י•,
תמיד ולפי׳צריכין כגוב
לעולסמכ״ל • הרי שלא הזכיר חילוק זס אלא בכלי חרס בלבד
״יי* אבל לא בסל עץ ואבן ושוד דע״כ לא חילק בכלי חרס בין תחלת תשמישו ביד גוי
^יהן  ",ני( ^ח לתחלת תשמישו ביד ישראל אלא משוס
< * * * -תי  -י׳יי־/׳

יאסבק דמפ ל גי בהו

בכסי ר'!כ ל ב ש ל ע ץ

אל " ראקדלא מפלגי בסו מכי לא יכיון
^ ^ יא ^ ק סלצריכוצהש ניגו ^ףכש; 2לת

העקלים

שכורכין

סכיב

העביט

ופרש״י במים ולא כאפר בתמיס מי מקרי ניגוב5זללז רב ל) מי כמיס ולס 4

בר בר חנא אמר באפר וה״ה למיס ולא סליגי הלן ברטיכתאהל)
כיגישת ^?
רב אמר מיס תחלה וה״ה שצריך אפר אחריהם ורבה ברברחכהצמרחער';151
וה״ה שצריך מיס אחריהס  .ברסיבתא שיש בה לחלוחית ייןנותן אפדחקלק ^
מדשתהאנגוכ׳ואח״כפיסכיכיש^
העשוי

ושל שיפא ושל גמי בולעת טפי וצריך

מחריות

של

דקל

לישנןי״ב חדש :

מנגבן

משמרת

*"יזי
של גויס אם היא של שער איל כולעת ודיה בהדחה ואם היא של
הע״י׳י *""• א?/שמיסו כידיס י
ל־ל ה
ל :כ\?  :ו  *9ש
צמר צריכה נינוב ואם היא פשתן צריכה יישון י״ב חדש ואם יש
י(ד )״'הן,ני:
נ״זרזכיע׳ ,רכ'נו
כתבתי כסמוךח,לשון ^י
הרא" !.ל
שס :כ ל.
תכ ת,:כי כה
קשרים
צריך
דקולי וחלת׳פי׳סל
וכוורת
שאין, 1
י
י
להתירן 1,קודם ״ ? 1
חישון 1 :
ן
הש,נ 7ע• ,זף ר5
ןייתרש״י ;5ןיה ;מדכת
ד3ריי שמטנני בהן בשעתהניתו שהן שלנוים אם הם עשויין מהכלים
"פ״זנ יץ׳
יד(,
אנלזן
גת
עצמסלאמשל צורי של דקל די להם בהרחה ואם מכמי מנגבן ואם הם
אפרשהו׳ חוץ
,
ומי״לדאשי׳  ,ו
נפרש שהיא .
,
מפשתן
מיישקי״ב
חרש
אחר
שיתי׳הקשרים
עפר א,
שבו
ז
יאלא
ורש׳יי
פיר׳שא״צ
תקשה משו מפיל מיירי בשל גויס והכא
•ידא
מעיל
!
גת
מיירי
כשל
ישראל
משמע
דהכיס״ל
ומיסו
להתיר הקשרים לישון וא״אהר״אש ז״ל כתב שצריך להתירן :
יאיז'
5
"
יא׳
יי
במס
שנתב
רבי
כסס
ר״ת
לחלק
כקזפותה
מפות שנפל עליהם יין נסך כתב ר' ת שא"צ.ג לישנן אע"פ שהן
*1
מי
.
'
^
יאי
י
לשאינה
זפותה
לא
ראיתי
לסר
'
אש
שחילק
 1פשתןשלא לכל הכלים של פשתן הצריכו יישוןאלאדווק׳ל^ לר
להגעיל• פייס
,
ו> ״ית6אי! 3יייר ב:כך :
הקורה שעוצרים בה הפנכיס כלי׳ המפורשים כתוב כסה״ת דסל וגתותני של גויס ^ סגי להר
אחי הגעלה כשלש והדפיס קמשימיסעל העביט סגי להו
בניגוב אלא צריכיז ישון כדין עקלים ובשלנו ונגע כהןגוי מסתפ׳
שהפללה בהדחההפוקלי ' שכורכים סביב העביט אם סגי להו בכיגו׳או כעו הנעלה והניגלב כת'* הל'מה שאם הכלי
קל ^ % . ,העשוי מתייות של דקל מנגבן וכר׳ בסוף
מסע ז ; דפהמני סדסין וכעדשיוהלולבי יכש מקנחו כמים ואח כ .מדיחו
* -.״<■
ב״ה  :גדין להגיה הרשניא נחי[יסהרמ״ה
להשתחוות לה ,לא מדחן והעקלי׳של נסרי׳ושל בצבון מנגבן יפה יפה ואם הן לחיץ מקנחו ואצל ואח׳כחליחו נרץ לכעונ נהפןואנליסה
באפ'ד ואחייב מדיחו במיםואח״כ יפה
נריןלכמונואלז'כ תרימו ביזיילהסידאומו
ממתי,׳לס אשורה סלשיסאושלגמי מיישנן י״ב חדש וכבר
ואאז.ל האפר וחוזר וייקנח נאער ואיז׳כ תלייז נתיס:
׳1
*ה י*" 1,י׳נ{ נתבאר שר ת סי דעדשיס _היינו עיגול _
של אפר ומים פעם שניה

תחלה

ואח״כ אפ ר ומש ^ף ל 1תמו 0

 6פריפסנדסדיגתיתיסלמוט?
 6מרתלתוב״רמתנ'ה' . •,0 -:
ממנוביי־אמיי "סמיהור^ 3

ושמואל אמר ארביע חמשרלל)
פליגימר
קא חשיב מיא במראי ומרלא ר5ןקן"
מיא כתראי ופרס״י מיתיתלמנועע*׳
תרתי אפר ומיס ביבסתל)תלפמי׳ו^
ומיס תלמוד׳ תלת
במזימה
ואפר ואע״פ שסהר ונותןמיסל?מיו
האפר הנהו מים לא
של)קא חשיב דל 46
נגיבה אלא לקנותו מן
האפרודביבשת)5
מיס ואפר מניס ואפר ומיס
בתיאלצ
חשיכא רב ל.א בעי אסר אלאסו<
ושמואל כמי אפר תרי
זימניגיןנוסיש׳
בין ביבשתא כפומבדית׳ מפנו
לרבתלנן
ורכדפריסית ולשמואל ד'
ברסיכתאוס׳
ביבשתאדקאחישי׳מיא! כתרנזי
ולאפליגי
בר ושמואל להאי ליסכאדפומבדית' ^
לרב לא חשיב מיא בתראיוסמו<) 34
טיט כמין ריחייס פגול וכבד שמכביד על  ,כתב ולקול׳ענדינן וסגי ביכש כמים ואפר ומים ובלח אפר ומים :מיא כתראי ואיתדמפרשי .ול״ןיי•
לה אינה/אשית הדפיס שעל הענבי' ולפי־כתב רכי׳הק
ורה
ל1
דסורא ודסומבדיתא לןבלרב
ושמואל
ןן
לבייא לא ״״אלי׳ שעוצרים
שעוצרים בה
בה הענבים
הטנביס וכ כ
וכ״כ סרשב״א בת"
סרשב״אבת״ה ס הלכות אליל ומקרובתה
ומשמשיה ויום חג של
עובדיהם פליגי ביבשת בין כדסור׳בין
בדפומבדת׳
וצ״ל
שהורה
זו
נוגעת
כפנכי׳סא״לכ
ודברים
שאסור
למכור
להם
דרב לא בעי אפר אלא חדל! זימנ'ושס3
אל
^ יין "ז? ׳ הקצר
החצי וצ״ל שקורה זו נוגעת בענכי׳סא״לכ
עכ״ל:
למה
צריך
שוס
הכשר
ובת״ה הארוך כתוב
כעי תרי זימני והסכים רס״י
לפיראסוון
אסור׳ בהנאה היא
כלשון הזס ר״ת פי׳ דפדשיס אינו גת אלא
והר״ן כתב פי׳ ראשון בלבד ונתב
עליו
כלי שנותיין ע״ג התפוח של ענבי
כמקום
ו
ותקרובת כין של נכדי בין של
ישראל וק״ל כלישנא כתרא והלכך
ברטיבת'
אפו
קורה כד לעצור פפנבי׳ והראיס מיאמרי׳ אלא דשל נכרי אפורה מיד ושל ישראל אינ׳אסור׳עדא שתיעב'
ומיס ואפר ומיס וביבסמא מיס
ואפ׳וחיט
 3ס'המוכר את הכית המול הבד מכר היס ^
ותשמישיה וכויד* בין של נכרי בין של ישראל אינן אסורי ןדע ואפר ומיס כ״כשה ( דעת
הרמב״ס מ
ומפכגממאי יסטלופחא וטלופחאהיינו
מדסה וי״א שהוא הריתי ' של בית הבד ויש שישתמשו בהן ותקרובתה משהביאו לפניה ועשה ממנו תקרןכ׳ מדיחןמדובאפי .ד׳ פעמים ואסדן?
י
י נאסר י
לחלוחית מקדים החפר־ למיסואס 4
לסבית קיבול ולפי׳קורא אותה יס
ואינה׳
*'״* '"י
מקדים המים • וכ״נ שהוא דעת
הר״מז
כת עצמה ולא בד עצמה ומיהו בית קבול יש לה ואפ״פכ אין צריכהקר הדח לפי שאין סכתב רבינו מהרי באס הס לחיכז כתב רבעי אפר ומיס ואפר ומים י־מ׳סכאס ס
היין משתהא סס נ״כ כמובנת עצמה ומ״ה הקלו כהכסרה -ומ״ש רכיכו י^ קלי העשויי׳ יבשיס מקנחו כמיס ואח״כ מדיחו יפה יפה לאו למימיא דלא בסי .
אפדאלאהיינו
מסריות סל דקל הוא פי׳לפקליס של נסרים וכ״כ סרשב״א ורש״י פי׳ סל נסרים שבטי׳ לו׳דמתן מיס תחלה ואח 'כ אפר ומיס ואפיואח כ מדיחו יפה יפה לנקותו מןהאני
ושל בצבוץ דקתני בכריתא דהיינו קנבוס ולולבין דקתכי כבריתא פרש״י אש״קובא אבל הרא״ס כתב ולקולא מבד׳וסגי כמיס ואפר ומים
כתב רבי'
שמסקכסיף
שמכבד בה העננים המתפזרים לאוסקולא כתבו הרסב״א וגס רכינו לא הזכירו ונ״ל
מסתממות דיס ללמוד ממתני' דהפס דהני גתות שדרך כהס הגוינסכל)יסו6ל
לטעמא מסוס דמשמע להו דדב פשוט הוא להדחה מיהא בעו כתב סמ״ג שמא אפילו לגנכן מכבד כדרכו ואץמחייבין אותו ללקט החרצני׳סכין הגתות
כדאסכסןכמתני'
הס סל קניס נחמיר בהם כמו בשל סיפא ושל גמי • ודע דבהאי בריתא דהדפיס
המפנה חטים סל פממה מן הסגורה ונותן לתוך החולין ונוהג כהן הנהגתן
והעדשים וכו׳מסייס ר' יוסי או׳הרוצס לטהר מיד מגעילן ברותחין או חולק כמי זיתי׳
לאכול הזרי׳וסלא לשמרן בטהר דאין זר מבטל איסו׳לכתחלה שלא נתנוין
לגס׳עמ
רסב״ג משוס ר יוסי אומ מניחן תחת צנו׳סמימיו מקלחין או כמעיין שמימיו
תדפיס קלים
האליל אסורה בהנאה היא ומסמיסיה ונויה ותקרוכתה
ביןשלננר
וכמה עונה ומע בגמ דשיעור עונה י״ב שמות ופי' הר״ן חולטאישקאלד״ר ו #זתי 0
בין סל ישראל מבואר בפ״ר ישמעאל  :ומ״ס אלא
דשלנכי
היינו שדרך לבשל את הזתי׳לסיותן רכים לצאת שמנן ואיןזו הגעלה גמור דהא קתני אסורה מיד ושל ישראל מסתיעבד מסנה בפ״ר ישמעאל וכגמ׳יליף להמקי()' :
או מגעילן ברותחין  :והרי״ף והרא״ס השמיטו כל זה נראה שהס סוברים דת״ק לית' ומ״ס דתסמיסיה ונויה כין של נכרי בין סל ישראל אינם אסוייס עד
סיסתמסוכז!
ליה הכי גווני דטהרות כלל והלכתא כוופימסרמכ״ס פסק דברי ר יוסי ודברי רשב״ג
סס בהדיאידףבנ ) אמרינן דמשמשי אליל של נכת לדברי הכל אינם
אסורקסי
בסס ריוסי משמע דס״ל דלאו לאיסלוגי את״ק אתו אלא איהו איירי בהכשר דלאחר
סיסתמסו בסס ומשמשי אליל סל יסראל אליבא דמתני פשיסא דצא מימפי יי
 1מן ואינסו איירו בהכשר דמיד הילכך שסיר נקטינן כוותייהו דהאלית מאן דפליג
שישתמשו בסם דלא עדיפי מאליל עצמה שאינה אסורה עד ספיעכ׳וכיוןדמ&מ
&י
מלייהו • והרסב״א כתב הכשרדמניסן תחת סצנו׳שמימיו מקלחין או במעייןשמימיו אליל אינן אסורין עד סיטבדו כס׳ לנויה  :ומ״ש ותקרובתה משהביאו
לפניןעמ
רודפים לענין כלים שמכניסן לקיום כמו שנתבאר בסי׳קל״ה וכ״ש דמתכסריבסכי
ממנו תקרובת נאסר סס ( דף נמ ) אמי רב אסי בר סייא כל שהוא לפכי׳מן
הקלקק
העקלים • אבל הכשר דחליטת מי זתיס לא הזכירו כלל ולא ידעתי למה כיון דפסק
א
?
|
מים
ומלח
אסור
חוץ
לקלקלין
דבר
סל
נוי
אסור
שאינו של נוי מותו
ופים[
בחרא כר יוסי למה לא פסק באידך דאמר רסכ״ג משמיה • ואפשר דסעמיה מסוס קלק ! ן מחיצה היא פרוס לפני אליל אסי׳מיס ומלח דלאו לנוי הוא כיוןוכעי51ינ
׳דאט״ג דהלכה כר׳יוסי משוס דנימוקי ממו כיון דמשמע דרבנן פליגי ארסכ״ג וסבת כינהו הוא תקרובת חוץ לקילקלין לאו משוס תקרובת איתיה הלכך שלני לי
דלא א״ר יוסי כן ה ׳ל רשב״ג יתידאה דלית הלכתא כוותיה ; (ג׳יז עיי! נהייי** ) י
מפיק מאשר עמהס שאינו של נוי מותר ואפי׳הוא כעין פכים דהא הון
לקלקלין "
□שמרח של גויס אס היא של שער אינה בולעת ודיה בהדסה וכו׳ עד ואס הס מנחי מקרוב׳:
האלילותשמישי׳ונויה סל גוי יש לה ביטול משנה בס״י
יסמע ,
מפשתן מיישנן י״ב הדש אחר שיתיר הקשרים שבו מימרא דרב יסודה כסוף מסכת
(ףד נ ) 3המבטל אליל ביטל משמשים ביטל משמסיה משמסיה
מכוסלי׳והיאאסיך
ע/סס ) ואע״פ שאינו מבואר בגמ אס התר הקשרים צריך להיות קורס היישון או ומשמע לרבינו דכ״ס נויה שיס להס ביטול • ומ״ש ותקרובת און לה ניטולגי ^
אחריו משמע לרבינו שקודם לכן צריך להמירם דא״לב שמא לא טספי׳הייסון לכלות ישמעאלעדך נאמימרא דרב גידל משמיה דיב מנין לתקרוב׳סאליל שאיןלה
לחלוחית היין המובלע בקשרים וכ״נ מדברי הרסב״אבת״ה  :ומ׳ש רבינוסרש״י
טולמיתשנ ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מהמת איןצו <
פירש שא״צ להתיר הקסייס לייסרן וסרא״ש כתב סצתך להתיר נתבאר בסוף סימן לעולם אף תקמבת אליל אין לו בטלה לעולם
ומ״ש ואליל
קל*ה  :מ ^ וח שכפל עליהם י"נ כתב ר״משא״צ ליישנן וכו ' ק כתבו התוססות אין לה ביטול סשוטשס ונתבארו פרטי דין זה כסי קמ״ר :
והרא״ש בסוף מסכת ע״ז :
כתב בס״הת דסל וגיגותני של גויס לא סגי לסו וה״ד נוי וה״ד תקרובת נוי כגון שמדליק לפניה< מת ומכריס פי י
בניגוב וכו׳וכשלנו ונגע
בו
הגוי
מסתפק וכו' ז״ל סה״ת ואס הס של ישראל ונגע
נסתפקו התוססות והרא״ס בנרו׳ שמדליקין ל ענ י אליל אידןן גןי א יתקיובומי^
בהס הגוי כשהיה כהס
יין
שמא
סגי
כסדחה
כדין
גת
של ישראל שדרך בה הגוי או כתבו דאס תמנא לומי דפוו ת ? מכת מויזר ^ יהנופ מהם ^ כיסו5^ 11
סנןא חמירטסי מגת דהא אפי׳איכושל גוי לא סגי ליס בניגוב פכ״ל  :והנינוב
דמו לתקרובת מזבח ואת״ל דהוו נוי צריכו ' ביטול ונראה שמפני
כוויית

קלט האליל ותשמישיהונויה, .. ,

כתב הר׳טס שאס הכלי יבש מקנחו במים וכו בסוף מס׳ע"ז ( דף עס ) מןה מנגבן פי'
כל סיכא דאסרי כהכשר כלי׳יכגב כיצד הוא הניגוב הזה בר אמד במים רבה כד רב
?זנא אמר באער בר אמי בעיס ולא באפי ר 3ס בר ע סנא :אסר כאמו ולא בעיש
-

_

_

דברים שהס לנוי להחמיר רבלא ביטל אינו גית׳ומ״ם ומ קיוב םכיו ^13יוונש
גבי המזבח כמו כל מיני מאכל כגון בשר שמכי׳וסלתות כואס ע^
© מיסו למניה לשסמקרופת ?אסר מיו ומ׳נ״כהדא״שבר״פ ר ישמעאלוהני
מופגן

 5וסור אפי׳מיס ומלח ופעור רמיקוליס כל הנמצא פמהן כין בפנים בין בחוץ אסור
ן(ד[5נן5פ׳אץמ ^דד < רףס^ש י הנכנס לבית אליל מותר והיוצא אסור מפני
בהנאה וכן אבני מרקוליס שנראית שהיא עמו אסורה כהנאה עב ל וברלוה מדבריו
? 3ונחימתיםאלמאמסני שהכניסוהו ונתנוסולפני אליל והזר והוציאו׳נקרא שהוא מפרס דהא דתנן ערכילי ענביסועכירות סל שכלים ויינות סמנים וסלתורג
ו חיס לאימסוםדאמרינן כיון שהכניסו ששטו מתחלה לאליל א״כ גס הנכנס וכל דבר שכיוצא בו קרב ע ג המזבח א פןר אריפא דקתכי מצא בראשו מעות כסות
^אסוד־ומ״ס כרסי שאין מקריבי ' ממנו בפנים אינו נאשר אא״ב עשה ממנו
וכלי׳קאי לומרדהא לאפר בפרכילי
* ^ 6וכע ין זריקה המשתבית
ענבים וכו היינו כסמצא ן בראשה דמוכח
ותשמלשיה ונויה של נוי יש
ילהןביטו׳ותקרובותי׳אין דשלה הס אבל אס לא היו כראשה אע״פ
נאסחאליל
י/
.
רגדשני ;
אותהכמקלפ;
לילסעוי .ד?
׳4ד6
ישרא׳אין לה ביטול והיד נוי וה״רתקרוב׳נוי שמונחים אצלה מותרי׳ורב אסי ברחייא
מקלכנ!ני' להן ביטול ואליל של
כפניי
^קסי׳לפרהכמקל ושכר
ני י י׳לסניה כמקל
ושכר מקל
כגון שמדליק לפניה נרות או שוט׳לפניה בגרים וכלים נאים לנוי דאמר כל סהוא לפנים מן הקילקלץ
ונו פד אינוח ייכו. 6ץנ ^י
אפי׳מים ומלח אסור וכו ' אתא למימר
ורכיהוי ה!5מ י יכ 'יליל ^ 1ובדין ותקרובת כל שכיוצא בו קרב על המזבח כמו כל מיני מאכל כגון
אס
אותהנמ?לס 3י גס ?^ס ''כ  ?7בשר שמנים וסלתות מים ומלח אם עשה ממנו תקרובת שהניחו
דמתניתין דשרי׳במצא עליה מטו׳וכסות
להגיה! ללשם תקרובת נאסר מיד אפי׳לא עשה ממנו כעין עבודתוכלים דרך בזיון כדמוקי לה בגמרא וכן
מקל נפני׳פנוורופרש י פגו שהיו עובדי
פנים ונם לא הקטירו ממנו כלו׳אלא נתנו לפניה לתקרובת נעש' סריא במצא אפי דבר סקר׳ על גבהמזבח
נאסיא״אבאצלה ולא עליה כדמשמע מדיוקא דלא
^ 33דכיון דדנדיסכירה לזב^ חת זבחי מתי׳ אבל ' בדב׳שאין מקריבין ממנו בפנים אינו
לעובד׳אסרה בדבר הקרב על גב המזבח אלא
ממהפל פרס סשונר מפיקת הרי זבח עשה ממנו כעין זביחה או כעי [ זריקה המשתכר׳והיא דרך
אלי׳שעוכדיןבמצא כראשה ומסמע דאס מצא אצלה
באות׳ דבר אע״פ שאין דרך לעובד׳מה הענין כיצד
לפני׳רכר סומלה בו ואס לא היו עובדי '
במקל פירוש שמקשקשין לפניה במגל ושבר מקל ל פניה כיון דלאו כראשה הוא מומר היינו דוק׳
סקל אותה
אומהבמקל לא מחייב בשבר
■ לזביחה ששובר צן  #ף הכהמה אכ ל במצא חוץ לקילקלין דהיינו מקו עבודת
ס״כאבפנים וגרעינן תי התם אמי י? נאסר ששבירת המקל דומ׳
אמר רב אליל
נממן אמר רבה הר אבוס
^
אפאיןעובדקאותה במקלכללושברהםקללפניה ! א נאפר
סעובדין אות כמקל שבר מקל כפני חייב ואם עבדה בקשקוש מקל שהיא דרך עבודתה חייב ולא נאס יקדאין דרך להביאם לבדם בלי מר צחי
ונאסרתזרק מקל לפניה חייב ואיכה
^ ? ׳בק אם הוא ? יי בזי ח יאינו כ ?ץ דמלח עסיעא דאינו קרב בפנים לכדי
בדר ו
בכל רכר
נאסרת אמ ליה רכנז לרב כתמן מאי שנא
באי׳לבדן
עסדתיאלאומים שהיומנסכין ב חג לא כיו
פנים חייב ולא נאס׳אבל אם לא עבדה רמק? כררך
פירדה״ל כפין זניחה זריקה כמיה״ל זרקו לפניה אינו חייב ולא נאסר שחט לפגיה הגב נאסר אפי׳איןאלא טס ניסוך היין וכדחכן בפרהחליל
נ קוריקיאמר ליה כעינןזריק משתכרת דדך לעובדה בחני כלל משו׳דדמי טפי לשחיט׳כל דבר שכיוצ׳בוסני ספל י׳סל כסף היו סס אחד סלמיס
וליכאופרש״י סכר מקל לפני חייב ונא?
לפני׳ ואחד סל יין וכו׳וכמבוא כדברי הרמב״ס
שאין קרב לפני׳אם מוצאי] אוחו בפני׳ אליל או שמוצ' אותו
כמקל ניןשעבודתה ' בשבירה בין
בפי מהלכות ממידין וסוספין ואפי׳הכי
להתחייב מהמחיצה הפרוסה לפניה אמיר שאנו תולין שעש׳מכנו תקרוב׳•
עיוותה כסבירה הויא עבודה
ומים שאינו דרך כבוד וכל שכיוצא חו ץ מהמהיצה אם אסורים דכל שנמצא לפנים מן הקלקליס־
דכטץ ואפי׳מלח
והמו מקוונת ליאסר כדאמק
אסו׳משו׳נויווא״למות׳ופעו׳ומרקולי׳כלמה שמצ׳ שהוא מקום עבודתה ודאי שלא הכניסוהו
וכגון הוא דרך ככור
וגיסההיל) זרק מקל בפניה חייב

עטחם

^ ויח־ביין ב״וץ

^
^
^
סרס וכתב הר״ן זרק מקל לפניה חייב
ומינו כאס׳פרפ״י כסעונדין5זןמה מרי ק ת עקל וכן עיקר ועי"ה חייב ד׳גכי חיובא
נחאמתרחיסגי או כעין פצים ונסקא לן מזוכח לאלסיס ימים או כדרך עבודתה
וגפקא לן מלזיכס יעבדו אבל לגבי איסורי סל מקרובת לעולם אינו נאסר אלא
נתץ פגיסדאיסור מקרובת מאישי חלב זכסימו יא3ל ו נפקא הילכך לא מיתסר׳
אלא כעין פניסדומיא דזביחה ומ״ס זרק מקל לפטה אע ג דעכודתה בזריקת מקל
האמואמרחייבאפ״ה אינו נאסר וכדכתימא ונתבארו דברי רביכו אלא שבמה
סנתב אבל אס אין פובדין אופס כמקל כלל ושבר המקל לפניה לא נאסר יש קיצור
סהל לכתוב אינו חייב ואינו נאם :,שחט לפניה חגב נאסר אפי׳אין דרך לעבדו
ביזגבכללומשש ( דף נא ) שסט לה חגב ר יהודה מחייב וחכמים פוטרים ופסק
?ילוכ״ד כר יהודה משוס דיב יהודה ור נ אליבא דרב סגירא למ כר יהוד׳ומישמע
לרנינודבאין דרך לעובדה בחגב איפליגו שאס דרך לעבדה כחגבמ״ס דרככן
מסיידכיוןדצוארו דומה לצואי בהמה כיון סזרך עבודתו בחגב אע״ס סעובדין
את׳כוסלא נדרן סחיטהלא ה״ל למיפס בשוסטו לפני'יאבל סרמכ״סז״ל פשק כפ״ג
מה׳ע״ז כרבנן דסשיי ואין זה מקום להאריך  :כל דבר שכיוצא בו קרב לפנים אס
מיצא אותו מני אליל או שמוצא אותי לפני' מהמחיצה וממשכה סס מצא בראשו
ממתכסית וכלים היי אלו מותרים נירכילי ענבים ופעיות סל סבלים ויינות
סמנים והלמות וכל דבר שכיוצא בו ק"ב ע׳ג המזבח אסוי ובגעיא אמר רב ( סס)
קש' גי מייא כל שהו לפנים מן הקיקצץ .אפימיס ומלח אשור חוץ למקל ין דבי סל
טיאסוי שאינו של נוי מותי־ ופרש״י קלקלין מחיצה פרופה לפני אליל אפי ' מים
ומלח ילאו לנוי הואכיה דכמין פנים כינהו 'הוא תקרובת קוץ לקילקלין לאו מסוס
ק־ונתאיתיה הילנך סל נוי אסור שאינופל סי מותר ואפי׳ הוא כעין פנים דסא
קוןלקילקלין לא מהכי פקיובת ומ״ש יבינו שפנו תולים שעפה ממנו תקרובת נ״ל
ו? ק שקנו תוניס שעשה אותו תקרובת כלומר שהכניסו לפס תקרובת דהכנסתו
מ :יס מן הקילקלין זו היאימקרובת דאליל אכל אין לפרש שאנו תולים שנסך קצת
ק טין והקשי קצת מן השמן והסלת ואלו שנמצאו כאן הס סירי׳וכדכתב הר״ן דא' כ
וליתא אלא אע״ע סניור לנו שלא
מותר _
היה . . ...
מקום לתלות _כן .
^ "אס לאששי י
עהיץ ולא הקטירו מססלת והשמן אסור מסוס דאמרי הכנסו לפני׳מן הקיקלין
ט 3׳
!^י) קיבתו וכל שמקרבו לפני אליל אע״פ שלא סקטי' ולא ניסך ממנו כלל אסור
3המיר  :ומ״ש ופעור ומרקיליס כל מה שמצא עמהס אפי' דרך ביזיון
ה:נ אסור סס א״ר יוסי בר הכיכא נקיסי/אין קלקלין לא לפעור ולא נמרקולים
^ " ילימא דאפי׳לפכיס נחוץ דמי ושרי השתא פעור מפערי קמי' מיס ומלח לא
חיגעיה אנא דאפי׳סוץכפניס דמי ואסיר ופירש יס״י אפי׳חוץ כפני דמי ומיתסר
' ^ ?בודתו דרך בזיון וקלקלין הוי צניעות וליכוד סילכך לא שייכי כיה ולא
^ץיימ ס בשם סרמכ״סדלפנים מן המחיצ׳אפ׳־׳הוא דרך כזיון ואינו יאוילמזב '
הימג״פ בפ״ז מהלכו׳פ״ז המוצא כשות וכלים ומפות כראש אליל אס
^ 1ייז ״יו 1הדי אלו מותרים ואס מצאן דרך כבוד הרי אלו אסורי׳ כיצד מצא
ת ויכציארי כשות מקופלת ומונחת על ראשו כלי כפוי גיל ראשו ה״ז מות׳מסני
^די ובז יון וכן כל כיוצא בזה מצא בראשו דבר -שכיוצא בו קרב לגבי המזבח
^  0ייגדאכזקסמצאן חוץ למקום עבודתו אבל אס מצאן כפנים כין דרך
' 3ןדר)31יון בין דבר הראוי למזבח בין דבר שאין ראוי כל הנמצא כפנים

^

״יי״ינו " " ־ י^נים

דפיניס אחרינ ' אמא ואנחיכלו הכי ומ״ס
מהלחיצה
תקרובת או תשמיש הם ולא ערס איסורא מיכייסו בהכי וכיון דסעסא מה שכתב
הוא משמע דאפי׳לא נמצא בראשה נימי אסור דגל סמכרסין למקום עבודתה אינו
אלא לתקרובת או לתשמיש דידה ואת ר יוסי ביחנינא למימדהס דסריא מתכיתין
במצא סוץ למקום עבודתה כל שאינו ממס בראשה אע״פ שהוא דבר הקרב על גבי
המזבח או שהוא מונח בראשה אלא שהוא דרך בזיוןהיינו דווקא בשאר סליל דסתמן
אין מניחין חוץ למקום עבודתם דבר מתקחבתס או מתסמיסן אא״כ מונסין טליה
דרך כבוד אבל פעור ומרקו ליס מתוך שעבודתם בדרך זלזול לא קפדי בהו שלא
להקריב להם אס סלא להניח דבר מתקרובתן אל תשמישן חוץ למקו׳שכודמן ולפיכך
כל הנמצאעמהס כלומר אע״פ שאינו עליהם וכן ממצא עליהם אפי דרך בזיון צף
ע״ס שהן חוץ למקום עבודתן אסור דחוץ למקו׳ עבורה דהני כלפנים ממקו׳עמז־ה
דאחרינידמיקנראהלי ליישב דברי הרמכ״ס ז״ל אבל רביכו נראה שלא היה
מפרש כן דברי הרמב״ם דאס כן סוה ליה להביא דבריו גס אחר דין מצא בראשו
מעות כסות וסליס שהביא בסמוך ועוד שהביא על מצא לפנים מהמחיצה דבר
הקרב על גב המזבח שכתב הימכ״ס דאפי׳מצא דרך כזיון אסור ולפי מס שכתבתי
דרך בזיון שכתב סרמב״ס לא קאי אלא למצא בראשה וסברא הוא דבכס״ג הוא
דאיכח לפלוגי בין דיך כבוד לדרך בזיון אכל במצא אצלה ליכא לפלוגי בהכי:
ומה שמאין סמככיסץ אותו לאליל ועדיין לא נכנס מותר וכו משכה בפרקאין
מעמידין ידףכט ) כשר הנכנס לבית אליל מותר ופיס״י כשר הנכנס לבית אליל
כניסתו קודם
ססגוי רוצה להכניסו מותר בהכאה אס נזהר ישראל ליטלו עם
מצא בראשו מעות כסות וכלים מסנה הזכרתיס בסמוך ומקשי
שיקריבו פותו :
בגמרא דבר סל נוי הוא ואמאי לא מיתסר משו׳לא תחמוד כסף וזהב עליהם ומשני
מעות בכיס קשור ותלוי לו בצוארו כסות במקופלת ומונח לו על ראשו כלי דסחיס
ליס משיכלא אריסיה ומשמע מדברי רש ' י דדוקא משיכלא שהוא עריכה שמכבסין
כה בגדים שהיא משוכה וחינה עשויה כמין כובע ועוד סמשתמשין כה תשמיש סל
בזיון אכל כוס וכיוצא בו שהוא עשוי כמין כובע וגם אינו מיוחד לתשמיש סל בזיון
אס מצחו מונח בראם סליל הוי נוי ואסור ודעת הרמכ״ם כדין יזה כתבתי לעיל
כסמוך  :ומ״שבשם הרב יבינו יונס איכא למידק ביה דמה שכתב אפי׳אס כמז
ע״ד לחזור ולהדליקן הוי ביטול אכל כבו מעצמה לא הוי ביטול משמע דבמכרן או
משככן לישראל קאמר ואס כן מאי החי דקאמר כתר הכי אכל אס מסככן לישראל
או מכרן הוי ביטול הא עד השתא במכרן או משכנן קמי אייריכן ונ״ל דריסת בלא
מכרן ולא משנכן אלא שנתנן לישראל או שנפלו ומצאן ישראל דכיון של #ניבן
בידים לא נתבטלו מפני שנתנן לישראל וכל שכן שלא נתבטלו כשנפלו ממנו אבל
כשמכין .או משכנן לישראל אע״פשכבו מעצמן נתבטלו אע״פשאליל שמכרה או
מסככה לישראל אסורה כמו שכתב רכיכו בסימן קמ״ו שאיי הני שאינם אליל
עצמה אלא נוי אליל הילכך במכר או משכן לישראל מבסיל *.ובסמוך כתב רבינו
שזהו מסל וקת פוסקים • ודברי הר״ן בר״פ ר יסממאל כדברי הרב רנינו יונה בזה
שכתב וז״ל • נרות של שעוה שמדליקין לפני חליל מסתנרא דלא מתסרי משום
תקרובת אלא משים כויין דאע״ג דהואי הדלקה במקדש מ״מ לא הוו דבי סמשתב׳
דלהוי כעין זניחה או כעין פנים הילכך כביטל סגי להו ומ״ה אס נתפוס או מכרום
לישראל מותרות ואע׳ג דבאליל עצמה אמריק כפירקק אפי׳מכרה או משמ לצורף
אסורה
ג #
כ ב
1

הלכות

ע־א

אסורה הת״משום דמימר אמר איידי דדמיה יקרים מזבן לה לגוי ופלס לה יוכל
נרות הללו אין דמיהם יקרי׳וכן הדין בכל משמשי אליל שאינן כיכרי שהם משמשים
וסוד שאין סבת משמשין עליה כחיבת אליל עצמה סיהו נקחין כיותר מכדי דמיהם
דניחוש דמימר אמר איידי דדמיה יקרים מזכין להו לגוי והיינו דתנא בתוסס אף
כלים המשתמשי׳כה ובגופה גנכו׳הכהניס
ומכרום הרי אלו מותרים ומעתה כל סין
לנרות הללו ועוד כתב רבינו שמואל דאס
כבו אותם כהניס להשתמש כהן לעצמן
והו כיסולן תריס כינהו ובטילי עכ״ל :
ומ״עז וחתי־ו׳של שעוהשנותנין לפניה
מותמת וכו' ככר כתבתי כן כסמוך בשם
ודע סדינים אלו ליתנסו
המפרשים :
אלא לדעת הסוכרים שלא נאסר הנמצא
בבית אליל אא״כ הוא דכר הראוי לקרב
על גב כמזב' אבל לפי מה שכתבתי בסמוך
בשם הרמב״ם נרא' דאפי׳דבר שאינו קרב

קלט קמ קמא
מהן ליס הגדול הותרו סולם דאמי־ינן הך מסל הייני דאיסויא ימשמןויא
■ דהיינן
במאה לאו דוקא אלא כל שנתערב כענין שהוא בטל מי־אוייתא
כשנפל אחד מהן ליס או נאבד מן העולס סותרופולס • ומה סיסלס 5׳^!ה
ומ״ם מותרים ליהנות מהן שנים שניס ביחד וכו׳ ו5ל3ך "
בסי קיי

דלפנים מהמחיצה אפילו הוא דרך מירןואיגן ראוין למזבח הכל
אסור ומה שרואין שמכניסין אותו לאליל ועדיין לא נכנם מות׳
שעדיין לא נעשה תקרוכת מצא כראשה מעות כסות וכלים אם
מצאן דרך ככו׳אסורין ואם הם ררך בזיון כגון כיס תלוי בצוארו
ובגר מקופלת על כתפו וכלי כפוי על ראשו מותרין והככרות
שנותנים לכהניהאלןל אע״פ שכיוצא בו לפנים מותרין שאין
מקריכין אותם להאליל אלא חק הוא לכהנים המשמשים ונרות
של שעוישמדליקין לפניה טי הן ואסורין ואם משכנן כהן האליל
לישרא׳או מכרן מותרין דכיון דככן לצורךעצמו זהו ביטולן וה״ר
יונה כתב אפילו אם כבן על רעת לחזור ולהחליק הוי ביטול אכל
ככו מעצמן לא הוי ביטול אפל אם משכין לישראל או מכרן הוי
ביטול כיון דלאו אליל עצמ׳הן וחתיט׳של שעוה שנותנין לפניה
מותרות רלאו טי הן ולא תקרובת ומלבושין שלובשין כהני
האליל כשנכנסין .לבית אליל נוי שלהן הן ולאו נוי אליל ואפילו
ביטול אינן צריכין:

אחד מכולם כבר נמבאו -מס"
והרמב״סז״ל כתב בתמהיל׳מ״ז ״\
בנמה^
של אליל שנתערב
סתיס מהם ליס הגדול סיתיו נולס!
אומי אותה הטבעת היפהבכלל 10
משמע שהוא סוב דע"כ לא סויוג '
אלאבנפלושתיסוכדאיתאכגע׳ <
ולפי
רב נחמן אנא תרתי קאמינא
דקאמר ונפלה אח׳ מקלאודוה ^ז
דהאלאשריאלא בנפלו סתיסא״נמ^ן
אחת זוגאחד:

הנמצאיבכפריש
קמא כל החלילים
על גב המזבח אסור אס נמצא במקום
כלסצלמי'
אסורי׳ווור״ה
(דף מ ) כל הצלמים אסוייסמפני "
עבודת׳ואס כן הני כמת נמי אם הכניסו'
נעבדיס פמס אחת בשנה דברי׳ו 1
במקום עבודתה תקמב' נינהו ולית להו
וס׳ש דמלכושים שלובשים
ביטול :
אלאנלשין
וחכמים אומרים אינו אסור
הכהניס כשנכנסים לבית אליל כוי שלהם
בידו מקל או צפור או ידור.
הואולאנוישל אליל ואפי' ביטול יאיכס
(שם ) אמר רבה בר בר חנא אמרריין!ן!
מדינהשנינו•ןו)י'1ן
ובמומדין מל פתח
צריכים כן כתבו התו׳סכתב רשכ״ס כשם
ומשמשיה ותקרובתה אסורין ככל
רש״י וכ״כ סרא״ש בס ר׳ישמעאל והמרדני
רי
סמדברירס״י כר6ה דרזליבאדר׳מ^
אליל
של
כגון כוס או טבעת או צורת
1
כתב בחס רא״ס וראכי״ה כתב בשם רבן
מומדקסל
בלחוד קאמר אכל לרככן כין
גמליאל להתיר מסוס דאף יוצא בסס שנתערבו אפי׳באלף כולן אפורות אבל ספק ספקא מותר כמו פתח מדינה כין אקעומדין הכלחלו
להתנאות כנגד המלכים :ומ״ש רבינו בשא׳איסורין לפיכך אם אחד מתערוכיהדאשון נתער׳בכ׳אחרים כיש ב ידו מקל או צפור או כדודמיס
כידקאמ׳וק
ואס מכרן או מש בנן פרי ד אסירי כרבנן מותרין וכן אם אחד מהתערובת הראשון נפל לים או נשרף בענין משמע ליה דאליבא דימן
מהלגוע1
נראה מדברי הרמב״ס ז״ל בפ״ז
דסבירא ליה אליל שמכרה גוי או משכנה שנאבד מןהעולם כל הנשארים מותריץ ליהנות בהם שטם שנים
כפריםלכרציספס
אחר מכולן :ומה שחילק רבינוגין
לא בסלה וה״ה כמי גדין כ״כ התו' שכתב ביחד אכל לא מאחד לבדו ובלבד שלא יהנה אדם
רשב״ם בשלןרש" י וכ״כ הרא״ס בריש פר
כשל
אמר רבא מסל וקת בסל כרכיסאבל
!ן!
האלילים הנמצאים בכפרים אסורקכיון דכפ' כסריס ד״ה אסורים כלומר ומ3
רישמפאלוכתכודס״ה למשמשין :
אליל אסור׳דסתמ׳לשם אלילי׳נעשו והנמצאי'
ו
להדכנימד
דרפייס למפלחיכהושכוד
בכמי׳מוחדין דודאי לנוי נעשו אא״כ עומדין על פתחמדינ׳וכידם
אינואפו'
לא עבדי לה לכוי  -ואהא דתכן
צפויאוכמו
אלא כל שיש בידו מקל או
הכתכ נקל יא צפוד וא כדור וא סייף שאותם נעשו לשם אלילים המתי
נשסהימב״ןוגבי נמת סלם־!
שכרי
פלייס
אמרי בגמראודף מאאתנא הוסיפו
רבינו כן בשם סרב רבי' יונה ושם כתבתי
מילישהוא
סייף מסרה וסכמת ומפרש בגמ׳היכי מוכחא מילתא כסתופס חד מהכי
סץכ דעת הר״ן ז׳ל :כתב המרדכי כראש פר ר ישמעאל ראבי״ס קבל מאביו רבינו
מצות
נעבד • והרי״ף והרא״ס לא כתבו הכי דהוסיפו עליהם ואיפשר דלפי שאיננו
מאל בנרות ושעוה סל אליל אסורים לנד מצוס בשבת ובחנוכה או לב״ה כדאמרינן
כפיכל הצלמים גבי המשתסו' לדקל שנטעו ולבסוף עבדו לולביהן מהקלמצוה בזמן הזההשמיטו' • אכל רבינו שכתב אחד מהן תימא למה השמיטהשאר•אנל
וכן באשרה שבטלה איבעיא להר ושלק׳בתיקו *  :נ*הי.כ*כרגי׳ימ׳גשם ו נזתי!לאסמ־י׳ללה הרמב״ס כתבם כולם כפ׳זמהמ״ז  :ודע דאיתא בגמרא (דף מ) אמתניתיןאי
דכעבדין פעם אחת כסנה מאי טעמא דרבנן אמר ר' יצחק כר יוסף אמרריומן
 1בתב עוד רבינו מאיר פסק תכסיסי כהני האליל דמותרי' מ״מ לדבר מצו׳לציין
גזרסאר
כמקומו סל ר׳מאי׳היו עובדין אותו פעם אחת בשנה ור״מ דחייש למיעוטא
עלית אין נכון לעשות ק וככה״ג איכא פרק דם החטא' ובעינן מזבח שלא נשתמש
בו הדיוט וכ״הי דלגבי טלית לא היינו אוסרים אס נשתמש בו הדיוט מ״מ אם נשתמש
מקומו׳אטו אותו מקוס -ורככן דלא חיישי למיגיוסא לא גזרו שאר מקומות אפואק
יהוראנו'
מקו׳א״ר יסודה אמ שמואל כאנדרסי סל מלכי׳סנינו וכמ׳הר״ןדמסמ' ררכ
בו לאליל נראה דאסור פכ״ל • וכן כתבו הגהות מיימון כס״ז מהל׳ע״ז ססמעילין לא
מקומו׳אפו
שמואל לתמצ׳למתני׳אתא דלא אמרי׳דר״מ ורבנן פליגי אי גזריק סאר
יתקנו טליתות ולא שוס דבר מצוה מהם משום דמאיס וראי' מפרק חטאת מאימיה
כרני׳נהק
אותו מקו׳או לא אלא באותו מקו׳מצמו פליגי דבאנדרטי של מלפי׳וכשל
וכתבו עוד ההגהו׳לא יכתו׳יסראל
דסכור מלכא וכו׳ומפרק כל הצלמים עכ״ל :
למיעוטאנש
רנא ובודאי דלא למפלחה עבדי לה אלא לנוי בעלמ׳אלא דר״מסייש
על הספרים של האליל .אלא אס כן מסקס שלא יהיה רישומו ניכר מסוס דמאיסי
א׳בשכהכלו
סבאותו מקו דמקבלי לה כאלוה והיינו דקאמ' מפני שהן נפכדין פעס
ובסס רי״ס שמעתי סאפי׳מחק ספרי האליל סד שאין רישומן ניכר אס״ה לא יכתוב
כתוב בסבלי דכיון דחייש למיעוסא יש לחוש שמא טעה כה איש אחד פעם אחת כשנה וימןילא
עליה דברי תפלות ותחנונים דאין קטיגור נפשה סניגור עכ״ל :
הלקט ספרים סל גויס עובדי אלילים שנשתקעו ביד ישראל הרב רכיכו אלפזר לא חייסי למיעוט סרו  :והרי״ף והרא״ס השמיטו אוקמתא דר יצחק כר יוסף א׳ו יק
יגא
היה תופס איסור למכרם ורא״מ פסק בפרק קונס גבי רב אשי ה״ל אבא זבניה לבי וכתבו הא דרב יהודה אמר שמואל דאוקמה באנדרטי ונראה שסממסמשוס ד1
למילף מינה לרבנן דאסר בסל כרכים כיס בידו מקל וכו' • ובשל כפרס יוניא]
נורא מכאן יש ללמוד שאסור להלוות לצורך בנין אליל או לתכשיטים או למשמסיה
סוציו
כידו כלום דאפי׳באכדרטי אסרי :והרמב״ס השמיט הא דאנדרטי וכראםשלא
וכל שכן למכור לה תשמישים כגון מחתות וספרי׳ והמונע מצליח ולקשור ספרים
המדיז
להזכירה דכיון דאינו מסלק כין צורה לצור אלא תלה הכל בעומד פלפתח
סל גויס ע״א השיב ר אביגדור שאין ראוי לקשרם חוץ מספר הדייכין והסופרי' ואס
חשש משוס איבה כל מס שיכול להשמט ישמט * :
ויש כידו מקל וכו׳ממילא הוי אנדרטי בכלל♦ וזה נראה שהיה גסכן יי1מ ינ''1
אכדרסישלמלניה
הזכיראכדרטי  :אבל רכיכו ירוחם כתב וז״ל כל הצלמים שסם
ותקרובתס
האליל ומסמסיה
טק
כתנרנינו ירוחם גזים נזיין הזה נוהגי'
*ב׳ה :
אסורים בכל שהוא
מיקריפיו׳נ
ובפתח מדינה מותרין והואש £ץידןע ףןס כפ3דו ש5ןס נעבדו אליל
להביא מרותשל שעוה ל^גיא ויש סהם שליל'סיין>
! ?י
בפ׳בתרא דע"ז ( דעד ) תנן האליל ועורות ונליזייןשלש* 1וה ויש לאוסר׳ תשזם מיע׳א אנדרסי כשימות המלך ועוסין צורתו כפתח המיר כרפםוט פ׳כ^
כמכשל^■ י
לבובין דהיינו תקרובת דאליל אסורים אע׳פשאין עינליןאופו ! אסמכרןלישיאל מותרי' התוס אפילו שיהיה בידם סוס דבר מכובד אסור בהכאה והרמכ״ס
ואיסורן ככלשהן • ומס מסי נלמד מדין מו׳ש בנחת שיגוה ומ״ח תבנית יל תנכית רגל אייו אסור אפילו שיהיה בידם אבל אנדרטי אס היה כידו סוס דבראסור ף_ 6
כוס וטבעת דכסמוך דהנךמשמשיןכיכהו נראה שמותר שבן הס נולדים לפיגתים לתת כן מותר שאינם עשרים אלא לנוי וכן נראה מרי״ף עכ״ל  .ח״ל הרמנ״םגוי(ש^!
משיגזהעכ׳ל:
כלהצוזוהמ׳י
גויס לנוי מותרים בהכאה וצומתסעשאוס לאליל אסורים כיצד
ואמרי בהו דלא ב נילי אפי בכמ ׳  :וס״ש
55
אבל ספק ספיקא מותר כמרבשאר אסורים לפיכך אס אחד מתערובת הראשון בכפרים אסורים בהנאה מפני שחזקתן של אליל הםעשויי'• והנמצאת נמי
צפיי ^כיוי ת
נתערב בשנים אחרים מותרים׳ בזבחים פרק המערובו' ( דטד ) פלוגתא דרב ושמואל היו פומדין טל פתח המדינה והיה כיד הצורה צוית
ופסקו הפוסקים כרב דהלכתאכוותיה באיסורי וכבר כתבתי לשון הגמד' כסי׳ק״י
הייהי ^פומל
^י^ סורבהנ^וה י^ס
^עטרה ונ1בעת'ח! 1:5תישהי

קט האליל

ונתבאר סס דהיינו דוקא כשמיעוט התערובות הראשון נתערב עס אחרים אבל
ספקספיק׳ולסיכולםאסורי'
אס רוב התערובת הראשון נתערב עס אחרים אין זה
ונתבאר עוד סס שאס מחצית התערובת הראשון נתערב עם אחרים דינו כאלו
נתערב מיעוטו דהוי ספק ספיקא דסרי * ונתבאר־ סס עוד דהא דמליכן להקל בספק
רק
ספיקא דוקא כסתעמבת הראשון מופר מן כתורה כגון שנתבטל ברוב :
אס אחד מהתערובת הראשון נפל ליס או נשרף בענין שנאבד וכו׳בפר המטרובות
אמר רנה בר אבוס אער רב כתמן טבעת של אליל סצפערב' כק טבעות וצפלה אהד

שהוא

^
שאע״פ סכיר י!כדרטי ככ
ומותר עכ״ל • ונר'שסובר רניט ירוחם
פתח המדינה הוא דסתס עומד מל פתח המדינה ^ ינו ^ ^דינ 1י1׳׳יורונו
דמפליג כין יס בידם לאין בידם אכל כשאינו אנדרטי ככל גוונלזשריו'שכמ ^
סעשאוס גויס לנוי מותרים * נ״ה (ואסידד 1סהםנענלי׳אפי׳עלהיי3וזיא ןיי" ו 1ןנן׳
ומדברי תינו שכתב לקמן כסמוך ומי־ו' ש5זרכל ? ^ ׳מ 4
ולא חילק כלל :
,ץ
עלפתסמינ
אס לא שיש הוכחה שנעשי' לאליל כגון צורת טומדת
דמתנידכל הצלמים בנורת אדם דוקא היא אבל לאבסאר נורותואיני

ד״מ

״ו \;*,\*8ה! 49ן!)

ר,מא(א ) נ'
' 'הרמג״סגעי,
הייזנה יז׳ג אי!
עניניפייינאע״נ

 ^ >:1סרמדמוקםינן לה כאנדרסי סל מלכים משמע ליה הכי • וגס נראה אסורים בין כלים מכובדין בין כליס מבחין ולי יופשר דה אי ירושלמי ה״ק אסל 3י
 ^ 06ו6כדרםי משמע ליס כורה שלימבבל איבריה וממני כך בסוף סמי' נתב בריא שנעבדין כלומר שאותן צורות שבכלים היו נעבדין אסורים ואפילו מבחין
ף כל א ראש אין כה סוס איסור לא במוצא' ולא בעוסה :שלא תאמי כיון שהם מגוזין אין עבודתן עבודה דודא ,אפויים ומס דבי בריא הוא
ימל,שנ ; ^ לאגיףאיגיף
כתוך סברי נסושת או אפי׳שברי אליל עצמה ׳שלא נעברו אותן הכליס אפי׳מכובדין מותרי? אלא כי הן קיימי? בסתם כלומשיןין
ושלכיםנ!!3וו כת
אלילים מושלכים
ינ1ו? "
ז ' " , ,ייאמר זה עמל
'
,
1 .
י1
ך) ^ ט׳-׳
אנו יודגיין אס נטבדו הכלים הללו מה שי " אי קשת עמל
מיתרים תבל צנכא תכנית יר או תמית
ויאיי׳זהע״ללננס
שברי אלילים מושלכים או בתוך שברי נחשת או אפילו שברי מכובדין אסורים כיון שהגורס כעגדת
 ,ו׳ .משנה סט :וףמנן,המ 'צסברי
תל והוא עומר על בודאי חיישי׳אף ככלי !ה נעבד כיון שהוא אלאשנעצימלמי,
ל'ס היי צלו מיתרים מצא תכנית יד אליל עצמה מותרין אבל מצא תבנית יד או
מכובד ואס על המבחין מותריןס )$ע״סהגקיאי׳עלא׳יסח
יתוגל היימלו מסורים מפני
..
.
) ,
בטיסואסו׳שמה ניכר שתחילתו נעשה כך לעוברו כתבהרמייבם
שבודחי צור זו נעברת :!3ני זה ל א 3" 3יגורי' עדחא׳חריס
^כהסנטבד ובגמרא ממישמואל המוצא יד אליל או רגל אל אבר מאברי' מו עןלך אסו ר גהנ ^׳ןע א שבודאי צור זו נעברת בכני זה לא נעבד
כיון סהוא מבוזה • ובסמוך אכתו׳שכדברי סמוגזגמיכי׳על
'לאלילים פי ספי סכריחלילים
נהירא דהא מוקי ליה בגמרא בעומר על בסיסו כדפרישי׳ :המוצ' הר״ן נראה מדברי קצת מערשיס ז״ל  :ינירי׳ החתשגירת

^וספכווהכשהיתהסכימ׳מותרין
דיתמסכרה סוב אין עובדן אותה והא
;' ש :ייאליליםפ 'פ ן5ןפי /סב ל
אליל והאדקתכי סכרי

אליליםמסודקא

נעאלמיתכא סיפת מכש תככי׳יר תבנית
^יאלו אסודין מפני שכיוצא בהם
לאסמופי׳דאפי׳אלילי׳דסמצא
^י׳
פכחססייסי׳לשבר חשוב כגון תבנית יד
^מצי! המית יד תבנית רגל אפודי׳
מפנישכיוצ בהס נעבדאמאיוהאסברים
מהומיגמ םמו6ל בעומק על בסיסן
^!" ימל בסיסן סל כנן מקוםהמתוקן.
לנסדכיון דאותבינסו התם וראי פלסו
ל3ו והתום הקשו דלסון מצא קסה דמסמ
כסקאיבשדה לכך נראה לר״ת לפיס
סם לנס בית מושב רחב שיושבים עליו
לנוס וצינן נראים נשברים אלא כיאה
מנן הס מתחלה נמסיםמכ״ל • ודברי
הו5ו״ם היאה שהם כדבריר״ת  :בחב
קומב״ס המוצא יל אליל או רגל או אגר

כלים ועליהם צורת חמהא או לבנה ודרקון והוא רומה לנחש ויש
כמין סנפירין פין פרק חוליות שבצוא׳אם הכלים מכובדיןאסורין
שודאי נעשו לשל אלי׳ואם הם מכרזי׳ מותרין שאז לא נעשו אלא
לנוי וה״ד מכובדים שעל השיראים ונזמים וטבעות ומבוזים יורו'
קומקמוסין וחמי המין בין אם הם למטה מהמים או למעלה
מהמים ונראה דה״ה נמי שעל הכוסות ששותין בהן הוי מבוזין
וי״א שעל בגרי משי ורקמה השובין מבחין כיון שהם ללבישה
ומפרש שיראים פירו׳אצעד׳והרמ״בם חשב אותם עם המכוברי׳
וטוב להחמיר וכל זה בסתם אבל בידוע שאינן כעבדים אפילו
וצורות שאר כל המזלות
שעל המכובדים נמי מותחן :
ושאר כל הצורות אפילו צורת ארם המוצא אותם מותרות
אם לא שיש הוכהה שנעשה לאליל כגון צורת עומדת על
פתח מדינה־ ובירה מקל או צפור וכתר וסייף ובשל כפרים אבל
כולם אסור לעשותם ל״ש אותם שבמדור שכינה כגון ד׳פני׳להדי
הירי ל״ש אותם שבמדור העליון כגון חיות שרפי׳ואופני׳ומלאכי
השרת לא שנא אותם שבמדור התחתון כגון חמה ולבנה כוכבי'
ומזלות

 1דע

דאמרי׳כגרי׳ (ד ף מב ׳ ע ל ה דמלןכ׳י

החלן חעיטריישב

כורתןכן,
לבנה
ממה צורת
דעליהס צוי״ת
מיחסי נכל הי׳כני'
.
.
.
יה״ולי׳ניריייאחרי
דרקון למימרא דלהני הואדסלסילהו
למידי אחרינא לא ורמינהי הפוסט לסם גירת חחה ר״ל
התתייתסיס
 1י מת י׳ גירית
ימים לשם נהרות וכו׳הרי אלןן״ י

א מר אכיי מיהליז לכ לדמסכסי פ־־חי מיצ׳
ומיפלחהני תלתאדחפיכי ציירי להו
ופלחי להו למידי אסרינא לנוי בעלמא
עבדי להו וכתב הר" ן מיהו ה״מ כסתם
מקומות אכל במקום הידוע סעובדין
לצורה אחת המוצא כלים ועליהם אותם
ורבינו ירוחם כתב
צורה אסורים :
בסס הרב רכי׳אברהס בן אסממאל דגויס
כזמן הזה שאין עובדים לחמה וללבנה
ולצורת דרקון כלים הנמצאים עליהם
צורות הללו מותרין בהנאה ואפשר דאלו
שאינן אדוקים באליל כל מה סעושיס
בצורות הללו בכלים אינן מופין אלא לנוי
ומותרים כהנאה כולם ואסורין לשהות
והגזרדכי
מאיבריהמושלך־צ/סורבהנאה בפ׳ז מהע״ז וזיל אלילים הנמצאים מושלכיםכשוקיס משוס חשד נזם הס בולטים וררזוי להחמיר בספק איסור תורה ענ״ל :
6ונמוך הגזוזטראות הרי א לו חותרים וסע' ל שברי אלילים אבל המוצא יד אליל כתב בר״פ כל הצלמים כזבל כסל כפרים ד״ה אסור וכו׳ :אהא דתנא מבחין שעל
אורגלסאו אבר מאיבריה מושלך ה״ז אסור בהנאה הואיל וידע בודאי שזה האבר היורות ומועל הסדיכין והמטפחות היי״ף גורס מטבעות דסדינין ומטפחות חד
ומ״ש רבינו הוא והילכך מותרים מטבעות שלנו שיש להם צורת אליל וכ״כ בהגהות אסירילזומ'
• 1/1
לו שה גויס בטלוה •
עד שיודע ע*
^
באיסויה ער
״רנ ^־ד
הצורה ^ רע .
מן ;יך ;־
היי היא
מעבד
והלו מוקי לסנגמ בעימד על בסיסו י״ל סהימב״ס מערש דסמו דמוקי לה הכי ר״י דמלאן ים ראיה למטבעות שלנו שרו דמכוזין הן פ״כ וים לתמוה להוי כצורת
דל״כדהא
:ר״ל דלומר כזליל ׳שנסתבר מאליה מותית ולזכן ק״ל כר יוחנן דעליג עלי׳ואסר חמה ולבנה ודרקון דמשוס דחשיבי ציירי ופלחי לסו והרי5זמרו כירושלמי דמתני'
סכרכי
הילצךליתא לדסמואל וזהו שכתב בפ״ח ע׳ז שישתכר מאליה שבייה אסורי׳בהנאה דמפלגא כין מנוכדין למנחין ליתא אלא כסתם לזכל אס דבר בריא שנעכדין אפילו
מבחין אסורים וצ״ל שסם מפרשים כמו ספי הי״ן ז׳'ל דבידוע שנעכדו אותם צורות
עושימלוה 'לפי המוצא שברי אליל כרי אלו אסורי׳ס בהנאה שמא לא בתליה סגויס
אבלסרי״ף והרא״ס אע״פ שפסקו כר׳י דאמר אלילש נשתברה מאליה אסור' פסקוה שבאותם כלים הרכז דקאמר בירושלמי דאפילו על סמבוזיס אסורי׳ ומאכל כל שלוץ
הר 'ן דסעמא משום דאיכא למימר אנו יודעים אס כעבדו הכלים הללו אס הס מכתים מותרים סאע״פ שבודאי צור זו
לישמואל דאמיאפי־'שגרי אליל מותרין וכתב
נעבדת ככלי זה לא נעבדה כיון שהוא מבוזה ונ״ל שלזה נוטה דעת יס״י ספיראמאי
ושיר סכר שמואל כר״י דאמר אליל שנשתכרי מאליה אשורה והא דשרי בשביי
אלילמשוק דלנסכרה מאליה לא חייס דמסתמא אליל איכה מסתברת מאליה דגוי דאמר אליי מיפלח לכל דמשכחי סלחי מיצר ומיסלח הני תלתא דחשיבי ציירי לסר
ממולה ספיר ומ״השברי אליל שרו דאע ג דאי ודאי כשבר מאליה שבריה אשורי' ופלחי להו ובו' ציירי לסו ופלחי להו הילכך ציירי להו מיצר ומיפלח לצייר צורה כדי
וצורת שאר כל המזלות ושאר כל הנורות אפי'
וצדר״י לנשבריה לא חיישיכן מסוס דל א שכיחא א לא אמרי ' ד גוי רתח עליה ושברה לעובדה להני תלת דחשיני לסו :
ומיהשרי׳דבטוליבטלה וס כ חש״יבסוף פירקין גבי פלוגתייהו דרב ושמואל באליל צורת אדם המוצא אותם מותרות סם מנקיט רב ססת חומרי מתצייפא ופני כל
םנשתגר' מצליל אי צריך לנטל כל קיסם וקיסם או לא  :וס״׳ש ה׳־מב״ס דאליליס המזלות מותרין חוץ ממזל חמה ולבנה וכל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם
ממצאים מושלכים מותרים אלג דמסמע דמתניתין לא •שריא אלא בשכרי אלילים וכל הצורות מותרות חוץ מצורת דרקון ומורך לה בגמר ריסא וסיפא כמוצ׳ומציעתא
מנתי מעתו כביאור הפי המדע ואין כפן מקום להאריך  :המוצא כלי׳ופליהם בעושה דאלו במוצא אפי׳פרצוף אדם סרי דהא תגן המוצא כלים ועליהם צורת חמס
ציימקעה או לכנס ודרקון וכו מסנה בשר כליהצלמיס (דמב ) המו־צ ' כלי׳ועליה׳ צורת לבנה צורת דרקון יוליכם ליס המלח צורת דרקון אין פרצוף אדם לא ואע״ג
ציית ימה צומת לכסה צורת דרקון יוליכם ליס המלח רשב״ג אומר מל ה מכובדי ' דרבא מוקי מציעתא נמי במוצא וכר יהודה ע״כ לא פליג וכו' אכל בפרצוף אדם
אסורים ועל המנחים מומרים ופסקו הפוסקי כרסכ׳ג משוס דק״ל כל מקום ששנה גרידא מודה דסרי ועוד דפ״ב לא אוקמא רכא כר׳יהודה אלא כי היכי דתתוק כילה
יפכ׳גכמשנתכי הלנה כמותו וכתב המרדני דרקון הוא כחש בריס בשמים ושמו במוצא ולא ליצסריך לאוקומי רישא במוצא ומציעתא בעושה אכל לענק הלכ׳פשיטא
הלי הגדיל ומושל במזלות ומיה חשיב ליס בהדי צורת חמה ולבנה ומ״ש וה״ר דאין הלכה כר יסודה אלא כתנא דמתני דסרי בכל פרצוף אדס  :ומ״ש אס לא סיס
מכובדים שעל השיראיס ונזמים וטבעות וכו׳בריתא שם (דף מג ) ומ״ש בין אס הס הוכחה שנעשית לאליל כגון צורת עומדת על פתח מדינה וכו' כבר נתבאר כמחלת
משה מהמים אי למפלס מהמים סס אמר רב מכובדים למפלה מן המיס מבוזים הסימן  :ומ״מ אני תמה על רבינו שסתם וכתב דין זה כמוה שהוא מוזכר בתלמוד
למטה מן סמים פי׳למעלה מן המיס על אוגר הכלי׳־למטה מן המיס בשולי׳וכדפנו' דמשמע ודאי דה" מ בזמנם • ועוד למה יאסר כזמן הזה צורת חמה ולמה ודרקון
^ מד אלו ואלו מבוזים הן פי׳ לפי סמשתמשין בהם במאכל ומשתה ואין כיון דידפינן ודאי דלא פלחי ליה כלל ־ וכ״כ רבינו ירוחם כסס רבו דכלי הנמצאים
":י 3דיס אלא המישויס לתכשיט ותניא כוותיה דשנןואל ולפיכך עסקו הפוסקים עליהם צורות אלו בזמן הזה מותרים בהנאה ואסור להשהותן  :ומיהו מדברי התו׳
גפכל הצלמים גבי הא דאמרינן שאני ר״ג דאחריס עשו לו משמע שאין חילוק בין
מיתי־ ומ״ש וי״א שעל כגדי משי ורקמה חשובים מבוזין כיון שהן ללבישה
יטשסעל בייתא דבםמו־ך דמני שיראים בהדי מכובדים כתכהרא״ש איתדקרי זמן זה לזמנם לערן זס  1 :מ* ש אכל כולם אסור לעשותם כלומר צורת כל המזלות
אבל כגדי סיראי׳וכל מלבושי יקלמכחי׳מיקרי כיון שלובשים וצורות אדם ומ״ש ל״ש אותם שבמדור שכינה ל״ס אותם שבמדור העליון ל״ש אותם
ךשעימסאצעדא
וכתב הר 'ן שבמדור התחתון מדור העליון קרי לגבי מדור תחתון אכל לגבי מדור סכלפשיטא
״ת 1ץ ,סדיני׳ואית דקרי השיראיס ולכושי יקר מיקרי מכובדים •
י׳־ימשלמי משמע דסי׳־אים כיון שעשויים לבלות בכלל סדינים הן וכמבוזין דמו דמדור תחתון הוא וכל דברים אלו שכתב רכינו חדתכן בפרק כ ' דר״ה (דף כדאדמות
ו׳־^ 3יביניימחמ מכן דעת הרמב״ן ז״ל • אבל סרמכ״ס כתב כפ״ז מהלכות פ״ז צורת לכנות היו• לי״ג בעלייתו על הטבלא ככותל שבהם מראה את ההדיוסר ואומר
ןךד' שני יינה כסלי כסף וזהב • וכתב יכינו ירוחם יש מי שכתב וכן בתוספתא להם הכזס ראית או כזה ופריך עלה התם ובס 'כל הצלמיה (דף מג )ומי שיי והא כתיב
^לי על המכובדים אלא כולה  :ומ״ש וכל זה כסת אבל בידוע שאינ׳נעבדיס־ לא תעשון אתי לא תפשון דמות שמשי אמר אביי לא אסיה סויה אלא סמשיץ
מעל המכובדים נימי מותרי בירושלמי אהא לאמי רסכ״ג על המכוכדין אסורים שאפער לעשותן כמותם כלומר אבל שמשין שלמעלה שא״א לעשותן כמותן ממש
דבי בריא שאינם אלא ציור דוגמתן מותר כדתרא לא יעסה אדם כימי תכנית סיכל בלו׳ שיהא בארנו
^ ך ?ימין אס דבר בריא סכעבדין אפי׳מכוזי ' אסורי׳ואם
ויחכו ויומו ושעור מדת פתחיו' אבל אס נשתנה במקצת מותר אכסדרה תכרת
יסלזכילומכובדיןמותייס אלא שהן קיימץ בסתם וכתכהר״ן ומהא שמעינן
־ " חמהיאנעבדת בודאיאין כס חילוק בין מה ובדק למבוזין דמתניפין כסת' אולם חצר תכנית עזרה שלחן תבנית שולחן מנויה תבנית ,מנור' אבל גיישס הוא סל
יסיה הגויס היו רגילים לעבדן אכלשי מקומות שאין אנו יולעי׳אס כעבדים חמסה כלומר ממרה של ה ' נרות ושל ו׳ושל סמוכה לפי שאין דומיין לסל מקדש ושל
וריס ועל המכוזיס מותרים שהכלים
לע
שבעה לא יעשה שהיא בשל מקדש ואפי׳של שאר מיני מתכות סאףהיא אע״פ שאינם
כייס שצדאס לל־ר זסו דעת הרשכ״א3זס ולפיכך כת? הרב ז״ל סכל הכלים
סל
"
פג ■ !

המכובדיםא"
מו'ה
 ,יסו

מודעים

^ לנכי ני,/י
1( 7,33
׳

דם

הלכות ע־א קמא

(נ ) זניזל־לכי ת׳ סל זהב כשרה כמקדש דילפיכן כהקומ׳ן רכה בכלל וסרט וכלל אכל סל עץ שרי שאל
ח'ה ״תיר׳ ה ףא כשרה כמקדש דהפיט מפורש מתכת • ופרכיכן ושמשין שאי איפשר לעסות כמותן
מי שרי והא תנא לא תעשון אתי לא תעשק כדמות שמשי המשמשין לפני בממס
;\נ.ן;  ,שותן דאלמאדאפילושמפין עליונים נמי אשר וססדרינן אמראביילא^ אפרה תורה
י
לשהותן כי׳ אלא דמות ארבעה פנים בהדיהדדי
.

שדרשו
עובר על עשייתה משוס לא תעשון אתי ד5זיכר מכלל אותם דכריס
לשיש
יל ־ורכיכו נראה חלא יצה
זה לאיסור ואסור להשהותהמשוס לזשד
_
הוהליהילמישו^
האי אסור לשהותה משוס סשדא מההוא גיעמא נופיה
ולפיכך פירש דס״ק אשור לשהותה אס מצאה דחיישען שמא עכדו ^קיודסס^
 -וכל הצומת שאסורלמחי״: 1 ,

משוסוכתיכסתמאליו
"" ?! ייתריאפי׳

מעתה פרצוף

חודיפ ף
בקיוה ולנכהכי׳  :ומפריןיצן אמר)5דס ^
רבאדא
מ ,5ו ?ה ד|5ביי םמ,ע יל ל> *
־
לא תעשון אותי כלומר דמות שאני
מתראה בו לנביאים • ופרכינן ופאר
שמשין מי שח והתניא לא תעשוןאתי
לא תעסון כדמות שמשי המשמסין לפני
 3מחס כגון אופנים ושרפיס וחיותהקדש
ומלאכי השרת כלומר כדמות שהן נראין
כו כמראה הנכואה דהיינו ארס שיש לו

מפים ׳1מסתז עז ^ מי!5בי1
ולמהיון כ ימ
סבממי■כי ^
אתיםמש
כדכתיב616
י| ייה
כמדור
אכל חמס
'התחתון הס • ופרכינן ושבמדור התחתון
מי פרי והתכיא אשי בשמים לרבות חמה
ולגכה וכוכבים ומזלות ממעל לרבות
מלאכי השרת כי תניא ההיא לעבדם אי
לעכדס אפילו פלפול הקטן כמי אין הכי
נמי ומסיפיה דקרא נפקא כדתניא אשר
ב *ח ל יבות ימיסונה יות מתחת ליכות

 5!55יז,ופר כינןועפיה ג יידמי*

מי

שרי ף3תניא ^תעסון 6,תי ^ מעםין

וארכה ורוחבה אכסדרה תכנית אולם חצר תכני׳ עזרה שלחן
ש ל ה 'ק נים אי <
תכנית מנור׳אכל
תבנית שלחן
ימ״ח מיני מתכות וצורר
מנורהז לא יעשה אפילו משאר
של ח אבל של
ו או
ימים וגבעות מותר לעשותן  :וצורת דרקון אסורה למי שמוצאה
להשהותה ומותר לעשותה וכל הצורות שאסור לעשות לעצמו
אסור לעשותן ג״כ לגוי וכן אם גוי עשאם לו אסור להשהותם
בד״א בבולטת אכל כשוקעת כאותם שאורנין ככגד ושמציירין
בכותל מותר לעשותו כרתניא טכעת שחותמה בולט פירוש
שהצורה שכה בולטת אסור להניח ומותר לחתום בה שהצורה
נשמעת בשעוה חותמה שוקע מותר להניח ואסור לחתום ונראה
דכל אותם שאסורין במוצאן אסורין אפי׳בשוקעת דכיון שאנו
חוששין לו שמא נעשית לאליל אף כשוקעת נמי איכא למיחש
ואף בכולטת נמי לא אסרינן אלא ליחיד דטעמא משום חשרא
שיהשרוהו שמטין לאליל הלכך בשל רביםכ דלא שייך בהו
חשדא או אפילו של יחיד והיא עשויה פרקים אועשא' להתלמד
בה שרי ורב אלפס אינו מתיר אלא כשהוא להתלמד אכל אינו
להתלמד אפי׳של רבים ושל פרקים אסור וכן כתב הר״מה וא״א
הר״אש ז״ל כתב כסברא ראשונה ור״ת כתב דבצורת חמה ולבנ׳
כוככים ומזלות אין חילוק כין בולטת לשוקעת דאין חילוק כין
בולט׳ לשוקע׳אלא בשאר צורות ופרצופין אכל כל אלו אסורין

דכלגיול
כתיב לא תעסקלצס משממ
קא06־ו עסייה ראפילילכותים,
כגישאס ל חס;
שכתב וכן אס כותי
נמלסן
להשהותם במה דברים אמוייס
ונו׳,,
וכוכדתניא טבעת שחותמה בולע
דאחויס
פשוט מדאמריכן והא יגסיהודה
עשו לו וא״ל שמואל סימל)ספיע,מ
דרקהתס בחותמו בולע ומנוסי
סןו
דתניא טבעת שחותמהבולע ()
להניחה וכו' • ומה סכתבונראהמל
אותס סאסוייס במוצאן אסוריםא"
שמל
כשוקעת וכו׳במרבטעמו • ומה
דשוקפת מיקרי אותס ישאורניסכבג!׳
סמציירקבסמדן
ושמציירין בכותל כלומר
כ״צלרמב״סמ״1
יעל הכותל או על הלוח
מהלכות ע א  :וכן כתב המרדנימתן
כל הצלמים בסס רבינומאיר!״ל:
וס״ש ואףבבולטת לאאסמס ^
שיון
ליחיד פשוט דאמאי דכת' אסנופי(1
לו״ אסור להשהותן אס הן בולטותקי)י
פרקיש
ומ״ס לחלק בין יחיד לרבי׳וכין של
להתלמדלאינז
לסאינה של פרקים ובין
ומשמן
להתלמד מבואר בגמרא שהבאתי
דכל הנך תלתא תירוצי דקאמרהגמא
גווניסוי
הלכתא נינהו וככל חדמהנן
וכן נראה מדברי הרא״סז״ל סכתכסאנל
תעשון
הרי' ף כפג ומי שרי והכתיב לא
המסמשיס
אתי לא מעשון כדמות סמשי
וכוכבים
לפני במרום כגון חמה ולבנה
לאפלמדלעשוו!
להתלמד שאני דכתיב

ס3ןני גמלי3ןל ד)3סריס( 1שןלוכל " וכל שמשין שבמרום שאפורין כין בבולטת כין כשוקעת ולא
מפלגינן בי; שוקעת לבולטת אלא בשאר צורות דטעמא משום
כותים והא! ר 3יהודס דאחר,ס עסו לו
כלומרצורה׳כטכעת
ה־כטכעת שהיה מניח וקאמר חשרא הלכך לא אסירי אלא בבולטת דאיכא חשר׳אבל כשרקע׳
רליכא
ליה שמואל לרב יהודה שיכנא סמי עינא
דידן כלומר פחוס את צורתו ומפרקינן
הפס בחותמו בולט ומשוס סשדא כלומר כדי שלא יאמרו אליה הוא עובד דתכיא
לשאיגם
אבל אתה למד להבין ולהורות ולא חילק כין יחיד לרבים ובין סל פרקיס
טבעת שחותמה בולט כלוטר צורתה אסור להניח ומותר לסתוס בה לפישכשהוא
מהלכות
סל פרקים וגס לא הזכיר סתר דאסרים עשו לו כלל וגס הרמב״ס ז״ל כפ״ג
דלקושטא
ע״א לא חילק להתיר בדברים אלו וכתב הר״ן שנראה שהם סוברים דכיון
ח ותם שוקע החותס בשעוה ואינו נראה מבחוץ חותמה •שוקע מותר להניחה ואסור
לחתום בהדכשהוא סותם הוי חותמה בולט ולקמן עריך אי הכי בדרכן גמליאל דמילתא היא דלהבין ולהורות שרי מעתה ליכא למימר בדר״ג דאסריסטסולו
שי
הרמנ״ס!"ל
ומדחייה הנהו אוקמתי דאחרים עסו לו ודפיקיס פ' כ • ומ״מ על
נמי ניחוש לחשדא ומפרקיכן ומי חייסינן לחסדא והא ההוא בי כנישתא דסף ויתיב
ו״מדבצורת
ומ״ש רבינובסס
לתמוה שה׳ל לכתוב דלהתלמד מותרלעשותן :
בכהרדעא כלומר שף ויתיב סס מקום שהוא במדינת נהרדפא וים אומריםשיכניה
וגלותו נטלו עתם מאבני ירושלים ומעפרה ובנאוהו סס והיינו,דסף ויתיב דסף
והרסש
חמה ולבנה וכוכבים ומזלות אין חילוק בין בולטת לשוקעת כ״כ התוספות
מכאן ויתיב מכאן והיינו דכתיב כי רצו עבדיך את אמי׳ומואוקימוביה אנדריטא בפרק כל הצלמים ודקדקו כן מדפריך והא ר״ג יחיד הוה ולא משני ליה וצווחלמי
כלומר צלם והוו עיילי כה אבוס דסמואל ולוי ומצלו בה ולא חי־ישולחשדארביס
מלנון
דעסה ר״ג לא היתה בולטת ולכן אמרו דבחמה ולבנה ומזלות אין סילק נין
שאני והא רק גמליאל דיחיד הוא כיון תשיא הוא סכיחי רביסגביה ואיבעית לס וקעין שהרי נראים בעינינו כשקועיס ברקיע הילכך בשוקעץ נמי אסורוכן
נוית^
פסק הרמב״ס ז״ל בס 'ג מהלכותע״א • והר״ן כתב בפרק כל הצלמים הך
אימא דפרקיס הוה כלומ של חוליות ונא היה מחברה אלא כשעת בדיקת העדים
לעשה!
דטבפת שחותמה בולט איכא מ״ד דלא כדמות שמשי מרום שאסרה תורה
וכל יומא לא חזו לה וליכא ססדא  -ואי בעית אימא להתלמד סאכי דתניא לא
תלמד לעסות אבל אתה למד להבין ולהורות עד כאן לשון הר׳ן כפרק כלהצלמים • איתניא דרחמכא לא פליג בין בולטת לשוקע אלא בשאר צורותהיו) סאףטל'5
שמותרות מן התורה בץ לעשותן כין לקיימן כל שהן בולטות אסורותמורג
וכתבו התוספות אומר ר״י דכל אלו תירוצים סל אביי אמת הס מדלא קאמר בכל
צרדותסכמדו׳י
ומשוס חסדא וכשהן שוקעות מותרות בדליכא חשדא וכן נמי
אחד ואחד אלא והכי קאמר לא אסרה תורה כשמשים סל מטה אלא בית תכנית
בולטומ
שאסרה תורה לעשותן סיכא שלא עסאה הוא אלא שאחרים פסו לו אס הס
היכל ואכסדרה תבנית אולסובסמשין התחתונים אסר חמה ולבנה וכוכבים
ובמדור סעליון דמות ד׳פנים • וכן כתב הר״ן בפס הרב רבי מאיר ממטכבורק אסור לקיימן מדרבנן ומשוס חשדא נמי ואס שוקעות מותרות דאיסור תורהליכן
וחישתא מה שכתב רבינודכולס שהרי אחרים עשו לו ומשום חשדא ליכא כיון שהן שוקעות ולשון אחר אמרוסגל
ז;'ל והאריך כיישוב ססוגייא לפירוש זה :
אסור לעשותן ל״ס אותםש במדור שכינה ונו' עד אבל של שבעה לא יעסה אפילו הצורות שאסרם סורס דוקא בולטות אסורות אבל שוקעות מותחת וכל ^י
שחותמה בולטוכל
מותחת .
בין בולטות
.
והא דתניא .טבעת. .
שוקעות י
הצוחתבין ,
,
משאר מיני מתכות פשוט בגמרא וכתב הר״ןע״ס פימס הר"מ ממטנמרקז״לדכל
כולמלשופפח־
באותן צורות שאסרה תורה מיתיקמא דבהכהו איכא לאיפלוגי בין
הכי אפור לקיימן אפילו בסאחריס עסו לו חוץ מחמה ולבנה וכוכבים ומזלותסד יי
כלשון
אכלסארכל הצורות כין בולטות בין שוקעות מיתרות והוא ז״לסבריע
אכל
בסאחריס טסו לו כל היכא דליכא למיסש לחשדא כמו שיתבאר כסמוך •
מהלכותע״אשהואכת־•
מדברי רבינו לקמן בסמוך נראה שאינו מחלק ביניהם דכולהו נמי שרי כשאחרים ראשון וכתב עוד והרמב״ס ז״ל יש לו דעת אחרת בסרק ג
עסו לו כל היכא דליכא למיחש לחסדא  .ו  0׳ש וצורות ימים וגבעות מות לעשותן שם דדמות שמשי ממס אסורים בין בולטים בין שוקעים ושארכלהטדמיסח
זה פשוט שאינם מכלל דברים שנזכרו כגמרא לאיסור  :ומ״ש וצורות דרקון אסור מצורת אדם מותרים בין בולטות בין שוקעות וזה שחילקו בין טבעת כולה י־^
למי שמוצאה להשהותה כלומר אסור בהנאה וצריך להוליכה ליס המלח משוס העמידה הרב בצורת אדם כלבד ולא ירדתי לסוף דעתו מכין לן לסלק כיןצווו! ^
השרת נ!מ'
לחיישינן דילמא עבדוה קודם שמצאה וכמו שנתבאר בסימן זה  :ומייש ומותר לסמסי מיום וכולה מלא תעשון אתי נפקא אולי סובר הרב דמלאני
לעשותה היינו לפי שאינו מכלל דברים שנזכרו בגמרא שאסור לטסותן ומיהו שאינן בעלי גוף ק חמה ולמה כוכבים ומזלות מפני שאינם נראים כולהץן
נראה דה״ע ברליכא חסדא כגון כחד מסנך גווני דכסמוך הא לאו הכי כיון דמידי בנלגלן אינם בולטים אלא משוקעים כתוכו ליכא לאיפלוגי בהו כיןבולטלשוז .
דמאתימפיר
דמות אדם מפני שאינו נר' אלא בולט לא מיתסר אלא בכה״גדאע״ג
דציירי ופלחי ליה הוא משמע דפסיטא דאסיר כדאמריק בחסה ולמה • ודע
ומ״שרכינ
שהרא״ש כתב בפרק כל הצלמים גבי טבעת שחותמה בולט אסור להרסה וכו׳ האי אפ״ה כיון דצורת אדם הנמצאת בולטת היא לא מיתסר אלא בסלט :
חותם מיורי כחמה ולבנה וכוכבים ומזלות ופרצוף אדם שאסור לעשותן וגס סהרמב״ן הוסיף עוד צורת אדם וכל שמסי׳סבמרוס כלומר שבמדו׳סעלקשחסי'
8
להשהותן אס פשאן כותי משום חשדא וצורת דרקון מותי לעשותה ואסור לשהותה :כין כבולעת בין בסוקעת ומזו היא הסברא שהכריע הר״ן כמותה •
פכ״ל והוה משמע לי דהכי קאמר מומר לעשותה לכותים שלא לשם אליל דאינו סר״ן סס נ״ל סלא חששו לחשדא אלא בצורות שהיה מנהג סכומיםלעובדן"כל נ "
נשמע
אלו יייתחן לצור צומת כל שלא נודע ולא

הלכות

ע״א

קמא קמב

קירוימ

ינמכרות כלל וכן המנהג לקיים צורות סלטות מאותן שלא אסרה
גשמפ ?ץ פמ מי שמיחס בכך עכ״ל ולקמן בסמוך אכתוב סברות אחרותבש< $ר צורות כשהן בולסות מ״מ כשהן שוקעות מישרא שרי וכבר נתבאר לעיל סהמצייר < פ״נ לר״האמנם
,נץ מרת נפשחיה -סוץ מצורת ארס ומ״ס ומסתברא שלא אסרו כשאר בסמכיןעלהלוס ועלהטבלא מיקרישוקע וגססמרדכי עצמו כתב כשם הר״מאלפס?
זהרמ״נם
מויי ?לחאר צורות שמותרות מן התורה ואסרו׳ חכמים משוס חשדא אלא על
להתיר לצייר צורות נמיני צבעונים מפני שאינו בולט הילכך מדברי כולס כלמוד "ל נורה
שאסיר
וניוהאגהם שהם מכובדים ומ
לככה׳נ שהיו מצויירים בכותל שרי ושלא לעשותן אסיר
? ? ! יאסורלחתום כלו׳ הא דתכיא דליכא חשדא שרי אב?!
הנךדאיסורא יידהר משום אל
תעשון כדברי רסנו אליקי׳ ועוד דאפילולסברת
להש; ותן אם
 ",; 1שחותמה שוקע אשורלחתוסבה אתי אין חילוק ומסתבר׳ שלא אפרו בשא׳צוה־׳אלא על
הטבעות הר״ן והרמ״כן כיון שאין ה גויס?גי ך ס העירונ׳הר״^עמ
?ימיוכדיס הוא דאסר 6בל לחתיס כהוכיז־צ' בה? שה? מכובדי? אביל עיל המבחין מרת' ?לצור שאר
צורו׳לאותן צורות אפילו אס היו בולטות
ואפי׳נאיכןנולטת
!ל המבחין שי היוןדמכחי זנינהי ?/י
בי? שוקע בי? בולט דליכא ילמיחש בהו ילחשדא והא רקתני אסו' ?1תר ? יכמו סכתב5צי: 3סמיוכ ? היז !לכיר' ? ״״״

אחרון סהכריע הר״ן כמותו וכמס רכינו גסס ? רמ״כן ז״ל אף על פי שאוסרבשארג( )
זכ״ספ׳ח״ה

*־*<.!.
נפרק מזמ!
ס,נמ ס״•!יי ־ ^^4י־־י=־י ?״־י=
־יו׳ייי״י־״״)־^
לעשותן^
המבחין שרי ע כ כתב הרש בא דמות שמשין שאסור
נמנהה י.

י נתב
הרש״כא
דמו׳שמשיץשאסוי
לעשותן איןחילה
כיןמנובדין
למכתין
ין:1כתבהר"אפ
מנלהצלמי׳שאני

ר״ג
דאסרי' עשו לו

קנאסמסגוימסויו׳
מ״נ והתום׳כתבו
נ5״ 3דר״ה שאני
ו״נ ואחד עשולו
ואע״ג דנכלמילי

אמירה ללשכות
היא לא סורמשוס
מצוה וצריךליזהר
כשהלויס לגויס

זמספמיןהסו׳בחות

נה
*נ״נ רטנו ימחש לע
האדענעתשחותמ׳נולט
ווותר לחתו סנה ונז׳האי
חומס מיירי בחן ' ולנכה
נכניסןווזל; מ ופמזן>
 076אסורלעשות! ואפי'
להשזותואס עשאונוי
משוםחשל  :ועל היחידיי
לשטחי וניס גבי׳ כתב
ת1נ׳אנשי' ־נמסי' לנית
שיששם נירה ונרא'שלמד
כןתדמותי׳נביז׳חעוכדא
דלן* ואמה לשמואל הוו
עייליומכלן נינ נטשת׳
דהח ני׳ לוינדרט ' ולא
חיישי לחשל׳ושכי רנים
שאט וכעב עולכשה
הפסקניס דאע/לנרני'
ליכא חשלא מכוער הוא
;להם
הס ;

אין חילוק בין מכוירין למבו? ין דלא שייך לחלק בק מכובדין
למבוזין אלא בהנך דאיכא משויחשר אלילמכובדי׳איב׳לטיחש
לאליל ולא במבוזין אבלבהנךדאיפור' דידהו משום לא תעשון
אתי אין חילוק בהן׳ע'כ והא דאסרינן בצורת ארם ודרקוןרווק׳
בצור׳ שלמה בכל איבריה אבל צורת ראש או גוף בלא ראש
אין בה שום איסור לא במוצאו ולאבעושה:
?' £0 ^ !2ץ  £3שהאליל אסורה בהנאה כך כל הנאות
הבאות ממנך אסורות אפי׳אםשרפ׳אפו' ולאי ס רי
ועי׳׳ לדדו?^ ^ כיי סוא ( לא *כ׳מולני
1
דמוקי לה כעושה אכל אנן קי״לכרבה פ'ח׳סנ׳״הר־ם
ליהנות
כנחלתה
ואפרה
אבל
מות׳ליהנותמשלהבתה
סכקשל
דאמרכולה במוצא וס' אלמא כמוצא לשוס כורהאשור
אליל(ללס'׳י') חדש או ישןולכבנו■ אסור לשחוט בו לכתחיל׳בהמה מותרים ובפיסה אסורים י״לדיב ^ןלע״מאם״ל״יו
מסוכנת ולחתוך בו נתחים קטניסדהוה ליהמתקןובריעב׳! מותרנ5ןלי מ5זוקממ 6ד3ז3ץי ^
^6
ונ״הנמניצפ'צנ5
ומותר לשחוט בו בהמה בריאה ונתחים גחלים העומריםלדורון י ׳׳
ליהלאוקומי רישא וסיפא כחד '• גוונצ ־5׳י
סותר
אפיעישראל
דהוה ליה מקלקל נטל כרכר מהאשיר׳ וארג בה בנד הבנד אסור ומציפתאבחד גוונא ולבכי א וקמא כולהענ״י לנוי אנל
נטל
במוצא אבל לענין דיכא א? צ דס״ל כא 3יי סות׳נילעאו8וקע
שפירש רסנו דליקים דהא דתניא כל ""י סצא גלניי
הפרצופי׳ מיתרים חוץ מפרצוף אדס סאירני׳הטורזוסמע
כל לאו דווקאה ואלה  £טרת ר!כןה ולמה לכל גניחתאינס
✓ 11
✓ 6ו 0רת לעשו אלח
ודרקון הס בכלל האיסור אינייודע מה נ״ל״ע ,נהלא
הועיל בכך דמ״מ שאר פרצופין חוץ מג'
פ׳כ׳הלטנעתשיש
צורות אלו מיהא מותרים וההוא עוכדא עליי נילת עיי
שציירו בנ״ה כיון שלא הוו מכורות  £לו אפי׳ נילסתאסיר

.

.

שלשעוה שתלוי כאגרת ואס הגוי מביא לו חותם מעצמו מותר ובפרק כלהצלמים
מנויש .שהיו רוצים להחמיר שלא להחתים לגוי חות שיש בו צורת אדם בשביל חוב
אא'נ היה הגוי מביא לו מעצמו וכן שלא לחגור אותןרצועות סיס בהם צורת בולט
אמנה יש סמך להתירמתוך .ה״ג שמעמיד אותה לרב יהודה כצורת דרקון ושםשייך
,קשדא טפי מגאחריני כדתק מצא כלים ועליהם צורת דרקון יוליכם ליס המלח
ואנדרסי דקא חייס לחשדא היינו משוס שהיה צלם דמות אדם כל גופו בידים
ווגליסעבוכ״בהמרדכי י : -והא דאסרינן בצורת אדם ודרקון דוקא בצורה
סלימונוכ״כהר״אש 3פ כל הצלמי׳וז״ל והאי דאסרי׳צורת אדם ודרקון דוק בגולם
שלם אגל צורת הראש כלא גוף סלם מות׳ולא תעפוןאתי דרשינן וגס ליכ׳חסדא אס
אין כל הדמות סלםעכ״ל :
כתב רסנו
■ ייוחס המצפות שעושים בהם אותם
מחת אסור לעשותן שהרי
הן
נעבדין
וראוי
לנדותו
סא לא ימנע כ"כ המפרשים
מיל *  :כתב כמרדכי בפרק כל
*ב׳ס נ׳נא׳ח גת׳הרש״נא 3ת0ו' על הורת אריה
הצלמים השיב יכינו אפרים על צורות
<לאלשין חרות על טש כסן> לרה ואה לעי פניינא
ממיו׳וסוסי׳סציירו בב״ה לא דמי לטבעת
לספרשרפואות שזה תועיל לחול* החומט' והוא
זמעליסותדהמ׳סוא למות צלםערצוף
א־ס או דמות חמס ולבנה ודרקון
שעובדיםלהס אבל צומת עופות וסוסים
אץ הגויס עוכדי׳להס אפי׳כשהס תבנית
בפני מצמ׳כ״ש נשהס מצויירי׳על הבגדים
ותק כל הפרצופים מותרים חוץמפרצוף
אדם ומיקי לה פיצוף אדם כמוצא
ייקא לי״י אכל רבנן אפילו פיצוף
אדה מתירים במוצא הילכך אין כאן בית
מיחושפכ״ד ורביכו אליקיס פי' הא דתנן
כלהפרצוסין מותי־יס חוץ מפרצוף אדם
ליינו כמישה כדמתרץ אבייוהאיכל לאו
דוק דהא צוו־ת חמה ולבלודרקון הסבכלל
האיסור הואיל וחשיבי ציירי ופלחיועי״ל

מעמד&ע "*ג" *.

־־ ־
־־־־״
אליקיס מקמיה דה״ל יחיד לגבי רכים ומה א5י׳ נשקיע
אס,י

*יעשוה נשעהילועס והשיבאפי׳עשא׳ישראלאפי׳
בלשון ( אפי׳נולט א־ןאימור עש ,,לפי שאיןבשמשי
עליוןלמו׳ארי׳עומל לבדו ולא נשר אלא שפני חיות
העררנ׳לתזתאדבע חיית אלן והעושה גורת פני'
מורת סחיות שעושה לס למותארבעה פנים
אלוהי? אסיר אבלאתת מהס לבל לא 1הביא ראיות
לדנר ישמעתי שמזרי הרמ״בן הי' עושה אותה
טרה לאותו חולי וכתב עוד ואי משום דרבי
האתורי כל שהוא יישום רפואה וידוע לרופאים
שהוא בן אין נוי 1ןןם דרכי האמורי וייתר יוזז
ביל שלא נאשר בגמרא נאותסהסנויי׳ בלרכי
האמורילעשופם לרפואה ואן על פ■ שלא מדע
לנו בבירור אםיש בו מחום רפואה לפי שאין
הסגולות נודעות לנז והביא ראיה לדבר * ואני
חגאתי בתשובות חכמי קטאלו״גיה האחרונים
פהרשב׳אהסג תחנתי ד 1מ על היתר מרה זז
וחזר בו :

יייקא אנך הוסדמוקילס סכי כעושה
׳ל אק קי״ל כרבה דאמר כולה כמוצא ומצימתא רבי יסודה היא אלמא כמוצא
שיתריס ובטוש אסורין ובמכילתא אושר לעשות אפילו פרצוף בהמה וצפוריס
יחגביס ודגיס שנא תבנית כל בהמ' אסר בארץ ע״ס הראיו׳ הללו צוה להסירצורות
חיו ונחשיס שציירו בב׳ה בקולוניא עכ״ל י ובהגהות אסי״רי כתבבשסא״ז
^ייניט אליקיס ונתן טעם עוד מסוס דכיון דכעינן שלא יהא דבר חוצץ סכו
^ ן הקיר וגס הרוצה שיעשיר יצפין יהא נראה כמשתחוה לאותן הצורות
תג עוד וכשהיה אבא מורי נער היו מציירים בב״ס צורות אילנות ועופות ודן
איתברירלן דכולהו אסירי במשיה כגון הפרצופין דהיינו
ובהמית וחיות וצומת כגון עופות ודגים ונחשים ותולעים וצלמים כגון
' ת ודבר העסוי כדמות כולהו העושה כןור״ס עוכר בללזו ועשו לו לוחריס מומי
ול! שור מדרבנן עד שיפחות צורתן עכ״ל וכבי נתבכורלמיל דללסון
|סכתנ הי״ן כל הצומת מותרות אפילו בולטות חוץ מאותן שאשרה תורם
אתיו
כהרמ״כס ז״ל כפ״ג מה
ח״ל צורות הבהמות
ושאר
^
ו״י׳<_יתעסי! חתי
וכ:כ הימ כס
מה׳ ע״זת׳ל
ושאר
^סהק מןהאדס וצוריתהאילנות ודשאים וכיוצא כהן מותי־ לצור אופס
היתה הצורה סלטת חס מבואר כדברי רסנו אפרים ואפילוללשון

דשרי לעשות כל פרצופ ץחוץמפרצוף " אי אשור
לישראל
אדם דכיון דלא אשכחן לאסי דפליגכהכילאמוקמיצן פלוגתא בינייהו ותדע
סלאש׳לעשו׳י^תם
מראמרינן .בגמרא אמציעתא אלאסשיטא בעושה וכדרב הוצא כריה דרב שוקע ליייייאפי׳
יהושע כלומר דאסר פרצוף אדם מלא תעסון אתי ומדלא אצטריך לאיתוייו־ציו*ננורתס״הולננה
להיתר סאר
פרצוסין ולאיסור פרצוףיואדם הוא
ואיהע׳יצנעונים
י
י.
דאיכטריך לאי ת ןיי מדרכהונ אוו■
שרי! <ו\ייוי ומ
ר"
כהנת**<
*ג"
משמע דשאר פרצופץ מיפשט פסיטי -להיתירא דהא אפילו פרצוף אדם היה סרי סוהר״ס נפרלכי
אי לאו קראדרב הוצא ובאינך פרצופין דלא אשכחן מאן דמייתילהו מקרא פרק כל הנלמים
לאיסויא ודאי מיסיא שרו לכ״ט ומ״ש דכמנילתא אוסר לעשות אפי'פרצוף כ המס ללאשייןל!סרלא
וצו׳ יש לומר דההיא כבולטת דוקא וכשמתהרמ״ 3ןןהר ״ןז ״לו3סר ,ןחןק ת על ^תעש׳ל!
■מרניייני
דקאמרהתם דרבלאקני לגינתיה אלא בצורה ופרשכ״ס צורם חיה ועוף כתב "לע ^ל ^שו־ע
המרדני מכאן הוכיח ר״מדהא דתנו כמכילתץ לא תעשה לך פסל יכו׳ עד לא
ולדןאות׳העציימ׳
יעסה לך גלופה אכל יעשה לו אטומה תלמוד לומר וכל תמונה עד אפילו בהמה מחתלםסזורות
חיה ועוף דגים וחגבי' היינו דווקא פרצוף גמור חקוק ולגלופההיי ט צי! רה3ולנ 1ת ותפיל!,
ליכ׳צפימש
אטומה היינו צורה שוקעת אכל במיני צכעונין מותר אפילוליסראללצורך ״ * *״;  £״
עצמוכדמשמע הנא מפר״סכס אבל חופם סלט או שוקע אסור לישראל לעשות נהן״ע׳״סתפלק
אכל אס אחרים עסו מותר להניחו היכא דרכיס שכיסי גביהדלי9א למיסש לחשדא ואיןסנהכי׳לבם׳
כדמשמע פרק כל הצלמים עד כאן ולע׳ ד נראה לומר דכמכילתאמייר י 3מוסה לשמים על ל:
אליל ממש ואפילו לגוי א״נ בצורות שמנהג הגויס לעבדן והיינו דמייתי לה מלא
תעשה לך פסל■ אבל צורות שאץ מנהג הגויס לעובדן מישרא סרו וכמה שכתוב
הר"ן ו״לומה שכתוב שעל סי הראיות סאלוצוה להסיר צורות אריותונחשים
שציירו כב״ה כקולוניא לא ידעתי מס הועיל בתקנתו דהא לר״ה שאר פרצופין
סרו במוצא וכיון דכמוצא שת אף על גב דהוהאיפסרלמיסש דילמא פלחי ליה לא
חיישינן להכי ומשמע דלקיימו* נמי סרידכיון דלית ביה חשש אליל אמאיאסרינן
לקיימו ומשמע דה״ה בעסאו ישראל כהי דהעוסה עבד איסורא מכל מקום לקיימו
מותי ועושה איסורא דעכד בשעת עשייה עבד ושוב אין לו תקנה אף על פי
סיסירום ואיפשר לומר דאף על פי כן לא רצה סיהי׳זכר וקיום לדבר שנעשה באיסור
לפי דעתו ז״ל אכל ככר כתבתי סכל הפוסקים חלוקים עליו ומתירים לפשות כן
אפילולכתחלה ( :ע״לכא״חכד׳צ ) כתב מהר״י קולון כשורש ע׳'ה דהא
דתכיא מנורה בת ז' לא יעשה אף על פי שמשכה כגכהה ממנורה סכמקדס דהא
דכעי' דמנורת מקדש גסה י״ח טפחים אינו לעיכוכא וכתב עוד דאהא דתניא
אכסדרה תכנית אולם כתבו התוספות אף על גב דאולס היו בו י מחיצות י״ל
דמ״מ כיון שפתחו רחב וגבוה מאד היה ניכר כאלו אין לוקר ג' מחיצות עד כאן
והביא ראיה מסס דבמראי׳ העין תליא מילתא ה״צ כיון שהיא בת ז קנים אף על פי
שאינה גבוה י״ס טפחים דומה לסל מקדש ואע״ס שפרס״י בית תכנית היכלשיהא
כארס ורחבו ורומו ושיעור מדת פתחיו אכל אס נשתנה כמקצת מופר אלמא דבעי׳
ממס דוגמת מקדש י״ל דשאני בית דאי לאמכיל־ ממש דוגמת מקדש לא מינכר כולי
פאי שיהיה תמית מקדש דכמה כתי עבידי דגביהי ואריכי טובאאבל כמכורה
ליכא למימר הכי ואפילו נאמי דפליגעל התוספות ולית ליה האי ריוקא דאכסדרא
׳מ 'מ בגובה של מנור׳15יכ5ו למימ׳דל 6פליגלבשלמיז ללורך היכל וגובהו ויומו ומד'
פתחיו כתובים בקרלן כהדילן5וכל גובה של מנורה ל  6כתיב ו6פילו < 6מי דפליג
לוסילו בהו מי יכניס רכושו כין רש 'י ותוספות בחיסור ד6וריתרז וכתב בשם ר״י
מקורביל דתבנית מנורה .של ז׳ קנים לופילובל >5גביעים 15שוד וכתב הו 6ז״ל דהוא
הדין בלא כפתורים ופרחים כמי אסור :
מסב כשם
סאליל אסורה כהנאה כך כל הנאות הכאות ממנה אסויות
אפילו אס שרפס אסור ליהנות בגחלתה
ואפים

הלבות ע״א

קמב

דלדידי׳סדס יופץ ישן יוצן ואע״פ סמ״ם ואס לופה בו הפת כללותוהיסהלמ"
י>
גורס אסור הפת אסורה משמע דלא קאי אלא ליסן יחילו בחדש לכ״ עהעמ,י1הו
מית אץכ^ 6
דכיון7י*, 0,53ד 6יםור נגמיסתכור יכ ^ תי היס יועצמו
דהיתיר כלל מ ' מ מיני׳נשמע דהיכא יצנן החדס וחזר והסיקובמצי ^ יניוס
•',55
את הפת ססיא אסורה למ״ךזה וןף
למ״דזההק!

ואפיה אבל מותר לימרת משלהבתס בריתא פ בתרא דע/דף לט ) גחלת סל אליל
אסור וס להבת מות ו מ 'ס דאפרה כמי אסור בסוף תמור' (דף לד ( כל הנסרפי׳אפרס
מותר חוץ מאת אסירה  :סביוסל אלילחדפ אויס 1ול 3בו י ןסוי לשחי מ ל כמחל ה
בהמה מסוככת ולחתוך בו נפחים קטנים וכו׳בפ״ק דסולין ( דף ח ) א״ר כתמן אמר
רבה בר אבוה
אבוה סכין סל אליל מותר לסחוס
בה ואסו׳לחפוך כה כסר מותר לשחוט בס נטל בימנ׳עצים והסיק בהן התנו׳חדש

מקלקל הוא ואסור לחתוך בה בשר מתקן
הוא אמי רבא פעמים שהשוחט אסור •
במסוכנת • ומחתך מותר באטמי דקיימן
לקורבנ׳יותיפו׳לי משוס שמנוני דאיסורא
כחדשה • ואיכעית אימא בישנה שניבנה
באו׳וסרס״י של אלי' שמשמשין כה קרבנו'
לאליל וכו' -וכתכ הר״אש ייא׳הא רקאמר
אסור לחתוך כה בשר היינו לכתחלה ולא
סיאסר הכשר מסו׳לא ידבק בידך מאומה
מן החרם שהו׳נהנה מאליל ולא דמי לנטל
ממנה עציס והסיק בו תנור חדש שאסור
התמ׳או אפה בו את הפת בתנו׳יסן שהע'
אסורה ונטל הימינה כרכר וארג בו את
הבגד דאסור דהבגד כולו נעשה באיסוי
אכל הכ׳בשבי' חתיכ׳הבס׳בסכין של אליל
לא נעשה כל הכש באיסו תדע לך מדפרי'
ות״ל משוס שמנונית דאיסורא ואי ס״ד
דנאסר כל הכשר ואי מסוס שמכונית לא

יותץ שנגמר באיסור ישן אםו'ומ״ פ)5בל אק ?" ל כס״ד זה חינוו?
%
מותרה* )
* *ר
״קוה* ^*כךן  -£׳ * ^ £גוי
יוצן ואם אפה בו הפת באותו היסק למ׳יד זה וזה גורם אסו׳הפת
צננו מותר דהא הוי זה
חסגורס
צנממותי־ דהא הוי זה חה
אפורה אבל אגן קיימא לן זה וזה גורם מות׳בדיעב׳אבל לכתחלה
אסור לעשו׳ל׳י זה וזה גורם ומ״מ תנור חדש שהסיקו בעציאיסו' דהיתירא ועציםדחיסורל! ולמויי".
מותר לכתחלה לאפות בו לי היסקשיפיקנו בעצי היתר דהשו׳ אבללכתחלה אסו" לאפו׳כוחסחו ^
דיעבר כיון שהי׳צריך לנתצו אבל תנור ישן שהפיקו בעציאיסו' בדיעבד הוא דסייולא לכתחילה^
אסור לאפות בו לכתהלה כיון שאין כאן אלא הפסד מועם של די)מיי״־״הגיי׳לאפי' ״גי״נ
וצא לפתיול סכו חמיססס״זי נ * ^
דמי העצים ומ״מ אם אפה בו הפת מותר׳ואלג דקיימא לן זה וזה סותילנת־ןל־ לר) פותביחסצ־נו!
"־
גורם מותר אם אבוקה כנגדו הפת אסורה ויש שבח עצים בפת וססקונעציהיפופיי״ח* :
והדמיה כתב אפי׳למ״דזה וזה גור׳מות׳הכא גבי אלי׳בפת שנאפ׳
דלנתסלה ו*'
ושרי ניפ לנתחלס מפיס
יעצי איסו' והבגד שנארג בכרכ׳של אליל אסורי׳וכן ירא׳מדברי ח-שיככדימבד כיון די׳ילאפוינמג״ו
!,פיינןמ
א״א הר״אשז״ל שהביא המשנ׳לפפק הלכ׳ואם נתער׳הפת והבגד לנתון הסנור36ל ישן ד־יל5
באחרי׳כולן אסורין כדפירשית לעיל ראליל אוסרת בכל שהוא לכתחכסזה וזה גורס אינומפסיד6ל6
רבי אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח והלכת׳כוותיה שאע״פ דמיטצי׳לא התימהו אלאכדיממוס!)
ומ״מאע״ססאין כו אלאהפס'מומו[
שנאסר הפת והבגד יש להם תקי' על ירי פריון שיוליך דמיהן לים
אפס בו את הפת מותרתבדיפכך ו1ז
המלח ויהיו הן מותרין ופרש׳י ראפילו לא נתערב הפת באחרים
ואפ״נדהי׳ן
וזה גורס מות כדיעבי -ומ״ס
רמי
ניתר על ידי פריון ופירש עוד שא״צ להוליך ליס המלח אלא
זה חס גורס מות ה״פ והא דאמייוי",
גווסמוווו
העצים ולא דמי כל הפתור' י פירש שאין לו היתר בפדיון אא״ב מותרת בדיעבד מסו׳ ההוזה
נתערב הפת ולא פגי ליה בהולכת רמי העצים לבד אלא צריך הצי מילי כשאין אבוקה כפגד הפתאנל
להוליך דמיי כל הפת וא״א הר״אש ז״ל כתב ונ״ל כדברי ר' י שלא
אסהיתה אביקה כנגדו אסורדיש
טציסבפת • ומכל מקום יסלתמוהמל
הקילו הכמי׳להתי׳הפת בלא תערוב׳ע״י הולכת הנאה לים המלח
אבל בהא נ״ל כרש״י שא״צ להוליך לים המלח אלא הנאת העצי׳ רבינו למה לו לכתוב דבריהצומח?וונ
כוותיס
גורס אסור כיון דלית הלכמא
דכיון שנסתלק מכאן הנאת גוף האיסור הותר הכלע״ב  :כתב
לכתוב
ושמא יש לומר ס מפני ססיי ה־צה
הנאה
הרז״ה שאין להתיר באכילה ע״י הולכת

■ נאסתאלא מקוס החתך וגס אי פרי' ית״ל
אהיתיר דמותר לסחוט כה או מות לחתוך
בה קש׳מאי פריך הא איצטריך לאשמוטינן
דהכשר מותר ובהא דהיתירח עדיף טפי
לאסמועיכן דאע׳ג דאסור לכתחלה מסו'
שסנונית אס שסט או חתך בדיעבד שלא
נאסר הבשר ממהשיסמיענושלכתחלה
אסו ' סזסו דבר פשוט ומיהו צ׳'ע במסוננ'
אס ראוי לדמות׳להסיק תנור חדש ולאפיית פת ולאריג׳בגדדסמא היתה מפה אס
לא שחטה וים כאן הנא ' מרובה או דילמא דוקא כתנור ופת ובגד שתיקוכן ועשייתן
געשה ונגמר באיסורי הנאה אסרו חכמים אבל במסוכנת שכב'גדלה הבהמ ואינה
חסרה כי אס להכשירה לאכילה ע״י סחיטה אע״ג שנהנה הרבה בשחיטה ע״י איסורי
הנאה לא אסרו הנאתה בדיעבד וכן מסתבר עכ״ל והביא ראיות לדכר־ודברי רבינו
כהר״אס אכל הרמ״כס ז״ל כת׳בפ״ז מה׳ע״ז שאס סחט בסכין סל אליל בכמ׳מסוככ'
ה״ז אסורה ומשמע סכל הבסמ אסורוכת' מוד וכן אסו׳לחתוך בה בסר מפני שהוא
מתקן ואס התך דרך הפסד והשקתה מותר ע"כ • ומוכתב כסיפא מותר משמע
דכסהתך דרך תיקון אסור הבשר הנחתך דא״לכ הכי .ה״ל למיכת אכל מותר לחתוך
דרך הפסד והסחתי וכן דעת סרש״בא ז״ל שכתב וז״ל אסו׳לחתוך כה בסר מתקן הוא
הוא סדין דה״מ ל& וחער ואס חתך בו בשר אסור שהרי הנאתו אסורה לו אלא מסוס
ד מגא רישא סותר לסחוט דעדיף ליה כחו דהיתירא תנא נמי סיפא אסיר ומיהו
בהולכת הנאה ליס המלח סגי דקי״ל כר׳אליעזר דאער בפ׳כל הצלמים גבי אסרה
אפה כו את הפת יוליך הנאה ליס המלח עכ״ל וכן כתבהר״ןז״ל  :נטל כרכר
מהאשירה וארג בה בגד הבגד אסור נטל ממנה עצי' והסיק כ׳הס התנור חדש יותץ
ישן יוצן מסנה בס כל הצלמים ( דף מט )ובפר כל שעה ( דף כו ) ת״ר תנור שהסיקו
בקליפי ערלה או כקשין סל כלאי הכרס חדש יומץ ישן יוצן אפה כו את הפרדר׳אומר
הפת אשורה וחכמים אומרים הפת מימית כסלה ע״ג גחלי ' ד״ה הפת מותרת והא

סהר״מהכמב .אפילו למאןדאמחסוו?
נר׳מו־נוי
גורם מותר הכא גבי אליל הפת שנאפה כעצי איסור וכולי אסורים וסבן
וחיו׳יסן
הר״אש דלפי זה סכרי בדין זה דזה וזה גורס אסו׳ולפי כתב דין תנור סדס
וק״לרפיון דגסלתסל
לדעתו כדי ללמדנו דפת הרע' ה והר״אסז״ל בדין זה :
אמדי׳
אליל אסורה כמו סכתכאר בסי' זה אמאישרי ' כביסלה ע״ג גחליס וצ״ל דני
והרעה נתב אפי' למ״ד זה וזה מופו מאגד
אסורה היינו לכתסלה דוקא :
אידיווע
אליל הפת שנאפה בעצי איסור והבגד שנארג בכרכר סל אליל אסורים

טעם לדברי הרמ״ס בזה דהא בגיכין גנתא דאזדכלא בזבל דאליל לזסיקנא בפרקכל
מאשוה
הצלמים דהלכה כמ״ד זה וזה גויס מיתר וא״כ הא דתנן כטל ממנה כלומר
אפהכואג!
עצים אסורים בהכאה הסיק בהם את התנור אס חדש יותץ ואס ישן יוצן
הפת אסורה בהנאה דלא כהלכתא היא דאתיא כמ״ד זה וזה גורם אסורולאקי׳ל
הר״אשז״ל
כוותיה וכ״כ הר״ן ז״ל גס יס לתמוה על מ׳ס רבינו וסן יראה מדברי א״א
סהביא המסכה לפסק הלכה דאי מסוס ססביא המסכה לפסק הלכהדייק :ר ג?על
לרי״ף היה יכול לכתוב סכר ססובר כן סהרי גס הוא הביאהמסנ׳לפסקהלמומז
המסנהסתס
לפי האמת מסמע דכין להר״יף בין להרא״ס אין הכרע ממה שהביאו
אסורות
דאיכא למימר סלא הביאוה אלא משוס דמסייס בה נתערבה באחוו' כולן
רבי אליעזר או׳יוליך הנאה ליס המלח וללמוד דהיכא דאפה בחד׳סלא נצטנןואפי
בהנאה דים לו תקנה מ״י הולכה ליס המלח כר' אליעזר דק״ל כוותיה אכל דשאלא
ואליל
קי״ל כוותיה וסמכו על מה שכתבו קוד׳לכן בסמוך גבי גינתא דאזדנל בזבל
ובפייכל סעה אמריכן דהלכה כמ״ד זה וזה גורס מותר והרמ״בס ז״ל כת 3נע"!מ?
כעצים
מ״ז נטל ממנה עציס אסורים בהכאה הסק בהם את התנור יוצן ואס״כ יסיק
אחרים סל סית ויאפה בו אפה בו את הפת ולא צננו הפת אסור'כהנאה -וישלממה

תניא כין חדש בץ ישן יוצן ל״ק הא רבי אליעזר הא רבנן כלומר הא דתניא יופץ ר'
אליעזר היא דאמר זה וזה גויס אסור והא דתניא יוצן רבנן היא דאמי זה וזה גורס
מותר וכתבו הרי״ף והרא״ש והלכפ׳זה וזה גויס מומר כרבנן והכי אסיקנא כפ כל
הצלמים • וכתב סר״אש הילכך חדש יוצן ומסיקין אופס בעצים דהיתיר וה״ל זה עליו דמדכתב יוצן סתם משמע דאפי׳בחדס קאמ' והיינו כמ״ד זה וזה גורסמותי
וזה גויס ושרי ואע״ג דלכתחלה אסור לעסות זה וזה גורס כדמוכח כפ׳כל הצלמים לאילו למ״ד אסו׳לא סגי להדס בצונן אלא נתיצה בעי וין פסק הוא ז״ל שם נסק
ים לומר דסתס דין הוא שלא יהנה לכתסלה מן האיסור עצמו אבל הכא המנו׳אינו
מותחא׳ס
גבי נטיע ירקות תחתיה וכן גבי שדה שזבלה כזבל אליל דזה ווה גורס
האיסור בעצמו אלא שהתנור נגמר בעצי איסור ואיאמרינן יותץ נמצא התנור למה סתס וכתב אפה בו את הפת ולא צננו הפת אסור' בהכאה דמסמע נין3חופ
כסאנוק?
בין כישן מיירי ובישן אמאי הא זה חס גורס הוא ושמא י״ל דהתס מיירי
מופסד והוי בדיעבד וכן כתבו התו׳והר״ן ז״ל וכתבו סוד הרי״ף והר״אס ז״ל ולענין
אפס בו את הפת כלומר כחדש שלא נחצו ובישן שלא צננו ואבוקה כנגדו הלכה כי' כנגדו הא לאו הכי מומר ולא חסם להארי ' בכך מפני שסמך על מ׳ס בהמ״א עיוגנ'
דאער אסורה משום דיס שבח עציה כפת וכביסנה עג גחלים פליגי שמואלרו יוחנן תנור סססיקו בקליסי ערלה ובכלאי הכרס סאס גרף את כל האשןאח 'נ נישלאו
חד אמר ליש אלא פוסמות אכל לוחשות אסורות וחד אמר אפילו לוחשות מותמת אפה בחומו של תנור ה״ו מותר שהרי עצי איסור הלכו להס פת סבשלס ע״נגפל'5
ואמרינן בגמרא למ״ד אפי׳לוחשות מותרת פת דאסור דיס שבח פצי בפת לר' היכי סל פצי ערלה מותרת כיון שנעסו גחלים הלך איסורן אע״פ שהן כופרתומ״ן־ן
ונלאי
גבי ערלה וכלאי הכרם ולא כתבו גבי פצי אסרה היינו משוס דלגכי פולה
משכחת לה א״ר פפא גסאבוקה כנגדו ופרס״י כנגדו הפת בתנור ומבעיר העצים
בפי התנור וז״ל קר״ן בשאבוקה כנגדו דכל זמן שהיה ספת בתנור היתס אבוקה הכרס איתמר בגמר ומשםכלמו׳לעצי אסרה  :ומיםים לדקדק על דכריו נהמ"
דולקות מגדו ונמצא נהנה מן האיסור כשעת שהאיסור בעץ וכתב הי־״ן ומוכחא שכתב כלשון הזה תנור שהסיקו בקליפי ערלה ובכלאי הכרס כין חדש כיןישף־ן
הוגיין דאפילו בלוחשות מותר ולפי׳הביאה סתס הרי״ף ז״ל וכן פסק הרמב״ס בע״יו ואח״כ יחס אותו בעצי הית ואס ביש׳בו קוד׳שיוצן בין פת בין תגשי׳ה״ז אסונהך
מהמ״א-אבל והי
הי״אס כתב דעבדינן לסוערא וכתב עוד והא דסרינן כעוממו' לדברי ססרי יש שבח פצי איסור בפת או בפישי׳גרף את כל האש ואס״כ נישל נואוא5ן
הכלדוקא בקליפיערלה ובקסץסלכלאי ככרס משוס דדינן בשריפה וקי״לכל בחומו של תנור ה״ז מותר וכו׳והוא ת ימ'למה לא חילק בין חדש לישן דהאדניזק
מיון '",
גביגחליס
צננו ׳׳ .
כישן שלא ״.
דליתנהו אלא ^
משמע ^ ,
_
_
בישל על —
ומוכן ד ^
הנשרפים אפרן מותר אבל כחמץ כפסח קי״ל כרמן דאמרי מסרר וזורה לרוח והוי האם _ ^
 3כלל לכ סנקברי׳שאפק אסור וכ״ס הגחליםכו "כ ה״ר יונה ז״ל עכ״ל  :ויש לדקדק ־ אבוקה כנגדו והוי זה וזה גורס מותר בדיעבד אבל כחדש שלא צננואמ"פיש ?
בדכרי רכינושבתחלה רתבדחדשיותץואח״כ כתב דמותר לאפות בו ע״י היסק אבוקה כנגדו משמע דאסור כיון דהוי כוליה גורס דאיסורא .ואיפשי לקי
אסור*" ל סובר דכל שאין אבוקה מגדו מומר בדיעבד אפי' בחדש שלא צננו לי'? 5
שיפיסנו בעצי היתר וצ״ל ס׳מש בתפלה הוא לדברי האומר דום וזט גורם
שכלו

הלכות ע־א קמב
,

זד ^
אסורן[
ת
^1גויס1
אפהגן
ר!הגויס ;
'ח?גוו׳
פןסלא
תנור
ויס
זמיענו
;ח?גיוס
להו6ע״ג

ויענו
א3

ציאפו׳

וגוו
צמו
עמי)
לה1יך
צוין
':לי?

ינןניס

אלא
:סיד
דדקא

11יפצוח"
דקיל
דהפת
מוחו
ספת6נל
שסכת
תמו?על
הוזה
)ממון
לבמג
חנון?
מוכרי
גו׳יק
סלו!סל

ניאגדי'

נאגד
יודע
פקנל
יאסו?
מאג!
ןי״ל
לא!
נזו׳ל
הגיל
מוזז

הסס?

־סמומו
זנממן
וא״כ

כחדש
ין

״וגכי

ממלאי

גקנל
יוןואי!
שאין
סי
שהוא

דסעמרן דכ יצ ים ואפרוחים ׳שצריכי׳לאמןאסורי׳ היינו מפני שצריכים
יכנן כעל אילן עצמו • וסרמ״בס כתב שהפעם מפני שהאשרה
ךרע דבגמר
כגלוני״הנושרה  ::ודע
שהם כגדולי״האשרה
מפני סהס
שהטעם מפני
כתב שהטעם
כמו בסים גססוהרחב ־ר כתב
דבגמר
מ׳ לצומומי הא דתנמז חדש יותץ כר נמימיח דר סבר זה חה גורס מסור
דהוה אובא אוקמתא צחריכצ דיתיז בקנה קצי לקן עצמו ס מתיז הורתו לשרו' עציו ומדקי
ג!ל׳ע 'י^ נילזפלוגתא לי׳ורבנן בשלה על גבי גחליי ד״ס מותר צלע דצע״ג
י לס .בראייתי  .עצי כקן מעלמא דצילר
פי׳בדיעבד
חהגלרס צ ^ יר6
מאשרסעצמ׳אסור לרז י דסב ' שכרי צליל'" נםמדימ פצי כאיסור קיימים אכל הנאה לים־המלח אלא בהנאה לבד יח״ר יונה כתב דאפי׳באכל' אסורים ונר מדברי הרמב״ס כע׳ז׳מהע״ז■
!!!,יטציה ציסו׳ולא נשאי 6לאכילי 0נמי שרי ולזה הסכי׳א״א הרא״ש זיל אפרוחין שקננו באשרה ואין דלצ בעינן שידע ורצי דאייתי עצים.
שרי
ואס צריכין .לאמן מותרים אבל ביצים שעליה או אפרוחין .שצייכין
' של
מעלל אלא סיתמ דמילתא הכי הוי שעוף:
ובדיעבד 7 ,
איסו ׳ / :
ןגויס םנס מ
5ןץנ6
צ״וימפסי־ליע־י לאמן אפורי׳ואפי' באפרוחין שאין צריכים לאמן .לא יעלו עליה מביא פצי הקן מעלמא -אבל הראב״ד נרא׳
^ ^
" "• " סצ ^ מנויד-־ויסוו -לי^ ליקה האפרוחים אלא יתיז כקנה עד שיפלו לארץ ולא חיישינן ססוכר דבעינן שידע כודאי דאייתי עוף
אסורלישב בצל
■גרנו -מף ה  :ג" " שמא יעלה כאילן  :אסור לישב בצל האשרה ואפילו בצל צלה עצי קן זה מעלמא :
 ",סטתז מיתר׳' חי
דכר ארוך מאד עד כדי קומתו האשרה ואפי בצל צלה וכו 3פ כל הצלמי'
^ " ־ ^ ,,׳־דףיזסיסיאי־ פירוש שחדי׳ וערכית הצל של כל
" ^ , ,ליהד^לולנתזלצי־ ס6ן
נקרא צל צלו ואפילו לעכור תחתיה [דף פח ) תנן גבי אשרה לא ישב בצלה׳
ני  5'1נקרא צלו ומשם ואילך
ואם יסב טהור ואיכא תיי לישכי כגמ.
 4נ 10פנמ& ׳וי״לייוןימנו
דרך העכר' בעלמא אפור וה״מ שאינו נוטה על הרריאפל אם גוט'
ולפמייהו אסור לישב בצל צלה ופרש״יצל¬
!!! $,יסו׳פצמו6ל5ו שנגמ׳נעצי לויסוי
על הדר׳אם יש דרך אחר׳אסור לעבור תחתיה ואס אין דרך אחר׳
צלהשחרי׳וערבי׳שצל ארו' לכל דבר מאד
ירהלן.סורהל-ו לסס נמצאשלוין גלון מוהר לעכור תחתיה ואייה ירחיק אדם חשוב מהכיעור והדומהול
וכל זמן שלא שברה מלת אורך .הצל א נ 4
4׳גלל ומדף טס וזה צוום ולס״זצ״ל
דהין דקתכי לופה בו את ספת רבי אומר וכשעובר תחתיה ימהר לרוץ בכל המ שיוכל וכת' הראב״רדווקא מדת גובה קומת האילן הצל עב וחשוך;
ממ אסדר־׳וכוי׳קאי לחדש וישן שלא• צככ׳
אשדה שעשויה לצל בין לתחתי׳בקלהוצה לה אכל בית עיזתוכו ומכאן ואילך הצל דק וקלוש והיא צל צלר
ונגד פתחו תוך ד' אמות אסור אחריו לצל מותר ואפילו תוכו אם ואיצטריך לסשמועי ' דאפי׳בצלצלהלת
ואקת פצי6יוס ן מגדסה י* " י 0ד
לו הדרך ואחר כך כנה שמבית עיזמותר ישב וכדבריו מפורש בירו ' אבל הרעב״סג
גוזל הרכים שקדם
מת מוסרםכחיש ^ כת 'ו י .
צננוואפי׳מ״ד זה חס גור אסור מוד בהא לעכור דרך שם אכל אם קרם הכית לדרך אסור זורעים תחת כתב בפ״ז מה ע״ז האשרה בין שהיתם.׳
ושוי והיינו דקפני סיפ כשלה ע ג גחלי
' לכתהלה אבל לא בימות .כעבדת בין ססיתה אליל מונסת תחתיהל׳
האשרה ירקות בימית הגשמיםאפי
ד׳ה מות
כנללדעהרמבסזצואעפ התימה ופר״י שאפילו בדיעבד אסירים ולא החזר' לא בימות אסור לישב בצל קוממה מותר ל ישב בצל י
סאץנרקסדברי רבי ומדברי המפרשים
ירקות גס־כימות׳ העלים והשריגי' סלה ותמה הר״ן פליר־
אלא דכל שאפה בתנור חדש ע״י אותו הגשמים ולא בימות החמה איל הר״מה מתיר
שחי[ פירושו כצל צלה מסכים עס הירו ' '
החמה וק כתב הרמ״כס זורעים תח שה ירק! יכין כימות החמה
?קאננ״פסכלועצי האיסו׳אסור לדברי
וראוי לסמוך על הירו בזה ועו' שפסק בצל'
הראי ש
בין כימות הגשמים וכן ירא דעתא״א
ליל והא לי ;א גורס דהיתיא כלל :
צלה דמותרובסוגיין משמעדאסור ונר
אמרי׳דקערות
בפרק כ״ם (דףכז )
שהרב ז״ל היה גורס כלישנא כתרא לא נצרכה אלא לצל קומתם מכללי דבצל צלסד
כוסות וצלוחיות שבשלן בעני אשרה אסורים לדברי הכל מסו׳ דמאתן כלא גורס
יושב ותו לא מידי וכן נר ' מדס־י הר״יף סלח הזכי׳בהלנותיו בל האי שיקלא וטרינז
שר הוא ופ״י גורס ראשון הוא משתיל׳בהן סנא׳גופו ולא דמולתנו׳דלא מטיא הנא' דצל צלה משמע דס״ל דלא מיתסר אלא צלה וכן מצאתיילר״מ הנוי ;"ל סכת מכלל*
מיניה מד דאיכא גורס שני ובקדרה איכא תרי לישני כגת ופסקו הפוסקיםכלישה'
דכצל צלה שהוא הצל היוצא למד קומתה ססרי׳וערמת נמי ישבי אלא שתמסניסלא'
כישולא
נז־אדאזמ׳רקדרנמישצרפ׳כשהי׳חדשה כעצי איסור אשורה  .דהא מקבלא
מצאתי כן באחת מהכוססאות עכ״לוהרא״ש ג״כהסמיט האישי־קלא וטריא דצל'
גורס
בלא
(קמי מיתי פצים דהימיא כלו׳וסא איכא הנאת תשמיש שמשתמש בה
צלה כשם שהשמיט הרי״ף ולפי מ״ש הי״ןדהר״יף והרא״ס ס״ל דצל צלה מות וא״ב יפי׳
!!זי אכל תנור אין מתנין כו פת אלא לאח־ היסק סל גורס היתר ולא ידעתי למה
לתמו׳על רכי׳למה לא כתסהרא״ס חול על מה סכתוי״לדכיון דמ״ס רבי הוא מבוא׳
השמיש רכי׳דץ זה  :כתב הימ״כם בפי״ו מהמ״א קדירה שבישל אותה בקליפי
כתלמוד לא עלה על דעתו סהרא״ס והר״יף יהיו חלוקי׳על כך ואס השמיטוהו היינו׳
ערלה או ככלאי הכיס ובעצי הית׳סרי התבשיל אסור ואע״פ שזה וזה גורס שבשעה
מסוס דמפרשי צל צלה כדפרש״י ומשע להו דבכלל לא ישב בצלה משמ דאפי׳אמכהי
שנתי :טלה מחמת פצי איסור עדיין לא באו עצי ההיתר ונמצא מקצת הבישול כעצי
כמה צלה מיקרי :וט״שיאפי׳לעבור תחתיה דרך העכר׳כעלמא אסור וה״מ שחינו
ד״ט
היתר וקצתוכאיסור ע ":ל א  :ואש
מטס מל הדרך וכו׳שס במשנה לא יעבור תהתי׳ואס עבר טמא כית׳גחל׳את הרבים׳
יס׳עייתמר ־ואפי*(
)
א
(
קטב
אסורים
ועיר תחתיה טהור ומפרש בגמ דאי ליכא דרכא אחרינ׳עובר תחתי׳לכתחל ' מאח׳
הלכי "נם זעש
גא׳תזהיסק דשרי לדעת
כאח־י׳כולס.
נתעיבהפתוהבגד! ^
י
״1
פתגל 3ליהרמנ.ס .
משנה כס פ נל הצלמיסידף מס )גכי
שהיא גחלת את הרבים וכתבו התו דליכא דרכאחרינא פירושו קצר בזה דאי כעי"
וניד נתערבה נאסרו׳ כולן אסורו׳בהנאה
למיסר אפי׳ארוך יותר אין לדבר סוף  :וסיש ואפ״ה ירחיקיאדה חשוב מהכיעור׳
ואליעזר אומר יוליך הנא־ ליס המלח ואיססיקא בגמ ( סס ) הלכתא כרבי אליעזר
והדומה לו וכשעוכר תחתי' ימהר לרוץ וכו שם א״ל רב ששת לשמעי׳כימסי ,לסתסי
ופ״ש בשס רס״י סס קודם למשנה זו מייתי לה בגמ' אגב גררא ופרש״י קתני כלו׳לאשרה סהיתה גוזלת את הרבים ארהיטני ומוקי ליה בדל יכא דרכאחרינא והא
כפת אשורה לר אליעזר עד שיוליך הני דמי דפציס דאיסו׳ליס המלח ומדכת׳קתני
דא״ל ארהיטני משו׳דאדס חשוב שאר וסר״יף והרא״ש׳ כתבו א״ל־ רב ששת לשמפי׳
לסת אשרה לר אליעזר עד שיוליך וכו משמע שהוא מפרש דרכי אליעזר ארישא
כי מטית להתס ארהיטני ולא .כתבו הא דאדס משוב שאני וגס הרמב״ס כתב סתם
ומתני רקתני אפה בו תא הפת אסורה בהנאה קאי כלו׳דאפי' לא נתערב׳ באתרו'
בפ״ז מהע״ז ואס אין סס דרך אחרת עובר תחתי׳כסהו־ רץ ולא הילק בין אדם חשוב
משתייאע״י הולכת הנאה לים המלח וכת עליו סרא״ס ומתני׳לא משמ כן דמסמע
לשאינו חשו׳וכבפמה הר״ן עליו ועל' הייי׳ף ז"ל למה לא סילקו בין אד' חשו׳לשאינו
ליבי אליעזר דוקא אנתערבס קאי ופי״י יוליך הכאת הפת ליס המלח כי הפת כולו
חשוכ :כתבהר״ן שם מסתבר דלעכור בצלה שרי דמדקתני ריש לא יסב וסיפא
אמור וכן מוכח בגמדקאמר ל״ש אלא פת אבל חבית לא דלפרש"י הל׳י׳ל ל״ש אלא
לא יעבור משמע דבצלה ישיבה דוקא הוא דאסור אבלי לעבור דיך סם שרי וטפמא
מניס אכל יין שנתערב בחבי׳לא וכ״ל כסי״י דלא הקילו חכמים להתיר את תערוכת
משו׳דמדינ אפי׳ישיכה סוה ןל למישדי כל סייכ׳שלא מכוין דהא קי״ל כפ׳כ״ס ד איפס׳
המתע״י הולכת הנאת פצים איל בהא נ׳ל כדפרש״י שאין צריך להוליך ליס המלח
ולאקא מכרן שרי אלאדחיישי׳סמא יסהח בישיבה ואתי לכווני אבל העבר בעלמא
ל״ס אלא
מלא הנאת עצים וכיון שנסתלק מכאן גוף האיסו׳הותר הכלוהשית' ניחא " ומ״ש דלא שייך למיחש בס כולי האיסריא ותחתיה דאסירמשוס סותא׳אלילמודאייפשר■
מת סנמטיב יוליך הכאת איסור ליס המלח אבל הבית שנתערב לא עב״ל
לי לומר דכי אמרי׳לא יסב בצלה דווקא בדקא מכרן הא לאו הכי שרי" והביאראיית
ולא הקילו חכמיסלהתיר את תערובת הפת ע״י״הולכית הנאת עצים אינו מכוון
אלא סכת שיש־ לדחות  *:וכתב סרס כד
מל שנמצאת סותר למ״ס אח כ כסמוך ונראה שהוא ט״ס וצריך להגיהו כמ״ס רבי'
נ׳ה טזוננ$ו"חנשסהוש* נא ע! איליי הר!ן
.
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,
,
דווקא
אשרהספסרלצל״וכוגסהר״ןבסב שנוטעי׳נסתחי ע 6יוותי לישעמצדןא•; מס
טלאהקילו תכמיס להתיר הפת בלא תערוכת ע״י הולכת הנאה ליס המלח .:
י  .״•
•" , .
,
(
סירא זו " צ כל הצלמי ו! ל כתב הראי ^ -משוס סי ע"א אלא שיסנידקיעייזשלהס לעלעדי'
!רס בס ז״לכראה שהוא סובר לגמרי כדפ״רי שהרי כתב בס״ז מה׳ע״ז אפה פו
לתקרונל׳
לי' ז״ל דכי תנן לא יסב בצלה דווקא באשרה נאוע׳אילנויומיעפן)! היאתקדיומן
מ הפת ולא צננו הפת אסורה בהנאה נתערבה באחרות יוליך דמי אותו הפת
דעכידאלצלבין לתחתים כין להרצה לה מם איני נאסר דאינז כעי! פני׳ הילרך
■ בז ה
?! ״כדי ^ יסנה בה ושאר היכרות מותרות וגבי בנד כתב ג״ב כיוצא
עכשי״היאגדיאשאחעץיןלאיאמלתרדעיקד
היצלךשריעכיל :
נפםמשוםהקרן!3ע־1
י/כ הן זה שאין להתי׳באצילה עי הולכת הנא׳ליס המלח וכו׳ז״ל הרא״ש 3ס״פ .אכל כי .ת אליל פוכו יןכגדפפרןןד ׳  ^1^...כ(
אסור אחריו מותר לפי שאין משד נצל
ה׳יצמלהיז הכתנידלא התיר רבי אליעזר אלאכהנא ' אבל באכילה ל א שמעינן  0חוצ׳ לו כדאמריבפר כ׳ס שאני היכל דלמוכו עשוי מכ׳ל והמויכתבו אמתני דלא
•י י מי יש פדיון והכי משמע כגמ׳דכעי לעימיר ל״ש אלא פת אכל חבי' לא וא״ר
ישבבצל׳לא דמי לצלו של היכל דסת׳סיכ׳לתוכו עשוי אכ ^ אשר׳עשוי׳לצל א״נ חומר'
ואפי חכית׳ומשמע פת דומיא דס־י׳דאינה ניתר אלא כהנא' וה״ר יונה כתב
גוי דאליל שאני פ״כוברמוקכתו׳צל בית סל אלי׳יש אוסרי׳ףשימתיריןד זורעקתחדו
מגע גוי
משו׳מגע
נקבית שאשור
דמי לחבית
ונע דמי
במגינה ולא
ששי באכילה
דמותי אפי
בשתיה משו
שמסור גש שיש
ציפת• י ץ׳
ק
האח־ה ירקו׳בימותסגסמיסאפי׳לכמחלה וכובע כל הצלמיתנן זורעי׳ירקו' בימיו'
שנאפה בדבי האסור כאכילה אינה נאסרת כדתכן כמסכ ' תרומות
הגסמי׳אבל לא בימו׳סחמ'ובסזרין לא כימו החמה ולא כימו׳הגשמיס ר יושי אומר
שהסיקוהו ממון של תמע׳ואסה בו את הפת הפת מותר סאץ טעס כמון אלא
אף לא ירקו כימו ' סגפמי׳מפני שהנמי׳נוסר׳והוה להפ״לזבל ופרס״י זורכיין תחתיו
מון ומשוס הנא' אסרילהאי פת־ וכיון שהוליך הנאה ליסיסמלחתו לא אתהני
ירקות שהאילן קשה להן שמעכב׳ את החמה מלכאאבל לאיבימות החמה שהצל
יפה להן וחזרת לא ביעות היזמה ולא כימות הגשמי׳ שהצל יפה לחזרילעולס וכגע
למימר׳דר יוסי סכר זה וזה גור׳אסו־ר ורבנן אמרי זה חהיגוימות והאי איפכ שמפי'
להד ומסי׳דר׳יוסייסלזה וזה גיורם מות ורבנן סכרי זה וזה גור׳אסוריוהא דא׳אף לא־
י " ומפיס דמאי יתיז יתיז באפרוחים כלו' ואשמועיכן דלא גזייכן בהתזת
ירקות .בימות .הגסמוס וכו׳ לדבריהם דרבנן קאמר־וכו׳וכתב׳ הי״ן ואע״ג דברי*
כלו'
,יעל ה 3אילן יאמרינן ות כגמרא דכאפיוסין כאן וכאן מותיין
סוגיין
י וי׳ 31ץ 3אסרה מצי© כאן ,וכאן אסורין ואפתסוס שצריטן לאמןכטניס

ד׳מ
(ני ) וכ׳כהראיס
ימנאפ־ הנ׳ס'3
י' ישעיר האחרון
'* !3ז' 5וכן אס הי'
י 1אה מי פ׳ז או
•01׳ ננינ׳הנויזרי'
המנגנים צפגיע׳ז
אינו מפבוין
 3הנופ פאימחפ-ן
גהנאה! . 1א' נ לה
•יופר ( אסתפכוין
 5הנית אסורשאן*
גקולוהמדא' אע׳פ
שאין נהם סמש
*) שיר להנופמהן
עלל •־

הלכות

ע״א

קמב קמג

סוגיין הוה יס״ל דרככן סברי זה חס גור׳מות ואפ״ה לא הו׳ק״ל מאי דאמרי אבל לא יש כהן: 3גרסי׳בפ שואל מ״ר כת המהלך תחת הצורודיוקנליו׳אסו׳לרר^,
■-ד ;?
האלילי׳וכת׳לר׳י
קל תפנו
קל ' אל
לקול ש ;
אסור להסתכל בה אף בתול
ודיוקנאו׳עצמ׳אסור
אל החניני ו  :ת׳נר׳
תשלו קי.
בימות החסה היינו סעמא משו דמעיקרא קס״ד דכי אמרי׳זה וזה גורס מותר כגון ודייוקנאו׳'עצמי'
ממןרךן ^ע ?
ששני הגורמים מתערביכדזה בזה כנמי׳ וקרקע אבל היכא דהאי לחודיה קאי והאי לאליל הוא אע״פ שלא נעבד ' פדיין אבל לנוי מותר כדמשמע
התו' ׳*\{י
כתיןה ״י
היה מסתכל בצורתא דזוזא מכלל דאחרי׳הוי מסתכלים וכן כתבו
לחודיה קאי כאיסורו של אילן זה המצל והתירו של קיק אסו׳אפי׳למ״ד זה וזה גורס
מותר והשתא במסקנ הדריכן מהך סברא
ליסכותמלזלילר-
ממג בשם יסלזסור
שנתפטמ׳בברשיני
ופרה
אליל
בזיל
שנזדבלה
שרה
:
ז״ל
הראש
'
וסבירא לן דלמ״ד זה וזה גויס מות׳ אפי
רזסורלההנותהלפינן^
ונולי■
שביתו סמוךלבית אליל ^ סי׳לככוסו
קאי אליל בדיעבד מותחן ולכתחלה אסור ונקרא אשרה כל שאליל
היבא דה אילחודי /קאי וה אילחוריה
שריהילכך לענין הלבה כיון דנ/יפסיקו* תחתיה אפילו אינן עובדין האילן ל׳ש אם עוכדין האילן בעצמו בפיק כל הצלמים לדףמר) קתמיסהי^
הלכה כרכי יוסי מזל זה וזה גורס מותר
כיצד
ביתוסמו לחכי׳וכפל צסוי־־לבכותו
וכל אילן ששומרין פירותיו לעשות מהם שכר לשתות ביום חגם
לא ק״ל כמתניידאבל לא כימו' החמס וכן
ישש׳ כונס לתוך שלו ד' לזמות וכוכההיש
פסק הרמב״ס בפר ז ' אבל הרמ״כן כתב אסור בידוע שעוכרין אותו ואילני סדק שתילי׳ליטע כפני אליל
מסצ׳עלמחצ׳וערס׳י-
סלי ושל אליל כידון
דבמשקנאנמיסל כדמעיקראדכל כה״ג שלהם י״א שהן מותחן שאין עוכדין אותם ולא לנוי נטעו לה
א׳מנופלי
מי סהי׳כותלו סמיךלאלי׳סהי'
זה וזה גורס אשור כיון דגורס דאיסו׳קאי
לבכותוש3וני
אלא שמחוקי הגוים הוא לעכור כאותן אילנות והוו כעין תקרוב׳ אליל והבית עצמו כעב'אסו'
סמקו׳עוני׳
לחודיה ובעיני' הס ואפי ' בדיעבד חוכך אליל ונטיעת; זו היא תקך־ובתן ובתקרובת כזה אינו נאסר כיון כותל לאלי׳היס סלי ושלאלי'
הרב להחמיר וכי אמרינן לדבריהם דרבנן שאינו כעין פנים וי״א דלא גרע מנוי אליל ואסור והכי מסתבר  :סכות חציו שלו כדון מיזא׳על מחצהאותו
קאמילאו משו׳מאי דאמיי׳אבל לא בימות מרחץ שאלילעומר׳בחצך׳מות׳ לרחוץ בה שאין המרחץ נעשית חלק של אליל אינו עול' לוככניסד׳^
אבל חלקו־ עולה לו שאס היה עביוסתי
החמה אלא אמאי דאמרי׳אף היא נעשית
כשכילה אלא היא נעשת לנוי למרחץ:
שאסור ליהנות מאליל כך אסור לההנות׳ אמות מונה האמה סלווכונס־פוושאן
זבל קא מהדר דאינהו גופייהו נינהו רבנן
כשם
דמתני דירקות וסבר ר׳י שכתב רבי׳סיא
לפיכך מי שביתו סמוך לאליל ונפל אסור אמו׳לתו׳שלו אבניו ועציו ועצרומעמק
" 1
סברת הרמבי׳ן שהביא הר״ןז״ל :
לתוך סלו כשרץ ואפי׳חלקו לפי שאיך כרייהמו !נ
ימ״ש לכנותו שמהנה לה לכנות לה כותל כיצר יעשה כונס
שדעת הרא״ש נרא' שהיא כדעת הרל בם
דמאידאמוי׳
הר״ן אנל כירושלמי פירשו
והרמ״ה ז״ל היינו מפני שלא הבי׳סוגיית ד׳אמות וכונה היה בנין הכותל והמקום שהוא כנוי עליו משותף
שעצי
נדון מחצה על מחצה היינו לומר
הגע כמות שהיא אלא כך כת ושכר ר יושי בינו ובין ע״ז חצי מקום הכותל שהוא שלו עולה לו להרחק׳ד'
בעצי׳וכאבנישו
הכותל מותר ונוטל מחצה
זה חה גויס אסור והתניא וכו' ואסיקנא אמות וחלקו מן העצים והאבני׳אם מכירו מותרין ואם לאו הכל ומיהו ה ' מ במכיר האבני' שכנגדואכל
אסור ובאותם ד׳אמות שהרחיק יעשה בהם בית הכסא שלא כשאינו מכירו הכל אשור דאיןנרדה
דרבי יוסי לדבריהם דרבנן קאמי וכו• ,
ומשמע לרכינודמשמע פשטן סל דברים
סלקו
תהנה מהם הלז ואם אינו רשאי ימלאנה קוצים  :אסור לכנות ומיהו מסתביא דמותי למכור לו
דמתני׳מונסס
בכל מקו׳ שהוא ולי פשטא
דר יוסי לגמרי פרי אף כימו ' החמה ועוד הכיפה שמעמידין בה ע״ז עבר וכנה שכרו מותר וכתב הרמכ׳ים
להחמיר
כפירושו סל רש 'י ולפיכ׳אני חונן
הטרקלין או החצר שיש בה אות׳ כיפה
דל  :לא הוה שתיק הרא״ש מיניה אלא
כונה הוא לכתחלה
אבל
1; 1
!1
ח
בהתירו של הירושלמי אבלהרמכ״סמנו
ודאי ש 'ל דשרי ולפי  :לא הוצר לערש -ודע
ו
כ רש י שהוא מותר כיון שהו תשמיש תשמישי ע ז ור י פיר
אמונן
כפ״חעכ״ל  :ומ״ש ובאותםד׳
שלשון סרי״ף ולשון הרא״ש ז״ל מכוונים דאפי׳תשמיש תשמישי נפי אסו׳היה לע״ז גינה או מרחץוהטובה
ימלאנה
שהרחיק יעשה בהם ב״ה וכו' פד
ומשמע שגס הוא סוכר להתי ' אף בימות היוצאה מחם היא לכומדים מותר ?! יהגות מהם של! א בטובה
קוצים הבי אמרינן בנמר על מאי קמי
השמה ומשמע לי רלדביי הפוסקי' להתיר
אף בימות הסלה 'ה לשרי בחזרין ואל׳פ ואסור ליהנות מהם בטובה ואפילו יש לאחרים חלק בטובה עם כיצד יעשה כונס לתוך סלוארנעאמת
סמפמידץ
הכומרים ואס אי; הטובה היוצאהמהם לכומרים אלא לעוברי׳ ובוכה :אסור לגנות הכיפה
סהרמ״בן ז״ל לא הזכירה להיתר אין בכך
כלום דמדסתס וכתב מות׳ ליסע תחתיה מותר לחנוימהם אפי׳בטוב׳אפי׳הגנה והמרחץ לע״ז לבד׳והר״מב' בה אליל מסנה כפ״ק דע"ז(דף מ!)מנה
כתב כשיש לאחרים חלק פטוכה מותר אפילו היא הטוב׳לכומרי' פמהס במסיאו' ומרחצאות הגיעולנינה
בין כימות החל בין בימות הגשמי׳משמע
ופרשי'
דאף חורין שרי דהא מן השת חזרין בכלל ופר׳ישי בטובה שמעלה להם שכר אז הוא אסו׳שלא במוביבהנם שמעמידין שס אליל אסו׳מלבנותו
שלהן
אז הוא מותר ולפ״ז אפור לטחון ולאפות בריהיי׳ובתכור של לז דרך ה  :ר להעמיד אליל בבי' המרק
ירקי' הן :וכתבהר׳ן אסא דפיכי׳וסבר
אליל
ע 'כ ואע״ג דלא מיתסר מרסן משוס
דקי׳ל
ריוסי זה וזה גורס אשור דאע״ג
ור״ת פירש בטובה שמחזיק להם טובה אפור איל בשאינו מחזיק
שקודם מ
שמפמידין כה כמבואר בסי'
אלא
שרי
דאפי׳מאן דשרי כזה וזה גור' לא
להם טונה מותר אע״פ שנותן להם שפר ועור פירש ר״ת ואפילו
האליל
מ״מ אסור לישראל לסייע להעמיד
בדיעבד אבל לא לכתיזל׳ה״מ בעוש' בידים
לרש״י אם אין הריחים והתנו' עומדי׳בחצר עז עצמה מותר ולא סס :וס״ש עבי ומה סכרו מומוסס
של עי
כגון נוסע אגוז של עילה מפני שהוא דמי ליריד של גויס שאסור ליתן מכם לל׳ז דהתם מיירי
הוא שהמכם (דף יטאמימר דר אליעזר א״ר יוחנןופי
כמבטל אישור לכתחילה אבל כגון ירקות
ומשמה'
בגמר' פסיטא משמשי אליל הן
דמתנידהנא ' ממילא אתי׳לא דמי למבסל
איסור לכתסל ואס איתאדסב ריופי דזה וזה גורס מות׳אפי׳לכתחלה״ל למיסרי :אליל איכס אסורי׳עד שיעבדו ומשכי לא נציב ' אלא לאליל עצתה ויתבא׳כסיבסד:
שדר':שנזדבלהבזבל אליל ופיה סנתפסמה ככרשיני צליל ססידף מט ) תניא פדה  1מ׳ ש כסס הרמכ״ס הוא בסרק פ מהלכות ע"ז ונראה שטעמו מסוס ומפרשהא
פירש י
דתנן בונה עמהס במסיאות דהיינו טרקלין או חצר סכו אותה כיפה וק
סנזדכל׳כזבל אליל וכן פרה שנתפטמ בכרסיני אליל תני חדא שדה תזר׳פרה תשחט
דכמסיאו׳הייני בימה שמקריב עליה זבחים דהוי תשמיש דתסמישלאליל :ו 2ל
ותנ.יא אידך שדה תיכור פיה תרזה ואסיקנא הא רבי יוסי דאמר זה ווה גורס מותר
גירספווגורם
שר׳ /י פירש דאפי׳תסמי תשמישי שם בתו׳הקשו על פרס״י ודחה ר״י
והא רבנן דאמיי אסור ומשמע לרבינו דבריעבד דוקאשרו וכפשט ליסג דכריפא
אבל לכתחלה לא יזבל שדה בזבל אליל ולא יפטם פיה בכרשיני אליל־וטעמאמשום
דימוסאו׳כמקוס כמסיאות והוא לשון מרחצאות אבל ד3ר סהוכז לצורך אלילאעפ
- ,,
״
.
דא״עג דק״ילזס וזה גורס מותר ה״מ בדיעב אבל לכתסל' לא ואע ג דגביירקו׳סיי שהוא משמש למשמש אסור למותו :
חהמוכרגיתולעזדמיוף
" * ב׳המוננא
 " *.ץ
לדיירי1
ליטע לכתסל׳תחת האשר׳כבר כתבתי בש ' הר״ן דלא דמו אהדדמאיזו היא אסרס
נהכאהויוליכםליםהמלחאבלגןי׳6א{0י( יז^
^ והגץכ ,ה
 00 7ה צה .גנה י,י
כל סאליל תחתי׳וכו׳סס במשנה (דף מס ) ג אסרו' הן אילן שנטעו מתחל׳לסס אליל היוצאה מהם היא לכהניס וכו״משכ כר פ  ,״! ,גית , ,זעפ,לונה ע״א דמין״ומד׳^
יחיו'ם"
ר'ישמעאל (דף נא ) אליל שהיה לה גצה ומעלהנערבאו' שלהם עכ׳לכפנ וני׳
אשור גדעו ופסלו והחליף נוטל מה שהחליף העמיד תחתיה אליל וביטל ה״ז מותרת
ל׳מיי׳,מ׳גנסלןג,א| ?!שולי
וכתר הכי תנן אי זו היא אסדה כל שיש תחתיה אליל ר״ש אומר כל סעובדין אותה ומרחץ נהכין ממנה שלא כטוב׳ואין נהכיןהייי״3ןכי,י7
כלו׳אכל אס עובדין את אליל שתחתיו האילן מות ובגמר אי זו היא אסרה והא אנן
מח״ק
מ קמו,דהירסלט < ^ ;
ג אשרות תכן ה״ק סתי׳לדכרי הכל וא׳מסלוקת ר״ש ורבנן וידוע דהלכה כרבנן :
יאפי׳ס״רוחןהפ,ז! ךויונז
בטוב ושלא כטובה ובגמני מ " כיי בטובה זהילכך ר<צ׳נקיןי"
םקנלעליזנסונס * ■/־
כטוכת כהני׳שלא בטוב שלא כטוב׳כמיס נקיוחל ר!אכי!!
ומ״שוכל אילן פסומרין פירותיו וכו׳שס אי זו היאאשר'סתם פי׳אילן שלאהוכר,
לנו שהוא אסרס באי זה סי׳נכיר אס הוא אשרה אס לאו אמ רב כל סכסניס יושבים לאפוקי טובת עובדיה דשרי איכא דמתני לה אסיפיהיה סלה וסל אסרינהנימי
ושמואל אמר אפי׳אמרי הני תמרי אסור דרמו ביס כטובה ושלא בטובה אמ׳אכיי כטובה בסוכת אחרים שלא בטובה סלאכטוננמ?
תחתיה ואין טועמין מפירותיס
סיכרא ושתו ליה כיוס חגם אמר אמימר אמרו לי סכי דפומבדימא הלכה כשמואל:
ון(]יןי
מאן דמתני אסיפא פ״ש אריסא מאן דמתני ארישא אבל בסיפאכי
וא^ לגיסרק סרגילין ליטע בפני אליל שלהם י״א שהם מותרים וכולי וי״א דלא גרע בהדה אפי בטובת כהניס נמי ס״ד ופסק הימב״ס כפ״ז מה׳ע״ז כליסכאקמח י
מנוי אליל ואשור י  :מרחק* סאליל עומד בחצרה מופר לרחוץ כה וכולי בפר כל באיכא אסריס בהדה אפי׳בסיכת כסניס י מ:ר נה והי" ^ניסם י' מה ׳פ ? ?ו2
את ר״ג בעכו שהיה רוחץ במרחץ סל והרא״ס כתבו שתי הלסונו׳ולא הכריעו ומשמע ימסתמא ס״ל דסלכ כליס{ י
הצלמיס (דף נד ) תנן שאל פרקלוס בן פלוסלום
אפיודיטי א״ל כתוב כתורתכ ולא ידבק בידך מאומ׳מן החרס מפני מה אתה רוחץ וכ״ס הר״ן ז״ל וכ״נ שהוא דעת רכינו סכת דאפי׳יס לאחרים סלקבשובעהב^
במיקץפל אפמדיטי וכו׳א״ל אני לא באתי בגבול׳היא באת בגבולי איןאומרי׳נעש
אד^" אםאיז
י 1סור להטת מהם בטונהוי :יינ יכל יסנ א דממד<־ה א סיע
מרחץ נוי לאפחדיסי אלא אומיי׳נעש׳אפרודיטי נוי למרחץ ד״א אס נותני׳לך ממון בהדה לא שרי כטובת כהניה כלומר כיון שיש לכהניס חלקבטובה* ימ,ש ו '%
הרב׳תי אפה נכנס לבי׳אלילסלך עמס ובעל קרי ומשמין בפניי׳ וזועומד׳על הכיב
כטובת
הסוכה היוצאת מהן לכהכיה אלא לעובדיה מותכר5ןה דהיעו כ5ד^ מיי׳?-א
סאיכו
וכל כמס מסתיני בפני׳לא נאס אלא אלוהיה את שנוהג בו משו׳אלוה אסו׳את
בטוכה
לה אסיפא כ״ס ארישא כלומר ומאי בטובת בטובתי כהכיה שלא בםןכסם ?
•נוהג בו מסוס אלוה מותר ופרפ״י אפמדיטי סס אליל והמרחץ עומד כתצרה וכתב
כהניה לאפוקי טובת עובדיה דסרי כלומר דכי הנן3ריס ^נ? נ ^מה ^6ל5ונל
הרסב״ס נפ״ז מהלכות ע״ז אהא דזו עומד׳על הביב והכל משתיני בפני'שאס היתה היינו שלא בסוכת כמ יה הלומיש אץ לכהגיהקל? כטוכה היוצ^ ת משסרסשל
 1רך עבודתה בכך אסור ליככס בו וכך מפורש בגמרא ופשוט הוא  :כתב רבינו ההנאה לאחרים דלאוכהניה אע פסהס עובדיה אע״פיסכלהנכר יה ? " £נס!
ירוח' (ני״וח״ה ) אסור לשמוע כלי סיר סל אליל או להסתכל בנוי אליל כיון סנהכס אליל וכדקתני אליל שהיה לה גנה או מרחקדמשמנג שטל 5פלה* ו ? ׳5רו^6
בראי כן מוכח בפלס מההיא דאו״שק פוי קול ומיא' אין בהם מעילה אבל איסור הרמב״ס בבר נתבאר  :ומ״ש ופרמ״י בטובה שמעלה לפס סכר וכו י
פרשי

הלכות
״יחייהכח^ ק ; -־׳'• -

קפגקמד

ע״א

 , .ר 3סכר ולא נסירא לר׳ת דא״כ כשר פלא כשכ׳הל״ל ולעיל בפ׳כלהצלמי'
יי( ^ , "0
^ פטחויק טיכס לכהניס ונר סמותרלסחון ולאפות בתנורורחיי' שעושי׳
ניש ' ל' חחדריל לסן סוכה ועוד נרדספי' כסכר מותר כיון סאין התנור וריסייס
נשניומ' ^ ^ יו רי ההיא דמרסז סל צפרודיסי ולא דמי ליריד סל גויס דאסו׳לתת
!

דס

קמד כשם סאליל ותקמבתה א סורי' כך דתיהס אסורי׳בד״א
דמיבי י
ישראל סמכרס אבל 06מכר' גוי אפי׳מכרה כדי לעובדה הדחיס
סותרים ומקיא שהדבר ידוע שמוכרה לעסות צרכיו בדמיה וכד בער אין מעמידין
(דף פר ; תנו רבנן גוי ההולך ליריד בין כהליכה כין בחזרה מותריישר ^ ההולך
'

11

עומ
יירי־־'שהמכס .הוא
מ,מ׳׳?,״ |־■ 7ד 3תסמ■־ -
1ם צליל ומיה ומקרוימה אכל
האי הוא לצורך ע״ז גוייה ותקרובתה אבל כשאל אלא לחק הכומרי׳
£חק סכמי׳ והנאתן ואיןטוסין
והנאתם ואין עושק ממנו צורכי ע״ז מותר והר״י כתב לאו דוקא
ומ! צרר צלילכההיא לאמיבסילהי ב זכגינה העומר׳ לפניה כדברי ר״ת אלא אפי׳ רחוק לה כיון שהגל
״ ;׳ןמןר׳ מי קויקיודימונקיהיכיי־י ^!
נתונ' לע״ז רנרתנין
פירותי׳לשכ׳המתעסקי׳בצרכ׳דהייגו הכומרים

,

>>

ליריד בהליכה מותר בחזרה אסור מ ש
יסראל דאמרי׳אליל זכין ודמי אליל איכא

ממד ) 0
י ג׳עדהא
לעיל סיףסי׳קל -נ
מבתעלאם אינו
יייע שרי < כ פ
גמדזכיליש ערק

י7ה

בהדיה גוי נמי נימא אליל זבץ ודמי אליל קמה (א) "
איכאבהדיה ומוכתבהר ^ש ׳
/
נהר׳ןע׳להע׳ג

מסמ׳דדמי אליל ביד גוי אסירי רכן לי־גילגה,%7
^
כפ קמא לא חסו להס חכמים משוס דמי וכ' פ דר?ייה $*,
הו( ^הנ5ת ^מום!5ר * כ  1ימ \ל .אסור ליהנות ממנה כשכ׳אכל גנות שקנו הכומרים מאיליהן לא
אליל ביד גוי ולקמן בפיק כתרא אמרינן ולה נתא׳ן יי"!
נ'5|#רי ?! #נ 5ונ,רהי ף
^ ^
מציגו איסור ליהנותי מהם ׳ע' כ ואדוני אכיהר״אש ז״ל כתב הדור יתכי וקא מיבעי׳ לסר דמי אליל 3יל*י7־' הי ?׳י
נסי5׳
ריכם
כרבינו תם הלילי? של עבודת אלילים אסור לכפור כהן חנויות
גוי אסויי ,או מימיי׳ ^ ינחמ 1דמי6ליל מלי גתנ
רוחא
^ ^ ומהכה של ע״ז אסור לשכור מהם ואם מעלה שכר למדינה מותר לשכור כיד גד מותרים ומיימי ראיה מדתני'
גרתמן:
עירות מהם פי׳שמעלה השכר למדינ׳וכני המרינה מספיקי׳צרכי ע׳ ז כיק שהיה ישראל נישה בו מנה ומכר אליל (? ) גת<1יג'.י
׳ אילהכ 6כק דסקו׳פיניהו
3ימהצה מאי! יתוב בחידושי היע״בו שאין השכר מיוחד לע״ז ונכאין של ע״ז אסור ליתן להם ואם היו והביא לו המעו׳מותר וסעמ' טסו דדוקצ ח'| 7כ( יה מזגזל
מעלין שכר למדינה אע״פ שגוביןלע״ז מותר ליתן להם פי׳ שבני גנ יישר׳דמי ^ צסןר ,׳ךנסק׳ ^ מ ׳ן גקסלהייאס!רים
דלומסיכי לאי מהופירי דגנה רמו על
המרינה לוקחין לעצמן מה שנוכין ומספיקין צרכי הע״ז מות' כיון לקמן בערק ר ישמעאל והיית חרס כמוהו פותרנהגאהא^ל
^ד
15לילהיכי סרידהא אמרי׳ מ׳ 'י
ל שאם ירצו יקחו לעצמן כל מה שגבו ומה שנותנין לע״ז כאלו כל שאתה מהו' מטנו ליי הו׳כמוהואכל ?? יסצןפקחנ^
גדסחגינא לימימ ל!5פיה דמוכ
גוי שמס אליל אע״פשמכר'לעובל׳חליפי' סל לס הנל צעי
קק ממכרו מצויוקו :יך ייף ל מכרי
׳
נתנו מכיסן:
עותייס ימיין ר׳ת דוד!וי 5בי  15פמניס
ז? ^מיכ יה.י ? ימשי׳
במייי
רן
3
!ףי
3
^/
0
שאליל ותקרובת אסורין כך דמיהןאפורין הגוי ופיע בקונו הדמים מותרי' דחליפי
מ!והויי׳םכאליל דאסיךלפי כל
דמסוס1
בד״א דמי אליל ביד ישראל שמכר׳ אכל
אליל אסורים טוסיית חים כמוהו • ובאי
מ'שייי ? ^ ל ^ 3פס לר יס ^ אם מכרה גוי אפי׳מכרה כדי לעוברה הדמי׳מותרי׳ודוקא שהדבר לא שייך כגוי אכל הכא ובפר קמאאייו״י
ייוע שמוכרה לעשות צרכיו ברט יה כגון לפרוע חובותיו או שא׳ שהמעות עדיין ביד הגוי ולא סכרה כדי
^אוהעכל;יןס בפחות דסיינן
המס גני י
מודר "
י־
רס׳יי י׳ ־
הנאה וזהו שכתב
ז״ל
צרכיו אכל אם אינו ידועא שי לחוש שמא מכרה לקנות בדמיה לפרוע חובו ויש לסוס שמא מכים לקנות.
אליל אחרת והרי המפות מוקצין לאליל
ע״ז אחרת והרי המעות מוקצין לע״ז ואסורין
דהביכן להוסיר ׳מאה פורת הילכך לאו
ממי הוא אלא מעט ומשוס נהנה ליכא
ואסורי׳ ורב אלפסז״ליכתכדה דפייקין
איפור ע״ז אלא כרב׳שיש בו תפיסת יד
י הלכך המשתחוה להר לא נאסר ואפי אבני הר ה :א גבי חמר זבין גליע' זכין לא צריכנא
דאיןהקדש לאליל אלא דמשיס חומראליל
!
התירונסאיי לאחרים חלק כה אבל
שנתדלדלוא ועדיין הן במקומן אינן נאסרי׳וכן הנהרות ומעיינות ליהדהא אסיקנא בפרק הסובר לקמן
הואנ׳דז״לפיכטוכהוסלא בט*־ה טובת של רכים ואילנו׳שלא נטעו לשם ע״ז איגןנאסרי׳ומ״ם אע״פ שלא דדמי אליל ביד נוי מימימ״ב  :והד׳ין
דנייסוטעמא דאשיד בטובתדכרי' כדי
כת' בפ״ק סהר״זה הטיל הסי ביןשמועודו
׳
נאס׳גוף
האילןסשמשתחוי׳לו
כל
השריגי׳והעלין
והפירו׳היוצאין
שלאימשך אחריהוהכי.דייק ליסבדבטוכ׳
הללו דלכתסלס אסור לסממסקעמוכל
ושלא כטובה דהא כמס עדיות תנן גבי ממנו אסורין בהנא׳כל זמן שהו׳נעבר ואע״פ שמחובר אינו נאסר ליכא דאיכא למיסש בדמי אליל והיינו
ציפויוב נאסר תלוש ולבסוף חברו
חשוב
סוגייןדהכאוכסי שטתרש״יז״ל והיינו
טיווח
שביעי' אין נהנין מהן אלא בטובה
והיינובטובת דבריה דחי בדמים אסור דססור׳היא דטעמא דאין נהנין אלא בטוב' נמי סוגיין דס אין מעמירין אכל 6ס היה ישראל נ ושה בי ומכי אליל או יין גסך
גדישלל! יהווגילין ׳ בכך ולי מההיא לא איריא דלעולס טובה דהתם כטובה דהסא והביא ול כיון שאינו תופס דמיי גיד גוי אלא בידישרא ,מותי ישראל ליפרע ממנו

קמה איז

אדם

שהוא גונה לסם אליל מותר ליתןלומתכי׳אמרה כן היה סלה וסל אחרים■ גה נין מהן
נטובה ושלא בטובה דאלמא לאו טובת הנאה פורתא בלחוד הוא דשרי
אלאאפי׳סיר גמור ואמאי וצ״ע ומ״מ לעצין דינא אין לסמוך על הירו׳דכיון דכגמרא
דילן חיי ליסכי נינהוק״ל צ מאן דמתני לס אסיפא דליסנא בתרא הוא ואפי׳סלס ושל
אחרסנסובתכהניה אסור והירושלמי ססוא שכתבנו עלדרך לראשון .שבגממדכו
דשלה ושל אתריםאפי
■ בסוכת כהניס שרינן ולפי׳הוא מתיר לסכור חלילץ של אליל
מעלין סכר למדינה ולדיון דק״לכליסנא בתרא אסור והרמב״ן ז״ל התיר כגובה

לששמדינה אע״פ שמי מדינה־נותניס חלקס לאליל וצ״ע ואחרים פירשו דהאי טובת
מניהדאמרינן היינו כסהדמי כופלים לכיסן ולא לכיס של אליל כל כה״ג לא מיתסר
י!מ מסגי מראית העין ומ״ה שרינן בשלה וסל אחרים וזה דרך נכון לפי גמרתנו
דסשמעדכככיס דומי דטובדה שהן מפתכרין ולא אליל אלא שלפי הירושלמי נראה
^פי אליל מסתפרת שרי והדבר תמה במידי דרמי על אפה דאליל היכי סרי אלא
קס כןכאת' דזיבג דימי על אפס דאסריכן במידר הנא׳לא מיתסר אלא מדרבנן וע״ה
מייוכל היכא דאיכא אתרים בהדה לא החמירו לפי ססת הירושלמי והרמב״ס ז״ל
ג?
ומהלכות ״ ־
.
.
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־ך'־י  05םכי יו׳סקיקעו׳ולקמ פימגכותיה מותר שאס לא יקנה ישראל יש גוי ׳
׳•' סשיקמואע״ג דאמרינן בפ״ק יניח נמצאנהנה לא יניח נמצא מהנה משמע
^יייהו אטיריי״לדהתס ורד והדס תקרובת אליל סילכך אפילו שלא בטוב הנאה
^יי הכל גינה ומרחץ פסוי להנאת עובדי׳ ור״ת התיר לאפות בתנוריםשלה׳משו'
מ דמהנה אסור אינו אלא כקרובי לאליל כי ההוא דגנה ומרחץ שהוא
^ נינוה ר פרץ כתב דדוקא גנה ומרחץ שהיא לשס אליל מיתסר'בטוכתכהניה
י ^ילס כהכיס עצמה שרי לשכו׳מהס א״נ מיירי כשהשכ׳לאליל עכ״ל והרס״בא
פ חקהכהכי׳סנוטלי׳מעש הבציר אותו בציר אוסטהרו יין על ידי ישחא׳אס
^ ,י  7פמכי או לא תשובה בכל כי מי פוק חזי מאי עמא דבר וכבר נהגו הכל
^^ףעסכפניס מ?ר?ע (ולוקחין פירן' ׳וירקות מהן וזו ששנינו ס״ר ישמעאל אליל
״נ^חו מיחץ נהנים סמנה שלא כטובה ואין נהנים ממכה בסוכה סירס׳רבי׳
 7קמה אי־מףץ שהס שמוכיס לאליל ועוד סהבציר שבאותו הכימי׳היי הוא

ך ׳״ייי י ן׳*  /ץ  / /סירוס סנוטניס מכס כקנינ חטור

נעם 71זמ

■ מעצים סכר למדינהמותיליתן לסן ירושלמי סרק רבי יפעעאל ;

וכו׳מכאן דקדק ה״ר אלחנן הלכה למעש׳סאס יש כיד ישראל יין נסך ואליל ודברים
האסורים ומכרן לגוי בהקפה ומכיס הגוי לאחר קודם שיתן לזההישראל הדמים
שהדמים מותרים בדיפבד ואע״פ ססאיסו׳עדיין ישנו בעול׳ועוד הוסיף י״י שאפי׳
לא מכרה הגוי אלא כיון שמשכה אצלו קודם שיפן הדמי׳דק'ל מסיכה גר קונס והר
כמו בא טליה ואח״ב נתן אתנן דאתננ׳מות כיון סלא סיהברשותה .כשעה הביאם
וה״נלאהיתה אליל ברשותו כשעת פריטת המעות עכ׳ל ( וכ״כ המרדנידי©
הסוכר ^ נ״ה ועייןנע״& גסי׳קל״ג 053ר*• :
היל
קמה אין איסור אלי 3אלא בדב שים בו תפיס•יד אדם כך סממתחוה לסר
לא נאסר מסכה בסרק כלהצלמים ( דף מס ) ומ״ס ואפי' אבנירס
סכדלדלו ומשם (דף מו ) פלוגתא דאמויאי אי דינייהו כסר משני סלא סיתס בהם
תפיס די אדם כיון דתלושו׳נינסו ופסק סרמכ״ס ז״ל כס״ח נמאן דסיי ותמה עליי
הר״ן משוס דכיון דלא איתמר כגמהלכתא כחד מינייסו אית ק למינקט לחומים
כשל תורה וכ״פ הרמ״הז״ל -ומ״ם וכן הנהרות ומעיינות של רכים אינם נאסרי סם
(דףמז) א״ר יוחנן מסוס ר״ס בן יהוצדק מים סל רכים אינסנאסרים  :ימ׳ש
י־
*
י י * ־1
י
י יי
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ולא היתתסלתן לאליל ואי זו היא אסרס אסור שנטעו מתחלה לכך דמפים יד אדם
אינה כלום אא״ג היא לשם אליל אכל נסעו גרעין שלא לשם אשר אין זו תפיסתדי
אדם הואיל וההיא סעתא לאו דעתיס לאליל וממע טי ליה מתחת כלעץ (ול^
ע] )עצמו ופסק הרתכ״ס ז״ל בס־׳ח כת״ק וכ״פ הר״ן ז״ל וכתב מיהי איפשר דווקא
שנסעו גרעין אכל נטעו יחור מימש דתכא׳לפנינו בס״ד ע״כ ואת״ב כתק״ל כמ״ק
דס״ל דאילן שנטפו ולבסו׳פכדו מות' ואסי׳לרב דאס
המשתחו׳לכי׳אסררמסו׳דקסב"
תלוש ולבשו חברו כתלוש דמי איכא לסימדה״מ בית אבל אילן כיון סיס לו פרסים
בקרקע דינו כמסוב' מעיקרו אבל מדברי רש״י נר דאילן נמי נל שנטעו יחוי כפלום
דמי  :ומ״ש ומ״מ אע״פ שלא נאם גוף לאילן כשמסתחוין לו כל לשייגץ והעלי'
והפימהיוצאי׳ממנו אסורי׳בהנא׳כל זמן שהמעבד פיהיוצאי׳ממגו אחר שנעבד
אסורי׳בהנאה וכ״כ הרמ״כס כל השריגי׳והעלי׳והלולבי׳והפירו׳שיוציא,כל זמן שהו'
נעבד הרי אלו אשורי׳ כהנא׳ודין זה שאפר שמואלהמשתחו' לאילן תוספתו אסור

? רגז

כ :

ז^

" ע׳ -מי -׳■! ־נו׳י^ " 1י׳סייו נחס ססג סס הגוי העובךי ח

ההרי ואת הגכעו׳הס מומרי׳וטס שעליהאשורי' פנא' לא ססטוד כסף חהבעליה©
ולקחת

>#1:

ב״ה

הלכות ע״א קמה

נ״לדלאדמי :
כר י אפי׳עיפט לש א־לןכי״ל
ומישרבי' חידש כה
* כחגר' ירוחם ולקחת לך  * :תלוש ולכסוף חכרו חשוב כתלוש לפי׳ הכונס כית לאליל או
׳י ה ש"ויזימ חה שמצאו בנוי והשמחו׳לו נאס מיד שס ( דףמז ) א״ר משתחו׳לבית אסרו אלמקסכר  .אמרי׳בגמר' כלומר דאע״ג שחידש כגופהה סל אבן כלומר שחקק בסצורה
ולבסוף חכרו כתלוש דמי והא אכן בנאו תכן בנאו אע״פ סלא השתסוה לו אמרי׳ דכאסרה כולה כרין אבן שחצבה מתחלה לבימוס אלא אינונאפר ^*
תלוש
"סדמיסאש ,י
5על ' הס
שיפדו השתחוה לו אע ' פ שלא בכאוופרש"  ,הא דאסרינן בית שבנאו מתחלה לשס אליל חידושבלבד :ג׳ אשרות הן אילן שנטעו מתחלה לאליל ה״זאשורהןכן׳ג "1י"
יש־גרלו " ' '' 7ש
שס (דףמח ) ורבי׳ כתב כאזהליז
'אנצלזם לאענלי היינו כשעובדין את הבית עצמו וכתבו
שעדי י -ייי7ינ ,התו׳והר״ן דע״כ צייך לפרש כן שאלו לא חשוב כתלוש לפיכך הבונ׳בית לאליל או שמצאו בנוי והשתחוו׳ י״5ןרי ובבי 6ור השני יאק״ככתבה1ז
משמשי1אליל לו נאס׳מיד ואם של ישרא׳אין לוביטו׳אבל אם לא בגאולעובדו אליל׳ תחתיו ונטלו אל מת'חקו ^
נעבד הר
ג^ י ,׳חןתי ' נמ(
,
היה הכית עצמו ,,
שגשתמשו
5וכ! יס
סרש״י5ןיל זשנטעולשסאליל!?׳
דלד ה אינם חשודי עד שיעבדו אבל ציץ אלא להעמי׳בו אלי׳הרי זה משמשי אליל ואינו נאפ׳עדשישתמ׳ י
^ גוד ה<-ר
גיילווי^!
סיידו נו הגוי גדפו
ומי־,יונת פל׳־ס שהבית עצמו כעבד אתי ספירדאסר בו סיירו וכיירו לאליל נוטל מה שחדש והשאר מותר ל״ש
"!מיי"
במאואע״פשלאהסתחו׳דאתיאכמ״ד וכיירו גוי או ישראל כשנוטל מה שהרש השאר מותר כיי!א והיאצ נעבוד הגייולץ שיגדלו בומו!ו,ז
סמלי"
י טטל מה
'אשוי 'ם ,נאבילה אלי׳סל כנרי אסור מיד כלו׳אע״פ שעדיין נאסר אלא החרוש אכל הסיו׳והכיוד שנטל ממנו נשארבאיסורו .נורח \
מותימ^
הא7א5ןך ^ר .א לח כעבדה ונראה שן ש רבי נאסר מיד ואין לו ביטול עולמית אם הוא של ישראל ואם הוא של גוי עדע״כ ו6מריזנן ^
,ייזיי
דלז״ר לגלא להר וארישא ק אי בוכה בית לאליל נאסר מיד
ני*' חיענד אינ' אע״ס שעדיין לא הסתחוה לו • ומ״ש ואס
אמצאובכר
של׳
■ אשי1ש ־עיי
*
אאנ שלישראל ! אין/לו ביטול ✓ 1׳.
לוינזנאסר
^ג (7ניז( נ0ר והסתחוס לו קאי שפיר אבל אכונה בית
ונצי׳שנשפייש בהן לאליל ולא השתחו׳לו נראס דלאמניקאי
צגע 3חיאסיריש דהא קיי׳ל דאליל סל ישראל איכה אסורה
"׳ זיא עד שתעבד וכמ״ש בסי'קל"ס* אבל מצאתי
ל<':תי' יכ"' נהי
לרש"י שכתבבמתני'^ גבי ביתסבכ
?ימם גיש
דמ .נב,׳א1
מתחי_
בשבצאו וכיירו וחידש כה אפי' בגופה של אב? נוטל מה שחידש והי שא
על ההרים־ וכן מתחלה לפס אליל אשו וכ ל דא'
מקיינ ' נעל ״י ישראל לשם אליל ה״נ דלא כאשר והב״ע
מכרו לישר' מותר העמיר עליה אלילוסלקה
א ףיי'ת,ה ־ע 'גס בשבכאו גוי לשס אליל ואח״ב
שנטעו מתחלה לאליל הרי זואסור׳גדעו

לתוכייהוציאה מותר פירשרש״ י והרכיב בגופו של אילזלאמית ס'1
שיבטלנוהגוי  :הכניס.
וט׳״יו?
לפיאע״פ שעשה מעסהבנופו:
שלא הקצוהו לאליל אלא לפי שעה הלכך מועיל הוצאה
שעה אפילו דעתו להחזירה או אפילו הוציאה ישראל בסס ר״ידמקלז סמפישפללוי?21
לעיי!
סהחלי׳וט 6־ל לוס נתנוון
מותר אבל אם הקצוהו למשמשי אליל לא מהני הוצאה אלא מס
ופיס{
האילן נעשה טלו אליל בגידוע
לפי שעה רע שיבטל מחשבתו ומוציאה על מנת שלאלהכניסך;
עור  :ג׳אבנים הם אבן שחצבהלן דימוס אושזקפה ^כ ךועובדי ןוכוכ'כ׳ סס התו׳ונתט טעס לדבר00
סעסהמעען
שהאילן הוא מחובר כיון
ל< םשמעמיד קמ1,ין ה״? אסןר מיף סייךן
^הדימום עצמו אגבהצ

ו־^ילו
השיעויי*נ־ל ;

לא עגל

' בגוף האילן אסמ דומיא דחט?3סח'

וניוןדכעויוב -ו גוי & סי ססףלוליל נוטל מה שהחליף והשארמותר
כשב ליד "ישראל ה ל אליל דישראל דאינה
סזהן
וכיורה ז מותר כבר נתבאר
והכי דייק ליסניה שכתב אס גוי שמכוין שלא יהא אליל אלא מה שהחליף דומיא דסיוד
בטלה
מאו אסו׳עד שיבטלנו סיתוץממנו מקצת שאינו מכוין לעשו׳כל הבי׳אליל אבל אם מכוין לעיק׳האילןנעש׳הג השנוי במשנה אלא שבנוסחאותעל('
וכתב ק
ואס של יסרא ' אסור עולמית אבניו ועציו כולו אליל בגירוע ופיסול אע"פ שלא השתחוה לו וא״א הרא״שכתוב ובטלו במקוםונטלו •
מען!
האילןומיהו כי בעינן בטלה ה״מ היכא
ועפרו ע״כ ומדנק׳גבי גוי כנאו ולא נקטי' ז״ל כתב אפילו כיון לעיקרו של אילן אפילו הכי לא• נאסר
אלילהא
מתחילה כדך להעמיד תחתיו
גלי ישראל משמע דבשלא בכאוישראל כולו אא״כ השתחוה לו אח״כ שאז נאסר כולו ובגדועופיסו׳נא ^
אלילע(!׳!
לאו הכי אפי כשלא ביטל
מיירי וכעו ש־תכתי :ומ־ש אכל אס לא מה שגדל אח״כ אע' פ שלא השתחוה לו,העמי׳אלילתחתיו ונט^ן
מאל
"ח,מיי טפי
גנאולמובדו אלא להעמיד בו אליל ה״ז ה״ז מותר אע״פ שקרקע אינו נאסר עשה בו מעשה כגון שחפר כוימ,ות׳רד ז? יכי מ
משמשי אליל וכולי ככר נתבאר :
^1
□יירו או כיידו וכולי שסכמשנה כורויש״יןומערו׳והשתתו־לואח״כנאפרכליחייםאינןכאסרי׳ י ^י  1ול^י
שאפילורש״י כר׳דאילן

נמילכ

מלון
ייחו'
שנטעו

סיידו וכיידו וחידש נוטל מה
סחידס ופירש״י סיידו וכיידו לאליל שהיה בית בנוי לדירת אדס והקצהו
לאליל וטחו כסיד ופשה בו ציורים לאליל נוטל מה שחיד׳אס בא ישראל לבטלו נוטל
מה שחידש ומותר הבית ואע״ס שלא בטלו גוי או אפילו הית׳סל ישראל שהמיר דתו
שאין אליל סלו בטלה היא בטיל שאין נאסר אלא חידוש ואותו חידוש שנטל אסור
בהנאה לעולם ובגמ' מוקי לה כגון שלא נעבד הבית לעולס אכל אס הסתחוה לה
גוי אח״כ נאסר כל הבית ובעי גוי לבטלו ואס הפתחוה לה יסראל אסורה עולמית
וכתב הר׳ן וליכא לפרושי דהאי נוטל מס שחידש אגוי קאי דא״כ למהילי שיטול כל
סס שחד אפי ביל דהו סגי כדתני׳לקמן נטל מקל או שרביט אפי׳עלה ה"! כטלה אלא
וראי איסיאל קאי וכדכתימא  :הכניס לתוכו אליל והוציאה מותי סס במשנה
הסתחוהלהס1
משמע קצת דכל סחפרן לשס אליל נאסרו מיד אע״פי שעדיין לא
ופרש״י את הבית עצמו לא נתכוון לעבוד ולא נתכוון לתשמיש .אליל אלא לפי שעה
שלו
(וכן הוא לדעת ר״י דלעיל ) דב ! אינם נאסרים שאפי ' השתסוה לבהמה
הכניסו לתוכו וסיי בס הר״ן והוציאה יסרא' הרי בית זה מותר וטעמא דמילת׳דכיון
וכעכדוגןתני
נאסרה בתמורה פ כל האסורי' (דף כח ) מכי בהדי פסולי מזבח מוקצה
שלא נעשה אלא לתשמיש עראי אינו נאסי משום משמשי אליל ומיהו כל זמן פאליל
ואיזהונענו
בתר הכי אי זהו מוקצה המוקצה לאליל הוא אסור ומס שעליו מותר
בתוכו מיתסר מדרבנן ומ״מ אס הכניס סס אליל דרך קבע אפי׳אס הוציאה ישראל
אסור דנעשה בית זה משמש לאליל ואחרים פירשו דהאי הכניס לתוכו אליל אפילו
ומדסתן
כלסעוכדין אותו הוא ומה שעליו אסור וזה וזה מותרבאכיל ' כלו׳להדיוט
דאמרי׳כפ״רישסע*
ותני דמותריס כאצילה משמע שאפי׳אס הוא שלומות׳ועוד
בקבע קאמר וכי תנן הוציאה ה״ז מותר מ״מ הוציאה גוי שכיון שסלקס מסס
קאמ׳כומשעט
(דף כד ) תנא נעבד שלו אסור ושל חבירו מותר ולעכין איסור גבוה
ואין דעתו להחזירה ביטל משמשיה והיינו דומיא דאידך דאילנות דקתני העמיד
ננהיוהחל'
בגמר׳וכן פרש״י וא״כ כי תכן בתמורה דנעבד מותר באכילה להדיוט
תחתיה אליל וכטלה׳ה״ז מותר־אלמא צריכה ביטול אלא פמשביטל פ״ז בטל משמשי'
סשסםהט"
ונראה סמ״ש לדעת אחריס כיון ססלקה מסס ואין דעתו להחזירה היעו לומר תכן דאילו בבהמת חבירו לגבוה נמיסרי  :ומ״ש פשה נה מפסה
מ״כ
דעת שלא לפוכד׳עוד וזה פי׳אין דעתולהחזיר׳דא״לב האיך מדמה אסרה ואפי' כסי' אחד ואפי׳ אינה סלו ודוקא גוי אושי דכי שאינו סלוונו• מי]
שסלקה משם על
סשחפכהסי
השוחט (דף מא ) א״ר הונא היתה בהמת חבירו רבוצה לפני אליל כיון
לה להעמיד תחתיה אליל ובטלה אכל קשה שפשט לשונו אינו מורה שביטלה וצ״ע :
לכריזח
אחר אסרה סבר לה כי הא דאמר מולא א״ר יוחנן אע״פ שאמרו המשתחוה
רבי׳אבל אס הקצוהו למשמשי אליל לא מסניא הוציאה לפי ספה כלו' אפי׳
לוציא׳גוי לא מהני אא״כ הוציא ע״מ שלא להכניס׳עור ודב' פסוט בעיני דהא דמהני חבירו לא אסרה עסה כה מעשה אסרה רב נחמן ורב עמרם ורב יצחקאמןא'[ ך
מכלש!
בהוציא ע״מ שלא להכניס היינו בהוציא גוי אכל הוצא ' בישרא׳לא מהכי׳לבטל מכי׳ אוסר דבר שאינו סלו ת״ס סניס אוחזין כסכין וסוסטין א׳לסס א '
דכר כשר סחיטתו פסולה הב״ע דאית ליה שותפות בגויה כתנאי גוי סכסך ילש
אבניםהן אבן שחצבה מתחלה לבימוס וממשכה סס 'ג
!ה דין משמשי אליל  :גי
אסור׳סיידה וציידה וחידש נוטל מהשחידש ישראל שלא בפני אליל אסרו ר״י בן בתירא ור״י כן בבא ממירי׳אומור^ ,:נוני
אבנים הס אכן שחצבה מתחלה לבימוס
עליה אליל וסילקה מותר ופרס״י ג׳אבני הס לענין ביטול אליל אבןשקצבה א׳שאץ מנסכין יין אלא כפני אליל וא׳שיכול לומר לו ולא כל כמינךסתאסי;
העמיד
ע
^
מן ההר תקלה לצימוס מקום מושב אליל שמושי׳ האליל עליה ועוכדין את הבימוס לאונסי ור״כ ור׳ע ורב יצחק אמר אפי ' למ״ד ארס אוסר ד
^רומז
עצמו כאליל ה״ז אסורה ואפי׳לא העמיד עליה ואס גוי חצבה צרי׳ נוי לבטלה ולחסר אבל ישראל לצעורי׳קא מכוין ת״ש שני׳אוחזיןבסכי ןוסוחנזי/ג}פ/
יחזו
ממנה מעט עד סתפגס ואס ישראל חצבה לעבוד עליה אליל אסורה עולמית סיידה לשם דבר כשר סחיטתו פסולה הב״ע בישרליל מומ י* וכת׳ רם״י0י]! * ?,
וכיידה לאליל והיא היתה חצובה ועומדה נוטל ישראל מה שחידש הגוי וזורה׳ לרות
בדאית ליה שותפו' בגויה כדאוקמוה איכהו לעיל והקשו טליו המי ^ כ^ס '^
כעש׳ לאליל אלא החידוס -העמיד עלי׳אליל לפי שעה ולא הקצה והקשה קושיא שכבר תירץ אלא כר ' דאע״ג דאית ליה שותפות כגי9
■והאבן מותרת שלא
ליש ,ם %
את האבן לבימוס וסילקה הרי זה מותרת ואין צריכה ביטול  :ומ״ש רביכו או למימר לצעוריה קא מכוין ואסיקנ׳בגמר שאס התרוביביל^
שזקפה טעמו מסוס דמשמע ליה חקיפת אק חשוב מעסה לעכין זה שכיון שזקפה וקבל עליו הה׳תרא׳ושחט אע פ שלא היה בחזקת מומר קוד ' לכן ל)םמ יכ'ו^ 1
בדי לעובדה אע״פ שפדיי׳לא עבדה נאסרה כשס ש החציבה לסס אליל אוסרתה מיד
עצמולמית אין ל 1מומ י גדו ל מזה ' ופס ?הר״ל)ש  3י' 5יר״טויכי׳ ח? ?׳ 6יחני}
מילתייהו ככ״ע וייביהודה ועו לאהוי א כתכלןי וססר< כדביי התי י י' גסהר|
אע״פ שעדיין לא עבדה דאשכחן דזקיפת אבן חשוב מעשה כדאיתא התס (דף מו)
שותפות בגויה אכתי איכא למימר לצעוריהקא מכוין וכך הסדכרירני ' ו ^׳
 3גמ' ישראל שזקף לבנה להשתחוות לה ובא גוי והשתחוה לה אסורה וכי היכידחשיב
מעשה לאותו ענין ה" נ חשיב מעשה לפנין זה וכ״כ המוספות אכן שחצבה מתחלה כתב דמשמעהלכתא כר״נ ור״ע ורב יצחק דסוגיי ז בגמ׳ כוות 'יהו ? ?ולנמלי
ה״ ד < מ למינקט זקפה להשתתו-וס לה כדאמר ר״י גבי לבינה אלא שאח״כ כתבו ר״ש כתב דאפי׳לדדסו דוקבמעש׳זוטא אין אד© אוסר דבר שאינופלו ״
3

נאסי
*אע״פ שקרקע עולס אינו
המשתחוהלדקלונט*ו דמי :
*נ׳ה לתנרנמוירוסם
חתאלה לכןלילנו ( לאי אסורלמגזהאנלאסלא עסה כומעש' כגון שחפר מכורותשיק
נטעו תתסל׳לנן ולבסוף ענדו והואנעניןשהל! 5נ ומערות והסתה יה לואח״בנאסונעו
יי 1תרלהדיוט כיכנרנתנתי פלאגאסדאלאמה
אפ״פשאמח
ישמפאלידף נד ) א״ר יוחנן
שנתגדלאתרפענדזנעיא האלוצבמותרלמניה
לאאסרהשפומ
ולא אפש־ט׳זלמותרא פי׳דוד מיירילכפיזלה־ והא המשתחו׳לקרקע עולם
דא* רי׳גפ׳לולנ הנוזל לולבשלע״אלאיטולואם בורות שיחין ומערות אסרה ופרס״יחפו
דנחשן מ
נטל כשר התם מיידי נע׳א האסורה אפי'להדיוט כה בורות לאליל ומפרש רני'
דסנותלאוליהכות ניתנועכ׳ל :
השמחה
ואח״כ השתחו׳מיירי אכל אס לא
לו אע*פ סחפ׳לססאליל ( ב״ה וכ״ה לדעת סרא״שדלעיל )א3ל מדברי הרת נש נט

מקחטעו' אלא אמי רכא רישא וסיס מקח טעותוריש'דלל) יהב זוזילל׳.מתח; 'כאליל

51ו
<$ון0רא3לרפ״יכתדאפי׳במעשרבה אין אדס 6וסרופשט' דסוגייןרהכ
*י
! ,׳ך וגס הרא״ש הסכי׳לדכרי רס״י וכך כס דברי רבינו  :וכתב עוד הר״ן ביד ישראל סיס דיהיב זוזי מתחזי כאליל כיד ישראל ופרש 'י מקח טעו הויא משיכה
כטעו׳דלאו אדעתא דאליל זכין מחזי כאליל לכי סדר סק־ל זוזי מחזי ימאן דמזבין
כהמ׳חכירו לאליל לא סיתסרכהכאה ומיסו איכ׳מ׳ד דבאכילה אסור
הילכןהשוחט *1ודרו לשס סריס ומתכוין לרפוא׳וכיוצא בה אסורה באכילה סכל ע״ז לגויס • וכתבו הרי״ףוסרא״ס בריתא זו בס״פ כל לצלמי : ,וגלש רכיכווכ״ב
^ ^ ״
הימב״ס הוא בפז וק״ל למה הוצרך יבינו
■ילייא
* *!ןנ 4ל מ יתסינ 6נ ' לסוליא שאפי׳השתחוה לבהמה שלו אל נאסרה עשה בה מעש׳ ששחטהלכתוב סכ״כלרמב״ס !"ל סמאקרשהיא
ימייק״י ? ;
^ ^ ^יסי׳ ^
אפילו בסימן אחד ואפילו אינה שלו ודוק גוי אופר ברית ערוכה בלא מחלוק למה לא יכתוב
לע״ז נאסרה
^ ^ וס ^ ״יהי־סל ^לא דבר שאינו שלו אבל ישראל אינו אושר ^ז
של חברו שודאי אינו הימב ס כן ומה נשתנה דין זה שהוצרך בו
להבי חזוק לו מדברי הרמב״ס יות מלפאר
!1־ל,״־׳ל  :כתב שי ס י״! ןל מהין אלא לצערו ולא לאופה ואפילו אם יש לו חלק בה אינו
דינים שמת סתס ואינו מביא להס חזוק
^ " ,ג״ןמלמ ג נבשוליבעלמ אוסר ואש ישראל משומר הוא או שהתרו בו וקבל התראה ה״ז מדברי הימב״ס וסיפסר דמסו ,דהרמכ״ס
ףז <ו" גד5וליל דגו ' שיגליד
=
 0יל ;ן ך,
5ןיןלהכיסול הניויס לה כ-סול אסור אע״פ שבעלי חיים אינן נאסרים החליף בעלי חיים בלן סכר .דגוי קונה או במשיכה או בכסף כמו
נאסרו ורוקא חליפין אבל הליפי חלפן ; :גון שהחליף בעלי חיים שנתבאר בסי קל״ב והיה אפשר לעלות על
םרן!ש 5ןלילזוסלאמדעת כעליה
נאסרה ,בחליפי לז מותדין והרמ״בם ז״ל אסר אפילו חליפי חליפין ־:
כדעת שדוח בריתא זו מהלכה קמ״ל א' נ
מפטסעשסכעס׳בהכי היכי דמהני ההו
אבל
גוי
ובטלה
נוי
בשל
מותר׳והיקא
שנתבטלה
׳י
"
^
י״ל דהוה איפש׳לפרושי שאס מסךבתחלה
מעצס סתהא נאסרת כא ;ו!.ייתה ש  ,גוי
1
ישראיאינו יכול לבטל עייז של טי ובייש של ישראל ואח ' נ נתן מעות קתנידיחזיר וכדדייק
ה״נהוי 6כסלו לעכץ ביטול הלכך קודם
איןליסכא דאס עד סלא נפןמעו' מסךיחזיר
סלקחהיסראל מן הגוי כביטול בענמ שגי שאין לה ביטול עולמית ואפי׳אש יש לגוי שותפות בה עמר
ליה וסר״ן ן״ל דוחס דבריו והעלה דאף.כזו ביטול הגוי מועיל לה ואפילו ע״ז של גוי משבאה ליד ישרא׳מכהקמ״ל דלי׳ס מסך ואח ׳כ נתן מעו׳ל״ש כתן
מעו ואח כ מסך לא יסזי דלא שרי להחזיר
דריוידירזדזדד'׳ *ן דריתויידלוימיא וויי.ת £י.ןד
י*
י׳לל5
ייוד ר* י.
ולוויו■
ד! ד
והרכב ׳ם
אינס כסילהעולמית :

משך
לה - 1ץ!
שלישרא׳ואין עו!
ן
שלו
"
בברנק "
ן י
ל י
חמררלאליל לא נאסרה שאין אדס אושר
לנרש׳ )ינוםלו נר)5הסהו 6הוסק כר״כ לים המלח וב כ הרמב ם בין דשך ולא נתן מעי או נתן מעו

וגיו '׳ ' י ,ך

וו״מורביצחק אלא שיש לתמוה עליו למה משך יחזיר אא״ב משך וגם נתן מעית :גר וגוי שירשו את
מומר יכול הגר לומר לגוי טול אתה לז ואני מעות אבל משבאה
לאחילק בין ישראל לגוי אי ישראל
נדמפלגינן3גמ' אליבייהו ונ״ל שסמך על לרשות הגר אסור  :גוי מבטל ע"? אלפ שאינה שלו ואפילו
וכיאיתי עובר לאותה ע״ז ואפילו בעל ברחו ובלבר שירע בטיב לן
מטבפ״כמהי׳שחיטה לחלק בזה

הכי קתני בהאי כרית דאס משנתן מעו'
ולאיוליך

ליסהמלח :

גרוגוישירשואת

אביהם אביהונובכר כתבא׳בסמוך  :גוי מבטל
הע״ז ע״ז אפי ' אינה שלו מסנה ס׳ ר ישמעאל
אינו (דף נב ) וכס הסוכי את הפועל ( דף סד)
אבל תניא ככרי מבטל ע״ז סלו ושל חבירו בין

עובדה בין איכה עובדה ומס בגמואינו
קטן שאינו יורע בטיב לז וגר תושב שאעו ןיורך
דכריובס׳ יי'  :ואע־פשב*ח אינ׳נ ^ יי '
יוחק לבטלה  :כיצד מבטלה נטל מהאשרה מקל אן אפי< לו על! ה א חד עובדה היינו כגון זה עובד לפעור וזה
החלילת כאליל נאסרו מימרא די
י ץמ.ק ^ ני ^יפרס י .פ ^י? לצורכו נתבטלה ובין האשרה עצמה ו״ק השפאים שנט ל ממנה למרקוליססאע פ שאינו עובד לאותה
ע ז כיון דע ז בעלמא פלח יכול צבטל:
*,
חליפין לחליל כלומר שהיתה לו ל^ לילריוחרי< ,״״  .״ש ד ״ ' חי  1״ רר׳ ם״ר י 1׳ ודי
ויחליפה לגויכבהמו ,כי אמיןר 3דן3ן מר מותרין ואם ;טלד! שפא ם קצר׳י׳ לא ע 1כט  /וה א אסור והשפא  ,וסי שואפיבעל כרסו ובלבד שיד בסיב
ב״ר יוסיור 3נן חד מותרין וישראל ששפאה בין לצרכו בין לצרכה היא והשפאי
ע ז אכל קטן שאינו יודע בטי־ ע״ז לא
5ל,גיכה
פשוט בפכל הכל מי ,וכתב הרמב׳ס בפח
אסורין
קמו חליפין אסורקחליפי חליפין מותרי,
ומד אמר אפי חליפי חליפין אסורין ופסק רכינו כמ״ד חליפי חליפין מותריןוטעמו דה״ה לשוטה דאינו מבטל ופשוט הוא  :וס״ש סגר תוסב אינו יכול לבטל בעיא בפ
השוכר את ספועל ( סס )ואיפשיסא דפלס מבטל דלא פלס לא מבטל  :וג־כאן
מטוס וכיון והאי איסורא אינו אלא מדרבנן ספיקו לקולא א' נ מסוס דאמיי ,בגס'
למ״ד מותרים רסני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין ולמ״ד אסורים מלמדי ,וכיון למדנו דהני ישמעאלים אין ביטולם ביטול דהא לא פלחי ע״ז כמו סנתבא ,בסיקיכ״ד:
כיצדמבטלה נטל מהאסרה מקל או אפי׳עלהוכו' עד שאינו יכול לבטלהמסכה
דאגן ק״ל בעלמא דאין מלמדין ממילא קמה ליה הלכמא כמ״ד מותרין אבל הרמב״ס
ובריתא ס״פ כל הצלמיס ( דמט )פ י ,לצרכו שצריך לשפייס ופי׳לצרכה כדי ליפותוכו׳
פסקנפ״ח כמאן דאסר וכ" פ הר״כ ז״ל וצריך טעם לדבריהם:
מסו אליל שנתבטלה מות ודוקא כשל גוי ובטלה גוי וכו׳מסנה כס״ר ישמעאל ופרש״י דהיינו טעמא דספיי׳מותריס מסו דמיזיק זריק להו ולא פלחלהר  :היתד,
(דף נב ) נכרי מבטל חליל שלו וסל חבירו וישראל אינו מבטל אליל סל צורה וקטע ראש אזנה וכו׳פד לא בטלה משכה בפ״ר ישמעאל ( דף נג ) וכתב
של גניי ופרש״יאינו מבטל אליל של נכרי וכ״ש דאינו מבטל אליל ישראל דאין לה המרדכי בס כל הצלמים קבלתי דהיכ׳דהיה אנוס לבטלה לא כטלה עד סיעש' מעסה
בשלה טולמי׳ומ״ס ואפי׳אס יש לגוי סותפו״בה עמו אין ביטול הגוי מועיל לה מבוא ,בגוסס אבל היכא דלא אניס אז פוסל גוי ע״ז באמיר או במחשבה בעלמותדע דהא
תנן ע״ז שהניחוה עובדיה כשעשלוס מותר' פ״כ ותמהני על זה מדין מכר ,ומסכנה
נס כגמעשס ובדף כג׳דיסל לבטל סלקו ולא חלקו סל ישראל דלא אמרינן דישראל
צדפת׳מכרי פלח וכיון דמבשל כנרי דנפסיה דיסראל כמי מצי מבטל אנא אמריכן דכסמיך דמשמע דאהי 'מוכר ברצונו לא כטלה ^  :סכרה או משכנה אפי׳לצורף
וישראלאדמת ):דנפשי׳סלח וכי מבטל ככרי דנפשיה אכל דישראל לא מצי מבטל:
ישראל וכו ,מישנה בפר ישמעאל ( סס)
א' 3לו אליל סל גוי משבא' ליד ישראל וזכה בס סוב אין לס ביטול כך הגירס׳כקצת מכרה או מסכנה ר אומר בטל וסכ״א לא ק  0ו (י) )ילא ילעמימאי ינמיבח7ש(׳ 1ניהיום
לאידטי׳נודאי מבטלההנלמזנטלזאחי׳
?
ספייס והוא מבואר ככייתא פ בתיא דע"ז (דף סד ) ישראל שמצ׳אליל בשוק עד שלא בטל וידוע דהלכה כחכמיסן 3גמ ׳ ןעירי
באמירה בעלמא סהניכ 7נריהמרדני:
א״ר חנינא ור' ירמיה כר אבא5ן מר ר^ 3
ואח לידו אומר לגוי ומבטלה משבא ,לידו אינו אומ׳לגוי ומבטלה וכת סמ״ג דטננמ'
ספרים
ואפי ,אליל סל גוי אמר מחלוקה בצורף גוי אבל כצורף ישראל ד״ה בטל מ־שוס דמידע ירע דיסר ' חבר
הכי . .
דגרסי . .
.
עצמו ואית. . .
ישראל .
משוסגזייהאטואליל של. .
משבאה ליד ישישל סוב אין לה ביטול כגוי אע ' פ שעדיין לא זכה כס סישראל ואס לה וחד אמר אפי בצורף ישראל מחלוקת וכת הרא״ש וק״ל לסומרא וכ״פ הר״ן ז״ל
נייס זו אמית י ,יס לה מקום מהא דתנן בס 'יו דדמאי גר וגוי שירפו את אביהם יכול מסוס דספיקדאוריתא הוא כמאן מסכי אמוראי הילכתא הילכך נקיטי׳לחומרא וכ״נ

. .
_ _
_
_
לניתגיה מקנה אפי ע״י ביטול והא הנא שלא זנה כה עדיין דומיא לירושת גר וגוי
יי יי׳יא באה לישות הגר וקתכי דאסלר ולא מהני ליה ביטול מכיון שנקר שעו עליה
המ ג דבמתניקרי בא לרשותו לגמרי הזכי ,ורכי׳קרי בא לרשותו לכקרא שמו עליה
ועדיין לא זנה אין קפידא כזה ומ״מ הגירטא הראשונ״היא הנכונ בעיני וכן מוכיח
מעש בסמוך גבי לוקח גמטאו׳מן ־הגוי שאס לא זכה בה הישרא׳לגמרי יש לה ביטול
כתב ה״י אליעזר דמשמסי אליל ונויסאסבאו ליד ישראל ואח״כ בטלס־גד
נותריםונופי'כ בסמ״ג ויהיב טעמ שאין להסמי בהם ע״י גזיר זו כמו באליל עצמה•
שזב הי ן מזי ישמעאל שנסתפק הימכ״ן במשמשי אליל סל ישיאל אס יס להס
י׳־יול וכת בשה הראב״ד ז״ל דאין להס ביטול אבל מסמסי אליל של גוי שסי ,ביד גוי
שמשיה ביד ישראל ובטל הגוי האליל שבידו אע״ס ססמפמשין ביד ישראל בסלים
ומסת מדבריו
ביסלימשמשי׳ע״בכ ומשמ
אליל דכתיס גרירי כדמנן בסל אליל ביטלמשמשי ע
! 1.ג "!^3סול
ענחנינ
׳•טל המשמשץ לבדה לא מהני ושלא כדברי הר אליעזר • ל(5 " £לוקת
ג ^ח׳' מ! הטי ומצא בהן אליל בעהסוכר את הפועלידף עא ) מותיב למ׳יד משיכה
לנה מיתני׳הלוקח גרוטאות פישכרי כשף מן הגוי׳ומצא בהן ע״ז אם עד שלא
המלח ואים 'ר משיכה בגוי .קונס
יחזיר אס
ליס .. .
יוליך .
מעות . .
משנתן . . .
.
מי אכיי משוס דמחזי כי מקח שעו׳אפר יבא רישא מק.־! טעות סיפא לאו

_
_ ״ -־' אומסמ׳לגוי או לישראל שאינוצו־רף ..
__ _
, .. .
בטלה וני׳ל שהרב סמך בהא דאמרי׳כגמ ת״ר לוה עליה או סגפלה עלי ,מפולת איכה
בטלה ואמרי עלה וצייכא לאי תנא לוה עליה מדלא זבנה זבוני לא כטלה ובודאי לא
משמע דסתמא דשקלא וטריא בגמ סלקא ללא כדבק וכיון שכן סוגיץ כמ״ד כצורף
ישראל ד״ה בטל ומ״ה קאמי דמדלא זכנא זבוכי לא בטלה מכלל דאי זבנה בטלה אכל
למ״ד דחפי כצורףיסראל מחלוקת סיכי אמרי׳סתמא מדלא זמזכוכי לא בגילה דהא
לרבנן אסי׳זמה לא בטלה אלא ודאי כדאמק ע״כונרא ,מדברי הר ) ס נראו בעיניו
דברי הרמכ״ס ז״ל ודכרי רבי כפסק הרא״ש שפסק לחומי' ואהא דאמרינן כצורף גוי
מחלוק אכל בצורף ישראל ד״ה כסל פי ^ ידצררף לאו יוק אלא ספה לוקחי מתכות
נויפי הם וכתב הר״ן שנחלקו עליו הראכ״ד והרמב״ן זי׳ל ונתבו דצורף דוקא אבל
כשאינו צורף אפי׳לר לא בסל ונן מבואר בדברי הרמ״ב ' ז״ל שכתבתי בסמו׳שמחלק
^ ?ד ׳)מי
בין צורף לאינו צורף וכתהר״ן ולפי זה משכנ דתנןכמתני עץש;5״1
לך מכאן עד יום פלו׳הרי היא שלך והניע הזמן ולא פדאס דה״ל כמכירה דכיון דצורף
דוקא כעי צי משכנ׳ולא סו־הינ׳אצלו מאי רכותי׳דצורף עב"ל ול״נ דאפי ,סרהיכא׳צל
צור ישרא׳לא בטל׳דלא מסלגי־כין צור׳יסר לצורףגויאלא כמכר אכל לא כמסככ׳אע״פ
מסורסנ׳וכ״נמדאמרי׳מדלאזמלאכטלהוסתזבכה מכר גמו' הוא ולאהרהוי
שהיא
ועו׳דא״כ הא דקתני לוס עלי׳אינה בטלה בפלא הרסינ׳דוק היא וא״כ סכי הל״ל מדל(*
הרהינה
ג?
א

הלכות ע״א קמו

ד׳מ

הרהינלא בשלה אלא כדאמין וכ״נ מדברי הרמב״ס ז״ל  :בסי׳ קל״ט כת רבי׳כסס דסריפה
(נ) 1תי׳ראשון כי
ה זו למה ואי בעי למיפסק כרב יוסף למה החליף שחיקהבשריפהרן׳
גתיז׳י ני׳ז חיל הר יונה ממשל שעוהשמדליקין לפני פ 'ז אס מכרן או מסכנן ליסראל הוי ביטול כפירוס
] התו׳יקישה למה במג ס ורף כדקשיא אי בעי למיפסק כיכטוצ״ע׳
יגמרלכי ר" פ כ ה כיון דלאו אליל עצמ' הן ע״כ נרא׳מדבריו דכל מסמסי אליל ונוי׳אס מכרן או מסננ׳
לסרס אחריה ולכנות לה פס לגנאי בפי כל הצלמיס (דמה )יליף
להימרראי.־
דאנ ' ׳
דיולרי 7.אע׳נ ליסראל
בטלי :
והלכו
רג־
כ׳נ*'דו־
חניהו ' .
1עובדיה .׳ .
✓ .ולהס וממשנה סס ופירש״י סהניחו עובדיה קסז הנודרפו נשבע ביסס ע״ז לוקה בפ״ד מיתות (ל־ף סי)
תקמודרד'
דנשנר'' כולהואיני
״1.
/
ח 1העיקר נל( 0ורזין דעתם לחזור בשע שכוס מותי• סותיל
והמקיים בסמי מוברגלאתעשהעי?
דוסס
ק-ים
קי״ל מצאו לדעת ולא נטלוה עמהס בטלוה -
אפורין שאינו יכול לבטלה  :היוזה של צור׳וקטע ראס אזנה או
אלהיס אחיילא ! ^
תזנירולאי"!.״
בר׳י לא ^ רה על ואמריכן בגמ (סס ) דה א רהניסוה כשעת ראש חוטמ׳או ראש אצבע׳אי שמיעכ׳בפני׳אפי׳לא חסרה בטלה על פיך
י״יביני^ ־ל,הק :
 0יגטלה הגד אנל מלחמה אסורה ה״מ כסאיכס יכול לחזור
מעכה שלא כפניה ולא חסר׳או שרקק או השתין בפני׳או גררה  5ימכ ס נ .3ה מהל ע י ונני6ווי| "
היכא ד1יי'זי י,יים רובל אס היו
יכולקלסזו׳ולא חזרומותרת :וזרק כה הצואה לא כטלה  :מכרה או משכנה אפי׳לצורף ישרא' המדע כתבתי טעמו  :ר ^ סור $
(,כפנתאוניזח ל ) •
כתב כרמבס
להזכירה בשמה בחנס סלאלצורוש
סשנ׳
קי״לכרב -נרי ן בפח נפלה על י /מפולת וללז פינו גנבוה לא בסל׳כ״ש אם מכרה לצורף נוי או לישראל אהר שאינו צורף
ושס אלקיס אחייס לא
תזכירוסלאי ^ף
לגסלכל

קיהם

לסטיס ולת תבעוה אינה בהלה • ודבריס

יקיששעכ׳׳ליניא ' ר/לו הס ברית■):בע״ריסמעל׳זל  :אליל
סנשתברה מאליה אסור'בס״פ כל הצכמי'
ללינתהייללכינרע
לש־יקגת עליי!
ק״־׳״ש״נר׳כיצף

*!0לדע** .הר !ת '

(דף מד ) פלוגתא דרב ושמואל ופסק כרב
וכן פסקו הפושקי׳משוס דהלכת כי־ותיה
באיסורי ומולך פלוגתייהו כגמרא בתיי
׳תלת א וקמתי ואוקמת בתריתא ;־באליל

(ג ), :׳?,ר״ן
סל הרציו פליגי והדיוט יכול להחזיר דרב
לןשס״ח ע־א לנד סכר כיון דהדיוט יכול להחזירה לא בטלה
שניטלע׳זיייפ״& י׳ וכתב הרי״ף והרא״ש ז״ל אוקמת ' זו בלבד

' 3ךישראל א ה

נטני ל  :כ הרח נד

ודע דכרי׳פ כל הצלמים איפליגו ר״י ור״ל

ז ל עכ״י לנהר׳ן ס' באליל שנשבר מחליי ופסקו כרי ףוהרא״ש
ל! לנ הגזול דן־ סלו כר״י דאס וקש׳דא״כ היאך פסקו בפלוגת
ע  ,ח יושתפ׳נדג' :דרב ושמואל נאוקמתא בתרייתא דמוקי
קסזהרמ׳נש(א>׳
פיה פלוגתייהובתל קליו׳והדיוט יכו׳להחזיק
הא
לפו
הכי לד׳ס מות ככר
תירז הר '1ן ז״ל
יל-יטי! נס־,המשג
, .
,.
1

הניחוה עובריה והלכו להם בשל שלום מות׳בשע׳מלהמ׳אסורה:
לז שנשתפרה מאילי' אסורה וצריך לבטל כל קעזם וקיס׳וח־וקא
כשהדיוט יכול להחזירה אכל אין הריוט יכול להחזירה בטלה :
ממום שהוא אכן אחר שנפגם ה״ז מותר ומזבח עד שניתץ רובו:
המבטל ע״ז נתבטלו משמשיהנ ביטול משמשיה לא נתכטל׳היא
מצרה על כל המוצא לז שיבערנה ויאברנה וכיצד מבער' שוחק
וזורה לרוח או שוחק ומטיל לים וצריך לשרש אחריה ולכנו' לה
שם גנאי:
להזכירה אפי׳סלא לצורך וכ״׳ש
לצוו׳ואץ
לסינו מכוון דכיוןסכתכוין לכך ה״ל
לכתו׳
ק□? הנ 1דר או נשבע בשם ליז הרי זה לוקה ואסור
כלשון הזה אסור להזכיר בשמה
חפי׳נוגן
!
אפי׳להזכירה בשמה בחנם שלא לצורך
סלא לצורך ופו׳ דאע״ג דהרא״ס
סשי^
א ואסור לגרום לנוי שישבע או ידור בשמה ומות׳כ להזכי׳שם ליז
דלצורך אשו׳טפי משלא לצורך
הייכומשו׳
הכתובה בתורה כמו כרע בל קרס נכו העורכים לנד שלחן :
דכריתא קמני סמור לי בצד ע״ז
פלמית

אדס לחב ירו סמור לי בצדני״ןעלן׳ןמ3
הרא״ס לכאור משמע דוקא
בכה״גאסור
להזכיר ע״ז לצורך ומיהו
כרחדבכלעני,
אסור דקר׳סתמא כתיב ו?צ דנקט
שמוו
לאו דיק אלא אויחא דמילתאמןש&ן
דרן לסזנייכלל סל א לצריו וקמ״ל
ואפי׳
לצורך אסור עכ״ל ותינו נתב
לאסור

וסד״א דדוקא נקט אבל למאן דאיון
בייתא לא פשיטא ליה לצורך
טצימסא
ק ^ ןך ^׳ ימי׳ לפגי אידיה׳מלבד ירם האיד שלהם אסר׳לשא'
(
ולתת עמהם ואם נמשך האיד נ׳ימים או ד׳ימים
לצורך וא״כ כך היה לו לרבי לכתוב
צשל
ליז ,ער ל ומו ל ; ,י דבפלוגתסדרב ושמואל מיירי כשעיקר חשוב הכל כיום אחר וג׳ ימים לפניהם אסוריץ ואינו נקרא יום להזכירה בשמה בחנס בין לצורך ניןשא
א :קץ יהינעזי־־ן אליל קייס דכיון דלא נשתכר ממכה אלא איך ליאסר ג׳ימים לפניו אא״כ הוא יום קבוע לכל ועושק אותו לצרי־ך  :ואסור לגיוס
לגויסיסבפאו
אי״נל״ייתשיך• מיעוסא בכה״ג אין עוכדין לסכריסאלא
ידור בשמ'שס ( דסנ )אסור• לאוס
היצש?
המדלנ
ככל שנה ושנ׳ומיהי אם הוא יום קבוע לכל אסור ואפי׳אינו עיק׳
שותפות עס הגוי שמא יתתייב
לוסבועה
^
כת-ג ה*' ידנ
לעיי לגוף האליל כלבד ופלוגתא דר״יור״ל
ג& פק '
האיר
שהחזיקו
על
שם
אלהיהךאלא ה״ה שאר האירין שהחזיקו
יחנ׳יס נתב זיפיו מיידי בשנשתבר' כולה וכ״כ רביכו ירוחם
ונשבע בע״ז סלו והתור אמיה לא
ישמע
מקילה כואדצשז׳ בשס הרמב״ן ז״ל ועוד הי' הר״ן דפלוגתא בהן על שם שאר דברי' ואפילו יום נינוסיא של מלכים אכל
על פיך לא ישמע כגרמ סלך וכתבו
התו'
לז 1:ר לשם ע״ז דר״י ור״ל מיירי ככסתכר' לשכריס גדולים אם אינו יום קבוע לכל כיום תנלחת זקנו ויום שעלה בו
מהים
והרא׳י׳ס שם בשם ר״ת שאס כנר
נסתמן
ד; 'יוא נ'עיהס ה " שעדיין שמה עליה ובפלוגת ' דרב
ושמואל שעושין אותו יום איד אינו אסו׳אלא באותו היו׳ועס אותןשעושין עמו מות ליקח ממנו
שבועהקודסיפסיר
יג ז שםיישמע
ל1
1
" _/
*־רה ואלהזת אנל מיירי מסתכרה לשכריס קטני דבכה ג אותו איד באותו היום אבל עם אחרים מותר ואפי׳הן משועבדים
ממונו והאריכו יטפס הוכר
וכ״כהון
תיזה ששם קדשים לדברי הכל מות'נ/ס•ד 1יןהדיו 'יכול להחזיר' .
׳
ל ^ ותץ
לאותז
בסס ק דע ז כשם ר ת וכססהרמב ן1ל
ואע' פ סרשב' ס חלוק בדבר דעתס מסכמת לדעת ר' ת וכבר כתב רבי׳זה
כטא׳ססי'
מלהס רססבני אלס דכל שנשתכר בענין זה ודר 1י שביק לה רללן פלח לה כלל ועי ל דפלוגתלן דר י ור ל
אקקפ -לא נכזכיס ופלוגתכז דר׳ושמוי/ל בסד גונלז דשבריס מיית וה 6דכ/וקימו' פלוגתלן דרבושמול/ל
קנ״ולפי׳לא כתבו כאן
וסותר
והקר '
נ״ה  :זניל -זובהכצל י״ח רזנמיהדו
&ןיין
מוכח בשהדיוס יכול להחזירה ל ^ ו למימר׳ ):דלןי ר/ין הדיוט יכול להחזירה מותרת בלנן להזכיר שס ע״ז הכתובה בתורה וכו' בפ״ד
אלקי'  6ערי  0לא
כשיראה ; והנד נמר כדעתו לישבעמהתוע)ני
ביטול
כלל
לדכיי סכל אלל /היינו לומר דכשסדוט יכול להחזירה צריך לבטל כל
מיתות ( סס )  :שסח י ' ימיסלפני
מזכיריבע "ל וכיה
להפניעי ירני׳ ירוחם כמב מסר^ גיהמו
יהגתי* '
ס' ז
חגותיהסמלבד יוסהחג שלהם
אסור
קיסם
וקיסס
לרב
וכשאין
הדיוט
יכול
להחזיר׳אינו
צריך
לבטל
כל
קיסס
נקיסס
ומ
מ
אתר נז ין ;; ז־ .כי נשנעיסנקלשי׳ןלהסמןו^
זנתא׳וני־זס דונ'
עין גיליון ואין תופסים נהס אלהית
ואעיע
אינה מותר׳ בלא ביטול כלל דהא ק״ל כר״י דאשר אלא דמנירפי' דהא דאסר ר״י אינו לשאת ולתת עמהס כריש מס ע"ז (דף ב)
"זא •;לא נ׳ל
תכן לפני חגותיהס סל גויס עובדי ע״ז ג' שניזכירין• זםשמייזכזמזסלין״ 6חייו !)׳)" מין
נכי אלא כלא ביטול כלל אבל אס ביטל מותר אפי' ע״י ביטול כל דהו דכיון שביטל אבר
חשיבייאלא נ׳ל
שם ׳ע׳א יגס דעתם לעוסה'שתיםוא־ז! ק עז
אדם  6נל לקריח ן א׳ממנה בטלו כל השכרי׳דייון דאיןהדיו׳יכול להסזירכביטול כל דהו סגי ליה ומ״ מ ימים אסו׳מלשא׳יולתת עמה ' מלהלוותס
ד׳זנמתעי׳ססתמים ! ד׳א לחיזג־משאסו'לגח6
קד 6י' כמ_ _ 0
יויכיי! ,ביטול בעיא ואילא ביטל כלל אסור והיינו דר״י ותירוץ זה למדתי מדברי הרמכ׳ס ומללוות מהס מלהשאילן ומלשאול מהן
צאחריסלשתףעם לישס
ע!רלירא
 6ימי הי -ייסנ'ל ז״ל כפ״ח ורכינרשסתס הדבריס ולא חילק ילל וכתב אבל אין הדיוט יכול להחזירה
הוזהרו נני נח על סשירניףעכיל וכתוניאח
מלפויען ומלהפרע מהןומ8י' כגמ ' ( דףו)
נשסהרפנ׳אז׳ל נתשונה גייסהללוןטניניז
דג׳ימיס דקתני לכד מחגותיה '  :וס״ש
חשינו' א-ז׳ 'ענ'ל :בטלה דמשמע בטלה מעצמה נרשלא הרגיש בקושיא זוב  :ביסוס שהוא אכן א
נאיתה כו׳יזיתי לישראל להזניחה וליןנו"
שנפגס ה״ז מותר ומזבח עד שינתץ רובו בריתא פ״ר ישמעאל ( דנג ) כימוס שנפנס ואס נמשך ג׳ימיס או ד' חשוב הצל כיוס
זי 18סלאיש!יעעלפין :
לזות' מזבח שנפגם אשו׳עד שינתץ רובו ה״דכימוס ה״ד מזבח א״ר יעק׳כר אידי א״ר א׳וג׳ימיס לפניה׳אסוריי פשוט סם :ום״ש
יוחנן כימים אכן אחד מזבח אבנים הרכה וכתב סרמבי׳ס בפ״ח דהא דשרי כמזבח ואינו כקר׳יוס חג שלה ליאסר ג ימי׳לפניו
אא״כ
הוא
יוס
קכוע
לכל
ופוסי׳אומוככל
כשניתץ מכו דוקא בשניתץ ע״י גויס כלומר דאי לאו הכי אשור כדין ע״ז סנשתברה סכה ושנ׳סס (דיא ) אמ׳שמואל ובגולה אינו אסו׳אלא יום חג בלבד ויוםסגנמיסי
מאליה :
אסיר והא רב יהוד' סראלר׳ברוכא לזבוני חמר׳וליב גידל לזבוני חיטי
כחגתדסייעי
המבטל אליל נתבטלו משמשיה ביטל משמסיה לא נתבטלה היא מסג'
סס • מצור; -על כל המוצא אליל סיבערנה ויאבדנה ז״ל הימב״ס כפ״ז מצו׳עשה
שאני
_-
חגת׳דטייעי דלא_ ,
_ _
קביע׳ופרסי׳דלא , _ ,
קביע׳אין
_
חוסשין לה _,
כ״כאסמיןפוק"
לאבדע״ז ומסמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר אבר תאבדון את כל המקומות וגו '
ככל סנה ואע״ג דריהור' ביום חג גופיה שרא משמע לרבי׳דבא״י ג' ימים
שלפניהם
כי אס כה תעשו לסס וגו׳ובא״י מצוה לרדוף אחרי׳עד שנאבד אות ' מכל ארצנו אבל כיוס החג דגולה חשיבי אבל יוס חג גופיה דא״י חמיר טפי ואסור
לזע״גדלאקכיעה
נח 'ל אץ■ אנו מצווים לרדוף אחייס אלא כל מקוס סנכבוש נאבד כל ע״ז שבו שנא '
ולפי׳כתב ואינו נקר יום חגליאשר ג ימיס לפניו אא״כ הוא יום קבופ
דמשמעדלא
ואבדתס את שמס מן המקו׳הסוא בא׳׳י אתה מצוו לרדוף אחריהם ואי אתה מצוה
מסתרי תפני שאינו קבוע אלא כג׳ימיס שלפניו אכל לא ביוס החגעצמו ^ :
לרדוף אחריהם בח״ל :
וכיצדמבערה שוחק וזורה לרוח או שוחק ומטיל ליס כס ' אא״כ הוא יוס קבוע לכל ועושק אותו בכל סכה וסנה נראה שהוא־סוכי דננ י
כל הצלמיס (דף מא )
תצן
המוצא
כלים
ועליהם
צורת
חמה
צורת
למה
צורת
דרקון
קביעה
הוו
תרימיליחדא
שתהיה
קבוע
לכל
בני
אותה
אמונה ולאכסמודעי^
יוליכ׳ליס המלח ר׳יוסי אות שוחק וזור׳לרוח או מטיל ליס ואיבעי׳לן 3פ ' כ״ס (דכח ) שלא היו עושי׳אותה אלא הטייעי' לברס ולא שאר בני העיר אע"פ שהסוהנ1״ע
קיצי קאמ' שוחק הורה למח או שוחק ומטיל ליס או דילמ שוחק
חור׳לתחמטיל
מאמונה א׳ועוד צריך שתהיה קבוע בכל סנה ולא כחגא דטייעי שאיןסוסשין " ץ!
ליס כעיני ' וה״כ איכעי׳לן אהא דתנן התם גבי חמץ מפרר חורה לרוח או מטיל ליס
עושקאופה מסכה ויותר נר לפרש דוס קבוע לכל כתב לאפוקי יוםתגלחיזז?

י שחיק וזה ת י מ דהא קי צ

דרכה ורב

יוסף׳  -׳ < • י ״*׳ ׳ ׳*■־׳ ׳■ ׳ • ׳ • ־־■ן

־״״

חמץ כרכה וכתב יבינו בה׳פסח • ועו ישהתי/הכ י יחו שס(' 5יש ^ 7כי ^ רבה ויב
יוסף אלא חמץ כשאי נהתאבל בע״ז ליכא בינייהו מידי לעני[ דיכא דנס ל רב יוס ף
לא בפי פסיק׳אלא בשאר נהרות כמו לרכה וי״ל דיס שכתב רכי נו היינו סאר נהיו ק
אבל ליס המלח לא כעי שחיקה ולא חשש רבינו לכתוב דין יס המלח משוס דפרש ״י
דיס המלח אין ספינה עוכרת ואינו מציישילר י ןדס להטי ל ע״ז ל מ ? ום כזה ^ חשש
רבינו לכתבו והרמנ״ס כתב כפ״ר! שוחק חורה למח או שורף ומטיל ליס המלח
ודבריו תמוהין דאי בעי למיפשק כרב' דליס המלח לא בעי שחיקה למה כתב שורף
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מסכה םס1
^ ^זס ^ ינו יים
כייס
^ ויים ! 'ומני׳
היס וכו׳ג״ז משנס שס יום תגלח׳זקניוכלור יייוס סע(״ ה כו היס וי ש סיצילפניי
האסורי׳אינו אסו׳אלא אותו היו׳ואותו האי׳מפ׳בגמ דקמני ^ןןתו ה '׳ו לרנלנד
ולאחריו וקתני אותו האיש לאפוקי מסועבדיו וכת הר״ן כעיב יי וס)5ותו
לגלווי״ו
או אותו היוםבכ
^ולא פסטוה *  :נ׳ה? ' :פנ יט׳ יר,תםפי,יום ת '^ חת
ליןלוו״ייי
יתעלהיי!ה־ס1״יג 6מני׳האסוריס מיירינמלן אנלשאימיס אינסעישי׳אלנאיי׳":םא ךי^ניל;
קאיאמל־! סתגלק׳יקמ,אילן כי אינו ני׳
שייגש! כל
גייסשתגלחהמגן) ן
גנימלכותי י (ס אלמ פ

הלכות ע׳א קמח

הבב

אבל הרמכ״סכתב בפ״ט שאסור ליקו1
סל אפי׳ וקפ׳ן עליהם זכינא והוי כדכר המתקיי ' :
ץאיזי׳בחו .קכוע אץ איסור אלא כאומוהפירפהחג כתוב׳ אכל חוצה
מסם ולמכור להם דבר המתקיי׳ומותר למנו׳להם דבר שאינו מתקיי ' עד יוס סגיהס
םםם\ בי׳לה מאד מותר לשאת ולתת ואפי׳סס משועבדים לה שס בעי בר מתנא ובל כגון ירקות ותבסיל ולפי דברירמתני בין מקח בין ממכר אסרס ובריתא דלא אסר'
#יידוהסמוכות צה משתעכדו'לה אותן עיירו ' אסורות או מותרו ר״יבל אער לכל אלא בדבר המתקיי׳אבל בדבר שאין מתקיי' לא ה״פ לא אסרו לגמרי בין למכור בץ
^יריוסק אפר אץ אסור אלא לעוכרי׳וסלכתא כר׳יוחנן דתכי׳כותי׳זופרש״יכל
ליקח אלא בדב׳המתקייס אכל בדב שאינו
עיירות הסמוכומ הל יודעים אנו שהם
מתקיים לא אסיו לגמרי שאע״ה שאסרו
לאותן שעושין חג בו ביום ואפי׳בחג קבוע אין איסו' אלא באותו
משמפכמלימן להם מם נהביא להםכל
ליקסלאאסרו למכור וסא דתניא דבר
• "כדס]שעבחישמ5ז העיר שהחג בתוכה אבל חוצה לה אפי הסמוכין הל מאוד מותר
״;
שאין מתקיי׳מוכריס להם אבל לא לוקחים
אבל
בר״אבא״י
:
הל
משועבדים
הן
ואפילו
עמהם
ולתת
לשאת
מסס לפרושי מאי דקתני בהאי ברית אבל
־4
המלך בחוצה לארץ אין איפור אלא ביו׳החגבלבד  :והך מ"מו פרש״י בדבר שאינו מתקיים לאאתיא וטעמא
 :וכר ,סיקיקיבי־ו ראפורמשו' דאזיל ומודה לאליל ועובר משום אל ישמע על פיך
למותר למכור להם דבר שאינו מתקיים
נו״סש.זונ'ן ל? ) 0ר נראה 6(?0הלכך כל רבר שמתקיים אסור למכור להם ששמח בוואזי׳ומורה
ואסור ליקח מהם אפי דבר המתקיי׳היינו
לאליל ומותר לקנותו מהן שהוא עצב במכירתו ואינו מורה ודבר משוסדכשמוכר לו דבר שאינו מתקיים
״ " ;הלה  -ומד הימה5וליל חוגה
שאינו מתקיי׳מות׳למוכרו להם ואפו׳ לקנותו מהם והר״אבד כת׳ ביום חגו אין לו לא מטות ולא חפץ שיהא
 1״  - -״■  . - -ופרש* ׳ עיר שיש בה
רבר המתקיי׳אסו׳ לקנותו מהם שהרי המעות מתקיימין מודה עליהם ילאזיל ומודה מקמי יום חג
£י!  :ת ;לכני ה ::׳־ לגליל שבעיר שאפילו
דאזיל ומורה אלא משום שקונה לא חיישינן אבל כשלוקח מהם בין דבר
״ .",לתחולתה עסהיושכייח -ןלעיר בידו ור״ת פי׳שאין במניר׳משום
לצורך תקרובת מותר למוכרו המתקיים בין דבר שאינו מתקיים הרי
שאינו
סיזק כמשכיסרוחי$זית לזי -יל שנן צורך לאליל הלכך כל דבר
המעו בידו כיו' חגו ומודה עליהם אע״פ
מנהגם זס עובד צזת טלו חה עונד חת להם ומותר ליקח מהם ברבר המתקיים אבל דבר שאינו מתקיים
שאין בידו החפץ וזו היא סברת הראב״ד
שלוויוססג סל לולו צוינו כיום חג שללזלו אפור ליקח מהם ששמח הרבה במכירתו ואזיל ומורה  :ואסור
שכתב רבינו וכתב הר״ן שזו היא שטת
היסחוצס לה כזליל סהיו עובדים ליראס
לשלו' לורורון ולקבלו ממנו ואם אי איפש׳לו שלא יקבלנו משו׳ הגאונים וכתב שדבריה עיקר  :ואסור
עונדין
סלהסתיצה מותי ם5וץ ימ העיר
איבה יקבלו ממנו  :ולא יהנה בו ובנוי שמבירין בו שאינו עובר
לשלוח לו דורון ולקבלו ממנו וכו׳שס ( דף
משמע
לה
ל5ןמ :ייאהעד כאן וחוצה
אליל הבל מותר ואסור להשאילן ולישאל מהן ולהלותן וללות ו ) ההוא מאי״ני דשדרליהדינרא לר י
צולונזחר
אקנגדריס
סהסגעגרש ו^-ע״ה
מהן ורווק' בלא רבית אסור לתלותן אבל מותר להלותן ברבית נשיאה ביום חגו אמר היכי אעביד
5ןלמנן משמע ממה סאמיו כגמרא ה״ד
ואסור לפורען וליפרע מהם מלוה בשטר אבל מלוה ע״פ נפרעין אשקליה הזיל ומודה לא אסקליה הוי'
ברא
חוצהלהכגון פסליזה של לוזה :
פי׳בד״א דג ימים לפני חגותיה' מהן מבני שהוא במציל מידם והאידנ׳אפילו מלוה בשטר חשוב לי איבה אמר ליהר״ל טול חרוק לבור
3צן״י וצו
כמציל מידם אפילו אינו רבית וכ״ש אם הוא ביבית אבל היבא בפניו אמר כ״ש דה״ל איב כלאחר יד הוא
אסור באי׳י אבל כח׳ל אין אסור אלא כיו׳
נפרעין מחם שאינ׳חשוכה דקאמינא ופרש״י כלאחר יד שלא יבין
קאמר בירושלמי שאין
החנבלבר והוא מבואר כדברי שמואל דאיכא
שמדעת השלכתו וכיון שמא' שאבד ממך
משכוןא״א הרא״ש ז״ל וב״ז מיירי כשאינה בי־יכי׳אבל אם
ממשי דאמר כגולה אין אסור אלא יום כאבוד וכתב
לא ישמח ומשמע ו׳ אי דהאי זריק כלאחר
קגכלבדופרס״י טעמאמפני שאץ אנו היא ברבי׳ אפילו במשכון חשוב כמציל מירם ונפרעין מהם ואם
יד דקאמר בפניו צריך לזמ׳־דהא פירושא
אלפס
יטלילהממיד עצמנו מליטא וליתן עמה נשא ונתן ביום החג אסור ובג׳ימיס שלפני ההג כא״י
לרב אסור דמאי דאמר ליה טול חרוק לבור כפניו
היא ש ז׳יל
מביניהם איו יושניס וס־כסתיכו מסס • מותר ולרי׳י אסור ולזה הסכים א א
הוא ועוד דאי שלא כפניו למה לו לזורקו
(וזך משיא ומתן פיט״י דאשוי
מטיס ליכנס לבית גוי עוב׳אלילי׳ביום הנו וליתן לו שלום מצאו בחוץ
כלאחר יד יזרקנו להדיא ועוד דאי שלא
דאזי' ומוד׳לע״ז אמתט רלסר חגיה' כתב
 :ומתוך דבריו מות' אבל יאמ׳לו בשפה רפה ובכובד ראש; ואסו׳לכפול לו שלום בפניו מה הועיל בזריקה זו דכיון דגוי לא
כולהו?!:זוס דאזילומודה
לפיב' טוב להקרי׳לו שלום כרי שלא יתחיל הגוי ויצטרך לכפו׳לו ידע בס אזיל ומודה דאין לומר שאחר כך
דקתני
ולתת
את
ספייכגמרא משמעדלט
למרחוק בהליכה יודיענו דא״כ ה יל לפרושי אלא ודאי
מתציתין הייכו מתא ומתן סל מקח וממה' עוכר אלילים ההולך לתרפותפי' לטעות
כדאמק • וכך סס דברי רש״י ולפיכך יש
וכתב הרא״יש שרי׳ת הקשה עליו דיגמי אסו' לשאת ולתת עמו כחזרה מותר • ואם נקשרים חבורו׳חבורו׳
לתמוה על הימב״ס ורבי' שסתמו וכתבו
נ1ו:חדלאאיירי בכל מטא ומתןאלא יחד אף בחזרה אסו׳שניכ׳הדבר שדעתו לחזו׳שם וישרא׳ההולך
ולתת עמו ובחזרה אפור ואם שלא יסנה בו ולא פירשו סצייך לאבדו
דוק במידי דחזי להקרבה ולפיכך פי' ר ' ת לתרפות בהליכה ,מותר לשאת
■" ש ובגוי סמכירין בו שאינו
דלא טייך אזיל ומודה אלא בלהשאילו ישראל מומר הוא גם בהליכ׳אסו׳ :והאידנא כתב הרש״בם בשם בפניו  :ו "
עובד אליל הכל מותר • בס ' השוכר את
ולהלוותו 'לפורעו דאית ליה מוחא סגי• ריש׳י שהכל מותר דלאו עוכרי אליל הק ולא אזלי ומורי • וא״עג
הפועלעדסה ) רב יהוד שדיר ליה קורבנא
וכן לשאול מהןוללוות מ :ן דחשיבא לסו דמתנדבין ונותנין המעי׳לכהניה׳מותר לו להלוותן שאין כהניה'
לסבידמ במס חגי אמר ידעכא כיה דלא
מילתא דיטראל צריך לו ואזיל ימוד' אבל
קונקמהם לא תקרובת אליל ולא גויה  .אלא אוכלים ושותין פלח אליל  :זאי״ור להשאילןולשאול
5עשאומתן י סל מקש וממכר לא חשיב
הוא ייוח היסיאל אותם ועוד כיוןשעיק׳פרנסתינו מהם ואנו נושאין ונותנין עמהם מהן ולהלוותן יללות מהן כבר כתבתי
ליה מוח צולי האי סצן
איב׳
כל ימות השנת ואם היינו פורשים מהם ביום אידם היה לנו
שהם שנויים כמסנהןדףכ ) וסהסע ' מסוס
נמו ויוס סלו וגס כשהוא קונה עדין אין
לכך
ומילודוקאבלא רבית
" זאזילומודה :
׳
יודע אס ימיה כמקחו וכשהוא מוכר הוא
ולשא^וללתת אסור להלוותן וכו׳כ״כ שם התוספ׳והרא״ש וגיעש משוס דליכא למיחש דאזיל ומודה
דואג שמא יוצא מלפיקודסמוצא סחורה אשמת לקנו' ולא אזיל ומודה
דנער הוא לו מדאמרי׳בפ״ק דקידוסין ליזכון איניש ברתיה ולא לחיף ברבית  :וכ״כ
דמתצי׳מפרש י ת לסכור להם דבר הראוי לתקרובת ע״ז וה״ס לסאת מהם המעות
הר״ן בסס ר״ת  :ו ג׳' ש ואסור לפורען וליפיע מסן ככר כתבתי שהוא שכוי במסכ
ולתת להס חילופיהס ודע דתייא בגמ (דףו ) כשאתמ לשאת ולתת פמהס לא אסרו
לא ופיש״י כשאמרו אסור לשאת ולתת (שסאומ״ש דמלוה על פה נפרעין מהן וכוהכי־אי־פסיקא הלכתאבגמ (דףזו ) ומ׳ש
אלא בדבר סמתקיי׳אכל בדבר שאין מתקיי'
והאימא אפי׳מלוה כשטר חשוב כמציל מידם אפי׳אינו תית כן כתבו סס התוספות
עמהסלפני חגיהם לא אסרו אלא בדבר האתקייעד יום חגיהם דחזי ליה קמי׳ ביום
דאמר בירושלמי אפי׳מלוה בסטר מוכרת היא סלא כל ספה אדם זוכה ליפרע מחובו
יינו ואזיל ומודה אבל דכי שאינו מתקיי׳כגון ירק וכיוצא בו מות' ותניא תו בגמרא
ופיש״י אכל אין לוקחין מהן והא דקאמר בגמ מלוה בשטר אין נפרעים מהן היינו כשידינו תקיפה עליהם וכ״כ
 37י מאץ מתקיים מוכרין להם אבל אץ לוקחין מהם
האידתכן (דף יב ) עיר ירא״ש כשם י״י דהאידנא דידס תקיפה ובקל מעלילץ להפקיע אפי׳מלוה בסט חש יב
מחיסליה סמתין שאינו מתקיי׳מתאוה הוא למוכרו וגבי
מעוטרות מופרות כתב דמסו נושא הכל כמציל מידן  :ומ* ש אבל היכא דאיכא משכון קאמר בירושלמי שאין כפרעין
שיש "ה אליל חנויות המעוטרו׳אסורות ושאינן
מהן וכו׳וכתב א״א ז״ל וכל זה מיידי כשאינה כרכית וכו׳שס וגס התוסס כתבו על
יניתךכיוסתגימ־ליצא -מ& ז לזכוני להו משו דדרך לוקח להיות סמח ואזיל ומודם
דבר המתקיי׳סרי דסתס מוכר עצב הוא • וההיא דתרא מוכרי' ההיא דירושלמי מיהו ככל ענין חשיב כמציל מידן שכמ׳פעמיס אובדות אפי׳במסכון
״3ל למחק מינייהו
ונר׳סטעמס מפני שהלואות דהאידנ הס ברבית וכטעמא דהרא״ש דאי כשלא כרבית
מס דבר שאינומתקיי׳אבל לא לוקחים מהס קשיא לפר״ת וכתב הרא״ס דלדידיה
ויותר היאך היו באים לחלו׳על הירושלמי  :ואם נשא ונתן כיוס החג אסור סס פשוט
ייל יללו ליקחי׳מהן אל בסקת איירי אלא בקבלת דורון ומיהו כתב סזהדוקק
אע״פ שפי׳דכמק וממכר בגש  :ומ׳יש ובשלשה ימים שלפני החג כא״י להיי״ף מותר ולר י אסו׳שס פלוגפא
יל לומר למודה ר״ת בדבר שאין מתקיי׳אין לוקחים מהס
דמתאו׳למוכרו שמח ביס ואזיל דר״י ור״ל ות״כ דר״ל ופסקו היי״ףזסרמכ״ס הלי ' כר״ל משוסדמניא כותיה והתום'
ישייו אזיל ומודה דבי שאין מתקיים סחט דכיון
כתבו בפס ר׳י דאע״ג דתניא מתיה דר״ל מ״מ הלכה כר״י והביאו ראיה לדבריהם
(מידה וכתב עוד הרא״שולפי מ״ש רש״י על מתכיתין דחנויו' המעוטרו׳לשאת ולתת
פיר' לשאת מהם מעות ולתת להם המקח אכל וכתב הרא״ס דכן מסתבר  :אסורליככס לבית הגוי ביום חגו וליתן לו שלו׳מצאו
ימתני צא מיייי אלא במכירה והכי
?לוה לא אשרה מתני׳דסתס מוכר עצב הוא וכן מתפרש נמי ברית דקתני כשאמרו בחוץ מותר וכו׳כריתא בס״פ מיזקין * :
׳שה,״*מומ5
ק׳של.
מ־י עובר אלילה ^לךל תרפומ ה י׳ל נזמומ נ׳ה<:רמ ננא׳יזבזסהר׳סדל(
מ ^חילתת לא אסרו אלא בדבר המתקיי׳דלא איירי אלא במכיר׳צמצא דלפרס״ישי
מכירהדצ איסו׳וצד היתר וכן כלקיח׳כלומר צד איסור דמכירה דבר המתקיים וצד ל מוסוק 53ל ,כה6סוו לג|5£תולתתעמו
והחווה מות׳מסנה פ'לוין נלעסידץ ( רף  :ס׳ויזפכגמ דהיינו עעמיו דנהלינס 6םוי
המיידה דכי שאינו מתקיי׳צד איסור דלקיח׳דבר סאיכו מתקיים וצד היתר דידה
וכן בלקיחה אלא ס הס מסו׳דאזיל ומידי ובחזר מותר דמאי דהוס הוה  :ומ״ש ואס נקשרים חבורו חבויות
יקי; ת ?יגלפד ״תגמי איכא כמכירה צד איסור וצד הימר
וצד היתר דידיה היינו כל יחד אף כחזרה אסור וכו ' סס בגמ ( דף לג )הבאי ס מותרים אמר ר״ל לא שנו אלא
^ ן סחר דצד איסו' דמכירה היינו מידי דבר תקרובת
ממקיי ' וצד היתר דידה דבר שאין קשורים זה בזה אכל קסורי׳זה בזה איתור דעתו לחזור ופרס״י קשוריםשחוזרים
מאו בי תקי־ובת צד איסור דלקיחה דכי שאינו
וישראלההולך לפרסות בהליכה מותר ונו'
התס ר ירמיה זבן פית דעת תשוב הוא קבורה חבורה יסד ולא בדבכל :
?יס וכתבו התיש סס גני הא דקאמר
ג"!
בג *
כא

הלכות

דט

קמח (א)
לפ״ק
י ( במרדכי

קמח קמט קנ קנא

נ״ז שם ומפיש סננמא דהליכה מותר דילמא פדר ביה ולא אזיל ובסזר׳אסור דאביק
בה מהדי הדר ואזיל  :ומ״שואס ישראל מומר הוא גס בהליכה אשור ג״ז סס

מט ' א

צריך להם לעצמו אכל להשתכר כהס לא דמאת ריוח לא מינויי ד3ר
ימתן הזז אי! עשי'
*ביה ורני׳־רו׳כתנ נר' ני ממן
לפס ע ' א וחותר ללכת ליריל ליקחולמכור עכ׳ל

דע״ז התיר
והאידנאכתב הרשב״ס בשםרש״י
וסעמא משוס דכיון דמומר הוא ודאיאזיל :
זז״ל ןמותרלהלות שהכל מותר כלומר כל מס שנזכר בסי׳זה לאיסור האימא מותר וטעמ משוס דלאו
( 4יס ממן הזה
אעיג שהם נותנים עובדי ע״ז הס כלומר דאינס יודעים בטיב
תקמנו׳ע׳׳ז לנ;ח פ"! כ כ י* וכדאמרי' כפ״ק דחולין גויס לכך שרי והכי תני׳בתוספתא בד״א בגוי שאינו מכירו אבל אם
ייים איי ׳לפישאי! סכח״ללאועע״ז הס אלא מנהג אבותיהם מכירו מות׳מפני שהוא כמחניף לו ותניא נכנס לעיר ומצאם
הידיהס ולא6זלי ימודו ו 6ע״ג דמתנדנץ
שמחים שמה עמהם מפני שהוא כמחניף להם :
להלוותם
וכותנין המעות לכהניה מות נו
ל)(ת ,לכר
אסור לילך שם אם הדרך
שיש

 ^ ^ 1^ 0ף*

מיוחד

כהע"!

ללות ממיס אחרי׳ וכו עד סוף הסי׳כ״כ סס התוסס והרא״ס
ראותו העיר לכד כגון שאין הירך ככושה
!*
אע' פ שאנן צא וכ״כהר״ןכשס סה״ת ומיהו כתבהר״ן
7
/
/
ון
ת;'י| א '״י שאע״פכ בעל נפש ימעט וכ״כ הרמב״ן ז״ל^ 7
לעיר אחרת מותר ופיר שי דסעמ משום חשדשיחשרוהו שהולך
יוהביא ראי המהירוסלמי * י
עב לזב הממיין
לשם לע״ז ומשום הכי קאמ׳בירושלמי שלא אסרו אלא באכסנאי
קטט עירשיש י
יל׳ל
לז  53נ״ה ונת׳הנתנכסי׳ אכל כן עיר מותר  :שיירא מותר שכן דרך שייר׳לילך בכ״מ  :כתב
אם מהלשלות
קלהלעני; לשלוחדורון
ביוסח׳לאח׳יי * ע״ז אשור לילד שס ממן הזז ביום שלעני א״א חרא״ש ז״ל יש שכתבו שאם יהודים דרים בעיר מותר דתלינן
1
סקירק נייא יאר
מ״־י ,אס הדרך מיוחד אידס או ביוםשלאחרי(  :דלרכר עם היהורי׳הולך שם ומתוך הירושלמי אינ׳משמע כן דלא
מצק ל ,
"נערבזלא במס לאותו העי׳לכד וכו
שרי אלא כבןעיר שהיה חוץ לעיר והולך לביתו ע״ב וכת׳הרש״בא
האידענת! דאית משנה בפי׳קדע״ז ( דף יא ) ומ״ש ומ״ה ומשל הך טעמא דחשרא אפילו ישראל הרר בעיר שיש בהעי׳ז
 '3א '(י; ישיח קאמ׳כימשלמי■שלא אשרו אלא באכשנאי
שאס אסו׳לילךלרחוב שע״ז שם אם אין אותו רהוב פתוח לשווקי׳אחרי׳
וכו כתב א״א הרא״ס ז״ל יש שכתבו
דנראה כהולך שס כדי לעובדה וליש שאסור ליכנס לעולם לחצר
לנ!ים לנ; יתא אס יהודי דרים בעיי מותיוכו׳סס  :וכתב
אפילו ע"! ואפילו לדבר עם אחד מהם ואיפש׳אפילו על עסקי רכי׳ואפי'
ישלחו להם ניוס הרשב״ח ומשוס הך גיעמס דססדא
אידס עכ״ל  :ישראל הדר כעיר שיש בה ע״ז אסו' לילך על פקוח נפש אסור ליכנס שם כדאמרינן נכי מעיין המושך מים
לפני עז שלא ישתה אפילו אי מאית אי לא שתי ע״כ והר״י כתב
קסם ( א) לרחוב שע״ז סס
לה  :כ׳כ
בק׳ח״סי ומשו׳ע׳ז שבעיר אין לאסור לילך שם אלא מיירי שעושין יריד
ונר' לפ״ז7אן> וכל * :ן־ח״ך יןכה
הרשלא לפי פירש
לתנרשיש מ ע׳ ז
׳!, ,
מותר לילן הואיל תכ משוע וסכעיי "••" *■,ו־־״ת״א• כיו׳האיד ולפי שגוי׳מתקבצין מכמה מקומות והולכי׳ שם אסור
שלא,יהא נראה כאהד מהם הולך שם לסחורה ולכבד ע״ז אכל
והריר יוג׳זהרא״שיזין לאסור לילו־ שס

ס״לדאעי אשיי וכו' • הררז״סז״ל כתב סס דברי סרב ר
^■ ".עישי 1יריד יוכה ומפני כך כתב רכינו וכן היא מסקל
 57^ 2״ ^ א״א סרא״ש ז״ל ואיבו לשון מדוקדק דלא
אי! י  -לשס אשיר שייך האי ליסנא אלא כשמבי׳שתי סברות
לילןשס!״' יממשמ׳ ומסכים לאחת מק אבל הפא שלא הביא
?לא6ש:ד יק היא״ש אלא סברת ס״ר יונס לבד לאשייך
למימי לשין מסקנת אללו נן הל״לונן
מש ; דעת 6י 6ז״לת  :עיר סיס בה ירידשל
אכלדרן ע!נ׳
להקואחרשרידלא

פ״זוכלמי

שלוקח

סוס

דכר נותן מכס

גרע"■ גיר שישנה צע״ז אסור ליקח משם כלים ונו׳בריתא
^״נסל ״׳ סס ( דףיג )  :ום':ים לפיכך פעמישהגוי
^דרן " אין מוב חפץ מאומד לא אתננו אלא בכך וסך
תפילת! נשמעת

ועוד פשוט לע״ז פלוני וכו' כן כתבו פס

עיןל׳ו י;ס אכל התוס  :וכתב בספר התיומות ואס
ודוסא
מתמירי 'גנ ו אינו מזכיר כפי׳ע״ז וכו' :
כ״נ :
ביריד שנותטסהמכסלע״ז
( ) 3עיל סי׳ קמ׳ג
מ׳ש שםנ'המר7כי :מסס אי
יריד שאין כותט

(נ ) כמרדכי רע״ק סו ניקל! מכ״הסאין ציקחין ממנו מכס
ליב׳ואס'ככה׳נ; מותי כדתניא ליריד סל גויס וכו שס רמי
קג (א)אגל האי בריתא אההיא דלעיל בסמוךומשני
ינהראפיקדעייו דלא קשיא כאן כקגר דשקלי מיכש מיניה
ן־שיז״וע־ א!5ןהש'
7
 7נמקיס סכנהשרי י כאן בב״ה דלא שקלי מ*כסא מיניה * :
ת'יש''׳ )משזס לאהא דתניא'
ו3א (
־י ביה  :כ מהרי ק
*דאיתהעין יהא כותומעל׳בערכאו'
י כשורש קלה זמכסשהיה
דאעדינן ־לא שפי שלהט מפני שהוא

קמע׳ע׳פהש׳ואח׳נאמי
השר שמה פייז מ היהודי'

מאית צאז לוקא
*חית ז7יא א :א
יקנן ממנו צורן ע׳א
אמדינןשאס .ז' נא
שרילרהודי׳לפרועהמכס
ליליסכנ׳לפ״כהרנ כערכפו׳שלהמקו'
רני׳ אשרז״ל עכ׳ל גדוליה'ושופיטיהס כיו; דמפיולהילאהיקנע
מנס זה למס ע׳ חוגם
וכ' מהרא״ינת׳ה ומעלה פ״חיתיו
עכשיו לזין פורעי; יותר
סימן יןג*ז לאותן
גללזי' או שייםשיש לפכיהלחתו׳ולומפ ממהשהיו פורעי׳חקול' :
להןש״( 3ככ 7יםא 1י' שכבו (׳;ץמלןר סיר}
 7כובעי׳יראהטונ להם ו  6יכל} למימר ' דלזזיל ומודה מותר
כמצילצדד׳שמפוך כך יהיו לו
לייע ' מ״ע בכל • מפני שהיא
11
•
י
היכולת להשתהות •
ס3כה /יפדי•ומסייעץ■ להציל מןהעוררין :וכתב•
_7,
ג

כמציג מידן פרסי
כותב פטרולמעל

לא
א״א

! ! י יי * ^  ,א > <!

׳* ״■ ׳ ־׳! ׳■* י ׳■־■ י *  -י -ותן

■< ׳* < י ~ ־• ׳ -׳
•** *•! ! י < ׳*> ־

מ׳^ ? ^ ■3

?

^ ,׳ח ^ ךג ^ ני^

ה יתר ליסא וליתןלהלוות! -ילעויעןוט׳
וגס האימא אינו מצוי שימגו המכסלע/
ומעד ולא טייס הס ד כייהרח'שסס י
שמוכריןשסע״1וצוט:
גויההולך ליריד
בכנאין ;
הסי׳בריפא ץ׳״יו
סוף ־ " ־ ••
וכו׳פד ־■■•
מעסיק
משוס
(דףגל ) ומפרש טעמא
דישיאל
י־
אמרי׳ודאי אליל הל!למנח־איו
 1׳ ׳ 1׳ *־ ׳־ ־־״״* *
גלימ הנך למכו כאן הי מניןלנואבלגןר
אימו׳גלימא זבין חמרא זבץ וכמסהוי""
ז״ל דאיןאט צריכיןלטעזהדהאאסקא
בפ השוכר את הפועל דדמיע״ןבימוי
מותר .
להת״חקמדרכי ע!ל׳
קג מצוה
אמות יסב לוקיןמי,
ן״
פ״ז וכו' עד סוף הסי'כייתא ג5
עאי
( דף יכ ) ומ״ס אפי׳אי
דע״ז :
בבריתאאגלבך
אי לא שתי איטמפור
משמע שס בנא :
דבריםהמיוחדיםקל
קנא
אלילאסור
ממיני
למוכרם לעולם לעובדי אותהאליל
וכל משנה כפרק קמא דעבודהזרה
(דףגי ) אלודבריס אסירלמכור
אצעמואן.
לגויס עובדי עבודה זרה
ופטוטרות ולנוגה
שוס
ובנות
ותרנגול לכן ופאר כל הדבריםספק
לפולסכרמה
מותר ופירושןאשדי :ומ״ס
אסור־
דהיינו לומר סאפי׳שלא ביום פנס
א״נ לומר שלמטן זה איןחילוק קזמן
זה לזמן סכמי התלמוד כמו סיססילק
לפנין דברים הנזכר בסיקמ״ס :ומ״ס
הדבשהולו.
ואס קונה הרכה ביחד שניכר
םש (לן־יו)
קונה אותה' לסחורה מותר
חנילה
ומכולן מוכרין להס חבילה וכמה
פי׳ר״י ןכ בתירא אין חבילה פחותהגונ
לאסריני
מנין וליחוש דילמא אזילומזני'
דלעני
אמ אכיי אלפני עור מפקד אלפני
שלשם
לא מכקדינופרש״י ג מנין משקל
מכויןורכינו
מנין דהא ודאי לסחורהקא
ומשמע
אל כתב ג מנין ונר דהיינומסו'
היופסויקלקניע
ליס דהיינו כזמנם שלא
אנלסמן
לספירה פחותה משלשה מנין
רא
שעשויין לקנות לסחורה פקותמכן
סאיןעשויין לקנות לסחורהגזל^יחי
סהו׳ניכרשכא
על כן הכל לפי הזמן וכל
קונה אותו לסחורה מותר ונימי-זי
השמיט הא דמנא מכולםמ'1כי ';,׳"?
חבילה ולא ידעתי למה :ומ׳ע י,ני

מפס לע״ז אסור ליקח משם כלו׳בין אם יתן מכס או לא יתץ שאם
יתן מידי מהני לע״ז ואם לא יתן הרי זה נהנה ממנה 3שמנחת לו
המכס• ואם לקח משם בהמ׳תעקר שיחתוך פרסותי -מהארכובה
ולמטה פירות כפו׳וכלי׳ירקכו מעו׳וכלי מתכות יוליכ׳לים המלח
לפיכך פעמי׳שהנוי מוכר חפץ ואומ׳לא אתננו לך אלא בכך וכך
ועור פשוט לאלי פלוניאו שרלילין שנותנין לע״ז הפשו׳שמקיימין
המקח כו אפוד לישראל ליקה ממנו וכ׳כספר התרומות ואם אינו
מזכיר בפירוש ע״ז אלא אומר אתננו לך בכך וכך ופשוט יותר
מותר 1ואפילו אומר ועוד פשוט יותר לאלוה שלו אפשר שהוא
מותר דשמ׳דעתו ליתנו לעניים גוים ודוק' כיריד שנותניץ המכס
לע׳יז אסור ליקח מהם אכל כיריד שאין נותנין מכס לע״ז או ליקח
מבעל הבית שאין לוקחין ממנו מכס מותר כדתניא הולפין ליריד
של גוי׳ולוקהין מהם עבדי׳ושפחית א' עכר גוי ואחד עכר ישראל
בתי׳שדות וכרמי׳ופותב ונותן ומעלכערכאות שלהם מפני שהוא ,
כמציל מידם וכתב ה׳יר יוגה אפילו במקו׳ שאין נותנין מכס לא
התירו לילך שם לקנות אלא אלו מפני שרכרי׳אלו אין אדם מול
אותם אלא מפני חסרון כיס הילכך משום מיעוטינהו שרי לילך
שם ולימח מהם אכל כפות וכלי׳העשוין לסחורה אפור לילך שאינם מיוחדים לה מוכרים אומהןס
? זח כמציל מיד׳אלא מהני ומעשיר ודאי ואס פי׳הגוי ס הס לאלילאפי ^נו '1
שם וליהח מהם שאי
.
_1. .
_
_ ״ם _ . .
 . . . .י !.. . .ן  . . . .ין
הד
 1טט ׳■ ׳•'י '" ־
וליקח גא התירו ארא עב
ומיעוט■ למוכרי' וכל זה איירי כיריד שאינו כיום האיד אבל אם מלהקריב לאליל פשוטהואשכמןך"
הוא ביו' האיד אפו׳לשאת ולתת עמה׳כדפי׳לעי׳וכת' א״א הר׳יאש
ז״ל ויש אימדי׳דהאי יריד יום הג הוא ואליה מותר ליקח,כל רכר

רווח?? רכיריד זול תרעי טפי משאר זמט והיינו ראמר כ/שוטמיעוטיגהו ^קוע!  1״׳-׳׳< '-־״״״. 1
רמטע׳זה גמי מותר למכור ול סחורה אובדת וכ״כ בר האי כתשובה והאירב' נוהנלן היתרלישא ר ן
להלוותןולפורען אף כיו׳חגם מהטעמי׳שכתכתי למעלה ונם האית׳אינו מצף שיתנו המכס לע ןו '
יש מכס הוא' לכהני' ואוכלין ושותין אותו ואין קונין ממנו לא תקרובת אליל ולא נדיח לכ י' "
':פ״ר יונה אפי כמקום שאין כותטן,מבס
רין ,םש אליל וצורכיה מותר לשאת ולתת עמו בין בהליכה בין כחזיון
להשתחויההיאיון ',לא התירו לילך שא• לקמת■אלא אלו.וכול :ההולך לירידשמוכרין
■ י אי־אלילמכמם•
1 .
העגולהשחי-ב-ם
־,
עלי׳פרתגנלע) ( וכתב א״אהיא״ש ז״ל וי״א דסא
םנע,לם ! הדכאנ;!י יבם מג הוא ואע׳ים׳' מופר ליקח כלי1
צעניע׳ןדלאי.ז(ח שצריך וכו עד ו.כ כ רב האיי בתשוב הכל
ציע<להמעות כ<׳"' סס וכ״פ הי״ן ג"'כ  :ומ״ס׳ והיינו דקאמר
ור׳י מאופניק * (־י'  $זס 'אעוטיצלו -פלומר דאמריק כגמרא.
התירלק!
"'׳ יזפנ* .:ום .בסהוא פירקא וכתיב הל״ן ומיהו כי'רס י
זלסו׳כיכע מפניה'
אנל מיין יעניה משום דבר האבד היינו דוק'בדברי׳סהוא׳ -־
.עיניו ככלהיכולת

ן /ע ! ו _ן

י.

׳ ^^*יי ־׳׳<

ן

^׳׳ * 1״׳־•״*־י י* '״ ׳* י "" ""־

לפניה לא ישוח להסירהקוץ וליטול; המעות מפני ',שנראה' כמשתהוה וי !*
^
אינו נראה כמשתחוה לה כגוןון שמצרר עצמו מותר• מעיין,המושך מים
!נעיק

 *•,רךי ;אותר׳

שבאותו המקום ואם קונה הרכה -ביתר שניכר :,הדבר

סלל

,׳המהשג^*,

אשרי'־
שייסידי ^ י0י ' ׳־,״
דורייר״יסא&נייהם ונ' הטעם הואיל ונם הגוים אינן מהנין להסיר המנע תפניש׳ו אם כן נס כשישראלמסירו אד! נראה
או לקום טרם מאם עכ״ל זהאריןאם כזהוקדרת^מהרימכ'
מלין התינוקדאיתי רמתיש נהנו כ!אישור ומוחין כידס ואומרים שזהו ננללהעורניס לגד שלחן אכל לערוץ מעת שריחווה! שאתרי נכיורא תיס
3ארמת ידועלערוץ כשלחן ולשים עליז מיניעאכלנליצהשלתחרתו

הזכג

הלכות ע״א קנא

■׳
5ות5זצ 3עו ב" כשםהתוספ׳והרא״שוכןכתב כסה״תוכתכודבכס״גקאמי הפסכנמר׳ 6״§
לכן קוטע
״״ !״ * * ן ל* ממ מני חנן נ *! ני׳נניי1ר 5לט
דברי׳המיוחדי׳ אפי׳חטי ושערי לא כזבןלהו אמר רכ פפא לא איפסר ולכי' לאיאיפ ^ וצתב עוד"־
מחזר אסר
וקס י*גרי
ומ״שררזס
ססר לאליל
רשחר־ ד*_רי ממיוחדי
מגזריביה -הסר
גוי מח1
'" .־ם ^
* 4-1ע
נסגיג  :ן
^יימגזריביס
זה־־■
עמו ומ׳שס תמגול לכן למי תרנגול לכן למי' הרא״ש שכיוצא כזה מצא בירושלמי  :וכתוב עול בסה״ת שלא הוצרך לטפס
 ^ 1יי מריס לכלול דכרי׳אתריס
 מהו למכור לו לקוסלק בתיקו וסרא״ש לסור ־ופיה גדולים משוס דאיכא למימר דסמכיצן על פי רש״י אכל הוצרככו לסעס־.? ' ?־י שחור ושקיל ויהכו ליה לכן ושקיל
זה לעגלים•וסייחים וכן• לסוסי ' ושמוריםז
^
! ! !,ה3ו ליה סחור וסקיל אדוס ופקילן.
לה דאע״ג דפסקהתלמודא כד״יבןכחירא■
מותרוהדברים שאינן מי 1חרי]
אמריג שהוא קונה אותה לסחורה
בלמכור לו חתגול לכן מי
למוכרו דמתיר בסוס היינו מהסס שעושה בו׳־
 1הכו ליה שחור ושקיל אדום ושקיל מוכרי] אותה סתם ואם פירש הגוי שה] לאליל אסור
מלהקריב ואם הנוי מחןר אתר ך ברים -מלאכה שאין שייבין עליה חסא' שבימים׳
אא״כ פסל אותם
^ע"3 ^ ,עי או דילמא איעיומי

• , * , .
מחי למטי
לסקילכדכיה 6חריני לאו לע ז קא בעי
להמת רש״ילהאי בעי׳ סכתכתיבסמו׳
אליבא דר יסודה מיבעיא ליה הכי ולא
לרבנן דרבנן אפי ,כין התרנגולים אסרי
יריעו נר שהוא פושק כי ' יהודה שמחסר

*\

^ ** '*, 1י

י* | **>< ״ •י

| י

י * | ׳—/ו ׳ *ז

ן ,׳  1ו • 0ס 1י ^ ׳י!< <)?,- <1 *** 1

למוכרה להם על יד פפסירא פירוש שקונה הבהמה לעצמו כדי
להרויח ומוכרה מיד אכל על יד סרסור בעלמ) אסור כמו כלא
סרסור ופיר' רש׳י דלא אסרינן אלאכבהמ׳טמא׳שודאי למלאכ׳אבל לקנות כדי למוכרה ולהחיש בהלא
לשזור
או בטהורה שפירש למלאכה אבל בטהורה סתם מותר שאנוכלומר שלא היה לו ליקח ע ד
לגוי
לגרלם ולמוכרה כיון שיודע שאס לא ימכו׳
שקוג'
קטנים
ועגלים
תולין לומר שלשחיטה קונה אותם ־
הת ד,״זיז
תדחיד מיו• דר׳ז״ר־מ
יחרזיד • ודי? !
!
44^ 44. 41
כשם־
*
**^■ 4* 4^ 4י ^ *<4
^
4
לו כלומר שקנאה לעצמו ונמלך למוכרם"
למכור _
שאס_לא היה _יכול _
לגוי היה מפסי'

היתר לפי~
מיסות-

06ה נע |5,ל,בי  ,וכיו ר־יהטעם לפי שבימיהם היו דרים הרכה יהודי׳ביחד והיו יכוליםליכיז למיהם)57י; יגיליס עכשיולכםנ)יל׳
^ ־ניל
 5וה ם־י מלכה ־רנ ,למכור זה לזה אכל האירנא שמעט יהודי ודים במקו אח ואי לאלגר ולא לקנות בכמה נוילהסכיי נ'■#
^
ןי .
גזקום שנהגו מזבני לגוי איכא פסידא שרי וכת׳בפה״ת אפי׳לפי זה אי]
יהודה הכי כקיטי׳ :
ובמקום אלא כשנזדמג׳לו אבל לקנות כדי להרויח לא אי] מוכרי]
למכור 1ממה דקה לגוי מוכרים
ונוין<
9
סשומכיש
1סימ

להתיר לצורך עצמו קונסו ■ עדכאן והחב הלן־
להן דניחה לפי דברים אלו דאפי׳ לקנותכדי־

;■ ׳־יו

־

! ,

י] ולא בוני׳רהם מקוםשרניץ
ופריך ונעביד כיון דזבנהקניה ומשני אלו למכור לגוי כך אסורי׳למוכרם לישרא ' החשוד למוכרם לנוי
משוס שצלה ומשו' שכירות כלומר דאי
ולאלישרא׳לסטיםאפי׳איטהותכהןכיון .שעלידיהזייןעומ' על ו | ״ןונב ^ ^ י 'ת6ל־ 0־ף )1
למאי־דעבדא
שרינן לזבוני ולא חייסינן
ומ״ם ואפי עשת סל בחל מימרא שם •

לרבים כגון דובין ואריות משנה גה קמא¬

מלאכה בשנת אתי לאיסולי או לאוגורי
נהמתו לגוי ועביד כה מלאכה כשבת וקא מבריבלאו דלא תעשה כל מלאכה וכו׳
וכלבהמתך דבסמת ישראל היא ומצווה על שביתתה א״נ משוס כסיוניחימנין
הננהניהליה סמוך לשקיעת התמה במעלי שבתא וא״ל תא כסיה ניהלי ושמעה
לקליה ואזלא מחמתיה וניחא ליה וה״ל מסמר אחר בהמתו בסב  :וסוחר למוכרה
להספ״י ספסירא סס רב אדא סרא לזבוכי אידא דספסירא אי משו' נסיוני הא לא
ייעא לקליה דאזליס כבחמתיס ראי משוס שאלה ושכירות כיוןדלאו דידיההיאלא
מרשיל ולא מוגר ועוד מס וס דלא כיגלי ביה מומא • וכתבהרא״ס ספסיראהוא
ישיאל קונה בהמות למוכרן לאלתר אי מסוס כסיוני וכו׳ואי משו׳שאלה ושכירות
כיון דלפי סעפא הוא דמזכין לא מושיל ולא מוגר ומשמע לרבינו דדוק' בכה״ג שרי
שישראל מוכרה לספסירא ישראל והספסי -רא מוכרה לגוי אבל למכרה ע״י סרסור
דעלמא כיון סרוב המכירותסס בפכין זה אסור והיינו דדייק למינקט ספסירא ולא
נקטסרסורא אבל רש״י פירש ספתירא סרסור וכ״ג הרימכ״ס בפ"כ מהלכו' סכת:
(פרש״ ,דלא א־סרי׳אלא בבהמה סמאס וכו׳סס רב הונא זכין ההיא פרה לגוי א"5
יבחסדא מ״ט עבד מי הכי א״ל לשחיטה זבנה וכי -רס״י ותלינן לקולא ומתני׳בבהמה
נפצה אפי׳בסתמא א״נ בטהורה וכמפרש ליה גד דלקיומי קאי והקשו התו׳והרא״ש
מרתק כמתני׳שאסור למכור להס עגלים וסייחים ואפי׳בסתס אסור למכור עגלים
דהצדומיא דסייסיקפני ותירצו דפנליס שאני דמסתמא למלאכה קא בעי להו דאי
סחיסס לא היהטורק ' לקנותם ולגדלם וז״ס רבינו ועגלים קטנים שקונה לגדלם
"מי נסהס אסורים וט ומ״ס רבינו בשם רב האי וכן מ״ש כשם הרמכ״ן מבוארהש
נוכיי היא׳ש שכתב ח״ל ורב השי כתב בספר המקח שאס נראה לו שהנכרי יזה
יכוג<קח אותה אלא לסחיט ' מות׳למכרה לו כדאמריכן רב סוכא זבן פיה לגוי וכו'
יהימב ן מיקי הא דרבהונ׳כשמכר׳לטבס ורב ססדא ס״ד למיס׳אף לטבח דניזיל בתר
^׳־ן ידפלמא דמני לרדיא וא״ל רב טנא כיון דאיכא למימ׳דזכין להאי ולהאי תלינן
?ולא ע כ• והר״ן כתב סתסכדברי סרמב״ן וכתבה״המגיד שכן דעת הרסכ״א
׳•ת טדבסס הרשכ״א שגוי שעושה סעודה דינו כמוכר לטבח  :ולשם שאסור
מכרי כגוי כך אסור למט לישראל החשוד למכור לגוי מימר׳סס  :כתב הרמב״ס
מכמהשכמאסמכרבהמ׳גסהלגוי קוכסין אותו עד פשרה בדמיה ומחזירה
טתבעודסלזתישב ייה אין מוכרים להס • וכתב עוד שמותר למכור להס סוס
ק הטס עומד אלא לרכיבת אדס ולא למשוי והחי נושא את עצמו וכתב עוד
ק ^תי ; 5כור להם פרה לשחיטה ושוחט אותה בפניו ולא ימכור סתס אפי שור של
־שמש ישהא אומו ויעבוד כה• וכתב עוד שכשם שאין מוכרין להם בהמה גסה
!1מיכרין להס חיה גסה • וכל אלו הדינק איתנהו בגמ ולא חסם רכי׳לכתבם
< שעכשיונהגי הימי בכל נמו שכתב כסמוך :

ולעני] מ״ש סקונסין אותו עד

 " .יכו אימי לא היו נוהגים היתר כדבר לא היה צריך לכתבה משוס דלית׳בס צ
והאידנא ׳
יגיני ייוסס בסס גאון מסו׳דקנס הוא ואין דנין בו כח״ל :
מני׳ וכתבר״י הטעס לפי שלמיהם היו דריס הרכה יהודיט גיסד וני

ומ״ש ולא משחיזין להם כלי זיין כריתא סס  :ומ״ש ולא בונין להם מקום שדכץ בוי
בני' אדםמשכהשסודףיו )איןיבוני ןעמה 0כסילקי ונרדוס אצטדי' ונימהופרש״י־
בסילקי לשון טירה גבוהה וסם דנץ מי אדם ומפילין אותו ומת • גרדום כנץ
אסר הוא לדון נפשות אצסדיא מקום שעושי' שם אצטדנית כמו שור האצסדין מנגח־
והורג אנשים ושחוק הוא לסם  :בימה כמי כפין מגדל קצר הוא והיו עושים לדחוף׳
מסס איש להמיתו וככל אלה יש נזק לרבים וכדי שלא יתפס ישראל סס אפו׳למות׳
עמהס  :וכשם שפסו' למכורלכ אלו לגוי כך אסור למכי' לישראל החשוד למכמד
לגוי מימרא שם ( דף טו )  :ומ״ש ולא לישראל ליסט ' אפי ' אינו הורג בהם כוי נס ז?
מימרא שם אסור למכור ללסטם יסר£ל ואוקמוס כמשמוטה דעביד לאצילי נפשית
ופי׳רס״י לסטס הסומט ממון מיד בעליו ונמלט והולך וכשרודסין אחריו נלסס ומציל
והאידנא נהגולמכור כל כלי זיין לגויס כיון שעל ידס•
עצמו ומאבד זה ממונו :
מצילים אותנו וכו׳שס והאימא דמזבני׳אמיר^י אסילפיסאי דמגכועלן  :א* ן
מוכרים להם כא״יכל דבר המחובר וכו׳מסנה סס (דף יס )אין מוכרים לכם במחובר׳־
לקרקע אבל מוכר הוא משיקוץ י יהודה אומר מוכר הוא מל מנת לקוץ וכגמ ( דכ)
ת' ר מוכר לו אילן על מנת לקוץ וקוצץ דברי ר יהודה וי מאיר אומר אין מוכר לו
אלא קצוץ וכן נחלקו בשחת על מנת לגזוז ובקמה על מכת לקצור וא־־בעי׳להו בהל
ע״מ לסחוט מהו ואיסשיטא דהא נמי פלוגתא היא ■ וכתב סרת־ש והלכתא כר מ
דסתס מתני כוופיה כלומר ששנה דברי ר״מ בלשון סתם ותמיהא לי על הרי״ף למת
הביא בהלפותיו הך בעיא דכהמה שהיה אליבא דר יהודה׳ והיה נראה מרבעי סתל
דהתלמודא בבהמה אליבא דר ' יהודה יאלמא סלכתא כוותיה והא דקמני במתניתין
אכל מוכר הוא משיקוץ לאו סתמא הוא כר' מאיר אלא דר' יהודה ור מאיי הליגי
בדברי ת״ק דר' יהודה מסרס דבריו אכל מומר הוא מסימנה עמו לקוץ דלא משמע
ליה דקאמר תנא קמא מסיקצוץ דמס חדוש הוא זה וכי בסביל שהיא מחובר לקרקע
לא ימכרנו לו אחר שנקצץ ור״מ פירש בכריתא משיקוץ ממש  -והרמב״ס ז״ל פסק,
בחיבורו כר יסודה עכ״ל ואיני יודע למה כתב רבינו שסרי״ף אסר אא״כ קצץ אותו
תחלה דאדרבס מדהביא אותה כפיא שהיא אליבא דר' יהודה משמע דכר' יסודה
סבירא ליה ובלאו הכי נראה לי לדקדק דסכיהכי מדהביאפלוגתא דר״יזר״ע
בכריתא ולא הכריע מסמע דס״ל דהלכה כר״י כדקי״ל בכל דוכתא דהלכה כוותיה
לגבי ר ' מ ומשוס דממילאמשתמ' לא הוצרך לפסוק הלכה כמותו־ דאס איתא
דכר״מ ס״ל משוס דסמס מתני׳כוומיה כיון דאייתי פלוגתייהו בבריתא וה״ל מ״ק,
והרכבן
דמתניי״מ דבעלמא הלכה כר״י לגביה ה״ל למפסק בהדיא כד״מ :
כתב דה״ה בח״ל נמי אסור וכו׳סס אין מוכרין לסם במחובר לקרקע מה״מ אלי בר
הנינא אמר קרא לא תחנם לא תתן לסם חניה בקרקע  :וכתב הרא״ש על זה ודוקא
בא״י אכל בס״ל סרי והרמב״ן כתב דאף 3,ח״ל אסד־ ואיךנראה פ״כ והר״ן כתב ש 6
ודאמרינן דאין מוכרין להם כמחובר לקרקעהיינו לר״מ כדאית ליה אפילו כח״ל
ולר' יוסי כדאית ליה דוקא כא״י וכדפליגי בסמוך• גבימכירת :בתים ושדות• זכי1

סו3

,

ז

יקי״ל

דמ

הלכות ע־א קנא קנב קנג

*ו  5דקי״ל כי יוסי דכח״ל מוכרין כמיס ושדות כ״ס שמוכרים מחובר לקרקע ואיכא
קנא(א)
06סיה<7,ם מ' ד דדוקא שדות מוכרין בח״ל אכל מחוכר לקרקע לא וטעמא דמילתא דכיון
דמחוכר לקרקע איפשר למכור משקצץ לא התירו כמסוכר ולהכי תנן סתמא אין
שם ,
^םר6
מ׳ה ב 4לכי פ"ק מוכרין להס כמחובר לקרקע דמשמע אפיבח״ל ואפי' לרבי יוסי אבל בשדות דלא
זע״י ע  /יפשיעאיפשר בלאו הכי התיר ר יוסיוהראשון
■ ,
*י ? '

יותר נכון עכ״ל • וסברת הימכ״ן

מבואר נפשו

ומלסטם

הבריות

משרע
י״ב ירסישתל! ושמעינן דאודיופי ולא אכל שאני י־כ יצסקמיס דור
ללמוד פ5
דאדס חשוב הוא ומשמע דמדחזינן עובדא דרב יצחק כר רב משישי׳יש
אדס חשוב צריך ליזהר ןמ הסמס • אכלהיי״ף והרא״ס השמיטועוכרי!ור *1
וגס הרמכ״ס בפ״ט לא חילק כלל בקתשוב לשאינו חשוב נר׳סהס סוברים
ע''פ שהוא אדם חשוב כלשעברו י^ 3

והאידנ׳נהגו

למכור כל כלי זיין

מוים

כיון תו ליכא למיסס יא יל ומודהיכרא׳סר*

מוכרין סוברים דאע״ג דסמעיניס ,רמולה ^
ז סהוא כדעתראשון : * .אין מוכרי׳להס שעל ידם מצילין אותנו מהאויבים הבאים על העיר אין
ששיך^
להם בארץ ישראל כל רכר המחוב׳כגון איל? והמה אג 1,מןכךו משגחינן ביה ורב יצחקממרת-
׳
ל)ש.ד נהניתנו בתים ושדותכא״י * ,
על תנאי; שיקוץ כ״כ הר״מבם ורב אלפס אסר 1גם כזה אא״כ ק צ ץ הוא־דד ^כל ;ומסמס ^ .ו^
וכילי עד ציןלמכי׳

הראש־לאץמונדיןלהםבתיםושרובא יאבל משכירי בני׳טשמההנ״ילצמיתסיוי"? ,
ףל5ס לא א
נגמנינייוסי ^
■ 6ו־ל'ן־
ססישיצליס
קגג  00׳־׳־ מיס<1כלל$ושיו!* וכסוייצ מינייםלהם בתים ולא שדו׳ובחיל כין בתים נין שדות מותרין כין למכו' י ^ ״ע
הי ׳ו פא'״ נ׳ כתיסומשכירי' שדותובח״ל מוכמן

פ׳לטל" ^*

ואלו ורבי השמיט דין סוריא

עס־גרל 7ננהרוק־[ למה

 :ומ*

אלו בין להשכיר׳ובלבד שלא ימכור או ישכיר לג׳גוים ביחד בשכונת.

לעצמם כיון סבביתמשתההטמיר5

הילכ!1
ולאידעתי היהודיםא אכללא׳אולב׳יכול למכור או להשכיר 1כמו שירצ׳ולאאוכליס מסיבת הכותיםמי?רי'
ולא

ש ובלבד שלא ימכור

ע 0עיל כמחז עם ישכיר לג כותים ביחד וכו׳ סס כיף בא )
הלכה כי יוסי אמר רכ יוס ףבו לכד םלי*
נמס 6,רל)לצ״ רחז יעשה שכונה וכמה סבוכס תב^ ללזסנונה

יאת'כ נננסהג ייפחותה מג^ ניאדס ׳ימ ס רביכפכונ?|
נרח<־[ עמז

חיישינן

שמא

ימכור

הוא או

ישכי'

לאחרים  :ולא

התירו

להשכיר להקל ג

ואט הכותל שילח לישר לני}!,

ש״
אלא לאוצר או לשאר תשמיש חוץ מלדיר׳אבל לדירה־ אסו י עופות חיים או דגים כתב  0ה1נ)
אףז׳ ; .בתסומ סמוע'"בסוף בללי״סמוג
להשכיר מפני שמכניס לתוכו אליל והאידנ׳נהנו להשכיר
^ וז ל מפששא דקיא וממשמעותהלי?
לרירה כיון שאין נוהגי? להכניס אליל בבתיהם ;אסןר
ואכלת
משמע ס ^יאסו י אלא יקיא לך
מות׳
שכנו
מתג׳ חנם במה ד״א כשאינו מכירו אבל אם מכירו או
ל  ,מזבחו שהוא קמא לאכול בכיתיכח,
ז
^י׳ייריי ^ ^י ^ י■׳׳ ^ "

ויוער
פהרי נאננריניני

היהודים נראה שטעמו מסוס דהאידנא

אבל אס קלס לי

 ,דרכי ש לו י כ ! אי 1ממחי ק יד ע^י י* יי מ ל יטר לק ט ץ כח ישראל מות־ וכן מבוא' בתשלרוי׳א
בשכונת היהודים אפי' מוכר כמה בתים אב
מעש׳ידיו כתבתי כסוףסיס<.
מאיהויהילכךלאמימסר■ ^ בשכונמ ופא  .ואסו לשבחו כמה נאה גוי זה וכ ש שלא לספ בשב

נפרא עלל !אי!
צהחת' י
נו *־יו

אין מפמידין בהמה כפונדק
סל עובדי אליליםמסן

£

היהודים ומ״ש אבל לא׳או לב יכול

לסכור אבל אם

מכוין

כשכחו

להורו׳להק״בה

שבר׳ברי

נאה כזה

מותר :

העושה משתה לחופת כנו או כתו אסו׳לישרא'
או להשכיר כמו שירצה ולא חיישיכן שמא ? 2131
י לאכול שם אפילו אוכל משלו ושמש שלו עום׳
ימכור הוא או ישכיר לאחרים סס בגמ :
"׳ 1
נ,״ ,,3^,, -* )-,ולאהתירו להשכי׳אלא לאוצר או לסא ' עליו ומשמש ומאימתי אסור מקודיהחופה משיתחיל לה ^ ץ שום
אסור דבר לצורכי החופה ולאחריה בסתם ל׳יום ולאח׳ל׳יום מןתך אב 1,
מנגסיה! תשמיש חוץ מלדירה אבל לדירה
לילן מצ
^ י,
*״ ״ * ; ״״׳ להשכי מפני שמכניס לתוכו אליל משכה אם אומר שמזמי נו במובי ),החופה אסורדע י  -כ חדש
חדש מותר אפייהוא אומר בשביל החופיואס הואאר׳חשוישהגוי
עאציעצןנת •
וי- ^ 2 &:

קנג

דס״ב ע״א (דף מ ) אין מעמידיןננמס
ממניסחשוריס
כפונדקאית סל כותים
נאסמבה
על הרביעה וערש״י ומי נח
תתןמכשול־
ויש כאן משוס לפני פוי לא
משמע'
ומ״ס אעילו זכרים אצל זכרים הכי
' ־־
התם כגמר לבבהמות זכריםנמימינ5ו

ומ״סונקמת
ל ^לי ^לליתל  ^ £שמח וב אם אומר מחמת החופה אסור אפי׳ לאחר י״ב חדש אפי' למיחש דילמא רבעי להו*
דמילסןכר ס)5ע״ססהי 6ברסן ^ ככותי אינו שומע ממנו שמודה לאליל דמסתמא מודה כיון שהוא שמח אצל נקבות הכיאמרינן התסבגמו^
יוצל
ויהיב טעמא מפני שהכותים מצויץ
מ״מ טון ךנ1יקר "ה3ית ^ יסר ^אית כו שהוא אדם חשוב ואם הגוי שולח לישראל לביתו עופותהיין
או דגים כתב א״א הר׳יאש זיל בתשובה שמותרים:
הכהמוסכואי
נשי חביריהס ואתי לרכוע
כיה משוס ולא תביא תועבה אל ביתך:
הואסמ״ש רבינו מפני סחשודיסלע
והאידנאנהגו להשכיר אףלדיר'כיון
פאיןנוהגין להכניס אליל התוספות דברים שצריך ליזהר כהם מהגרים אל ומחוקתיהם ורפואתם הרביעה קאי לכל מה י שסכו אבלמש
ודברים שיהרג ואל יעבור ואם מותר לראות כמראה:
לוליו
יל) קלוי
וכותי מצוי אצל אשת תכירו
האריכו סס בטעם המנהג והרא׳׳ש כתב
למ׳ס דאיןמיחדי׳נקבותאצלקכומתןו
קצת מדבריהם וז״ל תימא על מה שנהגו
האימא היתר להשכיר בתים לכותים
נקבות! "
מעמידין כהמות בפונדקאות של עובדי אלילי׳ ססמך לו הילכך אסוראפי'
זכריסונקכות אצל נקבות מפני נקבות  :ומ״ש ואין מוסרץנמו?
^
אפייזכרייאצל
למיתתו1
ואע״פסמככי׳למויו אליל סמוך
שחשודי׳על הרביעה וגוי ע״א מצוי אצל אשת חכרו הלכך אסור ' לרועה שלהם כריתא סש ופשוטהוא
דש להביא ראיה להתיר מדתניא בתוסש
אפילו נקבות אצל נהכו׳ואין צריך לומר נקבות אצל זכרי׳וזכרים שלאיסור הוא מסוס חששרביע :וט׳ש
כאןוכאן לא ישכי׳אדסב.י י[ו לכ .ותי ספני
מיסייזוח  0ת ' ני'
ןבהמהלרולשלהןיא ' |
א ^ גקכו'  :ואי ז מץ 4
שמוחו׳להעמיד׳אצלם בהמות כסק שמותי נמ! תי ו6צלסמס<יוי׳ול
ללמחו ספר' או אומנותרו ת פנק
^ל ;״* 0
^ל״תוני
סלחססווי׳על־מויע־סס * "1
הרביעה ואץ מתייחדין עמהם מפני
וקיימא לן שאין חשודי [ לע
סייומ1שמ־ניס
^ ןמ
^ וגיות
והרא״ס והמרדני יש לימן סע פלמוני
בדרך־אםהגוי עוג אלילי
שפיכו׳דמי׳ואם נזדמן לו
שהשודין על
לתןכואליל הי'ל :ך בראה לפרשדהא
חגור סייף טופלו לימינו כדי שתהא ימינו קרוכ׳לסייף הגוי שהיא סומכי עתה לייסד בהמתם ספמזן1
דאמרינן להסכיר לכיתי הייכו מדר3כן
סלססאו׳ר״ת
אנו מוסרי' בהמתנו לרועה
חגורה לו על שמאלו ואם הגוי יש לו מקל בידו טופלו לשמאלו
דפשיטא דקרא קא מזהר לישראל גופיה
דסמכי׳אהאדמסניר פדתנגנן מ1ויןי
היו
אלא שחכמים אשת לה־שכי׳לכומי והכותי
רלאסייסי^
מתנימץ כר אליעזר דחייס לרביע ' ובריתא דלוקסין מהם בהמס לקרק
מבי ' אליל לבית ישראל הילכו לא אסרו חכמי' אלא בית דירה ובימיהם היו רגילין
מיתוקמאכי
להכניס אליל לבתיהם כקפע תמיד והתירו כשדות ואוצרות ופונדקאות אף ע״פ צרב יעה כרמן ואכן קי; ל כרבנן ואע״ג דסתס מתני ' דאין מממידין
מסכתילצע
אכיעז מ מ לית הלכסא כוותיה כיון סיס מחלוקת במסכ׳פרה ובתרי
סידוע שמכניס לתוכו אליל כיון שאין מכניס בקביעות והאידנא שאין הכותים
רגילין להנכי׳אליל לבתיהן אלא בשעת סוליסרי ( וכ״כ המרדני בפ״ק דע״ז ) כ ועוד אין סדר עב  :והר ן התיר מטעם אסר דהא דתכן אין מעמידין כפמה בפונים
הרביעה
הכותי׳וכן אין מוסרין בהמ לרועה שלהם ה״מ במקומו׳סהכותיס ססורי׳על
נסי דלדירן שכירות לא קניא כיון סיד אומות תקפה ובדיניהם שכירות ליומיה
אסור ליתן א נ בסת כותים אבל כגון כותי שבמקומות הללו שאינם חשודים כה לווינהקצ
כמכר ואף אס נפל ביתו של משכיר אינו יכול להוציאו הוי כמכר :
להם מתכת חכם שה כגמ׳ (דף כ ) ודריש לה מלא תחנם •  1מי ש בד״א כשאינו
ז״לסנמקומו
ועונשין פלי מות וכ״כ ה׳המגי׳בפ׳כבמה' איסורי ביא׳בסס הרסכ״א
סחפורי׳סלספיע
מכירו וכו תוספתא כתבה סס הרא״ש בד״א ככותי שאינו מכירו או שהיה עובר הידופי שלא נחשדו.עליה מות לייחד 1 :אי ן מתייחדי׳פמה מפני
מו ש אס נזדמןלו כדרך אס הכותי חגורסייה! טופלולימינו '':
ממקום למקום אבל אם היה אוהבו או סמו מותר סאינו אלא כמוכרו לו  :יסיש
דמי משהסס (דכב )
לסייף
קרוב
ימעד ? י
שתהא ימעו
ומ״ס טופלו לימינו כדי שתהא
ברית שם (
דכה ) ומ //ם
תשםןדכה
הדרך כרי
ירחיב לו
לוהדרן־
עד ירחיב
וכן מותר לפרכס ענייהם וכו׳בריתא בס״ע הכיזקין ( דףסא ) וס״ש וכן אין
הכותי וכו׳פירוסו שדרך הסייף לחנרה בשמאל וכמצ׳סכשטופל יסראללכותי'למימ
ממחץ כיד עני כותי מליטול לקט שכחה ופאה משנה סס • ומיש אבל אס מכוץ
הסייף סמוב'לצד ימין ישראל ואס ייצ הכותי להרגו ישלח הישראל ידימינובסיז
בשבחו להורות להב״ה וכו׳בספ״ק דע״א ( דף כ ) *
ללנותי
טוםלויסרנ)
קנב כותי העושה משתה לסופת בנו או בתו אסור לישראל לאכול שס אפילו שהו סמוך לו ויאחז בה אבל המקל דרכו להביאו ביד ימין ולפי'
להצוחו
אוכל משלו וכו ' בריש מס׳ ע״א ( דף ח ) תנא י' ישמעאל אומר
לשמאלו כדי שתהא יד ימין הכותי שהמקל כה סמוכ׳לישר׳סאם ירצ׳סכותי
ישראלים שכח״ל עובדי אליל בטהרה הס פי ' בלא כוונה דאין סמים על לב כיצד במקל יחזיק ישר במקל הסמוך לו ואי טופלו לימינו הויהמקל רחוק מידולת ילן
ודע שזה שכת׳רבי הוא כדברי ר ישמעאל מושל ר״י בן במק אכל ת״ה פליג^
כותי סעשה משתה לבנו וזימן כל היהודים שבעירו אף על פי שאוכלים ושותים
משלהם ושמש שלהם עומד■ לפניהם מעלה עליהם הכתוב כאלו אכלו מזבחי מתים וסבר ׳ולעולם טופלו לימינו והרמב״ם גפי״ב מסמצח פסקכת״ק  ,ומ״שלאי^
סנאמר וקרא לך  -ואכלת מזבחו פי' משעה שאתה קמי לו מעלה אני על אכילתך ישראל למט וכותי למעלה וכו פרש״י בעלי' ילך ישראל לפניהכותידהיינולס" 8
ממס ובירידתו יילךהכותי לפניןא:ומ״םול'^6
שטיפלו לימינו ולא הוי אחריו ממש
ומאימתי אסור מקודם החופה משיתחיל להכין דבר מצי־כי אלא שטופלו
כאלוהוא מזבחו :
החופה ומעד אפילו הוא אומר בסביל סחופה הכל סס  :ומ״ש ואס הוא אדם
לפניו לעולס״ פי אפי׳במישור והטעם מפורש כברית׳דאיכא למיסם שמא יוג!
חשוב שהכותי שמח כו אס אומי מחמת החופה א סור אפילו ל) 5ס
יאמר
פרס׳סניה פרס
היהדעצריך לילךעד
פירושו אם
שמאלו
לילךירחיב
צימו? ש
גלגלתו•
וזהנפי^
סקצע לצב ההוא כותי _
ןשרשי ׳אי_לע
מלהכותו
רך 3ב5
הדרךימתין
הכותי
אני
לבתי
מששך
יצחק בריס1
ולבתיי ב תיש שרי והאבר 1

דש ־

הלכות דברים שצריך ליזהר בהם קנג קנה קנה
'יכה" ג

זה לרז תניק לבנו לש ישר בביתה וכו׳ג״ז סס־ כמסנסנכרימניקת :כנה־של ישראלית:
ת״רנכריתלאתכיקכנהסל כת ישראל מפני שחסודה
ברשותה ובגת ( ג״זשס )
לע ש״ד דר״מ וחכמים אומרים ' נכרית מניקה את מה של כת ישראל בזמן שאחרות׳
גכהאבל .לא בינו לנינה וכתב הר״אש• מכאן שיש ליזהר סלא מניין
עומדותעל
נכרית בנה סל ישראלית כי אסברשותה

קנדנסינ״ו

 1עמה
דמ לכן  :ולא מתייחד אשה פמהם אפי׳הס רבי׳ונשותיהס
? !י ^חיי משנה ןד ףכג ) וגמרנו סס (דף כה ) ופי׳כה״גבישר5
גמשראל שרי לאו
ניסראלפרימםכס־ ( דףנב ( ,וגמיחסס עיף<-י<^> וע׳ עי*.
למימו׳דבעי׳תרפי שיהיו רבי׳וגס שיהיו נשותיה עמהס אלא היינו לומר שכישראל
בחרמסני גווני סדי שאס אשתו עמו אפי׳אסד מות ואס הס רבי׳אפי׳אין נשותיהם
מהמולד וכמבואר כפור א״ה סימן
בג*
הפוכהא3
וו1ןנ
,
,
 —,
לדירחיבלוהדרך
(זשוריס
לימפוםשכינו' דמים איר ירמיה באסה
^למי״ו
מ׳ש
יי ?!,
*־' " יע״א ״יי־.־
יוכה״נ
ונפוותיהע ^
מותרעמה לכדובלילס
חשובה עסקינן דמהזתי מינה כר אירי באשה שאלהשובה אבל אם היא חשופה וקרובה למלכו
 ■*6אשס כלי זיינ פלי מאי .כינייהו אסה
ויסראלית
בשס *ומ״שי
חוששין לא משום שפיכות דמים ולא משוםעררה *ניהכת1נ נא׳ח
להתיחר שאיץ
וכו'
חנקעז־ ,י) לא תכי׳לכז גוי
כין
6
מה
|
כ
משובה כין האנשים ושאינה חשוכה
הי׳מ
אשה
רכל
פירוש
ורש׳י
הגויות
?
וכל אשה מותרת להתייחד בי
׳־1־׳ ' י '־1
"
מתכתלתימק ייןנסו
,
* י
7
הסיסופרש״י פשהכלי ! יינה פלייה אף
, 6שאר איס1רץ אי ,ג ז סס כמשנוטעת
אסורה להתייחד עם האנשי משוםערוה :
ט׳גדאינה חשוכה לא כין האנשים ולא
לתיזית נידה דקטןאינל מפניי שמגדלת
ע״א לא תיילד לישראלית בינה
יי׳יח לאליל ומסאפילו
כא
נין הנסים אין גוי הורג אותה אלא
ואפי^,ן "*׳" אחיי
מפני
ליזפריסו אבל אסיר
׳
שפיכותןדמים ,
שחשודה על ן
י
7
לדיר כשכ' סס כגמ' ומע
טליהוכיון שכא טלייאינו הורג? ואפי׳אס
ואפי לגיי׳להאכילי
אינה קרוכהלמלכו' נמי אי לא אסמפינן היא מומחית וכן מטעם זה לא תניק לבנו של ישראל בבית
ילהשק-תי התסדליכא משוס׳
דסיישי׳לעריותאל הוה משתב דמיתסיא אחרים עומרין על גבה ולא אפי׳ בבית ישרא׳אא׳ב אחרי׳ עומדין לכרטומאה7
הרת'בס איכה דאי פנוי׳היא
משום ש״ד איכאכינייהו אשה חשוכה כין על גבה אכל אם אחרים עומדין על נ־ה,אייוצא'! ונ,כנסיז מותר
אמר׳בעינ׳לאינסובי
להפייש7
יהרש׳נא ואי א״א היא אמרר!
אני׳
האנסים קרונה למלכות ואינה חשוכה לילר ולהניק בבית ישראלת אבל אין להניחו עמה לבדו כלילה
כתב שלבר שאיני
בשכרתללד ל!נכריו׳
נין הנסים אינה יפה לרכי ירמיה שריא וישראלית לא תניקב לבין גוי אפילו
אסיר לא קא מזדהמנא
יגנ?ת :כאפי גכראי :ומ* ש
להאניצ7גמ״ם
ליחיד דמסוס ש״ד ליכא דהאיקרוכה בחנם אבל בשכר מותר בד״א בחול אבל בשבת אסור אפי׳בשל
למלנו׳ועשו עריו׳נמי דהא מכוערת היא
לאתיילד לנכרית
לייחודי דככולהו סייסי׳ וכתבהרש״באהאדשריבשכרדוקאבמילרתירועהשמתעסק'
ולרב אידי אסור
רגיל׳ כחל אבל כסכר מותר ג ; סס כמסכה כת
זיינה בכך שאז יהיה לה איבה אם לא תעשה אבל אשה שאינה
לפמסדהאסממ^ קאמר אשה כלי
בכן־־נישראל לא תיילד את מכרית כלו' מפני
דכלי בכך אפי׳בשכר אסו׳ דליכא איבה דמצי למימ׳איני בקיאה
טליה ולא קלומר באשה יפה עסקינן
עליהן סמילדת בן לע״זוכגמר' ורמיגהי יהודית־
מכה וחולי שיש כהן סכנה שמחללין
*73
413
^
2
וכתבו
זיינהעליה -והמו׳הקשו על פרש״י
מילדת ארמאי בשכר אכל לא בחנס א "ר
שבת אי? מתרפאין מהן דכיון שחשודין ^
כלי!
דלנןכיאה לפרש דהא דקאמר אשה
שפיכות רמים וראי יהרגנו ולא יתוש עליו שיאמרו עליו שהוא בד״א בחול אבל .בסבת אסור אפי' בשכר
זיל עליה לאו כדפי״סי ^ ה״פ מפני
מרחמיןעליס הרגו שיש לו טענה לומר מסוכן הוא למות וכן בדב׳שאין בו סס בגמ'ומפר' התם דאע״גדחזו דמיילדן
י ^גהנעלת מ^ חמס כאיש
חולי ואין בו סכנה כמו רברא רכוסילתא שהקיז לוישדא׳וכואב לנשי דידן בסב' ליכא איבה דיכלה למימר י
׳'
ו
לא יתרפא ממנו דכיון שאין ברפואה זו אומנות אם דידן דמנערי שבת' מחללין עלייהו דידכו
כיליהוי אשה חשוכה כין לו המקום
ניטו וה״פ איכא
יתלו הדבר בחסרון ידיעתו אלא יאמרו_ בלאו הכי דלא מנכרי סכתאלאמחללין  :וכתב.
ימיתנו לא
ה^סיקמכ׳למלנו׳אה מותד׳להתייחעס הגיע זמנו למות ורב אלפס התיר בזה וא״א הרא״ש ז״לכ׳כפבר׳ סרש״בא הא דסרי בשכר כלו' בחול דוקאע
אנישי׳גוי׳דלרימד׳אסיר א
נ"ה כתיל ג  $׳ק  $3ם כמילד קבוע וכו ם
כדקאמ׳טעמא■ ראשונה ובחולי שצריך אומנות לרפואתו ואין בו סכנה לדברי
באשהחשוכה ואזאל נפיק לן מירי משוס
מכה•
קנה כל
רופא
הרס״גלן־ תנ 5י'
םא לאו משוס טעמא לעריו' דקשכר הכל מתרפאין מהן וכ״ז כשאינו מומחה לרבים אבל אם הוא
רפיאה וחולי שישי
ס׳ד
י&־׳מיחרלעפייז
וירמיהדאפינאשהחשוכ' איכא לסיחש מומחה לרכי׳מתרפאין ממנו בכל רבד דלא מרע נפשיה הלכך
'<ני ״ ־ " • י״״י כהססכנ׳שסדןללין
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קסבר רב אידי דמירתתי מינ'ףא לפריות
ריפוי ממון לזבללרז
שלעמלק :
לאחיישי' ושאינה חשוכה נמי אס היא
ריפוי נפשות וכגמר' ( סס עד סוף הסי׳אמאי ריפוי ממון ותאי ריפוי כפשו׳אילימא
פיתיתלהתייחד נץ הנשיס גויות איכא בינייהו דלר ירמיה כיון דאינה חפוכס
ממון כשכר ריפוי נפשות כחנס ליתני מתרפאין מהם כשכר5וכל לא כחנס
קפל'הל דלית ליה טעמא דימרסמי ולרב אידי סריא דכלי זיינה עליה כלו דמרחמי ריפוי
ריפוי ממון דבר שלזין כו סכנה ריפוי נפשות דבר שיש כו סככה והא״ר יסודה
לולא
מלה ואי מסוס עריות כדאמריק כרי׳ פירקק סהגויס מצדם אצל נסי חכיריהס כת
אפילו ריכדא דכוסילתא לא מתסי ' מינייהו אלא ריפוי טמון בהמתו ריפוי נפשות
דעת היא וכשתיאהשיכא הגויצת ' מיד ופשק הר״אש הלכה כרב אידי משוס
והיינו דרב יהודה וכתר הכי גרסי׳אמר רכה בר בר חנא א״ר יוחנן כל מכה׳
דתני׳כותיה נמצא דלפרש״י כל אשה אפורה להתייחד עם האנשים כרב אידי דאפי'
גופו
עליה את הסבת אין מתרפאין מהם וכתב רס״י אבל שאין בה סככה
שמחללין
החכה למלכות ומכוער חייש לערוה ורץ ייחוד עם הנשים לא כזכר כדברי רש
מתרפאיןוליתליה דרב יהודה דאסר אפילו בריבדא דכוסילהא  :והתוספות
אסורה
י ^מעימיפראשרי מהטעם שכתכו התוספו׳והכי דייק לשון רביכו שכתב
לקיים שתיהן דג דינים הס חולי
והעלה נקיים
על זה והענה
שר׳ת הקשה עפ
והר״ן כתכו סר־ ת
ן
עס האנשים משמע אכל עם הנסים מותרת ולפי' התו׳קרובה למלכו' והר״אס
התייחך
כו סכנה אין מתיפאין מהם משוס דלא מירתת דילמא מרע נפסיה שכיון
שיש
מותרת להתייחד אפי ' עס האנסים כרב אידי דסבר דמרתתי־מינה כין מש ל כין
סמס בחליי מימר אמר אמרי אינשי שמעני סככת חליו מת ולא מפני
דלעריות לי כ למיסס ולס דנמי שהיחס
מעיו ועסהכסי׳אפי 'שאינה קמבה למלכות שריא
כקי ברפואותיו והיינו דרבי יוחנן ושולי שאין בו סככה מתרפאים מהם
אל חייסיכן משוס דמיחמי עלה כדאמ׳רב אידי אשה כלי זייכס עלי אכל עס סאנשי
שאיני
ימות יתלו הדכי חסרון ידעתו רקפס פרנסתו והיינו דיוקא דמילתיה דיכי
חשוי להתייחד דאע״גדלינא למיחש לש״ד משוס דצלי זיינה עלי׳מ״מ איכא למיחש
שאלו
יוחנן אכל רב יהודה מיירי כגון סאינו חולה בלל אלא מיחוש כעלמא כריבדא
משוס עמה ונדתקלא תתיחדאסס עמהס מפני שהם חשודי על הפריות :
דככה׳ג לא מפסי' מינייהו לפי שאפילו ימיתנו לאמרעכפשיה שלא
דכוסילתא
והייאש ז ל כתכ פי׳התו׳לבד משמע דהכי ס״ל ותמהני על רבי שלא כת ודעת א א
הדבר בחסרון ידיעתו שהרי רפואה קלס כזוהכלכקיאיסבה וע״כ יפלו
וחריף השמיט כל זה נראה שהוא מערש כפרס״י דלרב אילי כל יתלו
י למי״י :
והריך סשמיס להא.
המשנה כצורתה דמשמע הדבר שהגיע זמנו למות או ששונאו היה והעיתו בידו :
ץ אפויה להתייחד עס סאגשיס^ -שוס ערוה ולפיכתב
יהודה וכתבה לדר ' יוחנן וכתב הר״ן נראה מדבריו שדחאה לדרכ יהודה אמר
אשרה להתייחד עם סגויס וכן נראה שהוא דעת הרמ כס ז ל דרכי
ונלנעיס שבעולם
רב מקמי הא דרכי יוחנן אלא שכתב כהלכות ריפוי ממון נהמתו ריפויי כעשוח־:
סגס היא סתס לאשור כפכ״ב מהלכות איסורי ביאה:
■
גופו והקשו עליו דהא אליבא דרב יסודה תרצי' הכיכיהיכי דלאתיקשילים
שחשודה
מפני . . . . .
קני נכרית עובדת אלילי 'אל תיילד
כינה לבינה _
לישראלית . .
_
 .קי״ל כוותיס נקיסינן פירושה דס״ד מעיקרא דריפוי ממון דבר שאין בו י
ס״ד בפרק אין מעמידין (דף כו ) מנן ככרית מיילדת את וכיון דלא
על
ישראל!
עלש״ר סכנה וריפוי נפשות דבר שים בו סכנה והימ״כן ז״ל כתב להעמידדכריהרי״ף
^3ת
שם ) ככרית לאתיילד את כת ישראל מפנישחשודים
וחכמי גפ (
מ״ מן
ןף״
דסא דרב יהודה סלכתא היא ולפיכך כתב הרי״ף מאי דמרצי ' אליביה דרכי
ןי^11
ז״ל
■ "ס י" '■ 1נכרית מיילדת את בת ישראל בזמן סאחרו ' עומדות על גבה
"יאל^ ׳׳
לא פליגא עליה דר״י ה״ק כל מכה ססיא .במקום סמה סאיפשד לבא
לכי:
מה
ה ?ינה וידוע דהלכה כחכמים ומתני' דקפני מילדת באחרו' עומדות יוחנן
ט'ג הי ^,
..מכה סמחללין עליה את השבת אין מפרפאין מהם ואף לע פי שהיא
חסיות עומדות ע״ג לא שרינן אלא כרשות ישראל דוקא כמו שכתב ' לידי
פי
ו3ינ
עכשיו  .מכס  .קטנה .שמא יכניס לו סס המות ויכבידנס הואיל' והיא במקום
^ ^׳ ו חס אחרים עומדים ע״גכו׳מותר לילד ולהניק כבית ישר׳ומ״ס יאפי '
3
סכנה והיינו' דרג יהודה דריכדא דכוסילפא מקום סבנה .
כט דצס דמי לרופא שאס הוא מומח׳מתרפאין ממנו משוס דלא מרע
^
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דר״י סליגא אדרב -יהודה ופסק .כר" י וזהו אפילו ' ממי שאינו מומח׳שיר׳לעשות לו רעה ואם הגוי׳מתקנאי'
ושמ דסעמא לאו מסוס דאתי
ללןיין ^!'
שכתב רביני ורב צלפס התיר בזהוב פ כי או שהוא שונאו אפי׳הוא קרוב למלכו' אפור שהגוי מוס׳נפשו אבתריה אלא מסי שהויעוב ילעלאו
ידבק בידך מאומה מן החי ,ואע״ג
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הרמכ״ס -סכתכיבס׳יב■ מה רוצחושמירת• עליו לעשות לו רעה וכל מה דאמרן היינו כשבא לרפאותו כסם
אלא לאו דאליל הוא ממשכאליל
נפסמותרליקח רפואה מן הגוי לבהמה
אבל אם בא לרפאותו בלחש' מותר שאין בו סכנה כל׳א כסתם
לאד דילה אמרי׳יהרג ואליעבור. 7
או למכס שכגוף מכחון כגון -מלוגמ ורטיה
ואס הית■ מכה סל סכנה אסו' ליקח ממע שאינו יורע אםמזכיר־ שם אליל אבל אם יודע שמוכיר שם אליל
קנו אין מסתפיין מהגוי
עובד $
אסור אפילו אם יודע שודאי ימות וה״מ רבסתים מותר בסתם גוי
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תנן אין מסתפיין מסס ככל
מלןוסדוא
שצריך .אומנו׳לרפאתו ואין בו סכנה לד״ה ומאי 1ני להתרפאות ממנו עיי סם דינו כשא׳גוי עוב׳אליל רעלמא
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כתובבהגהו' לכל דבר וגוי דעלמ׳שבא לרפאותו ואמד לו קח ממים אלו או לבינו וידו׳שהלכ כחכמי׳וכ״ע היהנשו"(
אסירי פר פין מעידדק נרח בעיני דכלהז
מאילן פלוני שהוא של אלי׳לא יקביממנו כדאמרי׳בכל מתרפאין ו ב; ש וכן סא הוא מסתכל
במיתמיתד
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מומחה לרבי' מתרפפין ממנו בכל דבר
דלא
מרענפשיהכ״כשסהתוסמדאמרי'
הת -גכי מילה בגוי דדמי מתניתין אהדדי
דתני חדש דר׳מ אוס ^מדל־ גוי את ישרא'
אפי׳אחרי׳עומד \ ג משו' דחייש דילמא
מצלי סבינוט
סו* ליה ,כרות
שפכה
וכאידך
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"
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ביית קתכי דר מ מתי ומפני הב ס ברומ
מומת דכי אתא רב דימי א״ר יוחנן אס הי'
מומחה לרבים מותר והכי נמיקאמרתו
הת
נכי״ ר' יוחנן
וראבהודצסו
נפשייהו
אש
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ל /
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מגוי וכ פ הרא ש ז ל ות ש הילכ גוי אומן
מקיזדסוכו׳כ״כשסהתושע״זאנוסומכי'
להרךז דס מן הגויס דלגבי הקזה כולם
המקיזי׳מומסי׳הסי ע

שאז נראה כארס חשוב
וכו׳מסוריססעע'
(דףכ״ט ) ומשמע שאס הוא נינו
ללולן
חשוב א ע 'פ שאינו האבמרא'מותרו;"■
הרמ״כס כפי' ב המ מנח וניאה
דלאבעי
להיות רואה במרא' אלא כשהואשמ50ל
ביכו לבינו חבל כר״ה בכל גיוני
מית׳אלא
שסתו׳כתבו דהלכה למעש צסי
להסתער

אפילוג כאיסורי הנאה במקום סכנה או אפי׳שלא כמקום סכנה
אם הוא שלא כדרך הנאתו כגון מניח חלב לש שור הנסקל על
גבי מבתו וכיוצא בו חוץ מבעצי אליל ודוקא שאומר לו שאין
לו רפואה אלא במים אלו או מאילן זה שאז נראה לו כאלו
הישראל נותן ממשו׳באליל אבל אם אומר לו קח ממי׳ אילו או
מאילן זה ולא הזכי׳לו שם אלי׳ואקמאותן המי׳או מאותו האילן
מצוי אלא אלו מותר כיון שלא תלה הרפוא׳במה שהן אליל :
מגוי אא״כ רוא׳ואפי כר"ה (וכ״נ
במרדכי)
מדגרסי בגמ בר מנארב ביזניהוה
מעתע
ק^ ן
אמ מסתפרין מהגוי עובד אליל שמא יהרגנו לפיכך
י
י ברשות הרבים שהכל עוברין ושבים שם מותר
מגוי בשבילי דנהרדעא צ״ל תנא
חכאיאי
קועיך לזוגא אמר תיתי יל
דפבריאדו״מ
שהוא ירא וכן אם הוא מסתכל במראה מותר שאז נראה כאדם
חשוב וירא לעשות לו רעה ולא התירו להסתכל במרא׳אלא למי
ודוקא בתע דשפייז ביה היזיקא
בקלאבל
שמסתפר מן הגוייא וכיוצא כו כגון שמספר לעצמו או שחושש במספרי׳ל״א שכיח בהו הידק ושרילוסעי
בעיניו משו׳רפואה אבל בלאו הכי אסור משום אל ילבש גבר עמו אח עכ״ל ואין נר ק
דע׳הפוסקי׳וצ״ל
דאף התו׳לא כפכו׳אלאלומר :סטוב
לנהוג
שמלת אשה וגוי המסתפ׳מישראל כיון שהגיע סמוך לבלוריתו ל
כך כיון רסזינןדרב סנאסיהמצמעל
ז
אצבעות מכל רוח שומטיריו •

כ וכ״פהרא״ש ומיהו
ינאת? ד6
מאירי׳ 1׳
/
׳ 11
,
^(6 _3ר הנאץ יש לדקד בדברי רבי שכת לעיל כמו ריבד
מדרבקאפי׳נדלך דכוסילתשהקידלרישראל דמישמ שהוצרך
*לאתי יגל־ליכ -ע ל׳יתו׳ק כי היכל דלא תיקשי לן הייי הוקז ע״י גוי וכ״נ שמתפרסין דברי רש״י סכהב
^התי י'  0'63יי ק שהקיז לו ישרא ' ולפי מש כאן אפי היקז לו גוי איכ לאוקומ׳וי״ל לאי כשאומנותו
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העבירות חוץ

רמ׳ם סי© ^לל ! להקיז אה״נ דאע״ה סהו׳גוי אלא משו׳דהת׳בשאין אומנותו בכך ומ״ס איצטריך לומר
*ב׳דוקאהכא׳ א;-ל שהקיז לו י^סרא׳כלו׳ואע״ס שאינו אומן דכיון שהוא ישראל אין מקסידין בו בין אומן
לאכ(ל<לשפ<'אם;ר לשאיכו אומן דאלו גוי דכותי ' דאינו אומן אסור להקיז ממנו אבל הכא כתב גוי אומן
^ייצ זש׳ג לומ שאומנותו בכך ומה שרי דלא מרע כפשיהא  :והריף השמיט הא דאם היה
מומח לרבי׳מות וגסהרמ בס לא הזכירו כפ׳יב מס רוצח ולא ידעתי למס דהא ליכא
נ

^סיילס נמקים

סככהמ׳ת בזלילא

8כל 0אסייא^א
^(כנדניל' ^ר!! ז׳!
*
רש /א ס ,׳
*ז׳ל אמרת אם
יללע׳ לעשיתמרייז

^ע־שנ ^יכ ^
ע׳לששי׳זהד "" ^
<9נה מ״יללהתיר!
י3אי ׳׳ס 5' ' ''0ינ'
^יבאמי? ^ז ^ _5.י
* ^בזמן ^ " " ׳
^ אפיל! לארס

מאן דפליג אדר יוחנן בהא :וס ש וייפוי ממון כגון לבהמתו מתרסאיןאפי׳מסכל
נלו׳אפי׳ממי שאיני אומן וככר נתבאר שדין זה מסנ ' סס :וכל מקו׳סאין מתרפא׳־ן
אפי׳סוא ספק־חי או מת אין מפרפאין ממנו וכו׳עד דלחיי שפה לא חיישיכן מימרא
דר״י םס :ואס אמר סס פלוני יפה סס פלוני רע יכול לסמוך עליו ג״ז סס מימר דמר
פיקבא ומ״ס שירא שמא ישאל גס לאסי־יס היינו משו דחייש סמא יוחזק שקק וכתב
הימב״ם בפ״יב מה׳רוצס דמ״מ לא יקס ממנו אותו הסס כלו׳דכדי למכו׳מקחו חיים
דילמא משקר א״כ חיישי׳סעא יערב סס המו׳בו גרסי בירושלמי אהן אוסיון סכנתא
הדא תייאקי ר׳סימון אמי אסדיה י־׳יוסכן אמר מותרת וכתב הרמב״ן בס״הת פי'
אופיון כשמה מין רפואה שפישק אותה מ הפיג ין וסככ׳הוא לקבלו מהס שאינו דבר
מומחה אכל תרי״אקי סלסס מותית שדמיה יקריס ובהמחש' עושין אות עכ״ל גרסי'
תיביממסו למכחל מכהון רבנן אמיי מאן דבעי למסתיי ' לסתמיה ולוי אמר מאן
דבעי לימות ימות רבנן לא עב -יד פיכא כחללא ולוי עביד עיכא כסללא ; ואד□
שקרו׳למלכות יכול להתרפא׳מהכל אפי׳ונו׳פד שיר' לססו׳לו רעה סס מייתי עובד׳
דר' יוחנן אמסי מנוי'  ,יעריך ור״י היכי עביד ומשני אדס חשוב שאני

ופריך והא רבי

ברילאקחילק נץ אברו דאדס חשוב וכו׳והרי״ף והרא״ם השמיטו זה וגס הרמ״בס לא הזכירו בפ״יב
מה׳רוצח ותיטא
■ כעיני למי דסאוה מהלכ׳כיון דר״י עבד בה עובד׳וליכ ' מאן דפליג
^),1,׳ ' ^ ^ עלי׳ואיפש׳דס״ל ז״ל דכיון דחזי׳דר'אבסו סמך על הא דאד חסו שאני לסתרפא׳מהס
נל־ילי! !לינלילאנל ובא לידי סכנאוכל מה דאמק היינו כשבא לרפאותו בסס אבל אס בא ליפאותו

|א״ ל י!די ח ע צ׳ל כל סעה ( דף כה ) אמרי׳הכי ככל

מתרפאין במקו' סכנה חון מעצי אשרה ומפור' שס

הא"! מ׳יס!ן>ם• ׳ דיסא׳איסח־ייהנא׳מותרי ' אפי׳שלאבמקו'
■ 9יל גיא ח י!; פי
לשיוף שח ייי פר ס׳ככ׳והוא שייהנה מהן שלא כדרך הנאתן*
ולעניןלהתיפאבאיסורי הנא׳שלדבריה'
מ £.לסרס! ת
נעלתא הלא על

,

,

*נ״ה רודן מכלאי הנרס ! נשר כחלב שאסזיי׳אפי'
סלאכדרן הנאתן שלא נייק!  ,סכנה ועייןנפ״ה
מישזדי הת!רה :

1

לגויס״תיי-׳נ־! דני־ ־■ 'נ״ומילהי(רעל!ויו' ג* 1םזמז

דלאחשלדר״מ  :ולא התירו
להסמנל
מאליל וגלוי עריות וש״ר שאומר
במראה אלא למסתפ מן הגויעובד
אליל
לו
וכיוצבו וכו׳אבל בלאו הכיאסור נ
י
נסם
התו והרא ם מדמסמע הכא וכפ׳סואל דמותר האיש לראו׳במיצה
ובימובתוסכת'
אמרי׳דאסו׳אא״כ קרו׳למלכו׳והר״ן סילבענין אס'
דבסקו׳שרגיליןהאנשי׳מסמנל
כמרא׳כמו הנסי׳מות׳דתו ליכא״משו׳לא ילבש גבר שמל׳חס' וסמפמי
דמי׳ודעסאל
רתוספת׳נמי בהכי איירו ואפ״ה הוצרכו להתי' לקמביס למלכו' לפי
סהחנויניו
נמנעי׳בכל מקוס* :ומי המסתפ׳מישראל * כ׳ה לכ״כ %ס נשם
הרש׳זא
י
כת1״
מיד"ס
כיק
סהגי׳סמו׳לבלוריתו ׳ג' אצ  3ע ן׳ מכ׳ רוח שהרילי מתירליאו׳מיראה
נשהלסמסמ״יאמו
שימס יךץ מפןר׳ סס  3׳
"י שלא יילתל׳את
עצת׳זאליויי׳שהר׳כשהילעיניל
׳
" . , .
נזאנת הי מנסה פגי! ממחה סן
העיניס

קט

כל העבירו חוק מאליל וג עוש

דל״עתכלכמראה:

סאומרי׳ לו לאדם שיפבו' עליה או יהרג וכו בסוף פר' כן סוררומדרס (דףטד)
א״ר
יוחנן משו ר״ש בן יהוצדק נמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד כל
עבירושבתוראס
אומרי׳לו לאדס עבור ואל תהרג יעבו׳ואל יהרג חון מאליל וג״ע וס״דופסקו
כןכל
הפוסקייואיתמ עלה בגמ'כי אתא רב דימי א״ר יוחנן ל״ס אלא שלאכסמהשמ6
לכ
בשעת השמד אפי׳על מצוה קלה יהרג ואל יטבו׳א״דכי! 3תא רב
דימיא״ריוסקלא
אמרו אלא בציכע'אבל כפרססי׳אפי׳מצו׳קלה יהרג ואל יעכר׳מאי מצד׳קלה
אמ׳רבא
כר רב יצחק א״רב אפי׳לשכויי ערקת' דמסאכ׳וכמ פרהסי' א״ר יעקב
א״ריוסנןאין
פרהסי׳פחות מעשר כני אדס ואסיקנא דכולהו ישראלי' בעינן והא
אססרפונסיי)
הואי אמר אכיי אסת׳קרקע טולס הית רבא אמ הנא עצמן
שאניואזדרנאלטעי!'?
דאמ רבא גוי דא״ל להאי ישראל קטול אספסת בסדת׳וסדי לסץת׳
ראילאקנילנ'
(לך )ליקטלי'ולא ליקטול מאי טעמ' לעבורימילתקא בעי ופסקו
הפוסקיכלישנויג
לימי ונליסנ׳דרבי׳מסמדס״ל דתתייהואמרינהו ר יוחנן ומר
אמחדאומראמחד6
ולא פליגי ופרש״י אפי׳מצוה קלה יהרג ואל יעכיר שלא ירגילו הגוי׳להמריך
הלנכו'
לכך טרקתא דמסאנא שרוך הנעל שאס דרך הגוי׳לקשור כך ודרך
יסר׳לקסורכפנין
אחר כגון סיס צד יהודי בדבר ודרך ישראל להיו׳צנועי׳אפי׳שינוי זה שאיןכאןסגיי
אלא מנהג בעל מ'יקדש הסס כפני רניריו יסראלי׳ח״ל הרי״ן ,אפי׳ערקח דמס^
פי׳הגוי׳סכאותו זמן היו רצועו׳סל מנעליה אדומו׳ויסרא היו
גיוסיםססררו׳כדישלא
ילבשו מלבוש נכר^ וכת׳מהר״יק בשורש פ״ח דבדוקא נקטהרי״ףסהגוי׳היונוו
&יני
אדומו׳והיהודי׳סחורו דבכה״ג הוא דיש להקפיי שאין דרךהצנועי׳להע׳אדמזל^
וצבע השחור הוא דרך צניעו׳והככע והיינו כדפרש״י דדוק סיס בו צד
יהדדי׳וגניפו:
ואפתאמ׳היכי אמריהכא דאפי׳אעיקת דמסתכ׳יהרג ואל יפכו׳והאאמדנפףי
טומנין באלישע בעל כנפי שכסראהו קסדו׳קח נטל תפילין מראשו סירהר"ןף מ
טומנין דלא אמרו יהרג ואל יעבו׳אלא לעכור עללמ ' ת אכ׳לא בגזרולכט׳מ״עח
שאינו עוב׳בידי׳ועו׳שהס יכולי׳לכט ממנו ע״כ שיניחוהו3כי 'ה6סורי'ופכטל
מאליה
הילכתיבט ואל יהיג טכ״ל וכ״כ נמקי יוסף בס״פ בן סורר

,,1.־,, ',״ 1 ,'. .

ימי5

״ ״ ליי '6״ ל י ״ף ״ ־לי״5*,יי  ,״ 1ל0־"■ יי״קיל 6״ * יל■ יי1־( יעניל<־'7ע־פחס* ״*,״ה-־ל־״יו( ')
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הלכות

ע׳א קנז

עד '
קכה

 '15קמ (א )כ׳הר*1
בסלזיסורל! דג״פ-כל ס 6ץ הנוימתכוין־לזלר) למלות עצמו שריוכן כר 6ה .םהו
ןף״' ^ 'יכי?עלסלז׳עטרושלזס הו׳כצינע׳לזס ירצ׳להחמי' על עצמו וליהרג
פ׳ל1ל 3הז-ז־צ-
דעת ר ' ת בפ״ין לכתובות וער ק סורר וכ״כ המרדכי שס בעמו• וכר שלזה כתסוין
^* כריספ״ק וכדברי הר״ן בפבמטומנין וכ״כ הרלזש גע כזין מעמי׳והבילז
מאידפרי' והלן אסתר ערהסייזסוס ונבעל ' לגוי ולממסר ' נפשהד?>שלרז 'י^ נ ד? 1
ריי׳ירו׳אלא שכת דהיינו כשסמי מתכוין להעכירו אבל להנאתו רש״ישפיר על.
דעריךדא״א היתה ולא מסרה כעש׳דא״כ לר 1סוס ממרץרכל> מידי י יהחג ת׳מ^תן•^ ,
ודלא כהרמ״בס ז״ל סכת בפ״ה מה ' יסודי התורה שהוא מתחייב  .נשמר ללא נפרש^'? 5כפצמו
דכיוןדג״ע היא אפילו מתכוין הגוי א1:רל< ק<לשיעב<*
5קראחל
להנאת עצמו פוה לה למימסר נפסס :מ־זקא לעבוראלית
 "/ק כס תור האדם נוסי '
לו לאדם שיעבור עליהם או יהרג אם הוא בצנע׳אם־א ,ירצה
ודפי
ננהשל-
ונ״יכס״סקסורר
כתב סרמ"כ ס 3פ״ה מה ׳יסךן י התןרה  .חיל לעמר אעסה
!,ויריהומכסז ׳• * " 3םז לוכן מכתב יעבור ועל יהת ואם ירצה להחמיר על עצמו וליהדג רשאי׳ ואם
סרמ
צ
אלי' מכוין כ למי סנ ^בו יהרג ו ^ליעבור ועב י עכ׳ל'( :כיימהמ׳ו
^כהככרכרי
הואבפרהסי׳חייב ליהת ולא יעבור בר״א שהנוי עובר
.
גמל חסיד וירא שמיאמאת
ולא נהרג ה״ז מחלל את סשסואס היה נתשז׳שי׳ קני!׳
סאסהואאדם
בעשרה מישראל■ הרי זה חילל את הסם אע* 4דאמיי׳53
רש6י  ,לזיס ^ השס להעבירו על דת אבל אם אינו משריץ אלא להנאתו יעבורואל!
כץ
:וןףיידו!
כאיי
אס
1
^*#יי*
שנהגוייי*־
מנהג* בעלמא׳״י* *#י!*1
להעביר ברבים וביטל מצו' עס ס שסי5ן קןץס הסס מישישביל!למתות
^ • יןץ ד סיר
אפי׳על וי
— ע׳*
ובשע׳השמד/י<*׳׳
! ^צמו5מי'ע.ל מצו
יהרג* ׳* 4ץ ו ז׳•*״-
^״י *\ \\ י
ליראס הסס ו 3/זהכו ,לבסוהיי?ו עליו יהרג ואל יעביר ובעז ובג״ע ושפיכות דמי׳
*ע 9כ 'נמ־0״דל< ■£
ן ן
אפי׳בצנע׳יהרג יעני על טיי* * ״> חליל האזי0
העס
ל
ן
!
!
"
שהפילו1
מי שאל ועזרי
או סיני 1
להעכירו עת רת אלא להנאתו :מפני שעבר באונס אין מלקין אותו ואין י לנר *ה שאניאין.
ונסיר"
אין הגוי ע א מפרין
ואפי
יעכו
י,
ל !
לי-יסו האם פי' ולא השתחו! ואל ־ ן
דכיון שאומר צריך .לומר שאין ממיתין אותו ב״ד אפילו מזחים משוםלרני
אתיעצפ לנהימה אלא אנדרטישל אסור לאדם לומד שהוא גוי כדי שלא יהרגוהו
שהוא גוי הרי ביורה לדתם וכופר בעיקר אכל מי שנתחייב מיתה הרג באונס שלזין מלקין וממיתין אל  £פריכי עמינל•
^המלאופז י ^
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ז" *ל ן .שיכולנ לעובר ברצונו ובמדיםורתר£ה ^ המצעיגיםבתורה■
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ססיייוק
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^ למוד נעלס אלא מנ^
אש
הר
א
א
וש השם ומציל עצמו במה שכורח לבית ע ז כתב
ואינם
ובלומדי
.
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■יסשסית ע ז היה קרת
בנותן מזרעו למולך ונתתי אני את פכי שומעי׳לסוניתיס
לברוח
ימ -דש׳ומה לך
השמועה למדו ההוא ולא אנוס ולא שוגג ולא מושעה ומס אס אליל אס היי " מוחי'
מ?שנ־שו .ואמריקנמי
באיש ההוא מעי
יו ^ליס•לשמלתי את בני מה לך יוצא ליצלב שנטלתי את הלולב דמשמע שהיו
מן הכל' העובד אותה באונס אינו חיי' כרת ואין צריך לאמיתת כ״ך ק״ן בילםאינאלמיחש
בכך כיון שהיא חמורה
מי1ו יןעצמ על קדוש סשש לפני•משורת כדין דודאי לא היו מחוייכין
^ש ל*.
מצות האמורות בתורה ובעדיות היא אומר ולנערה לא תעשה דבר אבל אסלםכנ
שהיתה
לשאר
מפני
סדק להעביר ולבטלם אלא דאפילו הכי היו כהרגין
ומארעאנלהלו
כ ^:ב שב
ברץסי י המ^ 1י׳א ינו עוסה הנה
"־-׳־ן־כצינפה יכיל ל מל פ כפשיול
דבשד,ר עכירות
מפלגיןן י
^ דכשאר
עבירות ספעג׳
צריכה נכך לכךכ ׳־111: :והא
דחעה :ה
נקרא עובד אליל והוא נטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה שללאמרי׳כלמישבימ
עצמן לשלא להנאת עצמן ובג' עבירות לא מפלגי' בנייסו והוא
להנאת
ובין
לבפיהסיא
בס׳ע בן סודר ומורה מפסה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת למחות רו׳היינו
גהינס  :גרסעק
מויגמ״ידטעממשו׳דהנילאומשו׳חלול השס הוא דאסירי אנא מפגי חומר עצמן
לליכ׳שכנה
' לכו עינא ובאי ושאלו לרופאי׳ואמרו חין לו תקנה מד סתיעל לן5ןמר ןק  :מיז במקום
ובפ׳כל שעה כת׳סהח״ה והעל
הל:ךככל ענק אסירי וכ״י הר" ןבמסכ יומא בשם הימ״כן
לו • תעמוד לפניו עממה ימות ולא תעמוד ל פניו ערומה * להוציא7מממ ?
סונרדבג״ע כל היכא דאין הגוי מתכוין אלא להנא ת עצמו לא אמיי ' תי־רג ואל
ימות ואל תבעל
זה מכיל:
תסער עמו מאחורי הגדר ימות ולא תסכיר עמו מאחורי הגדי סליגי בה רבי יעקב
תעכורושאחרים הקשו עליו וכתבו כסברת הימק ז״לוק דעתרבינוונן נראה
שמואל בר נחמני חד אמר אשת אים היתהוחד אמר פנויה כיתה (נ )<כ*פ נמא׳ז
בר אידי ורבי
מוכריהימ״בס בפייה מה יסודי התורה  :אחא דמקשינ והא אסתר ערהסיא
אשת איש היתה שפיר אלא למאן דאמר עטיה היתהמ $ןי ונת״הסי׳קצ״ם
כשלמאלמאןדאמי
האיכתו' מ״י הא דלא מקשה והא אסתר שעת השמד הדה מ שוס דלא מיקרי שעת
רב פפא אמר משוס פגס משפחה רב אחא כריה דרב איקא3ן מר כדי כ מפיהעכיןמזרין
לי ־
כולי האי
השמדאלאכסהנזירס מיוחדת כאומ׳אחתלבדאבלאחשומש לא על ישראל בלבד
_׳ י
_ !/׳
! /.
פרוצות כעריות וצינסכ ; מינסב לא מיימב׳ דעתהכד יבי (ג ) להר׳ןר״פ
גזיאלאעל כל מריצות מלכותו  :ויש לתמוה•על יכינו למה כתב דאפי' על מנהג שלא יהוכנותישראצ
יצחק מיום שחרב בית המקדש ניטלה עעס כיאה וניתנה לעובריכ״ש זפא״ח^7ן
בעלמא שנהגו יהיג ואל יעבור ולא כ כ גבי כפיהסיא דהא כה כמי איתמר אפי׳מל
יצחק דאמר רבי
גנוביס ימתקו ולחס סתרים ינעם ־ וסימ״נס פסק בפ״ה מה׳שנ* נ זפ׳ביס >ק
עבירה שנאמר מים
מנוה קלס יהיג ואל יעבור וכי פירשו בגמ ' מאי מנוה קלה ערקתא דמסאכא עלה
וביומא■
כמד פנויה ואף על גב דפלוגתא הוא' וספק נפשות להקלכר ^ ^ יפ א ע א
דמאחי בפרהסיא סוה לענק יהרג ואל ימכור סמך על מס יסודי התורה
נמיקאיואיפשר לומר
פעםה0לי 1ל ספ י עמה יתידכי תדחזינ זדרב פפ ^ לא!  7 ^* 50כגון
סכתי דאפילו על מנהג בעלמא יסרג ואל יעבוד דממילא משמע דה״ה בפרהסיא :שטעמו משוס דסב וע ל
נ להמתסע׳ו א!
ורב אחא לאמוראי כתיאי כינהו יסביבה טעמא אלמא הכי סכירא לסו
והימלם ז״ל בפה מה יסודי התורה כתב אפי' לא נתכוון להעכירו אלא מל
דתתמת ( דף נז ) נשים •שאמרו להן גויס תנו לנו אחת מכםלאסל ב׳עיהרג
מצה מסאי מצות ולא הזכיר ערקתא דמסאנא כלל ולא גבי פיהסי ' ואיפסר שהוא
בפ״ס
.
הנץ
וגיסיק עלה כירושלמי תני סיעת בני אדס שהיו מהלכים כדרךיאל יעבוד7הא
 ,הר״יףשהיו רצועות ישראל משונות כדי ונטמאהוכר ' •
ז״להיה מפרש ערקמאדמסנא כמו ספי
שיס י
■
ופגעו בהן גויס ואמיו תנו לנו אשד מכס ונהרוג אותו ואס לאו הרי אנו הורגים
שלא ילבשו מלבו נכרי סזו מל״ת היא כמו סכת בפי״א מס ע״ז שאין מדמין לגוי׳לא
כולס נהרגים ולא ימסרו נפש אחד מישראל ייחדו להם אחיעיניו ' באשה*6׳
כחם התוהפמסר״ן בפר ,את נולים אפילו
מליח ולא כשער שנא׳ולא תלכו כחקות הגויס :
בכרי ימסדו אותו ואל יהרגו אמד רבי שמעון ק לקיש והוא שיהא!העלה לנו טינא
יהיג ואל יעבו' דוקא הבועל אבל היא תבעל ואל פהרג כגון שבע בן
כ .1שעה דהא דאמיי דב״גע
בן בכרי ורבי יוחנן אמר אף על פי שפינו חייב מי תס כס״ ע ק !אמי! ־ייפאי'אין
אסתר ומי׳לעשו׳מעש כגון שאומרי׳לה לסכי׳ערוה חייב מיתה כשבע
דקיקעעולס היא כדאמרינן גבי
כרבי יוחנן וכן נראה מדברי רכינו שמשק כפירוש סמסנה לי תקנה ע7
לו הנח לתקוע אותך בערוה יסיג בכרי ומשמע דכלכה
עליתיהרג ואל מעשה מעסה והאיש אפי׳אומרי׳
חכמי׳יחות <אל
ומדברי הר ן במסכת יומא וכתבו דה ה משים סחמרו נין גויס תנולנו אחד
ואל יעצור דלא מצי למימי לא עבידנא
וכו ׳שאס ייחדוה להס יתני אותה ואל יטמאו כולן :אבל החמ״כסתנעל ל! תעמול
קיסר6ל 6לדעת ומס שסויז *ב״ה וכפ׳ נא׳ת נב״ר לורש אן אפ דיונם מכס ונטמאה
מעשה דלוין
לנפשופינס אזהרה לחונק אפ ענמויכולאפילו
יסודי התורה פסק יר׳ל  .וצריך טעס למה דהא בכל דוכתאק״ל לעניי ערומה
פי' שנסעתהשמל בפ״ה מהלכות
פי״כ
הר״ן
וכ״כ
(
ז
־
5
מעשה
פ״לאן
הוי
מס״סה
ועזריה
ימית יאל תעמול
כתנני׳תישאל
הלכה כר 'י לגבי ר״ל ואפשר דפשט לישנא כוותיס דר״ל דייקא סח י .
15״מ ) וסיכל! שהיה כבר יכול למסור עניו!לתיפ׳זלהרוג את ענייו אס הוא
פ
והמרדני
דימ>5
' מאס(רייהנל׳
תו בירושלמי עולא כר קשרי תבעתיה מלכותיער ? מ^ל ל יה לליל*
ירחשלאיכוללעמו׳גכישחןוכ] ינזלאפי' כזא!ל
וגרסינן
מקלסה שיורע שלא יתקשה עוד כתבו
גבי רבי יהושע כן לוי אתו ן ואקפוץ מדינפא אמת להן אין ליתימ!ת ! אל ישפר
בן קיש שאם ירא שמא יעש! לייסורי׳ ק 6ים םיכ1ל
התו בריש פר הבא על יבמתו דאינו חיי'
לן אק מחרבין מדינתא סלק גבי רי״כל ופייסיה ויסכיי לון והוה עיזה מאחורי הגל
לתסירענחולמימהפ׳׳לאן ותנא; תניאקראיה
אתון יהכץ ליה
לעתור עצמו כיון דלא עביד מעשה :
השותט־׳ספינוקופנשע׳סשיוזוישאוסרי׳ומפרשי'
יליף מתגלי עלוי ולא איתגלי וצם כמה צימין ואיתגלי מלןי ל/״ל יי■ !לאי לנרי׳אל!
פ״ל אן שאינו ינוללהרוג ענייו וחנניהמישאל אליהו זכור לטוב
וכחבל
עוד דהא דכש״ד יסרג ואל אן
נגלה אמי ליה ולא פםנה עשיפי ^נ־ י ליה וי הי משכפ ר! סידיס עתרנלא^ עללא
יעבור דוקאכשאומרי׳לו להרוג כידי׳אבל ועזריה ייסר! עבמס ניד אחרי' אנל הס לא פגעו ולמסורות אני
דאף על גב דמדינא שרי מכל מקום־ מדת חסידות הוא שלא לעסותתקרב!לגלו׳ערוה
קיש שלא כרנין 'חכמיםעשה
היא •משמע
׳ התינ ^ן בענמקושאול בןקיש
^מיי׳לו הנח לזרוק עצ מ
 1פיסקת הלנה בשעת השמל
כתב הרמ״בס כפרק ה ' מהלכות יסודי התורה שאס ייחדוהו והוא שהוא ילאו ללע?
כן ותפני כך
ו־תעץ אינוקייב ^ מסור עצמן  *.ץר תב ומעשה ברבא׳ששחט פ
ימפייעבהדיז 'פ
עללפיהי׳עמורנאח׳וכעשעליו
ס
;
י׳גניל
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׳
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;
י
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חייב מיתה יתנוהו לסם ואין נסס מורץ להם כן לכתחלה י ;
,,
שיראשיעבירוסעל  7פ
5־' ןנמס׳יומא ד ,״
רוכמוהןאצאחשש3לנליןןאמ'הרנהמונע
לומר שהוא גוי כדי שלא יהרגוהו וכו' וכן כתב סר'3ן ס 3:ד״פב נ ס יב פ ל׳ש
 ^ '•• 1שס הימב ן דגוי עובדוקרא1
דדוקא צאו שהוא
אסור לאדם
.
.
<.
כת ישייזל כ^ ו 5כלל ג״ עאסכלברייהרג אופו רב ניזיפה משוגה וכן היה
׳■ י צנ׳ז
זרה ומיהו כתוב כ נפ קייוס ףבפ י ? בפ יע 'ד ק מפ ס ״ ה■ נזר י תייחל אבל לאו
גז י תב ד סל סס סול) 5ןר שפפסוהוגייס והיו פושטים עורי וג 1פני'ת!ל נין
דעכודה
סא לחי שנות
בשם יהודי על שאינו עובד אליל וזה כדי שלא יכירוהו מסנה ללפני .עזר כגון
יין חתמת מלל! תתחתן 3ס נער' דמש)5׳ העורוהנשרואח׳ננפגטלה הגזרה ואם לאשמע סיהרג כל הנקרא
ובורח מייתרוהכיאא״איה :מדאמיינן בפרק קונס אמר רבא ס יי שאנס! להשאיל ל!
אופס אפשר שהיו ניסלישולאהי( הזרגיסאופס
_ זו
עצירוק היא
על מלבושו כמלבוסס
וז״לר״יכתנוהפסקני׳ אסרוכהלהממיר
א
ות  .מ יצא -היי בכלל ג ע
למימר עבדא דנורא אנא לא יהיבנא כיגא ופירשו סמהרשיס לני לע׳ז הואיל
־׳ ^ל* כ ישיא הבא על הגוי דמחייבי עצמיליהרג נכנעה עלשארתכית רשאיןאינו לנורכא מרבנן
שאותס שהיו עובדים האש היו פטורים ממכס ומסס רכי /שאי חנלת'0יכול
עוגעיס בו ומחייבי נקראחובל נעכמו וכן בירושלמי זדזקא שהגז'
התוספות
בשם
מפו טאדהא קנאי׳
לעבור:
מפכויןלהעבירו אבל להנאתו כקרא קןנלכעצמו ובמדרש רכה פרשת וישלח איתא סכי תלמידים שלרבי יהושע שיט
רב
אדסריס
דהא
חשיב
כי תית נמי קא
והא7אמרי'כגיל! יערמ'ה'ר .גוי הנא על נפישר'
כהס איסתרטוס אמר להם אס בכיה סל הורה אתס תנו .י  ,ר ימ ,
גערהיכרית ס לאיש אשר יעשנה וכו' לאינומכוין אלאלהנאפו ולא להענירה וכןישראל ׳עטיפתן פגע
למה שכיתס פסיפתכס ואס אין בניס אתס וט אמי ליה בדה י!כי מהילוד מיחז
נפסכס עליה
׳■ ,ניחא הא דמסני יבא אאשת הכאת הנא י'1ל הגוי' ריאדגוי ה נאיעל במישראללא
י,־ '
לתזי׳תחלה
ממאר ס נס כי רצונם ליסרג בשביל התורה פס כל זס דנריכי׳
לומר דליתליהדרשא יוטעם עליות נגיע! ב ה לאינו עושה מעשהאלא ועליה אנו נסרגיסהרי
מוסאני וצייר
למלבוש נכרי שמא לא יכירום ולא ימיתוס פד כאן ומבואר על כלצללי׳ ק!לם
לבית דלא הוהבה יוטיעס אס הוא בפרהסיא לכ״פ ר״ת בההיא היותשכיס מלבושיהם
 ^ 1ילבת אלא
שימסרס עב ל:
^"
ליהרג הוא דלא מהני שינוי העטיפה אלא לשמא אל ישאלוס מאי זה דת הס
לאהפרקרקע עולם היפה ואינה מצווה
 7גוי הבא על בת ישרא' דלאו
וכמה פרהשיי׳י׳בני אדם :
אס ישאלוס אסור להם .לומר שהם גויס וכדכתב הר״אש וז״ל
'א אלא משאי מצותוכיון דלאסוס
והיינו

לכוין לבו
ייל׳־ג אפינלישלא
ף^,
אתר שעונלללוערים  ) !( :ומשמע חפי׳זזלייופרלומדלנרלמשפמעי לפדי
העובלעיזשל אשור״ה ע״ז אפרת (יי״י! אין ספק שאין מתשנין אופו כיהודי
אוהלה אש1י'מ ענ7א לנורא עגללכומר
יניךן (,נ>;
ענ״ל זכ״כ פ׳ה סי׳קכ״ז למותר5עש! מ מעשה שהגזיםיסנרושהזא עושה איסור והא
יספרעמואחורי הגדר והוא יסגור שאופה אשה היא שרי
שע ל ^ ,י,כי ן'םםעי׳אההיאמעש׳דאחזו ליבא טינא לאס היויסלי׳להטעופושאשתו
ש׳פ׳חלהגהו ' סת״ק דמזפר ללבוש בגלי גויס או להתנהג גלבר שלא יכירוהו בלרכי׳אז כליללעניר המכס מיתר ובלבל שלאיהיו
נויולצן
ומצק .בהאעל 'ל  :האלכ׳דמלפר ללמם נגד׳ שלא יכירוהו ב״כ מהרי״ק
1ך״ נבי ר״מ טמש בהא
 7י להעבירהמנם 1כ״כ נחלושי אגילהע' בתה ט!מנין7חומד ללמש בנדיגויםןנל73שלאיהיוכלאי׳ולוקא
נלרכי׳עכ׳ל מהרי׳ק וכ׳מפ׳ה ליסודיתורהבהגהו׳יאשזרללגוש נגלי גזים כ
שלאינירוהו
ן(״0צ  1ישרינגליגוינזללנושכדי
בדרן סכנה להלגש בגליבוים ובלבדשלא יהא שעטנז זזה כ״ע ני זה לאחשיב־ סכנההואיל
להולן
(נע ה סי' קצ׳ז׳תפירו ג׳כ ומקא נמקו׳יסמיז אבל שלא במקו׳סכנה דהיינונליילהעביד התכס וכדומה אשור זבס׳ח מפיר לנופו כלי להעביר חבל ללנוש בגל העשוי כננזיגוי׳אזיליכא חילול הסם שהרי אין הגזי׳מביוין
ז׳ל  :ע׳כ מהרא׳ישה דאפי׳נשעת השמד אינו אשור אלא כשהגויס תכירי׳איתו ומכיס
׳ נ 1להישיר לרן ההוא עב׳ל מהראי
ובכצבוזמיהונשעלבה8מ7אסור נ
אינומשחע דתתלק בהא להאמשט לאשור לשגותערקפ' 7מקאגיבעכיןאחר ( :ז )
אופו ומיהומלנרינ״ידלעיל

דם
לנט

הלכות ע״א קנח קנט קס

(א )! כ״פ

'ןפ 'א' נלי?
ן׳ והמ

ר אמ!ה' ׳מ ^

ע׳ג ל ׳הואיל
יהמיריייפים נלי
חיי,אי|תיל"] ,ני(
צורגאסרגנןלאת'
א5א ^ העימ
משו׳נדיתייואעי'
ביתר מכלי תייי
 7ה,איל

ענ ^

יהתירי
^ 7את(ז

דעת הרי״ף נזבל רכיכו כתב להכעיס וטעמו מסוס דאיתא התס3גמ׳ ן!
כדברי ר ' ?
אחא ורכיצא במלתא וק״יל דכל היכאדפליגי רב אחא ורכינא הלכה
הילכך אפי׳ להכטיס הוי מומר ולא דסמי׳ לענין כתיכת ס״תכדאיתאכססח^ 1
יישב הר״ן זה לדעת כר״יף והרמ״כסז״ל  :ומ״שרכיכו והאפיקומסיןסמו!ינני

והיינו דאמיי הנך תלמידי׳כניה אנו ועליה אנו נהרגי׳וכיוצא כדברי כ״י כתב מהר"׳
קולוסבשורש פ' ח בשם הגהות סס״ק וז״ל הא דאמרינן אפי׳ערקתא דמסאנא אסור
וכו׳סייכו דוקא כשהגרם אומרים לו עשה כך כדי לחלל את השם אז הוא אסור אפי'
כשינוי ערקתא אבל כדי שלא יהא ניכר שהוא יהודי כגון ללבוש בגדי נכרי שקורץ
ראי״י או להתנהג בדבר שלא יהא ניכר
לברוח לתוכה ואין בזה משום מורה בע״ז :
מותר ומכל מקום כתב דאיכאהתסמאן
,
דפלי׳ואע דללבו' בגדי ראי״י שלא יכירוהו
״״ | ך*ן? 23ין  0שיוררין לכור אן למקום סכנה אק ^
13 }2
_ _
,
הרואה אותן להעלותן אפי׳אם יתן לו שכר
ביהודי בדרכים אסור מההיא דבן סורר
*
1
* נ״ה ונע' ה סי׳
אבל מי
ועורה* :
־
קצ״ז לפיכך אין לרפאותן אפי׳ בשכר ואם מתיירא מהם או משום
בעב נדינייאצו באורן• :
ומציל
שכתחיי׳מית
איבה מרפאי׳אותם בשכ׳אבל לא בחנם ומ״מאין מורידין אותם
עצמו במה סכורס לבית אליל כתכא״א לכור בידים אבל המינים והמסורי׳ומשומד אוכל נבלות להכעיס
לתוכה וכו' כתוב
הר״אש ז״ל סיכול לברוח 11״ *
משמ׳גללתי
בתשובות

נמש,מ׳שנע׳געיק׳

קנח

אי ילעינן לעיל
לתיא־ין י)סזי

כלל י ס

:

ומה שכתב לרפאותן בשכר כן
משמע

כמגגת״הסימן
* נ׳ה
ורהדדמ  ',ל ה א
< ,כ 6
קנ ח שנשאל על משזתד
^
נגקאסגשתעי1
" ב׳ שכר ש־צא חן הכלל וחזר לדת
א נס< ל * תתר  7כי
סס האמת אם נרין להתכפר
ומדברי רש י
יא?,
דלעילגש ׳

ללנ יי המתי יי{ 1דף י") אהא
אינ ׳ מ,יגי אלא
במשומד להכעיס
אנלמשוח׳לתיאנן ,
אסור להלות ל!
נרביתונ למיירי
גמי בכה׳גשעשה
תתלה עיי א נס
אבל פלא אינס הוי
סתס משומ׳להכעי'
בלעי :השי׳קפ׳ח
ועיצסי׳קכיד אי
גשתתל ע׳י אונס
דיכול לנרוח ליני
מש 1תד
בשאר
ובמהרי׳לפ' כרש י
זראני׳ה

גסמ׳ג

לאשוילהלז׳למשוח'
נר בי ת ו נהרל כי פ'
התול־ן
משומד

נסופד
הנא על

הנכרית ה נ! כ,יןה
ישראלית
אכל
שנסממיה ויש לה

^
1 1/
הגוי
לשוס

לשוס

עדיי
גר

אלילים עלי,י,תר מלאי ונתן
טעסלדנר:
לאפיקי

מורכא דלא חידושין זנ״ני י

משמע דכשכר שרי
לרפאותןוכ״ב התו'
והביאו ראיה מפיק
מי שאחזו דרב שימי
בראשי עידלההו'
גוי לר״א ואתסי
אלמ' שרי לרפאות
גוי אלא ודאיבשני'
הוה ועוד יש לומר
דהתס כמיבחכ׳הוה
ולהתחכם ברעואו'
יכול להיו׳מותר וכן
משמע

שמפני שלא

היה בקי ברפואות
עשה לגוי ולא

הננריהבן
.גןעס
כמוה< אם(׳להל 1מי

נרביח על׳צב'י
ינ 'צ ד1ה ידע,פ
ראפי' נדעע רש י
לאשרי להל(ת
למשומ < א׳נ אפי׳
להמעייין ) ה "ני
לוק׳ 4למשומדעכ״י

דת״רנסיגופי ' גדוליםכפיתה

לישרא׳ואיתמ' עלה

דאפי׳כשפד ואיפס'
דבמכית שהו׳מרס'
.
, .
ו
לישראמיירי שאינו
יכיל להשמט ממנו
ואפ״הבחנ׳לאדכל
שאינו רוצה ל־נשות

4X4
שייד׳ר״״״כיח,

שענר על כל יינו ' מנתזר'
( זשי' דאי] לה! סי' 1להרנ! ת

בני׳יזזאלו

הםא־ג״ פ

שאי,שלי' לדנ ' ,ניר' ידנרי
הרג ! לכרי הפליוי' לכרי
תישדזעין די״מ אעיע
שפטו׳מדיני אלס המשלת
תייכ כדיני שמי ,נלתכיא
האולור לשלותו נא והרוג
אח שכפ׳היאת־י׳ ושליחו
פטור שמאי הזק ן אותר
כזציתי חיי' שנא׳ ! אזי!1
הרגת כחרב כני ינתק
ושקל יתרי זמ״יק לדיני
רכה ודיני זוטא איבא

בנסחתהיי״ף והי״אש • וכתב ןד ?|
ויושים י
בפיק ד מהלכות יונח ^פי?
כתורה ובככואה
ובהר".
ובככואיןי",
ישראלים שכפרו
מהלכות תשוב כתב האומרנ ',.
כלל והמכחיש נבואתו של מסהמ"
והאומ שאין הבורא יודעמעש 3ט^ו0
אפיקורוסי׳והר׳,
כל אחר משלכוה אלו הס
פי׳דהייכו מכזה ת״ח או מסהחניון מ!
והאפיקורסים מורירין אותם בידים :
ראחאדקתני
ת״ח וכך אמרו בפר רזלק:
כתבוהפוסייץ'
רועי בהמ דקה אין ממלין
סמרעיןאותס
פירוש בשלהן כלומר׳ מפני
ואחייס
בשדות אחרים אבל רועי בהמות
תורה מותר להלוות
לא דאין אדם חוטא ולא לו  :ונתנוסו
משוסדלאפסילי
דרבית רכתי וחי אחיך עמן ונוי אין מצווין דדוקא ביועיס החמירו
להחיותו וחכמים אסרוהו משום נזרה שמ׳ילמד ממעשיו ובכדי
לדנוינס
(מדאוריית ) וחכמי' עסו חיזוקן
דאוריתי!
כדי שיתנו לב לשוב אבל גזלנין
חייו שרי ובצורבא דרבנןא דליכא למיחש שמא ילמד ממעשיו
שרי אפילו ביותר מכדי חייו ושאר כל אדם נמי לא אסרו אלא ואוכל נבילות לתיאבון ממלין ונחמ
נהגו הית׳לכל כתב כפ״ד מהלכות רוצח מעי כהת מן
ברבית דאוריתא אבל רבית דרבנן שרי והאירנא
כישיאל
לוכיוצא בהם אין מעלין בד״א
בכל מיני רבית משו׳שאי אפשר לנו להשתכר בשום מש׳ ומת
13
בעל עבירה והעומד ברשמו ושיגן
י1
אם ילא שנשא ונתן עמהם אם כן ילא שייך ברביתשמא ילמר
תמיד כגון מעי בהמה דקהספןחעל

סנט

דיני ריבת
לנויברביתדטעמא
דבר

ומתן .מומר שכפר נעקר םות' להי!ויתי
ממעשיו טפי משא׳משא ומת]
ברכית כיון שאין אנו מצווין להחיותו ואסור ללוות ממנו ברבית עכירות שאינו עומדברסעו מעיו^
וכל
ראע פ שחטא ישראל הוא והנותנו לו עוכר משוםנ ולפני עור עושה עבירות להנאת עצמוכגון6
ואסוילעמוו
נכילו׳לתיאכקמצוה להצילו
לא תתן מכשול:
על דמו עדכא1ןלשונו:
רב* ך [ הואיל ואתא לידן נימא ביה מלתא מאד
קס
מאר צריך אדם ליזהר כאיסור רבית וכמה
מותרלצלו!־!/לני׳
קנס דבר מורה
1
פרקאיזכו
ברבית וכו׳
לאוין נאמרו בו ואפילו הלוהב רהגרתנר עוכר מה שאין כן כשא׳
ע״איובהלנו׳מלוהנ״ן׳
נשך עלה ע ועלה
דיני
מינייונק
והאירנאגהגו הימר בכל

בינייהזולנ״עהתשלח חייג כדיני זוטא כדין נזרם קטן שאוכל ננילומ אין נ׳י׳ל
יומזין להפרישו ולוקא ש גוש' לדע׳ענייו אכל אס תוכחא תלחא שעושה על לעפ
גדול שתכין הקטן שגדול צ? 7ה לובנן אסזייתצזויןעלי( להפרישו זדזקא ללא שיין
יזיונ׳נא־שו׳הקטןאנלשיץנרחיוג׳נו׳ויסי׳הקטןדצוייןעליזלהפרישוזיזאח'
נר
שאסור ל,חר לו אכול נ כילה או ינשהל ח יאחר אלס למיגק נשכ הכאלי מפינת או
הכא לי חופ׳אלא מניחו מולש אז זורק ולאו דוק׳ינולש מענק שאינו גקונ וזורק
נברמלימדאיסורילרבי] אלאאפי׳גר״ר .אי; חמרישיןאופז מאחר פלא הגיע
לחינזן ולא ספינין לי׳נמים האיסור זה כתג בכיא ת״א נלקהקטן וכא] בנייח
חלק ג׳כ 'שהחרש והשיטה לינס סות לדין קטן נזה  :הנא לביד ואמר המתי את
הנפשאזחללתי שנת או ענותי עבירה אקתנדין אופו דאין מלקיןאופיזאי)
פיוסלין אותו לעדות לאין אלס משים ענ־! ו רשע להלכה כרביז אנל אס רנה
לעשות תשונ׳תלקיןא( ת! זעושיןלוכפרהוזו היא י .פרת 1למלקות נחקוסמיתה
והאלאתר ריא אין אלס משים עגתי רשע לא לענין כריתות אלאליגנקתיתת
נילכיכהגאוני׳נתזינה אישור דרבנן כנין אשורי' לתלאית שחוק פי!ולשמש
מטת! ג־זכי רעגק ולי ן נמס י מר יישנתהסלש וכתנא בהן א־ן עליו לא מלקו'
ולא נידוי אלא ק! רי | אותו עובר על תקנח חכתיסז׳ל " אשור לומר שוס יהולי

3מר<ד נ(,מ(רי7ין ס׳״ח בשס צ■ ,ח
^(ת!לנארדמ! לנר ס־בה וכדאמרינן
אפי׳הצין להורג ז גזי אני שכנר כפר נעיק ' והודה לדמס אנל מיתר לכפ< ר שלא
למד או שא ן לל ש :ס תעלה נענין אחד שלחמה כייש נמה יהולי׳שצאלתדז ע' כ:
להל<מזברני ' אגלכמילד׳וכך הם דברי
גן משומלעכיח רבי ' וכי"  :הימב״ן
בת׳ה דמדתניי כם״פ העחקץ מבקרץ חולי גוי׳עס חולי ישרא׳מפכי דרכי סלו׳וכיקו '
להלמליוכ״״ תם חולין יש בו רפואה גדולס לחולה ש״מ מרפאין חולי גויס עס חולי ישראל מפני
קנתבמרדכי אמג׳ דרכי שלום ואע״ג דתני׳הגויס לא ממלין ואסיקנ׳דאפי בשכר התם למיתלי בעילא
לי '/פ'א' נ ל?׳ כל דהיא אמרינן אבל סיפא דאיכא איבה ודאי מותר דהא תנן יהודית מילדת
לק׳עמ^ 3תתתד ^! האימאית בשכר ואין לך הצלת נפשות יותר מן המילדת לולד וליולדת עצמ ואפי '
הכי מות'בשנ׳וכך דנו סל רופא כרפואגנשי ' מותר וכת׳עוד הילכך כיון דהיתירא
להלו ^ ^נית
למשותלענ״ולאי! משוס איכה הוא כין־ כסכר כץ בחנם נקיט עילא היכא דמצי וכדלינא עילא כגדן
לויורשונג היא יכי רופא שהוא סיפא חולי ישראל וגוי הפכית דאיכא איבה גדולה מרפא ודאי חולי
אמיי׳הכי'כתיכ'ק גויס פס חולי ישראל בין בשב כץ בחכ׳מפני דרכי שלום תדע דקתני סיפ׳ומפמסין
^ עניי גויס עס עניי ישראל ופמס׳להחיותו היא אלמא מחיין אותן ומפמסין אותן
זלא ^כי!
י6ראל מע! לס אבל מפני דרכי שלום עכ״ל ומיש רבי ' ומכל מקום אץ מורידן אותן לבור בידים •
והשעומ׳נין*שרלוצ שס כבריתא ומשמע מדברי התו׳דלאו למימרא שאסור להורידם אלא היינו לומר
זימדנק שאינו מצוס להוריד׳אע״פ שהם עוכרים על ז׳מצות ומיהו היכאדמקיימץ ז ' מצות
יה,ל
י י
" / < ,
!
יין,
נמקותיהןשיג
ה(״למי׳(!,א1,נ׳ל משמע דאסור להורידם והא דאמיי במ ס
סי׳תכ״ה)
מהלכו׳רוצחיועיי׳בח״מ _ _
,״״!ר לל
״״.1,ילאש
כפ״ד _
מדברי הרמ״כס _
מלחמ׳וכ״ה _
היינו בשעת _ _
__
ומש אבל המיכין והמוסרין וכו׳שס תני רבי אכהו קמי׳דר״י הגויס וממי בהמה
ללעטןהקלא•׳ נ״ל
7להר '(5גם י״' דקה לא ממלין ולא מורידן אבל המיני׳והמסורו׳מורידין ולא ממלין א״ל אני סונה
^יצא ^'(יס לכל אבידת אחיך לרבות את המומרי׳ואת אמרת מורידן סמי מכאן ולישני כאן
׳
בשביל׳
השפורשים י
לי פלל אס כןמסורו׳מלשיכי׳המוסרץ ממון חביריה ביד גוי׳מומר לתיאבון כשאין להם כשר אבל
ה<די 3והקיאים יפ אינו מופקר להיות איסור והיתר לפניו להניח היתר ולאכול איסור ואס עושה כן זס
^נהל /׳ ^ ל ״ להכעיס והרמ״בס כתב בפ״ד מהל' רוצח וכן העושה עבירות להכעיס אפילו אכל
י ^ם(  ,נבילה או לבס שעטנז להכעיס ה״ז מין וטעמו מדאמרינן סמי מכאן• וכתב הר״ן שכן
5הל" "ב^ 7

י,סריל־< ־< * * *

מומר שכפר כעיקרוגו'
וכו׳תוספות עלה הנזכר ובפסקים על קמ״ה ד״א :
והרמ״קוגדןונן
בפסקים עלה קמ׳ד ד״ד וכן כתוב בנמק״י כעלם ז ' ד״א בסס ר״ת
וקנתט
בעל התרומות בהקדמה שעי מ 'ו כתב כן בסס ר״ת והרמ״בןוה״ראלתנן-
וצוע׳ן
התוס פות בפ״ב דע״ז עלה כ״ו וכ״כ ה גהות כפ״ה מה״מ והמרדני כסס ויי
שכתבו הגהות בה ' הנזכר סיס אוסרים וגס המרדכי כתב שרס״י אוסרוכ״ג():זיג
יוזממויז
במ״ע סי' קס״ב בשס הר״ס לא חייסינן להו במקו' כל הני רכוותאיוהוי
רכינו וגס כר 'אש מומר שכפר כעיקר מילתא פסיקתא נקטי דסתסמומו עני
נבילותלהכעיס
כעיקר הוי להכעיס אבל ה״ה דאפי׳לא כפר בעיקר אלא שאוכל
מותר להלוותו ברבית כמו שאמרו התו׳וכגהות במקומות הנז׳ססכ .:וכחנות'
ומטסמי׳ביןמח
עוד סס דסל עכשיו להכעיס הס דסבקי היתיר' ואכלי איסורא
ונר מדבריהם דצמומר שיצא מן הכלל כתבו כן ותמיהא לי מלתא דמוןויצ^ ח
להכעיסגרולמזז
הכלל אפי׳לא שבקי היתירא ואכלו איסירא פסיעא ל ^ךלך מוס'
ואפשר דמשוס דמומר יוצא מהכלל לא החס בתלמוד כתבו דיןמוכן' לתיאבוןומחי
להכעיס דמשתמעי תעובדא דרבי אמי ואסר כך כתבו דמומר שיצא מן מ* ץ1
החכר אף ע״פשתחלת יציאתו מהכלל לא היה להכעיס אלא כגון שהעלילועליי1
וכייצא אפילו הכי מיקרי מומר להכעיס מאחר• שבידו לברוח ולסמלטואינו
ולעדןהכותיסכהראאמי
היינו סכיק סיתירא ואכיל איסורא כנ״לוצ״ע■ :
מעשיהס -
בפיק אין מעמידין לירושלמי שמותר להלוותן ברכית דלפי שקלקלו
קמייתאדחצ ׳ן
חשיב לסו כישראל  :ולענין הקראים נ״ל דלהרח״בס כפי' מתני
דחשיב לסו כתינוק סכסכה כין הגויס יא׳םור ^ה^ וותס כיכית י ^^ 1רייו
במל צמק״י כד״א מעלה ז׳והוא דלא יהבינן דין תינוק שנשכה אלא למישמ!ה^
כמוקותיהסם
בתורת ישראל מעולם אבל מי שעומד כין ישרא ' והולך ומדבק
מן המורידים הוא אפשר דהנך כמי מן המורידי' חסיכי ומותר להלוותןנונ' ׳
שכקינן דברי הרמ״כס סמסורשיס כשביל דברי נמ? ייוס., ; '1
לאוין נאמרו בו עד וצן בערב וכן בעדי' משנהוגמרא סע ,
קס ובמה
נשך (דף עה ) ונתבארו סס מכין הלאוין ותמצ^ ףנפ י ״׳״
הנותןברכיתעלהע״א :וכאיונןכ ,ין5
ובס״מגמל״תסיקצ״גא  :וכל
מצרים מתכאי ממה ס י}מ ייבפלה ס״א אי כא1י 055י־  ,יכתכרחמנ^ ובל
יםר ^כפ ?? 5תווני
כרביח יט יעיין כמגיד מסנה פ״ י מה״מ ־*
עד או'יו נ^
התולה מעותיו בגוי וכו עלה ס״א  .־ ואפי׳ אס הלוה נותן לימ
בעלה ע״ג ד״ב גבי רבינא יהיב זוזי לככי אקיאדשנוות /ושפכי י?'515ננןנול
וכו׳א״ל אחולי קא מחלי גבך ופרש״י הואיל ולא פס? מעמהס ? ? 619י'ינ
ואין מזכירין לומר בשכר מעותיך שהיו בטלות אגלילי מתנה נע ׳ ׳ומליי^
הרמ״בס בס א׳מה״מ והר״אש כת בעלה קמ״ו ד״א ולכי מחסס להת יהינ ,ךשניו
דמתני ' משמע הא דלא אסיר רבי ' מאוחרת אלא בדאמי ל יה3םני ?* !1
^ כםע 5וליודתי |
בטלו' אצלי היינו היכא שסלח לו אחרשהחזיר לי מע ומיי
^ :,
לו יותר מתחזי כיבית אפילו בסתס עכ״ל • ותלמידיהרש ^
למאי דמשמע דהיכא דכשעת פרעון נותן לו יותר אפילוהסת׳מתסזיכ
ג,טיני־גי:1
י

כן את אי שרי להלזותז דהרינם כן מכפילז האני התם להלוה איני עובר אלא תשום איסור התליהשתניחילו ונתקום שהמלוה אינו עיני-י ם הל,,ז
•זמרלני ל 5עי ( : 3ג ) נכ׳יפא׳ג דן> ן׳ע' נ איי״ג דנם הלוה עובר נלאו ואס
ליגני והיא פרק התקבל גני השנו׳היגבזט ופשוט ה וא דג״ל סימן קע״ג מלין זז  ( :נ ) נ׳הר״ן פ׳זיב דן* רס״ט יניא ובני ' פא ' נ7ן>צ*ז
 ( 0$א ) < גמ ' מ פ״ל מציה ומלוה לרנית אסור נין להלות לעשיר או
נאורייתא אנל עניתלרנגן אינו אשור רנית ללוה דק6הזא עונר עלצפני עוד וגזמר ןלכ רנינזירי#ס נס׳מ&לים ניס ח'א ג
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מיננו
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יילס

^ 1י 36להכ 5דמכר
כל סלל! הזכיר לו בסכר מעותיו שרי דאוזולי הוא
^ייריילכתו׳כנסק״יגססהתו  :ואיא ז לכתב * ״
,
מיי־ ?
'ליס.ממני רבית וכר׳ כעלה קמ״א ד״א וזה ג״ב דעת
" ' 0יש ^ י^ נ ״יס
יד׳ טה״מכמוסתיא מכופר רבדיו וכן פירשו לאהתירוגהלואה
מן1נס
הוי קבשורם י ז

יועהרכהמגידססומי,

>

^ וססג מחימןקצ ג

 **.ונוי
הרש כס שלחכד..כן .ו  /א
^;
ח־נויהימ

,גי׳סנשפהלוויה
ןונ ; אסורהיזללז
^י׳רסמוקדמת
ןיתשנה סוף פיק
^נסוידףימה)
*;
״״״־! היינו

שומרוניוסח

*ג״ה ונתיי הריטנ״א
;,זחילה כאונסאן־לדינת
הרמנ״סלאמהנ -׳ונפיכן
אין שתשביעין אעה.1ו־

בשעת הלואהשלעשולהם
מחילה ח?זר הפירעון
ניענדילא תזנידרורוחגב
אונשהשבוע ' היא . 7נ 7י
{ * 7איני׳ודסעלענמס
שתזחלין ,רלב
"• 2זזלס
לם .ואפי׳
^לי
אפי׳
ש{ איזי 1' 1החנ 1ע׳עכ" ל:

2ץשמעןתץ שלאי ז? "'
הזנדב'עכ״ ל:
מורגימ״ממש הי 1$ולא תקרא סס
כת׳ירכי
■בסי•קס״ו :ויראה

במפרש וכו׳ כן משמע

הס

טלה ו׳סמר .כוכיי דאסור לקדש בהנאת מלוה כל,ומר■ סהיפה חייכת לו ונסכי רסנהר״ךת־דמיז
רכית׳י  :ואם; רלהלוות ברבית פ/דן־תימ׳דע׳א
סמחיח לה זמן מתקדש לו אסור מפני הערמת רב
אפי׳לבטו וכו כס"־פ איזהו נסך ((דף
דף עה ) ואפל
ואפילובמלאכה
ישמסוס רי3י ת ד6־ן מיזנה ע 'מ
וכו׳כופנן בס" פ הס וכת׳כס׳הת ח ג
דמכאן יש להוכיח
סמיה׳לומ ' פחכירוהלןי ני
לריזזיי
אשיר*ת<:
י
י
,
.
1
ד
1
ויו
\
מי
מ
ז
(ד )<ע 'לסייחס׳י
מנה חדש זה ומני אלוה 1-
לך ״־־
מנה חדס אחו 6
נזיי מומר ללמוד
יניתילו'  6כצליי! י 6מר לו יהלויכי מכס חדים זה ואניחספריהלוה

החט* £מזהיר גם כלוה וכן כערב ובעדים המתעסקין כרכר וכל!
הנותן בריבי׳נבסיו מתכיוטטין וכאלו כפר ביציאת מצרי' ובאלהי
ישראל  :וכל חתולה מעותיו בגוי לומר שהם עול! גוי ומעוה אותם
בריבית דינו מסור להוקר לבבות ליכרע ממנו  :ואפילו אס הלוה
נותן לו יותר מדעתו בשעת הפירעון שלא התנה עמו ואינו אומר
לו שנותנו לו בשביל ריבית אסור אלפ שרש״י מתיר בזה וגם
הרמ״בם כתב להיתירא ולא ; הירא לא״א הרא״ש ז״ל  :ואפילו אם
אומוי למלוה1אני מוחל לר הריבית וכרתנו לר במתנהגי אסורה
והגאונים כתבו שאם מחל' הלוה למלוה ריבית שלקח או שעתיר
ליקח אע״פי שקנו מידו או נותבו לו כמתנה אינו כלום שכל ריבית
שבעילם מחילה היא איל התורה לא מחלה ואסרה מהילה זו
לפיכן אין המחילה מועלת כלום  :ואפילו בריבית של דבריהם
והרמי״בס חלק על זה וכתב שהמחילה מועלת וא״א ז״ל כתב ודאי

רענן
מפפטא דמקני /ו קנר ^מדברי
מוקז
אם לקח ממנו ריבית וצריך להחזירה־ לו מועלת מהי לה לפוטרו
ני מ נו״^כפלסקמ״ו י ^ * ו^ :ה1־? ות
כמו בכל גזל אבל בשעת לקיחת הריבית אפילו אם אכיר אני
וסיחנו
זמי גני האד׳י מ [ינ !מטי ?יס ׳־ש ; ניתנו לך במתנה אסור לקילו • ולא ריבית שבשעת הלואה לבד

1
י׳ ח ^״מ
אסורה אלא אפילו ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת נמי אסיר
1
ו
51
ני
!
כ
״
*
^
"
י
ג
3
י
נ
1
ובך
ן!
חי
וה״ד
מוס
ממי
ס
מוקדמת
בעלה
ע
ג
כגון
שנתן
עיניו
ללוות
ממנו
והיה
שולח
לו ואומר
בשבי׳מעותך ?שתלוני מאוחר'
׳לאח׳שהחזי׳לו מעותיו היה משלח
ווניאיהנזחילמי׳אקראדסניותאל .
גי
.
.
רוסינסנפיק ה׳מה״מ אשר
אפילו
לו
ואמר
בשביל
מעותך
שהיו
בטלות אצלי ויראה שאינו אפור
נחס נדמשסע מלשונו כפרק הנזכר אלא במפר׳שבשביל זה משלח לו  :אכל כסתם מותר והר״מבם
חלגיי עת^שכיל סילוהוובשבי' מעותיובלשון אסר אפי בסתם ובס״ה כתדברב מועט מותר בסתם שאינו ניכר
איזש נסתוכמק־ס מס ששנינו בשביל סתלויני
שכשביל

;!והפס

וטנל משתין לנוכח וכת כעל התרומה

וכיוו מנשאס רגיל לשלוח לו דורון שרי והוא שלא יתכוין לכך וכך כתוב כהגסו׳אשירי
מיןעתןאיזהו נשף אס היה רגיל קידם אפילו זה נהנה חם ססר מות׳ואס לא היס
:קוונו
הר״ןוגס !ונילאפילו זס נהנה וזה אינו הסר אסור • ' משמע דסבירא ליה כסרמ״בס דאפילו

קמנו

'כסמג
עעיז
ושנעו
נעים
ולתו'
דןמרם
אומן
גוו!מ:
:מתשו

;:סלא

לילו
עליי

י!עת?

ומי'

■:ימלא

אילין

מנסאסודכל היכא דאינו רגיל :ונ״ל סיס לדקדק כן מלשון הימ״כס שכתב וכן
י " לוללמד את המלוה וכו׳אס לא היה רגיל מקודם משמ ' דכל היכא דרגיל שרי
 1ה״יכעודשמעותיו גידחובסם" ; סי' קצ״ג כתב דכדבר מועט מותר וכו׳ואיפסר.
זחלי? רגיל לסלוח לו אפי׳דבר מרובה מותר דכיון שהיה רגיל לסלוח לו כל¬ק
! לחניתו לא מתחזי ניכית וסמ״ג אורחא דמילת קתני דאין דרך לשלוח מתנה
מימאלא מסוס שפסה עמו טובה להלוותו מעותיו -ואפשי דמתנה ממכה אפילו
| משל מקודם אשורה משוס דהויא מילתא דפרהסי׳ודמי לדירה בחצירו ושימוש
םיי ואפויאפי' ברגיל מקודס כמה שכתב רבינו בסמוך 1 :יי■  £לדקדק לדברי
' 1אהייס אש בסתם היכא שפירש ואמי בסביל מעותיך שהיו בטלות אצלי אי הוי
'
■ ׳קישת או ריבית קצוצה ואליבא דהימ״בס בפיק ו׳מה״מ דסכי דכל שלא קצץ
יףנלואה
אינו
אלא
אבק
רבית
לא
תיגעי לך כי ת״כעי לך אליב ' דמאן דפליג
׳ממניא הנא תאי ומצאתי בהגהות אשירי על רבית מאוחרת ודוקא כשלא
ז זלשסרבית נראה מדבריו דהיכא דפירס רכית קצוצה הוי דהא כי לא פירש
|■ז־ -נימ בס בפיק ה דהוי אבק רבית ומדקאמר הגהות דוקא כשלא פירש משמע
■אז• שיש לא הוי אבק רבית אלא רכית קצוצה ואיפשר דהגהות פליגי
וש־ל דבסתס ליכא אלא איסורא אבל אפילו אבק רכית נמי ליכא
'^׳ןמש הגהות ודוקא הייט לומר הא דליכא אלא איסורא בעלמא דוקא שלא
<שאי.נפירש אבק יבית מיהא הוי וצ׳יע  :בפיב דגיטין עלה ב ' סד״ב כתבו
משת דמסתמא כיון שהיה מלוה לכל מי העיר גס הס היו עושיס לו טובה
^ק׳י כמתנה או מוכרים לו שדות ואיכא לעיוני הא רכית מוקדמת או
^ימהיתה וכיון דממנה מרובה הימה שהיו כותצין לו שדות הוי כמפרש ואסיר
ןש׳זנללותי־דע״כ לאאסרינןרבית מוקדמת ומאוחרת אלא -סמוך קצת
* זן!נל במופלגת הרכה אין לחוש כללואפי׳מתכ' מרובה כמי שרי כלשהוא
׳י־
מותר להלוות את חבירו מ״מ שכל מלאכה סתבא לידו יתנכה למלוה

איזהו
מהים
ציאת
זה המלוה את חבירו על המשכון וא״־ל ע״מ שלא תמכרהו אלא לי
;ממצי8
^ ב י וצריך המלוס ליזהר וכו׳פד שזה הוא אסור בכל■עכץ
!:וכל,
הס
י
וכפסקיס עלסקמ״דסר״א -וכתב הימ״בס כפ״ה מה״מ שאסור
תיוני
׳
ת
המטה
מק יא או תלמוד כל זמן שמעותיו בידו אס לא היה רגיל כזס
עימא
ז " ׳תעמל כתממות בס״בדמסתכרא דאפילומושלמלוה אסור ללמד
נתנילן1
הואל ^ 2,;.:-״׳־ ללמד את בנו תורה אפי ' כשכר וכפי מה שכתב הרמ״כס בפ״א מה'
 18נ;״^ ^ ,ייב לל מד  .את? 3ו בשכר אלא תורה שבכתב אכל לא תורה שבעל
ומל'
^(יס ^יני
מהיי
ללמד את ביו של מלוה אלא תורה שבכת׳מיהו לפי מנהגינו
ד!
| ^ף,ף^ ך" גס ׳
על "י" ,
תוי־ה שבעל פה אסור ללמדו גס תורה שבעל פס כל זמן
סבי
למלמדו או שהכן סמוך עצסוצחנו • וכתכ המרדני דצוה
ולאמי
י מנכסי חצירו צריך לשלם לו ואי לא הוי אבק רבית  :ולמג עוד
מרה?
'לז;וענן; ^.ח 2ימ מפותבדבי' ואסר זמן א״ל שמעון תנס לי ואני' אפטור אותך
 ,׳ י! מידהמלו׳סצייך ראובן לפרוע לשמעון סכר טרחו שטורח לתבוע
חנו 'ז{;',
? 1י ליא הערכזנות־מידר רוכ׳ב המר׳פא״כ ) גיסינן בפיק דקירויפין
'1% 5

ד־מ

(ה ) ייישייסשס
ני יוכאמזמון זז
קיים ונרין לל;.ת
,ר; תו ג ככשיעור

אלוך ק״ק חדש אחר או ק סני חדשים
ובמרדכי כתוב בסם מהרס להתי באומר
אלייך כדיסהרויחכדי שגס אתה תלויני
פטם אסרתה מיהו מצאתי מרילר׳דאסו' אות! מעזמ עד
ירביתקצוצה היא ע"כ  :ואפילו רבית שידרת דה; נמז
בדברים כמי אסור וכו׳בייתא בס״ס איזדן שה!א
כרדת
ומשום
נשך ואע״פ שכתול מד
גהות 0רדכיד ^ ניו!1עיי
.ו ■ ,,,,
רני׳ אקנא;וראי׳
מיתסר להקדים לו סלו אנא דוקא כאימי מהא דתניא נכש
לובשני' מעותיך לא משמ הכי מדברי שאר עמי"; ,מ־יזז
1.
בכל גוונ מסור וכמו' בהגהו' יינאעי נ ' לרניכו
מפרשי׳אלח
פ״ה מה״מ אבל פס מחזי' ־ לו טובה ה וני ואניאליה

י

ן !

!

והמלוה משיב נו כמחזיק נו טובה חין בכו
כלוסוכ״כ בהגהות מרדכי ה איזהו נסך
ולישה דברית דקתני אסור לסקדי׳לו סלן׳

לן
שהוא ל קזלד

לנכשעתיכז׳דכת׳
השני תייגללאשון
דינרנשכר! וח־;

ק״לדמשמע דאע״פ שנס סמליהמ'שיבוות־״ילי'1פורע^ילז
אסיר ועוד שלשו ןמחזי ? לי טיב 'ללי ס  ? ,בניכושאנליהלוני
על נתי נ ' שלו׳ואס נפר האי מהזיק לו ניוב׳ !אני אלוה לן לא
שנותן לו חן על שהלוהו יקשה דחאודאי נממיי :/לו,זלמליה
מאיייה אלא שנר
דאסורמכיס דהקדמתשנוס ועוד דנב
,

מלו' מ
 15י
^ טוכה סי ' 1יצ'׳ע :ילא א!•ז 7נר'י על
יאמר המלוה ללרה הודיעני אס בא איששהלוה!אושחוזר
פלוני וכו׳משנ' י :ס; 'פ איזהו נסך (ססקז״ל ומלוה ל! עכ׳ל
ר׳יסמעאל אומר ויש ריבית דברי׳לא יאמררמידני ןר '.ע
סלוני וכו'
שוסי׳להי ו^^נ',
לאשורצ
לו דע אס , ,
בא איש ״
,
ופשטה  .היאגקלס
כדבי־י רבי אך הרמ כס בס ה מה מלוה ובב׳י ל״י ס׳ה
כתב לא יאמר לו דע אם בא איש סלו׳כלו' להתיר ! בלבדשלא
שתכבדו ותאכילו וכו׳ותימא שזה רכי׳ממון הוא ולא רכית דברים ונ״ל די ישמעאל יחוו׳דלוהלי־!תר
תרתי קאמר חדא דיס רבית דברי׳כלו׳םלאי ? די׳ ל וםל ום 5ןידכרי ככיד יותר ממה•מיו־-י״  -לזתעי?
שהים מושה קודם סילוהו ומר קאמר דלא יאמר לו דע אס בא איש פלוני ממקו׳פלוני (!)ולשש לןקצי"
שתכבדו וכו׳דס״דא כיון שחיכו מהנה למלוה כלל וגס לא התג' כן מעיקר׳סרי קמ״ל ע׳דאבל אס לים
כנ׳ל לדעת הרמ״כס :וכלהו לא אסרה תורה אלא רבית הבא מיד לוה למלוה מלס מענייןמתלזהאלא
ס״ט ד״ב• וכתוב במרדכי דמטעם זה התיר רש 'י שיאמר ישראל לק 3ירן ל ן? לי מעמ ששולח הרבית עס

מפלוני ישראל כרבי׳וגס הביא לו החש ולא מימסר משוסדס ^ חו כמיתו
יןי ז ( ן") 1ואנייאיייר
שליח לדב עביר׳וכת' שאין לפרס׳הדבר י וכת' מהרי׳יק כשורש י״ז סאס שליח ראובן לראיות ב׳י אינן
שלא מדע ' משלחו הלוה לשמעון וקצץ עמו רבית ונשתעבד שמעון לראובן ככת ידן ראיות לדקות דניי
אפי׳לרש״י אסור ואס קבלו חייב להחזיר לו משו׳דכיון שנשתעבד הלוהל! מ ^ה בשטר רש׳י
רנינז
זבס לא
ליז׳ש יחזור
שיש כו רבית מיד לוס למלוה קריכן ביה ומשעת כתיבת השט' טביד ליה -והוי יודע
(יקתנומהלזהושכן
שאין דעת שוס אחד סהפוסקי ' שוס לדעת רש״י דלכ״ע רכית הר כדמשמ מתוך
מס
נתבוהרב׳עזסקי'
סאמ רבי בסימוך וגס לא יחזור ויקחנו מסלו׳וכתכו כן הרכ׳פוסקי׳וגס מדין ישראל זה הראיה איני
הלוה כרני׳ע״י גוי וגד הלוה פ״י ישראל המפורשי׳כסי׳קס״ט ולכן אפור לי־ק^ 3־ק מכיר 7כלסמופקי'
כלל ועיקרומשמלי
סתי׳ רס >/ידכרזהמעמ־זכ
^ ^ זהת מודס ^:ה כתכו כ(,/׳3לוי-בייש!
ותלה עצמו באילן גדילז :לפיכךיכול אדס לומר לחבירו וכו בעלה הנזכי-ודוק■^ סןי ^סמלום1
סאומ׳כך מעצמו וכו׳כפסקיס עלה קמ״דד״ג כלו׳שאס פייסו הלוה ליתן למלוה כך שהשלי׳נותןהרבי׳
בסביל שילונו אסור משוס דנעש' כשלוחו וכן כפנו תלמידי היס״בא בשס הר״ ^ כד־ ובז.
פג־מצדצשזר
וכתבו שסרמלי ח לי? על יוו^ זמרדכיו ןדזה מס״ו הו י )נות 1לי ין '5:יה
5־ *,מה צעיל/םמה *הביא
לי פייסו מה לי לא פייסו והיאך נעש שלוחו אס מסלו הוא נותן אלא ודאי אפ״ה יסיי ראי׳י״יק פ?י1
וכדברי הרמ״בן כתב כמק״י בסס האחרוני׳וכ׳כהר ן וגס ה׳ה כס״ה לא הזכיר אלא אי "  1ראיה כי!
דעת סרמ״כן ונר׳מדבריו שגס הוא דעת הרס״כא  :ולענין הלכה שהרוצה לסמוך עלשאכזו׳לקמןנס׳ל
דברי המתירים■ רשאי כיון דמידי דרבנן הוא ומסתבר טעמייסו :ולו 3ןך* ^ מות ן1ח׳מ לחילהחמיר
לכתמל׳כרח'
אינו מפסיד כתו׳בנמק״י וכמגיד פ״ה דהרמ״בן אופר וכן דעת הרש״באיורבי׳ירוחס3כ־1ו1
?תז׳י1ןנ* פ
בח״א כתב דיש אוסרין ויש מתירין  :וגס לא יחזור ויקחנו מהלוה וכו׳כפסקי׳בעלס נניתין זאב
הנזכר ובתו׳קדושין עלה ו׳וכן כסמ״ק סי׳רנ״ט וכ״כ הרש״בא בתשובה כתב סרס״בא
סאל׳קסל שהס צריכין למעו׳מפני דוחק המסי׳אס יכולין ללדת מעו׳מישרא׳מקהלס
אלפים דינרים והקהל יפטרו אותו המלוה מס שנתחייב לעס על אות אלפי' דינרים
רואה אני שהוא יבית קצוצה מפני שהוא אינו חייב להם פלוס אלא למלך והרי הם
אומרים הלווכו מעות אלו וסכוכותנץ מכה לפלו׳שאתה חייב לו :ואם המלוה אומר
ללוס אני מלוה לך ע״מ שתתן זוז לפלו׳וכו'• הכי איתא בתו עלה ע״א ד״ב ובהגהות
אסירי ובמרדכי וכ״כ רבינו ירוחם בח 'איוכתב עוד כמרדכי שאס נתן מפקיכן מיניה
וכ"כ הר״ן בתשובה וכ״ב רבי בסי׳קס״ט דרבית קצוצה הוי :וכתב עוד שס שאפילו
אותו פלוני שאומר לימן לו הזח הוא גוי הד רביפ -כתב רבינו ירוחס בס״א אס אמר
לחכייו אמור לפלוני שיתן לך ד דינרים ואלוה לך מעות נרא׳סאסור ואפשר שטעמו
מדאמרי ' כריס קידושין הילך מכה והתקדשי לפלוני מקודש מדיןסכיהס וכיון דדמי
קצת לתן מכה לפלו׳ואקדס אני לך וככה״ג אסיינן הכא לומ' תן מנה לפלו׳ואלוך אס
כן ה״׳ה דבהאי גווכא אסור• כתב המרדכי להלוות ק מעות חולין בק״ב להקדש אסור
ופ״ס שאסור להלוות לחברו ע״מ שיתן עסרי׳למקדש וק יחזור לו  :וכן מותר לאדם
שיאמר לחנית הילך זוז וכו׳ואפי׳לבן המלוס וכו׳בפלה ס 'ט ד״ב * וכתב המגיד בפ״ה
י■ ■■ ז׳י ' י
־ י -י ; י׳
י ' וים

דימ

רבית קס

והוא מטעמים אחרים ור) כת 3ס כדי 1ס^ חר זה כס״ ימשמפ דס ״ל י ^\לס5ווופ!י
(ח )זק׳ל להאשר ימ שכתב שאסור למקבל הדינר לתת ממנו למלוה שלא יבואו להערים:
עמי ימ״עלהליא שיהא גדיל וכו׳בססקיס עלה קמ״י ד ׳ ג -וכוונ רבי׳לו' דכל■ שסומך על סלק אביו קטן העולם בזה והכי נקטינן שלא להתיר להלוות מעות יתומי/אלא^3ןיקר ^ 1
כתוב בתרומת הדשן סי' ס כסס סמ״ק דיתיס אע״פ סהגדיל אס לא עי
מחלהלראמר״ ^ץ מיקרי לגבי הא וכל שאינו סומ גדול מיקרי וק כתבו תלמידי הר״שבא וכעל נמק״י
^?
15
לכלל דעת שיוכל להתעסק בשלו כשא׳אינשי מיקרי עדיין יתיס ומיהו מי זוי
גר רש לפרש דברי רבי' דתרתי בעינן גדול ואינו סומך אבל סומך אע״פי שהוא גדול
שמואל צאגוה 1ר
ממח^ ,
ק׳ אסו׳וה״ה לקטן שאינו סומך דכיון שמוטל
איהי הליט
<יצעליןנת״ויאריו עליו לפרנסו אס לא הי׳נמצ׳מי שיפרנסכו
^ל|כל

כדאימא כפ׳נער יארוד ילדה ואמי מתא
/
/

".ל מ א7א״ל
ל< מ י *,קיןלא
3

סדיא כגופו דמי וקמשמ מדביי הפוסקי
ודברי רבי׳ימח כס׳א שלא כתבו אבל קטן
הסומך על שלחן אביו אלא המוטל עליו
לפרנסו דמשממוטל עליו אכל אינו סומך
קגץ
אכל  1י
וישלדחו' דא' כ הל״ל ,
על שולחני. 1 ,
כיקשמוסג מליו לפרנסו דהוסמשמ כיון
שמוטל מליו ק הדין אע״פ שעכשיו אינו
ומדכתבו המוטל משמע
מפרנסו
דכמפרנסודוקא עסקינןוצ״ע  .:ות״ח
מותרי להלוות וכו בס פ חי זהונשך (ףד

ע (לע

רציתי גג י חב

שיאתר

לעש׳תק

אלאשצסהוס־ףל׳
לכג!
חותר| ע
נשעת פיע(
יזזמש
^׳ "
?י(5א
לרן ככולכול/
יפ יי ^ לעיה
"־ז ינ' ^ ה!א
תזח,ל -,רש״3אב׳

,

יג עמרם < נ״כ טה ) וכתו'

בספהתתמו׳ס״ג ודוקא שיהיו

חה ח פ׳לי־ "'" ג׳ שניה ת ח הלוה והמט דה״ל ככני קבורה
ה ימב וילעל"*"׳ שאקמקפידץ זה עלזה ולישנאדגמרא
יודנרי

הדת נ©

1 /

,׳ "

!!

מיהת ישניהס ת ח ־עינן וקוו וי ״ מיפי
ז״זא ־ ,,ז
6ב! אש המסר־ק להלוות זה את זה ולא קאמר ת ס מותרץ
היא עכ״ל א -ינס
לנרי רכימהעור

להלוות ברכית :

ודוקא

בדבר מועט

יו׳לשלוו1
מעותיו?
נמי יתוס ואסו להליו
שבשביל ההלואה הוא עושה אבל בדבר מרובה אפי בסתם
כתסובהננד,
להפסד ע ג• ונר׳ מדבריו
אסור וצריך המלוה ליזהר שלא ליהנות מהלוה שום דבר כל זמן
יתוסועוילןן־
הלוהודלאו דוקא מישהוא
שמעותיו בית אפילו בדבר שהיה עושה לו אף אם לא
^י
וה״מ שהמלוה נהנה מהלוה בלא דעתו שכיון שנהנה ממנו בלאלגירי _ת ן^ ואינו יודעלמ!
רשותו נראה שסומך עליו שבשבי׳מעותיו שבידו יסבול לו אבל^ 7כזי זוס  ,זשןי טעה מ
אלמט׳מו־
אם נהנה ממנו מרשותו מותר בדבר שהיהעושה ^ א ףאם < 1א ברבי  .ע היע דמעי
תיסיס
"
הלוהו ובלב' שלא יהא דבר של פרהסי׳כיון לדו׳בחצרו ולהשתמ' • ־ ׳
אלמנות*יאין יודעות להתסעז3פ! מ!
בעבדיו שזה הוא אסור בכל ענץ כדלקמן ואסור להלוות ברבית תימא דלל! איסתמיט חד מהפוסקימי!;!
אפילו לבניו ולבני ביתו אלפ שאינו מקפיד עליהם ובודאי נותנו וכתראי להתיבכךושמ׳י״ל
להש במתנה אפי׳ הכיאסר' כדי שלא להרגילם בדבר ואפילו
סק מתעסקות כשאר נשיס ^
במלאכה יש בה משום רבית שלא יעשה עמו מלאכה על מנת שיהיו מתעסקות כאנסים
רכיתוהס
שיעשה עמו אחרת לאחר זמן כרתנן אומר אדם לחברו נכש עמי 4מעותיהן אפי באבק
יתומיו
שהאחר׳ ימהרי״ל בתשובה היפן־ סכות
ואנכש עמך ולא יאמ׳לו עדור עמי ואנכש עמך שפעמי'
נלן?
רכית .וכתב בסוף ךבייו
שעושה לו חברו כבדה יותר מאותה שעשה לו ובשב שממתיןלוכמכ ז
כעניןיביליט^
׳ פל היתי
מלפורעו שכר עבודתו עושה עמו מלאב׳הככרהיןתר מןא׳שמש
לו ואפילו כאותה שעמה לי אם חברי יעשנו י!ו בזמ 1שככיה כתוב
יותר אסו׳כדתנן לא יאמ לו נכש עמי כגריר ואנכעו עמך ברכיעוזשנלוס מעות הימופיסני' 3יו*
׳לן
ואפילו רבית ברברים נמי אסור שלא יקרי לו שלום אס לא היההלוההמיס כ כ חייב ליקליסו^
•ונ״לחי
אישאתני כמאן ראתני דמי ע״כיב
רגי׳ליתן לו שלום ולא יאמר המלוה ללוה הודיעני אם בא
כלו׳סנטללחלה!
רבי׳שלאאס הלוה הרויס כ״כ
פלוני ממקום פלו׳ וכיוצא בזה ע״ב צריך ליזהר בענין
לבקש שום צרהיתר כי הוא דבר המושך לאדם ואס היוםיפת.ח ריוח כ״כ כמוסהת:׳ לתת ל.
ץלומ
להסאבל6
כפתחו ׳׳ שלכתןלהם סייב ליתכו
שיפתחלו
יוסיף
ס וו
#׳ ו ־׳,ז
^0
דע•
יום </
יום י^0 1
מירי * ״■
ז
מחט  00 1ן
של ׳—׳י י **
כחודה **0׳
לו  11ו< *
■1/
׳
אלארביתהבאמידלוהלמלוה דאס לא המיס אלא כמושהמג'לתתלמ
רדיח הר* ^ מיד לור
אסרה חורה
לא * צמרה
ומיהו לא
אולם ומיהו
אולח
תורה
ואתני
יטלוהסכל המוס דצזכיו מסוס
 ,לפיכך
באיסור יפה כחם והרי הואעצמוכתג

וכו תוס סס ובפסקי ענה קמ ו ד נ  :וכן
תשחת דנכ׳עשרי
נדנד תו עט זאגי׳ כתוב ממקי׳יבסט הרין וכתב עוד דדוקא
לקנק תיזלהוכיה בעסקי סעודה ושלא פסק עמו תחלהח
ליעת הת׳יי וכיה אבל אס הוסיף בשעת פרעון עד חומס
יושמע נ־זג׳אשב' מותר סכל כיוצא כזה דרך כבוד ושרי אבל
שאיןת׳ח אפי'אס
התגהתתחלהלמת מה דרך רבי הוא ואסי׳וכן כתבו תלמידי
לרש״כא בשם רב עמר וכ״כ המגיד כפיר
לו גתיי־ת מעכה
אשור עכ׳ל תשמע מה״מבשס הרמ״קוכתב עודדמשמע
יא נ״^ מ אעי' א? מדברי הרמ״בס דדוק בלוו סתם אבל אס
התנו ןכ תחלה רבית קצוצה היא וכתוב בהגהות אשירי עלה קמ״א ושאין ת״ח אפי'
יתנה ייפתל>
אס התנה מתחלה לתת לו בתורת מתנה אסור ואיני מכין הגהה זו דמשמ מדבריה
איל! ראויללתוג דכי התנה מעיקרא לא מיתסר כולי האי וליתא דהא פשיט דפפי דמי לרבי קצוצה
ואקושיית׳ א כי בי התנה מכי לא התנה ופו דמשמע דסא דאמרינן ת״ס מותרי׳אפי׳התנר מעיקרא
י/מ -זייי' " "6" 70מותר בכל גוונא והא ליתא דלכ״ע לא סרי אלא בדבר מיעט• ונ״ל דלא כחתא הגה'
לסלק כדבר מועט אלא לסלק בין ת״ח לאינו ת״ח וה״ק ת״ס אס נותנים בתורת
זמאל^־ ״'ה ?< מתנה מותר דידעי איסורא דתית ומחלי בלב שלם ובהתנו ליתן מתחלה במתנ׳לא
אעעיתו7הנ׳סי -י מחזי פולי האי כרכית אכל כשלא התנו מתסל׳ אע״פ סנותכו בתורת מתנ׳אינו נר'
׳יל ' אעיצי זי א' כמתנה אלא כתי׳ושאיכו ת״ח בכל גווכא אסור דלא ידע למחול ות״ח איפסר דסרו
כתמייהו ואפש דלא סרו אלא בהתנו כנ״ל לפר הגהו׳זוט •אחר ימי רבים באה לידי
"תת " 1ת " הסוכה אשכנזית וכתוב כה כלשון הזה אע ג דתית דרך מתה ' אסרי מקצת רבוותא
ה♦ *ק הג׳ה זו אן> מ" מ הא חילק בא״ז כי התנה מתחלה בתור ' מתנה שרי לת״ח וה״נ יתום קטן דלאו
ע' ג7תיח מ1תדי' בר עונשין עכ״ל  :כ תוב בהגהות פ״ד מה''מ שאין נכון לת״ח להיות רגילין בדבר
סלא ירגילו המון העם בדבר זה :וסעות סל יתומים מותר להלוותם ונועלה ע'
*5׳ פ
\ ,
1
,
וגיזרלפעגמענהי  -ן ׳/
יו׳חסי& ^ ״עיח וכתב המרדכי רהביכן להו3ב ד מסו דהפקר בית דין הפקר להפרע ממון אבל כלא
^פי׳התנ ,,נפירוש '3ד ה״ל זוזי דיתמי כמו זוזי דעלמא ואסו ' ולא משמע כן מדברי הר 'אש שכתב כעלה
גי 7פ לי נסמנס קמ״דר״ד שהטעם מסו' דתהויללוסאימתאדכ״ד גס תלמידי הרש״בא כתבו דלא
י)סן;נ,םמה8ה (ש׳ נהירא להרס״בא דברי רס״י אלא איכא למימר דב״ד צריכי כדי ליטול רשות מהם
דאין אפסרופא רשאי להלוותם מעצמו כלא רשות ב״ד שיש תועלת ליפומי׳בכך י:
כתבהרס״בא בתשובה הא דמעות יתומים מותר להלוותם קרוב לשכר ורחוק
 7גר הרוגה למר
ית " ג© י תיייא להפסד פירשו כירושלמי כגון שהלוה מתנה שאס יהיה שם ריוס שיסגלו היתומים
>ד; 5ה( ׳לא מחצית אותו ריוח ואס ימצא שוס הפסד לא יקבלו היתומים כלוס אלא הקרן קיימת
*כיל הי
אלא£ '5פס להם וכגון שהתנו שיעמדו כל המעות מיוחדים ושיקבלו היתומים מן הריוח הנמצא
לומר לפישלץ " שם ממס אבל לא שיוציאם הלוה לצרכו וסיפרע לאח מכאן כלום כי זה רביס גמורה
ת׳חאפי׳& סהתנ׳ היא  :והיה לכל רכית דרבנן בפסקים עלה קמ״ד ד״ג בשם הגאונים וכ״ב הרמ״בס
יפי׳נחפנה אקיי ז״ל בס״פד מה״מ • ואע״פ שכתב הרס״כא בתשובה דמסמתא כענין שהיא אבק
רבית איפסר שהוא מותר דכל רכית סל דבריהם מותר לגבי מטות יתומים דמ״ש
*אפי׳ בימי
אסזר3עי ה5מ*ש מקרוב לסכר ורחוק להפסד ומיהו מסתברא דלא כל רבית של דבריהם התירו לגבי
*נייללעי*! אסכן יתומים אלא דוקא קרוב לסכר וכו' אבל שאר איסורץ דרבנן לא התירו ובודאי
י)פיל? אםי סיל הדעת מכחעת סיס הפיס בין קרוב לשכר ורחוק להפסד לסאי־ איסורין רבית דרבנן
מיוחד והרי הוא נפקד>1לו אצל
סקרן.היתומים
נפיחגמ '
?ה,גיה "
/
לשכר •קיל טסי , 1מפני י
לנר משוס .דקרוב ין
נא שרירין
מזעט ח׳מ שפיר המקבל ואץ מקכלץ רימז אלא מיניה הריות ממש שנמצא במפותיהס ולא מכיס
אמר׳יאנל מי שאיניהמקבל אכל רבי׳דרבנן כחכירי נרשאי הרי הלוה פורע מכיסו אותו סך סהתכה בין
"׳חנו׳ ! לכןלניי שכרם המסטנא עושה פירו בין אינה עושה ולפי׳אסו׳לא סבקיכן פשיטות' דגאוניס
והרמ״בס והר״אש ז״ל משוס ספיקא דהר 'סבא  :ובתשובות מהרי״ל כתו' הכה בכמס
^יי (כא^ 1
דוכתי שעברתי ראיתי דנהיגי להלוות נכסי דיתמי כרבי קצוצה ותמהתי מאד מאן
היל  :מא כלניי הרגילס יכ כל רספי לא התירו אלא קרוב לשכר ורחוק להפסד ואיסורס קא עבדי
הייילני יל""7׳ " האפטרופוסים־ואח״כ כת׳סאיפש שנתפשט המנהג מדכתבו קצת מרכותי' דמותר
יי להלוות צדקה ברכי'מסה׳־ דירוס' לווין ברבי' לחבורת מצוה ולקידוש החדש והעולם
יי
^^ה' ל ^ 7חושבי' כל עניני ימומי׳דבר מטס ומ״ע באותה תשובה היפך בזכו׳יתוס לע ; ין רבית
גג׳א
תי,׳א
גיזגהו׳יורלנילקלושי!!ג'א לףתרם׳ה :
ולשביעי*  ( :מ ) וקאיה׳י/שוזז1
<5זאעגירופה שאס מעומיתוחים נר״קפש1ללע! 7ת

הש•:ו
דתנא׳דאתני לאו כלום הוא אלא הוי כמתן דאתני קרוב לשה והיינו סנוט׳חגי
ברכיפקצוצסא״נל£
ובתשוב׳ מהרי״ל כתוב כיון דאפוטרופוסי׳קיימי ואמרי שהלוו
מנאינ״דאעיג
התנו בקרוב לשכר ורחוק להפסד אלא דכעינן למימר ממילא מכח
דהמ׳פיינץ
דלא הותנה כמאן דאתכי דמי כי ההיא דמה״רס אלא דלא דמי לגמרי
שנרלימיוו
במאי דמטי מוחא לידיה אבל הנא עומד וצווח דלא מטא לידיהאפי'
וא״כ היכי יהיב ליה מאי דלא סקיל ימ״מ נראה דמהפכינן אזכותארימו' ומור
היכול׳ואת
כאלו אתנו שיתן לו מן הייוח עד מקום שיגיע ויצמצם עליו בהוצא ככל
הרבה עליו ופרנסו דרך כבוד טפי ממאי דמרווח צדקה תחשב לו והקופות נמי
סרגוומפיגלו
יכו 'זה המגדל יתוס בתוך ביתו ומילתא דשניסא הוא שאדם מגדל
החנהלכתסל?
אע״ג דרבית דרך מתנה אסרי מקצת רבוות׳ מ״מ הא חילק בא״ז כי
מיתי
כתורת מתנ׳שרי לת״ח וה 'כ יתוס קטן דלאו בר עונשקכ״ש שאין זהרבי׳אלא
דהוומזומרת
כרבי׳וכן מוכח מדברי עצמו סכך הית כוונתו רק להרויס יציא׳לימודו
וראויקגמ
אבל על המזונות לא חש -ופור אס היתום הגיע לעונת פעוטות וכה"ג
רפו׳מורן
לשמש למי הבית אמרי המותר קא יהיב בשכ׳טרחו וכל מס שהקלתי פל
רבי היינו אס הוא פחותמי״ג כי כן כתב ר״י בפשוב ע''כ:ו  :תכ עוד וכל מהמומי
ולוין ק
היינו על הקרן אבל לפרכס היתום מכאן ולסבא ח״ו אס פסקה הלוא בפיו
כדלפיל
ריוח לא מסייבי׳לאס וכעלה לפרנסו מכיס אבל אס יש קצת הלואה יצמצמו
שנח 'ע:
ויקיימו תנאם או אס המיסו ככר יותר מכדי סיפוקם יפיכסוהו עד כלח
כתנהמידר
ואם הלוה טוען פרעתיך כך וסאפטמפו׳אומ לא פרעתני אלא כך
סכועהלה״לשליפמי
שאס הלוה מודה דסל יתומים הלוהו נאמן האפסמפוס בלא
דאינו
וכין היתומים• ואס טוען איני מאמינך דשל יתומי׳הס וגס פרעתיך יותרכרי
ישי־מ
צריך לישכע דסל יתומים הם מסוס דאין כשבעין על סעכת שמא מכל מקום
שגיק
כתב מהרי״ל כתשובה מס
האפטמפוס שלא פרע אלא נמו שהוא אומר :
המקבל שהתנה לבד מכת מדינה וסאפרטרופוסיס אינסמוףסלוץוו־י
נאמני׳אפי בלא שבוע לא מיבעיא למה' רם דמהימן אלא אפיהמחייב(,פליפ&נמ"
להעידאפג
נינהווהוו סהדי דאפטרופוס כאמן
היינו דוקא בחד והניתרי
דמודה רי״בא כשנושא ונותן בנכסים דלא מסהיד הפס היינו סעמאמסוסדח^:
קצת נוגע כעדות כיון דצריך לסלסאספשע כדמוכח מההואדממיויי׳*
לאפסמסא זיל שלים וכו' או יצטרך שבוע ותו לא הוי עד כדמסיקכריםפרי!?
מקדם אבל הניאפטרופי אפי׳יפסיד היתום לא מפסדי כללדהאלאפי ^ י
 :יכ;תכ עוד ס ? ^1'1לשי׳ו
ושבועה כמי לא כעו על ככהדדכ י מעורסס
אומרים שהותנה תנאי אחד לתועלת היתתי' ו? מוי בל מכחים ^ פ׳פ םיסי^רפניז
ולא הוזכר בו מנאי מהימנינן לאפטרופוסיס על כל דבר השטרוהמפכון' ,!"3
אפוסרופוססהלוה מעות היתומי ברכית וכןגכאיצדקרסהק ^־
קבלום :
צדקה ברכית קצוצה כתוב כהגהו׳ מרדכי דקידושין סצריכי׳להווזייח ?!י׳מןוי־
ן5
התרומות כח״ג  :ולענץאסגבם האפוטרופוס היכי׳ונתנולהם
בחלק הכז׳סחחר הלוה ומוציא ממנו והוא מוצי׳מהיתומיס וכביגלוי
לזיני ^כס ^ היויח הליה כ״כ דלןילי הרףח כ״כ כמו סנת^*י ^ 1 05ש:מ:
לימן וכמו שאמר בסמוך לדעת המרדכי  :והרס״בא כתשובהחלו ?ע ,יי ^!יו
על אפע־זפא של אלמנ ויורש גדול שהלוה ברבית שאין היורשוהאלמגח""
על אפטרופא סל אלמנ ויורש גדוג שהלוה ברבית שאין
לפי
ןעין
ר<8ז1
״ אפי1
ן?*יי 'נח#מםי'ר זאיה
שלויצק?תילןקיזרכי0
(גי ) ןעיי׳נע׳ןןל^ הרי׳גסימן ל׳ן

ואימי בשליש וין היתומים וניןהאה :

/

הלכות

רבית סה

ד״מ

קכז

יתנו בלזותו רביתולר! לקחוהו מיד' סלרים אלא הלוה נותן ללוותו שאינונאמן כדיבורו בזה וגס אס יתברר שהוא סל הקדש אע״פכ עשה איסור בשלא (יד ) ע׳לססי׳
לזמר
םהת( 5עליוממו והאפטרופא כתן לאלמנה ואפי' במל כמור ל כי הלו כתב בפירוש כשטר הקניה שהוא סל הקדם מסוס דוימנין דנפיל שטרא קמי יתמיקש׳ט "י *
שצא
יא ^רי
^' י מ :״ל:
* 5למ להחזיר ונותק הגוזל ומאכיל את בניו והניס לפניהם פטורים מלשלם וסברי ד 6כוהון הול) ושקלי רביתא כדל 1מרי בה׳א יזהו נס י נכי סטרי מחי1נ
האפטרופוס איאוזיף מאה במאה וכ׳מעיקר קיימי מאה כדנק ולבסוף ק׳ כ כתבו המרדני'׳ קיבצ :
־ !4לרנמתהנדנו גזלגמור שהרי כתן הוא המעות מדעת וגס
משמ׳7אע׳נ
והגהות אסירי בר״פ איזהו כסך דמספק' (טו )(
שהלוה לא לאפסיופא הוא
ש -מכגגעצמיאלא כדי
לפיכך יכול אדם לומר לחברו הילך זוז והלוה י׳רינרין ?! פלוני לן יא בתר מעיקרא5ןזלי3ן בת י 3ס ןף זצפטרופיטעדיי׳
 1^ 1לנפל ימשוורצפסרופכו
^ופסצההולו ו 6ינו בתורת
ין! ח דפת הרי״כש כמו שאכתוב
!  -ובתשובה אחיתכתבהרסב״א

ודוקא שאומר כך מעצמו כלא דעת הלוה וגם לא יחזור ויקהנו
מה לוה וגם לא יאמר הלוה למלו׳אני לא אתןלך אכל פלו׳יתן לך
בשכילי אכל אם יש בו צד אהד מאלו אסור ואם המלוה אומר
ללוהאנימלוהלךע' ׳מ שתתן זוז לפלוני פשיטא שהוא אסור
אע״פ שאינו חייב לו כיון שבשליחותו נתנו לו וכן מותר לאדם
שיאמר להכירו הילך זוז ואמור לפלו׳שילוה לי מעות ואפילו לבן
המלו׳יכול לומר כן והוא שיהא נרול ואינו סומך על שלהן אביו
אבל אס הוא סומך על שלחן אביו אסו׳דכאלו ניתנו ליד המלו׳
דמי  :ות״ח מותרין להלוחה לזה בריבית לפי שיודעין שהוא אסו'

■' י"015־'| 5נל 0אותל ״' י '"' ^ •11ע,ת
55 ' 15יי5
'ליי
הרסב״א וכתבו דכתר מעיקרא אזליק שצהקלששכתגתי
הילכך היכא דאוזפיה ק בק"כ אע״ג דזל מחזכתז:
פרוטות וקמו ק״כ בדנקא צפ״הואיכ 3ן (טז) !;
תשזכת
סימן
מהרג זאכ
^
ותרבית ,מדאוריתא
נסך
 .י ״ שש< כ7יש לטמון
.
1
מעיקרא וכן סשמיס חטים כשלש אע פ אלמי המתירין
שהחלו שלש ועמדו בדמי סתיסוסיכא לכתחל׳להלו׳מ׳ק
ודוק׳שה״נ׳עללזז
דאוזסיה ק' בק' אע״ג דאייקור בהר הכי
מדאוריית 1שרי והיינו טעמא ך־~לו5ן /ס5ןה לוהחטגלשהוא

^ועכר אפטרופוס והלוה מעות
יוס נוכית קצוצה והאכיל היתומים
*מסלסלס אפי׳ לכשיגדלו מכמה
מז יסוא שהם פצמס לא הלוו ברכי ולא
 4 ,אפי׳ הן עצמן שהלוו ואכלו
 ,של הקדש רונל
"
.
בסאהאעפ סהוקרו חטים איכה אלאגלא׳האסורענ״ל
<! :ץיידאכילת קסני׳לאו כלו׳הוא והגוזל
המעכבואינונלאהלקיש
רבי דרבנן וכ״ב בעלכמק״י :
ני 0לפני כניו קטר מסורים כ
דמישכירו' חכירו ותובעו מהשהי׳ יכ ול להחמיר כפ:.ונ'
תהגוזל ומאכיל וכ״׳ש רכיתדמדעתיס
להמיח3מעו ׳ כתוכ3־ הגכות ע״ח מס״מ היש גאדלעיל :
אוכנזלמ  :מי שיש כילו ממו׳יתומי'
ו!
! (יז ) ע ל סי קש ע
!
! , ,
.
שאומר ר אליעזר מטוך שחייב ליתן לי אי תוער ללומ
31קו קבלתי׳פלגא באגי ופלגא כהפסד ואם יהי' הפסד שיהיה הכל על המקבל וה׳יה נמי בכל רבי׳דרבנן
ואין בו מסו' רבית והביא ראיה ממתני'נלניתלנלכינימר
נפנהמרדכי שלראב״ן עליו להביא ראיה
לואני״ה ויכי׳כיוך נאמן בשבועה במגו וכן הדין במעות של הקדש שהוקדשו לעניים או לת״ת או לצורך דמכותועי"כ בסנירו ,איירי דאי בהלואה גםלעילסי' ״
דלצ״דס אוהתזרתי' :וכמו בתשו׳מהרי״ל ב״ה אכל אסור להלוותן ברבית דאוריתא אע״ג דהקדש נמו׳ כגון לא היה נותן לו כלום מסוסרביתוהר 3מנתייי" וע׳צ
שהוקדש לבדק הבית מותר להלוותו אפילו בדנית דאורייתא:
אחיו הקשה לו מדאמ רכלז למט דמנטרידדכיסללותנדנית
דנ!כ״ לא אפרי ראני״ה ור״ב דנאמןבסבוע'
מסא כל
באגי ונו' דאלמא דגם במכירו' יש רבית ! מלנהחקוסות
אלא כשהו׳מוחזק אבל אס היתום מוחזק
להקל בשכירו׳יותי מבהלוא דכללא דרביתאכתג! להקל ללות
ראה . .
החכם הזה ,
מס ..
יודע . ..
איני . . .
פ1ןפיש לו משכונות האפטמפו כאמן אי טפיןיתו׳קרוב לשב ורחוק להפס׳קבלס ובאמת _
במעו׳סלהקדש1־י־ י ןג י כטר ככ! ־גווב^ אסור י^ ס יא ייתו מטהי ^ ימכו /ר יןיה<־ מה ^ ייסבה היב נר*" 1קהלוו)פשד
איאיליתיהקמן טענינן אנן ניתמי עד כדי דמיהןיד  :וכן הדין
דההיאמתניתין ^ 7נין זהלפ״ג
וזמושוכ׳הרא״ס כלל י״ג סי׳ח׳וסי׳י׳וסי״ו ול"כ רבי׳ירובח״א בשם רבותיו וכתבו אחיו אבלהאמת הוא דדבריו מעיקרן אין לסם עלמהשיסמוכו
לסשניה דלס״ת נמי דנו כלענייס  :וכת'?רא״ש שם דמעו׳שמקדישין לשמש שמשי ' דמכות ה״ק שמיס כמה היה נותן זה כדי להרויח במעות הללו בעסרשניסוכך אבל איןלעשות ק
!!ונשיר ולפטי ומנורה דינו כהקדישו לת״ת ולפמס פניי׳דבכולהו סרי רבי׳דרבנן ישלמו לו העדים כיון שב כ מעות רצו להפסידו שעכשיו שהעידו עליו ליתנס מכאן אלאלנורן נ<7צ ;
^ווני׳קצוצה ׳ ואע״פ שכתבו הגהות פ״ד מה מלוה שראבי״ה אוס מעות צדקה ועד שלסי׳יוס אס ירצה ליקח האלף זוז מכאן ועד עשר שני' מגוי או אס יעבו׳ויקחס
יקרניתככרכמכרסס סהר״ס ור״י חולקי' עליו גס במל התרו ' בח״ג דחס מישראל כרבית לא יתנום לו בפחו׳מסך וכך מעות ונמצא סכ״כ מעותהפסידוהו
ונריהאוסרי׳לסלמת מעות צדקה באבק רכית גס כתב סי״א שמות להלוותן ברכי' וכך משלמים לו דתנא השת לא נחית בערן איסור רבית והתירו וזה ברור • וכרב
טיפוחה ג"כדבריה  :ועיין בהגהת בע הנזכר וכתשובת סרמכ״ן סימן רכ״ב אחיו ודאי פי׳לו כן והוא לא קבל והקשה לו מההיא דרבא כדי שיחזור בו וכותב
מו 1מדבריה'דהקדש לעכיי׳מיוהדיס וקצוב חלקו סל כל א׳אסור להלוותם אפי' ההגהו׳לא חשש לכתוב פי המשנה לרעת האמת לעוצם פשיטותס כנ״ל• ודע שרבי'
נ£קדגיפ  :כתב הישב״אבתסוב ' שאלת על מה סמכו מכסיו להלוות מפות ירו בנ' כס חג כתב בשם רבינו מאיר כדברי ה׳ר אליעזר מטוך ולא נחלק עליו ודבר
מיתכרבי׳לישראל• תשובה איפש היה לדון ולהתי כיון דאין רכי ' בא מלוה למלוה מימא הוא ודבר פשוט הוא שאין לסמוך על דברי ה״ר אליעזר  ( :וע״ל סי קע״ו)
ולממון זה בעלי׳ידועיס אלא שאין ראוי לעשו כן פן יפרצו גדר כזה במקו אחר סותרללות ברבית מפני פיקוח נפש כך כתבו התוספות פ״ב דע״ז עלה כ״ו ד״ב
לנלישמלויכזה להתי׳כדי לפרנס הקטני׳והתלמידי׳שכמקומ' לפי שעליה להתעסק מדאשכחן בעובדיה שלוה ברבית מיהורם בן אחאכ :המלוה מפות לחכירו ע״מ שכל
נזינשתולימודס ואין זה רבית אלא שזכין ועפרנסין הלומדין שהחיוב עליה׳לזונס מלאכה שתבא לידו יתן אות'למלוה לפסותה נר' דהיינו מ״ש הרא״ס כפסקיו עלה
ילעמסס עכ״ל וכפשוב׳אחרת כתב ומעו׳של הקדש עניי ' מסת ברא שמות' להלוותן קמ״ב ד״א כהן שהלוה את ישיא ' על מנת שיתןלו תרומו׳וממשמ׳למ״ד טובת הנאה
(ןיכלשניויחוק להפסד כמעו׳של יתומים וקרוב אני לומ' שאין רבית אף להקדש אינה ממון לא מפקינן מיניה משמע דלכ״ע איסורא מיהא איכא אלא דלמ״ד טובת
דיניםרכים
הכאה ממון הוי רבית קצוצה ולמ״ד אינה ממון לא מפקינן מיניה :
מלפיסמעו׳אלו אין להם בעלי׳ידועיס וגזבר לא בסל עצמו הוא מלוה ונמצא
שאץרבי זה בא מלוה למלוה ואח׳שאין למעו׳הללו כשע'הלואה כעלים מי נאס ולא דשייכי לסי׳זה כתבתי כסי׳קע״ז להיות כסי' ההוא סוף סי ' דיני רגית הוא כדמות
מאסף לכל המחנותיז  :כתב הרשב״א כתבת ילמדנו רביכו ראובן הפקיד מעות
ממשלמכר מלוה אות׳נאסר סכל שהממק אינו שלו אלא שנעשה עליו אפטרופא
"ימני מות׳ובלבדסלא יהא בעל הממון אסו׳ברבית כדתניא בתוספתא דמציעא לשמעון ינתעסק בהם והמיח לאחר זמן החזיר קצת ממס שהיויח לבעליו וחזר
• .
ונתעסק במה שבידו זמן רב לימי׳בא ראובן להוצי' מיד שמעון הפקדון ומה סהרויח*
׳ ^נ שאך לו גי הילך שכרך וצא והלוה מעותי ברבי׳מות' אבל אסו׳מפני מראית
קישראל שנפש לגוי אפטמפוס או סנטר אסו׳ללות ממנו ברבי׳ומ״מ לא למעשה בו ונתפשר שיתן שמעון לראובן קצת מן הריוח ונשבע שיפרענו לזמן פלוני אח״כ
מיסוסך להלוותם ברכי׳קצוצה אכל קרוב לשכר ורחוק להפסד נ״ל שמות׳כמעות מבר על השבועה ההיא ואמר כי אקלו לקיימה מפני שהוא לעצמו היה מתעסק בהן
שציתימיעב ל ז ימ׳שרכיכו אע״ג דהקדש גמור וכו׳מותר להלוותו אפי׳ כרכית ונעשו מלוה אצלו ויש בהם משוס רבית והוה ליה כנשבע לבטל את סמצוה • תסובס
ךייתא כתוב בהגהת מרדכי דב״ב בשס !) ״ז דאפי׳הקדש גמור פ״י הלואה יוצא אס הפקידם אצלו בתורת עסק סתם עסק פלגא מלוה ופלג סקדוןונוטל המתעסק
ך ואסור להלוותוברבי׳כדמוכס בהזהב כשמעת דאין אונאה ורבי ' להקדש ולא תרי תילתי באגר ופל גא בהפסד ואס לא מסרו לו אלא להתעסק בו לבעל טפקדון
בחנם אס סרויחו המיתו לבעל המעות ואס הפסידו הפסידו לו אבל אס הפקיד׳בידו
(!שנשדאין רבי להקדש אלא שהלוה אבני׳סל בנין דבורן בחול ואח״ב מקדיסין •
סתס אין הנפקד רשאי ליגע בהם כדתנן אצל ב״ה בין כך ובין כך לא ישתמש בהם
י?ר 'מזהיא׳ס התךמעו של כיזד׳עניים להלוותם באכק רכית דומיא דמעות
ליתומים דאמי־ינן בגמ׳שעוסי־ להכותן קרו' לשכר ורחוק להפסד וה״ה לכל אבק ואס שלח בהם יד והוציאם נעש גזלן ומשלם כשעת גזילס ואס הותירו או פחתו לגזל
^זגמיסכתבו הגאיני׳אבל הרשכ״א כתב כתשוב ' דלפי סורת הדין להלכ׳מעות אבל אס המיח בהם לדעת להמיח לנעל המעות ולא לגזול אס המיח הרויח לבעג
׳,ח מסי ביבי קצוצה שרי וכסוף כתב ולהלכה אמרתי ולא למעשה ולדברי כולם סמעו׳ואס הפסיד הפסיד לעצמו ונפק' זה מעשיו מוכיחין עליו שלצורך כעל המעו
מתעסק בהס שהרי נתן לו מתחלה כל הריוח שהמיח בהס ובעל המסו' גס כן כיון
איני מותר ובנדון זס מתחלה כשאוכל הפימת הס אכק רבי׳אס היו המפות
סיאהשזהמתעסק בסס ולא גלה כרמתו שנתרצה בכך וניחא ליהשיתעסקזס
^ז׳י׳מיי מותי אלא שאס המוכ׳החזיר מעותיו לקוב' ונתברר שהיה רבית קצוצה
גמפו׳וימיח בהם הלכך אף כשהמית עוד כסס בסתם על דעת הראשונה נתפטק
י יהס עדיין בפין שלא חלקס .הקונ׳לענייס היה אפשר לומישים לו להחזירם
פידטתהרא״ש שאשר רכית קצוצה כהקדש ענייס אבל נראה שאפי׳לדעת בסס להרויח לבעל המעו׳אא״כ אמר כפני עדיס לעצמי אני מתעסק כמ״ש בהגוזל
"סי .אלא לנתחלה דומי ' דמעות יתומי׳שנראה דרבית קצוצה איכ׳י־וצאס כתר׳שיירא שהיית׳מהלכ׳במדכר ועמד גייס וטרפה וכו׳אמ׳מהדר הד י כיה לא אמר
^ ^ יל ^ ננימוצאה בדייכי׳אלא משוס וחי אחיך עמך וב״ד כופיןאותו כעל לא הדר וה״כ דכופייהו ובנדון שלפנינו אס אמר בפני עדיס ה״ל גזלן ואס המיס
שה ו יוידין לנכסי מלוה דשעבוד בכסי ' ליכא• כלל וכן מצאתי לעצמו וחזר הממון להיות מלוה ומ״מ נראה שאס רצה ליתן לו מה שהמיח כולו או
^•ת לחחרוניס וא״כ ביתמי דלאו בכי מעבד מצוה נינה ו אין כופין אותם מקצתו אין כאן משוס רכית דאין כאן אגר נטר לי ולא עוד אלא אפי׳הלוהו ואחר
מע פסיאיתי כתובבתשובו׳להרשב״א דאפי׳כמסות יתומי׳רבי׳קצוצה שפרעו נתן לו קצת ממה שהמיח אין כאן אלא רכי׳מאוחר וגריע אפי׳מאבק יבית
־־וי• !*רזילדו־זרוייי׳דימ חזרד דדת רוריית
יירן׳וידויד י,־י' -־ו1־.
!•' 1י מה שכתבתי צ׳ל
הוא
רכה _
עיליס גברא _
רב . . .
דאמץ רבית אינו עוכר אלא המלוה ולא הלוה כדאמרי' .
ענייס)
 ✓- . .יות נכון ודכוותה כהקדש פניי כיון שזכו בהם
;;זתל]ן1
שנכוף להחזיר אצ״ל אס ככר! חלקו הפימת ואיסור׳לאינשי לא הוה ספי ואלו היה האיסור אף מל הנותן ה״לל גברא רכה הוא
 ,חתיך עמך
•
י׳שא״ר) .ז
־■
^
שאכללו ככר שניים ולא עביד איסור וכיון שזה נשבע ליתן חייב ליתן לו ואץ זסככסבע לבטל אפי׳מצוס
חות׳וגם אין מחוירין מן סקרן הנשאר מה ׳׳ :
גהחזיר 'י '
י"
יהיהלעניי׳זולת הראשונים גס אין צ״ללדעתהרשב״א שהתיר דרבנן אפ״פ שהמקבל עובר וזה הנותן מושיע לו איפור דרבנן מוטב סיעש ' איסורא
ן׳ ה קדש שאין ספק שאיכה יוצאה בדייכי׳אף אס יתברר כסוף שהיתם • זוטא משיעסה איסורא רכה ומיהו זה שנשבע שיתן עד יום פלוני ועבר הזמן ולא
מפ יע אמנסזהו כשיתברר בראי ברורה שהיו המעות מהקדש ענייס נתן ה״ז מעוות שלא יוכל לתקון ושוב אין כאן חיוב שבועה וחייב פל מה סנשבע
ועבר משוס שבועת ביטוי שכ״ל:
ב'ש ^" אה ישעון יסראל הקונה שהמעו' הס הקדש לעניים אין ספק
קסא כל
כב א * י !

£

הלכות רבית קסא

דט

דבראסורללותבתוספו׳וכו׳בריתאבריסאיזהונסך  :ופר״י חון ימנע מהםהתשובה  :ורוהא
קפא(ח)ןנ"׳ ןל  0א כל
דע> <עיה
מקרקע וט׳שס בתוספו׳ומשמע מדבריהם דקרקע כקרקעמסופקי' בע״כ הרא״ס שס עלהקמ״א ד5״>!׳*.דגוק
והחילוק /י■׳ן
דביןעו"
פוס ^1
קיחיי נמי
שמב
^?־ ^
למישיו
 3מפה
מפדר.
פניגעתתהכ״ני הס צי שרי מן התור וצע״פ סהרצ״ס כתב דשרי מסמ דהיינו מדאורימ׳אבל מדרבנן
כתבוהו סס התום כססר״י צך הסילוק דבין פושה משוכה מעצמו
לעומד!3ל
בקרקי .״ 1אנ ^ מיהצ צפשר דצסור • וכתב עוד סס הרצ״ש דעבדיס וסטרו׳ליכס למעוטי דלצ סייך  .דסצוהו המוספות מ" מ מצסר* ׳-׳
דנת* ,בעיני ׳*״׳*
הרא״ש׳״יכתבו י עעי
יבינו • :ר ׳שמיג1
מייסהיהלול!
יום'
פ ונלנרירבית אלא בהלוצה דבר שניתן
להוצצה
!
לסכיד־ו1־־

ל״בימיינ ישליכיתרי מ; :ג;;,

״י״אע יהי״ן אבל בשאלה לא שייך רבית אלא
שכירות ? ^ $01
 .דבר אסו' ללוות
; כין כסף בכסףב
כתוספותזק עלה ס ה  :ומיהי צסרוצהלה
קזיר1
שפניתק
פתת׳
^וממיסצ לי מילת׳דאטו עבדים
ושעת
מי
!
אוכל כאוכל בין אוכל
פ
ככסףף בין
כין כס
כסףף כאוכ 1,
באוכל דמיהם
דמיהם וכ\י-
וכו׳היא״ש -
פלה ^
קע״,3דו״י3ן"
ע״
נ
7
מ
7
רג
ק
לצסיק
כ
7
ו
ה
ל
ו
5
ןה
סנות
ו
5
■י
ננבד
י
1
תד
אע״ג
דכתיב
נשך
כסף
נשך
אוכל
מרכינן
כל
דבר
ופי׳ר״י
הוץ
ב־ך^מוי יכת ץ  :ואס
נקלתזיי.
יילא־ אסיר

אףכדי סיח

' ^,1 .
^
ל< כד
ייע

ז?־ח יזמ זסני ,ס3ןחריס וסטי,

;^ר

ליס15רחו

-י* ובתכ הא קר? ע)3ןץז 3ססשוסר3י

"־
^

"יי
־' 11
ה״מבהלואתקרקע אכל י־
(נ
);ז ׳׳להרק
םעיל:דאי נ
כהלוצתכסף
לנ׳נע׳איייהז
אס
צס
כתן
לדרבי קרקע צסור וכן הוצ דעת
י׳״3נאע י7י סתוספו ע"כ וכי"כ רבינו ירוחם כח״א:
*ף
דן>'!'"5י
יע',עכ׳(
חולק על דעת תוספו'
יונל
נפ׳ וכת עוד . ,
סהרשכ״צ 1
7א׳ נ גח״ד
והראש וסובדאףבקרק
גגא
לצאת י 7י ומ״שרבינוחוץ מפחות
סמיסוצ׳ע ■־ צמר רב נחמן כללצ דרכיו . " .. . ...
(נ )< ףנת^ 1ק ס״ג ד' ב חהו צבק רכית וצינהיוצצה
הקלןב ,״גוה ^ לדיינים עלה ס צ • וכתוב בנמק י עלה
"נכי! אןא  ,אנק א ד״ג דבכצ לצצת ידי שמיס חייבלהחזיר
דנית מיתוג ע׳ל וכ״נ מתוך דברי הרא״ש והרמב״ן בעלה
״? ' קע׳ז ־' קמ״ב ד״א בפסקים וכזכר בדברי רביכו
נסי קס״ו• ול׳כ הי״ן ( 5וצב ע"א ) וכתב
דוק׳שהממקנקנה עוד םי' צ סצפי בבצ לצצת ידי סמי' צינו
נדני שקניןנקנה חייבלהחזיר  :וכתבו תלמידיסרשב״א

מקרקע כנו?

שהלוה לו ה׳גפנות

טעונות חו ץ מפחות

גלימ וכו עד צלע סוס חצי
דינפלהסע

פרוטו! והרימה כתב ראפי׳בפהות משוה פרוט־ אסור מזהתורה
פרוטה והרימה בתכ דאפי כפחות משוה פרוטה אסור• ק התירהצמר קמבצנילומרסל ;
אבל אין

מוציאיןאותו

כדיינקעדשיהא בושוה פרוטה

אמר צמר לו אתן

־ רב נחמן
כללאדרביתא כל אגר נטר לי אסור פיבשביל
המתנתסחציי סצינה נשכרת
צלצכעשו^ ׳
מעותיו נותן לו שכר כין אם דרך הלוא׳ או דרך ממכר או שכירו' אותה בי״בדכי מעקי׳
מיכיהלצהער'
אלא שאם הוא דרך מקח הוא מדרבנן וזהו אכק רבית אינ׳יוצ^ ׳ צלצ עשרה דהצ בעי־קר התיכצילציי-
כדיי,נין וכתב הרא״בר נהי שאינ' יוצא׳אם תפש לוה משלמלןרן
יכול זה לקבלכי  .אס דמי
שכירות

־־ךהלואיכדב׳קצוביוצא׳בדיינין וכץ
על חצרו ואמר לו על מנת שידור בו חנם או ישכירוהו לו בפחות
וכיוצא כו בד׳יאשהמלוה קיים אבל אם מת אין הבנים צריכין
להחזיר אע״פ שיודעין שהוא של רכית ואם הוא דבר מסויי' מון
פרה וטלי׳צריכין לההזי׳משום ככור אפיהם ודויקאשעש׳תשובה
כחייו אלא שלא הספיק להחזיר עד שמת אכל לא עשה תשובה
אין חייבין בכבודו שיחזירו משום ככודו :
והיכא שכא
לעשות תשובה
להחזיר הרבית
אסהואדברמסויים
״
^ 5גמ ^ ^א שזהו דעת הרמב״ן
והרשב״אכתכ מקבלין ממנו ואם אין הרבית שלקח בעין מון שאינו דבר
;5״ר
בתשובה דרבית מאוחר ציכו ניתן לחזיה מסויים אין מקבלין ממנו והמקבל ממנו אין רוחחכמי׳נוח׳הימנו
שערעליכא (כ׳כ וצפי בבא לצאת ידי סמים וכן משמע ודוקא בבא לעשות תשובה מעצמו אז אין מקבליז ממנו שלא
פ"׳ ׳ירר7נ?
הדנית1׳ !
ע׳,.אמ עוי1
חילמ7
בתסוב ^!.יכי "^ וח?,
כתובבסהתסבת
מוציאין  ,ממנו
ינמ
מצבה
כייררבית :
ל
לנעול דלת בפנין בעל תשובה אבל עומד במרדוז
ל1
־־׳״  * ,״״ יקנל , 3' 6דנשפימנכ .ל,הול ׳ומגב ׳ מני! נוחו ואפילו בבא לעשות תשובה פעצף
■ לא אמרי שאין
ליסדם 4־שמד ל נסת לאוכג -דומ ,מקכליןאלא ממי שרוב עסקו ומחייתוברבי לפי שתשובתו קשה
־( ) ״! ־״; ״ .וכ״ס היוי ול' נהי״יףנת <ונ״כ י ,נ־ש אכל במי שעוש באקראי מוציאי? ממנו בעל כרחרמי שהיה ול
ס׳פא״נכ׳נמה,׳סי׳ש״ס ) כתב

כרצ״ש

בכלל ק״ח סימן

לך י״ב

;׳

זחיביביתצ

ליתן לחברו

דינרשלרבית ונתן לו

כשצילוהמשה מדות של

יילכיפ ,מעי" י״ו על רצוק שהלוה לשמעון חטים בחטים חטים והיו נמכרים ר' כדינר כשב' מלוה להחזירו ול צריך
7אפדמ
הלזהת ^ בסט' ובצו לדין לפני זקן וחייב צת שמעון להחזיר לו ה׳ מדות ומיהו אם רוצה להחזיר לו דמיהם
נקל! א4לז 'מננ :והגבה לרצונן סטי סל ת״ק משמעון דינר ורביע רשאי שהמקח קיים י אע״פ שנעש׳ באיסור ואםנתץ
היי לא נני ^ שהיה לו על לוי חזי שמעיזוטע זס 6יני לו בדינר נלימא שהוא דברמסויים צריך להחזיר׳ לו ואס המלוה
יב1
עסיז -הר---3-
יתמ18םריצס^יתן חטים<סהי ^ י? ית והסיכ שכר מהלוה חפץ באותו דינר של הרבית ולא היה ראוי לשוכרו
דקנסי'יל ? עב
׳ל
ר״^
ל
יי
ם
ר
ה
״
^
ר
אלא
בחצי
דינר
מוציאין ממנו כל
-".ז  4י ~  , -״
יזו 1ד ־1
כשמוציאיןיממנו ,להחזירו ,
!
יכן מסייע לעתמ ■ ין
 ,ן ר
צ  \.צ

.
־ ׳•׳ ׳׳ ׳\1ו
ענה ע ב וערק המניח עלה לחו'מקו
עירות פלה צ״ד פלוגתש
דר״ממגימ
ופסקו כל הפוסקים כחכמים
ועיסס
של תורה כין סל דכריהס כן ניצה
מונו!
התוסס וגס מדברי הרצ״ס
בהמני ^ן
קמ״צוכ״כ הרמב״ס כפ״ד
מה״מ:ברא
כשצין הרבית בסטר
וכו׳רס׳יוהתוסמת
פירשו בריתא זו בשכתוב
הוכיממף}
בסטר פלוני לוה מפלוני מצה וחקק
רבית וכתבי התוספו׳שצסלנ)
היההני׳
מפורש צלא שכלל הקק על
הרכיתונת'
פלוני חייב לפלוני מנהל !הוול1
מוי
רבנן גובה קין דה״ל
למיגזרסמציגבה
רבית כתורת קרן ובשטר זהסדני
בו גבי ממשעבדי והעד'לא מ
הוא רבית דרבנן צ״כ צפי'כוכיה!1ימ
לא תשימון לא משמע לצינסיצלא
כשי
ולוה וכןכמבו הרצ״ס
והמרדניוהגה'
בפיד
מה"מ והגהות אסירי ג״כ ובעלנקי
והמגיד3פ ׳ הנזכר כתכו
סכרצזוונתבו

סהרמב״ןמפרש' בשכלול
הקרןמסהוכי'
ולא ידמו העדי' בצומורבית ^^'0
שנים וצמיו כתב ידן הוא זה צבל
וכיח
י -ייי• היהססצושידמו ריסיוצנומיםמ
**<1
^
מדור!*
ויויז״ו
המור דל׳ סת ייא ""נ ,סיע ״
הדינר משלם
בדייניסדהיינו
אעפשהוא לא קבל ממגי
נו דווקא היכ׳ספרע מדעתו
אלאשוהחצי דינר ׳גפשותוהו 5והוי 1ד 6ס  6ז מנק ■..
אנלמהרי׳ק כ׳ ש ועודסעד יין לא סרע ססד יץנתן לר סנ1ר
שטר שיש בו רבית בין של תור כי; של דבריהם נובה הקרן
ולאממקום צחר שהם פצמ נאמני'לומים
'יי37י" תריגגי שלת״קסהיה לו על צחרעכ״ל
וכךהס
הרביתידענו כסחתמנו שהיה
בורכיתצויופנו
אם
א' דברי הרסב״אבתשוב' שכתבתי בסי׳קס״ד ח״ל הר ' יבש בתשוב אין ספק שצם הגבר
אכל צנוסיס היינו מתמת-גפשות וסכרי חכמים דגובה קרן ולא
גזרי׳שמאיגנה^ז
על הקק ^אלא ב״ד האבק רכית מן המלוה ללוה לא פסו ולא כלום לפי שטעו בדבר משכהוחוזרין  ,הרבית בתור קרן אבל צס יש בורבית מפורש ולא נאנסו סרי הן כפסליןבכך
ונתב
י־ ״1
גזל ־־ '
ס״המגיד שדברי הרמכ״ןעיקר וכתבו תלמידי הרשב״א לדעת הרמכ״ן
ולינ׳למחהז
6איני גינה מ?ח וכן אס הוציא סמלוה מן הלו בע״כ סל
.־ 'לוה בדיני אומות העולם
הוא' בידו—ולא
כרכי׳מסורש והעדים צומרי׳צכוסים היינו מחמת נפשו' דכיון
שאתהרוא׳שהעית
יזפע י י נ׳מ
אמת שאין מוציאין אבק רבית ממלוה ללוס אלא כשאכל המלוה מדמת הלוה אלא
בדבר איסור איכס נצמכי׳להכסיר עצמם בטענת כל דהו ורבינו
בס״מסי׳נ״ננק
שכס עתה לטעון עליו מחמת איסור הרבית אכל אס קודם שאכל צועק עליושלא
^ ^ ^ יאכל והלה מוציא ממנו טל כי־חו בדיני האומותברא ,שגזל הוא כידו ומוציאין ממנו כדברי התוס דהכא כרבית מפורש עסקינן וכאן כת דבצין כתוב רבי׳כסטרעץ
והשליח קק עייי וכבר דכתי כן בסרק״סטה הלכה למעשה וכ״כ דעת הרמב״ן וסרשב״א והראב״ד ז״ל
והוא הדין אס כתוב בו רבית מפורש והעדים לא נפסלו ופ״פ
הדירכים־המטמף
יכלל ייזיו ״י  0ע"כ  :וכתב הראב״ד נהי שאינו יוצאה וטוא״א ז״ל כתב אפי תפס לוה וכו׳פלה בתוספו' והרא״ש ומ"מ לא ירפנא למה לא כתב כאן כמו שכתבכח״מ:נמיג"
״ ינ '״
קמיא ד״ב וכתב בכמק״י עלה ד ד״א סהרשב״א ור״ן ג״כ חלוקי' על הראב״ד והביאו דהיכא דכלל קרן עם רבית לתוספו׳וסיעפס אינו גובהבשטר ! הכללכמספי6
המע,׳,
ג
^
^
ראיס
לדבריהם
וכתוב
בס״סת שאף הראב״ד לא אמרה אלא במשכנתא או בזביכי
ולהרמב״ן גובה בו ממשעבדי אס לא ידעו העדי׳הרכית או אס היו
כזכוסיסמחמלג
?מצי אמר5תק! גי דמנפשי' (קאכיללפירא ) א3ל רבית מוקדמת או מאוחרת דמדעתיה יהב אי תסס נפשות ואס הרבי' מפורש בשטר לתוספות וסיעת גובה ממשעבדילפדי'י
 6ליתיואנל לא מפקי׳מיניהג וכתב הרי״בש שלא הודו לו להיאב״ד אלא אי תפס לוה מפקי מיניה אפי׳אס הוא רבית דאוריתא כי כן נראה מדעת הרא״ש ונהימב״ןלא גכיכיסכלנ
^עם״ת'נ^ 7ה ^,יי וכתב הרסכ״אכתשוב' על דין משכנתא וז״לאבק רביתאינה יוצאה בדיינים ואפילו דפדיס פסולי׳הס אא"כ העידו עליהם שהיו אנוסים מחמתנפשות  .ורע שנץ
התוספות דאיתא בתוספתא המוציא סער רבית יקרענו כא לכ״ד
יקרעוהו
עםהינ * !נ? י לא פרע עדיין סובו לא מנכינן ליה כלל דכל ניכוי מחובו כאסוקי ממונא הוא ומיהו
אס מיתה הלוה במלוס ואמר ליה יורע אני שמה־ פאת' נוטל ממני רכית הוא ואסור
המרדכי והגהו׳אשירי בהמכיח והגהות בפ״ד מהלכות מלוה תוספתאזוסף"
יאע״סכ נטלו ה״ז אסור וגזל גמור ומוציאין ממנו וכן ק הראב״ד ז״ל עכ״ל אס נתן
דמסיימי׳בה הגהות לפי שבעל השטר אובד בקיומו ופתם במל השטר כילדו־ץ
אבק רכית למלוה ועדיין הקרן כיד הלוה אס מככין אותו אבק רבית מהחוב כתבתי היינו מלוה וא״כ קשה דאדרב' כסיקרעוהו איבד שאס היה קייסהי 5גונ ץ^
ואס תפרש האי בעל השטר על הלוה קשה וכיון דדינ׳הוי דגוכה
קרןמאיאו׳־
בסי׳קע״ז  :וו״בית דאוריתאסהוא דרך הלוא׳וכו׳יוצאה בדייני פלוגת דאמוראי
עלה ס״א וכעלה ס״ב משמע דקי״ל כמאן דאמר יוצאה וכן פסקו כל הפוסקים וכתוב ואין לומרדחיישי׳סמא סוםב״ר יגכו י׳י! :רגית דה ^כיו זדכךבי/מס! יס3ליר/י
בנמק״י כסס הרסב״א והר״ן דהא דאמיי' יוצאה בדיינים היינו לומר דכופין אותו ליכא מאן דטפיבהכי וי״ל דהה במאי עסקינן כרבי דרבנןדאיפסרלמיעעיץ^
משום מ״ע דוחי אחיך עמך ומכין אותו עד שתצא נפשו כדי שיקיים המצוה אבל אין כמי כעל השטר קיי למלוה כפסטי' וקרעינן ליס דחייסינן לב״ד טו עיס יץ?" ני
דאינו גובס אפי' קרן וטפי פדיפא ליה מדורגהרו^ <סדחסיכ^־י . , ? 0
ץחזנה
"3ל יודדין לנכסיו וכן מבואר בדברי סרי״כש שכתבתי כסי׳שקודס זה  :בדיא
סהמלוה קייס וכו׳מד אין חייבים בכבודו פלה ס״ב והיכא סבא לעשות תשובה
וכו'
ממשעבדי : 7כתבהרי"כש ( סי'תק״כ )ש^י־ ת רטיה זסיד! 'כפו
\רחומ
מ׳הגוזל קמא פלה צ״ד ואע״ע שהמוםיכתבו בשם ר״ת דלא נשב דין זה אלא
לדורו
עמו
סימן
לו
ד
מאות
דינרים
בנדוניא
בשטרי
חובו
'
כין
קידושץ
לש״יף^
סל ר׳כלכד הרא״ש לא ס״ל הכי וגס ר״י משמע מדברי התוספות דפליג על ר״ת וגם שיעשה ראובן לשמעון חוב גמור מד מאות דינרים לפימ^י(־דטנ1ים ^כווני
הרמב״ס כתב לין זס בפ״ד מה׳מלוה ולוה וכתב הרי״בש אע״פ שאין מקבלין מהם הס מהם שמונים דיניי׳בכל שנס ואתה עסיתהשט ימ ז0
ץ'  2סתסו ^ ?*ת לו^
מסתנאי׳הראשוני׳אלא שראובן נתקיי׳לשמעון בחוב גמו׳ובהלוא גמורלח־
שייכים להחזיר כדי לצאת ידי שמיס אלא שמידת חסידות שלא לקבל מהם פדישלא

י

.

שמונים

הלכות רמת קסא קסב

קם

ידריס פירות בכל שנה אס שסר זה פסול אס לאו תשובה מתוךלשון' השטר עליה כמס סאין ואפי׳למאן דאסר בלוה סתס על שעי שבשוק כקובע זמן הכא שרי
מוניםרי ') רנות קצוצ׳והרבס שגית בעשותך השטר כלשון הזה שהרי ההלוא׳הזאת דהא יש לו :וכןאס יצא השער וכו' • עלה ע״ג אסיקנ׳לווין על שער שבשוק ופרש״י
5
^נס רגי׳סכירן שהתנו כן קוד הנישואין הרי הוא כתוספ׳על הנדוניא ואין זס בפי שני בשס כה״ג דהיינו סאה בסאה וכן פי׳ הר״יף וכן הרא״ש כעלה קמ״הריר
*ה'?ר ליוכ״כ הרשל׳אבתשובה (סי תתקכט ) שאותס המישדיס חובות ומתכות והרמכ״ס בפ״י מה״מ וטעס ההיתר כפי מהשפי׳רש"י שס סוא משוס דכיוןדשכיחי
חטי ל מזבן מד מיכן ליה-לאומ הלויני עדי
׳ ? לא יפרע מכאן ועל יום עלוני שהוא
במדריןשפסק סיבאבניאועד שאמצא המפתח וקמב
מופעיו הריבית בר״א כשאין הריבית כשטר אי^ א הערים
?" על כל ליסרכן ד״פכסים
לזה נראה מדברי קרמכ״ס אלא
עמו ליתן לו ריבית אבל אם הערים מעירין שכלל קרן עם
ונ יני זה כתוספת על הנדוניה
שיהיה הסער ידוע לשניהם ונרא ' דטעמו
וכתבו בשטר אינו גובה לא קרץ ולא ריבית:
5יתיה כן קולס הניסויי!  6בל
משוס דכל שלאחד מהס אין הסער ידוע
?? סב אס 1ר ללוות סאה בסא׳וכן כל דבר חוץממטבע
<
״
המ
נפ '6יזהו נסו גכי
גמצ׳סמתכוין להלוד או ללוות ע״מ לקבל
10
'
קצ
ביןאםלא
'
־ירעו
<
ל
לחמן
קצב
אם
כין
1
או לפרו חטיס בזמן היוקר וכיון שנתכוון
סוס אחד מהם לשס רכית אסור ומיהו יש
לממן דשמאיתיקרו ונמצא שנותן לו יותר משהליהואם יא <*
הי־ 5גל
שיעשנו דמים שאם יתיקרו שיתן ול דמים ואם לא עשאוהי לה"" .
יסתפק,,כידיע זו אס צריך שידעו בכמה
הוזלו יצא השער או אי סגי כשידעו שיצא הסער
^ יס כשנה הר 3יעית (6ל ננשופ דמי ונתייקרו נותן לו הרמים שהיו שוים בשעת הקאה ואם
זהבאע״פ שלא ידעו בכמה׳ יצא והכי מסתבר
הטין  :ודינר זהב יש לו )
,
מד׳ ,
|ש(יסנ1תתברצון ? . . .
שאסורללות דינר
דין פירו׳
נותן לו
מתחייכים אח
ותדינריסל 6רבע שנים ואחד מששה בדינר זהב שמא אותו ששוה בשעת הלואה ך״ד היכרי כסף יהיה' דכיון שידעו שיצא הסער הרי ידו׳שבידו
מ6
וכן לקנות ולהחזיר לו ואין כאן כוונת רבית•
לעשות שוה בשעת פרעקךי׳ה אבל מותר ללוות דינר כפף כדינר כסף
(1שוליקוין פ ככל סנה ולא
לך םנןומקרן ורבית שהרי אסיבל* ל פ ק* כל שאר מטבע וה״מ כשיוצא בהוצאה אכל א ם נפס <ל ואיגו יוצא כלל ומותר אבל מתשובת הרא״ש שכתב
בהוצאה הוי כשאר פירו׳ואסוף לל וות זה ב ןךץ ואם ישי לל וה אפי׳ רכינו כסוף סי זה משמע דלא כעי ידיעת
נ״ד  $יגבו לו בססי זה כי 06ת' יינ י/י
כלל שהרי לא הצריך אלא שיברר שיצא
 ,ג . < ! +ו
11
<
יו
*
׳יגי
^
ו
!
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<
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׳
1
י
1
*
־י
*
*
׳
ן
1
!
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*
*
ו
1
*
1
*
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ו
_ וו
סאה א׳אפילו אינו מצויה עתה בירר מון שאין בידו עת'המפתח
לנדעכ/ל :.
ואע״פ ^ יד״פ
כדבריו 096ו
נזכ׳כלל ^<
השע׳לא0ו ^>
סס<< ד
^א&יז
סבתסלת

כל

1

בע איזהו נשן

הרי^ י׳

שהצריך

דימ
ינ׳
קסב (א)
הרא׳ש נתש; ,
דלעיל לא דיוכל
להקצ 1פללו  0היינו
די קא לום דעא
הלזה ממצה אגל
אי דעת הלזה איכ1
מיונה בזן כען
שהלוה אומל שלא
היו לוחשים !הלזה
לזנאיס יר וההלוה
אחר חהקצה לו עיי
איזרלאמהנידאין
מקניןלאד 3( 0ע' כ
לכ׳ע שם סי׳ ע״ז
אסהצוה )עזען לא
היולי חטי' והמגוה
טוען הי' לו הלוה
נאמן נשנועיעכ״ל
ונ״נלגינו ס׳סזז
כפ׳נהגה' מר7כי
לאיכע״ד ק־קמ׳ז
 7אס הלזהאא׳שיש
לו יספר להלוותו
ואינו צריך להניא
ראיהעכ״ל :
(נ ) ח״לנאייבו׳
ואשר שאלת על מה
שר ויליןהעזל׳ללות
וזנ נוהג הואיל
וזהב הוא פירי
(ר׳חדאדהתוהע ,
לא ס״ל הכי זען'שי

כיחדרכשכיל לכ סאה וסאה שלוה אנו מאין הסאה שלו כאלו התשובה כתוב אס היה סער ידוע במקו'
*,״״
נין0םקצכליזמןוכי׳ד)5ס ל ,5היא נחלטה מירלמלוה ואם תתייק כדשותו תתייקמוכן אם יצא שהלוהו משמע מתוך לשונו דלאו למימר
מבייש הזהב דקאמר רב יזיף די נר ין השע שבשוק יכו׳ללוו׳סאה בסאה ופר י אפי אין לדמעות ללוה שצריך שיהא השעי ידוע ללוסאולמלוה
דיניי והר״אב' כתב שאין .יכולקללות על סמך שער שבשוק אלא א״ב אלא שיהיה ידוע שבאותו מקוס היה שעי
מנומי׳דרחייאהוה ליה למימיזיף
צריך ידוע וקבוע  :אםיצא השער במקו׳אחד
לזמן ואע״ג דכאיזהו נסך תכן לא יאמר יש לו מעות ללוה וכתב א״א' הרא״ש ז׳יל אפי׳לפי דבריראין
לחלק כיון וכזמנינו
נותן שיהיה לו רק דמי סאה א'  :כתב הרמ״בם הא דשרי ללוות
סאה אע״פ שבמקומו' שסביבותיו לא יצא נ״ל זה רוכ ננייאעס
אדסלסבירו הלויני כור ססיס ואני
זמן דסומכין כולם על^ המקו כהוא מדאמרי' יש להם מטלטלין
השערדוקא כשלא קצב לו
כשיצא
לו בסאה כשיש לו או
לןלגורן ה״ה אפי' לא אמר ואני נותן
בעלה ע״ב הא איכ׳חטי כהיני וכסילי וכן נרנוופס7שוהזהכ
י
 ,ךן פי ף ^ "
נמי1
לגורן צללו אורחא דמילתא נקס אי
י
י
איידי דבעי לכדתני סיפא עד שיבא בכי
כתוב כהגהו' מרדכי ירושלמי יצא השטר זאסהיזריניןלמכו'
■ כקובע־זמן; וגסי אינו־כידו לגמרי׳ בטבריה פוסקין כל העיירות הסמוכות לה' אע״פ.שבאותן עיירות ליכא שפי כיון גזיל אי לא& זדנן
אועדסאמצלז המפתח לאשמומי׳דאע״ג דמחזי
להא מפא מזדנין
דאין
הסערילדברייהאומרי
יצא
:׳והאי
טבריה
סער
על
פוסק־ין
לסבריה
שסמוכות
עשאוהו
לא
דמי׳וכרואם
שיעשנו׳
לא
אפ״הסרי תנא רישא ואני נותן לך לגוקנאם
לתפא אחריתא
פוסקין על סערפל פיירותמסרדלאקכיפוכלי׳׳סרבי כסי ' קפ״ה סאה בסאה נמי ;א״נ הוי כתושלוה
ומיסומ׳ואס עלה ע״ה  :ודינר זהב יש לו דין פרי ונו׳רישהזהבעלה מ״ה :־ אבל
סאהנסאה ויש לו
המלוה
מותר ללות דינר כסף וכו׳סס מלס מ״ד וטלה מ״ס וכןכל שאר מטבע כלומר לאו איןלווין על אותו שעי וזהו סכתביהרמלס נפ״י סיס השער קבוע ':
מעז'מזומני׳דשרי
■ ופונריון אבל .דינר זהב בדינר זהב דינו שוה למלוה פירו' שאס ישיבסוק באות העיר דינרים שיש
דוקא דינר כסף מופר דס״ה לכל שאר מטבעות כסף כגון סלע ומעה
מש! ס7יכול לקצות
להס שער חתךשאימתיישירצה ליקה
משנע נחושת אסור ללות אחד בא׳כיון דחשיבי פירא לגבי כסף אע ג דחשיב טיבע '
בדמישיקחיויפדפמותרוככ בעל התרומות לזנויסענודהדמי©
לגני מטלטליכדאמרי בריש הזהב עלה מ׳ה דדהכא כיון דלענין מקת וממכר סויוה
בח״ה בשס הרי״ף  :אכל מהר״רישראל בכתביו סי׳נ׳ד כתכ להתיר׳ ללוות דינר זהב ה׳ההכא נחי יכול
בדינר זהב אש׳אין שער קבוע כעיר לדינרי זסכיוגס אין
■ לו דינריס .ובלבד שיהיו לו למת' מידמאלטלין
רבנן ני פירלז לגביהלואס אסור ואע״גדלגבי מטלטלי חשיב טיבפא כמר שכתבו
לו אראם אין מטבע ענורהוהנ ואםיש
לי׳י׳ף והרא״ש שט אלמא דכל היכא דכצד אחיהוי פירא אסור ללוותו וכך סס׳ .-דברי מסלטלין דכיון שיוכל• למכרס וליקחיכהסיזהוביס׳ השיבי כיס
לו רק זהו' א׳ יכול
נמקייברישהזהב  :והל מילי כשיוצא בהוצאה וכו' גס זה שס בהרי״ף ובהרא״ש כסף־טוב כעיר ההיא אלא רובא נחושת ועיין שנוהטעסב :
■ ח״ל הרשכ״א שאלת ללי' עליו כמה זהו'
עלהקל״ס  :ואםשי ללוה סאה אחת וממשנה בס איזהו נשך עלה ע' ה לא יאמי
דינר כדיני כסאה בסאה אס יש שער קבוע לדינריס ולבסוף נתייקרו מי שרייססאה כמו טאה כסאה
ארס הלויני כור תטיס וכו׳אלא אומר עד שיביא בני או פד שאמצא המפתח* וכתוב
בסאה או יפיסוס טעם לחלק תשוכה דינר זה שאמרת־ שיש לו סער קבוע איני יודע (לוק׳נניזהו׳גזה( ,
גנמק״יבריש הזהבדמהתס מסמ סאפי׳לא אמר עד סיכ׳בני או מד שאמצא המפתח׳
אס כוח מטבע היוצא סס לכל מקח וממכר כשארי המטבעות היוצאין במקומןאו־ מהני חטלטלין
הוא דינר שאינו יוצא סס כמו זהוב סאינראלא כפרי' והוא העולה והיורד כפירות אנלסאהנהא׳לא
כיון שיש ברשותו וכזלעתאו דהפי עכיד סרי ולא ידענא מאיקאמר דהא פשיטאונ״ל
חהכימטלטלי) רק
ולאולמימרא לאי לא עבד אדפתא דלישלס ליה ממה שיש לו עכשיו אסו' דהאכשיש
בימקומס
שלא
והנמכריס
והדינריס״הנקניס
ויורדאלא־הפירות
עולה
המטבע
שאין
במסמכי' דאין דרך
הוא
מטבע
דאיהו
ודאיימותר
זה
היוצא
מטבע
הוא
עליו
לשאול
בא
זסיסאתס
ואס
ושפת יין דלוה עליה כמה טיפין ליפא למימר שדעתו לפרוע מאות' טפס גס אין
צקנ; פ פירופרק
ולאו איהו דאייקר וזלאלא הפירות ובהדיא גרסי בר״ס הזהב־תסתי׳דרכי יוחנן ניוזומני' עוד טעם
לעישוארעתאדהכיעביד היינו שדעתו להקנו' טפה כנגד טפס דאס כן כט'' הדלא
אחר לחלקי יפה
ביה :הוא -דאמר אין מחללין דא״ר יוחנן אסוריללות דינר־ בדינר דיצר־דמאיאילימ דינר
לכיון
אקילו _ . .
כל דהו _ ,״
בסעמא _
הוא _ _
דמדרכנן .. ..
.
עיקר טעמ _
ייזע ליחסו אלא ,
מסוס_ _ , .
דאשר׳י פר׳הזזב
־1
ו <■ ■
.\ 1ו* .. . _ ^1
חשיב
דלא
ג
ס
עלה
פסיט׳דינר
אלא
הוי
לאשיכפא
למ״ד
איכא
מי
לגבי׳נפשיה
כסף
כדינרסל
כסף
סל
חשיב
דלא
ס״ג
עלה
נסך
באיזהו
משמע
לו
חייבים
אחריס
אבל
סאה
לאהיה לו
כ' דהא דכספא
סל זהב בדינדסל זהב ולמאן אי לבית הלל הא אמרי טכיעא הוי סלא לאו לב״ש וש״מ טבעא הוי לוני
כשלו ואסור ללוות עליה דאמיי' גבי הא דאמ רב נחמן האי מאן דיהב זוזי
ןדיהבזחי לקיראה
■ סוא דאמ׳מחללין ושאני' ודו נ היינן משום
כייוןדמחסרי ר׳יוסנן הוא דאמראין מסללין לא לפולס אימא לך ריואנן
דמי קמ׳ל
יע• מהודתימאכיון
־קמלכייוןדמחסרי
כעדסיבאבני .. .
__
אשראי במתא.
דאי׳ליה .. . .
.
■ שאינו יוצא דאיהו חדין> ובם
גוכיינכמאןדליתכהרדמי וכ״נ מתוך הגהות מרדכי מיהו אפשר דה״מכשאחרים הלואה כיון דלצנין מקח וממכר סויוסרכנן כיפירא* וכן; אפיימטבע
חשונ אבל נחשת
חייכיס לובתורת חוב אכל אס היתה לו סאה מופקדת אצל אסרי׳סשיבשי לוולוה סס אס•שי לוישעד קבוע וארוך ונמצא תדר לקנות בעין ה״ז' מותי דלאיגרעימשי'
אע־׳ב דסוין> מ"מ
היכא
דא״לכלישמועי
■ ברי^ נחמן ־.ר ^ /ו
ותדע * ׳-ו
איתא 1ע
דמרא^1־
לאיתברסותא׳*׳״^>״׳1
טליה!!דכלהיכא־־־ ׳•׳־■׳ ־*-
^
ממש דבאבלבי־וארבי׳ ולווין סתס ופודעין סתס אלא עדיף מיכייהו כיצדבזה׳דחפש• הואיל• ולא יושיב
שהוא כמטבע׳ לגבי פירות ממס כדעת הר״יף ואס ספירות בפרעא־דמשי ' מותכ״ש כזהז׳לאהויטנעא
׳ ת4נ .יה פקדרן ומינה הוהשמעינן לאית ליה אשראי כמנ״ס  :׳ ואםיש ליחטיס
לבבי וא״כ בזמנינו
והרא״בד כתביסאין יכולים׳ ללוות וכו׳וכתב א״א ז״ל אפילו לפי׳
כדיכרייעכ״ל
כתוב כהנהו׳מרדנישאס אין דרך המלוה לילךלשסלאדמי׳ לעד ם יבא
המטבעות
שכל
נוטיס-
הראכ׳׳דיוקצת
כדעת
ע״ב
■
עלה
'
התוספו
ודעת
•
ד״ד
קמ״הי
וכו׳עלה
דבריו
דלאו
לחית ליה אשראידאסור  :־ לוה עליהכמהסאין ססבעלהי ע״ה כר
שלנו רונהדמנה
סאהדה״סאסיש לרכלשהוילוהעליראפי כמה וכדתניר׳ חייאבעלה־
1
׳דבריהרא״שכפסקיסלדעתראלאשבתשוכהשכתברבינובסוףסימןזהלאהצריך נחישיל הן ומעט
שיברר המלוה שהיו ללוס מעות בשעת הלואה אלא כסיבררישיצא הסער׳ סגי • וכתב בסף בהן לא משיני'
אין לו וכו׳וטטמא דמילתא דכיון דאין כו איסור תורה הקילו כויוכן־
^
כעל התיומות בחלק ה דלדעת הראב״ד דוקא יש בידו מעות אבל דבר אחדשצריך' כלל לבבי דהנא
וכ״כ סגה מרדכי )
סיט״זווכ״ב
מרדכי)
ק״חתסיט' ז (
.ץך^,מג'ד מ ימה״מ ול'כ בתשובו' הרא״ש כלל ץ'
דלהויאינהוטינע'
וכתבהר שכריצמס
■ דאדמזבין ליס פסיק יתרפא ולא חשיב כיש לו :
רח ^? טל^חט י תוספות מ־להפ״ה והרא״ס פלה קמווללא׳כסבר׳ר״יבן• שהזכירו למכרו לא
ודהבא פ־רי אנל
הגאונים
דע
שכן
וכתב
הדמב״ן
כ
"
וכי
התירו
ענין
ככל
והרמב״ס
הרי״ף
אכל
כתשובה
יאמר(לו קני כזה אסר זה :
 .ו 'ש..י_| יכול ללוות ביחדיותר ממה סיס לו אא"כ יאמר
הבאונים
נימי
לוין ללוב
וחלק בזהיפלהראב״ד והכי נקטינן  :׳ כתבהרסב״א בתשובה׳ המלוה
■ את חבירו ואפילז רק קודם
מגס מטבעיברצלונא ע״מ לפרוע לו מטבע ראליס דברברורישהוא אסו׳דלא איפסר מאה ׳ שנה היו
שוסדכרממיןסהצסללט ^ ^ ^ ^ 015ינ ^ררר ^נתשוי ' כלל
דלא שבס לגבי פירי ולגבי זביני וכל דסבח אפי כלשהוא אסור׳ כדאיתא בסגוזל התטבעו' נסןטלנ
מאוד' ומי.ןכסן>
? ״׳י־־!5ונל 06הלוהו ס2ה נתנו תלמידי הרשכ ? ^ (5פ ? .-פ!) י״ד למס ל5ו וההיא דרב יזיף דינרי מברתיה דרבי סייא דינרי יהבא ומהנהר דיגרי נמי סקלא *.
ומיעטנחוש׳יאפשר
י^5ול  5א1תרע' נ -ונופסזוז15ינימני רד5ןע נד ^נו" י ■ ,יי !,פ א :
אהאדאסיקכא בעלה פ״ב דלווין על סער שבשוקופירש רס״י סאה בסאה
כתבו בזמנים ההם נהגו
התוספות וקשה קיצת למה לי־סער־רקישימצא פי׳לקכות אפילו ביוקר ואיתי דנריסי איסור נדבר עכ׳ל?
 2י " ליוו מראובז<ז'
עליה שהרילכ תטיס שכיד האדס להוצאה ע.ומדיס
שאלת
הרשב״א כתוב
למעותכמו ^ לאותו זמז וכדי על פימת שבשוק ע״כ ־; ופ״פ זסכתבו הגהות אשירי עלה קמ״ו דלרש״ישרי ללוות
סהוצרכו במפות
צבור לפורעו
לזמן ידוע
בקקפיזיס
ישובותתטיס
קטיזיסלש
לווין
<תד קעיסלתהל'דכ ןי
/
5
וה
5
ס
*מממיתממן
—
.א׳חהוי
סאה כסאה אפי׳לא יצא השער אפילו לית ליה מההוא מינא כלום והואסיהיולו
סתס נמלספר הסוקמותראו
גץ־,׳ .עדין לווין סתס
ל*תשן .ה .־• — ״״
י ,רת יהוצז זה וחין כאן לווי' סתס על שער שבשוק אלא יש לו סאה לווה מעולו שיוכל לקנות בסס־ חטיס וכמו שכתבו פגפות הנזכר עלה קמ״א ואין מסס
ראי?
ג־נ
נ
כג

הלכות רבית קסב קסג
דאיה לזללן לגורסים עלפירותשבשוק לזבל רש״י גרים על שער שבשוק וכן גרי״ף
כתב הרמב״ס כפ״י מה'
והרא״ש והדמכ״ס הילכך הסולו פסק לאו דסמכאסולו :
מלוה וסראב״ד כהשגות חלוק עליו וגס הרלז״ש כתשובה כלל ק״ח סימן ס״ז ו טעס
הדברים עיין בדברי המגיד שס ובתשובה הנזכר ודברי הרי״ף אין בהס הכרע ולא
ידענא מכ״ל לרבי׳ירוח כס״ב שרע הרי״ף

בזה כדעת הרמב״ס ודעת רסנו ירוחם הפירעון אבל אם קצב לו זמן
לא חילק כזה  :אשה שלותה
בסוף חלק ב נוטה לד עתהרמכ״ס* כ 3},
*ר 0"6בתםוכההנזכ ימיהו ב5ןומר "*
אקבל הפרעץ קודם הזמן ודאי דאסור
ללוות על שער שבשוק אבל אס יש לו
חטים אפי׳בהא אין לאסור וטעם הדברי'
עיין עליהם בתשובה הנזכר וגם סמ״ק
והכלבוכתבודאסור ללוות בתנאי שלא

הו׳לא מצי מסליק ליס אלא שהוא חייב לזרוע משלו וכיון דללו מצימסלרלו
ודבריה ימב׳" ס נפ׳י5ןי זבהס סכרע ירביני סירפ כפ יס" ,ומ״ש לוללו לו״כהל ר^
כשירד פירושו כשפה שירד אבל אחר שירד אפי' תכף ומיד אינו יכול לסלת^
אסור  :האדאסרינן ללוות לאריס סאהכסלו' היינו דוקא כשאיןלרוגסלוי,'5
במקום ההוא אכל לגי איכאחדנו
לשלור נל 5
פשינוא שמותר ללותו כמו
אסור בכל ענין וא״א הר״אשז׳ל*
כתב הרא״ש בתשובהכללק״ס 1
מחברת׳ככרא״צשתעשנודמי׳אפי׳

אין לה ולא יצא השער מי שיש לו אריס מותר ׳להלוות 1,ר סאה

ט״ו  :ועל מ״ס יאס לא יוכללבירית

יסוכבמי
שיקכ ,לבע״ה סאה אחת הלוה וכו אין להקשות דכיון
בסא׳כדי לזורעה בשדהדהו ו כא £־התגו י
כיוןגטעכהלה
> _^ יסכעהמלוה
תחילהמהיוצ׳בשרהויחלקוהמות׳ואיזכאןהלואהובמקו׳שררך 2ה^;

?האיים"יקי״ייילףיייאם׳־ן יתנני יעכ ייינ ב" י:ו'ל לי׳
הע

לו סאה בסאה אפי לאחר שירד לתוך השרה ובמקום שדרך בע
הרשב״א_ לייתן תבואת הזרע והאריס נתרצה ליתנה אז אינו יכול להלוות
ודל_

זמן . . ,ז
יוכל לפרוע עד _)
סירק':
בתשו׳כ״ל שאין הפרס בין קובע זמן לאינו לו סאה בסאה לזורעה אא״כ הלוהו מיד כשירד לתוך השד׳ :כתכ
אני אי׳א הרא׳יש ז׳יל בתשובה הלוה לחברו הטין ועשה עליו שטר
קובע דכל שיצא השעי בשוק אין
קוששין שמא ישתנה השעי בנתיס ואפי׳ מכך וכך סאין וטוען הלוה שאין לו לפרוע לו אלא דמי החטין
אס יסתנשמא תוך הזמן יקנ׳הלוה  :ומס כשעת הלואה אם יברר המלוה שיצא השער בשעת ה) ,ואה או
שהיה לו ללוה אפילו סאה אחת צריך שיתן לו חטי י א ף אם
סהביאאתהרמב״סהואפי' לו ח סתס
היה שער כעיי יגם
בלא זמן ואנו אין אנו מפרשים אלא לווין הו ק רו ואם ^ א יכו, 1,ל ניר ישכע הל ,ןה
לאהיו ללו חט יץויש,ל׳רמיהי כפיההה׳לואה  :ואםיתחייב ^חטי
חלוי ^רד^

אסזי
ההסעיס ולשון השער צץנת
מ
ולשון השעי פין מוכיח
ללוהחטיס כשעת סלואה־אוצש
פוסנחמז
השפר ואס לאוהילה !לעני!
מלוהע״פרשכע
סנתייקרו החטים הוייו
ואסיתתייכלו
הלוהויפטר  :וגלש
כמקוסא׳והתביכס
חטים וההלואה היתה
הראכ״דשלן
במקום אחר וכו׳  :כתב
כעלהסרוע'*
התירו ומכך כתב בשמו
,

שכתוג*■

בחממה
נ ה 5יליןמנד
ונסף
׳' £יחי ' י?רא]
י״לז ני' סחס יומי ד׳
וההלואההיתה במקו אחד והתביעה כמקום אחר והחטיןיקרים
לט  ,הנומיס ^ ,ל) 5נ״ לויני ;)ל  36לוה
עיקומוזי
יוסןניא׳ש
מכמקוסההלואה יתןילו כשוק
לזקסכזהולו ז״לש 6ינו י ^ ילעיוע במקום התניעה יותר
)111
כמקום עלוה ׳שלי סיוס האדאותניה ו,
אקומנע
הטיןמית׳ להלוותו ואץ לעזלאלאמר
מוך הזמן ולא במה שאמר כקוכני זמן ההלואה כתב הרא״בד שלא התירו כשיש לו אלא ללו סאה
כעשהתליעיןלא׳תאזי
בשער צריו ראי׳  :כתי
אסור בסאה של הטין אבל סאה הטין בדוהן אסור אע" פ שהן
שלא יוכל לפרוע תוך הזמן שיהא
כיזןלאי!? אזנען:
ללוות סאה בסאה על שמר שבשוק כתב
הרי״בס שנשאל
אחד ויש לו
נא:מרהל 1יניימ(|
הרי״כש במשיבה על ראוקשמכרלשמעון
עיונו' ;
ראובן
הכירו שהלוהו ואמר תן
שיש לו
כך וכך מדה סל חטה לזמן ידוע והתנה
עמו להיות ידו על העליונה לגבות ממנו
בזמן ידוע החטה מצמ׳בעין או בערך סלה
לפיהשער•של עכשיו שלקחו ממנו החיטה
לא הותרה סלואת סאה בסא' בשיש לו או

^

דוחן:
מעות אצל

'

מעותי שאני רוצה לקנות בה? חטיז ואמר

לו מותר ואם לאו אפור אע״פ שיצא השע׳אכלאם

כשיצא השער אלא כשהוא קרוב לשכר
ולספם שכמו שאס יוקרו חטים יהיה שכר למלוה כן כשיוזלו יהיה לו הפסד שהרי אץ
זה חייב לו אלא חטים ולזה אמרו 3גמ' דהיכא שלא יצא השער וגס אין לו מאותו מין
שאסור ללוות כור חטים אא״כ קצץ לו דמים ואס לוה סתם כלא קציצת דמי' הוזלו
גוטל סטים הוקרו אין לו ליטול חטים מפני שיהיה בזה רבי׳אלא נוטל דמיהם כמו
שהיו סויס בשעת ההלואה שהיה עת הזול וכמו שכתב הרמכ״ס וכן בהלכות אבל
בנדון זה שאס הוקרו נוטל חסים ואס הוזלו יטול דמיהם כסער היוקר זה ודאי אסור
שהרי הוא קרוב לשכר ולא להפסד כדאמרינן גבי חביתא רחערא כיון דמקכל עליה
זילא קרוב לזה ולזה הואפכ״ל  :אשה שלותה ככר מחברתה וכולי מסכה בפרק
איזהו נשך בעלה ע״ה וכן היה הלל .אומר לאתלוסאשה כפר לחברתה עדשתעשהו
עליה בדמים ומשמע לרבינו דהלל משוס דשמפינהו לרבנן דשרו סאה בסאה ביש לו
וככר בנכר אפי׳אין לו פליג עלייהו כתרתי וקיימא לן כחכמים דתרוייהוסרווכן
נראה שהוא דעת רס״י דאהא דאמר רב יהודה אמרשמואל .זו דברי הלל אכל חכמים
אומרים לווין סתם ופורעי׳ סתם כתב לווין ככרות סתם בלא קציצת דמים שלא
החמירו לדקדק באיסור סאה כסאה כ״כ כלומר לפי שהוא דבר מועט וכן כתבו
התוספות וכן כתב בעל התרומות בסם בעל המאור וכן כתוב בכמ״קי וברבינו
ירוחם ח״ב בסס רכינו האי וגסבססהראב״ד דסאלתככר שהוא דבי מועט לא
כעי׳סער שבשוק דאע״ס שאין לזה יש לזה א״כ משוס דלא קפדי שכנים כסא תילתא
אבל הרי״ף חולק בדבר שכתב זו דברי הלל אבל חכמים אומרים לווין סתם ופורעים
סתם ודוקאפל שער שבשוק וכו' • דאלמא משמע מדבריו דאהלואת סאה כסאה
קיימי חכמי׳וא״כ ל״ש לן בץככר לטפי מככר דאס יש לו או יש שער קבוע וידוע אפי'
בטפי מככר מותי ואי ליכא חד מהצי אפי ככר בככר אסור וכ״נ דעת הרמכ״סשלא
חילק ביניהם ולפי דעתםצריך .לומר דמאי דאמר וכן סיס הלל אומר לא תלוס אסה
ככי־ לאו משוס דשמעיכהו לרבנן דסרוכככר ספי מכסאה אלא הללליסכאדרבותא

^

"׳ן
מעות

"־ * "

פל
לי סלו׳משמעון
לימר חטי׳ והיהללוה

ואכיאתןלךחחז
ידינרים סאת חייב צי

15ן
ואסר כך הוקיו חטים ותובע תעיפו
חייב לו אי !ה דכר ישלם לוסשיב?לה

כיון שהיית חייב לי בשעת הזול י׳דינריס כדי דמי התטי' והיה כידי לטעוןמל? ק
ולקחת?
עד כדי דמיהם ואני נאמן כטענת מגו מאותה שעט עמדו החטים ברעותי
ופסקשהדץמ
לעצמי כפרפון חובי ואיני חייב לחשוב עמך כי אם כספת הזרל
סמלוה שלעולם יש לולהסזי׳חטיו אף אס הוקרו אלא שהוא נאמןלעהעשודנת
בטענת מנו וזה יגבה חסיו וזה גובס מעותיו ע"כ והאריךמינו:
עלהס״גופרטית"
ק  0ג מי שיש לו מעות אצל חבייו וכו' כפ' אי זהונפך
לו חסים מותר משוס חכי בהו מהשתאואע״ג דלא מסיךיכמקיז
סערפועיה
ברשותי׳מיקרי ולא ה״ל רבית הואיל ואס בא לחזור קאי עלייהו במי
ואע״פשאץלי
היכס דאין לו לאו כאישרו סבא לידו הוא דהיכי דיהב ליה זוזי פושק
זסאיןב^
דיכול זה לקנותו במעות שקיבל דחטי׳מצוייס לו הואיל ויצא השער אבל
לוסטיטאע!
במה יקנה ודמי לרכית משמע דדוקא ביס לו חטי' שרי אכל אם צץ
שיש לו מעות כיון שזה לא נתנם לו עכשיו אסור וכך כתב הרמב״סכפ״ימה'מאז
אין לו אותו המין הרי זה"אסוי וכ״נ מדברי רכינו ירוחםרמדכר-י רכי׳אכלהיאז
כתב בעלה קמ״א ד״ב וכולן יש לו מותר אץ לו אסור פירוש אץ לו
יצאהסנגי
חסים אסוי הרי שהתיר ביש לו מעות משום דחשיב כישלופירות אס
ולאהזכייוק
והתיע על רכינו ויבינו ירוחם סהס כמסכי' אחר דעתו של הרא״ס
אלאחסייכתה
ואולי הנה הוא ואינו מלשון הרא״ס וראיה לזה שכרמזי׳לא סוזכרו

נקט דאפי׳לככר אחד לא סגי שער שבשוק ויס לוואיהו לא איירי על הלויני כור חסי׳
פד שיבא בכי וכולי אלא תנא הוא דתני על מילתי׳דתנא קמא ככור חטי׳והלל אוסר
שכן היה הלל אומר לא פלוה אשה ככר וכו' והא דאמר רב יהודה בני חבורה וכו'
וכדברי סלל אף משוס רבית היינו אסי׳יצא השער וגס יש להם דאי לאו הכי אפילו
לרבנן כמי עובריס והא דקאמר בכי חבורה המקפידים דמסמע דאי לאו דמקפידיס
שכתבו
הוה שרי י״ל דס״ל
וכמו שכתבו
הס וכמו
מקפידים הס
אדם מקפידים
בני אדם
דסתס בני
ולהרמב״ס דסתס
להרי״ף ולהרמב״ס
׳"ף
התוספות
ודברי הרא״ש אין כהס הכרע שהוא לא כתב ודוקא על• שער שבשוק
וכולי ואיפשר שסמך על פרס״י וכן פי רכינו דבריו שהרי כת' כרמזים להתיר סלואת
ככר בכפר  :מי סיס לו אריס וכולי שם עלה ע״ד ופרש״י אס ירד כמנהג בכי העיר
ואח״כ נתיצה האריס ע״י שוס מתנה שיהיה הזרע שלו הלואס היא גביה ואסו׳ ולא
צר ה לפרש שפסק עמו שיהיה הזרע משל אריס ואחר כך ירד דאס כן מותר הוא דעל
ידי פסק שפסק עמו הדר ה״ל כדוכתא דאריסא יהיב בקר'• וכתבו תלמידיסישב״א
שגט סראכ״ד פי׳כרש״י והס ז״ל כתבו דאע״פ שפסק עמו קודסשירד מאחישירד
א& ורמסוס דכיון דנהוג דמארי ארעא יסיב בחרא כיון שירד כקרקע קונה כחזקתו

בנמק״י בעלה א׳ד״ג כשם הרמכ״ן דכיון דבהלוא׳אינו פוס' אא״י יש לואזי ^
ירוחםניז 5ך
ינא הסער יכול לפסוק כיון דיס לו אוזולי מוזיל גביה כתב רכיכו
דאמרי׳דאס ים מותר י"מ סיש לו כל מה' שפסק וי"מ דהויכמ 'ס^ה ״
כדבריסראטוי^
כמה סאין וכ"כ עיקר וכ״כ הרא״ש עכ״ל ואני לא ראיתי כן
בהגהותמויכי
הרמב״ס כפ״י מה״מ דכעי׳סיהיס לו חטי' כשיעור מעותיו ^ כתוב
ד״ס
מות'
שאס
יאמ׳המוס יש לי פירו' . .
_
בסס ר״ח . .
ןונו!הי|ן'1
ז [י(1
להניאואי־ז:
ואין צריך להביא ראיה כתב הא דה׳׳ה ק סג ^ סיא ^רץל"׳
^ ז5
שיש י:א(
בתורתלמיכי
אס לא באו לידו המעות מתחלה
הלואה אלא שנתן לו מעו׳ופסק לו בהם פימת ואח רהכע ממנוהפייי"ץו1:
כדי ליקח יין ואמר ליה תחשוב עליך הסטים שכוכיחייכ לוסמכיתים ישיווש!
עכשיו וקבלתי דמיהס וזקף דמיהם עליו כמלוה ונתחייב ל הת !,־וי^ז ^^2
לאיי^!סו׳^"1־־1ור ^ו
עכשיו אס יש לו יין בשעה ספסיץ לתת לו
^
ואס גחו
מותר וחס
יין מותר
עכשיו פס יס צו יין בשעה שפסק צתת צו יין
^
לפסוק על היין העמיד החטים עליס׳שרי דפירו׳כפירויגהי ^כי^
׳ן״^ן
המעות לידו כתורת הלואה ומכר בדברי כמק״י כעלה א׳ד״גומסמ ^ ^
'באומר כך סאץ חסים שאתה חייבליתתןליניידסכךסכי וסח^כ ^ן!5י
סאץ חטיס שיש לי בידך עוליס כך מעות ותת! לי בעדניכ1חכיותי'[ ?ןולקז
נימפייגי
ואשיר3י ,ירוחס כתב כח״כ שישמסגד^יפ ^*
כזקפן עליו
מסבירו חטים ונתן לו .מעות וכתייקיו החטים יי צה ל מכרס
למויר לעסות החסיס עליו כשע׳שכפוק ולפסוקבדמיה! ע להי ".? /יו6םי
אפי׳אין לו יץעכ״ל • ומיסו כזקף הדמים על

ואפ״פ ששינה וה למת הזרעע״מ בדרכי הקניה הנהוגה לאשינה  .וא״כ כיון שירד

דכיון דמסוס דמכח הלואס קא אתי אסרי׳מ״ל הלוהו מעי?י,מ"^ אכל

הלכות

רמת הסג הסד הסה הסו

ד״מ

בדיינים ל״ש אתני בהדי דחכר ליה ציהו מיניהל״ס הכרלי׳צחר סיפא דמיחייב
ןלופתהמפו׳סלחטי׳ופו׳סספלסס״נועלהע״ככלןשרימברןרסי
^ ^^
•ר .בעלה ע״כ צסיקנ׳דלווין מל סער שבשוק ופרס״י דהיינו סלווקמעו רדרך לסוכר צו לחוכ׳למיפר מצי רפיע למלוה בדיניה ע״כ ונר׳מדבריו סס דלהרא״ש צפי' ע"
וכתב הרי״בס וז״ל כתב הרמב״ן דסכירי כרשציל -
^ס*ע״משצס ל 6צסלס לך מפות עד זמן פלוני צתן לך פימת כסער סל עכשיו ככה״ג לצ הוי אלא אבק רבי' :
צפי׳כמספנתצ דסורצצסור ופרס״י דחכירי נר־שצי הוי רבית קצוצה והרסב״ס וכל ^
? ^׳י״גפי׳דלווייעל סער שבשוק היינו הלוצ׳סצה כסאה וכבר כתבתי בשי ' קס ב
״ ,
הצחרוני׳הסכימודקכ -רינרסצילצורבי׳
^מוסקי׳לפר כדכרי בה״נוצ״כ
מעו׳על חטין ליתק לו כל השנ׳כשער של עכשיו מיתר אם יצא קצוצ׳היצ צלצ הערמת רבי׳ ויש מהם מי קסד (א)
2מפ*מסאס לצ ישלם לזמן פלו׳ יתן

כמנומל^ידי הרשכ״צ סצס היה הסער
■ והב ונתנם לו נל׳דערי׳רבית הוא
נועי
! ^סורנלומ׳ולצ משוס הערמה בלבד
וכפכועוד שצם היה השער מתחלה בל'
דערינו וכשחזר ולקחןהז הוזלו מות' גמור
נוצדצפי׳הערמת רכי׳אין כאן• בד״א
הורעלו לבסוף המנה רבו׳ כ״כהרב
?מגי׳כפ׳ה מה״סכסם הרמב"ןוכרש"בצ

ונתן לו הטין
שנותן לו צ׳והוא מחזיר לו ק׳בד״א כשפורע לו לכסוף המנ׳במעו'
־ 4אז מחזי כרבית אכל נותן לו חמין שוה מנה מותר  :ואפילו
כשפורע לו מעות דוקא שאמר לו תחילה הלויני מנה אבל אם
א׳יל הלויני הטין מותר כתב הרמ״כם אע״פ שחכמים אסרוה ואם
עבר ועשה כך מוציא ממנו ק׳שאפי' אבק רבית אין כאן והרמ״בן
כתבשאכק רבי׳הוא ואין מוציאין לא מלוה למלוה ולא ממלוה
ללוה ולזה הסכים א״א הר״אש זי׳לואפי׳לפי זה אם רוצה לפרוע •״׳.! .־ ! ״־י־״״״לעשי בע־'ז

צפי׳במשכנת׳דסור׳צשור מדרבנן וצע״פ א״האסיר זכ״ה
שמדברי הרי״בש בתשובה צרן רת מ,שמע לקחן3׳הי׳אשסי'
לכאורה שסובר כ מ 5ןןדסר ,ח  :יריכרש ^י קע ׳נינ׳הרש״נא
כמסכנת־דסייאכיו 1סנדול י /צוסי־י׳איז אפיליש״ת״שנגתה
להק׳יוע״לסיקעב מדינימשכנת' דסור ) ננסית׳ דהפיוית
למלוהאפ״האסור
וכתבמו׳הר״יבש
*נה 1יייי ^)ל  0בברצלונצ כוהגיס ל זשכי|לל1הןרי)כש
>?
 ,ס מןש״ה כ' 67
אדס אתר יזכרה ״־מלו׳ 1״׳ _

.

כי0,״?.

אי יי ; ול הטין מותר אלא ! שאין כופיז אותו לפרועחטיז כדי להוצי׳מירו :ל 7״ה כיוןשהיא י !.שכנת׳ מותר גמור ו~ וצאשור להשכירלצה
קנמנומלמידיסישכ״ ^ כייש
שמוכר לו ביתו ענייו ויש סתירין
למורא :
לגמרי תחל בסך ידו' לחלוטין ן)5ח״כ סןנר נמשככת׳7ס!ריא
^ ! היינו 7לא העיה
' " " י:׳אס
״  :־■ ׳  - -־ - :
ך - -יי ; ן׳ י  - :ו;
י״י ' י ־ ' '  : ' :י ; ' '' יז 7
תמחלקכןאנלא
,
שדהו 1חח  1 1י
* נ -ר המ 7ו זמן רב קורם שהחכ רוה ללוה  .המהו על
מיתוקמהכי מ מ קי ל כיזביי דש ל דר 1ס
דמיה6תנה זג חלה ׳\
כסער יאמר * אם ^ א תת ^ 1מכא 1ער ג שנים הרי הי ,א ^ ל א אמר נות? לו חוכ׳לת  4יר יי ת
העמידצצל הלוה חסיס בל׳דינייס
התינר״ל ( * ״  -־״״*
מעכשיו כעני ן שאין המקח קיים תוך ׳ג שנים לא יאם! " " 9מ מלבי ־מס ־־ל ״־־ ' * ץ
 *,ן״יילז״ן " " מ בפ 0ו ;  ,נול להו
מ
דניקדפי׳
ורון

* ? " " ׳־י

קסרהשאול

וכויתצ סברא
אגללייסיאאל

דידה לצמדחיצוצע״ג
^ליקמסליימיקלקילי׳
אמי ' ףי ! ייק' 15״י

ומומןלוולינ;־לקיללוס ,נונק=
11)8

לחפרו

קסו״ן
נרול וככר

ןמ

סכום

מטכע

ועשו

ונפסל

המלוה
מטבע חדש והוסיפו עליו שהו׳ ייתר
הראשון אם א החלו הפייי ת בשני■^  ,התוס־י

בישןלאיפי־ע לי

שנווזנין יותר למטכע החרש ממה שהיו נותני!

"ל "

הפימ׳אלא שהחי שוה יי ת י
אלא לפי חשבון הישן ואם לא החלו
להתיכו אם אין כינית׳אלא החומש שר׳ מן האחרון שוה כמו ׳ה
מהראשון נותןלו ה׳ואינו מנכה לו כשכיל התוספות ואם הוסיפו

" 1 *11פן לי מיי׳ שי לרין בי אי
סייציאסיר ומצצתי שכתבו תלמידי

דרחאם
?

ל

'"

ימ

(יי?של8" 56י< " ״״

ייעורו
ממטכעה ממ "
י 5ל " ^
הישן ולא לפי הטני] וה ה נמי אם פחחי ממניי כ ו ד ׳ ה
נושאי]

י״ז
ונותניןבכספי׳ ' ^
טופחת ה :
הוסיפו עליו כך ה
^
~~  "1דזו ־ ־־ ׳־.׳ ־> ״! ״

^

^

*

הביממ -יו לגמריקר

הפייופ לנר ףוור

״עדמ ־״ * ״״*
שלומי
? מ׳ל־שכירו ל! ו ל־חכייו יזס־כ לסי שייצ' נגיו '  7נעי
הבית לי'ממטבעת7שה:
ולוף למונ׳טצמו וגוע״פפכ׳זמג' לו ־ב׳
בכך כלו
־מנ׳שיסניינו לולוס"־ לויןין ב־ך
כצו ' פכיון
סגוף סבי׳קנוי למחכירוהו ' גדול כאמו'
הבי׳לעולס יותר מן הסוכ׳פכ״ל  :וכתב.
הר*ן כתשוב מל רצובןסלוס מסמעוןאלף
זוז ומשכן לו בהס בתי' סלו בנכית' כנהוג
־ םמעמ מתנ ׳ מיח י ירןת
.
' למווסוי ו־שכי '

סנתי׳לתווקכפןק״ק

כמעו)'םו' !<6י) בטת־ס
וידםג׳ראינול
־*גיאו^
במעות
עמו לפרעו המנה
ופורעו ופורעו
צנלצסמתכ׳עתולפרעו בפירו'
מעו׳לחברו לאידור
"!1*11 7 ^ 1
כשימסצין זהלזיסו' דכיון דפיר׳יהב ליה
ישכור ממנו בפחות ולא עיהש מ^אכה וצח״כ מחל שמעוןלרצובן סכירו׳ההישני'
|
נזעקו במנה ופירא קא שקיל מיניה לצ
עושו* לפי שככר נשתעבד לכנוועתההוברר
,
מחזיכיבי' עכ״ל ומדיוקצ דריסא דהצי בעבדו אפי׳הוא בטל דבשביל מעותיו הכטלות אצלו הוא
לישנא משמעודוקל) מתנה לתת לו מפו'
הדב בעדי ' שצרת הצלף לינרי של השעבו
אפילי
 * 1/י< י^ 1רז!־יחמרשכירו ' ויש לו מעשה ב״ד מזה והשיב רציתי כשער מעתה ב ד
,
 - .״״׳
 ,־-
דה ^ רווחו חיוב של צלף דינרי׳על מי נעש' שכפו' בסופו כלשון הזה
ימתןול מעות הוצדאסור הא צי ציכצ חד צד דפירו ' מותר ומדיוקצ דסיפ משמע ־הכז
ך_ שכ^ בצעי  -זחידמסכוני בזה לפי סננדעתס נפשה הכל ועל דעתסנעשה
חי םנ
^ דמקצמשוס דחתכי לפרעו בעירות ופרעו בפירו׳סוצ דסיי  60צי ציכא
^ ,ייזר דדד׳םזו ריצ רכי׳גמור'ויוצצה בדיני׳ לדברי הכלכ שע״כ
עלי
ייעי
כי
:
י
מחד
צדומעו׳אסו׳ודעפרכי׳דצי צתני לפרעו במעו׳צס פיעו כפירו׳ סרידתו־י א
. .
־מסטנרכיוןסכןלויןסעקבדבשזוהח
ומתחד*^י•מהי^ &.״ 1- '-1׳
פייוללזנפבייבינייואס ״ומי ל־יועובמעות
דאתניל־תנו
״״

סקדעתהרסב״אאכלהרמב״ן צוסר  :והרמב״ן כתב שצבק רבי׳ סוצ וכו׳ולזה
?שכיסא״אז״ ל3עלהקמי"צ ד״ ג * :נ״ה וכיין שהרשביא מסכי׳ לדעתהרמג'הכינקיסיגך•
קסי ח״׳לוח לחברו לע שדהו צסור לחזור ופו' זהו חכירי נרסצידססיקנא
בפ צי זהו נשך בעלה סח דלית הלכתצי־ כוותייהר וצפי כתב
יפהינכמה מימין וכו׳וכתהרמכ״ס בפ״ה סצינו צלצ הערמת .רבית וכת ה המגיד
הרמב״ן׳והרסב״צ צבל רש׳י פי׳שהיצ רבית גמורה כלוע דציגלצי מילתא
דעת
קש
״.,״ -
לממרח

נ ! ! —!׳ -׳־״ש דהח חי נח עבד נח יהיב ציה ולוקא הכירו' מיקרי קצוצה
דבתרי־ת קבלברת לא הוי צלצ צבק רבית עכ״ל משמע מדבריו דס״ל דלרש״י
הרי"?נ,ג? ' ׳ם
תתבנ'מ
י
לוויוצלוע  3ו ייכיס וכ׳ כ ממש בנמק״י כשס הרשכ״א וז״ל והא

,

הב '1׳
כהיסכיא ^^כמשי

יע11

י־׳דכיחדצפסקי'
זחרר׳ ידכ

א
^,־ידחדר -י
הלעידיהישנ״א מיהוסא אב אתר לתני מהמ^ו יכי(?
חי־וי״רי הרגעכ״3־•
&כמה כ35וכ?ר/נ[
מיכא
אמי ת י
כלומ׳לכיון
יש יפכ״ל
היגלוה^3ת!ןהמ
ססכרה נחתי
יל/הריענ״א וסיי׳נה
1ה•י
ואפיילא"
,
ןמשעדס״ללמל
ימ
^ •-
י״זיי*
זיתלן>ןג? ן תלמידי הר־שב״צדלצו חדתקצוצה היא דציהוה ס״ל דסויא
> ^קימשןס ' עע מדברי כעל התרו ' לדעת רס״י כי צפסקיה אסר הוה סגי
צכתיצבקרבי׳הויובסי׳קע״ככתכרכי׳בסס הרמ״ה
׳^■?יכי׳הוין-,״^3^ !*,*5
■ אצתכי בהדים מעיקראכימשכן גבי׳צדעת׳דלהדר וחכר לה
י1י לאואגר ^ .׳י יל
נימ ךוכךאבל אי צפני בהדי ' מעיקר׳רבית קצוצה היא רוצצה

^

** 1
כחציי ויא

דינרי׳לשנס ונשתעבדרצוק לקשמעון
כצלדדינרי׳לה שניט ק״ק דינרי׳בנל סנה

כנו יורש הכל לצ מכח שמעון הוצ יורש הק״ק דינרי ' בכל שנה צלצ מכס צביר לית'
דכיון שהמנה שמעון עס רצונן שיתן לכנו צופו סך ככל שנה הרי הוא כצלו נתנם
לשמעון כיון שמחמתו הו׳נותנס עכ״לח״להרסב״צבתשו׳רצובןהלוהי״ב ליערץ
משמעון והשכיר לשמעון דירתו בדינר לשנה כל זמן שהו׳ מצ׳לעכ הממון בידו
וצח כ הערימו ושמו יד לויכצמצ׳וסז׳לוי והפביר׳לרצוכן בעל הדיר' צס צ״ל כשעת
הלואה צו צפי׳לצחר הלוצ׳כל זמן .סמעותי׳צצליחצרי שנסכר׳במנה■שכורה לך בחצי
מנס ה״ז .רכי׳קצוצ׳ויוצאתכדיינים אבל אס צ״ל סתם כל זמן שמעותי' אצלי חצרי
סכור לך כדינר צין ז ו רבי׳קצוצה וצע״ע שהיצ ראויה להשכירה במגה לפי שצץ זס
רבי קצוצ׳וגס צין צוכצ׳לשכירותקרקכמו שצץ צונצ׳למכיר קרקע ולפי חיב יוצא׳
בדייני׳צלא שיש כצן צבק רכי׳וכדתנ׳סמלו ' צת חבירו לא ידו׳כחצרו חכס ולא ישכור
ממנו נפחרמפני שהוא רבי׳ועוד אומר שסממשכון בית להכירו בככית' צפ״פ שהוא
מות׳לפי דעת קצת גדולי ישרצ׳צפ״ס צסו׳המלוהלהשכיר' ללוה מפני שנירא כנופל׳
שכ׳מעותיו ןמ סלוהיוזו היא הכירי נרשצי ואינו יוצ׳בדייכי׳וכ״ש שאינו יוצא בדיינים
כסיד לוי באמצ׳ומע״פ שעדין לצ ער ראובן את החו׳צין מנכין לו מחובו כנגד אותו
צלרבי׳שצכל שמעון דכל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיכי׳הוא ומ׳ מ צם עדיין חיי׳ראובן
ללוי מדמי השכירו׳צין מוציצין מראובן לשמעון דצלרבי' אינו יוצא• לא ממלל לליס
ולא מלוה למלוה וחפי׳מה שבכר נתן לו צס קורס שנתן לו מימה בו וצ״ל ציני רוצה
סתקתמזההסכירו׳כלוסצוכיוצ׳בזהוצס״כהכריחו שמעון והוציא זה השכית׳ממכו
פלו תייללו להחזיר לסי שמסע שמיחס ראובן כשחז׳סמעון' והוציאו ממנו ה״זגזל גמיר
הרוהו
וחיי׳לסתזי׳לווכןדן הרצל׳דז״ל עכל :כו " כי הרי״בס בסס הרמב״ן ז 'ל :
מל שדהו וכו׳משכ׳שס עלה ס״ב ולצצממעכפיישס עלה ס״ו ונתבא' בדברי רבי׳בעו׳
ת״מסי׳ר״ז  :תוךג׳שניס לצי& כלהפירות וכו׳סס פלה ס״ו צמר רב נחמן השתא
דאעיר
ככ נ ? ז

ד׳׳מ

הלכות רבית קסו

(נ ) וחילק ״ נין דאמור רבנן אסמכתא לא קניןל הדרלן ארעא והדרי פירי וכתב הרא״ס בעלה קמ״ג
יי ת עייי! עחלה ד״א והדרי פירי אותן שאכל אח ג שנים כלומר משו דהוי מסיל׳כסעות וכל כה״ג לאו
יזילא פ׳'לסיתן מסיל׳היא אבל אות שאכל תוך ג שכי׳מטעס רבי' אכלם אינו מחזיר והרא״ש לטעמיה
קס׳י7עינ
הפסקים  :רס״ל כרס״י ותוס דמשככתא בלא ככיתאסי׳באתרא דמסלקי אבק רבית היא ואינה
יוצאה כדיינים אבל הרמב״ס כתבבפ״ו

הרסכ״א׳וכ״כבפי׳הי־שב״א בס מרובה אהאדלן׳ ר יהושע לר״ג לויןבמרי -גל ׳.
הודיתח׳'ל מהא סמעי׳דקכס בל ס^ יזסס נניים ^׳גי ^ ,מ ייי םמיסליינו 1
?" 3י
וכן הדין לאבק רבית שאינו יוצא בדיינים דאפילו לצאת ידי שמיס איי
והכי מוכח כפ ק ובפרק אי זהו נשך בפובדא דרב יוסף בר חמא דהוהתלמ י 0י

קסו (א)<יש

יי׳
7א  0חתל, 3
השכר לא היה אלא
א׳יר ירגנאר לך
נסיוון
דרנים
חולקים מ! וס׳'ל
יהד ר' ק :

מה״מ דרכית קצוצה המוכן דעת היי״ף אפילו בח ^
רדלאקיימאלאנרא ונברא דלא עמדלמינר אם בא
וכמ״ש בסי׳קע״ב ולדעת מחזיר כל פירי'
לרור -בדאחר שהלוהו צריך ליתן לו שכר וכ״ש אס אומ׳לו הלויני
שאכל בין תוך ג' בין אחר ג :
קסה
המלוח לסבית סכום מטבע
וכו בהגוזל עצי פלה
צ״ז והרא״ס בעלה קמ״ב ד״א פיר' הטעם
דכשהוסיפו עד 0ומ' שאינו מנכ לו כלום
דאין בו שבח לענין נסכ' דאס היהמחזירו
לנסכ׳ יפחו׳הסומ לחסרון היתוךובשכר
צורף וכ״ב הרשב״א כתשוב׳וכת עודט״א
משו דקים לסו לרבנן דאסי׳גטיבעא קמא
איכא זוזי דתקילי טסי עד חומ והמרדכי
כתב דמסתמא דעת הלוה כך אס ישתנה
למטבע לא יככ׳לו כלום פד שיעור זה:
כתבה״המגי׳בש״ד מה״מ די״א שאס הי׳
המטבע כמסקל הראשוןיוצ' במקום אחר
כמתחל׳ויש למלוה דרך לשס הרי זה נותנו
לווכ״כרש״יוהרשב״אוזה פשו'  :א□
היה התו' בענין שיש בו יותר מחומש או
שהחלו העירו׳מחמי' המטבע ועבר וקבלו
כת בה״ת די״א דהוי רבית קצוצ׳וי״א דהוי
אכ׳רכי׳ואין מוציאקממנו ודעת כרמב״ס
בס״ו כמ״ד דהוי כאביך רבית שהרי לדעתו
אפי נתן לו בפי׳יות׳לשס רבי כיוןשלא קצן
פמו תחלה אינו אלא אבקרבי'ב  :וה״ה
גמי אס פחתו וכו׳ עד סוף הסי׳ כ כ סס
הרי״ף והרא״ש וכתב הרא״ש שהראכ״ד
חלו על זה אבל הוא הסכי׳לדע הרי"ףוכ״כ
הרמב״ס בפ״ד מה״מוכ״כ בה״ת בחלק ח:
כתב בה״תבקל׳ח׳דהיכא דפחתוולא

דאיכסידהוס משיק בהו וווי;^ 1
עיבידתא ואקשי ליה רבתבמגד;,
עבידמרהכי דהרזמחזי כר3ימ
1%
הדריביכלומ שלא אעסהקמג ^:
ואפ'ה לא אשכחן
דאהדרפבידתלווור
בריהנמילא א״ל דלהדר
להומיויעי״ג
ולפי זה מ״ש בעל נסק״ימס ^׳;
והרשכ״א דהלוהו סוה להלוינילאו3מ..
משו׳ להו אלא לעכין דכזיכו
צריולהעלות
לו שכר דוקא הואדמשר ,להו מיהו
הלוהו
אפילו אבק רבית לא הר ו6
פילולצ^
ידי שמיס אינו צריך להחזיר
והלויני()מ
רכיתמיהא הוי ובבא לצלות יד
שמין
צריך להחזיר ורבינומפרשוברישוי
דמאי דכתב דאף אבק רביתלויןכ)5ן^
לצאת ידי סמים אינו חייב קנויוק)
להלוהואכל מאי דיהיב כ 1עמאוקא4
דהאלא סקיל מיניה מדעםוכו' קצי
53
להלויני ואף ע"פ סעל סלויכיכתג א
מפקיכן ולא מנכיכן ואס הוא אבק
ובית
הא ס״ל להרא״ש כה״רלזפריס דמנני׳
איפשרדל״ג רבינוולא מנני׳&וא
מגבים כדכתב רבינו
ירוססא״כאפילו
גרים ולא מנכי׳אין בכך כלום
משוסדהאי
ליס נא דהימכ״ן הוא ואליבאמוין!
דס״ל דלא מנכינן והיא״ס
לאנמיע
מלהעתיק לשונו כאשר סוא
מאחרשמר
גלה דעתו לפיל דס״ל דמננינן
ורבעו

ודור בחצרי שצרי׳ליתןלו שכר וכתב הר״מקדוקאלכתחל׳שב1
לדור בו אבל אם דר בו ככר כיון רחצר לא קיימ׳לאגרא אפי׳הוא
נביא דעביר למיגר אם הלוהו ודרכו אין פאן שום צר רבית
ואפי׳לצאת ידי שמים אין צריך לתת לו  :ומ״מ אם אמר לו הלויגי
ודור בחצרי הוי אבק רבית ולא מפקינן ובחצר דקיימא לאנרא
אם אמר לו הלייכי ודור בחצרי הוי ריבית קצוצה ותלוהו ודריכו
הוי אבק ריבית והרמ״בם כתב דאפילו בחצר דלא קיימא לאנרא
ונבר׳רלאעמדלמיגראסהלוהווררבוהויאבק ריבית ואדוני
אבי הר״אש ז״ל הסכים לדברי הרמב״ן והלוני ודור בחצרי דהוי
ריבית קצוצה אי קיימא לאגרא ואבק ריבי׳אי לא קיימ׳ לאגרא
אין חילוק בין אם אמר כן בשעת הלוא׳או לאחר הלואה שאין
חילוק בין קצץ כשע׳הלואה להרויח לו זמן אחר ההלוא׳בשביל
המתנת המעו׳והר מכם חלק שכתב הורו רבותישהמלו׳לחבירו
ולאחר זמן תבע חובו ואמר לו הלוה רור בחצרי עד שאפרע לך
חובך הרי זה אבק ריבית לפי שלא קצץ בשעת ההלואה ור״שי
פיר׳שאין חילוק ומיהו רוקא שאמר ול כץבשעה שמרויח לו הזמן
אבל אם כבר הרויח לו הזמן ובא כתוך הזמן ואמר דור בחצרי
בשביל מעותיך שהן בטלות אצלי לא הוי אלא ריבית מאוחר׳
א״נ י׳יל דלא מקרי ריבית מאוחרת אלא במה שנתןלו אח׳שפרעו
אבל כיו; שאומ׳כן בעור שהו׳חייב לו אסור ובהלוהו ודר בחצרו
שהוא אבק ריבית לרעת הרמכ״ם אפי ,אי לא קיימא לאגר׳ולדע'
הרמב״ן בקיימא לאגרא כתב רב אלפס לא מבעי׳ אם פרעו כבר
דלא מפקינןמיניה דמלו׳שכרהדירה שדר בו אלאאפי׳לאפרעו
״
^ י,־
הלוה עדיין ושואל הלוה שינכה ול מחובו שיעור השמרוישדאיי ' והשמיט ולא מננל  :כתבו ג
הרשב״א דאי א״ל כפי׳ הלויני וווו ט

ידעי בונה פחת ויש בקיאי׳ואומניס גויס שיודעי ענץ המטב׳וצוהאות׳המלךשיעידו
האמסמכי׳אסומייהו דערכאו׳נינהו ולא מרעי נפשייסו נמה שנתמנו וכתוב בנ״א
ושואלים ל־שני׳זס שלא בפני זהכמסיסי׳לפי תומסומפקי׳אפומייהוכדעבדיבשטר
פרסאה דמקרי ליס לשני מחה שלא כפני זה וכו׳ואיכא דפליג ואנו כתבנו מהשנר
לכו ע"כ  :ולענין אס גזרו המלך סכל מלוה לסבירו שיהא פרעוני מהמסבע השני
י״א דדיכא דמלכודיכא ומותר בלא חשש איסו׳ואע״פסהמלחדס מחד הגזירהההיא
?ואי׳וצוה להתכה בה כיל אות׳העי דינו דץ ושכן השי׳הרמב״ן סנוהגיבטכיןסמטבע
ע״פ גזיר המלך ואין כאן מסו׳רבית שהתוספות הזה שלא ברצון הבעלים הוא נפרע
ואלמלא דינו של מלכו׳אינו בכלל רבי׳אלא בכלל גזל אלא סדינו סל מלכות דין ואין
כאן גזל ואין כאן רבי־עכ״ל  :וגס מרדכי כהגרזל עצי׳ובסגהו פ״ד מה״מ כתוב סר״ת
ורשב״ם פוסקי כשנססל המסב' דינ דמלכות דינ׳וכמו שתיקן השלטון שהסוד לאלתר
יפיל רביע והפור לאס׳שנה משלס הכל כךהיו מושי היהורי׳אשר ביניה • כחשובו'
מהרי״ל כתו על מטב סכפס היא׳יפרעו איש לסבירו דמייתי מר מפלוגת׳דרושמואל
אינו דומ לנדון זה דהתס נרירי שהתנה לסלס לו מטכע או ט״י פרקמטיא או ע״י
כלואה או כדפי׳ר״י ע׳י סאה סטי כדאיתס בתוס׳אבל כשהלוהו סתמ׳לכל פי׳נותן לו
כתב שמעלה לו סכר ולא חילק בין א״ל דור בסכס לא״ל דורספס לידע
ושח?
אותי מטבעשהלוהוכדאיתא בתוס ואגודה ׳ ובפלוגתא דרב ושמואל רוב דרבוותא ואיפשר דכל שלא א״ל דור כה בחנס שלא מדעת כעלים מיקרי כלומ׳סלאדו נז
פסקו כשמואל ולדידן הסיב אותזא להת דבכל יוה עוברי׳ וסבי׳וסניס ארסי ופרסי מדעתם לסוס רבית וסברא הוא דלא נימא דמסוס דא״ל דור בחצריסמס
לסת ושכיחי כמי סוחרי׳דאתו להכא ואיןמלכיו׳מקפידו׳ואסי׳התנה לו נותן לו ממה פירושו בסנסדהא כל מאי דאיפשרלאוקומי אנסי אחזקה צדיקימוקמקלי
ססלוהו • וזולא דפירי שכת אי הוה מחמת סייפותא לאו כלום הוא כדפי' ראב״ן והא כדכתב הרא״ס בשס הימב״ן ד״א גבי סלויני ודור בחצרי בחצרדלא קיימאלמ;ר
דהחלו אסו׳לקבל סדסי׳הייכו דהוזלו מחממשקלס ושיעורא תזימש היינו בדלא זיילי כ 'ס סכא דדור סתס משמע דור כדרך כני אדם סדרכס לדורבשכירות:וכמנעי
פירי אלא דקא שבח לפנין כסב' • ותשובת רס״י שהיא במרדכי במלו׳ את הכירו על הרב המגיד בפיק הנזכר שאס דר כה שלא מדעת בעלים ולכשידעוהניחולוי^׳
המטבע היינו בהתנ' כדלעיל אבל מלוה סתס כל אפי סוין שמשלם לו כמושהלוסו מחמת ההלואה הרי זה אבק דנית כיון סלא התנו כשעת הלואהוזהע י
רנות'
ואפי׳אינס יוצאים בסוס מקו׳כ״ס כהני מטבעודיוצאין בכ״מ אלא דאינס שיים כמו סל הרמב״ס שהזכיר רבינו בסמוך וכיון שאינו מוציא מידו לדעת זו משונןוניוןנ
הסדשיס וכן פי׳סרא״ש במשוב' בטורח״ה • ובנדון זה דשכיחי שיירתא אסי׳בהתכה מסוס גזל אינו תובע לו סיר ביתו שהרי מחל לו י* ודמי לאומרדנונחצי׳^
ורופא דרכוותא כוותי כדלמיל ונהי דלדברי ראב״ן מתנים לו חדשיס כשהס סויס שכתבתי לעיל דלכ״ע אינו מוציא מידו • וגס הרחב ד בס הנזכרמפייס
במסקלס היינו מסו׳דס״ל כרב אבל כנדון זה כתב מר דאין שר במשקלם וזיילי כמי הרמב״ן והרשב״א שיכול לתבעו בדין כל סכר החצר כדין כל הדרבחצי
פירי -וסף כי כתב ר ת דדיכא דמלכות׳דיכא כדאיתא בתסוב׳כמיי׳לע״דכרא׳דהיינו
בסתס שהוא מעלה סכרו הרגיל לו אלא שכתב שאס לליתבעו ופיע<־וחוכמ!חי
היכא דתימן המלך כפירוש פל הפרעון כדפי שס בתשובהעכ״ל:
כבר נתן לו רבית מאוחרת ושניהס באיסור ובזה נחלק עליוה
רכהמגיד ,י'^
קסו המלוחלסבית לא
ידובחצרו׳
^גיה  ! :כתזב גא׳ח בשם משזנת הר 5נ׳א ז׳ל ם^!סי לי הרעו תבטו '*12יל תנעובדי 1ל עולס י^ יכוכיכ,ימ מ5ןוחית1חילו
* ע(יה ס״ר .
מאס לא הלוהו וטעס סראבי׳ד ממם מיץ יפרעו יל^ נכה ^ ה י "!נניח
בהציילא קיימי׳לאגראוכר׳ נ״ן סםופס ? ן ס ^ מע־מלקנימ לא ישכיר ל׳ניע .נפת!׳וכן׳:
במורת רכית הדמים סה״ל לככו׳ וכיון דכשעת פיי-ין ^ דיהכיהה למ:ם
כל ספוםקי׳כלישצא קמא  :וכתבהרמכ״ן דוק לכתסלה וכו׳כ כ הרא״ש בשמו
עלה
מאוסית ושוב אינו יכול לתבעו לא משוס גזל רללזטסיס ר5יממםו^ 6דסור
קמ״ב ד״א ספי׳כן דברי המ״ף• וכן הוא דעת תלמידי הרשב״א וכ״כ ה״המגיד
כפ״ו
דמדעתיה יסב ליה ולא משוס רבית משוס דהויא רבירזמ ^חרמ והי! 11גי ולא
פה״מ בשם הרמב״ן וסרסב״א וכת שמלשון הרמב״ס נר שהו חלוק כזה
ויתבא׳בסמוך
דכיון דלא פירש סנומכס לו כתורת  .יכיתתוכע ימשוס ויז למח '^ימח'לן
דעת הימב ס בס' ד ז ומ׳מיאס א״ל הלרכי ודור בחצרי וכו דעת רכי׳לחלקביןהלוהו פירש א״נ אפילו פי׳ מחילה בספות כי הא דבעכין הלואהס יא לאהי"
להלויפי דבסלוהו אפי-׳לצאת י״ס אינו צריך להסזי׳אבל בהלויכי אבק רבית היא ונהי
כדאמרינן כעלה ס״ג הפס הלואה הכאזביני •־ "
ו? ימנ ם
רלא מפקי׳מיכיה מ״מ בנא לצאת י״ס צריך להחזיר וקצת משמע כן מדברי תלמידי

כשכר מעותיך אפילו כחצר דלא קיימא לאגרא רבית קצוצה הוא דה5ז גלי
דפתיז
שרוצה להשכירה ומהסתא קיימא לאגרא
:ובחצרדקיימאלאנוא6ס6
ל*
הלויני וכו׳סילוק זהדכץ הלויני לסלוהו כתכוהרי״ף בעלה ב׳ ד״בוהר6
״שכע<
קמ״ב ד״ב כתב בסס הרמב״ן דהיינו דוקא בדקיימאלאנרא אבל אי לא
קיימא
לאגר דינא כמו שכתב רבינו בסמוך .כססהרמכ״ן■ וכתבו תלמידיהרשב״א
מחצי
דקיימא לאגרא והלוהו ודר בחצרו דאע״ג דאכק רבית סויא ואיכה
יוצאהכדייגיס
מטעם רבית מ״מ חייב להעלות לו שכר דכיון דקיימא לאגרא אפילו
כסתמאחייכ
להעלות לו שכר דחסריה ממוניה ומשוס דאית ביה איסורא לא הורע
כסוואפילי
ידע בסל החצר שדר בה ושתק לא משמע שיהא דעתו שידור בה בחנם וכןאסאל
כסהלוהו דור בחצרי צריך להעלות לו ס כר ומיהו אס אחר סהלוהו א״ל דודחצי
חנם ולא הזכיר לו בסכר סלואתו בכי הא ודאי אע״ג דקיימא לאגרא
לאהויאנא
אבק רבית כיון שלא קצ׳ן עמו ואס דר סטור מלהעלות לושכר ט"כ • והרב
המגל
בפ״ו מה״מ כתב בסס הרמב״ן והרסב״א דכי דר כה שלא מדעת צריך
לסעלותלי
סכר דלא גרע מאס לא הלוהו ובדר בס מדעת בעלים כתב שהוא אכקרנימ
ולא

ד״מ
■ ממוכי׳ לזמן פלוני מפח מסט
וביניך כתקנת חכמים מצוותו יוס ולהלן הריוח וההפסד סלך ותן
"מכ  3כפ״ו דאפי י כחצר דלא קיימא לאנר'וכו' הוי אבק רכית כלו ' וצריך
לצ6ת יד סמי׳יכאומר הלויני ודור בחצרי והיל) חכר דלל! קיימ׳לאגרא אפר הימן הא׳כל אותו ממון סיהי׳קייס לסוף הסנה הרי הוא חייב באחריותו מסוף י
׳׳ ^ץרונית קצוצה הד שכן כתב ולצו ידור בחציו חנס אע״פ שאין הי 1צ׳ עשוי' ה׳שנה ואילך ויכול לכוסו לפרוע ממונו לזמן שקבע לו וכן מצאתי כירושלמי חבל(א ) יק" הסזי
^ב
<רא?
 ^ 18לא העלה ה״ז אכק רכי״לפי שלא התנעמו סילוהו וידו בחצרו משמע אס ירצה לעסות עסקו פקמן אחר סנה זה לא שמעיז ",ילא נת;;ר י ל י ל התי י מפכי ׳' -־ןס^ עגה
י
סהי׳כרכי׳מאוחית כי בסביל הצי ההלוא .ש,5ה מן 'המרה
כ״כי
^יתנספמו רבית קווצה הויא
^ לופת הרמ״כס והתימא מהרבליתן על שדר כחצרו לא מנכינן לזיה וצריךלפרו׳ל!ו כל החוב שהלו׳לו שנס טייח לו סנה כפקדונו עביל ימנא״עעון,אז'
;; ^מכ נואש הפידמיני ^ "כק משלם וה״ר אפרים חלק עליו בזח וכהי כיון שלא פרעו מנכינן מיריבנופ1י־ יסכר מכייסמירתרבסכ'
איתן
גא
דץ ,לאינוסיי׳להעלו׳שכי,קיזהדי ז לו שיעור השכירו' מעיקר רחוכ ול? ה הפכים א״א <יל ואם  .משכ לסניה אפי כל דהו נראה דפסיטא דמותי מןהצדקה יה
~1־י*
בגייס״סזה :
, :
י״־רתד
לו< הבית זה יתכאר בדיני משגת ^ ^ בל' ח:
;מנפקמוכחת
ש?ומ״כסחולקס
חולתעל זה ומ ׳ס הרב המגיד
קסחקסטסלוהמעומגד
אדם לחברו מנה על תנאי שיתעסקבו
ק"
הדק-,׳לשהדר כוסלצז מדעתו אינו
לריות המלוח עישיהא שנימניםויהיה ע״א• ואפי׳א״ל תנפלי ואניאעלה

,
״7רירה.המקורי
ות לוסכרמהלא הויהכא
"׳  ! ;:דלש לדחות דס׳ללהימ״בס כאחריות הממד! ךע אותו זמן חלכשיהיה כ מנים יחזרו בהמנים
י^דיתנה עמו הלויכי ודור3תצי־י סרי מלוה ומשש ואילך יהיה כל הריוח ללוה  :ובלבד שיתן לו
שלא יהיה רבית מוקדמת •
שכר עמלו עד שיחו ב׳ מנים
ל)1ןירו עיסיו ודברי הרי״ףכפשק
שלוה מעו׳מגוי ברבי׳וביקש
קקך) קס £0
^ויסו״סגוכ״כ הגהו׳כפ״ומה״מ ךא
לההזירילו מצאו הכירו ואמר
י
^נמנשהומ'׳כן פירשןכמושהזכיר 1 .
עילכסמוך' וכתו׳כהפסותבפ הנזכר תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו אסור שאין ליעןךא׳
ו^
לאני כךרך
כהרס״כס  :וד,רויני הלוה שום עסק עם הגוי ואפילואומ.ר תנם ,לי
שסמגוא״א כתכו
שאת׳מעלה לו אפור דכשליחותו הוא ניתן לגוי ודומ׳למי שאומ ׳
ידמ)צרי דהוי דכית קצוכה וכו
ר־שיטאשהןא
,
■
^
'
הריב,,ז
שתתן
מ
״
ע
לך
<
וה
1
,
א
לחנרואני
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■ ^־
( ,,
,
י" ! .
י1
ל1
^ הר רזב כהסגותיו וכת
ז!ו!יכד גוכזדע
מ״מגכפ״ו שכן דעתסרס׳קוהרס״בא אסור לא מכעיא אס המלוה חייב ןהמעותלגו• והלוה נותנם ^
אלמ מ״רא־כ,׳ )  :בשבילו כי הכא אלא אפי אין המלוה היי לגוי כלום כיון דבשכר
שי׳ על!|
;4 ;,
ןוומ״בם חלק וכו׳ בפ״ו מה״מ ופיר ההלואיה נותן לגוי הריכי׳ על פי המלוה הוי ריבית קצוצ ואפי
מימנילשדקדקו ק מוכתי׳לא תתן לו העמידו אצל הגוי ואמר לו הגוי תנם לישרא׳זה והפטר ואני אתג'
 4$נסעתנתינה  :ורשיי פי׳בעלה עמו שיתן לי קרן וריבי׳אסור דכיון דקיכל מיד ישראל נרא׳ כנותן
סדסאץ חילוק סנתב אכל הלוהו לא ריבית לגוי בשליחותו אכל אם היכל הגוי המעות מיד הישראל
יי'דנ ?ק עמו כםעפ מתז מעות (6הראשון ונתן לשני מותר אפי׳לא פירש בפירו שפטר הראשון
דמסתמא דפטח ונתחייב לו דשני ומותר' אפי׳אם נותן הרימת
ומיהודיקס״״ל=ז =נ־עשמיי;"
ו״ נו 3פ5
}8
^לכוכמתכיתלגבירביתמאוחיתאלא
־״ל |״ ל 0 ^,סק ,,׳ לימעומ ,ומי׳ מ
אעש׳דמתני׳לרכות׳גתס ההוא גווכ׳לומר

שהיזז,ר לןממות ,וס״ך ר3ימ
ן^סו

לו וכו׳תספ' סס ד״ב והר״אס עלהקמ״ה
ד״א ומ״ש הוי רבית קצוצה כך כתהר״אס
כלל ק״חסי׳י״ג וכתב סר״אשבתשוהנזכר
שאפילו כתב ישראל שני סער כשמו לגוי
ונתן משכנות וגס נתן הרבית לגוי הוי
רבי׳ קציצה דלאמשכס תלמידאהיתירא
אלא משא ונתן הגויביד • וכתב עוד סס
סה ה אס היסראל היה חייב מעותלגוי
בלאיניפיסלידן־־ניוןד״פשנ"
המעות לחבירו היה אתריותהמעו עליו
סוי לגמרי כאלו הלוה לומעותיו :ואפי'
העמידו אצל הגוי וכו׳ תוס עלה ע״אד״ב
והר״אש עלה קמ״הד״ב  :וכן כתבו הגהו
מרדכי ותלמידי הרש בא כסס .הרמב״ן
ורכי׳יתחסיש מתיריםכזה :ואסאמר
הגוי לישראל תנס לישראל זהכתור׳פקדון
והפסר ואחר כך יהיו הלואה אצלו כתבו
לוע״גסלל!
״ברז ד5ויפם| ושרי
תלמידי סי^

מ בהס הגוי וניון סלאנתנסלותחלע
י! יד ישראל! הראשון שנשבית הגוי היא מקכי! אותם ודומה 1לגוי
לסםהלואהאלא לשס פקדוןחינו נראה.
_.
״,״״״,,״ י _
י4׳  ,ש
! ״״ש
אלישיייק מ,יסהל,סלו מדלהמל! פ רניתלגיי
שמלוה לישראל ברבי על מנת שיתן הריבית ליש,
ססו׳בעצמו.
כיון דאפסקיס פקדון אלא כר'
רצ*!
"י,"3
אם העמידו אצל הגוי ואמ לראשון הניחם ^ ל
ונסתלק ולקחם השני משם מותך וגוי שלוה מעות מישרא יריב רצה להעלות רבית לגוי מפני סהו׳ סבור

י)ילאה״כמופי׳קוד׳שיחזי׳המעו׳מיקרי׳ ובקש להחזירם לו ומצאו ישראל ואנלתנם לי ואני אעל׳לך כדרך שהוא חייב לווטע'פ שאינו חייב ליאלא
כאותית דשא מאוחר היא לשעת ילואה שאת׳מעלה לו מותר ואפי׳אמ׳אני אעלה לו כדרך שאתה מעלה לישראל ראשון שיי מג'ל ובכמק'יעלס
י; 0להרווחתזמן ומיהו כליסנא בתרא לו מותר שבשביל הגוי מתנם לו ואם העמידו אצל ישראל ואמי ז׳ד״ד כתב דץ; !ה סתם :ואם אמרהנוי
מנודקא אפי כמוסיף לו יותרכשע' ישראל הראשון לגוי להנם לשני פרש״י שהגוי נעשה שלןה לישראל קכל מעותי מישראל ראשוןוהוי
אפטתפוססלי אך לא תוכל לתובעו כי
;קלסיהר״אסכדצזיף' כסי ק/׳ס ^ הראשון לתנם לשני ואסור ור״תפיר' כיון שאין שליחית לברי
אח׳כפדי זהמפית נעשה שליחהי שר אלןשרי ןכ  ,היא מפ ק נת א׳י א הר״^ש ומ ,הו אס אני כתוב כהגהו מרדכי דש ייאכילו

אבראס קכצ
נותן הרבית לישראל :
י1
אבק
■ * ונחלוהו ודר בחצרו שהוא
הגוי המעות וכו' ג״ז סס בעלה ע יא
ימוינו כתג סרי״ף לא מיכעי׳אס פרעו
דאוקימכאהאדתכיא ואס העמידו אצל גוי מותי כשנטל ונתן ביד והא ודאי דלת
סולן? הסכים א״אז״ל בעלה קמ׳בד״א ודעת הרא״בד כפ״ומה״מכהסגו׳כרבינו
קדשב״אעסקי׳באומר לו תכס כידי והפטר דא״כ מאי למימרא ועוד דקאמר מהו לתימא גוי־
וישנת'סל1ס לא הורידו הוא לדיר׳אין כאן סילוק דסא ליכ׳תפיס ; ^
צ!
אדעת׳דיסראל עכיד ואי בדא״ל הפטרהיכי תיסק אדעתין למימדאדעת׳דישראל''.
נתשוסי׳ז׳כתבשמיבותיו מסכימים לדעת הרי״ףורבי׳מן הראסוניס כה״ראפריס
ומוהר אפי׳נותן הרבית ליד ישראל וכו׳תוספות סס .בעלה ע״א ד״ב
עכיד :
יועתו ני כנוטה קצת לדעת ה׳ר אפרים ודטת הימ״בס כפ״ו מה ׳מ שלא כדברי ר
הסוגס לאכדמסמע מדברי הרי״ף שכתב אס היה הסכר כנגד החוב אינו מנכה  .והר״אש עלה קמ״ה ד״א  :וכן אס העמידו אצל הגוי וכו׳ג״דסס בעלה ע א בנמר'
ליהכל6ל5ו כמו סיראו הדייכי' סאס תסלק אומו בלא כלו׳הרי זה כמי סהוצי׳אותו ' אלאשכגמר׳אמרובדא״להניסס ע״גקרקע והפטרורכינולא הזכיר והפסרוגס
הרנל׳כס לא הזכירו כפ״ה מה״נומשמע דס״ל דוהפער דקאמי תלמודא לאו דוקא
יז״ני ו5וכין יכי׳אינס יוצא כדייני׳יכת עליו היאב״ד אין כאן מקום לסודא דדייכי
קיליר למנכה לוכמנהג נכיות המקו׳ וסרש״בא כתב בתשו׳על דברי הרמ״כס מה דהניסס ע״ג קרקע הניחם והפטר משמע  :א□ ישראלי׳ הלוה ברבית לגוי כעדיע׳
"מי שאט עדיין לא החזיר לו חובו סמנכה לו אין הכל מודים לו בדינו ואפי׳באכק ובשטר והגוי מלוה אותם לישראל כרבית וסחר ישראל הראשון ונוטל רבית מן הגויי
י^יתדפלמא וכ׳ס בזה שאינו אלא דמחזי כיבית והרב זכרונו לברכה סבר דוקא כתב הרס״בא בתסו׳רואה אני להחמיר ולאשו׳לפי ששה כעשה ככוונה לתלו׳מעותיו
זחיכ לל הוא דאמר רב אשי דאסוקי מיניה הוא אבל אס כשאר כידו קצת כיד גוי כהערמה כדי להלוותן לישראל ולא דמי לאותה ששנינו גוי שלוה מעות
מישראל כחבית וכקש להחזירם לו ומצאו ישראל אחרוט' להתס־ לא נפשית בו
^ךפיקיהוא ואינו נכון דמ״מ כל מה שאתה מנכה מחובו ומסלקו ממנו אתה
*צישממנו1מ מ תה שאמר הוא ז״ל שאס היה שכר הקצר מגד כל הח וב איכר העמל'אלא שהגוי לוס אותם מישראל בברור לצורך עצמו ומלוה אות} עכשיו לישרא'
׳י;ףק ו*1ל אלא נמו שיראו הדייכין גס אנכי לא ידעתי שלפי סברתו ה״ל לומר אחר אכל כל שנעסת בו הערמה אסור ולא עוד דסיפא דהסיא כריתא קתני ואם
■" ^ל *ץ מדיראו פחות מדינר ואפילו פרוטה כדי שלא נסלק אותו בלא זוזי העמידו אצל ישראל ומפר' בגמ׳ דסיפאלאו מדיכא לפי׳סאין סליחות לנוי אלא מסי ,
ך
גרמן לו אפי׳פטטה ולא מסלקת אותו לגמרי כלא זוזי לאו אפוקי׳ חומרא עשוי הגוי כיש לו סליחות כך שממתי בזה עכ״ל • ונוי נולוהמעות מישראל
.ךיי< 1י ^ו ׳יקש 5היב ז״ל דכיון סא״א לככו׳כנג׳כל הסכ׳אי אתה מנכ׳אלא• כסיעו ' יברכית וכרג״ז שם  :ואפי' אמר אני אעלה לךוט׳ג״ז סס בתוס וכהר -אס עלה
קמ׳ס ד״א ואססעמידראצל ישראל וכר' פרש״י שהגוי נעשה שלוחו וכו׳ור״ת פי׳כיון
^׳־ךייל :פיךאיו הדייני׳גס סראי״בד לא ירד לסוף פי׳דבריו ככאןכספ הסשגר
ו־ 'ז! 1יופק ל  :כתב כפל התרומות כת״ג שנשאל הרי״ף על ראובן סאיגר שאין שליחות לגוי וכו׳נ״ז סס כעלה ע"א ובהר״אשעלהקמ״ס ד״ב  :וכן היא
מסקנת א״א ז״ל לא ידעתי מנ״ל לרכיביו דסכר הר״אש הני שהרי בפסקים כתב ב'
 0ממי הנאתו סל שמעון א ומך לו ככה חויבה זו שהיא שלי ודור
^ ^
הוצאותיה ׳והעלהו בחשבון עלי וכסתתכעה ממני סחזיי׳לך ולא אקח הסברו' ולא הכריע ובתסו׳כלל ק״תסי׳י״א כתב דמי יעלה להכריע לקולא .כי״ת כי
זוחריך^
^ 5
.
ות והשיב שכיון שלא היה צריך ראובן לבנות חורבה זו עכשיו ומטת ר״ת לא הס׳ראי׳לדבריו אף כי י״ל דאין מסס ראיה דס״ל כרס״י דהתלגדור מילת
נתכוון מ״מ מכ״ל סהר׳אס׳ הכריע כרבי׳תס ועוד סממ״ס דברי ר״י גבי ישרא׳שיתן
הנאת שמעון עשה מס שעשה מותר :
קקן ^ .
י אדה לחבירומנה וכו כפסקי הר״אש פלה קמ״ב ד״ג וכערדכי משכונו לגוי ללוות מליו וכו׳משמע דכרס״י־ס ל דחלו לי״ת כיון לאפי' בלאמשכרך
מותדכ״ם עס־משכון דאילו ט־״ת ס״ל לא ה״ל לכתוב בסת דביישסס דלא כהלכת'
יבסגהו׳פ״ט מה״מ וכתובמרד׳ובהגהו עלמאי דמצדכינ׳למיתב
^
הגויס־ לדעתו  :׳ ומיהו אפי׳לר״ת אס ישראל הסד אומר וכו׳מתוך לשון זה משמננ דאפי'
שמביאי'
^ ׳ הו בכלדהו סגי ס״כ אט המקבל לוקח לעצמו הדורונות
^ ^ מתמשככריתייסט נר׳דסגי ונ״ל דצריך להתנות כן מעיקרא דאל׳כ צריך לא שריה ישיאל' סמלו שליח אסור דזונה הוא לו שלא מדעתו וכץ הזכירותלמידי■
בתשובות ה־רס״כא שכתברדמשכסלה דמדינא אסוי ולא מסו׳חומי סינ׳דא״ל ישראל המלוס
ייפו ויוםכפועל בסל כמ״סבסי' קע״ו :מצאתיכתוב
ימל אדס לעשות עסקו מלוה כגון שא״ל מכאן דע פוף שנה יהי׳גיני לגוי פנס לישראל סטבשבילי והטי א׳ל לישראל סט זכה כסס ולא מחמת שליחותו

הלכות רבית הסח

ד־מ
(נ )

יבהג׳א של גוי אלא שכיון שהגוי רצה לזכו׳לו מפות הרי הוא מסתל׳מהס והרי הוא כזוב מן

ממתפץנלכ׳יני -׳י ההפקר ע״כ הרי
גתנרל ״ 4

׳^

מדינא פשיעא

סאפי׳לא

אמרהמלוה

דמודס ביס ר״ת ודע

ללוהקכלס בשבילי
שכתבו

אסו׳מדיכ׳וכל

דמיתסר

תלמידי הרש בא סוד סברא אחר בשם

צ ,טולממנ ,הרנית רבס ז״ל והיא דלא משכחת לעולם דאיכא איסורא מדיכא אלא משוס סוער בעלמא
♦ע״ג לגוי שני
דאפי׳אמרישראהמלוהלגייתנסלישרא׳ ,

המרדני שהתיר אפי׳אס
־רזפי״אם כמשנון ספריסכלו׳סהוא כמרשיזן^ של יסר./
פ״ה מה״מ כתוב
ב שבכל צרפת נוהגים היתרבדכרי ר תוכלכדע״י משע 31
ץ,
על ידי מסכוןאע״ג דמדינא שרי כיון דאין סליחות לגוי מ״ממדרכנל צסני
בתוספתוכבר כתבתי סעס הדבר בסימן זה  :מצאתי כתוב בססו״נ ל
}ן
לאד
מננו׳כיחו?
ממנווציטמצ .׳״71
ו־זח ידיד
1 ..

שני בשבילי וקכלס ישראל ע ד
לזכות אפילו ירכינו תם אם ישראל השני אומר
שבשליחות הראשון
* שח,צ(ק ^גני| לישראל ' חכירו כיון שמיד הגוי
הוא
זוכה
תהרר
^
ח
מדדוי
*
*
חיר
תיזי
^
יח
ידודא׳דדר
^
י
יד
*
א
^
ר
רירור
^
זר
דיירי
מקבלם מהגוי אסור רשליח של ישרא׳הוא וכאלו מקבלם מידו
^ למ[ 1ה א:א בהס וא״א לומ׳סהו' מסתלק מהם בעודם
ילאה להואיל ישני בידו הילכך

ישראל זה א״א

לזכות כהס

סליחופי' לאה יי אלא מחמת הגוי וכיון דאיכו יכול לזכות
?ל!ת '
בהם
מדין
שליחותו סוב א״א לו
לזכי׳בהם
למלוהחןפר צ<
לממ1
1.
. .
, ,
אע״ג ,7ד1תצ,ה וכתבו שדברים אלו קמביס אל הדפ ולפי
שי!< א לסרן ישראל זה אפילו מינהו הישראל המלוה סלי בפי'

ייע
אי' י
אשורלרש ׳ י7ס״צ
7יש שלית׳יג ל״י
לכל

זזלא

' אלאישיאל

לזכות בשבילו שרי לדעתר״ת והרי״ף
משמ 'דכרס״י ס״ל וכן דעת הרמ״כס כפ״ה
מה מ וכתב נמק י בשם הר ן דלעכין
מעשה יש לחוש לדבריה׳ וכת הרב המגיד
שכן דע הרמ״בן והרש בא אלא סהרמ״כס
כתב שהיא רכית קצוצה ויוצאה כדיינים
והרע כן והרס בא סוכרי שאין יוצא וג ל
דכקיטי׳ככל הני רבוות׳ואע״ג דבימסלמי

דמי ישראל שאומר לגוי לוה יל מעות מישראל בשמך ומאי
דיהבי׳ליה קרנא ורווחא עלי הוא והמלוח לא ירע שבשבי׳ישרא'
לקח אותם ולבסוף נודע לו לרברי ר׳ית שאין שליחות לגוי כלל
מותרדכיון שאין שליחות לגוי אינו שלוחו של הישראלואין
למלוה עסק אלא עם הנוי ולפירו׳ רש״י שיש שליחו׳לגוי לחומרא
הרי הוא שלוחו של הישראל ואסור ור״י התירו אף לדברי רש״י
ואפי׳ עשאו הלוה שליח בפירוש ויש עדים ברבר וכתב א״א
הר״אש ז״ל לרברי ר״י אין היתר בדבר אלא למלוה לפי שאינו
יודע שהוא לצורך הישראל אבל הלוה שיודע שלקחם לצרכו
הרי שלוחו הוא ואסור לפרש״י ישראל שנתן משכונו לגוי ללוות
עליו מישרא׳ברכית כתב ר״י שהוא מותר לו ליקה הרבית אפי'
הלך הגוי ופורע הישראל קרן והרבית לישראל המלוה דמסתמא
לא שביק היתרא ואכל איסורא ואקנייה ניהליה משכון לגוי וגוי
קנייה במשיכה וכל מה שנותן לישראל בשביל הגוי הוא נותן לו
וכתב בספר המצות ולפי זה נוי שמשכן לישראל בחובו ומשכן
המשכון לישראל כרבית אסור לו ליקה הרבית מישראל בעל
המשכון שזה וראי לא הקנהו לו ומדברי א״א הר״אשז״ללקמן
במשבוגו (של גוי ביד ישרא׳ )ירא׳שגם זה מותר וכת' א״א הר״אש
ז״ל שגס מה שישראל שולח משכונו ביר גוי ללוות עליו צריך
שלא ידע המלוה שהמשכון הוא של ישרא' ולצורך ישראל הוא
לוה ואם יאמדישרא׳ שלי הוא לא יאמינו המלוה ועדים לא יוכל
להביא כי לא יוכלו להעיד שאלו המעות עצמן שגתן המלו' לגוי
שחזר ונתן לישרא׳שיוכ׳לומ׳ להם עכבס לעצמו וממעותיו הלוה
לו הלכך אין ביריבו כה לומר למלוה אל תקח
רבית מהגוי
י

שס
׳■ * ן 6סי ו־ ^ וייפן * ״ * ג1
רקסהנ
^
סןהמ־ניתייתןלמיימ^,
אומו ללוה ויטיל

סלף מעות למי ** 0X0
הליעשמזויר לוסשמניסי 1יו<י!ף*.
לי גסולוסקליון יס־ל נא׳שי נתמיע;
ו6ם ייי 1במל הממית יילמיו(.51
יתמי יכתוב ? נאמן סכעשהסליס
לנ״ל
סמעות כך אני החתום מט1 :

משכונות בכך וכך ממות לצו
יוהב״5
ישראל והרי הס בחזקתו
וסלמסומ;
שעשיתי כתבתי וחתמתי
ילאשייו ל׳ייל איו
יכתוב קבלתי כךוכךמפג״פישו ^א
6צית צלליענירה
יכתוב סתם כאשר כתבתי אוימוג
עז3ר נש5יחןתי׳
מפלוני גוי אך סס הלוה לאיומוע)
כי אין איסור רנית
המשכונות עד כאןה  :וכתב
נסנו
לנ׳נאנלאיישיא׳ משמע כדברי
ר״תככר כתבו תלמידי
המצות ולפי זה גוי שמסכן
לישוא' נ11
םלח
חותרלץיא ל יזנימ סרש״בא דאיפסר דבירוסלמי לא ס״ל דיש
לקבל
הרבית1
1
׳/
/
/
".
וכו' בסמ״ק סימן רצ״ט
וכןכתבוהנלע
מן
הז
;,
ח
נח
ש
סליחות
לנוי
אפי
לחומר
ובגמדידן
ס
ל
והמרדכיבססרי״כא
ובעל
התרוחו׳נמו
לעיל סימן ןי 'ס נ׳ דיש סליחות לגוי לחומרא ואע״פ שכתב
ומיהו משמ מלשון המרדכי ונעלמומנו
המרלכי ולש״י הר״אסבתשו׳כללק״ססימן י״א דכצרפת
דלא מיתס
אלאכסהיסראלפצמועוונו
י־יאיל (א 'זשלית נוהגים כר״תוכ״ב בהגהות פי׳המה״מ לא
אבל אס הגוי פודהו אמ״פ
שהישו!ו!
^
^ מייפי׳לרסיא מ ־עצ :
החייב נותן הרבית ׳שרי
ישראל * ׳מ
וכוסס׳עודמלנרי
סללה למלה מו לגד לוה לי מעות מישראל וכו׳ פד ויש
כעל התרו׳ שאס אחריות החוב
והרבית
חיונואר לעיל ללא עדים כדבר הר״אש כעלה קמ״ס ד״ב וג'
אינו על המשכון אלא גסעלהגויסרי
כינר 'נ
לנרירזיי'יש7
בסס הר״ן עלה ז׳ד״א
ובמרדכי
תהכא
חה "
ונמק״י . <, ,
. ,
אפילו נוטל הרבית מישראלוכת'מהיי"ק
לצ״ל ל :דדיכ״״ש וב כ בתשו הרש כח וכתב הר אש דאפי
דהיכא שהישראל הממושכן לאימסעף
לעילסי׳ק״סליישב ליפול הרבית מיד ישראל מותר לדע ר פ
הממשכן מצה למשכנו ביוישואלא]
לניירשי :
דישראל המלוס אץ לו עסק עס ישראל
כאן צד שליחות ולכ״ע סרי
לקנלהיןק
(ל )
לכי
־
נ׳
הלוה
וטע
סהיתנתכא ' סס ודע״ ססמרדכי
עךר וה;ירל
״
״
והרבי׳מיד היסראל : 5ומרבו׳
איא
והגהות פ״ה מה״מ כתבו דרי״בא אוסר ללוות פ״יגוימכח התוספתא וכתבו
לקק סמשכונו סל גוי ביד ישראל וכו׳נ״ל להגיה במס כ ונו סל ישראל כיד
גויומש
ספד .אניאס ן <3הגהות דא״כ מה שהתירו התוספות בשס ר״ת ללוו' על ידי גוי היינו במשכון שאץ יראה שהוא מותר ולא כתב להדיח סהר״אש מתיר הוא מסוס דאיל'
למימיזמון
רימז׳ל נ׳להיגיר המלוה נוגש לסוס אדס כי אין לו לבר כי אס על המשכון דוקא אבל באשראי אסור מיירי שהמשכון היה ביד הגוי מספת הלואה וכי לוההסתאמיסראלוהלאמוי
^
דאע״ג דאין שליחות לגוי מי׳מ כיון שהמלוס תובע לגוי והגוי את ישראל מחזי
דלצורך ישראל הוא לוה אכל הכ׳שתכף שנתן לו ישראל המשכון
מחזידלצורךישראל
כמאן דשקיל מיניה רכיתא והכך מאה שהגהות חלוקות ע' ד סר״אש בדעת ר״ת הוא לוה א״נ התס ישראל מעצמו נתנו לו ומשוס הכי שרי דאיכא
למימרם־קנזו
לצוהצמת מזסנומ דלהר״אש אפילו בחובות סל אשראי מתיר ולהגהו ' גסלדידיה אסח־בשל אשראי
לו אכל הכא שהגוי משכנו כע״כ לא הקנהו לר ו 6פי' הכי כתב רביכו שיראה
מדברו
ביל גוי ואע-צי ודעת רבי'כהר״אש כמו שאכתוב להלן  :וכתב א״א ז״ל לדברי ר״י אץ היתר
להתיר גס כזה מדסתס דבריו וכתב וכי אסור להלוות לגוי על מסכוןסל
ישראל
ל י 1נ; | ישקפפ< בדבר וכו' כן משמע מדבמו בפסקיס כפלה קמ״ה ד״ב וג׳וגס מדבריו בחשוב כלל
משמע דככל גווכא שרי  :וכתב אדו׳אבי ז״ל שגס כזה שישראל
סולחמשכונומ'
ק״ס סי׳י״אמיהוהיכא דליכא עדיסדסוייה שליח וגס הלוה מודה שלא א"ל שיהיה עד אסור ללות עליו בתשו׳כלל ק״חסימן י״כוי״ח וכל זה לדעת ר־״ילאלולר״חמל
נךב,ת לפ ,א( תן שלוחו איעסר שאפי ' ידע המלוה מותר דהא איכא למימר דדעתו הו' סילווס הגוי
מותר כמ״ס כסמוך ורבי ' ירו' כתב בח״ו דמתשוי ר״י משמע סאפי׳ידע
סמלוהמחלה
דנית שיקמנ יהמי מישראל ויחזו ' וילוו לו ולפי מה שכתבתי כסמוך כשם הגהות במלוה באשראי גס
שהמשכון סל ישראל מותי ומ״מ כתב וראיתי לרבותי סנוהגץ בואיסוואסימ
 :שאס יודע מתחלה
םאחריותהחיך
אבל אס לא ידעו
מסחלהכפכרם'
חסיד סוטה וכן כתוב ננלנווני
אם ידני הייתוניען שכתבתי בסימן זה בסס הרע״בן והרש״בא אבל להרמ״בס רכית קצוצה הויא וככר כעל התממו כתב ב״ח שאס נודע הדבר כעדי' אסו׳ליטול רבי׳וכן
אסהניוהעליז
׳ -ליה לא ן ייכל כתבתי זה בסמוך  :כתוב במרדכי שאסור לומר לגוי לוה לי• מעות מישראל
תחלה שהוא סל ישראל קנסיק ליה וכת׳עוד שאס יודע המלו׳סהוא של
יתיליונ ^י
|^רגי}ד ^ '^ ;,ברכית ואס א״ל צא ולוה לי מן הגוי והלך הגוי ולוה מישראל מספקא לן מהו ול״נ
המפו׳ביד גוי ולא הגיעו ליד ישראל מחזי׳לו משכונו בלא כלוםוכתשו'יסריאם
סימן
נ!ד' ^_ה ^ ^ דסרי כיון דשני שליחותיה עכ״לב והאי שרי לא קאי אמלוה דאי ידע דשל ישראל
כ״ט כתב גר שלוה מישראל ובשע׳פדיית המשכון בא ישראל ואמיר סלי הוא
המרנין
נהןהלוהאוימנדם הואליתסרליה לקבולי רבי' ואי לא ידע מאי איח־א שני אפילו לא שני כמי אלא
אס רוצ׳לעשו׳מדחסידו׳ולהאמינו הרשו' בידו אבל משור' סדין 6ינו חייב
להאמיב
רקח הרכי׳מן הגוי סהלוהו עכ״ל  :ישראל סהלו׳לגוי ברכי׳ואס״כ א״ל תןהמז׳ז
לראובן והוא יתן לך מעותי׳וכן פסה נתן המשכון לראוכן וראוק עינגהמטח•' ,
״ ,
 1#״ 1׳ ןגמ,ר; , .״ . . — . .
"" " . ,, ",
אחמכיר׳המשכוןוהמלו׳תובעריוחעדסיבי׳מעותיולידווהגי ' ^ו ןיצ?י?1ז '"
( 0זיושתע דכ׳ז דאין שליחות לגוי פשיטא דאפילו ידעי .הלוה והמלוהדסרי כדאי בהגהות אשירי מעד שעת מכיר׳בעכין שראובן צריך ליתן המותכת' הר״אםככללק״ח סיכם׳-ייז

לליגתל״ת אנל

עלה קמ״ד ד״ג י והרש״בא כתב בתשוב' סי׳קכ״ב שדעתו נוטה לדברי ר״י להלכה

רש*י אס ,י  £כל למעשה .איני מורס לסקל וליטול ליתחלס לפי שהורו מקכ מרבותינו נוסי כפש
א ^א י ^{ד ' ^ להחמיר ובמרדכי כסס רבי׳סמשון דאע״פ סהישראל יודע שהגוי לוה לצורך ישראל
רש*?1;,׳0סהמר ,37גוכהקקורבית אע״פ סהישראלפורע הרבית ליד ישראל חבירו פרי ועוד כתבו
שאם ישרא!

מלע במקומות הנזכר וגס

בתוס׳עלה ע״א כשס י״ת שאפילו על ידי עבדו ושפחתו מות

מקח׳ ה8אדןרי,ת לו לשלוח המשכומויאמר לו לוה מפלו׳יסראל על משמרתי והמלגה יקבל משכונו'
^ מיד גוי ויתן המעות לנוי או אפילו לישראל אך שיאאר המלוה אני פורע לך בסביל
מ ^ רא ' 5ע* יה"  ,הגוי ולא יהא סומך המלוס על
אב! אם לא

הלוה כלל כי אס על

יזע׳ מן המשכון שהרי אס אבד אין לו דין

המשכונות והלוה הוא מסולק

ודברים עס המלוה שהרי לא קבלו אלא מיד

יימיזל׳לרןז׳יה״ן' גוי פ"כ בתו' והמרדני והגהות הנזכר התנו שישוההמסכק נגד החוב רותר כדרך
מלוי' פל משכינות ביבית וכתבו עוד שאס ירצה המלוה יפקיד הץסכוכ \' ביד הלוה
ש,״הז,נ״כה ל״יסנ ׳ וישתמש נהם הלוה או ימנראך הלוה יתחייב להחזיר למלוה אותן או דמיהן וכתב

שהגר היה

בסע׳סלוא׳המעו׳אץ

למלו׳עסק עם ראובן כלו׳ואם י * ונן< ״* ן"

הגר ולא נתס
:תנ׳למלו׳למסי ?ח המלו יכי/מ ן הגיי  61ס הגו ׳ייכו ^גוי< ראל
הרביבשבי׳שעיכ׳מאי כפקלי׳מינ׳לעלו׳בזס אין לו קסק סס ראובן כלך ,ן
שנתן משכונו לגוי ללו׳עליו ולוה עליומישרא׳ואת״ב בא בעל המשכוןלפדומ^
מישרא חבירו כת׳ הר״אש בכלל ק״ת סי׳ס׳סהדץ עס המלודלאוכפלדגידד ""
(זנ״כנהב׳יו
לא׳נדג׳לאיחתנריןלההזירלו ) אכל במרדכי כתובכיסראל.שהס |יל ^
לגוי ולוה עליו נרבי׳מישרא׳ואין הגוי רוצ׳לפדותולפי סהו׳אנס ^ין
יכול לומ' לא אחזירנו אלא לגוי' דהוי כגזלן שנטל מזה וכחןלזה וכוו,מםמ לי*סויוי
שהגוי אלס שאס היה רוג' לפדרחו ^ סיה יש ^ילעכבו עכוי היכי ^ יראואט
הרכייעכט גסמי!
_
לישרא׳אכל אס _
אינו אנס שהי׳יכול _
_
הישראללעכבו _
טבור .
;
יתךהרבי 'יקח
ממנו
שהרי ישרא׳סליס הוא ולא לוה ע׳כוכ״כ כהגהו ^פיייי ולליי
דכמסאיל שאין לשואל שייכו׳בו סובר המרדני שצריך המלוה להחייימש:ונ

קכלבו ומה
שהומן כ ס בסול מש*
וני5
לאסהנזיייו^
התרדמל/־עתריתדלקאמשמןהואלעיזרינ׳אוכנרכתנתילעיל ;:7רא*ש יהטורממיריןאעי׳נלאתשכון  ) !( :וגתננעשו( ' .הרש' נאסי״; תשז״דישראל שהיהת"ב ל ג׳ יבי ^ ׳אמיכ וה '' נההמיאז,ז(היז,נ?:'5לומיפ 1׳^
הרנית מישראל ונגתןליעראל שרי אולאסהישראל גוחן הי ניתלישראל אשור משוסחזמררנית־גכ׳ל  :וע״ל גחשז׳רי״נש נזו ( :ז ) כ' המרדכי ק' ק' ס ע׳ ג גיישה שכין אכל ישראל וחור ומררו לישראל אחרמותולין'* ,
הקונה7ה :א 1א הלוהכלו׳לי 6ראל רדן לגויעכ״ל 1ל ' ה נ?ג'י א אפיל! שהה ה־שראל לפד־מן נריןלתלי; לו נל הרביתעכ׳לונ״ה ניןיי׳ע״זלחצוה זאהונסרדני דף הת״ת ע״גלאמשת־ג ק ג

הלכות רבית
יימנ!ו׳ל צא יצא משכון זה מרשותו שאיצי יכול לומ׳לו לאו בעל דכרי׳דדי את
לעלוגי בינייהובנוונא אחרינא !דע כ לא
קאמר
־
"י*רר״6ם ״■ ״
מי־הר .תיפנן ״״״״ -
״״״ ץ ״ "
יש ?,,ל ^צי6״ל לאו כפל דברים דידי את אלא בגוי אלס שאינו רוצה לפדותו
* ? ^ 3אכל אס אינו אנס וכוהיינו לומר דלהוציאו סיד הישראלבלא רבית
?ח אכל סאמיהא אלם הוא שאין

^;; ^כול לנופו סיפמואבל■ אס אינו
>,״צל 6ישראליכול לכיפוסיפדנ ימידה
לי? לאו כעל דברים ריין

דנו

קדא

קסט

העין ומ״מ נהגו המס היתר בדבר עכ״ל ובתשובות

היר״אש הנזכר בססאבי׳העזרי )"(.
צכ״עיהרש״ב׳

 .ובהגהות אשי״רי עלה קמה ובמרדכי כתוב שאפילו אס א"ל הגוי לר 5ןןק ,תסים נמב נתשי׳ .סימן
משכון במקומי ולקח היסראל משכונו ואמר לשמעיןזההמשכ תש לגוי יןי ס^׳׳ ל י}ניגלנויר״ ^
הללה
מזכה לך תחתיוונתרצה
■שמעון מותר לו לקבל היכי׳מישראל הממשכן שהוא שלוחו אבל למעשהאייו
שלשמעון להלוות לגוי וכן כשיזכה לן מורה להקלוליפול

אכל! אם הוא יודע שהו׳שי! ישרא׳אסוו־ ללוות עליו ואף אם אינו
יורע שהמשכון של ישראל כנה שהוא מלבושש^ לשך א ל שאיל
את1 7
יי ,
"יי*

:דבריו

משכון ואס כופראוקישכע שהואכדג
ויפטר ע״כ ומ״ש שאס אמרלשמעון
"׳־׳ ^י '׳' 1י״יי' ' י״י '״ייייי ג

לכפחלה
עכ״3
<ננ׳ נפנפי 77עי/
לזפיר

ףןגיהר"אפוק
^ידד׳אידי/ד
פות לאין כעל המשכון יכול

*הגוי ופורע יע״־א׳בע-ל המשכון׳למיליהי 5ןר ודיבי׳רהא אקנייה
לגוי וקנייה במשיכה -גוי שאומר לישראל לוה לי מעות מישרא׳
ברבית כתבו ר״ג ורבינואב״ז שמותר למלוה ליקה הריבית מיד

^ וכו׳וככר כתכתי שכל זה לדעת י״י
ד
אילולר״מ אפי׳ על ספריה מותר ללוות

ישרא׳השליח אע״פ שאין שמחו׳לגוי וגעשה שלוחו של המלוה
להוליך מעותיו לגוי להביא לו משכונו ואפילו אם פדאו

!
!שוען למלוהכלום  :ואף

כמרלכי :

אס אינו

והרטבןחלק

ןסיו״יונו׳קכמוככנמ״קיעלהז׳ר״א
גמנומלגייי 0ףכ'^ יגע ל המממו
ממס ים ל-הרמ .
כן ה•^משרס •.דכי )
ממ
^

סאתריומו סל ישראל המלוה אינו אלא על
מס;ק פל ישר אסור ולא סמכינן מסתמא
למימררכוינתו הימה להקנותו לו אלא
לוס ק קנהו לג׳בפירוש ותלמידיהרש״כא
זכווכסלהרג ,כתבו שיש לדון כדבר דה״מ
כפסוא סרסור או שהודיעו שלא יהא
אחריותו אלא על המשכון אכל אס אינו
סרסור ולוה ממנו ספסדלאו אחריותו

-

—■״־■

- - .־

-

עלהגוילמה

עלהמסכון בלבדנזלנזאזף
יהיסאסור דעיקר שיוכו יעל סמלרס היה

ומשקוהכדץערכדתחל׳ישלולהתרע'

סיתמתסל׳סיפרענו !?וןייזס5ויך:מלו^ ג " *!•' 0'.,כ• ,
" כיון סע ישהו לצלעתר״פנכ׳ג־ " ־־ -
אומרלסליח לתבוע מהגוי הולך ותכען סרי<ננרכ׳הגידי'
ה
״ל הו 5ןעצמו מןבפן נמצ ^ )5ע״המה־מ5נכ3
<
 .ז<
,״
[ מ־פפמהגיןהפי ',
על המ ^ י! ^ די!ערב ושרי 6נ דמות כדבריר׳תבמצית
דקאמרלאקאי אלא למלוה שאינו יודע עיי״יעלהמשכון
סהמסכון סל ישראל והכי
דלןאמר׳אע /לנב׳יפסק
י. .
י..
דייק• .
י
.לעילכרש׳י מ '<*
מותר לשמעון ליקח הרבית ולא קאמר " לברי ר״י יש
מותר ירזוכן • . .
ליתן ,
להמון כן ג׳ל5
הרבית 36להל וה כץ■ז ג"
שהמשכון שלו איסור עבד ואפי במזכה (ט ) !? ׳ע לה*
לו במקום הגוי לא זכה הלה מכס הגוי לנרי! סיתריןזת
דה-א גוי לית ליהזכיהט כדאי׳כלןיזהן אז זה להרי 'כ

השליח במעותיו ונתן למלוה קרן וריבית מוול שלא אסר׳תורה
אלא רבי׳הבא מיד לוה למלו׳וזה לאו לוה היא אלא שליח בעלמ׳
וקנה המלוה המשכון של הגוי במעות שהלוה ^יו והוי כא £י
מוכח־ עתה לזה הישראל שפראהו וכ״ב אבי העזרי וכת׳ שאפי׳
הגוי אלם ואינו פורע לשליח יכול המלוה ליטו׳הריבי׳ממנו אבל
אם הזכי׳לו הגוי והכירו שהוא אלם לא יטול ממנו וא״א הר״אש
ז״ל כתב בתשובה שצריך שיאמר המלוה לשלי׳אתהתהי׳שלוחי נשך אלא מחמת הישראל הואזוכה בה גע'ל7;7ביייתש'י#
להביא לי המשכון מיר הגוי באחריותי ולהולי׳ לו המעות על
וא״כה׳לכאלו אחריות ההוב על השליח
לה״צלישזכי׳ ^בד
אחריותו וכן בשעת פדייה תהא שלוחי להביא לי מעותי מןהגוי ואיסורא עבד ואע״גדכריסא דליסנ׳נקטללאכש׳השצפבפי
ויהיו באחריותי מיר כשיצאו מן הגוי וכןתהיה שלוחי להחזיר ול נמי היכא שלוה על משכונו של גוי ועללעיל !נא!עיי־"
המשכון ואם אינו מאמינו יאמר כך בלבו וא״צ להודיעו או היכאששסיסראל המשכרןבמקרמרכתב וס/אינ!ניאו•
יתנה עמו שלא יהא נאמן לומרנאנס או נאבד' אלא בעת ׳ ןאם מותרשמעוןליקחהרכי׳י׳' לדלעכיזמקלצ\7נ,ח סעפיו
הרבי׳סכיהשויס להתיר אבל לענקאיחו
ה״לו׳לקנ׳האחרמ'
קולם
־
י1
השליח ים חילוק ביניהםדכסהמסבקסוא ?
יישכין

שיחליטו לו המשכון דאין יורדים לנכסים תחלה קרוב הדבר שהוא מיתר
מיהאיגוונא דישראל המליה לא ידע ומיהו משו' הרחק מן הכיעור יש לכל אדם
.
. .
• יי -
■־ליוהרמזה וכל שכן לבעל כפש עכלת :
ומיהו גס הוא ז״ל מודה וכו/ג״ז כתב
מלנמק" ,ותלמידי הרש״כא וכ״סת בשמו וכתבו ודוקא היכא שקנאו הגוי לכלי של
יפיסל כמשיכה אכל אם לא משכו לא קנאו ואסור לישראל ללוות עליו וכתב עוד
סלהתחמו׳ואסיי סקכאואע״פ שישיא' נתנו לו כפני הגוי לשם הגוי וקבל מעותיו
מישראל בשליחות הגוי מותר דכל שבאחריות הנוי מופר אף על פי שאין סליחות
לנוי וישראל מטלטל בעלמא הוא וכן משמע מתוך דברי תלמידיהרש 'בא אך אסר
כ! נמנמ״מכשס ס״ר פסי מלינ7׳ יל דמיבעי' משוס דכיון דקי״ל אין שליחות לגוי
אנל) למימי דאסור לישראל לקבל המפות ובן אסור לישראל ליתן המשכון כיד
יטיאלהמלוהאזע^' ס שהגוי מקבל המעות  :וא□ הגוי .השואל אינו סס כתו בספר
מהשומבשס ה״ר אשי מלונ״יל סאינויכול לזכות לו המשכון ע״יגוי אחרשילוה
בי מעות מיישיאל כרכירו בסביל הגוי האחר דאין סליחות וזכייה לנוי אכל אס הגוי
מיל!ל אמר ני־שראל המשאיל תכהו לפלו׳גוי סילוה לי עליו מישראל מעות בריבית
וישתמסיכו גילז מיד אני חיי׳לך להחזיר המשכון מותר ומתוך דברי סמררכי ודכיי
לי אש בשס אבי העזרי ככלל ק״ס סי׳ ה משמע דליתא לסברא זו שכתבו שאס כקש
?גיי ^|יג! משים משכון במקומי והלך ראיבן לשמעון ואמר לו זה משכונו סל גוי
ן)ושא ל אט מזנה לך תחת הגוי מותר שמעון ליקח רכי׳מראובן שהוא שלוחו של
סמפון להלוות לגוי וכן כשיזכה לו משכון אך סר״אם עצמו אוסר בכה״ג יכמ״ס
?מן מיזה  :נוי שאומר לישראל לוה לי מעות מישראל ברכית וכו׳הר״ן וכמ״קי
ננטתאשירי עלה קמ׳ה כתבו שר״ג מתיר בתשובות הר״אש כלל ק״ח סי׳ה' בסס
׳■ ן וגסבסמ ק כתב להתיר ומדבריהר״ןנראה דבלא מסכק נמי סרי ר״ג שכתב
.
ה רמסשלמין
אחריות המלוס כיל
פלוני הוא שלוה
מץרץ
הו ח
1 ./
•
זה השליח כגון .
.
שהודיעו סגד . ,

סל גיי ליכא• איסורא גס לשליח אבל כשהמשכון סל השליח עבד איסוריומ״ פ עוד
ההלויז׳שאזהשרסז'
ואס כופר ראובן
ישבע שהוא כדבריו ויפטר אין לפרסדק!5י 5ן פז ,יס ךה ^כי " ע׳ליין לח כעשס
י
י
!
 .י < ,י ! .
'
"
י שלורווואין הקלוה•
שהמלוה תופס משכון לדידיה מהימניכן אלא ודאי אמלוה קאי וה פ ישבע ויפטרמ־יןלקנלאחריית
מלהחזיר המשכון כל זמן שלא יפרע לו הרבית ובהגהו' אשירי כתוב בהדיא ישבע אלא שמהליאה
שמעון דמ" מ היכא שעדי׳מפידי' שמשכון זה של ישראל שא״ל הגוי שיסימכו במקומו< ין,ל ו* ק״סי ^ני
פשיטא לאשיי ל דעפ הי״ יזס סכתב רכינו:3סמו
ו 3י 1ימי י׳,,
מזכה סצלל
שיאמ׳המלוה
מסכוני תחת הגוי שהרי אסי׳כמשצון גוי אסר אס לא שיהא באסריומ המל וה וכןלשליחש אפ ^תהי׳
במשוב' הנזכר אחר שכתב דברי אבי העזרי כתב וא״א ז״ל אינו מתיר אלא שהמלוה .
זלוחילהני׳המשנון
יקבל עליו אחריות המשכון והמעו׳בפודס ביד השליח  :ואנייתו אס פדאו השלי ' ייילהגוי נ׳לחיילי
במעותיו־'וכו׳כ״כ בתסו׳הר״אם כלל ק״ח סי׳ה׳וכתוב שס דסל 5ןכ ? ןג ן פסה ןמנהג לאחר הלואחוכגלן
רמאות עשה אס פדה• המשכון במעותיו לפי שמתחלה ע״מ כן הלוה שיהא המשכין לשליתומלו׳החעות
בידו פדשיפדאהו הגוי כלו׳וזה רימה אותי ספדאו קוד' שיפדאנו הגוי וזה מפסי' לגוי ואתיכ ' נ׳טל
ריוח סל כל אותו זמן סישסא הגוי מלפדותו^ וכ״כ כסג״א פא"נ )  :וכתב שאפל׳המשכין א! שאני
הגוי אלס וכו׳כ״כ כחשוב ' הר״אש נלל׳ק״קסי מ ןה׳ 3פס ^ן3י הנ 1ןרי ןכמרדכ י
הפס להואיל
הר״אס חולק פ״ז כמ״ס רבי׳כסמוך דאפי ' כשאסדיות המשט! 5זו מעופ ה י 1ין לי־למ ^לגוי  ,תיל
השליח אסור כ״ש ליטול רבית מהלוס אס הגוי אלס  :ר א״א ז״ל כתב בתשובות נעשהסלוח!זצרץ
כלל ק״ח סי ה ' וסי׳ל״א וסי׳ל״ב • ודע שדברים אלו על אלא בעדים הוזכר גס כן החל.ה לקבלעלי!
בפסקים זולתי תיקון דיאמר כך בלבו אבל לפי שכתשובה החכר תיקץ 5ה וגס•האחריו׳אנלננהיג
סאד דיני ס דש ייכי לד ין זה כמ 3ר3י נן ד3ר יהר״5ן ס בסס כמשן 3ה  .ן ^י ^ י ?׳ שכב
ישסי־הן׳ ח7יא
אחר שכתב סברת רא״כן ואבי העזרי כתב וא״א ז״ל אינו מתיר אלא ססמלוהרקכלשל-ח/פ .מ1כה״לוה
עליו אחריות המשכון והמעות כפודסכיד השליח כלו׳סהן ממירין^כקל גוונא אכלסש־ט׳ד6
״צלהחזיר
הר״אש אינו מתיר אלא שהמלוה יקבל עליו אחריותיוכו׳  .ורכי׳ירוחס כתב .סכית (להניאס -לגוי כלי
הר״אשבשסי״ת •
לקגלהחלוהאחייו׳
וכפי הר״אס כתשובה .סי׳ל״ב שאס ..לא .
עשה סוס תי י1
קק מס ^<' י 1ליז רי חיויייווו•

_" 1־־־■י "
ו ד^ ריס קכו יוחר בביתר סכמב בסס הרמ בן שמנח
דסימן י״ב נקט מעות וה׳יה דכעייהכי כמשכון שכן כסייצ״א נקע
ג מי
שאמי
לישראל
לוה
לי
מעות
מישראל
מותי
לפי
שישראל
המלוה
משכון ולא הזכיר מעות • ואפשר היה לומר דע״כ לא ' אסר הר״אסאלאן
פ יק
טלוה
מעותיו
לגוי
והוא
סלא
יתחייב
ישראל
באחריותו
סל
קרן
והרבית
כשהמשכון והמעות גס שניהם באחריות השליח אבל כשאחד מהס סלל!
כאחריות שרי אכל רכינו׳ משמע מדבריו דללזשרי הר״אסעדפיסו המשכון
נש .ע1יע ? דנו אצל הגוי או שיאמר לו כמה מקיומן הגוי תן לי ואס אינו מאמינו
ך י ש ״ נמן לי הגוי יותר ויפטר והוא הוסיףלבאר א'כ יסב ליה סתסמותר
והמסות שכיהס באחריות מלוה וכן נראה מדבריו בפסקים וכתשובה סימן הכתוב
יש י״ל סניחא־הוא בדיכיה אבל אס א״לכל זמן סממותי כיד גוי אתה נותן כמו בפסקים שאינו מותר אלא סהמלוה יקבל עליו אחריות המשכון והמעונן
" "1
אין ^הגוי פויע הוא חייב
לימן ^לורבית
השליח .ולפי זה׳
ל״ב וכיון שאחריות
הם
לקויעא.יזד אסור״  -׳!
דכיון׳־■׳•ו׳-י
שאס ל 1׳ן
גויעורעקוחחייבקיתן
ורביתגמכ
נמצ ' חקתוס
אחריות בעודם
בעודס כיד
ביד השכיח
ונפיזהיממ ס בסיסן
כסימן ט3
שקחריותי1.סע -(1ון
המשכון וסמעות
והמעות ה©
טדסיסר־ענו והרי זק כלוה מגיו׳מישראל וא״לכל זללן שאני נותן לך דינר  .פלהסליס נמצא שהשליח הוא הלוה מחכירו וכו׳התס מה פשאלוהוהוא בעכין
 0י 1יהא לך רשות לכוהני לפרוע לך הקרן ואס א״ל אני אתבע את הגד זה שהמשכון והמעות היו כאחריות השליח אכל אה״נ דבאחד מהס שיהיהבאחריולו
עי־נ שיפר5
לן שןי ^ריותי פליו והוא יכול לתבוע את הגוי בדיניהם מותר וזהו דין
^
מטש ערב בשביל גד לישראל חבית והוא׳ שיהא ישראל תובע את הגוי

השליח אסור • ילפי דעת הר״אש אס הביא הסרסור משכון למלוה אינו יכול
להלוות עליו אפילו קבל אחריות המעות עליו עד שיחזיר הסרסור המשכון לגוי

^ 37י• בענין שאינו וכול למבוע הגוי דא״ל לאו בעל דברים דידי את

ויחזור דקכלנו ממנו כאחריות המלוה ואס המלוה מתנה ואומר כל משכון סיקח
סרסור זה מהגוי ללוות עליו מישראל כרבי אני מקבל אחריותו עלי משעה סיקחנו

וי־ק5ה

פ !היפרא< אסור ואם הדבר כן כיןבתנאי ביןכסתס אע״ג דפקל ההר
^ ^
סקיל האי ישראל מיני׳כלוס דה״ל לוה מעות לישראל וחמי־
מיד גף עד שיכא׳ לידי או ליד מי שילוה עליו ואס אינו מאמינו יאמר כך בלבו ונו'
 ^^ 0וימה ל ובמרדכי כתוב כשס ר״ג דגר שאומר לישראל לוה יל מעות
י
בכי הא הדעת נוטה להתיר י:
מ! הדין מומי אלא דמני בתוספפ׳ואסור לעשות כן מפני מראית כתב הר״אש בסימן ה׳ מהכלל מזכי אס אמרהסרסורלישראלמשכון
9$

הלבות

•י *

רבית

קסט

שעוש׳ ^ ק,
:ומדברי הר״מה יר^ ׳רכו׳רמלרה
ממני שלמה ל/דר עכ״ליא
י( / 6ח;׳מע *״ל ,זה סל־גוי קנה לך המשכון ואס יבא גוי תנהו לו לפדו׳ואין לי מסק עמך ולא לך עמי
ואם׳* "■.י
״״״•. :יי* "
הבאה ״1
ו*
תורה׳,י•11/י׳!
אסרה נ גוו
דלל; /1ועו ׳ !.
אפסרשמותר דג/
דחס קקעשרנטמותר
,ר יסנ
העור
סמשנולי
השליש לגוי ב^ כית כלומר שנטל מטות מהמשלח והלוהא ות'ל ג י מל
עפה
מיד לוה ׳•ליד ׳מלוה
אלא 1רכית
דס׳ל לאס
ה*
אייר ייליה איי• ' כן ובשעת פדייה א ימר השליח וכו׳כג׳תשובות ראשונות מכלל ק״חובסי' י״ב ובסי' וקבל עליו השליח ל/סריות המש נון ל/ס יל/נס בהבל/ה ל/ו בחזרה}3ע״ע נן
"א',ינ'אלאלדגי; ל״א ולי כ מכלל הנז׳ובסי׳א׳מכלל הנז׳כתב ודע שהנהגתי היתר בזה כל ימי ישראל
בר/חריותןי
ולא דמי למעו ' כלומר דבמעות כתב תחלה שאס חייב מצמו
ואמר סל .גוי הוא .אפי׳אמר
היא~ינא"
מדינו נוסוי מסו׳דממו׳לא הדיי נזט!
, ,
,
,
שהביא .משכון .
אלאוכיו ןסזה י1בל עליו אסרי מ י'
ניץ שא׳לתתילה אח כ סלי הוא וכ׳ כ רי׳כא :גס רבי׳ירוחס עשה כן ובשע פדייה אוט השליח לא אמרתי לך אמת תחל

לו;.׳

תתע״א

וכיה רוצהלישבע שאין

־־"!ח
נמי7נייפ /,ה
זר{ ,זים
י,ז,5ר ,נ ׳
*הלה השיג שאיני

ייףלואלא ילכ

איני תש!;*

נת<ך
הרשינא״מיס־

שלמי יאמר
מאמין ני 06לינייס סר 5וסוניס יני" 5
דדוק אס כשהלווה ו מסר לו המשכון לידו
נקנ׳משכוכו כי תפיס ליה כדאית כהסולח
;3הלכ דהתקין הלל פרוזבול והר״אס בכלל
ק״יו סי נ״ס נפב נניוצנוס שאס לא יצמ
למוול משוס מדת חסידות הרשות בידו-
ומ ס אכל חושש אני לדבריךוכוככללהכז'
סי׳ל״ב־ וע״ש ואפי' אס ירצה לישכעאינו
כאמן פשו׳דכיון סהל תפוס במשכון אינו
כאמן בשבועתו להוצי׳מידו וכ״כ המרדכי
בסם רי״בא ואע״פ סכת ורפיא בידי רבי'
אל רפיא בידיה משוס דהאי ורפיא כידי

והע׳״׳ .נ! 7 ,

^ ״־״ נאמן ואפילו

עדי׳מעיריןס

ת תימדיניחיןלורשופלסו^

מימייתאיר*1,י ־1־ .״■״״ 1״יי00
וויחריח
שלוי ואףואף
ישראל לא מחני
לש ישראל
שהוא לש
שאינו ש^
מהני כיון שהודה תחילהשאינו
אםיאמ׳השליח ^והאלתמכרהוכי הגדאלםאיןהמי/ו׳צריך מסיום כיי שישהוביוי

וכלמידידהדר
שכתבכך לוה דהא הייא כעינא
השליח אבל על המשכון אין לחוש אם הוא באחריותו
עליו1׳
ברבית בעיניה אין שס הלואה נופלת
ישראל שאמר לחברו טול מעות הללו והלוה אותם לגוי
יחיאלהשי׳דהקצ (ק
לצוז
<אייןבלא שנימה
אם ישראל לוה מחבירו
אם אחריות המעות על השליח בהולכה אוכהובא׳אסו׳ ^וה סת :
הרביתביוהרועז
הגוי וקצב עס הגוי על
דהלןה לי 'כה'ת י
ליקח הרבי׳מיד השליח או מיד שלוחו של שליח ואפילו עד מאה
ולאחרזמן י
אם שומר חנםש״ח ישראל המלוה קצב בפסו'
כשא׳ שלוחים
ואם אין האחריות עליו
אלאומלוה שעושה שליח לישראל חכרו הגוי משכונו כתב המידכימ? *'3
7/ל/פ,ל(
גסמ
ואם שומר שכר ש״שמותר•
ביוקר מישראל סמלוה ני שמות׳לקו}
נמקים חג! שיכול
לקב׳משסנו מיר גויוהלו' השליח עליו לגוי
לטעי! פרעתי אי
הערבוןכמה
בריבי׳מות׳למשלת כלוה ויש לו למלוה להחזיר
דפקדון
המשכון
כאחריות
ליכא לפרושי דקאי למאי דאמר אס ירצה לקבל הרבית א"עפ שהשליח נתחייב
אסגן;;
וכתב עוד אבל
שקצב עמו :
לאח הל ^ '
^ד6פ ליסבלחו׳דאס עיקר הדיןאמת דאין לחוש הואדאיכא א1א שמחייבעצמו כאונסין וקיימא לץ מתנ׳שומר
לולסו;)'(!
עס ישראל כמלוה ביוקר והנוי
למלה
פורע נרא׳שלא יפרע ישראל הלוה
בשבועה חנםלהיו׳כשוא' ולא דמי למעו׳ דמעות לא הררי בעיניהומשכון
פשיט' דגס
לדבריו
אמנ׳נת״׳הרא״ש
_
שאע׳שלי הס _
_
_
ואסחומוז
מכיסו שהרי ע״ד גוי הלוהו
אינו נאמן כיין שהלה תפוס ל/לרן עיקר הדר בעינה ע״כ וא׳יא הר״אש ז״ל לא חילק ואפילו לסברתו אס
מי ! ,־
ס
<'*? לדכא קאללר ייפיא בידיה דשמאיש לא עשאו שליח רה בהכאת המשכון והוא בעצמו נתן המעות שקבל יותר מהגוי ישכעסטממסיעו
ד'ל(ה £״•
ויפטר עכ״ל ומימא דלמה ישבעשממן
?וא/ז ^ חתלם לחוש לדבריו׳ והא מילא נשביעהו לברי לגוי אפשר שהוא מותר אפי אם אחריות המשכון על השליח •
היס הא אינו טוענו

ישראל שאומר להכירו לוה לי מעות מהגוי אם נתן לו משכון
עלייה!< אפשרדנ׳הדבר ומאחר שהרא״ססתס ל ומרדאי ו
תשוסדהו'
1לל
יא
אלא שמא ואץ לו
ל ^יי■ ת ״״״ לחוש לדבריו ודאי לס״ל דאעי׳בסטפ׳לא ואמר ללוות עליו מותר שהגוי סומך על משכונו ומותר לשליח
נמן
יייסתמ'
קרינלידאי
יב
חרס
אלא
עליו
םטתכהעמו*0]1
לזכמז
בתשובו׳׳
כתו׳ __ ,
סת ׳_ :
דהאי !2פיא בייי ליל ליקת הרפת וליתנו לגוי לפי שהוא שלוחו של ישראל וכל מה *•_ .
 ,5,5יהינ" :
ימבי* יני״העיי'55נ,
הכינשבעסנונג׳הישיו:
שלהח
*מי׳ש״עהא׳צ• כותב :יביי־ למןהס; ל* דביי רי ב ?
הר״אש סימן כ״ו
על1
 ,הרא״ש ^גתש ,ג ' עצמו שהרי הי אש ורבי ייוחס כתבו
גללק״ח סימן נ  /דבריו ולכת בא ולא כתכוס בדרך מאןדרפיא בידיה ומ״ס ואפל עדים מעידית שנשאל על ראובן שהלוה מפות מל ידי שמעון וא״ל שהס לצורך הגוי וכךד?
לדמעותמידרניז
העניןנויסה״לליקסמס ולא היה מוכן ואמר לשמעון להמציא
ומ״שואףאסיאמרהסליחללוהוכו׳איכו
דה! ת.יייחיי 1י -ק שהו׳סליסראלוכו׳כ כככללק״ססי״ג •
לומהס כך וכך והלך ולקח אותם ברכית אס יהא כמו לצורך גוי ומופר כמומחש
ז ^ישר ^גסהט ^ ענין לממסגן תחלה .ואומר של גוי הוא ואחר כך חתי ואומר סלי הוא ד אס כן איך
פיהו המעות׳ כאחריות ראובן עד שיבואו לידגויאו נאמר קנאההול! נמ
' 6,5״רי כאןאלא אומ אל תמכיהו שהגוי אלס אלא עתם .חוזר לגמו' דיני ישראל הלוה מל משכונו סל
עמוסליחסמפון
כשאיןתלוהתכחיזז• גוי לצורך הגוי ועוד היוס .מודה שהוא סל גוי והמלוה רוצה למכרו והלוה אומר אל ונמצא שהלוה לצורך עצמו אמנם גוי שהביא משכונות אלא סבא
שהניח
ואמרהגוי לשליח למכות המעות ומנאם ונתנס לגוי והוליכם והשיב שכיון
תמכוהו יכ הגוי אלסוכו׳וכתבוירבי' במקו' זה אע״ס• שאינו מענקדיניס הסמוכים
א נל
הגר מקצת המעות לשמעון כדי סיקחס לו הרי שמעון הוא הלוה ואסהיהיח
^!מיל ״ ^שנ ^ ,לו כדי לכלול דברי הר״אש בתשובות בדינים הללו יכ דין זה כתבו הר״אש ככלל קח
אומסנש
ראוכן זס נא ה״ל להלוותם אף על פי שמפר על י״י גוי עשה ואסלוה
ק* ' ^ /סי ' ו ' והרש״בא כתב שאלתם מה שנהגו קצת סרסורים לשוס משכונות בסס גוי
ישראל !לקי!ן ס 6י׳

אצל ישראל

כרכית וכשעת

הפרעון אומרים סל ישראל פלוני הס

כלמישפוסהכן

הגוי אז הוא מופר שיהא

באחריותו

המפות והמשכון עד שיבואו ליד מי • /

וה חבוחר הכל
ישראלשאומר לחבית וכו' עד ס לית בעלמא הר 'שא עלה קמהד״גומחן
וקרוב
רשע הוא וסרסורא דסטאה הוא דמשעת סימה עבר על לא תשימון עליו נשך
מעותמנרגיל
עלה ו׳ד״ד כשס הר״ץ ומפר סס דכי אמר לסבית לוה
הוא כלוה מזה ומלו ' לזה ועוכר בכל השמות ואס נתברר אצל המלוה שהמשכון
^ 1דרם£
ולאפלהחליס
סמי דמומר היינו דוקאהיכא דהאמינוהגוי וסואו סרמך על פלוס
שהמש0ן;ש״ג  .סל-יסראל או ס מאמין בכך אסור הוא ליטול הרבית אפ״פ שנהג כו הסרסור מנהג
6א*,ל.
מטול "אתילןכ3א רמאות אבל אס לא נתברר אין הסרסור כאמן ואף ע" פ שאמת עד אחד נאמן ופי׳ולא על השליח היינו לומר שלא יתבעכומדין לוה ולדעת הר״ןאףמדיןעינ
אסגמןמח־י!
סנ״ה יע׳יל ספי ' באיסויין כאן אינו־ נאמן דאנו יודעים פזה מש׳קר הוא דדבריו מכחיסץ הז את זס קבלן צריך שלא יתבענו וכתב עוד כעל נמ״קי בסס הר׳ןדה״ה
המפיק ולא עלמ׳יי1
אס
לו
אחריו' סגד על יי״י —!
דאשכחיה יולא
1
כחנית<,/!/ 4
עליו מפות מגוי ׳■יי׳ ׳יי^ -
עמו
1
שילוה ✓1
לחכירו ׳״* ׳#ו ׳\,
ו\
מזו ס
וכו' אלמא כל  \ ' * ***/ 1־*•
נטהמת ז׳׳1-
 .ייי\
עושה '*^11
היה ׳■*-׳׳׳׳^י \
יי •-י
בהניזקין ׳.
׳יי ׳•נינו ׳  <. -׳•  1ץ ^
וגדול• ה׳-׳  1יו
?ם' 5 3־^ץ7־ י<( -ו 1׳>
זה' "*!!! !!*^ ,אמך־ליהסוסדכראנו חוססיס שמא משקר הוא עכשיו שאלו אמר אמת כשמצאו כלל שרי ואי מקבל עליה שלית אחריות אסור דכיוןדגוילא תכעאלאנק
אדלכתרערם
שאינו ׳נאמן ומיציה שקיל רבית ושליח שקיל משולח אשור כדין ערבהיכא דגר
סל גוי הס ועכשיו אמר כהפך ־
שהליאה
מתחלה היה או׳לו כ ש זהש אמי מתחלה .
־־
השליסאסורונרא '
ובתשוגאחרת .כתבג״כסאס נודע שלצורך ישראל לוה אותם או סהמלוהמאמין עד כאן ומשמע מדבריו סאס אחריות הגוי על המשכון ועל
יבא־סיר ד
ליקחהרגי׳וכמושאמרואי מהימן לךככי פריי זיל אפקה שאין סס הגוי דטעמו משוס דאתריותועל השליח הוי מדין לוס  :יג ועלכמשכוןמדןטר^ 3
(ינ )ואפשידיי"רי• כן אסור לו
וכתבעוד ועוד אני מאס
מתיר וה״ז רני בא מישראל הלוה לישראל המלוה :
זהצריךשיאמר לו איני משתעבד לך כלל ולא יהא אחריותך אלאסל■המיגון^
^ ז^,גיוס)1מיש כמעשה זה שאפי' ,לוה אותם לצורך גוי אסור לפסותכמושעשו אנה שהרי׳א״ל ככ״ל  :כתוב כמרדכי וכתסובותהר״אס סימןה שאסאמוילח ^ קי? ^
בר י ת שר דשזה שלדוןישר אלהןא■ ואינו לא לוהולאמ י
זיטנע; הישתל; שמעון שהו יפרעסקרן והרבי נמצא .ששמעון ליה וראובן מלוהלו ואע פשהעסכון ולוכד לי מעות .ק הג ^3
7תייזא!.דלמה.ישנע .של גר ראובן תובע משמעון ושמעון חייב ול וקרוב אני בעיט שהאומר כלשון הזה ולא ערב וצ״ל ע״כ דמיירייבחד גווכא מסכי שכתב רבינו ויזיינו דקאעודחיגו־
הא :אינו
■ היה המשכון סל גוי ושלוה אותם לצויך גוידה״זכאלו
איכ 'טע ,מ שהוא רגית קצוצה אעי׳א ס
הכי אסו יהיא ימפשוט 1:.ישולו!
לוה ולא מלוט יל א ערכ יי 1י
_
_
'. ..״. 1
_ ״״.
_
י^
י ייז ״י״ _ _
כתב עוד הרס״כא כסי' קס״ו
וחכירו םמי ?" ? חלנו
^פתםי עכ ׳על שמעון לוה מראובן ברבית ומלוה לגר עב ל :
מצאתי כתוב ישראל הלוה מ עו׳ מגוי לצור
זכ׳ה 3תש״ת ולע נין סרסור הממשכן משכונות ביד ישראל ברביתכשסגוי ופזר ואע שלישראל
חנייז
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״־ י י וול יתנו 4
שהוא שליח לקבל הרבית מיי י?£רא ל י1
אלמי׳
?דש״נאסי^ תיניג הן איני מסיב לך כי לברים אלו מספוקיס הס הרבהואכי בודל מהס להורות הלכה דאין שליחות לגוי לישראל יש שליחות ואותו שקיבל המעות מיד הגי  ,י"
כתבעוד ומה ששאלת במי
י1ןעים למעשה אפימן הפה לאוזן וכ״םבמכתב■ :
משכונו■ סל גויםכייישי 'ס
שאמר וישראל המשלח הוא הלוה ולא השליח :
ממנו
מסולק
אני
ליה
אמר
שלא
פי
על
אף
והתיר
כמרדכי
כתוב
זה
^ ;זררע׳ ו! .״׳< ץ " "■ "וי " ! "; ^■ " "־ " " ־! ^ ,דןן
דין<י^
לחבייו תןלי מעות ואניאתנה לךלנוי כרבי׳ולקחןאותו היסדאל לעצמו וסמלוה !־־ן
ס ׳'
(יס ^ ׳לסי׳ק״יג חושב כי לגוי הלוסאותסובספת הפיעון אמר לעצמי לויתיס הדיןעסישראל אמר שמוכרו כמאןדאמר דמי דמסתמאלהיתירא נתכוון והיק דאמי•./? ,.
סקבלס שאילו העמידו אצל הגוי ונתחיי לו הנוי יתבע מן הגוי ומה לו אצל זה ואס זה עומד לי מהגוי בכך וכך תלוה ליעליו כך וכך ומפייסוהלאהע ?נ ^ניד
^
לא העמידו אצל הגויעלא הלוה לו מה ול אצל היפראל הזה הרי הוא לא הלוה ולא שיעלה עליו מותר ואס בא הראשון לפדות ואין השר רוצה ל הא :לי
וישלאל על המשכק נעשה לו עיני ולא קבלן ואס הוא חוסדוססלוההוא לגוי ולקח הוא הרבית איןלו
דלנמרי הוי ס ' ו כאילו מכת ול בהדיא אכל מדברי הר״אש פלה קסה /י ?׳ןש נע׳נל
'יק! יא,נז 'ל ~,פליואלא חרס סתס כל מי שלקח משלו כלוס ואינו מחזיר לו ואס זה לקחם לעצמו בהדיא שמוכרו לו ושמסלק עצמו ממנו וכמה סכתו׳רכי׳ -ואע" פס״ת ?׳׳)חו ^
רלאהזטו
יש| י וי
כ״ס שאינו חייב לורבית כלום הילכךהריזה פטור אלא שיש לועלייתרעומ סרעהו שעה כסס העיטור סמסכונו סל גוי ביד ישראל כרכי׳מות'למשכני ל
^ תי 'לאר ^ו ונהג בו שלא כשורה ויצא מכלל שאריה ישראל לא יעסו עולה ולא ידכרוכזב ושלום
ןממטבשיס
הרביאע ע שלא העמידו אצל הגוי דהא,לא קני ליהאלאהיכ ' די
הרנית אפי׳התנה
עס שיועזן כשאנטרן

ניו׳יו סאם הלוה צוה למשכנןהלוהת"ילם"
אלאשלפלזגימו?ר  < :נ׳ ביי נ׳רנמו נסק סימןעיג ן
אלנהברני' עליןלערד; אין התנאי ייעיל אבל אס איור אתרלהילג וי קודם שעלה שזהרבי׳שהמחכוןאיהןשל!
ככ״עוניעהרם׳נאנתש!3הענ״ל * 1כ' עב' הרז׳נא ואם ההלוה אמרשניווהזוהלוטנוערישנעהמלוז :

הלכות רבית הסט
"6פס> דן שיאמר הריני מוכר לך כל כח וזכות וכו'[ י״ל דהתס לא נסית אלא
ותלמסככו הישראל ביר ישר אחר אע׳ע שאין גוי עמו אבל לא נחית התם
|יגזי ^ ערן ימשכככר בידו ובס הרבית שהוא מקומו פירשו וכן כתכו סמ״ק
נמק״י בבשס סר ן
י
יווחסד לא שרי אלא באומר הריני מוכר לך וכו׳ וכ״כ
ינ1ןד״א .אבל סר ׳אש טצמוכתכתשוב
וד יר המרדכידרזפי' כלא שילזמר הריני
!1־ רו'שוי וכתב יד בסמוך תשובה זו
^פשרשנשנמב הסי 6דפ נלשעה
כמו שכתב במשובה ולסי לא
'נתכסה וצדן סיאמ׳לז הייני מוכר וכו •
^הוש״נא כתשובה הצריך סיסכור כל
דותסיסלו כאותו משכון לחברו וכלאו
■ הדשן סי׳ ש ' ג
^סור וכתוב כתרומת
דה״מברכי׳שלא נזקף עס הקרן אבל אס
ונוליו נטלוה כגון שעליה ק דינרים
ונתחייכלתת לו לסוף שנה קי״ב דינרים
ספוככקיןולפיכך 6ין תקנה להקכד חוב
מ ןהףלשיעלה לו דיר לחד דציון דסשיב
מון פד חשו כממונו סע י׳שרא ואישתי
ז 4יךשקיל ברבית כלשכומ לאו מיניה
דגוישקיל5ןל5ז מממונו סל ישראלבשפר
המתנת מעותיו אבל יטל לקנות ממנו
החוב בק או בק׳ב דינרים ואח״י יחזור
וימנתו לו בכך דינרים ריות כמו שעולה
הרכי׳לסי הזמן שנתעכ׳בידו ודברי תשוב
!ן מ נסתם ופשטס כלא משכון וכדברי
השתיריס לעיל למכור חרבות של אשראי
אכלאץ כ״ל לסלק בין משכון ללא משכון
וצפי כמשכון נמי אשור להקנות סוב
מוקףלשיעל׳לו דינר בחדש ולתקן שיהיה
המוכר בטות שיחזור למכור לו החוב כתו׳
כתשובה כנז׳ שני תיקונים האח׳ שיקנה
החוב כקנין גמורואס כ יבטיסכו בדברים
אמיתיים לכשיהיו לו מעות יחזור וימכור
לוהב שיאמר אחזימו לך אס איכה ולא
סתתבעני בדין אבל אחשב כדאי אס לא
!ופשה ואע״ס שהא׳הוא פי״ח וסב פרש״י

דט

מיירי שכתב ח״ל ואס יבו6ו לסמוך טל הקנץ שעושים סמקנץ למלוה ממשכוניתי( !) 7נ'ל ללבריו
החט כנגד סך המלוה הלר) צללו יכו׳דדכרהשוט ם ^יןץ ני ן5ה מוע לכלים סהיי לה׳יה אם לא מה
לתתל!
הסיב ר״מ והביאו המירכי כסי מי שמת וכו׳ולשון שמקנין למלוהממשכוכו ' החנותהלזה
אלא
משמע שהמשנונות עצמם היו מקנים כריך לדחוק ולפי דמעי דקלו׳שמקכין למלרההי״נלן
שימלוהסניתזבידז
ממשנונות היינןמחו3ן׳ מסכונות מזנופ
.

שלקח ונותן אינו עושה אלא בשליחותו של זה ואינו לא לוה
ולא ערב ואם לא נתן לו משכון אסור שהגוי אין לו עסק אלא
עם הישראל שהלוה לו והוא חוזר ומלוה לישראל ששלחו ואם
אמר לחברו לוה לי מעו׳על שמי מות׳שאז הגוי סומך על המשלח
ואחריותו עליו והשני אינו אלא שליח בעלמא • משכונו של טי
שביר ישראל והביאו לישראל חברו שילוח עליו ולכשיב׳הטי
לפדותו שיקח הוא הרבית שעלה עליו ער אותו היום והשני יקה
הרבית שיעלה עליו מאותו היום והלאה התירו ר״ת ובלבד
שיאמר לו הריני מוכר לך כל כח וזכות ושעבו׳שיש לי על משכון
זה ואין לי עסק עמך ולא לך עמי רכגון זה לאו הלוא׳ הוא אלא
מ :ר ואם לאחר זמן רצה שני זה לחזור וליטול מן הראשון
קרן ורכית ולהחזיר לו משכונו מות׳מפני שהו׳ כאלו חוז' ומוכר לו
ובחובות של אשראי צרי׳שיאמ לו אתה תפטו׳הגוי בכך וכךמכל
וכל ובכך ובך אני קונה ממך כל מה שאני יכו׳להוציא מיד הנוי
וא״אהר״אשז״ל התיר בתשובה במשכון שכירו מהגוי לקבל
דמיו מיד חברו והרבית שעלה עליו ער היום אף אם אינו מוכרו
לו אלא מוסרו לירו על מנת ליקה הרבית מן הנוי רלא חשבינן
לרבי׳ שנותן הגוי לישרא' שני כאלו נותנו מכח ישראיהראשון
אלא בשביל משכונו הוא נותנו לו שאצל מי שנמצא משכונו
הוא פורהו ואינו נותן בשליחות ישראל הראשון וכ״ב בליה ואם
אח״ב יאמר הראשקלשני אינו אמת אלא שלי הוא ותחזירהו לי
בחנם ישבע השט שכך אמר לו הראשון ולא יחזיר לו המשכון
לעולם אא״כ יבא הגוי שיפרנו ואם לא יבא הטי ימכרנו והו׳ שלו
אפילו שוה הרבה אבל ישרא׳הבא לחברו ואמר לו הלויני מעו'
על משכונו׳אלו שהן של טי והלוה לו או שאמר לחברו הלויני
מעו׳כרבית ואני אשלח לך משכון על יד טי והטי הביא המשכון
למלוה והוליך המעות ללוה כל זה הוי רבית קצוצ׳י ומשכונו של
ישראל ביד גוי כתב ב״הע שאסור לישרא׳ להלוות עליו ברבית

מי׳לשון הגמרא הוא סהס חלוקין אבל לענין דיכא פשיטא דככל חד מהני גווני
מותר לכ״ע לזבל ׳שיהיה בטוח לגמרי כתנאי גמור אסור כדאיתא בגמרא בהדי' גבי

אא״ב

שרי הואיל ומעות
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כזבל המשכונות עצמה לכן היו נותנים?ת ת  *7ת נקנה
החשכ׳ןשביד
ובתשובות דסייכי לספי משפטים סי׳ ל ' ל״לזה
כתוב עובדרז דר״י ור״ת שהתירו להקנות לזהוקלת ״•״**
מיי׳
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תשובת ר ישהוח דוגמתסרב ימ דפ יסי׳צ״ח לא׳סרשש
מצאתי בתליה ע׳פ שישלי
מי שמת והיא כחוב ע״פ:
כתוב וששאלת על חוב סהי׳לו מס אחריםאגל גוי דלא יוכל
וסלקו י״ג זקוקי ויר 1מ י/לף! ח ץ הסב כספי להקמתילישראל
מניר! כייןשאכתי
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ההוד .ונמל,
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זקוק נ ל דאין כאן איסו רבית דהא ליכ5ז תוהר׳ס ומשמע
הלואהדלאו אגר נטר לי הוא שהרי לאאבלני־שנזןאמרי׳
קתת
קיבל אחריו׳עליו נקהחוב ומה שאני אומ י דחעית
צמאת
שאין אדס יכול למכן׳קו 3ו ^ס3רן ס ׳)ס  7ת(׳, .נוי
דמדרננן
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הבריאומ הנואתי לפלו וכו הייני לננגי ןאיגזקונה "־ת
אס ירצ' לחזור יכול לחזור ה״נ אי בעי מצי מילת׳ דצ״ש היא
אמר הילך י״ג זקוקי ' ותניס ליחובי וא גיול ! לא גזרו ני׳ רננן
אני הקרן והרביתמה סע  ^ .£החן 3ר ,משמע אנל
דבר^ ,

דידיה נגנה ר 5ןהי

היה קי״ע משמע אין

שואל הרבית היה אשור לכשכנגדו לעכבו לחלקניןאיתלי׳
בלא רשותו עד שימחו׳לו בפי/אבל שי מקי׳ חשסן לציתלי׳
מחילדאיסור רביתללוו כדפי׳עכ׳לונרא׳ משכון דלח׳לדש
✓
1
לי שהיא

תשובתמהי־׳.׳מ

—,* * //י* ** * ^* שמלויס מישראג
כע :ובהובות
נרנית< סומניןעצ
ש/
בצבו משכנותיהן
בסמ״ק

של אשראי ו־ו׳כן כתוב
וזה כעין המחילה שכתבתי בסמוך בסס
סן החלוה הלא
הר 'ם והטעה שצ״ל כן הוא מסכי
צללו נמי' אלירי'
לזינ׳כקנה
מס שכתבתי כסמוך שחוב הגוי
והעלו חרס טמיהם
הוא
בסוס אסד מהקניניס וכן כתוב בתשובות לנר פשוט
שאינו מועיל קטן
זו שהרי השיב
מזהר״ם והניאו
לקונה אני מוחל לך מהישסו' חייב לי ולא המרדני פ׳ מי
מעשה
אודימכו ואתננו לך ולא אזכה בו לצורך שמת
עצמי ומעכשיו אני סטור ממך כענין זה נאפטרופס שנתן
הערנונו'
תונו׳
לראונן ושמעון
ליקח קרן ורנית
מן הערנו נו 'יפסק
הר״ס ללא קנו
הערנונות ואין

ושוי שאע״ס שהלוה נוטל חלק כרבית אינו מעכב במכ ' שהרי דרך ססרסורי׳ליטול
לסעמי׳חלקברביעיכץ מבואר בת״ה סי'ש" ג )ואס כשיתן לו המשכון לא רצה המלוה
לקבלו נדי שלא יראה שאינו מאמינו להניחו בידו נ״ל דכיון דק״יל ד״ת מעות קונו'
*ניה ליא׳ח כ
המשנוכו׳קכויין לו מדין תורה וכל מה סנוס' בהית נוטל ואע״ג דמדרבכן אינו קונס
הרמ״נס ז״ל נרא
להתיישב
רוןדחזינן שהמפרשים מהפכי׳ בדבר להקל נקיטינן לקולא ומ״מצייך
■ יי " י״׳־
ל״ם״ :״! ־ ? ת י ? ; ? יי= ל״־ יי״יק ל
״,״ ^
ציצייד  :כיזב הראש בפ׳כל שעה כשם העיטור שמשכונו סל גוי ביד
נדבריהמונ׳ס להסס והר ן כתכד ייא דסרי מסוס דכיון ! אפי בקטן יא ק
ישראלי■ ח־ " י<כ׳ל :ואניאזיזי שאקהנרח
נרצית מותי למשכנו לישראל אחר באותו הרבית אע״פ שלא העמידו אצל הגוי
שקונה לייט ס ל ל ו ? ח ^ תכ י" ׳׳ גוי תח ל ה/׳ ל מוכר (א׳כ״נל רני׳שעלת
ז״ל לאיעא לתימר ללוקח דקאמר היינו
אסריו׳כערבוכתט כעל עלפ כל הינ׳לם א<
זה כשמקבל עליו
אלפס כדי! קנייתם:
ו?א לא קני ליה אלא היכא דאמר ליה מעכשיו דאז הוי דעתיה לשקועיה נרא׳מזה
מאסמשפנו אצלו במעפשיו כלו׳שאס לא יפדנו עד יום פלו׳יהיה שלו מעכשיו דכיון נמק״י בעלה ו׳ד״ד  :ולעגץ רכית הכתוב בסטר כתוב כתשובו׳הרמ״גן סי' רכ״ג של נעליו הוא
וגלי דעתיה דלסקועיה פעי ה״ל כאילו הוא של ישראל ואסו׳להלוות עליו ברבי ' נוו  . :דמספקא ליה אם איפשר לזכותו במכר או כמתנה כלל לפי שהוא כמלוה פ״ס מהני !אםו׳ללוקחואא*כ
יסלין ליקח מן
תח! נ הרבי' 1שעלה
עליהס דאין אלם

׳ך מן הסומת חניתשעולה עליהםדאין אדם יכול להקנות לחנירו חוב שיש לו
מלהגי ואפי׳בקנין ואגב קרקע ומעמד שלשתן וא״כ כל רכית שעלה על החובות
מ הינ׳דאיתי׳של פעליו הוא ואסו׳ללקחו אלא א״כ מחל המוכר ללוקח בפירוש את

ציצית דפהנישרי כיון שלא קיפל עליו המוכר אחריות החוב מותר אם לא חזר בו
מיני יה״קמנחס אמר דאס הגיע הרבית ליד הקונ ' זכה ואין בו משוס רבית ע״כ
י׳ו״הדמעש זה שאסר ככל גוונא הפך הדין שפסק המרדכי בפר ' הרבית במשכונו
סל גי ביד ישראל שמותר למשכנו לישראל אחר ואפי' אינו אומר לו הריני מוכר
ו״לכחחכותוכו׳ואסאיתא דפליגר״מ ה״ל למרדכי לכתוב .מעסה זהשס בסמוך
מיו יעלה כדעת דהי״מ פליג על סברת ר״י ור״ת שהביא המרדני כפ' אי זהו
״ין! ׳1׳[ ר
הא מיהא באומר הריני מוכר כל כח וזכו׳וכו׳וכמו שכת׳הר״אש ובמעשה־
וצלאאשכח גוונא לסיתירא אלא במוחל לו הרכי׳ועוד תימא דמהרי״ק כסי' קי״ט
^ י יז מספש׳זה ולמה סמך על הר״מ יותר מעל קמאי ובמראי קמאי ר״י ור״ת
^ היאש ומרדכי וטורים וי״ל דכפ׳מי שמת לא מסר לו המשכונו׳למלוה ומשו׳

_ . . ..
.. ..
_) _
_ .ז
זמנס1יאפ״פ ' שמדברי מהרי״ק בשורש קי״ס נראה דאפי' במוכר המשכון

כשער ויכול להקנותו כדר סמקכיסאר שטר חוב וכדברי תממ הד
מדברי הר״אש ! ״ל;החוכראתריו׳הלזלב
כתשובת המלצר אשר הזכירה גס הוא וגס כתב דכן יש לדקדקימדי
שזה כדעת ה פר ך כ 7מוי/ראסלא חזר
וא״א ז״ל כתב בתשובה סי׳ד׳מכלל ק״ס וכבר נתבא׳ כסי׳זה שזי

הפך מש בפסקיו וכתבו רבי׳בסמוך ומשמע מדכיירכי/סהו ^ תיפס דברי הר ^ ׳סמהרי" " נ׳מ ^ריי
כתשוב עיקר יותר מדבריו כפסקיו מדהכי׳ דבריו בתשובהי לבסוף ואע״ע סבש״מ דאפי׳ ^ נ ^על
סוף סי׳ע״ב כתב ויאע״ס שבתשובה כתב הר״אש סהמלוה על המשכון ס״ס בפסקיו החשטן זמיזיה ל!
כתב שהוא שומר חנה ודאחרונ ' היא עכ״ל משמע שתפס דבריו כפסקיס י ות ׳מ ,קרהמשכי!5ל! מהני
שכל)א " "
מדבריו בתשובה י״לדלאוכללא כייל וכאות׳תשובה בלבד הואדקא' דהוהקיסליה ^
דדבריו דפסקי׳היו אחר אותה תשוכ׳ואין למדין משם למקומו׳אסריס• ,ואם יןל]״כ זאזינמאי ^לי?
יאמר וכו׳ככלל ק״ח סי ' סג ומ״ש רכי׳ואס אח״ב יאמר הא׳אינו אמת וכו ' כלו ' לאהטור ואינ״גדכג׳י
אמרתי לך שהיה של גוי אלא שהיה שלי ולפיכך ישבע המלוס שאמר ליה ס הי הס 1,על 7נרימהרי״ק
דנרץללחזקולהרש
היה כבר
גוי דאלו במודה שאמר ליה שהיה סל גוי אלא שטועןששקר ד3ר
7קאמר
מאי
]
:
יבית
בלא
נפבא׳לעיל בסי׳זה שאשי בירר בפדי׳ססעשכון סלי לא מהימן להוציאו
ללוה
חמקני}
אבל הבא לישראל חכרו וא״ל הליני ובו' כלו ' והמעות סס לצורך היסראל והואהמשכנות היי"
מסלנו׳המשכנו׳אג׳
מעלה לו רכית משלו כי הס ממושכנות מן הגוי בלא רבי ' ואפי' אס הס ברבית 3יןן
החשנמתעגמןלא
סההצ״ש^ ןן
סהו׳נגקבל עליו לפרוע הרכי׳סתם בין יפרענו הגוי בין לא יפרעכו אע״פ
שאמראיננש
סל גוי ואפי׳נפן הגר הרבית אפור דמכל מקום על ישראל נתרבה  :או

נכוני׳כלל לכוין
לחברו
יייזהרי*ח1ד"
מ
עמי להאכלזינתזו׳מהרי׳קדלעיללנכל עמן אסלרדהא חור שם על כל הנללי׳למצלאהיתר ללנר ולאמצא לאי ס״לכדדרי ליהי׳כותגמזקפה לו המשכנות שריונ״ל פשוט אן> לדנרי נ״י א־נלתותד אלאנשאתריות המשכון על
נקנה לו הוינאיזרייתנאנל אם אחריות המשנוןלעהללהפש־טאלאהורואפשר לאם התנה עסהלוהשי ;י׳על-ו כשואל שרי דהאמנן תפנהש׳חלהיותכשואלזאפשרמהו' והנאמן נכןשישלז ישכין מגויס זא״נריני׳לדנריו

^'ר{ק

^ ניא־ר׳פזמררי׳׳קי־חשירנדנרהחיהגפשוטלהקלנדנריג׳יוכפימסשרתנתיותשו׳זולמהר׳ם שמניא מהרי׳ק כ׳המרלכי פ׳יוישמתע׳גוע׳לק־רנ/ה ונ׳שסזהל׳ל תנחם אמד לאם הגיע רגית לידהקונה ז:הואין3ו
5־ ׳ל1׳ ) ילל להרא׳שלשעקי'אזיל 7ל כאן 7א׳נלתבורלי אלאמוסרו נג׳ולכן אשור נכה״ג הואיל והואשל שראל אבללדנרי ר׳ת להתיר משעם למכר! לו אעי׳ננה/שוילהרימכירזהויכןנ״ל ( :הו )( לקמן סי׳ק״עיתנאר
7אס נוקף הרגית דינו כעיקר וע׳ל סי׳ר,ע׳ ג כעד מנל לעשות נהיתד למכור חוגתיו לח טלו ;

הלכות רבית הסט

דט

ינימולוו
■1
־־־־ ' - -י -
(יח^ ו^ 4פע׳ו .
למליה ולמ !אפי׳ כל שעה ח״ל הרסכ״א משכונו של ישראל
ני־״תריי' '* יל ביד הגוי והוצר' הגוי למעו׳ומשכנולישר
היא
מהוליקח יתמזל זה הרבית
ברבית
אחר
\״'ך א 'י 56ין״ע
י!
<גיי נראה 7הא
לו ־מסנון תפונס
ן 6־ " ״״(,,,״ כיון דמיו הגוי
מסכו! א5א שמאה מסתברא שזה מותר לכ״ע שהרי הגוי
נאפראיוטעמ׳כיין לעצמו לוה ולא לצורך ישרא׳ויסראל סכי
7י( 1יאג תנע י ג,י לא רכית סל יסרא ' לוקס אלא רבית דגוי
ויפי 6ילושון נותן יניילנוי והגוי ליפי 6׳
 ,נ,נשלושר ללהר( ׳ שהות מותר וכדתניא גוי שלוה מעות
"חזי ?"א! ד& קיל ברבית ובקש להחזיר׳לו וא״ל יסראל תנס
ימתא אנ{ מ, 5ה לי ואני אעלה לך כדרך שאת' מעלה לישר'
•םראל ^ !!^ 0מותר ולא זו בלבד אלא אפי' נתן ישראל
נכ' ' ",יש ^ ראשון לישר שד מידו כשביל הגוי מותר
סלוהנשסדנ׳ואין דמה שחיי' ישרא׳ראסון לגוי נותן לישרא'
להםכל<׳ אלא כ׳א סכי מחמ ' הגוי ואין עש' לישראל שני עס
התשנ' ,ז " י" ישראל ראשון כלל ואע״ג דגוי אינו קונה
ה ,ש׳ה( אסהמ ,,׳ משכון מישראל וכדאי כפר כ ס אין בכך
ינלהאסרי!׳ ישראל כלום לגבי דין זה דלא יהא אלא שנטל גוי
״ ' ־ ייקעכ׳ל  :כליו סל יישראל שלא מדע יסראל ומשכנו
(י" ) יל עדנ *אי אצל ישראל ברכית ישראל זה חייב מעות
אלו'• ",ע! ^ לנוי ונו״ל הגוי לפרוע לישראל סכירו קין
אשןרזא ,על הגד ורבית ממה שהוא חייב לו אי זה איסור יס
פשיטא לשרי ואיני כזה ולא אסרה תור'אלא רביתהבאה מיד
אשיי יי• "',0
מדאימה'1י! נ,יא
הילזישרי)הראשי!
הזז ש(לח ,מל
פישיאל השנייכיוז

לוה למלוה עכ״ל וה״רן כפ' הרבית כתב
כדע ' העיטור וכ״כ כע״סת מיהו כת שאס
. .
.
.
.
אחריותו אף על הגוי ישלס לו הגוי וכתב
עוד אבל אס עמד אצל הגוי וחז׳הגוי ולוה

ז<5
שייי,
ת
'לוי

5וז; קהיןק :גדס־ 1־ו׳לין^
אא״כ אמר ישראל כעל המשכון ללגוי קנה מעכשיו המשכון אם ונו• תוספתא כתמ מל מוף*,
לא אתן לך עד יום פלו׳וכתב א״א הרא״ש ז״ל ואין נראה דבריו זהייזהגיאנגנליתימ״״נ׳נ ■".
רמאי נפקא מינה שאין המשכון לגוי וכי אסור להלו׳לנוי על וגס כזה תלוי במישהאסייועלי^ס!
מהדיני׳סנתבארו כסמוך ינמ^3י
משכון של ישראל ואפילו אם הלוה הנוי לישראל בריבית מות'
ייו "־,סיפאגויש? ",
לישראל להלוות לנוי על אותו משכון ברבית ולקכ׳מהישראל במסוכה
־,׳
ממכיברגיר•
סנטר לישראל אסו ללית
הרבית שחיי׳ לגוי שהרי הישראל השני אל הלוה לראשון כלום
קצוצה היא כיון שהמעותמושליה
של
אלא לגוי ובמקומו הוא לקבל הריבי׳מידהישראל • מעותיו
)לק!
והוכיח בראיות כתב הרי״בססנ50
ישרא׳מופקרו׳ ביד גוי והלוה אות׳לישרא׳ ברכי׳אם היו באחריו׳ שמעון שלקה סינ׳ס מגויל! חדוניוס^
הגוי מותר לישראל ליקההריבי׳כיוןשהםבאחריו׳הגויחשובין
הסעכוויעון
שלקח ממנו המעות ונמסו
כשלו ומה שנותן הריבית לבעל המעות אינו אלא כמתנ׳בעלמ׳ הגוי ההו שסר שש״יאו ליצוק מהסויוו׳
ואס היו באחריות ישראל אסור לו ליקה הרבית :מעותיו של גוי הגוי כשטר ההוא שבעל־ראוקיגו׳^
קכהמהשסיי
הקניה ההיא וממכנותיו
מופקדות ביר ישראל אם הס באהריו׳הישראל אסור לו להלותן

ברבית ואם הם באחריות הנוי מותר להלוותן בריבית  :ישראל
שאומר לגוי הילך שכרן והלוה מעותי בריבי׳אסו׳שהן באחריות
הישרא׳וגוי שאו לישראל הילך שכרך והלוה מעותיבריבי׳מותר
אפל אסור לעשו׳כן משו׳מראית העין וירא׳שגם בפקרון אסור
אע״פ שאינה באחריותו משו׳מראית העין וי״א שאינו מותר אלא
כשקצץ לו שכרו דבר ירוע בין אם ירויה או לא ירויה אבל אם
אמר ליה פליגא לך בריוחאסור אע״פ שאין לו בהפסד כלו' ויש
מתירין הואיל ולא משום כספו בא לו וכיב הרמ״בן גוי שעשה
לישראל אפיסרופא על נכסיו מותר ללוות ממנו בדבית וישראל
שעשה לגוי אפיטרופא על נכסיו אסור ללוות ממנו כרביתונם
מה תלוי במי שאחריות עליו  :ראובן שאומר לשמעון לקחת
ממני רבי׳מיד ליד ושמעון משיב לא לקחתי אלא על יד גוינאמץ
כתב א״א הרא״ש ז״ל כתשוב׳ שנאמן כלא שבוע׳אבל אם משיב
איני

מגתגאילעיל־• מישראל סקרן והרבי׳שהי׳עליו ככר סקיל
ישראל מיני׳מאי דאוזיף לי׳סהרי משועבד'
לגוי למעותיו ולרביתא ונמצ׳זה כקונ׳לא
מעותיו סל ישראל מופקדו ' ביד גוי וכו׳ ישראל שאמר לגוי
כמלוהעכ״ל יי :
הילך סכרך וכו׳וגוי סא׳לישראל הילך שכרך וכו׳תזספת׳ כתבה הרא״ש בפסקיו 3פ
הרבית עלה קמ״ס ד״ג ואע״פי שבעל התרומות כתב בח״א סי״א דלא קי״ל כהאי
מוספת לפי סרנו לומר דפליג אגמי דידן הרי כתב בח״ו דכתוספת ' נקיטינן וייסב
דלא פליגא אגמרא דידן ואמ״פ סהרי״ף והרמב״ס לא כתבוה איפסר דלאומסוס
דלאס״ל צוותה הסמיטוה אלא מסוס דכיוןדלא הוזכרה בתלמוד איכס מוכרחים
לכתבה• ורבי׳יתס׳כהב שתמהו על הרמ״בם סכתב אסור להלוות מעותיו לגוי כדי
להלוותם לישראל ברבית וכסחא משובש ' נזדמנה לידס והכסחא האמיתית אסור
לתלות מטותיו בגוי כדי להלות ' לישראל כרבי׳ונסחת רבי׳בתוספתא כנסח׳סר״אש
וכך היא נסחת תלמידי ררש ' בא שיש מהפכים אותה ואין צריך אלא הכל תלוי במי
שהאחריות עליו כדקתכי בסופא לתוספתא זה הכלל כל שבאחריות ישראל אסור
באחריות גוי מותר וכ״כ בעל התרומו׳בשם הרמ״כן ולכאורה הים נר׳דמעו׳יסראל
המופקדו ביד גוי אם הגוי חייב באחריות׳כשא׳ שומרי׳ שרי וכן משמע מפשט דברי
רכי׳אבל בעל התרומות כתב דכעינן סילוה אותם הגוי מיד הישי־אל ויקבל עליו
לגוי שאס יאבדו החובות יסרעס הוא לישראל כדין כל לוה אבל אס קבל אחריות'
כשאר שומריס ואפי ' חייב עצמומאונסין לכשיאבדו כל זמן שיעמדו כפין אסור
הואיל ולא נעשה עליהם לוה מעתהנוכ״ל שזהו כשהפקיד׳אצלו מתחלה ע״ד ישילרוס
לישראל אכל אס הפקידם ע״ד שיהיו בידו והוא הלוום סלא מדע הישראל שרי וכן
כתבו תלמידי סרס״בא על תוספת' זו כפר' אי זהו נסך וז״ל פירו' המופקדו ' בתורת .
פקדון שלא יגע בהם כלל והוא הלוה אות הוא חייב באחריותם ע כית ( :וכ״כ נ״י
מעותיו סל גוי המופקדות כיד ישראל וכו' סס וגס כזה
וכ"כ במרדכי ריש א״נ )
כתב בעל הת 'דכי אסרי׳כשה' באחריו׳יסרא׳היינו דוקא כאומ׳לגוי אני אלוה אותם
לישראלי ברבי׳באחריותי שאס יאבדו התוכו ' אני אפיעס לך דכל כה״ג אסור אכל
אס א״ל לישרא פלו׳אלוה אות ברכית ואס לא תמצ׳לו נכסי בשע׳פרעון אני אפרע
לך קרן ויכי׳מותר כדין ערב -וכתב עוד ואס אמי תן לי מעותי' ואלוה אות׳לישראל
ברבי׳ואם יפסדו החובו׳יהיו לעצמך אך אס יארע בהס תקלה בעודם ברשותי קודם
שאלוה אות׳ליסראל הרי הן לעצמי מות שאין זה כקרא עליה לוה מעתה אלא שומר
הוא נקר׳וכשיב האונס עלייהו מס לכו בכך שהרי אין כאן עדיין הלוא׳ואע״ג דתכיא
בתוספת׳זה הכלל כל שהו׳באסריו׳ישראל אסור ה״ק כל שהוא באחריו׳יסראל שלא
קבלס מגוי במלוה אלא דרך שמיר מות'והא דאמרי בגמר׳דמעות של גוי בידמסראל
אסור להלוותם לישראל אחר ברכי ' עד שיסא הג וי ויתן בידו או יאמר לו הניח ע״ג
קרקע והפטר שאני התס סבאו לידו מעיקרא בתורת הלואה ע"כ  :אבל אסור
לעסו כן מפני מראית העין כתב במל התרומ׳סאס הודיע ללוה ולטדי׳סהס של גוי
מותר דתו ליכא למיחס למראי׳סעין אבל הר״ן כתב דדוק ' בישרא׳סכעש׳אפטתפוס
לגוי הוא דשרי ללות ממנו ברבי׳משו׳דאית ליה קלא הא לאו הכי אשו׳מפני מראית
העי ע״כ ולפי זה אפי׳מודיעו אסו׳דהא לית ליה קלא ואצתי חשדי ליה ואיפפ׳דמוד '
הרן דהיכא דהודיעס תו לא חשדי ליה דאל״כ כי כעסה אפטתפוס לגוי נמי איכא
למיחסדיה דמעותיו ג"כ מלוה ותולה אות' בגוי שהו׳אפטמפוס לו :וכתכו תלמידי
הרש' בא דאס אומנותו בכך מות׳דליכ׳חסדא ונ״ל דאפי׳נימ׳דאסר הר״ן בהודיעם
י
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משמעון והשיב ולאי כיון סהגו?
קכהמהשקנ׳מו!,
שממעו ראובן ובעדו
1011
(15
קצוצה היא שאין הולכים)5ל 5ו
סהמעו׳סלו כיון סבאחייותו נס 0
לישו6ל
לא היה בדר זה אלא שהגוי הלוה
מסעותיו ואח״כ קנה יפרא׳אחר מןהגף
סוב זהבהקכאה גמור בזה יש לדוןניי?
צד שהוא מותר ויש צד שהוא5וסור^
שיוכללנס!׳ל!
הלוה לא הפנה עם הגוי
של!"!(,
מעותיו בזה כר שהוא עותר גמור
שכתבתי דטרס כזו מישראללישראללף)
ביניהם
רבית קצוצה אע״פ שאין פנאי
כשהגוי׳?לון
שיוכל להחזי׳לו מעותיו'מ 'מ
עשרהדיכוי'גכל
לישראל מנה ושיתן לו
זכההנוי
סנה לעול ' ולא יכוללסלקוהיי
לוכנלע?
במה שנתחייב לו הלוהלפרו'

ססייכלגי
לעולסוא״ב כשהקנה הגוי חובו לישראל מופר והרי הוא כמויסראל
שהרניו!
מאס דינרים סל רבית ומוכר אופס ליסראל בפחות שהוא מותר גמו׳כיון
סנהלעולס
נתרב׳אצל הגוי וכאן כיון סככר נתחייב הלוה לפרוע לגוי כך וכן בכל
הרי הוא כאילו נתרב׳אצל הגוי סהרי כבר זכה סגר בחיוב זהויכול .להקנותולשי
זה ואין כאן רבית לישראל הקונה אבל אס יש תנאי ביניהםשיוכל
להחזיר לגוי מעותיו כל זמן שירצה מעתה הוא רבי׳קצוצהולוד' פיית ען
רכסהקכ׳הגוייזונזה
ראשונה בתורת רבית קצוצה הוא מקכל׳והקרן קיימי׳לו לעולם
למוויו
לישראל הרי הוא כאילו הלוה אות עתה הישר' ללוה שכיון שהלוה היה יכול
מעותיווכשהן(
לו מעותיו לא זכה הגוי עדיין בפירו׳אלא כל זמן סהלו׳לא יחדלו
ליסרא׳הרי קס תחתיו והרי הוא כאלו הקכ׳לר קרן החוב ושיתן לוהייסראלמוה
הרבי כדרך טהיה נותן לו ונמצ׳סאצל הישראל מתרבה הרבי׳עכ״לוהארי'בדבי:
כתב הרש״בא בתשוב על א׳סהעידו עליו שהלוה לישראל ברכי' קצוצהוככרמת
אפסרופאאוסנגיי
ורוצים לפסול סטר שהוא חתום בו • כל שהדבר מפורסם שהוא
דכרסאכויכולילחלו
סל גוי תולין בגוי דאוקי גברא בחזק ' כשרות כיון שיש לפניו
בו וכדגרסי׳כתוספפ׳ישרא׳סנעס׳אפוסרוסס או סנטר לגוימות׳ללוו׳ממט3ינ'מ
והיאך מותר ללוות ממנו דילמא מעות אלו איכס סל גוי אלא סלו הס וממהאמש
אפטיופוס"
כגוי אלא כל סאיפסר לתלות במה שהוא בהיתר אם נתפרסם שהוא
כמסוככללקס
ראובן שאמר לשמעון וכו׳כתב א״א ז״ל
סנטר לגוי תולין טכ״ל:
סי׳טובתשובוהרש" בא כתב שאס טוען לה דם שצריך הנתבע לישכעהיסת־ י׳
דגם הר״אש יודה בזה דכיון דטוען להד״ס מסביעין אותו דע כ לאקאמדנ^מןנ ׳
סבועאלא באומ׳לקחתיו ע״י גוי משוס דהוי כאומר פרח^רלהיה לי ואיןמנןשוני
אמר להד״ס נהמניה במגו דאי בעי אמר ע״י גוי לקחתיו דמגו לאיפט ויימשנו/
לא אמרי׳ורבי׳ירוחס בסוף ס״ו כתב בסס הר״מה דבין עוטןלהד״סכי 1י1ע!מ
לקחתיו נאמן בלא סבועה־ודע שבמרדכי פר 'הסולח כתוב טל אחדשתונ(1מח^
ק״ק דינרי׳וסלה משיב איני חייב לך אלא מאה בק״ק והמלוה מכחישו ואומסה י'
ק דניין שא״ל שהיה רוצה להלוות' בק״ק ייוח לסנה והמות יהי' שלו שנאמןהמטי
בלא סבוע׳וצ״ל דסטר או מסכן היה בידו ולפי' נאמן סמלו׳אכל אסהיהמני5
פשיט׳דאינו כאמן להוציא ואפי׳בשבועה וכ"כ רבי׳ירוסס כשם הרפ הס ,
בידו נאמן ונוטל הרבי בלא סכוע  ( :וע״ל מדיני׳אלו 3אריכו'ונניי/ככ,יםי|5ער ^
)משיב ^ יני יידפ יכו׳גס  1׳יכיי-וכיח
סקיבל על יו לזו 1יתוםוכו/
ישראל
ככלל הנזכר סי׳י״ד • כתב בעל התרומות בח״ג שאס אפיהגוי<־ה 3יי^,ע^מ
לישראל ושלחם לו ע״י יסראל דא יכ לספוקי אי אסיר כיון דאין שליחו לגימ '^
סקיל להויט  :משכון שביד יסרא׳מיסר' חכירוו5ן״ להל וה ל' ?" 5ניילילפומ
^
לפרוע קרן ורבית כר' מתשובת הרא״ס שכת' רבי ' בח״מ סוףסי ע ג
ואין כזה משוס רכי׳וכר'שהטע משוס דכייןדע למשכוז*׳ וה זה םמ^בנו ל ״סדאי'5
לא לוס ולא ערב ואצל מי שימצ׳הלו׳מסכונו יפדנו אבל הכלבו כה ׳כש ^י ן5ןד\!ן
יןמ י מתחלה ל גוי זוי׳םסלה'0שאיןלי
שמשכנו ביד גוי חייב לפרוע הרבית
שאםל1
ינזי ^ ^
שהמשכון אינו סלו אלא סל פלוני * וז״להרש*  63כמסו׳ס^ל מ *
להחזיר משכונותיו לשמעון לפי שכן התנה עמו בשעת שמס לו עשכני״יו ׳
ימן
־

הלכות רבית

קסט קע

קלג

ד׳מ

ימן
קניוגוני
?י 0.61י >׳
עצמרי^ס ,
ללןת(!
; ,היסת
6,סשמעןןכןפיםבע.ראובן .ה ,
!ןר׳גל כוס בכל ראובן שלד מגבתי צדק
*6״ל סמעקתץלי הקרן ואני
^

^ פרגונומי ימיד הגבאי

איני יורע אם נתתה לי מעולמעו׳ ברביון צריך לישבע לע אותן
מעו׳שטוען ראובן שהלוה אותם לו ברכית שאינו יורעשכתנ׳לו
1

משלם:

קע ישראל

סאידפרע לגוי להלן כיון שלא היה הלוה קע ;א ) <ל
לממישהט!ר
יכול ללתות למלוה אצל הקבלן א״פ מלץ
אל
ער 3נתסיי  £קנלןןה ול $ןמדי ,לןה ןשרי לת־גלה גט ישי
ואש כ
י ,שלוה חסתי
1 1.
רש לגמגם בזה ממה סמציני בתסוב ל! ל״) ניינינו
הרמב״ן סי׳רכ״ג לבגוי שלוה מישר מתיר שלא למ״עלערב
להיו׳ישראל קבלן אלמי'לס 'ל דדן שניהם תקלה שרי נו׳ יש
להוגיחלהיעןלנא
סוהודע׳כעל העיטו׳דישראל שלוה מגוי

שלוה מעות מסוי ברמת אין לישראל
כתוב במרדכישאס  .ראובן לאייסיכול
ליפטר 3לי נתינתרבי׳כגון ,שסם טוענים
ליכנס ערב בשבילו כיוןדכדיניה׳כתר
 4גויהלורמפקי׳מרלןוכן המותר דהוי ערבא אזלי הוי כאלו הגוי מלוה לישראל הערב .והואחח׳ומלוה
קבלעליו^ יו1נרש׳אלע^ :א א
ישרא' נפש' לו ערב
ומהצוצס 6ס יפרע שמעק מכיסו יותר
מררזיוכן .ואס יכול ליפט מהם• לישראל ואם כתב לו לרון כרינינו שלא לתבוע לערב תחלהשרי בדיני ישראל למ״מגוי הוא נוטל הרבית (ו ),ציייאה7אן
ממה שנפל
והאימא אפי׳סתמא נמי ככתוב דמי שהרי הןדנין ,בדינינו וכתב ולא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה אי,א היי ספקאיו
נגהשיתכור שהלווהו מיד לידושמעון
צוידלסרוס לתבעם בדין צריך ראובן הר׳יצוזק קיקחא ונראה היכ׳דלא קביל עליה שלא לתבועלערב למלוה ולא אמת כסקכלעלין לךו ן3דיכ,מוניאי' מחט
פרסו :משכונושלגוי תחלונעש׳לו ערבופורע בשביל יצריך לשלם לו לכ ההפס׳דדוקא ישראל אלא בגוי שלוה מישראל ונכנס|7'7ל,י !א .גי ^
'14לו שנר
שלא
כיו ישראל ומכר הגוי המשכוןלישראל .לכתחלה הוא דאסדאבל דיעידישלם• כל ההפסד כיוןרמחמתה ישראל אחר פרב ונ״ל דלשיטת יס״י לא הלייהיכא?
5וחו לוהמות למלוה לקבל הרבי׳מישדא ,קא פסידליב־ ואינו נראה רכיוןשישיס צ!ך איסור למהנחייכנו בעי' שיקבל עליו שלא יתבע לערב שד פלע שלא ניזייגס
שיתבע הלוה תחלה ולא ימצא לןנבשי ס לפרוע דל׳תכיון
מינ׳מיין סוףסי׳קמ״ב • כתכהרשב״א׳ לפרועכאיפו׳וראי כל הפסד שבא לו מכחו כמו שאנסו אדכיוצ'
הרש גא
ערג
לעת ות
לה
כעשאל ס .י.אי1.ן3״ר יכןליסיכול
ס^ לממהשנסגוהקהל .ללוותאנשי׳׳מהש בזה צריך־ לשלם אכל לא נאמר לו תן רבית כתכהרא״בד דה״ה - ,
לצפי ג׳
י״ג
בדוק 1דה ה ,אס ,
אפילו
מנית מסמכל הקהל ואין המלר׳יכולים
לכתחלהאשכןכ׳ש
עיב כעין
שמלו' ערב
דכל שהוס
תחל־
^ דכנ
ערכסתס!;
וסיוכח
נעץ*ערנסתס
_
יעייאיל רשאי להיות לי עייןוכחב
שאקל
•
שלוו־  .־
.
טי .
—,,־׳
מישראל .ל־רכות
לתבוע מ־שא׳הקהל בערכאר סלהועכשיו נגד
שישי־יי־י*כיח י
ירחנראצל הערב כל עין
עם הגוי שלא ידחנו אצל
התנה
רעלפ6.שיי :ובחבנעל•יהפרומו מז״גמליענד
זמן שיט
אא״כהתנהעם
רצוהקהל והתנו שכל א׳מהקהלישיערע־
א׳תולפרדעלמלוה
לישראללהע ׳ער 3ל " 3הלןהו
קבל עליודכיסרי ׳
הער׳ ואם סכל
כמלוה לישראל הער
הוהליה כמלווז
:שאם לא כן הורזליה
לפרועשאם
מהשיפרעינכו -לו מן החוב סך ידוע •י
.י .,ל  /צזלכת׳החיע״ה
ז׳!
 ,״
ן
ל{
ל
״ •
מותר אע״ג דכי לית ליה שקיל מישראל קרן ורמת ג
משוכסאלתכיעל דברשכרחתיממצוכל:
<ן  7<3ן ד׳מיי להיולו נניכ)5ל 6יופי התג ל״א אי!הלכה
קעא ישראל
עמו לתת לו כן וכך רביתלתדש מותיכרש״גא אלא
מד׳כמו שבורח מן הנחש כיימעיקיהדין
אינירחאהידרך רתב להיו׳הסאמכיס לוויכדמן הגרסומלויס לקהל סלמצארפובריס
מסו׳לא תסוך והקהל מסולא תשיך אלא שאני רואה היתר זס פשוט בכל הקהלות
!ח־נימוצלווורואה אני אופו פורח׳ כאדר וגס -מורי הדז״ל היה זה כעתיוכאיסור
גמור אלא ששמעתי משמו סל הדמב״ן ששמע בשםאח׳מחכמי־כרכונאשהנאמנים•
כאפטרופין על הקהל ולווים ופורעי׳בשבילם ואוע אני בזה פרסך ערבא צריך ומי
יגיולנוסהאפטרופא מות'ללוו׳כרביתוליפר' מנכסי יתומי׳ולא מצאתי לזה מקום
סאוכל לססען עליו ומ״מ אפילפייטעכה זו כל שאתה אומר שהקהל חייבי׳לפרוע
והנאמניי רסאי׳לנגוס אותםלפרומהרביכשסנאמני' ויתר הקהל מתני' עס מקצת
קהל שיתנו להם מנה או ק״ק והס ינכו לזמן החובופורעי׳למקצתחובוי* הקהל או
שמוציאי׳מאלו לצרני הצבו׳הרי אלו לווי׳מהס׳ וסוזדי ולויס לשאר ופוכריס על סל
הלארסואלו סיו הקהל סייכי׳לאיש׳אחדאלף דיכרין ומככ׳ין לא' מן הקהיל מחלקו
ופויעין לזהלכ סחייבין לו עכשיו זה מות שחין סאן רבי מתיבה על '43מהס שהרי
מוועי'3ותהחוב כולו עכשיו אבל אלוסחייכי׳לב׳ארלג׳חה חייב כאותן סובו' מנס
וטנכין לו אפי׳דייר ולוקחין אותו מנה פחו׳דינר ומוציאין בצרכיה או בצרכי׳שאר
קובו׳ה״זכאומ׳לתבירומכס שאת׳חייב לפלוני סלויני כדינר ואתןל׳שכ' מנה לבעל
חובך ורבי קצוצה אני רואה כאן עכ״ל • וכתב עוד לע ראובן סהרסיןמשכונו׳סל
גוי אצל שמעון כיבית בשם הגוי ולימים תבע שמעון את ראובן• שיפדה אותס
המשכונו׳דכל כה״ג ראובן נעס׳שלוחוסל שמעון להוליך מעו׳אלו לגריולהלוופ׳לו
נוני׳וטוןישכן אין לשמעון על ראובן הכרח לפדו' המשב ק ולא למכרו אלא כדרך
סהיועושי׳מזשנון שמשכן הגרבעצמו אצל ישראל אבל חייב ראז־בן להעמיד את
■שמעון אצלהגוי שהרי נעשה שלוחולהלוו' מעותיו לגוי ולפיכך חייב הואלהראות
לו הגוי שהלוהלועכ״ל כ * :׳
נ״ה  :וכתנ ינללינל יזראל שנתחייב לגוי יזנה
ןל {,ישראל שלוה מעו׳מגוי וכו'  3פ
בשטר ות?ר הגויזלוה מיזראל אחרמנהושיגנד
איזהו נשך עלה ע״א:
לו כל משין זעיד ייחד לו חוב הז ליגכק הרבית
והאידנא אפי' סתמא וכד'הרא׳ששם :משתנראשאס רישרא! נותן לגויתזתרישראל
עלה קמ״ה ד״א ודעת רש״י סכל שיכול לק נלו אנל אש באהרנית יזיל ישראל ליד ישראל
ואיןיד המינאיזנ־גאשו'ןו .־וום חומר רני' לוחי׳
ראותה ששנינו נפ׳אחהן נשן גוישללזה מעות
לישראל ובקש להחזירם לו :

לתבועלער׳תחליה אסור עד שיקבל עליו
שלי) לתבעודע שיתבע הלוה ולא ימצא
נעומענו :וכתב ה״המגידבפ״ס מה״מ
שק דעת שארמפרשי'• וכתב עוד אבל הרסב^א סוכר דדוק בערב שלוףדוץכלומר
שצץ דין המלוה עס הלו׳ כלל שהוא יכול לדחותו אצל המרב בכה״ג הוא דאסו' אבל
^?1־ל עליו לתבוע מאיזה מהם שירצ׳מותר כתכי סרשב״א בתשדב׳גוי שהלוה את
יסראלכרבי׳וכעשה לו ישרא׳אחר ערב במקומו׳אלו שדיניה׳סולכי׳אחר הער תסלס
סייצ יש מגדולי המורי׳שאסרו ויש מתירי׳דכיון דאי בעי גוי אזיל אצל לוה תתלה
וטבממט רכית זה על הלוה נתרב'והערב כשהוא פח־־ע מה שנתערב על הלוה הוא
היייה ה נמי לגר הלוה מישראל חבירו ונעש׳לו ישראל אחר ערב מות' וכ״נ עיקר
^ששט" הוראה זו בכל המקומו׳ואין מי שימחה בידס והאריך סרב׳כאות׳תפובה
:וניח ההיתר ותשוב זו היא כתוב בתשובו׳להרמכ״ןסי׳רכ״ג דכל שאינו ערבשלוף
עי חס הוא ערג קבלן שרי וכ״כ בעל נמק״י כעלה ו' ד ' ג־ שזה דעתהרשכ״א
הר ן יכתבו עוד המגיד והנמק״י ורבינו ירוחם על דברי הרסכי׳א שעי' פ זה נהגו
מקימות להיות הישראל ערב קבלן בשביל חבירו לגוי • ודברי סרא״ש ורבי׳ספומי'
ש׳ -תבו דברי הראב״ד דבשמוך שהוא סוכר כדע הרשב״א שכתב אא״כ סתנ׳עס
^ י שלא ידחה אותו אצל הערב משמע דבדיניה' הערב הוא שלוף דון שהלוה יכול
^יהמלוה אצל הערבקו פי׳ דבריו בתשוכ׳להרמב״ן סי׳ רכ״ג וגס מדבריראכי״ס
ת המריכי משמעדמפיש כהרשב״א דערבדידסו הוי ערב שלוף דון וכמושאבא'
מז מ י  :ודע דגבי רג שלוה מישראל כתב הי״ן דאסו׳לישראל להיות ערב
 1י בשבי לכגוימשו׳ממצשממונוסל מלוהממרב׳אצלהקבלן וכתבו בעל נמק״י

להיו׳לרערב וטעמא משודכההיא סעתא דפרע ערב ככר היה חייב בכל לממק3ץ כרש״י נ״ללאי!
קרן וכי׳רכי׳ע׳כ וראיתי חכמי הדור פוסקי בדין זה להסמי׳ בדברירס״י ןל ׳ן יךענ׳תוניאי׳יכ״כרניכו
קרק׳ז׳למהינח""
צמאי כיון שכתבוהפוסקי׳שפשטה היתר במקומו׳רביס כדכרי הרשב׳ל> ובללגדול
גאישור
בדין כל מקו סהלכ׳רופע בידךהלך אחר המנהג וכ״ש שגס בעל העיטו׳נלוה עס סבר'לפרוע '
הרשב״א דאפי׳יפרש כפרש״י דערב דידהו לאו ערב שלוף דון הוא הרי כת דבישראל משמע אכל איכגר
שלוה מן הגוי לא בעינן שיקבל עליו לדון בדיני ישרא ומכוןבעיני דלכתסלה מור ץ פרע פשיטאלאין
כדעת רש״י וכדיעב היכדקיימי זוזי שבקי׳להו כדין הספקות שהמ״עהב ו  3חב ״'גיאי^ ״״״ כן
הר״י קרקוזא וכוכתב הראכ״ד וכו׳הרא״ש עלה קמה ד׳א  :וכתב הר״ן דהא דשיי (ג ) והתו׳כתנל
,׳
״׳
לישראל להיו׳ערר בשביל הנוי דומא ונרד ררידרזו־י* הדלילרוחו׳ייתיו׳זררי^יא ר׳ימייי
ב׳ .ר׳׳י*ת
ס׳ א
לישראל להיו׳ערב בשביל הגוי דוקא ערב גריד אבלקכלןאסו׳לפי שנמצא ממונו של
דאג׳ ין
מלוה מתרבה אצל הקבלן וכמבוכעל נמק״י בעלה וד״ד מיהו אי הוי מנהג׳דההוא75יי;
ירי לא כ' רק
■ שאע״פ שכותבי׳לשון קבלן אי אית ליה נכסי ללוה פרעי מיני' ברישא סרי,האש'
אתחא

י מקרן ורבי כתב המרדכי דנרפבןפטוימהרבי'
משו׳דהוי ערב שלא בשעתמת ןמנ 1ו׳ל גב יהרבי׳ן(וד3רין3ןם התכה לןלשלס ? רכית "גלהקר!ודוקא
יוידישראל
חייב לפמע לו ויאבי״ה תולק עליו ואומ דאפי קנו מידו פטו׳משוס דכיון דגוי 3תר רתע׳ת
ערכא אזיל א״כיאמהגר לשמעון תבע מראובן הער  .שלך וה״ל כאילו הלוה שמעון אנל אסישראל
משחי!
חקנל מיל!
לראובן עצמו וכן דנתי לפני אבא מארי וסודה לדכיי יהגהו אשירי לא הזכירו
דאשיייע״יזינ״ע
דברי ראבי״ה לבד משמעדהכינקיסי' נ ומשסדס״ל לראכי״ה כהרשב״א דערדידהן
הוי ערב שלוף דון הוא דאי לאו הכי נא הו׳מצי גוי לומ לשמעון תבע מראובן יאטו "דהרניתןא׳׳ל
שישל! עיממשמות
בלוה תליא מילת׳במלוה תליא מילת מאי זה מהם שירצה ליפרע וכ״כ המרדכי דגוי
בתר ערבא אזיל פיר אינו תובע אלא מן הערב א״כ היכ' סיכול לתבוע מאי זה מססאגל! גיל! געד
סירצ׳מוד ראבי ה דאס קנו מידו חייב דהא לא מצי גוילמימי'לשמעון תבע סר -,6ק המיתר אש ינ!3
דהא בעלוה תליא מילת מאי זה מהם סירצ׳יפרע וכתו בתרומתלדם ןסי׳ס"^ ךנס לזמר המלותישית!
^
מיש לו^)ס התנה הערב מסהמ^ וה יתבענ י 7
לי^ כי״ה שי יהיכ גוירבי/שיי^
אא״כ אין ביד הגוי מה לפרוע מות לקבל הרכי׳מיסראל אס אין ללוה מה לפרו׳ וזהו ויחזור יזהשטלי
ישראלשהלוה לגוי על משכון אוע״י ע י 3גד ו ^ 3כרניתני
כמ״ש רבינו בשםהראב״ד :
ליגיל
ישראל והקיף המשכון ממנו ופטר הערב ונתערב הוא במקו'ה מסנו ןןכמ קסן העףב מרכתגתי
גוי חייב ליתן לו גס הרבית שעלה כבי מטעם שכתבתי לעיל דגוי בתר ערבא אזיל
עכ״ל והאי טעמ לא איצטריך אלא לחייבו היכא דפטהערב דלא תימ' דלא מיחיי׳עד ואםנתן ל!חשנו!
הישרא*
שיתב הלו׳ולא יהא לו מה לפרו כדין ערב דעלמ' אלא חייב לפרעו בלי שיתבע ללוסנתלהקר!!
דהא דיני׳דערב קמא הכי הוה דכדיניה במר ער 6'3זליוגס הלוה יכוזן ^ דמו'^מ^ רה ערבלו מלהדנית
שלא יגבה עמנו אלא מן הערב סילכך זה שנכנס3מקןמ ןחיי 3לסלס ר3י ׳סעלה ^יגיי לקחןס׳סייין
פ" פ שלא תבע זה את הלוה וכ״כ כר״מ במשוב המלצר שסבי׳ כמרדכי דכל שנתערב
ישראל לחבירו ופטר הערב גר חשיב כאלו פטר ללוס אבל רבי' שעתיד לעלו' פטור
אפי׳קנו מידו כמו שקדס • אכל בהקיף את המשכון פשיט׳שחייב לשלם לו כל רכית
^
שעלה אס סיה המשכון שוה כ״כ ומשו׳דמילת׳דפסיט׳היא לא יהיב בס טעת'• ובהגה,
אשי״רי עלה קמ״ה ד״א כתו' מכאן כתב ראבי״ה וכו׳ואס ישראל פדה לגוימשכונו
שהיה לו נדד ישראל מכור הקרן והרבי׳חייב ליתן לו גס הרבי׳ואס פדה את ערב גוי
ונפער יסרא במקומו בזה יש להסתפק עכ״ל ואס כרבי׳שכבר עלההיא תי מ אמאי
כסתפ׳כיון סהי׳יכול ליפר׳מערב ה״ל כמשכון אלאברכי׳סלא פלה קא מיירי ומספק'
ליה אי אמרי׳כיון דס״ל ערב כתפוס משכון דמי וכיון שפטרו על פיו חייב לשלם לו
כל מה שפט או דילמ׳כערב לא הוי תפוס כ״כ כמו במשכון והילכ׳ לא נתחייב לו זה
כספשח אלא במה שחייב לו אבל כמה שלא עלה עדיין לא נתחייב לווהילכךל$ן
כתער זה בשבילו ופטו׳מלשלס לו א״נ במה שעלה מספק׳ליס אס יגב׳ממנו מידכש©
סהי׳יכול לגכו׳מערב גוי אע״פ שלא יתבע ללוס או דילמא כיון שמרב זה ישראללל*
נתחייב לו אלא בדיני ישראל שאינו גובס מהער' פד שיתכ׳הלוה תחלהומ״ממשמע
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הלכות
■ ׳־ ׳־׳״ ^־׳ ־'־' ׳ך ׳־י׳*
־י״כןן ״ * ׳
א! ,־!!י! ענ*ל,כ ׳מ סכשכתערב זס עדיין לא עלה סרבי חפ
גתשי׳ר׳משנמגתי ובדע הר״אש פליגי מה רי״ק ובעל תממת

מהרי׳/קסררם
הדס 1דל

ם ^ה

 £ £ £ $פייין־זע׳־פשקפול5ו " ינקתלהי״6ש
הקרן וישראלנעש׳ ולבעל תרומת הדשן פי ש ג לסר אש כמי
ערב נעל הרבית אע״ פ שעדיין לא עלה חשיב כקין מאחר
בעטורצק־זןשי'ק .-דא) :וסרס בא
ל גד דשדי6היל ' שזקפו (ינ״יו
כתשינ׳עסתפק!כדין !ה י והיוו כתוב'
בתשו'לסרמ" בןסירכ׳ ג:
לישראל כצל7הא
ישראל שלוה מעות מגוי וכו׳
ללו נתערב•1'3ל קעא
כלסי׳זהבנמ' פ איזה
>רו י(ל 6נ' נד
~ד

י " ־י והתכהעמוש/ד׳.׳ י
"י
׳דד ׳1
״״ ״׳ ׳-־׳ ■'׳־׳ -׳ '* ׳■ ■יי * '־ * ׳* -
״'
ש.יי
ה חייב דכיון שזקפו עליו חשיב הכל קרן תחזור קרקע זו לנעליה קנס ה״ז מותי לד! כיל פירותיה כל י׳סניס
^יסל;1ז־'י:ר״שי
׳
שי " * ףד'־ י ' 'בכ • סמגזיויו" 1% 1
נזשכרבפסמק |5ט< ממ! '- 0 1י
שלוה מעות מגף ונתגייר אם עד
קי? מי £
שלא נתגייר זקפו עטו במלוהאגובה נלוק שיניא לימעותי" * ' ^
׳*
סמייסלזימענה' ״יי " מומי,״■
את הקרן ואת הדיבי׳שהרי קורם שנתגיי׳חזר כולו כקרןדמשע׳
התמ־לויסנלזגיזשייצ׳מ־מ ^ "
זקיפה חשוב כגבוי ואם לאחר שנתגייר זקפן כמלוה גובההקרן
ופי׳א״אהר״אשז״לדאפי׳ריביתשעל׳קוד׳שנתגייר ני יייזזיי לי50ןר הימי רסתלר״ן! 1..
ולא הרבית
15ל5וכשנייויונל-08 * 0״'
 \' 60זה
אסו׳ליקח ונוי שלוה מישראל ברבית ונתגייר אפילו לא זקפן
המניף
מותי כמר שביאיכו מכ״ל וכת׳היב

במלוה עד לאחר שנתגייר גובה קרןוריבית שלא יאמרובשביל
מעותיו של זה נתגייר זה וה״ה נמילא זקפן עליו במלוה כיון
שלוה כשהיה גוי צריך לפרוע הריבית וכתב הרמייה שאינו נותן
אלא רבית שעל׳קורם שנתגייר אבל לא מה שעלהלאח׳שנתגיי'
וא״א הר״אש ז״ל כתב שנותן אפי' רכית שעלה לאחרשנתגיי׳ער
שעתפירעון :
ק? 1ב משכ 1נא מי שלוה מעו׳מחבירו ומשקלושדהו
לאכול פירות יש מקומו׳שנוהגיץשאין
!^
הלוה יכול לפרוע עד זמן שקובעין שניהם ויש מקומותשנוהגין
שיכול לפדותו אימתי שירצה אחר שנהראשונה  :וגם המלו'יכו׳
לכוף ללוהא שיפתה אימתישירצה • ובמקום שנוהגין שיכול
לפדותה דומה טפי לרבית שהשרה היא ברשויהלוה וא״כהמעות
הן בתורת הלואה ביר הלוה אבד במקום שנוהגין שלאלפדו׳דמי
טפי למכר כאלו גוף השדה נמכר לו עד הזמן ואיכא היתראטפי
הילכך לרש״י באתרא דלא מסלקי שרי אפי׳בלא נכית׳ ובאתרא
דמסלקי בלא נכית׳ הוי אבק רבית ואינה יוצאה בדייניןובנכית׳
שרי וה״דנכיתאשמנכה לו מעיקר ההלוא׳דבר ידוע בכל שנה

כלנייתדי
־״< ן ״ ,נש־ עלה ע ב ובהר 1:6עלה קש ה ד ג •
וב!:ה למלוני לשרי ואהא דתכיאאספד שלא נתגייר זקפו
הלכטיתאן״6
יש הפרס בין ככייתא ר3
נ! כ״ניע״יז לעיל גובה את סקרן ואת הרבי'• כתב מהר״יק
לא׳התימאלא
ואותם גאונים המתמירי'
•שיח י**,*0ו ^ 3כשורש קל״ודלהר״אש כיזקפןעדסלא
ענ״ל
הראשונ׳בלכד והיאמשככת' דסורא
נתגייר ד. 5מיי' דביבר־ית היינו דק רבי
ודברי רבי עיקר דודאי מססנתא וס^
פייחו שלניישילוה שעלה עד שלא נתגייר אכל לא רבי שעלה
לדנו!
היא אפי' במקום סמשלקי׳ומותית
ל! הישראל ימיה! משנתגייר וכעל תיומת הדשן כשי ' ש״ג
הכל ואין הטעם בסביל רבויהנכיית1ן ^
חלוק עליו דס״ל דלהר״אש אף רבי׳שעלה
נ׳ ד| 7ייא
כחבידהמלור
מיעוטאאלאכל ומן שאין
לגבו' מחובו כלום ולהחזיר הקרקעללה
 £ % % %משנתגי׳ גונה דמשע שזקפו עליו בעלוה
מותר שהרי ע כ סל מלוה אס יצהלוס
ן־ל ",לעל ,ני ה׳ ל כוליה כקרן ולזה כוטי דכרי רבי ורע
אינו גובה כלו' ואינו אלא שניתחנו
 1%3לעיל סי׳ק־מ ר״ס כתשיב' כמלצר שכתב המרדכי דאף
משא״כ במסכנת' דנכיימ׳וביי :1וו!ן
אנצנשישיא׳מקנל רבית פעלה משנתגיי׳גוכה דמשע׳שזקפו
סרסאי
למוכר שדהו בזמן שהיובל כוי־ג
נר"מדברי
קיןח?1
עלנבחף'1
מסנ '
כקרן :ופי׳ א״א ז״ל וכו׳כן ״
חשיב יי
ערג ״
לאינו
וענ״פישלוון
לגואלו לפי חשבון הימים
גע 7הקר! (ה;א הה מגיד שכתב כפ ה מה מ די מ דמן
שלוי" שלנדממש הדין גוב כל מה שעלה סרביקוד׳שנתגיי'
האומכץאינמי
כן ממ׳ דאמרי׳ס השוב את
כמלוה יכול לגבות
סכיןמלןמי
דמטו לי׳זוזי ופריק לסו ד׳וחמס
כ׳ןאסו׳להויכרני' אע״פ שלא זקפו עליו ,
הגאעיס
יובל וחין להעמידה לפי סכות
בשביל הפירו׳שאוב׳ וכיון שנותן ול דבר ידוע בכל שנה בשביל
"ה ״'/ו א'0״תי .אלא סחכמי׳תקנו לילך אחזקיע להסס;:
ובשהתג
הפחמירי׳אלא במסכנת'דסורא
\כ{כ זכ״ וכ ממ 5וי הפירות בין אם יהיו הפירות או לא יהיו הוי קרוב לשב׳ולהפסד
ל! "כ!! 6ל גדרה הנפי
מודהלו
המהכמ״ש ר־בי׳ואף סרמ״בן ז״ל
לפס
א
ולרב
ולר״ח
:
מועט
דבר
אלא
לו
מנכה
אין
אפילו
ושרי
בפ
,
?
הרביתיכסי £חג'י ^
נעלת!עי
לערוב5קח
1על
דומהלספ׳משנוטנן
ואומי ססעע שאינה
ל
ן1
שחס לח זקסן כלל תינו גובס חותם
בדיינים
ויוצאה
הצוצה
ריבית
הוי
נכיתא
בלא
באתראדמסלקי
המיה
וכתב
בם
^
ושכזניסתיי
ל
"
"
ל
"
ל"
המלוהפליו
כככוי הוא מפני שאין אחריו
נותןוכול ,כןדעתהרמ״בסגפ׳ וננכית הוי אבק רבית וכאתר דלא מסלקי בין מביתא כין בלא וחס שטפה נהר אינוכ וטל כלו אלאמוח
""! *לא ";
חמס ימה ל׳מלוהרל וה וכןכר׳ססו א דעת נכיתא הוי אבק ריבי ואין היתר לשום משכונ אלאכעיןמשכנת׳ שהיא עושה ואינו יכול לנופו לפרועלו
מסא״ה
חובו לא מזו ולא משאר כבסיס
הרס״בא  :וא־א ז״ל כתבשנותן דסור׳שממשנן לו לשנים ידועות וכותב בה במשלם שגיאאילין
לעי׳סי׳קס' ״תלמידי
***
רצה
במסכנת סתם שהאחריות סליו ואס
דאיסויא תפוק ארעא רא בלא כסף ובכ״הג שרי אפילו מרחיב הזמן הרבה
<ןלל ליניםאל׳ י :ומבעלה הנז׳ונתן טעם דאע״ג
תובע סובו ממנו ואס שטפה מונתה
קנא ^'לי דאוריתא קלן עביד ים כח ביד חכמים עד שאין מגיע לכל שנה אלא דבר מועט דכיון שכתב סכום כל
אלא
משאר ככסי׳ועוד שאין זה לשון מלה
חה£אע ^עגליח לעקור דבר מן התורה ולןפי׳כמקו׳עכירההשנים כל שנה ככך וכך ואינו יכול להעלות בכל שנה יות׳ ממה
הלכהנקיטי ,מרמ״בם והרמ״השקצב עמו לא דמילהלואה אלא כאלו מכר לופירותכלשנה לשון מקח דומיא דלוקח פירוכיוןסכת3
חשוב מיי נק ר! ולענין
הה״מגיד:
כן עכ״ל ודברי׳ברורי׳הס עכ״ל
מנכה
וכשמסלקו
ושנה
שנה
בכל
לסלקו
שיכול
אע״פ
וכך
בכך
ו
סכ
וכל
י
נינה
דרכים
כא
'
0
ר
0
מידי
תמר ו|.76ןנג,4י ית'
־מאש
ולהרא״בדדעתה הזכירו
שי
י1
*
דמסתבר טעמייהו :
קעב
'ע״('ז <
מישלו׳מעו׳מחכירו
ונרגשתאס קעב משבונא
ולאמסלי!'
סי״ןשש׳ה לאף. •.
'י
כעל׳קמ״ג ריב והואדכאתרא
כנכית׳סרי ובלא נכית' אבק רכי׳ובאתרא דמסלקי בנכיתא אבק רבית כלאננימא
ממל! מ לא יכול
וכו דיני המשכנתא בגמר פרק איזהו נסך עלה ס״ז־ומ״ש רבי'
לנוע! יקהל!׳ יכול דבאתרא דלא מסלקי קיל מאתרא דמפלקי כן ערש״י סם והי״אש עלה קמ״ג ד״ב רבית קצוצה וכתב במל התממו׳כח״ב שמנהגם לאכול כככיתא הוא נדע הוא נו
ממחלה
סכל משכונו׳שלה היו לזמן קבוע או יש מנהג שלא לפדות משכונתו צי אס
קר ' וכן דעת כל העוסקי׳זילתי דעת א׳סכתב העיטור בסס אכיובפותיקי דאתר דלא
וכמ׳סרבילקמן
סנה לתחלת סכה ובזה הס כמו אתיא דלא מסלקי לדעת הרס״כד
שדהונחכ
לדעתו וכיון דאתיא דלא מסלקי הוא כנכית' שרי לכתחלה כין חצר כין
עוד ויש לנו להניח לצבור לנהוג היתר בהלכה זו שהיה רופפ בייו ויחלההנימ ;
כתוב בהגהו׳ערדכי סכל שמנכ׳לו פחו׳מכשיעו׳שדה אחוזה סהומוטסמיסעוי'
פ׳לולומניאומיאס כתבו נמקי יוסף והוא דכל בנכיתא שיי אפי׳באתרא דמסלקטנל כלא נכית׳בכל
דבריה
סלעופונדיון לשנה הוי בלא נכית ואין נר ק מדברי הפוסקים שסרי סתמו
י ל,ה לי עלסעי,י דוכתא אסי' אלא דכאתר דמסלקי הוי רבי קצוצ׳ובאפר׳דלא מסלקי הוי אבק יבית
6,ע ,ל ,המנהעמ; וכתב ס ה כע ו מה מ שהרש בא סובר דכל בניכוי אפי בית ואפי כמקום שמסלקין ולא חלקו מך :כתבהרס״בא בתשו׳שהממשכן סתם יכול לפדו׳לחצאין והכיראי
נגאללחצאי!
לדברמדאיבעיא ילן בפ״ק דקידושץ מת כבתי ערי חומהאס
שילמ 1ל בהן אסור מותר ופל פיו נהנו היתר במקומותינו עכ״ל וכ״כ בנמקי יוסף דנהוג עלמא למיכל
שגואל
;ל
חומה לא כ 'ס יוכת סודמו מט /
ערי ׳1,•^ ,,
כבתי ׳-׳
לחצאין *
הדין ׳*׳!-׳-׳•ו ^
כגאל׳מן^ ן ן
*%׳״>ן
■
לא **•*
משכונא ׳\-<+
.ומיה! ננניית׳ שיי מכית כהרש״בא וז״ל הרם בא בתסו'הרי״ף והגאוני׳סבורי׳כי לעולם שוס משכונה✓ב׳►-/
המשנוגע׳
לחצאין אין המלוס נגרע מן ספירות כלום אלא אוכל הוא עירות כל
' ^י7',נא ^נ ,.כת אינה מותר אלא כמסננת' דסור גס מקצ׳מרבותינו כדברי הרב וי׳א דכל משכנתא
המעי
סיערענו פמט אחרונ דכולה מסככת?פיסתפכיד' ליה ליןלא ^ןןן־ ^ו רואי
לנ ׳^ ^,׳)ב0ננ " ^׳ מכית׳סריא ועל פיהם אנו נוהגי׳בכל ארצותינו והדבר תלוי במנהג המקומו׳וכל
15
כאלו הס פקדו! עד שיפרע היל והביא ראיה לדבר מדאמרינן נע ק דקידוסין
רלהרטבכבפ״ו
מגרומתעי״ל :
ה' הלנשפרי׳אקור א׳יעשה כמנהג מקומו כדאי בפ״ק דחולין גבי
אפי׳נננייע׳עלל :מה״מ דעת ד והו דכין כאתר דמשלקי בין באתר ' דלא מסלקי בשדה וכיוצ׳בו שאין  .אביי פ״ע נגאל לחצאץ מסכסת לחומייא ומשכחתלקי^ ,וכי/ואס ^ " ?־ו
סירותיו מצויי ' תדיר גצכיתא שרי כלא ככיתא הוי אבק רבית ודכ׳ספימתיו מצויים חצי המלוה נוטל חצי ספירות אס ין אף כשת״ל שאין ע״ע גואלל ^י!ה.מ!' "
־ תדיר כגון בית וכיוצא בו בלא נכיתא הוי רכית קצוצ׳ובככית הוי אבק רבית• ודע יבול לכוף את רבו לקבל כסף מקנתו לסצאץ אבל אי ארציים ואיתוציונג׳ט־
ושה^י'6מ
דאין דברי הרמ״כס אלא כמשכנת בנכית סת׳דהיינו סא״ל הריני מנכ׳לךמעה כסף וה״ז עובד את רבו יום אח ונמצאה פרעון גמור בחציו והי^
ככל סנה כס כ׳קרקע זו כדי שיהיו פירותיו סלי אכל כמסכת ,דסור דהיינו סאומ׳לו אלא מכאן שאע״ע שגואל לחצאין עדיין אינויוצ' מכלל שעבודיולפיאנויו ^
המיטויכפית  7י ?תב
ע״כ :
כמסל׳שניי׳אילץ תפיק ארע׳דא בלא כסף מותי אפי׳כדב ספירותיו מצויי׳כגון בית ?סננות כ ^־י הס פ ?דו ^עד סיפיע
יאפי־'בככית׳משוסדפריטי ^ כהכ^ ^ י 'ד'6סח
וכיוצ׳בו וזה מבוא׳בדבריו בס סכז ' סכת וז״ל נמצא׳למד סשלס משכונות הן משכונה בחובש קדם לכ״עאסור'
^ יץ / 7מונ
שהיא רבי קצוצה׳ומסכונ׳שהיא אבק רבית-ומשכונ׳שסיא מותר׳כיצד מסכן לו מקום נמקי ייסף בסס ספר הישרדלא ממינכיח ^ לי :31משכו
ספירותיו מצויים תדיר כגון חצר או מרחץ או חכות ואכל סירותיהן ה״זרבי׳קצוצה אבל במטלטלי לא כיון דסגי פחתייהו וקא כליאקרטי* ־אב ^כמידכי ׳ןפ;,מונויו
וכיוצ ,דלרש״י דאסר במשכנתא דבית אסור ללמוד בספרי' אפילו ככט יתאמםמע...״ד:
משכן לוסד׳וכיוצ׳בה ובאו שם פימת ואכלן ה״ז אבק רבית וכן אס משנן חצר
ןיזפו׳שנסי׳זה׳ה1מ
ו־ש׳נא
דלא
ריייילנכו"
*ב״ה - ?:
״״
כדברי ״נ״י ׳^) כ •:
׳׳ו ,*,״
שרי ;־ע ״■
דלר״ת!^1־
בו כניכוי ה״ז אבק רבית מסכן שדהו בניכוי ה״ז מות ' כיצד הוא הניכוי כגון שהלוהו ^ 1׳-׳
ק' דינרין ומסכן לו בהן חצמ או שדהו ואח לו סמלו׳ הריני מנכה לך מעה כסף בכל
׳ו? המאומה
התרומות בח כ אך יש לנו לברר משבונ' כט אנכיפ
כתב בעל
*
סכה כשכר קרקס זו כדי שיהיו כל פימתיו סלי בחצר וכיוצא בה אסור וכסד׳וכיוצא במכסגא דההוא אתיא מהו ו׳מסתביא דלא מ הבי יא 'כא מא 'ד^ מ* ?/5!*1תחני
ועגי יליה,יאכילו ^משת
י
איפור ומצ<
דמנהגא משכן וחזקה לא שביק היתיר ואכל
■ בה מוסמהויו מקצ׳הגאוני׳סכל משכונ שאין בו ניכר כלל הרי סיא רבית קצוב ולא
בוומייהו

ד־מ

הלכות רבית קעב
׳
,
לאנכית6וצסי'
ב
^ נה גו לעסו כי אס מסכנת
"

0יו 6נלנרפתסמשמתאהכי היאוסר;
רתובבנמקי יוסףמלה דד ?־כס ה ?/כ
נלמשננת ׳6פילאחרמיםלס זמנאאס
גתכלוכל זמןסממסך מסכונאזובידך
מייעבו' דאי אכי׳ומנכ׳ליה סרי עד סימס
מ ומס על ססכונ המותרמכמב כן תימת
ומשמע מדבריו דאס לא כתב כל זמן
נידן תאכלנה אסור וכעל הנזכר
ו״ונמככשסהרסבדבאתרדלאמסלקי
ינננימ6ע" גדלא כת ליה ואיכו בנכיתא
נל! מןסתמפוך זו בידך וכשלס זימניהוזה
אוכל לאס׳ זמנו כנכית כמו ססיה אוכל
מחל' מותוכןכת בעל התרו׳בסס הר״אב'
^ןוו לטעמייהו כמו סיתב בבה ת וכמקו
שנויגי' סיום לאיפמלזמן ידוע וכו' ואס
נסשכוכ׳סאסוי׳הוא דמצריך שיכתוב כך
נ ףשיהיה מות אס ינכה אח כ וכלל ' כייל
לנל משכנת דאפי היא אסור׳כיון דכת׳כן
שוי צ״ל דסב׳שלא כדע ב״הת שכתבתי
נסמו׳בענין מפכונ׳כלא נכית׳ומלוה בעי

כתב הל 15״כס כפ״ו מה ' מלוה וכב כתבתיגיד ע״א אע״ג
בראש סי׳זה דמסבנתא דסורא להרמ״בס ללא קסצקינן צי׳
נמי סרי 0הי׳כ3י׳.חכר ן ^ יעשר סגס ר{ ,"£נלא ז״י מ מ אי

לו הפי רות לפי השני׳שאכל • ואפילו באתרא דמסלקי דמחזי
כרבית אס אומר הלוה .חשוב הפירות שאכלת ותנכה אותם
ארעאי
לפיכיל פ!
בחובך שאיני רוצה ליתן לך רבית לא שמעיק ליה אפ<לך אם סוכרכן  :ור ור ת מתיייןוכו׳כע ^
מוציאין ממנוס ד : ,ואא? להספיס , ,רם י•ק,כ יכ 'ל; י״י
לא אכל אלא כרי הזיווב כ״ש אם אכל יותר שאי?ין מוציאין
•׳ אזוזי ^יכ א^י ובאמת כי הר״אס בפסקיו לא הכריחבזה
, , .
.
!
"! וזה11שלא
מוציאין ממנושמתחלה לא אכלו בתורת פר ^ חיטיחל ?־ לא כמאן ס״ל אבל מדבריו בתסוב שכתביבי ;;:ל;־; ; : ;:ל"
מסלקיקליה בלא זוזידלרשי י אפילו בלא נכיתאולרח י^ רב בסמוך מסמדס״ל כר״ת סכרי כפבסלזס י;פ' ׳אכלןלאחר
אלפס בנכיתא וא א הר אש ז ל הסכים לרברי רש י 'יי וכן כתב יפול הכיתוכו' יפסיד מעותיו חס כדעת י׳לאן יושלם ל!
־ הרמב״ם וכל מה דכתיבנ׳היינו בממשכץ׳ שדה שפעמים אינ׳עוש׳ ר״ת ופלא נדטת רס״י כמבוא׳ במוס עלהי ""8מ ךצ י׳יי׳
ב׳׳ל! 'כ ב
כלי; כלי
פירות■ הלכך מותר בנכיתא שנכנס בספק שמא לא יעשה פירי סדייס לדחומדאע״סש אין טענ דסאס
והוי קרוב לשכר ולהפסד אבל בממשק .בית וחצר שפידותיהןיסול הכיתוכר' כדאי להתיר ממס לדעתהד0נא ו־ר״ןג׳
עג״ל
דהיינו הדירה מצוייה תמיד כתברש״י׳ שאסורין; אפילו בנכי תא רפ״ימ״מ מוד׳ דמהני מיהא לסלק ממלין היאנ״ל רל
להרמ״נו
; כ :ת,ובככלבו״וב.הג^סי׳^ה
וכ״ב הרמג״ם ור״י ור״ת מתירן גם בבי׳שפעמי׳נופ׳ הבית או נשרףםס ןבית
וזסלור.א:׳י)
וא״ב חשיב שפיר קרוב לשכ׳ולהפס' וא״א הרא״ש ז״ל הסכ 1׳לךע׳0י* ?סים לי!ה להחמי3דבר,י ים י "וכבדכיז)7
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אסור שאם יפול הבית או נשרף מיד יפרע משאי נכסיו ונמצא לופמו״ת נ-ל אוזכותכלו !|סויו-יכו׳ ״ ״■ ־־א־ ־־יו
מ״יאי׳יזיד.
אחיכ
׳
,
שאין כאן הפסד ועל מה שנוהגים האידנא שראובן ממשכן ביתו
לשמעון ולוי שוכרו משמעון וראובן נשא׳בביתו ופורעהשכירות׳
לי׳וגביק
פורע דמימפ לי,ינן
נוסופריס ונמצאפורע
ולא ימצא לו סופרים
כתשובה אניאניונא
שז״ל בתשובה
הרזה"ש•ז• ק
כתכאא הרא
השוכר כתב אא׳
קוירושוכר
ידי לוי
ערירי
לשמעון על
^!,יי (! .׳לשי׳קש'ד ננ״ימ״ש נ׳הרש ג״א אי אמר לשמעון
נזכר׳געע /2לנ״ח חונזואש
פסק לו רבית עלהנכית׳ואינו נהנה כלום וכבר י/
שלא
כיון
הוי
לא
קצוצה
רבית
אבל
ו:ןהנ!וזןשעעופ'א! 5יט׳ ) :־ 1בעמן׳ אוסרו
מס הוא גאתראללא
לאמסלקינן
משננת׳דסורעסיקנ׳בגמ׳עלה ס״ז דסרי ההלוא׳וגם אם יפול הבית ארישרף יפסישמעון; מעותיולכתחלהזיבד 3יי התוטעלהס״י ' ־ו^ י ";"
שליי
אפי׳לצורב מרבקוכתבר התוספודאפי' שי לאוסרו ואיןלדיין'להשתדל בו ע״כ :ולא בריר׳ לי;ף א טע מא סנוהגין האידנאוכ יכת)^ 3״ לבתס { לי׳לנמרי להא
י׳לי' "*יי
מצימסלקליהשריא רכן כת׳הרא״ס עלה שכת׳אם יפול הבי' או ישרף יפסיד שמעון מעותיו שכיח שכות׳לן3לי־כ' אםי׳ג יו ל אכרי י לי האי טעמ י׳ ^
״_ _ 1׳׳ _  1״״׳ _ ..וכר מתוך מה שכתבתי בסמוך נדחו דבריוחסצקינן
_;  . .ם
 ,״נ!,
הר״מהירא׳שהוא אליד 6נ ״ ,א  ,נ -למ״ ,שפל א
אחריו' לע נכסיו ודאיי! א־יפסי' מעותיוומדכרי
־פיית פירי א!!י
בדייניןשכתבגבי המלות לחבירו על שרהו ! " יצ ״ ^ ינ ,״ "  .־״ "צ,
רבית קצוצה ויוצאה

קמ״נףו דוכןדע׳הרמ״בם ב פו מהלכ'
מלוה ואע״פ סהר״אבד תולק סס צב׳כת'
רה המגיד שדברי הרע בס עיקר וסכן
^2
^ ז־ * 9אוס ^
^ ׳מ
דעת הרמנ״ן מיהו כתב ה״המ שצריך וחזר וחברה לו בדב; קצוב אבק רבית וייף ילא אתני בהי " " ד  0ןמו
מעיקר יכ משק גבי אדעתי רלהדר וחכר ליה מיניה ^ו ^ ר ליד• דברי הי״אש כתשו׳סנז סכת׳וגס 06יפול פירז׳כיוה דשייחי
י יהא המלוה יכול לנוף ללוה לפורעו
מיניה
הבית או יסק> יפסיד שמעון מעותיול.ה' נ ' 7ינ' עבע־
בש׳הרש״בא׳
ק החבר כדברי נמקי יוסף
(_ה )ונרששיג סי
• ■
 ־•ימ 'צ ׳סןכריס עה )ונרששת ^
גכיהא דאמיידמשכנת׳באתר׳דמסלקי שביעית משמטת׳ודלא כהרא״ש שכתב סס דזימכין דאי' ביה׳פיוס' עכ״ל ובזימנין דאית ביה תיוה) 5נכל 5גס
דכאתרא דמסלקי יכול המלוה לכוף הלוה שיפרעכו כשס שהלוה יכול לסלק המלוה ג לבית .וגס הוא לא יצטרך לה וא״ת מ" מ היכא דיפול הבית או יסרף שפיר קאמי רכי ' כר־ק ודג אלפס:
וטטסהיתר משכנת דסור' טפי משאר משככת בככית׳כיארו התו בעלה סי׳ז וה׳סע דאינו מפסיד כלו' ואמאי קאמר הר 'שא דמשו׳טענה זו לא הוי רבי׳קצוצה ועוד דכין (< ) זגר ששת סי׳
מ״ומס״מ ומדברי נמקי יוסף משמע דלהרש״כא משכנת דסור׳לא מצי מסליק לי ' אס נאמרשרבי ' מערת יפסיד מעותיו דקאמר הר" אש יפסיד הקרן ומ׳סק״לד*יןן שנה דנסשננת׳
שנתנשהרש״כא הביא ראיה דמכיתא שייא מדאמרי' בהאומנין א״נ דמטו לי׳זווי דקבל עליו אתריו׳אינו מפסידמעופיו וכין אס נאמ ' דמפרש יפסיד מעותיו על דמי7ס 'י^א ^ נ_נימ
היק ליה ד׳או ה׳סנין מקמי יוכל ואי כמשכנת' דסור׳היכי מצי פריק ליה ע״כ ואי הככיתא ק״ל דכיון דקכל עליו אחריות אס יפול הכית או ישרף יגבה מיד מ עומי י 3?)0י׳כ 5לאן>
מה ס״ל דמשככת׳דסור׳אע״ג דמצי מסלק ליה■ היא מאי ראי׳ונבר הכרי׳ה המגיד ונמצא שאינו מפסיד כלוס י״ל דמי לא פסקי שמשכנ׳אצלו לכך שכיס או שהוא אתרא7ה!! גרה טענה
לדגי הימ״כס ז״ל דמצי מסלק ליה  :ואפי׳ כאתרא דמסלקי דמחזי כרכית וכו ' דלא מסלקי ואפי׳כאתרא דמסל׳קי הא קי״ל לסתס משכנתא שתא ואס כן כל ס נפל " גת! ׳מ״מ צ א
יי׳״י'0
עלה ס״ז אמר מר כריה דרב יוסף הא משכנת׳באמר׳דמסלקי וכו׳א״י אשי השתא הכית או כשרף תוך זמן זה פשיטא שמפסי׳ דמי סנכית' דסא וראי שאינו יכול לטפו "ז^רה "
דאמיאכל טפי לא מפקיק מיני׳אכל שיעו׳זחי וט׳מ״ט סלוקי בלא זוזי אפוקי מיני ' ללוה שיפדנו כסס שאין הלוה יכול לכוףלמלוסשיקכל מעותיו עד סיננכויהזמ 1נכחמלו" ?א
וכיון דאסי׳כקכל עליו אתריו׳משכסת לה תיוהא דאיפשר סיפסיד המלוה מעותיו הוזכרה לתני!
הוא ומפרש רס״י דלא מסלקינן ל יה כלא זוזי היינו לומר שנותד׳לו כל תוכו מסלם
י^ן מצפין לו כלוה וכתב ה״המגידכפ״ז מה״מ .שלזה הסכי׳הרש״בא ושכן דע׳סאר דהיינו דמי הנכיתא ואפי׳תימא דבלא נכיתא היתה כיון שלא הוזכי' נכיתא כדברי סנין -לפאר לנרי׳
יממו' ודברי הר׳אס ורכי׳מטין כן אבל סרמ״כס בפ״וופ״ז מה מ־ סוס־ דה" פ אין הרא״ש מ״נו כיון דאתרא דלא מסלקי■ הוא ונמצא מפסיד מעותיו מלשאת ןל תת כי -׳ן שייפתהגית
עמה דע שיעבוד הזמן ספיר קאמר היי אש דכל כה״ג שרי ולא אסר ליה אל 5י מסוס "צא7יץ ח :.״מ
■ הדייני'
מסלקי׳אותו כלאמעו כלל אס נותנים לומקצת ומנכיןלו כפימהסיראו
לדאונן נשאר כביתר ופורע השכירות לסמעוןע״י לוי והיינו חכירי נישאי דאסיקנא שייפה זא טפיל
ןין זהקריי אפוקי מיניה  :והוי יודע דאמרי׳תו התה ממי' דלא מחשבי' מסעיא
כעלסס״ס דלית סלכתא כוותייסו ומל דברי רבי׳תמהני עוד אסטה דעתו לפיס גם תנת טענהז!
 .לשגייא וכתבוהרנו" כהכפ״זמה״מ ואזדא לטעמיה דכיון דס״ל דא-י אכל שיפור זוזי
אחריות נכס יןןד^ י לא נתיר נניות׳
מסלקיכן ליה כמה שיראוהד״ניס הוצרך לכתרדלא מחשבינן משטר׳ לשטר ' לראות יפסיד מעותיו דקאמר הר" אס לע סקק וכתב שכיון שכותב
רניגזל.לניי
חסאפל תיעור תוכו נדי פיסלקיהו אבל רבי דס״ל כפרש״י דאין מככין ול כלו׳תו אל יפסיד מעותיו מאי איריא שכת אחריות אפי' לא כתב נמי כל שאינו מפר לא 7נית ..ג ״.
סי׳קי״ז* :
יז
 $איצטייך ליה למיכתג דלא מחשכי מסטרא לשגניא דהא אפי׳בסד ס .טדא נמיאל
יהא לך סרעון .אלא מזו אס נפל או נ ^ף גובה משאר נכסיה כמ״ס בס 'מ
ומחברי הרמ״ה יראה שהוא רכיל!
מוהמסבגמ׳בדיתמיאכל סיעורזחי מסלקי [ ליה אכל טפי * נ׳ה < ז׳צ אורחחיייסכתנתרשנ׳אנתשוג׳ראובן
יזחשכי  :ואמרי'
ישסן נית!לשיוע!! נאתיא דלאחסליןי! הפנייי קצוצה ויוצא׳בדיינים וכו׳כאמת שאץ
ייטקךנן מיר׳ומחסכיכןמשטד׳לשטר׳וכתכו הרמ״כס בפ״ומה׳מ והשמיטו רבי׳מסו'
מדבייהימ׳ה סינייס גמירהלדכיי
־יי״״יגי־יי״ייאי־זי״ף• "!
"•*' " " " *.
"סך כדאי בספריהדידן ענד רב אשיעוכדא כיתומים קטנים׳ כנדוליס׳ והרמ״כה
נ ידלא מה גייס ליה וגס נגירס הרי' ף ליתיה :
והריאש כת׳דלאמחשביכן <מג( 7לישמורי' אמרז שאינו אצא אנקל־^ י׳להראשלן הר אש שהרי גס הוא ז ל כת דלא הוי
רבי קצוצה כיון שלא פסק לו רבי' מל
עיקר ;
מ^ש יא לסטיא כדי לסיים מימרא דרבייוהף ולא משוה דס״ל כוותהולאכתב הא
י ךייו אשי סשת׳דאמרת וכו' אכל שיעור זוזי כמי לא מסלקי ליה וכו׳משו׳דסמך הסלואהכלו׳שלא התכה עמו ןכ על סהלואהוהילכ׳אע״ס שהלוה נכנ׳קבלן בשיירות
יל מ ס עבד רב אשי עובדא ביתועיס׳ קטניס כ גדוליס׳ כך נר ליי כדי ליישב כסחאות הע השוכר כתב דלא הוי רבית קצוצה דמסמע הא אס התנה עמו הוי רכית קצוצה
לילוש שבידנו אכל קצת משמע דחסר מסתאות שלנו הא דאמר רב השת דאערת
אךכפי הנר׳מדכרי רכי׳מנסגסהיט להפכו' כן כשעהלוא׳ואפ״ה הסיב סר״אש דכיון
שלא פסק עמו לע ההלואה רכית ממש לא הר רכית קצוצה כלומר שלא א״ל כסכר
ט מדכת־ עבד רב אשי עובדא וכו׳דכיק דאפי׳בדאכל שיעור זוזי לא מסלקינן לי'
המתנת מעותיך אני אשכור החצר בכך וכך לחדש אלא א״ל סתה אני אשכור הכית
|  £״ ? כין יתומים קטניס לגדולים משמע מתק לשון זה דכברהחכד קודם לכן
ש מסך בכך וכך לא סר רכית קצוצה ומד ברי הרמ״ס שכתב וה״מ דלא אתני כהדי' וכו'
גוונא
כלו׳דבכל
בנח ככיתא
אפי׳כלא
דבכגגורב
ומ״ש
מסנקינן ליה
ככיתת ככר
נח מסלקיכן
׳יי לא
שיעור זיזי
לחש״יי מפי
^ מכל
שנחש
כיה ומ
יק " ץ
 ,י
אדעתא דלהדר וחכר ליה מיניה וכו' והא ודאי כמתנה עמו ואומי בשכר מעותיך
דהר יירי׳י־-״יר"
אכל בלא נכיתאי־י־י־י
בנכימא דוקא ^
והרי״ף ״״ ^ -
ולר״ח י -״ -
רכית " 1י״״
אבריי״
תי? אלא
רביקצוצ'
^אלא אב
אחכינה עמך בכך וכן לא איצטריך להרס ה לאשמועי׳דהוי רבי׳קצוצה אלא כשנותן
^3יייניןפשיט׳דמסלקינן ליה ואי אכל טפי מפקינן מיציה וכ״כ הרי״ף וכזכר
ייהן אש עלה קמ״ג ד"א :וא״אז״ל הסכי׳לדכרי רס״י בעלה קמג ד׳ד כשכת
לו מעו׳סתה אדעת דהכי ואומר לו אח״כ אני אחכרכה ממך בכך וכך הוא דאיצטרי׳
יץ י ורעת הרי״ף כתב דנולה סוגייא מוכס' דלא כהרי״ף אבל בתשר כלל צ״א לאשמוטי׳דהוי רבית קצוצה משו דכיון דאדפתא דהכי הלוה ה״ל כאלו התנו כהדיא
 1ל כסב דעת הרי״ף לכד ואיפשר שלפי שהרגיש בדבריה׳דס״ד כהרי״ף שהרי והכי דייק לישנא דאדעפ׳דלהדר וחכי ליס מיכי׳מקט הרס״הומ״ש .הימ״ה ל״ס חכר
ליה אחרוכוי' כן משמע מדברי רביירוחס שכתב ואופס המקומות סנותכיס מעו׳מל
ך יהימשכנת כנפית אי מוציאין אותה בדייכיס לכך הסיב להס ע״ס שטתם ופיר
הבתים כמשכונא וכ״ה דר כשלו ואין המלוה מחזיק לעולה בבית ואדם אחר מתחיי
^יעתךל ף וכיוצא בזה עשה גתשוב' אסרת סמוכה לזו א״צ דלפי שלא סיד בכי
ייצה למטיי * לימי  :וכ״כ הרע״בס ככר כתבתי 8תסלת סי׳זה דעסמץ״בס
ככלסנהכתכמור״יה״ראברהסן׳ אסמפאלדאס אותר
למלוהלתתלודכרקצו'

2 2

כג

שמחייב
ב

ד׳מ
(לן )( 7נרי נ׳ייידף שמחייב עצמו מושה כן מדפי טצמו מיתי כיי סין דאמדי׳הילך ד׳זוזיואחפי׳לפלני'
נ׳ ז עא .כדניי צ בל לוס עסס בסליחות הלום אסור ולדברי כולם׳ סד רבי׳קצוצה *  :יש כוהגין
הרמ׳נם :
א
+נ׳ה (׳• ^! ׳:מישבסי׳ק־״לב״סתלתידיהרש״גא במסכנתדסורלהתנות עסבפלהקררןע
_
_
_
..
__
(ט ) ואי; דבריי
סתע^
ניןן־
נראי׳פמ■' ; ׳דטעס שיתן לו שמלוה דבר מועט בכל שנס והלוה מקבל לכ אסריוהקרקיע אפי׳מנפילה סיתא ולא מכי לשלוקי עד שתאא"כ את :י בהדיה דל צ לחלקיה1
עיס י* ^ןו
ר׳ימשום נזל ולא או שייפה וראיתי אומרים שטועיס הס
ההוא יומא ל
מ;ו;זג לבית אלא שהרי נמצ דליכ תיוה כלל בהאימשכנת'
ואבק רבית דעיהכוץ
^ ^
7אחר ;• פאדיוכל אכל אס התה' עמו לתת לו דבר מועט מיניה בכך וכך אבל אי אתני בהדיה מעיקרא ריבית קצוצ׳היא
מ -ןושילוצתי" ^
ויוצאה בחינין*!" ש׳ אתני
לשלוק" לימדני'
בהדיה בחפר ליה אחזו מיניה ר״ש יף * ז״< יזל *י * ך* ^
משוסרניו/יישא״כ לסנה כשביל אי זה תיקון קל סיצטרך חכר ליה אהרהיכא דמחייב לשוב או לחוכר למפרע מאי רפרע ללמיי ל־יון וה ו־ז־נ5ש :1'^ 0
בו שתא וכמו בבית כגון שכירת קורס וכיוצא
בזהשרי למלוה בדיליה ע כ וכיש מה שנותק עתה שהלוה נותן משכונו׳ מהופך שהסינו׳הואראשון והבלתי ח\
שאכתוב ממין דאכתי נפא׳עליו אחריו׳נפילה אושריפה
אחרון ציני רואה לסלון ביכיהסעל;'
זע״ל שסי' קס״ד ואיפשר דחפי' לקבל עליו אחריות נפילה
* .
•יאי?־׳
דמשתע כדבריל״י או שריפה שרי דהאגיעמא דסריות'
י נה נתב הריס"! א
מסלקי
1לא כדברי הרש׳ל:
איז׳נדניזונ דעלייח תש
ך
אסצמ׳לון
" שנוהגין שאם לא יפרנה לזמן ידוע פנק
(י ) ! נמרדני דף דמשכנת דסורא סר משוס דאין כת ביד
כל
שנה
ושנה
או
ם
'
ו
ימים
הודם שיכלה השיה שוי" ללא יפדנו זרק הלוה תזיז נידו או למלתוט׳מל׳ס/
קמ״ח ע״ג וננ״י המלו׳לגבו׳חוכומיהו לפי מ״שה״המגיד
,
גח:ר המזתייימ לל^ תו
צסי?נלו
דכסתר^
נעכ־ז נפטר יזיזונו אס
דף נ״ו ת' נ •נמיין בפ׳ו בססהרמקאסוי :
דרך נכון אותה שנה כתב
הרא״בדדחשיבאתראדלא מסלקי כיון שאינו עסה ק גמזכוי -׳נאתיא דיט־^לקי המי צ
5״ז דאף לאחר
מת] מעותיא אחר שיהא בהית' אחריות נפילה או שריפה י יכול לסלקו בכל שנה אחרשיעבור הזמך וא״א הר׳ אש ז״ל כתב
 7לאי; זלקי לא י• הסיד מסתל?נ'
לצצרץ
לא
מיסתלקינא כתבתי בסוף סיקע״ד  :דיןזה דהמלו׳ דחעויב שפיר אתרא דמסלקי כיון שןכול לסלקו בתחילת השגה היילוה פירו■ ;'! על זיינו למיקג'מיניי!(:ול
•הודה ל• הלוה
ואפי׳באתר׳דלא מסלקי אם אמ׳המלוה ללוה בתחילת ההלואהי דאלת׳־ד הו■ להן כלהו
מה ני ממע׳מחילה לחבית וחזר וחכיס לו בדבר קצוב וכי'
כצתידללו
מסלף
א־זראדיישלק• שיזרוק15
 7לא בעי קניק  :נתבאר בפיקס״ד  :וכ יץקה סניהג%
כששעבד לו נכסיו אני רוצה להסתלק בכל שעה שתרצה יכול
ולזממשתלקנ׳צרץ
ח,נ<
לנרי.מבנ 1לעדנמשככת מא'•
פתה• ובואה פשוט דכיון
למקרה
י־דויזדליכ
ידלזאמיוה*!
ד
לסלקו
בכל
שעה
כיון
שאומר
הן
בתחלת
ההלואה
י
וארעתא
נז־ינש למקכיה מיניהופי׳
יייר •*■*
]
ל
י•
״ *
ן
ן,
ד
ן
בקרן ולא כפירות ! -רבית
הוא מיהומ״ש
דהבי קבל המעות וכן אם אומ איני רוצה להסתל אין הלוה יכול מא! ת לתנא■׳; (יונאת .סי׳אשלצ זהמל'
.דהוי רבי קצוצה היינו דווקני אתני ספי
או סהלוהו אדעת' דסכי דהוי כאלו אתגי לסלקו אפי׳אם הוא באתדדמסלקי אבל אם בתחלי ההלוא׳ לא לתרזק יצייך צהתיית קמ גד ג הסונוי
שיאכל כל פיר־ת על
רבי'  6בל
ה׳המניד
לדעת סרמ״ה והלוה משלם לשוכר מאי
התנו כלום אלא שעברלו שדהו סתם ובשעת מתן מעות אמר שיחפר' תכלתורן לומרי
עכיל יליגיידנהוא כי כתב כפ׳ומה5
דפרעאגלאי לא אתני בהדיה וגס אל
לו
הלוה
ע
'
׳מ
שתסלק והוא באתרא דלא
מסלקי לא מהני אפילו המלל׳ישלולעני׳היזסכונ׳ סדמת
הרמ׳גסנר'
הודה
לו
המלוה
אינו
מועיל
אחפיה אדעתא דהכי לא הוי רבי׳ קצוצה
בלאקניץאבל אם הוא באתרא (א׳ לא לא אכיל פירי סהוא כפיריסרפי
ואי לאמחייב הלוה למפרע לסוכר מות':
זתיהזסא ראה שההתא
דמסלקי
ואמר
המלוה
אז
לא
מסתלקינא
מהני
אע״ג
רככר
ננמר
יתירה עלהשניוהרשות ד3התנ נסעתממן
כתיבבתשו׳הרש בא ראוק משכן כרס השעבוד בסתם כיון דקודם־מתן מעות אמר לא מסתלקנא והוד׳ נידו שלא לענוד וזלא מעות מסקל
לשמעון אפטתפוס היתומים ע״מ שיהיה לו הלוה ארעתא דהכי קכל הלוה המעות שלא יסלקנו  :משכנת׳ לאכול זר׳ע יל׳ אק דנרי׳ ושכימיןר<ןעקמ
הכרס תחת יד ראובן הממשכן כמושהיה באתרא דמסלקייאין בע״ח כובה ממני׳ מיורשי׳ המלותואיץהבכיר
שיכוללרושככשלאתרי׳א! ככסף 6כל
הומ״נן
ובתנאי שיפן בפריו ק״קדינדי׳לשמעון נוטל בה פי שניים ושביעית משמטת׳שגם המלוה יבול לכיף לה׳זכירה או להשנירה והרעב)סירסו
האפוטרופס ויהי' הקרן
תזן דינו וכן דעתמורי
■ קייס להפר׳לזמן
דאסילו
לצתימתן
 1ל עכ ל :
המשכוצ מסתבר דכענין זהשהי' משכונה ללוה שיפרנו אימתי שירצה הילכך קךינן בביה אל יגרש ואם בא
מעותוגממועס;
הלוה
סתסלפ״פרבית קצוצה היא שלא אמרו
היא והטעם שכיון
ססקרקביוסמלוינול
בחכירי ניסאי שלא יהא אלא רביית דרבנן אנא דוקא במסכנת' דסודא סהוכמוכר
למחול זבותוותפי׳בדיכור לכד וצתבא׳הדכר יפה בסטת תלמידי הרס״בצ
סהויוה
לו פירופיו וחוזר זה ומוכר ול אותן פירו' שקנה ממכווכן פיר רבותי ז״ל ובכענין
כמחזיק עכשיו בקרקע זה ברשותו סל לוה ע״ת שלא יסתל׳וכיון סנן זנה זהכתנ6י
זה הוא סאיפסר לומר•שאינו אלא כאבק רבי אבל במסכונא דעלמא דמשתלס
דמי
ואינו
יכול
לסלקו
לזבל
ט
צמר
מספליקנאבמה
יזכם עכשיולוהבתנצי !
הנין
הלואה מיניה כל שחוזר וסוכר רבית קצוצה היא ופ״ש אלו שהתנו מתחלה
שיעמל
שמתחל׳מסכט
סתם
ע״ד
מנהג
המקו׳ת
זכרו
דברי
'
צלו ככמקי יוסף
ובצמסלדמת
הכר׳ביד הממשכן ויפן בפריו ק״ק דינרים בכל סנה דלכ״ע רבי קצוצה להרי קודם
רס״י והרמ״בס קשה דצ״כ דבסעת קציץ השכירות התנו כן צמצי ציין
למקנמיני
שירד לכי קודס סקנאו במשכונתו הוא מתנה שיתן לו כפירותיו ק״ק דיניי׳וע״ד
זיאיפס׳דטעממשו׳דכיון דלוה ציבעי ניסלאתנויי וצתני מלוה פטימי מילי
בעלמלו
בן הוא מלוה מעותיו וס״ז כקוצץ ול בסע' סהלוא דאטו מסיס שהערימושיה'הכרס הוא אי ליכא קנין :־משכנתא באתרדמסלקי צין ב״ח גובה ממנה ומעלהסי
מסכוכא בידו והוא לא היה יהא מופר ומדע לך מדאמרי׳גבי חכירינרשא' אימת הצי משכנת באתי דמסלקי אין ב״ח גובה ממנה וכו׳וסביעית מסמשתהונ6
מיצ
קנייה דמיקציה ניהליס משמט דכל כי סא ה״ל כקוצןדמי׳מחמ^מעותיוורבי׳קצוכ'
דלא מסלקי וכו׳צממר זוטר הצי משכנת כאתתא דמסלקי מסלקי ליה
וצפי׳מתמוי
 .היא .עכ"ל :כלמםכוצאין הלו׳יכול לסלק וכו פלה ס״חיסתס משכנתאשתא למאי
דצבודי׳וצי צגבינהו בסינסני קננהו ולזמ״ג דצמרי׳ולמ״ד כליו סל לוקס
כרסו׳מוכר
נ״מ לסלוקי ליה דאי לא אכילהל שתא לא מסלי׳ליהושרש י דאפי׳כאתר דמסלקי קנה לוקה אפי׳דלא צגבהינהו כסינסני קנה הו לא ק״ל כמ״ד דכליו סל לוקחנמי!ו
לא מצי לסלוקי גו שתא וכך הם דברי רכי׳אבל הרב המגיד כעי״ז מה״מ כתב3ש•ס מוכ׳קנה לוקח כת-ש בח״מסיק״קוכת׳נמק״י
דהצדצמרי׳דמסלקיןלי׳צפי׳ממנור
היש״בא דסתס משכנת׳סתא היינו במקום שאין בו מנהגיה אבל אס הי׳שסמכהג דעל׳בודי׳וצי אגבהינהו בסנסכי קננהו לא סלקי אליב' להלכת דאי3ל6מיחנין
לסלק תוך שנה מסלקין וכן נר מדברי סימכס ססת וכתרבי׳ירו׳דסתס משכנת׳ 1דאתר דמסלקי היא
■ רבי׳קצוצ׳הוי ואפי׳אכלןמוציאי! ממנו וצי 3נכיתה6
פסיןי!ן
שתא אבל אח׳ספא מפלה המלו׳שכירוללוה כלו׳דאסי׳לא בא לסלקו כיון פנסלס
כרביכ׳דסכיל
בנכית
'
וכיון
דסרי ה״ל כמכר ואוזיולי אוויל גביה
ואסי׳פיויוממני
ומנוי צריך לפרומ השכירות משלם כשאר סוכר ונ״לדלאומדין .רכית קאמר דא״ס
שיימינן
ליה
כדשיימין
ליה
באתר
דלא
מסלקי
כי
מסלם
וימני ומסתלק
דמיהיונן
אפי׳בגחימניהליתסראלא מדין גזל קאמר י אבל כתשו׳הרס״גא מצאתי שלא הרי' ,ף הביאה מסו׳דלא ססק
■ כרבינא ע כ ודברי הללו לימנהו אלא
להרס״כא ו0נ
כדברירבי׳ימחשכת׳וז״ל ומה ששאלת ראובן׳ מסכן ביתו לשמעון להשני׳בנכיתא דכככילתככל דובתא שרי ובלא נכיתאבאתרא דמסלקהוירביתקצוצהיזנל^
ולאחר זמן דר עוד כה ה׳סניס
■ אחרו׳וריאובן תובעסכרי ה'סצי׳סדר בה בלא נכית •
דעות כולה איתאלהאי מימרא דלכולהי משכחת לה אבק רבי
כאתראדמסליך
מסוב׳רע סככל משכנתא באתיא דלא מסלקי אפי בלא ככיתא אין3ו אלא אבק להרמ״בס בשדה כלא ככיתא וכבית מכיתא ולתום בין בשדה כיןבהית
■ בנאנניח
רבית ומסתברא לי דמשכנת' בסתם באתרא דלא מסלקי אא״כ נהגי שיוכל לסלק ולהרא״בד כנכיתא״וכתב הר״אש בעלה קמ״ג ד״ג רפביעי׳מסמטם מבאןשילצמד
אפי׳אחר שמשמה ואבק רכית אינה יוצאה בדיינים והילכך אץ מנכין לו מחובר דמסכנתא כאתיא דמסלקי יכול המלוה לכוף ללוה לפדותו3כל עתסירלה נ^
דכל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הואט ואיפסר דאפי׳באפרא דלא מסלקי ובלא
סהלוהיכול לסלקודאל׳־כ אמאישביעית משמטתה הא
לאקרי׳ניהלאיגוסצ"
נכית׳ילאו אבק רבית הוא והדברי תלוייס באשלי רביבי :רבסקרבשנוהגיס שאם המגיד בפ״ומס׳יימ וכפלנמקי׳י  .כתבו• בשם הרש בא שאין המלוה יכול לכועומיי
לא יפמה לזמן ידוע וכוכפסקי׳עלס קמ״ג ריר ודעת הרש״כא כהרא״בד דגדולה
שיפרעכו ולפי׳פי דאינו משמט אלא כשעב הזמן הכתובכסטרהמסנונהי ^^׳
מוו כתבו בשמו רבי׳ירוח׳והרב במגיד כפא דספס מקומו׳שאינו יכול לסלק תוך
יגוש
שהמלר
היה
יכוללכופו ולפי' משמם ואפי כיוצא בזה במקום
סאיןמסלקיןץ|
שכס דיכרכמקוס שפין מסלקין ואפי׳לאחר סנה כיון שהיה בה זמן סלא היה יכול משמט שהרי הוא כמכר ואפילו לאחר זמנו עד סיפרענר ט כואזד6
לטעמיה ןס
לסלקו וכן כתבו תלמידי הרפ״בא וכתב .רבי׳ירוחס שדעת היי״ףבפשו׳דמשעכר כסיא״כד דאע״פ שעכשיו יכול לסלקו כיון שמתחל׳לאסיה יכוללסלקו ב ^יי
ומנה הוי באתיא דמסלקי -וז״ל הרס״בא בתסוב אני אומר סכל מקוס סתם שאינו מסלקי דייט ליה וכמ״ס כסמוך ולפי כתבו תלמידי סרס׳' באובז' בכמקי יוסףטי
■יי
מתנם לסלק כל אימת דבעי ואפילו מיד קרוי אתרא דלא מסלקי משוס דקשיא לי ד״ג דלפי זה כל משכנתא סתם פינה מסמס לעולם ואפילו מת אביהם חחוסה
אפיא דמסלקידשביעי' משמטיה ד אי בגי זימניה אע״ג דלוה מסלק למלוה מ״מ זמנה ב״ח גובה ממנה ובכורכוס לבה פי סניס דמוחזקתהי5ןד ^ןד ק דס׳,
המלוה אינו יכול לכבוש את הלו׳לפרעו בגו זימניה וא״כ
ה״ל כמלוה לי׳סני' דאין משכנתא שתא אפי אחר שיה לינה כאתר דלא מסל ? יל פי זס ^תי/ימם ^ ל5י0
השביעית מסמטתו דאעובכלל לא יגוס ואי לאח' זימניה אפי׳באתר דלא מסלקי היינו שנהגו לסלק אפי תוך סנה ותלמידי הר&״בא כתבו מר בעיניהםיותי
נמידכללכת׳זימניה אפר' דמסלקי הוא מ״כ נ״ל דכל אתר דלא מסלקי הרי הוא חון זימרה וכי אמריי דסכיעית משמעתה ואינה משמטתס מגדהססנ ^ק׳"
בגוכר עדדפרע ליה זוזי והילכ אסי׳לאחר זימנ-יה אין השביעי מסמטתהוהשביעי׳ ולומר דבאתרא דמסלקי אט המכוביניה' ג״פס'הליהל
וה■1כיפי כ ? '
יילה
מסמטתה ואין הסביעי׳משמטתה לאחר זימניה קאמר והיליך כל שלא נהגו לסלק שביעית מסמטתה כיון דבאתי^ דממלקי" היי 1י*ין ? חע ^ ^וה 1ן■י 6
ניל'
יאפי תוך פנה ואפילו מיד דמ״מ תוך סנה ראשיתה אין מסלקין וכילכך בל בסתם בעלמא ובאהרא דלא מסלקי אס כתנוכיניהס שיהא הלוהיכול
מקומות אין השביעית מסמטתה דהא א״ר אשי אמרו לי סבי דפומכדיתא סתס
מסלקי ה!־א ולוה לי1
ם׳־־' ,
תוך הזמן אין שביעית מסמטת ל ,
:יון מ _
ובאתרא . .
דלא . . ..
משכתא סנה ומאי אתרא דמסלקי שאמרו שהשביעית משמטמה באתרא דנהיגי למלוה תוך זמנו הרי הוא כאלו הקרקע קנוי לגמרי
למליס6
טויז
הלוה לא תאכל יותר כפירות
לסלק כל זמן שירצה וממכה לבכור ולב׳תעכ״למבתפו׳אסרת כתב אניאומ׳להלכ
כפירות ופו
ופו'' גי׳ז בפלס ס״זדאסיקכא ך6י אמדאיזילי
ואימתי

הלכות רמת

י
מיימ׳נלזסן , -
דכלד) 5סרי אטרת ואייתי זחי לא אכיל וכן

שביעיתמשמטת׳ :משכנתא אם בא הלוה למוכרה אותה שהיא
ממושכנת בידו קרוב לקנותה יותר מבעל המצר ואפי' אם קנא׳

ד׳ט

3ן־נ ^'ו '1פס/זובל? ־טפא ככרכעל המצר יבעל המשכונא מסלקו ממנה ואם בתחלת
וץלדלרונרסל ^מר־זני׳לדעת קמשבונ׳בא בעל המצר ואומ׳אני אלוה לך בי אתה מערים
^"
ן ^׳דלצמיאלאאכקרבי׳וכתו׳עוד למשכנה לאחר בשביל שאתה רוצה למוכרה לו אח׳יב אץ

לוה ולא מלוה כדאמרינן רב מרי בר רחלאש<ר אלאיילרננן
משכן ליס גוי ההוא ביתא וכו׳נפחבבעל שמאצאינא לנצל
התרומות הממשכן קרקע סלוע״דסהורןרנ'ת עג:/
מותי " ׳כסימל! סלמ׳פסימלי׳יוו־ל
פית מותר ללוה לפרוע מס הקרקע"קל! נהצזאת אנל

ללוות ממנו
הוא נוח
למימ)) הוא
דמצי למימ
לו דמצי
שומעים לו
הר״אב׳דהא שומעים
בשס הר״אכ׳דהא
ד׳ד״ב בשם
פלה דד״ב
יוסף עלה
ננמקייוסר>
"ממי
הזמןן
ץך ^
שירחיבלילי
ממנו שירחיב
נוח• לליי ללוות
ממניא מסאה דוק׳א במישל דאי לאשל י /או לא ינוש אותי אמנם דבר זה תלוי בר איית הדיינין אם רואין

שאין המס הזה מוטל על המעות סלו אלא 7רן מכירהנלאתד
מ!לכ׳ נייי ידס?

זהוב השיב הרי״ף דס רי דהיינו משכנתאלני אחל
ומוציאין מן הלוה למלו׳כלסובו כדין
ריו
סי/ט׳כתי פו7א,ל6י,ה' 7
סיא״שכ לל י״ג
 2 ^ 3שיש רבית בהלואה יכך יש רבית במכרי דסורא וכתסוב
הרבית:
כיצר מכר לו רבר ששוה י־ זהוביםבי״ב .על בתי הקרע ואמיו לכס הקהל שתלוי לתת כל
בלב״ח ובאתר דלא מסלקי נמי מסלקינ'
רןמוכר ן3שיר ןא״צ מניו כדי למותס ויפחתו לכס שליש מן
ליה מי מלמיכל פירי בתור רבי׳ולסלוקי בשביל שממתיןלו המעות אסור אפילואם
לגמי איאיפס,׳ דהא מקניא ליה הילכך למעות ולא היתה הסחורהכפסדת■אצ1,רכך״א ב! יבךעןעזומתי הפכית סיסוהלכסימה זה הלשוןדומה
אניל פירי כשומ׳ומנט לי׳דמי כולהו פירי
ידועכמו פ ^ושעוהארכ"רשישי! ושעריתע ^נ־לי' שאין 14עפפס 6מנספיר £םיסנפץ
נ־זום,י־יל5וד
״מ ^^ו״ו ^מ,", ,נמשננמ 1לו שעריידוע ואקשומתו ידוע יכול למוכרה ביוקר׳בשבי הטזנת לבם מן הנפיס נמיס־ס־־כיס ידוע
הרילסנה ויבנו הבתיס מן השכר וישימו פתה
דמסל ז מינה למ5ןן דשרי לה  $קי ״ל המעות ובלבד שלא יאמר לו בפירוש אם תתן לי המעות׳ מיד
מפרשיכמה ראוי׳ להיות הסכיתת לכשיכנך
ואמלאחרזק בי״ב ונרא ׳ שאפי׳ אינו
לני וזהו שלא כתב הרב בהלכותיו ולמדנו הוא לך בי׳ זהובים
■ מעתה בפחות  :בפ״יח
■ לכס
עד וישכית
דמסלקימיה׳אי בהדיא אין היתד אלא במעלהו מעט אבל• אם מעלהו הרבה
סופתו לומרדכאמרא
שניכר׳ מסמליה ולוה על מס שכתב הרמ״בם
אלא
אתיואמ^א ליכול אע״גדא׳ל״ל זוזי
נימודעני לי לזמני לא אכיל וכמו שכתבנו וקת אני לומ שאס אמאיןרצוני׳ שתאכל עשה שדהו אפותיקי לכ״ס או לאפה בכתובתה ושטפה נהר ה״ז גובס מפאר נכסי׳
עודפירו בתור רבי׳ואפר לך חובךכשיזדמן ליאואדון עמךבכ׳ד ואכלןאח״כ שהו׳ וטורף אות ואס התנה עמו סלא יהא לו פרעון אלא מזו אינו גובס משאר נכסים
ושל׳דניון דשל כרצונו אכלן גזיל היא בידו ומוציאי׳ממנו עכ״ל והר״יב בתשוהבי' כתב ה ' המגיד וז״ל כתב הרשב״א כתוב בחידושי הרמב״ן פר ח אפותיקי סתם כגון
זנייקרמ״ק ז״ל כתבו תלמידי הר״שכ׳דהא דאמרידיכול למחו' בידו י״מ דוק׳בכ״ד משכנתא וכן כתב ר״י ומשמע שאפותיקי סתסשמשכן פדהו לאכול פירותיה ככדי
■ גובה ממנוי לזמן פלוני אס לא פרעו משכונה סתם
אבל אם מיח׳סלא בב״ד ואס כ אכל אינו משל׳וי״מ אפי׳מיס׳שלא בב״ד נמי ויתומיס דמיהן או כנכיתא והתנו שיהא
ניוןדירד בחיי אביהם מסתמא במילתאדאכוהון קיימי וכאלו אכל מדעתם דמי היא שאין כותב כה גובינא כלל עכ"ל :כתוכ בהגהות אסירי עלה קמ״ג הגוכ׳קרקע
אלאאס ק ב״ד מיסו בשבילן וכן כתב הר״אבד ולזה הדעת :נוטה הירמב״ן ז״ל *  •:בחובו אע״ג דשומא סדר'לעולם מ״מ חשיב זביני ואכיל בלא נכיתא״יכתבהרש״ב׳
מי^ כנתא אסגאהלוסלמכר וכועלס
שאלת ראובן שמשכן לשמעון ספרים וכלי הגת ונתן לו רסות להשתמש כססצריך
כ״סוהר״אש על׳קמ״ג ד״דודנריהסולקי' נ׳ה !הרי׳טנאכפ׳ודל א5י?אלרנאן*מ!:נכתא להזכיר בשטר נכיתא דאי לא לדכא משוס רכית ובנכיתא שרי דנכיתא שכירו הוא
ילצימפיק וכשכיר ותו מסתמ׳כהס עב ' ל• כה ב עוד שאלת ראובן משכן בפיס ללוי במג וקבל
־שנדץמ!1
<׳ןי אכיל לא
נמונכ־ 1ויס" מסי׳ יאכלסירות נ איפורכיון:ל
.
<נלהי!-)-״״ י
*;,,״ף
לרסדה בפחות מיכי׳ואפ״פ שקגעזתןלאמזתיל כלום ננ״ל עליו אחריו ואותם בתיס היו של שמעון ולוי לא ידע ושמעון שתק באות׳סעה ודר
?ג הכס י .
ס־שיוויו וכוכריתעלס ס* ה משכן .לו בית תייני׳למתדת ביל!!שא אכל יתר קמשליםעדי! בהסלויי י שנים וכשבא לוי ליפרעלא סית׳יד ראובן מישג׳ונתפסרו שיתן ראובן ללוי
משנןלושדבוא״ל לכסתיצהילמכרס לא .צל .ומתשני׳לי׳אפי׳נשערא אתרינא למ״מ מפי!
נ׳דנייס לזמן פלוני ואח״ה נודע ללוי סהכמיס היו סל שמעון ואמר לפשרני' שלא
דעת
חמנרס אלאליבדמי ' הללואםו׳כשץן״סן -אמו לפרוע מילשלא• קגע ז״ןאלאעל
ויד סי יחזירו השטר לראיבן עד שיסלק מעליו את שמעון  :תשובה הדין עס לוי שזו פשרם
י שיאכל פירותעכיל וב״עאמר איימי
<
שפרדסי׳בדמיססללופסק לידמיס־ נאתר׳דמסלקיאמרהלוה למלזה אתלואייתי כטעות היא ומסתכרא׳ לי סראוב ן חייב מדין האחריות לסלס לו עד כדי כל הקרן
הפסר׳מ׳ושכרי׳סניססדרכהס לוי
^טיסנהוסיףלו לע מעיסהלואמשמע׳ זיזיתולאאכילעלזה פידית התמוברי׳לקרקיג ד ל שאס׳ היה קרן המשכונ׳ק דינרי׳והטילו
מדבי־ירדכשר>דמר־ כדמיס הלול אסומשוס׳ אעיפשאיכסנריכי׳ולאאפי׳תתמרידעל :ניייי' עולה לס דינרים יש לראובן לשלם לו לפחות מדין האהריו עד כדי חמסיס דינרים
לפוסלן עמי׳ פחות משיוויין׳ וא'׳כ בשיווייל ללא׳ אצבינית ומ״מ א־נ!ממתין;מלאכולאלצו שפחתו לו ק הקרן אבל מהמות ספל הקרן אני מסוס פלא יהא בו מסוס איסור
רבית לפי שאמרו המוכר שדה לחכידו ונמצאת שאינה סלו אמר רב יש לו מפו׳ויש
בנדישלאיפשל ,שםכפירות :
^
^״״״ןממו למכד ^ לך ככךיס^
ימיפשכפדנדשיטיאותןקרקפ דכיון דלאמחיל גביה מות׳וכך הס דברי רבי' אכל לו שבס ושמואל אמי מעו׳יש לו שבח אין לו ואקסי׳וסבר שמואל לוקח מגזלן לית
כייס המגיד כפ״זימה״מימשמפסמפרס דכלספסין דמים ידועיםאע״פ שאין ליה שבח והא אמר ליה שמואל לרב חיננא בר סילא אימליך וכתוב סופרא סכחא
?יןיקע שוס יותר אסור משום דמחד כמודל גביה מחמת׳ ההלואס ולא שרי אלא׳ ופירי אמר רב יוסף כגון דאית לים קרקע אמי ליה אביי וכי מותר ללוות סאה
שאיכוקוצבדמיס כלל אלאאומלא תמכמה אלא לי בסיורם כתב ביעל התרומות בסאה בשיש לו קיק א״ל התם הלואה הכא זביני ואיכא דאמי־י אמ רב יוסף כשקנו
ספני ועשר כן נקיא אבק׳ רבית׳ וצ״ע׳ בתום עלה ס״ג ד״יא בדיבור רבי׳על מנת מידו א״ל אכיי וכי מותר ללוות סאה כסא׳ בשקנו מידו א״ל סתס הלואה הכא זכיני
יחזיר חיכאכינייהודמשמ׳דצד א׳ברבי׳הוי רביפ דאוריית והא דמשק ול בית וכו׳ אלמא דוקא כמקום זכיני מותר לשלם לו פימת הא כהלואה אפילו יש לו קרקע
י צד סס גינית וכן אממכהדיא בגמ׳פלה ס״ה וא״כ הר רכית קצוצהיב וכתב וקנו מידו אסור והכא לאו זביני נינהו אלא משכנתא דהיינו הלוא׳ואפי׳מוכר בית
ן•יפלה ג ד״ב דאס רוצה למכרה לאחרים בדמים יתרים מדמים• אלוי שפסק לו בבתי׳ מרי חומה אית דאמרי בערכין ה״ז רבי׳אלא שהתורה התירתו וי״ל דכל סיש
^ ' אפיהקנה לזה בקנין ומסח מדבריו דאס לא מכי ביותר ודאי קנה קמא וכתב בה נכיתא ה״ז מכר גמור סל פירו' והרי הוא לגבי פימת כמכירה וצריך לי מדיין
להתיישב בדבר אפ״פ שהדבר יותר קרוב בעיני שהוא כמכירת פימת ומות פכ״ל:
" הימ ק כתב דאפי׳מכרה לאחר כדמי סללואסו למכירה לזה דכיון דהתה
י ומה מחזי כרבית וכ״כ ה״המגיד בסס הרמ״בן כפ״ז מה׳י׳מ אבל הגהות מרדכי קעג כשםסישרבית בהלואה וממשנה בפ איזהו נשך עלהס״ה מרכיןעל
השכר ואין מדמן מל המכר וכו וכתב הרמב״ם כפ׳ס מה״מ שאס עכר ומכ׳
בשס י י דסא דאסור דוקא כשהתנה בהדיה לא תמכור אלא לי בדמים הללו
ס מיכל לתוכה ביותר ויאנסוך זתיוסוא קבל עליו הכל ומיהו אם אמ מעכשיו באס מעכשיו בכך וכך וכו ה״ז אכק רבית והטעם דכל שאינו דרך הלואה אלא דרך
סי׳ר׳יחילקייןססי׳קפ" ) אפילו
■גיי׳גיי/־ז
י \ ? נויה לך כשתרצ׳למכר שריעכ״ל  :גוי שמשכן קרקע לישראל וכו׳עלה ע״ג מכר לא הוי ריבית דאורייתא אלא דרבנן ( .
א^ ג״דאדר 5מרי כר רחל ורכ׳וערש״י ואין זו רבית דהא רבא לא מחייבמידי¬ אם המ^ כר עשיר וכו ג״ז סס אמר רב ספא טרשא דידי ודאי שיי מ״ט שיראי לא
בדא
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סנשילקיזז י״׳שי׳־ דמי ויבחר ואצ״לזוקתני דאסבשביל על הכירו או מלוה על פה יכול למוכרו לאח׳בפחו׳ואין בו משום וא זול מערעני כמה
שיסמ-א
ומסיוע;<5
'*  3ז'} *' ,כ״ין ססומתיו• ידועה אע׳פשאיןלושער אסור רבית ובלכד שיהא אחריות של השטר והמלוח לע הל וקח כגון פירושו דכטרשאדרבטמן
כראמדיאע
ואס
שנדיןשלקת( יה׳ ,כ סבדכרשיש לושערויצת כברדמחזי אם יעני הלוה שלא יהיה לו ממה לפרוע שלא יחזור על המוכר מענפיו בשער סל עכשיולאיי׳כפעו
סיהי״באסייהיאיל טפי כרבית  :ונראהשאפייאיגומערש
אכל אחריות שבא מחמת המוכר כגון שנמצא פרוע או שטרפו
זקק כ׳ע מ לאי כהדיא וכו׳זו היא סברת רבינו ונכונ' היא
בעל חוב מוקדם אין צריך שיהיה לע הלוקח וכמו
שיכו
'
למוכרו
)(
;יו,ן
עי״ל
המזכר '׳ב
הינל7 5א.ם
עליי דכל
ומסתע דאי א״ל סתס
באייו
שמעלהו
סיבה
ה״ל כמפיש
ונתב
ו
/
,
״
,
לאחר בפחו׳כך יכול למוכרו ללוה עצמוה :ובשכירות מות׳אפי'
מתן
יל
בשער
סל
אייר׳מוהרדאמואן
*,,,״״ * ,״ בגנגהמרו שכפ הימב
ךסוייודע 50
ףו
מפרש כהריא כגון שמשכיר לו בית
ששוה שכירתו י״ב זהובים סטי קרחי באכלכאי והכא
זביכיהואושלי
מ! ! שלקחן
שרי
לדנרירש״ילאהתי׳רבנחמןלזמןסלו׳כך
ואומי אם תפרע לי מיד הרי הוא לך
כי׳זהובי׳
לשנה
ואס
לחדשים
יע־ל
סשי׳
>
וכך
אלא
בשסע
'
־
אלא
אותו
לרב נסמןבדאמר
זמן הונן ביוקר לפי
ממכסיוהיאזך
( ^ " ו 7ני י *,רוב השני׳והתנאי שהוי מתנה הונן השער תתן לי זהוב לכל חדש מותר שולחני שמוכר דינר טבוע במעות
לא קיץ לנירשא אף לע בג
דאמרממעיו
^ סל אותו זמן ברובהשני' לפיכ׳לא מחזי כי שאינן טכועו׳ומוכר
גא ע?
הדינר כיותר משויו בשביל שממתין למעו' כיון שאינו קוצן ול דמ/י מעת׳אלא
סנתן
יהלואלאני ׳•״•״־
• •
 , ,,ן.
הלכה םא יש ללוקח
ול
בסער
המעות
ס
ל
מותר
אייר
ואם
מ״כנואף
על מי1%
לאו אסור וכתנא״א הר״אש
ל! לזמן ימלל׳ת< אגר נטר לי וכתבתי זה מפני שי א
{יגפחי׳קזזע׳ ס־ב נחמן כפיי הפי שפרש יוע׳כנהגר ז״ל שצריך שיהו כיד הלוקח כל דמי הדינר כתב הר״מה דוקא פוסק דלא כרב כקמן מכלמקוסלעמו
הז חענ״ל יי׳ ליתן פירות בכפלים וכפלי כסליס מכדי שולחני דאורהיה בהכי אכל כאיניש אחריני אסו׳ עד דאמר ליה דהיכא דא״ל סתס באייר פתןלי3
מש1
של אייר חותר :והגהו׳מרדכיכתנמע
^ ',כ ה
דמיהן
*ייימיהש״לילה מ
י
י
לזמן ודב׳הז אסור .
גמור! י
כיון שלא כפי דרך מקח וממכר • ורוקא דינר במעות אבל מעות במעו׳אפי׳
רא״ק כר״ס ואח״כ כתבו
סד״ספפקנת
ילזהיע׳לסי׳קס
ט
פסקעמובכעין
הסער
שיצא
לאותוזמן
בשולחני אסור :וכשם שאסור למכור ביוקר בשביל
המתנ׳המעו' כסמן וכפרש 'י ולאודסמכיני&ד־שו/
לתבתימדקחכירי! עכ״ל -יופתובכהגרמרדכי ומה שנהגו
בך אסור ליקה כזול כשביל המתנת המעות
שאם
קונה
דכר
אינו
מערס
כערס״י
וגס
אינו
פוסקכוע
י׳י-, ^' 3
מימי קדה לתת מעילים כזמן גדול וכו'
ששוה
נחמן עוד כתבו הגהות הכזב
שהמיימווי
()7י "
■' " סי׳״״י־ ומפ מ ע מדבריו סאע פ שסחורה אחת לגעמים שוה ןכ
וכך
יותר
מדמי׳אץ
למכרה
הוסק כרב נחמן וכפרש״י וליתא דבהדיא פסק דלאכוותיהי בכה
דברי'6
מורי'
בהמתנה
כאותו
ךס
סס
לא
שברוב
פעמי
'
מצויה
לימכ׳באותו סך סא לאי הכי אגר
במתנהבתחלתהמכר וכו '
תוספתא כתבה הרי״ףכעלהג ד 'א :והר"5וסעא
אסור 1כ״כ המ־מ .כ טר הוא ואסור  :וכל זה לרעת רבידס״ל כהי־ אש דפסק כטרשא דרב נחמן
וכתב
קמ״ב ד״בונמק״י עלה ׳ב ד״ראהמרקוי וגס הרמ״כס הזכיר דין זה נפיקחמל
פ״יי
■ 7ייל1ה י$גה ה המגיד כפ״חמה״מ שק דעת היש 'בא ובעל המאו׳אבל הי־י״ף והימ״בס
והרמ״כן מלוה וכתב והוא .שמכר החפץ בסיווי< ואזדא לטעמיה דליתהלכתו} כטושנווונ
אפי׳לאמיי|;ל5
(לי! סוכרי דלאק׳לכטרשדרבנחמן * ח״ל * , 7
.
 .י
ז־קאהויוינהדמי
^!זי ^ יי,,״
^
3ה
ולעני] הלכה פשט המגהג להתינטרשא כסמן ואינו יכול למוכרו ביותר משירו וכתב ממקי יוסף ובסידני תסיקסינן
דר׳גזהלז־ אחר התנהג כ׳ששהואליהל
המקיש ויזכה וב לוקח קודס שיאמר לו ןת לי עכשיו בפחות ואס לומרדאלייכ
לושוו

אלא
שסרבז״ליפרש טרשדרכנחמז
כגון
,
י ' .

״ נ דאין חימק
גמיכר מקצמח־יגי שמ 0
למזכר לכ חיני  :קצץ להס עכשיו

פירו סתס כמו

שישיויבגי ן ילח׳

״.

מצמה שתקמיכשח!כריס אימה אגל הנזהגים
ליקחטרשוע למכרןלאליגד ׳■ פיזופ 7לעאשיר
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לפג
 11ימח ;
׳״ך ' הרבית ניכר בו שהדי אין כיוצא בו נמכר בשוק ועוד דאין אוכאה לקרקעות וכל
 5יי
?
"
'
^
3
כ
ה
3
!
'
!
שהוא
דרך
מקס
וממכר
כל
זמן
שאינו
כר
'
כרכיתמותרוכ״ב כסל התרומות שמצוי
£סיד
לית
ן
לאחר
כתסוכו׳הריייף
דכיון
דאין
אונאה
לקרקעות
אין
קצבה
לדמיהן
ואין
בהם
מסוס
אגר
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א עכשיו
מאפייה
הודיעני אהיס׳בזה משוס רכיתכיון סאיפשר שבאותו זמן ישוו ט ו דינרים או
זיז• שימש

פחתיי יזיתדזתשובה כל דבי שהוא בתיולה ובסוף כגון אס מעכשיו בי״ב ואס

לאחיסיו

לא,״ מת המל י יום בג״וידנריסיהיי זה אסור וכל שיש לו קצבה עתה ורגיל להיות שוה יותר אחר
זמן בגון סיק שדרכו להיות לו סער זול כל ימות החורף ודרכו להתייקר אחר הפסת
אס מכר ביותי ממה סיסוה־ עכשיו בהמתנת המעו׳הריהז הואבקצן במחלה שכל
ינשניא חתר אבל

למה ששאלת עוד בממשק חובו שאסור מסוס דסכי מעותיו הוא מטל
מןהמממק
מכ״ל ואס עבר וקבל עליו המוכר אחריות כתב בעל התרומות כחי-םמ< ^יי*
ואם אינו יכול לגבות ממנו תוכן מחז ירי<ר מי1ותיר
^ משנןרשי&נורנין
שגובה את הקרן ואס יש בו ריוח יהיה למוכר: 7
אבלאחריותסכא
8
חמרני
כו
וכרכן נר מדברי הרת בן שכתב סרב המגיד בס״ה ואס יש כיד המלמשכון
מותר למוסרו לקונה דלא נאסר קבלת אחריות אלא כשהמוכר מקכגטנט־-
להבטיח לו סובו משוס דאין כאן מכי -אבל ישיבטיסנו הלוהבערביסאונמשנונ"-
אין בכך כלום וכן מבואר כסוי ת״מ סימן ס״ו אצל מ״ש בשס בעלהתחמוחהמו^
שטר משכונות קרקע לסבית ונו׳ :ולשם" שי כול למוכרוכל ^ ־וכחה סשמי ייי1
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בגיזה וחלב טסי מבקרידקרי הנוסף טל" הקטנות־ ונפשות גדולות מכח הקגונות (ז ) וננ׳י 7ן 5״־ז
נסו דהא אי שקלי׳להאי בוצינא זוטרא לח אתי אחריתי בדוכתה וא״כ וןשהקטנו
כיוןשהקטט׳ כ'הזהנ7לרןמקח
היו בשמת סמכי מדידיה משבת ואזיל אבל גיזהוחלב כגדילי "ח״כ ^ינו

ובשכירות מותר לזפי׳מפרש
* מהחסס׳רטת חס לי אחר מהליכי עצמו•
י& מסנה3עלס ס״ס מלבין על הסכר וכו׳כינד השכיר לו את הפצר וכו׳ובסימן
ג5״י ^1ימהר ד? זה וסס כתכתי דיניהדסייכי ל־יןסז כי בסחה לא כתבו רבינו
אלא אגב _ ^
ר^ ונוצעאי ׳ י
גררא .נ
מה שהיה בבהמה בשעת מכר דהא כי סקלת להאי כוליה לגמרי אתי צפרינא הילק־ע'כ״ל ' (מ"נר,
לאוכידוססיב  :ובבר□ ככה״גאסורי.רל! 'שיהתיס׳לא
שולחני שמוכר דינר טבוע ופו'
ז אלא וכו' עלה ע״ג ערדשא רב אסר ושמואלמשתי-ג נלנריןילע
מזהב עלה מ״ו הרי שהיו ששוה י״ב בי׳כשביל שמקדים המעו׳אם ישנן כרשו׳המוכ׳
שאינו מצוי לו עד ש יבא גנו א ;ער שימצא המפתה מותר וי״א סרי וידועדהלב' כיבכ5ןיסןר י ודעשסתו ' כיי 6נמיןנל/
%יומופליו תובעי ארחי כ-זינן ואכנר
סתרי רבינן שכ׳ג׳
"
!
בפלה 1 0כ? פו מפ בי 1מכירת פייות'ברא׳י״גרי׳ש^
לשולחני מןלי כדינר מעות וחערכש׳ואני שמות׳אפי׳במפרש אם אקרים לך המעו לא אתן לך אלא י׳ ואם
כרס לאומר מה סעיזי חולבות וכו׳וחילקו לז״עותנלהדינר
ןל יפה דינר וטריסית ממעות סיס לכשתתן לי החפץ אתן לך י״ב וה״ר ישעיה כתג דוק׳בסתם אבל
ו׳עשלי
ביניהם בכמה עניס והוזכרו קילוקיס אלן;1״כ נ י נ;
ברשותו
יל בנית אס ישלו מושי אם אין לו אסור במפרש אסור והכימסתברא • ואם אין לו מאותו הדכר
^׳ ס3ש< - , 1יגקכת ספרירנינו
ומדברי סר
בהגהות מ ךך כי ;
שהיכפיהאלז מען'
ז1
!! <<
ואמר פלהבר אשילעול' בפרוטרוט כיון כלל אסו׳אפי׳אם יש לו ממנו בהקפה ביר אחרים  :ומות׳להקרים
דאית ליה נטשה כאומר הלויני עד סיבא
? מ ה ד ד פכתב ל? נות כ ל סירות י :כרס כל  4נר
נדונו' ונתנו התוספות דטעמא דשרי מעות לגנאה שיתן לו לזמן פלוני רילועין בני אמה אמה בזוז אחר שהוא בוסר או סמדר בדמ י /מועטיס ־מרץ73-״  ' '£גי
הרא־שז:תל ^זת
רינוסשוס דאינו מחן לו אותו מטבע אע״פשעתה שווין בני זרת יזו? אע״פ שאין לו עתה בני אמה וכן כתב רש״י כעלה ע״גוכך כסדכרי
מדי׳ין 7 .נרהז
עצמו שלקח אלא מין אסר דדמילמקח חשבי׳ליה כאלו הן בירו כיון רממיל׳רבו אבל ההולך לגזוז ולחלוב הרמ״בסבפ״ח מה מלוה משמ עדס ״ל
נמנרדאילוהיה נותן לו מאותו מטבע רחליו ולרדות נוורתו ואומד להכירו מה שעיזי חולבלוגוזזותומה כסילוק ראשון סכתכו התוסע ו׳ךג 3י מה ל׳־ליזאת פאף
־שאה ישיס ל) כ
• 1
ממומה ליה סאה כסאתים כיון שנותן שכוורתי רודה אני מוכר לך המרה בכך וכך ומוזיל גביה בשביל סעיזי חולבות אין רגילות לזלזל בסביל ^אל! כ ,הסאה
המתנת יום או יימיס וכו' אבל פרדסא דג״ל ס־׳קעינ *
לסזדיסמז יופר והוי רבית גמורה וכן הקדמת המעויאפור דלא חשבינן ליה כמו בידו אבל אם אזבל לו
כלמה שעיזי חולבות וגוזזו׳וכוורתי רוד׳הן רב הן מעט יהא מכור שרגיל לקנו בעוד שהוא בוסר ומשו׳הקמן' (ז )זנהנהן׳מול3י
כתב הראש ותלמידי הרש״כא גורסיס
עד זמן הבציר אחילג 3י הטו) 53והוי)3גר ריש אינלףקמז
בשס
למלסבומיס  .ואף על ס י כן כתבו
ךל ככך וכך מות׳שהוא קרוב לשכר ולהפסד ובכרם בכה״ג אפור
סנ,,גיילא 4י' ״ל" ^
לי  6נתי ייז" 5.זייי
סרמ׳בן דטעמא ושרי היינו משוס דכעל אפי׳לאחר שנעש׳סמד׳או בוסר אסו למכו׳ כל היוצא ממנו ברבר ־ 0י
אסר רב בפרדס אלא כאומר כך וכך היניןיא'5לראיון .
הניחפיוטרוט כינהו כלומר־ שהם מעות
ירוע כדי שקדי׳לו המעות וכן כורתי הזמורות אסו' להקדים להם מכו׳לך אכל אס מכר לו הן רב קמעט מה
ונקדש לו מותר דס״ל כאומר הלויני מעו' בשביל הזמורו׳כרי שימכרו בזול אבל מותר לקנות עגל בזול שיגדל מודה רב דשרי ולאיכא דאמרי
טו שימו כני אבל אסהיהדינרישלב״ה בשביל הקדמ׳המעו׳ולהניחו ביד סמוכ׳עד שיגדל שאם ימות או דשרי רבא כיון דממילא רבו אתיא אפילו
מנוע אע״פ שיש לו אסור דרבית קצוצה יכחיש הוא ברשו' הלוקח :שומרי השדו׳שבעלי השר׳הייבין ליתן אליבא דרב ואע״ג דהפס נמי ממילא קא
היא זו דעד שינא בכי אגר נטר הוא וכתבו להן שכירותן מיד אח׳הקצי׳אסו׳להוסי׳להן בשכרן כדי שימתינו רבי איכא לאוקומי דסת 'מיידי בפרדיסא
טוו שי״מ דרב אשי אתא לתרוצי אפילו אחר חרישה ומירוח אלא א״כ יסייעו לרוש ולחבר :מותר להקדים כשלא יצא עדיין הפרי כלל • וכתב רכינו
הימא כדס״ד מעיקרא דהא והא בדמים מעות על יין כשעת הבציר ע״מ שיתן לו יין טוב בניסן ולא השבי׳ ירוחס והרי״ף לא הביא הא דפרדיסרכ
וכיון סיש לו כתוך ביתו מותר אחר שאינו רבית מה שהמוכר מקפל עליו האחריות בשביל הקרם' המעות דס״ל שמותר דדמי לנותן מעות לגנן
בסביל דילועיס והרע" בס כתב כמורש״י
קוק לו זמן שהמוצא את חבית בשוק וכן מותר להקדים מעו של חבית ידוע של יין ולהתנו׳עם המוכר
ההיאדדילועיסונראט
כפרדסא וכתב
וא״ל סןלי ק זח שאני צריך להן ואחרךכ
נא עמי לבית ואתן לך ק״ק זוז שיש לסם שאם יזול או יתייקר עד זמן מכירת היין יהיה ברשו׳הלוקח ואם• מדבריו דלא דמי דדילועיס פריגמוהוא
מותר דלאו אגר נטר הוא שהרי אינו קוצץ יחמיץ יהיה באחריו׳המוכר ואין חילו ^בין אם מושכו לרשותו או אלא סגדליס יותר וזהו בוסר ולסיכאסו'
לו זמן כלל אלא סיר הנא' שאין לו לטרוח אס מניחו ברשו' המוכר אבל אם אין הלוקח מקבל עליו אחריות כי סברתו אס ראוי ספרי ללקיטה בשעת
ע־ ביתו ובעל התרומות כח״ה כתבשיש הזול אסור אפילו אם מושכו לרשותו כתב הרמב״ם חבית של יין
מתן מעות מותר ואם לאו אסור
סתיוין להלוות מעות כרבית ללוהשיש ששוה עתה דינר ומכרה בב׳עד זמן הקיץ שאס תארע תקלה בה ותמהו עליו ורוב הפוסקי הסכימושמותר
לו מעות כביתו מהאדרב אשיוכן משמע שתהיה ברשות המוכר דע שימכרגה הלוקח ה״ז מותר שאם להקדים מעות מל פרי המחובר לקרקע
אבדה
ממה ספרש״י על רב אשי והרא״בד כת על
בדמים מועסי׳ואכי׳אין הפרי עדיין ראוי
המורים כן שהם טועים והכי׳ראי׳לדכריו:
ראוי
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נ־נ _ ו .
סלושוה^ ^.
.].׳1.
בלושלא יאמר לו ןת יל כדיכר מעות אלא מכור לי נדיני מעות ומשמע דתוס
כתב לדעת סרמ״בס דסאט פרדסא שצריך לעבדו והרי המוכר ססר בכך  :ועוד
זהר״אשאל ס״ל כהרמ״ה שהרי לא תלו ההיתר בשולחני אלא דמסוס דהוי דרך מ ^
שאץ דרך ליקח פירות פרדס קודם שיגמרו׳ ודרך ליקח קשואים ואבטיחים בקמן
ממני י  :וכשסשאפור למכור ביוקר וכו׳כפאיזהו נשך עלה ס ג אמי■ רב נחמן ונמצא שעתה כשהוא קונה אותם כך כמכרים כשוק ( וכ"כ נ״י פא"נ ) וזהו סווין
לאיתאן דיהיב וחי לקייאה וכו ' וכפי סדר לשון רבי ' חלוקת האיסור ה צ צמינקט ומה שמניחים ליגדל מאליהם הם גדלים ומ״ש רכינו ירוחם שרוב הסוסקי׳הסכימו
שמותר להקדים מעות וכו׳לא ידעתי מי הס דהא הרמ״בס והר״אס הביאו ההיא
נרישא$ולאדסדר'דגמ׳נקט שהזכיר רב נחמן חלוק ההיתר ברישאוכמי־ו התיספו
ויזר״אשלע הא דיב נחמן וא״ת אמאי אסור מאי שנא מערסא דרב נחמי וי^ כיון דפרדסא • כתב עוד רכינו ירוחם ואס א״ל הילך כך וכך ממה ששדך עושה ולא
דאזלי ד׳מוזא הוי כאלו פירש סא מעכשיו כפחות ופורכ כ הר אש בעלהסק ב ד כ באו פירות עדיין לעולם אסור לדעת התוספות ורני׳האי מתיר ואס א״למהששדן
פתנו
יג׳ימשמעמדבריהם שאס הוא דבר שאין שרמתו ידועה אע ס שאין ול מות להקדים עושה ד׳סאין כסלע אסור לדברי מלס מאחר שלא באו לעולם עכ״ל:
התוססות בעלה פ״ד דאףעל גב דמשכגתא דסורא סריא אסר רב בערדיסא דסאני
לוסעותכדי לקט ממנו בזול דומי ' דטרשא דרב נחנק הנזכרת בראש סימן זה וכתב
הוי״בשעפמאדשרי באית ליס מסרם דכיון דמעות קינות ןמ התורה ואס חחר בו משכנתא דסורא שקונה קיקע מעכשיו לפירותיהאבל פרריסא אינו זוכה בשום
מקבל יע שפרעה״ז .למטן רבית כאלו קכאס קנין גמור מעתה כיון דאין איסור דבר והוי זוזי הלואה גביה עד הבכיר ועור דמשכנתאדסורא קנוי לו לכל דבר
גמכירתפיחת אלא מדרבנן וסילכך אין כאן הקדמה אכל כשאין לו אע ג דהשתא אפילו למשטח ביה פירי וכל תשמיש שירצה אבלכפרדיסא אינו מוכר אלא יין
 $מוזיל גביה מ״מ אסז כל שלא יצא הפע׳לפי שכיון שלאעקבע השער אנו
וכן כורתי הזמורותוכוייעלה ע ג אמר ליה שמואל להכהו דשבשי שיבסי
חוששין בלבד :
שמא ישתב הסער ויקרו עירות כתוך הזמן שקבע לו ונמצא סמרויח הקונה כפסיקה הפיכו בארעא ני היכי דקני לכו גופא דארעא ואי לא הויא לכו בהלואה ואסיר
וכתבו התוספות שפר ת שמתנין מפות לבעלי הזמורותומחילי׳להן בסביל הקדמת
ובעני?
יייי 'הרמ׳בס בפ״ח
י־יי לכרי
וכך הס
המעות
להקדמתמעימיר וגסהמוכ׳יצמיד
נין הפוכו כארעא כתב בפרק
מה״מ־־־־;
־י־״״־־־ י־״" ־ *־־"־־
י־״ייי* "־י
שט
מחוברים
'
כשה
כיס
להפר
צריד
י
י״יו יריז
^ שיש לוד י 1ע פס)5י,זלזה ס ל ה כל 'מוכ
המעוזהכמי
בהקדמ׳מעו׳דהרי
אלומות
סחיב
^
פובהס־
^
הכןנוהיימציו
נלפןהיןינהיגתלפסוקנסוהסעיהקסע
ת־־ייומנ ^
זן״י ^
שנמצא כקונה אילן לזמורותיו
אגלסא יחיל גביה מן השער הקבוע אסור ספ 'כ יס לו עב' ל • ונתבארו דינים אצו ת״ל דה״ה סא החזיק בקרקע כדי לזכות בזמורות אע״פי שלא הפך בזמורות
נדביייני׳סי׳קמ״ה  :וי' א שמותר אפי׳במפרש וכו׳נ״ל דטעמייהו דכיון דאע ג
קנה ומותר אלא קרא מיניי הו נקט • אכל מצאתי שכתב בטל התרומות נח ג
יאזלי ד׳בזוזא שיי למיתן הבזוזא ה״ל כמפרש סא מעכשיווכו׳אלמא דפלדאית ליה וזהו הפוכו כארעא לעבוד תחת עיקרי הגפניס כסס שעושים עכשיו שמגלים
^'לי יקיש ויאמי אס מעכשיו וכו׳לית לן בה  :וה׳ר ישעיה כתב מקא כסתם עיקריהם וחותכים העשבים והקוצים שיונקים עיקר סודם הגפן ובזה מועלת
עא פ סהתיס והר״אש כתבו על הא דאמר רב נחמן מאן דיהיב זוזי לקיראה דחסור לגפנים והילכך זכה כהכי לא מחזי כרבית כי מוזלי גבייהו ושרי וכתוב ממקי
׳נ לית ליה משוס דהוי כמערש אס מעכשיו ובו ' אין הכרע לומר דס ל כה ר ישע ה יוסף ובדליתכהו עסקינן משוס דהוו המעות כמלוה אבל כסמהפך כארפא מחזי
מאכלית ליהסג הס יודו דאסור כמפרש ולא פליגי אלא באי ליה וגס אין להכריע כמאן דקכי גוסאדארעא ושרי והרמ״בסמוקי לה אפי׳כדאיתכהו ואפה בעינן
זסלכי״א מדעירשו כי לית ליס דהוי כמפרש ואס כן גס כי אית ליה הוי כמפרש
שיהפך כארעא לפי שאין הדבר ידוע אי זותיכש ותזמור ואי זו תישאר ולפי׳הוו
יאה ה שיי דדילמא שאט להו בין הוי כמפרש למפרש ממש ולפי לא הזכיר רבי דעת
המעות כמלוה והמפות שכר הממנה עכ״ל ולא הזכיר רבי׳דאי מהפך בארעא
?ד״5וש ניס  :ואס אין לו מאותו הדבר ברשותו וכו׳הוא סוף מימרא דרב נחמן שרו משוס דמילמא דפשיסא היא ושמואל כמי לא אתא לאשמוטיק דע״י היפוך
״י ׳בעבהדיע׳נלן נ :םר נ) שאפיקיימי׳לזכשי .ר ג ׳ןאפי ' יםנידומשכון׳
יגקגתיבסמון * * :י. -
פרי אלא דכעי היפוך ורס׳י פי׳בהוהו דסכשי שיבשי שהם בעליכתי׳המלוי׳הכוא ,
ז5ור; ר להקדים מעות לגכאה וכו' עלה סיד מימרא דרכ נסמן ואיכא תרילישכי לאריסי' לזרע ומשלמים לסם לגרן תנוס חדשה ומ״ה א'זל שיסייעו בגופידארעא
ב־הו^פ פפהגהותמ־רדכיכמבו שראכ״י פסקכליפיאדאסרשאר פוסקי פסקו בחריש ובקציר מעט כי היכי דתיקני* להו ארעא ואי לא אסיר אפיתיקרמשוס
■ רטנו  :וכתוב בהגהות מרדכי ודוקא אס נותן ול הנהו קרי דהוי סאה בסאה  ^ :בל מותי־ לקנות עגל בזול וכו/זס ומודה רב בתורי דנפיש
דמיי׳וכדברי
יי׳־לד * " פסילייהו וכתבו המו' שפר״ח שמוסר עגלים קסגיס ולרות עדרו שיולדו לו בסנה
 " " 1".מ *  /פיסוק4נל > 0נ! ,:ת לו 5ותוומ  6סיי*
ההילך לגזח ולסלוב רסליו וכו' כרימ^ שס ומפרש כגמטעמ 7ממיר ופרי לפי שרגילות הרכה שעפילות ופי ' רבי ' כפי׳הרמ״כם כפ״ת מה״מ שהוא ע״ל
ער״ת

ד־מ

הלכות רבית

ח( ) כ/לנימיןזלזג פריס אבל רש״י פי דאמאידר/שרך 3לקנותפירו׳ערדסין!5ישאססול/מקו׳סבוצרי '
יק 'שש''5 7י ,'5הכרמים בסוורי׳ומתקלקלי רגלי סם וורי׳וספסדןסרבס מודה רב המותר לקנות
סירות הפרדס :
שומרי השדות ונו סס א
 1ל רבא להנהו׳ דמנטרי בל/גי יכו
*
גתלכתחה שנהג,
שנזתטן חיריחיהמריח •
שומרי
ויי'
ו
 ,״
הסדורז .
ירי חתר ״ל רדי^ ,
להיחו.
■ דמי .
יורידנו י. .

טרחו אבל נקטי להוסוקא לא חשיב כולי האיוצ״ע :ולדבריהנ/ועריס
דסמוליך סביל' שכתבתי בסמוך אין צייך ליפן לו סכר
טרסולןסחלמ ^״ך
""ייילמימר נקטי לסוסוקל /וכוי דמשמע דאי לאו סכיהוהאסי׳וצ׳ ^.
:נד הכי אכל אה״כ דאפילולא נקטי סוקל/ומשרי כדתטאמשול ^ -
ויושלל! סוזכר סס שניעמלן !ינ(ן

אע״ג דקכיל עליה יוקרא וזולאהוה אסיר -וכתוב בהגה' מרדכי דלא סדי אלא כמוכי
סוהכשוה דליכא אגר נטר  :כתב
הימכסבפרקחמה״מ ומשמע ליסכל שמכים
פחו משכי דינרי׳מסלםמביתו טון שכל האחריוהיעל המוכ׳והוא צוה שלא למכר '
בפחות פושע הדרש לדקדק דבלין האקר ודאי משמע סכל מה שהיה־ מוכרה יתר
על שנים היה ללוקח וכ"נ ממ״ס ואס לא מצא למכרם ולהרויח כה וא"כ למה־ האט
בדין שני כ״כ דלא סל״ל אלא ואט הים אחריותה אם אבד׳או החמיצה על הלוקח
מותי וצ"ע  :מי שיש לו סחורה שנמכרת צאן בזול וטכרית בעלה ע״בת״ר המוליך
מבילהוטברשות מוכר מותר ברשו׳לוקח אסור ופרש״י אם קבלי עליו המוכ׳אחריו׳
הדרך מותר דאין כאן מלוה דע שתמכר -וכל מה שנמכר ביוקר של בעלים הראסוט '
הוא ברשות לוקח אסור דמהשתא מלוה הוא גביה ויהיב ליה טופייג מדמי ברבית

כסחוד׳אחרישס בפאר אסימר׳יוחכן מהו לעשו׳בגרוטאות כן א״לכקשוישמץ
ביט יוסילעסותק בגרוסאותולא הניחו ר '
איכאדאימרייכקסרלעםומכןנ״ל
פשתן ולא הניחר ר׳ישמעאלכר יוסי ופרש״י׳מהו לעשר
כגרוטאו׳כןכשלוםיךמן
כגון שכדי זהב וכסף ושאר מיני מתכות דתבואהדמידידשטחהואדנ!
זליונ1חינ
שמתא אמדי׳ניחאלהר דמגלרלהו תרעא א״כ דמוזלי גבייסו אבל
םארסרקססילימ
גילויתרעא ולא אוזלי גביייהו דמי שמוטילו עכשיו אינו׳מוכרלסלמי/יהץ׳ח
שלקחהיוס איבר לוקס למחרעכ״ליומ״ש ואפילו׳ בתבואה אדם
חשובשצוין־לו??1
במעשיו׳ לא יתעה להסק ג״זשפכסוראאזלייארכעה־ ארבעהבכפיי ^ו
שיתא יהיב .רב זוזי לחמרי וקביל עליה אכפא דארחא ושקולמיניייבוחגו ^(1
■ ^,
סיתא אדם חשוב שאני וכתב ?רי״בש אלמא דכל שמקבלהקוני'אגיה6
דלווח

וכתבו התו׳כיסות מוכר מותר וכגץ שנותן לויסכרעמלו ומזונו שלא יהא טורח ול
בשכר הלואה וכ״כ הר׳אש בעלצ¥ןמ ׳ה ד״ד וכת׳עוד וקמ״ל דלא אתי לזלזולי בסכר
עמלו ומזוני ומפשט דברים אלו משמע דבעילמיתן ליה סכר עמלו ומזונו משלם
וה״סמ בפ״ט מה" מ כתב סי״א דכל שהוא ברשו׳מוכר אע״פ שאינו נותן לוסכר עמלו
מותר וזה דעת א״ז שכתב המרדכי גבי טרשא דרב חמא ולסברא זו קס׳דא״ב נמצאו
טורחים לו כשכר הלואה וי״ל דאינו מתנה עמושילוה לו אלא הוא מעצמו נוטלן

יכול לקבל במקום הזול מבלי שיתן להם סכר טרסה דסא איכא סטמלודמג^
תרפא אי לאו משו׳דאדס חשוב שאני ומ״ה׳ היה נותן לרסץ־כ מחציח צויוחו^
לאהיהמתן להססכרטרחס םא"כ אפילו אדם חטב טון
סכורעלהיושבר, 5
ומקבל עליו א חריות הדרך למה ימן להם מן הריוח כלוה וק
סירמפתמסיטבם^
קודם שיהיו במקום הזול דומיא דהסי ^ דר]מרי ^ד ^״ס ^ 1,היה נ5ןחששוני •
יאט באדס תשוב ואפ״ה מותר לשאר אינשי זהו לדעת הרמ״כןהמחמיר

גילילשצקל ,טא מותר להקדים מפות פל היין וכו ג זסש
*קיק שלנש* שהיא יהבי אחלא לא יהבי קי
מעיקרא דסמרסמר
״• ! אזננןיי׳מייןגליז דחלא סלל/׳ ההיא סעתא
הול
/
דקל
/
מבחרי
אבד׳או
נשברה
אין מעלם לו כלו׳ואם אל מצאלפווכר,ולהרוית "־־״״'
והחסרים  -׳ ־
סדיקלהולז^
" ' י י ",ן
או ופרש״י מעיקי־־׳קלקולו
במוט
אלא
שאינו
יחגמ
" בה היה לו להחדרה לבעלים וק אם מנר׳לו כב׳וארמרלו היתר בריתא כעלהעגוהחמיימע^
אמתזזדין 111
!
׳ ,ג אמקחת(שא; טכרוגירסת ספרינו ומבחרי לה בטבת על הב׳ יהיה שכרך נשכיל שאתה מטפל למוכר׳ ואם אל תמצא היוקר כבמקום ה״ל ואינס ^
דני״ יעלנב ־״ ורבי׳כתב ניסן ל/יפשר שכך הימה גירסת
למוכרה כמו שתרצה החזיר׳לי מותר אע״פ שאם אבר׳או נגנבה ומשמע ודאי דכאינימתןלססשיו 1
יקיא־! יש״׳ייא׳ל ספריוואיפש' סגירסתוהית כגירס דידן
או החמיצה תהיה כרשו׳הלוקח ע״כזמי שיש לו סחורה שנמכרת הוא דא״כ מאי אין סוששיןדקתיי
אינ'שדי ,
אלא שכתב ניסןכמקו׳טבת
ללמדנו!דלאו
ייזכנהסלו
יזשתור
,
ן ,״
ודקדק רביכו לכתוב מותי להסלקנ1
ליהנסנתסיידההלניסן כאן מול ובמקום אחר ביוקר ואמר ול חכרו כמקום הזול תנה לי
די־*ו * זכיי
מעות וטעל מנת ליפן ליס למן
נמליל " או לכל ימות השנה וכמ״ס ׳ :תועלה ס ד כאן
ואוליכנ׳למקום היוקר ואמכרנה שם ואפרענה לך כפי ששו׳ תבואה כשער מקום
ה/ולסאטלאדיר
התלוהאגלש " י דיבור אי תקפה ברשותך אבל תלמידי שם
כדי
שתמתין
לי
המעו׳אם האחריות בהליכה על הלוקח אסור מתג ליתן לומן אץכא וה
ליא׳אלאשל "׳
יאחיייי7ז ^מ 5יק הרש״בא כתבו דהא דתנן כבתר מקבל י'
אפילו
אם
אמר אפרענה לך מיד כשתמלשמיד במקו׳הזול געשי'
הוא שבעלי בתיס סולתיסאת
החמריס
קוססו׳ לק היינו איור ג! כת ווקיו יובל
לי)
עליו הלוא׳כפימהששוה שם־ ומוסיף ,לו לפורעה במקום היוקר שיקנו להסתבוא' במקו׳פלוני
ואסממוי׳
י״גפשיעי* נל׳מד עד טבת דעד טבת אין היין מתכר דאפי ,בשביל המתג׳המעו׳ואם האחריות על המוכר מותר ודוקא שנותן רוצים לחוב בעצמם לגימת מד
צזניךו' 6נל נלא׳ה הייןשנר טובהוא .מתקלק ומתחל׳ריעותי
לושכרטורחו על הנאתה למקו׳היוקר דאל״כ הוה ליה רבית בתים לקנות להם במקום הזול ו^5
י!ש׳ רע?'* ־'
בגוי אלאדהשת' איגלאי נהתתיה -וכ״ג
מוקדמת ואם המוכר אדם חשוב שפוטרי׳ללוקח המכס בשבילו רוצים לקבל אחריות מה ב :ך כייןולנ)
בה״תכח״גדדוקכטבהואדמחב
'
נפשי
הלואה אלא ודאי בדאיכא הלן
15ה ^
אבל בניסן או בתמוז דאפשרדמעיקרא מותר אפי׳אינו נותן שכר טורח הבאתה והחמרי׳ שדרכן להוליך
עסקינן  :ופר״ש ' אמי אחריותי
חמרא והשתחלא אסיר :ומ/׳ מ יש לגמגם תבואה ממקום למקום מותר להן לקבל מעות מבעלי כתי׳במקו׳
עלהחמריסק כתבוהתוסעו׳וה׳ממ
אס רבי׳סוכר כדעת התו שהרי משודאין היוקר על מנת ליתן להן לזמן פלוני
תכוא׳כשער מקו׳הזול אפי׳ בשמו והוא ממה סכתכגכיס׳סת^
.סברא לסלק כץ .קודם טבת לאחר טבת אין נותנין להם שכרטורחההבא׳ ואפילואין נותן המעות אדם אמר ניחא להו וכר׳נוש להם
לטרוחולהיו׳
העמידו הדץ שאחי זה דאמרינן ביה אי חשוב שיפטרו המכס בשבילו ופיד׳רש׳יי אפי אחריות ההבא׳על
שלוחים לקבל עליהם אחריותנדון(ל
מקפה ברשותך דלאו היינו החמי׳ן אלא החמרי׳ור״י פירש שצריך שיהיה האחריו׳ההבאה לע גותיי המעו׳ כך וסייגו ודאי אחריו
סהנאדצילונותף!'
נתקלקל ורבי ' כתב אס יחמץ והיאך נא'
אבל אם האחריות לע החמרים אסור ורוקא כתבוא׳מות׳לחמרי׳ ההולכה כיון שהם
מיויחיבמ־שמולייין
דלא שאני ליה בין קודם טבת לאח טבת לעשות כן אבל לא בסחור׳אחרתואפי׳בתבואה :אדםחשו׳שצרי' לא ניתן ליאמרדפשיטשאחרית נ1לי?$
דא״כ יקשה לים מה שהקשו כתום׳' ולפיכך
הוא וה״המגיד
בפ״טימה״מנמבטעס
לרסדה:
' נ״ל דגירס׳ספריו היתה ניסן במקו טבת
לדברי רס" ידכיוןסאילוהו!
לופיווממי
אושסוב׳סכירור היץ הוא דע ניסן ושאני ליה בין קודם ניסן לאח ר וההיא דמולפיט '
במקום־ היוקד יותר ממה שלקחום במקום הזול יקבלרס הבעלי בתים בסך
סלקעם
שהביאו המוספות קודם ניסן היא וכן המג כס שאני ליה כץ קודם טבתלאח׳טבת
סס בע״כהרי הם כשלוחיס שלהט :דריי פירש שצריך שיהיה וכו׳כך
פירשוכמוס'
כדשני לרבי׳כץ קודם גיסן לאחר ניסן ולפי' כתב בפ״ח מה" מ אס החמיצה כמקום
בעלה הנזכר וכן דעת הר״אס בעלה קת׳ ה ד״ד וכן דעת הר״מבס כפ״ט
מה״מוכמנ
מקפה האמזר בדין ם יבא בסמוך :ואין להקשות דאפילוכתרטכת כמי ה״ל ^מישרי
ההמגי״דסכתב הדמ״בן שאס העלה לכס שכר טדסן רעמלן כ/ף עלפי
סקכלו
כדשרינן באתני בהדיה אי תקפה ברשותך בדין שאח זס די״ל דשאגי סכא טון דלא עליהם אחריות הדרך מותר וכתב שכן עיקר :ובנמקי יוסף כתוב גסטו״ח סעו
אתני בהדיה מעיקרא כי סביקליההשתא למיבחייה מיחזייכיאנר נטר אבל כיי
הרמבן ושספיטעמו סל דעת .זסמצתט כתוספות בעלה הכזפר
שר״סמי׳סאפילו
אתני מעיקרא כיון דקמב לזה ולזה הוא שדי כג ל  :ולעג [ ,מפשהדטון מדדי סכר־החמות© נותן ב" הלחמריסלפישדומהלושכרמועטגילויתרעאומנלנוין!
דרבנן הוא ניא דסמכי׳על דברי התודלאו דוקא מחברי ליה בטבת דה״ה לניסן או־ כרא׳סמודה דלא יבישכרעמלס וכחגס דוחק שהקילו סכמיס כרביתדרנגןוהגם
לכל ימו הסנה  :יכן מותר להקדימעות וכו׳עלהס״ד מימרא דאביי וכת ה" המ בפ״ח מרדכי והגהות אס ידי כתבו כדברי ר ח  :איתא בגמרא
עליהאיכדיתאדחמרגז
מה״משהרמ״בןוהרש״בא פירשו־ שאפי חבית זו ידועה ועליה טמן דמים מותר וכך
מ״ט בר פסא אמר משוס דמגלו להר תרע וכו' מאי ביכייהו איכא ביניים
מגרסת
הם דברי רגי׳ורבי־ אזיל בשעת הר״אשדמפר'יתקפה הממיצ׳וק דעתהרמ״בםבפת־
ופרסי בע״א והרי״ף פי׳בעיא ומכיל מקוסלא הכריעו הרי״ף וסר־אשהלט מגי
מה״מ וככר כתבתי בסמוך שהתוס׳בעלה ס״ד מפרסים דתקפה לאו־היינו החמיצ' מי־ ונס לא הוזכר ברכיי הר מבס ולא בדברי רבינוודבינו יהססכח״דתנימ !'
אלא קלקול בעלמא כמו יין הנמכר בחגו׳אכל אם החמיצה אפי׳לא אתצי בהדיה הוי׳ אלו ומשמע דתרוייהו אימנהו־ ואיפסר שהיה־ מפר דמאי־ דאמרי׳איכא
בינייהוחנת)
מקחטעות כדאמרי ' כסמוכר פירות ומימיא זופירשיי בדרך מכר וכן כתבו התו' חדתא לוממאידנפיק כין שצי הטעמים אמת ולאו למימרא
דפליגארבפפאותי
'בעלה ׳ע ד״א דמסוס דדרך מכר היא שרי אבל אס היה דרך׳ עיסקא הים אסור וכ״ב
אחא דמי אמי חדא ומד אמר־ חדא ולא פליגי ומ״מ צ״ע מי דתיקו׳לפר'ןכ
ואיפשו
בהנהו ' מרדכי אכל הס״ת בח״ג כת בהפך דדר׳עסק היתה שא״ל הילך דמי חבית זר דל א הוה גריס מאי כיכייסו אלא לדכא כינייהו לבד וכן טיס הר"
אשומתלויו | ן
ותמכמ׳כסנותך והריות נחלוק ואי תקפה וט׳ומ״ה שרי שאם היה .דרך סובכפרש" י מאי בינייהו משמע ליה דלא פליגי-ומ״ס רכינו ודוקא כתבואה׳ מותו ונואגל

והטעם מפו בגמ דאיכהו כמי אחמרא קל/

ומשתמש בהן וכיון סלא התנה עמו להלוו׳ לו אין כאן איסור דנית דטורח סטויח
בהס גמילות חסד הוא ומתנה דיהיב ליה זי ורבינו כתב כדעת המוס והר״אס :
ואםהמוכר אדסחשוב וט ובעלה ס״ס אמר רב חמא טרשא דידי ודאי שרי וט

^

כההיא דחמרים והוא הדרך הנכון ס הסכימו בו הבאים אחריימיו' ץ
דאיפי׳כלי שיקבל הקונה אנסא דאי־ח׳מעלין לגמרי כמקדסזרלכ ים'^שח
סכרטמזם דטפמ׳רמגלו להו תי־פ
עומ' כנגד הכל
ולד 3דין
כדי׳לדמוקכמהשיו^

ופרש״י מוכר היה במקום הזול כבמקום היוקר וכו׳והוא מקבל עליו אחריות הדרך
בהליכה כהא דתטא ברשות מוכר מותר וכן כתבי המוספות והר אש וכתבו עוד
גקטי להושוק׳בחזרמן דאי לאו הכי אסור לפי סטורחין לו בשכר הלואם אבל השת'
ונקיסי להו שוק בחזרתן הוי בשביל טרח ן ושרי  :וכגמיא אמרינן דנקטי להו סוקא
ושכקי להוא מיכסא ורכיט לא נקט אלא חדא מיכייהו לומר דבחדא סגי אלא שיש
לדקדק לנקט שבקי להו עיכסא שהוא שנוי לכסוף ואיפס דסהוא דוקא חשי' בסכר

בגמאמאי כיון דקביל עליה אונסא דאודסא ליסקול שיתא דלארדי?^
עליה אכסא דאריד דאפייל ^ ?ב להיה מימ י ^ ('רווח ^דמי<־ ח*5
סדכרירש״י !"ל נזה אינם נכונים עכ '"ל  :הםוליך פירו' ממ?ום.הז ^ \
וכו׳בריתא בעלה ע״ג כתב הרי׳בש נראה כרוי שאסיר לסלורמ י־ן י !דנוי
השוה עשרים דינרים על אחריות ספינה ההולכת מעכר וםית 1וכש לעלי'
ודינרים לפי שזו הלוא ה היא וקוק ול דבר קצוב' ברבית וצט״פ שהמלוהיי?נ
אסוימ

^ [^
'ר<

קלז

הלכות

רכית כלל וצדג׳שהוא -אסור מדימן•ה א׳כגון שהמוכר החזיר מפותיו לקונה לאסיי
זמן במו שנ׳שהתכו בינים שיוכל להסזי׳לו מעותיו אס לעול׳אס לזמן ידוע ובעכין זס

"ידידיי צמסןמהלו השפל עד סוכה פדיין לא יצאצדדי הלוא׳דהא
". --^ 15ייהיכ חוזי ישחיל ולא סדרי בעינייהו ולא דמי למרא -ומה שנוהגים
^
וי־ןהונםר'"/
גפמי "1־ למיסיכסיח ק למרץ סיס לו בספינה זו דרך אחרת היא לפי מאין כאן אין ספק שכיון ססהזי׳לו מעותיו היי נתמזל המה למפרע ולא קנה גוף הבי' או הסל
ונתברר סעד עתה היה המעות בהלופה ביד המוכ׳וא״ב הפירו׳שאכל בנתי׳הס יבי׳
מכר שמקבל עליו אחריות מעות הארד בעד הסך ההוא סנותן
(מ1ו
ל
^ 1לא כעין מנרםךק
קצוצ׳-הצד הב כגוןסלא פרע המובללוקח•
י ^ לועתההעיסריס
ללוקח
 ,לרקרק במעשיו לא יתנכה להם כן :המוליך פירות ממקום הזולאס המס אסהק-־ן והוחלנו הקיקע
^ןףץ איןמי^שבזי• '.
סאיןכאן
למהו׳היוקר ומצא חבירו ואמר לו תנס לי כאן ואני אתן לך שםלגמרי כפי מה שהתנו ביניה נר
חכר סדסלמנירווכו׳יכרית
:אן רביתמחמי'מה־
וגמר עלה ס״הדתבארו
?'
־ שנתן סזה מותרי
רוניס יכה בחשן משפםסיר״זבס״ד •
ודהו א״ל אס אין
נ"  6נתסוג' שי נש זה הריהול!
" -וי5
וי־נל׳לי מרי ,ק[ <:״ יהל ״ייי
■תיז׳ולססו ממנו להעגו לויוותוס! בהל

ידן כל מי שמיני,קיקע
המכרש6ס יהיו לו מפוייזזיי
בשע'
(.וז);'
נו■5ןל 6מלוה ומלכיוצא
""6ץ ""
 0השממשוסונימוגדלויס׳נפ׳לזיוהו
נסךומכאןאתה למדלמה סה תכו בכי כת
החברים ולהבא סכל מי --מבכי החבויה
סימכוד לסם לסכם סיכול לפדות כל זמן
סירצ׳ה״ז אסור מן הסתם כלא סוס תנאי
בשעת המעשה שכיון שהתנו מתחל כל
מהשיעסו מכאן ולהבא הרי הוא כאלו
התנו כשמת מעשה שבבר נודע סע״ד כן
עושין וסתמן כפירושןוכדאמרי׳בריש פ
המקבל כדרישותהסדיוטו' סאע״סשאינו
תנאי גמור אלא שכן נהגו אפי׳לא התנו
נמו שהתנווכ״ש נ& ת׳ילמד מכאן השאל'
אסרונ' ששאלת במי שמפלה שינ״ש לאחר
ואותו כעל השינש עסה זמן שסר למי
שמעלה לו השינם שאס שמא תוך י׳סדס
יונל לקנות אלו מישראל אחר בסך אות'
סי׳נששהו׳עושה לו בקרקע כעוסשיחליף
אומוהשינש מהבתי׳שלו על אותו קרקע
ויהיה הוא פעור מלעשות הסינש שזה
ודאי אינו אלא כראובן שאע לשמעון
סאסיתן לו כן וכן יהא קרקע זהשהוא
סלו מכור לו שאין שמעון סיי׳כלוס אלא
אה ירצ׳לקמ יקנה ואיך יסלק דמי הקרק׳
מחשבונו מחמת חוב והוא אינו חייב
נלוסעדיין עד שיקנ׳ויסליף וזה ססוע
ט'כ ובתשובה אסרת כתב על אחד סמכ׳
כימו לגויכל' לערי׳ובאומויוס עסה לו

שאץ כאן מכר אלא הלואה ביון שצריך להחזירןלכשירצ׳ונמצ'
שכיון
שןאץ־ל! ינית
שאוכל הפירות בשכר׳המתנת המעות ואס אומר הלוקחמד״תי מן־מס״יך־!
למפר׳מסעה
המוכרשהוחלט לוהקרק ה׳ל מכר
לכשיהיו לך מעות אחזירנו לך אינו תנאי כיון שלא התג
וחמקח קיים מירלפי׳הלוקח אוכלהפיחי' מכר לו השרה ונתן לי ראשונה דהא ודאי קני לךמעכסיוא״ל
אסמכתא■
ונמצא דאי לא לא היה חלוטלולה״ל
קצת המעו׳וא״ל כשתביא המות׳קנה לךהשר' מעכשיו
המכר תלוי ועומר אם ישלים לו המעות נקנה לו השדה למפרע וכיוןדע"כ נדון זה כדא״ל מעכשיוא״כ
ותשלום המעות היא אצלו בהלואח ואם לא ישלי׳יתכטל המקחכסהוסלס ס״ל מכיר׳למפר וא״בהוברר
ואיןכאן
ומה שהיו מהם ביר המוכר היו הלואה הילכך אין שום אהד מהםהדכר סכסאכל הפימכדיןאכל^
רשאי לאכול הפירות מוכר לאיאכל' שמא ישלים הלוקח המעו׳רבי׳ואע׳פ סמתתל היה אסור לאבלכיוך
ונמצא שקנה השד׳למפרע והרי שאכל המוכר הפירותבשבי לסאיפשר לבא כידי רבית אס לא יוחלטלו
המעות שנשאר׳ לו כיד הלוקח ולוקח לא יאכלםשמא לאשי לי' הקיק מדכ :שנתקיים המכר למפרעכדין
ז״ייורידד דידייזית דליגידר

<-י!יץמ

ואפילו אם יאמר הלוקח אני אוכלם ואם לא יגמרהמקחכשיחז £אכל הקונה פית הקרקע אלאהמוכנמן
לי המעות שנתתי לו אשלם לו הפירו׳אסור רסוף סוף רכי׳אוכללוהמעו׳אקהיזק בזה שכיון סהקרקנחלט
אלא שמחזירו אכל וראי אם יאמר אוכלם ואם לא יגמור המקחלקונה למפר נמצ׳סהמעו׳שקבל בכלשנס
כשיבא המוכר להחזיר לי מעותי אעש׳עמו חשבון ואנכה לו דמיהם שכירות הקרקע ולא רבי כלל הצדהג׳
כסאוה׳פימואע״גדלכאורהוס
הפירותמותרוה״דז נמיאםהמולאומר כן :ואםכשנתן לוהמעו' מתחלה
אמר לו קנה כשיעור מעותך כל אחד אוכל פירות כפי מעותיו מסלדמתחל נמי הוה רבי קצוצ שהרי נר
ואס אמרלו כשתכיא מותר המעות קני ולא אמר מעכשיו לןקח שזו הלואה גמורה היאואע ס שהיבלשן
אסור שאין כאן מקח כלל עד שיביא המעות ואם היה אולנמע׳מכיר אין הלשון גוי כיון שהתנו שאסלכן

־״־י■* ״ ""?י־־? ,־י ״ז״** ״ • ״״
י־

מית יעימ יינק נית למעימ5ו״נ6״ 6לימי פנםיזצלןי־י׳י־י'
^
אמר קנימעכפייי ""י ייה י
הימנממול5ו
כיוןש 6יפפ לנ5ו לידי
לו ושלו הוא אוכל ומוכר אסור ובעוביהמו! נת ■המ״ות ,האי קציג'
והאריך
אוכל:האומר לחברו קנה לי שרה מפלוני ואמר המוכר לשליהסאסו' מדרבנן ליכנסלספק פ״כ
כדבר  :הא ומרלחבית קנה לישדס
אני מוללך על תנאי שתחזרנו לי לכשיהיו לי המעו׳והשיב השליח
אתה והלרק־׳חכרי׳כטוב תתפשרו איני מוכ׳אלא ע״ז התנאי וצריך מסלו׳וכו׳כעלה ס״ז ההיאאיתתא דאמי
להחזירו לההוא גברא זיל זבין לי ארעאוכווכתוב

מוי שער שאסיחזיר'לו מעותיו תוך ארבע סניס שיסזיר לו שטר למכר שורהדין
נמכר הזה בין ישראל לישראל הבית הכל תלוי בתנאי אס נפסקודס שנגה המכ׳או
אחר שנגמר ואסי׳בסעה א׳והוא שאס נעסת כינים קודם המכר או בשעה המכר אין
לוין מכר אלא דיןהלוא׳והלוק'חיי׳להחזייכל מה שאכל ברבי׳קצוצ׳אבל אס נעשה
לאחססכר ואפי שעה אחת ה״ז מכר גמו' אלא שזה הלוקח רצה לפטס דעת המוכר
ואעי׳עשס לו סטר על זה כקנין ובכל מיני חיזוק חסד הוא פרוצס להתחסד עמו
ולהחזיר לו מקחו וכן אס עסה אפי הלוקח תנאי המכר אס חלטו ממנוהמוכ וחזקו
ליי הוא תנאי אבל כל סעשאו הלוקח ואפי בתוך המכר ושתק המוכר ולא חזקו אין
זה תג אי אלא כפטומי מילי והמכר מכי הואיל שלא עסאו המוכר סה״ללעשותו א ;
מנר לו השדה ונק לו קצת המעות
השדה״ ל  . , , ,י
ומנעל ס ה מישנ וגמ' -מכ לותא
ויהדי

׳

,

<

- ,׳ ^ פי ו וכן רב עצן אמי*
מחלשין את העיות ולא פליגיוכו תני

י״״ש " רדורי 1,

אכל

אין

כאן רבי היינו דגבי מתני דמכר
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הלוקח דש׳ס רגיתל(1נ: 5

יבסמיא פעמי׳סשניה אסוריםוכולי עני תא כתרי' וכו  :דאפי' אס יאמר הלוקח
הרש״בא דבתית על "מנת*. ,.,,,,״. ,
כן כתוב -בנמקי יוסף בשם ^
,ני• צנלס וצו י,
להחזי׳אסור•
ודאי אס יאמר אוכלס וכחם פשוט דסא אין כאן צד רכית כלל ואס כשנתן
-*9יא ל קנה כשיעור מעותיךוכר' עד דבסכר המתכת המעות הוא אוכל בעלה
ס ל תני יב ספרא פעמי׳ססניהס מותרי' יצו׳וכפב נ״י בעלה ג ד״כ בסס הרש״בא
׳״ דאמייקדח׳ל קני מעכשיו וזהי לסיר הלואה גבך לאו למימרא שצריך שיאמר
ל 1ץ ׳ימשתמ׳נפי דינא הפי דכל פהחוי׳או קנה כראוי זוזי מלו׳ע״ס הוו פל הלוקח
'ך ״ עייל ונפיק אז חי וכן כתיב בהגהות מרדכי  :כל היכא דאמרי׳הכא אסור
ל ימ בס גה״ו דרכית קצוצה היא ורבי׳ירוסס כתב וכל אלו של מכר ק צד אח'
עתריש מן הגדולים סכתכו טהס אבק רבית• והרוב הסכימו שהיא רכית קצוצה
נה ימ גספכ״ל• נתב הרי״בש שאלת רגילי׳הגויס לקנות שינשאליש פל בתים
מ ויק הקונה למוכר מאס ליטרין ע״ד מפל לע בית או שדה סוס הרכה יותר
^ שקנה על תנאי שיתן המוכ' שקבל המעות לקונה סיכשליר מס ידוע ככל שכה
זג דיכי־יס חה בתיי ,מכי וקנין מסט לזמן קצוב ומהם לעולם בתנאי ובשעבוד
^סל" ייפרעהמוכי לקונה אותה המעו׳שקבל ממנו אחר שישלם הזמן שהתנו
^הס יהיה הכית נחנט לשיכסליר ויהיה סלו ונפסד למוכר הפסל גמור וכל
', ^ ,ס האלו כתובים כלשון קבין מכר ושאלת אס על הדרך הזה יעשה ויקנה
^ ץשיאל אסר אס יקרא זה רבית קצוצה ויוצא׳כדייניס אס לאו והשיב נראה
מכירהזו ג' צדדין הא' שהוא'רבית קצוצה ויוצאה בדי יניס וצד שנישאין ט

מ״י כסס הרס״בא דלרבמקט כי א״ל את ונוול׳אחי דסד״א דה״ק איני מכני' עצמי
בניכס אלא בלא תנאי אני קונה ואס פיצה היא להחזי׳לך אסים אתס תה שתק לו
וקבל ממנו והרי זה כאומר תחזי לך מדעתה קמ״ל וגט תלמידי הרס״בא כתבו סיר
קודם שנגמר המקס התנה ק ואי לא רבה בר רב הונא לא דהכי אמר ליה אתם
אחים תתרצו ביניכם אכל אני איני קונה ע״מ כן קמ״ל דלא סמכ׳דעמיה ולא מכר
אלא פ'ד כן ומיהו כ״ס אס שתק שליח ולא א״ל את ומולי אחי דאמרי׳לא מכר אלא
ע״ד כן שהרי התנה כך בפי' 1:פירות שאכל הוי אבק ריבית אע״ג דאהאי עובדא
אמרי׳ארעא סדרא פירי מאי רבית קצוצה הוי ויוצאה כדיינים או דילמא כי אבק
רבי הוו ואינה יוצאה אמר רבה בר רב הונא מסתבר כאבק רבי׳הוו ואינהיוצא׳פבד
רבינ׳עוכדא ואפיק פירי ודלא כרכה בר רב הונא רכינו כסטת הרא״ס והתו' ס״ל
שהקשו דהא יבינא ס״ל דמשכנת׳בלא נכיתא אינה יוצאה בדיינים ולפיכך פירשו
דאע״גדהוה במי למימר דהוי רבית קצוצה לאו מטעם זה אפיק אלא מסוס דהוו
מחילה בטעות דכתוית מכר ירד לתוך השדה והמוכ׳אינו מכר דכל את ונוולא אחי
לא סמכא דפתיה והדרא ארעא ופירי כמי הדרי דהוי מחילה בטעות מכ״ל ומתוך
דבייס אלו נתבאר שמה שכתב כאן רכי׳ואינה יוצאה ב דיינים היינו מטעם רבית
אבל מטעס מחילה בטעות יוצאה ויוצאה וזה לדעת המיס' והר״אש וכתבו תלמידי
הרש״בא שכן דעת הרא״כד דכל □ביני לאו רכית קצוצה היא ורבינא במסננת עבר
עוכדא אכל לא כזביני אבל לדעת סרי״ף רבית קצוצה הוי ויוצאה בדייניםמטע©
רבית שהרי כתב וק״ל כרבינא בזביכי וכ״ש במשכנתא וכן דעת הרמ״בס כפ״ומה״ין
ולוה וכן דעת תלמידי הרשב״א וכתבו שכן דעת הר״זה כת נמקי יוסף בעל׳ג׳ד״א
בשס הרסכ״א דבזבין ולא אצטריכו ליה זהי דאמרינן דהדרי זכינו וכן בזבין אדפת
למיסק לא״י דאי לא סליק א ו לא אתדר ליה הדרי זבלני א״א ללוקח למיכל סירות
השוכר מחבירו בית או שדה בדכי
ואפי בתנאי עד דידע דליקוס זכיני :
מועט בשנה והקדים לו•שכר עשרים סכה והתנו שאחר שכה או שתים אס ירצה
הסשכי׳להסזיר לו מעותיי ינכו סכר הזמן שהיה הקרקע תחת ידו כפי מה מפסקו
ויחזיר לו קרקעו נראה דשרי דמה שמשכיר לו בדבר מועט בשביל סמקדי׳לו מעות
מישרא שרי כמו שיתבאר בסימןקע״ו ואע״פ שהתנו שאס ירצה סמשכי׳לסמקרקפו
לסוף־שכה או שתים יהיה רשאי לא דמי לסוכ' שדה לחכירו וא״ל לכשיהיו לי המעו'
תחזירהו לי לאסור כמו שנתבאר בראש סי' זה דהכא שאני שהוא מנכה שכר הזק
שהיה הקרקע תחת ידו ואע״ס שהוא מושכר בידו בפחות מסיוריו הא אמרן דסרי חה
דרך נכון כדי שיהא בהיתר כל אחריות הקרקע מנפילה או שייפה טל כעל הקרקע
שכן דין שכיה׳קרקעמש׳ כ במשכנת׳ומדברי הרמ״בס חמה למד בן • י& פ׳בסוף פ"?
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סלעוכובריתאכעלע״ו
כתב מימרא דר יוחנן סתם משמעדכרבי ט כר ? 1תלה ל ? יצ ? פר * לי גד׳־*  ,ללפסו ? ? 5־,י כר , *" 1פיו חדשות מד ומאין פושסיזפד
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זמן כשיתייבשו כל צרכם ולפי
דבריו
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*
״״״״ קילס שפסק עליהם כמעו׳ וליתך
לו*.״בהם פירות אח
רות״ ח ^ הםכי;:א ״א דת״^ירחד ^
יחרר
הרת!*?.ס 3סוכרני5כן•ל
3ענ ע ב צאהר״אם1:נעל
■ הגהזיג
זרנימגס _״״
״.
בפ ט וכתב סגס

בשער פוסקי'
לרניםני׳כהלכגנ״ל .
הר אש 1ל  .הפוסק על השער צר ד לפרט ש ^ ם זדלזלו
מזה
ויכול לפסוק עם לקוט וכוגל
נזכל
אע״פ שאין לזה
יש־לזהועעההיתיאיתא קסמם; שפסק שיתנם לו כשער הזול ואם לא פירש כך ררוצה מתבוא׳לקוגי מימרא דרב
כחמןכעל'נ1״נ
בעלה ס״גסהוא מסו׳דא״לשקיל׳עיכותך לחזור לאחר שמדלזלו צריך לקבל עליו ימ שפרע • ואם פסק כןהיה המוכר תחלהלקוצרי׳וכו׳משנהמלי
ושתא .אתתי איתי• לי  ,זוזי בידי הופ והוזלו והמוכר חוזר בו ואינו רוצה ליתן לו כפי הזול צריך
לקבל הס  -ו״פרס״י סיכול לפסק ומנן
פיעל
מזבחנא בהיני ובסילי כזולא כלי׳ והלכן־ עליו מי שפרע ואם עשה שליח לפסוק והשליח לא
פירש
ליתן המסכה סס • ור״י פי כיון
שחסרח?1
מסבי• כאלו המוכקנס מידסתבוא ה בדמי■ לו כשער הזול והמשלח חצה לחזור בו אינו עומד כמי
שפרע קצת וכו כן כתבי התרסעלה ס״גדרי
הלוקח ח.כ בה הלוקחוכשנתיקר'ברשותו
■ שיכול לומר השליח היה לו לפרש כיון שלא פירש לא שלחתי!* מהו דתיע כעד סיכא כצידמ' *
נתיקיה וכחשאעח־רןהלואה אלא דק־ לעוותי ונתבטל שליחותו וגם השליה אינו עומד כמי
שפרע :הר״אשבעלהקש־״ה דגקמזניי^

מק״שמשה ־איסור

מקשהוסיףבמקח

ופסק יל עליה© עירות צ־חרי כתי׳ממקיי
יוסף עלה אדי"ד דהוי כאלו נתן לו דמיס ושרי ואע״ע שהוא כתבשמפרשים כן סל
•דמרא דרכא נ׳ל לאפי העפישי' מימרא דרכא בגוונא אתיינא אית להי האי דינא
דסברא הוא :
םא
אל נתן ול עכשיו דמי ' אלאסכיו לו מלוה עליו ופסק כדמי המלו פירות
בספר שבשוק נתבא בסי׳קס״ג  :א□ נתן לו מעות בדרך הלואה ע״מ שאס
לא יסלסלומפותיופד יוסי פלו׳ יתן ול פירות בשער סל עכשיו לפי׳ראסוןשפרש" י
כעלה ע״ב על מאי לא׳'׳ר הונ אין לווין לע שער שבשוק דכיק דאסיקנ׳דלווין מות׳אך
הפוסקים משמע שמפרשי׳כפי׳האחרון וכבר כתבתי זה בסי קס״ב ז
ירושלכר יצא הש פר בטבריה פוסקים כל העיירו׳הסמוכו׳לה כלו׳אע״פ שבאותן
ביימליכא סער כיון שסמוכו׳לטבריה פוסקיפל סער סל טבריה כ״כ בהגהו׳ מרדכי
וכ״כמסמבגמ׳דידןדאמרי׳כעלהס״ג הא חטי בסיניובשיליומיהונ״לדדוק׳כסהן
מסתפקות ממכה אבל א© אינן מסחפקו ממנה אע" פ שהן סמומלטברי׳לא אזלינן
נתר טבריה אלא בתר שער מקו© שמסתפקין ממנו ונ״ל דאס מסתפקין עיירות
הסמוכולס מעיר זו ואין בפיר זו ספר קבוע הולכי׳אחר ספיר ? יות׳גדולה שבאותן
סמסמפקק ממכה  :כתוב בסמ׳ג דכי אמרי דעוסק מל סער שבשוק בד״א בפוסק
וגמר לע חסכון הסאיס ״ אבל כפוסק סל חשבון המפות שאמי ליה הילך כ״ה סלעים
ותפמסכי מידי תדש בחדשו צייך לפסוק עמו כשער הגבוה שאס יוזלו יותר משער
סל עכשיו שיתן לו כשער הזול סל אמצע השג וא סופה אכל סם לא פסק עמו כשער
נכוה יהתלו נותן לו כשער שהיו יוין כשנתן לו המעות< ודין ! ה נזכר בהגהות ס *

נמיסאגד־טיאי

""סל ^ ל;נ ;״״לן *י־

שפסק
הלרזוסו׳ואי אסי׳הנאמסל׳לקוציו^ ן
מיניה קאי קשה דמאי איריא על פירות שללקוטר' אפי׳על סירות סל ג״מנוי^
לפסי כשער הלקוטו׳ואי אהיה־ דאינו תתלה לקוצרי׳קאי קשה דמסמ'3
גמסגהפנ
לאין פוסקיץ לבעל הבית לע פירו לקוט -ואיפססרבי׳ירוס תפס עיקרואינני ך
האמו׳ססדמאןדיהיב זוזי לבעל הבי׳אפירי ספירי יסיב דמישמהאאסצ^? 0
** • י
פירו' %״׳ן!״יי! 1^ 9
הלקוטודינוסל במל הבי ׳
—* ן
כדין־״י׳״ -ן?י׳^ ו1
הלקוטו׳וגס ׳• ׳*״׳* ׳•*
לטעמי׳י* ?׳ן״מ ׳*^ ר  ^.בעכוינ^
מילת׳ י״לדהיכא שהוא פוסק עמי פל פירו' סלקוטות סור להיות כלקמז הי
לד א כיה מלת  :ואםיש לו טנבי׳מתיס ככומר והכניס ביציםוכווהכניןציוי•
מסככפלה ע"ב :וכןעל הזבל וכוג״זשס ופס׳כחכמי׳וכ״פ סר 'אשכמלה רגוד /
הרמ׳בס בס״ט מה"מ פסקכת״ק  :אפי' רוסי סכי מלאכות וכיפלוצפיי^ 3
כמל׳ע״ד ופס כרב באיסורי וכן פסקו הרי״ף והר״אש וכ"פ הרמכבפ״ט־ ? "
על השער צריך שלא ירויח ומעלה ס״ג :וצריךסינכה למוכ׳וכו׳הי*יש ע ? 7
אמנהכפירוק
ד״ג  :הפוסל על הפירו׳ונתיקרו
ו׳ונתיקרו ומבעלה
ומבעלה ס״ג
ס״ג אאיי תמ
תמ עושץ
עושיןאמצי
ינאי אמר מה לי הן ומה לי דמיהן ופי״ת ורס״גס כ! שט כתוס ^ ^7 :/הס"גח'י
ן״ל בעלה קמ״א ד״ג :הפוסל על הסער צריך לפי׳וממסכבעלהפ׳גופללן
די׳יהוד  :ואסלא פי׳כך ומ׳צריך לקבל עליו מי שפרע וחס פסק כן 7 (7
ע״ד בפובדא דההוא גברא דיהיב זוזי לכדוניאד 3י תמוה :וא ^פש,ה • > ?יריו
סס כעובדא הנז׳כפי מה שפרס״י ב ה והסכי' ע״ יה י ׳א ס נעלה י*מ׳׳י 31י"2
"ימסו
פיעל דרך אחר׳דלא נפי ' מיג האי דינא* ודיני'הללו אע״ג יי־י* םייני ׳י 1י 7ז1נ׳
דדיני© ־סק על השעיכינהו וכגמ׳נמי מיתנו גבי הדדי נגיר קולמוסי י|ת?גמ '׳
כאן

חלמת

רבית

קעה

קלח

קי

ייי־וזשנעשה ג 5ויכניר וכו׳כן כתב הי בפרק אי זהו נשך בסס רבינו סאיי זהב בפנין' זה :כ ומ״ש יבינו שלא יפלס אלא דמים סהיה סוס כשעה שנשכר הול! (  0וביה נת,£׳
' ^ ' 6למסיר בחבריה ארבע זוזי כרנימא ויהיב ליה גלימא כגוייהו וכתבו כדעת הרמ״בן סנתכ הרב המגיד כפ״ח כדין סס פרס מחבייו וכתב הרב המגילרינ־!ושי׳שיה ׳ננ״י
גני)55,י .מ |3ה■ וכתב הר״ם בר צמח בתשובה בסס הרע ' בן דדוקא כ שנתקיים סהר״מבס והרש׳'בא ס. -ן,
ילקיס״ 1׳^.■!-
ואס ׳■•■*-־!׳
תאמר -יון
כיון דסכר הניט דאינו משלם אל^ ן דמי? $ף לי ^
׳אפא׳נ
/יומעיו7חלוה
ז-, ,ר ■
?י'
אח לא נתקיים המקש אלא לענין מי שפרע כיון שנעשה באיסור
שהיה שוה בשעה שנשכר
היאך
_
כמב
במשל
הלשון
ולקציב
דמיו
דמשמסאותס דמיס
שערעוי־כ
סקצבמסלס לוול״ג שקוצב דמיו עכשיו סע( 1א ) ילא
כ
צגמיי ,
היה לו למוכר המקח
11קיים
יויתן לשער הפחתיי סער שעת
שכירה  :מה הוא ילי״י הציו
ךיקלשון כגחין :
— ו,
שפסק !,
קודם י,שיצא השער ולא ן,לין
!יו ו
׳ י׳
־* '״" יולנריו
סעו אס ןך לאדם להשכיר מעותע
כשער של הית׳ ואין אחר מה׳יכול לומר המקח כטל כיו? שמגש ' פחות משיעו שקצבו ואס לא היו קוצביס
'ל סי׳קע׳י
וכוי מרק אי!הונש ועלה באיסור אלא א״ר קנו כאחר מרדכי הקנאות המקח קיים
והריכי׳מעי ?ייימנ ^הוה ידעינ זכמה ה,,יה סוה
כע,עי ת 6וני1/
בשעת שכירה  :וי /א מיבעיא כלי שאינו !מה .שחשתיג
ס*נ
31עוכדאדרכ חמא וכתבו התוספות
שבו אין מוציאין אותו מיר המוכר :
כפחת מיד וכו׳אלא אפילו יורה סמתחלת מדנרמ :
*לו6ם המסניו מק =ל מליו אוכסין
?
<
י
£
(
£
ןךי
לארם
להשכיר
מעותיו
כלשון
שכירות
לי החת מי ד ן :ו׳ זסו עוכן* 5ן ךךןך א ד  3ני (< )! כ׳ה נהגה׳לף
וא ןנן ימנו הגהות מ"סי 1גע 5בסס
ת׳יחע־ל להרניר
שיאמר אשכיר לך עשר דינרין כדינר
מרעוקבא שנזכר בעלה ע :
כותר
.
אן לא נ״ל ללעחי׳
 ; 4 ,מוןע׳הוםן סימן ס נ בסס לחדש
כמה
דברים אמורים
כשהשול
צריך
,
י
!
.
להוציא׳אבל אם לשכור פיה וכו ברייתא בעלה ס״ע
,
ונתן רניגן כן להרי 'כ
ץ
!
ה
ג 1מוספותפאס המשכיר מקבל עליו
ישויות מותר וגס רצה לומרידאפי׳ שוכרם כרי להתלמד בהם או ליראות ומחזירן לו בעין מותר רביכו טעם להיתר לפי שהוא כישות וגס הוא נפחת
תוספותוסמ״גלי! אסרו אלא כשאיע וכלים מותר להשכירן אפילו נותן לו רשות למוכרו ולעשות כו הכמליס עד סעת מיתה כלומר לעדין כ!׳ יישמע לטפס
^ עלץ אלא אתייות אונסין ולא כל חפצו רק שלבסוף יחזיר לו כלי אחר כזה מותר להשכיר
יןקר אחו לא וכת 3עץך ר3י נ ן ןגס נכח שמיזוי' לו
נטי!
 לחולן]
רותגניכהואדיד'ומ :ל מקום מדברי ו כלי ולקצוב דמיו ולהתנו׳שאם ישכר באונס שישלם לו דמיו
אף כלומר דאס לא כןהיה אסו׳וכמו שכתבת; ל!־ת<יל* ,לקג׳ג־כ

לוןסהי״ה
; ״״י ״׳״יק אלא א״ כ ישבר וכל זמן שהוא כעין
ממה הלשון לימיכלסו וסכירות ובתום
נ ^ופודדודאירבחמא לשהיהסועה
נזה שיחשוב שמפני שיאמר בלשון שכירו'
יהיהמותר דא׳כ בטלת תורת רבית אלא
סייה עושרו רב חמא מן כאונסין כלו'
סכל זמן שהיו המעות ביד הלוה ולא
ממאן אס נאנסו שיהיה פטו׳מלסלס כמו
אס היה שוכר ומה היה טועה רבחמא
שיהיה
היה זה כשנימת כלי ואיפשר
דבענין כמשקל ולהחזירה במשקל והוא ישלם פחת המשק ל אף ע ל פי
וההא
היו דוב שמא כוי אבק רבי' והרמ״בם
שההלואה מתחלת מיר בשעת שכירות כיון שנפחתת מיד אפי'
נו<:מכ.דהוי ריך ית ולןין סלז? הפי שרי שעדיין היא כרשות המשכיר לענין קלקול הנחוש׳שאף
.

.

.

היש' בא סובר כדעת הרמ״כס דעכסיו סס ז ין שחייג לימןצו
שמיס דמיס ואפילו אין סויס כן בשעת לשכירות יא׳צאס
מיתה או בשעת סביר נותן אותס דמיס זעכנהתעו׳י.מר

שעת שכירה הוא כרשות הבעלים לזולא ונם הוא נפחת נמצא
שעד אותה שעה הוא אצלו בתורת שכירות וכתורת שכירות
הוא נותן ואף על פי שנשבר ונעשה עליו כהלואה מתחייב
יכן י<*<* ה י ' ז אבל רביכו יריחס כתשד'~' לה !י למת 1ג״י
בשכירות קודם שנעשת הלואה הילכךלכשישבר אינו מחוייב
רבינו
וכתב
עוד
ומ״מ אבק רבית הוא לצאחרשנפח״י׳לו
אלא בדמים שהיה שוה בשעת שבירה ולא מכעיא כלי שאינו אס הפסת על השוכר  :כתב המרדכי השכיס׳הוי נשאי
נפחת מיר על ידי תשמיש ואין ההלואהנעשת מיד דשרי אלא ראובן טען על שמעון השכרתי לך פיההצואהוכ׳הבהנ׳יו
י
* ן ע׳וזלה׳מללאנר׳
<
׳*  *1אלי גזר מתיזות׳ל
אפילו יורה שמתחלת ליפחת מיר מותר לשוכרה
ליקחנה בששה
פשיטיס לשבת ואס תמות

ניי׳ *
האומר*? "
בלשון ^
מכירהגמי"
ודאיהא>1
על
רבינו
קצוצה היא שאין הלשון גורס עב 'ל :
בו״אנשהשוכרצריך להוציאה וכו׳כך
צתנוהתוספו שס והגיאו ראי׳מסתוספ' :
וכתבורביכווהרב המגי' בפ״ס שזה דעת

נתחייבת לי זקוק ועשית בה מלאכ שסהסי׳קש׳א!
גדול׳סזו
שבועות ומתה והשיב שמעון הזקוק אתן כנ׳י׳ג ת!מילי
לך כדין שירויו אבל שכירות לא אתן
לש׳ נא
דשכירו׳נסי
לפי שהוא רבית דיןזה פסו קמה 3ן ךהני׳משכחת5הלאשור
_
י
,
כמןאם סןכירלו

המשק׳לשמחויר צו .שוהפחית ממה שהיה שיה כשנטלם ל' 3
השספיהסססידווכו׳הילק־  .מי& תז ^
י^
שנשרף באש :מוהר־לשכוריפרה ולשומה כרמים כק שיאם היילשלם נססנינסקי ,ומיייאמי ילא ^יק־־ "" ־
פיתך עשויה עלי כשלשי דינר אם תמות וכל זמן שהיא
אצלידמי דהתס לא משמעאלא ^ יןכו משוס א׳לשאס ימתין
אעלה סלע כחרש כשכירות לפי שהיא ברשות בעלים ער שעת ריבית דהתנה פסו3סדי ׳ ^ מצי נפרעו!ח לשנחל׳
מיתה ונם נכחשת ובלבד שישימו אותה כפי מה ששוה בשעת לי* קצכחיל וש  :ירות כחז ית
הסוםסלענחלש^רנית
מיתה השוכר שרה מחבית כי׳ כורין לשנה יכול לומר הלויני אבל בסריעתו לא אתן לך עד כאן :גמור היאעלל *

הימ״בס^וכן דעת הר״אש כעלה קמ״ד
דינאבלהרי״ף גורס בעובדא דרב
חמא מאה
דינרקשאוצי׳עליה לחרוש ולנכש ואבי אעלה לךיי״ב כורין
השוכרשדה מחבית בעשר כורים ייש לספקמאיר׳ל
ואת״ל הדרי בעינייהו מרא ידיע פחתא
חתא
לשנה
אף
על
פי
שהמאה שלוקח ממנו בתורת הל ואה
לוקח לסכס י כו,ביית ^ כעלה ^ר'' ב  :ויבינו
*
!חילאיייע פחתייהו יק עיף״יילפיזה אותם שהרי מחזירם לו כסוף ונמצא שמוסיף לו שני
כורידכשל כמי שפ יס״יסמחזיר *?"? זח לןבל ינית עלל י:
אסור להשכיר מעותיו אפילו
להתלמד ה '^ ואת המאה אפי ^ך הכי מותר כיו ן שמןציא אןתם כג
העןךה בע התרומות כתב ויש מפרשים שאין (ד ) אמנם נמי.
המעות סתרים לבעלים ולפיכך אין בהה לשם נ׳הרש' נא
י
ניון יי ות
והה ^
פוספת
עלה ^ :
דסמכא וכן אם שכר לו חנות או ספינה כעשר דינרין יכול לומר הלויני
דתלמודא
פליג
ודעת בעל
משוס רבית והכי אוקמה רביכו משהז ״ל לאע׳ג לאינו לי
הת־ומות
כדעת
הרמ״כס
מיהו
כתב
מאה דינרים שאבנה כו החנות ואציירנו ואתקן כהן הספינה ענ״ל • -
ואי סל הי־מ״בס
,ג,״ ץקאמר
ירענת מיל ,
נזעי־גל! לא^
נתלשריהואיל
_ _^
_
_ ,
_ גשנירויקרקעזול
ובלבד שלא יחייב עצמו בהס אלא כשאר לכליה ואני אעלה לך כספל ובחנו שנים עשר רינרין אכל אסור מכ ״לדהכי סהרי ' בחרק ךהעת
ךי׳ ויועת#
שוכר שיהא חייב כגניבה ואבידה ופטור לומר הלויני מאה דינרין להתעסק בחנות או יקגו׳בהם
סחורהלשוןהגמראי לכד ואפשר דעל
בן
הרמ״במשא׳ה
משא׳כבשכירות
חגות או ספינה פיעלהואיל!פועל
מאונסין וכן משמע בתוספתא •
וכתוב להוליך כספינה ואני אוסיף ?! ך כשכירות מותר
להרבו׳בשכירות קאמר  :וכןאס סכר לו חג
מגהו מרדכי שאס הוציא המעות אה
וממימרא דרב נחמן שס אי לאסו׳ לומראי?׳ ׳ " " י
על הרקע כיצר שמשכיר שרה ואומר אם מעכשיו תפרע לי השכירו׳
מ־ישתאעל לוליו

.ימ־
וכליח*ת ^ל,דונצ,לומגי6ס ,מי .ששרשוזים
השוכיהפועי! כימויהחורףילעעוי׳עמו' 3תייעץ כד ' נ
אפו ,כסימן זה שכתב כו כל דיני שכירו' בסימן
 "" ר \יכ חם ימ ־׳ ליום ומקרים לו שכרו מעת ושכרו שוה לימו החיץ סלע ליום
אחד וכתבו תלמידי הרס״כא דבסכירות
־י "
" כיי יכי כז כתבו
התו :מפני שנראה כאלו מלו׳לו מעו׳מהיום כדי שיזלז׳ בשכרו אבל אם
מל? ס ט ד״כ והי״חס עלה קמ״לד ד ב
נמי משכחת לה דאסור כגון אס השכיר
0וו! ר לסשכי׳כלי ורו'דנול׳ח״ח י
סשכי׳כלי וכו׳כעל׳ס״ט ספינתא אומר עשה עמי מהיו׳עד יום פלו' כדינר ליום מותר כיון שמתחי׳ לו חציו מעכשיו במנה והחזיק כה ואחר
לעשו׳עמו
מלאכ׳מעת׳אינו
גר׳כנוטל
שכר
מעותיו
שמקדים
לו:
כך אמר  .ליה שאם ימתין לפרעון חדש
;!יר ^ גר יעגיאופרש״י מות׳להסכיר
ענ מצלמאס ת׳שב׳יסלס אומה הסוכ׳ופי'
בחדש יתן לו בשכירות סלע בחדש רכית
קעזי אין
יכעו דסייכו כסמקכל עליו אונסין דא״לכ פשיט׳וגס רב כהנ׳ורב אסי אמאי אקשו גמור הוא עכ״ל ופשוט הוא ומ״ש רבי׳גמו הוא כ״ל דלאו רבית קצוהדהא כל שאינו
ןי יכן ני שהוא מפ׳המרד דבמקכעליו הסוכ׳אונסין עסקינן שכת אגר׳וסגר׳מכאן דרך הלואה אינו רבי׳קצוצה וכמ״ס הרמ״בט בפ״ח מה מלוה ברבי׳סהיא ע״י מקח
י ךימות׳לסוכרלהתנו׳להיו׳כסואל ולהיו׳כל סאחריו׳עליו א״עג דכחנוני אסור וכוונתם ברבית גמור היא לומר דלא רמאי דאינ׳אלא הערמ׳רבית כנ״ל ויש לדחות
׳ -ני ייוחס הח׳א כתב והסוכר כלי ונתן לו רשו׳להוציא׳וישלס לו כשעת הוצאה דשאני הכא שהחזיק כבר כחצר וזכה בו כמנה ועכשיו שנותן יותר בסכיל המתנה
^יע כ ונותן לו ישו׳להוציאה פסיט׳ססאוכסין סל השואל וזה עול׳גס כן כדברי חסכינן כאלו כתן לו המכה וחזר ונטלו ממנו ולפי הוי רכית קצוצה ־ וכתבו הגהות
נו והמרדני וכעלה ע׳גבי דוד׳דמי מר עוקבא כתבו התוספו׳דמשמע דאף פל פ״ז מה מלוה ליר לרש״כא דמתכית איירי כגון שנכנס מיד לתוך הכית דבע״א לא
 .קמיעליה נותן יוקר ' וזולא אסו׳מסוס דאסריות מל המקבל א״עג דאחריות שרי להרבות דהא מחזי כי אגר נער כדמשמע כהספינהר ' ואסורלהרבות בשכר
■5ו ' לא משעת שבירה אלא דוקא משוס דפ חת חוסכא דנחשא הוי על הנותן האדס וכו׳מסנס עלה ע״ה וכתב ה״ה בפ״ז שכיוצא בשכירות החצר מות' כשכירות
האדם דגס שכירות אדס איכ׳משתלמ ' אלא בסוף  :וסדין פשוט כדבריו אלאשלשונו
^ג \שה/נחוש הנשא נשרף כאו׳ופוח׳מדמיו ושרי ליקח שכ׳והא דשרי לעיל כספינ'
היינו משוס דמקבל עליה קילקול הספיכ׳סמתקלקל הפץ כמיס ע״כ ולפי שכתב דגס שכירות אדם וכו׳אינו מכוון דהא בשכירות אדס מפו׳דאיכ׳משתלמ אלא
׳ס ייב י שאינו פוחת ע״י שמשתמסין בו כגון כלי כסף וכלי זהב אסור להשכירן בסוף מדכתיב כשכיר סנה בסנה ומיניה ילפיכן לשכיוץ קרקע כדאיתא כעלה ס״ה:
השוכראת הפועל כימות החורף וכו׳בתראעלה׳ פ ' פ וכתבהה״מ בפ״זבשם
^ ^ חייב השוני כאונסין וכן כת רבי׳יחסס וכן כתו׳בהגהו׳אשירי עלה ק״מד
^ ע י יומיהו! נראה מדבריהם דלרש״י שכתב טשמ׳דשריא משוס דכיון^שאס היש״בא דדוקא פועל הוא דאפרו אכל כשכיח קרקע שזוכה הו מעתה זכיה גמורה
יןמחזירהכקהוקר׳בין החל׳לא
הויאהלואסמותלהשכי׳כליכסף וכלי מרי למימי ליה מהשתא בדינ׳ולקמיה יפה סלע ואף על פי שאינו די מעתה בסצר:
קעז; אץ*

השכר

הלכות רבית קעז

ד״ם

מקכלץ צאן כחל וכו׳ מפנהעלהע ופי׳רביכס כערש״י והרמ״בס
ק*^ ן)6זני׳ר7ני קעז אין
בפ״ח דהיינו שסולקץ הריוחוא״כ הוי רבית דרככן  :ל/כל המוס כתבו
ייש החזי נל
זעלגא!ש 5מלוה כל
סר״ת מפרש דמתני׳איירי בדכית דאורייתא שפסק דמיס על הצאן וגס פסק דמי
 7ין חל1היחל<
^ נז,ז '^1ז 7י^ה' השכח וקבל עליו לתת ככל שנה דכי קצוב בין יהיה שסשבס בץ לא יהיה כלומר
״״  .׳_ 1
_  — .׳ש
1
(לימין

נחל!

הקונה וקמ״ל

ה ׳לעניו

דחשבי ' לסו כאילו יצאו מרשמת

בעלי׳לגמרי ' כשאר מלוה

ומשמעלקדגס

לרש״י והרמ״בס לכ כס״ג דפר״ת רבינו
דאורית הוי דהא קציצ׳הוא ולר״תפשיטא

"'

קייצי׳ליה דינר וכסול/י כעית אימ כי אמ׳רב מותר שליש נסכי!■ מיתרי
ליה .בהמותלדידיה כדל! מרי ' אונסי גכיל לתורי וטובכ:סריש"כ6כעלר " /ז
^
וי״מדכיאמ׳ רבאאי פלגאבאגרתרי תילרד כהפסדוכי׳-מקאבצלא !
גסיישג^^
■ ^,
מלשיי׳סחזח
המתעסק שלישי הדיו׳יותי על חלקו ואס יהיה הפסד יפטר
_ ^ ,שמהה^•

דאסור

כמכ״ש

מאין

מישראל פירש שמקבל! זה אסו' ודעת זו צתנהימ״כס ^ ו 1י
מקבלין צא{ ברזי!
אק
ק  7ון
מחבירו צאן .או סחורת אחרת ושם אותת שלוחץ5שפ ייותיו וק נרךמ 3רי ^
*'
יי
 1י
בשמרי׳ולכאור גסדברי■
ף־ופי״צן
"היי
בדמים וכפי מה ששמין אות׳כך מקבלהעליו י! יתן בה אםימותו

הצאן או תיזל הסחורה וחולקין המוח ודבר זה אסור שהרימיר
(נ ) נלי ראיין מושיבין חנוני  .:כתב בעל התממו בחי׳ב
■ ולאמנעי׳זה
דפיש  ,נעףועץו־מי!והינמצאהייו״שנותןי! והואיכי
^ביש6פ לצ.ננגיינ׳
*, ,־־* ־״<־
^יהו  ^,קי,3ת ^,לו י .י־ל ,הסיעוי אלא אפי נותן ול כתור עסקארהייס■ שהחצי האהריועילהנותן,
הפ< סיןי' 7א 0פסח ׳ 'צ ' ' " ־'1
קרנא בתור' תוחמחשבי ליבקרנה /וחציו לע המקב אפי הכי אסור שכל עסקא פמא־א מלוה ופלגא
עמופתל  :שייזח פלגה/
יישכמאפי׳לינרא' ולאמשלס אלאפלגא אסרינא וקרעי' פקחן שהחצי שלוקח המקבל ממנו הריוח הוא מלוה וחציהאחר
'׳5־''31ייש ל' י; •,0לשטר ולא אמרי׳בכי הא סלוקי בלא זו/י הוא פקחן ונמצאשטורח .בחלקהפקרוןבשבי!הלק:המלו׳הילכך
ל  ,עי״קא אזרינ׳ אפוקי מיני הו דלא חיתמ אלא במשכני /צרי׳ ליתן לו שכר טרחו ולא כל שברו אלא.רואין .אדם שבטל
וא  :לאפסק-גת ,דהיכא־דקיימא תיקום אבל ב/וזיהיכא ואין לו שום מלאכה כמה היה רוצה ליקח להתעסק .בזההעסק;
תח!ה ולית לי" דקיימילוקמו ואי נפיל לידיעבידנאבה ואפי׳אם היה לר מלאכהשנותני' עליה שכר טוב ומתבטלממכה
ע'סזי א ^חר ' כא עובד ,עכ״ל והרא״בד לטעמי׳דס״ל כס״ר איןאומרי' כמה היה הז רוצה ליקה וליבטל ממלאכתוולהתעס':
לופייס דלי) וומדיקסלמך נל־> וווי אפויך בזה העסק שלא היה לוקח אלא הרבה אלא.אומרים כאדם בטל
•וילת׳נאגר<פלגא מיניה הוא אלא במשכנתא דוק וכב׳כת׳ כדפרישי' ; וכן צריך ליתן לו בכל ירטוה״מ שלא פסק עמו אלא
ייפסל א!פלנל! שס רבינו דעתהרי״ף דאפי׳כמידידלאו
מיני' נתן לו למחצית שכר אבל אם רוצה לפסוק עמו על כל העסק
ינאג י 'מ ' לתא מסככת׳אמרי׳סלוקי בלא /וזי אפוקי
בדבר ידועואפי׳בדינר א' רשאי ותקנתחכמים■ הוא למישנותן
כולו ה ' ל־ןה״נ לא סננינ ליה כלל מיהו
לדעהרמבסבפ״ומהלכמלוסדס׳לדלא עסק לחברו סתם ואינו פוסקשיקוזהמקב׳חצי הריוח וילאיקביל
לאק5בל,
השיר אס ניתן לי מיקרי סלוקי כלא זחי אלא כשהרבי׳עולה עליו אלא שליש האחריות ונמצא שתות לכ העסק שלוקח ממנו
פני ל,נר נ1:נא'ס כנגד החוב ואפ״ה כתב שאינו מנכה לו חוח ואינו מקבל עליו אחריותהוא שכר טרחו או שלוקחשני
י ^| ״,־ " סנל אלא כמס ס-דלוי הו־יני׳ה׳נ וטות־נ חלקי החוח ואינו מקבל עליו אלא חצי האחריות או כיוצא בזה
יש ל ,ע,סקא וכחב הר ן על פרש י דאע ג דתנן אין שנותן לו חנר כל ימי משך העסק וה״מ שצריך ליתן שכרטרחו
אלזריני מופר לומר מושיבין חנוני למחצית ש :ר וכ״ש דאין בחנוני וכיוצא בו דלית ליה עסקי אחרינא אלאהדין 3 :עיסקא
כזנאי 'לחשני!/י ח מקכלין צ״ב מ״מ תנא ליה לומר דאע״ג כדתגיא המושי׳ אתחבח בחנו׳אם היה אומן לאיעסו׳באומנותו
"'תרשל 'שהיי ",דבמושיב חנוני שרי בנותן שכרו כפועל לפי שאין עיניו על החכות בשעה שעוסק באומנותו אבל מאן
דנעוייליזה לאל בטל כמקבל צ״ב אפי׳בכה״ג אסור דכולס ראית ליה עסקא אחרינאדלאקא מבטיל מיניה לא בעייאכרא
לתמ׳אלישגשנרך מלוה היא וכתבו נמקי יוסף בעלה
ודג כולי האי בנון רועהשיש לו בהמות לעצמו ולוקח אחרת בעסקא
,אפי' אםא'! ל׳ וכ׳כבעל התממות בח״ב בסס הרא״כד
״ייי״־די־יו-,ל • וצסתבלג׳כמסכיייוקנלעליה שאןןצר 7לטרוחיותרמובילהענקאוכס־צ׳מה -כתנהרמנ״ם
עמו שיהא
מותר המקבל כל האחריו' ונתן כל הריוח לבעל אע פ שנותן לו שכר על חלקו שהוא פקדון בירו אינו עליו אלא
שליש נשכרו סג
ניזכיע׳כדנריו הבהמ כתב בעל התרומות בח״ב שחכמי כשומר חנם והרא״בד השיג עליו ואמר כיון שמקבל עליו שכר
לוניל התירו דלא מיקרי הלואה כלל אלא דינו כשומר שכר והכי מסתבר כתב הרי״בן שמותר ליתן עסקא
למחצית
שליחותיה לבעל הבהמה עביד והוי כש ח
ס
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הילולי) פחי נסניוני וט
ליה עיסקא אסרינאזלא כעי באגריהמלי
שליש
האי ראפי׳ בבכיר׳ מהצי כגון מומו
בס־בסהכז׳כת:
בשכרך מותר :אגל הימי
שאין נר לוי דבר זיסאלאנלשריימתש
חותשי1
יתר על הפסדו אפי׳בפסופימ!:
ואע״עשיוו׳ל
אמ״פשאיןלועסקאסר•
כתכקודסלכן .ש אס• הפלס לו דינומל
הריוסיהיהלן
ימי השותפות ל/ו א״ללכ
הואילוישלו
סלישיתו5זו עשד־ריתד כשכר
יפסיד
עסק אחד ה״זמותד ואס הפסידו
ות
לועסקל1
מחצה• דמשמע דהא אסאין-
השיתפילאהחנו
אסו׳י״ל דהת׳כשבמוול׳
לפשיתחשבוןא׳ל
שוס תנאי אלא כשבאו
עשיריתיכסלק
ר/ס ישריוח■ שלישיתו סו
כשנתן
או טול :דינר כשכר אבל אס חתחל
לועסה
לו העסק התנו כן מותר אפי׳אין
לנ
אקר •ומ״סאח״כופודתקנוחנמיס&
הנותן מעורב לסכירו להתעסק מסונן
היינו לומ' שכשבאו לפשות׳ חסכוןלנוולן
העיתסו׳ו^ס
ליתןלוסכר כל יו' ויו מימי
דינילנל
■ רצה לפת לו
הי׳לו עסק אחר לא
השותסו׳לאהתנו
ימי השותפו ובתחלת
הסותפוהתנו
שוס תנאי • אבל אסכמיזל'
שיטול המתעס ריוח יתי על הפסדואני'
עשידתו
דינר או שא״ל שליפ הריוסאו
יהא כשכרך מותר אפילו סא איןלחסן
דלאשויהומ״נס ^ו
אחר -ועי״ל דאה״נ

שקבל עליו להיות כשואל והרא״בד אסר ולא ישרו דבריו כפיכיהס ומתוך דבריו
בפירושו נר שחזר בו ע"כ וכל זה כתב הר'  /כתשו'  :ולא מיכעיא זס אלא אפי׳נותן
לו בתורת טסקא וכי׳מסנה עלה ס״ס אין מוסיבץ חנוני למחצית סכר ובו׳  :ולא
כל ס כרו אלא רואקאדס שבטל ואין לו מלאכה וכוייזה פי' לפועל בטל דאית בגמ
בעלה הנזכ׳ורבי׳מערס דברי הר״אס שבעלה קמ״ד ד״א בפי׳פועל בטל סרואי׳אדם
שבטל ואין לו סוס מלאכה וכו׳ול׳נ שאין לפרש כן דברי הר״אש ודברי התו׳סכעל׳
ס״ח ודברי סמ״ג סבמ׳ע סי פ״ב שהרי כולס הקשו לפרש״י מדקא׳מבגמאבל סיס
דנפיש ערחיה אימא לא סגי ליה כפועל בטל והשתא הלא לפי מה שהיא כבד' נוטל
יותר ואמאי ס״ד דלא תיסגי כפועל בטל ואס כדברי רבי׳ גס לפירושו קסהדהא
פשיטא שאע״פ שאדם זה בטל לגמרי אינו נשכר למלאככבדה כ״כ בזול כמו למלאכ'
קלה לכן נ״ל לפרש דבריהם דאומדי כמה רוצה ליסול פועל אכדי ליבטל ממלאכתו
לגמי־י דהשתא בין סנותנין לו מלאכה קלה בין שנותנין לו מלאכה כבדה שיעורו
סוה וכן כר׳ממ״ס הר״אש בתוספותיו וז״ל וצריך לפרש יושב ובטל דהכא יושב וכטל
ואינו עושה שוס מלאכה וה" פ כפועל בטל של אותה מלאכה דככיל מיניה כלו׳אי זו

דוקא בהתנו מעיקר אבל אס לא התנו מעיקר סוב ל/ין תמ/י מופילמתימלר&י
ככתש5ו6
התג עמושליש הריוח או דינר בסכר׳אס יש לו עסק אסר לכ״עסריואח"
שהואמ^י
אין לו פסק אחר רבותיו אוסרי' והיא מתיר :ודרך ראשון נר יות מפני
סרויו
לדעת קצת פוסקים כאפר אבאר בע ה ומ״מ מבוא ר בדברי הרמ״בסשנל
דעסע?
המתעסק יתר על הפסדו אפיי עחות משתו׳סרי ואפי׳אין לו עסק אסר וק
סנרוסוסדכוםל
בסי רנ״ט שכתב ואין מושיבין חנוני למחצית שכר אא״כ נותן לו
אחרינאכדכחר
פיסקא ׳׳״ ״■ '־־
לית ׳■ליה ־׳* ׳ -ףו
עכ״ל וסתס חנוני * **
ציר עע0
בטיבול• סיר
סגי ^ עיסוס
ולא סס׳
קציצה ו70ן
ץסיסס
הרי״ף והר״אש ואפ״ה כתב דבסוס דגר של קציצה מרי כלו׳שאס קצץ למתלויויג'
יהווהדנ/״י
דינר שרי אכל לא קצץ לו אסור וזהו ולא טיביל ציר כלומ׳לאפוקי מדך
אפי׳לא טיבל עמו אלא בניר בלא קציצה שרי וכ״כ בעלה־תרומו׳כס"ב כסס הואכי
שאין קצבה לתנאי הסכי וההפסד רק שיהיה חלק ההפסד גדול לכפל העסקמסק
יקנלרג
שכת׳גביעובדא דרב עיליס נ/י פלגא
השכר :וכןנרא' מדברי רס״י
וכוומדקאמי
באגרא יקבל עליו אחריות ההפסד יותר ממחצית כגון תרי תילתא
הפסד כנותן יתי ממה שנוטלכיי'<ז
שהוא שיהיה —
כל —
דאפי׳ ״
ממחצית -משמע - -
יותר -
.. .

מלאכה שהוא רגיל לפשות כין סנוטלין עליה סכר מרובה בין שכוטלין טליה סכר
מועט לעולם אינו נוטל אלא כפועל כטל לגמרי והיינו דקאמר ר״מ בין מרובה כין
מעט פי׳שכיה עסיק במלאכ׳ממבה בין היה עוסק במלאכה מועטת סכרו שוה עכ״ל
ורס״י פי דפועל בטל היינו שאס היה פושה מתחלה מלאכה כבדה וממיח הרבה חן
היא קלה אומדים כמה יניח משכרו לעשות מלאכה זו ומשמע מדברי הרי״ף שהוא
מפרש כערש״י שכתב והיינו בין ממכה בין מועט כדפסקי ומתנו אהדדי לפוס האי
גיבידת דכטי׳מינה וקפי׳' דבריו סמ״ג במ״ע סי׳ס״ב ונז׳כהג׳פ״ו מהלב יש לוחץ ודברי
הרמ״בס כפ״ו מהלכ שלוסין הס סתומי ' כלשון הגמ׳ומדברי ההג׳ני׳קצת סמפי־סי׳
דבריו כהר״יף וכפי׳המסנ׳כככורו׳פרק עד כמה פיר׳כפרס״י והעמי׳לסונו הה״מגיד
בסוף הלכות גזלה ותלמידי היס״בא כתבו סר״ח פי׳כפועל בסל סל אותה מלאכה
דבסיל מינה שמשערץ לו במלאכתו הראשונה כמו שהוא מרויח בה בשעת הבטלה
גגון שהיה חייט ודרכו לתפור בגד בסלע בפרס הרגל שהמלאכה ממב׳ובשא׳ימי׳
תופת כשלשה דינרים או כשקל שאינו מוצא להשתכר כה כ״כ וכך הוא נוטל עכשיו
נשכרו■ וכתבושהרמ״בן הכריע כפר״ח ונזכ׳זה הפי ' דר״ס כתוספי הר״אס ובנמקי
יוסף  1 :הימ שלא פסק עמו וכו׳אכל אס רצה לפסוק עמו וכו׳הרי״ף פסק כספם
מתני׳דנומן לו שכרו כפועל בטל וכתב על זה ואי בטי למיפסק כל יומי דסותפות
פסיק כדרכא לאמר אי פלגא כאגר תרי תילתי כהפסד וכו׳וה״מ בחנוני וכיוצא בו
דלית ליה עיסקא אחרינא אבל מאן דאית ליה פיסקא אחרינ׳ולא מבטיל ליה מיני '
לא בעי באגרי׳כוליה האי כדאמ׳ רב מותר שליש בשכרך מותר ואקשי׳וסבר רב לא

ממשכ57 ,איוו
שרי וכן דייק נמי מדכתב כגון תרי תילתי וכו' דמשמע אפי אינו
וכן נר׳מדברי סמ״ג שכתב במ״ע סי׳ ס״ב שהלכה כר״מ שהוא אומי נמההר ץ
בין מרוב בין מועט בכל מה שיתן רק סיסי׳ ניכר סכר שרי ודי כדעמ/יר ^פ
?1
ואח״כ כתבד״א שצריך דינר או ראש עגל באדם שאץ לו בהמות
לו בזו א״ר מותי סל יש כשכרך מותי ואע״פ סיס לדקדק כמ״ם אח כ ומפרגן
סנה ר״מ דבריו וכו׳מ״מ לכאורה משמע מדבריו אלה סכל סייוס
יסנסי״״י^ ־ול
הפסדו אפי דינר שרי אפי׳ אין לו עסק אחר וכן דמלזרבי׳סכתכ י'ה1מ
שכר טרחו בחנוני וכיוצא בו וכו׳ ואס איתא שדעתו כדעתרבוחיו סל .הימ
הל״ל וה״מ דבעי תרי תילתי באגר וכו' בחניניוכיוגא בו וכי׳ י ^ יוניול
פיפי"
דמילתי׳קאי וה״ק ה״מ שצייר־י ית זסכרי כפומי■5־5־1־י יןס ^ פם^עמיכ^כ׳לי'
פיסק
פסק עמו על כל העס׳בדב' יידוע דין החכוכי׳ ודן מאן י.י״י' '״ ׳
בו וכו'אבל אס .
ירןח'אט?
חי׳םים(ל
אסרינ׳סוס דכל סרי(ס המתטס׳יתר על הפסדי סיי יכןנ ימדכ?י יכ< יי
?ל
ותי&
שדבריו מגומגמי׳סבנ״ת משמע בתחלת דבייידכ ל שמתנג ^ממ
כפועל בטל או תרי תילתי כאג ייכי ילא םגי כד3ר מיעט כגו^ י ' וזגונ1יכ ז:ו
אפי׳בממבסל
ואס אינו מתבטל ממלאכתי סגי י)סי בדינ יאו מיתר ם^יס י 15חיכר׳5
רלמו׳שנו
הגאוני׳דכל שיש לו עסק אחר וצופי במתכטל ממלאכחיוכ ידמשמםי
סגי בקוצץ דבר קצוב וה״ל לסיושי יבל בד0ל א יהא דכימונגנוכג ^ יזוונסח"5
מדבריו דלאו דוקא תריפילתי וכו׳דהי׳ה דאפי׳פחו׳מכן סרישכי '!,"/. ,? 5נלון
ה כגון אס לוקח מלוה סצי סכר ואי הוה ס״ל דדוקא תרימיצלזי
ואח נ
־
*1

הלכות רבית יק!3
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מותז על ריוס הכמצ׳יותר לע ׳שליש׳ לא על השלי׳ עצמו ועוד דא״כהיכי אמ׳סמואל { )/ובמרלני*פ
" מ1כשא© אינוממצטל ממלאכתו ביותר דינר סיי משמעדבמתבטללא
הגח 3בתרא7ף
מכאן יהיה
פחו׳מכא ן
שאס יסול
ממלאכתו שאם
המתבטל ממלאכתו
ג ^ .״1!1מרש סיעושייטול
לאמצא מות שליש ילך לביתוריקןדגס בתרי מילתי באג׳וכו׳שייך למיפרך לא מצא קמית ע״ג והג׳א
יהיה
יטוצ פחו
שיגיו׳סייטול המתבטל
־ר ,ןה״ללפרס
כסמתן לו דינר ריוס■ ילך לביתו ריקן ותמהני לע רבינו למה השמיט הא דמות שלישכשכרך :
פ׳א׳נמיהזהמקבל
סגי ?־יסכמכ סס ועוד פסיט מות ס ליש בסכר־ מות וכו׳או
 .לחבירוסתס ולא רצה למת לו כפועל כטל ואסהיהלו עסק אינז במשב גזלן
ולעק נותן עסק
^^ !) ^ .ה נותן לו דיני בסכרו כ יון סיס לופסק אחר מותר אפי' לא אמר
לו דינ׳לכל ימי הסותפו׳ במה שמשנה אותן
אס לא רצה לתת
.
ללבר אסר סמה
^יסליש  .מ'׳פ נ״יל שהוא סוב'דכל
המקבל רק כתב הימב״ס כפ״ומס שלוחין שי״א שאס■ש 5יה הניתן מאחר
למחצית שבר ולהתגי״תשיהא כל& הרלהאונסין
^י־עעו כמחלת השותפות לא בעינן
אם לא שיהא אחריות היה ריוח יסלקו כסוה כלומר ואס היה שאינן מניין לנזיל
שיהא אחריות הזול על הנותן ור״י אוסר
^׳חרי ת׳ילתי כאגר דאפי' בדינ׳יותר
לא יפסיד המתעסק אלאשליש רק להנאת חנירו
הנותןכתבוהתושפיו' מותר ליתן עסקא למחצית הפסד
האונסת גס על
כלישירייחו כרבה
אסמר[בטל
 1 0א סגיאגדלו
השכר ולהתנות שלא יתעסק אלא בדבר פלונינ ואם ישנ׳שיהא :וטעמייסו משו דמשמע להו דכי אמ׳ רכא עכ׳לןכ' כ ב״י ׳נ
!עמוכשיכ5זו
ממלאנתו אכל אםלא
על המ ק פ ל וכ ל כ ,ל תכאי שירצה כגו ן עןיתנה י ^ א אי פלג באגי־ ובו מדינא קאמ דהא פלגא הר״ןלטית׳למקנל
לחלןק חזינ׳אסנתכטל ? ף^כ'ת י צייו כל אחריות
לשמתעכ׳ל דלא
לגיוני׳ ל5וו סדי & קיומי5אלאמשמז כמשרים סיגשכתב
נהוה־סיי כל
ישמור׳הכספים אלא תחת הקרקע ואם ^
^
לאסיר לשנות <'נ
",״  ! *. - 11יש־ז זח רדי ריר) ו מי
איפס'
הרמב״ן
בסס
כתבו
הרשב״א
ותלמידי
טמו׳הוא
זה
שדע׳
הרמב״ס־
וכתב
מעו׳לחבירו להתעסק כסתם ואין לו תקנה תנאה
עיד שסלאס אתר
ימ ״ס?וי! !"ל לקמן בחנק זה גבי נותן
המשנה
מרויכ-טל ממלאכתו אע״פ שלא פסק עמו בדיג' יות שיתן לו סגי י דאולקין בהפסד ואס היה סס ריוח יצזול המתעסק שניי שלישים מסוסדמשמע להו נפי׳
אחות ואם א־יבו
דכי אמר רבא אייפלגא בהפסד וכו׳ מדינא קאמר להא פלגא מלוה ומאי דאמר אי לעצמי חני עישת
וגה כפוסק מתחלה יס חילוק כין מתבטל ממלאכתו לאינו מתבטהיכ׳שא״ל מותי
פלגאבאגר ומלאו מדינאקאמ׳אלאמסוס תנאהוכ״ערש״יכהמקב'עלה ק״דגבי קונה הול לעצמן
וליש סכוך שכיון שמדבר מסופק אי אתי אי לא אתי כדפיש״י אס אינו מתבטל
דעתהר״אש בהמקב׳עלה קכ״ג דקנינהן בשיני'
סבל אס מתבס׳לא הגי בהכי וביאור דבריו כך הואדכשכתב׳ האדאמ רבאסדאעיסק׳ותרישטרייססידדב״הוכן
כגז(! :
ממלאכתוסגיבסכי
ד״ד• וכ״כ שהוא דעת הרי״ף ממ״ש כהמקכל־גבי הא דאער רכא חדא עיפקא ותרי
חהכשמכטל ממלאכתווכו׳לאקאי למ״ס ואה רצו לפסוק אלא למ״ס בריס דמילת׳
וכ״כבעלנמק״יבהמקבלאהאדאמרינסידעיהאיעסקא
סטריפסידדמלוהוכו'
וילימי הסוחפות ימן לו דני מועט קאי חסו כשמתבסל ממלאכתו אכל אס אינו
לאו׳ פלג מלוה ופלגא פקדון שדעת זו היא דעתהרמב״ן ונר סבן דעת האסרוניהישב״א
ממנעל לא כפי כולי האי וכו ומש ועוד פסו׳מותישליש וכו או כשנותן לו דע
והר״אבד ז״ל ומיהו מ״ס שב כ שהוא דעתהרמב״ס ליתיה כמבואר מדבריסרמב״ס
אכשמתעסקכמלאכה אסר קאי אלא חמאי דאמ״מותר שליש בשכרך כלוח סא א״ל
עמו שרי בפיו מססלוסין  :וכן דעת סכל׳ג במ״ע סי פ״ב וכ"נ שהוא דעת הראב״ד  :אבל
מומרסליס כשכרך או אס נותן לו בשע חלוקה דינר ומתחלה לא פסק
הרמב״ס סובר דלעולס יד המתעסק על העליונה וכ״נ שהוא דעת רבינו שכתב
נממגיסק נסלאבאחרת רוקא אבל כ שאין לו עסק אסר אס התנה עמו מותשלישי
ותקנת חכמי הוא למי שנותן מסק לחבירו סתס וכו׳ פיקח המקבל חצי הריוס וכו׳
נשנין אסו׳וכן אס לא התג'וכשהלקו כתן לו דינ׳אסור עד שיתן לו כפועל או ריס
לא יהיה יעול או שלוקח שני חלקי הריוח וכו׳ומשמע מלשונו דבמתעס׳ תליא מילת ותמהני סוה
ענלאוכן נתכו כגאוני דכעינן דבר קצוב כלומר דבץ יהיה ריוח בין
כנגד דעת הרא״ס כהמקבל וצ״ע ובעל התממות בחב כתב בשס הראכ״ד שאס
אותו דברקצוב אבל דכר מסופק במותר שליש לא והיינו במתבטל אכל אס אינו׳
תוספ וקיצור בדבריו אס אמר להכירו הילך מעו׳למחצית שהר ולא פי׳יותר אס יש מנהג ידוע באותו מקוס
מזנטל אפי׳א״למותי'שליש בשכרך מות׳ואע״פ סיס קצת
אבל הולנין אחריו ובלבד שלא יהא איסו באותו מנהג ואי ליכא מנהגא מסתברא לזדיד
מוסעת שסזר לכתו דין שנתן לו דינר אתר שכתבו למפלה • אס קיצור סה״לל
כעל המעו׳על העליונה שאס יש ריוח בשעת חלוקה אינו נותן לו סכר עמלושהוא
כשאיןלו עסק פתר לא סגי כמות׳סליש מ״מ אין זה כדאי לסתור פירו׳זס כל שאין
כרכי׳ירושעל נותןלחבירו׳ אומלו אילו היה הפסד הייתי מקבל שני חלקי׳עלי ואס יש הפסד ומאה ששני חלקי
למעי׳יותר מתיישבבדבריו • ומדברי רבינו ני שסובר
ההפסד גדולי׳פמחצית השפר אומר לו שכרך אתה נוטל ותטול חצי ההפסד מפני
מסין סתס כתב או כיול בזה שנותן לו דינר כל ימי משך העסק והיינו ודאי ביש לו
וסגיההכי׳ שהפסק כח* קמי בעלים הוא ויתרון חלק ההפסד שהוא נוטל משוס סכר המקבל הוא
עשק אחרשאע"פ שלא פסק עמו מתחלה כשבאי׳לחלוק נותן לו דיכ יות
זולתי ואס בא השבירילהוצי שכר מרובה נק השוכר עליו להביא ראיה ועוד שהרירשו׳ביד
■ שויס להתיר כל שייוח המתעסק יות׳על הפסדו
מיל• הרי כל לברי הפוסק*
אנו חייסוסירן בעל המעות להתנו׳בכל תנאי שירצה ועכשיו סלא הפנה בתחלה מת :בפוףעכ״ל
מתיו סל הרמכ״ס ושערי הרי״ף ומ״מ על דברי ספוסקי' האתרוני׳
ותלמידי הרשב״א כע המקבל כתבו סברת הראב״ד ודחו אותה משוס דאפי' תימא
שלא הזכירו בדבריה רכי׳ירו׳ורכי׳סהרי״ף והראיס חולקי׳עלמה שכתבו הס משמע
דבריה© ע״פ דרך זו דמה׳ דאוהאי או האי במשמע הוס לן למיס' דלסוי יד מקבל על העליונה משוס דתפיס
ומעתה יש לפרש
ד":ל דהד״ך וסיאיי׳ס נעי הפי ס״ל
אי סקיל מלוה וכ"כ הרא״הז״ל  :ומ״ממ״שרבינרותקנ׳קכמי הוא למי שנותן עסק לחכירו סתס
שכתבו ואי בעי למיפסיץ לכ יומי סותפותא פסיק כדרבא דאמד
דלישקול מתעס' שיקם המקבל וכו׳יס לדקדק בו דלא אשכחן בשום דוכת דתקון הכי וצ״ל דהוברבי'
פלגא"אגר ונו׳לאו כדרכ׳ממש קאמרי אלא כעץ סהי׳דרבא כלוע
בו וכו' לא קאי דכי אמר רבא אי פלג ביאגר וכו' ואי פלגא בהפסד וכו תקנת חכמי׳ כך היאומכהן־
מוחא סעי מיהו אפי בדני סגי • ומה שכתבו וה״מ בחנוני וכיוצא
תקנת סכמי דן כך רכא כלו׳דכיון לרב עיליש גבר רבה הוס מפרשי׳לשטדא כענין
למה שנתנו אכל אי בעי לטיפס לכל יומי סותפיותא פסיק דבההיא דין החנוני ודין
קאי למהישנזכר דלהוי כמו שתקנו חכמי׳ואפ״פ שכתב הרא״ס בהמקכל עלה קי״ג ד״ד דהא דאמר
מישיש לו עסק סוה דאפי ביינריוס סגי כיון שמתחלה פסקו אלא
קאמר רכא אי פלגא באגד פרי תילתי כהפסד היינו לפי שהיה כתוב בסטר פליגא באגד
דסותפותא׳נ ׳ן ׳ '׳׳> ׳
יומי
ו״ו/ג׳ י ״#
לאו בכל זז4* 1
מועט ׳יי^
כין ן ;<1
מרובה ׳יי
בין ן׳*/׳ ׳
דאמ׳ר״מ* ׳׳ •
והא  . .׳־
דבריה־־ יי
נמשלת ־־ •
־
והפסד ולא פי׳כו השכיר י״לשהרא״ם כ*כ לו׳סאם לא היה כתו׳כך כשט ה״ל לרכא
ונו׳נלו׳דוקא היכא דלית ליס עיסק אחריכ׳סוא׳ דכשלא פסק עמו צריך לתת לו סכרי
לו׳שיתןשכר טרחו כפועל בגיל ודברי רבי' הס כמי שאינו רוצה ליפן סכרו כפועל
נל יום ויום אכל כי אית ליה עיסקא אסרינא לא בעי למיתן ליה באגריס כולי האי
ביטל דיינינ׳ליה כמקנ׳חכמי׳ דעיסקא פלגא פקדון ודרי פלגא בהפסד ובריוח יטול
כדאמ׳יב מותר שליש כשכרך וכו׳ כלומר כשבאו לחשבון קודם שידעו כמה ריוחיש
סנישלישי׳כהסיא דאמר רבא אי פלג כהפסד וכו׳א״ה פלג׳מליה וסקיל פלגא מוחא
אסא'ל כן מותר ואפי׳אס נפרש דההיא דמותר שליש כשפסק עמו תחלה היא^ ואק
ולא דרי בהפסד אלא שליש וכדאמ׳רכא אי פלנא כאגר כו׳ובהא ודאי לכאור' פליב
ני^א פסקעסקינןמי׳משמעי' מההיא דכי אית ליהעיסקא אחיינא קיל טפיוכ״כ
שנותן לו סכרו רבי׳פס סרא״ש דלהרא״ש לעולס חולקץ בריוח וכהפס' לא דרי מקבל אלא תילתא
נשמגכמ״ע סיסו׳ב סמ״ס הרי״ף וס״מ בחנוני וכו' קאי למאי דתנן
בעיק כפועל כטל וכמ״ס לעיל בסמוך  :ולענץ שנים שנשתתפו כלומר שכל אחר הביא מטותיו
השועל כטל ונזכר כהגהו פ״ח מה'שלוחין ^ והכי משמע בגמ׳דלא
וגס ונשתתסו והאס לבדו מתעסק בהם להימכ״ס כפ״ו מה׳שלוחין דינו שיה להיכ'שכל
 )%כדלית ליה עיסקא אחיינ׳דוקא דהא י״מ אחנוני קאי דסתס מתני׳כי״מ
ח
וכיוצא בו דלית להר המעות של האח׳והאסר מתעסק ב הס וזה לגבי המעו' ששס אופו שאינו מתעסק
ניחאאמנוניש:זכר כמתני׳קאי ושפירדייקי' דדוקא בחנוני
לאידך
שדיכפלגאמלוהופלגאפקדוןוצריכיןלסלקריוחוהפסדהמעויהססע״פהדרכיס
מפעס׳אבל _ ,
תנן . . .
תכן חנוני ולא _
פיסק אחריכא־כעיכן שכת ככל יוס וייס ומ״ה ).
לדיוקי שנתבארו דאלו לגבי המעו׳ססס המתעסק כמו שירצו לסלק יסלקו ואין בהם בית
היחאדוה״מ חנוני וכו קאי לאי בעי למיפסק לכולי יומישותפות׳וכו׳מנ״ל
סקיל מלוה באגר' מיחוש דכיון שבעל המעו' עצמו מתעסק כהס לא שייך בהו רבית אבל לסמ״ג במ״ע
ייקא איתמי אי פלגא כאגר וט הא מימרא דרב' דאי
בגמ׳ גביי מותר סי׳פ״ב ולהרי״ף כשערי כיון שכל אחד הביא חלק מעותיו אפ״פ ססא׳לכדו מתעסק
ץ לאו אח־נוכי איתמרא אלא סתמא־וסוד יש הוכחא לזה מדאמרי
דאפי׳אי־ן לו עסק אחר בהן אין זה קרוי עסק אלא שיתוף וחולקיןהייוס וההפסד באי זה ענין שירצו ואץ
ש׳ייטכסצרןדנלדיהיכריש עגלא לפסומאשרי ומשמע
לפרש חופשיןמשו' רבית וא״ת א״כ ר״א מהגרוניא אמאי קאמר מאי אמרת טרחכא טפי
"'י " ׳"*1ינבי 1׳אס שוה הראש כשתות הריוח או פחות  :נשאר עדיין י
פורתא אמרי איכשי אריס למארי ארעא משתעבד .ותיפוק ליה דשותפו כינסו ולית-
י קיא אית ליה עשקא אסרינא מדפשסא דגמרא גבי מות שליש בשכרך משמע
אינשי ביה משוסרביתוי״ל דס״ל דכיאמרר״א מאי אמרת טרחנא טפי פורתא לאמטעם"
׳ יץא היכא שהעסק שהיה לוועסת זה שקבל שניהממיןא׳וכדהאמ׳כדאמרי
אכל באדם שיש לו עסק רבי׳אמר כן אלא משו גזל שהאריס היה עוסק בחלק מעותיו סי ר״א כחג■ולהכייא״לי
גניללתו׳ריוכנשסואדעתסמיג שכתבבמ״עסי׳פ״ב
דאריסא משתעבד למארי ארפא ואין בומשו' גזל ויישוב טובדא דר״אמסגרוציא"
ץ^ ץנ כמשנתנו לו אין צריך כ״כ וכו׳איל מדברי הרי״ף וסר״אש שכתבו וה״מ לדע סרמב״ס כתבתי בפ״ומה שלוחיןבביאורי להלכו׳סס • ודע דאע״ג דלהרמ״כהי
■ ר יט אכל מאן דאי׳ליה מיסק' אחרינ׳ולא קא מבטל ליס מיני׳לא כעי באגריס
׳,
משמע מדבריי שיתוף ממון כל שהא׳לבדו מתעסק מיקרי עסק וים בו משו׳.רביתימ״מ" דמי"למאן
״סי משמע דאפי׳יש לו עסק אחר אע״פ שאינו ממין זה שרי וכן
אבל מאין דאית דאית ליה' עיסק׳אסריתי שהדי הוא מתעסק במעותיו ג*כ ואפל׳ לא סס אלא דינר
נס מ ומה' שלוחץ וכ״כ מדברי רבי' ירוחם אבל רכי׳ שכתב
סמ״ג לאלף מקריאית ליסעיסקא אחריתי וכ״כ סרמב״ס כפי' משנת אץמישיכיין חנוני:
כדעת סמ״ג
שדעתו :דעת
<עיסין״ ^ נאוכו׳ כגון מפה שיש לו בהמות וכו' נראה
למחצי׳שכרכו "כרכי׳ירו׳בנ״ח • דין הנותן לחברו מנה שימעס כיו לתועלת־ המלוס
שהזכרתי לעיל
לעיל לרפ״י
■ משמע מפסנואדגמרא :לפירוש מותר שליש
כשכרך״׳־!,,״" .
!
׳
' יהיהשלך ,עדישיהיה ב' מניס ומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוה כתבו רבינו סי׳.קס״ח־וסם
שס ,ענ־י ^ימי' וא״ל מה סיהי׳ ריוס יותר על שליש דמיו סלעכשיו
כתבתי אצו טוס אדם עסקומלו׳או פקמן :כתב יר־מכ״ם בפייו מה סנוחץוטעמי
היש״בא
נ^לו?וכ ת מה כץ זה לפרי תילתי באגר וכו ככר תירצו תלמידי הכא לסי שאינו נושא סכר על סקירת הממון אלא לע שמתעסק בו והראב״ד מדמה לים
התם דרכי מצוי שיהיה בו ריוח ואי זה ריוח שיהיה כו שקיל מיניה אכל
לש וכי סאע״פשאיה ו כופל פכר טל שמירתו מ״מ בההי׳הנאהדמשכס:בהטלעשות¬
 ^ ;', 1יו ^ הקיל מיניה ואפשר שלא יהיה שם מות׳ רצנ״ה לאסגי אלא כדאית
כפ״ו מהסצוחין  .בה מלאכתו תשוב כאלו כופל עליה פכר ה״נבההיא הכאה דמשכח זוזי׳ למעבד בהו

ן.

יי■ ״*־■ !/עעיש י משמע מדברירבייירו' :והרמב״ס כתב

}״ן ץ ל כל הייוח יהא לך סלישיתו או עשיריתו בשכר׳הואי׳ויש לו עסק אא׳היר
} ^ ,יי ^ב כעל התרומות כח״ג שזה שכתב סרמב״ס וכן אם א״ל כל הריוח יהיה

כוהמי אדמות' שלים כשכרך וקשה לי על זה דמותי שליש האעור בצקרא

עיסקא אשיב כאלו נוטל שכר טל שמירתן ובהגהת אשי׳רי ממקבל עלהקכ״ג;ד״ד
כתוב בשם ר״ח ורבי" ברוך כדבריהראב״ד וכן דעתהערדכי בריש המקבל׳ובעייטור
באות צ״ף מער כיס • ובעל ^סלףון לוהליהנימלוסומחייב־בכילאמ&א כזאיתא
־׳ כהאיש
א!
 :י; י״ ־ י  3ך

הלכות רבית קעז
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(ד ) /מלי־ת"ה  ''0כהאיש מקדש לאפיקי מדר מתתיאגאון וממר פוקכא שמעון .קייראדאמ׳לא מחייב סע-־י כיסיוהאי עיסקאדכהגוהה פתה ויהכי ליה זיזי ומנו למוחא דכלשת 5ן,
ס״בכדנריתהרי׳יק אלא כגניבה ובאבידה * כתוב כמידכי פ החובל שאם
" •כ־וז-דנינץגית-׳ססייי " זהי ומסי לבעל הממון פלגי
גיהליה
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בבציר 51יי ^
עמו(^"• ^
•התיר אפייילה!תג
הלוה ראובן לשמעון מעותלזמןקצוב -ואח 'הזמן
אמר 5הראנידגקטי׳כדתיה:
פלגא מוחא י׳דזי ומזבץ ליס י׳ויהיב ליד י דינרים בכל ׳שתא ואי ליכארויחיו ^ ' ׳
רנית קנ׳רהבלא
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׳־״י
בת׳■ נע גיסיןאאש היו לוה ללוה יהו בידך למחצי׳שכר־ שהמתעסק חייב באונסין כמו שהיה חיי׳מתחלה
'ה וא״ל אי אמס י לך פסי ד א תי מא לי ואכא
אהדרלך^"ית ך
המלוה מקנל עליו
בידך האיע יסק :עדדסליספשיד׳! :1
כחב ה־רי״בן שמותי ליתן עיסקא וט
,
,
,
,
"
כלאחריות'אפיל( ור״י אוסריוכו כלומר אא"כ אחריו׳אונסי ' כל ההפסד למקבל  ,ואם הךויח -הוא לאמצע אע פ שעתה
הוה ליה בההוא הנפה דפסור ליס
דננינה (אבידה חול על שניהם שיהיו סוים בשכר והפסד
•יפרח על התדה
לאפי' אס פשע ולא שיהא הנותן קרוב לשיר ורחוק
הלו סיהי׳נא■זריית להפסד כמו לדברי הרי״בן תוספות עלה
דהוי מוחא יכו׳ * * ,
העלוה רק שלא עובהגהו׳פ״ח מה״מ וכ״כ בסמ״ק ובהגה'
 5היע"! לקק
נמימ׳:ה
יזיקהמגל׳ניד״׳או מידכי גבי אי תקפה בישות וכו׳וכעלה האחריו׳על הנותן אסור משו׳דמחזי כמילוה ברבי׳ואתי פאיחלופי
יי  -׳)  1" .י* "
ברבית גמורה
י־־נ״יוע״ז׳ ^י
ונל
יפשע נהןפשיעה
^י _.י ^׳ קמ״דד״ד ומדברי הרמב״ס כס הנזכר
לחבירו
למחצית יצ-ף ..
ידרייתע"" 0
הקד]
ןון;7
כסה  4י 4עלי' ,משמע דס״ל כר״י שכתב חין מקכליןצ״ם וסו׳לפיכך אם קבל מליו בעל הצאןישאס
סיר שנתיס ג' וישיב נמלכו ועשו קצבה ביניהם לתת צו כך לשנהכתינמגהו׳ממס
שלח יהא ' נאת! הוקרו או הוזלו ומהרי שהצריך שיקבל עליו הנותן גס כן אחייו׳דאונסים ולא סגי לקידושין דפס
דאס סנוה
הלוה הוניס
הוציא המעו ביכיחות׳ו
ביציאותיו וסנן
ונתן הרבית היי•:
חייה נהסזיר
להחזיר אכל
אבללוסריר
לוסריד
י!עי'
"גי■1
■־ 1,ליה בקבלת יוקרא יזולא וזה ודאי כשחולקי ' כענין שאין המקבל בוסל ריוס יותר
מתעסק והולך כפי תנאו הראשון ופרע מ־יוח ש הרויפו הנכסיס כיוןימעירו-א
7א :רייתא ( אפי
מהנותן
דפלו
נוטל
רימז
יותר
מהנותן
או
נותן
לו
סכרו
כפועל
בטל
פשיסא
שאין
לאו כתירת איסור אתא לידי' שרינן אבא מציתו ואומרי׳לו אס יומס לן־ שחני
רץ־ן
על עי ק׳ עדים
ילא פשע בהן צריך לקבל עליו הנותן אלא אחריות חצי הצפן ונמו שנתבאר כסמוך וכתב מהר״י
המעולשער המועס והברור עלה למה שהתני׳עמו ליעיל הריוסואיןמשניעין$
וול!ו
תשיעהגלילהש־יא קולון בשור׳קי״ט דאפי ר״יכן לא שרי אלא בעיסקא דשייך בס יוקר חולא וגס הוא אלא אמרי׳לו זכור דאכאמנמתך סמכען שה׳־י לא נתן המלוה מעותיומיח
כמז־ק נילי׳רק אם עומד בעין בחזקת הבעלי ' שאין המקבל רשאי להוציאו כדאמרי׳כריש המקבל אלא נשך מתחלה ואין כאן לאו דאל תתן נשך וכ כ המיימיני וז״ל הורורגומישמלון
יעידו
לחכירו ולאחר זמן תבעו חובו וא״ל הלוה דור בחצרי ונו' ה״ז אכין רכית לפי
שלא
אי
יושב
קצב מתחלה ה ' נ דעתיה אהיתירא הוה כשעת הלואה ע״כ ודעת זו דרגותיוחל
יהיו!
הרמב״ם כתבתיה כסי ,קס״ו וכתבתי גם דברי החולקיםעליה יצ״ל
דלאס״ל
למרדכי כרבותיו של הרמכ״ס לגמרי דא״כ אפי ' הוציא הלוה בהוצאותיו לאסי
בראי׳דליע׳גמורה וה־ימלוה אינו מקבל אחריו׳אלא דאש ושבי׳רוקדהא עשיטא דאפי׳להרי״בן אסו׳ננת
•כזו
המל" יי5
רבית קצוצה ולא הביא דבריהם אלא ללמוד דיש לחלק כין היצא שנאו
מתחלס
שלו ,בה״ת כח׳ייד כדברי הר״יהן ולפי דרכו כת׳דאי א׳ל בעל העס' למקב׳אי מפשד בחובו'
לטוח בקרן
זכה׳גאשכחן ק נע כילה פסי דא דידך ואי מתעסק במשבונו ' ומפסדת כילה ש-סירא דירי וסי רווחתא
המעות לידו בתור היתי להיכא שבאו לידו באיסו׳מיסו החילוק לאו
בגוכדמחליוי
ליה רבותיו של הרמכ״ס וכתב מהרי״ק בשור קי״ט מל דברי המידכי דמשמעלנל
שדקדקו רבותינו שקלת סלגא מותר בסניתא דחמרא אי תקפה ברשותך יכו׳והוא מפרשה ע״ד עסק
לחניא היתר ע׳י שלא כצירש״י והתו׳עלה הנזכר ומ״מ הדין דין אמת ולא מטעמו אלא מההיידהגחל מבין דאע״פ שחצי לאחריו על המלוה קא אסי־ משום רבית קצוצ'שאהוציאסמנו'
בהוצאותיו אפי׳באו המעות לידו שתחלה בהית ** :
מיאי יי׳ז 3-, ' 1' 1וצמו שכתב רכיט כסמוך כשם התו'  :כתבו התו׳בעלה ס״ח שהנותן עגלי׳סתס
כחב כעל התממו׳כח״ג ישראל שהלוה להכירןמ,
נז
^נ׳ה
ימ׳זדאי!
חמנייניו)1
[11
^אי שא£״י ^ ,לחכימולא םס אותס בשעת נתינה מסתמא אינו מקבל עליו אחריות וחס שמו
ל
כל
הכאתו
אלא
שהתנו
עמו
שיסלק
מ
עלין
סע
ל
^
^
סעש
טתסני־אימסוע(
התנ אי/אקמ'תכ ,ן אותם כשעת קבילה מסתמא מקבל עליו האסייות כמו בשאר עיסקא (וכ' כ בהגהו'
.
,
י
,
.. .
ן■ ח־ נמי■יי אס חנה ;
התריס
מכה מס המלך המגיע מניו מסתכרא דחסור אבל אס
חרסשינסחאי:
איתי ■6 6שלי כדרכי )  :כתבו התו׳מותי־ ליתן עיסקא למחצית שכר וכו' ולמדו כן מדאמריכן
ויקחהי־גי' *' *3י הצבתן מעו׳לשלוסו ליקס חטים ולקח שעורי' אס פחתו פחתו לו וחם הותירו הותירו יאמר לו אלוה לך מנה ואס תרויח בהס תפרע תחלה מהריוח מנת
סמלךוהמותר
כי ה.א שכתנ' לאמצע כהגוזל קמא עלה ק״ב ד״א וכתבו סמ״ג במ״ע סי׳כ״ב • וכתבו בתשו׳דשייכי יהיה שלך ואס לא יזדמן בהם ריוח אפרע מסת המלך מחלי
ינותוכמשונו׳הרסניא
$יןלז< ^1,רכ ,,תנה ,לספי משפטים פי כ ט שיתנה שאס יצטרך להוציא המקבל מן המעות לצרכו יחזיר סי׳ז כתוב דהיכא דקיבל עליו הלו בשעת הלואה לסלק מעל הממון ההוא כלמח
שיוטל דלא הוה אלא חבק רכית לפי שלא היה ה מלוה חייב צלום בשעה
עלא־יצוהדקאר ^ ,בקרוב אחיות ויזב׳אותס ע״י אחי למפקיד שאס לא היו המעו' בעין או בחובות או
שסיי׳טצמו
(1זי ! .אע׳־נ שלא בטחורו׳היאך יתן רבית על מס שהוציא ואס לא לקח רשות להוציא כשיצטרך הרי הלוה ולא עור אלא סאיפסר שלא יבקש הפלך מס כל אותם השנים
ואפ״פשהמלך,
״ ,,״' ) ׳ ,
ש,־ה'' י׳' סלח ידו כפקדון והרי הן מלוה עליו וכן מצאתי כתוב כספר אחד לח ידעתי אכנס עשוי לבקש בכל שנה ושנה כיון סאיפש קואיפסר כן ה״ל צד אחד כרבי׳ואיכואלא
לרבקאב ^ל ^ 3סיתנ ' שאס יוציא וכו׳יזכה לו ע״י אחר ואס חושש ען יהתל בו הנפקד ויוציא׳לצרכיו אבק רבית :
וכתב עוד בתשובה שאס נבאי המש ממידי ' שקבלו המס מיד
הלוה
<ר״קע׳פדקל(רי י׳׳ ויתן לו רכית מחובותיו יקח אמונתו שאם יוציא מהם שיחזור בקרוב ויזכס לו ע״י והמלוה טוען משלי פרע או משצי פרע ופי־עתיו ישבע המלוה סיסת-
ואסהמלוה
■יאלילאמצינוע״מ אחי והר״ן כתשו כתב דאין ראיות התויאיה שהכי פירשו המפרשים דפחתו פחתו
כופר בלוה ואומר שלא פרע בעדו המס לדע הי י אפיים דס״ל
דגאכקרני׳מחחני'
מי^נא׳ ?יילייייי ליו דהאי ביית'כיון דאוקימכא כר' יהח־חדלא קט לסו בשינוי אין מטילין עליו אלא
ומנכים ה״כ מנכים ואס אין סס אלא גבאי אחד נשבע המלוה בנקיטת חצץ
וגובה :ל
עללןעעלע" " ^ סחת דידו על התחתונ׳להפסיד שכרו ומעתה לפי זה אין כאן ראיס שלפי שמקבל
סובו ע״כ ודבר ברור הוא דתשובה זו כשיש שטר ביד המלו' היא יוכן
מנוא׳בתשוגה
גאיס,ר דאןר״תא עליו אחייו כל הקין שיהא׳ מות׳לתת מן סריוח למפקיד כלום אלא שהם ז״ל נקטו הנזכר '  :כתוב עוד בתשובה הנזכר׳על לוה שקבל עליו כסעת הלואהנזגוו
ילחמי׳קשעאשלד בריפא כפשטהמאים•פחתו פחתו לו לנכדי דמשוס עעמא דלתקוני שדרתיךולא לפרוע מס המוטל על הממון ולזון ולפרנס היתומי׳וכש־א היתוםלפנוי! חוסקנ
הייר־:ית ) ; 3ת לעוופי חייב לגמרי באחריות סקרן ולפי זה יפה דנו • וכתב דמשו' דא״ל שאס ישנה הלה שינכה מה שנתן לו ממזונות וט והיתום טוען שלא קבל ממנודטשניתח
 .יהא כל האחריות עליו הוא שנוותר לו לשנות מפני שכבר הרשהו לשכות אע׳ס נאמן ואפי 'א״ל .אישתבעלילאמשגחינןביה  :כתו ^ פור במשובה מזנו׳מז
שהשינוי נעשה מדעתו של כ״ה אין כאן משום רבית כיון שאם לא היה מסנ׳המקבל הרמב״ן שאס א״ל הילך ק ק זוז מעכשיו כדי שיפול תחתיו לאומנות
המלךשהיא
דא׳יייתאאבל

אס מדעתו אל

היה

הפחת ברשותו אבל אס לא היה אומי־ ב״ה כן לא היה רשאי לשנות

פליובסוה ש ומשוס

דמקדיס ליה פרע כמקומו

יומר אסור אכל אס
א״לפרשנימן

הי׳•
ס־זתנובענקחאפשי ואישורא דאוייתא עביר אם היה משנה :
כתב ה״ר ישעיה ומדברי מהרי״ק
למי
בשורש ■קי״ט <משמע
רלא! <אסר רבינו
ישעי׳אלא כשהנותן מקבל
עליו
אסריו׳רחונסין
העסדתרן זלומין■ . , 1.
,
, ! 1
.
ו
י
פ 55ע'ד,ם  .יתי( וצא דגכיבה ואבירה נוכל אם מקבג עליו אחריות גס מגניבה ואכידה מופרלקצוץ
<ל1מים עלי ,א ,וכדמשמע מתשוב מהר״ס שכתב המרדני המתחלת וששאלת על הבחור שהלוה לך
מאי כצ3ייי א&נילי מעות וכוואין נ־־אה לי דמין דהר ישעיה לא אסר אלא משוס דמחזי כמלוה ברבית
יני פ7איי״תא אפי׳קבל אחריות דגכיבה ואיירה אכתי מחזי כמלוס ברבית ואיספר דגס מהר״ס
שי '
אמנסכ גנ 'י'
ש יודה בנך ומ״ס באותה תשובה ואע״פ שהבסו׳קכל עליו האונ<$ין כיון דאחריו׳גכיבה
סייז) ס ח
נדור
שאשור ל  :לופ (אכידה עליך אסור לא כתב כן אלא יי היכי דליהוי רביית קצוצה אבל אה״נ דאפי'
|ישראל דייר ז־; נ קבל עליו הנותן סחי־ות דגניב'׳ואבירה אפוי משו׳דמחזי כמלוה כרכיתד :כתוב
השזה •ישרי' דינרין
עלאזריות ספיג ז בתשובותיהיא״ש כלל פ״ח על ראובן שנתן לשמעוןמכה בתורת עיסקא לקנות בהס
ההולכע מעירליש סטים ישיש לו קטקתמשמר סזיל ויהיו ביניהם שמחלת פסקא זו באיסו׳היתה שמכ'
(איתןלן נ וונ! כ״ד לו האע׳בפחות מן השעי פדי שיתן לו מעו׳וגס לא נתן לו סכרו כפועל בסל הילכך
ליגירין לפי שזו לא ייטול שום רייוח וני״ל שמ״ש שלא נתן לו שכיו וכו׳לא סגי האי טעמא לומ׳שלא יטול
הלואה יקיק לי סוס דיוחדהאי־אי סי׳ל כמ״ש לעיל דמשמע מדברי רביט ירוחם ורכינו סאע״ס שלא

האומנות מות' דילמא מפייס ליה בשוה ק״ק או כפחות מכאן :ע״ש
האומלחכירו
מנה לי בידך מרבי׳קצוצה שגבית ממני והלה אומ׳להד״ס מסביעין אתממנירס)
ולא אמרי׳כיון דלדברי התובע הוא רשע אינו נאמן בשטעס ; נ׳ה!
עייןנסקסיאסי1
כתב בסמ״ג מל״ת סי׳קצ״ג בשס רכי׳יעקב שהמקבלמעו׳לחצירץחומק,ו5
וומו
כי מלוה ברבית היא אע״ג דאי בעי פטר נפשיה בפרעפי או להד״מ אינונאמןד1'6
אדם משיס עצמו רשע ^בתשוב׳הרשב״א
^י׳ה כתוננמין משיגות הרחנ׳א
נלפיר־
סי ק״ב ראובן
משכון ביתו לשמעון באלף ראזנן שטוען על שמעוןהלדתקמצי ^יו
 .זסו׳נה קנים ונתן
ללוי ת״ק זוז וקב' עליו לשנהלהזסין־ליליטר ' שלישימאס
לןמיחיומר
לשחר לו הכית מיד,שמעון מכאן ועד זמן מליטרא ואם תרויחפחית סנאןתתן ליל יי
18
המשכוכ׳והשיב לאסור ולא שריא מטעם כדי שלאיהא ר3ימ ן5מעזן
חשינהלוימליףיי
להוסיף לן ליטרא ג׳נלאתנא' נינית׳י, 5'5
יפייס את סמפון בפחות :
כתוב
ר׳תלכלנינאי גמא נאמןני| 1ק־ 'י1ע|
במרדכי פרק איזה ו נשך שהשיב
מהר״ס
נטיתיר׳עליידיגוילאהי׳חלוהנ^םו | " ,
וששאלת על הכסו׳שהפוה לך מעות ואתה הימיר ואהלאיסור'כ 7אמרי׳גניפריזנ,נע
נותן לו הוצא׳והוא חח׳פם כנךאס מתחל׳
היה התנאי כך ביכיסס אע״פ סהוצאהיית נותן שהיה סחר עסבגךכלו'אפ״פסאסי
שלא היה מלוה לו מעו׳היה נותן לו הוצאה בשביל שחוזר עס כנו אס" המ^ח
סימן לו מעות ויחזור מס בט והוא ימן לו הוצאה אסור וכיוצא כזהואימים?ש'
הר״י בר ששת -ומכאן יש ללמוד להני בטלי בתים שלוקחים 3חור יסלםומס ניןנ
ונותנים מעותיהם לבעלי בתים ומפניס עמהם שיתנו להם כךוכן־

 40׳^ ^ 'ב כן
כ! ,׳ ומהה״הגיס

ומעותיהס שאסור • וסיים הר״ס בתשובתו אבל אס כך הוא סנמ ^לו הקת־003
גמורה שאס מרצה לעכבו הרשות בידך כס״ג מותר עכ״ל כלו' ימק ל יאן גי* ״י
בי הערמה שודאי לא יעכב כ״ה מעותיו אפ״ה שרי ואס אומר אני מל וה ק?£ש׳
מהיום פד יום פלו׳כהלוא חן ואני אשרת זמן כך בסך כך מעותסתחן־י ' ה'ה •נן!
לצדד להתי' מיסו כל נה״ג משמע לי דמחזי הערמ' וצריך ייסוב ססרינתכני

^ זגלע 1חאת,,-ת
התייתפ ??-ין
סלואה עליי! לא

לתפעהרי׳ ליעדי׳
גיי '■זי נטי

ש א  4פ  4יא
שיי'ו
•שיי שהוא דרו

א״ל מעיקרא שיתן סברו אם לבשוף כותן שהרו,בפועל כטל שרי ס״נ דבוומה ואפי,
ת״ל דלא סיל הבי ע' מ הי׳לל דלישקיל נותץ מיהא תילת וכמ״ס הוא עצמו בהמקבל
עלטקנ״ג אלא ודאי אצוהייס נותן לו עשק׳סתס הוה שקיל הטתןריוח בא׳מהדרכיס
הכז׳או שיתן שכרו כפועל בטל ושקיל פלגא או לא יתןסכרווסקיל תילת אבל מפני
ססיתה תחלתהכאיסו׳אין לה דין נותןעיסקסתסאלא דין נותן עיסק׳באיסו׳ואילו
היה מתנה לתת לי שניו כפועל בטל היה מתכסל קצתיימן האיסור וסו' סקיל פלגא
רווהא דאררוח אמה שהיו בסעהשוק סבעתי׳סכפ -המעות■ לכמו שנמכרו ומכיון שלא
התנו אלא כאיסור לאיטול רעחכלל דלא דמי ' לנותן עיסקא׳ סתם ורביכוכסי׳זה
לקמן כתבי כדברי הרא״סיסאםור'למקבל ליקח הפירו׳כמו שקנאס אס -עכשיושוי©
ביוקר ולמד פן כס׳ש מדיןאחרשכזכרכגע
כתוב
בעיטור באות כ״ף

מכירה שמקנל עלי( אחריופ מעות נעד

נמפוני

סן* הסאןל! ושרי אפי' נומן5ו הו'לינידי' ק(ד6איןיזששנזהעכ״למעמעמדגרימהריי״קשכ׳ש׳קי״ט 7מלוה למחמפשכרזאחרנןקצבעם הע:ןנל שיהא כול1מל( הנני׳(יתן \ורעח מהםאי*^ י*^ ^ 5
לע ? מלוה אסור יסזס ו׳ק אףיעל דמ^ חצהנא!ציד• נהיתר׳כ״שלה־לית מחסלה שאסור נחקוס רניתיאגלינרנית דרמן מתיר מיזרייק כמ׳ש לעילנשמז ; '

הדנות רביו! קע!
1ה־וסכמינז6 ,ו׳שיפרע :שכיה,כתף הרי לש׳הפסד -למק 3למש>5רמקבלי׳  :כגון ' ׳ אס * ותןלו
ל!ומ' כן ממנו פתח לרמ!5ין .המל< י׳כרבי׳בענץה
לא כ״ש ע"כ נראה ססורה ודרך לשכור כתף-וכו׳זה למד במכ״ס מהדין שכתאחרזה בסמוך  :דאפי׳
נמש ^ ' ואך אסרומשו׳הערמת רכיתזה שהואכרכי׳קצוצה
דלא אשכח■מהר״ס היתה העיסקא בכית המקבל יכו בעלה ס״ח -ת״ר ' סקו שנהגו סכר כפף למעונן.
ל ^ז לסרלכהערמת רבית וגס כן משמע מדברי מהרים
דא״לכ  .לשמעינן הא -לבהמה מעלין וכתבו החו ד ר' ח גרים מקום .שנהגו להעלות שכר כתף למעו׳מעלץ;
ג!ד לו שאנם  5״ זל הקרן משמע דכגוונא אחרינא אסור
לבהמה מעלין וטפי׳אסהיו פירו■ כבי
האומר
לו הקרן צמת: :
המנהנמונחי׳בחצר המקב׳ מעלה לו פירו׳בשער
הריני וכל דבר שנותנין אותה׳ כתורת עיסקא שמין אותו .כפי
^ ל ^ פרעך לזמן פלוני
!
רכיתשבשוק ומעלה עליהם סכר כתף שהיו
ולזמןסעיכדככך דיכרי׳ בעני [ שלא יהא בו שום הפסד י^ מקבל שאם .לאבן יהיה
נותןלבירו
ז? איאמ ׳צריט׳להביא פימת מביתו של
ניזשהתבסכפעתהלמןהבין,שהתנה ק כגון; אם נותן לרסחורה וירך לשכור כתף לךוליכ׳לשוק
המקבלבדתני המסירות מופקדין^ אצלו
תתדשלכתף א ל אשמ ץ
*! ופהגיפזסנווארווח־ליםזימנ■אתריג ' לו כיח שאט נותן ךל שכר טורחד אתה
לפתףמעלה לו מפו עכ ליופסמע -צכאורדהלז.
כמה 2£ריךליתן שכר
־^ ■
שן6סלא,יפרעכו לזיק ההוא נתר,

ס׳מצשוילפשומגן
■ במשובה וכ יב בתשובות
מ*נהושב6
אומני'ן יס ׳ולאוקע״ה  •:ורע סאע״ס'
ססרשבא דפתי לאשר כזה כתב להתיר׳
נ!זנ שנתחייבס לפרוע לחתנה כרונית־
^תיד
מ; לומןפלוניואס תעכימלפרו תוסיף
לועלסךהנדוניא פל בל בקריני ק :ס'

ופשישיס.בגל ס
״:ר

^
^ .י״י
.

'" - £-
ןש:ו^.
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■ היה צריך
• , • .נותן זה מוצי הסירו כביתו

.

גן
למקבלסחורחישקנה כברונתייקרה ורוצה ליתנה ברמיליתן סכרכתף• שיביאם מביתו לבית
■
םא יש
דינרים
ישים אותה אלא כפי מה ששוה עתה-ולא כפי מה־ המקבל ונמצ׳שאס קכה הפיט בק
העסק שלא
■מל
כותךלכתףיםכיס -הייספירות
שקנאה בשלהזול הנותן לחבירו בהמה בעסקא שיחלקו בגיזה ,והיה
ובוולרו׳באת׳נות חייכלטפל בה י״ח חדש ובדקה כ״ד הדשיובתיךהנותן בקב גס עכשיו סלאנתן סבכתףי
 :על ' חבירו ובוולדות מקו׳שנהגו לחלקם מיד נחשוב כאילו נתנו ונססו׳סהסירו'ק' < :וייס־
כל אח׳מעכב
זה הזמן י1
מנהג כלל יגדלם המקבל בדקה ש ^ עולם בק״ב ולפי זה כי קתני דממלין סכר כתף
חולקיז מידי ובממ׳שאיז
השמי ל מעולתועלת הנותן קאמ ולא מסתבר
מתלה .ה״ן רי-
השבח ודזחטי
והחצי מחלק
חצי המזרח
וט׳ י חסיי
5
ואילך נוט
נ׳יום וממות
 11״ז ' :ירח
ומשם ואילך
־ש

נ י ע? וא צ ליתן לושש■ טרחו מחלקומני כיון שצרי לטרו כי כשביל לתועלתכתקכמי״ט־׳״כ גס שניכתף
ז ' חלקו ואם יאל׳ןלו־ צרי׳להוריע לחבית ואם לא הודיעו והלק

^^3כך• ו ^ל זמןפל וני ב :ך

החצי ובמקום

אינו כלום ועדין הן שותפי ככתחלה ליקחלכ א
שנוהנין שמגדלם המקבל הרכהאפייזמן .רב ייעשו כמנהגםוי״א

ר'מ ^.זה כ6נרמ!ר י ליי$ןכל ז 6ת
מתילונחסועורתתלו נרונייתא שאם נוהגיןשיגדי׳ולרי האתונות יותרמי"ח וולדי בהמ׳רקהיותר
מעשרים וארכע חרש שאין לילךאחר מנהגם׳ הנותן
איכא ה :א האלמה
עמזמאיאגרכםח-
הונו מפלסי שממן מתנ׳לחכירו ואומ׳
לואני נותן לן כן וין לזמן פלו׳ואסלאאתן לזמן פלר׳עוד אני מוסיף כך וכך עכ "ל  :י
מן מ״שכסגסו דמידכי דעציעא טופח׳ סטי בשסיהר״י דאורלינ״חס נ״ל דלכ״ע
אחור דייון שתייני עצמו לית-ן לו כך ככל .שבוע בעודישמעכ׳ממוכו אין לךיהערמ"
רמז גדולהמזוש :די מעלה לו סכרי מעותיו• הבטלות אצלו מידי שכת בשבתו
ואדמילאומ׳אסלא־אפרע' נתחייכתי מעכשיו ככךדינרי׳דלאמחזי כרבי׳כולי האי
וה־שצ׳א כת־פ על תנאי כיוצא בזה היי זורמת גמורה ולא תהא כזאת בישראל:
בקי :ע״סדבי׳ירו'רה״היב מלוהיטל המשכון ואומי' אם לא אפדכו לזמן פלו ' יהיה
טלוכל הזוה יותייעל התוביאשו׳משו הערמתרכי׳וכנ״ל כפ׳דין המשכון להיתי
כדינו ולא הזכיר חותרתהאישור ונראה שסמך פל מ״ס בני״ו  :כתכ הרי״כס
חזו על ראובן שמצר סשור׳לשמעון בס׳זהוביסיפקכל מידוהתכה׳לתתה לו לחצי
ימואפיעכורעלזהשיתן כמכורה ק זהוביםי וקנו מידו ונשבע■ להשלים והגיע
זג!לי א נתןדחייכליתן לוהמאהיזהוכי׳ואין כזה משום רבית״כלל ומות׳להתנות
קלנתיזילסואע׳לתה שכתבתי בסמוך בשם הרשב״א דאס -לא־ אפיעך לזמן פלוני י
הייניסייכ -לויכך דינרין אשו׳לעשו׳כןמפצי העימתרכי ' מודה הכא דסרי דשאני־
מ ^ לאהיתסדרךיהלואהאלא דרך מכירה והוא■ סהיתה הפסיקה על־הססורס
ל? נל עתה דמיה ולתתה לשיף ששה חדשים בהיתר־ גמור אם שיצא השער וקכ׳כסי
מי־והשע־ואע״פ שאין לו למוכי השחורה ההיא בפעתהמפיר ' או כסיס לו אע״פ י
. 0א יצא השעיוצפי■המ שנתבאריכסי׳קע״ה*  :כתוב כמרדכי כס״פ .המפקן'
מאההצקידמעו׳אצל הביס והנפק׳הליו'
*נ׳וז מוגגאי׳ח מ:זכון;ל< תשכיןשצהיות׳מכדי
' .גייס מקיר הוי שואל וחייב באונסים חזנוןאיזר ל!שא לא פר געין ליוספלז' הרי הנין
זפשיטא שהמפקיד אין לו בריוח כלל ואס שלן א& ור לע זו' כןלס־ניזל -ז אבל שא הלמו ר3ר
למפקיד עלמשכין .ועפז א' 1ד א׳ם לא פרי-געי׳יהאהמשנזן:
מעקר מצה לתת דצר מעצמו
נתנו לובתורת• מעכשיו מלן תזמ׳כיון שלא עשו כןנשע׳הלוא׳מחש
כיוןדלא . .
איןסמשו'רני' .
1
הזאדקני׳נפמי׳ענ״ל
ילאבזוי'מק^ולאשייך ^מ׳קרןכ "אינז נז־׳כרנית אלאקנשא
ור ^ק '.להפשדרשעיאלא^היכא דה תכה להיות רחוקילהפסדיוקדוב לשכר*■1
ןןת; 1סק "ל י׳־ 'י ,; 1ן ״ ; )1׳ יי,׳'
יימפןלוייומ *(ו׳להרש׳באז׳צביזשז  ,אא הפחיד -מעית נילז
3לכ שנה ולבסוף טען שלא היה׳שסדיוח
סתשיאינו רשאירנפקד ליגע נהם זאספלח
עיין
משפעובח״מיסי׳פ״ה  :יכל דכי יד נהם ז־זניאם הדי ו־ נעשה נז 5ן.עליהס ואס .
סמיןאותו הותירו הזתירז5בז3ן זאם פיחתו פיתפליז זאש
■עיישקא
סנימגין אותו בתורת
הר׳יחינהסרל־עתלהרזינ -לג -גל המעיית זלא3בז 3ן
מיהענה׳וכו'אין לעדה׳קפאס המנהג אש הריות הל! יח לנעלהמעז׳זאם הפ8יל הפסיד
כמכין שיש הפסדילעקכל אין עושיןע״פ■ לעצמו ונפקד זה חעשע חזכיחין ש5צ!דןן כעל
אותומנהג כייןשישי ס רבית דא״כאל
המעות מתעס ק נהם שהרי כתן לו תתתלה כל
כייתילין הדבר במנהג במו שתלו אותי הרחתשהדוית נהם ונעליהמעזתב״כ כיון שראה
שהרויח זה ומתעסק נהםיו{א־ מיחהיגילהלעינו
כנייתאשאכתוב בסמוך אלא א׳קישאס׳
לנתרצה פיכןזניחאלי׳סימעסקוהכמעזת (ידיויח
המנהג ססמקכל מני א הפיה' לע כתיפו
נהסיוהלכןאףיכשהרויח עזדנסתשיעליליגתי׳זה
"'! סעקסיכיאסולא יתן לדשכריכתף; נמיעעקבהס ל׳הרויתלנעל המעות :אא' כ אמר
למקבל לפני העלים לעצמי אני מתעסק כאותה
* "מ׳ססמגסגכך אין כאןהפסד
שאמרו נפ׳הגוזל לתר'שיירה שהיתיהןלכתנמדבר
׳"
סא • המנהג שיפן המתן שכי הכתף׳ ועמדגי־סעטורפה ועמד א' והצילזכו׳' זזנדון^
לפני עליס ה־ל־גז 5ן;ואם ־רוית•
שלפניגו׳אש אמ׳ר _
_
שע נאער למקבלשיביא הפימ׳על כתפו _

רנית דאין׳כאן אגר נטר
■י ^ ^ ״מ׳חכיא׳שאסמ  -ציפןמזפדדזיח,30
כאן .אלא רנית -מאוחר׳ונרוע.
 "' ^ ,י ^ אפיאכאהו׳אחרשפרעז זכפן ר,נ * חתה
שהרדחאין׳׳כא) זהכנשנעלנטלאפי׳חצוה'
ציפ/תייציאן .
שכשנ'
זכי(ן שכן זה
זי-הצזה
עזדדע3
<) י אינו
^ י'
סודאיזיטא משיעשחאישזרא
^ה 3־״נרוזה־כותןחזשיעצזאישזר לרבנן,מזטגשיעאאס
ןדע^ '1׳ ^
מר׳מ,ח
זריזה
'אגתן*
■׳חלא יוכל לתקןןוש! נ אי; נאן,׳
הזמןןז5
מיעזית
נתןהרי זה
^'
ולא
<ו ׳זשנשבע שיתן יעל יוס פצז׳זענד הומ
איוב שביעה ע 3מיו שנשבע זעברמ 5ום שבועת ניטויעכ׳ל

דמיתכיכהדייהו לתועלת־ המקבל היא
ומ״ה מס דה" ק ר״ח דאותה דיניי 'שה״ל
ליתן לשכר הכתף שיביא הפירות מביתו
לבית המקב יתכ׳למקבל ס ישא ויתן בהם
ויהיה גס שכרם לאמצע והרי" ף והרא״ש
גורסי כגר״ח אגל לא פירשו בו דב• ובתו'

הרא״ס מצאתיור״ח גריסי מקום שנהנו להפלו' סכר כתף .וכו׳לבהמהימעלין וכר'
פי׳אס היו פירו כמל המעות נתוני׳כחצר המקבל ונתנן לרבתורת פיסק׳מפלה לו י
פירו' כשערי סבשוק; .ומעל'עליהימס שהיה הנותן צריך להביא׳לכיתו של מקב׳עכ״ל.
ופשט דבריו כפי׳דאשוןשכתבתי' והרמב״סבפ׳ח מה׳שלזחין כת ' מקו׳שנהגו להעלו'
סכר כתף למעו העסק מעלי; ויהיה כלהסכ׳סמסל המתעסקיבפכ׳סכוש׳על נתיפו י
פכלל שכר המעו׳עצ״ל ונר מדבריו שגויס ג״נכגר״ח אכל מפר דה״ק געקו׳סמגו י
■ מככין אותו מהקרן וחושבין ׳ אותו עיז,
שמה שצריך לתת״למקבבשכר שכוש על כתפו
הריוח וחולקין אותו ביניהם  :ובישאס יש למקבל סחור' וט זה כתהרבי ' מספירת■
במכיש מדיןסכת בסמוך וגסהראי ש כתב בתשוב בללפסאסור לעסו -יצןסאס עשרי
כך לא יטול הנותן ריוח כלל וכבר כתבתי תשוב זו כסי׳זה ובסרתיה שם; הנוחן
לחכירו־כהמהבעסק'וכו׳מלה יס״ט ת״ר הסת׳בהמ׳לחינירו ער מתי חייב לטפל כה־
סומכוס׳אומר באתונו׳י״ח ח״ס וט' ובוולדות מקום שנהגו להלקה״וכרג׳-ז משנ׳סס•
וכמקום שאץ מנהג כלל יגדלס המקבל וכו ברייתא שם וכת"ק :ךריוסי וכ״ס הדא״ס ־
וכן דעת לימב״ט כפ״חמה׳שלוסץ  ■:ומשם ואילך נוטל חצי השכח ומ״בדיתאי
סם • ומ״ס וא"צ לירון לו שכר יטיחו וצו ןכ פ״ש״י שסיואס בא לחלוק ציי ' להודיע,
לחבירווכו״כלומר׳ כשבא■לחלוק במוף -לבדקה ובמוף־כ׳בגסה צרי' להודי' לחבירו
ואס -לא הודיעווחלקיוט׳יגז״ס עובדא דרהמנשיא בריגדא 1•:במקוס שנוהגים
■ ולדי האתונו'
שמגדלי' המקבל הרכס וכו׳גז״־ש במשנה  :וי״׳א שאס נוהגי ׳שיגדלו׳
וצו׳ על כד יתא שכתבתי לעיל השם בהמ ' .לסביממד מתי חייב־ ליטפל יונו' כתב
הראש בעלהקע״גיד״ב ואית ספרי׳דגרסי בה"עד ממי חייט לטפל■ בוולדר' ומיירי
כמקו׳שנהגו לגדל הוולדרואשמעי׳דאי־נהיגי טפי מהאי• שיעור׳לאו מנהג'הואי ולא
אזלי' אכתדיה :אעובדא דרב מנשיא בר גדי שכתבתי בסמוך איתא 3גמ י מרי ׳ טעמי
קד מאן פלג לך ואידך :מקו׳שנהגו לגדל■ הוא ודעת רש^י דשני הטעמ-יס■ בחד׳גוונא
מיפרשי דכל חדמינייהו מהני 'לפוטרו לגמרי שכךפי׳מאן פלגילךמי סס לן שמא
אותה סומא לא נישומה יפה וכתבו תלמידי ׳הרשכ״א שנר מדבריו דכיון שהסומא
לאנעשי׳כרארכטלהדאלנונוטל בשבח כללדה׳ללעשרשוממו בכ״ד ולהמנו׳כעיך
אותם שאמרו כבתר'אס אמיו גדולי׳ראו מס שסניח לנו אכא וכו׳משכיסו לעצמן הא
לאו הכי לא וכ׳כיהרמכ״ס בפ״חמלסותפין סאסילא סס והתנבפני שלש ' היי מסל'
והוולדותביניה׳כשוהיכמותשקוזסודעתרבישבתב ואסכא לחלוק צרי׳להודיפו
וכו׳אלאשהרמכ׳סיכתבאע״פסלא יודיענו כסומ ' ב׳ד סל ג' סגי ורכי׳הזכי׳סיודיענו
ונ״ל דה״ה לשומת ב״ד סל שלפ׳כדאיתבאלו מציאות אלא דרבי ' חדא מינייהו נקם
וכתבו יעוד תלמידי סרסל׳א אבל׳יבתו׳אמרודאפי׳כלא ת :אי כלל בוטל מחצה בשל
חבירו דכיון דמתחלה בתור׳עסק;ירד כה דהיינו למסציפ שכר אדעתא דהט מטפל
בריוח שיהא■נוטל•כה לעולם כענין זה ולא דמי להניח בני׳קםניס וגדול ' דמעכשיו־
באים גדולי׳לירדבחלקסיסל׳קטנים והיינו דקתני ברייתא סתמ' מכאן ואילך נוטל
מחצה סלו וחצי מחצה כסל חכירו ולא מצריך לאתנויי עליה ואביי תרי טעמי קאמר
ליה חד לבטל החלוק והיינו מאן פלג לך ואידך לפוטרו לגמרי והכיימשמ' כירושלמי
דגרסיצן התס ימרימכאן חלקו־ של ב״ה וכו׳וכ״נ עיקרי טכ״ל •י וממקי יוסף נזכרו
סברראלו כקצרהייוכפבועוד סס תלמידי הדסב׳א דאית׳כירוםלמי שהלוקח־ מעות
להתפסק׳כהסילזמן והדויתונתעסקיעוראהר הזמךההוא במעות ובדייח דין הוא
כרייואפני ׳ממהישעולה■ כנגד רימז ראשון שלשה רביט׳ומחצה׳ בשלו וחצי מחצ' בשל י
סטרו אלאסאין כוהגי׳כן־סאץינוטל המתעסק אלא מחצ׳לכד וא-׳כ כיון שהמנה׳ךכ
אפי׳לדעת התר אינו נוטלקצי׳ מחצ׳כשל חבימימיהואם שםהסחור' בסוף הזמןבפכי
ג׳כוטל עשם' ואילך קצי ׳מא ^ צשל חב ירויללע• והיב דבסוף הזמן־היו בידהמתפסק
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נהפשל3שס הרמב״סיסאס לא שסוהתצה בפניי

״ליק״־־יימנוץ!,
לי ^ גי ^
כשעור•ואת
נהפשד שלשה הרי מחל וכ״ל מדברי רביכושכתב הנותן עיסק׳להכירו  *6יצרף הריוח עם הקרן ויעשה ממנו כולו דעת הימ ה ש ה!יכ יגייט
א׳על^ א
<תיצת׳באגר י'א
קרן רשמא אל יהיה לו כל כך בריוח׳־ ונמצא נוטל ממנז רכי׳וכן :רתנ 1שמומו יפסיד סכי 0ל,״ס *
שיל
יעאל ואס בא לחלוק צריך למדיע לחמיו :
העצ
יסילנייו״פלפ״לק פ״י יל^־ "
עצי,נ־ד־אש.,ד הגותן עסק׳לחבית וטכעלה ס״ח לי 15לא יכתוב עליושטר חוב דכיון שאינו מפור׳בשטרשהואעיסק׳
הגות! יגל
העלי< נה הלכתא כ־שטרי מחוזנאי דזקפי רווחא א״כזזוה ליה הכל מלוה וקרוב לשכר ורחוק להפס׳ אפי' התנו לאיייוסילא סססיוסעתעסמינע *"
ראיתי כתסוכת הראד״ד שכת'
ניי״ש לעיל אקרנ׳וכתכי ומוכתב רבי׳ ימח'כחלק ד
"־'* ד7ינ יש,ה שאס כתב בפי׳בשטר דחי א״ל דלא הוה ביניהם• ע״פ שיחלק הריוח ביניהם לא מהני דכתר שטראאזלינן;
הרי ף ישבע הספעס'שליו ■:ת *.,,,
והוה ליה כולו מלוה ואינו יכול ליקח ממנו שום ריוחיואסבוזוב
בסו רווח׳מאמץ אותו מות׳ופשוע הוא*:
שיני!
או * ז
ויי״ייהקין לנעליו ילפיייל :
בשט׳ פלגא באגו־ ובהפסד אם הנותן או המקבל אדם גד־רל הוא
סכר סל5ו עסה מהסיני ליפולשכר ^
הרייטנא
"ף־־״י טטלחז ימ ל<| יכפוב ♦ני־ <טזנ
יצי־ט״י־־נאן שליו שניי יי * ",־ט־רא
למחצ׳סשכרומחצבהצסדוהו׳
לאי״ני״־־טא וידוע שלא היה עושה איסור ליקה רבית דגין אותו להיתר לומר אס התנו
אפילו ניד
כלומד
.ל* נ י
שלישי ןי ! ליכא־לתיחש אם יטול חצי הריוח שיקבל עליו שני חלקים באחריות ואם לא
צייו ליתן לו כעועלכת׳סראב״ד3ל!ותו
,
על1
{< ) יאגי פמה
לטילי*,־י:
׳,י ,א,, " 0־ 5מהקרן לנון
יקבל עליו אלא חצי האחריות שלא ליטול אלא שליש הריוח משובה דכין עסק עמו סכי קללועסה
■ בשטרשהוא
משוסדיכיוןשאינו־מפורש
שגתקנל
"להילת
אכל כאיניש אחרינא דלאאיתחזקכהכי כתבהר״מה דיינינן חייב ליפן לו שנר כאלו הרויכעסקשט
נפסד
היה
ואס
מלוה
כולו
'
לי
עסקא׳הוי
!
נחייאנזה
העלית
חולקיס
נוטל שביו מן האמצעוהשאר.
לשטרא כפשטיה והוה שטר שיש בו רכית ואם יש הפסד יקבל
הכתוב
הקרן
כלי
לגבות
זה
יכול
היה
הכל
ךו
די
1
נ(
מה'<■
החצי כפייתנאו ואם יש בו ריוח לא יקב׳ כלו'  :והיכא שהוא אדם עכשיו שאין סס ריוח נוטל חצי שנותן
ריוחנוהרמב״ס
נחח בשטר הילכך לא ייטול שוס
הקרן והסא׳יפסי׳עכ״ל ומ״ס כססהרי""
״. 1
סי ת ח נ ' המרדני
גרו׳שרנין להתיר׳אםשי כו ריוח ואמ׳הנותן אני אטול החצי מיר
פ ׳הנ,ן4ע-ד דף בפ ה מה מלוה כתב דין זה ולא נתןטעס
בתסוב כתבו הרי״ףעצמו בהסקבלגני
יש
אם
ואם יהיה וב הפסד אקכל אחריות ההפסד שני חלקים וא
יייש סרק הז שנתן יבינו אלא כטעס הדיןהראשון
הא דאמ׳רבא חד עסק ותרי שטרינסיו!)
©תקנלפ׳ל׳״א*־ שהוא שמא ימותויפול לפני היורה רגב' בו הפסד אומר איני מקבל אלא חצי ההפס׳ולכשיהי׳בו ריוח לא
שסוצהסיוי)
דמלוהוכותריעיסקיוחד
כעסק
הפח
לחתנית' ת! יי
וגל לכ
דילי׳וא
אקבל אלא השלי׳ והמקב׳אומר בהפךה אם יש בו ריוח שיטול דלוה שכתב ושקיל מלוה קינא
י
הרכי׳כלומ>/דסמא היה ,
בו״■את וי
חכר(ע,מימת
הל(,ז (א<,׳ לז>ה וה ל לבעל■ המעו להפסיד מחצהוהיורש הוא מיד ב' חלקים ואם יהיה בו הפסד יקבל עליו חצי האחריות
סקיל לוה כלוט :
להניחהמעיתנ יל אינו יודע התנאישביניה׳וגובה כלהשטר או אם יש בו הפסד אומר שאינו מקב' אלא השליש וכשיהיה בו
להתעסק
המושיב חכירו כחנות
א!
הה׳וש
וכו תוספתא נתל
חנימיא 0הליה ואיהומפסידכלויס־■ ומשמע׳ לימדבריו ריוח לא יקח ממנו אלא חצי מסתבר דאי כתוב בשטר דיהיב מרי
ל( גס^ם הליא' דאה״נ שפוסל ריוסכפימה שהתנושהרי
שלוחץ
עלה קמ״ד ד״א והרמל׳הכפ״ו מה
עסקא למקבל פלגא באגד ובהפסד משמע דמילתא במרי עסקא
לא אסרו אלא כדי שלא יטיל היורשרבי׳ קיימא וברידיה תליא מילתא למיתב למקבל מאי דניחא ליה ואי הנותן מעו׳לחבירו להתעסק ונוומקני
דאמרי׳פלגמלוהאיבפי
עלה ק״ד השתא
לז ^ :ק״נ/עדיי,־ הא אי לאו האי חששא מותר היה
ורבי׳ כתב ביה למשקל פלנא באנ׳ובהפפד משמע דבמקבל תלי׳מילת׳
דרכותאסמועיהרמב״ס
לא  -ניע המן ני׳ איפש׳דמשמ׳ליה
אמ׳להנמף'
למיסתי כיה שכרש" ־ רבא
דא '1יכ('ללה!<דאש דאפי׳לא יגכה אלא■ קין איפסד שיהיה בו למשקל מאי רבעי ודוקא דכתב ביה פלגא באגר ובהפסד אבל
למיסתיביהסכראי
ליהעיסקא ומולא
אי כתב ביה פלגא באגר ולא הזכיר הפסד יטול מלוה חצי הריוח
7דם 7נלהמפק 'ד איסור אכל פשיט שאינו גובה ריוס׳כלל•
מהסלוחיןולאנניו'
והרמב״ס כתב בפ״ז
״\ , ,
ע ׳אשתו !בניי ״
ה;א ימפק 7.ן/זא( וצ ע !-: -אם היה כתוב בשטר פלג באגר ואם יהיה הפסד יקבל שני חלקים וכן אם כתו' ביה פלנא בהפסד דדבר פשוט הוא זה כלו' ולא הוה צדן
ויתנוכהן כ 1ז"! וצו׳עלה ס״ח במרב פיל יש נפק עלייהו יקבל עליו הצי הפסד ואם יהי' בו ריוח לא יקה אלא השליש ואין מלמודא לאסמעי׳ואינימקפלסהנת'
שיש
משןהעי0ין׳*ה־ך' ההוא שטראדהוה כתיכ כיה פלגא כאגר בזח חילוק בי ן נברא רבא לאיני׳אחרינא ע׳יב  :המושיב חבירו כן רבי ' דהאבהמקבל כת 3הוי )
ראיותיהע
חלוקי בדין זה ודחה הוא ז״ל
״  /פה ובהפסד אמררבא רבעילישגברא רכא בחנות להתעסק ויחלקו הריוח לא יהיה לוקח ומוכר רברי׳אחרים
■ י ומשמ מפירושו מסעותיו ואס לקח ומכר השכר לאמצע פירוש אם לקח ומכר והעלה שאינו יכול לומ׳אתפס׳כחצישלי
חספפק,ס ,נ 7נר הוא וכו זו היא גירש רש
להכי
וכו׳והביא ראיהמהא דאמר רכא
ועישנחי-יכילעי :דביב עיליש הוה תליא מילתא לברור
שייי; זי'•' ׳
מח ^ •
יענמי 7ד,נ

הפיסק־׳ס׳לכדנרי
המיי' ( הלי נקטירן

זע־שכתי הי(רל:י
^ 9נ0ל.נתרא-ז?>
<יבע״נלמיח״לי

וצבר הקשו סתיוםפו׳וכי שוטה היה מותן
לתלות• בדעתו של מקבל דהשיראה הפסד
יאמר אני רוצה סלגאי באגר ועשירא ריוח
יאמר אני מצה פלג׳ב״פס ותידנו דשמא
זמן קבוע היה להסשתוך אותו זמן יגרור
רב״עילגש אי זה מהסשירצה א״נ רב היה

ממעות של עצמו חצי הריוח לבעל החנות :הנותן מעות לחבירו
להתעסק אע״פ שהחצישי לו דין מלוה אינו יכול להוציאם
לצרכו ולהתעסק בחציו לבד לצורך חבירו אלא צריך להתעסק
בכולו והרמ״בס כתב שאינו יכול לומ׳אתעסק בחצי שלי ואניח
החצי של הפקדון בכ״ד ולא נהירא דדכר פשוט הוא זה ואם מת
ויש

*^י ^ח<י׳יח ^ .תמיהעללשוןהשטדדאי פלגאבאג׳ה״ללכתוב פריפילתיכהפסד וכו ' ומדברי
המע.בלנ■לי *,?,1רש״ימשמע -דכי אמר רכא יא פלג׳כאג וכו' ואי פלגא בהפסד וכו׳דינאקאמר ולא
יביא אלגית החול׳ כתירוץ שני שכתבו התוס׳ורכי כתב כאן כגד״חשכתבי התופפו׳שהיא פלגא באגר
וכ״שייי ^ לי׳״ע׳׳ והפסד ועכ״זמס׳כמיויבגריש״י דמשוס דגכרייבא הוא פירשו דפלגאנמי אהפסד וי״ו
עיסק ותרי
דדרי מארי
דוהפסד
6ל , .ת'; ' ח נ"'
י
משמע •
וממילא ,
פלגא נאגר ז ,
יסויל. .
היאבמקו׳אויוה״ין. ,
י
י
|כי י
שנריו
הכצצסתן.
משמדשקיל כריוח תרי תילתי
וממילא
ירצה
אס
כהפשפלגא
יתן
או
ביזפס
מילתי
.
,
להניא לןמעשר
*!!! עילה׳ל נלקה ולא כמו שכתבו הפו׳לגר״חדה״ק יטול סלג׳באגר ובהפסד ישלס שצי שלישי׳דפלגא
■ אלא אבאגר ולא אבהפסד  •:אבל בא ' ניס אהרינ׳דלא איתסזקבהכי כת '
לא•קאי
״׳יין ! י:
^ !נייי 7כי ס׳ הימ״ה וכו׳חילוק זה לא ראיתיו בשו׳פוסקאך מילי דסכרא נינהו וראויין היו לי אמ '
.
י
•
י
היזקנל ע א7ין■
^ז׳ 7׳מצ ^פס  1מפי אומרן ונמקי׳׳יופף סילק ביןגבד׳רכא לאיניש אחרינא כגוונ׳אחייתי דבאיני '
רה ״ר שי>ז:אל דעלמ׳אי קדייס מארי עיסקא ותפס לא מפקי׳מיניה דא 3ק .רבית הוא אבל בגברא
מנימ״רי! אדם,רכאכיון׳דפשיטא לן דלאובאיסור׳אהני אע״ג דתפסמפקי ' מיניה ודעת וו כתבה
שהל,ה לתיז5׳י בעל התרומוכח״הבשס הראכ״ד וכתב עוד נמקי יוסף דאע״ג דקי״ל יד בעל השטר
על התחתיונ׳היכא דכתיב פלגא באגר ובהפסד כאיניש דלאו גגררבא הוא דייני׳
67ילים
3
■" .ל -זכותכעל השטרישסו׳מרי עיסק -דלדונו לזכו׳המתעסק אין לשון השט׳מססי׳דצריך
אש יתןתש ,אי
י(3צ לו<*י־ פ!י! כך לסושיף כו תרי תילתי ' :ואם כתו בשפר סו פלגא כאגר ותילת׳כהפסד או פלגא

■ !  /עי-ין
שםר(ן המס ומה ״ ,־״׳■ ׳*
א׳יחצקיניניה,בפ׳י׳ומה׳שלוחץ -־כתבדעתרכותירודעתווביארתי טעמיפהבביאורילהלכו׳ההס■ •
8י6
אנל אס

אקדוייןס^

מא־שאמה

חולקים
קרו לה עיסקא וכו' ומאחר שיש
ואפי׳אס
בדבר אינו פשוט כדברי רכינו

לתמוהעלהומנ״8
היה פשו׳אין כאןמקו'
לאשמועי׳כני
לומר דלא הוה צריך רבא
דהא רבא לא א תא למימ אלא ולאמצי
ממ״ודמצי
למישתי ביה שכרא לאפוקי
למישתי ומיציה סמעי׳דאיכו יכול לוע אתעסק בחצי סלי ודע סהרא״ש השמיע דן
זה ולא ידעתי למה ורכי׳יס׳בח״ג כתבו ואחכ כתב ונר דוקא שלא שינהאנלאז
שינה סא״ל להתעסק בדבר פלו׳ונתעסק בדבר אחר ואמר כפי׳ לעצמואני ?ימ
ממחצה מלוה הכל לעצמו והוא שאמר כן כפצי עדיס ע"כ ועיין כס״מ  :ואסמיג
ויש עדים וכו בהמקכל עלה ק״ד רבא אמר להכי קרו ליה עיסק'סאסמתלאיעעז
דצימיהלמוא
מטלטלים אצל מיו וכתוב
,
יוסף כסס יכינו האי דכל היכא׳/
בנמקי .
.
עיסקא בעיניה גבי מיתמי בלא שכופה וכ״כ הרא״ש כעלה קנ״ג דד  :ונחהמיר
דאפי׳מיתומיס קטני׳נמי שקיל ותמהני היאך איפסר למישקל מיתומי' ?נ1נ', 5
מקבלי׳עדיס עליהם כדאיתא כסוף קמאי •* ואי? ב״ח ולא סאשה גוביםי־י
אין מקבלי
■י י
כ"כ הרמב״ן כפ״ז מה שלוחץ והרא״ס כהמקבל עלה קנ״ג ריר והיא נחיי?ר '3
כהמקכל
בהמקבל * כתב הרמכ״ס כפ״ז מה 'שלוחץ  :מי שנתן לסבירו פסקא וכו
שטריפסיד׳דמלוהוכו׳ופרש״ייהרי״ףלפידוכס
עלה ק״ד אמר רבאחד עיסקותרי
וכיון ,ףו'
ןדסתס עיסק׳שקיל המתעחק
וסילכך .
באגי ופלגא בהפסד ״,
מילתי ע״״
תרי ע״ ■.
!דסתסעיסקשקיצהמתעמקתי■
סטרי נינהו בפסידא דחד סטרא משלם בעל המעו׳פלגא וכרווחא דרדדךסטראל
סקיל אלא תילתא ואילו הוו בסד שטר'הוה עייל רווסא לאסלומיפסיוא ו 5וההיה.
נשאר ריוח היה אז נוטל המקבל תרי מילתי והרמב״ס כפ״ז בוס׳סלוח־־ןפי לפיסכת

כלומ׳דאףאס•!
בכל תנאי שיתנו :

__

__

_

_

_

"

הסנ! בלנגיס '? מחכירו והסםיד וכי3,ה־מי'כ<ע תמכדו^

■ דרבאי׳וכתכו תלמידי הרשב״אדאע״גדאמרי' כסמוך רווסאלקרנ^משת ^׳״),
ותלמידי הרצב׳״א יכתבו שהרמב״ן סוכר דילעולס אזלי׳בתר חלקהמלוה ונמצ׳לסי זה
ץי'
ודפיסווא,
שנוטל התתעס׳ברמה־יוארעל חלקו הראוי לושליש ריוח הנוגע לחלקווהילכך• את איכא פסיד׳ממלי ליה מיני' שאני הכא דאכתי ליתיה לרווחהילכ ו6
הרויחוכ״דדלאבעילאיעסוקיביהאא״ספליגברווחאדיכאקאמ׳דהאיכיל
שליש בריוחשאס ד״מ• —י -י - "-
נוטל ־- 1
יהרויחו 1•"-
הרביע*״
התנו שיפסיד המתע& ק' —י־־•

ציסראלחלקו<אחר״בוסל ששה שכס״ היכייע ועוד שליש חלקו שהס שני' הרי ח׳שהס שליש כל סריוח וכ״כ
יונמ 5־מ £לא יבינוכסמויף -כשס הרמ^ס ודע׳סת׳גכסי׳פ׳ב מ׳׳ע שלאיכדכרי זה ושלא כדבריזה־
דגים ׳במניין זה החצי מלוה והחצי סקדון וכל המ סהממעם׳נוטל בשכר יותר מן החצי
נתסר הוא לשב עמנו שטיס בחצי שהוא פקדון־וכל רכותי שוי כדבר עכ־ ל וכתבוהו הגהו
8מסר
בפו מה שלוחץ ודביי־סמ״גליתנהו אלא כשהפנו שהמתעסק ,יטול יופר בריוס
יייזלי!,עכ״ל :

כשקבע לו זמן דמכ״מ פועל הואויכול לחזוי אפי בחצי היוס אכל היזם." . 5
לרומ*
ליווחא ואסתעבד ליהלקמא מסידמצי למהדר כיה דלא לאימסיקיב'ה ?
כל כמיניה למיסלביה לפסקא מקמי זימציםול ^ליייייז י ^ ף"־ 5י ^1י ^"ג ד"ו ז
משתעבדעכ״ל  :ונזכרודבריס אלו בנמקי יוסף ועיין כהגה'אשיריפלה
:י שני□ שקבלו עסקא מאחד וכו בפועלהה ;ן ׳אמר ר 3א מ י 3י מרידעני
נהלי
4
4

קמא

הלבות רבית קעז קעח

דמ

הצניעותרהעכרסיכהגר ט הגויס ג״דאסו'א* 1הלכ כתנא דברייתא לספרי דקתני(ח ) עיין*ליני•
י1כןץהע מיד׳הריף בדידיע לפוסימנהגא דאי שכיק לסהו׳עיסקא לקמיה
לאו הכי אי שלא תאמר הואיל והןיוצאץ בארגמן:ףא אניאצא בארגמןהרכ/ילויוצכ#ין 3קלרסין>1גח׳הסי׳קפיג:
ג5ויהדו' יוו חלן ודש׳י העמידה בשקבלו העסקא לזמן קצוב כלו' הא
■ אני וכו' שדבייס הללו דברי שחן וגאוה• המולא כאלה תלק יעק^ ^ ד 3רי ק ^ ח
^ יפלג לא מצי חברי ' מעכב עליה וכתב הר״אש כערש״י וכתב שהוא הנכון׳ אף
מ״הד ^סל׳
לזמן ביןאס לא קצבו ישראל ודרכס להיותצכועי׳ וענוי׳ירשואוץ־ולא־לפנומי' א ל יהביו ^ף גס זאת נרא
אלא לגבי פי׳המימר אך לענין הדין כין אס קצבו
?עיח'חד י ל
1י
דהמנו דוקא כשהןא עושה כדי להדמימ ת,רה  3/א״׳קע׳י
עי׳יון
יאמין טלפני־
זמן
עד
מלסכחה
8
'
*
י
בעין אליהם בלא תועלת אחרת ודקדק מלשון א,דנריסשצהי*
מטלטליןאלוהן מזה העסק נונןמ
ושמורסמודה ויש ערים שמעות או
הי5אש
ריוסגסה ר
רש״ישאפי ' מנהגןי ישראל במלבוש אח!3יטיל" וניצן י*
" י[ן)0ן  , 5ייוס״ז
^ "ל -הנויומי ספ ־לננס הממון בלא שבועה ואין בעל חוב ולא האש' נוט £ין מהם כל!ום> והגוי׳במלבושאח אס איןמלבו׳הישר ^יי בהן גורןע׳זאג3
שר♦
לברים שלטעם
!
 1־ <
^5,־5^ 6צשיתנוי ובתכי סי ' ף אא״ב היה בהם ריוח הרי חלק הריו׳ של המת של יורשיו ונוטלין מורה על ליהדות או על לצניעות יותר ),ר  ,שורמיו " ו
׳נינתמנדנייהייאסיכד
; "■
ניאותו חלק בעל חוב והאשה כתב הרמב״ם נתן המתעסק מתמי קאומו שהגוי נוהגין בו אקט שוס איסו המלכים יציתביה
הממון.
בעל
והביא
לאחרים
^?אל״! <וול ; יליד3
משזסלרכי ?אמירי
מהמטלטלין של העסק או מהמעו׳
לישראל ללבוש לבוש הנהוג ביןהגוי׳מאח '
 ^ ,מ וצאולאבקיללפסיניעד ראיה ברורה שהן מזה העסק מוציא מידם אפי׳שינה אות׳מקבל קהוא דרך כסרו׳וצניפו׳כאותו סל ישר ^ ליס נזוכגודלמל ן
היסר'
וכתבעוד שמ״ס הרמב״סשיסי׳
^יח־י״י^׳ המתנה ומכרם וא נתנם לאחרים או הפסיד חייב לשלם והכל
■״י•  , -י ״י ׳1חזיר __
.
מי שנתן להכירו עסקא א וכתב עלי שני שטרות׳ מובדל מהן וידוע במלטש ולא בא לחייבענ ׳ל ומהרי׳קב,
זנו ץ י,,ר|^ר״אש3פ ׳הסכר<1ה בראיה ברורה
שאם היה באח׳ריוח ובשני־ להשתנות מן הגוי עכ״פ שלדי כתב אח״כ שירש ס׳ה לאץ
נהמקבנפצה  ?.י ״״ •,- •,׳־ "- -י  - -אין שטר אחד משועבד לחברו לומר
ה;מ;ז
לא ילבש גמלבו' המיוחד להס ןל מס .,1,׳מש!׳ קוק אלאבא,־
״גד'ד .יסמ״גב״ 1ע סי פי־ ■:-י׳
הפסד שימלאו הקרן ואחייב יחלקו הריוח אלא יחלקו כל שטר
התייחד לכסלימא לא ילבש במל3ץ׳ סדומ׳ יישניפכי׳הא׳הוא
(ןעסמחייחוכותיספ׳כתיה הר״לוש
הימ״נס לפי תנאם ואם יתן לו שני עסקו׳בב׳פעמים וכתבה בשטר אחד
־>|־1טן "לן קמ׳ד ו־א
וימלאו ,למלבושם אלא ודאי שלא נאס אלא מל 3י׳ מלה דכיקשהוא
נתכהמשלרחין .פ 'ה .פיר לא יקס מדעי והריוח באחר מהן וההפסד בשנייה א׳ משועבד לחבירו
שכב נתייחד להס ופירשו הישראלי׳ממנו עושה!7ר "סונה
לשממנסציה חמלעצמו וחציי׳שעוייס הקרן תחילה ואח״ב יחלקו המות׳המקבל עסקא מחבירו והפסיד׳
ך׳א סכיןןשאי! נו טעם מלה
מפני צניעותן או מפני
ןהירסןאלאחהסנוהבי׳גן
לסניוו ונפי כדי שיהי מעות•שניהםשויס ולא הודיעו אלא נתעסק ומלא הקרן אינו יכול לוט' תפסי׳חלקך שנתייחד לל ס מהני ג
נסנילה נ״ל דהיינו לועי רכיון סלתך
אקדיכםמזוד׳לסה■■
הישראלי׳ממכו מפני יהודיתן אי
?שפוריככדמשלחפי׳׳יכשיך לשלם יותר
הישראלי נר כמודה להס ונמסך אחריהם דאל׳בלמסיעשה
גלהשמורים מפל משרזהחשי 'ורזילי הזמן נחלק העסק ואתעסק אני בחציי ואתה כחצייךאין שומעין אבל כשאינו מלבוש המיוחד להן על לרךכדנריה׳התחוהיס
מזפש׳לצירקדנן כזה ורום השפורי׳סלו
יאמר אני אקבל עלי האחריות בחצי שלך שאם זה אין לישראל חייב לה סתנו ׳כ ^ 1ןעו  -ר ולכן המנהב-
לבעל המע־תשמא פיעון לו ואפי׳אם
נמצ^ גוזל
ואפי'
לו
תפשר אני אפרענו לבעל המעות אפי׳הכי אין שומעין
ל/יגל״ניצ"
ומ; ש,
לןערו
ולפי׳
בשוה
המשלן
ה
^
ןנמה־הג
נחלוק רק הדיו' אין שומעין ראש ולא יגלח מן הצדדין וכו׳כרדבריסא מומחה ניפיא־ת
אש יאמר
ן ,שנינו ולא
כין
יאשר ישאר הקחחכי
תני לא יגלח ציצת ראשו כמו ניצת ראסנזבתקלה ל! נ׳מלנזש
של ):־קנה עין את׳במעו׳סמלוס כרי של5ו
יבל) לידי גזלול זה חבילה פירושו משא לו ויחיד המקבל עסקא לזמן קצוב המקבל יכול לחזור בו כדין
ולדרמה ' דגידן ^ציצת ר £סס לןא ^ -,ך למין קא״ה אין
,פי
המעו׳אקיכול לחזור הלוקח מעות
תנין יחד :לו׳ כדי שיהיה פועל שחיזר ,בחצי היום ובעל
וטיפשילפרשו מעב,
מנ׳עניס הארוו ספנלח סו הצייי׳ימנ־"
ריוס והפסדשניה' שוס ולי) ישתני בשלו מחבירו ליקח בהן פירות למחצי׳שבר לא יהא לוקח בשלו חטין
הספרבאמצ • לפני שמגלח הסע׳מכנגדלסי׳הי/תוממשיני
שיהיו
יותמכשל חכירו וי״ס דגיסי כקנל׳וסיינו ובשל חברו שעורים אלא הכל חטין או הכל שעורין כדי
פניו מאזן לאזן ומכיס הפרע וטעמו המנחהכהיאואי^
פירות
לומרשיהל! קבלת שניהם בריוח והפסד המעות שניהם שוות כקבלה הנותן מעו׳לחברו ליקח בהן
מדמני ' בפ׳אין מממידין גוי שהי׳מסתפר לתל ,תלנישמהי?
סה :הגותן מעיפלחיירו ליקס בהם
חיי׳ובלבר
הנמשן
למחצי׳שנר רשאי ליקח כהן כל מה שידל' אפייכעלי
לתועלת
לבלורימן ג ׳6.צ 3ע"ץ ממנה הן הכבודןק
כיון שהגיע ,
מישראל !
! .
מות ונו גס זה תוספת שם וכתהר״לזש
בהן
לקנו׳
מעו׳לחברו
ו5ופי' שלא יקנה בהן לא כסות ולא כלים הנותן
נכ ל מח שומט ייו ונןעמ מסוס דל סס פ ז הממון שממון בן
מממשו׳דכל מידי ככלל פייו׳הם
למחצי׳שכר רשאי לקנות נם לעצמו מאותו המין ובלבד הוא מגלח וכיון שכן אסו׳ליסיאל להדמו' יגא !5סם נאזתד
3יש ונהמה טמא׳תמיהא לי-יז״ל הי־מ״בס פילות
עצמן הנותן להם בה וסוכר הרמב״ס דכלוריתה יי נוחלמה ! חאןדנאיב
שלא ימכרם ביח׳אלא אילו בפני עצמן ואילו בפני
מ׳ומהל :שלוסין ושותפין נתן לו מעו'
אזיללגיאסיא
לאח לקחתי שמגלח מן סצדדי׳ומכיס סער 3אמצ׳ ,וכ״כ לי׳
השגיאשר
והמנהג
ליקחכהספירותלמחצית ס :ר לוקס בהם מעות לחברו ליקה בהן פירות למחצי׳ שכר ואומר
"
י "
,
ומכר מוציאין בפי המשנה פ ק דע ז ונתב שתספור כזס יש לאסור
לנ מין שירצה ולא יקחלל! כשות וללז פצי' אין ול עליו אלא תרעומ׳ואם יש ערים שלקח
אסור לכו מן התורה כדי שלא נדמה כלס היקפהגויס היא
ממנו כעל ברחו ;.
קנל כיוצא סמחנותן מעות לחכירו
אבל רס״י פי׳סס דבלויית היינו שמספר־ הדנר אשר שיין ב?
ליקחבהס פירית ויו׳ג״ז תומפתל) סס
ומניח סער מאחורי העורף ^ פי ך 3רין פרינות־ונינו׳ בו
 ,׳ הושיסנםוהאס ור
׳< '!,
ני״אשדיב-והימ״כס כס ' שלוחץ פ״ה פי'
הסיאדאייר,,׳י,
נמדאמרינן׳ " .
קומידבסמווכ
יו■
 . .י כי
.
היינומספ *
,
שלזינס
יפ^י לקצות לעצמו ממעו׳יזחרים
בפ י יוחסין ם מאות ילדם היו לו לדוד לא משנהערקתא
דמיהשותפו' אפי׳מאותו המין וכ״ש ממין
די׳סאניופי׳האלפסי
וכולם בכי יפת תואר היו וכולם מספרית
5וחרולאחיישינן סאס יקנה מדמי עצמו
קומי ומגדלים בלורית היו משמע דל!ך5ן ש״נהג6ל "םי
בך מעביר
^ותוהמין ישתדל יותר בשלו מבשל
'.
מ
"
5
^
דהיינו
שהיו מספרים■יקומי  .זשנישר?שקורים
מילתא יקאמ •
לשותפו׳והוא שלא ימכור שניהם כ')5שמא
בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר שהיו מספרים מלפניהם ומגלים בלורית דזה המנהגהיא.
מ:
אסו'
שנהגו
א
מנהג
'
אפי
המתי׳אלא
אל
לעצמו איכו משובח _כמושל ושואל אוב וידעוני ודור׳
מאחורי ערפם דאילו לדברי לרמכ״ס אס "שוסנניעיתדאין
שקנה ,,
׳
הולכין
^ב' ידי.נססיככר ,?' 1:ות! לילך בו רכתיב ובחוקותיהם לא תלכו וכ״ב הרמב״ם אק
היו מספרים קומי דמס מע דהיינו סהיו דר! ישראללהיות
במלכו'
_
השמורלגושהואינניג
ממחין סער מאחורי ערפסהיכי ■ק £מר א?<0
סעונח^ ירו כיקתכסס פייו וכוג
אמדמיןי! הםלא
חורת
כשםזבעל שם 1בחוקת הגוי׳ר!
יזו
.
.
ונתבהר ן כקידושין ריש החומ
בתר הכי שהיו מגדלים בלורית דהיינו שהיו מגלחים כל סכיסיתהרפס ופי 1מניח ןעלההכנע׳וספלז/
$תימדה״מ כשלקח בזוזי דמסלח אבל אס לא לקח בזתי דמשלח אינו מוציא ממנו
סער אלא באמצע לפי פי׳של לרמב״ס ודוחק לפרש שקצתם היו מספרי קומי וקצתם כמומאמר! מי
^יי^ מ״׳דיגה בב׳ח יהב זוזי לרב לזכוני ליה ארעא תכנה לנפשיה וכ״כ רבינו היו מגדלי בלורית ונרא ' שעל זה סמכו כני ספיד לגלח סביבות כל לראש ול סניחשינרויותגנרעליו.
 1יזגמזלבה״ס בפ״ז מהמכירה כשם הרמכ״ן והדשב״א • וכפ ההוא נתבאר
בענין זה אי(אבל' תנהג 6נ^
קנה במעות המשלח אם שלח יד בהם בפני פדים או שאמר שער באמצע שהיו סוכרים דאיסור בלורית היינו סי ל ר י 1ומי
לוי-ייהה מגיר שאפי
ישראלגמלנו׳והגואז
כדכ י י עוד דכתוס/
בו איסו׳ כלל ומ״מ כיון דנפק מסומי' דהרמ״בס לאיתי ^י[
לצרכה ששוזרבומשליחות* קנה לעצמו לדברי סכל וכן כתבו רבי׳ירו בנכ״ז ונמקי דסבת פ ׳ז תניא אלו דברים מדרכי האמורי המספר קומי והעושה בלורית משמע נחלנו שי אחר אם
יסףל 5איזהרכשך עלה ה ד״א דהתס כקידושין עשאו שליח לצורך המשלח לפיכך
דתיי מילי כינהו וכדברי הרמב״סז״ל  :ומי זג ולא יגלח הסער ממגד פניו מאזן אין אותילש ישיא'
^ מס שעשס עשוי אבל הכא דא״ל למחצית שכר מוציא ממנו:
המקפידהרי המיעו׳ ייאותושל
אפי׳מכהג לאזן ויניס הפרפ בס פ ממכה (דף פג ) וכסוף סוטה ( דףמו ) תניא
אסור ללכת בחוקות הגויס ואין צ״ל שלא לקסום וכו׳אלא
ר,
הז מדרכי האמורי ופרש 'י מסס קומי קמי סערו שער שלפניו ומניס בלודי׳מאחייי סיאיןשוס איס
שנהגו אסור לילך בו כספרא פ ' אחרי מות וכ״ב סרמב״ס אין
!,
לישראלללבו׳נחלנוש
מדרכי האמורי שהן מכיחין בלורית לשס ע ז ובסוף מרובה כתב ל א דרכם לגלח
הגויס ולא מדמץ להם וכו׳עד סוף הסי ' בפ״א מס ע״ז וכתב מהר״י
סעי למעלה מן האזן בתשובת הגאונים ע״כ ודברי הרמב׳ס כלישנא קמא וק פי׳ ה״יסמאקרשהוא
ז ח בשורש פ״ב דאין לאסור משו תק אלא בא ' מב חלקים הא ' הוא הדבראשר
הערוך ח״ל כגון מלכות יון שקוצצין שער ראשיהם מלפניהם עד ^ כל פי מצח דרןנשרו׳ונניע!ת
^ עמי נגלה כימשמע לשון חק וכדפרש״י והימנ״ן בס קדושיס דכיון שהוא עשה
הארי׳נתשו׳
בולו ומניסין השפר שכנגד העורף נוטף ומתפזר לאחוריהם* ו ׳^ ' ^ ו ^ יכנה עכי ^
בו טעם נגלה אלאשהסכוהגץ כן אז נר' ודאי כנמשך אתריהם
מקומות כבנין היכלות סל ע״ז ונו' כתב עליו הראב״ד איני יודע מהוזה אס יאמימזמנגדכלהאיסו׳
שהריכת׳סמ״ג
התמוהיההסותדעדכןהוא
^ יה^ ד^לבלמסיעש׳כדבריהס
שלא יעשה צומת כמו שהם עושין או שלא יעסה סס חמכיס סי' לקבן בו הרבים אינו אסור אלא
^לותקימ הגוי ח״ל במס'שבת מונה כל מה ש-היתה קבלה ביד חכמי' מחקותיהם
דבר כדרך שהם עושים עכ״ל • ום־ש וכל העושה אחד מאלו וכיוצא כן לוקה  )5ע״ ג "היא עמה כדי
ז! מויי וסס עיינתי בתוספת׳דשכת ולא תמצא שס שלא היה ניחוש ולא
ויותר מהמה לכלאו אחד נאסרו כל הדברים 5׳לי ^ יזשיבי ל אי סבכלל ות משוס דכולה י מסס ^ ת1עלתאחרתאנל
 , .נ׳ודע הממו כאותן שמביא התלמוד בס״פ במה אשה יוצאה
מימסרי דהיינו הולך בחקות הנויס ואע״פ סכסידוס המשנה כתב בפ״ק דע״ז• פל ע״יתזע5תשריי
ו3יתיע ?וכולס כיוצ׳כהן שאין בהס לא טעם ולא סבר׳ידוע׳ וכולשדבר ניסוש או הבלורית תספורת כזה אשור לנו מן המורה כרי שלא נדמה בכס אבלאיןחייב מלעיל:
ימחה שכת׳ בסמ״גששנהבמוספ׳וחקותיהם ודרכי האמורי סקותיהס^ הס
עליו מלקות אא״כ םח,ת הפאות עכ״ל ינר׳שטעמו מסוס דססיב ליה לאו שבכללות
לנו
^וד מי האמורי הסהנחושי׳ואס בכולם שנה ה״ז מדרכי האמורי או פי'
מ״מ על לבריו בחסר יש לסמוך יותר מעל רבריובפי המשכ'  .:מי שקרוב למלכות
דיכי האמורי•יש א׳משוס ניחוש ויש אחר משו׳חקות הגוי׳ וענין השני
בו פריצת דרך וצריך ללבושבמלבושים ולדמותלהס מותר בהל בסי׳פ מרוכה (דף פג )ובסוף סושם
?חסי משוס סקות הגויס לפי סנל״עד הוא5ד3ד אשר! ויין
 *4דףממ

 .דכ

ג5

דיני קוסם
תראאכטולפכרראוכן

(דף מס )

המירו לספר קומי

למלכות היה

מפני שקרוב

ומזה ים ללמוד לכל סיד דברי' והכי כמי קתני התם של בית ר' ג התירו להם ללמוד
סקמבי׳למלכו היו וזה לשון הרמב״ס ישראל סהי׳קרוב למלכות
חכמת יונית מפני
וצריךליסב לפני מלכיהם והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להם הרי זה מותר ללבוש
במלבושם

ולגלח כנגד
כיון

 5״מ ומילקא כמי לקי

עלייהו היאך היה

עוסין :

 5ח ביד שכמי׳להתי ' איסור תורה לקרובי
המלכות וי״ל דמסוס הצלת ישראל יש כח
קרובי׳למלכו'

בידם להתי׳דכשיש ישראלי'

עומדים בפי־ץ לבטל הגזרות וכדאשכחן
בר ראובן בן אצטרובלי במס מעיל׳ובההר
גבראדאיתא

והנהו 'ת

דחסידי

בפירק'

ילדי׳סהיו לדוד שהיו מספרי קומי ומגדלי
בלורית הנך נמי משוס הצלת ישראל שרו
לבפותי
גייסות
להר דיור אזלי כראשי
לאויבים ועוד י״ל שהתורה לא פירש דבר
אלא סתמא וכתבה ובחקותיהס לא תלכו
ומסרה סדביי לחכמים והס אסרו דברים
אלו לשאר בני

ראו

ולא

אדם

לאסרם

לקרובים למלכות וקרא

דבחקותיהס לא

בקרובי

בדברים

מלכות

מלכו יתקיים
שאינם מעלי' ולא מורידי' לענין קורבתם
כתבו הגסו' מימוניות בפ״יא
למלכות:
דמסברא אין

רא״מ

מהלכות ע״ז בסס

להוסיף על מה סמנו חכמים שהית' ק  3לה
וכתבסמ׳ג
בידססהוא מחקות הגויס
כתוספתא דסכת מוכה כל מה סהיתה
חכמי׳מחקותיה׳ודרכי האמורי
קבלה ביד
עכ״ל וכאמ׳סהרבה דברים סנוייס באותה
מסוס דרכי האמורי

תוספתא סיס בהם
והרכה כני אדם

למעעו

עליו ועוד דגשבא בסוף דבריו

למי5׳ " "" " יל* ע * * פפ#

כמלבוש ולא כשער וכיוצא בהןאלא יהיה הישרא׳מוכת! מהם שנדפה להס כן גזנל ייציססו' !* 558
מל "
וידוע במלבושו וכשא׳ מעשיו כמו שהו׳מובדל כמדעו ובדעותיו מעסה עד ש)5תז מיניהם להימוס
ולא ילכש מלבוש המיוח -להם ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ו &חיסישנימננש־גדץ ^ ^ וי
0,5״
אי ' משיס
ראשם ולא יגלח מן הצרדיןויניח השעיבאמצע כמו שהם עושין שתינז6דת משום מיניק
י״חיהיןי״מי ניס י*> *1 *1
וזהו שנקרא כלורי׳ולאינלח השע׳מכננר פניו מאוזן לאוזן ויניח
בניית דלעיל מעונןזה לגויחו! 5111־ז',
משמשסיאפג*
הפרע ולא יבנ׳מקומו׳ככנין היכלו של ע״ז כדי שיכנסו כהם רבי׳ ובמתנידספ״ד מימות
כמו שהם עושקוכל העוש׳אחר מאלו וכיוצא כו לוק׳מי שקרוב
שהו׳
אלא שנפטר ממלקות דמכסף מפני
למלכות וצריך ללבוש כמלבושיהם ולדמות להם מותר בכל:
לאו שניתן לאזהרת מיתתב״דו^י נומי
דליפנזר מעונן גופיהממלקותמשון
דיני קוסם ומעונן ומנחש ולשאול בשרים וכתובת קעקע והקפת דהוי לאו שבכללותדכתיב ל)5יממןגך
הראש והזקן והעברת השער מהנוף:
קסמי׳מעונן
מעביר בנו ובתו באש קוסס
ומנחש ומכשף דכיון דאהדיינהוהו}
תעומולימדשנל
?  001 )? 20571כתב הרמכ״ם זהו שעוש׳מעש׳ער שישו' דכתיב לא תנחשו ולא
י
* 1
ותפנה מחשכתו מכל הרברי׳עד שיאמר אסדמהסלאו כפני עצמו ואיטי^
כפי״חעז׳
דברים העתידים להיות ויש שממשמשין בחול או באבנים ויש שבכללות וכ״כ הרמב״ס עצמו
שנוהר לארץ וצועק ויש שמסתכ׳במרא׳של ברזל או של עששי׳ סנהדרין ומהיי״ק ז״ל כתבבשורשפ״ו
דבריו:
לישב לשונות אלו ולא ניאו לי
ומרמין ואומרין ויש מי שאוחז מקל בידו ונשקעליו ומכה בודע
כתב הרמכ״ס מעונןכגון
שתפנה מחשבתו ומדבר• ואח' הקוסם ואח׳השואלואסורין אלא
באצטגנונית ייס סלו׳טוב יוססלוני
שהקוסם לוקה והשואלו אינו לוקה אבל מכין אותו מכת מרדו'
לעסות בו מלכזכה וכו׳בפי״אמהלכו'עי!
מעונן זה האוחז העינים שמדמה כאלו עושה מעשה ואינו עוש׳
עקיב^
וטעמא מסוס דסבר דהלכה סרבי
כלום הלכך אין בו אלא איסור ואינו לוקה וכן המחשב השעות
דאמר מעונן זה המחשב עתיםושפות
והעתים לומ׳יום פלוני ושעה פלוני יכול לצאת כתב הרמב״ם
ואומ ' היום יפה לצאתוכו׳וכמישכהבפי
מעונן כנוןאלו שאומרים באיצטגנינות יום פלוני טוב יום פלוני
פלונית
ראוי לעשות בו מלאכה

נכשלים בהם ואין איש

מסמעלהו שאין לחוש משוס דרכי האמורי אלא לדברי׳ שהוזכרו
סס על לב ושמא
כתוספתא הוי דל א כהלכת' דאל׳ב לא הוה
בגמ׳בלבד וכל פאר דברים השנויים
כלסאעו
גרסיק בפרק חלק ( דף צב ) א״ראלעזר
שתיק תלמודא מינייהו :
משייר פת על סלחנו אינו רואה סי׳ברכ לעולם שנ׳אין שריד לאוכלו על כן לא יחול
טובו והא א״ר כל המשייר

פתיתין על סלחנו

ממלקות למה ' הוצרךל 63שלי,

ב״דתיפוקלי ׳שהוכן לאו שאין גו מעסה גי *ל דכל6
לאו' סניתץ לאזהרת מיתת
את המיני' הוא מומה מעסה כדי לאחוז את המינים ומ״ס והוכו<שיראה,מעשד"'י■
לא עשה אינו ר״ל שלא עסה מעסה כלל אלא היינו לומר ס אותו מעסה תמרו! ׳

פניו כדרך שהן
דמדאוריתא אסירי

וא״ת

ומעונן

קעח קעט

העורכים לגד

כאלו עובד ע״ז שנא׳

בסמוך וסובר ז״ל דהיוס יפהלציותלמחר
האצטנניכו'
יפה לצאת דקתני היינו ע״ס
וכ״כ גס הסמ״ג וכפי' המשנהפ״דדע״ו

והתוספי׳כתכו
כתב עוד שמשפטי הככביס הכל שוא ודבר כזב ולכן אסרתם תורה
כמוססישיי
בפ׳מי שהחשיך כלדאי בכולה שמעתין משמע דהיינו חוזי כככביס ולא
בערבי פסחים מנין שאין סואלין

בכלדייס

אוב ופ״ק דבהדיא כתיב אל תפנו אל

ופי׳דהיינו
סנ׳תמיס תהיה עם יי אלהין

האובות

ובספרי דריש מכין׳שאיןשואלין

שנא׳תמי׳תהי׳וגורל וחוזה בכוכבים חדא מילתא היא עכ״לוקפיהסוון

בגורלות

הממלאים למני ממסך לא קשיא הא דאיכא שלימה בהדיה הא דליכא שלימה

כלדייס החוזים בכוכבים

שואלים
ובתסובו׳להרמכ״ן סי' רמ״ב כתב מה שאמרו אין

בהדיה ופרש׳י הא דקאמר אסור דאיכא שלימה בהדיה שמביא שלימה לאחר שאכל

בכלדייס דבר ברור הוא

משמעתא דפי־ק מי שהחשיך שהם בעלי המזלותהחוזי*

סלחן

דליכסלימה

בכוכבים בדברי בעל הערוך • ובודאי משמע שאין האצטגנינות בכלל ננס ומשי
ליה מנין ועוד דרבי חניכא סבר מזל מעשיר ויש מזל לישראל ואע״גדליתהלכחא

כתב הרמכ״ס זהו שעוסה מעסה עד סיסוס וכו' בפי״א מהלכות
קוסם
נקודו׳נקודות בנתב או
מ״ז וכתב רכי׳ירוחס נראה כמו כן העושים

ככוכבים דקתנילאו

הפתיתין ששייר דעחזי דלשס ע׳ז עביד הכי והא

ונותן על הסלחן עס

בהדייהו דמזומכין לעני עכ״ל ולא ידעתי למה השמיטו
קעס

בחול וכיוצא כאלו

הדברים ע כ

בגורלות שנא תמים תהיה :
בקסמים קודם צאתם ולוקחים
לקליפה ולוקח

מניח

הפוסקים דבר זה :

ובסמוך אכתוב דאיתא בספרי מנין שאין סואלין
כתב סמי ג קוסם קסמים כשיוצאים לדרך בודקים
קסמים מעץ

ומקלפיס אותם

הקיסם וזורקו מידו אס כשנפל נמצאת

מתיה מכל מקום משמע דלאו ניחוש הוא ואלו

שמנחסים

לשמוע
באצטגנינות קאמר ומההיא שמעתין דפרק מי שהחשיך נמי משמט דמותי
להם ולהאמין דבריהם מאברהם דאמר נסתכלתי כאצטגנינו׳וסדרבי מקנא ונח
דאיג אמלתא דברתיה טוכא ולאחר שנצולה דרש דמסום צדקה ניצלהממיתהמעע

מכד אחד ומצד השני

הקב״העושם
ס״מ מאמין היה בהם ומעובדא דרב נחמן בר יצחק נמי אלא שפעמים

הקליפה למעלה זהו

תשמיע
הנסתרים סהס נדרן

איש ואח״ס זורק קיסם אחר אם מחשוף הלבן עולה למעלה אומר זו היא אשה הרי
איש ואחרךכ אשה זהו סי' טוב והולך לדרכו או עושה המעסה שחפץ לעסות ואס
מחשוף הלבן נרא' מחלה ואחי כך הקליפ הרי אשס ואח״כ איש ונמנע ואס הקליפה
למעלה בשניהם או מחשוף הלק למעלה בשניהם הרי איש אחר איש או א שה אחר

נס ליראיו לבטל מהם גזית הכוכבים והס מן הנסים

סל עולם סכל התורה תלויה בסס לפיכך אין שואלים
שנאמר ,תמים תהיה עם יי' אלהיך ואס ראה בהם דבר
ומרבה

בתפילה אבל אס ראה

בהם לולא מהלךבתמימום
שלא כרצונומושהמנות

באצטגנינות יום שאין טוב למלאכתו נשמיממני

ואינו סומך על הנס וכסבור אני שאסו' לבוא נגד

ואותסאץ
המזלו׳ולסמוך על הכס-

הקסמים נקרא קוסם

מתחילין בב״ד מפני שאין מזל לכנה קל ואין מלאכה נגמרת בו כהוגן ובגמראנסי

מעוק זה
יגירלופכ״ל י
קסמים הוא שהנביא אומר עמי בעצו ישאל ומקלו
האוחז את העיניס היינו כחכמים דבסוף פרק ד מיתות ת״ר מעונן רבי סמעק
אמהעיניס רבי
אומי זה המעכיר ז׳מיני זמר על העין וחכמים אומרים זה האוחז

מזל מאדים נמי קשה הוא כמ״דמזליום

גורס שהוא צומח מכל מקום אין דברים אלו מדוקדקים אפי באותהסכמהסלאמזל
יום ולא מזל שעה גורמים אלא במבטי כוכבים סל שנאה ואהבה וכל סנןשאיני

תניא

מעשה מפני האצטגנינותוניי!

אשה ודרכו

בינונית ועדין פוסי׳כן בארץ אשקלו״ניא ועל סס

ובת״כ

עקיבא אומר זה המחשב עתים ושעות ואומר היום יפה לצאת וט
לא תעוננו אלו אוחזי פיניס -וסובר רבי׳דהלכה כרבי עקיבא ומפרש דלא

סכר הכי מאן דבלבנה יהא סותר ובני

משנת

כתב סכל העושה

חסידים והרמב״ס ז״ל

לאיפלוגי

מלאכתו או הליכתו בעת שקבעו הוכרי סמים הרי זה לוקה משוס לאתמונמועיו

פלונית

האריך לומר שדברי הבל ושטות הס והמאמין שיש בהם ממש בכלל נשים וממיינ ח
ושמעתא כולה ליתא הכי ועוד דאפי כניחוש לא משמע הכי מטוכראדי־נני'

מל חכמים אתא אלא לאסופי עלייהו ולומר דמחשב עתים ושעות נמי בכלל מעונן
הוא ולפיכך כתב בסמוך וכן המחשב השעות והעתים לומר יום פלו׳וסעה

יכול לצאת כלו' האי טי נמי מעונן וכן נראה שהוא דעת הרמ״בסכפי״א מהלכות
ע״ז אלא שמדברי רבינו נרא׳דמחשב עתים ושעו׳לא ברירא ליה דבדרך אצטגנינות
קאמר וכמו שיתבאר בסמוך ומכל מקום יראה שגס רכינו אוסר לעסות מעשה
ע״ס האצטגנינות שהרי כתב בסמוך או שמנחשיס ככפכיס לומר כוכב סלו עולה

וכב״ר אמרו כי עוף

הסמים יוליך את הקול ז ה העורב וכו׳ואלו לבריס צינ'ס ע 5

ופירש רב מכל מקום אל
בנמקי יוסף בספ״ד

מיתות

תדקדק עם בכי אדם יותר מדאי עכ״ל וכיוצא^ 513
אהא דתנו

רבנן לא תנחשו אלו שמנחשיסנחי ^

שכתב שמדמה כאלו פושה מעסה ואינו עוש׳כלוס הלכך אין בו אלא איסור

ובעופות ובכוכבים וז״ל פירשו ז״ל דהא דססיב הכא עופות ובוכביס רינו ^
דהנך דחשיב לפיל כגון פתו נפלה מפיו מקלו נפל מידו שאין כיזם י כיםננזי' 0,

ואינו לוקה מסנה כספ״ד מיתות ( דף ם! ) העושה מעשה חייב האוחז את הפינים

דברי שטות בעלמא הן אבל כמי שמכיר בצפצוף העופות אין נ חש סדגיח,נמחש

ואמרי׳בגמ ( שס ) דפטוי דקאמר היינו פטור אכל אסור והר״מבס כתב בפ״יא

^ ^ אמינ1

ומה
עטוי

למכירים ושרי כדאסכחן ברב עילש אלא דהכא לי )וכהכי עסרו/י

הרואי׳שעסה מעשה ממהון יהוא לא

עסה הרי זה ככלל מעונן ולוקה ואחר כן כת׳המכשף חייב סקילה והוא
בספים אכל האוחז את הסינים והוא שירא׳ שפשה והוא לא פשה לוקה מכת

במזדמן לו עוף פלוני בדרך וכיוצא בו מדברי הבאיו א ע  /דגבי ים!כיי ? נצעי
דאתאי יונס וכו׳ואמרינן דנמשלה כנסת ישראל ליונה ש״מ דוי מ לויםי  , .רן)5

מידות

סרי התם

"ונייח

לאזהרת

מיתת

לנקיט ליה וכה״ג שרי כמו שנהגו לישא

מהלכות פ״ז האוחז את העיכיס ומדמה

כפני

סעס׳מעשה

מפני שלאו זה שנא'
3ד״

במכשף בכלל לא ימצא כך הוא ולאו שניתן

ואין לוקין טליו ט״כ ויש לתמוה סזה הסך מה םכת  3מחלה שאוחז את הפינים

לוקק עליו •ימוד בתחלה למל קייבו מלקות הא לאו שאץ בו מעשהואואיןלוקץ

לאו נחש הוא דלא

סמכי

עליה לגמרי

נשים במי ל ו5ןה ^ *י 3

אתה אומר בככבים שלא אסרו א לא לקבוע להם סימ ו

מה שאדם מניר במערכה

אלא

סימנא

מכוכבים ומסלכל

? ^ '0רס ^נל

^ טצמי ו נחםםי $חויי*

כגון אלו הוכייםמ'

נגנבים

דיני

קעט

©ד

קעט (אי)יליג
וק״ל דאיתא בגמ׳בההואיפירקא גופיה דר' יוחנן בעא למיזל לכבל לאקבולי א* י
ולאהית י '*
שמואל ואמי לינוקי פסוקיך לי פסוקאאר ליה ושמואל מת ונמנע .רבי יוחנן
ירדלככל הרי שנמנע .מלעשות עפשה מפני הפסוק .שאמי לו הפינוקו^ י2יפ נענינ^םשאין3ה*
לומר דהתס הוה רבי יוחנן כשואל אס שמואל חי או מת ומתוך פסוק התינוק ידע ייכהברפןאו־תאגל־
שכבר מת שהוא דבר עבר ואעע סע״י לעיין השעית שא.

* .ייזודילל נחש שזו חכמה גדולה וגזרה שגזר הכ״ה מששת• ימיבראשית־
? בגי ימוינו על מ יתפלל כל חסיד לבטל ממנו גזרת המזל כי מאת אדון
? ? ? יל ונידו לשנות ולעשות כחפצו ומציט בר׳ עקיבא• במאידא״ל כל־דאי
 5ידוהו הדאיגאמילתאטובא ולבסוף נעשה לה נס בזכות הצדקה • ומיהו
? ^ רו״לכל יפיסאוס מחפבמי
 * ,ןונוי׳דתלז אמו פנסו נעישחמ פלוני׳ חרש פלוני וא שעת פלוני׳רעוזלרכר פלוני ואסור לעונן
ניחמיי יציל פ־ך אע״פ שלא עושה מעשה אלא שהודיע אותן הכזכיסישהסכלים
ן ! ואמרו פל זה מנץ שאין חואלין מרמין שהם רברי אמת וכל העושה מעשה מפני האיצטגנינות
־ 1ו״מ"לממ' 0תחיהפ־ ה אלסיך וכיון מלאכתו או הליכתו כאותו העת שקבעו הוכרי שמים הרי
וחרמכ״סז״ל מ 1נ שאן חויץ הוהרי שפי זה לוקה מנחש האומר פתי נפלה מפי או מקלי מידי או כני
נדח־חבמה ככלל נסש הוא ואינו מחוור קורא לי מאחרי או שצבי הפסיקו כדרך או שעכר נחש מימינו
!3י״ל  :על מה שנהגו שלאליש א נשים או שוע' משמאלו פירוש באח׳מאלו שארעו לו עוש׳ממנו ניחוש
הלמה שכתבתי בשם כף
אלא
במלויכת:זוכה לסרמב ן סימן רפ ב שלא לצאת אחריו לררךאושלא להתחיל בשום מלאכה כי
נקוב גס
פאינוניסום אלא כשה סמושחין מלכים לרעתו לא יצלח וכן אלו ששומעין ציפצוף העופות וקולהחולד'
ואומר רכר פלו׳יהיה או לא יהי׳או אלו שמנחשים בכוכבי׳לומר
עלהמעץ דתיגפוך מלכותן קעושין
מלןיולא כחםדון וסימנא טבא הוא כוכב פלוני עולה אין טוב לצאת וכן אלו שאומרים אל תתחיל
כדרךשמוסכין יין בצמרות לפני חתנים לגבות ממני שחרית הוא מוצאי שבת הוא ריח הואשאינו רוצה
ו 6ךןכונןשוסדרכיהאמורי  :וכתב
שיההתחלת עסקו בנתינת רברמתחת ירו וכן אלו שאומרים
בסמ״ק סימן קל״ד מה שנהגו קדמוכינו שחוט תרנגול זה שקרא כעורב ותרנגולת שקראה כתרנגול וכן
להתחיל המסכתות בראש חדש זהו כל רכר שעושי׳לסימן אם יארע כך וכך אעשה רבר פלו׳ואם לא
להמתין למורים הבאי׳ מחוץ לעיר ואף יארע לא אעשנו כאליעז׳עבד אברה' אבל כית אשה ותנוק מות׳
אף פ״פ
לסימן טוב כמו שאמרו חכמים ם האומ׳ לעשותן סי כגון שקנה כית ואומ׳מעת שקניתיו הי׳ילי לסי׳טוב כי
טאין נקה ישסימן ע"כ  :מנח
חתי נפלה מפי וכו׳ ער או שופל משמאלו הצלחתי בכל דרכי וכן משגשאתי אשה פלוני׳וכן שאומ׳לתינוק
נוימאפ״למימית{ דףםה ) :ושיש וכן פסוק לי פסוקך ושמח כשאומר לו פסוק מהברכותוכת׳הרמ״בם
אלוששימעיןצפצוף העופות והחולד׳וכו׳ כל אלו וכיוצ׳בהם מות׳הואי׳ולא כיון מעשיו ולא;מנע מלעשות
וקמ  :שכתב אואלו ס מנחשים ככוכבים אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שככר היה הרי זה מיתר :חובר
ולישה לא תנחשו כגון אלו המנחשים חכר זהו שעל ידי לחש מקכץ חיות כין גדולים בין קטניםואפי'
בחולדה ובעופותוככוכבי' וככר נתבאר נחשים ועקרבין יתושים ופרעושים כת׳ הרמ״בם איזהו חובר איש
זעת הרמב״ס ודעת המפרשים כפי׳נסוש
מדבר דברים שאינו כלשון עש ואין ^ ןזש מני ן ומע ^ ה ^ דעת
ממים ודעת רביכו נראה שהוא כדעת
בסכלותו שהאומר ךכ על הנחש ועל העקר׳שאינו מזיקוהאומר
דמנ״סז״לא וניחוש דפופותכבר
כך וכך על האדםאינו ניזו ק ואוחן בירו בעתש!:דב׳ מפתח ביתן
מנאי פנינו כססהמערשי' ז״ל :
ום* מ וכן אלו האומדים שחוט תרנגול או סלע וכיוצא בוכרברי׳אלו אסור והחובר בעצמו לוקה ואדם
זה תקרא כעורב בס ' פ כמס שתחובר אומר עליו קולות ויושב לפניו ומדמ׳שיש לו בהן הנאה
אנה האימי שתעו תינגול זה שקרא מכין אותו מכת מררותמפני שמשתתף בסכלות המחבר מי
עינית ותינגולת שקראה גברית יש בו שנשכו נחש ועקרב מותר ללחוש עליו אפי' כשבת וכת׳הרמב״ם
משו׳דיני האמורי וערש״י שקדא ערכית אע״פ שאין הדבר מועילג כלום הואיל ומסוכן הוא התירו כרי
איח׳־יותר משאר חבריו ולי נראה שקרא שלאיטרף דעתו מי שרורפין אחריו נחש או עקרב מותר לחבר
כעורב שקיא גברית כתרנגול
עי״ל כרי שלא יזיקיתו כתב הרמכ״ם הלוחש על המכה וקורא פסוק
הזצאתי כתוב מה סנוהגי' העולם לשחוט

מן התורה וכן הקורא על התינוק שלא יכעת או מניח ספר תורה
שהן
או תפילין לע הקטן לא רי להם

ממגילת שקורא גביית אומרים כי כן
פתחון פה
ציה .החסירוזימנ' חרא הוה לן
111
,
קמיצזהר״צז ז״ל אמאי סמכי' ואמי לכו שאומרים העולם דוקא שאומר שחסו
ממגילת שקורא גברית הרי זה מדרכי האמורי אבל כשאומר סחטו סתמא אין
לחוש ואח־ כן ראיתי בספר הכבוד שכתב החסיד וכתב שם צואתו סקסס בעצמו
?ישיא זו ויישב אותה ושכחתי חילוקו ע״כ ומהגהת הרמ״ך שמצאתי על הרמב״ן
 3יין זה ניאה שהיה גורס כגמרא ובתוספתא מותר ואין בו משוס דרכי האמורי
ומ׳שוכן כל דבר סעושין לסימן אס
ואיפסר תעל אותה גירסא סמכו העולם :
יציע ק־ אעשה דכרפלוכי״ואס לא יארע לא אעשכו כאליעזר עבד אברהם כפג״ה
(דףצה)כלנחששאיכו כא״ליפזר עבד אברהם וכיוכתן בן שאול איכו כחש ופרש״י
מנתז שאינו סומך מליו ממש כאליעזר עבד אברהם שאס תשקכי אדבר בה ואס
מולא אדבר גה וכתב הרמכ״ס בפי״א מה ע״ז דלפכין איסור דמכחש איתמר וכן
גי ה מדברי התוספות וסמ״ג אכל הראכ״ד השיג על הרמכ״ס וכתב דכי זה מותר
ו^ והא דקאער כל נחש שאיני כאליפזר עבד אברהם אינו כחס לא לענין איסור
ומ״ש אבל בית אשה ותינוק
אלא לומר שאינו ראוי לסמוך עליו: 3
חי לעשותן סימן שס בית תינוק וא פה אע" פ שאין נחש יש סי ' אמר ר' אליעזר
^ דאתהקתלתא זימני ופרש״י בית תינוק ואשה בנס בית או נולד לו כן או
^ סס ס שאין נחש שאסור לכחש ולסמוך על הכחש יש סימן סימנ ' בפלמא
י מצלח כסתירה ראשונה אחר סכנה בית או שנולד התינוק או שנשא האשה
^ שהולך ומצליח ואס לאראל ירגיל לצאת יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח •
או לא הצליח פכ״ל אבל הרמב״ס כפי״א מה ע״ז מער' דתיכוק
' ? ^ומ לי פסיק לי פסוקיך וכך הס דברי רבי׳ונרא׳עוד מדברי הרמכ״ס שהוא
לעסו׳מעש׳ע(
׳
שעל פיהם או כדי לימנע ממעש ' מפניה׳אלא
כדי ׳.׳**" .׳*
אינס ״
אלו ״י
גיתן/,שי1:ני■■ 1
 , 0ססס על דבר עבר לוע' שהצליח או לא הצליח משלקחה ותינוק היינו שהו'
^ ילי־םי ? * 8ממ שחייכת־וי״ל מי שאמר דירה זו שבניתי
2״
מתי וכהעס
" ' ?.י ^ ״־״ליאחס ווש־ ^ ית
היתה מעת
מבורכת היתה
שקניתי מבורכת
זו שקניתי
ובהמה זו
מעת
קץ5ימיףרי ־־ ׳* ׳ ״״ •י ^
3־רכן! ז 'י ?נשית ' וכן השואל לתינוק אי זה פסוק אתם לימד אס אמר פסוק מן
מס ייתמר זה סימן טוב וכל אלו וכיוצאבהן מותי הואיל :ולאביון מעשיו
^
שנעשות אלא עשה פימן לעצמו לדבר שכבר היה הרי זה מומרעכ״ל

ימעהראויהיותר
לקבל דפוא' מנשא'
יחים ושעות פרי

כךנמכעמלירד לבבל מכל מקום כיון
שאנו אומרים שלא שאל אס ירד לבבל
מעשה
סא לאו לא חשיב נמנע -מלעשות
להא איורינןסון>
מפני תשובתהתינוק אך קשהמדגרסינן ספ נין יו  8נ׳ לא
יקיז משוס דקיא
ברישפרק מי שאחזו דרב ששת נמנע מאדים נזוני נו'
מלעשות מעשה מפני התינוק דאמר לו (אמרי׳פ׳במה אש"
נהה לך על ימינך או למ שמאלך ויסילומר כל לאיתני׳יזשוא
דשאני התס דלא סמך על פסוק התינוק רפואהצית גייי'
רכיהאמירי
רב חסד ^ ועןךדהןי .משוס7
לבד אלא ד כחר
! בהרשלאסיתיו^
. ,
.
י,
חשידי עבדי דלא מעלו וכדאיתא התס לנלשישנומשום
דאמר איהו גופיה אבל סמ״ג כתב מצינד רפואה מיתיאפי*
כמה גדולים סאממ לינוקא פסוק לימהפמועי׳נסונןלה
הפסוק .כי! נענ״י ני!
פסוקיך ועושים מעשה על פי הפסןק
במורים אע פ
שאין( לו טעם .
זה
לסי

וחושבין זה כעין ככואה פ״כ כלומר
לא היה מין כחש אלא מין כבואה ומשום עניןהטנעומשס
חוברחבר זהו שעל ידי רפואה הכלשלי
הכי שרי:
לחש מקבץ חיות כין גדולים בין קטניס־ ?ע ייה2ע׳ת '[*
לעש!,
בפרק ד מיתות ; דף ס ה ) ת רסיבר חכיכישוף מתר
אחד חכר גדול ואחד חבר קטןואפי׳נרזשי ' כישון׳להנילענמז
ועקרבים אמי אכיי האי מאן דצמי ד .ע׳ש ביהארין
מאו׳נאומותשונ׳;
,ן
ג ממ
זבירא ועקיבא 6פ״
ליזיןו אסו׳ ופירש"' אחד סכר גדול מאסף
חיות ובהמות גדולות חבר קטן מאסףנפי׳שיייאל נ״עש׳
שקצים ורמשים ואפי' נחשים ועקרביסליהונתן!כ׳לחופר
ל־קיולעניי!סימן.
לסחוסמדכר
לגרותן זה בזה או
1

הלמך15

ימצאו ביישוב ייזיקי  3 :י* ?
אי זהו חובי 5וים מדבי דברי שאיג

באיזה לנר רק אם
הלנר
נעשה . .
בנר .

ועיששהיורץ
כלשון אסור
שלמייר ג".
ועקרבע ז  . :ו
נחסיא מה
וכו בפ
מס
לל״טה־
הלטבים
מותר  -ללחום ע
שכשכו
אפילו כשנח בהי ?חל(? ד ף ? ) 6לוחסי ובמה שהיישריס'פי
.לעתהרל׳נן
בשכתואיתא
לחישת נחשים ועקרבים
כמיבירוש׳פ״ח סרציס ומה שהוצרכוכראנ׳לז״לודעת
להתיר זה בסבת היינו מסוס ך3־שר הסמ״ג ^ כלעת
נ^ :ס״פ
>י ר (
לכרכותכסיח ' בסבת כמו סנתב
בטור א״ס סימן ס ז לכך באו להשמיענובמהאשה' ואפשר
דשיחהזוסריא • וכתב הררופ״ס אף ט״פ שאף לחשים שאין
שאין הדב ' מועיל כלום וכו כפי״א׳מפגןכו׳  ^ -׳ ^יןאםסי
ע״זומ״סמי סרן ך פ ין ^ סרין גקס ^ בה! משוס ופיאה
לא
״ ׳־ ״ ״ ״  .״׳ 1׳ ״ י ׳,׳,־ י """1׳ מיתרי׳מספק!

עקרב מותר לחבר כדי םל 6יזיקוהו בפרק אסר .אלא אותן
י
וא־ןמועילי1
חלק אהא דאמר אכיי האי מאץ דצמיד זבורא ועקרבכו אע״ג דקיז מכרן דלא לקקןשבלק!
אסור פרש״י אסור וכגון שסין רצין אתריו שאין כאן משום פקוח כפס פשוט הוא י״כ "  3י *(*56ז״ל
כתב
דהא אין לך דבר שעומד כפכי פקוח נפש חרן מע״ז גלוי עריות ס ' ד :
הרמכ״ס הלוחש על המכה וקורא פסוק מן סתורה וכו בפי״א מהל׳ע״ז והוא מדתנן י! נ׳זילשחשש נכ5
קמיעו׳שאינ׳סוחש'
כפ׳חלקידף כ )אלו שאין להס סלק לע״ס וכו ר״ע אומר אף הקורא כספרי החיצוני'
והלוחש על המכה ואומיכל המחלה אסר שמתי במצרי׳לא אסיס עליך ואיתמרע^ ה יישו׳לרביהאשורי
"שםל פ׳נר'
כגמ׳ ( דף קא )א״ר יוחנן וכרוקק כה לפי שאין מזכירין שם סמי' על הרקיקאי תמר הפ׳ל "
רב אמר אפי׳כנגע צרפת ור ' סכינא סמר אפי׳ויקרא אל מסה ומדלא הזכי׳הרמב״ס לכל לחם שאינוילל׳
רוקק נראה דמשמע ליה דרב ור״ס פליגי אדר' יוחנן דיהיב טעמא מסו׳דאץמזכירין של; וא מומחה אב*ד
םש שמיס על הרקיקה וקאמר רב דאפי' בנגע צרעת דלית כההוא ק י א סס סמי ס מש!׳ לרניהאר -זך
אסור ור"ח אמר דאפי׳ויקרא אל מסה דאין כתיבות הללו סס סמיס וגס ^ ענינסלאשור' 7כלהיי־מיע
שנשכ ^מל
רוקקנמיאסורםא לא
רפואת נגע• ומכה אפ״פכ אסור וממילא משמע דאפ״פ שאינו
אכל קשה מדגרסי׳כפ שני דסבועות ר יהושע כן לוי הוה אמר להכהו קראי וגני ! עקרב שא 4ב' .
לא י״יי*
היכי עדיד הכי והא אמר ר״יבל אסור להתרפאות בדברי תורה • להגן שאני וא ^ן• 8ליכדי0
דנגמז
כי אמר אסור דאיב'מכה אי דאיכא מכה אסור ותו לא והא תנן הלוחש על המכה
אין לו סלק לע״ה • הא איתמר עלה א״ר יוחנן ברוקחשנו לפי שאין מזכירין סס;
סמים על הרקיק 'משמע דאוקמתא דר יוחנן ברוקק לרי״בל נמי איתא ואפי' את״ל
דרב ור״ס פליגי פלייסו הוה ליה למפסק כרי״כל ור יוחנן לגבייהו ועוד דמדקאוך
הא איתמר עלה א״ר יוחנן ברוקק שנו משמע דליכא מאן דפליג פליה בהא דא״לב
ה״לל סכר לה כר' יוחנן דאמר ברוקק סכו ועוד ובתוספתא דסכהדרין פי״ב מוקי
לה גרוקק ופוד דכסכהדרין ירושלמי פרק חלק משמע דלכ״ע בעינן רוקק וצ״ע¬ל
וט שוכן הקורא על התינוק שלא יבטח או מניח ס״ת אר תפילץ לע הקטןופד'
ג״ז מדברי הרמב״ס בפי״א מהלכו ע״ז וסיים בה אכל הברי ' שקרא פסוקיסומזמור■
מתהלי ' כדי סתגץ עליו זנות קריאתם וינצל מצרות והנזקים היי זה,מותר וטעמו
מסהיא דפרק ב דשכועות שכתבתי בסמוך דאסוד להתיפאת בדברי תורה ולהגן
שרי לסוכר דכיון דקטניס מצרים להבעת או שלאי לישן ה״ל כחולים
לעניו׳

דם

ריני
^

התי/וק ^ ן-לו ^ -עת

ומגיחת; 11ע>ע־עי )

קוסם ומעונן
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ומנחש קעט.
■ '־׳ 4־׳ • " עחןמרעדין ,י
״׳•* ׳׳ * ׳> ׳•■ ׳׳-״ ׳■יי י * ■ ״ ׳*  1״׳ •

דשמי!!
ל ^לאז ^חנר וקורא פסוק מן סתורה וגזר אומר  -בכולם סהשבכלל הכופרים שהרי רי״בל אסור חסיד שלן בכית הקברות ושמע הרוסות מספרים זו םע זו ואמי־ימדהת8
לםאן 3יואנא להתיפאת בד״ת אמר בלבד ולא אמסהס
6זל לחצ י מות לש/5ו למ ^יועלמ!
לחלר
בתורה היפימיס עכ׳׳ל נר6ה סדע הייג״ס
ח', 1ת 'י 9'" ,1בכלל הכופרים ולכן נרא׳ססרמ״בס סובר שהן בכלל חברים ומנחשים אלא שהם בכלי! הכופרים
ממס!
ל ,א רפואתהנפש ור״י בין דורס מגופו של מת לדורס
י"5׳ ,פהני 0"6^ ,דרי״בל לטעמיה רסבר דמתניתי׳דלוחש שעושין דברי תורה רפואות הגרףואינו א
מגופואבל
^ '1*^ , 6׳ ,על המכה במקק דוקא הוא אכל לדידיס פי)דווק א ב),ןחש ע להמכה ומזכיר שם שמים ןרן קקאןתו הוא שלא אסיה תורה אלא כיויש
דאותוקשיד
ע׳יהשבעה< 5כן שפסק דאפי' כשאינו רוקק מתוקמא שאין לו חלק לעול׳ה בא אב 1,אם אינן ךוקק  1,א חמיף כן1,י ךןאי לא כדורש מרוחו ועוביא
ולמד
ישיו ליילגוף
^_ י ידו.
הוישרי;ה הל־תד להתרפא כד״ת היינו לותש על המב ואף ומיהו איסורא איכא בלוחש פסוק לע המכה אפי׳ בלא רקיקה " ^1מל
אמ 0,35לפ! ע״ג דק״ל כיי״בל במאי דשרי להגן כיון
^, ;,ילא . 0י־ןמאז,פל< געל;  ¥ממאי ^מ
; •! :
יי שנעהכמי א שוך דלהתיפא בד ת ליב אלא איסור בעלמא
יי׳ כ ע״כי׳לם־י" לא קיימא לן כותיה אלא הרי הוא בכלל
18נידש״ 1,ה״מ הכופיי' וכדתכן אלו שאין לסם חלקלעי"ס
נלמ־יהוא־ם :
(ה.1! ),׳נדאסכן
"ג י״ג' י״!ל) תנ''
נניילשריעע ד
מי־ל ! יועהה!־7יס
לא

וט ד עיןינ־ן " ומר5ון> הקור * בספי; ס
הסצוניס והלוחם על המכה ולפי זה מ ש
וכן הקורא על התינוק והמניח ס״ת או
תפילין וכו לאו מדר״יבל יליףלה אלא
ממתני׳דלוחח על המכהומשמ'ליה דמכה
וו
11
,
לאו דוקא דכל חולי בכלל מכה הוא אחר

הווכ׳,אץיאמר שכתבת* זה מצאתי

כירושלמי דסב

פיק

דכיוןדיוחו
ץשרי
,
ובלא הזכר׳ שם שמים ואם יש בו סכנת נפשו׳הכל מותרומותר
מיבדא^"
יההי'
לקרוא פסוק להגן כגון בי!יי!ה לע מיטתי :אובזההמעלה המיזולא לגיףיליני6ס '
בכשפיו ידעוני זה המניח עצם חיה ששמה ידוע בתוך פיו והיאחסיד איכא למידחיססן^ ^  1די
לצמגופסול!
מדב׳מאליו דורש אל המתי׳זה שמרעיב עצמו ולןבבית הקברות הקכיות לדרוש מהמתים
מלן■
שלשה מיוחס וכדקתכי שהקנינותואשתו
כדי שתשר׳עליו רוח הטומא׳ מכשף כולל כל אלו ויש בו
רוחו׳סמספמת[
חלקים העושה מעשה לע ירי כשפים חייב סקיל׳ ואם אינו עושהולן בב״הק ושמע שתי
ללוןשס
מעשה כמו אוחזהעינים פטור אבל אסדר ועל ירי ספר יצירהטס זו דמשמפ בהדיא סלצ הלו
נמשך
מותר לעשות לכתחלה כתב הרמ״ה שמעשה שדים הוא בכלללאלא לברוח מקטגית אשתו ובקי
מספיות!1
׳יי שמותיו ססמע איתן ברוחות שהיו
מעשה כשפים וכץ כתב ה״ר ישעיה כל אדם שעושהע
הקנוי'
הקדושים מותר שהו׳גרולתו וגבור תוש^הק״הכ ןא " אסורא1,א עס זו דא לכהל ל הלו ולן בבית
ואע״גדבת׳
כעולם* ^""■
סילש״עססי׳ממ
, 1״,־
 %ירי שרים ואדוני אביהראיש '
1

פסוק על גבי
ושמע
הכי קאמ לשנה אחר הלך ולן בכ״סק
קורין , -
אין _ ,
אשה יוצאת _
ש7י וש'׳ ינמי״ה במה _
דמשמעסכלי
אותן שתי רוחות שמספרות זו מס זו ולא הזכיר סהקניטתו אשתו
^ מכס כשבת והדין דקרי על יברוחה אסור בוא וקרי את הפסוק הזה מל בני שהוא
געצ
איכאלמימושגס
סוס הכרח הלך ללון שס כדי לשמוע מהיוחות מה יהיה בעולם
תייר,שכת " נ׳ •,׳ מתבעת תן עליו ספר תן עליו תפיליךבשביל שיישן אסור והא תגי היו אומרים
מעווש
בפעס שניה לא הלך ללון סס אלא מפני סהקניטתו אשתו ואע״פ שאינו
יסחשלבריס 8איןסיר סל פגעים בירושלים א' ר יודן כאן משנפגע כאן עד שלא נפגע ע״כ ומשמע
דהא דמפליג בין משנפגע לעד שלא נפגע אתן עליו ספר תן עליו תפילין נמי בבריתא אהקניטתו אשתו דקתני ברישא סמיך והטעם סבברסו ספני אשתוהיה
*נ׳ע ),נהו
^אמי ^ישס7יס' קאי ואס הדבי כן נצטרך לומר שמ״ש הימב״ס לאסור להניח ס׳ת או תפילין מל הולך ללון נב״הק נראה שהיה מעני סהיה מתבייש לילך לרשות סוס אדםכדסלס
ינח1.ע ' אש׳ר הקטן בסביל שישן כשנפגע דוקא היא כלות שאינו יכול לישן הא לאו הכי לית לן ירגישו בו שאשתו סקניטתו ועוד דאפי' את״ל שבשנה אחרת שהלוילןסס א
למימו
הקניטתו אשתואלא לשמוע מה שמספרים הרוחות זו עם זו הלך איכא
לאומר(,נ׳׳ע "מ׳ כ? והכי מסתבר ודאי דבהכי עסיק דא״לב מה להם להניח עליו ס״ת או תפילין
ויודיעוהו
דסאני התם שלא היה הולך ללון סס כדי שיבואו הרוחות וידברו עמו
ונאשי״י"" 7, -יי כדי שיישן והרמב״ם קיצר במובן  :ו מ״שור״י פי דוקאבלוחש על המכה ומזכיר
ששה
דבר אלא לשמוע מה הן מספרות זו עס זו יעוד שהוא לא היעיב עצמו ולא
7״ שמע שס י! נפ ם״ס ורוקק וכו כלומר לאסוקי מסרמב״ס דבקורא על התינוק שלא יבעת אע״פ
םה1א מיןכיש!ן>אן
מיו יפר זע״ש  :שאין בו מכה ואע״פ שאינו מזכיר ס״ס ואינו רוקק קאמ׳ דאין לו חלק לעולס הבא סוס מעשה כדי לדרוש אל המתיס ומ״ה הוה שרי ליה ללכת ללון ססאפי' עלדעת
בהקיץוע
שישמע דברי הרוחות זו עס זו וההיא דסמואל נמי איכא למידחי שהיה
ובאמת שדברי ר״י ברורים כפשט השמועות שכתבתי וכך הס דברי הרא״ס בפרק
המתים
שמות וכדאמרי בס המקבל רב סליק לבי קברי עבד מאי דעבד ודורש אל
ומיש דאיכאאיסויאבלוחםפסו׳פלהמכה
חלקוכ" נמדבריהרי״ףז״לסס :
ידוע
לא מתסר אלא בהולך סס ובאותה מעש׳ כגוןסמרעיב עצמו או לובש מלטש
נר דלאו דוקא מב דהא סתם אמרו אסור להתרפאת בד״ת ולא חילקו בין אית ביה
מכה ללית ביה מכה ואע״ג דאמרי׳בסר הכי ואלא כי אמרי׳אסור דאיכא מכה לאו
שמות
או מקטיר קטורת ידוע וישן לבדו אבל כשאינו עושה מעשה אלא ע״י הזנות
ואיןשיליק
בא המת ומדבר עמו 3הקיץ איפשי דלא מיתסי משוס דורס אל המתים
למימרא דר״יבל כדאיכא מכה דוק איירי ולא בשאר חולי דלאו מכהדמהיכ׳משמע
ליה הכי אימא דלהתיפח בחולי דלאו מכה איסורא הוא דאיכ' ותו לא ופל המכה
מגומגם
בין דורש לגוף המת לדורם לרוחו כדמחלק רא״מ וגס שחילוק זה הוא
לערן
הוא דקתני דאין לו חלק לע״ס אלא היינולימי'דכיון דסתמא אמר אסור להתרפאת דאי דורש לגוף המת ממס בלא רוח גוף לחודיה מידי מסשא איתכירוממ
בד״ת בכל גוונא דחולי משמע דקאמ׳ל״ש אית ביה מכה ל״ס לית ביה מכה :וד* ע הדין במסביע את החולה לשוב אליו אח' מיתה להגיד לו את אסר יסאל הוהמצי
חזייה
לאתויי ראיה מדגרסיבסוף מועד קטן רב סעוריס הוה יתיב קמיה דוכא
דאהא דא״ר יוחנן ובמק־ן בה פיס"י שבן דרך מלחםי' ליקוק קודס הלחם ואסור
יו״ל
דהוה קא מנמנם כלומר גוסס א״ל ליתסזי לי מר אפחד ליה ה״ל למי צערא
להזכיר פסוק על ה לחישה ויש לחסיס שדיכ׳לרקק אחריהם ואומרים אותם בלשון
לעז ואמי לי רבי שמותר דאין אסרי אלא לוחש אחר הרקיקה מראה שמזכיר הסס כי ריבדא דכוסילתא ותו איתא התס רבא הוה יתיב קמיה דרב נחמן חזייהולוה
מחלג'
קא מנמנם א״ל צימחזי לי איתחזי ליה הוה ליה למר צערא כמישסל ביניתא
על הרקיקה ועוד לא כאשי אלא בלפין הקוד אבל כלשון לעז לא  :ומ״ש ואסיש
כסש ות הכל מותר בפי ב דסכיעיס כתבו התו׳על הא דקאמ רי״בל אסור ואע״ג דבהני עובדי לא הוה השבעה איבא למימר דאס איתא דהוס בנללדוים
בו סכנת
בלאהסבעההה
להתרפאת ברת והאדאמייי'בסוף פ במה אסה יוצאה לאישתא צמייתא לימא אל למתים בלא כשבעה נאי הוי מיתסי ומדחזיכן דלא ממסי
אליו מלאך יי׳וגו׳סכנתא שאני וכ״כ הרא״ס כפ חלק ואע״פ סהס לא אמרוה דע״י השבעהשרי ד -השבעה זו לא משויא ליה דורס אל המפיס  :כתברניגי
וירא
דכתכ
ימחה שואל במת אסי׳ע״י השבעה הוי בכלל דורש אל המתים עכ״ל ונראה
אלא על הא דקאמי אסור להתיפאת בד״ת מזכיר ס״ש ואינו רוקק איירי משמע
מושאל
נכלל
לרבי׳דכיון דמשוס סכנתא שיו לה בכל גוונא שרי דאין לך דבר שעומד כפני פקוח כן לומר סאע״פ שאינו מרעיב עצמו ואינו לן בבית הקברות הוי
הסולצי
המתי׳ולאפוקי מהכך דימויי שרציתי לדמו' לע דברי רא"מ ומ״מ במשבי׳את
נפש וכ'כ מדברי רבי׳ירו׳ז״ל דאף במזכיר ס״ש ורוקק שרי כמקו׳סכנה  :ומ׳ש
&י
ירוחס ד
ומותר לקרוא פסוק לסגן וכו׳פשוט בההיא שכתבתי בסמו' רי״כל קרי להני קראי לשוב אליו לאחר מיתה להגיד לו את אסר ישאל נראה שמודה יבינו
וגני וכתב יבי׳ית על זה וכן כל לחש שאומרים לרפואה כגון לשמו' מן המזיקץ וכדמוכחי הנך עובדי דסוף מועד קטן וטעמא מסוס דכיון דכסמסביעו הוא סילא
מעסה
ככשף כולל כל אלו וים בו ג חלקים העושה
מותי כדאמרי׳בשברירי ברירי רירי ונר שכתב כן מדאמרי׳בס״פ במה בהמה ( דסז) הוי דורס אל המתיס י :
כל דבר שיש בו משוס רפואה אין בו משו' דרכי האמורי וכב' נתבאר יפה בטא״ח ע״י כשפים חייב סקילה ובו' פד וע״י ספר יצירה מותר לכתחלה פסונ 1נפי? י
סי׳ש״א גבי ההיא דיוצאץ בביצת החרגול איזה רפואה םי בהס מפו דרכי האמורי
מאיקאמי
מיתותעדף ס״ז ) ג חלקים הללו  :ומ״שמכש ף מ ללכל אלו לא ידעכא
יהיוככצלמ״אף
דאי אאוב וידעוני קאי חייב סקילה כינהו מצד עצמם ומה לנו אס
ואי זה אין בהם וגס סם נתבאר אס מותר להתרפאת בסתס לחשים וסת׳קמימיס
קודס שיהיו מומחים וכסי׳ש״ו כתבא׳דלחש שלוחשין על האזור ומודדין אותו מותר או לא יהיו ואי אדורש אל המתים וקוסם ומעונן ומנחש וחובר חברדחייטמ?
רחב
פי1 "5 /ין • רחב
עי־י״ץ״י ׳•״ ׳ ׳*'^,
■
״׳־
בכללמכשף
הוו ^׳י -,
ירר
איי^
זיכה א׳
כינהו קאי מאי נפקא לן מיכה
אפי בשב ונתב הדסב״א שאלת הקמיעין אס מותר לכתוב אותם ולהתרעאת בהס
אס מותר בין שיהיה כהס שמו כין פסוקי' בלא שמות תשובה ולאי מותר להתרפא' לא לקו משוס מכשף דה״ל לאו שניתן לאזהרת מיתתב׳׳ד <'יו*י ^4,4מוגז
י;טפןמ הו א3ץדףלחם
המומחהרביכן ירוחסדע״י שפריגירה זהו מעשה סדיס
בהם אפי׳יש בהם שמו׳ובהדיא שנינו בפי'כמס אסה ולא כקמיע שאינו מן
אה במומחה יוצאין בו בשית וכ׳ש בסולדמתרפאיס בו וכ״נ שהיא מותר ליסא הקדש הס וכמי סכת׳יבי' בסמוך בסס ו־בינוישעיהז״ל וכן פרפ״ינח פיילמ
5015י  ,בהג־ כוהיציי  4לית5ול
קמעי׳שיש בהס פסוקים ודוקא להגן שלא יחלה אבל לא להתרפא' בהס מי שיש לו אהא דרב חנינא ורב היסעיא כל מפלי סבת^ יהו י
מעש9
מכ' או חילי כדגרסי׳בפ״ב דסבועו ר״יכל הוה אמ׳להני קראי ומי וכו׳עד לפי שאין טגלא תילתאה ואכלי ליה פסוק בהלכות יצירה וממילא ^ יביי
ואין כאן ן׳יץז
העולם ו׳*
נברא*י\׳׳י*ו 'י•׳'-
סבהס ׳* ׳•' י׳*
אותיות הסס ׳י*׳יי
מצרפין */ז-׳  4ו-׳ 4
שהיו•׳^4יי ׳ • ^
פ״י״׳ •י *
מסוסמכש ^ 2?,
מזכירין ס״ש על הרקיקה אבל לכתבם עס ססוקי׳אסרו בפ כל כתבי דת״ר הברכות ־׳י*
 "- — 1יי יידיידום ו —׳1■ז *־ ^־־״והקצועי׳אין מצילין אות' מפני הדליקה וכו' מכאן אמרו כותבי ברכות כשורפי ־־־״'־־־־״
^י
מעשה8
ילה־יס יבי ' יבי יי
הב״הע״י ?דוםה ס ליהו ^ע״כ ימיהו
חורה ואע״פ שעכשיו כותבין סידורי הברכות והתעלות היינו משוס עת לעסו׳לה' למימ י יע״י ספ ייגירה הוי מעשה סייס ממש ^ י־יסדי3י ^ י ו\נ ייי
אבל הקמיעין מסתכרא סבאיסורן הן מומדין כל שיש כהס פסוק יס ע״ס אוב זה סוים ולומר דמעסה סדים שרי כי היכידסריע״י ספר יצירהה
סור ^
המעלה המת בכשפיו ידעיני זה המניח פצס חיה ששמה ידופ בתוך פיו והוא מדבר שכתב כן כמו סיבא בסמוך  :כ־תבהימ״ה שמעשהסדי׳הו^ ^ ?
^
מאליו פשוט בפ״ד מיתות (דף סה ) ומ״ש דורש אל המתים זה שמרעיב עצמו ולן וכ״ב הרב ר ישעיה כל אדס שעושה ע״י שמותיו הקדושים מותיובו ^
ר -ןס^
גבית הקברות כדי שתשרה עליו ירח הטומאה ג״ז סס וכת׳הימב״ס בפי״אמה׳פ״ז ע״י שדים אע״פ שלא נתבאר כדכיי ה״ר ישעיה מאי זה טעם
זג׳נלט"5
על זה ויש אתריס סהס לובשים מלבושים ידועים ואומרים דברים ומקטרי' קטית מסתמא משמע דמפני שהוא בכלל מעסהכשפי' קאסרלהו כ ןי^[ מי?** ?
מיווו׳גרסי׳א״ר חיייב
על הוייד׳רת״חד
נהס טל
שמות׳לישאל דהם
הרא״ס שמוח׳לישאל
גשס הרא^ם
ידועה וישנלס לבדם כדי סיכא מת פלוני ויספר עמובסלו׳כללו של דגר כל העוסס כשם
הגניב׳נס״סדמימו׳גרם,

דעי כתובת

ה :6

הרש״בא שאסור מפד שכיבות צמקטרו׳לסד5זבל אס עושות כדי להעיר ריס  .רע
ש ^בלהסיה*' אלו מעש׳כשפיס אמר אביי דקפיד אמצא סד דל א קפיד
מותי• בפ ד מיתות אערי׳סהמקטיר לסד אפי׳אינו מקטר לסם ע״ז אלא לסבר סוי
^" ^י׳ופו־ש״י דקפייד אמצא שד מי שמקפיד מל הכלי שאינו יכול לעסו' דבר
^סו דכי כגוןסרי בהן שצריכיןסכין שקתו שתו׳ושרי כוססצריכין עובד ע״ז וכתב רבי׳ירוסס כסס הר״מה דמהא • שמעינן סהמקט• לשד לחברי ולכופר
^ ^ *1יל
קפיד אמיא שככל כליי היה עושה וכתב הר״אש על זה יראה לעשות רצונו סייב מסוס בעל אוב עכ״ל ואינייודע• מה ענין כעל אוב לזה
^  -וכייתדלא
וציא ' סצייך למסיק מסוס-בסל אוב ומייב
פירשו ־1לנו מה -
־
סן■
מסוסע״זקאמר  :גרסי׳ כפ כלל
! ,ף0מו ? ,ןפ״ס נס־יסדעת ז״ל כתבשמותרלישא׳-בהן על הגניבה שאינו־ עושה מעש׳ אכל
■ קהאמגוסי אפי׳ד״ת־סייב מיתה
 :גדו׳הלמ
5׳
 ^ . 48ויחמסדס׳אינו ככלל מעפה לעשות לע ידן מעשה היה מסתפק והיה נוטה להתיר ־גם כזה
ואמגוסי הוא מכסף או האדו׳בע״ז ימקר ■3
:חנינא
■ אדה לאמונתו הרע '•כ״כ רכי ' ייוחס.
%
כני
־כמעשה
■ דאי מעש
רנאושעיא
ז״ל וליסנא דגמרא הכיאיתיה מגוסתא.
^נ״מנקספי מה כן מעשה
קעקע מהוקיהגוים הוא והוא עעותב רב וסמוא׳חד אמר חרסי וחד אמר גדופי'
.כתובתי
^:הסמעשהכשפי׳ותניאבפ הל ? '
תסתיים דרב דא׳גלופי דא״ר זוערא בר
ער כשרו בשריטהוממל־׳מקו' השריטה
ז
^ין כשדיםכשטס י יי םי .אוי' אף
הרושמין וכפל מקום -שעשה כן טוביה אמר כר הלומד דבר א׳מן המגיש••
צבעונים
שאר
או
^־ו ^ ר׳־יוסי׳לאאמראלא מפני כחול או דייו
אפילו אינה כותב שם ע״ז ואם חייכ מית דאי ס״ד חרסי לא תלמדי לעסו'

כתובת

■ ככלמה שיכתוב
על בשרוחייבי

■אלא
דלקמן
מה :י15
^י׳אין ראיה
אבל אתה למד להבין ולהורות ת סתייש.-
^כצןלהגיד על היניכהוכיוצ׳ כזה עדשה כץ על בשר חברו אותו שנעשה לריפטו׳ אלא אם כן סייע
וסיס״י חד אמחיס מכסף והד אמ׳גדופי-
ןו ^-מעשהכטבראדיבחנינ׳ורכ ברבר ומותר ליתןאפר כידה על גבי ׳מכתו ואיןבירמשו' כתוכת
דכתיב בנים האדוק כס"ז ומגדף תמי ' את הסס ומסי'
מחוקי הנוים
*_* _ _
וקרחה על המת גםיהי_
^לין ואיצין לאיש תפיקי כיוך דע ^ קעהע גרידה .
 _,אנשיה לע״ז תסתיי דגדופי היא הלכך כל
מעש ^ ;:נופי כ^ן מרי אתם לה׳אלהיכםי לא התגוררו ולא תשימו קרחה בי?-עיניכם
עד
דכייו מינות והסתלק מעליו סלא ישיאך
,ע  ":ל:
־מששה!
למת וכתיב ושרט לנפש לא התנו בבשרכם וגרירהרשריט׳אהד
ע■ כורבי ' ירוחם כרא ' דמספקא ליה אי
■• !,ל ,י.,.׳ כזה אש פ
חיםר5י והיהנוש
ודא והוא ששורט■ בבשרו ואינו חייב אא״כ יעשה ק על מתו הלכה כרב או כשמואל ולפיכך כתב דבין
^,זכרר כן מטך דבריו איבש שהוא
ולע״ז אלא שעל מתו חייב בין ביד בין בכליולע״זי אינו חייב
מן החרשי בין מן הגדופל אסור :
•ממנו .עלפה :ן ש ומדברי
1׳ ^
כחובת קעקע מחוקי הגוי הוא -
?גהו׳מימוכפי״ומה׳גזילה• משמ׳נמי קצת אלא• בכלי וכתב הרמי' בן רוקא -שריטה אבל אם מכה
קפ
והוא סכותביעל כשדו בשריט וט פי׳סהוא
ב-ידו
!תרלצאוליבשדיעמל הגניבה וכיוצא
וכדיו סורע על כשיו וממלא מקו השריטה כחול או' דיו או שארצבעוני׳סרושמי׳  :ומ״ש
סשצפבסשבתלפני ר״י מ־ 1שה בא שעשה בהשבעת השדים שהוחזר הגניכה
שחייכבכל מ ? שיכתוב אעי׳אינו כות סט ע״ז בע כתרא דמט דלר״ס אינו חייג עד•
סדכ׳לא רצו■ לתת לו אלא שכרו ופאק ר 'י לתת לו כל מה
■ דחיוב מלקו' לי כ א'
^יקןקואחרסעשס לתת יותיי מכדי טרחו ע כ ואי מלתא דאיסורא הוה לא סיכתו׳שס ע״ז ופרש״י דלר״ס נמי אסוילנתו׳סוס כתיב בעול׳אלא
סי ^ דנרכי זה רגילין
■שיזכיר דאיסוראיכא במלתא  :ורבעו ירוחם כתב ומשמ דלרבקחיוב מלקו נסר איכא וכתב רבי׳ימשיש פוסקי׳רלא כר״ס ויש פוסקי]
נוהמעפ-ל ר״י כמילת־־ס מבלי
פוסקים שהוא בכלל מעשה כשפיס־דס שהתירוהו כמותו וכתב דלפסוק דלא כותיה נר עיקר וכ״נ מדברי הרמכ״ם בסוףהלכות ע״זר:
מעשהסדיס׳כתב הי׳מה וקצת
הרמביס'
בדברכ'כ
כתי דמעש שדים כגון להשייע׳שיעשר ואם עושה כן על בשר חברו אותו שנעשה לו פטור אא״כסייע•
ננל־ענץשאינומעשס כש פים וסר אליעזר
וטוהר
דמותי דמה -לי להשביע סדים או מלאכים ודמי להא דהרו עסקי בספר כסוף הל׳ע״ז והוא נלמד מדין הקפת הראשיסיתכאר בסי׳שאסר זה :
מיונמוין
מעשה כשטס אלא כשלוקת דכי־ ועל ידו עושה מעשאו ע״י לחש י לימן אפר כייס על מכתו וכו פלוגת ראמוראיבפ״ב דמכות ופסק כיב אשי דנתו'
יצייהיולא -מיקיי
הואדאממקו׳מכתומוכי־ח־עליוולפ -כתו׳וסרא״שז״לספואע״פשהתו׳כתבוכפ״ר
נאהבעה אבל להשביעשדים מותי י
דגטין ומיהו איסור'דרבנן איכ׳הכא דאפי׳אפי מקלה אסו׳ליתן ע״ג מכתוואפילו¬
דתאיה נדאפצסז כאסמדאי שמא דמר '׳־ ד״ם־ ( *0ג י^׳ז | תזה?7ז' ^" י7מע5ה
הויאהכא~ איסורדאוריתמ -מהויגסוכו ילדהכיקאמרי למאףדאסרליתןאפר
שרילהשביגהצלויו-ןלי " ^ -־
ע!ן : :ת  :עודרכיידוסאירהס ;שמס
■ נפסל בכך דסא אסי׳אי הוה איסורא דאוריתא-
איכא -איסור דרבנן ואע״פס -אין הגט
8זע'?סמא'לכני הפלנשיס שפ״י השבע '
' ואינוז ככלל כשפי׳ע״י מעש׳אחר או ע״י לא היה נפסל והימב״ס לאהזט׳דיןזה כסוףהל׳פ״זיומשמע דס׳ל דהלכ׳כמאן דשר י
נחננלעניןאע״פשמשכי׳כשמיתהטומא
דאי הר סבר דהלכתכמאן דאסילא הוה שתיק מיניה  :חני א בתוס רתכות פ״גי
להשוכ״נע'יצ ונכון להחמיר שהוא איסור תורה-עפ״ל ובתשובות הרמ״בן כתוב
' סנא׳תמי תהיה היוסס על עבדו שלא ׳יברחפטו'יי*1
וגדידוקרחה־
( •) 6כ״ל לח מיאישייה אינא
כייפ״בצריך אני לכאי־ דעת רש״י ספי׳אין שואלין בכלדייס עסו
אוב מתמי׳תהיה נפקא כהדי׳כתב על המת גס היא מחוקי הגויס דכתבניס אתטליי/אלהיכ׳ -לא התגודדו ולא תשימו
■ כעלי
א ■/היךכלדיי׳בעלי אוב ואני ממה וני
פ^
שואליןדכר מן השדי בשבת קרח׳בין עיניה למת כלו׳וכיון דתלה הדבר בבנים אתם לה מישמ׳דשאר אומות דלא'-־
מהשואל אוב וידצוכי וכן קש מה שאמרו בפ׳חלק אין
לא אמראלא כשביל בני השס-ניכהו הוו עבדי הכי ומסוהכייאסריהקב״ה לבניו• ומ״ם וצתי׳וסיט לנפש
ויחיאימר אףכחול .אסור א״ר הונא הלב ' כר יוסי ואף ר'יוסי
סנצהסלאעכין סדים כשפי הם העושה מעשה במיתה והנשאל בהס -כאזהרה ושמא לא׳ :תתנו׳משרכת׳ ונדידה ושריטה• אחת הי ^ בסוף מכות• ת״ר יכול אפי׳שרטעל■
לו שאלתו כשואל אוב ודורש אל ביתו שנפל ועל ספינתי שטבע ביסית״ל לנפש אינו חייב אלא -על המת לכד ומנין;
וחיח״יז׳ל לא לשאול בהן ויעשו׳ מעשה ויגידו
למשרטה׳סריטות על מת א׳שהוא חיי ב על כל;א' וא שנא׳ושרט לחייבי על כל סריטיר
ספתי׳אלא שנעליאוב 'עשי מעפ׳ושמעו ואמי"כ כאיזה וש אל מהן מה סידו׳יש בעול'
ומה שאמרו אין שואלין דבר מןהשדי' ושריטה .ר יוסי אומ מנין למשדטי שייטה א' על ה מתים שהוא חייב לע כל א׳וא ת״ל
שזהאיןכו אלא משו״פמים תהי עם יי׳אלדיך
במית׳יאבל סשיא׳מהס כעלי לנפיש לחייב פל כל נפש -ונפסוהא אפיקתיה לביתו שכפל ולספינתו׳ שטבעה בים׳
י׳למישפי׳צאסרד בתור כעוס ממס וכן בעלי אוב וכולן
אוב כתי בקי־א יכ יהי׳אוב או ידעוני ובתום• קסבר ר^י שריטה וגדידה א׳היא וכתיב הפס למת ומשמע דהלכה כר״י דנימוקו עמר
^נאהיי וכסא־ מכשפי׳מופ׳דכעלי
ועוד דשתם מתני׳דהתס אתיא כותיה ועוד דסמוחל סבי כותיהדאית סתם אמר׳
י ^ אכאוידעוני־אכל כמכשף מעשה כתיבי כיה אזהרת מעונן ומנחש־ומכשף•
אינו אלא׳ שמואל המשרט כסלי חייבואוקימינ ' בר״י ופרס״יהא ודאי פשיט לכ״עדעקרגדידת■
מגפפ׳לאתתיה ושואל לא כתיב ביה הלכך גוי המכשף ישראל השואל בו
כתו׳דמס  :סבת גירסא אחיתילוחשין עלהעין¬ משמע בכלי ועקר שריט משמע■ ביד וקאמר שמואל המשיט ככלי על המתחייב ולא
משיאת׳מיס תהים כנלדימיאיפו
קאמי המגדד בכלי לאשמועי׳דסס׳סריסה שייך בכלי והמוש חבורה כעצמו בבלי על
' ",נתז ועל העקרבכשב ' ואין ליס שין כרכר שדי׳ ר״י אומר אף כחול אין לוחשין
׳

... . ,

_

,

_שקמשחקין■

א׳מ׳שוס משרטואמשוס מגדד אכל הרמב״ס -כסוף הלכוע״ז אע״פ -סכתב דסריטס;
ץמיסומצזכ^׳ללעג ואינו בכלל כשוף׳כלל ואני תמה מאד כי שמעתי כבירור
וגדידהא׳היא ני מדבריו שאינו לוקה אלא א '  :ום׳יש ואינו חייב' עד פיעס ' ק".
_:[:_0יגוולמ" ניולעשוק בדברי שדי׳ומשביעין אותומשלסין אותן .ומישממשין כהס■
על מתו ולע״ז כלוע׳ או לע-ז אלא שעל מתו חייב כין :כיד כין בכלי ולע״ז אינו חיים
'^ ,ענ ץוש״וראעשי"ל דמפשה שדים לחוד ומעשה כספים ׳ לסוד כמו שאמיו
אלא בכלי מסקנ׳כגמכסוף מכות ופרש 'י על המת בין כיד בין בכלי חייבדשריטסי
^ ^אלומעשהשז־־יס כלהטיפ-וי אלו מעשה׳ כשפים ופיש״י מעשה כספי ' ע״י
ונדדכתיב דתיויהו אסרינהו רסמנ׳לע״רשיש ע״ז סעובדין אות בכך עוסיןבכסר׳
׳ כי חבלה הס ככבשיי׳וטכז שאסרה תורה אכל מעסה סדי שרי וזהו דעתם שנהגוומעשה דכן תמליון ודגיטין חבורו׳ופצעי׳ • בכלי חייב דדרך עבוד ככן ואפי׳ע״ז שאץ' עבודת' בכך חיי׳רעבודס׳
כמה מעשיה ובודאי פשוטי השמועו'כך .הוא
גמור' היא בכלי ונ׳׳י כתבבשס -התודלאו בעור ע״זמיירי דאסידרס בכך אידי ואידי;
עכ׳עיבחב המ "ר
ושאימעשי כחלמוד ובמדרשי׳ אגדה כך ה| מטין
• איסור דתמי׳תהי׳ורקדק כן חייב 'אלא-שורט לע״ז -בחקעגוי׳ואותו דרכו בצלי ולא ביד  :וכתבסרמב״ן דוקא.
ו דאין איסור לדרוש במכשפי׳וקסמי׳אלא
שייט אכל אס מכה• כידו• על גשרו מותר כדאשכחן בר עקיבא׳ וכו׳כ״כבספריתורת
^ייהציסקיהיוכביכתבאייק כתשובת׳הרמיבן שכתבתי כסמוך :וכססר הזוסר
ובמעשה שדים•׳ שהתירו קצת .האדם וכתיבו הרא״ס כשמו בסוף מועד קטן  :זכתב א״א היראי׳ש ז״ל ודבר תימא'
גדול סוא לדרוס׳ מוכספים אסי׳לחילה
הוא־דכיון דבין .ביד בין־בצלי אסו היא־ יסא מותר דרךיהכאהוהתו"' פי׳שי״ע היה;
עוסהכןעל התור' וכו הכל מדברי הרא״ס׳סס׳ דקאסר אפי" דרך הכאה וקאמרלאי׳
״׳,#י י>^* וי׳•*/-׳
תקשי לי מההיא דר״ע■שכבי פירשו התו׳כס״פקנדיבמי' סעל/התיורס היה עושה כן
״.
.י ואו׳סעושין אופו למזל ה״ ״ ז ״.
״;וזגיי
בכלל העורכיס -לגד ' סלחן עכ״ל ואיכא ולא -מתער אלא כעוס ןכ על המת ועל תמיה הרא״ש אני ממה 1מה טענ ' היא לומר
" י ומוחים בידם ואו׳שזה
■ הנאה ג״כ דדילמ לאיאסרה תור׳ א לת
הירק מאי דרג אמר עולא ערשדגד ופי׳המפרשי' דכיון־דכין ביד כין ככלי אסו׳יהא אסור דרך
 1ה מדגרסעפהנודמן
בעוס׳חבורה -ע״י סריט׳וגדידה ולא.כעושה ע י הכאה כתוב.במו־ומ " הדשן דמוזהר
^ה וכוהגין להציע מטה למזל הבית ומסמעהתס דליכא■ איסורא כמילתא
הסשרטפל צמי אחר
הוא על גדידה ושריט׳בץגפני המת בין שלא בפניו :
יעלהההי׳דתנןכסמברין׳כ״גמיסבעלהדרגסוכןההיאדדרנש׳לאהית
0ן ׳
סבא לו פטור ברייתא כתבתיה כסמוך ולישצ׳דפטור דנקיט רבינו לאו דוקאדאיסור"
3ץ; ^ ^,חלומקדמךבדיעבדאסוראמיירו וצ״ל -דסאכישלתן .דמפרשכיהקרא'
המשרט ' ה שדישותיעצ״מת א׳ארענ ה ' פתי׳שריטיו
^ לוריסצמב5 ■.מו' מ.ס 1מע':דליכ במילח'":
דש ^יוכחב
בסוף
וגחתחייכהספםמשצה

הלכות כתובת קעקע בק

ד״מ
קפא (א)!אני

י אומר ג' כ תם
לדביט
ליה
שיחשזל נכסיחיז
הרת׳נס
כתן
למיסניעליושישנו'
■אם לא מדעים
•עשהמנו׳צאהיינו
מנדיליעשות וכ לא
מנינן נשיס חכם
ישראל שיאמין בזה
אלא היא יקירן
העיקרי׳ נתירה
■א ן מאמ -כיסרק
מה שיסכים אצח

שב" כ ה' ר ישעיה
בסוף מכות ואיתי׳נמיכבריתא א ׳אליבא דר יוסי וכבר כתכתיבסמוך  :וקרחה
■ה וכ״פ סמק וטעמם מדתק כפבתי־לז דמכית ^ יגותיי׳פנדשי״ן,
דאפיצי
הוא שתלש מ ^ י י ^ י על 'ל מת * ^ יני תייב ^ *נ׳ה רת<נ נת־הסי׳רעיו
תני׳נש!^^,, .
דיש6תניבלו
ץג!5יזי ובה
ובסד
התזש!־'ק
״׳כ;$ז 1סי ;!-ע
בין—אפ
אפנזתזקן ס׳!-
 י! ץ!—• ן
להו ו*" ;ל יי-
דכין
בפער ומשמע_לס!
לע המת מפורש בכתו׳לא תשימו קרחה כץ עיניכם לשאין " פ; נפט,אסיר (מצשנשעלי
כמשטח*
גכי פאת הראש אינו חייב עד שיטלנו בתמי־ ומשמע דאינו חייב דקתני
יני' ־
למת * ומ״ש בכי" מ בראש כלו' ולא תימא דומךעל
וכבריתאלאו דוקר /אלא ס ׳ל כאלו קתני אין כאן צד איסור ומות׳לכתחלה׳ וא 1
כתב שנסבמסערי' נמ ,יי
המז״שז״ל . .
 ,־ ־• ־
כין העידנו חייב ולא על כל שאר הראש
רעל פאות הראש כלומבמספרינעיי3"1,
מותרכדאשכחן בר׳יעקיבא שפגע במטתו של
מסוס בידו על בשרו
כדמסמע מפסטיה דקרא וטעמא
■ מטחש ! [
לסיליף אליעזר והי׳ מכה על כשרו דע שדמו שותת לארץ וכתב א אז״,ג וטעמי מבואר בדבריו כסיף
דבסו׳מכות ובפ״ק דקדלסיז נלף
אינוחיי׳עדסי״ל!
ודבר תימה הוא דפיו? רבין כ י ד ב ק בכ ל י אסוי ה יאך יהא מותר משו׳דסבר דהא דיגכן
כג״ש מכהני׳דחייב על היאסכבי ן העיגי/
והתוספו׳פירשו שר ׳ עריבא היהעושה ״ ע 1,התורה בתער אפאופזזי  1דוקא ?איאכל
וס״שבי ןביד בי ז בסס פשום״ 03י! 4דרך הכאה
משנלעבגנזר^
כמו שהי׳אומר הרבה מעות יש לי ואין לישול חני  £ךץרצותס ראש לא בעינן תמיוק
מכו ( :סס ) ושיעורו כתב הרמב סכדי

סיי ^ מ ^ פיכנייס־נדנלנ׳״ב״ף
הל ע ! וטעמי מהים דכפ בתי־א

הסכל ולכן א א
שחשב רגמוז׳זת
לע ■ הרח״נס אלא
מ״ש יזה אינ<
מפורש ס׳ר׳לשלא אןל י/

עירשדבייו עיעני ן
מאינו כדי שיוכל
להשיגיעלי! :
(נ ) ונהר״ן דן>
דג ד יעיב ע׳ איו
הןהגיליןדגוימזת׳
להקיף קטן :

המשוט על צעד אחד שבא ילופטורהמשרטיה׳ שריטותעילמוז  ? * 5״״ * ** ״״* *

דמכות !

1 /, :

ווו״ - ,״׳ --

סערות

לקומדא ימאן דמחייב בב׳
בלרו׳עעמי׳יקיא וגססמכי' אסתס בריתא דאיתא התם
לןמ׳שא־מאזו׳ |אדמשי-ב'בב'שערות ולא הוזכר כהמחלוק '
גדרן ש־עזן -
עונדי וכתוב בנמקי יוסףשב עהר מ׳ הז׳ל :
עיזיכו־וריהס אלא
איסיים^־ יבשעי
בכל עיין אשור וגדש ומיהו
מואיל ואין העעשאחדאסשרש  .מד מדץלוקס סס ורות
מסירש נתקרא אין
להתיר במקו' שא ן
הפ גם שיין והו נ־ל
נדעת רניס לא
כמז שתשג יעל״ו
•מנס ניעל נ״יכי

ק 3א

פיבג־גלוחשל
לאחוריזנ^ כיי רפדלזתר יל ^

_

 . -י —.י  !* .י-י-י ־״׳—׳■

׳■< ׳<>׳ ׳ "*יי " ׳ " ־־ • "י

׳י " "! ע! ע סתעבמספרייג
בדישמסכ
קאמר וכן כתבוהתי'
סמרומז־
וכתב רבי׳ירוסכ״נעי?׳וכימ-

ז״ל פסק כשתי שערות חייב ומיהו איסורא איכא אפי׳כשער אח׳
ואם קרה קרחה אחת על ה׳מתים אינו חייב אלא אחת אבל אס
סירצ״הבשס־גללוןדמס׳
קרה ה׳קרחות על מת את׳חייב על כל אחת ואחת כתב הרמ״כם בתממתהדשן
כמספרי׳שאיל
הקורח בראשו של חברו והמשרטבכש חברו וחביו מסייע אם .סבועו׳יש נזהרי׳כשמספרי׳
בעליוזייי״״י
שניהם מזירין לוקין אחר שוגג ואחד מזיר המזיףלןק הוהעןוע עושין בתחתון כלו׳אלא
חוששין
כלו׳כןללו כעליוןסי
פטור ירושלמי רב הונא מפקד לחבריה פקדון לנשיכון כד יהון שמלן יארע :שלא יחתוך זוגהעליון ^

בתחתון והוא כמו תער ע׳כ:וכתבעלי!
אמג קשה מאדלהיוכזהרנדכדזהלומס
שנאמר כי עם קדוש אתה אחר אנשים לאחד נשים
מחייב הרא׳ש מלקות ויס לתמוה דנהי
נראה דנכון ליזהר שלא• יספרפאתלקן
דליזילבס לחומר לאחור בשני שעממ׳מ
כמספרי׳ ,שהוא חדוד מאד אכלסאאינו
להלקות אין כידו דכיק דאיכאפלוגתא
פעליוןעכ״ל*
חדוד א״אלתחתק בלידס
מקיף
כמילת אין מלקין על הספק ואפשר דה״ק
*ג 'ה(כמ;; 1וש7ל)ןן ^!!ן
ואר 1ר ־ > 1
באלו
הראש והשחתת הזקן
מספדיס !)[!)
או ניקף חייכים פאת ז -ןן3
הכך רבנן דסליגי דלער כדי סירא׳מראשו
1
כגרים ולשר שתי שעי־-ית היינו כדי לחיי' 1
נזהרין3דנ':נו'
הרמב ם שאסרם הכתו מפני שעושץ וכגון ,שסייע :ססעזלםאיג'
צריכי׳לכקיטעם
ואין אנו
כן עובדי אלילים לב וזה אינו מפורש
כתיאדמנוח(
דמנוחןת;)
כפ ^יגו.
וכרפסום ^
בדבר ו׳-ו -ע״ן "
- ' 1״־׳ *׳
,
ן1
ל
£
מלקו׳אנל לענין איסורא כ״ע מורודאפי' !1
יכססע
א׳המקיף וא׳כיקף ליקה ואוקמה
הרא״ש בסוף למצות כי מצות מלךהם עלינו אף לאונדע טעמ ופיאות הראש
ממ״ס _
אסור .וכ״נ .
שעי אחת _״
_
■ הם שתים סוף הראש הוא מקו חבורו ללחי מימין ומשמאל ואי [ כמסייע ודברי־הכלכלומ'דאל' נהוי ^
מועד קטן ח״ל שיעור קרחה למלקו׳ כדי
שבראש שאין בו מעשה ואין:לו ?יןעליו :וכתב
סיראס מראשוואיכ׳דאמיי כגריס ויאיכא הירוק כין אס מגלח הפיאות בלבד ומניח שאר השיער
הרמב׳יםבספר־סמצו׳אבל איסור6יכ 6אע״ג$ו
איסויא או שמגלח כל הראש עם הפיאות בכל עניין חייב וכתב
דאמריסתי שערות הא לערן
שאינו חייב אלא בתער אבל כמספרים׳ כשן תער מ< תר וא״ א סייע .וכן כתבוסתוכרישססכו׳וגנוי)
אסורלמיתלש בשעריה כללעכ״ל •
אסיר
דמציעא ר ומ״ש ולפיכך
ואםקרח קרחה אחתעל ה' מתים איניהרא״ש זיל כתב שנם במספריי' נמי חייב על פיאות הראשין אףןף קמא
לסיותמיקףנג׳יגוייססוט׳הואלפימ״ן
מקיף ואחד כיקף חייבי? וכנו? שסייע בדבר שמטה עצמו א ליר
חייב אלא אחת אבל אס קרת ה׳וי רח ף
חייכ ע לכל או 6ח כסי ף■| זנו < סס )יליף להקמיו וכתב בספר המצות אכל איסו רא  ,איכא א ף ^ נכ דאיסור איכלואע ג־דלאסייע ו:כסמג
סכועורחף
ורבי ירובו כ התו בריש מס
ט י
על1
מקרא לקרח ה קרחות לע מת פ חייב
ע"ג דמקיף לאו בר חיוב אסורונ״כנקי
כל אחת ואחת ומד לא יליף בקרח קרחה
לאוכי־סיוכא:
דמקיף
שהיו־
אחת על ה׳מתיס דחייב ענ ארוכי היכי דיליףבשריסה משמע דאינוחיי׳אלא' אחת
מתירים סיכא 11 .
;
מאותס ־י י
לאפוקי ״ ־ ,
בסוף מכות— -־ ו
יוסף — 1
•1
ומסייג
דךנז) ופסק כמלון
1כ כ הרא״ש דכקרח ליכא רבוייא־כתבהרמב״ס הקורח בראשו של חברו והמשרע המקיףהקטן חייב פלוגתדאמוראי בפ שנינזיריס(
יוסף
וכן פסקו הרי״ף וכרא׳ש בסוף מכות והרמב״ס בסוף הלכו' יעז וכתוב בכמקי
3בשר תכרו יחברו מסייע אס שניהם מזידי׳לוקיס בסוף הלכו' ע״ז׳ והוא נלמד מדין;
מקיף את חברו שיתבאר בסי׳אחר זה  :ירושלמי רב סובא מפקד להבריא פקדון בסוף מכות יש מסתפקים אס ישראל מוזהר להקיף לגוי לדעתברהונאדוסיא
דאתילכלל
לנשיכון וכו ירושלמי זה כתבוהו הרי״ף והרא״ש בס״קדקדושץלאפוקיימאיסיידתני■ דקסן ,והרא״ש כתב דאסר רב הונא לאיש להקיף קטן שאני התסמשו'
בכל יקיחי כסיס פטורות ולית סלכתא כותים משו׳דסתס מתני׳רהתס והירושלמי חיוב אבל גוי מותר להקיפו ולפי זה ה״ה להקיף אשה דשרי טכ״ל נמקייוסף:*,
מות![
מכות•
ואשהשהוקפה או שהקיפה פטורה כן פסקוהרי״ף והרא״ש בסוף
הזהפליגי עליה וכי כ הרא״שכהדיא בטוף מ״קוכן דעת הרמב״ס שכתב בסוף הלב
במצות
בפ״ק דקדושין ( .דף כט ) דנשי פטירי ממצות לא תקיף ומשמע לסו דליתא
פ״ז ליסנאדסתסמתניתין דהתס דקתני כל מצות לא תעשה אחד האנשים ואחד
דאיסוראגמי
הקפה כלל לא שלא להקיף ולא שלא להיות נקפה ונראה מדבריהם
הנשים חייבים חון מבל תקיף ובל תשחית וכל תסמא למתים ד
שהליןק
ליתכה שהריפסקו סתס דהלכה כרב הוכאדשרי בפ׳שני נזיריה להקיף6
קפא הקפתהראש והשחתת הזקן גם באלו נתב הרמב״ס שאסרםהכתוב
אינהמצוה
מפני סעושין כן ע״א בסוף הלכו׳ע״ז ומה שאמר רב׳־כו וזה איכו וכ״כ רבי׳בסמוך ביסס ספר המצות שמותרת להקיף לאיש כלומר־ססיא
מפורש ואין אנו צריכים לבקש טעם למצות וכו דבריו מבוארים שדעתו לחלוק על :שלא להקיף לאיש אבל האיש אי כיחיובא הוא פשיטא שאסור לו להניח להקואגו
למה לבקש לו טעם מדעתולסוס מצוה שנראה שאילו לא סיו יודעים טעם לאע״פ שאינו מסייע איסורא מיהא איכא כמו שנתבאר־ בסמוך אכל רומכ׳סנת:
ררמ־״ס
המצוה לא היינו מצווים לעשותם ולדן הדבר כן כי מצות מלך הס עלינו ואף אס לא בסוף הלכו׳ע״ו׳ אע״פ שהאשה מותרת לגלח פאת ראשה הרי סיא אסור לגלחנאת
נזיריסואמולית
נדע טעמם אנו מצווים לעשותם ואני אומר דרס ליה להרמב״ם מלמיסבר הכיומי־ ראש האיש ואפי׳קטן אסור לה לגלח וטממא משוס דאמיי כפ״ב
יחוש לכבוד ספורה והמצות יותר ממנו ודכייו בסוף הלכות מעילה יוכיחו וכיוצא רב אדא בר אהבה לרב הונא בנך מאן מקיף להו חובה תקברינהו למהנליומי
בהם כתב בסוף הלכו תנלורה ובסוף הלכו' מקואת ומשסנתכונן שדעתו ז״ל לומר׳ דרב אדא בר אהבה לא איקייס זרעא לרב הונא וכיון דחזינן דאיענש יב ק ,
שאףע״ססבל חוקי התורה גזירות מלך הס מ״מ כל מה שנוכל לבקש לו טעם נאמר לית הלכת׳כותיה דאם איתא דהלכתא הכי אמאי איענש וכן דעתהיל־נ ^
בו טפס וכד׳זמע ןו דדרים פעמא דקראא ומה שלא נמצא לו טעס נייחס הדב לקוצר דאיסורא הוא דאיכא אכל אינה לוקה אפי׳על הגדול ופשוט הוא  :ועבי
סשיתינוואנו חייבים לקיימם כמו המצות שנודע טעמם יכ מימת המלך סס עלינו אע״פ שדינם יכנשיס לעכין חיוב מצות סייכיס בהקפת הראשכאנסים נ כ תימנ
מו לכ במצות האלו נ״לשלאנתןבהס טעם רמב״םמדעתו אלא מדעת הכתו׳שמצאס בסוף הלכו' ע״ז וכ״כ נמקי יוסף בסוף מכות בשם הר ' מה וטעמה משוס ד ^'ם<
מוקפות מלפניהם ומלאחייהס ממצות הנאסרות משוס חוקי הגויסשסרי כתוב
אימעיטומהקפת הראש אלאמדכתיב לא תקיפופאתראשכסילאתשסואת^
לנפש
לפניהם לא תאכלועל הדםאל תנחשו ולא תעוננו ואחריהם כתוב ושיט
?
לימנהו זום*
זקניך ומי נשי הואיל וליתנרו כרסחתת י ?! דה ^ ־י יה
וטומט
הראש הלכך עבדי׳כיון דאית להו זקן לית נהו נב ללה^5ש זה
וכתוכ׳קעקע והרי זה כמפרש סהקסת הראש והשחתת הזקן נאסרו מפני שהיו
חייבים במנות ,לא
חייכיס מספק כלומר תייכים
ואנדרוגינוס סייביס
מספ? *מוות
עוסק כן ע״א  -ופיאות הראש הס•שתים סוף הראש הוא מקום סמרו ללחי מימין
תקיפו 1מס ^
ליי ת ?יפ
כתב הרמכ״ם}5ע״פסהי?'? 1
ומשמאל משנה כפ׳כתי־א דמכומ (ףד כ)וחיי'על הראשי שתים אחת מכאן ואח ' מכאן פשיטא דאין לוקין דאין עונשין מספק :
<נגמ מחדרב ששת כין פירקי ריש׳ופרס י הראש כשתי חתיט׳מקוסהשערחתיכם אסורה להקיף האיש וכו׳ככר נתכארכסמוך • כמכ 'הרמכ״ס םיעייר ^ עןוג
א 'ומקום הפנים והזקן חתיכה אחת ומתחברות זועם זו בצד האוזן מלפניו ושם
םמ״גפל
חכמיס סיעוד וסמענו מזקננושאין מניחין היזימ ימ -םפיו' מ3סי>1הלכיי
נקיא פאה ששם סוף הראש חכו' הפרקי׳נמצא שיש לו ב׳פיאות א׳מימין וא׳משמאל נוסחאות שכתוב בהם שאץ מניחץ פחומ מ י ןי 3עיס םעיומ^51תולשי ^י
■ בתוספתדמכומ:ים.נשה ^
■ שאר הסער
■ דתניא
■ שבראש או־ שמגלס כל דברי הרמב״ס שיש להתיישב כדבי משוס
ואין חילוק כץ ,אם מגלח הפאות כלבד ומניח
?ראש עס הפאות ככל ענין חייבם פסי־מב״ס בסוף הל׳פ״ז והטעם משודאמרינן
סערות וחייב משום נזיר ומשוסמק .יףוככ נמק ,יום ףכסו ומכ* עכו^
כפ׳סני טיריס דכ״ע הקפת כל הראש שמם הקפה וכת ' הימב״ם שאינו סייב אלא־ העזרי נראה דעל כל פאה מחייב בשתי שערות כדמר ^כתו ׳וז ו 1״י
יויע מה הוקשה לסמ״ג על דברי סרמב״ם מהתוספתא דהאהרמכ
& ״למותרללקע ספאס כמספרי׳ וכתננמקייוסף
בתער וגו׳כסו הלכות ע״ז כפב ו
בסיכוי

הקפת הראש והזקן
■ כת׳
נם
קפא הקפת

דיני

חקפתהדאש והזקן קנוא ק$ב

קמד םי

בגרגרת משמע דדווקא כגרגר הויא פאה ולא כשכולת הזקן דלגרגית־גופי׳ קרי (ג )(לןניממהע*
ל ין יפלזה נמה סערות חייב להניח והתוספתא איירי כתולש סערות
סוף הזקן ואין זה עציץ לסבולתהזקן וצ״ע • וכתב א״א הרא״ש ז״ל ויראשמ י ס מיי׳אצוניהזאיצ
^ ? שפרות יתלוש ויתחיי׳וקאמר דבתלישת סתי סערות חייב ואיףה מכין
׳ ' התוספת׳
יי־
יי
יי
פערי׳
צתב'
ייונ,כסנגרי לאס ^ ,
 9ז^הכמ ^ס ג אבל מה סיס לדקדק בדברי הרמ״כס הוא דלספריס דגרסי ד יצא תא כולם ולא יעכיר תער על כל ! קנו כלל יוכו׳ בסוף מכו׳וס
אפי׳תחת ,גרונ׳מגלסי׳כמספריס -תייבאע 3-/לנסת׳
חועספ כיותר ואפילו לספדי׳דגרסי מ שערות אכתי הוי שיעור תשובה וכת עוד נאגר התשובה ומדקדקיכמצות
,
שיעורףמוע
ליכי ? י ^ ^ ".
וכן נוהגים ככל גלו הסל הזה אפר־ביצרפ׳ פיאל הסשפרות
הרנה (תניח י׳ותר
נסוןמממנניסאוו!
ו 4 ,נמכ
אמכם תחת הגרון אינו אסו' מן התורה
חייב
תל׳ אפ
תל׳
<"
דיה•£
אס ''
׳
ז
3
הע
^
סכמ
ולדבי־י הרמ״נם
פא׳אב׳אסרו! ,
לפי שאין סס ״ , , .
_
סעינמע בכ מ מין־ ואפי פל זיומו 6יו נס״צ״לישע״י־
_ _ " .
גחוןללענין חיוב מצויחייביןו._.
בסורו שנ נחי סממ
לפי סדומ לתיקון הכסי׳אב׳ מות׳להעכירו " .ליא*ל.אי׳אי
אסורה
פטורה
שהיא
אע״פ
האשה
^ הייבין מ ספק כתם הרמב״ם
צהמייש׳נלנרי
□פס מתסל׳הזקן וכל של מעל׳עיהצי
במספרי׳עכ״ל וז״ל סמ״קסוב סלאלהעכיי ,א״נ
[*׳ י .להקיף האיש ואפי הקסן ובספר המצו׳ כתב שהיא מותר׳להקיף סוס תעי על ס} ק־ן ץא פי' לן תאת השכגןי הרמג״ם הואיל
^מיהי!5ש ^ י':1
קשיאתציז
 ,והתו
"
׳* ".
 , 5,.וסוף ראשו ואי זהו סוף ראשו האיש כתב הרמיבם שיעור הפיאו׳לא נתנו חכמי'שיעור ושמענו
סהורץמרנ טון אוסרי תבתצ 2י ל הי .למה קאיור
יןיהמשו׳צלפיו לאשורי־ אזני׳ ולפדחתו כת מזקנינו שאין מניחין פחות מד׳שערות ופיאות הזקן הן המש׳וזה ספממי׳סמושך אליו העור סל הפאה אכל הדג שאינו ידע
ייהשהוקשרלםיי״ג
^ןר אןנ ן5׳,ין שער כלום וכך כמצחו אין מקומן לר״ח מקום היבור הלחי לצדעים בימיןומשמא׳ושני גבולי במספרים מותר והחטאים מכיחי׳ם' חוט
סעיכלוס אכל בצדעיו שבאמצע יש סער השפה מימין ומשמאל ואחת למטה בסוף הזקן בגרגרת ולר״שי השכיר ועקר פירקי הפאו׳לא כורתמקן מ' יאפש׳מה׳א מפי8־
כלסשערשכצדעיו
^ ^
עשועונוטלזהו מקום סיף הראש אחת מקוש חיבור הסנטר לעצ' מימין ואחת כנגדו משמא׳ואחת
־ן״י:
״ע־/וי־
בעיק< הפ!)ה ננכ״ל ע?זין< ^!א
/ %׳•/ 1
מססימיס ^^
, , ,
נניס
]
ומס
/, <.
^ ^יןחורי־אזנו
לצדעים מימין וכנגדו משמאל ואחת למטה (וכי כ ככלבו ב ר מאיברי  :מינו חייב עד שערותיצאקאמר
ענ״ל וסיפור זה רב הוא י -ת־ן לו ערך מם מקום חיבור הלחי
סיחחית כתער כפוף מכות במשנה ויליף פחיינננ׳שערותז
ארבעים׳ פערולת וב״ס םע ארבע ומיהו נהיף הזקן וי״א שעצם הלחי המחובר לצדעים הוא רחב הפנים
פיאות הרי זה ארבע ואחת למטה ובתב אי א לה כגמ מקרא ומשמע לראי דאל 5ו חיי 3י כן פי׳ שאין עגיז
איעשדדהרמכ״סלא יעידסיעורא אלא וישי'לו שגי
התוספתא
דלכתסלהף לנרי
לדנרי המזג ס
דווקא ׳ ^ ׳
דקתני לאו !1
לרוסיסיעודהעאה ולא לארי׳ ורש' י לא חר׳יאש ז״ל וירא שמים יצא ירי כולם ולא יעביר תער על כל זקנו ! 1
שהרי<ג׳ ע .
לגלח הזקן .כמספרי ואפי נעיז תער
אלא כשיעור ארצה אכל בשיעור
כלל ולא כאותן שמניחין חוט כל שהוא על הפיאות כי לפעמים ממסנ׳זו למד סרמכ׳ט להתי׳להקיף פאת (ל ) יק המנהג
שיש
אשה
בתער
שישחית
ער
^נ׳ל5ן איירי ומ״מ משמע דלא מיתסד אין מכוכק על הפיאות אינו חייב
הראש במספרי ' המו שנתבאר דקא ס 3ר נתונכתיה סי־ין.
כיןר$ןס מ׳הלככוןלחייר
לנלסקהת• מיתנה של פאם דהאכיון לה זקן מותר להשחיתו ואינה חייבת על השחתת זקן האיש כתב דמתני׳בין אפאת זקן
ומדר■ מקצת החי אינו משוה צדעיו הרמ״בם השפה מותרת לגלחו בתער והוא השע׳שעל גבי השפה
קנאי ואע פ שתוסס והרא ש חולקיפעל יו הזקן גממפרים
לאחוריאזצוולפדתר1ו וקצת יש לדקדק
העליוגה וכן השער המרולרל מן השפה התחתונה ואע״פ שהוא וסוכרי׳דלא קאי לפאו הראש מ״מ לפאות שלוא חלול מאיל
צן רש' י שכתב ואס הוא משום
לאינאלמיחששיןא י
הזקןדקאי לכי ע פרי ודאי לכתקלה
מדבריה שעי שבצ רע יו וכ ו משמע־ מותר לא נהגו ישראל אלא לגלח קצתו עד שלא תתעכב
וניטלכל
במספייס ^ן ה י׳ כע ין תערך ^ר ^־ן כעי יעשה כולונתחתזן
האכילה והשתייה :
נעלית
 1,וצא יעשה
,
,
!וון! ניטלו כולו הוא דאס' אהל ליטול
ברנןס כלום והויכתער
תער מודיס התו  51יי* ש דסרי
קצתישוי וע״כ ברוחב איירי דבניה״ג אף
וא׳'כ מסי רכות׳' דזקן אלא ודאי אפילווננליז; התז׳ימב
עפשיטול קצתו עדן אינו משוס צדעיו
ככעין תער שרי במספרי' ולכתחלה כ ^ילתש!׳ זה ישנזהרין•
לאחורי אזנו ולפדחתו עד סיגילנו׳ כולו
תער בשאר הגוף ובית השחי ובית שרי כדפריפי׳ואע״ע ׳שכתב המילם33י נ5מנתפרין פלא
ושלוחו' ולומר דכארך מיירי דכשהוא
העתה פר״ת שדינן שוה שאסוילן !יק;  6יני סייכעד 15׳נל־׳ני 2" 3יע׳נישי״ע ^ " ",
מגלחקצת הפצה מלמטה אינו משוה
נומרידסירכאדלישנא דמתכי הוא מקם ק יעשו הכל
צדעיו לאחורי אזנו ולפדחתו עד שיגלח בתער ומותדין במספריים וי״א תקאבשא' הגוף מות' במספריים
במספריים ולחו דוקא דלכתחלה נמיסרי י שמאחר נתמתנןילאבעליון
ונראה דכיון אבל של בית השחי ושל בית העתה אסורין אפילו
מזדמעלהי  :י
שהפיר כפאות היאס לכתחנהמסמע אלג מספרי׳שאינו
דשפקא דאוריתא היא יש ליזסימילגלח וכן היא מסקנת אדוני אבי הרא״שליל אסורילחככו בית כדי
ודאי דלא גרפי פאו׳ זקן מיניהו :אע׳ח
להסירו
להסירו אבל מותר לחנכו בבגדו
מדעים מצננד שעי סכפדסתו
סיס לה זקן מותי־־ת לסשחיתי פסו׳יבפ״י[ עליון שלי ונואה
ת׳ למשה מן האזן מקום שהלחי
מקום זה לא תגע יד בתער או כמספרי׳כעין .דקידושץ (דף לס )ומ״ש ואיכה חייכת עלהששמ׳זקן האיס פסו׳הוא כיון דלית בעצו''לאי;
התחתק יוצא וממסרדססוכלרוסב
לא תשחית• ומ״נז נרא׳סדברי רבינו לאיסור מיסא איכא וכ״נ מדכי־יי הדמב״ם בסוףגייק
(א ינקי?-
חמש׳כמשנס
פעי*  :ופאותהזקן הן
*נ״ס וז׳להרי״טניז ז״לזם אהא דיוחוירב
הלכו׳עז ונרא׳שזה תלוי כמחלוקת הפוסקים באסה אס מותרה להקיף גזת האיש ^ הגרי!
דקףמנו <דףצ )ומ״ש וזה מקומןלר״ח ש 6ת כי עירקי ריפא פי' הס במקום יזינו ' הראז
ורכי׳העתיק כאן דכרי כרמכ״ס אכל לדעת הריי׳ף וסרא״ש וסע ק דשרוהפכז יכא'
וון עיבור הלחילצדעים וכו׳כב הרוז״ש
 תמקו׳השיער חתיכהוהפיני׳שהראסשמיחתיכי' ד! י 5וזנרפ גצד האון כמי סרו לכתחלה  :כתב הרמב״ס השפה מותי לגלחו כתער וכו ' עד סוף הסי׳
סז נחו ומש ולרש״י אח ' מקום סיכוי א'ומקום הפני' חפינה א
מנערלעצם׳ מימין ואח כנגדו משמאל מלפניו זז עהזו והיא גקראמ צדפאכי  8סהוף כסוף סלכו׳ע״ז ואיר יודע טעם למנהג זה שכתב שנהגו  .וסמאיי״ליפנלגוכן לחוש
דכיי הרא 1ייקום תינור הפרקים ורן איורו ויזייג על לדברי ר״ס שפי דשני גכולי שפה מימין ומשמא׳הוי מקו׳פסס והיו נוהגי׳סלא לגליו
גיקפי ' בסוף מנות וכך הס
הראש ב׳א׳בראש הצלעאמכאן זא׳כראז חצדעא כל הספה אטו כ׳גבולי השפ׳וצ״ל דהאי שיהגו שלא לגלח אלא קצתו דקאמר כתעה
ה־מב׳ס בתוף
יהלבר׳מ״ז  :ומ״ש וי״א יזנא! ולשון הנמוג שאמ׳לא מקיפו פאת ראשכם
אמרו ננריתאשישו' צלעי! לא-תורי היא דאי כמספרי׳אמאי היו נוהגי׳שלא לגלח כולו הא אפי' מקום הסאו פצמ׳מותר
שעצם סלחי המחובר לצדעים׳ הוא רחב היא מס -
העברת תער בסא׳הגוף וביתי
הטניס נך פרס״י בייש מסכתשי כרעות אזי! ( ופדחמו לפי שהשערות נצידע׳הם גולטות ואפי׳כימספרי כעין תער כמו סנתכח  :ר) בב
ונזיש קדושי דע שמ״ש יבינו בפ׳י׳י׳ח נלפי הפנים ומטה יומקז' צמיחת השערשנראש השחי וכית העתה פר״ת שדינם שוס שאסורי׳כתער ומותרים כמספרים כפרקישני
לפניו נחצחז זלאיזריו נאזניי יכזאדס מגלת
נדרי < דף נח )אמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מתיבי המעכיר בית הסקי וכית
איחת למסת כסוף הזקן כגיגרת אינם יועדות של פא־ וו עדשיהאתגלת נל היוצא חוק
ויהי׳ למרום לוקה הא כתער הא כמספרי׳יהא רב כמי כתער קאמ׳כעין תעי וכת המג
ונ״ר״ס ממש סהו׳לא פת אלא ושיולת ממקום נמית'המעי׳שכעצח ו ואחורי אוניו
.
>ץןמז< זת וגס הרמב׳ס כתפ ושבילת הנל ש!ה ידאה מקים הצדעא עם אחורי לאזן טל זס משמע דכמספרי׳כפין תער מותר אפי׳בית הסחי ובית הערוה והא דבעי רב
יקןוגס בפי׳רש״י ובפי׳יש אונדי' כ " .וגס הפדחת•שהיא המצחהנל ח !ק זישאדהראש מרבי מהו לגלח פער בית הערוה מע רבי׳יעקב מהו לגלח כתער אמי לו פסו׳ע״נ׳
וכקשוי"א
^ שוסטלת הזקןח״ל רש״י בסו/מכות גע״גול חלק מוקף עדיי ניזנליאר והשערות וכ״כ בתו׳־שס וכס״ע החולץ וכ״כ הרא״ש כפ' מצות חליצ׳בסס י״ת :
שגאותו פ׳מהשיש כגופו של פרק זה ני היורדי'
שע־ישכ ץהשכול ת באמצע למטה בזתיבת תפנים אין נהט משום פאה לא דוק׳כשאר הגוף מית״כמפפרי׳חבל סל בית השחי ובית העת׳אסורי׳אפי׳כמספרי׳
'צ׳1:ר קייין מונ״שון וגס כריש סיועו' מפאת ה־אששסר• אינם נראש אלא מפא׳הוקן הוא לפי גירסבה/שכתבו התו׳בסוף פרק החולץ והרא״ש 3פ מצו׳סליצ׳סהו׳גורס
אמ׳רב מיקל אדס כ 5גדפו בתער מתיבי המעביר בית השחי ובית הממה הרי זס
שאינ׳תנלל שערות הזקן ענ״ל:
׳׳ 'של1פ מ׳־משס כסנטי שהלחיים
:סכנז׳שקורין מיכ״סון בלע״ז פכ״ל ומפמ׳ראפוף לוקה כי קא מ ׳רב בפא׳אבריס אכל בית השף ובית כערו׳לא -אמר ושארי אברים מי
|״הריסשס והעצם קצר מלמטה כסי
א סבולת הזקן לפי שכאנשי׳שאיכס ממולאים שרי והא תניא העבר סער אינ׳מדברי תור אלא מדברי סופרי כי קאנו רב במספרים׳
^קסמןציקאמרולפי׳נקרא ס בונת הזקן למטה מהמקום הס וא תחת וכי תניא הסי׳כתער והא רב בתער קאמ׳מאי מעי כעין מער וכן היא גירפ׳הדי״ף
׳'וןה ף כילט הזקן במקו׳ההוא כמין סבולת איל
והרא״ס כסוף מכו׳וכתב הרעש על זה אלמא שאר אברי שיו כמספרים 3ית השחי
סמ״ג
^  1ז כי איסור כלל לא לפי׳ רבי׳חנציזל ולא לפי ' רש״י וכ״כ מדברי
ובית העיוה אפי׳במספריס אסור ואע״ס שנפ׳מצות חליצ׳כתב מר' דגירסת בה׳ג
נפ׳לזת זקנם סוף הזקן סבולת הזקן פי ' שיוצא סער כאות׳כליטה
אינה קולקעל גירסתהספרי׳שלנו דלמאי דמסיק הא כתער הא כמספרי הדר כיה
 3:נוכי׳כ -גס מדברי סמ׳ק■שכתב אפי׳תחת הסנטר סקורין מוכ״סון
כהדידתחת משנויי׳קמא דשני כי קאמ׳רב כסאר אברים וכה״ג שהובאו מאססמי׳סיה -כתו׳אלא
^ 85ידלפיסמעמיס שמושך אליו העור של הפאה ע״כ משמע
הא בתע הא כמספיי׳ומיהויהא ודאי צריך לומ׳לפי ׳גירס׳זו דשאר אברי׳נמי אסורי'
^ ימ?ו© פאה הואאלא סהרא״ש אחד סכתי שלשת פירושי׳אלוכמבובס'
בתער כמו בית השחי עא׳ל מ״מ נר דמ״ש בסוף מכו׳דהוא דונתי׳הוא פיק וגס כס׳
^סו מנןהו מקןמפרק' סל לחי עד פיקה סל גרגרת ומשמע לרכינו
סוף הזקן וסם היא הפיאה החמישית מצות חליצ׳גילה שדעתו |! אסו׳שכתכ שם בסמו׳וכנזיר משמעקסהיו נוהגי׳ בו איסור
 .לומרדביפיק סל גרגרת הוא
דאמרי׳בס סכי נדרי׳הסוא דאיהייב נגיד׳קמיה דיי אמי איגלה ביתי■ השחי חזיי׳דלא
סהכמכ^ כן רבי׳בפי׳ר״ח מלשא' פירוסי׳ומיהו בהא איכאילמימ׳שבשאר
כיון סיס ורש■ י מגלח א״ל סבקו׳דין ןמ חבריי הוא עכ״ל מ׳שמ־סדעתו לאסו' וכך סם דברי הרמב׳״ם
על מ״ש בפיר״ח־סהוא הראשון אלאדאכתיקסה
לו לשנות מקום ס'פאס לדעת ולומר ססו בגרגרת בסוף הל׳ע״ז ומאסר שהרי״ף והרא״ס והרמב״ס־מסכימי׳לאסו׳אין להקל ומ״מ משמ
סכולמהזקץמגין
סכל מספרים האמורי׳כעניףזה כעין תער הס אבל שלא כעין תער אפי' ביתיהשתי
3ןמ עד ^ .י 1ססשלולת צלל ואץ לומר סרבינו סוכר לדעתם ז״ל שמסכולת
־ וביתהערו׳שרידבכה״גלא־סוי תיקוןאשה כלל וכ״נמדברי הרא״ש ועמ״גגאכוור
^ י ט־מ נמשכת פלזה זו דא״כ לא ה״ל להשמיט ליפנא דשכולתהזקןוה״ל
לחיוך כידו צדי להסירו אבלימותלחככו בבגדו להסירו בעיאדאיפשי־ע׳בפ׳סכי נזירי׳
ואפי ׳את״ל .ד&״ףו הזקן לניקע׳ חשיב _
הגרגרת . .
.
^ 8ת?:זמיו ״^הז ״
כאלוכרף
?ז דע
( דףנט )  :כתבו הגאוני׳מי׳ שמגלח פעי׳ סבו מראשו ופד רגלו שמות לו לגלח
 3ל למכת? מסוף הזקן עד הגרג.תר דהשתא דכתב בסוף הזקן
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 19ו במקום שמעבידים השער האנשים אם העכירו אין מכין נ *י״:
רוש3מסער׳ ,כע 1,תערל
ל "" ־;  -ה; ,ימ^ פ,

ךן שהיא אשס אסור שכל ׳שהואמחליף 4

כמחליף%
ן בדבי אחד אסור מיהי ה"מ
הכיכריססהסכנכדילישכיןצש5
מהדברי
אבל בדבריס הכחתיז" "
לאיש

6ע'־שס־ מסיד־&

ע׳

ללויחלומי■1
לאיש י^ פי מנהג המקום לא ׳שלזיכס כילזיןלעין לאיאפי
לא תלבש אשה בגדים המיוחרק
 6תשופת הגיווגיס דסמיך ליס ק>5י5ןל5ן
ישרל
לקט לבץ מאיש לאפה לפינו אינםבכלל6 .
תגלח אשה כאיש לא ילבש איש כגדי אשת ואם
גתכע-סנכל תקים אמספרים שהזכיר כמה פעמים אתא
לידי־תועגיכלל
גברשמלת אשה ואפילו דקרא דהא לא אתי כהו
מתוך השחור חייב משום ולא ילבש
׳י״נניי  863ניי לפרושי דהיינו דוקא כעין תער ודייק לם
הוח•• לפר
יטעמא דמסתב הוא
בשער
ליכא
שלא כעין
מנישנא דרב אבל
נניס קמנוי
 ." ! *1:ל !!!!\ מלישנא
יש׳! "׳!-
* *' -׳*י
תער ניע;!
כעין^■<1
דרבאבל ס נא
ואיןכי)
ראכ״י יכ היכי דלא יקשה ליה׳ מאי דאקשי ת״ק והלא כברכאמרתיוע ^ היא
עי ^ אנצנפנן מאן דאסי דלאו תיקון אשה הוא כמו שכתבתי כסמוך ומ״מאיכאלמידקשהתים'
$
ר 3ותינ1
ג"ג״ע לא התירו לעשות כן אלא לרפואה והסמ״ג התירו סתם וי״ל דממילא משמע רכיון
( משעתמיעל דניוול הוא לו חין לך סי שיעשה כן אלא לרפוא ' ומשמע מדירי התוספו דאפי׳אינו
^ית״י״ ^ר ^נל' מתכוין אלא לרפואה אסו ' לגלח בית השחי ובית הערוה לבד שהרי לא התירו אלא
אכתוב מס
התיר
ושם __ .
בסמוך^ ^ 1
בתשובהי-יואעתיקכה _ _ ^0״
_
כמגלח_ 1כל 1.הגוף אבל _הרש״כא__׳ _
_^
. ..

ואחלויי
אשה או איפכא הוא תועבה מצד עצמו דא״כ למס ליה לאהדורי אכלי זיין
ואשהשלכסה
■ שמלת אפה
אשם הכי ה״לל ראב״י אומר לימדך הכתוב שאיששלבש
ומדלא אמר הכי אלא אהדר _^אכלי _זיין ואתיקוכיאשס י
הוא~ ^
סמלת1-איש תועבה -״

פעפ ראמר ומיהו כתב שהסברים נמנעים בכל מקום וכתב שטעמן של גאונים מדפמרינן כפר
אג׳לגלחנמספריי׳ שני נזירין ההוא גברא דאיסיי׳כגידא בכ״ד דר אמי דלייה לדרעיה ואיגלי בי׳הסחי

כמביאיסלידיתועכס
סיגה דבר סנס .שתיקן בתקוני פשה חסו מפני שהם מהדברי
טפי׳לידי־תועבעואסור
כדפרישית וכל שכן דהיכא דהחליפו שמלותיה דהוא מביא

לא ראייני לזישש חזייה דלא מגלח אמי להו סבקוה מן חברייא הוא דין והיינו לפי שבאותו המקום

נ,ז ׳ " :נהגו האנשי׳להעכירו וזה סלא העכירו הכיר שהיה מן החברי ' דאי לכ״עאסו׳היכי
קאמ׳דמשוסדלא מגלת דמן חבריא הו׳ע״כ ומ״מ נראה שיש חלוק בין דעת הרמב״ס
ע 5לנשא ^לנריס לדעת הגאונים דלדעת הרס" בס אפילו במקום שנוהגים האג שיס להעבירו אסור
טכר שה־ת אסס לישראל שיעבירנו אלא שאס העכירו אין מכין אותו ולדעת הגאונים שכתבו הר׳ן
י כמנ כרי־״נג ונמקי יוסף נר׳דלכתחלה נמי מותר לישראל להעבירו כיון שמנהג המקו' להעכירו
חטטין.כבית השחי ובבית הערום
האנשים  :כתב הרסב״א שאלת מי שיש לו
^
וכחלהעצב!  ^ 3ומצטער מצד השעי ואם יעבירנו רפואה קרובה תשובה מסתנרא דמותר דאינו
הרמ' 3ם עומעם אלא מדרבנן ובמקוסשצריך רפואה לא אסרו א דהא כעא מיניה בר ערבי חייא מסד
ואכלמנניש אשיי לסקל אסר לו אסור אמר לו והא קא גדל וקא מצטער אמר ליה רב פחתי גבול םי
נא !"? ז לרכל זמן שהוא גדל כוסראלמא אי לאו מושר מצטער מותר וכאן סער שאינו נושר .
ילתתעטן> ״
וצריך לרפואה מותר וסוד שאיןהז עושה אלא משום רפואה ואין כופשוס תיקון
' בתיקוני א תתא עכ״ל וכבר בתבתי בסמוך שהתוספות כדאין כחולקין על זה שכתבו׳
שמס שהתירו הגאונים לגלח בית ססחיובית העדוה כי מגלת כל גופו מראשו ועד
י רגליו היינו במגלת לרפואה משמע מדבריהם דדווקא בכה' ג שריי לרפואה אכל בית
השחי ובית הערום לבד לא ושמא ישלחללןדהרשב״א איירי במצטער והתו׳ איירו
בשאיכו מצטער מאותו דבר שהוא מגלח כדי לרפאתו א״ג סהסו׳איידו במגלה סתם
דתלי ' דודאי לרפואה קא מכוין דאי ליפוי אדרב׳כיוול הוא לו ולישנא דרכי ' דייקי
דבהכי מיידי ואפטר דאפי במפרש דלייפוי קא עביר לא מסגח>י ביה אלא אמרי׳ודאי
לרפואה קא עביר אבל במפרש דלרפואה עביר מישר שרי כדבריי הרש״כא ז״ל  :לא.
תלבש אשס בגדים המיוחדים לאיש וצו׳כ״כהרמכ״ן בסוף הלכו' עש וז״ל לא תעדה׳
אשה עדי האיש כגון שתשים בראשהמצנפת יא כובעי או תלבש פריון וכיוצא בו או
שתגל ראש כאיש ולא יעדה איש פדי אשה כגון שילבש כגלי צבעוני וסלי זהב במקו"
שאין לוכשין אותם סכליס ואין משימיה אותו החלי אלא נשים הכל כמנהג המדינה
איש שעדה עדי האשה ואשם שעדת ערי איש לוקין ע כל וקודם לק כתב שהעברת
בית השחי ובית העמה אינו אסו׳מן התור אלא מד״ס ואיכא למידק עליה מדגיסי׳
בפ שני כדרקידף נת ) אר תייא כר אנאא׳ ר יוחק המעכיר בית השלד ובית העתה
לוקס מתיבי העברת סער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים מאיי לוקה כמי
מדרבנן איכא דאמרי א״ר חייא רכ אבא א״ר יוחנן המעכיר בית השחי ובית הפרוסי
לוקה משוס לא ילבש גכר שמלת א שה מיתיבי העבדת סעד אינה מדברי תורה אלא
.מדברי סופרים הוא דאעך כי האי תנא דתניא המעביר בית השחי ובית הערום ה״ו
עוכרמשוס לא יהיה כלי גבר על אשה ותנא קמא האי לא יהיה כלי גביר מאי דריש
ביה מבעי ליה לכדתניא לא יהי כלי גבד׳ על אשה מה ת״ל אם שלא ילסש איש סמלת
אשה ראשה שמלת איש הרי ככר נאמתועבה היא ואין כאן תועבה אלא שלא ילבש
איפשמלת אשהוישב בין הנשים ואפה סמלת איש ותסב בין האנשים ר אליעזר פן׳
יעקב אומר מנין שלא תצא אשס בכלי׳ זיין למלחמה ת״ל לא יהיה כלי גבר על אשה
.ולא ילבש גבר סמלת אשה שלא יתקן בתקוני אפה ע"כ בגמר ופסיק הר״יף כלים נא
<ןמא דר 'קייא בר אבא א״ר יוסק דאמד דלא עיתסר העברת אחי ובית הערוה אלא
מדרבנן וכן נראה שהוא דעת הרא״ש והוא דעת הרמי' בס כמבואר בדבריוולפי זה
נראה דלית סלכתא כראב״י דהא אמירי דליסנא קמא דאמר העברת שחי
אינה מדברי תודה אלא מדברי סופרי דריש קרא כת״ק דרא״בידלא אסראלאשלא
ילבש איש סמלת אשה וישב בין הנשים אכל כל שאיצו הולך ויושב בין׳ הכפים לא
מימסר מדאורייתא דאי לרא״כי אע״פ שאינו יוסבבין הנשי אסורמן .התורה לתקן׳
_ בתקוני אסה וא״כ נמצא הרמב״ס כמזכה סטרא לבי תרישפסיק איש ש פדה עדי
אסס ואשה שעדתעדי איש לוקין והיינו כראב״י ופסק דהעכדת בית השחי ובית
,הפרוה אינו אסור מן התורה והייכו דלאכרא״ביאלא כתכאדפליג עליהואפפי
לומרדהרמב״ס מפרשדניאערי׳מבעי ליס לכדמכיא לאיהיה כליי גברוכו' כרא״בי'

תועבה דאין

לומרדלאחשיבאליס ההיא קושיא

מסוסדסבר דלביסו, . ,." " .. .

אע פ שאינו יושב בין האנשים וכיון דמצי סכר ראב״י כלישנ' קמלו דרחייאבי6כ^
שלזיש
א״ריוחנןפסקכוותיה משוסדקי״ל משכת ראי״י קב ונקי ומפני כך כתב

ראש׳כאיסלוקה
שעדה עלי אסה ואסהסעד' עדי איש לוקין ובכלל זה אשה שגלתה
מפני ש הוא לבר הניכר לעין אבל איש שהעב יר בית השחי ובית הפמהכיוןסט!)
לדעתהימ״כסויל
דבר שאינו נראה כלל מודה רא״בי שאינו אסור מן התורה כנ״ל
משוסלאיללס
אבל סמ״ג כתב וז״ל א״ר יוחנן המעבי׳ביתהססי ובית העתה לוקה
למלחיו'ומ1
גבר וכו׳סבר לה כרא״בישמפרש הלאוין כן שלא תצאאשה ככלי זיין
דראיני
יתקן איש בתקוני אשה וסלכס כרא״בי והא דתניא העכיר סער מד״ם כמ״ק
וכיוצא
דמפרש המקרא כפשוטושלא ילבש איש מלבושי' המיוסדיםלנשי' כגון צעיף
בזא׳לת״ק
וב לסבת בין .הנשי׳לכיאוף וכן אסה בין האנסי׳ואומר חני סראב״י מודה
בתר׳דד'
שאין מקרא יוצא מידי פשוטו עכ״ל ודבריומביוארי׳שהוא מפרש דלישנא
דמפרשקיצ
יותכן דאמר המעבירשער פי׳השחיובית העירה לוקס אתי כראב״י
המעכיר
דלא ילבש גבר סמלת אסה שלא יתקן בתקוני אשה והלכה כראב״י הלין
סמ״גשניאהלו
סעד בית השחי ובי העדוהלוק׳וכלישכא כתרא די יוחנןקו 6רמ
בשקמי
דראב״י לאוסיפי על ת״ק אתא לחייב באשה היוצא׳ככל י זיין ובאים המתקן
לאישללכח
אשהדלאמשתמער לת״ק מקרא אבל ודאי מודה הוא דקרא אסר
פפוטויובהגהח
מלבושים המיוחדים לנשים כדקאמר ת״ק דאין מקרא יוצא מידי
לת״קדאע
מימוניו׳סוף סלכרע״ז כת' ת״ל כתובכסמ״ג אומי אני סרא״בימודה
הואדגיין
העברת סער דרבנן דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עכ״ל וכ״ל דסעו' סופו
מולוווי^
לאמי ר יוחנן דאמלוקה סכי לס כראב״י ע״כ לומ דסבר סמי' ג דראכ׳י
אתר וא״כ היאך אפשר לולחזור ביו ולומר דראב״י מודה לת״קבהעברתשעולה
לרבנן דא״כ ר׳יותכן דאמר כמאן דהא לפי מה שפי ' הוא ז״ל האדתכי' המעכירכיה
וא״כבכללמד^
השחי ובית הערוה עובר משו׳לא יהיה כלי גבר וכו ' ראב״יהיא
ראב״י היא וצשאר ר׳יוסק דלא כמאן ואף את״ל דלאוכראב״יסיא מ״מ יקשלול!'!
וסןכך חיקש׳לר׳יודן־׳" '״'י
היכי ׳דאקסי
כך ׳" ין
ובין ׳•{
לראב״י ־׳* ן
׳׳׳ן׳י׳■ ״*׳״י
מקרא יוצא׳
מידיפשוטויבי ״י׳ -
״׳ • ׳• ׳״׳׳׳ -
דאמרכהדיא לוקה משוס לא ילבש ואמאי והא אין מקרא יוצא מידפשוטוועיי
לאין מקרא יוצא סידיפשוטו היינו שלא להוציאו מידי פשוטו לגמיינלומי **
רמ ר1ו
נדרוש וב דרש׳בלבד ולא כתפוש פשוטו׳ כלל אבל כשאנו תופסיי פשוטו וגס
ספיר דמיהילכךנרלי דדבריס הללוידסגהו׳מימוניות טעות סופקכיכהוומנזמ
וחמנע
חדשותלימכהו • ׳ ואם ליקט׳ סער לבן מתוךסשסו'סייכוכו׳ואפי'כשפו5
המצניע (דףדצ )ו 3פ אליהן הלוקין ( דף  ) :מודיםחכמי ^ י' 6כמ ^ס
סחורות סאפי׳אחת ח-ייב ודבר והאף בסול אסור משוס לא ילבשגברסמצמ^
וז״ל הרמב״ס בסוף הלכר ע״ז המלקט ס ערו׳לבכות מתוך השחורותמ י^שו ו ?
מסלקטשעראח ,לוקהמפניסעד' עדי אשהוכתל על יןהיר י)נ״ ד ^מ ['1יים־א
לומה באחת שלא אמרר אלא אסר׳ועוד מאי עדי אשה איכאכחדאוהאלאמיג^
מילתא עכ״ל רכ״ל דהרמב״ס לטעמיה דפסק הלכה כראכ ׳ ידמחייכ? ? .חעו
^
בתקוני אשה ואע״פ שבע המצניע ובפ אלו הן הלוקין לא אמייץ׳י
משר׳דלא בעא למיחת נפסיה לפלוגתא דראב ' י ות״ק אבל הא < לףי^י
לןכראכ״י חייב מלקו׳סוא ומ״ס ועוד מאי־ עדי אש ה ^יכ י!; 3חי ^יכיממ |1י ^ייי
האכהדיא אסר׳תלסודא באחת ואע״פ שהוא ז״ל מפרש דכויםיר^ לאתסיי
מיניו
ולא מלקו' מ״מ כיון דלאו עדי אשסהוא תשו' רלאמיר כ׳נ ^ ^ היה לי1רד
כלל לפי דעתו ז״ל ומ״ש דלא מינכי מלתא כלל אומר )א  ,דמסכ ^תי ^נ׳ס ^
^ ומ8מוילרי"
סובא וכגון אדסשכל סער ראש ושיזורינר י ןס■3יי שעי
בשיש בו כמה שעדות לכנופמיירידכיון דתיקון אשה ה ^ 3מ?ום  6רלפי^
כיכר ונראה דהיינובראשאו בזקן לוקה ומסעם זס אסו׳להפתכל ^ י י
הכפיש משיים אס לא לצורך כדפייסית לפילסי' ,קנ״ז רכבהימכ 5 3^,ו ^
אחמכסשאזו סכי' ני0ןו> "
ששערו שסוד וצבעו׳ לבן חייבאפי בשער

הלסת נדה קפב הפג
^פ*ז כך מא וצן אסציע שערו שחורמשיצבע לכנה אחת לוקה ז׳כקייס תחזו׳לתחלת ימי כדה רארוה נדה בתחל ; ולא ראתה בי״א משתראה ביו׳
 55ש ^ ואדסדביא לנבוע לבכות שנו יצבעשסו•־ כרי לס־אות  -חור מיידי י״ס לראייתה היי היא נדה ככתסלה לא ראתה מד כ״ו חין מיכיןליים הראוי לזיבה
1־[ ?? מס״יצגעלכנס אשת משערות לינות שבו וישחייכה לוקה דאילו כגוונא אלא הרי זו תחל כדה אין זיבה אלא בי 'א ששמונים לז' שראתה בהם נדות והזהר
יד ", *,!"". ,יה וא לו להראות זקן ואע״ג דאיש הדר הוא לו מ'מ כיון רגבי כמכין זה שכבר טנגו בו מגדולי המחברים עב 'ל וגס הר״ר יונה' בפרק אין עומדין
הקשה על דברי הרמ״בם והשכים לדברי
"  6ינףה^ ;,ל5ו גר -עלפסולית
מלת אסה ומשמע בשער אחר ומטעם זה אסו׳להפתכל במראה לפי שהוא תכשיט רש״י והמו״בןז״ל וכך סס דברי רגי׳סנתו׳
:יז;י.־ \רויג"  -נ,,:1ולנמחלה■שר -צלק שערותיוביון בנשים אם לא לצורך כרפרי׳לעיל סימן קנ״ז וכ״ב הרמב״ם גבי בסמוך (ועיי כמי'מ ס״ו מהל׳איסורי ביאה
*!)"
באריכו' )ואס ראתה בהם וכמש זבה איכה
,ליתביה משוס מקונייושב :
צבע מי ששערו שחור וצבעו לבן חייב אפילו בשער אחד :
חוזרת לימי הנדות עדשיהיולסז׳כקייס
פביה י __
מ; הלנות נרה וישב ני
ואז יתחילו ימי הנדו ואחריהן ימי הזיבו׳
!' 53
ומשפטה
כאשר פי׳ וכן לעולם :
,
•יחו׳סכעתימיס תהיה בנדמהולמדו
אשה כי תהיה זנה םר יהיה זוכה בכשר שבע בהן אס ראתה בהם יום אהד לבד בין
הפג1
^ *,ז״י־פסויךס שליו בכלמ'? ס
ימים תהיה בנדתה ולמרו חכמי׳ממדרש שתראה כתחלת הלילה או בסוף היום רק
דסו
שתזוב ממנה דס טמאה אלא דווקא
^מן המקויבריתבת כ כתב׳הי־י״ף הפסוקים שלא בכל מקום שתזוב ממנה רם טמאה אלאדווק׳רם שתפסוק בטהרה משמר כל הלילהשאח״כ
ן ך /וכו שרואה יום א׳בתוך ימי זיבה משמרת
. .. .
. _ .
 .ש  . .שש _ _ .
^
_ _,׳';*-.ו דחז,יו הדיר! יזר!
ער יום א׳ככגדו וכן חאה שני ימים מסמר יו'
אחד כנגדן והן נקראות זבה קטנה ואס
שנעקר ממקומו ויצא לבית ראתג׳ימי רצופים נקראת זבה גדול׳
מקור דמיה לימד על הדמים שאינם א׳•א
המקור  :ומ״יט ולא כל דם הכא מן החיצון טמאה ואע״פ שלא יצא לחוץ וזה משפטה משתראה וצריכה ז׳כקייס פשוט כסוף מסכת נדה
ק
מקוד טמא אלאדווקא ה מיני דמי' ג״ז טפת דם אפילו כחרדל או פחו׳בין באונס בין ברצון מונה ז׳ימים (שס ) ובכמהמקומות בתלמוד  :ומ׳ש
טסיטל על כל מראה זוב תהאטמא׳ת״ל עט יום ראייתה וטובלת בליל ח׳וכך הדק אפילו שופעת כל ז׳ רק בכל טבילות הזבה שהם אחר הנץ החמה
הוא מדתכיא בסוף יומא ( דף פח ) הזב
דסואין דם אלאארוס כ שהוא או מ דמיה שתפסו׳ בטהרה ביום ז׳קוד׳בין השמשות ובערב טובלת בליל ח'
מלמד סדמיס הרבה טמאים בה האדום ומיום ז׳ואילך עד י״א יום נקראים ימי זיבה והן שהחכמים קוראין והזבה וטמא מת טבילתן ביום הכפוריס
והשתור וכקרן כרכום וכמימי אדמה להם י״א יום שבין נירה לנירה ומשפטה בהן אם ראתה בהן יום ומשמע התסדביוס דווקא קאמר ותנן
ומזוג ומפרש טעמא כפי כל היד משוס אחר לבד בין שתראה בתחלת הלילה או בסוף היום רק שתפסוק בפרק הקורא את המגלה למפרע (דף כ)
שומר יום כנגד יום לא תטבול
דאמ׳קרא דמיה דמיה הריכאן יפי׳מ^י' בטהרה משמרת בל הלילה שאחר כך אם לא תראה תשכי׳למח'
!קיא
עד הנץ החמהזכולן שעשו משעלה עמוד
דוהיא
כל
לשמש
אסורה
ומ״מ
תרצה
אם
׳
החמ
הנץ
לאחר
מיד
ותטבול
ז
*
כי
מקרר; דמ יה הרי
א גלתה את
השחר כסר ומק בסוף נדה ( דף עב )
סרס וטהרה ממקור דמיה הרי כחןשכיס
מיד' והא אנן חמשה תנן האישחור היום שמא תראה ותסתור וזו היא שנקראת שומרת יום כננד ושוין ב״ס וכ״ה בטובלת לילה לזבה סאינ'
אלייוס־השימו'
אדוס הוא אלאשלקה: 1 :זי ש ואף כאלו יום ראת׳ גם ביום השני ופסקה בו משכמת ביום הנ׳וטובלת ולא הבילה פי׳אס טבלה כלילה
אינה טמאה עד שתרגיש ביציאתו בפרק תשמ׳כל היו׳כאש׳פירשתיונם זו בכלל שומר׳יוס כנכ׳יום חו היא סל זכה משוס דסימור לילה לאסצן!יפ
שנקראת
שמור אא״כ שימרה קצת מהעם אבל אחר
ו
הרואה כתסידףנ״ז ) א מר שמואל בדקה
קרקע עולם ויסכה עליו ומצא דס עליו סרורה סנ׳ככשרס עד שתרגיש בכשרה  :יום השימור לזבה קטנה פשיטא דטובלת בלילה אס תרצה דהא ביוםהשמו׳טוכלת
ומיהו מסמיגיש בו שנעקר ממקומו ויצא לבית החיצון טמאה אע״פשלאיצא ומשוס דשהתא טפי לא גרפא וה״ה לזבה גדולה שלא אמרו בה שאיכה טובלת כי
לחון משנה כפ יוצאדופן (דף מ )כל הנשים מיתגימאות כבית החיצון,שנ׳דס יהיה אס כיוס אלא לאפוקי ליל ז׳אבל לאחר ששמר קצת יום שביעי יכולה לטבול בין כיוס
•זיבהבכשרה וגפ׳הרואה כתס (דף נ"ז ) מפרש דרריש הכיתרידרשו׳חדא מדכתיב בין בלילה מן התורה  :למ״שכזכה שאסורה לשמש כל היום שמא תיא׳ותסתור
כלו׳סמא תראה בו כיוס אחרתשמיש ' ונמצא׳ סותרת כל שלפניה וטבילתה פסולה
משיה וחדא משוס דא"כ נכתוב רחמנא בבשר מאי בבשרה ש״מ תרתי ומסיק 3פ
יוצא דוק דכית החיצון הוי עד בין השיכים ובין הס יניס עצמן כלפנים והיינו משנה כסוף נדה (שס )מודיס ברואה תוך י״א יוס וטבלה לערב ושמשסהןס' מטמאין
מקוםשהשמשדש  :וזר! משפטה משתראהטפתדסאפי׳כחרדלאופחותמשכה
משכב ומוש' וחייבי' כקרבן טבלה כיוס שלאחריו ושמשה ה״ז תרבות דעה ומגען
מיוצא דוק (לף מ ) ומטמאות ככל שהן אפי׳כגרעין חרדל ופחות מכאן :ומ״ש ובעילתן תלויי כלו׳שאס טבלה ביוה סימור דזכה קטנה ושמשה בו ביום הרי בעילה
ביןכאונש בין ברצון בפ׳כנותכדתיים (דף מ ) ת״ר דמה מחמת מצמה ולא מחמת זו תלוייה ומגען ג״כ תלוי שאס תראה כו ביום תסתור כל מה שלפניו (נמצא׳טמא׳
ולד אתה אומר מחמת ילד או אינו אלא מחמת אונס כשהוא אומר אשה כי יזוב למפרע ונמצא זה שבעל זכה וחייבץ קרבן על בעילתן ומגען טמא ליאפיע ותניא
דמש טי אונסאמור .הא מס אני מקיים דמה דמה מחמ׳עצמה ולא מחמת ולד ופי' בההוא פירקא ( דף סז ) וארד תטהר רבי שמעון אומר אחי מעשה תטהר פירו' כיון
מחמת אונם כגון שקצצה ממקו׳למקוס או ראתה בהמה או חיה או עוף מתעסקין שספרה זכה גדולה מקצת יוס שביעי מז׳נקייס מטהר ע״י טבילה אבל אסרו חכמים
זה עס זה וחמדה וראתה לס וכן כל כיוצא בזה וכדתנן בסוף נזיר גבי זה  :ומ״ש לעשות כן שמא תבא לידי ספק משמע בהדיא שאסור לשמש ביוה ז׳אף לאת'טבילה
מוגה שבעה ימים עם יוס ראייתה וכן הדין אפילו שופעת כל שבעה רק■שתפסוק ואע״פ שרש״י והתוספות סיר דאסרו חכמים לעשות כן אטבילה קאי דאס תטבול
נטהי־הביום ז׳קידס כין השמשות כן משמע בכמה דוכתי ממסכת כדה וכ״כהרי״ף חיישיכן שמא תשמש מ״מ מינה כשמע דאסורה לשמש באותו יוה ומיהו אס היה
בפשכי דסכועות והר״אש בסוף נדה וכן פיש״י בריש פ׳שני דערכין וכ״כ הרמ״כס רני' מפרש כדסרש״י והתוספו׳לא היה לו לכתוב טובלת ביום ז דהא לדידהו אסורה
מו מהלכות איסורי בימ׳והרש״בא כתור׳הבית  :ומ״ש ובערב טובלת כליל ח' לטבול בו כיוס הלכך משמע שהוא ז״ל מפר דאסרו חכמים לעשות כן לאו אטבילה

׳ממיי"1

הלסת נדה

צפקדיומאעדףך ) וכפסחיס פרקהאשהידף ו ) כל חייכי טבילות טבילתן ביום נדה
ויולדת טכילתן כלילה וכפ'בתר'דכדה ( דף סז )נמי אמייק דכדה בזמנה לדברי הכל
אינה מיכל אלא בלילה ופרש״י בזמנה בשביעי ובידה דאוריתא מיירי שלא ספרה
שכמה נקיים כלילה דכתיב שכפה ימים תהיה בנדתה תהא מדתה כל שבעה :
ומש ומיוםהסכיעיואילך עד י״א יוס נקראים ימי זיכה והס שחכמים קוראים
הסיא יום שכין גדה לנדה בכמה מקומו׳כתלמוד מהס בסו׳מסכ׳כדה (דף עב)
י טוס סכין כדהלנדה ה לכה למשה מסנ י ויש מחלוקת בפי׳דבר זה שהרמב״ס
גיז׳-י-ש ומהלכות איסורי ביאה כל ז׳הימי׳ שנקבע לה וסת כתתלתן הס סנקראי'
ימי כדתה בין ראתה בהסדס בין לא ראתה ומפני מה כקראים ימי נדה מפני
ש:סר ךיס לנדה וכל דס שתראה בהה דס נדה יחשב וכל י״א יוס שאחרהז׳הן
^?יאיס ימי זיכתה כין ראתה בהה דס כ׳ ךלא ראתה ולמה נקראים ימי זיבה
סהס יאוייס לזיבה וכל דס שתראה בהס דה זיבה יחשב והזהר בשני שמות
ימי נדתה וימיזיבתה כל ימי האשה מיום שיקבע לה וסת עד שתמות או
הוסת ליוס אחי תספור לעולה ז׳מתחל׳יוס הוס ואחריה י״א ואסריהס
^ךוקסייהיא ותזה׳כמנין כדי שתדע בעת שתראה דס אס בימי נדה ראתה
^ךיך-ה שכל ימיה של אשה כך הן ז׳ימי נידה וי*א ימי זיבה אא״כ הפסיקה
'י ׳(:מיסיתכ^ י ענ״ל אבל רש״י כתבכריש פ'שני דערכין אס משכו ימיזוכה
'^5׳י אינה חוזית לתש ל׳נדות עד שתשב שבעה נקיים ישבה שבעה נקיים
יה יא תחלתכדה ומונה ששה והוא וחוזרת לעכיכס ככל המפורש וכתב ה'
כך הנזכר שכן בירר הימ״ק כראיות במרות שמשמה שהאישה נטשת זבה
^ י ׳ יכה חוזרת לימי נדות עבשתשפור שכפה נקיים כיצד הרי שראתה ג׳ימי'
^ ׳ יךמהיראתה נס כיוס הד שהוא מן הימים היאוייסלנדה אפי׳התחילה
ניו יסש׳־ה וסתרה וחזי' למנותןוסתרה אינה אלא זבה שסתרהולכשמשלי׳

קאיאלא אתשמיש וכן נראה מדברי סר׳יף כפרק ב דשכומות ומדברי הרמ״כם
בפרק ו' מהלכות איסורי ביאה דאתשמיש קאי ולא אטבילה אבל סמ״ג
והתממה הסכימו לדברי רש״יוהתו׳וכ״כ המרדכי וכתב דכן משמע מתוך האלפס
ולא נ׳ל מתוך דברי הרי״ף אלא כמו שכתבתי ומשמע לי דלדעת רש״י והתו׳כי
היכי דאסרו חכמים לזבה לטבול בשביעי כדי שלא תי 6לסמם בו כיוס ה״נ אסרו
לזכסקטכ׳לטכול כדוס השימור כדי שלא תכא לשמש בו כיוס ותרא׳בו כיוס א"חכ
ונמצא שבעל זבה לפי זה צ״ל שמה שכתב רכינו כזכה קטנה ושתטכול כיוס הסימו'
הוא כדעת הרמ״כס כפר׳הנזכר דאלו לפרש״י והתו׳וסמ״ג וסה״ת מדרבנן אסורה
לטבול ביום השימור וק״ל שרביט כתב כסימן קצ״ז סחכמי׳אסרו לזבה לטבול ביו׳
ז׳גזירה שמא יבא עליה אחר טבילתה ותרא׳ותסמור מנינה ונמצא שכפל זבה חס
כדברי רש״י והתום שאסמה לטבול בשביעימשו׳גזיר' והיאך פתב״־־קאן סטוכלת,
ביוסז׳וי״לדאיפשר דרכי׳מפרש ההיאדר׳סמעון כפי רש״י וסתו׳וכמו שכת׳בסי
קצ״ו ומ״ס כאן שסוכלת בז׳הוא מדין תורה ומה שכתב שאסרוהו לשמש לא מדרבי
סמפון יליף לה ולא מגזרת חכמים הוא אלא מן התורה שמאסר שהוא יכול לבא
לידי איסור כרת אס ישמש ודאי שאסור לו לשמם מן התורה שאדס מוזהר ועומד.
שלא יביא עצמו למקום שיבא לעבור על איסור כרת ואס נפשך לומר דרכינו מפר
ההיא דר שמעון כדעת הרי״ף והרמ״כס דלא קאי אטבילה אלא אתשמיש צ״ל שמה
שכתב כסי קצ״ז לאסור טבילה לא מדרכי שמעון אסר לה אלא מדאיתא כפרק
תכוקות אמר ליה רב פפא לרבא מכדי האידנא כולהו כסי ספק זבות סוינהו רבנן
ליטבלינהו כיממא דסבעה משוס דר'שמעון דאמר אחר תטהר וכו׳דלדמת הרי"ף
והר״מבס שגס הס סוכרי׳דהאידכא אסורה לטבול בשביעי כמבוא בהדיא בדברי
הרמ״בסיבפי״א וכדמשמ מדבריהר״יףכפ״בדשכועיתע״כ צ״לשהםמפרשי׳דה״ק
כיוןרד 'שמעון אסר לשמש כדי שלא תכא לידי ספק אף אנו אסרנו לה לטבול כדי
□"ן א סלא
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הלכות נדה

ק& ד

סליי! יבואו לידי ספק וכך היה מפרש רכינוג׳כ ואע״ג דגזיר לגזירה פילו כבר כתכו דאורית דהוו עבדןבנויסראל כל זמן דרור רבנן כקירוי בתזות
דדמ׳וגיו
?רש בא והר״ן דמשוס חומי־ כרתחששו  :ואס לא ראתה ככל י״א יום דע יוס
רבנן דהוו בקיאי כהכי וקלס דעתיהו ולא הוו יכלי לאפרושי 3ץדס ^,1
האחרון טובלת מיד למחרתו ואינה צריכה לשמור לו יום אחר לטהיתו בסוף נדה כדאמר ר יוחנן חוכמתיה דר׳חניג גרמה לי דלא אחזי דמא וא״ר זיי־אמי ?
(דף עא )תנן המאה יוס י״א וטכל׳לערב ב״ש אומרים מטמאים משכב ומושוחייבין גרע לי דלא אחזי דמא וחזו נמי דנשי לא ידעי תיקון וסתו חשורבנן דיל׳1
מן סקרכן טכל׳ביוס
בקיבן וב״ס סוטרין מן
.
דס טמא לדם טהורולזד!^ , 1
,
,
 ,יטבלן יאתוליי,
שלאחריו ושמשה את ביתה ואח כ ראתה
שנקרא׳זבה קטנה ראת׳גם ביום הל נעשה זכה גדולה ולא תטהר
^דניחדהלו ^ ילנוני',
 3״ש אומרים מטמאין משכב ומוש ופטורין
עד שיהיו לה ז׳ימי׳נקיים חוץ מיו׳שפוסק׳בו וטובלת ביום ז׳לאחר חי '',5נשית;ן י'' 1,״״ייל'־ ^ן 1
מן
הקרבן וב״ה אומרים הרי זה גרגרן הנץ החמה מיד אלא שאסורה לשמש שמא תראה ותסתי ואם
ופרסי הרואה יום י״א שהוא סוף ימי זוב
לא ראת׳בכל י״א יום דע יום האחרון טובלות מיד למחרתו ואינה ננלסייומיינייזי־־יילן " ";;1
ואין יום שלאחריו מצטרף עמו
לזיבה צריכה לשמור לו יום אח׳ לטהרתו וביום העשירי פליגי אם טמא הואאמיי ׳שלימי לן ז׳יומי11,
משכב ומושב אפילו בעלה מטמא שהוא
לאיית ואתו לירי
איסור׳הילנן•ח( " ,
צריכה לשמור לו יום אח' בטהרה אם לאו עברה כל י״א ימים
כבועל שומרת יום כנגד יוס דקסכר יום ולא ראת׳חוזרת לתחלת ימי נדות ואם ראת׳בהם נעש׳זבה ואינה למלת;>ונ! 3ייהיי|?י''
״י (ל *>]
י״א כעי שימור וב״ה פוטרים מן הקרבן
םסי?י י)5־יי־ולמית־ ' ־?"־"ל•("
דלא בעי שימור אכל לענק טומאה מודו חוזרת לימי הנדות
עד
שיהיו
לה
ז׳נקיים
ואז
יתחילו
ימי
הנדות
דללוליגפ &סירדאוריתוסיי״וס "׳
מדרבנן להחמיר גזירה יום י״א אטו תוך ואחריהן ימי הזיבות כאשר פירשתי וכן לעולם משרבו הגלות
הפקיןו' בשדותילמיייז ^ נ"
י״א יום דמטמאה בועלה מדאוריתא עד ותכפו הצרות ונתמעטו הלבבות חשו שמא יבא לטעות באיסור
סתספו׳קצת יום המחר טכל׳יוסשלאחריו כרת שמא תרא׳אש׳בימי כיתה ו׳ימי׳ויהיה הכל רם טהו׳ופשביעי י ^ ינייי־׳־
^נ״יף־,־ ; "
ח ל ופי כיון ולא נקייוי
בתיקו׳יסלוי׳עז
דעבדישמור קצת ושימו׳מעליא הוא אלא
שמא תרא׳דם טמא וסבורה לטבול בליל שמיני וצריכה עוד ז׳ דחזילזיס וכיום המינילוצ" * **
©תוך י״א יוס אסור לעשות כן שלא תבא
ימים
החמירו
לטמא
כל
מראה
דם
אדום
וכרי
שלא
יבאו
לירי
טעו׳
דס וטבלה לערב ומססס׳פסכעל׳ 0
לידי ספק שמא תראה לאחר
תשמיש בין ימי נדה וימי זיבה הוסיפו חומרא אחר חומר׳עד שאמרו שאפי' דראיה קמיתא הויא3
תון־ל״איוו(ףנן
ומצטיפי הימים לזיבה ואי׳סבילתןטבילה
אם לא תראה אלא טפת דם כחרדל תשב עליה ז׳נקיי׳כזב׳גדולה :למיתבזעלראייבתריתהלנושומן
גרגרן ממהר לחטוא שמא ירגיל בכך תוך
למילתא ועבדו הרחקה לסלק
כלסןיי!
הנשים יש להם וסתות לראות בזמן
י״א אבל לענין טומאה טהור עכ״ל ובפרק
וכו׳ ודברים 6לו כהרי״ףוהר׳יאש
נתנוון
אב סי׳גרסינן אמר רב ששת זאת אומרת 1
כל אחת לפי זמנה וסתם וסת מל יום לל׳יום
רבי׳לומר אלא שלא בירר
דבר־ין0ץ!י.,
גרגרן דתכן אסור רב אשי אמי נהי דחד וכל מי שיש לה וסת קבוע בא עליה שלא בשע׳וסתה כמו שירצ׳
הוסיפוחומרא אחר תומיאעדס6
ממ
פשר לא בעי סימור עסירי מיהא בעי
ואינ׳צריכה בדיק׳ואררב׳אין לה לבדו׳לפני תשמי׳שלא יהא לבו סאסי׳אסלא
תרא׳אלאטיעתדסימוול
נוספו
סימור ופרש״י זאת אומרת מהך
כריתא
תשב עליה ז' נקייה כזכהגדול?נו״5
שמעי׳דאסור להיות גרגרן
ולשמש
ביום
י״ב
עם
הרואה
ני״א
ופסק
הרמ״בס
בפ״ו
תנוקותישם ) כתר תקכתא דר כשדו׳ א״ר זירא בכו׳ישראל החמירו על
עצמןם6
פי'
מה איסורי ביאס דאסור לשמש כל יום י״ב
וכרב
ששת
וכן
נר
מדברי
רש״י
במשנה
רואו׳ספת דם כחרדל יושבת עליה ז׳נקיי׳וכתכו הרי״ף והר״אס
אע״גדהאתקנחין
וכן כתב בהדיא גבי פלוגתא דר יוחנן ור״ל דכסמוך וז״ל ׳ומדרבנן מיהא אפי רואה י דשדות ליכא למיחש בה לאסורא כלל עבדו רבנן הרחקה יתירה
ואכהיגובנו׳יסראל
יום י׳א אסורה לשמש כיוס שלאחריו כדקתני ממכי׳ה״ז גרגרן ואמרי בס״פ בא סי׳
למעבד כרזירא דהאאמרי׳בריס פ אץעומדי׳דהא דר ! ירא הלכה פסוקה
היאעכ״ל.
גרגרן דתק אסו׳עכ״ל ורבי׳כתב סתם דיוס י״א לא בעי סימור אי משוס דס״ל דרב
והר״ן
כת
שהטעם
שהחמירו כר זירא ולא סגי להו בתקנת דר י״א
דהיינוכדיסלא
אשי פליג ארב ששת ואמ׳דלא בטי שימור אפי׳מדרנק והל ( כותיה דבתר׳הוא אי
יטעו בדבר סלסעמים תהא זבה גדולה ותהא סבורה שלא ראתה אלא
בכנוןשראת
מס ( דאע״ג דסבר דלדברי הכל כעי סימור מדרבנן וכדברי הרמ״בס ורש״י לאחשש שני ראיות ואחד מהם בין השמשות ולא תספור אלא ששה והן וכדישלאינ£
לכתוב כן משוס דלא נפקא לןמינה השת מידי ולא בא לכת (כאן אלא מה שהוא דין
לטעות בכיוצא כזה השוו מדותסשאפי' כדם טפה כחרדל
יהויוסבותז׳כקייסועק
מורה בלכד :וביוםהעסירי פליגי אס צריכה לשמור לו יום א בטהרה אס לאו בסוף
אץ זה מספיק אלא י״ל שכיון שלפעמים בספה כחרדל יושבת שבעה נקיע
דהייגו
גדה (דף עב ) ר יוחנן אמר עשירי כמסיעי מה תסיעי בעי שימור אף עשירי כעי
בזיבה הסותרת החמירו בנות ישראל על עצמן למסות כל דם סתראנה
כאלוהיא
סימור ור״ל אמ עשירי כי״א מה י״א לא בעי סימו׳אף עשירי לא בעי סימורופרש״י
סותר
פכ״ל
וכן
כתב
הרב
המגיד
כפי״א בשם הרמ״כן ז״ל דטעמא
דהחמירובנות
דסעמא דר ל משוס דטשירי אץ לו צירוף לזיבה גדולה שאין מצטרף עמו אלאי״א ישראל כך כדי שיהיו בכל זמן מונות מנין אח ולא ישתנה מנהגן בין ראיה איגל
דה׳לפרי ומסמ׳דהלכ׳כר יוחנןדכוותיסקי״ללגביר״לוכ״כ מדברי הרמ״בסבפ״ו
ימים הרישראתה ג ונעשית זבה התחילה וספרה עד שבעה נקייס
וראתהבשביפי
מהל׳איסורי ביאה וזי׳ל סמ״ג האסה סראת׳יוס י״א לבדו אינה צריכה שימור ביום
טפה כחרדל ודאי צריכה ליסב עליה סבע׳כקייס שהרי סתרה נל המקוש
שאיק
המחר אלא מותר באותו יום עצמו לערב אבל מדברי סוסרי׳צריכ סימו׳ואס
ראתה
בקיאות
בין
תחלת
הראיה לסתירת הספירה ויבא הדבר לכלל טעות
עכ״ל:כחג
הר״ן
כפרק
שני
דשבועות
ורבותא
דספת
יום עשירי צריכ'סמור לר יוחנן יום י״א כנגדו מן התור אבל אס ראת יום
דם
עשירי
יום
כחרדל
היינו
מסוס
דה״מ
למימונו"
א׳עסי שעכשיו כלו ימי הזיבה ומתחילי' ימי נדה צריכה סמור יום י׳ב מן
התור
וי״א
מרוכדוקאהוא
שראוי
להחמיר
בו
דסמא
יצא
מן
המקור
כשלשה
ימים זהאסרזה
מד״ס מאחר שעברו ימי זיכה וכן מוכיח בפר בא סי׳עכ"ל ומ״ס שיש אומרים דבעי
ושהא בפרוזדור שהוא כמי שיצא לחוןוצדי ( מן התורה שבעה נקיים אס היא
נימי
סימור מן התורה וי״א מדברי סופרים כסוף נדה איפליגו רבי אלעזר בן עזריא ורבי זובה ולהכי נקט טפה כחרדל אף על גב דודאי אינה אלא ראיה א׳וציוצא בזהכתג
עקיבא באחד עשר יום שבין נדה לנדה דמר יליף להו מקראי ומר סכר דהוו הלכה
המרדכי וכן כתב הרבי לונה בפרק אין עומדין ודחה דברי האומרים
סהחומיא
למשה מסיניומפרש ר יוחנן דיוס י״א לא בעי שימור אבל לאחייני בעי סמור כלו׳ היתה מפני שהיה מועט כחרדל שזה אף מן הדין הוא טמא כדתנן
ומטמאותכנל
סאס ראתה כעשירי צריך לשמור יוס אח עשר כנגדו למר מקראי ולמרהלכ׳למסה
שהוא וכן דחה דברי האומרי׳סהחומרא היתהמסני שהיא מראה הדם כעץ
החרדל
מסיני  :ומה שכתב אבל אס ראתה יום עשירי ויום אחד עשר וכולי ליסנא דאבל דמה חומרא היתה זו דהא דיכא הוי הכי דכמראה החרדל מטמאכתב
ובינויוומז
לא כיח לי דמסמע דכה״ג לדברי הכל צרי׳סימור יום שני עשר מן התורה והא ליתא
על דין הכתמים ששמורין כגרים דאין זה בכלל מה שהחמירו כנות ישראג על
פנמן
דלר׳ל כיון דעסירי לחודי׳לא כעי סימור וי״א לחודיה לא בעי סימור כי חזאי מטסת דם כחרדל כי לא החמירו אלא כדם היוצא מגופה אכל לאבכתמי'דננן
■ בתרוייהו משמע ודפי דלא בעו סימו׳וק כרא׳מדביי התום בס״פ בא סימן וצ״ע :
וכן הסכימו כל הפוסקים ע״כ ופשוט הוא וכן מבוא בדברי הרמ״כס
כפי״:6כהב
עברו כל אחד עשר ימים ולא ראתה חוזרת לתחלת ימי נדות זה
מבוא׳דהיינו
הרת בס בפי״א זה שתמצא במקצת המקומות סהנדהיושכת ( ימים כצרתה
יאנגפ
מאי דאמר י״א יוס שבין כדה לכדה הלכה למשה מסיני  :ואס ראתה
בסס
ונעסת
שלא
ראתה
דם
אלא
יום
א׳ואחר השכמה תשב ז׳נקייס לוין זה מכסגלזלא
טעותממי
ובס כלומר אס בי״א יום שבין נדה לנדה ראת׳סלשה ימים רצועי׳ונעסת זבה גדול׳
שהורה להם כך ואין ראוי לפכות לדבר זה כלל אלא אס ראתה יום
א׳סופיתאקי
(וטובלת בליל שמינישהו׳ליל (שלאחי כדתה ומותר לבעלה עכ״לא כתב
הריבם
אינה חוזרת לימי מדו עד שיהיו לה שנעה נקיים ואז יתחילו ימי הנדות וכולי
בבר נתבאר שזה דעת רש״י והר׳מבן (לושהר״מבס (ל רוח אחרת עמו בזה :
דיס
(סי ת ( ה ) שנשאל אס איסורנדה
משרבו הגליות ותכסו הצרו׳וכתמעטו הלבבות חסו שמה יבואו לטעות באיסור
קפג ( י> )יע״לפי'יונ"' 5י
,1,075
■'! ״״! הז?
גס בפנוי' והשיב שדבר פשוט
הואסניי^
נדת וכו' החמירו לטמא כל מראה דס אדום כדי שלא יבואו לידי סמות בין ימיכדה
בה והאריך בדבר וכתב שהטעם שלא מקנו סבילה לפנויה כדי סלא
יבואול'יי
דמי זיבףא טל סי שלא מצינו כפיר שגזרו על כל מרא׳לס אדום מכל
מכשול
מקו׳מדאמרי'
בהסתלק
ממכה
איסור
נדה
החמור
:
 3.ס״פ כל היד (דף כ )דר יוחנן ורבי זירא ועולא לא חזודמא ממילא
שמעינן
סדור(
קפד
רוב
משי׳יס
להם
וסתו
,
לראתזמן ידוע כל אחתלפיזמנסילוישו'
הבאים לא לחזו דמא ודברי רכינו בזה כמפורבבי ואינם מבוארים
ומיקרו
ס
$
דבר
לט״ו ימי׳ויש רואה לכ׳ויס מא׳לכ״ה ויש רואה לל׳ :וסתפף־י
כך הוא בר״פ תנוקתידף סו ) אמרינן התקין רבי כשדות ראתה יום א תסב שסה סל רוב נסים הוא מל׳לל׳יום הכי אמרי׳בפ״ק דכדה ( דףט ) דעונה בעוני ליוהי־!
והוא סכים תסב ו והן ג תשב (נקיים ופרש״י בשדות מקום שאין בני תורה ששה כת דס״י בפיכל היד דסת׳כשי׳סזיין לסוף ל׳ימיאוכלמי שיש לה וסת קבועכעוי
והוא כדין תודה שמא בימי כדה היא :שנים תשב ששה והס לחומר פמא ראשון סוף שלא כשעוסחה כמושירצ׳ואינ׳צריכ׳בדיק ואדרבאץ לה לבדוק לפניתסמיעה
זוב וסכייתחלת כדה וצריכה עוד ו׳אכל ג דאילו הוו ימי זיכה צריכה ז׳כקייס הסהא יהא לבו כוקפו ופור בס״פק מד (דף יב ( בטאמיני״רזירמר׳יסוד׳אססמהועה
במי תסב ז'נקיי׳פמא בימי זיכה עומד וכתב הר״ן וששהדקחמרי׳נקייס בעינן דכיון עצמה לבעלה א״ל לא תבדוק ותבדוק ומה בכך א״כ לכו
כרקפרופו׳ואעפשהל׳^
מימוכיובתבו ב ( דמה איסורי ביאכסרבי׳סמח׳דא״ר יסוד׳לא תבדוקאח
 .דטועה מסוינן לה יא זה יום שתראה מספקיכן לה בתחלת נדה וכתב (המגיד
 3.סס הרמ״בן חששו שמא יבואו לטעו בדבר שזדונו כרת שהרי איפס שתראה אסה קאמר אבל קודם תשמיש מצוה דתכן כל היד המרבה לבלוקכנשי׳מסונחת ס ׳
 .בימי נדפס שבעה ימים ויהיה שסה של דם טוהר וסל יום השביעי טמא וסבורה
ראה רבי׳לסמוך יותר על דברי התו׳סכלכימהו םל 51דוי1פי '</סניסת ? 1יירע
לטבול בלילה והיא צריכעוד ששה ימים ואסי׳היתה מרא׳דס לח ( גדול ובקי
איפס'
ופו׳פר״ח כיון דרא׳אסתו בודק מחשבס י 1ס ^  0י1־ ^ ,כיתהכ'ר^ \ ום!ז
שתטעה במצס׳גיעי הנדותוהזיבה ו (ל הרי״ף בפרק שני דשבועות הדין
הוא
דינא
ססכמי׳לא
תקנו
לנדר  -ואע״פ&יס מחלוק בץ הפוסקיכענץ6סה שאץ5■1י
גם

קפד רוב

1

ידוע

הלכות נדה ה! פד
^ מ־ינה בריקה וכמבואר בסי קפ״ו מ״מ כולס מסכימי ' דכיש לה וסת קבוע
 5י- "*,ירה וכי סא דפשט ליה רב יהודה לר זירא חוץ מהרמב״ס שהוא סובר
^נעי'
נמי צריכ׳בדיקה אס׳תסמיש ורבי׳סתס דבריו כאן ע״ס הסנמ'
7
אש^ 5

לדבר הרמי״ס וגס בסי׳קע"ו לא הזכיר סברתוא ו ^ ״ש אבל

נל
הערבה לבדוק

קמהדמ

הוסת ומ״ש הר״אש שהכריע כסברא כתי׳היינו׳לענין שריות דכיוס אבל לעול׳יש קפד ( א)
סילוק כינו לאות׳סברא כשמת הוסת ביו' דלההיא סבר סרי ולדיריאסור ולטעמיה"זנהנהו׳מיי״ו׳
אזיל שסוכי שאע״ע שהניע תסלת הוס ולא ראתה צריכה לפררכ לימי הוםת ומ״ה דל <
לאח׳תשתיש
מצריך הכא לפרוש כל שעת משך הוסת ואח״ב שריא אפי׳ביום אעי׳לר' יהודה כל ל לא י מבלוק אנל
שהוא דעת רבי׳אע״ע שמדברי רכ י /יתח' קילס תשתישמנזה
לבדוק שלא בשעת תשמיש הרי נר שהוא מפיס דההיא סברא נמי אסרה עב״ל זז׳להאבזר

דףיג) נרקפו ופורש אבל כל המרבה
גרי זו
עשוכס -היינו ,
מתני׳רס ב  (,־ ,
י״זינ' למו' מסי נסונץומיקי
זו משובחת ובשעת וסתה צריך לפרוש ממנה עונה אחת אם הוא כשעת וסת ניוס כסברת הואב״ד ז׳ל :
^; ז־ י״ .ל1
ואם וסתה נמשך ב ימיס או ג ששופעת כלל זהתחיזי׳יחחי׳
נספשמסמיס ואילובשמח ביום פורש ממנה אות׳היום כולו אפייאם הוסת בסופו ומות׳מיר
או מזלפת כ׳ימי ' או ג׳כת׳הראב״ד שכולןזהחיקל לאהפסיד
' ■ ,א6ימ ידל5ן תבדוק י־ן מנמיד־ בלילה של אחריו וכץ אם הוא בתחלתו פורש כל היום ומותר כל
סשוכין כעונ׳אחת עד ולזה הסכי '
ינא׳ז כתללטזב
ציי
יי"| ," ,־ל^ :
ובשעתיסמש /ץ•
לפיו ,ז 1׳!״יו?
הלילה*^> '>-׳***1
שלפניוו ^ן
וכץ? /ז ן
הריץ^אםז ז! י*
ומותר
הוא— "0י{1
בלילה *<0׳ י^
פורש כל\1׳* ׳׳11
הלילה **■1/4ו#ו
דחדץטוידסיח
ז׳לג׳זסמיוייא׳ס
מתג
:יתנ'עיל אחמ כפי סני יםנינ!!1־ד?!|יי < ביום שלפניו ולאחריו בין שקבעה וסת כשלש פעמים או בפעם
שהיא עושה צרכיה והכריע כסבר הרז״ה
משמי׳לאשלאמהא
וכפהאש
,
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אלא ביום והכריע הוא כדברי המקיליץ
מחיכה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ החמה איכא מ״ד שאסור׳
כל היום וכל הלילה דההיא שעתא כולה שעת וסת היא ואיכא

להיות בודקו קניחס לר ל דאמ אין אפה קילס משמיש לא
קובע׳וסת כימי נדת אלא לר 'יוחנן דאמר מבלוק דלנזנוקפי
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וגס הרא״ס כת שם
קואפש׳רמדאוריתא
לסוש לכולן גס לר״ל קשה דתכדוק כדי בסי קפ״זונןד׳צ'
שתדע כמה צריכה לפרוש מבעלה כשיגיערז?הפזשקיס•
שכמנו לאו דוקלז אלא לומרשיח מ סמר מאן ראמר רבת׳ תחילת הוסת אזלינץ ולא מיתסרא אלא בלילה
וסתה אל 5ן ןמק י ךןי נה צ יי 3׳ ל הרןס ^ (נ) כתבהנהזיו
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כתכ ראיה זו והביא עוד ראיה מדתנן< סת קנ!ע אםהיא
י0151״יד
גסופווכופי( י ׳ _. 1ייו י61ח  .יו שני ימים או שלש׳ ימים כתב הראב ר שכולן חשוכין כעוג אחת כפ׳סאשה שהיא עושה צרכיה הית׳למודה אשה שמשני׳ וסת׳
בס״סשלושה שהיא עושהצרכי׳' ( דף סג ) ואע פשהניע תחלת הוסת ולא ראתה צריכה לפרוש כל ימי
"
ן י
ן לראות מס הנץ החמה אינה אסורה אל $ןלאיוראזלהקדי׳ב׳
איפסיקא הלכתא כי׳ יהודה לסכרהכ י משך הוסת וכן כתב הרמ בן שחוששת לכל ימי משך הוסת שכל עס הנץסחמה דכי־יי יוסי ר יהודה אומ יממנר״מז" ר1עמ
וכך הס וגרי ־
כל הפוסקים י '
ולאפוקי ממס יוס ויום וסת בפני עצמו הוא ואפילו נעקר יום הראשון חוששת כל הלילה שלה כלומר כל הלילה אסורהה<0מב׳אזב׳יתיה
שנמצא כתוב על סס א״ז פורש אדם לשאר הימים עד שיעקרו כולם והר״ז הלוי כתב שאינה צריכה ואוקימנ ברגילה למחזי כסוף לילה סמוך קולסאל אתרי!
לפרוש
מאשתו סמוך לוסתה ב״ר שעות אס
להנץ החמה דכל היכאדתני עס לא
וגילה לראות כיוס פורש ממנה כל
אותו
היוס
והלילה
שלפניו
לתוך
וכן
ממש
להפך
משמע
ע״כ
ואס
ואין
איתא
ה״ל לר״י למימר כל הלילה וכל היום שלה דא״א שלא
<ועס ושורש לדברים אלו שהרי
בגמ׳מפורש
כדברי
העוסקים
ז״ל
וכבר
כתב
האגור
תכנס
הראיה
לתוך
הק
מעם ועוד דסתמ קתני היתה למוד להיות רואה ולא חילק
עלדנריא״זיחומרא יתירה היא כתבי הגהות מיי מוניות בפ״ד בשס אביאסף וכמה בין ראיה ממכה למועטה ואפילו הכי קתני כל הלילה שלה אבל כיממא שריא וכן .
עונהיוס או לילה כיומי ניסן ותשרי וחצי יום והצי לילה ביומי תמוז וטבת ע״כ
דעת הח״ה ואף הר" א פתב ראיה זו אלא שהוא הכריע שצריך לחוש לזמן המשכר/ו
ונראה שטעמו משוס דמסמע ליה דשיעור עונה הוי י״ב סעו ' מהשפות סהס
כ״ד
ושמעתין דפ״ק דנדה ודאי מכרעת הפי דאינה חוששת אלא לעונת עיקר התחלתו
ח? וכלילה ומ״מ נר לי שאין לחוש לכך מאחר סהפוסקי׳לא הזכירוהו וגס ליסנא וכמו שכתכנו אלא שק״ל קצת הא דאמרינן פ״ק דנדה גבי תנוקת שלא הגיע זמנס
דגממ׳שמע דלא קפי׳ אלי! על היו׳או על הלילה לא טל הסטו׳ולא הזכירו שעות כע" לראות אפילו שופעת כל ז ' אינו אלא כראיה א ' ופוסקת ה״ל כשני ראיות אלמא
האמה אלא מסוס פלוגתא דר׳יוסי דאיתא הפסב  :ומ״שכין שקבעה וסת בג' ראיה שניה שכתוךנדתה לאו בתר ראיה ראשונה שדינן לה לומר דאין דמים אלא
נעמיס או כפעם אחד מבואר במשנת פרק האסה שהיא עושה צרכיה  ( :סס)
מחמת ראיה ראשונה,אלא כראיה בפני עצמה חשבינן לה וכיון שכן אס פוסקת .
וכתב הרשכ״א כד״א בגדולה אבל בקטל שלא הניעה לימי הנעורים ולא הביאה וחוזרת ורואה תחוש לכולו וי״ל דהתס דוקא להחזיקה בדמי׳ הוא שאמרו כן ונפקא
סימנים א״צ לפרוש סמוך לוסתה כל זמן שלא קבעתו בשלשה פעמים בת" ה ראש
מינה לטהרות ואי כמי לכפל ולענין כתמים אבל מ״מ התחלת הראיה היא הפקר
ש״נוהסעםמבואר שהוא מפני שהיא מוחזקת באינה ראויה לראיות ומשוס
הכי
לענין קביעת הוסתות ואף לביאת אורח ובהסתלק העיקר יסתלק הטפל
תעניק ראיותי׳מקרה עד שתוחזק בג״פ ובסי ' קפ״ט יתבאר שדין זקנה
שנסתלקו
וקנ״לעקרעכ״להריסהרס״בא מסכיםג״כלדברי הר״זהוגססרי״סכא בספק
ומיה שוה לדין קנינה כזה ודין מעוברת ומניקה כתב רבי׳כסמוך :
כתבהראב״ר
מדה כת כדברי הח״ה וכת' ירכינו ימסה שכן כתבו רוב הפוסקי׳וכן פשט המנהג:
ואסרגילה לראות בהנץ התמה ולא קיסלהסעיראי קודססנץ החמה או אחר ומ״ש רכיכו סהרמ״בן סוברכהרא"בד מבואר
בהלכותיו  :ואס הגיע וסתהכימי
מץהחמה יש מחמירים לאוסרה כל סיום רכל הלילה ויש מקילים שאינה אסורה עכורה מסהוכר עוברה או בימי מציקתה ומאין צריך לפרוס סמוך לוסת וכן לאח
אנא כיוס והכריע הוא כדברי המקילי׳כך כתב בספ׳בעלי הנפש וכ״כ הר״אס בשמו
מסת מותרת אע״ע שלא בדקה בפ״ק דנדהידף ס ) אהא דתכן מעוברת ומניקה
נמןהאשה שהיא עושה צרכיה וכתב סטעס המקילים מסוס לוסתות דרבנן כ״ס דיה שמת בעא מיניה ההוא סבא מר יוחג הגיע שעת וסתה בימי מכורה ולא כדקה •
סמיך לוסת הלכךה״ל ספקא דרבנן ולקולא ולא סייסי׳אלא ליוס שהוא ודאי בימי מהו ומסיק דכיון דדמיה מסולקי׳לא בעיא בדיק' וכן דע רבותי הצרסתי׳וכן דעת
נדמה  :ואס רגילה לראות ראייה מרוב ' מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ החמס הר 'ז ז״ל וכת הר״אס מהכ משמע דהא ד׳אמרי׳אזהר לבני ישראל שיפרשו מנשותיה'
אינאמאן דאמר שאסורה כל הייס וכל הלילה וכולי עד וביוס כשעור הנמשך בו מוכה א׳סמוך לוסתן כסהי׳מעובר אין צריך לפרוש דחפי כשעת וסתן אמרי׳הכא
נלזהכתכהר״אבדבספר
בעלי הכפש וז״ל הרא״שבע' האששהי ' עושה צרכי׳ואס דלא בפיא בדיק׳ע״כ ואע״פי שהר״אש לא כת אלא מעוברת בתירכינו דה ה למניק
רגילה ליאות יאיה מקודם הנץ החמה גיד אחר הנץ איכ׳מ״ד אסורה בלילה וכיום וכן כתי רבעו ימחס ג״כ וטעמם משוסדמשמע להו שככלל דברי הר״אש היא
מנוס דההיא שעתא כולה
שעת הוטת היא ואפי׳ר יוסי דאמר ימים ושעו׳וסתות מדכתב על הא דמעוכר׳ כלשון הזה והא דתכן במתני ' אע״פי שאמרו דיין שעתן
מייהמפת הוסת מיהא
אסורה
לשמש
בכולה
הילכך
לר
'
יהודה
דאמר
כ
ל
העונה
צריכה
להיות
בודקת
אכתולה
וזקנה
קאי
ולא
אמעוברת כדאמ ר'יוחנן פכי"ל וכיון
טי :ומפני
שעת הוסת נאסרה כל העונה כל היום וכל הלילה אסור ' שהרי וסתה דהר״אס סמך על דברי ר׳יוחכן ואשכחן דר״י משוה מניק למעוברת כדאית׳בגמ׳ור
 ניוסונ^ילה ואיכא מאן דאמ׳דככי האי גיונא בתר תחלת כוסת אזלינן־ולאיוחנן אמר ל״ש אלא בתולה וזקנה אבל מעוברת ומכיקה דיין כל ימי עבורן דיין כל
^סרא אלא
כלילה אע״ג דבכל שעת הוסת אסורה לשמש לר׳ יוסי ה״מ לשעת ימי מניקתן ממיל׳משמע דסכר הר״אש דמניקה נמי אינה צריכ׳לפמס אפילו כשעת
וסתה וכך הס דברי הרשכ״א בתורת הבית וכתבם רבי׳ בסימן קפ״ט ומ״ש גדי
^סתעצמה א3ל לאסו׳את שלפניו ושלאחריו לא אסרינן אלא ההי׳עונס דתסלת
מעוברת משהופר מוכרה הכי תכן בפרק קמא דנדה (דף ז ) אהא דתנן מעובר"
^ קתי כה ואס בדקה קודם הנץ החמה ולא ראתה כל אותה שעה אסורה אכל
נייס מחזית לפי שעקר הוסת בתחלתו הוא והכריע הוא כי הך סברא בתרא דיה שפתה ובסימן קפ״ט יתבאר כמה שיעור זמן הכרת העובר  :ומ״ש גבי מניקה
^ ל־תכי הית למרדה להיות רוא' עס הנץ החמה אינה אסוי׳אלא עס הנץ החמה דימי מניקת' הס כ״ד חדש משנולד הולד ואפי׳מת אין צייך לפרוש סמוך לוסת סס
^ר ' וסיר יסודה אומי כל היום סלה ו אוקימנ׳לה ברגילה למחזיבסוףליליא
פלוגתא דר״מ ורבנן אהא דקתכי דמניקה דיה שעתה וידוע דהלכה כרבנן דאמרי
אפי׳גמלתו או מת דיה שעתה כל כ״ד חדש לפיכך אס היתה מניקתו י' וה' סכים
^ ^ינא דתני עס לאלתר משמע ואי ס"ר דבכס״ג אסור' כיוס ובלילה היכי קתני
^פ שלה?ו א א״א דלא עיילא ראיה בתוך הנץ החמה ומיתשר כיממא ובלילה מטמאה מעת לעת ופרס״י דהיינו מפני סאיןהטעס תלוי ביניקת הולד אלא
(!סי1ף ?  ? $תכי להיו' מאה ולא מפליג בץ ראיה מרובה לראיה מועט הלכך אינה מתוך צער לידה איכריה מתפרקים ודמה מסתלק ואינו קוז׳עד כ״ד הדס ל״ס מת
^ ■י  .לח עונת הלילה ושעת הוסת בלבד עכ״ל ואיכא למידק פרברי רבי ' למה ל״ס חי הא דמעוכרת ומכיקה יתבאר עוד כסימן קפ״ט  :כתב הרש״בא שדע׳הרז״ה
הי אבד הנריע כסברת המקילים כמו שכתב כאידך פלוגתא דבסמוך שלא אמרו במעוברת שהיא בחזקת מסולק׳ דמיס אלא כשעברו סליה סלסה עונות
^ ומי סיכיסובר דאע״גדלכאורה משמע מדברי הר׳אששאין כאן אלא ב' ולא ראתה והוא ז״ל סלק עליו ואמר דלא קי״ל כר׳יחהי דאמי הכי אלא כפ״ק דאמר
׳ מיכתנ והצדיע הוא כי הך סבר' כתרא כי דייקת בס תלתא נינהו דסברא בכל מעוכרת דיה ועוד אכתוב זה כארוכה בסיקפ״ט כס״ד  :האשדז סהיתה
ממיהדמיתסר׳ביוס בשעת הוסת אלא לר' יוסי אכל לר יהודה דקי״ל
נחבאת במחבוא מפני פחד והגיע וסתה חוששת לו אפי׳לא היס לה וסת קבוע עבר
^ ^ ילא אסר ביום כלל דאי הוס מיתסר שעת הוסת ביום לר יהודה פוה היום ולא בדקה מותר׳שחרדה מסלקת הדמים ז׳ל הרמב״ן בהלכותיו וטעמו משוס
היום וציא״בד סוכר דלדידן נמי דק׳ל כר ' יהודה מימסי 3יוק כשעת דאמרינן בסוף פ' בנות־כותיס (דף לט ) תכן הגיע שעת וסתה ולא בדקה טהורה
כה
ב^ 2
סחרדה

ד׳ט

הלכות נדה

(ג ) !
נהגה׳ש״ל -סחידה מסלקת את הדמים וכתב הרא״ש בפ״קדכדהלכ״ע וסתות דרבנן ולא בת״ה ה ארו' דה ת כיס לה וסת קבוע אבל אס היה לס וסת סאינו -ןע ^ , .
בהל׳נלה פםיו נשס קי״ל כמתטדהיתהבמחבל) ואע״ג דקתני רישא הגיע עת וסתה דללו בדקה טמאה
הרגישה־בדסר,
שלא בדקה בשעת וסתה סהורה ואינה צריכה בדיקה דכל שלא
בוננשאי2 ,
ילסת ^תדש ^ הא אמרי׳כפמות כותי׳דכולה ר״מ היא ע כ כלו׳דבע בכות כותים מפרש בר יהודה וסתה אע״פ שלא בדקה הרי היא בחזק נוהורה כיון סאין לה ושת ?
היאוה״קאסלאהיתהבמסבא והגיע שפת ושתה ולא ברקה טמאה
' פהח לכולה ר״מ
הנ |ף
פונה זו אלא מדרבנן ע כ וכתבו רבינו בסוף סימן זה וכ״כ היב המגיד בע חי
חבחש
עט^זליגינוסת  :סר״מ אומר אס הית במחבוא והגיע
וכחי
הרמ״בןז״ל :
 עוד?ראו!)(ד) וגריכיסצייי״ר סעת וסתה ולא כדקה טהורה שחרדה י! פרוש אלא עוגה ראשונה לש הוסת וכיון שעברה העונה ולא בד 6בוסתם ^ ניק־ומיה ^ ל־־־׳!
 7 ,$״ ^ ססלק פ 6ח הימי־ והיס״ב!) נפ״ה כבי 6ראתה מותר׳ולזה הסכים א״א הר״אשז״ל  :ואם' הגיע וסתה בימי מעונה נינו־ '׳ צ־ל ־ניס
לה״ 5ג 7ה7הא ^ הא דאיתא בס ק דנדה כעא מיניה ההוא עיבורה משהוכר עוברה או בימי מניקתה שהןב״ר חדשי׳משנול׳ לסלשי ייס הייהיל 1להסס׳קספ *ר־
גלאינילזה ללחי הבא מרבי יוחנן הגיע עת וסתה בימי
הולדאפי׳מת הוילד אין צרי׳ילפרו׳סמוך *! וסת׳וכן ?! אחר הוסת שלא הרגישה בדב קשויהמשתנוו־
שרילד*מר 'ני לעיי עבורה מסו אליבא דמ״ד וסתות דאורית
וחמצ 5ו־נ־ייה ־גיל "ו *#וינוס!
ל ,7יי " ניי ,מ 'י מאי בפיא בדיקה או דילמא כיון דדמיה מותרת אע״פ שי! א בדקה האשה שהיתה נחבית במחבא מפני
יבי בראשסי זה ובראשסיקסע:נו ;יחן
• א ל תניתוה פחד והגיע וסתה חוששת י!ו אפילו ?! א היה ילה ופת קבוע עבד
לא1מ ,,גיק אלא מסולקים לא בעיא בדיקה
אס בדקה אח״כ ומצאה טהורהטסוון
לתיי׳לתק׳ אשמי ר ' מ אומר אס היתה במחבוא וכו׳טעמא היום ולא בדקה מותרת שחררה מסלקת הרמי׳ ודווקא הני אבל
כאלאמחזקי"
אע״ג דרזזקה רזויח בזמכו
יי -ףייאילי ";יו דאיכא תרדה הא ליכא חרד והגיע וסתה
כלאשהרעלמא שהגיע וסתה אסורה דע שתבדוק ומיהו אם לה ודאי טמאה הילכו אסבדון?ועאה
דאוריתא
״שוס ולא בדקה .טמאה אלמא וסתות
כ״גמ׳נ7גאו "מ מ
להל
בא
דחזקהאורח
אע״ג
טהורה
טהורה
ומצאה
כך
אחר
ברקה
בסמו׳מעלוגח׳
סהורה טהור כבר כתבתי
י.
ו
מי״ א7סל 7 5אן וכיון דחיכא חרדה דמיה מסולקים ולא בזמנו לא מחזקינן לה ודאי טמאה הלכך אם ברקה ומצא׳טהור׳
דהלכה
דתנאי דאיפליגו כמילתא משמע
נע*חיששריזנג״י כעיא בדיקה ה״כ דמיה מסולקים ולא
טהורה :ופריש׳שפירש סמוך לוסתה אינו אלא לתשמיש אבל כמאן דמטכר וגרסינן תו בפיק כלהיו
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(שס ) איתמאסה שים לה וסת והגי סמ
ק׳ הנא מל יטיח* בעיא בדיקה וכתב סל זה אלמא ס״ל לר מותר בשאר כל קריבות דבר  :היוצא לדרך צריך לפקוד אשתו
מסולקת דמים
יוחנן דמסוכרת
ע״ נ*7י תב 'ד יני׳
וסתה ולא בדקה ולכסוף בדקה אמירב
!  .י
1 ,
י
קא 7חיינ א 7ם
ואפילו אפילו סמוך לוסתה וי״א דאפילו בתשמיש חייב לפוקדה ורבינו
טהורה
בדקה ומצאה טמאה טמאה טהור
ואפילו
לו
חוששת
איכה
וסתה
עת
הגיע
למק<7
תם פירש שאסו׳לפוקר׳בתשמיש אלא בדברי ריצוי ולא היישינן
נשעהשי<נאל7רן לכתסלה אינה צריכה בדיקה והא דתנן
ושמואל אמר אפי' כדקה ומצאהטמון
<כתה• סנה פ־׳אס כמי היתה במסב והגיע עת וסתה ולא שמא יבא עליה :הבא ןמ הדרך וכן השוהה עם אשתו בעי׳והגיע
ואוקיוכ
טמאה מפני שאורח כזמנו בא
עת וסתה אסור לבא עליה ערשישאלנה ואם שהה שלשים יום
כדקה ה״ה דאפי׳לכתחל׳לא בעיא בדיקה
ףיא כדה
נחמן בר יצחק פנוגתייהו בוסתותדוב
חשוב כהגי׳עת וסתה דסתם עונה שלשי׳יום ואסור לסוף שלשים
דה־ו סעפ5ו ומסולקת ימים ציי) ע ' נ :
וסתות
סבר וסתות דרבנן ושמואל סבר
וצאינאל7רן ^י; 5
והשתאמ״ש רבי פכר היום ולא כדקה יום דע שתבדוק במה ד״א שלא שהה אחר הוסת שיעור כדי דאוריתא ויריע דסלכה כרב באיסוריוכן
מותרת וכו פשוט הוא דאפילו ר״מ דסבר שתוכל לטבול אבל אם שהה אחר הוסת שיעור שתוכל
פסקו התו וכ״פ הרסכ״א בת״ה וק פק
בא עליה ואין צריך
וסתות דאוריתא מטהר כה וכ״ש לדידן לטבול
שכן
לישאל בין אם היא עירה הרמי״ס בפ״ח וכתבס״המגיד3פד
וכ״כ
הסכימו כלהמפר־שי' דושתות דרבנן
דקי״ל וסתו׳דרככןאבל מה שאמידכשהגי' או ישנה בין קטנה בין גדולה ואפילו בלא שהה שצריך לישאל
שעת וסתה חושש לו מ שמע ודאי דפליגא
ואע״פסכתכבסס
למרדכי בריס שבועות
כתב הרש״כא דוקא שיש לה וסת לימי׳ לחור אבל אם יש לה
אדהרש״כא וסב דמתני׳בדיפכד דוק היא
וסת
עצמן
רא״ס פירש ר זירא דהיכא דמקה
שיעור וסת סמוך לוסת' פי'מיו ־
כדמשמע מפשט ' אכל לכתחלה אין חילוק
דאוריית׳פירש
קאמ יב טהור טהור אבל אס איחי־׳אחר הוס אפי' טהור טמא דוסמו׳
בין היתה במחבוא ללא היתה וכי היכי דכל שאר נשים חוששות לוסתן ואף על פי
דפליגי
סמכו עליהם כאלו הס דאוריתא דאורח בזמנו בא ואע״ג דאיכא אמוראי
שאינו קבוע וכמבוא ' בסי קפ״ט הוא הדיןלהיתה במססא  :אבל קשה דכיוןדמדץ
אדר זירא ואמרי דרב דאמר טהוי טהורה אע״פ שלא כדקה טצמהכסימו׳מממן
היתה במחבוא פסטען למעוברת דלא בעיא בדיקה כיון דדמיה מסולקים מאתר
דאפי׳איחר׳כמהזמן
לוסתלר׳זירא לא חיישי עכ״ל אין נר כןמדברי כל הפוסקי׳אלא
שכתב רבי' דמעובר א״צ לערוש ממנה סמוך לוסתה ואסי׳לכתחלה משמע הכי ס״ל
הילק־
אסר הוסת כיון שבדקה ומצאה טהור טהור וכן העלה הרא״ם בריש נדה וזיל
לפסוק דהיתה במחבוא לכתחלה כמי אין צריך לפרוש .סמוך לוסתה־וצ״ל דרבי׳סוב'
ומצא?
קי״ל דוסתות דרבנן ואס לא כדקה עצמה בשעת וסתה ואח״ה בדקה עצמה
דא״ג דאמרינן כה כיון דדמיה מסולקים לא בעיא בדיקה היינו לומר דבדיעכד לא
לת־שמישאבלמותי
טהור טהור'־י ע"כ  :ופריסה שפורש סמוך לוסתה אינו אלא
מחזקיכן לה בטמאה אבל אה"כ דלכתחלה כעיא בדיקה כשעת וסתה ותדע דסא לא
אבוהסז'ל
כשאר כל קריבות דבר כ' כ הרשב״א בת״ה וכתב שכן דעת רש״י וה״ר
בעא ההוא סבא מר׳יוחכן אלא בדיעבד כדמשממדבפי לה אפיסקא דקתני דמפובר
ואיזלומר
וחברותיה דיין שפתן ועוד מדאמר הגיע וסתה בימי עיבורה ולא בדקה מהו ולא ויש מי שהורה שהיא אסורה בכל הקריבות כנדה ולא יראה לי כןעכ״ל .־
אמר הגיע וסתה כימי עיבורה חוששת לוסת או אינה חוששת ומדאהדר ליה רבי
בדביי
דר״ת שסובר שהיוצא לדרך אינו עוקד את אשתו בעונה הסמוס לוסתה אלא
אסויכל
רצוי ולא כתשמיש וכמו שכתב רבינו בסמוך בשמו למי שאינו יוצא לדרך
יוחנן תכיתוה משמע דבההוא גוונא דכעא בלחוד הוא דמיתכיא ולי) יתיר דאל״כ
לכ״עשריויונא
קריבה דא״לכ מאי איכא כין יוצא לדרך לאינו יוצא לדרך דלעולס
הל״ל מאי תיבפי לך בדיעבד הא אפי׳לכתחלה תניתוה דשריא אלא ודאי מסמליה
דבדיעבר דוקא מיתכיא והכי משמע מדברי רש״י שכתב ה״כ כמעובד'הואיל ודמיה לדרךאיצטריכה ליה לאשמועי דחייב לפקוד את אשתווה״המגידכס״רכמכמס
הימבן כדברי הרש״כא וכ״כ סס הגהו׳מימוניות וז״ל כתב הרמ״כןהו
מסולקין סהודה ומשמעות דבריו דכדיעכד קאמרשאליכ כך הל״ל ק״נ במעוברת
שלדכריהס
אסור אלא לשמש אכל סא׳פרישו׳לא החמירו עליה שאין כאן ל)לל) תשש
הואיל ודמיה מסולקים אינה חוששת וא״תא״כ היאך פסק רכי׳דבמעוכרת לכתחל׳
נשאונין[
נמי אין צריך לפרוש ממכה סמוך לוסתה דהא לא פשט ר יוחנן מעוכרת אלא מדין וכ״כ הרא״בד וכן פשט התר בכל מלכותינו עכ״ל וכתיומהדשן (סיר״ן)
שאלכ
בדין זה והעלה לאסור כל קריב וכמדומה לי שלא ראה דברי הפוסקים בזה
היתה במחבוא ומאחר דבהיתה במחבוא סוכר רביכו דדוקא בדפבד הוא דמטהריכן
פרישודקאמרי
ד־שר)'
להו ולא לכתחלה ממילא כשמע למעוברת דכריעבד דווקא מטהרי׳לה ולא לכתסלה היה מביא דבריה והוא לא הביא אלא דברי הסגהו׳ונדחק לפר'
י״ל דע״כ לא איבפיא לן האי בעיא ופשטיה דבדיעכד טהורה אלא אליב דמ״ד וסתו' דסרו דוקא היינו כגון מזיגת הכוס וכיוצא בו אבל חיבוק ונשוק אסור ואין וני'
מיין
כראין בעיני דמדכתכו שאיכה אסור אלא בתשמיש משמע דכלמיליולאומ&
 .דאוריתא אכל למ״ד וסתות דרבנן לכתחלה נמי איכה חוששת ומסכרא ידעיכן לה
ולא איצטריך למבעי בה-אלא דקשה דא״כ היתה במחבוא כיון דדמיה מסילקי׳נימא ממש הוא שרי ועו׳שכתבו כן כש הרא״כד והרי הטי הרש״בא טל הר״א שכל.י[י'נ
כשסהרמבן
מותר חיץ מתשמיש וכן מכואר ברכריו כספר בעלי הנפש ועוד סגם
דלמ״ד וסתו׳דריק לכתסלה נמי אינה חושש׳כי היכי דאמרי׳במעובר דהא התלמוד
משוה לסו אהדדי • ושמא י״ל דאע״ג דתלמודא משוה להו אהדדי אליבא דמ״ד
סילנןליוונל'
כתבו כן והרי העיד עליו ה״ה מגיד שהוא סכור כדברי סרש״בא ז״ל
ה״וצא לדרך צריך לפקו׳צת 6סתו תפי׳סמוך לוסתהכפי?
וסתות דאודית לענין דיעכד לא משוינן להו אהדדי להתירן לכתחלה למ״ד וסתות לדברי תממ הדשן :
דרככן דמעוכרת דחזיכן דכל המעוברת דמיהן מסולקין אמרי׳דלמ״דוסתו' דרבנן כבא על יכמתו (דף סב )וכפ'הדר ( דף ק ) והרמ״בס הסמי׳דין זה וככר כתההמגיי
שי״אךאצינתששי
כפ ר שסו תמה עליו ועל הרמי"בן שגס הוא השמיטו  :ומי ש
לכתחילה כמי אינה הוששת אבל היתה• כמחכוא דלא בריר לן כולי האי דתה׳מסולק
דמים דהא חזינן כמס נסי אע״ג דהוו במחבוא לא ישנו את תפקידם לא אמריכן בה חייב לפקדה כן דעת הרס״כא בת״ה וכתב שכן דעת רס״י והרנ" 1בל וכתבשכןנ?
אינה חוששת אפי׳לכתתלה ומסתיין דנימא בה דהיכא דעבר יום וסתה ולא בדקה פקר וכ״כ רבי׳ירוחס וכתב סרא״בד בסער בעלי הנפש מ״ט וסתות דרככןוכמ?
עמיתי ת  :ודוק £%הני אכל כל אשה דעלמא שהגיע וסתה אסורה עד שתבדוק מצוה לא גזור  :ומ״ש כסס ר ת כן כתבו התו׳והר״אס בס״פסכל) עלינממ " ;נ
בסער התיומה ומדברי סמ״ג נר׳שדעתו להתיר אפילו תשמיש כיוצאלדוףנזין
נ״כ הרם כא בת״ה ולמד כן מדאמרינן כערק כל היד (דף צז ) גבי אשה שיש לי וסת
אשתוכשעש?ו
והגיע עתי וסתה ולא כדקה ולא יאתה רבי אליעזר אופ ר טמאה נדה יכי יהושע כתב בסוף דבריו והמת״פב ודע דבהא דאמרי׳חייב אדם לפקו׳את
 .אומיתכדק והכי תנאי כי ימי תנאי ר״מ אומר טמאה כדה וחכמים אומרים תבדק יוצא לדרך מסיים כגמ׳וה״מ לדבר הרסו׳אבל לדבר מצוה מטריד פי׳מטוי נפידי
ויבטל מן המצוה ( וכ״פ בהגה ש"ד ) ולא כתבוהו הרש״כא ורבי פה מפי 0יי?!ה ^
רד\ עידילכה כר יהושע לגבי רבי אליעזר וכחכמים לגבי ר" מ וכן כתב הה"מ בע״א
להלכו׳נדה : 1הבא מן הדר׳וכן השוהה פס אס תו בעי יוהגי׳ו,1תוס ^לרן
 3סס פימ׳בן וכן כתבו התוס' בפיק כל היד גבי פלוגמ׳דרב ושמואל באשה שיש לה
לבא עליה עד סיסאלנה וכו בפ׳כל היד (דף טו )תכן כל הנשים בחזקטהי ^ ■1י'
ויסת והגיע שעת וסת׳ולאכדיק׳ולבסוף בדקה ומצאה טהור נר'דהלכה דוסתו׳דרבנן
למה ׳■לילמי1,־
בגמרח (^םס
וכן פסק רב אחאייור 'ס הילכן אשה שיש לה ושת ולא ברקס כשעת וסתה ואחר כך הבאים מן הדרך נשיהם להס בחזק טהרה ו 3גמרא
־״ ' ^ ^,
שס )^גמי•'
הדרך סד״א ה״מ היכא דאיפא כמתא דרמי׳אנפשיה ובדק׳אבל היכא וליפיכ־;ז
בדקה ימצאה טהורה טהורה לבעלה ומיהו נראה דלכתחלה צריכה לבדוק בסעת
הוסת ע״כ וכתבו הגהות מיימונית כן בפמס כפ״ח מה״אב וכי"כ הרא״בד בספר דלא רמיא אכפשה לא קמ״ל אמר ר״ל והוא סבא ומצאה כתו׳ימי עונתהופיש
בעלי הנפש אבל הר״ן כתב בפ״ב׳ דסכועות אהא דתניא התמרים והפועלים וכו' כתוך ימי עונתה ל׳יוס לראי׳אבל לאחר ל׳יוס בעי א בדיקה הואי וםיןםנשי ,ח'
לנזנול
^הגיע ספתוסתה^ ןבהגיי1
נשיהם לסם בחזק טהרה דלדע׳הרי״ף והרמ״בס ז״ל דמי דבשע ' הוסת בעיא בדיקה ^םו ףעונס ^ יהינ
^
וסתו׳ראורית׳ופי׳הרש״בא -כת״ה --
 .״ _
מכל מקום אס עכר הוסת ולא בדקס ולא הרגישה טהורה בלא בדיקה ורבינו סתם . .
כלושאפ״פ שהמתיןעד כייסתו ׳5 , ,יצ
ומיהו כתב הרש״בא דכיון דוסתו׳דאורימא הרי זה כאלו ודאי ראתה ונל שהניחהכסזק׳טומא רי
דבריו כדעת התוספו׳והרש״בא ז״ל שאסורס פד שתבדוק :
#חזק
.
י

ד״דז

הל_
מו 6ה פדשתאמ׳לו טהוי־ה איי רכה בר בר חנא אמיאפי הייע מת וסת׳
ר׳נ!
ספו׳דרכנן וכת■ :הרש״בא דוק' בששסהעד כדי שתוכל לספור ולטבול והא
^רס־כרחנא דרכי יוחנן רביה סיא דאי׳ ר שמואל בי אבא א' ר אבא א״ר אסי
וינה אשס סיס לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה וכא עליה וטעמי' כיון דוסתות
<ו"
>.״יי ודאי ראתה אלא חימיי
וינקנח

".לת״תימיי־־להו ^ו

קבוע מ״מ חוסש׳לו וצריכה לפרוש כל אות ' עונה וכמבואר לדברי רביכו בשי' קפ״ט ה( ) ורן מנזאר
והימ׳בס כתב בע׳ד כל הנסים סיס להם וסת בחזק׳טהיה לבעליהן מד סתאמ׳לו לקחן סי ' קפ׳רן
>ן
1נמר 7ני ה׳ג7
טמא חני!5ו מד שתוחזק נדה בשכנותי׳הלך גמלה למרינה מחי והניחה טהור כסיבא
של״א !נתי־מ' פ׳ד
אינו צרי׳לשאול לה אפי׳מצאה יסנה ה״ז מותר לבוא מליה שלא כעונת וסתה ואינו
7א" ג :

חוסס שמא נדה היא ואס הניחה נדה
אשור לו מד שתאימ לו טהור אני וכת הרב

קפה (א )<מזנ

תהרי״ו '\ ,כ״ב
 7אכהית'נקט? 1עס
נעלה ואמרה לו
טמאה אכיואח״ר
אמרה עהו רה אני
שאתרמי
ומה
תח;ה מיזמ׳הקטט
שהי' נ־כי ונינן
עש־עיכאתנ׳ולא
עו׳אלא נסעה אס
היא נאה סוכנת

וסת לימי'ולקפיצות כיון שהוס׳תלוי במעשה אימור לא קפצה
ולא ראתה  :וכתב עור יש לה וסת שלאקכעתו עדיין שלשה
פעמים והוא פחות מעינה בינונית מוץ שראתה מכ״ה וכיוצא
בזה אף על פי שלא ברקה כיון שלא הרגישה בדם טהורה בלא
בדיקה :
האשה שהיא בחזקת טמאה אסור לו לבא
עי! יה ער שתאמר לו טבלתיומכיז
1
מקו׳כשאומרת לו טבלתי נאמנת ואם הוחזקה נידה -בשכנותיה
אכלו א' נ (לפר<ש)
חשיבה
כגון שראוה לובשת כנרים המיוחדין לה בימי נידותה
7ו 7א־הוא'לושוכנ'
בוראי טמאה:אמר׳לבעלה טמאה אני ואחר כך אומרת טהורה
אנלו ו 7אי טהורה
היא ותתיל' מחמת
אני אינה נאמנת ואם נותנת אמתלא לרבדיה שאמרה לו כץ
תחלה מפני שלא היה כה כחאודבר כיוצא בזה נאמנת כתב
עשתה
קטטה
עכ׳ל :
הרמ״בן הוחזקה נידה בשכינותיה ואחר כך אומרת טהורה אני לסכו׳ס״ל וסתו׳דאורימ׳ולא קי״לכמתי'
אפי׳גותנת אמתלא לדבריה שאומרת לא לבשתי בגרים אלו חה נר' דעת ההלכו׳מכתבו הא דתני׳בפ״ק
חמריס ופועלים והבאי׳מכי האבל ומבית
אלא שלא תטרידני עכשיו כי לא הייתי בריא׳אינה נאמנתע״כ
המשתה נשיהם להס בחזק׳טהרס כד״א
ר״ל כיון שראינוה לובשת בנדי נדותה הוי כאילו ראינו שראתה
כשהניחה בחזק׳טהרה אכל הניסה בחזק'
שאז אינה נאמנת לומר לא ראיתי ותימה הוא וכי עדיף הוחזקה טומאה לעולם היא כטומאה עדשתאמי■
נרה בשכנותיה מכשאומרת בפי׳ טמאה אני שנאכל שוב לומר
טהורה אני ע״ב ולא חילקו כץ עבד עונת
טהורה אני ע״י אמתלא  :היה משמש עם הטהור׳ופרש! נירה לא
הוסת ללא עברה עכ״לס וכ״כ הר״ן בפ״ב
יפרוש
דסבוטו' שהוא דעתהרי״ף והרמ״ב ס "ל
המגי' שהוא ז״ל מפ׳ דמתני רכל הבאי׳מן
הדרך נשיה להס בחזק טהרה וט בשיש לה
וסתכדוקא והוא סבורדהא דאמרר״ל
ולוא שכא ומצא' בתו׳ימי מוכת מאי עונת
וסת' כלו שאס בא ביו׳וסת׳אשו׳סמ׳תרא'
בשעת תחמיש אבל אס עכר מוכת -הוסת
אפי ' לא עביר אחריו ימיס שתוכל לספו'
בהה הרי היאבחזק׳טהר׳ואין חוסשקשמא
ראתה בשע ' הוס 'וכדרכה בררבהונא
ורכה דאמרי אפי הגיע עונת וסת' מותי'
וסתות דרבנן ורכי יוחנן דאמר סחסב ימי
וסתה פירו' אס עכרו חמי ספירה ושתוכל

, ",׳ ווג־ף ל־״>  -דמגמ 6ילס
נ(! ה שגוסס לטבול בלא תביעת הבעל
ימק״לר 3סמו א׳לר׳אבא מר יוחנן אפי׳
־ ילמ ^ צסיסבל ופרש״י ילוהנעיה
שכסה לסבול א״ל 15םו ודאי ראת׳מי א ר
יוחנן אימידכ/״ר יוחנן ספ׳ראת ספק לא
^ " יל ראתה שמא טכצה וציון
סנןח" כילדה אומרים כן דספקהפקא
אלא אס לא סהא כדי סמוכל לספור
ולטכול אסור ואע״ג דוסתו דרבנן חימור
ראתה כיון דרוב פעמים אורח בזמנו בא
ואלו רא תה ודאי לא טבלה שהרי אין
שהות לספור ולסבול הלכך אסירא עכ״ל
ויתיה׳המגיד כפ״דשין דעתהמג״כן
)" אוהסחא -מ״ש רכי׳שאסהגיע שעת
וסתה אתור לו לכא עליה עדסיסאליה
נלו׳וכסלא שהא אחר הוס שיעור שתוכל
לשכול ככר נתכאר דאעי׳ג דק״ל וסתות
דנקנוסור סשו׳דרוב פעמי׳אורה כזמנו
 :153ומ׳ע! ואסשהא ל' יוסחשוב כשעת
וסתה ונוכלו' אס אין לה וסתחוסש׳יוס
שלשים לראיית ולמד כן מדאמ׳ר״ל והוא שבא ומצאה תוך ימי עונתה וכדערס״י וכתב כסוף דכרץ שזו קולא יתירה היא שלא לחוש לא לוס׳ולא לעונ׳כלל  :כתב
והסכימו לדכריו הרא״בד והרשב״א והר״ן ז״ל כמו שיתבאר בסי' קס״ט  :וגלש הרא״בד כספי כעלי הנפש הא דאמרי כל אות׳עונה אסורה דווקא בוסתו' דיומי,
מ -יא כשלא שהא אחי הוסת שיעור שתוכל לטבול אגל שהא אחר הוסת שיעור
אבלוסתו׳דגופא כגון מפהקומעטש וסוסש׳וכל אותם השנוייםבמסנתיכופר
האשה שהיא עושה צרכיה אינה אסירה אלא עת וסתה בלבד בין שיש לה יום
סתוכל לטבול בא עליה ואקצריך ליסאל היינו מימרא דרכה בר בר חנא ודר' יוחנן:
וגיס כיןאסהיאפירהאוישכהבריתאבספ״קדכדה (דף יב )וכתבו התוספות
קיוע לאותן הסימני' בין שאין לה אבל לפני וסתה מותר ואס בדקה בשע' וסתה
והמו לומר דליכא איסור נידות אכל אסור לבא על הישנה כדאמרינן כנדרים :
ולא ראתה מותר לאתר הוס׳ראיה 'לדבר מדקתני עלה במתני רבי יוסי אומר אף
 001כין קטנה בין גדולה היינו מאי דאמרינן דאמ'רבי יוחנן אפי׳ילד'וכדפר״סי ימים ושעו׳וסתו׳משמע ה״ק כי היכי דוסתו׳דגיפה לא מתסרא אלא לשעתה ולמאן
ודע דכההיא דא״ר יוחנן אפי׳ילד׳דכזיזא למיטב׳כתכו התוספ׳סי־״ח ור״ת מפרשי' לאו לרבי יהודה כר פלוגתיה אלמא בוסתו׳דגופה לא פליג רבי יהודה ודוקא בסהיא
דה'ןי ר מחנן אפי׳סיתה מעובר' וילד שהיא ירא׳לסכול מפני הצנה ואהד׳ליה ודאי רגילה לראות כל הראיה בתוך הוסת אבל אס רגילה לראות ממכה אסר סוס אסור'
ואמה מי אמר הילכך ילדה אפילו לא היתה יראה לטבול אסורה וכן פסקהרש״בא מן הוסת ואילך כל כיוס צריכה בדיקה אחר הוסת כדי ליסהר הוסת וצדי להתירה
גש״ב ופשוט הוא דייק דילדה הרי היא ודאי טמאה  !:מישרבי׳ואסילו בלא שהא לכעלה אחר אותה עונה אכל קודס כוסת מיהת מותרת כלא כדיק עד כאן לשונו:
שצריך לשאול כתב הרפ״כא דוקא סיס לה וסת לימים לחוד אבל יש לה וסת לימים קפה האשד! שהיא בחזקת טמאה אסור לו לבוא עליה עד שתאמרלו
טבלתי • בספ״ק דנדה ( דף יב ) ת' ר חמריס ופועלים והכאיס
ולקפיצו׳כיון שהוסת תלוי במעשה אימור לא קפצה ולא ראתה כת״ה הארוך כתב
לעממו משוס ואפילו לס 'ד וסתו ' דאוריתא אמרינן הכי כ״ס למ״ד וסתו ' דרבנן
מנית האבל ומבית המשתה נשיהם להס בחזקת טהר כד״א בשסניחן בחזקת־טהר'
דנרסינן יציל היד אמינדא דרב הוכא דבסמוך רב אפי מתני הכי רב הונא אמר אבל הניחן כחזקת טמאה לעולס היא נזמאה עד שתאמר לו טהור אני ודקדק רכינו
לא שני אלא שאין לס וסת לימיה ויש לס וסת לימים ולקפיצות דכיון דבמעש׳תליא לכתוב עד שתאמר לו טבלתי לומר דהאי עד שתאמר לו טהורה אני לאו למימרא
שתאמר לו לא הייתי טמאה דאינה נאמנת לומי כן כדכסמוך אלא היינו סאומית
מ־לתא אימא לס קפץ ולא חזאי אבל יש לה וסת לימים אסו׳לשמש קסבר וסתו
דאיייתא רכה אמי אפילו יש לה וסת לימיס מותרת קסבר וסתו דרבנן ופרש״י לא לי טבלתי ופשיטא דבשעכרו ימיס שיעור שתוכל לספור ולטבול מיירי דאל״כ כי
סנמזאדתנן בחזק טהרה ומשמע אפי הגיע שעת וסתה אלא באין לה וסת לימים טבלה מאי הוי ואפס ' כ אסור לו לכא עליה בלא שאלה כמו שנתבאר בסי' שקורס
לחייייהי כלא קפיצה אלא לקפיצה ולימים  :יכתכעוד הר״סבא על זה ומ״מ זה דע״כלאאמר רכי יוחנן בעלה מחשב ימי וסת' וכא עליה בלא תביעה אלא
מסתבי־א לי שהוא תשש לפינה בינונית דכיון דוסתה מלוי במעש ואימור לא קפצ' בספק ראתה אבל בודאי ראתה כגון הכא שהיא בחזקת טמא׳לא אמי אלא אסורה
ולא "אתהמחע'קפיצה א ' נ אני חושש שמא כא האורח בעינה בינונית מעצמו ער שתאמר לו טבלתי  :ומהשכת ' ומכל מקוס כשאומר'לו טבלתי נאמנת הכי
ימחשב ימי עמת׳בינוני׳ובא עליה כלומר לאחר סישהא אחר טונה בינונית שיעור
משמעמהא דתניא לעולם היא טמאה עד שתאמר לו טהורה אני ובהדיא
נדי שתיבל לטבול וכזה חמור ושת התלוי במעשה מוסת הימים דוסת הימים אפילו אמרינן בפרק המדיר ( דף עב ) אהא דתק ומשמשתו נדה היני דמי אי דידע נפרוש
ואידלא ידע נסמוך עלה דאמר שמואל מנין לנדה שסופר לעצמ׳שנאמוספר׳לה
הוסת מורחק מעונה בינוני׳כגוןשהיא למודה לראו׳מל״ה לל״ה וכיוצא ס ה ואע״ג
לעצמה  :ודעשכתב סס הר״אש אפילו מצא בגדיה מלוכלכים בדס נאמנת לומר
זלג׳ זמן פונה בינוני׳מות דהא קבוע לה וסת ואלו בוסת התלוי כמעש' אימו׳האור
לי־אממצמו בא בפונה ביטני׳ולפי השבי הזאת כל שיש לה וסת לימי׳ולקפיצות אס כשוק סלטברזי ס עכרתי או בדס צפור נתעסקתי ע״כ וכתבו רביכו ימח׳ז״לזואס
פיכיהוס מררחקר׳מתיכד׳ביכרכי׳הרי זו אסור כיום ל כמי שאין לה וסת כלל שחוששת הוחזקה נדה בשכונותיה וכו׳חשיבא כודאי טמאה כלומר ואסור לו לבוא עליה עד
שתאמר לו טבלתי והיינו דאמריי בסוף קדושיןעדף פ )ובפרק המדיר (שס (אמר רב
למגה בינוני כמו שכתבנו למעלה וכן אס וסת הקפיצו׳מובלע כתוך ימי העונה ולא
ק־צהולא ראת הרי זיוחושש 'ליום העונה עכ״ל וככר כתב רבי׳דיניס אלו בשמו בסי'
יהודה הוחזקה כדה כשצנותי׳בעלה לוקה עליה מסוס נדה וכיון דבעלה לוקמליה
?עס וכן ני שהוא דעת ה״מ״קשהרי כתבו הגהו׳מימוניו׳בס״ד בשמו שאם היה נה אלמא כודאי נדה מסויקלה וכן כתב סרס״ב ז״ל ופי״סי הוחזק נדה בשכנות סיאוה
לובשת בגדי נדותה  :אסרה טמאה אני וחזרה ואמיה טהורה אני סיכה נאמנת
ו^ת הגוף ואין לה וסת יום קבוע הרי היא טהורה פד העוכ׳כמי שאין לה וסת ע״כ
פשוט בפיק ב דכתובו (דף כב )וכתב רביכו ירוסס דהיינו דוקא אחד כדי דבו׳אבל
בתוך כדי דבור כאמנ ' :י  0הסכתכ ואס נותנת אמתלאה לדבריה וכו׳נאמכתסס
_ י .. . . .בןי.. .
_ __ _
בעא מיני׳שמוא׳מרב ופשט ליה אס נתנה אמלתאה לדבריה נאמנת ואף על גב
דאמריכן בגמר תנא מיניה מ' זימנין וא״פה־לא עבד שמואל עוכדא כנפשיה כבר
^ וסתיהגוף וצל אח׳מושתו׳הגוף בכלל כר דהרש״באקפי־צ ' דנקט לאו דוק׳אלא חד
מ -שמיהגוףנקסוה״הלאי זה משארוסתו׳הגוף  1 :כתכעור יש לה וסתשלא כתב הר״ן דמסמע דכרב קי״לדלאחיישלה לו 'פ הרס״בא בת״ה וכ״פהרמ״בס
•1־י"! ג פ והוא פחי׳מעונה כיכוני׳וכו׳כסוף ש״ג וטעמו ל ומי שאע״פ סכת' כפ״ד ואע״פ שהרי״ף כתב הא דלא עבד שמואל עובד׳כנפשיה נראה סלא לפסוק
דחיישי׳לה כתבה דהא לא פליג שמואל עליה דדב ביהדיא אלא שרצה להחמיר על
לה ושת והגיע שעת וסתה אסורה עד שתבדוק היינו דווקא ביס לה וסת
מ אס יש לה וסת שאינו קבוע והוא לפחו׳מל׳יוס אינה צריכה בדיקה ביום עצמו וכדדייק לישנא דלא עבד עוכרת מפשי׳ואיפסר דאי הוו כעי לה מיני' אורויי^ הזה ומיהר בירס ל׳אסור עד שתבדוק דכל שלא נקבע לה וסת אחר הוי יום ל' נמי הוה מורס דנאמכת כרבואפי׳את״ל דפליגעליה הא קי״ל דהלכ׳כי־כ כאיסורי
יע נמו שנתבאר לדעתו ז״ל ומש מל י דה״ה אס היה לה וסת שאינו קבוע ולא כתב אלא ללמד שמי שרצה להחמיר על עצמו מדת חסידו הדא לו ולא תימא
עלייתי ממונה בינוני׳סצריכ׳בדיקה יוה ל' ואינם צריכה בדיקה כיוס אותו וסת דחסידו׳פל שטית היא דהא אשכחן דשמואל החמיי׳על עצמו ^ :דמ״שרכידאמתל'
היינו שאומר שלא אמרה כן תחלה אלא מפני שלא היה בס כח מפורש ססבירושל׳
 1הוקבעעדין ולא כת׳וסוא פחו׳מעונה כינוני׳אלא לועי שלא סית׳רגיל'
^ ום ל והי מתיי זימר נקטבפחו׳מל׳ויותי־ מל׳שוים הס א״נ אורחא דאילתא סאמתלא׳זו נתנה אשתו סל סמוא׳ואורי ליה רב דנאמנ׳ח׳ל הרמ״כס בפ״ד האשה
 1יי 1יגילו להיו רואה ליותר סל׳ודע דאע״ג דמטהר בלא בריקה בוסת שאינו
שאמר׳לבעלה טמאה אני וחזרה ואמי טהורה אני ודרך שחוק אמרתי לך תחלה
אינה
נה נ
^
3

אינה נאמנת ואס נתנה אמתלאה לדבריה נאמכ׳כיצד תבעה בעלה ואסותו או אמו
עסוקה בטהרו ,אכל אינה עסוקה בטהרות לא כמיא בדיקה ומסיקד ^.
עמה בחצר ואמרה טמאה אני ואח׳נ חזרה ואמר טהורה אני ולא אמרתי לך טמאה לס ושת קסמי דלא כעיא בדיקה נל  .שאיכה עסוקה כסהמתונרחידי״י!^ 3.
יות 1ץסיגזחוע**
ר זיר
לשימש
א״ר אכא בר ירכדאמסמואל אשה שאין לה■ וסת אשור
זירא״ר
יב');חא״ר
(דף יב
( דף
אלא מפני אסותך ואמך סמא יראו אותנו הרי זו נאמנ׳וכן צל כיוצא יזה ענ״ל
בגמרא דכל לבעלה לא כעיא בדיקה אע״פ שאיןלה וסת והא דקאמידאסה ?,^1
וזה ל׳ססר התרו׳אשה ׳שאמי טמאה אני ואח״ב אמרה לא כי טהורה אני אינה נאמג
וסת אסורה לשמש כעסיקהכט״ר
לומר תחלה הייתי מכחש ומשטה כך אלא
ןמ
לף^
אשהסאיי , -יי
מניח א-־יח1 ,
שימו היא ובתר סכי מייא
שתספור יפרוש מיד אלא ינעוץ צפורניו בארץ' ולא יזוז ממקומו דע
צריך הבעל לפרוש ממנה עד
מת
האבר ויפרוש כאבר .
ז' נקיים ותטכול אכל אס נתנה אמתלאס
<' 15ז!יי "1
לוסוי־לםמס י'י ^ יל
י ניי ' י' 3
לדבריה שאמרה סבורה הייתי להיות
אשה שאינה עסוקה בטהרות פרשי י שאינה
ומצאתי
נדה אכל עכשיו בדקתי עצמי
צריכה כריקה לבעלה אפי׳ אין לה וסתור״ח ימ* אי *י< ויייזהןק,״ ממ י
סמחמת מכה או חבורה בא אלי הדס או
פסק כיון שאיןלה וסת אפילו לכעלה אסורה ער שתבדוק וכתב עיוותיה לומ׳יני־ימצמי ^ ^
קול' הייתי ולא הייתי יבול׳לסבול תשמי'
א׳יא ז״ל נ״ל כפרש״י אלא שלא מלאני לבי להקל כי דברי ר״ח כי׳יונינה כן י) נ(' 1נני״יונ ^' יוינ״ר,
או דברי' אסרי׳כיוצא באלו כאמנ׳ומותר
בגוסמת הא ול מי סמיצל וזזו!יגן■ ' 1
מיד ע״כ וכן כת המרדני בשס אור זרוע :דברי קבלה הן והך בדיקה פירש רב אלפס שבודקת אחר תשמי'
נשאינז פסוקהנ־והיות־יו !ן־|ו' !״
בר; בהרמ״בן הוחזקה נדסבסכנותיה היא והוא אם עשתה כן נ׳פעמי׳ונמצא דם על שלו או על שלה ג' נללףל־ל* 1מיא־ימןה1ל־ו' ^
ואחרכך אמרה טסירה אני אפי' פעמים תצא בלא כתוב׳ואין לה אל מזונו׳ולא פירות ולא בלאו'
חיאבאניני ' ימיה *"• "■] לן],
נתנה אמתלאה לדבריה וטחינה נאמנת
ואם שמשה ג׳פעמים על ירי בריקה ולא נמצ׳ לא בשלה ולא סאין לה ושת סוסויה לפמ״וסמיו,
בשלו
כן כת כר 'ן בפ׳כדכתוכות בססהר״סבא
ואוקימנ לה נפשוקה נ־סיו׳מצן!" ,
'ייא 1״(1
הא לא מתני הא י  1.מ" .1
וכן פסק בתורת הבית והביא ראיה
לווי' "0ז}ל
קדאזימנאכדמותיב ואזיל מדרכי אבא כרבי ירמיה מיניהשמעינן דס״ללשט
אמתניתי' דומשמשתו נדה היכי דמיי אי דידע
מדאמרי' בפרק המדיר
עסי?ה ל3*5׳^יא ^ייקאמ׳^ןוממי
אי  5־י ,!,,־ 5ל כעלס
דכעסוקהבטה יו 3/עי
נפרוש ואי דלא ידע נסמוך על׳ואוקימנא כדרב יהודה דאמר הוחזק נדה בסכנותיה
כעלה לוקה עליה מסוס נדה אלמא כל כה״ג לא איבעי ליה למסמך עלה הא לא מתני הא לעולם כעסוק ' נמהרות ודקשיא לך תרתי למה לי יב יהווהדמי
דסמואל ' ,,
׳׳
קאמרדאלמ׳אפי׳באמתלא׳לאמהימנאדהא ודאי נדה מסוינן לה וכתב ־ ,
ומסתמא
דרכיסוןסו5זי
לא מתני הא דרבי אבאויבי אכא לא מתניסל)
האמשמי'
לה״מגיד בפרק ד סנן נראה שהוא דעת הרמ״בס ז״ל :
מע׳סהיגן
ומ* ש רבינו ותימא קשיא לךהא רב יהודה נמי אמר דאמר רב יהודה לעיל גבי מתני׳דקתני
הוא וכי עדיף הוחזקה נדה בשכנותיה מכשאומרת בפיר טמאה אני כבר הרגיש
עוברת לסמס את ביתה ואמר רב יסודה אמר ס מואל לי׳ס אלא כעסקהונו' ^
אני
הרש״בח בת״ה בקושיא זו ותירן דמשוס בושת או אונס מקרי ואמר טמאה
דממתני׳הוהסמעינוכין
פירכא היא דרב יהודה לא אשמועינן התם בעסוקה מידי
אבל לעשות מעש׳כולי האי ללבוש בגדי נדה אינה לובשת ולפיכך כל שחזרה ואמר
דסאינה
עסוקה בין אינה עסוקה ואתא רב יהודהלמימ׳ואישמועינן משמיה דשמואל
.
,
,
בפרקהמדיר
לא נטמאתי הרי היא במכחשת מה שאמרה ואינה נאמנת :
בטהמת
וכאותה משנה .דעסוקה
אשמועינן דהלב כר׳חכיפא
עסוקה לא כטיא והכא
(סס  £מוקי הא דמנןדמשמשתו נדה יוצאת בלא כתובה בדאערה סלוני חכם כעירז בדיקה והכי עיקר ואיתדמפרסי כי האי ליסנאוהאמי שמואלחונ!1ימא
הרמקנראם שהחנה לעיל דאוקיפנא למתכי דקתני משמשה בעדי• בעסוקה בטהרו' מאן דמתני האוכו׳
טיהר לי הכתה ואשתכח שיקרא וכתב הר״ן שמדברי
לאתקמי
לעולם כשאינה עסוקה ורקשיא לך דר אבא בר ירמיה אהאדרביסודה
נאמן וכן כתב רביכוירוסס בסס הרמ בן שהחכם כאמן והיאטמאה ואף על פי
יהודהאדרביהוד?
אמוראי כיכהו אליבא דשמואל וטועיס בדבר דא״כ קשיח דרב
■ עדיה
שכתב הר״ן בסס הרש״כא שאין החכה יאמן והתה במאי עסקינן בדאמו
שהוא
הא איהו גופיה אמר דשאינה עסוקה לא בעי בדיקה עכ״ל משמע מדבריו
ואמרו עמנו היתה כמקוס פלוני נראה דהיינו לענק הפסד כתובה שאינו בדין
והגהות
סוב סאיכצריכבדיק לבעל כלל אסי׳אין לה וסת וכן כתבו הרש״נא והי״ן
 .סיססידנה על פי עד אחד חבל להחזיקה בטמאה מודה הרש״בא והכי דייק לישנים
מיימוכיות בס״ד שזהו דעת רס״י ודלא כדכתב המרדכי גמסב סבועות דלפיוכוי
דלא איירי אלא לענק הפסד כתובה בלבד וכן נראה לפרש דברי סר״אס סס :
היה משמש עם הטהורה ופירשה כדה לא יפמש וכולי • משכה וגמרא בפרק כ׳ רש״י ור ת אשל שאין לה וסת צריכה בדיקה לבעלה וכמו שכתבנו לדעתרש״ינ״$
דסכועות ( דף ט״ו וי"ח ) ומפרש טעמאסלא יפרוש עד שימות האבר מפני שיציאתו סמ״ג סאפי׳אין לה וסת אינה צריכה לבדוק עצמה לא שחרית ולא ביןהשמשותולא
הנאה לו כביאתו וכתב הרמ״בס בסרק ד שאס פירש והוא כקשויו חייב כרת בשעת תשמיש וכן פסק בספר התרומה דאפילו לרבינו יעקב דמוקי לה פיסקאחי׳
אמשמואל
חניכא כן אכטיגנוס דמצריך בדיק' אף לבעלה הרי מהיר אידך רב יהודה
והטעם• שצריך לנעוץ צסרניו בקרקע נראה דהיינו מפני סאה לא פסה כן כל
מיימוניולן
ואמוראי אחריני טובא וכסל סופריה הלך אחר המקל וכן כתבו הגהות
עוד שאינו פורש הוא נהנה חס לשון הרע בס בפרק ד ' נועץ צערני רגליו בקרקע
לבעלהלא
כפרק ד׳והמררכי בריס שבועות שדעת רש״בס ור״י וס״ס והמצות דכל
ושוהה ואינו מזעזע פד שימות האבר ואחר כך נשמט ממנו וז״ל סמ״ג .נועץ צ פורצי
שחרי'י'
בעי ,בדיקה אפילו אין לה וסת יבין קודס תשמיש כין לסחר תשמיש ולנו
רגליו בקרקע ושוהה ומזדעזע ומפנה לבו בפחד ורתת גדול עד שימות האבר
ערכי ',י ,
ואסר כך כסמט ממנה עד כאן והמרדכי כמב בריס מסכת סבועות נועץ צפרניו ־־ י
ואפילו י׳אס רוצה ילהחמיר על עצמה לבדוק לפני תשמיש ולאחיתשמישלא
כלומר יעמיד עצמו בלא דישה פד שימות האבר עד כאן וזהו אינו מזדעזע שכתב סכקינן לה דאס כן לבו נקפו וכ״כ ברוקה וכתבו עוד הגהות סכתכובינו מון
הרמ׳כס ומזדעזע שכתב סמ״ג היינו שימלא פחד ורתת מאימת הב״ה טל העבירה
כנוסחו
דאהי תשמיש אינה רשאה אבל קודם תשמיש מצוה והר״ס כיה מוחה
סבאת לידו אבל זה•פשיס׳סלא יזדעזע ממש דא״ב הרי הוא דש ונמצא גומר הביאה
ישהיתה בודקת תמיד אחי תשמיש שלא היה לה לעשות עוד דאף על פישאיןלן
בחב
בחבר הי ובהדיא כתב ושוהה דהיינו לומר סישסא מלדוש חס פשוט :
לדכי
וסת למה תחמירבדבר שאסרו לה חכמיס לעסות כלומר מדפשט רביהודה
המרדני בריש מסכת שבועות כסס הר״מ ששאלתה על האסה ששמשה שלא בשעת זירא לא תבדוק דאס כן לבו נקפו ופורס וכתבתיו בסימןקפ״ר  :וכתב
וסתה במה מתכפר' לפי שלמחר ' שימושה מצאת דה על הסדין לא ידעני' מאי תבעי
אנטיגנוש
הר״ן בפרק ב׳דשבועות דלדטת רש״י אף על גב דרבי מאיר ור קנינא כן
לך חרא דאונס הוא ורחמנ פטיהכדמישמ ' בס' ידיעות הטומאה ועוד דבפרקא קמא
כשאינה
מיירו לבעלה קאמי שמואל דסלכס כרבי חניכא בעסוקה בטהרות אבל
דאסורהלסמח
עסוקה אין הלכה כמותו וכ״ת כיון דרבי מאיר ורבי חנינא ס״ל
מדם אמריכן גבי בפלס לא החמירו עליה לבדוק אלא בזמן דאיכא טהרות וח כ
בלא בדיקה היכי פסיק שמואל דלא כחד ואמר דלבעלס לא געיאכדקה ^
מאי כפרה שייך כאן ובתשובת הרא״ש כלל כ״ט על אשה ששמשה שלא כשעת וסתה
לבעליהן
מסים בחזקת ההרה
למימרדסמיך אמתניתץ דתנן בפרק כל היד כל
בלא בדיקה ובשחרית מצאה עצמה טמאה אס אתה נוהג להצריכהכפררבנא
וכתבהר״אשכספ״קדנוהשוייו
כיבפ״בדסבועותקאמראיסלא בשעת ומשמע ליה סתמא אפילו אין לה וסת י :
מאיר ז״ל לא היה מטיל עליה סוס דבר
ולפי׳זהאפילי
פירש כפירש השני שסתר רש״י ופסק הלכה כרבי סכינא בן אנטיגנוט
וסת אנוס הוא ואס אתה מצריכה כפרה לבו נוקפו ופורש ועוד זו האשה לאחר
51
כשאינה עסוקה בטהרות כל שאין לה וסת אסורה לשמש ילא עדם • ומהשל?
תשמישה ראתס עכ״ל וגס הרע בס כתב בפ״ס מהלכות שגגות הנא על אשתו שלא
מייסיייי1
רס״י לאותו פירש דאס כן קסיא דרב יהודה אדרב יהודה כתבו הגהות
 3סעת וסתה וראתה דס בסע׳תשמיס הרי אלו סטור' מקיבן חטאת מפני שזה
כאונס הוא ולא סוגג ונראה שטעמו מהא דקאמר בפר׳שני ושבועות אי שלא בפרק ד' סקל לתרץ והר״ן תירץ בפיק ב ' רשביעיתדןי מרר^י ני.כהו ואליבאדי2
נזפילו לנ'5
יהודה וכתב רבעו ירוסס דלר״ח נמי מעוברת איכה צריכה בדיקה
בשעת וסת אנוס הוא ומיהו איפסר דהא דסשיב ליה הרמ״בס כאונס היינו כשבדקה
לפני תסמיס אכל אס לא בדקה קודם תשמיש לא חשיב ליה כאונס דכיון שהוא
סובר דאס אץ לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק ואפילו יש לס וסת דרך הצנועות
וכתב עוד
לבדוק כמו סימבא׳בסימן שאחר זה כל שלא בדקה לאו אונס הוא
במרדכי במסכה סכועו׳שהשיב םר״מ על מי שפירשה אשתו נדה בשעת תשמיש

וסתה וכתב הר״ן בפרק הנזכר שמדברי הרי״ף נרא׳ שהוא סוכר כוכרירל'^ ,,
אלמנה
ודע סהרי״ף הביא בריתא זו בס״פ
שיש לה וסת דאינה צריכם בדיקה •
נזוכת וכתב בלשון הזה רבי יזכינא בן אכטיגנוס אומר מסמסתנפניטדס'!5
תקוכיס ועיוותיה שאס תשמש פפס אחד ושכיס ושלשה בעדם וימצא על טי-5י
■*
או סלו בכל פעס ופטם הרי הן עוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ותצאכלא נ,'1,
ואס שמשה בב פדיס אחד לו ואחד לה שלשה פעמים ולא נמצא דם כאחדמנם5

3שד ולסתות יין אס ירצה ואס לא יוכל להתענות ימן י׳ב משיטי לצדקה אכל
■ ד׳ם
אשתואיכ׳צריכסכסרה ב .

הן תקוניה והרי היא ככל הנשיס אמי־ רב יהודה אמר שמואל הלכהכ יכיחנ'נ ^
אנטיגנוס עד כאן לשונו וכתב הר״ן בפרק ב׳דסבועות שנראהסרייז!5סוכ י ו1

רפי כאבר הי זה האיש שגג בשגגת כרת ומאחר שסוגג היה די לו לבעל שיתענה
וזה הדבר אירע כעשירי לאיי׳וישלו להתענו בכל שבוע יוסא עד ר ה ולאכול

כי " " ,ק־
קפר
בטהרות פרס י סאע צריה בדיקס ל  :מע ״ת כלש״ ע5
לנעלה אפילו אין לה וסת וכו׳כס״ק דכדה י׳נ פשיטי׳אש אינורינהלהשעניי! ואשירכנשר
בודקתייי זע״ם !
(דף יאאמנןפעמיס צריכה להיות
שחרית וכין השמשו׳וכשעה שהיא עובר׳לשמשכיתס ואתמרעלה לגמרא סס
ונשע שהיא עובר לשע כיפה א' ר יהודה אמר שמואל לא שנו אלא באשה

ב׳,ח,ם( 5רץ ,3תן גנ 3יוס

־לי־יזאלי־ל ^  ? <£״ ? * ״־״
מתחנהחו ^*" ,1
יש אכנ
תשמיש
רוסה מסמת
תהח רואה
שנס תהא
פעמים שלא
שנסה פעמים
מוחזקת שלשה
מוחזקת
ווייס
חבנ מ 17
מסמת תשמ
וחדאש הכיאכםפ׳קדני^^ 0
פירש הרש״בא כת״ה דברי הרי" ף :
וכתב עליהם השתא לדברי רב אלפס המשמשת בעדים דקאמר יכי
,
ש
י
מ
האלי
לאחר תשמיש חסד לו ואחד לה מאי קא פריך אי בעסוקה בטהרות
לשמח
'צרת
קדא זימנא מה עכין הא דשמואל סכא שמואל קאי אבשפה שהיאטו,

.

ביתה

בדיקה לנעל והא דר חנינא דאמו מכ1מש׳ככעדים לא לעולם קאמר אלא ג׳פעמי'
לראסוניס לידע אס תראה דס בשע תשמיש ואס■ אינה רואה באותףג' פעמים׳
הראשונים כרי היא מותרת לעולס בלא בדיקה וכל הנך דלעיל לאחי שהוחזקה
סאינה רואה בשעת תשמיס והא דתכן כל היד המרב לבדוק בנשיםמסובס׳מסתבד׳
ליה דדוקא בסאינה עובר לשמם ביתה דכיין דליכא בעל ליכא למיחש לסמא לכו
נוקפו ופורס ע״כ ובת״ה פקכ׳פסק כדברי הריף ז״ל וז״ל כל הכשי׳אס יש להן וסת
קבוע מותמ׳לכעליהן כלא בדיק' ואינן צריכות בדיקה לא לעני תסמיס ולאלאשר
תשמיש ולא עוד א יא שאין ראוי שתבדוק בשע סהוא רוצה לסמס את בית כדישלא
יהא לב הבעל נוקף ועור ונמצא בסל מעריה ורכיה ואשה שאין לה וסת פעס
ראסוכה .ושניהושלישי׳משמשת בעדים ובודקת לאחר תשמיש אס לא ראתה בג׳
פעמים הראשונים הרי זו בחזק'טהורה ואינה צריכה לשמש עוד בעדיס וכן כתב
ה״ה כפ״ד בשס הרע בן וכבר כתבתי שהרס בא והר״ן כתבו שזהו דעת הרי ףז״ל■
באשה שאין לה וסת ושלא כדברי המררכי שכתב שנראה דדעת האלפס דאישס
שאץ לה וסת צריכ׳הדיקה לבעלה ולא חילק בין ג״ע הראשונים לשאר פעמים
ולענין אשה שיש לה וסת ככר כתבתי שכתב הר״ן בע״ב דשבועות שמדברי הרי״ף
נראה שהוא סוכר שאינה צריכה בדיקה כלל וכהסכמת הפוסקים חוץ מהרמ׳בס■
שמצריכה בדיקה אחרתשמיש  :וכתב ה״ה בפ״ר בסס הראב״ד והרמ״בןוהרש״בא
ז׳'ל נשי׳שיש להם וסת מסמשו׳שלא בסע וסתן ואינן צריכות בדיק ובועלושונ׳כמה
סעמי׳ואיקצריכו׳לבדו'לא לפני תסמי׳ולא לאחריו ולא בקתשמי׳לתסמי׳ולא הוזכר
בהם בדיקת עדי כתלמוד אלא בעסוקה בטהרו עכ״ל וטעמם מדתנןכפ כל היד ב״ס
אומרים צריכה בעדים על כל תשמיש ומשמי׳אותסמש לאור הנר וב״האומרי׳דיה
ב עדים כל הלילה ובגמרא א״ר זירא מדברי כולם נלמוד כעל נפש לא יבעולוישנה

ראמר באשה עסוקה בטהרות דמגו דבעיא כזיקה לטהרות כעיא בדיקה
' ) עי משמים ורב' סנינא איירי בבדיקה שלאחר תשמיש ועוד מאי פריך
,
עסורה נבההת הא אמרינן כל לבעלה לא כעיא בדיקה הא ר חנינא
%,׳• צריכה כדקה לבעלה תמיד אלא שלשה פעמים להתחזקשלא
?מהמת תשמיש ושמואל הוא דקפמר דאין לה וסת לבעלה ( לא ) בעיא
י 'י'ר יייד כשאינה עסוקה כסהיות אבל בעסוקה בטהרות כעיא בדיקה תמיד
? 1/ן ו 8ודהדבעיאבדיקה סלש׳פעמיס להתחזק ועוד תימא הוא מק מועיל אס
ר שלשה כעמים כלא דס להיותה ככל הנשים כשלמא אס מצאה דם ג פעמים
?" ^ ?איבא למיער זו האשה הוחזקה להיות רואה ע״י אבר תשמיש ושוב אי נ'
?יהל זעם אבל הוחזקה לא מה  .יא להתירה דהא אשה שאין לה וסת שאסורה
^ה ^ר מש וסדכ יון דאין לה זמן קבוע לראיית׳חיישיק שמא תפרוס כדה
^יממה מועיל אסשמשה ג'פעמים בלא דם לעולם איכא למיחש עתה תראה
" ןסמ ןע *ק לעיקר הבדיקה לא הזכיר רבי חנינא דרבי מאיר אוסר
אותלסמישאפילוככדיק'דלמא מקלקלא ליה ורבי חנינא לא חייש דילמא מקלקלא
ליהומכל מקום כדקה דלפני תשמיש שתדע שהיא טהורה היא המתירה לשמש
ריה א"להזכירה הילכך היה נראה לפרש משמשת בב עדים אחד לפני תשמיש ואחד
ל ?תשמיש ק עיוותיה אותו דלאחר תשמיש לידע עיוותה דחייש
אה לו מאיר שמא תפרוס נרה תחתיו ותיקוני' אותו שלפני תשמיש כי אותו העד
מתמה ומתירה לשמש דלאחיישינן 'להא דר' מאיר וכן תעסה כל ימיה ובלבדשלא
ממ ^ לראמן ג״פ זו אחר זו מחמת תשמיש דאז היא אסורה לבעל ז? כדתניא
מ׳גמרא והא דנקט ער שלאח׳תשמי תחלה לפי שהוא מודה על העדיותדחייש
ו״מכן היה נר׳בעיני צורתא דשמעתת וכדפרש״י דמוקי הלכתא בעסוקהבטהרו'
אלאשלא מלאני לבי להקל כי דברי ר״ח דברי קבל הן עכ״ל •והמרדני בריש מסכ׳ ופרס״י בלא בדיקה מתים דאפילו ב״ה מצריכו בדיקה לסוף תשמי׳אלמא חיישינן
שמעות פירש כדברי הר אש דמסנעזת כשני עדים היינו אחד לפניתשמיש שמא ראתה דם מחמת תשמיש אלמא מי שהוא ירא ופורש מספק איסור
ואחד לאחר
תשמיש • ולענין מהשסקסה הי־א״ם טל דברי הרי'ף נראה לי דאיכא לא יבעול וישנה רבא אמר בועל ושונה כי תניא ההיא לטהרו׳ ופסקו הלכה
למימרשלכן הוצרך להזכיר אלא שני ערים שלאחר תשמיש אכל בדיקה דקודס כרבאדבתרא הוא ונראה דלפי דבריהם ז״ל האדאיתא כגמרא התם א״ר אבא
תשמיש לא איצסריכא ליה דפשיטא דכל שצריכה בדיקה כסוף צריכם בדיקה
אמררביחייאכר א שי אמר רב בדק בעד ואבד אסורה לשמש עד שתבדוק פי'
בתחלהובזה כטלה הקושיא הראשונה וגם האחרונה מת :ישכת בזה דאף על גב בדקה בלילה כעד ואבד תתקיף לה רכי אילא אלו אימא מי לא משמשה
דרסנינא לאיסלוגי אדרבי מאיר אתאמכל מקום לא הוצרך להזכיר בדיקה ואע״ג דלא ידעה השתא נמי תשמש אמר לו זו מוכיחה קייס וזו אין מוכיח קייס
ולעני תשמיש טון דמשתמע מתוך דבריו ועוד דמשוס דכעא למיתני הן תקוטה לענין טהרותדוקא איירי אכלכל לבעלה לא בעי בדיקה כלל וכןפירשהרש״י
קמיוותיה לא תנא בריקה דלפני תשמיש דההיא לא מתקנה ולא מעוותה לענין טהרו' וכן בכל דוכתא דמדכר כמשנה בדיקה לענין טהרות הוא דאס אינה
להתירה או לאסיה לנעלה עולמית ומה שהקשה דמאי פריך ואי כשאינה עוסקת עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה כלל לבעלה לא לפני תשמיש ולא לאחריו כל סיס
מהמ׳האאמרי׳כללבעל׳לאבעיאבדיקסא׳ירחכינ' כמימודשאיגצריכה לבעלה לה וסת ונראה דאפילו איןלה \ סתנמיכל שבדקה סלסה פעמים הראשונים ולא
מק' תמיר אלא ג״ע י״ל מדאמרי׳סתמ׳כל לבעל׳לא בעי׳בדיק׳משמע דלא בעיא מצאה דם כיון שהוחזקה שלא לראות כשעת משמיש לאכעיא בדיקה כלל
מק׳נלל אפי׳פמסאחת-ומה שהקש׳דמה מועיל אס שמש ג״פ בלא דס להיו׳ככל לבעלה לדעתם ז״ל שאחר שהוחזקה בי פעמים הראשונים שאינה מאה בשעת
מחי׳דהאאשהשאין לס ושת שאסורה לשמש היינו משוס דכיון שאין לה זמן קבוע תשמיש אין הפרש כקאשה שאין לה וסת לאשה שיש לה וסת  :והרמ״בס׳
לראייתה חיישיכן שמא מסמס כדה תחתיו ומה מועיל אסשמשה ג' פעמים
ז״ל כתב כפ״דדאסה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק לפי׳היא משמש
3לא7ס לעולס אינא למיחש עתה תיאה כיון שאין לה וסת נראה שהי״ן בשני עדים אחד לפט התשמיש ואחד לאחר התשמיש ומבואר שסבדבריוןסאחי
גוהר מקושיא זו שכתב בפרק ב׳דסכופות לדעת סרי״ף נראה שהרב ז״ל סוכר תשמיש מקנח האיש בעד סלו והאשה בעד שלה ומאין בהם שמא ראתה דם בשעת
ה1זן פל גב דק״ל דאשה שאין לה וסת לא בעיא בריקה היינו לאחרשתהא■ תשמיש וכמי הדן בפיק בדשכועות סניאה שהוא מערש הא דאמרינן מאן
מוחוקת סלע פעמים שלא תהא מאה דם מחמת תשמיש אבל בתחלהחוששין
דמתני הא לא ממני הא לעולם כשאינה עסוקה בטהרות ואפילו הכי כשאין לה
לה שכיון שאין לה וסת נראה מענינה שרא־ותיה באות לה כפי המקרים
ושת צריכה בדיקה ואמוראי ניכהו ואליבא דשונואל ואף על גב דרב יהודה גופיה
יקורין לה בקפיצות או אבילות וכיוצא בהס ולפיכך יש לחוש לה שמא אף אמרה לעיל דאין צריכה אמוראי כינסו ואליבא דרב יהודה ופסק1ל״ כמאן
.מחמת תשמיש תראה מ״ה בעיא בריקה שלש פעמים ואה מצאה טהורה יצאה דמתני דפמואל אמי הלכה ניבי חכינא כן איטיגמס ובודאי דפשט דכריתא
מחשש זה ומשמשת בלא בריקה אף על פי שאין לה וסת חין חוש שין לה שמא מוכח דלבעל עסקינן ולא משום טהרות כדאמר ר״מ יוציא ורבי חנינא בן
תראהכ שעת תשמיש דק״ל דלכעלה אינה צריכה בדיקה כל סיצאתה מחשש רואה אנסיגכוס נמי עליה קאי ואפילו באשה שיש לה וסת החמיר ז״ל סכך כתב שם
מחצת תשמיש שיש לחוש לכך באשה שאין לה וסת מן הטעס שכתבתי עד אבל אשה שים לה וסת אינה צריכה עד לפני תשמיש אלא משוס צניעות בלבד
שמנמק סלם פעמיס ומשאה סרב כההיא דתכיא בפרק תינוקת הרואה דם מחמת אבל אחר תשמיש הכל צריכי׳ב׳עדים אחד לו ואחד לה ואף מפוכרת ומכיקה
תשדש משמשת עעס ראשונה ושניה ושלישית והביאה הרב בסמוך עד כאן לשונו וזקנה וקטנה ע״כ לפי שהוא ז״ל מפרש זו ששנינו בפרק כל היד דרך בנו׳יסראל
והיאבר ז'ל כתב בספר בעלי הנפש על דברי הרי״ף נראה מדברי סרבשאינה מש משות בב עדים א׳לו ואחד לה והצנועות מתקנות להם שלישי להתקין את
ציינה כריקה אלא לאת־ תשמיש ואף על עי שאין לה וסת כי ב עדים הללו לאחר הבי בשאינה עסוק כטהמסאפילו משום בעלה לכד צריך לשמש בב פדים לאסר
תשמיש  -רעוד ניאה מדברי הרב שאס בדקה עצמה ג׳ פעמים ולא ראתהשאינה תשמיש והצנועות בודקות אפילו לפני תשמי׳לכעליסן וכי אמרי כפ״ק דנדה דמגו
ציפהבדיקה עוד לא לפט תשמיש ולא לאחר תשמיש ואף על פי שאין ילה וסת
דבעי בדיק לטהמבעי׳בדיק לכעל׳דאלמ מדין בעל׳אינ׳צריכה היינולומרדכשאיג'
יא תה^א דברי יפי חכיכא בן אכטיגנוס לפני תשמיש ולאחר תשמיש קאמי לפי עסוק'בטסרו׳אינה צריכ'בדיק לפני מסמי' מן הדין אלא משו צניעו׳בלבדוהראכ״ד
לסוגיא מראי כן הוא ובאשצ שעסוקה בטהרות מיידי כדאיתא בש מעתא מיהו השיג עליו כמהייגיעות יגעתנס סאף רב יסודה שהיה צדי׳כמותו מנע את רביזיר׳
י*־׳* ואין צנו טליות והרב לא פיסענין על פי הסוגיא אלא על פי צורך הנוהג פלא לבדו׳אחר תשמיש שלא יהא לכו נוקפו ופי׳סלא אמרו בדיקוי הללו אלא כאפס
את הענין על הדומה ודבריו נכונים הס וצדיקים ילכו בםעכ״ל :
עסוק׳כססמ ע״כ וכבר כתבתי בחדושי דהא דרב יהודה לא קסיא מליסעכ״להר״ן
ז״ל וה' המג כתב בפ״ד בסס הרמ״בן ז״ל ייסוב סא דרב יסור׳לדע הרמ״בס דאיכא
^ 1.׳ -א כפיית הכית תמה על פי ר״ח דא״כ קשיא דרב יהודה אמר שמואל
^ווי• יסורס אמי שמואל ועור דהא אמרינן בסוף פרקקמא דנדה בעא מיניה לפרושי שהוא דוקא בבודק תוך הזמן הנזכר בפ״ה מה׳סגגו׳שהס חייבי׳כקרק אבל
'י׳ מיג יהירה א שה מהו שתבדוק עצמה לבעלה א״ל לא תבדוק ותבדוק אחר מיאן לא אמרו ע״כ וכתב עוד ה״המג שהרמ״בס סוב שמה ששנינו כפ״ק דנדס
ז־ א ^לבו נוקפו רפויש ור׳זירא לאו לכ״ע בעי דאיהו גופיה אמיס גבי מעוברומניק׳חקנחע״פ סאממודיין שעתןצריגלהיו׳בודקשחרי׳וביןהשמש'
^׳•
בר ירמיה משמיה דשמואל אלא מדת חסידות לבעל נפש וכשע׳סהיא עובר'לסמ' את בית׳ואתמ עלה לא שנו אלא באש׳עסוקכטהרו׳אבל אי נ'
ר ׳"
עסוקבטהמלא געי בדיק' בעד שלפני תשמי׳דווק מיירי אכל עדים דלאחרתשמיש
^׳׳י ־' מה יי ליה ותבדוק ומס בכך ואתיא כאידך דיריה דאמי בפיק כל
ז י^ -יי מלס ממור בעל נפשלא יבעול וישנה ואסדר ליס רב יהודה דאסור
לפול׳היא צריכ בדיקעכ"ל :נמצינולמדים דאש׳סיש לה וסתקבו׳אינ׳צריכ׳בדיק
כ 1יא כ לבו נרקצנו ופורש ונמצא בטל מפריס ו רביה ואף בשאין לה וסת כלל לא לפני תשמי׳ולא לאחרמסמי׳ואדרכא אסור לבדוק כפני כעלה בסע׳תסמי׳
ענ ה ל למימי בהדיא אם יש לה וסת לא תבדוק דהא איהו סתמא כדי שלא יהא לכו נוקסוופור׳זהו דע כל הפוסקי׳חוץ מהרע כסז״לשמצריכ׳לבדו'
? ' .ח 'ר;' יה מרתק כפרק כל היד כל הנשים בסזקת ססיה לבעליהם וכיון אחר תשמי׳היא בעד א׳והוא כעד אחר ולראות בהס שמא ראת׳דס בשעתתשמיש
^1׳• ר ^יא אפילובשאין לה וסת קחמי ועור נ״ל ראיה גמורה מדאמיינן והצנועובודקו״פצמן אף קוד'תשמיש :ואם אין לה וסת קבוע לדע׳בל הפוסוקיס
^ ^ •׳ בי התני דכל הנסים בחזקת טהרה לבעליהן אמי רב הוכא ל״ס חוץ מהרמ״בס ז״ל וסי־״אש ז״ל אינה צריב כדיק כלל כסס שאינ׳צייכ אותה שיש לה
ה וסת בלל וכו׳ועוד מדאמייכן כסוף פ״ק שיילינהו לאנשי ביתי דרב וסת אלא שלדעת הרי״ף והרמ״בס והרש״בא ז״ל ג״פ הראסוני׳צריכ לבדו׳אחתשמי׳
^
הוא כעד סלו והיא בעד פלס לראו׳אסראתה דסמחמ' תשמי' ונ״ל לדעתשבאותה
לי? ^ ^ ? בריה די יהושע בי אתו רבנן מכירבאי מצרכי לסו בדיקה ואמיו
ג״פצריכו׳לכמק עצמה קודם
תשמי׳ג״ב1
איןלאיילשוןרני'*
ול;ז ^ף ׳'ימשמ ־ דכלזמן קא מר ואפילו אין לה וסת קכוע מכל סכי משמע
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^ י"ח־י גא בן אנטיגנוס ומי הריף פסק כקותו ונראה מדבריו שהוא מפרש א יע מ כל.סהושזקה
^ ג { סאינ ילא״׳ל׳ 1הי/מ ^סנל׳-היא׳נד
יהרש*
גל>
׳ יי׳' לאמתטהא כפי״ח ומ״מנר׳סגס
■ הוא ז״ל מודה שאינו צריכות רואה דס מחמת תשמי שוב איג צריכהשהניאנ׳,י7שעכ?עע הריי
;>5אמחמע ג37רי:1
בדיקה

1 1
סדיקה כלל לא לפני תשמיש ולא לאחי תשמיש כדין אסה ׳שיש לה וסת והרמ״בס
(דף יד )כמצא הדס על עד סלו טמאים וחייבי ביזרבל נמצא על
והרא״ש ז׳ל סובייט דכל זמן שאין לה וסת צריכה בדיקה לעולם קודם תשמיש וחייבים בקרבן נמצא על סלה לאחר זמן טמאים מספק ונעורי.
ואחי תשמיש אלא שהימני׳ס ז״למנייך גס לבעל בדיק׳אח׳תשמיס והי־״אש אינו לאחר זמן נדי שתרד ןמ המעה ותדיח את פניה ואחי כך משמאה מפתל ^'1מ
מצריך כתב בת״ס דאשה שרגילה לראות בענין זה שלעולם לא תראה בפחות מי״ד
מעמאה את מעלה ר עקיבא אושר מעמאה את כןע^ה ןפר.ש׳׳ ,
׳• ׳"•1תושינן
.
.
ו.
.
/גן,׳ 1מידנ6־וי
ימים אתר טבילת אבל לשחר י״ד ימים
בעילה לאחר זמן לאחראות'
■ייס
ואוית
אין לה קבע לפטמיס בס״ן או בי״ו או בישלו ככל פעם הרי היא ככל הגשים ומותרת כלא כריקה וכן את סניה סל מטה ילמדומשם
בי״ז ולפעמים ככ״אבכ״ג בכ״דלאחר
הרי׳מבן אלא
אחת לה
כל
כתב ,- ",כן
אלא' שהוסיף
שהוסיף עריין
ערייז בריקה
בריקה אחת
להקורם
קורם כל
ספיד מן המסה ותדיח
אשיזני!
טבילה
אין לה קבע יראה דאיכ׳צריכס תשמיש ותשמיש וא׳יא הר״אש ז׳יל כתבשבורקת פעם א׳ק ודם
הוחזק זו להיות רואה
מחמת
בדיקה כלל לכל אשיי
תשע
קודם
י״ד
יום
תשמיש
ופעם
אחת
אחר
תש
^י
ש
והב
^
איגו
צרי
ך
^
גדו
ק
ןכ
.
דבנמצאדס
אז
לא מטמאינןלהווול
לטבילתה ואפי׳לפר״ח ור״ת דפסקודאין
לה ושת בעי בדיקה לבעל הך האשה לאו תעשה כל ימיה שלעולם אסור' לשמש כלא בדיק׳ואם הוחזקה
למימ דילמת כחי
תשמי6
אין לה וסת מיקרי קודש הי״ד יום מ״כ  :שלשה פעמים להיות רואה מחמת תשמיש אז אסורה
לשמש ״ ,,שהשמיטו י^ ווס מי
מצו
לעולם ותצא כלאכתוכה :
׳־'־ *
כתב הרמ״כס ז׳לבפ״ד שישלהא־ש
להני׳אשתו שתכדו כעד שלו מתו׳שנאמנ'
אש!־־  ,שרואה דם מחמת תשמיש מיד בכדי פניהס״נו
על סלה נאמנת על סלו :
וכתב עוד
שתרד מן המטה משמשת פעם ראשונה מטהיםתמ6ומילון(!וו^ס ״ ' *
המשמש מטתו פעמים רכות אינס צריכי'
שלה

לבדוק העדים שלהם על כל ביאה וביאה אלא מקנס הוא כעד סלו והיא בעד סלה
אחר כל ביאיוביא' ולמסר יבדקו העדים נמצ הדס על עד סלה אד על עד שלו הרי
זו טמא׳וטעמו מדתנן בפר כל היד ב״ש אומייס צריכה שני עדים על כל תשמיש
ותשמיש וב״ה אומרים דיה שני עדים כל הלילה ולטעמי׳אזיל שסובר סכל הדברים
שנאמרו בענין זה לא לטהרות דווקא הן אלא אףבשאינה עסוק בטהרו' ולבעלה
איירי הלכך פסק כראירא דאמ׳מדברי כלם כלמו׳בעל נפש לא יבעול וישנה כלומר
בלא בדיקה ודלא כרב׳דפליג אדר׳זירא ואמר כי תניא ההיא לטהחי׳ונר שסוב ז״ל
דכעל נפש דא״ר זייא לא ממד חסידו׳קאמ אלא שורת הדין ודע'הרמ״כן והרס״בא
ז״ל בזה נתבאר לעיל  :וכתב עוד שמשה מטתה וקנת׳עצמ ואבד העד הרי זו לא
תשמש פעשניה עד סתבדו' כמד אחר תחלה שמא דם היה מל העד שאבד והיינו
מל־אית׳כפ׳כל היד בדק' בעד ואבד אסור לשמש עד שתבדוק וסובר סאפי׳בשאינה
עסוקה כטהמ׳מיירי ושלא כדברי רש״י והפוסקים שפירשוה בעסוקה בטהמ׳דוק
וכתב עוד בגדים אלו שמקנחיס בהם צריכי׳סיהיו של פשתן שחקים ולבנים והס
הנקראי׳טדי׳כענין זה והוא מפורש כפ׳כל סיד אלא ששם מוסיף פקולין וצמר נקי
ורך דמעלי לבדיק ורכי׳כתבו בסי׳קכ״ו וסם יתבאר בס״ד :
ואםהוחזקה ג״ע
להיות מאה מחמ׳תשמי׳אז היא אסורלשמ׳לעולס ותצא כלא כתוב בספ״ק דכד'
(סם ) ת" ראשה שאין לה וסת אסור לשמש ואין לה כתוב׳ולא פימת ולא מזונו׳ולא
כלאו׳ויוציא ולא יחזיר עולמי דברי ר׳ע ור׳חנינ׳בן אכטיגנוס אומ׳מסמש׳בב עדי'
הן הן עיוותיה סן ק תקוניס א״ר יהודה אמ׳סמואל הלב כר חכינא בן אנטיגכוס
וכב׳כתבתיבסי׳זה פי דברי ר׳חנינ׳כן אנטיגנו׳דהיינו לוע שאם תשמ׳פעס ראשונ'
ושני ' וסלישי׳ונמצא דם על עד סלה או סלו בכל פעם הן עוותי שהוחזקה נדה כל
ימי' ותצא בל א כתוב׳וכל הדרכי׳דקתני ר״מ בה וכת׳הרס״בא בתסודהא דאסרינן
.לה לבעל זה שמאה ג״פ דוקא כרואה בשע תשמיש דהשתא סזינן דאתי דם מצח
תשמיש זה הא לאחר מכאן מחמקלקול וסת הוא דאין לה וסת וכ״כ סמ״ג וכן נר'
מדברי רבי׳בסי׳סאחר זה ושס יתבאר בתוך כמה זמן סמוך לתשמיש תרא׳ותחשב
רואה מחמ'תסמיש :וכתב עוד הרש״בא דהני ג״פ סראת׳בהס מחמ׳תסמי׳דאמרי'
דתצא כלא כתובה וכו׳דוקא כשראתה בג״ס רצופי ' כשור המועד וכחזקת קרקעות
אבל כל שפטם כך ופע ' כך איןזה חזק כלל וסת הוא דלי׳לה וכן ני מדברי הרמ״כס
ז״ל בסוף ה״ל אישות וכתב הרמ״בס עוד סס כד״א בשהיתה כך מתחלת נסואיה
ומבעילה ראשונה ראתה דם אבל אס אירע לס חולי זה אחר שנ׳שא׳נסתיחפה שדהו
לפי׳אס כטל פעם אחת ולא נמצא דם ואח״ב חזר' להיות מאה דס בכל עת תשמיש
יוציא וימן כתובה ולא יחזיר עולמית פ״כ ורבי ' קצר ולא כתב דברי׳אלו פה מפני
שסמך על מ״ש בטור אבן העזר סיקי״ז כי שס מקום דינים אלו וסם אבאר פרטיהם
בס״ד  :דין מי שרגיל לצא' ממנו דם דרך סי האמה ובשע׳תשמיש נמצאו בעדי
האיש וכאשה טפי דמים אכתוב בסוף סימן ק״ץ בש״ד:
קפז
אשה שמאה דם מחמת תשמיש מיד בכדי סתיד מן המט'
משמשת
פעם ראשוכ׳וסניה ושלישית אם ככולן מאה משם ואילך לא תשמש
וכ׳כראש פ׳תנוקת ( דף סה ) תנו רבנן הרואה דט מהמת תשמיש משמשת פעם
ראשוב ה ושניה ושלישית מכאן ואילך לא מסמס כיד שתתגרש ותכסא לאחר נשאת
לאחר וראתה דס מחמת תשמיש פעם ראשונה ושניה ושלישית מכאן ואילךלא
השמש עד שתתגרש ותנשא לאחר נשאת לאס וראתה דם מחמת תשמי׳משמשת
פעםראשוכ׳סני׳וסלישי 'מכאן ואילך לא תשמש עדסמבדו עצמה כיצד בודק עצמ
 .מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ומוך מונח על ראשו אס נמצא דם מל ראש המוך
בידוע סמן המקור הוא בא לא נמצא דס על ראשו בידוע סמן הצדדים הוא בא
ופרס״י הרואה דם לאף בבתולה מיירי אלא דם נדות ופשוט הוא ונר לי דאיצסריך
למכתב הכי לנמדכו דחפילו רואה מחמת תשמיש כמה פעמים כל היכא דאיכא
למיתלי שמחמת בתולים הוא עדיין תלינן כי היכי דתלינן במכה כדכסמוך וכסוף
סימן זה אכתוב עד אימתי תולה כדם בתולים וכבר כתבתי בסוף סימן שקודם זה

שמר׳מן המט׳טעמו לומ׳דאס ראיית׳סל זו אינ׳סמוך למט׳מידלא הוחזק' זולהיו'
מאה מחמת תשמיש אלא וסת הוא דלית לה וכמו שכתבתי בסיף סימן שקודה זה
כשס הרש״בא ז׳ל וכן כתבו סמ״ג וסה״ת וזה לשונ' ודוקא כרואה מיד לאחתשמיש
כשיעור שפירשתי אכל אס ראתה לאחר זמן שפירשתי אינה אסורה לו בכך אפילו
פעמים רבות אלא מותית לו לאחר שבעה נקיים  :וני ה שכתב ששיעור זה הוא
בבדי שתרד מן המטה ק כתב ספר מצות קטן ונראהססעמו מדמנן כפרק כל היד

,

שנייה

^' י׳מ^

ת־׳מיה״־ומליךטמצל־י״ע*,

כו כ סמ ג הרואה דם מחמת תשמיש פי כגון שמאה דם לאח תשמיש מיוצונ1ו״
זמן כדי שתרד מן המגיה ותבדוק שבכך הוי חיוב אשם תלוי וכל סנןלוס מ! 5צ!
הפד סלו כשפירש ממכה אבל אס ראתה לאל־ זמן שפירשתי אינהאסור? לו יי
אפילו פעמים רבות אלא מותרת לו לאתר■שבעה נקיים וכיוצ בזיהס.ך3ר^ ,
התתמוייוהעתיק המת־כי דבריהם :וייסלתמוה עליהם סכתכו סיעו ד.״*׳צעמ׳
רמיא הא דתנן אי זהו לאחר זמן כדי שתרד מן המטה ותדיח את פניה מות #5
זס הוא לאחר זמן פירס רבי אליעזר בר צדוק כדי שתושיט ידה תחת
סברצוססת
הכסת ותטול עד ותבדוק בו ופירס״י שתושיט ועודה במט והא כדי ספיד
סיעווצ
רבא הוא ואיכה מטמאה את בועלה ושני בר חסדא מאי אחי אסרדאחר ו5ין<
רש״ימאיאחרדקתנימתניתקאי זהו לאחר זמן בדי סתרי לאו אאחי
אותיוס
ק אי דטמא מספק אלא אי זהו אחר זמן שהוא אחר אותו שלאחר אוהיוס
סצינס
מטמאה את בועלה לרבנן אלא לרבי עקיבא כדי שתרד מן המגיה וכו׳לפיזהאס
הס לומדים לרואה מחמת תשמיש ממתניתין דפרק כל היד לא הוה
ליהלמימו
כדי שתרד מן המטה שאס שהתה כשיעור הזהקודס סכדקה לא
מחזקי,לה
שמחמת תשמיש ראת׳אלא כך הוה ליה למימי בכדי שתושיט ידה
תחתהכראותסת
הכסת ותטיל עד ות־דו׳ואין לומר שהם סוברים כיב אשי
רמתי
]
התס
אידי
ואידי
חד סיעוי הוא עד בידה עד כדי שתרד מן המט׳ותדיח פני ' אין עד כידה
עדשתושיס
ידה לתח הכר או לתחת הכס ותסול עד ומברו ' בודהא א שיקנא לרב אשי
בקשיא
הלכך קמה לה הלכת׳כרב חסד׳ועו דגרסי בפ״ק דנדה בעא י אבא מרב הונאאהה
מהו שתבדוק עצמה כשיטו׳וסת כדי לחייב את בעלה חטאת א״ל ומי
משכחבדיין?
כשיעור וסת והתניא אי זהו שיעור וסת משל לשמש ועד שעומדן בצד
המשקוף
ביציא׳סמש נכנס עד הוי וסת שאמרו לקנו׳ולא לבדוק
פי׳לקינו׳בפלמולצלמק
חורין וסדקים דא״א לבדוק חורין וסדקין בתוך שעור וסת וכתב הוס״כצנסעו
הכתמים שלמד מכאן דלעולס לא משכחת בדיקה בתוך שיעור וסתלחייבאת
כעלה סטאת ואפילו היה עד בידה והוקש לו מהא דאסרי
בפכלהידאיוהולצסו
זמןפיי ר" א בר רבי צדוק כדי שתושיט ירה לפחת הכר או לתחת הרסת ומעוללע
ותבדוק ותירץ דמסתברא דתבדוק דקתני לאו דוקא אלא שתקנח
והייכודקחני
מתני׳עד סתדיח פניה עד כאן משמע כהדי׳דלא מחייב קרבן כל סשהת יומימנוי
שתושיט ידה לתחת הכר או לתחת הכסת ותטול עד■ ומקנח בו בלבדקו פסק
הרמ״בס ז״ל בפ״ה מהלכות שגגות וזה לשונו אם עכר ובא עליה סמוך לוסת
ורימה
סיבעול ויפמש קוד שתראה דם וראתה בשעת תשמיש חייבים בקרבןשזוהיא
סגגהלפי׳אס נמצא דם על עד שלו שניהם טמאים וחייבים נקרכן נמצא טלגיל
סלה אס קנחה עצמה מיד כשפירש הבעל ולא שהתה שניהם טמאיוחייכיסקיק
ואס שהתה עד כדי שתושיט ידה לפחת הכר או לתחת הכסת ומשול
עדלכדוקכו
ואחר כך קנחה עצמה שניהם טמאים כספק ופטורים מן כקרבן ואס שהתהצלי
שתרד מן המטה ותדיח את פניה ואסר כך קנחה את י 1צפה ונמצאםד
בעל׳טהוי
עד כאן לשונו ושמאים לומר שמה שכתב הר״מבס שפטורים מקרבן היינולוטי
שפטורים מחטאת אכל מכל מקים חייבים אסם תלוי וסוכרים ספר מצו גדולוספ
מצות קטן וסה״ת ורכינו שמאחר שחייבים אסם תלוי אינו רשאי לקיימנלטואז
כן ג״פ ואע״פ שאינה נאסרת אלא מספק אין לה כתובסהממע״ה -א״נ דריףע'
כך אינו רשאי לקיימה כד מקס טעות -ואין לה כתוב ולא תנאי כתובה
וכתהרא׳כי
בספר כעלי הנפש הרואה דס מחמת תשמיש צריכה לבדוק כפס ראשונהופלי^מ
ואס ראתה ככולן אסורה לשמש והוא שב דקה עצמה כסיפור וסת אוכלי
שמוטיע
ידה לתחת הכר או תחת הכס׳ותטול עד ותבדוק כדי שיהא כעלה באסם תלוי
אכל
אח״כ הרי הוא כמעת לעת שבנדה שאינה מטמאה את בועלה ואינה
מוסזק׳כרו^
דם מחמת תשמיש ואיכ׳נאסרת על בעלה וי״א שאין איו כקיאין
עכסיוכסיעורים
הללו הל כך כל סמוך לביאה אס כדקה ומצאה דם נ אסר פל כמלה והריסי6מזק
רואה מחמת תשמיש ומסתכרא כוותיה עכ״ל  :יכחב הרש״כאכח״הסלנייט

ודע ששמי יו".
יי־זזב
כלשוןהוז

אתיא דמודה רבי בהא דלא הויא חזקה בתרי :
המאה דם ג* פ מחמ' תשמיש
ואם ראתה
תה ׳כמו כן ג׳פעמיס מהמת תשמיש סל זה אסורה לשמשלכל
שתבדוק עכ״ל נימדבייושאיכה מיתר להנש אלא לכפל שני בלבדואיכש *•*"'
מסוס משכר דסא בייתא דסיי לה לכפל ג ' אתיא כישכ״ג אדל לר וסכר^
הויא חזקה אסורה לג' וסובר ז״ל דהלכה כר בי״א דק ל כרכי מחברווא'[ ' ^■
והחוח

לרלהנשאליד
אסור׳לשמש עוד טס זה כבעל אךיכול

הפזסססס
*15מיותרת לס מס כשתכהפעס פגיה
יפסירר) כסו הלכמ׳הי־ש״בג ואע״פכ פתב דאינה נאסר לבעל כפחו׳מג' ז״ל כת כפ' דמי שראתיוידם כשעתשמיש היי
6
^י וסך5׳׳ל כדברי התוםדמודה ר' בהא דלא סויא כתרי ומ״מ כל הפוסקים ראת דס בפע ב׳משמשת פעם ג ראתה דס כך בשלישי׳הרי זס אסורהלשמ'ימסבעל ׳ברת" גם פ״ד
' תותליטל ג נששסה דב־יתא :וג?יש רכי׳סהשפופר יהיה של אבר ופיה זה לעולם נשאת לב' וראתה דס וכו׳נשאת לג׳וראתה דם כך כ !־!' תשמיש ג׳פנגמ ,ס ; פה האת<נתנ
ד״ח ידך סו
בריתא זו שעופר אפגורי מפג לה כלות שהעץ או הרי זו מתגרש ואסורה לכנס עד שתבריא מסולי זה כיצד בודקת עצמה לידע אט ד ^י ^־יגאכלל
י
, ,
ו,
־ ' ") נחונ׳ >.ש״ י״׳*־ '
נתרפאה או לא נתרפא מביא ספופר׳סל על ה
ישפ(פר׳לג!נל
פופר׳מהס חינם חלקי בראש׳
ה ^
ואילך לא תשמש אלא אבר וכואוכתב ה המגיד גירסת ההלכות לשמפ איז״בלי״־ל
דסרסי׳ומוציאין דס אמ שמואל כספופר שנייה ושלישית אם בכולן רואה משם
עיי
בבריתא דרואה דס מחנן תשמישכ-ן הי £כמרפאה יכ
■ רגילה
שפופדז
^ רצוף לתוכה ומנין כדיק זו תתגרש ותנשא לאחר נשאת לאחר וראת׳מחמ׳תשמי׳משמשת ,
£
ראשונה שנייה ושלישית משם ואילך לא תשמש אלא תתגרש אלא תתגרש ומתנשא לאחרעד כמה לראות כמו ע״י
א׳שהו'להכסין אס הדס סרוא זובסע
נ!כו
ותנשא לשלישי נשאת לשלישי וראתה מחמת תשמי׳משמשת מותר׳ליכשא עד ג יותי מכאן לא תנסא תשמיש עכ״ל
משמישהו3ו ק המקוי או סן הצליין ולכן
עד שתבדוק עצמה וזו היא גרסת רבי' הגה״ס :
למס׳
המנחול שמאה שהיא למוד לראות פעם ראשונה שניי ' ושלישית דאתה בכולן שוב לא תנשילאחר כמושאכא' אח״בכתכ סנר׳סהרמ״ נס ^( 1נ )כג'י כתגדברי
ואס
המכחול
ע׳י
צנופשמי׳ג׳כתיא
";
אלא אסורה לבל יער שתבדוק כיצ׳ בודקת נוטלת שפופרת של
סובר שאין בדיק׳זו מרעלת לה לעמו׳עטמחל׳קת 3א ת״ע
 ?,^1המכחול תוך השפופר׳כשהיהיוצא
^לי נוס לא היינו יודעים אס הדס אבר ופיה רצוף לתוכה ונותנת בתוכה מכחול ובראשו מוך בעלה אלא תתגר׳כין כראשון כין ביב' די;רי י הפסקיט
ומכנסת אותו באותו ממום נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן בין בג ואס בדקה עצמה בראשון או בב'כתב?סתי/א-יסתש
כיו 6בא מן המקור או קהצדדי׳וכשהו
המקור ואם לאו בידוע שהוא מן הצררים ומותר׳ואם דוצ ) ברוק או בגהסאינ׳מותריס לשמש עמהשכיון א! הי יש לה ׳שת
^־ספופיאס ימצא בו דם ודאי מן
המשמ׳דחי־שירן
עצמה בעודה תחת הראשון אחר ששמשה ג׳פעמים הרשו׳בירה םהס עצמה מןסזקיס כהשרויןה דכ )$ינה וס
1׳ ^ ולא מן הצדדי׳שהרי השפופי
שלא אמרו שתתגרש מן הראשון אלא להקל עליה להתיר׳לשני מותרים *ל פי3כדי?ה ו? צת מי 1כמי לש״׳ך על מרי
רמה מפסקת כינו לצדדים ומה שנותני
ג׳פעמים בלא בדיקה ואם שמשה סמוך הציפתיס סבורים כן שאין מתירן אותה המרדני <
מד ויאח כמכחול הוא מפני סדס כל ולשלישי לכל אחד
רואה לשני ולראשון מל סמך בדיק מפני שלא
סהונינוכמוך ואינו ניכר בעץ ועוד כדי לוסתה אגו תולין ראייתה בשביל וסתה ולאחשביקלה
הקלו חכמים לסמוך על בדיק אלאכשאין
סר אש המכחול לא יסרם ויוציא דס  :ורבינו מחמת תשמיש ואם יש לה מכה באותה מקום תרלין אות
לה תקנה אחרת ותישאר עגונה אבל כל
ל־) ניאועד היכן מכנסת מכחול זה אבל ברט מכתה ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה אין תוליץ מדם
סיכולה להנשא לא הקלו מ״מ מודים הס
הרמ״בסן ל כיארו סכתי -בע ד זו ל
מכתה ונאמנת אשה לומר מכה יש לי באותו מקו׳שרם זה יוצא בשלישי שיכולה לעמו תחתיו בבדיקוכ״ל
יכולה
שהיא ׳ !.׳*
מימשת השפופרת עד מקום "
מימשת
ממנה
כדעת רכינו שהוא סובר שאין לה לעמוד
ומכנס כתוך הספוסר מכחול ומוך מונח
<!לראשו ודוחק אותו עד שיגיע המוך לצוא׳סרסס ע״כא וכן הדין שאס לא יניע עד עס בעלה בבדיקה שמא יבא עליה קודס בדיקה אבל ודאי אס בדקה עצמ ביןראשון
שהשח'דש היאך נוכל לומר דכשלא כמכא עליו דם שהדסשרגיל' לראו בשעת לבאו בין שני לג ומצאת שהדס מן הצדדין במתר׳היא לסני או לג' לפולס ואיפסר
מקום
משמיש מן הצדדין הוא בא ולא מן המקור דהא איכ למימי שאס היתה מכניסתו שהוא מפרש ותבדו׳עצמה בכיא שלישית סל בעל ראשון דה״ק האיך מתירין אותה
עומקו׳שהשמשדש היה נמצאלס״על ראשו הלכך על כרחינו לומר דעדמקוס לינשא בלא בדיק וצריכ׳בדיקה שהרי הוחזקה בג׳ביאות וא״ל סלא הוחזקה עדיין
ישהשמש דש היאצריב' להכניסו ועד צוא הרחס הוא דישת שמש כמו שכתב הואז״ל שאין כל האצבעו׳סוות פכ״ל דרכינו סתס דבריו כדעת התוס׳והר״אש וסיעתסז״ל
מהו!״ל נואר הרחט קורץ אותופרוזדו׳וכשע' גער ביאההאב׳נככ׳בפרחדו׳ואינו ואםשמשה סמוך לוסת׳אנו תולץ ראייתה בשביל וסתה ולאחשביקלהרואה
ואיבאלמידק מחמת תשמיש סס בבריתא ואס יש לה וסת תולה כוסתה ודברי רבינו בזה הם
מניע עד ראשו שבפנים אלא רחוק ממנו מעט לעי האצבעות :
מריק וו כשלא נמצ דס על ראש המכחול אמאי אחריכן בידוע שהוא מןהצדדי׳סא כדברי הרמ״בס ז״ל כפ״ד וכדברי הרמ״בן בהלכותיו וכדברי הרס״ב'ז״ל כ ת״ה אבל
איכלמיחש שמא מן המקור הוא רגיל לבש ומה שלא נמצ׳דס על ראשהימכסו' מפני רש'י סייס ואס יש לה וסת לקלקול הזה שאינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא
מלא היה עב כמו הסמ׳סאין כל האצבעות שוות או מפני שלא הככיסתוככח שאין לפרקים תולה בוסתה ומשמשת בלא בדיקה בין וסת לוסת ע״כ ונלאה דהכי תרי
נלהנחו' שוות וכדאי כגמ׳וכמו שאכתוב בסמוך וי״ל דלא אמייכ׳אין כלהאצבעו' פירושי הלכתיכינהו דלא פליגי אלא בפירושא דמלת ולא לענין דיכא והמרדני כת'
בריש שבוע אס יש לה וסת זמן קבוע שהיא רואה כרה תולה בושתהסיכולה,לועיזה
אוכלהנחו' שויס אלא להקל ולא להחמיר וטעמא משו׳דרוב כפי׳אינן רואות דס
מיזמת תזמישהילכך כל מאי דמצי׳למתלי בה להתירשלא להוציאה מכלל שאנשי' הדס שהיא רואה טהור שעדיין לא הגיע וסת :ב לאסיש לה מכה כאותו מקו תולין
תלינןניוןדאיכא רגלים לדבר שהיי נבדק ולא נמצא דס על ראש המכחול  :ראם אותה בלס מכתה ואס דס מכתה מסוג מדם ראיית אין תולין בדם מכת גס זה סס
ריצה לבדוקעצמ' בעודה תחת הראשון אחר ששמשה ג״פ הרפות בירה וכו׳שס על כבריתא וכת ה המגיד בפ׳ ד כסס סרש״בא ז״ל רדוקא שנתברר שהוא מסוג הא לא
נתכיי פולין .במכה לפישהאש'בחזק׳סהרעומד עד שתראי ודאי וכל שיש לה לתלו׳
בית זוא״ל ר'ללר' יוחנן ותבדוק עצמה בביאה שלישי׳סל בעלראשון .אמר לו לפי
שאיןכל האצבעות שוות א״ל ותבדוק עצמה בביא ראשונה סל בעל שלישי לסישאין תולה וכ״כ הרא״ש וכמו שאכתוב בסמוך -בסוף סימן זה אכתו תשוב מה״ר איסרלן
:ונאסנת אשה לומ מכה יש לי באותו מקו׳סדס זהיוצ׳ממכה
בל מתות שוותופיר'רס״י ותבדוק בביאת שלישי׳של בעל ראשון כלומביא׳סלישית בעכין תלי' במכה
מלראשון ואילך תשמיע״י בריק' ולמה תתגרש לפי שאין כל^הא צבעותסוו׳ושמא גס זה שס כבריתא פלוגתא דר׳ורסב״ג ופסקו הפוסקי׳כר' דאמ׳הכי וכתהרש״בא
מעל אחי לא תצטרך בדיקה ומוטב שתתגרש ותתקן ולא תבא לידי כרתהלכך ז״ל בסוף ש״ד אהא דקמני אס יש לה מכה באותו מקוס פול במכת' מסתבר דאפי'
אינה מרגש ממש שהדס שותת ויורד מן סמכה חדא דאין עיניה בין מכת וא״א לה
מתגרשת עד שתתחזק בג׳אצבעות וכתבו התוספית והר״אש ז״ל משמע מדבריו
מאעורהלראשון מתשמי׳סלישי ואילך אפי בבדיקה שלא תהא בשגגת כרתרהס■ז״ל לידע אלא כבדיקת שפופר'והא דקתכי נאמנת לומר מכה יש לי שממנה הדס שותת
ויורד לאו נאמנת לומר דממנה שותת ויורד קאמר אלא כלפי שאמאס יס לס מכה
הסכימו להתיר לראשון כבדיקה דהכי משמע בירוס׳וכתוס׳וכן דעת ר״ת ולפ״ד גס
ונרי רש״יאפש' להתפר' כן וכן פסק סמ״ק וכן פסק הדש׳בא דאקולי הוא תולה במכתה קאמר האין אנו צריכים לדעת בבירור שיש לס מכה אלא היא עצמה
מרגשת במכה ונאמנ׳לומר מכה יש לי ששס יש דס תולה בחכת שאני אלמי ממכה
דאקילי גבה ושרי לה לשני בלא בדיק א" עפ סהוחקלראשוןולשני -אבל מג פעמים
לשלישי ואילך לא אפש בלא בריק לפי סכב׳הוחזק׳לכל סאצבעו׳ולכל הכתות אס הדס שותת ויורד ובלישכא דתוס לא מצאתי שמתנה הדס שותת ויורד אלא כך היא
רצתה להכניספכמ' בבדקיאפי־בפע' שני של בעל ראשון עוש׳ושפי דמי שאס התירו שנוי' בתוס ונאמנת אשה לומר מכה יש לי מן המקור ע״כ ודרך הגמרא ככל מקום
שהוחזקה ) בבריק לראשון שלא הוחזק לכ״ס וכ״כ הה כפ״ר שדעת הרבהמן להוסיף בלשון התו דרך פי׳בעלמא ושעין כאלו הוא מגוף רתו׳עכ״לנאבל הגהו'
לג (
צמציסיס ומכללם הימי׳בן והרש״בא ז״ל סכל זמן שהיא רוצ׳לבדוק את עצמ בודק' מימוניו׳כתבו כפי״א מהלכו׳איסורי ביאה בסס ס״ה דאש׳שיש לס מכה באופו מקו'
יזם קא מן המקו׳אסור לכל ואס סוא מן הצדדין מותר'לעמוד פס בעליאולהתגרש ואינה יודפת אס מוציאה דם אס בודק עצמה באותו מקום ומוציאה דס או אס
ילינש לאח כין כראשון בין בב׳בין בג ולא הזכירו בבריתא תתגרש אלא לוסשהיא מרגש כשהדס נופל מהרחם טמאה ואינה תולה כמכה דתנ )א נאמנת אשה לימר
מגתרתלשכי ולגבלא בדיקה ואע״ע שהוחזק עם הראשון לראו׳מחת תסמי׳שלו לפי מכה יש לי באותו מקוס שממנה יוצא הדס משמע דוקא כשיודעת שיוצא דם מן
 6׳ויןנלהאצבעוסויןזהו דעתז״ל ועק׳עכ״ל ולזה נר׳שנוט׳דפ׳סמ״נ וכת שמהשלא המכה פולה בה אכל אס ספק לה איכה תולה אבל כשעת וסתה אפי׳יודעת בודאי
ג סל ראשון פצה טובה קמ״ל דהשת׳מותר בלאבדיק׳מטע' שהמנה היא מוציאה דם אינו תולה דאל״כ לעולס לא תהא כזמאה מיהו כתמים
 '3התג כל׳יקלאח׳פפס
לא בא הדס מן המקו׳אלא מן הצדדים ואפי׳בא לראשון מן המקור תולה בהפכ״ל  :וכן כתב המרדני ומה שכתבו דכשעת וסתה אינה מולה כן כתב
^ ^
ך _ יב^ לכפל שני דאין כל האצבעו שוות אבל אס היתה בודק לראשון ותראה סמ״ג וס״מק והיה כר׳ לכאורה דליכא מאן דפליג פיה דהא נמקו עמו הוא אלא
נמבר׳שחן המקו בא לא תהא מותר לשני מטע שאץ כל שמצאתי לסרמ״בס ז״ל שכתב בס״ס אשה שראתה דס מחמת מכה שיש לה כאותו
ייי־ימש המכחול שעכשיו
ן^ו' !:יות בלב עכ״ל וכ"כ בספ׳הת ג״כ וכתב המרדכי על פרש״י משמעלפירושו מקום אע״פ שראתה בשעת וסתה היא סהורה והדס טהור שהוסתו׳מדבריהס וכן
כתב הרשב״אזי׳ל בסוף ש״ד מפני מה אמרו שתולה במכתה לפי שהאשה בחזקת
אסורמתשמי׳סליסי ואילך ואפי'כבדיק׳שפופר' פן תהיה בשגג כרת ואין
טהרה עומד׳אפילו הגיע סעת וסתה וספו׳דרבק ומספק אל תאסמה לעולם
והביא ראיה מדתניא בפ בנות כותים המא דס מהמת מכה אפי׳בתוך ימי נדתה
טהורה דברי רש״בג רבי אומר אס יש לס וסת חוסם לוסתה ואוקמה רבא  ,דכ״ע
מימוניוכסוף1
בחשו״״ ־־־•״ ׳•׳• ׳* י* ^
וסתו דרבנן והכא במקור מקומו טמא קמיפלני וקי״ל כאוקמסא דרבא דוספות
ן.ן.ף('ית ,ריצ בא חס היא מצטערת בשעת תשמיש וקשה לה מאד נר׳קצת כי חולי
דרבנן וכיון שק זו שרואה דם אפי כשעת תשמיש ואפילו כשהגיע וסתה טהורה
 יח לה ויש לסמוך על הבדיק אף לפ״ה וכתב עוד וסעד למס שפירשנו דמותר^ ון ולחני בבדירן׳מן התוס׳וכו׳סהרי ככר יצא מעש לסכי רבי יעקב והתי׳ועליו דאשה בחזקת עהורה עומדת ותלינן להקל שאני אומר דס זה מן המגה בא
^ 5ימ ( ומ^׳ לאסו׳אץ שומעין לו שכבר יצא הדבר להית ועור יש להקל ולהתיר ולא נחלקו רשכ״ג ורבי בדבר זה וא״ת והלא בנשים דעלמא חיישינן לעונת סוסת
ם צמצא בעני? זהזד ^א י*י*י !",וי־ ייי* !"ורודי• זווי אוחו יוח ואודי תל1זר
,
כול׳ואע״פ שלא ראת והיאך את׳מתי׳את זו שהיאבשע' וסת׳ועו׳סהרי דס לפניך
י״ל ההיא דרבנן היא ומשו׳דאפש למיקעלה דמילת אבל הנא ליכ׳למיקאמילת ואין
מין איפס מסאי איפס׳סא״כ אף אתה אוסר' סל בעל׳לעול פכ"ל :כתב היא״בד
קשיסגירושין "
לסמוך  ,״״
^ -״!עעל!
ו 1יאוי לסמוך על בדיקת שפופית א" עפ שהוא בעל נפש אבל הרמ״בע והאידכ לא סמכי׳אהךכדמן'להתיר'כלוע' לפי סאיןאנו בקאין בה ועו׳שאעי׳אס היינו
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טיפת דם כהררל

שצריכה

שכע׳נקייט ולא נהירא

לא"א הרא״ש ז׳יל אלא וראי סמכינז עלה ואם הוא ידוע שהוא
בא מן הצירים טהורה והרמ״כן כתב שהאיינא אין תו<*ין בדם
מכתה שצריכין אנו לבדוק אם ים מכתה משונה מדם ראייתה
ועכשיו אין אנו בקיאיןכמראו לירע אש הוא משוג אם לאו ולא
נהיר לא א הרא ש ז ל אלא תולין מן הסתם לומר שאינו משונ)
עד שידוע לנו שהוא משונה ע״פ הכם שירא' שניה׳ וזח יוכל כל
אדם לירע אם דומין זה לזה אע״פ שאין אנו בקיאים במראות
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ימיס| 5נתיב בש 'ק״ז מ׳י  :נתט
נ!מ! ה " לליניב ודעת סרמ״בס ז״ל בפי״צ מה איסורי ביא׳כדעת הר״אס ז״ל וכן דמת הרש״בצ ז״ל
הגהו׳מימוניו׳כפ״ד בשם סר״מ מי שרצתה סד בשעת תשמיש ה יי
זומותר׳לסמש
כשתטהפעס סני׳מיהומיחשחיישצסדצזיהכאצסררצייתהכגוןצסרצתפעס
אחת צו פעמים בליל ב של טבילתה כשתגיע טביל׳אחר תפרוש מבעלה
לילנסל
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לצחייס׳סלן)
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מחמ תשמיש ולצחר חצי שנה חזרה ורצתה מחמ תשמיש ציתתצ סייצ
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היתלידדק להיו רוצה יוסט״ו ושינתה ליוםצ׳זקוזהצסורי'
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עונה צחת ותו לי) סיישל!נד 1,
שנתב7אש< ר לסכם ואלו היה מעתיק רבי דברי הר״אש כהויית ולא היה מקצר לא היינו מסתפק,,
מידי דל צ מיקבע בתלת זימנצ מעקר בחדצ זימכצ וצס קבע וסת ליצייסדמחמת
ג** מ אןאסאי " בכך שהרי דבריו מבוארים יפה בריס פ תנוקת שכתב סל דברי הרמ״בן ז״ל לסתור תשמיש ג׳ זימנא ושת שרה מותרת לשמש בין וסת לוםת .אך ימי הוסתמושמע!
טענותיו ובסוף דבריו כתב ח״ל והא דקאמ סצריכי׳אכו לבדוק אם דם מכת נשתנה שיעקר ג״פ דחמרי׳עלק בפ תינוק ואס יש לה וסת תולה
בוס׳פירסשמסכלהחד׳
*
מדם ראייתה ואין אנו כקיאין לידע גס זה אינו כלום דלעול׳עד שתתחזק באצבעו'
ולצ רצת בו מחמיתשמי׳אלא יום י רום כדוס ל׳קריקכע ' לה וסת מיום ליום
פולע
וכחות
אנו
תולין
להקל
ואס
יש
לס
וסת
פולין
לעולם
להקל
בוושפה
ואינה
צריכה
כוסתה שלא לשמש בחדש הב׳כעשרה בי וביום ך' בו וביו' ל׳ומשמשת
בלאבדיק'בץ
בדיקה וגס אס יש לה מיכה תולץ לעולם כמכתה כסת עד שיודע לכו על פי חכם
וסת לוסת עכ״ל וכת עוד וצס הורגלה ליצו׳סמיך לטבילת כל ספת משמי
הכושון
שקראת לו דס ראייתה קודס שאירע לה אונס זה על סי עצמה א3ל מן הסתם קודם וכן עשתה ג״פ רצופי׳לג טבילות סכל תשמיש ראשון רצת דם מחמ תשמישלוי!לן
שנודע לכו על פי פצס שדס זו משוכה ממראה דס סהיתה רגילה לראו׳או מדםשקיא
תקנה לישא עם בעליצלא תתגרש לאלת' ואסו׳לקססופ׳אף צס אינו
רוצ׳לגאעלי'
רואה עדיי שלא בשעת תשמיש או שתראה שניהם לחנם וזה יוכל אדם לידע אס
הס
דחיישי׳סמא יבא עלי׳דכיון דלכסתסבול ליכ' אלא ציסו דרבנן
דקי״לוסתותממן
דומים זה לזה אמ״פ שאינו בקי בחלוקי מראו דמי׳וכו׳• וגס הרש בא בסוף ס״ד הביא
יוציא דחיישינן משוס דאיסורא דרבנן הוא קילא ליה ואתי למעבר
עלהועודכיון
דברי הרמ״בן ז״ל וחלק עליו וקפלה כדברי הרא״ס ז״ל וכת 5שכן פסק הרמ״בס ז״ל דצסור לו עולמי׳לפרש״י איכא למיחש טפי דאסי׳בציסורא
דאורית׳סיישיכדצמרי'
וכן כר שהוא דעת הר״ן ז״ל־בס״ב ממסכת שבועות ורבי׳ירוחס הביא דברי הרא״בד
כספ״ב דכתובו המגרש את אשתו לא תנם ' בשכונתו כ״ס
עמובבי׳דלצכיוןדגיסי
וקרמ״בן ז״ל ודברי הר״אש ז״ל שחלק עליהם נ וכתב אס"כ מ״מ כמן להחמיר אע״פ
בהדי הדדי ודקדק כן מדברי הי־מ״כס סכת גבי רוצה דס מסס' תשמיש
אסורליסב
שהוא דבר גדול להוציא אשה מתח בעלה וגס בת״ה הקצר כתב על זה והמת״פב:
עם בטלה וכת בסוף דבריו ומיהו נ״ל סכל זמן שאינומבי) ליסא צסה צחות
וווצה
כתב בסס התתמו׳שאס תרצה לקתרפאת צריכה שתתרס קודס שתתחזק אבל להשהו׳ע״י שליש ובשכונה צמת ולח ילך אצלה צלא בעדי׳צ״צלגרש
אסאינהכצה
לאח׳שפתחזק כריך פיון אס תוכל לסמוך על רפוא׳לשמש אח״ס אסי׳אס הוא רופא
מחמ טענה אבל אס רצה לישא אחרת יוציא דתן כתובההעצ״ל  :כתוב
נמשו
מומחה כ"כ בסמ״ג ג״כ וכ״כ סמ״ק וז״ל צ״ע אס הוא יהודי רופא מומחה אס תוכל מה״ר ציסרלן סי׳מ״זעל דכר טהרת אשתך צסרכתכת שיש לך הוכח סיס להמנן
לסמוך עליו אס לא וכתבו הגהו׳מיימוניובפ״ד דברי סמ״ג ואס״כ בתבו בסס אך שאין ידוע אס מוציא׳דס ודאי חד עד לקוד לא מהני דבהדי כתב כמריכינפיק
דיודע׳סהמכס מוציא׳דס אז תולה במכס אכל אי לא ידעא לא אפ״פשהי6
צומרלו
ריצ״נא שאס אמר לו הרוסשכתרפא״משמש'על סמך דיבורו אס הוא ישרא׳כדאמרי׳
בירושלמי נאמן הרופא לומר קמיע זה מומחה ורפאתי בו שלש פעמים אע״פ שיש
שודאי יש לס מנה אמנם בעובד דדן מצצנו ב צדדין להתי׳ולסק חרא
כמוסכתנתי
לדתות דההוא איירי שידענו שרפא בו פעס ראשונה מ״מ דעתי נוטה להתיר בכל
סכל זמן שהיא בדק' ככל החורי׳וסדקי׳איכה מוציאה אותן כתמי' רשערו׳דקות
יוללו
ונכין אבל אין בידי להתיר על פי דיבור גוי עובד אלילי׳אפי׳כרופאימומחה לרבים) גזה מקום נרא׳שר״ל כמקו׳אחמוצאה לעולם צ״כ אס אותו
המקו׳כצדדיסקצמיש
סבר'לטהר דמוכח דמן הצדדין מן המכה בא דלכאור׳פתח הסדר
דלא מרע נפסיק דקרינן בקו אשר פיהם דיבר שוא ומיהו אס תראה האסה שפסק דס
לפרוזדורנאשצש
וסתה וראייה שלה ע״י רפואות וניכר שהועילו נרא דיס לסמוך אף על הגוי כי לדבר
פרוזדור הוא ובבדיקת שפופרת אומ תנא דבריתא אס נמצא דס בראשושל
מכחול
זה יש רפואה כי ההיא דהפילהחררתדס ואמר יכתרפאת זאת עכ״ל  :כחב
בידוע שהוא מן המקור ואס לאו בידוע שהוא מן הצדדין משמע שאם ידוע
שנמצא
הי־מ״בן היו מפחידה אותה פחד פתאום והפילה דס ומזה מבוארבריש ס תינוק' לכדדין טהורה ואי כ בנדון דידן שבשום סעס אינה מוציא רק במקום א׳מןהני י6
ידף סו ) ההיא דאתאי לקמיה דרכי אמליה לאבדן זיל בעת אזל בעתה ונפל המיה
הוכחה דלאו מן החדר בא אלא מן המכה סבצדדץ וכ״ס אס מרגשת בשעת
בדיקה
חררת דס א״ר נתרסאת זאת ונ״ל שיש להגיה בדברי רכינו למחוק וי״ו מוכתרפאת
כשהיא נוגע בצד מקו ההוא שהוא כואב לה קצת וכסא" חורין רסדקין איכה מרג
שה
ולהוסיפה בתיבת מותרת דקשתא קאמי ספיר היו מפחידים אותה וכו' כמרפאת כאב כלל שים הוכחה שמן סמכ׳בא עוד כתב במרדכי הקיא ברימ׳דסרואוהמיון
ומותרת לבעלה והיינו ממש כעובדא דרבי דאילו לגרסת ספרי דידן בדברי רבעו תשמיש דתנן בה ואס יש לה וסת תולה בווספי׳ואס יש לה וסת! ק קבועשהיו'
נדה תולה כוסת׳סיכול׳לומשהד ' שהיא רוא׳טהור היא דעדץ לא הגיע
וסמיחי
מאי ונתרפאת דקאסיר מי יודיע לכו שנתרפא ' וא״ת שככר נודע על ידי שפסק דם
וסתה וראייתה א' כ מאי איריא היו מפחידס אותה וכולי מקט הלא באי זו תמפק
במכתוכו׳אלמא דס״ל דאין אורח בא אלא בזמנו מסכי דפולין
כמכ׳מהשאיןמולז
שתעשה אם כורע לכו שכתרפאת
טעמא דמסתבר הוא שהיא מותרת לבעלה וכמו בלא זה והנה אתה כתבת שלאשתך יש לה וסת כהינןוכדר ו מםי׳ ^׳נמ ״1
שכתבתי בסמוך בסס רי״צבא
ועוד
דהא
בפובדא
דר׳לא
הצריכה
לידע
אס
כתרפאת
להתי ' ולטהר אע״ג דרש״י פי׳כעכין )$ח ׳מ״ מ נןכ
^ךעתסמרדכי ג נלם
הילק־ נראה להגיה כמו
שכתבתי
וכך
מצאתי
בהלכות
נדס
להרמ
כן
כמו
שהגהתי
צדדים
לכן
ני
אי
איתכהו
לכל
הני
צדדין
שהזכר
לעיל
תוכל לסמוך
עלייהולהסזיו
כמרפאת ומומרת
לבעלה
ואיני
יודמ
למה
השמיטו
שאר
הפוסקים
דין
זה
דהא
כיון
לוטסורה (וכ״ב בקג״הס ״י ' 3מהיי 6יסג״ל ) ^ המיטו ^5י*00י? 0חי^מלו
דעבדבהרביעובדא
ולא
אשכחן
מאן
דפליג
עליה
משמע
ודאי
דסלכתאכותיה
תפשה
במה שלא בא דרך סערות ועוד דלא  :ראה כללרתונגיג־ ^ ?')*
של
׳ ^-
ואיפפרדס״ל כדביי הר״מכן שכתב רכי׳דקאידנא אין מפירין אותה לאחר ס י אתה
גס אסר כתב דכרא׳לך דספק׳סיא הואיל ותמי' רואה כלא התשת איןסכי"
דס י  :למה שכתב אס חזרה וראתה דה מחמת תשמיש אפילו פעם אתד בידוע לומר הרגשת עד הוא אץ נראה ורואה מחמת תשמיש כמי אין מרגשת ואי מי,
שלא עלתה לה יפואס ני שמסברא אמר כן דלא תימא שאינה כאסרת עד שתראה
מפתח החדר פסיטא דטמאה אלא אמרינן הרגשת שמס הוצצףפלגני^,
סלסה פעמים דכיון שהוחזקה זו להיות רואה מחמת תשמיש אע״פ שהיה נראה לכו
פמס בלא תשמיש א ינידריי)ה -נלי ס3לי* היגשה<>חשיכ ספ ^ד ^ י אוזז
סנתרפאת על ידי הפלח הדס כיון שראתה מחמת תשמיש אפי׳פעס אחד איגלאי
הבועל את הבתול׳ וראת׳דס בשעתםמי׳נר רצפי כמה פטמ י,איןמחו '^רנ ג
מילחא סלא כמרפאת וחזרה לחזקתה הראשונה :
ומה שכתב והאימא אין ברואה דס מחמ תשמיש דלעולס תולין כדם בתולי׳מדמכיי׳נתי ^ ע ^ ^ ןז
מתירץ אותה לאתר שרצת' דס כן כתבו הגהו׳מימונינשס הימ״קז״ל שבזמן בודקין אותן נשפופר חוץ מן הכתולה שדמיה טהורי׳וכמבה סמ ג וע ג כיו י
יוכל
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6
תווממנד
'
בסר
צלי
לה״ע
נוטים
לממזה
אדמומית
כינהו
ו
6
ע״פ
ק
מטהרי רבכןהלכך ס>5ידכ6׳ מיהר״ם פ״״אה ,
ג׳
׳ .',ךיג< להר כדם בפוליס לולא פז־ שתפסו׳פעס אח ולא תראה מחמ׳תשמיש דלא בקירזין למיבד׳־ץ כמד 6ות לא מטהרען  :כתבו התוספותאמתצי י ^ יי ? <ל' י/׳יה׳סעמ^ם
^ ^7רילגו שכנר גלו במולי׳ואס אס״כ תראה ג מעמיס בשעת תשמיש יש לה דן
עקיבא כן מסללאל מטמא האי ירוק היינו כאתרוג ולא ירוק כט*תי דאין זס נוסה " תמת
פשמילאיב'
[י
לראן גמע משמיש אבל כל
'לאדמימות וסתס ירוק כן הוא כרמש מע גאפר׳פשוס זה
.׳' י
ו־רי׳ ^פי
**.י* י**^, £י׳יי־י
לאחריייי-יי ^י -י"-
כע לולב הגזולוגפהר״אש ז/׳ ל כתב מר־פ
יתליכן
^ ^פשקסאפיפפס•תוגה לבתולה להתרפאו׳צריכה שתתרפ׳קודם שתתחזק אכל
שתתחזק
!לונמהפעמים בועשמע בתוספתא צריך עיון אם תוכל לסמוך על רפואה לשמש אחר כך אפי׳ אם דמכאןמשע' דרות סתססיא 33ע הךןמ׳ תחיל "־"לי ח?

^יישפוד ואייה לרבי פרגרסינן
,פ״המדההק המס תניקת שלא הגיע
ולדאות ונשאת נ״ש אות•סי מתני

הוא רופא מומחה כתי־ הרמ״ק.היו מפחידין אותה פחד פתאום
והפילה דם ונתרפאה מותרת לכעלה ואם חזרה וראת׳דםרמ !׳מ
תשמיש אפילו פעם אתת כידוע שלא עלתה להרפוא׳ והאידנא
אין מתיר ק אותה לאחר שראתה דם ל' כ
קי ^ ןל ןל״ ^ ך* תורה ה׳דמים טמאים באשה ותואל
1
והאירנא שנתמעט הבקיאו׳חזרו לטמאות
כל שיש בו מראה אדום כק אם הוא כהה הרבה או עמוק וכן
כל מראה.שחור ואין טהור אלא בשני מראות שהן הלבן והירוק
בן ירוק בכרתי בין צהוב כזהבא אפיי אםשי בו סמיכו׳דם והוא
עב הרבה ונאמנת האישה לומר כזה ראיתי ואברתיו ואם הוא
מראה לבן או ירוק טהור' אבל אם הביאה לפנינו םד והחזקגוהו
בטמא או אפילו נסתפקנו בו בטמא או בטהור והיא אומרת
חכם פלו׳ טיה׳לי כיוצבזה איןסומנקעלייהכנים שפופר׳והוציא׳
כה

ל? ן׳ ^ ו3״ה אועריס פדשתחיה
5מ5:אמ 'רכ גידול אמר שמואל לא שאנו
6לאםלא פסקה מנומ תשמיש אבל פסקה
מחמת תשמיש וראתה טמאה וכתבו
התוספות שלא פסקה מחמת תשמיש דכל
(£עס שמשמשת רואה אפי תשמיש מופלג
משאו ג׳סדסים הוי דם בתולים ונוהור
נדאמרי' בפו׳ כפרא מפסה ונסן לה ר
ד׳לילו־וכראתופודה בבי אבי׳איןלה אלא
לילה הראשון והשת׳ לדיקבכלהואקלה
אלא כעיל׳ מצוהמ״מ לפנין שלאלהחזיק׳
נרוחידס מחמ׳פשמיש כיון דסזיק דאיכ'
נפולהבעלמדכלשלא פסק מחמתשמיש
מחזקינן להו מדינ׳בדס בתולי׳בהכי סגי למילף לכלהו כתולו אף להגיע זמנ׳וראתה
לעניןשלא
לסקזיק׳כרוא' דס מחמ משמיש כיון דרוכא מסייע לה דהארואו׳מסמת
משסי׳הוומיפוט׳לסיפוט׳ואע״ג דהתאמרי׳שאס עבר לילה אחכלאתישמי׳וראתה
טמא׳איכ׳למימ' דהיינו לטמאה משו אותוסד אבל אחר שתטבול אס תחזור לראות
מחמ׳תסמי׳אפי׳כמה פעסי׳לא מחזיקין לה כרוא׳מחמ תשמיש דע שתפס' פפס אח'
ונמו שנסכפי כך נ״ל אלא דמסתפינא להתיר אא״כ יהיו ידים מוכיחות שהוא דם
בפולי* : ,כתב הר״ש בי צמח אשה סיש לס מכות ופצעי׳סהמי׳הקרי׳מזיקיס לה
יעשה לה פקנה לטבול כמו שהיו פושי׳לכ״ג בי״ה עששיות של ברזל ואס א״א כתקכ
זופצא מתמ׳כעלה כדי שלא יתבטל מסרי׳ויכי׳כדיןססהשרוא׳מחמתשמי׳שכתכו
המפרשים שצוין לגרשה אס אין לו אשה תחרת עב ל 1כמי  0זה בשס תסו׳מהר״ס
ועיין במ״ש בסימן זה בססתשו׳מסר' ס :
קפח דבר מורה חמסה דמי׳טמאיס באשה ותו לא בפ׳כל היד ( דף יט ) תנן ה'
דמי׳טמאי׳באשה האדום והשחו׳וכקרן כרכו וכמימי אדע וכסזוגכ״ש
אומרי׳אף כמימי פלמן וכמימי בשר צליוכי"ה מטהרים הירוק פקביא כן מהללאל
מטמא וסנסי׳מטהרי׳א״רמאיר אס איני מטמא משוס כתם• מטמא משומשקה ר יוסי
אומיאל כן ולא כך אי זהו אדוס כדס המכה והשחור בחרת עמוק מכאן טמא דיהא
ממ)ן טהור וכקרן כרכוס מן הברור סיש בו וכמימי אדמה מבקמ׳כית כרס מצף מיס
ולמזוגכ סלקיס מיס וא׳יין מן היין השרוני וכגעךשס )מכא לן דאיב׳דס טהוכאסה
ונשיגינ יפלא ממך דבר למשפט בין דס לדס בין דס טמא לדם טהור ממאי דהני
סהוריוהכי טמאי׳א״ר אבהודאמ קרא ויראו מואב את המיס אדומים כדס למימרא
דדס אדוםהול) ואימא אדום ותו לא א״ר אכהו דאמ׳קרא דמיה דמיה הרי כאן דפי׳
והיאגלת' את מקור דמיה וטהרה ממקור דמיה ערי ד מיני אדמומיו׳טמאה אבל
סלמסהסהס לאו דה הוא והא אנן ה תק א״ר סכיכא סחור אדוס הוא אלאשלקה
וגיסי תובגמר (סס ) וחכמים מטהרים היינו ת״ק כלו לת״ק נמי מטהר את הירוק
פדקתניהדמיםססאיס ולא,מנע הירוק עמהס ומשני איכא בכייהו לפלותכלו'
דלת קתוליןולרכרי סכמי׳טסו לגמרי ופסק הר״אס ז״ל דהלכ כסכמי׳וכ״פסרס״בא
1לכת ה והי״ןז״ל בפ״ב דסרועו׳והביאו כמה יאיות וכ״פ הרמ״כסז״ל :ולענין
כמימי תלתן וכמימי בפר צלי בעי בגמרא ( סס )וב״המטהרי׳היינו ת ק איכ בטיסו
ך ,כל (ילח" ?חוליןמספ׳ולב״ה טהו׳לגמיי וכת׳הר״ן כפ בדשבופו׳בסהרפ״כן
זלרהלכנמ״קאנלהי״אשכת׳דסלככב״הוכת׳הר״ןז״לשכך נר׳פהו׳דעהרמ׳כס
1ל
שכתבה דמים טמאי בלבד מיסו האימ'לא כפקא לן מידי בהאי ספק דכל מראה
אדום טמא כמו סיתבא בסמוך בס"ד :ום״ש רכי׳והאידנא שנתמעט הבקיאות חזרו
שמאות כל שיס בו מראה אדמומית בס״פ כל היד מייתי בגמ׳כמה חכמי׳דלא חזו
ימח מבי ילא בקיאי וכברכתכתי זה כסי ? פג :ומ' שואין טהור אלא הירד והלק
נ נ היאש ז ל בפנל היד וז״ל ובדורוהללו אין בקי לראובדמי׳לישק על חכמתו
מיי בין דס לדם ואפי בימי סכמי התלמו׳היו מן החכמי׳סהיוכמכעי׳לראו׳דעי׳
סאין לטהר שוס דסהדומלפראי׳אדמומי׳אס לא שיהא לבן וירוק כמרא׳
ע כרב סהרמ״בס ז״ל בפי״א וכ״ה הרש״בא ז״לובריש פ המפל' אמרובפשיטי׳
^וייוטהוריוא״ת מאח׳ססס ז״ל פסקו הלב ככ״ה דמטהרי׳כמימי מלתן וכמימי
 ,י למה לאהתירו' בזמן הזה כשס שהתירו בירוק ולבן י״ל לכיק שהם כוסים
דמימייאץ אגו בקיאיםבמראו׳מטסאינן להו ולא מטהייק אנא לבן וירוק
יטחלהונטיהלאדמומי׳כלל לאע״ג דעקביא דמטמא טל כרחין חברדירוק

לסלמון ביכה או לזהב הנוטה למיאה ת;מיש כלי ^תצא
אדמימות וכן משמע בפרק אלו טריפותתפס.ק פעשיא!ת
ע״כומשמע ודאי שדעת' לומרך3־ ,רו קחלראית נשעת
כביתי לא עלו־ ע ל דעת סוס 3ן ךס ס  ,ה  £תשמיש אכןראויה
,
. .
.
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לחורתצלרדש ע פ

טמא דהא אק לו נטיית עי־אהאדמימות׳
■ בשיש" 06פוליס
כלל ולא איפליגו אלא כירוק כזהב דסכיר אין לה כעי כלל
עקכיא שיש בו נטיית מיאה אדמימות יהיאכש^ ,כל
ורבנן סכרי סאין זה נטיית מרא׳צן
מד ימן׳הגשיםן/ 6ח־תה
 .י
י " " ! " המנה יאין לתלות
והלכה כותיהויוכן כתב הי ן ז ל בע ב
עזדנגמוליי׳עכיל:
דסכועות וכי"כ הרש בא ז״ל כת״ה וז״ל זא-לג דעיורת
ומהי הירוק סאמינו כתבו רכותי לער״יז דניה
הציפתיס דהיינו אפי׳גא׳לכיכמר{5׳הזה3יערקנתר׳ "תל?
״

!

. ,

י

ני! נשתנו

הזחיס

וב ס סירוק הדומה ל כ י תי דסהרא אעיל י א .לא ומשיית שס

עקבי׳מטהרדאינו דומ׳לאמס כלל עצ״ל7
נריכיןלח׳:זקאח׳
והשתא מ״ש הר״אסז' ל דהאידנ אין לטס' זה וא״כלדידן7לא

שוס דס אס לא שיס לק רמ ? נמי ^)ה׳להחמ1׳המ״מ נד ^
איצטתליהלאשמועי׳דאלוככרתיליכ לספוקי ביהכלל להויכ לק מאס׳םא ז  0י0דאקלהתחיד י7כל
צד נטיי׳סרא׳אדמומי׳ולפיכך כתב רבי'דכין ירוק ככרתי בקצהוב כזהב טהור וכ״כדש
מהיאיזאיתנת
כמרדכיפכ ' 3דסבועות דירוק כמתי או כעשבים או כשעוה טהור וכ״כ ה״הבפי״א :ת:מיש איןלתלק
ו  ■-שמע דה״ס לכל מראות שאין לספק בסן באדמימו׳כללדססורי׳ךןמי^ דכרתי נ! נק נשתנה
ולא הזכירו ירוק אלא משוס דכשהוא כגק הזהב איכא למ״ד דכוטה לאדמימות הוא גתער""3המדה
לעי׳הוצרך להשמיענו בו ולכן שאמרנו לאו דוק דס״ה לכל מרא׳דאין לספק ו כמראהלאית׳ התש להא
אדמומית כלל דשרי דבכלל לבן הוא וכן כר'מדברי סר' ןז״ל בפ״ד דסכופו/־ומ״ש?" חלק נחריהיינו
רבינו אפי׳אס ישבו ססיכודס והוא עב הרבה נ"כ.הרמ ב סן״ 3 1,פ״ה וכ״כ הרמ3״ן לענייהלמיס
שהיא
ז״ל בהלכותיו :ודע סבתרוט׳הדסן כתו׳דלבץ סאיגולק לנמייאלא כמרל! ה 3גד לתלותינחכהנלא
לבן שנפל עליו אבק שהיכהה למוניתו נר׳דמרא׳כזה אינו כלל מצד ססמרית וטפי מ1
חיש •
מ״ש :
ראוי לחסכו ממראה לכן ואין סתי־ורית כזה באממרא׳אדמימי׳כי היכי דניסא ביה
ונתא״ןנעי׳נ״וכ׳
אדס הוא אלא שלקה וא״ע־פ שהוא ז״ל מגמגם להתי׳ממק ולקמפני שדברי סס״ק לאם נעל
•לאמנא
סתומים לית דחשליה בהא וכל מי ששמעתי וראיתי נהגו להתירלהדיא בלא סוס71ם '*ק *
גמגום כלל  :וכתב עוד כתרומת הדשן שא עפ שהרגיש האס שנפתס מקור וכי ? כנדה לגמרי עלל
מיד ומצאה על העדלתלותי לבן לא חיישינן שמא יצא טפת דס כחרדל ונתקנה או !כן הואנג״ראפ׳
נימוק דהרגש לאורית היא כדמוכח3פ הרוא׳כתס דה״מ סיב דליב למיתליההרגס התינוקת כתג
כמידי אתרינ׳אבל כשמצא׳ לסלוסית דלוק על העד אמריק דההיא טפת לובןהיא ! !!׳ ״״,״ 7׳
דארגישה דלכן ררוק מן המקור קא סתו פ כ ואח כ כתב אמנם ירא אנכי להק אס יוחנן3ן מהל׳ר
נמצא על הפד לחלוחית לסמיך ויש כו משוש קצת אע״ג דלובן הוא מפני הסועי' מתתי׳עללנר
אבל אס אינו אלא מיא' וכמו צבעכעלמא וגס לא ארגיסהשי לטהר
עכ״להאשה שסיווןלאח׳
שחומרות יתרות הס ולית דחש לסו :ב וגאפנת
ל וכןר כזה ראיתי וא כדתיו "חמת^
תשחי,׳""
■׳
ברייתא כסוף סכל היד וכת הרס״בא ז״ל דטעמא מפני שאין מסזקין אות'במשקי׳ לאראתה " ,ר
לפי שהמורה האמינתה סנאמ וספרה לה ואמרו חכמים וספרה לה לעצמה וכן אין<אח״כ חזרת
מחדקקאותה כטועה בדמיונות מן הסתסזאבל אס הביסה לפנינוסד והחזקכוהוויאתז שניתלאח׳
בטמא או אפי׳נסתפקנו בו כטמא וכו׳אין סומכין עליה כן כתב הרס״כ 5ן 3ת "סנילם וראתה
ולמד כן מדגרסינן בס פ כל היד איכעיא להו כזה טיהר פלוני סכס מהו ת ס נאמנתנפעם נ׳וג׳ולאחר
אשה לומר כזה ראיתי ואגדתיו שאני התם דליתי־ קמן ת״ס דילתא אתאי לקמיסטניל־ ג׳
שגועיי׳
דרבה כר3ר חנא וטמי לה לקמיה דרכי יצחק בר יהודה ודכי לה כיון דאמרה ליה פיסה וראתה
נחה
וטנלה
דרבה כר בר חנא טמי לההדראיהווטמילה כיון דהוה אמרה ליה כל יומא הוה ״
ולא ראתה יותר

מטס לי כה״ג והאידנהוא דחס כעיניה דכי לה אלמ׳מהימני׳לה רביצה ?כר יהידה מחמת תשמישוכן
אגמייס סמך כלו׳פשוס סכי התיר משוסדאגמריה סמך אבל בעלמא לא ולעולם כל אירע
להלג׳וצדות
היכא דאיתסזק דם לפנינו אין מקום לנאמנותה דהא חזיכן דטופה בדמיונות ואמי׳3עכק !ה נלא
בדבי המסופק לכו אין סומכין פל דבריה דדילמא כי סיכי דלדידן ל 5ן3,5רןר ^
שימחלאנאהשזא
ולא יכליכן למיקס עליה איהי גמיאל קיסעליה יסברכזס היה ואינו ולאאיפשיטא
לידהג׳ענילהשזא׳
כפייץ הלכך לחומרא אזליכן ולא סמכינן אדיבורה עכ״ל :
הכמסה שפופרתתשונה הנניתחיה
והוציאה בה דס טהור בריס סמפל' (דף כא )כעיא דאיפשיט וטעמא דטהירה מסוס על מהרי׳ל
שמחתי׳
דבכערה אמר רחמנא ולא כשפופרת ופרפ״י כספוערת הכניסה
קנה)33ןתו "ה
שההינתבריח
מקום ונמצ׳כתוכודס -כבסרדס יהא זוכה כבשר שיצא דרך כותלי כית
הרססכד-קת ^
ישפופלת
מפסיק חה לשון הרמ״בס כפ״ה סנ׳דס יהיה זוכה בכשרה עד שתראה כבשרה כדרך אלא נאשהשמיד
סהכשיס רואות ואין דרך אשס לראות בשפופרת  :וכן אס ראתה דס כחתיכה אמר נישואיה
אפי׳אס היא מבוקעת וכו׳ סס לימא שפופרת פנאי היא דתניא המפלת
תרויפה ^ ה'"
אע״פ שמלאה דס אסשי עמה דם טמאה ואס לאו טהורה שר אליעזר אומי־בכשרה אנל'אס ^(רנלה
ולא

״1
״׳ודזוויאי' ,
י
׳׳• ׳׳
נניאיג של הימר
אן( גמ . .י-
ליחתהאת׳כנ׳ניאומרצופי׳פלאיסורזאע/דגפנזהפוסקי׳זאין לסחלןנזהאר״ח יייג?  ?!7קא שנתיזילה היו ניאז׳סלהימרואחר כן יזין ניאותלש איסורדאתריק שמא נמזספוסחומ נ 3יאפ 1לכןהוחזק עכשיו נאשר
ןת ^
יזרפניתזספוהגוהתורזחזקוי -אסוררהיינו אחר לידת הראשונה שנו וחזרו ניאת של היתר וכן אחר לידת נ׳ שאין מולק שנתלה הביאו״של תשמיש נגרם כוחות וישלתלות להתיר זלאאמריקשיוזלקוכ ' כעלר ' חכל  8כןהכא ליש
ןן?מגף לילהונתחלשזוהוכוהנד 7י׳זנכאנ ( איכ׳ליזייו׳כעייתשמישעל ןתן; זחית' המנה יוגאדם ולא? 7ם טמאהואדהרי הרש׳ נ א פסק לפציקנרזכה אע׳ג7לאי 7עמן 7מכהסזציא דסא־' 4.ג דחרדכיפליג מימבאש׳זאת שהוחזק נניאות
.ה7שתלאאחד !י 7־ וידעי ק לכ!5ידה ראויהלהוניאלסוולאימליג] נלידהסע׳י ק ראשה מתח תשמיש ולא נראה לי לראש חהרי׳לדנריר׳ת לאי ראה לאהי׳ מחמי׳נזל אע׳גשדרכולהחמיר זאן־ אכי אלילא לאימי לנרי ל/ז
(5ן; ״;יזיל |
׳ניאללי לומר 7ז! השאלההית־ נדי להתירלאת־ לידה ד׳זשלא איורי׳להוקנע ליל וסתלראו 'אתר הלילות אומיירי גלילת הקודחי׳שנא עליה נסע׳ דילאי כנר נא עלייפעסך' רז א ראתה נ "נ תשיט לחיתר׳לו עד לידה' 7
וילוינ{ ^ ,
11
־יינלשנונגיאר^ .ג ד יקא עגיל אסורה שבאעלי־תיח לא נרעמנליקיו הלפזפר׳לע־ימומל׳לנעלה כל שק ע׳יניאהמיזש ואפי׳צרש״י ( לרמ׳נס לס״לללא נ 7קי 'אצל  3עלהרא,ווןמ חהריכתנריז ' מלדוק לנתחיל׳אנל אס עכר ובלק
מיל )( :ו׳ ''י'יי '[מ ,י הד׳י ש ענרינאעליה זלארא־ 5ה 7שריאאת־ כ תשגסנלה אן נ״ע אסקנסיניןלי׳אס נתינלי׳ניזזידאנל נש:ן .נ פשינזאללאשיץ קנה ואף דתזיד צ״לדיושוה
זהלאמוציאקאשלמנעלהולאאמרי׳נזהפלאיהאחוטאנשכר
^ .^ ,לז״ ^ ןינזדשי׳קי׳ו אימת נריכה לצאת מתחת נעלת־ ר!  3ח (ח ) וכן הוא נמרלני ע״אלףשל״אלמרא׳נליאנע צ נריין .כולןהךרוקוכשרעכ*ל <,( :כ יכ )
נימי״ףננגסשארהפיסקי׳  ( :נ ) וכן הנא נדנריהחור
ןגיז ן ץיענ הלנה ו 4נןנראס7שי 5סתוך עלייה!להכשיר ; י נסמה שנתנתהרא״י להרגשה דאוריית׳כדחשיועפ׳הרואה כתסנוילת ננחלאריש הריאה כתס לאקאסרמרנסה דאזריימ׳אלא כמגאהנתסעס התשה או
 5חנאה לס נמילגליה אנלנלאו הנואצ תשמע מס 7אמא נס לא ר ^ תי לא׳מןהפוסיןיפשכתנולפתאותגזנהרנשהנלאראיי׳נללולק לנרי! על :

ד״מ

הלכות נדה קנוח

 ■) (/מהשכפ׳דאס ולא בשפיר בבשרה ולא כחתיכה וחכמיס אומריסאין זה דס־ נדה אלא דס חתיכה
שהקיר כפתח על ידה מודם דאי אפשר בלא סד ושמ^ י״ל
דלזע״גדנןיהמנרף,.
הי׳כהגמק!
רעגיי׳" חכמים
חכמים היינו
היינו ת״לן
ת״לן אלא
אלא לאו
לאו דפלאי
דפלאי פלו
;חכה״וקמ־ **
פלויי איכא סכייי״ו דרבי אלעזר סיכא דפלאי בעא לתרוצי אפילו אס תמצא לימי דלא מפליג בין חתיכה גדולה לקהכהוכ״ע .
ל1יכ
לדכ' )י'מ 'למטי׳א' פלויי מסמא מ״ט בכשר קרינן כיה ואתו רבנן למימר א״׳עג דפלאי פלויי אין זס זמ
רגז ש רכי׳דא״א לפתיח הקבר בלא דס ואפי בכפל שלא נגמרה צייתו
נ״כהר״ס,
ה ^מ
כדה אלא דם חתיכה הא דס נדה ודאי טמא אפי בשפופרת אמראביי בשפופר'כ״ע ז ' ל3ריש פ המפלת מדפסק רבא בס בתיא בהפילה נפל כל דהו אפילצוו'
סייח! קפי* לאף לאפליגי להזין דרכה סל אשה לרכזות דס
הולד דא״א לפתיחתהקכיבל ^ס -ו(!!,
הכא
חתיכה אלמא ^
לאם המכה במקור סכ פ ופר ריב בחתיכה עצמה קא מיפלגי בה דם טהורה וכן אם ראתה דם כחתיכה אפי׳ אם היא מבוקעת ־־״״י
דפליגי . .
.
כהמפלת ־
תליגז גה "  * ' 7,ר״אסוכר דרכה סלאשס לראות דם והרם נבקעים כענק שנוגע בכשרה טהורה כיון שאין ררך קליק כין נגמרה ציית
סולדללאנגמר5
למ״ד א״א לפתיח הקבר בלא
סד
וכןנר'
"ב ; בסתינהורמן סניי לוין דיכהיבלוכומר לראות כך וכן עשה רבינו שמשון מעשה באשה שבעקר מקור
נתלה נ׳ נ קד 0דכ״ע אין דרכ סל אשס לריהזו דס בחתיכה שלה וכמק חתיכות כשר היה נופל לה בכית החיצון ולא היתה מדכיי הרש" ^ בת״ה ולחוקימדגוי
גיותיכית נפש" והכא באשה טהורה ומקור מקומו טמא
הסכזלתרתסכמכו דהיכ6ולאגגמין
משי״ ,ף  37,ך קא מיפלגי מ״מ איפשיטא כעיין דרוא׳דס פוסק׳ לראו׳כל זמן שאותן החתיכו׳היו בכי׳החיצון וטיהר אותה
צורתו אפשר בלא דס .ח3ל
הרמ׳בסז״ל
בשסופר׳טהורס ומרש״י כי פליגי בחתיל לבעלה כיון שאין דרך אשה להיות רואה כך  :ודוקא חתיכות
הע, ' ,י יי;ת
כתב כפ״ה המפלת.
חפיצהאע״צשיי)
לקאמר בגמרריש
.
ק ' המעלת קמ,כה ודפלי .פלויידת״ ק סכר בכשרה <למעוטי קטנות דומיא דשפופל אכל חתיכה גדול׳ טמאה אפי׳לא
ראתה
אדומה אס יש עמיה דס טמאת ואסלאו
סא יש ינייל לס תוך חתיכה אכל דם הכר בכקעיס טמא כלום שאי אפשר לפתיחת הקכר כלא רם ואפילו כנפל שלא טהורה ואפי׳נקמנה ונמצאתמלאהמ
"יי אז(א 0לאי להא בכפרה קריכן ביס ורבנן סכר׳ אפילו נגמרה צורתתכל דם היוצא ןמ האשה כין לח כין יבש טמא ולא הרי זו טהור שאין דס נדה אללסה ^׳
טה,יה
כיגיא
והי( סלי פלויי טהורה דאין זס דס נדה אלא עור אלא אפי' יצא ממנה דם כצורת בריה כמין קליפות או כמין
עכ״ל׳ודבריו מבוארים ספשק כת״ק
דרכי
דשאבי *: 1
םד
חתיכה
ופי
אש
ז״ל
הקשה
על
פרשי
ידדגשנעקיטהורה
שערות או כמיץ יבחושים אדומים טמאה והוא שיהו נמוחי׳בתוך
יהודה דסבר לזכיכור
לפתיסתהקברנל^
דס וחיזק הרב המגיד סברתו
והביאלה
גל יגנין מאיד• ז״ל וכתב פרבי׳שמסון מקוצי פיר דכסא מע״ל ע׳יי שריי' ששורין אותו במים פושרין ויהיו המי׳פושרין כל
"איו ליו יא'ה פליגידרבי אליעזר סבר דרכה של אשם
ראיו' ומ׳מכתב סדע״הימ״בן
ז״לס־ע'
משך מע״ל שהן כתוכו ושיעור החימום כמו מים ששאבו בקיץ
^ לראות סד כחתיכה וביק שראתכדרך מן הנהר וא מן המעיין ועמדו מעט בכית שחום הבית מחממתן הר׳אש והרש בא ז״ל וכן כתבונגלות
ן לכן
פ ^י שנסי רגילות לראות טמאה ורבנן סכרי
מימוניובשס התו׳וכתבו וכיוןסק ^׳
וכחימום של אלו כך הוא שיעור פושרין בימות החורף ואם הן
!65לימי ג היה אין דרכהלש אישה לראו' דסבתתיכ׳ואף
בלידה יבישתא ציינה בדיקהלהס^ה
שנעקר סי׳קי׳שלה ע״ג דסלאי פלדי וכיון ׳שלא ראתה כדרך קשין כל כך שאין נימוחין בתוך מע״ל טהור' אפי׳אם הם
נימוחין
בטהרה  :וכתבסמ״ג מל דברי
השאלת!
ג־'ה ססנשיס רגילו' טהורה ופליגי רבנןור״א ע"י;
מיעוךשממעפו כצפורניו
וכתב
הרא״בדדוקא
ירל״שיייגהיי־-
י
■
״
ו־־־במפלת ־־ *
כמין ״׳■׳•נ
הלכך ׳■׳•׳־
לכל ^ ו״^
מו״סזסנונמ
הפחו׳אכחנו סאין
אכובקיאי'
הוא
עוצריך׳כריקה ׳׳ע> י
*י׳ ' "י׳' נגועמ׳ולךלוודרפי׳ננשיבוללו־מפופר׳ קליפות ׳׳י׳־ ־■ -
אינן
מיערות ״־י !
1
ןי
בנמר ר ציית
י
עורייה י
ואם *
יסנול*
ן׳״״ן
נימוחיןי-!-ע7
גוית הוני
הולדי!
ש נכו
צפסוה
צורתן
עליה׳שהן כריה
כלאדס :ואי!!
^"
יג״ער ^ ס ^ למלממי־ןשפיפרמסמ־פסקמ אז ״,״י,״,
^
מוכחת ייי1
יר׳י״ריייייי. .
ובאין,״,,י״
מחמת מכה -״י־
אבל1
חתיב׳ ־"' ,
דא״א 1לפתיחת -
הקני י׳
בליק׳היה יללג קו חתיכה היכא דאין הדס נוגע בבשרה
דםשהרמ״בספוסק כמ״דאפסו
לממית
שאיו 07ח ,'5אבל אי פלאיי פלויי קרינן שפיר בבשרה ורבנן סכרי טעמא דמקע־טינן שפופרת הקבר בלא דם כתב כריש ער ,,כל יולדת טמאה נדה אע״פ סלא ראתה דםונע
בס ד א׳הבא על הנדה כל ז׳ימיס ואפי׳לא ראתה אלא יוס ׳אס״וא׳הבא על
היולדת
^^המ?( י_כ ^,י מ־שוס דאין דרכה של אשס לראות כך וכן חתיכה אפי" אי פלארפמיי לפי שאין דרך
להמ,ר
הנשים לראותךכ והא דאמרי׳אין זה דס נדה פי' אין דרך ד ^ נדה לבא בזה הענין זכר כל ז' או על היולד נקבה כל י״ד או על הזבה כל ימי זובהוספירת' על
בכרת סנ׳ בכד ה שכעת ימים תהיה מדתה וסבה נאמר כל ימי זוב
טומאתן
גאי 1דד* ה עני<ר וכן עשה מעשה רבי שמשון באסה שנעקר מקור סלה • וכעין חתיכות כשר היה נופל
' כימי כדתה תהיה וביולד' הוא אומר כימי נדת דותס תטמא וטמאה
סבועיכנדתה
?לן יאייי׳היאנן לה בבית החיצון וטיהר׳ אותה לבעלה דכיוך שאץ דרך נש י ס לראות כך עכ״ל :
ניאהל ' :
ומה סכתבו רבינו ויבינו ירוחם זכרונס לברכה בהאי עובד דרכינו שמשון ולא עכ״ל והטעם מבואר דקרא דמטמא׳לה סיוע לזכר ושכועי׳לכקכה אפי׳בלאויומן
היחס פוסקת לראות כל זמן שאותן החתיכות 5יו בבית החיצון נראה שהית רואה
מטמא לה משוס לידה לדברי הכל וכ״כ רס״י בריס עהמפלת דלת״ק
דמטהמפלת
דם ממש ואפילו הכי היה מטהר אותם מפני שהיא תולה סמהחתיכות שבבי החצון
חתיכה ואין עמה דם דס״ל אפשר לפתיחת הקבר בלא דם לא חשיב
להסל׳חתינה
כמסך הדם וכיין שבשעה שנעקר לא היה דם אלא כחתיכה טהור אבל מלשון הר ׳אש לידה דאי ליד הויא כלא דם כמי טמאה דכתיב כימי כדת דותהתטמא  :ומש
שכתבתי לאמשמע הכי אלא כמין חתיכות בשר פיו יוצאות בעצמן ואף על פי
הרמ״בס ז״ל דאפי' נקרעה החתיכה ונמצאת מלאה דם הרי זו טהורה צואה
דהיינו
שהיה דם בתוךהחתיכות ופלי סלרי היה מסהר משוס דאין דרך אסה להיות תא׳
מדתכיא 3גמ' (סס ) המפלת חתיכה אע״פ שמלאה דס אס יס עמה דס
טמאהואט
כעכין זה אבל' אס היתה רואה דס להדיא בלא חתיכה בהא לא איירי ואפשר דכל כי לאו
טהורהגיכתבמוד הרמ״בס שם הפילה חתיכה ודם אגור בתוכה טמאה
וכתב
האי גוונאעמויינמי מטמא לה דאףעלגב דתלינן במכה כמו שנתבאר בסימן ה״ה שנר שהיה גורס כפ' המפלת ( סס )א״ר מסוס רסב״י במפלת סמל
קממהאס
סקודס זה הני מיליבמכה פנצדדין אכל הכא שהמכ היתה כמקור עצמו איכ׳למימר
יש עמה דם אגור טמאה ואס לאו טהורה כסומכוס וקילא מכולהו
ופסקהלכהק•
דמטמא לה ולפי זה צריך לומר דלא היתה פוסקת מלראות שכתבו רביכו ורבי׳ימח
וכתב עוד סרמ״בס כס ' י׳הפילה חתיכה לבנה אס נקרעה ונמצא בה טצס היו
אתתיכות בסר דבסמוך קאי כלומר לא היפה פוסקת מלראות חתיכות בשרג ולשין טמאה לידה ויתבאר כסי׳קכ״ך כס״ד  :כל דס היוצא מן האשה כין לחניןיגס
רכינו ייוחסשכתבכל זק סאותהחתיכט היה בבית החיצון נוחיותר לפייוש זה טמא ולא פוד אלא אפי׳יוצא ממכה דס בצורת בריס וכו טמאהכריספ'
המפל'(
>ק
מלשון רבינו שכתב כל זמן שאותם החתיכות בנית החיצון וקל להכקוונר ' דמעס׳זס
כב ) בעיריוסיכרסניכאמר" אדסיבס מהו לח ונעשה יבש
לאקאמכעיאלינקא
דרכינו שמשון כשהטיל החתיכות כמיס פושרין ולא נמוחו היא דא״לב הא איב א
מבעיא ל י יבש מעיקרו א״ל תציתו המפל ת כמין קליפה כמין סער כמין
עפרכמין
יכחושק אדומים תטיל למיס אס כמוחו טמאה אי הכי בלא נמוחו
כמיאמררכא
למיח״שפמא כולן היו דס קסויכדכסמוך כיוצא ממכה בצורת כריה כמין קליפו׳או
כי לא נמרחו בריס בפני עצמה היא ופירש רש״י אס נמרחו טמאים דרס היא
אלעא
פעתת וכו ומיהו אפשר דשאני הכא שהיה ניכר בהן שהן חתיכות בשר אלא שהיה
כתוכן םד ופלי אפלויי י  :ודוכןא חתיכות קטנות דומיא דספופרת אבל חתיכה אף על גב דכי חזיתיה יבש היה כטפרבריה כפני עצמה היאולאדו? ומ!נהוא5
גדולה טמאה אפי׳לא ראת כלו׳סאי אפס׳לפתיחקבר בלא דס (שם ) כרישפסמפלת ח״יל ברי' בפני פצתה היא ואינה מתולדת הדס היא אלא מסמת מכה שיםהלבחון
הכן המפלת חתיכ׳אס יש עמהדסטמאה ואס לאו טהורה רבי יסודה אומר ביןכך
מעיה וכ"כ החלבן ז״ל וכן משמע כגמר '  :ופליט והוא שיהיו
כמוחיסכתוךמטמ
וכין ךכ טמאה ואולךמכא בגמרא דכשביל החתיכה עצמה אינה טמאה אפילו היא
לפת ע״י שרייה ששורים אותס במים פושרים שס אהא דתכן תטיל למיס אמי
שר
מארבע מראו דמים אלא בהא הוא דפליגי־ דרככן סברי איפשר לפתיח הקבר בלא
לקיש ובפוסרק תניא כמי הכי תטיל למיס וכפוסרין ובעי בגמרא אי
האיטריי
דם ורבי יהודה סבר א״א לפתיחת הקבר כלא סד ופסק הר״אש דסלכה כרכי צריכם להיות מפ״ל או דילל לא בעינן מע״ל ועלמה בתיקו וכתב
הר״אסז״לול
יהודה קשה שהרי הוא ז״לכתב דאיפשיט׳בעיק דדוא ה דם בשפופרת טהייה
ילא איססיטא עכדינן לחומרא וכן פסק הרס״בא ז״ל וכן פסקהומ״מז׳למ?:
ומשמע כמי מדבריו דסכר דהלכס כרבנן דסכדידאקדרכס של אשה לראות דס
ומים ויהיו המיס פושרין כל מסך מטת לעת כפרק דס הנדלזך נו)חני ^
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בחתיכה ולפי מס שפסק רכ יהודה דאסר א״א לפתיח הקבר בלא דם יוא בשפופרת היא שריתן בפושרין יהודה כין נקוסא אומר מפ׳לסת תחלתן אף על היםאיןגהז
יש״בג אומר צריכישיהיו פושרין כל מעת לעת וכתבו סר״אש
כפרקהמפתאך
אוכחתיכה אמאימטהר לה הרי נפתח הקבר על ידם וא״א בלא דם ולכך חילק רבי'
בין חתיכה קטנה לגדולה דקענה אק כה פתיח הקברשכא׳סא״א .לה בלא דס ותדע ענק זה וכתב שפסק ר׳סננאל הלכה כרסב״ג וכן כתב סרש״כא בתורת הצץי0
דהא דאמיינן דימן סכרי אק דרכה של אשה לראות דס כחתיכה בחתיכה קטנה
וסר״אש זכרונו לברכה ,פסקו כר"סכג  ' :מיעוס יעור החימום כמו מיס
שסאנוקז
קאמרי ולא כגדולה דהאכיון דמייתי לה כנמאגעידספופית משמע בחתיכ' קטנה
מן הנהר אומן המעין ק כתב הר״אש ז״ל בפרק המפלת בסס העיטור וכןכסי
הרש״בא ז״ל כתורת כבית ומשמע דסממדי תפט בכית וכו׳אמי׳סנשאכומט^ו
דומיא דשפופרת קאמרי וכ״כ התום׳ והרש בא והר״אש ז״ל גבי תאה כמין קליפות
כמין סערות כמק עפר כמין יכחושי׳אדומינו תטיל למיס אס נמרחו טמאה ואס
לאו
קאי דאלו מי נהר בלא עמידה בבית הן חמין וסןמבוא׳כדכרי ר 5ינוירוחס זנ^
טהורה דאפיר יהוד׳דסבידא״א לפתיחת הקבר בלא סד בהא מודה דאס לא נמוחו לברכה  :ונתב פיד ופושרין הוא כמו שבני אדם סותין פושריןונומניס
טהורה מסוס דאין פתיחת הקבר לדברים קטנים כאלו ומיהו איכאלמידקכסא כדאמרינן כפרק אין מעמידן הכהו מיא דצילי מיניה לא חמימיולא ? ייי"
מדכתב הר״אס גופיה גבי מאי דפסק דא״א לפתיחת הקבר בלא דס וז״ל דהא דאמ
פוסרי וסד״יעבא כתב כלהמפל׳אהא דאמרי׳ממעכתוכרו ?מה יי סממינ ?ו!
רבא בפרקין אין דרכה סל אשס לראו׳דם בחתיכה והכא באשה טהורה ומקו׳מקומו דיו שיהא כפין חמימות סברוק וזה כלל גיולמ׳׳כ י:
?ם ל
טמא קמפלגי אלמא ס״ל דמפלת חתיכה טהורה התם פלוגתיהוקא מס ועקר סנויא שאינן נמוחיס בתוך מע״ל טהורה אפי׳הן נמוחין ע״י מעוך סממפכו
כצפ״.2ירו00י•׳׳1י
■*
..
.
(][
דרב לאשמועי דכ״ע דרסי בבשרה פד שיצא דס דרך בשר ולא בחתיכ ולא בשפופרת ׳ המפלת ( דף כב ) תני׳תסיל למי׳ובפוסרין רסב״ג אומממטכתוכיקמ ג,ק ^
ונפקא מיכה אליבא דהלכת׳דכשפוסר טהורה בחתיב טמאה ולא מסבי דס שבתוכ ׳ מאי כבייהו אמר רכיב מיעוך ע ׳י הדחק איכא בנייהו ופ רש״יט׳׳י
ת<
אלא מסוס דא״א לפתיח׳סקכר בלא דם עכ״ל ואסרה 'אש היה סובר דחתיכ׳דאתמר נימוח מאלי ו הוא דהוי דם אבל נמוך ע״י מיסוך ל^ י י ס הו^ ^יםנ׳>ג ?׳ ו8וי
גבי שפופרת חתיכה קטנ׳היא דאין הקבר כפתח על ידה אמאי קסיא ליה מדאמר
ע״י מעוך דם הוי וכתבו סרס״בא והר ' אש ז״ל דהלכה כת״קונסמ
ך^
רבא אק דרכה של אסה לראות דם בחתיכה דמסמע דס״ל דאפסר לפתיחת הקבר הרמ״בס ג״כ דהלכה כת״ק וכתב הרס״בא ז״ל
מיעכמוצפוי^ ג! ?5רעי
בלא דם הא התם בחתל׳קטנה מיירי סאק הקבר נפתח טל ידה אכל בחתיכ גדול׳ שאינו דם מיעוךזה מעוך דחוק הוא יתר משריי' המיספושרין ןעל שלאצמחי
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קנא

? ?" ^ן מוח שהודהופו' ויש לפדה״ק מיעון־ע״י הדסק איכ׳בינייהו דת״ק אחת בכ״ב לראיהג׳ואסתבסגלי־איה׳רביעית אז תקבעוסת בדלוג ויתבאר זנו
בלשון הרמבי״ן סכתברבינו בסוףסי׳וה•"
בין נמוסו בין לא
^ 4
בריקה' כלל י
ושיננו׳1־
דם השה כאבן ואינו נימוח טבלאהוהר״ז הלוי כתב שגבו חתיכה ודע הס מיניוסתו׳הן .האח וסת.ההפלגו׳
#למי׳הראשוןפקרעכל *
מ 'י י׳  ' *-יי י״די יי^1
לראו׳בהפלגו׳מם־ונות
דהיינוסהיא למוד
 .נימוחית טהורה ולזה הסכים א״א הר״אש ז״לל
אם אינה
?תד  -,יא׳כו דרקא כמפלת כמין
 70אשח שאין הל וסת קכוע חוששת ללי וםל*׳ כגון מכלב יוםארמל׳לל׳יוס  ::הב׳וסת
? 1061
^ " קליפות או שממת הוא
■ למודה לראו׳ביוס ידוע
לראייתה שהיא עונה בינונית לסתם נשים הימידהיינרסהיא
!
^נףק־ , : ,׳5ונל ימינת וס
םלללאומב .ה ^ ה נסדמאו ביוס ידוע נשמעה־־לי * ,־־"
1,
1,
ק יאם
כאק יאי2ו דמ " 0מ *
ן* .
ריאת או

לויו׳אשנפ המפלת והיס בא כת
׳'■־• מד ז״לדדס יבש5זע״ פס יןי נן
מןל ,פ  " , -יה
" )
"יאש ל* ־מוחו " ••" .ל ,
סירתו מובסת עליהם שאין דיךדס
אליפסות ציייות כאלי ו :ל שלא
נמוחואינלאי מילת דלאי דס הוש אלא
נריהיעלמא וכמין עשי נרד אין דרכו של
מל מיי 8ול ^ שוכז :שיד מנפ י ומיסו
נחנמוחוע״כ ־^ ן 2י ' ? כיכה ידם היה
ממיס ורן מקרה ונ<נש כ51ןנ ׳דם יכש

,״  _ .התלוי כמעסה לבד כגן פיהקה
ה ! 1״״ ,״ ; י
חוש ^ ת לזמן ה רוע שאסור לשםונ כ ^ זמן הוסת ו אחר 1סה פטס׳וראתה חה נקיא וסת לגוס הרביעי
י־״ווממוא מלוי ממיס
וסתמוינג
ערשתכרוקווזמצאטהורהכרפרישיתלעילוטצדקוכעזזוכגון
שתראה ר פעמים וביניהם שלשה זמנים שק כגון שרואה היום ובמעש כגון שקפצה מיס ייוממסחומ<וז
ולסוף עשרים יום פעם אחרת ועוד לסוף ל יום ועוד לסוף כ יום מהשבוע וראתה הסמימי וסת הדילוג
ההפלגות ולכך צריכה ארבע ראיות שראייה ליינו כגק שראתה היום ולסוף ל ראתה
וזה נקרא וסת
ראשונה אינה מן המניין לפי שלא ראתה אותה בהפלגה ואפי׳ שנית וחזיה וראת׳ ביום ל״א לראיה שנית
קודם שקבעתו ג׳פעמים חוששת שמיר אחר שראת׳ פעם אחרון וחזיה ^ ראתה כיוס ל׳׳כ לראיה שלישי אד
לסוף עשרים חוששת מכאן ואילן כשיגיע עשרים וכן בראייה סראת׳בס״ו מיסןוכי״ו באייר ובי״ז כסיון
הימים שהוא לימים ידועים לחדש מיד אח ר שראתה פעם אחת ובכלל זה אס ראתה בט ו ברסן ובי״ד
ליום ידוע ל חד ען כגו ן כ״ א או כ״ ה בו חוששת  1,פעם אחרת  1.ןה כאיי ובי ג בסיק כי משסה שניה שוה וגס
זדיירז י^חיר -ד ל־מ ד•מ דלבווריד• ודמוררז ול*ן ^!מר< מתוריר להיריןי כס זה לו וסת הסירוס כל מ ני וסתו
לקמן וככל
כס ד

גססין  (,סימן מ "ז לאין
לשיזן ' ינ ' המ •1:ך אללו יזם
לא נ־תזתז כלהז־גיות
גל שכן זאם ־ 5א נם לש
שלא תליפן לדם נש-גי־ו'

■ .ליק גץ
וסת דגוע לוסת דקפינות שהה נקכעיס
כג׳פעמים אע״ע שהם כאי ' שלא ביום
קבוע והרש״בא חולק ואומר דוסתות

^ נמיח

נמירסהואוטמ׳יי:
וכל־ם רני' כשס
הרש״ב׳
ןח'ה נ׳כ
זהר״אפ ז״ל ישם
תזוונלדס יכש
סאינו נימוס איט
וסנולאגרי'נדרך
!וזיינו גנישפיות

דבי

(ה )

נפי:

מהרא״י

זיל

על ל :

אכל ליאסד אפי׳בפעם ראשונה חוששת לו בפעם שנייה ומיהו
אע״פ שחושש׳לו נעקר כפעם אחת אפי׳קבעתו שני פעמי׳ שאם
אינה חוששת
לזמן
ירועי־לשלישית לא ראת׳ ז1 1
..
ראתה שכי פעמים ל 1
ג -
לו עור ועור יש חילוק ביין הבעתו שלשה פעמים ללא הבעתו לגופא נקבעים סלא ביו׳ קבוע אבל וסת
שלשהדקפיצות וכיוצא בה אינם נקבעיםאלס

וציפית וה־ס״כא ז״ל בת״ס הביא ראיו'
לוכדי סראב״ר ז״לוהסכי׳לדפתו והרא״ש ז״ל בפ׳המפלת דחס ראיותיוונרא׳שסיוא
סוברמיסייהח״ה ז״ל וכתב רבי׳ייו׳סכן דעת התום׳ • ומדברי הימב״ס ז״ל בפ״ה
כתב הרשב״א ז״ל
דשהוא סוכר כדברי היא־י׳ר ז״ל וכן פי׳ה״ה ז״ל דבריי :
מיההאדמכן התפלת כזין קליפה כזין שפיה וכו' ההורה כשלא נימוחו לא שנא
פטוביתשהפילה כמין אלו ולא שיא שאינה מעובר' כל שלא נמוסו טהורה ומפלת
דקתדולאקתכירוא׳לפישאיןשותתין ויורדץ אלא נוסלין כעץ בדיה מ״ה קתני
המשלת וכ״נה׳צמגידבפ ׳ס בש מו • כתי עור הישכ״א ז"ל וא״ת כי לא נמוחו נמי
חישוקלי משוסדאי׳א לפתיח׳הקבי בלא דם י״ל דה  ' :דבר מועט הוא דכ״ע לית
לסועתיחת־הקבד וכ״כ סרא״ש ז״ל כפהמפלת ומכאן יתבאר לך דהא דמטה׳הח״ה
נסתיכתדסיכש נחתל' קטנה רוק׳טיהר דאלו גדולה היי היא טמאה משו׳פתיחת
הקגילדעתמב העוסקים שעסקו כי ' יהודה דאמי א״א לפתיחת הקבר בלא דם
ושיעורדחתיכהגדולה לא איתפיש לן דאין לומי שכל שהיא גדולה יותר מקליפה
ושעלהויא גדולה שהרי כתב רבי׳כסי׳זה ודוקא חתיטקטנו׳דומיא דשפופר׳אלמא
מורדשעוערת הויא קטנה לענין זה ומי׳ סיעורא דש פוערת גופיה לא אתפרש
לןאסעבאסדק הלבך אזלי׳לחרמי־א ולא מימהרי׳אלא במיעורישפופר׳דק שבדקים
כיזבפייהד־שס״צ ז׳ל כד״א שאם לא נמרחו טהורה כזמן שסם יבשיםגמורים
^יןעמהסדסכללהא בלחי שיש עליהם שום ליחלוח דם טמאה נדה דדס הנדה
קטשיעויואפי־'כחרדל ואפי׳פחו׳מכאן וכתבו ה' ה כע״ה בשמו ופשוט הוא• דין
משמין דגיס וחגבים סקצי׳ורמ מים כת׳יבי כסי קנ״ד ריןאסה סכפהי׳משתכת
יונאשש המיכר-לי׳ולאזחר המי רגלי ' חצץ אדו׳כת׳הי׳ן ז״ל בתשוב' ואכתכנובסי'
ן< 5אכס ד ג קפט הנה בסי׳זה נתבארו דיני הוסתות אי זהמהסנקרא
מהס קיא שאינוקגו׳ומה נין קבוע לשאעו קבוע וכמה מיני וסתו'
קושישזמכיסשאיכן יאיייס לקברע כסט וסת אפי׳ ראתה בסס כמה העמיס והס
מ ניט וימיזיבהש־ואה בהן ממעין פתיח וימי סכיקתה וימי עכורה ושיש זמנים
האסהחושש'׳בהה לוסת ואע״פ שיש לה וסת קבוע ואלו הן מעוכרת ומניקס:
*ין
לה ושת קבוע חוששת ליום ל׳לראיית׳סהיא פונה בינונית לסתם
_
הידעד־ףשו )אהא דתנן הבאים מן הדרך נשיהם להס בחזקת סהד׳אמר
ומצאה בתוך ימי עונת ופים י בתוך ימי עונתה ל' יוס לראיה אבל

־״ו ־־״׳׳•י״* { ~
׳־׳־ 'י ׳י ״״י
;־״ו יי ן
 ,׳.
נ מדבריו שגס הראב״ד סכור כן וכתב עור סי״ן דמדברי רש״י נראה
ושת צריכה לחוש לעונתה ולא נהירא דבל סיס לה וסת דמיה
ן(3ן ^ ?דזפזסו ^ והן הן דברי הישב״א ז״ל  :ומס שפרש״י דיכד עונה הס ל׳יום
^ מק ינד < דףט )כמה פונה אמר ר״ל משוס ר יהודה כאיאה עונה בינוני'
ם יש לה וסת קבוע לזמן ידוע כגון מס ' לכ׳וכו׳כדסריסית לעיל בסי׳
* ד קובעתו כגון שתראה ד׳פעמיס וביניהם ג׳ זמנים שויסוכיו׳כ״כ
^ ^ ^סמשוייתנן בפסאשס שהיא עושה צרכיה ( .דףסג ) שאין האש׳קוכעת
ן ^ ^ ימקבפנו ג״פ ומשמע דאכל מיני וסתות קאי והדבר ידוע שאין ׳ג
גונית בפחות מי ראיות דראיה ראשונה לא בהפלגה ראת א׳ותה וכ״כ
ק האשה וכתב הרשכ״א שכ״כ הר״א וכן הורו רבותינו הצרפתים ז״ל;
ו*זות סס נקבעיס בשלשה ראיות כמבואר בדברי רבינו בסי' זה חץ

א״ב רגילי ' לבוא ביו׳קבוע ודע הרע״בס
בפ״ח כדברי הרשב״אוכן כתב סס הה״מגיד שהוא מתבא׳מדבריו וסכן עיקר• ועוד
סוכר סס הרמכ״ס דלית לן וסת התלוי במעסה דגופה בלי קביעות יוס ומיהו בזוי
חלוק עליו הרשב״א ומסכיס לדעת כל קמפיסיס שסוברים דאי־כא וסת התלוי
במעשה דגופה בלי קביפו׳יוס וגס זה יתבאר כסי׳זה כס״ד  :ואפי׳קודס שקבעפו
ג״ס חופשת וממשנה כפרק האשה שהיא עושה צרכיה ( סס ) היתה למודה להיות
רואה ביוס ט״ו שינתה ליום כ׳זה וזה אסורים שינתה כו שמתה ג״פ ליוס כ ' הותר
ט״ו וקבעה לה יוס כ׳ומשמע דבין בוסת הפלגות בין כוסתיהימי׳איירי מתני׳ולפיכך
כתב רבי׳וכן בראיות הימים שהוא לימים ידועים בחדש וכו' • ונראה דה״ה לשאר
מיני וסתות שצריכ לחוס כן חוק מוסת הדילוג סכל שלא קבפתו ג״פ אינה חוססת
לו כלל וכתבו רבי׳בסי׳זה  :ולא אמרן שצריך לקבוע ג״ס אלא לטנין עקירה וכו׳
פשוט הוא דסיומא דענינא הוא ואריסא דסילתא קאי סכתב ומכי׳ קודס סקבפתו
ג" פ חוששת ומ״ש ומיהו אע״פ שחושש׳ לו כעקר בפעם א׳אסי׳קובעתו כ״פ מימרא
דרב פפא ס" פ האסה שהיא עושה צרכיה  :וכתב הראג״ד בספר בעלי הנפש אס
קבעה וסת לשעות ולא לימים אינה חושש אלא שעתא בלבד דע״כ לא פליג ר'יהודס
אלא בלמודה דימיס כדתניא סית למודה להיות רואה ליום כ לשש שמות והגיע זמן
כ ולא ראתה אשורה לשמש כל שש•שעות ד״ר יהודה ר׳ יוסי מתיר עד סש וחוששת
לסש שעות וכו׳הכא הוא דפליגא ר׳יהודה כיון דלמודה ביוס כ ' אע״ג דבשש שעות
קכיעיתא ביומא אסר ליה דחייסינן כיק דקכיע ליה וסת בהאי יומא כוליה יומיס
זמנא הוא אבל היכא דקביע לה וסת לשע׳ ולא קביע לה וכת ליומא ודאי קביעות
לספה מהניא ליה ולא אתי וסת סאינו קבוע דיומא ועקר לקכיעו׳דסעה ותו איכא
למגמרלהא מילתא מההיא איתתאדכל דהוה סלקא מטבילת מצוה הואי חזי דמה
ואתאי לקמיה דר יוחנן וא״ל שמא וכו׳לכי והבעלי לו ע״ג הנה 'והא התם דבין סה״ל
וסת בין סלא היה לס יום טבילתה לא היה יוס קבוע פעמי׳ מקדמת פעמי׳מאחרת
וביוס טבילתה ה״ל שפת קביעה שבכל עת שהיתה נכנס׳לעיר וחבירותי׳מרגיסות
בה היתה רואה ואע״פכ לאחשש ר' יוחנן אלא לסעת׳כלכד דהיינו סעת כניסתה
לעיר אבל קודס כניסתה לעיר התיר'׳ש ' מ שאס קבע׳וסת לסעו׳ולא קבעה לה וסת
לימי׳אינה חוששת אלא לשעת׳בלכד עכ״ל וכתב עוד שהוסת הזה הוא כטק בשעה
אחת ואפי׳בלא בדיקה • ועוד יס חלוק בין קכעתו ג״ס ללא קבעתי ג״ע ססקכוע
אע״ס שעברה עונתו ולא הרגישה אסורה לשמש עד שתבדוק ותמצא טהורה ושלא
קבעתי בג״ע אס הגיע זק הוסת ולא בדקה ולא ראתה כיון שעברת עונתו מיתרת
מ״סבוסת הקבוע שאסורה לשמם עד שתבדוק ותמצא טהורה כבר נתבאר בסי׳
קפ״ד שזהו דעת הרשב״א ויליף לה מכרייתו׳דפ׳כל היד וסכן דעת הספרסי׳וססר״ן
כתב דלדעת הרי״ף והרמב״ס אס עכר הוסת ולא בדק׳ולא הרגיס׳טהוי בלא בדיקה
אלא שהיא קולא יתיר ויבינו גס סס גס פה סתס הדברי׳לדעת הרסב״א והמפרסי׳
ז״ל  :ומ׳^ ט כשלא קבעתו ג״פ שאס פכרה עונתו מותרת ק כתב הרשב״א בפ״ה
וכתב עוד בד״א כופת שאינו קבוע והוא לה כפחות מעונה בינוני אכל עונה בינוני'
סהיא לסלשיס יום הרי לה כוסת קבוע אע״פ שלא הרגישה בדס אסור׳עד שתבדוק
ותמצא עהוירה ולא הוצרך רבינו לכתבו מפני שככר כתב בסי׳קפ״ד ובסי ' זה דלמי '
כתבהראב״ד כספרבעלו■
שאין לה וסת,קבוע הוס יום ל׳יום כמו וסת קכוע •
הנפש עוד יש הפרש כין וסת קבוע ל׳שאינו קבוע סהוס־ שאינו קבוע כיון שעבר
עליה' אותו היום ולא ראתה' לעקר לגמר? צפעס אתת ואע״ש שלא פינתה לופרן
אער אכל ופת פהו  1קבוע אפי׳ עבת עליה ׳ג ע1נוצ!ז צאואן ולא ראתה צירן סל 1
שינתה
^
א ז
ן(

1

קפפז

6יצמה ליום אחר נהידאעה חוששת לאותו יוה־ עד פתחזוי ומראה מ״מ אסחזרה
כת״הכשמס וטעמייהו מפו■ דהלפמא פיב באיסורימי ש שהמג בספסהי^
וראתה מ כיוס אפי׳לאקר כמה הפסקו׳חזר הוסת כמקומו .וצריכה עוד ג״פ לעקרו
פס׳הימ״קנ״כהרש"^
אסר אכל אססינת לוסת אחר הואבע ח וכפי הגיר שכת ה״המגיד שהי מכוגיצג ש סכן
גו״ט דאמרי׳אורס כזמנו באודוקא שלא סינת׳לוסת
סוהוגן״מ
וסרא״ש וס״המגיד בשמו וכתבו דאע״ג דקל כרב באיסורי סכריסרמ'5
צבר כעקר הראשון לגמרי ואס תחזור פון• לראות כו הרי הוא כתחלת וסתוכאשה
קס 1
דהכ׳הלכ׳כשמואלמסודאמרי׳כגמר' דבריתכמזי י'?6מו ״שר5י'שק היאמ
סהיאמשנ׳אתוסתה לוסת צחרדכעיכן
היא ם אינומבוא'בדבריו ס?י5נ סוגדיס
אסיר'
התיש׳
ולא
נ״פ לעקירת הוסת הראשון ולקביעות שלשה פעמים עיהקבוע אעי׳ע שעברה עונתו
לזללן מדנה׳ אסר פסק ר״תוהרל)ל'ל^ 5
לשמש רע
השני יהי ^ נששה שני והשני כעשש
משח־פרי׳לש^
שתבדו׳ותמצ טהור ושלא קבעתו כג״פ אם הגיע זמן הרע סכ פסקכסמוא'
הוסת ולא בדסה ולא ראתה כיון שעברה עונתו מותרת ופעמים מברית וכו׳וכן מס״נ׳להיעקעלמין
עפ׳ליי ׳! ? ^ ״ץ 61
32ןםיז
משמע
לדון ולומר דמדהבי׳ דבריהם לסוף
עותיייה הדזפלגת עוקיכעת כהן הוסת בדילוג כגון שראתה הרם
נד׳סהיהלע ^-
דהכי ס״ל ודעת הרס״גא
וראתה שניסלסוף שלשים ושלישי לשי!שיואהיורכיעיוז ^ ב
9א׳
כשמואל אלא שבסוף דנייוכתכומיי^
שהרחיק׳דלוגההרב׳בקשלא
כין
הפלגות
לש
לדילוג
ופת
קבעה
ולסןף
חמת
6
עונית
׳
״בדן'ל•
ן)3סהפסייןהג
לחוש ולהחמיר כדברי ר״חוסי^
כןקושש ׳סעונה לטונה שעדיין הרחיקה דילוגה הרבה אלא יום א׳קבעה וסת לדילוגהשו׳שבכל
ר5ןתה כמו
ור,
ראתהג״פ בג חדשים בדילוגפו!
עונות ענין שתהימשוה ראייתיקבע' לה ופת
הוסת כמקומו אבל אס הפסיק ג
התוהרשנ״^ו
וכשסשקובעיוסת כהפלג' ורלותה באות׳וכו׳שס כתבו
אחרות ולבסוף יאתה סוב אינה חוששת מימים סוי׳ושאינן שוים כך קובע׳ בימי החד׳ובימי השבוע; שוין
שר״ח פי׳פלוגתא דרג ושמואלבצק מ
באחד
מעונה לעונה שכבר עקר׳סוסת הראשון ושאיני שוין כיצר ראתה ג״פ כא׳בשבת או בה׳ בשבת או
הרצז״פדחוסימשוכתנ
ואע״פ פהס וגס
ובה׳
באייר
וסת בניסן ובאחד באייר ובאהד בסיון או ה' בניסן ובה'
ודליה
הרש"בצו מ״מודאי סא דילג ולוזו
שהיה קבוע לה בעונות וקבעה לה
אחר בהפלגות ג עונות וכל פשה שקבעה כסיון קבל הל וסת באחד בשבת או בה׳בו ובאחד בחרש או בה' ברזו תן הדילוגים בעצמם עעססניו!
לדילוג
ואחד חסר אין מדקדקין בכך והבא ושלישי'כדברי ר' ח ה") וסת קביע
בו אלפי שאחד מלא
להוספ ^י זהפניז
סליל' וכן ככל דילוגסשוד3שו'50זתמ
הכל קובעת כג׳פעמים כיון שהן לימי החרש כשוה
י
קבוע וכתב עוד חל כבר כמנמיך
קובעת כימי החדש בדילוג מון שראתהנט־ו בניסן
ביןחדסמל6
הדילוגי לוין משגיחים בסס
וי ז כסיון וקאמר רב דהכא נמי קובעת בג ראיות וחוששתלי״ח
משש,ת "0,י
^!)ל"ןסת 0לנ׳
קובעתוסס
בין חדש חסר דכשס שהאטה
וסתליפי
לסעו׳ההפלגה המ שאין כן בקבועעכ״צ :בתמוז וי ט באב ושמואל סבר שלא קבעה וסת אלא בר׳ראיות להפלגות שות כך היאקובעת
וכאכסיוןוט'
שאין ראי׳הראשונה מצטרפ׳כיון שאין ההפלגו׳שוות ולא קבע׳ הסד  :ראתה כלו'בניסן
ופעם ים שתהיה ההפלגה שקוכעת
ראתהא׳מיסןזא׳
כהסוסת בדילוג כגון סרקת׳סיוס ריאת' עד שראת י״ח בתמוז ואפי' לשמואל אם היה לה ופת קורם זה פשוט וכן מ״ש אבל
שנית לסוף ל׳וכו ק מתבאר מתוך דברי שהתחילה ואח״ב שנתה וראתה בדילוג ג״פ קבעה וסת בדילוג
קיפה
15
באייר וא׳כתמחסג זה פשוש של
רלןיו'שו!תול6ג
לה וסת לפי שאיןשס ג'
הרשי":א ואכתבסגבי ראתה ג״פבג׳ לפי שאף הראשונה בדילוג ראתהאות׳שרלגה מוסת׳הקבועהל
ראיו׳היופוות
ראיות בדילוג שהרי הפתי
חדשים בדילוג וחזרה וראתה כאותם ור׳יח פסק כרב ולב הראי כד והר״מבם כתב כשמוא׳וכ״ב הרמ׳בן
לראשי
■ ומ״ס שהפסיק
והשלישית בדילוג•
וכן
דילוגים עצמסוכר'  :ומ״שבין הרחיקה )
וסתסהתתילה
סדשיס פירש שהפסיקה
דילוגה הרבהוכו׳ ככה״המגיד בלס
כסס המפישי׳דוסת הדילוג כין שיהיה מיום א׳כיןשיהי' יותר סל ק והואשיהיה
ראתהט׳י נניסן ד״ו ביוייי יי״ס נסיין קבעהו * ק
בי״ח:
שוה וזה פשוטעכ״ל  :וכשם שקובע וסת בהפלגות מימים שויס ושאינם שויס כך
מל ן5ו דפסנפלוגעגז דוב זםמיכול נףמ״ 7־' * ,
ססירגה מודם הג נלו דג/ע''
דלותה בגבי"!ודין ! פ מי* נ *"" סנ יו"5 5ס ' י"" 6
המוס וסת ני ח שללו
יןובעת בימי החדש וכימי השכוע וכילי סקוכעת וסת כימי השבוע כן כת הרשב״א
הצרפתים ומוכח לה מדאמרי׳בפ״ק דכדה ( דף יא )קפצס וראתה ג״פ לרו בסדשזה יום נ״ב בחדש וה יוס כ" ג נחדש ופ קנע לה י '0? , 0יני' 'יסנ1
בסם רבותינו
דלוגזיז
וחזר וקפ־ן בחדבשבא ' קבעה לה וסת וסרש״י סירגה מיום כ״ג ליום כ"ד 'לא קבעה לה וסת דאין
קבעה לה וסת ליסיס ואוקמ רב אפי כגון דקק בחד בסבא
אושתיפאינה
דומה לראשון דראשון יוסאיחה כ'ימים כא' * דילגה פעס אחת
ובשבת קפצה ולא חזאי ולחד בשבא אחי־יכא חזאי כלא קפיצה  :ומש שקובעת
בסוף פרק בכות כותייס ( דף לט ) כחזאי ריש ירקא וריס חוששת לדילוג וכו כ״כ הרסב״א בת״ס ודייק לה מדתני' כסוף פהאשהשהיאעא:
כימי החדש הכי אמריק
אסורים
1ה וזה
וה"כ משמע כפלוגתא דרב ושמואל דבסמוך • ומ״ש אע״פשהא' מלא וא' צרכיה (שס ) היתל למודה .להיות רואה יום ס״ו ושינתה ליוסי״י
ירחא וכו
דנאסריוס
שינתה ליום י״ז הותר י״ו ונאס ט״ו וי״ז ומדלא קתני כשינתה ליום י״ז
חסר אין מדקדקים בכך כ ׳כ התוספות בסוף פ' האשה גבי פלוגתא דרב ושמואל
לוהתות
לראיה שויס מ״מ קביעל י״ח דנימא זו כבר דילגה ונחוש בפ״א לוסתות הדילוג ס 'מ שאין חוסשין
דבסמוך ראע״ס שא׳מלא ואח חסי ואין הימים שבין ראיה
והימגן
הצרפתי׳והרא'יש
וכ'׳כ סס הר׳אש וכ״כ הרש״בא כתור הבי' סהר״אבד הכריח כן מראיפלי' סל דילוג כלל עד סתקכענו לגמרי וכן הסכימו רבותינו
החד׳גורס
וה׳יהמגידכתבסכראוו
רבי׳ירו' ז״צ
וכ״פ רבי ירו
בסוףפכאשסוכ" פ
וכן כתבו התו
ז״ל וה המגיד נח
התו׳בסוף פ הא שה
ז״ל עכ״ל וכן
בר וסמוא׳אי קכע׳לה וסת לדילוג או עד שתשלש בדילוג ובמאי עסקינן אי בחדשים
אומרשמאתי
בפ״ס בשס המפרשי׳וכהב דלא משמע הכי מדברי הרמב״ם ז״ל ואני
מלאים אין כאן אלא הפלגו׳שוו׳מל׳ב לל״ב ואי כחדשים כסדרן א׳מלא וא׳חסר אין
והוגונ׳6
שגדולי המפרשים הסכימו בדבר זה וגס הראיה שהביאו היא נצונ׳וכרורה
צאן דילוג שוה כיצד כרי שהתחילה בט״ו בניסן שהוא מלא וחזר'וראתה בי״ו באייר
פשיסאשיש
לא נחלק עליהם בהדיח אפי׳אס ת״ל דלא משמע הכי מדברי ׳הימב״ס
הרי ראתה ראיה זו להפלגת ל״ב ועוד חזרס וראתה כיוס '"ז לסיון והרי ראיס זו
לסמוך על דברי המפרשים וכ״ש דאיפשר לומר דמדברי סרמב״סנמי משמעהי
לל״אשהרי אייר חסר וא״כ נמצא שלא דילגה אדרבה קרבה ראייתהוכשחזר׳וראתה
י״וונאסרט״ווי
שהיי גס הוא כתב הדין השנוי בכרימא שינתה לידס י״ז הותר
לי״ח בתפוז -חזרה להפלגת לב' לסי' פירסשכסס שה א שה קובעת ואת להפלגות
לוסתסלרילוגכלל
ולא כת' דנאסר יוס י״ח וא״כ כדדייקי' כבריתא דאין חוששים
שוות כך היא קובעת בימי החדש כיצד ראתה ר״ס ור״ס ור״ח קבעה לה וסתלראשי
דפליג ה
כתב הראכ״ד כספר בעלי מפס
הרשי׳אע״פשאין הפלגותיה שוותשהא'מלא והא׳ חסר והלכך זו סדילגה כיוןשאין עד שמקגעכו הכי כמידייקי׳ביה :
וסתות
ושמואל בשאר וסתות דאי וסתו׳דיומי נינהו דכ״ע קמייתא ממכיכ׳הוי ואי
ביאיותיס צד השוה לא בדילוג שוה ולאבהפלגו׳שוות אומרי׳לימי החד היא קובעת
דפליגידיג
דהסלג נינהו דכ״ע קמייתילאו ממניכ ובקכיעו׳יומי החדש בדילוג הוא
ולא בהשיאה אלא בדילוג ולדבריו אם רגזתה ט״ו בחדש זה וט״ו בחדש זה וט״ו בחדש
ונ״לכיוס־ז
מדמי ליהלקביפו׳יומי החדשהסדו׳וסמואל מדמי ליה לקביעו' הפלגה
הז קובעת לה בטוי לחדש בין מלא כין חסי עכ״ל וכ״כ ה״סמגיד בפ״ח בשםהרמ״ב ן
ואיוחיז
הסרוג כוס׳הסדו הואוקמיית'ממנינא היא לדברי הכל ואפ״פ שהרחיקה
ג״ס :ומ״ס־והכא לדברי ההל קבעה בג״ס כיון שהם לימי החדש בסוסכלו' אע״ג
אלא
מ״ט הואיל ותופס לראשי חדסי׳ומה לי מחדש לחדשזצ ו מסכי כזדשיס לבחדשי
דפליגי רבי ושמואל בוסת דדילוג אי בעינן ד' ראיו׳או אי סגי בגע״ב לא פליגי אלא
כ 'ע מורודבג״פ סגיואמ״ס שלננכין חשש וסתה בתסלה הוא סוס לדילוג שאינה תוסס׳ אלאמר"ח לוחמייז
 .בוסתדדילוג ומןהטע׳שיתנאבשמוךאכל בוסת הסוה
ר״חכןיוןסושסח
לו כגון שראתה בר 'ק ניסן חוששת לר״ח אייר ואס לא ראתה עד
סבוסת -הספלגוצתבס לעילדבעיכ ד ראיו שאני סכא שהוא תלוי בימי החדש הלכך
ראשונה נגדאיה' קביעות זמן שהרי אתה אומר בני״ו בחד׳ ראתה אבל בוסת לר״ח תמוז הסמוך 'לו ואס לא ראתה כר״ח תמוז6ינ חוששת לי״ס י)נ ^
 3ךאי
הפלגת ב ׳חדשים כעין ה הפלגה לאסונה מפני כי הפסק' החדשהס־י ^'י
ההפלגו׳שאינו תלוי בימי החד ולא בימי השבוע אי אתה יכול לומ בהפלגו׳כך ימים
החדש האחד וראיית החדש הג' היא כתחלת וסת וחושש לר׳ס הדהסמו-לוולאיות
היא רואה עד סתרא׳פעס סניה שהרי אין הפלגה הראשונ נודע' אלא ע״י זמןשבין
מןהמניןסהד0נ
דרב ושמוא׳דבסמו׳דוקא ככה״ג ולזה הענין לכדו סוס לוס הדילוג אבל חשבון הקביעו'סראשונ'
ראי ראשונה לשנייה וכ״כ התו' כס"פ;האס אפלוגת
חדשי׳ב״ב לחד' או ב״א לחד׳אין צריך יות כדאמרי בס״ס בנות לענין נגיחו׳ראה סור נגח סור לא נגת סור נגח וכו׳אלמא קמיימ׳ממנינאהי ^
פליגי אבל ראתס כג
יםניה ט0׳׳צנל
כותיי' :ב' צר קובע בימי החד בדילוג וכובס׳פ האשה שהיאפושהצרכיהעדף ד) וא״ת מ"ס זו מההפלגה לאדמידהתסלאו פכין הפלגההו ^
זה ויום י״ו לחדש זה ויום י״ז לחד זה רב אמי קבע לה׳ לראשונ׳אלא סכלא׳וא -ראויה לקבוע סע שתי חברותיה שהרי הואמופ ך י
איתמר ראתה ייס ט״ו לחדש
;ןוני
ה^סה י* וכעמ ו6
וסת לדילוג ושמואל אמר דע שתפלש בדילוג ומסיק בגמ׳דכ״ע צרשב״ג דסבדאץ הפלגה אינה כראייהללעד ה י^זיה הסני׳נ1כ ^ ׳"
ז!
מי' !׳לו16
מזק כפחו׳מג׳והכא בהא קמיפלגי רב סבר נ״ו ממניכ׳ושמואל סכר כיון דלאו בדילוג ראתה וכו פ״נהראב״ד כספי בעלי הנפש וז״ל הוסתו׳שהס תלייםכ'.
חזיתילאו מנינ׳הואופרש״י־קוכיעת לה וסת לדלוג ואסור׳ליוס י״ס לתד דוליוס־י״ט שהיא חוססת לכס בכל אותה עונה כך הוא דינה שאס סיתהלמודה ^י?ל5ן^
^
-אלא ו * 1
אינה תוסס✓*✓׳-
אינהחוששת 4 \ " .לז
;׳,י
כלילה
ביותואס היא למודה•
בחדה׳וכן לעול׳וכהבו התו׳יהיא״ש דלאקאמ׳רב דראי ראסונ׳מן המנק אלא היכא י*כיוס
חוששמ3י'סניה
ני"
סהראי׳הראשינ הימ׳בט״ובחד׳כייון דראיותיה למנין ימו׳החד׳אבל אס ראייראשונ' ראתה ג ' פ ביום והרביעית בלילה וא ג״פ בלילה וסרביעי׳ביוס
לילה ^
אחייןפעמ
מסכי חשש היסת הראשון ומעני ססש־השיטיסהוא
היתה בר״ח ושניה בט״ו לראיה זרושלישית בי״ו לאומה ראיה׳ מודה רבדלא קבעה׳
!חרונוה,"' 1ג
ופעמים בלילה שלא מל הסדר אויסתראה הראשונה ביוס וג הר
לה וסת דראי׳ראשוכ׳אינה מן המנץ  :וטיש ואפי׳לשנוואל אס היה לס וס קודם
וכו' זה פשוט בטעמו וכן הראשונה כלילה והג׳אחרונות ביום או ג כזה וג׳בזס חוששתלאחייגי ?׳* ^
שהתחילה ואח״בסינת׳וראמ׳כדילוג ג״פ קבעה וס׳נדילוג
לשון הימב״ן וסת החדש חופם' לו בתפלתו בפ״א אכל וסתהיפלג^
שפור סס כגמ'ומ״ש סד״ס והראב״ד פסקו כרב כ״נ הראי׳ס נש״סיסאסהוהדש״באי

\6חו?צי

"צ ר יס לדברי

^ '" ^,י

כיצד
וי־ובאייר

הלכות נדה קפט

קנב

דש

וסת .ההפלנותלא מםכחת־לה:שי הא כקבע׳קודסוסת׳ החדש׳ מבלי שיעקר וסמי ו,׳* ואין
החדש שוספעסוא״כ לא הוה ליה לכתוב או אלא כך ה״ל לכתוב עד שתקבע וסת^ .איןק7א .דהא
ןגסיא׳וק
ההפלגה בארבע ראיותווסתהסדש כשלשה ואיפסרדה" ק'וכןסוששת;לשנלהפד.אמרלק<1
ח־ששלג .לשניס׳דע
סתקבע וסת ההפלטתבארבע .ראיות וא וסתי החדש כשלשה והיינו על סת עררי
לקמס
האחתבעקירת  .פעם אחתכל ומר ך ^; מ ש׳מ
 שתקנ יסעא נס■
•■ 1

מריו

^*־ייכתכיןר זה למחלת הסימןולא שנאו ילינו אלא מפצימ״ש לא ראת׳לר״ח
^' ?םעפל ר״ח וחוששת לב׳בסידן וכו ודברים אלו שכתב שחושש לשני כסיון
 ? '9רה ומשתכרטעמייהו ומ״מ כריך לבאר למ״ס שחוששת לב בסיוןעשוס
נרויס"  ?!,רח מל״א לל״א לאו למימרא שאינה צריכה לחוש ליום אחר שהרי
י י י■  — '1 -י1"'4־י *־׳ *
ךחייםיכ^ אשליות לשמרי איןלהוסת
משכחת לה שלא תצטרך לחוש לשניהאלא חושש׳לשתיהן ועול
קבוע■ןנל שאין לה וסת קכוע חושש ליום וכן היא מסקנת א׳יא הרא״שלל ראתה נ״פגכ ' חדשים׳ בדילוג
 :כמשפטו׳ ויפקר דהא קאיורנסחזן
"
וסתשל י׳ס וחזרה וראתה באותן דילוגין עצמן אם בהגה מ ג״פהרי זה וסת אחרש וקבע אחדמהם
ל *מושכתבאר ומיפנעלןי' וסר
■א׳מהםכמה י6מד ?׳
א׳שאע״פסכקכע
חכרויפעס
^לחר סיזע״פ סימן ריס ביום ל׳ קבוע לדילוג חלילה כיצד ראתה׳ ט!׳ו בניסןוי״ו 'באייר וי״ז בסיוץ
??1י' לאל׳פי׳שיאפה
יןץ לר יין וסת קבוע לזבל יש לו וחזר׳חלילה וראת׳טי׳ו בתמוז ויי׳ד באבוי׳יז באלול ועו׳חזרה ודאתי!■עמי" כ ^־זמ*סצרת יכצדי
נ׳פלהפלנ׳עשדם
ט״ו בתשריוי״ו במדחשוןוי״ז בפסליו קבע׳להוסת^ר ^ ןגח ^ ה אין כאן וסת מיוחד קבוע וצריכה לחוס
דןוספסחינוימבוע לחוש לו מיהלז:
חששות הללו לוסת החדש ולהסלגה
,יל""
טיק ניפ,״גמלי לח  4וו!זינסצ,י מ ל חוש
:
.וחר1ן',, 1לע,לםטולחדשזהויולחדעוזהויזלחרעוזת
טדסתקכ׳להכזחד
שצ״״ווסמסנ" " ל־״ו-עא״ס־■־,
מהסג״פכדינוכיצד בניסן וכאחדפסיון ובא כאב קבע לה וסת לראעוי חלשי " ־ימבי ני5ןס ל,לבד ויןמ״ל
דאתה בא׳בניםן וך3ו חוששת לא באייר
פעמו מפני שבשתי אבל ראתה א׳בניסן ואחר באייר ואתר בתםח ובאחרבסיון לא אע׳יפעםקנע נעם פעמים מיונעקר ־4,1 5י< 4
מפניר ח ניסןוכו'
א״הגריב׳לח,שלן׳
בפעס־אחת מן הסעס שכתבתי אחר זמן
ראץ אלוסי לחוס לגמיני וסתו׳ני מפני ראתה לא קבעה לה וסת שהפסיקה לראשי חרשים ראתה ט״ו
□ראי ראשונה בר״ח ים למס שמא תקבע בניסן וי״ו באייר וי״ח בסיוןלאקבעה וסת כיון שסירגה בחרש באו לידי הלכות נדה לסר׳מכן וכתובבלס נ<תש!םראיית׳
אייר
ראת־נ?1
■ ח בו דילגה פעם א׳ או שתי׳אינה חושש' כלסו זה!ה יכ והיא י זרששת ל סניהס ננד לא
לה ופסכר״חולפי' חוששת לאחד באייר השלישי ולא ראתה עד י
גייי
תגקא״י
ומפרשר 6יהסניה היתהככ׳ בכיסן יש לדילוג אע״פ שחוששת לשאר הוסתו׳בפעם א׳איגהחושש' לוסת .מתקבע וסמ הפלגה ־׳נציבעי5ויומ 6ר ־־<י *־< ,
וסת החדש בג׳או שתטהר האחד בעקיר לאע־גדנעק׳וסת
לחוש שמלותקבע ככלחדשולפיכ׳חוששת הדילוג עדשתקבענו אין האשה קובעת לה וסת־ אפי׳ ראתה׳ג
יהיו כולם בעונה א׳ביוס או בלילה אבל פעס אחת  :ראתה בא׳׳בניסקושיירה שלייתמ־תנלינה
לככאיירומפני פמראיה יאסינהלשניה חרשים זה אתר זה אאי׳ב
א׳באייר ולא ראתס מ ן תרמ  1,סמס  3ר״ ח לתז׳ז לשני רל זמן
שלאנעק׳ס־נס א׳
ךי 9יש לחוססמן תקבע להפלגת כ׳יוס אם היתה הראשונה ביום החד׳והשגיי׳בלילה והג׳ביוכולא קבעה
סיוןוכחה מבואר ממה סנתבא' בסמוך ועוד כארן ניי
ולפיכןחופשת לט באייר שהוא מופלג לה וסת לשון הרמכ״ן וסת החרש חושש׳ לו בתחילתו בפ״א אכל
סאע״ע שראתה פעם ושתים בדילוג נפייהריי״נן ודברי
ניוסמנ׳ בכיסן עס יום ככרסן ויום ט
וסת ההפלנ׳א״א לחוש לועד שתראה ראיה שנייה שהרי אינה אינה׳ חוששת לוסת הדילוג  :ומ״ש
נמנום נהן י־רנה
באייר ככללוצ״ת הא ק׳ל דוס שלא נקבע
עבד יום כ ולא ראתה מבואר-זייוס כ והן כפשוטן נאשר
ג״פ6פ״פשי6י 1ה בו פגים ושניה הוא יודעת לאיזה יום היא מפלג׳נמצאת אומר שהרוא׳ליום׳ר'ח ניסן
קושש^'
אינ׳חוששנת
קאמר :וב׳״ש
נקו כפעםא׳וקמכואר כדבריו בסמוך חושש׳לר״ח אייר ראתה בו חוששת לר' וד סיוץ ראתה בו הוקבע
לשניה׳ אס ( א
,
שכיה ^ 1
לראיה, .
,
כלות• להפלגה הוא מהספס סנתבא דכל
נעקר׳א׳מהןפעם
סכת עבר יוםכ' ולא ראתה שוב אינה וסת לראשי חרשי׳לא ראת׳לר׳יח סיון נעקר וסת של ר' חוחושש׳
שלא הוקכע הוסת ג״ס כיון שהגיע זמן א' עד שתקבע א'
חושש׳כלוס להפלגה והשת מביוןשאתי־ לשני בסיון אפשר שתראה ותקבע וסת להפלגה מל״א לל״א
הוסת פעס א' ולא ראתה אינה חוששת סרן ואז אעה
שניסן
סי־אמייאחדמיסן ראתה כ בו כבר כעקר שהרי ראיי׳ר״ח ניסן ואייר שוות כהפלגו׳לראיית ב׳בסידן
דילגה ליוס כ״א היינו יוסכ״א חוששתלשני מ זתן
לו ומ״ש
ושחשל ו חואינה צריכה לחוש לו וא׳יכ מלא ואייר חסר ולעולם חששות הללו לוסת החדשולהפלגה
שלא קכעה א פו
לראיה שכיה ומ״ס חוססת ליוס כ״א פי' נ-פ ה} )5תקנע
מאי זה שניסה זב שחופשת לריח אייר וכן
עד שתקבע לה אחד מהם ג״פ כריכו כיצד ראתה באחד בניסן חוששת ליוסכ״א לראיה שלישית ומ״ש תחיל׳יסתהפלגות
קפה על מ״ש שאס ראת כס כאיירחוסש'
ובעשרי׳בוחושש׳לא׳באייר מפניר״ח ניסן ואם לאראת׳חושש׳ הגיע .יום כ״אולא ראתה מותרת נשמש בג!! שרצתה פעם
לנינו סמא נימי החדש תקב' וסת ואמאי
לתשעה
פירש הגיע יום כ״א לראיה שלישית ולא צ׳^העלנה קמם
הא כיוןשראתה3ט' לאייר נעקד וסתשל
ננחוש ואינה צריכלסוש לו וי״לדסענן'דאע׳ג דראת׳ראיה ב׳ככ בניסן לא אמרינן ,ראתה מותרת לשמש יוסכ״א לאותו יוס דכיוןדוסת דכ״א לא היה קבוע כו 6החמש ^א^וסת
מקר וסת דר״ח היינו מסגי סאע״פ שראתה כיוס א׳צריכה לחוש ליוס שראתה בו נעקד בפעם א׳ומ״ש דילגה ליוס כ״ב חוששת ליוי כ״ב פי׳שראת׳יוס כ״ב לראיה ג' הפלגה קילסכגון
סושש׳יוסכ״ב לראיה רביעית  :ומ״יש הגיע כ״ב ולא ראתה מ ופרת לשמש פי'שראתה ר"תניכן
קודש עד שיגיע ים הראוי לראות בו ולא תראה הלכך כיון שעדיין לא הגיע ר' ח
הגיע כ״ב לראיה רביעית ולא ראתה מותרת לשמש כיוס נ״כ ליוס זה סהו 5ןיןס ולא יאתה נר"ת
אייוחעייע שראתה בכ׳בניסן איכא למיסש שמא כשיגיע ר״ס אייר תראה ותקבע•
נזדאוהפליג׳ליום
לה וסתלי ח ומהאי טעמאנמי אע״פי •שראתה בט' כאייי חופשת לכ' בו כיון מ״ד לראיה רבינרת והטעם מבואר כדבסמיך בהגיעכ״א ול  6יי ןתה:
ועדייןיום  ':לחדש לאהגיע א* כא למיח'שכשיגיע כ בחדש תראה ותקבע לה וסת אירע לה ראיה ליום כ״ג פי׳יוס כ״גלראיה ד קבע לה וסת לדילוג לפי שכב' ראתה א׳ ונריח הי!!
קשה ג״ פ רצופים בדילוג שהרי ראתה ביום עשרים לראיה ראשונה וביום כ״א לראיה חזרה !ראתה
בכ׳לחדש והאי דאקדמה וחזאי דמים יתירי' דסוו בה הוא ולא קביפו וסת אבל
ולו :היא! כתב חוששת לא באייר מסכי ר״ס ניסן ואס לא ראתה חוששת לט׳כו סניה וביום כ״ב לראיה שלישי׳וגיוס י״ג לראיה רכיעי׳הריכ אן סמפ ר3ןיות ל3הס  1גםיאת׳ני י םל'
לסיעויהפלגס של כ׳ דמקמע שאס ראתה כר׳ס אייר אינה צריכה לחוש לט׳ בו ג׳דילוגיס  :ומ״ש מכאן ואילך איכה תוססת אל3ן לד ילןגה פו׳ 6י נה חוסש׳ ^ לאזיש להגהפלג!'
ואמאי הא טון שעדין לא הגיע יום נ׳לראיה שכיה איכא למיסש שמא תקבע וסת כיוס כ ד לראיה חמשית וליום כ ? לראיה ששית וליום כ ו לראיה שביעית יק חזרה וראתהגם
לעולם עד שיעקר ממכה ג״פ דהיינו שיגיעו גאמצי ראיו׳על דרן זו ולא תראה בהם לאתה נו ניוסה'
להפלגת כ׳יוס וי״ל דכיון דראיה ראשונה היה בר״ח אלו היתה חוזרת לראותבר״ח
השמין לו היינואומריס־דראיה הרא פונה שראתה כר״ח היא עיק' ובה■ הולך הוסת ות״ש וכן לדילוג וסת החדש כיוצ׳בזה ראתה יוס ט״ו לחדש זהטו ל סי ןזה ק סה תיי,זלאז ,קבעה
חיישי' לראייה שכיס שראתה באותו חדש דאמרינן -מקרה הוא ודמים ההבנה מאד ולכאויכראה דה״ק ככר שילשה לראות כי״ז לחדש פיר' כבר סלסה ^דשכל['^ ? ,א
ליין3ע ולא
יתירי׳היא ראתוספו בה י הלכך אינה חושש לא לט' כאייר ולא לס' בו וכשלא ראתה לראות בדילוג ע״י שראתה בחרש זה כי״ז יתיכה חושפת מכאן ואילך אלא לדילוגס נקלע(א -נה/וינה
נרחאיירשסואופת הראיס הראשונה איגלאימילתא דראיה סניהלאהיתה דהיינו שבחדש הבא תחוש לי״ח ובחדש שאחריו לי״ט ובחדש שאחריולעשרי' וכן לתיש עוד לריחאי.
כמקרה וצריכה לחוש לוסת הפלגת הימים ולוסת הפלגת ימי החדש אך מ״ס וכן לעולם עד שתעקמו וא״ת הרי נתבאר כסי׳זה שהרמב״ן פסק כשמואל דאמי עד רקלו׳ באבשה,א
עוד 3חדס רביעיושמהפלגו׳חגלכל
חושש'לסניהםעד 1שתקבע וסת ההפלגת בד׳ראיות או וסת החדש כשלשה עד סתשלש בדילוג וא״כ עדיין לא קבעה וסת לד,־ל רג עד
ליא
חרישת ל.זניה׳
סתמלןי האחת נעקירה פעם א חד איני יודע טע זו פאע״פ סלא קבעה וסת אחר בי ח וי ל דה בע כשהיה לה וסת קורס שהתחילהו< 1:ינתה ו יי^ ותה כט ו לחדש מ"
3ל פ אינה צריכה לחוס לשניהם דמכיון ששינתה ראיותיה פעסא' כעקר וסת דככי האי גוונא אפי׳לשמואל בג״ס סגי א־ קשה למה כתב בשתי ראיות ראשונותכל ז"!שלא ניקר
אחלמה! פעםא׳
ממקומו ועור שמה שאזר עד שתעקר הא' כעקירת פעם א' נראה כסותר שנמשכה ראייתן ימים דלענין קביעות וסת מה לכו אס נמשכה ראייתם או לא
יישון
מה שיומכתחל׳ עדשתקבע וסת ההפלגה בד׳ראיות וכו'• ושמא י״ל דה״קחוששת נמשכה • ועוד למה כראיה הסנייסינה מראיה ראשונה שבראשונה כתב שכמס כה מ*ה אם -קבץ
התלד׳קודססתקנע
שטי .יסעדסייןבע א׳ מהס כהלכתו אם הוא וסת ההפלגה בד' ראיות ואס הוא ראייתה ד ימים ובשניה כתב וראתה ב או ג'ימים ואפשיד לי כות ^כ?ט הכי
ההפלגה
מ החדש כג׳וסשר שלא נקבע בג״סידאז איגלאי מילתא שאותו סנקיע בג״פ ע״פ שבסוף ימי הראיה שתי הראיו׳סוות שבראיה הראשונה שראתה כט״י ונמסכו וסת ימי
חושש'לוסת
ימי ראייתה ד ימיס נמצא שגמרו ימי הראי׳בי״חלחדש וכן בראיה סניה סראתה שאינה
יי׳ שמיקי־מההיא יש״פק דנדה דקפצ' כחד בשבת וחזאי וקפץ כחד כשבת וחזאי
הפלג׳לצח׳שקגעה
* ,ך שרה
בי״ו וראת׳ג ימים שנמצא שגמרו ימי הראיס בי״ס לחדשג״כ ל^לןס״י ^ זה
־'־ ולא חזאי ולחד כפב אחרייכא חזאי כלא קפיצה דאיגלאי מילת' דיומא
שזט[
גריסוקאע' דכל שלא נקבע א׳מהס כג״פ ח־שש׳לשניהס עד שיעקא׳מהס ולא אזלי׳אלא בתר התחלת הראי שהוא בדילוג אל^ דלפי זה ^ ה׳׳לל בריזי׳סכיה ג׳׳להילנרי׳ ?
י'
לה אלא וראתה ג' ימים ולמס ליה למכתב וראתה כ׳ימיס וכן יס לדקדק דלפי זהה״לל !לא האינתי רק
^ ^ לאי אינה חוששת לו דכיון שלא הוקנע ג״פ כעקר בפעס א׳ומשכחת
כיצד ראתה ט״ו לחדש זה וכו מאח סבא לפרס מ״ס רכז לדלוג וסת החדשכיוצ' בזה שראיתילניי
^ן ^ מזהסכג״ס בלי שיעקר חכירו פ״א כגון פלא ראתה כע׳לאייר וראתה בכ'
ילק ני' לפרש לדאת ט״ן ל ח ךשזה 5ן ינן מ קן סר עס מ״ ס קןך׳ אל  £עג ין 3פני ט  5מ ן שהארי׳נזהבקושי) ׳
ישטכס למיון ומכו דהשתא הרי ראתה ג״פ לוס׳החדם וג״פ לוס׳ההפלגות
הוא שמתחיל משס שמי׳ש וכן לדילוג וסת חדש כיוצ׳בזס לא הוצרך לפרשו דמבואר
^^ יא׳זונה שלא ראתה בט לאייר אינה חשובה עקירה לפ-י שעדיין היינו
 1.י ליסת החדש הלכך אע ' פ סהוקכע וסת החדש כג״פ וסת ההפלגושאינו פ־א דכעץ שכתב בוסתות ההפלגו׳אתה ^ומ ילפכי ?וט ת ימי הסדס :ימ״ס יי־תה וסתהפלנו׳ ל!סת
לח הוקיע בסס חוששת לשניהם ואע״פ שנעקר פ״א ט״ו לחדש זה וכו׳כבר שילשה לראו׳בי״ז לחדש היינו לומרסאע״פ שפעם ראשון ימי החולת א!
פ ננייין
אף ראתה כט״ו כיון שנמשך ראיתה•ימים הרי ראתה בי״ז וכן אתה !5ומר 3וסת סני שתעקרנופעםא׳
ן^ חרשרההי^ לא חשיכ׳פקירכמו שכתבתי ויישוב הלשוכך הוא חושס׳לשניהס
או וסת החדש בג׳ לא־תאמר זה שנקבע כבר הוא סאע״פ שראתה בי״ו כיון שנמסך ראיתה ימים הרי ראתהבי״ז .וכיון שספסשלישי' ^ט'ח'ינ 'יי״ז
^^? בע וסת ההפלגות בד
^ 1חוששגס לחברי וככלל זה דאף לאחר שהוקכעו שניהםחושש'לשניהם ראתה בי״ז הרי הוחזקה לראו׳ג״פ בי״ז ואע״ג דשתי ראיו ,הראשונו׳לא היה תסלתן נכקל סכלציינא
שתקכ׳ובתהפלגז׳
בי״ז הרמב״ן לטעמיה דסכרי דאס הוסת נמשך ב או ג׳ימיע׳חוששת לכל ימי הוסת
ק,3י \^יהס פ א וקמ״ל דאע״ג דוסת קבוע אינו נעקר כפחו׳מג״פ הנא שאנן
ליכתהחודש
דלפי זה כל יום דוס וסת-כפני עצמו הוא יאפי' נעקייוס הראשון חוששת לשאר קולם
^ ^ י3ו קכיפו׳גמוכיון שכרתו בצדו שהיה קבוע כמותו הלכך בעקיר' ס״א
הי׳רוא׳נרייז
הימי׳עד שיעקרו כלם וכמו שנתבאר כסי' קפ׳דוכיו? שכל יום דוס חשן 3וסת מ8}1
ו׳גיסן וי דגו וחזרה
,
״  1״ • י״' <
יב^מ׳' ימיהר מ״ס עד שתקבע וסת ההסלג׳או וסת החדש בג איצו מיושב יפה
ן <
״
1
שיהא נקבע קודם וסת סכפלגות כמו שכתבתי אבל כשראתה כפעם ג׳בי ז שהוחזקה לראות ג פיב ז ולע ז אתי שפיר שהוצרך לכתוב(ראפס5איזרי.ל
פקדש משכס׳לה
ומצה ג*כ נר׳ח
שנמשכה
ןנןנראהליוהואעפוע :
אייר ןני ,ננולאוהנעהיספלהפלמתזזקתהתו £7ע7יי1לאה(קבע(א'נהמ'גהלפו6לר'<זסי<
וכ ב

הלכות נדה קבט
סנמשכה ראייתה ימיסדכעינן סתדאהיגסכשתי פראיות הראשונות ביוס י״ז כדי
סכשתראה כחדש שלישי כי״ז כו תהא מוחזקת לראו׳כי״ז ומ״מ עדין יש לדקדק למה
הוצרךלכתוב שנמשכה ראיית בראיי׳ראשונה ד׳ימיסוכשכיה נ או ג;הא כשהומשכ'
ראיה ראשונ ג׳ימיס והשניה ל ימים סגי דה״ל רואה בשתיהן כי״ז • וכריך לתרץ
כעין שתרצתי תחלה דלרכותא נקם הכי
דשתי הראיות שוות בסוף ימי] הראיה לתשעה בו לשיעור הפלגה של! כ׳ראתה בט׳בו או שלא ראתה ד*מרי ^סהיתהלמודה ליאותך
ישינת׳ליוסכ״זשסוששליוסכ״בה^
שהרי בי"ח הן גומת לא בעיקשהשליסיי! חוששת לעשרים באייר שמא בימי החדש תקבע וסת שהרי
ג״כ תגמור בי״ח אלא אפי׳לא ראתה אלא ראתה בעשרים בניסן וכן היא חוששת לשניהם דע שתקבע כ״ני5זסיינ! ^ מיי־נ־נ<< ״ן*
יוסי״זהוקבע לה וסת ביוסי״ז ומיהו וסת ההפלגה כארבע ראיות או וסת החדש בשלש׳עד שתיעקר לרזו כ ב לראיית דילוגם שהסכין 0
אכתי איכא למידק למה כתב בראי ' סניה
כ״ב ליום ס היתס ראויה ליאיית
לימודה
שנמשכה כ או ג לא ה״ל לכתוב אלא האחר בעקירת פעם אחת ראתה בא׳ בניס ן ושיירה אחר באייר
ורב הונאבריה דיב יהושע סבו ונ״3
שנמשכה ג׳כי היכי דברישא כת שנמשכה ולא ראתה מותר׳לשמש בר״ח סיון ואינה חושש׳לוסתהסירונין
מנינן לראיית דילוגה מכ״ז ומשעעהמס
ד׳ולאכתב שנמשכה ג או ד ' שהרי יחס עד שתראה בו וסת הדילוג אינה חוששת עד שתקבענו
כיצר
דהלכהכרבסוכא בריס דוב0515$
הג אל הי״ו הוא יחס הד אל הט״ו ואפשר ראתה בא׳ בניסן ולסוף כ׳חוששת להפלגה זו עבר יום עשרים ססקהרשב״אז״ל  :שינמו! ^
דה״ק בין שנמשכה ג׳ימיס שנמצא ' ראיס ולא ראתה שוב אינו חוששת כלום להפלגה דילגה ליום כ״א
ולא הסוס אותם כגוןשפינת׳ ^ ^
זו כלה לי״ח כי קמייתא בין שלא נמשכה חושש׳ליום כ״א הניע יום כ״אולא ראת׳ מותרת לשמש דילגה ל׳ וכו׳ נעקר וסת סראפץ ואין לסוסמ
אלא שני ימים שנמצאת ראיה זו כלה לי״ז ליום כ״ב חושש׳ליום כ״ב הגיע כ״ב ולאראת׳מותר׳לשמש אירע כלל { לומר ואינה חושש ןלשוסיוה ^
וקמיתא לי״ח כיון דבשתיהן ראתה בי״ז לה ראיי׳ליוסכ״נקבע׳לה וסת לדילוג מכאן ואילךאינ׳חושש' ליום ל׳לראיה אחמנ׳ כמו שנתבארסעי
הוקב׳לה וסת בי״ז אחר זמן שכתבתי כל אלא לדילוגה וכן לדילוג וסת חדש כיוצא בזה ראתה ט״ו לחדש שאין לה וסתחושש■לעוגבינוני'וסע,
זה באו לידי הלכות נדה להרמ״כן וכתוב זהוהומשכ׳ראייתהר׳ ימים וחזרה והתחילה בי״ו לחרש הבא ל׳יוס וא״ת כיוןסראת פעמיס כיילוגשני
בהן כלשון הזה דילגה ליום כ״א חוששת וראתה ב׳ארג׳ימים ובי״ז שלחדש שלאחריו ראת׳ כברשילש׳ ימים ה״ל לחוש ליו׳ ל״ו י״ל
סמאסרסללן
ליום כ״א ונו׳אירע לה ראי׳ליו' כ״ג קבעה
ראתה בדילוג אלא ב״פ אל ציינה ל^
לה וסת לדילוג מכאן ואילך אינה חוששת לראות בי״ז בחדש ואין תולין בו בוס׳הדילוג בלבד עד שתשלש
כלל שכבר נתבאר סוסת
סדילוגנלוק
אלא לדילוגה וכן בדילוג וסת החד׳כיוצ' כולו בדילוג ולא תהא בו צד שוה לפיכךחושש׳לימי׳שהשלישה
שלא הוקכפ בג״פ אינה יזושסתלו
כלל!
בזה היתה רואה חמש וששה ימים רצופים בהן כוסת הקכוע ולשאר הימים כוסת הדילוג ע״כ היתה רגילה
ומ״ש ואס הפסיקה ולא ראתה
משענו
כל יום ויום כוסת כפני עצמו וחוסש׳לכולן לראות ליום כ׳ושינת׳ליום ל״זה וזה אסורין וכשיגיע יום עשרים
עליה עם כ ובדקה ולא יאפה סוג
ווינה
חוססלעולפי׳ה״ה אס לא
שינתיאיומיה
אפי׳נעקיוס אחד חושש ' לשאר ימים עד לראיית שלשים אסורה משום וסת הראשון ואם לא תראה בו
חוששת
אלא
שהפסיקה מלראו׳ג
לוינה
שיעקרו כולן אחד וסת קבוע ואחד וסת
.
.
עונות .שוו .
שאינו קבוע סדן בדבר ראתה ביום ט״ו בחדש ומשכה ראייתה ד ,ימיס וחזרה
חוששת לפי שאין לה וסת־וז״ס משעבר עליה כ יום כלו׳ג' פ כ יום כעין
שכויסראיו
והתחילה בששה עשר לחדש הבא וראתה ב׳או ג׳ימיס וביוס י״ז שלאחריו ראת כבו־ שכת' בסמוך דהוי בג״ה סוב איכה חושש לעולם ליום כ׳דאין לה וסת וסייגומותק
סלסה לראות כי״ז לחדש ואין תולין אותו בוסת הדילוג בלבד עד שתדלג ודאי ולא בפ״ק דנדה (דף ז ) ר״א אומר כל אשה שעברו עליה ג פונות דיה-
שמתאאלמא
תהא כהן צד סוה לפיכך חוששת לימים שהשליש בהן כוסת הקבוע ולסא ' הימיס
במסולקת מחזיק לה כבתרלה ומעוברת ומטקה וכיון שכן אף זו אינה חוששת
לוסת
כוסת הדילוג עכ״ל וזה מכואר כדברי האחרוני' :
ומישואין תולין אותו בוסת כשם סהס אינן חוששות מפני שחזקתן מסולקת דמים הן • ומיהו יש־ לתמוהלמה
הדילוג פד 'שמסלס כולו בדילוג וכו׳פסונו הוא דאדסמיך ליה קאיסכת ראת בט״ו
פסק כר״אדהא משמע התם דלכתחילה לאפסקינן כוותיה פלא בשעתהדחק:
לחדש והומשכה ראייתה ד ימים וכו׳כבר שילשה לראות בי״ז ל חדש כלומ והוקבע
ומש משעבר עליה יום עשרים ובדקה ולא ראתה הוא ממה
ישכמבאר-
בסיקע״ד
לה וסת בי״ז לחדש וכמו שכתבתי כפי׳אחרון והוקשה לו דלא ה״ל למימ׳דהוקבע
דאשה שהגיע שעת וסתה אסורה עד שתבדוק אלמא דאין מוציאה מחק'
טומאה
לה וסתכי׳ז אלא שהוקכע לה וסת לדילוג דהיינו כפין פלוגתא דרב ושמואל
אלא בדיקה ומיהו אפי׳עברו כמה ימים ואח״כ כדקה היא בחזקת טהורה
אסמצאה
בראתה בט״ו ובי״ו ובי״ז דכל שראתה ג" פ בענין זה אחר שהיה לה וסת קודם טהורה כמבואר סס  :ומה שאמר חזרה לראות חוששת ליום כ׳מראיהזווכו'
שהתחילה לשכות לדברי הכל קבעה לה וסת לדילוג וה״כ ה״ל למימרדקבפהלה מפורש בדבריודקאי בין לסינתה ראיותיהולא הסוה אותם בין להפסיקולא
וסת לדילוג וניחא ליה דהתס מיירי בסלא ראתה בכל ראיה^ אלא יום אחד בלבד
ראתה דאמרי׳בהו שנעקר הוסת ואין לה וסת כלל וקאמי־ דהא דאינה
חושש'לוס
שנמצא שהיא ושת של דילוג גמור בלי שוס צד סוס כלל אב־ל היכא דאיכא צד
שוס
ך׳דוקא כשלא חזרה לראות בו אכל אס חזרה לראות בו אפי׳כס א
חזרלקביפופו
חייסי׳שמא הוקבע לה וסת סוס ג״כ וחוששת לשניהם והכא כיון דאיכא יום
הראשון וחוששת לו תמיד עד שיעקר ממנה ג״פ דאע״ג דלזס סיכתה ג״פ
לראיות
ששילחה לראות בו הוקכע לה וסת בי״ז ואינו נעקר עד שיעקר ממכה ג״פ
וכן
סוות נעקר וסת הראשון לגמרי שאף אם תחזור ותראה בו אינו חוזר
לקגיפימי
הוקבע לה ג"כ ושת הדילוג ואינו נעקר דע שיעקר ממנה ג״פ דכיון דראתה בט״ו
עד שתראה בו ג״פ סיכא דשינתה לראיות שאינן שוות או שהפסיקה
ולאראתה
וכי״ו וכי״ז דהוי וסת הדילוג צריכה לחוש לי״ס שבחדש הבא ולי״ט שבחדש שלאחריו אע״ס שנעקר וסת ראשון מ״מ בפעם אחד שתחזור לראו בוחוז׳לקביפומוהואק
וכן בחדש שלאחריו וכן לעולם כי ההיא דרב ושמואל וגס צריכה לחוש לעולם לי״ז
לגמרי ונראה שלמד רבינו כן ממה שנתבאר בסמוך בסס רס״י
והרא״שכסס
האסה שאס אסה דילגה־וסת אחד פעמים וא סלסה ולא ראמהבנפיס .
בחדש שכיון שנקבעו לה שני וסתות אלו וסת השוה ווסת הדילוג צריכה לחוש
לשניהם לעולם עד שיעקרו ואס הא׳נעקר וחבירו לא נעקר אותו שנעקר אינה
וחזרה לראות לזמן הוס׳לא נעקר הוס׳בכך פד סתקב׳לה וסת ולמד
מססלשיגתה
חוששת לו אבל חוששת לאותו שלא נעקר ומ״ס לפיכך חוששת לימים שהפלישה לראיו שאינן שוות  :ומ״ס כעקירות וסת ההפלגו׳כן פקיר וסת החלסוכומנאי
בהן וסת קבוע ולשאר הימי׳בוסת הדילוג וסת הקבוע היינו יום י״ז שהוא וסת סוא שזה גמר הענין שכתב בסמוך דכשפסק לראות ג׳ עונות או ססנה יי)ץ ?
השוה וקראו קבוע לפי סהוסתות הקבועים על הרוב הס שויס וקאמר שחוששת
ג" פ לראיו׳סאיכן שוות אע״פ סנפק הוסת הראשון בכך ואיכה
חוששתלועוומיי
ג"כ לשאר הימים כוסת הדילוג דהיינו יום י״ח לחרס הבא ויום י״ט לחדש שלאחריו
אס חזרה וראתה בוסתה הראשון חזר הוסת הראסון למקומו אע״פ
שנעקר נ1
ויום כ׳נחדש שלאחריו וכן לע־לס וכמו שכתבתי :
ומיהו כבר נתבאר דהיינו
כיון שלא הוקבע וסת אחר בראיות סוות סחר הוא למקומו בפמס אחת
וקארי
לדעת הרמב״ן שסובר סחושש׳לכל ימי המשךהוס וכמו שכתבתי אבל לדעת הרז״ה השתא סדין עקירת וסת ההפלגו הוא סוה לעקירת וסת החדש ואיןניניהם" "
והרסב״א וסרא״ס סאע״ע שנמסך הוסת פלשה או ד ימים אינה חושש אלא ' לפונה שזו חושש ליומה כלומר ליום ההפלגה ואין לה עסק עם מסער
ימיכסזשחוסוהה

עשרים כיון שלא ראתה יום• ל ' כמו שהפתיל כבר ספמיסרל>ס אפהמדלגת י
אחת פעמים או ג״ס ואינה רואה כנתיס לזמן אסר וחוזרי ליאו ל! סן ,הוסתל,
נעקר הוסת לכך עד שתקבע לה וסת עכ ל וכל דבריו ככללדברייש״י ::ןוןן,ו
וכשיגיע יום ך לראיית ל בסוף פ בכות כותייס (דףעל ) איפליגו ת פפאורנ* ^
בריהדרב י?זושע דרב ^ סבו^

לראות ליום עשרי׳ושכתה ליום סלשיס זה וזה אסורין וכו עד וסותרל׳בסוף פרק

למקומו אלא דחדא מיכייהו נקט וה״ה לאידך  :יש שקובע וסת
כמעסהסתע^

ושינתה ליום ל׳זס חה אסורים הגיע יום כ׳ולא ראתה מותרת לשמש פד יום שלש

כל שתקבענה מחמת אונס אפי כמה פעמים לא קבעה

ולא עקרתראלא• ב״ס שהרי עקירה של כ ' האחרונה שלא ראתה שאחר הסלשיס ראיה מדאקשינן לימים לחודיהו פשיטא ולא אקשינן ל? פיצהלחודהו׳!"חמומי
השניים לא• עקירה היא סהרי לא סיכמה ליום ל השלישים ולא ראתה עד ב לחדש אלמא לקפיצו׳לחודיהו לא פשיטא דאינהו עיקר הגורס ועוד ה כי ייר״יה /סנו
ברשתות מפני שאורח זה שחזר לסוב ביום כ בזמנו הראשון בא • וזה לשון הרא״ש רב הונא גופיה כע כל היד גבי הבאים מן הדרך נשיהם להם בחן?מ נ1ה,ר
■( ^
הותר־ יום ל׳וכאסי יום עשרים ואע״עסלאראפם ג" ם 3יוםעשריסלא נעקר יום אלא:שאין להס וסת -לימים וים לסם וסתלקעיצותדכיוןדנמעסההלי

קנג

הלכות נדה ק&ט

* י ^ דכרימנז הוח ונח הרת חוקחת נשמעתי?  7י3
יום המזדמן ואין הדברים שפושט .זרועותיו מסמ כובד ז״ל הרא״ס שם מעסקת פרש״יאסטנדלי״ר וסולן אדם
בכל
" " המווצכ " ימי׳אלא בוס׳פשוט של קפיצו כלבד
שפוש׳אבריוובפ ר״א דסיל'פי׳באיי״לייר
מסווויס כמיני מדאקשי׳עליהדרבהונכז
בלע״זוהוא אדם -הפותח פיווכ״נ מהא־
^ ^ ומאלמיז בימים מסודרים חוששת ליום ל׳שנת׳פעמים ליום שלשי׳ הז וזה **סורין ג״פ< $יופ
 .לאחר ששינתה פעם או דאמרי׳ככרטת גבי ר כשהיה מפהק מניחו
בוא ^>
■
יייירכ טנ דאילאפשיטא דלא שלשים הותר יום ך׳ ונאסר יום ל׳ ואם
וציירי
ידו על סנטרו ובערוך פי' קול היוצא מף
לימ,׳ ^ ראלא לרב הונא בוסת מורכב פעמים ליום ל׳ראתה לסוף עשרים חזר וסת של עשרים למקומו
הגרון מתו׳מאכל שאכל וכלן דברי אללי',
{!ייריבבדיפא והאריך בדכי להכריח כן והותר שלשים שנתה ראיותיה ולא השוה אות' כגון ששנת' פעם
סייס דכל חוש שינוי הגוף כיוןשהוסזקהי
ולדחוק ואיומיו של הרז ה ובסוף דבריו
א׳ליוםל׳והשניתלל״ב והשלישי׳ לל״ר נעקר וסת הראשון ואין בו הוא סי׳להתעורמת עקירת הדסעכ״ל-
מג ^ ואימיראי׳מהאדרים מכ להי י לה וסת כלל ואם הפסיקה ולא ראתה משעבר עליה יום כ׳ובדק
ומ״ס וכן אס מתעטשת מבואר במסכה׳
ליום
^ היא אינה ראיה דהתס נמי^שיש לה ולא ראת׳שוכאתה חוששת לעולם חזרה לראות חוששת
שכתבתי ומפרש רבינו דהיינו דרך מטס
וסתלקפיצו׳וימיס קאמי וכן פי ר״ח כאן כ׳מראיי׳זו שעדיין אל נעק׳וסת הראשון ממקומו בין .אם פסקה ומ״שאו חוששת גפיכריסה ובסיפולי־
וכההי׳דפרק כל היד עב ל ודברי התוסש
מלראו׳או ששינת׳ בראיות שאינן שוות שלעולם לא יעקר וסת מעיה או שאחזוה צירי הקדחו ג״ז מבואר
נרכו־י הרשכ׳א ז״ל ונ״נשהו׳דע׳הימב״ס
במשנה שכתבתי ופרש״י פי כרסה נגד
בפ״ח וכתב ה״המניד שכן עקר ונראה הראשון ממקומו עד שתקבענו כג' ראיות שוות  :כעקירת וסת
טבורה שיפולי מעיה בית הרקס  :ומ״ש־
(! וגרי נכנהו סס שכן דעתהרמי־ ן ז ל ההפלגות כן עקיר׳וסת החרש אלא שזוחושש׳ליומה וזו חוששת
חדש כיצד היתה רגילה לראו' בראשי חדשים ועבר עליה או שראשה ואיבריה כבדיס עליה על מהי
וכנ״אכמו׳? ר״מבמקו ,הרמב״ןאבל דברי לדאש
ר״ח ולא ראתה חושש׳לראש חדש עד שיעברו עליהישלש׳ראשי ששנינו כמסכה שכתבתי בסמוך וכן כיוצ',
וני כאןכדני-י הח״ה שנת שיש שקובעת
חדשי׳ ולא ראת׳אינה חוששת גהס מפרס כגמרא ; סס )דהיינו לאיחוי^
וסת כמעשה לכד כיצד כגון שקפצה ג״פ חרשים עברה עליה שלשה ראשי
ראשה ואיכריה כבדיס עליה ומ״ש בכל'
יראתהחושש לבל פעמים שתקפוץ כלומר
להם חזרה וראתה בר״ח חזר הוסת למקומו  :יש שקובעת וסת אחד מאלו אס יארע לה ג פעמיס וראתה
באיזה יום שיהיה וים לתמוה למה סתם
במעשה שתעשה ויש שקובעת כימי' ובמעש׳במעשה כיצר כגון קבעה לה וסתטו מבואר במסנ׳סכתבתי׳
דבריו הפן כל הכי רכוותא ודע שעל מ״ס
שקפצה נ׳ פעמים וראתה חוששת לכל פעמים שתקפוץ בימים כל שתקבע ג״פ הרי זה וסת ואף ע״ג
?ומנ״ס כפ״לו דכל ושת שנקבע מחמת
?אוכ'אפי׳ראתה בו כמה פעמי׳איכו וסת ובמעשה כגון שקפצה שלשה פעמים ביום ירוע כגון בר״חאו דגרסי׳התס בגמ' (שס )אמר רב הונאבר׳
באחר בשנ׳וראת׳בו וכיון שתראה ג׳ראיו׳עי׳י ג׳קפיצו׳שלג׳זמנים חייא אמר שמואל היי אמרו לימי' שכיס
כתכיהגהו' מימון נהי דלא קבעהמיחש
גזיהא חייש׳כיון שאירע ג״פ מכאן נלמור ירועיס קבעה לה וסת וחוששת לכל פעם שתקפוץ באותו זמן לוסתות אחד וסת הנקבע גימיס בשני
אח״כ הניע א׳בשבת ולא קפצה או שקפצ׳בשני בשב׳ אינה מעמיס הוא נקבע וסתות דגוסה בפעם'
לאשה המאה כשעושהצרכי׳עכ 'ליכלומר ואם
א האאוקימנא התס כחכמים דהיינו ר
שרואה כשעוש׳צרניס הויארואה מחמת חושש׳שהרי לא קבעה אלא לקפיצו׳של אחד בשבת קפצה כ״פ
דפליג עליה דרסב״ג אבל לרשכ״ג לעולם
אונס כמו קפצה וראתה ומיירי כשנודע באחד בשבת וראתה ולאחד בשבת השלישי ראתה בלי קפיצה
אינו נקבע בפחות מג״ס כסתמא דמסני'
הל שהרס כא מן המקור דאל״כ לדע הרבה
קצ״א הרי זו קבעה לימים לברן שהרי ראתה־ באחר כשבת השלישי דקתני התס היתה למודה לראות יוס ט״וי
פוסקים כיסויה כמו שיתבאר בסי׳
בלא קפיצה וכן אם' כפעם השלישית קפצהכיום אחר וראתה :וכושנתה ושלס׳ליוס כ׳סותר ט״ו וקבעה־
מ״ש ונינושקובע' וסת בימיםובמעשה
קבעה
לה יוה עשרים וממני' מני רסב״גהיא*
מדכגוןשקפצ׳ג״ס ביום ידוע וכו׳קבעס
לה וסת וחושש׳לכל פעם שתקפוץ באותו זסן היינו דמהדריכן לא לא קבעה וסמי וקי״ל טמיהבוסתות כדאיפסיקא הלכמא הכ ד״א כס' הבא טל יבמתו ואףשמואל:
לימים לחודייה־ו ולקפינו׳לחודייהו אכל קבעה וסת לימים ולקפיצו'  !:וס״ש ואס הרי אמרו קאמר וליה לא׳ס״ל אלא נרשב״ג ותדע לך דכא התס בסמו בוסת הדילוג-
אמרי׳דשמואל כרשכ״ג ס־׳ל ודאמר ר׳יהודה אמר שמואל גבי מתני' דהיתה למודה
אס'כ הגיע אחד כשכ ולא קפצה או שקפצה בשני בשב' איכה רזושיש׳וכו׳כ״כהרשכ״א.
יפשיטהוא  :דסיש קפצה ב״פ באחדבשבת .וראתה ולאחד בשבת הג' ראתה בלא לראות יוס ט״ו זו דברי ר״ג שאמרו מסוס רישב״ג זו וס״ל קאמ' עכ״ל הרשב״א בת״ה
קפיצה ה״ו קבעה לימים לבדן וט היינו כלישנא בתרא וכדאוקמה רב אשיולישנא וכ״כ מדברי הראי׳ס שאינוינקבעעד שתקבע ג״פ ע״יכך :ונ״עי בפיסוקאועיטוש
קמא נמי מודה דדיכא הכי מדקאמר מהו דתימא איגלאי מלתא למפרע■ דיימא הוא סל פעס אחד אץ־יהוסת נקבע כי זה דרך כל האדס וכו' ככהרא״ש בעהאסהוכ״כ:
התוספות 1ח״ל כולהו הכי וסתות איירי סמפהק' או מעטפת שעה או שתיס בשעה
דקה גייס לא קפיצה קמ״ל דבקפיצס נמי דאתמול גרמא ליה וממשמע הא אס לנ1
קפצה כשנת דלי־כא לעימר דקפיצה דאתמול גימא ליה אמרינן דודאי דיומא הא־ שרגילהלראות אבל משום פיהוק או טטוש חדא זימכא לא קבע׳מדמסליג כין תסלת
וסת לסוף וסת ובחד פיסוק ובחד עטוש לא שייך תחלה וסוף עכ״ל ומ״ש וכל אלו
דקאגריסוקכע׳לה וסת לימים לח ודייה,ו וכ"פ הרא׳יסז״ל  :ומ״שוכן אם בפעם
השלישי קפצה בייס אח׳וראתסקבעה לה וסת לקפיצו' לבדן וכורבי׳אזיל לטעמיה הרשתות סכגופה אין להם זק ידוע כדפרישיתטו ואס בא וסת הגוף לזמן ידוע
וכו׳עד או שבא המיחוש בלא עתו איכה חוששת כ״כ סס הרא״ס וכתב דהא דאינה
סהוא סכי שקובעת וסתלקפינ׳לחודייהו כשם שקובעת לימיסלחודייהו הילכ׳כשס
סאע״פשקעצס ב״פ בא׳בשבת וראתה כשראתה בא׳כשבת השלישי כלא קפיצה אנו חוששת אלא לשניהם ביחד יליף לה מוסת הקפיצות וכ״כ הרשב״א בת׳ה ופי' אינה
אומייס דהשתאאיגלאי מילתא דימיסגרמי ולא קפיצו׳ה״ה לראתה בפעס ג׳ ע״י חוששת היינו לומר שאמה חוששתלו כדין וסת קבוע אלא כדין וסת שאינו קבוע
קפיצה כיומא אחריצא דלאו חד כשבת הוא דאמרי' איגלאי מילתא דקפיצות גרמי ונ״משאס לא בדקה ולא ראתה הרי זו בחזק טהור' כדין וסתסאינוקבוע אבלמ״מ
ולאימיס וטינתבא' שאין כן דעת סרמכ״ס והרשב״א והתו 'ש סס סוכריי דאין וסת צריכה לחוש לו כדרן שחוששת לוסת שאינו קבוע וכץ מבואר בדברי רביכו בסמוך'
לקפיצות לחודייהוכלל :ומ״שאבל אס קפצה באחד בשבת וראתה וקפצה באחד שכתב פיהקה בר״ח וראתה וחזרה ופיהקה בתוך ימיהחדש ח וקשת לאותו הפיהוק
בשבנזוראתה וקפצ׳בשבת ולא ראתה וכו׳מכואר דהיינו אוקמת׳דרב אשילליסכא ואסורה לשמש עד שתבדוקשכל וסת בין סל ימים בין של גוף חושש׳ לו בפעם א' :
ודע שאע״פ שהרשב״א סובר שאין האסס קובעת וסת לקפיצות לחודייהו כמו
ק ^וה פ הרשכ״א ומשמע דס״ל דהני תרי לישני לא פליגי אבל הרמב״ס כת׳בפ״ס
קפצה וראתה קפצה וראתה קבעה לה וסת לימים בלא קפיצות מצד קפצה באחד שכתבתי לעיל מודה בוסתות דגוסה דקכעי וסת להולסודיהואפ״פ שאין להס זמן
בא בשבת וראתה דם ולאחר י״ט קפצה ביום ידוע וטעמו של דבר ביאר הוא ז״ל יפה בת״ס שכתב אס פיהק'או עטשס ג״פ וראתה
נשכתוראתה י 9ולאחי כ׳יום קפצה
השנת ולא ראתה דס ולאחר השבת ראתה בלא קפיצה הרי נקבע אחד בסבת אחר ואפי׳שלא בימים ידועים ה״ז וסת קבוע וחוששת לפיהוקים או לעטושיס לעולסבאי¬
משיים שטי נודע שהיום גרס לה לראות ולא הקפיצה וכבר נקבע יום זה ג״פוכן זה יום סתתעטש או תפהק ומה י;או ההפרש שיש בץ וסת זה לוסת הקפיצו' שאינו
כ כיוצא כזהפכ״ל• וכתב המגיד סכור רבינו דלישנא בתרא פליג אליסכא קמא נקבע אלא בהרכב ימים.וכמו שכתבנו למפלה התס הוא דעקר הראיס אינו אלא
מיכל היכא דקפצה בסבת וראתה למחר דקפיצ' דאתמול גרמא דקבע לה וסת מחמת האונס וכל שתקבענהסחמת האונס לא קכ;עס לה וסת אכל וסתות דגופס
ימיה ולקפיצות ולליסנא בתיא דכיון דליומ׳דחזאי לא קפצה איגלאי מילת'דיומא אדרבה האורח היאדגורס למקרים הללו כמקרי׳סמתילדיס ממותר הליסו׳והדמיס
גייס בלחוד וכ״כ הימב״ן לא ידעי' אי פליגאן הכי ליסני ולמדחייה לקמא וסילכך אפי׳בלא הרנב׳ימיס קבעת לה וסתעכ״ל  :גר ^נץ בנמ׳ וכן כיוצא כהס
חרקא
לאיתויימאי אמר רבה בר פולא לאיפויי אסה סיאת ואיבריה כבדי עליה וחיתסת
" מי כת יא או דילסא אע״ג דלאו הכי איתמר אלא הכי תי־וייהו איתנהו לענין
וגוסס אנלר בר הוכא ברסייאאמי שמואל הרי אמת לימים שני לוסתות אמד למם
ה ומסתברא כיון דוסתות דרבנןלקולא נקטינן כהו והלכה כתרי ליפני לקולא
שלא מנו חכמים ג למה שלא מנו חכמים לאיתויי מאי לאיתויי אכלה סוס וראתה
י^שצתכתי זה מצאתי להרמב״ס ז״ל שהחסיר ובטלנו דעתנו מפני דעתו על׳ל•
כשני הלשונות להקל ואמר דכל שקפצה בסבת ולמחר ראתה לא ואכלה בצלים וראתה כססה פלפלין וראתה ופי' הרשב״א גוסס מתעוררת להקיא
■ירשב א פסק
זי ה וסת לימים בלבד אלא לימיםולקפיצות דקפיצהלש אתמולגרמ׳וכלישגא מלשון גס ומדברי הרמב״ס כפ׳שמיני נראה דרותחת היינו שיחם בשרה רש לתמוה
וסת המורכב מימים וקפיצות כגון על רבינו למה לא כתב דרותחת וטסה ואכלה סוס ופלפליןובצלי' הוי וסת ומיהו
עג ג וכתב עוד לא נזכר בדברי רבינו
 1הג פ כיוס ידוע וראתהומ״ממתבא׳היא מדבריושכל ס לא ראתה באותו יום בההיא דגוסת איכא למימי שהוא סובי כרש״י ספי בל״ייר בלעז והיינוישפותס פיו
ונתב עוד שמ״ש הרמכ״ס אחר כך מחמת כובד וזה פכר הזכירו שכתב גבי מפהקת י״מ כאדם שפותח פיו
אינה חוששת לו אא' כ תקפוץ עכ״ל
מחמת כובד מ״מ שאר דברים קשה למה השמיעם ואפשר לומר שנמשך אחר דעת
ןסן ^נ ^ס הוא כיוס א׳ישכתקודסלכן הוי בימי זיבה ומיסו לפימ״ס יבינו
אפי׳בימי זיכה קבעה וסת לא שאני לן ביןשא' ה רשב״א שלא הזכירם ואע״ס שהרסב״א לא כתב בת״ה וסתות דגופה אלא* פיהוק
כשה הרסב״ן דהאידנא
\ "
ועיטוש ואחיזת צירי׳וחכליס ורבינ וגתב עוד סימנים אתריס י״ל שכבר כתהרשב״א
^ 1כין שהוא רחוק כתב הרשב״א תומר בוסת הקפיצו' מבסאר וסתווט
וכיוצא בזה כדי לכלול אותם שכתב רביגו ובת״ה הארוך הזכירם ואע״פ שכתב שס
^ כינו כסי זה וכאמויו בסי׳קפ״ד לדעת רבינו דאית לר וסתלקפיצו׳גרידא
נוסה והוא בכלל וכיוצא כזה שכתב כת״ה הקצי כבי כתבנו לפה לא הזכירו רבינו
 5לחוש עונה את כמו כוסת הימים אכפו אצל ושת הפיהוקים בס״ד  :יש
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ואע״פ

הלסת נרה הבט
ואע״פישכתסס רותח׳לא׳פופירו רכי׳מפני שאיפש׳שהוא מערש ורותת לאו מילתא כי■יוצא בזה ירזם פיהקה שלאיביום שהתחילהולא ר5ןתה אינססופש׳לפ ^ ף,,
 3אנפי נפש׳היא אלאינמשך עם גוסס כלו׳שסיא מתחמת וגוסס וכיון דכב׳כתבי״מ■ דכל
;ל וסת סללו נקבע גסעמיס היא נעקד בפעם צו׳ ומ״מעדייןחישפ ^יתל*;
דפיסוקהיינו כאדס -שפותח פיו מסת כובד וזה הו׳גוסס לרע' רש״י והיינו אפי בלא
הוסתליוםשהתסילהלפיהק ליאות בו ולפי ' כשיגיע אותו ס־־וסתישש'לדוכר׳ .
51
מתחת לא הוצרך להזכיר רותחת ומיהו על הרש בא גופיה -איכא למידק למהלא־ אל פיהקה אחר עעס ראשונה כלל והגיע היום ללא פיסק־ולא יאתה^ 5י *
כתב דאפיל׳סוס ובצלים ופלפלי' הוי וסתי
ונ״ל דהרשב״א■ לטעמי׳דסכ׳דוסת דקפיצו'
לחודי׳לאהוי וסת ווסת־הבא ע״י אכילת
סומי׳ ובצלים ופלפלי׳דמי לוסתהבא ע״י
קפיצות דכאן וכאן עי י מעשה בא האורח
ואע״ס שהתזספו׳חילקו כיכיהתדאכילת
פוס לא־סשיב אונס כמו׳ טורח של קפיצה
הדש״בא־סבר׳ דאיןלחלקיכיניה וכי אמרי'
לאיתויי אכלה שוס ובצליס־ופלפלי ה״ה
דהוי מכי למימי לאיתויי קפצה וראתה
דאלו ואלו אינם נקבעים• אלא׳ א״כ באיו
ביום ידוע-אלא דחד' מינייהו׳נקטוזה נכון
מאד בעיצי לישב דעת הרש בא ואחר
שכתבתי זה מצאתי לווז״ל שכתב בת״ה
כאי־וךבתחלת סערהוסתות יס למודה
לרארבהיכב ימים ומעס׳כיצד כגון שקפצ׳
3א בשנת וראתה וקפצה בא׳בשב ' וראתה
או שאכלה פלפלין כא׳בשי׳וראת' ואכלה
פלפלין כא׳בשנויאתה וזהו הנקרא וסת
המורכב עפ״ל תה מכוא׳כדכרי אבל לדע'

קבעה לה וסת לקפיצות לבדן שהוברר הדבר שהקפיצה נורמת
ולא היום־אבלאם קפצה כאחר כשבת וראת׳ וקפצה כא׳בשבת
וראתה וקפצה בשבת ולא דאתה וכאחד כשבת ראתה בלא
קפיצה אין אומרים הוברר הדבר שהיום גורם שהרי קפצת
כשבת -ולאראת׳וראתה באחר בשבת בלא קפיצה אלא תולין
ראיית אחד כשבת כקפיצה שקפצה בשבת ומה שלא ראתה
כשבת כשקפצה מפני שלא הגיע זמנה של קפיצה  :יש קובעת
וסת ע״י מקרי׳שיארעו בגופ׳כנון שמפהקת ורואה ופרש׳ י כאדם
שפושט זרועותיו מחמת כובד ויש מפרשים בארם שפותח פיו
מחמת כובר ור״ח פירש כאדם שמוציא קול דרך הגרון ושלשתן
אמת וכל שינוי חוש הגוף הוא סי׳להתעוררו׳הרם וכיוןשהחזיקה
בו צריכה לחוש לו וכן אט מתעטש׳ דרך מטה או חוששת בפי
הריסה ובשיפולי מעיה או שאחזוה צירי הקרחות או שראשה
ואברי׳ככרים עיליה בכל אחד מאלו עם יארע לה ג׳פעמי׳ וראתה
קבעה לה וסת שבכל פעם שהיא חוששת מהם אסורה לשמש
ומיהו בפיהוק וא עיטוש של פעם אחת אין הוס׳נקבע כי זה דרך
כל האדם ואין שינוי אלא אם עושה כן הרכה פעמים זה אחר זה
ואם אירע לה כן ג״פ שבכל פעם עשתה כן הרב׳ פעמים ה״ז וסת
וכל אלו הוסתו׳שביופה אין להם זמן ידוע כדפרישית אלא בכל
פעם שיקר לה זה המקרה הוא וסת ואם כא וסת הגוף לזמן ידוע
כגון מר״ח לר״ח או מל יום לב׳ יום קכע לה וסת לזמן ולמיחוש
הוסת ואיג׳ חוששת אלא לשניהם ביחד ואם הגיע העת ולאאב
המיחוש או שבא המיחוש בלא עיתו אינ' חושש׳ פיהק׳ב׳ פ כר״ח
וראת ואת כ פיהקה שלא בר ח וראת הוברר הדבר שאין ר ח
גורם אלא הפיהוק וכן אם בפעם השלישית ראת׳ כראש חדש
בלא

ך * ״י

׳י״יז^
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השניועיהר"
היי פיארו' באותו סכייסוק
פעם שלישית ולא יאתהאינה * £
לפיהוקים שכבי נתכאי שנלושת^
קבועהריהואנמקרבשעאוכגומזגל-
נקכ׳לפיהוקיןחםעשושמ?!:
שאין וסת זה
הוסתב׳סע־ש^'
שנתבאר שאע״ע שנקבע
ום ■ י ׳
ןניז8
,הוא נעקר בפעם אחת! . :
אס פיהקה היום ופיהקה לשוךלפו׳
וסרש״בא״נמ״ן
הרא״־ש ,בפרק האשה
סכתינזר
ודברים פשוטי לס וכלמרי׳ממה
לנלפעש
בסמוך  :ומייט צריכה לחוש
למוש
שתפהק צוינו מדוקדק דאלצריה
■אלא לפעם א ' בלבד חסמבוצרול^כתי
רבי׳לכל פעם6לצ 1לומי סכל זמןסמן*
אפישל א ביום ל׳ צריכה לחושופיהוק
א בלבד הואשחוששת נ ומ״ע.פיקש
ינ־הצולל0ופ
לסוף עשרים ולא ראתה6
דוקרה״ה
עוד לפיהוק גרידא לסוף כ לחו
אלאסקודס
לפניו ולאחריו ולא בא לנער
צריפה
יוס ל פיהקה ולא יאת :ומי פ אבל
לימי'
לחוש לסוף ל׳יוס שמא תיקבע וסת
שכבראיפמר
גרידא לאו דוקא גרידא
וימיה:
שתקבע ושת מורכב מפסוקים

רבי׳א״א לומר ןכ שהוא פסק דיש וסת
ליקפיצו׳גרידא וא״כ אפי' אס היה סכור
דאכילת שום ובצלי׳ופלפלין דמי לקפיצו'
כ״ל לפסו' דהוי וסת וי״ל שרבי׳סוב דכיון
למדברי רב הונ ' בר חייא אמר שמוא הוא
שאפי'פ שהרש״בוהוא'סומי׳
ונראה
דדייקיכן לאיתדי אכלה שוס ובצלים
ופלפלים ודבריו דחויים במהישאמ'לימים
לולמל
כתבו דין זה מופרד ממה שסמוך
אלאמשוס
לאו למימרא שהו' ענין לעצמו
סניס לוסתו אחד הוא הדין דנדחו דבריו
מפסוממישי
דלא מסכת וסת ההפלגה
במה שאת למה שלא מנו חכמי ס ג׳דאתא
כתבו
ראיות כדין זה דאיכא ב'ראיות-
לאיתייי אכלה סוס ובכלי׳ופלפלין ואע״פ
שאין זה מוכרת כנ״יל ליישב דעת רבי׳אכל׳ הר״אש כתב שם גבי הא דאמררבה נר דחוששת ליום ההפלגה ובדין הסמוך לזה שאץ שם הפלגה ישהרילא ראתהאלא
נמיליוס
פעם אחת כתבו דסוששת ליוס הקבוע בחדש אבל אה״כ דכדין זה חוששת
מולא ללדתייי ראשה ככד עליה ואיכריה כבדים עליה ורותח ' וגוסה וכן אס אכלה
וראתה
נמצא סמיי ספיהק
סוסי וראתה בצל וראתה כססה פלפלין וראתה וכן נראה שהוא דעת המרדכי כריש
הקבוע בחדש אס לא ראתה כספיהקה בתוך הזמן :
מסכת שבועות וכ״פ יבי׳ירוחם ומשמע מדבריספהס מפרסי דסא דאמרי׳לאיתויי
לפיהוקיש
צריכה לחוש לג' מיני וסתות לפיהוקים וליום הקבוע בחדש ולספלגה
בר״חיזושש'
סכפע ראשונה שתפהק חושס׳שמא תרא ' ליום הקבו׳ב ־־דש שאסראת'
אכלה שוס וראתה ואכלה בצלים וראתה וכו רבותא קמ״ל דכשיאתה פלש׳פעמיס
פ״י ג׳אכילות אלועא "פ שהם דברים חלוקים הוקכע הוסת וטעמא מסוס דמ״מ כיוס ראש החדש הראשון וסם בש״ו לחרס ראתה חוששת ליוה ט״ו נחושמאוון
הוחזקה זו לראות ע״י אכילת דברים חמים  :ודע שזה שכתב רכיפיש וסת הגוף ■ להפלגה שאס חזרה וראתה לסוף כ׳צריך לחוש לסוף עשרים לראיה?ו ואסוציה
.
סניה היתה לסוף ל׳צריכה לחוס לסוף ל'
תלוי בימים ידועים ויש ושת הגוף שאינו תלוי בימים ידועים אלא כעת המקרה
דם  ) 0י״',״ ן■' 6,״״
 3אי זה יום־שיהי כתב ה״המגיד שכן הסכימו כל המערישי׳סרא' אבל מדברי הרמ״בס ל5זותה יל1יה י וכן כל כיול! סה  :סל
הפלגות; עיין לעילסי׳ד:
*
כדאה שהוא סובר שאין כאן ב וסתו חלוקי׳אלא שהמסנ׳הודיעס שבוס הקבוע באי' אלו הוסתות סנקכסיס ע י מ ?יה
מקרים אלו וא א׳מהס ונפקא מינה שיש למודה ליאו׳ תכף שבא המקרה כהוא ויש קוכע עס חכרו וצו' עד אין מצסיפין כ״כ
הרשב״א בת״ה וכ״כ ה״סמגיד ברפ״ח כשם המפרשים וכולן אין חוססץ להןאנה
לאתר שעה ואינה חושם אלא לשעה הגיא שהיא רגילה לטהמת וכדתנן כפ׳ האשה
וכזכר כדבריו 3הלכו׳מטמאי משכב ומושב ונ״ל דלדע' הרמב״ס וסת דאכילתשום לשעתה כ״כ הרא״ס כפרק האישה כשם סראב״ד וזי׳ל ושת הגוףססוקכע נ נל<ק
נימיה
ידוע כשיגיע אותו יום הפיסוק צריכה לפרום מבעלה כל העונה כוין וסח
ובצלים ופלפלים הוי כוסת דקפיצה דזה ווה מחמימעשה שעושה ראתה ומסכי כך לא
כתב וסת דאדל שום בצלים ופלפלים דמוס׳הקפיצו׳סבתב נשמעיניה  :פיהקה לתודייהו אבל וסת סל פיהוק לחודיה איכס צריכה לפמס אלאנספחנעיא?
 3״פ כר־׳ס ח־אתי ^ואח׳כ פיהקה שלא ברר! וראתה הוברר הדבר שאין ר״ח גורס עד כאן וכ״כ ה״סמגיד ברפ״ח בשם המפרשים וכן מבואי בדבריהרס  :אשאמך
אלא ספיהר־ן כ״כ הרסכ״א בת״ה ולדע יכינו הוא נלמד מוס ' הקפיצות סכל שאירע בסמוך וזה לשון הימב״ן בהלכות נדה סלו סוסתות סללו שהן קוכעין לאני•ר
קפיצהמיי
הל יכן הוכרר הדבר שאין היום גורס אלא הקפיצה ואף לדעת הרסב״א שסובר דלא ולקפיצות אינה חוששת להן אלא שעתן כיצד היתה רגילה בסן לאחי1
קבעה וסת לקע־צו'לחיד־ייהו מ״מ הוא נלמד מדאסרי גבי וסת הקסיצו׳סאס כאחד או בקרוב לה שעה ושפים משעבר אותו זמן בודקת ומשמשת כ,יתהע־ \י'
ומילט כיצד היתס רגילה לראות עס התחלת סוסת מיד אסורה כצ זמןמ^
בשכת הג ראתה בלא קפיצה הוברר הדבר סהיוס הוא הגורס ולא הקפיצ׳וה״ה דאי
בממניתקפיק
הוסת סיתה רגילה לראות בסופו אינה אסור אלא כסופו כן משמע
הוה ס״ל דיש קביעות כקפיצו׳לתודייהו דהוה אמי־־ינן דהיכא דפטס הגי' קפצה ביום
א -וראתה שהוברר הדבר שאין היום גויס .אלא בקפיצה א״כ גבי פיהוק דלדידיה האשה וכן פסק הרש״כא בת״ה וז״ל כיצד היא חוששת לוסת דטפה אה היאוס
כמי יש קביעו׳וסת לפיהוקי' לסודייהו כספיהקה שלא בר ח ודאי אמיינן הוברר פשוט והיתה למודה להיו רואה עם הוסת מיד ה״ז קושט ' לכל המסכתהוסחם ׳ע
הייגהף•שאו
סדכד שאין ר״ח׳ גורם אלא הפיהוק ומ׳ס וכן םא כפעם הג׳ראתה כר״ס כלא פיהוק שלא ראתה עכשיו בתחלת הוסת שמא תראה בלומצער לוו כסופי
הוס־רהדבי שאין הפיהוק גויס אלא הר״ח זה פשוט שהוא נלמד מוסת הקפיצות להיות רואה בסוף הוסת אינה חושפת עד סוף הוסת ומס קל וסתתופהמ
הוסתות שהיא חוששת בהן לכל עונת הוסת ס כ״ל בקצר ח״ל כארוךהפוש
ומ״ש אבל אס פיהקה לפעמים
וב״כהרשלא בת״ה והרא״ס בפרק האשה :
בד״סיולפעם הג׳עיהקה בכ״גי לחדש וכו כדפריסית לעיל גבי קפיצות היינו מה
וסת פשוט לפיהוקים או לעטוסיס לוסת המורכב לימים3פיהיק יסשכה ?^
.
סכפבגמ  £פנס פעמים באחד בסיכת וראתה וקפצה בשבת ולא ראתה ובאחד נקבע בג ' פיהוקים פשוטים באי זה יום שתפסוק ותראה יכו׳ וטו,י
כתכוגסקהרא״ש והרפב״אשס :
כשבתראת-ה כלא קפייצה וכל הז
ביציה שהוס׳הפסוט אינה חושש אלא בסע׳הוסת3־5־י־ *7יכימ ^ כמי \ ל
חושש'לאותו פיהוקוכו'פד
פיהקהבראש חדש וראתה וחזרה בתוך ימי החדש
היתה למודה להיות רואה בתחלת הוסת כלו׳מייםהיי*מתח<־ ת ^ נםרווו׳ו
סמאתקבע לר״ח כן כתבוי הרא״שי והרש״בא סם וזה נלמד שנתבא' כוסת הקפיצות
אסוו ^
שעשת בתיו הוסת ג' מ^ ות03י! 0סוסת כ לטסירת ס?נשתה במ ^היוםח
למודה עס הנ ^ החמה^ד־ווהניא'8
סאכו אומרים איגלאי מילתא דיומא הוא דקא גריסולאיסקפיצה והוא הדין דכי יוסי אומר ימים ושעות וסתותהיתה
קפצה בפעם ג שלא באותו יום וראתה דאמרי׳איגלאי מילתא דקפיצות גימי ולא
עי
עד הנ׳ן החמה ר יהודה לןומ יכ ל היוס0־י  3ועוד מד^ופ<׳ יגו י יי׳סי ליי׳דגונוג
אבל
ימים ואפי׳להרש״בא דסבר דקפיצות לא קכעי וסת היינו מסוס דהוו אונכו
ושפות■ וסתות ושכקי וסתות דגופה דסלקי מינייט ^ מ ייוםתו פ ?סי •כ.בםה
מילתידפיהוקוס
כפיהוקי׳וכיוצא בהם דלכ״ע קבעי וסתהשיטא דאמריבה־ו איגלאי
שעות סוסת בלחוד הוסת י׳כל יזח י השעות \' 6יסת י^ יכהחישש יי6י' מו^ן
קפיצות
ולאפיהיקי׳או
גרמי ולא ימיס כי סיכי דאמריאינלאי כדלתא דימיס גרמי
רסני׳לא^
^
דברים אמורים כזמן שכל הראי' מובלעת בתוך
וכיון שכן תכףספיהק ' איכא למיחש סמא פקבע הומתלפיהוקיס בלי־יוס קבועאו וכרכתבהרש״כא יש אומרים שהיא אסורה מתתל ' הוסת יכי עי *ל 'ווהלי^
עמאפקבענו ליום שהתרדלה לפהק ולראות וב לפיכך צריכה לחוםלסכיהס לפעם .הראשונה כת״ה _ )
הקצר כתב בן רז״ל כמה דברים אמוי' פ3 -ןמ זםה **1ישסגו('ל
ראשונה שתפהק אח״כ באי זה יום שיהיה וליוס ספיהקה ויאפה בו כגון אס היה כל הראיה .בתוך הוסתאבל אס אין .כל הראיה .מובלעת במוך
םו
מתחלת3
המורים שאמרו שהינואשוךה
3ראש חדש חוששת לר״ח אחר ואס בם״ו לסבש חוששתלעיו לחדש שלאסריו וק כל

הלבות גרה .קפט;

קנדי

 גתבזו להתיר לאחר הוסתולראשונים דמיס עד שתחזור ותראה פגר ג׳יאיות ויןרי פגיסראסוגהלאותה ראיס ראסינם■רסומ הל אותה עוצהזיש ימ שהורה
* ..
שראתה לאתר סעברו עליה ג עונות דעכשיויוצאות ג הפלנו' סוופימביניהוהדך
^יייחהואלולמורה לראות לאח־ הושת ע״כוז״לבת״ה הארוך .כבר צתבנו
כטינן 3גמ אהא דקתני ועודטכרו עליה ג׳טוכו וראתה דיהסעת הדר סזיא בעומנן
■םא הוסת פשוט בלא״הרכבת^ ימיס
^לגו&הימנוושים ופיהוקים וכיוצאכהם
מהו כלו אס ראתה הג בעונה בינוני׳מאי כלו׳סקרבה הראיס ג א״ר כהנא א״ר גדל
חושש^אלא׳לשעת הוסת כלבד ואינהחוששתאפי׳לסוף אותעונה־ובלכדסא
?1
א״ר ס״א דיה סטתה סניה מטמאה מט״$־
הוסת כצו סיוינס
הפיהוק גורם אלא הר״ח אבל ומפקידה לפקידה כלו׳אין הפרש ביןחור"
בלא פיהוק .הוברר הדבר שאין
יגרלהלדאופ לצס' שפסיןה סלמןעגיש
וראתה אותן .סלס.ראיו׳אסדומת־בעומר!־
אם פיהקה כ' פעמים בר״ח ולפעם השלישי' פיהקה בלים לחדש
 ,,מלמ אנל 006ררוי? נמשב׳ לנו״י,
מרוסקות כין סראמה אותה כטוכופ
 . ^,מ -־וושוספיהוין ׳שלומידחושש
ולא ראתה ובר״ח ראתה בלא פיהוק קבע לה ופת לפיהוק־ .של בינונית לעולם עד שתראה עוד ג ראיות
1,.ה1:ונס ססיא עד סופה וכדברי סחי׳ס
גבי
לעיל
כרפרישית
ר״ח
לראייה,של
גורם
אתמול
שפיהוק
ריח
אפר שהפסיקה איכס מוחזקת אל 6
^ששתלאשד שטת הוסת כלל לפי
קפיצות פיהקה בר״ח וראתה וחזרה ופיהקה בתוך ימי החרש כדמטקרא היא וכאלו מתחלת עכשיר
^ןהולציש אלא אחר התחלת הושת חושש׳לאותו הפיהוק ואסור׳לשמש עד שתכרוק שכל וסת בין לראות ןכ פי׳הרשיבאבת״ההארו׳ואח״ר
ט־״ל־וק״לבהו' ז״ל פשק כסר! הששובר של ימים בין של גוף חוששת לו בפעם אחד ויש לחוש שמא כתב וכריתא זו דברי הכל היא ואפי' לר׳י
ש ^ פושמ נמשן־ששופט ת לזו מזלפתב'
תקבע וסתלפיהוק בלא זמן ידוע ואם בדק׳ונמצאת שלא ראתה דאית ליה כתרי זימני הויא חזקמדסיפא■■,
ג׳ימים -איכם צייכק לפרושנזלנזעונה
16
לר״ח שמא תקבע דבריתאר׳היא רישא נמיכר כדאיתכ4
ראשונ׳של הושת וכמר סנתבין׳כסי קפ״ד איגד .חושש' עור לפיהוק גרידא אבל חוששת
כגמראוטעמאדמילתא דכל שלא הניכר
ולמה■ בדין זה פתקדל5ופורתי' דמשמע לראשי חדשים וכן הרין כימים אם פיהקה היום ופיהקה לסוף
לפיהוק זמנה ,לראות אץ .לה דמים ורא*דג
ושרהויר טפהלזלהס ינ״ל שטעמושל שלשים צריכה לחוש לכל פעסשתפהק שמא תקבע
ראשונה שראתה אינה■ חזקה ואינצד־
הוש״באפאע״פ שאין הולכין אלאלזיז־ גרירא פיהקה לסוף עשרים ולא ראתה אינה צריכה לחוש עור
ראיה להצטרף עד שתתחזק כראיו׳אחתת
התחלת הושת לוין שיעור התחלתהושת לפיהוק גרידא אבל צריכה לחוש לסוף ל' יום שמא תקבע וסת
הלכך ראיה סציה איכס אלא כאחד ואין לם
פזות משעורששערו ס :מי' דהיינו עונה
לימים גרירא  :כל אלו הוסתות שנקבעין ע״י׳מקרה אין א׳ קובע כח להחזיק הראשונה אכל כשתראה עוד
ומשוש הכי בשי׳קפ״ד סהוש5משך ב או ג עם חברו אלא כל שפיהק' ג״פ וראת קבעה וסת אכל אם פיהקה
כעס נעה השתי ראיות אחרונותתתחזנן
ימי׳הס־ןדפגיבפונ׳א זת וסבאשהראיה
לחץ ;אלא 7הראשונה ואלו השתיסמגלות טלהראיה־
חוששין
מצסרפין וכולן
אין
פעם
ריוד• ו
איןדדוימומ י
^לר י
■מ
דיירז׳דרימה תרד^ ;
ב״פ _* 2
א׳ונתעסשה ׳
והפיהוק' 2
לייוויי ^ ד• ־
נמש־תלאשר שפשה העטוס
ןי׳יורז* דזתחי
לשעתה כיצר הית רגילה לראועם התחלת הוסת מיר אסור כל הראשונה שראיה גמורה היתה ולאמקרהי
י שתזשך זמן
^העו:ה*
רגילה לראית בסופו אינה אסורה אלא ומעתה לפי הטגנס הזה אפי' לרס״בג נמי־
כמס ימי ^ ,זמן המשכת הוסת הית
ני!שתמשך זמןמיו "
אשויסעונה אחת ואח״כ מות־ת  :ואש " בסופו בד״א בזמן שכל הראי׳ מובלעת בתוך הוסת אבל אם אין מוחזקת היא וכזו אין הפרס ביןרבי־
לרש״כגגאע״פסיש מגדולי המפרסי׳גכז
כל הראייה■ מובלעת בתו׳הוסת אלא נמשכת גם אחר הוס׳ בזה
אחת מאלו בא לזמן ידוע3ן; ורנזי אסור
מתחלת הוסת עך סוף מן.הפוסקי שפירשו דלר' דוהא אתיא לפי
נל טומן הוסת כלו׳דהיינו יום או לילה כתב הרשב״א יש אומרים שהיא אסורה
אותו עונה ויש או' שמותרת מיד אהר הוסת והוא הסכים לסבר' שאין הא' ראויה להצטרף לעולת והלכך
כמו וסת ינדסגרידא כ' כ סרש״בא וסכר
לרסכ׳ג אינה מוחזק עדשתראה ד ראיות
כתבתי כן בסמוך כשם הראכ׳ד והר'אש ראשונה ואם אחר מאלו בא לזמן ידוע אז■ ודאי אסורה כל עונת
כשם שחוששת לוסת הימים• בפעם מסתברא ליסא״א' להעמידה שאס כן כל
ו״לנ״ל דלדכיי רבי׳רקוכע׳וסתלקפיצות הוסת כמו וסת ימים גרידא
אותה סוגיא ושקלא וטריא דרב גדל ור 3
גייוא דינו כוסת הפסוקים מעששאינה
חוששת להס אלא לשעתה וכן אםהייתה אחת כך חושש׳ לוסת הגוף בפעם א' כיצד הית׳ מפהקת פעם א כהנא וסזקיה ור יוחנן ור״ס קיהוצדקוכל
שוסת הימי׳שאינו
וראת׳ו לכשתפהק בפע׳אתר׳חושש -לו וכשם שו
נחותי ימא אתאן כר' ודלא כהלכת' דאנן
רגילה ליאות עם התחלת הקפיצות מיד
קבוע
בוסתו׳כרסב״גס ' לכדאססיק הלכת׳בפ'
אסורה כל זמןהעש':הקפיצו' ואס היתה י
רגילה ליאות כסופו אינה אסורה אלא בסופו אסכל הראיה מובלט' בתוך הוסלו ,ה 3איעל יבמתו ולסי׳כ״ל הדרך סכתבתמכון וברור ולפי מה סכתכתי אין הפרנר
ווסתדקפיצות גרידא לדעת רביכו לא עדיף מוסת דפיהוקיס מיסו איכא למימי כין תנוקת שלא הגיע זמנה לראות! משאר סל ־הנשים והרי היא קובעת וסת כמנין
דלמאן דאית ליס וסתדקפיצו' גרידא עדיף איהו מוסת הפיהוקים וחוששת לכל ראיות שקוכעת כהן אסה אחרת דעלמא ׳ולפי דב׳ז־י מקכ המפישי׳אינה קובע וסר4
עד שתראה עוד פ 'א יתירה על שאר הנשי׳פאין ראיה ראשוב ראויה להצטיף ואין
עונהשקפצס כה אחר זמן רב שכתבתי זה באו לידי הלכות נדה וגתוב כהןבלשון
מה הוסת הללו שהן קובעים לאבילו׳ולקפיצית איכס חוששת להן אלא שעתן כיצד זה נכון בעיני כמו שכתכתי עכ״ל ודכרי הרמב"ס-פב ד מה' מטמאי משכב ומושב
הרשב״אי־ן
כדבריהרשכ״א שפסק כסתם כריפ׳דכפעססליסי׳מטמס למפר ויתר דברי
נימה וגילה בהן לאחי קפיצ׳מיד או כקרוב לה שעה ושתי׳משעבר אותו זמן בודקה
ומממשת את ביתהעכ״ל חה מבואר מדברי הראשונים וכתב עוד סס אין וסת הגוף בת״ה הקצ׳ :מ״ס דתנוק שלא הגיע זמנה לראו׳סיינו קטנ׳סלא הגיע לימי הנעורים
בפ״ק תד (דס ) תנ י/אימתי הגיע זמנה לראו 1משהגיעו ימי הנעורי׳ומ״ש ולא הביא'
$וסיי אלא שמתו כיצד היתס למודה במקרים הללו בחצי היום וחוששת בהן שעה ח
מותרלשמש ער אותה שעה אירעו לה המקרים ולא ראתה בודקת עצמה לאחר זמן סימנים נרידלאו לאפוקי הכיאה סימני׳כעודה קטנ' אתא דהא שומא כינהו כדאימא
מסת ימותר׳כל שאר היום לא אירעו לה המקרי׳איןלך בדק גדולה מזו הית׳יגילה כפ יוצא דופן אלא לאפוקי הגיע לימי סנטורי ובדקום ולא הכיא׳סימכיידכל סבדקוה
געוןריס אלו כיוס קבוע לה וסת הימים כמקומו הוא עומד ואסורה לשמש כל היום ולא הביאה סימני׳אע״פ שהי גדולה כמס לא מחזקי׳לה כהגיע זמנה לראו וכןמבוארי
פמא יארעו לה לא אירע לה כלום ולא ראתה מותר' לשמש כלא בריק אחרת אירעו בדברי רכינו כסי׳סאחר זה וסס אכתוב טעמו של דכר בס״ד ומ״ס היא' קוכע' וסת
״ריס אסי אינה חוששת שהרי ביום ידוע קבעה אותן עכ״ל  :כשםשחוששת כשארהנשים .בג ראיו' פשוט בברית ואע״פ סבריתזילעכיןדיה סטתה איתני׳לומד
הימיםכפטס א' כך חוששת לוסת הגוף•בפעם א׳וכו' אבל במקרה לבדו או ממנה הרסב א לענין הוסתו׳וגם לענין הכתמי׳למד ממנה כמו סיבא כסי׳שאחר זה
לוסת
זמן לכדי שלא ראתה בסן לא נעקר הכל מבואר בדברי הרמב״ן בהלכותיו ובדברי וכתב ס״ה בפ״ט סאיפס שכן הוא וכבר נתבאר שדברייסרסב״א דברי הכל היא ובין
היסב א בת״ה ונ״כ ה״המגיד כפית בשם המפרשים וגס הרא״ש כתב כס׳האשה לרובין לרשב״ג אית׳־ומ״ם ובד׳בוסת סספלגו׳פסוט הוא ד &ישצריך בשאר וסתות
הגוףשהוקבע ג'' פ לזמן ידוע אינן;נעקר עדשתפהקג״פ ג׳ראיותצריך ע כ בוסת ההפלגות ד' ראיות דבציר מהכי לא משכחת ג' הפלגות
נשנוהראב״דעלוסת
׳•"מוזמן ולאתראה :כתב הרשב״א חומר בוסת הקפיצי מכשאר וסתות ובו' ובריתא דלא נקטה אלא ג׳ראיותאכתוב עליה כסמו' :ומ״ס אלא סיס הפרשביינה
מייסאלוסתומי׳מפנישהם שלא במקומ וכבר כתבתי דברי הרסכ״א וטעמו בדין לגדולה שאע״פ שהוחזקה רואה וקבעהלה וסת אס פסקו ג' עונות בימני׳סהם צ'
!ה"סוףס' ,קפד כי ססמקומו  :כתב ה" המ ברפ״ס שלדעת המפרשי׳ שיש וסת יום ולא ראתה אינה חושש לוסתה הא׳כלל וחזרה לקדמותה מבואר כבריתא עברו
יגממומומורכב קביעו המורכב כך הוא פיהקה בר״ח וראתופיהק׳בר 'ת ריאתה עליה ג עונות וראתדיה שעתם דמדין דיה שעתה בלמוד לדיןחשש' הוסת • ומ״ס
רהק־ כר ׳פ וראתה הרי זה וסת -העורכב וחושש לכל ר׳ח ור ח כל העונהשהיא גס 'עינו׳בינוני הס צ׳יוס שס 3גמ כמה עונ׳אמר ר״ל מסור' יסוד כס יא׳עונה בינוני'
או יוס או לילה אבל וסת הגוף הפשוט אינו אסור אלאש״עתו ע כ וכך ל׳יוס -ומ״ש וחזרה לקדמותה פשוט הוא דהיינו לומ׳ דבחזק'מסולק־׳דמיסהייאכמו
ראיכהלכות נדה להרמכ״ןומה שכתוהרי זה ותת מורכב וחושש׳לכל סעוגשהיא סהיתה קודם לכן • ומ״ש ואפי׳סזיה לראות באותן עונו׳שהיתה למודה לראות כהן
י" ליאות וכי אינו מדוקדק דלענין זה מאי איריא שקכעתו כג׳פעמי׳אפי פעם אינה חושש׳עד שתחזור ותקבעכו ג״פ נראה דהיינו הא .דאער בר גדל אמר רב וכמר
חתשחיאהבר תציינהלחוש לר״ח הבא סמא תקבע הוס לר״חואסור׳לש-מש כל ספי׳ז״ל שאין הפרש כלןסזרהודאת׳אותן ג׳ראיו׳אחרונו׳כעומ׳מרוחקוי בין שראתה
■ ער סתדאה עוד סלס ראיר אחרסהפסיק'אינ' מוחזקת
אלא לומר שאז אינו נעקר עד שיעקר ממנה ג״פ אותן בעונותבינוניו׳ל מולה
ןו לא לאמיץ ג׳פעמיס
אלא כדמעיקרא■ וכאלו היא מתחלתעכשיו לראות• ומ״מינדלדקדק־דמדכרי 'אולר
 1עגיןשאסורה לשמש עד שתבדוק וכמו שנתבאר כתחל׳סימן זה ואיפשרדנקט
^מ'(־ן :די ללמד פלמ״סדוסת הגוף הפשוט אפי׳הוקבעג' פעמים־ אינו אוסר וגס מדבריו במ״ה״הקצר ססת וכתב פד סתקבענו ג״פמשמעיסאם וסתההפלגות
מעמו ז לשון הרש״כא תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וכו׳עד וכזה חמור הוא אינו נקבע.דע שתראה ד פעמים כיון .שא״א לסלש הפלגותישרותיבלי ארבע
ראיותכמו שנתבאר ואלו אהא דאמר רב■ גדל אמר רכ פעס ראשונה־יוסניס דיה׳
^ קנה עדין הקטנה שלא הגיע זמנה לראות הכל בת״ה הקצר וטעמי מרנרסינן
סטתהוכו' • פי' וקרי פעם ראשונה לאותסיראיה ראשוצהילאסר פעבויועליהג
ד ^ידנדה (דף ט) ת״ר מנוקת1שלא הגיע זמכה לראות פעם ראשוניז ושניה
פונות■ ולפיהז כנ׳ראיית׳כלבד היא קובע וסת אע״פ פאץבג׳ראיו׳אלאלהפלגות
^ תעס ג׳הרי היא ככל הנשי' ומטמא׳מע״ל ומפקידה לפקידס-מכרו עליה
עברו ולרפכ״ג ודאי דלאקבעהוסת׳כפחו׳ימג׳ספלגותשאפי׳כהגיע'זמנה-ליאו׳ילא קכטה
^ וראתה דיהשעת' ועוד עכרו עליה ג עונות וראתה דיה שעתה ועור
בבציר מהצי ואין לומרדרב גדל.אמרי רביאליבא דר קאימ אבל לרסנ ^ אס״נ דבעי
!גר^3ר^י1ית הייהיא׳ פ צל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה י• אמר
געוכות דיה שעפה הדר קא חזיא בפונו' קטנות -מאוסלו׳אסחזרה ג׳-ספלגותפווית שהרי'הוא ז״ל כתב״פאץ לומידסקנאוטריא דיביגדליליתיה דלא
מציה
כהלכתאוגסאין לומר דהכא לא בוסתההפלגות׳ עסקען .אלא כשאר וסתותשהם,
קעסף ^ונות כינוניותכמו שהיתה למידה .לראות מתחלה עאי א׳ ר גידל א״ר
■ דעכשיריוצאות ג' הפלגות
נה ושניה דיה שעתה׳ג׳מטמאה מעת :לעת.ומפוךדה לפקידה כלו׳ סאזן נקבעים< בג ראיות שהרי הוא ז״ל כתב אהאדרב גדל
ההפלגות
שיוותמביציסהאלמאבוסת ,
 1יתתה כעונומ קטנות לרואה בעונונו גדולות לעולס אינה מוזרלשזקפ

הלכות נדה קבט
ההפלגות מיידי וכן משמע עדאמ הדרחזיא במונו׳מאי וסת עונו׳משמע דהפלגות ראתה דיה פעתה עברו עליה סלפה חדשים אחרים וראתהמעס)5הלמסו*
נינהו וע״ק דמאי בעי במר הכי ועוד עברו עליה ג׳עונות וט'הדר חזיא כעונו׳מאי ומ" מ יש לתמוה עליו למה לא כתב היכא דהדר חזיא בעונות ה?סנותס5לי; ף.
אינססרשש^ ,
קשה ומ׳ש ואסיחזרה לראות כאותן עינות שהיתה למודה ליאו׳בהן
קאיבכר פשט ליה דראיה דסוף ג׳עונות וראיה דפונה בינוני׳ מצערפת ועוד
תס ?הו0
שתסווד ותקכענו משמע דהיינו לומר שאינה חוששת לומר ססזי' לו
,הא לפום מאי דפשט איהו גופיה ברישא אמאי פשט ליה דפע ראשונה דיה שעתה
וראיותוהיי וסת ר1בוע ש^יני מ ?י3פתו'מג״1
דמצסרפות ראיות דעונה בינוני׳
עכשץ.
ירדעדליתא דאינו נקבע עד שתחזור
לסונה מרוסקות ה״ללדבפעם ראשונה קבוע נעקר בפעם אחת שאפי׳אם ראתה שני פעמים לזמן
מטמאה מפת לעת כיון דראיהזוהיא
סייש׳אכי'
ומקבענו ג״ס אכל לחוש מיהא
אם הניע זמן השלישי ולא ראתה נעקר לגמרי כן הוא וסתה ף^
סלישית לפיכך נ״ל דמלבד ר5ויס שראתה
שחוששות
וכשם שוסת הימים הקבוע בג׳פעמים צריך עקירהג״ פוכדיק} ץ לא ראתה אלא פעה אחד כסס
ועלוכלבח״ן
^שאי־ נשיה לוסתשאיט?3
עונות אינה״קובע ,וסת ההפלגות כן הוא וסת הקבוע בטף ומאימתי עקירתו משיקרה מק רה
לסוף ׳ג , ^.
עד•שתראה ג פעמי אחרו מעוכה כיטנ ימ
יאשונה שראתה לאחשעברו ג' עונות כר
לידחק ולפרש דראיה ראשונה קרי לראיה
ראשונה שראת׳לאחר ראיס שראתה אחר
שעברו עליה ג׳ עונות וקרי להראשונה
קפני שהיא ראיה ראשונה שראתה בסוף
עונה קסנה וכהכי אתי ספיר מה שסיים
דעכשיו יוצאות ג הפלגו' שוות מביניהם
שאס לא תפרש כן לא משכחת ג' הפלגות
שוות יוצאות מביניהם ואע״ג דפשט ליה
דראיהשראת׳ בראיה מרוסק' אינה מכלל
ג ראיות הדר בעי הדר חזיא בעונות מאי
משוסדאיכא למימרשאני התסדליכא

א״בבאהמקחזי
אינוגעקראלא
תראה היה המקרה לזמן ידוע
גיפעמים כזמנו ולא דאתה אבי! כמקרה י^ כדו או זמן לבדו שלא

תנוקמשלא

ר ו כ י ' יק

לחדמוחי
לפי סמשולק׳דמיס היא וחזיה
ראתהבהןלא נעקרפת הרש אב חומר בוסת הקפיצו מבשאר
נתגלס
בינונית כאלו לא ראתה מתחלה דעכשיו
הוסתות שופת הקפיצות בין שהוא קרוב יותר מעונה
ממתל?
ראשונו׳שיצת?
שאותן ג ראיות
בין שהוא רחוק יותר לעולם היא חושש' לזמן עונה בינוני׳ שאני
אומר אורח בזמנו בא ובעלה מחשב עונה בינונית ובא עליה מקיה היה ודמים יתיריס היוול"׳"י
הוחזקוווסי)
ותראה ג ראיותאל
שלאשתשוב
לשון הרש״בא תינוק' שלא הגיע זמנה לראות והיא קטנה
ולפי׳
הביאהראשון שקבעה היי טא כמי שאינו
הניעה לימי הנעורים ולא
לוסתההאולאאעילו^ס
" אי׳סי אינה חוששת
סימני ןת היא קובעת וסת כשאר יט
גיאיות
שתראה מתים עד שתראה עוד
־
בשאר *1
הנשים בשלשה ראיות
שהוו׳
^ףן חרו כמו שכתבנו שהרי זו בחוק
הוסתות וכר׳בוסת התפלגו׳ אלא שיש הפרש בינה לבין הגד
שאלפ שהוחזקה רואה וקבעה הל וסת אם פסקה ״ * ״ "י" " ל־ וסת 4לה ס^נלל ^?־
כינוניתשהם תשעייום ולא ראתה אינה חושש לוסתה הראשון עעמיסשיאתס ימזזתת ־ו־יה*
הוחשו"
שהיתה דמיא לשאר נסיסשאפי׳ מ״א
כלל וחזרה לקדמותה ואפי׳חזרה לראות באותן עונות
ומיסח׳ם
שלשהדשאני התם שכב הוחזקו כיאיי
למורה לראות בהן אינה חוששת עד שתחזור ותקבענו
וכוילומר
ולא אפי׳לראיה שתראה כנתי׳
פעמים לפי שאינה בת דמים ונתגלה שדמי׳הראשוני׳מקרה היה
ראתה ג׳ראיו׳מנ׳עונות לג׳עונות מכוונו׳ שלא פחת' ללא הותירה דכל שלא כקב׳עכשיו מחדש אינחוששלו
משוני
לפיכ׳אפי ׳חשש בעלמא אבל קשה דנני
נתנלה שדילוג הראשוןאינה סילוק דמים אלא שינוי ופת
שראוי
ראיה ראשונה שממנה התחילה לדלג מצטרפת לשלשראיות ומניקה שמסילקות דמים הן כתב
ססיכהקובעק
אחרונות ונמצא ארבע ראיות ושלשה הפלגו תביניה למצ׳  1,צ ׳לחוש לדברי האומסאע פ
סתיאה
מכוונות בהן וסת מ מ חוששת לזמן ראיה
אכל אם פחתה או הותירה שלא היו הראיות

ראיה מרוחקת אלא אחד אכל הכאדאוב
סכי ראיות סתחקו׳ואלו תראה פעםשלש
בעונה מרוחקת תוחזק במאה דם הסת'
דקרכה ראייתה לעונה בינונית איפשר
דהוחזק מק״ו וכר׳דלישנא דסרסב״א דייק
הכי שכתב בכעיא השנית כלום שקרבה
הראיה הג' ובהכי ניחא מאי דקס' עלמ״ש
דהאיבריתאדברי הכל היא דהאקתני
פ״א דיה שעתה וכו' הרי היא ככל הנסים
דלא כרסב״ג דלרסכ״ג אין וסת ההפלגו'
^ויור לד ^ ייוררד־
יכו' ואי בוסת ההפלגו׳מיייי פשיט דאתי,
אפשר לראשונה
נקבע בפחות מד ראיות אלא אס באנו לומר דכוסת ההפלגו׳ נמי מיירי ע״כ לומר
דבפעס ראשונה דקתני היינו פ״ב וקרי ליה ראשונה מפני שאסר שהתחילה לראות
פעם זו היא ראשונה א״נ פעם ראשונה קרי להפלגה ראשונה שהיא כוללתסתי
ראיות ונקט כי האי ליסנא כדי לכלול כל הוסתות דלסאר וסתות נפרש דפשט שאין
כאן אלא ג ראיות ולוסת דהפלגות נפרש דפעם ראשונה דקאמר קאי אחר וראתס
דקתכי ברישא או לפרש דהפלגה ראשונה קאמר את״ל דבוסת דהפלגות איירי וכן
צ״ל כדרב גדל בבריתא דאמר פ" א דיה שעתהושני' מטמאה מע״ל ולהרשב״א דסבר
דרב גדל אתי אליבא דהלכתא קשה דפ״א משמע דהיינו אותה ראיהראשונ' דסזיא
בסוף עונה וקאמר דבראיה סניה מטמאה מע״ל והא לרשב״ג לא נקבע הוסת עד
סתרא׳פוד פעם ג' לסוף פונה אלא עכ״ל דפ״א קרי לראיה שתראה אחר ראיה זו
דשיילינן עלה הדר תזייא בעונות מאי נמצא דשני׳דקאמר היא ג לראיית סוף עונה
לכיון דקודס לשלשתן ראתה בסוף ג עונות נמצאו כאן ד ראיות וג׳ הפלגות שוות
ביניהן א" נ פ״א קרי להפלגה שניה ופ״ב קרי להפלגה ג׳וכדפריסית בקמיתא אלא
דלשניה דהתה קרי סכא מפני שהיא ראשונה בבעיא שניה דהדר חזיא בפונו׳־ומ״ש
כלו׳אין הפרם כין חזרה וראתה אותן ג ראיות אחרונות וכו' עד שתראה עוד ׳ג
ראיות אתר שספסיק ^ אינה מוחזקת צ״ל דה״ק עד שתראה ג ראיות כמשפטן שאס
היא רואה לעונות מ 1וסקות כג ראיות כלבד סגי שהרי יש ג' הפלגות שוות בניהם
אבל אס ראתה בעונות בינוניות בעינן שאתר שהפסיקה וראתה תראה עוד ג' ראיו'
כיהיכידלהווג הפלגותשוות  :ומ״ש ראתהג׳ ראיותמג׳עונותמכוונתוכו׳
היינו דתכיא עכרו עליה ג׳עונות וראתה דיה שפתה ועוד עכרו ג עונות וראת׳דיה
שפתה ועוד עברו ג׳עונו׳וראתה היי היא ככל הכשי׳ומטמא׳ מע״ל ומפקיד׳לפקידה
ופרש״י ועוד עברו עליה ג עוט וראתה מטמא׳מע״ל דאיגלאי מילתא דהנך הפסקו'
כדאמרינן
לאו סילוק דמים הס אלא שנוי וסת ולא שכיונה אלא שפיחתה והותירה
,
לפיל כלו דלגבי זקנה תניא עכרו עליה ג׳מוכות וראת׳דיה שפתה ועוד עכרו עליה
ה
ג׳פונות דיה סעתה ועור עברו עליה ג׳עונו' וראתה הרי היא ככל הנסים ומטמאה

ה

מע״ל ומפקידה לפקידה ולא סכיונ ,אלא שפיחת והותירה אבל כיונה קבע׳ לה וסת
ודיה שעתה ופרשי בסכימהשראתה ג ראיות הללו3צ' יום או ביום צ״א אלא אפי׳
פיחתה כגון ראשונה לצ״ג שכיס לסוף צ״בוסלישי׳לצ״א או הותיר׳כגון ראשון לצ״א
ושניה לצ״ב ושלישית לצ״געכ״ל י וטון שאנו לומדים דין תינוקת שלא הגיע זמנה
לראו׳מרץ זקנה נמצא דכשכיוג קבעה לה וסת וכספיחת' או הותירה לא קבעה' לס
וסת וכיון דכשראת׳ ג׳ראיו׳מג׳עונות תכוונוכלו׳מצ׳לצ׳יוס נתגלה שדילוג הראשון
אינו סילוק דמי׳אלא סילוק וסת א״כ דיןהוא סראי ראשונה שממנה התחילה לדלג
מצטרף לג ראיות אחרונות ונמצאו ׳ד ראיות וג' הפלגות שוות ביניהם מצ׳ לצ׳
ראשוכ׳שתצטרף
אכל כשפיסת׳או הותירה כיון דלא קבע לה וסת ודאי דא״א לראיה
ממהס והרמכ״ס כתב בפ״ד מה מטמאי משכב ומוסב תנוקת שלא הגיע זמנה לראות
וראתה פטם א׳ושתיס דיס שעתה ראת׳פ״גמטמאה למפרע עכרו עליה ג' חדשיס
אחרים ואח״ב ראתה דיה שעתה פכרו עליה ג׳חדשיס אסרי' וראתהמטמא׳ילמפרע
כך היא הגרס׳בג נוסחאות שבידי ונ״ל שים בהם חסרון הניכר וצריך לגרוס עבדו
עליה סלפה חדשים וראתה דיהסעת< 5עכרו עליה שלשה חדשים אתרים ואקרןכ

אפי בפ א כשס שחוששו
בהצטרף ה״ה כתנוקת שלא

שאינשיםו5ו נ

סאע״בי
הגיע זמנה

מממונת
שלא הוחזק לה וסת ומ״מ חושש׳ לו אפי׳בפ״א כרין שאר נשי׳וכל שכן הוא
ומניקה שאינן קובעות וסת אפי בכמה פעמים וצ״ל דמעוברת ומנייןשאנישק
הלכךאע״פשאינהקונעון
ראוית לראות אלא שמקר העיבור וההנקמעכב מל ידן
שאינן
וסת חוששת מיהא לראיה שראתה בתוך ימי העיבור וההנקה אבל קמנה
ראויה לראות מצד טבעה אינה חוששת וטפס זה שייך נמי בזקנה סכסתלקודמי?
שעברו
וכן כתב בפירוש בתחלת ס״ג וזה לשונו תנוק שלא הגיע זמנה לראותוזק;
האויו
מליה ג׳עונות שתי נשים אינן חוששת לוסת שאין קבועצללעכ״ל נח״ה
ורבי׳ לא הזכיר דין הזקנה בסי' קפ״נ לפי שהוא לא ראה אלא תורתהביתס?יג
הקטנס
"ה הקצר אין כתובבפי׳ אלא דין
כדמוכס מדבריו בכמה מקומות ובת'
וראתדנר
בלבד אכל מתוך דבריו סס הוא נלמד דין הזקנה שכתב גבי זקנה חזרה
חוש?
כדין תנוקת סלא הגיע זמנה לראו׳סכתבנו ומאחר שכתב גבי ממק דאינה
זקנהסעברו
לוסת שאינו קבוע ממילא משמע דהוא הדין לזקנה  :ומ״ש עוד וכן
עליה ג׳עונות משהזקינה וכו׳בפ״ק דכדה מנן דארגע נשים דיין שעמןמסני *!
שמנמעלי?
מסולקות דמים וחד מינייהו זקנה ומפר'במתכיתין אי וז היא זקנה כל
סחנתחי?
ג עונו׳סמוך לזקנת׳ובגמ׳ (דף ט ) אי זו היא סמוך לזקנת א״ריהוד׳כל
ואיכהבושהיב[
אומרות עליה זקנה היא ור׳סמפון אומר כל שקורץ לה אמה אמה
וחד ־* '•
טשה י ׳* ׳
שאינה ׳  ^-׳■*־■י
כל״׳ *✓ן ׳• •י
חד אמר  -/׳•
שמואל בר בר יצחק /׳! 1
ורבי '* ׳!-ן ׳ *.׳•
זירא וי ׳יי
י * ׳*.
סאעסמזנו
אמר כל
מאי כינייהו איכא בינייהו בושה ואינה מקפדת ונראה דהלכה ניני , .
ונסלונמ׳
אי מסוס דקי״ל כותיה לגבי ר׳ יהודה ואי משו׳דאיפליגו אימוראי אליבי
סאינהמקפדמו־ן
רד זירא ור סמואלבר רב יצחק נראה סהרס״בא פוסק כמ״ד כל
פסק הרב רבי'מסה בי מיימון בפ״ט מהלכות איסורי ביאה וכפ״ד מהלבומג1מ
מסכ׳ומוש ומיהו כתבו התו דבירוסלמי פריך אהאדק^מ כ לס^ויי ^!5? 5ינל
זה
בושה וכי בדעתה תל ר הדב יומסכי כ לש ינןיי ל? רות׳ ^מה י^פי !ה
שקורץ לה אמה ואינה מקפדת היינו לומר שאינה ראויהלהקפיד  :וכש ח

רועלי?
'"13150
)ותםםת׳ר

ייי זתה דיכה כדי זמכו?ת ם לני הגיעזמנה לרי
עונו׳וראתה דיה שעת ועוד עברו עליה ג׳עונו׳וראתהדיה שעת ימייפנ'י ^
ג' טונות הרי היא ככל הנסים ומטמאה מע״ל ומפקידה לפקידהו "ס ^ה
רווח
שפיחתה או הותירה אבל כיונה קבעה לה י סת י דיה םננמה וכתכהיש!( 3
&י
,55ו׳ול
כריתא זו אתיא ככ׳ ע וכענין שאמרנו למעלה גבי תנוקתשלא ה גימזמ׳
מצנווי
לפי מה שכתבתי ולפאר המפרשים אתיא כר ולא כסי "כג עד םמ?6ה \1
לבייוכל שכיונהמג׳עונו׳לג' פונו׳הראייה הראשונה שממנההתחילהלדצג .,.
^
לאלו האחרונו דאיגלאי מילת' דלא סילוק דמי׳היה אלא שינויוסת
ןנמז
קל ג׳ג עונות מכוונות קבעה לה וסת סעס ראייה הראשונהסממנה1 5׳)(
היי כאן ד ראיותגו ' הפלגות אבל אס לא כיונה אלאספישמ /סותשיר(ןו'נפונ1מ
שוןוגו
דפ שתראה דראיותמכוונו׳או סתרא ג׳בימי׳קנועיסעכ״ל :ומש סזי<רר^
קטנות סהיתה למודה להירירל* סכה זכזה יר^הי'  ,סהי /חחרח ?יע י׳3פעםאי־י
ילוג
הר
בת״ה הארוך באר דבר זה וכת׳כיצד אס היה וסתה כימים כק ןנגיס " פי
הוחזקה זו ואס וסת סל ספלגו׳בשתייאיו׳' כיאםונ ^הי ^לניייי 0נה׳ם נ׳על ^י
הזה לאו סילוק דמי׳הי׳אלא מקר ועכשיו חזרהוס׳למקומוואינו נפקממג
גפ

י

 4ו :; /ות נדה קפט

קנה

חזיא בעונו' מאי פ״א חוששת לו ומ״ס שחזקת דמיסמסולקי׳לימיסאלו איני־ יידע למה הס בחזקים זו
^עוהראי 7מדכעיגבי־ מטקת סלא הגיע זמצסלראו׳ הדי קא חזיחזרהלחזקתה דכשלמ׳גכי מעובמ׳ומניקסשייךלומי כן לסי שרוב הנשיים אין דרכן לראות־בהס
^כעי נמי גבי זקנה אלמא בזקנ פשיטאילהו דאי הדי חזיא כמונו׳ר כיצד ראתה לזבל לימי זיכה לזיני מוצ׳טעס ומ״מ כך משמע .במתני' ס״ה בנות כותיי׳ דקתני
ל״ :-:ץרין .התלמודאין האשם קובע וסת ביפי נדות ולא בימיזיבו׳ה
(5כ
קטסרס־סיכל כל י״אימיס בחזקתטהרה  :וכתב הרמב״ן לסין שהאימאץ נהגו סלא להפריש בין
י״א■ ,יוס ^■,
כל "
נס״ע בנות כותי < דףלס ) תנן "
^דמוכחממסבש
בחזק׳ ט
^יחדש־וכחמפכו
ימי כדה■ לימי זיכה הכי נמי למבין קביעו'
. .
^״נ׳ן יוס״שכץ נדה ׳לנרשה־ס ימיזיבה .
קובעת וסת להפלגת וסת אין חלוק גכו׳כ״כ הרסכ״א בת״ה וז״ל
י׳ו־כ טנא ביסייא עשסי דפמואל ( דף להצטרף עד שתראה ד׳ ראיות מכוונו אינה
הרי זו זהו מרא ' מדין התלמוד אבל ניאין דברי
'?•; ^מרדאין אפס קובע לה וסת בתוך וכן זקנה שעברה עליה ג׳עונות משהזקינה ולא ראתה
הרמב״ן ז״ל שכתב שבזמן הזה בכל עת
מסולקת דמיס -ואינה חוששת לוסתה הראשון איזו היא זקינ׳כל
ימיךכהוהאדתק בפיק־ האישה היפס
קובע ' וסת ואין משגיחיןבימינדה ובימי
׳ס״רושיכת׳ליוסכ׳זם
^מור׳להע' רואה יום
חזר׳וראתה
חוששת
שקורין לה־ -אמא בפניה מחמת זקנות׳ואינה
זיבה כל עקר לפי שכבר החמירו בכות
משמי׳דשמו׳א'
יהודה
זמיזסודלזוקע רב
דינה כרין תינוקת שלא הגיע זמנה לראות חזרה לראות בעונות ישראל על עצמן כדי שלא תבאנה לידי
דקאי
לטבילה
לש״ו
לטבילה
וד& ר־מם־ו
קטנות שהיתה למורה להיות רואה כהןבזה יראה לי שהי׳חחרת טעות ואס אתה מחלק להס כין ימי נדת
ל? ונזה שניה כל׳ב לראי ראשונה דהתס
לקביעות הראשון אם וסת ההפלגות חוזרת לקדמותה אם תהיה לימי דבה נמצא׳מנייכיןללמוד ספחי נרה
בימי נדת קאי אבלכש ' ו״לראיית׳דבימי
ההפלגה כמו שהית׳למורה תחלת׳ואם בשאר הוסתו׳ אפי׳כפעם ימי זיכה והלכך לכל ראיס שהי רואה 3ין
זינ ^ קאילאקבעה הרי מפויס שאינה
אחת חוזרת לקדמותה שהרי נתגלה שדילוג הראשון לא סילוק בימי כדה בין בימי זיבה חושסתלה מכ״ל
קובעת
קובפפושת כימי זיבורויוכן אגנה
רין הזקנה מדין הקטנה שלא וכמ׳ה״המגי כפ״ח שכ״נ סהו׳דע הרמכ״סד
וסח כימינדו׳מותנן בפ״ק דנו' (דף יא) דמים היה אלא מקרה ובזה חמור
אע״פיסאמרו דיה שפתה צריכה להיות הגיע זמנה לראות  :מרין התלמוד אין האשה קובעת וסת כימי ממ״ש בפי״א ושכן עקר וכ״ס רבי׳ירו׳ז״ל:
גירות ולא בימי זיבות כיצד ראתה באחד בחודש ובחמשה בו ומ״ש רבינו שהאש ' קובעת לה וסת בתון
בודקת״חון מן הנדה ואמיי׳מליה בגמר׳.
וסת כיצד ראתה פעמיס כר״סוכר' נראה
(סח) חון ןמ ,הנדה רבעיו ימי נ דת ה לא •-,שהוא תוך ימי נרה לראייה הראשונ׳אפי׳נהגה כן נ״פלא קבעה
דסיוס דברי הרמב״ן הס לומר שאףע״ס
בפיח " ׳״״־*
כדיקהניחא לי״ל דאמ לזסס קי* '5וסת לחמשה בחורש אלא באת׳לחדש וכן אם ראתה בא' כחדש
^!5
שהוסת הב ' בתיך ימי זיבה דוסתראשון
בתוך
הוא
בחדש
לס ובטי ו בו לא קבעה וסת לט׳יו לפי שראיי' ט״ו
י
יכתס
!
ימי
ו
נתי
^
לה
ואפ״ס שכבר מקבע וסת זה לגמריקורסי.
התינמיו ימי ?זה ספיר ״ _ ' י״ז ימי זיבתה של ראיית אחר בהדש בד״א שראתה ראייה הראשול שיבא וסת השני אפ״ה חוססתלשניהם.
י!)מ ^ה יי־כע ה וס ?' כת 1י ■כי׳ " ממעיין פתוח כדפרישי׳אבל אם ראתה אותו ממעיין סתום כגון אלא דשי״ן דשהאסה אינו נחחלי ובהלכו'
מכדוקידרילמת קכעה לס אמר לךר״י
שראתה ב״פ בר״ח ובפעם הג׳ ראתה בליה בחדש ובר״ח אע״פ
נדהלהרמב״ן כתוב בלשון מהפעמים
אמריא;א הלוחזיתי׳ממפי ן סתום אכל
מס־ ^תוח לא אמרי ופירש דש" י ואין שראייה השלישית היתה תוך ימי נורות לראיית ליה בחדש
סאשה קובעת וסת במוך וסת :
כתב הרש״בא העוברת לסחר ג׳חדפים-
אשה קובעת׳ לסת כימי כדה כגון ראתה קובעת בר׳יח לפי ששתים ראיות הראשונות היו ממעיין סתום
בר"ח:וסזיה וראתה פור פעמים בחמסס וראיית עשרים וחמשה בחדש דמים יתירים נתוספובה ומיהר לעיבורה ומניקה כל כ״ד חדש אחר לידת
וסת אחר היא קובע׳וכתב הרמב׳ין וכיון הולד אינה קובע׳ וסת וכו׳עד וראוי לחוש•
בחדס -דהיינו ׳בימי נדות׳ וחזי ה וראתה לבא ואם הקדימ׳שמא
לדבריהם בת״ההקכר ובמה שאמר לפי
עוד־פפמיס׳כחמשה ביחד' לאיקבעהוסת
בין ימי
שהאימא נהנו שלא להפריש
שמסולקת דמיס לגמרי מבואר סס יותר,
סאץראייתימיינדה ראייה לקבוע שהיא
טלולהלראו' בימי־נדותה־ ממעין סתום כדמפורש אליבא דר יוחנן בשילהי בנות ססייס וכאב ואץ ראיותיה אלא מקרה • וטעם דינילאלו מדתכן בפ״ק מדה (דף ז)
דמעוברת ומכיקס דיין שעתן אי זו היא מעובי׳משיודפ עובר ומציקה פד שתגמול
סמייסיכגון־דאימי מחלת כיה ריש ירחא וריש יתזא וכה וריס ירחא דסוה ראיה
את ימה כמנה את ?וכה למכיקה גמלתו או מת ר״מ מטמ מע״ל -וסכמיס אומרי דיס־
נווויתא כימי נידותה ךאפי׳הכי הוי קביעות בריש ירסא כדמערש .התס דאמריכן
וסתכריסיירחא קבעה והא דאקדיס וחזאי דמיס יתרים איתוספוכהדהא ודאי שעתה ובגמר ' (דף ס ) מעובר משיודע עובדה וכמה הכרת העובר ג׳חדשי 'ומשמע־■
דג תדפיס סלמי־קאמר וכתב הרש״בא דטעמא דמלפא דמהו' דהרי זו כחולה ודמיה
קבעה משוס דפתלת:הופתי סורוזק ממעין סתום וגם ראיה אחרונה חשכיקלס
מסולקי׳ופסעה שהוכר העוכר ראשה ואיבריה כבויס עליה אבל .קודם שהוכ׳עוברה"
דמטיןסתזסכדאמרי׳סאדאקדי ' וחזאי' תוס דמי׳אבל ממעין פתוח כגון שהראיות
אין ראשה ואיבריה כבדים עליה ואפס שר יוסי חלוק בדכי־ ולא חשיב לה י מסולק'
הואסומתשלוסתיהיובתוךימי נדה כימתניתץ ומיירי בתחילת נדה דהא לא
נפליגלהימידייאלא סתמא קתני חוץ מן הנדה הילכך לא בעיא בדיקה בימי נדות דמיס אלא א״כ פסקה מדס ועברו עליה ג פונית מסמברא דלית הלכתא כותי׳אלא־
כסתם מתכיתא דקתני מעובר משיודע עוברה ע"כ וכ״פ הרמ״כס בפ״ט סט סיפורי
שהרי נפתח מעיינה ואפי ' היא רואה לא תקבע וסת עכ״ל וכתב הרשב״א דמיס
יפייס הוא דאיתוספובה כלומר מרוב קיבוץהדמיס סנאספויבה מהרו דמיה לבא ביאה וגבי מניקה גרסי ' (דף ס ) ת״ר מניקה שנות כנה בתוך כד הדש הרי היא ככל
הנשים ומטמאה מע"ל ומפקידה לפקידה לפי' אס היתה חניקסו דאו ה סניס דיה
ושפעו בייסיכ״ס אבל מה שחזרה וראת׳בר״ח היא עקר הראיס • וכתב עוד ובכה״ג
כוי נמיאה דאמר ר״ל שהאשה קובעת לה וסת כתוך ימי זיכתה ומשכחת לה כגון שעתה דברי ר מאיר ר יהודה ור׳יוסי ור שמעון אומרים דיין שעתן כל כ״ד סדס.לפ-י'
אס סיתה מכיקתוד' וה׳סייס מטמא ' מע״ל ומפקיד׳ליזקידס יפסק הרש״כא כר׳יוסי־
שואת :ריש ירחאיוכשלישית ראתה לעשרי׳לירתא וריס ירחא דקאי לה גסת ההוא
ור״ס וכ״פהרמ״בם בפ״ט מהלכו׳איסורי בית ובפ״ד מהלכו׳מסמאי משכב וטעמיהו
ריס ירפא לימי זיבה לראיית עש ריס כירסא • אבל במנץ אחר אין האשה קובעת
וסת נתין ימי זיכתה כמו שאממועכ״ל • ונ״ל שכתב כן משוס דסוףפדק כנות דר׳ יוסי וי״ס מפ׳בגמ דהיינו משוס דאיכרי׳מתערקין ואין נפשה תו ;ר'פדיכ״ד חד-ש
כותייסלאפליגר״י עליה די״ל אלא במאידאמר דאינה קובעת וסת כתוך ימי כל ומי שאין הדבר מלוי ביניקת הולד אלא סממוך צער לידה איבריה מתער קיף
ודחה מסתלק ואינו חוזר סד כ״ד הדס הילכך אפי׳מת כמי דיה פעת ' ותנן תו התם
נדמה•י אבל במאי דאמיידקובעת וסתבתוך ימי זיבתה לא אשכחן דפליג עליה
ואיפשי יס״ל בהאכוותי׳ולפיכך כאיליישב שאת׳ל דסכר ר״י בהא כר״ל דלא לפלוג (דף יא ) אע״פ שאמרו דיה שעתה צריכה להיו בודקת ח ןר ימן הנדה והיושבת על דס
קורכהוצאיברחייא משמיה דשמואל דפריש מתני׳לומר שאין׳ אישה קובעת לה וסת טרהר ובגמ׳והיוסבת על דס טוהר קס״ד מבקש' ליסב על דם ע 1הי כלומ׳בסכלץ ימי־
בימי זיבהיוצתבה״המגידיבפ״ח על היכא דחזאי ביכר כדתה ממעין סתום דהיינו לידה כגון בשביעי לזכר או יום י״ד לנקבה לא בפיא בדיקה דהא אפי׳אינה רואהיא■
שיחתהפעמיסיכר״ס וכשנישיתיראתה בצ״ה ובד״ח אע״פ שראיה שלישית בתוך טמאה הכיחא לרב דאמר מעין א' הוא התורה טמאתו והתורה טהרתויפ ' טמאתד
ימי נדות קבפס לה־וסת לר״ס שרגלי׳לדבר סה3״פ הראשוניסימממץסתוס ראתה תוך ( לזכר וי״ד לנקבה וטהיתו אח כ אנא גליי דסמר ב ' מעינות הס מבדוק דילמא
אכתי לא פסק ההו׳מעין טמא מי קתני מבקש׳לישב יושבת קמט כלות שכבר נמסר
אותםוננמיו ג' כ ראתה בזמנה בי־״ס ודמים יתייס פנפוספו לה גרמו לה להקדי'
ונתס הרשב״א שחוששת ליום ההקדמה שמא וסת קובעת עכ״ל■ וכל זה ע״פ שטת ימי טוהר אי יושבת מאי למימי מסו דתימא תבדוק דילמ׳ קבעה וסתקמ״ל ומעין
כרותי שראתה כהס כמו שנתבאר בסימן קפ״ג טהור למעין טמא לא קבעה הכיח ללוי אלא לרב דאמ מעין אס׳תכדוק דילמ׳קכעה
הימן ן שאין זיבי׳אללז סמוחטמי
כננהימב' ס שסובר שהיא סופרת לעולס כרות חייב׳ ביין תראה בין לא תראה לס וסת אפ״ה מימי טהר לימי טומאה לא קבעה וכת הרסל׳א דקדק מכאן הרמב״ך
דאשה קובעת וסת כימי מכיקת׳דלאממעסמן הכא אלא ימי טוהר דידה אבל הר״א
זצויולפרשוסתדיימי נדסדראת׳כר״ס וב ' סלחדשיוכו׳כדפרש״ידאפי׳לאראת'
 1דס צקצלל משכחת לה ימי כדה ייכן׳ גביי וסת׳דימי זיבה א״צ לפרשדראהה כ׳ ז״ל כת׳דאינ׳קזובע׳לא בימי עכור׳ ולא בימי מייקת׳וכ״כ לי כדבריו והראי׳מדשמואל
וריוחנן דאמרי מעוכרתומניק׳דיץ כל ימי עבורן דיין כל ימי מניקתן וכד״מ ואס
ימ׳יו ח כדפריש סרשב״א דכלא ראתה קורסילר״ח משכחת לה ימי זיבה ולפי
איתא דקובע׳וסת החדש בימי עבורן וימיי מניקתן ולמה דיין שעתן אף אתה מרסס
׳ ^ חזיתיה מצמץ סתום היינו שלא ראתה בימי כדתה קודס היוםשהי׳למיודה
ראיית במקרה ואין ראיו׳המקייס ראוי׳להצסרף ולקבוע וסת והעין סאמרנו ברא׳יס
^טנןמסאיבדנר ^ שכתב בפ״ח אין סאסס קוכעתילהיוסס כתוך ימי נדת'
כסס כיון סי־אתה יוסיא ' אינה קובעת לה וסת בכל השבעה וכן איןהאישה ראשונה של זקנה שעברו עליה ג׳פונו' ומנוקרשלא הגיע זמנה לראויוהא דקתני סכא
וסת• בימי כדתה סאיג׳רואה ׳היושבת על דם טוהר ולא קתט־ חוץ מן המכיקה משוס דלא אפסי וסעמא מסוס
^ וסת בימי זיבתה שהם הי״א יוס אכל קובע׳היא׳
דמתני׳ר" מ היא.ואלו לר׳יוסי ור' יהודה ור״ם־דאמרי לא אמרו דיה סעת׳אליא בראיה
■ כיותייסאיפליגו רב פפאורב הוכא בריסידרביהושע
' ;ודעשכסוףיפרקבנות
ראשונה אבל בראייה שכיי׳מטמאה מע״ל ומפקיד׳לפקידה אצמא ככל הנסי׳וראויות
^^^ 3ימי זיבה׳דרב׳פפא סבר כהי־דלא קבע׳מיחש מיסא חיישא כשס שחוששת
"0חינו קבוע ורב הוכ׳בריס דרב יהושע סבר דאינה חוששת וכתב הרסב״א לקבוע וסת־כימי• מכיקתן אףהןואנן לא קי״ל כותיכו אלא כרי׳עדאמר דיין כל ימי
■ ימי מכיקמן דהא שמואל ור׳יוחק קיימי׳ כוותיס א׳ינים לי לימידהכא
פסק כרב פסא׳אבל שאי הפוסקים ' פסקו כירב הונ' בריהדרב יהושע חדא עבור דיין כל־
היינודוקללישנאדיוסכתממסעלדסטוהרימשרדלאא־שכחןלממניתין צריכותא
דיבנן והלכה כדבריי המקל בהם ועוד דאמרי׳כשילהי כנות כותיי׳כי אתא
אחריתי אלא•הא■ אבל ללישנ׳דקתכי מבקשת ליסב לא צריה מתני׳לאסעמנינן הכי
פ׳׳יז פ ^חופי ^ אמירהילכהכיב הונא בריס דרב יהושע■ ע״כ ומיסוסרמ״בס
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סוששתילוסת" דפסיטא דאסי׳בימי מניקתה נמי לא קבעה וסת ומדע לך׳ מדקא מתמה אי ביושבת
 .קכרכספאספתכי-אסכקבע־להיוסת בימי זיבתה הריי זה-
^_ ^? כע בימי זיבת׳אסנעקר אפי׳פעס אלזתינעקרואיצה צריכה להפק ג״פ פשיטא ואק דקי״ל -כרב דמפין׳א־הוא -בין לקולא כץ לחומרא לאימוקמי׳לה למפני'
^יל ? לימי׳אלרמ״כ ומסוף דכריושס נלמד שמיש בתחלה אס נקבע־ אלאבמבקשתלישב ותו לא איצסריךלמימר ד־מימי טהרה לימי טומאה לא קבע׳אלא
מטקת׳לא.
אמי׳ ככל ימי
ימי זיכת היי זוסוששת לוסת האי נקבע לאר דוקא שאסי׳לא ראת -אל^:

הלכות נדה קבט
מקה קבעי
לאשמועי׳דג
לאשמועי׳דלאיקבע׳לה וסת רב דאמר מעין אהוא ואפי בלי׳ג לזכר וסו לנקב׳אינס ואור בין בזמנו עכ״ל בתה סארו׳ומשמע שמ״ס שצייכה לחושלוסתן
לומר שחוזרות לקביעות י וסתן^1
.
.
{
•
קובעת הא בשאר ימי הנקה קבעה מאי
איכא למימי דמ״ש ומהא נמי משמ׳דאפי ,כין ימי נידה לימי זיכה ה״נ לענין קביעות ומת אין חילוק לפיכך ואינו נעק בפחות מנ״פ וכןמעומת" ;
להוסתנופעמי' ) שהאש׳ כדביי גדולי המורים כמיםצכתו׳3סןר
ראת׳מחמש׳עשר לחמש׳עשר קכע'
מיחש ניד לא סיישא מש״ב בשאר ימי אש
מניקת -אכל הר״א כתב דמקכע היא יל * 5קובעת לה וסת בתוך וסת כיצד ראתה ג״פ בר״ח ורביעית בשני ואע״ג דאינסו איירי בתי ראיסים
קבעה -פשיטא סאיןיאיה ראשונה קובעי׳ושתול!5
הרי קבעה ב׳וסתות כתב
ובשישית הרי
כחמישי־ ובשישית
,,וכן בחמישי'
ובר״ח וכן
נמיר 'לם זדי מיא די״א
קבען הא לי חש
לחרש ,.״
לקדמותן
הרש״בא מעוברת לאחר ג׳חדשים לעיבורה ומניקה כל כ״ד חדש מהניא אלא להורו שכבר חזיה
סכיןנדה " דה סשושם לפי מה,סכ?[מי
וכיןו ילהיסב״א אעי׳אס עדייןלא
?מעלה י3זע ?;שהי ^ז נל י< ; !* אחר לידת הולר אינה קובע׳וסת אפי׳ מת הולר או גמלתושרמי׳
יאסונה.
חזרה לקדמותה כמו אשי־ יאיה
מנשלקים מהן בי! זמן עיבורה וכל כי׳דחרש וכשם שאלקובעת
ילפי׳מדגויסת
לדברי גדולי המורי׳שפיר
.
ומ׳שבהי׳להושתההפלי׳
לא י ,לא כדק ׳ פ,׳מוו 4 ,שב*א וסת כימי עיבורה וכימי מניקותה ךכ אינה חוששת לראיית לדבריו בזה:
חושסתליוס
שתראה כאותן הזמנים וראייתה קלה מוסת שאינה קכוע לפי חזרה לראות אפי׳פעס אחת
לזבל הימב״ן וקיק מנ 6ןדאשה קובפמ
שאומרי׳שחוששת לה ההפלגה וכו׳דבריומבוארי' ד3רצי?15חד
והראכ״ל שמסולק׳דמים לגמרי ויש מגדולי המורים
וסת בימי הנקתה בימי טומאה
לדבריה׳והרמ״בן לכד שתראה חוששת שמאתראה3ץס
כתב שאינה קובעת לא בימי הנקתה ולא כדרך שחוששת לוסת שאינ׳קכוע וראוי לחוש
משהוכר עובר׳ומניק׳כל כ״ר חרש ההפלג שהיא למודה לראו׳סיוסההעלגן
המנהג כת׳שקובעת בהן וסת עוברה
כימי עיבורה וכן דעת רבי ז״ל יכן
לראותבר״ח
והגיע תוך לזו כיום ר״ח למי שלמורה
אינה חוששת לוסתה הראשון אפי׳היה לה וסת קבוע
עכ״ל  :ודע דכנוסחתיו רה דעה שכידי
מיהא
והטפסאנו מצייכי ' לזוסתרא׳פ״א
ואפי׳שופע׳ורואות
ומיתרו׳לבעליהן
הזמן הזה אינה צריכ׳בדיקה
כתוב והרמב״ס כתכ ם ק יכעת כהס וסת
משו׳דאס לא כן א״א לומר שקוששתליוס
יז דם באותן עונות שהן למורות לראו׳בהן אינו אלא במקרה עברו
וטעות סופר הוא סהימב׳ס ל *5הזכיר
ההפלג׳סהיתה למול ' לראושהייאיןנוון
כמקוםלינריו
זהכל
היסב סלהגיה ו כתוכ הימגן ימי העיבור וההנקה חוזרת לחוש לוסתן הראשון כיצד היה לה עכשיו סוס ראיה שנשער בהפלגהממנן
ראשון
חדשי׳חושש׳לרא׳חדש
לראשי
'
למוד׳לראו
וסתלימי׳אם
נ׳ ה יהןאהססתא
וכן מצאתי בספר
ומ״שוכן אם היה להוסתהגון־לוק
 ,האמ ^תי שהרי הרמנ ן
1
שקיבעו שהיא פוגעת בו וכל כיוצא בזה וכן הדין אס היה לה וסת הגוף
הגון!
ידוע משמע מל׳זה שאס היה לה וסת
מדוייק וכבר בזב כתנגהלכזעי<
ויסלפמו'
שלא בזמן ידוע אינה חושס׳לו
לזמן ידוע אבל אם היה וסתה וסת ההפלגה אי אפשר לחושדע
הרמכ״ןלקפינית:
סברת
כדברי הרסב״א שהבאתי ומ״מ ים קיצור שתחזור לראות חזרה לראו' אפי׳פעם אחת חושש׳ליום ההפלגה
לקדמות׳
למה דכיון שאנו אומיי' ססזרה
הגוןז
למה כחלק כין וסת הימים לוסת
כדבי־ שסת ' יכתב שהרמכ״ן סוב׳שקוכעה שהיתה למורה להפליג ויש מגדולי המורי׳ שחורו להקל שאינה
כהס וסת וה׳יל לפרש דהיינו דוקא כימי חוזרת לוסתה עד שתראה פעם אחת ובאותו הוסת שהיתה ובאמכי בת״ה אינו כתו כלשוןהזה ^
מורכב
כך כתוב סס וכן הדיןאס היה וסת
טומאה אכל בימי טוהר אף
להרמכ״ן אי נ' למורה לראות בתחילתה כיצד היתה למודה לראות בר״ח אינה
.״ .
דושת
או ופת דגופהע״כ • ופשוט הוא
חוששת לר״ח אלא אם מ חזרה וראתה בריח חזרה וראת׳ בראש
קובע כמו סנת ^ י ומיהו ס ^׳ י״לדכי ;ז
המורכב הוא וסת דגופ הקונגי לזמןיווע
ן זךש
לן1
דהשתא כהגינן איסורא במילתא ולית
כלושאיכו
וסת דגופה היינו שהוא פשוט
ימי טוהר סובר רבינו דאין לחלק בין ימי
סומר יחס ימיס אלא בא באי זה יוס שיזדמן ולפ״ז צריך להגיה כדברירני' אולזמן
טוהר לימי טומאה כי היכי דלת לחלף לן בי׳ימיס אלולימי׳אלו הילרך אינס קובעת
וסת כלל אפי בימי טוהר ואחר שכתבתי זה מצאתי לה״המגיד שכתב 3פ ט מהלב
ידוע וה״ק וכן הדין אס היה לה וסת הגוף שבכל יום שתרגיש בו היא מאהציינה
איסורי ביאה בלשק הזה והימב״ן כתב יראה לי שהן קובעין וסת בשאר ימיה סל לחום בכל יוס שתרגיסיבו מאחר סאינו בא ביום ידוע ואס אינה למודה לראותעו
אשה חוץ מימי טוהר של יולדת שאין ראויות לקביעות וסת דין התלמוד וכזמן הזה שתרגיש בו בזמן ידועדה״ל וסת המורכב כשמרגיש ס באיתחמן חוששת לוולפי
וסתדקפיצו'
דעת רביכו סקציצגקובפו׳וסת אף בלי הרכבת ימיס ה' ה סא היה לה
אף הס קיבעיס וסת להחמיר עכ״ל וזה מבואר כדברי שכתבתי לזכות את רבי׳וכתב
שלאבהרכב׳ימיס שהפפס הראשונ׳סתקעוץ חושס׳שמא תראה  :ומ״ש וישמגחלי
עוד ה" המגיד שס שמדברי הרמב״ס ני שהוא סכור שהיא קובעת בהן וסת כדעת
הרמב״ן ז״ל  :עוברה משהוכי עוברה ומכיקה כל כ״ד חדש אינה חושש לוסתה המורי׳שה ורה להקל שאינה חוזר׳לוסתה עד סתראפ״א באותו וסת.וכו׳כמ״ההקל
חושפת
ומ״מ קצת קיצו׳כדברי רבי׳אבל חזרה וראת בר״ח אפי פ׳ א שסם כתו' הרי זו
?ראש ין אפי׳היה לה וסת קבוע יכו' גס זה כת' ה הקצר וטעמו מדתנן בפ״ק דנדה
ה :ועוכרת ומניקה דיין שעתן ואע״ע שר יוסי חולק בדבר ככר כתבתי בסמו׳בסס לעולם בר״ס עד סמעקי ממנו ג״פ וכן כל כיוצא בזה עכ''ל וגס אצל היה להוסת
?רשכ״א דמסתבר דלית הלכתא כותיה והביא ראיה מדגר בגמ כעא מיניה ההוא
חושס׳לאות׳הפלג'
ההפלגו׳ים קיצו׳כדברי רבי שכ״כ סס היה לה וסת ההפלגויאיכה
סבא מי־׳יוחנן הגיע פת וסת בימי עכורה מהו מאי קמיבעיא אליבא דמ״ד וסתת פד שתחזו׳ותפליג פ״א באותהפלג׳ולפי׳א״א להבססו׳מכראיו׳שאיןהפלגננרז
שאינה
דאורית מאי כיון דוסתו דאוריתא כעי בדיקה או דילמא כיון דדמיה מסולקיסי לא בפחו׳מכן והראשוןעקר שהרי נסתלק הגור כמו שאמרנו עי״ל והימלןכת'
סאפ״פססמס
חוזר עד שתראה פ״א וכו׳אפי׳אינה רואה בזמן וסתה נר דהיינו לומ
כעי בדיקה א״ל תניתוה י״מ חומי אס היתה כמחכו׳והגיע שעת וסת ולא בדקה
טהורה שחרדה מסלקת את הדמי׳וכי ה״נ דמיה מסולקי׳ולא בפי כדיק אלמא ס״ל זו שראתה לא היה בזמן זיסתה אס״ה חוזרת לקביעות וספה הראשון וחושש׳לועי
מסול?
שיעקר ממכה ג״פ וזהבענין פשר בקב' הסברו׳רכיון שהוחזק זו שד עכשיו
לי יוחנן דמעיכרת משהוכר עוברה מסולק דמים היא ואפי' הגיע מת וסתה אינה
דמיוהרי
דמים אינ׳יוצא מחזק׳זו פד שתרא׳פ״א וכיון סראת׳פ״איצא׳מחזק' מסולק
חושש לו ואינה צריכה בדיקה ואפי׳לכתחלה נמי מדאמר לא בעא בדיקה וכן דעת
ואיזה
היא בחזקבת דמיס ובחזק שתחזור לקביעות וסתה הראשון ואע״פשפמס זו
רכומי׳הצרפתי׳אע״פ שהח״ה חלוק בדבר אא״כ עברו עליה ג׳עוכו׳ועוד נ״ל ראיה
מדתכיא מעובר' ומניקה שהיו שופעת דס וכאות דיין ימי עבורן דיין ימי מניקתן שלא בזמן וסתה הוי כמו היתה למודה לראו׳בט״ו ושינתה ל יוס 1י1( 5'/ה ?עי
לר"מ וכו ושמואל ור יוחנן ס״ל כר״מ מדאמיו אמתני דבמה אמרו דיה שפת כראי' שיעקר ממכה ג״פ וזה לשון הראכ״ד בספ כעלי הנפש אהא דאמרעש"? ונדאווה
ותחזיי
כזמנו בא מכאןאתה למד סהאסה סא ינ רואה כימי עיבורה ובימי מניתתה
ראשונה אבל בפניה מטמא מע״ל לא שנו אלא כתולה וזקנה אבל מעוברת ומניקה
דיין כל ימי עיבורן דיין ימי מניקתן אלמי'סכרי דמסולקותדמיסתשבי׳להו כל ימי
לראו׳אסי׳אסחזרה לוס הראשון בפ״א קבע לה וסת וצריכ׳ג״עלסקמולא
*ניכוין וכל ימי מניקתן ואפי ראו כמה פעמי׳ואי טפמ דמפובר ומניק דוק׳כסעברו אפי חזרה לוסת אחר הרי היא כלמודה לראוכפצין א׳ושיכת לענין אחי ^ י,,־.נ!
עליה ג עעות א״כ כשסוזרות ורואת ג׳פעמיס מיהא ׳מטמאים מע״לדהא חזרו לעקור הראשון וזה חומר יש בהפסקת ימי מכיקתה מסא״כ בהפסקה אחותד
לקדמותן דכל שהם תלויות כג׳עונות כשהן חוזרות ומאות חזרו להן לסזקתן וכמו הפסקה אחר אס פבמ עליה ג עונו'ולא ראתה כלל ולסוף ג׳עונומ שינתליום מ
סאמיו בזקנה שעברו עליה ג׳עוכות וכתנוקת שלא הגיס זמנה לראות ואס איתא איכה חושש לוסת הראשון אלא ליום השינוי אכל בהפסקת ימימניקת׳אפיהלן׳ י
דמע ובית נמי דוקא משעברו עליה ג עונות א״כ כשחוזרות ומאות ג  ,מיהא יהו לראות בפנין אחר חושש לזה וחושש לוסת הראשין יל מדנו דכי זה ^ ^ ?!1
ככל הנסים ואינהוקאמרי דיין כל ימי עיבורן וימי מניקתן ועוד ניא׳לי דכ״ס הוא מע״ל דאילו זקנה שהפסיק ג׳עוט ולא ראת ולכסוף ראת' דיה שעתכר^יה
דהשתא שופעות ורואות אמרו דיין כל ימי עבורן וימי מכיקתן אלמא מסולקות ואלו גבי מטקה כיון שעברו ימי מכיקת׳וראתה מנ1מ5ן׳מפ״ל ^  1י^ יה'יטפס
ן
בדמי לגמרי חשבינן לסו כ״ש שבפחלתן לא בעו ג' עונות והאריך עוד ברב ' והפלה אלמ וסת במקומו עומד ודמי׳למקומ הס חוזרין ולא נסתלקו דמי ק
בסוף לפיכך כ״ל שכל ימי עיבורן משהוכ׳העובר וכל ימי מניקתן אינה חושש לוסתן
^
וישמי
■יייי -יחזי
מפניסכל הפסקה שבאה מחמת דבר הגורס נסתל ? 30
כלל ואינן צריכות בדיקה ואפי׳לכתחלה עכ״ל והרב רבי׳מסה ברמיימון לא הזכור הדין שהתהג׳עונותוהפסיקה מחמחי־דהכשתסתלקהחרדהחוסשלוסתה^ ^
דין זה וכתב ה המגיד בפ״ט מהלכו איסורי כיא׳שכרסהו׳סיור דהךבעיא דההוא שאומר שמניקה כיון שעברו ימי מניקת אע״פ שלא התיז ^ייי־י" ^ ^? 1ישלשוני
שפלגו'
סבא היא לענין טהמת בלבד אבל לסניןפריסה מבעלה חוסשת ליוס וסתה עד וסתה הראשון והסבר הזא׳אינה באה אלא כזמן סהיייסת 0ה ^(' מע ׳ ?
סתעקמו או שהוא מפרש כדברי שאר מפרשי' דאמרו לא בסיא בדיקה אבל בשעת סלמו ימי מכיקתחיישלימי ייתא דפגע' ביה ^ י)בל ל) ס היה ום? 1חוח^
ושתה חוששת היא לבעלה וזהו סלא הזכיר רביכו דין זה ע"כ :
ומ״ם עברו ימי כגוןמכ יום לב יוס או מכ״ה לכ״ה כשתש ליס ימי מטקת' לאי זוהפ ^נה,הי דחס]ו!
העיב ור וההנקה חוזר'לחוס לוסתן וכר' יטעמו מדתניא בפ״ק דכדה (דף י ) מעוברת עד שתחל לראוומסתנרא כין בזה כין בזה אינהח ישם׳י 1ד םתשוכ י ראר^5
ומניקה שהיו שופעות דס ובאות דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי מניקתן דר״מ ר׳ דרבנן היא וכי לא חזייא אמרי׳סמא עדין לא חזרו דמיה למ ?ימן
ליוםוסת?
יהודה ור יוסי ור״ס אומיי׳לא אמרו דיה שפחה אלא בראיה ראשוכה וכו׳מסמע הא בעונו!
שליי
בפונותי בימי עבור' ומניקתה כיוןסלא הפסיק׳ג פונו׳הייהי ^חיזם ? ""ירו
ושלי
טסור׳מאותויותואינ^
^
'םאס־לאבדק
,
.
_
לסמ׳מיהו .לא  . .י
בעי׳בדיק
_
במר.. ..
ואסור
אס ע 3מ ימי מניקתן אפי בראיה ראשונה מטמאה מע״ללדכרי הכל ועוד דל
נמחני*
טעמא מידיהואטעמא מחמת הגורס דראסה כבד ואבריה מתפרקים וכו׳ הא ג עונו כךשלאיבדקה ולא ראתה אינה חושש עדסתשוג לי 6יוכן  6ם£1,10׳
כשנסתלק הגורס חזר האורח למקומו ואינה דומה לזקנה ותנומת• דזקנ׳כל שעברו והגי שעת וסתה ולאגדקסולא ראת; מותר'מאותו,יו  $ואילך מפגיםחיי׳
דמיי
עליה ג׳עונות סמוךלזיקנתכז עובקתעלתאדהיא גופה מסולקת דמים לגמרי

נרה ק $ט

קשב

קנו

 1 ■ .אשהצריכה לפות כמחלת ימי מכור ' עדישפכיו עליה ג׳פונות בלא ראיה זה ; ולא גזרו בקטנה סלא -הגיט זמנה לראות וכו׳ -כריש נדה ( דף ה ) א״ר יהודת
אמי־שמואל משו ר׳חנינאק אנטיגנוס כל מסים כתמן .טמא למסיע-ונשי׳שאמרו
^•ן,־ \ זב עוד אישה סהיא למודה לראות בעונותי׳דימיסאו ס׳רצופין
רתאיניסוססת ג פונות אלא ליוס ראשון בלבד כי הוא עיקר הוסתיוהוא חכמי דיין שעתן כתמן .כראייתן חוץ מתינוק שלא הגיע זמנה לראו׳שאפי׳סדיני ס
מ ^  7יירו אגל שאר ימי העונה אע״פשלמודה בהן כמה פעמים הס נעקרים שלה• מלוכלכי כדת אין חוספין לה ופרס״י מלוכלסי׳בדס ולא ידע׳אי אתי מגופה אי
לא 6יןסוששקלה ואפל׳אקלה כמה לתלו'
־י " ' ־''1
.
,
,
, ,
,
^ ־8
ע״ומיצ־יל״י״
דכשוק סל טב-חי׳לא עבר׳איצא למי׳עט־פ
הוסת חדש אפי פעם אחת הרי זו חוששת .לר ח היה לה וסת ההפלגות
קוששיזלססלפ ישאינן אלאמשיה
53
ולאו אדמת ' דהא בגופה אין .לתלות כל
כיון אינה חוששת בפחות מב׳ראיות שאין הפלגה אחת בנויה בפחות
^1ר י׳הוא דאיתוספוכה הילכך
פקר דכתמיס דרככן כינסו וכי גזור רבנן
אינה מב׳ראיות והראשון עיקר ע״כ והרבלק כתב שאינה חוזרתדע
5נ 1בו יוהיא'ש  ,ולא ראתה .שוס
בהגיט זמנה דדס מצוי כה אבל בהא לא
לש6ר ימים ויש מי סאומי כמי
הראשון
לוסתה
חוזרת
אחת
פעם
ומשתראה
אחת
פעם
שתראה
גזור הואיל ואין בה דמים  :ומ״ש רבינו
^ * ןבג * מו כך חוססת לכולן
אפילו אינה רואה בזמן וסתה :
דהיינו סאין לה י״ב סכה יתבאר בסמוך4
^עיכור! והסכים הוא ז ל" לסברא
תורה אין האש׳מטמא ולא אסור׳לבעלה
ומ״עלאסנא אס היא בתולה אובעולת
כל
על
? ^ונ וככרנתבאר ז 5בסי קפד לענין
גזרו
וחכמי
מבשר
דם
שיצא
שתרגיש
!
היינו מדתכןהתס דחדא מד כסיס שאמרו
נתכארסדפת
וסם .י " !,
]הסמוו לוסת>רי
רוח כתם שנמצא בגופה או בבגדי׳ שהיא טמא׳ואסורה לבעלה אפי׳ כזכמים דיין שעתן היא בתולה ומסרת
רי11־י ""'1
במתני׳אי זו היא בתולה צל סלא לא תת
ר 41של הוסת וזה כדברי הסברא שלא הרגישה ואפי׳בדקה עצמה ומצאה טהורה והאימא מונין
המציא׳וצריכה שתפסוק בטהר׳כאלו דס מימיה ואפ״פסכסוא׳וכיהיכי דלענין
לה שבעה נקיים חוץ מיום
^ השניתשכתבתי :
דיה סעתה דתליכן בראת ממס לא שאני
ולא ראתה
ךן\ מרתורה אץ האש׳מסמאה
כתמיס
לפנין
לבעולה ״הה
"
״׳
בין!בתולה וו
לן ) •
שתרגיש•
אשורה לכפלה עד
^
סיצא דה מבשרה וסכמי' גזרו על כל כתס שנמצא בגופה או כבגדיה שהיא טמאה דתליכן בהגיט זמכ׳ לראות לא שנא בין בתולה לבעולה ולפי זה מ 'ס הרמב״ם כפ״ט
ליעלה ונו' :דין הכתמים מבואר כס הרואה כתס וכסוף הפרק (דף נח ) בתולה שלא ראתה דס מימיה ועדיין היא קטנה כתמה טהור כתולה דנקט לאו
חנןסלאאמי־ו תנמי׳סדכר להחמיר אלא להקל שכאמר ואשה כי תהיה זבה דס יהיה לאפוקי בעולה אלא מאי בתולה בתולת דמיס כלו׳סעדיין לא ראתה נדה ואפי' היא
זונהבנשרס דם ולא כתס ופריך בגמרא ( דף ננז ) והא תניא לא אמרו חכמי׳להקל כעולה קרי לה בתולה וכמ״ש סס גבי כתולה דיה שטת בתולה כל שלא ראתה דס
וט״שואפי ' אם ראתם
מימיה אע" פ שראתה מחמת נסואין או מחמת לידס :
ולהחמיר ומערש רבינא דה״ק לא להקל על ד״ת אלא להסמיר על דת וכתמיס
( דף יא קמר טולא.
כבר שני פעמים אכל לאחר שתראה ג״פ ים לק במס סס
עצמן דרבנן ופרשי האי דגזור רבנן בכתמים להחמיר עלד״תולא להקל בנדה
גמור? ומיהו כפמי׳עצמס דרבנן ואזלינן כהו לקולא ותלינן בכל מידי ובראש הס' אמר רבי יוחנן משוס רבי שמעון 3ן יסוצדק תנוקת שלא הגיע זמנה ליאות
פעם ראשונה ושניה רוקה ומדרסה בשוק טהור כתמה נמי טהור ונחלקו
(רףנז)אמישמיאל בכשרה אמר רחמנא עד שתרגיש בבשיה • וכתוב כתרו הדשן וראתה _ .
קיומוניבאשה שהרגישה שנפתח מקורהלהרצי ' דס ובדקה אח כ ולא מצא כלום חזקיה ור יוחנן בכתם שבין סניה לג כדאיתא התם נהם שבין ראשונה לשניה טהור
יש לטמאה מדאי יצא טסת דם כחרדל וכתקנח או נמוק דהרגשה סברא דאיריתא שבין סניה לג׳רוזקיה אמר טמא ור׳יוחק אמר טהור חזקי אמי טמא כיון דאלוחזא׳י
היאהיכא דליכא למתלי ההרגשה במידי אחרינא כדמוכח כפ הרואה כתם דסריך מטמא כתמה נמי טמא ור״י אמר טהור כיון דלא אתחזק כדם כתמה נמי לא מעתא•
אצמצא ללוחי זמן פטורים מקרבן אי דארגישה אמאי פטורים אלמ׳דסכר דאוריתא וכתב הרס״כא וקי״ל בהא כר״י דסא איכח ר שמעון כן ■ ימצדק וכל נחותי ימא
היא מדחייה עליה קרבן וציון דסברא דאוריתאהיא הוי כל מ״ד וסתו ' דאוריתא דקיימי כותיה ואלא מיהו כתם שכין גלרכיטיתלכ״ע טמא אפ״ג דקי״ל בוסתות
והאידנא מונים כרס״בג ולגבי קכיטו' וסת לא קבע עד שתראה ג פעמים המס הוא לקביעות וסת
1אפי כדקה ומצאה טהורה טמאה כדאיתא כס כל היד עכ״ל :
המציאה וצריכה שתפסוק בטהרה כאלו ראתה ודאיכ״ב של הפלגות לפי שא״א לג הפלגות בפסות מד ראיות אבל להחזיק ברואה כשלשם
לן! קייס חוץ מיום
מדאמרי׳בס ' פ בא סימן ( דן נג ) דכתמיס צריכה הפסק ראיות סגי וכן הדין לשאר מפתות כולה כל שראתה ׳ג פעמים כ״ו ופת קבוע
מ׳שב״א כתה וכן משמע
טהיהוכתב ה״ה בפ״ט דעת הרמג״ן וקרשב״א הוא לפרש שהכתמים כולם עכשיו וכמר שנתבאר והיינו דלא איפליגו מזקיה ור״י אלא ככתם שבין שכיכלשציסית
שכולן סכות צי־יכות הפסק טהרה שתבדוק עצמה ותמצא טהור ואח״ב תמנה ז' אכל בכתםשבין ג לרביעית לא נחלקו דפלמא לכ-״ע כמטה טמא וסתמה דמילתא
נקיים חון מיום המניא׳וזהו הפסק טהרה משעת המציאה קודם שתתחיל למנות חזקים ויי אליבא דרסב״ג דהלנחא כיתיה קא מפלגי דאי אליבא דרכי מכי שקלי
ט״צונן דפת סמ״גוסה״ת וכתבו שלא תתחיל לספור טד יום ה ' לשימושה כדין מא' אליבא דלא כסלנתא וכן נראה מפי״ס וכן פסק היסב״סבפ״ג׳ מסא״ב אבל נראה
ממששיתבאר בסי קצ״ו וכתב רבי׳ירו׳שהשכימו כל הפוסקי ' דכתמי׳צריכין ז׳נקייס סרש״י חלוק בדבר וכן דעת רבותינו הצרפתים סהס סכוריס שהראיה הראשונה
סבתנוקת שלא הגיע זמנה לראות אינה אלא כמקיה ועראי ואל ראויה להצטרף
וללו ק כפלתא שהיי הרמב״ס סלוק בדבר כמו שאכתו בסמוך  :ומ״ע רבי׳והאידנא
נלוהישתא דלא מפלגי׳בין ראיה דמי כדה לראיה דימי זיכה מונה ז ' נקיים לעולם ולפי דבריהם מחלוקתם של חזקים ור ' יוחנן וכל אותה סוגיא סעציה אינו אלא
ן שהיו מחלקין ביניהם אס מצאה הכתם בימי זיכה ואין בו כדי ג כתמים אליבא דרכי אכל לדידן דקי״ל כרשב״ג אין קוסשין לס טד שהראה ד ראיות שאץ,
ובדקה עצמה כל בין ה שמשות סל יום א׳וסצאה טהור ולא כדקה חלוקה וביום הג' הראשונה מצטרפת לסי שאינה אלא במקרה והראשון עיקרננ״ל • ומעמה מם
מצלו? זה הכתם שאינו כג׳כתמיס אינה חוששת לזיבות גדולה אלא דינה כזב' קטנה שכתב רכיכו כפחלס הוא בדעת ר״ח וירמכ״סוהי־סכ״א• ו מ'ש בסס הרמב״ן שאין
לה כתם מד שתראה ד פעמיה הוא כדעתרש 'י והתוספות:
ואיכה ציינה־ אלא לשמור יוס כנגד יום ואס מצאתו בימי כדתה היתס מונה ז׳ימיס
ומ׳ש וא״א ז״ל לא כתב ק טעמו מדכתב גגי ההיא די ' סכיכא ק אנטיננוש
טסיוסיסמצא בו הכתם אבל האידנא שבנות ישראל החמירו טל עצמן סאפירואות
נשים שאמרו תכסיס דיין שעתן כתמן כראייתן חוץ מתכוקת שלא הגיע
מנת דס כחרדל יו שכו׳עליו ז׳ימיס נקיי׳בין שראתה בימי נדה בין שראת בימי זיבה
נדה בין מצאתו כימי זיכה :זמנה לראות וכו׳אכל אס ראתה ג׳' פ אע״פ שלא הגיע זמנה לראות כתמה טמא
ה״הדמצא׳כתס שצריכה לישב ז׳כקייס בין מצאתו כימי
ואין ע״כ ומדסתס וכתב דכראתה ג פעמיה כתמה סמא ולא  .תילק בין וסת ההפלצה
הכתמי׳בזמן הזה שביארנו _ ז
_
ודע שהימ״בס כת בפ״יא על חומר׳דר זירא דין
בדכילאחדוש ולא מנהגאלא כל כתם שאמרנו שהיא טהורה הרי היא טהורה וכל  ,לשאר הוסתות משמע סאף כוסית ההפלגות .סובר דכל שראתה ג פעמים כתמה
האמינוטמא' סופית ז׳ימיס מיום שנמצא בו הכת׳ואס היה פעור הכתם כדי לחוס טמא וכדעת הרסב״א ולפי שאין דכיי■ הר״אש מכואריס בהדיא לא יתב יבינו
ו׳ימיס מאחר יום שנמצא בו הכתם שאין הרואה דם כרואה כתם להדיא שדעתו כדעת היסב״א אלא כתב שלא כתב כדברי הימב״ן  :היחד!
טינות סופרת
סופעת אפי כמה ימים או ססיתה מרלפת טפין ספין בלא הפסק אינו אלא כראיה־
טנל • וכתב ה״ה מ״ש יבי׳סאס אין בכתם שיעור כדי זיבו׳סהיא סיפרת ז ' נקיים
מיום שנמצא בה הכת׳ואומו היום הוא ממנץ השבע כ״ל שטעמו בזה מפני שחומרת א׳וכו' • סס אמי רב חלקיה גר טוביה תנוקת שלא הגיע זמנה לראות ושופעת כל
רישי־אל לא היתה ככתמים כלל אבל תקנתו סל ר שאס ראתה יוס א' או שנים .שבעה אינה אלא ראיה אחת אמר רב שימי כר חייא מדלפת  .אינהכפוכקת אלא
5
סאסלאפןאףאתהמצריכן למכות ימי נדה כשופעת ופרש״י מדלפ ' טיף אחר טיף ונראה מדברי רס״י שם שאס פסקה מעט
חט־ עתה והס היתה אף בכתמים
חינה וכבי נתקלקלו הושתו׳ ובכל כתם סיס לחוש לזיבות והוא כשלבשה הבגד לג' וחזרה וראתה ופסקה וראתה כן ג״פ כיוס הרי זו מוחזקת בדמים  .וכתמהטמא
כראייתה וכ״ב הרשכ״א בפירסיבמ״ה וכך הס דברי יבינו אבל הרמכ״סכתב כפ״ע
ימיסויש לחוש ככתם לשיעור גכתמי' כנזכר פ״ט הרי היא צריכה ז׳נקייס חוץ סיום
מציא הכתם כדין מאג' ימים והרא״בד השיג .על הרמ״בס וכתב זה שבוס גדול וזהו מהא״ב כתמה טהור עד שתראה דם ג וסתות נראה שהוא שוביי כי מדלפת אינו
י״מיוממיס צייני ' הפסק טהרה ונקיים בעינן ואחר יום מציאה הוא מונה צ״כ .דיקא טיף טיף כדפרס׳י אלא כל ראיה דוסת ס׳מיקרי מדלפת  :ןאם ;סי לה י״3
סניס ויוס א׳אע״ס סלא ראתה מעולם ים לה כתם וכו סס (דף ה ) ר .חנינא בן
והרהמציד הלין בעד הרמ״בס וכת שנראין דבריו אלא שהרמ״בן והרש״בא מצריכין
אנטיגנוס אמר נשים שאמדו חכמי דיין שעתן כתמן כראייתן ותניקת שהגיע זמנם
ז קייסבנלנתשחק מיוםהמציאה וכן ראוי להורות ולהחמיר עכ״ל ודברי רבינו
ימיי הי אבד והימ״בן והרס״גא ז״ל וכן פשוט המנהג• כת׳הרש״בא בתחלתש״ד לראות יש לה כתם ושלא הגיע זמנה לראו׳אין לה כמס ואימתי הגיע זמנה לראות
משהגיעו ימי הנעורים וכתב הרסכ״אטל זהבת ה מדפסיק ותנייתנוקת שהגיע
^ץסשסיהמאתכתמיסס לגמרי ואפי׳סדיניס שלהם מלוכלכים בדם ואע״פ
־ז לה נמה לתלות כתנוקת שלא הגיע זמנהלראות ואפי׳מיסיסלה כתמיסלא זמנה לראות יש לה כתס אלמא מילתא פסיקתא קאמר בין ראתה בין לא ראתה
ועל שלא הגיע זמבה לראות כתב ומסתכרא דהיינו כל שהיא פחותה מבתי״ב
י ה׳תמיס חוששת אלא כשנמצאו הכתמים במקום סכר׳סממנה היו כלמטה מן
יני-ואפי כמקומות סחושסין להס מסוס כתם אס יש כמה לתלות סולין להקל שנים ויום  -אחד ואע״ס שהביאה ב סערות דהאקי״ל כרכא דאמרבס יוצא דופן
ענדשינלז שס דבי ידוע שהי׳יכולה לתלו בו כמי שנתעסק ככתמי׳או שישבה בצד תוך הפרק כלפני הפרק וסומא בעלמא כינהו וה״הלבת י״ב שנים ויום אהד אס
תעס ?סוכיול ' כו ופעמי׳שתולה אפי׳בדבר שאינו ידוע ממש אלא שהוא קרוב לא הביאצזג׳ שערות דכל שלא הביאה ב סערות קטבה היא• ורקח כשכדקוה ואין
י שמשם םאכמי שהשאילה חלוקה לנכרית או זקנה לילדה וכיוצא בזהואפי׳אין לה ואט ג דצןטנה שהגיעם לכלל שנותיה חזקה הביאה סימנים׳, .ואפי ' בדקו ולא
י׳ חד מכל אלו יש דברי שאין מקבלים כתמים כדברים שאין מקבלים טומא״וכגד אשכתו חיישינן שמא כפרו לענין מיאון הא אמר רבדימי מכהרדעא חושסין שמא
נסרווס״מדאקדשה תיך הזמן ובעל לאחר הזמן .דאיכא ססקא .דאוריתא אבל
ע ועוד הקלו בריאה ודאי מגופה אלא שהוא קרוב שלא בא מן המקור כעושה
בעל בתוך זמן לא כלומר הואיל וליכא ספיקאדאוריתא וככתמיס נמו.
כיה ונמצא דס כשחל וכיוא' דס מחמתמכה .עכ״ל -ויתבארו סרטי דברי׳אלו בתי'
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דספיקא דרכצן היא אין חוששין שמלוגשרוו5
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לכלל שכותים חוששין לכתמיה ואע״פ שלא הביא׳סימניס שהוא ז״ל כתב משהגיעו משוך וארוך לעולם טהח־ה אס אין כו כגרים ועוד ואפי׳לר״א כרצדו -,ך ל׳
ימיהצעורי׳שהביאה ב שערות או בתי״ב
גיואהנמסימדמל <!־ו $י ^
כ
סניס ויוס אחד ולאהביאה ב סערות ע'
סבדלןה ט ^
ראתה ודאי ולא גזרו בקטנשלא הניע זמנה לראו דהיינו שאין דוקא סא נקצא על עד
משהגיעו
מר סהזקיקו לפרש כן מדקאמ
משןי
לה י״ב שנים לא שנא אם היא בתולה או בעולה שאפי׳סדינק ככתס הכמצא כחלוק וכעדין אפי׳
ימי הנעורים דאלמא בהגעתהימי׳בלסוד
וכ״כבסה״ע
מלוכלך ברם אינה חוששת ואפי׳אם ראתה כבר שניפעמי׳אבל טהור והכיא ר״י ראיה לדבי
שכע׳היפנ /
בשמו1:ד?1
סוששין לס וזה דחוק ומצאתי בתו׳במסכ' לאחר שתראה לפעמיםיש לה כת׳ והרמב י׳ןכתכעןא" ^ כתש וכ כ המי־דכי
נדה פ״ק מאימתי ראויהלראו׳משהביאה
ורבינו ער שתראהד׳ פעמיםוא״ אהרא״ ש ז ״ 1,1,אכתב ק היתהעןןפע׳כתהדהאדכעינןשיעורכיןבכת׳הכמצא
ב שערות חה מבואר כדברי עכ״ל
ונת׳
כסר׳?יא
 1ן סהכמצ על
שלא הגיע אפי׳כמה ימים או שהיתה מרלפ׳טיפי טיפי בלא הפס׳אינואלא
ירוח׳כתב דברי הרשכ״א וכת
כסמו^
וראתגפוכן דעת רבישכתלרומן
זמנה לראות היינו פחותה מבת י״ג כראיה אחת דע שתפסוק אבל אם פסקה מעט וחזרה
הסעלד
בבשהטיפין על חלוקה אכל אס
וטעות סופר הוא וצריך להגיה י״בבמקו' אפי׳ביום אחד הרי זו מוחזקת בדמים וכתמ; טמא ואם יש לה י
י״ג  :והרמב״ס כפ״ט סתם וכתב בתולה שנים ויום אח אע״פ שלא ראת׳מעולם יש לה כתם אפי׳אין ירועמצטרפין לכגריס שכר׳מדס־יודעל 4
שלא ראתה דם מימיה ועדיין היא קטנה שהביאה שערות דמסתמ׳הביא׳כיון שהגיע לכלל שנותיה אבלכמי פחות מכסיעוראיכה ^ ^
סיפורו! 4
בקטל הי־מב׳ס כתב דלא איתמר
כתמ טהור עד שתראה דם ג וסתות וכת' אם בדקוה ולא מצאו להשערו' כת׳הרשב״א דמחזקי׳לה
שנמצא
וראת׳לכתם הכמצאלעל חלוק׳אכל כתס
ה״ה סס אמת אימתי סגיט זמנה לראות ואין חוששין שמא נשרו תינוקת שלא הניע׳זמנה לראות
משהגיע זמן הצעמולזה כתב רבי׳ קטנה נ״פ ופסק׳מלראו׳שיעור לעונות שהן תשעי׳יום חוזרת לקדמותהככשרס כמקומות שחוסשין להםנמו
וככר נתבאר ענין הקטנו׳ והנערות פ״ב וכתמה טהור עד שתחזור ותראה נ״פ לא נזרך עלהכת׳אא״כ יהא שיתבאר אין לו שיעור וכתבה״ה,
מה' אישות סהכעמ׳תלוי כפני' ובסימני'
המיוס
שטעמומדאמר כפ המאה כתם
שא " כן כןה
כר כנייס ועןר ונריס הוא תשעה עךשןת שכ 1,
עכ״ל ומ״מ אין מבואר כדבריו אסצריכה
י
,
.
השיעור אנותו^ ין לומ׳דם ג כינת
לאו
בדיקת סעמ׳אחר שהגיעה לי״ב או
דוא  4ימ״ה דול * דרג׳ רירו  -אריג ד מ (כ )עלסי׳קצ' לאסמנאהכ תם עלחלוקה ס^ק טמא ספקטהורממו
מכסיפו׳ספתההוא
וסבורז ל דכל פחות
מ־לינז:
ספירת!' נקים
נימי
ן5׳
והדעת נוטס לומר שדעתו ז״ל דילפי' לה הואאע^ "י"" הוש ^
יכבראמת
תולץאס הוא דם מאכולת אס לאו
מדין מיאון כבעל בתוך זמן דהוי ספקא משיש בו כזה השיעור אין
בסנמצא
ספק בבשרה טמא ומיהו ה״ס
בכינה
תנוקת
דרבנןוכרכתבהרסב״אז״ל :
סלאהגיע זמנה לראות וראתה ג״פ
נגדיה
טל כשרה כלכד אכל אס נמצא טל
אחלדכרי
וכשרה כאחד כתכו שתולה ככל מה שיש לה לתלות וההגהו׳כתבו טעס
ופסקה מלראות שיעור ג׳עונות וכו׳כ״ב הרשב״א בת״ה וטעמומדגרסי׳בפ״ק דנד
שמדברי,
הרמב״ס מפני שכל הגוף כדו' הוא אצל דס מאכולת ולקמן בסמוך אצתו
(דף ס )ת״ר תנוקת סלא הגיע זמכ׳לראות וראתה פ״א דיה שעתה פ״ב דיס שעתה
פ״ג הרי היא ככל הנסים ומטמאה מע״ל ומפקידה לסקידה עכרו עליה ג' עונות הרא״ם נראה שסובר כדברי הרמב״ן בזה  :כתב רבי׳ירות״ל ההנג״סכמבט
וראתה דיה שעתה ועוד עברו עליה ג׳עונות וראתה דיה שעתה ועוד עברו עליה הכתס הנמצא על כשרה אץ לו שיעור ותימא הוא כעיני כי כטיא דכופיןטפיןאו.
ג׳עוטת וראתה הרי היא ככל הנשים וכתב הרשב״א ואפי' רבנן דר״א דאמרי כל
ה׳המגיד
כשיר או כשורה ודאי בכשרה מייריע״כ וככר השיגו הראכ״ד כן וכתב
עליהסאינן
הנשיס שעברו עליהן ג׳עונות וראו מטמאות מע״ל מורו יהא והביא ראיה לדבר שאין זה קושיא דלאו לאצטמפי קא כעי אלא לומר אס צורתן מוכחת
המפיסיס
מגופה דאי מגופה הוו לא הוו משתכחי כה״ג או דילמ׳לא שנא וכן פי׳סן
ואע״פ שכריתא זו לענין דיס שעתה היא שנויה למד ממנה הרשב״א לענין כתמי'
בסי׳זה:
ע' כ  :היכ שמצאה כשני גייסין וכנה מפוב׳ בה כתב רכינו משפטו לקמן
וכתב ה״ה בפ״ט שאפשר שכן הוא וכתב עוד כרסב״א וזו ששנינו ועוד עברו עליה
ג׳עונות וראתה דיה שפתה ועוד ע 3מ עליה ג׳עונות וראתה הרי היא ככל הנסים  1א□ הרגה פשפש או הריחה ריחו תולין בו עד כתרמוס יכו' כס׳ס הרואהנפל
ה״ה אס לאחר שעברו עליה ג עונות חזרה וראתה בעונו׳קטנו' כמו שהיתס למודה (דף נס ) אהא דתכן הרגה את המאכולת הרי זו תולה כה דייק בגט הרגהלויןאה
לראו׳מתחלס לא הוחזקה עד שתראה ג״פ דאיתא בגמ׳פברו עליה ג' עונו׳וראתה הרגה לא מתני מני רשב״ג היא דתניא הרגה תולה לא הרגה אינה תולה ונר
דיה שעתה הדר קא סזיא בעונות מאי אמר רב גדל אמר רב פ״א ושני׳דיה שעתה רשכ״ג וחל"א בין כך וכין כך תולה אמר רשב״ג לדברי אין קץ ולדברי חבריאיןסוף
אבלנראיןדכרי ר״חבן אנטיגנוס מדברי ומדבריהם שהיה אומר עד נמההיא
ג׳מטמאה מע״ל ואותה שראתה אחר שעברו עליה ג׳פונו' קורא כאן ראשונה חזרו
ושאלו ועוד עבת עליה ג׳עונות דיה שפתה הדראוחזיא בעונות מאי אמר רב תולה עד כגרים סל פול ולדבריו אנו מודי׳ולרבנן דאמרי תולה מד כמה אמר ונ
כמא אמר רב גדל פ״א דיה שעתה שניה מטמאה מע״ל פכ״ל וכל זס בכלל מ״ס
נחמן בר יצחק תולה כפשפש ועד כתרמוס וכיון דקי״ל כר״ח בן אנטיגנוסולא
בעונות
רכי׳סתס מד סתחזור ותראה ג״פ דכל מיני ראיות כמשמע ואפי ראתה
כרכנן ממילא משמע דלא תלינן בפשפש אלא שכתב הרא״ש אע״פ דאיןהלנה
קטנו כמו•שהיתה למודה  :כתב הרשב״אבת״ה שמקצת מפרשים היו סבורים
כנמפסיף
כרבנן מיהו אס הרגה פשפש או הריחה ריחו תולה עד כתרמוס דהוי
לומר דתנוק שהגיע זמנה_ לראותנמי אין כתמה טמא והוא ז״ל סתר דבריהם בכתמים אבל מסתמא לא תלינן ביה מסו׳דלאשכיח ע כ וכיוצא בזהכתהחנ״א
והכריח דנל שהגיע זמנה לראו׳אע״פ שלא ראתה כתמה טמא דכיון דהגיט זמנה ח״ל מקומו׳יס שרחש הפשפש מצוי כהס ובאותן מקומו' תולה האסה בנחמיהעי
סנועמונעין
כלדמוס ואיכה טמאה דע שיהא כשעורו בתרמוס ועוד ע״כ ונראה
לראו׳הרי היא ככל הנשים לענין זה  :לא גזרו על סכתס אלא א״כ יהיה כו
כגרים ועוד וכו בס הרואה כתס (דףצח^ תנן הרגה מאכולת הרי זו תולה בה ועד טעמו של הרא״שדאע״גדאין הלכה כרבנן כיון שהוא מצוי באותן מקימיתהיי
הייחה
כנתעסק ככתמים ומ״מ נר דאיכא בינייהו דלסרא״ם כל שלא הרגתי ולא
כמה תולה ר חנינא כן אכטיגנס אומר עד כגרים של פול אע״פ פלא הרגה ופרס״י
שכיח
ריחו אינה תולה בו אט״פ שהוא רגילו׳להתצא באותן מקומו׳ומאי מסו׳דלא
כגרים אבל טפי מהכי אין דס מאכולת כ"כ ובהכי מיהא תליא אע״פ שלא הרגה
ור סנינא סליג אדיבנן דאמרי סרגה אץ לא לרגה לא ע״כ ומשמע בגט' דהלכה דקאמר דלא שכיח שיהיה סמוך לגוף כ״כ ולא הריס ריחו דהיינופלוגחיזך ?5ז
כר״ח בן אנטיגנים וכן פשקו כל הפוסקים וגרסי בגע ( סס ) אמר רב הונא כגרים אנטיגנוס ורבנן דרבנן ודאי לא אמרו לתלות כו אלא כאתרא דשכיסולוטהפלג
איכה תולה פחו' מכגייס תולה ורב חסדא אמר כגרים תולה יתר מכגריס איכה
אעומצק
ר״ח כן אנטי גנוס ואמר דאין תולץ מסוס דאפי' באתראדשכיח טו3א
תולה ופס'הרשב״א הלכה כרב חסדא והביא ראיו׳לדכר וכתב דהכץ פסקו כולהו סמוך לגוף כמו המאכולת הילכך איכה תולה בו אא״כ הרגתי או הריחהריחופי
רבוותא וכן פסקו הימב״ס והרא״ש ז״ל וכ״ס סמ״ג וסתר דברי סה״ת שפסק כיב דהוי כנתטסקהבכתמי׳ובכי ה' ג ודאי מודה הרמכ״ס ומה שלא הזכירו היינופי
הונא  :ים* ש וגריסהוא תשעה עדשות כ״כ סרמב״ס והרשב״א וטעמם מדתנן שאינו כתוב בהדיא בגמ׳דתולין בובענין זה וככלל נתעסקה בכתמיםסנחנט
בפ״ו דנגעיס ( דף טח )גוסה של בהרת כגרים הקלקי ממבע מקום הגרים תשפה אלא שהיה לו לכתבו ללמד דשיעור דס פשפש כתרמוס ואין שולין כויומרמק
ולהרשכ״אאפילאהרגתו ולא הריסה ריחו תולה כוכאתרא דסכיסולנידצ
עדשות וכ״כ האגור בסס מהר״י מולן דשעור כגרים כמו תשעהעדשים ^ וטעות
סופר הוא במרדכי שכתב תשעה שעורות
באתרא דשכיח טובא לכ״ע תולה וכאתר דלא שכיס כלל לכ״ט לזינהתילהכי5ס־ו
ד׳שערז׳
דם (א ) ימנוא״ס לעדשה היא
אלא תשעה עדשים על תשעה עדשי׳סהס
יזולה
שניס *(■•( [ ( נ׳רוחבטיצאל״ישערןתהסט׳ באתרא דשכיח קצת דרבנן סכרי כייז דםכיח יו צת תולהוי״ל! ^ ?׳0
_
!,
^
^*1
כיון דלא שכיח טובא איכה תולה וקי״ל כותים ומ״מביזת י/דשכיתטיכ י?יהא
קי׳וומזו •
ראשרת1
פי׳מיזשק ק3ועי׳3
הסעדשים
ל*ו שעורות עב ל וגס דבריו בטעות
בו ובהא איפשרדלהרמב״סנמי תולה כו ובכלל נ ת עסקה ככתמיס - -
שנויים וצריך להגיה ולכתוב ס ערו במקו
שי
הרא״ש ז׳ל ^ יהו
ספומת כמו שהוא פשוט כמשנה הנזכר  :ומ׳ש סכל זמן שאין בוכזההשיעור ואיפשר שסובר שאינה תולה בו מהטע שכתבתי לדעת
מצי
אנו תולץ וכו׳מכואר בדבריו דה״ק כל זמן שאץ כו כגרים ועוד וכדרב ססדא אנו דלהרא״ס נמי באתרא דשכית תולה בי אע״ע סללו ים גתי ו ^ןהיי?
מולין  :ושיש אבל משיש בו כזה הסיפור אין תולין בכינה כין אס הוא ממבע פשט לישנא דמשוס דלאסכיח שאינו מצוי כאותם המקומו׳קאמרכלומר א'גו
ישני^
וז ^כי משיס דמצוי ? 4׳'
וכו׳כסוף פהמאהכתס (דכט ) ת״ר כתס ארוך מצטרף  :ומ״ם כשם הרמב״ן שאס הרבהלןכלמצויהי^ ?צמומ״ה יןמרירבכ זםי
נזדמן לה גייס יותר גדול מזה מסערין בווכו׳כ״ע גס כן הגהות מיימונית בשמד
ריסיה'כ~
כיון דלא שכיה טובא אין תולין בו אא״כ הרגתו או הריחה
וכ״כ הרשב׳־א וז״ל נזדמן ־גרים גדול מכאן מסערין בוששיעורי גריס סל כאמיס טובא אפי׳לרז היי־תי ^ הייחה ייחו תול ה ^13ד״ה ידביי י3י׳סחימים51פ 4
להקל והוא מדברי הראב״ד בספר כעלי הנפש שכתב וז״ל כיון שלא הזכירו פול סל
!ה ^
הכרע וס״המגיד כתב אחר דברי הרשב״א הרמכ״ן ורכיני ליי ?זכיר
מקום פלוני ולא פול הבינוני אלא כגרים סל פול סתם הלכך מספרי׳גכל פול סבורים דבכל גוונא פליגי וק״ל כר ח בן אנטיגנים והטעם ציין^י י:יי
־ויוי
שיזדמן לנו ואפיהוא גדול שהרי אמרו כל שיעורי חכמים להחמיר חון מגריססל המוללו מריח ולא אדעתא שאין זה כשאר מאיכולרזעכ״ ל
כתמים להקל פכ״ל :ומ״שוחולין אותו בכינה עד שיהא בו כשיעור גרים הגדול פש פס זהארב ו כיסבו ופירשו בגט דנ״מ לעדן כתמים ופי ^ילפניז ? ^
הוה כמס ארבו כרסכואפי' יותרכמ-כריפצנלימ׳ נאספשמשמע י
מבואר דה״ק תולץ אומו בכנס עד שיהא בו יומימשיפור אותו גייס גדול :
בפשפי

הלכות נדה סצ

ד־מ

^״י הכתם ארכו כרמיו אכל אס הוא ארוך וצר לא והשתא קשה למה לא
כדם מאכולת ואע״פ שים לדחוק ולפר׳דה״קדלז^ן לתלות כדם מאכולת על בשרה(נ ) !חנואר נ7גרי
ה ^ 5׳נא ין דאינה תולה כפשפש אא״כ היה הכתם ארכו כרחבו וסמא י״ל כ׳כ כמו סיס לתלות על' כבגד וקמו שכתבו התו׳מ״מ פסיטא דליסנא משמע
הרסנים והראיס
י:נ'1וז"?םוכרסכריתא 1זו אליבא דחכמיה היא סנויה דסברי דבאתרא דסכיס קצת תלינן כלל נ  :פת□ סכמצא על דכר שאינו מקבל טומא׳לא גזריעליי כיצד בדקה ואעל -נןל״רה
{ך\
 1דלא שכיס סוכא צריך הוכחה שהכתם יהיה ארכו כרחבו אבל נאתרא בקרקע עולס ונו׳כפ׳הפשה שהיא עושה צרכי' ( דף נט ) תנן ג כסיס שלבשו יזליק א ' ! * 6קיאק בי|
או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דסעריסלפחו׳מגייס
*,;^ 1־;6ן  6ןנ,־ר״בי״לינן
בכינה בין אם הגא מרובע שלשה ערשו' על שלשה או אם הוא כולם טמאות יסבו על ספסל סל אכן א" אבלכ״ק ם7אפי׳
^וי הכל וכיין ליוילייייי *
ד״ין
על האצטבא סכמרח זר ׳נחמ יה מטה׳סהי׳ כגרים ועוד כמי
וס־ף סוככז ל״ני) ארוך וכתב הלמ״בן אם נזדמנה לה גרים יותר גדול מזה השיעור
י ,
,
 .טהור גתלותהה ה
" ^
רבי נחמיה אומר כל דבר שחינו מ?כ ל *כשר׳ כתיטהור
15י גץ6רכרכרסבר ל 6ין רזיכוכיחבו משערין בו ותולין אותו בכינה עד שיהא בו כשיעור גרים הגדול
טומאה אינו מקבל כתמים ומשמע בגמר ' כ״ן לאינאלמתלי
^ וכן אס הרגתו ומצאה יותר ואם הרגה פשפש או הריחה ריחו תולין בו עד כתורמים אבל
סס דהלכה כרכי נחמיה ןק מסמע בפרק כסנה שנגועהאבל
מנמרמוס נזין תולין כה מבוא׳מדין סתי לא הרגתו ולא הריחה אין תולין בו וכן אם הרגתו ומוצאה
יותר
הרןא ה כתס {ךףנז  £דגרסינ  ,התס ׳ )מף נתי7י אסריני
צא
,
ן^ 1
1
גפסשנתעסקו ככפור אחד שחין בו דם
 .תלתן נחו שיתכא
מכתורמוס אין תולין בה אם אין בכתם במקום אחד כגרים אף
סמוא לכד ?ה ?ר ? ע עילס ויסבה עלי ילקמןסילו ן זה :
^ ;סלעונמנ׳על כל אחד כסלע שכתב
רני'לקסן בסימן זס ו 6פ ג דאיכא לפלוני על פי שיש טיפין הרבה סמוכין זה לזה עד שאם נצרפם יש בהן ומצאה עליה דס טהורה ואוקמה רב אשי (< ) 7פכהכהות
ו ^י הפס שיודעת שלא נתעסקו לזללן יותר מכגרי׳טהורה שאנו תולין כל טיפה וטיפה בכינ׳ער שיהא כר נחמי׳וכן פסקו ר״ח והרמ״בוסרש״בא מ׳ יחוני׳ פרק !׳
והר״אש ואע״פ סהרא״בד סובר
! כמללכי ה׳נלן
נ ^ צחדנלנר אכל סכא אע״פסלזיכס בי כגרים ועור במקום אחד במה ר״א כשהטיפין על חלוקה אבל
1
׳
*  1 ,ש ( ענ נ ' סין*
שסרגה 106616לזיפשר סנתמסך אם הם לע בשרה מצטרפקלכגריסאפי׳אין הטיפין עומדי׳בסד' הלכה כ י ׳ ני] מיה ככר דיזו דבר ו הר 6ס דלפי ו  :אסישנפ
והרש״בא ז״ל בכמה טענות :גר□ ,׳ בגעכביתי .כסאוחכאז
06ו ול6ו 6דעת5ו ונתערב ריחו כריח זה אצל זה אלאעומדין בשינוי או עשוין שורות או עומדין
כחצובה או בעיגול או שארכן לרוחב הירך בכל ענין טמא׳ שכל (דף ס ) מטהרהיה ר׳נסמיה אפי׳כאחוריעלי! לס טהורה-
לןותו שהרגה דכולי הלזי כלן תלינן להקל
עכ׳ל
שנמצא על בשרה אנותולין להחמיר  :כתם שנמצא על דבר כלי סרס ולא גזריקאחוריו אטו תוכו ותו
וחיפסהיה לומר רדווק׳בסרגתו הוכןדלזין
גרסינן (סס) שהיה מטהר אפילו
"לין מיותר מכתרמוש מטעמ׳דפרישי' שאינו מקבל 7טומאה לא גזרו עליו כיצר בדקה קרקע עולםוא
כמטלניו׳סאין בהן סלסה על סלסה כלו'
6כל6ס הרגתו5ןל5ן שהריחה ריחו
כל
אע״פ שהוא ממין דבר המקבל טומאה
מוצהכואפי׳יותר מנתרמוס כמה דכיון
ד^ין ידוע נמס היו איכי׳ז למימר שמלן סניס וג׳ היו או יותר ולפי זה רכינו מקט אלא ששיעורו גרס לו כיון דסשתא מירא לא מקבל טומאה בכלל דברי ר'כחמי׳הוא:
ובגדצבוע פליגי כה תנא קמא מטמא ורבי יונתן מטהר כפרקסאשה•
שהיא
ניומר'טכגריס הרגת1ול 6נקט הריחריחו בדוקלז הוא ומיהו לזין כר להקל בדב כ״כ
ותדדהלז ספס סדינים סיכה מכזסולות מתמעכות כהן ואפ ה לא תלינן כיותר עושה צרכיהידף סא ) וכתכ הר״אש כחמ״בן פסק כתנא קמא והרמ״כס כרבי יונתן
וככת מ יס סומעין להקל וגס הרש״בא כתב נראי׳דברי הרמ״בה שלא אמרו כתמים
מנגויסשנמז שיעור איאכולת אחת וכך לי סתם סדינים לגבי מאכולת כמו פשפש
לגני הדסה ריחו וכי היצי דבהא לא תלינן אלא בחרא בהא נמי ללז תלינןלזללן להחמיר אלא להקל ומ״מ כתב בת״ה הקצר שהמחמיר כדברים אלו תע״ב :כתב
 :15103אם לוין בכתם במקום אחד כגרים אע״פ סיש טיפין הרכה סמוכי׳זה לזס הרמ״בס לפיכך תקנו חכמים שתלבש האסה בגדי צבעונים כדי להצילה מדין
הכתמי׳ותמהכי דהא בגת מקשי׳לר יונתן דאמ סכי תקנו מאן תקנינהו ושני אלא
ג! נ0וףססח5וה כתם ( דף נט ) תניא כתם אמך מצטרף טיפין טיפין ל/ין
מצעיפי!• ומ׳שכמה ד״א כשהטיפין על חלוקה אבל אס הס על בשר מצטרפין שלא ה ותיו כגדי
מקסי הותרו מכלל
.
צבעונין לאשה אלא ,
להקל על כתמיהס והדר ,
עוננליס וכו׳הייכו מדאית׳סתס בריש פירקידף כס ) בעי ר ירמיה כסיר כשור ' מהו דאסירי כזין דתכן כפולמוס סל אספסייכוס בקשו לגזור על בגדי צבעונים אמרי
טיפין טיפין מהו לרוחב ירכה מהו ת״ש על בשר ספק טמא ספק טהו׳טמא על בשר הא עדיפא להקל על כתמיהן ע״כ וכיון דמאי דאמר שלא תקנו לזידחי ליה והדר
מאילאיכיהל1יגוונא! לא דילמא דעביד כרצועה וכתב הרש 'בא הא דקאמר דילמא
ביס ואמר שלא התירו היאך כתב לפי תקנו וכו׳ססס דברים דחויים ואיפס'שגירס
ומנידכרצועה דחוייא הוא ולא סמכינן עליה וכן דעת הר״א וסיאפוני' ז׳ל והילכך אחרת היתה לו בגמ׳או שהוא סובר דכיון דלא אידחי מאי דאמר תקצו אלא משוס
טיפין טיפין עמא׳ופירשו סמפרסיס דהכא כטיסין קטנים ולעכין צירוף כגרי׳ועוד דלא ידוע מאן תקני נהו השתא דכפולמוס של אספהינו׳נשאו ונפנו חכמי׳כבגדי
קאסבעיאליסולןיקסיא לך אמאי לא פשטה מהא דתני׳כתס ארוך מצטרף טיפין צבעונין איכא למימרדאז תקנום  :לא בכל המקומות שימצא סס כתם טמא אלא
פיק אינו מצער׳איכ למיס דהכא בטיפין פעל כשרה וסתם בטיפין שעל חלוקה דוקא כמקום שאיסשר שבא סס מן המקור כיצד נמצא על טקיכה טמא וכו׳ריש פ
וקדמת הו״אורכותי׳סצפרתיס ז״ל ונ״ל דהכא לא בטיפים קטנים לענין צימקא הרואה כתסידף נז ) על בסרה כנגד בית התורפה טמאה ושלא כנגד בית ה פורס
סיגעיאליס אלא בטיפין גדולי כנרי' ועוד והכי קא מיבעיא ליה אס צורתן מוכח ' טהורה על עקבה ועל ראפ גודלה טמאה על פיקס וטל פרסותיה מבפנים טמאה
עליהם שלא מגופה אתו או לא וכרית דלקמן בטיפין קטניה ולעכין צירוף ותדע לך מבחו׳ן טהורה על הצדדין מכאן ומכאן טהור וכתב הרש״בא שלא כנגד בית תורפה
ואצתי לא איירי כלל בשיעורי כתמי׳אלא כאי זה מקו׳וכאיז׳ענין נחוש להם ועל׳קא טהורה פירש דביק שאי אפשר ס כטף סס מן התורפה לסמא הביאתו סס בידיה לא
בעי רני ירמיה טיפין טיפין מהו לרוחב ירכה מסו וכשמעתין דלקמן הוא דאיידינן חייסינן כדאמרי׳כגמ דאין מסזיקין טומאה ממקום למקום ואמרי ' בגמר׳ (דף כל! )
מעוייןיהתסה״ל למיבכבי אלא נר׳כמו שאמרנו וכן מצאתי למורי הרב ז״ל והוא בשלמא עקבה עכיד דנגע באותו מקום אלא ראש גודלה מאי טעמא מסוסדבהדי
זי׳להקשה דמ״מ מדקתני בבריתא טיפין טיפין אין מצטרפי׳מסמע ודאי דאצטמפי
דפסעה עכיד דמתרמי פירש עכיד דמתרמי תחת אותו מקום ונוטף עליו ונראה
לא ולא מצעיפי הא איכא בחד מינייהו כגרים ועוד טמאה והוא מתק לה דהתס מדברי הרס׳כא דלרכותא נקט טל ראש גודלה וכ״ש לשאר הרגל פכת׳בת״ה הקצר
מיק שעל בגדיה שהבגד עשוי להתהפך אילך ואילך ואיפשד שישפשף הדס
הרואה כמס על עקבה ועל רגלה ואפי׳בראס גודלה המאה לאפשר שנגע העקב
בקומו׳היבה ממנו כפי מה שהוא מתנועע ומתהפך מה שאין כן בבשרה ולש מסי
בכית התורפה בשעת ישיבה ושמ כטף גס על רגלה או אפי׳על גודלה בשעה שהיא
סעירשכו לענין צירוף אין הפרש בין כשרה לבגדיה וכאן וכאן טיפין טיפין קטניה
מהלכת ואהא דתנן על שוקה ועל פרסותיה מבפנים טמאה וכובעי בגמראעסס)
אי! מצטרפין וגדולים אס יש כא׳מהס כגרים ועוד טמאה עכ״ל והר״אש כת׳כשורה
מבפנים עד סיכא אמרי דבי רבי ינאי עד מקום החבק וחבק עצמו כלפנים וכתב
ה״מטיפץ פעויין כשורה דאי כלא טיפין היינו כרצועדאמרי כסמוך וטיפין טיפין הר״אש פרש 'י סנק מקום שתחת הגידים סחוכקי׳הירך והשוק וכנגד אותו מקום
ליינומשויין גשימי כלו׳סהס מעורבכי׳ואינ׳לא כשיר ולא כשור דאי לאו הכי למס למטה עד פרסות רגליה ולמעלה מד אותו מקום קרוי מבפנים ומקום החנק היינו
יעלהסתפקבטיעיןורש״בס פי' כשור היינו הרבה שורת כזה וטיפין וטיפיןאיכא רוחב הגידים ולאאיתפרש לן השתא מבפניםעד היכןלמעלה כל אורך הירך
לעיישי עשויים כשורה או כשיר והא דאמרי׳בשלהי פירקי׳טיפי׳טיפי׳אין מצטרפי' והשוק ובערוך פי׳כסנועלי׳הסוק כאנפילאו׳סיס בהה לולאות מקום הלולאות קרי
כדס
"5טעל הכג דאיג  ..י
לספוקי בכל טפה וטפה _
_
מאכול׳אכל __
על בשרה ^לא _ ,
תלינן ליס חבק ולסך פי ' לא אתפרם לן למטה ואיפש׳דלהנךתרי פירושי משערין כנגדן
גדסמאכולת אלא דמספקיכן ככשיר וכשורה וטיפין טיפין משוס דאי כפל מאותו
מעבר עוד פי׳גערוך כשכופפ שוקה על ירכה מה סמטס׳מןהבשר ע״י כפיפ׳השוק
מ \ יילא עבי׳דנפיל בכה״ג ולא איפשיטא איכ׳דאמרי בכתמים להקל ואיכ׳דאמרי על הירך הוי מקום חבק על סס שמחבקים זה את זה עכ״ל ותמיה׳לי על פי׳שני של
"ימי כיכעי למפשס מנריתא ואע״ג דדח י לה דחוייא בעלמא הוא דכרצועה הערוך דא״כ לא משכחת מבחוץ ומן הצדדי׳מכאן מכאן טהורה דהא ודאי צד פצים
הייטכי אורחיה דרך נפילה ומשמע דאריכות לשון הבריתא ספק טמא ספק טהור סל ירך שכנגד ירך חברתה טמאה ואי מקום חבק היינו מקום המכוסה ע״י כפיפת
קתניעל בפרה ספק טמא משמע דאיתא לאתויי דבר חדוש עכ״ל־ורבינו שוק על ירך הרי טמאה כשנמצא הדס באח מכ׳צדדיס ואינה טהורה אלא כשנמצא
סזס דבריו כסברא ראשוכ׳שנתב סרש״בא בשם הר׳א ורבותינו הצפיתי׳דכטיפץ בחוץ או בא׳מן הצדדים והיכי משכחת להא דקתני מבחוץ טהורה מן הצדדים מכאן
^עכיסלעכין ציי־וף כגרים ועוד קא מיבעיא ליס לרבי ירמיה ולא איפשיט׳ולחומרא
ומכאן טהורה דמשמע דכאי זה מג׳רוחות שנמצא טהורה ואינה טמא׳אלא כסנמצ'
^ץז !א ממצאי על בשרה אבל בנמצאו על בגדיה איכס מצטרפים דהיינו מרוח אחד כלבד והיינ ו נמצא מבפני׳ומיהו בדברי סרס״בא נתקן זה קצת שכתב
פיקין נמצא טיפין טיפין אין מצטרפין אכל אין נר כן מדברי הר״אש
ח״ל בפרק■ פירש מה שמכוסה מן הכשר ע״י כפיפת השוק על הירך הוי מקום חבק
׳'* ךלענין צ^־־רף מיכעיא ליה אלא לעפין אס צורתן מוכחת עליהם דלאו ע״ש שמחכקי׳זה את )ה ואפי׳מקוס חבק עצמו כלפכי׳וטמא׳ומן החבוק עצמו ולחוץ
פהאמלי הואדקאמיכעיא ליה וכשטת סרש״בא ורבוז״ל ובךהס דברי הרמ״בס קרי צדדין וטהור עכ״ל ודבריהרמ״כס מיושבים יפה סכתנדמבפניס סס המקומו'ליזומרא כדבעי׳למיפשט מבריתא שהיי כתה וז״ל כתם הנמצא• על
הנדבקות זו סו כעת שתעמוד ותדבק רגל לרגל ושוק לשוק ולפי שדבריו מיושבים
ןי ^טא ארוך כרצועה או עגול או שהיו טיפין טיפין או שהיה אורך הכתה על יפה לכן כם רכי׳שרושו ולא פנה אל פרש״י ופירושי הערוך אלא שעדין צריךלערש
^ ' ליף ^ ססי׳נר כאלו הוא ממטה למעלה הואייל והוא כנגד בית תורפה מהו מקום חבק ומהו חבק עצמו ונר׳דמקוס חבק קרי למקוס המדוכק ממש וחבק
^י| 1״ומ יין אלו נטף מן הגוף לא היה כזה שכל הדס הנמצא כמקומות אלו
עצמו היינו מקום גבול סוף מקום חבק מצד זה ומצד זה שהוא נר׳מנפניס ומבחוץ
ןף5מתס ךו אע פ שהוא ספקעכ״ל וכן כר מדברי רש״י שפי׳בכעיא דר'ירמיה מהי וקאמר דהוי כלפנים • ומ״מ יש לתמוה למה לא הזכירו הרמ״בס ורכי׳דקבק עצמו
ןע;1ה *^ דס ^ כדה או לא כרצועה לאורך הירך היינו אורחיה כשנופל ושותת
כלפנים :ומ״שוכן אס נמצא מל ידיה אפי׳על קשרי אצבעותיה וכו׳שס נמצא על
'
ע״ב ומשמע מלשון הר״אם דס״ל דכתס שעל כשרה אפילו בפחות .יקסרי אצבעותיה טמאה מפני שידי׳עסקניות הן וכעי לאיתויי מינה בגמ' דמסזיקין
טמאה וכדברי המנ״בס שכתבתי לעיל שהיי כתבידעל כשרהאל תלינן ?ומאה ממקום למקום דטעמא מאי טמאה הא קשרי אצבעותי׳דהיינו גב היד אפי׳
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כשעלו

בסער! בדיקה לא נגעה לאו משוס דאמרי' בדקה כחד ידא ונגסה באידך ידא ומסי'
לא סאני ידא דכולה עבידא כלו׳שאע״פ שאין קסיי א $בעותי'מגיעים להדי' מגד
בית תורפה שמאשחת' ונגעהשהידי׳עסקניו׳הן וכתלהרש״בא בסס רבו ז״ל דדוק
כשבדקה עצמה ולא נטלה ידיה אח כ אבל מן הסתם לא מפני שאינה עשויה ליגע
שלא במתכון במקוס התורפה שנזהרת
בכך שלא ללכלך ידיה ולשמא נגעבשוקה כל דבר שאינו מקבל מומא׳וישבה עליו ומצ^ה בו כתם טהורה למעלה טהורה ציון פלא נמצא על״,
איתא
חלוקלכי יאס
^
ובפרסומיה לא חיישינו דהא אמרי' דאין וכתם הנמצא על בגד צבוע פליגי בה תנא קמא מטמאור׳יונתץ
לאיפתכוחי
םרסא יכעי ליה
מחזיקין טומאה ממקום למקום וכתבו מטה׳ופסק הרמ״בן כת״ק והרמ״בם כר׳יונתן וכת׳א״אהר׳יאש ז" ל ^ אףע ל3
רביט ירוחם אבל ה' ה כתב סהרמ״בן
?דן
ובכתמיז שומעיז להקל לא בכל המקומות שימצאשם כתם וטעמא דכשהיא הולכת על יגלה
והרמ״כס כתבו הכרית כפשטה ולא חלקו
מלחלורן;
ואני אומר שכן הדין שאפילו תאמרשאץ טמא אלא דוקא במקום שאפשר שבא שם מן המקו רכיצך עשוי לספטוף ופעמים מעף
סיתתייייימלז "'
ליד נוגעת בלא כונה כאותו מקוםמ״מ נמלעייעקיביטמאשמא גג ״""8י מקים נישיני '1יכ1אם ,נמצ' ־י״ף ^
נוגעת היא במקומות מן הגוףשאפשר ע<! כל אורך שוקה ופרסותי מבפנים והן המקומות הניבקייי "י על וסיס סיתת ויורדקי יפפיו ?!
בשעת נגיעתה באותו מקום נתז הדס מן בעת שתעמו ותדבק רגל ברגל ושוק נשו וק אם נמצאעל ראש וני5וץ דנייי יסה ישמו״1
המקור על ידיה דאי לא תי מ הכי לא הוה גודלתלי׳שאיפש׳שגטף שם בעת הילוכ וכן אם נמצא על ידיהעל חלוקה לנמצא על בסרהדפ ג
החמיל'£
באותו לבד כל שהיא למעלה מן
שתקה בריתא מלפרושי וכן עקר לססמי' אפילו על קשרי אצבעותיה שהידים עסקניות ושמא גגעו
לוומוין
אפי׳ טהוחהואפי׳אין לה כמה לתלות
עכ״ל -ואין להקשות על מ״ש מפני שנוגע מקום אבל אם נמצא על שוקיה ועל פרסותיה לצר חוץ או
במקומות מן הגוף דדמי כמקצתלהחזיק
סמאנתעסקה ככתמים ולאואדעתאאו
ק
טומאה ממקום למקום שכבר נזהרמזה
זואצלזומד
שמא מאכולת נרצפה סס
סכתב שאפשר שבשע נגיעת באותו מקום נתז הדס מן המקור על ידיה כלו' דאיכא שנעשית יותר מכגריס אבל על בשרה היכא דמד קרה טמאהדאימג)נ;
והעיס
והשתא מ״ס רבינו ואס יודעת סנזדקיה כגדי
למיחש שמא מן המקור עצמו נטף עליה וחין זה החזקת טומאה ממקום למקום  :שותת ויורדעכ״ל :
וסי׳שרבי׳ואצ״ל למעלה מאותו מקום פשוט הוא :ומ׳שואס יודעת
כואדהיינונלישג!!
שנזדקר רגליה טמאה ככל מקוס סתמצאנו אפי׳למעלה מהחגור פסוט
כגדי והגביה רגליה למפל׳וכו׳כן כת הרסב״א בתורת הבית וכן כתב ה״המגיד גס
כיל
בתרא דאוקמינא מחגור ולמעלה וכגון דאזדקרה ומה סכתבבין .מלפניה
בסס הרמ״בן ז׳ל ויתבאר בסמוך מקום למידתו מהגמרא וכתב הר״שבא ודוקא
דאזדקרהכן
מלאחריה כן כתב הרש״בא בתורת הבית הקצר ופשוט הוא מיון
כשיודעת סנזדקרה אכל מן הסתס אינה חוששת שמא נזדקר וזו היא ששנינו הרוא' איפסר שנטף מאחריה׳כמו מלפניה  :ומ״ש ואפילו טברה בסמן שלסמיס ל
כתס על כשרה שלא כנג׳כית תורפה טהורה ע״כ ופשוט הוא  :ומ׳ש אפילו עברה
ז״לדמיתצא
נתטסקה בכתמים וכו' כבר נתבאר סזהו דעת כרס״כא והרמ״דן
נמצאת
כשוק סל טבחים או נתעסקה בכתמים וכו'יבריש סר הרואה כתס תניא
טכחי׳אינס
בתרא לא אתא לאיפלוגי אקמא דאמר דעל בסרה אפי עברה כסוק סל
אתה אומר ג׳ספקות באסה על בסרה ספק טמא ספק טהור טמא טל חלוקה ספק
יתבארסיל
תולה בכך וכתבו הגהות מיימוניות שכן פסק רכינו סמחה ובסמוך
015
דעת הרמ״בס ומיהו כבר נתבאר דהיינו דוקא כשנמצא על בשרה לבד אנל
טמא ספק טהור טהור ובמגעות וכהסטות הלך אחר הרוב ה״ד אי מחגור ולמט על
אסאפי'
חלוקה אמאי טהור והתנן מן החגור ולמטה טמא ואי מחגור ולמעלה טל בשרה נמצא על כשרה ועל חלוקה אס עברה בשוק של טבחים תולהכו:רמ'שוי״
אמאי טמא והתנן ראת דס על בסרה שלא כנגד בית תורפה טהורה אי בעית אימא
סלטבחיס
נמצא כגופהכלו׳אפי׳נמצא על בשרה לבד תלינן להקל אס עכרסכסוק
מחגור ולמטה כגון שעברה בשוק של טבחים על בסרה מגופה אתאי דאימעלמא
וכו׳כבר נתבאר סזה הוא דעת הר״א וסהרס״בא והרמ״בס חולקיןעליו :ומיש
אתאי על חלוקה מבעי ליה אשתכוחי על חלוקה מטלמא אתאי דאי מגופה אתא על בד״א כשאין לה לתלו׳אלא כעסק הכתמי׳וכו׳אכל אס יש מכה כגופה ונו׳פולהבס
ןחילו
בסרה כדבעי ליה אסתכוחיואיבעית אימא מחגור ולמעלה כגון דאזדקרה על וטהורה•כתג סרס״בא בת״ה הקצר וז״ל בד״א כשעברה בשוק שלטבחיםל)ו5
בסרה ודאי מגופה אתאי דאי מעלמא אתאי על חלוק איבעי ליה אסתכוחי על
מאותם
נתעסק בכתמים אבל אס יש לה מכה כגופה במקום םאיפסר סבטף סם
מכה הרי זה תולה כמכת' ואפילו נמצא הכתם על בשרה לבד ונ״כ הרס״מז!נ0
חלוקה מעלמא אתאי דאי מגופ׳אתאי על בשרה איבעי ליה אשתכוחי פי׳אזדקרה
יתרמסלוק
נמצא מל כשרה ספקו טמא ואינה תולה בו ואס היה לה לתלות כבסיס
כגדי המזדקר בבת ראש לאחוריו ומגביה רגליו למעלה וכתב הר שבא בת״ה אהא
אסינולס
אף על בשרה תולה וספק טהור כיצד וכו' היתה בה מנה אע״פ שחיפה
דאמרי׳גבי עברה בשוק של טכחיס דאי מעלמ אתא על חלוק׳איבעי ליה לאסתכוחי
פ״כוהדכו
להתגלע ולהוציא דס ונמצא דס במכה תולה כמכה וכן כל כיוצא בזה
לאו למימרא דא״א דדס סל בית המטכחי׳ליתי טל בשרה לבד דהא איפס •שכקפלו
מעלמא
מבואר בטעמו דמאי טעמ׳אמרי דאינה תולה בסוק סל טכחיס מסוס דאי
בגדיה ונתז על הבשר וא״נ מלמטה מבין רגליי ניתז על הבשר וכדמניא לכסה ג'
אתא
אתא ה״ל לאשתכוסי על חלוקה וכיון דלאאסנח על חלוקה אמיינן מנופה
חלוקים הבדוקים לה אס יש לתלות תולה ואפילו בתחתון ולאאמריק אסאיתא
סוכתהלטמא־מרלא
וטמאה אס כן היכא דאיכא מכה כגופה כי תלינן כמכה אין
דמעלמא אתא אעליון איבעי ליה לאשתכוחי אלא נראה לי טעמא כיון דמגופה
שבגופה
אסתכח על חלוקה דהא כיון דלא תלינן כמידי דאתי מעלמא כזלא כדבר
קא חזיא ובגופה לחוד אשתכח רגלים לדבר וחזקה מגופה אתא ולא תלינן ובטלי׳
הרקין היכא דמשתכח אגופה חמור טפי דהא טיפין טיפין על חלוק׳אינן מצטרפין איפסר סבא הדס משם ולא נגע כחלופה :וט ש ואס המכס בכתפה והנחםעל
ועל כשרה מצטרפין ובתוסנתנוטעם אחר דלגביחלוקה חיישינן דהנביה חלוק
גודלהטזאה
יריכה וכו בסרק הרוא׳כתס ( דף כח )אהא דתכן על עקב' ופל יאש
העליון אבל להגביה את כולן אין רגילה שלא יראה בשר' ואינו מחוור בעיני דהא
טטמא
אמרי׳בגמ כשלמא עקבה עביד דנגע באופו מקום אלא ראש גודלה מאי
איפסר שניתז מבין רגליה כמו סאממו והא דתנן עברה כשוק סל טבחים תולה
היווה
וכי תימא זימנין דבגע בעקבה ומי מחזקינן טומאה ממקום למקווהא חנן
חולה
לה מכה כצוארה שתוכל לתלות תולה על כתפה שאינה יכולה לתלות אינה
ליינו דוקא בנמצא טל חלוק׳א״כ על בשרה ועל חלוקה על חלוקה מעלמאכלומ
דפסעה
ואין אומרי׳סמא בידה נטלתו והבאתו לשם אלא שאני ראש גודלה דכהדי
אס נמצא אף על חלוקה תלינן דמעלמיאתא דאי מגופה אתא על בסרה לחוד
איבעי ליה לאסתכוחי ולא למימרא דכל דאתי מגופה לא עכיד למהוי על חלוקה עניד דמתרמי ומהכא כמי משמע דמכה שבגופה תולה אפילו נמצא מלכשרהלנד
דתו!
דהא הנא בנמצא על .בסרה מיירי דומיא דנמצא על פקב׳וטל ראש גודלה
דהא תנן ראתה על חלוקה מן החגור ולמטה טמאה אלא מילת בעלמא קאמ' דאף
מוללו
במתני׳ומסמע דל״ש כין נמצא על בשרה בלבד לנמצא על בשרה וחלוקה
על גב דאסתכח אף על בסרה ליכא הוכחה דמגוהה אתא וא״א מחגור ולמעלה
לאפוקי
מפליג כינייהו ואע״פ שרש״י הזכיר כפי׳בריתא זונמצא -על חלוקה לא
כגון סנזדקרה כלומר שלא מבר בשוק של טבסי׳ונודע לה שנזדקרה על בסר'כלומר
סבחסחי
על בסר אתא דהא לא כחיתלפלוגי בהכי אלא ללמד היאך יש לתלו כתה
בל שנמצא על כשרה כין טל בשרה לכד כין על חלוקה ועל בסרה חזקה דמגופה
למלובמכה"
הגוף כמכה סבצואר וז״ל רש״י כצואר אס נמצ׳דס כנגד תורפ יכולה
'אתא דהא ליכא מידי למתלי על חלוקה כלומר על חלוקה לכד טסור׳דאס איתא
דמגופ אתא אף על בסר איכעי ליה לאשתכוחי וא״ת כיון דודאי נזדקרה נמצ על צוארס שפעמים שמטה את צואך לפניה וכופל דס המכה על תחתיחלוקה :
עיגליו1
כתפה שאיכה יכולה לתלות שאין דס בא מכתפה ונופל לפניה אינה תולה
חלוקה לכד אמאי־ טהורה דסא חזר השתא למעלה מן הסגור כלמטס מן הסגו׳אפי׳
ראתה
ומש נמצא הכתם על חלוקה למטה מן החגור וכו׳פשוטכמשנה ((דףכ!)
נמצא טל חלוקה לבד ספיקו טמא נר לי דאיכא למימר כל סנזדקרה א״א לדס
לטפטף אלא שותת ויורד ונוגע פעמים אף בחלוק אבל שלא יגע בבשרה א״א ובזס על חלוקה מן הסגור ולמטה טמאה מן החגור ולמעלה טהורה ומ׳סטמאהל|ע,
שי הפרש כין למפלה מן החגור ללמטה ןמ החגורואסעברה בסוקסל טבחים נמצא לצד חון כר שהטעם מפני סהואעסוילסקפלמסשבצדחוץלצדפניס^
אפילו נזדקרה ונמצא על חלופה ועל בשרה טהורה דהיכא דאיכא למתלי תלינן אע״פ שנמצא לצד חוץ אינה ראיה דמעלמ יאתא דהא איפסר דמגופסאתאס!?"
אפילו למעלה מן החגור ואפילו נזדקר ואס כמצ׳על בסרה לבד ונזדקרה אפילו מה שבצד חוץ לפנים ונטף סס מן סמקור־ומ״ש עברה בשוק סל טבחיםסהור ר־י
קמאמחגיי
דתניא על חלוקה ספק טמא ספק טהור טהורואוקימנא .כמירוצא
עברה בשוק סל טבחי' סמא׳כזה למעלה מן החגור כלמטה מן החגו׳דהואיל ומגופ׳
צראהשגיגימי
ולמטה וכגון שעברה כשוק של טבחים  :ומ״ס אפילו נמצא לצדפכיס.
קא סזיא ובגופה לסוד א שתכח חזקה מגוס יאתא דאי לא אף מל חלוק' איכעי ליס
מייזי
משוס דליכאלמימר אי מעלמא אתא לצד חוץ ה״ל לאשפכוחימשו' דאיעש
לאסתכוסי וכן פירש הרמ״בס אבל הר״א כתב ואף כנמצא על כשרה לבד אס יש
טהורה אפילונמצא *
בסרה טמא_ומ״ש
לתלו תולה ולא ירדתיי לסוף
_
הרש״כא גבי על ___
_
וכמו שכת' _
מכין רגליה _
לסוף1דעהו דהא בסדיא אמרי׳ללישנא קמא דכל שנמצ על מכין
סלוקהטרי
בשרה אפ״ג דעברס בשוק סל טבחים טמאה דאי מעלמ׳אתי אחלוקה איכעי ליס הניס ועל בסרה הוא ממה שנתבאר דלתירוצל) קמא ה6דתכי6כ1ל
דמעלמאד^ימגופה \ נ^׳
לאשתכותי וליסני נתרא לאו למסתר דיכ׳דליסנא קמא קאתי אלא לסדותי אוקמת' היינו לומר שאס נמצא אף על חלוקה תלינן
לבריתא ואיתא להא והא ספיר טסי מלמימ דלאיקמתא בתרא אוקימתא קמיימא לסוד איבעיליהלאשתכוסי  :ודעדאית ספרי׳דגרסיהכיעברה בשוקסלנ1נ
ליתא ילסי' נ״להדקי הראשון עיקר עכ״ל ונתב ה״המגידבפ״ט שדעתהרמ״בן טהורה אפילו נמצא לצד פכים ועל בסרה טמא ע״כ ואין סילוק כין שתיהגייר^
בלעת הרש״כא ומ״ש היס״בא וכן פירש הרמ״כס משמע דהרמ״בן גרסינן מדכקט לענק הדין שפשוט הוא סכך פירושה שיל נירסא זו עברה כשוק סל טכסיםמנר
בדטמ"
לישכא דפיר׳דאי אהרמ״בסקאי ה״ל למכתב כתב כמקום פי׳ובסמוך יתבאר דעת מל חלוקה לכד אפילו נמצא לצד פנ יס טהורה ואס נמצא עלכשרה ל
מו ?
?רמ״נססא הוא מסכי׳לכל דברי הרש״בא או אס הוא חלוק עליע׳במקצ׳נוכי^ והיכא שנמצא על 3סרס וחלוקה לא ביאר משפטו כאן ובסמוך כתכ כסס5
סוד הרש״בא ראתה על חלוקה מן סתגי׳ילמנוס טמאה פי׳חגויסינד
משיס לצכיעו׳ועל _
חלוקה טל שהוא למטה מן הסגור ל״ש מגד ביתפו ^״
• .־ ^׳יש3ז
הצדדי׳לפי שחלוק עסוי להתההוומה ס ^ חרי ח״ר<' פרה וי״לשלואל $ו
העמיס שהוא מכוין כנגד בית התורפה למעלה מן החגורטהןרהך 1 0י1■,־,
״ 1המק ורואסילי " דקיה והגורל

 .ה1צ

ד״ו/סרו
יותר כמו שאכתוב כסמוך
סהל
נזדקרה ואפי׳ל א פכרה
ומי
ואוקימג'
טהור סהור ו ;!וץ■
■ !:ט ספק ״׳!!<,
> ׳ !.עץט
ל טכחיס וכו הוס מדתגי;! ע; ;^ !^1׳.
נ ?נתרא מן החגור ולמעלה וכגון דאזדקרה על חלוקה מעלמא אתאי דאי
^פל נשוה איכעי ליה לאשתכוחי

ספקו טמא ואיכה תולה בו ואס היה לה לתלות ככשרה יופר מחלוקה אף על כשר '׳
תולה וספקו טהור כיצד סחט׳ כהמה חיה או טוף וכוי׳וכמצא דם מל חלוקה טהורה

ותולה כדכריס אלו שמהן כא הכתס נמצא הכתם על כשרה כנכד כא הכתס מחגור
ולמטה טמאה ואס נתהפכה וקפצה אפי׳מחגור ולמעלה טמאה שאילו היה דס זס
מן השחיטה או מן השוק היה לה שימצא
?תנ 6יו *תירוצו)נל5ז עניה מן הצדדין ואין צריך לומר למעלה מאותו מקום טהורה ואש על כגדיס והואיל ונמצא על כשרהולא
מקום על נגדיה טמאה היפה כה מכה ונמצא
דלפי יורעת שמרקרה כגדי והגביהה רגליה למעלה טמא ככל
מורשל טכחים מיירי וכתבח -.ג״כ
הכתס
נמצא
כמהה
תולה
כשרה
על
דס
אפילו
'
מלאחריה
מלפני׳בין
בין
מהחגור
שתמצאנואפי׳למעלה
־שכמצען
מיווךס על סלוקה דקתכי הייכו
על כ גדיה וכשרה כאחת פולה ככל סיש
^
על חלוקה לכד ומ שו׳הכי טהור
עברה בשוק של טנחים או נתעסקה בכתמים רכל' שנמצ׳בגופה לה לתלות ע״ה וכתב ה המגיד שנראה

ומ^ה ^ ^ 6פ

*יכ ?

אין תולין להקל ויש אומרים שאפי׳נמצא בגופה תלינן להקל

שהוא ז״ל מפרש דהכך תרי אוקמתו בגמי'
אם עברה בשוק של טבחים או נתעסקה בכתמיםוראשו?עיקר
מזי 1^ :־ה יל
6שמכ
ל
לא פליגן אהדדי ולשנא בתרח לא כא
בר־א כשאין לה לתלויאלא נעסקהבתמי׳או כ-שו׳ישלטיחי׳אכל לחדש אלא דכישנזדקרה הר ' היא למעלה
שה.א שוחה מטט ןנןי לן אם יש בה מכה בגופה שיכולה לתלות בה שאיפשר שיבא הרב מן החגור הלעטה מן הסגור וגס הוא
? ךוינ "מיס
בכתפה והכתם על יריכת מערש כל כשרה הנז כגמ׳על כשרה כלכד
ממנה תולה בה וטהורה ואם המכה
ויחגור מגד כית התורפה :ומ״ש
אמרינןומה־ שאמדו עלחלוקה אף על חלוק
טמאה ולאי
ולמעלה במקום שאי איפשר לבא מן המכה לשם
שגס כחלוקה מחגור׳
על קאמרי־ ככל המקומות שנז׳כאן עכ״ל ולפי
עכרס שמא נגע ירה במכ׳ואהרי כן נגעה׳ כאן בידה ■ :נמצא הכתם
!!:ומוה לא תלינן להקל אא״ה
חלוקה למטה מן החגוראם אל עבדה בשוק של טבחים טמאה' הז תירוצא התך׳ נעימיירי כעכרהכשוי!
כסוקסל טכסים נר■שטעם כפלי סכי־אז י
אפילו נמצא לצר חוץ עברה בשוק של טבחים טהורה :א פי לףסל טכחיס ומ׳'ה' על חלוקה טהורה כין
משו׳דכיון תמקרהחזר ע,זה ל ממל המו
נמצא לצר פנים ועל בשרה טמא ואסינמצא על ח לןקה מחג ררה :שנמצא על חלוקה לכד כין שנמצא על
הסגו׳כלמסה מן היוגורו־׳ מטה מ זהחג יי
ולמעלה טהורה אפילו נזדקרה ואפילו לא עכי׳כ ^ קישל טכחי>• חלוקה וכשרה כאחד דאסאיתאדממסה
אפילונמצט) פל חלוקה לנד ספקי " *
^ ^
שאלו בא מן המקורהיה נמצא גם עלבישרה וי״אישגםבחי^וקוז
?י ״ 8י
■ פכרה ומ״ה הוצרך לפר' דעל כשרה טמא
מחגורה ולמעל ומדקר לא תלי  ]-להקל אלא ־׳ ? ^ בר נ־ ^ ?
לןיןדעפסמתיישנ כאותוייסוכ :ומ׳ש
שתולדת היינו אסי׳על כשרה וחלוקה דכיון דליכא
כתכהרמבן
כתהרמ״כן של טבחים ואם נמצא על בשרה וחלוקה
ונוס נמצא מל כשרה וחלוקה
בשיק מידילמיתלי חזקה דמגופה אתא ועל
וכו׳מכואר בכל מה שיש לתלות כגון שנתעסקה בכתמים אועברה׳
שמולה בכל מה שיש לו לתלו׳
שנזרקרה־חלוקה לכד טהורה משוס דאס איתא
דלפיתצאקמא של טבחים תולין וטהורה בין שנמצא למט׳מהחגור או
מנוי הי־ש״כא שפירש
נתעסקוז דמגופ צף על כשר ציכעי לי׳לאשתכוסי:
דאוקימכימחגור ולעט׳ וכגון שעבר בסוק ונמצא למעלה מהחגו' לא עברה בשוק של טבחים ולא
נכצאדליכא כין הרמ/׳ כס להרש״כא
של הנחים מל חלוקס טהור ה״ק אס כמצא  .בכתמים ונמצא למטה מן החגור או למעלה ממנו ומרקד׳ טמאה
הדם פלוגתא אלא כשנזדקרהונמצ על חלוקה
ואםנמצא על כית ידי של חלוקה אם המקום שנמצא בו
אףעל חלוקה תלינן דמעלמא אתידאי
מגוש על בשרה לחו׳אינעי לי/לאשמכוח י בכית יד מגיע דע בית התורפ' טמא אפי׳אם אינו יכול ל הניע שם■ בלכד מן הסגור ולמעלה ואינה יודעת
מץיףנפנ6

"

אלאאסמתשחה
י

ינןסנתנ־מ *

הנמס על חלוקה למטה מן הסגו *,ננברה
לצד
דחיתטהורה
בשוקשלטבחיס
נמצא  4ד
אפי' ד * רא
וזהוירהלזמי
רזיהחו* ח

שם טהורה
הרבו! ואם איני יכול ליגע
"
״• ״ ^ ״׳״ ״״״
1. .

ולהימנע ולהישב*
ובי סתמל בו
טהורה אכל כשאר כל הדכריס הנזכרים

טמא מעני

עלכסרהבלכד

היתהפושטתוומתכפכו

הליל, .־

ערס ועלבשרה  :ומ״ש אושכזדקרה׳
ונמצא למעלהמהסגור זה פשוט דלמעלה מן החגור כשכזדקר׳לענין נימצ׳על חלוק7
ומילין עדיף מלמט מן החגור ובלמטה מן החגור כבר כתכא׳דאס נמצא פל בשרה
וחלקה תולה כשוק של טכתיס וכן מבואר כדברי הרס״כא ז״ל כתורת הכית הקצר:
ומ״ש־לא עכרה כשוק סל טבחים ולא נתעסקה בכתמים ונמצא למטה מן המגור'
לוו למעלה ממנו ונזדקרה טמאה היכא דכמצא למטה מן הסגור טמאה ככר נתבאר
גוביי ובינו שכתכ נמצא הכתם על חלוקה למטה מן החגור אס לא עביה בשוקי
שלעמים טמאה ומשמע דאפי׳נמצ׳על חלוק לכד טמאה וכ״ש כשנמצא על חלוקה
ונשיה וכשנמצ׳למעלה ממנו ונזדקרה טמאה ג״ז כתכאר כסמו׳בדברי רכינו שכתב
ומושגס כחלוקה מחגורה ולמעלה ונזדקרה לא תלינן להקל אא״כ עכרה בשוקשלי
ענחיס ומשמע דאפי׳בכמצ׳על חלוק לבר לא תלינן להק אס לא עכר " ולכן אינו יוד׳
מה מלמדינו רבי׳כהיעתיקו פה דברי הימי׳כן דאי לאשמו׳שדע׳הירמכ״ן כדע׳י״א על
סכית י'אה׳ ל לכפו׳וכן דע׳הרמכ״ןולמה לולהיארי ' יות׳ואין לומ׳ דאת׳לאשמוע׳
דלא מטמ הימב״ן כלא פכרה כשו׳של טבסי׳ונמצא למטה מן החגו׳אלא כנמצאעל■
גשי ועל חלוק אב בכמצ׳על חלוק לבר מטהרולאפוקי ממ״ש רכי ' תחלה דעל' חלוק׳
לנד טימאה כל שלא עכר " בטיק שלי סיחיה ויכן אתאלאשמועיק דכשנזדקר׳ונמצא
למיט -מן החגו׳אינ טמא׳אלא כשכמצ׳עלכשר׳וחלוק׳אבל לא כנמצ׳על חלוק ולאפוקי'
למציתי י אדימטמאיט אפי׳ככמצ׳בחלו׳לבדו דא״כ העיקססרי ןמ הספ׳ שלא הביא
דניי הימב״ן אלא כנמצא על כשרה וחלוקה ואהאיתאלא היה ליו להבי׳אלאמ״ש
צמג ן גכיכמיצ-למ חלוקה־ לבד שמא תאמר דהרמב״ן לא איירי בצמצ׳עיל תלוקה
י־נדאלאדמדכמגכן גכי כמצאעל בשרה ושלוקה דייק רסנו דבכמצא על חלוקה׳
?פן י^ נתי קשה שה״לל ומדברי הרמב״ן נראה דכל שנמצא על חלוקה בלבד אפי'
׳ע־ -יהבשוקלש טכחיטטהורה בין שנמצא מן החגור ולמטה בין סנזדקרה ונמצא
קולמעלה ועוד שדבתימאהוא׳ שיסבורסדמכ׳׳ן דאפילו לא עביה כשוק־של
^טטהי[ ה כנמצא מן הסגור ולמטה האספמא מנן ראתעל' חלוקה מן החגור
ך ^טמ^ה ואצילו על חלוק לחוד משמע ומנא לו לפלוגי ביניהו׳ ולכןנ״ל•
_' 1גינ?ט הרמל׳ןבשרה׳ וחלוקה׳ גבי נמצא מן הסינור ולמטה ארנזדקרה
^  -מן החגור ולמעלה־ ה״ה־ לנימצא על חלוקה ולא נקט כשרה וחלוקה־ אלא
דאטילו הכי כ שעבדה בשוקסל שבחים פולה ואיפשר־ שאט פ שלא נמצ'
ם־מג ן חידושי יותי ממה׳שגתבא׳כדברירכינו־ עהכל זה העתיקם׳ פה
נינמצאפי .בשדהותלוקהמכואר'י׳ יחד כדברי הרמנ״ן ז״ל ולסייגירשא
^  ^ -תי לעיל במכרה בשוק־ סל טבחים טהורה אפילו־ נימצא לצד פנים ועל
■ לא נתבאר ברכריו־ היכא
^ ספי ס ; נד סדין נמצא על בשדה וחלוקהעדין
ה ^י ^ ,פ ^?ס אם פולין להקל לפיכך הוצרך׳ להביא דברי הימ״בן דקאמ י
^טס ״״ח לא עכרה בשוק של טבסיסיוכו׳כתבארכברבדבריו כיון שהביא
כ 1לא רצה להפסיק כהס אלא גמרם :וחרמ־ םכ כתבבפר"
מ׳ה;
 " ־י׳ יעל החלוק שלהי מחגור ולמטה טמאהמחגור ולמעלה טהורה׳ ואחר^

כתס״אממו

שהיא

טמאה

בגללי

אהיש

להידבר

לפילות בו

ולומר

שמא

 ^ .צימאאס נמצאעלהבגד היי זה׳ טהורה ואס נמצא על בשרה

בכל מקום שלמצ בו

כאן פרס הס דככמצא׳

אפי׳עכרה כשוק של טכסים טמאה דהיינו'
שהוא'
דאוקימנ כתירוצא קימא כשעבר׳ ואפ״ה׳על כסיה לכד טמאה ואס׳ נמצא על בשרה
וחלוקה כאח׳אס עכרה בשוק של טכיחיסיטהורה דהיינו דאערינן כתירוצא קמאי על
חלוק׳ טהורה דעל חלוקה וכשרה קאמרי דטהור אה עברה ומינה נשמע דכשלא פכרה'
■ על חלוקה לכד מן הסגור ולמטה
טמאה מדאיצטריך לאוקומי' כשעברה ואסנמצא
דינו שוה לנמצ׳על חלוק׳ובשרה׳ כאחד שאס עברה כשוק של טכיחיס טיהורה ואסלאי
עכרה טמאהדבכלל על חלוקה טהור דאיתמ' כתירוצ ' קמא הר ועודישק מפורש׳
בכרית כגמדת״ר לבישה גחל וקי' הב דוק י׳ לה אס יכול׳למלו׳יתול׳אפי בהחתון אין׳
יכול׳לתלו׳איכה תול׳אפי׳כעליון הינד עבירה כישו׳של טכסיס תול׳אפי׳כמחתון לאי
עכרה אפילו געליון איינ׳תולה וכלי זה מושכי׳ לדברי סניה ז״ל וכן הוא מוסט כיניהם׳
דכשנזדקר' יחזר ןמ החגור ולמעלה להיו׳שוה למן הסגו׳ולמטה אלא דלהרמ״כסי הוא
סוה לוי לגמריולהרש״בא הוא סוה ככל חוץ מכינמצא על חלוקה כלבד ואין לה דכר
לתלות׳ כו דמן הסגור ולמטה טמאה וחן החגור׳ ולמעלה טהורה מן הטעה שנפכא'
בדכריו ואע' פ שאין דין זה מכואר בדבריי הימכה מתוך דכריו׳ הוא נלמד דמדכת'
שאס־נפהפכה וקפצה אפי' מחגור ולמעלה טמאהמשמ כהדי׳דכסגזדקרה חזר מן
החגורלמעל׳להיו׳כמן החגור ולמטה בשוה ואס איתא שהיה שוס׳ צד חילוק בייניהס
לא הוס ליה למישתיק מיני הילה ע" כי לומדס״ל כדאמק  :ודע ססרא״כד וה״המגיד
והגהות הייה להס כוססא מסוכשת בדברי הרמ' כס ולכן השיגו הרא״כדוה״המגיד
כקש להצילו וההגהות• תפסו דבריו ספי פשטי גירסתס וגירסא משוכש׳היא והנסח'
שכתבתי׳ עיקסהיא נכו כ וברורה :׳ רא יכא למידק מ״ט דהרש״ב ספי טל בשדה
ועל חלוקדתירוכ בתרא כסילוף מהספי׳ללישנ׳קמא דטפי הוה עדי׳לפי ' תרוייהו
כחד גוונא כדפדישנ׳ לדע הרמ״כם ואין לומ סיפי׳כן מטעמ׳דכת׳סכל שנזדקר הדס
שותויורוא/א שלא יגעי ככשרה דא״כה״ל לאמיו כדר נתינ׳טעס ולא כדרך קושיא
ותירוץ ונ״ל' שטעמו משודאי־יכפי׳הרמ״כה כיון דפי׳על בפר ועל סלוק׳שוה כשניהם
דגסתירוץישכי מיירייכשעבירולא חידש כלישנ׳בתר אלא דככזדקר׳הוי מן החגו'
ולמעל׳כלמטאי׳כ לא ה״ללתלמוד׳למימיכהאי לישנאאלא הכי ה״ללאיבעי׳איממן
החגור ולמטואי כעי׳ אימא מן החגור ולמעל׳וכשנזדקר׳והכא כמאי עסקי׳כעברה
בשו׳של טכסיס לע בשרה מניפה אתא דאי מפלמא על חלוקה׳ איבמי לי' לאשתכוחי
פל חלוק׳מעילמא אתא דאי מגופה על כשרה איכעי ליס לאפתכותי ומדפלגינהו
כפרתי משמ׳דכל אסתירוץ לעצמו וה״קי ואי כפית אינו' ימן החגו׳ולמעל׳ולא נוקמה
כיסעבי אלא כשלא עכדוכשנזדקרה והשפא ע״כ על כישר׳ ועל חלוק׳צריך לפרש מה
שפירשנו בתירוץ ראשון ומ״מ איין מסלוקכין כ׳סתרוצי׳דלא אתא ליסכא כתר אלא
לחדותי׳אוקמתלברית׳ואיתלסא ואיתא להא וכממא׳כדכרי הרש״כאז״ללכתב׳
רכי׳ירוחאהאדנמצ׳על חלוקפי חלוסכדו׳לה כדלקמןופשו׳סוא  :בחב הרא״כי
כספר כעלי׳ הכפש יש לכשרה למטה׳ מכי׳התורפ׳מקוימות שאינה חוששת כהן כגון
סמצאהאותסטל שוקה ועל פרסותיה מכסוץ מס"כ כחלו׳דצל למטה מן החגו׳טמא'
מפניי סהכיגדים סוזריס־ הס כין שוקיה  :ואם נמצ׳על כית יד של חלוק׳וכו׳מסנה
פהרואה (דף נז ) כפס פל כי׳יד של חלוקה אהמגיע הנגד כית תורפטמא׳ואס לאל
הע ורה וכתכ הרש״כא אם מניע כנג׳כי תורפ׳טמאה כלו׳והוא שיכו׳ליגע שס כשע
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פוסה הרכה שמא סחפה ונגעה ויז ם לחו טהורה ולזין חוששיין שמל! נגעה ככי' בשרה לכד אפי׳עכרה כשוק-של טביזי׳אינה תולה היכ׳מת״פקה ממש נכת י׳-
התויסה ואח״כ הכיל! ות שס וכן קיןחוששין•שמלן כלילה נטף מדמה כמקום אחר־ ואס״ס נמצא על ידיה אע״ג דהוי נמצא על כשרכלבד טהור דכיוןדאיכידי׳ ^ל
דמעסק הסתמי כא אע״ע שלא נמצא אלא על כשרה כלבדת.ל עןוכבר נ 2ח'
וכשהיא ישנס נתהפס אילך ואיל׳ונכתס כאן לסי שאין מחזיקין טומאה ממקום
למקו'  £ <1:׳׳  £היתה סושטתו ומתכסה כוי כלילה וכו׳וכן כמעפור' וכו שם כמשנה •היוצא כזה היכא דאיכ׳מבה כגופה שתולה כה אע״ס שכמה הכתם עלכשרר י \
כמי׳{־;?(3
ככל
היתה עושטתו ומתכסה כו כלילה
תילס ^
כך ־' ׳״יי
 ,וכשם שתולה כה י
;סומולהנ• ", " 3
סכמ״״■— 0י־
וכו6״ייי*
במעפור׳שמכס׳בו יי־י,
שהוא חוזר אילך ויאילך וכן הרץ אס נמצא
מקו׳שימצ׳ בודס סמוק כאפליון וסי'
נליגננולזןן,׳
חויי"
הרס ב כלו חס נתעסקו ככתמי ה״ז
הרש״כא אפי׳לא כסת׳בו אלא ראשה כבל ראשה וכן הדין לענין טהרה שאם יש לה מכה בצוארה ונמצא
מקו׳סנסצ׳טטפמפכי ,שהוי* עסוי לחז י הכתם כחלוק אפי׳ למטה מן החגור שאי אפשר ליגע שם מוזמב' כהס לפן שהן יגילין ל' נ' מונעדי׳{,,׳
0315
אילך ואילך וסמ נתהפ ונגע סםו יןה ליח אם פושטתו ומתכס׳בה תולה כמכת׳שאני אומר נתהפך ובא לו מן קסת תולה בהן וגבי שס'
פיר 6(00ממסיר סמבס כור6ם כ י ות שם  :מצאה כתם למעלה מהחגור וכתם למטה ממנו ויודע׳שלא והיל* יכילה להתגלע ולמצי׳וס פו! "',
והרמב״ם פי׳סהוא אזור ונראה דלדברי
נתב ו ? ה למכתמהונעל׳ונ׳יי " ׳'
הרס כא דוקא כסמכס׳ראש 'בחלוק או נזדקר' טהור׳שאני אומר כמו שהעליון בא מעלמ׳כך בא התחתון
וסמ״גוסה״ח 1:כחכ הי־מ״ק יוכל15
באסליון כסוי בעלמא ואינו מקושר יפה בד״א כשיש בעליון כגרים ועור או מכגריס ועוד ולמעלה שודאי
היו פסוקץ כונו ולא נפגיו נסססו !! "
וער'
אבל אס קשרה בו ראש׳יפה וכסנעור בא מעלמא שהרי אין לתלותו בכינה אכל אם אין בו כגרים
מול נקב נ ג כה ה מפו1כ; ל ~.£
בתחתון
אקתולין אותומעלמאדשמא דם כינה הוא ואם יש
מצאתו ג״כ קשור יפה פסיטסאינ׳סוסס
דהילון נתנה סדס וה נ^פננימפהגון
מקילין
ררבנן
לו דהא סזינן שלא נתהפכ ולא חזר אילך כגרים ועוד שאין לתלות בכינ׳טמא׳כיון שכתמים
ביון סלוין לונופוצלו׳! מןזזזנללוזן,
שכסו בהן ותולין אותן בכל דבר שיכולין לתלו׳בהן כיצד שחט׳בהמה
ואילך :כתב רבי׳ימחס וכן לנשי
אסהיועסוקין בדבר שדרכולינה!מץ
אספ וחיה ועוף או שנתעסקה בכתמים או שישבה בצד המתעסקי׳או סחיט וכיוצא בה פשיט׳ ^ עפ ^ ^
ראשן בחלו׳א׳סתיק טמאות ואם
בהסדססול' שמאניתו : 5א'| —
כסתה והאפר לא כסת' אע״פסשתיה ן שעברה בשוק של טבחי׳ונמצ׳דם בבגדיה תולה בהן וטהור׳אפי'
לובש׳ג׳חלוקק זע״ז ונמצא אפי׳בתחתון טהורה אבל אם נמצא לתלו ממקום למקו׳ ד״חן 11
מהס״ ?
לבשו ססלו׳ונמצ׳הכתס
המפ׳כתס ^  /ד '""י
ברית׳בס
נלןשלמ׳נ
ע
,
על בשרה אינו תולה אלא אם כן יש לה מכה בגופה אז
אות שכספה  6100וה?ח ,יטהו,לה ,,ימ״ ם
!ראנאסוסי:
כת^ תי ככר בסי זה ינמעיי7
שאמרוכבי תה
כדרךכ היש
תולהטה יכ
טהרהעכין־
סלענין הד יןל
רבי וכן
תולה בה אפי׳על בשרה אם הוא במק ו׳שאפש׳לדם לינטף משם ומיהו מ״ס שאס יס סבבהתצלהדלמומן
לענין
׳עכ׳לוע״׳נניי
^)*,י או נעלה
ואפי׳אם נתרפאו׳אם אפשר לה להתגלע לי חיכוך תול בה וכתב לה כצוארה
טומאה וכ״ס הוא כיון דכתמיס דרבנן
מצאה כמס
ופולין כדי להקל ע"כ :
וכו'
ממנו  .״
למעלה מהחגו' .וכתם .למטה ..
_ _

הרש״באדה״האסנתעסקה ממש בידיה בכתמים ונמצאו על
ידיה תולין בהן  :וכשם שתולה בה כך תולה בבעלה ובבנה אם

בהם מכה לפי שדרכן ליגע בה וכת׳
כדם ולא נמצא בהן דם אינ׳תולה
ממקום למקום כדפרישי' לעיל שאם
אפשר לדם לבא משם על שוק׳טמא׳

עלי׳ נתעסקו בכתמים או אם יש
בפר הח־אה כת <דף נט ) תניא היו
טיפי דמים למטה וטימי דמי׳למעלה תולה הרמ״בץ אבל אם היו עסוקין
והר״אס בהם  :אין מחזיקין לתלות
בעליון עד כגרי׳וסירסו התוס
ויתס יש לה מכה בצוארה שאי
דה 'ק מצא׳כתס למעלה מ ( הסגור
^מטה מ זהחגודש3ןנו תו ^ז,כמי סב3ן ואין אומרין שמא נגעה בידה במכה ונגעה בה בשוקה ספק אם
י מגופשהרי ך 6עברה בשוק של טבחי׳או אם ישבה בצד המתעסקי׳בכתמי׳אינה
הננליו 1מ.מ?ום יזח
המתעסקין
שהטבחי׳או
תולה בהן וכתב הרש״בא בל׳א בעיר
גססתתפמק,015
יודעת שלא נזדקרה
וכאן תולי
להתעפ׳כאן וכאז
דרכן להתעס כאן
אם דרכן
במסויידועאבלאם
בכתמי יושבי?
י *
(
״1. 1
בכתמי׳יושבין במקו״ידוע אבל
ועור אבל אס העליון אין כו כי אס בגרי'
והתחתון יותר מכגריסאין תולין בו אפי׳ מספק שמא נתעסקו במקו׳שעבר׳ולא הרגיש׳ :עיר שחזירים
דאימור דס מאכולת הוא ואף על פי מצויץ בה אין חוששין לכתמי׳ לפי שנוברין בנבלות ושרצי'
שרס״י פירש בפנין אחר לא נתחוור להס שבאשפות ומתיזין הרם למרחוק וכתבו התו׳שהאידנא אין דין
וכתב הר״אש והכי נמי תניא בתוספתא זה נוהג בינינו שהרי הדבר .ידוע שאין החזירי ' מתיזין דם ואפשר

^ תמוה
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ס״סזהס׳וסס^
ממנו

כתפה כמקו צואר האמהנ,׳:
כצואוס
דהכי איתככרימא היה לה מכה
כתפסאליכול!
שתוכל לתלו׳בה תול׳על
כצואיאסנמצ׳
לתלו׳בה אינ׳תול׳ופרש״י
כנגד תורפה יכול'למלו׳נמכהסנ ^ון
ספעמי׳סמטה אה צוארה לפכי׳מוהנוש
הרח״גן
סמכ ' ונופל עלמרזתי׳חלוק׳וככ
מסהבכתפאינ׳תול'
כהלכותיו היתה לה
כה היתה המכה כצוארה ה״ו תולהמפני
צואריז
שהיא מחזרתו לפניהו־ב6מ'שלשון
סכתכ כאן רכי' נ״ל סמדכריהוש"נ5ן
העתיקו שכתכ בת״ה הקצר כיתההמם
כיוכס
על צואר ונמצא יסכמכדבסוקהאו
סכצולור
אינה תולה כה סא״א לדם המכה
צואיה
לטפטף כאן עכ״ל ואפשר לו׳דכקט
תולעים
ללמדנו דאע״ג דמניאדכצואר'

מוטליןברחובות ובשווקין
ואסד שבימיהם היה מצוי ששרצים ונבלות
היו עליה שני כתמים אחד למעלה
קטן והיו החזירים נוברץ בהן ומתיזץ רם למרחוק והכל לפי העני ן
למטה אע״ס שהתחתון גדול והעלי ק
כצואי'
ככל מקו׳צואר קאמר דהא יס מקו
נתעסק׳
תולין התחתון כפל יו ן עד כג;< יס ס יזכי
שאס המכה סס לא תוכל לתלותומין
י
אומר ממקום סכא העליון3א התחתון
ע"כ :ואםהכתם העליון אדוס והתחתון סחור או איפכא כתכ רכי׳מספטו לקמן ' סהמב בצדדי הצואר סא״א לנטף מסס לא על שוקה ולא על ירכס:וכרזבהרציני
אית׳מקמה
בס בעלי הכפש מסתכר היכא דאשתכח כתס בשיפולסא מאחורה ומכה
כסי׳זה  :כיון שכתמים דרככן מקילים כהס ותולין אותו בכל דבר סיכולין לתלות
מכהפנ״ל:
דתליא בה דאפשראדימבההך דכתרא אפא לה לקמה ונטע׳בה מההיא
בהן כיצד סחטה כהמה או חיה או עוף או סנתעסקה ככתמים אוסיסבהכצד
שנמצא
ובתבהרמ״בס דהא דאין מחזיקין דם ממקו׳למקובין שנמצא כגופה כין
המתעסקים בהם פשוט במשנה בס הרואה כתם (דף נח )  0 ( :יש או סעלי בשוק
סל טבחיס ברימא סס עכרה כשוק סל טבחים ספק ניתז עליה ספק לא ניתז טליה בחלוקה היא ופשוט הוא • וכתב ה״ה כשם הרמ ' כן והיש״כא שאס היפהמש5ומ
ומתכסה כו בל״לה באי זה מקום שנמצא כו מולה כמכה להקל כדרך ששנינונער!
פולה  :ומ* ש אפי׳לוכסת ג׳חלוקים זה על זה ונמצא אפי׳כתחתון טהור׳בריתא
טומא׳היתה פוסטתו ומתכסה בו כלילה ככל מקו׳סימצא בו דס טמאהמעני
סס וככר נתבאר שהטעם מסוס דאערי ' שמא ניתז מלמטה מבין רגליה או סנקפלו
בגדיה וניתז על התחתון  *.וס״שאכל אס נמצא על בשרה אינה מולה אלא■א"כ חוזר וכבר כתב רבי׳ק בסמוך בסס הרס״בא וכ״כ סרא״בד בס׳כעליהכפש:ספץ
ודיוק׳דמתני׳בפ׳התאנמס•
יש לה מכה כגופה א! תולה בה אפי ' על בשרה אם הוא כמקום שאפשר לדם לינטף אם עברה בשוק סל טבחים וכו׳אינה תולה בהן ביית
תולה וכתב?רס״בא בד״א בעיר סהטבחי׳או הממעסקץ בכתמיםייםכי'3מ ?ק'ו,מ
משם כל זה נתבאר בסי׳זה • ומ״ס ואפי־׳אס נתרפאת אס אפשר לה להתגלע
בה משנה שס ופי׳להתגלע להתקלקל ולהוצי׳דס וכתהרש״בא שאע״פ שעכשיו עלה וכו׳כת״ה ולמד מדאמרי בגע עיר שיש בה חזירי׳אין חונש׳שי׳לכתמי׳ופיהואזלנפי
עליה קרוס ואינה מטפטפת אפ״ה תולה בה שמא גלעה שלא מדעת וכ״כ המרדני שהחדרים מצויים באשפות ומלוכלכיס כדם נבלו׳ולאו אדעת׳ ואמ׳ג דחנ '^
וסמ״ג וסס״ת ופשוט הוא  :כתב המרדני כשמעות גבי אסה שראתה דס מחמת עבר' בשוק של טכחי׳ספק לא עברה אינ׳תולס הכ׳סאני שהסדרי׳ הולכיןיזילוו '1
תשמיש סכאמכ׳לו' מכה יש לי באותו מקו׳סממנה יוצא דס דוק׳סיודעת שיוצא הדס וכל העיר כשוק סל טבחי ' וכן עיר סשוחטין ברהובות^׳פטס כאן ופעס כאןוממי!
ססוחטי׳ככל הרחובות אפשר שסחטו כמקום שעברה ולאו אדסתא והדהיאמנ'י
מן המכס תולה בה אכל מספקאיג ' תולה אכל בסע׳וסתה אפי׳יודעת ודאי שהדס
דמיאפימפנ
סיס בה חזירי׳דאמר רב נחמן בר יצחק דרוקדת כעיר סיס בס סוירי
יוצא מן המכה אינה תולה כה אמנם כתמי ' שתמצא ככגדיה טהורה ותולה כמכה
אפי׳אינ ' יודעת שהמכה מוציאה דם טהורה דככתמיס הלכו לסקל משוס דכתמיס סהטכחיס מצוין שם ככל רחוכות העיר ושמא כשוק זה סעבר'כשסטשסכה ^%
דרבנן ע כ והוא מדברי סה ת וסיים
מוציאה דם ואס סופרת ז׳נקיי׳מסברא
--ואינה סותרת אבל צריב שתדע בודאי — ,
לכממיהגז׳•^
בה חזירים שהרי דרוקדת אע״ס שלא היו בל חדרים לא היו חוששי
גקייס לגמרי מז׳ימי הספירה עכ״ל וכתבו כל זה הגהות מימון כס 'ט וכפי״א וכתו '
בתרומ׳הדסן הא דכתב התמ׳והמרדכי וכתש בץ וכסגה מימון גל ימים הראשונים סליו טבחי׳הרבה ואשפו׳ושקצי׳מצוי בה א"כ אף אנו נאמר דעיר דלזיןשיג' ויננ '.
^
סל ספירת ז נקיים צריכץ טהורין לגמרי ואס מצאה בהם כמס אע״ס שיכול׳לתלו ' מוטלים בשוק שינברו כהס החזירים אע״פ סיס בה חזיריסחופשי וכה"
אבל הרמ״בס והרס׳־׳בא פסקוה להאי מימר וככר כתבתי דכרי הרש3אכסגן,
אותה כמכה או כחכורה אינה תולה נר' דהיינו דוקא ככתס כגרים וסוד אכל פחו '
וכתב ה״הח״ל עיר סיס כה חזיריס אין חוסשין לכתמי א' ר ודהקתא נ)ט גי ? !
מכאן אפילו פוך ג ' ימים תולין כמאכולת דאין ךל מטה שאין עליה כמה טיפיםד
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״ 1- - . -
מאכולת ע״כ ותחלת דכריס אלו כפכפי כסי׳קפ״ז ושם כתכמי אם יש חולק כדבר
אתי לה כעיר סיס כה חזירי׳והטע׳מפני סהחזירי׳מתריזים ומצויי'באספ(ימ^ י ׳
וכחב סרס״כא דה״ה אס כתעסקממס כידה ככתמי ' ונמצאו על ידיה תולץ כהן בדם וכודאי שאס כריא לה שלא נגס כה חזייחו,םשת ^ כפמיה ^
עני
? ״ 1׳סש
ז״ל ברו״ה הקצר ככר כיארנו למעלה שאס נמצא על כשרה לכד שאינה תולה כהן הרס״כא אמרו כתו דהאידנא אין לתלו׳כחזירי׳אסמצ י)ה כחס
אא״ה נמעסקה היא ממש כהן ונמצאו על ידיה שהיא תולה בהן שהרי נתעסק׳ממש עצמן הרי היא כעיר מיוחד ואיכה תולה אא״ב בר־י־חזשה^כה ^ עיכ ייניל0ל1
בידיה בכתמים עכ״ל וכדבר מבואר טטעמו לו׳& אע׳פ שאמרנו לעיל דכסנמצא על טעות סופר כדברי המוס׳שהכיא ונן״מ נר שר״ל דהאיךנא שצין לרןהחזיייני

בשווקיס

הלכות נדה קצ

קנט

כתמי׳אפרי' ואפילושחורי' הרי זו טהורה שאני אומר הואיל ולא הקפידה זו על
הכתמי׳שנתעסק בהם ושנמזו על בגדיה כך נתעסקה בכתמים אקרים ואינ׳זכורה
אבל הרמ״בס לא הזכיר דין לישנאקמא דרבאוכפב
ותשלכו ומה שגורס ה המגיד דתקדת אייעג דמעצמא קא אמו צה כך לפישאינ׳מקפד׳עכ״ל :
^רינן גירסת סרמ״נם שכתב עיר שים בה חזירים אושהם' באים לה תמי׳אין ה המגיד שגס הרמ״בן לא הזכירו וכתב הוא ז״ל שאיפס שהטעם מפני שה׳ סוברי׳
דלישכא כפרא פליגא אלישכא קמא ולפו׳
? ' !,למומים הנמצאים בחלוק ע כ
מוםשןי לכתמיםהנמצאים
לישנא בפרא מעולם לא אמ׳רבא לישנא
ומ״ס ממצאים נחלוק ככר נתבאיסנמצ׳ נתעסק׳ברב׳ארום ונמצא עליה כתם שחור או איפכא אין תולין
בו כמה דכרים אמורים אדום כשחור ושחור כאדום אכל ארוס קמאהלכך נקטינן כלישנ׳כתרא בלחוד
מלבשר׳וסלוקה כאחד דינו סוס לנמצא
לו עכ״ל ומאס שרכי׳סננאלוהרמ״ב׳מסכימי׳
בסלוקם בלבד ולא כא למעט כמס שכתב כאדום ושחור בשחור אפילו אם אינו ניכר ממש שדומה
דאין הלכה כלישנא קמא דרבא וכן נראם
כשר׳בל^ד
ממצאי׳בחלרקס אלאנמצ׳על
תולה כו כגון שגתעסקה במי תלתן או .במי כשר או כקילור אדו" שהוא דעת הרא״ם מסמליה דהכי נקטינן
עלים
ונמצא
נתעסגןה ממם אדום
קצת תולה בו האדום ואם נתעסקה כתרנגולת תולה כו אדום ודלא כהרס'בא והר״א ז״ל שתינשים
בתם מחור או איפכא וכובסוף פרק ושחור וכרכומי לפי שרם שחיטתו אדום ודם איברי׳שחו׳ודם כני
שנתעסקו בצפור אחד שאין בו דם אלא
צולאם נתס (ףד טנ )אמררכא נמצא
בו כמה מינים מתיבי מעיים כרכומי ופעמים שתול׳כמין אחד כמה מינין כגון שנמצא כסלע וכו׳כרית׳בפ המאה כתם (דף נח)
עליהמקא/תולה
עליה מין אחרי שידוע שלא נתעסקה בו ונמצ׳למעלה מהחגור
נתעסקה בכגריס ונמצא בה כגרים
גתעםקבאדרס אין תולה וכ שחו נתעסק'
שאניופרש״י נמצא עליה מין אחד מדבר שודאי אב מעלמא ואם נמצאו עליה כמה מינק  £מטה מהחגור ועוד או כ׳גריסיןסמא׳וכו׳בסוף ס הרואה
;ממה לכתם כגון קילוראו םרףואס' כ שהיתה ראוי׳לטמאות כהן אנו תולין כמו שאותו המין שלמעל' כתס (דף נט )בעי ר ירמיה נתעסק בגרים
כךבאו עליה מעלמ׳גם המינין ונמצ׳עליה כגריס ועו' מהו ת״ש נתעסקה
מצאהלע סלוקה כפס ואפי׳אין מראיתו מהחגור בא מעלמא כלא ידיעתה
מינו כאדום אין תולה בו שקור במועט אין
כשאינו
מין
תולין
שאין
כזה
רומה לאותו המין תולה בו נתעסקשאני שלמטה מהחגור ור״ח מחמיר
תולה בובמדובה״ד לאו כי האי גוונא לא
דכיון דנפעםקס במק ארוס סיכי תלינן ואפילו לרכריו אם המקשמהחגור ולמטה הוא מאותו המין
כגון שנתעסקה בגריס ונמצא עליה׳ב
גיכתם החור אבל נמצא עליה מין אדוס
מולה כוצתסשסו' דאמרי׳כי סיני דכיתז שממנו ולמעלה תולין זה כזה כדפירשי׳לעיל ומסקנ׳א״א הר״א׳ גריסין ועו׳אי הכי מאי למימר׳מהו דתימ׳
עליה האי מין כלא יריעה ה״נ סוס עליה ז״ל כדברי ר״ח שתי נשי׳שנתעסקו בצפור אחר שאין וב םד אלאי סקול כגרים צפור סדי בי מיצעי זיל הכא
 :וגרסינן תו כסלע ונמצא על כל אחת כסלע שתיהן טמאות נתעסק׳ככגרים ליכא סיעורא זיל הכא ליכא שיעור קמ 'ל
מקאחייכא ולא ידעה
ונמצא בה כגרים ועור או שני גריסק טמאיאף על פי שאם נתל׳ וכתב הר״אש על בעיא זווהי"ה אס נמצא
בגמרא איכא דאמרי אמר רבא נתעסקס
מין אסד תולה בו כמה מיניי מתיכי כגרי׳בעסק שנתעסקה אל ישאר בו כגרים ועוד שהוא שיעו׳כתם עלי כב׳גריסין מיבעי׳לי כיון דאין ביתרון
נתעסקה באדוס אין מולה בו שחור כי וכן אם נתעסקה בפחות מכגריס ונמצ׳עליה גרים ועוד טמא׳ואין שיעור כתם והאי מקט כגריםועו׳משום
בתינגולתא דאית צריךלומר נתעסק' ככגריס ונמצ׳עליה שני נריסין ועו׳והרשי׳בא דאפיבהא מססקדילמ' טמא׳וה״ה דה״מ
ןאיןררכאדאיפסקא
הב כמה מיני דמאוכתב' הראש וז״ל טיהר בנתעסקה בכתמים בפחו׳מכגריס ונמצ' עליה כגרים ועוד למיבעי נתעסק' כפחות מכגריס ונמצא
עלי' כגריס ועוד ולא איסשיטאויראה
דאתנהכמה סיגי דמאפר״ח יםסחיט׳ והרמ״בן טיהר בנתעסק׳כפחו' מכגריס ונמצ׳עליה ב׳גריסין וא״א
לחומראכפסט׳דכריתא דמועט אין פולין
אווה ווס איבריה סחור ורס בני מעיה
הרא״ש ז״ל כתב כסברא ראשונה מצאה עליה כשני גריסין וכיג׳
בו מרוב׳ואע״ג דדחי לי' האי דחויאדחיק'
צקדן כרכום ור״ס לא פיי׳לישנא קמא
האחד
מעוכה הכ טהורה שהגרים
היא דמילתא דפסיטא הוא דלא שדינן דם
וונאמסו דאיכא דאמרי טיקר ואףלע
צפורביסיצעי ולאהוה צריךלמתנייה
גבואפיי׳לסיל דמולה׳ תחתון בעליון
היינוכשהם ממין אחד דאמרינן שבפעם אחד נתלכלך חלוקה למעלה ולמטה אכל עכ״ל אבל הרמ״בס פסק' לקולא שכתב כפ״ט נתעסק׳ בדם סא״א סיהי׳ממנו כתם
ממיניה לא תלינן דאי לא תימאהכי אשה שנמצ׳עליה סוס לכלוך על חלוק לא אלא כגרים ונמצא עלי' כפני גריסין ה״ז תולה כגריס בדם שנתעסק' בו וכגריס
במאכלות נמצא הכתם יותר מכשני גריסין טמא׳וכתב ה המגיד שיש שפסקו כן .
יסמאהכ שוס כפס דנימ לגי סיכי דכא עליה לכלוך זה כלא רעת ה נ בא הכתם
מעלמבלא ידיעתהסכ״ל  :והשתא מ״ש רביכו נתעסק׳בדבר אדום ונמצ׳עליה והרס״כא כתב בת׳ ה הארוך מועט ומרוב שאממו לא שיהא הממב׳ מרוב׳מעט מן
נתסשחור או איפכא אין תולין בו הוא פשוט ממאי דמהדרי׳ללישנא קמא נתעסק' הכפס שנתעסק בו וכגון שכתעסק׳כפחו׳מכגריס ועוד ונמצא עלי׳גי־יס ועוד אלא
בנתעסק כגרים ונמצא עלי׳שני גריסין ועוד אבל כסנתעסק' כגרים ונמצא עלי•
^וני ומי׳ס כד״א אדום בשחור ושחור באדום אבל אדוס באדו׳ושסור בשחור אפילי
אינהניכי ממש שדומה לו תולה בו כן משמע מדאמרינן כגמ תכיכן להא דת״ר כגריס ועוד מיבעא כעי לה רבי ירמי׳ואתיא למפסט׳מהא דקתני נתעסק' במועט
ממשופלה ר' מאיר כקילו׳אדוסרו כשרף שקמה ךלא קאסרשהקיפוס לכתם לראי' אץ תולין בו מרוב' ואמרינן מאי לאו בכהאי גונא ודחיכן לא כגון שנתעסק כגרים
אכידומיס לו וסתם קילור אדום אינו אדום הרב׳שהרי הדבר האדו׳מעור עס דכרי' ונמצא עלי׳כשני גריסין ועוד וקמ״ל דלא אערי׳סקול כגרים דס צפור סדי בימיצעי
אסיים שאיכס אדומים וכן פסקהרש'בא וכן כתב רכי׳ירוחס ומ״ש כגון סכתעסקה דכולי האי לא מקילי׳ופסק הר״ס לקולא וכדדחיכן בגמרא ומיהו לכאור׳הוהמשמע
דאפי׳לא נמצא עלי׳אלא כנרים ועוד טמא׳ואע״ג דכתמיס דרבנן הכאאזלי׳לחומרא
שימי תלתן לוו כמימי בסר כ״כהרש 'בא והביא ראיה מדתנן כס כל היד אף כמימי
קלפן וכמימי בשר צלי וב״ה מתימן ואמרי׳עלה 3גמ ב״ה היינו ת״ק כלו׳דאמר ה' כפסשא דברימא ואשינוייאל ניקום ונסמוך עכ״ל וזה לשונו כת״ה הקצר אף עליפ
דמיה טמלויסבאסה אלמא לת״ק כמי כמימי תלתן וממי בשר צלי טהורי מטהרי שהאש תול׳בעסק כתמים אינ׳ תול' את המרוב' כמועט כיצד שתי נשים שנתעסק'
ומשכי אימא כיניהו לתלו׳כלו׳ליבנן אין טהו׳לגמרי אלא שאין שורפין עליו את בצסור אחד וכו' וכן האם'שנתעסק' בכגריס ונמצא עליה כשני גריסין ועוד טמא'
נתעסק׳כפחות מכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד טהור' שאני אומר כתם זה מעסק
מיומ 6־ל מיתל תלינן ולב״ה אפי׳מיתל׳לא תלי׳וכת׳הר״א ז״ל מדקתד במראו'
הדתי מימי תלתן ומימי בשר צלי ס''מ למראה אדום יש להן וכיון שפולין ק הכתמים הוא וככר היה סס דס מאכולת שנצטרף אליו עד שחזר ליתר מכגריס אכל
מתס ארוס באדום אס נתעסקה במימי תלתן או כמימי בשר צלי תול׳כהס את כשיש שס ב׳גריסין ועוד אפי׳ת״לשהי' דס מאכולת ככר ביארנו שאין לס מאכולת
ץסבו כ הרי״טבא בסם הי־א״כד והרש״באז״ל  :ומ״ש שאם נתעסק'כתרנגול' מגיע ליתר מכגריס ועסק כתס זה שנתעסק בו לא היה יותר מכגריס א״כ ועוד זה
חי י מ ארוס ושחור ונרכומי וכו׳מכוא׳דהיינו ליסכא בתראדרבא :ומ׳ ש פעמי' מהיכן בא לפי׳טמא' ע"כ • ומשמע לי שהוא פוסקבפיא דרכיירמי' וסוכר דאע״ג
ימינהכמין א כמה מינים כגון שנמצא עליה מין א׳שידוע פלא נפעסקה בו וכילי דבעי ר'ירמי׳נמעסק׳כגריס לדידן דפשיט׳לןדטהור אפי׳בנתעסק׳כפחות מכגריס
 '1י ימינו ליסנא קמא דרבא :ומ״ש נמצא למעלה מן החגור מוכרת היא מטהרי' דהא טעמא דשאני אומי כתם זה מעסק הכתמים הוא ונצטרף עמו דם
׳ נמצא למטה מן החגור כיון שהיא יודעת שלא נתעסקה כאותו המין טמאה היא מאכולת שייך כין בכתעסק בכגריס בין מתעסק' בפחות מכגריס ולפי׳כתב לטהר
^פני אותיהמין והיאך אפשר דתולין בו מינים אחרי כדי לטהרה אלא ודאי בנמצא ממעסק׳בססו׳מכגריס ונמצ' טליה גריס ועוד ומשס נלמוד דכ״ש לנתעסק׳בכגריס
^ ^ מהחגור מיייי דמשו׳מין א׳טהורה היא אפילו אין לה במה לתלות ומפני וכן צריך לפרש דבריו כמ״ה הארוך • שכתב מועט ומרוכ׳סאמרנו לא שיהא הממבס
מרוב׳מן הכתם שנתעסק בו וכגון סנתעסק׳כסחות מכגריס ועוד ונמצא עלי׳גריס
^ מיטשנמצאו למטה מן החגור היה ראוי לטמא׳אלא שאנו תולין דכמו שהכת'
■ י " 1ף מעלמא בלא ידיעתה כן באו הכתמים התחתונ׳ומ״ש ור״ח מסמי בזה ועוד אצא כסנתעסק כגרים ונמצא עלי' ב׳גריסין ועו׳וכ״שכשנתעסק׳כפתו׳מגריס
פ ס הר אש שר״ה לא פירש ליסנא קמא דיכא משוס דסכ׳דאיכא לאמרי ונמצא עלי' ב גריסין ועודטמא׳וככה 'ג הוי מועטומרוב'שאמרנו אבל כסנתעסק*
מי ש ואפי׳לדלריו אס המין סמן החגור ולעס הוא מאותו המי׳סממנו ולמעל' כגרים ונמצא עליו כגרים ועוד מיבעא כפי לה ר׳ירמי' ופסק הר״ס לקולא ואע״פ
זי•
\•הסה מבואך הו בדברי הר״אס שהבאתיו וס״ש כדפרישית לעיל הוא מה שלכאוי'היה ניא׳לפסקהלחומרא מ'מ על פסק הר״ס יש לסמוך וכיון דפשיטאלן
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ןן ףו

־יי״׳־׳״״ י׳• '■ ׳׳^ ׳* *■־ '• ג׳ ✓* < 1׳׳׳ • 1 1^ 1/ 4 4/

'*׳י•

^ ־•י ״ " -

^ 1,ל גי ,*,3הכל אמריכהו רבא והלכ׳כומיי בתמויהו דהא ליכא מאן דפליג
" ואינו מפרס מימרא קמא דרבא כדפרש״י אלא בענין אחר וז״ל נתעסקה
^? ,שמיכא צנון שניתז עליה צבע אחד ולא חששה לבדוק שאר החלו' ולא
אשי־ מכאן מצאה עליה כתם אסרהריזוטהורהנדמראמריקכי היכי
יה לכו ולאיכזהרה כך לא נזהרה כשאר כתמים ולא הקפידה בהם ואני

ס?ה ילאו אדעתה ובריפא בנתפסק' במין אחד ולאחר סכתעסקה בדקה
^ יחס וכזו מודה ודאי רבא דאין פולין סחור באדוםפכ׳'ל וז״ל בת״ה הקצר
^ ׳ לגה אפי השחור באדוס או בהפך כיצד הרי שניתז על בגדה צכע אדויז
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את בגדיה כמה הוא ולאי זהמקו'רת?

ולאחר ומן נמצאו

׳י±׳*

\

מהרמ״בס והרש״בא שפסקוה לקולא :ומ״ס או כשני גריסץ טמאה לא היה צריך
לכתבו דכ״ס הוא מכגרים ועוד אלא משום דהרמ״כן טיהר בג מעסק׳בפחו׳מכגריס
ונמצא עליה ב׳נריסין כתבדהיכ׳דנתעסקה׳ בכגריס דין נמצא טליה ב'גריסץ ודין
נמצא עליה כגרים ועוד סוים  :ומ״ש וכן אס נתעסק׳כסחות מכגרים ונמצא■עלים
כגרים ועוד טמא׳אע״ג דכק״ו אפי מנתעסק׳ככגריס דמפמיכן בנמצא כגרים ועור
מ״מ כתכו רבי' לאפוקי מהרס״באשטיהר' בכתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עלי'
כגרים ועוד ומ״ם ואצ״ל בנתעסקה ככגריס ונמצאעליה ב' גריסין ועוד זהפשונו
לאפילו הרמ״בס והרש״בא מטמו בה כמו שנתבאר בסמוך ומ״ש והרש״בא טיהר

עליה2

^ כ?

מתעסק•
ג

הלסת נרה צק
בנתפהקה כפחות מכגריס ונמצא עליה כגרים ועוד מבואר הטע בדבריו שכתבתיא' נ סנתעסקה בד3ר מושגי והכתס מרובה וכיוצא בזה האדענין5ןתרה^ף
ומ״ש והרמ״בן טיהר מתעסק'בפחות מכגייס ונמצא עליה ב גריסין אומ אני שגס מן הסתס סהכתמי דרבנן הס ולא אמרו כדבר להחידאלא לסקלותדעל ^ ף
מדברי הרש' בא יש ללמוד כן שכתב נתעסק נפחו׳מכגריס ונמצ׳ עליה כגרים ועוד אשה סבאת לפני ר' עקיבא ואמר לו ראיתי כמס אמי לה שמא מכה ישלי *זת
טהורהוכוי' סבל בשיש סס בגרישין ועוד אפילו ת״ל שהי׳שס דס מאכולתוכו׳ולפי ׳ יכולה להתגלע ולהוציא דס אמרה לו הן וטיהרה ר״ע כדאיתאבמתני' פיר ^'!
הכתםלפניוולנלחר
הצריכהלהבי^
טמא׳משמע דאינו מטמא מתעסק בפחו'
בכינהולהוציא דם אלמא תולין קה0ת^מ
וכל הא׳ודאי מכינה המעוכה בו ובגרים השני אנו תוי!ין אותו
מכגריס עדשתמצא ב גריסין ועוד
בציר מסכי טהור' ובכלל,כגרים ועו שטיהר אחר׳כיון שאין כו כגרים ועוד יהיכא שהרג׳ פשפש שאנו תרללין סאממו וק דעת ה״ראביהס'ומותי!
עב״ל  :כתכ ^ ;
יל ״1-
הצרפתים ״1
הו^ינר3ןהסיכא?להס (זל 1ה מפכישה.ס ,בו עד כתורמו׳חזר שיעור כתורמו ילשיעור הגריםלן כ ,להדינ קי־י
י^ 0'*5011עיי* ל יימי יכדדחי  ,שאמרנו ויש אומרים שעכשיו אין תולין כתם כשום דבר שאין
שוסכתס
האשהתושס' מ-
מי שהורה שאין
אנו תולין אלא ברומה לו ואין אנו בקיאין במראה דמים ולא עד שתדע בבירור שהוא דסוכוי'ואיירי
יכ מטמא ברית מתפסק בכגריס ינמצ
שקוכגרי׳צפושדי
עלי' ב גריסין ועו׳מ״ד
הסתס
לסמוך על זה אלא יזוססת לו מן
בי מיצעי וכו׳ומשמ להו דדוקבנמצ׳עליה סהירא וגדולה מזו כתב הרמ״בן שאינה צריכה להקיףהכת׳לדב'
כתב
וכו׳כלזהבת״ה הקצר וז״ל באיוך
ב גריסין ועוד הוא דלא אמרי שקול דס שהיא תולה בו אלא תולה מןהסת׳עד שתדע שזה שחו׳וזה אדום
שיוון
המיבס שאינה סוסשתלכתס פד
ער
צפור שדי בי מיצעי אכל בפסו׳מכאן כגון כתב הרש בא יש מי שהוד שאין אשה חוששת משום כתם
דףס״5ן)
פרקהאשה (
שהוא דס דתנן3
שלא נמצאו אלא שני גריסין אמרי' שקול שתדע בברור שהוא דם וכיצד היא עושה תעביר עליו שבעה
הכתסרוקתשל
שבעה סמנין מעבירין מל
ומיגריסיןומי רגליס שהחמיצומתו
העבירפליו,׳
ובורית קימוניא ואשלג
סימנים ולא עבר היי זננצכעוסוג׳ מ
_ ן ולא עבר ודאי טהורה היא שאיןלך;
__
 6כל עובר על ידי שבעה סמנין והוא שהעבירתו כסדרן ע״כ והרמ״בם דלעכין בעלה כסני׳מסנהזו '
ליכא שיעורא חיל הכא ליכא םיעור'
סמניס
חוששת עד שתעביר מניד שבעה
ונגידאשמונגיכ ן כתב שאין לסמוך על ידי בדיקת סמנין לומר שהוא צבע להתיר'
בסנמצא עליה ב גייסיז
עבר
ועבר ובאת אס כעבירעליו ולא
לבעל׳שלא הוזכרו בדיקת סמנין אלא לטהרות אבל לבעל׳אף
ברי;תדאפיכמע ל? ,כגרי,ם״ ךןי
מסתברא דטהורה לביתה דאפילולגני
^לי ^רמא ^יד על פי שלא עבר על ידי שבע׳ סמנין חיישי׳ שמא דם הואואסור׳
לבעלהדכתמיסאכל
טהרות ה״ז צבע כ״ש
מידס לכעלהע כ  :האשה שהית עוסקת במלאכתה ונמצא רם במקום סתמא ודאי נראה דטמאה לכפלהנל)
15מ׳־תנ!סז׳ מץ
ד
שנימועוו
העברת סמניס והכא לטהרות
ה^ דקתני במועט אין תול הבמ וו*וק א שעברה תחזור להתעסק כמו שעשתה אם יזדמן שתעבור לע
המקום שנמצ׳ בו הדם טמא' ואם־לאו טהור׳בדק׳עצמ׳בעד הברו׳
כיודעת כבירור שנתעסק כמין מועטמן
שנינולאנפקא
נ״ל דאפילו תאמר לבעלה
שכעהסמק
הכתס ממצא אכלכשאי :יודעת בבירור לה ולמחר מצא׳עליו דם כל שהוא או שהניחתו בקופסא ולמחר מינה מידי דסאמדקתני .
המוח!
מעבירין על הכתסאלמא א^
הוא
שיהיה מצאה עליו דם אפילו כל שהוא טמא׳בין אם
תולה בו כל כתס באי זה שעור
עד שמעביר סליו סבעהסמניןואינו
דכתמיסדימן והולכי׳בו להקל וככ הוא
ז״ל עכ״ל ואע״פ שכתבתי כסמוך שר״ח והרמ״בס והר״אש פסקו שאין הלב כלישנא עובר וכן בדין דכיון דעריב ותני כעלה וטהרות אלמא בעלה כטהמתואילילגני
קמא דרב׳מ״מ בדין זה נ״ל דאינהו נמי מודו כיה כיון סאינ׳יודעבבימר כמה היה :טהרות ע״כ כל שלא העביר טהרותיו טמאות מספק כדמשמע בגמראוכיוןשצןכל
כתב הרא״בד בספ בעלי הנפש מה שאמרנו היה עלי׳מין אח תולה בו כמה מינים שלא העכיר חוששת אפילו לבעלה ואס עבר הרי זו כחוק דם וטמאה ואסלאענו
פיר׳מצ״ל
ודאי בחזק צבע היא וטהורה והרמי כן פירש משנתינו לענין טהרות ויפה
הרי היא תולה בו אפילו שיעור מרוב לפי סאיג תולה בגוף אומו המין אלא שאנו
דע
ח״ל הרמ״בס בס״ט כל כתם שנמצא על הבגד שאין לו במה יתלה אץמטמא
עושי׳אותו חלוק כמי שאינו בדוק הלכך פולין בו כמה ולא אמרו כגרים ועו' אלא
שנע?
שיודע שהוא דס ואס נסתפק להס שמא הוא דס או צבע אמס מעבירין עליו
לענין מאכולת ואפי׳כמה גריסין בחלוק א׳תולין הואיל ואין יותר מכגריס כמקוס
כמות
סימנים אלו על הסדר סא עכר או כהה עינו ה״ז כתס דס וטמאה ואס עמו
א׳והיינו טפין טפין דתניא בברית כתס אמך מצטרף פי׳ליותר מכגרי׳טפין ספין
שאסהא*
שהוא הרי זה צבע וטהורה וכתב ה״המגיד דעת רבינו לפי הנ״ל הוא
אין מצטרפין ולא עוד אלא אס יש בחלו׳ כגרי׳ולמט׳ממנו אפי׳יותר מגרי׳הרי הוא
תול׳את התחתון בעליון דתני׳בתוספת׳ומייתי לה בגמ היו עלי בכתמי׳א׳למעל' מוצאה כתס וברור הדבר שהוא דס טמאה ואס הדבר מסופק אס הוא דס אי5מ
איכהסעכרת
מעברת עליו שבעה סימניס ואס עמד בעינו ה״ז צבע וטהורה ואס
וא׳למטה אע״פ שהתחתון גדול והעליון קטן הרי זה תולה את התחתון בעליון פד
שהריככי
עליו ודאי טמאה מספק שאין זה ספק סל דבריהם להולכים בו להקל
כגייס שאני אומר ממקו׳סבא העליון בא התחתון ואקשינן מינה למ״דכגרי׳עצמו
חולה ואמרי׳מאי לאו כגרים ולמט' ושני לא נגרי' ולמעל׳כלו׳האו כגרים אעליון אנו יכולים לעמוד על פקרו של דבר ( :בדיקה וזה נראה לי ברור בדעת ונעוונל
קאי אבל התחתון אפיייותימכנריעכ״ל  :מצאהעליכב׳גריסין וכנהמעוכ׳בה שאינה בודקת כסמנין הרי היא טמאה והבגד טמא ומה שכתב אינומטמאעו
טהור׳וכו 3פ הרוא׳כחס איתמ׳נמצא טליה כגרים ועו׳אותו ועודרצופי'בו מאכולת שיודע שהוא דס ר״ל שאינו מטמא טומאה ודאית שלא יהא לה בדיקה שאסהיי
שהוא
דעתו לומר סכל שנסתפק הדבר ולא בדק בסמנים טהורה הל״ל נסתפק לכס
י חכינא אמ׳טמא ר׳ינאי אמר טהור׳משוס דכי \ן דרצופה בו מאכולת מוכח מילתא
ושמאי
דס או צבע אדוס טהורה ואס העבירו שבעה סמנין ועבר או כהה ה״ו דס
דהאי ועו׳דס מאכולת הוא פס ליה כגרי' כיון דבעלמ תלי ה״נ תלי׳וססק הרמ״בס
מענמז
וכן מתבאר בדבריו פ״ד מה' מטמאי משכב בדין טומאת הבגד דכל שאינה
כר'חנינא והר״אש כתב ירא דה״ה כ׳גריסין לר' ינאי טהור׳כיון דכי מדלית כגרים סל
והעבירו
הסמנים טמא והרש״בא הסכיס לזה בפסקי הלכותיו שכל שנסתפק הדבו
המאכולמלא נסארכוכגריס ועוד הא מקט כגרים ועוד לרבותא דר׳חנינ׳נקטיה
דאפי בהא מטמא והלכתא כר׳ינאי דבסל סופרי׳הלך אח המיקל וכ״שבכתסי׳עכ״ל עליו הסמנין הרי זו טהורה אפילו לבעלה אלא שהוא ז״ל הכין דברי ונינונו?
וכת׳ה״ה שגס הרמ״בן וסרש״בא פסקו כר ינאי משו דכל דכדרבנן הלך אחר המיקל אחרת לומר שדעת רכי׳לומר דכל שלא בדקה בסמנין אינה תוססת מסנןוק *י
והאיני
סר״א ככונת רבינו וכתב בהשגות אינו מטמא פד שיודעת סהו 6דסא״א
ודע סאע״פ סכת רביי דין זה סמוך לנמעסק׳בכתמי הכא כשלא נתעסקבכתמי'
עסקינן ואין אנו באים לפלו׳אלא במאכולת הרצופ'סס ודבר פשוט הוא  :והיכא אלא אף הבגד מטמא עד שיודע שהוא צבע על ידי הבדיק ע"כ עויכמונ
לטהרהאשהאל
סהרגהפשפש■שאנו תולין בו עד כתורמס חזר שיעור התורמס לשיעו׳הגריס לכל עמד כמות שהוא ה״ז צבע וטהורה א״א טעה בזה שאין זו הבדיקה
לשכר '
לטהר הבגד וכן דעתהרמי"גן כדבריו שאין בדיקת הסמנים דבר בריא
הדינישאמרנו למעל ב״כ הרש״בא בת״ה ופשוט הוא  :יש אומרי׳סעכשיו אין תולין
היש נ
האשה לבעלה ולא החכרו בתלמוד אלא לענין מגע ע כ וככר כתבתישדע
כתס בסוס דבר וכו׳ולא נהירא כ' כ הרש״בא בת״ה הקצר  :ומישוגדולה מזו כתב
לרמ״כן שאיכ׳צריכ׳להקי הכתסוכו׳גס ה״המגיד כת׳סכרת הרמ״בן בשמו ודברים מסכמי'בזה לדברי רבי׳שכל שהעכירו עליו סמנין ועמד כמות שהואהיין *י
■ עכ״ל ה״המגידז״ל ובאמת שמה שפירש כדברי הימימ ""
אלימכוארי' יפה בשרשם וטעמם כפ״ה הארוך ואילו היה ביד יבי הספר ההוא לא לבעלה וכן נ״ל עקר
מסוע?
נכון וברור ולפי זה אין מחלוק בין הפוסקים לערן הדן דלכ״ע אס הוא
היה כותב וגדולה מזו כתב הרמ״בן דהרס״בא גופי׳נמי קאמר הבי וגס אינ׳גדול'
מזו אלא היא היא שהרי כתב סס בתחלת סער ד' וז״ל עכשיו שאין אנו רואין דמים כתם זה דס או צבע טמאה מספק אפילו לא העביר עליו סמנץ מיך לו ?מ
\שפ'
שי מי שאומר כשס שאין מאין דמים כך אך תולין בכתמים שאין תולין אלא במה עליו סמניס ועמד כמות שהוא בהא איכא פלוגמ,ללה ימ״כ 1טמא5 5
סדומ׳לו וכיון סאין אנו בקיאים במראו׳איכ׳נלון מהדומ לו כדי שנתלה בו וסומכין וסרש״בא וה״המגיד טהורה ענין הננברת שכעה סמניס הלו מבי 6י 1־מ-רלמ
שסימז
על זה דאמרי׳בס כל היד גבי אי זהו אמס כדס מאי כדס המכה אמר רביהוד׳אמר סרקהאשה וכדברי הרמ״בס פיט מהלכותש׳ב וק צת מסמית ! ד ר
סמואכדס סור סחחעירי א' ר חנינ׳כדס מאכול׳סלראש אפיבי הרגי' מאכול הרי זו עכשיו מה הס הלכך לדידן כפל ענין העבר'ישבע'סימני׳בבירא :הא׳שה
והיפי'
מולה בה מאי לאו דכולי גופא לא דרישא ואמרי׳נמי התס אמר י אבהו כדס אצבע עוסק במלאכתה ונמצא דס במקום שעברה וכו׳כפמןהרואה כמס (י ! י
במסתיתניל?מי׳דר׳ינאי ^ תי!י לווינו?
קטנה סנגפה וחיתה וחזרה ונכפה ולא סל כל אדס אלא של בתור שלא נשא אסה צמפא דאסתכס לה דמה
ואקשינן והא רבנן אמרי תול׳בכנה ובבעל׳בשלמא המ משכחת לה אלאבעל׳היכי
במסתיתאשהיתה מסכמ טווי ל 5זריג ונתצא דס על כשמי תי!י לרוי״ו^
סיןיח״ל^
משכסלה ומשני כגון בחורסנס׳אשה עלמא אין פולין אא״כ דומה לו ולאו מילתא שעשתה עד עכשיו שהלכה ושבה אי מתרמי סהטוויהמוסיך
היא דהתס היינו טעמא משוס דקא ס' ד דמתני׳תולה כל כתס במאכולת או בבנה בין רגליה כנגד אותו מקום טמאה וכתב הרס״בא בת״ה דהאדסמסהיי^ ן.
ובעלה קאמר ואפי׳כתס אמס שבאדומים ומ״ה אקסינן אס איתא דאדו׳אינו דומה הדס על דבר סהי׳בדוק לה מתחלה ופשוט הוא ממ״ש רבעו לקמןבסימ'11י
יאהדזמג״י
". - ,
בדמה עצמה בעד הבדוק לה ולמחר
למאכולת של גרף .אס הרגה מאכולת של גוף היאך תוצה בו אמס סבאדומי׳סאינו
דומה למק היאך תולה אותו בבעלה שדמו אינו אדום כל כך אבל מי סאינ׳יודעת מצאה עליו דסכלשהואוכו' עד והיא ד' מ ^' 5י/׳ ^אסנ״נ ^ ^
גדמיונו׳או שהלך נראהדס והצבע שנמטסקה בו מנגד עיני' תולה בו כל כתמיה משוך ם מ 6הכל מילדי הר&׳׳בג) במ״ס * ^־  ? • £ £ 5״־■
כמסנמז ן מנארי'66״ *
לב״ע אא״כ גרור שאינו דומה כגון׳ שהכתס אדום והיא לא נתעסקה אלאבשמור הקצר וסעמו מדמכן3פ כלהיד ( דף יד )
נמצא

הלכות נרה צס
נזצ

 1פךש<!\ טמאים וח״יליס כקרכן נמצא על שלה אותיוס טמאים וחייבים
?מצ5ןעל שלה לאחר זמן טמאים מססופטורי׳מן הקרק וגרסינן מלה כגמ
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כמל׳סדכריו מכוונים כלי מוסס 'ומגרע׳שכת׳ח״להאש שבדק פצמ' כעד הכלי' ( ז )
מלה
מלה כמל'
לה ונמצא

ד־מ
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שמש
רצפה
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וצופה
שנן

שערש
טמאהשפיי
הוא הייכו
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נתכוין ללממו ד 15פי סכי״״י מגולה .נמי נלקה עגמה נעז
מיוןדכדקה מ קרוב הדבר שבא מגופה הלכך
טמאה מספק ואע״ס שפיס״י רצופה טמא׳ודאי ככל מנין ולא אמיינן שמא מעלמא נפל וכ״ש בהניסתו בקופסא דליכרז שאי " בלוק צה
מעוכה על העד רתוקמןהדסקצתדמשמע
מדבריו שאס הימה רצופה פל הדס למיחש להכי כלל וא״עגדמכ״ש כפקא כתבו כלי להמשך אסר לפון הגמר'כדלעילאפי׳הטחמ׳שמור

כתג פלפון הזה לעולם יש חומר בעד מחלוק כ מו שכתבתי כי עד הבדוק לה וקנח ׳
מצמהוהניחתובקופסא כמקום שאין לתלות במאנולת ונמצא עליו בין משוך כין
פגול שמצה זולתי אס מנאה עליו מאכולת מעיכה וכן אס בדקה עצמה בעד הכדו '
להומצאה עליו דם טמאה בין משוך כין עגולואפי׳כל שהוא ואפי׳מצאה עליו
מאכולת מעוכה שאותו מקוס בדוק הוא אצל מאכול' עב'׳ל ומ״ש תסלה דעד הכדוק
אפי׳סניחתו בקופסא טמאה זולתי אס מצאה עליו מאכולת מפוכה הוא תמוה
'למטמע שאס מצאה עליו מאכולת מפוכה טהורה ואמאי הרי הניחתו בקופסא
ואותו מקום כדוק הוא אצל מאכולת וכמ״ש הוא עצמו בסמוך ולכך נראה לי שצריך
לפניה נפסלת דבריו עד שאינו כדוק במקום עד הבדוק :
וגרסינץ תו בגמרא
איתמר גדקה כעד הבדוק לה וטחתו בירכה ולמחר
מצאה
עליה
דם אמר רב
טמאה נדה ופרש״י נמצא עליה דס טל הירך טמאה נדה טומאה ודאית דכיון דהעד
כדוק לה שלא היה בו דס קורס בדיקה ודאי מגופה הוטח על העד ומשס הוטח
בירכה ולא אמרי דילמא מעלמא אתא על ירכה וספק טומאה היה וכתב הרש״כא
היש״י שנמצא הדס בירכה פירוש לפירושו שנמצא בעד ובירכה ולרבותא כקטיה
לומויאע״ג ממצא דבדק כעד ונמצא עליו דס ודאי מגופה אתא ודוקא כשנמצא
עליו נגייס ועוד דנפ ליה מדין מאכולת הא פחות מכאן תלינן במאטלת והביא
יאיות לובי ואחר כך כתב אבל הרמ״בסבפ״ד כתב לאפי ' בפחות מכגריס טמאה
מציל ובדקה נו רגליס לדבר והראשוןנראה לי עיקר וכן פסקו הר״א והרמ״בן ז״ל
מו מדוקאכשהכתס עגול דתלי ' כמאכולרו כל שאין לו גריס ועוד הואיל וטחתו
מיכה אכל משוך וגליס לדבי דדסקנוח הוא הואיל ובדוק היה לה מתחל׳וכדתנן
ע המאה נתם עד שהיה נתון תחת הכי ונמצא עליו דם אס פגול טהור ואס משוך
סמא דכויר״א״־־״״
ב״ר ׳*״
צדוק ! ׳•*׳• ׳
■ו
ותניא בתוספ׳אס עגול ^( 1^ 1
טהור ^ו ;!
שהוא /דס מאכול׳אס משוך
8מא שהוא דם קנוס וזה לשון הראש על משב זו משוך טמא אפי *  .דהו עגול טהור
דעשיהא ס נגייס ועודובכתס מורה ר״א ברבי צדוק דאף במשוך בעינן כגרים
בגמכר/א כ״ר צדוק:
יוהכי תניא בתישפ׳משוך טמא מפני .הקינות .
,
.
ואיפשיק׳הלכתא —.. .
ו 1ט״א מה סכת רבי כמן בפד הבדוק לה ולמח מצא עליו דס כל שהוא כלומר
 1חטחשבירנה ולא הניחתו תחת כי או כסת טמאה ומ״ש אפילו ככל דהו שנמצא
ממהומה שכתב או שהניחתו בקופסא ולמחר מצאעליו דס אפי׳כל שהוא טמאה
נגמי־מ (שס ) איפליגו בבדקה עצמה כעד שאיני בדוק לס והנחתו בקופסא ולמחי
מ^א עציו דס וסובר יבינו דע״כ לא פליגי אלא מפני שהעלא היה כדוק אבל סא
'!י )3י?,יןויו,כ ע דטמאה ח״ל הרי״טבא הא דאמיי׳שלא היה עד בדוק הלשון
׳יף שלא נטלתו מהאשפה או ממקום התורפה דאס כן הא ודאי אין כאן בדיקה
י־ע דיו שיהא כתה וגס פחות מכפס גס אלו היה מוצנע משאר בדיקו׳א״עע
^בדקתו בתשמיש זה בדוק הואבדיעבד ואע״פ שראוי לבדקוכל שעה ואין
^ מ חצא כשנטלתי תמקוביניכי שאינו משומ לגמרי וגס אינו מקוםפורף אלא
ץ סניתנ עדיה לפי הפה ולפי׳ נחלקו ברבר אס דכין בו להסמי׳כאלו סוא מקו׳

טמאה נדה משמפ דטמאה וראי מדיכ׳כיון שקנח בו יות׳הדעת נוס לוס דמסס ב 3ן !נרא׳תצ׳ר׳יחח•
מלומר שנתלבטיח ירך וכיון דטמאה ודאי משוינן לה אפי בטפ יםכיזיד למטמ5זיז מאםה ^למ•
לה בין שהוא עגול בין שהוא משוך כדין כל רואה דם מגופה  :וסימנראה דלאקאמ׳
אפי־הגיחת•
דק רבי׳במה שתלה הדב'באביו ז״ל לומר שכתב שטמאה משוס כדה שלשון הגה' סס "י תי:.ז אם
כךהוא טמאה משום נדה ואין צורך ללמוד זה מהרא״ש ואס ר״ל סהר״אש היה הטחף אתלנן
גורס טמאה משוס נדה ולפי זה אין חילוק וטיוליה ^ ומ י יס לטהר כטגול סחות גי'0לת{! מ שנאו
סכגריס איכס גורסים אלא טמא׳סתס שאלו היו גורסין טמא׳משוס נדה לאי היו מעצמאנר׳נמלינן
מחלקין ככך אס כן לא ה יה לו לכתוב אלא וא״א ז״ל גורס ומדנקט לשון כת משמע נמושארנתם ק
דלאו אגרס קאי אלא אדבריס שכתב ואנו לא מצינו לו ז״ל שכתב שוס דבר מרעיתו רל!,כ! משמעטל*
בזה שלא עשה ד״א אלא שהעתיק לשון הגמר כלבד ועוד סהרס״כםהואמחל׳ ^ ות׳ ^^ 0טלהאלע
חילוקים גורס טמאה משוס כדה וכן צר מדברי התוסס שהם ג ירסיס טמאה נדהממקזילסניח
ואס״ה כתבו וכגון שיש כגרים ועוד דליכא תשש מאכולת והטעם מבואר דכירן שלא נ״ן אשפהוליוני
הרגיש רגלים לדכר שלא בא מגופה ולפיתולין במה שאפשר לתלות הלכך פחות נ! ונלקהענמה ב
מכגריס ועוד תלינן כדם מאכולת כל שטסתו בירכה או נתכתן תחת הכר ^ ומגא׳ ״ לםחליג•
כשהוא כגריס ועול דנפקא ליה מחשש דס מאכולת אמריי כיוןסקנחה בעדכדו ?זה חמד "^מננמס*
ואין אנו יכולין לתלו׳בדם מאכולת מפני שהוא יותר מכגריס ועוד .ודאי מגופה ולא חקליעל
סקנחה בו הוי טמאה נדה ודאי ולאמספקי׳לה כי היכי דמספקי במוצאה כתס שאי " לדוק
בבגדיה דשאני התס שלא קנחה תה סטעס בעצמו מספיק לחלק בין עגול למסוך
"•ייש
וכ״ל דהיכא דאיכא למיחש שמא בא הדס בעד זה מחמתסכתנגס קו םמו רלמ ? יס ע '7ניגוני ׳^5
שהעד שס במיני דמיסתולץ בהם אפי׳יותר מכנריס ועוד דמפני ס קנס כ ו לא שאי "נתזקחנלח
נניח מלתלו׳כמה שאפשר לתלות־כיון שלא הרגישה ביציא הדס מגופה ומיהו היינו !לא בחזקתשאמו
כשהוא עגול אבל אס הוא משוך אפי ככל שהוא טמא׳שחזקת משוך שהוא מהקי נוח מ!,ר<כןנדא׳לי ן
ס״ל לדעת הרש״בא וכב׳הכיא סוא ז״ל ראיה לדבריו מדאקשינ׳אמתני׳וניחוש דלמ׳
דם מאכולת הוא ופרקיצן אותו מקום ברוק או רחוק הוא אצל מאכול׳משמע הא
לאו הכי הוה תלינן במאכולת ומתני׳ע״כ בעד הבדוק היא דאי כשאינו כדוק לא
הוה מחיי׳לה קרבן ודאי ועוד האריך בראיו ' א״כ אין להכריע שהר״אש סוכר שאין
לחלק כין עגול למשוך וכין כגרי׳ועוד לפסו׳מכאן מאחר שלא כתדכר מדעתו ומיהן
י״ל דאפשר להכריע דעתו מדהעתיק לשון הגמרא סתם משמע שאינו מחלק בדבר
כלל דא״לב לא הוה שתיק מלכתוב כן בהדיא ואפשר שלזה נתכוון רבי שדייק מדכת׳
הר״אשטמאהנדה כלשון הגמ ולא פי׳יותראלמא ס״ל דאין סילוק כיןעגול למשוך
בכל ענין טמא כיל שהוא וכן נראה שהיה סבור רבי׳ימחס כדעת הרא״ס שכת׳וז״ל
תמהתי על הרש״בא שכתב שאפי טחתו כירב תולה כמאכולת אס הוא פחו׳מכגיי
וסוד כשהוא סגול וראשון נראה עקר וכ״כ הרמ״בם והתו׳והר״אש עכ״ל ומיהו מ״ס
בשסהתו׳כבר נתבאר דליתא דאדרבהאינהו כהרש״בא ס״ל ואפשר שסוספות
אחרות נזדמנו לו  :והרמ״בם כתב כפ״ד מהא״ב נמצא הדס על עד
שלה או על עד סלו הרי זו טמאה סרחה העד תחת הכר או תחת הכסת

^חאסמיןבג:אשפהכיוןשאינומשומדודמיסדעלמאמצוייסשםלפעמיס
אס משוך טמאה שחזקתו
^ !נ טיהר׳ר ילגמיי ועשאו כמקו׳ש אינו כדוק עכ״ל ושאי דכיי
רבי׳מבואריס מאכולת שנהרגה תחת הכיקנסה עצמה בעדהבדוק לה וטחתוכירכול 5וסר נמצא
^ ו י יי היש בא שהבאתי ומ״מ יש בדברי יבינו כפל דכדקה
עצמה
כעד
הבדוק
עליו
דם
הרי
זו
טמאה
ואין
אומרים כשטחה אותו בירכה נהרגה מאכולת וכת׳ה״ה
וכסתרי^ מצח עליו דס כל
׳י״״׳יי׳י׳י ^
שהוא ע״כ בשלא
ושעכעשתו
טחתו בירכה וגם
לא
הניחתו
תחת
כר
שנרא׳שסוא
ז״ל
מפ׳מתני
דעד
שהוא
כמון תחת הכר וכו׳בעד הבדוק ואפ״ה טהור׳
^ ייחואש ק היינו
הניחתו
בקופש׳דלא
הוזכר
הנח
קופסא
בגמ
גבי
עד
שאיט
אם
הוא
עגול
כדקתני
מתכי׳כהדי׳ולא
דמי
לטחתו
כירכ׳דהתס
בכל
גוונא
טמא׳וזהו
 1׳
■המיז־א^א
לומר
סלא
היה
לנו
מקום
שנתלה
שבא
סרס
ממנו
כגון
טיתת
שלא חילקן שם כמו שחילקן כנתון מח'הכר אבל הרמ״בס והרש״ב׳השוו דינ׳כדכרי
׳ ־*־ ח תחת כי וכש׳ואם
פכ״פ
היה
רוצה
להזכי׳הנח׳קופש
ללמד
דמדאפליגו
רבי ראוי להחמי 'עכ״לז <.כתב סוד ה״ 6כתבו הימב״ן והרש״בא גני עד שהו׳נתון•
ז ׳ ןופפח גבי פד שאינו בדוק שמעינן דכעד כדוק לכ״ע עמא׳ורצ׳לימשך אתר
מחת הב שאס ים בו כגרים ועוד טמא׳א״עע שסו׳פגול וכן בדין שהרי אפי׳לא בדק
הוא .ז״ל גס גבי עד כד
^■ שההר.״  " ,הנח — ,־
קופסא ־ ך
ולפיכך י . ■-
הזכירו . .
 - ..יוק וכמי אלא שמצא׳כחלוק כתם כגרים ועוד טמא׳כמו שכתב בפ״ס ועל זסנסמךרבי׳סלא
ןן?ן,
חבת ה הקצר לא היה לו לכתוב קורס לכן ולמחי מצאה עליו דס כל
נתיכאןסילוק זהואס הניחה עד זה בקופס אפי עגול טמא׳ככל שהווזהמתכאר
משהות נועל הדברים סלא לצורך ומי ימן ופיה מעתיק דברי הר&״כא
כדברי רבי׳במה שכתב נמצא הדס על עד סלו או לע עד שלה הרי זו טמא׳ולא סילוק
גיו
מן הקינוח ואס עגול טהורה שאיןזה אלא דס

ו/

נרה קצ

ודאי ורבי חייא אמר טמאה משוס כתם ואמריצן התם דלד״ה אינה טמאה אלא עד שתר׳סיצאו מחזקתן שאץ תולין לפולס במקרה סאינו ידועאלא נ ^י
שאינו בדוק כל שהי נטלתוממקימו^י*,
.
בכגריס ועוד אבל כפחות מכאן תלינן
סל נסי׳להצניע ולהכין ,
גע
יר־־ז!1
שבדקה בו אבל.־זדי-
יייייי* ייי'־י*־*^י^י
ייי ^ י  -י.ייי ^.י
בדס מאכולת ואמרי' תודר׳ יןסי ור״מ
להס%
סדרכן
עד הבדוק לה אלא שבדקתו ולא הניחתו רע
מתעסקות \
דפליגי כר״פ האש דתכן התסהאש׳שהיא הניחתואק זה נקרא עד הבדוק שאני אומר כשהניחתו נכת׳ולא ואיכן מוליכו׳בסוק ילל!
עושה צרכיה וראתה ר״מ או׳אס עומדת
משמ׳נ,
נודעשנכתםבכתמי על היובמסו׳הכי היס
יראה לי אלא כל שבדקתו בין היא בין חבירת׳ולא
בין
טמאה אס יושבת טהורה ר יוסי אומ
הילוור 3י0
בוכתם מצר אחר ןי 1א העביךתן בשן ק ש 1,טבךןים ןי 1א בצף ר משוס נדה כאצו ברקתו
סייא
ור
כך ובין כך טהורה
כתסלובלכשלרח׳
האשה טמאה חושש לה ומטמא מסוס
כפלוגתאפרדרסייא וכת' המתעסקין בכתמים הד זה בחזקתברוק ע כ אין
יוסי
ורבי
פליגי דר״מ כרכי
סתו6ו
חלוק מן השוק ואינ׳יודעממיל?
הר״אש פר ח ריוסי מטהר משוס דס משום כתם שמוצאה בחלוקה אא״ב היה בדוק להקור׳שלבשתו
שהורד
הישרוזליינדה^ו
מן הנכייו אומן
ומטמא משוס כתם והלכתא כר יוסי וכר׳ אבל אם לקחה חלוק מןהשוק ולבשתו בלא בריקה ומצאה בו
המזדמל'^
או סירצא בזה או פקןיחה בעד
חייאמ״כ וכן פסק הרמ״בס ז״ל בפד כתם טהור׳ואם בדק׳חלוק׳ ולבשתוופשטתוומצא׳טהו׳והשאיל׳
והשניה בבי׳ככי לא ודאיליכא מ^ןדמנ'מ?!5ו
דאס יש בו כגריש ועוד טמאה פחו׳מכאן לחבירתה ולבשה ומצאה בו כתם הראשונה טהורה
כתכה״ס^
מסומוססה ל :
הלוקה לכדה ..
לנוי׳שהגיע)
טהורה אלא שהוא ז״לפסק כרדטמאה טמאה ברקה חלוקה והשאילתו לישראלית נדה או
אחרי'מן׳
ומדיניס
השחילה
תוססקלכתמיס
נדה כל שיש בו כגריס ועוד וקשה דכגמ' זמנה לראות וראתה אף ע״פ שעכשיו לא ראתה ואח״ב לבשת! ־באותוהע מתבאי שאין
בכגדי׳בדוקי׳עכ״ל
לאהכמצאי בבגדים אלא
תליכן סלוגתא דר״מ ור יוסי כפלוגתא ומצאה בו כתם בעלת החלוק תולה בהן וטהורה אבל אם
דרכי ורכי חייא למה כפלוגתא דרכי ור' ראתה נכרית מעולם אינה תולה בהא^״ פעךהניע זמנה ל ראות וניא׳שכתב ק לומ׳סאע״ס סהישמזל;,
חייא פסק כר ובפלוגתא דר״מ ור״י פסק
כר״י וככר כתב ה״ה ליישכ קושיא זווז״ל
הראכ״ד כספ כעלי הכפש אע״גדבההיא
הלכה כר״י בהא הלכה כר משוס דקאי ר
סייא בסטתיה דמטמא לה משוס כתס
ושקלי׳וסרינן בשמעתא אליבא דרבי
חייא אלמא הלכת כותיה וטעמ דמלתא
מסוסדלא דמי עד לחלוק דאלו חלוק
שאינו בדוק לה סתמא טהור אבל עדכיון
שבדקה בו ידיס מוכיחות כינהו מיהו
צריכה כגריס ועוד לאפוקי מדס מאכולת
שמא עליו מ״מ לגבי אשה שעושה צרכיה
ונמצא דס על המיס ק״ל כר יוסי דאמר
טהורה עכ״ל והרש״בא כתב בת״ה דכפי'
ר״ס משמע ליה פשטא דשמעתא דפ כל
היד לכאורה מדאמ ר זירא וכן רב אשי
די״מ מטמא משוס נדה אלמא דר״י נמי
לא טיהר אלא מסוס נדה אבל מסוס כתם
לא אלא דק״ל מדאמרינן כפ׳האסס דרבי
יוסי כי טיהר באישה שהיא עושה צרכיה

ללמוד
הזכיצןבפי' מ״מ מתוך דבריויס
מעולםק טנהזו
השאילתו לקטנהשל א ראתה
סאוצא?
ק  :אץהאש כמא׳מסוס כתס
ל ,א ךאתה
שנבעלה קודם שחיתה המכה או שהשאילתו,לנער׳ש
קודישלב׳שתד
ח -וקהאח כ היה בדוק לה
ולבשתו תוך ד׳לילות לבעילת׳ תול הבה ן וטהודה אפי׳ ממ ןהזה
כ כ  ,ים בתהתלחלק!5
שאין נותנין לבתול׳אלא בעילת מצוה בלבד אפ׳יהתן1,ה בה
שרמים מצויים כה השאילתו ויושבת עלרם טוהר׳תולה הכ י״א אנלסלוןשאיני
יאפי האירנא נמי שאין כועלין על םד סוהר תולה בה לפישמן הסוקולוכי׳יודש׳מפילקסמי*]*('6
כחס
לו מסו כתמי׳ שאני אומי כבר היה
הרין היושבת על דם טוהר טהור׳ואם תתל׳בה אין כאן קלקול
לקל:
טוהר זה סהכתמי׳מדבריסס והולכיבהס
לא׳מהן ואע״פ שהחמירו בנות ישראל שלא לבעול על דם
ופשסתו
ואםבדקה חלוקה ולבסתו
לעצמן החמירו אכל לענין שלא תציל על חבירתה לא החמירו
לחברתהומ׳נן
יוםומצאה טהור והשאילה
והרמ״קכתב והאידנא אין תולין בה השאילתו לשומרת
כנגד יום אפילו בשני שלה■ ולנדה ולזכה בימי זיבתה ואפילוזה• מדביי הרס בא סס ח״ל בדיקהוו
החלוק טהורה וחברת׳ששאלתו שאמרנו בין סבדקתו היא עצמהבק
בשביעי שלה תולה בה ובעלת
סבדקתו סברת והשאילתו להמוני׳ש
בה
תולה
אינו
כתם
משום
הטמאה
מקולקלת השאילתו לאשה
הרואה (דף נח )כדקהעצמה וסלקהכלו
לפי שאין ידוע בבירור לבעלת הכתם שהכת׳יצא ממנה ושתיהן
הסאילתולחנות
כספשטתו ומצא טהור
ואוהמהי,
בהו״ן,-,
תולה ■,,
היא טהור׳וחברתה ״,,,
צריכות לחוש לזה הכתם וכלשכן אם השאילתו לטהורהוחזרה ,,,״
רב
ולכשתוששתיהן צריכות לחוש ול ופעמים שתולה כעצמ׳כגוןס *למנץ ד
נססן
בימי לההסלקוצץ סוןייוץ מק מן
שלכשה חלוק כימי נדתה ולא ברקתו ולבשתו

אפילו לכתסלה טיהר כלומ׳ו־ממשנ׳יתירה שמעינן דאפירישא דליכא אלא חד ספק'
מטהר ר יוסי לגמרי ואפילו לעסק טהרות ולשמש את ביתה ואיפסיקה התס הלכת'
נר״י וכיון דכגמ׳מדמו דין פד שאינו כדוק לפלוגתא דר״מ ור״י ובההיא ק״לכר״י
בדין עד שאינו בדוק נמי ק״ל כותיה ואפי׳משוס כמס טהור ואפ״ג דר ור׳חייא לגבי
במס סויס מ״מ כיון דבגמ׳מדמו להו אהדדי ואיפסיקא הלכתא כר יוסי בההיא בהא
צמי הלכתא כותיה ואפי׳משוס כתם טהור אבל הר״א ז״ל כתב אע״ג דבההיא הלכה
צר יוסי בהא הלכה כר משום רקאי ר סייא בשנותי דמטמא ליה משוס כתס וסקליכן
וטריק כגמ׳אליבא דר׳חייא אלמא הלכתא כותיה ומ״מ אשה שהיא פושה צרכיה
ונמצא דס על המיס ק״ל כר יוסי דאמר טהורה ע״כ ולא ירדתי לסוף דעת הרבז״ל
היכי מזכה שטר לכי מריוכו׳והרא״כן פ אף בעד כר יוסי וכן עקר עכ״ל וכ״פ בת״ה
הקצר שאפילו אס הכתס גדול כגרים ועוד ואפי׳היה משוך טהורה דאסה זו בחזקת
 .טהורה עומדת ועד זה אינו בדוק אפ"פ שבדקה עצמה בו מספק לא כטמא ע"כ •
1מ״מ סייס וכתב המחמיר תבוא עליו ברכה משמע דלענין מעשה לא מלאו לכו
להקל בדבר וכ״כ המגיד בפ״ד מה' א״ב כרמ״כן והרס״בא פסקו כר יוסי להלכה
'ולמעשה הורו כדעת רבי ׳וסראשוניס שסוברי׳ להחמיר עכ״ל ולפ״ז קיצררבי׳שלא
בתב סהרש״בא סתם דבריו בהמת״פב ועוד יש קצור בדבריו שלא כתב ובהניחתו
בקופסא עסקינן בדין זה כמו שהוא מוזכר3גמ ודברי רבי׳ירוחס מכוונים שכתב
בדקה עצמה כעד שאינו כדוק לה אפי׳הניחתו סמור בתיבת ומצאה עליו דס טמאה
מסוס כתם ולפיכך צריך שיהא בו כגריס ועוד שהוא שעור הכתמיםעכ״ל  :כתב
:רש״י דלא נקט תלמזדא בהא טחתו בירכה דא״כ הוו תרי ספקי ולקולא חדאדילמ'
לא מן כעד הוטח על ירכה ואפי׳את״ל מן הפד אתא כיון שאינו כדוק מקמי הכי
וכתב היש״בא יש מרבותי סהור׳סאינו נקר עד הבדוק אלא שבדקתו
יכוה:
ולא הניחתו פד שבדקה בו וכו׳פד הרי זה בחזק בדוק הכל כת״ה הקצר וכתבוה״ה
בפי'ד ונתבארו הדברי׳יפה בת״ה הארוך שכתב סס וא״ת ומי׳ס עד שאינו כדוק מהא
דפק גנשי' שלבשו חלוק אחד ונמצ עליו דס כול׳טמאו׳כבר תרצו רבותי הצרפתי'
דהתס כמי היה כדין לטה את כולן דכולן תלויו׳בחלוק זה וס״ל כההיא דשני סבילין
 1אס באולישאל 'כ 3ת א׳שניה׳יסמאי׳כזה אחרזהסניה׳פהורי׳ולא נתחוורודברי׳אלו
'אצלידא״כ השאילוחלוק־ ףא לנכרי׳סלא ראת׳ואיכמי ראת׳כתסא׳מןהג׳נשי׳לאח'
/שאל' זי נטה׳האסרי דהא אינ׳חדא מ׳יניייהו סאיכ׳באה לישאל ודברי הרמ״בן קרובי׳
לדברי הפו׳סהוא ז״ל פי פד הבדוק לה כגון שבדקפו ולאזז 'מתוך ידה מדשבדק' בו
ועד שאינו ברוק כגון שהזמינה מוכים לבנים ונקייס וכיוצא בו אלא ס לאחר זמן
קנחה בהם ולא בדק אותן עכשיו כשפת בדקה ומשוס הכי מטמא ליה י' משוס
נדה ור׳חייא משוס כפס אבל אס לקחה עד שאינו בדוק כלל לכ״ע אינהסושס׳כלל
דאין סבר'׳לומר■שאס לקחה בגד מן האשפה וקנתה בושיהא ר׳מסמא בכה יג משוס

אבל
אכדיקחךל?ו סמיכנא
טהרתהדאמרהלה

ככדיקטצמ'
לפנק טומאה הראשונה שבדקפו טהורה והשני טמא׳דבדיקת חברתה
לגויה
בדקר! חלוקה והשאילתו לישראליתכדה או
וכחלוק הבדוק לה הוא פ״כ :
לנכרי׳אולנדה
שהגיע זמנ׳לראו׳וראפ וכו׳ -בפ׳האשהידף נט ) תנן השאילה חלוקה
חזיה
הרי זו תולה בה וכגמ׳ אמררב בנכרית המאה ממאי דומיא דכד׳מה נדהדקא
חלוק
אף נכרית דקא חזיא וכת׳סרס״בא כת״ה השאילה הלוקה לנכריו׳פי׳כסלכשה
הבדוק לה ופשפפו והשאילפו להן ואס״כ נמצא עליו דם הרי כמלת החלוק פולכהן
קאמרדא״נ
ופל מאי דאמר ר בנכריפ הרואה כפס פירש לא שרואה בעידן שאלה
לוחי'
מ״ש נכריות אפילו ישראלית כמי וכדקפני או לגמה אלא רואה שהגיעומנה
וראתה קאמר ולאפוקי לא הגיע זמנה ליאו׳וראת והא דקאמר נכרית דומיאוגו
ואיה
מה נדה דסזיא ומלאו דומיא דנדה ממש קאמר אלא דמדמינן להו כלהיכא
לדמוכייהג והיינו ככרית שכבר ראתה כנדה שמאה מכסיו עכ״לוכ״נ מדדיישי
אבל אץ נרכן מדברי הרמ״כס שכתב כפ״ט האשה שהשאילה חלוקה לנדה כיןגרה
זותולבמיר
כין ישראלי ׳ וחזרה ולבשה אותו קודם בדיקה ומצאה עליו כתס הרי
סעם
שלבשה אותו ומיהו כתב ה' המגיד שאפס שאף דעת הרמ״כס שכל נכרי׳שראמ
אחת הרי היא לפולס נדה של דבריהם שהרי אינה יוצאה ליד טהר ולזה כתבמוס
כין גויה בין ישראלי׳וכן פירשו הרמ״בן והרס״בא סכל גויה שהגיע זמנהלואח
דבריומחוורים
וראת׳פ״א א"עפ סאיכ׳רוא׳בימי השאלת החלוק תולה בה עכ״ל ואין
בעיני מסוס דא״כ להרמ כן גויה אפי קטנ׳סלא הגיע זמכ׳לראו׳וראתהנמי הי"
כדהסלדבריה
כהדכיוןשראת'פעם אכין כשהיאקסנ׳בין כשהיא גדול'הריהי6
דםוף׳
שהרי אינ׳יוצא׳לידי טהר׳וזה שלא כהרש״ב׳ודלא כדמסמע מדברי רש״יוכיון
טעמו ?
סוף אנו מוכרחי׳לומ שהוא חלו׳פס רס״י והרס" כמה מופיי בשנותו את
דברי׳שלא כפסטןופו׳שהטע כעצמו אינו נכון כלל דלפי דברי׳אף ישראלישי ךש ׳
טכל׳לנדת׳אע״פ שהי׳עכשיו מסולק דמי תול׳בה ואמאי כיון סיסזמן יכ 5ך
רגיללה?פ^,
ואףע״ג מכריו' להרס״ב׳ככ״הג כמי תול׳בס ככרי׳סאני סאינ'
^ ח?׳^ ינ ׳וימו
דמי׳וכתמי׳הלכך כל סראת פעס אח׳מסנדל׳אע״ג דבפידן
סמדמי׳הראשוני׳נתלכלך כשרה ובגדיה ולפלכרחלו ?זה־^ 5־כים "
^!ייי
הכי שהרי בנו׳ישרא׳רגילו׳לכקותבסרןוכגדיהס מדמ'ס וכתמיס ^טפס?י' ד
בדעתן לטבול ולכך אני אומר לפר׳דברי הרמ״בסכנ!סט 1מכייח<:מי ^ י '/מ
אלא כשידוע שהית'נדס בעידןסאל׳אבלאם בעידןס ^׳רןעיואססךטלסהי^
קורס לכן איכה תול בה וזהו פשט מאמר רב דקתני נבריפ דומי׳דניוה פוגי ' /
^ ל נדה יסרטל ית היי! ות' י תולה
השאילה חלוקה לנכרי' היוא כפידן
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והדש״באכת׳בזה
אם
נתכבס
קמן
חזקה בדקתו בשע ככוס אכל איתא
^להלהטחלוק הבדוק לס תוך אותו
קקואמרדלא בדקתאין ,חזקתו מתככס
מ! ^׳נלבשתו ונמצא עליו דם תולה החלוק ולא ברק' אותו ולבשתו כימי טהרתה אם נתכבס ידי
;3סלפיפפייפומצויוקכיושכתעל דס ישראלי׳ואינה בפנינו לשאול אם ברקתו בשעת כיבו׳אין להקל וכנכרי׳ושפח׳אפי' ליתנהו קק -חזקה לא
בדוק וחזק לא מתככ' ודנין אותו כחלוק
נ1ור׳לפי שאס תתלה נס לא תקלקל ואס ולומר מימי
נדותה נשא׳בו לפי שחזק׳ בנותישרא׳בודק׳חלוקיהן שאינו בדו׳לה ותול׳בו ומיהו התס פליגי
י1
״לה נ 1וה ריאתה מק קלה וכעצין
וסרינן בשעת כיבוס ואם הישראלית בפנינו ואומר׳שלא ברקתו ר אחא ור דר אחא אמ׳תחזו׳ותכבסנו אס
שאמדו כקופות כ/סד של חולין ואחד סל
תרומה שאני אומי חולין לתוך חולין תולין לומר שמתחלה היה ולא עכר על ידי כיבוס שאין הכתמים נדהו מראותיו בידוע שלאח הככוס וכור'
מ ל,ומרומה לתוך תרומה נפלה וי א עוברין על ירי כיבוס נתכבס על ירי שפחה או נכרית אפילו אינה אומ אין דומה כתם שלפני הרכוס לכתם
םמףן הזה שאין אשהיוסכ׳עלדס טהור לפנינו תולין לומר שמתחל׳ היה ואם אפשר לעמוד על הבירור
דלאחר הכבו' שזה מקדיר וזה מגליד כלו׳
5ןץ מוליןכה דהרי היא ככל הנשי ומכל כגון שמכרת במראיתו אם מקריר פירוש שנכנס בתוך הבגד או שלפני הכבו דק עוב׳בבגד ושלאח הכבוש
מקוסככתולה שדמיה טהוריס תולין מגליד פירוש שאינו נכנס בבגד וראינוהו שמגליד בירוע שלאחר מגליד כלו' גדלו עב לפי שממשו של דם
!אפילו בזמן הזה ואףעל פישאין מתנין הכיבוס היה ואם מקדיר בידוע שקודם הכיבוס היה ואם אינה עליוויש כ' מחלוק'בדכר לר״מ אין הכל
להעכשיו אלא בעילת מצוה אינה דומה בקיאה בכך תולין להקל ויש מי שהורה להחמי׳עד שתדעבבירו׳ תלוי אלא כבדיק' הככוס ולר' אחא אע״ס
ליושמז על דס טהור לפי שזו שירפמצוי שאינו מגליד לבש׳ח לוק הבדוק לה ופשטתו וכבסתו והשאילתו סלא כדקתו בתוך הכבוס תכבסנו עכשיו
,ן,חין שירפה מצויוהר״א ז״ל פסקשאפי' לחברת׳ונמצא עליו כתם אם מגליד בירוע שמהשגיה היא והיא כיון דאיפש׳למיק אמילת׳אס נדהו מראיו
ניו
&נמעלדס טוהר תולין שאס החמירו
אס לאו ולר' אין חחר ומכבסו אלא בודק
עישיוננות ישראל על עצמן שלא לבעו' טמאה והראשונה טהורה ואם הוא מקדיר בידוע שמהראשונה
מראיו עכשיו אס מקדיר או מגליד
לע זה עוהר לגני נפשייהו החמירו אבל הוא והיא טמא׳והשניה טהורה ואם איג ן יכולין לעמוד על הרב׳
ומסתבר' כיון דכתמי׳דרמן הולכיס בוי
לאכולי על חברתה מספק כתמיס שלא
שתיהן טמאות שתי נשים שלבשו חלוק אחר בדוק ונמצ׳בו כתם להקל והלכך חלוק או סדין שלבשתו
יהיו שתיהן מקולקלו׳אדיכי־יהו מוקמיכן אם הוא למטה מכנגר התורפה לשתיהן שתיהן טמאו׳ואסהוא בימי גדתה ונתכבס וחזר' ולכשתו
להווהיא מקולקלת וסכדתה מתוקנת למעלה ממנו לשתיהן שתיהן טהורות היתה אחת ארוכה ואחת בלא בדיקה נתכבס על ידי ישראלירן
פצ״למ״ס ובינו בשסהימ״בן כ״כ הרב קצרה ואם הוא מניע כנגד התורפה לארובה כל שכן שמגיע וליתא קמן דנשיילה חזקה בדקתו׳
לקצרה ושתיהן טמאות ואם אינו מגיע אלא כנגד התורפ׳ של בשע׳ככוס ואינה תולה בה אבל אס איתס
מניד נשפו ח״ל הדמ״בן כתב שבזמן
מה אינה תולה ביושבת על דס
טוהר
קצרה קצרה טמאה וארוכה טהורה ג' נשים שלבשו חלוק אחת קמן ואמר' דלא כדק׳בסע גבו' אין חזקתו
לעישהוא סכור סאסו׳לכעול על דס
מתכב' והרי זו תולה בהס ואס נתכבס ע״י
זו אחר זו ולא בדקוהו בנתים או שישבו על ספסל אחד זו אח׳ זו
סוהר בזמן הזה אכל רבי׳כתב בפ״יא ואחר כך נמצ' עליו כתם כולם טמאות שלש נשיםשישנו׳במט' שפחה ונכרי׳ה״ז תול׳כה ואפי׳ליתנהו קמן
סהואתלוי במנהג עכ׳לנראה מדבריו
ומיהו אס איפש׳למיק אמילת אס מקדיר
דלסרמ״בס תולה בה אפילובמקו׳שנהגו א׳ומשולבות שרגליהן מעורות זו בזו ונמצא דם תחת אחת מהן
או מגליד ונמר מגלי' חיישי׳לה כדר' אבל'
איסור שהרי אס תלך ותקבע דירתה כולן טמאות ואם אינן משולבות זו בזו ונמצ׳דם תחת האמצעית
ראיתי לר׳ייא סנת׳שכיון דאיכ ' למיק עלה-
במקום שנהגו התר יהיה מות׳לה לסכעל כולן טמאות נמצא רם תחת הפנימית
היא והאמצעית טמאה דמלת׳כר בדקינן לכתס אי מקדיר טהור'
מלוה טוהר וא״כליכאלמימדאץתולין והחיצונה טהורה נמצא תחת
החיצונה היא והאמצעית טמאות ואי מגליד טמאה ולפי דברי הרב ז״ל אפי'
ממשוס דהרי היא ככל הנשים וגס והפנימית טהורה בד״א כשעלו דרך מרגלות המטה אבל אם עלו אין יודע אס מקדיר או מגליד חוששיןלס"
תי׳יימזס כתב דלהרמ׳בס אפילו לדידן
דרך החיצונה
אף
וטמאה שאין זה כספק'דרבנן דספק הבא
מאין אנו בועלין מל דס טוהר תולה בה :
ממעוט ההכרה אינו ספק דאס אץ
השאלתולשומרת
יוס כנגד יוס אפילו כשני שלה וכו׳שם ת״ר תולהבשומרת זה בקי ומכיר אחר יכיר איפסר שאף הרב ז״ל לא אמרה אלא כאיפשר למיקם
ממגד יוס בשני שלה
ובסופר׳ז׳שלא
טבלה
לפיכך
היא
מתוקנת
וחברת׳מקולקל
' אמילתא והרמ״בן תולה הכל במקדיר ומגליד כרבי ויש לחוש לדכדיסס ז״ל עד
ונר
רשב״ג י אומ
אינה
תולה
לפיכך
שתיהן
מקולקלות
וסוין
שתולה
בשומרת
יום
כאן
לשונו
:
והרמיבם
לא
הזכיר
דין
זה בהא״ב ובהלכות מטמאי משכב כתב
מגדיוס כראשון סלה וכו' וכת' הרש״כא קסכר רסב״ג כיון דכתמי׳דרכנן תולץ הבגד שנמצא עליו הכתס טמא למפרע עד שתאמר בדקתי את החלוק הזה ולא!
אתהקלקלה כמקולקל דאמרי׳סאכי אומי כדרך שאמרנו בבקופות בתממ׳דרבגן י היה עליו כתם אפילו כבסתו ולא ברקתו טמא מקודם הכבוס למפרע עד שעת
ואע ג דנידס של זו לטבל עכשיו ולטהר מ" מ מחוסרת טבילה היא וטמאה היא ורבי בדיקה עד כאן לשונו דבריו פשוטים שהוא פוסק כרכי מאיר • כתב רכינו ימח©
סט־ כיון דבידה לטבול לאו כמחוסרת מעשה היא והרי היא כטהורה ולפיכך אין וכן הדין אס לבשה חלוק קודם שסיתה עוברה ואחר כך לכסה אומו בלא כדקס
חברתה תולה בה דכהדד כינהו וכיון דכתמיס דרככן קיימא לן כרשכ״גדמקל וכן
אחר שנתעברה ומצאה עליו כתס תולה בלבישת הימיס סלאהיתה עוברה וכן
פסקו הי״א והרמ״כן ז״לע״כ • וגס הר״אש פסק כן אכל הימכס פסק כפ״ט
כרכי
כמניקס
תולה
כעצמה
כגון
שתולה
כחברתה עד כאן והוא מדברי הרש״בא בתורי!
משיסדהלכה כמותו מחכייו :
השאילתולאשה הטמאה מסוס כתם איכ׳תולס הכית ואכתוב לשונו לקמן כס״ד :
שתינשים שלבשו חלוק אחד בדוק ונמצא
מוני סס מאמיניהר ׳!;!טן
יוחנן ;!ר
ייצורהםר
טוחיעםו
מהו טתטולז
לתלות ; .גזם
כתם ככתם חגזי
אמר טו
מר יהודה
כר לואי
לו בו כתס אס הוא למטה מכנגד התורפה שתיק טמאות וכו׳ היתה אחת אמכם
ק תיק מ״ט לפי שאין תילין סי׳משוס דלא חזיא מגופה ודילמא מעלמא אתאי ואחת קצרה אס מגיע כנגד התורפה לאמצה וכו' כל זה דברי סרש״בא בתורנו
ח ערש גא כתה השאילה חלוקה לבעלת הכתס כין שהית׳יושכתכברעלהכתס הבית הקצר והוא מרתניא בפיק הרואה כתם ( דף נח ) אמצה שלבשה חלוקה
?מי& לה כין שראתה כתס בחלוק אחד לאחר ששאלה אתזסאין הראשונ׳תולס סל קצרה וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה אס מגיע כנגד בית תורפה סל ארוכה
^ לנישכפלת כתסזס אינה יודעת בכימר שממלהי' ולפיכך אין חברתה תולה שתיהן טמאות ואס לאו ארוכה טהורה וקצרה טמאה והרב המגיד גורס ארוכה
לעג • ומ שרכי׳וכ״ש אס השאילתו לטהורה וחזרה ולבשתושתיקצייכו׳לחוש שלבשה חלוקה של קצרה אס מגיע הכתם כנגד בית תורפה שתיהן טמאות ואם
ק כתבו הגהת מימון בסס הרמ״כן ופשוט הוא  :פעמים שתולה כעצמה כגון לאו ארוכה טהורה וקצרה טמאה וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה אס מגיע
'׳־שי חלוק כימי נדתה ולא כדקתו ולבשתו כימי טסרתה וכו' כ״כ הר״אש 3פ
מגד בית תורפה של,קצרה פירוש ולא סל ארוכה היא .טמאה וחברתה טהורה
שכיח עושה צרכי׳והרס״בא כת״ה והגהו׳מיסון בשס הרמ״כן וכ״פ רבי׳ירוחס וסרפ״כא כתב כתורת הכית הארוך כלשון הזה תניא בפרק המאה שתי כסי ם
המגיד כפ״ט כשס המפרשים ודברים פשוטים הס כעיני דלמה לא תתלה שלבשו חלוק אס אס׳ארוכ׳ואחת קצרה אס מגיע כנגד בית תורפסל ארוכה שתיהן
כחכי־־תה • ומ״ס רבי׳וסרש״כא כתב בזה אס נתככס החלוק טמאות כלומר דלכל אחת מסן הוא למטה מן החגור כנגד בית תורפה סל קצרס
^ .ה כססשתולה
^׳? 1־ס" ! ,יכולין לעמוד על הדבר שתיהן טמאו׳סכל כת״ה הקצר וטעמן של קצרה טמאה וארוכה טהורה דלמעלס מן החגור הוא לארוכה פד כאן לשונו ודבר
^ ' ,ו ,משוס דכס׳פדס הנדה ( דף צו ) תנן הכתס הנמצא כחלוק מטמ׳למפרע פשוט הוא שכל אלו הגרסאות עולות בקנה אחד על פי מה שנתבאר בסימן זה שאם
^מבדקתי את החלוק הזה ולא היה בו כתס עד שעת ככוס ובגמ ( סס ) עד נמצא הכתם למטה מן החגור טמאה וחס נמצא למעלה מן הסגור טהורה  :וכתב
^־ ינישחזקתובדרק או חזקתו מתככס -למאי נפקא מינה דאער ככס ולא כדק הרש״בא בת״ה הקצר על דין זה דשתי נשיס שלבשו חלוק אחד במה דבריס אמורים
^שיקמוכדוק הא לא כדק אי אמר׳חיקתו מתכבס הא מתכבס א״כ דאשתצח בשלא פשטו אותו בלילה לכסות בו את ראשן אבל אס כסו בו את ראשן שתיהן
^י ^ מידיהכגד סיס שס קמטיסותפימ׳והרש״בא גורס כאימיא כמקו׳כססר
טמאות כסתס אחת מהן את ראשה ולא השניה אותה סכסתה את ראשה טמאה
דד״?? ״4
׳
׳
בסערא וחברתה טהורה ופשוט הוא ממס שנתבאר כסימן זה גבי חלוק היתה פוסטתר
^מתכב^תי
המובדי
מאן- .דכדק
בספרא נמי בדק ׳אי ׳אמרת חזקתו מתכבס
ח א ר מאיר מפני מה אמת כתם שנמצא כחלוק מטמא למפרע עד ומתכסה בו בלילה בכל מקוס• שימצא בו דם טמאה וכן הדין אס נמצא בסעפורנו
3ןן ,ק ^י את החלוק ולא היה בו כתס או עד שעת כבוס מפני שחזקבנו׳ישראל שמכסהכוראשה  .סלסה נשים שלבשו חלוק אחד זו אחר זו ולא בדקוהו בנתיס
!יהס כשע ככוסיהס ואס לא בדקו הפסידו למפרע ר' אחא אומר תחזור
או שיסבו על ספסל אחד וממשנה בפרק האסה שלשה כסיס שלבשו חלוק אחד או
^ ?להנדסה מראיתו כידוע• . .
שלאחר כבוס ואס לאו בידוע _
שלפני ככוס_'ר שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דס כולן טמאות :
ומ״ש ולא בדקוהו מתים
חזקתובד! יומה כתס שלאחר כבוסלכתס׳שלסכי׳כבוס שזה מקדיר וזה מגליד ש'מ בן כתב הרס״כא ודבר פשוט הוא דאס בדקוהו ממיס לא הוה מטמאים למלהו
;7קשמכלו־ * ׳׳■־
י •
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־
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מ כנו דמדקאמי״מ דטעמא דתלו הטהרה בכבוס הוא מפנישחזק' דפאודאי אין לומר לכבדקוהו מתים ונמצא דם בכל פעם איירי דאס כן מאי
קותחלוקיהן נ&ע' כבו' שמעינן דסזקתו בדוק וכתב הרש״בא בת״ס
אשמועינן

חזקתובדו׳איסז׳קתו מתכבס כלו׳סתמא -דמילת׳חזקה שרכת׳עוכר מן הבגדכסע"
כבוסו וכתם זה סנמצ׳בו מכסיו לאח׳הנבוסבא ופשטינ׳דחזקתו כדוק מדתני׳אר״מ
מפני מה אמת וכר׳מסכיסחזק׳מו׳ישראל בודקו חלוקו׳בסע ככוס וא ילו לח בדקו
הפסידו למפרע• ומסתבר דלאו דוקא חלוקותיק אלא אף סל חבלמתיהן זלאפוק
שפס ונכרי דלא אלמכבסתוישראלי׳ולית•

אשמועינן מתניתין נ וליקט ן בסימן זה אכתיב דעות הפוסקים בפירוש דממכי' בטהרות ופירשה וראת׳כשיעו׳וסת דלנכי כטלה בכי האי סיעוראהוי'^ 5ך<,
אס היא בכדקו כולן או מקצתן ומצאו טהוי או טמא  1 :י ? ש רביכו בספסל זו אחר דמחזקיכן האי דס בשעבעילה ודאיה״כמחזקיכן לה בודאי בשעתעסירח׳־י!!
זו כ״כהרס״ב׳בשס הר״א דקתכי ספסל דומיא דחלוק וכ״דנ לבדקה אחת־ מהן ומצא'
עהמתוטהמטמאמדאי ושורפן ומתכיתקדקתני היכן גזמלזה יכילן טממ'6לנ[
דהא
ןךע
טמאה אס היא מצלת על חברותיה וכמו שאכתוב בסמוך כשד :
ודאי בלידה מחזקינן דמטהרין לסנך אלמא דבר פדא הוא דמשוי לגיסל־ות גיו 4
למטמאין לכולהו דוקא כשהיו כולן שוות
וי5וימ ה' נ! וומיקה י״״יייל!) ^
סהרןמ
אוסעיא דאמי אפילו כחטאת
אכל אסהיתהאחת ראויה לראות יותר אף הפנימית טמא שאני אומ אולי דרך עברת נטף ממנה וכתב
טימא'
תלויות ואפי כספור וסת לית ליה
מחביתס כגון שהיא זקנה או מעוברת הרא״בד ומיירי שנמצא במטה שלא על הסדין אבל אם נמצא
או מטקה אותה שאינה ראוי״לראו תולה
רןי״לנו׳׳
בסדין שעל המטה בין כך ובין כך כולן טמאות שהסדין עשוי י י6ימ ״כ^ ולפ״ז פשיטא דלא
דמתכי' 0
ןאוספיא אלא כבי פדא
בראויה וכתבו רבי כסמוך ואכל דלעיל להתהפךאילך ואילךוא״א הר*אש ז״^ כתב ןדאי ק ךןןאבסדי
קאי אף אהא דג כסיס שלבשו חלוק אתר
העליון אכל התחתוןאינו מתהפך וכ ^ המיירי שלא כרקה שום0מ 6מ" יי!ד י ^ מיק ' ^'מ *
ו־כ״כ הרא״בד בסיפ׳בעלי הנפש  :ורע
לכספסל של אבן מטהר ר׳צחמיה במתני' אתת מהן או שכרקו שהשתן ומצאו טהורו :אבל אס ברק א אי וסתסל מצי)5ה 6בל
משו' דאינו מקבל טומא׳וכל שאינו מקבל שתים ומצאו טהור הן טהורו והאחרות שלא בדק טמאות ואם נייקה וו מ־01פי סנימהמל1
טהוידוור
טהורותדה׳ה לבדקה עצמה ומצאה
טומאה אינו מקבל כתמי'וכב נתבא כסי' בדקה א׳ומצאה טמא׳האחרות שלא בדק׳תולין בה והן
הו מחלוק׳ הפוסקים בזה  :ג׳נשי׳סישנו' בדקו שתי׳ ומצאו טמא הןטמאו׳והשלישית תולה בהן וטהורהבדקה סצמה תוך סיפור וסתה^ )3,
טהור׳כדאי
כול׳ומצאו לאתר מכאן אין מציא׳ טצמה
במטה אחת ומשולבות■שרגליהם מעורות הלכך לא איירי אלא כשלא בדקו כלל או שבדקו
התו׳
טמא׳לטהרלהוכיחסלא כא דם זה ממכ׳וכתבו
;ו כזו ונמצא דס תחת אחת מהס כולן טהור  :וכתבהר׳ימבן הא דתלינן באותה שמצאה
טמאות ואס אינן משולבות וכו׳כס האסה האחרות וכן הא רמטהרינן לאות׳שמצאה טהור׳רווקא שבדקהוהואשבדקה) עצמה כסיעויוסל!וא
בסיקמא
דוקא בדקה לולא קנחה כדקלזמר
(דף ס ) תכן ג נשים שהיו ישנות במטה .מיד תכף למציאת הדס אבל אם .שהתה כרי שיעור בדיקה
וסתעל׳ל
<ס כחת בדיקה כשיעור
דלא מ
אחת וכמצ׳דס תחת את׳מהן כולן טמאות
שתקנח בחורין וכסרקין אק הבריקה מועלת לא בטמאה
סס{
ובת הכי תנן (דף סא ) ג' נשים שהיו ישנות פי׳כדי האחרת ולא בטהורה לטה' עצמה ואדוני אביהר״אש ז״ל פירדתני׳בפ׳קמא איזה ספור ומן
לטהר
המסקוףביצי^ן
'ונמצא דס תחת האמצעיות כולן טמאות
לסמס ועד שעומדי׳בצד
תחת הפנימית סתיס הפנימיות טמאות-
סאמתלקמס
כתב בבדק׳ ומצא׳טמא מועיל לטהר האחרו׳אפי׳לא בדקה מיד השמש נכנס עד הוי וסת
והחיצונה טהורה תחת החיצונה שתיהן בד■ א כשכולן שוות אבל אם אחת ראוי׳ לראות יותר מחברתה
מצאהדס
ולא לבדיקה כלו סלזס בלןכות
הסיצונו׳טמאו׳והפכימי' טהורה ובגמרא שאינה ראוייה תולה בראויה כיצד אחת זקנה שעבר עליה שלש בכשיעור הזה חייכיס חטאם אילאס
(שס ) מאי שנא רישא דלא מפליג ומ״ס עונות ולא ראתה ואחת ילדה זקנה טהורה וילדה טמאה אחת בבדיקתהכיצאה כבר ארן השיעורשמי
סיפא לקא מפליג אמר רבי אמי רישא מעובר׳שהוכר עוברה ואחת שאינה מעוברת מעוברת טהורה
ויש
לא בצד משקוף עמד אלא בידלזוחזתו
למסקוף
מעולם כאן שיעו׳עודף כדי סבלוה מיוה
במשולכו ופיש״י משולבות תכופו׳ודבוקו ושאינה מעוברת טמאה אחת בתולת דמים שלא ראתה
כתג
ואחת שאינה בתולה בתולה טהורהוע\ אי בו בתולה טמא ׳ אחת ואסס תלויאיכא^ ולא חטרזת וכן
יסד הילכך אפי׳צמצא תתת הפכימיאיכא
שמציל
הרס״בח אי זהו שיפו" וסת שאמת
וכ״כהר״אשז״ל.
לספוקי נמי בחיצונה
מניקה ואחת אינה מניקה מניקה טהור׳ושאינה מניקהטמא׳היו
שכיד
על חברותי כל שתקנח עצמה כעד
וכתב עוד והא דטמאו׳כולן בריש׳ובסיפא
לה כתב הרא״בד ז״ל דוקא כולן שוות מניקות או זקנות או אחת זקני ואחת מניק׳ אין תולות
וכסדקין
אבל אס בדקה עצמה בחורין
היא והסמוכה
ישנות שמתוך .סיכה הן דוחקות זותא זו וז בזו היו שלשתן• ערות ושוכבות על המט׳או יושבו׳ על הספסל
חברותי'
אחר זמן הוא זה ואינה מצלח על
סגהו׳מיימוגיוו!
וכ״כ רבינו ירוחס•יוכתבו
וסוששין שמא דחקה אחת ונכנסה למקום
בפ״ט בסס סרמ״בן והוא שבדקועצמן
חברתה אכל אס הס כעורוי כמט אין לחוס
ואם
מיד כשראו הכתם בפול־ ששוכנותכמסה
באתי למקום שנמצא הדם טהורה
להשמטה שאפשר• לכל אחת מהן .שתדע
ממנ׳אכל
או שמצאו אומר כשהן עומדות
את מקומה ואס אומריבריא לי שלא באתי
מציא׳ומצאגימוא
עמדו הן משס ואח״כמצאוכתס אע* פ שבדק א׳מהן מיד אחר
למקוסמציא׳הדס .טהורה והרפ״בא כתב בת״ה הקצר היימסולבו׳זו כזו כסליכות
הר״סבשאכיכסמו:
■ בזו וכך הס דבדירכי׳ורביירוס׳ז״ל  :ומיש בד״א כשעלו ־ גמ׳כולן סן טמאו וכן דע' הר׳א וסר ' סב׳כמו ססו׳מבוא בדברי
הסולם סרגליה׳מעורו׳זו
ומש יבינו ואדוגי אבי ז״ל כתב בבדקס ומצאה טמאה מועיל לסהרהאחיות
לרך מרגלו' המטה אבל אס .עלו דרך החינונ׳וכולי סס משכ׳בד״א כשפלודרך מרגלו'
המטה אכל אס פלו שלשתן דרך עלייה כולן .טמאו׳ופרס״י אימתי׳ אמרו נמצא דס אפילו לא בדקה מיד טפמו לפי שהוא ז״ל פירש דכיון דלית ליה לוניאוסעיא
טהרותיה
חילוק בין שיטו וסת לאת סיעוד וסת דלענין טהרות אפי בשיעור וסת
מחת סצוכה פנימי טהורה בזמן שעלו דרך מרגלו המטה שלא עברה פנימי׳פל מקו'
דתולוסבה
תלויות דאס איתא לדס מעיקרא מי ענביה ואס כן ממניתין דאמרה
מציאהלס .אבל עכרו שלשמן דרך עליה שהן דורסו׳ועוברו על החיצונ׳כולן טמאות.
ואפי׳פנימי׳דסמא כשעברה פטמי׳דרך פס נפל ממנה  !:מיש בסס הרא״בד כתבו אפילו לאחר ספור וסת כמי וכתב עול ראיתימןהפוסקיסספסקוכרכיהודולי
הר״אס כפ׳הא׳פה בשמו ו1״ל ודוקח במטה שאין עליה סדינים אבל אס יש סדיניס נראה ככתמיס הלך אחר המקל ותלינן אפילו אחר ספור וסת בכפםהנמצא
עשוי להתהפך דומיא בטמאה ועוד דאפיילו לבר פדא לא דמו כולי האי אסדדי דבסלמא מהרוחניון
עליה כולן טסאובין מסולבו׳בין שאינן משולבו׳לפייסססדין
אמריודאינעקר
לפליון וחלוקה שהיא מתכס בו פכ״ל ורבי׳כת' ומיירי שנמצא במיט׳סלא על הסדין דכשעור וסת אחר שיצאו הטהרוה מתחת ידה בדקה ומצאה דס
ממנהבעוד הטהמתבידה אבל הכא אף על פי שבדקה עצמה כשיעור וסחשל
וכך הס דברי הרש״בא בת״ה הקצללמדךכל שלא נמצא על הסדין אע״פ שיש סדיני׳
על המטה אין ברך כלוס דלאקאמר הרא״בד שאס יש עליה סדינים כולן טמאו׳אלא מציאה אין ראויסכתלהדס המציאה בה דשמא יצא כבר מאחת מק ויס יחי
דמקיליככמסים
מסיעור וסת מיציא ' אומו דס לבדיקה סל זו ואפי׳הכי תלינן כה
דוקא היצא סג מצי בסדין אגל לא היכא שנמצא שלא על הסדין דהא כי סדץעשוי־
להתהפך מאי הוי כיון שלח נמצא עליו ודבר ברור הוא ' 01ש וא״א ז״ל כת׳ודאך א' כ ה״ס אחר סיפור וסת עד כאן ונראה דה״ה לבדקה עצמה! ומצאהטייי
ק הוא בסדין העליון וצו ש ס ג  3הב הרס״בא בת״ה הארוך אהא דאס נמצ׳בסדיך דמטהריכן לס דאפילו כבדקה עצמה אחר סיפור וסת נמי טהורהלדעת
דהא שייך בה טממא דככתמיס הקלנו כי היכי דסייך גבי כדקה פצמהומ,־" .
■ שהוא עשוי להתהפך אכל לגופן אין חוססין שמא תפהפכר
שגמט כולן טמחו״מפכי
מתוך סיגה להיות מסולבו׳והעיקר לזה מפני סכתמי׳דרבנן אבל אשה א' שאין לה טמאה דמטהריכן לחברתה מהאי טפמא לדעתו ז״צ ואף על פי שכתברכיטי
מונע• בכל מקום שימצ׳דס כמט' טמאה שהמטה כולה מקומה וסוד דס זה מהיכן בא ז׳ל כתב בברקה ומצאה טמאה וכו׳לסייס מקובר סכמב 3ו סר אש מנמרוון^
פכ־״ל -.ומישיבי' וכל זה מיירי פלאבדקה א׳מהן אוסבדקו שלשתן ונמצאו טהורו' להוציא בדקה פצמה ומצא׳טסור דאין לחלק ביניה׳כמו שכתבתי ח 5לסון נח^
אכל אס• כדקה אחת מהם או סמי ומצאו טהור וכו׳כ׳ר הרש״בא בת״ה הקצ׳נומ״ש
על ספר בסלי הנפש כתב החכם כדין החלוק אס בלק האחרונה שהיא ו^
שאס בדקה א' אוב ומצאו טהור וכוי סם במסכה כדקה א׳מק ומצאה טהורה היא כשעור וסת סל מציאה ומצאה טהורה היא עהויה יכילןטמ ^ חינ^1הי>הי
דסא דאמר רב יהודה אמר רב והוא שבדקה עצמהכסעור וסתסלמצי.הומ־
טהורה וסתיס טמאו׳שתיס ומצאו טהו הן טהורו׳והשלישי׳סמאה ג׳ומצאו טהו׳כולן
רזיי!
^ ^ ^ ^1יש^ ^1
טמאות כלו׳מסופדאמרי׳דס זה מהיכן בא :ומי תולה במי :׳ ומי ש ואם בדקה א ".טהור היא טהורה אכולה מתכימין ? ין,י
מוצווו'
ומצאה טמא׳האחח־ת שלא בדקו תולות בה והן טהורו' גס זה שס במשנה בדקה א' כשבדק ומצא׳טמא׳אבל כשבדק ימצא"' טהור לא נאת בו סיפור ' ; 1^ ,
ומצח טמא׳היא טמאה ושתיהן טהורות  :ומ״ש בדקוסתיס ומצאו טמא הן טמאו'
ובפייוחסין א' ר חסד׳ג׳נאמכין לאלת אסופיוחיה ופויטי315/רו ^ יו ^ 1׳חאיגדין
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? ןמו ן^ זו?5ו ואה לא הייו ראויו׳לדאו רואין אופן כדולר ןה ראויו׳וכגמ׳ בריסים ונמצא -דסתחתספנימיתיסרןיהן טימאות סהח־יצוצה דוסק׳ליקרל לפני ' לצד
"/ 555ר היצר תולות זו כזו מוכרה ושאינה מוכרה׳ תולה עוברהבשאיכהיפדבריז רריחיס וכדאי׳כגמ׳אבל יושבות־ או סוככו כמטה וסן ערות א ץ לחוש להן להשמטה׳
^דוסאינהמציק־ה פזלה מניקה כשאינה חניקה זיןנה ושאינה זקנה תולה זקנה ם־איפשר לכל אחד מהן סתדפאת• מקומה וא״ת כרי לי שלא כאפי לכאן טהורה'
??/רנה כתולה ושאינ כפולה תולה כתולה כשאינה כפולה׳ היו שפייה מוכרות וכבר מכייר ס״סמגיד סכראזוכשסהמפרשי׳ז״ל ועובדדסתי נשיט סשוסנוכרחיה•
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להתגורר ולקרב לצר פנימי אף על פי שגמצא תחת הפ3ימי׳ שני ולא ידיעינן מהי נפל אכל פנימית
אינה'
מתרסק מן הריחיס לימה במפמ׳ססיצוכ

^אואמהנן כמי הרש בא וכבר הפגימות טמאות כההיא עובדא דשתים נשים שהיו טוחנות
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^ * שנממ׳נ היש״נלו באן לענין נמצאת תחת החיצונה היא טמאה ופנימית טהורה שאיןפנימי׳
תלייתכתמי׳וכתכ -ג־כ דמיעוברת ומניק דוחקית לבא לצר החיצונה נמצא כיניהם שתיהם טמאות  :אין
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כתב הומ״בם שהיא טהורה בכל
ןש שאיכה עוברה ואסר כן לבשתו

*יאסוברה ונמצא עליו דם תולה בימי׳
.הראשונים שלא הימה עוברה וכן מניקה וזקנה וטהור וככר כתבתי סכ״כ רבי׳ירוח
׳ן! :כתבוהמו עוברה ושאינה עוברהוכו' אומר ר״י דדוקא כהך
ענינ׳דקאמר
הלמוראתולין אכלשי לה וסת דמסולקת בדמים דהא אמרי׳דיה
שפתה
איכ׳תולה
נאקלהוסתוכן יש לה וסת ולא הגיע שעת וסתה אינה תולה
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!תנוהו הגהות מימוןבש 'ט  :כתב הרש״בא בת״ס הקצר דג נשים שלבשו חלוק
!וסו נווק זו אחר זו ולא בדקוהו בכתיס ואח״כ נמצא בו כתם בולן טמא ו׳אס לא
קונלל או שבדקו כולן ומצאו טהורות אבל אס בדקה אחת או סתיס בתוך שיעור
משל מציאה הן טהורות ואותה שלא בדקה כתוך שיעור וסת טמאה וכן הדין
נשנדקוספסל א' וישבו עליו שלשתן כזו אחר זו ונמצא עליו דם לבסוף וכן הדין
למטה בדוקה ששככו עליה שלשתן זו אחר זו ברק הראסונ׳שלבסה החלוק או■שישבה
נל?הפסל או שישבה על גבי המט ומצאה טמא ואפי׳סתיס הראשונו בדקו ומצאו
סמאכולן טמאו׳לפי סא״אלראשונו׳לכדוק תוך שיפו' וסת לזמן שלבשו את החלוק
אושישכו על הספסל או ששוכב׳פל המטה אכל אס האחרונה שהיא לוכש׳החלוק
.אושישב׳ על הספסל או שוכב׳ על המטה קנחה עצמה תוך שיעור
■ וסת סל מציא'
!מצאה טמא אותה סמצא׳טמא מצלתעל חברותי׳והיא טמא׳וחבמתיה הראשונות

בחב הרש״כא בת״הבס&הר״אדהד*
דתנן נמצא דס כחלוקה או מטה או ספסל
כולן טמאות אס נפמסקה אחת בכתמים
כולן טהורות שכולן תילות בה והיא תול׳
ככתמיה מ כ והוא מדכרי הרא״כד בספר
כמלי הנפש וצתכו ה״המגיד ביפ״ט ופשוה׳

הוא  :אין בכתמים מסוס וסת כיצד'
מצאה כתם כר ח אפילו סלסה פעמיה•
לאקכמתו ולאפקיתו ופו' כן כתה
הרא״בד בס כפלי הנפש וזה לשונו נ״ל
בזמן עני ן
* י
אף על פי סהחממו על הכתס ועשינו
אותו כראיה לפנין סכמה נקיים ולכל דכר אף מל סי כן לא נחמיר עליו לחוש ליוהד
מציאת הכתס נמו שהיא חוששת ליום ראיה ועוד אני אומר שאין הכפמיס קובפין
וסת ולא עוקרין וסת חוץ מכתמי העד הכדוק לה שהן מטמאין בכל שהן והרי הן׳■
כראיות לכל דכרפכ"ל :כתכהיש״בא בתשובותיו סאל׳מי שיצא ממנו דס דרך יפ
האמה כהרגל פעם או פפמיס בחדש כין ער כין ישן כלא הרגשה וכשעת משמיש"
נמצאו כעידי האיש והאשה טיפי דמים גס לאחר תשמיש כשהאיש מקצח וסחר
ומקנח מוציא טעות דם דרך סי האמה אס יש לחוש כספק כדה או תולה כתפלה כמו'
ששנינו ומולה בכנה ובכעלה ומופרד שסאסס חדל ממנה זה כמה להיות לה אורת'
כנשים • תשדכה ודאי מסתכרא דתולה היא זו דכיון דאיכא ודאי מכה בבעל שהוא
מוציא דס אפילו שלא כשפת הטלת המיס ומצאה בשפת תשמיש ודאי תלינן וכ״ש־
כמסולק דמים שאפילו הדס טהור בכי הא לכ״פ וכ״ס האסה וכדתני׳כריס תנוקת
הרואה דס מחמת תשמיש משמשת פעס ראשונה שניה ושלישית וכן נשאת
לאחר משמשת וכו' ואם יש לה מכה תולה כמכפה וכו׳וכיון שכן אף בנדון שלפנינו
תולה בזה שאין לך מכה גדולה מזו לתלות כה עכ״ל * :
* ב׳ה לנהלי׳תכיא נמושכתאח״נ דזניס מ״ז
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סהורו׳כד״א בשהיו שתיהן שוות אכל אס הית׳א׳זקכה וא׳סאינ׳זקכה או אחת מעובר'
■ומקנה חולה כשאינה זקנה וכו היה הספסל או המטה גדולים ויישבו עליו ג׳נסיס
מת אחת דין א׳יש להס שאס עודן במטה קנחה עצמה א׳מהן תוך שיעור וסתשל
טמאה
ואס
יושבת טהורה רבי יוסי אומר
מציאה ומצאה טמא היא טמאה והשא׳טהורו ' קנסה השתים נמצאו טמא הן טמאות
מנטהויה ע״כ וכיכל דבריו יותר בת״ה הארוך שכתב וז״ל אע״ע ששנינו גבי מטה
בין כך ובין כך טהורה ובגמרא מ״ש
נדקה אחת מהן ומצאה טמא היא טמאה ושתים טהומכתב הי״א ז״ל כי יש לחלק
עומדת דאמיינן מי רגליס הדור למקור
ניןחלוק למטיס לפי שהמטה שלשתן ישנות בה בכת אחת ובעודן ישנות שם בדקה
ואיימי
דס
יושכת
כמי
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הדור למקור ואייתי דס אמ שמואל במזכק'
אחחמהן ומצאה טמאה היא טמאה ומצלת על חברותיה אבל חלוק שלובשת אותו
מזנק נמי דילמא בתר דתמו מיא אתא דס אמר רבי סבא ביושבת על ספת הספל
סואחחי אע״פ שבדקו הראשונו׳ומצאו טמא ואפי׳בתוך שיעור וסת של מציאה ומזכקבתוך הספל ונמצא דסכתוך הספלדאנז איתא דכתר דתמו מיא אתא על'
זיק מצילות על האחרונה אבל כשבדקה האחרונה כעוד שהיא לובש החלוק בתוך ספת הספל איבעי ליה לאשתכוחי אמר שמואל הלכה כרבי יוסי וכן אורי רבי אבא
ציציו וסח של מציאה וא״נ פשטה ובדקה עצמה כתוך שיעור וסת סל מציאה ושל
ומיימי גמר׳משנה זו כריש פרק הרואה כתס (דף נז )ופרס״י סס עומדת טמאה
פשטהומצאה טמאה הצילה על חברותיה דומיא דמטה שהן בודקות בעודן עליה
דאיידי
דדחיק ליה עלמא דמעומד השמיכ׳ולא יכלה לעצור הדור מי רגלים למקור
ואיימו
דם
'!? והוא הטמסלג׳כשים•שישנו מל ספסל אח ' כזו אחר זו והיינו דקתני
יושבת
כמפני'
טהור
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רגלים
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דרך דם נדה לצאת פסי
מי
רגלים
ובפרק
האשה
פירש
במזכקת
^0דומיאיחליקומתני׳אורחא רמילתא קתניותנא בחלוק וה״ה
מקלחת
בספסל
דכיון
ומטה
דנפק
בקילוס כי אורחה לא
ותנע במנזהוס״ה^ לספסל פכ״ל ודברי הרש"בא כתבו הגהות מימון כפ׳תשפ׳כשס
דחיקה ולא הדור מי רגלים למקור ואין דרך דס מקור לצאת עם מי רגלים אכל
סותמת איידי דאוקמה אנפשיה הוא ואיכא למימר הדור כאלו עומד אכל עומדת'
יין ק אכלהרמ״מז כתי סס דכחלוק כמי אס ברקה אחת מסן מיד ומצאה טמאה
׳■ מפלחכיותיהוס״המגיד הקשה על פי׳סרש״בא דלענין בדקה ומצאה טהורה אי איפשר לה לזנק מזנקת מ 3י נמי דלא הדור למקור מיהו מאן לימ׳לן דככדי מיי
דןשיהבחלוק וכמטה רלעכין כדקס ומצאה טמאה מחלק ביניהם שסדר המשנה •רגלי' אתא דנימא ודאי לאו ממקור הוא מדאת ' בהדי מי רגלים אלא ממקום מי"
^ייק דקתני בדקה אחת ומצאה טמאה בריש׳ומשמע דקאי אחלוק ספי מסיעי רגלים ומכה יש בה דילמא בתר דתמו מיא אתא דס ממקור ולא מחמת מי רגלים'
ף; ^ 1זת מהןותצא' טהור ע״כ ואני אומר שאין זו קושיא סאף לסי׳זה קיימ ' נמי פד כאן לשונו וכן נראה שמפרש הרב רבי׳מסה בר מיימון שהרי פסק בפרק חמישיי'
^' י״זלוק אלאשכצטר'לפר' דכי קאי אחלוק בדקה אחת מהן היינו אחרונ' דבין עומדת בין יושבת טהורה ולא חילוק ביןמזנקת לשומתת וכן פסק הרב רבינר
ו׳ ^ ״יאחתמהן מיוסדת שבהן ואע״ג דכי קאי אמטה דעסיק בה כדקה אס משה בר נחמן כהלכותיו וכן פסק הרש בא ז״לכמו סאכתו בסמוך  :אבל התום'
^ 1יי ט אחו מסן נכי מציכו לשון שהוא מתפרש ככיוצא בזה :
ורבי׳ שכתב כתבו דעומדת איפסר לזנק וכן כתב סרא״ס חה לשונו נראה לפרש דעומד איפסר'
לה
לזנק
והכי
פירושה
^־י 5יך שלא בדקה סוס אחת מהן וצו׳ואם בדקה ומצאה
טמא
האחרות שלא
דסוגיא דסמעתין יושבת כמי נימא מי רגלי הדור למקור'
ואייתי
דס
ן;|י׳דד' ^,בה_וכו וע״כ לומר דאף אחלוק קאי מדכת בתר
דסלקא
הכי
בד״א
כשכולן
דעתיהדמתניפץ
שוות
איירי
בכל
עכין בין כסותת בין במזנקהילקן
"ף בחלוק כמי איתא לכ״ע וא׳י׳כ גס לשון זה שכתב קורס לכן קאי אף
פרין דכי היכי דכטומדת טמאס כחדא לריעות במה שאיןרסמה נפתח שיוכלו מימי'
ד״ל'כ יקשה סאה הוא סוכר סדין החלוק חלוק מדין המטה למה[לא רגלים לצאת להדיא אלא נפצרין שס ואיכא למימידהדר למקור ואייתי דס ואע״ג'
נו משמע יאף אחלוק קאי ושכר כהרמ׳כס שסובר שאין חילוק ביניה' דאיכא חדא לטיכותא דמזנקת יושבת כמי תהא טמאה היכא דשותפת כיוןדאיכא*
י\ י ^
השמיטו דעת הר״א והרש״בא שחילקו
ביניהם והוא נמסך בכמה קדא לריעותא ומסכי כולה מתניתין איירי במזנקת ותרתי לטיבותא במינן הילכך'
'
ט אחר דברי הרש״בא בת״ה
וסותם דכריו כמותו וכאן אע״פ שסובר
עומד׳אע״ס דמזנק טמא כיון דאין רחמ׳ נפתח ויושב נמי אי שותת טמא׳והא דלא־
"
ה
ל
להשמיט
דברי
הרש״בא
לגמרי
:
היו
שלשתן
פרות
ושוכבות
על
מפליג
ביושבת
לטמא
היכא
דלא
זינקה
דניח
ליה
טפי
לאשמועיכן דעומדתטימאה'
ן־יי ^
ישל הספסל כאס׳וכמצא דם תחת אחת מהם וכו עד נמצא ביניהם אף על גב דזינקה ולהך פירושא לא אסכחן דמטהר רבי יוסי כעומדת'
כת״ס הקצרוכ״כ בארוך בסס הר 'א דהא דתנן בנמצ׳דס תחת
ושותסת כיון דרבי מאיר לא איירי אלא במזכקת ורבי יוסי טיהר מה שטימא
י ומכיתה הסמוכה לה טמאות דוקא בישנות שמתוך שהן דוחקות זו רבי מאיר אבל כעומדת וסותתת דלא איירי בס רבי מאיר" לא אסכסן׳
!ודן( י 1שמא דחקה זו ונכנסה במקום חברתה וה״ה בערות בכל מקום שהם למטהר ביה רבי יוסי והא דמוקי הגמרא יושבת דמתניתין ביושבת לתוך׳
׳ ^מעמד 1ודיק
■ לדחוק ולימס להניס ממסיצפן כגון נשיםשטוחנות•
ונמצא בו דס וכי'

ראש פרק האסה שהיא פושה צרכיה ( דף
ךט^ וראתה דס רבי מאיר אומי'אס עומדת

דמ
קצא

הלכות נדה קצא
(א ) .הספל ומזנקת לתוך הספלנרי־! ס דהיינו דוקא לרבי מאיר דמטמא ביושבת סותתת

למירדכיפשק הלכך

במזנקת

נמיאיכאלמיחש

דבתרדתמומיא

ופסק

הזינוק

ואין

המיס

יוצאין

ועוד דמדחזינן דרכי חיילו מפליג על רבי כעד שאיני במק ומטמיןמשןס
אס

פן

אף

באשה

שהיא

עושה

ציכיה

היא

מטמא

משוס51,5

7ז׳
שיל ?ד נז״נ בגבורה הוי ליה כמו שותת וחזרו מי רגלים למקור והביאו דס אבל לר יוסי דמשהי
דמזנקת
ביושב׳ושותתת כמי לא חייש דילמא בתר דתמו מיא
ניושנפדאסטינא ^י׳-
עומדיי< -״; /ו
בחדא ׳" .־  .ותא
לטבותא דמזנקת
"!
ענין עכ ל
^/
דם'׳4ע;5שע׳ט
שפת הספל 'י־׳*•׳ 1׳׳יי'
אתאדס י ^ י'*
ומטהר  1׳**׳׳־•
יושב ""י׳י*^
בכל "1
ן
יל ,:! ,5ני ' ת ^לאי= י;' ^ 1
י־מירי ^
!סינרר:
ט״א
ינעי״ל׳אע *,אבל הגהו' מימון כתבו בפרק
שמיני.ענין כין יושבת כין ע ומדת וכין מקלחת או שותתת ואדוני
אביובאמ שסמך זה גדול כעיניעדאהן!
טחא ! אינה״ נ 1זורה בשס הר״מ דאף ר׳יוסי לא טיהר ביושבת הרא״שז״ל כתב דיושבת טהורה ככל ענין דכיון שהמקום
רחבל? רותו
ילפסיין כן
אלאםהמ!!1
אא״כ יושג 6 £ £ל5ז ך1שכפ על עפת הספלומזנק' ,לפיו אל הדור מי תלים למקור להביא משם דם אבל כעומד׳שהמקן' לא סמכי על וה 8ץדאיכי)
"
הספ{ ׳כ׳י נא הלס 1*05י־ינמצ׳ דס תי וה ,ספ ^ד<* יכ ^1־?* '? 5י צר ילה אם מזנקת בתוך הספל! שהמיס יוצאיזבקילוח
טהור׳אבל<־ דחו דבייו לגקייולימידאי!?ר
"יו" ?*0עי׳לדהא דאיקימנא עמי/הכי הני מ ^ י י
אם שותתין על שפת הספל טמאה ואיש ואשה
שהטילו
שניהם
?
!
?
*
!
נ
?
!
^
מיכי
ומיהו
לענין
הלמ
מ
יהלכה :יון
"י נ ,נפ ה1־ה' ׳ מאיר דמחמיר אכל לר יוסי דמקל טהור ~
1
מים
שהפוסק  ,פסקולטהראף
סומכים
כ
״ " פת ׳ג בכל ענין דהא ביושכ׳לא
פליגי, 1וכי היכי
׳־׳ ״
רחיו 1
הנהו' י-
יעליש
נהגמיי׳ונ׳נהגש״ל ,
,
1,1
"
רזרתריתב • כתבו
מימון3פ״ן
לקע־והמ!שה דלאמטהרר מאיר
ביושבת
אלא
בכי
האיגוונאהכי
נמילר
יוסי
לפי
שטת
ר
י
פשיטא שאס אחר ההשתנה כדקה ומצאה דס נימאס היא אם לאסדסמכר?
מהר׳ש •כ״פ מימיו שפירש דכולה
מתניתין
כין
עומדת
בין
יושבת
איירי
כמזנק׳יש
לפרש
דר
'
יוסי
הכי
(וכ״כ
באגור
ב
מהרי
מולין
)
והמרדכי
כתב
כפ״ב
דשכועות
יאעיג
דרי״ל נ ?!
יאג סי' ן*ז  :י קאמר כדפרישית ע״כ וכן כתב המרדכי כפרק שני דשכועות והר״ן כתב בתשובה
דמטהרה״מבכמצא בספל שאז דרך לבוא עם מי רגלים אכל אסבדרה ו ? ?'
מצאה דס ההוא דס הוי מן המקור כיון דלא אתא ממש עם מימי
?
^^. 3כ7י דכל שקלא וטריא לר׳מאיר איתמר ולאלר'יוסי ועל כ״ז מסכים אני למהשאמרתי
תש<׳ *ל אש׳שהית׳ בשם הר״מ דכיוסבת ונמצא דס על שפת הספל מודה ר' יוסי דטמאה אכל לא כמו דלהרא״שדסכר דר יוסי מטהר ביושבת בכלגוונא כתו שכתכתילעיל  -יון?
רנילה לרא! פ דם שכתבת וכמו שאפרש והטעם שהזקיקני לומר דמוד׳ר׳יוסי דעל שפת הספל טמא' מטהרין משוס דאמרי כיון דעס מי רגליה אתא ודאי לאו דס הסיזורהואת־סרו
על .המים לא( זר משוס דהיכי איפשר דשמואל ורבי אבא תמייהו סכירא להו כר יוסי ושקלי וטרו הנמצא אח 'כ אינו אלא תמצי הדס ההוא שיצ עם מי רגלי׳וכ״כמךכרי
!' ,ז
שעשתז5רכ 'במ '* אליב דר׳מאיר אס אינו ענין לאוקמתייהו אליבא דרבי יוסי כלל ולפיכך אני אומר כסמוך וטעמא משום דכיון דחזינן דאתא עס מי רגליס אמרי דהאיסדסנמצ׳ 2
ומסתמא אית לן למימר דרבי חייא כרכי יוסי
דאשה שהיא עושה צרכיה איכא שלשה מחלוקת

ס״ל והא עדיפלןמלומר

חול • אינה אד ,ס
אלא

מ,הר 'ם

דמודה ר יוסי ביושב על שפת הספל

ומזנקת לתוך הספל ונמצא דם על שפת הספל

ליהא !ל ולא בתוך הספל דטמאה משוס דרגליס לדבר
יוזרנ׳ על

דבתר רתמו מיא אתא דמא דאי לא

כתו׳הספל נמי מבעי ליה לאשכוחי אבל נמצא דם בתוך הספל ועל שפת הספל בכי

^נג,דדילם
אשה ' ^ האי גוונא כמי פלוגתיהו דר מאיר ור' יוסי דר׳מאיר חייש למיעוטה כל היכא דלא
ה ית׳אם נכ לסעס מוכחא מילתא להיתירא מטמא לה ורבי יוסי לא חייש למיעוטה היכא דלא מוכחא
שנלקה ע 5מ׳ רואה מילתא לאיסור מטהר לה ^ ונמצא דס בתוך

הספל ועל שפת הספל לא

מוכחא

לס
עצהע׳שתקכח' מילתא כלל לפי שהדבר ידוע שמי רגלים דמזנקיס מתחלתס בסופם שותתין וכיון
שכן כמו שאתה אומר דביושבת באמצע הספל ונמצא דס בתוך הספל דלר' יוסי
£א|למ ^ טהורה משוס דלא מוכחא מילתא דמסתמא אמיישדס זה עם מי רגלים בא ולא מן
אעי׳נעומל׳ היי נ < המקור כך יש לך

לומר כנמצא דס בתוך

הספל ועל שפת הספל לר' יוסי

דוקא שהלם ני׳נא דליכא הכא הוכחה כלל שדס זה עם מי רגלי' הוא בא וכשם שזנקו

דטהויה

מתחלתן נך זינק

" "ין ^ יאגל'" עמהס הדס וזהו הדס הנמצא בתוך הספל וכמו שמי רגלים שתתו בסופן כן שתת
זאנלנ
עמהס הדס וזהו שנמצא על שפת הספל ולר׳יוסי טהורה זהו דעתי בזה והרש״בא
7ממ( )מיא היא סתס הדברים ולא פירשן עכ״ל ותמהני למה כתב שהרש״בא סתם הדכרי' שהרי
רואה טמאה צנ״ע בת״ה הארוך כת מסתברא לי דכל הדין שקלא וטריא אליבא דר״מ היא אבל לר׳יוסי
(ל ) ות״יהניעליי כיון דבשע׳צרכיה אתא דם חזקה עם המיס בא ואפי׳נמצא על הספל וקי״ל כר יוסי
^זמ ׳ה ^א'7לנא! עכ״ל וכ״פ בקצר דבין עומדת בין יושב׳כין יושב׳על הספל ומזנקת לתוך הספל כין
סמכ ,נ} יאדנר  ,נמצא דם בתוך הספל כין נמצא על ספת הספל טהורה שחזקה דם שיצא עס המיס
רופאים לחיל אלא משביל המים בא ואין דם טמבאשה אלא הבא מן המקור ע״כ ודברי ' אלו מבוארים

נעינן נ׳כ/ליקה שהם לומר דלר יוסי בכל גווכא טהורה ואיפשר שמ״ס עליו הר״ן שסתם הדברי׳היינו
נתים פח,יי|.כח! משוס דאס איתא דאפי׳כיושב׳על ספת הספל ומזנק׳בתוך הספל ונמצ' דם על שפת
קפ',ז(א ״כ ו״נרן הספל ולא בתוך הספל כמי סביהרשב א דמטהר ר יוסי ה!ה ליה ליתן טעם אמאי
הל׳ן לכל הכי שקלי וטרו
"• כתי׳ כלילהפיי

בגמ׳אליבא דר״מ דלי׳הלכתא כיותיה :
ולענין הלכה נרא' דכדאי הס
הרמכ״סוהרשכ״אלסמו׳עליה׳להתירבכלגוונ׳בראשפ׳הרואהכתםאמרידמתכי'

נלאגדייי ' א| אפי׳ דהאשה שהיא עושה צרכיה בדארגישה היא ואפ״ה טהורה משוס דאמרי׳הרגש ' מי

כשנימיגן( נמים
נראה לי:

ן< ,

וו<

״,

,

,

,

רגלים הוא וכ כ הרמב ס בפ ה שאפי הרגישה גופה ונזדעזעה איכה חושש שהרגשת

(ל ) נסכאןלנרח מי רגלים היא זו שאין מי רגלים מן הסדר ודם זה דם מכה בחלוחלת או בכולי׳עכ״ל
אינןכראי! כח־ וב" פ הרמכ״ן ז״ל בהלכותיו :
כתבו הגהו׳מימון בפ״ה כשם הר״מ שר״ח פי׳דאפי'

מחלי* ני!כמיז ח׳'ל כנמצא דס על המיס דמטהר ר יוסי לא טהורה לגמרי קאמר אלא טהורה מסו׳נדה
ילפ7
'התך,ש) וטמאה משוס כתם וכ״כ המרדכי בשם הר״ס והר״ן כתב בתשובה הנזכר׳כלסון הזה
הי ׳יןול יימש ז :מה שכתבת בשם הר ' מ בשם ר״ח דכי טיהר ר' יוסי דוקא לטהרו' טיהר אבל לבעלה
איני להרי הי׳ן מודה לר״מ אין אלו אלא דברי

נביאו׳ואין להם על מה

גפנ ניכ נ -נין חץ פלה עכ״ל ואע״פ שכתב הר ' ן כן וגס ה״התגיד כתב

שיסמכו ולא ר״ח ז״ל חתי'
בפי״א

דמשתכת דם עם מי

ג 0פ'לא נ'
כלל ' ד,
אין נראה לדחות דברים אלו שאמרו כסס .ר ח
שהוא חול
ממת
ו
רגלים .הכל <
מודים שהיא טהורה ח
ןלא נדיקפ מ,ם כגיליתא דחטיתא שהרי הרשב א כ כ כשמו בשער הכתמים גבי כדקה כעד שאינד
סזשרקוהר׳ןהימר בדוק והניחתו בקופסא וגס התו׳והר־א״ס כתבו כן בשמו בפ ' כל היד וסמך דבריו
3לי׳ ץדיק ה" 3י נ״ל שהוא מדתנן בסיפא דמתני׳איש ואשה שעסוצרכיהס לתוך הספל ונמצא דס
 ',1העיקר טל המיס ר׳יוסי מטהר ומבואר דהאי ספק ספקא היא ופריך בגמרא דהא למה לי
דשא, 5נתעשה השתא ברישא דליכא אלא חד ספק מטסר ר יוסי בסיפא דהוי ס ס לא כ ס ומשכי
נמרלכי שהיתה מהו דתימא ה״מ דיעכד אכל לכתחלה לא קמ״ל כלומר דממסנה יתירה שמעינן
לוא׳ ג׳כדסמייש דאפי׳לכמחילה מטהר והדבר ברור דדיעבדלא שייך אלא לטהרו' ולא לבעלה וכן
י זניאהל ' ; פרש״י ז״ל דלטהרו׳קאמר ומשמע לר״ס דכיון דגלי לן תלמודא דלסהרו ' איירי ר'
יוסי איכא למימר דלא טיהר אלא לטהמ׳בלבד ולא לבעלה ואע״ג דלמנין בדיקה
מחמריכן לטהמ׳טפי מלבעלה כדמשמע בפ״ק דנדה סאכיהתס דמסו׳דגזרת מע״ל
לא שייצא אלא בטהרו׳מפני כך הוצרכו בדיקה להס אע״ג דלבעלה לא צריך אבל
בענץ זה יש להחמיר דלכעלה דהוי איסור כרת יותר מלטהמ׳דלי בהו איסור כית
וראיה לדבר מדגרסי׳בפ׳כל היד בדקה בעד שאינו במלה והניחתו בקופס ולמחר
מצאה עליו דס ר׳אומי טמאה משוס נדה ור׳חייא אומר טמאה משוס כתס ואמרי׳
הו התם דר׳מטמא ור׳יוסי מטה׳וא״רזירא כשטימא ר׳כר״מ וכשטיהר ר יוסי לעצמו
טיהר כלומר דאזיל לטעמיה דתכן האסה שהיא עושה צרכיה וראתה דם וכו׳הא
משמע הפס בהדיא די־״מ מטמאה מסו' נדה וא״כ דיינו לומר דר׳יוסי מטה 'משוס
נדה בלבד אבל מודה הוא דטמאה משו׳כתס דאל״כ נמצא דמפלגינן בינייהו טובא

ולא

הוזכרו לא

נל־ז,
ד!1,ני

כך אינו אלא צחצוחי אותו דס ומיהו היכא דלא ראת 'מס המי רגלים
ואסשהסתיל
בדקה ומצא דס ודאי טמאה לס ׳ע ולא מיבעי׳להר״ן דמטמ כנמצא מל ספתהס3ל
ולא בתוך הספל אלא אפי׳להרא״ס דמטה בההיא שאני התס דלא ידעי בודאידבפו
דתמו מיא אתא דס שאע״פ שלא נמצא אלא על ספת הספל איפס' שבסוף
ההשתנה
עד שלא כלו מי רגליס לגמרי אתא דס וכל סבא עס מי רגלים ודאי אינו מן
המלוו
אבל הכא דחזינן בהדיא דלא נראה דס עד אחר גמר ההשתנה ליכא־למימלינעזז
הילכך פשיטא דסמא היא לכ״ע :
וכתב עוד המרדני סס שאס זלות האש
יגילס
לראות דס תדי׳אסר שעושה צרכיה אין לה התר לבעלה אא״כ יעקר ממנהג״מו^
כג״פ לא תמצא תו לא חייסא אפי׳לבדוק עצמה לאחר שתעשה צרכיה דכל
לנעלן
לא בעיא בדיקה ואס איכה רגילה לראו' דם בכל פעס אלא לפרקים ואותס
פרהיס
סוים בקביעות או בדילוג קבעה לה וסת קכ״ל • ומה שאמי דכל לכפלה לאנמא
בדיקה יש חולקים בדבר כבר נתבאר הדבלי בסי׳קפ״ו  :כתב
הר״ןכתסו׳הסנו׳
נדון שלפנינו הרי היא כשנמצא בתוך הספל ופל ספת הספל שהרי אותו חצןאוון
נמצא עס מי רגליה ולאחי מכאן ע״י בדיקה תסת אותו תמצית סנסאר מיונלין
ואין כאן הוכח כלל כתר דתמו מיא אתא דס ולר יוסי טהורה ועור אני אומי
ואצי׳
לר" מ אתתא שריא דלמיעונזה דלא שכיח לא חייש ר״מ כדאיתא שי כנוהמפייס
והא ודאי דמיעוטה דלא•שכיח הוא משוס דכי חייש ר״מ למיעוטה ה״מ
כשיוצא ס
מימי רגליה כעין אותו דס שרגיל לצאת מן המקור אכל כאן שאינו יוצא אלאצק
חצץ אדום שהוא מפורסם לרופאי ' שרגיל להולד ככליות ובשעת וסת היא רואה
01
כשאר נשי היאך נאמר דכי הדרי מי רגלים למקור מסקי דס כי האי וכשעהאחון
אינו יוצא ממנה כעין אותודס כלל הא ודאי מיעוטה דלא שכיס הואואפי'
ו״מלא
חייש ליה ועוד שהרי שנינו בפ׳חנוקת גבי רואה דם מסס 'תשמיש סבודקה
עצמה
בשפופרת וכו׳ואע״פ שהראב דכתב שעכשיו אין אנובקיאין כבדיקה זו מולההינ
שאס כדקה עצמה ומצאה טהורה טהורה ואשה זו כבר נבדקהע״י
כסיסכקיאותעל
הדרך שכתבת ובריק יפה היא ועוד שכבר שנינו בס תנוקת שאס יש לה מכה
תולה
כמכ׳ואע״פסהרמב״ן כת שעכשיו אין תולין במכה וכו׳לפי שעכשיו אין
אנוכקיאיט
במראות הדם להכיר אס נשתנה אסלאופכ״ז כ״לשאי־כו כ 1כין לנדון
שלפכינוסלא
אמרה הרמכ״ן אלא כרס שהוא דומה לדס נדות כגון דם בתולים אי נמי
בדםמנז
אבל כנדון זה שהדבר ידוע ומפורסם שאותם עצמים כמין חצץ אדוס וגיליםתמיו
להולד בכליות ואינם יוצאים עם דס הכדו׳בכגון זה הדכי־ כרו׳סתולין ככאכ
הצליו
שיש לה שאע״פשאין אנו בקיאים במראו' המד אין התר זה מצד המראה
אלאמצו
עצמו ' הדברים שהם מובדלים ונחלקים עכ״ל ול״כ דכלאו הני טפמישויאאפחא
דבהדיא תניא כפ׳הפסלת א״ר אלעזר בר׳צדוק ב דברים אלו העלה אכאמטינק
ליבנה מעשה באשה א׳שהיתה מפלת כמין קלפו׳אדומו׳וכאו ושאלו אתאנא י ^י
לחכמים וחכמים לרופאים ואמרו מכה יש לה כתוך מעיה הממנה
מפלתקל'"'5
אדומי׳ושוב ממשה באשה אחר׳שהיתה מפלת כמין שפרות אדומו׳ וכאו
ושאל* 1
אכא ואבא לחכמים וחכמים לרופאי׳ואמרו שומא יש לה כתוך מפיה שממנ מץ
כמין שערו אדומות ע״כ וטעמן של רופאי׳ בזה מפני סאין ריך האשס
לסהיי־ נ ?
קליפו׳אדומות או כמין שערות אדומות לפיכך אמרו שאין ספק שממנהאושי-׳
שבמעיה הן באין ואע״ס שאיה' מרגשת־במכה או בשומא סברווך מעיה איןחוצםו
לה בהא כמי כיון שידוע לרופאי׳שאין דרך חצץ אדום להולד כסדר אלא מק מו ו
 5כך ואין חוששין לס ג ; *ב׳ה זהזא
שיקדםנפלשרי׳מע׳לזלאיתח!כת!;
זנפנארנסיקעיי ^
ומ״ש המרדכיכס ב דשכועות אשר שאלת על האסה סכסעהסהיא
עוישהציגן
רואה דם על המיס כמין קרטין קרטין כמין חול ואינם לסדומי׳ אלא דיהאחזינ ^
כל הצדדי׳ולא מצאנו לה היתר אס בכל פעם שבודקת
עצמ׳רואטחי״י״ן;
בו אינו דומה לנדון זמ שובי /יהר״ ן דהתס ^ היה חו־י ^ ?*
/׳ ועידס
טמש
היתה מוצאה דם ממש בעד שבודק 'בו מה סא״כ בנדון דתשוכ הי)םהיהחצ! ^
ולא היתה מוצאה דם כללד  :כחב האגור הפסק מהי״ימוי־"[ מ
 ,נוהז
וסת קבוע אך ככל פעם שריןתה ר י 1תה כסימניס כגי ^מעטס׳ ^ ח'
ועתה נתקלקלה וכשע׳שיושבת על הספל שעושה צרכיה מאד מגטמ יה כיג '
רגלים ולאחר שתעמוד מציכיה בודקת עצמה ומוצא׳לרוב פפמיט ךהעד
אדום ממש קר דיהא כמו מוגלא וזה נמשך לה שנים רכות והשיב לפי יפמ

החמי

הלכות נרה קצב

ד׳מ

טפת דס ולאו אדעתסאכל קודם שתלעוה לינשא לרז חיישיכן לחימוד ולפי זה אס ) 0
תלתליי׳ המרדכי כיון שמצא דם על הפל אכל מהי־׳רבינו שלו׳כתכ
__ _^. 1
_ ^ _^
_ ,׳
_ _ * -׳ .׳_ שערימ<7ראפסק
■״׳' ״ , . ,
>ל כמו
וי
וסע!)
גיכ על האשה
נתט
שיאפזדם גתלן
מעני,
לסיי
3
צירניהיקודם!:צן
בהדיא דלא סגי בלל! ז' נקייםוהרשב״א 'אח״כלא ראפס
עשה
^׳•* ואיש ואשה סהטילו' שניהם
כתכבהדיא דאפי' בדקה עצמה בספת סיזמ' החוליהדי׳,ן
סינל3
מים בספל ונמצא בו דםטהורהיבכלענין ::
ז' <ןינ 7היאטהורה
התביעה ומצאה ,טהורה צריכה ליסב
^ ^ ונמצכודטטהורככלעניןשס
יראוי
שה
אכן אני רגיללומר
 7111לינשא ונתפייס ׳צריכה
פ 1%ף ס)כ־מפנפלוגתאדר יוסי
ואפילו נקיי' וכתבו רבי׳בתחלת הסי׳וסם כתכתי לנשיםצה'גלנ)7ק
מוסף,
נקיים׳ כין גדולה בין קטנה
*׳
" ^כריוסי־דסרי  :ומסרבינו
1
דליסנא דמימרא דרבא הכי משמע הלכך  7נר זה כמו
וע־מ
חימוד
אץ לסמו על דברי ראבי״ה בזה :וכתב שסעפקפי גשם
?נכלע יץ פשוט דהיינו לומרדבין־ כדקה עצמה בשעתתבייעה ומצאה• טהור שמא מחמת
" ^ ניןעומדוו כין שותתתיבין מזנק ראתה טיפתרם כחרדל ולא הרגישה בו ומונה שכעה ממהרת
שתכפוה■ ליכשא לאחרי״ב גדול יזילהאשה
הרסב״אלא
שרואהדס (אתרה
סהווס משוס ד־הוי ספק ספיקא דילמא יום התכיע׳כתב א״א הרא״ש יש מגדולי' שכתבו שאינה צריכה
חדשיסזמכ רחוק וכו בת״ה כתבכן וכתבו שנאיינקנשלמי
^
בפי״א _
נריללהכני׳
ה״סמגיד _
וכ״כ מדברי הר״ן שכתב רגלים
_
מוןנען ■"אישא׳תאואת ל דמינה אתא דילמא לא הפסק טהרה ולא בדיקה כלל בימי הספיר׳לא בתחלתן ולא
■ למקור וממקום מיהי
ימי־רבלים
^^
טובלתכפ״ט דשבועות ז׳ "ימים הללומרכין 7ותןייוןעלמקו׳החקו'
מכההא
בסופן אלא כל שהמתינה ז׳ימים• אחר־ הספירה הרי יזו
)״ם־)5יצםריך דמפליג כינייהר
סומכת בדעתומכיג,עצמה!תשתי! אם הח 1ן
5
^הר
שהיא
מסעה
שאינה
אלא
הספיר
ימי
כל
בדיקה
שצריב׳
נהיר׳אלא
כריוסי ^ורישאנללהרמכ״סדמטהכההיא וטהור׳ ולא
נקיהונקה דאינו
התביעהלחופהאע פ שלא נתקדשה עדייןוהכי מןהמקי' וכןנ7קו
ללוגו׳ מאכנלענץלא• איצעריך׳ דבקל חומר צריכה להפסיק• בטהרה אף על פי׳שלא ברקה גיוס
החולץ  :כתבהמרדניבפ״ט מקנת הגזים על פי
להפסיק בטהרה מונהימיוס המחרת שבעה־ימים
יא דרישא דליר אלא חדי
ובודקת ככל־ משמעיבפ סי
\
׳1
מאנסי ןןקיךןקקא--<3ג ;
נקיוהזהרפי
מלסון .רסב״ס וסנאי
הרשב״אלאשתבעוה לינ שא ^ אחף דסבועות סהר״מ  :דקדק
כתבהרמ״בןוכתב
סמקמטסרי׳בכלעכין בהאי בייא דאיכ  6יום .וכן
הנשים שקדם
ודםהון
שגים
י*
 ,בההוא פובדא דרבינא רבסמוך דאס דחו סתנייס המון
אנתוג ל!וי' ספקילא .כ״ש ומסעם זה לא הזכיר
היכשיאין מחמת אי זו סבה אע״ס שישבה ינדקוהטיננחזרין
הומכ״סדיןזס״מסיס דבב ש׳ את־ בבא•
נמלאסי
מצב תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה ליסב ז׳נקייסימימרא דרבא׳ ז׳כקייס צריכ לחזורולישב זכקייס׳כפיתפסיו וישלימו יחד ודעתן לעשותהנישואין ינשדקין גדין
סמיה
דסנך ז ' נקיים וכתב מהרי״קבשורש בדיקה ואח״כ
נפתנוקת (דףימ  0ופדס״י טעמ שמא מחמי׳תאות חימוד ראתדס :ומ״ש בין גדולה משוס דכיון שדחו הנסואץ לא מסקא אדעתא
הספל
תכניס המוןלפני
המקור ותשפין
איונסו
קטנה־
נין
(אח"כ תקנחיפה
שתנה קטנה׳
.
 ,לפני המקור ואם
. . .,
.
מןגוקוו סשדראתה - - - -
דלית לה תקנה אלא בכך • ומונה אינה נזהרת יפהומביאיס ראיה מדברי׳אלו שכתב המידכיבשס■ הר׳ס והמתירים נרין להתריזן
ממס ונדולכתוב ׳צריכה לישבז׳כקייסידמשמע
בעיוו
לי
לא דבר אלא היכא סהכיחה הבדיקה מחמת דיחוי מסואין אבל יאלפו המקום
דאי יום אומריס ססר״מ
נקיים־־־ '
כ״כ־הרשב״א וגס זהפשוט■ ממקט רבא ׳ז'־׳־־־־
.
יגילה זיעמחרת יום התניעה
תמיד/פעמיס ביום כמשפטה שאיכה צריכה לחזור ולמנות שמקנחו דהיינו
כתב .א״א ז״ל יש מגדולים שכתבושאיכה אס לא הניחה מלבדוק
תקום הנפלים או
התכיעהמןהמכיךרזיץ כל סז׳נקיים :׳
פואזז
צויכהלאספסק־טיפי־ס־ולא בדיקה כלל וכו׳ םכרת :לרסב׳א בת״ה כסברת גדולים ז׳כקייס והוא ז״ל הכריע■ כדברי האוסרי' ומצריכי׳לחזור ולמנות אפ״פ שבדק עצמה ניפ החינ!ן ני
בטלה
:ל
תמיד והוכיח כן מלשון הכתוב במרדכי במניןהז בארך וגס מדקאמר׳ כשיתפשרו הנשים יו7עפ
() לושנפנח׳לומשתכר׳דאינה צריכה הפסק• טהרה ולא בריק כלל לא כתחלת ימי
רקים
ס
סכייס
הרי זו טובלת וטהורהשהרי וישלימו וכו׳סהוא מיותר אלא דאתא לאשמועידלא תתחיל למנותיססבעה
מקו׳מגיעי'
נאיזה
הספירהולאי3םיח> אלא כל סממתנ׳ז׳ימיס אסר תביעה
מ■רנל^ליח/אופו
עד אחר שיתפשרו וישלימו• מכל וכל דאז מסקא אדעתא ולא מקמי' הכי ואפילו
זומום־ !וללזראת׳כלל-ודי״לך"אס;אתיהיחוש 'שמא דאתה ופסק הדם מיד ולא שתאסו׳אותה
מקוםתקנחמחת'
׳שאמרו צריכה שתשב ז נקיים לא נקיי' ספורים י סערה ובדקה לא מהניא לס וטעמא משוס דחייסי' לחימוד כל■שעתא ושעתא איכא
שנתלכלןנמירגלי'
כרואסודאיפ שמעייכה פתו׳דאע״ע
אדום
חצן
קאמ אלא כל שלא הרגישה־ למיחס דילמא השתא■ חזיה־׳ ולאו אדעתא הילכך בעינן דיסבא אדעתומסקא טובא :ודם ואח״כ תנג' י
לעמוואפיי נתחלתן או סופן כשאר נקייםדזיב ' דעלמא
רגליה
מי
מימון,בס אהד עשר עי׳רסב״ס דבעינן שכעס נקיים סמוך .לבעילת יפה יפהיאח׳ה
כתבו הגהות
ואני' כרסתוךז כיךיס קרינןיבהו וכך כ״ל ממעשס דרכיכא; אימסק לבריה בי רב חביבא
מי
 אביו וכל רבותיו וכ״כ הר״ס ז״ל וכתבו עוד הגהות אס תוניי* הח ן ואםכוס״ס א״לס״ל-רמ למכתב כתובה .לארבעייוס א״ל אין כי מטאילחיכענטרפד ד ' אחריני י מצוה וכ״כ החקח בשס
הוא נקי הרי הוא
וצא מ '6עננן'יי1מי יכת ההוא יומא א״ל מאיהאי א״ללאסכרלה מרלסאדאמר רכין  :טבלה אחר שבעה נקיייס ולא נבעלה׳ צריכה לבדוק־ בכל יום עד י שתבעל דלעולס הוכחה ודורהשלא
צריכה־ליסי ז הקייס א״ל אימור דאמרדבא בגדולה כקטס מי אמר משתבעוסלינשא• איכא לספוקי דילמא סזיא מחמת חימוד מד שתבעל עכ״ליוכ״כ נאמן המקורוכל
אכסץ ס׳ונמפלןס'
קטנה והרי רב מייבא לא'צוה לבדוק בתוכי־  :התו' פ״ק דיומאדי״ס ) ונראה דנל זס לכתסלה אבל בדיעבד בבדיקה ס תוךסבעה זס לנשיס שהיולהן
סד
רואה
ול״כו
גדולה
לש
יביא
אמי
אי׳לבפירדש
ושלאנשעת
כתבו עוד הגהות מימון -1מ'
רבאאלא בגדולהאבל בתו שהית׳קסנה לא היתהיצריס ליסב :סגי לה דלא מחימיינן בה בדיעבד טפי מנדה ודאית :
האסון
ההסנויידלאאמי
כגון ישפה אנלאשם
בשסר״יכא דהא דתכעוה' לינישא ונתפייסהצריכה״לישב ז' נקיים הני מילי
והרמב״ןן םאממ איכה צריכה הפסק טהרס
להר״א
אמ ראיתי
י'ימלא
כנס׳אבל
ונקייה ואע״פכ
ו׳מייס
אוהרמב׳
רחיתי נהר"
שאי) לה וכפאיכ
וספיפכ כנס
פיךז׳צי־יכה ־ולא ירדתי לסוף דעתס דממעשה דרבינא לא משמע הכי י שקדשה ורוצ׳מיד לישאנה אכל -אם קדשה מקודם׳ הרכה ולאחר הקדושץ אויז׳ימיס יש להחמירדאל״ג
עצמה
ןה
אבל בדיקה
היאצריכהי תבעוה לינשא כיון דיודעת יביו כבר לא מסמדא; יהיא מותרת ליכסא לו מידעכ״ל וכילפול' לאתהי׳
וההונ ונדאמדן ופוריסאס אנרעופין עושה׳ כרואה דעלמא לבדיקת סבעהיאף
״נ ממ״ס המרדני בפר' סכי טמאה אע״פשיש
לא פסקהדס ביומו ואס :אינה צריכה הפסק ׳ טסיס ובודאיי ודברי הרשב״א שכתב רכינו בסמוך הס בהדיא בהפך וס
משקטכרהידסתמא
להקל אפי׳נזהנמו
הילכךאין
בדבר
חלקו
ולא
תולה ?! עסקה מוסרהמשויתלםאו שאין אתה מחמיר עליה להחזיקה ברואה״אלאבשע ,דשבופות בסס הר'מכו ' נ מדברי כל הפוסקיםששפמו
:כה
שכפ 3חוהד׳ס
מדהלוף אנו נאמר שהיא בחזקת טהרה כל' 1ואי משושלא תחלוק בספירות אף• לסמוך בזה על דברירי״בא  ■".עברופנסה תיוךיזמן זה לא יתייחד עמה ונו ע ד בין דאפי׳נשעתוספי*
קיאים
אס הוא תלמיד חכם יאו יאחר ־הכל לשין הרשכ״א בתיה הקצרוכארוךכתן;.טעס למה פליק ביזכה יא
וסלא
א־ מצינההפסק:טהור'כרי שלא תחלוק .סוף דכר לא ׳מצאתי עיקר לדברים אלו
גדולים ׳ * מכו דבריהם• דינה כדין׳ כלה ספירסה נדה אע״פ שזו לא נודע׳ בבירורישראתה ומן הספק הוא והפ תדרנקת׳מ
מצה
■דם
^*15יין־ לחוש לדבריהם ז״ל פנ״ל׳ והרא״סיכתכ ׳שאותם
בביתילא ממדה גזרפס דיצרו תוקפו ע״כ וכן לא הלאני לנילהק{
סאסרוסיאפ״ה אס היתה ישנה עמו
תמיד
ים
מההוא עוכדא דרכינא ואינהראיס כלל דא*כ אפי' ישיבת שפעה אין כאן כלל ומס
ישמרנופא
הואל(
זנז
כלהספירסה
תוך
"
•
כדין
כנסה
עמה
•
כתוכסאס
לאייתיחד
זה
וס״הת
תוך־זמן
בסמ״ג
.
נ
ה
הנליו
חייישי׳לסימו׳אלא
לא
דבתטנה
סכר
'
תיעלתישכהמתכת ז׳ימים כיול דרב ח־יב
דפסקי ד״סתת
כיוןדרביחביביסברדבקטנה
עס  -יייאסכנז־א״ל לכפו' כתוב' .א״ללעטרימריעד ד'אחרינא א״ל אמאי לאס״ל מר כדה כיון,דלא בא עליה מעולם חיישי׳שמא יצרו תוקפו  :־ ומ׳שלאפוקי מדברי דאיי־ייתא ועול
אסצו
ואז הפריס בתו* הרמב״ס הס דברי רבינושתופס דברי הרסב׳א עיקר ומפיק להרמב״ס מהלכתא דבנדון דידןאי]לה
דתאממנוהילינסא ונו'והודיפ :סאין חלוקבין קטנה־לגדולה
מנה מבוררתוכי' נ
ומי
טינזן
כלשגעהיץוד התופס ונתב עוד ויש מן.הגדולי׳ שכתבו סאיכ' צריכה הפסק טהרס■ ואיפשרידמדברי הרסב״א הוא סכתבבת״ה על ההיא דהחולץ שאכתוב בסמוך מהדיוזיי׳לסי׳כ׳ה
יום יסמא תרא דיותר* שמוכיח!מבאן היתר לתלמיד חכס משאר העם .לא יראו דבריו עב ורבי כתב כוונת
לעפופ־נייקי*
דיש
:אואנא נננכויקהכלסכעס־נריכהולדעתסיאנימסביסדסיישייככל
ובחלוקת הרמב״ס וסרסב״אבדברי לי אשה יש לה3׳
ליפות עהא ? יוכה לזמן החוסה־יופר־ לבה-סומה ומשתאהיותדירחייש ינן :סמא־מחמתי לרשב״א ולא סשש להעתיק לשונוממש :־
שיוצא
בפי׳הא דגרסינןכריש פ' החולץ ויףלז ) אמר ראכ״י ־לא יסא אדס אסה נקנים אחד
חימורתייאהיולכן הזביריתא בדבריו ז׳נקייס׳לא מחמחומרא דר זירא אלא 6עי׳י זה תלוי
השתנ׳יהוא
מחנה
מפלת
נ'
לא פשטהיחומרא דר זיראכב ^ מכדקאמר • י כמדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרת וכו׳איכייוהא רב כי איקלע לברדסי' וכן׳
יןודסשנהניויחומירא דדזיראדבימירבא
לחט׳סיזוןליניאיל
צשין
לילמפאאמיכאילך־איסור׳ואמרת :לי־חומרא סיכא דאחמור אחמור׳היכלז רכנסמן כי איקלע לשככציב אמרי ימאן ליומי כלוממי חפצה לינסא לימי׳ סאתעכב והאח׳שיונאחמניז
?י ^
שוסא
נקיים דקאמידבא׳ סיהיוכקייס בבדיקהידכל יום׳׳  .כאן שאני רבנןדבקימישמייהווהא אמר רבא תבעוה ליכשא ונתפייסהצריכלישב דם < דופשהוא
 1ך ^^רלאאסיעוראלאז■׳
"ן כפ שני דסביופות הני !'ימים־ ,שבפה כקיידבקשלוחייהו הוו משדרי ומודעי להו ואי בעי׳אימא לרבנן יחודי בעלמ לתעלה נעומק
ןשש!,
יי ^קפמאמחמתיחימוד תיאהיעבל וזה׳לשוןהר
הרוה וכתב עול
תרלץ
הואדמיפדי־להוידאמרמראינרדומהמייסישלופתבסלווכו׳סהרמב״סמפר דהא
0דהלוינלזמ׳דשצרינההפסקטהרה־וכדיק 7בימי ספירהי כאשה התאס דם אבל ־
דא־זהשאמר'שדם
׳יז
^ ׳■ יוהימכ״ןכתכו דאינה צריכה הפסק טהרימסוסבמאה מממ־סימוד מועטת :דאמרייסודייהוא דמיחדי להו היינו לומי שהיו מתייחדים פמהן בבית אחד ולאהיו־ שראתה אינונא
והצק
לימדתישהעסיקה בטהר ומיהויכיוןמקיי׳בעינן־צדיכה בדיק בתחלתץ או בסופן־ י באים עליהן ומשוס הכי קרי ליהיפת בסלרדאס לא היו ממיחדיס יחד לא הוה קרי אלא י!ן מגק3של
זיני *
לא אשכחן ליה ליה פפיבסלוכךפיה״המגיד ולספרים דידן דגרסי לרבנן יחודיכעלמ הוא דמיחדי מי רגלים קרוג
בטהרה׳
הפסילוה־
שלא
*'יההוא עיובדא דרכינא
מונח
^ יני
"י 5־״
 יג_ן
_ '  .^ . ,-״  -־^1־ ^ ^ ^;
נעיני
הדני
<
.£
—
!
מלאצררר
גסוו
כדקה כסופן ואע׳׳פ סלא ספסיקם־סהד־סגי' להומוכסיפי׳זה שפיר דמסמע בהדיא דמשוס׳דרבנן ננהו סרינן להו יחוד וטעם
^1נ^ד ^יכה 5ימיםאחרים אלא
שנאמנת וע״ש
אמיג
אלא דתלמודא׳לא -חשלפרושיעב״ליומ״ש • " החילוקכץיתלמידסכםלע״המבומריבדברייסרמב״ם שהוא מפני-שת״ס יודעישהיא
י^ ^ דאפש־דז׳אקריני אצרכה
שהאריןנתפונ׳זו:
דמצריךכדיקהבימיהספירהילאפוקימאותס־ • אס ורה־ונזהר מזה־ ולא יקרב לה עד שתסבול• והדסב״א מפדיחודי מייסדי להן לא
יי וי׳׳־כ הימלן ז״ל היינו לומר
"ל
שאין
■קאמריולאחר שתשב ז׳נקייס א״נשללו
דלדעתר להפיחד־עמהקאמראלאמיחדיילהר-ליסיאס
סרא״ש ד^דעתו■
ע•
דאיכא בין דעתו כדעת
נראה דחיכק
מצריכים ומ"מ גרחה
ביךדפתרלדעת
היו ׳כיס
ל.־ ־^■ י1
' סס
ניפא
היוכאיסיעליסלעולס ולא ישנות פמהפבביתיאלא כדי לסבור היצר היו מיוחדות
י
י
"
י
'
י
'
אינו צריך לבדוק תוך ז׳אלא בדיקה אח ולדעת'סרא״מלכתחלהמיהא־
אתני
להס לעולם ודעת היאב״ד כדעתהרשב״יא ,ולזה נראה שנוטה דעתה״המגיד .סס
זיז׳ סגידלאיעדיפא.
ביפוך•
שבדקה בתוך
בדיעבדיכפ״א שבדקה
?.כהל
נבדי
יל
מהז׳ומיהו כדיע^ד כע;1
יום<׳־ו^וונזי^ו
׳
.
׳
׳
־״
׳
.
ואיני
לס
 .יאית ואע״פ שהוא ז״ל כתכדבהא איכא למיסס שמא ככל יום תרא׳מחמת יאיכא למידקעליספעסנפן הרמכ״ס לדבריו דא״כ ע״ה כמי יודיעוהו שהיא מסורס
,מי\1
לו עד פתספו׳ותטכול וישאנ׳מיד וי״ל סמ״ח שאכי שהוא זהיר במצו ומ״ס מהימכינן
^ משתבר שיחמיר בה יותר מרואה׳ ודאית׳ ':והגהות מימון כתכו בסס
ג .ה שאנו אומרים שמא מתמ ^ימוד״יאמהפי׳מפמת-תימודיאתס־ ציהשלא,יפרוץ :לבוא עליה מה 'שאץכןבעסיהארץ ומיהו פשט לשון הימב״ס לא
משמע
א>8 1
כח
זבמהודג

קצב!^217

לישבשבעה־

ו״מ•

הלכות נדה קצב קצג

קצב (א}רש" 7משמע הכיללי ' שתלה הדבר כידיעת החכס האיסור ולא תלאו בזהירותו ונאמנותו
ך׳'?,1י,ט> ולפיכך נ״ל דהיינו טעמא לתלמידיחכה מתוך שהוא בקי ויודע דאיכא למיסש
ה*
8
שראתה מסמת־ סימוד יפרוש ממנה שכבר הוא רגייל בדברי חכמים וגזי רומס אכל

מ@ ! ני 0לח<פי־

סא״צ שתי משמרות ל/לרז הוא בין האנשים יזיהיל! הין הנשיס ונ״כו5ש "
סמ״בואע״גדהתסלפנץ אבילות מייריהרא״סורביכונרשהילהממול ^
מפלגינן בינייהוג דהא בבריתא פ״קדכתוכות משוה להי דקתגי וק״חפלסמי ^
אשתו כדה וכווסח״ה ג״ב סלק על הראב״ד וכתה דייסוד אסוי כיוס למובלילית

0בלנמרלכיל־ נ עסהנןיץ כיון שהו ■)5יורע שלכן ראפש אס אתה צומר לו לפרוש■ משוסדחיישינן
כחבעוהראסבלק.
דכתיידו־ששיימ״ה•
דף.שצא .בדנמנ שמא ראתה מחמת חימוד אין דבריך
״ז״ע:
ישנ ' *" 0אם נכנסים .באזניו שהרי אינו רגיל כדברי שנים עשר חדש שזמנה רחו׳ואינה חומד' בכך וידאה לישמרכין נת ^ י ^ יי־־ ^
דל
צורכי החופהא מכי רמי שג^רי באסינתא נדה ואישתי ׳סנה עמו מיתציזו !*!
חכמים וגזירותס וע״יל שחכמי' לא נתנ׳ו לה בשעה שמכינין
 אלא הוא )5תרינה סאמיי " " למילת "י *■'יוייגה -עג<ה״לא .דבריהם לסיפורי׳ וכיון דת־׳ס־ ודאי ידע וכיוצא בו עבר וכנסה תוך זמן הזה לא יתייחד עמה
הו 6ישן כין ה 6בשי׳ והיא ישנהבי!מגוס
* ;נ•כצל .כי מה ושתם כל .אדם לא ידעי גזרי בכל אדם ישן עם האנשים והיא ישנה עם הנשים כשאו 4חתן שפירשה
משוסיא ?לו י3נ :בה 5־י. ■,*15״
י>נ י
ח,ששי ואס ' שאינו ת״ח ולא פליג בהו בין ידעי ללא אשתו נרה בקאם הוא תלמיד חכם או אחר לאפוקי מדברי
התית לו לגמור נ -־ותייהניזו ר) "
יאך־ף׳ ^ 0ידעי ומ״מ קמ״ל לדעת הרמב״ס דמדלא הרמי' בם שכתב שתלמיד חכם יכול לכונסה מיד וליחרעמה כי
;1151
לדבריו והיוז״ש מתי ייוייפיו
יןשח 1טם לנ״ילת מפליג מצמודס ככלה ספירסהנדהץכ
ישן כין הוא יודע שהוא אסור לבא עליה חתן שפירשה כלתו נדה קודם
בעילת
דאף למפנה אחרונה אסרי סכעל
יסה שהלא .ליצ ת׳'ח לע״ה משמע כת״ח כמי הוא
יא!,וליז,ע י" ׳" ',האנשים והיא בין הנשים וכיון דתכעוה שיא עליה אסור לו להתיחד עמה אלא הוא ישן בין האנשים מצוה ישנה עמו וכן עמלןדברעכ״לוא
דם ' /א לינשא דאין במר לנו שראת׳סרינן לת״ח והיא ישנה בין הנשים ואם משבעל פירש' נדה מותרין להתייחד שהוא רעת כל הפוסקיםשסתמוד3וי$ן
ימת יי "'
גע<למ מנזז מ ׳ כהתיחדעמהולא חיישיכן שיפרוץ נדרן כתב הרמ״בם נירה כיון שאינה ראויה לביאה אין חופתה חופה ולא 1חילקו בדבר •כתובבתיומתהדסן
ער שתטהר ולא נהירא לא״א הר״אשז״ל •:
בסו' כסא כתולה והיתס טהור ושההעמה
9ר יהאמג׳ שנש■ ׳ סל חכמים כ״ש דכשפרשם כדה לא ה״ל
בעילת מצוה־ ופורש כמה לילות ולא בא עליה וסירסה נוז
בתולה בועל
מלבי ט( נ :פ  .ני!ם למיחש שי עכור על אישו׳כרוה״ל להתיר ?031131*1 31X1
להתיחשמה
הורה אח מן הגמלי שאסור
י׳דה"ני ך 'מ'םי ול שיתי חד עמה ואיןלומידאה׳נ דבכלה
מיד אפילו היא קטנה שלא הניע זמנה
1
מרבויפאהפי
ראתה ואפילו בוגרת שכלו בתוליה הואיל ולא בעל עדין וחד
לראות ולא
<|ש ,׳ דמתין _,היה .ספירם נדה נ מי שרי לת חלהתיחד עמם
יצרי׳באסה
מסוס דכיון דחזיקדלא תקיף
גמנה! .גתילה ולא איצטריך לאשמועיכ' תלמודא משום
ומיהו
זו בשעת הסופה ולאבא עליה אף ע׳5
6#ת ייוס לניעי־ דאתייא כק״ו מההיא שת־עוהלינש׳דהא
יצריהוהוג)
סהיתה ראויה לו לא חיישינן ליהוד דידיה דודאי לא ימכור ולא תקיף
מיץזינק " חך ' ההיא דכלה ספירסה כדה היא בריתא והא דיליף הרמב״ס מיניה לחלק כין ת״ס
נדהניו!
כתב הרמכ״ס
כיון
 *£׳*[ לעס הארץ הוא מרוצא דתילמודא ופשיטא דליכא למימר שהבריתא סמכה על מה־ ז״ל לביא סעד לדברי המתיר ומ"מ כתב סהמת״עב •
יילש7ן\* 7
*£
הרשכי־ס-
כריס
מדגדסיקב.
שאינה ראויה לביאה אין חופתה חופה כס עשירי מה אישות וטעמו
שתידץ־תלמורא ומיהו בהא ה״מ למימר סהכריתא דרכה לסתום ותלמודא לא חש
מאס דחו
חי
פ אע" פ ( דף נו ) בעי רבץ נכנסה לסופה ולא יכעלה מהו סיבת חופה ? מ צוקי!
קיכהאוחיכת
ולומר לא סכויאלא בע״ה אכל ת״ח אשתו ישנה עמו בבית משוס דטמך
"־י! שאי! יסלק לפרוש
וסירסה
ביאה קונה ופשטוה דחיכת חופה קונה ובתר הכי בעי רב אישיכפכס׳לסיפה
5התפשי חיזחד' דמתירוצא דאתער גבי תבעוה לינשא כסמע לה אלא דמ״מקשה סהרמב״ס ה״ל
לביאהללן
נדה מהו את״ל חיבת חופה קונה חופה דסזי ' לביאה אבל חופה דנא חזיא
^ ^ לכתיב כפי׳דת״ח שפירסה כלתו כדה מותר לו להתיחד עמה לכן נראה לי דבהא
קוכם־חיבתחופה
ח להתיחד עמה כמו שעלה על דעת או דלמא לא שנא תיקו וסובר הרב ז״ל דה״פ אס ת״ל חיבת חופה
ספירה * כז3ס דתבעוה לינשא לא התיר הרמכ״ס לת
מקריאחיפה
דחזיא לביאה דההיא מיקריא סופה אבל כי הא דלא חזיא לכיאה לא
*רינהלחזיר<לישב הדאכ״דוה״המגיד אלא מפני שהוא ז״ל סובר■שאסור ל ישא אשה כשהיא נדה
ליורש:ולין
או דלמא ל״ס וכיון דעלתה בתיקו לא הויא קופה כלל ולא קנאה לא
י ןשזס ללא״סק ^ כמבואר בדבריו פ׳ימהלכר׳אישות צ״ל דההיא דסיא ישנה בין הסשיס וכו׳כשכסאה
תימדניון
ליטמא לה ולא לשוס דבר וכתב שב' נ גם מדברי הרי״ףז״ל וכתב שהדבר
~5״ש ^נ[ד ז ,טהורה ואח״כ נדרסה מיירי וטעמא דאסור ליסא אסה נדה אע״ס שהיא תישן בין
איכא למיחס שכלא באי זרסעה מן היום או מן דק״ל ביכמו׳דיש חופה לפסולות נדה למה לא תקנה לפיכך נרא כדברי החושדנא
הנשים והוא בין האנסים משו׳דאכתי
איבעיא לן אלא לענץ תוספת כתובה אבל לשאר דכריס קוצה־ והרא״ס מי!)ג״נ
זי!םשע* להנן !׳ הלילה לא יזהרו המסממת ויבא טליה ולעכין זה הוא היתר ת׳חבתבעוהלינשא
אבללססר
דברי הרמב״ס והקשה עליו והטלה דלא איבעיא לן אלא לענק תוספת
נקייסעכ׳ל  :שהוא מותי לישאאיתהאע״פ סטדיץ לא ספרה ולא טכלהוהוא שישן האיש בין
כלה שפירסה כדה ולפיכך לא הזכיר בהיתר ת״ס דברים קונה ורכי׳סתס הדברים כאן ולא פי׳לפיססמך עלמ״סכטאהסי׳ס״א •
(נ )! נמ סעי'פ 'ק האנשים והיא בין הנש יס־ כ דין
להכרכחתכיט
אלא לשק נישואין שהרי כתב ואס כשאת לת׳ח מותרת לינשא לו כתב עוד הרמב״ס בפי'הנזכר לא תנשא נדה עד שתעה ' ואץ .מברק
^ לשון ייחוד כלל
^
ותטבול סת״חיודע שהיא אסורה ונזהר מזה ולא יקרב עד שתטהר ואס עבר וכסא ובירך אינו חחר ומברך וכתב הה סכןדעת קסייג^
א׳א!/חור  0יא מיד ותספיר מאחר שנשאת
לחופה
וקצת גאוני׳וכראץ דבריהם דכיון דאסור לו להתיסד עמה אין ראוי שתכנס
**ל כל ימחאכל י לה דע שתטבול עכ״ל הרידלענץ נישואין בלבד אמוריס הדברים אבל לא לענץ
■ פ׳אעי׳פ דראיי׳ הרמב״ס היא מדאמרי' ברישמנילתיןר!ל:גא
שתלמיד חכם והר׳אש כתב בריש
ש״שא אשז היחוד כי סמך בו על מ"ש בפכ״ב אכל כלה שפירסה כרם:

ככר ואע״ע שהיו אסורים לבא עליהסעד שיטבלו ומשממת־ אסור לכנוס ולברך ברכתשג ואיך והוא ז״ל דחה ראיות אלו והעלהדאץאיסומצי
*מזרדינכן• י־ שהיו נשואות להם
בסלו מקרי והשתא ניחא מ״ס הראכ״ד כסוף השגתו וכלה וכן,ראיתי בכל המקומו׳סאיכס חושסין לכרך ברכת חתניס לכלה נדה ^אנלאנז
סומרות־אות׳ ומ״מ פת
נכנסת עמו לסתר אלא הוא■ישן.בין האנשים והיא ישנה בץ הנסים עי ל ומ 1מ<•
ספירסה נדה אסור להתיחד עמה ע כ ולא כמו סתידץ ה״ה דהא דתבטוה לי-נשא
כה ואיכה דומה לכלה ספירסה נדה ודאית■ רבי׳יזה בכאן לפי שסמך על מ״ס בסא״ה סי׳ס״א ומ״מ יס לתמוה עליו למה כתברץ
מותרת מן התורה אלאשחכמי׳השמירו
ללהזכיר״ן
קופת נדה כלל ה״ל לסמוך על מ׳ש בטא״ה כמו שעשה בדין זה אוה
ע״נ דאדרבא מפני שזו איכס אשורה אלא מספק איכא למיחש -שיתקענו יצרו יותר׳
וכמו שכתבתי וא״ת■ אכתי קשה למה לא כתב הרמב״ס דין זה ג״כ כמו שהזכיר דין חופת נ דה והגהות מיימון כתבו יבא יא מהאב
מבאיתה שהיא נדה ודאית
שאכועתהמתי
נדה היינו לע״ה אבל לת״ח מותר י״ל דלא הקלו • סמ״ק סעתה אנו מתירים צהכניס נדות רק שיודיעו לחתן מטעם
בפ״י מס אישות דהאדלא מנשא
על המשידות אלא בזו שאינה אסורה מן סתורה מעט במקום א׳ויש לחוס סמא .יקדמנו אחר אך רביכו יחיאל היה מחמיר כה ום^
לת״ח ליס א אסה אסורה ולסמוך
הכ הרחקה טוב א אפי׳לת״ח ומ" מ לא דמי למ״ש ה״ה  .חיבת ביאה קונה וא"כ בסופה אינה טכ״ל • (עיי ' באה׳יעסי׳ ס ^דיני^ 'יימי׳
אכל לא בכדה ודאית דעבדו
כנליוניהצונת
מבוארי 'שס ) כתוב בתשובת ה״ר שלמ ' נן הר״ש כר צמח נמצא
לחלק כין כיס ודאית כשאינה ודאית שהוא כתב כן להתיר ייסוד דספק כדה לת״ח
והתוססות כתבו שמחזיר גרושתו צריכם להמתין ז׳נקייס והוא מובן מדברי קדמיננ( * , ,
ואני איני אומי יכן אלא להתיר נסואין לא להתיר ייחוד :
את הבתולה בוסל בעילת מצוה ופורס מיד אפיקטג) 1
וזימטנע !ר
* יי *
* . - 1- . - - 1-״ - 1״*.־י
הכונס
וכיון קצג
ימודייכעלמאיהוומיחדיויש כאן פת מסלו כיון שאס היה רוצה היס אב עליה
זמנה לראות ולא ראת ואפי בוגרת סכלוכתוליסבריספבל
והר״יף והרא״ש לא ,,
ספעמיס לא היה בא עליה לא מיחמדא ולא חזיא ע"כ :
כנובו אלא דברייראב״י בלבד ולא הביאו שקלא וטריא דאתמ ' פלה כלל ונר׳שטפמא דנדה ( דף ס״ד׳תנן״תנוקה שלא הניטזמג ' לר אי/י נסאת כ״ס5־ו״ ייסנו,י׳ ]י!רו
המכה י :ג,פ זמנה ׳■ל׳ר י׳יי־ו׳ ׳׳■•
ונס^ מ־ 5.ם)5ימי 'יחלדיי
■׳״-׳ .
םתחיה ׳.׳
אומריםננד ״״״׳״
וב״ה ״י״.
משום־דכיוןדאיכא מרי תירוצי דמלתא מספקא לסו בהי מינייהו נקטינן ולפי '  .לילות י׳ -׳-י
ראתה ? !,
לילות יאתה
חוו ^
ופויה,׳?'5
הראסון וב״ה אומרים עד מוצאי שבת ד' לילות
לילההראסון
השמיטוס דבכל עכין שהיו מפרשים ההיא דיסודי הוו מיחדי לא נפק ' לן מידי לעמן להה לילה
":ס אומרים כותכץ לה בעילת מצוה וכ״ה אומרים כל סלילה סלסונג" ,יילומ
לינא דדילמא לא ק״ל כהאי תירוצה אלא כאידך סילכך לא שנא ת״ח ל״ש ע״ה אסור
הראשון
לילה
כלו׳דצפי׳לב״הראמרי מגיע זמנה־ץליו ס?<גו
_
_
_,
נותנת לה—>
וגרת _ *.ז
להתיחדעם אשהשתבעוהילינשאוכדע הראב״דוהרשב״א ולפי מה שפירשתידברי; _
מממי^
כן  :חתן שפירסס כלתו נדה קוד 'סבא עליה וכו׳עד מותרין ה ' מנע יה אכלכוג־רת -לילההרא  ]:ו ז ותו ו 5תי הכי ^ זיי ^ התם ?מ
גם הוא סבור
בועל  -״^ 1.
הלכה 1-
תמייהו 1-
.
דאמרי .
ושמואל ־"'
־ 1^ -
םי־מכ״ם כריתא ומימרא כריש כתובותי והביאו הרמב״סבפ״כב מהא״ב וטעמא:
זאהסינוסי■' ימחיי
כעילת מצוהופורש יא?שינ
לדתיסד
למותי להתייחד עמס אסר שבעל היינו מסוס דכיון דים התר לאיסורה אץ יצרו דר דאיתא כבריתא וגס מממני׳ומסני איכת יאמו יכרבוין;י /דתי' ^ י״ל נמינח
מכיכרכא
הוקפו  :כתב רבי׳ימי״מ שאץ הפרש באלוסדיני׳כין אלמנה לבתולה 3ונדא'
ונמנו שיהא בוטל בעילת מצוה ופורש אמי עול א יכ הוו כה ייוח ^ ?6
צני/ל^
כלומר בהאי פירקא דתיכוקת לא הוי ססקי מינס לילא
כתבהרא״ס כפ׳קדכתוכות
סכתלצן לאפוקי מדעת הרמ״םסאכתוכבסמוך :
ומסיימי בה הבי בועל בעילת מצוה ופורם וה״נ איתאבירום ^י ׳כ 1נומת^
הוא ישן' בץ האכשי׳והיא ישנה בין הנסים כתב הראכ״ד תרויהו דוקא שיהיו אנסים
ןוש מןיאפי'
יישכים םע הפתן והנסים םע הכלה וכ״כ הישב״א בת״ה אלא שכיאה מדבריו דהייכו־ דריש פירקא אחריכא דנדה להלכה אבל לא למעשה י' יצא'
?""ג דאיןל'
דוקא שהיו ישנים בבית א׳אפל אס הס ישכי׳כשני במי׳הסמן בבייאס׳והכלה בביתז הגיע זמנה לראות ילא יא הפ יכ״פ ה י סב׳א7י " 0כיע^
למימי*
א׳אין שימו לומד מסס צייויסומר ויבינו ירוחם נתב על דברי הראבי׳ד ודוקא בלילה סיא קטנה סלא־הגיע זמנה לראות ולא .ראתםוכתככתשוכה
לכמנרי
גדולה מזו לא תלינן בה כדתלינן -בעלמא במכהמשיפ דש י,ני ?כ !,,ר יש
^כל ביוס מותר להתיסד עמה כשאי הנשים וכ״כ הרא״ס בא ' אלו מגלחץ בסס
הראכ״דוהוא ( לגחלקעליווכתכדיחוד אסור כאסיכמו גלילהמי! עדבייו מסוב' לדשמואל ואמרי יכולנילגשל נמה בתולותבלא* סד ושרל3כת לכי:

הלכות נדה קצג
!  ^ ,דאלאלשפהופעסאסתאכל -היכא־פאמשרשתאתרצהפל ידה לבעלה לא
^ '^ ע' נ.כו ״פ-סי־א״ש וז״ל אע״ג דדביקאמרבוגרתיינותנין ;.לה כל לילה הראשון
^ומתגוהיי שער ואיסו סגר כרבותינו שהסכימו להחמיר בדורות אחרונים
ניה ןי ריוחנן ור׳ל כתנוקת■ לא מסקי בה וכו ' לישנא משמע כי הווי
" ^ ורתיככל חילוקי כמולותיהאמומת בפר תנוקת אפי ' בלא הגיע זמנה לראות•
ככולן הספידו נשוה ונ״ל -דשעס תומרא זו לא בשביל שנחוש שמא יצא"
תשמיס״שאס־יש■
מןוודפסידםבת־וליס -דלסמ נחוש הא קי״ל ברואה■ דס מחמת
7
^מכהתולה כה -ואין לן מכה גדולה מזו אלאהשעס׳סשוע דבעילת מצוהלכל-היא■
.שורהואין היל :בקיאין כסילוק שיש בין שלא הגיע זמנה לדאות ובין .הגיע־זמנה
!ץנוגרעוכין; ראתה וכין ש 3א ראתה ועוד משוס׳ דחתן יצרו תוקפו הילכך"
רס־יפורכותיכחלהשויתי-כולן וליתן להם דיךחומרא• סנאומרות דהיינו ' בוגרת'
דנותנין להם כעילת מצו' בלכד מ כ •־ וכן פ־רש״י אהא דאמרי רב■•ושמואל
סליסנועלכעילתיעצוה• ופירש בין הגיע זמנה בין לא׳הגיע׳ זמנה וכ״כ הר״ן .
■ עשכעל הגמרא• סידרי מימרא דרכיושמואל•
53נ' חכועותח״ל משתבראשאע׳
גכיחץאדראתחופידס״ככיתאכיה' הה לתנוקתשלא■ הגיע ז מנה -לראות דאינו"
^לאלא־בפילת׳מצוהבלבד וראיה לדבר מ־איתיב  .רב חסדא עלייהו מדתניא•
זד״ר״לילית^מ תיוך י״ב הדש וההיא ודאי בלא ראתה דאי בראת אין■
מעשה ונתןלה-
למולנונלהלילהאלמא רב ושמואל לאיאמוי מלתייהו דוקא בתצוקת שהגיע
!1ןמליאותומות? אלא־ע״ה בלא ראתה• וכיון שכן ה״ה נמי״ בתנוקת׳שלא הגיע י
^הלר ^עולאדאתה והיינו דאמרי׳ דר' 6י ור״ל לא הוו מסקי מהאי פירקא אלא•
נועלמילמיסצוסיופורש׳ וכן מוכיח ' מהירושלמי׳ ואין דעתהרמב״ס כןסכתכל
מ'הסה) 1״נגיכי נשאת כשהיא נערה וראתה דם■ בכית אביה שאין לו לבא עליה
אלאדעי^ה ראשוצסופורש -וכלא ראתיונתב הדינים■ כמו שכתיב במשנה ובגמראי;
לז״לידרבותינולא ' חזרו ונמנו אלא אהגיעזמן לראות וראתה והראב״ד:
^^
ה^יגפליויכג״ש־יהוא זה ע' כ ולאמן השם*הוא זה אלאיכדכתיבנ׳עכ״ל  :וחרי־ף
נזנש?בימ5מיותכל חיל-קי דינים הכתובים כפ תינוקת במשנה•' ובגמ ,ואח״ב:
נזר :יי!'ה :תבתי לעיל ולאהכייע בדכ׳ודכריו תזוהין שממה שהכי ' דרב ושמואל•
^יוהלנת׳בופליבעילת׳ מיוה ופורש וכתני׳כ דר״י ור׳ל מסיימי כה הכי והבי׳ג״כ
לירוש׳ואמוי' הכי ׳משמע שהוא■ סובי דהכי הלכתא וא"כ לא היה לו להביא כלשאר־-
דבייס -שצאמרו כצ׳תנו ־ ז כמשנה ובגמ■ כיון■ שהס דלא כסלכתא ולכן נ״ל שהוא י
ו׳לסובי״דהאידאמרי רב ושמואל סלכתא־ בועל בעילת מצוהופורש לא ' קאי אלא"
להיכאד -חתה ועודה בנית א-ניה וכדברי הרמב״ס ז״ל שכיון שנקבע בגמאפיסקא׳־
דואתה ומודהבב-יפ־5ןכיהמשצמע ' דלא קיימי אלאאההוא 'גוונא ;-דוקא ואף פ״ג-
דמואייפלייהומממשה דאההיא מ^כ בלא• ראתה"וכך היא כדברי הרצנצ״ס בפ״ס!
מהאב אינא למימי דהכי עמך אם אית א דבראתה בכית; אביה מחמייק בה כולי י
?!וידאיצוכועלאלא־בעילתימצוה ׳כלברי־לאה״ל לאקולי כולי האי בלא ראמ׳לתת;
לזד׳ימיסמתוךייי׳כסדשדהאילמיהבל׳ר ד׳לילותרצופים 'הוה סגי אלא מתוך י״ב •
חדש דהוי קולאכייכא-למס א״נ דהכי מותיביעליהו דאס איימא דבראת׳יבכית אביס׳
מסמייכן לומי דאיצויבועל אלאבעילתימצוס לבי לא ה״ל לר להקל בלא ראת׳לתת
להדלילות״דהאחזיצךכמתנידב״ש דסמיי בראת ? י ועודה בבית אביה נותצץ לס
בעילתימצוה הינאדהיגיע זמנה לראות ולא ראתה אמרי צותצין ־לה לילה הראשון
ו:יי! דהב־להי ד׳לילות משמעדסיל דכראתה י כותנין לה לילה הראשון' וכדחזי'
גלה דבהגיעיזמצהליאות ולא^ ראתהאמייכותצין לה ד לילות ' וביאתה ועודה :
גניתיאביצאמיינותרן לה לילהיהא׳ומשיי איצהו דאמור כרבותי׳דתציא רבותינו י
ממוצעי וכו׳כלומריאמ״ג דריצא הוי דראתה בכיתאכיה נופנין לה" לילה ׳האחד'-
דמתכי /מ׳׳עידו׳תיצוחזריונמנו׳ להחמיר בה ואצליו שאין לה אלא ' כעילת
וככ״ה"
ממהיבלבד סאה אתה טתךל-ילה הא׳אתו ל מיהב 1לבוגרת' נמי שראתה■ לילה הא'
ילוצךכיןבוגדת -לנפרההלכךנזרו להאמיי כזו שהגיע זמנה■ לראות וראתה'
חג׳ גלאייאתה לאיגזרו אלא העמידו׳על דיג ' דנותצין לה ד׳לילות׳ואע״ג דשייך"
למיגור בהאגיובוגייתשלא ראתה דלית לה״אלאילילהיהראשון ואתולמינועי ולומ'
^ 1ל׳ד׳לילותסלאייחלוקו בין נעיה לבוני ' ממילא יראו סכמים*להחמי׳כ 'כ בדברי
ודססהחמירו היכאדי־אתה׳א״נידע"  :לתאחמור אלאיבראתהימשוסידאיפשרילכא י
לייירויסדתידה שיתעיב דס המקור 'כדצובתולינן׳ואע״גדחששה' רחוקה ־היאדהא'
? ׳כצו ^ מחמת תשמיש ־שהיא תולהבמכתהימ״מצצנויפה פיסיגזירתחסיבוגרת '-
ח ^ ואתגלא ראתהדלאוסייךלמיסיש כה שמא דם המקור נתערב בדם 'בתולים¬
" גדשייך למנזר בה אסו כיוגרת משוס הא בלחוד לא ראו לגזוד כה ומאחריסהוא1
זנמצישיקנמצא ככלדנים׳^ הבתיבי׳סיבפתנוקת במשנהיוה׳גמ הלכתאנינהוחוץ"
משה ששנינו בהגיעזמנה ליאות וראתה ועודה בבית אביה דהא' פסקו דכי ושמואל
 ^ -כדבותיכב״סחזיר ונמנו שיהא בועל בפילתימצוה ופורס -ולפי׳ כדין היה לו'מ ס :יהא דאמיי עולאיכי הוויד״י 'ור״ל בתנוקת■ הוי מצזיימי בועל כעילת
הה ופורש לחבצולהו דיני דתנוק'קא מרי אלא בתנוקת -סהגיפ זסנה לראו׳ וראתהי
ץ־יק׳חמיוכדמוכח מימייתיילה סמ1ך לריב ודסמואל וכיון דלפוס התלמודידידן׳
^ך וד עי יכתיבי בפנוקתלסקל הלכה למעשה הסבר מהניע זמנה לראו׳וראתס׳
אצאידכיון דחזי ' בייושדאמיועל ההיא הלכסאדריש פירק׳ אחריינא
"■ " ה3*5ללא למעשה יש ללמוד פסילף מנהג מקומות' הואובבביל היו'
וז התי חוץ מהניע זמצהילראותויאתה׳ שאינו בועל אלא בעילת
ובמיעיכ׳א היו כוסגין בכל דיני הלכה זו׳ איסורילמעשהי דבכולהויאינו'
׳
3%מילת' מצום ופורש ילאמשו׳דס״ל ד 1ינ׳הכי אלא סומר בעלמ שהחמירן
ן; ! 1ו?צת,מס:מ׳' נ כן מדקא״ד ינאי ערק' אפי ' מתינוקת פלא הגיעיזמכהילראות׳
^ס "יתא מאי רבותיה דר ינאי הא כ״ע כמי מערק״ערקי מינה׳ למפש׳אלא
דבש אי מקימות לא החמירו בה .אלא כהגיע זמצס לראותי וראת׳ בלבד
ןגמע
שנהגו להחמיר בס כמיאיפששלא פסע מנהג זה׳ בכל מקומותיהן ולפתו'
^
׳ ^ 1הגיע זמנ׳לראות שהיא קלה שבכולן לא פפט בכל מקומותיהן ולהכי

קסר

מייתי דר ינאי שסיסנוהגלהחמיר׳ככולן ואפי ' ממכוקתשלא הגיע זמנה לראות
פיק כלומר היה פורש אחר שבעל במילת מצוה או היה■ בורח מלהורות בה היתד
צחי בעילת מצוה ואיפשדהא דקאמי בגמ׳דידךדר״י ור״ל כי הוו בתנוקת מסיימי
בועל בעילתמצוה ׳ופורס כי הוו בכולי סרקא דתצוק קאכלר והלז דהוו מםיימו בועל
בעילת׳מצוה ופורש לא מדינא ; הוו תסיימי הכי אלא ממנהג■ שנהגו להחמיר בה
במקומם דהא ר״י ור׳לבמערבא הד יתביואפ״ג דהאי דאיתמר בירושלמי דכל האי
הלכתא דתנוקת להלכה ולא למעשה שמואל האמר לה לא תקשי למאידפרישכא
להא לאמרי רב־ ושמואל הלכתא בועל בעילתימצוה ופורס לא קאי אלא להגיע
זמנ 9לראות וראתה אבל לא לאינך דהא דקאמי רתלמודא לידן■ הוא לפוס קושגיא
והאדאמרינן בירושלמי הוא לסי מנהג• שנהגו להחמיר עליהם בנימערבאכנ״ל
לפרש דעתהרי״ף ז״ל דהשתא כל מ״שהוא מכוון שבתחלה כתב לכ השנוי כמשנה
וצל מאי דאיתא כגמ׳דידן לומר דקוסעא דמילתא הכי הוי דינא ואס ראינו מקום
סכוהגי' כך אין למאות בידם ואח׳ב כתבילר״י ור״ל הוו מסיימי בועל בעילת מצוה
ופורש ללמד דאינה ו כמי סירי כרב ושמואל ולפי הפירוש ' השני שפירשתי כתב הא
דר׳י ור״ל ללמוד'מדבריהם מה שלמדנו מהירושלמי שהביא דהיינו לומר דבמערבא
היו׳ נוהגים להחמיר בכולן וכפקא־ מיכה שאס ראינו מקוס סנוהגיסיבו לאכחשוב
מהוא מנהג בשעות ונבא להתירו להם דהא-כיון דכמערב ' הוו נהגו הכי אסו׳לפמץ
וכמושפירשתי• דברי הרי״ף נרא'
גדרם של הנוהגים כמוססידמנהג ותיקין הוא :
מדברי הרמב״ס זיל סבפ״המה״אב כתב כל דיל תנוק השמייסכמשנ׳ומה דאיסמר
עלייירו כגמ ופסק בהם כב״ה חוץמכסגיע זמנה לראות וראתה שססק כרב ושמואל
שאמרו הלכתא בועל כעילת מצוה ופורס ובפ״יא כתב מנהג פשוש בסנער וכארץ
הצבי ובספרד ובארץ מערב שאס ראתה דם כתוךימי מלאת אע״פ סראת אחר
שספרה ז׳נקייס ושבכה הרי זו ' סופרת שבעה נקיים■ אחר שיפסוק הדס ואין מתנין
לה ימי שוה כלל ודין זה בימי הגאונים נתחדש והס גזרו שלא יהיה פסידס שהו כלל
שזה שהחמירו על עצמן בימי חכמי התלמוד אינו אלא■ ברוסה דם שמא שיושבת ז׳
נקלים אבל דסיסתיאה בימי טוהר אחר ספירה ושבילה אין לאוס ושמענו שבצרפת
עד היוס נוהגים לבעול על דם יטוהר כדין התלמוד ודבי זה תלוי במנהג וכן דס
בתולים בזמן הזה שאפי׳היתה קסנה שלא הגיע-יזמל לראות ולא ראתה דם מימיה
בועל בעילת מצוה־ופורש וכל זמן•שתראה הדס מחמת־המכה הרי היא שמאהע*כ •
הרי־ מבואר בדבריו שמה שאנו מורים כגל הבתולות לבעול בעילת מצוה ולפרוש
אינו מן הדין שהדין הוא כמו שכתב בפ׳ ע אלא מחמת מנהג אנו מורים כן .ומנהג
זה אינו מההיא דאמר ר״זירא בנות ישראל הסימירו פל עצמן דההיא איכ׳ אלאברואה
דס שמא או ספק טמאדמדיכא ילא היתהצריכה לשמור אלא יוס א׳כנגד יוסשיאתה
אס הוא בימי זובס ׳ואס הוא בימי נדה בששה והוא סגי־לה והחמירו על־ עצמן דבין
יאתה בימי זיבה בין בימי נדה היא צייכנגליסב ז ' נקיים חבלהז שהוא שהור גמור
בודאי 'לא שייך חיומרא דר זיראיואין לומר דכימי הגאונים נתחדש ולא קודם דהא
חזיכן בירושלמי'דבימי האמוראים היאשוסהיה מנהג זה ועוד דלא כתבו הרמב״ס
בהדיא שבימי הגאונים נתחדש ומים וכן דם בתולים בזמן הזה ונראה' דקאי ארישא
דמלתא שכתב מכהג פשוש כסנעיובארץ הצבי ובספיר וכר' ואין מתנין לה יעי
סוהר כלל והדר קאמי וכן דם בתולים בזמן' הזה אין נוהגין בו סוהר כלל א״כ דקאי
למה שכתב ושמענו שבצרפת בועלים על דם סוהר דפ היוסודבר זה תלוי במנהג'
כלומר שלא נחזיק לאותם בצי כרפס לעוביים* פל דת; שמאחר שאין' דבר זה ' אלא
ממנהג כיון שמעולם לא פשה איסור זה ביניהם אינסחייביס לנהוגבו והדר כתב
וכן דס בפוליסבזימךהזה ' שפשט איסורו אס נשמע סבפוס מקום ' אין נוהגים להחמיר
בו כ״כיאלא שנוהגים 'כפי מה שנתבאר בפ״סלא נחזיקם לעוברים עלתד כיין שלא
פשש מצסג זה ביציהם מעולם ונדפס ' לומיי׳עוד דאמה שכתב ודין זה בימיהגאונים■
נתחדש נמי קאי ואע'' גדבירושלמי משמע דבימי" האמוראים הראשוניס היו נוהגי׳
כן ע״מ -לא פשס ' ככל ישראל עד סגימדו הגאונים ז״ל והנהיגו כן לכלישראל ' :
ומעתה מ׳ש הראכ״דיכפה כל זה אינו' למעשהיולעולס אינו' בועל אלא בעילת
מצום■ופורס' וכתב ה״ה עליו לא היה צריך לכתוב ולומר דבר זה בכאן שכבר ביאר
כל זהרבי׳בפי״א עכ״לכאלוצעלכזלמעיניהראב״ד מ״סהרמה״ס בפי״א ' יתבאר לך
דליתא אלאיאע״פשדאההראב״ר מ״ש הרימב״ס בסי״א׳עב״ז הסיגו מפניסהרמיב״ס
סובר שלא נאסר יותי ממ״ס בפ״האלא ממנהג והראב״ד סוכר דמדי־צא דתלמודא
אפילו תנוקת פלא הגיע זמנ׳ לראות כועלבעילתימצוסופורש ולפיכך' הסיגו דלמה
לו לכתוב כלמ״ס כפרק ה דאינו אלאלפי משנה ׳ראשונה כיון שאסר כן רבותינו
צמנו וגערו שיהא בועל בעילת מיצוה׳ופורס אפילו בתנוקת שלא הגיע זמנה׳ליאות
ולא ראתה ופסקו רב ושמואל הלכה כותייסו  :ורענין הלכה כבר נתבא'סהרא״ש
והרשב״א סוברים כרמת הראב״ד ואפי׳למה שפיו־שתי לדע׳הרי״ף והרמב״ס־מאחר
שבזמן הזה פשט איסור בדם בתולים דאפילו הנוקת קטנה שלא הניע זמנה לראות
ולא ראתה בועל כעילת מצוה ופורש אסור לערוץ נדרן של ראשונים ולהקל בו
אפילו כחוש השעיה ובמי 'שעושה כן הרי הוא פורץ גדר וישכנו נחש וז״להרשב״א'
בתשובה האמת״כי דעת הרמב"© ניכרת מתוך מ״ס דההיא דרב ושמואל אפלוגתא
דב״שוכ״ה בראתם ועודה בבית אביס ומכלי מקום הדברים מוקצים מן הדפתי ומה
שנראה בפיני כבשל מעקרו דאסאיתא הרי זה כאלו פסקו רב 'ושמואל; בהדי ' הלכה
כב״ש ולא כב״הוא״כימאייקאמר ליה רכא לרב חסידאאהדורי אפירב למס לך אותיב
מפני כלו׳מדתני כ״ה בל הלילה שלה וכי אס הם יראו מחלוק ב״ס וב״ה וראו להכיס
דברי כ״ה ולפסוק כב״שלסומרא־היאךינקפה' עליהם־מב״ה שפסקו הס כפירש׳ שלא
כמותו ואס לומרדכ״ש :במקום ב״ה איכה משנה לא ה״לל בהאי לישנא אלא הכי
ה״לל או־תיב מיי סבקייב״ה ועבדי כב״ש ועוד כר חסדא מאי קא פריך מדר אינהי־דא'
כב״ש בפיי׳ואשו כל מאן דפסיק׳כחד מי מותבי׳ליה מאיד אדרב׳מימר אמרי׳בכולה
תלמודא מנאי היא ועוד מי עדיף ר׳מב״היאלא שאין אלו אלא לברים בשלים ומה
שאין דעת מקכלוודבר סאין סוגיות היגמ מסכימות עליו כשום מקום פד שלא רצה
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1לכות נדה סצג הצד
הר״א לתלות פי׳מסויע כזה כהרמכ״ס ומלה בו שהעביר עין כמשנ' וטעה לפסוק .דאם איתא דהוה מחלק ביניססלא הוהסתיק־מיניה׳ ■:ונוהג עמה 3לדע,
במשס:
כב״ש סלי? בהשגח׳ועוד דמאידרזמרינץ 3גמ׳דר״י ור״ל כי הוו בתינוקת לא .מסקי לענין הרחקה אלאסנדס גמור אסור לו ליען על מטת ל 1פיכסל)ני ה.
אלא כמה דמסיק תעלא מכי כרכא ודאי בפרקין דתנוקת קאמ דאי בבוגרת או מותר לו לישן באות מסס וכו בריס פ־תפוקת כתב הרא״ס בשש תטוגסר־,נן 2 ,
ל״לגייתאכש^
ברואה ועודה כבי׳אכיה לא• ה״לל סתם בתנוק ונאמן עליו הירושלמי לגלות פא׳ לכלה בתולה סנבעלה בעילת מצו׳נוהגת עצמכל ז ככרה ויש בה
מ־יינז
נדות כדי שלא יהא סיגלוצריה' ז
מסותם כא' מן המפרשים ולא עוד אלא
דר ינאי רבו סל ר״י אמר שם בפי׳ולא ומיהו אותו בעילה גומר כדרכו באבר הי ואפי׳בדקה ולא מצאה וסבילה כעיק׳ זכה אלא נואקאטמ■! ^,
מצאנו לו בגמ׳הפך מזה ויראה שר״י ור״ל דם טמאה שמא ראתיטפת דם כחרד?! וחיפהו שכבת זרע וצרילמשכב שתסתיהבשעת כעילהמשו ד^ן
הואכ״ך
׳ נדה ודאי היא אלא סעק וכתב
3שטת ר ינאי אמרוה וגדולה מזו פוק שתפסוק בטהרה ותכדוק כלז׳ןל א תתחיי)  $מנות ער יום חסש
מזי ככולהו־ מאי עמאידכר ודבר שנתפס' לשימושה כמו נדה ונוהג עמה בכל דיני נדה לענק הרחקה אלאז :ואיני ,נגו,מד ע ׳5־י יוי דבייונמס.
איסורו ככולן זו ראיה שאבות הראשוני'
התחת"
שאמר שאין אנו מטמאים משכב
, 1,^ .
1,..
_ _ ם.
_
הא
היצ
בשעת כעילה משוס דלאו כדה ודאי
ד׳ם
ךכ פי -ההלכ׳מקובל בידן וארי'כע "ל:ומ״ש
יביט ואפי׳ בוגרת שכלו בתוליה אינו וככלה מות׳לוא לישןכאותו מט׳לאח'
ים׳סומא"*:׳"
ואלו הית כדה ודאי כלום
ע׳ל סי׳ קנ׳וחאיל!הלינין:
טומא׳ועהרן
׳ ^ וס יש
מיושב דאיכ למימר דאדרבה היא הנותג' שעמד׳מאצלו אפי■ בסרק■ שהר׳עליו^ :
מדס־ץ
שתחמי׳ונר'
בזמן הזה לטמ׳משכב
טמאה כנדה אפי׳ לא ראתה א בין
אפי׳בשעה.
שאסורלישןעל משת של נדה
משוס דכלו בתוליה אין אנו תולין דם זה
יוא־תחיאומת . , , ,
1
וולוי
םאיכ במטה מסוס סיגל ודוקא כדה
כדם בתולים אלא אומרים דסמן המקו'
זכר /0־ .א־ל״־י־״ח״ס אבל כלה מותר נישן גאות׳ מטה לאחי
הוא וא״כ מאי ואפי' דקאמי־ וצ״ל שהוא אפי׳נפל וכמה הן ימי טומאתה יולר'
סומך מל מיי׳ס אח״כ ואפי' בדק ולאמצא' טמאה ז׳ובליל ח׳טובלת אפי׳אם שופעתאת'כ אינה יסלה לטהרקלל'ז׳ שעמד' מאצלוואפי' באותו סדיןשהדן
שזה ,אינימילה עליו ואע״פ•שאין זה ק ההלכה הריהס
השמיה לזכר י־ד לנקבה
דם טמאה שמא ראתה טסת דם כחרדל מוזו׳ז׳לאחר?׳ופל ל״ג ימי׳שאחר
ן ג 7ס אצאטתאי משן כילה1כ ל:
״1
,
ל
דברים שהדעת מצרעתעליהם ע:״ל
וחפהו ש״ז וא״כ כשנת סתם בועל כעילת מותרת לשמש אע פ שרואה בהן ולאח
■ הראב״דז״ל :
מצוה ופורש בכל גוונא היא אפי' בדקה ל״ג אפורה אפילו אם שופעת מתוךל׳יג לאח׳ל״ג
וצריכ׳לפרוש קצד יולדתטמאה כנדהאפי'לא
ולא מצאה דם ולה׳ק דאפי' בוגרתשהיא מבעלה ליל מ״א אפי׳אם אינה רואה והיולדת נקכה טמאה י״ד
יולדת
ראת דס בין
^
בחזק' סכלוכתולי׳בופלכעיל׳מצו׳ופורש וגליל ט״ו טובלת ומותרת כל ס״ו אפי׳ היא שופעת מתוך י״ד
בשי/ס״ח
חי או מת חפי׳נסל ככר נתבא
אפי׳היכא דבדק׳וכא מצא דס ו.מ״מ יותר
היא
לאחר י׳ר ולאחר ס״ו אסורה אפי'
ססוברשאיפטרלפתיהתהמו
סאפי׳מי
היה ראוי לכתוב ואפי׳בוגר׳שכלו בתולי'
יולדת
בלא דסמודהבנגמר צורתו סל ולד שאמו טמא' לידה ופשוט כמשנהסדין
אחר מ״ש ואפי בדקה ולא מצא׳דס טמאה כי שס הוא מקומו וכן הוא כתוב בדברי
ארכעיס
נפל כדין יולדת ולד סל קיימא חי רתנן בפ המפלת (דף ל ) המפלת יום
הרא״ס פ׳תכוקת ובדברי הרסב״א בת״ה וכתבו דטממא משוס דכיון דאיכ מקצת
דבארבעיסופחד
אינה חוששת לולד יום מ א תסב לזכר ולנקב ויהיב טעמא משוס
בוגרות שיש להם דם בתולים לא חילקו ביניהםזסתמו ואמיו בועל בעילתמצוה
שויי!;)
יום נגמרת צורת הולד ומיהו אס ילדה דרך דופן אינה טמא' לידה ומפיס
ופורש • וס״ש ומיהו אות בעילה גומ׳כדרכו כאבר חיבפ' מכוקת (סס ) א״ל׳ר
אבא לרב אשי אלא מעתה כעל נפש לא יגמור ביאתו כלומר אחר שאתהחושש
שמזי־פת
כס יוצא דופן (דף מ )משוס דאמר קרא כי תזריע וילדה עד שתלד ממקום
לכל תנוקת משוס נדה ואפילו לא הגיע זמנ׳לראות ולא ראת׳א״כ כפין ודאי מסוית וכן פסקו הרמב״ס בפ״י מהא״ב וכתבו רביכו בסוף סימן זה ומ״ש וכמה הןימי
שבפת
ממג׳ אמר לו טומאת יולדת זכר טמא׳שבעה מבואר כתור אסה כי תזריע וילדה זני וצ51וא'
לה וכעל נסם לא יגמור ביאתו אלא מכיון שדם סופת ויורד יפרוס
לטיול
ימיס ומ״ס ובליל שמיני טובלת כבר נתבאר בסי׳ קפ״ח שזהו משפט הנדה
א״כ לכו נוקפו ופור' ואפי׳יקודס השרת בתולים או שמא יפרוש לגמרי ולאיבעול
ז׳לאחח׳בטהן
בליל ח׳ויולדת נדה קריא רחמנא  :ומיש אפי׳אס שופעת מתוך
בלל ונמצא בסל מפרי׳ורביה וכת׳הרשב״א בת״ס ובועל בעילת מצו׳דקא אמרי' פי'
שהרתוולויי1טר
המפלפידף לה (איתמרבר אמר מעץ.א הוא התור טמאמו והפור
היא ׳בד לא פורש מיד שגמר דא״כ יציאתו הכאה לו כביאתו אלא ממתין עדשימו'
מאיבינייהו
שתי מעיינות הס כסתם הטמא נפתח הטהו נסתם הטהור כפתח הטמ
ופ ירש מיד מן המט כדרך שאמרו כמשמש עסהסהור ואמר נטמאתי ולנעץ צפרניו
 3ךקע עד שימות כמו שאמר סס אינו צריך שהרי התירו לו לגמור ביאתו אלא איכא בינייהו שופעת מתוך ז׳לאחר ז׳לזכר ומתוך י״ד לאחר י״ד לקבדרבל%
הפור׳סהרתווצימהיק
ולוי לחומראופרש"י לקולא וטהורה ואע״ג דלא פסק דהא
י מימי עד שימות ופורם וזהו גמר ביאה דקאמרי ואינו מחוור בעיני ולמה ימתין
אע״פ
הלכתא בגמרא כרב  :וג? ש וכל שלשים וג' ימים שאחר סז' מותרתלשמש
מד שימו׳כדי שלא יהכה בפרישתו והרי אסה זו דמיה טהורים וביאת׳מותית לגמרי
כלומי
שרואה בהן זה מבואר בתורה ושלשים יום וסלסת־ימיס תסב בדמי ניהיה
וספי׳ס הדס שותת ויורד התירו לו לגמור ביאתו ולא תהא הנאה לו בפרישתו יות'
ולאחרל׳ג
ומ״ש
על עצמך ליהנו' בגמר ביאה מותר לפרוש כדי סכל דמים שתראה באותם הימים אינם מטמאים אותה :
מביאתו הגמור׳סהסירו לו ותמה
שכתבתי
אסורה אפי׳אס שופעת מתוך ל״ג לאחר סלשי׳ושלשס אפלוגתא דרב ולוי
שלא ימה אסור ועול סאם אתה עוס אותו כמשמש עם הטהור' ואמרלו נטמאתי
ומתוךפ
בסמוך אמרינן בגמר׳ דאיכא בינייהו תו שופעת מתוך מ לאחי מ לזכר
אף הוא לבו נוקפו ופו וזו היא תשובתו של רב אשי וזה כ״ל מבוארואפי׳לבעל נפש
הלכתא
לאחר פ׳לכקבה דבהא רב לחומרא ולוי לקולא ואיפסיקא בגמרא בהא כמי
וכן דעת החי"ה ז״ל עכ״ל וכ״כ ה״המגיד בפי״ד שהסכימו כן הרב׳מן המפרסי'וכ״כ
ערכיפכחיס
דביאה זו כרב  :וס׳ש וכריב׳לפרוס מבעלה ליל מ׳א אפי׳אס אינהרואהבפ׳
הרא״ס בפר' תנוקת שפורש אפי' בקושי אע ג שיציאתו הנא' לו כביאתו
נתנ׳לו שיכפול ולא חששו להנאת יציאתו ולא כמו ספי׳ ראכ״ד דעומד מדשימות (דף קיג ) היושבת על דס טהור אסור לשמש וכמה אמר רב שכה וכת הרא״סכס פ
וליל
המפלת וז״ל ובמקומות סבועלים על דם טוהר צריכיםלפרוםליל מ״א לזכר
האנרדא״כ מאי נותגין לו בעילת מצי דקתני מתני׳ע״כ צריך לבעול בעילת מצוה
מראהחיישינן
אלא ה״פ אע״ג דהחמירו לעשות'ככיד׳אחר כעילה זו מתנין .לה כל ביאה זושיבעול פ״אלנקב אפי׳לא ראתדמתוךשהורגלה לשמש כל ימי טוהרואפי'
ממכהלילהזו
סמא גס מתה תראה וצאו אדעתאלכן יודיענ' בעלה שהוא פורש
ויגמור ע"כ וכן פסקוסמ״ג וסה״ת וכן הסכיס הר״ן בפ״ב דסבועות וכ״כ הגהות
אסורה
בשביל שכלו ימי טוהר שלה והכי אמרינן כפרק ע״פ היושבת על לס טוהר
מימון כפ״ד כסס הימכ״ןז״ל  :ואפילו בדק׳ולא מצאה דס טמא׳סמא ראת׳טפת
לינה
לסמם וכמה אמר בר עונה ופרס״י לילה אסת כדפריסית וכסס רבותיופירש
דם כחרדל וחפהוש״ז כ כ היא״ס בפ׳התכוק והרשב״א בת ה דאפי' בעל ולא מצא
של כלל פורש ממכ׳דכיון דרוב נשים יש להם דס בתולים שמא ראת׳גיפת דםכחרדל ויום וכתב דאין נרא׳לו פי׳רבותיו דבכל דוכתא אמרינן דעונה אסת הוי לילהנחח
טמאים
או יוס גבי פרישית עונה אחת סמוך לוסת׳ וגבי מי שהיו גתין ובית כדו
ונאבד או חפהו ש״ז וברטיה נמי לא תלינן דמילת דלא סכיחא היא ואפי בוגרת נמי
שהטגיממשוס
פכ״ל והס מדברי הראב״ד בספר בעלי הנפש ודחה לברי בה״ג שפי
ואע״ס שאין לה טענת צתוליס מ״מ כיון סיס בוגרת שים להם דם בתולי' לא פלוג
טימאה0שעת וסתה וכ׳׳כסמ״ג גס ׳' ^יי
ז מימי טה י < -ימי
וצריך לפרוס אפי' לא מצא דם וכ״כ הר״ן בפ״ב דסבופות וכתב שכן דעת הגאונים דכיו
והגהות מימון כתבובסי״א כתב הראב״ד ל״ס בעל ומצא דם ל״ש כעל ולא מצא דם הרא״ס ממש וסמ״ק סתם וכתב סיס לפרוס ליל ארבעים ואחתול״לפ  5 ,ר
ואיפשסס'
ולא חילק בין מקום שנוהגים ליסב על דם טוהר למקוםשאין .נוהגים
פורש ואיכא מ״ד שאס לא מצא דס א״צ לפתש ומסתכרא לקולא אבל בסס רס״י
נמצא לחומרא וכ״כ ברוקח וכ"כ הרמב״ן וכן הורה הר״מ להחמיר ואפי' המקילים כפירוש בה״ג א״נ לא איירי אלא למקום סנוהגץ לישב סל דס סוהיונ:דכייהי
^
מצריכי׳לה לבדוק בכדיק זכה במוך ובצמי כמי עכ״ל ולי כרא' דלא חייסינן לדברי וסמ״ג וספר התרו׳ולא חשש לפרס כן לפי שסמך מל מ״ס סמ ׳ג^ ,
המקילים בדבר זה שכל הפוסקים חולקי׳עליהס ומסכימי׳לאסור וגס המרדכי כתב
רנלל
?1
בדכי:
היו יושבים על דם טוהר כתב הדין סתם ול 6י)שס
בשם כמה גדולי׳לאסורמסוס דא״א לחבורה בלא דס אלא שכבת זרע חפהוכדאמר נקבה טמא׳י״ד מבואר כתור' ואס נקב' תלד וטמאה שכופיםואפילול"'י ודא,
בפ״ק דכתוכות גכיר״ג שראו כמיס ומצא דם והא דאמרי' בפר׳תנוקת כעל ולא טמאה ארבעה עשר יום לכקב׳סככר נתבאר םטומל!פיו<־ דפ אפי  11׳גיי:
מצא דם וחזר ובעל ומצא דם וכו׳דוקא בדורות הראשונים שהיו בקיאיםבדמי׳אכל
*לדמי
כס< ־ י15
ומש ובליל חמשה עסר טובלת מבואר סליל חמשהטס יל מו1
בזמן הזה אין להקלעכ״ל :
וצריכהשתפסוק בטהרה ותבדוק כלשכפה כ"כ .ומ״ס ימות י ת כ לסשיס יםש מכוא יבתו יוסשיס יוס רםשתימים ^רנת^י
הרסב״א בת״ה הקצר שצריכ׳הפסק טהרה ובדיק׳תוך שבעה וכ״כ הרא״ס בפ׳תנוקת טהרה ומ״ס אפילו היא שופעת מתוך ארבעה עשר ל*ה י ^רכעה סםי ?:ין׳ר 55י׳
בשם רבהאייוהרימב״ס בפי״א מהא״ב סצריכ׳לספורז׳כקייס :ומ״ש ולא תת.חיל שזהו מחלוקת רב ולוי והלכה כי3דמטה יומהשכתכ ו ^ חי םםים תרנולי
למנות עד יום ה לסמושה היינו משוס דסייסי׳סתפלוט ש״ז ותסתור כמבואר בסי' היא סופמת מתיום#י ליןחר םשים וסשה כבר נהבארשגס ׳זה ? ר^רנני
קצ״ו וכתבו,הגהות־מימון בפי״א מה״אב ס׳כן כתב בס״הוהמצו׳ושמדבריהרמב״ס והלכה כרב דמטמא ומ״ס וצריכה לפרוש מבעלה ליל פ״אאפי ל)ס חוענלם
והרמב״ן נרסאינה צייכילהמתין ומשמע לי שכתבו שנר כן מדברי הרמב״ס מפני נתבארבסמוך ־ והיולדתבימי זיכתה אס רואה דסכלידתהנרי:י ^ (רףלו)
סכתבואחי סיפסוקיהדס סופר ז' ימים נקיי׳ומשמע להו שתכף אסר שיפסוק הדם מדם וימי טוהר שרואה כהן אין עולין לה לספ ירה גכי '5פ ^ כות ״דפירשאם
דוחיי5
קאמר שסוסרת ז׳נקייס ואפי׳אס פסק מיד אינה צריכ' להמתין מלספור ולי נראם תכיאיר'מרינוס אומר אין לידה סותיתבזיבהאי3עיא<־ הי מהו "? 0פו׳
חילה.פל^יו
דאין משם ראיה דסרמב״ס לא אתא אלא למימר סכריכה ז' נקיים כסאר כדה אבל ילדה בזוב דבימי לידתם לא ראת מהישיי1לו לה ל^ 0"!55מצטי'" '"
וילדה־ י
לאנסמ לפלוגי בינה לשאר נדה לערן ,פלישתס״ז־ומעילא מסמע דדינהכשאר ;דה אגיי אמי אינה סומרה ואינה עולה פי' ם[סהיס>ה זבה יפס^ה י

^ן^ךףן
קצר

דם

דלכות נדד -קצר
#פ
כרבסעדיוקכשחנתות
ב־כאכדקי ,לככלמקוסהלכהכרבאברמייעצקג־סוכ
^איוכז.ר״ת ורב ,אלפס ז״ל ורש״י כתב בתשובהדאביי ורבא אליבא דרבי
אחאייי
דרכ
''6אינהו מצו סביי
דבריו
,".ןליניילפייני

 6ו.ס ־נ 6פ;מ,רעילי ינ 1פרשי
 £יסדלפ ״דד -פ ליןגסהו5ו למי

קסה

ז נקץס כנ סרוחה סח כ בק בשבו עני בין נמחי־ ממון סותו־מ הכנוכריכ זנק
אחר דם שראתה באחרונה סמ״ס בסוף דבריו במקום שנהגו לבעול מל דס טוהר
אכל מאי דכתב לעיל מיני קאיוקמבואר

דצמךי׳סצס
היא שופעת מתוך ס״ו לאחר ס״ו וצריב׳ לפרוש מבעלה ליל פ״אגס בדברי רבינו ירוחם דהא
אפי׳ אם אינה רואה והיולדת בימי זיבתה אם רואה רם בלידתהספרה מקיים בשבו׳ ראשון ורצתבשבוע
צריכה?׳נקיים מדם וימי טוהר שתא' בהן אי? עולין לה לספירהפני אינה סותרת היינו דוקאלבועליס
׳ — טל דם טתזר אבל בארצות שאיל בועלים
1
ל1 1
י
י
אע״פשהןטהותן והאירנא כל היולדת חשובות יולרו׳בזוב על דם טוהר סותרת ומיהו מ״שדימי
דקיימא לן אי איפשר לפתיחת הקבר בלא דם הלכך צריכותז׳ לידה שאינה רוצה בהס עולים לספירת
נקיים ואם אינה רואה בתוך?' של ימי הלירה עולין לספירה ז׳ שבעה נקיים גס לדידן נמידלא בעליהן
נקיים ואפי׳ילרה נקבה ולא ראתה בז׳ ימים הראשונים ועלו לה על דם טוהר עולץ ול׳סהרשב״א  :ומ״ש
לספירת זיבה וראתה בז׳ימים השניי׳אינה סותרת וטובלת לאח' בשם הרמב״ן שסותרת וצריכה ז׳ נקיים
י״ר אפי׳לא פסקה והרמב׳ין כתב שסותרת וצריכה שבעה נקיים משתפסוק ז״ל בהלכותיו ס"! הזב ' שילדה
משתפסוק וא״א הראי׳ש ז״ל כתב כסברא ראשונה כתבהרמב״ן קודם ספירת זיבתה צריכה ז ' נקיים דין
התורה ומונה ז׳צו שבועיס וצס״כ מונה
על
אע״פ שמן התורה מותר לבעול

^ ! גלר׳מפי יהל־ נצפיי
" :לידה ־" גולמי ייעל ק־ ס
 ^ .הטומנלריזיותיו ודני ' הגי -וניס
ממדיו ליש־)
 ,יה ״ל :ן מי דון
" ,1 ,לכלמויותיהס גילן יולדת נוו־
 3וצייכיסשכע נקיים וימי לידה אס לא
רצת כקעולין לסל! יקיים ויולדת כקב
ססיויסי השבעה ראשון נקיים וראתה
בשכועסכיה איבה סותרת אף ע״פשדס
לידסיסותראפי לרכא דוקא ימי לידה
פולין׳.
הואדקאמר  . ..י
כהס ״ .. .. .
רואה ^
שאינהוין״״
אינה סותי־ת כיון שראתה אסר ספירת ז׳נקייס אע״פ שהדס טמא וראי׳מדקצמר
תלמודנו ת״פ יולדת כזוב שספרה ולא טבלה ורצת הלכו ב״ש לשטתן וב״ה לשטתן
סל ^ לרב דאער מעין א׳הו׳מ״ה מטמ׳לרז ויבש אלא ללוי דאת שתי מעינות צמאי

ז׳כקייסבימי טוהר וטובלת וטהור נמצצת
אומר סכל היולדת הזכר עכשיו יושבת ז ' ללידה וז ' לנקיים ' לזיבה והיולדת נקבם
יושבת שבועיים ללידה ולזיבה ז׳נקייס ימי לידה שהם שבועים אס לא ראתה בלן
עולין לי׳ שירת זיבתה שלמו לה ימי הספירה כת!ך י״ד של נקבה ה״ז אסורה לבעלה

גתמן סותרספירת שבוע קמא ויש ללמוד דגם זבה דעלמא ששפרה ז ׳ נקיים ולא נמי עולה ופשוט הוא • והאגור העתיק כל לשון רבינו מהאידנא כל היולדות
טנלה ומותה שאינה סותרת אע״ס שנעשית כדה בראייה זו טובלת לנדתה ועלמה חשוכות יולדות בזוב וכו׳עד והרא״ש כתב כסברא ראשונ ' ויש לתמוה עליו שמאחר
לה שבילתה אף לזיבתה אע״פ שיש לחלק דשאני הכא דראיה זודימי לידה אינם סיס בלשון זה כמה דברים שאינם אלא לכועליס על דם טוהר והוא עצמו כתב
גורמת לה לא נדות ולא זיבות מ״מ נר שאין לחלק דמסתבר שאין סתירה אלא בימי שלא ראה ממולם מי שנהג לבעול בדם טוהר לא היה לו לכתוב לשון זה סתם לתת
חיזרשב־א בת״ה הסכים
הספירהכדאמדינן אחר תעהר אחר א׳לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם מכשול לפני המעיין בספרו להתיר את האסור :
אכל לא איכפת לן אס יש טומאה אחר הספירה קודם הטבילה והאידנ׳ אין גפקותא ג״כ לפסוק נרכא וכדברי הגאונים !"ל וכן דעת הר״ן בפ״ב דסבועו׳ וכ״פ הרמב״ס
בפסקזסדעל כל ראיה שתראה צריכה שתשב ז ' נקיים אבל בפסק הראשון דיולדת ^ בפ״ז מהל ' איסורי ביאה ונתבאר בדבריו שאס ילדה נקבה ושלמו ימי ספירות')
בזוב אפילו ראתה בשבוע שני טובלת אחר" 1ד אפי׳לא פסקה דקי״ל מעין א' התורה נקיים בתוך י״ד ה״ז אסורה לבעלה עד ליל ט״ו שכל י״ד היא כנדה ופשוט הוא ממה
שנתבאר די״ד לנקבה טמאה לעולם אפי׳לא ראתה ומשמע לי שאס טבלה תוך י״ד
טמאתו והתור טהרתד ומותרת לבעלה כמקום שנהגו לכעיל עלדס טוהרעכ״ל
ומעתה דכיי יבינו מבוארים דמ״ש והיולדת בימי זיכתה אס מאה דם בלידתה לנקבה לא עלתה לה טבילה כיון שהיא באותן ימים כנדה וצריכה לחזור ולטבול
ציינהז׳נקייס מדס קודם שהחמירו בנות ישראל על עצמן מיירי שהיו מחלוקת בין אחר י״ד ופשוט הוא • והגהות מיימון כתבו שם בסס סמ״ג שנהגו בצרפת להחמיר
הלוה נימי זוב לרואה בימי כדה וקאמר דיולדת בימי זיבתה כלומר באחד עשר יום הואיל ונפק מפומיה דר ת ולדברי ר ת היה נרא ' להצריך לכל יולד׳ב טבילות ואחר
שנין נדה לנדה אס רואה דס כלירת׳כלומר אס מאה ג ימים רצופים דאז היא זבה כך תהא מותרת לבעלה אחת אחר ז׳לזכר וי' ד לנקבה ואס כ תספור נקיי' ותטבול'
גדולהוציינה ז ' נקיים כמי ש נתיאר בסימן קס ג צייד שיהיו נקיים מדס לגמרי טבילה סניה שאינה יכולה לספור ז' נקיים עד שתטבול אחר ימי לידתה דק״ל כרב
דאמי מעין אחד הוא וכו׳וא״כ כל הימים קרויים ימי לידה עד שתטבולוכי*כ ר״ב
שאס מסה נהס דס אע״פ שהוא דס טהור אינם פולין וכדמשייס וימי טוהר שרואה
העכ״לוכ״כהמרדכילדעתר ת  :כתב הרמב״ס בפ״ז על יולדת בזוב ספר
כהן לוין פולין לה לספירה אע" פ שהן טהורין וכ״נ מדברי הרא״ש שכתב שדם לידה בס
ז׳נקייס ולא טבלה ואח״ב ראתה דם ה״ז טובלת ומותרת לבעלה מיד שכל ימי טוהר
סותי אפיי׳ליכא דרוקא ימי לידהשאיה ' מאה כהן הוא דקאמר עולין ומשמע דאפי'
לימי טוהר קאמרי דדוקא כשאינה רואה בהן הוא דקאמר עילין אבל אס רואה בהן איכס ראויות לא לנדה ולא לזיבה וכתבו הגהות כפ ר ת והביא ראיה מדאמרינן
אינן עולץוני' כ הגהות מימון בפ״ז דכיון דקי״ל כרב דאמי מעין א׳הוא וכו׳א״כ כל פ בנות כומייס גבי יולדת נקבה בזוב שספרה שבוע ראשון ובשבוע שני ראתה
כימים קמייס ימי לידה עדישתטבול וכ"כ שם ה" המ יכ״כ מדברי הרמב״ס סס והכי שאינה סותרת הראשונה לדברי האומר ימי לידה שאינה רואה בהן עולין לימי
ספירת זיבתה ואע״פ שהוא דס טמא כ״ס דם טוהר שאינו סות׳וכ״פ סה״ת והמצות
כח״יכהדיאבפמות כותיים גבי פלוגתא דרב ולוי דגרסי התם ת״ס דות תטמא
לינות היולדות בזוב שצריכה שתסב ז׳כקייס בסלמא לרב דאמר מעין א ' הוא כלומר אבל רא״ס פסק דסתרא וכ״פ האלפס והרוקח וז״ל כיון דאיכא יולדת בזוב שאין
דס טמא כימי טומאה וטהור בימי טוהר כולו מעין א התורה טמאתו והתור 'טהרתו דמה טהור עד שתסב ז׳כקייס ואע׳פ שנכנסה מוך ימי טוהר הילכך כל דס דחזיא
נמי כימי טוהר טמא עד שתשב ז׳נקיי׳מדס ויכ״כ הראב״ד וכן הרמב״ן פסק לאיסור
מ'ה כעי מקיים אלא ללוי דאמר שני מעיינות הן למה לי ז׳וכו' ופרס״ימ״ה בפי
הפסקה ז נקיים דממפיין דמים טמאים אמו והתור׳ לא סהרתו עד שתספור ז נקיים אכל התוס׳פסקו לקולא וגס ר״ת התיר לקולא הלכה למעשה וכ״פ ס״הת וסמ״ג
נדכתיכ דומה מטמא ע״כ ודייק רכינו למינקט יולדת ביתי זיבת דאילו יולדת כימי וכארץ האי ואשכנ״ז בועלין על דם טוהר וכן בכל צרפת וכן הורה הר״מ וכתב שיש
נדמה אינה צייכס מקיים נמו שנתבאר כסימן קפ״ג דכדה איכה צריכה ז׳כקייט טועין בדברי האלפס ואומרים שכתב שימי טוהר איכה נוהגין עתה אחר חומר' דר,
ייז ט והאימא כל היולדות יולדות בזוב כלומר חשובות זבות גדולות מסו׳דהחמירו זירא וליתא אלא כך ר״ל דיולדת בזוב צריכה ז׳נקייס דלא כרבי' המחבר והמוספת
ספת דם יסבו עליו ז׳נקייס כדין זבה גדולה וכיון דקי״ל אכל אס כבר טבלה ורואה כימי טוהר מותרת בלא טבילה עכ׳ל ומ׳ס על דברי
מותישיאל .שאפילו רואות
הימכ״ס כ״פ ר״ת היינו לומ׳דר״ת פוסק כדברי הרמ״כס דדם שרוא׳בימי טוהר אינו
ןא א לפתילות הקבר בלא דם נמצא שכולן משוכות יולדות בזוב גדול ואפי׳לא ראו
מעכבתה מלטבול ומ״מ קשה דמסמ׳ דר״ת עדיפא מדהרמב״ס דע״כ ל״ק הרמב״ס
מזסצכ הילכו צריכות ז׳נקייס  :וגלש ואס אינה רואה כתוך ז׳ סל ימי הלידה
פולין לספירת ז׳נקייס פשוט היא דהיינו כרכא דאמי עולה ומ״ס אפי' ילדה נקבה אלא בדם טוהר וכדיהיב טעמא לפי שאין ימי טוהר ראויים לא לימי כדה ולא לימי
ולא ראתה כשכמה ימים הראשונים וכו' וראתה בז ' ימים השניים איכה סותרת זיבה וזה פשוט בטעמו אין לו צורך ראיה ואס ראתה תוך סכועיס לנקבה משמע
מוכנת לאחי י״ד ונכר נתבאר בדברי הרא״ש שלמד כן מסוגיא דגמרא ומ״ס אפי' דפשיטא דסומר׳כל מה שספרה כיוןשאינו דס טוהר ולר״ת אפי׳לא ראפ׳כשכועיס
פסקה מבואר כדברי הרא״ס דלבועליס על דם סוהר מיירל וה״ק אפי׳לא פסקה של נקבה אינה סותרת ז' נקיים שספרה וכמו שנתבאר בסס הרא״ס ר״ל דכיון
מ רארת מתוך י״ד עד אחר י״ד טובלת בליל ס״ו דמעין אחד הוא והתורה טמאתו דר״ת סובר דאין ימי לידה פולין לספיר' ז׳לא נפקא לן מידי בספירה דתו׳סביעיס
^יטסרתו ומיהו מ״ש ואפי׳ילדה נקבה וראתה בז ' ימים אחרונים אינה סותרת לנקבה אלא בספיר' דאחר ז׳לזכר וי״ד לנקבה איירי שצריכה לספור כתו' ימי טוהר
י ה מסורה דאף לדידן דנוהגץ איסור בדם טוהר איתיה דאין איסור דס טוהר ז׳ימיס נקיים מכל דם ואס אחר שגמרה מלסופר׳ראפה פינו סותר כיון דדם טוהר
קלזהדהא דם דשבוע סכי טמא הוא ואפ' ה קאמר דאינו סומר אבל א״א לומר הוא אכל כל שראתה תוך ז׳נקייס אע״פ שהוא דס טוהר^ סותר דבעי׳ ז׳נקיי ' לגמרי
!10יי ' היא צריכה לספור ז׳נקייס מסכי מה שראתה בשבוע סכי ומה יועיל לה מה בלא שוס דם כלל וכן מבואר סס בהגהות שכתבו כמוך ז׳ליכא מאן דפליג דאפי׳דס
׳היה כשבוע ראשון הילכך מנ״ל דלא מיירי אלא לגוהגיס לבעול על דם טוהר טוהר סותר לכ״ע ע״כ ומיהו אכתי פליג הרמב״ס אר״ת בשבעה לזכר וי״ד לנקבה
 ,יהי מעג-דמשוס סומרא דר זירא משיבי כולהו נשי יולדות בזוב היינו להצריכ׳ סהרמב״ס סוכ׳סהן פולין לספירה ז' וכמו שנתבאר לעיל ודלא]כר" ת :ומ״ש בסס
 0" 0"1י הלידה אבל מכיון שספרו ז׳כקייס אזדא לה חומרא דר' זירא ונשאר על האלפס והרוקח והראכ״ד וסרמכ״ן היינו לומר שהם סוברים שמכס חומר׳ ׳ר זירא
ז׳נקייס אע״פ שראת' בשבוע שני איכה אסור לבעול על דם טוהר ולפי דבריהם אין סוס מקום רשאי לנהוג היתר בדם
^׳ מוי ודין התלמוד הוא סכל שספרה
מה שראתה בשבוע טוה חומרת ר׳זירא פסטה בכל ישראל והתוספות ור״ת וס״הת וסמ״ג סוברים
םני ייזההימתז׳שספרה ואינה צריכה לספור נקיים בסביל
<  .טוב לת ליל ע״ו ומומרת ואסי׳לא פסקה וכן הדין ממש האידיכא לנוהגים שאין דם טוהר בכלל חומרת ר׳זירא אלא היא תלויה במנהג ולפיכך אע״פ שחומרת
ר׳זירא פסטה בכל ישראל יש מקומות שבועלין עוד היום על דס טוהר וכך כס דברי
פג מז טוהר דלדידהו לא  .החמירו בזה ומ״ס הרא״ש והאימא אין נפקותא
ן זה יכו דמשמע דבפסק ראשון יש נפקיתא אפי ' האידנא לבתר יוומרא דרבי הרמב״ס כפי״א מהא״ב ומס סכתבו עוד שסר״מ ביאר שאין דעת הרי״ף לאסורסל
טוהר
ן
נח נ

הלכות נדה קצר

עד

( ) 3יכיר ה ^יי סוהי משום חומרא דר זידא אלא כך ר״ל דיולדת כזוב צריכה ׳ז נקיים דללו כיכינר
יאגילאי־אי* ,המחבר והתוספות אכל אס כבר סכלה ורואה כימי סוהר מותרת בלא טבילה פי׳
״'״צ ^א ^םי שהר״ס סובר דלהרי״ף יולדת בזוב שספרה בתוך ימי טוהר ז ' נקיים מכל דס ואחר
*:נהי " ל ^' הז׳ קודם פסתכזל ראתה סותרת אע״פ שהוא דם טוהר ודלאיכמו שנתבאר לדעת
 073נמ: .ר< קא ;ו

הרמב״ס

והתוספות

והיינו

7מר ת״היזמיח

משמע ודאי דמוד מהרי״ק דמוציאין מלכן כדברי הרמב״ס ומלט

טמא עד

ס

אפי׳להרחקה וסייג .אין לנהוג מדו

דקאמהילכך

י־יו־* -׳ כלדסדסדא
"3
מדם כלומר שהםעצמם
נקיים
(  0אמנ0ל׳ץשתשב ז'
,
על 1ו .
נמיכימי טוהר

סהלועזיס רגילים לילך אחריו וככל מקו׳סתמצא מנהג ויש לישבר3שוס ענין ,, 5
שיש להלך אחריו ע כ ונראה דהיינו דוקא לאותם לועזים שהין נוהגי'בשארד^ -
פוסלן,
על פי אותי פוסק אבל בשאר מקומות שלא נהגו בשאר דבריסיע״ע, .״״^,

על דם טוהר כל הרואה טיפת דם אפילו בתוך ימי הטוהר תשב
שבעה נקיים והרי הוא בכלל חומר שהחמירו בגות ישראל על
עצמןאף על פי שבמקצת מקומות נוהגין קולא בדם טוהר כבר
הסכימו הגאונים ועשו סמיכה והחרימו על מי שיעשה ןכ וכעל
הלכות כתב שאף כזמן הזה נוהגין בדם טוהר על דין תורה וכן
כתב הרמ״בם שתלוי כמנהג ובאשכנז ובצרפת נוהגין בו היתר
אין האשה טמאה לירה עד' שיגמור צורת הולד ואין צורתו
נגמרת בפחות ממ״א לזכר ופ״א לנקבה לפיכך אם יודעת בברור
שהפילה תוך הזמן הזה טהורה מטומאת לידה וזהו דעתהרמב״ן
אבל מתוך הגמרא יראה רל׳יש זכר ול״ש נקבה שוין לכל יום •
המפלת כמין דגים ושרצים מן התורה אינה טמאה לידה ואפי׳
כמין בהמה חיה ועוף אינה טמאה לידה עד שיהא חצי צורת
פניו דומה לאדם כגון המצח ועין אחד ולסת אחד וגבתהזקן
טמאה
וכשחצי הפרצוף רומה לאדם

־י

^ני ^ ס־ני5מקה

נאיסוי ניס ונגטיו ל ניוי ולאסור!ל 1
עגמ} כן7הפמ״ג יהיו נקיים שלא תראה דם כסס וגס לא
הו ^ה ^.תיי׳ כ<* " אחריהם קודם שתטבול אבל כלשטבלה
מלזכרוע לנקבה ואינם פמציסלמו \
אע־פשכלהנא־ני׳ בלי ראיית דם כלל ואפי׳דס טוה לא תוך
כגדו׳להסגי־ר
כמנהגי הצדוקים למה לא
י׳ת ז׳ולא אחר ז׳עד שטבלה אס ראתה אח״כ
ה,לחלי•
במה סהס פמציס מ ייתי ^ טעמוש1
כתב
:
עליו
לבעול
ומותר
הוא
טוהר
דם
לגזור מ
הרמב״ס מסוס לאפ״ס סלויפשר
11
ת" " .
נר
(התמיר
כל שלא נודע לנו שגזרי כן לזנותולי
<א ) ע(לי.ן הרעב ן אע פ שמן התורה מותר^לבעול
!5חד ד
ה! איל !הדנייצא פל דס טוהיכל המאה טפת דס אפי׳בתוך
מוויןסיסי;
הדבר כשעות כיון סהוא דגי
כ׳ כ פרוצות עדשיצסרכו לגזורגזיר,׳
מפ 'יענ״ל ' א״כ ימי הטוהר תשב ז׳ נקיים והרי הוא ככלל
חומר' שהחמירו בנות ישראל כלומ ככל
רחוקה כ״כ וזהו טעמס של החושהשנתנו
סא־נסריאהנהן מאידא״ר זירא מות ישראל החמירו על
פללותוך
בפרק כל הבשר על הנוהג ,ליזהר
:6׳כ לדיל! .סא־ן עצמן שאפי רואו' טפת דם כחרדל יושבו'
הוזווללן
כחל רותח כסכין סל בשר דהבל
יבא
כוהנקנלעי -יצת עלמזנקייססאס החמירו בכך שלא
חסי לומר שהראשונים שמא קמהמצ!5ו
א5•3׳ 1׳" 13ץי3־ הדכר־לידי טפו' בין כימי נדה לביסי זיבה
להחמיר
וכו ח״ל הרי״בס במה שנהגו שה
בימי סוהר סל יולדת אף אסאינהמיזה
*׳נק ;.םעדאהר וכין מאה יום א לרואה ג כ ס שיש לחוש
מאםצזני*לנקכה שמא יבואו לטעת כין ימי טוהר לימיס שלאחר ימי טוהר כ כ הרמב״ן בהלכותיו בהס אס נהגו זה לגדר ופריס אע״ס שהוא מותר או מפני נקיות סבצזותם קימיס
פאסוי״ .נ  .פינ׳ וככר כתבתי בסמוך שכן כתבו הגהות מימון בשמו ובסס הראב"ד וכ״כ הרא״ס דמים מצויים בהם ראוי להניסם על חנהגס ואין מתירים אותם בפניהם אבלאס
וסמל!
נהגו כן בטעות מפני ססכורי׳ שאסור מן הדין ראוי לכודיעס שסועים הס
המ״ג 'לכ יאיו בשמם בסוף כרכרה וירא ' מדבריו שכן דעת הרי״ף וכ״כ הרסב״א בת״ה בשם הרי״ף
טמאה
מנהג שיצא להם מן הצדוקים כדרך שכתב הרמב״ס עכ״לנ  :אין האשם
והראכ״ד והרעב׳ ן ז״ל וכתב עליהם ול״כ שאס לדין יש תשובה לדבריס אלו שהרי
ה "^)
כלעתר״ת ^  /בימי חכמי התל מוד ככר החמירו בכות ישראל לישב על טפת דם כחרדל ואפ ' ה לידה עד שיגמור צורת הולד ואין צורתו נגמרת בפחות ממ״א לזכר ופ״אלנתס
דתטעם זי שלי  ,יושבת על דם סוהר ואס הן לא החמירו על עצמן כזה אנו למה נאסור אלא שיש וכו בפהמפלת ( דףל )תכן המפלת יוס מ אינה חוששת לולד ליום מ״א תסבלזנו
* " "■ ׳איןחיליק לחוסיולהחמירכדכריהסוכןהמנהג ברוב מקומית ונ״ל קצת טעם בדב׳דאין עכשיו ולנקבה ולנדה רבי ישמעאל אומר יום מ״א תשבלזכרולנדה יוס פ״א תשבלזיר
הבקיאות כדורות הראשונים ופעמים שיוציא הולד ראשו חוץ לפרוזדור קודם בין ולנקבה ולנדה שהזכר נגמר למ״א והנקבה לפ״א וחכמים אומרים אחד כיי'הזנו
^
^ השמחות וגמר לידה לאחר בין השמשות ואינן בקיאות בכך ויבואו לטפו' להוסיף ואחד בריי הנקבה זה וזה למ״א משמע דלית הלכתא כר ישמעאל דיסידאה הואוין
דצ ^ס
נכ -דפ׳על שעהא יוס כימי טהרתה ע כ ול״נ לישב דכל שכן הוא מטפת דם כחרדל שהחמירו בו ואין מפורש בגמרא (סס )דאמריכן עלה חכמים היינו ת״ק וכ״ת למסתמא נתנןויקיד
אפי׳־ ראיה מימי חכמי התלמוד דשמא עדיין לא פסטה תקנת ר זירא ביניהם אבל אחר ורבים הלכה כרבים פסיטא מהודתימא מסתבר טעמא דר ישמעאל דקאמסייעי
גשיש
יא^נהיניתגה  -ס פ שעה ביניהם אפשר שגס הם היו נוהגים איסור בדס טוהר והר״ן כתב בפ״ב ליה קראי קמ״ל  :וכן פסק הרמב״ס כפ״י מסא״ב וכ״פ הרסב״א כת״ס וכןפסר,
1 1
,
"
י" 1
״ו
,
י
<! /
,
״ . .
,
סלדאיזרחו;
וה
מוטעה
הרמב ן בהלכות נדה שחיבר ומ ס רבינו שהרמב ן פסק דכקבס לפ א ספר
התמיר׳כ7נליך״ת דשבועותדטעחא דסבר הרמב ןדאף לדין הגמרא נר לאסור דם טוהר משו דכסס
צ
משום
כתב הרשב״א כת״ה דכל שמפלת פחות ממ״א אינה חוששת
נזדמןלו :
יק פ .ןעיקל ־חי שחששו ׳שמא יטעו בפתחיהן כךשי לחוש אס ינהגו היתר בימי טוהר שמא יבואו
•5יו ינ־ יייינ זי׳ יו לספות באותן ספק יולדות שיושבות עליהן לזכר ולנקבה ולנדה שמא ינהגו בהם נדה אס לא ראתה ואפילו למ״ד אי איפשר לפתיחת הקבר בלא דס דכלשהוא
מחוסרי
פחותממ״א מיא בעלמא הוא ולית ליה פתיח קבר וראיה מדאמריקפ״ד
"׳י(0לז 5יי,ע׳י!ם יןולא שיהיו סבורותשכל•שיש לה טומאת לידה יש לה ימי טוהר • וכתב ה״המגיד
ואיפסר
בפרה ולד דגמר צורתיה מיפתח טפי פחות מכן מ נא מיפפס טפי כלומר
ומיש רביכ ו בסס ב״ה כ״כ
בפי״א פל דברי הרמכ״ן כך אנו נוהגים ומורים •
7י %ל-,חמ -הרא׳יש והרסכ״א והר״ן כשמו וכתבו שכ״כג״כרבאחא וכבר כתבתי שהגהות לו בלא דס וכן דעת הרב אכל הר״א חלוק ואומר דלא גרע מחתיכה דמסמארבי
ולהרחיק אחר ליי׳ מימון כתבו והורו כן ושכך הוא מנהג קצת מקומות  :רמ״ש רבינו בסס הרמב״ס יהודה מסוס פתיחת קבר ועוד תניא קשת ב ולשלישי הפילה ואינה יודעתמס
פ״א ׳  03יענ״נ ' הוא כפי״א• ונתן טעם דסומרא דרזירא לא הימה אלא כדם טמא שעשו הרואה טפת הפילה ה״ז ספק זיבה ספק לידה וכו׳אלמא המפלת מס א״א לס בלאפתיח !:קד
סמכי׳וראוילהחעיר
ואי משוס ההיא דפ״ד מחוסרי כפרה שינויי הוא ואסינוייא לא
*־׳ל "לס״מש,ס םד כאלו היא זכה גדולה אכל כדם שתראה בימי טוהר לא החמירו אלא שבסנער
מ״מחוששת
כדבריו והילכך אס קיס לה דקודס מ״א הוא צינה חוששת לולד אכל
ובספרד ובארץ הצכי וכמערב מנהג פשוט שאין מתנין לאשה דם טוהר כלל אלא
"רה7לת,
משוס נדה עכ״ל וכך הס דברי הימכ״ן בהלכותיו פ״ז:
■עיסת* נלינה לכ דם שתראה באי זה זמן שיהיה יושבת עליו ז׳כקייס ודין זה בימי הגאוני׳נמחדש
כמין דגים ושרצים מן התורה אינה טמאה לידה כפרקהמפלח
וטבילה המפלת
להמ מ'<, 1ס פ,יז'; ושמענו שבצרפת בועלים על דם טוהר כדין התלמוד מד היוס אחר ספיר'
<ץסחתרס ' ים מטומאת יולדת בזוב ודבר זה תלוי כמנהג פכ״ל  :והאימא פשט איסור זה בכל
(דף כא ) תק המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים לוסיש
עמהס דם טמאה יאס לאו טהורה ואמרינן בגמרא ( דף כב^ במהלוקת שנויהותנן
״ץ־ ישראל ואפי כאשכנזים וציסתיסב  :כתב הרמב ס בפי א זה שתמצא במקצת
5ה ״5ךם ^
ליישנ המנהג ן;ז ח מקומות ותמצא תשובות למקנת גאוניס שיולדת זכר לא משמש מטתה עד סוף היא דאילו לרבי יהודה אפילו אין עמה דסטמאה מסוסדס״א לפתיחת קד
פשיט ה!א דאק -ארכפים יולדת כקכה אחר שמונים ואע״פ שלא ראתה דם אלא בתוך הז ' • אין זה בלא דס וכבר נתבאר בסימן קפ' ח סהרמב״ס פוסק כת״ק דרכי יהודה דסד
איפסר לפתיחת קבר בלא דס ואס כן כזו ס״ל דאס אין עמהס דס טהורהוכןע
לפ ץיר י " ",•5מנהג אלא טעות באותן התשובות ודרך מינות באותן המקומות ומן הצדוקים
^׳ק|) '(ל!ז,לק.ן למדו דבר זה ומצוה לכופן כדי להוציא מלכן ולהחזירן לדברי חכמים שתספור ז' בפ ה וכבר נתבאר סכל הפוסקים האחרונים חלוקים עליו וסוכריםדהלכהכי י
אין -ממסדססמאה
סוכרים דאפילו - -
דאמר ״א״א״ לפתיחת הקבר בלא דם ואס כן בזו -
.
עלר״תינןתשמע ימים ׳נקיים כלבד כמו שכיאמו^ עכ״ל וכבר נתבאר שאס שלמו ז ' נקיים בתוך י״ד
גתש! " ת״ה סי׳ לנקבה אינה" כולה לטבול עד ליל ט״ו ואס טבלה קודם לכן לא עלתה לה טבילה
ינ״ה יא־ו

נ7ינ ־'

לפי שבל י׳ד לכקכה הרי היא כנדה ולא חשש הרמב״ס לכתוב כן כפי״א לפי שסמך
לע מ״ש בפח • ומ״ש הרמכ״ס שדרך מינות הוא באומן המקומות נראה דהיינו
מפכי סס־אי׳כסבוריס שמה שאמרה תורה תשב בדמי טהרה שר״ל שאפי׳לא תראה
דם שתהיה יושבת ולא תטבול כמו אס ראתה דם ומ״ה בכל קדש לא תגע והדבר
מבואר שחכמים ז״ל מפרשים בהפך דקרא דמסב בדמי טהר' היינו לומר סכל דמים
שרואהשהורים• מפיון שטבלה אחר שבעה לזכר וי״ד לנקב ' ובכל קדש לאתגע היינו
בדיןטבול יום ־שמותר במעשר ואסור בתרומה שזו טבולת יום ארוכה היא כדאיתא
וכתב מהי־י״ק כשורש קמ״ד אשר שאלת על אסר נהגו הלועזים
3פ הערל :
שאין האשה־טוכלתתוך מ' לזכר ופ ' לנקבה ואפי' לא ראתה אמת כי המנהג רחוק
במיני וכמושהתדקו הרמכ״ס׳ מ״מ מאחד שכתבת שפסקני אח ' שנקרא תניא כתב
•סאיפשר שהראשונים שהחמירו פל כך בקעה מצאו וגדרו בה גדך ועל כיוצא בזה
שמע בניוגרואל תטוס וגו׳וגס כתב׳סהלועזי׳ עושים כל מעשיהם על פיו של אותו
הפוסק אמינא דאי תניא תניא ומה שכתבת להעמיד דברי הרמב״ס דוקא במקומו׳
הסמוכים לקראים אין כלע׳ /ר שאין דרכו של הרמב״סלסתוס אלא לפרס וגס מה
סכתכתידהימל׳ס לא -ידע־שמנהג קדמון הוא לעסות הדחקה יתרה ג״ז אינו ניא׳
אלא דס״ל דאעי׳להרחקה וסייג אין לנהוג מנהג זה דסומר דאתי לידי קולא הוא
שהוא ממנהג הצדוקים כמו שכתב הוא אלא שאין למסות ביד הלועזים אשר
מאסר שהוא
אשר
כן נהגו עסממ סומרא וסייג מאיזר פיש להס לע מי שיסמוכו דהיינו״ אותו פוסק

ומיהו טומאה זו דוקא

טומאת נדה אבל לא טומא׳לידה דרגים וחגבים וכד לאווצד

כינהו לכ״ע וזה פשוט ולפיכך כתב רכינו אינה טמא ' לירה כלומר טומאתנידהל'מ
לה אבל טמאה נדה משו׳דא״א לפתיחת הקבר בלא דם ס״ל כמבואר בדבריוסימן
51
קפ״ח וכענין זה הוא מתפרס כל טמאה לידה ואינה טמאה לידה שתמצא בסימן
ומבואר הוא שיש הפרס גדול בין אס טמאה משוס נדה לאס טמאם משוסליוה
ואפילו בתר חומרא דרבי זירא איכא נפקותא דאס טמאהמשום לידה ^ ' ^
נקבה אפילו ספרה ז ' נקיים אינה יכולה לטבול עד אחר י״ד יום ואסהיחסס ן
^> ?י
מסוס כדה כל סספיה ז׳נקייסטוכ^ ת מי י י}7ינה צריכה •׳ המתי
ירוחם כתב סתם דא״א לפתיחת הקבר בלא דם ואח״כ כתב הלין זה דאסיץ
דם טמאה מסוס נדה לא משוס לידס ולא חס לקימחי' דלפימהספסק יח
לפתיחת קבר בלא דם בדין זהאפי׳לאיאתהדס נמי טמ ? ני*5ומ
עי סיה" י 5החיס
ומ״ש רביכו ואפי כמין בהמה סיה וע יף7ןינה טמ7זה
פניו דומה לאיםיכו׳כ מהכזכ י ( ד ףכ  0תנ זהמפ<״הכמי ' 3ו^יויס
!ירונגמ
ועוף בין טמאים בין טהורים7ןס זכר תסב לזכ י יןס נ ?:3התשכ
"יי׳
האדם
אומרי ' כל
וגנו׳
מצורת״ ״״־ ז
עס שאין ״בו ״׳• ״
דר״מ וחכמים ״■ ״י ׳
תסב -לזכר ולנקבה>  .״
״
יכים והמיני'
והגביניס
ר׳ירמיה בר אבא א״ר
(דף כג ) אמר י ירמיה
והל' ווזניד
והמיני׳ וה
א״י־ יוחנן מצח והגכ
וגכתהירנעו
סת
והמין^וה
כולםכ75ןחד
יובינו
 1וג~ דר
יה<ל'םי
 6153מןמיחס^ימצח והגכי ווהמי
ןחי י ^ ^
הזקן עד סיהו לס
הסיכיךן 5לני
וכךוהס יכ
כרבא אמר חסא
הדין כרבא
לשורת הדין
ב״א לשורת
שיהוכולסכאס ' ופסק הרס ב״א
חס^ וכ
אלא סהיסר הגבץ אבלהרמב״ס פסק בפ״יכרכי ירמיס  .ומ*בע

הלכות נדה קצר
!5ע״פשנן נשל כהמס וחיס ה״ז ולד ופשוט סולן שלכך מנו אכריס אלו
 6כיס לא קפד כלליוכתב עוד אס אין פניו כצורת פכי אדס אע׳ס
ו^״גוס אדם שלם וידיו ורגליו ידי אדס אינו ולד ואין אמו טמאה לידה
רומ 'גופו אדם ופניו תיש ולא כלוס הוא וכתב עוד המפלת דמות

קז|5י5ג !1/

הז

קסו

דממילא אין לך אדם שיסמוך להתיר כדיניס אלו בזמן הזה שאין בקי בצורות :
וק העפלת חתיכה בין לבנה בין שאר מראות וכו׳סס המפלת חתיכה רבי מימן
אוסרקורעה אס יש בה עצס טמאה לידה אמר רב חסדא ובחתיכה לבנה כי אתא

מתניתי'
זוגא דמן הדייב אייתי

בידיה סמפלת

קורעס אס .בס
חתיכה לבנה
..
שי

^

עצס טמאה ואס לאו טהור וכתב הרס״בא

לנשל5ןדס ומבמןר -הואשס בגיל טמאה לידה אפילו כל שאר הנוף דומה לבהמה לפי מה שהוא
רכןסנינכןתתיוסלריהושעופמע אש זכר זכר אש נקבה נקבה והאירנא שאין אנו בקיאין בצורת
י״ גושלחלריהושע הנהג בן אחיך ובא הולר בכולן חוששת לולר וטמאות לירה מספק אש ודאי זכר
ףצ ן^ סנינא ואמרה לרבי יהושע טמאה שבעה ואס נקבה או ספק נקבה טמאה י״ד וכן המפלת
^ אסר׳ליחמותי שהוא טמא חתיכה כין לבנה בין שאר מראות ויש בה עצם או יד או רגל או
מפנישגלגלעיניו דומה כשל ארסמתוך סנדל או ולד שושטו אטום או כריה שיש לה ב׳נבין וב׳שדראות
הדנוילכ 1כר רכי יהישנג ש״שלרג מפי
וצריכה
בכולן יש לה ימי טומאה של נקבה
והר־לוהד השיג לע היין נס
דלפימ״ש דכעיכן צוריפבי כילה | כשל ארס
ני הוי גלגל עיניו כשל אדם מה יועיל ובודאי ר יהושע דאמ׳הכי לא ס״ל דנכעי[ חצי
צןוןשלו מז אללן יופינצירס א׳ע״כ וס״ה כת  :באמת שהסוגיא האמורה בגמרא
מלמחלוקת ו״מ וסכמיס מוכסא בהדיא דלרבנן המפלת דמות נחש אין אמו טמא׳
לידה ויפת רכי׳צריך לעיין עכ״ל ונר׳דאפשר לומ לדעת הימ״כס דכיון דחזינן דר'
הסע הורה כן לחמותו של ר ' חנינא ור׳ חנינא בן אחיו ג״כ הורכן ולשון הור מוכח
סהוא הלכה למעשה וגס ר״ג לא מצינו שנחלק על ר יהושע ונרא שסיתה קבלה בידו
מרכיתיו דא״לכ מאי מפי הור' חנינא דקאמר הא במס שהי ' מצה ר״ג לסתור הורא'
מינא היה יכול לסתור נמי כי קאמר לה משה ר׳יהושע אלא ודאי קבלה מרב ותיו

נחה קילה מיניה ר״ג וכיון פר״ג ור ' יהושע וסנינא סוכרים כן וגס חניכא עבד
טובראור'יהושע משמע דהלכס למעשה הורה לחמותו של חכינא ומעשה רב הכי
קעיכן ואע׳פ דבכהמ חיה ועוף אסיקכא דכעינן כולה צורה לר׳ירמי׳ או חצי צורה
ליבאי״ל דכחש סלוני שכיון שגלגל עין של כחש דמי לשל אדם חשוב ולד אבל שאר
בהמהחיה ועוף שאין במינן דומה שוס אבר לשל אדם אע״ס שקצת אברי זה הנפל
דומיאלשל אדה לא חשיב ולד עד שתהיה כל הצור ' דומ׳לשל אדם למר או חציה למר
ואע״פשאמרו 3גמ' דבהמ׳חיה ועוף עיניהם דומיס לשל אדס הרי אמרו הא באוכע'
האבציריא ונפש איכא למימ ' דעינו דמי כשל אדם בין באוכמא כין בציריא ולפיכך
חשוב ולד לכ״ע ואפי׳ לרבנן דר״מ ונר ' שיש להוכיח כן מדלא מייתי במתני׳ ס וס
ול ;א דשבר נר" מ אלמא כולהו תנאי פליגי אר״מ ור׳ג ורבי יהושע מכלל החולקים
ואע״ה מצמא רבי יהושע  :נחש וע' כ צריך טפס לחלק בין נחש לשאר בהמ׳חיה ועוף
נגלגל עיניהם דשל נחש דומה לשל ארס ושל שאר בהמה חיה ועוף איכס דומים
ונדפיישיפואע״ג דגני סלוגתא דר״מ ורבנן משמע דהמפלת כחש אין אמו טמא'
לירה איכא למימי דהנהו אמוראי לא הוה סמיע להו עוכדא דחכינ׳בן אחי ר יהושע
ולוו סכרי כדמו סירי ר ג ור ' יהושע מקמי דלידכר ר יהושע ואקלא קי״ל סכי אלא
נשי ראידני וכמו שכתבתי כנ״ל לישב דברי הרמ״בס ז״ל ולפי מה שאכתו ' בסמוך
ומ״ש רבי׳והאידנא.
מסהיא״בד האידנא לדק היא טמאה לידה לדברי הכל :
שאין סנל בקיאים כצורת הולד בכולן חוששת לולד וכו׳כ״כ הרש״כא בת״ה וז״ל כל
ולושיש כפניו מקצת צירות כני אדם כגון המצח וסגבין והעין והלסת וגבת הזקן
לו ולד ואמו טמאה לידה אע״פ שכל גופו כמין בסמ׳חיה ועוף ודגי׳וחגבי ' ושרצים
אכל אט אין מ מצוי׳־פ ארס כפניו אמו טהורה לידה ד״ת שאין הכל הולך אלא אחר
מי צורת הפנים עכשיו שאין אנו כקיאין בצורו׳ככולן חוששת לולד ואמו טמאה
גידה מסמק ואם היה נדמה זה זכי תשב לזכר ואס נקבה תשב לנקבה ואס ספק
קשכלכי ולנקבה עכ״ל וכך הס דברי הרא״כד בספר בעלי הנפש וז״ל ואכן השתא
גא כקיאין כצורת הולד ויש הרבה חיות הים שהן דומים לחיות היבשה ואפשר
שיהיה בצורת פניהם מקצת צורת הארס גס יש כמיני השרצישהס ממין לחיות
קטטת שבארץ כגון החולד והעכבר והתנשמת ושאר שרצים לא נודעו לא הס
מא צויתס גס מיני חגבים לא נודעו לא הס ולא צורתס ואס נטהר בהם אח ' או
סדהסמאיבא הדכרלידי שמיש הילכך בכולן טמאה לידה לפישאץ אנו יודעים
'־יין כין זיר לנקכה אא״כ הולד גדול עב 'ל וכ״כ ה״ה בפ״י כשס הרש״בא ובשם
לבז כן יכת3כ ואין ק דעת רבי ' לפי מס שכתב בפ״יאעכ״ל כלומר סהרמ״בס

להכי הלכתא דהא לא אשכחן מאן דפליג
עלייהווכ״ע הר״א וכ״פ הרמ״בס בפ״י
ופרש״י דטעמא רכעינן שתהיה לבנה
היינו משוס דהוא מין בשר כלומר וניכר
ע״י כך שחתיכת ולד היא אבל כשהיא של
שאר מראות אע״ס שיש כה עצס לא מוכח

שתהא חתיכת ולד ולפיכך אינה טמאה
לידה והיא בכלל חתיכה שנחלקו בה רבי
יהודה ורבנן■ אס אפשר לפתיחת הקבר
כלאדס׳שנתבאר בסימן קפ״ח ומיהו כתב הרש״בא בת״ה הקצר יש מי שמורה
להחמיר אפי ' כשאינה לבנה לפי שאין אנו בקיאין במראות עכ״ל וזהו דעת רבי'
שהשוה של שאר מראות ללבנה וכתב ה״ה שזהו דעת הרמ״כן וכתב עליו וחומרא
יתירה זו אין לה שוס עיקר ע" כ • ובמה שהשבתי עליו במה שכתב א$ל מפלת
בהמה חיה ועוף יש תשובה גס לדבריו אלה ותניא תו התס ( דף כג ) המפלת גוף
אטוס אין אמו טמאה לידה ואיזהו גוף אטוס כדי שינטל מן השי וימות וכמה ינטל
מן החי וימות רבי זכאי אומר עד הארכובה ר ינאי אומר עד לנקביו ר ' יוחנן אומר
משוס רבי יוסי בן יהושע עד מקוס טבורו ופסק הרא״בד בספר בעלי הנפש כרבי
זכאי • ותמהני על הרמ״בס שכתב בפ״י עד מקוס טבורו ובגמר משמע דמ״ד הכי
לית ליה טייפה אינה חיה וגס לית ליה ניטל ירך וחללה נבילה ומסוס הכי לא סגי
ליה בעד הארכובא או עד נקיביו וכיון דקי״ל דטריפה אינה חיה וגס קי״ל דניסל
ירך ושללה נבילה וכן פסק הרמ״בם עצמו בה סחיטה ה״ל לכתוב כאן עד הארכובא
וצ״ע ומיהו הא ל״ק לי אמאי פסק כרבי יוחנן במקום רבי ינאי רביה דשאני הכא
דמשוס רבי יוסי בן יהושע קאמר לה  :ופ ' ררנ 1גוף אטוס כלומר סבא לפנינו
איןאמוטמאס
חסר אבר שאלו ינטל מן החי ימות ונראה שנברא כאותו חסרון
לידה ותניא תו התס המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אמו טמא ' לידה ואין הוסשין
שמא מגוף אטוס באת וכתב הרס״בא בת״ה שהר״א כקשה מהא דבעי' שתהא
חתוכה בחיתוך אצבעות למפלת חתיכה לבנה ויש בה עצס דמטמאיס לס אט״פ
שאינה מחותכת ותירץ דהא דבעי ' חתוכה לעכין קרנן ונאכל הוא אבללענין
טומאת לידה בכל גוונא טמאה והי־ס״בא כתב שאין תירוצו מחוור אלא היינו
עליהסדמגוף
טעמאדהמפלת תכנית יד ורגל שאינם מחומכיס צורתם מוכחת
אטוס באת שאילו מגו ^ סא׳נו אטום חזקה חתוכה היתהולסמא מספיר ממקם
כאת קודסשיהא לו חיתוך אצבעו׳נמי לא חייסי׳דדילמא זמן מועט יש בין ייקומו
לחיתוך אצבעותיו ומילתא דלא שכיחא היא שתפיל באותו זמן מועט ולא חיישינן
אבל חתיכה דעלמאליכא מידי דמוכח עלה דמגוף אטוס באת הלכך כל שיש בה
עצס טמאה לידה ע״כ באמך־ח״ל בקצר המפלת יד או רגל סיס להן חיתוך אצבעות
ה״ז טמאה לידה ואס אין להס חיתוך אצבעות איכה חוששת לולד כלל אבל טמאה
כדה ומגדולי המורים הורו שהיא טמא׳לידה ומיהו ימי טוהראל יהבינן לה דאימור
הרחיקה לידה הוה וכדאמרי׳גכי הסי ' דהמפלת יד סתיכ׳עכ״ליוכרמ׳כס כתב בפ״י
הפילה בריית ראש שאינו חתוך או יד שאינו חתוך אינו ולד ואין אמו טמאה לירה
אבל אס הפיל׳יד חתוכ׳ורגל חתוכ/סרי חזקת מולד סלם ומצטרפין לרוב אבריו ע״כ
וכתב ה״ה שנראה מדבריו שאינה טמאה ביד זו כלבד אלא שהיא מצטרפת לחכי.
האבריס וכוונתו צ״ע עכ״ל ורבינו שכתב דמפלת יד או רגל טמאה לידה ולא חילק
בין אס הם חתוכי ' לאינם חתוכים מבוא' שהוא כדברי כר״א ססבאתי -דלא שאני
ליה בין חתוכ ' לאינק חתוכ ' אלא לפנין קרבן ונאכל אבל לא לענין טומאת לידה:
רבינו או ולד שוספו אטוס או בריה סיס לס שני גבין סדראות

ומיש

בו ׳

שס (דף

כג ) אמררכא ושטו נקוב אמו טמאה ושטו אטוס כלומר ספוס אמו טהורה
פי׳מטומאת לידה לפי שכיון שהוסט סתוס אינו ראוי לחיו׳וכל שנברא בענין שאינו
ראוי לבריית נשמה אין אמו טמאה לידה דלאו ולד הוא  :ווססו נקוב כתב הרס בא
דטעמא דטמא ' מפני שזה היה ראוי לבריאת נשמה אלא שמא ניקב וסטו לאח׳מכאן

■ 3־ץ א כל שאמרנו ביולדת שאפו טהורה הרי היא טהורה בזמן הזה ודע סשס
מוכ עליי היא״כד לזיני אומר כן שהרי בצורת הפכיס אמו טמאה ומי יכיר בצורות
? יגשב עליי ה״ה ואין להם סמך 3גמ כלל ע״כ ואני תמס על ה״ה סהרא״בד

.וכל -שעיקרו ראוי לבריית נשמה אמו טמאה לידה א״נ ניקב מתחלתו וה״ז מתהלת
תולדתו טייפ׳אינה חיה מ״מ ראוי הוא לברי כסמ' וראוי לסיותימעט מי״ב חדש ע״כ

ךיש3יל לא נתנו טעה שהחכמי׳אסרוס כדי שיקשה עליה׳ שאין להן סמך בגמ וגס
 1,י״מסאץ בן דעת הרמ״בס לפי מ״ש כפי״א שהרמ״בס לא בא בפי״א אלא

ויש לתמוה על הרמ׳כס שלא כתב דין זה דושסו נקוב ואפשר שהוא ז״ל היה מפרש
דטעמדרבא משוס דטריפ׳סיה וכדפרס״י וכיון דקי״ל דטריס אינ׳חיה לית הלכמא׳

דעתינודככללחומרא דר זירא הוא או שבזמן אחראח״ב
ש לא יעלס על
לדידיסדסכראפשר
" ־יא היולדת אפי ' במקום שמן הדין טהורה לגמרי

כרכא ואין להקשות דמ״מ ה״ל לכתבו להודיענו דאמו טהור׳ לידס שכבר נודע שאין
דרכו סל הרמ״בס ברוב המקומות לכתוב אלא הדינים הסדורים בתלמוד אליבא
דהלכתא וגרסינן תו 3גמ׳ ( סס ) נברא כעין אחד ובירך א׳אמו טמא ' לידה באמצע
אמו טהור ופסק ' הרמ״כס בפ״י ונתן סעס דכסהו׳מן הצד הרי הוא כחצי אדס ולפי׳
אמו טמא׳ וכשהוא באמצע ה״ז כריה אחרת ולפיכך אמו טהורה -והדש״בא כתב דאי׳

.

^ח הקכר דליתא אלא כל דיני היולדת אין בהם חידוש ולא מנהג והיינו לומר
׳ הת> כיך ומכיר בצומת מטהר בצורות שטיהרו חכמים אבל מי שמכיר
"ש איט קי ומכיר יפה בצומת לא עלה על דעת סוס אדס להתיר לו לטהר
_שנ ימה ט שהן אותן ססהמ חכמים והרא״בד והרמ״בן והרש״בא ז״ל ידעו
ךא היו כקיאיס בצומת יפה ולכן כתבו שאין מטהרץ בשום צורה ואינם
^^׳ו ^ מהסכתג הרמ״בס בפי״א פהרמ״בס כתב הדין למי שבקי בצומת ומכירן
מיי למי שאינו מכיר בהן יפה לבדוק ולטהר וסיזמ״בס היה מחזיק עצמו
^
^ י ןיומכיר־צויות יפה או שהיה יודע שהיו נמצאים בזמנו מי ססי׳מכיר כהן
ז " חילק בדבר והרא״בד והרמ״בן והרש״בא ז״ל שידעו בעצמם שלא היו
.ז " " " .
 1.מורות יפה ולא ידוו!י
מאיםשבכל
• יום מתמעטת הידיעה והבקיאות וכל כה״ג להרמ״בס נמי אסור כמו
^
אפשר לומר העתיק דברי התלמו׳ כמנסגוקלאסשש לכתוב חילוק

דגרסי איפכ׳ולפי׳פסק דבין כזו ובין בזו טמאה לידס מספק וגרסינן תו ( דף כד )
המפלח כמין הלילית אמו טמאה לידה ולד הוא אלא שיש לו כנפי ' וכתבה הרמ״בס
וז״ל המפלת דמות אדם שים לו כנפיה סל בשר אמו טמאה לילה וגרסי ' תו ( סס)
א״ר יוחנן המפלת כמין אפקותא דדיקלא אמו טהורה ופרס״י סהדקל למטה יחיד
ומתפצל מלמעלה כך היו ידיו ורגליו מל כפפו ומלמטה .הוא בלא צור ע״כ והימ״בס
לא הזכיר זה בפ״י ויש לתמוה עליו ואפש׳סהוא ז״ל היה מפר׳דכמין אפקות דדיקלא
היינו בריית׳ראם שאין בה חיתוך אביים צמו הדקל שהצד התחתון סבו פב ואץ
 3ו פיצולים ולצד התחתון קרי אפקותאילפיששס מוצאו' דלפי זה אל השמיט מימרא
וז שהרי כתב כפ׳י שאס הפילה בריית ראש שאינוחתוךאין אמו טמא׳ לידה ואע״ג
דבהדיא

קצר

הלכות נדה

תניא הפס דכריית ראש שאיצוחתוך לוין אמו םמ6ה.לידס ל 6תיקיסי לן למשסה לא סשיב סלכהלמפשה כדאיתא בפרקיש כוחלץ לז״לראשילר׳ "ח
דבגדיא
ל ר״י דאיכא למימר בריתא לא סמיע ליה וגרסי׳תו המס (שם ) אתמר אמר לן מר הלכה נעביד מעשה א״ל לא תעבידודאמינהלכה למעשה ופר^15׳
מאי קת
ממפלת ופניו ממוסמסי ר״י אמר אמו סמא׳לידה ור״ל אמי' אמו טהור פי׳ממוסמסי׳ דאמינא ל נ יהלכה למעשהס י !ורה לכס הל כס בשעס שתשאלו לי לימעש
יס קצת אמר רב פפי ממוסמסי׳כ״ע ל״פ דטמאס כי פליגי כפניו סוסות פ י /מעסה אדם ירא לדון ומכוין לבו יומר ע' כ וכתב ה' ה םדכרי,סרלנן לס ס?
מעוב
הרס״באדבכלגוונחושס׳לולד
לילדוגניש^
סאין חוטמו בולט ואין צורתו ניכרת
;'חושש
תישכלזכר
תנן למפלת סנדל או שליא
ואיפכא איתמר ר״י אמר טהור ור״ל אמר וצריכה שכמה נקיים בשביל הזיבה  :ובדיני השפיר אין אנו
ומפור׳כמתני׳לאשקשלי' ולד$
טמאה ומשמע דהלכהכר״יוכ״פהרמ״כס בקיאין הלכך המפלת שפיר או שליא בכלענין נותנין לה ימי ולנקב
ואמרי׳בבריית'
טומאה וכימי טהרה אין נפקותא כיו? שאין נוהגי? עתה לבעול שאין סליא שאיןעמה ולד
והרס״באז״למסור' הדק ואיתאתו
על דם טוהר של ולד גמור ילדה ואחר כך הפילה שליא כגמר סליא מחלפה דומה לחוטלפערכ
(סס ) אתמרסמפלתכךי סיס  .לה 3ג ?ז אפילו
נסצזצחע
סופה דומה כתורמוס וחלולה
אין חוששין ממנה לולד אחר אלא תולין אות׳בולד שילדה כבר
יבסדר £ות6מ \כ ,כ6ס ^ני י
תמגולי׳
רס״כג או׳ סלי׳ דומ׳כקמןק של
נף!
הפילה
אם
אבל
קיימא
ויתרשל
כשיגרה
א
רכ
יום
ג
ג
ער
למע־י *  * "" 60ללהי1מ ,י ׳^ ליכ
סרמ״בס
ואקשיליא פחותה מטפס ופסק
מאי דעתיך לחומיא חומרא דאתי ליד תחילה אין תולין בה השליא שהפילה אחר כך וחוששת לשליא
ומיהואק
גפר״י אבל הרס״בא כתב בת״ה
קולא הוא דקיסבת לה ימי טוהרעביד ליתןלהימי טומאה של נקבה ואם יצאה השליא תחלה אין
ומטמאיןל?
הסתא דלא בקיאין בכולהו
מהאכותיה דרב דק״ל הלכתא כר 5תולין אותה בולד שתלדאח״כ אפי' אם הוא כין קיימאוחוששת
ח״ה
מסו' לידה ותשב שכופים כנקבה וגה
אסי׳פחיתה
כת׳בשס הימ״בן שבזמן הזה
כין לחומר' וגבי פניו לשליאליתן לה י״ר ימי טומא׳של נקבה יצא׳ מקצ׳השליאהיום
באיסורי בין לקולא ,
לילל
מטפס מטמאין אות' שלא יבא הלנו
למחרמוניןלה משעת יציאה
טוסותאיתאכיהאיעובדאדגרסי׳התס חוששת משום לידה יצא כולה
בשפיר
טעות ודברי הראש בפר סמפלת
אתולקמיה כולה המפלת דמות בהמה חיה ועוףושליא קשורה בה אין
בנירכיחייאנפוקלקרייתא
שכת׳וז״ל
ושליא כדברי הרמ״בן והרש״כא
ד6כ ףוז י)מר'כלוס 63מעשהלידכס ^׳ל חוששין לולד אחר ואם אינה קשורה בו חושש׳לו ואם היה הולד
בקיאין
ואין להאריך בדברי׳אלו שאיןאנו
י גרמ ף
אמר1
3א לפנינו פניו טוחות וטמאנוהו
מאידעתייכו1
ובשיעוושלא
בדורות הללו בגווני ספיר
צאו וטהרו מהשטמאת׳
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מטמאין לה לחומרא דהא כפניו סוסות וכיס לו ב׳גבין רצו לטמא לחומרא ולא א״ר
חייא לבניו ורב הונא לר׳ירמיה שיטהרו אלא משוס דלא ליתו לידי יומי טוהר ואנן
האימא לא יהכינן לשוס יולדת ימי טוה׳הילכך ליכא למיחס ומטמאין לה ולחומרא
עכ״ל • ומשמע דהסכמה זו דרבוות׳לא אפרו טוחות ואיש לו ב׳ גבין וב' שדראות
בלחוד קיימא אלא גס לגולגלתו אטומה או גופו אטוס או וסטו אטוס קאי דמ״ש
מפניו סוסות או יש לו ב גבין וב'שדראות • וכ״כ בת״ה הקצר דככל הני טמאה
לידה מספק כמו בפניו מישות או ביש לו ב׳ גבין וב' שדראות וזהו דעת רבי' שכתב
דגס בושט אטוס טמאה ליד׳ומינה נשמע לגוף אטוס וגולגלת אטומס -וז״ל הרא״בד
בספר כעלי הנפש וכל הנך דאמיי׳ בגת נברא כעין א׳ובירך א׳באמצע אמו טהורה
אטוס אמו טהורה ופניו ממיסמסין ופניו טוהות וגולגלתו אטומה וכמין אפקותא
דדיקלא וסיס לו ב' גבין וב' סדראות בכולן טמאה י״ד יוס לפי שאין בקיאין בצורות
הללו וכעיא נמיז׳נקייס לפי שא״א לפתיחת הקבר בלא דס מיהו בגוף אטוס אדם
יכול לעמוד עליו שאס אין לו צורת איבריס והוא ניכר שלא נחתכו ממנו איכריו
אלא שכך היה סלם אין אמו טמא' לידה ואפי הוא כן ט׳אבל טומאת נדה מיהאאיר!
ומ״ש רבינו יש לה ימי טומאה של נקבה וצריכה ז' נקייס
לה כדאמרן עי״ל :
בשביל הזיבה כבי נתבאר דהיינו לומר סאע ' פ סהיתס לידה יביספא בלא סד כלל
אינה יכולה לטבול עד אחר י״ד יוס ואס מבלה קודס לא עלתה לה טבילה מסו׳דכל
י״ד יוס היא כנדה5וע״פ שלא ראתה כלל כדכתיב ביולדת נקבה וטמאה סבועיס
כנדתה ונסים אלו ביולדות נקבה מספקי׳להו ואס ראתה כשעת לידה או אחר כך
סופית ז׳כקייס ותסבול ליל ח׳אס כבר סלמו י״ר יוס אכל אס עדיין לא שלמוהי״ד
יום תמתין עד ליל ט״ו ותטבול וז״ס יש לס ימי טומא׳שלנקב׳כלו׳דאין טביל' פולה
לה בתוך י״ד יוס כלליומיהו מ״ש וצריכה '5נקייס בסביל הזיבה איני מוצא לו טפס
דאין לומ דאשמועינן שצריכה ז׳נקייס חוץ מהיי׳ד שהרי הוא עצמו כתב כראש הסימן
סימי לידס סאיכ׳רואה בהס עולים לה לספירת ז׳נקייס וגס אין לומר דהיינו ללמד
סאס ראת בז' ימיס אחמניס של הי״ד שהיא צריכה לספור ז' נקיים דהא מילתא
ובדיניהספיר איןאנו
דפשיטא היא לדידן דיתבי על טפה כחרדלז׳כקייס :
בקיאין הילק■ המפלת ספיר או שליא כותכין לה ימי טומא׳וכו בפ'המפלת ( דף כד )
תכן הפפל׳ספי׳מלא מיס מלא דס מלא גכיכי׳פי׳גווניס איכה חוששת לולד אס היה
ממק׳תסב לזיר ולכקב׳ומפבברימא בגמ׳כיצד בודקין אותו לידע אס הוא מרוקס
וכיצד בודקין אותו לידע אס הוא זכר או נקבה ואיפליגו בגמ' בשפיר מלא בשר
כמוס וכן נחלקו בעצור וצלול ומסקנא דגמ׳א״ל רב חכינא בר שלמי' לרב מר כמאן
ס״ל א״ל אחד זו וא׳זו אינה חוששת ושמואל אמר א' זו וא׳זו חוששת ואזד' שמואל
לטעמי׳דכי אתא רב דימי אמר מעולס לא דכו ספיר בכהרדעא לבר מההוא■שפירא
דאתא לקמיה דסמואל ומתח ליה חוט השערה וחזייה מהאי גיסא אמר אס איתא
דולד הוה לא הוה זיג כולי האי ופס הרת בס בס״י כרב אכל הרש״בא כת דמדבעי
בגמ אמתני'מלא גננים ליחוש שמא ולד היה ונימוח אמר רבא מלא תכן ואס איתא
דאתמוחי אתמה מחסר הוה חסר ורב מתנ׳אמר גנכיס תכן כלו׳מלשון גווני' ואס
אית׳דאיתמוחי אתמ׳כולי בחד גווכא הוה קאי שמעינן דאס אינו מלא סמא׳כדרב׳
ואפי׳מלא אי קאי גוון א' ולא קאי גווניס טמא' כדר מתנא דרבא ורב מתנ׳מר את
חדא ומר אמ חדא ולא סליגי והלכך אנן דלא כקיאין בהא מלא גנכי׳טמאואפי׳מלא
 1ס וי1פי' מלא מיס דבגוונץ לא כקיאין ומלא כשי בין עיור כין צלול טמאכדשמוא'
ואע״ג דק״ל כרב כאיסורי כיון דפבד בה שמואל עובד׳ולא דכו מפול' ספי ככהרדע
ק״ל דמעשה רבפ״כ • וה״ה כתב סל דבריו אין אומרי' מעש רב במי שהחמיר כסי
דעתו ור׳חכינא הלכה למעשה שאל לו וא״ל אינה חוששת ודברי רכי׳עיקר פכ״ל ולי
אג
נראה דראית הרש״בא היא מדקאמר■ מעולם לא דכו•שפיר מהרדעא אלא הה<
דאתא לקמי׳דסמואל משמע שתנהג נהרדעא היה כן מימי קדס אף קוד' סבאשמו'
סס ומזה מבי׳ראיה הרש״בא דכיון דהוו עבדי הכי הלכה למעשה כקיטי כוותייהו
ומ״ס ה״הלרב חנינא ודאי הלכה למעשה שאל לו וכו׳כיון דלא אמי ליה בפי' הלכה
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הנגמייסכתב
יהיב להו ימי טוהר עד שיסעיר כלו' עד שימלא גופו שערותכולדות
רבי׳סהוא אינו כריך להזהיר על כך כיון שאין המנהג עכשיולבעול על דסההר
סד
אפי׳ בולד גמור ומ״מ כיון שכתב לעיל שבאשכנז וצרפת היו בועליםבזמנו על
ימי.
ולויןל?
טוהר ה״ל לכתוב כאן כך המפלת ספיראוסליאככלעניןטמא' לידה
אחי
טוהר אף לבועליעל דס טוהר  :ילד׳ואס״כ הפילה שליא אין סרסישיןממנ׳לולד
ככתו׳כספייס.
אלא תולין אותה בולד שילדה כבר עד כ״ג יום כך צריך לגרוש ולא
ותלו,
מעש'
כ 'א יוס דהכי אית' בס המפלת (דף כז ) אמר רכה כר כר הנה א״ר יוחנן
.והר״צנר
את הסליא בולד עד כ״ג יום ופסקו הרת״בס וסר״אש והר״שבא ורבי׳ירוח'
בלישנא
בספר בעלי הנפש דעד כ״ג יוס תולין בולדשילד' ככר ומיהו איכא למידק
אחרכ״ג
דהרמ״בס שכתב כלשון הזה אס ילדה ולד של קיימא והפילה שילמואפי'
יוס מולין אותו בולד ואין חוסשין לולד אחר עי׳כוומאחרסלא מציכו ספלו אלאעד
כגמ'
כ״ג יוס למה כתב הוא ז״ל אפי׳אסר כ״ג יוס ונ״ל סהטעס מסוס דמסייס כה
ס״ל
א״ל בר יוסף ער כ״ד אמר'לן וסובר הרב ז״ל דרב יוסףקושטאקאמ' אלא דכי
שלא
עד כ״ד הויא יוס יציאת השליא ככלל והסת׳כי קאמר כ״ג לא הוי יוס יציאת
בכלל וללמדנו כן כתב אפי׳אחר כ״ג יוס דע״כ אינו מוסיף על כ״ג אלאיוסא'ואס
מועם
אתה אומר ב׳אכי או׳ג׳או ק ואין לו גבול דמהאי טעמא אמרי׳בעלמא תפסת
יציא׳השליא
תפסת וכיון דאינו מוסיף על כ״ג אלא יוס אחד ממילא משמע דהו׳יוס
דא״לכ למה לא כללו עס הימיס הקודמים ולכתוב דתולין עד נ ד אלא משוסדאי
הסליאקאמ׳והשתא
כפכהכיהוהאסס׳למיטעיולמימ' דכ״ד יוס בלא יוס יציאת
דכתב אפי׳אחר כ״ג משתמע מילתא•ספירוכדפרישית  :בד״א כשילדה ולועל
קיימ' אבל אס הפיל' כפל תסל׳אין תולין בוהשלי׳סהפיל׳אס כ וכו'סס(דףכו)א״ו
יוסף בריה דרב מנשיא מדויל לשמואל משמי׳דרב אין תולין את השליא אלאנדני
נפ״ה
הרס"נא
של קיימא סיילינהו שמואל לכולהו תלמידי רב ואמרו הכי ודעסכמי'
א״אליה
פי' בן קיימא ולד הי דאמרי' מיבזע בזע ונפק אכל בכפל לאתלי' דהא
השליא
למיבזע והא דאמר רב יהודה אמר רב הפילה כל ג' ימיס הראשונים תולין
דאמרורניונ״נ
בולד לא ק״ל כוותי' אלא כרב יוסף בר מנשי׳וכולהו תלמידי דרב
אלאכוב
כןעכ״ל כלו׳סרס״יפי
צא פי
יי לא
סרש״י
אע״פ
והרמ״כן ז״ל
הר״א וסרמ״בן
בסאלתו'וכ"כ 1 .
פי קעכ
פ סרס
ז״צ אפי
דכרש״יני
של קיימא שכיוצא בו מתקיים אס היו חדשיו כליס למעוטי אס הפילה
ראוי לבריית נשמה כגון בירך א' באמצע או בגוף אטוס וכיוצא נכסואחכ הר5
משוסדמסייס
סליא אפי' בתוך ג'חוששת לולד אסר ע״כ ונר שהוכרח רש״ילפר ק
בגת בהאיעובד אדשמו אלורב יוס >:1ברי׳ דרכמנשי ^כדר םכ!מ ^חזייה ני 2
יםותוכדהר<]ו ^ן
בישות ומשמע דמסוס דסמעה ולא אמרה ניהליה הוא דחזיי כ
בן קיימא זה פירושו חי ממס הא רב יהוד אמר התס מקמי הכי משמיה דונמ^
כל ג׳ימיס תולין את הסליא כולד ופ״כ דודאי לא סמיפ ליה האדארגיזסן^
מ
מנשיא משמיה דרב ואת״ל דסמיע ליה סבר דהדר ביה רב **
מנשיא וכיון שכן אמאי חזיי' לרב יהודה בישות מסוס דלא א״למאי דל"ס ? ן
או מאי דלא ס״ל ולסי׳פירס דהא דאין כתיליך אלאכב^ ?יימ^ ^טמ*ט׳ירודז
״׳־״-
ראוי ׳■ ״ ״ ״
שאינו י ״ ' ,
^; :
לבריית ׳■נשמה בלב אבל שאר נפלים תולין בהןוכסה,
11
משמיה דרב ומשמע דיב יהודה הוה שמיע ליה הא דאין תולין אלרובקך
חומחלמיי
מדקאמר סתמא שיילינסו לכולסו תלמידי דרב ואמרו הכי ורב יסודה
דרב הוה ומשמע כמי דהתס הוה קאי וכי א״ל איהו וכל אינך תלמידייד כ י^י
אמרבר חזייה לדידיה בישות משוס דהוה רגיל גביה וה״ל לאויעדמאיי *"
ליהכו ם כשתי מימרות שהאחת גמר וסיום חברת׳וכיון שאפר לןהאס ה ל■ץ*1,
^ג'? 1
הדבר ולומר ג כ השנית דהשתא ספיר חזייה שמואל כישותמסו5
ולדברי הרסב א נרא' סצ' ל דהני תרי מימרי דרב פליגן אהדדירו יהודה ללי^
ליהכתרייפא ואע״גדאמרישייליכסולכולהותלמידידרבאיןלמי!!מהנל ?
ומאי דחזיי׳לרב יבוד בישו היינו מסו דלא אסתכח בכי מדרס׳כי הדדכיה יכ ^
א נדכיוןדסרא סעפא או יומאאל אשתכחבבימדרש׳ה״ללפץליס6ולמ6מי מי

הלכות נרה קצר

קם

לא לזמר ל״ש לזללן שליין מב הראש עמהס אבל רוב י*־אש :עמהם סוטר דהא איכ$
>,ל ^ א״נהא דחזיאכישות היעוימשוסדקאמ׳סתס כגמרדאמרו תלמידי
למימר דאמתגי ' סמיך דקתני ביצא כדרכו משיצא רוב ראשו ולזיהד ס״לסכל־שיצא.
יוסף בר מרשיא אתי לן גברא דרמיכן ליה בגיליתא
^ עליהדרב וכיון דסזא דא״ל משמיה דרב איפכא ממאי דהוס אמר רכ כדרכו ל״ס לן כין מחותךלשל* ועוד דאיידי דאמר ר״א אפי׳הראש עמסס נקטרזיהר
ומרשי
וינ ^
ו5זשמ :ש יכילהולוינו תלמידי דרב אמרו כוותיה חזייה לרב ל״ס אלא שלזין הראש עמהס־וכו' ושמא י )/ל דכדי למעט המחלוקת בין ר 'אלעזר ור י
פירשו קועדיץ יש לדקדק בדברי סרמב״כן
^ל ניס ־מיקי בכלל
'' "׳
למה כתב שמשיצלז רוב פדחתו הוא כילוד
;ו -,.ן ״וי 5ישח:ש יחיהוגמי הנדמה זכר צריכה למבות־ימי טומאה של נקבה בשביל השליא
דהא מפשטה דמתני׳משמע דצל פדחתו־
" מ׳(
1פ,מ .קוונייהינ! " היולדת טומטום ואנדרוגינוס נותנין לה ימי טומאה של נקבה מי היא רוב ראשו ושמא י״ל שהוא ז״ל סובר
,׳" ,,יסושכ״לז ז ל שגפי שהשעה שלא היתה בחזקת מעוברת והתישה שהפילה ואינה יודעת מה
שאינו כקרא ראש אלא הגולגולת לבדלא־
ס ^יןהשלי5ן כולד קיימא מפני שאנו ה״ז טמאה לירה וחוששת שמא נקבה היתה ומאימתי מונק לולד מקום הפינים והפה והלחיים ואי אמרת
^,־־עסולרהשליא ויצא
ופשיטא ימי טומאה וטהרה אש יצא כדרכו דרך ראשו משיצ' רוב פדחתו דמתני׳משיצא כל פדחתו קאמר היינו כל
ד! 6למ ' ימ המייל ) המת •
י
אברים.
מחותך
ואפילויצא
;
מת
חשוב כילוד בין אם יצא חי או
ראשו והא ודאי לא פדחתו בלבדקאמר
ימי
לס
ליתן
לשליא
וחוששת
ח׳ם
משיצא רוב ראשו חשוב כילרר ואפי' לא יצא לגמרי לחוץ .אלא אלא פדחת עם הגולגולת וכדאית בירוש'
דחיישינן
^׳שלנקכה פשוט הוא דכיון
משהוצי׳רוב ראשו חוץ לפרוזדור חשוב כילוד יצא מהופך כגון א״כ היינו כל ראשו והיכי קרי לה מתניתין
ן־— 0הית־י וב 1תכן
רדחייסיכןסמא-כ-
לו^
רוב ראשו ולפי׳סי ' דמתניתין הכיקאמר
ומלדאמפל׳סנרל או שיליא תשב לזיר שיצא דרך מרגלותיו אינה חשוב כילוד ליתןלו ימי טהרהדע
איזהו רוב ראשו משיצ ' רוב פדחתו שתיב'
ואש יצאס השליא תחלה שיצא רוב הולר בין אם הוא חי או מתאו שלם או מחותך אבל
רוב כנזכר בתתלה מושך עצמו ואחר עמו
קולו
משיצא אבר אחד טמאה לירה היתה מקשה לילר ושמעו
וכוונת המשכה להודיענו דראש אער

של הולר חשוב כילוד אי איפשר שלא הוצי׳ראשו חוץ לפרוזדור
ןימי
הוצ 4א ידו או רגלו והחזיר׳הרי זוטסאה ^ירה ואי י נותני
טהרה ער שיולד היולדת תאומים ושהה ולך אהר חברו משיצא

נקרלז א,א הגולגולת לכד
נגמר בסוף הפדחת דלז לכ

שנמצאש־ונד
לזיצטריך
מאי

דסששא-משוס דכשיא סולד ק״רס אמיי
(וםפמעולדשלי' ונפיק אבל כי נפקא
6פ״י,
הראשון טמאה לירה יצא האחרון מומן לו משעת יציאתו ואם יושיק ל ^■'
ולישכתב־יישח משיג!) יוה ־! יחסייגבי׳
סיליא -מקמי ולד ליכא ל 7.מי הכי ת 'ש היה הראשון ניכרימתו אם זכר 'או נק־ה והשני אינו ניכר׳אם
וחוששת לשלמאליתן לס י״ד ימי עימאס
או זכר או נקבה מונק לה שבועיים ימי טומאה מן השני שמא יצא מחותך כקסרוב ראשו אס נאמר
שלנקבסזה פשוט דכיץ דלא תלינן .לס
דבדוקאנקט הכי כדי לחלק בין סלם
מלו וופי׳לוס הולד שנולד הוא זיר צריכס נקנה היד .וימי טהרה מן הראשון  :יוצא דרך דופן אמו טהורה
לגמרי מלירה ונירה וזיכה אפי׳יצא דם עמו:
למהות ' קשה דא״כ אתידלא כהרמכ״ס■
לחיי'ד מים יציאת השליא וכדתנן
ודלא ככר״שבא דלכרמב״ס לא כגי׳
מצה חייב
מפס ;ליא תשב לזכר ולנקנס :
כמחותך ביוב ראשו ולהרסב״א אף בשלם י
י
יצא ז קצתשיליא המס חוששת משוס
מסעעדלא סגי אלא ככל פדחתו וכפשטא דמתני׳ודלא כדכתב הרמב״ס רוב פדחתד
ליוה יצא כולה למש־ מורן לס משעת יציאת כולה כפ״ק דכ״ק (דף יא ) אמר עולא
ואיפשר דהוא ז״ל סבר כהרשכ״א ומשוס דאסכח להמזב״ס שכתב דרוב פדחתו הוי
(!"מולע!ושליאס*צאתס מקצתה כיוס ראשון ומקצתה ביום שני מורן לה .מן
אח כמגאתיספרהרמב ס
רוב ראשו משמע ליס דכהא לא פליג הרשי'"א עליה : :
סאחוןואסיקנא לחוש חושש מימנא לא מר אלא לשני וסרש״י מוכין לס מן הראשון
ומיה ראשון שמאס ואפי׳הואי לידה יבישתאמימכא לא מניא שבועי' דנקבה אלא !" .גהיניוחקמינעמנ  :וס״׳ש ואפי ' לא יצא לגמרי לחוץ אלא משהוציא יובראשל
משני ומפרש התס טעמא משוס דאין מקצת שליאבלא ולד כלומר ומ״ססושש' שמא חוץ לפרוזדור חשוב כילוד כ״כ הרשב״א מדגי״סי בפ ' יוצא דופן ( דכי ) אטובר 'דההוא־
מבמ/שיי ולד יצא באותו מקצת ועני נפק רוב ה״ל כילוד ומימנא ודאי לא מניא לאתא לקסיס דרגא א״למהו למימכל בסבתא א״ל אימר לי חיזי גופא דעובד׳ היכי־
המפלת דמות בהמה חיה ועוף ושליא .הוה א״ל שמעתיה דצויץ אפר א דמעלי שבתא פי׳סמפתיו פנכה בע״ש ולא אימילידלי
נו־אשון דשמא לא נפק מבא עד שני :
עד יומא דשבתא א״ל האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוה והוי מילה שלא בזמנ ' ולא
קשייה כה אין ח״ששץ לולד אחר וכו׳בריתא פרק המפלתירכסומ״סואס היה הולד
מוח :ו :רצריכה למנות ימי טומאה של נקבה .בשביל השליא כלומר אס היה הולד דחיא שבת  :וסי ש יצא מהופך כגון  .שיצא דרך מרגלותיו אינו קשוב כילוד כבר
נתבאר מהמשכ׳שכמבתי בסמוך יצא מהותך או מסורס משיצא רובו ה"! כילוד •
הנדמה נקבה ליכא נפקותא בחששא דשליא דהא כלאו שליא יהכיכן .לה י״ד ימי
ומש דהא דאינו חשוב כילוד מד שיצא רובו היינו דוקא למת לו ימי טוהראבל~
טח)  :מרש ולד לפי מה שנתבאר שהחמירו האחמניסלטמאת לידה במפלת כמין
נהמה חיה ועוף אבל כפקותא דחששא דשליא איכה אלא כשהכדמס זכר דאי משוס משיצא אבר אח היאטמא׳לידה הוא מדגיסי׳כס המפלת (דףכח ) אמר רב הונ׳הוציא
מדאעה טמאהאלא ז ' שהרי זכי הוא ומשוס חששא דשליא טמאה י״ד ואף ע״ג עובר את ידו והחזיר׳אמו טמאה לידה שנ׳ויהי בלדתה וימן יד כלו' אלמא לידת יד

מדין לד ימי טומאה של נקבה פשוט כמשנה פ ' המפלפ ( דף נח ) והטעם מבוא׳דכל דע אח שבועי דאי משוס נדה דיה שכע 'והשתא מטמאי׳לה סבועיס משו׳לידה ומשוס־
דח מיני־הומספקא■לן אס הוא זכר או אס הוא נקבה  :מי שלא הית׳בחזק' מעוברת ספק נקב' וכתב עוד ומסתבר ' דוקא הוציא יד אבל לא רגלו דיר כתיב ויש מיבוותא
והיגיש׳שהעילס ואינה יודעת מה ה״ז טמא׳לידה וכו׳כפ ' המפלת (ףד נט ) אר"יבל 'שאמרו אפי׳במפלת לאיברים משהפילה אבי אח טמאה לידה מדבריהם ומצטרפים
האיברי׳למב לדברי התור וראוי להחמיר כדבריהם ענ״ל • ודברי הרמכ״ס כפ״י
)1:ד שפכו כנהר והפילה מביאה קיק ונאכל הלך אחר רוב כפיס ורוב כסיס ולד
ולכד׳כלומ כדברי הגמ׳ואין בהם הכרע וה״המגיד כתב שתי סכחת אלו ולא הכריע ורבי׳סתס■
י
'
י
הפילה תשב לזכר
הפילה ואין ידוע מה
מע.י ' '
יאילדן ואקש״׳עליה מדתק
לאו ולד הוא ופרקי ' מתני׳בשלא דבריו כדברי המחמירים וכך הס דברי סימכ״ן שכתב כפ״ז מהלכותיוהעוב ' סהוצי-א■
דמרקתני דפשב לנדה משמע ודאידסיישי׳רילמא
ופשוט הוא דלרבותא נקט רכינו מי שלא ידו והסזיר׳טמאה לידה מד״סואסיצא אח״כמוניןלומסע ' שיצא וכן הולדשיצא.
ליחיקסעוברה דרי״כלבשהוחזקמוייה
לזכר איכרים איברי ' משיצא אבר א׳מטמאי׳אותה משוס נדה ומשיצא רובו מונין לה עכ״ל
היתה בשקע מעוכרת דמעה נילףכמנ״ש למי שהיתה בחזקת מעוברת ופי'
לה אלא ימי טוהר חכר ויש לה כל ימי טומא׳דכקב וכיון דהשתא וכ״כ מדברי הירושלמי דגרסינן בפ׳כל היל דא״ר יוחנן ג׳הן שהן כספק ועפו אותך
מנקבה היינו ׳שאין
מזלןימ־ סוהר השמיט רבעו ישיבה חכר והשמיט .ג״כ ישיבה לנדה משום דלא כודאי ואלו הן המפלת יד חתוכה .ורגל חתוכוסליאודס הנמצא בפרוזדור ע"כ • -
וכיון דהסתא לא  1מ״ש הית׳מקשה לילד ושמעו קולו סל הולד חשוב כילוד א״א שלא הוציא ראשו׳
מן ק מידי אלא לשויי׳מקולקלת למחלקוס בין ימי נדה לימי זיבה
חוץ לפרוזדור היינו ההוא עובדא דפ יוצא דופן שכתבתי כסמוך • יד׳ש הוצי ' ידו
ומאימתי
(1־^ י!1־'ריהו דכולסו נש״ ריק כזכות נינה! לא הוצרך לכתבה •
רוב פדחתוחשוב או רגלו והחזיר ה״ז טמאה לידה וכו׳נבר נתבאר כסמוך ודברי רבעו הס כפולים:
מעין מנד ימי טומאה וטהיה אם יצא כדרכו דרך ראשו משיצא
היולדות תאומים ושהה ולד אחר חבית משיצא הראשון טמא׳לידה יצא האחרון
תק יצא מחותך או
כילוד
דף כק )תנז
או צמסורס משיצא רובו הרי הוא
טצילוסרב־מ סמפלתדף
יצאכדרב
;  .״״ ^ ' אמחופך
ל,
ן׳דדהינא דיצא מחותך אפי׳יצא הראש אין חשוב ולד דע שיצא מכו ואותכי' עליה
^יייק מעתני׳דמדקאמר מסורס מכלל דמחותך כתקנו וקאמר משיצא מכו ושני
^? מא מחותך וא שלם זה ווה מסורס משיצא רובו ה״ז כילוד  .ופסקו הרמב״ס
׳"
׳■ י״ ״״• י ^ ע ^קנו מעין נה משיה רחשו ונח כ  :רתסו קנח ספי פדחתו
^ היחששאממו כין לפ ולד חי בין סל נפל ואפי׳יצא מחותך לעולם הרא׳כמבו
־!ו  ,^ .הימכ״ס חילק כיניהס שכתב כפ״י נחתך הולד במעיה אינה טמאה לידה
ך יוכו ואס יצא ראשו כולו כאחד הרי זה כרובו ואס לא נתחתך ויצא כדרכו
יו 3ס־מפו ה״ז כילוד אע״פ שנחתך אח 'כ ע ' כ נרא ' שהוא סוכר דראש דא' ר
^ה ימי כל הי־אס וכתב ה״המגיד ש  :׳נ מדכרי קצת מפרשים ועיקר ע״כ ובאמת
ו י־יתן טעס מי הכריתם לפרס כן דאין לומר שאין טעמם אלא משוס רד יוחנן

 - --נאסר סקיפתהתממעין ע .
סט זכרים ילד׳נקב לפני סקיע ' החמ הכר לאחר שקיעת החמ׳מונין לה מן הנקכ׳לפי
שימי טומא" וימי טהר של זכר ככללים כתוך ימי הנקב ' ילד׳נקכ׳קודס פקיעת החמ
ונפל לאחר שקיעת החמ ואין ניכר אס זכי אס נקב הולכים כאלו לחומיא ומעיןהל
סבועיס מן הנ ' 0
כשילד׳זכרלפני
שמא נקבה היא וימי סהרה ק
כפרס גבי האשס שילד ולדות הרבה  :יוצא דופן אמו טהורה לגמרי מלידה ונדה
וזיכה אפילו יצא דם עמו במסכת נדה ר״יס יוצא דופן ( דף מ ) אין יופכין עליו ימי
טומאה וימייטהרה ר׳פ אומר הרי הוא כילוד וידוע דהלכה! כפ״ק ומס ' בגמדטממי''
דת״ק משוס דכתיב אשה כי תזריע וילדה עד שתלד ממקום שמזרעת וא״ר יוחנן
ללד״ס אס לא יצא דס אלא דיך דופן היא טהורה משוס דכתיב את מקורה הערס_ -
מלמד שאינה טמאה עד סיצא מדוה דרך פרופה :
קצה חייב

הלכות נדה קצה

דימ

מצח (א )

קצה חייבי.

י גתזי -י -׳״רא
** 3ך' ימ/

^

בטי

שתסבול ואין

מאתה דע

בכס רכל•

שלא

מקר©
עמי־ושתה עמל ומועל כל דבריה׳ השיב לה כמך©
לזבל
אבלפמייונ
^וריומש -ול כלו׳דכל
זמן שלא טבלה אפילו־ עברו כמה ימים שלאראתה• לעולם היא כלל! לה ננונשד ^'לכ למה הזכיריאומו בנמר6־לןכל -אסהוייץזה ?מפיהש^
חילוק־בין

ימיתסאינה רואה כ 3

סילימים שהיכן ,רואה

מילה דין כלהימים■ שוהלכל הדברים וכמושאכתוב -בתתלת סימן

מכלי זה לכלי אחר

אפילו הוחזר לכלי

ראשון

עותר לו לשתו־וו ממנו א"1,.

כשהורקמכלי לכליוכן .אס שתה הוא תחלה ?יא מותיתלשתיתאסריו ך ^? ^ :

עתכ.
סע 'ס' נ]תנז י ^ל5.'>5ומ'ל!1
ה'?,

והתבישכןהוא
פהריש״כא■
מפע ׳,אוזניקכי׳זבס-ד'וכ•

ארם'לפרוש־מ ^ שתו בו ^' טומאתהערי ול6תשמהל5ו * גו־ו06ת *ו;*ב,
־הרצנ״בס• מ< גד!'
י׳וכ׳׳פ-
יי" יל "יכי' דעתהיריא ורע׳כלהגאונ-
ציינ׳ל־ג'׳לי ^ *,־ז1
שתספורותטבולולאימתשמי׳יי-כראלא• 'ייע־ים ^'
מכ׳אבוכעסמ״ג ו:״; התוספזתבע״ק1׳
י^י3
סיוזנצןחנהסלל־ג־ל״י.
■
,פ/י<^ *"7׳ דשבתוכפי׳יזףע לפ ייכ 1כתכסי/׳6ש כשום־דבדלא יתקרכאליהאפי׳בדבדיםיאםמרגילי ,לערוה לא " *"
!■ ל עכ ל לשון הגספ וכ׳נג־נ־ממ"
ג&ס י;; ,;-־יס !:׳צ ; כעאעפי ודלא כר״כז• ידשלי שפירשו דהא■ ידבריבהןעמהאבליימותד להתייח׳עמהיוילא יגעי בה אפי׳כאצבע
ג/ב ) ;<.ת?-נ(׳ה! !4דאמרי ק ביפ אקעלפי' שמואל מחלפאז פטנה ולא יושיט מידו לירה שום דבר ולא ימפלנו׳ מידה ולא בעי ק.דסב״וכן נוהגים העולםשלנ:1לסזי׳
ואנונוהגיס
בימים משיורייכוס ששתתההנדס•
ספיהדידתלשתיו!
יאבל עודנהדחיהכוס בין.
ן;
הוא■ 7ומשמעדטעע
נרשיעשו דידיה ומנהגכסר
תלאישתס
דמינתא דלא קפדי' אלא•
מליס
שום היכר כנין ערפרושילומפה לכדאויתן .שום דבר ביניהם הוא :אחריה כדי שלא יב^לית! לבו
0סי;.תפ'״ו; '-׳ה א כליך לאמשוסישישלחלקבקנמלליבון
אח• זה ויבא׳ לידי הרגל דבר אבל לסתותהי^
וביוצאברומותרין; לשתותזה אח•
או׳כיבוי וכיוצא ברומותרין
קנקן או כיכר
ככוןקנקן
:ר כגון
גמפש'
גשס .ר'•^ !אס^' אלא -לפי סידש אליהו שכך היההסעשה׳ להיפר
ש,ע
אח'' כיניהיולא
אדם אח
ונוהכקלהפסיק אדם
בס״ה ונותניזלהפסיה
וכתב בס״ה
אתד וכתב
שה".-ח ס" .י■ תמיקל ממיליבי־נה שאל להקוימי■ ככופ1אחר
ישב אחריו לית לן כה יאיהי לא׳ מרנללןלין
ביניהיולאי:
■חל ננח
(־ג-לי :יוזל
נפומסי'
וקנרא׳ מדכיי ?ר״א שאנתוב
טהור־צאנזצ *!* •,׳ פי׳שהיו׳ רגילים לטבול•שתי' טבילות א :במטה המיותרת־ לה אפי׳ שלא בפניה ואיןצ״ל שלא ישן עמה
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■ הרא״שז״ל זה* :וס״ש
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דלא אסירא השת אלאמדרבנן .ולכךהיה• כתשוב׳שאם הוא־חולתואשתו ינידה ואין לו מישישמשנוזולת'  " 1ו
ש זונננג
״!פי:
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׳־'"<־ אותו תצתדאיל התיל
ח  .תצגל חס .אס
־נא■שאץ• מותר לשמשו רק:שתזהר ביותר מהרחצ׳ פניו ידיוורגליויוהצעת
וןן״ל
כתי סר״א מדברי־רביכוהאיגכ!
רגיליןלטבוליעדסתשב ז׳נקוי ,אין חילוק
לני.־; ^ ;.י
לתנן<גק> .י׳לנד׳ז בן ימי נדייתה לימי ליבונה וככיסאיס  •:המטה׳ בפניו ולא יסתפל-אפי׳בעקיכ׳ולא בכלהמקומויהמכוסות׳ נראה שאשור לישןעל עטפהאפילון}י3ן
בה וראוי לה שתיויחדבגדים לימי נידותה׳ כדי ׳שיהיושניה׳זוכרי'
ל)! ;ר 'ו לא־נ,ל ו״״ש ולא■ מתשמיש לבד אלא־ כשות
ונונוין
עמו'במטה'מפני הרגל ענייה•
אסור
*פל' ״א'ז' ,״׳״״'־ דבי לא יתקרב סליה•אפילו■בדברים את תמירשהיא נדה ובקושי התירולהילהתקשטיבימינידותה אלא;
הדברים שאפי׳לההיעמטתו' כפניו
 ,י
.
היגר נ־מ ' ני. 7ע ;
שהאשה׳
כדי שלאשת ; נה־עלבעלה כלימלאכות:
מטתהממס
משוס הרגלעבירהילפככיעל
%ןלצ .ן? 4מא .נף־ניליס־צערו לא־ידברבהן׳^ עמס כן כתב
נסגה א^-׳ינלש•; הימביית בפ״כא תהל איסורי ביאהלא¬
י׳יא.זכינכעלש= ישחת ולא יקל ראש עמה־ שמאיירגיל לפכיר׳רצתדיהרס״בא דהכיאיתא באבותדר,
■הצבה א■! ;
דיזנז
חי נתן־ ואל אשה בנדתטומאתה לא תקרב יכול יחכקכ ,וינשקנהוידבר״עמהידברית
■ משת'
צרןדור
בטלים נלודברייהרגל ואייללאיתקרב :׳• ומי ש אבל מות׳להתייחד עמה כך.מעויש
.. .
*אילל•אויל״ת.^,בע״ץידכתוביות ( -ק*ד׳קדכשלאיאב פליה׳מעולם הויא דאסורלהתייסד עמה -מסות'
גיי?יפ ייי־& זעה דתקיף ליה יכייה אבל כ -יוןשבס עליה פעס אחתיתו לא תמיף ליס יצריס :־
^מה ישא^המ 'ומי־ש• ולאיגעירהאפי׳כאצבמ -קפנה כ״כ• הרמיתב והרס׳אב  :וכתביהיתישפותנ
^*

^* ' * 3בפ״ץ .דשבת• גבי

עוכרא־דאותרתלמידסקיאהרבהושניההרבה׳ומתבחצי־ימיוונו ' ,

^מ; ^ני; דאייתאבסדריאליהויאת־ לתיסמא; הבאת ליאת השמן שמאיסבא׳לראפ׳השך וצגת
■ מידבפ״קז
■ ד ומ  -ט ולא יופיתמידויל׳דהשותדבריולאייקבלכו
יד־ ^&פלהמג ^,ביד׳באצבע• קנ1נהי
לקפשיקרן<שחח׳ דשכתובפרקאשפי סתכויהתות סרתיהיתנזהר בכך' מדאמייקבסדיריאליהו־
^קקינאקנייד{ כ־סהוא עוברא דקרא רשנס סו־־בה ומת בחצי ימיושא־ ל אליהיויסמא הבאת לי את
3•#ינ ^דסל^'ר השמן שמאי הבאתלואתהפךוסת ז״ליכתביוידאין משת ראייה וכ״כ־סימ״גיוס׳הת־
״ת י,רר( ואכתוב לשונסיגכי לכ מלאכות סאסה עושהילבעלס׳כדה מושה לבנלס והר״אש בס׳,
הגוש לכל• אחיי אפ״יפייכתבדשפייר יש ראיה מסס למנהג רש ייוס המגיד בפכ׳א מהי• איסוס-דקליק:
ישפ ":מלשון הדמב״יתסכתב סגדה אצה מתנת הכוס־ביד במל ס מפמעיסשאדדכרי׳יכילת
'"1׳י '
*לל'יגי׳'  .י׳? מ ,היאלסושיתמיידה -לידווכין .דעת קצתמפרשיי'ויש' מחמירי׳בכלידבר עצל׳ל והרש״בא
"
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3׳!• כעדסשצ -הלכד
3אכ ^ מןהסיסריסשכתבח־ ל -לא• יושיט מידו צידתשום׳ דבר שמא יגע כבארה :ח■ ל רבי
כינ׳נמיהכי־וי-פי ייוח־ם המידויעל רש'י סלאהיס־ רוצה לתתמפתח מידו לידהוכן׳ככוןלססטי ,אפי',
ילאם־;לנ-הח^' בדבר א יון שמא לא יזהי בטובויגמבירסמיכל'  1 <.מ* ש ולא יאכל עמה על־
■ס-
■ בפ״ק דסבתתק לאיאכיל הזב' פתהזב ,ממי היכל עביירהפלו׳ראף על פי
השולחן
שהוא זב דשוב איק לולהקפידמליגיע-יבובה מסוס טומאה שכבר הוא טמאעכ״ז• לא!
אייותר לא-ןכא^ יאכל עם אשתו זבה מפני הרגל■ עכירה ומדבריי הרמ״בת בתא מהא״ב נרא דדוקא׳
■  .בקערה איות הוא דאס-וי־!־יכתיב עליו׳ הרא״יבדאנו נוהניתאפי ,עליסילסן:אחדוכ״כ
הסעפ ל •י
'כא־ד־אפילו" פל השולחן קתני׳
רב אשא ע״כוכתב ה׳המיגידשכן דעת הימי כן׳והיש,
^ם .״ ^ם,א' דאתיד וכ^דיו דבפריםת מפה עלהשולחן :להכיר פגי ויש מקילץ -כ1ברי׳ הרמ״בת
נועאלאאידדחגנ פ" כ 5והי"ן' כתבש:דכריהרמ״כן והדש׳באמסמע בבריתא־כנמראדאפרלויעל'
גפניס! א־זל ייפנ השולק אסורומיהו׳ אם הפייפה* מפה אחרת לעצמהימיותיר דהא איכא היכירא וזה׳
מיהיילט־י 1לשוןהר״אשישתומהישרציליין עכשיו לאכול פה אשתוינדסבש־ולהןא׳לפייפכימיהס׳
לאחזר
על ׳
ריגיליין ׳לאכול .כיל אתד לידר .
1י ה־יו
א;
־
'
'
ננה
אינ1-י'
שולחן קטןוכשאשת-ו״ עמו לע אותו שלחן קטן
שפר אגודה
מנאיג־פ׳הפמק׳ נראה לרןק חכה אבל האידנא שכיל בניי הביתי אוכליס על' שלחן שאינו דרך חבה ויש
מלאחנ• נתשוסת פעושיס הירכ ביניהם יהדי כמר שניתשאוכילית יחד זה בשר וזה גבינה פכ״ל'ורצינו־
* *! ף־י "כזל ירוהםןגתיר׳ופ״דא כתב ישישנהגולעשו היצר כינולביג׳כמו סני׳פאוכליתא׳בשר'
הקי €מפג עס
קנקן ביין קער
יק* '6יי? א'ס שלולקעי׳פלםמרמדעי׳להויבפ״קידשבתבל  ,בנייאדם־ שמהירי׳זהאתיזהשאסוריסל
גיגיהם צו עינה
אמר ^ ^ על שולק א׳זה בשר וזה גבינה אאי׳כיש הפסק ושינוי ביניהם להיכיראע״ב:
אישופ דגר
והכי נהוג ע-למא :׳ ומ״ש ומותרים לסתותהו אחר זה בנושא,כ״כיבסמ״קוז״ל'
עניל
ואיןקפידא לפיתותבכויס א׳אסרישסם י־גילין לשתות בוה אחר זה וגתהרמ״בת
והרש כא והר״אש ורבי׳ייוחס וטמ״ג וסה״ת מתירים שהרי לאהזכירו׳ סוסיאיסור׳
ונשאר¬
בדבר כלל וגס המרדכיי כתבביפ׳בדפבועותא״ר אבי״ה־כדה׳שישתת בכוס
ונ קצת הלכה קבלתי מרבותיי להיתר דאיןהז שותה עמה ממפידכאכילהושמיה־
אין קרובי ביאה יומי מהלעהמט דשרי׳שלאבמציו עכ׳ל ומ״ש רכי׳בשס סה״מהוא:
בסמ״ק והגהות מימון שמכו בפיי״א מהא״ככלשוןהזה אפי׳לשמות ממשקה שבכלי
ששתה ממנו כתב רא״ס לאשור כדמסמע התם גבי עוכדאדתנאדבי׳אליהוידאמר',

המניו
שיש הרגליות לא;נש'ש ע נוס נס
הראכ״ד
בשמויובשסיהימ״ק וגה הגהות כתבו ןכ בשסיהרמ״בן וככר כתבתי לשון
בארוכה בשי״קצ״ג כמושכתבוי הראי׳ס כפרק תנוקת וכתברבי'לאסורי 6וך$
בשמה דהרהור איכא אפי׳סלא בפטואפ״ג ד?רא" בד לא אסר אלא לישןלעססתס
היהוו
משמע -לרבי׳דה״ה דאסור לישב עליה דבלשיבה עליה נמיאיכא הרהוי ומצד
יבא לידי הרגל עבירה :׳ :ומ״ש ואין צ״ל שלא יישן עמהיעל המעה ואפילונל
אחד ואחד בבגדוואין' נוגעיסיזה כזה כעיא־דאיפשיטא׳־ בפ" קדסנת (שס)ומזב
המידכי פ״קדשכבסם צפנת פענחכתכסתרש״י שאסור לו ליסב על כסאאווך
■עליו וכתוביעל זה בתרומת הדשן (סי ,נא ) ובהלכותנדה
אשר אשתו ׳גדהיושבת׳
כתב עליה דהוראה זו הוערא בעלמא :היא וכתב ששמעשא ,מהגדולים היהנוהג
דאין
להתיר לישביי חד על הספסליכשהוא מחוכר בכתלי סבית כמו באצטבאות
לאסור אלא ׳כשה ספסלי תלופ* :וכתרב
עו 1
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♦נ״ה "׳ל א־סאש׳רליש״ספסל ^ י״כ
ולונהוי*
סא אינו קמעשלא תוכל למגני 4אנה

נדה' מותי אפי׳איך במגלה אלא האיש
י
■
ואשתו וגסי הפגליו׳ שלהם דלאו דרך חבה
ככה״גאבל
הוא' כמו ישיב ספסל דשאני׳התס סדר אוהכי׳להתקכןיסד ולפמוועד
עגלה כיון דדרך בני אדם נכמלהתקבץולשכו ,פיגלה לילך כה מעי׳לעיר תולאהי
בוית^
דרך חבה אמנ׳ללכת עם אשתו צדה כעגל׳דרך טיול לגנו ,ולכרמי׳וכס״ג לא
האישלישכעסאסתוקרון
להתיר עכ״להי ואני מצאתי כתו ,בסס ספר אגוד יכול
אויבספינ'ואפי״הספינהיןטנ׳המתנדנד אויע״ג ספסל רק שיפסיקשוסאדס3ינימ
שמעתייסנוהניס מ
או״תיבה אוסוסי -דכר אשיעכ״ל וחומרא זו דיסיכת׳ ספסל
סר״סכתכדצריך
האשכנזים אבל הספרדי׳לא נהגו בה :כתב המרדכי פ׳ק דסכת
ליזהר אס; יש בי׳מטותיורגלי הא ,נוגע׳ בחבירתה שלא יסככהוא כאסדואשתונדה
באחרת אם לא׳יסימו־הפסק -בנתיס עכל ומדין ספסל דבסמוך'וגבמדןדי?
עליהאדאסולקעל
משמע דלית׳להא דכתו כספררבי׳'ירוחםבשסיהו־״ס ברס׳בץ
המט -אפיכל אחד בבגדו ואין נוגעי׳זה בזה דיש־ לחלק בזה אס המב׳היא יחבומיס
ומיפי
מתקרבים זהי לזה ודאי מותי שלא אסרו אלא קריב אבל זה איכו אלא ייחוד
^1,,
ובלבד שתישן בכליימצע מיוחד לה והוא בכלי״מצע מיוחד ליעב״ל :
מיישישמשנו דמהי:ו
פרא״שיז״ל בתשובה שאס הוא חולהואסתו נדה ואין לו
המעי
היר״אש בתשובה־רקשתיזהר ביותר שתוכל מהיחצ ,פניו ידיוודגלירוהצעת
לאניו דמאח׳שאין לחולתה׳ א״א שלא תשמשנרע כ ונראה כיעדיםדכ לי (
מישישמשכו אפי ,ע״י הדחק לא שרינן לה׳ לשמשו כלל ואיכאלמיי?
כותב שתזהר מהרחצתפציו והצעתסמגיהימאיינינהו שאר משמימיםשהי  1,ל
לעשר לוי אס היה לו מי סיסמשנו האי כל מלאכו׳סהאשעוסה לבבלנ7ה עי י' צ
^^¥מ5נ ;'
חוןמג׳הנךתרי ומזייכהכוס ואיפש דימזייג הכוסבלכד הו
לו מי סישמשנו אלאדלישג׳דמותלפמשו לא משמדלהרמשופ(?:פמים1ייח׳דמזד
ומישי
;! ?■
ואיפשדמשודהרח־צ״פניויוהצעהמטנמישרוסיכ
ביות׳סתוכל אלא דלפי־זהלא ה״ללרבי׳להסמי׳תיכ׳שיזקוע ^ י י׳סרי׳מ5ן6
^יימז
דקאשרולה אס איןלוימישיסמשכו היינולהושי' מידוילירכל קי
מה״ר איסרלן שכתי׳כת״היע־ל אשה חיול׳שאסו׳לכיעל׳ליג כהכדי
ולהסביבהיולסומכה ואפ״ג דכתב בייורה דעה דלזעייי .נמי־3מ?וו3פיו ׳גוולאש'
ומלמי"1
ואין לו יעשישמשנו־וולת׳מותילסמשו' נוכל לומדי״לסימום ?•?? 1
אל^
^ ׳<י נז׳ בפניו
לוידכ׳מידו ליד׳וכןפאר שמופי׳םהםבצניע׳פ״ יר"^ ו^פי׳
והיא
ולהשכיבו ולסומכוומשו׳דלאו מילידחבגינהוכהרחיצ' פנןי והצע5, .מןי ׳סולה
?נ׳עליומפני
כוילידפבדות כינהו מ 'מ אין ללמודיהיסילכ ימדיד ודי ^ יו ^3
בריאה־ פדידכיוןדחולההואליכלמיחש להרגלעבירהדאין יצי'' מתש1
*ומירי; אס •שג א־ס -ניניהסענ״ל :

טד

קסח

הלכות נדה קצה קצו

< ^ :צשהי׳חולהרהרנ )5בריא איכא למיחש להרנל עבירה שמא ימגכייצרו משקי׳ומיס מקט סיפא לאו דוקא דה״ה לשאר משקין ר 1וץ מן היין והאי דיוקעדיף (י )אייכםנשרגרי
נראה למזיגת הכוסס לא מדויא נהגיה כתג
טפי כיון דבהכי דבריו מכוונים סע דברי הרש״בא
ורבי׳ימחס -פתבבשס הגאוכי׳מי שהוא חולה ואשתו כדה לא מרק
ע'3ו ? יגליו ולא תציע לו אתהמטה ושאר המלאכות מותחת לעשות עכ״ל  .בפניו שרי כדאמרי׳גבי הצפת המטה ולרבותא נקטוה בגמר שלא בפניו גבי הצעת
סמטה דהוי סבה טובא ואפ״ה שרי וכ״ס דמזיגתהכוס שרי ועוד דלא גרע סל( 15אנימנאתיההג׳*
<־רי ?דסב יכ׳ מלאכות לאמשתיו בשום גוונא כלל אפי׳אין לו מי שישמשנו ומ״מ
בפניו מע״י שינוי דשרי אפילו בפניו נמידני מזקןל;זל<-
' ^ עופאר המלאכו׳ מותרות איני
שכתנה ׳!הלש<נ
המרדכ י3מס׳ שבושת
צפהנאללמרדהא אפי הוא בריא הוו שהאשה עושה לבעלה כדה עושה ול חוץ ממזיגותכוס שאסורהוכןנראה ©לםון.
י• —1,4

^וסלצנו׳ דאשלהתיימזיג הכוס
אל)3ל':ל שאר המלאבית כלישרן יביס , :
ף.יןי עול כתי־ומ הדשן בשם גדול א'
דאשצולתובעלה-רדפא אסור למשש לס

שאסי׳בשאקרופ׳זולתו
^.מו מדבריו
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שסהרי} פ ליג?
ןצל ^ י 6כלעמה יוא? ור
למזוג לו הכוס ולהניחו לפניו על השולחן אלא אם כן תעש׳שום !י:תבתיו5
היכר כגון שתניחנו על הש ^ קכיד שמא? 1אותנלחנו ^ הכר להציע מטתו בפניו סס בפר׳^ך־מלפי בנשותיהןנל׳ת,
הציע מטתו בפניו ורו ק א

הצעת המט אמ רבא לא אמרן אלא

כפניוכשהם

חולתשזהו:

או הכסת אפי ^ ביד ימינה ןאסור ^
סי  ,אבל שלא בפניולית לן בה  :ומ ש
״.. ,
?י
מפראגהלילי״
סה ^"פי
פר כדז סר נ ן והטיסהשהו^ יי ! חבה אבל ל זצעת
עכ״05
פריסת .הסךיכיש והמכסה ,
ודוקאחבה ,״ז
דרך1
הכר ? הכל
בפניו
והכסתות שיש בי טורח ואינו רדד חכה שדי ושלא
והכסתושיש
הכריס
הצעת
אכל
^
ל
י״י י ! ן
"י׳ * " * " -יק ׳44
■ ה שם .׳
■,בה

חסידית של * מ^

אס.יר וגם בתשובות להרע בן יפ קכ ז מותר אפילו הוא יורע שהיא מצעת אותה ואסורה ליצוק לומים
(ז ) ורבי כתבתה
כו טויח ו  6ימ דר 1חבה םרי כ״כ
צשרלכעללמפכו דפק אשתי נרהואע״פ
בשיש שם רופאי/אחרי ,לרחוץ הוא פניו יריו ורגליו אפי' אינה נוגעת כו וכשםשאסורה בריש כתוכו׳והכיאו ראיה מפ׳אע״פי ואף כן לישסי׳זואמננז־
סלשויהשאלה -היה
למדג לו כך הוא אסור למזוג לה ולא עור אלא אפי׳ לשלוח לה פ״ג דכמבודלגירס קצת ספרי׳איןמסס מצאתי הבה"*־
תדיר
דמזומן
משום
^ ונצלה ניחא לה
אחר אם ראיס הר ' אש כתב דבריה סתם דלצןחסס נשם אכי״ה ״׳: 3
נראהדלמאי דאשר ל״ש לן בין יששס כוס של יין אשור לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס
לגירס אות ספרי׳וכ״ס המרדכ י3ש3ןננן׳ אחר ימי5ינ!ןליכאי;
הרגל עבירה וטוב
"
וופאיס אסים לאינם ומיהו אם הסילי הוא מיוחד לה וכל אלו הרחקות צריך להרחיק בין בימי נדותה
"
" ,
חילוק בכל אילו כו פ ר ירוחם וכ כ הגהו׳ מימון בסס י ת לאכול עמה כדי
9ש ק ואין שם רופאים משמע קצת ממשבק כימיליבונה ' שהן ימי ספירתה ואין
ורס"י :ום* ש ושלא בפניו הכל מות׳פסוט שתרנה לטבול אם
מונייו רפיי משד׳פקית נפש אלא דאי  :א
:
כתם
בין רואה ממש למוצאה
הוא כמימר'יריב׳' שכתבתי בסמוך  :ומ״ש יכילה לטבול עלל
נדה
^ללטעמיס אזיל דסבר דנגיע
ממחרת
סופרתמתחלת
ימים שהזבה
?1^ 1
אפי הוא יודע ססי׳מצע׳אות כ״כ סרס׳33ןוע״זדאיתימקיליו
בימי לבונה וחיןגר׳
להרמ״כס
<
,,
1
יום שפוסקה בו וכך משפטה אם
*
אינה אשורה אלא מדרבנןמןאבלהתירה הכא 1
שכל שאינו בפניו אין בכך הרגל דבי •י לי לסיוון על זוז
דנגיעות עריה אסורה
תראה שני ימים או שלשה ופסקה לראות בודקת ביום שפסקה
וראבי'?יחיד
ואסורהליצוק לו מיס לרחוץ הוא פציו
■ יא ספי דאסור
אע״פ שישוכ פקות׳נפש
כרי שתפסוק • בטהרה וכתכ הרשב״א בדקה עצמה שחרי' ידיו ורגליו אפילי אינה נוגעת3ו כ כ בדבר זה יתג
נושוסדהוי אביזרא דג׳עוצ״ע ( :ע״ל סי'
בהבהיתסיימזכי
השמשות
ומצאה טהור אלפ שלא בדקה בין
סמ ג וסמ ק והגהות מימון וכן כתב פ" 7לתפילה כת?
קנ״זמדיןזס) ולא יסתכל נעקנ׳ולא
דנדייס (דף כ ) המסתכל בעקבה סל אשה הדיין הרש ברן כת״ה דהרחצת פניו ידיו ורגליו ס לזמרו לזפילי היא חקוהי ^מוצ ? ת ר6בי"׳יה הנשים
המכוסור! ממנה כפ״ב
מ־ןימות
ופרישו'
דאילו ליגע היא בידיה אפי בלא רחיצה אסור דסא איכא קירוב בסר ו<זסיר ליגע כה " טהר׳
ליס כנים שאיכס מהוגנים אמר בר יוסף ובאשתו נדה ואס״ג דאת־ ר״ל התם מאי
כדופן
עקבה מקום התירף כלו׳סהעק'מכוון כנגד מקים התויף משמ לרבי דכל מקומות בה אפי׳כאצכע קטנה וכתב עוד והרחצה זו אפילו בצוק קאמר ובספר היראה נעני!! בעת מ'
כתוב :
מנמי׳סכה הוו ככלל מקום התויף וככ סיס בא בת״ה דמן העקב נלמוד לכל
וכשםשאסור למזוג לו כך הוא אסיר למזוג לה ולא עוד אלא אפי׳לסלוחםא,י כשתתפ5לם
קמו מכוסהסבה-ומ״מ מ שמע דבסאר מקומית שאין דרך לכסותן מותר־ להסתכל לה כוסלש יין אסו׳וכו׳עד אס הוא מיוסד לה הכל לשון הרס בא בת״ה הקצחומ״ש ^
אין ,1עומדות בפני
דגם הוא אסיר למזוג לס טעמא דמסתיר הוא דכי מזיג איהו כמי איכא למיחש חבירות יהן יק
נמק דאה ממה שהתירו לה להתקשט בימי נדותה כדי שלא תתגכ׳על בעלס
דברי
וממ״שהרס״בכפכ״א מה״אב מות אדם לסכי׳באשתו נדה ואע״פ סהיערו׳ואע״ע להרגל דבר • וכושדלשלוח לה כוס סל יין אסור נתבארבת״ה הארוך וז״ל כהב ראית
וכ5ר
לב ממכה בראיי׳סואיל והיא מותר לו לאשר זמן אינו בא ליד מכשול הי״א מדברי־ רב אחא דנדהאסירא למיסתי מנסא דגבי וימב הוא ז״ל לא ידענא כ׳י^ -נים _
שישלו הנאת
א:ל לא ישתין ולאיקל ראש עמה שמא ירגיל לעבירה ע"כ  :וראוי לה שמייחד
מ״טואיאיפלהאמילתאב־ה״ג כל חודהו ^ד5ןית׳ כמיחד ל הכס ^^ משדר לשח ^ עיי דיי^
בגדים לימי נדומה וכו כן נראה ממס שפרש״י כפהמדר ( דף עב ) וכפ״י יוחסין ניהל ,משוס דקא יהיב דעתיה עליה והכי הניא במסכת נדה המשגר כוס של ברכם וגסאי!3־1להתתיר
לאפה שלא מדעת כעלה חייב מיתה מפני שדעתו רכה עליה ד״א מפני שיצא דכה !להזכיר $תהןם
(קפ) אהא דא״ר יהודה הוחזקה נדה בשככותי ' בעלה לוקה עליה הוחזקה נדה
נשמת? שראוה לובש כגדי נדות  :ופ״ש ובקושי התירו לס להתקשט כימי עליה ונדה לבעלה נמי להא מילתא דמיא ושסתברא דל״ס בוס של ברכה ול׳יש כוס ?ל יייי טךתהילא
ראייפ׳עלש *5ל" '
גדתה אלא כד■שלא מתכנה על בעל ה בפי'ב מה אשה (ףד סד )תכיא והדוה ב כדתה אחר היכא דקא מיחד לה ומשדרניהלה ^׳סו ידה ^ מעי ל דעתיה פי־'וה חיהי
קניסהראשוניס אשדו שלא תכשיל ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונים עד דקא שתו מההוא כסא ושתיא איהי כתרייהו ליתלן בה עכ״ל :־ וכלאלו הרחקות1־ש צ ״ ת^רצכנס
סנאי׳ע ולימד א״כ אתה מגנה על בעלה וכמצ ,כעלה מגרש אלא מה ת״ל והדוה צריך להרחיק בין כימי כדומה ממש בין בימי לבונה שהס ימי ספירתה כבר כמבאר לנ׳העכ׳לונהגה!,
במחלת סימן זה  :ומ׳ש ואין סילוק בכל אלו בין רואה ממש למוצאה כפסכי׳כ שם!האזזכר 3בדי6
נגדשה עדתה תהא עד שתכא במים וכתבה הר״יף בפ״ב דשבועות וכ״פ הרמב״ס
נלאמהא״ב  :׳פל מלאכית שהאשם עושה לבעלה נדה עוש׳לבעלה חוץ ממזיגת הרשב״א בת״ה הקצר והטעם משוס דבעלת כתמים*51515י 5כ יי ^ ל רוב דכר ש ז לנ׳ה '^ 1מ ^ז
כ 3י״י" נמתה^יע*
מלעכין קביעות כסי'!:כתב ^י בסי ?״ ז :
סכוסוכוכפ״ק אע״פ (דף סא ) אי' ר הוכא כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה
עוצב לבעלה חון ממזיגת הכוס והצעת המט וסיחצת פניו ידיו ורגליו מזיג הכוס
ימים שהזבה סופרת ממחלת ממחרת יום שפסקה כו כר פשאיןמפפל5יןגשזן
שבעת
קצו
בכות כותייסידף לנ )אמרי' דטעמא דבנות כותייס טמאות אחויי גדוע !יפה
יימיאל מסלסא ליה רביפהו בירא סמאלא אכיי מכסא ליה אפומא דכובא רבא אבי
מא רב שמאאשרשיפא • וכתב שמ״ג אפי׳ליתן מידו לידס מפתח או חפץ אחר נדה משוסדיוס מפוסקת בו סופרת למנין שבעה ואע״גד)5ת קיףע^ה ףמי 3ר קמ £הן עוז! ׳ע״כוז״ל
קל״ב ^על
היה רע״י נזהר אע״פי שמתוך ההלכה לא למדנו אלא הושטת כוש של יין שהוא דבר אצן צמי נםפייה דמ זצת היוס כנו לי ^ 6הדר ל יה י ^ 3י^ ^ י מ יכ ! מדיל הינ ן ס ^ן* '
שמזב" סאשור מיד ליד כראמרינן רבא מנחא ליס אבי סדי׳רב פפא אשרשיפא מקרא בריש המפלת דשככת זרע סותר יום אחד מימי ספירת ז ' נקיים חכי יאיהנשיםנשפ׳נילתן
אמירבסוג'כ־ל המלאכו׳נדה עושה ליעלה חוץ ממזיג׳הכוס■ כשהכוס בידו ובסדר מקצת היום ככולו לא ה״ל למיסתי ואע׳ג דרמי אהדר ליה דקיא לא מיירי בחזא אייע התל עילהן
דיומא אלא בדחזא כין השמשות כבר כתב הרא״ס דדי ^ יא 3על מ 5ןהןן $בימי׳ נוראי׳וכהי*
אמהושכתובשמא הכאתלו אתהפך שמא הפאת לו את השמן ונגע כיך פי׳סימ״י בפלגא_ _ .
גופיההכי ^ לנ״ה ^עמפי^
כןנגעביךכדמשמיע הלשון גס שמן לסיבה הוא דני חיבה ע"כ וכ״כ בשה׳ת ומ״מ דדחיק לאוקומיה תיובתיה ולאו עיקר הוא ואיהו
דמתמה ואצן כמי כספרים ולא היה יודע טעמו סל התנא ובפ'  3תרא אמריק קליאה שילכולני*
מבעהז״מעב אכל הי״אש כתב פ־ק אף על פי ח״ל רבי שמעיה כתכשרש״יהיה
נזהי שלכז׳לקבל ממתח מיד אשתו כיה ומכאן אין ראיס דריקא מזיג׳ הכוס שהוא כהדיא אטו ככותאי אמרה רב לשאעתיה ואצטריך לשנויי דלאו בכומאי אמרה׳ יסיוכפי עלשר ' י
ש״עיר משום ניות
וכן הסכימו .כל הפוסקים דיום שפוסקת וב אינה סופיתו למנין !׳
1י! ח״ה לא היתה נותנ׳לידו אלא דרך שימי איל שאר דברים אץ כר ' שיהא אסור
יס ג ' י הסקה לי^ מ בוד[י יתבו,ים [ה;*ללע?3ו: -י י!ת
וכך משפטה אס תראה ב' ימ
וטיש
יל כדהנא במזיגת הכום לא היתה נותנ׳סכוס לידו אפי דרך שינוי דלא איירי הכא
שפסקה כדי שתפסוק בטהרה ב״כ הסוסקיסח״ לה יא״ש ב -י ? שי1ל מעאספים
ס מנזעח הכוס לידו אלא מוזגת לו הכוס כדרך שניתנים מיס בתוך הכוס של יין
" -חקעל השולחן קמגכי׳את הכיש ושומה־כשרו' צמא ומזיגה זו דרך סבה 'הוא תכוקת הילכך נשים האימא שהן ספק זבות צריכות להפסיק בטהרה לבדוק להיועמינו׳יהמוו
חקעכ׳ל
עצמן שידעו שכסתם מעינה כדקאמר־ ר-ב :שצריכה להפסיק כסוהר בסלשס של ה יעחדו
מחנת לבעלה ודביתהו דשמואל היתה מוזגת המיס ביין ביד שמאל ומכסת
זנאגזרואכימחנר
שולחן אבל להושיט
ולמחרתו תתחיל למנות ז׳נקיים ע כ וכן משמע ממתכי' שאכתוב כסמוך שאף רחיעי גי׳דינות
^׳ן ^מולקוא־כ־ היו מוזגו׳כמיס ולא היוכ ומט הכוס על השולחן אבל להושיט
רו׳שלאלראזע
י <,ס "ה
■ תתחיל לספור הז' נקיים מיום ׳ המחרת אא״כ קדמה לבדוק3
יה לדביה׳כיותיולא יביאו לחטוא אבל לא לשאר כל אדה:
כתבו הגהות בטהרה ולא
בדר) ח  .עצמה סח י ית ומ ^ ס טהו י א ע ׳פ ־ס לאמראה "צע״ ^עכ׳ל
,מו[<כ.תב יא״ס דלא בעי׳שינוי אלאכששניהייחד מזיגה והוסטה אבל מזיג׳בלאי שפסקה בו ומצאה׳מסור •
׳ימסו הושטה כלא מזיגהפריאפי׳בלא׳שינוע וכתבל עודנר׳דמזיג׳סאמורה בדקה בין השמשות ה״זטפודה וכו׳ עד הואיל ומעינה פתוח הכל לשון סדסב״א !כןר \יא3זאבסימן
בת״ה הקצר אלא '•שכתוב כו בכבא השנית ראתה יום אסד בלבד ופסקה כו ביו ס רנ׳ו■ והאדנא
^היינו די?א.מזיגה במים־אבל מזיג׳מן הכלי כמו שאנו עושי׳אין ני בזה■ קירוב
׳ מיהו על השולחן כר'דאפי׳אהלא פ״י שינויכדשמואל דמסלפ׳ליה־ ומיהו ר׳ח ורבי־ השמיט בו ביום משוס דממילא משמע וטעמן לש דכר יס מש ןס דתנ ן 3פר ק במליי,פי "היינה׳
תנוקת ( דףסח ) כדסשבדקה עצמהביוסהז' שחרית ומצאה טהור וכין השעשומ אנילנית ^כפב
מחלסא ליה ולפ״ז היה מותיעכ״ל :כתב■הרש״כא בת״סיהקצר
פ״יו
סיייי! _
בא׳ח .
בסזקתטהרה כלימ׳ וכל טהרות .
. .
בכוס בכוס של יין שהוא ' המרגיל לדב׳מדוס־ונר מדכריו־־סכלהמשקי׳מותרין לא הפרישה לאחי ימיס בדקה ומצאה טמאהה״ז
י "׳" 3ן יאף כבל פיסכת׳ה״סמניד כפי״א מז׳ייגת הכוס של יין דוקא אבל של מיסי שנגעה בהן אתר טבילת ליל ת׳טהורות דאמרינן השתא הוא דסזאי ר'יהודה .אומר ומת* נשידילול*
למיד'מיניה דלא שרי אל  6אל מיסדוקאאנללא של שאר משקים הא וכל שלא הפרישה בטהרה מן המנפה ולמעלה הרי היא 3חזקתעמ3ןס ןפכמיס נסי*להמניג נ35
^
אומרים .אפילו בשנים לנדתס־גדקה
^
^ שלייןו ^מ ^ אאפר ^ לאסליץולאם
^
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'לקאמרי אכל כראשון לא דהוסזרן מפין
פתוח ומשני אץ והתני' א' ר יוסי שאלפי
 5ת ר יוסי ורש נדה שבדקה עצמה כיוס ובדקה עצמ׳ ומצאה טהורתהרי )י ?ןזיק 1 ^'5ר!׳״ע * ^ 1תיקי; זי.שי.׳? כ׳ולי יויס ניןעיניה(נ
הז' שסרית ומצאה טהור וכין השמשו ' לא "-,*-,-"",ך■* מירלהרייייייי׳״״יי י י,ה
לםפוקיכללונר-י
יזשפשש יתיל'כי)
וןה  4שונרןאךןר בין
ביןהשמש^
שתפסוק,כסהר׳ ביןהשמשותשכתב
שצריכה
היימ':כ ש :כ' ^.
הדם תבדוק עצמ׳ יפה יפה וכריק׳זו תהיהבר יה^ משווז; שצפיקון זה קורא כדכיי
הפרישה לאחר ימים בדקה ומצאה טמאה
טיריר11׳ יי. .
ה המגיד ידיה ביו
שיפסוק
!י
יו
י
י?
י
מהוא״ל ה״זבחזק׳טהר שסי סמשי רביעי
הסמשת
■־׳ ^ץ
^ ^ •י
שתפסוק .בומלראות .ותלבושחלוק הבדוק לה שאיזפר ^
ביום׳
סליסי סכי מהו א׳ל־כחזק טהורה וראשון
אטו כתם .ומיוםהמחרת .תתחיל לספור שבעה נקיים לא ברקה עצט קאמ׳דזה דב׳סא״אלפשומ־־־תדי
לא שאלפי וטעיתי שלא שאלפי
סמחי׳הקה'למ^ למו^
בחזק' טומא׳קיימי וכיון דססק ביו׳שפסקהמלראו׳ ובדק׳ לאחר לאוד׳ימים! :מצאה טהורה הריי הדשןסאס-
בולהו לאו
לכדוקכאותהסי
בחזקת טמאה עדשפסקה בטהרה שלעולם ,אינה סופרת עדהיוס גדיל י״אשיכולה
פסק ראשון נמי כיון דפסק פסק ומעיקר זה
הדכ׳משו'
מאי סבר הואיל והוחזק מעין פתוס־וכתב שתבדוק אם פסקה ואז מונה למחרתו וככל ז׳ימי הספיר׳צריכה ותתחי׳מיו׳המחר׳והוא ילחיל?
פי־־ני׳מד
בודקת לכתחלה פעם אחת ביום ובספר המצות כתב .דכיון דהתחילוהקה׳להתטלל
כת״ה הארוך אע״גדרכי לא שאל בראשון להיות
כאלו
לא עשו אותה שעה לילה הילכך תשכיק
פעמיימאחת .שחריתואחתערכית ומיהו אפילו
דקסבר בראשון לא עלתה .לה כדיק׳אא״ב
המחר
היאמיוס המסית והילכךאין .יוס
הפריסה בטהרה בין הסמשופ הואיל
פדקת;
איכס
עולה לס מן המכין דיום שפוסקבו
י־
׳
והוחזק מעין פתוחולבסו׳נמללא אשכחן
■ סופרתו למנין ז׳ והאגור כתב .שמהר״י מולן השיביכסברא ראשונהדאחיתפלמ
דפשיטא ליה לגמרי דהא .טעיתי שלא שאלתי קאמר מ" מ כיוןדאיהרקאמר טעיתי
פרבית כחשכ יוס לענין הפסקה ואפי׳בע״ס אסר תפלת ערבי׳וקכלתסכתכיההא
הלא שאלתי וקא יהיב טעמא׳ דמסתב דטסור בראשון ככסא׳הימי׳ואסכחן בבייתא
חוספתלא סייכא לטכין כדה  :כתב המרדכיבספהרוקש־דיומספוסקת נ1לר5וו׳
דמיפשטה כהדיא מ״ל העריסה בטהרה מן המנחה ולמעלה בימה ליבראסון ש״מ
תבדוק עצמה לטרב ותלבש חלוק לבן שאס תראה עוד־ סיהניכר 3חלוקסונליא
דראשון .כשנידכיון דפסקפסקולפי ' אעפסכל .הנשים עכשיו ספק נדות ספק
מפסקת
תשים סדינים לכניסכמטת׳או נקיים מכתמים מנהג כסרהוא .כשאשה
זכותואיפשרשסי־א נדה ומעינה .פתוס אפ״סכל שהפרישה טהורה ואפי' ביום א:
היינו היכא .בטהרה לרחוץ וללבוש למיס אמנם אס אינה :רוחצ׳אלא פניה שלמט דיה בכך ל׳ל
ם"! בחזקת טהור' ויש מחמירים בדכרפכ״ל ונרא׳מדכריוסהמחמירים
כדק' בין השמשו׳אף בראשון טהורה וז״ל האגור אשה ההולכת כדרך ואין לה בגדי׳נקיים ללבוש מספוי־סמהמףסתן
דברקה ביום ראשון קורם בין השמשות .דאולו
חכמים דאמרי בשנים שהחלוק נקי מדם .ויש חולקים .שערים מדורא עכ״ל  :לא כדקה עצמיבייםסנס!ןה
לדברי הכל וכן משמע דהא אמתני' לבדקה ססריפקיימי
ביה מתני' ממעטי• מלראות ובדקה לאחר ג' ימיס ומצאה טהורה• ה״ז בחזק טמאהעד־סססקה3נ1רן 0
לנדתה כלו ' אבל לאי בראשון ודוקא שחרית דיומיה דשני דאיירי
מהמשנה
שלעולם .איכה סופרת עדשתבדוק וכולי כ״פהרש״באבת״הופשוט הוא
ליה אבלמבין .השמשות דלאאיירי ביס מתני׳לא :ממעטייליה אבל הרע בס בפ״ו
ובכר שבעת ימי■ הסעירה צריכה להיו׳בודקת לכתחלהפעה
פסק להחמיר כחכמים־ דמתני׳דפברי דכדיקתרססון לאובדיקפהיא ולא שכתבתי בסמוך :
מהא״ב
אסתביוס כן כתבו סרמ"בן,והרש"בא והר״אש דלכתחל ' מיהא צריךלעסו'כן ו:״כ
■ הרעקסכתב
קילק בין שחרית לבין :השמשות .כלל ומיהו ה״סמגיד הביא .דברי
דלכתחלה
סגהות מימון פוי בסס המוספו׳ומדכתבו סתשתכדוקבכל :יום משמע
כדברי המחמירים :כלשון הזה ראתה כזמן הזה יום אחדבשחרית .ופסקה .בו ביום.
פעמי׳וכולי
נמל אינהצריכהלבדוקיותרמפ״א ביוס :ומ״ש רבינו סכס״המ כתב
לועה מונה מיום המחרת דע שמחזור לבדוק ויהירידיה בין עיניהכלכין השמשות
' סוזריןלה אע״פשפסקה :כן; הוא בסמ״גוסמ״ק .ומ״הת,והמא־כי בסשהמקח שבודקת פעמי' מל יוםמיק
מחזקת,היום הראשון כילו טמאשהוחזק מעין פתוח .ודמי
הספירה פ״א כשחרית כשעומדת ממטתהופעס אחת כשהולכת לערביתונ״ל
■ מקל בדברמבייון שבדקה ופסק :הדס ולאחר זמן מצאה טהור ה״ז
בשחרית וים
השמשות:
שלמדו כן .מדתנן צפ״ק דנדה פעמים צריכה להיות בודקת שחיית וכין
בחזתק טהורה.בע ל ואס היה סובר ה״המגיד שדעתי סימ״בם :לאסור בבדקה כיוס-
■ ומיהואפי' לא בדקה בכלהז'אלאי פ״א ל״ש כדקה כיוסהא' סלהז'או
א׳אפי׳בכדקה בין השמשות לא .הוה שתיק סלפרוסי־דדעתהרמ״בס•־ היאמוסלקת׳ ומישי
אלאבשלא׳ באחרון או באח מן .האמצעיים סגי לא בדקהכל הז׳פד סיום.החי 1ובדקהומצא'טהוי
מסשתיסברותשכתבהרמ״בך הילנךגל דהרמ״כסלא אסרבראסוך
למוחש אין; לה .אלא יוס ..ס 'בלבד וטכפתנוקו ת (דף סס ) תנן הזב והזכה סכוקו עצמןכים
בדקה בביןהשמשות .אבל :אס בדקה בין השמסו־ומצא ' טסוי׳טהור דמו ליכא
הא׳ומצאו טהור ביום הז׳ומצאה טהור ושאר כל סימי׳לא ירקו ר׳ אליעזר אומויה
למידיומהשלאכתבכן בעירם היינרלפי שאין; דרכו ברובי המקומות אלאלהעתיק•
שצריכה .סלו בחוקכיהרה ר יהושע אומר אין להם אלא יום הא׳ויוס ,סז׳כלכד ר׳עקיבאאם
לשון המשנה או הגמלבמו שהוא  .:ומ׳יש רבינו׳ ומלשון א״ס ז■ ל יראה
איכעיא
עצמה יפה• אין .למג אלא יוס הז׳בלכד ואופסיקא התם ובפ״קהלכהכר״אוכגמ׳(סס)
שתפסוק בטהרה בין השמשות שכתב .וז״ל ואל!ר שיפסוק• הדספכדוק
לר׳א
עצמן ביום .סח' ויום ח' ומצאו טהורוסאר הימים לא כדקו ־
,
זו תהיה בין השמשות .וכו נראה מדברי■ רבי׳שהרא״ס סובר דבאי זס לסו זב .ו5בה שבדקו
יפה ובדיקה
כל שלאהפרישה :מהו תסלתן וסופן בעי' והכא תחלסןכאיכר) סופן ליכאאודילמאתסלתןאף ע5
יוס שתפסוקצריכלברוקביןהשמשו ' וכריהודהדמתני' דאמר
בין יום ראשוןלשאר־  .שאין סופן .רב אמ׳היא היא תחילתן אע״פ שאין סופן ורסניכא אמרמסלתןוסופן
■ בטהר׳מן המנת׳ולמעלה ל׳ז כחןק׳סמא' דהאלאסילק הרס״ש
כתב כן לפסק הלכה  ,בעינ ' והכא תחלתן .איכא .סופן .ליכא ואמרי׳בגמ׳דלרב אס לא בדקהכייס ^ ך
סימיס וא׳ב הוא קשה ל ' \ה פסק כיהידאסלק כ״לדהרא״ס־לא
דמחנתן
ססדי׳ •  .בשאר ימיס אלא ביום .הז׳לבדו בדק ומצאה טהור ה״זכחזק׳טסרה דכי היכי
אלא לרווחא דימיל׳תא דאשימאן דסבר דבהפסיק׳ביוסהא׳נמיסגי בבדיקת
כ פס׳מידי נדנוד ספק•  .בלא סופן .סגי ׳ה״נ סגי בסופן .אע פ.שא ין ,תסלתן והוא שהפסיקה כטהוה ממו
מודה דבאי 5ס יוס סתפשו׳עדיף טפי לבדרבין ססמשו׳דמרחק
■ :שפסק הראכ״ד׳ הלנהנו3ומי
' צריכ׳בדיק׳בין הסמשו׳דלכתחל׳איתלךלאורויי שבדקה קודם הז' ומצאסטסורי וכתב סרא״ש
ויב״ש לסוברי׳דבהפסיק׳כיוססא
ראיותלדבריו וכן .הסכיס יוא ז"ל וכתב אס .בדיעב׳לא כדקה .מלאיום ה6לווגים
דכשהפסיקה כס אר ימיס נמי תבדוק כין השמשות :כי היכי־ דלא ליסלף להר יוס א '
הז׳קרי׳בהו נקיים .כרב דאמרתחלתן,אע״פ :סאקסופן וסופן אע פ שאיןסחנצן
בשארימיס ותדע שדירייהרא״ש הס בהל׳נדה בקוצרשסידריבסוף מס׳נדה :לסות
 .תבדוק בין השמשו׳ אבל אס לא בדקהעדיוססח׳לא מיקרו ספורין דכדיק תוך ז׳בעי ונתכערמ
לכמ׳י׳שרא׳את השעשאשריעשון ולכן כת׳דבאי זה יוססתפסוק
' השמסו׳בהא לא איירי־ בדקה .עצמה באמצע הזאיולא בדקה לא כתחלתן .ילי* בסיפ רכתב ? ^
.לצאת ידי כל ספק עיהו היכא דבדקה סחרי׳ולא־בדקה כין
כשפסקה ביום ז׳ לא שמעתי ומסתבר לקולאוסביאראיס ל דב׳וםהח׳' ה דחה ר!ל)ייתויה ^ ' ׳ !יימי'
ואיפסי דס״לכחכמיס כמראי אדכת״ק־דמתני׳דסכרדוקא
בדיקת :בין השמשות וזה ; .רואהצאן ספקדמסתכר׳דעדיף האמצע יותרימן הסוף ד^ יסחץ^ .^ ^ 5
כמלא בדיקת בין השמשות אכל פסקה בשארימיס בעיא
י־פסרמ
בדיקה וגס הרמב״ספסק כדב־כפ״ו מסא׳כ וכ ׳פ היסב ^ * 5ץהי
גראהיופר דמ״המסמיסלהסתומי אי משים דרוב .נשים :פוסקות .קודה סז ' ,ואי• !-שאחר
ה׳ומצאה
בדקהאלא באמצען כתבבסס הראכ״ד מסתס־א ל?ול^ יפמיםםג1כץ
משוסדכיוןדבפוסק בג ולהוי ומיבעיאכדיקסכיך השמש ות כר מפוסק׳כיוס הז "׳■
ססר.יומי  .ביה אבלי לומר־  :סנדסנדה סכדקעצמה כיי ,סהז׳םד 1רימ וכי/וסכ״ ^^5י/כיי* הכסניני ניירתנ׳ה
ליתל? לאומייהיתירה כיותהז ' כיהיכי דלאליחלפו
ר^יה ? ח׳רייס
מצריך בדיקת :בין השמשז' ואפי,׳ טהוייהרי היא בחזקת טהורה והח״ה נחל ? סלייו י 1מי
דסבר להלכסכרבי יסודה דבאי זה יוס־שתפסוק
; הדעתבסוס׳ פנים ורבי" ■ הקלהסאיכס צריכה אלא :הפרשת טהרה בין הסמסימ3^3׳י חו צייע דרהילה
בדיעבד כדמשמעמדכרי רבינוזס דכר׳סאין להעלופרעל
ובודאדדלכאורהכראיןדברירשאין ללמוד בדיקת זכה החמורמכד^ ^,ןלא3ןקה
רוסס כתב סתם כדברי הרש״כא נראה שסובר שאין חולק בדבר וגס זה .סעד;
' סםת ^הפסי^ה כ׳נ'הייררכממיצן
• • אלא סאני תמה למהילא ל מדורמכדי ? ת
לדברי דאסאיתא דהוהס״דדפליג הרישא במילפא לא הוה שתיק מיציה
השמשי ספק מן היוסן י דע זטסורה כדקה באמצע לא כ״ש ומ״מ יש לחוש ולהיזמיי וצייכ כייחר'מלואמ
ובין השמשות דקא אמין משמע ודאי דלאו דוקא דהא בץ
להדכיוןדמספקה :י או בסופן :פל׳ל •׳ וסמ״ג כתב־וז״ל; הלכה לממסהיייםה6שה ??זיס?מסימז׳,ע'
ספק מן הלילה הוא' ואם לא בדקה קודסלכןיאין־ ראוי שתעלה
למניןז ועורדהא רבי• • תלכס בגדיס למיס .נקייס מכתמיסקודס שיהיס לילה ותמחי ספ\רכנ' יםנ^
לן שמא מן הלילה■ הוא נמצאשיוםי שפוסקת כי סופרתר
קטנה ולמעלהיי -ספירתה רכל ז׳ימי ספירתה צריך ליקח בגל עסמ זנ ?י ו ^ מי 1ומואתשחות
יהודה דמחמיר לא אמר אלא ןמ המנחה ולמעלה ומשמעדממנפה
טובאהוא ואך קודם בין־■* מקום בעומק ולחוריןולסדקיןולהוציאולרלזן' ניכ י״ ום'' ס  6יירי?לילס^
ץאמררמ״מדכר פשוט הוא דקודה זמן בץ השמשות
}חףשל
קטנה הישפות וחציקודס ■ :וערבית בסחר כשעומדת־ ממטתהוערבית כשהולכתלכ׳׳הקייי ^ ל ^ך
השמשות די״ת דההו׳לא הוי אלא קודס הלילה וזמן מנחה
שעדיין הוא יוסי־ :סכחהולא בדקה עצמה כי אס ביום שפסקה  ^ -עיכ ^מחלמ-ם ?ם ^י'יפ ^מ*
הלילה הילכך כין השמשות דקאמר סר״אש היינו בין סםמשו׳דר״ת
סגי מ"מ לכתסלה  .ספירה בדקה עצמה סחרי ' ועי־כי׳ולאכד ?ה עצמס עד יוס הז כצןי ר$ן' ומצאופהול
גמור וא״נ סמוךלביןהשמשו׳האחרון דאט״ג דמן המנח ולמעלה
לצאת מידי סס ? ואילו סי  ;-$מומרת וטובלת בלילה וטהורה דתק זב חבה ׳סנדקו עצמןביוס ה לןס־
רצה להוה שתבדוק הי׳ותי סמוך ללילהסאיפשר כדי

הלכות נרה קצו

קסט

׳
עסור ושאי הימים לא בדקו ר״א אומר הרי אלו
בחזקת טהרה ובפרק חורין וסדקין וכ״כ סמ״ג ח״ל וכל ז׳ימי ספירתה .צריך ליקח בגד פשתן נקי ולבן או
^
?
יכר״א
אבל
אס
בדקה
יום
א׳ויוס
ח
'
בלבד
ולא
כיוס
הז׳בזה נחלקו רב מוך ולהכניסו כאותו מקום בעומק ולחורין ולסר קין סכן מוכיח בפ״קדכדה
י
?
*
'
^
רנ
ממ
יך
הואיל
וברק
במקלתן
סל
ז׳א״עפ
סל
א
בדקה
בסופן
ורבי
שאומר
כשהיא ממהר אינה מכניסתי לחורין ולסרקין ע״כ וכ״פ סמ״ק וכ״כ הר״אש
? ?וסר הואיל
ולא
בדקה
בסופן
ואומ׳סס
שכמו
שמתיר
רב
תחלתן
אע״פ
סאין
בהלכות
נדה
בקוצר אשר שיפסוק הדס תבדוק עצמי יפה בבגד פסתן לבן או בנמר
^ י
״״; י 0פו ן 5זע״פ* 1ץתחלתן
גפן לבן ותכניסהו באותו מקוס לחורין
 '! ,פנופס
פגפס
יוס
ז
ולא בוקס יום 15בדקה בכי $הז׳אלא פעם אחת ל״ש ברק׳ביום ראשוןשל!השבע' ולסדקיןימיוס^ המחרת תתחיל לספורז׳
או
^ " ,רוסל־פנדניימייאד
באחרון או באחד מן האמצעיי׳סגי לא בדקה בכל הז׳עד יוםנקייס ובאותן ז׳ימי תבדוק בכל יוסעצמ,
וליו נו 5ד ר' חדנ׳סלצ יס 15ייתר מה הח׳ובדקה
ומצאה טהור אין לה אלא יום ח׳בלברומע\ למ׳עליו וחלוק׳ בבריק יפה להכני׳לחורין
ולסדקין

;־נזנף ןלנדקןמלגייוסשפסקה
א*עפ שהפסיקה בטהרה כיון שלא בדקה כלל בתוךהשבע׳כל! ולא לקנוח
בעלמא :
זמש
שתכניסהו
עד
, 0ו־ !נ  ,לנווקלפי־נדי
מקוס
להךש
שאבי
התשמיש
מגיע
כ״ב
יוס בדיקות אלו ביןבריקת הפסק טהרה בין בדיקת כל הז׳לאתבדו׳
[־־ו־  061 :נוקה עמוס למיסלש
הר״אש כס תנוקת ח״ל ובדיקה שאמרנו
ספוסה כו כלי להפסיק כשסרה ולמחרת לא בניד שחור ולא באדום ולא בבגד פשתן חדש אפילושהוא
ליינו שתכניס בגד או צמר גפן לחורין
^יוסא׳לאכדק׳וגס כיוס הז׳לא בדק׳ נקי ולבן מפגי שהוא קשה אלא בצמר נקי ורך או בצמר
גפן או ולסרקין עד מקוס שהשמש דש ולא
|[ןיןסהל! אפילו רב מודה שתינו מועיל במר פשתן ישן שהוא נקי ורך ותכניסהו לחורין ולסרקין ער
סתנניסהומעט לקנח את עצמה דההוא
נ{מסהוי/ 5יןכאן לא תסלתן ולא סופן מקו׳שאבר התשמיש
מגיע ואס לא עשתה כן לא הוי אלאקינוח קינוח מקרי ולא בריק כדמשמע בשילהי
ונספר חפן פוסק רב ור סנינ הלנה כרב בעלמא ולא יצאה
ירי
כריקה הסומא בודקת עצמה ומראה פ״ק בעא מיניה ר אבא מרב הונא וכו הוי
ומ״מ מאס' שאין זה פסק מבורר ראוי להכרתה השוטה
והחרשת
שאל
לא
שומעת
ולאמרבר׳ושנטרפ'
וסת שאמרו לקינוח ולא לבדיקה אלמא
להחמיר כדבר סכ״ל וסמ״ק גמגם קצת
דעת׳מחמת חוליצריכו׳פקחותלבדוק  ,אותן ולקבוע להן וסתותבלא הכנסה לחורין ולסדקין קינוחמיקרי
על מסקצ׳זו דסמ״ג ובסס ת האריך בדבר
ולאח״ב
יהי׳מותרת
לבעליהןהוקכע
וסת הריהל
כשארולא בדיקה ובדיקה הוזכרה אצל זבחבה
והעלה כדבריסמ״ג  :בחב האגור
כשם
הנשים
לא
הךק
כ
ע
^
ה
ן
חןששת מ1,יןם ^׳יןםןבןךקת ^ יךי טכ׳'ל וכן כתב הגהות מיימון בפווז״ל
מוספות פ״ק רביצה כדקה עצמה יוס א׳
פלהותצריכה ליקח בגד רך לקאו מוך
ולהכניסו
וי1סז׳ ומצאה כהורה חשוב ספירה רק
שבדקה עצמה יוס שפסקה נו לערב והפסיקה כסהרה ודוקא יוס ז׳ אכל ליל
סניעילא • והגהות מימון בשס הרמ״כן וכשם רביט שמחה כתבו כדברי סמ״ג
וניוןדכלהני רבוותא מספקאלהו אין להקל בדבר שהוא ספק איסור כרת :
נלבדקות אלו כין בדיקת הפסק ססרה כין בדיקת כל הז׳לא תבדוק כבגד שחור
אלא בצמר נקי ורך או כצמר גפן או בבגד פשתן ישן סהואנקיורך בפרק כל היד
(דף י!) אמרינן של בי׳מונכז המלך היו בודקין מטותיהן במילא סיהכא וסזכרי'
אוון :לשבח מסייע ליה לשמואל דאמ׳אין בודקי' את המט׳אלא בפקולין או בצמר
קי ורןאמיכא האי שחקי דכיתנ׳מעלו לבדקיאיצו והא תנא דבי מכס אין כודקין
את^ מסה לא כעד אדום ולא בעד ששור ולא בפשתן אלא בפקולין או בצמר נקי ורך
ל״ק? 15בכיתנ׳לא במאני דכיתנ׳ואי נמית אימא הא והא במאני דכיתנ׳הא כסדתי
ונא בשחקי ופרש״י מילא פיהיכא קוט״ון מתוך שהוא לכן נראית כו טסה כחרדל
ל״א צמר נקי ורך פקולין קוטון שחקי דכיתנ בגדים של פשתן ולא בפשתן שאינו

' 1
בעומק כל בין הסיני' דהיינו מקום דישת
השמש ומקנחת עצמה
יפה
בחורין
ובסדקין
וכ״כ
רבינו
ימחס
וז״ל
והבדיקה תהיה
יפה שתכניס בגד לכן רך או צמר גפןלקורין ולסדקין פד מקו׳שהסמ׳דש שס דאל״ב
אין זו בדיקה אלא קינות ולפי׳צייכה שתבדוק בפני עכ״ל ודבריס אלו קשים בעיני
סא״א לאשה להכני׳העד כ״כ בעומק ואס תדחוק להכניסו כ' כ בעומק ע״י תחכולו׳
תקלקל עצמה שיסרט המקום בפנים ע״י הבדיקה ויוצא' דס ויצא העד אדוס ואינו
מן המקור אלא מהמת דוחק הבדיקה וכך אומרות הפקחות סבהן • וזכורני בי
בנערותי ראיתי זקני׳סהיו מגמגמי׳על בדיקה זו שכתב רבי׳לומר סהוא דבר פא״א
לעסו ' אס כ באו לידי כתבי מה״ר סיסרלן וכתו׳סס בסי׳ע״ז כלשון הזה הא דבדיק'
אשה בז׳נקייס עד מקום שהשמש דש ככר סמעתי מדקדקי ' בזה אך בשאר חיבורי׳
לא כתבו רק בדיק׳יפה לחורין ולסדקין וכיון דא״א לנסיס כולי האי אין להחמיר
טליהן ביותר והנח להן לישראל וט עכ״ל הרי שהרגיש בקושי שיש בבדיקה בטנין
זה  :ומ״ם דכשאר ח׳כוריס לא כתבו כן אע״פ שלא היה לו לכתוב כך סתם מאחר

דכלהנידנקט בבגד סל פשתן שחוק ולכן בדוק ' נקטינהו לומר׳דדוקא כבגד ולא
כמידידלאובגד הוא ואפי׳בבגד דוקא ,
של פשתן ולא סל מיכיס אסריס ובבגד של
* "!ן נמי דוקא שחוק ולא כשאינו שחוק ושחוק נמי דוקא לבן ולא צבוע אבל קשה
ונפיזה הואממעט פקולץ וצמר נקי ואמאי הא של בית מונבז מזכירין אותן לשבח
גל כן ושמואל דמ אמי הכי ושמא י״ל דכרמ״כס סכר דרבא פליג אדשמואל ואותם
מיימוניחשל בית מונס לשבח הוי סכרי כשמואל ולא ק״ל הכי אלא כרי׳דבמר'
מא ועי״ל דלעולס סבי הימ״בס דרכא ושמוא׳לא פליגי ולאו למעוטי סקולין וצמר
נין ,וון נתנוון אלא הואז״ל אתא למימי דבדיקה כמטליתשהזכיר סס באותו פר'
לא תהא אלא כמטלי׳של פשתן שחוק ולבן לפי שהוא דבר רך וממיל׳נשמע לכל דבר
דמהנו
75יא לק וקי ורך כמו דשחקי בגד פשתן . .
למיס . ..
,
לכדיק' והיי סקולין וצמר
קמין בכלל וכתבו הגהות מימון שס סחקיס מקט לאפיקי קורס ליבון ואס לא
הןדקה1בכך נראה שלא הפסידה מדקאמר בגמר של בית מונכז היו מזכירין אותם
^על בל אלמא לא סיבה ולא עיכוב הוא ע כ :וממ״ש הרמ״כס שבגדים אלו
•ו  -״
מקמויס׳־■״ן
בהם ׳.׳ יה
צריפי' נויהיו
שיהיו נמים
אלא
לבנים כרסה
נראה שהות
שהוא סובר שחע פ
שאע״ס סרכח
סרכא נח
לא מיעוט חנח
.דוס ושחור
לאו
דוקא
הני
אלא
ה״ה
לכל הצבפי שאין תראס אדמומית ניכר בהס
ש7לק • ומדברי סמ״ג נראה כדברי הרמ״בם וגס הי''אש בהלכות כדה בקוצר
<
■  $שהבגד שבודקת כו יהיהלכן :ומ״ש ותכניסהו לחורין ולסדקין ואס לא
,
תהנ
ז
לא
ה
יי
אלא
קינוח
בעלמא
כ
"
כ
הר״אש
בפ׳תטקת
וכ״כ
הרש״בא
כת״ה
*י ק מדאמיי כשילהי פ״ק דנד ( דףיכ )בעא מניה ר'אבא מרב הוכא אשה מהו
י־יוק עצמה בתוך שיפור וסת והתניא אי זהו סיעור וסת משל לשמש ועד
"׳י* יין מל המשקוף ביציאת השמש נכנס סעד הוי וסת שאמרו לקינוח אבל לא
;׳ת ׳
חורין וסדקין אינ׳נקראב
^קהחלמא . .י
בדיקה בלא .י
נ׳נקרא׳בדיקה
אלא קינוח ואנן בדיקת ל/לא רחוק ממנו מעט לפי האצבעו׳ע״כ דלפ״ז אפי׳תכני ' העד עד מקום שהשמש דש
י
היא
ו
*
הו
דאלמא
בדיקת
חורין
וסדקין
היא
בדיקות חלוקו׳זו וכן הדעת מכרע׳ פ״כנוסרא״בד כתב עדיין לא יצאו ידי סוב׳כדיקת הפרוזדור כולו י״ל דס״ל דמאי דאפשרלמיבד'בבית
מצינו
ג
:ריקות
מזו
הראשונה
בדיקת
קנוח
קנוס
והיא
בדיקה החיצון כדקינן א״נ שאינן סוכרים בזה כהרמ״בס דהא בס יוצא דופן כעו הי ניכו
■י׳ -פס לג נשיס שהיו
שהיי יי׳יייי*
ישנות במטה
ייייייי יייי^ ׳י
ונמצא ייי1
עליי ' דס
י־ייי ^־
שאס 1ברקה
יי־יייי יי׳י־ייי
עצמה' בית החיצון במתניתא תנא מקום שהשמש דש והרמ׳בס מס דעד מקום סהשמ׳דש
סת למציאת הכתם אס מצאה טמא טהרה את
חכימתי׳וכו׳והשני׳כדיהת
הוא
בית
החיצון
אבל
עדיין
כשאי
כית החיצוןוהוא
מבית החיצון קצת לצד פני׳והס מפרשים ששם
סד מקו׳שסשמש דש והיא בריק' לכדה ולזכה וליו׳ההעסק׳ולכדיק
נגמי הבית החיצון  :והכ״ל לבעל נפש דכיון דהר״אש ורכי׳ימח ' והגסו סימון הצריכו
^ מי בדיקת חורין וסדקין בכית החיצון והיא בדיקת
הטהרו' .כמו שאמרנו שהבריק תהי׳כענין זה ש יצ ' את כולס ויצוה בביתו דבדיק׳ש בודק כהפסק ובדיק׳א׳
פני תשמיש איצוממעט כפקידה מ״ט מפכי
שמהומה לבית ' אינה מכנם ' מכדיקו׳שכתוך הז תהיה בענץסיגיע עד מקו׳שהשמס דש ושאר הבדיקו׳אף אס לא
^ י*׳ קין הנה יאינו מכאן שאע״פ שתקנו
חכמים
בדיקה לתשמיש ולטהרית יגיע סס לית לן בה שמאח׳שרוב הפושקי׳פסיט׳להו דהלכ׳כרב דסגי ליה בבדיק׳א׳
4ז:י_^ ",הסימיש,בדיקה הוא לתשמיש ואינו
בדק
'
לטהממפני שאינה מכניסתו תוך ז׳אע״פ סלכתסל הצריכו לבדוק בכל יום לענין כדיק׳בעכין זה סהו׳דב׳קש׳וגם
^ד?יןעב ל י והרש״בא כתב כת״ה
דים
מי
שדקדק
מדאמרי׳בפ״ק
דנדה
כי
רוב
הפוסקי
אין
מצריכי׳לכדו׳בעטן זה דיינו לעסו כדברי המצריכי׳לכדו בענין
כתסלתן או בסופן
"ג וסה״ת והס
עד מקי
כך בבדיקושעוש! ו׳הימי׳כמו שרגילות
''1פדנ5ןירד ־ן׳ "",׳".׳.ירה כריכה חורין וסדקין אבל בדיקתהז׳דבתזקת
!הכל דהו סגי והוא ז״ל סלק עליו והעלה דכין זו ובין זו כריכו' בדיקות
^ כט א
פאינן
לחורין ולסדק ץ ע״כ וכך הס דברי הרש' בא בת״ה ולא נתנו גבול עד אי זה מקוס
שתכניסניוא״כ יש לנו לומ שמ״ס הר אש בס תנוק׳עד מקוס שהשמש דש לאו דוקא
אלא -לומ' שתכניסני כעומ׳כל מה שתוכל ולא ליסגי לס שתכניסני מעט דאס איתא
דעד מקוס שהשמש דש בעינן בדוקא לא הוה שתיק מיניה בהל׳נדה אע״ג דאיכא
למימר דבכלל לחורין ולסדקין הוא מ״מ אם איתא דיש עיכוב בדבי לא הוה סתי׳
ליה סתומי אלא בהדיא הוה מס אותו כמו ש סירסו בפ׳פטקת אבל מ״ם והנח להן
לישראל וכו אס נתכוון על מה שאמרו הנח להן לישראל אס אינן נביאיס הן בני
נביאים כעל נפש נמי יכול לסמוך על החיבורים שלא כתבו שבדיקה תהי׳עד מקום
שהשמש דש אבל אס נתכוון על מה שאמרו הנח להם לישראל מוטב שיהיו סוגגיס
ואל יהיו מזידקא״כ בעל נפש צריך ליזהר ומ״מ מדברי רכינו ימח ' נר׳סעכ״ס צריך
לבדוק עד מקוס שהשמש דם ואס לא עשתה כן לא עלתה לה טבילה • וים לשאול
למצריכין לבדוק עד מקום שהשמש מגיע מנין להס כן ואין לומר שלמדו כן ממ״ש
הרמ״כס פ״ד מהא״ב גבי בדיקת אשה המאה דס מחמת תשמיש סצריכה להכניס
המכחול ער צוא׳סרסס דהיינו מקום שהשמש דם דאי מהא לא איריא דשאני סתס
שאנו סושפין שמא מחמת פגיטת הסמס כצואי הרס'בא הדס מן המקור ולפי׳אנו
צריכין שהמכחול יכנס עד סס ואס יצא לבן נדע שהדס שהי רואה בסע׳תשמי׳אינו
מפגיעת האברבצואר הרחס אלא מן הצדדין הוא בא וטהורה ואין זה ענין לבדיקה
דהכא ואפשר סטעמ׳משו׳דכיון דקל דנשי׳מטמאיביציא׳הדס לבית החיצון אע״פ
סעדיין לא יצא לחוץ כמו שנתכא׳בסי׳קס'" ג צרי׳לבדוק כל הבית החיצון ועד מקום
שהשמש דש הוא בית החיצון ומפני כך צריך לבדוק עד שם ואע״ס סכתב הרמ״בס
בפ״ה מהא״ב סכשע' גמר ביאה האבר כמכפמזדו׳ואינו מגיע עד ראשו שמבפנים
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לתל1ת נחנה א! צריכ׳לבדוק באותו יוס באותו ענץ וכ׳ל בין בימי ספירתה בין בימים שלא ראתה בהן הרי זו משובחת לזינו עולה לה וזו סככרסערסן
נחנלרה אימיפיר שהיום היות ראוילייחד הוא היום הבכדי
3
שייו־המ -יסיגייל־מ ״ 0
אע״פ שיש לה וסת קבוע אפשר שיבא לה רם שלא בשעת וסתה
מלבדוק בעכיז זה
זא נ׳ ? !תיפ אנל
מהרלוין׳
ישבה ולא בדקה כין באונס בין ברצון הרי זו בחזקת טהורה חוץ הרנן ש פר בכות כווייס סאסת
אי שאס ןהשכח באותי יוס ו ! '
נדירהלידע נ71
שע 0ק7ם המר{)ר יהיו כפניה ימים הרבה לתשלומין כעורה מאחר וסת הקבוע כל ספירת הז׳צרין־־שיהו רצופין שלא תהא שהביא הראב׳דשפולטת ש" :כל־לבעלף
לנמלי לכן גר ין תוך ז ' :כהב הרש״בא כת״ה הקצר אור
ואס״תטדר
איכ׳סותר׳מדתניא י״ס לזימי
סיה׳נ׳ימי היאשיט׳ היום יפה לבדיקה שכן של בית מונבז אין ראיית דם ביניהם שאפי׳ראת׳א בשביעי סמוך לשקיעת החמ׳או
אחר מעש תטהר אכל לזמרי חכמיסאסור
לש ספירי' ליד' כודקין מטותיהן אלא ביו' ומזכירין אותן בין השמשות שהוא ספק יום סותרת כל המנין וחוזר׳למניינה
לפשות קשלאתגל* לידייספקנדה)5למ׳
״ו,
י
״
טהורי לנתרי )
עכ״ל  • .הןא לשבח ע כ וכתבו רבינו ירוחם ז ל וההיא עד שיהא לה ז׳רצופין לגמרי :הפולטת שכבת זרע בימי ספירת׳
אי לאו סששא דסמא פיאהדסל ^ף
פ טלא׳ב נהגה׳ של בית מונבז היא בפרק כל היד ולפי אם הוא תוך ו' עונות לשמוש׳סותרת אותו יום לפיכך המשמשת תשמיש משמשת והולכת ואינה חמסן
סיימיני׳< האלכתנ מאינו מעכ׳כלללא הזכירוהו הרמב״ס
מטתה וראתה ופסקה בו ביום אינהמתחלת לספור זינקיים עך סמתפלו׳ס״ז והוא ז״ל כתב עליו נראהלי
*>"יילנ יע׳א ורבינו ז״ל :הסומא
בודק׳עצמ׳ומראה שיעברו עליה וישנות שלימות שמא תפלוט לפיכך איג׳ מתחל׳ שאיכה ראיה דפולטת לזיכהסותר יוס
שומע
סאינ׳לא
והחרשת
לחבית השוטה
לספור ער יום ה׳לשמושה כגון אם שמשה במוצאי שבת אינה אהרון דודאידס בזבה וזג שסותריןנל
מחמ׳חולי
'
דעת
וכו׳ושנטרע
הבל היי "7לי,א ולא מדברת
עולשון
המניןסותרמעד ערביום ;•יוכל
מתחל׳לספור עד יום ה׳דקיימ׳לן אין שככ׳זרע מסרי' דע שיעברו
החרש׳והסוט'
תכי
)
יג
דף
(
היד
לחיילי נחילי וניל וכו׳בפר׳כל
פלנוס
ש״ז שאינה סותרת 6לא יוס א׳אבז
עליו ששה עונו' שלימות מעת לעת ואם שמשה במוצאי שבת
 7הא דלא פליניו והסוע ושנטרפה דעת אס יש להן פקחו'
איכסותרת
אחר שספרה מקצ היום סוג
ופלטה ליל ארבע קודם עת שימושה במוצאי שבת עדיין היא
^ " ' סתקמ׳^ ופן והן לווכלומ 3תיומ' וכגיויא
מייץרי
לעיקר סתירת ש ׳! הולז מסוס דלא
עומדת
נמנהשיא נ , ,דיע (סס ) חרשת איהי תבדוק נפשה דתניא
וטהור׳לבעלס
כקיי׳וכיון שספרה מקצ׳יום
5מ< ני׳ לסלמליני! אמר רבי חרשת היתה בשכונתינו לא דיה שבודקת לעצט אלא שחברותיה רואות
סמ״ה
ככר שלמו הנקיי' ושוב אין ס״ז סותר והביא ראיס לדברואיפשר שלזה נתכוון
בהי&
א׳כת׳כתל׳א' ומראות לה התם במרבית ואינה שומעת הכא בסאינ׳מדברת ואינ׳שומע ' ומשמע וסתירה דלאחר ז׳דקאתר כיוס ז ממש הוא אלא וכיון דאמרינן מקצ׳היוסכנולו

ססלטהגו

!י ^ '" 1יי(פ' ז דה״ה לשומעואינ׳מדכרת דהויא כפקח ' וכן כיא׳מדברי ה המגיד בפ״ח וגס מדברי
צריכלהמתין
הוי כאילו הוא לאחר ז׳ -ומ׳ס שאס טעת במכין יום א ' וטבלה ושמסה
^ןר ' נ' ,והי ^ רבינו נראה כן ואמאי דתכן סומ׳פריך אי :י תבדו׳נפשה ותחזי לחבירתה א״ר בר אר3ע ימיס ואח תמנה יוס אחד נקי ותסבול אס באנו להסכים דבויס אלועס1נד
ושמש?
הר״אס כמו שכתבתי בסמוך נראה לכאורה דהיינו לומר שאס טבלה כששי
תליני] חנינא סומא אינה משנה ואמאי דתנן ושנטרפה דעתה פריך היינו שוטה ומשני
 7לא
שנטרפה דעתה מחמת חולי:
נספירית נ׳ייויס
כתחלת ליל שביעי דלא עלתה לה סבילה מד שתספור היום הז׳ג״כ וכיוןשאינה
הי ^ז.נ'ם 'כ | וס״ש הוקכע להן וסת הרי הן כשאכל הכשי׳כ״כ הרמ״בן בהלכותיו ופשוט הוא :יבולה לספור ב״ד ימים אלו משום דחייסינן בהו שמא תפלוט ס״ז ותסתור אומויום
לע״דהקאי ^ ^ מ״ש לא הוקבע להן חושש׳מל׳יום לל׳יוס וכו׳ג״ז כתב הרמב״ן שס ופשוט שזהו נמצא שכשיפכרו ד ימיס אלו צריכה למנות יוס א שחסר לה ממנין הז׳ואח״כתסמל'
נחכה6יד( ע מספ כל הנשיס כמו שנתבאר בסימן קס״ט  :האשה שמרבה לבדוק בין בימי דאי בטבלה ליל ז׳למה צריכה להמתין כ ' כ מלטבול הרי כיון שנכנס כגרהוה״ל
אחפיאלס נראה ספירתה 'בין בימי׳שלא ראתה בהס כלומר שלא ראתה מעולס בהס ה״ז משובחת
פולטת ביוס אחרון ואיכה סותרתו כמו שקדס ויותר נראה לומר דלטבלה לילשבע
תלינן דכו׳פסוט במשנה דפ״ב דנדהרשס ) כל היד המרבה לבדוק בנסים מסובח '  :ומ״ש נמי מיירי ולא מיקריא פולטת כיוס אחרון אלא בספגסה אחרשהאירכיוסאנל
לי•/
קודם שהאיר היוסלאאמרינן ביה מקצ היום ככלו דסא זבה טובלת גיוס!'מן
דה אאפ׳! י מ א'פ ישבה ולא בדקה בין באונס בין ברצון ה״ז בחזק׳ טהורה חוץ מאחר וסת הקבוע
תצינ ין נמכה משנה כס״ס בנוכותיי ^ידף לט ) ישבה לה' ולא בדקה שגגה נאנסה הזידה ולא בדק' התורה כמו סיכא בסימן שאחר זה אבל בליל ז׳ודאי לא עלתה לה טבילהומ״מאל
וצופים
למיד היאך יצטרף יוס זה אם הששה הראשוני הא בעינן שיהיו כלזה 'נקיים
שילוע סממיא לס טהורה הגיעה שעת וסתה ולא בדקה ה״ז טמאה פירוש טמאה עד שתבדוק וכמו
טומאתזיב׳מעסק
לללעילסי״ןיזי 1י ' שנתבאר בסימן קפ״ר  :כל ספירת הז׳צריך סיהו רצופין שלא תהא ראיית דס מדכתיב אחר תטהר אחר אחר לכלן וי״ל דההיא לומר שלא תהא
ביניהם שאס ראתה ביניהם פ״א אע״פ שלא היתה צריכ״לסמור מסוםד זה אלאיוס!
3דלי ^ ביניהם שאפי ראת׳בשביעי סמוך לשקיע החמה וכו׳פשוט בפרק בנות כותייס
א׳סותר כל מה שספר קודם לכן וצריכ לספור מהדש ז נקיי׳אבל בהפסק פליטש׳ז
אתש7ה(התת5,ת (דף ס"ז )ובפרק תכוקת (דף ל) 5ואחר תטס׳אמר רחמכ׳אחר אחר לכולם שלא תהא
01
והרש״בא בת״ה הארו האדן בדין
ראייה לבןפלינ; טומאה מפסקת ביניהם  :ום־ש או כין השמשות שהוא ספק יוס סותית כל המנין לא איכפ׳לן והכי אמרי כפ׳בכות כותיי ' :
לטהרו׳אבל
הרבה ואע״פ שנטה לדעת הרא״כד ס לא אמרו פולטת ש״ז טותרת אלא
־י מכתה י אמ י' נ! ונו דמשמע דאס לא היה עדיין ספק יוס לא סיתה סותרת לדין התלמודאיצטריך
 "*'"7יך 0פ!ם שאחר שספרה ז׳נקייס חוזר לימי נדה והילכך אס כין השמשות היה ודאי לילה לא לא לבעלה וכתב שכן נראית סכר׳רבותינו הגאונים שלא חששו לספירמנין!סוגם
לעצמוכדביי
הר״יף לא כתבו כהלכות כתב בסוף דבריו מכל מקום בעל כפס יחוש
טעזלסאג 5מון היתה צריבה לשמור אצא ששה ימים ואפי שופעת בהם רק שתפסוק בטסר כיוס
דאינהסותית
ספירתשמעיינה ? (קודם בין השמשו׳אבל השתא שהוא ספק יוט מספקי׳דילמא אצתי בימי זיבה ר״י ול״כ דממה שהשמיטו הגאוני׳וסר״יף דבר זה אין ראי׳לומרדס״ל
נינהמזלא
לבעלה שהרי כמה דינים השמיט הרי״ף מדיני נדה דאע״פ שודאי הלכתא
פתיח " י7ל מא קיימא וסתרה ספירה דילה וצריכה לספור ז׳נקייס אבל לדידן בתר סומר ר׳זירא
לא פלינוגתכ'רלל לא נפק לן מידי דבין אס הוא עדיין ספק יוס פו אס הוא ליל׳ממם צריב ליש עוד ז' לפי שאינם מצוייכל כך"השמיטהוסא נמי לא סכיחא כולי האי סרוג הנשיםנמ&נים
לספור
ד ^> נקיים :כחוב כמתמ׳כדסן הא דכת׳התיומ׳ובמרדכי ונסגה׳מימון פ״ט מייתי לה ימי ראייתן ה או ששה ימים ואיכן צריכות לדין זה דכלאו הכי אינןמתחילו'
קפ״ז לישסזנרי׳ דנל הג׳ימים סל ספירת ז׳נקיי ' צריכי' להיות טהורי׳ לגמרי ואס מצאה כהס כתס
קודם לזמן זה  :ור״ת מפרש דלא געא רמי בר חמא אלא כאשה שגאטליה! גה^
לגעלס
והרטיב□ ז״ל סובר דפולטת ס״ז סותרת אף
וככר סתר הרא״ש דבריו :
נשפת יפת 'יי -ליק אע״פ שיכול׳לתלוי כמהה או חבורה אינה תול׳ירא דדוק ככתם כגרים ועו׳אמרו כן
נמכההי איל ״ם יי־ת אבל פחו׳מכאן דאין צור לתלותו בחבויר או מכה אלא כלס מאכול׳ודאי תלינן לעול' שהרי כתב בפ״ו מסא״ב פלטה ש״ז בתוך ימי הספירה סותרת יום אחדמפר
כזב שראה קרי שסותר יוס אחד ומיהו סובר ז״ל שאין פליטת ס״זסותית ^
^נ ^ כנ^ 7ני) דא״לס אין שום אשה יכולה לסטסר וכדתכיא בפרק המאה כמס דאין לך מטה שאין
תליקנסכה,אפ י׳ עליה כמס טיפי דס מאכול׳וככר כתבתי זה בסי ק"צ :הפולטת ש״ז בימי ספירת׳ כשכפלט תוך ג׳עוכות אבל נסכפלס אחר ג׳עונות אינו סותר ס כתג גסהמטס^י
כרואה
אבות הטומא׳האשה שפלט ס״ז אס פלטה אותה בתוך ג׳עונות הרי היא טמא
למאןלמתתי׳נשע׳ אס הוא תוך ששה עונות לסמושה סותר אומו יום לפיכך המשמשת מטתס וראתה
ז0מה ה ״<,ה( איל ופסקה בו ביום אינם מתחלת לספור ז׳נקייס עד שיעברו עליה ששה עונות שלימו׳ קרי לפיכך סותרת יוס א׳אס היתה זכה ואס פלטה אחר ג׳עונות סוי האסםטנורז
מתחלת לספור עד יוס ה לסמושה ומכפר בנות כותיי'י(
דף וכן ש״ז שנפלטה טהורה שהרי כפסדה צורתה וכמה היא  .עונה יוס אוצילס
סנג .שמא תפלוט
לפוריית ^(7פ!ג '
■^יפא
>י
לפי׳מינה , , .
,
 3כפמ,׳שה) דרמ! נג )כעי רמי דר חמס הולט ס ז מהו שתסתור בזיבה רואה הויא וסתרה או דילמא ואין העונה שנבעלה בה מן המכין כיצד נבעלה בליל שבתםל שה י^ 1ן
לנ״י! תלינן לחנה נוגע ' הויא ולא סמרה כלומר הא דקי״ל דפולמטמא׳מסוס רואה היא וסתרה או יוס סבת וליל אחד בשבת ואחד בשבת אס פלסה כתוך זמן זה טמאה פץ
מליל שני והלאה ההורה עד כאן לשינו • וטעמו מפני שהואפוסקכרני " ^1
5׳יל׳':1זחיניא לם מסוס נוגע' ונוגע לא סותר ולא איפשיטא וכתב הר״אש הי־לכך יש להחמיר כפולטת
^;7אלדת ^ל) וסופרה יוס א׳וכן כפ יוצא דופןבמא מיניה רב שמואל מאביי פולטת ש״ז מאה הייא כן עזייס דאיתא בפרק רבי עקיבא ( דף סו ) ולא כמו שפרש״י שם דבריו א״ת נ^
שא ר3ע,םק.י<ז ,י* 1או נוגעת הויא למאי כ״מ לסתור בזיבה ולטמא במשכו א״ל רואה הויא אפא ושיילי' שפירשם הדמ״בס עצמו בפ״חיממסכת מקואות ששם כשיו דברי רגי אנימ!ר
לתםשי,אה נ,מ ,לרכא וא״ל יואה הויא ולרב יוסף ןא״ל רואה הויא ואפילו לר״ש ורבנן פ -טיטא לסו  .ודברי החולק י ' עליו וכתוב כתממת הדשן דא״ז גדול נמי פסק כרכיאלימזי
סעירהלשאר כמםדראי'
א* כ5י 1'"6לם'ל שמשי
לאנ*י׳!יתזןג׳ימי'
יג 5ינין נמם ב?ל עקי״ו ד״ס עונות סכמות בעינן
מ־ןזס־ן-ש ל פ; !פ היצכךכסשמש׳במ״ס אס תפלו בליל ד קודס עת שמושה דמ״ס עדיין היא עומד׳בתוך סותר וגס מאחר שכלם זולתי הרמ״כס וא״ז שס קיכזכ יע׳ ימי ? ^׳וווופ
יכן לתלמי לעיל סססטונו׳לסימוש 'ואס פלטה סותרת הילכך יוס ע יהיה ראשון לספירת עכ״ל וכת׳
תתחיל
מסיחא ש״ז הכי נקיכוינןוכ 1י^ימי כ'מירי היכ כמה י ייע('ה כי יכ* לא
\רסתתחיל
כחרב בתממתהדס 1י יס ^ ססי 01עוד ץס ^ חי
*' "זיז" 5נ-ס ניפ סהר״אבד כתב כתסוב' שלא אמרו פולטת ס 'ז אלא לטהרות כלבד אכל לכעל׳אינה ברבים :
סותר' והביא ראיות לדבר וסרא״ש ז״ל סתר ראיותיו וכתב שק מצא בשס ה ר יוכה לספור עד יוס ששי לסמוש׳כטן ממוצאי סבת עד ייס םסי ם^ס מ * 5 .הני!
ל ענחמם ,/ן ז״ל והעלה נכון להחמיר כדברי ר״יוק כוהגי׳בצרסת ובאשכנז ע״כ וכ״פ סמ״ג ימי הספירה מיום ה שככר כלו ו' עונות שלמות איכא למי לזם דזמנ' ^ "
השמשות
ניייימהומה לימי

 6,1יא
לאשיין;5ח!זי מ
לכתחל*
לאהח־מיד! אלא למחראנעלמאדהא נתל נמ״ה סייין רח״טדט<ם דלא תלינן ננ׳יחיס הראסזניסמאילי אז סר למהר כו/אה היה אסיי ״למנא ״1
אפשר ד& ה״ת זהחרדצי
אפייתהדנללמק?ס לאיכא ליייפלימליין(
למעשה ^ ' .
זהייןיאודאישמה  ((,החמיר משים לאפשר ליזהר אכל נחקס לאיאליזסר אין להיזחירולנן התיח נכמס נפחות מגויס שמלינןנכנה על כן נראה לי לאין להחמיר נמנהשי 7וע שמוניא לסנניל להלנה אנל
נמנה עיניתגימיםמעלנוי׳לאפשר ליזהרתקדי ;

הלר
כות נדה קצו קצז

קע

ד״מ

.ץמלמש ותסכודעדיק יום הוא ונמצא שיכולה להתחיל ליום ד׳שהוא חמשה דבר חוצץ ומ״ש במקום הלאוי מבואר שהוא לאפוקי אס לא היה במקוהשטובלת ק}ין (א)׳וכמי
^שה ואינו כן אלא לילה היה כששמשה וכתוב באגור סכך השיב מה"ר רבי׳יעקב בו שיעור המיס הצרלכיס למקוהאוסהיס ל 1חד מסדכו־יס הפוסלים
אתהמקוה
^ מהדי״ק
שורש
?!״ל דודסי צריכה להמתין עד מוצאי יוס ה משפם זה וכן מורין בבי מדרסאי המתבארים בסעק ר ח • ומה שנתב ואחר ימי ספירתהמבו^ןר
הו
^
שי
קי
דס
ימי
טניצה
נזמנ'מניה
מ' *
נהגככל אשכנז ואף בי לא נמצא כסוס סער אלא בספר השערים מדורא
ספירתה אפילו טבלה בכל מימית שבעולם לא עלתה לה טבילה כלל דכיון שעדיין להא
השת׳חחמירן
'׳־<] י
יוהויח
היא צריכה לספור ימים נקיים הוי כטובל טונאשלאצזתחיל
"
יסקונתכפוד ו"-3י)
א,י-זז רזשככז
אחיוז מהגיס

״,״5־!״ -ומפמימששה ימים רם עומדת בתוך עונה ששית לשימושה וסותרת הלכך

יום
ושרץבידו :

כתב הרמ״בסבפרקד׳
לסעורז׳נקיייאלא

מהלכותאיסור י 3ע׳־ה  3מה ךברו ׳׳ן
אחרו׳יתיסא ,ז
^ ק נתב מהיי״״י־ף ני חמשה יהיה ראשון לספירתה אמנם אם תרצה לספור מיום
.
,
.
ימי ואין
כאןטניל
וומ״3ס הרחיק מאד דעות חכו מ מ מחרת ראייתה תקנח יפה באותו מקום במוך או בבגד להפליט שהטומאה תלויה בימים כשטבלה במי נ?מנה ע37א!וכן
מקוהאחר הימים הספורים אבל נדה
כתי לי:
־צייאדנהיגי הכיויס להם קצת טעמים כל הזרע או תרחוץ במים חמין והם יפליטו כל הזרעוהר״מבן
וזבה רולדת שלאט 3לן3מ ימקןה ה £3ע,ן (ו );קהואבפסקי
רחוקים חבל מנהגא דעלמא חמשה ימים כתב דהוא הדין נמי אם הלכה בתליה פלטה כל הזרע ולא
עי״לן ןפ ״לםיקפ״גמדכרי הרמבס) נהירא לאי׳א הרא״ש ז״ל והרא״בד כתב דפולטת שככת אחת מהן אפי׳אסר
חייב כרת,ת ;י')' ^ ס
אשו׳לאשה' ת ח
)■
יין כמה שנים ,,
לטניל
רת״ה כתב ג״כ מנהג זה שנהגו להמתין זרע אינה סותרת אלא לטהרות ולא לבעלה ולא נהירא שבימים וטבילה תלה הכתוב שנאורחצו בליל שבגלילט׳
כמי' זה בנין אב לכל טמא סהו׳בטומאתו א! י׳לכפירת
^ה
ויפיס וגמגם אס ים לסחי׳בידהמקילים
לא״א הרא״שזי׳ל
עד שיטבול וכתב ה המגיד שזה הבנין אבה יכא לנא נעלה
כמקוססנסגולהמתין ז עדם וגס מהי״י
הוא כספר׳ועודדרסו רכותיכסרק 3מה מןהלרןולאכיה
מולן נק׳כסרס ל״הידנשי דידהו מחמרי
, ,י
^
1
נניתהנעתש־יס
סובאכפולסת ס״זשהתמירולא שמשה
£סה
סי )ס  :עת ימיס תסיה בצדתה לה
לטנזלבזמנה :
אטוסמסה אפילו אין בעל' בעיר וגס
בנדתה תהא עד סתבא במיה וכתב סמ״ג ( . 0כ־כ״ה• א'•
האשה עולה מטומאתה ער שתטבול כראוי לע זה מכאן לטבילת כדה מן התורה ויב ז־לנע״הכי׳לנ ה
הוסיפו מו׳עוכת ועשיחמש' אח ימים
במקום הראוי ואחר ימי ספירתה ור״ח פסק האי פי׳ לש מדנןטבילה
וכפו׳עו׳ כפ״הדאימ׳ב^״ז דהא דמציכען
ק התןרה חה לשונן אשה
להמתין כן ימיה קודם שתתחיל לספו׳בין טבילה בזמנה מצוה הילכך מצוה שתטבול מיד אחר שיכלו ימי  3יז״י עמגפ־ '6■0י ;:נינע ״ם־כה יי״ז " ־״״ ׳ .
*־
סמסה בין לא שעשה נרי  :להמתין כן ספירתה ור״ת פסק דטבילה בזמג׳ לאו מצוה ובירושלמי איתא כמיס ורבעו יפקב מפרש ילמדנו מכליינולהליטנזלק!לם
מדיןשנ' פס אך במי נדה יתחטא ודורש לנן אפילולר״ת
דלאפלוגרככן וגזריכץללז■ שמ׳שה חט ו
■' .־ ׳ כדברי
שמשה וכתב סוא ז״ל עלזה ונראה קצת
כסוף ע״ז במים שהנדסטו3ל ת 3הס לפסק להואיליאין
דאפילו לפי מה ששמעתי שמוסיעין עוד יוס אחד משו חששא דבין השמשו׳ כהך ובדברי הקבלה כתוב ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד לחטאיולנדהעכ/׳ל א ^צטמלמ"*
מומראנמיי״ל דאין לחלק כין שמשה ללא ישמשה משוס דחשש דבין השמשותחששא והס דברי התוסבס״ע החולץ וכתב הר״אש בסוף נדה:
ודה פסק טבילה בזמנה היען דחק׳כשאת
הסוטההיאוחשו בה רבכן סובא בכמה דוכתי עד כאן :וכל דברים אלו חוממת מצוה כ כ התוספות בס״פ המסלת (דף ל )ובפ'ק דיומא ( דףח ) ומ״ם הילכך מצוה נעלה נעיראלא
חירות הן ואין להם סמך בגמ' לגבי הדין ולפיכך לא נהגו העולם בפל מקומותינו שתטבול מיד אקר שיכלו ימי ספירתה איכא למידק מאי הילכך הלא זו כעצמו הו3ן שרונה לטנ׳למשס
אלא להמתין ארבעה ימים ולהתחיל לספור מיום ה׳ואילך ודוקא אס שמשה אכל מה שאומר ר״ח דטבילה בזמנה מצוה פשוט הוא סר׳יל שמיד אח סיכלוימי ססירתה טבילה בזמנהאבל
אסלאשמשה אינה ממתנת כלל ואס שמשה יום או יומיס קודם ראייתה משלמת תטבו׳וכיון שכן לא שייך למימ הילכ׳וי״ל דרבי׳מיירי בכסי דיק דאפי רואו׳טסת דםנל ^;;״ י ^י
עליהם ארבעה ימים מיום שמושה וכה לשמוסה תתחלת לספור  :ומ״ש רבעו יושב עליו ז׳נקייס ואיכא למימר דטבילה דידהו לאו בזמנה היא דהא דילמא אותה שלאבזמנהחש,ם
אמנה אס תרצה לספור מיום מחרת ראיית תקנח יפה באותה מקום כמוך או בבגד ראיה בזמן נדות היתה ולא היה צריך מן התורה לספו׳אלא ו' והן סופרות ז׳נקייס סנ!מפליהורניס
או בזמן זיכו׳ולא היתה צריכה אלא לסמור יום כנגד יוס ןא פ ילן0שר)5תה ג ׳ימיס א!מנ!מ עינילאיו
ונו׳כן כתב כר״אש בפרק בנו' כותיים וז״ל חס תרצה להתחיל ספירתה מיום מסר
ואייתהתקכת יפה כמוך או בבגד דק להפליט כל הזרע או תרחץ במים
חמים
רצופי׳איכא
למימר
דמן
התורם
היה
לה
לטבול ביוםז׳והסתלו י)ינ1גיוכל ית ע י ליל דאדםניא׳כמד"
ויפלוט המיס חמין כל הזרע וכן תכן כפ״ח דמקואות האשם ששמשה וירדה וטבלה ח כדלקמן וכיון דלאו בזמן מן המור היא לא הויא מצוה לכך כתב דליתא אלא כיון מ ח
נשיהיעהינולה
ולא נבדה את הבית כאלו לא טבלה ומשמע הא אס כבדה הבית קודם טבילה לא שאינן מתעכבות מלטבול אלא מפני תקנת חכמים כשמגיע זמן שקבעו להן חכמי׳ לטבול נחיל אלא
שנת
חייסען תו לפליטה עד כאן והביא עוד ראיות לדבר וכן כתב ג״כ קרש ' בא בת״ה טבילה בזמנה מיקרי ומצוה היאוכי"כ בסמ״ג על הירושלמי דבערק 3להידשכת 3שהמתינה עלשני
צ
רבי
לטבול5
חןר׳3
ומ״ש רבעו סהימ״בן כתבשה"ה אם הלכה ברגליה פלטה כלהזרע כ כ הרש בא
כןבסמו׳כן רפיתי
ראיתי גיסי
גיסי ר ס
ר״ס בי ר
ב״ר שמעון
שמעון שהיה
שהיה מנהיג
מנהיג כבתו
לבתו נטבוג
חף״3כחור
בזמג
ןמכ׳ .חשו׳ליות׳קלתו;רי
והגהות מימון בשמו וכן כתב הרמ״בן כהלכותיו וטפמא מדאמרען בפ׳יוצא דופן אע"פ שאין כסלה בעיר ע״כ וכתבוהו הגהות מימון בפ״ד מהא״ב והמי־וכי בריש מאמנאנזמניני
אידאזלא בכרעה בהדי דאזלא סדיתיה וכתב הרש״כא דההיא דתנן בפ״ס דמקואו' סכועו' אלמא דמאן דסברדטבילה בזמנה מצוה אף בזמן הזה קאמר שהיאמצוה  :כ״ע זהירישלא
דקתני טבלה ולא נכדה את הכית כאלו לא טבלה תפתר כשלא הלכה אף על פי כן ומי שבסמי תדטבילה בזמנה לאו מצום כ״כ התוספות בשמו בפ״ק דיומא ח״ל
לריזקנשנתאע־לן
אה נבדה הכית טהורה דסתמא נתכבד כולה וכבדה את הכי׳י״מ לשון נקי וי״מ סמרדכי בסוף הלכות נדה פסק ר״ת דטבילה כזמנ׳אעהמ^ ןה שהרי נסיס
להקרנין בנהר
כבוד בית ממש שכשעה
שהיא שוחה לכבדומרחב׳ירכותי׳פולט הכל א״כ ההידמסכ' איכן טובלות למוצאי שביעי דראיה ומתוך כך אוסר לטבול בסבת וכי״הור״ח ירכי' ומטעהזס,1ינראה
מקואות כשהלכה דפלטתו בכית החיצון וכותלי בית הרחם העמימסו ות״ה צריכה
אליהו פסקו דסבילה בזמנה מצוה וכן נראה לר״י א״ז וכן בה ' ג ובתשובות הגאוני׳ 7נהמ
הנשיםלזהר
ניוד לנהמת משוס נגיעה דס״ז אלא דלית לה דין פולטת לראיה ומ״ש ולא נהירא ובסה״ת וכן עמא דבר משים טובלות בסבת עכ״ל יי וכבר כתבתי בהלכותק״3
שלאלטנזלבשב־נלל
לאדוני אבי ז״ל בפיק בנות כותייס כתב וז״ל ואין להקל מהא דאמרינן בפריוצא ובה י״ה שמסרי״ק כתב שלא נהגו לטבול אפי בימי סבלה וכ״ס בטיב וי״ס וא{י אןמ ׳ אא״כ נעלהבעיר
זיק אידאזלא בירעא בהדי דאזלא שדיתיה ויסמכו על זה שהולכות מסע תשמיש
דלאו הכי סוגיקדעלמ אלא כמ״ד טביל׳בזמנ אע מצו׳סהרי אין לך אשה טובל׳כסאין
גל ^
ונרא׳צילאע׳ג
עד הלילה כדי שיפליטו דה״פ דילמא בהדי דאזלא שדיתיה ופלטה ואמאי אמר
רבא
בעלה
בעיר
ומ״מ
כיאה
שאס
כטלה
כעיר
מצוה
לטבול
בזמנה
סכרי
מצעו ביהושעדגריניב׳י״נראח
א׳אשלא תפלוט חיישינן איבעי ליה למימר ומוקי לה בשהטבילוה כמטה ולא הלכה שנענש על שביטל את ישראל מפריה ורכיה לילה אח ואס היא מתאחר׳מלטבול כדי נטעסן מ״ט אי!
הילכךלא פלטה אבל אינו ברור שתפלוט הכל על ידי הילוך פד כאן לשונו וכך הס לצער את בעלה עכיר׳היא בידה וכתו׳בספר הזוהר בטנין יסודו׳ההוא ס 3אשה5ןסה להקשות מההוא
ונייסמ״ג ושה״ת ומכל מקום בכברה הבית או רחיצה בחמין ככר נתבאר שדעת
שעושה כן גוימ' כמה רעו׳כעולם כר אי איסו לא קייס ולא)5שנח לדין ^.ן־־ןך ^ לפינדגיגהאמרי
יילוס להתיר והיש״בא כתב כת״ה הקצר הלכה ברגליה חזקה דרך הלוכה סלסה
באגור
נשאל
מורי
אבי מהר״ילנדא על אסה סאירזמן טבילתה בליל חמשי ונאנסה
לימ/אע״נ״למתייר
הכלויש מי שמורה גס בזו להסעיר עד סתקנח יפה יפה או שתכבד את הבית
סלא טכל׳אס יכולה לטבול בליל סכת והסיב דאינה יכולה לטבול הואיל ואידחי זמן התס לטבולנםי.ת
למלה ילמד אדה בתוך ביתו שתהא מכבדת בית התורף יפה יפה ורוחצתכחמין
טבילה וכ״כ ר״י הלוי סהיה מוחה לטבול ליל סכת רק בזמנה ממש ע״ב ןב״ סמהר״י תחום דנוצ׳
למיקר
נדישנאפנאליד ספקות הללו עד כאן נראה מדבריו דתרתי בעי כבודורחיצה מולן ז״ל וכן אין לטבול במ״ש דלפר& ״י לא התירו לחוף בלילה אלא בדלא
איפסרט
לי-י׳ הנ ""
כדי לצאת ידי כל ספק ו :כ בספר התרומה וז״ל אס תרצה להתחיל לספור ממחית ענ" .לב ר15יןדבריה'כר 6יןלידכיון דכלכסידידן 5
ויןסדבלר׳בז׳לראיימן  6יןחילוק
מ״ממאחר״הי^
ליא'
להסיו" עולה כוס הענק שתכניס מוך או בגד רך כאותו מקום ותקכח יפה יפה כין נדחה יום טבילתה ללא נדחה לעולם יכולה לטבול בשבת וכן סמא דבר ואע״סצשנול לשנתא־כ
שכתבתי בסמוך דסוגיין דעלמא דטכילה בזמנה איכה מצוה איפסר לומר דס״לש״ס
ללאק׳לכמרי
זיע ואס דואגת שלא תדע לקנח יפה תרחץ כחמין גס תקנח עצמי
דטביל׳אדס כסכ׳מיסרא סריא כדאית בפ״ב דביצה ואדרבא עלמ״ש המרךכי 3סם
המרל׳נלזאא״כהוי
וגאחיישינן שתפלוט עיור אחר כך בלא הרגשה ואז תוכל להתחיל ולספור מיום
למח־ת אבל סמ׳ק כתכי״א״שאס רחצה היטב כמיסחמין .אותו מקוססמתחלת ר״ת שאסור לטבולכשב' משום דסכילה בזמנה ^ ינה מצוס יס־^ממוה דההי ^דה״ב אפ^ל! מתהיסל"־
(מנות למחיתו וליתא דאין אנו בקיאים בזה מ' כ ואין לומר דלא ממעט אלא רחיצ' דכיצס הויא תיובתיהג וכן מ״ס בשם מהי״י מולן דכי אידסי ליל טבילת לא תטבוללט!3צ קולס לכן
חמקאב׳^ לא הכנסת מרך שהרי בהגהות מימון פ 'ו מהלכות איסורי ביאה כתוב במ״ס משוס דלפרס״י לא התירו לסוף כליל׳אלא בדלאחיפש' אין דבריו נראץדכ יןןומ״מ נראהליי,זג
ג ^מ ?יאק לנו עתה לסמוך על בדיקת מוך סתככיס כאותו מקוס דאין אנו שהיא רוצה לטבול אז כלא איפס דמי : 7נדה דאורית פינה עו3ל עך ^ ,,יק׳3ה ״קה״נהג׳צויירלכל
קיק בזה ולעולם צריכות להמתין שש עונות שלמות עד כאן משמע דאפילו דיומא (דף ו )ובפססי'בפהאשהידף צ גל חייבי טבילות טוכלין ביום הנדהוהיולד לטנול^מדס^ 5
ד ^ד תיוי ,הו קינוח ורחיצה לא מהני דכיון דאין אנו בקיאים בהם כי שביד טבילתן בלילה כלוע אםמצו׳לטבול בזמנן איכן יכולו׳לטבול חודם הלילה מפני שניאפיל! ל׳י7
יזומרא
ואף על פי שבקצת הגהות מימון לא נמצא לשון זה מכל מקום כנדה ז׳ימיס תהיה בנדתה מסמ סכל הז כלןהיא מדתהוביולד־׳הוא 6וה כימי כדת
שנהג! הנשיס
דותה תטמא וטמאה סכועיס ככדתה הילכ׳עד שיעברו ז׳לזנר וי׳ ד לכק5 3ןיר׳יכןלה נענמן
מקריטניל׳
'^,י' ס^ ? עצמו נלמודדכשס שאין אנו בקיאים ברחיצת חמק כך אין איו
לטבול הילכ אס באו לטכו׳בזמנן אינן טובלות אלא בלילה אבל סלא בזמנן טובל בין
^יס בקצייז כלומר שאין אנו יודעים עד אי זה מקום צריך להגיע המיס החמין
•י׳־גדשמקנח ט כדי שנדע ודאי שנפלט הפ״ז כלי ומכל מקום כיון ששום אחד כיו בין כלילה מיהו היינומדאורייתיאבל רבנן גזרו בה דאפי׳סלא בזמנ׳לא תטבוללאזמ׳ ^ /אנראה
אלא בלילה מפום סק־בתהסתכא לטבול ביום אפילו בזמנה ואתיא לידי כרתלי להחתיר נזה
לא כתב כן שפיר דמי להתיר על ידי קמח או רחיצת^סמין ה'
 11הא שה מילה מטומאתה פד שתטבול כראוי כמקום הראוי ואחר ימי כדאיתא סר' תנוקתידף סז ) ומ״ש רבעו נדה דאוריתא איכה טוכל׳עד לילח׳נר$ןה נמקס ללאנהג!
ספירתה מה שנתב כראוי הוא לאפוקי אס טבלה לחצאין וא עהי׳בה דהכי תאמר כרה אף מדאוריתא אינה יכולה לטבול עד ליל שמינימש״כ
להחמיר קנריל׳•
*£
^ צנש
פסקנלנריהאמר

הלכות טבילה

'!5״ ^ זי ^ ייג 5*5עני3מ־ז נ6מנ *ז5זיור57א מ{ ין? א?.נ3י .זנ ' אז ראזוגהבשכיג ל *6ן חופה קוגה נ^ליו נהדלא*וני טג5ה בשנת א^א לותי) טני־ימל עדליל ג'דאן> גמ׳ס 5א יגטנול והורה כן ה ' כה למעפה יגכ״ל כוןנ מהרי"!
׳־ '? )7ינלחישהלומאשתוזהיהד׳שניסומין שנה ראזינה ילדהאשת! :קולסשחז* פס !ה•ולזני־ן ז כשחזר אירע לה זיל טנילתת נשנח המיתי לה לטיולא־נ׳גלהנשים נהגי שלא ליטנול נליל שבחאתר הלידה משום דהויטנילה נצא
^ 11היימלזקאכשטונצתאתרצילה ו4אראתה לשטמא אז הדטנילהשלאנומנה אן 5ה א1ה הזאזניוןשראזחלס עסאוזמן טנילתהנלילשנתתותלת לטנול משום להד טנילהנזמנ* פללג
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ד־מ,

(י>כמנ מהרי׳ל ויז׳ש אכל זבה דית טובלת ביום-שבעה מיד אסי הנץ סתמה כבר נתבאר בסימן
זילה=לימ ביעמ קפ״ג  :ומ״ש אכל חנמיס אסרוה לסבול ביום שבעה גזירה שמא יבא עליה אפר
טבילתה ותראה ותסתורונמשא שנעל זנה הילכך האידכאיאף על בג דכשי דידן
שביעי
 3אין אנל התפ! ספק זכות כינהו ורשויות לטבול כיוס שביעי ;/ע"ה אסורות לטבול יוס
צייכס
טכיצה
הסתירה מבעלהונולי:
עדהצילה !לקא כדפרישית כפרקלמצוקת ( סם ) א״ל רב
םח(7סהת!פ׳י1נ' פפא לי־כואכיי מכדי האידנאכלהו נשי
'יכהר
בשמיני ?חמי^ 0
כדנה ר״חדגרסינן על הא דקאמ׳אשה שיש לה וסת כעל׳מחשכדאפי׳ בטוכלת
־' 1נ'לה א'?ג ספק זבות שויכהו
^ה
רבנ' לטנלינהו ביממא ימי ופתה ובא עליה הדא אמרה שאסור לאשה לעמוד בטומאה' להסתיר טבילתה וכולימשוסד1חו,
י"
הנסיאי!
לאתר
אסר
פ
ר
דתניא
פ
דר
דינה כשאר נשיס דשבעה ננשום
תורה
דכר
זנה
אנל
שמנה
ליל
עד
טובלת
איכה
דאורייתא
נדה
בשביעי סיה איפשי לכאל ? * ^
עכ׳ל:
תטהר אסר מעשה תטה־ פירש ביק טובלת ביום ז׳מיר אחר הנץ החמה אבל חכמים אסרוה לטבול ר!5וריפ<> ונ:1זז 6תליתרממוו * 1
(י) אמנסנהנה׳ שספרה מקצת יום שביעי תטהר על ידי
ותסתור
ותראה
טבילתה
אחר
עליה
יבא
שמא
גזירה
ה
ד
ביום
ית -י־ ־י  /־ום־ש ״־ * *¥
 ,פיא טבילה אכל חמיו חכמים אסור לעפות
מיימ!
מטבול מ־ע,י 6ננ ג דאיכ)5רנש וה1*5
1 ,
,
דתהר ס הסחיר
מנינה ונמצא שבעל זבה הילפך האידנא אע״ג דנשידירן פפק
וכתב
:
ספק
לידי
תנת
סמא
כן
צריכ .טנילה
-.5
זבותנינהו וראויות לטבול ביום ז׳אפילו הכיאסורו׳לטבולביום וה* 1הגי5ומיי * יוע׳גו־־ז $06
א״ר^ ל.יל׳ עכ ׳ל סרס בא מאימתי זמן טבילה כל הנסים
ת? יז למ־שמכי ;.מ דיוניוול!ן .' 0
כר׳ב ׳ ) "י'׳ עכשיו כזכות הן ואימתי הזבה טובלת ז׳ברפי בלשוס גזירה ולא עור אלא אפילו רוצה להמתין עד יום
שמיניב^'
ומש ואס עבר וטבלה כיוס
פי׳שסבורת
נמ',נ יחל ה 7173מיום סביעי סל ספירה משתנץ הסמה שמיני וא יום ט׳לטבול אינה יכולה משום פרך בתה
אונס עלתה לה טבילתהכ״כ
א ,ר ג1ה ,רה דכתיב וספרה לה שבעת ימים ואסר שאמה טבלה ביוסז׳ותעשה קנשהיאור״ת היה אומר שאין
ילד״הנוי־נב׳ננלת־ל־־נילהומ *,
יוחנן א׳טתאהיש תעסי ומקצת היו ' ככולו ופותית לבעלה צריך להחמיר כל כףלהמתין ער שתחשך ביום ח׳רק שתטבול אפילו לסתחל׳משוס צנה וכ״כרבי׳ימק0
וסבלהכשמיר
יייאפזדזכי־ ^יש מיד אלא שחכמים אסרו לעשות כן שמא סמוך לחשכה ותנא לביתה משתחשך רתו ליכ׳פרך בתה ורש״ל פהכל מודים שאם עביה
יי'שפ,שי >כרני לאחר סתשמש ביום שביעי תרא׳כו ביום
להגיניל;,
ביום בלא אונס יראכדעלמס
עיזר1

ינחק יכן

,

1

היה או׳שצריכה להמתין ער שתחשך דאע״פ שאינ׳באה לכיתה

יעז1ט ה;ח גפ! נ ותסתור כל שבמה ונמצאת זבה למפרע
זכתבהרש״נו) ';]
עברה וטבלה ביום
סרך
אלא משתחשך אכתי איכא
מולי! עכ ׳ליבית כשעת תשמיש וכיון שאסורה לשמש
מגמלי המורים שהות סלאעלתהל?
ניוס^
ז״לבת׳ההקצ טבל " ו"
__
סוף אסורה לסבול שאס תחזיק עצמה בטהור
השבע!
יוסף כתג
טבילתה
"ס שמא תשמש ואסור לעשות כן כמו שביארנו ואף על פי שגזירה לגזירה היא זו יש מגדולי המורים שהורו שלא עלתה לה טבילה ויש מי שהורה לסקל אא£
כתכמי״לעיל
אף בשמיני לא תטבול ביום משוס סרך טבילה ד״ת ואין בסבילת׳אלא חשש רסוק
עליה מפני -ת
גירגןמם החמירו 1-
'נמם
הי״׳נם
ונראין דבריו פכ״ל וכבר _ ".
.
כרת שכס ולא עור אלא .
הר ׳
ואליב!5
לפונו בת״ה הארוך ומשמע דהני גדולי המורי׳דקאמר על בר אחאמס.בחא
סכנה או מניעה בטבילת הלילה כסכנת צנה או
<.ה,ת יוס שביעי אא״כ יש חשש
הרשנ׳א ' !ה
צש׳רילה חמי׳נפנ משוס גנבים וכיוצא בו כדגרסיכן בפרק תנוקת ויש מקילין לטבול אפילו ביוס דמה שסבר הר״א בפירוש דברי רב אסאבתסלהדאלי למהשכתבאס״כ כימונוי
וויפ^
נאגודה היח75'3־ ז׳דר״ש לא אמר אסיר לעשות כן אלא לשמש אבל לטבול לא ועיקר בעיא דרב פיפי רב אחא אין ראיס שהוא דאוריתא קאמר כלומר בכדה דאוריתא ולתאדנ)
וימין
קאמר שאס ראתה יום א׳מונה ו׳והוא ב׳מונה חמשה והוא וכולי שתמיד מונה
'הזאש ) לא מל הסבילה היתה אלא על הכיאה <מאי ליטבלן תשמיש ולישנא מעליא נקט
כדסמרינן בעלמא יום טבילה סוה ואינו נכון דרב יהודה ורבא דאתקינוביממא וימי הראיה מן המכין וטובלת כליל שמיני ואם הקדימה לטבולביוה ז'פשיטאדלא
ח '! £ת
כיושבי קכלי׳יעל ' דתמניא משוס צנה ומשוס אבולאי בתר סומרא דרבי זירא ורב פפי דבעא מרבא  .עלתה לה טבילה דאכתי לאמטאזימנא עד ליל ח׳אבל לדידן דמסריכן לכולינסי
ננית'ה וה ׳א לכאורה על מה דאתקין איהו בתמניא ומשוס אבולאי הוא דכעי מיניה למה לי ספק זבות ומציכינן להר לספור שבעה נקיים ודאי עלתה לה טבילהשהריזנה
טבילה
גמורה טובלת מן התורה בשביעי השתא לפי זה ליכא למ״ד דלא עלתה לה
א׳מ י )י ( /ים׳ כב ועלה הוא דאהדר רכאדאסור לעשות דאלמא אף הטבילה עצמה אסורהלעשות
עברה וסבל ביום שביעי .כתב* הר״א ז״ל בסס רבאחאמסכחא
ביום ואס
דלא ומיהו מדברי הגהות מימון נר שהיו מפרשים דברי רב אחא כמו שפירשהסו״א
.
ו
! .
 ^14^7לגר
החמיר
בתחלה דאף בזמן הזה איירי ומכל מקום הס הסכימו להתיר אלא שהר״ס
בשכיל " ב !;:.עלתה לה טבילה ואין מחוור דכולי האי לא נחמיר שעיקר גזירה דבר רחוק הוא
להיות ויש כמה ספקו׳שמא זבה היתה ושמא תשמש מיד לאחר טבילה ושמא תראה שכתבו בפ״יא בשם ראב״יס להקל ונתן טעם משום דממ״כעלתה לה טבילהסאן
כשיש
הית'
יותר .שלא .
יום .שמיני או .
לה .
הוא .
בדין טבלה ואס נדה היא הרי .
גנד-ממ ז נליל ביום ותסתור ספירתה למפרע ומתוך חששות רחוקות לא נחמירדיעבדוהר״א זבה היא הרי ,
טנ'לתן_ *ל ^ל! מן המתירין למבול כיוס השביעי ואפילו לכתחלה וכתב כי מ דברי רב אחא אין צריכה לספור אלא שבעה ימים בין טמאים כין טהורים והיא ספרה שבעהטמויס
סלקא
מלבד הטמאים  :וכן פירש הרמ״כן ורבעו שמחה דלא כשאלתות שפסקו דלא
לשקש^רי^מדורא ראיה שהוא דאורייתא קאמר ונראין דבריו לפי הלשון שכתב הגאון אלא שרבי
לשונו :וגס
לה טבילה והר״ס הורה להחמיר והצריכה טבילה אחי בלילה עד כאן
ולושה <זי<גאע ״ 1אמרנו כי לסבול בשביעי ואפילו בשמיני לכתחלה אינו נראה אבל בדיעבד ני־אין
הפוסק'
רבי' יחסם כמב אס עברה וטבלה בז׳ביוסי׳'מ דלא עלתה לה טבילה ורוב
העגילה חניתה הדברים ולד״ה בטובלת כשמיני בדיעבד עלתה לה טבילה דהא סרי׳אפי׳לכתחלה
תפנע נה פן
סכתח׳יל
כתבו דעלתה לה טבילה וכן עיקר עד כאן לשונו וכן פסק הרמ״בס נפ״יא
יפנעכה נוי או משוס צנה עד כאן וכבר כתבתי .בסימן קפ״ג שדעת כל הפוסקים שאסור לסבול
יזזיר או נלנים ני ביוםז׳לכתחל? ולא ראיתי חולק כדבר אלא הח״ה וכבר דחה הרש״כא דבריו  :י כל שבעה ימים נקיים שבזמן הזה אע״פ שהן ספק אס סכלה בהן כאלולאטבלה
לטבול
נספר המקלע■ ע ומ״ש ולא עוד אלא אפילו רוצה להמתין עד יום שמיני או יוס תשיעי
בז׳אסיהטבילז
ואס טבלה בז׳אע 'פ שאסור לעשות כן לכתחלה שמא יבא לבעול
כתב ואש טבלה לדנה יכולה משוס סרך בתה כלומר איכה יכולה לטבול ביום משוס סרך בתה כבר הואיל וטבלה בזמנה אפילו היתה זבה ודאית ה״ז עלתה לה טבילה עד כאןונחו
ופגעננל לנר עמא
בפרקשני
ה״המגיד כך הסכימו הרמ״בן והרשכ״א ועיקר י עד כאן והר״ןנתב
חשהאש׳ירא׳שחים נתבאר בסמוך דכגערא אמרינן דגזרינן הכי בכדה שלא בזמנה וסובר רבי׳דבכשי
עם דירן נעי דספק זנות סוינהו רבנן גזרינן הכי וכן כתבו התוספו׳והר״אשוהביאו דסבועות י״א שאס סבלה כשבימי לא עלתה לה טבילה ומיהו כשמיני כיוןוצא
משחש .
.
לא
מיתסי אלא משוס סרך כתה עלתה לה טבילה וזהו דעת הרא״גד ז״ל אנלהימק
נעלהעדשמ״ור ראיס לדכי וכן דעת הרש בא בת״ה • וכן נראה מדברי הרמ״בם בפי״א וכן כתבו
לפשה
והרס״בא ז״ל כתבו דאפילו בז׳עלתה לה טבילה בדיעבד עד כאןלשוט  :ויס
יע״נן לנ7ים'ה'י סס הגהות בשם סהת והמצות וכן דעת הר״ן בפ״ב דשבועות וכן כתברבי׳ירוחס
לה ננים י א,י) וז״ל ואפי׳בשמיני ובתשיעי או ביותר אשרו חכמים שלא תסכול אלא בלילה מסוס
המפיו׳
טל מה שכתב בשה הר ' אבד שהרי כתבתי בסמוך שכתב הרש״כא שהר״א מן
לחו׳והרא״כד להוד:
לטבול לשביעי אפילו לכתחלה רצ״ל דתרי תנאי נינהו דהר״א
סרך בתה • ודלא כראבי״ה ורבינו שמחה שכתבו ההגהות בשמם דאין שייך לחוס
ע* י
הרמ״כסכפרק
צריכהשתטבול כל גופה בפעםאחת  :כן כתב
האידנא משוס סרך בתה שהרי אפילו תטעה בתה לטבול ביום סלקא להטבילה  :קצח
ומי׳שרכינר בסס ר״ת וכן.מ״ם בשם רש״כס כן כתב הרא״ס בסוף מסכת כדה
• ראשון דהלכות מקואות ח״ל כל הטובל צריך שיטבול כלגונו
והררהואכגופו
כשסולן ערום בבת אחת ואס סיה בעל סער יטביל כל שער ראשו
ח״ל רש״בס היה מחמי׳סלא תטבול עד שתחשך ור״ת היה אומר שאין צריך להחמי'
בפרק
דין תורה ע"כ  :וכתבו הרא״בד בספר כעלי הנפשוהרש' בא כת״ה והר״אס
כ״כ רק שתטבול סמוך לחשכה ותבא לבית משחשכה ואז ליכא למיקש לסרך בתה
תנוקת והמרדכי בשבועות וסמ״גדבספראיליף הכי מרכתיב ביאסוחץ נשיי
עד כאן לשונו וכן כתב רבינו ירוחם ונראה דתטכול סמוך לחשכה דקאמר לאו
דוקרן דקודס לכן נמי יכולה לטבול אם אינה באה לביתה עד שחשכה אלא אורחא במים ובא השמש וטהר מה ביאת שמשו כלו כאחת אף ביאתו כמיסכלוכ5ח^:
צריכה
וסיש לפיכך צריך שלא יהא עליה שוס דבר חוצץ כלומר שאלו לא היתה
דמילתא נקט שאסר טבילה מיד היא באה לבימה וכן נראה ממ״ש המרדכי בפרק
הימה
שטבלה ל6
לטבול כל גופה בפעם א' אף על פי שהיה עליה דגר חוצץ בשעת
שני דסבי־ען רש״כס היה מצריך ללכת לסבול לאח׳חשכה ורימלא היה מצריך רק
כשתשוב תהיה חשכה עד כאן לשונו  :וכן כתי סמ״ג משמע דלר״תלא קפדינן נפסלת אותה טבילה לגמרי•שאחר טבילת גופה היתהמעברת^יתו \?ה ?
מעלהאבישהוא בו וטובלת אותו אבר אכל השתא דצריכהסתט3ך
אלא שכשתשוב יהיהחשכה  .אכל אס טובלת מכע״י לית לן בה כיון שאינה באה
לביתה עד שתחשך ליכא למיחש לסרך בתה ולדברירש"כס כרא׳מדכרי סמרדכי כפ״א צריך שלא יהא עליה סוס דבר החוצץ סאל״כ לא עלתה לה טבילהכלל י |
וסמ״ג שצריך שלא תצא מביתה ללכת לבית הטבילה עד שתחשך שאס היא יוצאה לה מקנה עד שאחר סתסיי דבר החוצץ מעליה תחזור ותטבול כל גופה נ״״ •
סמוך לחשכה אע״פ סכסתגא לטבול כבר חשכה חיישינן שמא הבת תחשובשמקרה וכדשי ואפילו צל שהוא אם דרך בכי אדם לפעמים להקפיד עלייחוג1ונו
הוא זס שבית הטבילה רחוק אבל אה״כ שאפילו היה לה טבילה בתוך כיתה היתה
בפרקתנוקת ( דףסז ) וברישעירובין ( דף ד ) וברישסוכה (יף 0
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דאיכא'אונס כגון שיראה לסבול בלילה מחמת צנה^ או פחד גנבים וכיוצא בי וכולי גופה גזירה ואנן כיקום ונגזור גזירה לגזירה ואף על גבדפי י פי ? ^ .ץ
" גי נה* )ן
בפרק תמקת (שס ) אתקין רב אידי מרש למפבל ביומא תמינאה משוסאריותא רב י שערו קשור אחד אחד ונראה מדבריו דכשערו דוקאהיא
•ם
אחא כר יעקב כפסוני׳משוס גנבי רב יהודה בפומבדיתא משום צכה רבא במסוזא בבשרו אפילו מיעוט שאינו מקפיד חוצץ כבר כתבו התוספות' 1י ?
^
משוס אברלאי פירוש שוערי העיר ססיו סוגרים הדלתות במחלת סלילה  :כתב מכמהדוכתידמשמע בהו דרבי יצחק בבשרו כמי איתמרי כןכתנסי
הבשר אף על פי שפירש רש״י דוקאב׳שער ולא בבשר א״א לתי כ1נמוש"
האגור פסק מה״ר שלמה אותן נשים שסובלות במס צרימת להסתיר טבילתן

1

קצז קצרו ,

קעא

.ןץגמו -ימ״בס כפ״א מהלכו' מקואות וכן נראה שהוא דעת הרס כא ודין לא מרו וא״ד אמר רכ הונא חזינא לאחוותי דלא קפדן עלייהו מאיאיכר} כין האי
עד כמהפוסלת יתבאר לקמן אצל מה שכתב רביכורוב הסע שנקשר לישכא לסאי לישכא איכא כינייהו דטכיפן לסך ליסנא דאמי כל שהוא ארוג לא סכי
־י ,?:ו! לכדהסוצץ  :ומ״שדאפילו איכה מקפדת עליו עתה כשעתטכילה כמי ארוג ולהך ליסנא דאמרת משוס קפידא כיון דפניפן מיקפד קפדא עלייסו
0
ופרש״י תיכי חלילתא סרסרות סל חוטין סלולות ומגולות ואיכה יכולה למתכון
 ? '1כניאדםלפעמים להקפיד עליו חוצןכן ־כת הר״אס כפרק מטקת כסס
ולהדקן על השער כחזקה והמיסכככסין
כדשכועותיכשמו•
נ 5״ד נהרןכפ׳
בהם ומיכעי' ליה מי הוי חציצה ולא תצא
^ אינה מקפדת עליו לעולם סרך בתה כי היא תשער מהליכה מבית הטבילה לבית ונמצא
כהס כשבמשו' גזירת סכילת מצוה או לא
^" כני ארס להקפידב :וחונז שטבלביום והיכא דאיבא אונס כגון שיראה לטבול בליל׳מחמ' הויא חציצה כל שהוא ארוג לא גזרו לכא׳
15צ ל כל 016י6ס צינה אופחד נגבים וכיוצא בו אי שסוגרי׳ שערהעי׳יכולילטבול
^ למולה דעתה
כח׳מכעו׳יום אבל בז׳לא תטבול מבעוד יום אע״ג דאיכא אונס כו כשכת דללגכין חציצה לא חייץ דלא
לפיעורקול פי' '""
י.
הרש' נא
^*ן נתת דכריך
לאחוותי דלא
ואם עברה וטבלה ביום ח׳בלא אונם עלתה לה טבילה עברה מצי לאהדוקי ספיר •
הםכל סרוק מקפידות חוק אפילו
גת״
קפדן פלייהו ליטלו מראשן כשהן רוחצות
מיפאיכה מקפדת עד כאןוב פרכיכו וטבלה ביום ז' כתב הרש״בא יש מגדולי המורי׳שהורושלא עלחג
כחמין אלמא עיילי כהו מיא שפיר אפילו
יווחס ובסמוך אכתוב מהשיש לספק
לה טבילה ויש מי שהורה להקל אחר שטבילתה דברתור׳ונראין להכאת רחיצה וכיון שכן לפכין טכילה כמי
נסנימכרמ״נסבזה • והיכא דרוכןאיכן
)
ע״ב׳י" 1
דבריו
להתירן ומותר לצאת כהס
צריכי
לא
!קפידותחו מקפדת מספקאלי ונר1דהוא
כסכת דהא אי מתרימי הכילה לא
שתטבל לכ גופה בפעם אחת
פלוגתאוהרס'׳בס וסרס״כאשררמכס
דמיטכפי
צרי׳שלא יהאעליה שום רב) החוצץלא משוס חציצה ולא משוס קפיד
!
נתככפ״ב מהלכות מקואות סערה א
נמניהחוצצת ומא שיהא מקפיד עליה ואפילו כל שהוא אם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו חוצץשכטכפו הנך תיכיכטיט • הא כמיארוג
ענ וידברירועסאין דרך העול להקפיד אפי׳אם איג׳מקפדת עליו עתה או אפי׳אינ׳מקפד׳עליו לעול׳כיון הוא והא קאמי דלא גזרו כלל לכאת:
*ומסמראחת ' ואפ״ה כתכר6ם  /י שדרך רוב נגניהאדם להקפיד בכך חוצץ ואם הוא חופ׳רוב הנו ף ולהאי לישכ׳ דלא קפדי משמע דאי קפדי
הרברי׳שחוצצץלכטלן מראשןכשה ן רוחצות אסור לצאת
חוצץ ואלו
בכך חוצץ
להקפיד בכך
אדם ? 1הקפיד
בני אדם
דרך בני
אק דרך
אפי׳אק
!מעסוגן וכן נראה שהוא דעתרכי,
ואמהדברישחוצצין
י 1כהן בשבת ואע ג דלטנין איהדוקי לא
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ש:תכ גגינו5ןהוכצי! ,ם ^ה^פוין חוטי צמר ופשתן ורצועין שכורכין בהן השער בראש אראם הם חייצי ומותר לטכול כהן הילכך הכי כיון
חוץמהחוטין שסביב הצואר שאותן אינן
בשא׳מקום בגוף
;ן1הואיןדרוכני5ןדםלה ? פידככ ן *
דמיטנפי מיקפד קפדן להיותבראשן
^ ז שמי חוצצין4פי שאינןומ 4ק< ןיקטלאשסמנ הצואר חוצתצ והא כשעתטכילתן מפני שהמיס ממחין את
3
דחוטי צמר ופשתן חוצצין דוקא כשהן מעשיגריין שהםמהודקין הטיט ומלכלך כסרן כעלייתן מןהטכילס
ואע״ג דחציצה לא הוי דהא עיילי כהו
יהו
סרש״בא אבל אם ארוגים רפויים הם ואיג חוצצין ובלב שלא
להקפי׳ככך אכל מדברי
נני *
להקפי׳ככן
ארס
מיאכיון דשקלולהומשוס טינוף אתי
6ימ ני^ הק סככוב כמורת הכית היו
לאיתויינהו ואסור לצאת כהס כשבתוללישנא קמא לא גזרו אלא במידידחייץ
שערותראשה קשורות זו בזו אס הן קשורות אתת אל אחת ויש כהס הרכה קשוריס
כדרך לטבילה ורכותי מפרסים הךקפידא לענין חציצה כדקי״ל מכו ומקפיד עליו
חוצצין •
שורן הלזשה להקפיד ככך הרי אלו
מעד
ע״כ הרי שתלה הדבר -
,
קעושיין
חוק • וקסיא לי בגוה טובא חד דכי איתמר ההיא במידי דמהדק איתמרואשמעי'
?לושה להקפיד ולא תלה הדבר בקפדתא של זו ובדברי הרמ״בס פכתכתי ים לדון
ומשמעדללו פלה הדבר אלא בקפדתה של .זו אבל אס אינה מקפדת אע" פ שדרך דאף על גב דלא עיילי ביה מיא כיון דלא קפיד חשיב כגופיה ובטל לגבי סערו •
'שלוי גשיס להקפיד לא חייץ דבתר דידה אזלינן כין להקל כין להחמיר ושלא כדברי אבל במידי דלא מהדק ועיילי ביה מיא מאי חוק איכא למימר הא לאו חוצן הוא
ואי אתיא לעיער דההוא חוצן דהתס לא דק בלישכי׳ומיהו כל מידי דקפיד עליינו
היש באורכינו ירוחם שכתכתיבסמוך
וצ״ע^( :למען דעת כל עין הקורא כי  .ד״מ הצח (וו )ולקיין נשימךי כפיתי
לנרי אסיר היכי אמרינן הכא ארוג הוא ומותר כיון דפשיטא לן דהיכא דמיטנפי מיקפר
הסר7כישרתנ,אליאשלז! ק :
י
יי ,
■
קפדן ע כ חיק דהא רב הונא כריה דרכ יהושע אהלכהלמשה מסיני לא אתא
,.
טפין לושי מצוייניס כסימנים אלו הס
מי ופוס נסליאה להיותם שכיחי׳יותר מדפוסוויכיצאה )  :ואלו
וכתב הר״אש פרש״י דטניפן החוטין שהן מלוכלכין
הדכריי׳שחוצצין לאיפלוגי עד כאןלשונו .
לפי שהמיס ממחין הטיט וכעלותן מן
סעי צמו ופשתן ורצועות שכורכין בהן השער בראש משנה פ״ט למקואות ( דף כטיט ומקפידות להסירן כשנתטבילה •
קננ)אלו סוכצין כאדם חוטי צמר וחוטי פשתןורצועו'שבראשי הבכות ובר״פ כמה הטבילה ירד הטיט על בפרה ומתלכלך ויש מפרסים דטכיפן כגון סהחוטין מוזהבים
( דףקז ) תכן לא תצאאשם• לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולאברצועה ויפים ומטנפים מחמת המיס ולכך מקפידות להסירן בשעת טבילה שלא יתלכלכו
שבראשה ולא תטבול בהם עד שתרפס ופיש״י בחוטים שבקליעת שערה׳וסתים.ז' עד כאןלשונו  .ורבינו שכתב וכלבד שלא יהו מחהכיס ולא יהו מטונפים מפס
וללוש הקשו על דבריו ופירשו דלא כשהם ' בקליעת שערה מיירי אלא כחוטץ בשני הפירושים סנאמרו כדטניפן וגס תופס פי רבותיו סל יס״י עיקר שפירשו הך
מלווני על פעיות ראשה וכתב הר״אש וכן מוכח לישנא דמתטדקתני ולא תסכול קפידא לענין חציצה ולפי דבריהם נראה דהא דקאמר איכאבינייהו דטניפן להך
משמד שחרע׳וכחוסין של שעמתי׳מועיל בהם רפיון שלא יהו מהודקי' על ראשה ליסנא דיאער כל שהוא ארוג לא גזרו הא נמי ארוג היינו לומר דהך ליסנא סכר
א־ל כחוטים שבתוךקליעותי' אין מועיל כהן רפיון כ״כ כיון דאין המיס נכנסים דההיא דמקפיד עליו חוצן כמידי דמהדק איתמר אבל כמידי דלא מהדק ועיילי
מלו הקליעה עד סתסתו׳אותו לגמרי עי״ל ורכי׳כתב שכורכין בסס השערבראש  .כיס מיא לא שייך למימר חוצן ולא מיתסר לא מדאוריית ולא מגזירה דרכנן ולק•
הא נשייו התוספות והר״אש לומר שאע״פ שאינן בקליעות הפער אלא כמכין -לישנא דאמית משום קפידא כיון דטניפן מיקסד קפדא עלייהו כלו׳הך ליסנס סבך
מליו נלכד חוצצין ומ״ת קיצי במה סלא כתב דככרוכין על השער מועיל רפיון אכל דסהיא דמקפיד עליו חוצן אפי׳כמידי דלא מהדק איתמר דליסנא דחוצן לאו דוקא
הוא וכזה נסתלק מעליהם מה שהקשה רש״י היכי אמרינן הכא האי נמי ארוג הוא
אס הס בתיך הקליעה איני מועיל רפיוןב .
י1כ הי״אש כפר תנוקת חוטי צמרוחוטי ך״ ^ן ( נ ) זכתננהגהז׳שערידזראאן* ומותר,וכולי • דהיינו דאיכא בין ליסכא קמא ללישכא בתרא וכדעריסית :דכריס שאי] תז; ני | { אתטנצ נהן
ואיפשר לפרש עור בענין אסר לפי דברי רכותיו איכא בינייהו דטניפןכלומר
פשתן לא הוי מיעוטו שאינו מקפיד לפי לנתחלה גזירה אט! לנריסשחינכין :
דאע״ג דתיכי חלילתא לא מיהדקי על הסער ה״מ כשהן סל צמר ושל פשתן בלבד
ק! דת להסירו בשעת חפיפה וכיוןדאי־כ
ויאנא דמלןפדת חוצןלעולם  :ויד ש או אס הס כשאר מקים בגוף חוןמהחוטין וגס אינם מלוכלכות • אבל כשהם מוזהבות חו כשהם מלוכלכות על י.די הזהב או
נו״ינ הצוא׳שס כר״ס כמהאשה ( דף נז ) מייתיימתני׳דאלו חוצצין באדם חוטי הלכלוך סס מתהדקות טובא וחייכי ללישנא בתר'יוה' ה דקאמר כיון דטניפן מיקפד
צזימי וקאמי־ עלה אמר רב הונא וכלן בראשי הבנות שניצר כלו׳לא תימאדבראשי קפדה עלייהו פי' דרך הרוחצות ראשן להקפיד עליכן ומסירין אותן בשעתרחיצס
מנודקתכימתני׳אדצועו׳לחודייהו קאי אלא אחוסין כמי קאי מתקיף לה רב יוסף לפי שכיון שהן מהודקות על ידי הזהב או טל ידי הלכלוך לא עיילי מיא ספיר
אילימא למעוטי דצואר ודמאי איליפא למעוטי דצמר השתא רך ע״י
כסער וסילכך לענין טכילה נמי־סייצי אבל ללישנ קמא כיון דשער הוי מיעוט הגוף
י!^חוצןרך ע״ג רך מיכעיא ואלא למעוטי דחוטי פשתן השתא קשה ע״ג קשהי ומיעוטו ומקפיד עליו לא מיתסר אלא מגזרה דרבנן כיון דאמרינן כל שהוא ארוג
גיו מיבעיא אלא א׳ ר יוסף היינו טעמא דרביהונא לפי שאין אשס חונקת לא גזרו מדכקס ליסכא דכל וגס מלישנא דלא גזת משמע שאף על פי שהיה ראוי
־ועצמה ץ׳אינה מהדקת חוטין שיצואיה וקושרתן בריות שיסו רפיס וימ״ה אמר לגזור כהן מפני שעל ידיהזהב א ו הלכלוך הן מתהדקות מכל מקום כיון לאריג
י׳ -הונא דכלהכי^ ססכיכר במשנה זו ישחדצצין דוקא ככרוכין בראש היא' אכל אס הס הוא לא גזרו ביה רכק כלל דלא פלו׳רכנן כמילתייהו אלא דלפי זה צ״ל סמ״שרש״י
'י;  5גצ ^י איכס חוצצים לפי שאינם מהודקי׳משוס דאין אשה חונקת אתעצמה כדקי״ל רובו ומקפי׳ עליו חוצן לא מדברי רבותיו הוא דאינהו לא אמור אלא דהך
מילת משמע דבכיוכץ בטאי מקומות הגוף כיון דלא שייך כהו טעמא דאין אשה קפידא לענין חציצה היא ודעתם כדעת הרמי''בס שסובר שאין הסער נידון לעצמו
חוצצין וק״ו מנרוכין בשער שאס ע״ג קשה סוצצין ע״ג רך מיבעי'  :אלא עם הגוף הוא נדוןשאע פ שיש חציצה ברוב הסערות או ככולן מיעוטו מיקרי
כחוטי׳שבאזכיהן ורש״י עלה טל דעתו ס רבותיו היו סוכרים כשטת הגאוגי׳ שחולקים טל הרמ״בס
' ״ יקמלא שסביב הצוארחוצצת -סס איתיכיה הכנות יוצאות
^ ?^ .יססכצואריהן ואי אמרת אין אפה חונק את עצמםחדקישכצואריה׳ ואומרים שהשער נדון לעצמו ואי אינא חציצה על רוב השער אע״פ שאין על הגוף
^ לחאמדרכינאסכא כקטלא עסקינן דאשה חונקת את עצמה דניחא לה כדי חציצה כלל הוי חציצה וא״כ רביכו א״א לומר שפירש השמועה בלשון שני שכתבתי
■י כענת כשי ופרש״י קטלא כגד חשיב לתלו' כצוארז כצגד לבה ויש לו מקו' לדעת רבותיו סל רש״י דמשמע דאיהו ז״ל סכר  .כסטת הגאונים שחולקים על
וןצן״ףכע ]ישעושיס למכנסים ותוחבת בו רצועה ומוללתוסכיבהרצוע' וקושרת הרמ״כס כמו שאכתוב לקמן בסימן זה  :אכל מ״מ איפשר לקיים פירש זה לרבותיו
הס׳ -יכצוארה וחונקת עצמה כחוזק כדי שיהא כשרה בולט ומראה בעלת סל רש״י אפילו את״ל דס״ל כשטת הגאונים דפליגי אהרע״כס אלאדסכרי
מתיו ׳שהיצוע׳סלקה ודפנה אינה מזיקתה :והא דחוטי צמר ופשתן חוצצץ דהכא בשאין סוטין אלו קשויים אלא על מיעוט הסער עסקינן והשתא באי זס
כשיהז מעש גדיל וכו׳שס כעא מיכי׳רב כהנ׳מיב תיכי חלילפא מאי א״ל ארוג משני פירושים פילו איפסר לפיט לדעת רכינו • אכל לדעת רכינו ירוחם שכתב
י־( |_,
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הלכות טבילה קצרו
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חציצה •
ולמנין שתיס כיאהמדבמרמ׳׳י;0
שהוא מפרש כמו שפירשתי תחלה דללישנא
בפרא ההיא דמקפיר עליו חוצן אפילו דכשהן קשורות בעצמן מיקרו שתים אבל כשהן קשורות עם סתיס ^ היע'נ?
במידי דלאמיהדק הוא דלישנא דפוצן
עם אחד שלשה מיקיי וליבהרב
לאו דוקא הוא אלא דכי לא טציפן
כיון
יהו מחהבין ולא יהו מסונפין והר״אכד אסר גם בארוגי׳ולא
התירכמי לא הוי חציצה אבלמדברי  :ר ^
דלא קפדא עלייהולא סייצי
דסיעוסו
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כסבר׳ראשוג  :כחו׳שבעין אינו חוצץ ושחוץהוא או שהם היבהכ״כ סספיו׳הס!
ואע״גדפלוגתא דהני פרי לישניבמידי
לעין חוצץ
היו עיני׳פורחו׳אף שחוץ לעין אינ׳חוצץ פי׳פורחו׳ באומו ענין שדיו האש׳
להקפיד
לרבנן הוא דהא מיעוטו ומקפיד עליו
לא דומעו׳וי״מ
נפתחות
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י
י ונסגרות ולמרות .
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חרצפיסוכזיהוהיכאלדיא
ירוחם להחמיר מסוס דליסיא בתרא הוא דמחמירוכלישכאבתרא קי״ל אפילו
מקפדת ואין דרך שחי כשיס להקפיד בכך כבר כתבתי דספוקי מספקא
ליוסניאו׳
כדרבנן ואע״ג דרב פשט דכל שהוא מסוס ארוג לא גזרו לא פסקו כמותו מפו' דרב
גסבאמגי' שהוא פלוגתא דהתג״בסוהתז״באז״ל :
ואם רוב שפרהקפוינימיןנימ|5
הונא ברי ,דרב יהושע בתרא׳הוא והלב כבתראי :ומ; שוהראב" דאםר
וכח״ל בספר בעלי הנפש כתב רב אחא לא תכיון עילוי מזיא בשע טבילה לא חושי ואיכה מקפדת עליו וגס אין דרך הנשים להקפיד עליו יתבאר לקמןדמ0לוי!ז
פוסקים הוא די״אדכיון דליסנארוב הגוף אינוקוצץ ורוב הפוסקיםהס־׳ןו
דעמיא ולא חוסי דכיתכא ולא חיכי
דקמטי והוי חציצה והני חיכי דכתב רב אחא שהשיער נדון לעצמו וכיון דאיכא רוב שימר אף על גב דליכא חב גוףחוצן ־
רזיפסר כתיכי דטניפן קאמר
כדאיתא
במסכת
שבת א״נ שאני מיכי חלילחא משאר
כתבהמרדכי כמסכת שבועות בסס ראביה אותם נשים שיש להן
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היכי שהן מעשה עבות כי
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מהודקות
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אבל
הסלולות
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מעשה
אורג
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שנפשה להם בלילות מחמת סד וסכנת נפשות לגלתרלאחייציוכז'
נכנסין כהן והקשר
מתרפה
וכשאסר
רב
אחא
לא
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באגור
ובהגה ס״ד )  :שייער שכנגד הלב וכזקן מדבק זה נזה
מחמת
מעשה עבות עוד נ״ל כי
הסלולות
יותר
ממפות
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הארונות
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מגות
מפני
זיעה
חוצץ
בפרק
תשיעי
דמקוחות
תנן
קלקי
הלב
והזקן חוצצין
ופירשוהמפיסיס
שהן ספי וערב מהודקות הן מאד אבל אלו
החלולותשה 4מעשה רשת רפויי מרסו סקלקי הוא כמו קלקי וחבק דסרקבמה אשהסהוא דבר ארוג משיער פזיסכךאדס
טובת ולא מהדקי שפיר ועיילי מיא
תותייהו
הילכך
לא
סריא
אלא
בחלולות
לבד
שיש לו שיער על לכו נקשר זה בזה מחמת הזיעה וכן כזקן־ומס שכתב שבראשומי׳
מעסה רשת והוא שיהו נקיות מן
הטיט
יפה
יפה
עכ״ל
וז״ל
הר״ן
בסרק
במה
אסה
השחי אינו חוצץ ג״ז סס במשנה וכתבו המפרשים שהטעם אינו חוק לפי  4ן5וו0
אהא דתיכי חלילתא אינא מאן
דאמר
דוקא
ארוג
כי
האי
שהוא
חלול
וא״א
שלא
מקפיד
עליו
וכן
משמע
במשנה
עצמה  :ומה שכתב ושבאותו מקוםבאיש 4
יכנסו סס המיס חבל ארוג
שאינו
חלול
חייץ
:
והרמ׳בם
שלאכתבדקזה
חוצץ באסה בנשואה חוצץ בפנויה אינו חוצץ סס במשנה סקלקי בית הסתרים
כאיש
בלל בהלכות מקואות
נראה
שהוא
מפרש
בעיא
זו
ומאי
דאיתמר
עלה
כפירס רש״י אינו חוצץ ובאשה חוצ ן ואיתא בתוספתא דהיינו בנשואה דוקא אכל בפנויהאינו
דלמנין סבת בלבד
היא
דאלו
לענין
חציצה
כיון
דחלילתא
כינסו
פשיטא
דלא
חייצי
חוצץ
והטעם
פשוט שהוא מסוס דנשואה מקפדת כדי שלא תתגנהעלבעלה6נל
דה א עיילי בהו
מיא
שפיר
ונראה
דבאחגנמי
סבור
הוא
ז״לדלאחייץ
שהרי
פסק
פנויה
וכן
האיש
אינם
מקפידים • וכן כתב ר ס בסס' ח דמקואות ולא היהצוין
נפי״ט
מהלכות
סבת
דכל
שהוא
אריג
לא
גזרו
לצאת מ בשבת ולא חלק בין חלול רבינו לכתוב דין האיש וגס לא דין הפנויה אלא שנמסך אחר דבריהמשנה:
לסאינו
סלול
משמע
דבכל
גוונא
שרי
ואי
אייתא
דבשאיכו
סלול חייץ אמאי סדי לצאת
לפלוף שבעין אינו חוצץ מסכה בפרק תשימי דמסנת מקואות:
בהן בסבת טפי משאר חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שבראשה ואף על פי שיש
ומ״ש ושחוץ לעין כל שהוא לח אינו חוצץ וכו׳סס תנן דלפלוף שחוןלעין ק
לדחות דהרמ׳בס ליסכא דגמרא נקט כי אורחיה י״ל דסאני הכא דתיכי חלילת'הוי
ובפרק חנוקות ( דף כז ) אמר מר פוקבא לפלוף שכעין לח אינוחוצן
כמי ליהנאדגמ ואסאית דמפליגבין חלול לשאינו חלול
ה״ללמינקט
יבש
חוצץ
אימתי
כקרא
יבש
משהתחיל לירק וכתבו התוספות לח אינוחוצן
 9אי לישכא ומדנקט ליסנא דכל שהוא ארוג משמע ספיר דלא מפליג ביניהו :
דוקא שבתוך העין מפני שהליחה שכעין מלחלחתו ואינו מניחמו להיותיבש
אכל
חוטין סל סער אינן חוצצות בפ״ט דמקואו
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מדברי רבינו ירוסס ולפי זה מתנימין דמפלגאבין
חוטין אלו כשעחתיה נמי שרי לפי שא" א
לחוטי שיער הללו שלא יהיו יותר מנימא בפין לחוץ לפין ביבש הוא דאילו בלח חוץ לעין נמי אינוחוצץ  .וסמ׳גנתב
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כג׳ולא
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פד
אמר
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עוקבא
לפלוף
שבעין
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במסכת מקואות סאינוחוצץ דוקאכלח5י"
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חנא וכן פסק הרש״בא בת״ה וכן פסק רביכו ירוחם והוא תימא היאך פסקו כרבה
בר כר סנא במקום ר״י ואיפסר שהטעם מסוס דמשמע להו דר״י לא פליג בהריא
על רבה בי בר סנא דאס כן סל״ל ור״י אמר שתים נמי אינן חוצצות ומדקאמר אין
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ולאחר פלשה ושחוץ לפין כתב סתם חוצץ אפי׳מוך פלסה נרא׳סכפב כן וכינומפני
שמצא להימ״בס שכתב כפרק ' 3מהלכות מקואות שרטה בבשרםוהיציאה
וטבלה כתוך סלסה ימים אין מקום השריטות חוצץ לאחר סלסה ימיםהוצן מע׳|
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מקואות וז״ל ב׳ספמת או יותר שהיו קשורים כאחד קשר אחד אינן חוצצין וסערה
אחד שנקשרה חוצצות והוא שיהא מקפיד עליה פד כאן נראה מדבריו דנימא אחת
קשורה היא בעצמה היא דמיקייא אחד ושתים מקושרות יחד ק בעצמן מיקרו
שתיס ואס שכיס מקושרות זו עם זו אחת אל אחת יש לדון בדבריו ולומר דכסתיס
'חפיכי ויותר נראה לומר דכחד חסיבא דמה לי נימא הקשורה בעצמה לקשורה פס
•עבותה ובן כתב הרש"בא בתורת הבית שאס הן קשורות אקס אלא אח׳ חוצץ
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הוריק נמי אינו חוצץ ואם הוא לאחר פלסה ימים אפילו לא הוריק כמיסי !5ך
דתוך סלסה ימים אינו חוצץ אפי׳הוריק ואחר שלשה ימים נמי אינו פוצץ פיס'ן ח
דהרתי בעינן לסיסוץ שיהיה אסר שלשה וגס כן שיוריק או תאמראיפנלזד׳
שלשס
גב
הורי -,קןצ ץ ןמו
ךהורי קחן ק ^ הוריקאיגוחיק
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הלכות טבילה הצח
^מ6י וכןדהא ב& ריטה לין תלי חלא כימים ובלפלוף תלי גס בסודקס וכיון
מג מכה אינו מקפיד עד כאן לסזנו־1י ומ״שיעליו שהוא סבוסיהוא .לפי הכסוז45
^ רסהכריתי לרביט לפרס בדברי כרמ״בס דבלסלוף נמי מסלק בין תוך ג לאחר שנזדמנה לו שהייה כתוב בה נגלד סעל המכס אבל לנסחא יאמתיתשהוא כגלד
?נו 6לא מסוס דמתיבת וכן משמע סמשוה אותם לגמרי ומאלזר סאינו משוס שפל גבי המכה וכך היא כשפריס שלנו אין כאן שבוס דלשק סעל גבי היינו על גביי
> "מ לגמרי אזיל ציה הכרח ועוד דלפי זה אין אחד משכי הפירושים מבואר בדברי המכהמבסוץ • ומ״׳ס הלא דבר הנו־אה לעיכיס הוא ובו׳ זה פסוס שהטעם שלא
|״״סנ *ןנ ק לשקוליס הס הי מינייהו
רנה לתלות אלא בג ימים הוא ממאי
^
דאתמגכי ריכדא דכוסילתא ומ״שדמאן
ןפוד ס לא מכינו בתלמוד
מי
ונסגרות
תמיד
והרמ״בם
כתב
היו
עיניה פתוחות אף שחוץ י^עיץ
לימא שהשריטות דומות לריבדאוכו י
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־עתו
לחלק
כלפלוף
םבע
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1
אינו
חוצץ
:
דם
יבש
שעל המכה חוצץ וריר שבתוכה אינו חוצץ
יצא מתוכה כל תוך נ' ימים לח הוא ואינו חוצץ ?! אח׳מכאזיבש איפשר לומר סהימ״בס אינו מפרש ריבדא
"!ושלשה לאחישל סה י מהיתי.תי ליה
וינ״טושא כדמשמע דמפרש הרא״בד אלא
זי
ז
־
הטטין צריכ׳ילחוף י׳־1
ל 4מ׳בס לפלוגי כינייסו ועלרכינו הוא וחוצץ
לפיכך אשה
בעילת
כמים
עד מפרש דייבדא ר״ל שריטה ואפילו את״ל
שהכיא דברי סרס כס
כסגכו זזה יש שיתרככו;והרא״בד כתב מליו־ שעל גבי המכה אפי׳ אחר ג׳
דמפרש ריבדא וינ״טושא לאמ׳שמעליה
ימיסאינו חוצץ יק ׳!* לוף שבעין אפי׳יבש
והכחול *פי' שלג לפלוגי כין שריטות הללו לשריטות אחרו'
״;״,,ל ^ץ־״יקללוזהוייק העין אינו חוצץ ואא הראש ז ללא כתב כן  :וטי " "׳יל
דהאסזיק שאין דס שופע משריטות
; ",י
כהדי '*6ם ה , ',בשוהו* המכה חוצצת חץ או קוץגהתחוב בכש־אם רנ מבחוץ חוצץ ואם הנעשות ע״י וינ״טוסא ג ימים ולא אפי׳'
"?""יל להוריק חוצץ ואס היה
סובר אינו נרא׳ אינו חוצץ ואם יש עליו קרו׳ של כשר ככל עגין אינו חצי יום הלכך אין לחלק בין שריטות
דנתרוייסו ' מפליג בין תוך ג לאחר נ '
לסריטות ותלמורא מקט ריבדא לאו
חוצץ
ונין הוריקללא! הוריק וכפי אי זה מג"
דוקא אלא אורחא דמילחא נקט  1 :מ״מ
הפירושים שכתבתי לעיל ה״ל לפרש ולכתוב כן בשמו ולא לסתזוס כמו שעשה וכ ש
מדברי׳הימ״כם והרא״בד למדנו סהגייס הנכונה כמתכי׳דאין חוננין היא כספרים
0:0־ הוכחתישאין לאחד מאותם הפירושיםקיום • לכך נ״ל שהוא פשוט דלא דגרסינן שעל המכה ור״ל הגליד שהוא מכוון כנגד פי המב ואינו מתפשט לאלכאן
מפליג סרמ״כס כלפלוף בין תוךג׳לאחר ג כלל אלא בהתחיל להוריק בלבד תליא ולא לכאן דזהו גליד סהמלת המכה סכתב הרמ״בס דאינו חוצן כלו׳שהמלתהמכה
מליןאכמבוארכדכריו -ומ״ש על שרטה כבשרה וכו׳וכן לפלוף שבעין לא להשוותם כנגדה ככיוון דאלו כתפשטה חוץ לככגר פיה היינו גלד שעל גבי המכהרתונץ:
לסלק ביניהםכיןתוך ג' לאס ג׳כתב כן אלא לומר דכשסשדס היוצא משריטות אלו
כחבהרמי"בס כפ״ב מה׳מקואות דס שכסרך בבשר אפי׳לח חונן וכ״כ רבי׳ירוחם
משימתלה דחוצניןאע״פ שהדס הזה מהגוף יצא וגס אינו עומד אלא פ״פ
השרינר
ולקמן
גבי
הדיו
והדבש
והחלב
ו
כו׳אכתוב דברי סמ״גבזה :
והרא׳בדכתב
נלנד מפני שאנו סוששץ שנתפשט חוץ למקום השריטה אע״ע שאינו
נראה
כך
דגליד
שע״ג
המכה
אפי׳אחר
ג
ימים
אינו
חוצץ
וכן
לפלוף
שבעין
אפי׳
יבש והכחול
לפלוףשבעין ואע״פ שינא מהגוף וגס אינו אלא בתוך העין ולא חוצה
לו
חוצץ
אס
אפי׳שע״ג
כפין
אינו
חוצץ
ז״ל
בספר
בעלי
הנפש
גרסי' בגמ אמר רמי כר אבא האי
מיוינשדהיינו שהתחיל להוריק • א״נ דה״ק כשם שדם וה כשנתייבש חוצץ כך ריכדא דכוסילתא עד ג יומי לא חיינא מכאן ואילך חייצא ואמר מר עוקבא לפלוף
לשלוף שבעין כשנתייב׳ חונ׳אלא שיבשו של זה תלוי בג ימים ושל זה תלויבשיתחיל לח אינו חוצץ אימתי נקרא יבש משהתחיל לירוק ואמר שמואל כחול שבעין אינו
להוריק־ וללמד זכות על דברי רכיכו איני מוצא מקום אא״כ נאמר שכסא משובשת חוצץ שע״ג העין חוצץ ואס היו עיניה פורחות ע״ג נסי אינו חוצץ פי'פורחות
נודסנה לובדכריהימכי׳ס  :בחול שכעין אינו חוצץ ושחו ' לעין חוצ׳היו עיניה דומעות וא״ר יוחנן פתחה עיניה ביותר פנמה עיניה כיותר לא עלתה לה טבילה
נורמות אף מחוץ לעין אינו תוצ׳מימרא דשמואל בס׳תנוקת (שס )ופרש״י פורחות ובתר הנך שסעפת׳אמרי׳ולית הלכת' ככל הני שמעתתא אלא כי הא דאמ׳ר״ל אשה
פותחת ומוצע תדיר תדיר בין כך ובין כך אינו חוצ׳לפי שפריחתה מעבידתו ואינו לא תטבול אלא דרך גדילת׳וה״ר יצחק הוסיף עוד על לשוןהגמ וכת'סכי ולי הלכת
עבלע נכי העין ואין כו ממש ל״א דומעות פסדמעה מלסלסתאת הכחול ואינו ככל הני שמעתתא דלא אתמר כל הר אלא לטהרו' אבל לבעלה ש״ד כי הא דאר״ל
0
וצן :ומיש יכינו וסימב״ס
כתב היו עיניה פתוחות אף שחוץ לעין חוצץ זה וכו׳ואין הפי׳מתיישב עלי בזה הלשון שאין ראיה מדברי ר״ל לדחו׳ כל הני שמעתת'
ממאי כעצמו שהיא נסחאמסובשתדהיאך איקפר לומר אף שחוץ לעין חוצץ ועוד כי דברי ר״ל להחמי׳הס שהרי אמרו אשה לא תטבול אלא דרך גדילתה ואיהו
ומשמע דאצ״ל
דתוך העין חוצץ והא וראי ליתאדודאיטפי איכאלמימר דחוצץ קאמלקולא והלשון הא׳כר בעיני והוא מתפרש יפה על דכרי ר׳ל וכך פירושו ולית
כשהוא חוץ
לעין
מכסהוא
תוך
העין
אלא
הכסחא
האמתית
היא
אף
סתוץ לעין איני הלכתא ככל הני שמעתתא על ג׳סמפתתא קמיתא קאמ׳דאיטן ריבד דכוסילתא
חוצץ וכך
כתוב
בספרי
הרמ״בס
שבידנו
בפ״ב
מהלכות מקואות והדברים מבוארי ' ולפלוף שכעין וכסול ססוץ לעין דאיכהו אמיי חוצצין באשה ולית הלכתא כותייהו
דאההיאדאמרי׳אס
היו
עיניה
פורחות
אפילוע״ג
העין
אינו
חוצץ
קאי
וצ״ל
שהיא
אלא
כסתמא
דמתני
דגלד
שעל
המכה
אינו חוצץ כלל ל״ש דכוסילתא ול״ש דסאר
מערש פורחות פתוחות ולא פתוחות יותר
מדאיקאמרדאסכן לא עלתה לה מכה ול״ס בגו תלתא ול״ש לכתר תלתא ולפלוף שבעין כמי סתמקתר לה במתני'
מילה אףעל פי׳שאין בה כחול כמו שכתב־ הואז״לשסאלא היינו לומר שאינם ל״ש לח ול״ש יבש אינו חוצץ וכן הכוס ' אינו חוצץ דבלפלוףקא קפיר בין חוץ לעין
סניה תמיד אלא ספותחתן ושוגרתן וכלישכא קמאדפרשי׳י  :דם יבש שעל לתוך העין אכל בכחול בכולהו לא סייץ והכך ג׳סמעתתא קא דחי׳להו מהלכת'אלא
המכהסוצץ מוספת כתבה הר״אש כפ' תכוקת • וס״ש וריר שבתוכה אינו חוצץ יצא גי הא קאי אדרבי יוחנן דשמעתיה דרבי יוחנן הלכתא היא מדר״ל דאמר אשה ל א
מתוכה כלתוך ג ימים לח הוא ואינו חוצץ וכו׳כפ״ט דמקואות (סס ) תנן דגליר שחוץ תטבול אלא דרך גדילתה ואס שינת מדרך גדילתה וטבל ה כגון סשחת׳ביותר
לך חונן ושכמצה אינו חוצץ ויש שגורסים שעל המכה במקום שבמכה ופי ר״ש או זקפה ביותר לא כלו' היא מפני שמסתפרים כה מקומות הסמוכים לבי׳ הסתרים
גלי־ שחוץ למכה ריר היוצא מן המכס מתייבש ונעשה גליד וגרסינן בפיתנוקת שאין המיס יכולים לבא בהם וכן פתחה עיניה ביותר או עצמה עיניה ביותר אין
אמימי בי אבאהנירבדידכוסילת׳עד ג יומי לא סייצימכאן ואילך חייצי ופרש" '
זה דרך גלילתה זה הפי׳ככון בפיני עוד כ״ל כי ג׳שמועות הראשונות סתם נאמרו
 1ף על מנות של הקזת הרס להעלו' גלד ג׳יומי גלרן רך ומתוכי והוי כגוף הכשר והשומע טעה והזכיר אותן על טבילת האסה ובאו כעלי הגמר ואמרו דלית הלכתא
גא תייציוהמרדני כתב במסכת שבועות ב שם ר״י ריבדא דכוסילת פי קיבוץ דש ככל הני סמעתת׳ לערן אסה אלא כי הא די יוחנן דלא אתמר כל הני אלא לטהרו ׳
סעלניקני ההיקז והוא כעין תשעין תוך ג יומי שהקיז לא חייץ דלח הוא הדס שעל אבל הא דר׳יוחנן לענין אשה אתמ והלכת כותיה מדר״ל הלא תראה כי כולם אמרו
נצוונכנס ר מיסמכאןואילך חייצי שנעשה יבש ונדבק בדוחק על הבשר ואפי׳אם חוצץ ואינו חוצץ ור' יוחנן אמר עלתה לה טבילה אלמא איהו באשה לבעלה כמי קא
יצרני אס ישיר הגלד מע״ג המכה או אבעבועות שחין שאין דעתו להסיר עתה מיירי ועוד מ״ש עצמה עיניה כיותר מקרצ' שפתותיהזענתב הרב בהלכותיו שהוא
יךיחיממקפיד מ"מ יגילו הוא להסיר הכל או תמתין עד שפתרפ׳ותוכל להשיר חוצץ וא״ת גס הוא ירסה מכח המימרא הזאת א״כ למה כתב אותה הרב ובאמ' נ״ל
מקי סמ״ג ושה״ת וכך הס דברי הר״אש שהביא כפר תנוקת מתני׳ואלו סוצצין כי כונת הרב היתה כך ולכך הביא סתם המשנה כפשט לומי׳ כי ג'השמועו הכוספו'
גגייסחון למכה וכתב עליה ריר היוצא
מן המכה ומתייבש ונעשה •גליד והיינו להחמיר על דברי המשנה א־יכ־ הלכה כי אם לענין טהיו׳אלא כי הא דר׳יוחנן דדמיא
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יוחנן מיתוקמא
בת 'ה הקצי וו״ל לפלוף שבעין ואפי׳יבש וכחול שבעץ ואפי׳שע״ג העין וריבדא
דכושילת ' ואפי׳לאתר ג׳ ימים אינן סוצצין וכ 'כ הרמ״בס כפ״ב מה מקואות אחר
שכתב דינים דלעיל בד״א לערן טהרות אבל להתירה לבעלה ה״ז מותרת אע״פ
שנתנה תכפיל לכנה או שהיה .כה שרט ישן או שהיה ע ג עינה כחול וכין פתחה
עיניה או עצמתן ה 'ז מותרת לבעלה סבל הדברים האלו אינו חוצץ אלא מדבריהם
ולערן טהרות גזרו לערן נדה לא גזיו עכ״לומ״מנר׳שיש חילו ' כינו להר״אבד
והרש״בא דלדידהו קאי ולית הלכת כהר שמעת׳ גס למאי דאמר מר עוקב בלפלוף

 1^ ^ %״השריטות .חוצ 1ל5זחר ג/ימיסחוצ 1מ ^ מ ^י
" ^םי
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שבעין ולדידי׳לא קאי אלפלוף סכעץסהרי לא הזכירו גבי בד״א אלא שמתוך שאיני
מוצא לו ז״ל טפס להוציאו מן הגלל אני חו שגס הוא סובר דלפלוף שבתוך העץ;
דאמ מר עוקכא יבש חוצץ לא אמי אלא לטהרו' ולא לבעלה ומה שלא הזכירו גבי
כד״א
לעיל בל׳וכן לו״! '.דכשס
י
מסו׳דמדין שרט ישן ..
משתמע _
ספיר שהיי השוס _
אותם __

(ייצ י ^
ץ ועוני שריטות כריבדא דכוסילתא דאמריכן עד פלשה יומי לא
׳ י
ליסא לן שהשריטות דומות לריבדא שמושך הדס וכל שלשה ימים
״ ס
סגל
.
שייטה
אתית
תוך
שלפה
ימים
מגליד
למצה אכל
ומוצץ ודוקא חון למ

ממילא נ־שמ דה ה צאידך חפי יבש שיעו יבשי׳־תו תינו חוצץ אנא צטהרו ובג
ומיהו כל זה בלפלוף סבתיך העין ואלו שחיין לעין לא איירי ביה מיעיי
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כדמשמע בסוף המשנה ע  :לרס כ ם .מ ג וסה ת ונראה סדכייס
ראשוי
אלן<כפי׳
־׳בריס אלו
ודגי לב ועיילי ימים אינו חוצץ וכן גליד סעל המכה אינו חוצץ וקורס לכן כתב דגליר שחוץ למכה
ניה מ א <1יפ חוצץ ע״כ וכבי נתבא דגליד שע״גסמכה
סס ובין כך י 3יןכךכדיןעסהיבי׳שכת
חוצץ לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה אינן חוצצין נגל!ד הא דאסיש עליו קרוס של בשרינו׳לדל
פירושו שחוץ למכס* :
טלש 5עזא״ג
מכ׳'א' נאםכנה
"
ורעשמדברירש״י מ,״ל,ה״יסל ^" כנליד חוצץ מלמולין שעל הכשר חוצצין פיר׳ כשאר׳ לש עיסה הרמל׳סבפ״ג מה׳ מקואות וסיא״ש,53
טפינשמוגיאווה׳צ
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7
נופל מהן
ומשפשף ידיו זו בזו
אומגב׳טיט
גרגזכל
מעליהן כל
היוצרים וטיט של דרכים אם בלבד ולפי דעתם נרדתוספתאבסאינו
ואי"ח,גז !אסכן והמרדני להקשות על כנתין אע פ שתן הדין
נתכ על בשרו חוצצין טיט הבורו׳וטיט
לא היה כיין<
צמה לא חילק! הגורסי ' ולית הלכתא
נראה מבחו איירי ואלה גויי ר מ ^,
הי״אש יהייי' " ,ככל הני שמעתתא ריפזלפ׳ו אין לאסור הם נדכקי׳בבשר והם יבשים חוצצין אבל שאר טיטין אפילו
כשהוא ני'מבחוץ וי׳לאגזר  .ומתני נו
נר שהוא סובר שהם לע״ל לאשה שיש לה יבש אינו חוצץ  :הדיו החלב והדבש שרף התאנה ושרף התות
״י
ואע״גדאתי^ כיחיד)5ה אץ׳ כיונלון
יזטטין של גתנית
ושרף החרוב ושרף השקמה הנוטפות מהאילן על הבשר יבשין דכמה משנע אשכחן דאתו כיחידי,
בראשה עכ״ל_
ס״ללעיספתא״ מפרשים דקאי גס
סיירינאי " נראה להא דאיתא התם אשה לא תטבול ע״ג הוצצין ולחין אינן חוצצין ולכאורה נרא׳דשרף שאר האילנות הא דקתני ואס קרס סליו הפו׳מלמלה
לאאצטויי
י6םכ ועל כימו כלי חרס ולא תטבול בנמל וכן כתבו אפילו יבשין אינן חוצצין והרמ״בם כתב דאפילו לחין חוצצין וכו לא נפק לן מיני׳מידידהל!
צבע
אלא לחכמים דלא קי״ל כותייהו אלאנו׳
סמיך לחפיפה ,טבלה
גבי אס
בהדיא
נאיני' התו
דהילנת ׳נ י"
ט׳'ג
י
. .
 ,״
זהא נע״
דסתס מתניכותי קי״ל וליידימאינ}ידצ
<רא "אינ י״גז וכושר ת שהוא גורם אותה גרס מפרש
קרס עליו עוי אפי׳לא קרס נמי אינו חוצץ ולפי׳לא כתבו הא דאס קרסמליץעור
!  06ק סיה לה] דולית הלכת ככל הני סמעמת קאי אלא תטבול ע״ג חרס ואמימרו׳דמסס ואילך .
ורבי׳י־רו׳ופשוטהולוווהלסוז
וט־וכתב רכי׳דקוץ דינו כחץ וכ״כ הרא״שבפתנוקת
לתצ׳״ואכל לדגליוכ״כ סמ״ג כפס הערוך מלית הלכת' ככל הני סמעתתא קאי אההיא דאשס לא
יונוה
הרסב״א בת״ה אשה שנכנס לה קוץ לא תטבול עד שתעקור אותו בכדיסל ^
תטבול אלא דרך גדילתה ואריכדא דכוסילת׳ואכתנ תכשיל לבנה ואפתסה עיניה
יני "
לכלוכי צואס שעלהנשו
ביות וכן גבי כלי חרס ונמל ע כ אבל הרתב״ס והישב״א אע״פ שכר סגורסיןולית ממנו כחו׳כלוס או שלא תרגיש בו ותקפיד מליו :
שטל
מחמת זיעה איכן חוצצין כפ  9דמסמקואותעדף קלג ) והא דתנן דגלדיצואה
ננרא 5לאק׳ פי 7יהלכת׳ככל הני שמעמת׳פתכו דלא תטבול ע״ג כלי חרס ולא בנמל ולא חילקו בין
מרוב׳עלנשון
כשרו חוצצין פירשו ר״ש והרא״ש גילדי צואה שעל בשת כשיש זיעה
זא! ה>לכמ׳ נרמז טהרות לבעלה משמע ודאי דלא קאי אלא מכתה' תכפיל לבנה ואילך ולא לשמועו'
ני
ודברי
וכתבהמרדכי כפ כ דשכופות בשם הר״אס דהא דמסקי ' מתייבשת ונפשית כמין גליד • ומ״ס מלמולין סהל הבשרסוצצין ג"! משנן מ״#
־הכתובות קורס לכן :
מטמבמיס בכאן
ה״מ לטהרות אבל לבעלה לא ה״מ בדיעבד אבל לכתחלהאפי׳לבפל׳צריכה כל הני דמס מקואות (סס ) :טים הבורות וטיט היוצרים וטיט של דרכים אס הסנדקיס
וג״ע ;
וכתבהרמב״ס כל החוצץ כבשר והם 'בשים חוצצין בע״ט דמס מקואות (סם )תנן־גכי אלו סוצציןסיססזן
י חומרו׳וכ״כ סמ״ג וקצת נר׳כן מדבריהרמב״ס ז״ל :
נמשמעו
וטיט היוצרים וגץ היוני איזהו טיט היון זהו טיט הבורות טיט היוצרים
בנדה לטהרות חוצץ ביר בשעת טבילה ותמה עליו הראב״ד למה הקישו לטבילת
בכשר
טהרות • ונ״ל שטעמו סל הרמכ״ס משוס דתדא כתושה כל החוצצין בכלים חוצצין יגץ היוני אלו יתדות הדרכים ומשמע לרבי דהא דחוצצין הייכרכסנדבקו
בשעת טבילה ובחולין אין חוצצין והביאה ר״שיבפ״ט דמסכת מקואות ויבשו שם דאה לא יכסו ודאי הס עוכרים כשהיא נכנסת במים לטבול וסוברונינו
כנדה ובגר
בשעס
דמינה נשמע דסאר טיטץ אפי׳יבשו בבשר אינם חוצצין לפי שסם עוכרין
ודאי' דכל לבעלה לתוליז הוא א״כ הרי דמאי דלא חייץ בכדה לבעלה אי חיי־ן בה
אבל
;שהיא נכנסת למיס לטיול דא״לכ מאיאיכאבין הניג' טיטין לשאר טייטין
לטהרות סייץ נמי כגר  :וא״א הרא״ש ז״ל לא כתב כן כפ תנוק גבי ולית הלכת'
הנמצא
ככל הני סמעתתא כתבו התו׳והדא״ש והמרדנידרש״י ל' ג ליסוהקש כמה קושיות ;הרמב״ס:כתב בס׳י׳ב מה ' מקואות טיט היון וטיט ׳היוצרים וטיט של דרכים
שהוי
שם תמיר אפי כימות החמה כל אלו חוצצין ושאר כצ הסיט כסהו׳לחאינו סוג
ע׳ל הגור&ים כן וכתב הרא״ש ונכון להחמיר כגירס׳רש״י ע״כ וגס מדברי התוספ'
סנמיינש
הוא נמחה במים וכסהו׳יביש חוצץ עכ״ל• וכ״כ סמ״ג והכי מסתבדכל טיט
כיאה ססוכריס נרש״י דל״ג ליה וסמ׳ג כתב אכל רבי׳יעקב או' ס אותה גירס' היא
סישפשפנו
בקבורבר סעדיה ובה״ג וגס רבי׳משה כתבה ואין לשנותה וכן מצינו במסמקואו ' יעל הבשר פסיטא שהוא חוצץ דבכניסתו במי׳אינו נמח ונעקר משם עד
וג׳טיטין הללו אפי עודם לחיס הס מדובקין מאד שאף ע״י שפשוף עס המיסאינם
דקאמד ואלו חוצצין באדס וקא חשיב בית הסתת משמע דכעיכן ביאת מיס וע״כ
01
עוכרין עד שישפשפס הרבה וכך אנו רואיס שיש מיני־טיטיס שהם נדבקין בענין
היינו' לטהמדאילו לבעלה לא בפי׳ביאת מיס ממש אלא ראוי לביאת מיס אמנם
רואה כזה את דברי ה״ר אליעזר שאמר דאף לגירס׳זו אינו אומר לית הלכת אלא ואיני יודע מי דחקו לרבינו להניס דברי הרמב״ס ולכנות לו דרך לעצמווצ״ע:
יני תנןכפ״ט דמקואות במתני דבסמוך ר 'יוסי מטהר כסל יוצרים ומטמא כסלמיי^
בדיעבד אכל לכתחלה צריך ליזהר בכולן עכ״ל והראיה שהביא ממס׳מקואות א
דברי׳אסריסלחזקו
וכתבוהמפרשיס־בסס הערוך דשל מרקא הוא טיט שמערבים בו
יודע מה היא שאס היה דבר חוצץ בבית הסתרי' הרי אינו ראוי לביא׳מיס ולבעלה
ורבינוירו כתב לפלוף יבש חוצץ וזהושהוא חוץ לעין ושיעור ׳כדכתיב תמרוקי הכסי׳והוא־ סיער של צאן וי״א״טיט טתוקן לעושי כלי סוס&ווי
נמי מעכב וצ׳ע •
משמתחיל להיות ירוק כחול שבעין אינו חוצץ ואפי סע״ג הפין ואע״ג דבתוספת׳ כלובן ביצה לתקן בו כלי׳סנסדקו ואין מיס ממחהו והרסכ״א פסק כת״ה כדיניסין
מפורש שחוצץ וכן כתלמוד דוקא לטהרות אבל לבעלה לא וכ״כ הרמב״ס וכן עיקר דטיט סמעיבין בו לובן ביצה חוצץ ולכאורה יש לתמוה דנרא׳דפסק כיחידאהונ׳ג
כדבקיוחמר■
שהוא ז״ל סוגר דבהא כ״עיל״פ שהרי הוא דבר הנראה לעירם סהוא
וכן הסכימו רוב הפוסקים דגרסי׳ולית הלכתא וכו׳פכ״ל נראה שהוא סובר דהא
דקאמר ולית הלכתא ככל הניס מפממא אכחול ׳שבעין בלבדקאי ולאאלפלוף ־טיטין שבעולם אלא שת״ק לא היה מונה אומו ככלל הגסיטיסור יףירהמונס
שבעין ולא אריבדא דכוסילתא ואיני יודע מי הכריחו לפרס כך דהא ודאי משמע אותו ומוציא תחתיו טיט היוצרים  :הריו החלב והדבש שרף המאנ׳וסרףהחיה
דאס איתאלההיא גירסאאכולהוקאי כמו שנתבא׳לעיל  :הקשה הר■ ן לדברי ושרף השקמה הנוטפות מהאילן כלומר סהשרשיס דרכן לנטוף מהאילן ואסאחי
הגורסים לית הלכפא כצל הני שמפתתא אמאי עצמה עיני ביותר עלת׳לה טבילה מכל אלו נדבק בכשר יכשיס חוצציין לחיס אינס חוצצין וכל זה שנוי כתוספתמ!נ
דרא
׳הרא״ש בפתנוקת אלא שכתוב שט היין במקום הדיו ונר ' שהוא טעות סוער
'מ״ש מקרצה שפתותיה לסנן כאלו לא טבלה ותיר'  1כי עצמה עיניה לא מהדקי
רסיהשעל המכה חוצצת יין אינו כדבק בכשר הילכך דיו גרסי׳וכך היא גירסת ר״ס סכתכה למוסס וו נג"
קפטיס כולי האי שיהו מעכבים מלבא כהס המיס :
סהרעבם
׳דמסמקואות וכ"כ ה רמב״ס־כפ״ב מה מקואות וכ"כ רבי׳ימז״ל  :ורע סהרר
מסנה בפ״ט דמס מקואות חץ או קוץ התחוב בבשר אס נר' מגסיי חוצץ וכו׳משנה
כנהח׳ז
בפ הנז׳מוסיף על ׳סרפיס אלו שרף התות וכ״כרבי׳ירוסס .וסמ״ג וכן הוא
בסוף מקואות (דף קלה ) חץ שהוא תחוב כאדם בזמן שהוא נר חוצץ ואס אינו
תוספתא סכידט אבלא;נו־ליא; בגירסת הרא״ס ולא' בגירסת רס ^.וגיודנחג
נר 'טוכל ואוכליבתממתו ופי הרא״ש בזמן שהוא נראה מבחו׳א״א שלא יהי׳מקצתו
ירותס
וס״שהרמב״ס יעים אלו הדס ואח כ כתב ודס לנסיך כבסר אעי׳לח חוצץ וכ כ רבי
טל הבשר וחוצ׳ואס אינו נר טובל ואוכלי כתרומתו ואפי ' החץ טמא ע" כ
ואס יפיעליו קיוס של בסר בכל ענין אינו חוצץ נרא׳סכתב כן מדפניא כתוספתא וז״ל סמ״ג בסימן רמ״חיכל השרפים כין לחים בין יבשים סוצצין מפניסקצנט!
הפירות פי׳ודרך בני אדם להקפיד׳עליהם וה׳י׳ה בדה סנסיך בבשר שאפי צחחי!5
הנכנס לו חץ בירכו ר אומר אינו חוצץ וחכ״א ה״ז חוצץ כד״א בשל מתכת אבל כסל
עץס״זסוצץ ואם קרס עליו העו ' מלמעלה הכל מודי׳סאינו חוצץ והביא ר״ש בסוף מטטס זה וכ כ רבינו מפה יאמרם בס כל הפסולי' אומר םכס הוא לבכיצח
מסכ׳מקואות ופי׳בשל מתכת עיילי מיא ספי מסל עץ שאינו נדבק כ״כ עס הכסר עד ארכובותיהם בדס והא־הוי חציצה לס הואי ולס הוי חציצה ^ 15.ץסי
אי נמי כשל ממכת איכא סכנה טפי כשמוציאו ודבר שאינו מקפיד אינו חוצץ אינו חוצץ עכ״ל  :ומש רכינו ולכאורה נראהדס יף
עכ״ל י  :ומשמע דא״א לפרש דתוספמא באינו נראה מבחוץ היה דא״כ קמה לה אינ׳סוצצין והרמב״ס כמבדאפי׳לחי׳סוצצין אינו יידע ,מה הכרהיה פ כ|יי ^ א
מתניכיחידאה דהא לא מפלגה בין סל מתכת לסל עץ והיינו כר דבכולהו לא תייץ דכיון דתוספתא קתני אמיארפיס יבשים חוצצין לסין איןחוצצין להי.י
כשאינו נר מבחוץ ועוד דאין  .טעס לדברי חכמים שאומרים חוצ דכיון שאינו נראה לפרס דיבשיס אמאלאשמועי׳דדוקח הני חוצצין אכל שארשרפים 6ינ חוג^,1
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למה יחוץ אלא ט״כ ככר מכחו׳איירי תוסעתא דהשתא מתני ' דלא מפלגא בין של איכא למימר דלחיס אמא לאסמועי׳דדוקא הני י'יג !חוצ
רחוסנז
י הי^ ^
י^ה ^ מה
פץ לשל מתכת אתיא כרבנן ולפ״ז צ״ל דכראה מלחו׳אינו ר״ל שיהיה בולט לחו׳או לחיס חוצציס ומ״מ מתוך דבריו ניכר
"
וסיג
שיהא שוה לבשר דא״ב מ״ט דמ״ד איבו חוצ׳אלא כשהוא משוקע מיידי וסברי רבנן זו כפיתנוקת שלא הזכיר סס פיאר סרפי׳שאלו יאהדכרי
דכל ססוא נראה אע״פ שהוא משוקע גזרו בו גזירה אטו כשאינו משוקע ור לא גזר כפ תשיעי דמיסכת מקואות היה מאה סהימב״ס ^ נתכ מ״? ? 1
יישי׳סונח
סיה'
התוספתא דהכי מסיימא התוספתא יפארכ להסרנ 2יס כי^ ־
וכשקרס עליו עור בלמעלה אע״פ סאלולי העור היה נר לא גזרו ביה רבנן אי נמי
דלשוה לכשר קרי׳נראה מבתו׳וביה סליגי דרבנן סכרי א״א שלא יהא מקצתו טל מסג ׳י שהן פטף לכלובי פימתיע״כ וכ״כ רבינו ירויןס כםס התוס ?.
הכשר ור 'סבר כיק שאינו בולט אין מקצתו על הבשר ואס קרס עור מלמעלה אודו אפילו לחיס חוצצין • כתב המרדנייכשכומות ^ כמב  1י ^ ? 0־ נד
הוק םפ^ י1ש'^- 7
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פדה היא
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חוצל::יי !! הי
חיס איאץ!חוצל
יבסיסקוצר!! ־ילחיס
וסחלב יבסיסחוצצי
והדיו והחלב
והדיו
ל׳לטיטנליל
רבנן דאינו חוצן דכיון פקיס עור מלמעלה אין מקפידין להוציאו ומיעוטו שאינו
^ ^5י$ן
מקפיד עליו אינו חוצץ וזה נראה מפני שהוא מסכים עס מה שכתבתי בסמו׳בפס להקפיד ועל לחין איין מקסידי׳אבל אי מקפיד אפי׳לח חוצץ אס
הרא״ש שנתן טעס דא״א שלא יהא מקצתו על הבשר דסע זה לא שייך אלא בכולט שפרה שוחה ושותה אע פ שהסיט דבוק כבסר והיא אינה מקפד אינו ין 7׳,
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 06כמיעוט ובן מצצתי בתסוב׳ ה״ר־צליעז' מורדון והוא ברוקח ומפי
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?^ 6מסוססמדס נכנסים בלס וטועה שצץ לח-יותיימיין וצמרינן
 1(1(8יהירי וסבני מתאי ופירי קפי מלעיל ולא סלקא להו השקה ע
?!• לצונעולו הנשים טל פניהם וסער ראשן צדנו חוצן וכן מי שאומנותו צבע
6י ־ו *נז כן נת 3הי״יופ

שמעמ!שיני
בסרקיכל הכשר ח״ל הא דאמרינןלעילכלידבר־ססוצןבטכילת כגוף חוצץ בטבילת׳ (ה>*
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ידים למלין יש מי שאומר דצואה שתחת הצפק חוצצת בין בטבילה כין מסיל ת,סה
■רמש'מקואות כפרק$ןר ץה:ן ת ,ס אילנס-י גללמרי
ידים ומביאים רציהלרכייהס מדמייא בתום

■ הצפק הרי אלו חוצצין צכל רבותינו בעני התוספי־ אמרר(סמ״ק שנמנו
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ווהוכממכויןועוד^ שאיןבוממס שלא כניד הבשר חוצץ כנגד הפשר אינו חוצץ ובצק שתחת בצדם וכי־ עד יבצ ?םתחי 1הצפ ין
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מקפיד עליו חוצץ
^' '
א״עלסצכמזהפשוטבבל השעורוכו .א״שפ שאינו .
אףצ״עפ
מזין
^ינס מקפדת ורוצה להיות פס והרי הוא כצלו הוא מגופו סל שיער ובבגד
ננועש6ין הצנע כדבר נוסף חוצץ הלח בעקרו סל בגד אינו חוצץ שהרי מצינו
ננילהלפרכאף על פי שיש בו תכלת וארגמן ותולעתשני  :ועוד ירצהשאיןממשו
סלמעבסיפר ועל הידיס אלא מראיתו סל צבע ולפיכך אינו חוצץ ואינו דומ לכת׳
שפצזשמסש הדיו בכתב וכן הנשים פמלאכתןלצבוע ירצה לי שאין אותו צבע שעל
יל? חוצן מן הטעם הזה שצץ ממשו של צבע אלא מראיתו ועור שכל שמלאכתה
נכןצינהמקפרת למה הדבר דומה לדם שעל בגדיוש ל טבח ורכב שעל כגדי רכב
ש6ינוחוצןשכלהדבר*־ בהקפדה הס תלויים עד כאן בלומר כדר יצחק דאמר גזרו
רנקעלמיפוטו המקפיד ועל רובו שאינו מקפיד אבל על מיעוטו שאינו מקפיד לא
"ווצע״גדכשצר נשען שצינן צובעות דרכן להקפיד ולעיל כתבתי דכל שדרך
מחין להקפיד כוצע״פ שזו צינה מקפדת חוצץ י״ל דם אני הכא דגם שאר נשים
שממי אותה אומנות אינם מקפידותוהי"ה והוא הטע לטכס ורכב דצ״עג דשאי
אנשיסקפדיאדס וארכב כיון סכל בני אותה אומנות לא קפדי לא חייץ:
ווכויו אלה שכתב כת״ה העתיק בתשובות שצלה וכתב אחר כן חכור אני
צמתי בזה לפני מורי הרב הגדול הרמ׳בן ז״ל והודה לדברי הלכה
* 1ה פ״כ וכתשובו׳ להימ״בן סימן קכ׳ד תמצא בתשובה זו וכ״פ רבי'
׳ומחיל נגעסע"י הנשים צו שעל השיער לנוי אינו חוצץ דצינן מקפידו'אדרבא
 8ותמלצנועאומןתמיד אע״פ שחופה רוב השיער או כולו והרי הוא כגופו סל
סיערסאיכו חוצץ והשיער הוא כגופו סל אדם ועוד שהמראה מן הציע אין בוממש
אינודומה לכתב שחוצץ שהתם ממשות הדיו וכן הנסים שצובטות שמלאכתן בכך
רשמהצבע על ידיהן צו על בשק אינו חוצץ וכן אשה ששוחטת תמיד כמו טבחויש
עליהדס וכן כל שמלאכתה בכך צינה מקפדת כך הסכימו המפרשים ע"כ :
צואהשתחת הצפק שלא כנגד הכשר חוצץוכו׳כפרק ע דמשכתמקוצותישם)
ענןגבי אלו חוצצין בצק שתח הצפוק וגבי אלו שאינן חוצצין צואה שתחת הנפק
ונסנוו״ס והר״צש דציתא בתוספת׳צואה שתחת הצפק שלא כנגד הבשר והבצק
פתחהצפורן אפילו כנגד הבשר הרי צלו תוצציןוכי" פ הר״אש כפ׳תנוקת והרש״בא
־תיהוכ״פרביכו ירוחם אבל הי־מ״בם בס״ב מה מקואות כתי גבי צלו סוצצין בצק
זופיפשתח׳הצפי־ן וגבי אלו שאין חוצצין צואה שתחת הצפק־ ולא סילק בין כנגד
גחילשלא כנגד הבשר כלל ועיקר וצריך טעם למה דחה תוספתא זו מסלכתא
אפשישטעמומשוםרמשמעליהדתוספ׳זופליגאאמתני׳רהאמתמלא חילקה
נין כנגד הבשר לסלאכנגד הבשר אלא כקבצק לצואה בלחוד הוא דמפלגא וצוותה
נקשינן ולא חיישינן לתוספ והפוסקי׳ש פסקוה סוברים דמתני׳סירא דאיכ לפלוגי
ק מגדהנשילשלא כנגד הכשר ומאי דשייר מלפרושי במתני׳פי' בתוס והמרדני
נשי בשבועית וז״ל לפלוני צואה שעל בשרו וצואה שתחת הצפק סיפא מיירי
נ׳־ח ואי ביבש היינו גילדי צואה ובצקשחוצצין ע'כ והוא מדברי התוספות בפר'
0טןז ואכתוב דבריהםכסמוך  :וסמ״ק כתב צואה שתחת הצפרן שלא כנג'הבש
־ז׳ינובתוסת דחיצצין וא״עגדבמסנהאמייצן אלו שאין חוצצין לכלוכי צואה
מואהשתחתהצפין מחלק י״ת בין הכדבקת לסצינה נדבקתעכי׳ל :וטי׳שרבינו
גדשואץדרך בני צדם להקפיד בכך הילכך מי שאינו מקפיד צי־נו חוצץ נרצה דבין
ך' כין צגצק קצמי דאין דיך בני צדם להקפיד בכך והוי מיעוטו שאינו מקפיד
^ינו חוצן ומיהוק שיא לי דאס כן לא הוו מתיי׳ותושפתא מיתנו סתמא
"ייאמך נ״לסדרך הפלות וכן כל זמן סהנשי׳הנשואות הולכי׳לבית המרחץ
ח ^ יילצ יהא סוס צואה תחת הצפק שלא כנגד הבשר מיהא כדי שלא יתגכו
סמציאמןלצ ׳" וחצו אפי׳במץומו׳הגלויי׳דסיינו שלא כנגד הכשר הלכך
 ^ ,שוצפי׳צם זו צ־נה מקפדת כטלה דעתה כמו שנתבאר לעיל
ע! שתחת הצפין היינו טעמא דצפילו שלא כנגד הבשרחוצץ מ שוס דבאי זה
תיש מצ הבצק בצפמי׳ציכא למיסש שתתגנה על בעלה באמרו שמאנילתו זוהמת
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היינו טיט של יוצרין צו סל מצין שנדבק להקעילעליו א*נ׳
הבשר כ׳^ רי
יפה כמובצקודומיצ דכצקדקתכיצבל חלקאנלאסלרן
׳
אלסלהקפיל
צוצה סצינה מהודקת לצעכ״ל וכן פסק כת" ה צצל דיני נטילת ידים וז״ל צוצסננ י
אע פשזו"ד״ינ ;
שתחת הצפק צינה חוצצ׳סצין צדם מקפיד ועוד סצינה מהוד,ן׳כ״כ ותנן
צלו שאינם חוצצין בצדם צואה שתת הצפק שצין חוצץ אלא הדברים סמרכקי׳ביותעכ״ל/מעפה ?ס
שמונעים כיצת המיס כטיט היון וכיוצא מד כצן לשונו צבל כדיני טבילה כתב לנרי הט1רנלאז
איןלרך■
כתורת הכית הקצר כלשון כזה הסיט וסכצק שתחת הצפק אפילו כנגד הכתףלר״למיה!
וצואה שתחת הצפורן שלא כנגד הכשר הרי צלוחרצציןע דכ 5ןן 1,סןנו"ה תימ £נס אלםלהקפיד
דממה
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הכסי ובמ״ה גבי

נטילת ידיס נר) 5ה

יציאה סתחת נ׳כמעגושאין }7ר

הצפק צינה חוצצת כלל אפילו שלא כנגד הכשר ולגבי טבילה כתב דכנגד הבשר נס אלסלהאפיל
מיהא חוצץ ושמא י״ל דכנטילת ידים דרבנן הקל אכל בטכילס דצוריתא החמיר הלנן מישאינה
אלא דאבתי קשה דמאי זה טעם החמיר כטבילה ע״כ מפני התוספתאסכתבתי מקפילה אינה
כנגד הכסריזוצ 1לנרי! 5,5סע יוס?
ד ז תכי בה צו 3ןה שתחת הצפר1
למיל םהני3זו ר״ס
נמ׳עודנשסהעו׳
ומאותו טפס ה״ל לפסוק שחוצץ גס כנטילת ידיה דכלל גדול אמרו כל החוצץ
בטבילת הגוף חוצץ כנטילת ידים ולפי מה שכתבתי דטעמא החוצץ צואה שתחת • המרדניוהסמ״ק
הצפין שלא כנגד הבשר אף על פי שהוא מיעוט היינו לפי שדרך הנשים כשהולכותדש ילמוא׳שתחיי
למרחץ להקפיד עליו סלא יתגנו על בעליהן שיאמרו שהלכו למרחץ ומצואתן לאמפי} " א'נ !

רוחצו אפשר לומר שזצת הסשסא שייך בטבילה שגס סס רוחצת כל גופה במים נינש׳אנללאנצחה
שטובלת בהם והילכך מוצץ בטבילה אבל כשנוטלת ידיה אף על פי שלא תסיר לאי!לרןצהקפיל
צואה שתחת הצסרן אינה מפינה בכך על בעלה הלכך לא קפדה לגבי נטיל ת ידיסנכןוא״כ ( י׳ל)
והוי מיעוטו שאינו מקפיד עליו ואינו חוצץ ועוד דאפילו את״ל דנטילת ידיםנמ ידגםזה כ 1נ׳ הט׳י

קפדא עלה כדי סלא תתגנה כיון דמצות נטילת ידים אאנשיס ימיא וצינמ ל 13ל7רן5הר ^ ד5£
קפדי לא חייץ וכיון דלאנשיס לא חייץ לנשים נמי לא0י.יץ דלא חילקו חכמים• ז מ!ירי■ :
בין ציש לאשם בזה והא דאמרינן כל שחוצץ בטבילת הגוף חוצץ בנטילת ידים היינו
לומר שהדברים שצמרו עליהם שנדבקים בחוזק בבשר עד שצץ המיס נוגעים
בבשר מחמת דביקותה בו כסס סחוצצין לטבילה כך סוצצין לנטילת ידים אכל׳
במס שלפנין טבילת הגוף דרך להקפיד עליו ולענין נטילת ידים צץ דרך להקפיד
עליו זה אינו ככלל כלל זה אלא דאכתי קשה דכיון דכתב גבי נטילת ידים שאין
צואה שתחת הצפק מהודקת היכא כתב גבי טבילה דחייצא הא דכר שאינומהודק•
לא חייץ ומטעם זה מכו חכמים כמה דברים שאינן חוצצץ לפי שאינם מהודקים
וכן דעתרש 'י כר״ע במה אשה וכמו שנתבצר בראש סימן זה ודוחק לומרדהרש״בא־
סובר דכל שהוא מקפיד עליו חוצץ אע״פ שאיני מהודק וכמו שכתבתי לעיל לדעת
והר/וספות כתבובפתנוקרן
רבותיו שלרש״י לסד לישנא וצ״עבת״ה הארוך :
צואה שתחת הצפק יבשה חוצצת והא דתכן בפ״ט דמקוצות גבי צלו שאינםחוצצין
צואה שתחת הצפק מיירי בלחה דומיא דלנלוכי צואה שעל הכשר דקתני התס׳
דאי ביבישה אמצי לא חייצא ועוד דגבי אלו סוצצץ קתני גלדי צואה שעל הבשר •
כתב המרדכי בפ״ב דסכועות דאשה שיש לה נפח על מקום הצפין ולא היתה יכולה
לא לחתוך ולא לחטט צם נפוחה כ״כ שאין הסיט ניצה שתחת הצפק אינוחוצץ
וצם לצו חוצץ ולמד כן מדתכיא גבי חץ התחוב בצדם שצם אינו נראה אינוחוצץ
וכמו שנתבצר כסימן זה  :כתב עוד סס המידכי שכתב רצב״יה בשם הגאוני©
דוקא בצק שמחת הצפק חוצץ אבל הצפק עצמה אין חוצץ ואפילו צסהיתס
גדולה ועומדת ליחתך ופורחת ועוכרת ממגד הבשר צינה חוצצת וטפמא משוס
דהצפק הוי מגוף אדם עכ״ל וכי כ בסה ת ג״סומ״ס רביכויאיזהו שלא כנגדהבשר
זס שהצפין עודף עלהבשר כ כ הרש״בא בת״ה וכ״כ רבינוירוחם  :ומ׳ש ולפי
שאינן יכולות לכוין מה נקיא כנגד הבשר צו סלא כנגדו נהגו הנסים ליטול
צסרניה' בשעת טבילתה גס אלה דבריהרש ' בא כת״הלי כ סר״צש כפ תכוקוהר״ן׳
בפ״ב דשבועות וכ״כ רבי׳ירוחס • וגס הר״אש כתב כסוף נדה נהגו הנסיםליטול
צפיכיהס שלא יהא תחתיהם דבר חוצץ וכתבו סמ״ג וסה״ת נהגו הנשים לחתוך־
הצפיניס קודם טביל' מפני חשסא סל טיט ובצק תחת הצפק ואס אירע לה טבילה
בחיל המועד תחתכם בשיניה או דרך שינוי דאין לגלסס כמספרים ושמא ה״ה
בסכין הילכך נכון ששמחתה גויה תגלחס דאע״ג דאמירה לגוי סכות במקום מצוה
^׳ךזסכשעתלישהמשלת זוהמתה בעיסה וע״כ נכנס בצק בצפיניה ולפיכך מותר ואס אין לה גויה תנקר בעצמה בטוב הטיט שתחת הצפק ודיה אמנם רב
'^ 1יי־ להסיי כל 5צק מצפינים הילכך אף על פי שזו אינה מקפדת כטלה אלפס פסק דבח״ה מותר אף כגנוסטריעכ״ל -ול׳כ כמרדכי דשבועות• כתב סמ״ג.
 1ך:ד;עיל  :וכתבסמ״ג בשם ר״תראפילו כפיס ובצק אם יש מענו כ״כ מעט תניא בתוספת' דמקואות הצואה שתחת הצפוק שלא כנגד הבשר והטיסוהבצק׳
1.
.
״זןמפקיד— -
שתחת הצפין אפילו כנגד הבשר הרי אלו חוצצין ופר״ת כתשובהשמדגריכטיש■
־דומה לבצק שנדבק מצד כגון טיט של יוצרים צבל לא בטיט אחד וצואה תדע•
ססרי תכן במסכת מקואות צלו שאינם חוצצין לכלוני צואה שעל בשרווצואה•
צפרןה :ידולדלת שפירשה מיעוטה וכו' צבר וכשר
^'צ ^ייייךתצלאבמועט כל כךשצפילוהנשים הנשואות צו הכלות אץ שתחת הצפין עכ״ל :
זה צריך
צואה המךולדלין תוצצין תוספתא כתבה ר״ש כפ״ס דמסכת מקואותוהר״צש -כפ פנוקת
על׳מ!׳׳'^■1
ר״ת ע*
■*
סמ׳ק כשם ץ׳
לפרש מה שכתב ס..ן
כריךנשרש
וככנכין ן1י<.
פידעעיו״״׳■ <
^ 1ח?;
וז׳״ל האבר והכשר המדולדלים כאדם הרי אלו חוצצין הצי יונתן ק יוסף צומ' צפק
״׳ערק שאפילו מוכקת צס אינה מק פדת איןלולתיש  ( :ידעשכ׳הרש״בא
שפירשה

הלכות טבילה סצח

דפ1

(<:£מנ! זתיספפ ספירפה רובה ה״זאינםחוצצת ונמשכת פ״טדמקואותתכן נכי
כיון
' ^יי'"' 3; 1־י'' כפורן המדולדלת ונראה מדברי רביכו שהוא סיבר דהלכס 0־׳' יונתן בן:ן יוסף
יוסף כיון

לולו סאיצן חוצצין

דלא סזינן מאן דפליג עליה ומפרס דרוכה אינה חוצצת דקתני דוקא היא לומ׳אבל
ענלפ; -6כהס ,ת פירסה מיעוטה חוצצת דרבי יונתן כן יוסף ללמד על הכירן המדולדלת דמתניתין
רקשלאיהאנתוק אתא לומר דהאדתנן דאינהחרצצ היינו

חוצן אינוחוצץ לזבל אס פירש׳נדעוטכיוןשעסויהלהתרפ ^
מהציסהי")3ם ׳
אסהול
מל המתוס שפירש
המקוסספירסיליד
בלבדהי
הוא* -וצ :,ו
כל
כל שימצא
שימצא בה
בה דבר
דבי חוצץ
חוצץ אפילו
אפילו אס
הוא} על
הכל ככ״ל :ובדבריהפירס כפני הזה דחוצצץ ואין חוצצץ דלזמר־י׳גבי אברי1
:רי
המדולדלי׳וגבי צפורן לעכין אס נמצא עליהס דבר חוצץ
נראהבעיני'31,16י
חוצץ נראה
בעיניי;
שמדברי המידכיבעיקב׳דסבוש/

<'1ט (ת

להתתיר׳־׳ ^ דוקא כסימן רוב אבל לא כפירוס מיעוטהכנידו נהג׳הנעוי׳ליטו׳צפורניהןבשע׳טבילתן יצפוק המדולדל׳ כפי הראשון פכתב
ריונתן קיוס;
שנ״החשוס^'■׳־׳*
אבל■־׳ -
הימכ״ס  -־׳
פעם ני'פ
׳ 1.־■׳
־־־־־״־־
בס״ב
גב יי׳14עיו 1
שפירשה יעו<1!!-
מהל׳מקואותכ ף
מיעוטה ווו *!33
חוצצת ע׳!^׳
 11111־11
רובה *)׳^וו
אינה< ! ו * 133
חוצצת י״י״ו
פירשה
אברחי^ -ו
ובשר ״' ן
צפרן־׳*■* ׳־׳*
שפירשי '׳־'■'
רובה ;',׳־?
אינה חוכנ
וויו)
חוצצמס:
מסן1
וור!

חוצנץ
סמדולדל׳וכליסנדז
המרולרלי׳חוצצי?
שנקשר נימא
נימא לברה
חוצץ
רובה דרוב
לא'א ;! 1איהא אלו שאינ —
צפרן .
פירש  .״
רובה/
*
המדולרלי׳חוצציןרוב
רוב השער
השער שנקשר
נימאנימא
לכדהרזן־צץ
רובה
דמב׳'■-ככולה
ככולה אבל
אכלפייש'
מיעו
פירש׳מ'11ן
גת! נןטיע עכ'ל דמתני ולא סילק בין
לפירס 1די*! ד י) 1ח1ר!
ר11זדו< ד
י״י י־יי1

נקשר שתיםשתי׳או יות׳אינןחוצ ץד
* ,אמיהר קהשירי׳ והנזמים חוצצת כיון דע ומד לפיוס ונצי
התסיל5
י׳ףעל
חוצצתנץ,

תיים הלנתח־־ה  :מיעוטה אלא לרבותא נקט פירפה רובה
(ס־געיגי עיי!ש דלא הוי חציצה וכ״ש פירשה מיעוטה

השבר צריכה לחוץ שיניה שלא יהא שום דבר

^נ ' 7״תה
ואיפשר פגס הוא ז״ל מפר דכדוקא נקט ר יונתן כ״י פירש ורובה אינה חוצצת לומר
כלללהמרדני ^ אבל פירשה מיעוטה חוצצת אלא מדסזי׳ דמשמ דיחידאה קאמר לה מפמע דרבנן

דהילכזת

מקוואות* 1״׳ ן

׳•׳•> י -

י—

וי -ן ^

ז

י^'עוי ^ ^נע ^י :וסיפג
גסיק
רמ ח כתב כצסון

הזההסיב י יני
רבץ
בכל מקו שתהיה כטף ותבלולבעין ^
חוצצים סהס בטניס נגיףוכ ן תל תול יס
בשרוכיוצ ^ בהס ויתרת
אפילועומדח
ליחתך ואבר וכפרהמדולדל*י כאדםסניכו סזי י ןחוצצין חזפילי עומק
ליחתךעכ״ל*

׳.י׳ עש
ץ
׳;.ץ! ׳.וו׳*.
;1׳*׳ י׳•* ׳* ׳׳׳•*
׳! ׳-ן״וי ופכססתו
אינס חוצצי׳מפני סהמי׳באיס בהם ושמרה אחת שנקשרה חוצצת והואסיני'

סיתה נ! שעי אתל צערן המדולדלת שפירשה מיעוטה חוצן דמאי זה טעס יחרצו אי משוס דכיון דאינס
אושתיס חיזצמכה חסוכיס מהגוף הוו כדבר שנדבק בגוף דחייץ הא לא דמיא דדבר הנדבק בגוף הוא
עליה  :אבל אס אינו מקפיד עליה עלתה לו טבילה עד שיהיה רוב
סערוקפרריניסא
ראש״״מקלמכהנדבק
על
העור
מקוס
סיחוז
הגאוני׳ויראה ׳•לי
שלאדם כגופו
חשוג
ידדה  !/׳■
מל ׳ ^±ו׳
המור ^!
שהו ״/ןו״
סרוממום ^ ו׳ו
שהוא ^ ^
מגולה !11/1
וראוי לבא סס מיס ז׳-ע׳י׳-ן
ולפיכך  /׳ )
דין י* ו;1
הוא עויחון
ע׳ע1עו
נימא בפני ע^
גזסז.וו 1ו
עצמהכזההורו ׳* יג׳-וו<י ו׳י ׳׳^ 1
1
ששערו **< 11ט
כגוסוה! פ
הוא(]1׳] ן
אושהיה נ שערות
ברישי עיניו!
^*  0אבל הנא מקום חיבור אבי־ ובשר זה לא היה מגולה מעולס ואינו ראוי לבא שס מיס לענין טבילה ואינו כגוף כפני עצמו כדי סנאמי ו־דכ ה׳שעי־ אלא אף על פיסנל
■יט
א
!
למה
יסוצו
ומיהו
בהא
איכא
למימר
סאע״פ
שלא
היה
מגולה
מעול
'
מכל
מקו׳מעת
שיער
ראשו
קשור
נימא
נימא
אס
אינו
מקפיד
מליו
עלתה
לו
טבילה
אא׳מצעח)
תודנין לטיט א! צמה יסוצו ומיהו בהא איכא צמימר שאע״ע שלא היה מגולה מעול' מכל מקו׳מעת שיער ראשו קשור נימא נימא אס אינו מקפיד מגי 1ענתהנוסכינה&
א״ננצסון
"יא ; א! שהיה ג׳ סנדלדלו אבר ובשר זה ואינם יונקים מן הגוף אינס חשוכין מן הגוף אלא הס
לחוצץ אחר על גופו ונמצא הכל רוב גופו כמו שביארנו סכ״לוהוא״נדמב
׳■ייםינ ^ ג ,חשובים כקטועיס והוי כאלו נתגלה מקוס חיבורם ונראה לבא שסמים דהאליקטע
בהשגות שכדברי הגאונים הוא העיקר וגס רבינו ירוסס כתבשנשנו' המ!ורן
יימטה
והזניאןנרישיע פומדיס ועכשיו כשזו באה לטבול נמצאו אבר ובשר זה חופים על מקום חיבורם נראה מדין התלמוד וכן נראה מדברי הראש שכתב בפמנוקת אמר ונהנונו
תלייעלההרי אל ,ומוצעים אותו מלכא במים וה״ל כבית הסתרים שאס יש עליהם דבר חוצץ מעכב סנה נימא אחת קשורהחוצצת ג איכה חוצצת ב׳ לןיכן יודע ורבי יריזנן אמר אץלנו
ח!גנין
וה!א בטבילה ויש ללמוד כן מדתנן כפרק י׳דמסכ׳מקואות כל ידות הכלים סהס
ארוכים אנא א׳פי׳אס היו רוב שערותיה קשורות כל אח' ואחת לבדהעכ״ל • וכתב
נו"
נח!ש״ .תא ללח ועתיד לקוץ מטביל עד מקום המדה ומפרש טעמא כפרק בהמה המקשה משו׳דכל בפרק ב׳דשבועות שטעמן סל גאונים דס״ל דאית לן תרי קראי סד למעיווחד
מתל <וכלב!
כתג1
׳
■י
י•
י
■ 1
היו נ׳שער/תרי׳
עיניו שלתט
"! דנקיס
לליהי
ונ״כ
הר״אש
בס
תכוקת
משמע
בהדיא
דכצ
כה״ג
דין
בית
הסתרים
יש
צו
וגבי
אדם
וקשקשים שע״ג השבר תוספת כתבה ר'יש בפ״ט למקואות וז׳יל ושאמרו
חוצצין
עיני* לס מעלה וראי אס יש דבר חוצץ בבית הסתרים שלו מעכב כדאיתא בפ׳קמא דקדושין וכפיק
ושאמרו אין חוצצין לא מטמאין ולא מיטמאין חוץ מקרום ספ״ג המכה
והאגדסע״ג
?!|י
תנוקת גבי ספחתושל בית ר שטבלה ונמצא עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה
המכה והקשקשים שע״ג השבר והשיריםוהנזמי' והקטצאות והטבעות אוצין
חוצצין
פ׳כס ז ^,י^לדנגנרי ,אחרת וכפרן דלא חייצא להרמ״כס כין נדלדל רובה בין נדלדל מיעוטא היינו משים
רפין אין חוצצין ונראה מדברי הרמ״בס דלא מפיק בחוץ אלא קמס
שפ״נמנס
אלן נמקפיל נאז דאפילו כשהיא מחוברת לגוף עומדת ליקצץואפ״ה לא חייצאהילק־כי נדלדלה
כלבד וכל אינך מאגד שע״ג מכה ואילך כולהואסיפא קיימי דקתני אוצין
הוצצק
חר;הלדעפסקנת נמי לא חייצא אבל רכינו משמע דלית ליה האי טעמאטדאמי בפירשה מיעוטה
רפין
אין חוצצץ אכל ר״ש פי' ולא מטמאין שאין  .מוציאיןטומאה
דנו* ׳ני״שכתנאר חוצצת וקשה אמאיבפירשהמבה אינה חוצצת מ״ש משאר דברים החוצצין׳שאפי'
אס הוא זב ונגע בהם הטהור ולא מיטמאין סאקממיסין טומאה אם הוא
טהור
^ סהי ,,יה
בכגרעין חרדל שיהיה בגוף הס חוצצין ושמא יש לומ׳דטפמיה משוס דכיון דפירסה
ונגע בהם הזב חוץ מקרום כלומר חוץ מקרום ואגד וקשקסין כל הני
אסוץקיימי
שאינ^ייקפי׳ יאיכז מבה הרי יכולה להסירה כידה וכיון דאינה מסירתה אינה מקפדת עליה וה״ל שכולם דיכם כקרוס  :הפירים מכאן ואילך איירי בדיןחציצה •  6וציןדתוקיןמל
חיק גא! אפשר מיעוטו שאינו מקפיד דאינו חוצץ אבל כססירשה מיפוטא איכא למימי דקפדה
הבשר כמו כתר איצצא דפ׳חכית מלשון אץ כרגליםעכ״ל • והר״אס כיאה
שחומס
דכה
רי ננ׳
מקפיד:,י ומה שאינו מסירתה ביד היינו משוס דכיון שלא פירש אלא מיעוטה אינה נוחה עיקר כפי ר״ש שהרי כפ׳תנוקת גבי חציצה לא הביא אלא ההיאדהסירי'
ונטנעוח
אדם
זהוהמעל׳ה־וקפי' ליתלש כיד הילכן כיין ךקפדה עלה חוצצת ולהרמ״בס נמי י״ל לסוכר דגם בפירס׳ וכו׳והשמיט ההיא דאגד וקשקסין וכו׳וכ״כ הרש״בא בת״ה וכך הס דברי ומי
עליז ות 1ק לכ׳ע מיעוטה יכולה היא לתלוש ביד מה שפירש ומדלא תלשה אלמא לא קפדס וכלשכן ירוחםז״ל • אבל רכינוכתב הכל ולא כתבם כסדר השנויבתוספוגס ל6מנש'£
ווה הנרא ; לי דפירסס יוכה שהוא יותר כוח לתלוש כיד דאמרינן ביה מדלא תלשה לא קפדה :
מחלוקת כדבר כלל ונראה שרביכו לא ראה אלא דברי הר״איש
והרס״באווניי
מיקר :
הרמ״בס או התוספתעצמה סכל פי' ר״ס לא בא לידו וגס לא עלה
עלדעתוולפיכך
ומיהו לפי הדרך הראשון סכתכתי לדעתהרמ״כם דפירשה רובה לרבותא נקט
וכל שכן לפירשה מיעוטה לא שייך טעם זה וצ״ל כמו שכתבתי תחלה דטעמא מסוס
כתב ההיא דהסיריס וכו׳שהיא מוסכמת לדמת הכל ואח״כ כתב
מהםמצלונדנו׳

בין שפי רובה כין ספי מיעוטה וגס לטעם שכתבתי לדעירביצוצ״ל ע 'כ דכל שפירשה
בין רובה כץ מיעוטה אץ דרך הנשים להקפיד עליה'ולפיכך אנו תולין הדבר בדעת׳
של זו שאילו היה דרכן כיי לא קפדה האי מאי הוי וכמו שנתבאר לעיל :
ועורי״ל
והוא הנכון דהא דאבר וכשר המדולדלים סוצצין היינו לומר שאס נמצא כסס שוס
דבר חוצץ לא עלתה לה טבילה דכיון סהס מחוברים לגוף אף על סי סהס מדולדלים
בגוף הס חשובים וה״ה לצפין שפירס׳מיעוטה לדעת רבינודכיון שרובה מחוב לגוף
 5רי היא כגוף ואס נמצא מליה דבר חוצץ מעכב כדרך שהיא מעכב בשאר מקומות
הגוף אבל כשפירשה רובה ככר איכה נחשבת מהגוף ולפיכך אס נמצא עליה דבר
קוצץ אין בכך כלוס ונראה דאפילו נמצא במיפוט׳המחוכר כמי אינו חוצץדמימוטה .
כתי־ רוכס גריר והימ״גס סכר דכיון דצפרן עומד ליקצץ כיון שפירש מיעוטה כל
מה שכנגד אותו מיעוט ברוחב האצבע עומד ליקצץ הילכך כקצוץ דמי ולפיכך אס
נמצא עליו דבר חוצץ אינו מעכב ומיהו לפי זה הדרך הראשון שפירשתי לדעתו ז״ל
דרכי יונתן כן יוסף נקט פירשה מכא לרבותא דאסילו הכי אינה סוצצ׳וכ״ס פירשם
מיעינזה אי אפשר לסרסו דהא רבותא הואדפירשמיעוטהדאיגחוצצ׳טפי מכפירם,

רובה לפיכך נ״ל כדרך שני שכתבתי דיבי יונתן בן יוסף בדוקא נקט רובה איכס
חוצצת לומר אבל מיעוטה חוצץ אלא דמשמע ליה להימ״בס דרבנן פליגו עליה
ואמרי כין כך אינו חוצץ ופסק כותייהו והיכא דג עקרה הצפרן עצמה ממקום חבור'
כאצבע נראה דלהרמ״בס כמי מפליג בין פירשה רובה לשישה מיעוט׳ דכל שפירשה
רוצה אינה עשויה להתיפאת וכאלו נתלשה מלה דמי הילכך אס נמצא עליה דבר

מההישדחגדוקנ;1ף־ןנוץ "■■
מחלוקת משוס דמשמע ליה דליכא נפקותת ביכייהו לענין דינא שאפילולוני'
האומרים שלא הח  :רו אגד וקשקשין בתוספתא לענין חציצה מ״מ כלמדי׳מימי!
סירים וטבעותדמ״ס  :כת! ־הר״^ ס 3סו ףנדה
ט 3עת דרזוק׳אמאיחוק
והלא מיעוטו שאינו מקפיד הוא ופי' הרא״בד ז״ל לפי שמקפד להסיח כסעת ,
וכיון סמקפדת בסוס פעם אע״פ שאינה מקפדת בשעת טבילה הר
מציצה מ נ
הרש״בא בת״ה וז״ל 6עפ שתכשיטים אלו אין האסה מקפדת בסם
אדרנאצויהי
לה ורוצהיא בתכשיטיה פעמים יש שמקפדת ומסירתן בשעת לישה וכיוצא ניקי
הטעם לחוטץ ורצועות שבראשי הכנות עכ״ל :
צריכה לחוץשיניה
סוס דבר כהן שאס טבלה ונמצא שוס דכי ביניהן לא עלתה לה טבילהכפו??מז
ונמצ ^טצס5י ?*
צרןי
דקדושין
דקדושין וכס
ובס תכוקת ״״״״
מעסה כשפחתו ^
סל ׳ר שטבלה .ועל .
תה .
טבילה
אחרת
וכת
סמיג
דה״ה
אס
נמהא
ביניהן
כסר
או
פירויין
י'
והצריכה
והצריכה רר טבילה אחרת וכת סמ״ג דה״הנמצ ^כיניה ןכסר ^פייוי^
מניו^
וה״ס
וה״ס לכל
לכל דבר
דבר הנמצא
הנמצא ביניהם
ביניהם וכמ״ס
וכמ״ס רבי
רבי נו
נו  ••..ומפרש
ומפרש בפרק
בפרק קמא
דקדוסין
קמא
דקדוסין ד ^
משוס דאע״ג דלא בעי׳שיכנסו מיס לתוך ספה מסוס דצתיכ ויח ^איומים
כשרו מאבראי אף כל מאכראי מכל מקוס כעיא שיהא הפהרי 1וי הכ ?ם
_
_
 1.״^ ״
. .
חידנוואוי"־ נ■
וכדרבי זיי ^ד^)מי כ הר^ !ר׳*5'3־ 0טי ןכי^ה מעככת בו וכ ס15ינו י ילש?א
בילה מעככתו וכתב ר״סכפ״זדמסכת מקואות דםפחה זו נםו ?הי?"1׳׳" ו1נצפ
נשואה היא מקפדת על בית הספרי דילה כדי שלא תתגנה על נפלה  ,ני5
כץשיניה; כ״ע קפדי ע״כ וכתב הר״אש בפרקתכרק תצריכה ה5ןסה! *דניהס
סלא יהא* בהם דבר חוצץ פ״כ וכן בדן שהרי שיניםעשויים ל
ימצא

ד״מ
/,״׳ .
^ 1ןראימי נשיה כשרות סנוהגו׳סלא לאכול בשר ביו' לפתן לבית הטבילה
סיר
נינם כין הסינים יותר ממאכל אחר ואע״פ סבודקות וחוצות השיכים
גפני
!ר ^למ 15משתייר מיניה ולאו  $דעתא ומנהג יפה הוא וגם יכי׳ ירוחם הזכיר
י*1־ 1י מ׳סהוא מנהג יפה וכתב הר״אש בהכרה בקוצר מנהג יפה נהגו הנשים
י|;
"
נלי־נין היח -צה
^
סועמות

ס;<י ני %הא לכר חוצץ בין שיניה
?ס • כתב הרא״בד בספר בעלי
^,דועונדארשפחת בית רבי מהא
־
סמנני׳פ £ל

^ ד״הק ״״י■  ,ני"

נסתרים סלה ממצא כהן דכי־ חוצץ שלא
■ל׳ואס לא נמצ׳עלי' דברחוצץ
'טביל׳עלתה לה טבילה
■),ן & נחקיו

טמאים ואס הויתידיו במים טהורין ר׳שמעון אומר ירפה כדי שיבואו בהם המיס
'51יישטמאי׳כאלו לא הוטבלו דלא באו מיס למקום אחיזתו ואס הדיח ידיו
מיסקודס אחיזתו טהורים לפי שמשקה שעל ידיו מתחבר למי המקוה ואין כאן
הציצה וכך הס דבריכרש״בא כת״ה וכתב הרמ״כס כפ״כ מה' מקואות האוחז בארס
גכלי׳ומעביצןהרי ק בטומאתן ואע״פ שריפה ידיו עד סבאו המיס בהם גזירשמא
לסיועה ואס הדיס ידיו במים עלתה להן טבילה ע״כ וטעמו משוסדת״קור״ש
ניטפליגי והלכהכת״ק ו':כ בהדיא בפירש המשנ׳אכל הדש בא כתג בת״ה היתה
סביתה ארחזתבה בשעתטכילהלא עלתה לה טבילה ואס הדיחה ידיה במים
ענתה לה טבילהשמשקה טופח שעל ידיה סיבו' צמים סכמקוה רפת ידיה עד סבאו
למיס יראס לי לכל שכן דעלת לה טבילה ויש מרכומי שהורו שלא עלתה לה טבילה
נזיר■שמא לא פרעה זלא יראה לי כןשלא■ גזרו כטבעות הרפויים משוסדחוקין
ימנילת העבדים אמיו כקולר סכצוארשהרפוי אינו חוצץ עכ״ל ואיפשרשהוא
ימישדו׳ס אהדיח ידיה כמיס פליג דת ק מטהר אפילו לא רפת' ידיה ור״ס מטמא.
"לאא כ רפתה ידיה ולית הלכתא כוותיה אכל בלא הדיחה ידיה לא אייריר״ש
יפשתכרא דטהורה גתכ״ס דהדיחה ידיה שהיא טהורה אפי' הדקה ידיה ככ״ל לדפת
ה
■ש בא דדוחק לומר שהוא סוכר ג״כ דר״ס אלא הדיח ידיו קאי ופוסק הלכה
׳ן ה ממשמע מדברי רבינו ירוחם שבעלי סברת הרש״בא סוברים כן וצ״עבת״ה
י; ויו :כתב הרמ״בס צפ״א מה מקואות האומר לחבית כבוש ידך עלי כמקום
•זזגומימא תוספתאבס״הדמקואות ונראה דמיירי במקוהשאין בואלא מ
^תצומצמיסדכשזה מכניס ירו במקוה לכבוש עליו סיישינן שמא יוציאנה קודם
^^,ונמ ^ טובלבמקוה חסר שהרי חסת ממנו המיס שטפחו בידו של זה
^ג״פלכביס עליו וכההיא דהקופץ לתוך המקוה והטובל פעמי כמקו׳שכתב רבי'
ית וכך הס שטייס בתוספתא ובדברי הרמי״ס סמוכים לרין זה משמע דכולהו
^יי "5מיייו ומחר טעמא איתמר בהו דהוי מגונה ובלשון הזה היאשנויה
1,'". ,יו ! יפא פ״ז אל יאמר אדס דרוס ידך עלי בכית המרחץ והאומר דרוס
1ינ עבית המרחץ אינו יוצא כשהוא שלם במה דברים אמורים במים מועטים
סמרובים ה"ז משובחע״כנל ^ ינה צריכהלהגביה רגליה כשעת טבילתה
*
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"
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כדתנן האוחז כאד׳ובכלי׳ומטכילן טמאים ואס הריס יריו כמיס טהורים ומסעם• זה גרורות
ונץ 6ץ צריך להגביה רנליה בשעת ג 1נילס נרגלה

דבק -בה שאם טבלה ונמצשוס דבר ניניהם לא עלת לה טכילה
נתנה שערה בפיה או קרצה י שפתותיה או קפצה ירה בענין
שלא באו להם המים לא עלתה לה טבילה נתנה מעות בפיה
לה
1
וטבלה 111
עלתה 1
1
ביריה בשעת
טבילה לא 1גמי
) 11
תאחוז נ״ו1
בה  1ו  1 !-גו1
חברתה ^־׳ 1׳11
טבילה לפי שאין המים באים במקום אחיזת ידיו ואם
יריה חיבור
הריחה ידיה במי/תחילה שרי שמשקה טופח שעל יריד
למי המקיהעאם מרפה ידיה עד שבאים בה המים שריוהרמ׳יב׳
אסרברפתה ידה דנזרואטולא רפתה והרש בא מתיר והכי
בשעת
אף על
*1* 1
מסתבר *
 1:י־* *9 1
ואינה *11* 1
צריכה ׳ *0*! 1,ן
לוזגביה ן ) 1 ^ *1ן
רגליה ** *?> 0
־׳׳״׳
טבילתה ׳
▼"• ן
פי שרורסת על הרצפה אין בו משום חציצה כיון שמלוהלחות :
לא תעמוד על נכי כלי או חתיכת עץ ותטבול שמא תירא מפני
שמתהפך

' לב < ,הגיףולשעיפהי-״-ש והא
י *, 5ו׳ל 6נמןס
 15״ סיניר קודס
'1
ה לאפ׳ה טפמא דנמצא עצסבי־
גינה
שיטההצריכה טביצס יזתרת סא לאוהצי
לסותוסמעינן משפחתו סל ׳רשצריכה
אם :לכמקכין שיניה משו׳ עצם אומשוס
נ0'1ס1
דין"ו סיס ונר !ןיור,ייניו יליז
כללהרורס שכילה כין שיניה ולאכית הסתיים סלה ואחר טבילה נמילאבדקה
ןך^:ל'צושנתעסק׳בכתמים וכתבשיליס ואח״כ בדקה ומצאה עצם או דברחוצץ
ניןסתריהמסתבדג! דכה״ג לקילא תלינן בהו ואמרי׳ דבתר טבילה עיילי כה הואיל
4צויניס שיבא כהן מיס עכ״ל וכתבו רכינו בסימןקצ״ט :
נתנה סערה
 1)54קרצה שפתותיה או קפצה ידה וכו' משנה בפ״ח דמסכת מקואות (שם)
גתנהשערה כפיה קפצה ידה קיצה שפתותיה כאלו לא טבלה וכתבההרא״ש
מקתנוקתופי' ר״ש נתנה שעדה בפיה ולא באו המיס בסערה קפצה ירה הוי
לזרצה שפתותיה מלשון כדי לקרוץ בצפורן שהדביקה שפתותיה ולא כצנסו
מסמוס ונהידכיאת מיס לא בעינן בבית הסתרי' ראוי לביאת מיס בעי׳וקצת
?יי;ויוג וקרצה הוא לשון דוחק שדוחקת שפתותיה ביותר כמו פתחה עיניה
ביותר שעצמה מיניה ביותר דפ' תנוקת עכ״ל והרא״ש כתב סס כדבריר״ס
נאחמניס דקרצה שפתומי׳היינו שדחקתן זו על זו ביותר וכ"כ ג״כ בה'כדה בקוצר
ונמנו תינו בסוף סיזה וגס רבינו שמשון עצמו בסוף מסב׳ מקיאו' הסכים דדבייו
האחמניסעיקר  :נתנה מעות בפיס וסבלה עלתה לה טבילה משכה שם ואע״פ
גנו נשוט הוא שהרי המעות אינם מהודקים במקום הנחתן רא״כ לא שייכי כהו
סציצהכ״ל ומתני סיפא איצטריכא ליה דמסיי' בה אבל טמאה ע״ג רוקה כלו׳סהיא
פמאהע ג רוקה סנתלש קודם שטבלה וטמאה ממורת מגע דרוקה מטמא במגע
ונמשאומשוס ולדיון השתא לא נפקא לן מסיפ' מידי דהא בעונותינו סרבו לית לן
מומאה וטהרה לפיכך לא כתבו הפוסקים האחרונים אלא הרישא בלבד :לא
מ^ו כה פבירפה בידיה בשעת טבילה לסי שאין המיס באים כמקום אחיזת ידיה
ובקדמהיויה כמיס תהילה שרי וכו׳ג״ז משנס סס האוחז באדם ובכלים ומטבילס

לדייסת על הרצפה אין

קצח
(ט ) נתבעז ׳הואינ
דיונן הטביל בו את המטה אע״פ סרגלי המטה שוקעות בטיט" העבה טהורה מפני'
ז כית הספרי' גרי; ן
שהמיס מיקדימין כלומר דכסתחב רגלי המטה בטיט ככר קדמו־ המיס ונגעו ברגלי לניאע מים על כן.
מדהליונ׳סנכנסו
המטה קורס שהגיעו לטיט ואותם המים מסוכרים למקום הילכך .לא הוי חציצה

בו משוס חציצה ומכן כתב הרא״כד בספר כעלי
יי
"י
שססיט
על הרצפה

!ן - . ^:״ ״■■יא■ ׳ !.קדמץ לרגלייוצא עוד אלא שיש סס טופח ע״מ להטפיח
בור עם שאי המיס לטומאה ולטהרם עכ״לוכ״ס הרא״ס בסוף נדה אהא

מפני שסמים מקדימי עכ״ל • דיכי הציצה

רגליה

וקסמים
ונסלקי
מלחסה

חוננין (.איסעלניע־
אכתוב עוד בסוף סימן זה  :לא תעמו׳ מלוגמ'
ורטייה
ע״ג כלי או חתיכ׳עץ ותטבול שמא תירא' שעלנית הספרים
וכובפ תינוקות עדףסו ) אמררכא אשה חזגגין עב״ל כמב
לא תעמוד ע ג כלי חרס ותטבול סבר רב בשערי דודא אשה

כהנא למימר טעמא מאי משום גזירת־
מרחצאות פי שדרך מרחצאות שלהן ליסב
על גבי אצטבאות סל אדמה דדמילכלי
חרס ואתי למימר טבילה עולה בהן הא
על גבי סילתא שפיר דמי כלומר על גבי

לא תתקן נרותשל
שעוה ולא תתעקק
נמק׳ נערב יום
טבילתן פן תלמן
בהעכ׳ל :
(י ) נהגה ' שיל
וגריכה לנתחלה
לפתוח פיה מעע
כלי שיהי' ראוי
לביאת מים עכ׳ל

בקעת עבה אמר ליה רב נחמן מנהרדעא
התם טעמא מאי משוס דכעיתא סילתא
כמיבעיתאופירש״י בעיתאשלאתפול
ומ״ש רבינו בשם ולא (משמע ) כן
ולא טבלה שפיר :

הראב״ד כתבו הי״ן בפ״ב דשכועות וז״ל גרסיכן בגמ׳אשה לא תעמו' ע ג כלי חרס
ותטבול ולא ע״ג סילתא דהיינו בקעת עבה מסוס דבעיתא שלא תפול ולא טבלה
שפיר וכתב הראב״ד ז״ל דבדיעבד אס טבלה עלתה לה טבילה ומיהו כתב דדוקנ>
בכלי חרס דכיון שאינו מקבל טומאה מגבו ולא חזי למדרס ליכא משוס גזירת
מרחצאות וסילתא כמי לאו כר קבולי טומאה הוא אבל בכלי עץ אפילו דיעבד ל5ן
עלתה לה טבילה ודייק לה מרתק בס ה דמס' מקואות מעין סהעבירו ע״ג כלים
או ע״ג ספסל הרי הוא כמו שהיה ד״ר יהודה ר יוסי אומר הרי הוא צמקוה ובלבד
שלא יטבול ע״ג ספסל אלמא כל שהוא ראוי למדרס כספסל וכן שאר כלי׳שמקבליס
טומאה לא מהכיא בהו טבילה משום גזירת מרחצאות דליכא למימר דטעמא משוס
דכעיתא דסא לאו כאד עסקי׳אלא בכלים ולפי זה הא דעכד אבוה דשמואל מפצי
למתיס למחיצות עכדינהו משוס צכיעותא וכמו שפרס"י שהרי מקבלות טומאס
וכדתכן בפ׳' ק דסוכה ואיכא גזירת מרחצאות עב ' ל :וכדברי הראב״ד כתב רבינל
ירוחם וכן פסק הרשב״א בת״ה ח״ל אין טובלין בכלים שלא אמיס לערה אלא
מעיין ומקיה מיס לפיכך היה טיט ורפס במקום שהיא טובלת לא מעמוד ע״ג כל-י
עץ שמקבלים טומאה מגבן ולא על גבי נסרים שראוים למדרשות ולא על סוס כלי
הראוי למדרס ותטבול מסכי גזירת מרחצאות סל כלים עברה וטבלה'לא עלתה לה
סבילה אבל כותנת היא חבילי זמורות תחת רגליה מפני הטיט ואינה תופשת׳ וכן
לא תעמוד ע״ג כלי חרס ולא ע״ג בקעה ותטבול
ואע״פשאץכלי חרס מיטמא•
מגבו ולא ראוי למדרס חשש חכמים הוא שמא תפחד שלא תסול ולא תטבול כראוי
עברה וטבלה ע״ג אלו עלתה לה טבילה עכ״ל • וכתב בתשוב יוכ כ כתשוכ׳מסריס
פמ׳סימ ל״א ) שנשאל על מקוה שיורדים בו דרך סליבות של עץ מהו לסכול,פ״ג
השליבות והשיב סראב״ד כתב דע׳ /ג כלי עץ אפי׳בדיעבד לס עלת׳לה טבילה ואפי׳
ע׳ג פשוטי כלי עץ ואע״פ שקבעו בכותלי המקוה ויש לחוש לזה ולעסות במקומו
מדרגה של אבנים ותהיה המדרגה רחב ד מקום הנסת הרגל כדי שיהיה בה שיעור
מקום לבל תפחד ליפול ממנה עכ"ל ( ועיי בתשובת סרשכ״א סי׳תתכ״ח )  :והרא״ש
סתם וכתב אמיר רבא אשה לא תעמוד ע״ג כלי או ע ג בקעה סל עץ ותטבול משוס
דבעיתא ולא טבלה ספיר והי־מב״ם כתב בס ' א מה׳מקואותאל תטבול ע׳ ג כלי חרס
או סל וכיוצא כהן מפני שמפחדת ולא תעלה לה טבילה ע״כ ומשמע שדעתי לומר
שאם טבלה לא עלתה לס טבילה מדקאמר ולא תעלה לה טבילה ולא קאמ שמא לא
תטבול יפה ומיהו איכא למידסי משר דא״כ ה״לל הכי אס טבלה ע״ג כלי חרס או סל
לא עלתה לה טבילה מפני שמפחדת ואיכה טובלת כהוגן ומדלא קאמר הכי משמע
דלכתחלה הוא דאשר אבל לא בדיעבד והדבר מוכרע ומ״מ הרמב״ס והרא״ס לא
זכרו את גזירת מרחצאות שהזכירו הראכ״ד והרסב״א והר״ן כר שהם סוברים דכי
א״ל מסוסדבעיתא בטל ליה טעמא דגזירת מרחצאו׳דהוה ס״ד דרב כהנא ואגמריה
דלא גזרו חכמים בכך מעולם וההיא מתנידפ״ה דמס מקואו דתייתי הראב״ד מיצה
כתבה הרא ש 3פ תנוקת ופי׳ע״ג כלים ע״ג אחורי כלים וטעמ׳דר׳יוסי מסו' דגזר
אטו תיך כלי וי״מ דטעמ׳ דאסור כדאמרי׳אשה לא תעמוד על כלי חרס ותטבול ולא
נהירא דהתס הוי טעמא משוס דבעיתא ואפי׳אסילתא כמי לא אבל הכא לא יטביל.
קתני דמשמע אפי כלים דלא שייך בהו טעמא דבעיתותא עכ״ל ורבי' שמשון כתב
אסהיא מתצי׳שיש לתמו׳על מתכי׳דמעיין שהעבי׳ע״ג השוק׳פסול וגס על תוספת׳
דתלמי שהביא שם דכיון דמסוברי׳למפיין סס למכשרו דאפי׳מעיין שריכ׳עליותיס
שאובים מטהר ככל סהוכדתכן בפ״ג ואפי' בתוך הכלי עצמו שרי לטבול כדאיתא
מ חומר בקדש שמטבילין כלי במוך כלי שיש כפיו כשפופרת סכוד ונרא׳לפרס סיס
לחלק בין כלים התלושים דכסריס להטביל בתוכם לכלים הקבועים דחיישי׳דילמא
אתי כהו לידי תקלה דפעמיס שקובעי׳אופס במקום מוצא סמי' ואין סם כשפופרת
הנוד ונמצאו כל המיס העוברי' על גביו פסולים ויתכן דהיינו טעמא כמי דר' יושי
דאמי במתני׳ובלבד שלא יטבול ע ג ספסל וניחא כמי הסת' הא דאמר רכא בפ״ב
דנדה אשה לא תעמוד ע״ג ילי תרם ותסכול דאמריג׳ סבר רב כהכא למימר משנס
גזירת מרחצאות היכי ס״ד למימר הכי הא שרינן להטביל כלי בתוך כלי אלא בחרת
הקבוע סס לעמוד על גביו מפני הטיט איירי ואסרוהו מטעמא דפריסי כמו שאסרו
ע׳ג ספסל וטעמא דספסל אין לומר מסו׳דכעיתא דוכלבד שלא יטבילקתט משמע
אפי׳כליס דליכא בעתותא עכ״ל והרא״ש בע תנוקת נתב על דברי י ש נ״ל דלג!
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ופוסק שאסור לטבול ככלים בין שהם
בקרקעי׳המקוה שהמים עוברים בו כת׳אי׳א הרא״שז״ל בתשובה קכול להעמידן ופיהם למעלהול/לונעו"׳
מסוכרים בין שהם תלושי ' בין בתוכם בין
סשינולמימ
שלכתחלה עומד' עליו וטובלת  :לא תטבול בנמלפרש״י מפני על פיהם מידע יליע לרואי
על גבן בתוכם לדברי הכל ופל גבן לרבי
כך מפני שאס היו מונחי בור " ^ ,
יוסי דגזר חפו תוכם ואע״פי שבתשובת
לה
עלתה
לא
אפי׳בריעבד
זה
ולפי
ברגליה
וחוצץ
טיט
שמעלה
לסבול כהן ואתל! ר ^למימ'יאפ״גןל6
טבילה ולא נהירא ור״ת פירש מפני שרוב בגי אדם סלונות)
שאלה אס יכולים לעמוד על
מצוייץ שם שייך מיגז בסו אטו כשהס מוכח'כדר"
זה
ולפי
׳בטבילה
מדקדק
ואינה
לטבול
וממהרת
בושה
והיא
לאו
דבריר״ש
שבקרקעית המקו׳הביא
ספי׳ממית'
מ מ לא תעמו עליה ותטט'
משוס דס״ל כוותיה אלא לומר
ריסהעביוו
דגזירה בדיעבד עלתה• לה טבילה ואם עשתה כמין גרר סביבה טובלת ומתני' דייקי נפט זו דקתכי
ולס לכתחלה
דרבינו שמשון לא שייכי התם אכל ל ע
נו׳־ג נליסליע׳ג ס־סלינ־ימן*
איהו ז״ל לי׳ליה דר ש אלא אפי׳כלי׳תלושי'
ובלבד שלא יסכילע ג
ושמןינ5ן
ספסל
פסולים לטבול בתוכס לכ״ע וע״ג לר יוסי משוס גזירה כדמשמ בפסקיו בפר' תנוק' לכלים לומר דע״ג כלי׳שיש להם בית קבול מותר להטביל דל א גזרי׳מכן צטוחור'
מטעת 'דפרישי׳ומיהו היינו דוקלענין להטביל על גבן אבל לעכיז מיה
נמ״ס בסמוך וכן ני ממ״ס רבי׳עצמו בסי׳ר״ח וז״ל מעין שהעבירו ע ג אחורי כלים
־ דוק צענין להטביל על גבן אכל לערן מיסמסשניסק
כלי
והמשיכו למקים אחר חזר להיות כה דין מקוה ובלבד שלא יטבול על אחורי
משמדגזרו בהן שלא יטהרו אלא באסבורן כמקוה כסס שגזרו בכליס שצץ מן וין
ממש עכ״ל ומדסת דבריו משמע דבין פג אחורי כלים תלושים בין ע״ג אחורי כלי' קבול וטעע איכא במילתא דבסלמא להטביל על גבן שרי מסו׳דכסע•שמטבילמאס
מחוברים קאמר דלא יטבול על אחורי כלי ממש ומשמע דאס טבלה לא עלתה לה
בעי׳המזסכיס
שהוא מונח בשינוי ולא אתי לאיחלופי במונח כדרכו אכל כסמטביל
ע״ג
טבילה משוס דגזרינן אטו תוך כלי ולפ״ז צ״ל דהא דאער רבא חסה לא תעמוד
שיופנילט
ממנו אינו ניכר שהכלי מוכח סלא בדרכו שהרי אין הכלי לעניו כמקום
כלי חיס ותטבול בכלי מנוקב איצטריך ליה לאסמועיק ומשוס דבעיתא כדמפרש אלא למעלה ממנו הילכך גזרו ביה שמא יאמרו כלי היה מונסלמעלה
טעמא דאילו כלי חרס שלם מתניתין היא ובלבד שלא יטבול ע״ג הספסל:
גביספסלדסיפא
שהטבילו בו ולא יבחינו אס היה מוכח בשינוי אס לא א״נ י״ל דעל
והשתאמשמע דהרא״ש מסכים לדברי הראב״ד שאם טבלה ע״ג אחורי כליעץ
כפקיהוקסאי
אכולה מילתא דרכי יוסי קאי לומר דהאדקאמררכי יוסי הרי הוא
לא עלתה לה טבילה ומחמיר טפי מיניה דעל גבי אחורי כלי חרס לדעת הראב״ד דקאמר שלח יטביל על גבן היינו דוקא ע״ג ספסל וכיוצא בו כלים שאין לנס נין
בדיעבד עלתה לה טבילה כיון דל א מטמא מדרס ולדעת היא״ש לא עלתה לה
מטבילין
קבול אבל ע״ג אחורי כלים שיש להס בית קיבול הרי הוא כמות שהיה וגס
טבילה דהא סייך כיה גזרה אטו מוך כלי כי היכי דשייך בשאר כלים ולפי זה אין
כלי׳לפל
לע גבן ומטעם דפריסית ורישא נקט ע״ג כליס לימי דר' יהודה משוה ע״ג
לברי רבינו מכוונים שכתב לא תעמוד אשה פ״ג כלי או חתיכת עץ ותטבול וכולי
מוחלקים
גבי ספסל אבל לר׳יוסי לא איצטריך למינקט ע״ג כלים לגבי ספסל דהא
ולפי זה אס בדיעבד עמדה וטבלה עלתה לה טבילה ואחר כך כתב וא״א כרא״ש ז״ל סה לגמרי ולשסה זו ניחא שלא כתב הרמ״בס דיז העכירו ע״ג כלים שיש לנס נין
לא חילק בזה שנראה מדבריו שהר״אש אינו מחלק בין ממדה על גבי כלי עץ לעמד '
מל גבי כלי חרס דכין בזה וכין בזה עלתה לה טבילה בדיעבד כמו שכתב כתחלה
להכשיר בדיעבד בעמד׳ע״ג כלי סתם ולפי מה שהוכחתי הוי איפב דהרא״ש מחמיר
טפי מהר״אבד ופוסל אפילו בעל גבי כלי חרס ואפילו בדיעבד ומיהו אפשר לומר
דרבי׳שכתב דהר״אש לא חילק בזה לאו למימרא דהרא״ש סכר כסברא קמיית דשרי '
נדיעכד ולא מפלגא בין כלי לכלי דאס ק הכי ה״לל ודעת א״א הר ' אס ז״ל כסברא
ראשונה אלא היינו לומר דאיהו משוה כל גבי הכלי׳לאסור בדיעבד אבל קשה
דהעיקר חסר מן הסער דה״ל למיכתב כהדיא דלא חילק ואסר בכולהו כי היבי דלא
ניטעידלאחילק והתיר בכולהוקאמר ואיפשר סרכיט נסתפק בההיא דלא
׳יטביל על גבי ספסל אס היאדוקא לכתחלהאבל בדיעבד כשרה או אי אפילו
בדיעבד דמ פסולה ח״ש וא״אז״ללאחילק בזהדאיס״ל דכדיעבד כשיר׳אפילו
,מל גבי כלי עץ כמי מכשר ואי ס״ל פסולה אפילו על גבי כלי חרס נמיפסל:
והרמיבם כתבה לההיא דרבא
ועוד אכתוב בזה בסמוך ליישב דברי רבינו :
בס״א מה מקואות כמו שהעתקתי לשונו כסמוך ולא חילק בין כלי חרס לכלי עץ
שהרי כתב ע״ג כלי חרס או סל ומשמע ליה דסילתא דאמרינן בגמרא הוא סל וסל
כלי פץ הוא י• והוא משוה אותו לכלי חרס  :ובפ״ט כתב מעין שמימיו נמשכים על
גבי כלים שאין לסס בית קבול כגון שולחן וספסל וכיוצא בהן הרי זה כמקו׳ובלבד
שלא יטביל פ״ג הכלים עכ״ל  :ואיכא למידק עליה מאי אתא רבא לאשמועינ׳ דלא
תעמוד על כלי' חרס או סילת' ותטבול האמתני׳היא ועודדיהיב טעמאמסוס
דבעיתא דמשמע שאס הס קכועי׳במנין דלא בעית מותר 'לטבול והא מתני בטבילת
בלים מיירי דלא שייך כהו ביעתותא ועוד דאפילו היה מיירי בארס הרי אסרה על
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קיבול לענין דהרי הוא כמקוה כמו שכתב בע״ג ספסל כנ״ל לדע'הרמ;בם:י*סירון
כתשו׳סננפסלשממז
המחוב כקרקעי׳המקוה סהמי׳עוברי׳בו כתב א״א הי״אש ז״ל
המקוה
עליו וטובלת כ״כ על ששאלוהו אס מותר לעמוד על סלונות סהס בקרקעית
והמיס עוכרי דרך סלונות למקום אחר והסיב איני רואה בית מיחוש אימנו׳מא
דלא תעמוד ע ג כלי חרס או סילתא התם משום דכעיתא אכל הנא ליכלוטעיא
דכעית כיון סהסלוכו׳קבועי׳בקרקע ואי מסו ההיא דא״ר יוסייבלבד ^ לאיטכולעג
הקבועים
ספסל התסמיירי שהעביר מים למקוהע״ג ספסל ופייר״ס שגזרו ככלים
במקו׳מוצא
סהמיס נגררים ע״ג שלא יטבילו בהס משוס דלפעמיס קוכעיס אותם
גזירהלא
המיס ואץ סס כספופר הנוד ונמצאו כל המיס העוברים ע״ג פסולי׳והאי
סייכא הכא וטוד דסתס סלונו׳הפשויו׳להוליך מיס אין להם לבזכזין יהוו פשוטינלי
עץ דלא מקבלי טומא׳ואינס פוסלי׳בשאיבה הילכך נ״ל דלא למיחש למידענ״ל* :
לא תטבול בנמל מימרא בפ ' תנוקו' ( דף
מסלי
רש נ^
להרא״נד ^
סוסז ) ומסיים בס בגירסת רסי׳י ואע״ג * נ״ה זני־א׳דלזפי׳
► " * יי * " " *
* "■
ראוי׳לתלופסיי:
נמל מקו׳שהספינו׳נקבעות שמעלות טיט
וחוצץ ברדיוכי כסל הטיט מעליה כרדיוני איני יודע לשונו ונרא' סיזוא לשון נמק
מקואו׳משמ׳דכמ״גנצ
שכשכשהרגלי כמיי בצאת כסל עכ״ל וכת הר״אש וקש׳דכמס
סרגלי׳סוקעו׳כטיםספבטהויימפני
הוי חציצ דתנן בפ״ז הטביל בו את המט אע״פ
שהמי׳מקדמי׳ויש מחלקי כין אדסלכלי׳לפי שהו ככד ומככי׳בעובי כטיט ומיהולפי
הטפס שהמי׳מקדימין אין לסלק ע״כ כלו׳דכיון דיהיב טעמ מפני שהמיהמקיינק
סהגיעולטיטיאות
דהיינו לומר דכיון שהמיס מקדימין לירבק ברגלי המטס קודם

^
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קסול והשתא שכלי זה אץ לו בית קבל אינו נפסל ומ״מ גזור שלא יטבילו על הכלי
טצמו אע" פ שאין לו בית קבול גזירה אטוכלי שיש לו בית קבול וכמיס הנמשכים
ממנו נמי נזרו קצת ואמת דלא יטהרו אלא באשבורן כמקוה אכל אס לא היו כל עי
למעין פוכרץ פל הספסל ליכא למיגזר כלל דהא אפי׳היה כלי שיש לו בית קבול כיון
מקצת המיס איכס עוברי׳עליו לא נתבטל דץ מעץ מהמיס הנמשכים וכדתנן גבי

אשהתירץדמטל שאני דליכא סדקים אכל באדס חוטץ לפי שהטיטנמסלוגק
האצבעות ונדחק שם פ״כ וגס עליו יקשה דלפי הסטס שהמיס מקדמין אץלח?-
מטכילין<-ו
ור״ש פי׳אההיא דהטביל בו את המטה בטיט העבה שאינו נתק ואין
שהמיס מקדמין לאותם גומות של כרטי המטה ובמים סוטבל׳ואין כאןסציצמ ז
חוצץ אלא טיט היון וטיט סיוצרי׳ע״כ כרא׳מדבריו דבטיס היון וסל יוצריםלאממ

מעץ שהעבירו ע״ג השוקת העבירוע״ג שסה כ״ש כשר וכמו שיתבאר בסיר״א
 3ם"ד הילכך כשהוא כלי שאץ לו בית קבול כספסל וכיוצא בו א״כ ללי סיס לו בית
קבול אלא שאין המיס עוברים מתוכו כי אס מאחוריו כגון שהוא כפוי על פיו מותר

קדימת המיס וטיט העבה אינו נדבק כטיט יון ישל יוצרים ומ" הקתנ'דמץ:נ '^
קדימת מיס ולפי זה איפש׳לייסב דברי רס״י דקסב׳דבנמל שכיס טיסהיוןו *,
ביה קיימ׳המיס וכ״כ סס הר״ן אהא דאב.וה דשמואלפביד מפצי כץמישת ?פץ6׳

■ לטבול על גביו ואתא רבא למימר דהיכא דצל< חרס מונח בקרקעית המעיין ואץ

כל המיס עוברץ עליו דודאי מדינא מותרת לעמו׳על גביו ולטבול אפ״ה לא תעשה
ק משוס דבפיתא וכדמסיק בגמ דטפמי׳משוס ביעתותא ומ״ה ע״ג סילתא נמי לא
מעמוד ותטבול  :והשד/א גיסא מ״ס דבינו וא״א ז״ל לא סילק בזה דהיינו לומר
לבין בכלי חרס כץ בכלי ץע לא מימסר אלא משוס ביפתות והילכך בדיעבד עלתה
לה טבילה דלא דמו להעבירו ע״ג כלים או ע״ג ספסל דמדמי להו הרא״בד אהדדי
ו־התס מיידי שלעביר בל למיס ' ע״ג אחורי כליס או לספסל ומ״ה אפי ' בדיעבד

מפני טיט הכהרו׳שלא יחוץ ולפי' זה יצטרך לומר שהיה עבה ביותדהא

?

דמקואו׳דאין טיט חוצץ אלא טיט היון דהיינו טיט .הבורו וטיט סיוצריומ מ
שפרש״י דלא תטבול בנמל מפני שהטיט חוצץ לא מחוור שאץ כנמל טיט יותמנ׳^
נהרו׳ והרא״בד כתב בספ בעלי הכפש אההיא דהטניל בה את המסהוכו,י רד ^׳
לאדס וההיא דלא תטבול בנמל אינו מקפיד אלא על טיט סבשפ הנהשהו שיצסי
וי״א שאין זה אלא במט אבל רגלי האד כיון שכככ׳לו הטיט כין אצכפותיי)ו ^
דחוק איפשר שיהא סונץ ונראין דבריו עכ״ל ודברי המרדני והתקסא -י*׳"־׳
רא

קער׳

הלכות טבילה קצרו
ד־גיל

ו! ומ״ש רכיכר מפי פיש׳יכ/פילר
הגמ׳לסי גרסתו • ומ״ס סר״ת פי׳

סיש3ומ׳ס^ס מיסו־ויש :
^ להנ|־' להמני 6י * 16ב >1י'

** 3מיצדםמצויים שס וכו כ״כ התו והרא״ס

בע׳ מצוקת בסמוובשס ר' ח

!ג' ?>״״י רהשתיליכצ צימר ברדיוני נפל אלא גבי נתנה תבשיל לבנ׳דציתא
וליג
״ -
־׳
החטבסמוך וככר כתב הר ן פי זה בפרק

אלעוקפי

לכתחלה ולא תטבול בקומ׳זקופה מפני שיש מקומו׳ שמסתתרי׳דנקט כצומת כטומדין לשחי ליד ימנית
בה ולא תשהה הרכה דע שידבקו סתרי׳הז בזה אלא שוחה מעטבלישנצ דמתני׳דנ געיס והשמיט לריהוד׳
שנראין משמע דאינה כריב להגביה שחישמאלו
דע שיהיו סתרי בית הערוה נראה כדרך

צ׳סבפ״כדשטעות < :כ כהרמב ס
 !!*'3מה מקואות וכ״כ הרשכ״א במ״ה:
ו^:רני׳ירוחסמ  :צן יש למחות בנסים
שטיגלות מהרו צו כשפת הים במקום שירצו׳ מן הגויס ע״כ וציני יודע למה כתב
מ הגויסדאתי' ברציכא חשש שמא יראו צותם ישרצליס יש למחות בידן מלטבול
ומש ולפ״ו בדיעבד
^ 0ח יראתן מלהתיייש ימהרו ולא יטבלו כהוגן  :יא
עייפה להטבילה כ כ הישכ״צ בע״ה וכ״כ
ד״מ (ילו)ו!*נ דר׳ירותם לא מחיית הגמת
*,ייוח״לכלו׳שצס היא יודעת בעצמה
ו ,
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סלה) יסיומדובקיס ביותר דמ״שמציכך וגס כ״כהאדתנן כפ״ב מגעים סצשה
כעורב וגס סמ״ג הזכירו וכתבתי בסמוךצבל הרמב״ס בפ״א מהמקומותוהרסב״א■
בת״ה לא הזכירו לזללן כאורגת וכמניקה כזתבנס בלבד משמע דס׳ל דכמקאנקע,
ר״ל הני מרי אבל לכעורכת לא לדיש וצריך טעם למה נשתנית כעורכתמשאר׳וצ״ע
ואיכא למידק לכר 'ן
בת״ההצרוך :

קאמרדא׳כעשיטהלאיו לחלק לין גד

ראלאלאכלשיראזסןהג(יסלא (יקיל( כנלח
לי6

.
שטבלה-כהוגן ט<_ יל׳ת־׳־ ־' ׳ .
סיי \ דילמצאיבביפתותא לא טבלה
ומ׳שוצם עשתה כמין גדר סביבה טובלת לכתחלה כן
ש:ירולצואדפתה :
עיחוהתוש׳והרצ״ש -בפ׳תנוקבההיצדאבוה דשמיצל עביר מפני לברתיה ביומי
דתשרילפר״ת ור״תוכ״כ הרמב״ס בפ״א מה׳מקואו׳ :ולא תטבול בקוע ' זקופ׳מפני
שחמקימו׳שמסתתריס בה ולא תשחה הרבה עד שידבקו סתייה זה בזה צלא סוח'
(משפד שיהיו סתרי בית הערוה נרצין כדרך שיראין בשעה שהיא עומדת וכו׳בפ
רציקת^דףסז )אמר ר״ל הצשה לא תטבול צלא כדרך גדילתה כדתנן האיש נרצה
כעורו וכמוסק זתיס אשה נראית כאורג׳וכמניקם את בכה ופרש״י לא תטבול צלא
נדרך גדילתםכלו' לא תדחוק זרועותיה על בשר׳ ולא רגליה ושוקיה זה בזה אלא
•גרוף היונה ושמושה תמיד ומה שנכנסה וקמוט ואין מיס באין בו לא איכפת לן
כדתנן גבי רציית
ואינה צריכה לפשט בית קימסיה וסתרים צלא כדרכן תמיד •
נגעים שמיהר בסן הכתוב בית הסתרים כדכתיב לכל מרצה עיני הכהן ומכן האיש
מוז זנגעו לכהן כעודר וכמוסק זתיס כעודר בבי ' ה אחי וכמוסק זתי׳בבית הערוה
הר שי לו נגע בכית השחי א״צ להגבי' זרועותיו יותר מרצי להראותו צלא כעודר
שמגביה ואינו מאנס עצמו ומה•שיוכל כהן לראו ' ירצה וצם לא יוכל לרצות טהור
מבית הפרוה אינו צריך לכוף ולשוח יותר מדאי צלא כמוסק זתיס צח־ שכשרו מן
האילן ומלק מן עלהארק -והאשה כראת לכהן כנגע' כאורגת צם הוא בבי׳השחי וצם
מיש הפיוס היא טפע עצמה כמכיק ' את בכה עכ״ל והתו׳חלקו עליו במ״ס במניקה
למיהלעניןביתהערוהדכת״כתני לה גבי הדד כלו ' דכמניקה צת בנה היינו
למין הגבהת הדר קצת מעל החזה ובפ׳ב דכגפיס תניא כמי כעורכת פי׳כעורכת
תפ לע;ץ בית הסתרים וכ״כ שמ״ג וז״ל צריכה להרחיב יריבותיה שלא יגעו זה לזה.
ולא לגישה ולע חוט זרוערלתים מעל גופה כדי שיכנסו המיס בכל מקום כדצמר ר״ל
אז  :לא תטבול אלא כדרך גדילתה פי׳כמו שרגילה להיות כשהיא הולכת כדעפרש
והולך ומפרש בת״כ האיש נראה כעודר וכו' והאשה כעורב' פת לפשוט זרימותיה
ולנתק יריציה כמקצת כדי להתחזק לערוך צת הפת בחוזק וכמניקהצתבנה
לעכין להגביה הדד כאויגת בעומדין סמגגהת יר ימני ' עד שמגלה בית השחי יתר
עלנן היא כית הסתרים אין קפיד׳צם צין מיס באץ שם ע"כ • והרא״ש כתב כדרך
גדלת־ פי שאינהצייכ׳להרחי ' יריכותי׳זו מזו יותר מדאי וגס לא להגכי׳זרועותי׳
יתימדאי אלא כמו שיגילה להיות תמיד שלא תפתח עיניה ביותר ולא תעצים
מעיה בזתי ולא תקפון פיה ותרחיב יריבותיה ותגבי' זרועותי׳כדרך הלוכ׳עכ״ל:
והוש־׳אנתבבת״ה הקצר הא שה לא תטיול זקופה ממש ולא שוחה ממש אלא דרך
גדילתה האשה נראי׳כעורבת וכמניקה את כנס כעירכ׳לבית הסתרים וכמכיקאת
מה לתחת הדד כדי שלא יסתס בה מקום .הגלוי פכ״ל והר״ן כתב בפ״ב דשבועות
גבי ראיית נגעי תכן האיש ני׳כעודר וכמוסק זתיס והאשה כעורכת וכמניקה את
מהכאורג בעומדין לשחי ליד יעכית ומפ ' בת״כ דעורר היינו לענין ביתהסתריס
למישהפודי מפסיק רגליו קצת ומוסק לענין בית השחי לפי שדרך המוסק להגביה
וממתיו קצת כדי לנער האילן ואשה כעורכת לבית הסתרים שדיב לפסוק רגליה
יחניק את מה היינו לעכיןתחת הדד שמה שנר׳בצות׳שעה ממה שהו׳מחת הדד אין
מדין בית הסתיים וכאורגת בעומדין לבית השחי כלו ' סכשצורג׳מעומד מגבהת
יי הימנית לארוג ולא פרש״י ז״ל כך עכ״ל • וכפ״ב דנגעיס תכן כיצד רציית הנגע
האיש ני כעודר וכמוסק זתים והצש׳כעויצת וכמכיקה צת בנה כאורגת כעומדין
*!יליד הימנית ייסודה או 'צף כטווס פשתן לשמאלית ופר״תבת״כ דרש״ילכל
מיצה עיני הכהן סיטלכי׳הסתריס וקתכיבתרא האיש נר׳כעודרוכו ' כדתנן הכא
ימה שמתגלה באותה שעה ציט נחשב בית הסתיים * כעודר דרך העודר מפסק
ץגליי ודרך המוסק מגביה זרועותיו  :כעורכת סמפסקת את רגליה וכמניקה
ש׳־נהלענין מהשתח׳הדר • כאורגת כעומדין שמגבה' ידי ימנית לציוג כטוס
?נ1ת!; 1דר! טווה להגביה ידה סמצלי׳ומה שאין נר נחשב בית הסתרים מכ״ל וכן
יהיא ס סס וזהכפיהי״ן צלא סהר ׳ן השמיט הא די״י משוס דס״ל דלאיפלוגי
לכוותיה וכן הרמב״ס כפ״ט  :יהינגעיס השמיטה לדר״י • ומדהביא הר״ן
׳־ח יחניק את בנה ואורגת דצתמר בנגעים נרא ' שהוא סוכר סכך צריכ׳לעמוד
^עת שב'להולס*! הא דלא נקט ר״ל אלא כאורג׳ וכמניקה את בנה ושבק׳ לעורכת
ייקח ח׳א פרי מינייסו נקט וה״ס לאידך וכן בדין דכיון דמדמי׳בית הסתרים
הלניתהסחרי׳דנגעיס לנערי מדמי׳להו  :וכ״נ קצת מדבריהרא״ש ויבינו
^סשנתכוסאינה צריכה להרסי׳יריבופיה זו מזו יופר מדאי למשמע דקצ׳צריכה
^חיבס והיינו כעורכ׳ופיישו כן על כדרך גדילתה דצר״ל  :והתום' כתבו צריך
יריכותיהקצתכדצ׳בסמוךכצורגתוכמכיקה את כנה לעניןהגכה' הדד
/
ע*כ ואפשר שסם מפיפי ' דצורגת דרכה להרחי׳יריכותיה קצת או
חו כי היכי דקפדי ' אשתי וצמקוס סדדהכי צית לן למיקסד אתיבור ירכו׳

וצמציויל דכיוןדצין הצשה טובלת.
י
י
צלצ נדרך גדילתה מה שדרכו ליגלוס כעת מלצכתה צינו חשוב כבית הסתרים
וצריך ליגלות גס בשעת טבילה צבל מה שצין דרכו ליגלות בעת מלצכתה הוי בית
הסתרי׳וצינו צריך ליגלו׳בשעת טבילה הלכך זרוע שמצלי שצץ דרכו ליגלות כעת
מלצכתה צ״צ ליגלות כשע סבילה וכ״נ דעת הסוסקי׳ שסתמו וכתבו כצורגת לו׳
שמה שדרכו ליגלו׳מהשתי כעת צריגה סוכן שצריך ליגלות בעת טבילה ולצ יותר

וכיון שדרך ? אורגת שצינו מתגלה ממנה צלצ השחי סימניי ולצ השמאלי ממילצ
משמע שיש חילוק בה בין שחי ימיןלשחי שמצלי ולפ״ז חלוק ג״כ הצי׳מהצס לפי מה
שפירשו רבי׳שמשון והרצ״ש והר״ן דהצי כמוס זתיס היינו שהוצ מגביה זרועותיו
לנער דמסתמצ כ׳זרועותיו מגביה כסוה וכך צריך להגביהם בין לרציית נגעים כין
לטבילה והצשה צ״צ להגביה צלצ היד ימנית בלבד וטעמצ דמלת דלכל חד משערי׳
כמה שעשוי ליגלות דרך מלצכתו הלכך הציש שדרכו למסוק זתיס כל מה שדרכו
ליגלות כשעה שמוסק לאו בית הסתרים הוצצכלהאשה שאין דרכה למסוק צלצ
לארוג מה שדרכו ליגלות כשעת אריגה לאו בית הסתיים ומה שצץ דרכו ליגלות
בשעת צריגה הוי בית הסתרים דצע' ג דלגבי הציש לא הוי בית הסתרי ' לגבי צשה■
הוי בית הסתרים כיון דאץ דרכו ליגלו׳בעת מלאכתה וצע״ג דטוה בפשתן מגבהת
יד שמאלי טפי עדיף לן לצחשובי מלאכה שעיקרה בימין מלאחשובי מלאה' שעיקר
עשייתה בשמאל וליכא למימר כיון דבחד מלאכה מיגלי דימין ובחד מלאכה מיגלי
לשמאל נימא דתדוייהו לצו בית הסתרי׳נינהו דציכא למינגדסבר ת״ק דכיון דאין
דרך לעשות שני מלאכות ככת צ׳לא חשיב גילוי צלא מה שמתגלה בשע׳מלאכה 'צ
ומשתי המלאכות הא צסרי׳דבתר מלאכה שעיקר עשייתה בימין צית לן למיזל י
ומ״מ ציכא למידק למה כתבו .הפוסקים סתם כאורגת ולצ .כתבו כאורגת בעומדין
כדקתני מתני׳דנגעיס וי״ל שהעתיקו דברי ר״ל שלא צע צלא כאורגת אלא דאר״ל
גופיה ציכ למידק אמצי לא אמר כאורגת לעומד '' וי״ל דלא אצסריך לפרושי דכיון
דצמר כדתנן הצשה כאורגת ממילא משמע דבגוונא דמיפניצ לענין נגעים ה י צ
דהיינו אורג׳ בעומדין אלא שלפ״ז לא ה״ל לפוסקי ' למ״שתק מלפרושי דהאי כצורג'
בעומדיןקצמרי׳וצפשר לומר דסתס אורג׳בעומדין היא ולהני לא אצטריך לא ר״ל
והשתא מ״ש רבינו
ולא הפוסקים לפרושי ומתני׳דנקט בעומדין כדי נסבה :
לא תטבול בקומה זקופה וכן מ׳ש ולא תשחה הרבה פשוט הוא כדברי הרסב״ח ומ״ש
צלא שוחה מעט עד שיהיו סתרי בית העמה נראין כדרך שנראץ בספה סהיצ
עורכת דהיה תחת דדיה נרא ' בדדך שנר ' בשעה שמניקה את מה זה מבואר שהוא
שלא כדעתרס״י ששי׳דכמניקה את בנה לענין בית העתה אתמ אלא כדברי התו׳
ור״ש והרצ״ש והרסב״א והר״ן ז״ל דכולסו סכרי דלענין מחת הדד אתמר וכדמפר׳ש
בהדיא כת״כ  :ומ״ש דבעי׳שתהא כשעה שעורב ' כבר כתבתי לעיל שצפ״פ שלא נז׳
בהדיא בדברי ר״ל ככלל דכריו הוא לדעת רוב הפוסקי׳וככר כתבתי פי המפרשי׳על
כעורכ׳השנוי במשנת נגעי׳דלענין סתרי בית הממה אתמ׳ אבל מ״ש ויהיה תחת
בית השחי נר' כדרך שנר בשעת שמוסקת זתי' איני יודע לו טעס דהא כיון דלסרש״י
הא דתנן האיש כמוסק זתי׳היינוכשהו׳מלקטן מן הארץ אחי שנשרו ולר״ס והר״אש
הוי מגביה זרועותיו ה״ל לפרושי באיזה ענין ממוסק מיירי ומי' בהא י״ל דכיון
דלמנין גילוי השחי נקטיה ממילא משמע רכסוסק דנקס במגביה זרועותיה מיירי
דצלו עלקס מן הצר אח שנשרו טפי שייך לבית העתה וכדפרש״י מלבי׳ השחי ועוד
דליסנא דמוסק לא משתמע אלא אמשיר מן האילן ולא במלק׳מן הארץ אבל ק׳דהא
שיפור׳דכמוסק לא אתמר אלא באיש אכל באשה אממר בה בהדיא כאורגת ואמצי
סכקיה לפיעור׳דכאורגתדצתמרבצש׳ונקט שיעור' דכמוס' דאתמ׳באיס ושמא י״ל
דאיהח״ל סכרדשיעור גלויאדכית השחידיד ימין באורג בעומדיןהוי כסיעורא
דגילוי דמוסק לב'ידים והא דקאמר כאורגת ליד ימין לאו למימרא דסחי דיד ימין
קסבי׳כגלוי ושחי דיד שמאל הוי בית הסתרים דאין זה סכר׳אלא היינו לו׳סכל מה
שמתגלה משחי לש יד ימין כשע׳אריג׳כפומדין אינו חשו׳ בית הסתרים בין כשחי
ימין בין בשתי שמאל ובדין היא דה״ל למיתני באשה נמי כמופקת זתיס כיון דאידי
ואידי חד שיעור' הוא אלא דבע׳למיהב טעמא דנקטי׳ בה האי שיעורא דהינו משוס
דבמלאכה המיוחד׳ לה מתגלה שחיה כ״כ ולפ״ז הא דא״ר יהודה צף כטווה בפשתן
לשמאלי היינו לומ׳דשחי שמאלי לא סשי׳גלוי מני׳ אלצ מה שמתגלה ממנו כסטווה
השתן פמגכה׳ידה שמאלי׳ומה שאיני נר ' באות׳שמה הוי בית הסתרים ולישנא דאף
דנקט היינו לו׳כי היכידבידימין אזלי׳כתר צריג׳שהיא הסלצכ׳ שמתגלה בה שחי
ימין הרבה הכי צית לן למיזל בשחי סמצלי כת׳ טוית פשתן שהיא המלאכה שהיא
מתגל׳בה הרב׳צבל יות׳ממה שמתגלה לצ צמרי׳דהוי כגלוי כשבי׳שמחגלה בססי
ימין וקצת נר׳לפ׳כן כדברי ר״ם שכת׳פלדברי ר״י דצ׳כטווה לפשתן ומה סצין נר'
נחשב בית הסתרים דמשמע רלת״ק אינו נחשב כבית הסתרים והיינוכימ^ס ובכך
דברי רבי׳עולי׳יפה שפסק כת״ק דסב׳דכל מה שמתגלה כשע ' אריג משחי ימין הוי
כגלוי בין בשחי ימין בין בשחי שמצל וכיון דסצי שימור׳הוי נשימור' דמוסק זתיס
נקט כמוסק דמשמע שעיר דשיעור דשני השחיי שוה ומ״ש וצ״נלהרחי׳יריכותיה־ וו
מזו יותר מדצי וגס לצ להגבי׳זרועותיה יותר מדאי אלא כדרך שהי׳ר ^ילה לעסות
בעת הילוכ׳מבוצר בדברי הרצ״ס שפי׳כך על צין צשה טובלת צלצ -כדרך נדילתס
וגס רש״יכתב צ״צ לפשט בי׳קמטיה וסתריה צלח כדרכן תמיד  :ומי׳ציכא למידין
שהרי כמברבי׳דתחת בית השחי יהיה ?ר כדרך שנר' נטעם שהיא מוסקת בזתים
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והיא״ס והמרדכי כתבו שרש״יאינו גורסכן והקשה כמס• ? ושימועלרגור
ופיישינא דלמגכיה ידיו למסוק־קאמי ומשמע שהמגלהידיו לעשוק סור! מגביהן
יזתי מכדי שהו רגיללעשר׳' בעת הילוכו וגס על הל כעצמו ק׳דמ״כתכ לא תגביה כן וכתב הרא״ש ונכון להחמיר כגרסת רס״י וכ״נ שהוא דעת הפו' ונתנתי עוס^
זרועותיה יותר מדאי משמע דקצת היא מגביהתן ובשעת הלוכה אינה מגביהמן .סאפי׳לדכרי הגורסים כן דלבעלה טהור היינו בדיעבד 6כללכמסלה ^י׳ל 5
והיאך כתב אלא כדרך סהיאדגילה לעשות בעת הלוכה ודוחק לומר דכדרך שהיא צריכה כל הני סוערות ומזה נלמוד דלדברי האוסרי בדיעבד נמי סב יייסימף־^,
מדברי הרא״ס שכתב בתסומוהש ^ ז
רגילה לעשות בעת הלוכה לא קאי אלא
נר׳כד־רךשנואיח עיניה ביותר הוי חציצהלהתיר׳ '5
זרועותיה שנדאיץ בשעה שהיא עורכת ויהיה תחת דדיה
להרחקת יריכותי׳ ולא להגבה
שכראי׳ח״ל רבי׳ירו׳אס פתתה עיניה בעתי
בשע׳שמניר׳אתבנה ויהיה תחת כית השחי נראית כדרך
לאו
ושמא י״ל דלישנא להגבהה מקש
סתמת ביות י״מ דהוי כמוקרצשפת^
בשעת שמוסקת בזתים ואינה צריב' להרחיב יריסדתי׳ןו מזו יותי
דוקא אלאלהרחק׳הזרוע מן הגוף ^ ות
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לו ^"׳' 1ולא תפתחס כיותי אלא תסגורמימד
מדא יולפ״ זצ״ל דמןש ק 5תיס 3ן מ״ ה סהן ׳ עי^י ביותרו  7א תפתחם ביותר ויש מתירין בזה וא א ז
סצוייר
מרחיק להחמי וכתב א א הרא ש ז ל ותעמיד אשה על גבה בשע שי? י ^ ברפיון ע״כ ונראה דלאו למימי'
מגביה ידיו בשעה סמוסק לןי נו
כילסוגרם דאפי׳ עתותיה קצת ש ^ך "
סמתרסקי׳ טובלת שתרא׳שלא ישאר משער ראש׳צף על פני המי׳והרא
זרועותיו מן הגוף יותר ממה
לפתוסירצת
וטבלהדהא דוךגדילתה הואאלא
את,האילן כתב אם כרכ׳שעד ראש׳בדבר שאינו חוצץ בחוטי שער
בעתהלוכו דהא כדי לנער
דלשושו^
לעולם קרי להו סגורים ברעיוןואיפס
קצט
ע״ג בינה בין עצמ׳עלתה לה טבילה :
בהגבהת זרועותיו קצת סגי ואף
זהלצ -ת-׳
כענין ״ ^
זי־׳י־ייייי
כן דס-
כתב רי
דמילתא יחד
ד *ילי ח6
דסיש׳דמוסמוהוי כמו שהוא רגיל לעשו׳
־־ן
דכשה
בדרך הליכי חצטריך מכס למיתני כאיש־ כמוסק זתיס לומר שלא ידבי׳ זרועותיו
לגופו ביותר וכן אתה אומר ככעודר וכאורגת וגס ריש לקיש דאמר אין האשה
■סובלת• אלא כדרך גדילתה הא אתא למעוטי שלא תדחוק זרועותיה על בסרה וכן
אל תדחגק רגליה ושוקיה זה בזה אלא -כדרך הילוכה ושמושה תמיד וגן ערש" י ז״ל
כוזב הרמב״ס בפ״א מה' מקואות הכופת ידיו ורגליו וישב לו באמת המיס אס
נכנסו מיס דיך כולו טהור והוא תוספתא בפ״ח דמקואות וכר דהיינו לומ' דהיכא
דלא סבל כדרך גדילתו בורקים אותו ואס נכנסו המים בכל המקומות שהיה נכנס
אילו טבל כדרך גדלתי עלתה לו טבילה ואס לאו לא עלתה לו טבילהיב  :כוזב
סמ״ג־בשס העיוךדהא דבפישתשכו האס
כדרך גדילתה היינו דוקת

לטהרות

אכל

ד־מ (ינ )

ימייןלקייןסי'ר־אכילל!זלא

שתוכללט:וצגהכדר'גדולתן:
־י״רהתקלי;
סהו5ן ^
ל בעלה לא צריך וטעמן
ולית הלכת■ ככל הני סמעתתא כי איתמ׳הט לטהרות אבל לבעלה לא כי הא דאמר
רי״ל א שה לא תטבול אלא דרך גדילתה ופי׳כי היכי דבעי ' כשהיא בודקת מכגעה
ה״כ בעינן שתטבול דרך גדילתה לטהרו׳אכל לבעלה לא משמ ' דקאי אסהיא דאשה
לא תטבול אלא דרך גדילתה ואייבדא דכוסילתא וכו׳וכתב סר״ש כר צמח בתשוב'
■ גדילתה כגון ששחתה בייתי או זקפה ביות׳כתב הראב״ד סא י נ'
אס סיכתה מדרך
טבילה ומדברי הרמב״ס פ״ב מה ' מקואות שלא נאמרו דברי חלו אלא לטהרות ולא
לבעלה דדבריס אלו אין חוששין אלא מדבריהם עכ״ל והרשכ״א כתשובה כתב
סהגירסא ׳היותר נכונה בעיניו היא שלא תטבול אלא כדרך גדילתה בין לטהרות
בין לבעלה  :כתב הרשכ״א כתשובה ולא עוד אלא אפי׳היסארך סמקו' ורסנו
י ׳אמות פל י׳אמות־אס אינו גבוה לפחו׳עד חצי חזה אין סובלין בו אא״כ שוטח כל
גופו כקרקעילפי שאס איצוש -וטח יצטיך עכ״ה לנוף קומתו הרבה וירבו הקמטים
בבטנו וכיריכותיו וכב־ אמרו אשם לא תטבול אלא דרך גדילתה כדתכן האיש נר׳
כעודר וכמוסק זתיס והא שה יאורג ' וכמניקה את בנה ומזה מה שאמרו במקואות.
כ׳מקוה סמימי-ו מתדדין שכוכשץ אותו באבנים או בחבילי זמורות כדי שיתפחו
מימיי לפי שאין דרך להשתטח כמקוה ולטבול בפישוט ידיס ורגלי ' עכ״ל ובתשובה
אסרת כתב מה שאמרו אמה על אמה בדוס ג' אמות לאו דוקא ושיערו שמכיל מ'
סאה כד שיעלה בסס כל גופו ואע״ס שמימיו מרודדין אסהואבעכין שתוכל
להעלות כל גופה ככת׳ א שלא תצטרך להתהפך כז־ינית' עלתה לה טבילה ואפילו
בסתטח׳וטכלה מותר אלא שיש לחוש לכתחלה שמא לא תשתטח יפה כל שהמיס
מרודדין ביותר עס״ל וכתב עוד מ״מ במקום ותיקין אין לסמיך על מקוה כזה שמא
לא תטבול בו יפה יפה עדשיהיה•בו -ממעל לטבורה זרת לפחות ענ״ל וכתב סר״ש
'43ר צמח סכך דעתו משכמת• ח״ל רבי׳ירו׳סיעור מקיה איד פחו׳ממ׳סאה ושיעורן
אמס על אמס כמס ג׳אמו׳פי׳וה״ה אס יהיה רחב ראינו גבוה כ״כ יועיל אס יתכסה
במים בפעסא׳וכ״כסגאוניא ואמת•הימיס׳ אע״פ שמימיו רדופי ' צריך שיהיה בו מ
סאה היו המיס ׳רדופים ואשה -יכולס לטבול בהם כדג זה שהוא במים ומיס חופין
מלמעלה וסן פולין עלי ' בזמן שמקיימה את מצע כדג עולה לה טבילה כין מכונסין
ביין רדופים כזמן שיש בהם מ סאה כ״כ רב נטרונאי ז״ל בתשובה עכ״ל וגס הר״ן
ז״ל כתי בתשובה ומ״ש פור האוסר כי כסנמדד אותו מקום ברום מימיו א״א שכל
גופו עולה בהס אא״כיפניס וגופה ככושי׳בקרקע ואמרי ' התם לא תטבול אלא דרך
גדילתהתצ״ס האיש ניכעודר וכר׳לאפוקישלא תהאככו׳אבקרק האליתיה כלל
דלא איתמר הכי אלא לאפוקי יסלא תקפלי עצמה קצתה לע קצתה דומיא דמאי
דאיתמר עלהדההיא פתחה עיניה ביותר או עצמה ׳עיניה ביותר אבל אם היא
מתעפט׳לגמדי אין לחוש כלל ע־״ל  :וימ״ש ואינה צריכ׳לפתוח פיה ככינתבאר
כפ״ק־דקדו־שיין' ומ״ש ולא תקפוץ אותו יותר מדאי כבר נתבאר דפפ״ח
דהכי איתא
למס׳מקואות תכן שאס קרצה שפתותי׳לא עלתה לה טבילה־ וככר כתבתי מהשפי־'
רביישמשון -יוהרא״ס ז״ל בה ד ומ״ש אלא תשיקספתותיה זו בזו דיכו׳כינוני הוא
לסוןתרא״ס בהגדה בקול׳ופשט הואזמ״ש ולא תעצים עיניה ביותר ולא תפתחס
כיופי בפ 'תצוקמ ;דף ס  0א''ר יוחנן פתחה עיניה כיותר או עצמה עיצי ביותר לא
עלתה לה טכילס׳ופיש״י פתחה פינים ביותר סויא מציצה׳למפלה׳ עצמה עיניה
ביותיהויא חציצה למטה ד ומ׳שויש מתירין בזה וא״א סרא״ש ז״ל כתב״ונכון
להחמיר׳ ככר כתבתי בסי' זה יעל גליד שע״ג מכה ולפלוף וכסול שבעץ שהרבה
ביותר וכו'
פיוסקיס
עיניה ״  .״.
מחנן פתח',״״״■
אותן שמועות ואחר הא דאמר .ר■ ״״!
גורסי׳אחיי ״,״,
״״■
י בפ ״ ס טהו יהולית הלכת׳כיל מי סמעתחא אלא כי איתמר הכי לטהרות
כיסא דאמרר״לאזשה ל ^ מעבול; אלא כדרך,גדילתה■ וכו' ׳ושסכמכמייסהמוספו'

וכתב א״א הרא״ס ז״ל ותעמיד חשה על עס
לפתחם ולהעצים יתר מדאי •
בשעה שהיא טובלת שתרא׳שלא יסאר משער ראשה וצו' בס חמקתנתכנןונ״י
בת״הוצ״כרנינן
הרשב״אבתה  :וגדיש רבינוכשסהראב׳דכתב ג״כהרשב״א
הבי׳דבריהראנ״ד
ירו׳ואע״ע שמתוך לשון רבי׳נר לכאור'דלחלוק לע דברי היא״ש
אין לפרש כן דהא בהדיא אמרי׳בר״פ במה אשה מודי ' חכמים לי' יסוד׳בחוטישער
כרכ׳סערומי׳
שאינם חוצצי׳וכתבו הרא״ש עצמו בס תנוקת וכיון שאינם חוצצי׳אס
סיליךנ״ל
בהן יפה עד שלא נשאר שו׳שער חון לכריכה למה לא תעלה לה טבילה
שלא הביא רבי דברי הראב״ד לחלוק על דברי הרא״ש אלא ללמדנו תיקוןלטיול
לזמרסדאולא
בלא אשה עומדת על גבה דהרא״ש וסראכ״ד מראערחדאומר
סליגי ח״ל סראב״ד בספר כעלי נעש וכשהאשה סובלת צריכה שתעמוד אחרפ״ג
שאינו
ותראה שלא כשאר משערותי׳ע״פ המיס או שתכמך שערה על ראשה בדבר
ואע״ססהס
חוצץ כגון תיכי חלילת' שאיכס מלוכלכו׳א״נ כחוטי שיפ׳שאינס תוכציס
מהודקים מ״ט אגב דאסוני לא מהדקי שפיר ועיילי בהו מיא ויש ססואליןהלא
חפיפ׳הראש משוס חציצה קשר השיטר היא אלמא קשר השיער חייץ ואיכאמאן
דמתרץ שאני קשר מכריכה דקשר שיער תייץ אכל כריכת שיט על ראשה לאחיין
דאגב דאשון משתריק ועיילי ביה מיא ואיכא נמי מאן דמספקא ליסמילתאואעו
חוצצת
דבכריכה כמי לא שרי׳אלא בקליעת ג׳חוטין גדאמרי כגמ נימא אחתקשור'
ג אינן חוצצת ומסתכרא כי האי לישנא בתרא דגרסי' בע' במה אשה ירושלמיתמן
כשיער
תנינן אלו חוצצין באדם וכו׳מן הגירסא הזו נר' דבכריכה כמי איכא קפידא
ומדיב יהודה כמי דלא סרא להו עוכדא אלא כזנב הסוסשהו' עב וקשה אבלשיעו
אשה לא עכ״ל  :וז״ל הרשב״א בתשובה שאלת איך יכולה האשה העומדת עלגנה
לראות בלילה תס יצאו שערותיה ואין דרךלהוליך .עמהן לנהר נר משוב יכולההיא
לטבול בחוטי שיער סאינס חוצציןאו כחוטי צמר או כרצוטו׳שכראש ובלבדשמועה
כדאיתא
כדאיתא בפ׳במה אשה או בתיכי חלילתא ואפי׳בלילי סבת אי לא מינונק
התם ע״כ ומ״ס בחוטי צמר ורצועו׳סכראשה שאינם חוצצים סס הס רפויי וגסמח
מחוטי שיערותיכי חלילתאככר נתבאר בסי' זה וסראב״ד אע״פ שלאהזכיר אא
תיקון דחוטי שיער חד מפרי תלת תיקוני נקט ולאו דוקא שהריהרשב א עצמולא
כתב בת״ה אלא תיקון דחוסי שיער כלבד ואין לומר דדכריו בתשובה פ,יגימל
שנואשה
מ״ש כת״ה ועוד דאין טעם כמר לחלק כיניה שאפס שחוטי צמר ורצוננו
צריכים להרפותםמהי תיתי לן ליגזור כסס אטו שמא לא תיפס דכר שאינוכגמי
כתסובומשמע
ולא בפוסקי׳לגזו׳בכך הילכך נר דהראב״ד נמי סבר כדברי סישכ׳א
כשם
כתבו סכלכו והאגור
שכן דעת כל הפוסקי׳וליכא מאן דפלי־ג במילתא :
הר״מ אסה שטובלת צריכה להולי׳עמה אסה יסוד או כענס או נערה שהיאגווה
יותר מי״ב סכים ויום א׳לראות אס טבלה כדין אכל לא גר הואילוסתסןקאיסוי'
וכתב עוד הכלבו טהורה שטבלה עם טמאה או לאחריה אין קפידא וטהור־־מ ה
(וכ״כבש״ד כתב הרמב״סבפ״במה מקואות המפשלת.כנסלאסוריהומב י
לא עלתה לה טכילה שמא היה טיס כרגלי התינוק או כידיו ונדכקכאמוכשמ;
טבילה וחצץואחר שעלתה נפל עכ״ל וטעמו מפני סהו' גורסבפתנוקתממש מ י'
יישלח
בנה וסובלת לא .עלתה לה טבילה ואע״ג דחזי לה הסה^׳ דליכ ^מייי 0 . .
^
דילמא ברדיוני כפל וכבר כתבו התו ' גירסא זו כשס רמ ו! :תכ יש
ול׳ל
את כנה לאחוריה והיא ערומה וטבלה דחיישי שמ 6היה ע^ יה
^י׳׳לומע
ונפ
בו ונדב כאמו וחוצץ בטבילתה ובעלייתה מ! הטכ ^ה
סהיתה מפשלת בנס אפי' לפני טבילתה כסמ יו יל ^ ידי׳ ^ כטגי׳ 'ג!*ישלמדה
דאיממו
כתבו סאותה גירסא אינה כתובה בספיי׳םלנו יי 15׳הרי ן׳׳ס כפ^ ! !13
למה לא כתב רבינודץ זה דאין לומר שהשמיטה משו׳דסבר דבכ ל^ה5י לעחמי
וליתהלכתאככל הני שמעתתא אידחייא ליה הא שהרי הראיהכתנדנכ,י ררמנ׳נן
ר״לנוין
.כמייי ל 1י
כדברי רש״י דל״ג "לית הלכתא ככל הני שמעתפא צ
סכרא׳מדכריושסואגורסוליתהלכתאככלהני סמעת ^ שש ולטהרו
ססואסובי
האשה טובלת אלא כדרך גדילתה ומכואר בדבריו סנ תנ(/זכסי ^בכ?י
דלא עלתה לה טבילה אבל לבעלה עלתה לס טבילהונ י סגועמו מפני—חיללנג'
דהא -דאמרי׳ולית הלכתא ככל הני סמפתתא קאי אשמעת ת ^דמנמגהר6חרנ״גה
ואילך ולפי המ שכתבו התוס מהרא״ס כגייסיזןו ה 6דמפס פ'  ? .סהוות הא
תכשיל לבנה הוא והשתא ה״ללערסדהאדחייסי ' במפשל מ? 5 0 )5לבתראו^?
^ ^ ^כמ^ה כמו םכתב מתכה הכשי ^ג -מה י^ ^ ,כ י סמי 1פפ ^יום
הוציאזוימכ !5אותן שמושת כיון דלית

הלכתככלפנישמעמר^

הלכות טבילה קצט

 6מ מה5וינס עשויי׳לימן
־ףפ נץוי התינקהו ניגליו
״מסולס^ף למטלה :כתב
!;
 * * 9x09גיויות
—
רגליומלמה
שד־■
מלמטה חוצציןויס
כפרקי רגליו

דהלכה כר יוחנן וכן מסק הרוקח מסוס קצט (! ) 6לי
נראהללנרי
ילמד אדם בתוך ביתו שתהא דבירוסלמי פ״ב דמגלה מסטע דר חנעא
אשה מריחה קמטיה וכל בית ס״ל כר יוחנן ומה ל יה רב יחיד לגכייהו פייהר א״ס נתשנענ
במסרק וגס רבי/ירוססכתב1ייג״ה! לעניןהלכ'נקט י׳ המללכי נהינלף
ראש׳ושתה׳סורק׳יפה
סתריה נמים ושתהא חופפישער
הפוסקיםכהרמ״נ 0ידנ״תא שליגעיג״דלש! "
שלא יהו נדבחיז ? ה בזה שזו היא מתקנת עזרא שתהא חופפת שכדברי

ל ^ להצמניצו כתוספתא רמק ^ וי*
:סדקי רגליו
כיס  ::ישוניירות ויו !:מי יזב ^

פ ^ומסמ ^י
"ל " ' '
׳ר י7יה .עקתשיק־ה

 *<.ריייא רחייסני

.. ) . .

ק 2ט

בשעת טבילה ופירש הי ר שמעיה בשם רש״י שצריכה
כל גופה יפה ולחוף אלתו כמים ולשוטפו דחפיפה שייכא

ת
בכל1

^ למו ^
ע

7!,

£ £ £
אלאמ יימ־ קמ *ה ינל ניח ־תייס במים מ '
הניף ור־ת פירש שאינה צריכה דלא שייך חפיפה
*' 1״ !נ״  * ,,-ס,י * י^ 5
ילמד ! ־נ״ י < ׳*•
לטולס
ומי ׳"*' -
דף סו ) ׳6
מנוקה״ '(
ולחוףכל
לרחוץ
ונהגו בנות ישרא
שכראש  ,וכת א' א הר אש ז ל
י ;וותיז ויל״
;* ; ״ךל
״
•
׳
■
׳
י
■
־׳
"
*
"
■
׳
■
־ן
1
■
״׳
1
1
״
ן
"
י-ייייי" (אזניס
׳ — - -׳ '■•* י*** "*-״** 4.4י•*^ ■*,1יי '*• ייי* יי ^ ״י י**<׳ ייייי־י■* יייי־יי ' ״ ^
הרעה נ כמיע־* 1- 1-י׳! ו ׳י ׳■ ״■ ׳ ■׳<׳'׳־ * י■■״•ו•>< 1״׳<־ -
שתהא אדה בתו׳ ביתו שתהא אשה מדיחה בית "׳ " ייןיא "■־׳
גופן ימי ומנהג כשר הוא ע כ לשון הדמב ן דין תורה
י-־סליהתנאמשמצו דיסידאהמש מע
השתה
^ ןביפ ילפניס^ "!השת,
שמא קמסי ה כמי׳והר״ סי קמטי ׳ 3ית
אכתוב הטובלת מעיינת בעצמה סמוך לטבילה ובורקת כל גופה
^ מנן הוו פליגי עליה ועוד
כפנ נש׳
ולשון רבימאיני
ועזרא
יזלרסמוך כס׳ד :
נש־ל
רביכואינו ((ננ ) 7כתנ
ע״כ וצסון
סלה ט־־כ
הסתרים סנה
וביתהסתרים
ובית
בטבילה ועזרא
שחוצץ בטבילה
סס יש בה דבר שחוצץ
.וכתבעוד ,
גזסבשמון
מדוקדק דנקס קמסיה ובית סתרי ' שנר 1אשה מיכהלהטיל
%6מלוגמאות1י שעל בית הספרי
ששזנליי.
חוצצים אפ״פ שאינו צריך ש־כצשו בהם המיס צריכים שיהיו ראויים ולא יהא בהס מלשונו שהם ב דברים ולימא אלא בית הסתרי' הוי פימסא דקמטי׳וכדס רסי א  .מיס יןו7ם

וכתבמהר״י ?ול וס בשורש ?כ״ט דנ יוןה דכמיס7י ^? ?!,,1מ׳ מד ^ ?י1מר סי1ה^כדחסיק״ ^יוכא

כתוספתא 3פ הנזכר אספלנית מלוגמא
ונו הק צמו שכיאינו והוא מדתניא
ןופיהשפלביעהשתיינז רבי אומר חוצץ רבי יוסי כר יהוד ' אומר אינו חוצץ ופסק
סינימשוסדהאטעמא דר' יוסי כר יהודה לאו מש־ם דס׳ל דאספלנית מלוגמא
ומיה לא מהדקו דא״נ מ״ט דר ודוחק לומר דבהכי פליגי דמ״ס מהדק ומ״ס לא
תקנות שתיקן ע :רא שתהא אשה חופם' וסובלת ומקשה עלה דאוריתליהו ^ דתניא זלנק'׳מנת "! -קו''
מיך5ן יןלא ודאי תמייהו סכיי דמהדק וטעמא דר״י כי יסוד היינו משו׳דכיון דכית
ורק את בשרו כמי' שלא יהא דבר חוק בין בשיו למים את בשרו את הטפל לבשי־ו נדליס (קטנים
ננפייס לא כעי כיא 1מיס ה״כ לא בעו שיהיו ראייס לביאת מים ור סכר דבעיכן
מיו ראויים לביאת מיס וכדר זירא בכל הראוי ליילה כדאיתא כפ 'ק דקדושין ומאי כיהו שיער ומשכי יכ אמרי דאוריתא לעיוני דילמא מיקטר א״נ מאוס מידי ; להסיר הניאה
משוס חציצה ואתא איהו תקין חפיפה יערש״י תקין חפיפה במסרק להרחקה שנתיטם זנאזגיס
ונדק מטקת ומשמע התם דסלכה כותיה וכהדיא תנן כפ״ש דמקואות דרפיה
סעיג המכה חוצצת והשתא הא א־בייר דר״ע דאמ בסהי א דצככס צמרות וקיסמין דצנילתא  :וגדש שסי"ר שמעיה פי׳כשסרש״י שצריכה לעיין כל גופה יפה ולהוף כתנרני^ ע-נדיה
בסדקי רגליו דאינו חוצץ מפני שהוא כבית הסתרים בשעת יבי יוסי ברבי יהודה אותו במים וכו' ור״ת פי שאינה צריכה וכו׳ המוס ס ומ והי״ייה 3הי? תטקתכתכו בנענע פענחנהם
אד־ והיי דלא כעי' שיהיו ראויים לביאת מים ולא ק״ל כוותיס אלא כרבי דסבר סה״ר שמעיה מפרש דהא רתיקן עזרא שתהא חשה חופפת אכל הגוף קאי דבכל ראנ״ן אשהשטנ)3
וכתב ע״ש היתה בו סערה הגוף שייך חפיפה והביא ראיות לדבריו ומג־.נע ודאי דה״ר שמעיה מצריך חפיפה!לאהט -לחירנליה
שדיך שיהיו ראויים לכיאת מיס וכמו שכתבתי :
בטיט
מודבק
שם
רא
שעמת
'
ב
שהיו
א׳או■שתים חוץ למכה ראשו מודבק למכה או
ור ^מ ׳להע״ונה
יאדמיירי כסיער י כדכרס׳׳י 0ס יע<1ד
בראש כדמשצר* ל יס ׳א דגמ
אונצוא׳או שהיו ב׳שעמת בריסי עיניו מלמע׳ונקק והוציאן כריסי עיניו מלמעלה
טעם להחמיר כגוף יותר מכשיער דיציבא כארעא וכו׳ דםיע יעשוי ל היות ג י דכי שנעקרהמירלליה
?יי5ולוחוצצין ודבייס אלו שצוייס בתוספתא בס הנזכר בלא מחלוקת וככלבו חוצץ יותרמבגוף שהרי היא עשוי להסתבך ולהתקשר וגס זוהמא חיפה מצויים בו כי ' (י.תנתיל(1אני
אשהמדסתקמסיה סתם ולמה ליה למינקס במים אלא נראה דיין ושאר משקין ד1תן ' "י זנה
מיללירנלי׳
בהשא׳לכלוכיתו כמוך הקמט ישא׳שה כתס היין או המשק׳ההו׳ומ״ה נקט במי סכ  :שנעיןיו
ומיש ושתהא חופפת שיער ראשה וכו׳כס״פ מרובה (דף פב ) תניס דחד מי׳ דרלה ! טנלה חה!

מ :היוכ׳ס ערות בי־יסי עיניו שלמטה

מדוכקיס כריסי

עיניו שלמעלה הרי אלו

יותר אלא שרצה ז״ל להוסיף דבכל הגוף כמי

כעי חפיפה ד משמע

ליה

דלי׳סנא עי! ז

נעיני אס

<ד.צץ  :וכתב עוד שם לא יטבול אדם כעמר שעל רגליו ואם טבל אינו חוצץ
וגס זה שגוי כתוספתא בפר' הנזכר היה רגליו מליאות איק וירד וטבל כמקוה שיש
בות סאסטהורע״כ ומדקנתכי להכלישכל* דדינבבד איכא למשמע דלכתחילה לא
יעשהכן וכהדיא תגן בפ״ש דמקואות לא יטבול באבק שעל רגליו ומיהו ר״ס כתי

דחפיפה שייך בין במקום סיער בין שלא כמקום סיער ולא הייתי כייך לכתיבכן הנאינים מי ^לם
אלא להוציא ממה שיראה קצת מדברי רבינו כאן וגס בסמוך אצל דביי הימ״ק תנעי׳היאחהוס
דכשמזכיריס כל גופה בעדן זה אין הראש במשמ ואין הדבר כן אלא כמו שכתבתי"עייני "נ(לעני!
ואכתוב עוד שס בס״ד והתו׳והרא״ס דחו רא ׳ותיו ונתבו שר ת פירש דהפיפה לא טהיז״נ אנל אינה
סייכא אלא כראש והייא ראיות לדבריו ונתב הרח״שס^וחד מ י 6יותיו מד ?י)מ י לניגלל ^חש!ם
לענייר
רבא שתה אשה מדיחה קמטיה כמיס מכלל דשאר הגוף לא כעי הדחהד י)י ׳ק מטיהסניייכה י '
לרבותא קאמר דאע״ג דאין צריך ביאת מיס מסוס דכית הסתרי נינהו אפ״ה צי ? ענתה  ! .לא יהא

נף־ומשניסבעירבמקום שיער ונדבקים בסיזק בכשר שצריך להסיר ע״י חמין
ולגורק פצפין למט בשעת טיילה אבל אס אינו יכול להסיקהוי כטיט סתח׳הצפרן
^ינג? מועט שאינו מקפיד אבל בטבילה הס מסירים משוסחומרא ער״סגס
נ״ -ילה אינו חוצץ דבר תורה  :וכתב מיד נראה אס אשה נגעה ביורה או
קלייה ונתפחמה כבשי מעט זה אינו קפידה אנ"1פ שמעט נדבק כבשר יג :
כתב עוד הרמ״בס בער הנזכר כל הטובל צריך להתפוין לטבילה ואם לא נתכוון
<גתה לו סבילה לחולין אפי נדה שטבלה בלא כוונה כגון סנפלה לתוך המיס או
' יו ךץיהריזה מיתילכיל׳וגיעמו מדגיסיכן בפב דחולין איתמר כדה שנאנסה
וטבלסאמי רב יהודה אמר רב טהורה לבית' כלומר לבעלה ואסור לאכול בתרומה
[[וס:ן אמף אף לביתה לא טהרה א״ל רבא לרב כתמן לרב דאמר סהויה לכיתה
׳י מון כמת הותרה א׳ סור מיתה מיבעיא א״ל בעלה חולין הוא וחולין לא כמי
^וענאמיפד דתק גל שנתלש וכו׳ופסק כרב ואמריתו כגמה״ד כדה סנאכס'
^ילימלי דאנסהחברת׳ואטכלה כוונת חכרתה .כוינה מעלייתא היא אמר רב
י ^ נתן שנפלה מן הגשר לרבנן שירדה לסקר פירש פלוגתא דר נתן ורבנן
'נ ^שח ' טס דרבנן בעו כוונה לחתיכה מיהא ור כתן לא כעי אלא אפי׳זרק סכין
,ה והלכה ושחטה כדרכה כש-־ה וק״ל כר כתן לעכין סחיטה ולפי ' מסק דאפילו
^יףת ^,המיס מותית לבעלה ומ״ש או ירדה.להקר פשוט שהוא כאילו אמ׳ואצ״ל
" ידה למך וכתב הר״ן דשפיר עבד דפסק סרב מסוס דמשמע בגמ דרב נחמן

ר״תוה״רשמעיה נהגו כנות יסראל לרחוץ כל גופן ומנהג כסר הוא ע"כ  .והר״ן מקתמפעמיה
כתב כפ״ב דסכועות גבי הא דאמר רבא אסה לא מחוף אלא בחמין פי' רש ''י הך
חפיפה חפיפת סערה כלומר שער ראשה לסאר מקומות שבגוף כבית השחי והכי
מוכמא דחפיפה בשיער היא דתכן נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק והכינמי מוכס
כפ מרובה דאמרי׳המס דעזר תיקן שמה אסה חופס ' וטובלת ואקסי׳סא דאודיתא
היא דכתי׳את כל בשרו זה הטפל לבסרו ומאי כיהו סערו מדפריך הכי אלמ חסיפה־
נסיע היא ופיקי התס בעיוני בעלמ סגי דילמ׳מקטי׳וכו׳חתא איהו ותיקון חפיפה
ומדאמרי׳הכי משמע דבעי׳ עיוני ככולי גופה דלגבי חציצ' מקום שיער ושאר הגוף
שויס הס אלא דאתא מזר ותיקן דלא ליסגי במקו׳סיע עיוני מסו׳דסכיחי בה קיטרי׳
והצריך חפיפ ומשום דחפיפה מדרבנן כפלמ׳היא מקילים בה כדאמרי׳לקמן האשם
סופפ׳כע״ס וטובל במ״ש ואפי׳למוצאי י״ס שאס השב׳ אבל בעיוני דמדאורית הוא לא

תוספתא זו כפ״י וכתב כה גירסא אחר ח״ל היו רגליו מליאיס אבק וירד וטבל
נקוהשיש מ מסאה טמא שפשף או שטבל בחי :דן טהו׳ומשמע דכשא* צ׳ חמין ולא
שפשף נדפבדנסי טמא ומשמע דסעמא משום דקשיר דכסהרגלי׳ מליאות אמן

״מדמ?שי ואזיל אע״ג דרג נחמן מפיץ ליה מ״מ כוה ליה ר״י לגבי דרב

מקילי׳וראיס לדב׳מדאמרי׳בסמוך נתנה תבשיל לכנה וטבלה לא עלמה לה סבילה
ובודאי א״א שלא נתנה תכשיל וכיוצ׳בו מע׳ש סד מוצאי י״ט שאס השב והיאך פלת
לה טביל׳אלא ודאי כי מקילי׳כספיפ דוק כשחזר' ועיינה כספ' טבילה הילכך במקו'
שיער כעיאחפי־פ ' ומקילים בה כדכתיבכא ובפולי גופא כעי עיוני סמוך לטבילה
ודאמרי׳לקמן טבלה ועלתה ונמצ׳עלי דבר חוצץ אס סמוך לחפיפסבלה איכה צריכ׳
לסוף ולטבול ועליה כל גופה מ ^ ע ולאו למימר׳דחפיפה בכוליה גופא אלא משוס
דמסתמא עיינה כעצמה כסע חפיפוכ״ת אי כפי׳עיוני סמוך לטבילה אפי׳לא חפ פ

בשעת

הלפת טבילה קצט
נושע ת טבילה■ ממימי ושפירדמיואףיכזמן התלמוד נר שהיו מסגי כן מדאמיינן סרניל לעשו׳ע״י רחיצת סמ-יס ואס תנסה ג״ס לפיניש ותי־ל 1ס  £0לןהי ,גוי
בגמ׳דודי חסרת עבדי חסרת סשטקי חסרת ומדאצריכה כולי הא-י משמע שדרכן מכל אלו יותר מן המי׳אז תוכל לסמו׳ולעשות מעפה וגס נכון הואסחשאל'ל?
לשטף בחמין וכן נ״ל מדאמרי׳ אס סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול המסאים שהזהירו על רחיצת ראשה כמיס האס טבע היין חס לסב1־ אולשמ?
חכמיסעל־  -י
להקשות השיער יותר מטבע המיס החמים ובכ״מ מציכו שסמכו
ואס איתא דלא• הוי עבדי חפיפה אלא כמקו׳שיער אמאי לא חיישי׳סמא לא עיינה
כי היכי
כיהיוכס י"
המפאי׳לענין .־־״
היכי1־ ""׳י',4־ 1
יפה ־פה בשאר מקומות הגוף כי
כ׳י״רי
לעכיןקולה
לסביל'
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לא
הקצר צריכה האשה לעיין בעצת'ובבשר' הרברי׳המסבכין השער חפיפ׳זו פרש׳יי מוטב שתתי׳ ביום שלפני
יקגרפי:
תחיףנע״ש
׳ סמיך לטבילתה שלא יהא עליה סוס דבר טבילתה מבליל טבילתה לפי שממהרת בלילה ולאתחוף יפה
יתעבו'כמ״שותע׳
מיאוס או נימא קשורה במקו' שיער שבה
מווגלת
ובשאלתותפי׳שמוטבשתהי׳ בלילה כדי שתהי׳סמוך לטבילת' לע עצמך היאך אשה חופפת כייס
וליכ}5
בלילה הא בעי־תכף לספית שבילה
עזרא ובית דינו תקנו שתהאהאש׳חופע וכתב א״א הרא״ש ז״ל ונוהגות הנשים שמתחילות לחוף מבעוד
בחפיפה
וטובל'בלילן
והלכתא אסה חופפת ביוס
או יום ועוסקת
כל מקום שיער סבה וסורקת במסי?
מפספס'בידי׳היטבכדי פלא יהושערותי'
והלכתאאשה לא פחוף אלא בלילה רזן
קשורים זה בזה כבר נהגו בנות ישראל לחוף כל גופן ולשטוף במים חמין כשעת
היצו
הלכתא אכלכתא ל״ק הא דאיפסר הא דלא איפשר ופי רש״י ותמס על עצמן
חפיפה ומנהג יפה הוא להן וכן ראוי להנהיגן כדי שתהא להן שמירה יפה לכל גופן
חפפש
אשה וכו׳סהרי בקושי התירו להרחיק חפיפתס ׳מטבילתה כ״כ אלא משו דאי
וכתב עוד חפיפה זו צרינ׳לכתחלה להיו׳סמוך לטבילתה נזדמנ' לה סבילה בשבת בליל טבילתה אימוי לא חייפא שסי משוס דממהר לטבילתה מתוךשעהומ'לניתן
וחלו שני ימים סוביס לפני השבת ה״ז חופפת בד' כשבת וטובלת בשבת שלא דחו הא דלא איפשר לחוף ביוס כגון מוצאי י״פ לא תחוף אלא בלילה וכתבוהתו'ולעי
זמנה סל טבילה מעני חפיפ׳סתהא סמיך לטבילה ביון שא״א ובלבד שתהא מעיינת
שמהות׳
פירושו כר שמותר לסוף כליל טבילה אלא שטוב לה יותר לחוף כיוס מפני
ובודק' כשעת טבילה כל גופה ושפיות ראשה שלא יהא דבר חוצץ ענ״ל ומ״ס ר"י
מגילן
לביתה והביאו ראיה לדבר וכתבו עוד דבשאלתות פי הא דאיפש׳לחוףכליל
שנר שסבר 7הרסב״א כה״ר שמעיה איני יודע מהיכן ראה רי׳י לומר שנראה לו כן:
לאתחוףאלא
שהוא חול לא תרחיק חפיסה מטבילה כלל ואפי׳אס כיוס כמו כן חול
מיגילה
ומ״שרבי' בסס הרמב״ן דמדקתורה צריכה שתהא הטובלת מעיינתבעצמה בלילה הא דלא איפשר כגון שליל טבילה י״ט או סבת אז תחוף בל טלפני
י סמוך לטבילה ובודק׳כל גופה וכו' וכתב עליו יראה מדבריו שיותר מחמיר בעיון
כופסון
אפי׳אס יוס שלפני הסביל' כמו כן י״ט או סבת אז תחוף מע״ס אומעי״ת
הגו׳מכעיון הראש מפני שזה דין תורה וזה אינו אלא תקנת עזרא דבר תמוה הוא
וכתב
הלכתא התם מרימר ולדברי השאלתות כל זמן שתוכל אין לחוף אלא בלילה
בעיני וחס ליה להימכ״ן שיעלה על דעתו לומי־ כן שהדבר ידוע שיותר עשוי להיות
שתחוף
הרא״ס וסוגיא דתלמודא לא משמע כפירושם דקא מיבעיא ליה נדה מהו
דבר חוצץ במקום שיער מבמקוס שאין בו שיער והיאך יתכן דמדאוריתא צריכה בלילה ותטבול בלילה אלמא משמע דיותר טוב הוא לקוף ביום דחיישינןשמאלא
לעיין בגופה ולאכראש' שהוא מקום שיער אטויציבא בארעא וגיורא בשמישמיא
נשמעות
פחוף כהוגן כלילה דמתוך שמהומה לבית לא חייפא ספידוכ״ב המרדני
ועוד דכיוןדמאת בשרו מרבי' סעי־ו מהי תיתי לשום אדם לפלוגי בינייהואבל בסס סה״ת דסוב ונכון שתכניס במרחץ בעוד היוס גדול ותחוף עצמה בנחתולא
כעודהיוס
& אלתו׳דאסרי לחוף ביו׳סיינו כי יוצא
דברי הרמב״ן ממארי׳דכסכתב דדין תורה שתהאמעייב' בע^ מה ובודק' כל גופה בחפזון ולא תצא עד לערב דאף ב
התוספות
גדול אבל אס היתה סס דע הערב מוד הוא דשרי ע״כ וכ״כ סמ״ג וכ״כ
אףראשה במפמע דהא ודפי ראשה בכלל כל גופה הוא ותקנת עזרא לא לעיין היה
ביום
וסרא״ס דלפי מנהג כסיס סל עכשיגסשוהות כמרחץ עד הלילה מותר לסוף
שזה מרין תורה היתה חייבת אלא לחפוף ספרה כמיס חמין ולסורקו או לפספסו
היה שמדין תורה בעיוני בעלמא הוה סגי לס והוא הצריכה שתהא חופפת וסובר אף לפיססאלתו׳ואינו אסור אלא לחוף מבע״י ולצאת מן המיס קודם הלילהאנל
םימב״ן דחפיפה אינהאלאבמקו׳שיער דוקא וכ״פ ר״ת וכולהו רבוותא ברמה״ר כששהתה סס עד הלילה חפיפה אריכתא היא סכל ספה עוסקת בחפיפתגופה
ופערה ועוד יש סמחמירו׳אע״פ סחוספת נושאו׳פמהן מסרק וסודקות עצמןבכית
שמעיה וזה מבואר מאד בדבריושכתב -ועזרא ובית דינו תקנו שתהא חופפתבכ״מ
ס ע ":שבה במים חמין וסורקת אותן וכו הרי בהדי׳סלא חילק בין מקו׳שיער לסלא הטבילה וכתבו עוד התו׳ פר״ת פי׳ הלכתא אשה חופפת כיוס וטוכלת כלילהפי'
לחוף
בע״ס וטובלת במ״ש והלכתא אשם לא תחוף אלא בלילה פי' כמ״ש ולא תמהר
כמקים שיער אלא לפנין חפיפה בלבד לא לענין עיון כדק״סד דרבינו  :ומ־ש
הרמב״ן דמדן תורה צריכה לעיין ולבדוק כל גופה כלומר בין מקים שיש בושיער בע״ס הא דאיפשר לסוף כמ״ש שהוא סול תחוף בו ולא תמהר לחוף מע״ש והאולא
בין מקוס־סאץ בו שיער מבואי בדברי התוםוהרשב״א והר״ן שכתבתי בסמוך:
אע״פסטכילתלמס
איפסר לחוף במ״ס ליל טבילתה כגון שהוא י׳'ט חופפתעמ ש
איםוי
חפ'{" ה שבמקום שיער לא תהיה במים קרים וכו׳בפ תנוק <דף סו )אמ׳אמימר או ליל שני כשבת והס שני ימיס טובים אסר הסבת ולא איירי כללמלמוד3
לילה
חפיפה שחרית וטבילה ערבית בלא הפסק׳ יוס וכן לא איירי באיסור חפיפת
משמיה דיכא אשה לא תחוף אלא בחמין אבל לא בצונן ואפי' בסמי חמה צונןמ״ט
לא משו׳דקרירי ומשיו מיזיא ופ רס״י ואסי׳סמי חמה די לה בחמין שהוחמובשמש :ע״כ ורבי׳לא חשש לכתוב פה דברי ר״ת דאינו מקפיד בין יוס ללילה והכיא וני
סניהה
רש 'י ודברי השאלתות סהס הפוכים אלו מאלו ושנוהגות הנסים לצאת ידי
דמסיו מיזיא מקש ין השיער דאין לכלוכו עובר והימב״ס כתב בס 'ב מהל' מקואות
שהצונן מקלקלין ומקנצקאת השיפ׳ומתקש׳ע׳כ וכך הס דברי רבי׳שכתב סמסבכין ומ״מ אין דכרי רבי׳מדוקדקין שכתב בדברי הסאלתות מוסב שתהיה כלילהנמו
את השיער ודע שכת׳הרא״ס בפר ח גייס לא תחוף בקרירי ואפי בחמי חמהפירוש שכתב לרס״י מוטב שתהיה ביום סניא׳ מדבריו דוס לשאלפות כלילהלרש'יוהא
אסיר לחוף ובס .כל שעה אמרי׳לא תלוש בחמין ולא בסמי חמה אלמא מדמי חמי ליתא שכבר נתבאר דלרפ״י מותר לחוף בלילה אלא שטוב לה יות' לסוף כיוםורה
לחיןאלא
שייך ספיר לשון מוטב שכתב רכינו אבל לסאלתוח כל זמן שתוכל אין
ומ״ש ולא תחוף
חמה לחמין וכ״כ הרמבי׳ס והרשב״א דבחמי חמהיכול׳לחוף :
ביתי־ וכו׳ולא באהל וכו׳סס א׳רבא אפה לא תחי׳לא בנתר ולא כאהל מתר מסוס בליל טבילה וכן משמע מדקאמר לא פחוף אלא בלילה וא״כ לא ה״ל למכתבי
דמקטף ובאהלמשו' דמסיך כך היא גירסת הפוסקים ולאפוקי מספרי׳דידן דגרסי לישנא דמוטב אלא הכי הל״ל ובסאלתות פירש שצריכה להיותכלילה כריסר';'?
חול במקו׳אהל ופרש׳י מקטף נותק שיער ומתבלבל וחוצץ מסרך מדביקהשיער סמוך לטבילתה *ין ל ימי סהו ^סבו י ילי ס״י יייז מותר■* חפו ^3י '' 5"1ג
וחוצץ והראכ״ד כתב בסער בעלי הכפש בשם רב אחא ואי אמית כי מקטיף מזיא הדחק ושלא כדברי התוספותדהשתא ה וי לילה לרש״י כיוס לסאלתות אלאדל פ1
וכתבהראכ״ד בספר כעלימפן
לשון מוטב לא יבא מוטב לשוס אחד מהס :
מאי הוי דילמא איידי דקטיני מסתמי כיני אריכי ומיקטר חד מינייהו ולאעיילי
ביה מיא  :׳ ודעשבפ״ב ממסכ׳כליס פי' הרמב״ס סנתר הוא הנקרא בלשון ערב בשם רב אחא אפי׳אתרמיה 'ימ״סי״ט דל^ ל )יפסי *■מיח ^בהי חמו! ^ייאלא
סכת חייפא בד׳ וטבלה כבי שמשי משים דטבילה בזמנה מצוה וכי גדל"* •15
טפל והוא צקרא בלשון לעז גירדא וסתר דברי המפרשי׳סהוא אלו״ס ולפ״זהנשים
ביום
סמהגות להוליך גי״רדא למרחץ לטפול בו ראשן יש למחו' בהן שלא יעסו כן
והויאסצי^
תקטרינהו לריסי דצוציתא דילמא מקטרא חדאכיניתא מינייהו
טבילה וכ״כ ס׳ ר יצחק בר ששת ז״ל כתשובה שהוא מיסה ביד הנשים הנוהגות לתוף משמע מדבריו שהאשה צריכה לסמור עצמה בנתי' מכל דבר החוצץכמוסמצי־
ראשן■ כגי׳ידא מהטעם הנזכר אע״פ שה״ר דורא״ן ז״ל היה אומסכתר אינוגר״ידא
ננצננהכסעטנ■י
לשמור מקשירשערה וי״ל שאינה צריכ׳לכך הואיל ויכולה לבדוק
הוא ז״ל הכריע שהוא גרידא  :וכתב מהי״י הולוס בסור׳קנ״ט שהדעת מכרעת אבל תיקן השיער דלא איפשר לה בי״ט צריכה לשמו עצמה ככנתיי׳מייהיטבל
דחפיפדצתרואהל ומיס קרי׳פאסרו אינו אלא למושא דמילתא א׳בל בדיעבד אס משוסדטבילה בזמנה מצוה ם״מ דהסת^ דליכ ^טכינ-ה םמ(:ה ^ מכ?י׳•הרווי
חפף מתי־ או באהל או יבמים קרי׳וראה ועיין יפה בשמת שאינו נקשר ולא מסובך
בליל סבתוי״טדלא איפש׳למהויסמו׳לספיפ׳טכילהואיפכד׳טכ ^<1ים "רד
וה בזה גס לא נקטף סבר'דבדעבדשרי .״ ימ״שולא בכל דבריםשמסבכי׳סשיער
עצמה בשע׳טבילה לפי סא״א לה שלא נתנ׳תכשיל לבנ׳ולא האכילתו ולאנתע־ו^
טעמו מסו׳דאע״פ דבנמ׳לח היזכרו אלא אלו איכא למימ׳דמהס כלמו׳לכל הדברים בכמה פנינים ואס לא שמר׳את עצמה מכל אלה ולא בדקה עצמהבשטה ^ז )1,
©מסבכי׳את השיער אבל מהיר״י קולוס כתב מייצקנ״ט שהדעת מכרעת דאין לנו עלתה לה טכילה עכ ^ומ״סדהשת^ דליכ6נזכילהבזמכה ^ ?בנני ",חואפן
אלא מה שאמרו חכמים ופתו'" כך התיר לאשה סימזהרה מפי הרופאים.שלא תחוף
,ם3ת 6אשדי'
סכתוי״טאין נראה כן דפח הפוסקים שכתבוסטו3ל ת
ראשה כמיס סיכולה לחוף ביין ולא חייס יצן לסבוך או מסרי מיזיא ועוד דכן הוא הזה הוא שכתבו ומטעם זה אכי תמהע למה סד?ד ?הר י!כ״ד מיכל יי> פ'מנ'?מ
<ן
לכאורה דאס דוקא מיס ולא שאר משקי׳א״כ ס״לל אשה לא תחוף אלא במיא חמימי בימי רב אחא ככר סוינהו לכולהו נסי ספק זבות דהא מסיקנאדגמהיפ
הילכך משמע קצתדה״ה בשארמשקים .הצלולים כגון יין וכיוצא בו ומיהו כת׳ עוד
'רמצו'ה"צו
וכל טבילה לאו בזמנההי ^ויזי 1ל ומי דרב ^ כתכיי ' 5מה ןם ? הי
רי׳הנ׳ין
טכי ה נ!מ ^
ומ 'מ כטן והגון הוא סמקוד׳סתבא האש׳לידימעסה שתבדוק ותנסה לסוףראשה והגית מה שהיה לפי מנהג זמנו לכךנראהשמ״ס ר3
ביין ותראה האס יסתבך או ישתבר או יתקשה השיער ע״י רתינתהיעיותר ממה משוס דכל לבעלה מצוה איכא וה״ל כבזמנה ( :וככדגתבאר דין זהפ
סהרשלאפם?
באריכות ) ודע

הלכות טבילה קצט

קעי

סלי״ה אלאלרידהוישהיומקדשין ע״פיסראיהדלא משכח׳סני ימים טובי׳ יצוסיס
 . .י מ״ה נד 5וי השכזלתות ח״ל ספיפ׳ צריכה לשו לכמחלה סמוךלטבילת׳לפייכך
כדי סלא׳־תקש ' מוס׳
חופה
כיוס
מקש־שוס׳ אלאכשלר״ה בלבד אבל לדידן דבכולהוינרסי טובים עברי תיי יומי מספק אץ
בלילה וכובלת ..
.
ותטבול בלילה אלא .
ו״ו * -
י *- - ,ז ^^הןן,
" ?,ל שערה משפ חפיפה עד שע טבילה וכן דעת הימב״ס שכתב בפ״ב מהלכות לסלק כין רה לשאר ימיס טובים׳ וזהו טעמו של הרשב״אשנתב בדין זה בפירו׳סאס
6ס ציפשר לה לחוף בלילה ולטיול מיד תכף לחפיפה ה״ז משובח וכשעת חלו שני ימיס טוביס של ר״ה 5ולש גליות ביוס ה״ו חופפת בד ' :ז ומשמע ס זה
שכתב רבי־נו שאס חלו שניי״טביוסיה״ו
? !*.ן מיני סוליחושפת אפי' בעש
שאלפי חופפת כד׳וטוכלת כלילסבת בין לדעת
<'־זלז :ש וכתב סר ן כפ״ב רשכועות בחפיפה עד שתחשך ואז טובלת ועודמחמירות לע עצמן
הסאלתות בין לדעת רס״י קאמריליה■
1 —י 1- - - -׳ . . ..״״״ ^ ^ *
ו' ('י ' /י
וכדכתבהיד״ן וכמו שהוכחתי לדברי התו'
ואין צריך לומ׳שאסחל י״ט כגולש׳ סחוס ע"
שתרחוץ ותחוף יפהבעייש• -ובוש תחוף
בע״ס וטובלת במ״ש וכמו שכתבו התום'
ונריונעוסשומיסדנראטשאליבדכע
נן ולימד) והא לדניי ותסרוק שערותיה נזדמנה לה טבילה בליל שבת שאי אפש' לה בהדיא גס לדעת רס״י ולא כדכת הרא״ת
•יז ^ שמפקריין חפיפה לכתחצהכך לחוף בלילה די לה בחפיפת יום ואפי׳אם חלו שני י׳יט ביום ה״ו דלפי פי׳רש״י אתחל י״ט כמ״ש נרא׳ שלא:
חופפת ברביעי וטובלת בליל שבת או אם חל י״ט במ״ש רוחצת
התיר לחוף בע״ש ולטבול במ״ס שהרייפי'
רצלרלנלילה ומאירי הל בחפיפת ליל
סנילזהדקאמ' אלאלרש 'יששוב ' דעיקר והופפ׳בע״ש ובלבד שתזהר אחר רחיצ׳וחפיפ׳מליתן תבשי׳ לבני דבקושי התירו לחוף ביום ולטבול בלילה־
ומלהתעסק ברבר שתבא לידי חציצה ונם תקשו׳שערותיה^ שלא אלא דסכי עדיף טפי מסוס דמכומ לבית'
"זיערלס הוא דאצטדיך לאשמועען
יתבלבלו ואם טבלה ולא עיינה עצמה מקודם לכן אם נזהרה לזבל להרחיק כולי ? אי מע״ש למ״ש אסור'
^!ל חבילתה כמ״ש די לה בחפיפת ליל
מלהתעסק בדבר החוצץ עלתה לה טבילה ואם לאו לא עלתה אף אס חל י״ט כמ״ש ומוטב שתדחה
סכילתס דסאצמרי' כגמלרעתו הא דלא
טבילתה עכ״ל ונמש׳אחריו רבי׳ירו׳ולפ״ד
— ״־־
וביט
להטבילה -
^לועשיומ״ממנהג יפה שתיחוץ
צריך לומר דסכר רס״י דלמסקנדהלכתא
וחשף יפה כע״ש וכמ׳ש תחוף מעט
חופפת והלכתא אינה חופפת וכו׳ליתיה לפסקא דפסיקנא לפיל הלכת כרב־ הסד׳
ופסמק ספוות־ה ג״ז מבואישי פוא על דעת רש״י שעיקר חפיפה היא קודם ליל
ונדםאיכאי
טבילתה ונזלו לדבריהשאלתות שעיקר חפיפה היא בליל טבילתה למס צריך לחוף וכדמתר־ן רב יימר וזה דוחק ולכן סתס רבינו דכריו דלא כוותיה :
למידק בדביי-רביכו סכת או אס חל י״ס במ״ש וכו ' דהא במכ״ס דחלו פני י״ס ביוס
מע״ש ועור מאי ובמ׳ש תשף מעט דקאמי• הא כיון דעיקי חפיפה היא באות' שעה
מע״ש הא כיון ה״ו וכו׳שכתב ברישא חתיא ונ״ל דחסוס דהתוס לא כתבו אלא הא דחל י״ט במ״פ׳
פשוף צ 1יפס וצמי׳לדס־י י־ש׳י יש ל ת מיס למה כת־ סת־חו׳ותסוף
ולדעת וש״ימותר לשף בלילה אפי׳לכתסלה כומשמע מדברי התוספו' מה צויך וכו בלבד ורבעו למד מדבריהם דה״ה נחלו שני י״ט גיוס ה 'ו וכו' וכמו שהוכחתי י
לרסק ולסוף כע״ש ואפי ' מנהג יפה אין כאן כיון דלכתחלה כלא שוס אונס יכולה לעיל ומשוס דאינה מפורשת בדבריהם חביבא ליה ואקדמה ואה״כ כתב חבירתה
שהיא מפורשת בדבריהם א״נ דמשוס דהרא״ש פליג אף בגתיייתא אליבאדרש" י
לסוףבלילה הפמא ראיצא אונס אין טעס במנהג הזה אא״כ נאמר דלטעמיה אזיל
ושבדלרש״י אינה יכולה לשף בלילה אלא ממוך הדוח׳וכנד שכתבתי לעיל בסמוך לכך כתבה לומר דאף זי הוי חידוש הרחקת חפיפתה אע״פ שאין ההרחקה מרובה
דהפתא הוי מנהג יפה דאפי ' כשעת הדחק יש לתקן כל מאי דאידימר שלא לסמוך דהא היא״ש פליג בה לדעת רש״י ולא רכה להקדימה מסוס דה א לא זו אף זו קתגי
אבל השתא דגא צריךלמתנייא להא משוס דאתיא לה במכ״ס מקמייתאסמעי׳ספיר
על חפיפת לילהלבדה  :וס״ש נזדמנה לה טבילה כליל שבת שא״א לחוף בלילה
ודעסהרמב״ס כתב בפ״ב מה מקואות
דלהבחכייפת יום גס בזה דבריו סתימיס דלרברי השא לתות הוא דאיצטריך דללמד דאיכא מאן דפליג בה כתבה :
להשמיענו םאע״פ שעיקר תפיסה כלילה היכא דלא איעער כגון שהוא ליל שבת או אס איפשי לה לחוף בלילה ולטבול מיד תכף לחפיפה ה״ז משובח ובשע הדחק או
יניחופפת כיוס דאהא אמרי' בגמרא לדעתו הא דלאאיפשר שאילו לדעת רס״י
מפני החולי חופפת אפילו בע״ש וטובלת למ״ס עכ״ל כיאה שהוא ז״ל סובי דלמאי•
מאי די לה בספייפפ ירכז דקאמיהאעיקר חפיפה להתחלה כך היא להיות ביום
דאסיקנא הלכהא אשס חופפתוכו׳האדאיפסרהאדכא איפסרליתיהלפכקדפסיך
מרימי הלכתא כרב חסיד וכדמתרץ רביימר אלא לפולה לא תפסי׳בין יוס דספיפה׳
והשתא קחה דבכץ חל טבילתה במ״ס וכיין נזדמנה לה טבילה בליל שבת כתבם
סתש כאילו לכ״עאיצשריטוליתא כמו ס הוכחתי ועוד קשהדסדא נקט אליבא ליוס דסבילה יומי׳ מיום אחד והואז״ל מפרש הא דאיפשר הא דלא איפסר דהיינו
דיש״י וחרא אליבאדשאלתו' ואי פ שר היה לומי דאתא לאשמועי׳דכיןבחל טבילתה לומר דהיכא דא׳'א לחוף בליל טבילה מפני הדחקסא״א למצוא מיס חמין בליל
3מ״ש כין בכזדמכה לה טבילתה כליל סבת חופפת בשעת החול בין שהיא,כלילה־ הטבילה מפני שיוצאין בשיירא או מפרשים ביס ולא ימצאו להס מיס חמין באותה׳
מוכחלשכילתה כמש בין שהיא ביום כמו בכזדמכה לה טבילה כליל סבת ושפיר לילה או סהנויס יש להס באותה הלילה חג שאינם מניסים להדליק אש בסוס בית
דמיאליבא רנ״ע ולס.׳־ הוי רבותא ברישא ולפיכך כתי כה לישנא דדי וכן בסיפא או אי זה אונים אחר או מפני החולי כלומר שיש לה שלי שהמיס חמין מזיקין לה'
בעת עונתהתעוריות החולי ויודעים שבליל טבילת הוא הפונה דכיון דא״א לעסו'
משוה דהוי רכותא לעי כתכ כה לישנא דרי אלא דא״כ לא ה״ל להפסי' כין הדכתי׳
נוממסנהגיפה סתרשץותשףיפה בע״ס וכו' דהסיא ליתא אלא לרש״י ולא בע״א יכולה להקדיס לחוף קודס ליל הטבילה ואפי' אס יכריח הרוחק או החולי
להקדים לחוף מיום א׳והטבילה איכה אלא עד ליל שלישי רסאי לה קדים לסוף מיוסי
לפאלתית  :ומיש רכיכוואפי׳אס חלו שני ית־ה טובים ביום ה״ו וכושס ( דףסז)
אךרכהונאאשה חופפת כא בשבת וטובלת בשלישי בשנת שכן אשהחופפ׳בע״ש׳ א׳אכל להרחיק יותר לא דהא אמאידשלחרכין בחגרתיה אסה לאתשףבע״ש
ומכלתכמ״שאשהחויפפתבאח' בשבת וטובלת ברביעי כשבת שכן אשה חופפת .ותסבולבימ*ש אמרי דהיינו בדאיפשר אבל בדלא איפסר ספיר דמי ודווקא כסיפור
מ־פוגייכלזבמוצאיי״ט שחל להיות אחי השב' אשהחופפתבא׳כשכתועובלת הרחקה זו אבל להרחיק טפי לא דלא לחנם נקט רכין האי סיפורא אלא לומר אע״ג
נ:נש  :ז שנן אשה חופפת נע׳ש וטובלת במוצאי שני י״ט של ר״ה שחל להיד אחי
דבכי האיסיעורא שדי להרחיק היינו דווקא בדלא איפסראבל בדאיפסר לא וצריך
השנתורב חתרא אמי שנן לא אמי־י היכא דחיפשר איפ שר היכא דלא איפשר לא לומר שהוא סוכר דע>'ש ומ״ס דנקט לדוגמא נקיטינהו ולאו דווקא אלא הה לחוף
" ]_:ר ויף יימי אפשקדמ■ א מיינן לכר מאסה חיפפת בא ' בשבת וטובלת׳ בס ',ביוה אחד ולטיול כליל ג׳וכן כיוצא בזה בשאר הימיס דהא לפקפירוס זה אין טפס
בשבתדלמיצאי-שפי י״ט של ר״ה שלאחר השבת ליפא דאיפשי דתופפת כלילה־ לתלותההיתיר הזה כע״ש ומ״ס יותר מבשאר הימים ( ועיין בדברי הרמב״ס פ״ב־
■׳ וטען רבעו ובלבד׳־שתזהר אחר רחיצה וחפיפה מליתן תבשיל
סמת כרנה די־ש מרימי הליכתא כרב סשדא וכדמתרץ בר יימר ופרש״י הלכתא׳
למקואות ) :
נ נחס 'א ל׳חומיא דאמי שכן לא אמרי דהיכא דטבלה יום חול לא תחוף־מאתמול לבנה וכו׳כ״ה .שס הרא״ס על דברי ר' ת שפירש הא דאיפש ' להוףבמ״ס החוף גלילה"
גמזי דאמייב חשרא פולסי אמרי' דהיכא דטבלה כמוצאי שני ימיס אסר־ השבת הא דלא איפשר תחוף מע״ש כגוןסחל י׳ט במ״ס אז-־חופפת ביוס בע״שוכך נוהגות
סיפזכעש לית הלכתא כוותיה אלא כדמתרץרב .יימרשיפא כליליא־ וטבלה׳ ה־יכשיס האידכא ונזהרות בשבת מליפין תבשיל ולהתעסק כדבר סיבא לידי חציצ :׳
 :ועל מאי דאסיקנאהלצתא חופפת כיוס והלכתא לאתחוףאלא־ ומחממות קיתון סל מיס להדיח בית הסתריס ובית הקמטים כב״ס דמתירי׳להחס
■ילה כאדאיפסי הא ילא א־פשר כתבו התו׳ולדכרי השאלתו׳הא דלא איפש׳כגון׳ חמץ בי״ט לרגליו אבל לא כל גופו וגס קושרות שערותיהן יפה שלא יתלכלכו
/מ'־',׳?י י ט או שבת אז תחוף מע״ש או מעי״ט כפסק של מעלה דררש■ מרי מי׳ עכ״ל כלומד קושרות שעמתיהן׳ כמ״ס אחר שחפפו כדי שלא יתלכלכו או ימבלכלו
^"■ תז כיכ חשדא ונדמתירב יימי ועל מה שפרש״י הא דלא איפשר לחוף כיוס קודם טבילה וזהירות ונתינת תכשיל לבנה איני מכיר דאטו אס תגע כתכשיג ולא
חופפת יהיה לצורך כנה מי לא שישען והרי פ״כ נוגעת כתבשיל שאוכלת ואף אס תזהר"
מליגע בו כגון שתאכל ככף ולא תגע בתבשי׳כלל כמו ששמעתי שיש מורין כץ מ״מ
דמתרן
^<■ ל דאיצאלאוקומי כיון די דיס עסקניות הן א״א שלא תסיח דעת שעה א וא רגע א ותגע־ולאואדפת י
״!׳ש!
■*׳ ^ ^*-
* יי * ׳■ ־ ־׳״׳ ׳ ׳י ׳••י ׳
סליל טבילת׳במ״ש והוא י״ט אז ודאי תחוף מע״ש ולא תפסיד עונתה ופא* שיותר נכון היה להזהירן שיבדקו ידיהס וכל גופן בשפת טבילה ואס ימצאגבו
* ואינה יכולה לחוף בליל טבילתה ולא כיוס שלפני טבילתה ואפ״ג דלכאורס דכר חוצץ ישירוהו ולא יהיה־ ידיהם אסורות בשבת מליתן תכשיל לכנה ומלאכול
"  1: ,ייהתוש להייקיק חפע מן הטבילה בין לדפת השאלתו׳בין לדעת רש״ייאלא כדרכן דמה ע־נין עייון ובדיקה׳ זו אצל חפיפה דדוקא חפיפה שא״א לעשות׳ בי״ט
התידולהרשק ולמשותס מע״ש אכל עיון וכדיק׳סאיפחר לעסותו כי״ט למה תסמוך
!מנשיה כין יוה דחפיפה ליוס דטבילה אלא יוס א׳כלבד אבלכשמפסיקין ׳ל
טל" מה שבדקה בע״ס ולא מבדוק כסעת טבילה ואפי״לה״ר סמסיהשסובר סחפיפה׳
שני ימים סוכיס בה״ו וטבילתה בליל סבת אין מתייץ הל לחפו
"יכיעי דת כנמצאתחפיסה מתחקת מטבילה טובא׳מ״מ מאחד שתלו טעמם היא אף בגוף במקום שתמצא על יו דבר חוצץ יכולה היא לתופסו במים חמין וכיון
שצריכה לבדוק ידיה וגופה בשעת טבילה למה לא מגע בתבשיל וכצל מה שתרצה׳
^עש ?א דלעיל כיון דלהסוא ססק׳כל סהטכילה׳בליל י״ט או סכת אפי׳
^ 1קיוס החפיפה ליוס הטבילה שני ימים שפירדמיכגון שחלו סכיימיס עד שעת כדמן סמוך לטבילה ועוד דלפי המ שכתבתי לפיל כשם התוססו והרמב״ך
וסיסל׳א וסרן ובדיקה זו היא מדאוריתא לא היר סכמיס־ מקילים־ בהלהקדימה־
^ מי וליל טפילה בשבת חופפת בד' וכן אס חלו ב' יימיס׳ טובים בא' ב וליל
5ע ' ד ץ ני חופפת בע״שוכ״פהרשל׳א בת״ה וכ״כהרן בס׳ כדש בועות כין קודם טבילה הרבה אפי׳היכא דלא איפשר וכס־ כדאיפשריכנון זושיכולה לידוק־
י'ץ רי ף שהוא כדברי השאלתות בין לדע׳רש׳י וכך׳ הס דברי רכינרשכתב׳ סתס ולעיין גופהסמיך־לטבילה־וכ״כהר״ן מ' בדסכועו׳אהא דקדימ אשה לסיף מט' ת
לשני י׳ש גיוס ה וחופפת בד׳ואע״ג דבגע' ליא אמרו כך אלא על שני י״ט או מפי״ט וז״ל' ולכולהו פירוש י במעיכה שהיא תקנת עזרא כלבד הואדמקילין
י א סילק יבינו בין של גליות לשל רה משוס דמשמעליס דלא אמרובגמ' אבל לעיוני יא איכא מידי דסייץ בגופה דהוא מדחורימא לאמק־־ל־ן  -וכתב עוד שם
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געי

הלכות סבילה קצט
לן״חיעי׳שלס
גכ׳י הא־ דאמד־ רבאאשה־  $מחוף מתי וכולי מפ *.ס דחפיפס דימן לןלירןלנןשמועי׳דכי' נ! עצזו מותי לטסכוימיסלכו ומיהו כטוי
דמדכרי רפי משמע ק  :פ דדוקא־פדו ידיו ורגליו התירו אכל לאשל 1י"ל!> -
בעלמא היא מקילין בה כדאמיי' לקמן האשה חופפת .בע״ש וטובלת.למי פ■ •
כתב הכלכו אני תמה היאך אפה יכולה לטבול כליל סכתוי״ס•׳ ודל}! ^ -
ואפילו למוצאי יום .יג .וב סאסרהשכתאכל בעיוני דמראוייתא הוא לא מקילין
וראיה לרבי מדאמיי' בסמוך נתנה תבשיל לכיס וטבלה לא עלתה לה טבילה מסחיטת־פיער ולכך אני אומר שראויה הטבילה לידחות עד מ^ אי סימ1ו" "
ובודאי איי אפשר שלא כתכה תכפיל
יי "'* ",י " יי יי * ׳־ *■ ״£
,
,
. .
״
־־־־■ '
לבנה וכיוצא בו מע״ש עד .מוצאי
י״ט ובי סיכולה לחתם קיתון של מיש־ להדיח קמטים •ובית סתריה מעש איןלדתות' דבייכלהכ יר ";
א
אל
סאתר הפי' והיאך עלתה לה טבילה
אבל לא לכל הנוף כתב הדש׳בא חפפה ועיינה עצמה בחיל דשרו לטבול בי״נו—
ניושב־מועודדהכימשןן.
בהדיא ברפ־ כמהאשהיוצאה "" !
כשחזרה
ו-דאי סי מקילין בחפיפה דוקא
ביו׳ וסבלה כערב או למחרתו שלא טבלה ממוךלחפיפיעלתה
שיעי
.
מקום
ועיינה כשעת טבולההילכך ב
לה טבילה בדיעבד אע״פ שלא היתה סמוךלחפיפ' אבל אם לא
כדכתיבנאובכולי'
בעי חפיפומקולין כה
חפפה כלל לא עלתה לה טבילה אע״פ שעיינה בעצמה בנופה
■גופא בעי עיונא סמוך לטבילה עכ״ל
וכבר כתבתי כתחילתסי' זה • וק דעת ואפי׳חפפה מיד אחר הטבילה וסרקה במסרק ולא מצאהשום
התוססתוסדיאן.
הרש״כא  .שכתב כת״ה וז״ל נזדמנה לה נים * קשורה אליה לא עלתה ׳לה טכילת שא;י אומר שמא בפית־יתזשי־״ ^ ילס ספיד"
סבילה שא״אלסוף בלילה ה״ז חנפפ ביום כשעת סבילה היה קשור ועכשיו טתראונישר עם המסוק לסוףנע־ס ילס־ול כיוס מיד"
היוףיראות לטבול בלילה ופלס לו יתדמו!
ואף ואין צריך לומר אם חפפה במקום שעד ולא עיינה שאר
ושומרת -סערות-ראשוטובלתבלילה
אסבזדמנה לה טבילה בשית ותלו ב י״ט שלא עלתה לה טבילה אןה על פי ש ל א מצא' עליי 1דב י החוצ ץ ?ולי כהדיהדדי לא מ?ילי' קולאופו¬
בכיתבתה וקילא דהיחקת חשיכמט־יל" 'י
חופפתדע כאן  :והר״אכד כתב דוקא כשאר כל הנוף אבל
סל ר ׳טנןי-לפ גליוב״ה .בשבת ה״ז
המרדרי דחדררור׳י •,״
ירחדי
זרייה חו!
" פלא דתו
בשב '
וטובלת רחד
כשבת רמודלח
דר רחרח
סל
דתו זמנה
בר
הסתרים
סמ״ג־וסע״ק
וכתבו המרדכי בשבועווגס
וסה״ת ורבינו ירוחם ז״לכתבוהו
טכ -ילה מפני שפיפה שתהא סמוךלטבילה
כחולכיון•
כתב הרש״בא חפפה ועיינהי עצמה
פיון שא״א ובלבד שתהא מעיינת ובודקת היטב כשעת טבילה כל גופה ושיערוראשה ידעתי למה השמיטו רכינו :
שנא יהא דבר סוכן ע ":ל וכיון סע״כפ היא צריכה לעיין ולבדוק כל גופהכשעת
אמ״ע■
וסבלה בערב או למחרתו וכו׳כמ״ה הקצר • ומ״שעלתה לה סבילה בדיעבד
טבילה למה נחמיר כזו יותר מכסאר נשים שהם מותרות להתעסק בכל מהשירצו שלא היתה סמוך לחפיפה בת״ה כתוב כלשון הזה אע״פ שלא היפהחסיס'ונוקח
עד סמיך לטבילה שאז בודקות ומעיינות עצמן ועוד דסומר' זו תומיא דאתיא לידי סמוך לטבילה ע״כ ורבי׳הפמיט תיבת בריק' ואין להשמיטהדהא־טוגא קמ״לךנ1י1׳נ
ומ״ס
דבדיקה היא דאוריתא אס לא סית׳סמוכה לטבילה עלתה לה טבילה בדיעבד
קולא היא שתסמוך על זהירותה מליתן תבשיל לכנה ומלהתעסק בדברי'החוצצין
ממסי
ואצ״ל אס חפפה כמקו׳שיער ולא עיינ׳סאר הגוף שלא טלת׳לה טבילה מבואי
ולא תסזוי לבדוק ולעיין גופה בשעת טבילה וחכמים לא הקילו להרחיק בדיקתה
מטבילתה כמו סנתיאר לכן אני או' ס מנהג אותן נשים סיס ע״פ השוברים דעיון
ממזמז
שקדם סחפיפ'מקום שיער הוא תקנת עזרא ובדיקת כל הגוף הוא דאויית'
צסיחמפז
זה הוציא באצ״ל וכן מבואר כדברי הרשכ״א עצמו שכך הוא לסוגו ואצ״ל
ובדיקה אינה מדסורי׳אליא בכלל תקנת עזרא הוא וכרמשע מתוך דברי רבי׳בתתלת
דברפוו'
כמקו׳פיער ולא עיינה בפאר גופה שלא עלתה לס טבילה שזוצריה'לעיין
סימן זה ואס כן בשעה שנעשית החפיפה נעשית הבדיקה והעיון ואין להפרידם
הטבילה
עכ״ל ורבי׳קיצר לפונו ולא ידעתי למה  :ומ״ש ואפי' חפפה מיד אחר
זה מ; ה.ול :י' צריכה ליזהר מליתן תבשיל וכו' כדי שתוכל לסמוך על אותה בדיקה
וכשמו
וסרקה כמסרק ולא מצא׳פוס נימא קפורה וכו׳כ״כ הראב״דבס׳בעלי מעש
סעסתה בעת חפיפה ואס נתעסק  :בנתינת תבשיל לבנה או בשאר דברי'החוצצין
אמררבאמבלה
אז ע״כ צריכה להפייד הבדיקה מן החפיפה כיון דא״א בע״א הלכך תבדוק כשעת כתבו הרפב״א כת״ה הארוך ופסק כן בקצר  :גרסי׳ בפתנוקת
ונוע׳
ועלתה וכמצ׳עליה דבר חוצץ אס סמוך לחפיפ׳טבלה איכה צריכה לחוף ולטבול
טבילה וספיר דמי א״נ היו נוהגו׳לעשות כן מפני שדרך הנשי' לחפוף ולבדוק הגוף
ולטבולואסלאו
לאו צריכה לסוף ולטבול א״ד אס כאותו יוס סחפפ׳טכלס א״צ לחוף
ביסר ועכשיו מתוך שאינן חופפות סמוך לטבילה ישכחו מלבדוק גופן ונמצא סלא
ולמינובלבלילי׳,
צריכ׳לסוף ולטבול מאי ככייהולמיסמך לחפים טבילהלמיחףכיממ
עלתה לסן טבילה ולכן ; הנהיגו להיות להן זהירות מליגע כשום דבר חוצץ מעת
גירשון׳
ופרש״י איכבדיהווכו׳ללישנא קמא בעי׳סמוך לחפיפ׳טכילה פ״כ ונר מתון
3דיקה ראשונה ססיתה בשעת חפיפה ח״ס רבינו בסמוך ואס טבלה ולאעיינ׳עצמה
בליל׳דללישנ'קמאהוי
שכתבתי דתו איכא בנייהו כשחפפס כסוף היוס וטבלה תכף
מקודם לכן נזה נזהרה מלהתעסק בדבר החוצץ עלתה לה טבילה וכו' כלומר הא
יהו
דאמרינן דתזהר עליתן תבשיל לבנה וכו׳נ״מ להיכא דטבלס ולא עיינה עצמה שאס סמו׳היס וללישנ׳כתר׳לא באותו יוס הי׳אבל הרי״ף וסר״ן לא גרסי אלאאינ׳בני-
לא שנזהרה לא עלתה להטבילה ־ ואפשר עוד סטעס הנוהגו׳מפני שחוששות סמא
סמוך
סמוך לחפיפה טבילה בלבד וכן נר' שהיה גורס רס״י והתו׳כסבו איכא ככייהו
מתק שדרך לסמוך תסיע' ובדיק הגוף יחד אס אתה מצמק לבדוק גופן שמא יבואו לחפים טבילה לא מיידי הכא מידי בסצרכת סמוך לרמיפ׳טבילס אלא לפניןלתלת
לחפוף ולסרוק ראשן בי״ט אלא שזוחששא רחוקה היא וגט לפי הטעם הראשון ככר אתר הטבילה אס נמצא עליה דבר חוצץ הוא דפליגי אס צריך לענין זהסמון
דבלישנאקמאגרסאאז
לספיפה טבילה  :והרי״ף והר״ן גורסי׳הלשונות מהופכין
כתבתי שאץ מנהג זה נראה כעיני אלא כיון דע״כע צריכה לבדוק בשעתטביל׳אין
וק״לכליסנאכתרדסמון
באותו היוס ובליסנא כת׳גרסי אם סמוך  :וכתבהר״ן
להנהיגה ליזהר בכך פן תנא לזלזל בבדיקה דסמוך לטבילה ואפי׳לדעת מישיסבור
לסבילי׳
לחפיס טבילה כדאיפסיקא סלכתא בסמוך דצריך לחוף בלילה כלומר סמוך
•דבויק׳ועיוןהגוף לאהוידאיריתא מ״מהוא דבר׳ שא״א לעמוד כו .שלא ליגע
בתבשיל ולא בסוס דבר חוצץ הלכך שלא להזסיר׳ליזהר בכך עדיף טפי אלאמ־זסירין ויותר דברי הר״ן הנוגעים לדין זה כתבתי בתחלת הסי׳וכתב עוד הר״ןואינא
באומו
<* מא ומיטכל כליליא כלו דלליסנא דאע אס
אית׳שכשע טבילה תבדוק כל גופה ושערותיה שלא יהיה עליה דבר חוצץ וגס דגרסי איכא בנייהו מיחף בי
יוס שחפפה טבלה אס חפפה ביוס וסבלה כלילה אינה צריכה לסוףדהא.אמומן
ואס לאו צריך לחוף ולטבול כלומר מפד שנמצא עליה דבר חוצץ משמעדהאמו
במו שכתבו הר״אש ויבינו ירוחם שאס יתלכלכו תמצאנו כשפ׳בריקה ותסייהלכלוך
אלא ירי שלא יסתבכו זה בזה צריך לקשור אותס בודאי וכן כר׳מדברי הרס״בא הכי איכה צריכה לחוף 'ולטבול א" עפ שחפפה ביוםוטבלה ב לילה ולפיגירסאוו
ולטבול אעג
למדנו דלליסנא בתרא אשה שחפפה כיוס וטבלה בלילה צריך לחזוי
שכתבתי בסמיך דמטעס זה צריכה לקשים ולסמים ולא מפני שלא ילתכלכו
טבלה
דבדלא אפשר שרינן לקמן עכ״ל ח׳יל סיס ' בא בת״ה הארוך אסא דאמר רכא
ובדפיישית כנ״ל ונראה שמטעם זה לא הזכירו הרש״בא והר״ן זהירות מליתןתבסיל
ולסיכול
ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ אס סמוך לחפיפה טבלה אינה ציינה לסוף
למה כלל • ח״ל הרש״בא בת״הל״קהא דאבשיהא דלא אפשרי כלומר היכא
כסמוך
מהא פמעינן דלכתתלה הוא דפעינן עייני סמוך לטבילה הא עיינה סלא
דאתימי לה טבילה בשבת אי בי״ט דא״א לחוף כלילה חופפת ביוט וטובלת בלילה
ואעי׳לחוף כעש ולטבו' במוצאי י״ט דהא א״א לחוף בליל טבילה וכדר׳חסדא ודוקא לטבילה וטבלה עלתה לה טבילה דעד כאן לא קאמר רכא היא בנמצא טליהזץ"
׳בסעדיה בגופה וראשה בשעת טבילה דבספיפה דרבנן הקילו כי היכידלאנדחי חוצץ דלא עלתה לה טבילה אלא בסלא חפפה סמוך לטבילה אלמאדוקאנמ׳י
עליסדכרסוצן
טליה ולא חפפה ולא מיינה הוא דלא עלתה לה טבילה הא לא כמצ
■טבילה בזמצה אבל סיוני־דמדאורימאלא אפשר בלאו הכי ולא עוד אלא אפי׳היכא
דמיינה קודם טבילה ונתכ' תבשיל לכנה וטבלה לא עלת׳לה כ״ס זו שיש כמה עונות עלתה לה טבילה וא״עפ שלא עיינה סמוך לטבילה וכ״שדחפיפסמכ י־יכ כ היי
 3ץ חפיפת' לטבילתה ושנתעסקה בכמה תכשילין ומיד סציצ׳שלא עלתה לה טבילה בפ״ב׳דשכועות :והרא׳בד כתב דוקא בשאר כל הגוף אבל בביתהסתרים נ'1
אא ;/כ עיינה כ שעת טבילהממש מ ':ל :וסמ״ג וסה״ת כתבוסא הוא י״ט כמ״ם או סל שאין צריכין לביאת מיס וכו' בספר בעלי הנפש כתב כן והעתקתי לשונו נסק
טבילתה ליל כבשבת והרי ב׳ י״ט אירע בא' בשבת שאינה יכולה לרחוץ בחמץ כלל קצ״ח  :חפפה ועיינה גופה וטבלה ובעליית׳נמצא עליה דבר חוצץ חס ס״ו
י ולא לסרוק■כלל ראשה אז מרחוץ כחמין מע״ש ותסוף ותסמק ותשמור עצמה ביום לחפיפ׳טבלה איכה צריכהטבילה י־חרת וכי/מימ י5זדרב ^ כפת ? ?יכ ?ינז
■סממי׳בכלזסיכולת מכל טינוף ובליל טבילתה תנקר ותמצוץ שיניה בטוב מפני בסמוך טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ אס סמוך לחפיפה טבלהאינה ו ^
־־ייפתר
וכמ ?הו ^םמ^ ^0
ס 5י0 ,־ 5ג־חו £1ולטכי ל:
המאכל שאכלה נימוס.שכנתי' שלא ישארו סירורין ולא כסר ולא עצם עכ״ל ואע״פ לחוף ילטכילו^
רנונל
סהימ'! 3
מו ^י סמו " כו ביוס סמ,׳י
סלא כתבו דתי ו וק נו פה בשעת טבילה וכתבו שתשמור עצמה ביוס סבכתיס מפני עונה וכו׳כת״ה הקצר ח״ל כאייז
׳הסינו־ף וכמנהג׳ אותם נשים מ"מ הרי כתבו בכל סיטלת חסימת מליגע בתבשיל יותר כ"כ הח״ה עכ״ל  :ומישכד״א כשלא נתעסקה באומוץ׳מין
נתעסק׳כו בין טבילה לכדיק איכהצריכ׳טב-ילה אחרת וכו' ג׳׳ז מדכרי
הוא.ידבר סא״א וכעו שכתבתי "
י וכיוס טנ 3יכולה .להסס קיתון פל מיס להדיח קמטיה ובית בת״ה וטעמו מדתדא בפ״ק דתולין טבל יעלה ונמצא עליודכר.חוצ [ש"׳ןמי
 1מ־ ש.
סתריה וכו' ככר כתבתי דמדכרי הרא״סז״להוא' ולרחוץ כל הגוף שנתעסק כאותו המין כל היו כולו כליאתי טבילה לא עלמה ליטכילהפ׳ר ^
מ ל^
במיכז־ססוסמו מעי״ט נתבאר בטורא״ססישאוסרין ויש מתייק והר״אשז״ל מן בריאלי שלא היה עלי קודם לכן והקשו סמוימכר',ית ^זי
עינוי
האוסרים ומפני כך לא הזכיר היתר זה -ונר' דה״ה׳ לחל טבילתה .בליל סב׳שמותית אס.סמוך לחפיסה טבלה אינה צריכ׳לחוף ולטבול ומירצודההי ^יחו ^3י'?'
לסדיח קמטים׳ וביתסתריה בחמין שהושמו מכע״ידהא בפר' כירה אמיינן .דמותי סמוך ,לחפיפה־ וא׳^עפ שתירצו תירוצי' אחייסהרס/׳כ ^תפס ת' י^ 'ילהו^י
ליחוץ סכירידיו ורגליו בחימין סהוחמו מע״ם ומשמע דלאו דוקא איכרים אלו דס״ה ולפי' כתב פ״ק דחולין על אותה בייתא דמייי־יכגו ןסחפא^ויםי !ומייי'
לאיבריםאסריס ולאנקטהר״אשהכא-י״ט .לאפוקישלאירסץ,בשבתבות.ססתריס לא ספף אפילו לא :נמצא .עליו דבר חוצץ לא :עלפה לו טכי ך

דט

שכלה-ועלפס אם באופו היום שחפפה טבלה אינה צריכה לסוף• פעם דאיכא לאתמוהי היכי איפשר דאע״ובדאימילדד ריעותאלא כסוס אבל אססייכו החם ( טבלה תנף
אומרים דצריכה לטביל לזללן שאינ׳צריכה !צילה לאה זיסהי; '
ואסי
מ '״41,חמרת .וטוכלתמיד בלבד
הזורם לחזו׳ ולסוף ודאי דלאסוסשייך .לאתמוהי לכיין לקפיפה
לביאת ..מי׳אם
אותם קודם
לאיעיינה אותם
מי׳אםלא עיינה
צריפי'' לביאת
שאיז צחכי
כיון שאין
הכתרים כיון
^יצריכה״לחדףפעס -פני׳ ולסמל ואחה הכתרים
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וכן אם לא עיינה אותש קורם
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חפפס באותו יום צריכה לסמל סט ולאפ,ק קין לנעינן
הצילה חפיפה כאותו יום אלא מלחדור סמ> ןממש טני;ה
ולחוף שכיה אץ כאן תמיט כלל ןןץקק לחפיסה ואיומילק
ליער שהיה ל הס כוסח 5ן5ן חרמ  3ד3רי .בין עוגה אחת ל|,
זונצוימחלוק׳
עונו
.
"
הרמב ס שהיה פוטרתחסיסה כאותויוס נניס׳ הנמרח:
הפפח קור טבילה (ה ) נהלהשיל
מטבילה סני׳וצ״ע4
וכין חפיפה׳ לטבילה נתעסקה בדבייסנשםא,זרייזי.מר7׳
החוצצים או שנתנה לכנה מגסי להעשן  ,מיס אם אייר?

מאותו
זק׳בכה׳יג
דבר החוצץ
אש סמוך לחפיפ׳טבל׳אינ' צריכ׳טבילה אחרת ואם לאו צריכה
טבילה אחרת וכמה היא סמוך כתב הרש״בא עונה .שבאותה7
עונה שח כ פח טבלה במה רבדים ; אמורים שלא נתעפק׳באותו
המין אחר טבילה אבל נתעסקה בו כין טבילת לבדיקה אינה
ליומן מ ו 3וכפ ' מנייןמ ( דףסז)5ז 0יב "מ " ״ו 1ו,״ק
צריכת טבילת אחד׳ שאני תולה אותו במין שנתעסקה בו אבל גידל אעד רב נתנה תכס-יל נמה וטבלה "כלו?איניגריגה
אמר׳עכ״ל:
לאעלתה לה טבילה אע״ג דהסתא ליכא " גילה
אם לא חפפה קורם טבילה אקתולין בואע״פ שנתעסקהבו
(! ) < תנ נהנ׳י;
חפפה הורם טבילה ובין חפיפה לטבילה אימור ברדיוני נפל כלומר חייםי7ן
אחר טבילה :
כתנת "עליל
אשר ל "
רבי׳ .דהא' 1.ר
שנתנה לבנה י" תבשיל העשוי
נפל .וסובר ,
בעלייתמן הטבילה ,
1,
נתעהקה בדברים התיצצי] או שי
לידבה בה לא עלת' לה טבילה אפי׳אם בדקה מיד אחר טבילה דחיישי מתנה תבשיל לבנה דוק כשמס הנשים שלענת.

ספסר ע  :״ל ני שהוא מביש
״י
מאנדיתארסולין .כפ;זטהדלאמפלגא■
נין אם־סמוך לחפים סבלה לאס לא סבלה
סק־ לחפיפה בכל גונא לא עלתה לו
טיילה־עד פיאער בריאלי שלא היה עלי
קורס-םיילסורבא דע תינוקות דמפליג
ק צילה סמוך לחפיפה ללא שכלה סמוך
לשפיסהלא לפשרה מטבילהש :יה אתא
אלאלעעי־ה מחפיפה שניה בלבד הוא
ונישמש ה־שי״אכת״סיגמר
;גדי׳אמרכקפיע׳
תבשיל העשוי לידבק כלומר שהוא נרים
דבריוויס מן הגדולים שהורו אף בזה
ולמיתה לכעכה
^ £ £
אחפר מר שתאמר בריא לי שלא הים ולא מצאת עליו־זף;יש דג ר חוצץ; שאני אומי בעלייתה מן המים £ £ 35 :
.
__ כפל ממנה וצריבה טיילה אחרת־
וסיים תנשיל לנכה ויש
בניהןסייס
הישב״א 3ץ״ה
חציצה וכך הס דברי סרסב״א
,יצה
עלי בשעת טבילה ע׳'כ ונמא שעל הימב״ס
גת ק נננל ם ס
הטבילה כתב בה״ג לאחך שתעלה מן הישב״א בדקזה לסי׳לכן
נתכוון  :ודע סכתי הראי' ד על דכיי
הרע׳ כס אסיכאותו היום שחפפה טבלה
הטבילה תברך אק״בו על הטבילה וקאא״כ עיינבנסשה״לאחר נתינת הממיל להתתיעלהעלים
פרש״יאו לאחר עסקהדכריסהחוצציס וסרמב׳טלני לקלדניקי
א״א־הא קי״לילישנ ' כתיש דאמ׳אם סמוך
פל מה ,ןה ג,י;וו ,ה מפני סשם לגון׳החנה
לשעישה שילה אינה צריכה לא לחוף ולא לטיול ואם לאו צריכה לחוף ולטיול ומ״ש כתב בפ״ב מהלכות מקואות כדה ׳שנתנה תבשיל למה
סא אינו כלום דהא לא בעינן סמוך לבת שלה השתא דאשתבס ריעותא חיישינן
■ ה״ז אין ^ נזנקי^
השמנונית שעל ידיהואחיי ב כתב בד״א לענין טהרות יובל להתירה לבעלה
אא"כ סמי־ לחפיפה טיילה ע ":ל • טעמו מפני שהוא גורש כהיי״ף והר״ן דבלישכ'
מופרת אע״פ שנתנה תבשיל למס או שהיה בה שרטיטן ונו ,סכל הדברים הלזלו זהי! יםנננ !י;נהם
בתיאגרשי׳אס סמך לחפיפה טילה ולפי גירסתו הלכה כלישכ׳כתרא דתלי מילתא וכיוצא בסס צינן סוצצין לזללן מדבריהם ולעצין טהרות גזירלשנין כיאה ל 6גזרו ;;א קייני נח!
נאה:שמן לחפיפה טילה שהוא זמן מועט מאס ביום שחפפה טבלה המשמע אפילו עכ״ל נרא ' מדמיו דרב גדל צמר רב כתבשיל■ שצינו נדבק לגמרי מיידי צל 3ןב יןן טבעותשי!.רפויי'
דסתם תבשיל צית כיה שמנונית סיישי '  0מצ נדבק .בידיס וחייץ מלרגק ן 1עהרןת פצח קייטיעג צ:
חששה ביוקר וטבלה כערב נמי ולפי׳ משיג על הרעב״ס למה פסק כלישנא קמא
דתלימיליתיא באם־ביוס שחפפה טבלה דלא הוס ליס למיפשק אלא כליסנא בפרא צכל לצ לבעלה ולפי זה צס היה התבשיל מדברי הגדכקיססעושיס חציצ׳מדצוריתא י
^זליעילתא שאט סמוך לחפיפה טבלה שהוא זמן מועט ונר עיר דבגירסת היאב״ד אף לבעלה חיישי שמא נדבקו בה וצריכה לנבול וצם לכך נתכוון ירמב׳סנמצא
היהכתיב כלישנא קמא אינה צריכה לחוף ולטבולוכליש  ' :כתיא היה כתוב אינה דאין סילוק כין הימב״ס לסרסב״צ לענין הדין כלל ומיהו ציפסר סמ׳/ש סרמג״ס
שאינם חוצצים אלא מדבריהם לא מסוס דסמכונית צינו מהדירים החוצצים מכל
ציינה לא לחוףולא .לטבול ומשיג על הרמב״ס למס פסק כלישנא קמא דמשמע
מקום קצמר הכי דשמכונית דסרמלס היינו רכב וחייץ דבר תורה צף לבעלה אלא י
שאינה פוטיס אלא מחפיפה ולא מטבילה ה״ל למיפסק כלישנא בתיא דפטר לה
אף־עזבילה והשיג עור עליו ממה שלא כתי דין זה אצל דין מי•שטבל ועלה ונמצא מסו׳דכיון דאין אותו הרבב על רוב גופה צעי׳צט מקפיד עליי לא מיתסמדאורית'"
אלא מדרבנן דמדצוריתא בתרתי בעי רובו ושיהיה מקפיד עליו וכיון דלא מיתסר
עליו דש־ חוצן ויו' לכתבו אצל דין דפכף לחפיפה טבילה דמשמע ד מ 'ה אמרינן
כשנמצא עליה רבי חוצץ דאי לא טבלה סמוך לחפיפה צריכה לחלף ולטבול איל אלא מדבריהם לא■ גזרו אלא לטהרות ולא לבעלה אבל קשה על זה רא ' כ כשפתה.
אזלא היה צייך לסמוך טבילה לחפיפה לא סוס אמרי' דצריכה לחוף ולטיול ובתי בפרק א׳מד״ס שכל דבר החוצץ אם היה מקפיד עליו לא עלתה לה סבילה אמ״ע
פסוא על מיעוטו גזירה משוס רובו שם ה״ל לכתיב דהיינו לטהרות אבל לבעלה צא
משאינו דאפי׳אי לא הוה בעינן לכתחלה למיסמן טיילה לח פיס היכא דאישתכח
ישתא סוה חייטי כל שלא סמב טבילה לחפיפה כנ״ל כיאוי דברי הראכ״ד וליישב גזרו ועוד דמאי שנא ממפשלת בנה לאחריה וטבלה שכתב דלא עלתה לס טבילה■
משוס דסיישיכן שמא היה טיט כרגלי הפינוק ונדבק באמו ולא חילק בין טהרות■
ועפ הרעב״ס י״ל דאיסוז״ל גייס כגירם ידידן דליש  :כת״א הוא אס ביום שחפפה
לבעלה לפיכך נראה דפי׳ראשון עיקר: 5
עלהוגפגרישביה אס סמוך לחפיב טבלה אינה צייכה לחוף ולטבול והוא מפיש
יהמו׳לומר דאינה צריכה תימי חפיפה וטבילה דבטבילה לחודה סגי לה איל
בברכת הטבילה כתב בה׳ ג לאחי שתעלה מן הטבילה הברך וס בפ״ין■
ר
דפסחיס אהא דתטא יל המצו׳ כולן מביך עליהן פו בר לעשייתן
טבילהמיהא בעיא בכל גונא וב מו שכתבת ,לעיל ויזה נסתלקו מעליו ב ' השגות
הראשונותובסכיכיחא כמי ההשגה השלישי דכיון רחפיפה אינה אלא תקנת עזרא אמר רב חסדא חון מן הטבילה משוס דאיתי גברא לא חזי ותניא סוותיה ופרש ' יי
■׳־
מ׳לא הוה מתקן לסמוך טבילה לחפיפה אפי׳לא סבלה סמוך לחפיפה ונמצ' עליה כיון דאיכא טבילה דאכתי גברא לא חזי כגון טבילת בעל קרי ומשמש שפלטה ס״1
ט־ילהדבר החוצץ לא היתס צריכה לחזור ולחוף אבל מאחי שהתקין לסמוך וטבילת גר תקנו בכולן שיברך לאפר טבילה וכ״נ שהרי בכולן מכרך• על מפני שהוא
ן־ילס לחפיפה כשנמצא עליה דבר חוצץ אס לא טבלה סמוך לחפיסה הצריכו'לחזור לאחר עשייתן וה פ ג כ כס״ג שאכלו אבלהרי״ף כתב בסם כגאוני ' דלא אמירבי
ו״וף  -והי״ןכתב בפ״ב דשבועות סימכיס כתב בפ״ה מהל ' מקואות אס ביום חסד אלא בטבילת יג בלבד שאינו יכול לומ׳אקכ״ו עד שיטבול דמל ולא טיל כאלו
שחפפה סבלה וטמשוס דלמקצת נוסחאות לישנא כתיא הוא ומיהו לאו למימרא לא מל אבל שאר חייבי טבילות מברכין ואח כ .טובלי' דנדה שלא פלטה ס״ז וזב סלא
ךש:א כל שחפפה כאותו יום אע״פ שלא היה סמוך לטבילה דלא חייסינן ראה קרי קורץ ומתפללי׳והי״ן והמו בסס הגאוני כתבו עודדאפי רואה קרי קי״ל
י׳ש פיטנא נמכא עליה דבר החוצץ דהיכי א יפ שר דאע״ג דאתי לידי ריעותא לא דכטלוה לטביל׳דידי כדאית בס מי שמתו וא״ב יכיל הוא לברך עד שלא יטבולוה״ה"
נחוש יאע פ שהרחיקה טבילתה מתפיפתה אלא להבי נקט יום לאשמועינן דנמצא לפולט פ״ז וכ״כ הרמב׳ סז״ל בפי״א מה כרכו שכל חייכיססלו׳מברכיןעוב׳לעסייתן׳■
חוצ 1הא לאו סכי איכה צריכה לחוף ולטבול אע״פ שלא חיפפ ביום.שטבלה חוץ מן הגר וכתב הר״ן דלפי דבייה׳מה שאינם מברכים בשאר חייבי טכילומלדרך־
"
יפה ביביי הרמכ״ס וכבר הפיגו הראכ״ד ז״ל גיב״ל נר ' שהוא מפרש בלע ד שהוא נוסחסבו־כ' סמכרכין עובר לעשייתן היינו מפני שלא רצו להתקין לה
במטבעות,וביון סכטבילת גר צריך לברך בעל אף כסמכרכין לפני הטבילהקכפוס■
^היח 3דשוביכדברי הימכ״ס שדעתו לומר דבל שחפפה באותו יוס אע״פ שלא
י ^^ -סבילהלא רדישי׳אמ״פ שנמצ׳עליה דבר חוצץוסשיגו משו׳דהיצי איפשר בעל והתו׳והרא״ס הביאו דברי כגאוני׳וכפבו עליהטאע׳פב אומר ר״י דאין לגעור'
^יגזאיתטר יייטתא לא נחוש אמ״פ שהמזיק ' טבילתה מספיפת ' דלא אשמועי' כנשים שמברכו׳אחר הטבילה כיון דאיב טבילת רג דל״א מצי לברךלא חילקו ומשמע
^ טא פלח הינא דלאנמצא עליה דבר החוצ ' אינה צריכה לחוף ולטבול אפס דר״י לאבא לומ׳אלא שאין למחו ביד הנוהגרלכרך אחר הסבילה כיון דאיכא למינג
^׳׳י־יו שטבלה וז* א הראב״ד דתרדי ^ א ד-:וירל תריויד
■ נר דמוד הוא דמורץ"
הנתדו '.דר.1־זת ~,ת דלא סילקו כין טבילת רג לשאר חייכי״טכילו׳־אבל סבא לימלך

שני׳שסרי .תחילת .לשונו . .הוא טבלה
לתוף .פעס.. . -
ךי־׳־־י ^ נה -כריכי בתוף
■ ׳■'
^
^ .ן
?ף ^יונמצא עליה דכי החוצץ ודוחק לומר שהיה חסר תמלת לשון זה מוסחת
ביד הי״ן כדמשמע קצת ממה שדברי הימב׳ ס שהביא מתחלה
^׳׳־ ס
^טשחפפז טכלה וכו׳ועוד דאס לא־ נתבאר יפה בדברי הרמכ״ס למה השיגו
ש ' ׳^ימרדמ ש אינו כליסוכו׳לא ה״ל לכתוב אלא אין הדברים■ מבוארים יפה
נמגאיפלל' דפר חוק
נמצנןעליודפו• סוצקאכלאס
ייט• דוקא׳יגפלא
ילה-
׳5

?כן־

מוריבן
טבילה
!קוד
ו
דמפמע דלעיק׳הדין אומר כךר 'י^ להותלבאלימלךשתברןה .אסר סבילה וליתא כמו
שהוכחתי אלא כף ה״ל לכתוב ור״י אומ סאין למחו ' ביד כנוהגו׳לברך אחר טבילה׳
דכיוןדאיבטבילת גר וכואיפסרישלא.חילקו וא-ין לומר סרכי׳סמך על מ״ש בתוסע
עד וי״מדבכל טכילו׳קאמר דגברא לא חזי דקוד שירד למי׳אינו צריךלברך דילמא

ערו׳ואסו׳ -לברףמםו׳דלבורוא0י
משו׳ביעתות דשאמימב׳ולא־טבילואח׳&ייורדהוא-
את:

הלכות מעיין ומקור .ר רא
את הערוס ע״כ שהרי רבינו לא הזכיר טעם זה ועוד דלל/ר מדברי ר״י הוא15ותו פי'
ועוד שאין הפי׳ההוא נבין כלל דגברא לא חזי לאי משים כיעתותא דמיא משתמעד
וגדש הראכ״ד והרא״ס שתברך קודם שתפשוט חלוקה פשוט שהוא משוס דכשהיא
ערומה אסורה לברך  :ומ״ש סראב״ד ואס לא ברכה קודס שפשטה תברך לאתר
שתכנס עד צואיה כמיס ואס הס צלולים
•וסיתן ברגליה ומברכת בס״פ מי שמתו פר״י דאגב טבילת גר שאי אפשר לו לברך אלא אחד הטבילה
תכן ירד לטבול אס יכול לעלו׳ולהתכסות תקנו בכל הטבילות לברך אחריהם והר״אבר כתב שתברך
ולקמת עד שלא תנ׳ן החמיייעלה ויתכסה לפגיה קודם שתפשוט בגרי' ואם לא ברכה קורס שפשט׳תברך
ויקרא ואס לאו יתכסה כמי׳ויקוא ופריך
העמומשניבמי' לאחר שתכנס דע צוארה במי׳ואש הם צלולין עוכרתן ברגליה
 3גמוהלא לבורוא ' את
מכורים שנו דדמו כארעא סמיכת' וקתני ומכרכ׳וכן כתב א׳יא הרא״ש ז״ל כשפושטת מלבושי׳כשעומרת
בחלוקה תברך ותפשוט חלוקה ותטבול :
תו המס שאם היו צלולי׳מעיק ביגלו כדי
סלא יהא לבו רואה את הערוה:
רא צריכהשתטבול במימקוה
שיש בו מ סא ' זה פשו'

■ כמקום אלא מיהדצריךשיהא לב גופי מילה בהן53ת ! .
קאמרסאינו צריך
בסצלןץ אלא דכיון דכל גופו עולה כהן הגדול לסי גדלו והקטן לפיחתול*
דכמפיין ליכא יתורא לאפוקי מהכימהסאיןכ זכמ?יה 'ד י1ע יג יז ופל גופוו ?
בסאסלאעלת
עלתה לו טבילה עד שתטבול כמקרה של מסאהמדכתיבורת ^ *
1

הלמת מעיק ומקור• .

ט־ 9.5עכל נ

■יננ־ייינימן^,
הנפש

!׳מ ( נ > כןה,׳נמרדכ : ,״* ״ צת כל
נה׳נע־א7ן>שלי נ  ,נ׳כ י -טרימיסשנל
בהש
ב״ינשסהרא׳/ז יהרשכ״א גוסו עולה
 6כפנ! כן כדנדי הראנ״ל יהמההסיסמה
עכ׳ל  :ע'כ המרדני7לעין
זאין מעיין מטהר פחות מלצמהביוסג׳
מרניעית אנל ר׳שתחיז כתג אמרתיה״מכמי
ןל
אפי׳פחות מרניעית עכ׳ל :מקוהדנתי ^

כל בשיילובל
כמיס סייס לא דכתיב :גני מי והזץנשץ
!* א
למה  :מקואות ; דף ק :ה )ובכמה מקומות
בשריהילכוכל
שתטבול במי מקוה שיש בו מ׳סאה כמיס סייס ולאכתיבכל
בתלמוד מסס בסוף ע 'ז ( דף עה ) אך במי
עלמזלו
ואפילו אינן מים חיים שאין צריך היכלו דמכסי כהו בבת ל 1סמ
נדה יתחטא מיס שסנרה טובלת בהם סוי
מים חיים אלא לזב ולא לגרה וזבה ואף אם תטבו׳ במעיין צריך טבילה • ורבינו לא חשטלפר מפגיסיומן
אומר׳מ׳ססה ובסס 'ק וחגיגה (דף יא) שיהא וב מ׳סאה ףא על גב דמעיין מטהרבכל שהו היינו דוקא על מ״ש בסימן לןצ״ס צריכה סתטכולכל
תניא ורחץ את בשרו במים במי מקיה את לכלייאבל אדם אפילו אם הוא קטן שכל גופו מתכסה בפחות גופה בפעם לוסת■ דמסילא׳משעעמל
כל בשיו מיס סנל גופו עולה בהס וכמה ממ׳ סאה אין טבילה עולה בו אא״ב יהא מ' סאה והרמ׳יבס שהרלאו דוק !5הוא אלא כדי־שייגלהגל
הס אמס על אמה במס ג אמות ושיערו
ללויעלתה
גופה בכת אחת קאמר ד5ןל״כ
והרא״בד כתבוראף אדם מטהר במעיין כל שהוא ור״י כתב
אע״כסללןכפר
והרמב״ס
כסברא ראשונה ולזה הסכים א״א הר״אש ז״ל אבל אם רחצה לה טבילה •
חכמים מי מקיה מ סאה  :ומשמע בפרק
שהרי;"ל
בפי׳שמעיין משה אדסבכלשהו
עושין פסיס דסני אמס על אמה כיוס ג'
אמובממבעהוא ולא בעגול וכתכרבינו במרחץ או עלו עליה כל מימות שבעולם הרי היא
■ סמינדומועס׳
בטומאתה בפ״ט למעלה מזההמעיין
וישבה
ימסס על שיעור דאמה על אמה כמס 'ג
וסיבו עליו מיס סאובי׳ סוה למקוסונו'
אמות דה״ס אסיהיה יסב ואינו גבוה כ״כ יועיל סא יתכסה כמיס בפעם אחת ע״כ
מטהריס
ושוה למעיין שהוא מטהי בכל שהו שהמעיין איןלמימיושיעו׳אסי׳כל שהן
וצריך שיעלה בתשבורת למ״א אלף ותעב אצבעו' שכך עולה אמה על אמה במס ע״כ וכבר היה איפשי לפיס דבריו דלכליסדוקא קאמיוכדפר״ימ״ממדכמב
ג׳אמות ממבעות ; * נ״ה ונ  :תון א  :פזנש  :פיח; ת .ן ; מ 7ויןדיןגסהאנגעועהיונתשגור׳הוןקזה:
מטכיליס
קורס לכן דמקוה שיש בו ת׳סאה טובל בו כל אדם טמא חוץ מן הזב־ובר
קצ״ח כמה
רא ( א) ואיןהמשנן* נכין אלא כליס כשכתב אחר כך למעלה מזה המעיין שמימיו מומיטץ וכולי סהמעיין אין
ד״מ
■
צריך " 1
/
י *.וככר כתבתי בסוף סי י ,
דהרמב״ס
למימיו סיעוד וכו׳גס לטבילת אדס שכתב לעיל בסמוך ,קאי ואף פ״ג
לא <1י;י״תאננעוא ־
ה,אתיל
להיות שיעור גובס המיס  :אמרינן כפי
בפירושה
■ ר״י
סידרא ולישנא דמתכיתין קיט ואתי ליכא למימי דכי" היכי דדחיק
(! לה בניה)
הנושא (דף קד ) ובכמה דרכתי במ' סאה
דמתניהכיצדחוקאכןבפי' דברי הרמב״סדבתראההוא ואסאיתאדסביהני
קשר קורטוב אינו יכול לטברל וכתב הר״ש ביי צמת בשם אחד מהמחבריםששיער'
שהמעיין
ה ל לפרס ולא לסתום דבריו כסתימת המשנה אכל ר״י סובר דהא דקפני
קורטוב משקל דינר ויצא לו ממה שאמרו בסתיא שקורטוב א׳משמנה בשמיכי׳בלוג
עכ״ל • ולי נראה דקרטוב לא ו דוקא א לא־ אפי' פ חות מקיטוב לכ שח סרו מ סאה מטהר בכל סהו לא קאי אלא לטבילת כלים אכל לטבילת אדה במיא מ'סלוה
אפי׳כל שהוא פסול  :וכתב ערד שיעור אמס על אמה בקוסג' אמות צריך שיהיו לעולם אפי׳כקטן סכל גופו עולה בפחות מכאן והביא ראיה מואמדיקבפר'סומי
סלסולי
בקודש דהא ארעא חליזולי מחלחלא יבעיא מ׳סאה ובמקרה לאי סייך לומר
המי במקוה יותר גדולה משיעור זה סכשיככס הטובל ויפחתו המי׳סישארו כמקוה
מסאהכו "כ רבי׳יהונתן עכ״ל ופשוט הוא  :וכתב עוד בסס הראב״ד דבאמה מחלחלא אלא במעיין שגידי המיס מתחברים תחת הקרקע וקאמר דבעינןמסאה
כת שסה טפחים משערי׳למקוה  :וכתב עוד דכעיג אמה שוחקת וכן מוכחבפ״לן וכתב הרא״ש כסוף צדהשכראין דבריו כי אין להשיב לע הראיה שסבי׳וגםמסמנו
דפימבין שכל שיעורי תירה להחמיר וכתב הרשב״א דסוחקת יתרה על העצב' הואיל ושיערו חכמים מי מקוה אמה על אמה ברום ג אמות מיס סכל גופועולה
חצי אצבע ולמדה מדאמרי' בס' על אלו מומין שתי אמות היד במקדשי אחת יתיה בהם לא פלוג באדם לשער ככל אחד לפי גופו ע״כיל׳פ הרשב׳א סכתנעלוה
דלאדס
דלמחמירץ שומעין בדבר שאיסורו בכית ובתשובה כתב דדבוי האומרים
על סל משה חצי אצכעוכן אמר בס שתי הלתס ובע כיצד צולץ והיא במשלבפי"*׳
דכליס * י וגדש ואפי׳אינס מים חייה
סהדכרים
בעינן :מסאה אפי׳כמפיץ נראין עיקר והר״ן כתב כתשובה וז״ל אע״פ
סא״צ מיס חיים אלא לזבןל א ל נדהחבה *ב׳ה ׳לעי  ,גריןסיהיה בתשניית המקוה מ׳ צראין .דאסילו לאדם לא 3עי מ סאה כטובל כמפיץ אלא שיהא טפו פולה נק
וארנעה לזלף וקי״תאננעות -ויז;יאגניג י
המחמירים
הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו אעפ״כ באיסו׳כרת ראוי לפוש לדכרי
פשוט כפ״ק דמקואו־תידף ק :ה ) וטעמא
ומשמע שאס המיס משוכים כגון מעיין שהוא זוחל ואין כסוס מק
משום דלא כתיב מיס חייס בטבילת סוס א ' מהטמאיס אלא כזב ואיע״ג דבפ״ב עכ״ל :
ממט מ סאה אבל גסתצרף כל המיס שמתחלה ועד סוף הס מ סאה טובליןננל
דבכוי־ות (דף קה ) גבי אבוהדשמואל עביר לבנתיה־מקואו׳פרש׳י בסד לישנ דזבה
ורוויה
מעונה מיס חיים ליתיה לבכר סתרו אותו פי התום' כפ' במה אשה והביאו ברי תא מקום ממנו שגוף הנטבל מכסה בו ביןשיהא אדה כין שיהא כלילדבריה :ל
דת''כ דקתני בהדיא סוער כזב מכזבה שהזב טעון מיס חיים והזבה אינה טעונה
מדתני׳ בתו׳ומייתילה רש כפ״ה דמס 'מקואו׳אי זו הוא חרדלית מיגשמי׳הכך
מיס חיים וכ״ פ הרמכ״ס בפ״א וכפ״ט מה׳מקואות וכ״פ הרשכ״א וכך הס דברי כל מדרון רואין אותם סא יש מתחלתן ועד סופן צירוף מ'סאה מטכיליןכה 1ויי, '1ך
הפוסקים  :ומ ש ואף אס תטבול כמעיין צריך שיהא בו מ סאה אע״גדמעיץ אין מטבילין בהס דברי ב״ס לה אוערי׳אין מטבילץ כהן עד שיהא לפניועונל ז
וכראי טבילה פולה
מסהי בכל שהו היינו דוקא לבליסאבל לארס אפי' הוא קסן וב ו ץח
מטכיליןכם
סאה הרי שאע״פ שאין כה מ סאה אלא בצירוף מתחלתן ועד סופן
לב״שוע״כלאפליגיב״העלייהואלאמשו׳ דקטפרסלאהוי חיסר או מסרםדאין
בו אא״כ יהיה בו מ סאה בת״ב תניא אילו נ אמר ומקו׳מיס יהיה טהור יכול אפילו
הנוטפץ מטהרין אלא באשנורן וכ" נ ממ 'ש רבישמסון -כפ״ה דמקואית?3ג ?
מילא מיס מל כתפו ועשה מקוה לכתחלה יהיה טהור ת״ל מעיין המ מעיין בידי
דאיכלאוקומיהךדתלמי לאד׳וכגון שאין מ סאה ממקו׳מוצא סמי׳ עדהתלתימ
שמיס אף מקו׳בידי שמיס אי המ מעיין מטהר כסל שהי אף מקוס מטהר בכל שהו
דכארות העסויי"כידי ן
מהרי״יךבסי׳נ״ו _
״_
ח״ל אך מעיין מעיין מטהר ככל שהו והמקו ׳כמסאה אי מה מעיין מטהר מוחלץ פד הכריכה יש מ סאה ע״כ  :כתב_
אף מקוה מטהר בווחלין ת״ל אך מעיין מעיין מטהר בזוחלין רסמקוה סמים נובעי׳מהס אע״ע שאין מימיה יוצאין לחוץ דין מעיין גמויםלו גדני_,
באשבוין ובפי ג מינים אמרי׳ רביעית דמקוה כטולי בטלוה משמעדמקוס מה מעיין בידישמי׳אף מקו בידי סמי׳והני באמהסעסר׳בידינזלה נ' י' ,
נמי מטהר ברביעית אס כל גוף הדבר הנטבל בו יכוללהתכסות בוכבת אחת לא קאי אחפיית קרק׳אלא אהויית המי׳סנתהוו סם כידי םניל ^ו,
וכדקאמר בפ״ק דפסתיס רביעית חזי להטביל בו מחטין וצנורו' וא"כ האי כריתא והביא כמה ראיו׳לדבר וכ״כ מכת״ה ומדבריתשוכו׳להרמב״ן יס/רל׳׳ א ; \ ^ ^ץן^
־ דמעיץ
 :דמיך׳
וכן משמע
מדפנן בפ״ק דמקואות למעלה מהס מי מקו ' שיש בו מ׳סאה שבו טובלין ומטכילין
פי׳טובלין אדס ומטביליכליס דאף הן כעו מ סאה כמו שנתבאר דבטלוה לרביעית
דמקוה למגילה מהן מי מעיין שמימיו מועסין סרבו עליו מיס שאוכין סיס למקום
לטהר באשכורן ולמעיין לטהר בכל שהו נראה דאטוסלץ ומטכילין דקתני נכי מקור
י ־
״
וכליי
קאידהנך כיון דמי תעיין כינהו טוכלין בהם אדס
גופו יהא עולה בהס ככת אחת דאי לאו הכי לא עלת:
בסיקצ״ח  :זהו טעמם של הרמכ״ס והראב״ד שכתבו ׳

;ן כדי שיוכצי צהטכילן כולןכא׳ריזפי ׳־' ׳־, 7,וי ליל וני
וצ 3ל י־עילה "ל ^ז
בו מחטץ וצנורו׳מן ההלכ׳אלא שבטלו אות׳חהמי׳ואמרו שאץ
בפחו׳ממ׳סאה והכי אית׳בכזי מיהו לא בטלי אותו אלא כשהונפהע5מו " רןחנ
מקו סלס וקדח ממנו רביעית לעוקא שבצדי פלשפמ המ ?ו ^ יש- 5לימ6נל
 '' '11ל ^ ג-לדלנווניעי
כספופר הנוד על גובה כקליפ השוס מטכילין כוכל יס ^
׳^-יי
י

ססו ולאו כל שהו דוק קאמרי אלא כל מקוס סכל גופו עולה בבת אח׳וכ״ר היא״ש
בסייף כדה כדברי הראב״ד וכ' כ,הרשב״א במסר על דברי הראב״ד וכ״ב הר״ןכפ״ב
לשבועות וז״ל אי מס מעיין מטהר בכל שסו לאו דוק ' כל שהו אלא לאפוקי מ סאה

סהכשמו בענין זה עד רובו ודוקא בשק דחו לאותו רביעית ואח נ ^ ^ ^ן־ג
דפסול אבל אס פד שלאקדחי נתןסאוכי ' במקו' כענין נמן סאה ו נט "
אט׳פ
קדחו ומסך ממנו רביעי׳לעוקהשבצדו

חלמת

מעין

ומקוהאר
וסיים ינץ ביה להפשרת שלגים ואפשר דאלול בקצת שכיס חמים• ובקצתשכיסקריר
והפל לפי מה שהיין שכס דאי סמיס אסור לטבול בו ואי קריר מותר אבל תשרי
לעולם לית כיה סומא להפסי' שלגיס ולהכי נקס יומי תשרי לכלול אלול פסתשרי■
בסכין דהוא קריר ולא כתבבהדיאאלולמשו׳דקצת שנין חמי' ואז אין סוכלין ואפסי
שוו היתה כוונת רכי׳שסת' וכתב דע אתר־

 , ,פיש ^ין מעורכץ ב וצשר להטביל בו מסטין וצנומת מ״טמהכשידא
^"(]ת! והכי איתא בזבחים פ׳ב עכ״ל ג וטבילה בנסיות בהא איכא
? ^ ררכוות׳וכו׳בפ בת דבפורותירףכה )תניא למה כקרא שמו פרתשמימיו
י ווניסמסייע ליה לשמואל דאמי כהרא מ׳כיפיה מיביי׳ופליגא דרבדאמר
כמערנא שהרא רבא פרת אבוה
בנהרו׳בהאזמן הפשרת שלגיס ולא כתב יומיתשרי
עביר להו למתי' מקואות כיומי ויש בה כרת ער שתטבול במקוה או במעין וטבילה
(ק ומפני ביומי תשרי מקופות סבר לס איכא פלוגתא דרבוותא ר״ת התיר לטבול בנהרות כל השנ׳ רר־״י כלישנא דשמוא׳ ואט״גדאיכא למידתי'
'ד*רמ מיטראכמערבא סהדארבא היה אוסר לטבול בהן כל החורף דע אחר זמן הפשרתשלני׳וכ״ כ ולמימר דליכא להיסמך אקריריחאדאלולי

ופליגאדדספדדיהכלודשמואל
!?

הר״ם מרוטגבורק שאין לטבול בהן בשעת הגשמי□ ^ א בשעת אע ג דקריר לן הכא לעילא מהאידוכתא .
החום,
חשווגג י
שלגיסדלאחמים
כמקוסדאיכא
גדולות מהפשרותעןלנ ים וכ*< היא מס זק נת א״ א הרא'!ש
רבנן בהכי
השלגים אפס
נפסרי
שהם ל ,

* "וצלדצמסמוצלאין המיםמטיהרין
!3וחל ין אלין פרת ביומי תשרי ואיתא
יאמד
ואסשדמילזסון אפא לי״יי
ואלו מ סאי] ״־יק שיחי ״  11״( ״יק במ |י ום א ח י
'למי מיתריכפרק כמה אשה (דף סה )
;אבוס
יומי תשרי ולומ דאי חזיא שלא ירדוגשמי',
^
,מ׳איןבין המודד (דף מ ) וה״ס י
״ ^
מקואו1ביומי ניסן ולא היה מניחם לטבול בנסר משוס עדיין טובלין בו כמו כחדש תשרי אלא דבהא נמי איכא לספוקי דלמא אע״ג דלא
הוהמכידלבנתיה מקופו'
ושמואל הוס עביד לבנתיס
לחייששמא ירבוהנוטפי' על הזוחלין ונמצא שאקמטהרין אלא באשבוק וכדתניא נחת מיטר הכא לעיל מהב' נחת וגס על מ״ס בשם הר״ס ממטכבורק שאין לטבול.
בהן כשעת הגשמים וכו׳איכא למידק ששינה לשונו שהרי ככר כתבתי לשונו של ר״מ
שהביא הר״אס בפשקיו ואין כתוב בו אלא שהיה אוסר לטבול בנהמת כל השני לכר־
מיומי תשרי ולכן נרא׳שכתב רבי׳כל הזה שהן כדי ללמדנו דיומי תשרי דנקטשמוא'
הנוטפים שהן מיגשמים ^
מנכיפותו ומקורו של מעיין אסור וקשבר כרב דאמרמיט" במערבא יכו כלו דם ל לאו דוקא דה ה בכל השנה כל שאנו רואי שלא נתרבה הנהר יותר משיעורו הנהוג-
לרב שהנהר ממי גשמים הוא מתרבה ולא מכיפיה והא דקאמר דהוה עביד להו ביומי תשרי טובלין בו וכן אס בשנה א׳נתרבה הנסר ביומי תשרי יותר משיעורו
ממאות כיומי ניסן לאו דוקרן רככל השנה היו טובלות במקואות בר מיומי תשרי הרגיל באותו זמן תלינן ריבוי בגשמים או בחום רב שהיה בו שלא כמנהג ועל ידו
מאק־דשמואל דאמיפין המיס מטהרים בזוחלים אלא פרת ביומי תשרי בלבד היפשרו השלגים ולא נקט שמואל יומי תשרי אלא מסוס דבמב השנים אין בוריבוי־
ולא נקש יימי ניסן אלא לאפיקי יומי תשרי ושמוא׳דאמ מכיפי׳מיגייך סברשאע״פ גשמים ולא הפשרת שלגיס ולפיכך מן הסת טוכלין בו דמפתמא אין בו ריבוי יותר
שאנורואין סכשהגשמים יורדים הנהיות מתכיכין עיקר ריבויין ממקורן הוא על מקורו אבל כל שאנו רואים שנתרבה ביומי תשרי יותר מבשאר שנים באותוזמן־
דאפוי׳כפ שוי תעניות אין לך טפח יורד מלמעלה שאין תהום עולה לקראתו אין טובלין בו וכן אס בכל השנה אנו רואי׳שלא נתרבה יותר משיעורו הנהוג ביומי
מנחייסונמצא שלעולם זוחלים רביס על הנוטפים ד הא לטפח של גשמים איכא תשרי טוכלין בו כל השנה וזהו שלא הזכיר רבי׳יומי תשרי כלל ולא תלה הדבר אלא
טפחיים דמעייץ סילכך לשמואל ע״פ מימרא זו מותר לטבול בנהמת לעולם אפי ,בשעת גשמים דמסתמא אז הס מתרבי׳וכן כשעה שהן גדולות מהפשרת  .םלגיס
ומהטעם הזהבעצמו לא נקט בדברי ר"י יומי תשרי כלשון הגמ וזהו דעתהר״ך
כשנדא׳לעין ננת־כו סיב מחמהמטיכשכו התיש שית פסקכההי׳דשמוא׳דאמ
סהר׳אש־■
נהחמניפ־׳מיכריך פע׳ג דרב פליג עלי׳והלכ׳נרבבאיסורי ועוד דאבודשמואל ואכתוב לשונו בסמוך כס״ד  :ובלש וכן היא מסקנת הר״אש ז״ל אע״פ
ס״ל כרב ואידך דשמוא׳נמי פליגא עליה אפ״ה נקסי כמימרא דמכיפי׳מיבריך כיון לא הכרי בפי בעסקיו כמאן ס״ל מ״מ מתוך דבריו ניכר דכהר״מ ס״ל וכ״כ בתשובות
וריפא משייעא ליה ונמצא לסי דעתי של עילם טובלים בכריותאפי׳כשמתרבין בפי דאע' ג דר״ת התיר לסבול מהמת ככל עת וככל זמן אט״פ שרבו הנוטפין על-
הרבה מחמ׳גססי׳לפי שאין טפס יורד מלמעלה שאין תהוס עולה לקיאתו טפחיים סזורזלי׳ וכדבריו כתבו רכי׳שמשון ובעל התמ ובעל ספר מצות אבל רבים חולקים
כ־נהו״ן כפ במה אשה ובפר אין בין סמורר וגם התו' כתבו בפבמה אשה על פסק מליו ר״ח וסרמי׳בס והרמ׳בן וכן היה ר״מ אוסר ע״כ אין להקל בדבר ויש למנוע■
הרי״כש■
לנשי׳סלא יטבלו אלא בזמןשנהרו' קטנים ולא רבו כלל ממי הגסמי׳ע״כ וגס
זהדר״ת ועל זה אנו סומכין לטבול כנהרות אפי׳אס גדלו מאד • וכן כר מדברי
כתשובה סי׳קכ״ה כתב שראוי להחמי׳וגס מהרי״ק כמבסורקט״ודיס מקומו שנהגו
הי״אש בפ׳אק בין הסודי וכן נר׳מרברי מסרי״ק בשורש קע״ו וכ״כ הר״אש בפי'
בתשובות סימן י״א דלמאי דאמ'שמואל נסרא מכיסי׳מיבריך מותר לטבול בנהמת לטבול בנהמאף בימות הגשמי׳משוס דסמ״ג וגס סמ״ק דבתרא' הוא פסקו כר״ת
אע״ס•שיש מהרעשר י רות מיס ממה שסי ׳בתפלה ילא חיישי־ק שמא רבו הנוטפים וכת׳דאדרב הוה לן למיזל בתי ר״מ והר״אש דהוו במראי טוב׳ואסרי׳וכ״ס באיסור
עלהזיחלין לפי שרוב תגבורת המיס הוא מקום נביעתו שכשיורדין גשמים ואויר נדה שהיא בכית וכתב שבמקום שהיה דר אביו ז״ל היה מנהגם לטבול בנהמת
מולם מתלחלח ונעשה רטוב גס מקור הנהר מימיו מקבלים שפעמלסלוחי׳סאויר תמיד וקרא עליהם תגר עד שבטלו מנהגם מ״מ הוא ז״ל כתב אס נתפשט המנהג
ומוציאק מיס בשפע והנהר מתגבר והולך ורבה מעצמו ופשט דברי המרדכי בפ ,ביניכם להתיר לא באתי למשכן נפשי עלהסנהגו' דהא נסיא נהרא ופשטיה ע״כ
מהל!ש" סכי משתמעי ודלא כדכתב רבי׳ירוחס דאפי׳לר״ת אות׳ נהרותשגדלים ובתרו' הדשן חזר לקיים מנהג המתירי' ולא יגול וסוף דבריו שלא מיחו הקדמונים
לסמים סיבה ממי גשמים צריך להמתין ב׳או ג ימים שיחזור הנהר לדינו מאחי בדבר משוס דתסו לכמה עיירו' שנתפזרו סס היהודי׳לא׳לב לג׳ואין ספק כיד׳לחפור
סאכורואים חלפי שפה כתגדל ונתרבה הנהר כ״כ מירידת גשמים עכ״ל ומ 'מ להם מקואות ואי הוו אסרי להו לטיול בנהרות אתו לזלזולי בטבילה לגמריג :
כתב המרדני בס כמה אשה סיס קומן
נתבהר";כפ' במהאשה ובפי אין בין המודר נ״ל שאף ר״ת לא אמרה אלא בנהמת
!* '' זב ([ ) .וקמזגחהוי׳( נינשינזתחסי׳ע׳
תגר על דכריר״מ שאוסר לטבול מהרו'
שאין מנזק אבל במכזבין ליכא למימר בסו דמיברכי מכיפייהו וכ״כ המידכי בפ״ב
ד־ < 3!1לין
ד&זכל נזהגי] בכל יזק1׳דליכאי! ק1
דשבועיתבשפ ר״אס • ואי זה נהמת הס מכזבים יתיאר בסמוך • אבלר״מכתב
סבא לעשות ממזרים למפרע כל הנולדים בנהר יסותכין אדנרי ר 'ני ורן פסק בנייי; זאג
מטבילת הנהמ וטועיס הס דאפי' בנולד דנחקלםשיש יזקיה אין לטנולניהר כללמשמי-ג
הראש כשק נדה שהיה אושר לטבול בנהמת כל השנה לכר מיומי תשיי דלאק״ל
במקוםדליכא מקוהשריענ׳ל :
בשמואל בהאראמ' נהרא מכיפיה מיבריך כיון דסליגא דידיה אדידיהשמוא׳הלכה מן הנדה בלא שוס טבילה אין הולד ממזר
מעשה אתא
לאסמועי־' בההיא דאמר אי; המיס מטהרים אלא פרת כיומיתשרי כראמ בר״פ החולץ וכ״ס הכא דעלתה לה טבילה מדאורית ,אלא דגזיר דרככן היא
מהי דנהיא מכיסיה מיבריך לא עבדינן כה עובדא גזירה מסוס סךדלית שלגשמי ,לכתחלה אטוחרדלי׳סל גסמיכדפרישי׳וא״ב אףהנולדידמעיקרכשרי׳גמורי׳בלא
דאיסריכן לנבול בנהרות יאמרו העולם מטהרין בזוחלין דסברי דיובן כוטפין ולא שום פגם בעולם אף לדברי ר״מעכ״ל :וכתב הר״ן על הא דאמ שמואל אין המיס
ידעי דנהיא סניפיה מיבריך ואתו למישי־י למיטבל בחרדלית של גשמים דהיינו מטהרי בזוחלין אלא פית כיומי תשרי בלבד אין המי' מטהרי בזוחלין דאיכ למיחש
לריבוי הכוטסי׳ אלא פרת ביומי תשרי בלבד לפי שאינו עת גסמי׳ולא זמןהפשרת
זמז מי גשמים הזוחלים מדליו סל סר והנהו לא מטהרי כזותלין דפולהי נוטפים
•יימו־ומ״ג אשכחן לשמואל דאמר לרב יהודה בפ״ק דכתוכו׳הלכה כר״ג ואת לא שלגי׳ולאו לתיסר כל נהמ׳אתא ולאו למיסר נמי פרת ככל השנה אלא כיומיתשרי
תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשיי׳אצלה וכן אימא נמי כהמפלת ובס במה בהמה אתא דכיון דכול׳חשש מסו׳שמא ירבו כוטפי׳על הזוחלין הוא כל שאנו בקיאי׳בפית
ביומי תשרי כמה עלייתו וכן בשאר נהרו' ויודעי׳אנו בהם שלעולם אינומתמעט•
י^אמיי בנה״גהסמא דאמר שמואל טפח ותנא דבי שמואל טפחייםשמואל
ה-׳יהלמעשהאתא לאשמועי׳וה״נ אמרי׳ כפאין צדין ופלמודא לא אצטריך למימי משיעור כך ואפי׳בפע' יובש גדול כל שאין אנו רואין כ״א אותו השיעור למה נחוש
? שהט כיון דאכוה דסמואל ורב ס״ל כמימרא דמסמיא פשיטא דעבדי' הכי וכתב אלא שמוא׳תרתי קמ״ל חדא מהרו שהן מכזכין מימיהן אין טובליץ כהס לעולדכיון
אפשכ״כהימ״קבשסר״חז״ל • וכן נראה שהוא דעת הרי״ף שלא3כיא שפעמי׳מכזבין לעולם סושסין בהם לגשמי׳או להפשרתשלגי' וכדתק כמסכת פיס
עייהר
התי׳המכזכי׳ססולי׳אלו הס המיס המסבי׳א׳כשכוע והמכוכי,כפלמסיו׳ובשנ' בצורת
׳ מאי דהוהעביד אברה דסמואל בלבד • וכן דעת הרמ״כס שכתבבס״טמה
כסרי׳וה״פ דכל סמכזבי׳כלא סעכה אע״פ שאין מכזבין אלא•■לעתי רסוקו׳פפס את
מ סס יכו מי גשמים של מי הכה אינם מטהרין כזוחלין אלא כאשכורן לפיכך
11׳קיף מק וכיוצא בו כאותו הנהר המעורב עד שיקוו המי' ויטבול בססעכ״ל בשבוע פסולי׳ דחיישי׳ שמא גסמי׳הס ואין מטהרין כזוחלין אכל מכזבין מסמ׳טענס
_זד^ריולממופי' מחודש במאי דעבידאבוה דשמואל לבכתיה מפציביומי כמובפלמסיו׳וכסניכצותכשרי׳ומ״ה קאמ שמואלסאץסמי׳מטהרין בזוחלין אלא
,יי ^טיי! £לפי׳שעי׳המפרשי דמשוס צניעות הוה עכיד להו שנר מדבריו בפ״א פרת וכיוצא וב •שאינו מכזב לעולם ולמעוטי מיס המכזבקהוא דק אמי פרת ופית
^^ נקואות סגס הוא ז״ל היה מפרש כן  :רמ״ש רבי׳ שר״י היה אוסר לטבול כהן וכיוצא בו קאע וקאמ נמי דפר וכיוצא בו שאינו מכזב אינו מות לטבול כומץהסת׳
^טייף מד אחר זמן הפשרת שלגיסהוא מ'ש שמואל אין המיםמטהרי' אלא סרת בכל השג כולה מיסאינו בקי  13אלא ביומי תשרי כלבד לפי שאז אינו עתגסמי׳ולא
 ,׳ ך״מר דכשכלה זמן החום הגדול שכבר כפשרו כל שלגיס שבעולם וגס עת הפשר שלגי ולפי׳אפי׳מי שאינו בקי אין ול לחו׳שמא ירב׳עליוכוספי׳אכלאה״כ
^ יס יוידיסלכ אותו זמן עד שיתחילו ימות הגשמים ולפי זה יאפשרדכחדש דמי סבקי בפרתוכיוצא -בו כל ססוא רוא׳שלא נתרב על מה שהו׳זוחל בתשרי ככדי■
לל)1ש,סף ] שנ:־! יכ־־י ימי הסוס הגדול סל תמוז ואב ומה שלא נפשרע״י סוס שיה ,ראוי לתום לריבוי הנוטפי׳טובל בו בכל השג וכץ כמי אס רוא׳בתשיי שנתרבה־
^ " ,ה׳״ס לא יסשר ע״י חוס חדש אלולודייקי' כמי דנקע יומי תשרילרכות כ״כ עד שאפשר לו לחוששמא רבו הנוטפי׳אפי' בתשרי אינו טובל בואלאסמיאל
ןד ^ף^'הסמיר וטפל לחדש תשרי דא״לכ לא ה״ל למינקפאלא סדש תשרי ומיהו סתמקאמ׳דמי שאינו מכיר אפי׳בנהרסאי-כס מכזכי׳יס לו לחושי בכל הסנ׳כרבייתך
מ? 1דשי להי קייטא קשה מקייטא איכא לומר דחוס סל אלול תקיף סובא וביומי משרי איןלולסושכנ״ל רשמי שכתב בהפך ולא ניאו יל דבריועכ״ל • וכבר
פתנתי

הלכות

דימ

ומקוה אר

(ל )!((/יממה מי כתבתי שכן נראה מדברי רבי' שהוא סוכר כהר״ן וכן יש לדקדק מדבריהרא״ש
7ה! ;6לןך3ר ' בתשובה שכתבתי בסמוך  :ובהא דכהמ המבזבי כתב המידכי כפ״ב דסבועות
"0י ' "*,הם כמני /בשם רא״ם לנהת• קטנים יש לחוש לרביית נוספים מסברא וממתנידתנן כמס ':
ו
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ס מה שיין .
גדירלל־גניהימכק פרס המיס המכזבין פוסלין ואלו הס המיס המבזכץ פעם א לשבוע הילכך צריך
לגלי הרן<הדמנא לתת לב אס הנהר כ״כ קטן שאס היה בא״י שאין שם גשמים מצויי׳סיה מכזב פעם
א׳בסבו' חייסי' ביס לרביית נוטפים עכ״ל ומשמע דפל פסק דר״ת דנסרא מכיפיה
י*** ־057
י,ם, ,נחא' מיבריך כ״כ ומ ' מ איני יודע למה רצה ל-שער כא״י ולא שיער בכל מקום לפי מה
אמה שהוא דאפילו במקום שגשמים מצויים איכא למימר לי ת כהרא מכיסיה
אלא
§״גג שכן! 7מ מיבריך דאין לך טפח יורד למעלה שאין תהום עולה לקראתו טפחי' כמו שנתבאר
הי יי נל א נל ליי לעיל אא״כ תאמר דר" מ ס״ל כדברי ר״י דאמר דאפילו לי״ת היכא שעיניר שגדל
<:גתדיכ 'עצ *"*יי ממי גשמים אין טובלין בו אפי'לר ת דהא ליכא למימר ביה מכיסיה מיבריך וכבר
תניא בתוספתא מעיין שהוא
נתבאר לעיל דכולהו רבוותא לא פירשו כן:
נאק גלול עה,א יוצא בסנה זו מצד זה וסכה זו מצד זה או שהיה רכה כימו הגשמים ומתמעט בימות
החמה כסר ע"כ וכתבה רבי' שמשון כפ״חדמס ' מקואות :
הדתנסז׳צ ^ פר׳
'י,תם כ^נ נה, 7ף 1בתב עוד הר״ן על דברי הפוסקים כאכוי :דשמואל מיהו איכא מ״ד דכי חיישי'
לריבוי נוסעי ' על הזוחלץ דוקא לטבול כהס כמקום שלא היתה בהם זחילתו
י<הל \

ני/חלהאפור של

אכל

נהר קודם לכן

כמקום

שהיתה זחילתו

מתחלה אף על פי שעכשיו רבו

"וססשסקעלגג נוספים על הזוסלין מותר לטבול בו ומוכח להמדתנן בפ״ק דמקואות מעיין
דלאי־ני

^
0זל

הני״עים שמימיו

מועטים

שרבו

עליו

מיס שאובים

סוהלמקוסלטהרכאשכוק

ולמעיין

* י !,3לסהר בכל שהו ומדקתכי שוה למקוה לטהר באשבורן אלמא מקום יש בו שאינו
.חתח,ל 0מטהר כזוחליך שאין עליו דין מעיין אלא הרי הוא כמקרה שצריך אשבוק

לטבול שפא!,ר ;

והדרקתצי

ולמעיין להטביל

בכל שהו ובודאי

מדקתני ׳ישוה למעין להטביל ככל

'אני אי״י ' ססוה״הדמטהר בזוחלץכיון דתורת מעין עליווקשיא רישא אסיפאאלא ודאי
 7ע יד1יי) נש ! י ה״ק מעין זה שרבו עליו המיס שאובים מקומות יש בו שתורת מקוה עליהם וצריך
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,
י1
גיע יסן* ילאה ,
דני) 7מי 1;.ה( נית אשבוק והיינו אותם מקומות שהוא זוחל בהם עכשיו מחמת ריבוי הנוספים ולא
מלע־י

הרא־ש היה זוחל בו מתחלה

ומילרלכייי'
"'שמז ^
ז,לסי ^
אני! שא ן מ! ני
הל פרין ! צהעעיין
דנרןיילילח׳ ^ לק
ניהלי7חתל7ת;ע־
מהרי״קן
כלללנרי
יר 1חם
(רנ ,מ
המסארים

ומקומות יש בו שלא נשתנה

דינו מכמות שהוא אלא הרי הוא

כמעיין להטביל בו בכל שיו והיינו׳ אותו מקום שאפילו מתחלה היה זוחל בו למדנו
מזו שיש מקום במעיין שאפילו נתיבה מחמתנוטפיןתורת .מעין עליו והיינו
מקים שהיה מהלך בו מתסלתו והכי איתא כתוספתא דקתני התם מעין שמימיו
מועטים וריבה עליו והרחיבו מטהר באשכורן ואינו מטהר בזוחלין אלא מד המקום
שהיה יכול להלך מתחלתו והיינו נמי דתקכפ״א דמסב' מקואות מעין שהיה
מוס כנדל וריבה עליו מיס והמשיכו הדי הוא כמו שהיה היה עומד וריבה עליו
שהוא
כאשכוק ולמעין להטבילי, 1בו ככל שהו וה״פ מעין < 1
י
למהוה;לטהר .
והמשיכו שוה י
מושך מעט מעט כנדל זה שהוא פרן קטן מרובה הרגלי ועכשיו׳ המשיכו בשטף אבל

מכמ אינו נמשך אלא באותו מקוים שסיה מהלך בוי מתחלתו הרי הוא כמות שהוא וסיטא

ומיצה שהוא מטהר בזוסלין נמצ׳לפי דעת זה שאפילו בזמן גשמים שהנהרות רבים
■ הי״ן הרי ׳ אדם טובל בנהרות שאין מכזיין כאותן מקומות שכן נמשכין והולכין אפילו כיומי
פהייא
הי; ״ו יי־תעלי ' תשרי אבל באותן שנמשכין ומתרתבץ יותר מחמת הגשמי' כל היכא דאיכא למיחש
צהיתמ' י סיבו הנוטפין על הזוסלין אקטובלין בהן אכל היכאסרכו זוחלין על הנוטפין
 1^ 7 ^%באותן מקומו שלא היה מהלך סם מתחלתוטובלץ והיינו ההי דר׳אלעזרכ״ר צדולן
נ6חת ( יזעיי גית שהעיד על הזוחלין סרבו על הנוטפין סכסיים ומטהרין כזוחלין ובודאי אפילו
ש איןזתיגת-היזק :במקוים שנתרבה קאערדאי באותוי מקום שהיה מהלך מתחלתי מאי אסהדיותים
ז,חל,ת נ ילא סשיטא דהיכי תיסק אדעתין ששנים או שלשה טיפי מטר יפסלו פרת מלטבול אלא׳
(,י 5,/ ,ודאיכדאמק תהו רעת הראב״ד ז״ילפבלדעת סרמב״ם ז״ל דיכיקתכי בכל הני
• ׳<
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י +ה
״*
1
דאע פ שדגו עליו הנוטפים דינו במעין דוקא בשריכה המיס בגומת המעין עצמו
ששם הוא חשיבות מימיו ומבטלין כל המיס הכאין׳ עליהן אבל ריבה במקום משך
הנהר למט' כל סרבו נוטפין על הזוחלין נפסל כולו ולפי זה אתיא מימרא דשמואל
כפשטה דאין המיס מטהרים בזוסלץ אפילו באמצעי הנהר כמקום שהייה מהלך בו
בתחלהאלא פרת ביומי תשרי וכפי מהשפירשנו מ למעלה ולפיזהסאדמפלי'
בתוספת' בין גתיחב ללא נתרחב נ״ל דאריכה בגומת המעיין קאי ואפ״ה לכ סרבו׳
נוטפים אינו מטהר אלא במקום שהיה מהלך מתפלתו אבל במקום פנמרסב אינו
מטהר אלא באשיורן ואע״ג דאיכא למימי איפכא דאריביה כהמשך הנהר קאי אכל
ריבה לגומות המעיין אפי נתרחב כשי מנקט ל ־ומרא עדיף ועודדמשמדתוספת'
אגויצא דמתד קיימא מיהו סהדותה דר' אליעזר ב״ר צדוק אפי' לפי פטה זיו ודאי
משמע דאפי׳אמקוס שנתרחב הנהר קאידכל סרבו זוחלין דליכאלמימר דאריכס
במקום משך הנהי קאי ואשמעינן שאף ע״פ סלא ריבה במקום גומת המעיין אלא
כמה שנמשך ממנו כשר דאנתי פשישא וכי ג' טיפין יפסלו פרת זה נ״ל פכ״ל ודברי
הראכ״ד שכתב הר״ן בתשובות להרמב״ן סי רל״א כחוב לשון הרא״כד עצמו וכתב
דהכי מפורש בתוספת' דמקואות מעין שמימיו מועטין ריבה עליו והרחיבו מטהר
באשכוק ואץ עסהי בזוחלץ אלא עד המקום שיכול להלך מתחלתו ולקמן בסי ' זה
גבי מקוה שיש לו מ ' סאה ומעין כל שהוא יכול לשאוב כמו שירצה וכו׳אכתוב בס״ד
ומדבריהר״ן ותשובות להרמ״כן כלמוד דליתנהו
מה שצ״ל בדעת הימ״בס ז״ל :
לדברי מהרי״ק שכתב כשורש קט״ו דהא דתכיא מעין שמימיו מועטים וריבה
 .עליהם והרחיבו מטהר באשבורן ואינו מטהר בזוסלץ אלא עד מקוה שיכול להלך
מתחלתו אין לפישה דוקא כשרבו הנוטפים דא״כ מאי איריא במקום שאין יכולין
להלך מתחלתן אפי׳יכולין כמי אין מטהרץ כזוחלי ן דאי לא תימא הכי למה הוצרך
אכוה דשמואל למעבד לברתיה מקואות משוס שמא ירבו וכו ' יטבילם במקום שהיו
המיס יכולים להלך מתח לתן ואפילו כריה לא פליג עליה אלא משו׳דמכיפי׳מיכריך
ואין הנוטפים רבי' אלא ודאיצ״לדהא דקתני מעין שמימיו מועטין וריבה עליו

■מעייןלילל! כלומר י
והרחיבו וכו׳דהאיריכה לא היינויסרבו שארהמיס-על ה
מיס על המיס ו־ראשידסכמעיין ואפ ה לוין מסהיין סלל) במקוםסינולין
׳באסכיאומ 5

זכמצאיסעס
פשוכל!
ןל וכך הס דברי
.
"
"■
11
בדיני
להרמב ן 7והרש בא בסער ת ה כתב שלא רצה לשלוח יד
על מ״ם הרא' בד ז״ל ומ״מ מציגו בקצת ספרי ת' ה אחר גמר הכיתהז׳מוביס ^
מקואות ונקובים בסס שער המיס ח״ל מעין שהיה מוסך חוחל ויכו מליומי'
יכוללדל־
נוטפים או שאובים מטהר מוסל כמות שהיה כד״א עד מקוס סהיה
מתחלתו נמשכו מימיו יותר הטובל שם לא עלת לו טבילה והרי הואבמרוםש 6י1
מטהר שס אלא באסבוק כיצד היה מושך מתסלתו ק אמה באורךוחמסיסנרן!
ורבו עליו מטפי' והרי הוא מושך כק״ק אמה וכמאה רוחב טבל כמקוםהר׳ 4
וחמשיס רוחב שהיה מהלך שס בתחלה עלתה לו טבילה טבל חוץ ממקומותאלול!
סממיי,
עלתה להס טבילה אלא באשבורן ויראה לי שאף כמקומות אלו אס יכו מי
על סמטפין שמטהר אפילו שס בזוחלין שלא אמרו אלא כשרבו הכוטפין עלקוחלי
מיסכוטפיס
וראוי להחמיר ע' כ -וכת עוד ככר ביארנו סהמעין המושך אסרכו מליו
אין־לטבול
אינו מטהר כזוחלץ אלא עד מקום שהיה יכול להלך מתחלתו ולפיכך
תמירל!
בנהרות לפי שאין אנו יכולים לעמוד על ביאור מקום זסילתן בעצמן בלי
הכוטפין וחוששין שמארכוהנוטפיןעלהזוחליןעכ״ל  :ובמה שרצהמהריר
להכריע פירושו משוס דאי לא תי־מא הכי למה הוצרך אכוה דסמואללעשוס
ראה״נדהוה
מקואות יטבילם במקום שהיו המיס יכולים להלך מתסלתן צ״ל יי״ל
ממסלה
מצי אלא דטריסא ליה מ ילתא לפי שההתפשטות חוץ למקום שהיה מהלך
ממחלה
כיה עכשיו גדול ומפני כך אילו היו כאות לטבול במקום שהיה מהלך בו
היו צריכות להכנס בספינה ולילך עד אמצע הנהר ולטבול שם חה סורס גדולבכל
דאמרינן
פעם ונוח להם לעשו׳מקואות והילך לשון הרא״בד בספר בעלי הנפש הא
דאכוה
עלכזוסלין סרבועלהנוטפין שכס כסריס איכא לאקשויי מינה על ההיא
דשמואל עביד לבכתיס מקואותרכו ' שמא ירבו הנוטפין על הזוחלין הא מחצהעל
מחצה
מחצה לא כעי אשבוק והכא אמריקעל הזוחלין שרבו על הכוטפין הא
למחצה כעי אשבוק ואיכא למימ׳דהא דר צדוק משוס דא״א לצמצם הואומסעקא
להכשירן
בעינן רובא א״כ איכא למימר דהא דר צדוק לאו לכיכיץ אשכורן הוא אלא
לטבילת זבקומצורעין וכו ' דכעומיס חיים אכל לעניין אשבוק אפילו מחצהעל
סימימיו
מחצה כמי לא כעווכן מיקי דתין בפ״קדמקואות למעלה מהן מעין
מועטים שרבו עליו מיס שאובקשוס למקוה לטהר באשכוק ולמעין להטבילבו
משרי
בכל שסו ש״מ והא דאמר שמואל אין המיס חטהרין בזוסלץ אלא פיק ביומי
לאו למעוטי שאר נהרות אתא אלא למעוטי אגמי שבבבל שדומים לנקמת והסמי
גשמים וק״ל דתנן במסכת מקואות פה מעין שהוא מושך כנדל ריצה עליומיס
והמשיכו *שוה למקוה לטהר באשבורן ולמעין
הדי הואכייזתשהיההי'עופל
סמא
להטביל בו ככל שהו וככא אמרי ' מי פרת
זהמסיכו :
זדיבת עצמאים
רבונוטפין על הזוסלין וכפו אשבוק והלא
פרת מעין המסוך הוא וי״ל כי נסר פרת כסהו' מגיע לכבל הוא ילה סם כימי קין
והרי׳ הוא סס כמעין הטומד ובימות הגשמים רבץ עליו וממסיכין אותו וכלמהוו,
ולמטה
סהס דומים לפרת סמבזבץ כימי הקיץ וכפסקין לגמרי ממקיוס סצפסיןין
וגדולים
לא תעלה בהם טבילה בימות הגשמים אלא באשבורן אפ״פ שסם מוסכים
הרכה לפי שאותה המסכה אינה אלא מן הנוטפין ולא עוד אלא כיון מבימות קין
זרועותיהם
סם מתמעטין ואינם עושים ידים לכאן ולכאן וכימות הגשמים מושכים
העומד
ועושים נחלים אילך ואילך אותן הזרועות והנחלים אני נותן סהס דין מפין
חצי<1
לטהר באשבורן הואיל ובימות החמה הס נפסקץ לגמרי שהרי שנינו מעין
שנעם?
מוסך כנדל וכו ' טעמא' שהוא מושך קימעא אכל אס נפסק לגמרי ממקום
דינו כעומד ובתוספתא דטקואותמפרשדהאדאחרינן ריכס עליו והמשיכוהיי
הוא כמו שהיהדוקא עד מקום שהיה מושך מתחלה אבל מ:שס ואילן דינו ממו
לטה באשבורן ש״מ עכ״ל וכת׳עוד שם אהא דתנן מעין שמימיו מופסין שרנועליו
שהלני
מיס שאולץ סוה למקוה לטהר באשבורן וכו׳הא לבעיכן אשבוק הקא צמה
איתכתוסעיז^
המי׳מפני הריבוי אכל עד מקו׳פהיו מהלכין לא בעינן אשבוק והכי
ומדברירבינו שמשון והר 'אש בפרק ה׳דמקואות ומדבריהמרדני מ נ
עכ״ל :
דהאדהפיררציי׳ן
דשכועו ' יש להוכי׳ג״כ דכהר״ץ סל ודלא כמהר״יק שהרי כתבו
מוסלין שרבו על הנוטפין שהן כשרים דאצטריך לאסמועי׳אפי' כמקום שאיןכוני
סבילה כזוחלין אא״כ כוטפין משלימין בהס דאל״ב מאיאשמעיפסיטאן־אניעס
כל הנהרו' אפי׳למאי דאמר שמואל נהרא מכיסי' מיבריך פכ״להוה ס  ? ,יר
מהרי״ק מנא להו לאוקומי בכס״ג דילמ׳ לעולם בשים מ סאה כזוסליןעסק' יי'
איצטריךלאשמופי׳דכשרי׳לומר דאפי' כמקום שלא היומהלסיןמחח ׳מרל-
משוס חוחלין יכו שלאילו היו מוספי רכים לי* היו מטהרי ^ 1כמ ^ שה*חמוו
בתחלה בלבד אבל אי כהר״ן ס״ל דאפי׳כמקוס סל^ יהיה מה ^ | מת(ז ה ה\ירוא׳׳ב
■י 10■31,־! ?׳זיח י ^יכוא "פציי'
אתי ספי״דא״כ חשי׳כאילו אין כ 6ןכוטפי ,כ לל0
יואל
דין הוא שישלימו לשיפור מ' סאה דכיון סרבו זוחלי! עליטה״<־ מוחי ^ י0
סוכר כסבר מהרי״ק שכתב יז״ל י וב הפוסק יס הסכימי כיכ וכ״ כוה0*7׳חוהומ?
ס״י׳ן״י^
אסור לטבול כנהרות כל השנה זילתי כיומיחסרי וב׳׳כ
90153
וולתי אס נודע בודאי מקום הנהר וסרבו הזוחלין על הכרספץומ ? 'ש ^
הנהרות סרכי' אימי גשמים ייכי /כ״כשץצצ! וט המיס נ'גדוי( '! לרנונוצי! ^
באותן גדותיו ואפישככל מרוצ׳המיס <ודעסד5ןי םיכיה1יח י אמ!חלצע ^
מילוי גדותיו הוא מן הנוהפין ואסור לטבול כהן בדרך מי־וצמןהמו יףרי״רז״לה :
נראה שאין לדחות מאי דמשמ מכל הצי רכוו ^ מ ?מי רכי /יימז 5ימ ^ב1

ד׳מ
*ס
יפ דמים סאוביךומי פימת פסול מדרבק-ולא נר לר״י דרדרןי־כולו מי עייותפסול!) (( .כיגיניפ י!
^ <'רכפורש קס׳ויעל ידבר כהי המתהוס מחמת יריויתגשמי׳ ובגעצר
מדאוריתש 4כתב א״א הרא״ש בתשובה לע מקוה העומד בבית הגף ומ ׳ד 3רי שי?> סימןנשם
^*^ ,ימיו ^ו:ירי ' היהוריס שחרדלי' יורדת מן .ההרים•ו-שופב ' לתוך נהר
: 5״ ^(-ליןמל כל נרותיו ומאותן ה מיס הצפים• על ספתהכהר הר 6סון רבינו באו סתומים בזה דמשמע מדבריו שסע ' פ שאנורואץ אותו שהו׳מלאסו 3יראני״ס' אתאי
ך]^ דישלרוס^ו מפניש ראיפ העין דמאי דתזי שבימות הגשמיס׳מתהוה הרא״סידתיישי׳שמא יחסר וימלאנו■ ואין הדבר כן דאפי׳אין בו אלא כ״א סאה .סוברטונליןעהר,',הלא
'ד^רש
הרא״ש להכשיר שהרי דברי תשובה זו כך קטפר׳לרןירילמן
* ^ ? '1שסיינש לגמרי סיר שאינו
בגומא אחת איל! הס ש  60לת מקוה סהמימ נמשס ין לךמן !אינן מינור !".ל
גשמים בגומא
מי גשמים
שיתקבצו מי
!5עפמיס מקאיולא שבא מנהר וגם לא יהו שאובין אלא שיתקבצו
הגגי ןןהמק וה כננו ל 3מעתח ןהמעתח להא לאחרינן
עומריןבמקו׳א׳א
אם נשאבו או אבי׳לא -נשאבו ואינן
!׳ ^(!י׳לשטל נו ר.־,־ זחילתו אפי
כשהוא
ביד ישראל והמקוה של גוי עס הגגין  .נו׳עלאלא
על הארץפסול ומי׳פר״י דשאיב״אינה פוסלת אלא מדרבנן שמן
^ םיגשמים•ממש כש־־ןזרס' 1י" 1־
סיורדין מהן הגשמים למקוה והגוימש־פעניומ׳פכיל
התור׳אפי כולו שאוב כשר הילק־ כל ספק שאירע בו אפי׳ ספל!
(ןדפשונוהוא־דלית י ׳מ \ שיי
משכיר המקוה לכל מי שסובל 3ן1^ ^ 3לנרי! צ' ע !הס
שכולו
פירש
הר׳שמישון
אבל
כשר
לאו
אם
שאוב
כולו
הוא
אם
י
'
ד״
4
מ ^סמירס ^יד ־׳ ^ כן!
ויש ימים יביססלא ירדו גסמי׳מיחיישי '  3ן" ' ?,מ םי י'ש
שיהי׳תבו
'
לאח
בהבש׳אבל
שיהי׳רובו
עד
התור׳
מן
פשול
שאוב
?
טע
^ף
למאהבי!לט ?ל כ ; ?יי
שהגוי ישליך מיס מהגג למקוה או אפילו תצרןז 'תפחי!ע!
בהבש׳משט ואילך אין שאע׳פוס׳לת גיאי! א מדרמן הילכךכל בזמן הגשמים מי אמרי דגוי אינו מתכוין לשועי ל" ,סאה
* * * £ %£
ספקא שיארע בו קודם שיהי רוב בלא שאיב אזלינן ביה לחומר
להעביר או לא  :תשוב' על המקוה שי־$1ן והניימןהתיספפ׳
3ןץפ ,,ש ל רי
0׳יי י; ^ ז6
לעיל!
שנתנתיל נ יי|!נמ
אץ להאמין יא "הל
שנר
ממט
ומקבל
הגוי
סל
כספקא
מסילינן
שיארע
בספקא
מקילינן
אכל
בהכשר
אלא
ת,
רובו
"
'
"
ק
.
שנעשה
"
משידוע
אבל
^
יי
^
י
^
'
1
״
|זווניפש
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—  1 .״  .״״״״״״. 1,,״ * [< ״״ ג״,״ .״1״ <^ . 1. 1׳ .
־י1
סמק1" \.׳1
יב!\ .
אצא ש־ת קבצו בו ובן היא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל :כתכ א״א הרא״ש ליל בתשוב' לגוי עליו כי בודאי יעסה נל מה סיוכל,א׳כ מוכרי!־,לד
נשמיסקנ/ייוכרמסיי
על מקיה העומר בבית הגוי ומשכירו לישרא׳ שיתן לו כל הטובל כדי שלא יפסיד סכרו אמכם כל זמן סיס כלנרי ראני־ה
,
,
,
,
,
,
־
סתוכהדצמ׳לקמן
^
פייישזןז
דד ^ .מידר לי!יי דחייידוי' מורז ^והחר*
דר דר־ר ידיחרי־־* ^ הוי,־־ז
יחסר במקוה כ׳א סאה אינו נפסל אס שפך מיס ומיה! אפשרלומר
בו דבר ידוע בכל פעם שאין להאמינו לגוי דחיישי שמא
מזק מעיןמסהדאפי׳דדך זחילתו :
חעייןלמצרן>׳
על גגו ונמסכו למקוה דסאיכה מט  ,רת הא7
היינו7ות ' ו.יזק :ט
"
( ,
וימלאנו מעיין מטה׳אפי׳דרך זחילתו וכל הימיייש להט דין מעיין
ודיל מיס הנוספים׳ מן המעין5זם יס
ברביה והמסכה כדאיתא בה ק דממויהשאיי!משוע׳! ג ע
לטהר
לה דן ממפיס לזו דיי מפין כתכרכיט
ומקוהשעובלי׳בוהדיר בקל יכול נהיות (,ך),וזעסדנריהן
״י׳הלקץ :וס״ש• וגס לנזיהו ס ^ בץ
■ לגמריולא נסאר כול ס.אץיש לקו־שססגףלזינואלאז״טפ -ן
בוכ׳אסאץ אנלאס פסקו מימיו
אילאם־כשאכופסוליס־הולז פישוסבכל הת־למוד וכבר כתבתי דנת״כיליףלה
זיגלזך ממק וכור נקוה מיס המ מעין טדי ס מיס אף מקוס בירי סמיס -ומ״ש ימשו־ לתוכו מיס שלזובין עכ״ל ככלל י״ח פי ' ח' והרחב א כל'׳ 3םנם ^ע למ ? וה האי ז 'הס  5־ו^
6ול! ^לל! נשאבו ואינם עומדי׳בעקו׳א׳אלא ז וחלץ על הארץ פסול מבוא׳ככרית ' שהוא בבית המרסן וכשיורדים גשמים :ופ^ יס מספת גג המיס 1זדר וצני י יינמש1חלח׳וייעח ^צנל1
יוכו׳טנילהננהו<•
רות־׳דרך נקב אחד לאותרמקוה ומלכד אותו הנקב לזין מקום להככס מיס אלא
דח״כ שצתכעי דקתני אי מה מעין מסהר בזוחלץ אף מקוה מסהר בזוחלין ת״ל ויורד
אךמעץמעץ תסט בזוסלין והמקוי בא שגורן פי׳הטספין מנזהרץ באשיורן דוקרן דדך כקב פתח המקוס ודלת פתח המקוה נעול כשני מנעולים שאץ נעילתן סוה שתסירסלמעפין
חמשיז
ולכל מנפול מסתח הראוי לו וכשבאו לסהרו ניקו אותו עד שלא נסקר 3ו ל״ל וחית אינו אצא
כזוחלץ• ונתב מהיי״ק בחורש קפ׳ו דפיסול דזחילה״בכוטפין הוי מדאורית'
ולא
ןנחזסכפג
לרנגן
<
!,
דווח להיכת״נ מקרא וכיון שכן פשיס שיש להחמיר כישפיקוז 'וגס במקומו הוא ונתמלא ממי גשמים וסגרוהו כב מפתחות 30,1יי הנקב פנז י קתמוהו בפעוה רס המרלני פ׳ י.מה
מטממדקאמר שמואל עביר לבנתיהמקולזותוכו ' שמא ירבו הנוטפים וכו' וזה חוששים לאסור משוס ד שמא יחליף הגוי מיט אלו במיה שאובים מפגי שיחוש שחס אי!ה להואפש! ע
והשיב דאין לחוש לטענת ל :ל מעיי! !לוז
נזתעימגסבתיומתהדשן כתב דפיסול זה מראורית׳הוא ועייןברברי המרדכי לא יחליפס יסיחו המיט ולא ירצו הנשים לטבול :
א:א
הפוסל דשאובה אפי׳כולה נראה דכשרה מדאוריתח ועוד שהמפתחותסי מ ן,ז׳ " לתכעי
ומיהו פיי׳י
שנתיתילעיל כסמוך שהוא חולק על זס וסיב  -ס סות מדרבנן:
רשאיכס אמה פוסלת אלא מדרבנן סמן התורה אפי׳טלו שאוב כשר כ״כ התוסע
ולא בעי בחותמות אלא כאיסורי תורהכדאמרי׳פר ?  0עמ ידין ^י( ,־ יי ל 0פ ' ישכתב^ ^החרדני
נזזונשפ״קדפשחיסידף יז )והביא ראיה מדקאמר התם דמסקה בית מטכחייא דניסוך חביב להו וגס אנו בעירנו יש לנו כיוצא וב ובלא במפמקית סלא שהיהודי ' שיברפפכו*לזי׳.ליז;־
איני■
סוכרת מהגוי לשנה וכזה תסתלק טענת החושש וטוען שמא יחלי -פהו הגד כדי היא לרני;!
וווו למייל בהסינחמיס וצמי־מ וץשמע התס דמשקה כית משכחייא הן שאוב ין
שהניחו ריקן ומצאו מלא כשר והיינו שלא יפרחו מימיו ומדעתי חתימת הנקב מלמעלה היה יותר¬ט סלאתיותמוהוננ יונ־ל "׳ליי׳
ווודתינזנתשפתא דמקואות מקוה
"ע לוי!ד דין
מזה דה זק דרבנן לקולא וריקן משמע שלא היה בו כלו׳מדלא קאיד שהניחו חסר לפי שאילו לא היה חתוס יהיה יותר קרוב לגוי למלא בגלגל והמים ואו במקוה לה מהקר פ
והאדתציי׳בתב אך קפיץ וכור יכול אפי׳מילא בכתף ת״ל מעץ מה מעין בידי שמי ' דרך המשכה ואותם המיס אל המקוה מלמעלה יוציאו במילואו מסמים שבמקוה ,הה7י' לנ 7נ(*י
ססאובס חהרי״ק:
שיראה מדבריו ששאובה
ואפי׳ימשוך במילואו של מקוה כסר לדעת הריא״ף ז״ל שייחה
משוך
|1ן>;! ן מדי סמ־סצ׳ל דא סז  :זא בעלמא הוא וטעעא דאסרו רבנן שאובה גזירה
וילזאצת־לאסבולי׳גנמ׳דבתו׳הכלי וראי אשו לטבול מדאורית׳דבוי דומי׳דמעץ שהמשימה כולה פשרה ועוד שהגשמים יורדים תמיד לרך אותו צנוד ודק־הנק 3ח( ) אמנםעתוס׳
׳שיה^ו בן״קעמ״ב וכן משמע מדאמיי ' כפ 'מרובה וכפי המוכר את הבית דשאיבה ולא יצסרך הגוי לטרוח ולמלא בגלגל עכ״ל • וב ואש! י ה אחרה כתב שאלת פ" ח דמקן-׳א -מ
ג׳שמשת׳דחוששין.י
(
>.
גממיות שבבית כביכרין הללו ויש בהם מסאה יס לחוש שמח ץ! !  5שנתמנ ^ד עי ",שייא נ! יסייצא .׳ ה
ע1׳ :ןו :רהודשייסיבפ מיובה שאיבה מה סהמקוה כפסל כג׳לוגין מ* ס שאובי
בהם מיס שאובים ואין טוכלין בסס או חזקתם שהם נשרים וטוב' [,.בהם תשובה מים כדילריזוךנ׳ז
ממקהוא ע '׳צ משמע דס׳'ל דנולו סאוב מדאורייתא פסול וכ״כ רשב״ס בפיק
ראיתי רגי׳מגדולי המפרשים וכולם מסכימים דכולה שאובה מדרבנן וכדאמרען1%1ר דגריהרש
מינת/חהכית דס־לו סאוב פסול מדאורייתא וכתבו המו' שכן דעת ר״ת
ומ ^ו ^ דאיל ( נ 'אד ^בל) )
ימניתמ ^( ' :שמ ' חו
רבא ונתבו שהניאו ראיות לדבריהם ושדחו ראיות רייי ורבי׳סמשון כפ׳ב דמס' בס׳המוכר את הבית וכן כפססיס
דשא
ומדקתני ריקןמשמע סלא היה בו מיס ליויחש
נטי מפני שספק מיס סאוכיס כסריס
מקוא־ת נתב במתלהדכלו סאוב דרבנןמ :ח הראיות שהביא ר״י ואח״י כתב דא״א
סלא * 14׳ '  -׳• ן
מדרבנן 7/ייו(,׳ 7עקשמציילת
אינה׳־*  •,׳**
נולה ׳•• ^ יי
סהשאוביפפי ׳׳• ׳ ״ י
כסרלפי > !• 1״׳• ׳יי■ ׳* ״
מלא ׳' -־1*-
ומצאו ׳*;✓'׳ו
כשבא  ^ 1׳•/׳11
■של  .׳!.
ואפ״ה״׳ • ׳
כשהניחו ו 1׳!,׳ • •י
ע!
לוקמבחכמסיאיותשהביא ודחה ראיות ר״י וסמ׳גכתב מחלוקת זה באורך •
לשם חקוש ולכן
לשם
סאוב׳מדצורימא
וספיקא דרבנן לקולא אלא שאני רואה לרבי׳שמשון שכתב שכולה
האומרים
וה־א שכתבמסלוק׳זם כפ עירבה ובסוף נדה • וני׳מתוך דבריו שדברי
!>מייזמי־חיעשה
מגו סאוב פסול מראוריתא ניאץ בעיניווכי'כ שהוא דעת הרשכ״א ז״ל כתשובה פד■שיהיה שס רוב שאינו שאוב • ויש לי קצת ראיות ואין כח כידינו להשיב את
(ננבזשוצותלהדמיי׳ןשי׳ר׳ל :
אבל דעת הדמב״ס כדברי ר׳י סבתב בפ״ר הארי ומיהו אם אץ דרק למלאת בכתף ולעשות ביכרין אלא במקבץ ססמ ילקחןהדףכייןזה
גסמי׳או מי אגמים ועוד שהגוי מסיח לפי תומו איפסר לומר שסומכי עניו שכדאי 1י'1
ויןמ״הישצלמיסמכונסי׳טובלי׳בהסשנ׳מקוהמ־ס מ׳״מבין שאובים בין שאינם

שאתה דאוריתא דטלה שאובה א״נ ג׳לוגץ בת שלה פוסלים את המקוה מראויית'
־׳"־טג ץע פ המים הוי מדרבנן והביא ראיה עדתנן בפ׳ב רמקואותר׳אליעזר■
 1והמית מיס סאוכי׳בתחלה פוסלים את סמקוה וג׳לוגץ ע״פ המיס יכו ' ולאו
 ^.ה א דלעול דימן התא וכו׳ -וכן דעת ר״י וכ״כ מדברי הרבי ן׳מיגשז״ל• ומדברייי |סת׳מידו בע״רמה׳מקיאות רבן דעת הגאונים ז״ל  .אבלהראכ״ד כתב •
■■ מ י סאונה דרבנן ה״מ כשאובה ע״י כלים מאליהן כגון בצנור זה שאין בו
'׳מ ירי אדם שמאיל׳־הס נתמלאו ולא כשאנו אבל מילא בכתף פשול מדאוריתא

נו _ ״

 -״ ׳׳״ ׳ ! יו וע״שו ש:וו ^  /ע

^׳׳ח׳פקדםבת משמעדאפי כלו שאובאינו פסול מראוריתא אלאמדרבנן
מ י נוהיס הוא דאין מקבלין טומאה והביא ראיות לדבריי־ והרמב״ן
^ י םסכןתי ת וסנית י׳י וסברת הדאל׳ד וכתבאח״כ ונר ' סרבינו הגדול זיל
^ ייכונה שאונה בהמשכה סובר ד שאובה לאו דאוריתאאנל הגאונים ז״ל ל'א
׳ ׳ ׳.מ ברכיה והמשכה ואפי ' לדבריהם משמע דשאובה דרבנן היא לגמרי
^3העכ ל  :ולענין מ"ש' לדעת:רכי' הגדול בשאובה סהמשיכוה׳אכתוב
-1ף׳ש ד ־ והמירדבי כמש■ שבועות כתב סכרתר״תי ושברתר״י וכת׳שר״יבא

עדי׳ישדי׳אונוריס
דושא מושיב בו סכי תלמידי חכמים כדי שיקוו בו המיס מ סאה סוב ייעשה במס
ופסל" 3יייג׳
בית ענת סקוות יותר מאלפים כור ובאו ושאלו את ר ' הנינא3ן תרדיון
שאני אומי גויס נכנסו הלפוה3לילה מזזר י י מי ליצ 1ותה כ ?לח ומעםה ברב^ נמ״הי״לשי" 5
גמליאל ואונקלוס הגר שהיו באשקלון וסכל ר״ג במרחץר^ רכקלום 3יס) 3מי ר״ם לפייי״תומם ד,ל6
כן קופסאי עמהן הייתי ולא טבל ר״ג אלא [ ביס מיחץ שבלניה גויס וישראל נכנס שנתקנה נפסול
להאמין;
לשחרית ומשיקה אע״פ■שזה כננס וזה ייצא סהוי׳נעלה או שנתייחד לרשותו סמק 5פסיט׳דיש
נמצאת אומ׳ בימים טהורה בלילות טמאה מרח זסב^ ניה גוימ םמ ז סמטהי י
פתוחה לרה טהורה לר״סי טמאה ע״ג ופימא אמאיחששו שמאט י חו פגו %ליל פה נעלות א]העכ׳׳ל
בכדי וכיאה דשמא זילפוה כדי לסריקה מן המיס המלוכלכים קאמר ומילאוה מיס לעיי! שחדנחקויוף
נקיים לרחוץ בהם גופס • כסה דיני ספק מיפ׳שאוכים כתב רביכו איסורס בפי׳שנידם למקני עי
זה לקמן • מעיין מטסריאנד־ררך זחילתו כלומר דסא לקמני־ כת״כ מעין מטהראחדנאמך־
כזוחלין ומקוה באשבורן לאו למימרא דכי היכי דמקוה אינו מטהר אלא באשבורן
׳ כ״נממין אינו מסהר אלאבזוחלין אלא ה׳קמעין מטהר אף סוחלץ דבין בזוהלין
כין באסכוק מסהרי־סמעין אכל מקוה דהיינו מי גשמים הנקדאיס נוספים אינו
מטהר אלא באשיוק .דוקא ולא בזוחלין וכן פי ' הר; 'ןבפ' כמה אהש והביא כמה
ראיות מכמה מסניו׳המוכיחומבפי׳כן וכ 'נ מדברי הימג״ס בפ״ס מה׳מקואו׳וכ״כ
כתשוכ׳להרמב״ןסירכ״תוכ״ססתגוכת׳סהביא -ר״יכמהראיו׳לדבר וכ״כ ׳המרלכל
במסכת־ ■

דם

הלבות מעיין ומקוה אר
כמס פכו׳וכתב דפעמ דמילת משו׳דמעיןנקרה /ככל מנין כין בזוחלין בין באשכורן

(ט) מיי

לי׳לין י׳יניי אבל מתוה אינונקרה /אלא באשסרן כדכתי׳יקוו המיס אל מקום א׳ע״ב כלו׳ וכהאי
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כמקום שנאמר ולמקום המיס קרא ימים
־־,נ ! למעה
"?
אש כקב "׳לי! ד״ר מאיר רבי יהודה אומר הים הגדול
מ ^ ".אפי׳נח,ד ,כמקוה לא נאמי ינרס אלאשים מ מיני
 / ,ו
/
י
 '0יניוע גר/בעל
יוסי אוכל הימים
ימים
(רת
איכס טל לק3ל בזוסלין ופסולים לזבין ולמצורעיםולקדש
והר״אשז״ל ופרש
מים<כ׳כ י "מם מהן מי חטאת ומשמע דהלכס כרכי יוסי וכן פסקו הרמ׳בם
י
י
נשש ה ׳
הנא' כיס ׳ * בפיסשרצים ( דף קט ) ר יוסי אומר כל הימים וים הגדול תורת מעין עליהם לענין
יסשש
אבל הרע כס פירש אר ׳ יוסי
שהם מטהריןבזוחלין ׳ וכן פי׳ רבינושמשון ף
צא.!.עינן*

שהר ,הרבהר
ת< 1כ.3

נתעה ע ש<! מ ד״י ׳■:־ '* .

מסהרין

 , .ז״־•'

-

״ ✓יומו1

 1וי* ~ .

(יף או על הכלים עלתה להם טבילה אבל זרק כלים לאויר תל! י! א
כלהימיס

ובפהדמקואות ; דףקכב )

היס הגדול וקכומרביה דנןינומטהרבזוסליןד5ן כה ל למסמכיה
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ולמיכתבכלהימיסמפסריפכזוסליןאל^ ס .ל ל5ופוי[י יסהגדלימכללםו%5
הידועשי*
אס תמצא לומר שסמך על מ.ש בדין גל שנתלשמן היס דמשמע היס

יהיו מ׳

סאה

בתוך

הכלי

שאין

טובלין ככלים לפיכך גיגית שקכולכארק וגתמלאהממיגשמים
אין טוכלין כה כיון שהיה םש כלי עליה קורם שקכעוה ואם יש
וכדבר
כשוליה גקכ כשפופרתהגור" שרי

 -־■• ־־י
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לדיירי!

ועזוחלין !:
.׳['
לימא לפי שאינו מטהרמוסלין !)( 4
דלישממע
שאין מטכילין בו כזותלין
דגריעותא דאץ מסכילין מסלי׳שמס

דאןחלן
דיס גדול הוא דלפי מ״ש משמע
דעלמא קאי ועוד דמדנתבהיוב'דל)׳;!
ממ״פ
הגל נוגעים בארץ מטכילין נו וכן
ועל
גלשנתלסמןהיס וכפלעל ה/5דס
שכתב
יכלים הרי אלו סהורין משמע כהדיא שגל זה מפסי כזוחלקדאין לו /דמה
דא״כה״ללפרושץ״ו
אשבוק היא
ועול
:רמי
במקו׳ "־־׳״
נשהס .־
בארץ .
הגל נוגעים *.
ראשי —
(היו שני ^.
דרישא דקתני גל שנתלש קהים ונפל על האדם וטל הכלים ע״כ דין זחילה!ס

-.

גריעי
כדי שיהא היכר כדבר דהשתא ליכא למיחשלטעופא כלל דכ״ע ידעי דנרכופץ
מ;;טל " תרל! ולא חילק בין יס הגדול צסאי ימים ובס ו מהל׳פרה כתב הים הגדול כמקוה ואינו
מ״5
ממעין וכי גרעי לים סד דרגא ממילא משמע להודאין מטבילין בזוסלין ולן־
כלי שאין המיס כמעין לפי׳אין ממלאין ממנו לקידוש וננ הנהרות פסולים לקדש מהם מי חטאת
יון שאס באנו לומר שהוא ז״ל מחליןנין
51
טמאים אינו מבואר כדבריו וגס ישנו מ
בדוחקנ״לדמוסנ
יכולים ליישבם
דמסוינן
לאחת בדרך זו להשוות דעתו טס דעת הפוסקים מלאסוז בדרך האחרת
ס^׳לט״לטאש"־ בין בווחלין ולא איפליגו אלא לטבילת זכים ומצורעי׳ וקידוש מי חטא' דכתיב כהו
ליה חולק פלייהו • ועוד דכיון דאיהו ז״ל סבר דכולו סאוב כסר מן התווהלקן
עד שי:,א ף (כ מים סייס דר״מ סכר כולהו ימים כמקוה ופסוליםלהכך ג' מילי דבעומיסחייס
אטוחמליע
ימת חכמים על ים הגדול שלא יטהר בזוחלין דהא לא שייך למגזר כיה
ורייהוד' סיר ריס הגדול הוא דמיפסיל להני ג׳מילי אכל שאר ימים כשרי׳אף להנך
י\
?\ !
,
/
.
.
1
מ/נרי ׳ !
שמשמע
ושור
סל גשמים כדכתב ר״מ דמהאי טעמא אסרו לטבול בנהמת בר מיומי תשרי
תמי״י* הרא״ש ג מיני בין כזוחלין כין כאשכורן כדין מעין ואתא ר יוסי נמית לר יהודה ספיר קא
קיייה
דביס הגדול לא משכחת לעולם שירכו נוטפין על המעין ואע״ג דרחמנא
שגתנרניט למטה מידת למיפלג בין ים הגדול לשאר ימיס ומיהו לאו לאכשורי שאר ימים להנך ג
לאותן
מקוה היינו לענין דברים שהצריכה התורה מי מעין קאמר דיס זה דינו
כשהן
מיליאלא
שאיומיול״ק׳" כדלי בקבאשבוק כין בזוחליןכדקא אמרת דלאמתכשמלהכך ג'
•
■
י ■
 יי
י״
־״־
־י ■
..
.
.
לגתמילה ע י כל*
שהתוו?
דברים כמקוה אבל חכמים מה להם בכך כיון שלפי האמת הוא מעין אלא
יכ״ש' באישבוק אבל כשהן זמזלין אע״פ שהן מטהרי׳לכלהטמאי' אף בזוהלין מ״מ פסולים
גזרה לפסלו לאותן דברים לפיכך דעתי מסכמת דלדמת הרמכ״ס בין ים
גנרלי דבעי׳בהו מים חייםואיפשרדסממיהמסו׳דכשהסזוחלין דמו לנהמת
כין שאר ימים מטהרין בזוחלין וכמו שכתבתי לעיל:
מ?יג נקוב מיהי וכיון דכל הנהרות פסילים למידידכמי מיס חיים גזרי׳כזוחלין דשאר הימים אטו
לפי׳גיגיתשקנועה
יהיומ סאה בתיך הכלי שאין טובלים ככלים
צריך שלא
ב<ק!נ מיעעית נהרות אבל בזוחלין מן המעין לא גזת לפי שעל המב הם מיס מועטים ולא אתו
דמקואות (דף
בארץ ונמלאת ממי גשמים אין טובלים בהוכר' בפ״ד
לאיתלועי בנהמת ואיעשר שמפני כך הפסיק הרמב* ס בין יס לגדול לשאר ימים
פוסלת
קכח ) תנן השוקת שבסלע אינה פוסלת את המקוה היתה כלי וסברה בסיד
בדין כל הנהרו'שרכ' להקרי דין פיסול הנהמ׳לרץ פיסו׳שאר ימי בזוחלין להודיענו
וכמה
את המקוה ניקבה מלמטה או מן הצד ואינה יכולה לקבל מיס כל שהוכשרה
ה;<יו;קו״נ,ן1פ< 1ד׳ דמשוס גזירה אטו נהרות נפסלו ; ומה שיש לדקדק מל זה מדברי הרמכ״ס עצמו
שרתה
יהא בנקב כשפופרת הנאד אמר י יהודה ק בתירא מעשה בשוקת יהוא
??( ללשנר׳הרת״ש בסוף פ״ט איישב בסמוך בסיר  :וא׳ת היאך מכשי שאר ימים באשבורן להנך ג מילי
י? וניאזל '״״״ הא תק בפ״ת דערה דמים המוכין דהיינו שהם מריס או מלוחים פסולי ואין לומר בירושלים והיתה נקובה כשפופרת מאד והיו כל טהמת שבירושלים נעשותעל
בסוףניה
גבה ושלחו ב״ס ופחתוה סב״שא עד סיפת׳רובא והביא הרא״ש מסנה וו
היאש ענ י דבימים מתוקים מיידי מדמפלגי בינייהו לים הגדול אלמא דבמלוחיס דומיא דיס
ומתסלה
וכתב סליל פי' השוקת שבסלע סחקקוה כסלע ואינה חשוכה כלי הוחיל
סגדול מיירי ואיפשר דמים מלוחי דפשילי היינו שמחמת הארץ שעוברי׳עליה נמשו
מלוחים א־ל היכא סמתתלת ברייתן הן מלוחים כגון מי היסכשרים • כנ״ל לפרש נחקקה כסלע וה״ה כמי אס קבע האבן וחברו כקרקע ואס״כ תקקוכדאיפאנערן
לדעת הרעב ׳םז״ל  :ובכן למדנו לדברי הכל דכין ים הגדול בין שאר הימי כשרים המוכר את הבית אבל אסהיתהכלי ואחר כך חיברה חשוכה כלי ופוסלתאת
לטבילת טמאים בין בזוסלין בין באשבוק קוץ ען הזב הזכר  :וכי״ש הילכךגל המקוה • כמה יהיה כנקב פשטא דמתני׳קאי אמאי דסליק מיניה כמה יהא?מ3
עובדאדסוקת
לבטלו מתורת כלי שלא יפסול את המקוה מחמת שאיבה ומייתי
שנתלש מסים ונו׳ובו מ סאה וכפל על האדם או פל הכלים עלתה להם טבילה אבל
זרק כלי׳לאויר הגל לא עלת' להם טבילה מישכ כפ ה ממס'מקואו' (דקכה ) גל שנתלש יהוא שהיתה נקובה כשפופרת הנאד כדי שלא יפסלו המים המקלסיםנתונה 7
ובו משאה ונפל על האדם או על הכלים טהורים  :וכתב הרא״ש בסוף נדה דהאי כס״ק דיבמות מייתי הך דשוקת יהוא על ענין עירוב מקואות כשפופרתמזי
סתמא כר' יוסי דגל שנתלש משמע אף מן הים אלעא דמסהי כזוחלין ולפי מה ומשמע שלא היו מ׳ סאה בשוקת והיה מחובר למקוה סלס בנקב כשפופרתמאו
כשפופרת
 1בעי
סכתבתי בדברי הרמב״ס כב״ענמיאתיא  :ולדידיה אתי שפיר האדבס״בדחולץ ומילתא באפי׳נפשה היא ולא קאי ארישא אכל ניקבה דרישא לר
אליבא דמאן דבעי כוונה בתולין דמוקי להא מתני׳ביושב ומצפה אימתי יתלש הגל הנאד כיון דהנקב הוא למטה בשוקת ואינה יכולה לקבל מיס כלשהוי1מ?1:3
 .אמיי׳יכ״ת אי ביושב ומצפה מאי למימי' • מהו דתימא ליגזר משוס חרדלית סל נתבטלה מתורת כלי ובתוספתא פליגי תנאי בהא דמניא קססלוןיהמקלחמיג
גשמים וכולו דאילו לדביי הד״אש אפי׳ביושב ומצפה טובא אשמעי׳למיסתס מתני' בכרכים אס היה נקוב כשפופרת אינו פוסל את המקוה ואס לאו פוסל אתהמי!'3
הלכה זו עלו בני אסיאג׳רגליס ביבנה ולרגלהג' הכשירו להס 6פי'כקוכמיא
כריוסילמינןראדהלכתאכוותיס ולמה ליה לאהדודיאסינוייאסיעי  :ומיש
איל זרק נלי׳לאויר הגל לא עלתה להם טבילה תוספת' כתבה רם פ״ד דמקואות אמר ר' אלעזר ב״ר יוסי הלכה זו הוריתי ברומי לטהרה וכשבאתיאצלחהי
והובא׳פ״ב דסולין מטבילין בראשי׳ואין מטייליןבביפין סאקמטבילין באוי׳וסרש״י לי יפה הורית בד״א מן הצד אינו פוסל את המקו' ואס היה מקכל כל שהו מןהנ ן
נמס^|דס תחת רי)שי י^מטה פוס ^ ^המל 1וה סיים זה מדביי חכיייי ם^מיו יפ? 3?? 5יונ
מעבילין בראש הגל הנתלש מן הים והלך למיחר^רה^
ומקבלו דהרי טבילה זו כמחובר לקרקע • ואין מטביליןבציסין שלא יזרוק כלי׳בכיפי דבפיכן כשפופרת הנאד מן הצדאבל אס ניקב כסוליו אינוסןסל אפילואס נ1
הגל דהיינו באמצפי׳שסוא עשוי ככיפוטעמ׳כדמפ שהיא טבילת אויר ואין מטבילין כמלא מחט ואס היה מקבל כל ססו פי' שנקוב מ! הגד כספ,יפית יגכי^ ל/ו
באויי עכ״ל • ולא כתכח־ לי מתוך דבריו סם למה אין מטבילין באויר והתו' כתבו השולים ומקבל מן הנקב ולמטה מיס כל שהי פיס ל ^ המי 1וה י ד" י מ5נ
דמדאוריתא הוא ורש״י כתבבע״ב דחגיגה שאין מטכילין באויר סלא אמרה תורה דמוקמא ההיא דסוקת יהוא בעירוב מקואות״ס י■ כסנ ^,דסכ למ ?
יוידיאו!

^

^
להנך

ין מטבינין בגג כשהוח בתויר קודם שיפול על הארץ
3ו מ' סאה לסי שאין מטבילין כזוסלין ק״ו באויר היו כ׳ ראשי הגל נוגעיןכארץ
מטבילין בו ואין מטבילין בכיפ׳שלו מפני שהוא כאויר עכ״ל ודבריו פמופי' מכמה
אנפי חדא דממ״ש לפי שאין מטבילין בזוחלין משמע דיס אינו מטהר בזוחלין והוא
כתב בפ׳ההוא כל הימיס מטהרים בזוחלין ואין לומר דסתס בשאר ימיםשמטהריס
נזוחלין וכדר יוסי והכא כיס הגדול וכד<משמ'מפשט דבריו כפי' המשכה דלא קאסר
י׳יוסי דמסלי בזוסלין אלא שאי ימים אבל ים הגדול לא דא״כאל ה״ל למיסתס

הגדול

למכין עימב מקואות אלמא לא קיימא אכיקכה מלמטה נשנין ׳'.״•■!-
ימ
רכינוםי!
נא בעינן כתפופית אלא כמלא מסט והר אלמזר ב״ר יוסי וכן בפסקי
דנקבה למטה בשוליה מאין יכול לקבל מיסלכ שהו לא בעינן כשעוערתהכאי ^
הביא רביכו שמשון ראיה מן התוספתא דלמטה כשוליה סגי מקככלשרוולו
כשוליסגך
מף שמותי לעשות גיגית גדולה של עץאו שוקת אכן ויעשם למטה
כהכע "^  :וב נבר
וימסןך מים
כל שהו ויוסיבנה על האין
גסמיסאיןנוונלי!
ירוסס בשם הגאונים דגיגית של אבן או עץ שנתמלאת מי

הלכות מעיין

ומקור ,אר

ק $א

ז .תמסוס סאיבה אכל אס ניקבה מלמט׳כל שהו או סן הצד כשסופר ' הנאד אינה
ןמ״ש הו״אש יוסיכנה על הארץ כך מפורש נתוספ דקתני עלה דההיא דרכי
 5ך ?" .,ץיס פקקו בסיד ובבנין אינו פוסל את המקרה בסיד וכגפסיס פיסל את
^)יר ע״ג הארץ!5ו פל גב סיד וגססיס או סמרחו בטיט מן הצדדין אינו פוסל את
ופירשן רש והר״אש בסיד ובבכין שהביא סיד וצרורות ופקק בו הנקב לא
^ייאסתימ׳אבל בסיד וגססיס יחד חשיכ׳סתימ׳מעלייתא וחסיב כלי סוש-יגו ע״ג
?ן זנלו׳ל 6ספס הנקב אלא הושיבו על הארץ כדי שלא יצאו המיס
סועגסיד
 5פסיסאושמיר׳הגקב מן הצדדין אכתי לא הוי כלי ואינו פוסל את המקו'• ובשער
ר יס שבסוףת״ה כתו׳סתמו כסיד לבדו אובגפסיס לבדי אין זו סתימיפה ואינו
?סל את סמקוה ובסמוך אכתוב פי׳הרמ״בס בתוספת׳זו -והרמ״בס כתב בס״ו מה
^רויזות השוקת שבסלע אינו פוסל את המקו ' לפי שאינ׳כלי אבל כלי שחברו בסלע
^ל אתהמקוה אע״פ שחיברו בסיד נקבה מלמט׳או מן הצד כשפופר׳הנאד כשרה
ונועה פוסלת את סמקוה הלוקח כלי גדול כגון חבית גדולה או עריב ' גדול׳ונקכו
ניבהמפהרורק בעל בארן ועשהו מקוה ה״ז כשר וכן אס פקק הנקב בסיד ובבכין
אימסוסל והמיס הנקוי׳במוכומקו כסי סתמו כסיד או בגפסיס עדיין הוא פוסל
אתהמקוה^עד שיקבפנו בארץ או יבנה ואס הוליכו ט״ג הארץ וע״ג הסיד ומורח
להיטמן הנדדין ה״ז כשי פב״ל :ומשמע לי מתוך דבריו שהוא ז״ל מפ׳מתני׳כפשט׳ז
ונמס יהא כנקב קאי למאי דסליק מיני׳דהיינו לעכין לבטלו מתור׳כלי שלא יפסול

ככשעוערתסנאד ס הוא סיעור המספי׳לענין עירוב מקואות דאע״ג דלבטלו תכלי
לענין סומא ? צריך סיהי׳ יותר גדול שיעורא דלטומא ' וטהרה לחוד ושיעור ' דלענין
מקואות לסוד־ומ״ש וכן אס פקק את הנקב בסיד וכבנץ אינו פוסל וכו׳מבוחשכל
זה הוא מהתו׳שהבאתי לעיל אלא שהוא ז״ל מס ותוספת' אשמעי׳דלאכשורי מיס
שבחבית או עריב׳סל הרס הללו תיתי בעי׳חדא שיהא ניקב נקב המטהרו דהיינו
כמוציא זית ועוד צריך שיקבע כאיץ דומיא דקסטילון או שיהיה בו הוכסא שהוא
דבר של בנין ולא דבר של כלי או שיירי כלי ומ״ה קתני שאס פקקו בסיד ובכנין
כלו׳בצמרו וכיוצא בהס כעין בנין לא חשיב כלי כלל ולפי׳אינו פוסל את המקו'
והי" הדכשר לטבול בו אלא איידי דבעי למינקט סיפא פוסל נקט רישא אינו פוסל
אבל כשסתמו כסיד או בגפסיס לבד כיון דאין דרך כנין באלו לבדה בלא אכניס
או צרורות נמצא שחיסר א׳מהתנאיס הצריכי׳לבנין הילכך עדיין סס כלי או שיירי
כלי עליו ופוסל את המקו׳כמו שהיה פוסל קודס שסתמו ובתר הכי קתני דאע״פ
שלא קבעו בארץ דהיינו קבורה בארץ כדרך הקסטילון וגס לא ככאו בצרורות אלא
שהושיבו על הארץ ומירח מן הצדדי׳בסיט להרבי הכלי לארץ כשר ול״מ אס הושיבו
על הארץ אלא אפי׳הושיבו ע״ג סיד וגפסי׳ומירח בטיט מן הצדדין להדביקו לסיד
ולגפסיס כשר דכיון שהסיד וגפסים על האיץ הס עומדים כארעא סמיכתא כינהו
וכל שמירח הצרדין בטיט חשיב כקבוע וכשר ואע״פ שכתוב בתוס׳אוסמרחו מפרש
ליה ז״ל כאלו היה כתוב ומרחו ואפשר סכך היתה גירסתו כתוספתא ומ״מ איכא

המקו'מחמס5זיכק5זמ' כמה יהא בנקב כשפופר' הנאד ולפ״ז צ״ל בההי׳דפ״ק דיבמות
ופר שוקת יהוא היו בימשלי' חדא שהיו מטכילין בתוכה ולא היה כה מסאה אכל
קוה סלס היה כצדה ומתערכין מיס שבשוק עס מי המקוה דרך הנקב והיינו ההיא׳
והפסובייתא היא בשום דוכתא ועוד שוקת יהוא אחר׳היתה שהיו המיס כמשכיס
נהדוודי׳ למקוס ועשו לה כקב כדי לבטלה מתור׳כלי והיינו הך י־תנן במס׳מקואו׳
!שיעווא דנקב דפימב מקואות ושיטורא דלבטלו מתור׳כלי שויס הס דבתרוייהו
מי כשפופרת הנאד ואע״ג דכתמייהו קתני כל עהמ׳שהיו כירושלים נעשו על גב

למידק אמאי כתב והוליכו ע״ג הארץ וכו׳ולא כתב והניחו ע״ג הארץ ולסי׳כראה
שאפס לפרש דה״ק אס גיה ע ג הארץ או ע״ג הסיד ונסת הנקב מחנוימה שנדבק
בו באות גרירה ואח״כ מירח כטיט מן הצדדין כלו׳סביכות הנקב כדי להעמיד מה
שנדבק בו בשעת גרירה כשר דהסתא הוי שעיר כמין דמה שנדבק בו ע״י הגרירה
הוי כצתרות ומירוח דטיט הוי במקוס סיד שטתין כבנין ומ״ה כסר• כנ״ל לפי' לדעת
הרמ״בס ז״ל  :וד־רא בד כתב על דברי הרמ״בס ועשהו מקוה ה"ז כסר א״א דבי
זה אינו מחוור להטביל בתוכו אלא שאין המיס היוצאים ממנו פוסלים את המקוה
אבל להטביל בתוכו עד סיהו המי׳שבתוכו מעורבי׳עס המקוה כנקב שהו כשסופר'
הנאד ר יהודה אומר ככלי גדול ד ' טפחיס ובקטן כתבו הרי ר יהודה סהוא מחמיר
בהטבלה בתוך ורבנן מיהא כשסופר הנאד כעי ואע״ה סהשיד׳והתיב בכלי שניקב
בכדי טהרתו הוא ועוד איך אפשר שלא יהא בקרקעיתו ודפני חי־ס הראוי לקבל
טומאה ע״י יחודו להשתמש בו ונמצאת טבילה זו בכליה עב״ל־ומ״ס ר יהודה אומי
בכלי גדול ד טפתיס וכו׳ היא במשנת השדה והתיבה שביס ואתא לאיפלוגי את״ק
דאמככשפופי הנאד ומ״ש דהשיד ' והתיב בכלי מנוקב כדי טהרתו הוא איני יודע
לו טעם דהא סתם שידה ותיבה דפץ נינהו וכלי עץ שיעור טסרתן בכמוציא רמון
והוא טפי טוב מכשפופר ' הנא ' דמכם ביה ת״ק־ומ״ם איך אפש שלא יהא בקרקעיתו
ודפנו חרס הראוי לקבל טומא' וכו׳ונמצא׳טבילס זו ככלי׳יש לתמוה עליו אס טענה
זו תספיק לשווניהו כליה לענין■ דסבילה בתוכו הויא טבילה בכליס למה לא תועיל
לפסול המקוהבמיס היוצאי׳ממנו דחסיכי מיססיוצאי׳מכליס וכיון דחזינץ דלפסול
את המקוה ע״כ לא חשיבי כלי׳ה״ה דלטבול בתוכו לא השיבי כלים דמיהי תיתי לן
לסלוגי בינייהו מיהו בהא איכא למימרדלטעמי׳אזיל דסובר שסתיס העוברי׳ככלי

אין כנך כלוה דהא קי״ל דאין למדין מן הכללו׳ -וקצת הטסרו׳היו נעשות בשוקת זו
קצפה בשוקת זי א״נ שנזמן אחת היו כל הטהחי נעשו׳בשיקת זו ובזמן אחר ,היו כל
?נהרו נעשות על סירתה• ויש הוכחא לפי׳זה דהתס לא מייתי לה בשס ר׳יהודה בן
בתירכמושהיא שנויה כאן־ועוד דהתס קתני בהדיא שהיתה נקובה למקרה וכיון
דהכא לא קתכי בה הכי מוכסא מילתא דמשנה זו לחוד ואית׳ברית׳לחוד ועוד דהכי
קפני ופחתוה והתה קתני והרחיבוה ואע״ג יפחת והרחבה ענין אחת הוא מ״מ
מרחזינן שהן משוכו׳בלשוכותן איכא לאוכוחי דתרי כינהו ואת״ל דהאי והית׳נקובה
למקוהדכתיב בסהיא דיבמות טעות סופרים הוא ואינך שנויים איכס כדאי להוכיח
דהאי לחוד והאי לחוד איכא למימר דאה״נ דדא ודא אחת היא וכין הכא וכין התס
לאלענין עירוב מקואות מיתניא אלא לעכין נקב המבטלה מתורת כלי וכפסטא
וממני דהכא והא דקאמר עלה התס ותכן עירוב מקואות כשפופרת הנאד ובחללה
נג'()צבעות חוזרות למקומן לא מייתי לה אלא ללמוד ממנה סיעורא דכשפופרת
מאדנמה הוי ולא לימי־ דההיא דשוק׳יהוא מיפניא לעיין עירוב מקואו׳ כלל־ומ״ש
הלוקח כלי גדול כגון חבית גדולה וכו׳נר שטעמו מההיא דתניא בתוספת׳קססילון
המקלח סיס בכרכים והוא ז״ל מס דקסטילון היינו שדרך כרכים להניס במקו׳מוצא
המיס חבית גדולה או עריב' גדולה סל חרס ושם מתכנסים כל המיס הבאים לכרך
ומשהיפידולקלח לכל מעיינות הכרך וסובר ז״ל רהלכה כרכי אלעזר ב״ר יוסי כיון
סייוו לו חכיריו והוא ז״ל סוב' דמאי דא״ר אלעזר ב׳ ר יוסי הלכה זו הוריתי בממי
לסה־העירוסו הוריתי דשיעורנקב דקסטילון להכשירו למקו׳יהא כשיעורו לטהר׳
והיינו כמוציא זית שזהו שיעור המטהר לכלי חרס מידי טומאה לגמרי כמבואר
בדגייופי״ס מהכלים ומה ששנינו בתוספא בד״א מן הצד וכו׳סיומא דמילת׳דפ״ק
מאיאיכו ענין לדכרי יכי אלמזרב״ר יוסי ומשמע,ליס ז״ל דלענין לטבול בתוכו
קיתניא תוספתאולהכי נקט קשטילקשהוא כלי דסתקו מחזיק מיםממביס שיש
מס כד לטבול בתוכו ולפי׳כת׳ה״ז כשר ללמדנו דלסטציל ולטבול בתוכו נמי כשר
ויסתמו כשיד או בגפתי׳כת׳פדייןהוא סותל את
המקו׳כליסב׳דתוספלאסמועי'
יל מ דאין טובלין בתוכו אלא מפסל כמי פתיל
את
המקוה
דכיון דאכתי כלי הוא
ה מיס שאובים ופוסלים את המקוה וכל היכא דאין מימיו פוסלין את המקו׳משו'
^ 1שיב כלי כשי לשכול בה וכן מ״ש בסמוך אבל כלי שחברו בסלע פוסל את
נע!וה נקבה מלמכזס או מן הצד כשפופרת הנאד כפרה ואינה פוסלת את המקוה
ל נו גומי דכיון דניקכה כשפופרת הנאד לא חשיב כלי כלל וכשר לסבול בו ואין
סאיגי פוסל את המקוה וא״ת הרי סס כתב כלי סתס ואף כלי סרס במשמע
^יזנושיסאבנקכ כשפופרת הנאד והיכי מכשר ביה הכא בנקב המטהרו׳דהיינו
^ זיתו ,ל דהתה שאני שחיבר הכלי בסלע בעודו שלם כדמשס מדבריו דכיון
^סצסנסע שחברו בסלע לא נתבטל שלימותו עדשינקב נקב גדול כשפופרת
מסזיו מירי טומאה  £כ). •1
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׳  - -ויכרו בסלע כל כלי כמסמע ואפי׳כלי סרס איכא למי׳דגזרו
ע
^ישוק
שבסלע
כסיה
בלא
שוס
נקב
ואיה׳
למיתש
דאתו
למיטעי ולאכשורי
מען  -מכ^ לע בלא סוס נקב ולפי הצריכו בכלי שחברו כסלע לע שות נקב גדול
^ "  .מאד כי היכי דלהוי היכיי במילתא ומ״ש אח׳כ השידה והתיבה שבים
^  .ז * ק אא״כ היו נקובים כשפופרת הנאד והיא משנה כפ״ו דמס מקואות
^
הצייכו כהן נקב המטהרן כמו שאמרו בכלי חרס נר׳דהיינו משוס דכלי
ןק; -מ
^ ׳

סימו המטהרן הוי בציר משפופר׳הנאד הלכך כיון דבטל שס כלי מנייהו
זית כהני סגי אבל בשידה תיב ' שהןכלי עץ ושיעור המטהרן הדא גדול
כמוציא ימון ראו טכמיס דלכטלו מתורת כלי לענין מקוה דליסגיליה

ויוצאיס חוצה לו אע״ס שפסולים לטבול בהן אס נפלו למקוה לא פסלוהו וכמו
שאכתוב בסמוך בשמו • אכל לא היה לו להקשות מסברתו להרמ׳בס ועוד דלפי
דבריו פי ניקב כשפופי ' נמי לא הוה לן למיסרי למיסבל בגוי׳מההוא טעמא גופיה
דאיך אפש ' סלא יהא בקרקעיתו ודפנו חרס הראוי לקבל טומא׳ע״י יחודו אלא ודאי
אע״פ שאילו יסדו להשתמש בו היה בקרקעיתו ודפנו סרס הי־אוי לקבל סומא כיון
שלא יחדו להשתמש בו אין עליו תורת כלי כלל :
והשתא איכא למידק על דברי
רכי׳דמחזי דאתי דלא כמאן דאי כהר״אש מסמעדאיהו סכר דבכיקב בשוליה כקב
כל סהר פשרה לטבול בה כלו׳בתוכה ואילו רבי׳מצריךכשפופר׳הנאד ואי כהרמ״בס
ז״ל הא איהו סבר דבכלי חרס כיון שניקב כשיער טהרתו דהיינו כמוציא זית טובלין
כתוכו ואילו רכי׳מצריך כשפופרת הנאד לגיגית סתם וא״כ הוה ליה לפרושי דהיינו
כשל עץ דוקא אכל של חרס ככדי סהרמו סגי ליה ואי כהרא״בד הא משמע דאיהו
מודהלהרמ״בס דלעכיין שלא יהו מימיו פוסלים את המקרה צריך בכלי סיס שיהא
הנקב בכדי טהרמו ואילו רבי׳כתב לקמן כלי שניקב בסוליו אסי׳כל שהו אינו חשוב
עוד כלי לפסול את המקוה -ועוד דאפי׳בניקכו כספיפרת הנאד לא התיר הרא״בד
לטבול כתוכו אא״כ הוא מעורב למקוה ורבי׳התיר סתס ומסמע דאפי׳אינו מעורב
למקוה נמי שרי :
ולכן היה נר לומר דדברי רבי הס כסו סכתבתי לדעת הר״אש
ומ״סכאןדכעי כשפופרת הנאד בניקב מצדו איירי ומשוס דכעינן שיהא קרוב
לשוליו שאינו יכול לקבל שום מיס ממני ולמטה מ״ה קרי ליה סוליה ולא חסם לבאר
פה דבניקב ,בשוליה ממש סגי בנקב כל שהו לפי שסמך על מ״ש לקמן כלי שניקב
בשוליו אפ י /כל שהו אי נו חשוב עוד כלי לפסול המקוה דכיוןדאינו פוסל המקוה אס
כן לא חשיב כלי ועובלין בתוכו ויותי נכון לומר דכיון דכתב לקמן על הא דכלי
שניקב בשוליו כל שהו שכתב הר״אש מ ' מ אין להקל לפסו ' מקוה לכתחלה ולהביא׳
מיס בכלי מנוקב כזה א״כ מכ״ס שאין לטבול בתוכו להתחלה מיסא ולפי׳לא הזכיר
פה דסהני בשוליו ממש נקב כל סהו וסע'' פ שבתשו׳הר״אש שבידי לא מצאתי שכ״כ
אפשר שחסר בהן אותה תסו׳שהביא רבי׳אלא פק״ל טל אותהתשו׳דכיון שהוא ז״ל
פסק בפסקיו להתיר וכת׳סכן מסקו ר״מורכי׳סמחה ורכי׳שססון שהוכיחו והכריחו
כן ססוגיי ' התלמו ' ומהתוספתא מאי זה טעס כתב כתסו׳שאין להקל בכך ומצאתי
בתשוהרא״ס סל גיגית סל אבן או סל עץ שחגרה בארץ וכתמלאת מי גשמי׳ סאין
טובלין בתוכה ופוסלת משוס שאיבה דתנן השוקת שבסלע וכו׳היתה כלי וחברה
בסיד פוסלת את המקוה אבל אס ניקבה הגיגית מלמטה ואינה מקבלת מים כל
סהו אין פוסל את המקו׳כדתנן בסיס' ניקבה מלמטה או מן הצד ואינה יכולה לקבל
מיס כ״ס כשר ואע״ג דתנן בתר הכי וכסה יהא בנקב כשפופרת הנאד לפי סוגיית
התלמוד <3ן״ק דיבסות לא קאי לעיל אלא מילתא באפי נפשה היא וקיימא אעירוב
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מקואות

מעיין ומקוה אר
תקומות ובתר סוגיא דתלימודאזל? ליכן ימכשר^ ככקמ כ״ס כעובדא דתוספתא דרבי
אלעזר ב״ד יוסי דמעשה רב ומיס שבתוכה אינם שסוכין לפסול תא המקוה אבל
בתוכה אין טוכלין כדתנן ריש פ ה דמקואו׳מטין שהעבירו כש׳סויצה לה אבצ בתוכ '
אין טוכלין ע 'כ ומשמדלא קאמ שאין סובלין בתוכ׳אלא בנקב כ״ש אבל סכשפופי '
הנאד טובלין בתוכה וזה מכוין סע דברי רבי שלא התיר לטבול בתוכ׳אלא ע״י נקב
כשפופי הנאד אכל ק״ל מניןלו להר״אש לסל בין נקב כל שהו לנקב כשפופר׳הנאד
דאי טעמא דקאמר בנקב כ״ש לא מהני אלא לסכין שלא יפסול המקוה בלבד הוא
משום דבתוספת קתני אבל מלמט אינו פוסל את המקוה ומשמע ליה דדוק נקט
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אכל לסבול בתוך הגיגית כלל לא אפי׳נקובה כספופמת הנאד ומסכיכיח^ 1
שהקשיתי לעיל בדברי הר״אס והוסכמו דבריו בתשו׳עס דבייובפסריס■ י ?
רכי׳אע פ שלא כתב לישכא דטכילה בתוכה אלא לישנ׳דבה כר׳ודאי דלעיי
בתוכה מיירי וכל שניקב סשפוסר' הנאד שרי דאי לסכין שגא יפסלוהמיס ר^ ט3ו
:שכ'ס
ממכה לקמן כתב דין זה בארך ולדעתו א״א להסכים דברי הר״אש בפסרי׳עס
בתשחו כמו שכתבתי דא״כ היאך כתב בנקובה כשסופר הנאד טוכליזבתוכי• ^
אינו ל  1פדברי הפסקי׳ולא כדברי התסו׳אלא צ״ל שהוא סובר דיבריספסלי׳! ־ה
התסו׳פליגי אהדדי ואין לומר שהוא סובר דבפסקיס לא שרי להטרייז די ?

קגמדעוש׳

ןי■ ,1■, 1יי■ |

|י׳־ג ׳־* * ־חשו

דחיןטו 3נין  3מונ 6נר

בתשו׳סותרי׳לןתדנף
את5״ס קאי אבל כשפופרת הנאד אה״נ דטובלין כתוכ׳ודבריו
הנאד ואס איתא סבתסו הוא מסלק ביניהם כדאמרן נמצאסדבריו -סותרי׳אלו
בפסקי׳ותפס רבי׳דכריו בתשוב עיקר אבל קשה שהרי מסע מדבריו בח״מסיע׳׳ג
אלו ועוד דפיו? דמאי דקאמר בתשו׳מכס ההיא מסנה דמקואו׳קאמרליה אס אית '
שבתשובהכתכ
דכדברי הר״אש בפסקים נקיטי׳כגד דבריו בתסו׳סכתב ח״ל אס״ה
סיס לו ראיה משס נמצאת אותה מסנה תיובת׳על דבריו בפסקי׳ובודאי לנזנעלמ
שהמלוה על המשכון ישומי סכר בפסקיו כתב שהוא ס"ח הדפי' לעיל ולאכתנתי
ממנה אותה מסנ׳פשכת הפסקים שהרי כתבה סס כפסקי׳סמוך לרין שוק דבסמוך
ואיפשלומר
תשוב י ו אלא ללמוד ממכהיזילי ? זה ־י מי סהו ^סוס ? שהושש׳ש פכ״ל
ועוד למשמע שאין לו ראיה מאותה משכה כלל דהא לשון המשנה הכי איתי׳מעין
דנקינ1יין
שהעבירו פ״ג השוק פסול העכירו ע ג ספה כ״ס כסר סונה לס שהמפין מטה בכל דהתס לאו כללא כייל לכל מקוס שדבריו כתשוב ' יסתרו דבריו בפסהיס
בפסרי
דבריו סבפסקי׳עיקר אלא כההיא תשוב דוקא קאמד שהיה ידוע לו דדבריו
שהו וכתב הר״אס בפסקיו פיר שמי המעיין נועלים לתוך השוקת ומשם נמשכים
ויוצאים לחון והפוקת הוא כלי פסול ואין מטבילין לא בשוקת ולא במים ממשהי ' היו אחרונים לה שכבר השיב אותה תשובה כשכתב אותו דין בפסקי ס :ורמו
הכמשבי׳ממנווהכשרם
ירו׳כתב דין זה דגיגית שקבעה באק לענין פיסול המיס
לחון העכירו ע״ג שפה כ״ש כסר חוצה לה כגון שהיו מי המעין נופלי׳מקצתן ע' ג
שפירשתי׳
ולא הזכיר אס טובלין כתוכו כסהו׳נקוב משמ שהו׳מע דברי הר״אס כמו
ספת השוקת ומקצתן לתוך השוקת כשרי המיס היוצאים מן השוקת אפ״ע שאסור
במסקנת דברי דאפילו ניקבה כשפופרת הנאד אין טוכלין כתוכה דאסאימא
להטביל בתוכו לפי ססמעין שנופל טל ספת השוקת מטה כל המיס בכל שהו אע״פ
מיניה;
סמי השוקת מדוכין מהןמ" מ בל המיס מחוכרי׳למעין ע״י המיס המעוטין הנופלים דהוה מפרש דברי הר״אש דשרי לטבול בתוכה על ידי כקב לא הוה שתיק
והשתא ודעת רבעו כבר נתבאר סהוא להתיר לטבול בתוכפיכסנקובה כשפופרתמצו
על השוקת ונטהרי ' אע״פ שככר נפסלו כשאיבה כשעברו דרך השוק עכ יל
מה ענין זה לזה דהת השוקת סלם ואין בו כקב כלל ומיס הנככסי׳לתוכו הס שאובים דוקא ושיהי הנקב כשרלי׳או מן הצד סמו׳לסוליה בענץ שלא יוכל לקבל מיסנלל*:
למקו׳כלו*'
מעין — 1׳'1
וברב ,זה שוה ..
וגדש ״־־
ולפיכן כשכל מי המעין עוברים בשוקת פסולים בין בעודס בתוכו בין אחר שיצאו ' ""׳ ' יי
דחרז׳לענקלהטניל
*נ״ה ((? רי׳טנא נת׳נפרק׳קמא
ממנו אבל כסקצ׳מי המעין אין נכנסין כתוך השוקת אלא עוברים דרך שפתו הרי כדבר זה סלזממושצרי׳סלןרבעי כ^1ה
נתון חנית אזכליאתרשניזניןמהראזנתוןוזמקוה
כשפופרתהנאלנדן
לרז יהיו בתוך הכלי שוה מעין למקוה • י״ל שעלתה לו טנילה כלשיששס
הס מכשירין את המים היוצאים מן השוקת לפי שהן מתערכין פמהס אע ' פ שהמיס
השוקמונ כ נתוש' 1הטאוראיהמ7אמריחומוקו7ן
היוצאים מן השוקת הס שאובי׳גמוריס מ״מ מיס מועטים הללו שנמשכים בכסרו' ומ״ס לזס מטין מקלח לתוך כליויוצר) ' ,
ואפילו
מטנילין כלי נתון כלישיש בוכשפופרתהגלו׳
מן המעיין מכשירין אותם דמי מעין מעוטין מכשירין מיס שאובים המרובים אבל ממנו לחוץ וכו ' היינו מתניתין
מטנילטישידה
לתרומהולקדש ופג) בפ׳זלתקנאייג
בתוך הכלי עצמו ודאי אסור לטבול וכדקתני רישא כהדיא ואע״פ שהוא מחובר שכתבתי כסמוך מעין שהעבירו על
הגאלואיןהפר׳ז
תינה ומגדל שהה נקובי' כשפופרת
למעיין ככר כתן טעם הר״אש ז״ל דגזרו שלא להטביל בו גזירה מסוס דילמא אתי גב הסוקות פסול• ומ״ש ויוצלזין ממנו
נזןון
נזה נין שהם שאזבי׳חן הנהרענ<יוניןשמ!אג1(1
ונ״לראיהלדנר
דסון• סוןשאובים הם !נ״כהר״״נן
להטביל בכלי סיס בו מ סאה בלא חיכו׳ומסמט דכל זה אינו אלא בכלי שלם לגמרי לחוץ פשוט הוא דלרבות נקט הכי לומ'
מדאיזרינן נפ״ב דייט אבלמטבילי;בכליאבןואין
ואינו מנוקב כלל ונפי בין בתוכו בין חוצה לו פסולים משום שאובים אלא דכסקצת דאפי במים היוצאים ממנו אין טוכלין
אדלאמשו0
מטבילי; כלי אבב חיחילהטחאיס ןכי״טה1
דמעת סהיו בתוך הכלי נפסלו מסוס•
המעין עובר על שפתו הוא מעלה את מים היוצאים ממנו משאיבתן ופדאמרן אבל
לכליטנילהאבג
תיקון כלי הא בחול מטבילי;ועלתה
שנתזןהכלי
סאובין והכי משמעות דליסנ׳ דמתני׳ מים טמאים שמטנלי' נו והא החסשהחים
אס היה מנוקב מצדו כשפופרת הנאד או מלמטה בכ״ס בטל ליה מתורת כלי לענין
שהעבירו ע״ג השוקת דלישכא חוצצים הס שאין מימי המקנהזהנהרנגיס׳בתזכוואם
זה ואין כאן זכר למיס שאובים כלל והילכך אפי כתוכו טוכלין ואיפשר לומ׳דטעמו דקתכי
טנילי׳אלא
עדיין תורת שאובים עליהם היאן על נהלו
על
המעיין
מי
שהעביר
דהעכירוהוי
בתשוהוא לומר דכי היכי דגזרו שלא לטבול בתוך כלי המחובר למקום או מעין
כשסופרח
ודאישפיחי המקו־אז הנהרשישביגיהס
גזירה דילמא אתי למיטבל בכלי שישבו מ* סאה בלא חיבור ה כ איכא למיגז׳סלא השוקת שנכנסין לו מצד אחד ויוצאין
הנאד והסקיס 13עלתה אותהחחאינינסחינראית
יטבול בתוך הכלי ע״י נקב כל שהו מלמטה דכיון דלא מיככר חיישינן דילמא אתי מצד אחר וכן כתבתי בסמוךשפירש
נפי׳לטנוללנפפלז
ראיה נדזרה לדבריהס וכן התירו
למיטבל ביה בלא נקב כלל אבל כנקב כשפופרת הנאד דמינכ׳ספיר ליכ ׳ למיגזר הר״אש ז״ל ופשוט הוא ותניא נמי
כלים נתון־סינאד אונתו׳תעייןשישמרשפופר׳מאו
שאין הפרש נזה נקטנילתנליםלטנילת אדסאלא
כתוספתא מעין היוצא לתלמי ומן
מידי ולפיכך טובלין בתוכו ומיהו נהי דבהאי תירוצ׳פרצנא דבריו כתסו׳אבל אכתי
שעשה
שהוקשה להםהאדאנורי׳נירושלמידיותאבנייה
קשו כל אינך קושיי  :ולכך נ״ל דמ״ס בפשו׳אבל בתוכו אין טובלין אף אניקבה התלמי לבריכה ראשונים פסולי׳מפני
ויותרקרנלי
שלתה שהיו כהני' טובלים נו ולא נליהוא
וכלשנקונ
שהן נשאבים פיר' תלמי כלי סכך שמו :השוורי׳היו פתזחי׳כלו׳נקוביםכייוכיארחו;
כשפופרת הנאד קאי דבין בזו ובין בזו אין טובלץ כתוכו ולא הזכיר סס נקב כ״ס
נהםלרוזחא
כיטציארמון יזצאחת! רתכ! י ותירצו
תשוב ודעסרבינו שמשון בפ״ה דמקואות
אלא לומר דבהכי סגי שלא יפסול את המקוה וכן יש להוכיח מדכמב באותה
נקובכתודא
דמילתא עשוק ותדע דהא נמלאחל
ז־לפי סוגיא דיכמות ע כ מיפרשא הכי דסוקת יהוא היתס חקוקה בסלע ועומדת תמה על תוספת׳ז־מעיין היוצ׳לתלמי
ליוון סגי ותלי כל השווריםלמה ליוהיואלחנןתייז
מקת הצנור המקלח מים מן ההר וכל טהרות שבירוסלי' נעשים על גבה סמאכילין דכסמוך דלתכשרס כולהו רכיון
שלכןהוגרןשסבמזציארמוןליוציאמתוותנל'לפי
קטןןכלשפע
דמחובדין למעין דאפילו מעיןסי־בה שמעיין עיטס הנכנס שספעתיסהיה
כליהן לתוכה לעשות טהרות ולא היה בשוקת מ סאה אבל מקוה שלם היה כצדה
המעיין הי' נכנס לתוןא!חויםוהי׳נראהנטונל(מ1ן
ונקב ביניהם כשפופרת הנאד ומטבילין בשוקת ע״י חיבור למקוה סלם ולפי שטת עליו מיס סאוכי׳מטה בכל שהו כדתנן
כמוציאדיחוןוהוניאומפוו
נליגמור ולפיכן נקנוהו
מתני׳דקאי אניקכה דלעיל מיפרסא הכי שהמיס מקלחים מן ההרלשוק ' ומן השוקת כפר*ק ועוד דמשמע התם בתוספתא
כליעוד הוקשה להם חדת :ן נפ׳גדמקוואו' נ!רוו״א
דיס בפי התלמי כשפופרת הנאד ואס
לבית המקוה וראשונים רטסוני היו נשאבים לבית המקו׳לב״ה עד שעקב כשעופר
מלא שאובים והאמה נצנסת לו ויונא!1סממלעול מ♦
מןהראשוןגלוגי!
נפיסולז עדשיתחשבשלאנשתייר
הנאד ולכ״ש עד שיפחת רובה ע״כ ומדהיכא דקאיאניקבה דלעיל נקט שהמיס כן אפי׳כתוך התלמי עצמו היה מותר
ויננןנמיהתס מיניקשהעניווהוענהשוקתהליו׳6
מקלחים ןמ השוקת לבית המקוה ולא נקטה לערן להטביל בשוקת עצמה כדנקט לקבול וכן תמה על ממני׳דקתני מעין
שאוני׳לעולם היא בפיסולו !כו׳ותירנוהיי'
אליבא דסוגיא דיכמות משמע דכל שהוא כלי לעולם אץ טובלין בתוכה אפילו אם שהעבירו ע״ג השוק פסול אמאי פסול
מימי האמה ולא המעיין מ׳סאיהקזוםיחיקתןלנוי
ניקבה כשפופרת הנאד ולפיכך גבי סוגיא דיבמות כתב דסוקת יהוא הית חקוקה
להולשא1ני
כיון דמי השוקת מחוברים למעין או לשוק׳דכיוןדלית להימ׳סאהלאמכשירי
כסלע לומר שלא היתה כלי סא״כ לא היו יכולים לטבול בתוכה אמ״פ שניקבה דמטהר בכל שהו וכת' דנ״ל דיש לחלק
שהמעייןתטה|
נהשקת ) לטבול 13אדם ואע״פששנינו
בכלשהו א לא -לאדס אמר! אלאלנליסאבלאיםנפי"
כשפופרת הנאד וכ״נ שהוא דעת רבעו שמשון שגס הוא כתב אמתכי׳דסוקת דלפי בין כלים התלושים דכסריס להטביל
סאהונודאידתםניזת ישלודאתהסיקת ,חתפתי6
סטת מתר משמע דאיירי בשוקת שהיה מקלח מיס למקוה וראשונים ראשונים הין בסוכס לכלים הקבועים סהמפין נגרר
^ני
בדוחק ויותר נראיםדבריהרא׳המוריחהי ^(יי
נשאבים ולפי סוגיא דיבמות כל טהיותסבירושלי' נפשי׳על גבה סמטבילין בתוכה על גבס דגזרובהורכנן להטביל בתוכ׳
רבותיוונשמו שלא אתרושהמיס שאוב׳נ״ 5י
דילמא אתי כהו לידי תקלה דפעמיס
גז״יייי'
כשפופר׳הנאל אלאכשהם נתוןתקו׳אוגיס
וטושץטהרו׳ולא היתה בשוקת מ' סאה וכו׳וכ״נ לדקדק עוד ממ״ש הר״אש בפר'ה
נאשבזרן דוק א נח 1ת ן והיל נמיןאת׳אנללגני
דמקואות אההיא דמעיץ שהטכירו ע״ג השוקת וכו' דמים שבכלי אט 'פ שמחוברין שקובעי ' אותם כמקום מוצא המי׳ואץ
סס כשפופרת הנאד ונמצאו כל המיס שהוא מטהרין בזותליןתשא״כנייים:ןנכ' י'| '6ונ ,.
למעין נפסלו מסו׳סאובץ ויא דצתכן כפ״ו השד׳והתיב שבי׳אין מטבילין בהם אא״כ
הפוכרי על גביו ססולי׳והר״אש הבי' מדין שא 1נמכשפופרתהגאדואיןמטביליןג ,י ׳
היו נקובים כשפופרת הנאד שאני התם סהיס מקיפי׳אבל אס היו עומדיעל ספת
שינאחתור ־
ולא כלים עלשיהא נקונכלורא ומון
תמיהות רבי' שמשון בסוף נדה וכתב
והיינז ההיא דיםשעש/זלתהשרנליהשווויהיופיז׳
הים ימחוביי׳ליס כספופר׳הנאד לא עכ״ל ואס איתא הל״ל דהת׳בנקובי כשפופרת
כמזניארחון ועשו כן ננלרנליהש״ריםנדיפיהייי
מא׳למס׳סמו׳לסולי׳דתו לא חשיב כלי וטובלין בתוכן בין כשהן במוך היס כין כשהן עליהם ונ״ל דל״קמידי כיון דכלי
ל כ לנשה ,א נק(  3יוכל מ  ,נה אמימרזםפירמת י
מפסיק בין מיס שיצאו חוץ לסוקת
קוץ לים ומיהו הא איכא למידחי דמדיף ליה לפרושי כגוונא דיהא לישנא דמתני'
לחוקת ואתה העוברת
כיון
דתלמי
ההיא
וכן
המעיין
ובין
מדוייק דקתך בתוך הים דמסמע דחוץ ליס אין מטביליןבהם ולהכי לא אוקמה
מטנילין נו לדבריהכל ( אפי׳לנתסלה אלאפ( ו1לי
סהתלמי מפסיק בין המעין לבריכה
זה נצל מקום משוםגוירהענ ל ■
סהנקב סמוך לסוליס אבל מה שדייקתי מדברי הר״אש בתסו׳וגם מדברי ר׳סמפץ
_ י <וני>
נרידדיוקים נכוחים סס ולפ״ז צ״ל דמ״ס בפסקים למדנו מזה שמותר לעסות גיגית לא מיקרו מחוברים ולא דמי למעין
םנמני ממ?6^ 1
גדולה סל טץ או סל שוקת אק ויעשה למסה בפוליס כקב כ״ס ויוסיבכה על הארץ שנתן לתוכו מיס םח וכ ין דשסמעי ^ 1בטי ^מיניה
נצינל
וימשוך לתוב׳מיס ויטבול בה צ״ל דהאי יטבול בה דקאמ לא לטבול לתוכ׳ היא אלא הרבה מידי דהוה אמקוה שיש בו מסאה שאינו כפסל אפי"נת ^ תוכי י1ר 6
ב״ק יטבויי על ידה כלו׳שסמים היורדים ממנה למקרה לא נפסלו ומות לטבול בהן שאובין ומ״ש דאפי׳ככלי עצמו מטבילין לא דמי דהתס הבלי הפנימי
נמוך
י

הלכות מעיק ומקור .רא
ולמפה פוסל את סמקוה פירש אמרו לו חבריו בד״א כלומר מה שאמרו במשנתינו
וכמה יהא בנקב כשפופרת הנאד אלא כשכיקכה מן הצד אבל אס ניקבה למפה
בשוליה ממש אפי היה כקב כמחט אינו פוסל את המקו/ואיפשי שאין הלכיו כן אלא
כסתם מתניששנינו כמה יהא בנקב כשפופר' הנאד ואפי' בתוספתא כמי איכ מאן
 ,י
,
י
הנאד וגרסיכן
כשפופרת הנאד
דבעי בשפופרת
דבעי
וגרסיכן■ באותה

 ,י־וה כיון דפי החיצון כשפופרת הנאד אכל כלי המחובר למעין או למקוה
מז?מ.
סישנו סאה אין להטביל בתוכן גזירה דילמא אתי להפביל בכלי שיש בו מ סאה
"ייכו׳הילכך 6סור להטביל בשוקת ובמי׳הנמשכיס ממנו וכן מי הבריכה כפסלין
מ *  !1יאשור להטבילו כתלמי המחובר למעין עכ״ל וכ״כ בפיר המשנה פ״ה
״׳
.
ושאיבה כיוןי״*"
עודוהאדתקבע ו
יאומונמנפס
ובבעץומפיי
פקקו בסיד ובכעץ
תוספתא פקקו
ין תוספתא
ויוצא ין
כלי ויוצא
לתוך כלי
מקלח לתוך
מעיין מקלח
למקו׳אם מעיין
מעיין למקו׳אם
שוה מעיין
זה שוה
ובדבר זה
ד
וכו׳פירש אס
אא״כ
?ןהתיכ׳סכיס אין מטבילין בהן
בהםהנ
ופקק כסס
וצמרות ופקק
סיד וציומת
לאח רר הביא סיד
הכלילי׳ש לאח
בתוך הכלילי׳ש
ל״ש בתוך
בהזל״ש
פסיילין לטבול
ילחוץפסולין
הנקב או
לטבול בהן
התס ממנו ילחוץ
* נמכים כספופרת הנאד :סאני
סהוסיבועלגבי
שפת שיצא מריח•
קרקאוע״גסידו וגפסיס
גבי קרק׳אוע״ג סיד
שהושיבו על
**אבדי*ל
ממנו
אבל אס היועומרי׳על
או שמירח מן הצדדין אין זו סתימ מעליא
חומחיבויס לינז כשפופרת הנאד לא:
ועדיין אין לו תורת כלי ואינו פוסל את המקוה אכל אס פקקו בסיד וגפסיס ה" ז
 1וא דחנן כפ״ה דמקואות מעין שהעבירו על גב השוקת פסול העבירו על גב
סתימה מעליא וכלי גמור הוא כאילו לא ניקב ולעכין מה שאמרת שמתוך אותו
זרינל שהו כסר חוצה לו סהמעין מסהר כ :ל שהו העבירו על גב בריכה והפסיקו
הכלי יפרד לכמה דרכיס והדרך האס ' הולך למקום דע שאפי היו מיס שבכלי שאובי'
^?וא כמרו׳חזר והמשיכו פסול לזבין ולמצורעי' ולקדש מהן מי חטאת פד שידע
ממש ע״י אדם אס היה במקוס קצת מיס שאינשאיבי׳כשרה משוס דהויא לה שאובה
^הראשונים כתב הרס כד כספר בעלי הכפש למדנו ש המעין שהעבירו מתוך
שהמשימה ולפי דעת הר״יף אפיי המשימה כולה כשרה אלא שהגאון רב אחא לא
5ולי אע׳פ שנמשך ויוצא ממנו ועדיין המעין מושך כתחלתו דינו כשאוב לגמרי
נ!מי)ימדו! חניפסול ולא קתני הרי הוא כמקו׳כדקתני בסיפא אלמא פסול לגמרי הכשיר אלא ברובה ואנו אין לנו אלא כרב אח א ז״ל פכ״ל ונ״ל שהוא ו ׳ל מס' מתני'

היןעין אפ״פ שנפסלו מי הגומא בשאוכין או בשינוי מראה המעין מכשירו מיד ולא
מינן שיסדר למראה המיס לא שנא שבאו השאובים לע המעין ולא שנא שבא
המעין על השאוכי׳המעיין מסהר אותם וכן לענין סיכוי המראה עכ״ל וז״ל הרש' בא
מסרהנדס שבסוף ת״ה פעמישאדס סובל כתוך הכליס כיצד היה כלי מונח בתוך
מהסנמקוה אפי׳ספת הכלי למעלה מן המיס אס היה הכלי נקוב כשעופר' הנאד
'4מצ־ונעשו המיט שבכלי חיבור למיס שבמקוה והסובל בו כטובל במקוה היה

ע״ג שפה שהמיס יוצאים מתוך השוקת ועוכריס על גר ספת השוקת ויוצאי' לחוץ
וצנומפדדין
אע ' פ שאין המיס היוצאים לחון אלא כל שהן טובלין כהן מחסין
מעין עליהם לסהר ככל שהו כיון שהס מחוברים למעיין ואע״ע שהשוקת שהוא כלי
מפסיק בין מיס אלו למעין וגם מיס אלו נכנסו לתוכו כיון שהיו מחוברים למעין
ועדין הם מחוברי׳לו כסריס אחר שיצאו מהכלי ומסהרי׳בכל שהו כדין מעין והיינו
דקתכי שהמעין מסהר בכל שהו כלומר ומפני כך שנינו כל שהו כשר דדין מעין על

פיהכלי נחון בתומי המקו׳אפי׳הי׳כלי שוכב על צדו אס הי׳פי הכלי רחב כשסופר
מלודה"! טובל כתוכו אע״פ שהכלי כולו שלם היה הכלי יושב על שוליו ופיו למעלה

אותם מים מאתר שהם מחוברים למעין וכ״נ מדברי ר״ש ספי׳וז״ל כשר חוצה לה כל
שהו שחוץ לשוקת על שפתה כשר להסבי׳בו מחסין וצנומת עכ״ל נראה מלשונו דלא

ממיס צפין על פיו ה״ז חיבור אע״פ שאין כפיו כספופר' הנאד דברים אלו שאמרנו
סרה במקוה מסאה מלכד המיס שבתוך הכלי פחות מכאן לא יסבול שאין ה מיס
שבכלי מחוברים אל מי המקוה שאין מקוה פחות ממ׳ סאה בד׳'א במקוה אבל אס
כשפופרת
אפי׳אין כמיס
סנן במי מפין
הכלי< _ .
לכלי מ_ /סאה ושאין בפי__ _ . 1
חוץ _ .
שבמעין .
. . .
ז1

קאי למיס המקלחיס מהמעין חוץ לכלי אלא אמיס היוצאים מהסוקת קאי דמותי
בכל שהן להטביל בהס כלים ומשמע דאפילו כל מי המעין מקלחים לתוך השוקת
ואין ספה נופלת חוץ כשר להטביל כמיס היוצאים ממנה וה״ה דכשר להטביל בהם
המעין
אדם אס_ 1יש
דאפי׳כל_ .מי_ __ ! .
לתלמי ״/ 1
היוצא■^ ■. 1
מעיין**•* ^*
שס על מ^ ■^ 1
בהם^מ סאה וכ״נ ממ״ס 1
^
1 .

כצנורות תחת הקרקע ומתקבצים בחפירה אחת ובתפירה כלי שמתקכצין שס המיס
תשיבה בין שהכלי
ומפסיפרדלכמה דרכים ודרך אתד הולך אל המקוה מהו :
שבתוך הספירהמחזיק מ סאה בין פחות כל שהמיס מחוברים למעין כ ל שחוץ לכלי
סכליסומטביליס בו לפי שהכל כמעין ואע״פ שנפלו לתוך הכלי אינן נפסלי׳מחמ׳
ש5ווביס כיון שעדיין הן מחוברין למעין ולא עוד אלא סאיפש' לומר ספעמי׳סמותר
לפסל אפי׳פבתוך החפיר וכגון שהיו מ סאה כמים שכין המעין לכלי שהרי המיס
!ונתון הכלי העומד בתוך המיס מסוכרים הס למי המעין וכל שהוא כן איפשר
ססונלין אפי׳כתוך אותו כלי והוא שיהיה פיו רחב כשפופר' הנאד כדאיתא כספ״ק
דנמו׳וכדלומרי כפ׳בתרא דחגיגה מטבילין כלי כתוך כלי שיש בפיו כשפופי הנאד
ממי שהמיס שבתוך הכלי מתוברי׳למיס שהו חוצה להן והיינו נמי דאמרינן בפ״כ
דיסשובשמטבילין כלי טמא אגב מימיו שהמיס שבתוך הכלי כל סמשיקן עס המיס
שמהר היי הן נזימין בתוך מי הנהר והס בעצמן מסהרין תוכו סל כלי אע״פ שהיו
ס^וכין מתסלתן ואס אין מ׳ סאה במי' סמן המעין לכלי אין טוכלין ומטבילין לתוך
ש-״ליאע״פשהמפין נמשך ועובר על גביו ולחוץ טובלין וכמו ששנינו בפ״הדמקואו'
מעץ שהעכירו על גב השוק פסול העכירו ע״ג פפה כל שהו כשר חוצה לה שהמעין
ממהר בצל שהופי השוק׳כלי שמכיחין סמוך למעין כדי שיכנסו שס מי המעין פסול
"נול ולמוביל כתוך השוק וכשאין מסאה כמיס סכין המעין לשוקת כמו שכתבנו
אכלמן השפה לחוץ אפי׳כמיס כל שהו שחוץ לשפה מסכילין כו מחסין ומורו׳וה״ס
לאדם לוס יש במה שחוץ לספה שיעור לסכול ואס ככלי נקוב כספופר׳הנאד ונכנסין
מי המעייןשיס כו מ׳סאה דרך אותו כקב אע״פ שאין בכלי מסאה טובלין ומטגילין
מיו הכלי שהרי נתערבו עם המיס סבמעין די שיעור מקואות כשפופרת הנאד

נחשבות כלוס לפסול את המקו׳ואס ניקבו מן הצדדין פוסלין את המקוה עד שיהא
כנקב כשפופרת הנאד וירא׳לי סכל שיש בנקב כשפופרת הנאד אינו כלי לפסול את
המקוה ע״כ ואע״ס שסיים וכתב אלא שראיתי לאחד מגדולי המורים שכתב שאפילו
יש בצדו כקב כשפופרת הנאד אס יכול להקבל מיס כל שהו למטה מן הנקב פוסל
את סמקוה ולו סומעין שאמר להחמיר עכ״ל -מ״מ י״ל שדברי סרש״כא לתשובה הס
על פי מה שנר לבעל שער המיס מדעת עצמו -ומהר״ר יוםף .סאיסאםק ז״ל כתביל
ספי׳זה שכתבתי לדעת רש״י אי אפשר לפרשו במשכס בשוס צד דא״כ לא איכפת לן
אס עברו על השפה אם לא אלא שכתו׳השוקתפסול וחונה לה כשר א״כ הכי ה״ל
למיתני מעין שהעכירו ע״ג השוקת תוך השוקת פוסל חוצה לה כסר ועוד דלא
ה״ל למיתני ליפנא דפסול אלא תוך השוקת אין מטבילין חוצה לה מסבילין דפסול
מסמס דכל מה שעכר בשוקת פסול אע״פ שיצא חוצה ועוד מאי העבירו ע״ג ספה
דקתני ונ״ל שלא יוכל שוס אדס להכחיש סי הרמ״בס והר״אש כמשב׳ דהעכירו ס״ג
ספה ר״ל שיהיו מימיו סופעיס על שפת השוקת כאופן שיתערבו המיס שחוץ לשוקת
גס שבשוקת ע״י המיס שלא נכנסו לתוך השוקת ואס היה ר״ס מבין פירש המשנס
כאשר כתב ר״ת איך איפשר סהר״אש שהביא כל דברי ר״ש בתשובותיו גס בפסקיו
גס בהירש המשכה לא חלק עליו כלל בזה בהיות ההבדל ביניהם לפי דעת זו כרחיק
מזרח ממערב ועתה הקושי עצום אחי שעיר' סר״אש והרמ״בס והנמשכים אחריהם
מוכרח כמשנה על מה סמך הרש״בא להכשיר גס על מה סמכו הנוהגים היתר
במקואות דידן שהוא מעין שהעבירו ע״ג כליס ולא ע״ג שסה ואגיד דעתי דיך כלל
בדברי הרש״בא ואח״כ אוכיח סברתו ואצריח אותה ואבאר שהוא אינו סותר דברי
הרמ״כס והר״אש אבל מידה בהנז ר״ל כמה שפירשו בהעבירו ע״ג שפה כי פירושם

ין כאותו השוקת
ומשוס עירוב מקואו' וכנה היס סעשה שלמה ססוכליס בו כלי היה אלא שהיו המיס
מנמיכו מתערנין אל מי המעין וכירו׳דמסכת יומא הקשו היאך סובליןכו ולאו כלי

ספה וכמו שפירשו הרמיבס והר 'אש ז"צ או שכככסי המיס צשוקת דרך נקב!
הנאד אס יש במיס שבשוקת עס מי המעין מ' סאה משוס עירוב מקואות ?־עירוב
מקואות כשפופרת הנאד והוא הדין והוא הסעס סא יוצאים מתוך השוקת ג״כ דרך

^יממיץ רגליהשורי' היו נקובים כמוציא רימון ושיעור מוציא רימון לאו שיהא
יין בג ; כךדכשפופמת הנאד סגי אלא שמעשה שהיה כך היה כדי שיכנסו המיס
לקכלמיסכלשקאס
^ בש פע ואס הכלי שאמר נקוב בסוליו ממש שאינו יכול
׳ימ? כל ככלי אבנים או אדמ׳אע״פ שתעשה כל המקו׳פ״י קילוח אותו הכלי אינו
קת המקמאפי המי;יוצאי' ממנו למקוה ממש ואע״פ שהושיבו על גב הקרקע
'?י?פ סותס הנקכ עד שאינו מוציא מיס וכדתנן כפ״ד דמקואות השוקת אין

נקב כשפופרת הנאד והולכים למקרה וכלכד שלא יפסקו אלא שיהיו תמיד מחוברים
למי המעין ולכן באותה התשובה הכה השואל לא פי׳אס אופו המעין עובר על ספל!
הכלי או אס נכנסים ויוצאים המיס דרך נקב כשפופרת הנאד או קטן ממנו ולכן
פי׳לו כל הצדדים וראשון גלה לו שאס המי' עוכרים ע״ג הספה כיון סהמי׳מחוברי'
למעין אס יש מסאה כמיס סכין המעין לכלי מסבילין אפי׳כתוך הכלי וכמו ששנינו
מעין שהעכירו ע״ג השוק'וכו׳ואח״כ כתב ואס הכלי נקוב כשפופרת הנאד ונכנסים

^חיןמענה וכו׳היתה כלי וחברה בסיד ממלאין כה וכו' ופוסלת את המקוה וכו'
\ ה מלמט או סן הצד
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כפסקיו ותשובותיו והס הס דברי ר״ס ועיני כל רואה תראנ' כמה
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י״שי׳ע שמה שאומר כמשנה ניקבה מלמטה או מן הצד ואיכה יכולה לקבל מים כלשהי
תדנריז
גתדינתו בלעת.כשר וכמה יהא כנקב כשפופרת הנאד שיהיה וכמה יהא בנקב מילת׳באפי נפשה
הרש׳נא  :ולא יחזו לניקב דלעיל כי במר הוא דלפי פשט רמתני׳סייכו וקשרשי למ״ס וכמס
(יא )* "ה/נלנרי יהא בנקב עם מ״ש למעלה ניקב מלמטה או מן הצד ממה שיש למ״ש רבי יהודה כן
הריו" נס יתרא׳ש בתירא מעשה בשוקת
יהוא עם
מ׳/ש למעל
נשוקתיהוס
עסש
כמעגוכע ?
וכמה יהח
יהא י -נקב
בנקב וחע ס
ואפ׳יס שהוכיחו
ץצ 7.לא ,תהני מהתוספתא דניק׳לפם בטלי בנקב כמחט סגיכניקבמן הצד אע״פ שאין הכל
יכול לקבל מיס כל סט צריך שיהא בנקב כשפופרת הנאד וכמו שהוכיח הר״אש
פ׳ה למק״אד הא מההיא דקסטלין המקלח מיס בכרכים וא״כ למה תהיה מילתא באפי נפשה ולא
דתנןע׳ולמק״א׳׳ נאמר דקאי אנקב מן הצד דאע ג דכניקב למסה בשולי׳סגי בנקב צמח מן הצד
ימל־־י׳הי׳ -יג׳״י 0אמ״ס סאינו מתבל מיס כל שהו נרי׳כשפופרת הנאד ועלה מייתי ההיא דסוקת

א £כ
יהוא מקב שבה מן הצד היה ובעי כשפופרת הנאד אבל האמת מקב דבעי׳
'ה״ 7לבטולי עתורת כלי שלא יפסול את המקוה בעי׳ שיהא הנקב בשולים ממס ואז
שאני המס מים סגי בכ״ש או מן הצד כשפופרת הנאד ובלבד שלא יהיה הכלי יכול לקבל מיס כ״ס
מקיעןאנל ^ הי' כגון שהנקב סמוך לשולים אמנם נקב דלמנין עירוב מקואו׳כספופרת הנאד בעי
היס ^נר ^יס אבל פלא יכול לקבל מיס כ״ס לא בעי וכיון דההיאדשוקתיהוא בעירוב מקואות
מעיפלתה״ד צא איירי ואין צריך שיהיה הנקב למטה בשולים באופן שלא יהיה יכול לקבל מיסכ״ש
*כ״ל
זנ׳ל אלא בכל מקו' שיהיה סגי ובלכד שיהא כשעופר הנאד א״כ לא שייכא ההיא דשוק
 6נל "" 61י ' יהוא הכא כלל א״כ הרי לנו הוכח גמור דסוקייהוא לא היתה נקובה סמוך לשולים
כשא' ,ן ?5י נקב בפגי? שאינה יכולה לקבל מיס כ״ש רק בכל מקום סהיתה נקובה כשפופרת
אבל ניקל צ מ״ה הנא ד וסמוכה למעיין ולא נפסקו המיס מסבילין אפי בתוכה וב ס חוצה לה דכיון
כשעופר׳ המ 7אין דלענין עירוב מקואות מיתוקמא ספ״ק דיבמות דלענין עירוב מקואות לא בעינן
ל ׳די וכצי ימנ 1נ'גיו נקב סמוך לשולים כמו שביארתי וזהו יסוד ועיק המנהג שלנו ויסוד וסרש דעת
הרשב״א ז״ל אמכ׳הרמ כס והר״אש סלא התירו כעני׳זה ראוי לחקו׳מה כוונתם
עותלנשפמ הים

ובמאי פליגי מס הרש׳בא והנ״ל בזה מוכרח כי מחלוקת תלוי בזה כי לדעת הר׳שבא

(אפי׳לדעתר׳י" ,שוקת יהוא הית כלי ואע״פ שהיתה כלי שייך בה  .עירוב מקואות כשפופרת הנאד
וב׳י לחילקי׳יס״ל מבלי שיצטרך שיהא הנק סמוך לשולים כמו שפירשתי והרמ״בס וסרא״ס סוברים
 657מהנ ^ס 1עי ' -
דשוקתיהואלאהיתהכלי רק כמו
שוקת שבסלע
✓ ולכן שייך בה
עירוב מקואות
פנודל( 1נולנתוכו ^ * .
1
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ללעתהיא׳שכמ ,אמנם אס היתה כלי היו המיס נפסלים משוסשציבהאס לאסיהאהנהב סמוך
שכפנפי'צעי 5מיע לשוליה וכשפופר הנאד וכ״כ•הרש בא באות תשובה פי׳שוקת יהוא אבן חלולה וכלי
אם כיקננ״׳ציא היה והיה בצד המעיין ומהרי גלה יסו׳דעתושסוברששוקתיהוא כליהיהואפ״ה
י'"ןן '7ל|י מהכי הביאוה כפ״ק דיבמות לעניןעירוב מקואו׳משמ׳דבכלי כמי שייך דין עירוב מקואו'
והר״אם כתב בתשובה וז״ל אבל לפי סו גיא דפ״ק דיבמות דמייתי לעני? עירוב
שבארץ נד־ כתי .מקואות ע כ איירי בשוקת שבסלע פאינו כלי עכ  :הרישגס הר׳ אש גלה
הרש״נא נתשונה יסוד סברתו ששוקת יהוא לא היתה כלי עכ״ל  :ועוד כתב הרב הנז׳להכריח דסוק'
נסי׳פית• ' ^,׳' יהוא היתס כלי כדעת הרש״כא ולא כתבתיו שלא להטריח על המעיין  :ואני על
לאעחלק
נארז (א ,עלה' גג

(אסהיאתוןאק
^' )( חקקיולנשי׳
אלא שי ננית
ככיש מיסמנטין

:

-

משמרתי אעמודה להחזיק בפירושי לדעת הרש״בא ז״ל בההי׳דהפבירו ע״ג ספה
כל שהו כחר חוצה לה וכו׳משוס דלא נמצא כדברי הרש״בא זכר כלל לשצריך שיבאו
המיס מהמעין על ספת הכלי אדרבה לשונו מוגי׳דאפילוכל מי המעיין נמסים
לסוקת וסחרין ויוצאין ממג חוצה לס כשר כיון שהם מסוברי׳למי המעיין שהרי כת׳
ח״ל ואע״פ שנפלו לתוך הכלי אינם נפסלי׳מחמ׳סאובין כיון שעדיין הס מחוברי'
למעיין ע״כ שאס כדברי הרב הנזכר הכי סל״ל אע״פ שכשכפלו לתוך הכלי נצסלו
משו׳סאובין כשיצאו מהכלי ונתערבו עם מי המעיין חזרו להיות כמעין ועוד שכתב
ואס אין מסאה במים סמן המעין לכלי אין טוכלין ומטבילין לתוך הכלי אמ״פ
סהמעין נמשך ועוכר ע״ג ולסוץטובלין וכמו ססנינו כפ״ה דמקואו׳מעיין שהעבירו
ע״ג השוק פסו׳העכירו ע״ג ספה כל סהו כסר חוצה לה סהמעין מטהר בכל שהוא
פיר'השוקת כלי שמניסין סמוך למעיין כדי שיכנסו שם מי המעיין פסול לטבול
זלהגיביל בתוך השוקת וכשאין מ׳סאה במים שבין המעין ולשוקת אבל מן הספה
ולחוץ אפילו כמיס כל שסו פחו] לספה מטבילין בו מחטין וצנולות וה״ה לאדם אס
ים במה שסו] לספה שיעור לטבול ע״כ ודברים אלו מבוארים דלא תלי מילתא
אלא בין תוכו לחוצה לו בלבד ולא כחית לפלוגי בין אס קצת מי המעיין עוברים
חוץ לשוקת לאין עוכרים ועוד שכתב ולענין מה שאמרת שמתוך אותו ככלי יפרד
לכמה דרכים והדרך האחד הולך למקוה דע שאפילו היו הטיס שבכלי סאובץ ממש
ע״י אדם אס היה כמקוה קצת מיס סאיכ׳סאובי כסר כו׳משמע דכל המים הבאים
למקוה נמשכו מהכלי למקוה כלי תערוכת מיס נמשכים מהמעין ואפ״ה שרי לטבול
חוץ דכיון שלא נשאבו ממש ע״י אדס לא נפסלו מפני שעברו בפוך סכלי והיכא
סהיו שאובים ממס בידי אדם לא הכשיר אלא ברביה והמשכה כדברי רב אחא ז״ל

דמה שהקשה הרב הנז׳על פירושו דא״כ לא איכפת לן אס עברו על הספה אס לא
אלא שבתוך השוקת פסול וחוצה לה כשר א״כ הכי ה״ל למיתני וכו׳עד ועוד מאי
העכירו ע גשפה דקתכי כי מעיינת בפי׳סכתבתי במשנה זו לדעת ,הרשב״א
ממצא שהכל מיושב ומה שהקשה סודדאיך איפשר שהר״אש סהביכל דברי
ר״ס בתשובותיו גס בפסקיו גס בפיר המשנה לא חלק עליו כזה מה זוקו־שי׳סהרי
הרא״ש בהעבירו ע״ג ספה כל שהו שבק לישנא דר״ס ונקט ליסנא דהרמ״בס מסוס
דס״ל דהרמ״בס ור״ש פליגי ואיהי סבר לה כסרמב״ס ולהכי נקט לישכיה ולא רצה
להביא דברי רש ולהשיב סליו כדי שלא להאריך וכדעת הרש״בא כת׳המי־דכי בסס
יזד מרבוותא ח״ל בהגהות קידושין כתב ה״ר חיים נר דאפילו יש לצנור לבזבז מד'
דוחות והוא כלי גמור שהמקוה כסר כיון דבשעת הטבילה מיס סבמקוה מחוברים
לנהר ואס לאו נראה דאפילו היה הצמר נקוב כמוכי' זית סהמקוה פסול דהיוייתן
ע״י טהרה בעינן וכדי להציל מכל ספיק׳צוה לחברמי המקום למעין ע״כ: 7וס״סג
כתב כשם שמועלת הסקה למיס טמאים לטהרם ובת״ב דורסו מן המקראו׳כך מופל'
השקה למיס שאובים להכשירם דתנן כפ״דדמקואות שלשה מקואו׳בכלאחד
עשרים סאה והמקוה השלישי מיס שאובים אם השאוב מן הצד וירדו סלסה והבלו
בסלשסן ופלו המיס מכולם ונתערבו מלמעלה המקואות כשרים עוד שנינו

באותו פרק ספידהוהתיב
ס שביס אקמטכילקבק אא״כ סיי נקיגיס
פספרפול!
הנאד משמע שאס היו נקובים כסטופר הנאד מטבילין כהה ועור סמו3ן״ןי
רביצה לוין מסבילין כלי טמנו ע״ג מימיו שצריכים הסקה לטהרם והל!דצעלינ,
בפ״קסבית מלימה מיס שנעלה ליס הגדול הטובל' שסלל! עלתה לחי^'
גורס סס רביכו יעקב סבי׳מליאה יין ומה ששנינו כפ״ג דמקואות בורסה'3.6י !
מים שאובים והאמה נכנסת לי ויוצאה ממכר לעולס הוא בפיסולו עד סמ ^
שלל! נשאר מן השאובים שהיו בבור שלשה לוגין וכענין זה אימר ססגבי "
שהעבירו ע ג השוקת צריך לומר שמה שאין הבור טהור סס ע״י השית
^
הואלפיסאין מעין מטהר בכלשהו לטבילת ארס והואילר
$ןין
51
מרובין סס שיהיו ראויים לטבילת אדס אין מועלת השקתו להכשיר מי הבורו¬
עוד גרסיבירוש פרק אמר לכס כממונהיס היה בית הטבילה לכסני׳ומרסהולא5
כלי הוא ומתר] כההיא דאמר רי״בל אמת הסיס מושכת לו מעין פיסס ויי!
רגלי השוורים פתוחים כרמוניס ומה•שעשו כן זהו סיהו מיציאץומביאיהמי!
מעין עיטס בריוס כי להכשירו על ידי שיבור המעין כיה די כשעופר הנאד
ומורי
כתב בשם הר אלחנן לפי שכל שפע המעיין כמס בתוך הים והס טוכל,ס מל
צריך מוציא מנון שדומה כלי לגמרי ותניא נמי בתוספתא מעין היוצאלחלסי
ומתלמי לבריכה ראשוני הרי אלו פסולים מפני שהם כשאוביס
משמעשהתלמי
הואילי ואפילו יש במעיין מסאה מתחלה מ״מ הואיל ועיקר 'הקילוחשל
מעיין לתלמי הוא נכנס נחשבין שאובים ואע״פ שאומר סס בסיפא דבריתא מך
יעשה נוקבו כל סכו התס שאני שאין טובלין בתלמי אלא בבריכה ואין
לסוחנ״כ
למראית העין וכל שהו לאו דוקא וצרי כשפיפר הנאד סו ככונס משקהעכ״ל :
כתבהמרדכי במסכת שבועות בסס רבינו יואל דאמת המיס שהמשימהורן'
הריץ כקרקע אל גיגית גדולה מחזקת יותר מארבעים סאה ושקעולגינת
בקרקע אסור לטבול בתוך הגיגית אע פ שאינה מקבלת טומאה כיון סמקו!
ארבעים סאה בלח אפ״ה המיס שבמוכ׳נעסו שאובין יא דתני' כמ״כ מקוהמיה
יכול מילא בכתף ועשה מקוה בתחלה יהא טסוי הלמוד לומי מעין מה ממק
בידי סמי׳וכו׳אי מה מעין שאין בו תפיס ידי אדס וכוי ת״ל ובור ובור יש נו
תפיסו!
ידי אדס אי בור יכול אפילו בור ספינה יהא טהור ת״ל מעקמה מעין מיקרו
בקרק׳אף בור עיקרו בקרקע פי׳אלו נאמד בור ולא מעין ה״א אפילו בורספיגה
שיש לו שולים ובו מי גשמים ארבעים סאה יכול יהא כסר לטבול כי דאילו
בפחות
מארבעים סאה לא איצסריך קרא אלא במחזיק מ סאה איירי ואפ״ה ממעטליה
מדכתיב מעין מה מעין שעיקרו בקרקע שהמיס נוגעים בקרקע אף כור
שעיקרו
בקרקע לאפוקי בתוך הכלי דלא עיקרו בקרקע שהרי ישלו סוליה הרישנור
ספינה מחזיק ארבעים סאה ואפ״ה אינו טובל בו מסוס מיס שאובים
ובממלאעל'
כתיפוליכא לפרושי דהא מיעטה ברישדבריתא ובמסכת מקואות תק כורשיא
מלא מיס פאוכין והאמה נכנסת לו ויוצאה ממנו לעולם הוא כפיסגלו עד
שתחשוב
שלא נשתייר מן הראשונים סלשהלוגין אלמא אע״פסהוא ממוכי לאמתממז
אינם כסריס עד שיצאו המיס השאובים וכן אע״פסמי הגיגית שהןסאוכיו
מחוברים אל האמה פסולים ע 'כ וכ״כ ג׳ כ הרוקח וכבי ראיה לדבר
מדאיצטריך
לתרץ בירושצמ דיס שעש שלמה נקובי היו רגלי הסוורי׳ואס אימא אמאי
רויצנויי'
לתרוצי הכי תיפוק לי דהוה גדול סובא ולא מקבל טומאה :ומ*שרלי'אדלהשמי'
כלי לתוך המקוה ובתוכו כלי אסר אס גס החיצון צריך טכיל עלת
טכיל׳לשרצה
טו כריס פ חומר בקדש ( דף ככ ) אמ רבשהמטביל כלי במו כלי שאין בפיו
כספופי'
הנא׳לא עלת לו טכיל׳וה״מ בכלי טהור כלושהחיצו׳סטאבל ככלי טמאכאמו
סהחיצון טמא מגו דסלק טבילה לכוליה גופיה דמנא״טלקא להונמי לכליםדאייז
ביה דמק כלים שמילאן כלים וכטבילין הרי אלו טהורים ואס אינו צריך
להטבילו
הנד המעורבים פד שיהיו מעורבין כשפופרת כנאד ופרס״יואסאין צריך
להטבילו
הטיס כמעורבים למקוה ואמה בא לטהר על ידיכם כלים סבתרכו פדשימי
מעורבים דרך פה רחב כשפופרת הנאד וכן פסק הרמ״בס כפ״גי מהלמקואויז
אלא דהיכא דילי חיצון ופנימי טמאי׳כתב שאס הטה! לע צדו והטביללאעלפי
להם טבילה עד שיהא פיו רחב כשפופרת הנתד עד כאן וטעמו מותר"
בתוספת דמקואות פ״ה קומקומוס שהוא מלא כלים והשיקו למקוה אף עליפ
שפיו צר כל שהו כלי' ,שבתוכו טהורים הטהו על ^ צדו ער שיסאכפי
כשפופרת הנאד וכתבה ר״ש בפ״ו ופי '
הכ
אע״פי ספין צרנלשהי
כיון דפיו למעלה וסמים
צפין פל גביו כוי סיכור ככל שי
אבל כשמטהו על צדו אין מתחבר למעלה אלא
מןמד 1.
בעי כשפופרת הנאד דע כאן לשונו ומשמע ודאי דהא-
לקימקוע
כשהקומקומוס גס כן טמא היא דאי לאו הכי לא היו כלים סכפוכו
טהורים
סלא היה כפיו כשפופרת הנאד ודע דתניא פו במוספי עריכהם ץמ "
כלים והסיקה למקוה צריכה שפופרת הנאד ובמעין כלשהו יי( 05!5י?צו" ^'ימ ׳
כס ' הנזכר ופירש ובמעין כל שהו אם עריכה זו כמעין סגי בנקכ לס?וע נ ר6
שלא ראיתי להרמב״ס והרא״ס ורבינו שחילקו בין מטין למקוה ט־אסרס^
דהאיתוספתאליתאמשוסדפליגאמתנידק תני סתמ ^ה ?1ד \התי'כהירמ! נ^
מטבילין בהם אלא אס ק היו נקובי׳כשפופר' הנאד דסה ^ס ^ תייום> מ)חיזו
כוותיה דהוי כזוחלין וא ״כ מטה יבכ ל סהו ופס
^ ה 1סת '* תכמיזסמא
ר יוסי אומר כל שהו או איפסר שהם מפרסי׳וכמפיןכ לסה 1כ  1׳ ?מישין'
מטהר בכל שהו צריך כשפופרתהנ ^י כתב הימ׳׳כס כס״י מה כ ^מ ?חיהשיו
והתיבה סבים אין מטכילין בהם אא״כ היי נקוביםכש׳פ* עימ *  1ירסר6ו
או קופה מטכילין בהם עד כאן והוא משנה כפ יי '11׳ימיי( ? ,וח56או רוצהלא
קופה מטכיליןבי :ם כמה סה 1מסכי סהמיס מעורכ!ם יכח י * ם ? ררפיו^
בפי נקיבה כשפוסר הנאד וכן בסל וגרגותכי לא כעי׳סיתעיכו המי1
מץ 6גכעז
אפילו אץ מתערבין אלא דרך הנקבים שבתוכו בטלים מ'סכם

ד־מ
המ
גבי ספסל ופיר ר״ס על גבי כלים נקובים דאי לאו פצי מ׳ש משוקת אכל הרמיבם (יי 0׳סייס
והרא״ש פירשו ע״גכליס היינו ע״ג אחורי הכלים ואפ״ה קאער ר יוסי דהרי לן אנלאםהמישכה
כמהוה כלומר סנפסלו מלטהר כזוסלין ובכל סליו וכן פוסל טבילה מ" 5ספס ^המיםלמ1נה ״1
" המיביי! א 1נ
י . ,. " ,וו,
1
■
1
גזיר'אפו תוך כלי וככר הליכתי כיי6
המעיין
מסנה זו 5ס,י ?צ ח אכל לא מעמוד ע נ דהוסשק חן
כלי או סתיכ׳פץ ותטבול :מעיןשיורד מן ! אימזוחלתאפילו
ובתוכו כלי אהראם נם החיצון ההר טפין טסין בהפסק יש לו .דין מקמנו׳ הכייש לה7י!
בפ״ה דמקואו ( סס ) ת :ןסזןחלי יכמע" מעיי! הואיל

צקכי&י& ין מחזיק מיס כלל וכן מוצח בסרק קומיבקלס  :ואם
%זן
ספת יוכלי ולתוכו תוך הכלי חסוי לסבול וחוצה לו סותר חסינו
^ןמי
^ימיססכאוכו מרוני ,היינו מתנית שכתבתי כסמוך העבירו ע״ג פפה כל סהו
הס
^ח1צהנה סהמפקמטהר בכלשהו וכבר כתבתי סירוס הר״אש בה ו׳
^ וין רומת הוא נדני׳
יי
ור
ח^ין שהמשיכו לכייכת מיס אבל המכניס כלי לתוך המקור!
^ועומח יש לס בל דין מעין צריך טבילה עלתה טבילה לשתיהן אפי׳ אם
^'
נפ״הרמקו6ות ( דףקככ ) 1תקגבי הרב׳ואם החיצון א\ ןצרי׳ טבילה אז לא עלתה
הרי

^ועניוופ״ג בריכה
והפסיקולזבין
חזרוהמשיכו פסול
גו!ונמקי'

! ,ז;,ומי־ יל? " < יי! יי
,מוסתה מכילזו הר

פי החיצין צר
טבילה לפנימי
כשורש
^לא אם כן יהא בפי החיצון כשפופר׳הנור ואס המעיי ו מפלח סרבו על הנוטפין סהס כשרים ומטעין (ע^)ונןכת'
אכא אם ק יהא בפי החיצון
סעשאן זוחלין סומך אפילו מקל אפי' קנה קלסנתג ש0
אסו׳לטבו׳וחוצהלומות׳אפי׳
הבלי
על שפת הכלי ולתוכו תוך
אפילו זב חבה יורד וטובל רבי יוסי או מר תיהו אס עמדשם
שהן
מים
לבריכת
שהמשיכו
מעיין
אם המים שבתוכו מרובין
אהתחזמילת!
פעםג לחזר את כ
כלומאסמ,ס ^י .1אע
1
מקבל ■
כל דבר שהוא ״>
נקרין ועומדין ישלה כל דין׳מעיין ואם הפסיק ראשהקילו׳חזר בו ופירש הרמב ס הזוחלין היינו הנהרות לזיז<צ אפיל!הכי
להיו׳לה דין מקרה שאינה מטהר׳אלא במ׳סאה ובאשבורן ואם וסיאומת המושכים מן כמעיינות יש להס הזה לי" נמקוה
הזר והמשיך קילוח המעיין לתוכ׳חזר׳לרין מעיין מעיין שהעבירו דין מעיין לכל דבר והנוטפין פימס מע,ן !עיי! שס אמנם
על גבי אחורי כלים והמשיכו למקום אחר חזר להיות בה דין שעל ההר ומימיו כועלי ס טפה טפה ^מסה כיע י(סף כתי.
בשם ת ההמעיין
,
,
<, ,
!
מקוה ובלכ׳שלא יטבול על אחורי כלי ממש מעיין שיורד מן בשפולי ההר אף ע פ שאותן טיפו יורדות (מטהר אפיל!
אא״ב יורד בקילוח במרוצה תכף זו אתר זו פירן שאינו זיסל <ז חלקנליאנזמן
ההר טפין טפין בהפסק יש לו רין מקוה
הפסיקזחילת!
אלא יורדים בהפסק יש להם דין מקוס שלא
בלא

,ז*ואמ ורוסיה היי הוא כסקוה
׳נ}!1:כ,רןוגד ,אינפיס סאהי״י
זמ ;ו 5־ולל,ניןו  :מזהל דין מעץ יש
י);"( ,ר בכלשהוע״כירבינושמשון
צמכוהפסיקו שאין מי המקום מחוברים
אעין הרי הוא כמקרה ואין מסהר ככל
^ל לזבים וכו־׳דכבר פסק חיותן
דןונן׳ נתיב כהו מיס _חיים ע״כ _
" ^
ומשש
 '$פדצויהס דבריכ׳זו מלאם מי גשמי' שאין מטהרין אלא כאשבורן ובארבעים
(ואה ובשהעכירעליה מי מפין חזרו מי הבריכה כאלו הס מי מעין לטהר אף
^חלין ובצל שהו דע״י חיבורם למעין ה״ל כמעין ו  :שהפסיק מי המעין מלקלח
 ?:4רוןשאינה מחוברת עכשיו למעין חזרה למשפטה הראשון שדינה כמקוה
4ממעהר אלא באשנורן והארבעים סאה ואס חזר והמשיך מי המעין לתוכה
שיש להם דין מעין לטהר אףכזוחלי' ובכל שהו מכל מקום עדיין הם
לזני'וכו' דבעו מיס חיי' עד שידע שיצאו המיס סראשוני׳שאינס מיס חיים וכך
(!%
#ומי ובינו ולפי דבריהם אס היתה בריכה זו ריקנית והמשיך לתוכה מי מעץ
^! לפי שהפסיק הקילוח הנמשך מהמעין איפשרשמיסהללו הנקוקבבריכה
מין דןמעין עליהם יצ״ע והרמ״בס כתב בפרק ט ׳מהלכות מקואות היו מימיו
ממיס לתוך בריצה שהיא מליאה מיס ונקוין שם הרי אותה הבריכה כמקום סיס
עצלןלוון לבריכה ה״זפשול לזבים ולמצורעים ולקדש מהם מי סט את עד שידע

או כמקום דכיון דאין מי המעיין נמשכים'ויוצאין ממכה אף על פי שעדיין קילוח
כיהמעין יורדים לתרצה אינם מעלים את המיס שבתוך הבריצס מדין מקוס ואם
אלורכך המשיכו כלו שעפה שימשך ויצא5זהצד האחר פסול לזבים ומסד שידע
סיצאו המיס היא שונים שירדו מהמעין לתוך הכריכה דמון שנקוו בבריכה פסק
מינייהו סס מיס חייםולפי׳פסולי׳לזביס וכו ומכל מקום דינם כמעייןלענין טכיל'
מיון סמי המעין נככסי׳לה ויוצאי׳ממנה מעלים הם את המיס שבכריכה להיות
מעיןוהיכא דאין בבריכה מים כלל והמשיך מי המפץ לתוך הבריכה והס נקדן
סשואןכם נמשכים לחוץ איכא לספיקי אי ס״ל להרמב״ם דהרו כמקום כיוןדאיצס
נמשכים אואי הוו כמעין כיקדאין מיס אחרים בכריכהוכי" 5מהרי״ק בשורש קכ״ו
דמשמע מתוך לשון הרמ״כס שהוא מפרש משכה זו כשהיתה הצריכם מליאה מים
אחייס שאינס מן המעיןע״כ  :יכ ומיסו מדברי הרמ״בם בפי׳המשנה משמע דבלא
ממריצה מיס קודם שהעביר המעיין עליו מיירי ואם באנו להסכים דבריו אלו
מלולו איפשרסמהסכתכסהיא מליאה מיס ונקוץ לאו למימרא שהיתם מליאה
מיס קודם שהעביר המעין עליה אלא היינו לומר שעל יד העברת המעין עלים
יא מליאה מיסוצ״ע  :וכאב מהרי״ק בשורש קנ״ו שהראב״ד בספר בעליהצפש
מיומהלה^ והעביד על גבי בריכה בריכה ריקנית שמלאה ממי המעין ואפ״ה
ק^ערדאצםהפסיקו הרי הוא כמקוה ע"כ ( וכ״כ בתשוגבר ששת סירצ״ב ) :וכתם
שסוכשורשקע״וכלע״ד דאע״ג דקאמר ממכי׳דמעין שהפסיקו הרי הוא צמקום
היינודוקא היכא שנחו סמים כמקוה וככר נעשו אסכורן אלא שאתה באלהחשיבו
צשסופסק וממצו שחזר לדן מקוה אבל
_,
כמעין על ידי חיבורו למעין1מ' ה דין הוא
ד^וא־תילא נייחי מיא באשבורן אלא עדיין סיים חוחלין ננצח נביעת המעיין
^ה שהופסקו מהמעין מ״מ סס מעין עליהם עדין מצד עצמם כיון דאכתי
קייס חרחליס הס ולא פקע חיותן מינייהו והביא ראיה מההיא דתנן גל שנתלש
גימס^ה ונפל על האדם ועל הכלים טהורים ופשיטא שאין לך הפסקה מןהמעין
שנתלש' הגל מן הים והולך למרחוק וכן אין ךל זחילה גדולה מזו שאי!
נמנה מזו
מן אשבורן כלל וצי היצי דלא יקשה מההיא דמפין שהפסיקו צריך לחלק דטעמא
״׳מ' 1ום דאכ תי לא נייקי מיא דגל כדפירס לעיליג  :וזילשער המיס שבסוף
חה המעייןמטהר אפילו כזואלי׳בד״א כזמן שלא הפסיק זחילתו מן המעין
צקוין
מימיו
שהיו
,
צמים
.
מעין ״
דבריו , . ..
הנוטפים לכל _
_
•מיקוהו מן המעיןהרי הוא _
■ חדים כמקום חוהיו מימיו מועטים ויחדו עליו מי גשמים או שמילא בכתף ונתן
'׳
ש ימ עליו הנוטפים או שאובים שוה למעין ולמקרה ציצד סוה למעין לטהר
■׳ שהו כמות שהיה ושום למקוה שאינו מטה׳בזוחלין אלא באשבורן כמקוה ולא
׳

״״עין נסעיין עב כ  :ע1/־זץשהעבירו ע גלןחוריע ^וםת׳1.ז^ר
^ר׳ י;1
משנ׳בפ״ה דמקואות (סם ) העבירו ע״ג כלים או ע״ג ספסל רבייהודה
׳־׳' יי הוא צמו שהיה ׳רני יופי אומר הרי הוא כמקוה'ובלבד שלא יטביל על
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המעין)
וכעו ארבעים סאה ואינם מטסריס בזחי ^׳ חן
^
ופסולים לזבים ולמצורעים ולקדש בסן מי חטא' והעיד רבי צדוק שאס ייב׳הזרתלין המעדן הרי הוא
פל הנוטפין שחזרו לדין מעיין נושסין שעסאן זוחלים כלומר אס ירצה לעשותן כמיס הנוטפים'
זוחלין סומך אפילו מקל אפי קנס ש כן כלים כדי שירדו המיס דרך המקל והקנ' בלי לכל7ניי! עלל
הפסק ואז יטבלו בו אפילו זב וזבה דמים חיים נינהו ואגב זב נקט זבהדנז3ה ל$ן " שת׳לאס הופסק
בעיא מיס חיים ועוד השמיענו רני יהודה דלאולענין טומאה וטהרה כלביאנו חל עלייאא־ה
למקוהללא
מכפיריס אלו אלא אף לענין איפור והתר ואפילו הזכה שהיא עמה עד שתטבול לינא '
טובלת בו ומותרת לבעלה וככר ידעת שהמקל מקבל טומאה מדרבנן לפי שלוא כללייתהרי״ק •
פשוטי כלי פץ וחלק רבי יוסי ואמר לא יסמוך מקל או כל דבר שמקבל טימאה
אפילו מדרבנן והלכה כרכי יוסי וכך הם דבריו כפרק ט׳מהלכות מקואות ורכינו
שמשון פירש דנוטפין הס מי גשמים ונוטפין סעסאן זוחלין הוא כגון מקוה שפרץ
על שפתו ומימיו יוצאי׳חוחלין סומך אפילו מקל או קנה או זב או זבה סומכים ביד
או ברגל וסותמין מקום ןציאת המיס ונעשים אפכורן ויורד השתא וטובלוהרא״ש

טבלא של חרס חלקה והרי המיס זוחלים ויורדים עליה הרי הן כסריס וכל דבר
שמקבל טומאה ואפילו מד״ס אין מזחלין בו וכתב עוד?ותלין שקלחן בעלי אגוז
כשרים שאין עלה האגוז הלת שהוא צובע חשוב ככלים ע״כ ודן זה מבואר כמשנה
פ״ז דמסכת עדיות  :מקוהשיש לו ארכעי׳סאה ומעין כל שהו יכול לשאוב כל מם
שירצה וליתן בתוכה וסן כשרי׳וכו דין המקוה מבואי ביביי הרמ״בס והרא״ש וכן
משמע ככמה דוכתי כמו שיתבאר לקמן  :ודין המעקגס הוא מבוא בדברי הרמ״בס
והר״אש דבפרק קמא דמקואות (דף קכס ) תנן למעלה מהם מעין שמימיו מועטין
שרבו עליו מיסשאובים ס1ה למקוה לטה׳כאשבורן ולמעין להטביל בו ככל שהו ופי'
■היסב״ס הכה אלה המיס משותפי המשפט דין המקוס והמעין כי הוא מטהר בכל
שהו כדין מעין ואינו מסהר אלא באפכוק כדין מקוה וכן פסק בפ״ט מהמקראות
וצתב המרדני בפ״ב דשבועות כשם הר״מ דלצתח לה כמי יכול לרבות עליו מים
סאובין וכ״כ הרא״ש כתשו׳וז״ס רבינו יכול לשאוב לומ' דלכתחלה נמי סדי ורבותא
קמ״לדאפ״פ שאין כל גופו אלא במים השאובים סהמעין לא היה אלא כלשהו¬
א פ 'ה מומר לכתחלס לרבו׳מיס סאוכין עליו וכ״ס מקום סיס בו מ סאה שכבר הים
•במים שיעור לעלות בהם כל גופו שמותר לכתחלה לרכות עליו מיס סאובין ובס׳ם
דמקואותודף קכט ) מצן מעין שהיה מושך כנדל ריבה עליו והמשיכו הרי הוא כמו
שהיה הים עומד ודיבה עליו והמשיכו סוה למקוה לטהר באסבורן ולממין להטביל
בו בצל שהו ופיהרא״ם כנדל שרץ שיש לו רגלים מרוכי׳ודקיס כך היה מפין זה
צמשכי׳ממצו נחלים מרובים ודקים וריבה לתוכו מיס שאובים עד סכתלזזקו מחלי׳
באותן
זוסלין
כיון דכלאו רכי היו
כזוחלין נכתחלה
ז־נתרבית משיכתן מטלרץ
י
,
.
,
.
המקומות אלא שעתה צתרבץ זחילתן אבל היה עומד וריבה לומים שאובי׳סד
שהמשיכו אינו מטס׳כמקוס זחילת! והיינו הא דפנןבפ״ק למעלה מהם מעיןשמימיו
מועטים סרבו עליו מים שאובים וכו' ע"כ וכך הס דברי הז־ס״בס בפירש המשנה
וגס בחיבורו צתב כן בפ״ס מס׳מקואות ה״ל מעין שיהיו אמות קטנו נמסמ ממנו
וריבה עליו מיס שאוכיי׳לתוך המעין עד שגברו המיס סבאמות ושטפו הרי הן
כמעין לכל דבר  :היו מימי המעין פומדין ואינן נמשכין וריבה עליו טיס עדשמשכו
ממנו אמוהמי׳סרי המי׳שמשוכ׳־׳שויס למקו׳לסס באשכוק בלבד וסדן למעין לטהר
בכלשהועכ״ל.׳• אבל רמסמשון ד מעין שהו׳מוסך כנדל דבה עליו לאשריב׳לו
היינו
כדתצן
בזוסלין
_ היה מטהר
_ _לא
סאוביןן דא״כ
עליו _ "
כפרק ,וןמא אלא רינה _
,
.
,
מיס _
שעשה'בריבוא לכל סמקומו שהיה מוליך ונתמלאת צל אחת מיס הרי הוא כמות
שטיה דבמקוס שהיו מימיו זוחלין קודם סדכה עליהן והרחיבן שם מסהרבזוחלין
כיוצ,
פ״ק הצאתי ברימא מתוספתא _
הצדדין אינו מסהר אלא באשנורן וכסוף .
ומןהצדדי,
בזו דקתני מעין שמימיו מועטים וריבה עליו והרחיבו מטהר באשבורן ואינו מטה'
:ום שיכול להלך מאחלתו דריכה עליו היינו שעשה בריכה • לפניו
'כ קתכי כתוספתא מעין שהוא מושך צנדל וריבה עליו והרחיבו
מטהר באשסרן ואין מטהר בזוחלים אלא פד מקום סיכול להלך מתחלחו היה ע'1מ
בלומר שאותו מעין לא היו מימיו !והלין אלא עומדץ וריבה עליו שהיסיב מקו$
עמידתו
לא .ג
ן **

/

הלכות מעיין ומקרה
עמידתו והמשיכו שמקום הרחבתו עשה זושלין שוה למקוה לטהר באשבורן ואין
מטהר גזוחלין מאתר דעיקי מקום המעין איכס זוחלים עכ״ל ובסימן זה כתבתי
סהי״ן פיר משניות הללו דבריכה עליהם מיס שאובים איירי אלא שהוא מפר דכי
קתני בפי ק שוה למקוה לטס באסבורן ולמעין לטהר בכל שהו ה״ק מקומות יש בו
סתורת מקוה עליהם וצריך אשבוק והיינו אותם מקומות שהוא זוחל בהם עכשיו
מסמ ריבוי הנוטפין ולא היה זוחל כו מתחלה וס״ה דאינו מטהר אלא כארבעי׳סאה
כיון סדינו כמקום ומקומו׳יש בו שלא נשתנה דינו מכמו׳שהוא אלא הרי הוא כמעין
להטביל בו בכל שהו והיינו אותו מקום שאפילו מתחלה היה זוחל כו וס״ה דמטהר
בין באשבורן כין כזוחלין כיון סדינו כמעין והכי איתא בתוספתא מעין שמימיו
.מועטים וריבה עליו והרחיבו וכו׳וכך סי ההיא דמעין שהיה מושך כנדל וריבה עליו
מיס והמשיכו כלומר בשטף אבל אינו כמסך אלא באותו מקום שהיה מהלך בו
■מתחלתו הרי הוא כמות שהיה וסיפא קתכי שאט היה מומי כלומ שאינו נמשך כלל
יריבה עליו והמשיכו במקו׳שלא היה מהלך מתחלתו סוה למקו׳שצריך אשבוק וה״ה
שאין מטבילין בו ככל שהוא וכמקום שהיה עומד מתחלה סוה למעין להטביל בו
בכל שסו ומינה שהוא מטהר כזוחלין כיון שדין מעין עליו וכת שזהו דעת הרא״כד
ז״ל אבל הרמב״ס והרא״ש שפירשו המשניות בריכה מיס שאובי׳ולא חילקו בקמקוס
שהיה זוחל בו מתחלתו למקו׳סנתרחבנ״ל שסם מפרשים דההיא תוספת דמפלגא
בינייהופליגאאמתני׳דלא מיפלגא בינייהו לפי פירושם ז״ל שהוא כפשט לשץ
המשניות הילכך לאקי״לכההיא תוספתא כנ״ל אבל מדברי הר״ןמשמע שגס
הרמ״כס סובר שהלכה כאיתה תוספתא דמפלגא בינייהו ואיני יורע מהיכן יש
מקום לומר שהרמ״בס מחלק בכך דכיון שסתם ולא חילק משמע דאין חילו' אצלו
בין מקוה שנתרחב למקום שהיה זוחל בו מתחלתו דאס איתא דסוה סביר לחלק
ביניהם כדברי התוספתא לא הוה שתיק מיני׳ומדברי הרמב״ס ז״ל שכתבתי איכא
למשמע דהא דתנן גבי מעין שהוא משוך כנדל ריבה עליו והמשיכו הרי הוא כמו
שהיה דבמרכה בגומות המעין דוקא היא ששם הוא חשיבות מימיו ומבטלים כל המי'
הבאים עליהם אבל ריבה במקום מסך מי המעיין למטה אס רבו נוטפין עליו נפסל
מלטהרבזוחלין ואס רבו שאובים עליו נפסל מלטהי אפילו באסבוקדכיון דמנו
שאובין ה״ל כאילו כולן שאובין שהרי מדכתב וריבה עליו מיס שאובים לתוך המעין
משמע דכריב לתוך גומת המעיין דוקא מיירי וכן נראה גס מלשונו בפי׳המסנה

כשפופרת הנאד ואץ זה נכון ובתוספתא דמסכת מקרלוית הצי מפמכד׳ן

לסשהממונהיםשעש׳ם^"
דקשי׳ליס 60דגים־נ! נגמי׳ימיעעינ 5ו מ־ 5זסי
י׳״יבלא ׳
בית שכילה לכהניס היא וקשיא לסו ולאו כלי הוא ומפיקי כההיא ד^
המיס מוסכת לו מפין עיסם והיו רגלי שורי׳פתוסי׳כרמוניס משמע דור1, !:
ימון מפין לי׳מתורת כלי ואמ^ י מ ?כ כספופ י ת הכאד סגי אינ׳ל למימי?
כיון לכך אלא כדי שיכנסו המיס כשפע וה״ה דבכקב כספופית הנאדסגי,,״!
דהתס שרוב המיס נכנסי׳ונאספי׳לתוך הכלי צריך מוציא רמון להוציאמףן ',1
לגמרי א״נ שלא יסמא הכלי בסומא ה הנכנס לתוכו קודס טבילה ענ״לודי 3י
סאה מיס שאוכי׳לתוך מקוה סלם וחז׳ונטל סאה עד כמה הוא כשר כתברכילרל1י
ורבינו סמס וכתב דמפין כלשסו יכול לס£ן ה ^
ושם אכתוב דעת סרמב״ס •:
שירצה וליתן בתוכה ולא פירש אס עדיין דין מעין עליו לגמרי לטהרקותלי*וני!
סהו׳או אס נתבטל ממנו דין מעין לגמרי בשני הדברים יסד או לא נתכעלצנצנא׳
מסס יד וזה וראי קיצור כמקוס שאמרו
(נע!5
מ (יל) 1לאידעמימה היה בינינו
להאריך ומ״מ כבר נתבארו הדברים כמה ל
" 5"" ' ? 7י״׳״לין״זזמזאו^
והמרדכי בפ״בדשבועות
שכתבתי :
אס שכתב תשובת ר ' מ שאומר דמעין כל
סהו אינו נפסל כמיס■שאובים כלל כתב
כבר היה מעש ברגנשפוריק שהיו מנקים
המקוה וכסנחסי ממ׳ סאה נשפך מן הכלי
למהוה ופסלו ה״ר משה בר ססדאי ולא

שמידי! שיני עלייהבשתיס א־ן מטהר עייוו! \ה
^
ולכן לוין לטמל בנהמת ליעמי* ינ*! 5ן
שלגים יאעיל! לי׳מ אינומותר א!אמ(! ע^ {77
מטעי׳מינרן אנל אש היי תיגשמיםהלוג ל; /
א -ןמטני 5יןנ< לרן זחילתו כישכשחרבה י;(,,
שא!ינ  0שאשגר לסנזל בו לרןזיזילינ| ימ!טהוו);

במרדכי
נודע סראי׳מנין שהרי מקוה סברגינספור מעין הוא ע״כ ודע אמר ים סס
ססובר דכמעיין כמי פוסלין ג׳לוגין מיס סאובין וכתב מכר״יק בשורשכ״ודלפי
דעתם צ״ל דמתני דקתני למעל׳מהס מי מעין שרבו עליהם מיס שאוביןסוהלמקה
לטהר באשכורן לענין סביל כלי׳מיירי סמעין' כל שהןמטהרי־'דכירןדמפיןכלסהו
מטהרן הוי כמקוה שלס ואין כל מיס סאובי׳סוסלי' אותולטכילמ׳אנללאדדמי
ארבעים סאה כדברי ר״י כל שהו ססר אין שס מקוה עליו לגבי אדס אע״פסהו5ן
מעין הלכך מים שאולם פוסלים פותו לאדם וכת׳דכוואי סי־מב״סוסראנדסייי
דמעין כל שהו אין מים שאובים פוסלים אותו אפילו לאדס (וכ״כ כפ״הסי׳מ״ק)
סהרי הס סוברים דאדס כמי מטהר במעין כל שהו וכתב דלא כלמוד מדבריוסכל
הסוברים דאדס כמי בעי מ' סאה יסברו סמעקססר יפסל כמי׳סאוניס לאדםשהוי
הרש״בא והר״אש סוברים דאדס בעי ארבעים סאה אפילו כמעין ואפ״ה נמס
ישהרש״בא
דמעיין אינו כפסל במים שאובים (עיי במהר״יק סורס קניץאף על פי
משעע
לא כתב בהדיא דלאדס נמי אינו נפסל במים שאובים מדסתס ולא סילק
דאף לאדם קאמי ובתשובות להר״מבן סימן רל״א כתוב בהדיא דמעין אףעלפי
סהוא עומד כגון מקואות אלו שמימיהם ממקורות של מעין אף על פישמימיו
אלאסכתדאיפש'
מועטי׳אינוכפסלברכיי׳מיסשאובי׳וכדע הרמב״סוהרא״בדז״ל

סכתיעל מתכי׳דמעין שהוא מושך כנדל וריבה עליו ששפך מיס שאובים בעיקר
המעין וכ״כ הר״ן בפשיטות שזהו דעת הרמ״בס וכתבתי לשונו בסימן זה אבל קשה
לי שמאחר סמי׳הנזחלים מן המעין מטהרים בכל שהו ואפילו בזוחלין לא גרעי
ממקיה שיש בו מ' סאה וכיון דבמקוה שיש בו מ' סאה אפי׳כפלו בו כל מיס שאובים
שבעולם לא פסלו ה׳ס למי הנזסלים מן המעין שאפילו כפלו בו כל מיס שאובים
שבעולם לא פסלוהו לכך כ״ל דלתוך המעיין שכתב * (ביהי קיבעיקלהמעי! חנמב)
בפי׳סמשנה לא אגומות המעין דוקא קאי דמים הנמשכים ונגריס מן המעיין נמי
שייך למימר כהו הני ליסכי דתוך המעין ועיקר המעין ואיפסר דכתב הכי לישני
מאין
שיש הפרם בין קדמו שאובין למעין ובין קדם מעין לשאובין ואפ״פ שנר יותר
 .למעוטי היכ׳דריבה המיס שאובים מחוץ למים הנגרים מהמעין ונתפשטו השאובים
רבי'
הפרש בין קדם המעין ובין קדמו הטובין טוב ליזהר לכתסלה ע״כ  :כתב
ירוחם שה' ר דוד הכהן כתב דמעין כלשהו ר״ל שיש בו מיס כמורביעיתהלוג
ונגעו במי׳הנגריס מהמעין דכל כה״ג אפי׳נוגעים בגומת המעקעצמו לא נתבטלו
והשליכו עליו מיס שאובים עד מ סאה מותי לטבול מדמנן מעין שמימיומועמס
במי־ המעין ואיפסר שנאמר דהני לישנילאו בדוקא נקטינהו אבל לומר דלמימרא
ורבו עליו מיס שאובים וכי' אס הלכו אותס המיס שהשליכו כמעיןלמקום
לכריכה בתוך גומת המעין דוק' הוא דהרי הוא כמות שהיה ולא בריבה כמוהנגריס
חסר שלא היה כו כלום יש מתירים ג"כ לטבול בו עכ״ל:
:וכתב סרא״שבפרק
מן המעיק זה דבר שאינו נראה כסיני מהטעם שכתבתי
רבינו אבל כל זמן שאין במקוה ארבעים סאה אפילו אס חסרכל
ומ״ש
תנוקת על מתני׳דפ״ק דמקואו׳דקתני למעל׳מהס סי מעיק -סמימיו מועטין סרבו
שהו אס נפלו לתוכו שלשה לוגין מיס שאומן פסלוהו משנהבפיק
עליו מיס שאובין שוה למקוה לטה׳באסבורן ולמעין לטה׳בכל שסו סרבו סליו מיס
קמא דעדיו׳סהעידו מסוס שמעי׳ואכטליון ששלשה לוגין מיס שאובים פוסליםאנו
סאובין סמיל׳ככתף ונתן לתוכו דאינו כפסל במים סאובי׳וכן מקוס שיש בו מסאה
אינו נפסל במי׳סאוכי׳אפי׳כתן לתוכו אלף סאין כדתנן בפ״ו דמקוסות היו בעליון
המקוה וקיימי חכמים את דבריהם ובפרק כ' דמקואות (דף קכ״ו) תנן וני
אליעזר אומר רכיעמתמיס סאובין כתפלה פוסלין את המקוה ושלשהלוגיןעע
מ סאה ובתחתון אין כו כלום ממלא בכתף וטתןבסליון עד שירדו לתחתון ארבעי'
סאה ע״כ צרי׳ליתן בויותרממ׳סאה אלמא אינו כפסל אפי׳אס רבו השאובקעל
המיס וחכמים אומרים בין כתחלה בין בסוף שיעורו כשלשה לוגין ופסק הרח נס
הכשרים ועודתנן בפר' ז׳נפל לתוכו יין או מוהל ושינה מראיו פסול כיכד יעשה
כחכמי' וכ"כ מדבריו בפ״ה מס׳מקואו' וכ ' פ הרס' בא כסער המיס וכ״נ שהואועם
הפוסקי׳שסתמו דבריהם •וגלש ל״ס שאבן בכלי ל״ס סוחט כסותו לתוכומסנס
ימתין מד שירדו גשמי׳ויחזרו מראיהן למראה מיס ואס יש בו מ סאה ממלא בכתף
הסוס' את כסופו ומטיל ממקומותהונה
( דף קכ״ז )
ונותן לתוכו פד שיחזרו מיאיק | למראס מיס ותניא נמי בתוספתא פ״ב דמקואות .פ״ג דמסכת מקואות
ר״ע מכשיר וחכמים פוסלים וידוע דהלכה כחכמים וכן פסקו הרמ״כסוהרא מ ח
ב׳מקואו׳וא׳יש בו ארבעים סאה וא' אין בו ונפלו שלשה לוגין מיססאובין לא׳מהן
אני אומר לתוך של מ' נפלו וכן מוכיחות כמה משניות במסכת מקואות ואין צריך
הרמ״כס בפ״ה מה מקואות שנים שהטילו זה לוג ומחצה וזה לוג ומחצהוהסמה
כסותו והגביהה והמיס סבה נופלים ממקומות הרבה וכן המפר מן הצרצור ומן
להביא כולם דאף בלא ראיה סברא היא דהא בהסקה נעשו זרועי׳ליטסר מטומאתן
ממקומות הרכה הרי אלו פוסלין וכל זה הוא במסכה הנזכר ואשמעינ1שאמ ?
וה״ה להטביל בסם פכ״ל וכ״כ רביכו שמשון בכמה משניות דמס מקואות למשמע
שממקומות הרבה נופלים עכ״ז פוסלים ודלא כי״ע דמכם ופ״םוהגביה? הי
מינייהוהכי וכ״פ הר״יף בפרשני דסבועות מדתנן היו בו ארבעים סאה ממלא
בו הסגום והעל!
מדתנן כפ״זידף קלב ) גבי מקו׳סיש בי מ סאה.מכוונו׳סטכיל
בכתף ונותן לתוכו פד סיחזיו מראיקלמרא׳המים וכ״ס הרמב״ס בפ״ד מה מקואות
ומיהו דבריו בפ״ה נר׳שסותרץ את זה וכמו שאכתוב בסמוך ובשם הרא״בד מצאתי
ומקצתו נוגע כמיס טהוי פי׳סגוס בגד עב סל צמר והרכה מיס כבלפיסכ ( גןי■
זמן שמקצתו במים  .אין המיס שבתוכו נחשבים שאובים כל זמן סלאהפ^ הו גה
סמקוה סלס נפסל בסאוכין אס נפלו בו למחצה וכ״ס אס נפלו בו רוב פסולים ע״כ
ונרא׳לבנתן סאה ונטל סאה קאמר דעד רובו כשר וכדעת הרמ״בס אבל בנתן ולא .מן המיס וטהור המקוה אכל אס העלהו כולו מיס שבתוכו שאוביםוהמקוה נ
כטל אפילו באלף סאין אינו נפסל לד״ה ודע דמדביי רבינו שמואל 3פ' המוכר את
מו
והמיס סמתמציס מתוכו למקוה סוסלי׳אותו הרי שכל ומן סמקצפ י ניגפ א
אין המיס שבתוכו נחשבים שאובים :חניא בתוספתא פ" גדמס :ת מ ו.
הבית נראה שסובר דמקוה סלס כמי נפסל במים שאובים והכך רואה סכל הפוסקי'
חלוקים עליו וכבר כ 'כ רבינו ירוחם וגס סרמכ״ן וסר״ן נחלקו שם עם רש״ב׳וכתבו
במקוהסיסכו ארבעים סאהכשרסח ^ "ך
היה בראשו ג לוגין וירד וטבל
דכל שהוא מקוה סלס אינו נפסל כסאובה והביא הרמב״ן כמס ראייות לדבר
המקוה פסול וכתבה הר״אש בפרק פנוקת ונראה דכגווכאדההיאדסג.ום ,סמ1ן
וכתב
למעשה ולא חיישינן ליהרש״בס
וכתב הר״ן שכן הלכה
קי ס י ל?ו
מיייי ומ״ה1־5
מימפרסא דביש בו מסאה מכוונות
טוד וז״ל ועוד אור״מ דאפילו מקוה שאין בו ארבעים סאה מכונסים אלא בהשקה
?מרון׳
מגופה כמים כםסכ
נפסל המקוה מסוס דע״י שנבלל
כגון סיש כאן ב׳גומו׳עשרי׳עסריס ולול פתו׳מזה לזה וכושקין • ה את זסבכספופר
שיסכוגלוגין מים פם־י יהי דיומים
ארבעים סאה וכססחט סער ראשו
ראיה
הנאד שהוא עירוב המקואות מקוה סלס מיקרי ולא מיפסיל בשאובה ומביא
חסר הוא ולפיכך פסלוהו הג׳לוגין שנפלו לתוכי י!כ^ ק׳ ^־  ,דכיו [1שטכימוטהויים
הת׳דוק'
לדבריו לתכן בפחומ׳בקדס סמטבילין כלים בתוך כלים לתרומה ואיתמר
למימי
שאוכי׳על ג׳לוגין שהיו בראסוסהיי הוסקו ליןר 3מיס ם^ה "וה * 1,מירריו
אין
שביס
בכלי שים כפיו כשפופרת הנאד ותנן כמי בפ״ו דמקואו׳השידה והתיבה
ונר׳דעכשיו כשעולה מן המיס ה״ל שאובים כעלייתו י ^ א יא ?־,י? רעלייתו
מטכילין בהם אא״ב היו נקובים כשפופרת הנאד וכרי אותן שבכלי שאובים הם
זיזמצאתי
שהיו בראשו קודם טבילה דאפי בשעת טבילה נכללו 3י אשוג יגי^ י ^
ואף פפ״כ כיון שמחוברים למקוה טהורים ויש סדוחידהתס כיון שלא נתלשו ולא
סחטן פסול וי״ל דכקט הצי לאסמועי דאפ״ה כשר ברישא ואמיש :תכ ^ית וגנע
לר״ש שכתב תוספתא זוגפ״ב למקואות ופי׳תסלה כמרישפיך
נשאבומעולם כשרים אבלמשנתלסו ונשאבו ממשאין הסקה מועלת לטבולבהן
ועוד -
י

הלכות מעיין

ומקור .אר
למקום פוסלים אותו כאלו בא לתוכו מתוך הכלי ומכאן כלמוד עוד לכל אות הכלים
שאינם פוסלים את המקום סאע״פ שאיכס פוסלים איכס מנשירים
אתהסאוביס
לחשב אותם הנמשכים למקוה ואין השאובה מטהרת בהמשכה אלא או דרך הקיקע
צו דרך צכוי שקבעו ולכסוף חקקו הואיל ולא היה עליו סס כלי בתלוש וכך כ״ל סלא
דק״ל דהא בטיל ליה מדרש חכמי׳מה מעין

וגוו ים לפרש דהא דקתני ויש בו מ סאה היינו עם ג׳לוגין שבראשו דמי׳ שבשערו
י 'סן צץ  6פהמקוה אלא אדרבמצטרפין להשלימולמכדאשפסן כרע כ דגטין?'*5י לחגיגה אס היו רגליו סל ראשון כוגעו במים אף השני טהור ומיהו לא דמי
:ן
בתסוב׳להרמ״כן סימן
סימן!רל״א
?לדהתכז כסלתכע_ קר מן
המקוהעכ :
וכתוב
^ י* 1
.יא ז״י ^•־
0ין,ןשה לו לטשמע בתוספתא דמקואו
הפסק מקוה שיש לו מ' סאה ומעין כל עיהוא יכולבידי שעידסא כלי לא כתוב
 ; .ספ ילון שאס ניקב הכלי בקרקעיתו
באורייתומ״ס
^ קטן כמח יצא מתורת כלי שלא לשאוב כמו שירצ׳וליתנו בתוכה והם כשרים אע״פ שהן רביםמסתביא^ דהך מפכיהא דלגיון העובי
לפסול צת המקו׳וגבי סגוס משמע שאס על המים שהיו בתוכם תחלה אכל כל זמן שאין במקו׳מסאה דקתני ולא עוד אלא אפילו מקוהלכתחל׳
^ לגמייהמיס הסתמציס ממנו אפילו אם חסר כ לשהוא א םנפלה לתוכו ג׳ליגי ימים שאובין כסר אריס קאי דקתני הולכים פסהקרקע
;חשכי׳כשצובי׳לפסול אתהמקו וכדתני
המנוס פסלוהו ל״ש שאבו בכלי ל״שסוחטכסותו ל תוכו אןעהרקם כשר והא אתאלאשמופידא עגדשאוכס
! ",׳י ^
כואתהסגום
סהמשיכוה כולה אין סובלץ בה הכא כיון
כידבתוספמ פ״ג
תרחפ״ג הטביע
הטביל בו חת
בהפניו ואפילו נפלו בו מב׳כלים או מג׳מזה מעט ומזה מעט
דלא היו סאובין מעיקרא שהרי ברגליהם
ן* ממנו סלסלוגיןבמקוה כסר עקרו
מחוכופסול אף על פיס5זיןי לך כלי נ ?;כ מצטרפין בד״א שמתחיל מכלי השני דע שלא הפסיק מהראשון
ובידיהם הביאוה מן הנסר דרך עברתן
כשוליו יותר ממכו ורציתי סרא ב; ז ל אבל אם פסק מהראשון קודם שהתחיל השני אין מצסרפין
עושים מהן מקיה במחלה פסקו של דבר
מחג סכל מה סבא מיד אדם למקו' שלא ואפילו אם התחיל השני דע שלא הפסיק מהראשון דוקא מג'
כל
שלא
נתקבל בכלי אע״פ שבאו מתוך
בהמשכה בין מכלי מנוקב בין אינו מכזיק' כלי׳אבל מד׳אין מצטרפין בד״א שמד' אין מצטרפין שלא
ידיו למקוה מטבילקבו עד מחכה ממתכי,
דסילון וממחצה ואילך אין מטבילין בו
כק בפפכיו כץ כרגליו פוסל המקוה היה דעתו מתהילה ליתן כלהג׳לונין אכלאפבתחל׳היהרעתו
מאובי׳וכדמכיא היובסערוגלוגין מיס
לל ^ י
אא״כ הולכי ' עם הקרקע דאהניא בהו אפי'
וירו וסבלבסקוה סיס לו מ סאה כסר
רוב׳כדאמרן ממתט דלגיון עכ״ל ולקמן
סמו לחונו פסול ור שמעון מכשיר עד סיתכויןויתלוש והא ודאי סערו אינו עושה
אכתו דברי הרש״כא בת״ה בזה :עוד סס כספר בעלי הנפש • תכן בפ״ג בור שבחצ'
שאובה וכי סחטו לתוכו לאחר שחסרו ונוכל פסול ועוד תניא רבי יוסי אומר זולף
וכפלו לתוכו ג׳לוגקלעול׳הוא בפיסולו עד שיצאו ממנו מילואו ועו׳מדקתני מילואו
ניליווברגליו ג לוגיןלמקוס כיון שהמיס יורדין למקוה מתוך ידיו פוסלים המקוה
משמע מלא שיעור המיס שהיו בכור קוד שנפלו בו הג׳לוגין ועוד דבר מועט כדי

בלא

ו:ץן שכןאף סבלי סנקו׳כל שנוע מתו׳ידו סל אדס הדרלהו למקו׳פסל את המקו׳ולא
אעמשציכו פוסל אלא כשנופלין ממילא מכלי נקוב למקוה דכיון שיצא מנקיבתו
מחוות כלי ונופלים ממנו ממילא למקוס כסר עכ״ל :
וס״ש רביכו או שזרקם
כחפניובפ״בדמקואות ^ דף קכו ) תנן המסנק את
הטיט
לצדדין
ומשכו
ממנו ג
לוגין נסר היה פולש ומשכו ממנו ג׳לרגין פסול הי המסנק המסלק את הטיט לצד
אחד ולא תלש הטיס מן המיס אלא בתוך המקום סלקו לצד אסד אבל אס תלשו מן
?מקו? בידיו הוי שאוב ואס משכו ממנו ג׳לוגין פסול המקוה אס לא היו בו ארבעי׳
סלו? ותגיא נמי בתוספתא וכן היה אומר רבי יוסי זילף בידיו וברגליו שלשה לוגין
למקוה פסול הוליכו עם הקרקע כסר :
ומ״ש ואפילו נפלו בו משכי כלים או מג׳
מזהמעט ומזה מעט מצטרפין בד״א שמתחיל מכלי הב׳עד שלא הפסיק מהראשון
אכל אס פסק מהראשון קודם שהתחיל אין מצטרפין ואפילו התחיל השני עד שלא
המסיק מהראשון דוק מג כלים אבל מד אין מצטרפץ מסנה בפ״ג דמקואות ( דף
קט) ואע״גדר״ע פליג התם למימר דאין ג׳לוגין מוסלין את המקוה אלא אס כן
מטילין למקוה מכלי א׳וכפ״ק דפמורה איכא תנא דסבר דאפי׳מד וה ' כלים פוסלין
אתהמקוהפכר צתבו שם התוספת סהרא״בד פסק כתנא דא׳מג׳מצטרפין מד׳אין
מצטיפין וכן דפת הר״אש בפ׳תכוקת וכ״פ ־הרמי בס בפ׳ה מה' מקיאו : ,ודע סכת'
יש׳ימ״ק ותמורה דג׳אוג׳כלים שנפל לוג שלם מכל כלי פסול אבל מד׳או ה
כלים דאין לוג סלם כופל כר* ׳ לא פסלוהו ע כ משמע מדכריושאסכפל מכלי אב'
לוגים ומשני כלי׳לוג א׳אינס פיסלין דבעי' דמכל כלי לא יפול פחות מלוג אבל לא
ראיתילא׳עהפוסקיס המצויים אצלינו שכתב כן ואפשר שהוא ז״ל ה״ק מג ' כלים
מצשרעין משוס דמעי לדג לכל כלי וכשהם יותר מג ' מטי לכל כלי פחות מלוג
ולא חסיבי לאיצסמפי אבל כל שאינם יותר מג כלים אפי׳ נפל מא׳או ב מהם פחות
מלונמצטמדס -אח״כ מצאתי להרא״בד שכתב כספר בעלי הכפש ושלשה לוגין סהס
מוסלים כמקוה חסר ל״ס שנפלו בכת אחת ול״ש שכפלו לוג לו ג אבל פחות מלוג
לוגאל ואס היה בדעתו מתחל׳לסטיל סס שלשה לוגין אפי׳לא הטיל בו אלא קרטוב
ננלפנ׳טצטרפין לג׳לוגין ובנמלך הוא דבעי׳לוג לוג ואפי׳לוג לוג כמי כנמלך לא
אמק אלא שגמלך וסתתי השני עד שלא פסק הראשון אבל משפסק כמלך סוב אין
טנסרףעמו
עכ״ל  :כתבעוד הי־א״בד כספר כעלי הנפש איכא מ״ד דכלהיכא
ישקיל להו וימי להו למקוה ל״ס במנא ול״סיבחפניו ואפי׳ברגליו כולסו גזרו רבנן
משוס סאוכין ופוסל בג לוגין וכבר פסקו זה הדין כמשנה
ובתוספתא דתנן פ״ג
ומקיאו הסוחט כסותו ומטיל סיס ממקומו׳סרכה וכו׳והא כסות לאו כלי הוא לענין
סאוביס ואפ״הכיון שנאים למקוה מתוך ידיו פוסלין את המקוה בג׳לוגין ותניא
גתוסס'דמקואו׳פ״ג היו בראשו ג׳לוגין וירד וסבל במקוה סיס בו מ סאה כסר סחטו
למוני פסול והא סמרו אינו עושה שאובין וכי סחטו לתוכו אחי שטבל בו וחסרו
הסו לאלמ׳כיון דאתי למקו׳מתוך ידיו פסול ועוד תניא וכן היה ר״י אומ׳זילף בידיו
וניגליו ג לוגין למקוה פסול הוליכן עם יקרק׳כסר לגיון העובר ממקו׳למקו׳וכן
ממגהעוכר׳מלזק ^ למקו׳וזלפו בידיהם וברגליה ג׳לוגין למקוה כשר ולא עוד אלא
אפימקוה בתחלה כי ^ פי׳מקו ' אדם חשוב הולך בסוסים ופרדים וחיילותיו עמו
<1וגייס בנהרות ומוליכי׳מיס ברגלי הבהמו ' או אפי׳כרגליהם ובידיהם עצמ ' כיון
0לא! לפו ככוונה למקוהכפרוק היהר׳יוסי פוסל כגון שהוא זולףלמקו' בכונ׳וכן
מנינו בזה הפ המפנק את הסיט לצדדץ ופו ' -היהתולש ומשכו ממנו ג׳לוגין פסול
^ סתמא קתני לה ל״ס בכלי ול״ס ביד וכי מלס והניס במקוה פסול בג לוגין ואי
ו׳י" לו מ ס מטיט הנמק שאינו פוסל אתהמקו׳ואפי בכלי התם טיט הנתק הכא
מהעבה שהמי שבו אינם מעורבים .עמו והס נמשכי׳לצד א׳והרי הן כאלו הן בפני
יון ומ ה פוסלים בג לוגין ע' כ דעת הסובר הזה ואינם דברים רחוקים אלא סיש
מיקואו שהוא סופי את דבריו דתנץ פ״ו מטהרץ מקואות התחתון מן העליון
 .־^ מה יי שאין הסילון הזה כלי לפסול את המקו׳אין חוססין ליריד ' המי׳לעקו׳
יידיי וכל הראיו' שהביא יש לדחותן דכולהו בשאובין בכלי קא מיירי וא״ת א' כ
^קמ לממא הא קמ״ל דאע״ג דלא אתו מן הכלי למקו׳פוסלי׳אותו ולא חשבי'
י׳ כ&אוכיןהכמסכיס דרך הקרקע למקרה שהם כשרים אלא כיון .דאתו מתוך ידיו

סיתמעטו סג׳ ? וגין כל שהן וא״עפ שהמיס הצפין ויונאין מן הבור מעורבים הס
יוצאים וכשיצאו מ שאה יש בהן מן הראשונים שנפסלו ויש כהן סן סכשרי׳היורדיס
בסוף אס ה כשיצאו מסס מ סאה ועוד כסר הואיל ולא נפסלו אלא מחמת ג׳לוגיס
מיס סאובין ע לכ כתב עור תנן בור שהוא מלא מיס שאובין והאמה נכנסת לו
ויצאה ממנו לעולס הוא בפיסולו עד שיתחשב שלא נשתייר מן הראשונים ג׳לוגין
נר כי האמה הזאת מי גשמים היא אכל אס היתה מן המעין איןצריך לחשב מדקתני
עד שיתחש׳ולא קתכי עד שיצאו מילואיהן כדקתכי לעיל ומשמע סהמי׳הצפי׳ויוצאי׳
משס לא כחשוב אותס כולס מן הראשוכי׳כמו שחשבנו בפיסקא הראשונה אלא לפי .
חשבון המיס שהיו בבו׳והמי׳היורדי בתוכו הס יוצאין א״נ מחכ׳על מחצ׳מפני םהמ י׳
היורדי׳לבור באחרונ׳קרובי׳לצאת יותמן הראשוני׳סהיו בבור וכן שנינו כפ״ו כי י
כעליון מ׳סא׳וכתהתון אין כלו׳ממל׳בכתף ונותן לעליון פד שירדו לתחתוןארכעי
סא׳והא ודאי לאכסורי תרוייהו עליון ותחתון קאי בעי ואי סד דלא נפקי כי הדדי
צו האי פסו׳או האי פסו׳סהרי כנתן טח ונטל סא׳דמי ואמרינן פד רובו אלמא ס״מ
דכי הדדי נפקי וסי" מ דלא קפדי׳ככה״ג אלצ דלס כשקול רובו דמקו׳כמיח־צ דתרוץ
בפי הערל ומ״ה תמייהו מתכשרי וס״ת ומ״ש הכא דחשבי׳למים הצפין ייוצאין לפי
חשבון ובפסק דלעיל חשכי׳לכל ספושלי׳שהס צפיןויוצאין תחל׳התס כולה כסרי׳וכג׳
לוגין שאוכיהוא דאיפסלי להו אכל הבכולהופסולי׳ומ ה אזלי׳בהו לפי תשבוןעכ״ל
ועו׳אכתו׳משניו׳אצו לקמן כדברי הרמ״ב '  :עוד כמו׳סס אמתני־ ' ומכלי א׳מב׳מג'
מצטרפין וכו׳בד״א שלא נתכווןלרבות ומפי' אס בסע' סהמחי׳להטיל הרשסוןלא
היה בדעתו לרכו׳ונמלך והטיל אח" כ אס עד סלא פסק הכלי הראשון נמלך והתחיל
להטי השני וכן השלישי מצטרפין לג לוגין אבל אס לא התסי׳הסני עד שפס הראשון
אפי׳מב׳ומג אין מצסיפין ונ״ל דוקלי מב׳וג׳כלים הוא דאמייכן הכי אבל מכלי אחד
בין כךובין כך מצטרסין עכ״ל עח״סם תכן כל המעורב למקוה כמקוה חורי המערה
וסדקי המער מסבילין כהס כמה סהס ומלמדנו מכאן שיש הפרש כין חורי המער'
לפוקס שבצדה דבחוריס לא בעינן כשפופרת הנאד ובעוקס שבצדה בעינן ומסתבר
דבחורי המערה לא בעי׳נאי רביעית מ״ט חד מקוה הוא אכל בפוקה בעי
■ רביעית
משוס דהויא גמקוה בצד מקוה דאין מקוה פחות מרביעית אפי׳ע״י עירוב :ומ״ש
רבינובד״א סמד׳אין מצטרפיןסלא היה בדעתו מתחלה לימן כל הג לוגין אבל אס
בתתלה היה דעתו ניתןכל הג׳לוגץ אפילו לא נתן אלא מעט מעט מכמה כליס עד
סהשליס ג׳לוגין פסול בס ג דמקואו' ( דף קכז ) במשנה הנז בד״א שלא כתכוין לרבו'
אבל כתכוין לרבות אפי־ ' קיסו׳ככל הפנה מצטרפין לג׳לוגין פי׳קרטוב מדס מועט'
מאד וקאמר שאס בכל השנה לא הטיל בבת אחת כי אס קרטוב פד שבכמה פעמים
השלים ג׳לוגין מצטרסין ופוסלין את סמקוה וכרס מדברי רבי ' שהוא מפר דנמכוון
לרבות היינו שמסע ' ראשונה שהתחיל להטיל בו מיס היה בדעתו להטיל גלוגין וכך
הס דברי רבי׳ירוסס אבל פשט ליסנא דמתני׳משמע לי מתכוון לרבו היינו סכפהו'
מטיל אותם מיס שאובי׳למקו׳הס על דעת לרכות מי המקוה שיהיו בו מיס בשופע
ולא יחסר ע״י טבילות שיטבלו בו אז מצטרפין אפי ' קרטוב ככל הסנה אבל אס לא
הטילס על דעת זו בהכי הוא דאמרי׳מג כלי׳מצטרפין מד אין מצטרפין ולזה נוטים
דבריהרמ׳כס כפ״ה מהמקואו ' ואיני יודע למה הניחו יבינו ורבי׳ירוסס פי׳ זה
שהוא פשט דממני׳ותססו הפי שכתבו ח״ל הרמ׳ 'כס בס סכז׳בד״א בזמן שלא כמכוין
לרכות אבל אס נתכוין לרבו׳את מי המקוה אפי כפל מסקל דינר בכל שנה מצטרף
לג׳לוגין בין שקרמו  .השאובים את הכשרים בן שקדמו הכשרים את השאובים או
שנפלו שתיהן כאחד כיון שכפלו ג לוגין מיס שאובים לתוך מ׳סאה או לפחות ממ
כפסל הכל ונעשה סאוב עכ״ל ומה שכתב שאס נפלו ג׳לוגץ מיס שאובים לפוך 'מ
סא ׳ כפסל הכל ונעשה שאוב נראה שהוא סומר למ״ש בפ״ד מקוה שים בו מ סא׳מים
סאיכס שאובים ושאב ככד ושפך לתוכו כל היוס כולו כסר ומשמע מפו'
דבריו שס דאפילו כשאב ושפך על דעת לרבות מי המקוה קא מכשר
וצ״ע ושמא ' יש לומר דלתוך ארבעים סאה מקט הכא כשהם ארבעים
סאה עם השלשה לוגין שאובים שנפלו איירי אכל אס היו• ארבעים סאה
שלימים מים כסריס כולם אל
כפסלי כמיס שאובים שנפלו לתוכן
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זארנהכלאי'
ירו׳סאהתרזמישכפל׳צק׳הערלהמעל-
מד וה אין מ׳־טר^י ן הארומה מעלהאי? הערל׳
צד א כשנפלו שס כעל סאד ערלה שנפלהלמאעייאם .:רמי'גםענמן פי׳ק זס נחסזירושלתי■
שלא במתכוין אבל אס נתנם שם כמתכוין
אפי׳מיכליס ואפילו זמן מרובה מצסירסין ליתןכל הג׳לונין אפילו אם לא נת1
־< "■טלל!ל!ןרן
י,
<,,
כתבהרמ״בם בפ״ו מהלב ' רע שהשלים לג׳לוגין פסול ואם העביר יו ג׳לוגין כידיו על גכי אלא ג נוגין שנפלו • ופשקפר׳יוסיוד,
{פסלוהו :
■
מקואות ביססרא טמאה שחי . *5בתו ו קרקע או שנתזו בו מכה רגלי בהמה כשר ואפי׳  .נתקבצו כל מ׳ פשוטהוסדלרבות׳צרןסריוסיססתס 4
^מיו וה ופפפהלמננלה מ ז המיס והטכיל סאה' בכה״ג על ירי רגלי בהמה כשר וכל זמן שלא יפלובמקום■ מיס שאובקואפ׳ה פוסלתונ״שה;, .
1
יי !
■■ י
בה הכלים טהרו מטומאתן והוא מפנה
דהעליוכה שאובים והתחתונהכסויסי
ממסכי! ננקואות* וכתברבי׳שמשון' החסר ג׳לוגיין ישיאו־ כמו שהיה ולכשישלים ממי גשמים כשר
בפ״ו
ומתוך מה שכפפתי לפיל יתבארלוסןין
שפתה למעלה מן המיס ואפ ׳ה כיון דשכצ אין ג׳לוגין פוסלין אא״ה יהיו שלמי׳ומלאיהן מים לפיכךג׳י^וגין
כל דבי־יס הללו 6מוייס אלאכשאין
מים
כלי הוא בטלו מימיה אגב מקום וכפר
הכשרים מ סאה * חבלאסהיישסע'
יושו
להטביל בה כלים והר״אס צתב גיסטרא שכר צלי והיא טמא ' ושפתה חוץ למיס אלא סאה כל מים שאובים שבעולם לא יפסלוהו :ודע דבההיא דלזבילן סכמיחז5
וערמדכאמרע
ח״ל הי־״אש אביק הוא כלי מתכות
סיס3ה טגימו׳כשפתה כמו כלי סרס שנשכר שאין מקום הסיר שוה ונכנסים המים רבי שע שון וסר ׳אש פי׳אח •
לגיסטרא דרך אותם פגימות והכלים שהטביל כה טהרו מטומאתן כי מי המקום
האמבטי ויש כו כקב וכסנמאסין מי סאמכטיפותחיןנקג האכיקדוצ5ויןנלנן
מחוברי׳למיס שבתוכה  :חלא כתוספתא פ״ג דמקואו' גיסשרא שהיא משוקעת
באמצע
סאמבטי לסוץ וסותמי הנקב ואמשיכין מיס אחרי׳למוך האמכטי ובזמן שסו
בתוגישטרא
בקרקע כור של גת וירדו' גשמים ונתמלאת הרי אלו פסולים מפני שהן גמרין פסל כי המים שבתוכו שאובין וכל מי האמבטי גרורין על גבוכדתניא
על גביי כלים ורבי אליעזר מכשיר שאין המיס שאובים פוסליסאת המקום עד שהיא משוקעת כקרקע כור סל גת וירדו גשמים ונתמלאתהריאלופסולץנסני
שיפלו לתוכו • וכתצה ר׳ס כפ״ב ופי׳בור של גת ואין הסיד שבשוליו מחזקת מיס שהן גרורין נ1״ג כלי׳אבל אס האביק מן הצד לא פסל מפני שאין מי האמבסיגמוין
ולאהגיסטרא שהיא משוקעת בקרקעיתו ונמצאו כל המים גרורין ומרחיקין
למקוסשאוב
על גביו ומה שבתוכו לכד הוא שאוב ומי האמכטי פמי| יה כשד סמוך
מחמת הגיסטרא שהיא פלי ומתוך כך חשיכי ליה רבנן סשאוב ור״א מכשיר כיון
ורבנן סכרי דאס מקבל האמבסי רביעית קורס שיגיעו לאביק כאלומקבלתמסאה
דככפילתן למקוה לא היו סאוכין  :כתב הרמ״בסבפ״ה מהלכות מקואות מקוה דמי משו׳דרביעי ' הוא שיעור מי | וה דאוריתא כדאי׳בפ״ק דפסחיס ושוב איןנאנק
שיש בו ג ' גומות ממים סאובין לוג ככל גומא ונפלו לתוכו מיס כשרים אם ידוע פוסלו * ור״א ב״ר צדוק אמר דאס האביק מקבל פוסל כל שהו פי בין מן הצדןר
שנאל לתוכו מ סאה מיס כשרים עד שלא יגיעו לגומא השלישי כשר ואס לאו פסול¬ מאמצע ואפי׳מקבל האמכסי רביעי קוד שיגיע לאביק עצ״ל  :ומ׳שרגי< ואסהמניו
׳ !1הוא משנה בפרק ב דמקואות ואף על גב דר״ש מכשיר התם פסק כת״ק • וכתב בו ג׳לוגין כידיו ע״ג קרקע או שנתזו מכר! רגלי בהמה כסרואפי׳נקבמנלמ
והי״אשבפ
הר״אש בתחלת ס מקואות על משנה זו משמע דדוקא ידוע הא מספק פסול מדלא ׳ סאה כנה" ג ע״י רגלי בהמה כסר תי־ספתא כמכה רש כפ״ב דמקואות
<ןתני אס ידוע שלא כפלו מ סאה עד שלא הגיע לגומא הגי פסול ואם לאו
סקרקנסר
תנוקת ר יוסי אומר זילף בידיו וברגליו ג׳לרגין למקרה פסול הוליכו עס
בידיהוברגליהם
לגיון העוכר ממקום למקום וכן שיירא העובר׳ממקוס למקו חלפו
בשר תג) כפרק ו׳דמקואו ' הספוג והדלי שהיה בהם צ׳לוגין מיס ונפלו למקום
לא פסלוהו שלא אמרו אלא ג לוגין שנפלו • ופי׳רבינו שמשון הספוג והדליגשאין
ג׳לוגץ למקוה כשר ולא עור אלא אפי עשו מקוה כתחלה כשר ופי הר״אא לגיוןמא
 5הן ג׳לוגין כעין אלא אס כן תצרף פמהס המים הדבוקים בהס וכיון שאין הג׳לוגץ חיל רוכבי סוסים וגמלים וכן שיירא ואס עשו מקוה כרגלי בהמית כשר אגלאדם
כראשל)ינו
בעין לא מיקרי נפלו ולא גזור רבנן וכשר להקוות עליו -והר״אש פי׳הספוגשבלועי ' סזילף בידיו או כרגליו ג׳לוגץ למקרה חסר פסלו ע״צ • סבל מדכרי ר ס
בו ג׳לוגין שים וכשנפלו למקום נתערבו המיס הבלועים בו עם מי המקיה וכן דלי מסלק בין אדם לכהמ׳שכת׳־־זילפו בידיה וברגליהם ג׳לוגין למקוה כ:
כשרעצקקע
למקוהוהם
קאמד וכמה ששנינו הוליכו עם הקרנןע פי דהיינו המשכה שמערה חוץ
.שפיו צר ובו ג' לוגין  .מיס סאובין ונפל למקוה ולא יצאו כל המיס שבתוכו אלא
נתערבו עס מי המקו׳לא פסלוהו שלא אמרו אלא ג׳לוגין שנפלו ונתערצו כולן עם צמשכיס למקוה ע 'כ ולפ״ז הא דתלא לא עוד אלא אפי׳עסו מקובתחל כסו נמו
מי המקוה עכ״ל ג וכך הם דברי הרמ״כס ז״ל  :עוד אכן כע הנזכר מטהיץ את שאיכה שהמשימה כולה כסירה אתיא אבל למאן דלא מכשר אלאבהמשץ'מכלית
בימהעובר
להאי מוספ׳וז״ל הרמ״ב׳כפ״ה מהמקואו גייס הטובנומקו למקום וכן
כמקואו׳העליון מן התחתון והרחוק מןהקרוב כיצד מבי׳סילון סל חרס או סל אבי
ממקום למקום חלפו בידיה וברגליה ג׳לוגין למקו׳הי׳ז כשר ולא עור אלא אמי על
ומניח ידו תחתיו עד שהוא מתמלא מיס ומושכו ומשיקו אפי׳כשערה ודיו ופטרני'
קרקע •(•׳'
מפרתוספת
שמשון העליון כגון ב מקואות בשיפוטו סל הר העליון אין כו מ סאה והתחתון יש
ג ׳ן׳ •ן״
פי*
שהעכירו ־•*
/ ~ 40
׳
שהוא * 1
ז״ל *
מקו׳כתחל׳ה״ז כשר עכ 'ל \ומשמע לי '.י1' 1
ו׳י1
; ; /ן! ^ ^ ׳•
אדסלבהמלעניןוהוצ״ל
אכיתזו פ״י דרים רגלי אדם או בהמה כשר דאין סילוק בין
בו מ סאה או יותר מביא סילון ונותן ראשו אחד כעליון וראשו אחד בתחתוךוצריך
כאיזהיא
להעמיק ראשו העליון בתיך המקוהתסר עד שירדו למטה שיהיו מושקי׳למס למקוה דהא דא״ר יוסי זילף בידיו וברגליו ג לוגיןלמקו' פשול מפ הוא ז״ל דלא עי
לכחו׳רכרי
הסלם כחוט השערה ליחשב כמקום אחד וטובל אפי בעליון ופפמי׳סלמעלה מניפים אלא שנטל בידיו וברגליו ג לוגיןוהסילן למקו׳ולפי שהי ' מפייכן לא הוצי'
הרא״בכסע
ר״י דמדין המסלק את הטיט וכו׳הוא נלמד ולעיל כסמוך כתבתי דברי
סמים עד שפת הסילון ובראשו של מטה מועטים כחוט הסערה ולכך נקט מניח ידיו
שלא
' מיש רביוכל! מן
תחתמי פלא יצאו מיס לחוץ כשתמלא פד שעה פישק ולכך כקט הרחוק מן הקרוב בעלי הצפש בריניס אלן*  :להל 1קמןאכמ?' נ7נריהרס׳ 3אד;
'חיישישמא בא אד  6והפסיק השקתודלא עלתה לו טציל׳וקשיא ה^ אך מתחבריע״י יצלו במקוה החסר גלוגין ישאר כמו שהיה ולצשישליס ממי גשמים כשווהפשט
צפ״המהלמח
דג לוגין פוסלין את המקוה תכן הא פחות מג' לא כתב הרמ״כס
כחוט השערה הא לכל הפחית אפילו ר יהורם דמיקל כריש פ״ב דגטין טופחע׳מ
להטפיח בעי ולא מסתבר למימי' שיהא חד שיעור וגבי כותלקתני הכא סיפא
לוגומחצן
מקואות שני מקואות -אץ בכל א׳מהס מסאה ונפל לוה לוג ומחצה ולזה
ונתערבו שתי המקואות הרי אלו כשף־ס מפני שלא צקרא על א׳מהן סספסול^ב
כספופראו כקליפ הסום וצר לפ׳דילא איירי הכא בחסר אלא בסלט אלא סהו׳סאוב
ומשיקו לכשר להכשירו וסגי בכחוט השערה דהקילו בשאיכה דרבנן כדאמרי׳כפרק מקו ' שאין בו מסאה שכפל לתוכו ג לוגין מיס שאובין ואח' כ צסלק לשניםוויכמיס
במוכר את החכי׳ושמא מטעם זה לא חיישי׳בסילון אפי׳יהא קטפי־ס עכ״ל־והרמ בם כסריס על כל אחד מהן הרי אלו פסולין סכל המקוה כולו שנפסל כמיססלויכץ
בס״ז מהמקואות סתם דבריו כלשון המשנה ולא פי׳ולקמץ גבי מקוה שיש בו מ סאם 'הוא חשוב וכאלו כל מימיו נשאבו בכלי כור שהו׳מלא מיס שאוכיןוהצמנג ^ .
מצומצמות אכתוב סעמא דסגי הכא בחיבור כשערה 5 :תב רבי׳שמשון על משב' ויוצאה ממנו לעולם הוא בפיסולו עד שיתחשב שלא נשארו מן השאובים סהיונניי
זו תניא בתוספת׳ מטסרין אתהמקוה העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב כיצד ג׳לוגין כיצד מקוה שכפל לתוכו מיס שאובי׳ונפסלו ואס׳ כ ריבה עליו מיס נשייעי
ויפסחו
שנמצאו הכשרים ת סאה הרי הוא בפיסולו עד שיצאו כל המיס שהיו כמונו
'מביא סילון סלעץ ושל עכס ושל זכוכית ומניח ידו המחתיו עד שתתמלא מים
כפל0׳ ?׳8י!
יומושכו ומשיקו אפי׳בכשערה ודיו ואס נכפף הסילון כל שהו פסול בד״א בזמן שהיו סס אוביס מגליגץכיצ ימ ? וס םיס כי כ׳ס ^ה מי גספיס1
זה פ״ג זה אכל אס היו זה בצד זה מביא סילון סל רכובה מכאן וסילון של רכובה שאוכיס ואחר 5ן הדבא עליו מיס כסייס ה״ז בפיסולו עד שיצאוממנוכפפסהי
בו וה קבין ויותר מיכיע הקבלו  6צפ ^י5י! הכל סנפסל חו ^מפאיי[ מ?ז £ -
*' ״־* י*־־־1
״* ־־ ״י* ־ 1־
הפסול ..
טהיו ■.
ועירבו עם המקוה היה ׳
כשרין
_
פסא מקו' שיש .בו מ .סאה .מיס , ..
בית קבול ונעשו שאובין • של רכוצס ייחור של אילן צמו רכובה שבגפן מכאן צלו  /אס _
^
פילון אח בצד מקוה החסר וסילון א' בצד מקוה הסלם וסילון א באמצע אס אין לי את אלו טכ״ל  ! :־טעמו מדתכן בר״פג דמקואות ר״י אומר
באלו השני׳לחבר' ומדנקט רכובה משמע דמה כצד זה לא חייס לכפוף וצריך לדקדק מ סא׳ונפל לזה לוג ומחצ׳ולזה לוצ ומחצ׳ונתערכוכסרי׳רל ^ ני סלא צקרעליהם
ימאי שנא
הרמ״באבפ״ו מה מקואות .מיס שאובין שהיו בצד המקום מיסול אבל מק 1שאיןבו מ׳סא ונפלוכו ג׳לוגיןונחלק לשנים פסול מפרסנן"
פכ״ל  :.בחב ״ . .
.
ייישולז
1׳ ^
'אף ע" פ שהמיס נוגעים כמי המקוה לא פסלוהו מפני שהם כמקוה סמוך  ,למקרה שם פיסול ורבי יהושע מכשיר שהיה רצייהושע אןמרכל
היו השאובים באמצע פוסלים את המקוה וכר שכתב קמדתנן כפ״ו דמקואו׳האציק בו ג׳לוגין וחסאפי׳קורעו׳צשר מפניי שחס לו ג לוגין וחצמי׳אומלעולהי^ כערנ5
ונצלי
'שבמרחץ כזמן שהוא באמצע פוסל מן הצד אינו פוסל מפני שהוא כמקוה סמוך עד שיצ׳ממנו מלואו ועו׳ופסק כי״י וכחכמי׳ודלאכ י יפושפ יפ 'מ׳ ? -
מסי),
למקוה ואע״ג דמסייס במתני ' וחכמים אומרי׳אס מקבלת האמבטי רביעי׳טד שלא שהיו בו תחל׳ועודדכר מועט לממס מגלוגין:ו ^ ^ '-י י 'ת ^כינ בוי ? ?'
יגיעו לאביק כשי ואס לאו פסול ר״א ב״ר צדוק או׳אס מקבל האכיק כל שהו' פסול בו ג׳לוגין לעולם הוא בפיסולו עד סיצ׳ממכ ' מלואו יעו ינ 1י י? "מי ץ-ן'גחצ
לא חש הו־ס״בם לדבריהס מסוס דס״ל דהלכה כת״ק  :לכתב עוד סרמ״כס כפ' ויטהרו העליונים מן התחתונים י״א בןפזריה פוסל אא״כ פקק פי ר
הנז׳שתי במכות זו למעלה מזו וכותל ביניהן והעליונ׳מליאה מיס כשרי׳והתחתונה מ סא׳מקו׳כשר למט׳מן הפסול ופותקו לכס כרי םית,חביו ויפה ?" !
אהצצשי
הנקב א׳מק״ס לבריכה וצר! וחישב לפי סשכרן זהשילסאה' ו׳קבין והקב ל׳טן \ *-1
ו ביצים פכי׳ל וטעמו מדתק כפ״ו דמקואות המטהרת סבמיחץהתחתינש

יהא כנקב ויהיה בו גגוגץ
'סאה כרין שיהיה הנקב א׳מ^ ׳מאות ועשרים לברינה׳היתה עשרים סאס צייןלסיר'

כרבנן דאמרי בתוספ אין מטכילין לא כתחתיכהיי 15■5כעניו■•" " 1;" 1ליליתל^
ממיו ויצאו מענו מילואו ועוד עכ״ל-והרמ״בס נראה שסובר דהלכהכרבנן

הלכות מעיין ומקוה אר

קבה

כי מקוה עלייהו להסלימס לשיעור מקום הורמיס בתדאי רבים על מיסדהוו בריש׳
כשר וה״ה דהרמ״בס מקוה שאץ בו מ סאה וכו כלו׳ יש בו מיס כסריס שיעור סבי

־
לגינץעקואות ולפי׳סתם  .וכתב ובן אס משה מקרה שיש בומ׳סאס
*"* '5י * וירבו טס הסקוה הזה הפסול טהרו אלו את אלו ולא כתב שאפילו הוא

סכשיזי״^ .

״״״ .כפר ואא׳ס שיש לדחות דסתס דבריו לומר דבכל עכין כשר בין
מקוה או יותר ונפל לתוכו פחות מג לוגין מיס טמאין שאובין פסולי׳להקוו׳עליהס
^! ^ו' שוין כין סא׳עליון וא תחתון בסוף סי׳זה יתבא' דלית ליס גוד אשית
ירדו עליהס גשמי׳ורבו עליהס כלו אבל אס שיעור המיס הראשונים היה -סועט עד
נמצא
נו ^ רכמייסלזס מגומגמות
סכשירדו -
גשמים ' -־־"
וישלימו 1י'' ־" ־
למ׳סאה י ' ־־"
שמיס אחרונים רביס על הראסוכי׳כשרים
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ויצאה
ממנו
ופי
י״
ש
פסלוהו
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לונין חסרין כל
שהו׳שנפל
^ חרדלית סל גשמיםכלימיי ^י והשלימוהולנילונין ונפלו למקוה חסר לא פסלוהו כיון שאין מחזיק מ סאה אלא דאי הוה ס״ל להרמ׳בס
הבי לא הי׳סותס דבייו לפי׳נר׳דבכל ענין
כימהאמתהמיס
נוכעים6פ |,ינ^ ^ הנ׳לוניץ שלמים אכל כשהן שלמים ומראיהן מים פוסליןאפילו
סרבו מיס אקחניס לע מיסהראשונים■
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< , , ,
,־,וגני המשקי! ומי פיחת ימודייס
ותמי׳משהחמי׳ן*
1,
".
לונמיו ובין נן ורן כן לישג מין התזםנ
*.
״דל• תניא בתוספתא שתי
בריכו11
:ל
ל ז *)
" 1ץ
גבי ירדו עליהם גשמים וכו כשרץ להקמת
י ״'ס) 5הזו ע״ גזוונפ לןג עוגי ן מיס החסר בג לוגי? ונם אין משלימין אותו להכשירו
שאם  1(5עליהן אינו מיושב לי דמאילהקוו' עליהן
?יונפפקווכאו
לתחתונהכשריס ל ט סאין ונפל לתוכו סאה א מאלו אין משלמי? אותו אבל
אם דקאמ הכי הל״ל כשרי׳לטבול בהס ואפשר
 40 *^ ,מסאה עי שלא
ירדוג׳ יש בו מ׳ סאה ונפל לתוכו סאה■ אחת
מאלו,ונטל מתוכו
סאה דמסוס דלא פסיקא ליה מילתא שיהא
קב מקואותשל כ נשאה זה בצד
\\ ג לוגין לתוך ׳א מהן

זה ׳אחרת .כשר

אפילו עשה כןעד י״ט פעמים אבל טפי לא ואם

ונפפקו וכאוכן במים שאובין אפילו

דע

עולםכשר :

:ירוכסר רכי יוסי אומר אס
יצספסול אכ לר ^ ה5ןני י!ת יכרי ר5י
י:.וסעכמקרה■שיש כו מ סאה ונפלו בו ג׳
_
 1ק ^לןו לפנים שזה כשר להקוות עליו ע״כ וכתב׳ ר״ש כפ״ג ופי׳ב׳בריכות סל
ממשאה הייכו עם סג לוגין סכפלו דמקוה שלסאין מיס סאוכין פוסלין אותו
^ילו רב? לו מיס סאוכיס כדמוכח כמנילתיס דברייתא בדוכתי טובא מתניתין
וכויתא אלא עלא׳וא׳חסירה ג׳לוגין ומ סאה דקתני היינו עס הגלוגין שנפלו:
ניטלים שאר מים

לפסול

מהוה החסר

עש׳ בהס מ סאה דהא אפשר דמיס קמאי הוו

דין

בתראי
סרכי

מי צבע יש להם
מועפין דאפילו סע מיס
כג׳לוגין אף על פי
שמשוניםעליהם אין סס מ סאה ולפיכ ,כתב כסריס

ונפפקומלסון פותקין למקוה דסוף פ״ק דתמורה • שאני אומר שלמו כלו כשנפלו
'  :ליוגה וירדו מיד לתחתונה ולא אמרינן דהיינו אותן שלשה לוגין עצמן

ממראה להקוות עליהס לומר למיס טמאיסש נפלו
בו נתבטלו וממיל׳ משמע שאס יש סם
מסאה כסר לטבול בו  :רמ״ם יושה דקתני סיפ דמקו׳שיש בו מ סאה חסר קורטוב
וכפלו לתוכו סחו׳מג׳לוגץאפי כוקטמאי׳כיון שנפ׳לתוכן קורטו׳של מי גשמי טהורין
לטבילה ולכל דבר והא קמכי רישא דכל סלא רבו מיס אחרוני' על הראשוני פסולי׳
וצ״ל דהרמ״כס מפ׳דשאני לן בין מקוה שאץ בו מ' סאה כלו שאין בו אלא ל״ס או
פחו׳למקוה שיש בו מ סאה חסר קורטו׳דכיון שיש עליו סס מ סאה לא פסלוהו כלל
פחות מג׳לוגין מיס טמאיס :וז״ל סער המיס שבסוף ת״ה היה המקוה חסי ג׳לוגין

מאמין הן נינהו דירדו לתחתונה דא״א שלא יתערבו מעט כמי הבריכה העליונ
ונמצא שהשלימו מסאה סל מחתונ׳קודס שירדו לה כל הג׳לוגין הלכך ב' המקואו'
נשרים מחתונה כשירה כופרשי' ועליונה משוס דמחובר לתחתונה וכר״מ דאמר
מפ״ב וחגיגה מטבילין בין בעליונה בין בתחתונה א״נ אפילו כרבי יהודה וכגון
ולאגבהים כולי הלוי דלצזחר שמתערבין נעשה הכל אשבוק :וכפתקוובאולחבירו
כשר כרבי יהושע דמתני' אס ניטלה המחיצה כותל המפסיק בין שניהם פסול דר״י
לשעמיה דקאמר במתני׳מפני סנקיא עליו סס פיסול אבל מקוה שיש בו מ' סאה
מפלובולוגק ונחלק הואיל ולא נקרא עליו סס פיסול כשר כ י אח׳ להקוות עליו
ניגשוולספלי'למי'סאה נל א׳וא׳מכ״ל  :כחב הרמ״בס בסוף פיה מהל׳מקואות
מקוהסאין בו מ סאה ונפל לתוכו פחו׳מג׳לוגין מיס טמאין סאוכין ה״ז כשר לחלה
לחממה וליטול מהן לידס ופסולים להקוות עליהס ירדו עליהם גסמיס ורבו
פליהס הוי אלו כשרים להקוות עליהם כפל לתוכו ג׳לוגין מיס שאוכין סמאין ה״ז
משול לחלה ולתרומה וליטול ממנו לידיס ופסול להקוות עליו ירדו גשמים ורבו

ונפלו לו ג׳לוגץ מיס סאובץלפול הוא בפיסולו עד שירבו עליו מי גסמי׳או שישטפו
עליו מיס כשרים עד כדי שנשער שכפל עליו כמילואן הראשון ועוד שהמיס הבאים
עליו דוחי׳את המיס שבתוכו ומוציאין אותן היה המקרה פחות ואסי׳קרטוב ונפלו
עליו תיס שאוכין פסות מג לוגין והשלימוהו לא הכשירוהו ולא פסלוהו כיצד הרי
הוא בפיסולו עד שירדו עליו מי גשמים או שישטפו כשיעור המיס שהיה חסר נפלו
עליו מי גשמיס כסיעורן ה״ז כסר היה חסר אפילו קרטוב ונפלו לתוכו ג׳לוגין מים
סאובי׳פסלוהו והרי הוא בפיסולו עד שיצא ממנו מילואו ועוד וכמו שכתבנו עכ״ל
נתן סאה שאובים וכטל סאה כרובו או יותר יתבאר דינו בסמוך :וםי ש רבי׳אין ג
לוגין פוסלין אא״כ יהיו שלמי׳ומראיהן מיס לפי׳ג׳לוגין מיס שנפל לתוכן יין וחזרו
למראה יין וכפל למק וחסר לא פסלוהו וכן ג׳לוגץ חסרי כל שהו שנפל לתוכן מעט
חלב והסלימוהו לג לוגין וכו׳-כפ״ז דמקואו' ( דף קלא ) תק ג׳לוגץ מיס וכפל לתוכן
קןרטוב יין והרי מראיהן כמראה היין שנפלו למקוה לא פסלוהו ג׳לוגין מיס חסר
קורטוב שכפל לתוכן קרטוב חלב והרי מראיהן כמראה המיס ונפלו למקרה

מליהן הרי הן כשרי׳לחלה ולתי־ומ׳וליעול מהן לידי׳ופסולי׳להקוו׳עליהן פד שיצאו
 15המיסהיאשוניס שנעשקכולן שאובין ולא ישאר מהן אלא פחות מג׳לוגין וכן
מקוהשיש ס מ סאה חשד דינר ונפלו לתוכו ג לוגין 'מיס שאובין טמאין ה״ז פסול
לחלה ולתרומה וליטול ממנו לידים ופסולין להקוות עליהן נפל לתוכו פחות מג'
לגין מיס אפילו כולס טמאים ואח כ נפל לתוכו משקל דיני מי גשמים שהשלימו
מיכשסססהר לטבילה כך טסוי לכל דבר עב ' ל־וכת׳עליו הרא״בד ופשולי׳להקוות
עליהם א״א זה שיבוש אלא נשרי' להקמת עליהן וכו' ובאמת שכדברי הרא״בד כתב
יעבתושפתא דמקושות פ״ק כי שם הוא מקום דנים אלו דקתני גבי שאץ בו מ
סאה ונפל לתוכו פסו׳מג' לוגין מיס טמאין פסולין לחלה ולתיוע וליטול מהן לידים
ינסיי להקוות עליה׳ירדו גשמי׳רכו ושטפו כדברי ב״ש וב״ה אוערי רבו א" עפ שלא
שעו וכדברי ר״שסספואע״פ סלא רבו כשרים לחלה ולתממה וליטול מהן לידים
ו;]יי' לסקורת עליהן וכיצד רבו אע״פ שלא שטפו כדברי ב״ה מקוה שהוא מחזיק
מ סאה ובתוכו י״ט שאה ונפל לתוכו פחות מג׳לוגין מיס שאוכין טמאי׳כיון שנפל
נתוכוכואססאס של מימי גשמים טהורים מפני שרבו• וכיצד שטפו אע״פ שלא רבו
נ
״יירס מקרה שהוא
מחזיקכסאה-ובתוכו י״ט סאה ונפלו לתוכו פחותמג' לוגין
מיס׳סאובין טמאין כיון שנפל לתוכו סאה אח' סל מימי גשמי׳טהורין מפני ששטפו
'
וכמהשטפו כל שהן י
נפלו ילתוכו ג׳לוגין מיס שאוכין טמאי׳ין פסולין לחלה ולתרומה
ייעול מהן לידים ופסרלין
להקוות
עליה' יידו
גסמי׳רבו
)
_
_
ירבו
ו׳ושטפו כדברי בייש וכדברי
נ סיבו
״״. 4-
_"
__ ^
_
_
־) *ימחע פ שלא שטפו וכדברי ר״ש שטפו אע״פ שלא רבו כשרים לחלה ולתרומה

פסלוהו ר׳יוחנן בן כורי או׳הכל הולך אחר המרא'* וכת הר״אש כסוף נדה רבנן כעו
חזות׳וסיעור׳הלכך לא פסלוהו בין ברישא בין בסיפור״י כן טרי פליג בסיפ׳והלכה
כת״ק וכ״פ הרמ״כס בפ״ז מה מקואות והרא״בד בספר כעלי הנפש -ומפורש בדברי
הרא״ש דהא דתנן ג׳ לוגץ מיס ונפל לתוכן קורטוב יין והרי מראיהן כמיא ה היין
שנפלו למקוה לא פסלוהו היינו דוקא כשלא שינו מראה המקו' אבל אס שינו מראיו
פסלוהו ופשוט הוא  :ומ* ש אבל כשהן שלמיס ומראיהן מיס פוסלין אפילו הס מי
ככשיס ומי שלקות ותמד עד שלא החמין אבל פאר כל המשקים ומי פימת ומאין
פוסלץ מקוה החסר בג' לוגין וגס אץ משלימין אותו וכו׳ג״ז בנו״ז דמקואות ( שס)
אלו פוסלין ולא מעלין המיס פי׳אס הס שואבץ ומי ככסי׳ומי שלקו׳והתמד עד שלא
החמיץ כיצד פוסלין ולא סעלין מקוה שיש בו מסאה חסר קורטו׳ונפל מהס קורטו'
לתוכו לא העלוהו ופוסלות בג' לוגץ אבל שאר
המשקץומי
פימת והציר
והמורייס והתמד מסהחמין פעמים מעלין ופעמים אץ מעלין כיצד מקוה שיש בו
מסאה חשר אח' נפל מהם סאה לתוכו לא העלוהו היו בו מ' סאה נתן סאה וכסל
סאה כשר והרכל בס בפ״ז מהלכות מקואות כתב השכר בהדי הנך דפוסלין ולא
מעלין  .ופירש ר״ש פעמים מעלין כדמפרש כשיש בו מסאה מיס כשרים ונתןבו
סאה מי פימת ואח״כ כטל ממנו סאה בתערובת מיס ומי פימת ביחד דהרי כל
הסאה של מי פימת משלי' את המקוה ולא נחסר ממכס כי אס א' ממ״א לפי חשבון
ו 3ס״פ הערל אמרינן דכשר עד מכו פעמים אץ מעלין כדקתני במקוה שיש בו 'מ
סאה חסר אח' בזה שאר רמשקין חטקץ מן המיס דאלו מיס היו פוסלים ושאר
ין כה״ג אבל בפעמים מעלין אין סאר המשקין חלוקין
משקין לא פוסלין ולא מעלין
מן המיס דמקוה שיש בו מ' סאה סל מיס כתן סאה מיס שאובין ונטל  -סאה כשר

^׳זיייו מינשמי' ונתמלאו לעולם הוא בפיסולו עד שיצ׳ממנו מלואו ועוד דבר
"88ימו ג לוגין מקרה שיש בו מ סאה חסר קורטוב ונפלו לתוכו ג' לוגין מים
טמאיד *״1.- 1- 1 441,
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ואפי׳יותר ממכו מש"כ במי פימת עכ״ל • וכן דעת הר״אש כסוף נדה להא דאמרי'
כהערל עד רובו כמי פיחת דוקא הוא אבל במיס שאובין אפילו אלף סאין אינם
__1
_ 4 . . 4״-..״ -, .״׳^ ״.־1
_ ^

'1י׳־ מהן לידים ופסילץ להקוות עליהן עד שיצא ממנו מלואו ועוד ואי זה מלואו
יימקוה סהו מחזיק כ׳סאה ובתוכו י״ט סאה ונפלו לתוכו ג' לוגין מיס שאוכין

■ך•

^מטסשותמג,לוגץשםשאץן;

^ ׳יי  -׳*

- -

' ~־י ׳

'־־׳ * ,׳״' ׳־*

"ל מקרה חסר דמשקין הללו אין משלימץ את המקוה • אבל
ה׳מקואוגבימי פירותכתב פפמי׳שאלו ממלים אתהמקוה־מקוה
; ונפל לתוכו סאה מא׳מאלו וחזר ולקח סאה ממנו הרי המ' שנשארו

ה מ כשלא רבו הכשרים הנקיים עליה כגון שהיו במקוה כסאה או יותר מיס
׳ י:שכפלו הפתו׳מג לוגין מיס שאובין טמאין דכיון דכי מקוה עלייהו להשלימם

מקוה כשר ובפ״ד גבי מיס שאובין כת' מקוה שיש בו מ' סאה מכוונת ונתן לתוכו
סאה מיס סאוביןונטל אח״כ ממנו סאה ה״ז כשר וכן נותן סאה ונוטל סאה עד חבו

מ ^י ימ|,וה ^ין מיס האחרונים רביס על הראשוני' נפסלו ואפי׳מרבה מיס טוכא
מיפו מקוה דלא חשיב׳רבייה אלא במאי לצריך לשיעו׳מקוה אבל אס

ע״כ נראה שהוא סובר דהא דאמרינן כפר׳ הערל עד מכו במים שאובין דוקא הוא
אכל במי פיחת לא מנסדי׳אלא בנתן סאה אחונטל א׳כדקתני
אכל טפי

^.יציי1

" יי שהיו צמקו בעת שנפלו הסתו׳מג׳לוגין הללו היו פחותי׳מ^ ׳סאה דהפתא

מתני'

והר״אי כתב בסוף נדה שדברי הרמ״בס תמוהי׳סמתקלס כתב כיון שיש פו
ממלא

רל1

׳מ

סאה

מעקומקוהדא

הלכות

ממלא בכתף ושופך כל היוס אע״פ שרבי׳עליו מיס שאוכין כפי ולמה יפסל כנותן מחמ׳משקס אחר ע"כ ונראה שהוא נלמד כק״ו ממי צבע תסד ^ 3ן .
סאה ונוטל סאה ביותר מרוק ואין לומר הא דמכשר ברישא משוס דיס במקו׳ע וענבים ושינו כלראיו שהוא כשר  :י^ ילשער המיס שכסוף ת״ה שיטי זיפו)^'5
סאה סיס כשרים הילכך אינו נפסל ברביית מיס פסולים אבל כנותן סאה ונוטל אינו פוסל אלא כשנתן למקוה מגו הדבר ששינוהו ואס אין שם מטףהללו• ^
סאה שלא נשארו במקוה ארבעים סאה מיס כשרים א״א שלא יטול גס מןהכשרי' אע״ס שנשתנו מראיו אינו פוסל סלי זתיס וענבים שנפלו למ? הושינו
לא פסלוהו שאין כאן מגוס ח י
הילכך אינו כשר אלא עד רובו דהא איהו
ממראה מים אבל אם המקרה שלם אל' פ שנפלו בר מי צבע והענבים אלא מי6יהן לבדוכןהדיו!'ס
בופיה כתב מקוה העליון שיש בו ארבעי׳
ושינו מראיו לא נפסל וכן אם הדיח בו כלים ונשתנו מראין ללא הטעם למיס סשיו במוכן סמק ור5-
סאה מיס כשרים והיה ממלא ככליונול*ן
ושינו
מראיתהסמנין וכסלו למקוה סלס
נפסלכיצף
נפסל אבל אם נפל לתוכו יין או מוחל ושינו מראיו
לתוכו עד שירכו המיס וירדו לממתק<*״
תסראס
יעשה אם הוא חסר ימתין לו ע ד ^ יררו גשמים ויתמ ל א ןיחזרו מימיו לא פסלוהו נפלו למקוה
 0 060ךהתח.תי ז 1כשר וגשהעל /הו*
בשינוי
אע פ
מרחהג ליגץ
כו מ.׳ 1סאה ! שאיגו נפס׳ עור כשאיבהל נס י
סצא ^^םי
\רשרי?1
סחה מיס
מ ׳חאר
כשניהם ^
וחין דחמרח
לאיל
פסלוהו,.
שלאמיס-,ו;״״
משוס
פסצוהו
מראיו״ . .למראה מים ואם יש ״
ודאי ,״ !
מיס כשרי
ההיא

דנתןסאהרבט

לס5ןה 3מי

פימת

כמושפר״מ וסחמי מ חבמיס במיהימת
ללא חזו לטכילתה כלל דמקוה כדס כת,ב
— *.״1
—י—1
הילכך פסליכרובא ענ׳ל ונרא׳דאפש לומ

מלאנו בכתף עי ^יחזרו מ?איר?־ מרא £ים היה ,כו מ סאה ונ ?^

סאוכין נקראים וכבר נתבארלמי! יחץ
םמע,

לתוכו יין ונשתנו מראיו שלחציו אפילו הטובל במקום שלא לובץסנסלולסקי׳ססילשמ!
נשתנה לא עלתה לו טבילה אין שאיבה פוסלת אלא כמי אכל עד שיצא ממנו כמלואו ועודסי
"־מ ",
.
_
השלב1
שחרי)
חוזר נהכסרו ואין המיס השאובין
השלב
לנלוגין
להכשרן  :ויראה לי שנן הדן
להו שנפלולמקוהע״ידני סמקנלפוגנ5והונתיב פווסעימוססטס״ןז&ינג!
" ,נד״זי
,־״

שטעמוסלהימנ׳ס׳״לימד־׳מ״י ^ל'
יי' ^ד־ת זסאה ימל ״ ? ורי״ יי־ו6ולריפיר ניולס ם5ווביס
בנל גווני!,

יי׳ל״׳יני",י "5נ*
סהוומטהר 6פילו ממנומיאיי נייי<ש,ל6 1" 60י "־ *י"
^'"•ז׳
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רממוי ר״לייןומתו המתמו,
ליי '■",שנ'נ,ל 'ו:נש י' ס ינננ ? ״״״0
סי מעין סמעין מטהר וזותו יופי לוז סזיז למרנויהוכסס
נוליו •
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>י  3ל
ניטלו ביד
מרפזי הטין
כיוןלד
ספני
״מ ונ
למדי 6ולפיכך

מולויו
אכל במשנה פרק ז דמקואות תנן נפל לתוכו יין או מוחל ושינו את מקצת
מרובו וקודם לכן הרבה גבי מיס סאוביס ג״כ כתב אס נתן סאה ונטל סאה עד
שיעור
אס אין בו מראה מיס מ סאה ה״ז לא יטבול בו משמע כהדיא שאס יש צו
רובו פסול מדרבנן מפני מראית העין ואיני מבין דבריו דאס לומר דמדאוריתא
הרמ״ג?
ארבעי׳סאה מיס שלא נשתנו יכול לטבול במקום שלא נשתנ׳וכך הס דכיי
כשר אלא סחכמיס פסלוהו לא ה״ל לאקדומי פיסולא לכשרותו ועוד דמנין לו לומר
כן והר 'ש בר צמח כתב בתשובה יש לחוס לדברי הרא״בד סכפב בספר בעלי הנפש כפ״ז מהל׳מקואות וא״כ התוספתא אע״ג דמיתניא סתם צריך לפרשהוכשאיןנס
במקוס
מראה מיס ארבעים סאה מיתניא אכל אס יש בו מ סאה מראה מיס טובל
להיכא דאיכ׳במקוה שיעור כהכסרו תו לא היינו פוסלים בסאוביס מ״מ אי חסרי
מיא אהנו סיסולן דה״ל כנתן סאה ונטל סאה דאמרינןבפ הערל דטפי מרובו פסול המיס וכן פירשוה הרא״בד ורבינו שמשון ז״ל ומהתוספתא גופה הואמונות
כמרא׳אותוהיין
לפרש כן דקתני חבית שנשברה ביס הגדול ומראה אותו המקום
והאריך בזה סס ואע״פ שהאחרונים הסכימו דאפילו ככה״ג כשר שהמיס השאובים
שנשתנה
הטובל באומו מקו׳כאלו לא טבל הרי בהדיאדלא פסלה אלא אותו מקום
'הס נזרעים במקו׳וההידפ הערל במי פימת מ״מ אין ראוי להכניס הראש בין
קמחלוקפכ״ל  :כתב הרמ״בסבס״ז מה מקואות אין המקוה נפסל לא בשינוי בלבד אבל במקום שלא נשתנה כיון דאית ביה מ סאהכשר  :תניאכתוספתא
הטעם ולא בשינוי הריח אלא בשינוי מראה בלבד וכתב עוד מקוה סיס בו כ׳סאה נפלו לו ג׳לוגין יין כאלו לא נפל בין כמקום היין בין כמקום המיס היהסאוב
מיס כסריס או פחות מזה ונפל לתוכו סאה יין או מי פימת ולא שינו את מי־איו והסיקו הסיק במקום היין זה וזה לא טהר השיק במקום המיס מקוםהמיה
הרי אלו כסריס כשהיו ואין הסאה סנסלהיעולס למד המקוה ואס נוסף על העשרי' טהר מקום היין לא טהר וכתבה ר״ש בפ״ז דמקואות ופי' נפלו לו ג'ילק
עסמאחרי׳מיס כשמס ה״ז המקוה כשר עד כ"ל ונראה שטעמו משוס דכמשנה יין שלא שינה מראיהן כאלו לא נפל וטובל בין במקו המיס כין כמקוםהיץהיה
לטביל׳השיק
סאוב והיה בו שיעור ב מקואות או ג והסיקו למקו כסר כדי להכשירו
פ״ז דמקואות לא משכת שיעלו מי סירות את המקו׳אלא כשהיה בו ארבעים סאה
יונתן סאה ונטל סאה ולקמן אכתו׳בשס הרא״בד דאיכ גוונא דמי פימת יעלו ל/ת כמקום היין זה וזה לא טהר ואף ע 'פ סיש במקום המיס שימור מקו׳דשאוביןמהו
יהוו'
המקוה :מי צבע יס להם דין סאר מיס לפסול את המקוה החסרבג׳לוגין אפ״פ ולא סלקא להו הסקה סבמקוס היין עכ״ל  : :גרסק כפ״ק דמכותאמר מ
טכיל׳סיישיגן
אמר רב חבית מליאה מיס שנפל ליס הגדול הטובל סס לא עלתה לו
י סמשוניס ממראה מיס אבל אס המקוה סלס אע״פ שנפלו בו מי צבע ושינו את
בעלע׳לא
מראיו לא נפסל משנה בפ״ז דמקואות (סס ) רבי יוסי או׳מי הצבע פוסלין אותו לג׳ליגץ שלא יהיו במקום אחד ודוקא ליס הגדול דקסיוקיימי' אכל נהי6
בג׳לוגין ואין פוסלין אותו כשינוי מרא׳וכתב ר״ש דטעמ משוס דציבעא לית ביס ופרש״י הטובל סס באותו מקו׳לא עלתה לו טייל שמא כל מיס שכסכי׳עוחותימו
והתוספות
מששא ומשמע דהלכס כרבי יוסי דהאליכא מאן דפליג עליה וכ״פ הרמ״בם בפ״ז ושמא בא זה ראשו ורובו במי שאובין וזהא׳מן הסוסלין את התרומה
וקיימיופוא
כתבו דגרסינן חבית מליאה יין ולכך לא עלתה לו טכיל דמי היס קוו
מהמקואותובפ״ק דמכו פריך מהכא להא דאמרינן לעיל ג לוגץ מיס שנפל לתוכן
עדיין הוא צבור ועומד במקומו ואיסור ניכר וטובל כיין אכל נהראבעלמא$
קורטוב יין ומראיהן כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו ומשני הת מיא דציכעה
כתבהרא״בד בס בעלי הנפש המקוה השלם דודאי מתערב במיס ואינו בעין ומיירי ביין לכן שחינו מסנ׳מרחי המיסדי'1
'מיקרי הכא חמימזיגא מיקרי:
זהמסמע
באדום נחזי אס סינהימראית המיס אם לא ע כ והפוסקי׳סלא כתכו דין
אע״פ סאינו נפסל בסאובין נפסל בשינוי מרא׳אבל בדין המפייןסמענו סאינו
כפסל בסאובין אבל בשינוי מרא׳לא שמענו אלא אין לנו אלא כלשון משנתינו ושלא שהם גורסין חבית מליא׳מיס ולענין פיסול תרומה וכרכתב יש״י ולאמקלן<מ
שנפלה
מידי ומיהו הרמב״ס כתבה סתם בפ׳ומהלכו׳מקוחו' וז״ל סכית מליאה כרס
מצינו דיןהמעין משתנה אלא בשני דכריסץסאס עשאו כולו שאוב כפסל לגמרי
'ואס ריבה עליו מיס סאובין נפסל מלטהר בזוחלין אבל פסול מראה אין בועכ״ל  :ליס אפי׳ליס הגדול הטובל סס לא עלתה לו טבילה א״א לג׳לרגיןשלא י?וכמקם
וכן סא הדיס בו כלים ונשתנו מראיולאנפסל משנה סס הדיס בו סלי זתיס אחד ע' כ ומשמע דלעכין עליה מטומאה ע״י טבילהזוקאמרוקססהריכחכנפי
וענבים ושינו את מראיו כשר ובתב ר״ם דהדחת כלים לא חשיבשינוי• מראה  :מקוה שיש בו ארבעים סאה אפי שאב ושפך לתוכו כל היוםכולוכשרופתם%
ראשוורונונמי8
קוו וקיימי דומיא דיס ואס ה מנשי ולכן נראה לומר דמסוס אה
והרא״בר כתב כספר בסלי הנפס למדנו מכאן סאין סיכוי מראה פוסל עד
שיתערב בו גוף המשקה והוא משנה את מראיו אבל אס שרה בו סמנין או• אוכלין סאוביס קאמר דלא -עלתה לו טבילה ולערן פיסול תרומה כדפרש י •*
נטןלןתר ^ ניןג^,
ביה!מפר
זכסתנו מראיו כשר שהרי הדיס בו סלי זתיס וענבים אינס פוסלים בשינוי מראה תניא כתוספתא סקוה שאין בו מיס *
מראיוע׳ ,טנילה "קאמו "חני ^
ארבעי׳סאה ונפל לתוכו יין ונשתנו
מפני שאין כהן מגיף הדבר המשכה את מראיו וכן מי הצבע אין כהס כי אס שריי׳
אפילולפייזיני עישמתיו6ג6ז המ ?'
סמנין בלבל ופוסלים בג׳לוגין משוס דמי דציכעא מיקרו עוד למדנו מכאן סאין אינו נפסל כג׳לוגין ולא עוד אלא
גפלהללאגדרראללאי:
^'^ ,
'לשינוי מראה שיעור אלא אפי״מלוג אחד נשתנה מראיו פוסל סכ׳ל  :אבל אס חזרו מימיו לכמו' שהיו כשר וכתכ׳סיא״ל
כי5ך יעשס ׳ןס הי ׳ן חסר ימתין ^
ןמןה ^ושינן ^ מר ׳ןיו
(ן תוט יי
עד שירדו גשמים ויתמלא ויחזרו מראיו למראה מים ואס יש בו מ סאה שאינו
נפסל עוד בשאיבה ימלאנו בכתף פד שיחזרו מראיו למראה מיס הכל משכהשס:
וכתבהרא״3ד בספר בעלי הנפש על משכה זו למדנו מכאן כי המקוה הסלם
נפסל בשינוי מראה ואינו כפסל בסאוביס כלל ולמדנו עוד כי פיסול מראה חוזר
להכשירו מש״כ כשאוכ׳פוד נרא כי שינוי מרא׳אין לו שיעור אלא כל סנשתכ מראיו
מכמות שהיה פסול מדלא קאמר וסיכוי מיאיו למראה יין ועוד הא קתכי כסיפא
עד שיחזרו מראיהן למראה המיס עוד ים הפרס בין פסול ג לוגין לפינוי מראה כי
הג׳לוגין אין פוסלין אלא בשאוכין ושינוי מרא' פוסל אפי׳סלא כסאוכין כגון
ענמשך 'לתוכו יין מן הגת ומיחל מבי׳הבד שלא מתוך כלי׳ממאי דתניא כת״כ מקו,
מים ולא מקום כל משקים פרט לשכפל לתוכו מי כבשי׳ומי צכעיס ושינו מראיו
ודייקיק מיכה מקוה כל משקץ דומיאדמקוהמיס מההתשלאבשאוביןאף פכא
פלא בשאוכין ואס״המיעטינהוקראעכ״ל  :כתבהרמב״ס ק סוף פ״ז מה מקואו'
מקו׳שנשמנ׳מרא׳עימיומסמ׳עצמו ולא נפל ול דכי ה״ו כשר לא אמרו אלא סנשפנ,

בפ״ז

ןכתב ע< 1יה

א י״א ב3פניפשגפ ?

שחזר למראה יין הרי הוא כאלו כולו יין ושוב אינו כפסל בגלוגין מיסנג?
וכע'8
מינה שאס חזרו למראה מיס כסר ולאפוד אלא שהיין עולה לו לנ)
סאה מתוך שהמיס שחזרו יין מטהרין אף היין שנפל בסס מסלי־ מה ץ
זה וזה מוסך את זה ככ״ל ולפי שהיתה בחידוש כתפתיהופרשתיה ע :לאכל ו
פיר׳ולא עוד אלא אפיחזר אח״כ למראיו כשר להקווי עליו ע כ נר מיניי' ינש 5׳
מליו להשלימולארבפי׳סאה מיס הוא דכש׳אבל היין אינו מעל׳יוומוכדכ יהי
הוה .סחי ^,מי ?!י ?י:
די
ז״ל* ׳*וגס
,״כ ^ - .
תפרש״ כפי׳סרא״כד. ,
היה ׳> ׳גי
שלא ״ ־-
נר ״׳■ ׳׳
הרמב״ס ׳•׳
־׳־י׳•" '• ך ׳־'
י ׳
שיש
ירוחם כתב לשון התוספת׳ולא פירש כה דבר וגס לסונה כתוב כסטות סכתוב
יר
כמקוםשאין  :אץהאיבה פוסלת אלא במיס אכל השלג והברד והכפור והן8
והכפווהגליי
וכו  3פ ז דמק \או' (ףד קלא ) תכן אלו ממלין ולא פוסלין השלג והברד
והמלח והטיט הנמק אמי ר״ע היה ר׳יסמעא׳דן כנגדי לומהסלג׳אינומפלה ך
המקו׳והעידו אנשי מדכא משמו סאת להם צאו והביאו שלגועסומקוהכמח"
יבי יוחנן כן כורי אומי אבן הברד כמיםכלומר כמיס הסאוביסשפוסלים אוגי *
מעלים

אר

הלכות

ד*מ

כל המקוה מיס שאוכץ סהומשצואל פוסלין ולא מטכילין כהס עד סירבו'עליה'מיי (טז ) ללקמן סמן
!׳ ** דלית הלכאאכוותי' אלא כת״ק וכן פסק הרמ״בסז״ל -וגליד הס המיס
זה נעב ביי! יוסף
פוסלים
במחלה
שאובין
מיס
ג׳לוגץ
אפי
הומשכו
לא
אס
אבל
׳סאה
ארבעים
גסמיס
אחד
ותא תו כיצד מעלי׳ולא פוסלי׳אס יש במקוה ארבעיס סאה חסר
לאין מ־אהתלנרי
יןושים־
(,
את התקוה אפי׳היה אח״כ ארבעים סאהכשרי' לפיהז אומר אני דההיא תוספתא הרמ״נ׳ולא מלנלי
?לסס^ה לתוכו העלוה נמצאו מעלין ולא פוסלין• וכתב הר״אש כפ'תכוק'לא
^(!?סכ
! '!?3ש״פםהן שאוכין דלא שייך פיסול סאובין אלא כמיס ואפי עסה כלהמקוה  .דמקוה שהגליד ונימוח כשר להקוות עליו שמדבר בענין זה להוסיף אחר כךארבעים שאר הפישקיס
סאהגסמיס וחושב הגליד ונימוח כמו כלנלי השאלתות
^ * ןהמקףמלינסר:
אלאס״ללהמקואו׳
נזז
סאוב שהמשיב
נמוספמ 6עיגולי שלג המסוקעיס השלג והברד והכפור והטיט שהוא עב קצת אפילו יש בר
^
סלה
שהתשינז
פסוצ׳נמל שיתנאר
בס״פ כמה טומכין
;" 6לומע לץ רבי יהודה אומראין שיכולק להריקו מכלי אל כלי אין שאיבה פוסלת בהן
לק ׳ן ולא תהנילה
^ וני יהודה שסו 6מכילן עיט
שה סהטובל בשלג שאינו מפושר ומחזיק
מאלו למקו׳חסר לא פסלוהו ולא עור
אחר כן רניית מי
; יעונהומ סיק ויורד וטובל משמע
שעלת לו סבילה מדתכן השלג
ממנו
ברד
או
כפור
או
משלי
המקרה
כל
גשמים זצכן נראה
ממנו
^!*פסלאנסוס סאה אחת
אם
מ ק ןה כש׳ ;מ ק וה שיש בן מ׳ סאה מיטוטיט שראוי
מעדן את סמקוה וכלא הופשרו היא דאי לפיל' הראשון
גיגונפתא נראה
הסר
סאה
לסלמוןלמקרה שיש כוארכעי'
יט אין
נכי
המים
הלא עיקר אלינא
^תדסשיככמיס לזף מלפי דלכשכמוס
לזצכתאכןנ׳ל :
סאו־ץ מליה־י זגס
הטיטאין ממלין כמקום הטיט אכל
י״שוממכו וכרס׳דלהכי תכיא כתום פמלן
(ין ) וז״ל שס
סמח׳־תי בתחלתו ולכסוף חזר בו כי
איןהפלי חשו
סאה אלא על ירי
^יסלגדצייך שיהא נכבש יחדוקשה אפי אם אין
תעשה נא לפני ר'
סכל השלג העולה לארבעים סאה
יהיה ראוי לקבל
נןי' ^ יחסי ממנו כשיהיה כמוה המים שבו משום שאיבה
ש״ליה משפי״רא
בבשרה ועוד דאמרי׳אין מטבילין
ענ״(;וכ״כסר"6כדכספ~ בעלי הנפש בקרקע ושיתמל׳לדעת וכשיהיה כל זה אז פוסל אח׳ גדול
נאלס אתל שאנס
אשת• והטניל אות'
ומשמע לי דפסטא
אחד כלי אבני׳ואחד כלי גללים לפיכך המניח טבלא
,לחשנהזולמרכו מכסן שהשלגלזףע״פ
שאינו
בשלג
הפוסקי׳לא מונחי כלל כדברי
שנתנו למקוה נידם לרן דיו שאינו פוסל
דוראי בלא הופשרו מיירי דאי הופשרו מסושר ומחזיק מ'
4קו5ו משלים ארבעים סאה ומאי לא
סאה והזר'שעלתה
פשיטא דהוו כשאר מים ופוסלין את המקוה אי שאובין נינהו דדוחק לומרשאחר לה טנילק :
נםלקדקאמרה״ק אין צריך לומר שאין סושליס ובתוספתא דמקואות נמימניא

רכות
שאם

אלא שאפי^־"
שהכלאוככ^יןעש ׳

שאי

צפיסע^
צפים ע ג
בו מ
קק

סאה

המרדני
עב״ל  :כתב
יישרבי׳סמריסהורה
מ׳
וברד

המים
הטיטינוצין י!טבוי! אפי' כ0
כמים?יבל'! ,ק פל יאץ7ץ
לפסול
הטיט:
קוד׳שיקבענו.
אא" כ
ואח'
עכ״ל •
אצל
המקוון'

יביט
א״א
יגע
ככיפין
דמתכי'ודברי
אליעזר
הר'

ן,זמני ימיה שמביא גייס הנמק בעריב ומשיקו ויורד וסובל בו אכל לא נתברר שנתנן במקוה הופשרו וגהדיא תכי׳גתוספת עיגול שלגי המשוקעים כבור הרי אלו
מעלין ומשמע ודאי דבעודס עיגולים קאמר דמסלין ואע״פ שלא הופשרו ומהכא
^ונאותה סאה סל שלג כמות שהוא או לכשיתפשר נחשוב המיס היוצאים
מסנוכי המיס היוצאים ממני הם פחות ממה* שהיה השלג ונראה דכיו' נשמע שאין צריך שכל מי ארבעים סאה יגעו בכשרה ודלא כרבי׳ שמחה שמצריך כן
ודו וגליד וטיט הנמק דכמות שהן משלימין נראה כי השלג נמי וגס מ'יש דאין מסגילין בכיפין נראה■שאין מנין לכאן דהתס שאני סהכיפין פומדין
^י 8־נמות שהוא ועוד מדקאמר השלג והברד ולא קאמר מי השלג באויר אכל הכא שהשלג בקרק׳ועליו שלג אחר וכן פד כמה אמות גובה מאי סיאטא
וננודאלמלן בכמות שהן קאנד מיהו נ״ל שהו׳ צריך למעכו כדי שיהא כעין הכפור דדמיון דכיפין איכא הכא הא לאדמיאאלא ליס או בריכה העמוקים מאה אמה
וערראכל התפוח וחלול כמות שהוא לא ואס תאמ' הנך כולהו דקאמ מעלין ולא שטובלץ כמיס העליונים או בתחתונים ושלג נמי דנוותייסו הילכך דברי רבינו
!5סליןניון דחשיכלהו מיא לאשלומי מ״ט לא פסלי בשאובין התםמשו' דהוודבר שמריה נראים בעיני ומכל מקום אין להקל לעשות מעסה באיסורא דאוריתא נגד
 £0ץפושץממכומיןוה כתחלה אלא אצסמפי בלחוד הוא דמנטרפי לרובא דכשריס ה' ר אליעזרורבי'שמחה • ומיהו לסבול ידיו בשלג לאכול לסם אס אין לו מיס כיון
 !11מוין פוסלין בשאובה מ״ס מקוה מיס הוא דאתקש למעין מה מעיין בידי שמיס דנטילתידיסודרבנן נרא' דשפי' יש לסמוך על דברי הר'שמריה כיון דפשטהמשנה
^לקוהבידי שמיס אבל שאר משקין לא אתקיס הילכך שאר משיך כשינוי מראה ודברי הפוסקים מסייעיליה  :מקוהשיש בו ארבעי׳סאה מיס וסיס שראוי להריקו
אסהמיסצפין מלהסיטיכולי׳לטמלאפי׳כמיסוכו׳בס״בדמקואות (דף קכז ) תנן
מאדפסלי משו׳דמתחזי כמקרה סל שארמשקין' אכל משוס סאוכין לאוהנך
גלטניון דליכא כהו שינוי מראה פיסול סאוב׳נמי ליכא ואס תאמר לאנשי מדכא מקוה שיש בו ארבעי' סאה מיס וטיט ר' אליעזר אומר מסבילין כמיס ואיןמטכילין
 0*8וני ישמעאל הרי עושין מן השלג מקוה לכתחלה ואפ״ה כי נותנו כידי׳כשר בטיס ורבי יהושע אומרכטיט ובמים באי זה טיט מטבילין בסיס שהמיס צפץ על
מפלנשיתפשרקאמרוכשנפש'מילת אחריכא הוא וממילא קא הוי מקוה עכ״ל * גביו ואס היו המיס מצד א׳מודה רבי יהושע סמטכילין במיה ואין מטבילין בטיס
הר״הכתב על זה אכו תמהי׳מהיכן למדסכמדידעסו אנסי מדכא אתהמקוהאו וכתב רכיכו שמשון מודה רבי יהושע שמטכילץ במים ואץ מטבילין בטיס
סנכיסואת השלג בכלים שמא בידיהם משכו והוליכוהו עס הקרקע עצ״ל ולבסוף ומיהו איצטתפי מצטרף להשלים לארבעים סאהכדאמרי' ספ״ק דסוכה טיטהכרונן
ונרונפכהילכך אין לכו מאותו מעס׳שוס ראיה לומר שאיןהשאוב' פוסלת כשלג מצערף למ סאה והטובל בו לא עלתה לו טבילהע״כל -וכ״כ התוספו בספ״ק דסוכה
וניל שדנו כדין המיס בין לפסול בין להכשיר ע"כ ורבי' השמיט גליד משוס דמדן והרא״ש כסוףכדה • וידוע דר' אליעזר ור׳יהושע הלכה כר' יהושע וכן פסק הרמ״בס
ומה סחילק ביןטיט כמשנה זו וכך הס דברי רבי' :ודע דבההיא משנה תכן תו באי זה טיט אמרו בסיס
ניוונפור הוא נלמד אבל מלח איני יודע למההשמיטו :
גנהקלאיכך לענין עשה מהס מקוס סלס אע״ג דמדברי סרא״ש נר' דאף בעשה כל שהקנה יורד מאליודר״מ ר יהודה או׳מקוס שאין קנה המדה עומד אבא אלעזר בן
דלעאי או׳במקוס שהמשקולת יורדת דבי אלעזר אומר היורד בפי חבית רבישמעון
צמקוהמטיט הנמקמכש' דהא סתס וכתב ואפי׳פסה כל המקוה מאלו כשר משמע
ליכי׳דא״א לומר כן מדאמרי׳בספ״ק דסוכה ( דף יט ) טיט הנמק יוכיח שמצטרף אומר הנכנס כשפופרת הצאד רבי לאליעזר בר' צדוק אומר הנמדדכלוב • והקשה
)יבעי' סאה והטובל הו לא עלתה לו טבילה הלכך ודאי לא על הטיט הנמק נתכוין רבי' שמשון דבפ״ב דזבחיס אמר ר״ל כל המשלי׳למי סקוה משלי למי כיור לרביעית
ל5
ני $ז״ל אלא אאינך דאע״ג דלא אשכחן דשרו לעסו' כל המקוה מהם אלא בשלג אינו משלים וקאמר למעוטי מאי אי למעוטי טיט הנמק היכי דמי אי דפרהשוחה
מיני׳ילפי׳לאיכך דמ״שוהרמ״ב' כתב בפ״ז כלשון הזה אלו מעלין ולא פוסלין השלג ושותה מסט אפילו לרביעית כמי ואי דאין פרה סוסה ושותה ממנו אפילו למקוה
מיומפויוהגליד והמלח וטיט הנמק כיצ׳סקו׳שיש בו מ' סאה חסר א׳ונפל לתוכו נמי אין משלי׳ והשתא היכי שביק כל הני שיעורי דמתני' ונקטשיעור' דפרהשוחס
מאח מאלו ה״ז עולה למדתו והרי המקוהשלס וכשר נמצאו מעלין ולא פוסלי' ושותה דלא תנן ושמא כל הכי שיעורי דהני תנאי בסכיתלוטעמיהו דמר
הניאמ סאס שלג בתחלה והניחן כעוקה וריסקו שס ס״ז מקוה סלס וכשר עכ״ל סבר בהאי שותה ובהאי אינה שותה והא דמשמע בפ' כל הבשר דמי׳סנססלומשתיי׳
יהדעתכוט לומרפהו׳םובר דכסלג דחזינן שהכשיר ר׳ישמעאל לעשו׳מקוה כתחלה בהמה טובל בהס כל גופו לא בנפסלי׳מחמתטיט איירי אלא בצלולי ומשוםדמסרחי
לואדסכשרינן ולא גמרינן מיכ׳לאינך דאס איתא לא הוו שתקי תנאי מיכה במשנה וגמאסי' לא חזו לשתיית בהמה ע״כ וכל זה כתבו התוספות בספ״ק דסוכה וכ כ
הרא״ש בסוף נדה וכ״נ שהוא דעת הרס בס שכתב כפ״ח מה׳מקואו׳טיט רךשהפר
ינתוספתא אכל מדברי רש״י נר' דאף שלג אס עשה ממנו מקוה בתחלהשהו' פסול
 0נסצ״ק דסוכ׳אסא דאמרי׳ שהטובל בטיט הנמק לא עלתה לו טבילה הטובל שוחה ושותה ממנו ה״ז נמדד עס המקוה היה עבה עד שאין הפר' שוחה ושותה אינו
י־מסאהסכילר -סיס הנמק לא עלתה לו טבילה דהכי תכןבמסכ׳מקואו׳אלו מעלין נמדד עמו מקוה שים בו מ' סאה מיס וטיט מטבילין בטיט וכמי באי זה טיטמטבילין.
מסיסלי^הסלג והגליד והכפור וטיט הנרו'מעלי׳הייכו(!נשלימי׳אשלוסי אין בפני בטיט הרך שהמים צפין ע״ג היו המיס מצד אחד והטיט הרך מצד אחר מטבילין
*י מע״כ :וא״כ תנא קסא דאמר מעלין דמשמע דכפני עצמו לא אף כשלג פסל כמיס ולא בטיט עכ״ל ודבריו מבוארים סבתסלה כתב שיעור רכו' הטיט שנמדד עם
יזליג אדר ישמעאל רקי״ל כפ״ק ומיהו איפשר למידחי ולמימדכר' ישמעאל נקיטי' המקוהשהו א בכדי שהפרה שוחה ושותה ואחר כך כתב שא״עפ שכשהוא כרכות
 5מימני בהמעש' ומעסה רב א״נדת״ק נסימכשר ב&לג ומשו׳איכך נקטלישנא י זה הוא נמדד פס המקוה אץמטכילין ט אלא כשהמים צפין ע" ג אכל אס הס'
ל הר״אבד בספ׳בעלי הכפס בקיצור שער המיס וכולן מסתעיין כמו׳סהן סמוכי׳לו מצדו אין מטבילין כטיט וכן פסק סמ״ג ודלא כס״מק שלא הזכי׳פרה סוח
ז1מ! השלג שהוא כייך למעך את חללו עד שיהא כמו הכפור וכל אלו אפי׳מדדן ושותה אלא הביא פלוגתא דתנאי דמתכי' וכתב עליה והלכ׳כדברי כולם להחמיר:
ונתכן למקיה ולאלעשו' מהן מקוה בתחלה אלא סהן מצטרפין לשיעור מקוה כתב הערדכי בסטעו׳על מאי דסר״סי אשה לא תטבול בנמל מפני שיש סס טיס

זי,

׳־״״■

פז דו 3כני משוססחת^ 1^ 1: :

מימעך

סתנפ

־׳^ ׳־מוי פט־ כתבתי כן כסם הר״אש וכ״נ גס מדברי הרמ״כס שכתב וריסקו
כתב  .סר״אש כתשובה כלל ל״א סי׳ב׳־דתניא
השמיטו־רבי' :
יוימלמה
^סעתלו דטהיות מקוה שאוב שהגליד טהור משו׳מיס שאובין נימוחו כסר להקוו'
מדבריו דכעי להקיות דקתני פירושוכשר לטבולבושהוא מקוהכשר
^ישסמ גוכתבסק לשון התוספתא בכמה מקומות וגס בתוספתא דשקליס
4שיש ס אימדס שאה כשר להקוות עליו • וכ"כ רכי׳ירוחס וז״ל נר' דאע״ע
^ יייס סאה אחת משלמת למקרה שחסר סאה ומ"מ צריך שיהיה כעניןשכסיהי'
היה .שס סאה צנכ״ל וכתב עוד סמ״ג על דברי השאלתות ססוברי׳סאס היה

■ פ ^ 7־(_4גז׳ו-י ׳■!׳
תורת מיס ו? נ חמר׳

דפרה שוחה ושות ממנו אפי׳למקוה נמי ואי אי פרה שוחה ושות׳ממכואפי׳לרביעי׳
ואע״פ שיש מיס מרובי׳שיעו טבילה לכד הטיט כיון שהטיט עב אין פרה שותה ממנו
א״כה״ל יבשה גמורה עכ״ל וצ״ע וכ״כ ברוקח טל מתגי׳סכתבפי בסמוך וז״ל בפ״ב
דזבחיסמשמע טיט שאין פיה שותה ממנו אף למקוה פסולה ע״כ איןלאש' לטבול
כמי אגמי' שלא תכני רגלי׳בטיט ואס הטיט צלול אפי' דבוק בבשרה איכה מקפדת
אינו חוצץ אבל אס מקפדת חוצץ אףבמיעוטה • וכתב עוד אהא דתכן הטביל בו את
המטה אע״פ שרגליה שוקעות בטיט העבה טהורה מפנישהשי' מקימי' סי' כבר
עלתה לה טבילה למטה כמיס מכאן אשה צריכ׳ליזהר פלא תסבול באגמי׳או במקוה
שישי

•הלכות מעין5ומקור ,אר
שיש כו טיט עב פן תפקע רגלה כטיט עב .שאין פרה סוסה וסומס מהס
כדמשמע לזכל ?ם ? מי מ״ל ' יי״׳נ " ? ? ' ־"ל ״' ? ? ? 3יי! 5־'5׳ '־י פיסלו)זו 5ע־וי "■
בפ״ב דזבחי׳ולא עלתה לה טבילה סהא&ה מקפדת ע כ וכסי׳קכ׳ח
נתבאר
דין
טיט
ק עי ר ש ז ל וכ כמת ג אבל הרמ בס כת כפי משכה זו חוטט הואסוער \ ׳ ך
לענין חציצה פי שם ביתו:
חניא בתוספת לא אס אמר כמקים
שלא
עפה
בו
את
לקח ציור של עץ וחקק בו ואפי׳היס קבוע מקום יתחברו גו ^ טקטטויגמ^
הצפרין וכתבה ר״ש
בס״פג
ופי׳צפרץ
אבעבועו׳של
מיס
ובמקוה
אינם
נחשב׳־
כמים
הזכים הנה מה שיבר לע הצנוהס מיס שאובי׳לפי שזההמקו׳הקקוקכ, ,1,
לטבול בהם ומיהו כפ״ב חכחי' תניא כל
וצייע ההי׳דצכו שקבעו ולבסוןקרך' ' *,י
וצ״עההידצני׳שתכמויליסו ^
כסוס^"י;
סתחלת ברייתו הן המים מטבילין בו
ומי המקו' כרי שיפלו המים ממנ׳למקוה אם יש לה ד׳שפות
שראוי׳ במאי מיקי לה כי מדבריו
מקוה שכולו יבסושין
אדומי׳מטכילי׳ואטו
לקפל המים פוסלת ואם לאו אינה פוסלת זקפה על צרה לירוח
ני סל־עמולו' דחקקו דקתכי
היעוסח"־
מי גרעי צפרין
מיבחישיס
אדומין
וברוב
אפי׳יש לה שפית אינה פוסלת כיוןשאינ׳עומדתמגני ןשראוי
׳בעץ לעסו׳ צנור וזהדצרס 5וין
פמיישכיע
ספרים כתוב צרופין עכ״ל  :כתב
הרמכ״סבפ״ח מהלכו' מקואוכל שתחלת לקכל וכגון שהמים ראוי ן ל באל ,מקוה זן^ תה אב ל אםאי
ן אבל בפ״ו־
מה׳כלרץי^׳י ^י דבייו
מכוצויז
ברייתו מן המי' כגון יבחושין מטכילין בו המים ראוין לבא למקוהזולוז׳אפילואק,לה שפה פרס?
1ת כדכי^ היאפ יי ה ז״ל וכן הס דבי־י
הר״ן
ומטבילים בעינו של דג עכ״ל והוא כפ״ב כיון שמקבלת טוםאה :צינור שאין לוד' שפות אינה חשו׳כלי מוק מןני ממ
הביתסכת' ח״ל
מור
דזבחיס ואמרי׳כגמראפי' בעייניהו נמי וראוי להכייעל ירו מים<=מקו'(ואם)חקק כו גומא אח' י|טנ'קוים מיניי רני

שקבעוהאסהואשלעץאפילואםאיןהו.ומא
מחזפאלאכל^נ־־יןחליייא־ ^רל ;,׳" ,י
שהוא נעישה כולה על ידה כלי וכל המי שעוברין עליו חשובי'דכלנה׳נלו־נישסל^ ת;'" , -," ,

ופרש״י אפי׳אס כל המקו׳נעש מהס כשר
ובעינו סל דג פרש״י דג גדו/זנימוקפומן
עינו בחורו :אין הכלי חשוב לפסול
המים שאובין ואם הוא של חרס אין החקיקה פוסלתו אא״כ תהא ג׳ דמקואות סילון שהוא צימכאןומכ1
סבו משו שאיכ׳אא״כ יהי׳ ראוי לקבל קוד '
מחזקת רביעית ואם נפלו צרורת או עפר בגומא אינו
חשובורחב באמצע איני פוסל מפניסל 1מ!ס5
שיקבענו בקרקע כפרק המוכר את הבית סתימ׳לבטלו מתור׳קבלה אא״ב יהו מהודקין לתוכי :
סילקשהוא לקבל׳ אלמא רכל שאינו עשוילקבל' 6י;ו
(דףסו ) וכפימרוכ <ד ^ סה )
תני׳צטר צר מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו חשוב קב? לךן לפ סו לל בו ־ פוסל אלא ודאי האי צנור כגוןשהו'
חקוק
0ףקיזיו־׳ בסי יו 3עו5י" את
המ
יוי
5
!
:3
2
י
את
המקייצכלי
שנקב
בעןר׳ליר
אפיל
|
ו
כ
,לשהוא אינר חשו ׳גגוד לקבל לו צרורו׳סכך
הי׳דרכןלעשו׳לוכיח
ולבסוף חקקי6יכ י סרסל לזת המקר  :ימ ש
.
כלי .
.
לפסול המקוה וכתב א״א הרא״ש זי׳ל־
־־־
קבול ־
י
בתשובן־ןמ״מ
באמצע כדי סיתעכבוסס
הציתל!
ושיתמלא לדעת בפ״ד דמקואו' (דף קכח)
גבי המניח כלי׳תחת הצבור ויתבא' לקמן להקל לעשות מהוה לכתחילה ולהביא מים
בנלי וכיון סיס לו בית קבול צמרות פוסלאת
ייר
1
המקועכצוכךהסדכריסרמ3
שסוכ״נ
בס״ד ומ״ש וא׳גדול וא׳קטן אחד כלי אבני'
ו ־־* רר 1
עוד הר״ןבפ״בדשכועו׳ :ומש ואסנתלו
ואח׳כלי גללי׳פשוע במשנ׳פ״ד למקואות
(
שם
)
וכתב
רש
והר״אש
דרכותא
קת״ל
צרות
או
עפר
בגומא
אינו
חשוב סתימא וכוג״ז שס כמשנ' היו
צרודותמתחלקלץ
דאע״ג דכלי גללי׳לא חשיבי כלי׳לענין
קבלת
טומאה
לפסול
את
המקוה
חשיבי לתוכ׳פוסלין את המקו׳ירד לתוכו עסי ונכבש כשר וסי ר״ס וסרא״ש כל מידולא
וכס״פק דשכ ' ( דףיו ) מייתי הל וכתבו
סס
התו׳אח
'
כלי׳גדולי׳סמת
גדל׳אינ׳מקבלי'
מהדק שייך ביה לשון חלול ירד לתוכו עפר ונכבש ונדבק העפר וכתקס׳אז
נתכשל
טומא׳כגון כלי עץ שהם יתירי' על מ
סאה
סאינ׳מטלטלי
'
מלא
וריקם
אפ״ה
מיקרי
מתורת כליוהרמי' כס והרא״בד גורסי׳ונגפס כלו׳שנעש חזק וקשה כגפסיס נ!נחג
שאיכה וא׳כלי קטניכדתכן במסכ׳כלי׳ומייתי לה בפ׳אלו טריפו׳הרקי׳סבכלי חרס
הר״אש בפר תנוקת והרמ״בן כתב בפ׳המוכר את בנית ונכבש פי' שנכבש
מאיליו
הן וקרקרותיהן ודפנותיהן יושכין שלא מסומכיס שיעורן מכדי סיכת קטן ועד לוג
ונתבטל סס עד■שאין המיס יכולין לשטוף אותו עפר ובספרהיראי ' מפרש
שכבשו
אבל כציר מסכי טהורי׳עכ״ל • אבל הר״אש כתב בסוף כדם גדוליי המחזיק ',מ סאה
ברגל ונתבטל קכולו וקשיא ליה מהא דגרסי׳ כפר חלון חריץ
עמוקי׳ותז׳ד׳מאובין
בלח קטני פחו׳מכדי סיכת קטן ובמשנה קאמ אח׳כלי אדמ' ופרש״י כלי אדמה
דלאו
ב׳ואין מערכין אחד מלא עפר או צהרו׳מערכץ אח׳ולא מצריכיכן כביסו׳ותירץגבי
ע״י גיבול הוא ככלי נתר וכלי סיס :וביישלפי ' המניח טבלא אצל המקו׳וכו'
מסנ'
חריץ
שאני
דהכא מבעל ליה מתור ' כלי עכ"ל :כתב בסמ״ק ססטוהו באמצע
לקכל
פס המניס טבלא תחת הצנור אס יש לה לבזבז פוסל׳את המקו ' זקפה כידוח
בין
כך
צרורות
בין
סל
עץ
בין
סל
חרס
נאסר
בכל
שהוא עכ״ל ואיני יודע למה פסק
בשל
ובין כך איכה פוסלת את המקוה ופי ר״ס תחת הצנור סהו׳כסר שקבעו ולבסוף חקקו חרס הפך המסכה וכבר כתב עליו בהג׳שצריך פיק  :ומ״שסילון שהוא צרמיאן
והכיח את הטבלא תחתיו להמשיך המיס למקו' פוסלת את המקו׳דה״ל מיס שאובין ומכאן ורחב באמצע וכולי גס זה סס במסנה סילק שהוא צר מכאן ומכאןורחב
והוא שיהא לה לבזבז סד׳רוחותי דאי מג׳אין זה בית קבול זקפה לידוח כדי שתדוח באמצע אינה פוסל מפני שלא כעשה לקבלה ופי׳ר״ס צר מכאן ומכאןכמקו'
יציאת
מטכופת שבה אינה פוסלת את המקוה כיון דלא קימא כדרך קבלתה וב כהרא״ש
המיס הוא צר דהיינו במקום פיו ורחב באמצע אפי הכי לא חשיב קבלה צל זמן
שלא
בפ׳תנוקת וכ״נ סמ״ג דיש לה לבזבז פירש ספה מד רוחותיה וגבי אק לה לבזבז
חקק
בו
לקבל
צתתת
וז״ל
הרמ״ב
'
בפי׳מסכזו
הכה
הוא
כשר
אס
"
פ
שיתקבצו
המיט
דקאמ ' אינה פוסלת נת׳אפי׳הכיחה כדרך שנשארו בה מיס מצד אס כיון דאין לה ד׳ בזה החלל והוא מקבל סיעור רב לפי שלא יצוין נזה החלל שהיה כלי קבולואמם
לכזבזי׳ולא נעשי׳לקבלה וכ"כ רכי׳ירוחם ז״ל :
ומהשכתב וכגון שהמיס ראויים היה הכוונה שיצא המיס מן המקו׳הצר בחוזק ואמה' אממו בצנור הקורס שהואאש
לבא למקוה זולתה וכו כ״כ הר״אש סם טל הא
דזקפה
לידוח
ח״ל
ומיירי
כגון
דבלאו
יהיה בו מקום מקוער פוסל את המקרה להיותו עשוי לקבלה כלו׳לקבלצרורו׳ינד
הטבלא היו המיסכמשכיס־למקו דאי לאו הכי
אע״פ
דאין
המיס
נפסלי׳מחמ
קדם
שאיבה
בשני
מכלי׳סמכלל
הטהורים
בכלי
חרס
הסלוכת כפופי' אפ״פ שמקבליהלר
מ״מ נססלי׳משו׳דהוי׳ע״י טהר' כעי׳כדאי
בפ״ה
דמקואו׳עכ״ל
ומ״ש
דהוי
'
ע״י
טהרה
שהס
לא
נעשה
לקבלה
והכה
יצא
לך
עיקר
גדול
מאד
והוא
שאין כל
המקבלי׳פסל'
בעינן יתבאר לקמן גבי הבא להמשיך מיס למקרה צריך שלא יהא בדבר המקבל את המקוה וישובו המיס ההולכיס כהס מיס סאובי' אלא כל מס שעשוילקבלהע":
טומאה וכו׳גומ״ס ס״ש רבי׳אפי אין לה שפה כלל פוסלת לאו למימר שאין לטבל'
והרא״בד כת בה' מקואות א״א בתוספת ואס הי׳הסלון כפוף כל שהו פוסלו
וקשיא
לי
שהרי
אמרו
במשנת
כלים
הטסורי׳סבכלי
סרס
הסלונות
אע
'
פ
שכפופים
ואע״פ
ספה כלל דא״ב היאך כת׳סמקבל׳טומא׳הא קי״ל דפשוטי כלי עץ אינ׳מקבלי׳טומא׳
אלא ביש לה ד׳שפות עסקינן אלא סכפא׳על פיה
ונמצא סהמי׳עוברי במקו׳סאיןסס שמקבלים ואולי אע" פ סהס טהורי׳ לעצמס מכ״מ כיון סכני קפלה כסוסקגלין
ספה כלל ואפה פוסלת מפכישהויי׳המקוה ע״י
דבר
המקבל
טומא׳ואיפש
דבכיטלו
פסולים
למקוה
מידי
דהוה
אכלי
גללים
וכיוצ׳בהן
מפני
שיש
עליהן
תורת כלי
קבול
כל ספתותי׳איירי ואפ״ה מקבלת טומא' כיון שמתחלה היתה מקבלת ועכשיו לא פכ״ל• ולדעת הרמ׳בס צריך לו דהא דקתכי אס היה סלון כפוף היינו כשהו׳משויטל
נשכרה לגמרי והא דפשוטי כלי עץ אינס מקבלי ' טומאה היינו דוקא כשמעולם לא
דעת קבול וכת'הרמ״בס בפ"ז מה׳ מקואות דסילון זה בין סהי׳סל מחצת ביןאהי
היה לה בית קבול וצ״ע *:בתב הרמ״בס
סל חרס אינו פוסל את המקוה כיון שלא כעסה לקבלה • ורבי כתב לקמןדסי" "
בפ״ו מה׳' מקואו׳ המניח שק או קופה תחת
*
*
׳איפשרשבאי
}
להשפה
בללחיירי
זאפייז
מתכת אסו׳להמשיך כו מיסלמקוה אלא א״כ הוא מחובר לקרקע ושסיתכארבה ר
הצנור אין המיס ממסכי מהס פוסלי אמ סוי *מ}ה* ,דהמק,לי,״,מאסמלר״1 1
כחוב כהגהחמרדכי דקידושין על מקושהמסיכוהו דרך צבור אע״ג דאיןלונניני
המקלה והוא מסכה בפודמקואית :
מד
רוחותיו
והוי
כמו
סלק
שהוא
פתוח
מב
ראשיו
מ״מ
מיססיל
מפני חשש
חממי!
כחוב בסער המיס שבסוף ת״ה אפי פכרו מיס מעצמן בכלים העשויים לקבל את שבתוכו כדאיתא במסכי׳מקואות החוטט בצבור לקבל צרורו׳ כשל עץ ככל שהוואז
המי' אם נתכן לקבל המי׳וכפלו מתוכן למקו פסלוהו ולמאכלת צכור שחקקו ולבסוף היו המיס מתחלחלי' והרקיב בתוכו פסול
ךימ (יח ) והר׳דשתעי׳כתנ ^יו1' "" '"5
קבעו פוסל את המקוה סנן דק הצנורו׳לחקוק באמצען חקק העשוי לקבל צרותת •בכל שהויח ע״ב וכת׳מהחי״ק בשורש כ״ד
החיםהתלחלחל,עשא ,גומאלאינו ׳יד
הבאות עס המי סדי שיעברו לכור מיס צלולין לא חקק באמצען חקק לקבל צרורות
שפשט המנהג
בכל ישראל לעסו' מקואות אלא כש־ןא חקק נעניי! דנילהנדעתליניחא'
אינו פוסל את המקוה לפירעפי׳פמכסיס בהם את הגגות אע״פ שיש בסן גומות
פ״י
מחבות
המקלחי׳מיס
מןהגגות
ואולי
בג
,תא
ז
,
מנ׳ל,כדעת הר׳רסמעיהמז״עק
ותקקין אינם פוסלי׳את המקוה לפי שלא נעשו לקבל בהס פכ״ל :וכתוב עוד סס כי גס זה הדעת שמחמיר כ״כלא דבר
לש׳ג
לן
.
ז;
״
6
ע״נ
זהזא
דע־גרנ
ב
,
יהי"
ונמ*נ
" אל עלשקי׳ןלןחשמעמלנריניעיזג
דברים אלו שאמרנו סכל שאינו עשוי לקבל את המי' אינו־פוסל את סמקו׳לא אמת
מהמחנות הדבוקו׳ לגגות דשליט בהו
הראזשכלל ל*א סי״ |: '1
אלא כשנפלו מתוכן למקוה מעצמן אבל אס נתנן אדם למקרה ה״ז פסול סכל ע׳'
אויר טובא ולא שכי שיתלחלסו וירקיבו עד
אדם אפי׳דילף בידיו וברגליו ואפי עובר כמי׳ונזדלפו מאליהן כרגליו למקו פסלוהו
סתתהוה שס גומא אלא דוקא במור הקבוע בקרקע ואיפשר ממסח ל״ח ?
בהמ׳ונזדלפו מיס .כרגלי
הבהמי׳למקו׳לא
שליט
ביה
אוירא
ונרקב
כקל
על
ידי
לחלוחית
הקרקע
התם
הוא
דחיישי׳
להניויי
בד׳א בשנזדלפו ברגליו אבל—היה רוכ׳ע״ג .
.
... .
 יראונרקב .״.״ ״
״1-
יפסלוהו אפ״פ סע ׳י בהמ שהוא רוכב פליה
כזדלפו
אקזה
כמזלף
כרגליו
מכ״ל
וכבר
אני
נוהג
שלא
לעשות
המחכות
על
ידי
חטיטה
פן
תשאר
נו
אי
זה
גומא
ס
'
חמ ,
כתבתי לעיל בזה בשס הר״אבד :
צנורשאין לו ד ' שפות אינו חשוב כלי וראוי סס המיס אלא אני נוהג ליקח סכי נסיים מסופים היטב ולהדכיקםזו !
להביא ע״י מיס למקוה וחקק בו
גומא
אחת
קטנה
קודם
סקב
עוהו
וכו׳משנק
בפ״ד
סומ
וגס
אני
אומר
להגביה
ראש
הצנור
האחד אותו שאינו לצרהמ?ץה נ וו
דמקואות החומט צנוי לקבל צחדו׳בשל פץ כל שהן ובסל חרס רביעי׳וכתב הר״אש הראש שבצד המקוה כדי שירדו המיס כשטף גדי לו 3מרוצה גי ^ה
רו
בפ׳תנוקת ( דף פו ) פי׳צכוי שאין לו ד׳לבזכזין ומקלח מים למקרה וחקק בו גומא ולא יבא להתלחלח ולסרקיב ס״כ ויפ ל תמוה
הרכהמחמיי ׳ ^' ^( 6צי
שיתקבץ לתוכה עפר וצמרות סעוברי׳פס המיס וחפיב טליע״י אותה גומא
והמיס 3ייוטטיס כיו
ז נעסי ע״ד
צתהמ כשר דהייני מתני׳יםנו^נלזוצו
העוכיי׳על הגומא הוו שאוביס והא דתניא צמר שחקקו ולכסוף קבעו
היינו
שסק׳
מכאן
ומכאן
וכו
'
אינו
פוסל
מסכי
שלא
כעסה
לקבלה
וכ״ס
דכשהי? ' . 3׳
גו גומא ואפי׳קכעו אסר שחקקו פוסל אתיהמקוס מאיל והיה סס כלי פליו בתלוש
דכשר כיון שלא חלו כחטיטה ההיא ידים וב״ש
להפרתט

הרכות מעץ ומקוה
 1י ,יי־ לסח שמא יתלחלח וירקיב ומהרי״ק שהיה נוהג למשות כאותו רב ל א
^ 5^ 5הדדנא ה :י כדכתוב בהריא שם דלא ס״ל הכי ולא היס נוהג למשות
?משוס ירא שמיס יצא ידי כולם כמידי רליכא פסידא כלל ומיהו איפש שהוא
דמ:ד :י שלא נפשת לקבלה היינו שאין דרך קבלת צרורו׳ בכך שאינם
'5
'לימראוחו״מחוםרחד אכל א־ן היו
מחמכניס״״
״ י. 1
_1
_

ד־מ

קבז

אר

לא סתמו נקבי הנביעה כשדלו מימיו א״כ תמיד היה לו שם ממין רל 1יכר כפסל
כנפילת מיס שאובים לתוכו ואמ״פ שיש פוסקים שנוטי׳לההמיר מ״מ כדאי הם
הפוסקים המתירים לסמיך פליהם וכ״ש בשש הדסק ופו שאין כאן אלא ספק דרבנן
דאפי׳למ״ד כולו סאוב דאורית מודה ברונו שאין •שאוב אמכ׳אס סתמו נקב מביע׳
׳בשעסדלו המיס א׳כ נפסק המעיין וירד
־
׳ ׳ -׳-
•

(יט ) וכ ' ס מרדכי
נה״נ ע׳ א 7ףנ! ל״נ
נשם
מוהר׳ס
(ראני׳ה ור״י א ' ז
ז״ל  ,וכתב
כנר
המעשה
 3רעננ שעורה
וכשמזשר
מח מאה נשען ת ן
הכלי למקוהזעסל!
חסדאיזרוהלהזני'

^ :ן ״ יינ,ס ^ הס 1;:,ב,ת
<£ס " ,,ל״ל ,־ 1יש ,מיח :ל?כל

למשחממנה לאונתכטל מתורת כלי  1 :אפ עירב סירווצרורות
וסו " כה! הנין־ לא חכויב סתימה להחוירו לתורת כלי או א ?

רלצ,־ל אשלא מששבו משהו א עי׳ ניס א
הוערכו על גבי הארץ אפילו על גבי סיד וגפרי לא חשיב
סתימה ייהילכך
שנפשה ממילא לא סש־ב כלי ' מ / -
אכל *?1*.
אס ע'\ ^
עירב נש׳1
סיר■1י ^ 1׳ 1״( * _/׳!
וגפרי׳וסתמו<- -^ 1
חשיב ׳
■״׳*>  -״׳

 -י• ־!ש״״ -־ ״ .

ף :שמי הנהר באין דרך צט־ לעיר
המזע זוחל וע׳י
יה ־תע
צנורפל אבני
אבני׳'
ופ׳יצנורשל

נ ' .המי' לחי ' לנקועז
ולא3ו  7ע ראית

יסלזמ פס ג'לוגי ,נלל של סי־
המזישוניס
־נין־מ> לעפות נךרעהיו׳נווב5ולתקמ>

מנין שהר חקו*
שברעגנ״שעודק

סתימפר אבל אסשי בדבר שוס דוחק מד סיבא
הרוצההדבר לידי
דיחוי שלא
תוכל
לטבול
—׳ —
״— 1״ _
האשה^ _ .
״״״, . , ,- - - --״ -׳

מעיין הוא עכ״ל
ושם
נע״ה נשס

להיצי׳מישמןהמןו׳ילנקיתו
ויר׳שמאיחזרו־ימן הכלי שמוציאין
כי
בי המיס
המים נ ללוגי? למקו׳אחר שהשר מיסאה
ויפסלוהויקוב הכלי

השצלתות לסליני

פד פת סתתעכ׳יתדח ' טבילתה אין ראוי
כלל שתתעכ׳מלטבול מסוס חשסא רחוקה

<ס׳ל לאף נמעיין
כרין 5חי .ר ולק
אס דוכיז לנקות
את המקז׳פזקקין
נקני המעיין ( על

בבית

6ינו
סחזיןמ.יז
סלאבןישע

באין )מ5ויין ממיס
הראשונים כי יש
לחוש לאמרשהתי'
כל המיס
וכחכר

־־

© "  :ועת כתבדמניח טבלא תחת
כנר וצהלהמתני׳פיי י 'מ דיש לה לבזבז מד ' רוחותיה דאי מצ׳אין זה בית קבול
שנמורדא״׳יש לה לבזבז מד רושות־ה כיון דאינ׳מקבלת מיס כל שהו מן הנקי
זלמאאיכספוסלת את המף־ה • וה־וקש כתב משמע דדוקא בב׳ רוחות הוא דכשי
אכלאםיפלולב! בז מג׳יותת פתלה  :כל ' שניקב בשוליו אפי׳ כל שהו אינו
ס? מור כלי לפסול העקוה  :בר נתבאר לעיל כגיגית שקבעוה באי ] ונתמלאה
מי!עש.דסדה  :יאיתא בתוספתא לפי פיר״ש והרא״ש • ודברי תשובות להרמב״ן
נדן זה כתבתי לעיל בשחה אצל פיסול מקום בג לוגין שסחט מבסותו  :רמ׳ש
שטאי׳ש בתשובה שאץ להקל לעשות מקום לכתתלה ולהביא מיס בכלי מנוקב
נון מי  :תיתן שלא מצאתי תשוכ׳זו בתשיבית הרא״ש שבידי  :ומ׳ש ובצדדין
א־נוכטל מתורת צלי עד■ תהא ביוחי הנקב ב אצבעות על ב׳אצבעות ככר נתבאר
לעילדאיתא בתוספתא כר״אדכעי* כשפופרת הנאד מן הצד וכס״ו למקואות
(ון<ןל) תנןדשיעו׳ כשפופית הנאד הוי כשתי אצבעות חוזרות למקומן בלועי
מתהפכות נסלל הנקב בריות ותניא כתוספתא שתי אצבעות שא מרו בבינונית של
לאוס ולא מר כטפחכלוי' דאערי׳טפח ד' כגדול שית בז ופרתי חמש כאצב' ואצבע
אל הכינוני וביה משערי הכא ךכ כתבו ר״ס וסרא״ש זיל וכך הס דברי רכינוומישמ׳
מונייהסראנכעדהכא היינו אצבע הסמוך לגודל וכל ששתי אצבעות מסס חוזרת
מי!הנץ  :הוי כשפופרת הנאד אבל הימב״ס כתנכפ״חמה׳ מקואות שהם ב
אצבעות ראשונים מן הד שבפס היד  :ומ׳ש רכי׳שא״צ שיהיה ממבע אלא אפי׳
טנולכ״ב ר״סבפשיטות בס״פח דטהיות  :ו  £׳ש ויהא קרוב לשוליו שאינו יכול
קבל•שוס מיס ממנו ולמש יאבל אס מקבל שוס מיס למפ׳ממנו לא נתבטל מתורת
:צי ואם עירב סיד וצמרות וסתם בהם הנץ  :לא חשיב סתימה וכו' עד אבל אם
שייב סיד וגפסיסחשיב • ככר נתבאר לעיל דהביאיתא בתוספתא אס יש הרבה
קניסדץין אססה מצטרפים לשפופרת כנאד יתבאר ממס שאכתוב לקמן בשם
מרדני  :שש הילכך הרוצה להוציא מיס מן המקוה לנקותו וירא שמא יחזרו
ןמ הגלי שמוציאים בו המיס ׳ג לוגין למקוה אחי שחסר מ' סאה ויפסלוהו כלומר
ואילו קדה שחסר מע סאה אין מיס שאובין פוסלים אותו יקוב הכלי כשוליו כל
סי' ואז לא יחשכו המיס שבו שאובי׳ואס המקוה נובע א״צ לכך כי אין המעין כפסל
כשאיבס בל זה כתב היא״ש בפ׳תנוק' והמררכי כפי׳ב רפבועו׳והוא נלמד בפשיטות
מזה שנתבאר לעיל וכתב עוד הרא״ש בתשובה כשלמדתי מס מקואות לפניהר״כל
>'ל אמיתי לו תמהני ששמעתי סכמה גדולי' נצטערו לנקו' מקוה שמימיו נובעי׳
נינ״לשהשומעי׳מפי הגדולים טעו כי הגדולים דקדקו איך יטהרו מקוה שמימיו
מכונסים והשומעי׳טעו אף במקו׳ נובע ולא כן הו׳דמקוה שהוא נובע ואין בו כי אם
ימדממלא בכתף לכתחלה וסובל בו ואינו נפסל בסביל השאיבה וסודה מורי ע״כ
וץאי'ך להביא ראיותלדבר • וכ" פ רכי׳ירו׳ז״ל • וכ״פ סדשב״א כשער המיס שבסוף
מה :וסמ״ק כתב כל צירוף ג׳לוגין מים שאובי׳דוקא מב׳וג׳כליס וכ״ש מכלי אחד
^1׳ 3זאויותיסשרולפ״זא״צלנקובהדליי' ששואבים בהם המקוס כדי לנקותו
ממה שנופל מן הכלי אין עולה כי אס מעט בבל פעס והוי כמו מד׳או ה כלים ומ״מ
ףלנקוב אותם למטה בכונס משקהרעכ״ל  :וכך הס דברי התו׳ כפ״ק דתמורה •
ימימשידבמקוה הוא דקאמר אבל כמעין כיון דאין מיס סאוכין פוסלי׳ אותו כלל
"'ט צייו לנקוב הדלי אפי׳לכתחלה -וכב׳כתכתי לעיל שיש מי סנר׳מדבריו שמעין
ימינפתל גשאיבה כל זמן שאין בו ׳מ סאה ומסרי״ק כתשובה חושש לדבריוולפי׳
מגבשויש לה על מקוה הכובע ממעין שרצו להוציא מימיו מתוכו ודלו מתוכו
מו ^א נשאר כסאה מיס ולא ניקבו הדלייס שדלו בהם ויש להסתפק שמא חזרו
ג ליגין מהמים שאובים בדליים לתוך סמקוס שנחסר מסיעות דהיינו*מ

נראה דעיקר דינא
!מייס שאוני במעין ל!ת'סאזשלאיפול
העביםכיון
שהפוסק  ,המפורסמים כתבו דמפין שס חןהנלי נ׳ל/נין
ופישל; החקוה וכו'
כל שהו אינו נפסל בסאיכה כלל ופשטא
דמתכי
הכי
משתמע
עלייהוסמכי
' ואפילו
וכבר כמנתי לעי צ
לכפחלה ואיפשר שמהרי״ק גס הוא
זאת
פמו
אלא
שלהוציא
מלב
המתמיהים
ההם
באס ב׳י
לרוב
סרנו לפוסלו אפי׳בדיעבד כ 'כ
להוכיח
מל
פניהם
דאפי׳אי
יהבי׳להו
כל
טעותייהו
הפיסקי'  3*0לאין.
אין לפוסלו בריפבד ובתרומת הדשן כתב אסר דברי האומרי׳ סאין מיס סאוביס
פוסלי במעין כל שהו אמנם המנהג הוא בכל המקומות שראיתי דקפידי אפילו
במקום שהוא מפין אס חזרו מן השאובים לתוכו ונרא׳דמ׳ה מחמירים ולא סמנינן
אדבך־י רוב הגאונים שהזכרתי לעיל דבמרדכיכתב מדברי השאלתות דרגיליס
כפמינקין המקוה לפקק כל נקבי הנביעה לאחר שהוציאו כל המיס וליבשו לגמרי
מפני שיש לחוס .שמא חזרו מן סכלים ששאבו בסס ג׳לונין לתוכו ושוב לא יטהר עד
שיוציא׳ ע■ כ ודקדק המרדכי מדברי השאלתות מדקאמי פוקקים נקבי הנביעה
אלמא כמעיין איירי ואפ״ה פוסלים סשאוכיס בו והיינו דלא כרבינו שמחה וא״ז
ומהר״ס מעתה כיון דדכרי סשאלתו׳דברי קבלה הס וקדמון היה אין לזוז מדבריהם
ע״כ וע״פ זה כתב שבא מעשה לידו במקוה נובע סניקוהו ככלים שאינם מנוקבים
וחזרו ג׳לוגין מיס מן הכלים לפוך המקוה לאחר שנחסר ממ׳ סאה ולא היה איפסר
להם לנקותו כולו מפני רדיפת ותגבורת הנביטה והורה לשפוך פער על כל נקבי
הנביעה בעובי באו נ' טפחים ונסתמו כל הנקבי׳ונתייבסו פל פני קרקעי׳ סמקוה
כמו יוס ולילה עד שדחקו מי הנביעה ונקבו למפלה מן העפר ששפכו ובזמן מועט
אחכ חזרו המיס על פני כל המקוה כשיעור העומק שהי' כתחלה וכהאי גוונא ש״ד
חדא דלפי הנראה השאובים שנשארו במקוה קודס ששפכו העפר לא חזרו ובצבצו
ונקבו עד למעלה מן העפר ששפכו אלא נבלעו כעפר ואת״ל דמי הנביעה העלו
אותם מ״מ נמשכים דרך הקרקע ובודאי מי הנביעה רבו עליהם וקי״ל דשאובה
מיטהרת ברכיה והמשכה ואין המסכה סוכה יותר מזו שהמי׳נבלעי׳לגמרי כקרקע
וסוזרי׳ומבצבצי׳ממנה עכ״ל ול״כ דמריהטא דלישנאדמרדכי לא משמע דמלשון
השאלתות הוא מדקדק כן שהרי ז״ל המרדני בפ״ב דשכועות שכן בפ״ק דתסורם
מיס סאובי׳אין פוסלים את המקוה אלא לפי חשבון ומפרש בגמ׳ לפי חשבון כלים
וכו ובשאלתות מפרש דבג׳ פוסלו והוא כגון שהתחיל השני עד שלא פסק הראשון
הילכך רגילים כשמנקיס המקוה לאחרשהוציאו׳ כל המיס פוקקיס נקבי מביפס
ואין מסיירים ממיס הראשונים כי יש לפוש לאתר שהוציא מן סמים ונחסר המקום
ממ סאה שמא חזר ונפל מן הדלי או טב וג׳כליס גילוגין לתוך המקו׳והכי תנן כמס׳
מקואות פ״ג כוי שבחצר שנפל בו ג׳לוגין לעולם הוא בפיסולו וכו׳ נ״ל אני הדיוט
מדקאמר פוקקין את נקבי הנביעה דאפי׳כמעין קאמ׳ע״כ ולאמ־שמ' שיהא מדברי
הסאלתו׳אלא מ״ש דבג׳פוסלו והוא כגון שהתחי׳השני עד שלא פסק הראשון בלבד
אכל מ״ש הילכך רגילי כשנמקי׳המקוה לאח׳שהוציאו כל המיס פוקקין נקבי הנכיע
וכו׳אינו מדברי השאלתות אלא לשון המחב׳שכתב ובסאלתות מפ׳וכו' ודברי טכמו
הס שסובר כן ואין לשאלתות חלק ונחלה באות׳ סברא כלל וכ״נ שהיה סבור מהרי
קולוס דסאי הילכך רגיליי כסמנקי המקוה וכו׳דלאו מדברי הסאלתות הוא דא״כ לא
הוה שתיק מלכתוב כן ומעתה אין מכאן ראיה למה שנהגו להקפי׳אפי׳כמקו׳שהוא
מעין אלא טעם הנוכגי׳כן היה כמ״ש הרא״ש שאמר לפני מהר״ס שהשומעים מפי
הגדולים סעו ולא חילקו בין מקוה נובע לסאינו נובע ומכאן עוד ראיה דההי׳דבתב
המרדכי הילכו רגילים כסמנלך המקו׳פוקקין נקבי הנכיע׳ וכו׳לא מדברי השאלתו׳
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ליטכיולא נשאר דו נוימא אלא שנשאר הקרקע לח וטופח ע״מ להטפיח ואח״ס פתחו
אותו ונתמלא מיס היפסל מחמת שנשאר טופח ע״מ להטפיח או לא תשובה איני
רואה סוס פיסול מכמה טעמי׳חדא שאין מיס שאוכי׳ פוסלי׳את סמקו׳בין כתחלתו
בין בסופו בפחות מג׳לוגין ולפיבידו'© איי כגיופח זה ג ליגין ועוד דמן הסתם יש
כטופח זה מן המיס הנשארים במקוה ואין הכל סאובי׳ועוד דמן הסתם לא נפלו סם
ג לוגין מכלי א׳ולא מב׳וג וכל שנפלו סס ביות מג׳כליס נר שאין פוסל דקי״ל כיוסף
בן חוני וכיון שכן ה״ל ספק ספיקא ואפי׳בדאוריתא אזלי׳לקולא וכ״ש בשאוב דרבנן
דאיפשר דאפילו כולה סאובה אינה אלא מדרבנן וכרדייקי סמעתתא טובא ע״כ
ותשובה זו היא בתשובות להרמב״ן סי׳ר״ל וכתוב עוד בתשובות להרמב״ןסי׳רל״א
סהמפין שעומד כגון מקואות אלו סמימיהן מן מקורות של מעין אע״פ שמימיהם
מועטים אין נפסלים כרביית מיס שאובים ולפיכך כל שמנקי׳ אותו ומוציאץ מיס
בכלים אע פ שמי הכלי חוזרין ונוטפים•שס אין המעין נפסל מלטהר באשבורן ואף
ע"פ שרבו הנוטפים מן הכלי על המעין שנשארים במקו׳ עמידתו ומ״מ נראה סטוב
ליזהר שלא יסתמו עין המקורים הנובעים שא״כ היו המי שבמקוה נפסקי׳קהמעין
וישוב אין להס דין מעין אלא דין מקו' ואס נפלו סס מיס סאובין יפסלו אותו כמקו'
דעלמא אע״ס שנפתחו המעיינות עד שיצאו משם אותם המיס הראשונים ואע״פ
שאין המעין נפסל בשאיבה כמו שאמרנו טוב ליזהר דאיפשר שיש הפרש בין קדמו
סאובץ למעין ובין קדס מעין לשאוכין ולפיכך נראה שלהלכה למעשה טוב ליזהר
שלא יפסק המעין דפנן בפרק ה דמקואות מעין שהעבירו ט״ג השוקת וכו׳ חזר
והמשיכו פסול לזבין וכו' עד שיצאו הראשונים ואע* פ שנראה יותר שאין הפרש בין
"יןיס  :מ יין ויין קדמו השאוגין טוב ליזהר לכתחלה  :ומכל מקוס שיעור כונס
משקה ש  :תכו התיס וסע' ק יש לתמוה מנין להם שככר נתבאר דבתוספתאמשמע
דנקב בשוליו כמלא מחט ומן הצד כשפופרת הנאד והוא שלא יקבל מיס מן הנקב
ולמטה שמאי״ל ס ; ס ז״ל היו מפרשים דהא דאמר ר אלעזר בר יוסי הלכ׳זו הוריתי
לטהרה היינו לו׳סהורה ש׳שיעור הנקב לבטלו מתורת כלי לענין סאוב הואשיעור
נקב ימטהרו מטומאתו וכדפריסית לפיל לדעת הרמב״ס אלא שהתוספותוסמ״ק
סוברים כדברי ר״י שכתבו התו עצמה בס״פ המצניע דכלי חרס המיוחד למסקין
כשניקב למטה כמקים שאין נשאר למסה מן הנקב שיעור כלי הוי שיעור טהרתו
ככונס משקה ולפ״ז צ״ל דבדלייס סל חרס איירי אכל אם הס סל מין אקרשיעורם
בכדי טהרתם וכן צ״ל דשוליסס דקאמר סמ״ק לאו תחתיתו דוקא אלא כלשאין
נשאי מן הנקב ולמטה שיעור כלי סוליו קרי ליה ומיהו איפשר דאע״ג דסכר סמ״ק
דרינא הכי החמיר להצריך שיהא הנקי בתחתיתו ממש כי היכי דלא ליתולמיטעי•
זמ ש מהיי״ק דשיעור כונס משקה הוא נקב רחב כעדשה איני יודע מנין לו:
המניח כלים מחת הצנור לקבל מימיו שיפלו מהם לתוך המקוה אס הכיחבשעת
קישור עביס וממשנה בפ״ד דמקואו׳עדף קנס )החני חכליס תחת הצמר פוסלים
את סמקוה אחד המניח ואחד השוכח כדברי ב״ש וב״ה מטהרים בשוכח א״ר מאיר
נמנו ורבו כ״ס על ב״ה ומודים נשוכת כחצר שהוא טהור ר׳יוסי אומר עדין מחלוק׳
במקומה עומדת ופיימי־לה בס״פק דסית (דף ו ) ואיתמר עלה אמר רבמסרשיא
דבי רב אמי הכל מודים בשהניחס בשעת קישור מביס טמאים בשעת פיזור עבים
טהורים לא נחנקו אלא שהניח כשעת קישור עבי׳וכתפזרו וחזרו ונתקשרו מר סבר
בפלס מחשבתו ומי סבר לא בטלה מחשבתוופרש" תחת הצנור שקבעו ולכסוף
חקקי להמשיך מיס למקוה אבל הכלים פוסלין מסלם שאיבה מטהרים .דשוכח .לא
חשינא שאיב הואיל ולא כתכויןלצך בחצ׳סלא תחת סצט׳ ונתמלא מן הנוטפין וכפלו
למקוה שהוא טהור דבמניח תחת הצממבשהכיחן מחת קישור עבי׳ואח״כ נתפזרו
ושכחן כדמוקי לה לקמן הוא דפליגי ביס דגלי דעהיה שרצה שיפלו לתוכוומשוס
פיזור עבים לא בסלה מחשבתו ראשונה סכל במניח בחצר ואפי׳בשעת קישור עבים
ונתפזרו לא מונחא מחשבה קמייתא ספיר מעיקרא הילכך בטלה במקומה עומדת
במניח תחת הצנור כקישור עבים לא נמנו ורבו עליהם לבטל דברי ב״ה דלא חזרו
בהם הניחן תחת הצמר בשע קישור עבים ואיחרו גשמי׳ לבא ויצא למלאכתוושכחן
דברי הכל הואיל ומתחלה נמכוין לכך לא בטלה מחשבתו כשפחתו ד״הטהורי׳דליכ'
גלוי דעתיה בטלה מחשבתו דכי כתפזיו אסח דעתיה דסכר לא ירדו גשמים עוד
פכ״לובפ״ב דמקואותתק המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מיס רבי
אליעזי־ אומר אס עונת גשמי הוא אס יש כמעט מיס ככור ישכר ואס לאו לאישכר
י׳יהוסע אומי כין כך ובין כך ישבר אויכפ' אבל לא יערה הסייד ששכח עציץ בבור
ונתמלא מים אס היו המיס צפין ע״ג כל שסו ישבר ואס לאו לא ישכר ד״ראליעזר
רז 'יהושע אומר בין כך ובין כך ישכר המסדר קנקני בתוך הבור ונתמלאו מיס אע״ע
שבלע הבור את מימיו ה״ז ישכר ותניא כתוספתא ר יהושע אומר כין כך ובין כך
׳ישבי ר׳ יוסי אומ' משור'יהושע אף יטה ובלב׳שלא יטול ויערה פיר' יטה היינו יכפה
דמפני ובלבד שלא יטול כלומר שלא יטול בידיו ויער׳ופי׳הרא״ס שם בפ״ב דמקואו'
גרסי׳בת״כ אלו נאמר ומקרה מים יהיה טהור יצול אפי' מילא בכתפו ועסה מקוה
במחלה יהיה טהור ת״ל מעין מה מפין בידי סמים אף מקוה בידי סמי׳ אי מה מעץ
שאין בו תפיס ידי אדם יצא המניס קנקני׳בראש הגג ונתמלאו מים ת״ל בור ופליגי
<ר״א ור' יהושע ר״א סכר הא דמכש במניח קנקנים אפ״פ שיש פו קצת תפיסת ידי
אדם׳  :יינו דווקא פ״י תערובת מים אחרים דוקא שיסבר הקנקנים ולא ישים ידיו
בסס אף לכפות' דאז חשיב תפיס' ירי חדס לפסול ור' יהושע סכרדמכש ר אפי'עשה
׳כל סמקוה מהם ואפי׳סלס כסס יד לכפותם ובלכד שלא יגביה לעמתן הסיידשסד
את הבור בטיט והב*א הטיס כעציץ ושכח הפציץ ככור ונתמלא מיס אס המיס כפין
ע" ג העציץ לא משיכי המיס שבתוכו סאוב׳י כיון סמחוברי' למקוה ויסבר אתהעציץ
אבל אם הגביה ועירה המיס למקוה נעשו שאובים ואס לא היו צפין כעסושאובים
ור'יהושע סבר אפי׳ אין המיס צפין ע״ג לא חשיבי המיס שבתוכו סאוביןכירן
סמחיובריס למקדה ויישבר אכל לא יכפה דחשיב מפיסת ידי אדם יותר ממניח
קנקנים לנגקדסתס לא -חיסב עליהם לקבלה מעולת דלא העלם אלא לנגבם

המסדרקכקני׳כתוך הכור שהונן מלל* מיש כדי שיבלעו המי״בתוך חפד י) י י.
ולא יכלפו היין שינתן לתוכן ונתמלאו מיס שנבלעו המיסבדופנותיה' וג ^
לתוכן עד שנתמלאו מיס אע״פ שבלע הכור מימיו ישב הקנקנים דהמיס^
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לא סשיכי שאובין שלא כיון שיכניס סמים לתוכן ע:
אלו ורכינו שמשון הפליג פי׳משניות אלו לענין אחר וההיא בייתאדח״י ׳
שפיר על פי׳הרמכ״ס והרא״שז״ל • ומשמע קצת מדכרי הרא״ס מההיא דל׳
שש :ק עציץ ככור לא דמיא למניח קנקנים כראש הגג ומסדר קנקניהגתו־ ר■',
דהנהו אפי׳אין שוס מיס ככור אלא מה שכקנקניס כתי ואלו ההיא דסלשל
עציץ ככור צריך שיהיו מיס ככור זולת מיס שכעציץ שהרי לא הכשיר כהסלל'
לרכי יהושע אלא מפני שהם מחוברים למקוה ומשמעד3י סמיס כמרוהלף!
המקוטכלומף
וקאמר שאע״פ שאין מי המקוה צפין ע״ג כגון שהוא מחוכר למי
סמי המקו׳מקיפין אותו מלמט׳ ומן הצדדין ישכר וכ״נ ג״כ מדכרי הרמג״סס־ח־
מיסאסע״מ
כפ״ד מהלכות מקואות כדין זה הסייד ששכח עציץ במקוה ונתמלא
העציז
שלא נשאר במקוה אלא מעס והרי העציץ יש כו רוב המקוה ה״ז יסגור את
במקומו ונמצא המקוה כולו כשר ע״כ תשמעבהדיא שאס לא היומיסכמדר
מהנסת
זולת מ ; העציץ לא ונועמא דמילתא משוס דחסיב תפיסת ידי אדם יותר
דשוי׳
קנקכיס בראש הגג וכדכתב הרא״ש לענין שישבר ולא יכפה בעציץ כי היכי
למידקן א מסדי קנקניםמור
ואיכא
לכפות במניח קנקנים כראש הגג :
דמדקתני ליה סתמא איכא כמשמע דמודה כיה ר אליעזר דאע״ג דללמיסכמר
דאדרב׳מסיר
שרי מאי אולמיה ממניח קנקנים כראש הגג דהתס אסר והכא מודה
לדט׳סישאכו
קנקנים במוך הכור משמע דגרע טפי שהרי מתחלה כססדרן במקוים
ממי המקוה סדרן ואע״פ שלא כיון שיכנסו המיס לתוכן מ״מלא תסיגמגיח
לנגבןהעלססס
קנקנים כראש הגג דלא היה בדעתו שישאבו מיס כלל לזדרב׳כדי
גק״וממניס
לכנ״ל דהאי סממא אליבא דר יהושע היא אבל ר אליעזר פליג עליה
קפנינוו
קנקנים בראש הגג ואכתי איכא למירק דבמסדר קנקנים כתוך הגור לא
במסד׳קנקניס
יכפה כדקתכי גבי מניח קנקנים כראש בגג וגס הרמב״ס לא כתב
בבור אלא ושכר ולא כתב או יכפה ונראה דטעמאכדפרישיתדע״כלאקאמוו׳
סאיכס
יהושע יכסה אלא במניח קנקנים כראש הגג לנגבן פלא היתה סס דעת
שכתבתי
כלל  :אכל במסדר קנקנים בתוך הכור שהיתה שס דע שאיבה קצת כמו
ישכר אבל לא יכפה ומ״מ כיון שלא כיוון שיכנסו המיס לתוכן אע פ שבלעהמר
את מימיו כלומר סכל מי המקוה ככלעו בקנקנים ולא כשאר פס מיס כללזולת
מי הקנקנים ישכר ועציץ מתוך סכשהכניסו בבור היה על דעת קבלהשהריהיה
יכפה
בו טיט הילכך צריך שיהיו מיס במקו' זולת מים סבו וכמו שנתבאר ואפ״ה לא
אלא ישבר כנ״ל והרא״ס כתב בפר׳ תכוקת המניח כלים מחת הצמר פוסליםאת
בפ״קדשגמקי
המקוה אחד המניח ואחד השוכח כדכרי ב״ס וב״ה מתירים בשוכח
פלוגתייהו כסהניחן בשפת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו ב״ה סכרימלה
אלאכשכשאבו
מחשכתו כשנתפזרו העבים ולא חשיבי שאוכין לפסול את המקוה
דלאסשיבי
בכוונה כדתגן לעיל המניס קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מיס
מתשגפו
כשאובי׳וכן הסייד ששכח עציץ ככור ונתמלא מיס וכ״ס סכרי לא בטלה
והא דמטפרי ב״ס דוקא כששיכר הכלי או כפאו טל פיו בלא הגגהה ואסהגביהן
אומרביןכך
וטירן כעסו סאוכין כדתנן גכי המניח קנקנין כראש כגגוכו׳'ר יהושע
ובין כך ישבר או יכפה אכל לא יערב עכ״ל ולא הזכיר דין שוכח בחצרונוא'מתיו
דבריו ז״ל שהוא פוסק כב״ה ואליבא דר יוסי דאמר עדיין מחלוקת כמקומהעוצו'
ולפי׳לא הוצרך לכתוב דסוצח בחצר טהור דמאי איריא בחצר אפי׳תהתהצכורכמי
ומ״ש דהא דמטהרי ב״ה דוקא בששב׳הכלי או כפאו על פיו הלא הגבהה לאתיקזי
למה שכתבתי לעיל דמסדר קנקנים לתוך הכור ישכר אבל לא יכפה לפישדה
כשימשנו
דעתו שישאבו ממי המקוה והכא אע״פ שהיה דעתו שיקבלו מי הצמר
כטלה
ממנו ואפ״ה שרי לכפות דאיכא למימר שאני התס דבסעה שנתפזרו הסבים
עבידמוכחא
לה מחשבה קמייתא לגמרי ואין כאן לדעת וכ״ס בהדס בשעת פיזור
מילתא שלא היתה סס מחשבה כלל הילכך שרי לכפות ורבינו כתב כדמשמעמדמי
הרא״ס שפוסק כב״ה וכך הס דכרי רכינו ירוחם ז״ל אבל קשה לי שלא נמנומא
דוקא
דסרי לשכר או לכסות דוקא בשוכח וכדתכןוב״ה מטהרין בשוכח דמשמע
דשנו!
שוכח אבל אל במניח ואיפשר לומר סהס סוברים דלמאי דאוקימנאבפ ק
לאושוטי1
פלוגתייהו בהניחן כשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו שוכח
הדעה
ממש קאמר אלא אע״פ שהוא זכור הוי כסוכס דכיון שנתפזרו העבים הסיח
מנפילת מיס בהם והוי כשוכס ומ״מ יש לתמוה למה השמיטו ייןמנית
בראש הגג ודין סייד שסכעציזבבו יומסד י ?נ? ניס בת ^הכיי!4 *^ 1 :ו
כתב בס 'ד מה מקואו׳המניח כלים תחת הצכור תמיד בכל פת ובכל זמןונממ ׳
יהםכש '^ו
מי גשמים הרי אלו פסולים ואס כפאן על פיהן או שכרן המ י׳הנ קת?
׳ויינה
לכל דבר שהרי לדעתו נתמלאו שחזקהצנוי־ ל?לח מיס ו 5זפי,סכחהכ י ?5
דשגית
פסולי׳גזרו טל השוכח מפני המניח וכן המניח י !תהכל יסכחצי!כסעת ׳?ו
לאוניי
ונתמלאו המיס שבהם ססולי׳סהרי ל דעתר נתמ ליןו וכ^גזרי ע הסוכ:3תצ
?ישור ננביס מסוס מניח הניח 1בחצ י בעת פיזוי עביס ו ^ 3פבים ונ?ונמפ!י'
אלו כשרים כמו שהניחן ברי1ש הגג ל נגכ ןוכז^וס הרח^ כעת ^ ישור ויןמ:ט
מנין
וחזרו ונתקשרו ונתמלאו הרי אלו כשרים ואס שבח ^ כפ'^ המי? 00ח
כשרים עכ״ל וג״כ כתב דין מניח קנקנים בראשהגג לנגב^ויי ?ן ? ?י ימ]'1
שפהין
במקוה ודק מסדר קנקנים כתוך הכור וכו כמוששנוי' במשנה ו^ יכ 6יי ע
דהלכתא כוותיה לגבי דר׳אליעזר ודבריו תמוהים מכ שענ״י 0חד ^דמ ?מ*ג
כ״ה  52פומוג
כב״ש דפסלי במניח תחת הצנור אף בשוכח ולזמניסכ ?
דר״מ אמר נמנו ורבו ב״ש על ב״ה הא ר יוסי אמר עדין מחלוקתכמ ^כי(< נית
*
וכל ר״מ ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ועוד שכתב דמניח כלים תחת
ובכלזמן,פסולי כלומר בין .שהניחףבשעת קישור עביס כיןשי!ניח ^

הלכות

ןוה אר

קפה

^ מ ^ 7דשבתדהכל מודים׳ בסהניחן כשעת לתוך הנגופותקןומערבן כחצר לרז סייתפרבו כחצר ואח׳ כף ירדו למקייס דכסס״ק
^
^ חיזהפךמ ^
;" ".
מרי&סהס
ייפסהס טהורים וע".
יעודשכיתבשגזררי
ויפל השוכח כחצר והא בהדיאמנן דתמורס-שמעינן ליאכ״י־מקוה סיס-בוכ״א -סאהמי־גשמיס -ממלא פכמףי״טיסאה
יי ? ?"פנשוכח -בחצר שהוא טהור ועור ססיאמניחסללו' דבשעתקישור העבים׳ ומותקן למקום והס טהורים שהשאיבה מטהרת ברבייה ובהתשכס אלמא לש כמי
^'טזוריסעביס כחצר ולא כצנור ולפי זהמשמע .דכי אמרינן לא־נחלקו אלא׳ שיתערבו קין למקוה והכא * כשעתאשפין בחצר למקום אחד איירי וסובלים סס
"' ,! 5לקישור הפכים ונתפזרו
ומדלא -מפליגכמילתא משמעדלאחייש
 6מונזקשתיתס כסלה מחשבתו ומ״ס
העבי׳ונתפזרו ונשארו שם ער שחזרו־ ונהקשדו וירה* גשמים בין נתקבצו בחצר של מי גשמיםפסלה■
!צסל״הדתיינולומר דג ה■ סברי בטלה
ונתמלאו
לא
תשיבי
לרעת ואינןפופלין וכלבד שישבר הכלי ואחר כך שאובין בין שאובין תחלהואח״כ
^]ימו
וג״ש-סברי לא בסלהוייון סהי־א
או יהפכנו בעייןשלא יגניהו מעל הארץ שאם מגביהו־ מן מי גשמי דבכלענין מטהר ברכיובסמשכ׳
*"לפושק כי״תכמושקדם ^'ל-לעסיק ^
הארץ .עם המים חשובים שאובים ופוסלים  :מ ק וה שיש בו כ״ א עב■ ל אבל סרא ם הביא משנה זו בסדק
3
!הדפםדלין -כבש דאמיינן1!3בס ס סאיז אע״פ שאינו יכול לשאוב י״ט׳קאין ם־לי׳ר ל ש ו פכו ל תוכי
תנוקתוכתם עליה יפ שנתערבו בסצד
מחשכתוומוי' יל׳^ י מהם  6[:זמניח
יכול■ לשופכו על שפתו והם כמשני? והו ^ כעור כייז שהרוכ :רמער
המערה^ ונמ
ונכנסו ^יחד נתזך^
^
ימ'
המערלזס
מפלרוב
מן הכשר כשרכראכ״יז־אמ' בפ״ק דתמור
מקוה שיש בו ס״א סאה מי גשמים ממלאי
!ז! רןונת -׳ ח כשייסלמהלא .אהא ממשיכי רתיכואב^ אס אין בי
^ בסאין
מידן
השונה :ונראה
לומרשהוא .לסאקאפיליעיהמשכהפסול :כתבאא; הרא שז לבתשוב בכתף י״ט סאין ופוחקןלמקו׳והן־טהוריס
שהשאיבה• מטהרת ברביה והמשכה אלא
^׳ךריא״ד יוסי עדין מחלוק׳ כמקומ
*
מל
(1מר'ת פליג3ץ אמ אי לא׳ר מאיר נמט ורבו ב״ש על ב״ה בין למאיידאמי מודה דהכא משמע דבעינן שיתערבו הכשרים והפסולים קודם שירדו למקוס מדקתכי
מ□ נחצידססוא -טהור דסכיר ר׳יוסי דכין בעיית כין בשוכח כין תחת הצנוי סיפא היו מקלחין לתוך המיס■וכו׳וקאמידאסילו ג' לוגין שיידו דרךהמשכה• בלא
תעמבתפשוליס ובכה ג קתכי כמילתיס דראב״י בתוספתא ראב״י אומר גגשיש
מנחצריסכדיב״מדפשול וכ״ה מטהרין בשוכח בתחת הצנור וכ״ס בשוכח כחצר
ומשוסראיכא למיתמה אסירת ר יוסי דנהי דתח' הצכור יגזרו ב״שישוכח אטו מניח בראשו כ״א סאה של מיגשמי' ממלא בכתף ונותן לתוכו י״ט סאין פותק־ן וסערבך
#שמןדדרך־להניח כלים תחת הציור לקבל מיס הילכך שייך־למיגזר ביה אכל כחצר
בחנימשמע דבע-י תערובת בחצר קודםשירדו למקוה הילכך נראה דהך
משנה־■
ואינומצויל׳בלהניח בו כלים לקבל מיס כהי דאשרו במניח לא ה״ל לגזורבשוכח ס־אכ״י דתוספתא דבעי יפ  1תבת בחצר ושוב הוסיף להקל דלא בעי תערוב'כחצר
ולזלאקי רכמשרשיא דכץלר'מ כין לר׳ יופיי אליבא דכ״ס כקישור עביט׳ופיזור וההיא דאחייתי מדמייתיליה תלמודא לאוקומי מתני דתמויה בהכי וה״מ נמי׳
פנהמליאנרלמאדבשהניחן בשעת קישור עבים אע״פ שהוא חצר ד״ה טמאים לאוקומה■ כר אליעזרדתוספתא וכן הלכתאדשאיבס״מטהרתברכיה ובהמשכה אף
נלועיכץ לי״מכין לר׳יופי כיון שהוא שעת קישור עבים כך עשוי לירד מיסכחצר
ע״פסלא נתערבו חון למקום עכ״ל וכיב רכינו ירוחם וכן פסק הרמב׳יס ז״ל שכתב
בפ״ד
מהלכות
מקואות
אין
מושחשוי לקלח הצניר־ולב״ש דגזרי כמור שוכח אטו מניח ה״נ גזרי כהניח
המיס
בחצר
שאובים
פוסלים׳ אמ״המקוה בג׳ לוגין עדשיפלו*
בשעת קישורעבים .שוכח אטו מניח וב״ה דלא גזרי כצכור ה״נ לא גזרו ובהניתן לתוךהמקוס מן הכלי אבל אס נגררו המיס השאובים חון למקוס ונמשכו וירדו
נגזמפיוורעייסד״ה טהורים כלומר דכיןלר׳ מ בין לר יוסימודו ב״שדטהור למקוה אינן פוסלין את המקוה פד שיהיו מחצה למחצה אבל אס היה רוב סן
ואפי׳כנוציס וכ״ם כשרצח לא נחלקו אלא כשהציסן בשעת קישור עלים ונתפזרו וכי' הכשרים הרי המקוה כשר כיצד מקוה שיש בו כ סאה ומשהו מיס כשרים והיה ממלא
מ־&גובסלהמחשבתו ונו׳כלומי לא נחלקו ר״מ ור יוסי אליבדב׳ש אלאבשסכיחן ושואב חיץ למקרה והמים נמשכין ויורדין למקרה בין שהיו נמשכים מל גבי קרקע
בשעת היסוד מכיס ונתפזרו וממי'ים בטלה מחשכתו כלומר דר״מ סכרדמודרב״ש או כתוך הסלון וכיוצא בו מדברים סאיק -כוסליס את הסקוה פרי הוא כסר ואפי'
■
לנשלהימתפיפו ואפי׳כמכיח טהוריםדכיון דכתפזרוסעכיס אשח דעתיה והילכך׳ השלימו לאלף סאיןשהשאובהשהמסיכוה כשרה אס היה סס תבע' סאה מין הכ£ד
אע״פ שלא שצח טהורים והא דקאע ר״ע דמודיס בשוכח לאו משוס דליבעי סישכס
וסן גג שהיה בראשו כ׳סאס ומשהו מי גשמי' ותילאבכתיפו ונתן לתוכו פחות מכ׳
תעורר הפכיים קרי שוכחדכשם שהשוכחהוא מסיח דמתומהדבר־ שנמצא הכל פסול ופתה הצינור ונמסרו הכל למקום א' ה״ז מקוה כשי
שהשאגכסי
נן מזנחפזרו הפכים הסיח דעתו מהמים ומי׳סילא כטלה כלומר ר יוסי דאמ׳עדיץ סהמשיצוהכולה כסיה הואיל והיה סס רוב ימן הכשר מכי' להרי שהכשיר יין
טחל־קת כמקומה עומדת סבר דלב 'ש כיון שהניח בשעת קישורי פכים אףע״פ נתערבו קודם ׳סיריי למקרה ובין לא נתערבו וכדברי הרא״ש וכדברי הרעבת
שנתפזרו לא בסלה מחשכתו והילכך הס פסולין וסובר עור הר־מכ״ס ז״ל דהלנה כתוב בתוספות פ קידממודה בשכוהסאלמות וכ״כ סמ״ג והערדכי
׳בפ״בידשבועו"
כו״מ משום דכגמיא אמיינן די טי פון סי׳ל כוותיס והשתא ניחא כלדכריוידמ״ש אלאשכתבוש ססאלתות סובריסדשא וב ס׳ שהמש יכוה כולה דקאמי ר' יוחנן היינו
כתחתהצצור דככל עת וככל זמן פסולים היינו משו׳דסבר דמאי דאוקי רב מסדסי' לומר שאס היה׳ כל המקוה מיס שאוכיס סהימשכו לא פסלוהו ולא מטכילין בהס פד
דבסעת פיזור ע־יס ד״ה טהורים וכו׳לא קאייאלא למניח בחצר דוקא אבל במניח שירדו עליהסית'סאה מי גשמים אבל אס לא נמשכה אפילו ג׳לוגין מיסשאויבים
מחת הצנוד־לא מפלגיק בהכי כלל ומ״ש אפי שכח הכלים תחת הצנור פסולי'פשוט פוסיליסאותו ואפילו־ באואח״כמ׳סאה מי גשמים ט״כ ואין נראה כץ מדברי
דהיינו
ככ״י׳ש
■דסלככוא
■ כוותיהו לדעתו ז״ל כר' תייאמר נמנו ורבו ב״שיעל ב״ה ומ״ם
הרמב״ם"ולא מדברי הפוסקים ז״לוכמב עוד ׳הרמב״ם הורו מקצת חכמי מפיג
קז המגיח הכלים בחצר כשעת קישור עביס־ססוליס וכן גזתכשוכחיוכו' מבואי ואמרו הואיל ואמרו חכמים שאוכה שהמשימה כולה טהורה אין אנו צריכיםשיהיו
ע״פ ממוז״ל דמערס דמאי דאער רב משרשיא הכל מודים כשהניחם כשע קישור סם רוב מיסיכשריסיוזה שהצריך רול והמשכה דברי יחיד הן וכבר נדחודבריושהרי
עניסיצזזלדסיוכראמניחיאו סוב'בחצר קאי דשעת קישור עבים לחצר מנור בכל
אמדו בסוף שאובה שהמשיכוה כולה לפי דברי זה אס היה ממלא בכלי ושופך וסמי׳
ומן דמי וצי היכידכצנור־גזרייכ״שדהלכתאכותייהוה׳כ גזרו בחצדלסעת קישור
נזחלין
והולכיץ
למקום
אחרה״ז מקוהכשר ונן־כלאמבטי שכמיחצאות שלנו׳
עבים׳וע״טהניסן בחצדבפעת פיזור עבים כשדים מבואי ע״פ זה דהיינו דאמי מקואות כשרים שהרי כל המיס שמס סאוב וסנמסך הוא ומעולם לא ראינו מי
וכמשישיאכשעת פ חורי עבים ד״היטהוריס׳דאפי׳לא שכס כלל נמי טהורים׳ דכיון שעשה מעשה כעניךזה עכל :וכתב עוד מי נשמיסיומיס סאוכין שהיו מתערכיך
דמניהואוכשעת סחור׳ עבים הוי כמי שהניחן בראש הגג לנגבן דבכלגווכא
בחני ונמשכין ויוררין לעוקא סכחצראו שמתפרבץטל ממלות המערה ויורדיך
ע־וייהומ״ש־ וקיאה הניתן בשעת קישור פכים ונתפזיו וחזרו ונתקשרו כשרים ג״ד למערה אס רוב מן הכשיר כשר ואס רוב מן׳ הפסול פסול מחצה למחצה פסול
מכ^ימ״פ דעתו דךכימשרשיא אמניס כחצר קאי ור״מסיר דכשנתפזרו העבים אימתי ממן סמתערבין עד שלא יגישו למקוה ונמשכים ויורדין אבל אס הכשרים׳
מודוכ׳שדכטלה מחשכתו מוי כהניחם בשעת פיזוריהעבים דטהורים בכל גוונא׳ והפסולים מקלחיץ לתוך המקוה אס ידוע שנפלו לתוכו מ' סאה מיסכשריספד"
ימךסט דכ׳״י הי־סכ״ס כהוגן יכבר גלה דעתו זה בפי׳המשנה אכן דבריו סתומים׳ שלא ירדו לתוכו ג׳לוגין מים־סאוכין פשר ואס לאו פסול והוא לשון המשנ׳סכתבתי
ישתומי בביאור שטת ההלכה ולכן הארכתי להוציא לאור משפט׳לדפתו ז״ל ולסי״ן כסמוך ויש לתמוה עליו דסהך מסנה משמע דלא מכשיי' כשאונה שהמשיכוה אלא
עייי מחודש דסאדקתני אס יש כמעט מיס בבור יסבור ואכפבכו׳ לקמן וכדבריו׳ דוקא כסהתערבו קודם סירדרלמקוה אבל לא נתערבו לא כדילי' הרא״ס מדקתני"
ע הרי בס במסובהוכמב שכן סי׳הרשב״א וז״ל סעי המי' הניס׳כליס לנגבן ־ם-אם סיפא היו מקלחין לתוך המיס וכו׳ואילו הוא ז״ל כתב לעיל מקוה סיס בו כ סאה"
גו וירדו גשמים ונתמלאו מיס לא יסלס וימשבס למקום אלא שופכן למקום׳ אחר ומשהו מים כשרים והיה ממלא ושואב חקלמקוה והמים נמשכין ויורדין למקוה
למקזה או ישביס והס׳ נמשכים למקוהונכשדיסבהמשכה־:
מקוהשיש כי הרייהוא כשר הרייסאפי' בלא נתערבו קודם שירדו למקלה מכשר וצ״לסהוא״ז״ל'
חסחיןחע' פ שאינו יכול לשאוב י״טיסאץ ככלי׳ ולשופט
בתוכו
יכול
לשופכו
ע
ל
מפ׳דהא
דקימני
הירמקלחין
לתוך
המים
היינו
לומר
שלא
היו
נמסכיס אלאהמיכו"
מלוסס נמשכיטיוהוא כשר וכו׳בפיד דמקואות (דף קכח ) תכן מיצדשאוכין ומי השאובים היו׳מקלחים ממקום סאיכפן לתוך המקוה בלי המשכה כלל ומ״ה קחני׳
^יסשנתערבו כחצר וכעוקה ועלמעלותהמערה אס מכמן הכשר כסר ואם׳ שאסלאהיומ׳ סאה מיס כסריס כמקום נפסלובג׳ לוגין מיס סאובץסכפלורו
ן י־מן הפסול פסול מחצה למחצה פסול אימתי׳ בזמן סממערבין עדיסלא יגיעי־ אנלאס היו השאובים׳ נמשכים אף ע״פיסלאהיובמקרה מ' סאה מיס כשרים היו י
היו מקלחים בתוך המיס אם ידועיסנפל לתוכו מ׳סאהמים כשרים עד
השאובים משלימיןיסיעודו כדלעיל וכפי׳סזה נראה מדבריו כסי׳סמפנה אכל אכתי׳
^תיט ג לוגין מיס שאובים כשר ואם לאו־פסול ופי' ר״ס אס רוב מן הכשר קשה׳ מדקתני רישא אימתי בזמן סמפערביס עד שלא יגיעו׳ למקוה דמשמע מסם
 ו! סנתעלבו בחצר ודרך המסכה ירדו ונתערבו במקרה היו׳ מקלחים למיר שנתערבו קודם הוא דמכישרינן האלאדהכי לא וצ״ל דהס דקפכי סמתערב־יןהיינו"^
^עץי ו בחצר אלא מהלכין בפניעצמן למקוה הסאובי׳וכן המי גשמים לאפוקי היכא דלא כפלו רוב כסריס כרישא דהיכא דהיה בסקזה פחות מכ׳ סאה
^"ימ ו ואס לאיפסול אע״ס שדר׳סמשכירדו אותן ג׳ליגין מים סאוכין למקדס ומשהוימיס כשרים הואינפסלבג׳לוגין מיס שאובין אע״ס שנפלו בו בדרך המסכה
^ ידו לבסוף שהשלימו המ סאה רקסבי המסכה׳ אינה מטהרת כלליאפילר אבל כסהס מתערכין קודם שירדו והם נמשכים ויורדין אפ״ס שאין רוב הכסרים׳
^ ^ וף ודלא׳כראב״יידסוףפרקיקימאדתמורה דקאמר שהשאיבה מטהית׳
נייכר״ועומד לעצמו׳כיון שגס השאוכים איכס יורדים למקרה כפני עצמם אלא
ותניא בתוספתאראכ״י אומ גג פיתכראשו כ״א סאה סל מימי' מעורבים עס הכשרים ובדרךסמשכה כשרים והכי מסמם מדבייו ז״ליסכחב אין
׳
ממ׳חבכתףונותןלתונוי״הסאהופותקןדמפירכהבחצרפי׳ ונותן למוכד
המים־שאוכיןפוסליןאמסמקוהבגלוגיןעדשיסלוילמוךסמ קוהמןהכליאבליאס־
לב ב
* ^ נגררו '

הלכות מעין ומקור.,אר
נגררו־המיס השאובים וכו׳אינס פוסלים את המקוה עד שיהיו מחצה למחצה אבל
אגז היה רוב מן הכשרים הרי המקוה כשר כיצד תקוה שישיבו כ' סאה ומשהו מיס
כשרים והיה ממלא ושואב יכו׳סהשאובה סהמשיכוה כשרה אס היה סם רוב מ' סאה
מן הכשר כלומ׳דדווקא כסקד׳במקוה רוב מ סאה מן הכשר הוא דמכשרינן כשנפלו
בו מיס שאובין ע״י המשב הא לאו הכי לא ואח״< נתב וכן גג שסיסבראשו כ' סאה
ומשהו מי גשמים וט מבואר דהיינו לומר שאפי׳שאב ונתןלתוך המקוי בלא המסכה
כלל שככר נפסל המקוהבג׳לוגין מיס שאובים שכפלו לתוכו אס היו מב כסריס
במקוה כסר ע״י המסכה סימשכס כולם למקוס אח ואח״כ כתב מי גסמיס ומיס
שאוכיס שהיו מתפרביס בחצר ונמשכים ויורדים וכו׳לומי דאפי' לא היה יוב מיס
כשרים ניכר ועומד לעצמו כסנתערבו בו המיס השאובי' כיון שגס השאובים אינם
יורדיס למקרה בפני עצמס אלא מעורבים עס הכשרים וכדר ' המשכה כסריס והיינו
דכתב אימתי בזמן סמתפיכין עד שלא יגיעו למקרה כלומר שאס לא היו מתטרבין
קודס שיגיעו למקוה אע״פ שהיו השאובין נמשכין ויורדין אס לא היו במקוה רוב
מ׳סאה מן הכשרים קודם שיתערבו עמהס השאובים פסול ואח כ כתב אכל אם
היו הכשרים והפסולים מקלחין לתוך המקוה וט כלומר וכל זה הוא דוקא כשהיו
השאובים נמשכים ויורדיץ אבל אס היו מקלחין כלומר סהיו השאובין יורדי ' למקוה
בלא המשכה אפי׳היו כשרים בתוך המקוה מסאה חסר קורטגג נפסלו כולם מעת
שנפלו כסס ג׳לוגין מיס סאוכין ואין להם תקנה אלא ע״י סימשיכס כדלעיל ומה
שהפסיק הרמב״ס בהוראת מקצת חכמי המערב באמצע דבריו הוא מפני שאותן
חכמי המערב והוא ז״ל חולקין בפי' מה שאמרו כגמרא שאונה שהמסיטה טלה
כשירה לפיכך סמך עכין לו ועוד מפני שמשנה זו הויא תיובת' להנהו חכמי המערב
במ״ש הוא ז״ל בפי ' המשנה לפי' אשר הוראתם כתב דברי המשנה דמינה נשמע
דליתא לההיא הוראה כנ״ל  :ומע □ הוראת הנך חכמי המערב נראה שהימם
מדגרסי כפ״ק דתמורה אמסני׳דאין מיס שאובים פוסלים את המקוהאלאלפי
חשבון מאן תנא א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן ר'אליעזר כן יעקב היא דתני ' ראב״י
אומי מקוהשיס בו כ״א סאה מי גסמיס ממלא בכתף י״ע סאה ופותקן למקרה והן
טהורים סהסאובה מטהית ברבייה והמשכה מכלל דרבנן סכרי כרכיה ובהמשכה
לא אלא דכי אתא רבין א״ר יוחנן שאובה סהמשיטה כולה טהורה מני לא רבנן
ולא ר״א אלא אמר רבה לפי חשבון כלים ויוסי בן חוני היא וכו' ומשמע להנהו
 ,סכמי מעיב דראב״יכעי רבייה דכשריס והמסכה דסאוכין ורכנן לא בעי
רבייה דסשריס אלא כל מ' סאה שאובים סהומסכו כשר ואפילו איץ בהם
תערוכת כסריס כלל וכן פי' רש״י וסוברים דקי״ל כרבנן דרבים כינהו
והרמב״ס כתב בפירס המסכה שהם טעו בהורא ' זו לסבת מיעוט שמירת המשנה
והחקירה למה שבס כלומר שנעלמה מהס מתני׳דמיס שאובים ומי גסמי׳סנתערבו
קסציוכעוקה וט׳שכתבתי לעיל דמסמע מינה בהדיא דבלא רוב מיס כשריםלא
מתכשרי מיס שאובים ע״י המשכה ואני אומר שאין מאותה הוראה הוכחא שנעלמה
אופס משנס מסס דאיפשר דהוו ידעי לה ולא פסקו כמותה מסוס דהוו מפרשי לה
כפי׳ר״ש דאתיא דלא כראב״י ודלא כרבנן דפליגי עליה כדמסמע כספ״ק דפמורה
ואפי׳אי הוו סברי דראב״י היא איכא לעימר דלא פסקו כמותה משוס דס״ל ללא
קי״ל כוותיה ואע״ג דסתס לן תנא כוותיה לא קי״ל כההיא סתמא מדחזינן דקי
אתא רכין א״ר יוחנןסאובה סהמשיכו׳כולה כשירה וכיון דסתמ'הוה אמ׳הכי משמע
לקשברדסכי הלכתא ולא כסת מתני '  :ועדיין יש לדקדק כדברי הרמכ״ססכתב
כיצד מקום שיש בו כ סאה ומשהו מיס כשרים והיה ממלא ושואב חוץ למקו' והמיס
מנסכים ויורדים וט הרי הוא כסר ואפי ' השלימו לאלף סאה שהשאובה מהמשימה
כשרה אס היה רוב מ' סאה מן הכשר ומשמע דהא כראב״י אתיא דאמי מקוהשיש
בו כ״א סאה וט ופותקן למקוה ואח״כ כתב וכן גג שהיה בראשו כ׳סאה ומשהו מי
גשמים וט סהסאוכה סהמשיכוס טלה כסירה ומשמע דהיינו כרבקוכדאמר רבץ
שאובה סהמשיכוה כולה כשירה והיאך סרב ז״ל מזכה ספרא לכי תרי דמעיקר פסק
כראב״י והדר פסק כרבנן ונ״ל דהרמכ״ס סבר דה״פ דשמעתא התס מדקאמר מאן
תנא דסכר אין מים שאובים פוסלים תא המקוה אלא לפי חשבון ראב״י היא משמע
דאיכא רבנן דפליגי עליה דראב״י ואמרי דמים סאובי׳פוסלין את המקום שלא לפי
שסבון כלומר דאפי׳קדס רוב כסריס והמשיך לתוכן י״ט סאין שאוביןפסלי א״כ הא
לאמר רבץ שאובין ססמפיטס כולה כפירה כלומר שאס היו כ״א סצין מי גשמים
ועירה י״ט סאין שאוכין בלא המשכה שנפסלו כולם ואח״כ המסיכס כולם למקוה
אסר כשרים כמאן דלא כרבנן דהא רבנן לא מכפרי שאובה ע״י המשכה כלל ודלא
רכ אליעזר דאם איתא דהוה מכשר בה אס^ אית' דרבנן פליגי עליה לא הוי שתיק
מינה כי היכי דלא כימא דעד כאן לא מכשר אלא כשהמשיך התשעה עשר סאובץ
לתוך העשרים ואחד כסריס ששולם היו הכשרים בכשרותם אבל היכא שעירה
הסאובין לתוך הכשרים כלא המשכה שנפסלו הכשרים מודה לרבנן דפסלי הילכך
ש כ לומר דליכא מאן דפליג טל ראב״י ואע״ג דמשמע דיחידאה איתמר אשכחן
דטותה כפ״ד מיתות והשתא רבין אגמרן דאע״ג דמדברי ראב״י לא משמט דשרי
אלא בהמפיך י״ע ססובין לתוך כ״א כשרים ה״ה דשרי בעירה סי״ט סאוביןבלא
המשכה ואח״כ המשיך את כולם דהא איכא למימר דאע״פ שבשעה שעירה הי״ט
סאובין כלא המשכה נפסל הכל מ״מ כיון שהמשיך הכל כפרים ופסולים יחד עדיף
טפי מהיכא דלא המשיך אלא הי״ט שאובים בלבד הילכך שני דינים הללו שקולים
ונקט חד מינייהו ולא חס למינקס אידך מסוס דכיון דליכא מאן דפליג עליה ספיד
ילפינן חד דינא מחכרי׳א״נ ה״פ הא ודאי דרבנן פליגי אראב״י הדנקט] לה בליסנא
דיקידאה ואי כדקאמרת מאן תנא דאמר אין מיס שאובים פוסלים את המקו׳אלא
לפי חסכון ראכ״י משמע דיכנן דפליגי אראב״י לחומר פליגי וכמו שכתבתי לעיל
וא״כ דרבין כמאן דלא כראב״י דהאע׳כ לא שרי ראכ״י אלא בשעירה הי״ט סאובין
לתוך הכ״א כסריס בדרך המסכה ולא כשעיר אותם שלא בדרך המסכ/סכבר נפסלו
ושוב לא תועיל בסס המסכה הילכך ע״ס לומר דרבנן דפליגי איאב״י לקולא פליגי
ושרי אפי כשמירה הי״טס ^ וכין בלי המשל אע״פ שנמשלו סולסכיוןשקז׳והמשיכן,

הוכשרו מאסר דאיכא רבייה והמשכה יופוסקהרמב״סכרכנן דרבים ניר
דרכין א״ר יוחנן אתי כוותייהו ולפי׳כתב תחלה דהיכא דהמסיךסיי׳טסמו ^ ' ^
דכ״ע מכשר כה ואח כ כתב סאפי׳עירה הי״טסאובין כלא המשכהשנפסל ר ?5שי
חזר והמשיך הכל הוכשר כרבנן דפליגי אראב״י וכדרבין וזה נראה עיקחד!
כתב בפ״ב דסבוטות והיכא דלית ביה מ סאה ואייתי מיסס5ןדבי  1 .י;י
>[
מאבראי ש״ד דכי אתא רב דימי אמר שאובה שהמסיכוה טהורסןכ3[,
מדברי הרי״ף נראה דשאובה שהמשימה אפי נתמלא ממנה כשרה ואחרים/הי1
ומחלוקתן תלויה כמאי דתנן בפ״ב דמקואות המניח קנקנים בראש הע
ונתמלאו מים ר אליעזר אומר אס עונת גשמים הוא או אס יש כיו מפנומיס י
ואס לאו לא ישכור ר׳יהישע)5ומר בי 1כו ובי זכו ישבו י ^ יכפה אבל לאלפימר׳ י
אס עונת גשמים הוא נדונין משוס שאוכין כל שהניחן כפת קיסור ע3שי נדל)יהי|
בפ״ק דשבת וכ״ש כשעה שהגשמים יורדים ומ״ה אס יש כמקוה כמעט מיסכלו
שיש קצת מים כסריס יסבור וימשכו המיס מן הקנקנים השכוריםלמקוה 15 ,
דקחמי לאו דוק6
רוב המ ? וה בעינ 1דהיינו כ״ אוכדרא ב״י וכש איןממ' ס 1י
קרי ליה מעט עפני שאין בו שיעור מקוה דקסבר ר ' אליעזרדשאובהשמסימד
כולה או רובה פסולה ור יהושע אומר בין כך וכין כך הלומי אפי' אין כמקוהמיס
ישבו׳אויכפה ובלבד שלא יערה למקוה בלא המסכה דקסברריהושעדפארר
סההסיכוה כולה כשרה וקי״ל דר׳אליעזר ור יהושע הלכה כר יהושע ובפ״ק
דתמורס
נמי אמרי דכי אתא רב דימי א״ר יוחקשאובה שהמשיכו׳גיהור ומדלא יהיבשימורי
ס״מ דאפי׳טלה ואיכא נוסחי נמי דגרסי התם בסדיא שהמשימה כולהכו 'נועוג
הרי״ף וכ״ד רבינו שמנען ז״ל אבל רכ אחא מסכהא פסק כרא״כידמשנהוקכונרי
וכ" פ הראב״ד וסח 'ה ז״ל וראוי להחמיר עב 'ל וכ״כ הרשב״א בתשובה לאפי ימ 4
כמילואו סל מקוה כסר לדעת הרי״ף ז״ל שיראה מדבריו ששאוכה
שהמשיכהנולס
כסירה וגס הרמב׳ן ז״ל כתב בפ׳המובר את כבית כלשון הזה ונראה
שרבינוהגדול
ז״ל שהכשיר כולה סאוכה כהמשכה סובר דסאובה לאו דאורייתא ע״כ ואני תמהמי
הכריחם לפרס דברי הרי״ף כן דהא איפסר דהרי״ף כמי סבר דלת מכסריןשאונס
אלא ברכיה והמשכה ואע״פ שכתב ההיא דרב דימי הא לא כתב כה כולה
ואעילו׳
את״ל שהיו גורסים בדברי הרי״ף שהמסיכוה כולה הרי איפשר להעמידהמסיו
כ״א סאין כסריס בגג ועירה לתוכן י״ע סאין בלא המס  :דהשתא ה״ל
כולסשאניע.
ואפ״ה אס המסיכס אח״כ למקוה כסריס אבל בשכל הנר סאה או הבס
שאוכיסלא.
פלה על דעת הרב ז״ל להתיר בזה כלל וליסניה דייקדכהכי מיירי סנתנוהינא
דלית כיה מ סאה ואייתי מיס שאובים ואמשכינון מאגראיוכר'
ואסכדכריהסז״ל
הכי ה״ל למכת והיכא סהמקו ריקן ואייתי מ סאה מיס שאובין ולזמשכיכוןמאכיאי
ומדכת׳והיכ׳דלית ביה מ סאה דמשמודאי דביסמי׳ 'כשרי במקו׳מיירי משממדיונא
דמ סאה אית ביה מדכת היכ׳דלית ביה מ סאה דמשמע דאית ביהתשיבו' מסאה
אלא סאינ׳סלימי׳והייכו דאי׳ביה יובן דהוי ככלן וקא דכי אייתי מים שאוכין ומיק
לתוך המקוה הזה כלא המשכה דה״ל כולו שאוב ואמסכינסו מאכראי כלומרואחד
כך המשיך כל המקוה הפסול כזה לחוץ ס״ד דכיון דאיכא רביה והמסכה וכרבדימי
דאמר שאובה סהמסיכוה כולה כשרה וסעד מצאתי לדברי במ״ם הסרתינפיג
דסבופות ניאה דדפת האלפס כך דבפיא המסכה ררביס פי' הרוב מימקוה
כישר
דהיינו כ 'א סאין ושוב ממשיך פליסס י״ט סאין מ״כ ובכך עלו דברי הוי״ףברכיי
הרמב״ס ז״ל ומ״מ אפי׳למס ספי׳הר״ן דברי הרי״ףלהקל ככר הפלה בסוף
דבריו
סראוילהחמיר וכן הסכים הראב״ד כספר בעלי הכפש וגס סרשב״א כפב
בתשובה
ה״ל ולענין מס שאמרת שמתוך אותו הכלי יפר לכמה דרכיסוהדרך כא הולך
למקוה
היו המיס שבכלי סאוביס ממס ע״י אדס אס היה במקו' קצת מיס שאינםסאוכין
כשרה מסוס דה״ל שאובה סהמשיכוה ולפי דעתהרי״ףאפי׳שאונהסהמגממנולה
כסירה אלא שהגאון רב אחא מסבחא לא הכשיר אלא ברובא ואנו אין לנו אלא כה
אחא ז״ל פכ״ל וכתב ערד בתסוב׳אחרת ת״ל סוף דבר כל גדולי
האתרוכי׳ססכימים
לאסור כדברי הגאון רב אחא ז״ל ולא שמענו בארצנו מי שהורס להקלהל :
לממשה
בדבר זה פכ״ל וכ״כבתשובותלכרמב״ן סירב 'ו ועוד סהרמב״סוהראכ״דוהחה
והרא״ם ז״ל הסכימו לאסור וגס התוספות כס״פק דתמורה הסכימו לאסור ומיקל
ראשו להקל בדבר זה כלל ח״ו וכ״ס אחר עדותו סל הרמב״ס ז״ל0כר!כ מעולםלא
ראינו מי שעשה מעסה •כטנין זה וגס אנחנו לא שמענו מי שעלה של לכו
למשוש
מטסה להקל בדבר הזה  :כתב הר ' יבש במשוב טוב להמשיך מיס למקוה כלהיפ
בו רוב מים כסריס שזהו יותר מכסאה משהו ואין לגזור סמא יעשה סלא
בהמשכה
או שלא ברכיה שאין לנו לעיר מעצמנו יומר ממה שגזרו תכסיס וצזפי כשאינםכני
הורה לפי שהכשר המקוה לא לכל מסור כי אס לזריזים ולחכמים עב ל וגסהי ן
בר צמח כתב כתשובה אין להחמיר בהמסכורבים לומר שמא ימלאנו סלאגהמהה
כלל כשחסר דכיון שהיה בחזקת טהרה אין לך לפסלו מספק דחקא היכאמה^
ונמצא חסר אמרי׳כפ״ב דמקואות דכל טהרות שנעשו למפיע טמ ^וח [גס
שהיה ידוע שהיה חסר כפנינו ונתמלא אין לחוש שנתמלא ב 5יס ורשלא ט יהמה׳י
שאס נתמלא בידי שמיס ה״ז כשר שאין ספ כלים מצויים לשנחוס שיפסלו
שמ
שאוכים כמו שני מתוספתא דמקואות דקתני צנור המקלח מיס ל מקו ומף*
נתונה בצדה ספק מן הצמר סמק מן המכתש פסול משמט ימאס איןפיסי מ ׳
אי! חושסין לו ואס נתמלאמ? וה זה סהיה חסר
׳י הום ם^ס יי^ ' ^,ייוו
נשאל את פיו דטד אחד נאמן באיסורין אפי׳היכא דאה " ? י!יכץי ^ פימצויץ
לתקן כדאימא בחולין יבגיטין ובדובמיגץב ^ו י!ס ^ ייעני מי מ " ^
עיוחו
אצל מקוה מומחים הס ואין לחוס לגר שאינו מצוי
אצלשתדר3נן
להשלימם א״כ י״ל כודאי שישראל הסלימה בכשרותוכ״ס מנני ^)וכ יה יואסטק
ומהאי טעמא־אמרינן בתוספתא מקוה פהניחי י ?[ ומ ^ו
!ימאמייה
מיס שאובים ובדרבנן אזלינן לקולא ואפי׳נאמרדס *״כה מ ? ,׳יייץי׳ד0זי!מ
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פשאויבנסרומיעכ״ל  ::ודכריפשובותהרא״שוהרשב״ליא בזה נתבאר
סומן שם והמי עוברי' עליהם ור יוסיקאמר ל״מ מ וזכה אלא אפי׳טהווי כירן דכר
^ .,
^" בפ״גמיניםאהא דנן ר אכמזר קבולי טומאה הול) לא יסמוך 3מיןל וההיא דעליקרס ועלי אגחיס מיירי סנתקשס
"■*1ט
אצלמקוההעומדבביהגוי ;י יג
1('1נסחיסאצנסקו^ י ^יען׳-י *,׳ ''־1־יי
ערס באו המיס ולא היו בידו כשעברו הסיסעכ״ל • וידוע דר יהודה ור יוסי הלכה
׳ ^•ן הן והלן אינא מקוה כר מההיא דבטלו יבכן ופיש״י בו כמה פירושיםולן׳
י?ןןהן־לןי:א מקוה כדתנןשהשאיבה .מטהרת ברביעית ברכיה ובהמשכה שאס כר׳יוסי וגס רבינו שמשון יפ כיוצא כדברי הרא״ס ; והרמב' ס פירשה בע״א וישר
כעיני הרא״ש וכתכתיולעיל גני מעיין
!,ץ נ סאה ורביעית ממי גשמים הולך
כמו ארבע סיורד מן ההר טיפין טיפין ואע״ס שכתב
ו 4אנסאץחסר רביעית וזורקן לפני על מקוה שנובע ונתייבש בקיץ והיה בור רחוק ממנו
הקרקע שישר בעיניו פיהרמב״ס בתשובה סיקר׳
^עיןוה כד שימשכו המי׳לתוך המקום בתים ומלאוהו מים מכונסק ונתמלא המקוהמתחת
לא כתב אלא פירושו ורב׳־נו כתב לעיל
בימהה' אדבטלוהרכנן דהאקתנירישא מאותןמים מכונסין שהמקוה כשראע״פ שנתייבש כולורלא
ההיא דמעץ שיורד מן ההר טיפין טיפין
0
למקוה
ישנה י' אםאה ממיגשמיס עכ^ לואין חשיב זה אלא כאלו חוזר ונובע  :הבא להמשיך מים
שהיא ע ' פ פי הרמב״ם וכאן כתב דלא
סאה
דבב
כתב
שהרי
נןופמהימב״ם
צריך שלא יהא בדב׳המקב׳טומא׳כבון מיגשמי׳שרוצ׳להמשיל
יאחוז דך בידו ויעבירם עליו שהוא ע״פ
ומשהוסגי  :וכתב הר״ש ביבי צמח ויש למקום אחד לעשות מקוה לא יאחוז בידו רף העבירם עליו אלא פיהרא׳ש ולכאורה יש לתמוה עליושכיא'
;4ןיר כיון שהזכירובפשיטות כ א סאה
יניח הרף בקרקע וימיר ירו משם בטרם יעברו המים עליווכץ כאלו הוא מזכה שטרא לבי תרי אבל טעמו
נראהרכדוקלז נקסוס פכ׳ל • ואני אומר
הסלון שלאגר או של מתכת אסור להמשי׳בומים למקור! משו© דשני הפירושים באו להחמירהז
 1*0לפסלו אס היה בו כ׳ ומשהו דכדאי
ןוצהרמי׳ס לסמ ו־ עליו וסש במקושיש שמקבל טומאה ואם הואי מחוב׳ לקרקע ש׳יד שאז אינו מקבל £נרן מעיין היורד טיפין טיפין בהפסק
נושהיסדשאובהשהמשיכוה כולה כשרה טומאה לפי שהוא בטל אגב קרקע בר״א בממשיך מיגשמים' שאין לו דין מעייןחה לעכין שלא יאחוז דף
ורה וכרי סרי״כס שכתבתי בסמוך בעלמא אבל אם ממשי׳מים ממעיין אוממקוה שרי אפילוע״י בידו להמשיך על הדף מיס למקוה נקט
דבר
כחומרי שניהםדבמילתא דאיסורא ספקו
שעורהמשכה
^• יס ומשהו סגי •
להחמיר וכ״נ מדברי הרא״ש בתשובה סי'
!ושאמיסי ;תובכ_ככלבו סר״י בתשובה ג'
במיהול נ בהגהות סמ״קוז״ל סי ׳יבש בתשובה דע ששעור ההמשכה הוא מג׳ ז׳שכתב שעלה על לכו לפרש משנה זו דנוטפיס שעשאן זזסלין קאי ארישא דקתכי
סחיס ולמעלה וכן דנתי כהר״קסטה אע״פ שהרשב״א כתב דאין לה שיעור ואפילו׳ הזוסלין כמעין הנוטפים כמקוה וראיתי פתה בספר הרמב״ס שהוא נוטה לפי' הזה
כלשהולא כ ל דהרי כל פחות מג׳כלבוד דמי אח כ מצאתי כספי עמודי גולה שכך שכתב המיס הזוחלים מן המעין הרי הן כמעיין וכו' וגבי מקוה כל כלי הלא נפשה
השיבר״י בתשובהסכרין ג טפחים עכ״ל וז״ל הי 'ש כר צמח בתשובה שיעו׳המשכם לקבלה אע״פ שהוא מקבל לזינו פוסל כגון הסילונות וכו' אין פוסלים את המקוה
,דאה אמי שיפור מועט כל שאינו ממלא בכתף ושופך להריא לתוך המקוה וס" נ כץ שהן סל מתכת או סל חרס מ״מ לא הייתי רשאי נפשות מעשה ע׳כ הרי שלא
פי׳דס־ואות ג׳מקואותכזה כ סאה יכו' והשאוכה באמצע וכו׳ופירשו דבשר משים מלאו לבו להקל בדבר שהוריתו ס״י דבר המקבל אע״ס שהוכשר בעיניו פירושו סל
הרמב״סז״ל  :ומ״ש וכן סלון סל אבר או סל מתכת אסור להעבי בו מיס למקום
המשכהא־ע׳ס שהוא כצדו בלא הרחקה אבלרה 'ף כתב בשם ר״י דבעינן ג' טפחים
וכסות מגיהד לבוד ואע״ג דלא שייך לכוד אלא אצל מחיצות כבר הורה זקן ובספר שמקבל טומאה כלומר סאע"ס סהסילון אין לו בית קיבול אס הוא סל מתה מקבל
טומאה דפסוטי כלי מתכות מקבלים טומאה וזה ע״ס מה שנתבאר בסמוךשדעת
דזנהגות נמצא ששיעור ההמשכה ממקום רחיק כדי שתכלה רגל ההמשכה קודם
סיניעו המיס למקרה והיא חומי־א יתירה ואין לה ראיס עכ״ל לעיל בסי׳זה כתבתי הרא״ס לפסול מקוה שהוייתו ע״י דבר המקבל טומאה • וכ״כ הרשב״א בתשובהוז״ל
לשם הראכ״ד שכלים שאינם פוסלים את המקואת אע״פ שאינם פוסלים אינם ועל ענין סאמית אס סומסין לכלי שמקבל טומאה בודאי אילו היה כלשיעור
טכסיריס אתהשאובים לחשב אותם כנמשכים ואין השאובה מטהרת אלא דרך סמקוה ע״י דכי המקבל טומא׳ כגון שלא המשיכו אלא שהיה זוחל למקום פסול כמו
קרקע אוצכורפלה) סיס עליו שם כלי בתלוש כתב המרדכי כפ״בדשטערת כתב ששנינו פ" הדמקואותר'יזסי .אומר כל דבר המקבל טומאה אץ מזחילץ בו וסרני
?רא״ס בס״י ח״ל שמעתי הל״מ הוא ל״ס המשכ׳על גני קרקעאו על ראויו׳להבליע פ״ידמס׳פרה נתן ידיו או רגליו או טלה ירקות כדי סימכיו המיס לחבית פסולים
בקרקע ואז המים נתבטלו אגב קרקע וכסזוחלת לגומא נעשית כאלו באו מתמצי ',דדברהמקבל טימאה הוא ומפ׳טעמאפ״פדזבסי׳דאמר קרא מקוה מיס יהיה טהור
הקיקט כי נתבטל מהם סםשאובים • אבל המשיכהפ״ג רצפת אבנים אוי נסיים הוייתו ע״י מיס יהא ולפי׳אס הצינור סל מתכות שמקבל טומא' איע״ס שאין לו בית
סאיכס ראויים להבליע הוי כמו שמונחותככלי׳ ולא מבטל סססאוכיןמינייהושהרי קיבול פסול וכ״כ גס בת& וכות להרמב״ן סי׳רכ״ז והמרדכי כתב בשביעות וז״ל כת'
אינויכול לדונם כאילו באו מתמצית קודם שהמשיכו עליו שהיי אינםראויי׳לבלויע הדא״ם בס״י צריך ליזהר שלא לטבול ושלא להטביל במעיינו המקלחיס דרך סילונית
לספמצית ובן מצאתי בתשוכ׳ס״ראליעז׳מורדון ס רוקח עכ״ל -ואס״ב נת;המרדכי' מן מתכת דרך זחילה כדין מעץ אלא באשבורן סל ס סאה כדין מקוה סהסילוןשל
סת־ה״ל ומה שפסק הר״ס־דאס המשיכ׳על רצפת אבני׳ או כסריס דלא הויאהמשכם ממכת מקבל טומאה אע״פ שאין לו בית קיבול והמיס העוברים בו יצאו מתורת
בהא פליגי עליה השאלתות ופסקו דאס המשיכו ע ג צנור שקבעו ולבסוף חקקו מים מדין מעין דתק במסכת פרה ומייתי לה בפ״ב דזבסיס נתן ידו׳ או רגלו כדי
דכשיי׳עכ״ל • וככר נתבאר בדברי הרמכ״ס שדעתו כדעת השאלתות (ו־ת״ה סי' שיעברו המי׳לחבית פסולה וכייזה הכלל דבר המקבל־טומח פסול סה״מוכו־הויימו
מיח הביא דברירוקח )  :כתב א״א ז״ל בתשובה על מקוה שנובע ונתייבשבקיץ ע״י טהרה תהא ואץ סילוק בין חיות מי חטאת לחיות דמעיין דהא מקרא דכתיב
הי כור רסוק ממנוכמו ד בתים ומלאוה מים מכונסים כלומר שאובים ונתמלא גבי מעיין מייתי ראיה וכתב הר שמואל בר״ב אפ״פ שמורי מכתיר לטבולבאשבורן
.המקוה מתחת לקרקע מאותה מיסמכונסי׳שהמקוה כשר וכו׳טעמו מפורשבתשו׳ סכעשה עי דכי המקבל טומאה מיהו רש״י פץבזבחיס וגורס הוייפס כשאתה מהוה
*ואעדאמר שמואל כפ״ק דבכורו' נהרא מכיפיה מיבריך כלומד כשהוא זמןשרב אותם להיות ע״י דבר שאין מקבל טימאה מכלל דבב ולה פכלי וצ״עעכ״ל :ומ״ש
וחוס הנהיות מתמעטים כי מבוע הנהר ומקורו מתיכש כרוב השרב והסוס ומי ואס הוא מחובר לקרקע ס״ל שאז אינו׳ מקבל טומאה וכר כ כ הרא״ס ז״לבתשובה
מד מתמעטים וכשיורדים גשמים ואויר העולם מתלחלח ונעשה רטוב גס מקור ובסוף נדה והכיא ראיה מדתנן כפ״י דכליס כל כלי מתכות סיס לו סס בפני עצמו
מהר ותוצאות מימיו מקבלים שפע מלחלוחית האויר ומוציאין מיס כשפע והנהר טמאחון מן הדלת וסנגוהמנעול וכר שנעשו לקרקע וכן הני סלורת כיוןשנעשו
מתגבר־והולך ורבה מעצמו ולא הכל ממי גשמים אלא רוב תגבור המיס היא מקום להיות מונחים סם תמיד תשמישן עם הקרקע ואין מקבלין טומאה וביאר בתשובה
נביעתו וכן באר המים נביעתו הוא מגידי האדמה המתפשטים לכאן; ולכאן דרך דבץ סנתחביו בכנ-ין עם הקרקע אר ס טמונים כולם בתוך הקרקע נתבטלו עם
הקיקע ולזף זאת החים והשרב סגידיהן נצמתין ואין במימיהס מספיק למלאת הקרקע וטהורים וכן דעת הרסכ״א שכתב בסוף משוכה שכתבתי בסמוךבד״א
כשאיני מחוכר לקרקע אבל היה מחובר לקרקע בטל הוא לגבי הקרקואינומקבל
מוי מ״מ לא אפס לחלוחית הגידים ומיס נשאר בהם אלאשסס מועטים ואינם
טומאה ולא עוד אלא אפי׳מחובר לדבר המחובר לקרקע כגון טבעת שבדלת אינו
מספיקים למלאת הבור מ״מ וכשבאים עליהם מיסהן ממי גשמי הן ממיס שנשפכו
לחון באר אחר נתלחלחו גידיהאדמממי׳שנשפכו לתוך הבאר ההו׳יהוסיפו מהם׳ מקבל טומאה וכדאיתאכבדיתאומייתי לה כס כמהאשהותנן במסכת כלים כל
מעצמם נמצא שצטסיס אותה שאובה ברבייה והמשכה ועוד שהוא דבר ידופישא״א כלי מתכות שיש לו שם בפני פצמוטמא חוץ מן הדלת וממפול וכו׳סנעסולקרקע.
סלא ישאיר אותסהגידץ בלא מיס כלל וכיון שיש בהם קצת מיס יש עליהם מורת עכ״ל וכן כתוב בתשובות להרמב״ן סימן רכ״זומדלא מפליג בין טמוניסכולם
ממיין ושמעי׳מפ״ק דמקואות דמעץ כובע שבו מיס כל שהו יכול למלאות בכתף לאינם טמונים מ שמע דבכל שהן מחוברים לקרקע מכשר כין טמונים בין שאינם
וניתן בתוכו עד שיהא ראוי לטבילה הילכו לא נפסל סמקוה במיםשאובי' שנכנסו טמונים וכדברי הרא״שז״ל  :למי ש בד״א בממשיך מי גשמים בעלמא אבל אס
ייו גידי האדמהלתוכו  :הבא להמשיך מיס למקוה צריך שלא יהא ברב' המקבל ממשיך מיס ממעין או ממקו' שרי אפי׳ע״י דבר המקבלטומא׳וכו'ג״ז מדבריהרא״ש.
מומאהכגין מי גשמים פרוצה להמשיכם למקוס אח לעשות מקוה לא יאחז כידו בסוף נדה וז״ל ועוד אר אומר אס הסלון של מתכת מביא את המיס ממעין או
ףויעכייס עליי אלא יניח הדף כקרקע ויסיר ידו משם בטרם יפבח־ המיס עליו ממקרה אחר למקוההז אע״ג דהוייתן ע״י טומאה כסר כיון דמי מקוה מחוברים
^ הי *ןואומ (דףקכש )תנן נוטפין סעסאן זוחלין סומך אפי׳מקל אפי' קנה אפי* למעין או למקוה אחר שהוא כסר דמקוה שכולו סאוב נטהי בהסקה אסהסיקו־
מי!כה יוידוטובל ד' ריהודה ר יוסי אומר לכ דבר שהוא מקבל טומאה אץ לתברולמקוה כשר כדתנן בס״ו דסקואותמטהריןאתהמקוואו׳העליון מן התחתון
ופי הרא״ס שס ובסוף נדה כלומר נוטפין סנקוו למקום אחד והזחילו והרחוק מן הקרר כיצד מביא סלון סל חרס או סל אבר ומניח ידיו תחתיו עד
ולא מיס ומושכו ומשיקו אפי׳כסערה ודיו טכ״ל ואע״ג דממשי׳מיס מן המעיין
י נפסלו אפי מיס סיוכאיס מן הכלי משוס שאובים ולא מהכיא להו חיבורלמעין׳
. .־ קרס ופלי אגוזים כשרים זה הכלל דבר שהוא מקבל כמו שנתבאר לעיל בדברי הימל׳ם והרא״ס שאניתה ם דיר כלי שיש לובית־ קבול
^ 5פסול דבר שאינו מקבל טומאה כשר וקאמר לא מיבעיא פלי קנים ופלי ונפסלו משוםשאובין אבלהכא דאין בו בית קטל>5ע" פ שהוא מקבל טומאה ספיי
ס יסינס יאויס לקבל טומאה כלל אלא אפי' מקל וקנה שאס עסה .להם בית הויא השקה אע״פ שהמיס ימשכיס עליי ־ אבל מדברי הרשב״א נראהשאינו־מחלק;
מקבלים טומאה מזחילין בו ואפי הזב והזבה סומכי׳המקל והקנה ולא פוסלים בין ממשיך מי גשמים בעלמא לממשיך מי מפיין או מקוה שכתב בסיף משוכה־
־הי מ לתנן ידו או־יגלו והמיס עוברים דק־ גופו אכל אסיהוא סומך המץל שכתבתי כסמוך וז״ל עוד־שנינו׳ במסכת מקואות מססרין את המקואותהסליוזימן
עוביים דרךעציה׳אץ בכך כלום מידי דהוי אעלי קני ועלי אגוד שהוא המסמיק והרחוק מן הקרו׳ כיצדצןכיא קלון סל חרס או של אבר ומניח ידיו תחתיו
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למעט אלא דומידמפיין ס כולו זוחל
7צאחי ה״י׳ פסולי׳והלא לא נפלו מידו לחבי' אלא היו טומאה וא״א הרא״ש ז״ל כתוב שיכול לסותמו בדבר המקבל
כחרולי׳ססן
וכן ב״ס וב״ה לא נחלקו אלא
1/
ל /
יזיויזי״יין
מזהי׳ק,
!<  , /״ ! טומאה רוראי מבאת המים למקוה צריך שיהא לי טהרה אבל
המיס הנגרים מדליופלסי וקמכמע
ל^,ס {6-א "קלין מקנסי מהנה לידו ומידו לארי ואס כ נפלו
לחבי׳ולא באולחכי'מדב׳המקבל מניעת המים שלא יצאו ממנו א״צ שיהא לי טהרה לפיכך נקב
אנל אם ה״יןזה מן סאויר
בתוספתא דאס ים לפניועוגל מ׳ האהאף־
נמקרני״ךסהתיס
■ טומאה אלס ודאי אויר כלי ככלי דמי והוי העשוי להוציא בו המים מהמקוה יכולים לסותמובמטלנירשיש ע״פ שחרדלי׳סל גשמיםעוברי! דרךאותו
יזנא־ס ^ז,שניו כנפלו מתחת ידו לחבית א״לרכי זידא בהם ג׳על נ׳הבא לערבמקו׳פפול או חסר עם מקו׳כשרלהכשירו עוגל ככנסת מצד אח ויוצאת מצדאחר
לערבם
או ששניהם חסרים ובא
כסולי׳אלאנקינל
מטבילי׳בו דאין נוטפים
ודף<!לנ בסותתלצא תפסוס מכ)5ן וגלויי
עליהס׳
בהס דרך זחינתן כמו נהרות שרט
זמ^,ר לן1נ( 5נה כלי ככלי־דמי דמיירי שהמיס סותתי׳
אפי׳ ניים שי * מתחת ידו לחבית ואינם עוברים באויר א״ל תרדא כדי שיעברו המיס לחביתתכן מי גשמיס וק משמע מדתנן כפ״א דמקואו׳ בור שמלא מיס סאוביסוהאמ׳נממו
*!*ז -דקד כעמז משמע שעוברין כקילוח מוכח בהדיא דאפי העביר המי׳עדהחבי׳ע״ידבר כמקבל לו ויוצאה ממנו וכו׳ע״כ וכל זה כתב ג״כ בתשוב׳וז״ל בסוף התסוואל יעלה עללב
טומאה לא -כדפסלי אס לא שיגיע אותו דבר המקבל טומאה פד אויר הכליעכ״ל אדס לפסול התקו׳אס מימיו זכין קצת להון ואף רכי׳לא פי' אלא סנפוץ עלשפמו
נחקהעגל•'
ומימיו יוצאיס וזוסלי׳ומשמע סנערץ כ״כ פד סכל מימיו זוחלין ומתנועעים לצ•85ן
ובבר נתבאר דהיינו דוקא במידי דלית ליה בית קיבול אבל אס יש לו בית קיבול
המיס הנמשכים ממנו פסולים בכל זה  :והרכב □ ,כתב בפ״ו מה׳מקואות כל
הגאונים
ולא יסאר בו מ סאה אס לא יסתו׳אותו פ״כ וכדברי הרא״ם פסק ר״יבסס
צוו■
כלי שלא נפשה לקבלה אע״פ שהוא מקבל אינו פוסל את המקוה כגון הסלונות ז״לכא  :וכה□ מגר'י קולוס בסורם קני׳ו סאפי׳לדע הראשוןשפוסל6פי'0
מכוכסיס־
פס מ סאה אחר שיצאו דרך הסדק מ״מ יש לסלקולרמי'דדוקא במקוה מיס
ססמיס נמשכים מסס בק שהיו של סמכות או סל חרס וכ"כ ג״כ בפי' המשנה פ״ד
וגא חילק בו כין סא הוא מחובר לקרק' לאס אינו מחובר ובין אס הוא מקלס לאויר היא שאמרו לפסול בכה ג אבל היכא שמקוה זה בא מן המעיין סדינו לסםסוחלין
סמקוה או לאו משמע שסובר שאע״פ שמקבל טומאה כיון שאין לו בית קבול כסר י״ל דיס להכשירו ממ״נ שאס אמה מחשיב כל המים כזוסלין א״כ עדיין ססמעץ
הקילו׳כדרןמעין
עליו ודינו הוא ליטה׳כזוסלין שהרי לערלס מקלח הוא וזוחל מצד
וטעמו מפני שהוא מפרס מתני' דנוטפין שעשאן זוחליןדקאי אריסאדקתני
באסנוקנדרך
שהוא תמיד זוחל ואפ' ג שהוא נפסק ממקו המעין מ״מ כיוןסלא נח
הזוחלין כמעין והכוטפין כמקוה וכו׳וכמו שכתבתי לעיל גבי סעין^ סיורד מן ההר
ששנינו
מקוס אלא זוחל ויורד דרך הצד האס' נר' דפדיץ סס מעץ עליו וראיה ממס
טפין טפין בהפסק ולא סיירי לענץ הויתו ע״י טהרה דלא בעינן הרתו ע״י טהרס
אלא לזב ומצורע וקידוש מי חטאתדבעי׳'בהו מיס חיים אבל לטבילת שאר טמאיס כפ״ה דמקואות ומייתי לה בפ״ק דחולין גל שנתלש ובו מסאה ונפל עלסאד'ועל
דלא כעי׳מיס חיים אפי הויתן ע״י דגר המקבל טומאה כסר והו' סלא יהיה לו בית הכליס טהורים ופרס״י מסבילין בראשי גלין הנתלש מן היס והולךלמרסו' ונאמל
קיבול העשוי לקבלה ויש הוכח' לדעתו מדקתני כמס פרס ההיא ^ נתן ידו או רגלו הארץ וכו׳דס״מ סאפ״פ שהפס ממקום נביעתו מ״מ כיון סלא נס כמקו׳אסנורןאלא
או עלי ירקות כדי שימכרו המיס לחבית פסוליס וכו׳ולא קתני לה במס' מקואות תמיד היה נע ונד לא פסק ממנו פס ממיין ותטהר בזוחלין ה״נ ל״ס שהרי לאנחו
ולמעלהסשסמעין
המיס אלא נכנס׳י כזו ויוצאי׳בזה ול״מ שהמיס שהס יוצאי׳מנקב
ומ״מ כיון שהיא״ש כתב סאינוישאי לעשוימעפה להקל וגס כתבבתשוב׳סגדולי׳
סחמירו לפסול וגס ר״ש פי דמזחיל על גבי דבר המקבל טומאה פסול אף לטבילת עליהס שהרי לא נחו כדפירש׳אלא אפי המיס שהס מנקב ולמטה כשרים ממ״נאי
הסיבי זוחלין מחמת סננערו לצא' א"כ ה״ל מי מעין ואי לא חסיבי זוסלין א״ככ״ל
כתב
הטמאים אין להקל בדבר אלא נקיטינן כדברי הרא״ס הלכהלמעשה :
הרא״ס בתשובה שהוקשה לו נפי סטתו ת -וספתא דפ״ב דמקואות דקתני לגיון מקוה ומטהרי׳כמ סאה \מ״מ מטפס זה אין ראוי להכשיר כל כן המקרה דשלחוע
המיסתחלס
שמא תפסוק הזחילה משני הצדדים הן ממוצאן כן ממובאן וכגון שכלו
סעובי ממקום למקום וכן סיירא העובר׳ממקוס למקוס וזלפו בידיכם וביגליהס
ג׳לוגין למקו כשר ולא עוד אלא אפי׳פשו מקוה בתחלה ומ״ס מקוס הנעשהבזילוף מצד מובאן ושוב נחסר המקוה ונבלעו המיס בקרקע עד סגס מצד מוצאן איןהמי
דפסקממכי
יוצאיס כלל שאין המיס מגיעים פד כנגד נקב המוצא דכשתא פשיטא
ידים ורגלים מכתן ידו או רגלו כדי ׳שיעברו המיס לחבית ע״כ וכמה שכתבתי[לפיל
 3סס הראב״ד בפי תוספתא זו יתיישב זה  :סקור! שנסדק אחד מכמליו והמיס סס מעין ושוב כשיחזרו כמיס לקלח מצד הנכר דרך מונאו ויתמלא המקום מיסעל
וחשיני
כל גדותיו עד שיצא דרך מוצאיו כאשר בתחילה נמצא שננערו המיס לצאת
יוצאים דרך הסדק יש פוסלים אותו אעי׳יש בו כמה סאץ וכו' כן דעת המרדני
בשבועות וז״ל הטובל במקרה אסי׳ים בו אלף סאין יזהר סלא יצאו המיס מהמקום מוסלין ולא יטהרו סכרי פסק מהס סס מעין כסנחסר המקוה כדפי׳ופוד־מלקין
בשעת סבילה דא״כ ה״ל זוחלין ואס הוא מעכב זחילתו כדבר המקבל טומאה כגון ולומר דהא דכת׳כי״ד דיס פוסלין בנסדק וכו׳וקבמרדכי דכת דאפי׳יםבנ^והאלך
וכר׳דהיינודוקש
סאין דיס ליזה' שלא יעלו המיס על פפה המקו׳משום דה״ל זרתלין
סנתן סס כלי או ידו או רגלו לעכב זחילתו אינו מועיל והכי תניא בפ״ה דמקואות
טעץ שעשאן זוסלין פי׳כגון מקוה שפרץ על שפתו וכו' והרא״ם הניא בסוף נדה במי מקו׳דאין מעיין אבל במי מעין י״ל דמודו כ״ע דכש׳דאלת״ה תקשה לפוממה
מסנה זו דקתני נוספין שעשאן זוחלין סומך אפי׳מקל אפי' קנה אפי' זב וזבה יורד ששנינו ג׳מקואו׳כזה כ׳סאה ובזה כ סאה וכר׳רירדיג׳וגכ<־י כהסונתע?כיהמ?,1
סטוננים
טהוריס והטובלי' טהורי׳כרי בהדי' םאע״פ שיצאו על ספת המקוה אפ׳ה
וטובל ד״ייהודה ר' יוסי אומר כל דבר ס הוא מקבל טומאה אין מזחילין בו ופי׳ ר״ס
גוטפין שעמאן זוחל ין כגון מקרה שנפרץ על שפתו ומימיו יוצאים וזיסלץ אסור טהורי׳ואא״ב דס״ל דמודו דגמי מעין אע״פ שנפסק המקרה למולם דיןמעיךש"
ומטס׳אפי׳בזוחלין נוכל לומ׳דאיירי בסקו׳הכא מן המעין ונפסקאלי ל* דכנס? י
לטבול בו דכיון שמי המקו' נכערו והתחילו לצאת הרי הוא טובל במקוה זוחל ואפי'
ישאר במקוה מסאה אחר שיצאו הזוחלין מ״מהסתאמיהא הוא טובל גס במים
פסלי מקס׳להו ההיא מסנדמשמע בהדי׳דאע״פ שעלו כמי׳ על ספת המקוה א|
טהוריםהטובלי׳ע״כ  :ומ״ש רבי׳לפי׳נקב העשוי להוצי׳כו המים מהסקו ינו
העליוניםסהסזוחלין והנכון יותר לפרסדמייריסלאיסאר כמקוסמסאה אס לא
שישתום הזחילה והשתא ניחא דפוסל ר' יוסי משוסדסיעור הכשר מקוה נפשה ע״י לסותמו כמטלניו׳שיס כהןג׳על גכ״כ הר־א״סבתשו׳מססי׳דהי־דלי׳שלגסמישכת
המקבל טומאה אכל אס יסאר במקו' מ'סאה ואינו סותס אלא כדי להרבות מיס לא
הרסכלרלדרקהר־^
בסמוך סגודר אפי בכלים טמאי׳מדקתני וכלי׳ סגוד׳בהס לא
מיקרי הוייתו ע״י טומאה ולהך פירושא אס ישאר כמקוה מסאה לכ״ע מות'לטבול דהיינו סמזחיל המי׳למקו׳בעי׳ע״י טהרה דומי דהך מתני דפרהד?תני ^'יוטמא
בו אף כשהוא זוחל מלמעלה כיון דעיקרהמקוה אינו זוחל ולא פליגי אלא במקוה המיס לתוך כחבי׳אבל מניעת כמי׳סלא יצאו מן המקו' יכוללעסו ^יכד^ ''',
ימיו
שלאיסאריבו מ' סאה אסר שיצאו הזוסלין דר' יוסי סבר דבר המקבל טומאה אין עכ״ל  :כתובבשער כמי׳סכסוף ת״ה ח״ל נערץ המקו׳ומימיויו ^י \נעסו ג
המ^ 1םאי
מזח־לין בו כלומר אין מעמידים בו הזחילה כיון דסתימה זו גורס הכפר המקוה פסול ואין טוגלין בו לפי שנעשו כל המי׳זוחליןיי י^י
וטעמא כדתנן בפ״ו דפר' כתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו המי' לחבית טטפין מעט מעט או נבלעין בקרק׳מפט מעט כסר לפי שאיןזחיל ״ ןניכ^? >ה ^
'לרבשיי
אתה אומ'כן אין לך מקו׳מיס כשר סהקרק' מתחלחלוכולע מעם,מפ ? טכ
הסול ומפרש טעמא כפ״ב דזבסיס דא' קרא מקוהמיס יהיה טהור הויתן ע״י טהרה
תרוא^1
יהא ור׳יהודה סכר דיכול לסמוך במקל ובקנה אפי׳ הס כלים וטמאים וכן זב וזבה לערב מקו׳פסול או חסר עס מקו׳כשר להכשירו אושסכיה ^ ס יי׳יכ5ז ׳ יר?'
סותמין ביד אוברגל לעכ׳הזחיל׳וראיתיא׳מהמתברי׳סאסרוני׳שכמ׳מהוךמסנס זו כריך שיהא נקב שכיניה רחב ב׳אצבעגבינוניו׳וכו׳תסנ׳ככ׳׳ו דמקיאיעיר .י- 1
כב׳אצכעו׳סחרו׳ ־למקומןי
בשפופרת הנאד בעביה בסלצה

ומהוה רא
 * * 1ןלע 5פר״ $זי לעוף נדה־פי ' עירוב מקואות שאוב כצד מקוה כשר או חסר
^םלס״אויב חסרים להכשירם צריך שיהא הנקב רחב כשעופר ' הנאד אבל כשער
 ^ ! 3סחת׳ה כתוב דהא דבעינן כשפופרת הנאד היינו דווקא להכשיר מקוה
אבל להכשיר מקוה ס אוב ממקוה שלם שאינו שאוב אע״פשאינו
(ן]ומ! הש־׳ ס
כ -שטיה כשרלפיסשאו' אינו
מדבריהם סס הקילו בו בכך לערבם להכשירם צריך ש יהא
^׳פשמיססשק׳אינס רואי פגי האויר
^י׳שא ין משיקו אצא כשערה ותניא
^ *׳אצבעות שאמרו בבינוניות סל
גלאלסול^-מר כנ 1פח וכבר כתבתי לעי׳
"ה ו״ש והרא״ש וסרימ״כס ז״לבזה
ר ^ הסי׳גכיאס -נפת הכותל למפלה
^אצתוכ אי כפי׳ סיפור המיס
גפונרים• דרך הנקב כשיעור רוחי .הנקב
^  :תנן כפ״ו רמקואות ספק שהיא
כפפופיתהכאד ספק שאינה כשפופרת
?נאל■ פסולה מפני שהיא מן המור כלו'
* .קד טבילה היא סן התור ' ותנן תו כל
שיעמוד כשפופרת הנאד ממעטה רבי
גלגאומי כל שהוא מבריית סמי ' טהור
וכתב פרמ״כס דאין הלכה כרש״בג וכ״פ
מיס מה׳ מקואות ואע״ג דאמדינן כפ״ב
מסיה דיל שתיזלת ברייתו מן המיס

בינוניות בעגול ויהיה מרווח כדי שיוכל להפכם בנקב סביב
ולאחר שנתערב הפסול עם הכשר אפילו רגע נשאר לעולם

בהכשרו אפילו נסתם הנקב אחר כך  :כותל שבין שתי מקואות
שנסדק מצר זה לצר זה ברוחב ואפילו כל שהוא מצטרף לערב
שתי המקואות להכשיר׳ ואם נסרק מלמעלה למט' אינו מצעיף
אאייב יהא במקום אח' רוחב ב׳אצבעות ואם נפרץ הכות׳למעלה
זה לזה ברוחב לאצבעות אפילו אין המים מתערבין אלא כעובי
קליפת השום מצטרפים ׳ג מקואות שיש בשנים מהם בכל
אהד ל סאין מים כשרי׳ובאח׳מהם כ׳סאין מים שאובין ועומדים
זה בצד זה אם השאוב מן הצר וירדו בהם ׳ג וטבלו ומתוך כך
נתמלאו ויצאו על שפת׳ונתערבו יחד הוכשרו שלשת׳כיון שפ ע׳
אחת היו מחוברין ביחד ׳מ סאה מים כשרי׳ואם השאוב באמצע
שאין שני׳הכשרי׳יכולין להתערב אלא על ידו לא הוכשרו אלא
נשארו כמו שהיו תחילה והטובלין בתוכה ג״כ אל בטהרו :
מהוה

(!]:.ילין כו ופסקה הוא ז״ל בפרק הנזכר
!!]!:ע וס״ל דלמ״ק דלרשכ״ג אע״פ סכל שתחלת ברייתו מן המי ' מטכילין בו מ״מ
סמשטביקב כשפופרת ופסק כמותו וכ״נ שפוסק הרא״ס דממעט שלא הביא אלא
דניית״קכלכד  :כתב המרדכי בשבועות נרא׳לראכי״הדאס יש נקבי' הרבה
■ טרפים לשפופרת הנאד דתכן כפ״ז דמקואות השידה והתיבה סכים אין
קיט מ
מ!1נילין בהם אא״כ נקובים כשפופרת הנאד וכו ' עד אס היה שק או קופה מטבילין
סשהן מפני שהמיס מעורכי ' בהס והא דאמר רבא פ חומר בקדש מקוה שחלקו
מלוכגתותני הטובל שסלא עלתה לו טבילה דהאארעא סלסולי מחלחלא
וכעינא עד דאיכא מ' סאה אלמא לא מהני כקביס להיות חיבור וי״ל דהתס מיירי
ש^יןכא׳מהס מקו׳פלם לבדו דאז אפי׳כשפופר כנאד לא מהני נקבים אבל כשהאח
סלס והשני חסר אז אפי׳נקכי׳דקיס מצסרפין לשפופר הנאד וההיא דארעא חלחולי
מחלחלא ה״פ כשחופר כסמוך זה לזה באו גחפימת שכולם חסרי׳ ואין בא׳מהס 'מ
סאה אפ״פ שניכדאיפא חלחולי מחלחלא והחלחול מפעפע מזה לזה אפ״ה לא הוי
סינור אכל אס חופר אצל הנהר או אצל המקוה סלס בכדי שאנו רואיס את החלחיל
מ'ננר' דהוי החלחול חיבור וראיה מסק וקופה כדפי׳ר״י עכ״ל  :ומ״ש רבי ולאחר
שנתערב הפסול פס הכשי־אפי׳רגע נשאר לעול בהכשרו אפי׳נסת׳הנקב אח• כ כ״כ
?י״אש בתשובה וסבי׳ראיה מדין גמקואו׳סיש בשני׳מהס בכל א׳מהס כ סאין מיס
נשי־יס וגא׳מסס נ׳סלזס מיס שאובי׳וכו׳סכתב רבי׳בסמוך ועוד הכי׳ראיו׳ממקותות
אחייס  :ו׳־״יכתבוז״לבמקואות א׳סאוב וא׳כשד ונקובים זה לזה כספופר הנאד
ומתם הנקב נסתפקו המפרשים אס נפאר השאוב בהכשרו או כיון שנסתם הנקב
שזרלפיסולו ככמסלה קודם שנתערב וי״מ דכיון דהוכשר פעם א' שוב אי ני חוזר
לפיסיצו  :נוחל שבין כ׳מקואות שנסדק מצד זה לצד זה ברוחב ואפילו כ״ש
מצטרףובו׳ואסנסדק מלמעלה למטה אינו מצטרף וכו׳ ואס נפרץ הכותל למעלה
ונימ״ו ומקואות תנןכותל סכין שני מקואות שנסדק לסתי מצטרף ולערב אץ
מצטיף עד שיהא כמקום אחד כשפופר ' הנאד רבי יהודה אומר חילוף הדכי־י׳וכתב
הרא״ס^בסוףנדס פי׳לשתי תצר זה לצד זה לערב מלמעלה למסה והלכה כת״ק וכ״פ
ישו  :נ רבי׳ימחס ז״ל אכל סרא״בד פי' בספר בעלי הנפש לשתי מלמעלה למטה
לערב מצד זה לצד זה וכ״פ הרמב׳ס שתי הוא האורך וכמוהו בכותל מלמעל ' למטה
וערב המחב וכמוהו בכותל מימין לשמאל וברכת מצטרף ש נצטרפו הב מקואות
וס׳& השיעוי יסד ובפ״ח מה ' מקואות סתס דבריו וכתב כלשון המשנה ח״ל כותל
כ מקואות שנסדק לשתי מצטיפין ואס היה בשניהם מ ' סאה מטכילין בכל 'א
יא־ נסדק לערב אין מצטרפין עד שיהיה במקום אחד כשפופרת הנאד ע״כ
געי מצעיף דקתכימתני׳נרא״מדברי הרמ״בס דהיינו דכל שנסדק לשתי מצטרפי'
" המיןיארת כיון סכל הכותל נסדק לשתי ואפי׳אי כי מצרפ׳לכוליה סדק לא יהא
' 3מסופרת הנאד אבל ר״י כתב נסדק לשתי מצטרף כל הסדק לשפופרת הנאד
משמע מדבריו דאי כי מצרפת לכוליה סדק לא יהא כשפופרת הנאד אע״פ שנסדק
שי חינו עירוב וכי נסדק לערב אע״ג דכי מצרפת לכולי׳סדק אית ביה כשפופרת
אינו יעימב עד שיהא כשעופר הנאד במקו׳אחד וכתב הרא״בר בספר בעלי
ימש איכלז מ׳ד דאע״ג דבעינן נקב כשפופרת הנאד לא בעינן שיכנסו המיס מזה
^  ,הנ?כ אלאבמס כקליפת הסוס סגיא דתנן כותל שבין ב׳מקואו׳שנסדק
ימצשקף יכי׳פי׳כפרצו זה לתוך זה שחס הכותל מלמעל׳אלמא לא בעי׳שיכנסו
ה! ״ה אלא ביום כקליפת הסום על רוחב כשפופרת הנאד ש״מ עכ״ל :
ןח^
**

ואסינפרץ הכותל

למעלה זה לזה

במחכיב

אצבעות

אפי׳אין

הפי׳מתערבי'

מגו?י קליפת השוס מצטרפין שם במסכה נפרצו זה כתוך זה על רום כקליפת
*1ל יוחב כשפופרת הנאד פי׳נפרץ הכותל בראשו והמיס מתחברים סס כיון

^ ה יראה את האדר סגי בתערובת כל דהו כרוחב שפופרת הנאד כך פירשו
.

^ יי ט והריא״ס ז״ל ובפ״ח

לפי״ת בנקב עגול כשפופרת סיכי סגי בטופח לי־טפיס והללו מקב עגול׳ הוא ועד
׳שיתמלא חציו׳ אין ברוחב המיס כשפופרת ורוחב המיס בעיי כשפופרת נדתנן בפ״ו
דמקואות -גבי כותל שכין ב מקואותסנסדק דקתני לשתי מצער לערב -אינומצטרף:
עד שיהא במקום אחד כשסופר הנאד וגבי נפרץ זה לתוך ,זה כגון מלמעל ' שהפרצה
רואה תא האר קתני על מס כקליפהסוס
על רוחב כשפופרת הנאד וי״ל דהתס נמי
נקב שביניהם רחב ׳ב אצבעות
לא איירי במים אלא בשיעור הפרצ׳והביא

דטהרו ' אהא

דתנן

הנצוק

והקטפרס

ומשק׳טופח•

ןבץי לא לטומאה ולא לטהרה כתב ר״ס הקש ר״ת דהכא משמע דסופח ע״מ
חחרו'
מקואוכשפופרהנאדככ׳אצבעו'
ויובפ״ודמקואותתכןעירוב
!.
.
למק׳ מקיי  :״ _ י דמקואותתכן
■ ינקב בעי כשפופרת אבל כמר פגי בטופפלהטפית וא״ת
 1ו1דל! קר״ת לפרש

כמה ראיו׳ובסוף כת אלא ודאי גבי מקוס
איירי בשיפור הפרצה ומיס המתערבים
דרך הפרצ ' לא בעינן ברוחב חיבור המיס
כשסופר וחיבור המי׳לרבי יהודה כדאית
ליה ולרבנן כדאית להו וקרי ליה כל שהו
וא״ת ומאי פיהו שיעור דרבנן כיון דטופס
ע״מ להטפיח אינו חיבור למקוה וי״ל
דלרבנן בעינן כקליפת הסוס מיס בין
בנקב כשפופרת בין בפיצה העליוכ׳ועוד
יש לפרש דכל מקום שהמיס מתערבים
דרך נקב או דרך פרצה של מעלה־ שיעור
המיס כשיעור הפרצה בין נכספופרת בין
לקליפת השוס בין לר' יהודה בין לרבנן
ומתיישבת בכך מתני' דכותל וכי פליגי
במי׳צפיס למעלה מן הכותל בלא פרצ׳אר
כי ההיא דקומקומוס דרבנן בעו כקליפת
השוס ולר' יהוד׳סגי בפופח להטפיח וניח

השתא הא דתניא כר״ס חומר בקדש המיס המעורבי׳עד שיהיו מעורבים כשפופרת׳
הנאד משמע דזהו שיעור המיס והא דתנן התס גבי סילון שמשיקו אפילו השערה
ודיו התם לאו כחסר אלא בשלם ומשיקו לכשר וסגי ככסער ' משוס דשאיבה דרבנן,
עכ״ל ורוב דברים אלו כתבו התום בר״פ חומר בקדש ומדברי הפוסקים שסתמו׳
דבריהם נראה כפידושא בתרא לכל ;לקום שהמי '  .מתערבי ' דרך כקב או דרך פרצה
סל מעלה שיעור המיס כשיעור הפיצה שהצריכו בה דאל״ב ה״ל נפרש וכ״כ שהוא
דעת סמ״ג שכתב סברת ר״י שהביא המרדכי כמו שכתוב בסמוך ודלא כסמ״ק
שכתב עירוב מקואות כשפופרת הנאד ופיר ' התוספות שאין צריך שיהיו המי' צפים
בתוך הנקב רק טופח ע" מ להטפיח ע״כ וז״ל סער המים שבסוף ת״ה היה א ' מהם-
חסר ומסיק זה לזה אס היה מסיקן דרך נקב צריך שיתערבו בנקב כשפופרת הכאד
ושיהו במים כמילוי הנקב ואם דרך פרצה הפרוצה למעלה כאויר אפילו אין בגוב©׳
הפרצה רק כקליפת השוס הרי אלו מצסרפין ובלבד שימלאו סמים הפרצה היו המי'
צפ ין מלמעלה מן הכותל בלא פרצה צריך שיהיו במים כקליפת הסוס עכ״ל וז״ל.
איכראסר״תהוכרדטופח לסטפיח הוי עירוב למקוה וכי בעי'
הרי״בש בתשובה
כשפופרת הנאד היינו סקכקב יהיה כשפופרת הכאד אבל כל שיש בנקב סיס טופס■ ׳
עופחלהעפיח וקליפת הסוס הד
להטפיח סגי ולמעלה דבעי ' כקליפת השוס
סיעוראהוא וכן כמי כשערה דהסקת סאוכיןע״י סילון חד סיעורא הוא צו דלא
בעי ' כקליפת הסוס אלא בשיעור גובה הפיצה וכרחב שפופרת הנאד אבל המיס
בטופח להטפי ' סגי אבל דעתרבי׳סמסון ורוב המחברי׳ססיעור המי׳הוא כספופר'
הנאד ע״י כקב וע״י פרצה מלמעלה סיעוי המיס הוא כקליפת הסום ושלא ע״י
פרצה אלא שצפין המיס על כותל סמקוה בהא סגי טופח להטפיח דבציר שיעוריה
אבל דע הר״מה וכן בספר המצות דלעולס בעי׳למעלה כקליפת הסוס■ ולא חילקן י
ולענין הלכהנקיטי׳
בין ע״י פירצה לכותל סלס וכן סרמ״בס לא חילקעכ״ל :
כתב המרדכי בשבועות בסם,תוספו׳
כהרמב״ס והכך רבוותא דסברי ' כותיה :
גטין דהא דתנן הנצוק והקטפרס אינו חיבור לא לטומא׳ולא לטהרה פי״ת דהיינוי
דוקא מי גשמים דעתידין לפסוק אבל מי נהר שאין עתידין לפסוק הוי חיבו' טופח
ע" מ להטפיח מיהו צריך שיהא הנקב כשפופרת הנאד ע״כ נראה שזו היא הסברא
הראשונה שכתבתי בסמוך לדעת ר״ת וכבר כתבא ' שאין כר כן מדעה הפוסקח״ל:
עוד כתב סס המרדכי סברא זו דר״ת בפי ' וכתב עליה ור״י אומר דטופח ע״מ
לסספיח לא הוי חיבור דבס״ב דגיטין מוקי לההיא דטופח ע״מ להטפיח הוי חיבור
נרא׳לר״ידהיכא שיש ב ' מקואות
גר׳יהודה אכל חכמי ' פליגי עלי׳מיהו ודאי זה
וכותל אח׳מפסיק בנתיס אז ודאי צריך נקב כשפופרת הנאד וכשיהיו המי ' כמלוא;
סאיןביניהסכי אסגל סלטפרא״צכי '
המקואותבמקו׳
כל הנקב אבל אס היוכל
אס שמשוה הקרקע כדי שילכו כמים מזו לזו אפי ' כקליפת הסוס והכי מוכח כפ״ה
דמסכת פרה דתנן שתי טקתו׳באבן אח קדש אחד מהן ומ אם היו נקובות סשפופי
הנאד מזו לזו או שהיו המיס צפקפל גביהן כקליפ׳הסוס קידש א׳מהן המי׳סכסני׳
מקודשים ה״נ לענין מקוה נראההיכא שהן נקובות בעי ' כשפופרת הנאד והיכא
שהמים צפין כקליפת הסוס הוי חיבור עכ״ל וסמ״ג כתב דברי ר״י לבד ודברי ' אלו
הס כעצמם מה שפירשו הרמ״בס וי״ש במתני ' ; דנפרצו זה בתוך זה על רוס כקליפת׳
עודססהמרדכי ראבי״ה הקשה היאך .טובלין כנהר והלא
כתב
השוס וצו ' :
קטפרס דרך ירידתן וי״ל דהא דאמרי׳קטפרס אינו חיבור כיינו לסבול למפלה מן
הקטפרס אבל למטה ס״ד כלא' ע אין דורשין ג גממיותכנחל התחתונה■ והעליונס
סל כ׳סאין ואמצעית סל מ סאין וסרדלית סל מיס עוברת־סניהס וכו ומשמע כתם
דבין ר״מ בין ר יהודה מודים דטובלין בתחתונה אבל בעליונה פליגי וטעמא מסוס
דסוף המיס לרדת עכ״ל ודבר זה כתבוהו המוספות בפ״ב דגיטין בשס ר״ת ומיהו
איןהז עולה -לפסק הלכה דהא חכמים פליגי אדר״מ ואדרבי יסודה ואומרים דאין
טובלין אלא באמצעית בלבד ומשמע  .וראי להלכה כחכמים וכ״פהימ״בס■ וכמו־
שאכתוב בסמוף בס״ד  ■:ומהשהקשה ,ראבי'' הג סיאך סובלין בנסר והלא קטפרס■׳

הלכות מעיק ומקור .רא
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דדך■ ירידתו י״לדנהר שלזכי דלמטמהקספרס לכריש מסיןה וכן למעל׳מן הקטפרס תקרת זאת העוקה מוחזקת מנדשתמנע עצמה מן המחכירת^מקל׳ 0
וכתברו? ׳^
ש׳ 5ןילר כזבל3יעג ^
ההבדל בין המקוה והסוקה בשם דק מץ הכ^ יץ ער
ייס מסאה אבל היכא דבחד מינייהו ליכא מ סאה בלא צירוף דאידך אה״כ דלזין
יפדת־מאד
יטוכלין בו ואין לומר רכל הנהר הוי קספרס מראשו ועד סופו ומ״ה יורדין מצד זה במים הכה הוא יחשב מכלל המקוה ולא תצעק־ התחברות כ ^
לצד זה דאפי לא יהא קטפרס אלא כמקלס א' סגי למיפכד הכי ועוד דאפילו את״ל ר יהודה אמת ע״כ וכ״כ בחיבור פ״ס מה מקואות חררי המפי־ה־וסירמ?מ ,
מטבילין בהןאגבפמאיףהמי-
לכולו משופע קצת י״ל שאין אותו סיפוע
שבתן6
עס המקוס אלא בכל סהר מוקה
מקוה שיש בו מ' סאה מצומצמות האדם הטוב׳בתוכו לא יקפוץ
גקר קספרס אלא כשהוא משופע ביומי:
פעמיםהמקוה אס סיתההקיקעהממ׳לת' 1
לתוכו שלא יחסרו המים בקפיצתו בתוכו ולא יטבול בו
מקואותשיש כשנים מהס ככל א'
ג׳
להעמיד
השנייההפוקה; והמקוה בריאה ויכולה
ב סאין מיס כשריס ובאחד מהןכ׳ ס)5ין זה אחר זה דשמא בראשונה לא טבל! כהוגן על סמך
ישכעוקהעד
שנסהי-אץ• מסכיליןכמי'
טובל בו אלא יאת
בראשונ׳אבל כשאינו יייי
■
אי*
דמ*־?ו"
כשו׳־״
וכו׳משכה -׳*
שאובין ־־־'
מיס ־ '־־"
־־ ובשנייה שמא חסרו המים
'ןי
*כת הי׳ אשבסו ף נדה הי הח י^ ,ר.יס פ;׳/ס א׳ נזהר לטכול כהוגןטבלו בו שנים הראשון עלתה לר שיהיו מעורכיס עססמקוהכשרון"
מצמ׳
טבילהאבל לא לשני אלא א״ כ טכל השני בעודשרגליהראשון :הנאד ואס אינה יכולהלהעמידי)ת
1פילו ה|:אוי :הי
טהורי זול
המקו .,ות
אפילו אינס מעורבים אלא בכלפץ
גופי
^
שע
המים
^
בינן
*
"
־ גיגעיןכמים "*
מסבילין .בהס  :צ חבהימ״כסמ״ן
אפי׳נתפבר האמנטי לשאוב שאצלו קוד'
התחתונה
מהל׳מקוכזות ג' גומות ׳שבכחל
׳ושכתחב׳לכפר לא נפסל ככן שהרי כתחכ׳גס לנשר קוד'שירדו הסאוכי׳לתוכן ותדע
והעליונה סל כ סאה והאמצעית־של מסאה ושטף סל גשמים עוכר בתוךמחל^0
שהוא כך שהרי אף כשהשאו׳באמצ׳לא נפסלו הכשרי׳כמה סנתחבי־ו לשאוב על שפתו
באמצעי׳שאץ
ע״פ שהוא נכנס לתוכן ויוצא מתוכן אק זה עירוב ואין מטכילין אלא
:ושוב ירדו מן הסאוכי׳לתוכו רהא קתכי המקוחו׳כמו׳שהיו וכסיי׳לכקוו׳עליהלהשלי' המי־ הנזחלין מערכין אלאא״כ עמדו עכ״ל וטעמומדתניא בתוספ׳פ״זבמקואות'ג
מסאה מיס כשרי' והיינוטעמא לפי סע״י תערוב׳ובהמסכה ירדו לתוכן היהשאוב
ץי
של!
גממיות שבנחל העליונה והתסתוי׳סל כ כסאה וכו׳וספקכחכמי'• ונידבריו
המיס
מע מחלוקתם בגוד אחית וגוד אסיק כדמסמע בט אץ דורסין אלא באס
באמצע כיון סמפס־ק ביןהכסרי׳אינ׳מתעיבי׳יחד ונשארו כמו שהיו עכ״ל וכ״ב י״ס
והא דסב הר״אם גבי סאוב באמצע נתבאר יפה כדברי ר״ש ח״ל כמות שהיוכלו'
בתלמודא
הכזחלין מערבין את המקואות  :וצריך סטס למה סיכה ממאי דמסמגג
דררשיןדבנוי
תהנסר־ס כשריסלהקוות עליהס להסלים מ סאה מיס כסריס והשאוב אינו כשר דמפר פלוגתייהו וכתב הריבש בתשובה וז״ל והא דמשמע כס אין
•לנקיות עליו ואע״פ שמימי השאוב מתערבין עס יל אחד וא' לא מיבכלי להקוות אחית לאפליגי דלכ״ע אמרי' היינו ר״מ ורבייהודה :אכל רבנןדפליגיעל״ע
מליין רדק המסכן נתערבו ולא נפלו מן הכליה לכשרי׳ומה שנתער' ממנו י :ס כל בתוספתא ס״ל דאין קטפרס לפולס חיבור אפי׳ע״י גודאחית  :קצח דיניעימב
■אח׳נתכפל ברוב קוד שיידו למקרה ומיס שא ובי המתבטלים חוץ למקוה סין פוסלי! מקואות כתבתי לעיל גבי פיסול ג לוגין מיססאובין  :סקוח שיס בו מ'סצן
לתוכו
מצומצמות האדם הטובל בתוכו לאי יקפוץ לתוכו שלא יחסרוהמי' בקפיצתי
? 7ותו כדתנן בפ״ד גבי מיס שאובים ומי נפמייס  :שנתערבו בחצר ובגייקה ע״ס ה׳ל
הרי״כש כסאובה מן הצד אף סס אפשר שנתערבו כמיס השאובים עלהעשרי׳סאה
בסיף
תוס׳כתכה רבי׳סמפון כפ" ז דמקואיות הקופץ למקו׳ה״ז מגונה וכתב הר״אש
ומ״ש
■שבצדן טרס שיתערבו בהס העשרים סאה האתרים הכשרים הולכים להקל בספק כדה אמקוה מצומצמס קאי כי כמיס ניתזים לחוץ ונמצא טובל כמקוסהסר :
מגוכס
כסרי׳בכשרי׳הסמוכין ולא יטבול בו פעמים זה אחר זה וכו׳כ״ז כתוספתא הטובל פעמיהבמקו' ה"?
׳סאוכיס וגיס שאין המיס השאובין פוסלין מן הצד וכשכתערבו
להם נצטרפו והוכשרוסשאיבי׳ולזה הטובלים טהורים והמקואו׳כסריס ר״לשהמיס וכתב הר״אס בסוף נדה דגס זה במקו' מצומצם איירי שמא בפעם ראסוכ׳לאטבל
סכה? כסייס ,שאף מי השאוב הוכשרו וכל שהוסיען בו מיס כשדים כשיעורכשר כהוגן על סמן הסריה ושמא חסמ המיס אבל כסאינו טובל אלאפפסא'נזהר
סבמקוהבסגדן
■זטובלץ בו וכן האחרים או שכשרים לטבול יחד ג' אנסים כמשפט הראשון אכל חס
לסבול כהוגן ואף סאס יצאו המיס מן המקוה מחוברים הס למיס
?שאוב באמצע לא נתערבו הכשרים זה עס זה אלא השאוב נתערב עס כל א' מהס
סל,ין
סבילה ע״סוכתב הרי״כס כתשובה כיאור דבריו כי הקופץבמקו' מצומצם ר״ל
המים
בו אלא מ סאה מכוונות אבל חללו גדול ומחזיק עוד כל גוף האדם ולא יותר
ולזה לא עלתה טבילה לסוס א׳מהס והמקומות לא הוכשרו כי השאוב לא הוכשר
בהשקה כיון שלא נתחברו הכשרים סהשאוב הפסיקן אמנם הכשרים לא נפסלו ניתזין לתרץ מכח הקפיצה סרס שיתכסה כמיס כל גופו ונמצא סטבלבמקו?חסר
דילמא
ומפר שאינו ודאי וגס דאי הוה איהו כוה מזי ומרגיש הוא מגונה נלכד
5סאוכץ .התתפיבין בסן לפי שאין השאובה פוסלת מן הצדמכ״ל ועוד יבא ביאור
לאהבל
וכחב כר״אש בתשובה אהא דתקבשאוב מתרעי ולאו אדעתיה וכן הטובל מעמיס במקרה זה שמא בטבילהראשונ'
משנה זו בסמיך כסס הרי״בש ג״כ :
ראשונה
כהוגן על סמך השרה ר״ל שלא נכסה כל גופו ונמצא חסרו ? מיס בטבילם
ען הציד המקואו׳טהורין דכיון שנתערב השאוב והוסק למעלה פס מקו' סלם דהיינו
בסע׳סנתכסה
לפי שכיון שהו' מצומצ׳גס בחללו שאינו מכיל רק מ'סאה וכגוף שמא
ב הכשריישכתערבו יחד כסר לסבול אף כסאוב וה״ה אס יםמחיצ׳כיניה׳ומעורבים
םמיס דרך< קב כשפופרת הנאד ע"כ  :תניא בתוספתא ב׳מקואות של כ׳כ׳סאה גופו יצאו המיס מהמקרה מחמת תנועת ונמצא בטבילה שניה המקוה הסראלא
^'•שאוב וא׳כסר ירדו סכים והשיקום וטכלובהס אפי' אדומים והלבינום או לכנים שהוא סשסא בעלת אכל כשאינו טובל אלא פ״א נזהי לטבול כהוגן שהרי איןדעתו
מתמי*
על סניה ומתכסה כל גופו ואף אס יצאו ממנו מיס לפעמים סס מן המקוה
והאדימוס המקראות כמות שהיו והסובלים כמות שהיו וכתבה ר 'ס כע״ודמקואות
!ופיר' ׳והשיקום דמחמת שירדו הטובלים לתוכם עלו המים וצפו על גביהם אפילו תנועתם בשעה שמתנסה כל גופו כיון שהמקרה מצומצם שאינו מכיל כ״אמים
■אדומים המיס סל כסרוסלבימס הסיס של שאוב שהיו לבניס־המקואית כמותשהיו מצומצמים וגוף האדסמ״מ טבילה כשרה היא שהרי כיון שהוא טובלכנסתולא
בקפיצה הכסו' כל גופו כמיס קודס ליציאת המיס ולזה אמר שאף אס יצאוהמים
שהכשר כשרלהקוות עליו אף על פי שנתערבו בו מיס שאובים דכבר נתבטלו במב
סנמלש
מהמקוה בשעת טבילתו מחוברים כס בשעת טבילה והרי הן כגל המקוה
םכפדיס קורס סבאו למקוה כדפריסיתבמתני׳עכ״ל  :חנן בפ״הדמקואו׳מטבילץ
בת־ספתא
■ שהיא שנויה
גחריצץ ונעיצין ובפרס׳החמורהמעורב׳ככקעה ופי׳הר״אס פרס חמורכשהבהמה
ועדיין מסוכר למקוה והטפס שפירשה במקו׳מצומצס מפני
באסהיורגליועל
דורכת בארץ עושה גומא ונתקבצו בבקעה מ׳ סאה ופרס זו מעורבת לסןשכ פופית על ההיא דמקוה שיש בו מסאה מכוונו' דפליגי כה ר'יהוד ודמן
מפנימהמים
יהנאד " ומדברי ר״ש נראה שהוא מפרש דפרסת החמור דקתני היינו לומר שהוא
ראשון נוגעות כמיס וקתר עלה הטביל בו יורה גדולה ה״ז טמאה
מקלחין כיצד הוא פושה מורידה לתוך פיהוהופכ׳ומטכיל' ומעלה דרך סוליקק
סוכל בתוך הפרסה * ודברי הרמ״בס בחיבור פ״ח מהלכו' מקואות כדבריהר״אש
•סכתב כל המעורב למקוה הרי הוא כמקום ומטבילין בו גומו׳הסמוכות לפי המקוה למקוס ה״ז מגונה הטובל סעמי׳במקו' ה״ז מגונ׳אמנס נר פלא פירשה לוו הופםכ
גכימקוה
במקו׳מצומצס שהביא רישא דהטביל בו יורה גדולה וכו בפ״ט מס׳מקואו
יזימקוס רגלי פרסות בהמה שהיו בהן מיס מעורבין סס מי המקוה כשפופי'הנאד
מצומצס ופירשה מסר חסרון המיס וסיפא דהקופץ למקום הכי 3פ 6גביכונה
מסכילין בהן ע"כ  :חנן בפ״ודמקואות כל המעורב למקוה כמקוה חורי המער'
וסדקי המערה מטבילין בהן כמה שהן עוקת המפיס אין מטכילין בה אא״כ היתה
אמקומצומצם
לטבילה ונר׳סדקדק זה מדקתני כתוס׳ברישא הטביל בו דמסמ דקאי
הקיפד"
בקובה כשפופרת־הכאד א״ר יהודה אימתי בזמן שהיא מעמדת את עצמה וכו' • ופי' דסליק מיניה ובהא דקופץ קמני הקופץ למקרהולא ק תני
ער״אש כל המעורבלמקום' דינו כמקוה ושיעור תערוכתו כמו שמפ׳יש בכל שהוויש מקוה קאמר ונר׳סהכיא הרב בפי׳לפי שהקופץ למקו׳אף אס סמכי! ך? 3היו
בשפופרת הנאד .בחורין והסרקין אסר גמעי־' היינו מקוה • ויש מקוהשמכנהו סבורים שאינו מתכוין אלא לסקר וכן הטובל פעמים כיון שטבל כרפוילמהס
בשם בור או שיח או מערה וכולם סס מקוה ומורק וסדקין שבו אפילו איכה מעורכי ן וטוב יחשבו שאינו טובל־ אלא להק׳ואס יגע במרומ'וקדשי׳יהיוססרי
שנשאל נ ץ
■כשפופרת הנאד מטביליץכהס עוקת המערה היינו שוקת שבסלע שעומד אצל עכ״^ ־כנ *נ׳ה ! עיין במ׳ש נס' י׳ק?׳ /חבשם מסכתדרןאל]ז!טא :סחב עול
יי*י! !נ!תחיי
_ ,
,
במקוה דתנן לפיל שאיכה פוסלת את המקו׳כיון שחקקה בסלע או שקבעה ולבסוף סיש' כו אמה על אמה במסג׳אמו׳מכוונו׳
תקקה ונהי דלאו כלי הוא מכל מקום אינו נחשב כמקוה להטביל כתוכו אלא א״כ יללו יעדיפו וסמתי׳נמל' טפ׳פהי לפניל מד
׳ *1׳אלימנה
,
מימיו מחוברין למקוה כשפופרת הנאד • שהיא מעמדת את עצמה כלו' שחלוקה בו והשיב ניא' סאס שטח החצרשהמקרה
•לעצמה סן המקוה שפעמים סיס במקוה מ׳סאה דאין המי' מגיפין עד הפוק׳הלכך בתוכו הוא משופע קצת בערן שבעלית הסוב'מסמקו׳ישוכומד ״יסנ יו׳מיווג
כיון שנקרא עליו סס מקוה כשלא יגיע לפוק כשמגיע לעוקה אין המוקה מחוברת מותר לטבול בו שהרי הוא כאלו כולם בגומהמקו׳סהרי סחמיי
למקוה בפחות משפופרת הנאד • אבל אס אינה מעמדת מיס לעצמה דלפולכשיש מקואו מלמעלה דהיינו בקליפ׳ השוס ילאכתלםרממג י 3םע /םס רלי ^יכו^
בזוקוה מ סאה מניעים המיס פד המוקה הרי היא כחורי וסדקי המערהומטבילין לגומת השקוה כאלו הס בטקוה ואף חוץ לגומת סמקו כמקוםס,מגי ?״ *
גס כמהשהיא • רכז פי' ר״ש והרמ״בס פי' ידוע שבעת שיאמר בזאת הכינה מערה
אלא
סי  5ןי שכיס
זוח<־^ ^נ׳׳פ ם ^
להטביל כלי׳סטףהנט 3ליפל ה3הס
ובין
ר״ל מקוה שבמעיות וכוונת אמי כמה שהן אע״פ שיהיה החבור בין זה המקוה
במקום שמטביל בו הרי הוא נקרא אשבוק כיון שמןהמקו׳כארואיי ^ נ ׳ןהססמ
המקוה היותי מעט שבדברים ואפי׳היו למיס אפר כין אלה המיס אשר במקו'  .ונץ
סנפתפו בהכרח מחמת אדם אוד״א שבתוך המ?ו/והכי יאי.ות ^יני! מוממניח
 ^ 1נסכלגו*ו
ילמי׳אשר בסדק כחוט שסער ואפי׳היו המיס ג'4כ אשר בהם כל שהו לפי שהוא מכלל החצר אינו בענין שישובו המיס' למקו' איזיטל ייפוס<־ •
המקוה יחשב ופוקת המערה היא החפירה תחת' שטס המקוה בקבובולכן יצטרך
מאליהם חוץ למקרה אסור לטבול במקוהמל'* םהרי בטטתטכי^ה ?הי6גזיהיפו3י
אסר
סיהיה סי זה המחבוא כשפופרת הנאד ואז יחשכו המיס אשר תוכן עס המיס
ח־ןעשאז
■ שחוצה לר מצטקפיד
ממיכסה יחד במים' אד המקום חשד ואין המיס
למעלה מהס אסר הס מי מערה וככר ביאר רב יהודה סזה א'מנ' הוא אס תהיה הסיס יותר מכדי שיעור עירוב מקואותש&יר זומזלין הן ואיננאשבוין

הלבות מעיין ומקוה ־רא
"בזוחל׳ין אלא בלזש״ורן וגתשעירוב מקואות .צריך שסמים המערבים

קצא

שוליהן וסואימשכ׳בפרק שביעי דמיןו  6ו' * ־וכחב טול לזבל הקופה והשק מטבילי־ן

; 32יקוצומ הם מערכים אותם בהשקס בעמדם במקומם הסבעי סזהו אשבוק
/ 5־ ( /ךזוסלין שזהו הנקרא קטפר דהכי תכן בפ״ס ממסכ' טהת׳הנצוק והקטסר
את הסגוס וזבו ממנו ג לוגין למקוה כשר עקרו מתוכו פסול ומשמע דעקרו היינו
יי רהסופס -אינוחיבור' לא לסומא' ולא לסהרה וההיא דג׳מקואות זה בצד זהוכו
'
שהעלהו מתוכו אבל הרוקח כת עקרו מתוכו פי׳סחט בידי' ממנו ע״כ נימדבריו
^ג׳וטבלו בהם ונתערבו וכו' כשלא
'
סאע״ס שלא העלהו כיון שיצאו המי׳ממנו
יצאוהמיס מגומות המקואות
לסו׳שכתלי
גופו
כאלו
הן
עדיין
במקוה
המכיל
בו
מד
עבה
שהמים
נבלעיםע״י ססיסה פוסלים המקוה  .־ ואם
מהוצו' מחוץ גבוהים אלא
ששני
הכתלי
'
י
בתוכו
כל
זמן
שהבג
'
נוגע
במקוה
הוא
כשר
העלהו
ממנה
פסול מטביל בו יורה או שאר כלי׳מורידן לתוכו.
ן* 5שץסהס נמוכים וכשנפחמו בסבת
שנעשה שאוב מהמים שירדו מהבגד לתוכו ואם מטבילה בו < ורה דרך פיהן וכו׳תוספתא כתבה ר״ש בס"*
דמקואות הטביל בו יורה הרי זו סמאס
הטוכליס
ובתנועת /נתערכי ה ^ות או שאר כלים מודידין לתוכו דד׳פיהן שלא יתזוהמי׳כשמכניסן
מפני שהמי׳מקלסי׳כיצד הוא עוש׳מוריד'
^׳השוסאויףכסטססוהוצאסכיי
לתוכו
ונמצא שהוא חסר ומעלן דרךשוליו כדישלאישאר
דרך פיה והופכה ומטבילה ומעלה אותם
ל*ל
^  £בו
מהמים ויחסר מהמקוה מקוה שמימיו מתפשטין ואינו יכול דרך שוליה ופי׳ר״ש מפני שהמיס מקלתיס
,,־ 1רשני כעור שרגלי
הראשון
נוגנ
1
יס
להתעסות
בו
נותן
בו
מצר
אחד
הכילי
עצים
כדי
שיקבצו
מימיי
*
ועושים
מיס
שבתוכה
סאובין עכ״לונר'
כר3י׳ירן0ס ג״כוהו 6מדתנן אל מקום אחד ויעלו כעני] שיוכל להתכסות כו מחט שמונח מדבריו דאתא לממוסי שלא יורידנהדרך^ 4
שוליה ויקלחו המיס לתוכה עד שתתמלא•
למקואות (דףקלב) מקוה שישבצד המקוה מנענע כידו כמקוה כדי שיעשה גל כמים ויעבור על ־
מ<ן׳ סאה מכוונות ירדו שנים וטבלו
זה המחט
ויטבילנה מפני שהמיס המקלחין בתוכה
א0י!ה הראשון טהור והשני טמא ר׳יהודה
נעסי׳שאוכי׳וכיון סהמקוה הוא מצומצם
(ומרצם היו רגליו של ראשון נוגעות
במי׳אף
השני
טהור
ובפ
אין
דורשין
מייתי
כשמשקיע אח״כ״כתוכו ונתערבו המיס שבתוך הכלי טס חי המקוה פסלוהו וא״רו
להושי׳ד״ש השני טמא שהרי חסר
השיעור
כמיס
שעל
הראשון
וסתם
מפרש
טעמא
למה
מיס
המקלחיס
בתוכה
נעשה
שאובים
הרי
הס
מחוברים למיהמקוה י״ל
לוינודה משוס דאית ליה  .גרד אסית מיס שעליו כאלו הס במקוה ורבנן לית להו דחיישינן שמא יפסוק הקלוס רגע אחד ונמצאו מיס שבתוך הכלי שאובים ולפי זה׳
נר צחיח ובריש פ״ב דגיטין (ףד יו £משמע דטעמא דרבנן משוס דטופח להטפית
איפשר שאס מורידה דרך צדה ש״ד וככלל מורידה דרך פיה הוא ופי״ל דאע״פ שלא
(ויגו חימר ומדברי רבי' ורכינו ירוחם נראה ספוסקי׳כרבי יהודה וא״כ הוא תימא
פסק הקילוח הוו שאובים דכל שהמיס בתוך הכלי לא מהני חיבו' דמעיקאו דמקוס
וכמו
שכתבתי
בשס
סרא״ש
גבי
מעין
המקלח
לסהפסקוכיחיד במקום רכים ואיפשר שטעמם מדגרסינן בס אין דורסין (דף יט)
לתוך כלי ולפי זה מורידה דרך צדה
(ןז5ו דשייא עודהו רגלו אחת במים הוחזק לדבר קל מחזיק עצמו לדכי חמור מאן
נמי איכא למימ׳דמיפסל משוס שאובים דלא מתכשר אלא כמוריד׳דרך פיה בדוקא
8גצ מורהו רגלו אחת כמיס אמר רבי פדת רבי יהודה היא דתנן מקוה שיש בו מ
אבל סרמב״ס כתב בפ״ח מה מקואות הטביל בו יורה גדולה הרי זו טמאה כסהיתה־
סאה מכוונות וירדו סניה וטבלו וכו׳אמר רב נחמן אמר רבה בר אכוה מחלוקת
מפני שהמיס ניתזים ויוצאים חוץ למקרה ונמצא חסר מארבעים סאה כיצד יעשה
ממלות דרבנן אבל מטומאה לטהרה דברי הכל השני טמא והיינו דר' פדת
מורידה דרך פיה והופכה במקוה ומטבילה ומעלה אותה דיך שוליה כדי שלא יהיו
א״דאמרבר נחמן אומר רבהבראכוה מחלוקת מטומאה לטהרה אבל
כמעלות
המיס
שבתוכה
שאובים
ויחזת למקוה ויפסלוהו ע״כ ונראה מדבריו דכלשהמים
דרבנן דברי הכל אף השני טהור ופליגא דר פדת וסוברי' ז״ל דכיון
דאשכתן
קצת
שבכלי
מחוברים
למקרה
בענין
זה
לא
חיישיקלמיס
שאובים
וא״כ
כמורידה דרך
דברים דלא החמירו נהה אלא לטהרות ולא לבעלה בהא נמי לא מחמרינן לבעלה
צדה ש״ד ובכלל מורידה דרך פיס הוא ויבינו אצל מפני שהמיס מקלחים כת כדברי
הימב״ס ז״ל וגבי ומעלה אותה דרך שוליה כתב כדי סלאישאר
טפימבמפלותדרבנן וכיון דללישנא בתרא במעלות דרככן דברי הכל אף השני
בומיסויהסד
מהוי ה״הדבנדה לבעלה אף השני טהור לדברי הכל והלכה כלישנא בתרא ואע״ג
מהמקוה ולא ידעתי למה שינה מדברי הרמכ״ס ז״ל דלמה סכת׳הוא ז״ל קשה דאפי,
מעלהו
דרך
סוליו
דאמריביה ופליגא דיב' פדת היינו לומר דר׳פדת סיר דבמעלו׳דרכנן כמי מחלוק'
הרי
נחסר
מהמקיה
המיס
שטופחין
ביורה
מבית ומחוץ וצריך
ועינו איפשי דאיהו נמי סבר דפסקא דהלכתא דאף השני טהור דהלכס כר' יהודה
לדחוק
לסי
דעתו
ולומו
דמקוה
מצומצם
דאמרינן
לא
שהוא
מצומצם
לגמרי
אלא
רקדסתיזלן בבריתא כוותיה אכל הרמל׳ס כפירוש המשנה פסק כת״ק וכלישנא
אע" פ שיש בו מעט מזער מיס יותר מארבעים סאה מצומצם מיקרי :
כתב סר״ן;
קמאדאמימחליק' כמעלות דרבנן .אבל מטומאה לטהרה ד״ה טמא וכ״כ בס ח מה'
שנשאל על מקוה שהוחזק להיות בו מ סאה וטבלו נשים בתוכו ולמחרת נמדד
<קוא/־ 1סתם השני טמא] והכי מסתבר דאילו למה שכתבתי לדעת רבינו
וצמצא כשיעור מכוון והשיב כפגימה שהונחה השאלה הדיבר פשוט שאינה צריכה•
■׳
ומעלן כדרכן ואינו חושש וג״ז משנה

קזהדהא לסקל בנדה לבעלה יותר מלטהרות יש פוסקים חולקים ברבר והרא״ש
מכללם כמושג-תבאר ואפי׳לדכיי המקילים איכא למימר דלא דמי כיון דלא אסור
ומן כהדיא דמקיליס בהאי מילתא בנדה לבעלה היכי מצען למילף בנדה לבעלה
שהיא אישור פויה ממה שהקילו במעלות דרבנן ואע״ג דאיכא למימר דכיון דכל
פאידתקין ימן כעין דאוריתא תקון אמייק דבמעלות דרבנן אוקמוה אדין תורה
ובנד־ לבעלה כיון דגלו לן רבנן שאץ דעתם להחמי' עליה מוקמינן לה אדין תורה
 5מ אין זה כדאי להקל וכן דעת הראב״ד ז״ל שכתב .בספר בעלי הנפש על האי
יזמנתאדת״ק ור׳יהודה אשיקנא כמס  ':חגיגה מחלוקת במעלות דרבנן אכל
מטומאה לסברה דברי הכל השני טמא דלא אמריכן גוד אתית וכתוספת׳דמקואות
תניא צל זמן שרגליו סל ראשון נוגעות במיה אחד ממלא בכתף ונותן לתוכו טהור
ואהתברא דנה/ג אפי׳מטומאה לעהרה ודברי הכל לפי שאין עושין הקוה לחצאין
מתים תקלה ולז״ת כיון דלרבנן לית להו גוד אחית כי ממלא בכתף ונותן לתוכו
" ^י אינו נפסל בשאובין ו״לא | מקוה חסי הוא התם משוס דשאיכה דרבנן הוא
ימשוסהכי אמיי׳ביה גוד אסית וחשביכן ליה מקוה סלס אבל לענין הטבילה הא
?< דמ שאה מן סתור׳הס הילכך אפי׳למפלות דרבנן אמרי רבנן דלא אמרי' גוד
יתענל וא״תכיון שפסק הימב״ס כת״ק דשני טמא אפ״פ שרגליו סל ראשון
מגפות נמים היאך פסק בסטכיל בו סגוס עבה והגביהו אס היה מקצ׳הסגוס נוגע
3מ ס הטוכל באחרונה טהור שהרי כולן מפותין ומ״ש מרגליו של ראשון נוגעת
זש תירץ הרי בש בתשו׳שהסגוס עבה הוא בולע את המיס ואינו כמו האד' שאין
■ףזנטעיש בעצה חלקיו אלא בשטח גופו וכיון שטופס להטפיח שפל גופו אינו
טי היינחשיו המיס אכל הסגוס העבה הוא בולע הרבה מן המיס ולזה עשקצתו
^ףיס היי הוא כאלו כל סעי׳הגלועיס בבגד בקצתו סל מעלה נוגעים במים
(ןתו שבתון המיס והיי כל המים מעודנין למקוה עכ״ל( :ע״ל סי׳קצ״ה כ״י
נשסהיעבס-האומר־לסכירו כבוש ידך כו' )
הטביל בו בגד עבה שהמיס
*ך  ,׳■יוכי ג ז מסנה בפ״ו דמקואו הטביל בו את ססגו׳והעלהו אס מקצתו נוגע
׳ ישהרי פי הטביל במקו' מצומצם סגוש שהוא בגד עב והעלהו אס מקצתו נוגע
,״ ?עיבלסס סהורשסמי' שבו כמחובמלמקוה ואם העלהו פסול מפני שנחסר
ן המקום המיס פגסגוס כך פי' הרמ״בס ז״ל וכן פי׳הרא״ש וזה לשונו מקצתו
" !/זיס|ץ הו י ואין מיס המתמצי' נחשבים כשאוביס כל זמן שלא העלהו לגמרי
*

^^ 5יי המקוה אבל כשהעלהו כולו נחסר המקוה והמיס מתמצים סאוכין
׳ץ מתהמקר ,וכיוצא בזה הס דברי רבי׳שמסון וכן כתב רכי׳יירוח׳וכך הס
וככר כתבתי בדין זה דסטביל בו את הסגוס וכולי גבי פיסול סלסה לוגץ

]!*0,י 5מס שמצאתי בתשובות

להרמ״בן כתב הימב״סבפ״ה

׳  1ות המטביל כר או כסת במקוה שישבו מ׳סאה מכוונותכיוןשהגביהה
זג

מן המיס נמצאו פער שבתוכן סאוביסכיצד יעשה משכילן ומעלן דרך

בע״ו
דמקואות ׳• תניאבתוספתאהסביל'

לחזור ולטבול דהטמדמקוה על חזקתו כיון דלא איתליד ביה
ריעותאאבלאני
נושא ונותן בטענות האוסר וכותב בהם שאותו המקוה פעמים שמימיו עולים
פעמים מתמעטים ואני מסתפק כדבריו כי לא ידעתי אם הוא ר״ל שהוא מוחזק'
להיות מימיו מתמעטים ולעמוד על פחות ממ׳ סאה ואס הוא מוחזק בכך קרוב
הדבר שאין לסמוך על חזקתו הראשונה אע״ס שעכשיו ג״כ נמצא שלם .וצריכלחזור
ולטבול וראיהמדגרסי' פ״י יוחסין איתמר קדשה אביה בדרך וקדשה אביה בעיר
והרי היא בוגרת רב אמר הרי היא כוגית לפנינו ושמואל אמר חיישינן לקידושי
שניהם ואמריכן עלה נימא כתנאי מי מוציא מיד פי הוא מוציא מידה בלא ראית
והן אץ מוציאין מידו בלא ראיה דברי ר יעקב ר׳נתן אובל'יאה בריא הוא עלירלסביאי
ראיה שהיה ם״מ ואס שכיב מרע הוא עליהם להביא ראיס שבריא היה נימא רב דא׳
כר נתן ושמואל דאמר כר׳יעקב אמר לך רב אנא דאמ כר־יסקב פ״כ לא קא״ר יעקב
התם דאיכא למימ׳העמד ממון על חזקתו אבל הכא מי נימא העמד גוף לע חזקתו
וק״ל כריעקב וטעמא דמילתאמשוסדכיון דאיכא למימרהעמד ממון על חזקתו
לא אסרי העמד אדם זה בחזקת בריא כמו שהיה מתחלה ואע״פ שעכשיו ג״כ הוא
בריא לפי שאותה חזקה עשויה להשתנות שהרי החיילי מצוי ולסי׳אע״ס שעכשיו ג״כ
נמצא בריא אין אומדים חזקה מבטלת חזקת ממון והבא מדאם מקוה זה הוחזק
להיות מימיו מתמעטים ולעמוד טל פחו׳מנז׳סאה אץ חזקתו הראשונ׳סהוחז׳להיות
בו מ סאה מוציאה הטמאה מחזקתו ואיכא למימר העמד הטמא טל חזקתו ואימ׳לא
סכל ולפי׳אם הוא מוחזק להיות מימיו מתמעטי' ולעמו' על פחות ממ סאה צריכה
לחזו׳ולטכול כל זמן שלא ידענו כודאי שבשע׳סטבלה היו בו מ סא׳אבל אס לא הוסז'
להיות מימיו מתמעטים כל כך שיעמדו פחות על מ סאה אע״ע שפעמים שמימיו
עולים ופעמים מתמעטים אינה צריכה לחזור ולסבלו דהא איכא למימראוקמיה־
אחזקתיה שהוחזק שסיו בו מ סאה והא לא אפילידא ריעומא כלל ואע״ם שפעמים■
מימיו עולים ופעמים מתמעטים מה בכך ומ״מ כסר הדבר לעיין קודם טבילה
אס יש בו מ' סאה אס לאו שאין סו־מכין על החזקו' במקו' מאפש׳להפכר׳מדאמרי׳
בפ״ק דססחי׳גבי משכיר בית לחבירו בי״ד דליתיה קמן תסייליה אלמא כל סיכא
דאימיהקמן שייליקליהע״כ :
מקוה שמימיו מתפשטץ ואינו יטל להתכסות
בו מתן בו מצד אחדחכיליעציס וכו׳משנהכפ״זדמקואומ ( דקל) 3ופי׳רבי' סנ;שון
שאץ המיס עמוקים מחמת שהמקוה רחב והמיס מתססטי' לכולוואע״פ סיס כות ׳
סאה אין כל גופו מתכסה בסיס כבת אחת וכתב עוד דלרכות׳נקט חבילי עצי׳לומי
דלא מיבעיא אכניס אלא אפי׳חכילי עצים וקנים שהמיס ביניהם לא חשיב הפסק•
ומצטרפץ למ סאה ובלבד שלא יסלקו כל המקוה דא״כ׳ה״ל כמקום שחלקו בסל
וגרגותני דהטוכל סם לא עלתה לרטכילה כדאיתא בריש פ׳חומר כקדש ( ב״ה עיץ
לעיל .גבי מקו' סנסדק ) וכתב הי״ס כי צמח כתשובה לוקא בעצים או אבניה אכל
בסלים פסול כדאית׳ בעינן; י
חמר בקדש?

הלסת חציצת כלים

ד־מ

אר

בר

נמקוה סדתניא כתוספתשפשף6ן.יס5ו,5ן
ומושמא יס לדסוקילאוקימיבסמיטבריא׳לזךיסלכ 3יצ יציהלמגכתי־א
^חי " 75מחובר למי המקרה י  :אם כמציאות המקוה נפל מחלוקת בין היהודיםוהככריכו
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דצמר רב נחמן דודי־ססימ .מו? ע י.
למק,׳מפניכת״-ף הלנו חומרים במכין זה נתקנה והללו
<נתב נכירי! ! אג לזומרי במכין זה כתקנה כת' מהר//י קולוס המחט ועולה לו הטבילה ובלבד שלא יעקר הכל ממקומו אלא
וכתב עור המרדני ססבשסרצ3י״ף
יהא מחובר לממוה
סי־-יו קל׳יז גשס בפור הס״ו מחוט הול) סמל מדות היהודי'
סמעתי קריין תגי ומליזיןלע בנו׳ישו*!
הטובלות צסנמסו) 5חימ 3ילס 13
יי""7ן יש לסמיך ולצו מל הגויס המ״לת שצץ ג ד
,ידא
מל* תנ5וסן5ול >5לעדות 5זשה בלבדאבל
סב״טרלצעלתהלד
ובן כתב כמי יבינוי
טבילה  .ורציימע סי״ה דני שגזרוע!
3א יפרחל ספי' בעדחצ ד פפיטא דמדיף טפי
המך{•{
מפשייים  .יאיז מגוי המ״לת צמנ" נלע״ד דבר פשוט דבהא
דברים חוצצין בטבילת כלים הזפת והמור הבא רחשו ורובובמיסיסצובי ,לצחי־טיסל
בכלי זכוכי׳לפי שהוא חלק .מאד אין דברים משוס שהיו צומריסלצצלועסהייס^
*י'ח*ן ■מנ ~,,׳ צפי׳עד צחד ישראל צינו נאמן אלא ה י כ׳
 5גהמ היתר עכ׳ל
אלא אלי מטהרי׳ וי ^ יז״לס נהסהא
אחרים חוצצין בו שאין נדכקין בו אבל בשאר הכלים כל
דבידו כדציתצ בההיצ דר״פ הצסה
<ג 0מ/
כנת
הבועיז
להיות
נדבה וחוצ ^ ידות הכלים שאינם טומדי?
עישיסא דאין
צכלהיכצדצק כידוני הבא סשיטא
גוביוסיסליטנילס
ליזזתד :
מ■*.. .. . . .
עומדין להיות קבועין בגין ראסו ורובו במי׳סצובק
יאק נדבק וחוצץ ידות הכלים שאינם
׳ ;דאין בידויכיהכא
׳ גמבהאץ י עד!5ח׳ נ)5מן ז״ יגוי מ"  . , 5כתפתי שהכניסן שלא כדרכן או ' שלא הכניסן כולן אי שנשבר לתוך ובעניותי כ״ל דלא כהסל סשכילסקוף
15מ! ^י \|י? הקת' חוצץ כלי שהטביל! דרך פיו פי׳ שכפה פיו למטה והכניסו הדבר כעיני דצפי' לכתחילהינולה1* ,
 13יס פי פמ_חדעד 5ב
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במר טבילה■ לצלמי דההיצ גזייהליתין
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כך למים אל
^
!
ח
מ
'
מ
'
3
ב
'
*
'׳־
:
?ז
לת
©י** יים נימ
ן
1
1
*
המיסיהפוהלי;חדמ
צלצ דגזרו טומאה על
חכמים
מקואות ספק מיס סאובקשטהרו
ור־כ ,״
יס״יזיל
ססנל כני־י  7יכ״ע
מכאן
אם מכניק כולן למים וכן כייישצר
נעלו ל תינו .
^ נ ^,יסי!י ^ ,נסח־ק
״ק
.מסעעמאן
שקבל
■ מיס שצובין צי לא נפלו ואפילו ידע בודאי שנפלו ספק יש בהם שלשת לוגין ספק
על
ל־ת־ןיי *לס״׳י
טומאה' '■אףך■־סל ""קמוהס
■ "׳ " "■
■ אדם־ ) ןך־׳
גזרו ׳*׳
גזרו*,,״1
לעלתה לה טבילה דכי ך׳־
חילי!
יד 'נדה מ1ץג אין בהם ואפילו יזע כודאי שיש בהס שלשה לוגקסעק שהייה כמקוה שנעלו בו מסמא צדם לענק נפסול התרומה ובעלה חולין הוא כדאמי פ׳סני דנמיסק
ענ״ל:
גבי כדה שכצכסה וטבלה עכ״ל הרב והיא הצריך וכן שמעתי ממהר״ס להיתר
ארבעים סאה ספק לא היה הרי זה כפי שנימקוצוצצ׳ישבומ סצהוא׳צין בו
נראי־דימית ^מ .נפלוגלוגץמיסשצוביןלא' מהם וצץ ידוע לאי זה מסס נפלו ספיקו טהור מפני
הכובסים ק
כחובבהגהות מרדכי בסוף שבועות שמותר לטבול בחמי טבריה
■ גזרינן בהו גזירת מרחצצות ורציה מדצמריכן פ״ק ותעניותכלמה
שיצי על זיעה זדא שיש לו במה יתלה היו שנים פחותי׳ממ סאה ונפלו לצ׳מהס ואין ידוע לצי זהמהם הקי־קמ ולא
■ נל צ׳משניה פסול שצץ לו כמה יתלה צס לזה נפלו נפסל וצם לזה נפלו נפסלוהוא מסוס צכל וכריעד לא נצרכה צלצ לחמי טבריה  :כחבהסרדכרשודסטכסז
לינ י׳תא ז יפ'יי
דז' ?*'ז,לכפיז!!ל מסנה בפ״בדמקוצו'  :וכתב עוד מקוה שהניחוריקן ו3צ ומצצומלצ יפרמפניי
קכופיע•
הרוקח בתשובת ס״ר אליעזר מוורדינצ על גלגל המגלגל במי־כהר ובגלגל
11
! !
ן1
י
דאמי למרותהצא
הכלימקטניה
כלים קטנים נקובים ככונס משקה וכסהגלגל מתגלגל מתמלאים
״ר< ענ״ל  :שזה ספק מיס שצוביס למקוה זה צנון שמקלח למקום והמכתשת נתונה כצדוספגן
המימי
מן הצבור למקרה ספק מן סמכתם למקום הרי זה פסול מפני שהפסול מוכיח ואס ושופכי במרזב סציכו עשוי לקבל ימורידי׳המי ' לבנין המחובר קיקעוהולכי
במרשץיומקכלמאוסז
יש במקלה רובו מיס כסייס הרי זה כפר שזה ספק מיס שצוביס הוא שהרי יש סכו במרזב בתוך עובי המרסן סל צבני ' וכלי צבן גדולה עומדת
מקלה כפר קבוע והוא תוספתא כפ״ב דמקואות וז״ל צנור המקלח למקוה והמכתש' מיס העולים ויוצציס הסילונות שתים בצבן שהן יכולים לתזוןג׳מייאוססהצ
ילזיימו׳
גזונה בצדו ספק מן הצנוי למקרה ספק מן הסכתסת למקוה פסול מפניסכפסו* כקוב גדולה והתיר לטבול בהם והרב הצריך מצד בתשובתו צך־זצתכל
סלזובי׳
מדאמרי ' פכל הבשר הצי צריתצ דדלצי צין מטבילין בו צת הידי׳דהוו להו
מוייס וצסשי בו רוב מקוה כשר -מפני שזה ספק מיס שאובי׳למקוה ולעיל 3תכתי
בשס הר״ש בר צמח כדיני׳סכתוספתא זו :׳כוזב עוד הטמשירד לטבול ספקי טבל ואין נוטלין ממכה לידים דלא אמו מכח גברא וצי מקרב לגבידוולאדקצתימכיז
ספק לא סבל ואפילו טבל ספק יש בו מ' סאה ספק אק בו שני מקואות אחד יש בר צדם נוטלים ממנה לידים ואי בזיע דוולא בכונס משקה מילף לייעי מכוכילקכמז
דמקוצוכלמקוססחוס־
מ סאה וא' יזין בו וטבל כא׳מהס ואין ידוע באי זה מהס טבל ספיקו סימא לפי שהטמ' הידיס דוקא כידיס צבל לא הכלים וקשה מתוספת דפ״א
■ טובלץבהה
בחזקתו ער שיורע שטבל כראוי וכן מקו' שנמדד ונמצא הסר בין שהי המקו ברשות טובל בהם ידיםוכליסיטובלין בהם אין צדם טובל בהם אין ידיסוכליה
לרבים כץ שהיה ברשות כיחיד כל הטהרות שנעשו של גביו למפרע טמאות עד ע״כ כ״ל הא דצמריכצ צי בזיע דורלא ככונס משקה מטבילין בראתהידי׳ה״הלל
הסביל׳והאדקצממילףלייפי ליה י״ל צפיבאריתסיעו׳מקוה מי נהרמשליטי'לעי
פיורע זמן שנמדד כו והיה שלס והוא מסנה בע"ב דמקואות ופסק כר יוסי:
סמחוכייס למי הנהר אמ״ג דאין נצוק חיבור היכא שתמיד פוליסהמיס־הויחימו
חג א כתוספתא עב דמקוצות מי מקואות שאץ בהס מ סצה רנפלו ג ' לוג ין
דיולא
וכן מיס הפוליס מן הנסר פ״י הדלי ^יורדין לאריתא ומילף לייפי וכיון דיזיע
לתוך צ׳מהש וידוע לאי זה מהס נפלוואס״ם נפלו שניים ואין ידוע לאי זה מהם
שבתוך
בכונס משקה בטל ליה מתורת כלי לגמרי ואינו פוסל את המקום והמיס
נפלו הריני יכול לתלות ולומר למקוה שיפלו ראשוני׳נפלו פניי' נפלויג׳לוגץ לתוך
כסיעו׳עירובמקואותהמףס
א׳מסס וצץ ידוע לסי הז מסס נפלו ואחר כך נפלו סכייס וידוע לאיזה מהם הדלי כסריס להטביל בהם כי אין צורך כאן נקבגדול
נפלו צין יכול לתלות ולומר למקום שנפלו סיניים נפלו רצסונים צח יש בי מ סאם צפין מל פי הדלי מכאן ומכאן היינו חיבור כיק דבזיע דוולא עכ״ל ולבי מהססוד5
ואייאין בו הריני צימר לתוך של מ נפלו צ׳סאוב וא שאינו סאוב הריני אומי לתוך שגדולי המפרשים והעוסקים חולקים על היתר זה סהרי רש״י כתב כפרקכלננער
סל סצוב נפלו שני מקי־צות שצין בסס מ סאה ונפלו ג לוגין לתוך צחד מכס ואין וצי בזיע דוולא בכונס משקה רדלף לייפי הצנורעס היאור מ״י דלי ומטניליןכעיר
ידוע לתוך ציזה מהס נפלו וצתר כך ירדו גשמים ונתמלצו רבי יוסי אומר אומרים צת הידיס דלאו טבילה חמורה היא ודיה בחיבור זה ולא כעי ' כשפופרת מצדכדן
לו שלא יטבול באחד מהם ואס טבל באחד מהס ועשה טהרות טהורות מפני שזה עירוב מקואות דעלמא וגס התו' כתבו ואי נזיע מלא ככונס מסקה מילףל״פי
ספק מיס שאובים לסקוה למה זה דומה למי שנטמאת אחת מידיו ואץ ידוע צי זו וצע״ג דלענץ טבילת כל גופו לא מהני מתרי טעמי דכיצרק אינו חיבור וגסנפיגן
< היא צומריס לו שלא יעסה טהרות באחת מידיו וצם עסה טהרות טהורות מפניי כשפופרת הכצד לענק עירוב מקואות גביי רביעית ידיס לאהמדי־ו וכ׳כירנייונז
כתב הרמב״ס בפ״ימה מקיאות כל המקואות הנמצאות בס שמיני דברכות גבי סמי טבריה וכן כתב סמ״ג במ״ע סיכ״דוכ נכסוצ פסיק
סזס שפקידים :
בארץ העמיס פסולי׳שסזקתן שצובין ובל המקוצו הנמצאות בארץ ישראל במדינות קנ״ט ודעת הרי״ף דצפי הידי׳צין טובלין עי ביזעצ דכוכם מסקס שהרי יחב נלון
לפנים מן המפתח בחזקת פסולים שאנשי המדינה מכבסין בסס ומטילץ לתוכן
*■
דלצ׳רכלי ^ 5.י^מ יי
הדה ואי בזיע דוולא ככונס משקה צץ נוטלין ממנו לידים
ולגירסתו
נילי שניקב בכונס משקה אין נוטלין ממנו לידי׳וכתב הרא״ם כשכל הכס
מיס שצובין תמיד וכל המקוצות סנמצאו' בארץ ישראל חוץ למפתח בחזקת טהרה
סחזקתן מן הגשמים וזה משנה בפ״ת דמקוצו' ותוספתא פ״ו ופי׳מפתח שפר העיר גס אין מטבילין בו דלצ חשיב ליה חיבו׳נס ככונס׳ מסק והרי״כסצתב כתשו מטח
ומיהו משמע דאין זה צלא בזמן שהיו ישראל סתייס על צדמחס אכל האימא דין לא שמענו מי שיאמר שהנצוק יהיה חיבור למקוה והכריח לומרשא א לסףנצץ
חיבור למקום ומאחד סכל הגדולים האלויסמפיהם אנו סייס הס ^מו לפסולמיה
בתוספתא
תניא
ארץ ישראל שום לארץ העמיס בזם וכן משמע בתוספתא :
דמקוצות ארץ הכותיס טהורים וכתב רכי׳שמשון בפ״ס דמקואות דאיתבירו&למי׳ אשר יקל ראש כנגדנו להתיר ולכן יש לממוסדלסהל ^ הפ ^ופ ^פ ? ימל
הדא דאת צמר להצמינו שצינס סאוכיס הא למדת מ׳לא דצינון דרסין אך מעיין דין הז להית בשס המרדני והרוקח ולא כתבחול ? כדב ונת^ ^ ^יצ*>י ^"יתן
מוסההו6
לפני המעיינים בספרו להתיר את כאסור בחשבם סדין זה
ובור מקוה מיס יהיה טהור מה מעיין מטהר ככל .שהי אף מקוה מטהר בכל שהו
ומשמע משס דשאיכ׳דאוריתא מדמודו כה כותצי ומיהו י״ל דלעולכז לאמול־ויוס״ע שהים מביא דברי המרדני או דברי הרוקח כמויסכס0כר '?מידכיכה ד5ייגה
מטהי־י׳מספק מסוס דשאיבה דרבנן כדאמרינן כמ רובה ובס המוכר את הבי׳ומיהר והרוקח כתב תשובה על דברי ה ' ר אליעזר מוורדינא סצז םיררו ^ם פ ^1יפןו
הותא לא נפקא לן מינה מידי דהא ק־׳ל דנזרו על הכותים שיהיו כגוי׳לכלדבריהס
■• סלא היה הדבר׳ כרוי להיתר והיו מוסכים ידיהם ' מממ ימה סה ^ה ה י6נל^
עילנל)
*ה׳.
כדאיתא בפ״ק דסולין  :בתם המרדכי בשבועחאת אפר הסיברבי׳שמסון לר״י מווידינא למאן דמפרש דדוקא לידי׳קצמ׳דמהני חיטי י3? 3־ מונ?'׳מםג
ד6ז
אחיו אמרו לי שהיית רוצה להתיר למלצ׳מקוה מים חמין ולחברו אל הנה׳כספופרת לטבילת כל הגוף מדתכיא כל מקום שציטו 3ל 3י ידים וכ ים םוכי
הנאד ודבר זה ראוי לאסור יותר משוס גזירת מרחצאות דא ' פרק בתרא דנדה׳ לשנויי דאין למדין מן הכללות ומיהו שינוייצדחיקא לכ} :מסניג ^ יפ ׳ גמווי׳
אמררכאאסה לא תעמוד על גבי" כלי חרס ותטבול סכררבהונא׳ למימי ספמא! דברי התוספתא ההיא אמוריס אלא׳ לענק מין המיססטוכלים כה? ,דיס י גלהענל
*
מסוס גזירת ממזצאות הא אס ליתאספיר דמי וכל שכן שראוי־ כאן לגזור ולאסור או מי תמציות וכיוצא בהס־דכי־היכידפסילי׳ לטבילת כלנס!י 5ה
 ,כילמני^
ואני סמעתי ואיני יודע סא מימות ר׳ת עצמו או■ מימותרבי־׳' הקדופ ס היה מקוה־ ידים וכלים אבל מהי סהתמירוחכמיס בעירוב מקואומ
י עני1םיהי ^ ? י /רדמוו)5ו
א׳סהייו מחממות הנפי׳יורה מליאה מיס ומטילין׳ למקו ' לחממיבימות החורף ואסר סאוביס להצריך לטבילת הנוף׳ כשפופרת הנ^
להס ר״ת והטעם אל נאמר ושמא מטעסהז אסור ואל תשיבני מחמי טבריהשיש¬ ידים מכת מוספת זויותדע־דה־צ לגבימייתמציוסיי^ ק^ ה5ןי דס ? ^ו 4
ט6ן
• הפרס וספ״קנמי אמרי' כמאיאילימא י כחמין מי איכא והאסאובי' פי ' דכשאוביך ותדע עוד להא טבילת כלי ' נמי שוס לטבילת י)דס יע״כ
ישיבי וק בברכות פ׳מלשמתיא״ל רכא וכיפי טבי־לה במים חמין ,ואע" גדתנ! פ!׳ הפוסקים־ דצדתאש כמעיןכעימ׳סצם־ ולכליס סגיבכל יה יי י

כלים

1ענכ7ל

רבה

דבר

נדרים ת בר
היל
כדמפ׳בתוספתדכבי' הסמרי' דכלי׳לא סייפי' לסצ-יצה וכ״הר״נש ויכתוב בסה״ת על
צדפישא כדארוין  :כתב הרש״כא
משי* ^סמקוה העשוי על הגג כהלכתו כסר ופשוט הוא ז״ל סער המי׳שבסוף ת' ה משנה זו אלמא אין העודף• חוצץ ומיהו מורי רבי׳מוקי לה בירות הסלי׳סכןהחליוכן־
!
רמיסהיעוליס׳' מאליהן בגלגל פוסלים את למקום אכל העולים בגדולים שאץ כגון שלשלתי ברזל סהר כטבעו ' קטנו׳ מסר דקשיא ליה מ״ט די״מ דאמר עד מקום
^יןמהצהאלא־מחוכר־י׳אל המיס יראה לי סאין אלו סאובי שבכל עתמחובריס המד • והלא■ העודף שאינו׳ מטביל הוא לעיקר כלי ולא באו סס מיס אבל אי בחליות
מיירי ספיר והא דתנןהתם כסיפסלסלת-
ן־ ^מ ינדר שר לזיומי' ולימור נ '': 1ל;
ך{  #א דברים מוצצי בטבילת כלים מכאן ומכאן ורחב באמצע אין המי באין לו לכל דצ עד שיטהו דלי גדול ד ' טפחים וסל קטן י׳מטביל עד
הזפוהח
יחייי׳ככליזכוכ י /משנה על צרו וכל כלי שפיו צר צריך להשהותו במים דע שיתמלא או מקום המדה ר׳סרפון או׳עד שיטביל לכל-
הטכעו׳מכלל דת״ק סבר אתו צרי׳להטבי,׳
לה
ומייתי
.
)
קלג
דף
למקואות (
:כלי ימלאנו קודם שיכניסנו למקוה  :ידות הכלי׳שהם ארוכים ועתיד
עד חצי הטבעו' עד מקו׳ שעתיד לקוצצו
ססיפרש״יררלי
דף
(
מק קמאדשכנן
לקוצצן מטבילין רע מקום שעתיד! לקוצצן ודיין :
ומפרש מורי רכי׳כטבעת של דלי סקושרין
חיית סתם חלקים ואין אדם מקפיד
בו כחבל להורידו לבור ואותו טבע עשוי
פלטיםודברכ 1סר הכדב׳ בהם לפישכופל
בחליות מטבעות קטנות עכ״ל *
מכוהני הוא דמדב סוב׳וקפיד פלייהו

נרתם

*ץ חוצן אלא דבר המקפיד וסמ״ג כתב
ויזימכד לד״י לומר כן 6( 6מפרשדכ״ש
שא־דבריס דסוצכים בכל הכלים אפילו

לעוי^ם איל תהא תיל בנדרים שסופך למעול
בשבועו׳א׳שמואל כל הנור׳אעי׳פ שמקיימו נקר'
רשע וכן תנא רב דימי אחוה ררב ספר׳כל הנודר אע״פשמקיימו
נקרא חוטא ירושלמי מוקש אדסילעקדש ואחר נרדים לבקר
מתחיל אדם לנדור פנקסו מתבקש׳ד׳יא ואחר נדרי׳לבקר ואיחור
נדרים לבקר איחר אדם נדרו פנקסי נפתחת מעשה באדם אחד
שנדר עולה ואיחר עליה וטבעה ספינתו בים תניא ר׳נתן אומ׳כל
הנודד כאלו בנה במה בשע׳ איסור הבמו׳והמקיימו כאלו הקריב
עליה קרבן שטו׳לו יותר לשאל לע נדרו אמר ר״נ כל הבוטא פי
מבטא בשפתיו לדור ראוי לרוקח בחרב אלא שלשון חכמים
מרפא שיתירו לו על כן צריך כל אדם להתרחק מן הנדרים שלא
ידור שום דבר
עד

*נ׳ה כעוב נא׳ח כליתחגת ת :על 1חלו 7ז זאינייכןלין
להעניר׳לא ע״ישפשיף ולא יג׳י גתלי׳שלא יסא׳נהתעט
הוי ליה מיעוטו שאינז מקפי׳נאינו ח (צץ נטטל' עכ׳ל:

ת

■
הלכותנדרי׳תני׳לעול׳אלתהל*
רגיל מדרי׳ססוס 'למעול■

*! ומורשי חוצצין בשאר,כליםשדרך
ל1ופת׳ ככליזכוכיתסוצצין ע"כ  :ודע
כשכועו' ספ״ב תדרים (דף כ ) ופי׳ התו'
ושמייתי׳אצא דה!פ והמלר -בכלי זכוכי'
והר"ן שסוס למעו' בסבוטו דחמירי טפל
תק דחוצפין בין מכפני בין מבחוץ ותניא
דכתיכבהולא• ינקה ויש ספרי ' שגורסיכד
נתושפת׳זפת סבביס ושבצלוחית מתוכו
ססופ למעול כנדרים כלומר אס תרבס־
: 10תמאחריו אינה חוצצת בר״א מבית
לידור סופך למעול כהסנאמר שמו א ' כל
האומן איל מבית כפל הבי ביןמתיכו כין
הנודר אע״פ שמקיימו נקרא רשע כפ״ג
מאחריו ה״ז חוצצת בתמחוי ובקערה כין
דנדריס ( דףכב ) ויליף לה מדכתיבוכי,
#זונה בין מאחריה בין מבית האומן כין
תחדל לנדור לא יהיה בך חטא ויליף סדלס
פכעכ״הה״ז חוצצת המורוהקומוס בין
חדלה נתיב הכא וכי תחדל לנדור וכתיב
כוס בין כצלוחית כין בקער כין בתמחוי
התסשס רשעי חדלו רוגז ופיי הרא״ש וכי תחדל לנדו׳אע״ג דהאיחדלה כתי׳באינו
ק מחק בין מאחריהם כין חיית האומן כין מבי ב״היהרי אלו סוצצין  :תניא תו
כתוספתא לכלוכי שמרים שבכוס ושינלוסי׳והטיט והבצק שע״י קרדו׳ וע״י מגריפה נודר מ" מ כיון דכתי׳גבי נדר חדלה ילפינן ג״ש וע"כ הא דכקר׳רשע בנוד איירי־וכן■
תנא רב דימי אחוה דרב ספרא כל הנוד׳אע״ס שמקיימו נקר 'סוט׳כפ׳כער המאורשס
א־נס סוצצינו הגלידי הרי אלו חוצצים וכל זה כתב הרמ״בס כפ״ג מהלכו׳מקואות:
(דף עואויליף לה מדכתי׳וכי תחדל לכדור לא יהי׳ בך חטא הא לא חדלת א יכ חטא:
וכתב דכר ברור הוא שכל מקו׳שאמרנו כזפת ובחמר וכיוצא בסיס שאיכ ' חוצצים
דכדריס
ירושלמי מוקש אדם ילע קדש וכולי עד וטבמה ספינתו כיהוכו' כפ״ק
מלי׳מפניפאיכו מקפיד הוא לפי׳אס היה מב הכלי חפוי בזפת או כחמר וכיוצא
נמלא עלתה לו טבילה כמו שביאתו אע"פ שאינו מקפיד עכ״ל ופשוט הוא ע״פ ובתלמוד דידן רפ״ג מדרי' ( דף כב ) אמרי׳ אילוהוה ידעת מדרי׳ דפתחי פנקסן
מה שנתבאר בתחילת סי' קצ״ח  :ידלת הכלים שאינם עומדי׳להיות קבועי כגון  .וממשמסי בעובדא מי נדרת א״ר אבא מאי קראה ואחר נדרים לבקר ופיר'דפתחי׳
שהכניסן שלא כדרכן וממחנה בפ״י דמקואית ( דף קלד )כל ידות הכלים סהככיסן פנקסך וכו׳מן ססמי׳פותסין פנקס מעשיו ומדקדקי׳בהס בשביל שהו ' מרשיע לידור
סלא כדרכן או שהכניסן כדרכן ולא מירקן יאו שמירקן ונשברו הרי אלוחוצצי׳ופיר׳ א״כ שהוא מחזיק עצמו צדיק ובוטח שיוכל לקיים נדרו ולא יכסל ולכן מדקדקים
ויש והוא׳ש כל ימת הכלי כגון יד קרדו׳וכיוצ׳בו שהכניסו בברז כעיקו׳שלא כדרכו במעשיו  :הגיאר כתן או׳כל הנודר כאלו כנס במה כשע׳ איסור הבמו׳והמקיימו
כאלו הקרי׳עלי קרבן בפ״ג מדרי' (שס )ופרש 'י כאלו בנה במה לע״ז וכדבריו משמ
ודילהוציאו ולהכניסו כדרכו ולא מירקן שלא גמר הכנסתן מלשון ומיר׳אח׳סחיט
עילוו■ שגמר הכנסתן ונשברו וצריך לפשו ' ביתידאסרע!'כ וכך הס דברי רכי׳אכל בירו' פ ר אלעזר או ' פותחים דגרסי׳ עלה רמס דהא דר נתן וקסיא ע״ז בסקילה
רזיג׳פיסלא מירקן הוא לקוח מן מורק כמי׳והכווכ שיניח ידו ביד הכלי עד שימי' והכדרי בל״ת ואת אמר כן ליתךל אלא כדאמר ר ינאי כל השומע ליצרו כאלו עובד
מינו כי רוב הידותיהס חלולות ואמרו או שמירקן ונשתברו רומז אל כלי המתנו׳ ע״ז אבל הר״אש והר 'ן פירשו כאלו בנה כמה בשעת איסור הבמות וכתב סר״ן נרא'
לנו לוס תשב היד ולא יבב אבל נתמעך קצתו אשר א״א למי׳ליכנ׳לאלה המקומות כעיני דלהכי מדמי׳ליה לבונה במה משוס דסליק אדעתיס דנודר דמצוה קא פביד
מקמי וכן ביאר בתו' שהדבוק בידו׳ החלולות וכאשר איפשר בהם שיפחתו עכ״ל דרחמ' אסריה כמילי דאיסורא ואיהו נמי אסר אנפשיה וקאמ דטפי דאדרבהלבונה■
ל :כפ גמסמקואו׳וז״ל כל ידו' הכלי׳שהן חלולי שהכניסן פלא כדרכן או שהכניסן במה דמי דכהי דרחמ' אזהרי׳לאקרוכי קרכנו׳כפכי׳ אזהריה דלא לוסיף עלה לבכות
מק ולא מירקן או שהיו סל מתכ' וכשמו לא עלת' להם טבילה :תניא בתוספתא כמה ולהקרי׳כחוץ ה״כ נהי דרהמ אסר עלי דברי האסירי׳כי מוסי׳איהו במאי דאסר׳
נלידושהכלי' שהכניסן כדרבן הרי אלו אין חוצצין נתן הזפת והשעוה בין במקום רחס פשע כפנין סאממכירוש פר' אליעז׳או׳פותחין לא דייך כמה שאסר תוראלא■
סאת ' אוסר עליך דברי' אחרי' ושייך ביה כמי האי ליסנא מסו׳ דנודר מתפיס בקרבך
מקב כיןבמקו' מצוק הרי אלו אין חוצצין הכניסן שלא כדרכן הרי אלו תוצצי׳נתן
למעוהשעוה בין במקו' הנקב כין במקום ה  :צוק הרי אלו חוצצים כל ידות הכלים וכיון שאין קרמו רצוי נמצ ' ככונ׳במה ומקרי׳בחון והמקיימו כלו׳שאיכו נשאל עליו
ישתכרו נגון יד המגל והסכין אס משמסין מעין מלאכתן ראשון אין חוצצין ואס כאלו הקרי׳על אותה כמה קרבן וחייב מסי׳ססוסי חון  :כתב סמ״ג אס נדר מצום
 , , ,להשאל על נדת סן יבא לידי מכשול אמכ׳אס כדר לצדק או להקדש מצו׳לקיימו ולא
■ מן תסיט '
לאוחוצציןאמגלשנשכר' ידה
 ,י,
,
ישני נדנה חוצה ממי שהיא כבי התתרי
שמסלק עול ישאל עליהם אלא מדוחק סכא׳כדרי ליי׳אסלס זה שאמרו חכמי' סייג לפרישו׳כדרי'
הרא שסני׳הפיספתא
״׳־׳• "־' " ע ■ -,י־ '*
זהו שנודר לפי,שעה דבר שאיפס לקיים כגון שיאמ לא אשת׳סיוס יין אס לא אעשה
נליןזה :
ין השים ולחוץ אש משמש׳ מעין מלאכתו
יאחין אינהחוצצ׳ ואס לאו חוצצת סירגה בגמי או במשיחה הרי זו חוצצת סירפה מצוה זו בכק׳או לא אוכל עד שאשלי־ הלכה זו עכ״ל בפ״יג דשבועו׳הבי׳המרדכי תשו׳
1:3דןז הרי וו אינהחוצצ׳ופי׳ר״ש בין כמקו׳הנקב שדרך האומנים לתלאסו בין במקו' מהר״ס דהא דאמרי׳המקיימו כאלו הקרי׳פליה קרבן ה״מ בנדר אכל שבוע 'מצו׳שלא
3׳׳׳קמ׳־־שון ויצוק לו שדרך אומני' משימי׳על היד כמין טבפת ופחתי ' זפת ושעוה לישאל עליה כדמשמע בכס דוכתי :כתב הרמ״ב׳כסוף ה נדרי׳מי שנדר כדרי' כדי
" 3מיקה היטב מן הסיט׳ולפכי׳כך כתוב בספרי׳וסמא משפ ' ולפכי׳הוא סירגה נמו לכונן דעותיו ולכוין מעשיו ה״זזריז ומשובח כיצ׳מי שהי׳זולל ואסר עליו הבס׳וכו׳וכן
סייגו החלוט סירפ׳דבקה בשרף ע״כ  :כלי שהטבילו דרך פיו .פי ' שכפה פיו למטה מי שהי׳מתגא׳ביופיו ונדר כנזיר וכיוצ׳בנדרי׳אלו כולם דרך עבוד לסס הס ובנדרי'
אלו וכיוצ׳בהס אמרו חכמי׳נדרי׳סייג לפריסות ואע״פ שהם עבודה לא ירבה אדם
:נישוכ 1לחים לא עלתה לו טבילה וכו ' ג״ז משנה שס כלי שהטבילו דרך פיו כאלו
|;
אסכליכמ׳ר״ס אין לפרש מפני שהמיס נשאכי׳בתוכו דהא תינח במקוה מצומצם כנדרי אסו׳ולא ירגיל עצמו בהם אלא יפמ׳סדברי׳סר ^ וי לפמ׳מסס בלא נדר אמרו
•׳מזקוה שמימיו מיוניה מאי נפקא סיכה הרי אח״כ כשהכניסו כולו במים מיס סצמי׳כל הנוד׳כאילו כנה כמה ואס עכר ונד׳מצו׳להשא׳על נדרו כדי שלא יהא מכסו'
1־סיטמושקין למי המקרה ועלתה לו טבילה אלא היינו טעמא משוס־דכל כלי לפניו כד 'א כנדרי איסו׳אבל נדרי הקדש מצו׳לקיימן ולא ישאל עליה אלא מדות' שני'
גתח׳-ת הכנסתו במיס כופהו על פיו אין המים נכנסי ' בתוכו לעולם אפי׳מככיסו נדרי לה׳אשלס-ומ״ש שאס נדר כדי לכונן דעותיו ה״ז זריז ומשוב למדה מההי׳ דתני׳
3י יע כ וכך סס דברי הרמב״ס והרא״ש ז״ל ונרא׳דהייכו דוקא ככלי שפיו צר קצת כפ״ק דנדרי׳שמעון הצדיק או׳ מימי לא אכלתי אלא אסם נזיר טמא א׳ וכו׳ וז״ש וכן
 1^ .פיו למעלה כסהו׳במוך המי׳אבל אס פיו רחב או שהפך פיו למעלה כשהוא פי סהי׳מתגא ביופיו ונדר כנזי ' :אר״ג כל הבוט׳ראוילדקרובחראלא שלשון חכמי׳
באמצע וכו׳ מרפא בפ״ג דכדרי׳וכעמכין פ הדר :על כן צרי׳כל אדם להתרחק מן הנדרי׳סלא-
^יו חמי ודאי המיסנמסי׳לתוכו  :ובן כלי שצר מכאן ומכאן ורחב
^י־עפנהיוס״ס וכל כלי שפיו צר צריך להשהותן כמי׳עד שיתמל׳או ימלאנו קודם ידור שוס דבר פד שיעשנו כלו׳לא ידור כלל לפשו׳סוס מעש אלא יפס׳ מה שהו׳ קפץ י
"רסנולמקו'קלמדהרא״ש בסוף כדה מהא דפכןכלי שהטבילו דרך פיוכאלו לא לעסו׳ולא ידור כך נר לסרס דברי רכי׳אע״פ שאין לשונו מדוקדק כפי׳זה וככר היה־
< יהייקח נתב וז״ל מן המשנה משמע סיס להטביל זכוכית בצוא׳ארוך שפיהו צר איפס לפר׳דה״ק לא ידו׳שום דבר פד סיהי׳מזומן לפניו לעשותו כטנין שתכף לנדרו;
דיך סוליו שלא יהוכחי׳שאובי׳ץעכ״ל  :ידותהכלי' שסם יעשנו ולא יהי׳סהו׳לבא לידי תקל׳וכדאי בס׳ק דנדיי׳אמרו על הלל הזקן שלא מעל
לקוצצןמטביל*? רוד רזתו/פיותיד לתייי־ו ידויי י"ז דידו״י דמתוירזי׳ד ^
,
־זירי אדם בעולתו כל ימיו מכיא׳כשהי׳חולי׳לעזר ומקדיש׳וסומך עליה ושוסט׳אלא איכא
לקוצצן ודיין ג״ז כפ״י דמקואו׳במשנה
נל"י לקוצצן מטבילן עד מקו׳שעתיד
את יה הכלי שהן ארוכי ועתידיןלקוץ מטביל עד מקוהמד׳ר׳יהוד אומ׳טד סיטכי' למידק עליה דמכן התם כנדרי רסעי׳כדר ככזי׳ובקרכן ובסכופ׳כנדריכסרי׳לא אמר
^
כלום כנדבת נדר בנזיר ובקרבן וקאמ עליה מאן תנא דשני ליה בין כדר לנדב׳לימא
מא■ חפסק כת״ק ובסה״ת גריס כל ידות הכלי' וכו׳מטכיל פד מקוס המדה ד״ר
לא ר״מ ולא ר׳יסודה דפניא טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם טוב מזה ומזה־
ינימדל^מי אומרי׳עד שיטביל את כולו ומפרש בפ׳בהמ׳המקש׳דטעמא משוס דכל
3
׳חתך כחש! דמי וכתביהרא״ש כסוף כדה והא דלא הוי מקו/סספן קציצה שאינו נודרכל עיקר דכיי ר״מ ר״י אות טוב מזה ומזה נוד ומקיי׳אסי׳תימאר׳־מכיי•
רבי
קאמרי'מבצדרמדכה לאקאמרואגע' אאפי תימא

הלכות נדרים רג רד

דים
רג (סל נפיא!
גמיני״לת״ג
7אפיל ׳נדינ! י
<
ניגליו׳לאמדאשנ־
פרק " הלי נ7ר
נ-יי לגי נלקה

ר יהודה כי קא"
ח :י נודב ומקיים מ"
בה לידי מהנ ־
. . .
, ,
ך־
עליה ושוחטה ופי הר׳ ן תני נודב ומקיי ור יהודה דרוש להו לקראי כר מ דטוב מזה
ומזה שאינו נודר כל עיקר ומי' בהא פליג
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לחני׳לנדורלקיים וא״כ ה׳יל ניבי '

1

לפישדווקא

כנדר אבל במתפיס כשכועס לא הוי פסכועס ממש מ

׳•ן ׳•*׳ '-׳ ׳׳״ ייי׳■*•״ ״״׳״י • -י ׳ ׳״■•׳ ׳ ״ י״״״
כנויב הוא

מניה היינישי׳לע דסריכשמזומן לפניו אכל כנדר כלל כלל
שיכיל ; קיימהא'א לא לכן נר לפ כמו שפירשתי ראשינ' ואין
מ,ת .-צנ)7ד(לשנע להקשות פל פותו פי למהלאכתכרכינו
יכ״ש נייני׳ צא שטוב מדוב כשעתמעש  :וכדרכיהודה
דייל דסכר רבי דע כ לא קא״ר יהוד ' אלא
מיב,ז־עכ״ל ־•
דא״א בלס .קריא׳שס ״1קורס
קדשים
כנדבת
גתי•׳
! .
י
מרדכי1
הכהה
^ ם־נרסלפזיס■חב ; בנדב נוקה אץ צייו
ע׳לש אלז ל״הד״ס כקריאת שם כלה• ומ׳מ כבי־ חפשי־ לקיים
"י בנשבע לש1יי ! הסי השני שלא הוצרך רבי' לפרש דדוקא
5יי_ " ,א_' באךי ככודב אבל בנודר לא רעיון שהוא מזומן

״׳׳״״" ז "׳ "• ׳ י

ורמי עליה,כההיא דאומר אשנה פ' זה

\

ואשנהזינ י;[יסעיף י) ואהא דתכן כידיסלסמי׳

דמשתלי ועבר על אחת ממעות לא תעשה או מתרשל בקיום
מצות עשה רשרי ליה למגדר ולאשתבועי להחמיר עלעעמו
העל?
אסר סקו־גן שאוכל לן־נפתח או
אסור
לשמור ולקיים המצלה ועל זה אמרו חכמים נדרי׳סייג לפרישות הסטא׳התוד הסלמי׳סאוכ׳לן כעת'
_ __ אבל מבל שאר נדרים צריך האדם להתרחק מאד :
כספ 'ק דנמיסעדיג ) תנןהקוקקמן
נרועזאמור בתורה הוא שיתפיס בדבר קרק סאוכל ןל אסור ונגע והחטאמוד'
כאומר* הא"קוקהין
חכמים לר ' יהודה ׳
הגרור בנון שאומר ככר זו עלי כקרבן או
,״- 1
ועוד דמשמעדמסה ,הידועקאעו .א:

אימ
עיל־האמנח׳־א״־ 6ת *
^;
שאוםראסועליככרזהדהוי ; מ] נד רו קלמ זאמא פר ק
קונן'
מ״סנסיי) ^
חייקיקלקהו
^
^
•
^׳
כדר
עד
,
ואפי
אם אחי נכי יה כה אין טוב לידיי וכיכ״כ סרייא^ כס ״ק א שת׳ .או בי בר הגרור
אחר יהא ) כזה אסורל ל ־ל הקרכן והס לסמי הי קרק
ואומר ־ש׳ .
קול;
 1כקי־כן והא דאמ הי קינן מ״ע מזיי
להתענו׳כו
יום אחר
על .יום
או .שנדר
אסורין או
כיקאסורין
לע 'מלח1ז• "יז " דכדרי' אההיא דר יהוד שכתבתי כסמק־ ק
כצירי
קאמר בלורכסאומרהי קיק הה״א
אן^׳ 7׳ ^^ 1,׳־■^,ול
בי ^
אחד להתעגל
שנדר על
ק׳כולן
רוקאמתפיש
ולאו
אסור
כזה
יהא
אחר
יום
על
בשר ואומר
ח״לושמעי' מ :א דלא מיבעילי? ל :שר פו
שהחליף
דוקאמשמע כנשבע בחיי הקרק אללו
ואומר עליום אחר יהא כזה אסור ולאו
בו בשר
בפת׳הה״א
 1ל" למיניי או לא שתביעי במידי אלא כדבעי כעיקר הקרבן־אלא ה׳יה נמי בכל רבר הקרוש בקדוש' הפה כגון סקי״ת כה״א אכלנשאויסקרבן
ש־לרג;זלח
או
1י%י
כהיכ׳כירושלים
א־* ־כ י,ם!ת -יי למיעכד מידי או אפי׳למיתב זחי לעניים שאומר ככר זה כאימר׳
נלומ׳סמז
כאחד משמע דהאי ליהוי קרכן קאמר
!1
־*1
^■ | ׳ ^ ־^1
כרירי׳כמזנחן,
,
)

, £2׳ £
יו 6.רנ,ילגנדר,״ לר:ר;ן

מכיל משמשי' המד־חהריזה נדר :אמר הקרכן שאוביל

ךל

בפתח

עכ״ל

סיס ?ס מ׳ן־יי * * י־ול * *? * י״י
יאמר בלא נדרעכ״ל והעתיקי רבי יזל15
מעשה
מע
בשעתדמד1
לנדורהיה לי
מנוסייפד פ'
וכמל 6יד
דכס־״היה לו
ששינה

א' ■ * " ^ 1 ^ 1
איכ׳א * 0״'** י 3**^ !3$
השלמים שאוכל לך בצר; מותר אמר לא חולין שאוב
דהפי קא׳ לא חולי? יהא אלא קרק המ שאוכל

ס״דדכנווס׳ל^קינן
שומע ק כלו/מוה
משו׳דמשסע
אס' י בפתח הלמ״ד עסקי׳ומיתטר
לך אם מה שלא אוכל לך לאיהל

יכדיכי יהודה כלוע׳־ מנוה לנדוב אלא
דלא דק וממילא משמע דלנדוב קאמי•
)■
וכדבסמוך  :כתבו התום כריש חולין על ואציל אם אומר מה שאוללך טמא או נותר אופיכו שהו אסורלקרבן בשבא הלמד דמש מעלקרקי?
אכתוב
אכלאס אוכל לך לפי׳לא אוכל לך ומור
הסיבריתאדרכי מאיר וי יסודה וסת אמר חולין החולין כחולין שאוכל לך מותר לדברי הכל
כזה כסוף הסי׳כס״ד  :ובדלאכלאנז
אם
והס כתיכוידר יעקב נדי וכתיב אשר
נדרתי אשלמ'וי״ל דכשע ציה שיי כדאמי ככראשית רכה וידר יעקב כדר לאמר אמר לקרכן לא אוכל כפתח מותר כבר נתבאר כשמוך דדינא הכי לרי׳ע דליתליה
אסור
ומיהומכלל הן אתה שומע לאו אכל לר׳יהודה ראית ליה מכלל לאו אתה שומע הן
לא ער לדורות שיהיו נודרים כעת ציה ונתכו סמי" ג במ׳לת סימן רע״ב :
וכ׳כהרא״שוהר״ןכפ״כדנדריסאמתני׳דקתנילאקרקלאאוכללןמות ומי
אסמצוס דגופיה ומיסייב ורמי טליה וכוי וירא שמא יתרשל בדבר וכוי עד סוף
ףדססקכר״י•־
סתסדבריויר" משפסקור ' יוהרא" סכותיהכדבסמוךודל6כהרי"
הסימן ג״ז דכיי הר״אש סס :
דפשיטאנא
עיקר נדר האמור כתורה הוא שיתפיס בדבר סנדו' כגון שאומר ככר ומ״ש או קרבן לא אוכל לך משכיבפ״כ דכדריס וכתב סיא״שדמילת'
רד
זו עלי כקיכן פשוט כפ״ק ( דף יא ) ופ"כ דכדריס (דף יד ) וכתכו אלא משויאידך דיקתני כהדיה כקטיה  :וס״ש או הקיק העולה המנסהנחגיהז
לר״אש בייש כדרים בפירושו ומ״ס או שאומר יאסר עלי ככר זה פשוט הוא וכתכו הסלמי׳שאוכל לך כצירי מותיכבר נתבאר כסמוך דטעס' מסוס דלא משתמעלק
אמרלא חולין שאוכל לןלחי
הי״ן בר״פג דנדי״ס תיל הימי גס בפ״א מה ' נדרים האומר פימת אלו פלי איסר נדר אלא כנשבע כחיי הקרבן ולאו כלום היא •
כשרלאטהיי
דה״ק לא חולין יהאיאלא קרבן מה שאוכל לך וכן כמי אס אמר לא
הרי אלו אסורים א־' 1פ שאין שם הזכרת סס ולא כינוי עכ״לי ומ״ש רכי׳גבי אומר
יאסי עלי ככר זה דהוי סמי כדר היינו לומר סג״ז עיק׳נדר הוא ומ" מ לשון נמי אינו וכויאו לכשר לטהור לדכי כפתח וכו׳ואצ״ל אס או׳מה שאוכל לן טמא או נחי,
פיגול שהו׳אסו׳כפ״ק דנדרי ' ( 1י ) הנן האופי לחולין שאוכל לך לאכסרנאדנמוהי
מדוקדק דאדר־ה ייתר עיק־ נדי־ הוא זה שיאמר דבר זה אסו־י עלי ולא יתפיסנו
^
בדבי דג שהוא מתפיס ו כדבי אחר צריך שילזפיסנו בדבר הכדור ואס התפיסו כדכר וטמא נות ופגול אסו׳כך היא גירם הרא״ס והר״ן וכ״נ מדכייקט  3ס
האסו׳שלא מחמ׳כדר הוא מותי :יס" '• ״ וכץ נמי אס אסר עליו ככר אישתלאו בדבר נדרים אע" פ שמדכריו כפי המשנה נר שהיה גורס לא אוכל לך וכגי היוחלמ ק,
הכדור ואומי פל אחר יהא כזה אסור ואפי עד ק כולן אסורין כ״כ הר״אס ברפ״ב דמשמ מדבריו בחיכו׳הוא מיקר ופי הרא״ס ז״ל לחולין שאוכ׳לןהלמ ד קוד^,׳
והוי כמו לא חולין ומשמעו לא חולין אלא קרק לירוי מהשאוכל .לאכשרמם^
דכדייס והביא כמה יאיו׳לדכר  .:ים״ש או שנדר על יוה א׳לסתעכות כו או שלא
לאכול כו כשר ואמי על יוש אתי יהא כזה אסור ג״ז מדברי הר״אש סהכיא סס הא לא כשר אלא פסול והיינו קדסי׳דשייך כהו כשרו ' ופסלות לאדכי י•^מופ ם' ,
דתניא כפ״קדנדרי׳ו־פ ' ג דסכועויאי זהו איסיי סאמו כתור אמר הריני שלא אוכל קמצא לכן משמע לא מות׳אלא אסויוהיינו קדסי׳אע׳ג דנכלס וטיפנמ ' '*"2
בפי ושלא אשת ייץ כיוס שמת בו אביו כיום שמת בו רכל־ כיוס שנהרג כו גדליה כן תנן בפ״כ סתס נדריילהחמי׳דכיון דדעסולהתפיסוכנד אמר 'ל דכרה< ־ל^מג'
טמחססובנקלך  /״■■׳•׳
חי־ס יסנ;
דהיינו ?ל
טהו׳טמא נותר ופגול אסו׳אס אמי טהו׳או טמא שאוכל
אתיקס כיוס ע־איתי ימפלס גחרמאמר שמואל והוא שנדר ובא מאותו היוס וכת'
עליה בפשיטות יה״ה אם אמי היי עלי יום זה כיוס שמת כו אכיו ולא הזכיר אכילת
כדריסלהחמיר*
כק טומאה וטהר ואפ״ג דחממינמי שייך בה טומא ' וטהרה סתס
והר ן כתב לחולין שאוכל לך לכס׳לדכי כולהו כפתחות סלמדקרי' להןעו נ
בתי ושתיית יין־והכי תניא בתוס׳דכדרים הרי הוא עלי אע״פ שלא הזכיר קרכן ה״ז
דמפתמעי לא.חולין אלא קרקלא כשר אלא אסו׳לא דכי אלא אסו׳דאשמןנמי 3י
כדר קרנן• כפ״ק דכדריס איבפיא לן אי הוס מחית קמיה היתיא ובשר זבחי ס למיס
ונסמין
לאחי זריקת דמים ואמי־ ס״ז כזה מהו בעיקרו מתפיס ואסור או בדהשתא מתפיס גבי הית איל קמצ׳לכן וקר' נמי כתי׳כל צפור טהור תאכלוכלו׳מופרפנ״ל-
זשייובעיא למפששא מהא דתניא כיוס שמת בו אכיו וכו׳ואמר שמואל והוא שכדור יתבאר דביר ? יפ הרא״ש דמתני' דלא חולין בפתחויהלמ״ד ומ״האונףנוכגמי
יתבאר מ״ס יק
באותו היום ה׳יד לאו כגון דקאי כחד כשבא דמת כו אכוס ואגנ״ג דאיכא טובא חד
יר/וכתרון
דאסור ושס׳׳׳״—
כיי מ אכל אס אמילא חולץ בסולם הלמ״ד מוד ר״מ ״
בשבאדהיתר׳ז
.. .
. ..
_
י
׳
שפדורב
ביוס א׳בשבת שהוא כייס שמת כו אכיו למנין חרשים כגון א׳בשכת ראשון סל ניסן דכיון דתנ׳דכיבל מד מכ ללדבל ^ ל מד מיתס/יכץ זסכ !כי״ 1מי ^,י חר גלזי
יהא ירם זה עלי כיוס א כשב ראשון של ניסן ואע ; ג דאיכ׳טובא סד בשבא דהיתירא למה יאסיוהלא דכי תרגומו של מהו הוא ומצאתי להימלט " :ה ׳>ול 6גרסי'
וטמ׳פגו׳נות׳בלא למיד וככ״ל עיק״רכזי גרסי ' כמתנ י,לטהי/כלמ !' ?סיכר ,ןג1הו'ש"
וקתני אסור ש״מ כעיקיאמתסיס -והוא סנוור ובא מאותו היויואילך כלויסכל ימי
א׳כשכת שעברו עליו שהן כיו׳ שמת כו אביו נאסר עליו בנדר ופסק הרמ״בס בפ״א לי ' צ״ל משוידתנ' למיד בדכי לא חש למתניי׳בטהוידמלהדפשיט " י ל5ןגהוא'1
מה כררי׳דכעיקרו הוא מתפיס וגי"כ הרא״ס בריש שבועות ולפ״ז אע״ג דאיכא חד להדדי דחד עכיינ׳הוא עכ״ל ודכרי יכי׳כזה הםכד3רי טי^5־^ 6 ^ 0
סו׳לענז
בשבא טוכא דהימי׳אסוריימיכתב רבי׳ימחס סיס פוסקי׳סכתכו דבפיין איפסיטא ז״ל  :למי ש רבי׳ואצ״ל אס או׳מה שאוכל לך סמלזו יות׳}7ו פגו ם ׳ ו יליןמטילז
^!יינ 03והו״ן
בסיר דדוקא כנמר וכא מאותו היוס ואילך דליל חד בסכא דהימרא א 1אסור אכל טמא לא אתי כאצ״ל דהא איצטריך לאסמופי' דאע״ג
אומו לסומיוואמרי׳דאקדשיקאמ וכמו שכתבוהר^ש

הלכות

רד

קצג

■ וגס התוספו כתבו
.
_
.
.
׳.
;
 .בש״ב הלמד דהוי׳כאו׳לקרבן יה מהשאוכל
לולפי׳לאאוכל לך וליסכ׳דנעשה באומר
לקרבן הכי מסמ שאע״פ סא׳בפתח הל"מד
כעסה כאומ' בש״כ׳הל״מד וא״כ קשה על מה
*סח״״־,ח■ •■■ ׳< . ! -
,
בדבר האסור כגון דאמרככרזה שפס רבי׳לעי׳שאס אין' לקרבן לא אוכל לך
^בסו ליןכץ שאוכל לך וכין שלא
כפת מות׳ונר׳לומ שרבי׳סובר סמה ספיר
^ללןמות׳לסולין שאוכל לך אסו׳לחולין
יהא כע״ז או כנבלהוטרפ׳ן
הר״אס כן היינו לדע ר אבא אבל כי אתא
^אונללומותרריש׳מנירימהיאדלית
.
- .
_ . . .
רב אשי ושני הא דאמ לחולין בס בא הא
ל5נמלללאואתהסומע ק כלתדאלר
כסךאיבו נדר ראקצחך שאלה אפי' בעם הארץ אבל ה  1ומו
כיון ולד להו מכלל לאו אתה שומע לאשתו הרי את עלי כאימא כאחותי כערלה בכלאים אף על פ דאמלחולין בפתח אתאלאפוקי ממאי
מחוליןהחולץכחולין שלא אוכל לך אסו׳ שאינו נרר שהרי תלאו ברכר האסור אש הוא לה צריך שאלה דקס״ד דנמסה דקא״ר אבא היינו לומ דאו,
בפתח הל״ימד מפרסינן לי׳כאו בשב הל .זד
"*,מ מה סלא אוכל לך יהא חולין הא כרי שלא יהא תיל בכך ולפעמים יבא לאוסרה עליו כרכר
סהסאוכל■לןלא יהאחרלין א•" ? /
יק הנחיר ומחמירין עליושאיזדי
לובחרטהאלא צריו לפתוח דלית העשה דקא״ר אבא לאו דוקא אלא
6
יעאסיס<!חולין לא או :ל,נך מות והתנן לופתת ממקום אחר והרמ״בם כתב שאף התולה רבר היינו לומדבאומ לקרבן בס״בא הלמדומ״ה
אסיר
לאקרכן לא אוכל לך ר מ מוסר וין לן
,מ אבל אס היה אומר לא קרבן
הא1
" "ן
חתולה■ רבר
לתליה מכלל לאו אתה שומע הן
וא״ר כדבר
כפתח הל״מד מיסרסיידכיון דבפ׳תח
אנאנטש פאו׳לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך ה״נ הכי קא״ל לא חולין יה,א לפי׳לא הלמד קאמ לא שייך לפיושי לקרבן יהא לפי׳לא אוכל לך א״כ אתא למי׳דודאי ר'
17ז :ללןחנירגאשיהאדאמי לחולין והא דא׳לא חולין דמשמע לא ליהוי חולץ אבא לא מפלי בין או׳כפתח הלמד לאות בשב הלמד אבל קושכי׳לאו הכי אלא שאני
אלאכקיבן :ופי׳הר״אש נעשה כאו׳לקרכן יהא לפיכך לא אוכלךל וא״עג דאמי לן בין או' כפת הלמד לאומ בשב הלמ הלכך בההי׳דלקרבן לא אמ׳נפס כאוכדק״אר
לקיבן מתח מפרפי׳ליה כאילו אמ׳ בחטף ה״נ טמא לא חולין ליסיי לפי׳לא אוכל אבא אלא הב״ע באו׳לקרכן לא אוכל לך בס״כא הלמד ומ״ה אס ר״מ אבל אס היה
לךואע״ג דלר״מכי אמר לחולין כפ״תח לא אמיינן מכלל לאו ה״מ כי קאי מסייס אוס לקרבן לא אוכלך בפת < הלמד מישר שרי מטעמ׳דפריסי׳וק״ל כרב אשידבתר
סאוכלןל סכל הכא דסייס למילתיה לא אוכל לך משמע ספיר דלאסור בא מכלל הוא ויש להוכיח כן מדגרסבפ״ק דכדרי' גופיה תנא אימי' לאימרכאימ׳סאוכל לך
לאוכיהאי דמוכח אית ליה שפיר לר״מ אמ רב אשי הא דאמ׳לחולין בחטף הא דאמ
אסו׳לא אוכל לך מות מאן שמעי׳ליה אימר לאימר כאימרא ר״מ אימ סיפ לא אוכל
לחולץבפ״תח כלו אי הוה אמר לחולין נפ״תס היה ר״מ אוסר דמשמ לא חולין ליסוי לך מוא׳והתנן לא קרבן לא אוכל לך ר״מ אוס וא״ר אבא נעשכאומ לקרבן יהא לפי,
אלאק־בןלפי׳לא 6וכל לך מכ״ל וכתב כפסקיוהרי״ף ז״ל כתב בתשובה דהלכה לא אוכל לך ל״קהא דא׳לאימר׳הא דא׳לא אימרא ופי׳הר״אש האדא׳לאימר׳בשבא
כרמן דלא כפי תנאי כפול לחולין כפ״תח שאוכל לך אשור דמסמע לא חולין יהא הא לא' לאימר׳בפתח ע״כ משמע בהדי׳דבאו׳לאימר׳כשבא הלמד אסו׳אבל או׳לא
אלאקרקמה מאוכל לך וכן חולין החולין כחולין שלא אוכל לך אסוידמשמע מה אימי 1כפתח הלמד מות ובודאי דאו׳לקרכן לא אוכ׳לך דינו כאו׳לאימר׳לא אוכל לך
אש
אובללך יהא חולין הא מה סאוב לך יהא קרבן וכה״ג ור״י פסקודהלכ׳כר״מ וא"כ ע״כ לו׳דשאכי לן כץ #ו' לקרבן לא אוב לך בשב הלמד לאו׳כפתח הלמ ומכאן
ונעי
מנאיכפו׳וכן
פמא
דב׳הלכך
לחולין
יס
שאוכל
לך
להוכיח
כל
מותר
וכן
חולין
ראשוןסכתבתי
החולין
דרב
כחולין
אשי
לפ׳דבריר
אבא
אתא
ולא להתו׳דכריו דהא
ביושאוכל ל־ כין שלא אוכל לך מותי אכל לא חולין שאוכל לך אסור אף לי״מ דהוי הכא כיון דסתס תלמו הוא דמפליג בין לאימרכסבא ללאימר׳כפתח מסמעדלפרש
אלו אמר׳קרבן מה שאוכל לך וכן לקרבן אס אוכל לך דאסור תעשה כאו׳לקרבן דברי ר׳אכא אתא ולא לסתר' וכרב אשי כמי דכוות׳ודע פהר״ןכת' דהלכ כר״י דאית
האלפיכ׳לא אוכלךל וכן לחולין כפ״תת לא אוכל ךל אסו' עכ״ל ואהא דתכי׳לסולין ליה מכלל לאו אתה שומע הן וכמ״ס הר״יף ז״ל יכתשק דעהרמ״בן :והרגדבם
סאוכל לך אסור כתב הר׳ן קשיא סוב למה אסור והא משו׳מכלל לאו אתה שומע ז״ל כתב כפ״א מה כדרים האו׳לחברו מה שאוכל ממך לא יהא חולין וכו׳עדכחולין
קצריכין למיתי בה ולר״מ לית ליה וכ״ת לא כריכי למכלל לאו דכיון דאמר לא סלא אוכל לך ה״ז מותר וכתב סליו הר״אבד זה המחכ׳מזכה סטרא לבי תרי הוא וכו,
חולין ע״י מרק הוי ליתא דהא מה אוקימנ׳לעיל מתנידלארכ "מ אלמא אפי בכי עד והא ק״ל כר״מ דבעי תנאי כפול ובעל מ״ע ירד להצי׳והעתי׳לסון הגמ׳לו׳שפס
האכריכיץ למכלל לאו אתה שומע הן לפי' יש מי שאו׳דל״ג ליה הכא כלל ואחרים הרמ״ב ז״ל מבוא בגמ'וסרב' ברור לכל מעיין דכעל מ"מ שות דמרן סר״אב ז״ללא
^מלקיי׳הגיר׳בשם הר״אבד ז״ל דלסלי׳גרסי׳בלא ו״ו ומ״ה מיתסרדכחלו׳תודה גמר ודבריו לא יועילו ולא יצילו והכלע״ד בדע' הרמ״בס הוא שהוא פוס;כר״מ דלית
קאפ׳סב״ל אכל הרא״ש ז״ל גרים לחולין בו״ו וכתב בפירושו כגמ לא חולין שאוכל ליה מכלל לאו את׳שומע הן ומפני כך פס ככריית דחולין החולין כחוליןביןסאוכ׳לך
ל־ אסור דמשמעלא חולין ליהוי אלא קרבן מה שאוכל לך וכר״מ אתיא מדפייך כין שלא אוכל לך מות ואע״סכ לא נמנע מלססו׳כסת׳מתט דקתני׳לאחוליןסאוכל
מיישאלסיפא ולא פריך ממציעתא וא״עג דמתני׳לחולין שאוכל לך אוקימנא כר
לךאסו׳משו׳דס ל ז״ל דבההיא לר״מ כמי אסו׳דכיון דלא היי מה שיאכלסוליןממיל'
יהודה שאט הכאכיון דא׳לא חולין כאלו אמר קיקיהא ומתני׳לחולין בפ״תח
קתני
הוי
קרבן
דכך
לי
או׳לא
חוליןיהא
כאו׳קרבןיהא סהאו׳דבר זה אינו מות'ממיל׳מסמ,
דאיהוהאמיי׳לא חולין ליהוי אלא קרבן הוה משמע מכלל לאווכועכ״ל נמצא שהו׳אסו׳וכן האו׳דבר זה אינו אסור ממיל׳מסמע שהוא מותר ואין־ אנו צריכין לבא
ולעי דעת הי״אש אומי לא חולין שאוכל לך בח״ולס הל״מד משמע בהדיא כאו׳מה עליו מטע׳מכלל לאו אתה שומע הן וא״עג דמ״ה אוקימכ׳למתני׳דלא חוצקשאוב לך
שאוכל לך לא יהא חולין אלא קרבן ואין אנו צריכין ללמוד כן במכלל לאו וכו׳הלכך אסור דלא כר״מ וכמו שהק הרן ז״ל י״ל דאה״נ דמעיקר סברו כן בניהישיכ׳דמתני'
לי־״ממד אסו׳אבל כשאו׳לסוליןשאוכל לך בפ״תח הלמד לא משמ כאומ מה שאוכל נמי מסע' מכלל לאו אתה שומע הן הוא דקתני אסו׳ומ״ה הוה קש יא להר מתני' מיי
לולא יהא סוליןאלא קרבן אלא עי מכלל לאו וכו הלכך לר׳״מ דלית ליה מותר וכ״כ ואיצסריכולאוקמ' כר״י אבללפו׳קושס׳דמלת' לא צרינקלאוקמ כר״י דכר״מ נימי אתי
שכתבתי
כפ״תח
'יי״'״״
ג״כהתו׳כדי— 1
לתרץ — ׳
הקושיא —־
בפסהר״ן ־״-
דמתני~ 7,־־^־־~
כדאמי י 1־־1
לחולין —" ־־־
דכיקתניאסו׳לאמטעמכל׳לאואתהסומסןהואאלאמסו׳דממיל׳משמ וכדאסכחן
סאה כאת לאסור צריך אתה לס דיבורו לחולין כמו' לא חולין
וכיון
דצריך
לפרוש
בברית׳דחולין החולין כחולין בין שאוכ׳לך כין שלא אוכל לךמות׳דאתי׳כר״מ .וקתני
מלי האי חשיב מכלל לאו וכו אבל הכא שאמבפי׳לא חוליןהוי כאלו פי׳דכריו בהדי ,בה לחולין שאוכל לך אס ו כלו׳שא׳לחולין כפתח הלמד והיינו ודאי משוס דממילא
ליוחולין אלא קרכן והואיל ואין כאן חסרון פתרון מהני אפי׳לר״מ ולא חשיב מכלל משמע 1י
:ע ולא צרינין למיתי עלה משו׳מכלל לאו אתה שומע הןוכהכי ניס שלאנצטרך
לאוובו'
הריכהדיאכמושפיר'הר״אש וכךממפרשץ דבריו כפסקיס והדברים
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אלא האי נמי קאיכמסקכ׳ואע״פ שאינו מפו בגמכהדי׳סתיית
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לואבלהיכלזדסייס מילתיה בלא אובל דמוכח שסיי דלאסור בא מכלל לאו וכו אית
יל?סטר  :ומעתה מ״ס גכיאל כסר לא טהור לא דכי הוא פשוט דכסמסיי סאוכצ
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ין סגלו קרבן
לפי׳לא אוכל לך הרי בהדי׳דאליבא דר״מ נמי כשאו׳לחולץ כפת' הלמד משמע לא
חולין יהא אלא קרבן והיינו ודאימשוי'דמסיל'סםמ׳ולא צריכין למיתי בה מסע'מכלל
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דברי׳״אלו• אלא שנשב׳בקובן שלא יאכל לזה או שנדי
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יאכללוקרק וא״פג

דתגן

הלכות נדרים ' רה ח
דפנן בפ״ק מדרי׳לא קרקלא 15וכל לך ר״מ אוס׳פס׳ז״ל כסתםמתכי׳ל־פ
זללן חש לההי׳ומ״ס דבאו׳לקרבן לא רזוכל לך כלו׳כש״כא הל״מד דסרי
%׳
בדייי
1 ־דהאדאסרר״ס בפתח הלמד סרי בסבא הלמד ומ״ס בקרבן לא5ווכ -־,
התפיסו בדב הנדו׳או אפי בדבר הפסוי לפ״ס כייסלל> יקל יאסו לכר וכ״יוא י!:
מדתכן כקרבן שאוכל לך אסו׳משמ׳הא כקרבן לא אוב לך מות' וא״ת כיון דבאו'לא
חולי׳לא אוכל לך קל דאסור משוס דהוי
כע״ס סיוב איכס מי תור נעור אניששן
חיסויועף.
לזה לפי שאנו רואי סנוהגיבוטאיהייי.,
כאו׳מה שאוכל לךלא יהא חולץ אלא קרבן כרכר האסור שצריך שאלה בע״ה וא״א הרא״ש ז״ל כ״כ כת
בירד
סהילן ייפפת
לפיכ׳לא אוכל לך כשאו׳קרבן לא אוכל לך א״א הראש בתשו׳האויייני י״נ אם אעש׳דב׳פלויועשאו׳לא נאם, ,אמת ,בירו כל הלכה ־
נמינימ׳הכי וליתסוי״ל דלא חולין לא
צא ומזה מה הצבונוהג ונהוגעמדי*
כיון שלא התפישו ברכ׳הנדור:
אוכל לך שאני דליכ׳לפמסי ביה שנשבע
נדרים כנדרים והוא שיהו מוכיחו׳ קצת
לשונו וו־להייב׳סנ״ ^ סיע־נ ^ ^
לו
כקרבן שלא יאכ׳לי׳אוסנד׳סלא יאכל
הנדר כיצר האר לחברו מודרני ממך שאני נכס שעבר על סמעתו גמזי׳יס ליס!
אינך
קרבן אבל באו׳קיק לא אוב לך וכל
אוכ^ילךאומופרשני ממך שאני אוכל לך אומרוחקני ממך להתנהג עמו באומן הומרושהוא ק3ל"!5
לישני כיון דאיכ׳לפרושינהו הכיאעג
1
ןש
5
י״
עצמו כגון פתו פת כותי ויינו
שאניאוכללךאפו׳לאכו׳עמואבלאם או׳שאני אוכל לך לבד יזדמריו׳ ^  . ,״י ׳׳ ; ׳,״־ ׳׳׳*
דסתס נדרים להחמיר מאתר דפירושי

על

רו ידות

דלקולא משתמעי טפי בליסנ׳הכי מפרשי'
להו ולא לחומר' :ואיכ׳למיד למה פס סתס
דהאו׳הקרבן שאוכל לך אסו׳ולא חילק
בין הקרכן בפת״ס הה״א להקרכן בכירי
כדמפליג כגמר וי״ל דמשמ׳לי׳ז״ל דמילת
דפשיט ' היא דכי קאנז הקרבן בצירי לאו
נדר היא אלא כסיי קרבן משתבע ולכן
לא חס לכתבו כתב הרמ בס כפ״ג מה
נדריס כיצד המתפיס כנדרי חייב סמע

^ ^5
מן,הייןל־למ־
ילא־־ <
אושאו׳מודרני ממן־או מופרשני ממיאומרוחקניממך
סל׳ד/ולילמ׳
ולדברהו׳לקבל על׳מצמו שכמי
סייסרכריו שאינו אוכל לך׳אינו כלום ומות לאכו עמו
הסע׳י
כתב ולהסמי׳לפפמי׳יותמדיכו כפי צור
עמוולישאוליתן עמו ולעמוד בו־׳אמותיו אבל הרמ״כם
לכ
ממךהו על עצמו כמו ב״י יכול לר־בל פלץ
האו׳לחברו מודרני ממך משמע שלא ידב׳עמו מופרשני
סודק",
משמע שלא ישא ויתן עמו מרוחקני ממך שלא יעמו׳בד׳אמותיואותהחוממפכ״ל :כחי־
ייאסר*
לךירוק בסס ה״ר דודהכהן"הל>
וא״א הרי׳אש ז״ל כת׳כסברא ראשונהנאמ׳לחברו מורר אגי
ל,׳
מאכיל׳אומהנא׳שניה׳אסורי׳לאכולאוליהנו׳ זה מזה אמ׳מ ודר ייני על כל ישראל אסאמשזברע
לאו
אני ממך מאכילה או מהנא׳הוא אסו׳בח ברו וחברו מות׳ בו ןאם ועבר תשה הוא מתיי לעצמיואס
ל א הזכיר ל א אכ ^ הר ל א הנאה ל א ךןןי נףר כ לל אמר  1,רןברן

מ ^ יה א־י ^משמתי ^ ו א־י :סיים

51ו
שטעותס
ריך י שיתירוהו עכ ל מ ל

-י ' י עיאבי איכילד אי נו

דאיסדרכנללא
שאניסל גיד משמדסינונדר
אומנדירנממך וסיים בדבריו
אפילו נרר ומות בכל אכל אם
השלישי זה שאמר ואני ואמר ואני
היו ק וכל א׳מהס אומואני במו ' כדי אוכללךאסור לאכול עמו לאסיים דבריו שאני אוכל לך אינובתור׳נלר נאס והי׳ן כת׳מ״קמוח׳
דיבורו של סבירו סריכולס אסורי ' וכן כלום והרמב׳כתב מנוד׳אני לך או שמתינ׳ממך ולא אמ׳שאני ממסקג דסוגייא דשכועושמפי׳למדי.
מגבינשל גויס וסתסיינםושמטשל גז
ממך
סאוהרי הבשר הזה עלי אסור וחזרואמ' אוכל ךל לא ישב כריאמותיו וגנדירנ׳
אפי׳אחר כמה ימיס והפת הזא ' כבש הזה
והתפיס בהס דמתפיסמדרכויוצמו
הרי הפת נתפס' ונאסר ' חזר ואמי׳ודבש זה כפת הזאת ויין זה כדבש זה אפיהןק כול '
אסורי׳עכ״ל ודבריו הראשוני׳הס משנה וגמ׳בפ״ד בנזי ^מ״ש וכן האומ׳סרי הבש הזה
עלי אסו׳וכו' נתבא׳בראש סי׳זה כתהרש״ב' בתשוב׳אדס אוס על עצמו דבר שלא
.
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בא לעולס לבסיכ׳לפולס * :
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רה ד! מרע £ש 3דב האסו צגק שאמ
ככר זה יהא כע׳ז או כנבלה וטריפ או כי נ
אינו צדר רפ״ב מדרי׳משנ׳ויליףלה 3גמ'
מדכתי £ 3ים כי יךןר נךר  -<1,׳ עף סיךןר

* נ ה נעונ מזישיניזלהרתנ } סי ערמהפקשב׳
שאין נדראלאנהזנרתפס או ננויוהאינושאין
ציין -כאם אלא כל שאמר נכר ז :עלי א; קיכס
עליהיונדר גמורמן נשמעההאותר שמעה
שלא אינל ככרזהאסיר :

נדבר הנדי׳ח״ל הרמ״בבפ״א מהל נדרים האומ פי׳אלו עלי קרבן או סאמ הרי הס
כקרבן או שאה לחבירו כל מה שאוכ עמך עלי קרבן או כקרבן או הרי הן עלי קרבן
הרי אלו אסורי׳עליו מפני שאיפש שידור אדס קרבן ויפשבה מה שהית חול קרבן
ותאסר אבל האו׳פירו׳אילו עלי או מין פלו׳עלי או מה שאוכל פס פלו עלי כבש׳חזי'
או כע״ז או כנבלו׳וטרפות וכיוצא בא;לו הרי אלו מותרי׳ואין כאן כדר שא״א שיעש'
דב שאינו בשר חזיכבש 'חזי׳זה הכלל כל המסי׳דבריס המותרי כדברים האסורי׳אס
אותו דבר האסור יכול לעשותו בנדר הרי אלו אסורים ואס אינו יכול לעשותו בנדר
הרי אלו מותרים החטאת והאשם אף על פי סאינס באים בנדר ונדבה איפש'לנודר
להביא אופס מחמת נדרו וכו׳עד שכל דבריס אלו ענינס כאומר הרי הן עלי .קרבן:
 1מיש ואין צריך סאל׳אפי בע״ה יתבא בסמוך ומ״ש אבל האו׳לאשתו הרי את עלי
כאימ כאחותי כערל ככלאי׳ונו׳סס במשנ האו׳לאשתו הרי את עלי כאימיפותסין לו
פתח ממקו׳אחר שלא יקל ראשו לכך ובגמורמיכהי הרי את עלי כבסר אימא כבשר
אחותי כערלה ככלאי הכרס לא אמר כלוס אמר אביי לא אמר כלו' מדאוריית וצרי'
סאלה מדרבנן ר' 3אמיהא בתי״ח הא בע״ה וקי״ל כרב ' ועוד ד 3גמ מייתי סיופא ליה
וכתהרא״ש בפסקיו ודוק המדי׳אסתו ומתפיס הנאתו בדבר האסו׳צרי שאלה שלא
יקל ראשו לכך ושמ׳יאסו׳אשתו עליו אבל מתפיס אכילתו והכאתו בדבר האסו׳לא
כפי שאלה מדקתני סיפא דמתני הכי מכלל דריש׳ לא בעישאלה ע כ אבל הרמב״ס
כתב בס׳כדרי׳פ״ב דאף באומפירות אלו עלי כבשר חזיר או כפ״ז וכו׳אס הוא ע*ה
צריך שאל׳ופותחי׳לו ממקו׳אחר כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ונר שטעמו ז״ל
מפני סהו׳סובר דהא דקתני בשיפ׳פותסין לו פתח ממקו׳אחר וכו ה״ה לריש :ומ״ש
רבינו ומחמירים עליו שאין די לו בחרט כך פי׳הר״אס אהא דתנן פותחין לו פתח
ממקו׳אס׳כסמירו עליו לפתו׳לו פתח ממקו׳אחר לבקש לו פתה וטע׳לסרטתו שאלו
היה יודע׳שכן הוא לא היה כוד׳ולא סגי בכדו תהית או לבך פלך וכל זה כדי שלא
יקל ראשו לכך כתב הר״ש בר צמח בתשו׳על מי שנאנס לאסו׳אשה את׳והתפיסה
בדבהאסוי׳׳ל דבמקו׳אונס לא אחמו׳רבנן להצריך שאלה :כחב א״א בתשו׳האומ
ייני׳י״כ אס אפס דבר פלו׳ועשאולא נאסר וכו בכלל י״ב וז״ל מי סאת יאסר ימי מל
כל ישראי׳אס אעסה דבר פלו׳ועבר ועסאו אינו כאס׳שאינו יכול לאסו׳אס לא שאסרו
בקונס אי כדבר הנדו׳וכת׳עוד סס שאלת ראובן שנדר שלא ישחוק ואס יסחוק יהא
פתו פת כותי ויינו י״כ ועב ושחק דע שאין צריך התר׳סאין ל׳זה מורה על אסו׳ולאו
כל כמיני׳לעסו׳יינו י״נ כל זקסלא כתנס לע״ז וגס ל׳נדר אין כאןכיון שלא התפיסו
בדבר מדור וכ״כ רבי׳ירו׳בסס ה״ר דוד הכהן וז״ל הרסב״א ז״ל שאלת אלו בני אדס
סקונסין על עצמ׳ואומרי׳אס אעס׳כך או אעבו׳פל כך יהייה פתי פח כותי וייני י״נ
אס עבר ועס׳היש בדבריו כלו׳ליאסר פתו ויינו מחמת כך סו לא תשובה תחלת כל
ידבר אני אומ׳סאץ זה משם אותס סבמסנתינו סאותס אינם אלא מסו׳התססה ואין
כתפסה אלא בדב׳הנדו׳אבל כאן אינו מדין התפס אלא מדין איסור שאוסר ממת
-עכשיו פתו ויינו והצבו׳יכולין לקנוס העופדי׳וספוסעי ' ולהבדילם מקהל ישראל

סוגמוו׳
וכך הס דברי רבי כסי׳רט״ו ושס יתב 'כס"ד :רו ידותנדרי כנדרי׳והו שיהו
וכו׳ברי׳נדריסתנן
קצת על הנד׳כיצהאומר לחבירו מודרני ממך שאני אוכל לך
האו׳לחבירו מודרני ממךמופרשני ממ שאיני אוכ׳לך שאיני טופ׳לן אסהמפו'3גמ'
דהני ידות נינהו כלו׳סהתחיל לנדו׳ולא גמר הדיבו ' ואעפ״כ הוא כאס׳כאלוגמ׳כל
הדיבו׳וזה דומ׳לאד׳סאוחז ביד הכלי וע״י כךמסתמ בכלי כאלו אחז בו בעצמוואית'
דה״קסעע'
תו בגמ א״ר שמואל בכולןפד סיאמ׳שאני אוכל לך שאני טוע׳לך ומסיק
מסמ׳דא׳אסו'
דאמ׳סאכי אוכל לך ושאני טוע ילך הו׳דאסו׳אבל אמ׳מודמי ממך לא
מ״ט מוד' אני ממך לא מסתעינ׳בהד׳מסמ מוערסני ממך דלא מבידנ׳עמךמסאומתן
משמע מרוסקני ממך דלא קאימג כד אמות דילך מסמ׳לימא קס 2שמואלירים
מוכיחו׳לת
שאין מוכיחו׳לא הריין ידי׳אין שמואל מוקי׳מפני כר״י דאמר ידים שאין
אמ׳רב׳מתניתי'
הרין ידיס ואמאי דחיק שמואל לאוקומ מתניתי׳כר׳י לוקס כרמן
קשיתי׳אמאי תנא שאני אוכל לך שאני טוע׳לך ליתני שאני אוכ׳סאני טוע׳ס״מבעי'
ידי׳מוכיחו׳וכת הרא״ס אהא דאמרי׳מודר אני ממך דלאמספעינאבהדן־מסמוט
אסו׳לאכק
וכיון דמספק׳לן אי לאיסור הנא׳קא׳או להקי מילידפריסנ׳הלכך כזיכו
ולא כזה דאקהל׳מוכיח לזה יות׳מלזה והוי לתרוייסר ידיםסאיןמוכיחו׳וקסבסמוא
דלא הוייןידיס ודייק רבא להא דשמואל ממתני׳ואיממ כמי ידים שאיןמוכיסואק
אמי הרין ידיס רב׳א׳לא הריןידי׳והלכת' כרכאע״ג דבשלהי נזיר גר איפכגיוסומ
עיק' הלכ׳לא הויא יד עד דא׳מודרני ממך שאני אוכל לך ואס א׳סאני אוכל לן גס
הובמקוקונ׳סאכיאוכלךאכלכשאושצני
מודרני ממךנר דלא הר יד דמודרני ממך
אוכל לך לחו׳לאו כלו׳הוא טכ״ל וכ״פ הר״ן כשמוא׳וכרב דידי שאין מוכיחו לאלרין
ידים וכ" פ הרמב״ס ג״כ וא״ת כיון דלא מיתס׳ער דא׳מודרני ממך שאני צוכללו
אמאי מיקרי יד כבר כת׳הר״ן דטעממשו דלא מסיק דיבורי למימכקרקא נולח
אמר אסו כהדי׳ומ״ס רבי׳בס הרמב״ס הוא בפ״א ולר״ן כתב כ הסברו ודבריונוטה
לסבר הרא״ס וכת׳הר״ן אהא דא׳רבא מתניקסיתי ' וכו׳ליתנישאני אוכל וס^ינ
טוע׳פי׳ואי לוה תכי הכי בלא לך הוה שמעי' דידיס שאין הוכי,זו הייי !יד'ס ^
דכבי־ אמ מודרני ממך דהא ס״ל לסמוא׳דמתכי׳סדא קתני ה ס 6כיאוכלכ ל׳
ידי׳סאין מוכיחו׳כיכהו דאיכ למימ׳ה״ק מודרני ממך דלא משמעינ בהדן איאכי
היו׳או עד יוס פלו׳ומ״ה תנ' במתני׳לך לאשמועי׳דטעמ דאמר לך האן אממוור
ממך שאני אוכל לא חייל כדר׳ כל דסריןלהו ידי חאין מומחו/ו ^הריןי  7׳ "־וני
הר׳ן גבי מנוד׳אני לך דאו׳מודרכימצכ סיר הוי םפיי ייים מיכיח ׳כמ׳ ^ דורסי
ממך שאני אוכל לך"ואהל) דתק שאני אוכל לך שאני טופס לך אסו כהדציח וג י
הכי בלא יו״ד ואית דגרסי שאיני בי״וד ומדכרי׳סר״מבבפ״אנר
ביו״ד שכת׳בכולס שלא אוכל לך :אמר לסכירו מויר ל!ני ל 1מ^ כיה ,מותר
רמש״נ
סס א״רי בר חנינ׳מודר אני לך סניה ' אסורי׳מודרניהימרהו׳^ ^סוי׳ז('י!'
דמצניל'
ופי הר״ן מודמי לך סניה אסורי׳דלך מסמצך כלו׳נכסילזכזוי ' לרימ? ^ ' ?
דםמוצ'
כרי 1
בהימ׳דלא משמ' הכי וכתבו הר״אש אעא דר"י
חרינ׳ולצ
או מהנא׳אבל אס בסת הוייןידי׳סאין מוכיסו׳ולא הויין ידיס יפםו * מ?
דבסמו׳וכ כ הר״ן וכת שכן דעת הרמב״ן ז״ל והרמ״ל הסמיט  65לי ׳כי רירחמן
ידעתי למה :אמר לחברו מכוד׳אכי לך וכו׳ססנמסכ׳מ ^דה ^ני  1יימ כ״טיל5
כזה להחמי׳ובגמא״ר פפ ^ מדימ,ממ ודכ״ע ׳"  5ד^םו/מסמי 6׳ מ יורםלי^
דסרי כי פליגי במנודה אני לך דר״ע סבר לישכי* ייייי*5הו ^והי /שרהו 6גכי6
לזסדאמ'ליח
דנידנא והיא הגיר סנכונ׳ומ״ס ליסנא דדסמי ^ י^ ^ ,לכ ח 0י ד
יר״3ן %
דא׳משמיתנא כניכסיה דבריה דרב ירמיה בר^ 656
דסש להא דר״ע קסבר במשמיתג׳פליגי וכתבו הר״אש וכ״ר5ד ^ ^ ^ י

הלכות נדרים

ור

רז* רח

קצר

חשש לכתו׳כן והימ״כס בפ״אג״כ סתם׳ דבריו ואץ כדבריו הכרע:־ כתבא״א ז״ל
■ ושכן פסק; הרמב״ן ודלא
1].י׳ןננוד דקי״ל הלל כר״פ מחכיח! ולא מחב׳יייר
אמר אביי מוד ר״ע הנודר שלא אוכל עמך או שאוכל עמך אפי׳יד לא .הוי וכי' • ז״ל הרא״ס בפסקיו פ״ק
 ? ' 1שפסכפאכר״עוגרשססמוסלהרמ׳ב מדגרסי׳כגמ
מדדיסא אמר אני כוד׳שלא אוכל עמך או שאוכל ממך לכאור אפי׳יד לא -הוידדוק
'רו׳לאינו לוקה דא״כ כמי ר״ע מחמי' ומדמער אביי מילתי׳משמ׳דס״ל כותי׳
לפני!
'פנ'י׳־ ;?ז לא ] והר ן סכרי דל א מכרעא מילת דהא אשכחן בכמ דוכתי דמפרשי באומר מודרני4ממך אסר לע עצמו הנאת חבירו ואע״פשלא המפית בדבר הנדיר
יד מיה׳ הוי אכל אס אמ׳אני נודר זה הלשון
לשון
*
דלא תי״ל כוותי׳וכתכו
%מללנ'ומאןדלצ ,
אסורליהנו׳ממנו מנורה שלא אוכל לשון שבועה הוא שאוס את עצמו בשבועה
^והר#ן דהאדאמרי נדימזמינך ממךולא אמ׳שאניאוכל לך
מצוה־■
ולא לשק נדר אס לא שנדר לעשות
^ ^ ׳,ק׳נ,קניוני5וונל לו נדש; לך אסור לאכול עמו וא״א הר״אש ז״ל כת׳ כסבר׳ראשונ׳האומר
דבפיך זו צדק ומיהו כיון׳דהאידנא מרגלא.
')! ,נסמוריניממופופישגינזמוינו כנדרי רשעים עילי חייב כקרבן אמר כנדרי רשעים ככר זהעילי
אסור בו אכיל אם או' כנדרי כשרים עילי או כנדרי כשרים ככר בפומי דאינשי למינד בהאי לישג' אין להקל
~ 06י דממייהז0ה '1ל' הריק וכתבו
להס וצריך התרה כדי שלא ינהנו קלות
קונם
עלי
זה
ככר
כשרים
כנדרי
ס
אמר
ה .״וס״נ״״ל :ףן * שיני'נת
ואפילו
כלום
זה עלי אינו
בנדרי ' עכ״ל והר״ן כתב בריש נדרי שדעת
הוי
"ןו ^הפ״צוו׳יל & ולסברומווישני אבל אומר כנדבת כשרים עלי או כנדבת כשרי 1ככר זה עלי
ר" ׳מ ור״י ן׳מיגאש והרש״בא ז״ל דאין נדר
וכו׳מי -וחץ יוני סמךתשמעו0ל 6ישב
מ
נרר כתב אי׳א הרא״ש ז״ל הנודר שלא אוב׳ עמך או שאוכל עמך בלשון שבועה ולא שבועה בלשון נדר וכן
,ןניי ^ ות,ק לס5ו״ל מנוי'לוני לך יזו
אפילו יד אל הוי דלשון זה לשון שבועה הוא ולא לשון נדר אם משמעכירו׳אבל הימ״בן כתב דנד שאמרו
משמיתפ׳מנלך א״ל מנור אד לךשכל* אוכל
בלשון שבוע ושבוע בלשון כדר מהני מיהו
לראימאוכללו ואס אכל אינו לוקס א״ל לא שנדר לעשות מצוה כדפרישית בפיך זו צדקה ומיהו כיון
דהאירנ׳מרגלא בפומיה דאגשי למיגדר כהאילישנא אין להקל לאו מעיקר נדר ועיקר שבועה אלא מדין
(די׳ממ־ה״ז אסור ליהנות פכ״לומ״ש
ידות הוא דמהכו ע' כ ועוד אכתו׳בזה בסי'
דשאממכוד אני לך או שמיתנא מינך ולא וצריך התרה כרי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים] והרמ״בם כתב
והרכב□ ז״ל כתב
רל״ט כס״ד * :
אמו סאכי כזוכל לך לא ישב בד׳ אמותיו האומר פירות פלוני אסורים עלי בכל לשון שיאסר עליו הרי הם
־יב ה ובגזירות .דעת .האומר סירות סלו'
כינוי
לסעמי׳אזיל שפסק כמרוחקני ממך ולא אסורין עליואע״פ שאין שם שבוע' כלל ולא הזכר׳שם ולא
הראיש דריש גזרי' גני הא אסורים מלי בכל
דברים
א ימ ,סאבי אוכל לך משמעו שלא יסב בד ועל זה נאמר לאסור איסר על נפשו שיאסר על נפשו
שמעיז
דקאמר לאפיקי שאס לשון שיאסור עליו
אמותיו ומכוד׳אני לךאומשמיתנא לך לא
דאסר נעשי׳מחפגא
:
:
המותרין וכן אם אומר הרי זה עלי איסר אסורין
הוגיא1בלשון שנ! ע' אסור וכו׳וכן אס אומ׳הרי
דמנוד׳
גתייוממסקני ממך וסובר דכיון
כינויי נדרי׳כנדרי׳כיצד קונם קונהקרב' שאם אמר קונם או ונר׳שהו׳מוברחשס נ4מ' :הן עלי איס אסורי'
אנילך בהרי מודרני ממך מופרסני ממך
בפ״א ונרא' מדברי
קונה ככרזה עלי אסור בו וכן בכ׳׳מ ומקו׳ הולכין אח'
מחסקהי׳ממך איתני' לדירסודתי וכי היכי
זנתשזנו׳להרמ׳נ] ז׳ל סי׳
*
^
י ^ י ^' י" ׳
אני רבי׳שהו׳ סוב׳דלשון
דכהנהו אמ׳סמדאל דלא מיתס׳באכיל' עד
ע״ר על א ' שאחר
מקנ׳בנד׳על דעת הטקו׳ זה חולק על מ״ש
פאמסאני אוי׳לך ה״ה כמנוד׳אני לך לר״ע
יו (על דעתרניס שלא אנא הראש דנד שהוציאו
ז 1יי׳ין
1־<ו זוו
^ 1וו1^1
ליומיתס' כאכילה עד שא׳ סאני אוכל לך
או כיין נסך שיש במשמעו מי! יחש<* קדשים או י" נ עס אשתי ננית א' על בלשון שבועה כגון
ונבר נתבאר סהו׳ז״ל פוסק הלכהכר״ע
לשמי׳שהו׳נדר שהרי מתפיש ברב' הנדו׳ויש עוד במשמעו בשר סוכות משתדראשנשאל שאמר הריני נודר
וווביז״ל דכי א״רפפאכנדיכ' ממך כ ' ע
וממירין.צו 6ע' פשנשבע שאוכל לך או שלא
ל״פדאסי׳היינו באו׳ נדי נ ' ממך סתס כלו' מליח וי״ג לע״ז שאינינדר שהרי מתפיש בדבר האסור אגו תולין על לעת :יניס שאין זק
עיקר בדר שהרימגיא( אוכל לך לאו כלום
ואינואות' שאכי אוכללךוא״כ ט״כ אסיר
אותו להחמיר ואם הוא אומר שרעתוכבשר מליח ויין נסךלע״ז• נלזון .שנועה שהרי אמד הוא מדינא ואילו־
דקא' בהנאה הוא דאי באכילה לחוד מהי
נאמן וא״צ שאלה אפי׳בעם הארץ ואם רוב אנשי המקוםקורין" שלאאנאעמהנבי' א׳וכל הרע םב כת' האומ ׳
מהממע׳ומדנק גבי פלא אוב ' לך מנוד׳אני
סתם ולי״ג לשמים .י״גסתם אעש׳ולאאעטההרייהוא
' לךדהוה ביזוגיה לבשר מליח של קרשים :בשר מליח
פייות פלו' אסורץי
לךושבקיכןלמשמיתג
כלבו שאיןלו ממששאינן
משמעסתוכר דני אמיי׳בגמי׳משמיתנא אינו נאמן נדר בחר/ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים בקרבן :אשור אלא משום יליחל עליי בכל לשון.׳
מינךלכ״ע שרי היינו לומידאס אמר ואומר לא נדרתי אלא בקרבנו׳מלכי׳ הרי עצמי קרבן ואמר לא ומלרנק ,יכיזן שאיןזה שיאפו ' עליו הדי הן
נדרתי אלא בעצם שהנחתי להיו׳ נודר בו קונם אשתינהניתלי־ גדראלא דרבנן משום אסורי׳עליו ומסמע׳
פשמיתכ' מינך שאני אוכל מות׳בהנא׳דלאו
לשון יו נדר הוא אלא לשון שמתא אבל ואמר לא נדרתי אלא מאשתי ראשונה שנרשתיאבהואת״ח :מנ< ז כוו שמחין לז לי׳דככ׳לשוןשיאסו'
פתחים ומתירין צו ואפי'
לנר עליו שכתב היינו
לו״עדאמרשלא נכל-
הי־אב״ד השר דין האו׳מסמיתנ׳סינך שלא
צריך
נאמן וא״צ התרה ואם הוא םע הארץ
מנוה מתירין אלא לומר דבץ שהוציאו
ויכל לרלאומ׳מנגדה אני לך שלא אוכל לך
נגוגאלההוא מיקרי דרדקילטעחא התם משוס דאנן סהליללעתהרניס ב' כ בלשון נדר כדקתני
וני׳מדבייו קצת שגס דעת הרת ' כס לומר דשויס הס לכל דבריה וגבי שלא אוכל לך
גקצמנוד׳אכי לך ומיניה ניליף לאומר משמיתנ׳לך וסמך על מהשהשו' אות׳כתחלה משכמת נפתתיהס שלא נדרו האבות על לעת שיועילו לתינוקת יכאן אנן סהדי בין שהוציאו בלשון
לילו דלא אמי שלא אוכל לך ולפי זה פסק ברב חסדא דאת במסמיתנ ' פליגי ודלא #משכימין לפתחושל זה שלא עשה בן .אלא מחיית כעסו ועוד שהדבר קרן 3להיות שבועה כגון שאמד
כתשמישי עלין אע׳פשישלרולק קנתעכ׳ל  ( :תשוב׳זושיין לסי׳רניחוקנמנא
הריני אסו כפירות
 ,כמפפא דאמר כמשמיתנא כ״ע לא פליגי דשרי ואהא דכתב הרמכ״ס מנוד ' אני
מכתב יד הרנזלה׳ה)
פלו׳הרי הן אסורין עליו ועוד שכתב אע״פ שאין סס סכועה כלל משמע שאס ביס
לךשלא אוכל לך אינו אוכל לו כת' הרא״בר פי׳אסו׳לאכול בד׳אמותיו וכן משמיתנא
יי ? שלא אוכל לך ע״כ נר מדבריו שהרמי ׳ס מערש כן דמנוד׳אני לך שלא אוכל לך מזכיר שבועה כגון שהיה אומר פית פלו׳אסורין עלי בשבוע היה חייב מסו׳שבועה
שהיה תוכך בס ר״ע להחמיר לענין לאכול כד' אמותיו היא ולא לעכין לאכול מסלו אלמא ס״ל מדר שהוציאו בלשון שבועה ושבועה שהוציאו בלשון נדר אסור ולי נר
ואיןעיי־שזס מוכרחבמשנ׳דאדרבא איכא למימר דלענין לאכול משלו איתכי׳דומי' שאין כלשון זה הכרע דאיכא למיננר דכל לשון דקאמר היינו לומר דאפי ' לאלאקנרי
דמיייכי מיפיסני מיוסקניממך שלא אוכל לך דאיתנוכהד' ולזה מטים דברי כלשון הקדש ומ״ש אע״ע שאי׳סס שבועה סיא גופא קמ״ל דאפ״ה אסור ולא למידק
יח כס ז״ל בפששן ומדכרי רבי ' שכת בדעת סרמ״בס מנודה שלא אוכל לך אסור מיניה דאס הוציא בלשון שבועה יהא נדר  :כתב סר״סברצמח בתשובה על מי
לאכול עמו נר׳סהייה מער׳דברי הרמ״בס כפי׳סיאב״ד ז״ל :האומר כנדרי רשעים
שנאנס לאסור אשה אחעליו ואמי־ קונס עלי שלא אשא אשה זו שאין זה נדר שהרי
י׳־יסייבבקרכן אמר כנדרי רשעים ככר זה•עלי אשור בו וכו׳בפ״ק דכדרי' (דף ט) לא אסר־האשה אלא אסר עצמו שלא יסאנה ואין בדברים אלו כלום אלא שחכמים
מק  :נדרירשעיסנדר בנזירובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמר כלום החמירו לפתוח לו פתח ממקו׳אתר כדאי׳ בפ״ב דנדרי׳וכיון דאינו חל אלא מדרבנן
היל דאיכ אונס אין צריך שאלה וה״ה אס אער אסו׳ עלי שלא אשא אשה זו כדאמרי'
ננלכופס נדר בנזיר וכקרבן ופיר הר״אש כנדרי רשעים ידות קא מפרש שאס אמר
בפרג דשכועו׳איסמסל איסר אמרו כלשון כדר נדר בלשון שבועה שבועה חה כיון
ננד־ירשעיס נדר בנזיר כקרבן ובשבועה ובגת מפרס היכי משמע פולסר ורשעים
עירס לידור בכל הני כנדרי כשריס לא אתר כלום אפי׳כנדרי כשרים ככר זס קונס שאמ׳עלי הוי כדר והל״ל אשה זו עלי שלשון איסרצ״ע בהרי״ף פ״ג דשבועו' ובסלכו׳
נדרי׳פכ דמשמע דשבוע׳בלשון עלי סלה ואיפס׳דדוקא מדרבנן טכ״ל וכתשו אחר
ק/א אמר כלום דמה שתלה ככפרי׳בטל את הקונם דכסרי׳לא כדרי כלל כנדבתם
ס^נשיי נדי בנזיר ובקרבן שהכשרים דרכן לכרוב דלא אתי לידי תקלת בל תאפר כתב שמתא נר שהוא כדון כאיסור שאס אמדו בלשון נדר נדרבלסון שבועה שבועה
נדר דאת ' עלי אתי לידי תקלת בל תאחראבל שבועה ואיפשר כמי דבכל ענין יהבי׳לה חות נדר לחול על דבר מצוה וחומר שבוע ' למוללע
 1׳/ההיינו שאמר ה״זאבל
ומנץסכ 1פלא שייך למימר נדבה הילכך כשרי׳אינס כשבפי כלל אע״ג דאמרי' דבר שאין בו ממש אכל המ שנר׳ודאי כזה סדין שבוע יש לו שהרי מתס גבר׳הוא וכן
נראה להרסב״א בתשוב׳ופוד דבילמדנו פ וישב אר״ע החרס הוא השבועה עכ״ל
יס לקייש את הסצוה ההיא לאו שבוע הוא אלא לזמזי נפשיה
 .וגיסי בגע' (שש ) עלה דמתני׳ודילמא-ה״ק כנדרי רשעים לא נדרנא אמר ת כינויי נדרים כנדרים כיצד קונס קוכח קונס וממשנה כריסכררי'(דכ׳וכל.
כינויי כדרים כנדרי׳האומר קונס קונס קונס הרי■אלו כינויים לקרבן
כאימך כנדרי רשעים הריני עלי והימנו הרינייכנזירות עלי כקרבן  -סומנו
^ופה כנו שאס אמר כנדרי רשעי ' הריני והיה נזיר עובר לפניו כרמוקי לה בגע' ופי׳הרא״ס כל שאינו עיקר השם נקר׳כינוי וכגמ׳איתמר כינוי ר'יוחנן אמ'לסון .גוי׳
^//מיר ואס אמר כנדרי רפעיס עלי חייב בקרבן ואס אמר כנדרי רשעי' הימנו ור״ל אמר לשון שבדו להם חכמים להיות נודר בוופי הרא״ש לשון גוי׳ בלסוכ׳קורין
יןמ י מונס לפניו הרי הו׳בשבועס שלא יאכלנו ומיירי בשאמ' כנדרי רשעי׳שלא לקרבן קונס או קונס או קונס והקשה הר״ן לר' יוחנן דא ' לשון גויס הס מ״ש לפריס
הני לישני טפי משאר לישני לימא הנודר בכל לסון ה׳׳ז נדר ותיק דרבות׳אשמועי׳
׳ :י;יוי!י לה בגמרא וקמ״ל דאע״ג דלא אפיק שבועה מפומיה מיסייב דאס לא
לא משתמע כלל דאיכא למיס׳דילמא הימנו דאכילנאקאמכדאית׳ דל״מבלשונו׳גויס סהס לשונו׳גמוריס שהנודר בהס נדרו נדר אלא שאפי' בלשונות
,
מפויהנאבפנין אוסר ככר מדר עסקי׳לא כתב אלא אומ׳כנדרי רשעים או שאינם גמורי׳שהרי לשון הקדש הוא אלא שנשתבש וסד״א שהנודר בסס לא יהא
ככ ן יה עלי או או׳ככדרי -רספי׳עלי ולא חשילכתוב או׳הריני או' המיכו משוס נד כיון שאינה לשון גמור כפני עצמו קמ״ל וכ״כ ממוך דברי הרמפ״ס בפ״א  :ומ׳ ש
ואיכא דאמרי׳דככדרי רשעים עלי חייב בקרבן כתב אכל כינוי כינויין מותרין סס (די )כי נרי כינוייןאסורי׳ובה״א כינויי כינויין מוחייס־
ק /לאיסור ככר בנדר
וידוע דהלכהכומייהו ומס׳התס דטעמייהו אי משו׳דסברי לא משתמו גויס הביאי
^ ינמי דרמןאבסהימ׳בהמה מוכחת לפניו ורכי׳סתס דכריו -משמ׳דאפי׳כסאי'
משו׳דסכרי־לא גזרי׳כינויי כינויין אטו כינויי׳ומפ׳התס היכי דמי כינויי כיכויין .דאמ'
ונס לפניו מיתייב ואיפשר דאיהונמי ל-א מיחייב אלאכפכהמה מוכח לפניו
מקנמנא מקנסנא מקנשנא .ומשמע .דכיכוייס .אלו ככל .לפי המקום והזמן אס יש
יעממההוצאלא דמשוסרלא נפקא לן מירי׳לעצין איסורככר בנדרלא
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הלכות נדרים רחרטרי

ישללו• ינהגו קלותראשמדרי׳צרי׳לנסונ  -־" ־״׳1
לןיסר״פימי׳יש -
■ כדי
י־י׳ש כאותו מקום ובאותחמן יד אדסשקורין $אות בשמו׳וכיכוייס אע״פ סללו הזכירום צריכץ התילולא
רח (א )
״מ
יכיל ,לחיי טלי ^
יייי מיני פייט , -
■ יייי
מנשצ *",י-י-י־י
יש ייי■׳־׳
■ • יי*׳ " ' ,י* " יי־׳
ס׳נ״ר
כגון •.שנדי
ביבו
 7א־ 1לגי ד חרם סכמי׳הנוד' בהס אסור ואס כאותו מקי׳ובאותו זמן ץא שוםלזרם• מעם הארץ מכיר '■<־•* ; • ש ^
יא ] מפירי ) .ליעד בלשון .הכינויץ שאמת חכמינו הנודר בסס לאו כלוס הוא וכן נראה מדברי הרע כס
צ,
ל<  5וי״־ש־'מש מ
מיו׳וס״׳מהי ן! ועיי0150
כסו< £״; ' ־ *> בי״ןבשס
״% ,
 5ינהלנ אשלד ל י! ס
יסור
כמ״א' מה נדרים ופ״א מהלכות נזיר ופ״ב מהלכות שבועות :
ל־״־יי
סש * ^יל ,לי5ו■ינל לי״־־פק נמליי־׳״ינל ו י׳זיולי■1יי * ייו
קל גוה הרי׳נש
ח;סשזס לנילד היא רה סה□ כדרים להחמיר כיצדאומר
נדרו יפלאלהתירן
שעבר לע י"־^-
עליו כיוןדחפורי
י חומ
בחרטה אלא בפתח .
הרי פימת אלו ככשר מליח צריך שאלה שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ומי שמור' לו ש& ינו
לרנגן׳לא -התתירי
(* 11
היס"ג5ו
כתב
לק־כס׳ רק ננלרי' וכיין כסך וממשכה פ״בדינדריס־ (דף יס) צריך שאלה משמתינן ליה ומיהו בחרטה סגיוא״צ לפתוח לו
■ אנל לא
לאזר־פא
ץסי״לעצמי״יי״ ^סיעט׳" ' ",
ננדרי׳לרבנן־עיי) .סתם נדרי' להחמי׳ופימשן להקל ולהחמיר פתח ואם עבר על הנד' אין קונסין אותו לנהוג איסו' בימי׳שעבר
כיכר הרי הוא עלי כבס׳מליח וכי' כ אס של
על הנר׳ונהג בו היתר ודוקא בנדרי׳אלו שאינן אלא דרבנן אבל
לקיז) .סימן של' ל
גליניסאל? נליני שמיס נדר־אשו' אס משל ע״ז נדר מות׳אס
';" 6 ; 3יץ״י״־יי״יייעטימ',
הנודר נדד דאורית׳ועובר עליו קונסין אותו ואין מתירין לו אא״ב
נלוי 1מזרלכ יריש
ונהג בו הית׳ ואם יש מכשו׳כדבר נ )5ואמשהו 6מתתי-ט צ־י מנך עלן י
 1ע! פשפיי' יפםק סתם אוס ' ופירשו הרא״ס והר״ןדבש׳מליח ינהג איסור כימים שעבר עליו
שג
נוח גנו שינייגלימר ניייסממסי״ד
משמע היבנות דכתיב בהו על כל קרבני
אלט שנדר שלאי
פירות
כל
שאס׳עליו
כגון
בו
ליזהר
יכול
שאינו
מדבר
שנדר
כגון
ומיהו טצי׳תיליוזצת ייייי' מי8ח"
לשת 1מ יין .ועבר פקרי׳מלחומשמנכדסל ע״זוכתבהרא״ש
עליו 'י״תאע״פ שפירושה להקל אס לא פי׳אזלי׳ שבעולם חוץ מדגן ועבר עליו מתירין לו מיד ואין קונסין אותו
הפירוקוז
שכתבו מעסה באחד שנדי מכל
רנא לשא;ל
לנהוג בו איפור כימים שעבר עליו כדי שלא יבא לידי מכשול :מדגן ועבר על הדיו יסיי־׳תנזקקץלימיד
א ין נזקקי ן להתיר לחומי־א ולא נהידא דמה הוצרך ופירושן
הנודר מעצמו או שהדירו חברו ואומ׳אמן
כיוןשענינוסלזהקסאינויטללקיינורו
נדרן על שינהג להקל ועוד מה קולא שייך כספיר כיון
איסלר כימים שנהג
דבר שענינו בעניית אמן שהוא קבלת דברים עגיל והיא כתשוכו׳להימלןסימןרנ״ה .
היל 7־ ; ו1ילזזא.סלא■ שביאר היאך נדר לא שייך להזכיר קולא
אע״פ
י ^ל לניוול עלי! וחומרא ככל היוצא מפיו יעשה וי" מ
עונשין
הרש בא שאלת מה שאמיו
אסור ומיהו בשחבירו מדירו משלו א״צ לקבל דבריו :
נזירותו
ויהיה פיו ולבו שוין אותוכדתניא מי שנזר ועבי פל
זוזמ/יוו״כשיאירי שסתם נדרי׳להסמיר היינו כשלא פי' מה
אד הנדר חל עד שיוציא בשפתיו
ר* (
איסו׳כיסי׳םנסג
אץ נזקקץ לו עד סיכהוג
לןן' .א .ינא לידי סי׳בלכו אלא אמ כך נדרתי כמושפירשוהו
י לפיכך היה בלבו לידור מפת הטין והוציא בשפתיו
בהם התר ד״ר יהודה רבי יוסי איכד"^
אישיר דאדיימא חכסי׳אנו מפרשי לסומראאבלאם אמר
פת שעורין מותר בשניהם אבל אם היה בלבו פת חטין והוציא
מזית מועטת אבל מזירומיזב׳דולזס
ןכן׳יןאו-מש!נ( ע בלבי היה ככשר מלית של פ״ז אזלי ' בתר
הרמנ׳ןשית׳רנזה
וי״א
בשפתיו פת סתם אסור בשל הטין לבד שהו׳נקרא פת סתם
ופסק כרמ״בסמזירו׳כר׳יוסי ו:נדרי׳ $
כיתשו להקל עב״ל ודברי רבי׳נר סהס
םש י
עיין:
היינמדריס
שתפש היא״ש עיקר וכ״נ דהיינו דוקא ת׳יח אבל עם הארץ אסור בכל וא״א הרא׳יש ז״ל לא גלה דעתו כ״ל דהיינו נזירות
פי׳אקת
כדכיי
אלא כפי וכ״כבתשוכו' להר״מבן סי' ׳מ ה שאסנבג
דעת אחרים אז ןאינו תלוי בלבו ן.
סתסאסו'
כתסו׳אס
על ^
כן ואם נודר *
כתב !1
1^1
שכת^ ;.( :
הרשב״א; ^ 1׳■
מרכיי׳^ 1׳/ -<1
׳
ירע על מה נתכוון א סו ׳ שיאמרו האחרים שהוא דעתם כך יחול הנדר והנודר בחלו כתב היתר בנדרו ימיס רבי' ינהוג איסורל׳יש
כלי׳אס סתש ולא
והנדר
הפי׳ א״אהרא״שז״ל שאינו כלום ואינו צרי׳ שאלה הנוד׳ וחזר ס תוך ודיו • ובקונדריס משפטי המיס
אכל דברי הרמב״ס בפב כדברי
והנזיפהכמוב ח״לכתבו בשםהוא״נר
תוך
כן כדי דיבור או שמיחו בו אחרים
הראשון  :ופ״ש וא״צ שאלה אפיבע״ה
דהדא דאמרינן דבנזירות מרובה דיול׳יו$
משמע ודאי מדלא תנן בהו דבעו שאלם
איסור.
דוקא כנזירות שסתמו כסיפור הזה אבל נדרי' אפי' נכשל כמה צריך סיגהוג
כדתק גבי נדר כחרס ואינך דבסמוך וכ״כ הרא״ש בפשיטות :ומ״ש ואס מכ אנשי
המקום קורץ לכשר מליח סל קדשי׳בשר מליח סתס וכו׳למד כן מדתנן סס כמפני' כימיס שנהג בהס התר ויש חולקיעליו שאיןמסמירי' יותרבנדרי' שאין סמ קרץ
פלי כחי אס כחרס סל שמיס אסו׳אס סל כהני׳מותר אס סתס אסור וכן מנזירות שיש בו קרבן וכנ״ל דודאי כיון שהביאו כגמר גבינדרי' ש״מ חד דינאאיע
גבי אוסרי
ן׳סלאוה
להו וכן נהגנו עכ״ל ובמשוב הר״יבש ח״א סי׳ל״ו כתו׳כלשון הזה ה״ר משה
האומר ה״ע כתממאס כמממ׳הלסכה אסור אס כתרומת דגן מות אס סתס אסו'
בסלעייוס
הוסיף לו שאץ מתירין לו פד סינהוג נידוי כימי׳שעב על נידויו ולא סגי
דברי ר״מ ר יהודה אומ סתס תרות ' ביהודה אסור ובגליל מותר ' שאין אנסי גליל
כגזירו׳דסאנינזירו׳דסתמי׳ל׳יוס ורוא׳אני את דברי בזה שאין צריךסעהו נידוינלל
תכירי כתרומת הלשכה ומשמ' דהלכת כי׳יהודס דהילך אח׳מסמע ' שבני אותו מקוס
לע״ס
אפי׳סעה א׳מסודקי״ל כרבנן דפליגיעליה דר״מ באות דברי׳שצריכץ שאלה
מכירים בו וכ״כ הרמ״ב בפ״ב על מס שפסק כסת מתכי׳דסתס נדרי׳לססמי׳ופירוס׳
והיינו
כד״א במקוס שמשמע כל אחד מאלו שס ב עניני ' אבל מקו ' שדרכן וס״ל דאין עונשין אות שלא ליזקק להס עד סינהו׳איסו׳כימי׳שנהג בהםהית1
להקל ולהחמיר
הדברי׳סהמנוו׳
ואמר שס הרי הן פלי קרס ה״ז משו' ילאו נדרי׳נינהו מדאורימ׳אלא דרבנן אסמור בהו כע״ה ה״נ
שאין קורץ חרס סתס אלא לחרמי בדק הבית כלבד
שאין קוראי׳חרס סתס אלא לחרמי כסניס ה״ז מות' וכן כל קייב לנהוג בהס לאומדאורימא ניכהו ולכן פסק בהו היי״ף לקולא ככל הנוהעי
אסור וכן אס היה דרכן
נדרי׳כלליכי
הולכץ מדרי׳אלא אחר לשון אנסי אותו מקו באופו זמןפכ״ל ומשמ' דפ׳אלו מגלסץ ואע״פ סהי׳איפסר לחלק דההיא דפ אלו מותיי׳אינס
ביוצ׳בזה שאין
דה״ה לאומ כבש מלית וכי״כ שאס אין בכי המקו׳קורי׳כן בסת אלא לשל שמיס אס מפו׳חומר' לבד מ״מ כיוןשלא מציכו קנס זה כי אס בדאורית׳צקל בו בדרבנןאבל
ודאי
שהוא אסור ואע״פ שהוא מפרש שלא נתכוון אלא לשל ע״ז ומשמ לרבי׳דבתירוב בכי להתיר לו דבר שנשבע עליו ושקבל עליו בנידוי ובחר' דבר במר הוא שאף אסהיה
המקי אזלי׳ולא קיישי׳למיעוט כדקי״ל בכל דוכת׳אזלינן כתר רובא ויש להקשו׳עליו ראוי להמירו אין מתירין לו עד סינסג איסור בדביההו׳כימי׳סנהג בהס המרואין
רבוותא
די בל׳יוס מטעמו סל ה״רמשה ן׳קלאוה טכ״ל ולענין הלכה בקינויככל הנן
ממ״ס כסי רי״ז גבי הגודר מן השמן ואס מסתפקין בשניה׳אסור בסניה׳אע״פ סמב
מאחד לשרו בל'יוס -וכתכ הר״ס כר צמח על ראוב' שנשב שלא ישא אסהתוך ג סרסומכו
סיפוקן מא׳מהס ואיפשר דסמס כולם מסתפקי ' משניה ' אלא שרוב סיפוקס
ונשאל
ונשא אס אמ׳לסון שמשמעו שלא יעש׳נישואין עמה ה״ל ככסכ׳פל הבב ואכל
נדרבחרס ואמר לא
מהס הילכך כיון שכולם מסתפקי' משניה׳ אסור בשניה ' :
שיגרש(
וממירין לו אכל אס אמ לשון שמשמעו שלא מסי׳אשתו אין מתירין לו עד
נדרתי אלא בחרמו סל ים וכו׳מד לא נדרתי אלא מאסתי הראסונ׳ שגירשתי משנה
בתשוב'
כימי׳שנהג בהן קלו׳ראס בנדרו ואח״כ כסא׳ומפירץ לו עכ"ל :כתי הר״ן
 0ס (ד"כ ) ותנן בה על כולן איןנשאלץ להס ואס נשאלץעונשץ אות׳ומחמירין עליה'
למקו'
על א׳סקבל מליו חרס שלא יזוז מברצ״לונא כי אס לשובלמיו״רק' ומכר ויצא
דרד מ וחכמי׳אומרי׳פותחץ להס פתח ממקו׳אתר ומלמדץאות׳שלא ינהגו קלו ראש
הימר
אחר מהשאמר' אס צרי׳שיעמוד בכרצה׳לוכא וינהג סס איסו׳כימי סנסג בהם
מדרי׳וכגמ (סס  ':הא גופה קשי׳אמר אין נסאלץלהס והדר תאני אס נשאלו עונשי'
שזז
מסתבר דלא צריך לסי שלא נשבע סיעמו בברצ״לונא אלא שלא יזוז מסס ונסע
אות ומהמירי׳עליה א׳ר יהוד סכי קתני וכולןאין צריכי׳שאל בד״א בת״ח אבל כע״ה
לישא׳עונשין אותו ומחמירץ עליו בשלח מחמירין דלא פתחינן ליה בחרט׳כלו' משס בלבד הוא שעבר אכל מ״מ יש לספק ולומר שלא להתיר נידויו עד שינהונירי
שבא
בכדי תהית אוליבך מלך אלא גנונסי׳אותו היכי דמי כדתני׳מי סנז׳ועב׳על נזירותו ל׳יוס כיון שהקל בו ועבר עליו אא״כ יראה למתיריס סהי' סוגגבזה
לו עד שינהו׳איסו׳כימי׳סנהג בסם סיפר א״ר יוסף הואי׳ואמרי רבנן אץ סיהי' חייב לנהוג כדין ממדוא״כ אס יקבל עליו נידוי ראוי להתיק ^לחטנ׳ ׳;
אץ נזקקין
וכו׳גספ״גדשכועו ( ץ
אהדהנודר מעצמו או שהדירו חבירו ואמר אמן
רם
נזקקי׳נו ב״ד דמזדקקי ליס לא עביר שפיר ורב אחא בר יעק׳אמ מסמתי׳ליה וכלז©
לר״מ אבל חכמי דפליגי טלי׳סברי דאין עונשי׳אותו ואי׳מסמירץ מליו אלא פותשי׳ טכ ) אמר שמואל לכ הפוכה אמן אחר שבועהכמוצי' שבוט׳מפיו דמי דנתיואמין
לאס׳אמן6מן :ומ׳ש או דבר שעניינו כעניי׳אמן סהו׳קבלתדכרי׳אסוכ כהרע נ
לו פתח ממקו׳ אחר בין כפת בין כסרט׳ומלמדץ אותן שלא ינהגו קלות ראש בנדרי׳
עונשין וכ״כ הרא״ס ומסמ ודאי דכלכ׳כחכמי' בפ״ב מה׳נדרי׳ובפ״ב מה'סבועות :ומיש כשחנירו מדירו מסלו אין צרי לקב הק
דכי מנפיק בשל פור בנדרי׳ אלו אין
"! ס'?נ דנ ל*
זה פשוט שהרי זה יכול לאסור נכסיו עליו בעל כרסו וא״כ מהצוי
וכ״נ מדברי הרמ״בס בפ״ב וכת׳ ובין ססית״ס או ע״ה גוערי׳בסס ומלמדי׳אות׳סלא
רי אין הנדר קל עד שיוציא בשפתיו ויהיה היו ולכו סרן וכי' בס גפ דסנ'׳*ימ
ינהגו מנהג זה כנדרים ולא יהיו נודרי ' דרך שחוק והתול נר ' דהוא ז״ל סובר שמה
סנצבסאנשפתי
(דף פו ) אמר שמואל גמר בלבו צריךסיוצי' כשפתיו
שאמרו חכמי׳ומלמדץ אותם סלא ינהגו קלות ראש מדרי׳את״ח נמי קאי  :כהב
^לאש
םגמי כג'כו ^הוצי״1
הרש״כא כתשוב׳דטעמ דמחמרי׳טפי בהני מהנך דרישא דהרי הוא עלי כבסר מליח ומיימי התס ברייתאיממ ח לה ההיבשפמיס
כדאי׳ לי׳ולחכמי כדאית להו והוציא פת שעורים גמר בלבו להוציא פת חטים והוצי׳פת סתסמני ז" נ "
וכי״נ דכהכך סמכינן על פירושו ובהני מסמירי׳ לר״מ
דבהני דסיפ' גל׳לנו סנתכוץלהערי׳ולהוצי׳דבריו בלשון שיטעו הסומעי׳ יבטא האדס וכתב הרא״ס אס גמר בלבו להוציאתפ סטים והוציא פמשפי( ים יי י
היינו משו
ולפי׳החמירו עליו ובהכי ניח׳כמי אימ׳לא נתכוונתי אלא לקרבכות מלכיםשהלשון אסור לא בחטיס ולאבשעורייאין י!ס ייכיזטי/םכ יי ^היצי^ בסס:תי1ו^וציפנו
סטורי׳דכעינן שיהא פיו ולכו שוי׳ אכל גמן כלכי :יו נ,״נ
לומר שטורי דכמינן
נתכוין (ומר
לא נתכוין
סהיי צא
כולל אותו וכלא אפי ' נתנוון בהפך ממה שאומר נאמן וכדקאמרי׳ נתכוון להוציא שהרי
בשפתיו פת חטי 'והוציא פת שעורי׳מות ולא חלקו בין ת״ח לע״ה אלא היינו טעמא חטים והוציא הת סתס אסוך בפת חטים דפת חטיםתפ שימיה־ וכ׳׳כהימ .כס ׳6ול
ין'!
משוס דנתכוו' להערי׳החמירו עליו ור״י כתב ססטפס מפני שאלו הס לשון משונה מהלכו׳שבועות ובפ״ב מהל׳כדרים כתב שדין הנדרשיה ל ד?השכיפה בי^׳רםי'
שאץ דרך לקרוא חרס סל יס חרס סתס ולא קרבנו' מלכי׳קרכן סתס וכ״כ הרי״כש כו "כ הרא״ס ג״כ *ניה ועיי׳נללרי המרלכי נפיהלוני!נפ״ק7יו'י1ש'י,נפ׳^מיז' נ״הי י׳ונור׳
בת א סי׳מ״סידסעמא משו׳דהנך דסיפא משמע להחמיר טפי מלהקל  :ומ׳ש רבי' וכתב הרמ״כס בפ״ב מה׳כדריס דה״ה למתכוץ לנדו' בכזירונדיכ,ורכ ז? 3האנז
ונשבעמיה י' ^ת,כ שלאאצ
ומי שמורה לו סאיכו צריך שאלה מסמתינן ליה כ״כ הר״אס סס דמדמי ליה להיכא בנזיר בסבועו׳ונדר או שנתכוון לנדור
ןני ג־.ין הי׳כ-^ 3׳ ^יגזיז
והתרו<-יביוי
ןמ'י־י""•
י׳י׳י*
היוס1ואכל י '.יי׳ *.׳1
1%
יאכל* ׳.
שלא •/!/
דאמור רבנן אין נזקקין .לו דבי דינדמזדקיקליה מססתינן ליה לרב אחא בר יעקב  :גשבע בפנינו ^*\
 1מ״שאכל הנודר נדר דאוריתא ועובר עליו קונסץ אותו וכולי מבואר בכריית׳ היום וטעה לשונו והוציא אכילה סלא היה כלביה״ז6ינו<־י*5ה עי שיידעת.צמי^
־ פכמבפי בסמוך ימ שנזר ועב׳על נזירותו וכו׳וכרירו׳םי״א דאשבנדיי׳אלוסאינס <ןרדס שיאכל שעל אבילבנשבעאו סקבל עליוהתראה

רטאחד

או

הלכות נדרים

יר

דיא.

קצה

דם
רי (א )ילקיין
כי׳רי׳חמנוא'

״  $•-סעק אח כ אין שומעי׳ לו וכן
 15ם התרו כו ו! 5מר מעילם ליז נשבעתי או לרז
לך וכו׳ה״ז מותר כת הרא״בד דבר זה ר 1יכי מחוור שאין אתרי׳מזדקקין לנדרי סתסא
ואי על דבר זה ואחר שהעידו עליו סנסכע או נדר אמי־ כן היה אכל לא היו
מחסה שלהם סומכת נדרו לחזרתו עכ״לב ואינו יגרע למה כתב שאינו מסוו׳סהרי'
דפת שעירי] נמי
 3יולכישויס או פנאי היה בלבי על הנדר אין שומעין לו ולוקה עכ"ל :וס״ש רבי'
לא מפני דברי האחריכז הוא מתיר אלא מפני שקבל דבריהם :
פת שמס מקרי
האוסר נדר שאני הצ׳לידו לא יהא נדר ונד ודאי אינו נדר בד״א שהוצי' < 7יג< כשלחיטי ' ד
^ ן?יי גו דוקא ת״ח כלו׳ משוס דמהימני׳ליה במאי דאמ שלא היה בלבו אלא פת
ריא
תחלה בשפתיו וכו׳בפ״ד דנדריס (דף כג) (ו ) כזוג׳ הראג׳ל
,,ס 26
לע״ה 6סורבכלדכיוןדאמרפת
תכן ראבי׳י או׳אף המצה לידור את סביו שאשהפשיקוארזרי׳
סתסכלמץ פת במס ע ולא מהימניכן ליה תוך כדי דיבור וקבל דבריהם לא הוי נדר והוא שאומר כך בפיו
שיאכל אצלו יאמר לו כל נדר שאני עתיד בחיזלומן י 1מר
אבל אם אומר חזרתי בלבי אינו כלום - :
כמאיראמ שלא הי כלבו אלא פת חטי כ כ
מכלי 7מר נין
לידור
הוא
בטל
ובלבד
שיהיה
זכור
בשמת
הנלר
ותחזרה
האומר נרר שאני רוצ׳לידור לא יהא נדר

*סווו׳לוודשינויץכסמ״גאבלאיןכן
,טהחו״נצכמ״ש למיל בפירחוכראה

§האבגמ' כלבו להוציפת חטי והוני פת

0מ; ^ר6סדינ
ןשלאמיתסראלאבפת
"  .עשוסיספספת דחטי הו אבל גמר
נ4נולהזצי פת פפורי' והוצי פת סתם לא
^דלו 1מיתש אלא כפת שעורים דהא
סמפפליזו דסעויי׳הו׳ דאל׳ כ לאסמועי

נוימ׳עמר כלבו להוציא פת
שעורי׳וכולי
למכגמר להוציא פת חסי׳^ בל לא משמ׳
הכימדברי הימ״בס והר״אש ז״ל שהרי לא

מנוספסמשו׳דסמ׳פתדסטין הוא אלא

ונדר
ודאי אינו נדרבר״א שהוציא תחלה
בשפתיו לומר שלא יהא נדר אכל אם חשב כך בלבו או שאומ)-
בלחש הוי רברי׳שבלב ואינם מבטלי׳הנרר שהוצי׳ בשפתיו מי
שהתנה ואמר כל נררי׳שאד־ור עד זמן פלו׳יהיו בטלי׳ ונדר בתוך
הזמן אם הוא זוכר לתנאו בשעת הנדר נדרו קיים שהרי מבטל
תנאו בשעה שנודר ואם אינו זוכר לתנאו בשעת הנדר התנאי
קיים והנדר בטל וכת׳הרמ״בם י״א שאין התנאי קיים לבט׳ הניר
אא״כ יזכרנו תוך כרי דיבו׳לנרר וא״א הר״אש ז),ל לא חילק בזה
התנ׳על מקצ׳דברי׳שיהא נדרו בטל בהן ואינו יורע על מה התל
אם על אכילת בשר .או שתיית יין אם אומ׳ בשע׳הנדר על דעת
ראשונה אני נודר שאם אזכו׳על מה שהתנתי שאלך אח׳התנאי
ונזכר על מה התנה התנאי קיים והנדר בטל ואם לא אמ׳על דעת
ראשונה אני נודר התנאי בטל והנדר סיים :
ריב

משוסדפמתטין פת שמי' והאי טעמ׳שייך
כיל מיני׳שכעסה מהספתוצ״עח כתב
מוו:מ1נ כריפא זו פיר אבי״ה והוציא
תפ סתם וכפכור פת סטין אמ׳מניןשחלה
עעעהפלפתחטי׳ולאנאמרחלהעל פת סתם ת״ל לכל אסר יבטא ואין לפ׳והוציא
פתסתס כגון שיודע ספת חטים אמר ומתכרין שלא להוציא פת חסים כשפתיו
15ל 5זלסשו׳בלבו דא״כ תחול על פת סתם דדברי׳שבלב איכס דברי׳פכ״ל • ואינו נר׳
קמעשסאדגס -דיני׳דסייכי לסי״זה כתוב בתשו׳להרמ בן סי' רע״ג וכתכתי׳בסוף
סייכ״ח  :ואס נודר על דעתאחריס אז אינו תלוי בלבו אלא כפי שיאמרו האחרים
ענו ועמס כ־ יחול הנדר כ״ב הרמ״כס בפ״ב מה׳סכועו ח״ל מי שנשבעואמ׳שבוע
סלאאוכל היום ופלדעתב' אני נשבע אין זה יכול לו׳כך וכך היה בלבי שלא כשבע
מעל דעתו אלא על דעת אחרים וכיוןשהיה .פיו ולכס סל אחרים שויס שנשבע על
דעתם חייב מפני שלכם של אלו במקום לבו הס • וכתב מהרר״י קולוס כשורש קי״ב

'עלראובןסנסכע 'לפרוע לשמעון בעיר עלו׳סדר שס שמעון וביו׳פלו׳ואירע אונס
שמחמתו הוצרך שמעון לצאת מהעיר נר שאם העיר שעומ״כה פתה שמעון רחוקה
ממקו׳עמיד׳ראובן יותר מאשר הית׳העיר האחרת פשיט׳סלא יתחייב• ראובן להוליך
סס מעותיו אבל אס היא ממקום עמיד ראובן כראסונ׳חייב ראובן ללב סס לפרוע
לשמעוןא.ע״פ סללז הזכי׳כסבועתו כי אס העי׳שהי עומ׳שם שמעון בעת ההי׳וא״ת
סילון תחול השסע׳על מה שלא הוציא מפיו דכעינן■ לבטא בשפתי' היינו בשבועות
זויסר ונדרי איסר אכל שבוע׳שאדס עושה לחבררלקיי׳לו תנאו סהמכ׳עמי השבועה
תלוי׳גתנאי ובכל מה שיחול התנאי תחול גס השבוע לפי הנלע״ד ( ועיי׳סירל״ב ) :
הנודר בחלו׳כתב א״א ז״ל שאינו כלום ואינו צריך שאלה כ כ בתשו׳כלל ח׳ונתן
סעס דהא אפי׳הנשבע בהקיץ בעיכ׳פיו ולבו סוים כ״ש כחלום שאין כאן לא פה ולא
בל ולא דמי לנדוסו כחלום דסי׳קללה הוא בעלע׳שהרחיקוהו וצריך קירו׳עכ״ל וכ״כ
נסוך סעי הכלכו שהשיב הגאון אלא שסיים כה אלא אס רצה לעשו׳מדה יתיר חכם
מתיר לוכענין נדוהו בחלו׳שמביאין בני אדם ומתירין לו אע״ס שאינו צריך דקי״ל
מוי חלומו׳לא מעלין ולא מורידין עכ״ל והרש״בא כת וז״ל שאלת מי שנדר בחלום
עלומת רבי שלא יאכל בבית פלו׳עד זמן פלו' אס צריך להתירו כשאר כדרים שנדר
נקיץ ואס נייך להתירו כיון שנדר על דע רכי׳אס יכול להתירו אפי׳שלא על דבר
(וצומובנכסא׳כדרי׳אולא -תסו׳לא נאמדו דברי׳בגמ אלא בנדוהו בחלו׳אכללחשש
ועלמסושש אני לרווח׳דמלת׳אפי׳בשביעו׳ונדרי׳ומ״מ בהת׳בעלמא בפני גככדרי'
מלמ׳סגי והיאי׳ממה ששנינו המא׳חלו׳ואינו יודע מה הוא ונפשו עגומה עליו ילך
רפתמובפני ג׳דמרחמי לי׳וראיתי בתשו׳הגאוני׳שנסא על מי שנשכ׳או נדר בחלו'
והשיבו מביאין י׳בני אדם דידעי למקרי ומרחמי ליה ויתירו לו את נדרו ובהרט׳כמי
שניר ונשבע בהקיץ ומייתי ראיה מהא דאמרי׳הסוטא לחברו ומת מביא י׳בני אדם
ומטפסת פל קביו ויאמר לה׳אלהי חטאתי ולך ויענו כול׳ויאמרו מחול לך ג״פוראזיי
למנהג על פיהם סביל ותשו' זו כתובה בסוף ספר הכלבו וגס בתסו׳להרמ״בס .סי׳
יסהכתוב אמ' פ שלא נאמר בגמ׳אלא במי שנדוהו בסלו׳אבל בנוד׳לא נתפר׳בגמ'
"מ כ אני חושש לו• והר״ן כתב בפ״ק דנדריס מסתבר לי דאע״ג דאמרי׳הכא דמי
ננייהו בחלומו צריו היתר אין ללמוד מכאן למי שנדר כסלו׳שיהא צריך הית׳דהכא
.מוססמיא משוס דאיכא למימר שמן השמי׳נדוהו מה שאקבן כנדר אלא שראיתי
איש בא בתשו׳שמפשה בא לפניו והצריכו היתר עכ״ל :
הנודרוחזר בו תוך כדי
^ .יאו^שמיחובואחרי תוך כדי דיבור וקבל דביריס' לא הוי נדר וכו׳כ״כ הרמ׳בס
נפ במהסברעו׳מי שנשבע והיה פיו ולבו שויס בשבוע ואסר שנאסר חזר .בו מיד תוך
ו:״' דיכור ואמי אין זו שבועה או ניחמתי או חזרתי כי וכיוצא בדברים אלו שעקינ'
 5תיר מה שאסר ה״זמותר ונעקר׳ססבוע שזה דומה לטוע׳וכן אס אמרו לו אחרים
אי מות׳לך וכיוצכדכרי׳אלו וקבל מהם כתו׳כדי דיבור ואמ׳הן או חזרתי בי
 3,ףה׳ ז מות׳ ואס אקר כדי דיכו׳אינו יכול לחזור בו נשבע וחזר בו בתוך כדי
^יי בלמ אין זה כלו׳וק אס אמרו לו אחרי׳חוור כך או מות לך אי מחול לך וקבל
יייהבלבו בתיך כדי דיבור אין זה כלום עד שיוציא החזדה מפיו כמו השבוע׳פכ״ל
$י  3מהסכמ'דתוך צדי דיבור יכול לחזוכומדא׳בפ'י" נ (דף קכט ) וכפ'׳כ דנדרי'
<התויה כולה תוך צדי דיבו׳כדיבור דמי בר ממגדף ומקדומגרש ־ ומ״ש לחזרה
^ .יט מוס היינו מדקי״ל בכמה דוכתי דדכרי׳סבלב אינ׳דכרי׳וגכי סכוע׳גופה
מבוצריך שיוניבשפתיו -ועל מ״ש שאס אמרו לואתרי׳חזורבך או מומר

הנדר ובגמ׳וכיון דאמ' כל נדר שאני עתיד
לידור יהא בטל לא שמע ליה ולא אתי
בהריה חשורי מחסריה והכי קתני הרוצה
שיאכל אצלו חבירו מסרב בו ומדירו כדרי
זירוזין הוא והמצ שלא יתקיימו נדריו כל
הסנ׳יעמוד בר״ה ויאמר כל נד׳שאני עתי׳
לידוריהא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת
הנדר אי זכור עקריה לתנאיה וקיי׳לנדרי'
אמר אביי תכי ובלבד שלא יהא זכור בשע

ש! נ אמ< ינ<צ
לחזור רא נאמר
מאחר שחזר מזן
כלי לניר ממחאתן
והן
מיחובומין
כלי7בןל לנלי(
לזה יחשוב מון
כלי לבור וכה 'ג
אמרי׳ פ׳שבועוין
העלו׳לענקחדמ
וכפירות העלים

הנדר יבא אמר לעולם כראמרי׳מעיקרא לכאן אינו כן מאח'
הב״עכגון שהתנה כר״הולא ידע במה לאין ; אתוי׳שייל
לגדרן > אץ יחנרו
התכה והשתא קא כדר אי זכור בשע׳הנדר נדרו
לחזרת?

ואמר על דעת הראשונה אני נודר נדריה
לית כיה מששא לא אמ על דעת הראשונה

אני נודר עקריה לתנאיה וקיים לנדריה
וכתב הי״אש בפסקיו אהא דאמרי' כיון דאמי־ כל נדר שאני עתיד לידור הרי הוא
בהל לא שמע ליה ולא אתי בהדי' וא״ת מאי קשיא ליה לימא שביטל בלחש כדי שלא
ישמע חברו ופי׳הרא״מ שאס ביטל בחשאי אין ביטולו ביטול דכיון מדר בסת׳אע״ס
שחשב כלבו שנדר על דעת תנאו הוו דברים שבלב ולא מוכסי ולא הוו דברים אבל
אם ביטל בפרהסיא הוו דברים שבלב דמוכחי ומועלת מחשבתו לבטל הנדר הלכך
פריך התלמוד ולא אכיל בהדיה עכ״ל אבל הר״ן פי׳דכי פריך לא ישמע ליה ולא אתי
בהדיה בדין לה״מ לשנויי דאמ׳מדיר בחשאי שלא ישמע המודר אלא מסוס דאכתי

שיתשנ מון כ 7י
דנור ואפשרשאן*
הרמנ״ם ורנינז
לא ניוכו שיוכל
לחזור אלא שהוא
מכיל לנלרו וכן
ת  :חע
חלגרי
הרי׳נים
אלא
שיראנ׳ל
הנין
לנרי! בכל ענין
וצנן השיגו וכל,זש
שלא כדברי לי
והננתו
לנלי
הראנ׳ל
וכתב

לא אתי ליה מתני׳ספיר 'לא שני הכי  :כי שהתנה ואמר כל נדרי׳סאמר עד זמן
.פלו יהיו בטלי׳וכדר בתוך הזמן אס הוא זוב לתנאו בשעת הנדר נדרו קייס וכו היינו
עליהן שלא ילע
מאי דאמרי׳אי זכור פקריה לתנאיה וקיי׳לנדרי׳אמר אביי תני ובלבד שלא יהא זכור
להם ישעם:
בשעת הנדר ופיי הר״אס עקריה לתנאיה וקיימי׳לנדרי׳שאס אין בדעתו שיהא נדרו
.קייס למה הוא כודר -תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר וכיון שאינו זכור לתכאו
נמצא תנאו קייס ונדרו בטל וכתב עוד רבא לא פליג סלי׳דאביי במ״ס שאס התנ'
ולא היה זכור התנאי בשעת הנדר שהנדר בטל אלא כדי שלא להגיה המסנ׳אוקמלן
בסשכח מקצת התנאי וכ״ב הר״ן ז״ל ץכ״כ קרס' בא בתשו׳וכ׳ג שהוא דעת הרמ״בס
שפסקה להא דאביי בפ״ב מה׳נדריס וכתבו הגהו׳מיימו׳שכן פסק ר״ת וכ״כ סמ״ג
ודלא כריב״מ וראבי״ה שפירשו דרכ׳פליגאאביי והלכה כרבא -ואיכא למידק אהאי
דאמרי׳אי זכור מקריה לתנאיה וקיימיה לנדריה מ״ש מהא דאמרי׳בסמוך כיון דאמר
כל כדר שאני עתיד לידור יהא בטל לא שמע ליה ולא אתי בהדיה דאלמ אין תנאו
כטל שכסהוא -עדר על דעת הראשונה הוא עושה תיק הר״ן דהתס היינו טעמ׳לפי
שאמר ההוכאי כשעת הנדר וכיון סהוא אומר כפי׳שע דתכאו הוא נודר א״א לומר
דעקריהילתנאיתאבל כאן שהתנאי והנדר אינם באים כא׳סייך למימר עקריה ועוד
דבסלמא לעיל איכא למימר סאע״פ שהו׳יודע שאין בנדרו ממש הוא נודר לזרז אלו
.סבה אבל כאן שהן נדרי עצמו אי לאו דעקריה לתנאיה למה הוא נודר וזה בהר
.ושלא כדברי הרס״בא שכתדהא דאמ עקייה לתנאיוקיימי׳לכדריה דוק׳בעס הארץ
ומ״ה חששא בעלע הוא דחייסי׳להו שמא בטלי׳לתנאו והזקיקו לכך משו׳דקסיא לי׳
,ההיא דאמרינן בסמוך לא שמע ליה ואין,צורך לכך וכמו שכתבנו עכ״ל ודע סלסוןן
הרמ״בס כפ״ב מה נדרים כך .הוא מי שהתנה קודם סידור ואמ׳כל כדר שאדור מכא
עד י׳שכיס הריני חוזי בהם או הרי סס .בטלים וכיוצא בדברים אלו ואס כ נדר אם
היה זוכר התנאי בשע׳ שנדר הרי נדה קייס שהרי בטל התנאי בנדר זה ואס לא זכר
התנאי אלא אחרשכד  .אע״פ שקב התנאי כלבו וקיימו הרי הנדר בטל ואע״פ שלא
הוציא עתה החזרה כפיו כבר הקדים החזרה לנדר והוציאה בפיו מקודם עכ״ל כלו"
אע״פשקבל התנאי בלבו ולא הוציאו בפיו הרי הנדר בטל ולפי זה אס כשפה שזכר
־התנאי בטלו הנדר קייס  :וכתב הרמ״בס י״א שאין התנאי קייס לבטל הנד׳אא״כ
יזכרנו תוך כדי דיבור לנדר בפ״ב מהל נדרים וכתב עליו הרא״בד יפה הורה זה ולא
בזכירת התנאי כמו שלוא סוכר אלא כקבלתו וקיומי שאס שהה כדי דיבור אחר
סזכי אותו ולא קיימו כבר ביטל נדרו את תנאו לפי שצריך לומר בלבו על התנאי
אני סומך והיה צ״ל הוא שקבל התנאי תקכדי דיבו׳אחר שזכר אותו פד כאן לשונו:
.התנה על מקצת דברים שיהא נדרו בטל בהם ואינו יודע מל מה התכה וכו׳היינו
אוקימתא דרכא שכתבתי כסמוך ופירש הר״אס כגון שהתנה בר ה שיהיו מקצת
כדרים סידור כזאת הסנה בטלים ולא ידע ממאי התנה על איזה כדר התנה לבטל
אכילת כשר או שתיית יין או מדברים שכינו לבין חבירו או מדברים סל עצמו וקא
נדר ואמר על דעת לראשונה אני עושה שאס אהיה זכור על מה שהתניתי אלך אחר
התנאי ושוב נזכר שלדבר זה התנה ההוא כדיא לית ביה משסא וה״ק מתני' ובלבד
שיהא זכור מקצת תנאו אז צריך שיזכור תנאו בפיו ויאמר ע״ד הראשונה אני עוש'
דאל״כ שיזכור תנאו כטליה לתנאיה וקיימים לנדריה אבל אס היה זכור הכל אפילו
אמר ע״ד הראשונה אני עושה כשליה לתנאיה וקיימיה לנדריה כי דבריו סותרים
זה את זה דאס הוא רוצה לקיים תנאו למה הוא נדר הלכך אזלען בנדרים להסעיר
ואומרים שנדרו עיקר ומה שאומר טל דעת הראשונה אני פושה דבריו בטלים אבל
?שהוא זכור מקצת אפשר שהוא נודר ל׳ד הראשונה שמא ימצא שלא התנה על
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למחר ומודהדר יהודה כאומר קונס עיניכשיכה^ למחר אסלזיק סירס
דש^ ׳ ^'" (יי'׳ שישכח
יישן
היום כי לא מזהיר בתכאה אבל באיסור׳מזדהר מנן קוכ׳ שאני ׳ישופל/כי *■
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רל׳יט כתב יבינו שצל דברים אלו רץ השבועהשוה-בהם לדין הנדר  •-כתב
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מהלך אסו ה ד אלימא כדקתני שאטישן
כדרי־ס הר״ן כסם התו׳על דיני׳אלו דוק בשבועו'
יזהחיר
הסדר* כתורה והיא מוכחת ע״ג קרקע ולא אמי מי הוי נדר והתנן חימר בשסעשהססק ולפ״זני
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סאויזרייס נ:י $י 'כ מרעיל לזבלוס סע׳יד חבירוהוא נשבע 'שאלה ואש הוא ׳ע׳יה צריך שאלה ואם הוא אוחזה כידו וגרר כה
'זם־ו ' טעמייהו ל 5א
בשיר!
בו ממשהוי5 /:ולא דא' קונס עיני
אלא ומדר וכמי שמיסל תנאו לנערי דמי דעא •אפי' לא אמר במה שכתוב בה או או׳כמה שכתוב בה אפי׳ אינו
ץיזו
|(5
■"ה־ני זז
1ז6יסו
ואי ד לא יהי ב שיעורא מישסןי׳ליס §
מפשיה
אדעתיה
מישתבע
דלא
אסיקנא
לאודוקא
נודר
נייענ׳׳־יב׳דיז־רא
והאי
כת״ח
אף
אוחזה בית הוי נדר וצריך שאלה
שזול
סכוע?
יון
דעבד איסור בל יחל והא' ר יוחנן
*ירו <-דול איל ׳אלא פ״ר משביעו כדא׳מרי׳בסמו
נשמעת' אלא נשבע בה שאין יזה לשון־נרר והרמ״בם מפרש בנודר ממש
׳ 1׳/
,״ . 1״
ומזמעיזת
'לגפיז־
לצלפ'
־שלא אישן ג׳ימיס מצין לזותו וישן
מיריכ
8
ק
*
מי
*
מ
נ
ל 51
פירו׳אלו
מ מדי' מ > סג
שאומר
כגון
בתורה
הנודר
לשונו
בנתיב ובמתפיש שכתב הה
אלא דאמרקונס עיני כשינהלמחרל!ש
#ינול
אעמ-ר לידיי-זלי סירמ״ח וסי׳ר״ף וכ״ב רבי ירוחם
מזדהר
עלי כזוילא אמר כלום וא״צ שאלה לחכם אלא בליה שלא ינהוג אישן היום הא אמרת כלכאיסור'
׳יתירלי
רבי׳כסי'
■כל נדרי לסןי״יזע ז׳וכנתיב י״ר והאריך כדבר וכ״כ
קלותדאש בנדרי׳נד־ר במ״ש בה אסור שהרי כתוב בתורה איסר אלא סשישא דאמר קונס עיני בשלהיו$
מרי״ע כטור א״ת יא:
אעכ׳ל
גת״ית,
:
:
דמי
בה
נמלה בידו ונרד בה כמי שנדר כמ״ש
אס אישן למל ואי לא נאים היום כיכייס
ריב ועורר * " " י־•* *־ * " *
אלש׳איתי׳
למחר מאי בל יחלדכרי איכא
{ךך" ^ אין חלין על רבר שאין בו ממש כיצר אומ׳
יקריןי 1וני בפ״ב מדריפז
כיקפנידאיי
דנייס ותיובמא דת יהודה
קונם שאיני מדבר עמך שאיני עושה לך
׳<כ״כ י.׳׳י ׳(כמו ' ( דףיד ) תניאהנודיבתורהלאאט'כלום
ומא׳י
כייס רבינא אמר לעולם דדגץתכי
ללןנס י}מ ירב שאיני מהלך ילך שאיני ישן עמך אינו נדר וכן אם אמר דבורי
" ,א״ריוח קוצרי וס ^ה
עלי אינו נדר ומיהו ■בל יחל מדרבנן פי' לעולם כדהןמניסאכי
חמו ,ות׳׳ח5ןיטצריד > [ ,בתר ? כי ועשייתי והליכתי אפורים עליך ישיג' אסור׳
דיב יא<נמנ '
דשיכ׳אץ
ישן ולא קא׳עיני כשיכה דאע״ג
^^זמר ,נט 6מררב-נן צריך שאלה אבל אומר קונם פי מדבר עמך קונם ידי
הי־לנןדטל׳״יז' ׳'ג י?י תני ^ הנודי מזורה
ופסהר״אש
כה ממס איכ׳בל יחל מדרבנן
 £ £ ( 1עושות ךל קונם רגלי מהלכות ילך קונם עיני כשל הוי נדר גמור
בוממשאשור־
כרבינא דנודר כדכר שאין
£ £
התירה יב ש שאם אומ יאסר עליך פי לדיבורי וירי לעשייתי ׳בבל יחל מדרבנן וכ״פ הרמ״נס גפ״גמה׳
י־" , 1י " ^תיב.בה גי,כ■ ל ידמי מן
־■י ,יי■ ,־*
ממש
נדרי' וז״ל הנודר בדברים שאין בהם
ד 5נסת^ יוי ^ ורגלי להילוכיהאופ׳אשנה פרק זה הוי נדר נמוך כיון שנרר רבר
;ך " " ,׳' .לומי י 3־חמןל״ק ה5ז
קונם עיני בשינה היום אם אישן לסחר לא ישן הל ואסרן אפ״פ שאין הנדר חל עליהםאין
*ח * הא ,ק*ל * , ,י * * אאעו ׳ מצוף! אומר
■%
ואסר
מורין לו סינהוג כהס הימר הואיל
בידיה* דעתי׳על שמא למחר ישכח תנאו וישן ונמצא שעבר למפרע אומר קונם
36י  :ידעתיה אנויליי נקיט לה
נייגיס
למח׳אם אישן היו׳ יכול לישן היום ולא חיישי׳שמא עצמו בהס ובדעתו שמד 1קל עליהןאלא
והר״ןריסא עיני בשינה
דינכא)׳ ^ י׳ האזכרות שכה ׳ופירשו הר״אש
*
__
י
<
 . ,ן
.
פותקין לו פתח ממקום אחי ומסיקזל
* ^וח׳דחלא  /יחיד
למחר ישכח נדרו וישן :
'ירויז׳נמא׳ז נפיג במה שכתוב כה דבריו קייימין בדכקיצו לה
נדרו אע״פ שלא נאש כדי שלא ינהגוקלו'
י׳ל ח׳ג
שהם
המותרים ואחרים
^יל" אג ך״יי י £בידיה דכיון דנקיע לה בידיה ואמר כמה
ראש כנדריםעכ״ל• וכן דעת הרש׳כאז״ל
•מישכת׳להזיכנדר שכתוב בתורה דעתו אאזכרו׳שבהואפ״ה
נוהיגי׳בהט איסור הוי כאלו קבלו' עליה׳ בתשוכ׳שכתכ שהאוסר עליו שמיעתפלת
בדמכח'
זאפ'י 'אע׳ג אי אש־ בה דעתיה אגדל סיפא
או
בנדר ואסור להתירם להם הלכך מי שנהג שלא לאכול בשר
ואסו׳מדומן
שמעוןדב'שאין בו ממשהוא
להתענות
^י & סל־ךאפי׳אעיגמ׳ש מי* *׳
וט׳שרבי׳אבלאומ׳קונספימדכרעץ
אגדל.הו 'ק כמה שכתוב כה סתור והיינו
 1החפץ חל הנ7ר ״^,
זכו׳בסס״ק דנדריס (דף י) 5תנן האומ לחברו קונס פי מדכי עמן ידי עוס לךרגלי
אכל כי אמר בה ובמה שכתוב כה קאי ' אנוילי וכמה שכתוב כה
עלל
הקלפים
מהלב'לך אסור ובגמ ורמינהיחומי' בשמש שהשבועה חלה על דבר פיס בו ממסועל
ע״כ על אזכרות שכהואמרי׳במר הכי תרי ואי בפית אימא ובאבע״א בת כתב
•קאי
למעשיהם
ידבר שאין בו ממש משא״כ בנדרים א' ר יהודה כאומ׳יאסר פי לדכודיידי
ה'ג ואכע״א רישא דמחמא אארעא והא קמ״ל דאע״ג דמחתא אארעא ואמד
הר״אש
נעס׳כאו'
ירגלי להילוכה וכתב הר״אש ז״ל בפסקיו באומ יאשר פי לדיבוריוכו׳כלו'
מהצי סיפא מקיט לה בידיה אפ״ג דלא אמ׳אלא כה כמ״ד במ״ש כה והיןי
 :במ״ם בה
׳דכיון שדעתו לאסור כעשה כאומ' ומפר׳כך וכך וכן סי׳הר״ן ונתן טעס לדברמסס
במ״ש כה ה"פ אמר בה או יבמ״פ בה א" נ אמד כה כאלו אמר כמ״ש בה ע"כ •־
דקתכי
הילכך
פי מדב' עמך משמע דקונס קאי אדיכור ומשמ נמי דקאי אפה
בפית אימא סיפא הא קמ״ל דכיון דנקיט לה בידיה אע״ג דלא אמד ידהא דא׳קוכס
ואי
גורס
והי־״ן
הה
וכן • -
הוא ׳״1
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בו ממש ־
שיש
 %׳-ז
דבר ־׳
ופיו
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דאפס /קאי
ן/ן^ 1
'
להחמיר אמרי י ׳1׳<! '
י
כדרים
דסתם י*** ׳יי '
כיון *׳״״׳״* ׳•
׳ן
כמ״ד במ״ש בה דמי וגירסא זו מפורשת כדברי הי״אש ופסק הר׳אש
אלא כה
ורגלי
בפ״ג מה כדרים שהאומר קונס פי מלדבר עמך וידי מלעשו׳לך
בתר'וכך הס דברי הרמ״כם ז״ל כפ״אמהלכ׳נדריס דכיי הרמ״בס
ןבפסקיו כדשכינן בואיכעי׳אימא
כיתישלא
'מלהלך עמך ה״ז אסוד -כתב הרש״בא בתשו׳שהאומר לחכירו אני אוסיך
■וכפי ב ימה שבועות וכתבו הר״אש והר״ן דטעמ׳דמפלגי׳בין ת״ת לפ״ה היינו משוס -תדור ב 4מי שפיר דבר שיש בוממש • כתבהרמ״בסבפ״ג מהל׳נדריס האומרהרי
יודע דכיון דלא אמר במ״ס בה מדלי קא משתבע אבל ע״ה אינו בקי ככל זה
"לת״ס
מס פלו׳או אס לא אדבר עמו חייב מקרבן וכן אס כדר
דברתי נדרי׳רל
כה • וכתבו עור הנודר בתויהכלו׳שנסכע יעלי קרבן אם אדבר
'ואתי לזלזולי אפי׳כי קא משתבע במ״ש
יחו לא דברתי וכיוצ׳בהם שאין אלו נדרי איתר שאנומבארים משפטיהט אלאגדיי ציאתי
בתורדקייתנא לנשבע נודרוכדכתי׳לעיל  :והרמ״בסמס׳מודיממש ־ובמתפי'
ראוני' לשמו
הוי נדרגמור״פ״ק דנדריס (דף חקא"ר גידל א״י
הנודר כתורה כגון קאו' פימת אלו עלי כזו לא אמר כלו וכו׳בפ״א מסל' ׳הקדשנהאומאשנהיפזה
שכתב ח״ל
ו!)סרו
לאלהן
פ׳זה כדר גדול נדר לאלהי ישראל ופי' סר״אש נדר גדול נדר
אשכיס־ואשנה
וכך פי׳הרא״כד בפרק י״ב מהשבועות ׳והביא ראיה מן הירושלמי והשיגלע
•נדרים
מרבי
מחסני'
ממש דלא איקרי כדר אלא שמפפי' בדבר הגלור אלא
אינההשגתדכעי׳ז׳פ׳בשניי׳לעניןפננעה :׳ישראל לאו יה יאנו נדר
'הרמ״בס שיכתי גס לערן כשבע כפי״ב*ב׳ה (
צדקה דאמרינן בפ״ק דר ה כפיך זו כדקהפכ״ל ה'שרבי' קנ סכרי ע״יס6
הרמ״כס כפי״ב לענין נשבע וחשב שאין דעתו לפרשה אלא לערן ־ליה כאלו נדר
ורבי׳לא כזכ׳מ׳ס
ולסנומ ׳מילתר/
וכ״כ הר ן שם גבי האומד לחברו נשכי׳ונשנה פ׳זה עליו להשכים
דכי מצוה
בלבד שאל״כ ה״ל לכתוב והרמ״בס מפ גס כנודר ממש ומתפי׳ והד״ן ז״ל כת
•נודר
'ופריך כגמרא אהא דרב גידל והלא מושבע ועומד הוא ואין שבוע סלהלפשמפה החלת
הרע״כס הביא דין זה ככשכע ובכורר שסבור הרבז״ל דשמעתין משבע עסקינן
לס1יכס
• ומשכי כיון דאי כעי פטר נפשיה בק״ש שחרית וערבית מ״ה חייל שנועה שליהוכת
•׳מדאמרי׳דפתיה אאזכיות שכה'ובידוש׳עסקי׳במתפיס בנדר ושרהס אמתעכ״ל
סמ נ
(!
הרקמסתכרא לי דלאו דוקא דבהכי מיפטר שהרי חייב כל אדם ללמוד מימייהי
■ג ודע שהר׳אש הביכפשקיו היירוש׳הזסיונר׳שדעתולומד דבנודר כמיחייסי כדמפמע
יכניתו
זלילה כפי כ חו אלא מכאן נר׳דכל מידי דאתי מדרשא אע״פ שוהות מןהתווהכק
הירוש כדפת הימ״כס ולפ״ז כשכפ׳הר״אש הנודד כתורה כלו׳שנשבע במור לאו
מן
נסתיממאי
דליתיה מפורש בקרא בהדיא שבועה חלה עליו וס״ק כיון דאי כפי פטר
זה לשון כדר כמ״ש רכיכו אלא משוסדאורחיה דמכ׳מידי דאיתיה כנדר־
׳משוס דאין
כקרא כהדי׳דהיינו בשכבך ובקומך מ״ס חלה שבועה עליה לגמרי אפי קר?[
מפיק ליה כלשון נדר וכדתצין ד׳כדריס התירו חכמים ואמרי' כגמ דה ׳יה דכתיב
ובשבועה
׳והיינו דקאמר נדד גדול כלו׳לכל דיניו כדבר הרשות ע״כ ולגיעמיה !^.י ?׳
׳לשבועות וע"כ לומר שמפ׳כן מדהכיא הירוש׳ועוד דאם אימא שדין זה ליתי׳בנדר והלא מושבע ועומד הוא כלו׳ודאו אע״ג דאמרת נדר גדול שבועה קאאמרח
יהיה התכ׳מוציאו כל׳שבוע׳ולאכל׳כדר* :
ליתי׳למולה
בהדיא בשבועהאשנה פ' זה שהרי כדר כיון שהוא מיתסר ספצ׳ממכשיו
^ הל פג  1נ נפוןפשונו׳ הרח׳נאתזז׳דני'
להקל
ולעניי מעשה נר׳שיזמן הזה אין
האייעלמי שנטל ספר יותניני׳ימפלו' באעשה אלא וראי שבועה קא אמרת כדאסכסן כדוכתי טוכא דקרי לשבועהנדי
•בנשבע בתורה דכין נקיט לה בידיה בין זשאר כתניהקידש זנשנע נ אימו ספרשי -זל זז
אומר קונם עיני בשינה היום אם אישן למסר לא יישן היוםונו'יק
כמ׳ש רשכיעת סית היא שהרי ספר תפילותיש נז
יע״כ:
ילא כקיט לה ובין אמר כס בין אמר
עיד אלא כייןשכתזני' ׳כתבתי שהו׳סלוגת׳דד״י ור״נ ופסקו הר״אש וסר״ן הלכה כר״יוכי פכדמ״כממי
פ״ה לעולם צריך התרה שיו מ הק׳ביזזפסיקי׳ילא
■ 3ה כין ת״ח בין
שייזיג
טכלאזפמ-מ שבא׳ג׳הרי מצטרפים נמה
סיו׳ובו׳ככרנתבא
מס נדרי' ג אומר קונם עיני למחר אס אישן היום יכול לישן
לס
שאץ
לומר
החמירו
׳שהיי הגאונים
ש
פירה
רסיילמדאווימא ?
ניעי
ילכייה
שינהדאמייכן ־ ־־ ־
ודעדכלנדר ״■ ׳!׳•י ״׳״־ ־״ן
דמודס בר ייהודה בהא דשרי ־ .11׳* <1•/ 4
רכי׳כשמם בסי׳ר״לוהרש״כא
׳התרה כמ״ש^-< 1׳
שלש?ימי
שלא יישן
כדר ם ^
אם נדי
אכלי־ ^
ימים ^3
משלשה ימיס
משינה פחות מ'של פכ
כנויימפינה
נהגי להתיר כל שבועה כשאלה לחכם פ״פ האחרונים מ״מ מדרבנן היינו כנודר
בתשובה ואע״פ שעכשיו
הוי נדד סוא ולאחל כמו שיתבאר בסימן רלו  :וכתב רכים ירוחםדנוורם^
בעיניהם
חכמים
ראיתי
ולאפוקימאשר
א״א
התרה
בלא
להוציא שבועה זו חלקה
משינה ולא פירש כמה ימים הוי כנודר לעולם דהוי כדר שואא
כתודה לשוא ולסקריוכפהיו מוכיחי׳אותס היו טועצי׳סלא ימצאו להס פון
יריד ׳דברים ׳המותייס ואחרים היודעים שהם מופרים גורגי׳בהםאיסוריה
נסבעין
אשי חטא מהא דתכי׳הנודר כתורה לא אמר כלו׳ואלה מחללין ש״שוגורמי׳להשני'
כאלו קבלום עליהם מדר וכו׳כפ' כ מדרי' (דף טו)תר 6וני,5
לומדי קתורה בעיני עמי הארק לועד שהם מתירין מהשריוצי׳וגודמי׳לזלזל בנדרי׳ ממותיי׳ואחרי׳נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם נפניהסשנא׳לאיחל ^
דיןהנשבע
׳ושבועות וקורא אני עליהם חכמים המה להרע ולהטיב לא ידמוא
וני״פ מקו שנהגו מייתי לה ומשמע דלנהוג היתיכפניה׳נעי 6סורומוקילההץ
בשאר כתבי הקדש יתבאר כסימן־רל״ז בס״ד :
•מאי איביימו׳ שאיג׳בני מורה מסו׳דממרכי ומדמו מילתי׳למילת׳ואמולמיםו'
עדבר עמך בכותאי או במקו'■ סאלמיתורה משי׳דמסיכי ומימי מ ^יסויא
וףךירן אין חלין על דבר שאין בו ממס כיצד אער קונס שאיני

תר רבתם

היורעי'מותרים

י|18יאדאו1יתא■יכתבו היתו׳והר״אש וקסה היאך התירר׳בית שאן בפ״ק דחולין עישקי' כדברים המותרים ואחרי׳נהיגו כסס איסורושוכרים הס שין אסויין מן הדץ ריד (א )זע'ל
סייז;רכ׳ח
■ יק בלא מעשר מ״מבני המקוסנהגובו וכסס״ג אמרי׳שאין אדה רשאי להתירם לפני מי שאינן כני מורה אבל ת״ח השמי
* * מעירולע ר״מ ישאכל סס עלהי
!© 1ופירש הר■ן במגלת סתרי־ם דוקח דברים שידוע להס שהםמותרי׳וכוהגיס באות העיר נוהג הימר כצנעא כתוך כימו ויש ככלל זהג ״כ שאס נהגו3ןבומ $ןיסור נליני החרם מי
כיכרשהוש מותר משוס מיגדר איסורא ומיהם שאינהכני תירה סוברי ׳שמ 1הדי ז שלאלח 1א3׳ נשים
%י 6ור לפי שרוצים להחמיריעל עצמם אכל אס נוהגים מסת טעותשסבורים
אסורים בו שאין לגלות ולומר ל הסשאינו א! שאר איסר
^סו׳והוא מותר יכול להסירן בפניה
למקןסשייקיל/מה
אסור אלא משוס מנהג עכ״ל ועל הירוש
ולפ"זכיח'םךעו3ד ד 3ית60ן דטפות ירה להתענות בזמן ידוע ושוב רצה לאכול בשד או עןלא להתענו׳
פגיוסכוריןשהיה ארץ ישראל והכי אית' באותו הזמן צריך התרה ויפתח בחרט׳שמתחרט שנהג בו לשם ־מ־ניימאייא־יי "5יל '""';'זל' רטו'(א)־מ־
המילכיריש
אפי בכותאי אמרי הכי דכיוןשבחין לישאל
!?
דכירוש ר' יוסי בר כץ אומי כל דבר נדר אבל דברים המותרין ואחרים נוהגים בו איסור מחמ׳טעות
שניע׳ת,ע׳ג ,ע,ל
הדבר
,
לסירכא שככר .
מתירין לו ואין לחוש ,
שסבורין שהן אסוריזלא הוי כאילו קבלום בנדר:
שאץ יזרע וב שהוא מותר והוא שוע ונוהג
מ!ויסור נשאל ומתירים לו וכלדב,שיודע
^
ינם
־ק
^
עלי־ימציח־יצי
ם
!
חל
^
ט־־
שי
ואין
■בושהוא מותר ונוהג בו איסור נישאל
סוכהשאגייושבלולבשאנינוטלאסור
יסרכו ויסתככו כסס שאין לך לועי ד־אמי נדר,חקמיי ,יצן
פתירים לו כלומר אס כא לקנס ליסאל
#עול לזלזל במנה שנהגו בו אבותיו לא לישב בסוב וליטול לולב וכן אם נדר להתענות זמן ידוע ואירע תורה קאתרדא״ב מאיאיריא נשאל כי לא אצל נ׳ד דלקה
בו שבתי' וי׳׳ט וחנוכה ופורים חל הנדר גם עליהם ומ״מ לא יצום
שגשנע
נשאל כמי אלא מש מ' דאפי בכותאי וכיוצא נפטה׳ על
קיוול הסכם דקנמי ארס■שנהגאישור
נדברהמותר לסייג ולפרישות לא יתיר בהם אלא מתירין לו נדרו ופיתחין לו בהם שאומריץ לו אלו בהן אם נשאלו מתירץ להס דמי' לפו© לעביר הממה סס
לונשכס-המנהג ההוא ממילא דהוי כמו שמת ללבך שיפגעו בתוך הזמן אלו הימים לא היית נודר והותר
ג״ייזג!ג1מ' יי?\ א ף־' " ייא=ל נ־ י״א'
כלהנדרוכת׳הרמ״בןדוק' שהוציאו בלשון נדר ממשב כגון לא אפי באוליסאל דהא בכמה דוכתי נחיש,ר ייאני׳ה
;.וונואיתא בפ״ב דנדרים אבל הסב יכול
לקיר לו כסרט־ כמו שאר דברים ויסתת שאומד קונם אכילת יום פלוני עלי לכך צריך שאלה אבל אם אשכחן שאף כשהיו שואנין לא היו מתירין כענ שאסנשבע
לפי שאינס כני תורה עול אפשר ןז ומר לנעל הממה א׳5
■נחרשה שהוא מתחרט פנסו .כן לשם נדר לא הוציאו בלשון גדר ממש אלא בלשון קבל׳תעני׳אינו דוחה
׳!נ״ל הרא״ש ז״ל ןט* ש רבי הילכך מי לא שבת וי״ט ולא חנוכה ופורים וא״צ שאלה כלל וכתב בס״ה דביתשלמי כמי כבני תורה ונשאל דקאמיה?יי *ח.נם,גםא|5
כשאל לחכם כמין היתר נדרי שכל שנהג שב,ע,תש,א ,אס
ענג שלא לאכול בשר או להתענות בז זן
יוונונוכ״נ הרא״ס כפ״ב תדרים והר'ן ורוק׳שלא נדר בפי' להתענות בשב׳וי״ט אלא ארעו בתוך הזמן איסור ברבר כעין נדר הוא וכשהוא רוצהבלש !,נדר גיץ
מנמר׳רנלרי׳כשס הר יסודה הכהןוכ״ב שגדר להתענות בו אבל אם גרר להתענות בהן בפירוש צריך לנהי' בו היתיצריך שאלה והכי מוכח כס״ 3המיתחכם .איני
קולני פרין מקו׳שנהגווהגהו׳מיימוניו' להתענו׳בהן והרמ״בם חילק בין חנוכה ופורים לשבת וי' ט ור״ח
נסץ
מדרי' והיינוליסנא דנשאל ולא אע יס ^ן ליקה כ׳מ
אנל
ואני׳ה
י
",
׳! ,
׳גסוף־ה' שצופות שהשיב הר'מ כשםה״ר שכתב הנודר לצום בשבת וי״ט חייב לצום בהן וכן הגורר לצום עכל  :והרשבאכתב בתשובה כל יי נמק,מ,פאתרים
נש׳ראני׳ה
שנוהג איסור כדבר המותר בגדר אפשר מצאתי
יהודהבהן על מי שרגיל להתענו תעכיו' יום א׳או יום שני כל ימיו ופגע בהן י״ט או ערב יום הכיפורים
חייב
שהוא סמור מן הנדר והשבועה שהנדרים לבנדר נמיל,קה
סלפני ר״ה ובין ר״ה לי״ה ומי שרגיל שלא
והשבועות נשאלין עליהכז רממיךין לס ס שמהלהלקית אתלאכול כסר ולשתות יין מר״ס אב אומי״ז
_  .שנדר שלא יחדל
_1. . . 1
_
_
1
ברי׳צריך סלסה שיתירו לווראיתו מפ״ב ואלו שנהגו איסור כדברים העותרים צדי לעשות גדר כפני כאיסור קבלו על עצמו ההלכה לאחיי
מחמת שאינו
סמוזומצס
,
בו ־־■ ־
לחזור ־
.
ווי ״יי
״.
גיינא־סויין שאסיפן סייס שאץ להס ־״י לעולם ולפי׳אמיי וביי־ המותיי׳ואסייס ״ :
־רב ונייס מזי״ייסוכי יוק ששסע נ־יושלמ׳ ייש פ מקו׳שכהגי ימי כמי
";,־  -״ ;׳
שנסימעייי־לינניןש״סהששמסילל־היי .היםיעחול־מנ ־ולעיל־ נהני באן איסיי נשאל יא' 1מ״־יץ לי״־׳ל ודברי סין בפי' סני ביביי מרופלנד
%
נדרי
שהתיר,.נק;
לאחר (נז,צ
באיסו,מ -יחרע
בו תש<3
וטועה .י
שהוא׳-מותר< -*<-י
שאינו יודע בו 1
כל 'דבר .
וסין י
ווסי דאחויס נהגו בו איסור דהוי לעולם ואפי בפעם אחת אם נהג כפנין זהצריך נר שהוא כדברי סרסב א .
הרא׳ש
לידעת
לנדרים
מוועכ״ל  :וגם סמ״לן כתב פסלן זהדהר״מ  :ומיש אבל דברים המותריםואחרי׳ ונשאל מתירין לו בג כעין התרת נדרי ,וכל דבר שיודע בוסמותר ןכסנ3ו ב 6יסןף עני !
לאשיץאש,׳ננלר
י
ממיס נואיסו' מהמת טעות וכו׳לא הוי כאילו קבלום בנדר כבר נתבא׳סכן כתב ונשאל אין מתירין לו כלל ואפי כעין התרת נדרים דסמור הוא מן הנדרי׳והשבועות7
רניניניסיס במגלת סתרים והכי איתא כהדיא בימ' :נםצאדדבריס המותרים דהוי כאלו קבלו יעל עצמו כאיסוריןיסאסרתן תורה שאין להם היתר לעולם • שואוע׳שנניקינס
ואחריםיודעי שהם מותרי' ואע״פכ נהגו בהם איסור משוס סייג ופרישו׳אי אתה והרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים סייג ופרישות יאמר בתחלת הנהגתושאינו סאניישן:
(נ ) ןע"ןנטוי
ושאי להתיר צום לא שיבואו וישאלו פל נדרס ויתירו להס כדין התרת שאר נדרים מקבל עליו כן בנדר וגס יאמר שאין בדעתו לנהוג כן לעולם אלא בפעםההילז ^ו " י׳תי־ח .
 13151סס נוהגים בסס איסור מסמח טעי־ת שהם סבורים שמן סדין הוא אסור אתה בפעמים שירצה ולא לעולם  :כתב הר״יבסכח״א סימן מ בסס הרמג״ן במשפט את
ושאי להתיר׳לסס בלא שוס התרת כרי אלא לומר להם טועים אתם בדין ומותרי'
החרס שכל קבלת הרכים חלה עליהם ועל זרעם ואפי' בדברים שלא קבלו עליהם
 1.ובכה״ג הוה ההיא דבית שאן שהתיר ר ולפי זה הכי סי׳דימשלמי כל דב שאין בני העיר בהסכמה אלא שנהגו כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה אף הכניס
יודעבושסוכן מות והוא טופס ונוהג בו איסור נשאל ומתירין לו כלומר שאומייס חייבים באותו הגדר כדמוכח עובדא דכני כיסן וכן הבאים מחוץ לעיר לדור סס הרי
לוטועה אתה בדין ומות אתה ואינו צריך התרת נדר כלל דטפו׳היה זה ולא נד וכל הס כאנשי העיר וחייבין לעשות כתקנתן ואף בדבריה שהיו אסויין בהם בעירם
וני שיודע בוסהו׳מותר ונוהג בו איסור נשאל ואקמתירין לו כלומר אין החכם מפני מנהגם הותרו בהם אס אין דעתם לחזור ואין מנהג העיר סבאו לדור כס
לאסור כדאמרינן כפ״ק דחולין עכ׳ל א:
אוממותי אתה ממילא אלא צריך לפתוח לו בחרטה ולהתירו לו כמו סמתירין שאר
תנשניעית
חלים על דבר מכוס * 3׳ה תשנה ע״נלכדריס יה חימר כנדרים
רטו נדרים
נדיי׳ולפי זה צ״ל דהא דאמרי׳בפ מקו׳שנהגו דברי המותרי׳ואחרי׳נהגו בהם איסו׳
( (כדרים דף יו )  :כיצד אמר קי כ' סוכה שאני עושה לולבשאני
איאתהרשאי ?התי׳לפניהן דהיינו דוקא בכותאי וכמקום שאיניבני תור היינו דוק
ליזמומדעי׳שהסמותרי׳ואסמפצמבהס א״נשאכותיה׳היו יודעים שהיו מותרים נוטל מפלין שאני מניחן כנדרים אסור ובשבועות סותר שאין נסבעין לעבור על
ואסרו עצמ כהס וצכיהס החזיקו ־כמנהג אבותיהם וסוברים דמדינא אסירי כההיא המצות ויהיב טעמא בגמרא מדר כיון שהוא איסוי חפצא שהוא אומר קונסישיבת
ונרכישן דאיתא התם אי אתה רשאי להתירם להם ממילא בלא התרת נדי ומיה ׳ סוכה עלי הילכך אינו כנודר לבטל את המצוס שהיי לא קבל על עצמו כלום אלא
(יסאלתחצס ופתח דחרטה מתירים להם כשאר נדרים ולא חיישי דמסרכיומדמו אסר את החפץ עליו ואין מאכילין לאדם דבר האסור לו אבל שבועה הוא אסר עצמו
מלעשות הדבר • וכיון שהוא מחויב לעשות לאו כל כמיניה להפקיע עצמי מחיוב
׳נדלתא למילת כיון שאין מתירין להם אלא ע׳י פתח דחרטס והתרת כדר אכל אס
בטעו׳שהיו
ומקום המצוה • ודברי הר״ן כזה אכתוב בסימןרל״ט • כתכהר״סברצמחדסמתא דץ
סוכרי׳דמדינא אסירי משמע דאפי׳לכותאי .
_
תחלת מנהג זה היה _
שאינם מי תורה מתירין להס ממילא בלא התרת נדר אלא שאומרים להם טועים שבועה יש לה דהא מיתסר גברא ^ • ומ״ס וכן אס נדר להתענות זמן ידוע ואירע מ
יומסבדיןזמותרץ אתם והשתא ק'׳ל מאי איכביןמקוספסס בני תורה למקו׳סאינ' שבתות וי״ט וחנוכה ופורים חל הנדר גס עליהם זה פשוט כיון דכדריס חלין על
דבר מצוה כדבר הרשות ואפי׳נדר לצום בשבתות וי״ט לבד חל מטעם זה וכמישכתב
־נני תורה שאס היו יודעים בו שהוא מותר ואע״פכ נהגו כו איסור אף לבני תורה
 ,מייין להם אלא ע״י התרת כדר ואס היו טומי וסוברים דמרינא אסור אף רבינו בסמוך בשם הרמב״ם ונראה שלא כתב וכינו נדר להתענות זמן ידוע ואירע
"שאי ולמקום שאינם בני תורה מתירין להן ממילא בלא התרת נדר ונ״לשאין בו שבתות וי״ט אלא כדי לכתוב שמתירין לו נדרו ופומחין לו בהם ונו' והותר כל
והכלבו כתב
קוקוס שהס בכי תורה למקום שאינם בני תורה אלא לענין לנהוג היתר בפניה' הנדר דאי בנודר להתפנות בסס לכרס לא סייך למימר הכי :
נדברים המותרים ותחלת המנהג לא היה בשעות אלא מפו׳סייגוערישו' שאס הס מה שאמרו שהנדרים חלים טל דבר מצוה זהו שמתכוין לנדור שיתענה בי״טאבל
היתר לעצמו כפניה ואס אינ׳כני תורה אס נדר ׳כ וה סתם ואמר אלו הייתי יודע שהיה י״ט חל בהם לא הייתי נודר בטל
לנהוג . .
מסומ׳רסאי ... . .
מבני . . .. . ...
מימיי' מי שאינו _
 . 1 - .׳< / . 1 . 1
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נדרו גס בימים הכתובים במגלת תענית והי׳ף כתב מיהו מדקאמר במסכת
אינוישאי לנהוג לעצמי היתר בפניהם משוס דמסרכי ומדמו מילפא למילת אכל
כדרים פותסין לאדם בשבתות וי״ט משמע דצריך התרה:
כפאיבל הדברי׳יאין סילוק בין מקו' שהן בני תורה ומטעם זה סתם רבי' דבריו ולא
ימ״מ לא יצום בהם אלא מתירין לו נדרו ופותחין לו בהן וכו׳ משנס
ומ״ש
חילקבין מקרס שהם בני תורה למקו׳שאינס כני תורה דבמאי דאיירי בסי׳זה ליכא
בנדרים פ״ר אליעזר (דף סו ) פותחין • בשבתות וי״ט בראשונה היך
סלוגתאביכייהו• וכתב הרא״ש בפ' מקום שנהגו הא דאמרינן דדוקא ככומאי או
אומרים אותם הימים מומרים ופאר כל הימים אסורים עד סבא ר״ע
קוסשאינס כני תורה אי אתה רשאי להתירם בפניהם אכל שלא כפניהם או כפני
תח אתה רשאי לנהוג בו הית קשיא אמאי והתנן מתנין עליו חומרי מקום שהלך ולימד שהנדר שהותר מקצתו הותר כולו • כתב המרדכי 3פ ג דסבועו׳בשס ראבי״ם
״שוצ״ל סיס חילוקבמנהגי׳רמתני׳איירי כמנהג חשוב שנהגו בני המקום ות״ס שאס נשבע לעב זר על המצוה א״צ התרת סכם ליסאל על סבופתו אך לוקה מסוס
מגעמהס אבל מנהג גרוע של בני המדינה שנהגו מעצמם ד״א מותר לסתיר׳שלא שבועתש.וא ואס כלשון כדר כדר צריך סתרת חכם ואינו לוקה ומי' כתגשבמקום
בפניהםפ״כ • אבל הר״ן כתב בס מקום שנהגו אסא דתכיא דברי' המותרי׳ואחרי׳ אחר מצא דבנדר כמי לוקה  :וכתב הרמב״ן דוקא שהוציאו בלשון נדרממש
נהגי בהם איסור וכו הך בריתא לאו כגוונא דמתכי׳היא דסתני׳פסקי׳במנה׳שנהגו וכו׳נ״כ שס הרא״ש בשמו וכן דעת הר ן בפ״ק דממניות וכ״כ הראב״ד ־כפ״ג מהלכי׳
*ה עיי פאשרו עצע במות׳להסאע'פ שיודעי׳שסוא מותר כדי ליזהר מן העכירה נדרים וכ״כ ה״ה בס ׳א מהלכות תעניות וכן נראה מדברי הרמב״ס כס״גמהלכולן
י' נ??יא גוונא תנן חומרי מקום שהלן

לשם ושומרי מקום שיצא מפס אבל הבא

נדרים ובפ״א מהלכות תעניות וככר כתבתי כל זה בארוכה בטור א״ססימ ןתר״ח

•וכתב

ד״מ

הלכות נרתם רטו רטז

קאידקאמי קונם פימתה5ולי מלי רכיה נמי מילג כהכי וכתב סמן כס3.ל׳הלמ
כספי המצות ודוקא שלא נדר כפי׳להתעמת הסכת וי״ס אלא דןירפו כמוך
מי־
ופיהןובגידוליקואצלכמשקץסיוצאיןמססא^
נדרים אסאדתנן אסר בסי
סי׳פרניט מישכד מ " סנדד להתעטת בו אבל פס נדר להתעמת כהן בפי׳צייל להתענות בהן ז!
שזרעו
תלים על הר׳אכד בפ״ה מס נדרים־ק ל כל היכא לאמיינן אסי לגייוליסן אמי כדבי
להמעננן
ןאמי׳ר סת "ד״רמ ? מל״ת הנודר שירוםכשב ת או רי״ט חייב לצום שהנדרים
־״*'־־ '
״־ -
י״ט חייב לצום פגעו כו כלה אמאי הא קי״ל זה וזה גורס מותי ואס נטע אגוז סל ערל׳מות׳פפירומיהעכ״ל
לןדןחי"טאיךומנ' דבר ^ יי־ יפורר"סינוס כ׳וה כל ימיו ופגע כימיתאלו
נכלל אנלאס א ״י חנוכה ופורים ידחה נדרו מפנישהימים
ניקאדמדמי
מה שכתבתי בשס ה״ין
ולפי
מציהכו> ^ יי
שיי'
דלל)
לי׳ להקדס דחסיי טוב ואיפש
ואיסור הנום בהם מד׳ס הרי חייב לצום ואצ״ל ר״ח לפגע בהן חנוכה ופורים נדרו כטל ולא
 01נ 7עלטה ' העל האלו הואיל
חגזהת ופורים
הרי׳אשביה זה וזה גויס א נ שאני גדיי לדני
יצוםהב ? מפני שהם מדבריוז׳וצריכין חיזוק ומסקגיא״א
ןה צריכין חיזוק רדתה נדרו מפני גזית
גאמ} עפ• ;
לי*-״יכתג חכמים עכ״ל ודכייו מבוארים שדין נדר ז״ל כדברי הרמ(! ב? נרר מדברים האסורין כגון נבלות וטרפותםיס לימתי ח קולה:י לא שיי כהויה
(ד )
■־" 1,בפילהתעט״בשבתוי״ט שוה לדק אירעו
נאחס",׳ ח
רנ בתור הזמן .להתענות בו ולפי' תמהר על
?
>יג  /די*ח ^ יכינו שנרובסהולו מחלק ב־נימזנ■ בהן רכר אחרה אין נתפעישאי! דעיןו א !,א כעי קיהאיסו י' 1] ,עלינ״נש־> הי־צש י־יי־נ * ל ' ;'
פורט ומיפסר בכל המין יא״כ הואנא
א*מ ייאמרשיש והרגדב׳סינק בין חנוכה ופורי' לשבת ליה מתפיש ברב' האסו׳ אבק רבר שאסור מדרבנןו ^ו*ו
שונו
סהוא-ז״ל
ב^שון נדר והתפיש בו דבר אחר נתפש בנדר ואסור • ׳ דלא כהר״ן שכבי נתבאי
יקאשמלתאיי! וי״טור״חסכתב הנודר לצום כשבתוי״ט
וכסור
?"יי(6א<5מיכ' חייב לצום בהס וכו׳כס״ג מה נדרי׳
״׳־
בחלרעיהן
'
־'
״
;
׳
מיתשר
1
׳
לא
"
י
פורט
.
י
לשוןתורדכל שאינו
ו1
הלשון אם ןהוא
—
 *^0הנדרים הולכין אחר
רדרידריזיריו
״ _
_ * .
געזיתנקיזזית, :״
השוחי!ין
ארם ובגידוליהןמג מ מדבריו כפרק
כפי המ שיצא ממשמעותו ואם לשון בני
נ 6, 4 .מתימן מית העמקתי כל דברי
להחמיר .לעי.מ0
כוונתניא שהוא חוכך בדבר
פ׳ שנועלתשתיס המל בס ודקדקתי כסס וביארפיס יפה  :כפי מה שידברו אנשי המקום ההוא כזמן ההוא ואחי
מדי׳
אפורשכתב הרמכ״ס כפ ה מהנוריס נכי
ק־ש׳ע ע״אכנ״י נדר מדברים האסורי׳כגוןנבלו׳וטרפו' הנודרים לשון תורה כיצר אמר קונם פירות האילו עלי
בחילותיהם ובגמליהם וכן הדין אם אל אמר האלו אלאהיך את סבירו ומיהו איפשידהיו לפניויאמ'
 3י'רכ '/יי'ל כאג חל הנדר והר ב? משמ מדקי״ל דנדרי׳חליא
ז
ס!ן> ס ם דינים
 ,ני■> מוניירש״י ^כריש נז׳ ,לפניו ואמר קונם הם עלי ואש אמרקוגם מה שאני אוכל אן קונםהס עליהוי שפיי פורע :ואםלמי
"ו < " על יבי מצו וכן
סת״פהח י ש״א אע״פ סהר״שב כת שכל הפוסקים חולקי'
ליד^
^ ה; ,
^ר
אשה שאילה נתבזה כמו סאיתוב בסמוך דברי רכי׳כרטת טועם מהם אם הוא רבר שזרעו כלה כנו] חמין וכיוצא כהן מות'
.ופיהן וביירוליהם ואם הוא רבר שאין זרעו כלהכשזורעק
נטם יכמ3י* ־לה רש״י זוס־־מ אם התפיס בהם דבר אחר ספילופיהןוכנידוליהם ואם הוא רכר שא יזז י״יכי!ה ־שזור״'ן חנונילוו־לש^ ־י עועסעימיסל״ק
ובצלי׳אפי׳גידולי גידולי׳אסורין וכן אט אומר ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל וכר
אותן כגון שומין
על ^ ^״י" אין נתפס שאין לעתו אלא כעיק׳האיסור קונם פירו׳האילו על פלוני אסור בחילופיהן ובגידוליהן  :אמר שאין זו־עו כלה אפי גידוליגידולים אסור
סלא וכו׳כבר כתבתי כסימן ר״ד דבס״ק
36וע",
לאשתו קונם מעשה ידיך עלי אסור בחילופיהן ובנירוליהן אמ) וכת׳הר״ן דטעמדשיי בדבר׳שזרעוכלה
"לעפה מיקיים דנדריס (דף יא ) איכעיא לץ אי כפיקרא
משוסדכי
קונם שאני אובל או שאני טועם ממעש׳ידיך מותרבחילופיהן * בחילופיהן ובגידוליהן הייכו
וסססקו
מתפיס
בדססת '
מתפיס אי
"5׳  7,פמה י רנייי
שאין זרעו כלה  :אמ׳לחברו קונם אכיל חילופין וגידולקלא טמיס מהו
דנעיקיא מתעיםוכרס״ג כרכר שזרעו כלה ואסו׳בדבר
הפוסקי׳
פירו׳דאסר עליה וכת׳הרמ כסבפ״המה
נ״״־״ינ״יוז־י־ז״ני״ליק״־״זןע,־! ־
)נשאה כ׳ ש6ם דשבופות מייתי סא דתניא איזהו
^  7שאני מנ  0׳״־ * 1
 :נדרים אהאדתנן דכי שאין זרעוכלס
שלא
י׳לזייפ מניוי״ן איסור האמיר כתורה האומר הרי עלי
שהוא (אסן׳נדגרשאין ^ רע1כצהאפי׳נגידוליגילןליהן
כל 1מן
לוקח
שאני
אפילו גידולי גידולין אסורץילמה.אל
נשאה שלאנסא^ אוכל בשר ושלא אסתס יין כיום שמת בו ברשותו אסור ואפילו נפל
יבטל העיקר האסור כגידוליןשומעליו
וחזר
ף?  1סי '' 1יי'׳ אביו כיום שנהרג בו נדלים כן
ל
שהרי הן דבר שיש לו מתיריןסאינובטל
נסמפ<ןליאש ,ש אחיקס ופסיכה ביום שמת בו אביו
סלקא ד״א כיון גי* :ומ׳ש דוגי ש! יעו כלה הוי כגוןמפים ודכישאי! זרע ,נל ־ ;״ ■ !.
״! מ < ״״־ ״ פשישא ומשני כיום שנהרג וב גדליה גן אמיקש איגהייגא ליה
מתעים נצר הוא ודבלים כ ?הימ״כ׳בפ״ה מה׳נדדיס והכי פנן כע״ו דפיומות לתיק דיי״לנימיי
א־י׳ ■קי־־ייא דכי לא נדר נמיאהור ני נדי כמיאל הרא עליה איסוי והאי לאו
לפיכך
כתב הרמ״כס בפ״ס מה נדרים דבין כך ובין כך משקין• היוצאין מהס ספק
ןמ־י'י* "נ! ,ב? קמ״ל פיון דמדרבק הוא דאסו כי נדר חייל עליה איסורא לאורית׳וכי מתפיס קאי
ליס דא״נ דאוריית ' אס שתה מסס אינו לוקה וכב כתבתי בסמוך דכאו׳פימת האלו טלי כתבאסור
עליה בכל יחל דברו וכת׳הרא״ס כן כתו׳בספרי׳ורס״י לא גריס
משקין
בחילופיהן ובגידוליהן ואצ״ל במסקין היוצאיס מהן ומשח ודאי דלוקה טל
^אחל' אע״פכ הוי אמרינן לקמן דחלין על דבר מצוה ונרא׳דגרסי׳ליס שפיר מסי דנדרי׳חלין על
ועכבי׳סאני
היוצאין מהם והטעם מדתקבפ הנודר מןהמבוסל אמר קונס זתיס
הסבדגה אצהעלי! דבר מצו׳להתחיי׳סתיס משוס איסור הראשון ומשוס בל יהל מיהו כי מתפיס ביה
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,ברשנהל( •{1תנ בתשובה דוק במי פ בין שיש כה פשה גריד׳בין שיש עשה בקיומ ול״ת בכיסול׳ואק
המיםהפרש כזה בין איסו׳הבא מאליו לאיסור הבא מעצמואכל על מ/׳ לת דעלמ׳אינו חל
עוד נשגוע׳
ליליללנ ח ה״יס בין כבטולו בקבקיומו כיצד הרי שאמר אצילת נבלה עלי אין הנדר חל עליו ואין זה
<ך ^ הערסבין נדריס לשכופו׳ וה״ה לאיסור סבא מעצמו כגון שאמר שכועס שלא אוכל
^ש״ה ^ה
^ ככר זה וחזי ואת כצר זה עלי אינו חייב אלא א׳דהיינו משוס בל יחל דשבועה וכן
עניל שאמר שבועה שלא אשתה וחזי ואמר הריני נזיר וסת׳אינו חייב אלא א׳רהיינו בל
חילונית
זאע׳ם שהיםנ״ז יחל רשמע׳אכל דנזירות לא אא״כ נשאל על השבועה דאז חל הנזירות עליו ודעת
^הר,״נ^י ^ מקצת רבותי לסלק בין איסו׳הבא מאיליו לאיסו׳הבא מעצמו שכאיסו׳הבא מאיליו
^׳ ^ ' 7׳ ^•ח צולם מודים סאץ איסור הנדר חל על איסור בנדרים כבשכועות אבל כאיסור הבא
לפי-׳שיש
מלי! מ 6נינ שלא מעצמו סבורים שהוא סל וכן נר' גם מדברי רבינו תם
ואין דעתי -נוח בזה . -״
! • 1׳ י - 1 ^ . .
״
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סירו׳אלו עלי אע״פ שלא אמר שאיני טועס אסור -במסקין היוצאין מהס ניקיו
דאסו׳כמשקץ
מיבעי'לןבאומ שאיני טועם ולא אמ׳אלו וטעמ׳דפשיט לן באומר צלו
היוצאי׳מהס חיינו משו׳דכיון דאסו׳כחלופיהן ובגידוליהן סאינ׳פצם אותההפיח'
צ״ש שאסור במשקין היוצאין מהם שהס יוצאק מעצם הפירו׳אבל באומושאיני
טועם דמות כחלוסיהן ובגידוליהן איכא לספוקי במשקין היוצאין מהס אימדמען
להו לחילופין וגידולין כיון שאינס עצם הפרי ממש וגס טעמסמסונ׳מעצ׳הפויאו
איפשיט׳הילנן
לילמ כיון סיוצאין מפצס הפרי חשיכי כפרי עצמו ואסירי ובעיקלא
צקיטי׳לחומרא ואסור לפתותם ואס שתה אינו לוקה דאין תלקק מספק וכןםא
השופפין
אומ קונס פימת האלו פל פלו׳אסור כחיליפיסן ובגידוליהן כפיא בפרק
( דף מז ^ לא איפשיט והביאו סרמ״כן וסר״אש בס הנוד׳מן הירח ולא פסקו כהנלוה
_
_^
_׳
_
_.״ ~- .׳״׳ _

יזדיני׳אצו:
סי רל״ט  *.הגידולין אלא ודאי אסורין הילכך אס קדש בגידולי איסור צריך לחזורולקדש ו;מ
רטז (אץ) .כ האות הנאת תססיסך עלי שהכא׳אמה פכ״ל ודעת הר״ן בזה אכתו׳כסוף
,,
הסליפואמן
אדם 0מ' ג בשם ר״ידלא איבעי׳ליה אלא כשהחליפו המודר עצמו אבל אס
הדשנ׳אקהצ רץ כל מדריס סולכיץ אחר הלשון אם הוא לשון תורה וכו׳ואס לשון כני
סמותרי׳לאומ
בסימןזה ובג׳ אחר או אפיהמדיר עצמו מותרים למודר כמו שמצינוכסליפי חמץ
וכי׳ואהר כוונת הנודרים הכל מתבאר מהדינים שנתבארו
6ד1,י,מ ןש 'פר,י "
ובגידוליהן שלא החליפו בס׳ק דחולין וכבר כתבתי כראש סימן זה שאין דעת הר״ן אלאשאפי
סימציץ שאחריו לשון תוי כיצד קונם פירות האלו עלי אסור בחילופיהן
שאין
החליפןאחר אסור אמר לאשתו קונס מעשידיך עלי וכולי עד ואסור כדב
נימת " כמלא משנסבפ׳הנודרמן הירקידף נז ) ופיר הר״אש אה החליפן לכמחלה אסור המחליף
כגדולי הקדש ע״צ זרעו כלה משנ׳בפרק הנודר מן הירק (דף נז ) ופיהר ' אפ קונ׳מעס ידיך עלי אסנל
ש״זצ־ לזז "*<זצז בדמיהן מדרבנן אסרו דמי כל איסורי הנאה וגידולי קונס אסור
ורש״יעירמעש
היכא דהחליפן הנודר עצמו לכתמל׳אבל אס מה שהיא עושה ומכינה לו לאכול ואס נטעה אילן הגידוליןאסורין
ל) ( כההיא ;ך נה צר׳מדבריו דלא מיתסרי חילופין אלא
למחליף יעצמו ידיך טלי ונתנו לה פירובסיי מעשה ידיה הואיל ואער עליאסו׳בחילופיהן מ!
!אצי׳ ,^ ,/׳^ ,החליק אחר מותרין לנודר כדין שאר איסורי הנאה פלא קנסו אלא
חיקשילו
צר׳מדברי הר״מבבע ה מה׳נדרי׳והר״ן כתב קונם מעסה ידיך עלי וצרלא
בלבד וצדמכי פ״ק דחולין חמצן של עוברי עכיד׳אסר הפסח מותר מיד מפני שהן
~\ 6ך \
למעשיהןמ ג
אבל הר״ן כתב סס ובפרק מעש ידיה דבר שאין בו ממש הוא דאיכ לאוקומה באומר קונס ידך
*! !:מאצה לז־ מחליסי׳וכ״כ סמ״ג בשם ר״י ואצת דבריו לקמן בסמוך
דססיט׳ליה לדמי מעשה ידי אשתו לאחר שתפשה דבר שיש בו ממש הוא מי׳כת ה״ר יונהדלאמימם
ןת;ז5ח לזז ע?׳לל השותפין אסא דנעי רמי בר חמא קוכסצירו׳האילו על פלו׳תסו
שפרט ואמ׳אלו סוינהו עליה אלא בכנגד מעשה ידיה שאס אשתו טחנה ואפתם ומכר לחםלהיותמעותסכנצי
דבמתניתי׳אפילו החליפן אחר אסור בחלופיהן דציון
ואסעל׳־ו כל המין החינה ואפיס שלה ודכצגד חטי׳שלו עכ״ל  :אמר .לחבירו קונס לביתך סאכיככ^
בהקדש דלא דמי לנוד׳סתס מןהתאני׳ז־מןהענבי׳שכיוןשלא פיט
מיתס׳בחילופיהן וכו׳מסנ כפרק השותפין שנדרועדף מו ) האומ 'לחכירו קונס לביתך שאני בכנספחי
לא עשאס עליו הקרם שלא נתצון אלא מאכיל׳אותו מיין ומ״ה לא
. 15
דאי אמר פימ׳מקו׳פלו ' שאני לוקח מת אוסמכרו לאח מות לבית זה שאני נכנס שדה זו שאני ״י!
ובגידוליהן אלא בפורט יכ הכא דאמפ״ד־ו׳האלו וה״ה נמי
פכ״ל :שמכרן לאחאסו׳ופי הר״ן ז״ל קונסלביתך שאני נכנס כלו׳למה סאניצכנסבוםץ
או סירותיו של פלו׳דציון שייחד היי הוא כפורט ואסו׳בחלופיהןובגידוליהן
החלופי וגידולי הקדש שאני לוקח כלומ׳אס אקחנו מת או מכרן לאחר מות׳דהשתא לאו כיתיההואו?
ונר׳מדבריו דמראורית הוא אסו׳בחילופיק וכגידוליהןרה״ל
גדולי גדולץ שרו דומיא דאס נתן לאחר נמי שרי קונס לבית זה שאני נכנס וכו׳אסו׳דכית יבית ^ ?
 1כחב עוד סר 'ן דהא דאסרי׳ליה בגדולץ דמפמע אכל

סיצי

הלכות נדרים רטן
< ביתך סמוי מבית זהלענץנפלה
זהחמורמכיתךלענין מכין לאהד ה״נ

קצן

קונס שאתה נמהלי אסמת-יירשנרוכו ' שאד הכא דקא א״ל כחייו ובמותו מ״מ:

אמרי׳ר״יור״ל כנכסי ורב וסמואלמכסי'
* ןשיהימה אתה תופפו .משוס בימך או
וחזר ובנה אותו אסור בו מת או שמכרו לאחר מותר כו שאינו אלו ולא פליגי משמע דקוסטא דחלת'הכד׳
^;ה נפל וכני הא לירן הוא נשמעינה
הזי דליכ׳למ״ד אין אדס אוסדב׳סברשותד
מןהדא האומר ליורכשיו תנוכיתחתנות נקרא עוד ביתו ז אמד קונם לבית זה שאני נכנס אפוי בו לעולם
לכשיצ׳מרשותווא״כ הא דקאמ׳שאני הס׳
ניס ארמלו׳לכתי ומלו היורשים אפי׳מת או נתנו לאחר וא מכרו וכן אם אמר שתי הלשונו׳ קונם
דקא״ל בחייו ובמותו דיחוייא כעלש הוא
ילם למומו בית זה ונפל אין חייבין שאני נכנס לביתך זה אסו׳ בו לעולם וכן אם אמ׳ראובןלשמעון
וליתי׳אלא אפי׳בחייו ובמומו נחי והראי !׳
^ ומשתכרא דכי אמרי׳כביתךשאני קונם בית זה שאתה נכנם בו ומת ומכרו לאח יאסור שאדם יכול סב׳דאע״ג דאמרי׳ותסבר וכו׳לא מכרעת
גמפ דאי נפל ומי ליס אסור לאו דוקא
לאסור על חכרו דבר שהוא ברשותו לכשיצ׳מרשותו וכגון שפי' מלת׳דלהוי הכיקושטא דמלת׳ דכהי דרג־
שיכהו
^ ומי ליה כמקומו דה ' ה אס
כחיי ובמותי :קונם לביתי שאתה נכנס מת או מכרולאה׳מותרד ושמואל ור״י וי״ל א״א לומר דסכרי הכל
קאמ
ביתך
נמקים■אתר אשור דכל שהוא
קונס שאתה נהנה לי אם מת ירשנו אמר בחיי ובמותי משוס דא״כ נפלגו בנכסי' אלו מ״מ ככד־
והאי מקש נפל ומי לרבותא נקטיה אמר לכנו
אם מת לא ירשנו אמר להכירו ככרי זו אסורה עליך אפי׳ נתנ׳לו אפשר דקושטדמילתא הוי דאין אדאוס׳
דבאומ בי׳זה אמ״פ שסז׳כמקומו וכמדתו במתנה אסורה לו מת ונפלה לו בירושה או שנתנו לאחר והוא דבר סברסומו לכשיצ׳ מרשותו אא״ספי^'
וס״שוכן אס
הואשוכס מושי עכ״ל :
לו שלא אמר אלא ככת ועתה אינה שלו אמר ובפשט דמתנידהאומר לבנו קונס סאת• '
^וב׳ הלשונות קונס שאני נכנס לביתך נתנו לו מותרת
נהנה לי אס סמ יירשנו ונו׳ ור 3י /משמע.
נו לעולם ככר כתכתי בשמזן
קונם בשר ויין עלי מות בתבשיל שיש כו כשד ויין אל' פ שניתנק ודאי דכהרא״ס ס״ל
בו טעם ואם אומ׳קונס בשר ויק שאני טועם או שאני אוכל או
מיי הא כסשהי י וש׳זג :-1ד םה ^ ,ז״־י
 3שהרי כתב וכגון ד״מ (10עייןנתוז׳
שוןיק בדגיטין ע נ
<
משר./מז ^ י;יששו יכי שאמר קונם כשר או יק זה עלי אסור כתבשיל שי׳ש בו טעם יק
ימ'וה' :כע י
^ א־ נדרשלא יצן לט אני'
ספי  3״״ י3
מהן
היוצא
י;״מלצינפ ;וכני ׳  7י פש אתזתופ * ובשר  :אמר קונם זתים וענבים־ עלי מותר בשמן ויין
ואב יש לתמוה על או 5מר3הקוננית 6נין־
אתה 1
ופשטדמשום״ !*זה-^141
!;ייות^ -סיי
קונםל זתים וענבי׳שאני טועם או שאמר מ״ש קונס לכיתייעליאשור ל? לאחד
תופסו אפי׳הוא חרש ואס אמרלו
 0אתה נכנס מת אן שח * האג זנליזנאיי׳לט*
היוצא
אףכמעקין
קונס מים ועננים אלו עלי אסור
*׳מהי־פל אי ,חייכין לבכומו
כפלונתא
דתלי
'
פשטסונרא
לא
ראשונה
ס־לסיא״ש ולכת  :על הירושלמי וכעי
שםל ^ן
משסעא ״
חתנך " ." .
אפי׳בדפריש ואח .בחיי ובמותי מיירי• " " ל!
יק,
. .
מכת לאחר
מות׳וע״ס.
.
.
תניס לשון ראשון עכ״ל כרא׳שהוא ז״ל מפדתרי בעי כינהו חרא אי אמר ביתך דאי כדלא פריש מאי איריא לביתי אפי לבית זה נמימותי היאנתו׳פ׳המנרש יק
נא׳הסי׳ קח ' ג:
והמשום מה אתה תופסו וכו׳ונ״מ לה־כא דמתאו מכרו לאחר ותו מוכעיא .באימר וכיון דבדפריש מיירי אמאי שרי הא אע״ג דמלישנ׳דביתי לא
מיתסר היכא דמת או מכרו׳ מ״מ כיון דסריש ואמר בחיי וכמותי ה״ל תרי -לישני־
לכיתזהאסכפל ובני ליה אי שרי דלית הוא או דלש כיון דכמקומו של ראשון כנאד
ופש;1לבעי ' כתרייתדנשמעינ ' מןסדא וכו׳דבאומ' יזה נפל ובניי ליה מות ' וכשאינו דסתרן אהדדי וה״ל למינקט לחומר כדנקט כאו׳לכיתך זה וצ״ס -ודמת הרמב״ס ז״ 4
§1ו'
ומיהו כעי קמלת׳לא איפשיט׳ונר׳ דתליא בפלוגת דתפוס־ כדעתהר״ן ז״ל שכתכיבפ״ה מה׳נדרי' ח״ל האומר לחבירו ככרי זו אסורה עליך אף
לוחה נפל וכני ליה אשור
ע״פ שנתנר לו כמתנהה־ ז יאסור עליו מת ונפלה לו גירוש 'או סנפכ׳לו אסר במתנה"׳
לשוןראשון כלו׳דאיפליגו בה אמוראי בס״פ השיוא׳ופסקו סס־הרי״ף׳ והר״א׳דמספק׳
לשון אחרון וא״כ לגבי נדריס דאיסור דאורייתאהוא■ הרי זה מופר׳ שלא אמר לראלא ככרי והרי עתה א י נ סלויא״ל פירות אלו אסורץ
ןל אי תפסי׳לסרן ראשון או
עליך־ולא אמיילו פירותי אע״פיסמכרן או ססת ונפלו לאחר סרי אלו אסורין על יד
קטי׳לחומר׳היפא דסנת או מכרו לאחי אתה תפסי משום זה ואסו׳והיכידנפל ומי
שהאוסר דבר שהוא שלו על אבירו אע״פ סיצ ' מרשותו הרי הוא באיסורו עומ אא״ס:
ליסאתה תופשר משוס ביתך ואסור וכ״כ מדברי רבי' סכתב סתס אסור בו לעולס
דמשמע דאפי׳נפל ובנאו אסור מדלאסיים בה אפי' מת או נתנו לאחר או מכרו־ אמר נכסי או ביתי או פירותי וכיוצא בלשונו׳ אלו סהיי לא אסרן אלא כל זמן שהן־
נוסיי׳גביאומי' לבית זה משמע דבההי' הוא דאינו אסו׳לעולס אלא לה כך מילי ולא ברשותו על׳ל הדי בהדי׳ סכל שאמר פימ׳אלו או נכסי׳אלו או בית זו מת אומכרך■
לערן נפל וחזר ובנאו אכל היכא דאגן שתי לשונו׳אסור לעולם אף לענין נפל וחז" לאחר אסו׳אע״ס שלא אמי בחיי וכמותי ומתני דהאומ ' לבנו קונס שאי אתה נהנה: :
דמשמע מדברי הר״ן שהוא מפ׳ברכרי הימ׳תמיהא לי טוב היכי פשיט לי כבר יישבה כרב־ז״ל שכתב פס• כלשון הזההארמי'לבנו הרי אתה אסו׳בהנייתיאר־
ומאוולמאי
דנשמעיכה מן הדא דשאני התס דאמ׳כית זש אבל הי כ דאמ ביתך זה אימ׳דמשות שנשב ' שלא יהנה בו אס מת יירשנו שזה כאות' נכסי אסורין עליך אסר עליו הנייתר
לישב דהכי קא מיבעיא ליה משו' ביתך אפה תופסו חס ויפי׳בין בחיי בין במומי אס מת לא יירשנו שזה כמי שאמ׳לו נכסי אלו אסוריס עליך
מן אתה תופסו ואיפש
ייןאכנר לאו לרב ויי מת או מכרו לאחר אלא לאפוקי בתים אחרי׳דידיה או דלמא עכ״ל ולמדנו עוד מדברי הרמכ״ס ז״ל דבאומ׳לביחך זה משו כיסך אתה תופסו בין
אתה תופסו דוה לרבויי מת או מכרו לאס׳אתאוכיתך דקאמ׳למיסריסיכא להקל בין לצזסמי׳סהריפכ ^ כאומ׳ככרי זה או נכסי אלו או ביתי זה או פירותי אלו
משחה
מת או מכרן לאחר מות ושלא כדברי הר״ן וכרא״ס ורבי ' ז״ל  :אב ר לבנו קונס
ומל ימאו אתא ופשט ליהמשמעינ׳מן הדא האומר ליורשיו וכו׳כית זה ונפל אץ.
זק לגנותו סא קמן דאע״ג דאיכ׳לפרושי דזה דקאמ' לאו למיפיטרינהו מלבנות שאתה נהנה יל וכו׳משנה הובאה כמס 'נדר יס ( דףמז ) וכמ 3תיה בסמוך ומיקרה בפ,
לייחד בית זה לאפוקי בתים אסיי׳דיריה אפי׳הכי מפרשי דזה דרק 15הגוזל עציס (דף קח קט )והכי איתא התס האומ׳למו קונס שאתה נהנה לי א ס מת
זינמפלאלא
מלכנותו היכא דכפל מש מ ה״כ זה דוק א לגמרי משמע יירשנו בחיי ובמותי אס תמ לא יירשנו ויתן לבניו ולאחיו אס אין לרלוור ובעלי יוב'.,
לגזיי קאמ׳ולמיפסרינהו
דאומ תט בית חתט׳לבכי ממילא משמע דמכתיס דידיה באיס ונפרעי׳וכ״פ הרמב״ס ז״ל כפ״ס מה נדריס דרכינו שלא כתב אלא מה ש הובא
מצעמף היכ׳דנפל ובנאו
קאמר ולאמבתי׳דאינשי אחריני וא״כ כשאומ בית זה הוי כאומר בית שלי זה ודמי ממשנ׳זו במסנדרי׳נר׳סלא נזכר שעיקר בפ׳הגחל טצי׳סא״לכ לא היה משמי׳סיומא
לאו׳לביתך זה שאיני נכנס וכי היכי דהתס אתה תופסו משוס זה ה״נ אתה תופסו דידה וזה גרס לו לתמוה מל דברי הרמב״ס בסי׳רכ״ג אכל הר״ן נזכר ממנ׳וכת ' 3׳פ
מיס זהואפי׳להקל • ומדברי הרמב״ס שאכתוב כסמוך נר' דאומי לביתך זה׳ מת השותסץ שנדרו וז״ל והוי יודע דכי חקאס מת לא יירשנו לאו למימר׳דכיון מכסי
אמ ראובן אסורין לו בהנא׳לא יזכה בסס דהא קחני בסיפ׳דההיא מתני׳ בפ׳הגוזל קמא ויתך
^ :מלאחמות׳דמשו׳ביתך אתה תופסו כין להקל בין להחמי׳וכן אס
ל ^ין קונס בית זה שאתה נכנס בו ומת או מכרו לאחי אסור וכו׳ בפ' השותפץ לבניו ולאחיו ואס איןלו לווה וב״ח באי׳ונפרעיןואסלאזכה בגוהנכסי' היאךנותנ
אבימי קונס לבית זה שאת/כנס מת או שמכדלאחר מהו אמר לבניו או לאחיו והיא׳ב״ח באין ונפמדןאלא ודאי נכסי דידי׳נינהו אלא סאינו רשאי
פנדרו^ דףתז )כעי
ליהטמהס ואיידי דתנ רישא יירשנו לומ ' שמותר ליהכו' מהן כשאר היורשים תנא־
מ' ס האומ׳למו קונס שאי אפה נהנה לי אס מת יירשנו בחיי ובמותי אס מת
לי) יירשנו'ש ׳מ אדס אוסר דבר סכרשותו לכשיצא מרשותו ש״מ וכתב הרא״ש על
סיפ׳נמי לא יירשנו ולאו דוק׳וכ״ת כיכי קתני מתנו לבניו או לאחיו בסלע לוה וב״ת
זה ופיירי כגון דאע לבית זה שאתה נכנס כחיי ובמותי ולהכי לא דסי ליה כדלעיל באי״וכפרעין שפירדב״ח לאו מדעתי׳קא מיפרעי דליהוי פורע חובי מאיסורי הנאה
דככה״ג ודאי אסו דנהי דאמרי׳לעיל דמבריח איי מנכסי סברו הוא היינוכשאחר■
שאני הסא דקאמ׳גחיי ובמותלעכ״ל אכל הר״ן כתב כעי אבימי קונס לכי׳זה שאתם
נמס וכי כלומר מהי דאמרי׳כמתני׳דבאומ׳ביתזה מכרו לאח אסור ה'׳מ כאוס על פורע שלא מדעתו אבל מדעתו ודאי אסו׳דהר מוציאן מרשו׳ לרשו׳ונמצ׳מועל אל43־;
מ׳ימיימצי א!ש י אנפשי׳בית זה בין שיהא שלו או שימכרנו לאחר אבל אסבריה נהי בע״כ כ״ד מגבין להס ואפ״ג דאיהו ממילא מתהצילח איכפ לן אבל נותן לכניו אר־
יטת זה לעולם משמעו כדמוכת מתני׳מיהו לאוכל הימנו לא־סיו לכשיצ׳ מרשותו לאחיו היכי שרי והא מתהני מטוב׳הכאה לקדהו ואסו׳כדאמרי' לעיל גבי תור מסלו
יצל נכסי סכרו על חכירו וה״ה דמיבעי׳ליה במפר בית זה שאתה נכנס אפי׳לאתר על של חברו י״ל דלאי למימר׳שיתכ׳להס ממש אלא שסרא׳להס הקו׳ואומ להס נכסי׳
משיט' ליה דזה אלו אסר עלי אבא ואיני יוד' מה אעש בהם טלו לעצמכועשו מהס מה שתירצו וכס״ג׳
מישות ,דאפס׳דלא מהני דאיהו לא מסתפק בליסנא דודאי
לאו מתנ הוא אלא גוונא דהפק ' יכ״כ הרמכ״ס בפ״ה מה׳נדריס שצריך לכעדיע יאלד
סינסמשמע כדמוכח מתני׳ אכל עיקיכעץאפי׳כי כעי למיעב סכי אי מצי עביד
לנכסי השתא בישותי׳כינהו או לא כיון דלארז׳מכאן נפקי מרשותי׳וה״ל כנכסי נכסי אבי שאסר עלי אבא עשאה סרמכ״ם ז״ל כההי דתנן לפיל מיצ הגחל את אביו׳
מן
ייעל חכרוימ״ס מייתי לה יב׳ת״ס מדתכן בחייו ובמותו מת לא יירשנו דאלמ׳ ומת וכו׳לווס וב״ס באיס ונפרעץ ואמרי׳עלס בגמ׳וצריך שיאמר זה גזל אבא עכל
כיון דהשת ברשותי כינהו וכיון דכי ול״עד נר דאע״פ שיתנם להס ממש מות׳דלא דמו לתורם מסלו על סל חבירו דקא׳
5ייש ^צי לעיסר אפי׳לאסר שיצאו מרשותו
כמפרש דמי למתר נמי הכי מוכח ואע״ג דלעיל מתהני מטרב׳הנאה דידיה דשאני התס שהוא מהנה את חבית מממונו המותר לו
* 5.סייג אישור פשיטא ליה דזה
התם דא׳בחיי ובמותי כלו דאע״ג חה לגבי נודר עצמו לעולםמשין ' לגביי הלכך איתביה טובת מא׳אבל סכא סהוא מודיע׳שממון זה אסור לו ומפכי ךכ נותנו,
_
ילאמשמהכיהכא לאניחאלןכההוא דחיא ואמסקנא דלעיל סמכי׳עכ״ל׳ כלו׳ להס והס ג׳' כ בטו ואחיו ישיש להס סייכובממוןהז הילק־ אץ לו עליהס טוב הנאה
אדם אוסר
דרב
ומ״הסריינאמר לחבירו ככרי זו אסור׳ עליך וכו' בס אץ בין המודידף לד)3טא*
המודר
%
ושמוא׳סכר ׳״ ׳
אמרי׳לימא בהא ק.א מיפלגי ^ ,,
״״
י
כין י״״׳
פאץ ־, .
^ . 3
^יישותז אמי׳לכםיצא מרשותו וד״י ור״ל סברייאץ אדסאיום' ותסבר׳סי א'יכא מיכה רב סייא בר אכין מרבא ככריעליך ונתצה נו כמתנה מסו נכרי א״ל׳כי איתי׳
איין אדם אוס■ דברשברש ותו לכשיצא מרשותי א'״כ נפלגו כנכסים אלהוכ״ש* כרשותיה הוא דאסור אודלמא עליך א״ל עילויהש ויהיה הקדש א״לפסיסא דאע״ג:
י יעוד םאתנואדא © אומר דבר שברשותו לכשיצא ערשותו דתניא סאו׳למו דיהבא ליה במתנס אסור איתיכיה א״ל סשאילניפרמך וכו׳קוכס כבסי מלין אסית•
; יל הרהאלא זו ונמצא&יש לי בסייואסור מתואו שניתנס ול במתנה ימות אמד ר 5

דנו

הלכות נדרים ריו ריז

,
ינתערג4
מיי) 11
הוא כמו מיס בעלת לא מיקרית3ס ,ל .ז
נייןאתראימייטל זס באומר ככרי זו לאשמועי מזע ג דאמ
דמתאכל כי׳ריפת ססוריןבו הפתופוילין
היוצא מהן ובתבשיל שנותנין בהם טעם:
כ׳נמש":׳ הרשני יז זו מת או מכרן לאח מותר כיוןרלא פריש
מן המבוש' בין אותו והתני כניסות ' ומייתי ראיפיטריו׳
' נן״ • ׳ הניס'חו ואמר בחיי וכמותי ומתוך מ״ש רבי׳לעיל
אחר לשון בני אדם כיעד הנודר
?
*
ר
רכות שהחולץ אוכלץ כהססתסכלומר.
שאומר קונם תבשיל עלי ביןשאומר קונם
^ י״י,־ "■וי
^ נ־מיו ' " ־אילוי
45
שהחולין
ומדק יהיב טעמא לאיסור מפני
שלאיל!הלש!׳ אלם סובר ז ל דמת או מכרו נאח מות כל דכא תבשי׳שאני טוע׳אס הוא במקוישקורין לצלי ושלוק מכושיאפו'
אוכליןבהס פתס•ש״מ דכל מידידמפצכל
ממוני יי:פרח׳ 1ן פייש כחיי וכמותי ולא כת ככרי זו אלא
בו ושלוק ואם לאו מותר בהן ואסו׳ בכל מיני תבשיל שמלפתין ביה ריסתא תבשילמיקי־י  :ימ׳שרגי׳
סל! ,ני אש נרפית שלא לשכות מליסנ׳דגמ׳דנקש ככרי וכבר בו הפת אפי׳בביצה מגולגלת ובירושלמי מיבעיא אם הוא אסור
שאומר
בין שאומר קונס תבשיל עלי בין
ודעת החולקי׳עליו:
 5ל1' ,י ' י :ן"!'תב :נתבאר בסמוך דעתו
י1
דג ישם נמ
י במעושן שנאכל בלא בישול ובמטוגן ובמבושל בחמי טברי׳ותו קונס תכשיל שאני שוע' כן משמעמדל!)
מ־שג־סא*ש ״3ע אמר קונס בסר ויץ עלי מות בתבשיל
מייעי בנודר מהמעושן אם הוא אסור במבושל ולא אפשיטא מפלגי׳בהא בגמי^ בי ז 15ימי עלילאומר
לממלכת שלא ישא שיש בו כסר ויין אע׳ע שנותני ' בוטעס
שאניטועס וכ״כהי״ן וכי קתכישאני
המבושל (דף נא צב) ולחומריוהרמב״ם כתב שהולכין אחר לשון בני אדם לפי המקום
אש  :ת״ייג"3יי' משנה בס הנודר מן
ולא נהירא דבירושלמי אסר אותה סוטס לאו דוקא ראמי הכי אלאלר3ות!ן.
ינת! וה;.|",פ׳ד' הנודר מן הייסר מותר ביוטב /ובקיפה לר ,והזמן והתיר ביצה מגולגלת
לייניז ומנ נינחה
ונרתח' נקט לומר דאפי אמר שאני טועםמותר,
*םלא "3ע ע) ן יהורס אוס וקי ל כת ק ופשע הת בהדיא בהריא  :הנודר ממעש׳ קדרה אינו אסו׳אלאברב׳שנגמר
בפכהגרסינן בירושלמי דבעיהנודימן.
יניס ימי (-,ל ,דאף בסיס ברוש טעה בסר שרי והכי כמי כקדר׳כגון ריפות ולבבו׳וכיוצ' בהן ואם אמר קונם היורד לתוך
המבושל מהו שיהא מות בעבהנישמפינס
נלדיייילי-נ׳וני׳  :תצן התס גבי יקדהנורר מן היין מותר קדר׳עלי אסו׳בכל המתבשלין בקדרה אפי׳אינו נגמר בתוכי נדר
מן הרא אסור במעשה קריה רךימיתד
כתבשיל סיש בו טעס יין וקיפה פירשו
מהיורד לתוך קדר׳אסו׳ביורר לתוף־האלפ' שכבי ירד לתוך הקדר' במכה מה אס תבשיל שהואנאסרבצלוי.
סיור'
הרא״ש והר״ן דהיינו רק דק של בסר
ביורד
קור׳שירד לתוך האלפס נרר מהיורד לתוך האלפס מותר
ובשלוק מותר בעבה מבושל שהואמותר
מסוס
ב עילי קרר ' וכתב סי־׳ז״ש רטעמא
לתוך הקדר' נדר מהנגמר בקדר׳ מותר מהננמר באלפס מהנגמר בצלוי ובשלוק אינו דין סיהאמוהרממ
דבש למסמע דוקא מה שנקר בישי אכל אין
באלפס מותר בנגמ׳בקררה מהיורד לתוךהתנור אינו אסור אלא ויס ק״ו בנדרי' אלא כיניתבשילסססור
נר כן מרבי־י סי עי' ס ז״ל בפ״ה מה כדרי'
גפת ואסאמרכל מעש׳תנוך עלי אסור בכל הנעשה בתנו׳ :אמר בצלוי ובשלוק אסור כמכה מבושלמותר
ס :א התיר שלא מיק וי־־־זי׳סנתבשלועם
כבוש עלי אינו אסו׳אלא בכבו' של ירק קונם כבוש שאני בצלוי ובשלוק מותר בעבה והרמנ״סז״ל
סבש׳אע״ס שיס בהם טעם בסר ולא הזכיר קונם
מבושל
כבשי׳קונם שלוק עלי אינו אסו׳אלא בשלוק כפ״גי מה צדריס לא סילק בין קול
דק ד ץ■סל כ שמר מדבריו שס דקים היינו טועסאסו׳בכל מיני
קוני צלי לקונךז תבשיל שכתב ח״ל נדר אונננע.
תבלין דבמקו׳הא דתני הנודר מן הרוטב של ירק קונם שלוק שאני טועם אפור בכל מיני שלקות
טועם אסור מן אמבוש אס דרן־איתו מקו כאותולשון
מותי* בקיפ כתה הנודר מן המשב מותר עלי אינו אסור אלא בצלי של בשר קונם צלי שאני
באותחמן סקוראין מבושל אפילולצלי
בתבלין וגס כפי המסכה פי׳דקיפס היינו בכל מיני צלוי הונם מליח עלי אינו אסור אלא במליח של דג
ולשלוק הרי זה אסור בכל ואס איןלרנן.
תבלין :ומ״ס ואם אמי קונ׳בסר ויין שאני
קונם מל!יח שאני טועם אסור בכי! מיני מילוחין אפי' אינומיליח לקרו׳מבושל אלא לבשר שנתבשלכמיס
הלשון
אחר
גווע■שאני אוכל או שאמבס או יין זה עלי אלא להתקיי׳לשעה והרמב״ם כת בכולם שהולכין
פ״שומ״ש
ובתבלין ה״ז מות בצלי ובשלוק
אסו בתבשיל סיש בו טעם יין וכסי שאס'
אם
רביכו שאסור אפי' בביצה מגולגלת
בס ' דין זה עלי חסו בתבשיל שיש בו טעס
אסו׳כביצס
ירושלמי 3פ הנודר מן המבושל וכתבוהו הרא״ס וסי״ן סם א רב ססדא
יין ובשר זה פשוט סס במשכ׳תנן סהאומ בסר זה או יין זה עלי ונפל לתבשיל אס יש
מגולגלת שכן דרך הסולה לאכול בה פתו ומ״ש ובירושלמי מיבעיא אס הוא אסר
בנ״ט ה״ז אסו׳וטעמא דמילת 'משו' דכשאמי זה סויי׳לההיא בסר ויין סתיכ׳דאיסור
בסר במטושן וכו' מד אס הוא אסור במבושל בסר הנזכר וכתבו הרא״ס ז״לכפסקיו
ואוסר בכ״ע כשאר איסורין אבל כשלא אמ זה לא אסר עליו אלא דבר הנקרא
והרמב״סכתבשהולכין אסר לסון כני אדס לפי המקוס והזמן בפ 'ט על נודומן
או יין  :ושיש דאומר קונס בסר ויין שאני טיעס שאני אוכל אסור בתבשיל שים
המבושל דאסור בצלי ובשלו׳כתב אס דרך כני אדס באותו מקום לקוץ מבושללצלי
בו טעם יין ובשר טעמו מדתנן בס הנודר מן המכושל ( סס ) סמדר מן הענבי׳מותר
וביוצא מסס ולשלוק ואס לאו מותר בהס וכ״כהמטושן והמבושל בחמי טבריה וכיוצאכנס
ביין ימן הזתי׳מומי בשמן קונס זתי׳וענבי׳אלו שאיני טועס אסו׳בהס
הולכין בו אתר הלשון של בני העיר דרכינו נראה לכאורה שמשיג עליו למהתלה
וכגמ ' (שס ) בעי רמי כר חמא אלו דוקא או שאיני טועס דוקא ת״ס א״ר יהוד מעשה
בזמן שאמר בשר הדבר בלשון בני אדם וה״ל לאסור סתס דכיון דלא איפשיטא נקטינןלחומואואין
ואסי עני ר׳טיפון ביצי׳שנתבסלו עמו אמרו לו וכן הדבר אימתי
בשר זה עלי אסו׳בנ״ט ומדמי׳יוצא מהס לנ״ס דכי היכי זו קושיא דהא קי״ל בנדריס הלך אחר לשון בני אדס וגס הוא ז״ל כ״כבסי' זהואין
זה עלי וכתבו התי׳והרא״ס
שהשיג
לומר דקשיא ליה דה״ל לפרש דהיכא דליכא לשון ידוע דאסור וכעין מה
דאסו׳אכפשיה כי אמר בשר זה עלי נ״ט ה״נ אסו׳יוצא מהם אה היינו כמו אלו אלמא
קא עליו לקמן בסי' זהגבי .נודרמן הכבוש ומן המליח שהרי כתב סס הרמכ״סהיו
דבאלו מיפסר יוצא מסס עכ״ל ואסיק  :באלו לא קא מיבעיא לן דדוקא הוא כי
אוכל ולא אמר אלו מקצת כני אדס קורץ לו כך ומקצתס אין קורץ אקהולכץ אסר ערוב אלאה״ז
מיבעיא לן כשאיני טועם כלומר אי אמי שאיני טועס או שאיני
המוס הילכךבסל תורה ספק וכל ספק נדרים להחמיר ואיפסר לומר דה״ק הרמב״סכחכשכולנץאחי
אי ססור במסקין היוצאין מהס או לא ולא איפשיט' וכתבו
שלא צשון בני אדס ובהא לא פליגכא עליו דודאי קרשסא הכי הוי אבל מס שהתירביצה
.הלך לתומי וכשאיני טועס גיירא אסור ביוצ׳מהן ועוד נשמ שאם אדם אוסר
מגולגלת לא נהירא • ומ״ם והתיר ביצה מגולגלת ולא נהיר תירוסלמי אסראותה
יאכל בשר עד זמן פלו׳שאסור ביוטב דהא בהא תליא דאי יוצ׳מהס אסו ה״כ נתינת
אסו׳במעשה
כהדיא י״ל שטעמו של הרמב״ס מדתנן אמר קונס תבשיל שאיני טועס
טפס אסורדמדמלהואהדדי וכ" פהרא״ש ג״כוסייס כס והא דאמריבמתני הנודר
טרמיגיי
קדרה רך ומותר בטכס ובביצה טרמיטא ופי׳הוא ז״ל בפי' המשנה ביצה
מן הכשר מות׳במטב היינו באומ קונס כשי עלי שלא כיון אלא במס שנקרא בער:
הזכרתי׳בסמו׳ומ״ס ביצה מבושלת כמיס חמין ומשמרין אותה שימור גדול סלא יקפא וקורץאומה
א;:ר קונסזתי' וענבים עלי מות כשמן ויין היוצא מהס מסג
הרופאים נמרשת עכ״ל ולפי זה ביצה זו אינה קרושה כלל אלא מחוממתכנכי
אפי׳סו ,חדש כ״כ הימכ״ס בפ״ט ומ״ם ואס אמ קונס זתי׳וענבי׳סאני טוע׳או שאמר
בהס טפס ועושין אותה לרפואה ואין אוכלין עמה פת ולפיכך מותר בה רכיצ׳מגדלגלתדאסי
קונם זפי׳וענבי׳אלו עלי אסו׳אף במשקיןהיוצאין מהס וכתבסי׳שנותנין
על רב חסדא בירושלמי היינו סהיא קרושה כדרך ביציס צלויות או מבושלות יניח
כבי נתבאר בסמוך  :כתב הרסב״ס בפ"ה מה כדריס נתערב יין זה שאסרו
והיינו דקאמר שאץ דרך החולה לאכול בה פתו שדרך החולים לאוכלן כשהןוכוח
עצמו ביץ אתר אפי ' טפה בחבית נאסר הכל מפני שיס לו להסאל לע נדרו כעשה
מפני שהוא מאכל קל ומ״מ קרוסות קצת הן ולא דמולביצ ' טרמיטא שאינהקיוש5
כדבי סיש ול מתירין שאינו בטל במינו כת הרסב״א כתשו האוסר על עצמו יינו סל
כתבשיל שנפל בו כלל והכי דייק ליסנא דהרמב״ס בפ״ט מה' נדרים שכתב הנודר מן המנושלמוחי
איש פלו׳או של מקוס פלו דינו כדין האום  /טל עצמו יין זה שאסו
וה״ה אס אותו יין כעש חומץ אחר הנדר שהוא אסור עליו אבל מה בביצה שלא נתבשלה פד שכספה אלא צתגלגלהבל כד ע׳כ מםמפ ץ * ^
ויש בו טעס יין
צלל ועיקר מיידי אכל כפתה קצת יןסורה וכד^ מי רכ חסי ^כייי  1י \?5א
שהיה חומץ בשעת הנדר מותר דיין אסר עליו ולא חומץ עכ״ל:
המבושלעדמה) לתמוה על פי׳סרמב״ס כפי ביצה עימיטא דהא בגממפ׳דהיינודממיי ז  ,׳ואי
אחר לשון בני אלס כיצדהנוד'מן המבושל וכו ר״פ הנוד׳מן
ריז
זמני במייא חמימי ואלפא זמני במיא קרירי עד דמר זוטרא כי סינידנל  -י
מות בצלי ובשלוק ובגמ' (סס ) תנא ר ' יאסיה אוס בצלי ואסיקנ׳דכ״ע
איתכיכאסריךעלס וכד נסיק אתיא ידע אסיא מאיסמא מתבשיליה ו
בנדרי׳הלך אסר לשץ כני אדם מר כי אתרי 'ומר כי אתרי באתר דתנ׳דידן לצלי קרו
מתסי והיה אי־פשר לומר ססוכי הרמכ״ס דמעייל ליה אלפא זמני צמי '"ח .ומ
ליס צלי ולמבוסל קת ליה מבושל באתרי׳דר יאשי׳אפי׳לצלי קרו ליה מבושל ושלוק
מסת בישול כדאיתא בפכ״ס והר״ץ כת שלוק כשיל ואלפא זמכיבמייא קרירי לאו דוקא אלא היינו לומרםהי י מסמיי^ אלאלממי
פי׳סיא״ס דהיינו שנתבשל יותר
יותר מדאי כדאיתא כפ כ״ה שלוק דהכא סלא מקרו ,ודמי כאלוממיילי לה כמה זמני כחמימי וכמה זמניכזי ריי ' 6רביומו
ולא כשיל דנהי דסלוק משמע כמי מבושל
הלך אחר לסין בני אדס ותבשיל שנתבשל יותר מדאי דקאמר עידמ י זוסר 6כי היכי דבלנניתה יכ י מסמע סהיי מ5ם י >1ראאלא
3שיל ולא בשיל הוא דבנדרי
יטאולפי
^ד
ולכן נרא' לומר דסובר הרמב״ם ז״ל דההוא גוונאדמפים כגמי
,
, , ,
בכלל מבושל הוא *  :וג? שואסור בכל
#יה גפכרכיירזח ננדריסאחר .יפזז מייזלם
 .יב
_
׳״״ . - 1״ .
:זנ7ר נליהזנאותי|יזקוס בכל גוונא דמכדי לה לרפואה ואין דיך לאכול עמה פמ מיי 1רי? ,יגה טירהןמנני
[  ^.פת סס במסכה ואםאי) לפין נציאלםכגזן
׳
אסוכמעשס אי)יוד 3ריםבל׳ה הלן אחר לשוןתיר׳כןפש( • נע ,סבזמן הזה לא נהגו הרופאים לעשות ביצהיבגוונאדיזית ^בגמ׳ ^כת ' .' 5מווו
־קמי* קוב תכסיצ שאיני טועס
השיפפיןעכ׳ל•< ליןיין בסי׳וה אצל הכילי מן הפיח׳ וכתב כמקומה ביצה שנהגי המסאים לעשות כזמנו שהיתה רכה ,נייחי 'פ׳ מאיי
לכריהר״ן ו*ל נזה גצתויר״י מ ׳| ילי)" לכד! רכיז'שאעש'דנר פלוילא אוכל כלהיו׳לחס ומיזדפו וכן ,
ממעסה קדרה אינו אסור אלא בדבר שנגמר ונ רמח כ ?דרה וכי משנה יחתואמי
אכתינ
גייעליפאיןנואיסו'
?פי ינייירויננפי 1י״דנשנע סלאיעשהכן מטע׳שהייסניר םהיאאיסי׳גזיליאפיכ
י קהמבושל ( סס ) הצודי ממעסה קדרה אינואסור אלא ממעסה יתר
כיכלא חלההשג ! ע׳נללכיהית׳נטעית כת׳רני׳ירו׳המידדהנא׳חחנמ־י אסי׳ליהגן׳ יזגחלתיומיתרליהגגנן
קוכס היורד לקדרה סאיני טועםאסור8כלהמתנפליםמזי^',
יטצהצתלש ! 6אץנה ממס עין לה 47יין מתנהרנ וכייכא נו וןיא גלייפאנע׳מןילין :

הלכות
.י 3ו״ןמפ

בירושלמי אי זהו

מעש '

רתיחת

כגון

חילקאטרגי !

וסיסני

אוח

זריד

^והיינו דקאמ אינו אסור אלא ממעשה חזיחתה ונקרא רתיחתה ע״סשצריך
!(,ופן והץו
ולבשל הרכה ע״כ ולפ״ז משמע רמתני הסי מיפרשא הנודר ממעשה קדרה
! !6םור>5לצ בממש רתחת דהיינו חילקא וסרגי :ונו בלבד שדכרי׳אלו נקראים
? רר ךרה ולא רכריס אחרי׳אמר קונס
לקדרה שאיני טועם אסור ככל אש קורא כביש לכל הכבושים
ימעכסלין כקדרה דכולהו בכלל היורי־ הוא וראי כדבריו אם יש מנהג
י נראה מרכרי הימ״בס
ז״ל
ג5

להורס הסוכן

ריז

קצח

דאין לוקץ עליו וכן ים לתמוה עליו משמם ובתי הנודר מן הירק מותר בדלועץ
והשמי׳דץ הנודר מירק המתבשל כקדרה שהוא אתור בדלועין לר״ע דהלכה כמותו
ומי בהא איכל 1למימ׳שסמ על מ״ש גכי נודר מן הכשר דכל מיידי דמימליךטלי׳סליס־
מיני הוא נתב ר״י בשש הירוש הנודר מן הירק אסו' אפי׳כיכש מאחרשאין .לו גורן
ומות בעולי׳יכיסי׳מאחר שיש לו גורןואיכ'
ומליח לכל המלוחי) אם לאו
וכן נקראי׳ירק אלא הלחיס כייוסלמי נסתפ| 5
ידוע ואם אין מנהג ידוע
הולכיןבכוד׳מן היר׳אס הוא אסו׳ כקלוקס גייסי'
י
. 1— 1׳" ־־־־־־־־ ־־־"'1־־־־'

מ־סמה׳נדריסובן נר מדברי רכי־ימחם
לזבלמדכרידכי' נר שהוא מיפ׳דמעס קדר׳
הנודר מן הנשר אסור כגידים תן הגידיס
ןמעש 0רתסתא היינו דבריםשכישולס
בה ומיהו בכל המתבשל בה אסור אפילו בדלועין שכל דבר מותר כבשר הנודר מהכשר אסו ככל מיני
ננזו נקווה אמר היורד לקדרה אסור
מלהמתב& לי׳כקדרה אע״פשלא נגמר שהשליח נמלך עליו הוא בכלל המק ההוא ואם אמר לשלוחו כשי בראש וברגלי' וט בפר כל הנשר תכן
נישולם בקדרה אלא באלפס אי בכלי אח׳ קנח לי ירק ואין מוצא אלארלועק הוא גמלך כו לומר תרצה הנודר מן הכשר מותר כנשר דגיסוחגבי"
 ;,־חנינכרימיסמ • ,'.נדר מהיורלתוך דלועין  :הגורר מהכשר אסור בכל מיני בשר כראש וברגלים ואוקימכ׳לה כר״נג ובפר' הנודר מן הירק
^שו׳כיור לתוך האלפס וט עד אסור בקג' ובלב ובקרנים ובבשר עופו' ואפי׳ בכשר דגים משו׳רממליך ( דף נדל) על מאי דאסר ר״ע כרלופין
עלייהושליח ואינו מותר אלא בבשר חגבים ואסנרר בזמן אמיי׳מאן תנא דפליג עליה דר״ע רסכ״ג
מל מעשה כתנור בריתא סס ;דף נא)
15ש  0יכיייד לקדרה קודם שירד שרגי׳רעים לו כגון בימי הקזה אז אינ׳בכלל שבלאו הכי לא היה הוא דתני הנודר מן הכשר אסור בצלמיניי
ןו׳ר״
לאלפס סמכסלי׳ אותו קנת תחלה קודם אוכל אותם ולא הוצרך לידורמהם וכן נמי אם נראין הדברים כשר ואסור בראש וברגלים ובקנה ובלב
אותו באלפס מן היורד באלפס שלא נדר אלא מכשר בהמה מותר בשאר מיני כשר והרמ״בם ובעופות ומותר כבשר דגיסוחגכי׳רסב״ג
אדיר המד' מן הכשר אסור ככל מיני כשי
#שרביורד לקדר
וי״מ כי היורד לקדר אין דרך כתב שכשר רגים אינו ככלל בשר סתם אלא כמקום שהשליח
אומו באלפס
ומותר ברא׳וברגליס ובקנה וכלב וכפופי'
אפי׳אס אח״כ נתנוהו
באלפס כיון שירד תסלה לקדר׳כי היורד נמלך עליו ובודאי כן הוא שהנדרים תלויין בלשון בני ארם לפי
ואצ״ל כסר דגים וחגבים ודייקעלה'
אולנסמעמע סתחלת ירידתו לאלפס מן המקו׳ותנא דקאמ׳רהוי בכלל בשר סתם במקומו היה השליח
בגמר' מ 'ש כשר עוף לת״ק דאסור דעביד
הנודר
נמלך עליו
סליסא דמיסליך עליה כשר דגים כמיעכידי
מעש׳בקדר מות בנעס׳באלפ אע״פ סיר'
לקדר' תסל׳כי הנעשבקדר משמע שנגמ׳בקדרמותר בנעש׳כקדרה אפי׳ירד לאלפס שליחא דכי לא משבח בישרא מימליך דאמר אי לאמשכתנ' בישרא אייתי דגים
תחלהפכ״יל והרמ׳בס השמי דברי כריתא זו וכר'שהיה מס מן היורד באלפס מותר
וליתסמאמיאביי כגון שהקיז דס דלא אכל דגיס א״נ דכייבן .ליה עיניה דדגיס
ביורד לקדרה לפי ססיורד לקדרה אין דרך לתתו באלפס דהשתא כל דברי בריתא קשים למינים בתחלת א וכלא וככר נתבאר בסמוך דהלכה כרבי עקיב' וכ״כהרי״ף
!ועשוטי׳ולא הוצרך לכתבם  ; :ובתא״ו ני״ד ח״ה האריך בזוע״ם ) אצר קונסכבוש וסר״אש ז״ל כר״ס כל הבשר ח״ל הילכך הנודר מן הבשר אסור בכל מיני כשרואינו־
עלי אינו אשור אלא בכבוש של ירקטו ' עד אסור בכל מיני מלוחיםמשב' שם וכתב מותר אלא בחגכיס בלבד אבל בכשר דגים אסיר מסוס דמימליך עלייהו שליח והא
דקתניהכאמותר בכשר דגים אוקימנא כפרק הנודר מן הירק כשהקיזדסאו
הו״ןמן הכבוש אינו אסו' אלא מן הכבוש של ירק משום דכיון דאמי הכבושמשמע
הידועוםתמ5ז דירק הוא כבוש שאני טועם אסור בכל הכבושין דכיון שהזכירו בלא כייבן ליה עיניה בתחלת אוסלא דקפיס ליה דגים הא לאו הסי אסור אפילוככשר
ידיעת ה״א כל כבוש במשמע ודקתכי שאני טועם לאו מסוס דאי לא אמר שאני דגים מסוס דמיסליך עלייהו שליח עד יפןלשונו •־
וכתב הר״ן נפרק הנודר מ|
סושסלא מיתשי בכל הכבושין דודאי כיון דאמר כבוש מיתסי בכולהו אלא לרבות׳ הירק מי' כי אמריכן דמותר כדגים כשהקיז דם וטיבץ ליה עיניה לא שוו אהדדי
קניה דאפי׳אמר שאני טוע אי אמיכבוש אין ואי לא לא וכולה מתני׳בכה״גמיערש' דכסהקיז דם לא שרי ברגים אלא דוקא כאוסר בשר על עצמו ליום הקזה בלבל
כייסאמן הצלי דמשמע הידוע ובסיפ׳צלוי דמשמע כל צלוי ברישא המליח דמשמע דכה״ג אין דגים ככלל דכלאו הכי נא אכיל מיכייהו ההוא יומא אכל אי אסר עליה
הידוע ובסיפא מליח דמשס כל המלוחי׳ואית דמפרשי דלא הוי הפרישאדמתכי׳בין בסר שמונה ימים או יותר דגים ככלל דאף על גב דלא איצטריך למיפריכהו לההוא
מבוש למוש אלא סיפ דקתכי ככל הככושי׳משודקאמ׳סאני טועם הוא ובכה' ג כמי יומא משום אינך יומי אסרינהו וכד כייבן ליה עיניה אינו כן דאפילו כאוסלשלשיס
באינך נולהו עב״ל נהר״אש ז״ל פירש כפי׳אחרון והרמ״בס ז״לפי׳בפי׳המשנהכפי' או יותר אין דגים בכלל שאין לומר שמפני הימים האחרים נדר שהרי אינו יודע
ראשוןוהרא״בד ז״ל כתב בהשגות פ״ט מהל' נדרים שהסילוק הוא בין סלק לשלוק מתי יתרפא שיצטרך לאסור דגים עליו הרש בא ז״ל וליי נר ( דלא ) שרי בדגים
לכבוי'ובין מלחלמלית א"כ בין שאני אוכל לשאניטועם  :ומ״שרבי׳גבי אלא אי נדר ביומי דמוכסי לפוס מאי דכייבי ליה עיניה דבלאו נדריה לא אכיל
ק כנש
אסורבכלמיכי
מלוחים
אפילו
אינו
מליח
אלא
להתקיי׳לשעה ירושלמי שם וכתבוה מינייסו וכתב עוד ומסתברא דבשי מלית אפילו ביומא דהקזה אמור דאע״ג דאמר
לו״אש והר״ן ז״ל והרמ״בס כתב בטל׳שהולכין אחר הלשון וכו׳בפ״ט מה נדרים כדר שמואל אין מקיזין סל בשר מליח כיון דבשי ממש הוא ולא צריך שליחלאימלוכי
אמשנכמן הצוליח אס דרכן לקרות מליח לכל המלוחים ה״ז אסור בכל המלוחים עליה כדגים מיתס דיומא דהקזה לאו הוכחה מעלי הוא הילכו לא מהני אלא למידי
#אין דרכן לקל־רת מליח אלא לרג מליח בלב׳אינו אסור אלא בדג מליח עכ״ל
דצריך סליחא מיהא לאמלוכי עליה כדגים אבל לגבי בשר מליח דבסר ממש לא הוי
וכיוצא כזה־צתב לענין נודר מן הכבוש והשמיט דין נודר מן השלוק לפיסהו׳כלמד הוכחא דאי לא תימא הכי אדקתני ומותר כבסר דגים לימא נמי ובבשר מליח דהוי'
מדיןמליסרכבוש  1:מ׳ שרביכו וכן הוא ודאי כדבריו אס יש מנהג ידוע ואם אץ רבות טפי אלא ודאי כדאמרן וכתב עוד ולענין חגבים בכל דרכת שרו דלא מימליך
פלייהושליח מדאמרידגיס כמי מייד שליח דמימליך עלייהו ולא אערידגי׳גחנבי׳
ממג ידוע הולכין בכולן אח הלשון כדפירשתי טעמו לומ דמתכי׳ודאי בשאין מנהג
ידועמיתכיא וא״כ ה״ל להרמ״בס לכתוב משפה המקושאין להם מנהג ידוע וכאמ' וכ״כ הרמ״כס כפ״ט שבכל מקו׳מותר בחגבים עכ״ל ועוד כתב דהא דמיתסר בדגים
סהיאהשגה על הרמ״בס מיהו איפשר לומר סהרמ״כס סובר דמתכי׳הכי מיפרשא
דוקא באתרא דמימליך עלייהו סליס אבל באתר' דלא מימליך עלייהו שליח לא דכל
ממר מן הכביס זימנין אינו אסור אלא בכבוש סל ירק וזימנין אסור בכלהכבושין מידי דלא מימליך עליה שלית לאו מינייסו הוא וכמו שכתב הרמ״כס והסכים עמו
מ״נוכפי מה שדרך כני המקום לקרות לכבוש וה״פ מיפרשי נודר מן המליח ומן
רבינו ז״ל ולענין עופות כתב הרמ״בס דבכל מקום הנודר מן הכשר אסור בהם אבל
מלק דקרוני מתני' והיכא דליכא מנהג ידוע לא איתפריס במתני׳ומ״מהרמ״בס הר״ן כתב דכעופו׳נמי לא מיתסר אלא באתרא דמימליך טלייהו שליח אבל באתרא
הכיאמשפעו שכתב שם היו מקצת בכי המקום קורץ לו כך ומקצתם אין קורין אין דלא חימלך עלייהו מותר דומיא דדגיס ותמה על הימ״בס ז״ל שחילק ביניהם דסא
הולכין אחר הריב אלא ה״ז ספק נדרי' וכל ספק כדרי׳להחמיר ואס עכר אינו לוקה בגמ מסויכן להו ולע״ד נר שטעמו של הרמ״בס 1״ל הוא מסוס דאע״גדאמרי׳בגמרא
ין׳! פ שכפי המשנה נר מדבריו שהיה מפר מתכי׳דמפלגא בין הכבוש בה״אלכבוש מ״ס בשר עוף לת״ק דאסור דעביד שליח דמימליך עליה בשר דגים נמי וכו' לאו
3ךמא איפשר דכסכתב החיבור חזר בו ופי׳כמושכתבתי :אמרקונם ירקעלי למימרא דהמלכה דעופות הויא כי המלכה דדגיס דהמלכה דעופות היינו דכי אע'
׳|ימ אסור אלא בנאכליס חיים וכו' ר״ס הנודר מן הירקידף כד )מותר בדלועים ור
■ לסלוחיה אייתי' לי בשר א״לסליחא מאיביסראכעית בשר בהמה או כשר עוף
:ו'גי)וסי א״ל לי״ע והלא אדם אומ׳לסלוחו קח לנו ירק והואאומי' לא מצאתי אלא והשתא לא מיגרעי עופות בבכי דה״נ א״ל ברישא מאי בישרא בעית בשר בהמה או
ע
מימין אמר להם כן הדבר או שמא הוא .אומר לא מצאתי אלא קטני׳אלאשהדלועץ בשר חיה ואת״ל בסר בהמה בשר בקר או בשר צאן אבל אדגים לא מימליך ברמן
3־ךייקוכגמ (שס )פריך לר׳עקיבא והא מן ירק נדר אמר עולא כאוס' ירקי קדרה שליחותיה אלא כי אזי׳ולא אשכח סוס מינא דבישרא אמר לא אסכחנא כישראביעי'
דאייתי דגים ואפי׳אמ״ל דמימליך עלייהו כמי ברישא דשליחותיה מ״מ לא מימליך
"' ייילסא ירק הנאכל בקדרה קאמר באומר ירקהמתבש' בקדרה פלי ופי הר 'אס
עלייהו בלישנא דמימליך אעופוס דאדגיס מימליך ואמר הכי אי לא אשכחנגישרא
'ך
15ז ייק נדי־ וסת׳ירק בלשון בכי אדם הוא ירק הנאכל ודילת ירק הנאכל בקדר'
י? לנאכל ע״י כביסת קדרה ובלשון בני אדם יותר נקרא ירק מירקהמתבשל אייתי דגים אכל אפופות מימליך ואמר הכי מאי ביסיא כפית דבסמה או דעופות
קדי־הכבלל וכך הס דברי רבי׳והר״ןז״ל סי׳בפניס אחרים ואיני מאריךלהכי׳דבריו והכי דייק לישנא דגמרא דגבי דגים פריס לישנא דהמלכה דידהו וגבי עופות לא
נעקא לן מידי דהכל הולך אחר לשון בני אדם כאותו מקום ובאותו זמן פירש וא״ת אס כן היכי פרי ך מ״ש טיפות וכו דגים כמי וכי הא איכא בינייהו טובא
י׳ממוסס זה הססיסהיע״בס דינים אלו  :ומ״שרבי׳ומיהובכל המתבשל בה י״ל דשם המלכה בעלמא קשיא ליס ושני ליה דאס״ג דאסור בכשר דגים ומתניתץ
יס י אט בדלועץ שכל דברשהשליח נמלך עליו הוא בכלל המין ההואוכו׳מכואר
בשהקיז דם או כייכן ליה עיניה וה״ה דהוה מצי לשכויי ליה דלעולס מותרבבשר
^כ יס וכ״ס הי־י״ף והר״אש והי"ן ז״ל הלכה כסותו וכ״פ הרמ״כס ז״לבפ״ט דגים דשאכי המלכה דידהו מהמלה' תנופות אלא מסוס דבפא לאוקומ ת״ק דרסב״ג
) נדייסנד ל מידי דמימלך עליה שליח מיניהוא ומי׳אמרי׳בגמ דמוד ר״ע לעכין כי״ע וכדקאמר מאן תנא דפליגעליה דר״ע רשב״ג היא דפגיא ומסכי לי׳דאס נ
דאסור בבשר דגים והב״ט כשהקיו דס או דכייבן ליס עיניה כךנראה יל ליישב
דברי הרמ״בס ז"ל אח׳שכפבתי זה מצאתיסמהרי״ק ז
<׳ ל כסי׳צ״ט וכסי קע״זהאריך
ליישב דברי הרצל' בס ולא העתקתי דבריו פהכדי שלא להאריך ורע דאהא דאופי
אביי
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הלכות נדרים ריז
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אכיישריותא דדגיסכשהקיז פריך א' ה אפילו פופות כמי לא אכיל דאמרפמוא ,לפוכז קושטא דמילתא רבנן פליגי אדרבי יוסי ושירי דאפילו קרי ליה קומ /ד , 1
סליקהז
מסוכר ואכיל כפרא פרס ליביה וכולי ומפני פאני עופות דאיפשרע״י
הר״ןדלל) ך מו .ךקופ ^
כמי שרי ואפילו הכי לא רמי דידהו אדידהו וכד־פב
פי׳סאניעופות דאיפשרלהו בתקנת להקזה דאיפשר לאוכלן ע"י פליקה אף על חל 3הוא אבל אפיס יס עדסיס כינהו ומ״ס רבי ,פי ' קוסמי חלב הככדליסמסכי
ובהלכות ל^
נדרים
פי שהקיז דס ומידי דמצי למיכל בשוסעכין כדר ומימליך עליה אסור * כתבסר״ן פירשו רפ׳יוהר״אש והרן וכן פירשהרמ״כס ז״ל בפירש ,המשנה -
כפ׳כל הבס בפס הרמ״כן ז״ל דמדאוקימכ
פרקט ונתב עליוהרא״כדאנומפרשיס
להאדמותר בדגים כשהקיז דסאוכייק הנודר מהקיפ׳פי׳פיתרץ דקין שנקפץ בשולי הקדר׳מות׳ברוטב חלב הקפוי עד כאן וניאה המפיסיסכן
ליה עיני׳פמעי׳דכל סה״גאזליכתר דעתי ,פי׳במרקזמהרוט׳מותר בקיפה :מהבשר מותר בשניהם אס לא הוא משוס דאיתא כייוסלמי קוסתל-
לנידר ולא הוי בכלל כדי סתס אלא מידי שאמ׳קונם בשר עלי או שאני טועם או שאני אוכל כדפרי׳לעיל מקערא ויש לדחות ולומר דס״קנשהח1.נ■
לחזי ליה אבל מידי דלאסזי ליה לסוס הנוד׳מהכריסץ אסו׳במקפ׳של גריסין מן המקפה מותר בגריסין קפוי נבדלי׳ממנו אותה מיס וכס,^ 5׳
פעתיה ליתיהבכלל סתס נדר אלא אס
מרתרבגביכס
בפס החלב סקפויצמן החלב
מהמקפה אסו׳בשום מהשו׳ מותר במקפה מהתכלין אסור בחיין
מהגבינה מותי בחלב בריתא,שסומן
כן משתמע כמי בהדיאאבל מכללא לא
אתי שאין לנודר אלא מקומו ופעתוסכייל :ומותר במבושלקואם אמר קונם תבלין שאני טועם אסור בחיין שכתב שאסור בה בספלה ומלוחהשם
הנודר מהקיפה וכולי בריתא בפרק• הנודר ומבושלין מהכרוב אסור באספרגוס מאספרגוס מותר בכרוב במשנה ( דף נא ) אבא שאול אומיהנודר
מן המכופל ( דףגב ) מןהרועכמותר ואספרגוס פרש״י מין כרוב והרמ״בם פירש מי שלקות של כרוב :מן הגבינה אסור בה בין מלוחה סןשפל׳
בקיפה מן הקיפה מותר ביועב ומ ,/ש מן מהכרישין מותר בקפלוטות מהירקות מותר בירקות שדה ואינו ומה שכתב שאסור בה בין לקה כיןיכההו
דג פאני טועס א סור בגדוליםומותר
הבשר מותר בפניהם אי לא פאמר קונס אסור אלא בגרלים מטת הנוד' מהחלב אם הריין לקום על שם
כשר עלי או פאט טועס או פאני אוכל החלב אסור כוואם לאו מותר בופי׳קום מי חלב הנכדלין ממנו :בקסניס וכו ,פס במשנה ( דף נא ) דג
בדפרישית הוא בסוף סימן שקודם זה ושם נדר מן הקום מות׳כחלב מן החלב מותר בגבינה מהגבינה מותר דגים פאט טועם אסור בהם כיןגדולים
נתבאר סרש״י והר״ן והר״אש תולקיס עכו בחלב ואסור בה בין לחה בין יבשה טפלה ומלוחה  :דג שאני בין קטנים בין מלוחים בין טיפליסכץ
חיין כין מבושלים ומופר בטייתסרופס
הרמ״בס ז״ל בפירס קיפה :
הנודר טועם אסו מתלי' ומלת' בקטנים דגה שאני טועם אסור בקטנים
ובציר ובגמרא ( פס ) תניארפ״בא
מהגריסין אסורכמקפהשלגריסין וכולי
בגדולי׳ומותר
ומות׳בגתלי׳וחילוק איזהו גדול אוקטן תלוי במה שרגילין לקת' אומר דג שאני טועם אסור
מפנה בס ' פ הנודר מן המבושל ( דף נג)
מן הגריסין אסור מן המקפה רבי יוסי גדול במקו׳ ההוא דגים שאני טועם אסו׳בין מתלי׳ בין בקטנים
כקטנים
בקטטס דגהשאטטועס אסור
מתיר מן המקפה מות גגריסין מן המקפ ,מלוחין וטפלים היין ומבושלים ומותר בטרית טרופה פירמין ת ומותר בגדולים דג דגה שאני טועסאסור
אסור בשום ורבי יוסי מתיר מן הפוס שמהתכין אותו לחתיכו׳רקות ובציר ומורייסהיוצ' מהרגי' :הנוד׳ בין כגדולים בין כקטנים ופירשהו״ןדג
מהצחנהפי׳מיני דגים חתוכין מעורבין אסורבטרי׳טתפה ומות׳ דגים פאני טועס אסור בהםוכו'משום
צוותי במקפה וידוע דהלכה כת״ק ופירוס
דאמיתרי לשני דג דגים דדגמשמע
הר״ן מןהמקפה תכפיל עב סלגריסין בציר ומורייס מטרי׳טרופה אסור בציר ומוריימהנוד׳מהתמרים
דגריסין מן מותר בדבש תמרים  :מדבש תמרים מותר בתמרים מהסיתוניות גדול משוס דנמכר בפני עצמוודגים
ואסור משוס דקרו ליה מקפה
מותר בחומץ היוצא מהן נדר משמע קטנים לפי פאיןנסכריסאלא
דמקסהכולל
המקפה אסור כפוס מסוס
פיר׳סופי ענבים שאינם מתבשלין
מדבש סתם מותר בדבש תמרים שסת' דבש אינו אלא דבש ביחד ומותר בטרית טרופי דג גדולטרוף
יכל דבר קפוי נעבה ופוס כמי קרוי מקפה
דק דק ומ״ה שרי דדג דגיםשלמי,משסע
ע״ש פממחין אותו במעט מיס ונאכל
בכך  :מהתבליץאסובחייןומות,כמכושלין דבורים מן החומץ סתם מות׳בחומץסיתוניות הנודר מהיין אסור ולא טרופים וכל שכן שהוא מותרכציר
ואס אמר קונס תבלין פאט טועם אסור בקונריטין פי׳ יין מבושל במיני כשמים ובמבושל ומותר ביץ פל דגים שהוא שומן היוצא מהסוקרני
מותר
תפוחים נדר מהתירוש
דגיסמעורכי־ס בו וכל שכן שהואסומר
בחיץ ובמבופלין תוספתא כתבה הר״אס
במורייס שהוא שמנו של דג נלכדוזו
בפרק הנודר מן הירק ודע פכלדכר הבא
לימן טעס כקדרה כגון פומיס ובצלי״וכיוצא בסס נקראי׳ תבלין וכ״כ הרמי׳כס בפי׳ ואצ״ל זו קתני עד כאן לשונו לזבל הר״אש פי ,דג דיגיס שאני טועם לזו דג5וווגיס
המשנה פ״א ממסכת ערלה ובסני סוג) דשייךלפלוגי בין חיץ למבושלין מזלו ופליג אדר "ס דאמר בגמדדג דוקר! גדול משמע וי״מ שיזמר שניהם דג משמעגדול
בפלפלין וכיוצבהס לזין לסלקבהסבין חייןלמבושלין  :מד 1כרוב מותבאספרגוס ודגים קטניס ול"כ דבדגיס לחודיה סגי דמסמע כל מיני דגים עכ״ל • ובפסקיי
כתב על דברי רש״בא דבלשון בני אדם דג גדול משמע דגה מסמע הקטניםפוניזן
ומעד מותר בירקות השדה משנה בס״פ הנודר מן המבושל ויהיב ספמא במתני,
למותר כירקות השדה מפני שהוא ססליווי כלומר דבלשון בצי אדס ירקות סתס וכיון שהביא דברי רש 'כא ונתן להם טעס נראה שהוא פוסק כמותו וכך הסוכוי
לס ירקות גנה וכריסין וקפלוטות נראה שהס שני מיני כרתי ואין הקפלוטו׳בכלל רביכו ומ״ש דגים שאני טועס אסור בין בגדולים בין בקטניםוכולי • הואמנונוו
הכריסין בלשון כני אדס :הנודרמן החלב אס קורץ לקום ע״ש החלב אסו'בד וכו׳ כמשנה ע״ס הפירוט שתפס הר 'אש עיקר דמתדאו דג או דגיםקאמר ו6ף על גנ
סס במשנה ( דף נא ) הנודר מן החלב מותר בקוס רבי יוסי אוסר מן הקוס מותר דבמאי דקתכי דאומר דג שאני טועס אסור בץ כגדולים בין בקטנים משמעמוכרי
בחלב וכגמראעדף נב ) ורמינהימן העדשים אסורבאשישיס וריוסימתיר ל״ק מר הר״אש דלאקי״ל כמתניתין התם שאני דרס״כא פליג עלה ומדשקילוטריתלמוו
כיאתרייומרכיאפריה באתראדת״ק קרולחלבא סלבא ולקומא קומא באתרי' ■לפרושי מילתיהדרס״בא משמע דסכר דהלכת כותיה אכל באומר דגים דליכאמאן
דרכי יוסי״לקומא כמיקרו ליה קומאדסלבא וכת הר״ן מן הקוס מותר בחלב לפוס דפליג אמתני ,פשיסא דהכיקי״ל ויס נוסחאות בספרי רמסכתוככהס דגדגים
לסנא דמתני׳משחע דר יוסי נמי מודה בהא ומי׳בבריתא בגע' פליג ואהא דאמרי ,שאני טועס אסור בין כגדולים בין בקטנים ונוסח זו היא ע״פ פירש הר ן דדגוגיס
באתריה דתי יוסי לקותא כמי קרו ליה קומא דסלכא כתב וא״ת תיכח דנודר מן דקתני היינו שאמר שתי הלשונות יחד ולפי ,אסור בכולם דרג משמע גדולודרס
אסורסל
משמע קטנים אלא דאם כן ה״ל לכתוב דאומר דגים סאיני טופס 6ימ
החלב אסור כקוס לפי שעדין סס חלב עליו דקומא דחלבא קרו ליה אלא נודר מן
בקטנים ועוד שלא היה לו לסתום דבריו נגד דעת הר״אס לפעיאה סהכוססש ין
הקרס אמאי אסור כחלב הא לא קרו ליה סלבא דקומא י,,ל דכיון דקרו לקומא קומא
דחלכא ה״לקוס וחלב דבר אחד עכ /,ל • ואני לא מצאתי בגמרא דבכודר מן כתוב בה אלא דגים שאיני טועס היא עיקר בספרי רכי• ,ורכי׳ירוסס נר6שמומז
עיקר כפירט סר״ן ז״ל שפסק כדברי רש בא והבי׳משנתנו כצורתה דגדגיםש ני
הקוס יאסר ר יוסי בחלב וגסרבי׳נרא׳טלא היתהאותה ברית׳כתוכה בספת ולפי,
סתס וכתדנודר מן הקוס מותר בחלב ומשמדאפי׳באתרדקרו לקומ קומא דחלבא טועם וכו׳וסרמ״בס ז״ל בפירוש המשכה כתב כלש ונו כשיתחבר סס הא טסהרכים
נמי שרי וכדמשמ מפשטא דמתני׳והרמ״כס סתס וכתב כפ״ם הנודר מן החלב מותר ה״ז מורה על הכלל ועל הפלגה בתוי כגון הבל הבלים שיר הסירים וצם אמי1
דגים כלל כל המין כולו באי זה מנין שיהיה עכ״ל  :ונפ״ט מה ־^ ות נדי ? ,,ל
בקוס מן הקום מותר בחלב ולא חילק בין אתרא לאתר וים לתמוה עליו דהא משת
בגמדילן דלת״ק דר יוסי באתרא דקרו לקומא קומא דחלבא אסור וא״כ ה״ל לכתו׳ דברי הרס״בא וגס לא הביא מסכה זו אלא הנודר מן הדגים מותר בצירומורייס ^
דבאתרא דקרו ליה קומא דחלבא אסור ואיפשר שטעמו משוס דבירושלמי משמע השאר השמיט ונראה שטעמו משוס דכיון דכל הני מילי כתר לסרן בני אדם גי
דפליגי ר יוסי ות״ק דקאמר מ״ט דרבי יוסי שס אביו קרוי עליו משמע דת׳ק סכר וכדאמרינן כגמרא עליה דרש״בא דאף על גב דדגה כלשון תורה משמע גד
שאע״ס שסם אביו קרוי עליו מותר וסובר ז״ל שכיון שכן יש לערש דגס תלמוד דדן ומשמע קטכיס אמר רש״בא דהנודר מן הדגה אסור כקטניםומומי־כגיגי־ ' ש
מכר דפליגי דכל טצדקי לאיסשר לן למיעכד דלא לשווי פלוגתא בין הגמרא דידן דכנדריס הלך אחר לשון בני אדס מכיון שכתב הרב ז״ל בראש אורזופר<ו? 3
שוב
ובאותו זמן
לשון ובאותו
ובאותו לשון
מקום ובאותו
באותו מקום
אדם באותו
כני אדם
לישון כני
אחר לישון
הלך אחר
הלך
לירושלמי עבדינן הילכך ע״כ לומר דהא דהאמ בגמבאתרא דרבנן קרו לחלבחלכא
13לא הוציז .ף
זמן םו
ולקומא קומא לאו דוקא דהא לרבנן לא איצסריך למימי הכי דהא לדידהו לא קשה
דיני נודר מדג או מדגה או מדגים אימתי אסור בגדוליםכ?נ1ניס( .ןוי ?מוחני
מידי וכמו שפי׳הר״ן ז״ל אלא איידי דאיצטריך לומר לר יוסי דבאתריקרו ליה קומא בטרית טרופה דמיון סהו׳תלוי בלשון בכי אדםביזרגהימ?ים ^ פסי ^לי ע וג
ישנידוג
דסלכא אמר דכאתרייהו דרבנן קרו ליה קומא ולאו דוק׳דלרמן אפי׳קרו ליה קומא טרית טיופנמי כיון דרג הוא אלא שהוא מחותך א י פס׳ד י):יי :י 'כת^ ^
11
'רול!
דחלכ ,נמי שרי א ,/נ ה״ק רבנן סברי דאף על גב דקרו ליה קומא דסלבא שיי דכיון אכל ציר או מורייס פסיקא ליה דלמ ,:דוכתא דמשתמ ע ג־הו,ד־־י1כף
דחלכא גופיה קרו חלבא סתס ולקומא קיו קומא אפילו קרו ליה קומא דחלכא שרי ולפי׳כתב הנודר מן הדגים מותר בציר רמיריים  :ומ״פרכי'|/ח ? <1״ .׳ ?!'׳ל •
רמישגה
דכיון דקרו ליה בשמא חדתא דלא מיקרי ביה סלכא ;שרי ור יוסי סכר כיון דמדכרי קטן תלוי כמהש י ג 'לין ל ? י ות גדו ^במ ?יס המ ^כ״כ סס הר׳ ^ם והי* '
לחגה
קרי הנודרמהצחנה וכולי עד אסור בציר ומוריס שס במסכה אל 6סכנוס ^ (
בהדי ההוא שמא חלבא אסור ולהאי פירוש דייקא נמי תקט כמילתייהו דרבנן
לחלכא חלבא דלא איצטריך אלא לכדאמרן ומי׳לישכ׳דכאתרייהו דרבנן וכן לישנא שבידי כתוב גס בסיפא מות בציר ומורייס וכך ה 15,גירסת הר ^מה ? מ1וייז
כן פי
■ הי״אשז״ל ולפי דבריו ה^ ד?מ;? 6סו י^
דמר כי אמריה ומר כי אמריה קשה לסאי פירוסלכן כר לודס ׳ל ז״ל דכיון דאשכחן מיני דגים חתוכים מעורבים ,
צודרמטר
^^יצטיי
דירושלמי סכר דפליגי ר ,יוסי ות״ק איכא למימר דתלמוד דדן סכר נמי הכי אלא טרופה מילתא דפשימה  ^ ,דה ^ 3־י־^ צחכההי
דמסוס דחזא דימי ליה דרבנן אדרבנן ודר יוסי אדריוסי וכדפיש״י אהד׳ליה לסוס דמותר בציר ומורייס ציץ שאין עיקר ממשות הדג מעורב כה ס ומיה נ מ"גו
שפתיה דרמי דרבנן אדרבנן דאיכא למימר דל״קמר כי אתריה למר בי אתריה אבל טרופה אסור בציר ומורייס דכיון שהזכיר טרופה מכל דבר סמעורבכ
משמע

הלכות נדרים

ריז

קצט
י

דימ
(א) נהר״ן 'פ

פאנלהר״ן פי' צסנא דגים קטנים הרכס מלוחים ויש מהס טרופים אלא לא אסי׳גכי קום אלא משו׳דשס אביו קרוי עליו אכל גבי מקפה דאין שם אביו
פמע׳שמי׳לףש״נז
?ס שלמים וקתני דכיון סיס מהם טרופים אסור בטרית טרופה ומיהו בציר
קחי עליו לא ורבנן סברי דשם אביו קחי עליו או פינו קרוי עליו 5יט מעלה
ע״נרדשנל׳זאמ׳פמ■
!' ןויי׳מות לפי שאין בהם חתיכו׳סלדג אלא סמכו וקרביו  :הכור׳מטח
טרופה
ולא
מוריד אלא מקפה כיון סגוף הגריסין בו אע״פ סנ סתנ'ש מוה<; ייר מ1אימאשיר^אנפיג
ותר כצי׳ומוריים נ״ל דלא סייך לכדתני הכא לא אסו׳בצתנ׳ולא מוס
כה
מסו׳
סגריסין
אסור
בו
אבל
קום
אינו עצם החלב הילכו הנוד מן החל׳מות׳כו וק*3מ ""י! פת כוסמין
דבמרצפס מותר ובמקצת אסורדכיון
דהנודר
מן
היין
מותר
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נק״ןמי*
למיפני דס׳דא ביון דכדר מטרי׳שהיא
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י שריב
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ערופה דקדק יאסר אף כציר
ומוחים
מפילפכ״ל והרסב״ס ז״ל השמיט דינים סיפוקו מאחרמהן  :הנודר מתבואה או שאומר עללתא אינורת ייחת ׳״ " י * ""ר? > ן אצא לפת(חטי},
]לו משוס דמלו בלשון בני אדם באותו אסו׳ אלא כחמשתהמיני] * ״ * *•1י י יג מאי ישאם ויבכל
^ * *־ * ונמז ימופ כיץ
״פיפי׳;11,
מקו׳ובאותרזמן שנדר :הנוד מהתמרי׳ מיני קטניות חוץ מחלקהטוגיס
וטסנישהןחטיןנפרכיןאחת
מסנה
בסין
׳פ
־־ווי
מזהפגופלידף
",גא״י״ליי־
מות׳כדבש תמרים מהשתוניות מותר לשנים ולשלשה וחכמים אומרים שאינו אסור אלא
כחמשתנג) ויהיב טפמא מפני שהוא ססלווי׳ הלן
אנור^
לשוןנני
בחומץ הייצ׳מהן מסכ׳סס (דף נג )ואע״ג המינין ויראה מדברי א״א הר״אש ז״ל שפס' כרבי מאיר ומדבריכלו׳דיין סתם לא מיקריאלאי
יןענבי׳ 4־ל
71םעל׳ל:
וויהוד׳קבתירפליג ואס קלל הלב׳ הרמבי׳ן יראה שפוסק כחכמים והכי מסתבר וכן כתב הרמב״םנדר מהתירוש מוסר ביין ואסורבכל
נמ״קוכ״פהר״ןוכ״ס הרמ״בז״ל בפ״ט• הנודר מהפתא סתם אינו אסור אלא בפת הטין ושעורין ובמקוימיני מתיק תוספתא כתבה הרא״סז״ל
ומ״ש וכינו מדבש תמרי׳מותר בתמרי׳ שתילין לעשות פת מכל דבר ונדר מהפת או מהמזון
אסורבפ כנודר מן הירק וגס הר״ן ז״ל כתב
מסכגרי׳תניאדרשר״גסבר כל שדרכו
לצכו׳ודרךהירצ׳ממכו לאכו׳כגוןתמרי' בחמשת המינקואם אמר כל הזן עלי אסור בכלחו ץממים סס ומיהו כתב עליה כלשון הזהגיסי׳
ומלח :קונם חטה שאני טועם אסור לאפותה
ומותילאוכלין -חיה עלה כיחשל׳ כמ״ד הלכו בנדריםאחר
ודבשתמרי'
ביוצ׳ממנו
נודר בו אסור " ,
חטים שאני טועם אסו׳לאוכלה חיה ומותר לאפותה חטה חטים לשק מי אדם כלו סדרק לקח תיחס
נמר כיוצא ממנו אסייבימש? נדת
ק׳•*שאניו-1
11
טועם אסור /לאמעח*! ) ו/מוע 17ופותה
חיו1
" י*ו י׳1
גריס שאני ׳-יע! ׳<! *-לד^ רי מתוקי ולא ״״ליין ,
פרם כמדלנ/
קי ל נופיה סח בתחייהו ובלאו הכי
־
־
־
־
־ י• !.״״ —
^.
ממקומו הוא למד דכיון דבנודר אסור לכשל
ומ״יחי גריסי ! עואני טועם אסו י * ? ילקי ^ י״י רוידיםתימפך<־יין ־"לנו
מהתמוי׳מוח בדב' תמרי׳פשיט סהנוד׳ חי ומותר
לבשל
גרים
גריסין
שאגי
טועם
אסור
לאכורתי
י
)
נן
דמפתעי' כלשוןלעי! 5וס גדי מ!
מדבש תמרי׳מות בתמח׳במכ״ש וכתב
ומבושל
:
הנודר
מפירות
השנה
אפור סתיחש בלשון הקדש אסוי בייןומותר
הר״ן ז״ל איכ׳למיד ת״ק מני לא ר יוסי ולא רבנן דהא אמרי׳לעיל בפלוגת׳
דקוס וחלב דכלהיכא דקרו ליה קומא דחלכא אסיר אפי׳ לרבנן ודבש ממרים
!סומץסתוניות ליתסר מה״ס וי״ל דל דמי דאלו גבי קום דחלב הקוס לא נסתנ׳
ממרה לצורה דמעיקיי' נמי כשהי׳מעורב בחלב סאות צורה עצמה הי׳אבל הכא
מוי נישתנ הגון> כ׳ כ הרשב״א ז״ל ועוד דגקוס כי קח ליה קומא דסלבא מפני
מעד תורת חלב עליו קח ליה ולא להפריש בין זה לאסר שאין נקרא קום אלא
זהאכלסכא כי אמרן דבש תמרים וחומץ סתוניות לא שיהא עדין תור תמרים
וסתוכיות פליסה אלא להפריש בין דבש תמרי׳ לדב׳אסר ובין חומץ שמיניות
לחוק לוחרעכ״ל ובירושלמי גרסינן מ״ט דרבי יוסי שם אביו קחי עליומ״ט
דחי בן בחירה שם בנו קחי עליו מסתבר ר״י בן בתיי יודה לר יוסי ור׳יוסי לא
יווה לר״י בן כתירא ר״י בן כתיר' יודה לר׳ יוסי סס בנו לא כ״ש סס אביו ר׳ יוסי
לאיודהלייהוד' לא-אמר אלא סס אביו אבל סס בנו לא עכ״ל ודבר תימא הוא
דהאדבש תמרחסומץ סתוניו׳סס אביה קמי עליה'וצמאי קח ליה שם3בנו ויש
לערדתמריכסה' כעסי' דבש וסתוכיות כשהן כעשו׳חומץ לא כשא׳מהתמריס
ומהסתוניו דבר כפני עצמו סיהי׳עליו סס תמרי׳או סס סתוכיו׳נמצ׳ששס הכן
סמלוסדבשוהחומץ סל על אכיהסהיי לא נשא׳עאכיה׳דכרסיהי׳שמוהראשון
עליומה שאין כן בחלב שאע״פ סיוג' סקו׳ממכו החלב עצמו שהוא אביו עודנו
עומד ונקר כשמו הראשון הילכ׳כי קרי לקומ' קומ׳דחלבא שפי׳מיגרר בת׳אבוי
טקדאכויאכתי שמו הראסוןי עליו מה סא״כ בדבש תמרי׳וחומץ סתוניו' והא
1
<ןל1מ מ ט דר יהוד׳ב״ב סס בכו קחי עליו ה" פ אע״פ שאין סם אביו קחי עליו
טעכיוןדשס כנו קרוי עליו אסו׳ועי״ל דירוסלמי אזדא לטעמי׳ספי׳קוס סלבא
מקטרא כלו שהחלב הקרוס עצמו כקרא קום וכדברי הרא״בד דהשת׳ודאי שם
"ליו קיו ,עליה דמעיקר' חלבא קרו ליה והשת׳נמי חלב קרי ליה אלא דמוססי
פניה מקטי־א אבל גדר״י בן כתיר' הוי איפכ׳דמעיקר׳קח ליה תמרי' והסת׳קרו
ליל דכש אלא דמוספייעליה תמרי' נמצ' דשם כנו דהיינו דבש קרוי עליו כשם
3טצ אלא דמוספי עליה תמרים להבדיל בינו לדבש אחר וכן אתה אומ׳כחומץ
^יליו ופי זה נראה עיקר כתב רביכו ימח דרבות' דסתוניו׳הוי מסו׳דאין דרך
חמל הסתוניו׳עצמן סד״א כי כדר מינייהו הוי כנודר מהיוצ׳מהס קמ״ל  :נדר
מדבש סתס מות׳כדבש תמרי׳וכו׳עדמות׳בחומץ סמוכיו׳סם במסכה הנודר מן
ליין חסו כקונדיטון וכמבוסל בירושלמי אהא דכוד׳מן החל׳מות כקוס ר יוסי
וסע ס דר יוסי סס אביו קמי עליה על דעתי׳דר יוסי הכוד׳מן היין אסוכיין
^ חמי מכסלא קרו ליה כך היא גירס הרא״ס וכך מצאתי בירושלמי כתי'
י ׳הוקימנוסחכיהוס שכתובה מותרכייןמבוש' וכת הרא״ס עלהירושלמי
סי? הוס ובגמי איתמ דר' יוסי ורכנן מר כי אמריה ומר כי אתריה וכו'
^י1דאעי לרבנן הנודר מן היין אסו׳ביין מכוש׳דחמר׳מבשלא קרו ליה ואע״ג
| יייב 1בתיר אומ' כל שסם תולדתו קרויה עליו אסו׳אף כיוצ׳ממכו ופליגי
יה הסס שס כנו הכא סס אכיר הכי פיר' לה בירושלמי עכ״ליוכ״ס הר״ן
(:הו,הימ^ ח לוכמכדלא דמי לכוד׳מן הירקו׳שהוא מותר בירקו׳שדה מפני
(1ינ ^ס/ליוו' זש^ ני התם דמינ׳אחריכ׳ניגהו אכל חמרא וחמרא מבשלא חד
ו ומפני שנתבשל לא הפסיד וגרסי׳תו בירוש׳מ״ט דר׳יוטי סס אכיו3סקף ^ועל דעתי׳דר׳יוסי הנודר מן היין מות׳בקונדיטון  .כך היא הגירסס
.,!$רןף^ ישוס ובסס כתיב׳יד וכן הדין סמאח' שאין שס אביו קמי טליושהרי
^"ו ח אותו בסס אביו כלל מודה ר יוסי שהוא מות' בו וכ״ס דלרככן סדי
^

 $תמוה על רכינו

סכת׳סהו׳אסור בו אכל הרא״ס ז״ל

כת׳יחסלמי זה

^1ג^הניד מן הגריסין אסו׳כמקפה ור׳יוסי מתי׳וכת׳עליו אלמ' דלרבנן
׳ *,ו:דינ1י1נ? :״ל ולפי דבריו ה״פ מ״ט דר יוסי דשרי הה ומהד'משו׳דציהו

בכל מיני מתיק דאגן לא קרינן תירוש אלא ליין כלשון תור׳עכ״ל הנוד׳מהסמן
אס הוא כמקום סמסתפקין בשמן זית אסור בר יכו׳ עד אע״פ שרוב סיפוקן
מאש׳מהס ברית' וגמר׳ בם״פ הנודר מןהמבושל (דף נג ) ויהי׳ כגמ׳טעמא דלא
אזלינן כתר חב' משו׳דספ איסור' לחומר׳ כלומר דכיון דאיכ׳דמסתפקי מיני'
אע״ג דמיעוט׳נינסו איכ׳לספוקי דילמ׳אף ממנו נתכוון לנדור וכת סרמב״ס

.

׳ ־

לא

ין מהדגן קאמ׳ר״מ שאסו׳ככל מיניי קטניו׳
המינין מסנה וברית בפ׳הכוד׳מן הירק (דף נה ) ימ״ש ויראה מדברי א״א ז״ל
פ׳פסק כר״מנרא׳ססעמו מדכת׳אבל הנדד' מן הדגן אסו׳בנל תני׳מותר באורז
בחלק בטרגיז ובטסניודבר תמיה הוא מה ראה לפסו' כיחיד במקו׳רכי דאע״ג
דהאי ברית׳סתמ׳כותי׳הא קי״ל מחלוק׳כמתני׳וסתבכרי׳אין הלכ׳כסתסמשו'
דאס ר לא סנ׳ר״ח מ״ל ואיפש •שלא כת היא״ש ברית' זומשו׳דתהוי הלכת׳כר״מ
אלא ללמוד ממג לרבנן דנוד׳מן הדגן אפי׳לר״מ מות כסלק וטרגיז וטיסניוכ״ש
לרבנן וה׳ה לנוד׳מן המבוא׳סאינו אסור בקלק׳וסרגיז וטיסני ור״ייפס' כר״מ
וכתב שיש להסתפק כנוד׳מן הדגן אם מות בקמח כפת ובמבושל  :ומ״ס דנוד'
מעללת אינו אסו׳אלא בה׳סמיני׳ אי כ' למידעלי 'מדגרסיכןהתס ( סס (ןכדשמואל
מר פקיד דליתנון תריסר אלפי זוזי לרב׳מעללת׳דנסרפניא סלק׳רבא קמים
דר יוסף עללת' היכימיקחאמ׳רב יוסף מתני׳היא ושוין מור מן התבוא׳סאין
אסו׳אלא מה׳המיכין א״ל אכיי מי דמי מללתא כל מילי משמע אהדרוה לקמיה
דרבא מהא לא מינעי׳לי׳דעללת כל מילי מסמ הדא הוא דא״ל סכ׳כתי׳וספינו'
מאי וכו׳ופי׳הר״ן כל מילי משמ׳בעללתא לשון ביאה והכנס' ושבח והר״אש הי'
כל מילי משמע דעללתא משמ׳כל דבר מעולה ומשובח וכתב בפסקיו מסתכ׳לי
טעמי׳דרב יוסף כיון דמתרגמיכן תבוא׳עללת והיא בלשון תרגו׳צוה הוי כאלו
בלשון עברי צוה והזכי׳תכוא׳ולמה נשגה הלשון לעשו׳משס העצספעולה כדי
להוצי׳ממון עכ״ל וכיון דאביי סתר דכרי׳רב יוסף ושת׳ליה משמ׳דאודויי אודי
ליה וגס רבא סבר כותיה ואפילו למאי דהו׳ס״ד דרב יוסף ככר כתבהרא״ש
שטעמו מסודלמ נסכה הלשון לעסו׳משס העצ׳פעולה כדי להוצי׳ממון משמע
דלהוציא ממון חק הוא דלא כסכה הלשון אבל לגבי איסור׳דספיק׳לחומר נסכ'
הלשון כדי להחמי׳וכ״פ הר״ן דכיון דבעי׳דרכ׳לא איפשיט הילכ' לא גבי משכר
בתי׳דיד בעל השטרעלהתחתונ׳אכל לגכי כדרי׳נקטינןלחומר וכולן ככללוי״ל
דדוק׳גבי צואה הוא דאמרינן דפללת׳כל מילי משמע דאיכא למימ׳סהוא מצום
שיתנו לו י״ב אלפ׳זוזי מהמעולה שבנכסיו או מכל הכנס'ושבח שבנכסיו דנופן
כעין יפה נותן אגל נוד׳מעללת׳דלא שייך לפרושי הכי ע״כ לפרס דהוי כנודר
מן התבוא׳אלא סנד׳כלסון חרגו' :המדר מהפת סתם אינו אסו׳אלא בפת חטי,
ושעוחוכמקו׳שרגילין לעשות פת מכל דבר ונד׳מהפ׳אסורכה'המיני"ירושלמי
דמסכ׳פלה כתכו הרא״ש בפ׳הכודר מן
הירק *  :וס־ש דכודרמהמזו ן5ן סןר *נ״ה ומסיים נהדאיזלן קייי פמשתםאלא
בל הפי נ,׳ו 15ס  $ןעףכל הןן עלי
^
מחמשתהמיניסבלבד:
בכל חוץ ממיס ומלח בפ׳ככל מערכין (דף ל ) תכן הנודר מהמזון מותר במים
ומלוהויק בה מיס ומלח הו׳דלא אילך ,מזון הא כל מידי איקרי מזון לימ׳חהוי
תיוכתי׳דרב ושמואל דאמיי תחייהו אין מבי־כין גמ״מאלא עלה׳המיני׳כלב"
אמ ר׳ יוסף כאומ׳כל הזן עלי כלומ׳ דבכה״ג אסור בכל דבי־ חוץ ממי' ומלח אבל
הכוד׳מן המזון אינו אסור אלא כה' המינים ופרס״י דלא מימיי מזון אלא ה׳
המינים דהרו מין דגן דזייניוסמדיליבא אבל כלהזן משמע כלדכרהמשביס
דכל מילי זייני חוץ ממיס ומלח אכל לא סעדי ולא מיקרי מזון :קונס חטי סאני
טועם אסו׳לאפות ומות לאכלס חיה וב־ועד אסו׳ ע לד
אלאכול

ד״מ
מ^ז נמ ל ^ פול חי ומבושל בריתא בס״פ הנודר מן המכושל
(ב )
אינומדוקדק
לאפותה
הרשב״א סי׳ תי" 5י לאפות ' ומות

(דף ט ) * ומ״ם רבי׳אסור
,
^

קביפותך ב :כדר מיורדי הים ל) סור  3כ ^ין
שהם דרים כעיר אתה סחר למקום
הנודרמיורדי סיס מות׳ב יושבי יבש׳ מיושדי ידח׳ * '
הים וכוייפי" ד כדריס ( דף ל' )

־"•,־" א־״־יס

זלצמ״ס
ביויריגיטפיויויהץ נכלל יושבי יבשה לצכ5ולוה־ולכי׳מעיציפו?
שדרכו לפרש ופי'הר ן מותר ביושבי יבסס בחוסן שלזין רגילים להץ׳יורדי ר

״״״ ' ״ ו־ך הל לנסי לוסו נאפי' ימי״י  ,־" ",,־ "יקד.
מססתעי׳חצזקיסניחד:
משמ-גלכיס מפני שאלם
לסוןהברית' והרמ״בס
צי 7ור אעיצו7ירח• באפוי׳וכן הרכז .

באניות מיושבי יבשה אסור ביורדיהיס
ארעילה ^יס אתר בפ׳ט כתב חילוקי חסה וסטים וחעה
צשלןבכיל/דסמירת חטי׳השנויי׳כברית זו ולא הזכיר תילוקי אסו׳בבל פירות השנה ומות׳בגחים וטלאים בחלב ובצי׳ובגוזלו'
אפילו הס עכשיו ביס ססופסלסלוד!
אי7גי "|זיי 7ייה
גריסיןהסנוייבהמשו׳דמיחלוקי חטין ואם אמר גדולי שנה עלי אסור בכולם מפירו׳ הארץ אסור בכל ליבשה ואהאדתכן לא כאלוההולכים
״" 1
 ' !/ז
עכציעלסי ריח
ופטריות ואם אמד נחלי מעכו ליפו וכו׳איכא תרי לישכיכגמרא
הרמבס
_נ,דרמ,7רפפל(ינ נסמ לסילוקו גריסין ובספרי
פירות הארץ ובפרי העץומותר בכמהין
וכלישנאכתרא אמרינן דלזסיפלזקלזי
כ^לליג!• כמל דידן כתוב חסים שאיני טוע מות׳באפוי קרקע עלי אסור בכולן הנודר מהקיץ אינו אסור אלא בתאנים
הנודר מיושבי יכסה אסור ביורדי סיס
המרדניפ׳"ה״קבל ומות לכוס וסעו' סופ הוא וצריך להגי' הנודר מהמים הנמשכלן ממעיין פלוני אסור בכלהנהרו׳היונקות
ולא באלו ההולכים מעט ליפובלבל
עןקיי״יע״נת" ,ולכתוב מותר באפוי ואסו' לכוסתנן
התם חטהקסי׳שאניסוע אסו׳בהסבין ממנו ואין צריך לומר מהנמשכין ממנו אע״פ שנשתנה שמו ואין אלא אפי במי שדרכו לפר הואילוסופו
הי ^ ן7 0פסק קמח וביןפת וכתב׳הרמב״ס בפ״ט ואיני קורין אותו אלא נהר פלוני ומעיין פלוני ואם אבל מנהר פלוני או ליבשה סליק ופסקו הרא״ס והר׳ןז״ל
ימר״סדחיצוףמי׳ יורע למה השמיטו רבינו וכתב עוד ממעיין פ׳ אינו אסור אלא בנקראין על שמו  :הנור׳מהכסות מות'
הלכהכלישנאבתרא וכן פסקהרמ״נס
נמים■ יעץמ>י יי הרמב״ס המד מן הסטים אסו' בהס בין בשק יריעה והמילה מיני כנרים גסים הם  :הנוד׳מהביתאסור ז״ל בפס וכתב הר״ן ז״ל דלהאיליסנא
חיין בין מבושלין  :הנרד' מפירו ' השנה בעלייה מהעליה מות׳ בבית  :הנודר מהעיר מותר ליכנס בתחומה נודר מגורדי הים אפילו ההולכים מסט
בפשונ׳ ,^ ,א ני  ,וכו עד אסו ' בכולן ברית פ׳הטד מן היר' ואסור ליכנס לעיבורה מהבית אינו אסו׳אלא מן האגף ולפנים :ליפו בכלל מדלא פירש מידיאויסא
ומיהו כתב בשם הרש״באדמסתבדאיכו
סי רלח מישנשבע (דף נה ) וכתב הר״ן ואס אמ גידולי סנ' נדר מיושבי העיר אסו׳במי שישב שם ל׳יום מבני העיר אינו אסו
אלא במי שישב שם י״ב חדש  :נדר מיורדי הים אסור בכליוררי אסור בכל מי שירד פעם אחת מסכו
צדללנגוכומייימי' עלי אסו' בכולן מיהו דווק'כשלא אשרן
ליפו אלא במי שרגיל לירד שם תדיראי
אבל
^ גן,7ג ^'״ב " עליו אלא זמן שהוא יכול לעמו ' בו
הים אפילו באותם שאין הולכין אלא מעכו ליפו ואפילו/באותם
נמי במי שהיה יורד בשסת נדתמסכו
לקיימ׳:
^ לעול׳לא הוי נדר׳כלל שא״א לו
^ עי״
שיורדים
שכונה לק שכונה בעיירות הארץ אסו׳בכלפירות הארץ שיורדין לטייל ומותר ביושבי יבשה  :נדר מיושבי יבשה אסו׳נם ליפו  :ומ״ש ואפילו באותם
ביורדי הים ואפי׳באותם שמפליגיןבו הרבה שסופן לירד ליבשה
לאחר שלשים יום עלי ימ שהוא בשעת הנד' לטייל בירושלמי נסתפקובזהוכתהר״ן
יי,7־"שג,ה4יי " כ 5ומות׳ככמרין ופטריות ואס אמ גידולי ואם אמר יורדי הים
ז״ל דנקטינן לס ומיא וכן בדיןדספמןא
׳ קרקע עלי אתור בכולן שס בברית' ופי' מיורדי הים אסור בו ומי שאינו מיורדי הים בשעת הנדר מות' בו
דאוריתא היא ולסומרא וכן פסקובינו
^ח /רק 'המ( כר הרא״ש אסור בכל פירו' הארץ פרי העץ
הסמיכה הנמי מן ופרי ה  6דמ מ״כ ופשוט הוא מדלא שרי אע״פ שלאחר ל׳ידם כשחל הנדר הוא מיורדי הים  :נדר מרואי ירוסס וכך הס דברי רבינו  :וס׳ ^ואס
בירושלמי
האלום ת?! ׳צהנ׳ע אלא ככפיהן ופטריות תני ' בתוספתא חמה אסו' אף בסומק שלא נתכוין אלא למי שהחמה רואה אותו אמ׳יורדי הי׳לצח׳ל׳יו׳עליוכר'
איבעיא להו הנרד' מיורדי היםלאחול׳
הנודר מן הפרי
ס והמ״ ה
ודלופין לאפוקי דגים ועוברים ואס נדר מן רואים החמה מות׳ בסומין נדר
אסו׳בקשואין  ,י
י1
אדומה7הח"* היא1
משחורי
יום וקודם ל ' יום נעשו יושבייבשהא
ומלפפונות ומותר בפירו' אילן ודב ת י מ
ע׳לל .
הוא למה לא יאסר כפירות האילן  :הכוד מהקיץ אינו אשו׳אלא בתאני ' בריתא כתר אמירת הנודר אזליכן והשתא יורדי סיס כינהו או בתר חלות הנדרלוזלינן
כתבה הרא״ש בפר קונס יין  :חנודר מסמים מ מסכין ממעין פלוני אסו׳ בכל דה *ליושבי יבשה ויהא מותר בהם ותלי ליה כפלוגתא דרבי ישמעאל ורע
יסמסלול
דפליגי בפרק בתרא באשה שאמרה הריני כזירה לחסר שאנשא דרבי
וכו׳עדאינואסו׳אלחמקראי׳טל שמו בפ׳בתר׳דככורו '
הנהרות היונקות ממנו
(דף נס ) זכרות דמי׳כלו׳עיק המיס שבעול׳פרת לא״ר יהורא״ר מוד ממי פרת סבר בתר חלות הנדר אזלינן ובעל מיפר ורבי סקיבא סבר בתר אמירהאזליכן
אסור בכל מימו׳סכעול ה״ד אילימ דאמ לא שתינ׳ממי דפרת מי פרת הו ' דלא ואין הבעל מיפר בקודמין ופסק הרא״ש הלכה כרבי עקיבא וכן פסקהרמ״בס
בפרק סלסה עשר וכתב רבעו ירוחם שכן עיקרודלא כקצת מרבותיו שנפט
אלאדלאסתיכ׳ממי׳דאתומפיתדאמ׳רביהוד'
סתינא האמכהראחריג׳סתינ'
ראוהו ב״ד שמי שהוא כשעת הנדר מיורדי הים ועכשיו כעשה מיושבי יבשה דלא הויבכלל
א׳רב כל הנהמ למטה מג׳נסמת וג׳נהרו' למט׳מפרת גרסינן בפרק
המוד׳הנא׳ממעין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגסמי׳אבל לא כימו ' החמה יורדי היס וכת הר״ן ז״ל הילכ׳אסו׳באותן שהם יורדי הים עכשיו אמ׳פיסנשעח
כלו׳מסוס דבימות התמה איכ ' הנא ' הגוף ( וכ״כ בת״או ככ"ו ) -הכוד מהכמות מות' חלות הנדר כעסו יושבי יבשה דבתר השת׳אזלינן ומהאי ירושלמי אעלמפסנ1
בשק וביריעה וכסמילה מסנה בפ׳הנוד ' מן הירק ( דף כה ) הנודר מהבית אסור כמי היכא דהוי איפכא לסתיראאבל נראה לי שאץ הדין כן ויתבארבפ״בכס״ו
וגמר׳בפ״ד
מכ״לגנדר ממאי החמה אסור אף כסומין וכו׳עד מות׳בסומין מסכה
בפלי׳וט׳טד מן האגף ולפנים ג״ז מסכ' סס (דף כו ) ונמהיא״ס ז״ל דאע״ג דעלי'
בכלל בית חדר ויציע לא הוו בכלל כית דהמוכ׳חת הבי׳לא מכר את הסדר ולא כדרי' ( סם ) וכתב הרא״ס אהא דתנן שלא נתכוון זה אלא ממי שהחמה הא׳אותו
את היציע אלמלא הוו בכלל בית ומותר ליככס לתחומה פי ' תוך אלפים אמה בגמ מפרס טעמא מדלא קסמיימן הרואים ואפילו אמר מן הרואיםנתכונתילא
ואסו׳ליכנס לעיבורה פי׳תוך ע׳אמה ושירים • מן האגף ולפנים פי ' אנף כמו צייתי׳ליה דלא נדר איכס אדעתא דנפשיס היכא דאיכא שינוייא כדאמרינן
וכתבו התוספות אהא דאמרינןלאפוקידגיסומוכרי
הגפת הדלתו׳ומסתימת הדלת ולפני׳אסו׳ אבל מסתימ הדלת ולחוץ על פוני לעיל גבי אסקינדרי :
מות׳וכת הר״ן ז״ל ומכאן לאותם סכסכעיס לעמוד בבית א' דמן האגף דאין חמה רואה אותם אכל פאר ב״ח אסורים ומיהו בתבואה וסירות וכל דכו
המפתן
ולפני׳מותרץ מן האגף ולחוץ אסורין  :נדר מיושבי העי׳אסו׳כמי שיסב סס ל׳יו' שחץ בו רוח חיים שרי אע״ג דחמס רואה אותם דכיון שהזכיר רואי החמה
וכו׳עד אלא כמי שיסב סם י״ב חדש בדית׳בס״פ תלק ( דף קי"ב )ובפ״ק דב"ב (דף משמע דוקא כ״ח שעשרים לראות החמה׳־ נדרמשחורי סרא״ס וכוגסזהמט
ח ) וכתבה הרא״ס בסוף פ׳ארבעה נדרי׳כתו' בתשוב ' להימ״בן סירס"! שאלה י* סס הנודר משחורי הראש אסור כקרחין ובעלי סיכות ומותר כנסיםובקסנים
שאץ גקראץשחורי הראש אלא האנסים ובגמרא סס מאי סעממדלאקסמ
נשבעתי עד״ר סמפסח הבא ראשון פד סנה תמימה שלא אסיה
מהדרי׳בלירידא אני פס כל מה שאוכל להוצי׳מסס מסייפ׳ניתי אשר ירצו ללכ׳ מבעלי שער ומות׳כנשיסובקטני׳שאין נקראין שחורי הראשי אלאהאנשימלוי
אחרי אח״כ יצאתי מליריד׳ולא יכולתי להוצי כ״א א׳מבני כי עככס מושל העיר טעמ ' אכסי׳זימנץ דמיכסו ריפייהו וזימנין דמגלי אבל נסי׳לעולסמיכסווקסני
העמידני על נכון אס אוכל עוד לצא׳ולבוא בפתי לאכול סס ולעסו בפניני סכי לעולם מינלו ופיר׳הר״ן ז״ל מדלא קתני מבעלי סעי אל מא אפילן קרחיםכנל
שלישי החדש מחדשי הסנ׳ניון שאיני דר סס חדש שנס  - .תשוב דע כי הדין וכיון דססורי הראש לגבי קיחין לאו דוקא לגבי בעלי סיבות גמילאודו?^
הזה מוחלק כפי לשון הנסב׳אס נשבע סלא יהי ' מיושבי העי׳או מבכי העיר או ומשוס הכי אמר דכי קאמר ססורי הראש לאותם שאדם מתאר אוחסכשחויי
.גליחי
1
מן הדרי׳בעי׳לפי שיושב נקר׳מתעכב כפי׳ל׳יוסובן עיר לא כקרפדסיתעכ׳סנ הראש נתכוון דהיינו אנשים דמשום דזמנין מיכסי ריסיהון וזמניןמי
איפס׳ לתאר אותם לא במכוסי הראש ולא במגולי הראש ונקראין שחורי הי
המי מ ודיני־׳אלו מפורסי׳בהלמו׳אבל דר לא נתפרש דינו בסדיא אבל מדעתי
לפי שרובן סל אנשים ראשן שחור אכל נשים כיון?־* לעולם מיכסו במכוסיר
סאיכו לא כיושב ולא ככן עיר ודע סכל סכוע׳ונד אין הולכין אלא אח׳לסון כ״א
הנודר^
סל מקו׳ססוא פומ ולק צא ולמד מלשון העם שאני מדמה שאמה לא נשבעת אדם מתאר אותם עד כאן לשונו ופירש הרא״ס מדלא קתני
ל? רסיס י3,־ ^' שיכית כ 3י היי סחורי הר^ס והו ^היי^ ^"יפוז
אלא בלשון הפס שלא אהא אסטנס די ליריאה אני מא׳סאין קורץ אשטנט אלא ה^י
למי שקוב׳דיר׳במקו׳שאלו הסוחריהבאי׳משס לכאן וכססתפכבי׳בססורמ׳אפי' לבן מפגי שסופו משחיר וכדברי רבינו כתוב מותר כקהחיםיב^^י
סנה ממימ ודעת לסזו׳למקו׳קביעות^ אין קורין אותו אסטנט די ברצליכי אלא והדבר ברור שהוא טעות סופר וצריך להגיה אסור בקרסיםייכעי־ ,םיכ ? ׳ר
דח
?רכיכי''6
דרכןלקיית סחוריהר5־ס
סרמ״כןו 6ם
ומ״ש בשם
אשטנט דיליריאהכיון שמקו׳קביעות כסא׳בלירידא ולא בא לכאן להשתקע
י ט ופשוט הוא מהכלל שבידנו כנדרים הלך אסר לשון בני
וכיון סכן יש בדב״להקל ולהסמי׳סאלו הי׳ מקום קביפותו כאושק' ובכיו ואשתו
׳ ,,.י
באותו מקום ובאותו זמן :
סס ונשבע שלא יהי׳מדרי לירא נרא׳בפיני שיכול להתעכב אפי׳יותר מחד דרך
הנודר מן הילודים או מן הנולדים 6ס ור' 3ןב יןות זשנ' י^ יי  71ירבי מ^י
סחור או דרך עראי לא דרך קבע וזה להקל ולהחמי׳ שאס עקר דירתו מאיסקא
"^
אשתך :מסנה שס
נגמיא
מותי בכולייסמ ,1הני דםינגעף
הילודים . .
מן - -
הנודר ״,
—י״״■ -
לבא ליר׳וקבע סס דיר ה״זפוב אפי בפחות מחדש שהרי הוא דר בליריר׳ו
אלא " ״'
בילודים וחכ״א לא נתכוון זה י• ״* י
ממי סדרנו ל ? ^ יי ומ' * !*-י,
ממיר אף
ובכי כיתיך סס והנך מצפ מתי תפבו׳הסנון תחזו גס אתה למקומך הראשון א״כ
רכי מ^ יר ^ הנויר מו<' ייס '777למימי6
כל זמןשסתה מתעכב; בליריאהוסר אל ביתך וחל מקרקביעותך הראסץ במקו
דחסויי0׳  00י *7ורכי
לאלילי?
אשתך ובני ביתך מיד אתה נקרא מן הדרים כליריאס שאתה כשאתה סתר אל כג סיכי דנודר מן הילודים מותר בנולדים אמי לים יכ ,פס^
מולדים דמתיילרן משמע אלא מעתה שני בכיך הטל די? ^ /זכיי^מ ' דור י^שי,
כיתך סכלירא אין דעתך לסוב יום א׳באוסקא למקו׳קביפות אלא למקו׳טראי
תחזור למקומך ונמצאת עמידתך באושקא עראי ועמי דתך בלירא היא אלא מאי לידו מסמע אלא מעתה דכמיב הכה גן טלי. ,כימ  , 1יזמי
'סאסתכלה
שמו הכי נמי דהוה אלא משמע הכי ומשמ :הכי ובנדריםהלך 6סך.לסת-
אדם
קבע פ״כ צריך אתה ליזהר שלא מבא בלירא כ״ן־שאשתך וצני ביתךסש שכל זמן

נ

דים

^12ן1

()7

ה תנוס
■$דםוח-
״כ 5ו לא נתכוון זה אלא
■ ממי
■ שדרכו להוליד לאפוקי דגים ועופות ופיר
פכתו׳משב׳שלא יסחו׳בי ו סחו׳סשהרסצקר׳כלעז אפושט״אר בכלי ועיקרי
השבוע
פ
הימה
נדי
להמנע
מכל
סחו׳מכי׳לידיהססד
ממקראייבפיזה
בור׳עכ״ל
:
ד
ם־ס״ס ובנדרי ' הלך אחר ל ' בכי אדם רבנן סברי דבלשון בני־אדסילכולהו קרי
שהסטינ^ חרסשלא
 1להפפל׳כמכיןעני ,
גולדי׳ור״מ סכר דוק׳בעתידי׳להולד לא נתכוון זה אלא ממי שדרכו להול׳ופליג ריח
אחרכוונת הנודר כיצד היה טעוךצמר ופשתן וכו׳בערקהנודר מ
ל> יןה ענין אפגלי0
לומווייסוואף מן הילודי׳אסור בשניה ' אבל הר׳ן פי׳בהכי פליגי ר״מ ורבנן הירק
(
דף
נ״ה
)
מנן
אמר
קונס
צמר
עולה
עלי
מופר
להתכסותבגיזי
צמר
פשתן
לקרוע נקיתכשלת
זוכק סכרי כיהיכי דנולריס .בל׳תורה
פולס
עלי
מות
!
להמכסו
.
ת
כלוכיצי
פשתן
זללמר קליםצלזרי'
נ ןלל נולדיכבועתידי׳להוליד ה״נ
בל'
ר יהוד׳אומ׳ הכל לפי הנדר עמן והזיע לכל לבר לנעי מנין
משחורי
הראש
מות׳בקרחין
ובבעלי
השיב׳יומותי׳בנשי׳ובקטני
והיה ריחו קש אמר קונס צמר ופשתיס מקריפעילה ואפי
בנד 6לס והיינו דהדרירבנן
למימר
שאין נהראין שחורי הראש אלא אנשי׳כתב הדמב״ם ואם דרכו
עולה עלי מותר להתכסו׳ ואסו׳להפשיל הדר קלס'עכ״ל כ
נסיקא דמתני'לא נתכוון הז אלא ממי
מהדי״צמישיגלשלא
עורכו להול׳ולא דעת שלישי הוא אלא לקרו׳שחורי ראש לכל אסו' בכל :הנוד מן הילודים או ןמ הנולדי'
לאחריו ובנע תניא כיצדןל ' ר יהוד הכל
לקנלפקליגז'אשיר
לפרש טעמיה דא' דהנודר מן הנולדים אסור בין באותן שנולדו כבר בין כאותן שיולדו אחר כך
ואינו
לסי־ הנדר פיה לכוס צמר והצר כלומר להל״ע יעל משט!
מותר אלא בעופות ודנים שמטילין בצלם ואין דרכן
להוליד
:
שהי׳ המלבוש צר ונצטערכו ואמקונס ישראל עלל *
אסור ככלוקא
יהיבטעע ' למילתייהו נדר משובתי שכת או מאוכלי השום פירוש שאוכלים -אותו
פלא כתכוון זה אלא ממי שדרכו להולד
צמר עולה עלי אסו׳ללכוס ומות! לטעון
3ץ להבא בק לשעבלפי שאין במשמעו בערב שבת
אפו׳מתקנת עזרא אסור בישראל ובכותיים נדר מעולי הי׳יטעוןפשתץ והזיע ואמ׳קונ׳פסתןעול׳־
ירושלים
כישראל ומותר בכותיים נדר מבני נח
אסו׳באומו׳
׳ל הז כוונה אחת מיוחדת לשעבר דוק
עלי מומר ללבוש ואסור לטעון וכה־ב
אולהכאדוקא ור״מ סבר דבלשוןכני העולם ומותר בישראל נרר מזרע אברהם אסור בישראל ובנרי׳
הרא״ש ז״ל כת הרמב״ן ז״ל קא פסיק תד
אדס לא מיקיו נולדים אלא עתידים ומותר באומות העולם אפייבבני ישמעאל ועשו נרר מהערלים
מיבוות כר׳יהוד' וקמסתבר אע״ג דתני
להוולר וכילורי' דתריייהו מודודמותר אפור במולי אומות העולם ומותר בערלי ישראל נדד
מהמולי׳
לה
כיסיד׳לית
לן
ראי׳דפליגי
רבנן
עליה
באותם סעפידי׳למולד טעמייהו משום אפור בערלי ישראל ומותר במולי א״ה נדר מישראל אסור בגרי׳ וער הא סתם תנא הכל לפי הכוד׳דתנן
ל' מי אדם דאלו כלשון תורה כי היכי מהנרי׳מותר בישראל מישראל אפור בכהני׳ולוי׳ מהכהנים ולוי
באידך פירק שלא נתכוון .זה אלא לשנ1
ויעשמפ נולדים כיד כדכתיב כל העם מותר בישראל מהכהני׳ מותר כלוים מהלוי' מותר בכהני' נדר אכילה ושתייה עכ״ל ׳ וגס הרמב״ס ז״ל
הילודים במדבר ה״נ משמע עתידים
פסק כר׳יהוד׳בפ׳ח מה׳נדרי׳אבל הר״ן
מהבני׳מותר בבני בנים:
למולד כדכתיב כל סבן הילוד עכ״ל
נתב מסתברא לידברית״פליג׳אמתני ,
כוונת הנודר כיצד ה יה טעון צמר או פשתן
וה־ינו נראה שמפרש כססת הרא״ס
כסכריה דר יסודה דתכא דמתני׳ס״ל
?־חכמים דסיפא דמתניתי׳ן דעת שלישי
והיה ריחו קשה עליוונדר קונם צמר ופשתן דר יהודה מודה למ״ק דכל היכ׳דליכא
הוא וכס' כוותייהו לחומר אבל הרמב״ס עולין עלי מותר לכסות .וללבוש בהן ואינו אפור אלא להפשילן הופחא לבישה משמ ולא טעינה ורייהוד׳
דברית משמ דס״ל דלמישרי טעינה כמי
?" להשמיט כל זה משום דכיון דבל ' בכי לאחוריו היה לבוש בהן ונדר שלא יעלו עליו אסו׳ ללבוש ולכסו׳
אוס פליגי לא שייך למיפסק הלכה כחד בהן ומותר להפשילן■ לאחוריו היו מפצירין בו ליקח בת אחותו בעי הוכסא אבל כל היכא דליכאהוכחא
אסו׳אפי בטעינה ומסתבר דכמתכי׳קי״ל
שנייהושהכל הולך אסר לשון כני אדם ואומר קונם שהיא נהנית לי לעילם או שנירש את אשתו ואומר
באיתרמקוס באותו זמן  :נדר משובתי
קונם שהיא נהנית לי לעולם מותר ליהנות לו שלא נתכוון אלא הילכך סתמא לבישה משמע ולא טעינה
שנה או מאוכלי הסוס אסור בישראל לשם אישות היה חברו מפציר בו שיאכל עמו ואמר הונם ביתך אבל היה טעון ומתוך כך נדר אסור
 1.אסו נכומי״ס נדר מעולי ימסלס אפו'
בטעמה ומותר כלביס׳ זהו מה .סכל
בישראל ומותר בכותייס ג״ז משכה סס שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם עמך מותר ליכנס לביתו
ודברי הרמב״ס ז"ל אינס כן כפ״ס מהלכו'
ולשתות עמו טיפת צוקשלאי
־נתכוון
נדרים עכ״ל כלו׳שסרמב״ם .כת׳ דברי ר־
(דףליא ) אלא שיש נוסחאות סגויסי'
יסודה במשכ׳ודבריו ככרית' כצורתם*
גני אוכל הסוס מותר בכותייס וכן
כלל

מיקר דמשמט ודאי דכותיס לא הוו אכלי סיס בע״ש שהיא תקנת עזרא וכנמר
צאי שובתי שבת אילימא ממקיימי
סכתמאיאידיא כותייס אפי׳עכו״ס נמי
כלומר אס יש עכו״ס מסמרי סבת יהא אסור כהן ואסיק אביי מצווה ועושה
קחני בתרתי כבי קמייתא ישראל וכותיים מצווים ועושים עכו״ס ההוא דעבדי
ששיט ואינם מצויים עולי יו־ושלם ישראל מצווים ועושים כותייס מצווים
ואי3ס
■ עושיםפי־סהכותייס מצווי׳במצות שהרי הס גרים ואינם עולי׳לירושלס
ס־ג׳ל שהוא׳מצוה ובמקום עלייתם לירושלס סולכץ להר גריזיס והרמב״ס בפ״ט
סזכימשנה זו כצורת ובסוף כתב שלא ציתכוון זה׳ אלא למי סמצוה עליו לעלות
לייוסלס והוא תימא דהא כגמרא אמרינן דכותייס כמי מצווי ' הס אלא שאינם
ששי ונךם ל לכתו ' שלא כתכווןזה אלא למי שמצוס עליו לעלות לימשלס ועולי:
גזי מבני נח אסור כאומות העולם ג״ז מסכה שס ובגמויסראל מי נפיק מכלל
ימ נח כיון דאיקדס אביהס אתקרי על שמיה כלומר ולא .על סם כס :
וגדש
גור מזיע אברהם וכלג״ז משנה שם ובגמ ( סס ) ופאיכא ישמעאלכי כיצחק
יקיחלך זרע כתב והאיכא טשו ביצחק ולא כל יצסקוהרמב״סבע״ט כתני
משו נתמעט מדאמר יצחק ליעקב ויתן לך את ברכת אברהם  :ומ״ס דנולר
אב רהס אסור בגרים הוי טעמא דגריס כקראים טל שם אברהם דכתיב כי
י• כשין גויסנתתיך:
נדר מסערליס אסור במולי אומו׳העולסוכו׳פד
שתר במולי אומות הסולם ג״ז משכ׳ויהיב טפמ׳במחני מפני סאון הערלה
?ייכאלא לסס־עכו״ם ימייתי לה מכמ׳קראי ובתכ רש״י ערלי יסראל בכלל
י! ק כגון שמתו אחיו מחמת מילה ע״כ נראה מדבריו׳ דמשומד לערלות פיכו
^ ל מולי׳אע פ שהוא מקיי' כל שאר מצותידנדד מישראלאסו״בגרי׳וכו׳עד סוף
מי תוסס כתב הרא״ס 3ס״פ ד׳נדרייופסק׳הרמב״ם בפ״ט כ' הרמ״ב׳בספ״ע אס׳
עמנל דינים הכתואי בסי׳זה ובכלהדכרי׳סאלו־וכיוצא בהם דץ הנוד והנשבע
כוחכח הרשכ שאלת מיסנד׳אונסכע על דבר חוץ ממועדי׳וי״ט אס חנוכה
/י 1ס3כ ללי ט אילא• דמשמע דאינס ככלל כדאמרי׳במגלה משתה ושמחה
^ ^ פגייסווי־״טלאקבלו■ עלייסואו ד י למ לנהוג בראיסור מלאכה כי״ט לא
י־ ס מיקיי כדעעיקד׳פכל יוכוסיש בו תוספת שמחה ומשתה
^_י טכדאמריעבידכ׳יומאעכא לרבנןובמקד כי־פל י״ט באנותשובה ,אס
יודס במר נתכוון מסמירין עליו שאין סימי־סאלו מבוררין בלשון .בני אדם
" טולא מועדיכיאבל אס פי׳ ואמר שאף סליהם היה בדעתו להו-צי׳נאמןל
דדזכן סתס כדרי־׳להסמיר ופירושן לסקל ולהחמיר  :וכתב עוד סאלרז
סתס סלא י־צסוקבסוס צחוקי אלא פירו׳בפירו׳מסו לצקוק ,בביצים
^ ^ יו סס משותף הוא לכצד עכעיס• וצדרי׳ ושבועו׳הולכיס אחר דעת הטד׳
כמדסמגינוסתס־מ־רים־להסמייוסידוסן להקל ולהתמיד ולפי שואלין
^ במה היתה כתתו וכל סיאמסומכי׳על פירושו אכל אס אינו יודע למה
^ 1לא סנדי־ המסיהולכין בנדרו להחמיר שסתמךשל בני אדם עכשיו אין
^ן׳ -מי ודגי וביצי׳פיירות וכל כיוצ׳כזהסרלכין אחרלשון בני אדס שככל
^^ע?י ס :כתב רביי' ירוחםבססיר'' פ ה־כודר או־הכשגע סלאיצתוק שום
 1,סי ^ להטיל גורלות ולא שוס ארם כיש כילו ודוק מנה׳ גדולה כנגד קטב"
׳י־' פ ^ אין מסילקתלשי כשבת עשר' קובי א ע .כ ל ובתשישבסוף חזס

משמ׳דס״לז״לדלא פליני תכדמתכיתין ותנא דכריתא אלא לדברי שניהם בין
למיסרי לבישה כין למישרי טעינה כעי ר׳ יסודה הוכחא ואי ליכא הוכחא כלל
אשו כשניהם וסיא״ס אע״פ שאינו סוברדכרית פליגא אמתניתין כהר״ן שהרי•
כתב כפסקיו המשנה וסכרית׳מ״מ לענין הדין הוא סוכר כמותו שהרי כת  .ח״ל
הא דקתני ברישא דבריתא היה לכוס צמר והצר לו לאו דוקא .דה״ה בנו.1ף
סתס שאין במשמע אלא ללבוש ומתני׳נמי דייק דלא עליגר יהודה אריש׳עכ״ל
ודברי רבינוכדעת סרא״ס שכתב דין היה לבוס בסן וכו׳והשמיט והצרלו :כתב
הר״ס בר צמה על מי סכשב׳סלא יעשה יין .למכור לא ליהודי ולא לארמאי מפני
שהעלילו עליו סמכלישמעאלי׳ויש לו עכשיו קצת :יין שהתחיל להקריס ועשאו
קודם שישגע נראה שאסור למוכרו אע״פ שלא כשבע אלא שלא יעשה ייןלממך
וזה היה עשויי מסוס דאזלינן .כתר לפת הנודר שנדר מחמת העלילה וכאותו
ששנינו קונס צמר פולה עלי וכור' יהודה אומ׳הכל לפי הנדר ופו '
ז דדו .
מפצירין בו ליקח את נת אחותווכו׳עד שלא נתכוון אלא לסס אכילה "ושתייה
משנבס״פ קונם יין { דף פג )  :ומ״ש ומותר גס כאכילה ושתיה כיון שלא
הוציאו בפייווכרכ״כ שס סרא״ש וכתב ולא דמי לרישא ראישותבכלל הנא היא
ומיהא בתוספת׳דכדרי׳פ׳ד תניא מותר ליכנס ולרטון פ: 0ובכונן ואסור לאכול
ולסתות וכ״כ הרמב״ס ז״ל בפ״ס הרי זה מותליכנס לביתו ולשתו׳לו צונן שלא
נתכוון זה אלא שלא יאכל וישתה עמו בסעודה זוע״כ נרא׳מדכריו דאסו באציל'
ושמיה ומי ' אינו אסור אלא באותה סעודה כלבד שעליה היה מסרב  -:הניא.
תו כתוספתא היה מ־סרבסיאכלאצלו במשתה ואמר קונס .ביתך סמני נכנם
תוך המשתה אסו׳אקר המשת' מותר וכתב רבינו ירוסס ונירא' דלענין אכילה
וסתיה קאמיולטעמא אזלא דסכד׳דאסור לאכול ולסתויתוקאער דהיינו ד\ ק
כאותו מסתשעליו היה מסרב עמו שיאכל אצלו וכמו שפירשתי לדעת הימכ״גז
בפה שכתב בסעודה זר צ
כתב הריב״שבס״ב סי׳עעל מנין .לשון הסרט׳אסת
ולא דמי להסיא דתנן טען והזיע וכו׳דהתם הלבישה .והט -עינ הס שני פנינים
חלוקים וכיון שיש הוכחא גדולה על מי מסס נתכוון הולכים אחריו אלא שמפני"
שנדר בצערו ולא נתן אל לבו לדקדק ולפרש ומ״מבהיה לכוש צמר והצד אשור
ככל לבישה לא .שנחמד לא יהיה אסור אלא כמלבוש צר וכן נהיה טמון" פשתן
והזיע אסו׳בכל
סעינ׳לאשנא׳לאיסיס אסו׳אלא במשא .גאול שיזיע מתמ׳נובדו
אבל בעי ששואל מסבירו איזה דבר והיא
הוד׳לוכנדכמתימשאלתילא• נאכג
ק דאיפש׳פזה שואלממכו מעט משו׳דתפסת מעט .תפסת והניתן -כמן״לוקרבם
.לנותן כעין יפה נותן .ועוד דכל הכי היו בנדרי׳שס שנדר כינו לביןעצמי והולכין
אחי כרכתי מסו׳דבעי ' שיסו פיו .ולבו סווי׳אבל ככדסנומןמתנ׳ל־חבירו כל שלשון
המתנכוללהולכי׳אסריוואיןהולכי׳בזהאתי אומדכאאא״בהו־אאומדנ׳ד-מוכ©
כההיא דמי שהלך כנו למדינת היס דע מי שמת וכגון ז׳ה כת סרמכ״ן בפרק יש
מחלין לבנדר סניד׳אדס כינו לבין עצמו לא בעי תנאי כפול ולא שאר דקדוקי;
התלאיס אע״ג דבעי׳הכי בתנאי שבין אדם לחכירי דומיאדתיסי בכי• -גד־ובכי-
ראובן עב״ל -וכת׳עוד אבל ^ סנר!בוץר הוא שניתלה .מתנתס בהיות הסופרים־
הגוס׳ונאמכיי במלאכתם דומי לא פלה על היפית שיתנו הסופיים לחשודים
כעבירו׳וזו היא אומזצדמוכפ עכ״ל נ ראובן ששאל ערה משמעון לחרוש ,בם
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רב (א )נייינ׳
הרי״נש מי
שמגע לפרוע נר׳/ו
ציין לפרוע ביונז
ראשון־ של ר״ת
דנלשין נציאדה יוה
יא׳ולן היאעיקר

י״ת ר

ריח ריט בר

שאסר עליו שוס דבר בלא זמן אסור בו לעולס כ״כ סרר)״ ס 3ס״ 5סב
וכו׳משנ׳כפאין בין כמודד ( דף מג ) א״ל הס 6לני פרתך אמר לו לוינה מוייס
סתיסדכלסאסר עליו כסתם דלא־ הזכיר למולם כיון סלא קכעלח^
אסו׳וכלאדם
אמ׳קונססדיסאכיחורשבה לעולם אם היה דרכו לסמש הול)
ממיל נאס עליו לעולם דאי זה זמן תתןלוולא מסתבר שלא יאסי לולא רגעלך!
מומרין ואס אין דרכו לחרוש הוא וכל אדם אסורין פירש איננה פנויה דמלאכ׳
רב קונם יין שאני טוע יוס א׳וכו״ר״פ קונס יין ( דף ס ) שאני טוע המיאון ^ ;
היא עושה ונתעצב השואל כנגד המשאיל ואער הואיל וסרב ת להשאילה קונס
אלא עד
פדי שאני חורשבה שלא אחרוש סדי
שתחשך שבת וו
בפתתך עולמי׳ואח״ר השאילה לו רואין נתכוון אלא לעוס אכיל׳ ושתיי׳ומות׳נם באכיל׳ושתיה כיון שלאאסור ככל השבת והשבת לסעביחדש
אס הוא פרזי ודרכו לחרוש שדהו הוא הוציאו בפיו :ראובן ששאל פרה משמעון לחרושכדירל ארצ ךןזה אסיר בכל החדש וי״ת להבא שנס)ו
אסור לחת׳ שדהו באות׳פרה וכל
אדם להשאיללו ואס׳ראובן הנאת חרישתה עליו אם דרכו לחין׳הו אאסור בכל השנה וי״ה לעתי׳ לבא שבוע
מות׳דודאיכינדר אדעת דכפשיה נד'
לשעבר
וזו אסור בכל השבוע והשביעי׳
בעצמו הוא אסו׳ושא׳כלהע׳מות׳^ חרו׳1,ר בה ואםאיןדרכ
ולא אדעת׳ דעלע וכל אדה מותרין בעצמו הוא מות׳לחרוש בה ושאר לכ אדםאמורי?לחרוש ^בףן :ואס אמריוסא סכת אחד חדשאססג5
לחתש לו שדהו באות פיה  :ואס אין
יניח11 ^ 6
דרכולסתש שישלו אריסין החורשין
דיל * מי שנדר או נשב׳ לישאאשה! ףולקנו׳בית וכיוצ׳בי
וייקבע זמן אין מחייבין אותו ליש או -לקנות מיד דע שימצא ל־זעעמע6ל* עיסינמוו""ך
בשבילו הוא וכל אדם אסורין דכיון
דאין דרכו לחיו׳ לא לסרישתו נתכוון הראוי לו  :ומי שאסר עליו שום דבר בלא זמן אסו׳בו לעולםא  :דהיינו עדסתססך -סבת זו אסנד׳ג^
מימי הסבו אפר בכל ימי השבוע וי
יק שאני טועם יום אחד או קונם יין שאני
אלא שלא יהנ׳בחריסת׳קאמ׳ומ״ה הוא
שעבר
אמוסבת עצמו בכלל אישו׳ סל שבוע
יום אסור וב מעוז לעת שאניטוע היום אינו
ו
וכל אדס אסותן לחרוש בשבילו כדי
שלא יסכם כסריפתה ובספרי רבי׳כתו ',מעת לעת אלא עד שתחשך בין אם עומד בתחילתהיו' או בסופו דכי אמרי אינשי שב׳ וו דעתייהו עלימי
ואס אין דרכו לפרוס כעצמו הוא מותר וצריך שאלה לחכם גזירה שמא פעם אחר יאסור עליויום אח ף לסול הבאים ועל יו׳ הסבת־חדשזהאס
החוש
חא ' ויבא לשתות בליל ה ומיךןו נדר בא מימי החדש אסור בכל
לחרו' בה ושאר כל אדס אסורין לחמש ולא ידע להפריש בין היום ליום
בה והיא גירסת הרא״ש אבל גירסת
החדש
אם היה הנד׳שלמצוהכגוי לל מוד או לק יים שוםמצוךן א "צריך ור ס להבא שאין ר״ס שאסר ימי
נסממות׳
■דינו מכלצ סאיסו אלא להבא הוא
כספרי׳והרמב״ס והר״ן כגירס קמיתא התרה ואם אמ׳ביום שאעשהדכר פל ןני ל אאוכ לאותוךןין
וכן עיקר*  :כתוב בתשובלהרמב״ן
0
^
^
כהיום ע'םית י כ ^ה יאם "׳  " #י היים י!,מחרת יאםיר אות י
סי רנ״ז סאל׳הקהל
ענ)יסוי-ש3וע זו עניםסע 5זו סי
*נ״הליהרא׳ישנמשונ* היום ומחרתו ולילהשבינתים וליל שאחר המחרתמותר -
החרימו שלא ידור
6ני ! עלו׳ נמגוג 1ס ׳
־לליי״־סאל־נג־״י היה עומד באמצע השבוע ואו׳קונם יין שאני טועם שבת זו אסרי ,שישלימו שש שנים סל שמגיה ואסורג״כ
שהטילו חיםשכל מישיש
עד זמןידוע ובתיוביד; מעותשייתעסין דע תשלום כל השבוע ויום שבת הבאג'זכ אסור ואם אמר שבועבשנה השביעי׳ שדינה כשלסעב׳:ואס
ליום
ואמראמריוסאשבתא וכו׳ אסור מיום
הזמן סכר סס בית גהםהןשל; הןשלאתרי׳ אחת או שבוע סתם אסו׳מעת לעת היה עומד בתוך החדש
לע׳פב״ל
לסצו׳למכו׳שסלססייתן כן וכך לקופה של חרש זה אסו׳עד תשלוםא החדש ומות׳ביו׳ר״ח אפי׳אם ר״ח כ׳ימי׳כלו׳הקף א׳וביו׳אח׳אסור מעת
לדקה וראזנן הקדיש
נרא׳מד3חימ
ולכאור,
ולעשיית מלאכתו מעות לת״ת ; מתעסק שהראשון לתשלום חדש שעבר אפייה מותר בו כיוןשלשון ב^ י וקפי׳הרא״סן״ל:
אסו׳אלי*
דאומ׳ סכת א׳סדס א׳וכו׳איני
השנתואומר
■קורי? אותו ר״ח היה עומד בתוך
אדם•
וטופןסלא החרימו נהם למרן ת״ת ; חינו
אלא שלא ידור שס צהנהייהס לעצמןוהש^
עד שיגיע יו׳ההקף ואיני צריךלהמתין
ואינו נקרא דירס יראה ליכ־מע 1תשה< קצזלמצןיז אינם נכללשל אתרים כידעת הקהל היא על
מעת לעת אכל רבעו ירוחם ורכיכו כתבו בכולן דאסו׳מעת לעת וכ״כהרשב״א
מעיתשל אתרים שתיינים לימן מסמהם אנלמעותשל ממה איכס נכלל כי
אלא במקו ' שאוכל
בתסו׳וכך הס דבריהימב״ס כפ י׳מהל׳כדריס ודברי הרא״ס והר״ן גס כןאפשר
פט וריס הס מהחסעכ״ל :
ושות 'ועוש אש אבל
לפרסם כן ובגמאיכעי׳להוקונס יין שאיני טועס יוסמאי דיניה כהיום אוכיוס
אחד ולא איפסיטא וכתבוהרא״ס והר״ן דכקסינן לחומרא וכןפסקהרמב״סז״ל
סוא אינואוצל סס• תשובה לשון דירה כופל על עכיניס רכיס יש שהוא כעין
כפי׳ומי׳כת׳סאס אבל אחר סססכה אינו לוקה ופשוט הואדכיון דלא נאסראלא
ישיכ׳במקוס וכו׳ויש שהוא כמו עיכוב במקו׳וכו׳ונופל ג״ס למי סדר כמקו׳א'
יוס א׳כדאמרי׳בפ חזקת וכו׳ולפי׳סכל לפי מה שהוא הענין אס מה שהחרימו על מספק אין מלקין על הספיקו׳ואהא דתנן אינו אסו׳אלא עד שתחשךאית׳כגמ
שנין שחשו שלא יהא שייך עמהם אפי׳ליסב עמהס בסכות כלל ואס מחמת שלא אמ׳רב ירמי׳לכסתחסך צריך סאל׳לסכס מ״ט אמר רב יוסף גזר היוס מסוסיו׳א'
פי׳סאם באומ' קונס היו תתיר לכשתחשך בלא סאל׳אתי לאיחלופי בנדרקונסיו'
ייקבע דירה עמס׳הדין עמו שאין מיקר דירה אלא במקו׳פיתא שאוכל שס תדיר
\אע״פ ששוכב במקו׳אח׳כדשנינו למנין עית׳וכל הנדרי׳והחרמו׳נדונץ לסי מה אחד להתירו כסתחשך דלא מסמ' ליה דאיכ מידי בין אומר היוס לאומריוס א' :
וכתב הר״ן ומה שנהגו עכשיו בתענית יחיד דלא הוי אלא מצפרא ומדהניא
סהוא הענץוכמו ששנינו ר׳יהוד׳אוע הכל לפי הנד׳טען והזיע והיה ריחו נודף
ואמר קונס צמר ופסתי' עולה עלי וכו׳וכת׳הרשב״א שנשאל על מי סנשב׳סלא ואפ״ה לכסתחס׳סריא ליה בלא שאלה ולא גזרינן מסויו׳א היינומשו׳סהדכידוע
יידור פס סמפון ואשתו לעולס אס מות׳לדור עמו עד ל׳יוס והשי׳לא מצאתי זמן
סכמי׳זמןהילנך
שדינו של תענית כך הוא שאין איסורו כשאר נדרי׳שכבר קבעו לו
אפי׳סרית ליה לכשתחשך לא אתי לאיסלופי בנודר יוס א׳סדיני חמניות ונדייס
לדור דיוסב נקר כל ששהה ל׳יוס כדאית׳בפ״ק דב״ב ודר הוא תרגו׳לשון גירות
פס לבן גרפי הגרים עמכם גור כארץ הזאת וכאלו יראשהוא זמן מרוב' ואפי׳ חלוקיןהם ולא אתי לאיסלופי זה נ״ל -וראיתי להרסב״א ז״ל סכת'כאןמהסלאנרא
לעיני שהוא ז״ל כת דהיינו ספמא דגזרינן כהיום משו' שמקצת אותו יוס הותילו
דירת עראי קרויה דירה כדאמתצן דירת פראי בפי׳ואיפסר דאין פחו׳משבע
מתפלתו באומר יוס א׳וכען דדמיין להדדי אתי לאיסלופי אבל תעניתדמפסר
כדירת פראי סל סוכה ומ״מ בנדון שלפנינו נחזור אל מה שאמת בנדרים
מתחלת היו לא דמי ליו' א׳דמימר אמ׳להכי סריכ לכשתחשך לפי שאסרתיכתחלת
הלך אפרי לשון בני אדס וצא וראה מה בני אדם פומפיס בלשון נודר שלא ידו׳
פס פ׳ונהוג כן ואפש׳שכיון שאמ לעולם ולעולם אין לו הפסק מכאןולהכא גס היו׳אכל ביו׳את׳סלא חל איסורו מתחלתו אינו בדין סאהא מות׳ לכסתחשןוהאי
סירושא לא סגי לי דהא באו׳היוס סהצריכוהו לכשתחשך שחל ' מי לא עסקינן קאי
התחלפו נמנע פלא ידור עכ״ל  :וע״ל סי׳רי״ז הנוד׳שלא ידור במקו׳א׳מה דינו:
כתוב בת״ה סי׳רע״ו על מי סחל׳בנו וכד׳סלא לסתו ' יין כל ימי החול עד סיהי׳ בשעת הנדר קודס שעלה עמוד השחר שנאסר מתחלתו כתענית יחיד אלאודאן
כדאמרןומהאי טעמכמי המקב׳עליו להתעט יו 'א׳כשב 'איןמחייביןאופושיתענ
הבן כי מצו׳ועמד הבן והכת שנה או שנתי׳ ואח״כ נפט׳ מחולי אחר ולא מלאו
כ״ד שעות דודאי לתפנית שאמת חכמים נתכיון דהיינו מקודם שיעלה עמוד
לו עדין י״א שנה דאיכא לאיסתפוקי אי צריך להמתין פד שיגיע י״ג שכה שה י/
דאויי׳לנער (׳עי״ 5ס״ס ר״כ נג״ה ) וכת׳עוד כסי רע״א על קהל שפסו תקנ׳בחרס השחר עד שתחשך עכ״ל  :ולע״ד כרא׳סמס שדהה דברי הרשב״אמשו׳דכאומוהיוני
סלא למכור בשר ביוקר מן העיך שקצבו להם והיה לאחד כסר ססח׳כדי למכו׳ שהצריך והו לכשתחשך שאלה מי לא עסקינן דקאי כשעת הנדר קורס שעלהעמיד
קוד׳המקכ׳שכו׳מסופ׳אם פות׳למפו׳ביות מןספרך הואי׳והי׳בידו קוד׳התקנ ' ( א) השחר וכו׳ -איכא למימר דאה״נ דאפי׳קאי כשעת הנד׳קודם שעלה עמודהסחצ י ז
בת הריב״ם בח״א סי׳ס״ג על הסכמ׳שצוה הגזבר פלא לקיי קצתה אין ההסכמה שאלה לכשתחשך • ומ״מ כיון דכי קאי בשעת הכדרבתוך היום משוס דרסיליוני
הטלה מפני צווי הגזכ׳ולזה אם הבתת׳תצי׳לנהוג במינויי כקהל יתחייבו לתת אס שהותר לו מקצת היום הוצרכו להצריכו שאלה אף כדקאי בשעתהנדר ץוי^
להס שכר כפי ההסכמ׳ואס איכס נותנין להס שכרם אינס מחוייבין מכח החים שעל׳ עמוד הסחר הצריכוהושאלה דלא פלוג רבנן כמילתייהו אכל כתעניתדל
משכחכיה כלל שמקצת תחלת היום יהא מותי ליכא ל 6יסלרפי כלל כאוצבייכי
פסרי לא קבלו עליה׳ החרס אלא ע״ד השכר ההוא ולא בפחו׳ואף אס נשבעו
בפרט על דעת ההסכמה נשבעו עכ״ל:
וחשחאמ״ס רבי ' קונס יין שאני טועם יו׳א׳אסור בו מעת לעחמתר
כנ״ל :
ליט מי שנדר אונסכע לישא אסה או לקצות בית וכיוצא בו וכו ' גרית׳בס״פ היא-ומ״ש או אמר קונס יין שאני טועם יום כפי נתבאר שסיא כעי׳דלאאיפסיט
ולסוסיא• ומ״ש שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך מתניהי^׳ :ומ ^ ?1
מרובה ( דף פ ) ומסיים הה מעשה באשה אחת שהיה בכס מיצר לה
אס עומד בתחלת היוס או בסופו צריך סאל׳לחכסככר נתבאר כן כדכרי הי ! 1ל
*קפצה ונשב ' כל מי שיבא איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדס סאיכןמהוגכין
וכת רבייירוחס (ני״ד ח" ו ) דדוק'בכודר היו' דצריךשאלה י!כ ל כסכא וחים 21
כתבהרשב״א
וכשבא הדהר לפניחכמי׳אמרו לא נתכוונה זו אלא להגון לה
גתשו׳על הנשב׳לשכור מלמד לבנו פד י׳ ליטרין דעתי נוטה שמצד שבועתו הוא ושבוע לא אלא מיד שמכר זמן איסורו מותר בלא שאלת חכם ופשוטסוא* ^ :
פטור כל זמן שישכור מלמד הגון לו שלא כשבע זה לשכור מלמד החכם יותר
ומי׳אס היה הנדר סל מצו׳וכו׳א״צ התרה שה בגמ ' אמריק כמאן ^ סמננ ^לו
?יכס' היי םכר/נת ^ דאמכ 1א* יכיי!י
פיוכל לשכור וכל הנדרים אינם הולכין אלא אסר כוונת הלב וכיון שבתחלת דרב ירמיה דמצריךשאלה לכשתיזס ו
הלימוד כ״כ דאוי והגון מי ׳שלא הגיע למדרגת הרמו׳כמו א׳מגדולי הרבני׳ ולא בנה כמה והמקיימו כאלו הקטיר עליה וכת׳הרא״ס כי׳נת זוכי ,נראה י א^6לג)
גתכוון זה אלא לראוי לו דומה למה שאמת במרובה לא נתכוונה זו אלא לראוי
"
טעמ׳לחודיהקאמר דא״כ בכל הכדרי׳נמי אחר סקיימ כקנסי?<
לה ומי ' אס משלח המלמד ששכר לו קודם שיבוא השני אפשר שהוא
א !1טרוח
להוסיף על טעמו סל רב יוסף בא דמשוס גזר׳לסוד׳לאהוה
אסור מפל שהוא מחוייב בדבר מיד דהא קאי דומה לדרבא דאמ ' וצדקה מיסייב לאיכא נמי הא דר׳נתן קנסי׳ליה ונ״מ שאס היה נדר של מצו׳כגוןלשנות או
במצות אחרת לא צריך שאל׳עכ״ל וכ״כ הר״ן ז״ל  :ואס איביופ שאעשה דכי
מליה לאלתי דקיימי מגיי׳וכ״ש במכין הלימוד שהביטול בו הוי פסיד׳דלא ?דר;
לא אוכלאוחו היום דינו כהיוס שמותרבלילסכלן) לכשתססך
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. -1ןן 5ואס
וליל '
שבכתי׳וליל
ןשןוססל 1ח ; .
 ; 11נ!
אוכ׳אותו ׳-יי !
היו ' י״׳!-׳ ' ;
ומחרת (ץ " !/׳ ׳■ ״׳ .״
אסו׳אותו ׳ ! ■!.יעו-׳ !׳ ׳.
היו׳ומחרתוגו 1׳.׳<•
י׳"׳ -,
לצס׳הסחר׳מיתר כל זה כת׳הרא״ס ז״ל בתסו׳כלל י״ב על מי סכדר ביו׳שאעש '
^ופ׳לא אוכל לחם אותו היום וסחרתו וז״ל השת דקא׳אותו יוס לאו ליוס זה
' 1יא וליום סתם נמי דמיכעי׳ולא איפפטא לא מדא דכיון דאסר אותו היוס
,ווכמוסיוסדמטדסיוסדכיוןדעמד
3ו ורזמ׳ היוסמממ׳היוס שרזניעומד בו ואומר שנה זו אסור עד תשלום
עדשיפנס הה כיו׳נמי הכי משמעותי ושגה זו מונין מתשרי שאפי׳אם עומר בכ״ט באלול כיון שהגיענקיטי'  :היה עומד כשמעהואע׳פמט׳ 'כ1ה׳אנ?'!ח סי!
0ין'ם 5ועם כודכר פללזלזוכל לחם עד תשרי מות' אמר שנה אחת או שנה סתם אסו' מעת לעת ואם זו" יכו׳ אמר שמס א׳אסח ס ניסוכו ' ככר זהצא* עיירי אלא
נתכא כמפנה סכתכתי ( דף ס ) ומ״ש במל׳ נןע׳אבל אם
שיפנ׳הלכך נזסובו כיו' ולמחיתו וליל השנה מעובר׳אסו׳י״ג חרשים מיום ליום ואם עומד בחורף ואמר
האומ ' סמט׳סתס אסח שכיס מע״ל ככר אמרנ<<׳י ;א0מזים
המחרמותר/כל לילההר ^ סונ׳שבנתי' שנה זו והיא מעובר׳ אסו׳עד תשרי ולא אמריגן שארי שגי יעלה
נתכא׳שהי׳כעי׳דלאאיעשיט׳ולחומר׳  .אתענה א! אע!
$סןר כיון שהתחיל נדרו לא פקע עד
( 1נוי זמנו ואס עמד בלילה והתחיל לו במקום אלול ה^ה עומר בחורף ואמר עד ר״ח אדר עדר׳יחארר
גלד מ7.־בר א׳ ואמר עך לפסח5ןי נו צדקה ולאי פטור
,
מגדרו להא צא
גנו׳ אסו׳ כליל׳וכיוס שלאחריו וכלילה
ראשחעד סוף אדר עד סוף אדר שני והרמבי׳ם חילק דהיינו דוקא פסור אלא עד סיגי פסח עד שיהיה גרעמכוונתהנול,
]ניפכ׳לוכ׳ /כר״יבסס ה׳ ר דוד הכהן :שאינו יודע שהשג' מעוברת אבל אם יורע שהיא מעוברת ואומ׳
הפסח
אסו׳עד שיצא מפכ ' פ קונס יין :לאזליק אחרי!
וכ׳״ש עד פני הפסח ססבמשג ' ע ד סני■ כל3עיל סי׳ רי״ח
ה־הפזמד כאמצע השכוע ואס קונס עד ד״ח אדר דע ר״ח אדר שני וא״אהרא׳יש ז״ל לא חילק.
הפסח .ר״ מ  6ומ׳ עד םיגיע ר׳ יןסי ^  ,ועוד ללא נעינן
ייןסאני טוע׳שבת זו וכו׳ואס אס'שבוע בזה :היה עומד בשמיטה ואמר שמיטה זו אסור עד סוף השמיטה
,
,,
 ,״
 , ,פנאי בתולבנדרי
()'נוסו' מעת לעת כבר נתבאר דמתני׳
ובשנה שביעית ג״כ אסו׳אמר שמיטה אחת או שמיטה סתם עד שיצא ובגמר למימר דר מ סבר לאכ דלעיל סי׳רי״ת
אפור
ז׳שניס
מעת
לעת
:
נדר
מדבר
היא :וס״עז דשבועסתסדינו כשבוע
אחד
ואומר
ער
הפסח
אינו
מעייל איכי׳לספיקוריוסי־סבר מעייל ^ ואין בזה נם נ!
א׳כבר ; תבאר דכעיא היא באומר יוס
אסו׳אלא
עד
שיניע
פסה
דע
פני
הפס׳
^
ע
ל
שיהא
)
אסור
דע שיצ׳ איניש נפשי' לספייק׳כלוע׳דפד פני יש .משוס לאתנסי!
כמשמעותו• ג׳ענייכי׳איכא למיער עד לה׳ אלא דוקא
ד,מו>
שמסונקטי׳לחומר ' ומינה נילף
לאוס'
והרמב״ם
כתב
רעד
פגי
הפסח דינו כעד הפסח שאינו  .אסור
,
באומר אתענה
שנוע סתם ומ״ס אסו' מפת
לעת
כבר
פכי
ימים
סראשוכיס
דהיינו־עד
שיגיע.
כדי• שיחיה בכי
ותנא' וממה שכתבתי לעיל בשס הר״ן אלא עד שיניע וא״א הרא׳יש ז״ל לא כתב כן  :נדר ער הקציר או
ואיכ׳למימיעד פני ימי׳האתרוטואיכא .להוא לרן נסיזן
שללמוד דהיה עומד באמצע השבוע עד הבצי׳או עד המסק כין אומ׳עדאו עד שיהא אינו אסוז אלא
למימי עד דפני פיסחוהייכו דע שיצל /ילקאמר!לאסור
ונמוך החדש ובתוך הסנה ובסמט׳לאו עד שיניע שכל דבר שאין זמנו ידוע בכל לשון שיאמר אינו וקאמ
ר״מ עד שיגי ' דלא [ מעייל5ןיכיש .אנל אם אמרלרך
י
!
׳*
ז
/
נלר! ותלאו נתנאי
דוקאלא ה״ה לעומד קודסלהס בשעת אסור אלא
עדכ שיהא ובכל מקום זמן הנדר לפי מה
נפשיה לספיק ודכי המטרי ליויי פני "לאי שרי דהר,
מרו וכן נרא׳מתשוכ׳הרא״ס שכתבתי שממה דין
או
מאהרין
לקצו׳בו
ואנו
הולכים
אח׳המקום
שעומר
הסססקאמר והיינו עד שיגיע וריוסי יעקבאיור אם
כסמוך :היה עומד בתוך החדש ואמר וב הגור׳ בשעת הנחנאפי׳אם הולך אהד כן הנודר אל מקו׳אחר סכר מעייל איניש ליאסבכל מס שיוכל יהיה אלקים עמלי
להסתפ ורמינסימ ישיש ב ׳ כתי 3כן ׳ מ/ע״לסי׳לכ״־ו
שדש זה וכו׳ככר נתבאר דמתני׳היא  :בין להחמי׳כנון שהולך למקום שמאחרין הקציר או להקל כגון
מכנשי׳וכו א״ר חניכ׳כר  36די מ י^ מר בלי! העונד מל
'0״ש סאפי׳אס ר ח כ ימי׳סהראשון שהולך למקום שממהרין אותו וקציר סתם הוא קציר חטי׳ ואם
! ,
,
,
 ,מנת צקנל פרס
לפשלוס חדש שעבר אפ״ה מות בו וצו'
המקום שגרר בו רובו קציר שעורים הולכין אחריו ובירושלמי רב מוחלפ הסע והתניא כל .שזמנו קכו ונודר לרן תנאי
ואמעד
לפניר״מ
או׳עדסיצא
וריוסי־
הכימפרשיכן בגממתכי '  :והנח
אס צריןלקיימו :
מבעי׳אם קבע זמן למשתה בנו ונדר דע זמן משתה־
בנו
ונינו השמיט פה דין אומר חדש
א׳או
או׳עד
שיגיע
וכתב הר״ן ולענין .הלכה
חוס סתם אסור מיום ליום ולא ידעתי למה דפא תכן כהדיא דאס אמר חדש כיוןד מפגינןלפו מך״ל ר״מיוריוסי• הלככר״י נקטי׳באו׳עד פגי ספסשאינואסו׳
א׳אסו׳עיו׳ליו׳ובעי דאומ יו׳ספס באומר חדש סתס נ מי שייצא כי היכי דשייכ' אלא פד שיגי׳ואע״ג דכפ׳האומ דקידוסיךמינן הני מתני׳אהדדי ומסקי׳התס
בכלאינך והרמב״ם כת׳דבריס אלו בס״י  :חיה עומד בתוך השנה ואומ׳שנה
לעולסלא תיפודכמתני׳לא כמעיילכפשיה לספיק פליגי־אלא כלישנ׳בעלמא
וואסו׳עדתסלוס הסנה ומופר כיוס ר״ה מבואר במסג שהבאתי• ומ״ם וסכה זר פליגי דר״מ סכ׳עד פגיעד קמי פסח׳משע ור יוסי סב עד דמתפני פיתח משמ׳
מונץ מפטרי סאפי׳אס עומד בכ״ט באלול כיון שהגיע תשרי סוות׳בפ״ק דר״ה
ולפוההי׳סוגי׳מתניהץ כדקיימ' קיימ׳ור יוסי סב עד שיל אפיה־ כיון דהך סוגי'
איתמ׳בסוגי ' דנדריפמסמע דאיכ׳למיסמ׳עלה טפי מההוא סוגיאדהתס דלא
;1ףי" ) 3תניא בא׳בתשרי ר״ה לנדרי׳ובעי בנע למאי הלכת ' ומהדר לכדתני'
?עודר מאס מסבירו לסנה מוכה י״ב חדש מיוס ליום ואס אמר שנה זו אפי׳לא
כדוצת׳איתמ ועוד דהא מני כי הך סוגי זהו דעת הרמכ״ס ז״לאכל הרמכ״ן ז״ל
עמד אלא בכ״ט באלול עלתה לו סכה ופריך ואימא בניסן לוי ר״ה לנדרי׳ומסני׳ פסק כסוגי׳דהת דלא תיפו׳ור יוסי אמ׳כעד פני אסו׳פד סיצ׳ונקיטי׳כותי־עכ״ל
מדויס הלך אחר לשון ב״א ומ״ס אמר שנה א׳אסומעת לעת מבואר כמשנה והרא״ם פסק כדברי סדמב״ן ז"ל :נררעד הקצי׳ או עדהבצי׳וכו׳סכלדב׳ שאין
שכתבתי ומ״ש דה״ה לאומר סנה סתס נתבאר דבאומר יום סתס איבעי׳לן ולא
זמנוידו׳בכל לשון שיאע אינו אסו׳אלא עד שיה פי׳פד שיגיכן־מפור׳שס במסג'
!) יפשיט ולחומיא ומינה נילףדה״ה לאומר סנה סתס :
ומ״ש ואס .הסנה (דף סא) ורבי דנקט עד שיהא כמקו׳עד שיגי׳לא דקד ובב״ס זמן .הכד לפי מס
מעונית אסו׳י״ג חדשים מיוס ליו' בע קונס יין ( דף סג ^ תנן קונס ייןשאיני■ שממהרי׳או מאחרילקצו׳כו משנס סס  :ומ״ש ואנו הולכראח׳המקו׳שעומר כו
טועם הסנה ונתעברה השנ׳אפו׳כה ובעיבור וכתב הרא״ס עלה דהיינו־לומר
הכוד׳בספ׳הנד׳וכו׳כרית׳סס -ומ״ש וקצי׳סת׳הוא קצי׳סטי׳ואס המקו׳סנד׳בו רובי
שאס
אללי' סנה אחת אסו׳י״ג חדש ולא אמרי׳לא הית׳דעתו על שג מעוברת :אלא
קצי׳שעורי׳הולכי׳אחריו סס כמשנ׳עד הקצי׳עד שיתחיליהסס לקצו׳קצי חטי׳אבל
נסמסהשני׳סהסי״בסדס אלא ככדרי׳הלך אחר לשון ב״א וכין פשוטה .ובין לא קציסעורי׳הכל לפי מקו׳נדרואס הי' כהר כפר
ואפהי׳ככקעככקעופי הר״ן
מעינית קמי׳שכה עכ״ל וכ״פ הרמב״ס ז״ל בפ״י וז״ל שאיני אוכל סנה א׳ה״ז עד .שיתחילו הע׳לקצו קצי חטי׳דהא הואדחשי׳להו לאינשי וקרו לי׳קציר סמס
אסור שנס תמימה מיום ליו׳ואס נתעבר הסנה אסר׳כה ובעיבורה והר״ן ז״ל כת' הכל לפי מקום כדרוכלומ׳אס כמקו׳נדרו הורגלו׳לקרו׳לקציר ספורי׳קציר סתס
גלדיכותאדמתני׳דמיתס׳בעיבורלכודרמתחלהסכ׳איצטרי׳דאיבנוד כר״ח הכל לפי מקום .נדרו וכן נמי אס היה כהר אף כזה הולכין אתר מקו׳כדרו שאס
שנספסיסדהשנ׳עד ר״ה משמ אלא ודאי בכוד׳מתחל׳הסכ׳אתא לאשמרדמיתס' הי׳כהר סאפ״פ סאח״ב ירד לבקע והגי׳קצי׳של :כקעכיון שעדיין לא הגי׳קצ׳של
מעורה מיהו דוקבאומהשכ׳ארסנה זו אבל באומר סנה אחת סמס אין חדש הר אסו׳עד סיגי׳קציר סל הר וכדאי(  '/כגמ' עכ״ל :
ובירושלמימיבעי' אס קב׳
העיבר בכלל אפ״פ סאות׳שכה סנד׳בה מעוירפסהרי אס לא נהג באיסורו סנה
זמןלמשת׳מו וכו׳ולא איפשיטולחומר׳הרא״ש וסר״ן ז״ל הביאוהו כפ קונס יין
זי מפלס לסנה הבאה הפסוטואפ״פ סאסרלעסות כן כתחל׳דאיכא גל תאחר־ ופס׳הרא״ש ז״ל דכיון דססיק׳היא נקיטי׳לחומר  .:עדהקיץ סד שיכניסו בכלכלו'
כיין שאס איתי משלס בשנה אחרת הרי לא הוקבע נדרו בשנ׳זו שהיא מעוברת פירו׳לא שיקוצו עראי אלא שיקוצו סרכ׳ומכטסין התאני ' בכלכלות סס כמשנה
 5לכר אין חדם העיבור בכלל והוסיף עוד סרשנ (' א ז״ל דאפי׳באומרסכה אחת( :דף פא ) עד הקיץ עד שיתחילו סע׳להככי׳ בכלכלו' ופי׳סרא״ם ז״ללא סיקוצ
ןיזהאץ סד העיבו בכלל ואינו נ״ל אלא כל שקדם נד׳לחדס הפיכו׳ואמ ' סכה עראי
■ אלא עד שיקוציהרכה ומכציסין בכלכלות* :
בת  3ר״י עד הקיץ עד
מת מיי זה טיכין י״ג חדש ואני חוכך עוד לומדאפי׳בנד׳סנה אחת סתס אסור
סיתחילו סע להככי' כלכלו׳של תאני׳ולא סל .ענכי'  :עד סיפכו׳הקיץ פד שישמרו
מיניי דמהתמא סכה זו משמע ואי פסע נמי קרוב אני לוע דאין לו תשלומין הסכייכי׳וכו׳שס למשכה .עדשיעבו׳הקי׳עד שיקפלו המקצועו׳ופי׳הרא״ס היינו
מהשתא חייל כדרי׳ע״כ  :ואם עומד בחורף ואמר סנה זו והיא מעובר׳אסו׳
סכיצי׳סנקפלין ונכנסין לתוך קפיק כגון ,מער ולאס׳סעבר הקיץ מקפלץ אות׳
ונכנסין לתוך סקתא ומצכיפין אותס לשנה סכא׳וי״ממקצופו׳סיינו־מחצלאונו
^ תפרי ולא אמרי׳סאדר סכי יעלה לו כמקו׳אלול ירוש׳כתבו הרא״ס ז״ל בפ׳
סמייכשיספליה' התאני׳כסד׳ולאח' סמכניפיןהתאני ' מקפליןהמחצלאו'ל .פמרס:
י׳ס ״ : 1חיה עומד בחורף ואע עד ר״ח אדי עד ר ח אד׳ראשון וכי מסנה בפ'
יין (סס ) עד ר״ח אדר עד ר״ח אדר א׳עד סוף אדר עד סוף אדר סכי כך
האוסר עצמו מדברעד הגסמי׳אסו׳עד זמן הגסה וכישסיבמסצ׳עדף ס״כ) עד
יי גירסהרמב״ס והרא״ס וכת׳הרא״ס דטפמ דלב ' אדרי׳חשיב חד ירח׳וי״ג עד
לגסמי׳עד שיהיו הגשמי עד שתרד רכיע׳סני׳רשכ״ג או׳עד שיגי׳זמכ׳שלרביפה

מחלה
"׳•י׳" ■"-
שהפנה עעוי-
מעוכרת ׳ע׳" ;*
ללא ׳1
ידעע■<-<11
אכל ׳*״עיוי -ס
הרמב״ס< 1
ז״ל ; ר
נר ׳םע 1ס כר מ
ספוס׳כר״מ ומפני
ומפני כך
כך מחנק
ידע שהיא
מעוכרת
ללא
ידע
ושעמו
דמדקאמ' תלמודיעלה
דמתכי' לימ׳ ר ׳להעעסת א< נדר
יהוד היא משמ דדחיק מילת לאוקומדלא כר״מ מפו׳דסתס מתני׳ ר״ מ ןכ  £היכ ׳צדקה נעבורחוצי
דאתי׳דלא כוותי׳הוי דוחק וכיקדבאוקמת דאביי אית כר״מ נקטי כותי׳כדקי״לנתרפאצרי ^לקיי'
הלכ׳כסתס מפכה ועוד דכרית דמייתיכללו כן הוא
השנה ומותר ביום ראש השנה לסיועי״לאכיי מיתני׳סתמ כר״מכותיה
שמארבמס׳תעני׳

כין (נ )כ' נא׳זמישנל'

ח (פ י ר״ח אד ס׳פד סוף אד׳עד סוף אד׳א׳וזוהיא גייס סראב״ד והר״ן ז״ל

הי ן דטטמ מסו דאד' סתמ ' ראשוןמסמ ודברי רביכגירס׳הרמ״בסוהרא״ש:
^ והרמכ״ס חילק דהיינו דוק שאינו יודע וכו הוא בפ״י וטעמו מסו׳דדייקי׳
כו^_ מתכי  3גמ׳ (' סס ) לימא ר יהודה היא
דתניאדרא׳כומבאדר א׳אדרספי
^ זי סת דברי״י מ ר יהוד׳אומ' אד א׳נות׳אדר סתס אדר כ כותב תנין אמ'
^ חמיתימר״מ הא דידעדמעכר שתא הא דלא ידע והתני עד ר״חאדר עד
^ייחאססיתהסנהמעוכרעדר״ס אדר שני מכלל וריש ' לאו כמעובד
גי ^ 1מהא דפשוט דמפבר שתא הא דלא ידע פי׳דכי לא ידע דמעבר ' שתא
^ קד סתס הראשון משמ ולא השני שלא כתכוקאלא לאדר הסמוך לשבט
,ע ימע 3כי אמר אדר סתס מסמ׳השני ופסקו הרא״ש וסר״ן ז״ל הלכ כר
■ינד?י ל בכל דוכפא להלכה כר״י לגבי ר״מ ולפ״ז לא שאני לן בין ידע

וכגע (שס ) א״ר זיר '
מחלוק׳דאמ׳עדהגפמי׳אבלאמ׳עד הגס׳עד זמן גשמי קאע
ופי היא״ש עד הגסמיס או עדסיהיו הגסמי׳ באי זה לשאמ׳מופר כיון שהתחילו
הגפמיס לירד ברכיעה פניה־ לפי שאין זמן קכו׳לעסך ירידתן ורסכ״געיקל טפי
ואת פד זמןרכיפס אע״פ שלא ירדו גשמים מחלוק' מד הגשמים דגסמי׳מסמע
לת״ק יריד׳גשמי׳וגסמשמ׳לשון רכי ומיעוטן שני׳אבל עד הגש לשון ! מן גשס וגס
משמ לשון זמן רכיע ראשונואיפליגו אימוראי בזמן הרביעו ' ונר׳מדברי כרא״ס
ספסקכר׳יהודה דאמ׳רכיע׳יאשוכ׳בז׳במרחשון ושניה כי״ז כו וגס נרא׳מדכריו
דהלכ׳כת״ק דממני׳שכת׳וז״ל א״רזירא מחלוקת דאמ׳פד הגשמי ' אכל אמר עד
הגסס עד זמן הגשמי קאמ והיינו עד שיגיע זמנ׳של רביפה ראשונ׳בא״י דהיינו׳ז
במרחסון וכגולה ס״ 3תקופ׳ושניה בא״י עד י״ז ובגולה עד ע׳כמקיפ׳הכל לפי
מקו׳נדרו אכל הרמב״ס סס׳בס״יבה׳כדרי׳האוס׳עצמו ? דכ׳עד הגס׳ה״ז אסו׳עד
זמן סגשמי׳שהואבא״יר״ס כסליו
הגי׳זמן1*1 3
לדג
הגסמיס

נרחם בר
הגשמי׳ה״ז מות׳כקירדוגפמיי ביןלא ירדו ואסירדו גשמימי״ז במרסשקה״ז מות
ואס אמעד הגשמי־ ה״ז אסו׳עד שירדו הגשמי׳והוא שירדו מזמן רביע שכי׳ססו '
בא״י ומקומו׳הסמו׳לה מכ״ג במרחשון ואיל׳עכ״ל נר׳שהח״ל סוס כר׳יוסידאמ'
רביע ראשונ היא כי״ז במרחשק ושכי׳בכ״ג בו ושלישייבר״ח כשליו ומפ׳דר׳זיר'
ה״ק מחלוק דאמ׳ עד הגסמי׳דמשמ עד
סירדו גשמי ' ממם וגם משמע
שירדו בגו אם חשו'
זמנו קבוע כק שבידו לאחיו או לא ולא איפעויט ,הלכי '.אין לא הלכה לא ומשני הלבלפני
מרביעה שני׳ואילך דגשמי׳ל׳רביס הוא
ומיעוטן שני׳אבל אע עד הגשס עד זמן ולחומר׳ער הקיץ דע שיכנסו בכלכלות פירות ילא שיקוצו עראי הפסת אסי׳יליקה לאהלכ׳אסור׳בעל " ',
גסמי׳קאע כלו׳דל׳דעד הגש׳מסמע עד אילא שיקוצו הרבה ומכניסי׳התאני׳בכלכלות דע שיעבור הקיץ
סיגי׳זמן הגשס -ואע״פ שלא ירדו וזמן עד שישמרו הסכיני׳שקוצצין בהן התאני׳לשנה הבא׳פי׳שכבר
יחל אל׳פשיט׳דאתהני
לגס ' דמסלי
לא ירדו היינו שהגיע עכר כיל זמן קציצתו  :האוס׳עצמו מדכ׳עד הגש׳אסו׳עד זמןהגש׳
ומן האחרון שלה' דהיינו זמן רביעה וכשיגיע זמן הגשם שהוא בא״י ז׳במרחשון ובגולה ס׳יו׳ לתקופה אלמאמתסכיכלו׳אלמאמותרליהמת.
ומשני י אי איתסני ה״ז בבל יקלדכרו
סלישית ומי׳אס ירדו גשמי׳אפיברביע' מות׳אפי׳לא ירדו גשמים ואם או׳עד שירדו גשמי׳או רע הגשמי'
כנומ׳אס עבר׳ונהנית לפניהפס׳ועכון
ראשונה סגי דכך חשוב ירדו מרביעה אסו׳ער שתרד רביעה שנייה שהיא בא״י י״ז במרחשון ובגולה 'ע
והלכה לאחר הפסח ה״ז מל יסלופס״ו
ראשונה ואילך כמו הגיע זמן רכיעה 'ג
יו׳לתקופ׳ואם אמ׳ער שיפסקו גשמי׳אסו׳ער שיעבור הפס׳ר׳יהוד׳
*הפוסקי׳הלכ׳כרכיהוד׳וא״כנקסי׳טתניי
ולא ירדו והראב׳ד השיג עליו וג
ירא'
או׳קונם יין שאני טועם עד הפסח אינו אסו׳אלא עד ליל הפסח
כדאוקימנ׳לה אליביה וכ״כהיא״סבפ׳
לי סיס כאן שבוש ה״ל לומר עד
הגשס
שלא נתכוון אלא לשעה שדרך ב״א לשתות יין שהכל שותק ד'
סנול׳מן הירק עלהדמתני׳תריצנ׳לריש/
ומן הגשס שהוא י״ז כמרחשון
כר׳יוסי
כוסו׳בלי'פם׳ :קונ׳בשר שאני טוע׳ער הצו׳אינו אסו׳אלא עד ליל
דמתניתייבפ״בהלכיאסור׳בהנייתוולוק,
בין ירדו ביןלא ירדו ואי חמ עד
הגשמי'
הצו׳שלא נתכוון אלא עד שע׳שדרך כ״א לאכו׳בשר ר׳יוסי או'
ונו׳וכ״פ הרמכ״ס כפ׳י׳מסלטנדרי׳ונך
אסו׳עד שירדו גשמי׳מזמן רביעה שכיה
קונס שום שאני אוכל עד שתהא שבת אינו אסור אלא דע ליל הס דברי רבי׳סכ׳הלכה לפני הפסק ונו׳
סהי׳מכ׳ג במרחסון עכ׳ל ובעל מ״ע כ׳
שבת שלא נתכוון אלא לשעה שדרךבני ארם לאכול שום והיינו ואס נהנית לו ליק' ואפי׳לאסלכ׳אסור׳
שספ מוטע בא ליד לראב״ד ואלו באה
ליהנו׳וכו׳היינו מאי דשניקאליכ׳דרה
כליל שכת מתקנת עזרא כת׳הרמב״ן דרבנן פליגי בזה
על
לידו הכסח ' הככונ׳שהי כמו שהעתקתי
יסודה הלכה לפני הפסח אסורולוקה
לא היה משיגווכ׳כן לפי שחשב שלא
היה
משיגוהראב״ד אלא על סו׳דבריוולא לא הלכה איסור׳ בעלמא  :ומיש בשס הרמב״ס ז״ל עבר הפסתאע״הסענר
טלתחלתן והדבר ברור שאס היה
מבין
בעל
מ׳ע
דבריהראב״ד לא היה כותב
התנאי ה״ז אסור לנהוג ח ולין בנדרו וכו׳וכ׳עליו ואיני מבין דבריושהרילאנדר
כן כי דב׳ פשוט הוא שעל פסלת
דבריו
הוא משיגו מסו דהא דא״ר זיר אבל אמ' אלא עד הפסה וכו׳כלו׳וכיון שלא נהנית קודס הפסח מותרת אחר הפסח לילך
עד הגשס עד זמן גסמי׳קאמ
משמ
ליה
ז״ל
דהיינו
לור׳דמד
הגשם
משמ
'
עד
זמן
וליהנות לו גס הראב״ד ז״ל השיג כן וז״ל חיי ראשי צורת ההלכה אינו כןדאפילו
הגשס בין ירד בין לא ירד
ונס
משמ
עד
זמן
הגש׳הראשון
דהיינו
רביע
ראשוג׳
רב
יהודה
דמחמיר
ועליה
מקשינן
ממתניתין מתרץ להאי בל יחל דאיאיפהני
וכמו שפירשנו לדעת
סרא״ש
והר״ן
ז״ל
ואלו
הרמב״ס
ז״ל
כ׳דבלא
ירדו
גשמיס
קורס
הפסח
קאמ׳אבל
לאוסרה
בהנאתו
בדלא
הלב
לא
קאמ אלא ודאי אי נמי׳
אסו׳עד ר״ח כסליו
שהיא
רביע
שלישית
לר
יוסי
ובהגי
רביע ראשוכ׳אסו׳אא״כ
לו קודס הפסה חייב למונעה מלילך לבית .אביה עד החג כדי שלא ימול עליו כל
ירדו גשמי׳ולכן כ '
עליו
דים
כאןשבוש
דמן
הראוי
ה״ל
להתיר
כהגי׳זמן רביע ׳ יחל למפרע עכ״ל כלו׳דאוקימג' בגמ׳דהא דתנן עבר הפסח בלא יחל דברו ונו׳
ראסוכבין ירדו
גשמי
כין
לא
יי־דו
ומה
שסייס
הראב״ד
ואס
אמר
עד
הגשמים
דוק׳בשעבר׳ונהנית קודס הפסח דאז־אס תלךאחר הפסח בלא יחל דפי־ו הא אס
^זסורי׳פד
שירדו
גסמי׳וכו׳סיומא
דלישנא
נקט
ואזיל
ולא
להשיג
עליו
בא
א״כ
לא
נהניתקודס
הפס
מותר׳לילך אחר הפסוהיה נ״ל דאה״נ שדעת הרמכ״סז״ל
איסש׳שהוא
משיג
עליו
למה
כת׳והו׳סירדו
מזמן
רביע׳שניה
שהי
בא״י
ומקומו
'
שאפי״לא
נהכי׳קודס
הפסת
אסורה
לילך וליהנות אחר הפסח והיינו לחנן עכר
הסמוכי׳להוכו׳דמסמ׳דבנוד׳בא״י דוק קא׳אבל לא בנודר בח״ל וכדעת הרא״ס הפסח בלא יחל דברו וכ״נ מדבריו בפי׳המשכה והטמא מסוס דניון חמןמסך
ז״ל והראב״ד סובר
דבכל מקו׳הולכין אס ' זמן רביעה דא״י ומ״מ סוים הראב״ד השבועה שלא תלך לבית אביה הוי עד החג בכל ההחימכא אסורי׳לילןוליהמ'
והרמנ״ס ז״ל
דהלכ׳כי
יוסי
כזמן
הרביעיות
וכן
בדין
דהא
הלכת׳כותיה לגבי ר ' והא דמוקי לה כגמ׳דאי אתהני לסוס מאי דס״ד דמקש׳דכל היכא דלא אפהני
יהוד ויש
לתמוה
על
הרא״ש
למה
פס׳כרייהודה
לגבי
ר
'
יוסי
ולדברי
כולסק
למה
מקמי פיסח לא מיתסראהדר ליה אבל קושט' דמילת׳דאפי׳לאאתהני מקמי
עסקו
הלכ׳כת״ק
והא
אמר
'
יוחנן
כל
מקו׳ססנה
רשב״ג
כמשנתיכו
הלכה
כמותו
פיסח
'
נמי
אסור
אחר הפסח לילך וליהנות אכל ק מי דחקו להימב״ס ז״ל לפיס
חוץ
מערב
וציון
וראיה
אחתנ׳ואין
לומר
דס״ל
ז״ל
דלא
ק״ל
כי
האי
כללא
דהא
ק
ולא
פי׳דקושט׳דפירוש׳דמתני׳הוא כדמשמ׳בגמרדכל דלא איפפלי מקמי
עליג עליה שהרי גבי פסקו כרשב״ג משו׳האי כללא דר׳יוחכן לכך כי לי סטעמ '
פיסח ליכ׳משוס בל יחל רמו דא״כ מאי האי דמסייס כה הרמכ״ס כסיכויי ואה
מדא״ר זירא מחלוקת
דא פד הגשמי׳וכו׳וההיא לת״ק איצטריך וכיון דר זיר' פי ' הלב אחר הפסח אינ׳אסור מליהט׳לו׳ולכן נ׳'ל* דהרמב״ס ז״ל מידה קזי״דהיכא
הפסח אסור׳בהנאתועד החג ומומרת לילך אתר הפסח ופי׳סרא״ס לאח׳ י*
למפרע מי!
על מה* "',.
סני55י""
בלא
בלא יחל
יחל דביו
דביו אס
אס הלכה
הלכה לאחר
לאחר הפסח
הפסה עוברת
עובית בבל
בכל יחל
יחל למפרע
ממנו קודם הפסח גבפ׳אלומותק אהא דאמ׳רב יהודה קונס עי כי ^3ינר ^ניית
אס אישן למחר אל יישן היוס שמא יישן למחר מותיב מרישא
דר־!5
׳ותני,
1.
דמתניחיןין׳
הלכ׳לסכיהפס׳אסור׳בהנאחומד^
!׳אסור׳בהנאתועדיהסס׳
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נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדסלאכל סוס משנה סס ( דף סג ) כלומר
דאע״ג דכוד׳ואועד סיה׳הפסח אסו׳עד שיצא וכן באו עד שיהא הצום או השבת
צסו׳עד שיצאו וכמו שנתבאר כסי׳זה  :נודר מן היין עד שיהא הפסח ומן הבשר
עד שיהא הצום כלו׳י״ה ומן השוס עד שתהא השבת אינו אסואלא עד שיגיעו
באומדן דעתא שלא נתכוון זה לבטל מצות ד׳כוסות בליל פסח או סעודת בשר
בעי״ה כיזקו׳שדרק לאכול בו בשר כדאית׳בע אותו ואת כנו ר יוסיאו׳אף עי״ה
בגליל דכיון דמצו׳לאכול ולסתות כעי״ה במקו׳סנהגו לאכול בו בסר מצו בבשר
ומ״הכהאי מות׳קודס שיגיע הצוסדאמדיכן דעתיה דעדסעודה דלילי הצוס
קאמ וכן אמדינן דעתי׳סלא נתכוון לבטל אכיל׳סו ' בליל שב שסי׳מצו׳מתקכת
עזרא אבל כנוד' מכל שאר דברים חוץ מן היין בפסח והבשר בצוס והסוס בסבת
ואמ׳מד שיהא אסו׳עד שיצאו וכמו שנתבאר דאומ׳ סד שיהא בדבר שזמנו קבוע
$סו' עד שיצא ומתוך דברי תלמוד שהגירס ' הנכונ׳במשנ׳היא סד שיהא הפסח
עד שיהא הצום עד שתהא שבת ושלא ככתו׳ בספרי רבי׳עד הפסח עד הצו׳ואין
כתוב בהן עד שיהא וכן מ״ס בספריו נכי פסח ושבת אלא לסע׳איט מיושב ויש
לגרוס אלא עד שעה וכך היא גירסת המשכה :ומ״ש רבי׳ בסס הרסב״ן וכסס
הרא״ס ז״ל הרעכ״ן כ׳דאין הלכ׳כר׳יהוד׳וחילק כיןלא נתכוון דהכא ללא נתכוון
?ס אלא לשוס אכילה ושתייה דסוף פרקץ ובין לא נתכוון דלעיל דטען והזיע
ובעיני כרא׳שאין לסלק דגבי ביתך שאיני כמם וטיפת צונן שאיני טופס אנו
סותרין דכייו מפני כוונתו והנדר בטל לגמרי כ״ס שנלך אסר כוונתו לזמןכדח*
וכונה זו בריאה וטובה שאינו רוצה להיות כמכס מהמצוה עכ״ל  :וסר״ן הביא
דברי סימכ״ן וכ׳סהרא״ה חלוק עליהם והרמב״ס בפירו׳המסנ׳פסק שאין הלכה
כר׳יהודה ולא כי׳יוסי ולק בחיבורו הב נדרים ססמיט דבריהם :
ירושלמי
אמר קונס יין שאיני טועם בחג אסור בי״ט האלזמן ונר דאתי לאסמועי׳דאע נ
דשמיני חג עצרת הוא יגל בפני עצמולפכץפז״רקס' ב כל בני אדס ככלל החג
הוא ומדרי׳הלן אחר לשון ב״א :
אמי לאשתו מה סאת פושה קונס שאני
כהנה ממנו עד^ פפסח וכופד ומותר ליהנות במה שתעשה אחריו משנה בפרק
קונס יק  :היה עומד במרחשון ואמר לאשתו קונס סאת נהנית לי מכאן ועד
הסס וכו׳מסציה בע׳הנודר מן הידק ( דף מ ) שאת נהנית לי עד

הפסח סא

תלכי

לבית אביך דע החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד הפסח לאחר הפסת
גלא יסל דברי פאת נפנית לי דע החג אסתלכי לבית אבין עד הפסת הלכ׳לפני
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שעובר למפרע אבל ליהנות אחר הפסמות׳אפי' נהנית קודס הפס וכלהאחר
הפס ' שנמצ׳סעבר על לא^יחל מ״מ מותרת ליכנו׳אח הפס דהכא׳זוכיון דלאמצי
מתיא לידי איסור כלל דהא לא הדירה אלא עד הפסח מותר וזהו שכפ׳ואס הלק
אחר הפסת א יכה אסור׳מליהכות לו כן ני לי לדחוק ליישב דבריו  :שאתנהני'
לי עד החג אס תלכי לבית אביךעד הפס וכו׳שס במסכ׳וכמבתי׳בסמו־ וכפאלו
מותרין ( דף ס״ו ) מותי׳מינ׳לרב יהוד׳דאמ׳קונ עיני בשינה היו׳אס אישןלמחר
לא יישןהיוס שמא יישןלמתר ומפני׳קפני הלכ׳לפני הפס אסור'כהכאפוהא
לא הלכ לא כלו׳ואף לפני הפסח מות׳ליהטת ומשני ה״ה דאפי׳לאסלכסאסורה
הלב אסור ולוקה לא הלב ' אסור' בעלמ׳וכ״ס סרמב״ס בפ״י מס׳ נדרים ו!״ל א ל
שאין את נהנית לי עד החג אס תלכי לבית אביך עד הפסח אסור/ליהנות מיי
ואס הלכה לפני הפסח וכמצ׳מהנה אות׳ה״ז לוק׳ואסור כהניימי עד החג ומוחי
לילך לבית אביה משהגי' הפס׳עכ״ל וים לתמוה על רבי׳וגס על הרא״סשכמכו
סיפ זו כצורת׳ולא כתבוהא דתריצו בה דבפ 'ואלו מותייןואיפש שסמכו עלמיז
שכתבו מהא דתריצו בה כריס מתני׳דמינ׳נילף דסיפ כמימיתרצ׳כההו׳גוונא•*
ודע דאהא ראמרי הלכה לפני הפסח אסור׳בהנאתו ולוקה כ׳הר״ן ולו?ה ?• ,
אבל הוא אינו לוקה שהרי לא עשה שו׳איסור אלא שהדירה אבלהרמכ״סכ׳ליק'
הוא שהדיר׳אס ההכה אות אבל היא איג לוקה דכיון דלא נדר כלל לא סייוב0
לא יחל דברו וליתא דודאי הוא אינו לוקסמדאמרי ' בפאיןביןהמוורגבייפ
מעילה כקוכמות ככרי עליך ונתנה לו במתכ׳מימעל לימעול נותן הא לא אפיי
עליה אלמ׳ אין סאוס עוכר כלל והמודר נמי עבר דאע״ג דכתיב לאסי לדהיו .
לא יוחל הדבר קא׳וראיה מדאמרי׳בפ׳יוצא דופן לפי שמנינו שהשו׳הכחונאח
הקטן לגדול לזדיןסכוננ /לאיסוכ ^יח^ י מפיש התס
^ רו
שהקדישו הוא ואכלו אחרי שהאחרי׳לוקיס על הקדשו מפו כל יחל אלמא מיי
:
לוקה סע ג
אע״ג דנח
דלא חמר
אמר מידי
מידי הינכך
הילכך הכח
הכא ^ נ׳/ה  /כפננמ״השנ6א
זעלרא!5ן6ח^
" .י
 '.אערינן

ולוקהאאשס קאי פל׳ל  . * :בכד זכדר שלאלסתל^ יי! כל ״ יה,יייםאם ^ר י
סכןברממהןעמד הי .ן מאופיחז3י! הבראזלזח״כנפטר מח! 5יאחר ( ללזמ ׳׳ !,ע ך) ' ^ 15נ'ם
<>ןיי׳ 5ר1י
לשפלת יקיייד אח׳ מימת בנד זה5יג דצרץ להמיישג אסאשו'לשמו׳עלש'1־} ,, !", ',שנהש* \! )<%%פי'
דמפלמס ליהליזגרש יאזת ׳ מענפי( תם לא כאפי מנאן זעד י" בח!דש למת נתז ן י׳נחי 17׳ ' .
לשחות יין מידאתר) מיתפ בנללהתסשאני־ דאינא למגזר אטז לאיי ^ נ<ז !: ,כזנ ^ ,הה1ס^5ר׳הרל<ג
( נ'ה )להר"! לשה״ר שמזאל הגגידבשס ר׳ע פשק כסיילאל לכ ' פ הומנ״, 1כ׳הי/ ,ע,ד״יה־) 5לנ6
מפרישמלאל לנפ״ק דקידלשין כ׳פהרי׳ף פסקכשמלחל  ( :זה .ייןלשלף סימן רנ׳ג נג י \

הלכות נרתם
הכאס׳אסו'
דייאראומ שאה נכסיופלםמעון או ססיס׳טצמו מנכסי שמעו׳ה
,1ד \ייל שדה הא׳וכח־״ס אץ כין המוד׳מא׳מחבמעדף לב ) למוד הי(מנו מאכל
לדריסת סרגל וכלי׳סאין עוסי׳בסן אוב נפש ובגט' מאן תנא ר״א היא דאמ־
^׳ףגןו׳אסוכמודהנא׳ופי׳הדא״ס דיים סרגל לעבו׳דרךארצו -אפי׳ויתור מש

רב

שגיר חוג אפי חנן מודה דלא ר,יבד מטותיו דהנא׳גמור היא הואי׳ולא היה .יכול! רכא ( א)
ליפש׳בסוס פנין וה״פסאמני סנן סיס כלו 'האי פורט איירי באומו סוג
דאייריכ׳נמשי,
כס חנןדהיינו במזון האפס דוקא וחנן היא וכן פר״ת וריב״א הביאראי׳מסימש׳ מיימנ׳השייב׳ל״ה
דה" היבשאר
■ סובי ור״ת או׳דע״ב הימספלי׳אגמ ' דילן ודעי* רס׳> י כרעת ריב ^ סהח ע ^ חנדי

שאדסמות׳מ-שלו ואינו מיןפ י עליו וכת
נ<!סקיודסאידרים
הרגל דמתכי׳אור׳ת על ר' יהוד׳ור׳יוסי והלכ׳כרבק וא״א הרא״ש ז״ל פסק כר׳יהוד׳ור'
אף בבקע כימו החמהד ליי? פדי
יוסחירושלמי אטד קונם יין שאני טועם כחג אפור בי״ט האחרון:
אינפי וסיריחלע קמ,דמשמע הכ ? אמ׳
לפני?! אשתו מה שאת עוש׳קונ׳שאני נהנה ממט דע הפס׳עשת7
ד^י3ק לא קפיד אינשי אדריסשקת-ל
הפסח מות' ליהנות בו אחר הפסח שלא אסר עצמו אי!א עד
וכפהשופפיןשנדרו מ־שמ דאף ר א לא
הפסח אמר מה שאת עושה עד הפסח קונם שאני נהנה ממנו
פוי ליננלסצ׳המוד׳צלא כשותף ומטע
ודר׳דכל א׳נככ׳בשלו אכל לחצ! של אחר אסור ליהנות לו לעולם במה שעשתה לפט הפסח ומותרליהנות
; שוו לכ״עהלכך ע״כ לומר  7הכ איירי במה שתעש׳אחריו היה עומד במרהשח ואו׳לאשתו הונםשאת׳
דלא קפדי אינשי
וכתב נהנית די מכאן ועד פסח ואם תהכי עטת אביך דע החג הלכה

וקדפתר פ• ומדברי סרמב״ס
״ז לכ י אסו׳לנהוג חולין כגדרו ולהכיח׳שתלך ותהנה אלא נוהג איסו׳עף
שנואפוסקכר'אשסקס יכת משנתינו החג כמו שנדר אע״פ שתל׳הנד׳באיסו׳זמן שעבףא׳כואי^למבי<
נצוימה:
יב יוי^ ^נדר מ?נו !־בדיו שהרי לא נד׳אלא דע הפס׳הלכך
אח׳הפס׳מותר׳ליהנוות ^

^מ)5בלו ז״נ ?1:נ המיי_ר

רכא

בר

ד״מ

אמ׳שאת נהנית לי עד החג אם תלכי לבית אביךעףהפסח ה^כ׳

סכת סס בפ״ב דכתובו׳ הא מני חנן היא אסזל5נאס׳ 33״י 7

לא׳אכד מעותיו זה שפימ אסתחכירונ 7ןלכהנלנן׳ב
וה״ה נסי לכל חוב פעליו ועמ׳זה ופרעו  .ה י'ז

יזה ^מ׳לוהלייני^
יביח״ב וכל ומ־י
פרי״ילץהממד
וכיין דאלו
׳־

ערעי׳לשס הלואסלאו הלוא' הנאה מיזבירי
היא כי פרעי׳לסס מחיל ' לאו מידי יהיגג אסז׳סנחלתזזתומ׳
לי׳עכ״ל וקאמר בימס ' לר 1פ,י3ןס -המלוס נשלהבתן פי׳מ׳מי
כיס דוחקו לסיוער) 5פי' סיה מס־ייו ני !" ,־? 5׳ ' ""נ
המלוה קא חנן דזה שפרמו אבד
מפותיוענ ׳ג:

ולא הכריע ודכיטכמב כח״מ סימן
קכ״ס•
שמסקג הרא״סכר ת וכך הס דבריוגם׳
פה ותמהני עליו דבהדיא נראהמדברי
היאש שהו סוב דאץ־הלכהכר משהרי

ותנואכלמסאילוחלו־וסלי׳נזמיוסכפו׳
 3ומותרת ללך וליהט
אחוהפסידה״הלכלחו׳שעליוובפסקיופבמרדכתו׳
וכלדכר שמץ עושין בו אוכל נפש
מקום שאסר נכס ו על שמעון או
שאסר איהא דקאמהת׳ב׳דברי׳דאמר חנן הלכה
שמשניריןכיוצ ' בסס אסו'ובגמ (
דףלג
)
מנכסי
שמעון הנאסר אסור לעבור ^ לכמותו וכיוצא בו כ׳ כיוצא בו דחק אמר
מאמין מאכל נדר אמ׳ר״ל
באומ
הנאת
שדה
האח
אפי
בבקעה
בימות
החמה שאין כני אדם
מקפיייןא לעי׳ הא מכי חנן לאמ׳אכד מעותיו והא.
שאילן עלי אימשלא
ילעוס
חסי׳ויתןעל
על
דריסת
רגל
שבה
ואסו׳
לישאל
ממנו
כל
כלים
שבעולם
ואם לאצגירי׳למיפסק הלב כיוצבו טפי משא׳
גג מכתו
אמרבבאומהנאהמביא׳לידי לא נדר ממנו אלא מאכל אינו אסו׳אלא לאכול משלו ואם
נדרפיסקיהלב שבתלמו דממיל׳מדמי מילרו'
מאכלךעלי
ופי׳הרא׳ס
מקום
שמעכייין ממנו הנאה המביאה לידי מאכל אסור ליהנות ממנו בכל
דברלמלת סהי׳דחנן אצטרי׳ דלא תימ הקא־
ניוצ׳בהס אסו' לכיי?דדר ןלהשכי׳כייגי*
שמשמרין כיוצא בו ומה שאין משכירק כיוצא בו מותר .
בפורע מזון אשתו שאינו חיי' גמור כ ' כ
כהסלהוא מוחל^ לר השכירותפ^ יתס
במה
רבדים
אמורים
כשאין
בו
שייכות מאכל
אבל
אם הו׳דפטו׳קמ״ל דאףכיוצ׳פובסאחובות
הד להייכ ^
1י*בי
יהו
יש
בו
שייכות
מאכל
כגון
נפה
וכברה
או
אפי׳שק להבי^ ^ כמי הלכה כמותו עכ״ל והיי זה
מביאי־
מיג^ המביא
לידי
פאכל
וה
^
מיןמ׳כל פירו׳וחמור
להביא פירו׳וסוס לרכוב עליו לבית המשת וטבעות  .בלברי רס י ! וריב״א והדי״ף והרמכ״סד

להראות בו בביתהמשת׳ולעבורדרך שדהו ז ,כיתהמשת׳ " דסביייחקאףבשא׳סובואיירי :ויכול
לידי פ5ו0צסי .״!,יקח ^5שאין משכירין כיוצא נו
ולא אסוגיחש מבעי אס מיתי לקנות * המיי׳ס&׳מחמתזזאת^פתויאפ מיי׳
תיו1ונ׳לקנו׳נו !8וכ׳  :ומ״שרבי' !5נ ל צרכי סעודה אי לא
אפשיט ולחוטרא
ראובןשמודר,הנא! 5ע״פסהו׳סיי׳נעזממ׳ובגמ׳מטי 5מע
01$יש בו שייכות מאכל וכר או אפי׳ שק משמעון
יכולשמעק לפרוע חובו של ראובן ומיהו פייתי 1ישפתא יוומי!; עבדיו
ושפחותיו־
צהבי׳בו פירו׳ וסמו׳להבי עירו׳שס בגת דוקא מזונות
אשתו ובנו כגון שהלך למרינ׳הים ועמד אח׳ופרנס' הכנענים פי׳ אפי׳עבדיו הכנעניםוכ״ס־
ונתבו היא״ש והר ׳ן דאצ גירי׳לאשמועי׳ שאינו חוב
ברור
שאפשר
שהית׳מצמצמת אם לא שפרנסה
אבל העברי׳וכת׳הרא״ש וון את אשתו־ משמע

ולנו תימ׳דלא מיקרי׳הכא׳המביאה ליי ,
מ^ נלאלא לתקן הסאכ בנפ׳וכברהיג| ל
להבי׳אליו
המאכ׳בלבד בשק וחמור שרי
י ' יי '!> י י ״,
קמ״ל* ומ״ש וסוס לרכוב עליולבית
המשת׳וטבכגת להוא ו ' בו לביס המשפה
ולעבר לרךשדהו לבית המשתה
ונושם כעיין דאיכ למימ׳מע״ג להקרב
המביאה לידי
כמאכל סליו .
מיקרי כנאה —

—^

שאר כל חוב אינו יכול לפרוע בשבילו ורש״י פי׳שכל חוב
יכול דאתי׳אפי כרבנן מדלא קאמ׳הא מני חנן
לפרוע בשבילו ואפיהיה לו משמן ביד המלו׳והלך ופרע
בשבילו כדקא׳לעיל ואומי ר ' ת דמיירי בשזןאח¬
* ונטל המשכון מיד המלוה צריך להחזירו ללוה הנאסר
וכן
כתב אשתו בפניו וט עד והו׳מפכגה במזונות־
הרמב״ם פורע חובו שעליו סתם ומסקנת א״א הרא״ש
ז״ל
כרית יתרי׳ורבי׳תמה עליולמ?
הבי׳דברי׳אלו
ויכול לזוןאשתו ובניו ועבדיו הכנעיי םןפי׳ ך״ת
דן
ק
א
כעוז
י
בפסקיו
שהיי אין דברי אלו
אמורי׳אל^
אותם לפניו והוא
במדינה דמון שזן אותם ^ פכיו ןאינן אומ׳ כ ^ ןם לרבנן אבל לסכן 3ץ בפניו בין סל ^.

דרך

ע!מלהקריב עצמו למאכל כמפסע ומיז׳בארעי׳כדי שיהא סם מסרסלאו מאס
סמניתה לידי מאכל הוא דסאני סתם שעשה במאכל עצמו וכן נמי סוס לרכוב
עטיופבע ליראות בה כדי שיראה כאדם חשוב ע״׳י רכיבת הסום או טבעת•
ובשבילהו יתנו לו מנה יפה כה״ג גרמ׳בעלמא הו׳ולא איפפיסו ולחומר
ך! הסקי הרעב ס והרא״ש ו־כיו׳דעסו׳ספיק אסי־י ' להו אץ לוקץ עליה וכן פסק
ו  :כירושלמן מיכעי׳אס מות לקנו׳לו צרכי סעוד׳או לא כפ הנזכר
,יכ ^חקם כ עוד דבירוש איבעי אס משאילוקרדו׳לכקע עצי' לצורך חאכ ולא
יפשיט רלחימך אב קרדו לנכש בו פשוט בירוס׳דמות להשאילו וגרסי׳תו בירוש,־
^ .כמ^^ ילו כוסו׳וקערוותמחויין שאינם מרצין את האוכל אבל מכנסין
? יינל לפסין וקדמאסו׳לטסון ולדרו׳אסו׳לקצו׳צריכ ' ולכצו'כריכא  :אהא
מ י גסבאומא' סמביא׳לירי מאב טלי וכו׳כ׳הר״ן אילמ״ד דביה״ג אסור בין
 ,סת"שי ע ג מכתו גץ בנפה וכבר ואין כח לי דבכלל הנא הבא׳לידי מאכל
תעי לעוסיגכ ''כ מכפואלא סכי פסק מדלת דאי נדר ממאכל אינו
^
עאע  /בלבד ומות בכל לגר אסר־אמר הכאת מאכלן טלי־אסו׳כאכילס
^
עוס
חסי׳ע׳ג
מכהו
אבל
לשאול
ממנו
נפה
וכבר
שרי
אמר
סנא׳המביאס
 .׳ ׳ל עליחסו׳גאכילה ואסור לשאול נפה וכברה מיהו ללטוס חטים וליתן
^^נתושרי כך גר במיני עכ״ל  :בירוש׳כפי׳ נדר מן הכס־ מהר לחמס בו ידיו
^ו ^ ^סשוצקוערא ב :ראוכן שמודד הנחה משמעון יכול סמעץלפרוע חובו
תעהמוד׳י
גלמכחי
״
*
־׳
^
)
׳עתו
3
דמי
חהקי
כמלינ
הי
ס
ועמל
ח
וע׳־רכס חת תשתו
 1ע מיו וכתבוהתו׳בס כפ׳דכתובו׳אהא -דמוקי׳סל כחג הואי׳וכןאינו יב,
ןןוע)
יאע' פ סמ״מ מהנהר סא״יצ לשלס -חובו מ״ה אל מימיסר שאינו אלא
| ^ י ׳המסעי י־שעומו הז לבעל חובו מיפסר ור״ת כנס׳ דאיירי דוקא במזמות
''זעישהאשהטודדאין הדבר כרוי שיהא מתחייב 01הבעל מזונרסמא היה יכול
^ ""■-עצמ'היתס מצמנמת אס לא סית׳מונאה ימ שימני׳ להמעו׳אע׳ נ
׳ ׳! נ? ב ד אידי ע״מ היתה מצמצמת דלא ליקת הל
רעבתנית אגל גבי

מתנה ^

במזונות

יתרים בין שזה

נותן לסכל

מזונותיה מות׳וכיון דאיפסיק הלכ כחנן בפ״ב דכתובו׳לא ה״ל להרא״ס להבי ^.
בפסקיו דברי סמפרסי׳לברי רבנן ואני או דעדיפ מינה איסלמיתמ על הרא״ש
דגבי מתני׳דפורע לו סובו השמיט אוקמת דרב אושפידמוקי׳לה כחק״ולא כתב:
אלא אוקמת׳לרב דאמ׳אפי׳תימ׳לכרי סכל גבי מודד סנא׳ע״מ
■ שלא לפמע כלו,
דאפי׳לרבנן דאמרי שתיי׳לוה לססוי׳לזה דמי הסו שפרט בשבילו גבי מודרי הנא'
דהיינו מתני דיהיב לי ט״מ שלא לפרוע עסקי׳כלו׳דכסהלוהו 0תנ טמו שלא יהא
כח בחכירו לכופו אלא כשירצ׳הלוה יפרענו מדטתו הילכ ' כי פרע ליימדי׳לאותר
חיה אע״ג דאפס׳דמודימשוס כיסופא פרע ליה אפ״ה כיץ דאי כפי לא פרע ליס.
לא מידי יהיב ליס למולי וסשת׳למה השמי ' אוקמתדרב אושעידמוקי לה כחנן
דהלכת כותי לכך כ״ל שסוב ' הרא״ש דנסי דהלכ׳כחנן דסיע סובו לס חכרדאבד
ממותיומ״מ גבי מוד הנא׳סשי׳ליס רבאכמהנהו ואסור ולהכי לא בעא לאוקומי
ממגי׳כסגן אט״ג דהלככויתי׳ואוקמ בדיהי׳לי׳ע״כו שלא לסיוע והלבכרב׳דבתי־
הוא ומפני כך השמיאוקמת׳דרב הושעיומזה הפטם איצטרי לאוקומי׳מתכי הך
את אשתו ואת בניו אפי כרבנן כי היכי דתיקוס ליה אליבא דסלכתא דאי־לא הוס
מיתוקמא אלא כחנן .לא היה מיתוקמא מתני׳לגכי מודר הנאה אליבא דהלכת',
וכדפרישי׳אליבא דיבא ואפשר דלישנא דרכ׳דיק הכי לקא׳אפי תימא ד״ה גבי־,
מודר הנאה דיסיג ליה ופו׳ כלו׳אט״ג דהלכה כחנן צריכץ לאוקומי מתני ,־
בגוונא אסריכא משום דנמתני ' ממודד הנאה מיתניא מודה חנן דהויא הנאה
טעמשתיפוקכ ,לרב ח סבר ד 3מול הנמס מודה חנן
קאמר דאפי' איהוה סבר רבא כר׳ הושעיא
דסריסנן
במודר
הנאה טדיף ליס
נאוקמס כל״סאכל לפיס קושפא דמילתא משמט דרבא סבר־דמודס חנן במודר
הנאה כיפרישי׳א״כ ה קכי סיכידתיקוס מתני' כד״הסבררבא הכי־ דבמודר׳
הנאה מודה סנן דאסור ואי לאו האי מוחא לאוקומי מתני׳כל״ס אפשר דסוה
פודה מא לדב הו־שעיא דלסנן .פודי הכאה שרי והשתאאזדא לה

תמיהת

הלכות נרחם דכא
עוברת פל דפתי סרי והא דהיכא מכסי סמעין יןס יייז מליו מותיליש)5
אע״פ ממסת מחיוב מזונותיה מייתי לה בגמ׳מק״ו דגדול׳מזו אמ י וזןאת)! ^ 1
ואת בכיו כלו׳ואע״פ שעוד ברשות האב כ 'ש סיכו׳לזוכ׳אקרסנתחיי׳במזונוחי,׳!
ומחזירלוי'צבידתו ביןס נ פםיבע ל^ ביד5ןםורין למחזי י וכימסנ׳ססןד, 10

בד״ה אפס דהו׳מוד׳רבא ליס סושעי׳דלחנן מוד' הכאה סרי והסתר! אזדא לה
פמיה' רבינו על הר ' אש ססבי׳דברי מפרשי הללו בפסקיו׳דלפי סברתו דבמוד'
הנא׳לחנן כמי אשו׳א״ב לד׳ ה צרי׳לאוקומי מתכי׳כדעפ לס ר' ת צו כדברי הי״ע
ולפי׳הוצרך הר״אס ז״ל לכתו׳בעסקיו דברי המפרשי׳הללו אבל הרמ״בס ז״ל כ
בפ״ו מס׳נדרי׳דמות לי לפרו' שהרי לצ
המודר הנא׳מחבמשו?ל לו סקטוסו^
הגיע לידו כלו׳אלא מנע ממנו התביע
מהו"
הוא ואינו חיי׳לפרוע ולא הויאהנאה כיון שאם לא הי׳זוג׳היוז' לו את חובו ומחזיר לו צת לכידתו
איסו׳הנייה
ומניעת התניע אינו בכלל
להקדש
מצמצמת ומתפרנפ׳ממעש׳ידיה ויינן דמיירי כשהבעל נותן לה סנומלין עליה פכר תמול מצ׳
בניו
וצת
אשתו
לפיכך מות לו לזון צת
ש
הראי
וא״א
צרב' והוא מענג׳ במזונות יתירים אבל בע״א לא
ובגמ׳פליגיבהרצמיור׳צסיסדצמר
וצת עבדיוצפיהננעכי׳צע״פ שהו חיי
ז״ל הבי כל אלו המפרשי׳ בפסקיו ואני תמה דכל זה א״צאלא ל פצלצ כשככסי מחזי׳צסורין מלבעל
במזוכת והיינו כדצוקי רב הושעי׳מתני'
לרבנן אבל לחנן מות׳בכל ענין והלכת' כותי׳וכ״ב הרמב״ם אבל אביד׳דכימהד׳ליה מדעת מסשי׳ק^
כחנן וכר מדברי הרב זיל דהא דלצ צוקי
צכיד׳צסורין
מהדר ליה אבל נכסי כפל
אפו׳לזון בהמתו כין טמאה בין טהור׳ואסו' ללמרו מקרא רביו?
 3גמ ממכי׳דזןאת צסתו וצת בכיו כחנן
שמות׳ליטול שבר עלי׳ והוא מלמדו חנס נמצא שמהנהו אבל על המחזי׳לצ קא מהדר ליהדקצמהני
משו׳דלצ צנעריך הוא דממילצ משמע
ליהפחלדיב יוסף וסד צ׳צפי• נכס,
הנאפר
אס
'
אפי
הלכך
עלי׳שכר
'
ליטו
'
שאפו
לפי
מדרש
מלמרו
צת
דבגוונצ דאוקיע יא דקתני פורע
המחזי׳מהד׳ומסו׳
בעלאבדאסורץ על
אמ׳לו לאוס׳שילמרנו מות' והרמי׳כם כתב שאם הנאסר אומ׳לר
קובי מיתוקש נמיהא דקתניזן צת
פמט׳דרב יוסףלצשכי׳ציכ׳דמתנילס
אשתו וצת בניו :כתב הר״ןצסצ דתני/
שילמדנו שאז הוא כשלוחו ואינו מות׳אלא א״כ ילמדנו מעצמו בהאי ליסלר׳צמי ור׳אסי ח״א ל״סצלצ
זן את עבדיו ושפחותיו הכנענים כ״ל
וא׳יא הרא״ש ז״ל כ׳כסבר׳ראשונ׳ והאידנא שנוטלין שכר נם על בשככסיבפל צבדה לגסררין עלהמחזיר
דבמזונותיתרי׳קאמ ואדר״א קצי וה״ק
המדרש הכל אסור ומות׳ ללמוד את כנו ולהשקו׳ כוס תנחומין ומשו׳פרוט׳דרב יוסף לאסכי׳צכלנכסי
ההוא סריות דר״א בבהע טמאה דהיינו
וכוס ששותק כשיוצאין מבי׳המרחץ שאין בו הנאיכ״ב והר״אבד מחזי׳ אסוריןעל בעל צ 3דלצמהדיליה
מזונותיתרי׳ ליתיה דצפי׳בסמה טמא'
אסי׳נכסימחזי׳
משו׳דקא מהני לי׳וס״צ
לודאי הנא׳ישבו ואפו׳להשקותו משל המרי׳ ולא קאמ' שמותר
לפטמ' עבידא ולמיכי לגוי׳צב בעבדיו
צסוריןעלבעלאבד׳מותדכימהד׳ליס
להשקותו אלא משל המוד׳בעצמו אע״פ שמהנהו כמ' שמשקהו
וצותיבנצלמ״ד
מידי נססי׳קמהד׳ ליה
ושפחותיו מיהא ציתי׳שהרי צין עומדין
לאכילה ע״כ כלו׳ דלא שרי לזון עבדיו
מית׳כיון שיש בו מצו׳דכוס של בית המרת׳יש בו משו׳חיי נפש בשככסימחזי׳ צסוריןעל בעלצבד׳לצ
ושפחותיו אלא כשהבעלים מעלים לסס ומצו׳ :ראובן שאס׳נכסיו על שמעון אפו׳ להשיאו בתו קטנה או
הוצ״ש
מהדואסיקנ׳ בקשי׳ ולפי׳ססק
ומותר
מזונות כדי צרכם וזה נותן להם כער׳לפי שעדין היא ברשותו והרי מוסר לו שפח׳לשמשו
כמ״דאפי' נכסי מסזיר צסורין עלבעל
מזונות יתירים סבל לזונם לגמרי לא
מותר
עליו
להשיאו כתו בוגרת ומרעת׳ואם נכסי שמעון אסורין
אביד׳מהד' וכתיוה״ה שניהםצסוריןזה
דא״כנמצא זה מסכהו אבל אסור לזון
הרמ״יסבע״ז
לישאכתו אע״פ שפוטרו מחיו ' מזונותי׳שחיי' לפרנס׳ ומחזיר לו על זה וכן דע׳ הר״ן וכ״פ
מס׳נדרי׳ וכת רבי׳ירוחידצפי׳צוערלו
בהמתו בין טמאה בין טהור סם במחנה
בפי׳סיחזירנ׳לו דצין איסו׳פליחושצלא
וצףעלגבדפליג רבי צליעזיוצמר
זן צת הטמאה לית הלנתא כיתיה
בדב׳שצריך סליסו׳כגוןתיומ׳צבלדבר
^ *11׳׳>{
' \/
11
ן ׳ןא׳ ^/ז
 1וי< ^י
דע׳בעלי׳כגוןמסזיי
שיכו׳ לעסותו בלצ
אלא כתיק דצסד צף בטמא'  1ואסור
מחזי׳אסורין על בע׳אכד׳צרי׳ לקבלו ואינו רשאי להחזיקו בחג' אבדתו צפי׳שיצמ' לו בפי' תחזירכהלי
ללמדו מקר׳אכל מלמדי מדרס סס
ואש נכסי שגיהס^ אסורין זה על זה אינו יכול לקכ׳השכ׳שאם כן
3משכ' (דף לה ) ומפיי' בה מלמדו מדרס
ודוק׳בדב׳מצו׳עכ״ל
אין בו איסו׳סליחו׳
הואכהנ׳ולא להניחו שאם כן הוא מהנ׳אלא יפול השללהקדש;
הלכות ' אגדות וסי׳הי״אס מדרש ספר׳
מדרש
וכבר צפבא' כסמוך אפל מלמדו
ראובן שאפ׳הנאתו על שמעון וחלה שמעון יכו׳ ראובן ליכנס לו שהדע׳בס אסר והר״אש חל' מליווהפי׳:
וסיפרי שהוא מדרש הפסוקים ' הלכות
הלכה למשה מסיניצגדו׳שהסמיכו' על
לבקרו ובמקו׳שנותנין שבר למי שיוש׳אצל החול׳ לצוות לו לא :ופ״שרכי׳ובמקו׳סנוטלין שב׳ מלהחזר׳
למחזיר
ישב אצלו אלא מבקרו מעומד ואם אין דרך ליתן לש לרופ׳יכו׳׳ אבד׳אס נכסי בעל אבד׳אסורין
הפסוקי׳ובגמ מקרא מ״ט לא ילמדני
אכל
לרפאותו אפי׳בירים אפי׳אם יש רופ׳אחר שירפאנו
אסו׳לו לקבלו זס נר׳שהו׳ פשוט וכךהס
משו׳דמסכי ליס מדרס כמי קא מהני לי'
אמר שמואל כמקו׳סנוטלין שיר על המקר׳ואין נוטלין סכר על העדר מצי פסק׳ דברי הרצ״ס סס וכ״כ סר-״ן ז"ל בשם רבותיו וצע״ס שהו׳ז״ל כת׳דצ״ל דמות׳לו
דיהי׳לי׳כיההוצ
הא קמ״ל דאפילו במקו׳סכוטלץ שכר על המקריישרי למיסקל על סמדר לא שרי  .לקבלולכיון דמקו׳שנוטלין עלי׳סכ׳היינו ככטל מן הסלע אע״ג
למשק מ״שמדר דככדיאותיצוה ייבעת ההי׳וכו׳כאש׳צוני יי' צלהיעהצכי אגר׳כעל צבד׳למחזי׳לא מיתהנימחזי׳מיני׳דבעלאבד׳כלל שאותו שכרכלהי׳
בתכס אף אתם בחנם מקר נמי רב א׳סכר שיעור כלו׳דסתם לומדי עקר קטנים מצוי בידו דברי רבי׳כדע׳ פרא״ש ודעת רבותיו סל הר״ן דאפי׳כה״ג סשיבאלהו
הס וצריכין שימור ור״י אמר שכרפיסו׳טעמי׳כלו׳שכ׳שמלמדי׳להס הטעמ׳ שרי הנא׳יוכך הם דברי הרמ״בסז״ל -ומ״ס אלא מחזי׳ לו בחנ׳היינו ליערדכנה״גצ'צ
לכע׳אכדס
סתפו׳הנא׳להקדש דספי׳יכול להחזי׳לו בחג ׳כיון דככסי מחזי׳מותרין
לטעמים לאו דאורית כינהו• וכתב הר״ן ז״ל ואיכצבין רב לר יוחנן ללמוד מקר
לגדול דלאבעי שימור דליב אסוידפיסוק טעמים דאורי׳ולר׳ יוחנן שרי מסו׳ אבל אה" נ שאס בעל אבדיאיכו מל לקבל כחל שתפול הנא׳להקדס • ומ״שוצם
עיסו טעמי הלכך לענין הלכ׳כיון דק"ל רב ור״י הלכ׳כר״י נקטי׳ דאפי' בגדו׳סרי נכסי מחזי׳אסורין על בעל אבד׳איט רשאי לסחזיילו בחל פשוט הואמשו,דא נ
ליטול סכר עלהמקרי' וכך הס דברי הרמ״בס בפ״ומה' כדרים  :ומיש רבי׳הלכך הא מסכי ליה :ומ״ש צריך-לקכלו היינו לוע׳דבכה״ג א״צ שתפויהנא׳להקדשדשפ0
אפי׳אס הנאסאו׳לו לאוס שילמדכו מות כ״כ הר״אש סס דה׳דקפני מלמדו היינו יכול לקבלו כיון דנכסי בעל אבדמותרין למחזי׳ואסו׳להניחו ביד כעלאבדכד
איט רוצה לקכלוסתפולהנצז
אפי׳אס בק ממנו שילמדו מות׳וא׳׳עגדאוקימ לה לתור' תרומתו באו׳כלהרוצ' שלא יסנה
שאס המחזיר .
מנכסי מחזי׳ .אבל אה״נ . .
.
לתרו׳יבא ויתרו הא אס אמי' תרו' אסו׳אלמא דאסו למיעבד סליחותי׳אפי׳במידי להקרש :ומ״ש ואס נכסי שניה׳אסורין זה על זה .אינו יכול לקבלהשלשלז כהוצ
לל׳עבירי למיסק׳ עלי׳אגר' כגון קריא׳שס תמע וכן משמ ,לעיל גבי ומקריב נהכ׳ולא להניחו וכו׳כלו׳בכס״ג ליכ׳תקכת׳אתריג׳אלא דמפו׳הכאה להקדשולפ ז
מתני׳דקתני תפול הכא׳להקד׳מיתוקמ׳בכה״גדליכ׳תקנת׳אתרינ׳א׳נכסנכסי
קרבכותיו היינו דוקא בדב׳שצריך דע ושליחו׳כגון תדומ' וקיבן אב׳מחזי אבידתו
ומלמדו עקר ומרפאו רפוא׳נפס כיון דאין צי־יך דע׳וסליחו׳אפי׳אסמצו׳לעשו' כעל אבד׳אסורין למחזי׳ואין כעל אבדרוצ׳לקבלסנסאוכסנכסיעחזירצסורין
מות׳דאיןאיסוסליחואלאבדב׳סצריך שליחו׳והרע״בן פי׳בע׳א ואינו נר ע" כ  :לכע׳צבד׳ואין המסזי׳רוצ׳לקבלמולדעת הר״ן לא מיתוקמא אלא כשנכסימחזיר
שניהם
ומ״ס והאידנא סכוטלין שכר גס על המדרס סכל אסור כ״כ סס הר״אס ח״ל אסוריס לבע׳אבד׳וציןהמסזי׳רוצ׳לקכלו שאנו היה מצ׳לקבלואפי׳נכסי

והאידנ סנוטליןשכ׳אף על המדר׳כמ״ס כככורי׳פ אלו מומין בשרידמופ׳אף
מדר אסו׳ע״כ  :ומ״ש ומום ללמד את בכו ססבמשג' ; דף לס ) ומ״ס ולהשקו׳כום
פנחומין וכוס ססותין כשיוצאיך מבי המרחץ סס ( דף לח ) א״רירמיה א״ר יוחנן
המוד סכא׳מחכה מומ׳להשקותיכוס סל שלו׳מאי כוס של שלו הכ׳תרגיעו כיססל

^ןדד*
אסלריס זה על זה איןציו־ר׳ליפי׳הנא׳להקי^ דס ^יכי׳הו ^5י^^ 3כרי״ 1פי
לדעתו ז״ל ומי׳ככ׳כמבפי לכולהו רכוות׳פליגי עלי׳וסבריכמ״ש חל:ראובן
שאס׳הכאתו על שמעון וסל׳פמעון יכו׳ראובן ליכנ׳לו ולבקרו ונו׳ משנהססדף
מ״א המודהנא׳מחכרדונכנ׳לבקרו עומ׳אב׳לאיוש׳וכגמ׳ (דףלט כמציפסק1

תנהומץמידו
,
סל שמעון משל ראובן וכן כוס של בית המרחץ שאץ בזה הניי׳וכת פליוהר אבד
ואיך אין בה הכייה אלא שיש בה מיי נפש * ואולי מסל עצמו קא' שאינו מהנסר
אלא ההשקאה בלבד והיאמצו׳ע״כ • ופשוט הוא דבפני מיירי הרה בס בסיפא
שאינו מהכהי אלא הסיע ור לבד דומי׳דכוס תכחומיןדריש׳שפי׳סלא התיר .אלא
בססכיש של ראובן • וכךסס דברי כר״ן סכתמות׳להסקו׳לוכוס סל שלוכלו׳מות'
לשמשו בכוס של בית האבל א" נ של בית המרחץ מפר דרכי סלו׳ שהי׳ דרכן בכך
ומי׳דוק׳האי כוס סל המרד דלשמםוככגון .זס כלב׳ התירו דומי׳דא ידך דמדי' את
כנו לת׳ת שהתירו למלא׳ לאביו מיס מסל אב  :ראובן שאס׳ נכסיו על שמעון
אסוי׳להעיאובתו קטלאונער׳וכו׳עדאע״ס שפטרומחיו׳מזונותי׳מימר׳בפ׳אין
בין המוד' ( דף לחאואהא דקא׳מות׳לסשיאובתו בוגר׳ ומדעת' כת׳הר״ן טעמ׳קא
יהיב למלפי כלומ״ס סרי דהא מדעת׳הוא דכיון שבגר׳אץלאכי׳רשו׳בפא׳ /כ כי
קצ׳מדעת' למעוטי דעתו דחתן .שאס עשאו שליח לדבר עמס טל עסקי נישואין
אסור דהא קא מהר ליה והר״אש פי׳ בתו בוגרת מדעת' ואע״פ שמשיאה ואינה

 .נ,
^,; .־״ •״/
םכיענסיסיכ׳ואי ןנוטציןשכענהעמיד' קמ׳/
למיפקלגזי/םמ ^ים5י׳יושנ
היסיב׳בעי למישקל על סעעיד׳לא בעי
פול׳אמילעול׳כסנכסי חול׳אסורין על המבק׳ומחיותי׳לא יןד י'  ? ^/ט׳רלו
^,
כמי הא אפס׳כעמיד׳פי׳אפי׳יושב דעומד מ״ט שרית מסו׳דמכקמצי׳
שו׳מצו׳
יישב15
עבי׳ונסי דחול׳מתהני ממיל׳סיי וכיוןסכן יזכי ׳
יוכ״ם
בשנכסי חול׳אסורין על המכק׳אפי׳עומ׳לא שהיי כסנה בדריס'הר 1לימ ר
15
לית לן לאתהכויי מאיסור׳ -עולא ^לנגו לס כסככסי ח ^ה ׳^ סייי^  ? ,כררל
אפי׳עומ ליתס׳משו׳דלא אדרי׳מתיותי׳כלו׳דמסח ^ייי1־^,כי ^ ייי^ סיוגופי
ככיקויודסחמ5ז
אדריה כמילת׳דצריכ ליה כי הכא שהחול׳נהנה ממנו
דבעי׳ ד ? הכי׳׳ פי״ץי וחנ! י!ו
וכגון דלא אדרי׳מןרזירתיייליכו נסח ^ נמי
דמלת׳הכי אית׳והכי מוכ׳הךמיתיבי דמייתי בסמוך עב ל הר ! 1צ פש מ5ו
במתני׳ומרפאו רפואתכפס אבל לארפרי}ת ממ וזימס,53 /ז^ רסי ^יפהליהסס
רפואת ממון בהמתו אמר רב זוטר׳כר טוגי׳אמר ר 3אכל א׳ל סס פלו _'־
רפואתנפ'
פלו׳יע לה וכתב הר״אס
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הלכות נרתם רכא
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דאמרי׳כגמ׳׳מ״ס הואי ימ״סימוצ״ל דללו אממהכיילאםוויכהרלגמריאלא לוע'
גופו ובמקר״סאיך נוטליךטליה שכיר רפוא׳ממון בהמתו אע״ג דאין׳ נוטלין
דא״א שיה כנו חמל ממנוי וכיון דבחלה סו׳סרייליככסכ״ס דסיי היב לחלה בנו
ה %סכר פ" מ הוא מהנהר אבל גופו מצוה עביד־ ירוסל ' ר׳ יודין ור' יוסי ח״א
ואדרב׳עדיף סלה ככרמהלה הו׳דגחנה הוא לא שרי לבקרו אלא מעומד וחל כנו
נ§! נמדירו מגופו כאן במדירו מנכסיו וח״א כאן בשיש לו מי ירפאנו כאן
סריאפי׳מיושב ותלמוד לא חש לפרוסייהכי משוס דלא נחתיהסת' אלא ליתר
3ם כןין לרמי ירפאנו אס ישלו מי שירפאנו אפי ' רפואות הנפשלאירפאנו לא
דכיודבחל׳הושרי א״א דכחל בינו אסיר
יןכל אד' זוכה להתרפאות והא דמרפא
ולאירפא ולישה דלהריאס
וסרןלללאו• ליסנא
נסמתוכסאין מיירפאנה מסוס
דהוי
אבלאםדרךליוקשכר לרופא לא ירפאנו בחנם
לבהמתו ואפי׳ אם אין דרך ליתן שכר לרופא אבל יכול לומר לו דייקא הוא מהאי עעמ' דאינהרנמי לא
נמחזיר לו אבדתו דמצו׳קא עני' והל ^
נחתי אלא לועד ל 5דא שיה בנו חמור
נמידידנסשי קלי מיתהני וג מ' >די לזכ יך סם פלו׳יפה לה והו׳יעשנו ואם אינו יודע לעשותווהי ^ תמות אם
ממנו ולא לפרושי מאי איכא בין חלה
הוא לחלה בנו -והיכ׳דנכסי חולאסוריס
על המברןר דשרי בחלה הוא כתה רכינו
לה דטתמות מותר להקיז לס דסאכל ולבקרו ואם נכסישמעוןאסורין על ראובן וחל׳שמעון
נכב׳דאוב[ דלא סרייליכנס ולבקרו אלא ממונן אבל
תלמודי דיקלא מפליג בין מדירו לבקרו מעומד אבל לא מיוש׳חלה בנו אינו נכנ׳ כלל
אלא
שואל
אל מיושב והיינו כעול׳ דאוקי מתניתין
(! גופולמדירומנכסיומכ״ל  :והשתא עליו בשוק  :ראובן יכו׳להעי׳לשמעון הנאסר בין
עדות
ממון
בין
דקתני
נכנס
לבקרו
עומד
אבל
לא
יושב
לכרי רבי' מבוארי׳ סמ״ש ראובן שאסר עדות נפשו׳ראובן שאס' הנאותיו על שמעון .יכו׳לישן עמו במטה
בשנכסיחולס אסורי על המבקר ומשוס
דמחיותיהלא אדריה שרי לבקרו.
מצמופל שמעון וחלה שמעון יכול גדולה בימות הגשמים ובקטנה בימו׳החמה אבל איפב' לא מפני
רכןוכן לימ לבקרו ובמקו שנוטלין שב׳
סמהנהו׳ורוחץ עמו באמבטי גדולה׳ ולא בקטנה מפנישמהנהו׳ ואפ*ה מיושכאסוכיוןדאיפס:־ בעמיד׳
ונו׳ לא ישב אצלו אלא מבקרו מעומד שמגביה עליו המי׳ומזיע עמו אף בקטנ׳ ומסיב עמו במטה ואוכל אבל לשמואל אפמדושב שריופסק רבי'
?יינו
כעול׳מסו׳רמסתב טעמיה דכיוןדאיפש'
כלווקמת' דשמולול דאוקימתני׳ עמו על השלחן אבל לא בקערה אחת שמ׳יאכל מחלקו ואם דרך
נסנכסימבקר
נזסורי׳על
החול׳ובמקוס־
בעמיד
לא
שרי׳לי׳ בישיב' אבל סרן ז״ל.
שבייה חוזר וממלא הקערה לאה שאכלו כל מהשהי׳בה מות׳היו
ונוסלין סכר על הישיב׳וכו׳והר״ן פסק
כת׳דניון דרב׳מפר מילתידססוא׳ואמר
וצפי׳נמקו׳שלזין נוטלין שב על הישיב' שניהם חופרים בכרם ביחד לא יחפור בשורה הקרובה לו מפני
דמתניי דייק׳ ליה הכי הילכתא כותיה
יוסור לבקרו מיושב גזרה םמכ 1ישהל! שמראהו שמרפ׳הק רק׳ לפניו אבל ברחוק ממנו מותר■ ולא ימכור
הילק־ כשנכסיחולה אסורי׳על המבקר
בישיבה והיינו כסנוייא דלזב״א ורבי׳לא לו ולא יקנה
ממנו ולא ישאילנו ולא ילונו ולא ישאל ולא ילוה נככ׳ומבקרו אפי׳יושב דישיכ׳נסי חיותי'
זושלההושינוינז וגס הרמב״סבפ״ומה' ממנו ראובן שאסר נכסיו לע שמעון ויש לראובן מרחץ מושלי היא ולא אדריה מחיותיה והא דבנכסי
נדרי' לרז הזכירו :
וסישו 6ס 6ין בעיר אם נשא׳לו בו תפיס׳יד שמעון אסור בו שהוא בכלל נכסיו חולה אסורים על המבקר שרינן ליכנס
דרך ליתןסכר לרופ׳יכיל לרפאתו אפי' ואם לא נשא׳לו בו תפיסת יך שהשול פורע עליו ואפייהמס אינו
ולבקרוכתהר״ןז״ל דוק' היכאדאדריה
בידים אגל אס דרך ליתן שכר לרופ׳לא
בכל׳נכסיו וכשאס' נכסיו על שמעקלא היה דעתו על זה המרחץ חולה למבק דאמדן דעת הוא דמחיותי"
ירפאנו כחנס היינו מתני' דמרפלזו
אבל אם אסרו עליו בפי' חל האיסור גם עליו ולכך היה אומי ר׳ית לא אדרי' אבל היכא שהמבקר אסר על
מצמונכסיו של חול׳לא יכנס לביתו כלל
רפואת נפש ופריסנ׳גגמ דהיינו רפורן' המשכיר בית לחברו ואה׳יב הריר השוכר מנכסיו לא חל האיפור
גופו ואוקמ' הרא״ש במקו׳סאין נוטלין לע הבית שהשבי׳ לו ואב פירש הבית בפירו׳חל גם האיסור עליו דבכה״ג ליכא אומדנא עכ״ל ודברים
פליהסכר ומשמע דאס נוטלין טל
ברורים הס • יהרמב״ס ז״ל כתבפ״ומה׳
גי״א!
 9נו לא ירפאנו בידו משוס דמהני ליס
נדרי׳ראובן
שנאסר
'
עליו
הניית שמעון
^כל הרמב״ס ז״ל כתב סתס מות לו לרסאחרבידו שזו מצור היא ולא חילק בין חלה ראובן נכנס שמעון לבקרו וכמקוס שנוטל סכר ימ שישב עס החולה לצוות
מקום סנוסלין עליה סכר למקוס שאין כוטלין ומיסו איפש שגס הוא ז״ל מחלק
.לילאיסבסמשוןאלאמבקרוועומדומותרלרלרפאתו שזו מצוההיא עכ״ל
ניניה והא דסתיס לה סתומי מסוס דמילתא דפסיט׳היא דהיכא דנוטלין עליה
פסק כשמואל דאוקי מתניתי בסנכסי מכקר אסורין טל החולה ובמקו׳סכוטלין
 9כר לא ירפאנו כסנס  :ומ״ש אפי׳אסיס רופא פסר שירפאנו מבואר
בימס'
סכר על היסיב׳ואין נוטליןסכר על העמיד׳ויס לתמרלמה השמיט הא דתכיחלס
שהניא הרא״ס וכדקא יהיב טעמ׳סלא מן הכל ארס זוכה להתרפא ' וגס
הר״ן
ז״ל
הוא נכנסלבקרוחלה בנו אינו נכנס ואוקימנ׳לד״ה כשנכסי חולה אסורין על
הגיא הימשל׳הזה ומ״ס ולא ירפא לבהמתו ואפי׳אס אין דרך לירון
שכר
לרופא
המבקר
ואיפשר
שהוא
ו״להיה
גורס כדעול׳וכגון .דלאאדריה מן חיותיה וסיס
הוא ז״ל מפרשוכססוסו דהב״ע בשפי׳סאינו מדירו מחיותו דלפ״ז מילת׳דפשיט'
ליינו מתני׳ דקתני אבל לא רפואת ממון ופירש ' הרא״ס אפי׳אס אין דרך ליתן
שנו לרופא ומ״ש אבל יכול לומר לו סס פלו׳יפה לה וכו
' היינומימר׳דרב וכתב היא ולא איצטריך ליה לאשמועינן וברית' אגב סיטפה דמילי אחריני דקתני
?רן ז״לדהיינועעמא דכיון דאיהולא יהיג
ההו׳ססעלהסרי
דהנאה
דממילא
בהד ' נקטה  :ראוכןיכול להעיד לשמעון הנאסר בין עדות ממון כץ עדו׳נפשות
אתיא מכ״ל ומסח ' דדוק׳במקו׳סאין נוטלין
עליה
שכר
הו׳דשרי אבל אס נוטלין
תוספת׳כתב סרא״ש סס ראובן שאסר הנאותיו על שמעון יכול לישן עמו כמט׳
עליה סכר אסו׳דהא מהני לו  :ומי ש ואס
אינו
יודע
לעשותו
וכומות׳לעשותו
גדולה בימות הגסמי׳וכו׳עד ולא ישאל ולא ילוה ממנו משנה סס {דף מא י ) חוץ
מבואי בדברי הרא״ס שהבאתי ויהיב
טטמא
משו׳דהוי
כמחזיר
אבדתו
וכ
"
כ
ג״כ
ממ״ס
ומזיע
עמו
אף
בקענ׳שהוא ברית׳שס ופי כראי'ש משודנזיעה כעלמ׳ליכא
הר״ן כתג רבי' ירוחס י״מ אפי׳אין סם רופא אחר אין מרפא לבהמתווי״מ דהא
תוס׳חוס :
ומ״שיכול לישן עמו במט ' גדול׳וכואכל איפס'לא היינו דוק קטנה
דאין מרפא לבהמתו דוק׳שיש סס מפא אסר אבל אין סס רופא אסר מיפא אף
בימות הגשמי׳ הוא דאסו׳כדקתני טעמ מפני שהוא מהנהו אבל גדול׳בימו׳החע
נמי מישרא שרי דהא לא מהני ליס ומ״ש ומיסב עמו על סמטה וכו׳כתב הדא״ס
לנהמתו דה״ל כמחזי׳אבדתווהא עביר מצרה וכן נראה עיקר וכן כרא׳מהירוש
ווה כדברי הרא״ס שכתבתי בסמוך  :ואהא דאמרי׳אבל אומר לו סס
פלו׳יפס
דאשמועי׳דלא חיישי׳סמאייסן אצלו ומ״ם ואוכל עמו על הסלחן בהא נמיכתב
להוט כתג הר״ן דכיון דאיהו לא יהי' ההו׳סס עלס שרי ומינה
דכרפואת
גופו
הרא״ם
דאסמועי׳דלא
חיישי׳שמא
יאכל
עמו
דכיון
סהדירומסתע שונאי׳זה את
יופי׳לסי׳ססס כידו שרי ומי׳דוק׳סיה מסל מוד׳אבל מסל מריר
לא
דאפי׳דהיכ"
זה
טפי
מב
אכסנאיס
שאוכליןמל
סלחןא׳זה
בסר וזה גגינ' :ומ״ש אבל לא כקער׳
יל)ין לו למוד׳ממה סיתרפ׳דמצו קא עכי׳אפ ה כיון דיהי׳לי
דילימיד
ליד
אסור
א׳שמא
יאכל
מסלקו
ואס
דרך
סב״ס
חוזר
וממלא
הקערה
וכו׳לישנא
דמתניתין
ט ההיא דמודר הנאה מסבירו ואין לו מה יאכל ומי׳היכא דחול ' אסר על עצמו הכי איתיה אוכל עמו על הסלחןאבל לא מן התמחוי אבל אוכל הוא מן התמחוי
נכסיו סל מפא איפסר דאפי׳הסס סל מפא שרי דמן חיותיה לא אדרי עכ״ל:
החוז׳ובגמ מן התמחוי החוזר א״ר יוסי בר חנינ׳מן התמחוי׳ ההווי לב״ה ופיר"
(מ״ש יכינו ואס מת יביא לו ארון ותכריכי תוספת' כתבה הרא״ס שס
ומסיים
ה׳־א״ש התמחוי הסח׳לב״ה לאחר שאכלו מה סכקער׳מחוירי׳אותה לב״ה וממלא
נעמא בתוספת׳מסכי שאין הכאה למתיס  :ומ״ש ואס חלה בן שמעון
וכו׳ואס
אופה
עד
שיאכלו כל שבעם הילכך אפי׳ אוכל יות מתבירואינו נהצמשל חכרו
וכסי סמפון צסויין וסו׳וחלה שמעון נכנס ראובן וכו ' סלה בנו אינו
נכנס
כלל
דבלאו
הכי
נותנץ
לסם
כל
שבעם
והר״ן
פי׳אבל לא מן התמסוי־סאוכלי׳ בקערה
ונוסס (דף לט ) אפלוגת דסמואל וטולא כאוקמת דמתכיתין
אותבי
'
לשמואל
אחת
וסוששין
שמא
ימשוך
ידו
מלאכול
לכבוד
קבירו׳
ונמצא
.
מכנהו־החחר
לב' ע
יזיתט חלה הוא כמס לבקרו חלה בנו שואלו בשוק כסלמ׳לעולא דאמ׳כסככסי סיס בוכ״כ שמותרו חוזר לכ״ס והרמב״ס סת׳כפ״ו מהינדרי׳אוכלין על שלחן א׳
קוצה אסוריס על המבקר ומחיותיה לא אדרי ספיר אלא לשמואל דאע׳בשנכסי
אגל לא מקער׳א׳סמא יניח שמעון סתיכ׳אח׳טובה ולא יאכל אות* כדיי שיאכל
(1כיןר אסורי׳על החולה מ״ס הוא ומ״ש בכו אמ׳לך מתני׳בסנכסי מבקר אסוריס אותהראובץ או יקרב אות' לפניו ונמצ׳מהנהו אגל אס אכל שמעון מקעריסהוא
מצהחולה גריתא בסנכסי חולה אסורי על המבקר מאי פסקא אע רבא שמואל
יוד׳שכשיחזירצלג״היחזור ב״ה ויניחצלפכי ראוק ה"ז מותר ואין חושסין שמא
יניס
מתניקשיתי׳מלוי אירי׳ דתני עומ אבל לא יושב ופי הרא״ש
נתח
טוכבשבילו
סתני׳קשיתי׳אמאי
והראב״ד
פי׳
כפי׳
ה
ר
'
ן
לצ
וכתב
וכל
זה־
אעומישל מדיר
איטומי אכל לא יושב דכתרוייהו חיותיה ניכהו וטעמא
דעולאדקאמרמשוס
אלא
אס אסר מסקאופ׳מותרי׳לש־תותימכוס גדול או מתמחר גדול ע״כ ופשוט
"יעש י כעמידה לית לי׳לסמואל עכ״ל הרי בהדי' דבין לשמואל בין לעול׳היכא היא ואהא דתקלא ישאילנוולא ילונו ולא ישאיל ולא ילוה ממני פריס אביי־ גזת
לנסי חולה אסוריס על המכק׳חלה הוא נכנס לבקרו מסו׳דמםתממחיותי ' לא לשאול .אפו להשאיל וללוח אטו להלוותו ולא ימכור לו אטו ליק ממנוי אובן
דייה סלה מו שואלו בשוק אבל איכומותר ליככ׳לביתו דאיפש דאפי׳מחיות' שאס נכסיו על סמעון ויש לראובן מרחץ מוסכ׳בעי׳וכומסכ בפ׳השותפין שנדרו
 5ייל אדריה מסנכסי מבקר אסורי' על החולה סלה בנו נככס לבקרו במכ״ש דף מ״י סמור הנא׳מחכירו׳ ויש לו מרחץ ובית הבד מושכדין בעיר אס יש לו כ הס
" ׳ה הוא ומי׳משמע דכי היכי דבחלס הוא לא שרי לבקרו אלא עומד אבל לא
תסיסת יד אסווגגמ׳וכע׳פפיסת .יד אמ׳יב נסמן למפני לג׳ולד׳אבל בבציך לא
שעההלתלהמוולישנא דמ״שהוא ומ״ש בנולכאורה הכי משמע וכן נראה
אביי
אנו
'
אפי׳בבציר
אסוהיכי
דמי
דשרי דמקבל בטסקא וכת״סיא״ס בפסקיו
( 3י היא״ש והר״ן אכל רבי כתב דחלס בנוכמ׳ומבקרו אפימירש ' והדין
עמו
דהיינושהשוכנותן
המס
סל
המרחץ
ובי׳הבד
והרן
פיידמקבל בטסק׳סיינוסאין
ע פ שנוטלים סכר על היסיב׳סרי דכיון מכסי המכק׳הס האשורי ' על שמעון המשכי׳כוטל חל׳ידו׳בריוס המרחץ אלא השוכר נותן לודכר קצוב לפג וכל כה" ג
.ח יש לא נאסי מבק׳זה מלההנות את בן שמעון מיוסי' כמי שרי אבל כסנכסי
אסתלק ליה בעל המרחץ סמיחצו לגמרי והרעב׳ כוכת׳כפ״ו מה׳נדריס ראובן
נ אס וריס בי שרי מטעמא דמחיותיה לא אדריה אבל בבריה דלא שייך האי שכאסי -׳פליו הניית שמעון היה לשמעון מרחץ ארבי' הכד מוסכרין כעי׳אס היה
מס אשור ליכנס ל 3קמ אפי ' מעומד משום דקא מתהני מדריסת הרגל והא
לסמעו׳בהס תפיס יד כגוןסהני׳מהס כל סהו׳לעצעו ולא סט־ו אפי ' הכיס

מיח כמרחץ אמלעי א׳ובכי הבד מקל א׳אסו׳לראוקלהמס לאות׳מרחץ ולדרו׳
המודר הכאה מחביתנותן ללוחי■ לשו ' מתנ׳והלה מות׳בה ומעשהבכי׳חררון
שהי׳אכיו
מודי
'
הנאה
ממנו
והיה
משיל
/
אתבכוואמ׳לחבתהרי
החצרירח
!
■* ׳ -לווחמלתביו היי החצי " ׳
במתואם לא סני׳לעצמו כלו׳אלא סכ׳הכל ה"ז מות׳עכ״ל וכ 'כ סמ״ג
נרא׳שלוא ע< \ ;>< -׳י ׳/ !/.
*/ע ;; ׳״ו ל׳ \ ? ;זיש׳יח<
■!/
יהסעודר
ז"ל מס דרב נסמן ה״ק אס סייר בעל המיחץ לעצמו סצי המרחק או שליש או
כתוכי׳לך כמתנ׳ואינ' לפניך לולא כדי סיבא אב׳וימכל עמי ב׳נשפרד׳ל/״ל אססל?
רביע מיקרי תפיסת יד אבל אס מה שסייר לעצמו הוא כציר .מהכי אין לו
בהס
הס הרי הס מוקדשין לשמים א״ל לא נתתי לך את שלי שתקדיש לסמי© א״ל
אביי אמר אפי׳בבציר
מפיסת יד מיקרי אב
לא כתת לי את שלו
אלא סחר
שתהא* ^
אתה_
,אלא
מהכי אסו׳דבכל
שהו׳ששיי׳
לעצמו
בגוף
וי״א שאפי׳אם פירשו בפי׳אינו יכו׳לאוסרו בלשון קוים אם
ואביך אוכלים ושותים -ומתרציםזסל!ה
המרחץ או בית הכד אשור ה״ד דשרי
!למקבל בטסקכלו׳שאיןלמשט אלא דמי בלשון הקרש ממש וכן היא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל  :ראובן
השכירו׳בלבד ולא כשא׳לו בגוף המרחץ שאסר נכסיו על שמעון ואין לו לשמעון מה יאכל יכול ראובן
ובי׳הבד שוס שיו׳כלל ופסק כאביי•ומ״ש לומר לחנוני שמעון מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו
חסורי מחשר והכי קתני אםסוכי׳סופר
רבי ' אבל אס אסרו בפי׳ חל האיסור גס והחנוני ^ זן לו וחוזר ונוט' מראובן אם ירצה ליתן לו אבל אינו
על תחלתו אסו׳ומעסה בבי חורון באח׳
עליו ולכך ביה אור״ת המשכי ' יי׳לחברו חיי׳ליתן לחנוגי מה שנתן לשמעון בשבי׳שאמ׳לו כן דא׳'כ ה״ל •
סהי׳סופו מוכי׳על תחלמו ופי׳סר״ן אס
ואח״כ הדי׳השוצ׳מנכסיו לא חל האיסו' שלוחו והי׳שמעון אסו׳בו וה״ה נמי אם יש לשמעון הרב׳לאכול
הוכיח סופו על תחלתו שהוכיחו סוף
על הבי ' שהשכיר לו וכו׳שס על משנה זו
דשרההיה ביתו לבנו׳ לגדרו לגדו׳ושדהו לקצו׳הולך אצל פועלי' דבריו על התחלתן שאינו אלאהערמה
דקת ני אס יש לו בהס תפיסת ' יד אסור
ואומ׳להם איש פלו׳מור' הנאה ממני ואיני יודע מה אעש׳לו והן וכגון מתג בי׳חורוןדאסיקלמלתי׳ואמ׳
וכו׳כת׳הרא״ש מצאןהורה ר״ת שסמשכי' עושי] אצלו וחוזרים וגוטלין שכרם מזה וכן מותר לומר כל הזן ואיכן לפניך אבל כל שלאאמרבפירש
בית לחכמ אינו יכו' לאוסרו עליו דכיון
לפלו׳או עושה עמו אינו מפסי' אבל אסו׳ לומר כל השומע קולי אע״פ שהענין מוכיח בעצמו דלאיהיה
שלא כשאר למשכי' תפיסת יד בבי׳אינו
יזון לפלו׳דכיון שהו׳לשון צווי הוי כשלוחו ורשב״ם כתבדאפי' ליה אלא כיהיכידליתהני מודר אע״ס
יכול לאסרו עליו וכן משמע בכתוכו ' פ ,אם אמ׳אם תזון לפלו׳לא תפסי׳נמי אסו׳אע״פ שאינו לשון צווי הויא מתג ' עכ״ל -וכ״כ רבי'ירוחסבשס
אע״פ ולקמן כפ׳כתר׳שדם זו שמשמתי
הרס״כא ובסמוך אכתוב דעתהרמ״כס
לכסאפדכ׳ממך תקדו׳דקדסאדמשמ' עד דכיוץ שאומ׳ליחי׳נראה כשלוחו אבל כשאוכל כל הזן לרבי׳איבו
נזה -ואיכ׳בגמ' תרי לישני עלה דמתני'
שיפדנה אין לוכס להקדיש׳ וקש׳דאמרי׳ מיחד שום ארם להיו׳שלוהו  :היו מהלכי׳בדרך ואין לו כיה יאכל
וליסנ׳בתרא הכי איתיה אמררבאלא
 3פ לאומר משקלי המשכי ' בית לחברו נותן לאח׳לשם מתנה והלה מות׳בו ואם אין עמו אחר מניחו על
ת י מ׳ טעמא דאמר ליה ואיכן לפניךהוא
והקדישו הדר בו מעל׳שכ׳להקדש ופריך הסלע
ואומ׳הרי היא מופק׳לכל מי שירצה והלה נוט׳ואול ורוק' דאסראבל א״ל קלפניך יבאאכאויאכ׳
היכי דייר בי׳הא במעילה קאי אלמ׳יכול בכה״ג שנותן לאחר בסתם אכל היכא שניכר שיש ערמה בדבר
* אסור סעודתו
 75יזהנ "
מוכח׳ עליוופירש
המשכי׳להקדי׳אחר שהשכירו הילכ׳ניא ,כההיא דבית חדרון בא׳שהיה אביו מירר הנא' ממנו והיה משיא
מיתר אלא אפי׳א״ל הן
שיכו׳להקדי׳מה שהבי׳שוה יותר על דמי
לבנו ואמ׳לחברו הרי החצי והסעוד׳נתונין לך במתנה ויבא אבא לפנץינא אנא (יאכל הי־״ן ז״ל דנהי
השכירות והא דאמרינןהכא אין לו בהס ויאלאסו׳אע״פ שלא אמר כדי שיבא אבא ויאל אלא אמר יבא
דבעלע ויבא נצו
מפיסת יד מותר לפי שאין דעתו על מס
פנאי הוא הכא סאני מסו׳ דאנןסהדי
בפי' ויאלאם תרצה אפי׳הכי אסו׳כיון שנילהרב׳שלא כיון אלא לכך
סהסכי׳ונסתל׳ממנואכלאס אסרו
וכל כיוצ׳בזה  :כתב הרמלים מי שנשבע או נדר שלא לרבר עם סאין אדם מכין לכיסראי בכו ונותנת
אסור א״נ יש לחלק דבהקדש ממש מצי חברו יכול לכתוב לו כתב או לדבר עם אחר להוא שומע וכזה ללוחי הלכך סעודתו מוכס עליודמצי
לסקדי׳כי ההי׳דערכין והא דקאמ ' הכא
דאמ׳ויבא אבלו דתנאי גמורקאמ׳מיהו
התירו הגאונים :
רכב
דמות׳משו' דאסרו בקונם כעלמ ' ואלומי
כ׳הרש״בא ז״ל דדוקא כשאומ׳כןכשעת
אלמדה לשעבוד׳דסוכ׳והא דפ אע״ס מיירי בב״ח וקדושת דמי׳לא מיפקע מידי
ממנ׳אכל ללוח מכן לא כיון דבסע׳מתנ׳לא לומר מידי אבל ^רמ״כס זגלכ׳דאפי'
סעכו׳והא דערכין מצי משכי׳להקדי׳משוס דסופו לחזור אליו אבל גכי חוב שלא לאחר שעה אסדר ואיכ׳מתכ׳עכ״ל ח״ל הימלם בפ״ז נתן ללוחי מתנה ומולא
מחדלו עד שיפר' תוכו לא מצימקדי עכ״ל ובס סור שנגח את הסר׳ כת סוד בזה
עוד אלא אס נתן לו סתם וחזר ואמ לו רצונך סיב ,פלוני ויאכל עמנו צסהוכיח
דגסו דבריו כת׳מתחה נ״ל דבסקד׳סחל על גוףהקרק' אע״ס שמשכנו או
משכירו
סופו
על
תחלתו
שלא
נתן אלא ע״מ שיבא פלוני ויאכל אסו׳כגון שהיתסעודה
יכוללאפו׳סלק שיש בו אבל איסו הנאה שאין חל על גוף הקרק׳אלא
אוס׳הכאתו
גדול׳והוא רוצ׳סיבא אכיואורבווכיוצ׳בהן לאכו׳מסעודתו שהרי סעודתומוכח'
טל הדר בו כל זמן שהו שכו' ביד אחרי׳אין ההכא׳סלו
דסכירו׳כיומיה
ממכר
הוא
עליו
שלא
גע
להקנות
וכן
כל
כיוצ׳בזס
עכ
"
ל
:
ומדכרי
רבינו ירוחם נראססצוא
והרי מנר הנאתו אבל בית סל ב׳סותפין אע״פ שאין בו שיעור חלוק ואינו יכול
סוכ׳דלהרמ״בס אע״פ שלא א״ל ואינם לפניך או והן לפניך כיון ססעודתומוכס'
למונעו ליכנ׳בו מ״מ המא ' סלו היא ויכו׳לאוסר׳עליו כך כ״ל הלכה למעש׳עכ״ל
עליו סלא גמר להקנו' אסור :
כתב
הרמ״נס מי שנשבע או נדשלא
לדבר
עסחנירו
יכול
לכתוב
לו
כתב
וכו׳כפ״ו
מה
כדרי׳ח״ל
תשוב
'
הגאוניםצם
כתב מור הרא״ס על זה בפ׳השומפץ שנדרו בירוס׳מחלק בין הקדיס סכרו ללא
יס
סס
אדס
הקדים דכסהקדי׳סכרו אינו כרסות המשכיר כלל ותמיה ' לי מס תלוי בהקדמת
אח׳לפני ראובן והוא מדב עמו דברי׳שיש בהם משוב ' שמפקמותר
הסכיתדשכימקרקע כקנה בשטר ובחזקה וזהי הוא דמסי׳בי׳פכ״ל• והר״ן כתב
כגון
סאומ׳דנ׳לסמעון
כך
וכך והשליח שהוא בכתי' מדב׳לשמעון מהסצוראוכן
הרב׳בזה וגס הריב״ס כת׳בזה בתסו׳ואין להאריך כתו' בהגהו׳מיימון כפ״ו
מה'
,ולא
יסמו׳ראוקכי
שמע
דבריו
ויש
מהמורי
שהיו
מסמירין
ואומרי׳ילסושראובן
כדרי׳מכאן דקדק ר״תסבית שאול אין המסאי׳ימלאסרו כל ימי שאלתו והורה
לשליח התשוכ׳כדי שיתבא׳סאין ראובן סומך על לסיסתיסמעון ואס עוסכן ה ז
רבי׳סמסון על קהל שהיה להם תיבה שמכיחין בה העיסו׳ואסר א׳מהס חלקו ור׳
מתרח׳מגלגול מביר ואס שמע שמעון את דברי ראובן כיון שלא נתכווןראובן
הית׳פכ״ל והרשכ״א כת׳בתסו׳על המשכי׳נית לחברו ר״ת ומורי ס״ר יונה והרב
להשמיעו אין מל ראובן כלו׳אבל אס נתכוון להשמיעו אע״פ סיש צ ביניהן
כעל העיטור כר הסכמת ' שאינו יכול לאסו׳ודעתי ג״כ נוטה לזה אלא שמגדולי
שדבריו
כלפי
אותו
האיש
לא יפה עשם ראובן וכל שכן אס אין ארס אחרודבר
המורי׳יס שאסרו וראוי להחמיי כדברי האנסרין ע״כ וכתשו׳להרמב״ן
סי׳רמ״ב
ראובן
על
פי
הכותל
כדי
סיסמ
שמעון אסו׳לעסו׳כן אבל כיון סיס סס שינוי צץ
התרשדגיפו נוטה לדעתר״ת וכת׳עוד אבל סוכ׳נ״ל דיכו׳לאסו׳דהא
פירו׳סלוהס
מחזיקין
את
ראובן
דנסכע
לשק׳על
זאת
וע׳י כפ׳מומ׳ככך כלו׳לפי׳סאינודבור
ואוסר קירותיו על אחרים וכתו׳עור סס דממסכן דינו כמשכי׳ונר׳מדבריו דבעל
מנ״ל • כתו׳כתסובו׳דהגהו׳מיימוניו׳סאס אס׳ספרועל חבירואסולנאסללמוד
מסכונ' דינו כסוכ׳כת׳הרא״ש בתסויכלל י״ב הנותןטבל' לאומןלציי'ציורי ' םסוחקי' בו ולא אמרי׳סלא יאסו׳עליו משו' מצו' קריאס ( ג ה(
עיי׳במה!:כח.
נתיגכי׳רכ״ד):גרסינן
עליהן ואסר׳פל בעל׳אחר סצייר׳קודשפרעו כיוןמך ל אין אומן קינ׳כסבח כלי
כס״ס משילין המודר כנאה מחבירן אסור בגחלתו ומומר בשלהבתו פירש מות
הרי אין לו כגוף כלו׳ואין לו כח לאסו' הכלי ואפי׳אס היה האומן קונ׳בפכח כלי לו להדליק נר בשלהבת חבירו  . :מודריס הנאה זה מזה אס מצסרפין לזימון
היינו שיס ממסו׳בסיח כגו׳סנתן לו פצי׳ותיקן כלי אבל הכ ' לא עסה האומן אלא
נתבאר בטור א״ח סימן ק ' פ  :גרסיק בערק ראוהו ב״ד אמר רבא סעוורהנצה
מסבירו
ציי׳בסמני׳ואין בהם ממס :ראובן שאיס׳נכסיו על שמעון ואין לסמעו׳מה
תוקע
לו
יאכל
תקיעה
סל
מצוה
והמודרהנאה משופר מותר לתקוע ק
יכול ראובן לו׳לחמני וכו׳פד וחוז׳ונוטל מראובן מסנ' ס״פ אין כין
המור/דף
מג)
תקיעה
של
מצוה
והמודר
הנאה
ממעין
סוכל
לו
סבילה
שלמצוה בימותהגשמי
וס״ש אס ירצ׳ליתן לו אבל אינו היי׳ליתן לחצוני מה שנתן לסמעו׳וכו׳עד והיה אכל לא כימות סיומה * כתב הרס״בא כתשובה הנודר הנאה מחבית ונתןלו :
שמעון אסור בו כך יכתבו סס הרא״ש והר״ן דממני דקתכי קח ' וכוט׳מזה ע׳'כ לאו לולב לצאת בו ע״מ שיחזירנו כיוס שני ודאי יצא דמצות לאו ליהנות ניתנואכל
למימר׳שיהי׳תיי׳לשלס לו דא״כ ה״ל שלוחו ואסו׳אלא היינו לוע ' שנועל ממנו אס ביום
וס ראשון לא יצא דכעינן ולקחתם לכס ולא משל איסורי הנאה וה כ כלשנא
מידו
ידו
אסור
ירצ׳למת לסוכן נרא׳מדנרי הרמב״ס בפ״ז מה׳נדרי׳סכתן סעס מפני סנמצא זה
וכדמשמט
בנדרים
ככרי
עליך
ונתנה
לו
כמתנה אסור ואינו קניילו
כללי לסוס דבר עכ״ל :
ספר׳חובולו וינבר ביארנו שזה מותר לפרוע חובו :ומ״ש וה״ה אס יש לשמעון
הרכ׳לאצו׳דפרי כ״כ סס הרא״ס דסא דקהכי המודר הכא׳מחברו ואין לו מה יאכל
כתב סר״אס בתשובה כלל טיפל שר צבא שכא לעיר וממשכןיאשרימצא
הולך אצל חנוני וכו׳אורח׳דמלת׳כקטממ״ש היה ביתו למו׳וכו׳עד וחוזרי 'וכועלין
איש אל רעהו והלך ראובן קודס לין לשמעון שהוא פטור מן המס
סכר מזה שס במשנאומ״ש וכן מות לומ׳כל הזן לפלו׳או עוש׳טמו אינו מפסיד
ונתן לו כל אסר לו במתנה גמורה אס יוכלו שכיהן לישבע זה שאין לו חהשהו
סלו
כל
מה
שבביתו
אע״פ
שידוע
שלא
עסה
הכי אסיקנ׳בר״ס המדי' (דף ע ' ) דמתני' דקתני הול׳אצלחנוני לאמיבעיקא׳ל״מ
כ״א
להכריסן ולכסוף יחזור לו מ מ
כל הזן אינו מפסי׳דלעלמ׳קאמר׳אבל חנוני כיון דרגי׳אצלווהא אזי׳קא״ל כמאן
במתנה
גמורה נתן והחזרה תלויה כדעתסתסובה ק׳מאד הדבר ומעולהסמרם
דא״ל זי׳הב לי׳אתל־מי קמ״ל :ומ״ש אבל אסו׳לומכל השומע קולייווןלסלו׳וכו' בו מאד שלא יזלזלו בו ואע״פ שהו׳אמת כמו שכתבת ואפי׳ממנס ע מלהחזיי
כן משמע סס בגמ' 1:ס״ש בסס רסל׳ס דאפי׳אמר אם תזון לפלו׳לא תפסי׳נמי היא מתנה לשעתה וכ״ש ממנ׳זו שהיא בלי חזר׳אס ייצ׳מ״מ ים ליזם מפני ח ו
אסור וצו׳כ״כ פס התי וסרא״ש רהר״ן ז״ל בשמו  :היו מהלכין בדרך ואין לו מס ה אס ירגיש
כדב׳וגסי קלןע״ ה כדב׳אמנ׳צס צורך שעההו5ן ימשכףוכם
יאכל נותן לאח לישס מתנ׳וכו' עד והלה נוטל ואוכל מסנה כס״פ אין בין המודד
חבית ויכול לעשו׳בספ׳יש הימ י בדב':ו1״( *:והרי,/כס כתכ בח״ג 0י~ 5
(דף מג ) ומ״סודוקאבכה״גשנותן לאחבסת' אבל היכשכיכיסיש
ערעבלבד
סולחים לוסקדונו׳והיו כותני׳ אותס צו במתנ׳כדישיוכל לסשכע שהססו
השבוע?
הההיא דבי׳חורון סהי׳אכיו מודד ממכונעשנה כס״ס השומפין שנדרו ( דף מס)

הלכות נדרים רכב רכג
מדדים (דף״פח ) המודר הכאה מחתכו והוא רוצה לתת לכתו מסות אומי
יףההיא בפני דייני ישראל או מפני המס או מבכי הברחת מכס סהו׳מחק
■ יצק ספק שממנה כזו אינה מופל ' דדמי' למתכת בית חומן אבל כשהדבר לה הרי המעות האלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליךרשו׳' בהם
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?מסמח אונסים או שהמלך מעליל שלא כדין מותר להערים אס כנדר אס אלא מה סאת נושאת וטתכ בפיך ובגמ׳אמר רב לא שנו אלא דאמ לה מה שאת
? ^ע ׳^ 0אס בפיו אומר סתם יכוין לבו לדבר אחר אבל מה סאיפשר לעשות נושאת וכותב בפיך אבל אמר מס שתרצי עשי קט יתהון בעל ושמואל אמר אפי׳
אמי׳מס שתרצי עסי לא קנה יתהוןבעל
^פני] ואפי׳ במכס המלך הו׳ סימנו
לבתו ופי׳הרא״ש הדי המעות האלו כתוטלך
רדד שהתנו מודד הנאה ממט ורוצה ליתןמעו'
מתנ׳גמורס
להחזי׳סהיא
לו־גוממנ
ג-
, ,
מתנ' ע״מ, ,
במתנה ואע״ס שחתכו כהנה מהם סזן
לנ״עכדאמרי׳בפקדקידושין וצעפ
צריך שיאמר לה הרי המעות הללו נתונים לך
את אסתר הא מגן המוד' הנא׳מחבירו זן
^ויט להקדיש לצקפדי׳בהכי כיון
ע״מ שאין לבעליך רשות כהת אלא שאת תהא אוכל׳או לובשת את אסתר רכלכד שלא יסא לבעלי׳ רסו'
פ6ינה כהערמה כמתנת בית שורון
דמתבה ע״ע להחזיר היא ממנה גמורה בהם אכל אם לא אמד כן הבעל זבה בפירותיהט ואסור אפילו בהם הא לאו הכי אסור אע״פ סנותנין
לשעת׳ והמקבל צוכל פיח צלצ שצריך אומר לה ע״מ שאין לבעליך רשות בהם ומה שתרצי תעשי לאשתו ולעיל תנן דכרתץ מתנה לאהד
בהם כיון שאינו מפרש בפי׳לצורך מה נותנה לה והרמב״ם כתב מותר המודר ליהנות ממנו סאניהצא
לך פנצו להחזירה ומכח התנאי הוא דמהני םא א״ל ע״מ שאין לבעליך רשות בה ומה שתרצי תעשי סהבעל זונה כפירות המתנה שנותנים
^:ו יטלהקדישה לצ סהמתכמיצמה
בהם וא״א הרא״ש ז״ל כתב כסברא הראשונה :לאשתו והוי כאלו נתן לבעל ל״ס אלא
מזי' כהערמה עצ״ל וכתבפוד פרא' ש
דא״ל מה סאת טשא׳וטתנת לפיך הרי
בנו לת״ת יכול למלאות לו חבית
מללהנזכר עלצכורשממשמשי׳ובצי'
■ נתונים לך
ולהרליק רו נר ולצלו לו ת קטן פי׳מ״ס כתחילה המעי' הללו
במזומן
למוי׳סוס סכל מי שיש לו מפו׳
מים
כמתנ׳דלא הוי מתנ׳לכלדבר אלא למה
מה
ונתן
סילווס לגוי פלוני והלך מיד
פי׳ הרמב׳ים שאסר הגייתו על הבן מפנישאעו עוסק בתורה
ספי׳הילפך אהכי נמימ״ש ע״מ שאין
לפמעוןשלא
נהיה במזומן כממנ׳גמור
ומותר האב לעשות לבן רבדים הללו והרמב״ן פי׳ שהאב הדיר
לבעליך רשות כהס אבל א״ל מס שמייש
דלצשייכא
היה בכלל התקנה דע לך־
עצמו מהנאת בנו כרי שלא יבטל בשבילו מלמודו ומותר הבן
פסי כיון דהויה מתנה לכל דבר קנה
מומה והכרתה בחרס שעושים הקהל
וכן
לעשות לו הדברים הללו וכן היא מסקנת א״א הרא״שז״ל :
יתהון בעל ותו לא אהטמ״שע״מ שאין
ע״והמקום כ״ס ועל דעתם ודבר ידוע
סזהלכןכיון ליתן צלצ להכרח׳כפלמא מותר לקנות לו מן השוק מה שצריך אם הוא אדם שאין דרכו לבעליך רשות בהס וסר״ן פי׳והוא רוצה
וצומדכצ דמוכח הוא צעי׳להוציא ממון לקנות בעצמו או אם היא אשה שהדירה את בנה כתבהרמכ׳ים לתת לבתו מעו׳הא דתכי מעו' משו׳דאי
אמנם שוגגהיה כי לא סבור לעכור על אשר בנו מהנאתו ואמר אם יהיה בן בנית״ח יקה בני נכסי יהיב לה מזונות אינו צ״ל לה כלום לפי
מיס וגי היכי דאומדנא דמוכח מפקא להקנותה לבנו הבן• אסור בנכסיו ובן הבן מותר בהן אם יהיה סאין לבעל זכיה בהס • והיינו לתכן וזן
בן הבן כיון שלא הקנה את אשתו ולא הצריכוהו לומר ובלבד
מכלל מתנה מפקא נמי מהלוצה ולא ת״ח כמושהתנ׳וא״א■ ז״ל כת' שלא קנה
מועילערמתו כלל וחייב להלוותו• כת' לכן כלום אלא לאח׳ שהי׳ בן בנו ת״ח וכשיהיה ת״ח חזר סודרא שלא יהא לבעליך רשו בהם מסוס דכיון
דאיהו זכה במקום הבעל לית ליה לבעל
הרשב״אסאל ראובן משכן ביתלשמעון למריה ונתבטל הקנין ומ"מ בן הבן מותר ליהנות מהם אףע״פ
סוס זכות באותם נחונו׳שסרי אפי ' נתן
ושמעון השאילו ללף ולד אסרו
מל שלאי קנה ; וכתב עור הרמב״סחה הבן אסור בירוש׳ אביו אם
הווה אם יש ממש באיסורו תשובהכל
לה הבעל מזונו׳ הקצובים לה וצמצמה
נתן ירושת אביו לאחיו או לבנו ה״ז מותר וכן אם פרע בחובו או
בכתובת אשתו וצרידלהודיעו שאלו נכסי אבי׳ שאסרז עלי והותירה אין לו לבעל באותו מותר
פהפאילו שמעון ללוי כל שנמשך זמן
לשאלההרי הביתלש לוי והרי יד לוי
שאמר ? דיני
כפרקדלימ ע 1חמר
כדקמר׳־ 3ערק
ככוס
י ,
זן
י
הריני
כלוס כדאמרי'

רכג המדיר

אותו זמן
באופו בי ' שמעון כל
כתכהרשב״א סאלתבני
השאלה ג

של

ואיני מבין דבריו היאךיהא מותר לו לפרוע היביו מגסים ■ נדר ימה תטייסי 5ו רוצה לתתלבתו
בחפצי*
מעו׳שיהומצויי' להוציא אותס
האמורי [

אדססהיו להם שני מקומות בב ה משותפין ביטהס והקדיש׳צחד מהם חלקו
לחמיו מסו תשובה אס הספק אס חלקו הקדש לעניים או לא ודאי אינו הקדש
ו& לן־קאמר דמשמע דלא הקדישו אלא לו ואין הקדש זוכה בו ואם הסס ' אס
נאש׳לזס בהקדש יראה לי שאס אמי־ כן במקו׳מוחלס שלוישאיךלאתר שיתפו׳בו

ון אלא לאוסרו עטו כסקר
מ!ח! לממ איסור א יכ ' ועוד דאמישר דתלוש וחברו ובטלו לענק הקדסכתלוש
דסי־אבל כמקו' זה סהו׳מסותף לס אמר כלו׳שהרייאץ בו דין חלוקה וכל שאין בו
קהלוקאיטיכו׳לאסו׳עלירדלאכתו׳סלחכירוסו׳יושב אלא בשל עצמו וכדאי׳
3כהסופפיץ; שנדח ואפי׳איכיש דעלמא איפשרישהו׳יכול לישב בו מדעת חבית
וסהמ התם לא לתוך סלך אד נכנס אלא לתו׳שלחבירך אלא שלא מדעת חבית
מסתבר לי ססו׳אסו׳דהתס טעמ משו׳אמרי׳ברירה כלוע כיון שאין בו דין חלוקה
■ וימס הסט
בו^לאי ע״ד כן נסתתמו בו סכל זמן שזה ככר או יושב וכשיסתלק זה
סמסוכפניןנור־סלסותפץבכ"< ןוכייןסכןאס -כ״א
■ לגמרי באותה
מ יהא סלו
גומי ונותן מתחילתהשיתולחכירו אייפסיסגמת שיהא לכל מי סיבא להככס בו
ימעסאוה הפקר לכל ועל כן אני מפרס ההיא דשנינו לא לשלך אכיינכנס אלא
למק סל סביר דוק כסהו' נכנס לצורך חבירו אבל כילא״ה כלל כלל לא ואם משאו
קדס ונתכוון להקד׳ולא אמר לך־הרי סלקו הקדש לעטים שאין מכירין עכשיו
בהקדש ב' המו " מ אס פי׳הוא עכשידלמסיכתכוון אס להקדש עניים או להקדש
נ ה הכל לפי פירושו וכמו ששנינו סתם נדרי׳להחמיד ופירושן להקל ולהחמיא
כמג הר ן בפ אמ״פ איכ׳מ״ד שאין הלוה יכו׳לאסר למלו נכסיו המשועבדי׳לחוכו
ויכחי לה מדאמרי׳בירוש׳פ המדי׳גביי המדיר אתאשתומליסנו׳לו וכי אדם נוד'
 0נמ לפרוע סוכו ומסכי כמ״ד אין מזונות לאשה ד״ת אלמא דמי שהוא גוב סימן
מוורהכב׳ח לא מפקע שעבודיה משוס קונס ודאמח' בסימעתי דהקדס מפקיע
7לסגג 3וד דוקאהקדשדלפי־סאין יאדס מצוי להקדיש נכסיו אל חשו חכמים
(מנועיה פעבודיה דב״חאבל בקונם סהו׳מצוי אלזמי״אלמוה ומי׳איפש׳דבירוש'
חס לדקונמות כקדושת הגו דמיין כי היכי דלא ס״ל הכי׳בסמפתץ עדדאתא
ללמסיופדקא אבל למסיזכאדרב אסי דיקא סמכודיה דכעל הוא דאלמוה אבל
לממדיה דמלוה לא ומצי כמסרינהו לוה לנכסיה עליה דמלוה ומיסמד׳הדבריס
לי עד דמתשיל אנדריה פכ״ל והרא״ס כת אהא דאמ׳רב׳ אסי קונמיות
ך מיה ונו וח״פ א״פ ע״י קונם יפקיע אדסיכלב״ח־ -לאסו׳עליהס אשר לו בקונם
שיכולים ב״ח ללוות מאחריס -ויפרעוממנו מדר נתן איע״ס סיכול לאשור גס
ר '?; ס  75לא יעשה סיהא מודר הנאה לכל העולם • ותימאדהא פריך בריש
■ מדי׳ לי' אמאילא מסטבשהדירה עיי קונס
וכיון׳דמשעבדליה היכי מצי
דסכ יא־ הוא דכי הייני דאלמוה לשעבוד ' דבעל אלמוה כמי לשעבוד'ראש©
כמי י.ל בב״חדמסוס נעילת דלת אלמוה רבנן לסעבודיה שלא יכול לאסור

םסנתנו מודר 5נאה ממנו ומצ ? ליפן מעות לבתו וכי׳גגשנה 3פ״3

וככה״ג ישלו לבעל זכו׳ בהם ונמצא זה כהנה מחסדו שהדירו הנצה לפיכך צריך
שיצמר לה הרי הממו׳ הצלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יסא לבעליךרשותי'
שאתנושאתוטתנ׳לפיך ודוקצ דצ״ל הני תרי לישט אבל אע אין
בהסיאלא מה
לבעליך רשובהם בלחודלצ מהני דמתנית׳ר״מ סיצ דצמר יד צשס׳ כיד כמלה

מותנת לפיך אבל אי אמר לס אלא מס שאת מפכסיוכיוצא בו לא מהני וקנה
יתהון במל ואיכא מ״ד דה״ס בשיסדן לה לאי זה דבר שיהיה דליא קנה יפהוץ בעל
ודברירכינו
כיקשאףלהלאהקנהלגמריאלא לאותו דבר בלבד עכ״ל -
כסברא אחרונה דס״ה בסיחדן לה לאי זה דבר שיהיה לא קנה יהס־ון כעל שהרי
כתב על מנת שאין לבעליך רשותכהם אלא סאת אוכלת או לובשת כסם
ופסקיהרמב״ס ז״ל בפרק ז מהלכו׳ נדריס־כשמואל שכתב נותן לה ואומרהל
הרי המעות האלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לכעלק־ רשו' בהם אלא
יהיו למה פאתי נותנת לפיך אולמה שתלבשי וכיוצא בזה ואפילו א״ל לע מכת
שאין לבעליך רשות בהם אלא מה שתרצי עשי בהם לא קנה הבעל ומה שתרצה
תעשה בהם אבל אס כתן לה מתנה ואמר לה על מנת שאין להמליך רפות בהם
ולא פירש שתהיי המתנה הזאת לכך ולכך או למה שמרצה תעשה בסס הרי יקנה
אותם הבעל לקנות׳ פירותיה ודבר זה אסור שהרי הוא אהובהכיית חותנו עכ״ל
והתוספות והרא״ס פסקו בפיק קמיא דקידושין כרב וכץ פסק הראב״ד ז״ל :
המדיר בכו לפ״ת יכול למלאת לו חביתי סל מיס וטמימיא פ אין בין
רכג
ומ״ש בסס סרמכ״ס הוא,בפ״ו ונתן טפס
המודד (דףחל )
משו׳דמספמ׳אין כווכתראלא להכאה גדולה ודבריס אלו לגבי ככן אינם חשובי'
ומ״ס בשם הדמב״ן סרא״שיבפסקיו בפרק הנזכר כתב שני הפירושים ושהרמב״ן
הכריע כדברי סמפרשי׳ססחב הדיר אתיככו וכן דעת הראכ״ד והר״ן והכי׳ מוכח
בתוספתא דככורר וטעמא מפום דמסתמ׳ממילי זופריכי הני דליכא בהוכיטול
■  :ומ״יש וכן מותר לקני ' לו מן הפוקמס סצרי׳אס־סוא אדם
ת״ת לא אדריה
שאין דדכו לקגו׳בפצמו או אס היא אשה שהדירה את בנה ירושלמיכימס׳ככורי©
כתבוהו הרא״ש וסר׳ין כפירקיאין כין סמודר וטטמא משוס דאשה וכן איש שאלן
דרכו לקנות מן הפוקאנן ססדי דאדמת דהכי לא אדריה • אבל איש שדרכו
כתב הרמב״ס אסר בכו בהנאתו ואמר אס
לקנותימן השו׳אפי׳בסכי אדרים :
יהיה בן בכי ח״ח וכו׳בפ״ה מהל׳כדריס ועיקרא דמילת׳ציתא כסוף פ  .השותפין
שנדרו דגרסי׳סתס ( דף־מחי) ההרגברא דהוה ליטכראידהוה סמיט כיפי כלומר
שהיה גחל אגודות סל פשתן אסרינהו לנכסיה עליה אמרו ליה ואי הוי כר כרך
צורב׳מרככן מאי א״ל ליקט הדין ואי הוי בר בראי צורב׳מרבק לקניי ' מאי אמרי
ניומבדיתאי קכי פ״מילהקנו׳הוא אער ♦3׳ה יכל קטע־ מ5הקנ ׳קני< רינ אמה
קצי 7זאשזדרא קטע״מלהקמע ה!א
רב אסי ומאן ל׳ימא לן דסודר ' אי מתפייס

דאע״ג

הלכות נדרים רכג רכד רכה רכו
פלוגתייהוביש ברירה או א
לאע״ג דאמר רב אשי מאן לימא לן דסודרא אי תפיס ליה לא מיתפיס דיחויים
י 6ין ביייהיי ^" ' פ־י יפ15־ ' י' יי*י לימשי׳פיי*
בעלמא בוא להלן איהו גיפיה סכרבפ״ק דקידושין כרב נסמן בהא ומ״מ בהאי והאי לדנפשי׳פייל -ושכיהס
סס ־) סורי מלהעגדיייוי׳ומנוי ולגדל תמגילי׳ו ^־ו
עובדת דסמיט כיפי נראה דלא קני מאידך טפמא דיהיב רב אשי לכי הוי בריס
דאמר בפ׳חזקת דשותפי׳אהעמדה כדי לא קפלי מ״מ אי קפדי יכ ול,י 1ע ג
צורב א מרבנן הדר סודרא למאריה אכל הרמב״ם פוסק גס בזו כרב נחמן
וכתב
זה
על
זה
ואע״פ
שדרכן
לוותר
ויתור
אסו׳במודר הנא׳וכופין את הנוד למכב
הר״ן ז״ל דמסמ׳דם ל ז״ל יון
דכיון דפירב׳
.
.
את חלקו דוס' כשנדר א׳מהת
את חלקו דוק כשנדר א׳מהסמסו׳דכיון
קמייתאדרב אפי דרך
דחייה
היא
האסורין עליו הרי הוא נהנה מהם שלא אמרו אלא ופורע חובו דאיהו אסור וסכייו מותר ־ ־
חייסי׳ פל1
ש^א
כדכמיבנ ' כל מאי לקאמר ליה לדסויי
פירש שהמחר פורע מעצמו וגם מאי נ״מ שמודיעין שאלו הן
יתקנא בחכירו ויסתס׳בה אףהו׳ולסי׳
מצוין ולאו לאיפלוגי עליה עב ל :
נכסי אביו:
כדי שלא יכשלכופין אותו למנויאכל
ומ״ש ומ׳'מ כן הבן מות' ליהנות מהס
כשנדרוהנאהזהמזה דשניהםאסוריס
ר 3ד
ראובן שאומרלשמעון הריני עליך חרם או הרי
אע״פ שלא קנהו פשוט הוא ואיני יודע
לאחייש׳דכלחדוחד מזדה׳כאיסוריס
י אתה אסו' בהנאתי ראובן מותר בהנאת
מה מלמדנו  :וכתב עוד הרמב״ס זה
שמעון ושמעון אפור בהנאת ראובן וכתב הרמכ״ם ואם נהנה וכן באוסר נכסיו על עצמו מהאי
שממי׳
הבן אסור בירות' אביו אס נתן
ירושת
גופי׳אין כופיןאותו למכור ול ת מד׳
אביו לאחיו או לכנו ה״ז מותר וכן אס אינו לוקה שהרי לא אמר שמעון כלום ואם אומר לשמעון הרי
א׳מהסותפין כמי אמאי כופין אופו
פרע כתובו ומ ג" ; סס כפ״ס מה׳נדרי' :
את עלי חרם ראובן אסור בהנאת שמעון ואם נהנה לוקה שהרי אליבא דראב״י הא בדריסת הרגלאיהו
רס״ש ואיני מכין דכריו היאך יהא חילל דבריו ושמעון מותר בהנאת ראובן הריני עליך חרם ואתה נמישרי ואי מיקניבחברי׳בהעמד׳ריחי׳
טותילו לפרוע חוכו מנכסי'■ האסורים
עלי שניהם אסוחן ליהנות זה מזה ומותרין ברבר שהו׳ בשותפו׳ ליעכב עליהי״לדכיון דסותפיסכה״ג
לי וכו' לא על הרמב״ס תלונותו אלא על
לכל ישראל כמו הר הבי׳והעזרות דאסורין בדבר שהו' בשותפות לא קפדי זילא ב י /מילתא לעכוכידנא
מתני' דהגוזל קמא דקתני הכי
בהדיא
לבני אותה העיר כמו ב״ה והתיבה והספרים וזה תקנתם שיקנו
הךסיפא בנדוראוקימנ ' לה בגמוכיון
ומשוס דצישתמיטתיה ל רכינ י ההי א חלקם שיש להם בו לאחר ונמצא שאין א׳מהן נהנה משל חברו :שחבירו לא גרס לו איסור למהיעכבנו
רא 1ב 7שאומר לשמעון הרי פירותיו של פלוני מדב שאין השותפין מקפידין סהילכך
מתני ' תמה ננלהימב ס וכבי נתכ 6מ
רצה
הדברים יפה כסי ' רי״ו כשס הר ן וסס
כסיפלי׳מילת לעכובי ומתון סחכירו
י אסורין עליך אינו כלום שאין אדם אוסר
נתבאר ג״כ למה צריך שיודעים שהם
מעמי ריסים יתקל כו לומ אפשהכן גס
נכסי כזביו;
דבר שאינו שלו על חברראלא םא כן יענה הנאסר
אמן:
אני  :היה א' מן השו' מודר הנאה מל
שהן שותפין בחצר וגררו הנאה זה מזה
רבד ראובןשלזמר הריני•עליך
מכס וכו׳ראב״י או יכו הו לוע׳ לולתוך
חרס נזו היי אתה
יש
בו
דין
חלוקה
חל
הנדר
ואסורין
ליכנס
בו
סל חבירך אני נכנס וכל כתבהרשל׳א
אסור בהנאתי וכו׳יכל סימן זה
משנה
עד
שיחלקו
ויכנס
כל
א׳בשלו
וכיש
אם
אחד
מהם
הדיר
לא׳
מן ז״ל דדרקכשהו׳נמס לצור ' השותף בץ
בפרק השותפים שנדרו ( דף
פ״ז
)
ופי'
השוק
מנכסיו
שאסור
ליכנס
כו
לצרכו
אם
לא
לצורך
אחד
סהו׳צרי׳לסומף או שהשותףצרי׳לולפי
הר״ן הריני עליך חרס שתהא הנאתו מהשותפין בחצר ואם אין בו דין חלוקה לא הל הנדר ומותרין שהחצר קנוי לכל א׳מהס ולכל מישהו׳

רכו שמם

אם

עליו כחיס ש ל ב״ה מותרים כרכי־ של ליכנס בו בין אם הדירו זה את זה או שהריר אחר מהם לאחר מן
עולי ככל שהפקירו' לכל ישיא' ופשר רי/
השוק מנכסיו אבל שניה׳אסורין להעמיד בו תנור וכירים ריחים
בדבר של אותה העיר סהס דריס כס
ותרנגולים היה א׳ מהם מודר הנאה מחכירו הוא אסור בהעמדת
מפני שאין לאנשי העיר אסר חלק
בהם
תנור וריחים ותרנגולים
לאסור
שהרי יכולים למכרם ז ' טובי העיר
במעמד אנסי העיר וה״ל כשותפין שאופריס זה על זה מס תקנתן יכתבו חלקן
לאחרים דבהכי שרי כדתנן נותן לאחר לשס מתנה והלה מותר בס :
כתב
רכיכו ירותס לעולם מותרים בכל הדברים סל בכי העיר שהוא הפקר לכל אפי׳
למי שאינו מן העיר וזהו מה שפי ' הר״ן על מותרים בדבר סל עולי בבל וכתב
הר"ן קשה לי לדברי חכמים דלא מפלגי בין כותב לנשיא לכותב להדיוט מאי
קמ״למתני׳הא תכן לסתרי זימני נותן לאחר לשוס מתנה והלה מותר בה
•ונראה כמיני דקמ״ל דאע״ג דאין הלה מסתלק ממס שנתן שעדיןמסתמש בכ״ה
כבתחילה שרי דלא מימא הערמה בעלמא היא ואסור*
וכתב עוד מתני'
דקתכי אסורי' בדבר סל אומה העיר"רבנן היא ולא ראב״י דב״ה הוא כחצר שאין
בה דין חלוקה דמי הילכ׳כיון דאיפסיק הל כפא כראב״י ליתא למתניתיןויש
לתמוה על הרמב״ס שפסק בסרק ז ' מהלנעת כדרים כראב״י ופסק כמי למתני'
וכבר השיגו הרמב״ן ז״ל בהלכותיו היכי מזכא סטרא לבי תרי פכ״ל •  -וכתב
רבינו ירוחם יש מי שפסק דאין אסורים בשום אחד מהדברים סכל בני העיר
יש להם חלק בהם דהאקי״ל כר׳ אליעזר דמותריס ליכנס בחצר שאין בה דין
חלוקה •
ומ״ש בסס הרמכ״ס דבאוער הריני עלץ חרס אס נהנה אינו לוקה
בפ״ה מס׳ נדרים וממה שכתבתי כסוף סי ' ר״ב בסס הר״ן ז״ל יתבאר לך שהוא
ז״ל חלוק בזה כתוב בספר א״ס הורה הראב״ד וכל חכמי דורו שאין אדם יכול
לאסור חלקו מב״ה ולא מן הספרים ואס אסר אין איסורו איסור • וכתב ע״ש
שבתקנות ר״ג יש איש שהשאיל ביתולבי" ה וישלומייבה עס אחד מהקהל
שאינו רשאי לאוסרה אא״ב יאסור אותה לכל סקהל * :
רכה ראובן שאומר לשמעון
הרי*
פימתיו סל פלוני *ב ה אסזריס נדנריס שלם נמזפסדז .ו><פי
אומה העיר כ <4ן הרחבה שבעיר ( המרחץ וב
אסורים עליך וכו ' :
והפיגה והספריסכ״כהרמב״ם והתושע׳זהרמנ״ן
רכו
שנים שהם שותפים בחצר כפג מ! פריןליככש לבית הכנספ לפישהלאכחצר
ונדרו הנאה זה מזה שאיןנ 71יןהל1קהעכ״ל ־ זנ׳כמישמלפרי׳כס״פ
קריאהשלמצוה משום דמצמפלאו ליהנותניתנז
ומזה הטעם איןשזם א' מהקהל יכול לאסור לקהל
הספר וכן פסק הרשב״א שאין אלם יכול לאשור
ספרים1הוא ז״ל לא גריס נמשכההשפרי׳עכ״ל :

אס יש בו דין חלוקה חל סנדרוכו' ר״פ
(דף מיה ) הסותפין שנדרו מאה זה
מזה אסורים ליככס להצר ראב'׳י .אומר
זה נכנס למוך שלו וזה נכנס לתוך שלו
ושניה׳אסורי׳מלהעמי׳סס ריסי ותנור ומלגדל תרנגולי היה א׳מהס מודר הנאה
מסבירו אסו' ליכנס לסצרראב״י או ' יכול הוא סיאמ לתוך שלי אני נכנס ואיני
נכנס לתוך סלך וכופין את הנודר למכו' את חלקו היה א׳מן השוק מודר הנאה
מא׳מסם אסור ליכנס לחצר ראב״י אוער יכו' לומר לו לתוך סל סביי־אכי נכנס
ולא לתוך שלך ונגמ מחלוקת כשאין כה דין חלוקה אבל יש בה כדי חלוקה ד״ה
אסו '• א ער רב הוצא הלככראב״י ואיכעי .לןבגמ ( סס ) מדרו פליגי רבנן עליה
דראכ״י אכל בהדירו זה את זה מודו לראב״י דכאכוסי רמו או דילמ׳אפי׳בהדירו
זה את זה פליגי רכנן ואתי׳למיפשט׳ מדתנן היה א ' מהם מודר מחכייו ופליגי
•רבנן רמזיה תני נודר הנא ' מחכירו ה״נ מסתבר' דקתני ס י פ וכופין את הנודר
למכור את חלקו אא״ב דנוררהוא היינו דקתניכופיןאא״א דאדרי׳אמאימפץ
אותו הא מינס אניס וסי׳הר״ן אסורין ליכנ׳לחצר דקסכ׳האי תנאי ויתור אסור
במודר הכאה ראב״י או זה נכנס לתו׳סלו וכו׳בפשור שנגח את ספרה או׳זימגא

צרי ' לסס אבל ליכנס כתוכו א׳מןהשוק
למצמו שלא לצורך השותף אסוראבל
הרא״ה כת׳דבכל מנין שרי ולא נראו לי
דבריו אא״ב דנדר הו' היינו דכופיןלפי
שהוא גרס לעצמו אא״א דלא נדרהוא

אמאי כופץ הא מינס אניס ויא״ת ל י מ לעולם בהדירו חב ירו עסקינן וכיקחני
מסין את הנודר את המדיר קאמ י״ל דלא ס״ל שיהא בדיןלכוף אדם למטאת
סלו מפני שאסר נכסיו על תבירו אבל לנודר עצמו ראוי לכו ' דמה הנאהישלו
לאסור על עצמו נכסיו ואיכא למיחש שמא יבשל ויש לתמוה עלהרמכ״סשכפב
'דלעדי הו׳סכופין שאע״פ שזההו׳דרךהירוס׳אין זה דרך הגמ׳סלנו ונכרהשיגו
הראב״ד ז״ל ומי׳אס היה רגיל להדי׳כופין אומו למכו׳והכי מני ' כתוספתומפר'
כירו׳דכתרי זימני מיקרי רגיל מחלוקת שאין בה כדי חלוק ' דראב״יסכרדטון
שא״א לא׳מן הסותפין לעכב את סבירו מלהשתמש בו לעולם ולא לכוסולחלוק
מתחלה ע״מ כן קכאוה סתה׳גופ׳קנויה לגמרי לכל א ' לתשמישוכסע 'תשמישו
וכשמסתמ׳כה אמרי׳סוכרר הדבר למפר' שמתחל' הית׳קצוי׳לו לסע׳זו-וס״ללר
אליעזר דאמ״ג דבעלמ׳אין בריר בכי הא יש כרירהלפי שפיק הקנייה נתכריה
משט׳ראסונ׳אכל יש בה דין חלוק דברי הכל אסור מסו' דכיון שחצר זולחלוקה
עומדת א״א לומר סמתחלקכאיה כולה כל א׳לתסמיסו דשמהא׳יכוףאתחבירו
הילכאפי׳לראב׳יי אסורי׳וכת׳הרשב״א דל״מ קוד' חלוק דאסורי׳אלאאסי׳אסי
חלוק כמי אסורי׳דל״ל כיון שחלקו הוברר הדב למפרע שיה סלקוהמגיעומשע
ראשו  :דם ה ס״ל הך בריר׳כשאר ברימ׳דעלמוקי״ל בדאורי׳אץבריר׳וכ״תמ מ
הא קי״ל כשמואל דאמ האחין לקוחו׳הן וה״ז כאלו לקחה ממנולית דאפילקחה
ממנו אסור כדאמרי׳לעי׳גבי ככרי עליך דאע״ג דיהב ' ניהלי במתג כל היכדלא
אפסקי׳אח׳אסו׳ומכיר הרי הי כמתכ׳וכדתנ׳קוכס לביתך שאיני נמ שדךשאיני
לוקח מת או שמכרן לאח מות הא מכרו לו אסו׳אבל הרמב״ס כת בפז' מה נהיו
סניה סותפין כחצר אס יש בה דין חלוק ' הרי אלו אסורי׳ליכנם בהעדשיחלוקו
ויכנ׳כל א׳וא׳לחלקו אלמ ס״ל דל דלאח׳חלוק׳סרי וכ״ל בטעמו ן״ל דאע ג דקי ל
דבדאוריתא אץ ברירה אפ״ה אנן סהדי סע״מ כן נשתמעו סלא יוכלא מהם
לאסרה על סבירו בענין שתהא נאסית עליו לאח׳סלוק ' דא״ה אסר טליהנכסי
דידי׳ואיצו כדין עכ״ל והרא״ס כת מפין את המד׳למכו את חלקו משמע דף י
אף אדראב״י דאע״ג דסרי למודר ליכנס מ״מ סייסי׳סמא ישתמשוכרתישמיש
איסו׳כגון העמדת ריסי׳ותכו׳וגידול תרנגולי׳הילכך כופיןאת סנוד למכורמ
חלקו ונאס׳מפו׳דפסע כין שסדי׳פצמו מחלק חבירו ביןססדי׳את הכירו מיז,1
והא דאוקמתלמוד׳לעי׳בנדו׳מחבירו הנא׳אכל כמודר הנאילאהיינו.כדי
הא דבעי למיפשט דבהדירו כמי פליגי ול3ן ק },",כהןף %דיח וייא אלאכי׳־י^
דאמנפהפיה דפליג בברירה הילכ׳בסהדירוכמי עליגי ואין אנו צריכי צהג\
המסנ׳אלא כמו סהי׳שצוי׳היס א׳מסס מוד׳הנא׳מחכירוכגו׳שהדירוסכירו
יכנס לרשותו כופץ את
מוד׳למכורח לקי משי י פשע יכדי ם 1יי*" 0ישלא
על ידו כייפינן ליה כי סיכי דחס אסר חלק חכירו עליי
דכייפיהן׳כלי ותן
יכשל הו׳כך חשו למכשו׳סבירו בפשיעתו וכן משמכירו׳ פ ,יות/י^ וי ^׳למכו,
לפני תכירו מכשו׳מהמכיא עצמו לידי מכסו ' דגרסי׳כירו כושי! ^ סנו!זי ישו'
חלקו כסומ׳הנייתא עליך אכל באומר הנייתי עלי
לאדחייסי ׳" ילסיישא
חבירוממה שיכשל הו׳עצמובפסיעתו אלא דבה׳פלי׳אגשיייז יגמ ^לאלנר^
• לתיוייהו .והרמב״סז״ל כת בחיבו׳ע״ד הירוס ' והימין ^
^ !סרי ׳לחיסול
והוא נודר דאסרהנייפחבירו עליו אבל לא המדיר אתח5יחי יחיישי! סנירי
עצמו ולא למכשול חכירו וכאשר כתבתי כן נ״ל דיש לפוש למכסי
בפשיעתו כמו למכשול עצמו ובתוספת שניכו היה'6
מהם

ריר אסד מהס רגיל להדיר אחרים הנאה על חלקו מפין את הרגיל למכור את
ע״כ ונותר ן לפנים כ
רכח
מי
שנד׳ונתחרש
ים
תקני
;
ע״י
חרפה
ואפי
גדר
כאצהייסראל
כס
' ^ עי׳סדהס רלירו?ה את זה ואחד מהם רגיל כופיין את הרגיל והאי כפיה
ד
גדרי'
י ׳. /
(
דף
^' סצויאכל אמחצר זה לעולם אסועכ״ל והשתא מ׳ס רבישני׳שהס
נב
)
א״ר
שותפי'
מסי
צץ
נזקקין לאלהי יפרח ל הון מקונה חסתי נמית
לי
כלומר
כדי
לססיל
שלוט
כין
סיס
לימודו הנאה זה מזה אס יש בו דין חלוק חל הנדר וחסורי׳ליכנס
לאשתו
כו
היינו
אמו/רבא
ימ׳יב
גחמן סלכתפיתחי[
 ^ ,וי׳אבל יס כה כדי חלוק ד״ה אסורי׳
בחרט׳ונזקקץ לאליי יסראל וכסהרא״ש
ואסור
ללבנם
ומ״ש מד שיחלקו ויכנכלא׳בסלו היינו
בו אם יש בו דין חלוקה וחברו מותר בכל וכופין כי האדיב כסמן וכ״פ ררמב״סבס״ופה'
כדברי הימכ״ס
שבועות םכזקקין לצלהי יפוצל ויא
ז״ל שאלו לדעת הרשב״א הנודר למכור חלקו בין שהדיר עצמו מחלק הברו ביץ שהריר
{ן ^
ססלוק׳אסורי
,
:
ומ״ש
וכ״שאס
דפותקיכחרט׳יתבאר
בסי׳זה
והוי
יידע
אחדמהסהדיר לאקהשוק שאסו׳ליככס חגרו מחלקו ' והאי כפיה כשנאסר בל' חצרי שמותר בו לאחר
סישפוסקין שסוברים שאין מתיר ין
נו לצדנו נר׳שזה פשוט דכיאמרינןאנל שימב׳אבל אם אמר חצר זו לא מהניא כפיה שהרי אסור בו אף
כזמן הזה נדרי׳ושנועותוכחבסרכי כסי'
ישנה כדי סלוקד״ס אסו׳אכולהו כבי לאחר שימכרוכת׳ הרמב״ן דלא כפינן ליה אלא כשהריר עצמו
י״ל • כיצד ימסה ילך אצל הכס מומח'
למתניקאי אכל מ׳ש אס לא לצורך אחד מחברו אכל אם הדיר הברו עליו לא כפינן ליה והרמב״ם .כתב
דגמיר וסבי ' ואט אין יחיד מומה ' ילך אצל
מהסותפין בחצר תמיה לי דכיון דיש בו להפך כשאסר חברו עליו כופין אותו ואם אופר עצמו על הברו
ג הדיוטות וכו׳בע ' כל פסולי סמוקדפין
אין כופין אותו וא״א הרא״ש ז״ל כתב כסברא ראשונה :
דין חלוק׳חל הנד׳וכי נככ׳לצורךהשותפין
(דף לו ׳ .והכיאיהרא״ש כפ׳ד נדרי׳א״ר
מןןי הוי הא מ״מ נהנ׳הוא מדריסת הרגל
שאפר עצמו מכל ישראל אפו׳לקנות מהם ולמכו׳ קייס בר אבא אמי רכ פמרס ג" מתירים
; :לאמרינן גבי מודר סנא׳מחבירו נכנס
להם זגינא מיצע דאית ביה הנאה ללוקח ולמוכר את הכד במקו ' שאין חכם לאפוקימרבי
לנןווונןנר׳מדנרירכי׳ירוססוצ״ע :
אלא לוקח ביותר ומוכר בפהו׳ואם אפר הנאתו עליה' לוקח מהם יהוד דתכי הפרת כדרי בג רבי יכוד 6ומ
ןם* ט ואס אין כו דין חלוק' לא חל הנד׳ בפחו׳ ומוכר להם
ביותר אם ישמעו לו הבינא חריפ' הוא הנאת אחד מהם חכסכמקו׳שאין חנס כגון מאן
ומותרין ליכנס בו בין אס הדירו זה את
הלוקח ולא המוכר הלב אם אפר עצמו מהם יקננו מהם ביותר אמר ר״נ כגון אנא ר יהוד או׳אחד מהם
ןהאושהדיר א' מהס לא׳מן
השו׳מנכסיו
ומוכי׳לה׳שוה
חכם
מכלל
בשו׳ואם
דינך
כל
דהו
 6רבינ׳דמכברו
אפר׳עליו ימכרנו להם ביותיאם ישמעו לו
כראב״י
דאיפסיק׳כגמר׳הלכתא
להו וסברי ופרפ״י דמסכמלהו טעמי
יןותיה ומי׳כהדיר א׳מהס לא ' מן השוק ויקננו מהם שוה בשוה
הבינא
דרמי
באפיה
הוי
הנאת
המוכר
הלכו׳וסכרי ואותו חכס ילמד את הסכים
(! ננסיוכב׳גתבאשכ הר״ן בשס הרשב״א ולא הלוקח הלכך אם אסר את עצמו מהם ימכרנו להם בפחות
וצת׳הרס״שס״מ דבמקו׳סאין מימח כגון
מל שהוא נמ׳לצור השותף בין סהו׳צרי׳ ויקננו מהם
שוהבשוה ואם אפרם עליו יקננו מהם בפחות אם ר״כדגמיר וסביר אפ י /תלת דלא גמרי
לשותףכין סס׳שותף צריך לו מותר ואינו ישמעו לו וימכרנו להם שוה בשוה כת' דזרמב״ם לא גזרינן ליקה ולא סכרי סרו כידרא והוא דמסברו לסו
אסו׳אלא ליככ בתוכו שלא לצורך סם ות ף מהם אטו למכור להם כי היכי דגזריג' באוס׳עצמו מאיש אחר
וסברי עכ״ל וכ׳עוד ירושלמי סכן יודעין
ווכי׳סלא חילק פה כן איפסשהוא סוב
דהתם אם לא ישא ויתן עם זה ישא ויתן עם איש אחר אבל לפתוח מתירין כזקן ונרסכת׳הירושלמי
נועהר״אה דככל עטן שרי ואע״פ
שלא
הבא א״א לו הלכך אם אסר הגייתן עליו ה״ז משאילןומלוה אותן הזה ללמ׳דכני תלת לא סגי להר דמסברו
נראו דבריו להר״ן נראו
לרבי׳ואיפשר
אבל הוא לא ישאל ולא ילו׳ מהם אפר הגייתו עליה׳והנאתן עליו וסברי אלא בעיקנמי שיהיו יורעץלפתו'
שרבי׳בא לכתוב דברי
הרשב״א
ונתחלף
את
הכד
חכו
סכת רכי׳והיא דגמיי לסו
לומקו׳במקוס שבמקום ש״הל לכתוב פה לא ישא ויתן עמהן והן לא ישאו ויתנו עמו ולא ישאל ולא ילוה
וסבריוידפי
לפתוח
לו
פתח כלומר
דמות׳לאומו אחד מן השוק ליככס לצורך להם ולא הם ממנו מי שאסור הנאותיו על הכהני׳והלוים באין
דתרתי כעי׳סכרי רדפי לפתוח לו פתס
הסותף כתבו לעיל גבי יש בו דין חלוקה ונוטליןתרומותיו ומעשרותיו כע״כואסאמ׳לכהני׳וללוי׳אלו הרי
והרמב״סבפ״ו מה׳סבוטו׳סתס וכת כיצד
ומיס אבלשניהיאסורי' להעמי' בו תנור אלו אסורין ויתנם לכהניס וללוים אחרים וכן הרין כמתנויעניים:
מתירין יבא סכסבע לחכם המובהק אולג'
ונירים וכולי פשוט הוא דלא קאיאלא ף־י ^ ןך
^ שנדר ונתחרט יש תקנה ע״י חרט ואפי נד׳באלהי
הדיוטות אס אין סס מומחה וכן כפי׳
אהדירו זה את זה .ומבואר הוא במשנה :
ישראל כיצר יעשה ילך אצל חכם מומחה
המשכה ממסכת נדרים סכת׳מנין התרת
!מיש היה אחד מהם מודרהנא׳מסכרו
הוכו
צסו׳בהעמד׳תט
וכירי׳ותרכגולי'
נדרי׳סתס וכ ' ג הדיוטות ולא הצריך שהג הדיוטות מסכרולהו וסבר" ונר שטעמו
כלומר אפ"פ
שאין3ה דין חלוק דשרי ראכ״י ליככס לחצר מ״מ הוא אסוי בהעמדת משו׳דמשמ ליהז״לדלריהוד׳דסכי־דבעייחד מינייהוחכם הוא דמתמהי ' מכלל
וברי׳אלו
וכדתנן
גבי
היו
שניהם
מודריס
זה
עזה
:
ומ״ש
ואסו׳ליככס בו אס יש דהנך כל דהו דהיאך איפש שחכם מובהק יצטרף עס שני עמי סאק ומה יומיל לו
מדין
חלוקה
היינו
מאי
דאמיינן
אגל
יש
בה
כדי
חלוקה
ד״ה
אסו׳ואכולסו בבי צירופם ומ״ס פריס רביה דמסביי לסו וסברו אבל לת״ק דין הסי נדרי׳הינ דליכא
דמתני׳יקאי
לומר
דפל
היכא
דסרי
ראב״י
כמתני׳ליככס
דוקבשאין
בה
כדי
חלוק
הכס הוו בג הדיוטות ואפי׳מסביי לסו ולא סכרי ולא מידי ופשטא דסוגיין דס״פ
זא וחיי אבל ביש בה כדי חלוקה מודה דאסו׳ומ״ש
וחברו מות בכל פשוט הוא נערה המאורסה מסייע ליה דמכשרי' ג׳הדיוטו בהתרת גדרי׳מדאיהקש פרשת
ואיפש׳דאסמועי׳דלא כימא ניגזר כיה אטוחברו •
למ״ש
וכופין
את
הנודר
למכור
נדרי׳לשחועי
חקוגבי
סחוסי
חון הדיוטים גמורי׳שויס לשאינס גמויי׳א״ס בהתרת
חלקומתכיתי׳היא ומ״ש בקשה דיר עצמו מסלק סברו בין שהדי קברו מחלקו ככר נדרי׳בג הדיוטות גמורי׳נמי שרי וטעמו סל הראיס שהצרי דמסביי להו כי דהיינו
נתבאר שזהו מנת הרא״ש ז״ל דיס לחוס למכשול סברו בפשיעתו כמולמכשול
מפני שהוא סובר דליה'בין ת״ק לר׳יהוד׳פלוגת׳אלא בשלישי אם צריך סיה׳־׳קכס
עגמת וס״ש והאי כפיה בסנאסר בל חציי וכוכבינתבא ' בדברי הרא״סז״ל
אס לאו אבל בשני האסיי׳ליכא פלוגת׳כינייהו הילכך כיון דאסיחן דר יהודה בעי
היא ומ״ש בסס הימכ״ן דלא כפינן ליה אלא בשהדיר עצמו מחברו
(:מד לעא לידי מכשול אבל אס הדיר חבירו עליו כלו׳שאסר נכסיו על סיכול דמסב ' להו וסכרי ממילא משמרת ק כמי בעי הכי שאילו לדברי הרמכ״ס מסויכן
חכירו
לא
פלוגת׳טונא בין ר יהודה לת״ק וכל מה שאנו יכולין למעט במחלוק יש לנו למעט
מינן לי נברנתבא׳סזהו דעתו דחיישי׳למכשו׳עצמו ולא למכשול חכרו ונתבאר
וההיא דמקישהתית נדרי כג׳הדיוטולססוטי חוץ כברכת׳סר״ן עלה דממיל׳משמע
ענןדעת הראב־״ד והר ן ז״ל
ופשט ' דגמ׳מסייעס  :וכ״ש בפס הרמב״ס סכת' דהאי כדיני ' והאי כדיני דהדיוטו׳דמסברי לסו ולא סביי סיי דכהתי כינהו ופסים
מען־ וכו כבר נתבא׳ססוא ז״ל
סובר
דחייסי׳טפי
למכשול
חבירו
ממה
שיכשל
הוא
דלא חזו להתי׳כדרי׳דכסה מתיריןאיכ׳יודעי׳מה מתיריןוסנהו׳מיימו נתבו על דברי
עצמוכפשיעתו ונתכא׳שכן הוא
דעת הירושלמי וכר׳ססטעס הוא מפני שמי שהו' הימב״ס לא הריוטו׳גמורי׳אלא דמסברו לסו ופבריעכ״ל ואיכו כמישמ דבריו דא״כ
( 1ור ססתסאכור הוא לנדיר
וסילכך
לא
חיישינן
ביה
דליתי
לידי
מכשול
אכל מי לא הוה שתיק מיניה אלא ודאי סכר דלא גפי ' מסכיו להו וסברי ומהטע שכתבתי
מהדירוחברו כיון שהוא לא
הוציא
כד׳מפיו
איפס׳דמיסתלי
ולא
מירכר
ולפיכך
ומ״ש והאידנא אין ראוי שיהא ראוי להתי׳ביסיד בפחות מג׳כ״כ הרא״ש בפרק ד׳
ץציה ילא ליתיס־די
מכשול
ומה
שסמך
הרמכ״ס
על
הירושלמי
ולא
על
גמ׳דידן
נדרי׳והטעס
משו׳דכיון
דר״נ
אמ׳סכס כגון אנא דגמרינא וסבימ׳עי הוא בדורות
|יד הייטמשוממ'
דידן
איפס
דדיחוייא
בעלמהוא
וכמוסכהרא״ש ולפי׳סמךלו החלו דנמיר וסביר כרב נחמן ולדעת הימב״ן ססוב דמומסה שמתיר נדרי ביחיד
ךייושלמי
דקאמ׳מילת׳פסיקת
ואיפש דתלמודא דידן ה״כ ס״ל אלאדלא נחת דוק 'שהוא סמוך הא לאו הכי אינו מתיר ביחיד יאסי׳גמור וססי טפי מר״ה וכמו
'^יקושנ1
דמילת׳מה
היא
*
'
כתוב
*
(ב״ה
)
דינים
הלל
(
שנאם
רבימנטזרח׳מ קי' סכת'הר״ן ז״ל בשמו האידכ׳ודאי ליכא סמוך אכל סרמב״ס סתם וכת׳יבא הנסכע
•תשולכרמב״ןסי׳רמ״ב דבטלסאס׳
ק״פ עיין
שם
־
לחכם המובהק או לג ' הדיוטות אס אין שס מומחה נר לסכם מובהק כדויו מתיר
'; ףתל אחיי׳אסורי׳ליכנס בנכסי מלוג של אשתו ואיצו דומה
לשותף שהדי׳את נדרי ביחיד דרב נסמן דאמ׳כגון אכא לאו למימר שצריך שיהיה נמיר וסבי ' כותיס
ק השוק דסותף היינו טעמ משו׳ ברירה ולא שייכא ברירה
זו
כנכסי
מלוג
:
ואי
בציר
מיניה
פורת׳לא
אלא
היינו לו' שיהיה חנט מובהק בדורו כעץ שהיה רב
^  '0שאסר עצמו
מכל ישראל אסור לקנו' מהס ולמכו׳לסס וכו׳עד וימכמו נחמן מובהק בדורו שהיה אחד מהחכמי׳גדולי׳שברורו יאיןלדחות ולומ׳דהרמכ״ס
יס שוה בסוה משנ׳וגמ בס״פ ארבעה
נדרי׳יקצרו
סל
דבר
כך
הוא
דזבינא
דרמי
לישג
דברית׳נקט
דקתניחכס
והוסיף
תיב׳מובהק ללמד דבעי׳שיהא גמיי ופייר
מאתןיה הנאתמובולא לוקחזבינא סייפא הנאת לוקח ולא מוכר וזכיג' מציעאה
כרב נחמן דאין זה כמשמ׳דכריוורבי׳ירוסט כבשם הרמ״סיחיד מומש׳בעי׳סמוך
שניהם יה״ע כשנמכר שוה בסוה אבל כי כמכר כיותר אפי׳זכיכא חריפא
אוגהדיוסו׳בעי׳דגמיריוסכיריאנללאגמירי ולא סכיריאפי׳י׳איןמסירץ וכן
׳ממוכר ולא לוקח וני נמכר כפחות אפיי זביכא דימי פל אפיה סנ 6ת לוקח
מוכח ביבמו׳פ׳כיצד עכ״ל  1 :ם״ש רכי׳ואץ לו לאדם להתיר במקו' רבי ובמקום
יתוק וע פ הקדמ׳זו הדברי׳מכואריס ומ״ש אס ישמעו לו היינו ליער
שדבר
שיש
גדול
ממנו אלא א״י יתן לו רסו במקום רבו בפקמא דנדרי ' ( דףח ) אפוכד'
^ ^ הוש
תימצ׳מי שירצ׳להפסיד מעותיו בשביל נדרו וישמע לו למכיר לו כפחות דיכיכאה״ל נידרא לרביתהו אתא לקמיה דרב אשי ומסיק הלמודא סמעמיכלא
$י 1ח, 1ממ ,ביו זר ז
כתב
המיב״ס
לא
גזרינן
ליקח
מהם
סי־י
מטו
למיפיא
למכו׳להס
נדרא
וכו׳עד
באפר
דרכיה
:
זס״ש
כמקום
שיס
גדול
ממנו
כ״כ
הימב״ם
יי׳ץ ילוה להס וכו׳בע״ז מה ' נדרי':
םי שאס׳הכאותיו על הכהני׳והלוי׳וכו' כפ׳ששי מהלכות שבועות ונראה דמהאי עובדא כמי משתמע דהא רכיכא לא סוס
^חגם נבמיס יללוי׳אחרי׳מפכה
כס׳בתרא
דנדריס
(
דף
היסכ״ס כג ) ומ״ש וכן הדין תלמיד מובהק דרב אשי אלא תלמיד חיי כדאיתא כפ״ק הילכך חין לו דין יכו
כ״כ הימכ״ס בפ״ז הנז׳ומפסט דברי
כר׳דלא
איירי
אלא
ממש
אלא
דין
מי
שגדול ממנו ואס 'ה אתא לקמיה ולא ישיא איהו וכן :נראה מבא
ופאה ומעשר עני דסוו דומיא דמתכו׳כהכיסולוים אבל רכינו ייוחס
דאערינן ג׳מתידץ את הנדר במקום שאין .סכם משמע הא במקום שיש הכם אין
" ס ׳ -תלפכיןצדקהונ״ל דהיינו אס יש לו צדק'מופרש' הא לאו
הצי אין לנו מחירין מרכתכוהראי־׳© והר ן שאט התימיוהליופו׳אפתרי ליה דלא אפרו אין
׳ ימישיפשדכיוןדקי״לכוסיןעלהצדק׳אע״פשלאהפריש 'מוציאיןממנו
1
לח א
מתייק

ד׳מ
( א ) ודבריה אלו
הן בנתיב
י״ד תן׳ וכתב עוד
דמתיליןכשנ׳אפי'
כג' הדיוטות ולא

*תחזי
■ נבי דיכא
ופשוט הוא נ ״ ל■
( ב ) ועייןנתשו'
בדששפשימןרנ״ד
שהארץ נזה ותייק
^תיצוקים
ואין
צהארץמה בדבריו
כי עיקר נראה לי
גדיעת נ׳ י אלה
 7ברין ואין מקום
לתלוקיס בר ששת
(ג ) ונ״לדברת
בלבדי תשובה11
מיירי שנשבע נמי
שלאיהנה מןהעיר
ולכן אס נשבע על
הנדר אין נשאל
ליזכס לע הנדר
שנשבע אח״כ שלא
יהיהיותכ ' שביעיר
דהרינהנ׳בהפיפו
שיהא גנאי צדקה
וזה לא ( הפיר )
אבל אי נשב׳בלחוד
שלא יהא גבאי
למה לא ישאל
יומכם שבעי׳הואיל
והוא נהג' תה בכן
שיהא נהנה הלא
לא נדר הנאות
בני עיר עליו אלא
לזקא שלא יהא
גנאי מיהו אפשר
לומר דלעולס מיידי
בלא נדר אלא זה
הנדר בלחוד שלא
יהא גבאי א! נאמן
לבני העיר יאפ״ה
לא ישאל לחנם
שב־עיר דהרי אסר
עליו הנבאות או
הנאתנות הנאה
לי הנאה מהעיר
וכוונת! לע הנאו'
הגבאות ועל הנא'
הנאמנות והואיל
וע״י פתרת חכם
נאהלו הנאה וז
הרי ענר על נדרו
מן"נ  3עיקר :

הלכותנדרים רכח
ממירין  5ול 1$מפני כבודו תל חכם ולכפחל׳דוק לזבל בדיעבד לזישתרי כת׳רבי '
דככה״גד  6יכ׳ 6חרינידל  6חסידי ללזחשכי׳ליס מדרי עצמו מפגי סר .
בסי׳של״ד כסס הרמב״ס תלמיד מתיר ההרס והנדוי אפי׳גמקו׳הרב וכתב מוד בדבר כדאית בס״פ מד כמה גבי כל הבכורות אדם רמז׳סוץ מבכןרן " כמגע
בסי הנזכר דמי שאיטת״ס שנדה עצמו צריך י׳סיתירו :
וכיצד היאההתר
עלפי פירוסודאילולפי׳האהריאפי׳ע״י צירוף אינו מ,מ יר לו סא' כנמצ' ^ ^
יאמ׳לו ג״פ מותר לך הרמב״ס כס״ו מה ׳ש כת אומ לו או מותר לך או שרוי לך או כ היסב״א כתשו על אהד שנשב שלא יהיה גכאי או נאמןמסכניף ^ ?555י
מחול לך וכל כיוצא במכין זה בכל לשון
בסרמת דמתא שהוא מןהדברים 0י^ה
מתמני
וכר מדבריו דכסדא זימנא סג^
ורבינו
מומחה
תמיר
וסביר
ואם
אין
יחיד
מומחה
ילך
אצל
נ
'
הדיוטות.
1
תי:
 .עליכם הנכייס יהגייסוג*
שהצריך ג׳וכפו׳בתשו׳לסרמב״ן סי׳רס׳ב והוא תמרי להו וסברי וידעי לפתוח לו פתח ויתירו לו
והאידנא
הצבור כמין ממנו סמל 6כתן נפסימ
כי לשון מסול לך הוא מל׳לא יחל ומחילה
אין מומח׳שיהא ראוי להתי׳ביחיר בפחו׳מג׳נואין לו לאד׳להתי׳ ע י וכיון סף וא נהנה * (ג״ר ) והסערס
ויחל הכל עכין א׳סלשו׳לא יחל לא יתיר כמקו׳רבו וכמקו׳שיש גדול ממנו אא״כ יתן לו רשות וכיצד היא אינו נשאל לסכם שבעיר  :ומ״ש רס׳
והעני׳כמתיר הקשר שחוזר סעכין כאלו
ההתר׳יאמ׳לו ג' פ מותר לך ואפי׳מעומד ובקרובי׳ובליל׳וכשבת בשס כרמב״ס שאס נשאל והתי׳לוהו^
לא היה כארס סמצ' חבל קשור
הפיה בפרק רביעי יפ שביעימהלכות
והתירו אפי׳אם היה איפשר לו מאתמול לישאל עליו ובלכר שיהא
והרי הוא כאלו לא הי׳חהו שאמרו חכס
נדרי׳ :מי סנתחר׳בעקרהנד׳א״צפתת
עוק הכד מעיקרו ומחיל׳סעוש את החו' לצורך השבת כגון שנדר שלא לאכול או לבטל מעונג שבת:
וכובפ״ד נדרים ( דףכא ) ציפליגו
או החטא כאלו לא היה מש״כ בל הפרה והא דנשאלים מעומר דוק׳ כשמתירין בחרטה בלא פתח אכל
אמוראי אי פותחין בחרט חואיןפותחין
שהוא כדבר שישנו אלא סיס מעכב מי שאינו מתחרט מעיקרו וצריך למצו ' לו פתח צריך להתיישב
ומסקנ דהלכתא סס ובסוף פינןנכרה
מלהשלימו כמו מפר מחשבו׳עממיס בדבר וצריך עיון גדול דמה שאינו מתחרט מעיקרו היינו משום
המאורסה ( דף סו ) דפותסין
בחרטה
להפר ברי׳ולפי ' אמרו דבעל נרגז גייז
שהיה לו תועלת בנד׳כיון שהיו אוהביו רוצי׳להעבירו על דעתו ופירשו התוס׳ בפ הדר
דסותחי׳בחרטה
ואמרו חכ׳סאמ׳בל כעל ובעל שאמ בל'
כגון שיאכל עמהם או שישיא בנו או בתו לפי דעתם וכיוצ׳בזה היינו ששואלין אותו אס הוא מתחרט
קכס לא אמר כלו׳עכ״ל  :וט״ש ואפי׳
ובשבי׳הנד׳נמלט מהם ולא היה רוצ׳עדיין שלא נד׳הילכך צריך סל מהשנדרוסרי׳ליהבהני ומ״ואין
מעומד ובקרובים ובליל׳וכשב׳אפי ' אס למצו ,לו פתח שאלו היה יודע שיבא לירי כך היה נמנע מלירור פותסין בחרט׳סב שאין סותסיןלהפי׳לו
היה איפס לומאתמל לישאל עליו וכו'
בסרט לסוד שמתחרט פל מהסנד׳אלא
מסקנ׳דגמ׳בס״פ נערה המאורס וקמ״ל אע״פ שהיה צריך לשמוע לקוליאוהביו ולעכו׳על דעתו אם הוא
צרי׳למצו׳פתח לנדה כגו׳אלוכאועשר׳
דאע״ג דבריןבעי׳סיהיו הדיינין יושבי' משקר לחכם אין התרתו כלום וכיון שצריך ישוב הדעת צריך
ב״א שפייסוך וכדפתח ר״גלההו׳טייטא
שיהא מיושםמי שאמ׳קוגס הנאתי על בני עירי אקנשאל לחכם
ושלא יהיו קרובי' ושלא ידונו כליל׳אלא ששם וכ׳הרמב״ם אם נשאל לו והתיר לו הויא התרה ואם אמר ששואלין אותואדעח׳דהכינדר׳וכן פי׳
כיוס ואיןדכין בשית התרת נדרי׳מות'
הרא״ס
והר׳ן
בס״פ נער המאורסוכפ״ד
מי
קונם הנאת בני עירי עלי נשאל לחכם ששם
בכולהו דלאו דין הוא וכ רבי׳ימח׳דהא
דנדריס וכתב הר״ן בפ״ד מדייסדה״ט
דאין מתירין בשבת אלא כדרים סהס לצורך השבת ה׳ /מ נדרי יחיד אבל חרמי
דעדיףפתס מחרט׳דבפת׳שרי לכ״ע ובסרט׳פליגי שכל כדר שהו׳ וניתר כפתהוי
צבור נהגו להתיר בסבת אע״פ שאינ׳לצור השגת מפני שבשבת כולם מקובצים
הנוד׳או׳סאפי׳בתחל כשנדר אלו היה נותן אל לכו אותו פתח לא היה
נור׳ונמצא
ואס לא יתירו אז לא יוכלו להתירןא :
ומ״ש והא דנשאלין מעומר דוקא נדרו טעות אבל נדר שהוא ניתר בחרטה אינו מוצ׳עס עצמו סוס סנין שאלוהיה
כשמתירץ בחרט בלא פתח וכו׳עד צרי׳סיהי׳מיוש׳הכל דברי הרא״ש שם וטעמ' נותכו אל לכו מעיקר שלא היה כוד אלא שהוא או׳עכשיו מתוך הכעס צומתון
'משו׳דבגמ׳מוסיף לר״נ דאמ׳התר׳ נדרי׳מעומ' מדתני׳ירד ר״ג מן החמו׳וכתעטף
מהירות נדרתי ועכשיו אני מתסרט על שנדרתי מעולס עכ"ל:וגרסי5ןבגמפ״ג
ויסב והתיר לו נדרו ומשכי ר״ג סבר אין פותחי בחרטה מעקר נדרא בעי' ובעי
כדרי
'
(
דף
כ
"
א
)
ההוא
דאת
לקמיה
דרב
הונא
א״ל ליבך עלך א״ל לא ושרייההו'
עיונא א׳הכיישב ור״נ סבר פותסיןבסרט׳ואפי׳מעומד ולפיכך כת׳ז״ל דאליבא
דאתלקמיה דרב׳כר רב הולא״ל אלו היו י' כני אדס סיפייסוך באותהסטה מי
דהלכת׳כמי דקי״ל סותסץ בחרט׳היכא שאינו מתחרט מעיקרו וצריך למצוא לו נדרת א״ל לא והתירו ההוא דאת לקמי דר אסי וא״ל כדו תהית א״ל ולאושרייה
פתח צריך ליסב והר״ן כת׳בשס הרשב״א דלדידן דקי״ל פותחין בחרטה אפי ' לא ההוא דאתא לקמיה דר אליעזר א״ל בעית צמר א״ל אלו לאמרגזןלילאבננינא
נתחרט ואנו צריכין לחזור אסר פתח להתירו לא בעי ' יושב דכיון דעיקר דינא _כלוס ס 'ל תהא כד בעית וסי הר 'ן א״ל ליבך סלך כלות היה לבךמיוסבפלן וגה
מעומד סוף דינ׳ממומד ומי׳כת עליו ולפי שלא ירדתי לטעמו איני אומ׳כן :
עכשיו אינך תוהא בנדרך עד היוס אלא שמיחה ואילך אתה רוצה לעקרו וצי
מי סאמקוכס הנאתי על בני עירי וכו׳הנאת בני עירי * ( לה) ימש 5מיפיק׳ה
הוי כה״ג לאו חרטה מיקריא דחרט׳מעיקר׳כעיכן או לא סיה לכך היושבמליך
עלי נשאל לחכם שסם * והטעם מסו׳דכסאמר הנייתי על בכי עירי סס נהנים
שמתוךהכעס נדרת ועכשיו אתה תוהא על הראסונו׳א״נ לכך שהיה עליךנסע'
בהתרו שעל ידי כן יהיה מות׳להס ליהנות ממנו וכיון שהתרה היא לתועלתם שנדרת הוא עליך עדין סמצ׳אתה מדרך עד עכשיו אלא סמיוס זה ואילךאפה
הרי סס נוגעים כדבר ואינם י־כולי׳להתיר דה״ל כנדרי עצמו יתנן כל הנדרים מתחרט בו א״ל לא כלומר שלא מתוך ייסוב הדעת נדרתי בתחלה ולפיכן צני
אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו ולפיכך אינו נשאל לחכם שסם אבל כשאמי קונס מתסרט כסנדרתי מעולם ומ״ה שרייה ומיה דוק בחרט דמעיקרכה״ג אכלבחרט'
הנאת בכי עירי עלי שהוא נאסר מליהנו׳מסלהס אין בני העי ' נוגעי׳בדבר דמה
דהסת׳לא ואפי׳למ ד פיתחיןכחרט׳דאי לא תימ׳הכי מאי ליסנ'דפותחיןדמשמ
הנאה יש להם כשהוא יהנס משלהם כך פי הריכ״ש בתסו בח״א סי׳ק״ב וקצ״ב דב״ד סותחין לו ורב סיכא למה ליה למשאל מידי מההוא דאתאקמי׳דודאעיון
ויש לתמו' על טעמו דמה עני׳נדרי עצמו לכאן דנדרי סכמו שאני דכתי׳בהו לא שהיה שואל היתר מתחרט היה על נדרו מיה׳מיכאן ואילך ולמה ליהלמשצל
יחל דברו אבל הכא שאיכ׳עצמס הנודרי׳למה לא יתירו לו אע״פ שיש להם הנא'
מיניה ליבך מלך אלא ודאי משו׳דלא סגי בחרט דהפתא אלא בחרטהדמעיקיא
בהתרו וכן יש לתמוה על מ״ש גבי קונס הנאת בני עירי פלי שהוא נאפר הוה שאול מיניה וכדפדישי׳עכ״ל וכ״כ התו׳והרא״ס ז״יל וכת עוד סר״ן צלוהיו
מלהכו׳משלהס אין בני העיר נוגעי׳בדבר וכו׳דכיון שהוא נהנה בהתר זה שע״י י׳ב״א סיפייסוך וכו׳קסיר אין פותחין כחרט׳ואיכא דגריסקסברפותחקבחרט
כך מות׳לו ליהנו׳מהס היאך מות לו לישאל לסכם שבעיר והלא הוא נהנ׳מאותו והכל עולה לסכין א׳לפי סענין זה דאלו הוו י' ב״א גרע מפתח ועדיףמחרטה
הכס בהתי ההוא לכך נ״ל לפרש בהפך ירושלמי ותוספת דאו׳קונם הנאתי על גרע מפתח לפי שלא היו עכשיו־י׳בני אדס שפייסוהו ונימי' פתח ממליא הוא
בני עירי היינו שהוא אוסר עצמו מליהני׳מבני העיר ולפיכך אינו נשאל לחכם שאלו היה יודע כן לא היה נודר ועדיף מחרטה משו דבחרט גרידא אינו מונא
שבאות׳העיר לפי שהוא נהנ׳מאותו סכם שכפיר • ואומ קינס סניית בני עירי שוס פנין שמחמתו לא היה כוד' באותה שעה וזה היה כעצמו שאלו היומפייסין
סלי היינו שאוסר כני עירו ליהנו ממנו ולפיכך נשאל לחכם ססס מפני שאע״פ אותו באות׳שעס לא היה נודר ונמצא מתברר יותר שמתוך המסייםצדדכ.די
שהיה לו הנא בהתר זה היה מות׳סהוא לא נאס ' ליהנו׳מהס ומילתדפשיטא הוא
תהית כלות אתה מתחרט חיטה דמעיקר מל׳תוהא על המאשונו' אמרליהולא
ולא איצטריך למתנייה אלא אגב רישא נקטיה ואע״ס שפשט הל׳מורה על
פי'
בתמיה ושרייה קסב פותחין בחרטה בעית נדור רונ׳אתה פד עכשיו מדרךאלא
הריב״ס כיון שהענין איכו מתישב לפירושו מוטב לדחוק הל׳ולכוונו עם
העצין
שמכאן ואילך אתה מתחיג׳ יא כ אין לו הית י
י^ י ^  ,מר״■*1יוכו כ
ול׳הירוסלמי משונה לפעמים וכ״ס ברבר פשוט שהוא סומך על המכיןב וכמו לא הרגיזוני מתחלה כלום הייתי נודר לא בודאי אלא ע״יכעסנדרתץלפק
שפירשתי מוכיח מסוף דכרי הרשב״א בתשו׳שאכתוב בסמוך וכן מבואר כדברי אני מתחרט על שנדרתי מעולם א״ל תהא סד כעית כלו׳סיהא הנד מותכינונן
הרמב״ם שב'בפ״ז
הל׳הזס אסר על עצמו הניית בני העיר אסו׳לסשאל על נדרו וגרסיכן תו התם ( דף כב ) רב סחורה הוה ליה נדרא למישרי אתילקמיה^ור נ
לחכם מכני אותה העיר * וכת'הריב״ש בסימני ' * (נ׳ה ) 1חיה ינירסלמי עט!1משמע
כפי׳הרינ׳שדגרסייהתס אי תני תני א״ל כדי־ת אדעתא דהכי א״ל אין אדעתא דה בי א  ! ,מוה דמני1
יכי
הנזכרי ' ס״פ פירושו דה״ה לנשבע ואין לסלק אפי׳על קזמיית׳נשל שאינו נמ .פר נזרי נפק רב סחורה ופתח פיתחלכפפיה אע השתא דאיקפד רב נחמן אדעתחדה
דהתס שאני שמחמת נדרו נאסרו הס מלקבל עצמו אלמא דח׳ 7 /א־ני נשאל הוימשום לא כדרי • ר״ש ברכי ה 'ל כידר למישרא אתא לקמייהו דרככן א' לניי £אד -
הכא׳ממכווא״כ כשיתיתהו מבניי המיר הנה דהוי כמפל נדרי עציו ו י ( ישלזתויולומ'
דהכיאמי אין איעחא י הכי י ןמר6י! יסיי מצסערי ימ^ מסמ ^ ^ ל׳ל15עש
דאע״גדעעמא דת״ד אינו נשאל לא
הוה
יתירו עצמם במה סהיסאסורי׳בווה״ל כנדרי
לסמשא א״ל בינונית מי נדרת אדעת דמצעיי רבנן מסמם לטילאומטול ס(י1
מדאיטע״ג׳אלאמעעת אחרינא אמא
שצמו אכל בנשב׳סלא יהנה בני
סירסהתאס'
א״ל
צא
ושריוה
ר׳ישמפאל
כ״ר
יוסי
ה״ל
נדר׳למישר אתא לקמ ייהו יימ^ >
האיתנאלמימר דלאתיסק אדעתק
ואקבני העירכאסרי׳מחמת שבועתו מתירין
נדרתא אדעתא דהכי א״ל אין נדרת אד .עת דהכי א/׳ ל אין כמה
למישור משום נדרי עצמן :
לו מבני העיר אע״פ שצהנין מן ההתרסא
ההוא קצרא דמצטערי ימן מסיים באוכלי דקציי אמי איע ^דמחי ,
ליתא דגרסינןכימס '*כדרה אס ה ושמע
כעלה
ולא
הסר
לס
(נ״ה
)פיק
נערה
לס
נדמופייוסתםהי )י נול ד הוא ד לא מסי
יודמחי
סחור
הסיט׳שאינו מסר לה לטכין הבעל מהו
פיפר
לסלפנץ
הזקן
וכולו
*
ולכן
דלאו כולד הוא דשכיחי אפיקורי דמצערי רככן יכמ׳הי״ז ^ סוניט3"11רשהיה
בירון דידן צריךסיהיוהיותירין שלא
מן
♦
(נ׳ה
)
מהאנןקייחי
!
אסנ
7
נריםשכינו
עס רב נחמן האי דלא פתח ליה בחרטה לפיש י/׳כ היה מכייכר 5סחייצו׳כגון
הקהל ההו׳ואפ״פ שגס שיהיו מקהל
אחרלני נה מרי י1ניי! ה!
•
מתמי' על עצמו של 6ל היו׳ נית י בחרגז/יי״מ ס י ןותו כדי היה כטי* יכ\עיר׳ 5ני ׳
איפסר שיהיו נהנים מהפר זה שאולי באותה ספיר יהנו מספרות הסופר ההוא
שצד
'
להתעצות
זמן
ידוע
והתעכ׳מקצת
זמ
^
ו
־^
י
היה
מתסי1
מילת׳דלא שכיתא היא ולא מקריא הנאה וכדאערי׳פרוטה דרב יוסף לא-שכיס יאבד שכר תעניותיו סהתמנ׳אס היס תוהא על הראסונוח ל סי
יגכו$
ע"כ  :וכפור בתשוכ׳סי״א סי׳מ״ז דהא דאין נשאל לסכם סכעי׳דוקא להתיר לו
אדעת דאיקפד רב נסמן לא נדרי וכה־ג לא מיקרי נולד דשכיס דלי^
ביחיד אכל מצטרף הוא־עס שנים מן הפיק ומתירין ול כיון שלא היס הוא המד'

ח

רכח

הלכות נדרים

דימ

יאיכאלמידין
אדעת׳דכל מי מילי • תניא בתוספתא מדריס פ״ה ר רבותא דס״דא דכיון דהאי אדעת׳דהכי נדר שאס יעבו׳הלה על תנאי יאס׳מכסץ ) 0
ו 53על נדר חזק כ״כ
אלו מהא׳מפייסך היית נודר אס אמר לאו ה״ז קמ״ל דאפ״ה פתחי׳ליה אלו היית יודע סהי׳עוכר פל תנאיך כלום הייתכוד׳ךא ס <* עמאמנינהסי"
ישמ עאלכר׳ידסי אומ׳אומרי׳לו
הלא בתוססת׳דכדריס ס׳׳ה הנודר מ 1הבית ומ ן ה ^׳מ ^ר
(ןןמרר"י ק כתיר אומי אומרי׳לו אלו היה לך לב זה הייתכרד'אס אמר לאו ה״ז אמר לאו הוי פתח מפליא :
ר מכא כדר מן סמר'דנ3<.וה ^ תא אכוסי סלי׳ או שניתנו לו במתנאמ׳אלו הייתי יודפ העלי׳ וקוד׳לנדרוכודע שנפלו לו בימש׳ חרטהיאפי׳ ננל׳
סותוגרסיכןבירושלמי פ פותסין
שק לא הייתי נוד' ה"! מות ולישנ׳דקודס גבינהעלי<ג
לגבי׳6׳מ 6לו היית יוד׳דאנא מצטע׳נור'
לנדרו נוד אינו מכרוןדאס כן הי6ך יא מר להתיייע״יפתת
היימ15״ל לא ושרי ליה והשתמ״ש רבי׳ מי שנתהרט כעיקר הנדר אין צריך פתח אלא שישאלנו החכם
אלו הייתי יודע סקוצריך^ הרם נןדע השסעליש היתר
מ
ישנתסר׳כעיקסנד' אץצרי׳פתח וכו׳ אתה חפץ כנד׳זה והוא אומר איני חפץ בו ומתחרט אני שנדרתי
סקוד׳נדרו צפלו לובירוס׳רכו ,ודע ם י ש״ילהאינ7ר״ת נעת
היינוכדאסיקנ פותחיןבחרס  :ומ״ש
מעול׳
נדר
רוצ׳שלא
כעיק׳הנד׳שהי׳
צרי׳שיתחרט
ומיהו
ומתי׳לו
שהרי נ'7
פי' בפ׳ הדר סותחין בשיטה צריך לסכסגרה היה
ןמי0ו צריך שיתחרט כעיקר הנד שהיה
אבל אם אמר עת׳הוא מתחרט ועד עתה הוא חפץ כמה שנד׳לא למצוא פתח לשואל שיהיה לו פתחון פה בחליי אמנםסזגי ,
רוצ׳סלכן נדר מעול׳וכו׳כבר נתבא׳סכך
הוי חרט׳שצרי׳שיעקו' הנד' מעיקרו וכתב א!׳א הרא״ש ז״ל ויזהר לומ׳לדע׳כך לא נדרתי ואלו הייתי יודעלעלמא אזלאשלא
 ,נתבו סרא״ס והר״ן והכריחו כן
לא
אם
מהגמ; הנוד׳שלא יאמ׳שמתחרט מעיקרו אלא א״כ הוא ברור לו שהיה
׳
ונמצ׳כךף
שכן! הוא ״לא ,הייתי נודר
להתיר!מנזה כיי ש
 1ל 7נר
"
שלל)
ל
< ומ״שכסס הראי׳ש ויזהר הנודר
סברדאיןצייך למטה הסי' זה :
י6מ סמתחרם מעיקרו אא״כ הוא ברו׳ רוצ׳שלא נדר מעול׳שאם לא כן אין ההתרה התר׳והוא באיסור מאליו ומד אין פותחין
לוססי׳רוצ׳סלל! נדר מעול' שאל״כ אין נדר כל ימיו ואם אינו מתחרט צרי׳לבקש לו פתח לומ׳לו אלו הי' לפתוח נו בחרט׳אלא החכם טוקיו אמ״פ
זה לא הי׳נוד׳ונמצ הנד׳נעק׳מעיקרו  :וכיצד הוא הפתח שאינו מוצא לו טטס טקירה וכיוצא 3זה (ה ) יכתנ שםיגיד
המור׳התרה וכו בפ״ד נדרי׳כמ׳כן וכ״ג יודע דבר
סיבפכערס המאהיסוהואז״< 1גןרס ר״ גהממניפ׳שנלעזת
ככלכובשס הר״ףוכתב עוד בשמו ע״כ כגון שנד׳על דבר אחד ומפצירין בו הרב׳שישאל עליו אומרי׳ לו
השלאחרשסנאן
סבקפותחין בסרט׳ור״נ סב׳איןפותסי? של^
נכוןסלא להתיר נדרע״י סרטהשלזין אלו ידעת שיפצירו בך כל כך ולא תוכל להשיב פניהם לא היית
ובפ ד נדרי כת קסב אין סותשין בחרטל! פתחלהתחרט
לשאול
מלבנןיאין בסרסה זו  .וגס פעמים נוד׳והוא אומ׳כן ואפי׳פתח שמגוף הנד׳הוי פתח כגון שהדי' פלו' שאין חכס רשאי לפתוח ולרמי לא נדרת בריןלחזור?
שסמדר אומר שמתחרט מעיקרו ואיכו
מנכסיו אם יעש׳דבר פלו׳ועכר ועשאו פותחין לו אלו ידעת שהי׳ אדפת׳דהכי אלאהנןד ׳הן איתרזר ,תקו< 1אה תתחרטכלומר
לו
מתסרט אלא מכאן ולהבא אך אס יש
ופותחין
עוכר על דכריך לא היית נודר והוא אומר כן
ויפתח ויאמר לו לא לדעת כן נדרת מתחזרט קי עכ׳3
פתח נכון לסתיספותחיןלו ואומיאדעת'
אחד וקבלו עליהם י והוא פותח תתל בחרטה א״ל [לבך פלך כלו' עומד אתהעל דעת ראשונה שרצונךימ׳ש א! ה7י!טות
דהכי מי גדרת והרשב״א כתב בתשו׳ על קהל שנידו איש
על זה ואס״כ רצו רוב הקהל עדין באותו נדר א״ל לא כלו׳מתסרט אני אלמ' דקסב׳פותסין בחרטה אם סין י' אומרים לל3או
לנהוג כו נידוי עד זמן סלוני ונשבע כלא 'מהקהל
לנדותו אלא מפני סהי׳רגיל להזיק לצבו׳ ועכשיו חזר ב״א כו׳סאס פתחו לך בחרט׳כסרצית לנדור כלו׳נדרת א״ל לאו קסב׳איןסותחץ לי! קא אלאבגליל
לנתימנרא׳סלא הסכימו
הוי (כ׳ה ^כלנ״הליא
כחרט׳ולכך א״ל כה״ג רפיון דאמאלו היו י כ" 6וטד׳ מכנקר ע ?יל(:דריה
בווא״כאותסאנשי׳מבני הקהל סנסכמץ להתירו יתנו להס כל הקהל רשו ביום
בהרמנ״ם פ",
נדר כלל ולכך פותח בחרט'הוא אבל בעלמ׳אין פותחין והתום בס הדר חלקו על נס
סיןסללהמי׳עצמס וישאלו על נדרם בפני ג' מבני הקהל שיודעים לפתוח הנדר
שהניא
מת״ש (
גירסתו ומל פירושו וכתבו דגרסי׳ר״ג סבר אץ פותחין כחרס׳ור״נ סכר פותחין
וימירולהסכפתחי׳ואס אלה הניתרי׳יודעיס בעצמ שמתחרטיס יסכימו על זה
חרטהדמעיקרא ופירשו כמו שכתבתי לעיל והמרדני כתב כסוף פ׳סבועו׳שתי׳ 3תר $ן3שס ר״ מ ב״י ) < נ!גהגו
דכא קי״ל כמאן דאמ פותחין בחרטובלכד שיתחרטו חרט׳גמור
מסקי כפ״ד נדרים פותחין תחלה כחרט׳ומוכח^ כולה סמגנת ^ התס הי ^בי] רם,המרלכי ^״דאל
ו״לשיגמרו בדעת שלא היו רוצים מעיקר בנידויו אבל אס יאמרו טוב בעינינו
אלא
בעלמכלו כדו תהית או לכך עלך ואין צרי׳למצוא לו פתח כדי שיתחרט וכן מוכחלהתיר^ נלר7
שנידוהו אבל כיון שחז׳בו אנו מתחרטים אין זר חרט שמתירים עלי? שזה כולד
בנולד ואס דעתה לוימ שאס׳ היו׳ מפייסים אותם כשעת הנידוי בסוף פ״ב דנדרי ולאכמושפרש"י בפ׳רדר ור״י בכור סור פי׳ג' סרטוי הן אח׳שנולד בפתח לחרטהאבל
הוא ואץ פותסין
דבר שלא הי בעוצם ואף לא מסיק אדעתי׳ דאיניס סיבא וכיון דאינו מצוי ^כ ן אי!מתירי!בחרטה
אנשיככבדי׳כצזלה שמפייסי׳אות' עכשיולא היו מכדין אות' ג״ז פתח ובלבדשיה
על מי שהי׳חול׳ונד׳שלא יאכל סהדי דאפי׳הזכירו לו בספיהנדרסי עושהוולפיכךאין פומחין כנולד מס ך ׳!פי׳בלבד מ! כעצא
לכס כפיסה לדבייזה ע״כ*ובתשולהרסב״ן סי׳רכ״ג
ע״ד ^הע*
לעולגנינהמפכי שהיא רעה לסליו ועכשיו מתחרט׳ איני יודע לו היתבחרט׳לפי אמראלו הייתי יודע לא הייתי נודר אץ־ בכיך כלו׳ויש סרט׳סהדב בא לעול בשעת ע׳י ^
צריך היה הנד אבל לא הי׳יודע שהיהבעול׳וכשידע :אמי אלו הייתי יודע דבר זה לא הייתי ב׳הר״י במרשיל
שאין פותסין בסרט׳אלא אס היא חרט׳דמעיקר וזה ודאי בסע' שנדר
לבסין> כתבבשם
מדר מתירין לו שלא הייאדס׳ בשעת הנדר ואדעת דהכי לא נדר אכל הוא יסמן׳ <
לאסו׳סגביכ׳על עצמו מפני שהיא רעיה לו אלא שעכשיו מתאו׳לה ומצ׳להתיר
כתבי על מישאס' עצמו שיאמאמת שאס היה יודע שכן לא היה נודר שאס ישקר ומתי׳לו5ןי ןההתרתהר״ס<ז״לאע״פי
ולפיכן אין לו היתאלאבפתחי׳אחרי׳יעכ״ל : 1ובסימןרכ״ה
<!ל עצמויכסך ויין אם יעבור עבירה פלונית ועכשיו בא ואמר שהוא מתסרט התר ועובר על בל יחל ולכך היו אומרים לו חכמי׳כדו תהיתכ לי כר רי הי*5ס^ ת׳ י^תיא ^לע^א
מתחרט אלא מחמת סעב׳סעביר׳ונאשר עליו ואילו לא עבר תוהא מל הנדר והשלישי דבר שאינו בעולם אבל רגיל לבא ובהא פליגי אמוי־אי5התיר הגלרבלא
מפיקי אלא שאינו
פותחין לו מן ,הנדר עצמו ומתידין לו כלומ' אם איכא מ״ד אין פותתין כיון דלא היה בעולם ואיכא מאןדאמי פופחיןבזו פתח אלאבחרטה
ד׳ווצ׳כקיומו נ״ל סכל כיוצ׳סה
נוד וכמעשה דביתהו דאביי דסת ליה דכיון דהוי ליה לאסוקי אדעתיהכמאן דאיתיה בעולם דמי רלא הויכולל-שעלמא כ<7תהית
שי־סי' היצ תוקפך כלום היית
הייתירדע
אילו ידעת דעבר' על דעתך מי נדרת וכן רבי ראיתי גדולי'שאומרי' שאץ צריך לומר אלא מתחרט את־והוא אומ׳כןומת,רץ יתילאגסראיתי
מ יוסף מן סנדעצמו ואמר ליה
< ^תי האתר1ה!
ין״ לייתול״כ ס^ח י (י
יושי לאותו שהדיר אשתו מלעלות לרגל ואע״ס שיש קצת לחלק דהת תול׳בדפת לו משו׳דא״ל לבך מלך ושריה קסב פותחיין בחרטה ואומ
זה כפול׳עצמו בדע׳אחרי' סמצא פתח החרט' א״ל להךיעלך כלומר הזהר׳ שלא תשקרוא״ל לאוסריא ודייק עד עתהחזזרני
אחרי׳וזה פול׳בדע עצמו אפ״ה פותסץ ול ממנו שאף
*?
הטע הזה יראה ג״כ שאין זה התלמודא מן הלשון דמשמע נהפך לכך לאחר שעת הנדר שאירע הדבר אח' הנדר נדניי הי׳ייי 0
שמיצי עשוי לתקוףוכ״ש ל מיי שמורגל כדב ומן
אלמ׳ דהוה ל יה ל15סןרןי 5ןךעפיה ןמ״ה ךיו _סבף סןתל]י ן3חרטה ןה ׳ן ^ שלא להתירנ״סנד,
נטלו חיכי מצוי סו׳כמורגלין ונולד מצרי׳ הוא ססרי ברביתהו דאביי לא הקשה
לעבר על דעת בעלי׳וחרטה כמי נולד הוא ופויתחין בה המרדני בראיותשהכי ר י בכו סור לדבריו ואח כ תכ כשם ר מ כלשון הזה אפ פ ;הרבה ניחגזמי,
מו 1נולד הוא דיש כיסי כשי
מתיישגי׳לפידנרי(
סשטת התו׳וסוגי' דעלמ׳להתיר נדרי׳כלא פתח בחרט בעלמיפדו תהית ותו לא
מפני שהיא מצויה אצל ב״א וכדגרסינן בירוש׳ותסות לאו נולד הוא אמר ר' לא
שבזה וכיוצ' בוספותחין אפיבחרט' דהשתא גס ראיתי רבותי נוהגי כן ונהגתי אחריה כןעד עתה חוזרני לדברי רבי׳יוסף םל )$והסתמי׳ תע״ב
סתהו׳מצוייהועוד שקרוב אכילות
להתי״סוס נדר בלא פתח וחרטה והרכ׳גמגומי׳ממיסכי׳ לפי דבריווהעיז מ י׳ ת$3ן היעתי!מפיהר׳ם
י״געי׳מרה דמעיקר אלא כנדר שעיקרו מחת עצמו כנודר מן היץ סריצ'לגדוד
לכה)
והרמ״בםז״ל כת׳בפ״ו מה״ש ( וכ״כ המרדני פ׳סכועו׳שתי׳ע״כ מיה1לענין (הע
ממנו וכיוצא בזה וא״כ שמצ׳לאסד' דבר מחת נזקו ככוד׳מן הבצל מפניי שהוא רע ע״בעכ״יל :
הרא׳ש
מדבר מפני היראה כנודר מן האס׳סלא דף סל"ס ) כיצן מתיריןיבא הנשבע לסכם א ו לג' הדיוטות ואומ אני נשבעתי לע דעתהר׳ן ('
ללנוכיוצ׳בוה וא״נ מחמ׳סרוצ׳להתרחק
ממנו כך וכך ונחמתי ואלו הייתי יודע שאני מצעפרבדב׳זה עד כה או שאירע לי כך וכך כדעת הי׳יי
שנדר ..
הדב׳עצמד .
.
הנדרי׳סכודר מחמת .
.
שאר . . . .
ישאכה מפני סאבי רע וכן ככל _
דמתירי־ן?בחרטה
מזקי׳הס ולולא שמתחיעמכדרו מעיקרו אין זו חרט׳גמורה לבטל לא הייתי נסכפ ואלו היתה דעתי כערגהש 3ןע׳כמ ןשהי^ טתה  $הייחי כס 3ע
סכלכדיי׳אלו
עצמושלא מחמת עצמו סל דבר הכדור א לא קנס והחכם או גדול הג' אומ' לו וכבר נחמת והוא אומ׳לוהן חוזר ואומ׳ליםדיי לויכו" רנינ<!בעל הטור
הנדר אכל כל דבר שאסר טל
דעתהרשב׳א
דהשפאה ואס״כ כת' (וכ"כיכמרדכישם ) מי סכשכ׳ולא ניחם טל שבועתו ובא לב״ל־ לקיים ולה
נפלפיךל מסא נדרי׳לפי שאין מכלי כוכ׳הנדר מסמייעצמו ואפי׳בסרט
על מה שאס על עצתו עב ל והיא בתסי הרסכ״א  :שבועתו אס ראו ב״ד שהתר שבוע זו גורסלמצו' ולשלום בין איש לאשתו בין אדםוהרמב׳ן !בלבל
^ילהולומ׳ססעכסיוממחרט
על מיי שתפסה אשתו כל נכסיו והבריחת׳ולא רצתה לחבירו וסקיו שבוע זוגור׳לעביר׳ולקטט׳פותחין לו פת' ונושאץונותכין ממובדכ' שיתחרטמעיקרא
וכתב הריס בר צמח
אשתו סניה ויאסור אות ' עליו וין עסה ובא ליסא׳לחכ' ומודיפקלו דכרי׳שגורמ שבועתו מד סיתנח אס ניחם בדכריה׳ממיייךלוו^ ס ^ ^"י״מןמחיו
משזימי לועד שיגרש
להתחרט מעיקר בי הי׳חפץ בנדרו עד שתחזיר לו נחס ועמד במריו ה״ז יקיי׳סבופתוכיצ' נסב׳שיגר את אשתו וכו אסיאמ ^ ליהייתי לינחרטה "ואלי!
(] יתיר לו יס לעיין שאינו יכול
אחת איג' סרטה אלא מאות שעה ואילך כבר האריך יודע לא הייתי נשבע מתירין לו ואם אמ אעפ״כ לא נחמתי ודוצ׳אני בכל זה אין לי אם מתחרט
נכסיקוכיון שחל אפי׳סעה
שאיצו א!מר
מתירץ לו עכ״ל ומתו׳דכריו אלה משמ׳לי שהוא ז״ל מפר כדערשתי 3פ ד כדרים אע׳פ
ו:יש" ל 1גתשו׳וכת׳דלא כעי׳חרטה מעיקר אלא בנדר שעיקרו מחמיעצען ככוד
שמעת 7גי
('נב׳ילהי(
מןהייןסיוצ׳לגדור עצמו וכו׳אס כן בנדון זה בחרט' דהסת עכ׳ל :ומ״ש ואם דמ״ד אץ פותחין בסרט הייני לומ שאין חכם רשאי לפתו׳ולוכירת
לומ׳לו אלו הי יודע דבר זה לא הי נודר וכמה' אלא הנודר הוא יתחרט פסלה ויאמר לו לא לדעת כןנדרתיוהוא פותח תחלהדעמ -הל>|מ(לר ^].
^יגומתחרט צריך לבקש לו פתח

!־׳■ ^ כי יב הונ דפי ן

פותחיןבסרט ונכך הוצר נבקש נו פתח זה ונס ז כ נ

היו חותם י׳ב״א מפייסיןאותן עכשיו ופתח לוסתחשאם היו מפייסין אותי
שעהנד י לא הי׳נודר כן נראה מדברי הר״אש ז״ל בפירושיו שם וכך הם דברי
י

..

טובי ובשבתו

פותחין נו מן הכתי קבתור געי קי דהנן

סקני סיס בהס

דגי

דהכי אלא

ה״דר

^ שיתחרט ויתירו כנ״ל לדע׳הוא יתחרטפחילה
^ כדי.
ומ״האע״פ שהו׳רוצ׳לקיי׳ שבועתו ב״ד פותחין לו
^ לעסו׳דבר -עלו׳כלי סןם המ׳!יאמרלילא ל7י! פ
הרמב״ס :כחכ הר״ש כר צמח קבל עליו חרס ונידוי
״

-

־־־׳ ^; ׳לא פתח ולא חרט׳יכן כת׳ הימב״ן

פופמפחלה,משמ"
במשפטי

דכןלפפרש׳'
דנדריס שממ לסהיאאיתתא הזכרת נג׳י
להב ולא
^
ופתח *

הלכות נדרים

רכח
זהכאות,
:הה׳למסיי

שצירף לזה הית׳שאמ׳בלי פוס פתח היתר וחרט׳אינ׳ג׳דבריס אלא הי׳נמכ׳מלידו ' וכיון שלי! נדר6ל  6מפני סלא העלם דכי
ולא חיפה ומה
טעות אבל כשאין הנולד שכיח טוכאאפי׳אסהי׳מעל׳על■
פתה הית׳חד וחרט חד ואת״ל ששלשה הס ישאל מסיל׳על סקיכל עליו שללו ימיר
נמנע מלידור בשביל כך דכיון דלל) שכיח טובי !,הי׳אומי 5לססמל) ללזיבא
קימו ואח' כ ימירו לו החר טכ״ל  .ורדזיס זו שהכי׳מההיא איתתאיני מכיר דמה
לעשו׳דכ׳פלחופותחין ותמיהא לי מילת דהןל חזיכן דמית מצוי׳בכל יום ול) ין לו מילפ׳דשכיח טעי מיש
ענין המנדה לאח על סעכ׳עבירלמי שמקבל עליו נידוי
והיכי חשיב לה תלמת־א מילת'דלל)סניח
לאדם בכבוד עצמו כגון שנדר לגרש את
^אד׳בכבו׳עצמו כק שנד׳לנרש את אשתו ופותחין לו טויבא וי״לדנהי דסכיסס״מ למותשונאיו
נפקד ופותחץ
אשתו וכי' פד ונמצא שאין הנדר
אלא בחייו לא שכיח טוב׳דהא אסכסןדודהמלך
אומ׳פותחין אלו ידעת שלמחר יהיו אומרים המ יאה פלו׳לנרש אשתו
מעיקרו הכל משנה כפ׳ ר״א
סייס מוחי
ואויבי סיים
גווח ואומר
 3צווח
ידעת
שיאמר לולו 4ללו
או שיאמר
בניך או
פוגם דויד
ונמצאת הוו ח
עצמו א״נ״ככ
וממ ; י' יודימ מוח דיו וומיעי ^זר
וחוסר וחויבי
א נדר
אלוידעח
מנא
יכירו׳ בפ הנזב
וגרסי כירו
סו (( וגרסי
דן סו
(דף
נדי שמצ׳עקיה שם רע
בפיהנזכררמ*
איפכא
כתובתיל א היית נ;ד׳והוא אומ ׳כ<<נדר ש 1,א שכיח שימו׳ זה בחייו סל זה כמו
יסלי? לגבי רכי שמי ל'צןלו ל ? יי7־ ? שאת׳צרי׳לפיו׳לה
יח ?זמיכ ויאת ^ נדסוי? להשאי׳כליו לחגירו או שלא לשאו׳בשלומופן תחיללן ^ ^ דא(נ פ שזה בחו וזה זקןהא כמה גמלי מי
ש לייי
שכיס ^י'־״*>
י״ז י
ימיתדאיד 3
היי׳ חש^^׳' ״״
ונחייתתל
כחיי זה
תקו׳או
אל
אחיךכלבבן־לא ;
י^
תשנא את_
על לא , ! ,
,
שאת׳עיכ׳על
1
״ל
< ,
ככבוד 1המקום וסותחין נו כחנו ידעת
י ? להרמב״ן דהא דק״ל דמית' הוי נולד אפי׳
בפבו׳המקו׳לומיאלוירעת ^
שהיית
נוד׳אכל אין פותחין
נת׳ הו ^
כשביל הי חול׳ביות חטוב נולדמשו'דרוגחולים
בנדרך לא היית נוד שאין אדם חצוף לומ שלא הי נמנע
והר״ן דהיינו משוס דמצוה ח׳כ י מך ^
הניילחיים • וא״ת כיון דטפמ׳דפוחסץגנולו
קמיי לסו לאינשי כולי המיו 5ןיא פילר זה והוא אומ׳שהיה נמנע אפי׳אם אינו אמת ונמצא שאין
שהיידשכיח היינו מ־שו׳דהוי כנדר טעותא״כ
בההיאדאלו ידעת
אדעתא דהכי היכוד׳ לא ישקר לומר אלו נעקר מעיקרו ומטל זה נמי אין פותחין
ממשמשין בפנקסך לא היית נור׳ולא כההי׳כל הבוטא פירוינוד' ,לא הוי מצרני לישאל לחכס | עליודה5ן
הייתי יודע שכן לא הייתי נוד אבל היכ '
עניי ראוי לרקרו בחר׳ולא כההי׳רכל הנוד׳כאלו בנה במה ולא כההי; חד מר׳נדריי ' שהתירו סכמי׳ הוא נדרי
סמזכירין לו כבו המקו׳אי ן לך שיעיז
 .י
־ .י .
,
ידעמס? תה
?י 6,לי
וי ולי
:כבי המ
עושה עבירה
מכוון דאי
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יי עיג ש זאנ״/ז ו ׳׳זה!  -׳
אסמי
נכמ׳אביךואמךמה״ט נמי שאינן בעיק מדס גגה גמורה נאו סאין
בנכם קל בנדרי׳ונמצא׳מזלזל
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ן־גמממ ^**** * ^!ז2ך
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רבו אבל פותחין כדברי שבין אכיו ואמו מון אם הדירן מנכסיו
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ס

לו פתח סל אונהוסל
,
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 1.. .אקפותחין
׳סמקו כדאמר
ץ;
נכנס לבית פלל ונעש' אותו שגגה הרי נדר זה חל שאין כאןסגניו
לפלוני או
שאני . .
נהנה
_
.
שאני . .
בנודר בחיי המלך כלום היית נודר או קונם _
כלום פלו׳ת״ח שהכל צריכין לו או אותו בית ב״ה אין פותחין לו לוט׳ גמור ולא אונס גמור ומ;'מ יש לוהיתר
סאומרי׳אלו היית רע בעיני המקו׳
המקום אלו ידעת שיעש׳פלו׳ת״ח או אותו בית ב״ה לא היית נודף ל פל בשאל׳לסכ הואיל ויש לופכשיוטפו׳אונס
והניד'' נקרא
היית נודר סהנוד
׳נקרא רע לפני
שע״י פתה נעקר הנדר מעימח כדפייופתחהמ אי נו עו ק ת שא * שפולו מפחיס9י! ממ 6וגסק׳צפסהי'לו
י״י״יי
מהפע׳הסנ ' • ודע דננועמא
יענשיו פני " יינו דסותיוי׳ ינ״י*
^ ל כ  1,א היה נמנע בעןכי! ,ר מ ^ רור י
אם ה ,ה
איפליגו אשראי ננם׳ אניי אפי י " " *
דלבך עצך או בפתח שגגה דאלוהייתי
 .״״)י  ,״  .״״
״״ .״
משו דא כ איןנ -דרי כיתרי יפה ורבא אנג
יודענןכחתכתשו' לפימה׳ן סיייע״ג
פותחיןבנולרפותחין  3תנאי
ואעפשאין
שאינומצויכזה :
דפטמ מס י׳יא״נא* ן־ייי ג ס,5ל ,ס ל שנס
נזירשנדרקודם שהר ^ הכיוז י וע״פ זס ימגאיו והיי רהי׳פפ׳סואין
כלומ׳יפתיסעדכבודרמקוס שיי גא  3נ ל נולד ובפרש במסכת נזיר כנק
כלו׳בדב׳ההווה
שיחרב.הותחין אלא כדבר ההווה
וחרב אין פותחין לו לומר אלו ידעת
הנדרי׳ואס יפתחו לו ככבו׳המקו כשידו'
ורגיל דהיינו דשכיח טוכא דהל כס״ג אין סס נולד עליו אבל אין-פותחיןבוכר
הטס אחר לא יכאילסכט להתי ' לו אלא יפתח זה הפמס לעצמו והתורה אמר׳לג)
הנול׳ומתחד׳אח״כ צלו׳אין פותחין במילפ׳רלא שכיס טוב אלא שנולדונתתדס
יחל דברו הוא אינו מיחל אבל אסרי ' מוסלין לו ויש לתמוה עלרכינוסכתב טעמי
רכא דהא קיי״ל הלב כרב•' לגבי אביי וי״ל דכללה דהלכ׳ אס״כ כלו סהו׳דבד חידוש שאינו ד 3רגיל והווה כגון או׳פאיכיניהנהלפלו׳וכו'
סל אביי והשמיט טעמו של
■ כזה אינו עוקרו שאף אסהיה
כרכא לא איתמ אלא כי פליני לפנין דיכ׳אבל היכ׳דלא פליגי אלא כטעמ׳רמילרו' לפי שע״י פתח נעקר הנדר מעיקרו כדפרי׳ופתח
מעל׳אותו על לכו לא סי׳נמכע בשבילו מלידוד כיון שאינו מצוי כלו׳דכיוןדלא
כי הכא לא ומשו׳דטטמי דאביי מסתב׳טפי ומתני ' נמי מתישפא לדידי׳שפיר טסי
וס״ש ומסע׳זה נמי אין פותחין כההיא דצלו שכיח טוכ׳לא ימנע מלידו' אע״פ שיעל ' על לבומשו׳דמימ אמ׳שמא לא יכאמה
מלרבא כדמוכח כגמ׳מ״ה נקטיה :
ולא כההיא דכל סמקיימו כאלו סקרי׳עליו שאין לומ׳כן סיכ׳דהו׳שכיח טוכ׳וכמו שכתבתי הילכך ה״ל נדר טעו׳וסריודקדק
ידעת שהיו ממשמשיןבפנקסך וכו׳עד
רבי׳לכמו׳לסי שע״י פתח צעק הכד ' מעיקרו וכו׳לומ בנדר סהו׳ניתר ט' ?פתח
3פ״ד נדרי׳ולישנ־רגמ (בדף כב ) סכי איתי ' אלו ידעת דפפסין פכקסךוממשמשין
עסקי׳כלו׳שאינו מתחר׳מכדרו אלא ע״י פתח ואילולי הפת לא הי׳מתחרונהא
גישובדך מי נדרהופירי ' הרא״ס מן השמים פותסין פנקס מעשיו ומדקדקים כהס
^
מצו 'הרכה לפי סט׳י פי7ח !ה
הוא דאמרי׳אין פותתיס:5כרלד
גשכיל שהוא מרשיע לידור אי״צ שהוא מחזיק עצמו צדיק וכועס שיוכל לקיי ' נדרו
לעקו׳הכד׳מעיקרו ופתח כזה אינו עוקרו שאף אס הי׳מעלה אותו פללכולא
ולא יכשלבו כל הבוטה מל׳לבסא בשפתי׳כאלו הקרי׳פליו קרבן על הכמה והטעס
הי׳נמנע בשבילו מלידו׳כיון שאיני מצוי אכל כסהו׳מתחר׳מעצמואיןמדקדקין
משו׳דסכך עכירו חמירי טופא ולא חציף לומ סאסי׳ע״ד ק הי׳נודר אבל לא תקום
כן 3דנ שהרי הו' עוקרו מעיקרו שאו׳כעס הי' כלבי באופ׳סעה ועכשיו עכרממני
וכו׳לא חמירי כולי האי ומפני כך לא ימנע מלוע ' האמת אפי' אס הי׳נוד׳ע״ד
ואני מתחרט וכמו שכתב הוא ז״ל בסי׳זה וכתכתיו שק דעתהמפרשיטוכ כ
ואית תו בגמלא פתקינ׳כסא דאמ׳סמואל כל הנודר אע״פ שמקיימו נקרא רשע
דכת׳משממע  :ומ׳ש ואין פותחין בכמאביו הראב״ד גבי פא דפותחין כנולד כפ״ו מה״ש והדמב״ס ז״ל כמכ פ״ו מהשכל
ולא חשש רבי׳לכימבה משו׳דמהניך
הז׳אין פותחין כנולד כיצד נסכ׳שלא יהכה כפלו׳ונעס׳סוופר העיר הואילולא
ואמו מהאי טעמ׳נמי שאינו חצוף וכו׳מפנ׳כפ״ר אליעזר דנדרי ' :ומ״ם ומה״ט אין
סס הרא״ש והר״ן.ז״ל נ ומ׳ם אבל פותחין כיחס על שבועתו אין פומחיין לו כדב ' זה אפי׳אמ הוא מעצמו אלרהייתי יודע
פותח י ן לו בכבוד רבו ירו' כתבוהו
ומפרש בגמיסס ( סעמ׳אליבא דאביי משו׳דכייון לא הייתי נשכ׳אין מתירין לו הואי׳ועדין לא ניח׳אלא רצונו שלא יהנה לוףלא
בדברי 'שבץ אביו ואמו משנ׳שס
ץחחוירילוונן
"!.'•.^".נמ^
_
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3דב הנולד ופו שם במשנ ועודיא ר אליעזר פותחי בנולד וחכמי אוסרי כיצד אמ
קונס שאיני נהנה לאיש פלו׳ונעס׳סופ׳וכו קונ׳לבית זה שאני נכנס ונטש׳ב״ה אמ׳
אלו הייתי יודע שהוא נעש׳ב״ה לא היית נוד׳ר'לא  -יעז׳מתי׳וחכמי׳אופריס ופירש
הרא״ש וחכמי׳אוסרי׳דטעמ׳דחרפ׳משו׳סע״י חרטנ -עק' הנד׳מעיקרו ובדב׳שאינו
מצוי אינו נעש׳נדר טעות מעיקרו כי כשביל ז 0לא ה י׳מניח מלידויר כי היה סכור
שלא יבא לעול׳ונעשה סופר ת״ח והכל צריכייס לוובגמ מ״ט דר אליעזר דאמקרא
כי מתו כל האנשי׳המכקשי׳את נפשך׳ פי׳סמשה נדר לסב׳כמדיןושלא לשוב למצוי'
יספח לו הק״בה פתחסאס הי׳יוידע שחמומי שונאיו לא הי ' נודר והא מיתה נולד
הוא מכאן שסותחין בנולד ורבנן סכרי הנהו מי .מייתי והא א״ר יוחנן וכו' אלא
אמ׳ר״ל שירדו מנכסיה׳ופי׳הרא״ש וסניו׳לאו כילד הוא דשכיח וכן אמרו בירושל'
משמ׳דהא דאמ׳רבנין אין פותחין כנולד היינו דוקא דלא שכיח אכל כנולד דשכיח
פותסי׳וכ״ב הראכ״ד בהשגו׳וכן כתבתי לעיל בשם המרדכי ונ״כ סמ״ג דעת התו'
שכתבו בפ׳אע״פ אהא דאמ׳ר״ע לבן כלבא שבוע אדעמ׳דגבר׳רכה מי נדרת וא״ת
יהלא אסו׳לפתוח כנולד דאמרי׳בס׳ר׳אליעזר דנדרי׳ כיצד אמ׳קוכט שאיני נהנה
לפלווגעס׳סויפ׳וכו׳וי״ל דהכא לא חשיב נולד כיון שהלך לכי רב דדרך הוא בהולך
ללמוד סעוש׳אדס גדול עכ״ל ומי׳בעי׳פיס ,שכיח טובא כדי שיפתחו כו דהא מית'
6ע" פיסהיא מצויה קא אמרי רבנן דאין פותחיןכה משו׳דמסמע להודלאסכיס '
מילא ילא אמרו דפותחין אלא 3טכיות משום דשכיח טובא טפי ממיתה וטעמא
ו־מילת דכיון ד אותו נולד שכיח טו3א אמדי׳דעתיה שאלו הי׳מעל׳בלבו נולד זה

כו מההי דפ אע פ דא ל ר ע לכן כלב שבוע אדעת דגכיס יכח מ ׳;
המס נולד היה ואין פומחין לו לכך מירן דש אני התם סנח' מפני הנולונהפב
דעתו דהא ודאי ניח׳ליה לכן כלב׳שכוע שנעש י״ע גבר וגה וליתהד מיני
וימ״ה אהני ליה פתח׳דנולד וכי מנן אין פיתחין פפולד היינו(ו? יי'- 2
לא ניחם אלא רצונו שלא יפנה ושלא יעש׳זה סופ׳ -ונרא׳שהוא ז' ל ^נו
מיני,וצ;//לשהי׳ז ^מפי יי חחא
לסאיינו מ5וי ד ^׳כ ל ^היה
נולד מצוי ^6
בגמ׳ורבנן סכרי הנהו מי שיתי וכו׳אלא שירדו מנכסיהלאולמימ ,יפ,

דנולד דעניו׳פתלו ליה אלא היינו לוממייאמפ,קרי,ליח(ה כי ^ע ^ יטרזו
מתואומ׳האנשי׳כלו׳שירדומככסיה׳וכןפי׳פקונדריסומי׳תמיהל' פלש /
!מפליג כין היכ׳דניח ליה להיבא דלא ניסליה א״ המאימ<,ימ1ר
למצרי׳ודמי ל ההיפל? !״׳
איסוהו ' כיח׳ליה דלימותו הנך גברי וליהד׳איהו
כןצלב' שבוע ושמא י״ל דר׳א לא מייתי אלא לומ דכ ' וןי^כ ^םס נ 1ירדאיו
דפואחץ 3ימיני/ילפי׳ליל כילד דמ׳׳ללפלץגי כ ' טיהץירמן  7תהאחי
^חדי׳מסי'
מסס׳ ראיה דהת׳לא פוה כולד אלא כדרבעעמכדפריםי: ,
דבש הרמ״בס וי* לודו ? מילד פ ^ ני מצוי יתדי׳ ^",*3מו(' י ?מצי רריאדאין
 3פ׳׳ד נדרי׳דפותחין וכמו שכתבחיפס? יימםה יגט״י ^מ פס ? יהפרר ן5קי׳
ממחי"11עו־!'א
חזיר
שלאחי1
מפחר׳אלא
!ס 'י'! "'
כל ׳■^*'־'
מכול׳ירזילךו77״*־׳■
מנח מנוגיחיכ
פותחץ
כשאינו מתחו־
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בנולד דלא מסיק אדעתי׳כטל הנד וראי׳מההי׳דטייתהית ו
אם סוז׳בו מחנן' נולד פאינומצוי ומטע׳זה אינו מקשבפ״ד
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דקאמ׳רא״ס
לאולמימר׳שאיכומתחר׳מעיקרוכלל
דא״כמאי
דברי
הכלאיןחכס
ממי׳כל־ו׳אא״כחלהכדוכ״כהרש״בא
כתסו׳שהנסב׳שלא ידברהס גמרלכי פרק
׳ 6נולד אפי׳אינו נולד
נמי
כל
שאינו
ממחר
'
מעיקרו
אין
מתירין
לו
וכמו
עס
אחותו
אס
תנשאלפלו׳סאין
כסכ׳יכו׳להתייעד שתנש 'ללוותו פלו׳ויסולהכד׳ :׳נתל׳שתי'(כלעיג
^3׳לע יל אלא היינו
לומ׳דאע״ג
דהסת
שנולד
דבר
זה
הוא
ממחר
מעיקרו
ט
וכתבתי תשוב זו לקמן גכי נדר ע״ד רבי׳ויש מציהכס<שרתו וכ״ה הרמ׳׳בס ^ ■ידעתהרא׳שוהתו׳
כס ' ו מה 'ש ח ׳ל מי שנשב על דבר ונשבע.ה!א דעתהימי■בם
^ ר יודע סיולד דכרזהלאהי׳כודר
מ״מ כיון שרצונו היה שלא יולד דבה שיהר׳הכי׳כלום היית בודי אבל פותחץ בתנאי נולד לוטי לו אלו פלא יתיר שבועה זו ונחם ה"ז נשאל עליההס״גילק לא
ליעדיו אינו מתחרט אלא מנולד באיאדם בשע׳הנר׳והי׳משקר לך והי״אומ שבאות׳שעה חר׳הבי׳ השבועה האחרוג תחל ' שנשב' שלא יתירוידעתי למה כ׳ ביי
לן ןא ח״כ יס ^ע להרן $סמ;ה נסכע
שהם חולקיםעל כ
^ ןמ יקרי ואיןפותקיןבו וכדברי כלו׳היית נוד׳רכל ביוצימהזצרי׳הנור׳לפרס הגד׳קוד שיתירנו י^ ו
נרמ״בס ז״לזילפיכך כת׳וגס רא״סססק החכ׳כת׳הרמב״ם שצרי׳הנוד' לבא לפני החכם בשיתי׳ לו ואינו ידב׳עס פלו׳ונסב' אס״כ שאס ישאלעל
(כ'ל
!:,׳.נתו׳כתםו׳לסרמ״בן סי׳רע״ג אפש' עוש׳שליה לשא׳על נדרו וא״א ז״ל כת׳שיכו׳להתי׳לו שלא כפניו שכומ׳זו ויתיר׳יהי׳אסו׳לשתו׳יין לעולם הפוש׳ שלהלאין
ונמס ה״ז נשאל על השבו הראשונ׳ומתיר׳ סלתחיןנגזלד אפק
|ומ ׳לאע״ס שאין פותחין בנולד פתחי'
בנון שישלח לחכ׳בכת׳את נררו והוא יורע
שמתתר׳ומתי׳לו אין ואס ' כ ישאל על הסכיה ס5ן י  ,מתירין נדר אס מתחלש מחמ ׳
^ואיןסומחין אבל פותחין בחרטה
%ולד וסבורני סגס מורי ה״ר יונה מתירין את נדרו רע שיחול שאם אמר קונם עלי ככר זה אם לא
או סבו שעדין לא חלי לפי׳ אספי עומדחעיקל׳כדר׳שמנלא'
אעש רכר פלו׳לזמן פללאין לו התר׳עד שיכא הזמן ויחול הנרר בכיסן ונשב ' שלא יאכל בשר ל' יוס מריח מי׳ לנרי הסת/
9י׳5וו׳כןפכ״ל :וממהסכמכת י לעי׳כשס
דיינכוסו׳והר״מ יתבא' לךשהן חולקין נרר על דעת תכירו אין לו התרה אלא מדעאותו שגרר על דעתו אייר ונחם אינו נפאל עד שיכנס איירלכמרדכישהבי/נלי
ורומא
נסדעפ לא י הנה לעלו׳סל 5ןיהכה ל חכס הרמ״בסלדל'כתשו'
עלכל הכי רבוותא וסוברי׳דאיןפותחין
נללבסרט׳דמחמ׳כולדי  :וא* 1״פשאין
סותחין
מולד
פותחין
בתנאי
נול׳ומע'
שישאל לו שבוע זו נפאל על הראסוב ואח״ב יעאלעל הסני׳כשב׳סל ^ יהנה<'פ<־ י דפלתתין נכה״ג
נסס׳נזי׳כגון נזיר שנדר קוד׳פחרב הבי׳וכו׳מימרא דרב בפ׳ב״ס דנזיר ( דף לב) והרי הוא נזי׳אס ישאל על שבועאו ישאל על שבועתו תחל׳וסח״כ על נזירותו וכןלזה;שנקר 'נחרטה
כלכיוצ׳כזהעכ״ל  :וכת׳רכי׳כלזהכס״סרכ״ט :ום״שנשכ׳שלאיהנ׳לסלו׳פלא יהנ ' מחמתטלדלנלאה
ופסקוסמ״ג ואיני יודע למה השמיט הרמ״בס דין זה דהא משמ דליכ׳מאן דפלי׳
עליהדובא בהא  :צריך הנוד׳לפרט סנר׳קוד שיתירנו לו החכ׳פלוגת׳דאמוראי לחכ שישאל לו ומוכן מ״ס נשבע שלא יהנ׳לפלו׳וסריהוא נןי׳א ס יס 5ןלע לפ ^< מלנרי לי לס3
כפ׳השולת^דף לה ) ופסקו התו׳וסרש 'בא והר״ן והמידכי כמ״ד צרי׳לפרט הנד' זו ברייתו׳כס״מ נדרי׳וכתהרש״ב'כתשוי דבהפר' הבע'יוכן בהתר׳חי־סי ביבולי
 11ו
ר׳ילנה
שהבי׳מגש?
וכחכו דכן מטמ׳כירושלמי דנדרי׳פ׳השותפץ דגרסי׳התס ההוא דאתא לקמיה שיחו׳הנד׳שלא אמרו אלא בסת זקן כמו שמפו׳בשלהי נדרי׳וכ׳כ הרי״בש כשמו ויכי 'כדע׳הרא״סלהסמ/
דו׳יודן א״ל הפר לי נד א״ל מאי נדר' א״ל נדרי׳דלא ממוחנ׳א״ל וכי עבדין כרין י רוח כת ' כשס הר יוכה דדוקא כתולה בזמן משוס דממיל׳חייל והר״ן חילק בע״א יש״ל לדברי ר״י
א״ל לצחק בקובי׳קאמינ׳א״ל כרוך סבח׳בדכרי חכחי׳שאמרו צרי ' לפרט הנד' דאי
וכתכתיוכס״ס רל״ד אצל אמרי קוכשאיני נהנית לאבא ולאביך:
ובטנדהעצ מ ו בכךשלרלמהר״ס
(
 115דפרנ׳לנד׳התרפיהו לך ע״כ ומשמ׳דלא מסתייה שיפרט הנדר שנדר אלא על תנאי כת׳הרס״גא שאין מתיר ין לו עד שיחול הנ ידוי * כת '
י :י"אשכ*נ כ16־אינכמנתי
פיפרט
ג״כ
על
מה
נדר
וכן
כת׳רש״י
בפ׳השולח
צרי׳לפרט
הנד
הנשאל
לסכם
על
הרי״בשבח׳ב סי׳ל״ו על מי שקבל עליו כחר׳לעשות דברסלן׳ נתשלנ*נל(יםניד׳ע3
יגראת לנרי
!וווצרי׳לפרט היאך נדר נדר הזה וכי מפרש קמיה דליתומיס נדר' וכך נדרה אס פוך שנה ה ז כמי שנשב שמכאן ועד זמן פלו יעש דבר פלוניאעפ׳י שלאיןל  .הילרדכי שהניא
(מיפי מכתובתי כלום לא שרי לה וגם מה דיהי בגע טעע' דצריך לפרט הנדר שמעת סלה השבו'ומחויי׳לעשו׳הדב׳ההו׳שנשב עליו אלא
שאינו הדברים"בלא
מעמלת' דאיסור׳כת׳שמא על דבר איסו׳נדר כגון על גיבוי כתוב וכגון יאסרו סוב על השמ׳עד שיעכו׳הזמן ובכגון זה מתירין קורםהגע׳ו  :זמז ייןי ן ממתיני 1עד נהג '* מי ״גתשל׳
עלינל פיה סבעונ׳אס אעבו׳עביר׳פלוני׳ובא
להתי׳את נדרו סתס ומצ׳לעבו' סיני הזמן ויעבו' על השבוע כתו בתשו' להרמכ״ן סי ,קקע״ אעל שכדי שאס לא הרש׳נאאסא׳נלד׳
העכיר׳ונ״נ הרש״בא כתשוכ׳שצרי׳לערוט הסבה שנד׳בשכיל׳והוא העיק ברב זה
יפרענו חמיו קוד׳פסח שלא יהי ' חג העצר בעי׳והגיע פסח ולא ערמו ונתחי איןלעלות לאיילנעשה
שאין עיק׳הפר׳אלא כדי שלא יתירו לו מה סנד׳להתרס מן האיסו ' או מן הגזל מתירין לו נדרו עד העכר׳דלא חשי׳חל הנד ' עד שיגי׳זמן איסורו־׳וכת' דמעיקראאשתל מעלנרתלהלי
מהיא דע השולח וכההיא דייוש׳דנדר דלא ערווחנא וכת' עוד מסתבר שאפילו הי׳סבו׳דכיון סהגי׳הפסח ולא פרעו חל הכ ד 'מ יק רו ומתי ייי ל י ^ מ״פ
הגיעסכנ׳לתינל׳להוליכ
פיטלא׳מג' המתירי׳די לו סצוי ' הפרט אינו ד״ת עד שנא גזר
הכתו׳הוא שיפרו׳ זמן איסורו אלא שאח כ סשס שמ לא מיקרי חל הנד עד שיגי העצר שהו זמן איסורו;ה רגילזח לאשה
והאריך
מניג׳העמירין אלא תששא דרכנןהיא ליזה׳ברמאין וכל
בפי׳הסוגי׳דכפ׳אלו
כדרי
'
שמקצ׳המתיריןיודעין
סדין
זה
תלוי
בה
ותמיה׳לי
דכיון דמשוס חששאל התענ׳עכ״ל כנ׳י
כאמתו סל ענין די בכך וכ״ש אס אותי היסי' חוזר ופורש
בשמו
לכס
כמו
שפרט
הוא
דא׳הכי
הא
איכ׳למיסש
דילממשהגי׳פסח
מיקרי
חל
הנד
'
וטפי
עדיף
למישרי
נ׳הרמ״בסנל׳ננזי׳
מאלפניו דלא גרעממתורגמן סמתירין על ידו כמו שאמרו גירוש׳ע״כ  :כתב ליה בססוא עידכ׳מלהמתין עד עצר' שככר עבר על נדת ומשו ^ סת יקא ^
בקרבן לבהקדש
גיי״נסנח״א סי׳ל״ו דלדכ׳איסו׳אפי' דרבנן אין מתירין לו
וראיה מהירושלמי דליסיו ליה תרי זימני חד בתר פסח יחי בת ימצ:ר ושמ "י ל יכיו ןד ? ל דחכס משן ללא ידעבאיזה
מו׳שהרי שחוק הקובי׳נרא׳כפ ' זה בור׳דאפי׳איסו׳דרבנן אין
בו
אלא
לפי
שאינו
סוק הנד׳אפי׳לא שרי ליה עד שהגי׳זמן איסורו לא הוי עוביפל כדרו :אקר שכתבתיפתחא'
,לכללןעכ 'ל:
עוס׳כיסוכו של עול׳ואפ״ה לא כתי׳לו כת׳הרא״ס שס בפסקיו אהא ד< ןאמ קסב׳ זה מצאתי כן בתשו׳הרשב״א ח״ל לכן איני רוא׳בענינו רק שיכנס כיסקוד׳סבועו׳(; ) כב׳י נשס
ציי' לפיט הנד׳סאס לא פרט הנד׳אין התרתו התרה וכ"כ הרס״בא ג״כ שס דכל
אח׳סמפ׳שדעתוהי׳לגלך בא׳מהאייסאי בחג ה'1:כונגר/ו^ןז יתימ י־י ^ נדריייןפ׳
רנמ״ישמ׳ללכ׳צא״י
שליו פרס הנד׳אפי׳בדיעב' אינו מות׳ביכך הס דברי רי״בש כח״א סייי״א ' :
וכתוב
סמות׳להשיאו עצה שיתאחר עד סבועו' ואז יחול הנך ' ויפירוהו נדרורמשייזין ל ו ׳ ת;א; ^ננ7דר ^ו/ךהי
מזשוה״ר דוד כהן דאפש ' שאס לא הודיע למתירין סנסב׳ע״ד חבית והתירו לו עצה זו מפני שלו׳הכי׳וכשיתירוכדרולא ישא עליו ע 1נס הנד לפי סהחכס ע! קרכתללשא׳ נ7ר '
לכ״ה
מת'  * :כת'הרמכ"סשצרי ' הנוד׳ל 3א לפני החב * (ביה )לאי!
קדעתהרינ׳שלכמל נדר מעיקרו ודמי לההוא גבר' דא׳תתסר הניית דעלח׳פלי אי נסיבנ׳אתתא כדלא בהנה״ס פ״למה׳ש
כשיתי׳לו ומינו עוש׳שליס ליסאל על נדרו
כע״ן
שאכתל׳נסי׳וה:
תכינ׳וכו' אתא יב אח׳שבשיה ואנסכיה אתתא וכו׳בס״מ כדרי ' וכת' הר ן בתשו׳סי '
^׳
ש
שמעו׳שי ^ים
^כ ע
'יי נ
מהשכועו׳וטעמו מדגרסי ' בפ״ק מדרי ' (
דף
ח
)
רבינ׳ה״ל
נררא
לדביתהואתא
כ שאין לחכ׳להתי׳נדר שלא חל מפני חשש מכשול הכוד ' דציןןד
<) 5,כתכ ׳ תור׳
־׳יייי■ "
שלא
להתיר נדרלש
לקמי׳דרב אשי א״ל כעל מהו סיעש׳סליח להפר ' אשתו א״ל אי מיכנסין אין אי
רשו׳להתי אא״כ חל הנד׳מאן אמ׳ לן שבשביל מכשול הכוד' יהא רשאי להתירו ואס משסקי״בקיבי׳לב״ה
התירו יהא מותכת' הר״ן כתשוסי׳כ על א׳פנשב ביו׳ובבקר שלא יהא כפב׳הבאה במרדכי פר'השולח
לא מיכנפין לא וסוב ' הרז״ל דבבעל דוק הוא דאיכעיא לן מפני שסכעל כאשתו
יכ ' פ תיספו 'לכ״ה
אכל אדס 6חר פשיט׳לן דאינו נעש׳שליח והכי מוכח כירושלמי פנער׳המאורם׳ תוך עיר פרפני״אן ובעוד יו׳ו׳סמוך לסקיע' הסמ׳כמחר׳על שבועתו ובא לישח׳עליה
ן,׳ /וכ' לנרי ר
 * .ו0<</ .
0/1
!! <
*/
ופסקיהר״אסוהר״ןכרבפפאדאמ׳מחלוק׳בהפר' /אבלבסלזל׳ ׳ \

דגיסי׳הת' מהו להתי׳ע״י תורגמן ומסי׳דמתירקע״י תורגמן ומדבעי׳אי מתירין
ע י תורגמן מכללדפשיטא לן דע״ישליח אין מתירץ ואפי׳ למאי דמסקי׳דע״י
׳מויגמן סרי דוקתורגמן משו׳דבעל דבר כמי תמן קאי אבל ע״י שליח לא  :וכת׳
 5ילשכתשו 'שכןככריע הר״אס וכ״ב הגהו׳מיימו׳בס״ו מהסבועו׳וכ״כ בהגהו׳
מייני דקדוסין שהשי' מה״רם לא אוכל להתי׳לך אס לא תבא בעצמ׳כייע״י שליח
תי! להתיכדלומ׳פ״ק
דנדרי׳והר״אשכתכשסרא״סדאפי' שליח א״צ רק שידע
?קכפמודחתחריכו׳להתי׳לואפי׳כלא דעת
הנוד׳דהתר׳חכסהויאכהפר׳כעל
ימני כסוף קדושין אשה הפרס ויי׳יסלס לה במה ככתו׳מדב׳באשה סכדר בנזיר

ירא׳לי דככה״ג חל הנד׳מקרי ורשאי חב להתירולפי שדעתי נוע לרע סאו׳דבי ^ מיי׳ תל^/בש סיי/ 6",
דאין חכס מתי׳אא״כ סל הנד' ה״מ בתול׳נדרו כאס כפלונתיהו דר כתן ורבנן כסיף
לזרש״באלכ״כ״הנ״י
נדרי׳כקונס שאני נהנית לן אס עוש ' אני ע" פ איא וע״פ אביך וכן כמי קונס שאיני ב יסמיק להג׳ילפ״ל
נהכי ' לפלו׳ולמי שאשאל עליו כיון דאפס׳שלא יחול איסו׳נדת לעןל׳אכל תו< 1׳ נךרן מ״י״ש לבהבהלת
כימי׳אע ' פ שעדין לא הגי׳זמןכדר ן5ן פ״ה ^ הכך׳ מי קר ,ךנדר׳ הסת ' מיה׳חי ^ ^ מרדכי^ 7ש< לע דף
דמחוסיזמן ,וא״עפ שהרמ״בס כה״ס כת׳דאפי׳תולה נדרו כימי׳כל שלא הגי" זמן לאבתשל׳יייבא א^נם
מיקרי חל הנד׳דאס איתא״אדלאלישתמו׳חנא למינק׳דאין סכס מתיר כה״ג דהויר׳טוני׳כ׳דעחנ׳נזין
רנות' שפי ומי׳אפי׳לדכרי הרמב״ס אפשר לומ׳דמדון זה חל הידר מיקרי לפי סכיק הזילהןשי הית׳נלר

?[ ע !
:ע;,־ ׳והפ ילה והיא לא ידעה ולא מצינו חילו ' בין הפר׳בעל להמרת סכס
קךלוסאיעובד׳דרבינ׳הכי הוה שאשתו אמר׳לו שיתי' כדרה והוא הלך לפכי
ו5ל׳שי ישאל מהו שיפש׳סליח לחרע׳אסתו להבי' הדברי׳לפניו שלא מדעת ' וכן
' 5יה יכינו שמשון דאס שלח חרט׳נדרו לסב דמתי׳שלא גפכיו וסבי׳ראי׳מההיא
יכעיכעלדסו׳קדושין עכ״דסר״אש
ז״לוהר״ןכת׳דעהרמ״כסורערבי׳סמסון
" ככריוהרס״כא כת׳בתשו׳מסתבר לן שמתירין ע״י שלי׳כי מה שהתירו בפ״ק
יייי' ככעל לרכות נקטוה לומ׳לך שאפי ע״י הבע׳ש יש לסוס שמא יוסיף מדעתו
1ניפה ^אשתי ולפיכך אסור בדכנפינכו
איהוואפ׳האימיככסי שריוכ״ש

שנסב שלא יהא שב' הבא׳בעיר פרפגי״אן שיש בכלל שבועתו שיצ׳משס ? יי'סשכ׳יזה ה־א ^שאי ^יכללי,
תלוי במסלוק׳סל ראשוני דהא דאמרינ׳נריש פססי׳דכ״ע חמץ מו׳סעו׳ולמעל" יזסו י;3תאעק י1ילחש]
מנ״ל אמ׳אביי תיי קראי כתיבי ונו ' ופרש״י תרי קראי כתיבי דקשו אהדדי וכו' • בחת׳עכ״להמרלכי
ולפי דבריו זה שנסב שלא יהא שכת תוך עיר פרפנ״יאן מכלל שבועתו הוא מסוייב (ת ) אמניהר׳ףפ׳י
סיצ׳מעי פרפנ״יאןקור׳השכ׳ולפי׳ע״ש עס חשב חל הנד׳מיקרי אבל המפרעיפי רפו לנדרי׳ משמעדלש
בע״א ואמרו דמיתור פרי׳ולא תקשו תרי קראי אהדדי וצו' ולפי דכימה׳בכדרןזה ל ^ בע" ,הרש״נא סי'
מיקרי חל הכד׳דכיון שהם אומרי׳דמקר׳ח ימים משמע שיבערכו כיוס א ' של ז ה״נחקנ״לדמכילהתי׳
אין ככלל
:לל שבועתו סל זה סיצ׳מן העיר קוד השבת אלא בתחל׳השכ׳ולפי זה לא מיקרי ע״י
ע״י ישליתלהשליח
יכול לכנוף נ1
לח הנד׳ולפיב כיון סהדב שקול ותלויכמחלוקתן של ראשוני׳אע״פ סהדב׳כרור שמןיכזל־
הספק יש לולצא׳מן העי׳קוד׳הסבת כדקי״ל כשל תור הלך אחר המסמי-אפ״ה
^ (למרמיס״פהשללל׳
למימ׳דלא מצי חכס להתי׳דכהי דאנן לא מקמרינן עליה דילמ ' קושט דמילתא הוא ב׳ר׳ת
דמיתרילנש'
דלא מחייב ואין חכם מתי׳אא״כ סל מד ומסתבר' דהא מילת תניא במאי דאמריכ -ן
הרא׳שלאסליבתשל'
דספיקא דאוריתלסימר אי הוי דאורית׳או דרבנן סהרמ״בס כת' דמדרכנן בעלת 5ן ייהיי׳ולא הניא יק
הוא אלא שככ׳הקסו על דברי הרמ״בס מדאיכעי׳ לן כע״ק
■ ך חן לץןכ
,ףןב
דברי הרמנ׳ם
זה שטו מחוייב לצא מן הפיקוד הסבשל פי5055־י? 1ש לרי ןשוני בסוגי דפ ? דפססיייבשדלעילדראלי
ה״לספיקאדאורית׳ולחומר׳וכיוןסמןהתור'
הוא3
לח ג מחריבי
לקלשללבריהרמ׳נס

^:י ״,דעלמילא עוד אלא כנפיכהו איהושיי דודאילא יוסיף דב׳מדעתו עד
^
 11ל כיי כס בח״א סי׳י״א במה סכת ' רבי׳שמשון ששולח ארס חרטתו בכתב
ך ב^ד והס מתירי׳לו וכן ססכי׳הרשב״א נוכל לו׳דאף חס נאמדע״י שליח לא
^תידוסי יסשו דכיון דכת׳ידו הוא עדיף ממ״י שליתח ועוד ראיתי בסס רבי'
^( 1דגל שהחכ׳יודע שהנוד׳מתחר׳וספץ כסת' הסה ,מתירושלא מדעת הנודר
3ל מדכיי הימב״ס כרא׳סלעול׳אין מתירין שלא בפני הנודר ונ״ל שראוי
׳־ד3ר יו יעוגד׳דכת יפתח יוכיח עכ״ל  >:ק מתירין את כדיו עד שיחול וכו׳
^ :ךד יןפלוגת דתנאי לענין הפרת הבעל (דף פט ) ופלוגת דאמוראי לענין

י 5ןי דנדליס דןט ' דלכ׳עמתירין ע׳י מתירנמןלני? נ׳יהירושלמי( :ט ) לכ׳נתא' 1ני׳ד דנ׳ה מנית הראב׳ד אבלהר 'מ חילק יאי׳דכיון שאיני יגולה נדרן נתנאי אין מעירן עד פית יל הנלר עיכ׳ל לכב׳ילמתלוק׳ז! הלגס גסנססיהכל
בללדכמ׳קכ׳נ׳הרמ׳בסלא^ לללכןדעע מ־׳ר חנתנהכינקעינןענ׳ל :

הלכות נדרים רכח
אבל לוס הדירו סללו כפניו מתירין לואפי׳של׳כפכיו ואכתו׳תשו׳בס״ס זס והמיד,
בפ׳השולח אהא דאמרי דנד׳שהוד׳ע״ד יכי ^ןין־י 1הפר׳ דמשמ אכל ע״ד יסי׳יס?
הפרה כתכ ואע״ג דאין מתירין לו לולא כפניו כדאשכחן גכי מסהוצדקיהוס"1
סרד ^ 1מ
כשנוד' בשבילו כשהו' מכריחו כמו יתרו למסה סלא רצה לתת לו כתודע ^)

מחויי׳לצא׳מן הפי׳ מחמת חיוכ נדרו ודאי דחל הנדר מיקיי ואע״פ שאיפש׳עדין
לפקפק קצת כזה אפ״ה כיון שאפי׳איכו מחויי׳לצא' מן העיר קודם שכ׳הדברי׳מטי'
דחל הנדר מיקרי ושלא כדברי הרמב״ס נמו סכתכתי למעלה וכן נמי אפי׳לדכרי
העי׳קוד' הסב' כמו
א׳מן
הרמ״בסאיכ׳למימדהכחלהכד׳מיקרילסיסהו׳מחויי׳לצא׳מןי
וכ1
וססת^ י ^ ילקמןמ״ט
כ׳נ דח ?
שמוכח הוגיא דפ״ק דפססיס ל פי דכרי
שנדר דר׳יהוד׳ דכתיב כי לא הכוס מי ^
ודוק׳שנד׳עי* דעתו בשבי׳ שום טוכה שעש׳לו כמו משה
ר& ״י ועוד שאפי׳הדבר ספק הדברי׳ מעי '
לד כי נשפטו להם וכו׳ותימ׳דילמא סעס'רל5ן
בשבי' שהשיא לו בתו אבל אם מעצמו נדר
יתרו
סל לד
וכראין דכיון דמדאוריית הוא דמחץ '
שיכו׳חכס הכירו יכולין להתי׳לו בלא רעתו ואפי׳נדר על רעתו בשבי׳טובך• נשאלו על שבועתם מסוס דאדפתס של
הנד' מיקרי לפי דעתי כנדון !ה
גבעוני׳נדרו ולא מצו להת׳־ כי אסמיעלו'
שעש׳לו אם בדיעבד התירו לו בלא דעתו הויא התר והרמ״ בם
להתי׳נדי־ זה פס עס חייכ ע״כ ^ ור י כ״ת
כדפרישי הא דלא מצי להתיר אלאכפניו
בסס הרא כד כדברי הרמ 3ס וסהר מ
בר יצחק סולק ואומידכילן שאינו תולה נדרו בדב אחר אלא כזמן מתירין אומו מיד ה״מ כשאותו הכריחו ונדר לדעתו בין מחמת אהכה בין מחמ׳יראס אכלהגלעוניס
פהרי חל מעתה כסיכא הזמן ורכנן קשישי הכי הוו עבדי וכן פמא דב עכ״ל ומחלוק ' לא הכריחו ישראל לידור אלא מרצונם נדרו פכ״ל ודכרי רבינו כסירא״סואע״ע
מסמ' ־־־׳־־
מחבית לא־־־־־
דליסנא —־־־
סר״א׳ס ־ 1־־ ^
זה דהרא״בד והר״מ בר יצחק הוב׳ג״כ כסוף סס הכלבו וסמ״ק כתכ בסס הר״מ דכל שכתב  * "-־
דמל־סייתי
כפי׳זה ככר כתכ
דהמודר הנאה
נדר דאתי ממילא יכולין להתי׳קוד סיגי׳יוס הנדר וכת׳הר״ס כר צמח סדע 'הרס״בא עלה ההיא דצדקיהו צריך לפ׳כן ואע״פ שכתב דבירושלמי משמע סנדר ממנו מאס
בתשוב׳כדע הרמ״בס והראב״ד ז״ל ומדברי רכי׳ירוח גבי הער׳אב ובעל נר שכן דע־ בפניו מ" מ כיון שכתב דכתלמודא דידן משמע כפית רא״ס מד מייתי עלהההיא
'ק״ר יוכה והכי נקיסיג :נדר ע׳ד חכירו אין לו התר' אלא מדע אותו שנד על דעתו דצדקיהו משמע דס״ל דהכי גקהינן ולמאי דמסמע מרי' הרש״בא הנודרלסכיוו
בר" פ ר אליעז׳ דנדריס רדף סה ) תני׳המודר הנא׳מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו לישנא נמי אתי ספיר לפי׳זה וכתכפר״ן בתשובה שמי שנשבע לחכימסלאיווו
מכ״המ אר״נ דכתי׳ ויאמר יי' אל משה כמדין לך סוב מצרימה א״ל כמדין נדרת לך
מעיר פלוני ועבר ויצא מתירין לו אפי ' שלא מדעתו כיון שאין הנאה סובלמטביט
והתר נדרך כמדין דכתי׳רואל מסה ואין אלה אלא שבוע ' דכתי׳ויכא אותו באל׳וגס בדבר והביא ראיה מדברי התוספות בער השולח אהא דקאמר וליחו׳ דילמאאזלא
במלך נ" נ מרד אסר השביעו באלהי ' מאי מרדותיה אסכחיה צדקיהו לכ״כ דהוה קא לגבי חכס ושרי ליה וכתכתיובסמון כדברי הרש״באוקכתב הרס״כאכחשובה
אכיל אמבא חייא א״ל אשתבע לי דלא מגלי׳אשתב ' ליה לסוף הוה מצטער צדקיהו שאכתוב כסי׳זה  :ומיש ירכינו ורוקא שנד על דעתו כשביל סוס עובה שעשהלו
אססיל אסכועתי׳ואמר • סמעכ״נ דהוו מכזין יתיה סלח ואייתי סנהדרין וצדקיהו יכו' הס דברי רכינו סת שכתבו המי־דכי והר״אש והיש בא וסר״ן ז״ל וק סססמלג
אמ' חזיתו׳מאי עביד צדקיהו א״ל איתשלי אסבועת אמר להו כפניו או שלא בפניו ומשמע דהכי כ"ל להר״אם ז״ל מדהביא דבריו בפסקיו ולא חלק עליהס ; ונ ^ן
ואפי׳נדר על דעתו כשביל טובה שעשה לו אס בדיעבד התירו לו בלא דעתוהויא
אסרו לי׳כפניו אמ ' לסו ואתון מ״ט לא אמרתו׳לצדקיהו וכת' הרא״ש בפירושו המוד
מפנישהכתוכצו?,
הנא׳מחכירו פיר'אליפז׳ממי״ץ שנדר לדע'חבירו אין מתירקלו אלא בפניו פי׳מדעתו התרה ככר נתבאר שזה דעתר״ת ואע״פי שהרא״בד חלק עליו
כמו אין סכין לאד'של ' בפניו מיהואס התירו שלא בפניו מות׳כדחזינןבצדקיהו שהי' עליו ומענישו בדבר וצא וראה מה עלתה בו ובהם וכמו שכתב הר״ן בשמו"מ33
צדי׳גמור שהתי׳ כדיו שלא בפני נ״נ ואסור לחכי להתירו והס הוצרכו לעסות מפני הרא״ש לא הביא אלא דברי ר״ת אלמא דהכי ס״ל וכן פסק סמ״ג מיהו היינולענין
אימת המלך ולישנ׳דהמוד׳הנא׳לא מסמ כפירושו אלא משמ׳סנדר טמנו הנא בפניו דינ׳אכל היכא דאיפשר למיתי חלול השס יש לאסור מפני חלול הסס שאין דבחמור
וצרי׳סיתית לו לכתחל׳בסניו ומפ׳טעמבירוש׳מפני החשד ומפני הבושה כלוט כדי ממנו וכדאסכחן כצדקיהו שנענש הוא והסנהדרין שהתירו לואע״פשסיתסמצוס
ם לא יחשדכו שמזלזל בנדרו וגס צריך שיתבייש בפניו בהתרה וכשהוא בפניו מתירו באות התרה וכמו שכתבו התום והר״ן כערבי אליעזר תדרים שהטעם שהתירולו
הדב׳והי׳מחכסל
בע״כ ואין צריך דעתו עכ״ל וכיוצ׳בזה כתבו התו׳סס אכל בפסקיו סס כת׳סי׳רא״מ הסנהדרין היה לפי סצדקיהו היה מצטער כיותר על שלא הי׳מגלה
ממלאכת שמיס ועוד דמצוה על החכמים לעשו' רצץ המלך ולדבר מצוה עכ״לומס
וכת עליו ומקשי׳מהא דפרי׳בפ הסולח גבי אלסנ ' וליחו׳דילמ אזלא קמי׳חכ׳ושרי לה
והא אין מתירין אלא בפניו והיא נדר ליתומי׳ומתרצינ' דבדיעב ' הו יא הפרס ועוד כ״ז נענש הוא והה מפני שהיה חלול השס בדכר והרש״בא כתב כמשוב׳אס נדר או
הי׳אומר ר״ת דאין צריך בפניו סיכא שהנודר עשה מדפתו ולא מחמ׳טובה פעשה לו שבועה היא לתועלת מי שנשבע או נדר לו אין מתירין לו אלא מרצונוואפי׳התייו
אלא דוק ' דומי׳דמשה דמחמ הנד׳כתן לו יתרו בתו וכן צדקיהו היה מסור ביד נ ' נ שלא מדעתו ורצונו אינו מותר סהריצדקיהו שהתירו לו הנביא מקנטרווגסי״ת
להורגו כדי שלא יתגלה קלונו וע״י השבוע הניחו ודוקא כה״ג כעי בפניו וקמוכיס מודה בכך כל שהוא מקובל טובה מחמת נדרו כמשה וצדקיהו עכ״ל ואיןכראהק
 3פ אלו נאמרי׳דא״ל פרעה ליוסף זיל אתשיל אשבועתך וליישבדהחוד׳הנא׳מחבירו מדברי המפרשים אלא דאפילו מקובל טובה מחמס נדרו סובר ר״ת שאס התירולו
לא מסמ כפי ' זה מיהו צריך לסר כן מדמייתי עלה ההיא דצדקיהו ובירושלמי פרק מותר ומהרי״ק בסי' נ״כ הביא כמה רכרכי דס״ל כהרא״כד והרש״כא דאףבדיעבד
השומסין איכ הסודר מא׳מחביה בפניו אין מתירין לו אלא בפניו מסכי החסד או אינו מותר וז״ל הרי״כש כח״א סימן י״א כל שנשבע לתועלת חכירו אין מתיויןלו
מפני הבושה וההיא משמע כססטיס שנדר ממנו הנאה בפניו :
ולהוכיחואכל,
וכתובבתשובות לכתחלה כסוס צד שלא מדעתו וכל בית דין שנזקק לכך ראוי לימיו
הרי״בש כח״א סי׳י״א על טעמי הירושלמי איכא ביכייהו דללישנא דמפני הבושה כל מ״מ אס התירוהו מותר כדברי ר״ת והוא שפרט הנדר וידע החכס שלפועלחכיוו
שאין הנדר לתועל׳חבירו אלא שנדר בפניו מתירין לו שלא בפניו ולאידך לישנא כל נעש אבל אס העליס מן החכס אין התרו היתר דהא קיימא לן צריך לפרוט הנוי
שלא כפניו איכא חסדא וכן כמי לטעמא דמפכי הבוש׳אין מתירין לו שלא בפניו אף ובהא אפי׳בדיעכד לא מהני ומה שכתבת כשס ר״ת דדוקא בנודר מחמתטוב׳סעש
אס יודיעו ההתר לחבירו ולטפס דמסני החשד די בכך ולכ״ע כל שאין סנד׳להנאת לו ומאין סילוקו סל הרב מבואר כל הצורך ולא הסכימו בו כל האחרונים וכפ עוז
חבירו אלא בפניו לבד מתירין לו שלא בפניו ויודיעוהו ההת׳וכן נמי בפניו מתירין ואס מפני שהטיב לו מצד אחר הנה לפי דעת ר״ת לא נקרא בסביל זה מקבלסוכה
לו אפי׳כע״כ וכתשו׳לסרמ״כן סי׳רמ״ח כתוב מסתברא לי דבכ״מ שאמרו כפניו לא כיון שלא היתה בעבור השכועס דאס לא כן מאי מייתי ראיה מיוסף ליעקבסנשכמ
בפניו ממס ובמעמדו אמרו אלא בידיעתו וכטעס׳ דירושלמי סאמיו משו חשד ובסי׳ לו הרי אין מקובל טוכפגמו הכן מן האב אלא שלפי דעתו צריך שיקבל טובהמן
ר״נ כתוב מה שאמרו שנשאלין שלא בפניו כל שמת כדין אט ' ולא עוד אלא אפי׳נייס
המשבי׳בעת השבועה ובעכור הטובה ההיא יעשנה ואז אין ממירין לו,אלאכפניו
כל שהודיעוהו הרי הוא בפניו שאין הטעם אלא מפני החשד כמו שאמרובירושלמי עכ״ל וכתב עוד שם אף לדברי ר״ת סנה אתה מקובל טובה מהםואע״פשהטוב?
חס שמח לא יחשדהו שאיננו ובסימן רמ״ט כתוב על ראובן שנשבע ע״ד שמעון שלא ההיא איג כערך מה סאת ? מיטב להס וגס שאתה מפסיד מצד אסר שיתנו לךיותי
יתעסק כסחורה שלא ברשותו ונפטר שמעון אס הממון שמתעסק בו ראובן הוא של מהמה אין להשגי׳כזה והביא ראיה לדבר וכסימן צ״ד כתי טל אישה שנשבעהשלה
סמעון או שיש לו סותסין אז זכו ואינו פטור כשנפט שמעון פד שישאל על שבועתו תנשא כי אס ברצון אחיה ואמה בהסכמה אחת ועתה אחיה מסכים ספנשלשמעון
מדע באי כס שמעון דלתועל׳סמעון וממונו הית ואע״ס שנפטר שמעון לא עלה על ואמה אינה מודה בדבר כפרסום מפני יראת קרובה אבל בהחכא אומרת כיכשי
דעתו שיהא זה אסור לעולם אבל אס אין זכו׳לשמעון באותו ממון ולא הית השבועה הדבר כעיניה כיון שנדרה לתועלת אמה אין מתירין לה אלא בפניה ומרצונשל
לתועלתו נשאל ואסי׳שלא בפניו ובלבד שיודיענו כדי שלא יחשדהו והיא בתשובת שיש להקל בנדון זה מפני שכתב הרשב״א כפ השולח בסס ר״ת דדוקא מוולחוע
הרש״בא ז״ל וכתב רי״כש בתשובה דלטעמא דמסכי הבושה הוא דאין מתירין אלא סבירו מפני טובה שעשה לו וכו׳והביא ראיה מדא״ל פרע ליוסף אחשילאשכועתו
סאסרוכיס
ואע״פ שאץ זו גמורה ייש לי לדון עליה וגס שלא הסכימובדין זה כל
כפניו דוקא בנדר שהוא לתועל׳פבירו ולהנאתו דאז שייך האי טעמ׳אבל נדון דידן
שאין השבוע לתועלת הקהל לא ומדברי סיס״בא כס השולח נראה שהי גורס הנודר
מ״מכדאיהסר תוסרשב״א לסמוך עליהם בכדץ זהס '^ ס מגמ?',סו5צה ?ר
לחבירו אין מתירין לו אלא בפניו והקשה ממנה על הא דפריך גבי אלמנה ליחוש אלא שיראה ל ומר כן כפרסום גס שיש כאן צדמציה יכתכו הת  ,י ימ יס
דילמ׳שרי חב וכת׳שיס מתרצי׳דכדיעבד מות ותדע מדסמךצדקיהו טל מה שהתירו מתירים ואע׳פ שזו קולא יתירא מ״מכהתאסף יחד פלשת הטפמי מתיי
לו סנהדרין וכטעמא דפירסו בירושלמי מפני חסד או מפני הבושה וא״כ לכתחלה לה וקרוב אני לומר שאף התר אינה צריכה שהרי בנדר שנדר לא הזכירהשפס־
כריך אכל בדיעבד לא זו היא דעת ר״ת והראב״ד השיב עליו מדאמיינן בנדרי׳גבי אמה בנישואיה בפרסו׳רקסתסכי׳בהס מרצונה אלא שטוב למשות כזההיתר
צדקיהו אס לא אלתי אשר כזה ובריתי אשרהפיר ואס בדיעב׳מותר הרי לא בזה ולא ג׳עכ״ל וכסי׳ק׳ב כתב ואס יאמר אומר הרי א״א שלא יהיה כקהל אי זהיחי ש1
הפר וי״ל דכיון שיש חלול השם הוא והס פשעי ויש מי שתירץ דלא אמת אלא במוד
 1חכיי^ראח
ההודאות תועלת לי מפ ^י י רכיס ו ^׳כ הרי* 15׳י כמי סנסבפ
הנאה מסבירו או שנשבע להכאתו כגון שבועתו של צדקיהו וסל משה אבל כאן מה מתירין לו אלא מדעתו וא״כ היה לכו לומ׳שלרי יתייץס ^ מי <
הנא׳יש ליתומי׳דה׳מכיון שנשבע נשבע ' ואפי׳באה להחזי׳לה׳הממון איסור במקומ' הא ליתאשלא נאמ' זה אלא כמי שנשבע שבועתי כמכייז ל תו  1*'' '? 1לחכל
עומד לפיכך מתירין לה שלא בפניהם • וכתב הרמכ״ן נראה דיס מי שגורס המודר וצדקיהו אבל אלו הנבררים לא נתכוונו לתועל תיחיד ^ כפיט ^ ^ ^1יריפרס
הנאה מחבירו כפניו והכי איתא בתוספתא ובירושלמי ולפי׳גירס׳זו ל״ק הכ׳דפעמי׳ הקהל וכיון שעתה נתגלה שאין בזה תועל׳לקהל הרי י|י 1צ ייכי׳ד  ,חמאליר*
פסיתומים קטנים אוסאינס שס אכל בתו׳ הקשו כיון דאין מתירץ אלא בפניו סיכי ועו׳סכנדון זה לא הסכיעוס ה ?הל יל ^ פוס יחיי מהם ^ הסי*  '*30ימאחר'5
דייק רבי יסודה לקמן מדר שהוד׳ברבי׳אין לו הפר׳ מדכתיב ולא הכוס כי נשבעו
ובכגון זה אפי׳ יהיה תועלת נאסרים כשמנגמס6יז ציי 1ד ח׳רשביעו׳
להם נשיאי העדה דדילמ׳התס משיו׳דאין מתירין אלא בפניו הו׳כלו׳בפניו וברצונו בהיתר דלא דמי לשבועו׳משה וצדקיהו סאות׳סמקבליס תופנ׳כסט,/ל ;;נ%
ושקי׳ ^י:,
ותירץ ר״ת דלא אמרו אין מפירין אלא בנדר שכדי מחמ׳טוכה שעש׳לו דומי׳דמשה י ונוסף עלזה כתב הרס״בא בשס ר" תדי*ג ^ !-ממכ .״׳ם ? ^י״ 2
"י ' רל^סרף
וצדקיהו ודייק להמדא״ל פרעה ליוסף איתשיל אסכועתך אלמא יכול היה להתירו דדוקא כנודר מחמת טובה שעשה לו שהת ייכלכ ואנל
סלא בפני יעקב טכ״ל סרש״בא ז״ל וה״ק כתב רוב דברי׳אלו בס׳רסולח ובנדרים פ׳ סבירו וכו׳והביאו קצת ראיות כזה ואע״ס שאינן מפרעות מ״מ כניהז־1
ר 'א ובתסוי הסכי׳לגירס׳ה־נוד׳מא׳מחבימ בפניו אין ממירץ לו אלא בפניו כלוט׳
אלאגס
דבר שלא קבלו טובה כעד השבועה

הלכות נדרים רכח

חר

ד״מ

פל 6הסניעוס כלל אלא הס כסכעו מעצמם פכ״ל  :י
כתכהר״ש כר צמח לרא־״צ להמירו־כפניו 6כל כנודר לסכירו דר/ין מתירין לו אלא כפניוטיכו לומר
?סו׳סאנמוב לקמן כשחה מדון זה לא עשתה עסו טוכס בהחזרת ממונו כיון דאין מתירין לו אלא מדעתו וכמו שפי׳רא״מ דכיון שזה השכיעו אין לו סתרה אלא
?חילה ככן לידה־כ הר״ס פועל יכול לחזור כו כתוך זמנו ואע״פ סקכל חרס ונידוי מדעתו ואע״פ שכתכתי דמההוא דמשה וצדקיהו דהוו נודר לשמרו ילט׳למודר
1״ ^ מלאכה כל הזמן ההוא יכול לישאל על קבלתו שלא מרצון כעלי המלאכה הנאה עחכת דאין מתירין לו אלא כפניו איבא למימר דשם כפניו כעלמא הוא
להא דהמודר הסא׳מחבית אין מתירין
לו׳
דילסינן מיהו הא כדאיתא והא כדאיתא
כפניו פר״ת דהיינו
דוק׳סנשב׳מחמת והרמב׳׳ם לא חילק שכ׳ראובן שהשביע לשמעון ועבה אמן
אין דאע״ג דנודר לחכייו אין מתירין לו אלא

(יא ) כ׳ למרדכי
נהגהז׳דשנזיגז׳דןי
ש״מע״גב׳מלהר׳ים
לאישואשה שקבלו
נתרם
■ לישאוה אי*
מונא׳האש׳להיני*

לה התר ' אין מתירן
לה אלא נפניואז
מונס שעשה עמו וכן הסכים
הרמכ״ן מהירק
לשמעון אלא בפני ראובן וק אס נשבע
במודרהנאה מחכירו אין טעס שלא נפניממדעמז
ראובן או
נדר מדעתו
לומר מצטרך שיהיה מדעתי מאחר שלא הואיל ועושה לה
ןהושו״א והרא"ש עב״ל * יי ןי 1דכ
ייי שלא יחנה ממנו שמעו? וניחם ונשאל לחכם אק מתירי׳לו א ל א
נדר על דעתו ומ״מ כידיעתו צריו מפני טונ-ה שקיבל נתרם
נכונים דלזפי׳ לר״ת סתם פועל^ ערםה
לי בפני שמעה ואפי היה שמעו? קטן או גוי כרי
שידע הניךר
צקתתהענ״להר׳ם
^כעל ה3י
1,£
שהתי ר ןה ג ך רו ן5ל כ ך יהנה  .ונרר שע 1,ךעת יבים א " ^ התףה
החשד והכי ינפי כיון דכמדי להכירו צריךכ׳מהרי־׳קשורשוכ׳ב
נס־ו־־תייאכתב
מ־ייקבסיננ
כלא
דעתם
אלאא־כיטמצוהבהתרתו
*
דעתו כמורי ר& רמחניחי צוין ידיעתו על אשה שקנלה
צשרכתכתשהאש שהשבוע נוגעת אליה
*
1
וכיון דכפניו מתפרש מדעתו ומתפרש קדושין לאשה אחרת
לא בפניה נשבע נראה לע״ד דמאסר(נ״ה ) הילכן כמן שלאעשו נעל המלאכה שוםטונה
כידיעתו נקט כתרוייהו לישכא דכפניו הא כדאיתיה והאכדאיתיה •
ודעשלשון ונדר צל המקדיש
הרמכ״ס שהעתיק רכינו אינו מכוון וכך היא הגירסא־ הנכונה ראוכן שהשכיע לנ׳תה עשת׳לו לוב,
 1י ס ל  6דס כמותו ככ ל התורה לפועלשמחמעה ק ינל עלי .נתרם ממירים לו אפילו
׳,
שלא מרצונו ואע׳עשיש להם הנאהנקנלי! החרס
לאיש ולקנס האיש
 ,ממירים צו זכ״כהרשב״אנתשו׳אלא שצריך להודיעו 'לשמעון וענה אמן או קכל השכועה ונחם שמעון וכו׳ וכן סא נשכע ראוקארנדר
כלהפסיג! 6ד3
פכ׳. /
גריןלהמיר נעניה
שלא
עצמו סלמשלח־וגס מ ש
שלא ך שהתירו לו ואע׳פ שאמר בלי שוסתע * היתרוחרטה
יהנה כשמעון או שלא יהנה בו שמטן ונחם וט כדי שידע כנידר שהתירהז דליכאלתימרדמשו'
נדרו
או
שכועתו
אותו יהודי שוס טובה וכו׳ אין נלע״ר מתירקלו שאין החרס צריך לא פתח ולא חרטהוכ״כ
ולפיכך
יהנה
ממנו
דא
יהנה
לו
:
כתב
מהר״י
ורלא
בתסוב׳
טנ למיתב טן17
אשה שתקעה כף למשא לפלוני ואח״כ לכשה חרטהימחמת ששנאה אותו מתירין צאי הוא טונה לנני
דית דעי שטעה זו קבלו
קדושיןהרתנ״ןנמשפטיהחרםוהרשי.״אנתשז׳וראיימדאמרי׳
האיש דא״כאזלה
׳! )
^
^
5י0
־־־ת״זיי״ףהל־־׳אא"■.־
^ ־׳ ל״ל־
לה תקיעת כפה אס היה כותית טעם ואמתלא לדכריה שניכר שיש
ממש
כדבריה
י■" ■ ך
שחתהושריהלאלמר והרי לא היה כאן לא פתח ולא
צה טונהשעש' יתר!
דאפי׳אשס
היושבת
גחפ 3לו
תחת
סוכה
•
כעלה
וכתב
וטוענת
מאים
עודדכיהיט
עליכתכ
יזרטה
ומה
העיימו
שצירף
לזה
דכופין
נלישזס
להוציא
פתח
:
היתר
וחרטה
למשה נתמו לו נמי
ומשנת לחבירו אין מתירין לו אלאאינם צ׳דנרים אלא פתח יויתר חד וחרטהחד(אמיל
בס״ה דינים שכסוף ספר חזה התנופה ימ שנשא אשהשידע שאיכה
לע סמן שנועה
נצניוה׳ה משבע לעניסלורן־ר עאין ששלשה הם ישאל תחילה
עלשקנלעליושלאיתירסרחו
כניס ונשב לה שלא ישא אשה אחי עליה אין יכול להתיר שבועתו שלא מדעתה כדי דהא
פשיטא■
דהייז .טובה נדולה
מתיקלו אלא מדעת שלוחו או
לקיים
מצות
מדע׳!אחר
עריה
כךיתיר
!
לו
ורביה
החרם
מאסר
עלל
:
שכבר
ידע
כה
שפסק
מלדת
ונשא׳וב
'
ש
אס מחמת
ליתרו ולנתן
השליח ענמו וכ׳עוד כסוף אותה תשוכה הנודר או הנסכע שיעשה לחבירו
דבר
רוב
פלו
,
ממון
נשאה
שלא
חש
כעת
ההיא
למצות
פריה
ורכיה
ראיה
כנדרים
עכ״ל
וז׳ל
להזדוועעם משה
עפינואדכזה שוו כל הפוסקים לסי הנר לע״ד דאפי׳נדר או נסכע שלא כפני חכירו
הריכ״ס בח״א סי׳ל״ו לא נסתפק לי אס־ יש חלות לשכועה זו אפי היא זקנה כשעת עכ״ל ומהר״ס־

כחוב

כח

פלנד׳או השבועה תלויים כדעת חכירו ואין מתירין לו אלא מדעת חכירו כמ״ס
השבועה ונתחייב לישא אסה כיון שאין לו אלא כן אחד אעפ״כהסכוע' ,חלה .עליו
רבי׳יעקבעכ״ל יב -כתהרשכ״א בתשו׳על ששאלוהו ראובן שססכי׳את חנוך כני שלא שהרי כלל כשכועתו זו דכרים אחרים שנתחייכיסלאיגרשכ׳ול ' הסיוע הוא שנשבע
ילוהמממונו יותר על סך סלו׳כ״א ברשות לוי אס כא חנוך לישאל שלא כפני לוי אס לקיים כל הכתוב לעיל וכ עודסבסבועת הנסים לכל כלל כהס כשי׳שאיכו מצווה
יתירו לו והשי׳כל כפניו ושלא כפניו סמצינו ככל מקו׳אינו אלא כפני המשכי׳כמסה
עליהם משו׳פריה ורכיה ככון זקנה וקטנה ואילונית ואע״ע שהר״ס כר צמח חלוק
ליתרו ונדקיהו לככוכד נאצר וי״א שאינו אלא דוק כשעשה המדיר טוכה לנודושכוע
כזה כמו שאכתוב בסי רל״ב נדאין דברי סריכ״ס כטממ ואח״כמצאתי תסו׳אחית
זולהנא׳מדיר כיתרו למשה שעשה לו טוכה ושכוע זו להנאתו שלא ירחיק כתו ממג ו להר״ש3ר צמח וכתוב כק כדכרי הריכ״ס וכח״ג סי׳צ״ס על מי שלא קייס פריה
ונן נ״נ לציקיהו הא בעלמ לא ואי נמי המדיר את תכירו כפניו אין מתירין לו אלא ורכיה וקבל סרס ונידוי אלא ליסא אשה על אשתו כי אס ברצונה ועבר ונשא אשה
כפניו ונחלקו כירו׳כספמ דמילת'חד אמר משו כוסה וח 'א מסוס חשד וטוב הדבר
אחרת כתב לפי התנאי שהמכה פלא ישא כי אס כרצונה ככר נרא׳שהיתה כוונתו
לנודע ללוי כדי שלא יחשדוהו כעוכר על שבועתו עכ״ל  * :וכת עוד מהרי״ק בסי׳
'
לרצותה
שתתן לו רשות ליסא אשה שככר נר׳ מענין אשה זו סהיתה קלה בעיניו
מו׳פישג הלוקים כענין הנשבע אן * (נ״ה) זנ׳ נא״לז נשסהרשנ״א נתשז׳
שישתיםא<*שכ3
להתרצות כזה שכבי כשאת לו מתחלה כהיותו נשוי אחרת שהיו לו.אז כני׳ ממנה גפניו וכןמצאתי•
נ' הרשנ״אנתשי*
מודר לח 3ירו ־ 3פבץ ה  £חד ס ^ ין שיש הנאה למשמע אע׳פ שלא קנל הנשנע הנאה
אין ע״ד לשמשם ולא ע״ד לפמת ולרכות כי לא היתה ראויה לכך וא״כ כל שפיית אות׳
1
.
<
לו היתר וליתא אלא אפילו נשיש הנאה למשנייג כיון
שינידאשה ששידך
בדברים סאצי׳שכמותה היה מתרצית ככך ולא
לסבייושוס ס&ה במה שנוי
■ ! הכגי1
־לאק־ל־ישנע־נא־מע״״״,
נתרצית לו י״ל שהוא אטם דומיא אותת אגיהלאיש
םןדח3הנאתואואיפכאשאין
דמאי דאמרי בס׳כל הגט גבי ההוא דאמר אי לא מסייסה להוי גיטא וכו׳אס לא
הלהאפיל!
שצאנרנונווהניאראיהלדנר :
ואחר כן נשנע לה
טיס אותה כראוי לפי מראה עיני סכ״ר ועבר ונשא שלא ברצונה חל עליו נידוי שיכול להתירהאיש
מסכים כאותו נדר כלום ולזין לו עסק בו וכזה אפילו לכתחלה נשאל עליו שלא
שנועתז אפילושלא
מונ!ת סבירו רקשצריך שיודיעו שנשאל על שבועתו מפני החסד וכו' לדבר
וחייב לנהוג כו ואין מתירין לו אלא כרצון רבקה כיון שהקכלה היתה לתועלתה.
נפכי׳ דהיא לא
הושנ״א והפני היא היכא שתכירו נהנה בנדרו ומסכיס כו ואף גס משכיפו
כגון
כדא״ל
קכ״ה
למשה
במדין
נדרת
ובי׳ומיהו
אס
הוא
רוצה לגרם את רבקה ולפרוע עשתה לו טונה ע* כ
צור או נפכע ליפן לו מתנה או לפורעו לזמן פלו ומ ' מ זה הנשכע או הנוד'
לא
קבל
לה
כתובתה
או
אחר
שגירשה
כר
'
סממירין
לו
אפי
'
שלא
מרצונה
:
כתב
ה״ר
דוד
תשו' הדשנ׳א ואם
סוס טוב מזה סכגללה נשכע חהו שאמיו עליו דבדיעכד אין לכתחלה לו וכן השיב
כהן כתשו׳על אשה שהשביעה כעלה סמוך למיתתו שלא תנשא לאיש לאתר מותו כן קשיאזז אתשונ'
ואח" כ נתסרטה ונשאלה למתירים והתירו לה בלי שתודיע להס שבעלה השביעה מהר״סאלא יג'5
הוסכ״א על ראובןשנשבע ע 'ד שמעין ס לא יתעסק בסחורה שלא ברשותו ונפטר
צרץ לחלק כהז
שמעון ונו' ועודשי חלוק שלישי והוא היכא שחכיתנהנס באותו כדר או שבוע׳
דמותרת והאריך מאד ככמ׳חילוקי׳בריני התית נדר ושנועה ול  6הסתקמל'להיות■
שכתנתידלאמקרי
ומסט׳בה וגס עשה טוכה עס הנודר או נ סכע על כך ובזה הוא שהסכימו הראב״ד
ארוכה וגס לפי שהיא מצויה ביד כל אדם שכבר
הודפסו
תשו׳הרב
הנז׳ז״ל
•
וגס
ט
הטזנהאלאכשיקנל
והי־סכ״א דאפי׳בדיעבד לא הותר עכ״ליג וכ׳לבאר הייושל׳ומה בינו לתלמוד׳דידן
יש כה קצת דכריס שלא ישרוכעיני :ונדר ספד״ר אין לו התרה כלא דסתס אלא עליו נתרם אז
א״כ יש מצוה בהתרתו בפ׳ הפולח ( דף לו ) אמר אמימי הלכתא אפי׳ למ״ד כדר כשנועה .אושי
לדעת נדסכ״א והרא״ש ז״ל והרמב״כלאחילק סכ׳ראוכן שהשביע לשמעון וענה
סהודר כרבים יש לו הפרה עד' ר אין לו הפרה וה״מ לדבר הרשות אבל לדבר מצוה לחלק דדוקא איש
^מן וכו׳כפ״ו מה״ס ואיכא למידק כדברי הרמב דמריסא דל יסכים משמ'דהא דתני׳
עושה טובה לאשה
המודרהנאהמחביח* אין מתירין לו אלא כפניומיירי בנודר לחבירו ומסיפא
יש
לוהפי׳כיהסוא־תקרידרדקי
דאדריהרבאסאדהוה
פשע
.
בינוקי
ואהדריה
יכ לזכר מנזיומנשי'
דליסניהמשמעדמייריבמודרהכאהמחכימונ״ל שהרבז״ל משמע ליה דפסטא
רכינאדלא אשתכח דדיי׳כותיהופרס״ידאדריס סלא ילמדעוד תיכוקופדסוה הרנידטנלמימנטן
פשע כינוקי חוכטן יותר מדאי וכתכו התו׳והרא״שכסס ר״ת דטפמדלדבר מצוה לו ס' ולאשה אימ
דכרייתאיירי בנוד׳לחכירו מדמייתי עלה דמשה וצדקיהוולישנא דהמודר הנאה
אית ליה הפרה היינו משוס דמסתמ׳ניחא להו לרכיס מסוס מצוס וכ 'כ סמ״ג אכל מצוי׳ אנשים ולכן
מחכירומשמסהוא מודד הכאה מחכירו ומפני כך פי׳דשניהס סוים ובין בזו וכין בזו
היא צריכה .התיר
^'ן ממייין לו אלא כפניו ומ״ה נקט תנא דבריפא כה״ג יכ היכי דליסתמעי כיס
הרסב״א כ סר״ת ור -ת גורסים כי סא דההוא מקרי דרדקי ודקדקממנס רבי׳פיס לפניו אנל לא הואי
תיוייסו וט־׳שהוא ז״ל מסרסדטדר להכירו דאין מתירים לואלאכפכיו
דוקא
דדוק׳לדבר
מצו
'
שיהא
כעין
אביהס
של
תינוקתדשייט
כנדר
וכמצודחרטתן
סוה
נפני' זנזז מקיימי};
דאכן סהדי דכל סאכותשלדמפן הודרכולס נתחרטו משוס לימוד כניהס דסכסתא 3׳ העשן' עכ״ל :
מסניף משביעו אכל אס אין חכירו משביעו אלא שזה נשבע בפני הכירו מתירין
כיון דעאל עאל אכל כנדר שאין אותס היביס שייכי כיה ולא בחרטתו אין לו הפי' (ינ ) זע׳לסייין
י־וחפי שלא בפניו ועובדא דמשה וצדקיהו נחי הכי הוה שהשביעום ומ״ה לא היה
רל״ב נפנפי מי
"ס היתר אלא כפני המשכיטס אותס אבל סא היו נשבפיסי מעצמס אין ה״נ
סטר
ואפי׳לדבר
מצוה
לט
שאין
חרטת
הרכים החורטיס׳פוה להתחרט בע״א ופתחוסל
שנשבע לתבירו ואם
יטלין להתיר שלא כפני יתמיונכוכד נצר אע" פ שהיו כמעמד כשעת השבועה •
זה אינו כפתחולש זה וחכם
מה
דשמע
מופר
וחרטה
בעי
שיתחרט
מתחלתו
שאס
חביחיוכל להפיד
יהסס היב ז״לכריסאדין מי סהשכיעו חכירו דהוי כגוונא דמשה וצדקיהו מסוס היה
יודע פתחו היה מניתמלישכע והי לכך רבים שאינם בכלל השבוע׳איך ישאלו _לו בלא המרת חכם
דמ׳־ניילפינן למודר הנאה מסבירו דאין מתירק לו אלא כפניווכ׳שמה סכ׳כסיס י
לע דבר שאינסמושכעין עליו אלא שלדעת׳נדרהנודועוד דלמיסר שוינסו שלוחי' עיק ^בסינזן רל״א־
מי שנשבע ופלה
*1151ייהנא5
.
משכירו , ..
אץ , . ...
מתירין _לו אלא בפניו
_
כשנדר הנאה _
כפניו _ .
מיירי
_
דומיא ולא למישריועו׳טאן יתחרטו הס לוע אלו נתגלה פתס זר כשעתהנדר לא היינו
נדרו באחר אה יוכל
ייףאאלא
דמסו׳דהוא
דבר
התלוי
כחברו
דינו
כאלו
השביעו
חברו
אבל
אס הדירו
מניתין אלמו לידו׳ומאיןלהן שהי׳מניח מלידו׳כשכי' חרטת׳וראי׳לדב׳דלאו כל דב' להתיר לו בלאי
כפניו
מחייין
לו
אפי׳שלא
כפניו
נמצ
כללן
של
דכריס
שמי
שהשביע
את
סכרו׳
מצוה
אמרו
מעם
'
דגבעונין
שהרי אין לך מצו׳גדול כזו לא תסיס לכ נשמה ואפ״ה,
התרת חכם :
!שיהיה
כרכר
הנוגע
למשטע
ביןשיהיפכדכר
שאינו
נוגע
ול
וכן
הנםכע
.
אר
לא
התימהו
לדעפ
ר
יסוד׳מפני
שהורר
כרכיסב״ש
עד״ר
ומי׳כמס
מכות״בפמעת
(
יג
)
וכ״כבתא״ז
דקיימו ולא קיימו עשימע לכאור׳דאעי׳בכל מצו׳דפלמ׳אמיו כן וצ״ע עכל ולע״ד ני״דח׳זוכ״פ הר׳ן
כודרמעכמו כפני חסרו כדבר הנוגע לחבית שהוא נשבע בפניו אין מתירים לו
פרק השולח דן>
"׳•שניו אבל הנשבע או נודר מעצמו כפני חכירו כדבר סאינונוגע לו מתירין־ ול
נרא׳שיש לתתו׳על אותסקושי׳שדקד׳ר״ת כן מחמתן דמשמ׳מפוך דבריו שהרבי׳
רמקע׳נע״א דיש
■ כפניו מ׳ל לדעת הרמב״ס ז״ל:ו  0״שואסי׳היה שמעון קטן או־ גוי
פשוש
סנשכ׳על
דעת׳הס
צריכין
להסאל
טל
חרטת
וספ״ז
הק״פ׳מס
שהקשה
וזה
ודאי
לא
פישקיןקוהריל'ש
לע העל הדע׳אלאכי אמריטיש לדהפר־לדב^ מצו׳היינגלו שאע״טשזהכד׳עד״רלדב׳ פסק לחש התיר!
^ יהא ימייונ״נ גויס הוו ואפ״ה אמריק שלאהיו ימלין להתיר שלא כפניהם
נליגנלימתר ני ׳ת
ך גיעמגוי ז 1מ ש כדי שידע הכידר וכו׳פשוט הוא דהיינו כמ״ד כירושלמי מצואיתליס התרה שהנוד׳כא ונשאל ומתירץ לו והכי הוה עובד׳ דעקרידרדקי
והוא שפרט הנדר
יעמס מפני החשד  :ומיקדוק ל ' הרמב״ס דגבי מודד הנאה מתביתנתן טעם זיז
סהדידוהובכי־העיר טד״ר מלהקתימיהס אי ע פ כ הורה להס רכינ׳שיסאלו על
וידע החכם הגדר
נדת׳ולכאורמסמ :שהרבי'שנדרו על
דעתיהסכימו
סישאלועל
נדרי׳ואפ״האי
לא
1
^ו[רףתכ 'ר_ו לא נתן טעס זה נר דדוק׳גכי מודר הנא׳איתע ' בירושלמי טעס זה
ושנעשה ע״ז הביר!
על
דכשהוא בפניו מתירין לו אפילו בעל פרחו וק כל שהודיעו־ שמתירין
א :ל אס ה עלי*
דלדכרמצוה הוה לא; היו הנודרי׳רשאיס ליסאל על כדרים משוס דנדר
 5ל>יןיד<
ביד< מימרדהאיזי׳ לדנריןציגמשהגדדונהאאעיל! נדענדלאמפנר יבל׳לוכמנ במרדכי פרק
הםזליזנ׳ר״הזנמגו ל דף שליה יג״ננ׳ריי לנליצגג־ מיתרומ״6הריני*7אםלא:ער;19ה.
והגנדר.א5ילי בזיענדצאהותרשא
פדוהכתב אדנרי
מהר" ם דלעיל דלא
איזרינן
האיש
שקינל אשה דסקרי
טונה אלא שקינל
עליו נתרם אנל אם
היאנשנעלז והוא•
לא נשנע לה לא
מקרי העזנ׳דאינה־
סמכה דעתה עליז
ויכולתי׳ להתירשלא>

נדר על ד< מ יזניי^ 1פפר 7סתר הנדר5

ד״ם
י() 7סהר ׳ 6פדו׳סי׳
ס״חכתנ ג׳כלאם
רני* אומריםשלא
להתיר איןמינידין
לדנר מנוה כב״יל
תשוב׳הרשנ׳א נא'
שנדר ע״ד רניס
שלא להכות סאניו
ונתחרש ופשק לוה
ומקרי דנר מנוה
זתתירין לן עכ׳ל;

הלכות נדרים רכח
על דעת רכים א ליס טוב א וליתליה הפרה אכנ״ס סהי־כים שנדרו לע דעתם
מיתרצי׳סהנודרי׳יסאלו עליו אבל לדבר מצו׳מהני ריצוי דידהו אבל כל שלא ידענו

ואפס' שטעמו משוסדסששלדברי ר״תדאמי
הסולן עובד ' :וכתשו ' כנז ' סיקק״ע

דעת ?רבים שע״ד כן נדרו ואפילו לדבר תצוס לית ליה הפרה אלא שמדברי התום׳
והרא״ס שכתבתי נרסאע״ס שלא שאלנו פי אות הרבי׳שנד׳על דעתם מתיריןלו
ולא אמרי שמא אותם הרבי׳סנד׳על דעת׳לא יתרצו בהתרה זו אע״פסהיא לדב'
מצו׳וכיון שהוא תלה כדעתם נמצ׳סאין כאן התר דאנן סהדי דכל לדב׳מצו ' כיח׳
ל הו לרכי׳משו׳מצו׳ומייתי׳לס מההוא מקרי דרדקי דאדרי רב אחא דהיינושעש'
לבני העי׳סהי׳להס בני׳שידימהו מלהקרו בניה וכל א׳מבני העי הדירו ע״ד כל
כני העיר בין אותם שהי׳להס בני כין אותם שלא היה להם וכי אהדריה רבינא
באו לפניו כל אותם שנדרו וכתחרטו והתי׳להס ולא הצריכס שישאלו את כל
שאר בכי העי שנדרו על דעתם אי כיס להו משו׳דכיוןדלדב׳מצו׳הו׳מסתמכיח'
לסו והר״ן ז״ל כ דירי׳אלושכת׳הרסל׳א בשם ר״ת בסגנון אח ודחה ראיתו וז״ל
ל״ת גורס כי ההוא מקרי ואמ׳דלא אמרי׳דלדב מכויס לו הער׳אלא כעין ההוא
עובד׳דה״ל כעין נדרי טעות שהיו סבורי׳סהתיכוקו׳יצליחו יות' בלמוד' כמקרי
דרדקי אח ונמצ׳בהסך אבל בסבי׳מצו׳אחר שאין הנד׳טטו׳מקמתאץלו הפרס
והבי׳ראי׳מדמוכח ר' יהוד דכל נד׳שידעוכו רכי׳לא יחזו׳מדכתי גבי גכעוני׳ולא
הכוס בני ישרא׳כי נשבעו להם וכו׳אלמ׳לא הית׳הפר׳לסבועתייהו ואע״פ שהי'
מצו׳בהריגתן וכרכי׳לי יהוד׳כע״ד רבי' לרבנן ולאו ראי׳היא דכיון שחזרו כתשו'
לא הוה מצו בהריגתן כדתני׳כפ׳אלו כאמרין ולפי׳נר דכל לדכ׳מצו׳אפי ע״ד רבי'
יש לו הפר עכ״ל -וכ״נ מתשו׳ר״י שכתבו הגה״מ בפ״ם מה ' תפל׳וכתוב׳בסמ״ג על
א׳שהדי׳את חברו מליככ ' בביתו ע״ד רבי׳וב״ה בביתו דבר מצו הוא ויכולין לסתי'
ואפי׳לא כי ' מניח לפרקי׳מצו׳הוא סישתפנו לתפל׳ובית אלהי׳יהלכו כרגש כיון
שכבר קבעו מקו׳לתפלתן וכתב' מהרי״ק בסי׳כ״ב וכהר״ס בר צמח שכן נר דע'
הרא״ש ובכו שלא הביאו סברה זו שאמרו בשם ר״ת וגס הריב״ס כתב כפשוב'
סהאתרוני׳דחו דכריר״ת בזה מההי׳דאונס שגירש דאמרי׳התס דכיקדדב׳מצו'
הוא יש לו הפרה אע״ס שנדר ע״ד רבי׳והתס לא שייכי אות'הרביי בנדרו ואין לה
ענין בו כלל אלא בכל נד' סיסי׳מצו׳בהתרתו מתיריןאותואע״פשהוא עד״ר וכ״נ
מדברי הרמב״סבפ״ו מה״ש דלכל דכ׳מצו׳יס התי לנד׳שהודרעד״ר וכ״נ מדברי
הראב״ר סס וכ״נ מתסו׳הגה״מ שבסוףסס הפלא שכתבו בשם מסר״ס דכלא דע׳
הרכי׳סנשב׳על דעת היה אפש׳להתי׳לו לדבר מצום לעשות סלו׳בין איש לאשתו
וחמיו כי חקרתי שבע״א א״א להיות סלו ביניהם * וכ׳ריב״ס בתשו׳דלצרכי רבי'
דברמצו׳הואוהבי׳כמה ראיו' וכ׳ען" * ( נ״ה )!כ׳כהריגינ׳אעחהלוקיןוי;לכתא7ע״7
יניסיש לוהפרהואפי׳בתגוהשלדנרי־םעכ׳ל :
יאיןלךמצוה גדולהמהסיף מכסןל
סבועו׳ונזקין מדרך הרבי׳וכ׳הר״ש בר צמח על מי שנשבע עד״ר שלא למכור יין
דנתתר׳סמתיריןלו דלדב׳מצוהוא כיקשהו׳צור פרנסתו כדאמרי בפ׳אלו מגלקין
למזונות כ״ע לא פליגי דסרי כבסיכ״ב אשר כתבת דחשיב דבר מצו ' להשקיט
הקטט' אין נלע״ד כלל להחשיב דבר מצו/אלא סיב סא״א למצו׳לעסו׳אות׳אס לא
בהסיתשבועאבל בנדון זה שאפש׳להתפייס ולקיי׳השבוע'בלא ביטול מצוה מי
יימר דרכי׳יסכימו בחרט זו עצ״ל וכ׳עוד כנוד׳עד״ר שתלה נדרו בדעתן אין אנו
יכולין להתי׳אס לא כמצו׳גדולה ומפורסמת שנדע כודאי שדעת הרבי' מסכמת
להתיעכ״ל וכעוד די״ל דע״כ לא קא ר״ת אלא משו׳דדלמלא הי ' דעתו להתחר'
משו׳מצחו וכמ״ש הרמב״ן משמו אכל אס יב׳אליה׳ויאמ סכך הית׳דעתומסעה
יאשונ׳להתחר׳מפו׳מצו׳זו ה״ל הסרה בכל דב מצו׳אפי׳נשכע עד״ר עכ״ל  :ומדלא
הזכירו הפו׳אס צרי׳שהרבי׳שכד׳ על דעתם יסכימו שישאל הנוד׳טל כדה כר׳דס״ל
דא״צלשאו׳את פיה׳ומממ ' צדכתכוהתו׳והרא״ש בש׳ר״ת דטעממסו דמשתמ׳ניח'
לסו לרגי׳משו׳מצו׳ואיכ׳למיבעי היכ׳דקיימי הנך רבי׳וצוסי דלא ניח׳להו בהתה
זו אע״פ שהוא לדבר מצו והיה נ״ל דאפ״ה נשאל ומפירין לו דהא ודאי חזקה
על כל איש ישראל דניח לי כעשיית מצו׳והני דאמרי דלא ניח להויצרס תוקפם
וכמ״ש סרמב״ס כטעם שיופץ אותו עד שיאת מצה אני בגטין לאותם שכופין
ואל״כלא הוו שרי להתי׳בלי ידיעת דעת הרבי דהוה לן למיחש שמא לא יסכימו
שישאל על נדרו ונמצאת ההתרבטל׳והנדר קייסצאלא שהריב״ש כ' בח״אסיקנ״ב
כתשו׳ על א שנשב׳ע ד הקהל גדולי׳וקטכי׳והיה בהתרתו דבר מצו׳שאס יש מוחי'
בהתרתו אין מתיהן לו שהרי הוא אמ׳שע ד כל הקהל הוא נשב׳ואין לו דאעפ״כ
ל) ס יסכימו רוב הקהל אין מסגיסין על המיעוט שהרי הנודר פי׳ואמר גמליס
וקטני׳שנר׳סלא ע״ד רוב הקהל הוא סומך ומ״מ אס הנוד׳או׳פתה שכוונתו הית
משע ראשונה לכך יעשו כרצונו אס הוא ת״ח יאע״ס שמס דבריו בדבר זר שאין
נר מפשט לשונו נאמן הוא בזה כמו שכיאינו במתני־ דנדר כסר׳עכ״ל וכו' יד כת'
הרשב״א שאלת ראובן נשא אשה וילדה לו מיס ומת׳והמיס קטכי׳ואס ישא אסה
אחרת נכריה לא מגדל הכניס יפה ולפיכך רצ  :ליס את לאה אחו׳סמפקוסמעון
זה כשבע עד״ר שלא ידבר לעולם אל לאה אחותו אסתנשא לראובן ובזה כפלה
מחילוק׳כינו וכין קרובי סבכי׳הודיעני אס יכול להתי׳כדרו לדכי מצוגדולה כזו
לפקנתהילרי׳ולכטל המחלוקכ״ס שלא פרט היבי׳וכדעת רתזתשוכ׳כד זה אין
להתי׳לפי שאץ נדר זה חל עד סתכשא אחותו לראובן וק״ל דאין חכם מתי׳עד
שיחול הנד׳ולפי׳א״א לחכם לסתי׳כד זה אלא לאחר סתנש ' ואח״כ אפסי־ שיש לו
הית׳לדב׳פצו׳כזו לתקנת הקטכי׳ולבטל המחלוק׳דגדול השלו׳ולסמוך בשע׳הדחק
כזה ע״ד הגדולים שהתירו לדב ' מצו׳ויש להם על מה שיסמוכו במכות בשמועת
קיימו ולא קיימו ובלבד שלא ילמדו מזה למקו׳אחרשאין מצוכ״כ עכ״ל -ובתסו'
אחר ת כ׳על מי קנד׳עד״ר .שלא יסנה מאביו ועכשיו מתחר מסתבר׳כי בזהכשאל
ומתיריןלו ואפי׳לדביי ר״ת7תו מצו הידוט׳לכל היא שהכעס גרס להסציףעצמו
לכעוס ולנדו׳מאגיו וכמקו׳כזה ראוי להתי׳סיש לסמוך בשעת הדחק על הגדולי׳
המתירץ -וכתשו׳להימכ״ן סי׳רס״ז על אח׳שנסבע עד״רשלא להיו׳מהדריבעיר
׳ליריסה ומושל העיר עיכב את אשתו ובכיו ולא נתנן לצאת ואסר לו הרב ז״ל
לבס אלא ליריאס אפי לרך עראי כל זמן שאשתו ומיושם ובסוף התשיב׳כתכל׳
הזה ואל הפר נדרך אל תתןלבך כי כד׳שהודר ברבי׳עד״ר אין לו הפר 'וכ״ס שבוע
עכ״ל -ויש לממו׳אמאי לא חשיב ד3ר מצו׳סלא יהיה נפרד מא& תו ויהיה לו התר.

כלא סוס היתר ופתח וחרטה ובלא סוס הפרה כעולם שלא אבא עסאשתיי 5י ,י
אח עד אחר סוכות הבא ואח״כ נתחרט וכאלישאל על נדרו מסתכר ^ י מ'י}
ומתירין ואע ס שנשב עד ר הוא סאיןזה עיין נדר שהרי הוציאו בל׳סכועשהרי< 6
סלא אכנס עמה בבית א׳וכל אפסה ולא אפסה הרי הוא כדבר שאץ סממש "
אישן ולא אישן אלא סאסו׳מסו בל יחל מדרבנן כדאית בפ״ג דנדרי׳וכיון שאיחי
נדר אלא דרבנן משו׳מצותסריה ורבי׳פותחין לופתחומתיריןלוואסי׳לדט־יר״ח
אסתכחדדי יי כותיי
דאמ שלא בכל דבר מצו׳מתירין אלא בכי ההוא
בפתחי׳וכו׳וכא
בכאן מות דטעע המם היינו מסו׳דאנן סהדי דדט הרכי׳ג״כ מסכמ׳
אנן סהדי דמסכימין לפתחו סל זה שלא פשה אלא מחמת כפסו וכיוצא בזהועוד
שהדבר קרוב להיותכתשמישי עליך אע״פ שיש לסלק קצת עכ״ל ו 3סימרע״גכתו׳
פל א שמחמת האונס הוכרח לישב שלא ליסא את משודכתי סהיתה אסותוקולי
וכקש ממנו לישבע כן ומסי מודע בשעת שבוע שמפני שלא תטרף יע אחותוהוא
כשבע כן דין דבר מצו׳איני רואה כאן שאץ כאן פתחי׳סכל הפתחים שיש לו מלס
בטליס דאדטתא דהכי והכי כדר כאותה שעה כדי שלא תטיף דעת? ואפי' ת״ל
שימצא פתח לנדרו מחמת שמת׳שיאמר אלו הייתי יודע שמתה לבסוף ביןהכי
ובין הכי לא הייתי נודר • לא היא חדא דאקסהדי דאפי׳לחיי שעה היה חוששוהדין
עמו ועודהא ק״ל דמית נולד הוא ואע״פ שהיתה חולה ב?ותר* ואנ"פשאיןפותחץ
ליעולס לא בפתתי׳ולא בחיטי' כנד סהודר ( נ׳ה ) אלאשאערז לומרלאעיג לאיןפמתין
פד״ר ואפי׳לדכר מצו' אלא ממש3כעכ יןננולדפתוחיהוא ללא פתתינ׳אנלמותמין
המ א מ ? רי דרדרןי

ף״ ת

^

דלאלכלדבימצייי־מייץ^

נתרטהחתמת "ל ^ סנורנישגםמ<,ר ?;|,

י " ומיכן י

הזה ראוי לעשותו סניףוכדי שלא ילמדו
הרבי׳לסעון כן ככל נדריהם וכאלו שאמתחכמי׳פותסין להספתחממקו׳אח׳ונו'
כדי שלא ינהגו קלות ראש בכדרי׳ואפי׳כשאל על שבועתו הראשונה לא אזלאמצוס
דמצוה היא לשארית ישראל שלא יעשו פולה ולא ידברו כזב וגס שלא לביים מות
ישראל כתכלי׳ההכלמו׳שסוא יותר מש״ד ואקלךמצוה גדילה מזוושלאלסי׳דמי
שהרמב״ס
מלחמה בסלו' ושלא יהיו משפסו׳ מתגרו׳זו בזו ע״כ וכבר כתבתי כסמוך
ותשלום  :תשוב׳זואכתוב
והראב״ד והר״ן סוברים דל כל דבי מצוה יש התרה
לקמן כסי׳זה -כת הר״ס בר צמת כשם היסכ״א נדרי׳יסלא סלו אין דע הרביםמפלס
ולא מוריד להחמיר עליהם ונתבאר כן כתשו הרשב״א שכתבתי לקמן בסי׳זהוכתב
הרשכ״א דה 'ה לעל דע׳סמקוס וכל זס פשוט • כתב הרן בפ׳הסולח שהורה אבב״ד
דכי אמרי׳עד" י אין לו הערה לא אמת אלא כנשבע לדברמצוי* אבל לדברהרשות
יש לו הפרה וחזר בו מסו גיא דפ אלו הן הלוקין • והא מדר סהודר עד״ר ליתליה
התרה לדברי הרשות נראה כהדיא מדברי רבי דהיינו דוקא בלא דעת׳אבל אס הס
מסכימין שישאל על נדרו ה״ז נשאל ומתירין לו אע" פ שאין מצו' בדבר וכ״נמדברי
המרדכי שכתב על האי מימרא דאמימר וז״ל כיון דהיא תליא דעתה בדעתהיכיס
לא מצי מיפר לה חכם אס לא שהרבים נמי כתחרטו וכתב עוד דעד״ר אין לוהפריז
מסוס דצריך דעת רבים להפר הואיל וכדר על דפתסוסתתא אין דעת׳להפרפנ״ל
משמע הא אס אמרו כסי׳סדעת׳להפר אית ליה הפר׳וכתב עוד נשי׳ והיינועד״ר
כשאומר לרבים על רעתכם אני נודר וכר ואס היה לפנינו והיתה דעתס סוהלהפר
יפי אבל לא מסה מדברי הרס״בא ז״ל שכת שם דטעמ׳דטל ר אקלוהפר' היינומסו'
דהיתי שע״י חכם אינו כיתר אלא ע״י פתחים ופד״ר אין לו פתחים משוסדססחו
של זה אינו כפתחו סל זה עכ״ל וגס סמ״ג כתב כשם ר״י מס טעם נדר מד״ו איןלו
הפר׳מפני שאין חכם מתיר אלא ע״י סרט או פתח סל נדר טעו׳ועד״ר אין לוהפר
מפני שאין חרטת׳סוה אבל לדבר מצוה כולם מסכימין וכחרטי׳בדע׳א׳מנ״למשמי
מדבריהם שאע״פ שהרבים מסכימין שישאל על נדרו אינו כשאל כל סאינו לד־י
מצוה מפני שאין חרטתיסוה דזה מתחרט מטעם זה חס אינו מתסרט מאותוהסעה
אלא מטע אחר • וכ״כ בתסוילהרמב״ן סי׳רס״ח ובתשויהגה״מ דסוףספרהפלאה
כתב שיש להסתפק בדבריח״ל הריב ' ס בח״א סימן ל״ו מה שכתבת בעלד״רסצרין
שיפרוט הרבי ההם כמ״ס בשם ר״ת יש חולקין ואומרים דדוקא כשאינומזכייס
אז אין מתירין לדכי הרשות כי אס לדבר מצרה דמסתמא מסכימין הס כהתואכל
כשמזכירס אז מתירין אפי לדכי הרשו כל שהם מסכימקבהתי ובודאי סאיןדברי,
אלו ככוניס כמ״ש הרמ״קכמשפט החרס אכל היה איפשילומ׳דככל ענין איןמחירין
ורשי׳י לא בא אלא לומר דאף כשמזכירס וידעכו מי הס והס נסכמים ביתיאין
מתירים וכ״ס סתם וכ״נ ממה שנהגו הצבור להזכיר בחרמיהס טד״ר סתסומ מ
אף לדברי ר״ת בנדון זה כיון דעל דעת רכים האומ'בגמ׳ר״ן! כשמזכיר אף טלדעת
רבים המיזכי בסטר זה ר״ל שהזכירם כשע׳סבועתו עט 'ל * ואין דבריו אלהאינם
הרשנ׳אמנסשמילעל״י
יתפרש 0״ה ) לנפשו׳אחר׳יצת׳
מוכרחים לומר שלשון השער
יענו׳יאסורננץ1 1
כל׳הנמ • כתב הר״ןבפ׳השולח דסא לל?י 7ו ההלכה נ ' פעמי׳ .זאה" .׳**""4ננ
מימיוקש' לשמו׳לנפרדטמנו (נקי■ י׳יכי
ו 0׳ .א
מדרסהודר על דעת רבים אין לו
לפישזנו׳הי׳עללע־דני,
ויין
תהיה היינו לומר שאין חכם מתירו לכל לנר מצו ' אמרו ל  :פי ' נד־י1ל דע׳רני לא■ 1
כל שאינו לדבר מצוה איל בעל מיפי שהכל מסכ -ח־/ח^ א על 7עת נן (לרוהיינו יוא׳י
נדר שהדירה אשתו על דעת רבים
הא לה ;-י׳חיקרי 7-רדקי י)ב^ ^ ה י' ם ^(ייי ' זו!'!1
1, * 51
דנרמצו׳ומ״מה״נממהשהכלמשטיייו נ '
ואפילו לדבר הרשות וסעמא משוס
היו נגן> עצמי יכי -לעיי' 7ע^' התזיה ד' 1׳ ה״נ!ז1ווגגי,
דכיקדאינו תלוי בדעתה שהרי הבעל
לסיטביגינני אד"יש אי  7,3 ' 3נמל* יף תע "(ישמי ,£מ £.
מיסד אפילו בלא חרטה דידה כסס
צ^
ש
"א -נסי״  -׳עלם' י הנש ׳׳ נ ^ ' /
־ ־
נטבעו  ! :מה שאיורת שהפנאי הי
שאץ דעתה מעככתו להפר כך דעת
הרכים אינה מעככתו וכ״כ התוספות
והרא״ס והרש״כא והמרדכי סס וכ״כ
י סמ״ג וכתבו רביכו

כסימןי־ל״ד וכתכ לתתי׳ןבלנדש־יפרנהתנירונפניו א! נילי*; ,1

 .דגסל5
עוד הרא״שדאיפשר שאפי אס יבטל '
.
הבעל דעתו דתן לה רשותלימר ע״ד אחרים אינו כיון דסמגייןשה.ט
היא נודרת ותלה הכתוב הפרתה כבעל יבול הבעל לחזור ממה שנתןצם

ואין

ד־מ
רט

הלכות נדרים ולכת
״ין  ,רואי׳רכי׳כפחו׳מג 3פ השולח ( דף טו ) אהא דא״ר יהוד כל כדר שידעו כו
׳ ?"[ ,וכעי' בגמ וכמה רכי׳רב נחמן אמ׳ג׳ר'יצחק אמ׳עשרה ומ־׳מדברי התום׳
וני ^ ןהר ״ן דהלכ׳כרבנחמן; לעכיןנדר סהודרפ״ד רבי׳דהויבג׳וכ״ב הרא״ש

ופלווכו׳כ״כ התו׳והרא״ש וסרשב״א 3ס ׳
פסולס בס׳ר״ת וכתבו דכל שמפיס אות׳

אלאבפני שנים ועולשדברי רש״י מוכיחןכפ׳בימרא דמכות דאין נד׳ ע״ד רכיס( ך ) * תינמ * '
פלוס אלא כשנד׳לקייס מגור אכ^ ^ דבר הרסו ^ א ואע* ע סיס 5י םח ^ ע ^י מ״מ רינד 0י׳תל 1י\' 7
מע
מודים הסשאיןדפת הרבי חלבדברציסו חהדכי איטסילי מהטעמיס סכתבתי כתיהכצל ל7

בספר המצות כשם רבינו תם שאם נד׳ בפני שלש׳אפי׳לא פרט
אותם אי^ א אמך סתם ע״ר רבים אין .לו התרה דמסתמ׳ על רעת
אותם רבים

 6פי׳סלא כפניה' כמי הוי ץי״ר 6בל ה י״ז
?,15
לניהייניג 'ובי זס?סכ " ,י?ס ,י
להס פלדעתכם אר שאמע ד סלו ופלו
גווניעי״ינדיייו! 5ץלוהפר'
■
 1* 4יסמסעו* רנולהוהני

שעומדין 9פביו קאמרי  :ונדר שנדר

שנים יש לו התרה

ו־־ירימב״סכש'יו

 :אפי׳בלא רעתם׳

מעצמו עיל רעת

ונדר

שיתרצו סס בסתר סכועה זו עכ״ל •
^דר שנדר מעצמו
ט״ד סני׳יס לו התי־ס
,1
1,
צפ לי " ״ דעתס
צתבובפרק
הפוספו

< ?7.נ׳רש'י7עזל

* ( ב״ה ) כ׳ הרינ׳ש

המקום 7אין לי
התרה היינו יושזס
שהוא נעל לעת
רנים < ״וק׳׳לאינ׳
נעל לעת רבים

ל־ש־גדל

מר־5״י  0־!

נמשוג׳לז״נ סי׳י׳נ
נראה שזה הנשנע
להזזיןנת; לנישואין
זלאקנעזמן שמידיזל

<
הסגלח "•׳! ופי׳פרפכפ׳ שבועת סתיס לע  .-־י,״״עמ . .עמי־מאת "

בנ " ?־ * ן
משהלי־יי^ ל5יי
.ו־פאנלרש׳י נרע״דרבי׳ק• יאמרו הריצנו .מדירי׳אופך עלדעתימונ״ע  .ביני 15גם 5ועי• להם
יודעי שלא על• דעתכם אני משבי א תכם  -ולא יוכל לקיימילוחי׳דמאי לאמרי׳ נרי׳ נדרי׳ נתשו׳עו׳ונ׳נתשו׳
ו־ני׳האיי בתסו׳ובתוס ' כתבו בשם ר״ת דע״ד רבי׳היינו פ״ד פלו׳ופלו׳אפי שלא
איןיאלא ע״ד המקו' ועל דעתי כיהינידלא האומ׳לא אפטרמןה־^לם על שאהיהנזיר  :הרמנ׳ן סי׳ אלד
ננדנסאכלעלד״רסמס לאו כלום הוא וצל זה אינו במשע 'אלא אסי׳עד״ר
ול יפרהוטעמ׳משו׳דכל שנשכע ע״ד רכי׳אלימ׳מילת־׳וא״א לס שתהא ניתר׳ענ״ל ■ ׳תהויהפרה לשכועתייהו ופי׳שס בקונדריח דהיינו ע ד דכי ומי־לפי זה לא היה ר׳! לע א*?
:ל}י ס ש ל*בעה א א ^יה
בסורטס :היתר לחרמות בזמן הזה ונרא׳דלא אמר .עשה כן אלאס לאיננרימו כדמפר׳י־
זנ״נ הושב״ת כתסוב׳וז״ל אע״ם שכתבנו בפס ר״ת שאין דעת רבי׳אלא
־וי ת^ מר ^ רט ' יחיד דנכשע ^יותיזדטה
עושי׳מעש׳פל זה כדבריו והרא״ש כ במסו׳כלל י ' דכיי ר״ת הלכה למעת משוס קניא דרבא וכן עפה איכס פושיפ .אלאפשב ק5
מד״ראלא כסמפרט אותם אבל אם אמי עד״ר ולא פרט אותם יש לו כמי לא יהא לו הסרה כיון דתלה בו נדרו וי׳ ל דמבטל דעתו מסו רבים ולא משוס יפסק להואיל
ללא מיקרי
יחיד עפ״ל וכס שבועותשתי׳בתרא כתבו כי היכי דלא תהוי הפר ' לשבועמייהו לנשבע׳ על לעת
דמיה  :כתב מהרי״ק כסיקפ״ב חוששני לזה משו׳נפבע עד״ר שהרי כל א'
כי כשהסכימו כולם לישב איש אל אחיו וכל •סא דאמרי׳נדר סהח־ר עד״ר אין לו ספר אין ללמוד מכאן דהיינו ב׳לסוד דדיל^ן ' המקום אי)להתיר
מלורכעפץ ט״ד סביריו שהיו גגשכס
דע הקב"ה שאנ-י וכ״כ שס הריא״ש כי היפי' דלא תהוי הפרק<לנ31רכבתי והו יש לזה לא מקי*
אסנעשה כעושה טובה לחבירו כדפי' אלא שמעט אני חוכך בדבר ממ״ס ארמב״ן
// .
ו"
7/ <.
/
י //
/
//
.
>/
מצי לדקדק מכאן דנדר ע ד רבי־היינו ע ד ב כי הכא ע ד הקב ה ומשה וליתא <נשי.ע ע׳ל הלנר
וכתב כסס המצות בשם ר״תסאס נדר בפני ג׳אפי׳לא
מומי צבור סלו וכוי :
פיס אות׳וכו׳כ״כ בכל בו סכסי" פ כסס ר״ת וכ״כ מהרי״ק בסי׳כ״ב שמצ גס בתו' דרביס בכל מקום סס ג כדאמרי׳ימי׳שני׳רגי ג ומהמה גמיריכן לנד׳סהודר ברבי ' ענת! ! לא סוי
כפ׳השולח ואמרי׳בפ׳סני נזירים אינהותרי והאי דקאי גבייהו ה״ל ג׳וה״ל דעתכנשנעלנטלהמפז׳
ספהס השולח בשם ר״ת וכ׳דמסמ׳סאינו מחלק בין נסב מעצמו להיה שהסביעוהו
דע״ד אופס רכים שהם בפניו רכים אלמא לא הוי רכים בלא תלתא אלא ע״ד המאוס שאני דמא ר׳ה מקו'ל סס 3יע ואמ המיקל לא
גוככל מנין כשאמר כפני ג׳עד״ר סתם אמייכן
עלדפתוכדישלא תהיהלהסהתר הילכךחימות סאנומחרימיסאע פ סאנונבימישנשנעשלא
כתבשרבינוהאייוהמרדכי חולקים כדבר ומצריכין סיאער על
ק 6מרומיהו
דעתכם אני נודר ומיהו כת מ" מ מולה אני בזה דסמא י״ל דע״כ לא פליגי רבי' אומרי׳ע״ד המקו׳יס להס התר ואין אנו אומי־י׳ע״ד המקו׳אלא כדי שינהגו בהם ליהנות מאני!
חומר יור[ר עכ״ל :וגס 5פ השולח כמ׳וז״ל ע ד יחיד או ע״ד פנים יש לו התרה משמע לאפ״לי
האיי והמרדכי על ר״ת אלא כנדר דלא שייכי הני רבי׳כגויה ולא קבלו שבועתו או
נשנע עליהמנזה
דיואכל היכ שמשביעי׳אותו גכי הכא והאחד נעשה שלישו לאשר הדכרי נוגעיס בלא דפפס דהא אשה ע״ד בעל׳היא נודרת ויכול החכם להתי׳א ^ נךרס
דעת בעל׳הר״ן בפ׳שבועות שתי בתר כת דברי הרא״ס ממש וכ׳עולוי׳׳ ^ ךכי ענמה תמ רין
!ליווה& ניס קבלו השבועה ונעשו עדיס איכא למימי דבהא מודו כ״ע דהמזכיר
וניס אע״פשלא פי׳שמות מסתת הנך דשייכי בגויה קאמר ומ״מ אף כי אנו מדתי׳ צמרינן ע״ד המקו׳אין לו הערה בתור׳ ובמצות לפי שאין הקכ״א נסכם להתירם
שמא אין לעשות מעשה להתיר שבוע שכיה מצורף הכי טעמי דלעיל עכ״ל וכ סוד לעולם אבל בדבר הרשו׳אפי׳ע״ד המקו׳יש לו הפרה :ט _,כתיב במסו׳לסרמכ״ן
גתשוב׳הכזהר מ״כ בסס ה״ר אביגדור דהא דע' ד רבים אין לו הסרה היינו לכתסל' סירמ״ח ססנסב׳ע״ד חבירו שלא בפניו מתירין לו שלא בפניו וטוב להודיעו
המפרפי׳לממס־
כדי שלא יחס דהו על ש כ ומתוקנת ס ר״ס (נ״ה ) כתברני׳יחחםנשס
אנל אס התירוהו מותר ואף כי זה שלא בסטת רוב הפוסקים מ״מ ראוי לעסותו
על מנת להחזיר0מ ה מתנה ^פי׳נשנזעז' לפיכן
^
מי סתפס ׳
 3ף צמח
סניף לדעת סגז' לעיל לחזק שכופה שניה ולבטל ראסונס מאס שהתירו לועכ״ל
י
1נ״נ הרסכ״א כפשו׳דנדר סהודר עד״ר אס התירוהימותר בדיעבד ואע״פסיש כל נכסיו והבריספס וצא רצת להחזירם
ר״ת לסמוך עליו בשעת הדחקיכתב ריב״ש לו עד שיגרש אשתו שניה סכס לפרות ולרבות ויסבע״ד המקו׳וע״ד רביס שלא
מעולי כמורי חולקים עליו כדאי
דאפי' להחזירה עולמית אף לדעת ר ' ת דאין הערה לנדר ע״ד רבים לדבר מצוה אלא
גדולים וקטנים .היינו .עד״ר .
נתשוב׳פל מי שהזכיר בשבועתו ע״ד כל הקהל _
נמימו מתיו כל איפס הרביס אין לו הפרה ואף לר״ת שאין עד״ר מעל ' ומוריך דכגון ההיא מיקרי דרדקי אבל למצו׳אחרת לא הרי הוא מיקל מצד אחר סכל
ז1לנ 1דמן׳צסהזכיר הרבי׳סכשנע מל דעפס אין כהונה שיהיה צריך לסזכי׳סמופם שלא פרט אופס אפי׳סלא לדבר מצו׳יס לו הפרה והראב״ד ורוב האחרונים לא
(סוס אלא לוע שצריך שיבאר מי הס רבי׳סנדע״ד לא שיאמ סתס אני נודר ס״ך חלקו בזה ואפי פרט אופס דלר״ת אין הפרה אפי׳לדבי מצו׳אלא בכגון ההוא
וניס אכל כל שביאר מי הס אף אס לא הזכיר סמופס מהני והב' כשאמי ע״ד כל מקרי דרדקי דאכן סהדי שדע רבי׳מסכמת כפפסיזה שלא נדרי האבו׳אלא ע״ד
יקהלגדולי׳וקטני׳כבר ביאר ע״ד מי נשבע ומ״ל אס ביאר אופס כשמס אן כענ ץ שימצאו דדייק הומייה כאן כמי' אכן סהדי שרבים מסכימים כפתחו סל הז שלא
 105עסשיש חולקים על י״פ בזה ואומרי דאדיכה הוא דכסאין מזמר הרבים אסר אלא מפניי האונס ושאפר שתחזי׳לו ממונו יסאל על נדרו וציוצ׳בזס השי׳
'לוין לו הפרה לדבר הרפו׳שהוי לא ידענו׳ט*ד מי כדר ושמא אין אוח׳הרבי׳נסכמי' הרשב״א דמי שנד ע״ד המקו׳וע״ד רבים שלא ליכנס עם אשתו בבי׳אחד דכשאל
דהתרה אא״כהוא לדבר מצו׳דמסתמ מסכימי׳בהתר לדכי מצו׳אכל כשמזכירם ומתירין לו מטפס זה וע״ד המקו׳כבר פרש״י סהטעסאין־ לו הפר הוא משו׳דהוי'
כנוד׳ע״ד רכי׳והרי אמרנו דע״ד רבי בנדון זה יש לו הפרה וי״א שלא הוזכר ע״ד
יזמו מיי הה שי לו הפי כל שהם מסכימיס בהתר ולדבר מצוה אעי׳לא ידעכו
מנממם יאע״ע סהרמב״ןדחה זה שאפי נתרצו הס לא מהצי למשפט החרס מ״מ המקו׳אלא בקבלת התור ' פנל לדבר הרסו־׳כסהם מתסרטי׳אף הוא מסכיעמסס
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נשסהעצס היי הזכירס כסס הפאר וכשם מקומם כל סידענוש 5ןיןס 0
ואסיש סס יות׳מג׳לי״ת שצריך שיזכיר הרי כיון שיש יות׳מגיהרי לא הזכיר שלא
יך
שיפרטס
האו׳סנריך שיפר
^ מיל מי ועל מי סימה כוונתו עכ״ל ובסי׳ע״ג כ אף לדעת
1לוותההכהז
.
 :זה האיש נכר פרס בשבועתו שלש־׳והוא מה ססזכי׳ע״ד המקו׳ית׳וע״ד
■1מ אותווע ד די יהודה ן׳דסיר ( * :¥:נ׳ ה )כתבהרטנ״א נפ׳הלוקין עללע׳רני'
^^
ראוכןסכשכ׳לשמעון אק לויפרה פי׳הרמ״ה כגון מנדי לדנים ואמר
כת׳הר״ןסנפא׳פל
עלדעפים אנימל׳וכ״כרש״י נגטיןכגוןשמליר
י' ע יהמיןי' ופ״ד רבי ' ללכת לגי״פרי
ע״ל רניס ואמרו על דעתני אנו מלידים אותן
?!־עדיר׳כארץ ישראל או כסביבותי׳ וכת׳הריינ׳ן משמע מלנייו שאין נדר ע״ד רבים
עמה מאה אשתו מסיכת ללכת והשיב על דעת שיהא ע׳ד רב ים (?רכים שם אנל אים
בתשוב'
בסתר
אני וכ״ש
האיי . . .
כצום וכ״כ רנינו .
שם ..איט _
שבועה .אינם . .
_
__
'ייזי הוראה .
^התושיאוי לצל 3ע לנפש ,ז3רןתזכ״צדעתרט׳אלפסיזהרית״םאנליש " יג׳,גי
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פ 60ץ
שתסכים הי 6ככתר סהר^
בפניה רק שיודיעוהו מפני הססן*
מתירין שלא מדע׳המשביע אלא כשעשה לו טוב ובנדון זה לא עשתה עמו טובה
בהחזר ממונו כיון דכגזיל׳בא ליד׳ולא דמי לטובת נבוכד נאצי עס צדקיסו שהיי
יכול להרגו בדין אס הי חושש שיגל׳סודו עכ״ל  :ונדר שהוד׳צרביי׳יש לוהתר׳
פ״ס התוס׳והרא״ש והי־״ן והמרדכי בפ׳השולח על האי מימר׳דאמימ' וכ״ע סמ״ג
נד׳שהוד׳ע״דרבי׳ולאכפ׳דיןנדיר
בשםהגאוני׳וכ״נסהואדע׳הרמב״סשכדין
שהוד ' ברבי׳וכת׳ הרשב״א בתשוב׳מדר שהודו* ברבים א״צ להתירו כפכיהס
ודקדק כן מכמ׳מקומו׳כס הסולח וכת שכך אמרובמוסומשמ׳מדבריוסס דאפי׳
סלא בידיעת אותס רבי׳התירו לו דדווקכנוד׳ע״ד סבירו סו׳שאמרו כן אבל במי
שלא נד ע״ד אחי לא :ונדרים וחרמי׳שמטיליןהצכו׳לא מיקרי ע״ד רביסאמ״פ
■ סאומרי׳ע״ד המקו ככר נתבאר בדברי הרא״ש דלא דמו לשבועת קבלת התור׳

ילייייי־ ? יל ^ י״יו'
י^ " 5י ^
ייי׳־יי״י  5ייילי״ני׳קבר 80
^ ? .יייז״ל " ־י " " יל־־
השבוע; לעי׳זהלהחמיר אנלר<נ רפ(י5ינוכ פ י׳ הר ^ ),לכך אלא כדי שינהגו בהס חומר יותר והכל תלוי בדעת הקהל לחוד  .וכ כ שם
סכל א המור מאד מומר
תוססו׳ג״כ וכתבו דמטעס זה אעפ״י :שאומ׳ע״ד הקהל שהס רבי׳יש להס התך׳
והוא הנראה עיקרעל״ל :
סבון ה׳אסיה ולפיכך אני מוכר׳
\!ו דעתי והוא תקרוב אני לומר שסבוע׳זו איכה צריכה התר חכם דה״ל נשבע י ה״ל הריב״ש בח״א סי׳ל״ו מ״ש שאין לחוש למה שנשבע ע״ד סמקו׳כיוןשאינה
 3יי מל המצו׳לסיגואין האיש רשאי להניס אשתו ולילך לו וגס אל להוציאה וזציות ה׳ כשבועת משה שהשביע את ישראל איברא שנן כתוב כתום ' אבל
מימב״ןלא הסבי׳ כזה גס הרסב״א כתב כתשו׳על דברי התו׳איני רואה לדברי׳
?יעה וכ״תהכל ממ׳לץלא״י שאני הכא שע״מ כן נשבע שיכול לדור בדמשק א \
י ;.׳שנדיי׳וכ י וןשאינורשאי לצאת מסם אלא פ' מ לעלות לא״ילא סייל ' שבוע׳ י הלו עיקך כלל כ״ס לסמך עלזה להפירעכ״ל • וגסי׳ע׳ג כ׳אף לדברייהמוס׳
^ יגישנה יש חרס שלא לגרש וכיון שכן יכולים אנו לסמוך בהתרסבועה זו אפשר לומרדכל לדבר מצוה או למניעת עבירה הוי כשבועת התורה שהרי
שלא 6״ה חפן כשבוע זו והמרדני כת ' סס כשאנו גוזרין חרמות אע״פ שאנו אומיי׳
^יי המתיריס ולא נחום לחומר מיעוט סאוסרית שזה דבר מצוה הוא
,־
 ,י ' י גץ איש לאשתו ועו׳שאיפש׳שאין שכוע׳זו עד״ר סרבי׳האיי כתב דלא  ,הבע״ד המקום כיון שאנו אומרי׳וע״ד הקהל יש
( ויתירו
לא נשבע
 '^ 1עד יעד שתהא פ״ד רבים וברבים וקדמת ר&״י ורבים

הלכות נדרים רכח

ד*מ

אמנס
(טן )
' הרא׳ס כתב כלל
ה׳ סי' ז׳ דאפילי
מפנה בה 7יא שלא סיתירואותס שיש צויד *
ובתשו׳הכז׳פי׳ר׳ן כתו׳דע״ד המקו לית לי הפר/5לא שמדיי אמיודכשהסביעס
יהא לחרס זה י ומ׳ש ויש להס סתי ^ ^ ליחמיר לפי שנשבעה עלדג" -המיק ס י 31דעת הבע{  04ע  73גי
מפרה יצא המרה פ 7ח וחרט׳וא״צלא יחיד " ;,השאמ׳ה״רלן הנני " סממ מעגאמודנינעמוט״ג ",משהרכוהייכו משוס לא״ל רחמנא ללישבעינהו ספי והלכך איכאלמיעד3קלמ׳
לא חמיר כולי האי ואית ליה הפדיאיט
זה,אין ;ה כנשגעצבטצאת המניה ענ: 3
להתרה ע 7סין> ולא ג הדיוטות ו טכל
כלהעולס מימלא ,
ידיי׳ ידו לי' התרה ונדרים וחרמים שמטילין ־הקהל רואה לדבר׳ אלו מיקי כלל לכוגסי׳
.
כנדזי כממססהפו׳־והרא״ש-וגסברוםו׳סראש
הוי אלא
וגז־רה לנ 7ינמנא•שהקהל החריפי ררוירי לימי חרמי צמ כלא פתח ושרטה אל מקרי׳על דעת רבים אע פ ע( אמר ^ ^ר ׳'די  1״ ת ש .״ נו מות׳כההי דאערי כל הנודרת ע״דבעלה
יגזרו שלא יעשה
ההתר׳יאמ׳ס״צ
^ נךר  1התנו שלא להתירו ולשון
^ אכעק גזירה ונידויי ימ שיעבור ^ ״ יםת ר
־הפרה ייפירי אין הקהל מתכוונים לחים ולשבועה
האקרזן
החרםהסכמ הקהל לסתי הסר ומות הואונסי׳
רכט "י '
־ומתירי] הם בעצמם:
שלא אלא מנדין ומשרימין כל מי שיעמר על '
•ש־חרימי
ובפתחי׳
ליחרי׳ולנדות ־ רמ״א כתו׳שאע״פ סמשור׳הדין אין סינר הקהל כתריס אלאע פאחיי
להמיר יאחר כן גזרתם כחרמיש ל פנ 1־יכההי * ** *1

.
•
כשפמפתי ^ אגיח׳כז
^

חילוקי׳
י־איידרדיז התרה חרמי צמוכ׳דעת המתירי׳ודעהו וחילק כפס מ 5פ
והנס כתובים כסוף ספ׳הכלכו ובסוףתשו׳להרמב ) ז׳ע ( :וכ״ס כר״יני״ד * )

והמרדכי • וגס
שכן! דעת־סמ׳ג
מהרי״ק
גזרתם וב
רכושועל
שיעבור
כל מי
איןדעתא׳א צ,חי־
כסי׳נ״אשסי
סנגור לשון
הזכירו
ואפי'־אס
חרסכל

אלא שכבי נהגו בכל המקומו׳ ששמענו שמעם וישראל אע פ שאינםנכיאיסהס

(י ^) יכת 'המר 7כי
יפרק השיפפיס 7ף
רמי 77א ' נ לענית
׳׳׳ * ״^ 1׳",ז ז-י־לרי ר״ל מאיל נדרי
.
״" ,
אמן אקר חרם
^ י ד^ י רד  1מי "
י.
הקהל יעיל כתב כמלה ה * נוד יי? מכל :יכ ,כ ? ^־ 7
נתשזב׳הלינ״ם הי ׳
^ר^בסי ^וכת׳עוד הרשכ״א סס שאין אנשיס
 .מס׳א הקהל  355ז ניפייס ^  1כ*ז
גייז לה וכהפית ^ — מ ? י?א ^מי׳יורצת ינועדי׳שס כסעתהקרס•
שנשבעין יחל ילא
^ ? ד ^ליתי׳חרמי צבירמשוסדע״ר מ נודרי׳
•גשנעי! ע״ 7כל צריכי,היות במננמל \
אחד יכיל להתיר וכ עוד3תשי י)תרת דלסי ט?גס זה ^; ^י־־ ? את ירי ליתיר ממירי׳ואפי׳כתוד
.׳ שכיעפולפני הכס
ראלו יתנו לעשיות כד וב עודש5זפ י׳לא
כסלה .הסבהסבשכי ?
כשאר נ7ר אע'' פי
בהסתצא,
םאין תנירו חבל
הסוכעכיןהפרת הבעל ממם שהפר הבעל א״צ
'; נשארחרמתניביר סיוכלו להתיר כל זמן שירצו
אין יחיל יכול שיחול שלא אמרו אלא בהתר זקן קמו שמפו׳בשט נדרים עכ״ל * והר״שבר
.להתחרט
לפי צמח כת 'דעכשיו גס מן סדין הוא מותרז (נ״ה ) לכמי׳נתשזנ׳ להרמנ״ןשאע״פשייקמ
שהחרם של קהל לפי ם) 5ין נןהגץ עכשיו ל וער אנו הקהל אמן י״דעין בטיבי של לני זה שאמר"
את אשר
כילל
ישני יאשר אינני משביעי ומחרימי ולענות אמן אחר שצ שיהיה קיים עדזמ | שמי אדרבה תיייהיס ביים
יא״כ אין הפרת כמו שהיה מנהג הראסוכי׳כמו שפירשוי .שימעס שתרםשי ליהית׳יי״יי בכלמקי׳תתריתין
לישרא׳עניל
בצחלע דרן הנהיג וכיין שנהגי הנח לסם
"יחילכליס יבמקיס בתשובותיהם ואינס מזכירים רק
שהפיר שביעה זי

פרת געללכ
ואף שאין הקהל יודעין בטיבו של תנאי זה אדו^

^

יפירייאי] מכשיל
בהתרה זי עכ״ל:

ממסי כששומעילשיש היתר לחרס מ״מ בכלמקממקונודרי׳ומסרימי׳ע״דהנהוג

וכיו שנהגו הנח להם לישראלוהרסב״א כ בתשו׳שכל שלא נהגו להתיר הריהדל
סס נשאר על הדין ואין לו התר לעולס בלתי אס ישאל כל א׳ וא׳מהקהלבפני ל
האנשי׳
הראויים להתי׳וע י פתחי כנדרי׳ושכועו׳דעלמ ושיהיו המתירי שלא מכלל
שנכנסו כאותשבוע • וכבתשו׳להרמב״ןעל צבו׳שהסכימו על ענין א׳ונסכ׳כלאיש
לשבועת7
מהם עליו ואח קרצולהתי׳איןלהןתקנ עד שיתחרטו כולם וימצאו פתח
וחיטתסשוה
כשא׳סבועו׳דעלמ ויתירו להס ג אכשי׳שאינס מבכי העי׳ואס פתחה
א׳לכולס יכולים המתירין להתיר לכולס יסד ואס לאו מתירין לכל א׳כפיפתחו

וחרטתונח״ל הריב״ס בח״ג סי׳קע״ס בהסכמ כולס יכולין להמי׳החר׳אנלהפנומן
ונשאלים
שקבלו עליה ' שהסכימו והחרימו באלה ובשבוע צריכין הס לשאלת חכה
אפי׳לחצאין שהרי הן כיחידי׳וכ״כ הרמי״ן במשפט החרס אמנס הואז״לכת׳שמי
והראב״ד
שלא ענה אמן אחר השבוע׳אין השבוע חלה עליו כלל וא״צ כלל להיתר
מחמיר דפבועשמשפיעיסג ם 'צ אפי לא ענה אמן להצריך שאלת סכס לפישהוא
משביע לדעתם וברצונסוביאר הוא ז״ל שאיפס׳פיתקכצו כול׳ויבחמגמסמומסי'
סבהס ויפרעו לפניה נדרס ושבועת והס ימירו ' ע״פ חרטתסואח ק אלוהמתירין
או׳סהטפס
יבחרו ג אחרי׳מהנותרי׳והס יתירו להס ויצוו סלוחס להתי׳החיס ואני
סרס אינן צייכץ סאלתחכס דבסבוע הוא שאנו צריכין לאותם תנאי ' אלמלא
לפיעלת הקהל אין
שהרי מצינו שספבטיס התירו עצמם מחרס מכירת יוסף שסמכו עליו להתי חרמי הקהל .בלא שאל חכס דהואיל וכך נהגו ע ד מנהגם הס
מפירי] לי באימי המנהג אבל בחרס לא
סאל׳והסבוע
מחרימקאותו הטע 'בעצמו מספי׳לשבועו הקהל שאףאס יאמרו בכס
העירעב״ל ילעיל בלי' סאל׳כמ״ם בהגדה וכשמצאו יוסףחי התירוהחרס־וב הריב״ש בס" ג סי׳קע״ח
ההסכמה גדר לרכייס או סייג לתורס ולדבר מצוה אין או מחרימי׳ומשביעין אנויכולין הס עצמס להתי׳הכל משו דע ד כן השביעו:יז
סי' זה
נפנפי (תר׳ב תס״ד )' אס היתה
זסרימסכישלא
למהרי׳ק חולק רשאים להתיר אפי׳יסכימו כולם כדאערי׳בירוסלמי בהסוא דאשתבע דלא ומה שסילק הרמכ״ס בין סרס לשבוע להצריך בשבוע שאלת סכס
נהגו הראשוני׳להזכיר בחימיהס ל׳שבועה ולזה כני עירו שהיו נוהגיםלהשביע
יס״ל כה׳ג מקרי
ימהשכמב ממוסנא ולכן ההסכמ שהסכימו סלא לטעון חטים כנמל מפני סהצכו׳היו בסכג
ע"7ר •
שהיו מעלילים שהיומופי׳זה לעזר הנציי עתה שעבר׳הסככ' ולהחרי׳וכשנמלכי׳להתי׳או׳ס״צ היתר החרס צרה עליה לפישהראסוני׳לאגהגו
שאי! מפירין באימי מפני הישמעאלי
המקרמו׳סאפי'
העיר ע"ל סימן ההיא דומ לחרס סשבטי׳על מכירת יוסף שהתירוהו הס עצמם כשמצאו יוסף כן עכ 'ל -וכתו׳בתשו סרשב״א ( וכ״כ בריב״ס סי/קע״ס ) סנהגו ככל
א׳מןהצבו׳יכו׳לעכב מלהתיההסכמ וכיון שכן כל שיש מוחה א״א להתירוודבריו
רכ״יהב״י חילק סי אמנסעדייןנשאר כסית׳זה סכנ׳אסרת אס מפני טעינת החט ' יתייקר הסער
גזה :
וזה יהיה סכה להעיר הישמעאלי על בכי עמנו ואין לך עון גדול מזה להבי׳מי אלה כמקומו׳שנהגולהתי׳חימי צבו בלא פתח ושאל כלל דאלוכמקומותסנהגו
עמכובסכנ׳מלבד גס הנזק המגיע לסס בממון מחמת היוקר עכ״ל  :כה' ר דוד שלא להתיר ככר כתבתי שדעתו סא״א להתיר אפי׳אס יסכימו כולםכהפראכל
נהן בתשו׳שאס בני עיר אתת עשו הסכמ בסרסלמיגדר מלת׳והלכו קצתסלעי׳ הרא״ש כ בכלל ה סי׳ד דבכלעת שיסכימו רוב הקה׳או טובי העיר שנבררומדעת
אחרת לדור ואין דעתס לחזור אס הפרצ׳ההיא מצויה שס חייבי' להתנהג בגדר לקהל להיו׳כל צרכי העיר כחתכי׳על פיהם להתי׳סחר יש להן כחלסתירו (וכ'כ
שקבלו עליססכעירס הראשונה ואס עברו הרי הס עברייניס־וכ׳הר״ן שנשאל למרד' ס׳השותפי׳דף תמ״ז ע״ד ) וכ ככלל ז׳סי׳העל קהל שרוצי׳להתי הסכמהכחי
על מי שנשא אסס במקו שנהגו שלא לישא כ נשיס מפני חרס רכי׳גרסוס והלך וראובן מוח׳כידם ירא׳לי שהסכמ׳הקהל תלויה ברוב דעות הלכך הקהלראויץ
לסתי׳לעצמן כלא הספע ראובן ומי שלא הסכיס בהתר״לדידיה לאהותר •ונו,
למקו׳שנהגו ליסא 3נסי׳ורוצ׳לישא אשה על אשתו והשיב ב״ד הגדול שהסריס
על דבר אחד על כל אנשי גלילותיו עליהסועל זרעם וקבלוהו עליהם איני רן ^ ׳ דהרשכ״א נמי מנהג מקומותיו הוא דכ׳אבל במקו שנהגי להתיכהסכמהרוספי
סאחמכני בכיהס מאותם שהי׳החרס סל עליו בעודו כמקומו שנאמ שמפני סיב׳ דמי להתי׳ע״עססכמ המוכ״נ מדבריו בתשו׳אסר וז״ל הריב״ש כס״א סי ק גלוס
הי׳מכהג הקהל ההוא להתי׳סרמיה ע״פ סיו׳אף אתהמימוט מותי׳יעסוכמנהגנו
ממקומו יהא מסולק החרס מעליו לפי שחרס זה אין המקום גורס אותו אלא
אקרקפתא דגברי כמי ולפי׳איני רואה הפר לחרס זה שלא מדע האש׳אבל מדע׳ אבל אס לא נהגו כזה אין קתירין אותו כלתי הסכמת כולם ובסי׳קס עלהסכת
האשה אפש׳סיש לו התר ולא עוד אלא שאפס׳לדון שאפי׳סתר אינו צריך סביון שהי׳כ׳בה אס הקצב לא ישחוט בשר די ספ ^ ׳למיאי׳עיכי קווקדמי׳אז יהיוהקפל
שחרס זה לתקנת האש׳נעשה והיא אומרת אי איפשי בתקכ חכמי׳כגוןזו שומעץ נקיים מהחר'השיב אס רוב המוקדמי׳הספימו בהת' מצד ס,נר להם תלא קייהקנה
תנאו אין צריכין מה להסכמ רקה כלל ובתב־המוקדמי^ סגי אףאס המיעוטחינס
לה וכדתקכלו ' אמרת אלא מפני כבודי זהו כבודי אלא שאני מפקפק בזס
כישמא חרס זה אף לתקנת סאנסי׳נעש׳כדי שלא יכניסו מריבה לתוך ביתס -וכ׳ מסכימי׳שכיון סכ׳בהסכמ' למראי׳עיכיהס הרי תלו הדבר באומלן*7עף׳ו! י׳דכי
עוד הר״ן סס ומ״מ כל שהתנו בפירו' שלא יוכלו להתירו או שאמרו ע״ד הקהלות שתלוי באומד הולכי׳אס׳הרו׳כדאמיי׳ בפ כתר דע״ז כדשיימי בי תלת אפיתרי
הרחוקו׳וכיוצ בזה סמחסבהס ניכרת מתוך דבריהם סהס מוציאץ אותו מכלל מגו תלתא וכו׳־וכתו׳כמשפטי החר׳להרמכ״ן אין מקצת הצבו מסיריןו5ופי י,"1
עב״ל עד
עד שיהיו כל המסרימין או כנגדן וחשובי' כמותם כמו שאמרו חלקיו אינו מי5
מנהגם חזר אותו סרס לדינו וכל ספוחרס או הודר ע״ד יכי׳אין לו הפרה
וכ״כהראב״דכתשו׳והר״סברצמחנבתשו׳עלדבריהודאיאסחיועך^).),5
סמגלי׳ וכי
הקהלות וכיוצ׳בזה
לעתי׳לסחרי ע״ד
י
.י
וכ״כ הרסב״נז בתשוכל שמסמייין .
דעתסםל 3זיהל) להס התי ל)״נ /להתירויוכן מצל/מי בשטת הר״י ן׳מיניר ז״ל וז״ל צריך שיסכימו בהתרו כל אותם שהיו עומדי׳שס סא״א להתי 'חלקו סל יחיל^,״
^יריג
יזס הוסיפו ו 6ממ שלין יוכלו להפי׳דינוכדין נדושבועשאיכו נית'6ל 6ע״יחכם ברצונו כמוםמפור׳כמ״ק ועל זה אמי הרמב״ןסאין מקצת צמורוליז
אות׳וגכךהסדברי הראכ״ד ג כ אבל בכדוןזה סאיןמתיריןלמי שטכ אל״ש/י
ובפתח היתר כרנ/וי והוסיףסרכ/״ה כי כל שהוסיפוחומר׳כחר'יעל מנהגם הרנ/שון
הכלמותרי׳מעת׳לא יעל׳על הדע סא׳יכריע דע רבי׳לקיי׳עליההסכמי ,ם,זמ ׳
כגון התיועו׳או נאדות נפוחיכ/ו כיבוי נמת וכיוצ 'כ 6לו גלו ל/דפתייהו דלהחמי'
שנהגי ס^ פי ׳ חתני'
באו ואינו ניתר כשאר החרמואלא ע״י סאל׳פכ״לט '  :וז״ל תשובת הרשכ״א על ולא שיי׳הכ חלקו אינו מופ אבל מצד המנה 'ש3
צבור שהחרימו ע״ד רביס להתנהג כחילוק המס כענין פלו׳ואח״כ נתחרטו כיון יכו׳לעכ׳יש לספ׳אלא שנאב׳עדותו שאיני ^ל3/זמכ י וכדו/רו ^)כל 5׳? ^' כיע י
 .שהחרימו ע״ד רבי׳הרי גילו בדמתס סלא על דעת המנהג הנהוג בקהלו׳החרימו מדו׳לדור ומעול׳לא כשמכמקימותינוסבכי נ1ו/שו/הסכמ/תועיל 1ח>יחרוהיחיד
אלא ע״ד דין התורה ולפי׳אינו מוצא התר לחרס זה אכל מצד אחר אפשר למצוא כן מסכימי׳מתחל׳סכשיסכימומכם או מנהיגי הקה׳לבסל׳סי^ " 03מיחדמי'
תקנ׳שאס היפ׳סהסכמ להטיל המס על כל ראש בשוה ועכשיו אתם רוצים לעזור המוח׳יהי כטל וגס מן הדין הו׳מות׳כיוןסל׳כהגו עכשיו לו ^ץ מםליעי ככ׳היינן
לדלים תקנו שייזזו׳להס הכאמני׳לאחי סרעון מה שגבו מהס שהרי זה פמ׳ומוחזר ולעכו׳אמן אח׳ש״צ ואינ׳מזכירי׳רק בכח חר אפי׳אס הימ ?חל}׳? יחייםיסכ׳ערן'
עכ״ל  :וכמשו׳אחרת כת׳בנדון שלפנינו אני אומ כי מדעתי יש להתי׳כדרך שנהגו יכולי׳לישא׳לסב להתי׳וכיון סבן אין היסי ' סמוח 'יכו'למחן/לבט ^מרירי 'ץמחרימי,
לסתי׳נדרי׳ושכועו׳סנדרו ע״ד רבי׳לכד לפי שדעת הקהלו׳הרחוקות סהוסיףס״צ הנד מעיקרו וכיוןשכעק אצל המרוכיה״ל היחידי השוחי׳כיחי,די  0י? וחיי׳גייי'
דחיס לא היה .מדעת הכיורי׳והצמ׳לא קבלו ושתקו אלא מתוך שגגה שחשכו סכך ־שאין חרמס כלו׳ואס מחזיקי' כמחאת' איפששיש להס די( מנד מ׳י * יערירהנד
הסכימו סברורי׳והס לא כןעשו ומקצ׳ הבמרי׳שהיוישס ושתקו סתיקת׳זו לא מעל ' ואס קוד׳שאל׳עכ׳ארטל גזירת׳וח ל טליי התי''מיז ^הי? /,סי׳מר״כ?ארו/בו ס 3מ
בב׳הזיו׳ולא
מפיקמוחלקו אינו מופ׳כ ד אמרי" לעי 'ו3ל' החד' מצינ יל׳
ולא מוריד׳לפי שאפי׳הסכימוככךלאהיס מועיל כלו׳שאין ההסכמה הולכתיאלא
־י ימ לי י "נןןש
אחימהישהסכי׳מו כולסללא מס שיסכימו מקצתם ואפי׳הית׳הולכת אח׳התב אין כו נידוי וכווכן בנידוי שהיחי׳מנד׳מצינו ובשמת מאן
הסכמתהרוב אלא כשהית׳במעמד כלס כענין בלינץ דעלמ עכ״ל!יוהימב״ן ז״ל מפריס מתנת׳ להויבשמת׳ובדברי האחרוני׳כל הפורק גדרישכנו

ן!ן אנו מחרימי׳מי שימש כך הפוב סל הסר ההוא■ מאליו הוא מוהר׳ואיןצרי'
?רתרימו וחיי לנהוג תכף בדברי׳סחייב המוסר ומעת ההסכמו׳סלא אמרובהם■
' !,סוןסמוכי׳מיתוכו שמעכשיו הס מחרימי הפורץ גדקנרא שאינו מכלל חרמו צבו'
ש
ערתוהר6סוכי' בענין סתרן איך היא שהרי לא החרימו כלל חלת שקבלו אות'
מ
ונו׳ככח
חר
וכן
שמעתי
שיש
במשוב
להרס״בא
■
שאין
דין
המקב
עליו בכת חרס
ג ףןהמסרי׳אס ימס כך וכיון סקמכ׳־ון שגילו רוב הקהל דעת סרצונ׳לבעאות'
ררסכייו׳כ/ין היתי׳יכו׳למחו׳שאין כאן לא חלקו ולא חל׳יחי׳להמי׳סהרי לא החרימו
 £אלאשרצוני' לסחרי׳לעובר על תקכת׳ורסאיהס בכך ואסור לעבו׳מל תרןנת
ן4י וב׳פלי׳פסד׳ל עדו׳יכי ון שכן אינ׳צריכי׳סאל׳ולא הפר׳אלא שיסכימו רוב׳לומר
אוןאנו חפצי שיתקיימו יות'הסכמייהללו ואין לשון בכח חי אלא פאומ בהמ זו
ניסעול'או שלמי שאינ׳לא עול' ולא שלמי ' ואינו מורגל זה הלשון אלא לאייס על
'*
■ עוב׳על ציווי ' שיחרימו אותו אח ק והרי כח הססכמו ' אלו כמי שקבל על עצמו
לפרו׳לחנירו
מוך
זמן
ע
שאס עב הזמן יש רשו כיד כ״ד בתכיע בעדינו להחרימו
אכלאס קוד'כו6ו לפני ב״ד פייסו אינו ציי התר כלל סחבירו יכול למחול לו מה
סקנ׳ולהמי חרמו שלא פ״פ חכ׳שהרי עדיין לא חל עליו מה שאין כן אס אמר אס
© יפי־עכומוך זמן זה יהא מוחר דבההו׳ ודאי הוי מוחר ' ממילא וצרי חקיר חכס
ואף בהסכמו׳אלו אס הסכימו הרו׳לבטלן ואף למחול העוב ' הרשו' בידם
גלי הת והפר שהרי לא חל סחר׳עד שיעבו העוב ויחרימוהו הצבו׳מכ״ל וגס הר״ן
נתכמסוב כיון שלא נהגו לנהוג עס הפוב על הסכמ הקהל כדין מוחר ולא מוד
{! לאשכמקצ' חמדן שלהס הס מפרשי ' סכל העוכר יהא סוחר ומנודה הרי הס
נמפרשי׳שכל שלא פירשו כן אין מתכוונין אלא לאסו׳ אותו דבר אבל לא שיהיו
ס״ני׳לנהוג עמו כדין מוחר והרי״בס כת שנשאל על מי שעב על פקכ׳הקה סבתו'
מוצל העוכיהי׳מוחר ומנוד והשי׳פין ספק שמן הדין שינהוג בו דין מנוד׳כל מי
סיוד נו שפב אכל אחרי שלא נהגו בכך מעתה י״ל שעל דע המנהג הס מתקנים
סהפוב׳פונו יסא אכל הקהל או היודעי' לא יתפשו כמכשול עונו עד שיכריזו עליו
והוינוא כאילו כתבו כן בפירוש בתקע עכ״ל ובתסוב' אחר ' כ״כ בסס הרסב״א
ונת׳סמ״גכסי רל״ח שהורה גאון סהנשב ' שלא ליכנס בתקג ' הקהל הוי שבועת*
וכן ראיתי בתשובת רבי יוסף* ( נ״ה )עיי׳בתשו׳הרא״שכלל ה׳סי׳ ד׳ ובכללו׳שי׳
ט״עוכפשוב׳ הגצזודור״י ברבי
יהוד למ־ וסוף כלל
ג׳יה,בכללכ',,כלל ׳ 'סי' ה׳:
ורש״י עכ״ל ותשוב רס״י כזה כת המרדני בפ׳ג דשכועו׳וכתשובו׳להר״מבן סימן
ר״פ פסק שהנשבע שלא יכנס 3תקנ התהל ע״כ חל פליו תקנ׳הקהל ואס אינו נוס'
כמותם נכשל בחרס תקנתם וצרי׳הוא נישאל על שבועתו ולקבל עליו חרמי הצבור
יתקנתוכתכו ע״ש אות' ב״א שלא היו כפיר כשע הבדוי והחי אפ״ה חייבי׳לנהוג
,נפקנ׳הצבו׳ואס עברו נכשלו ואין אדס צרי׳לענות אמן במה שהצבור מנדים או
מיזוימי׳אומסביעין וכן אס מקצ הקהל מוחי' בחרס כיון שהם מיעוט אינו מועיל
המחא׳כיון שרו׳הצבו׳מסכימי ' ואפי ' יהא כדבר ס לא כרין כיון שיראה להסגדין
ושאין ובלבד בססכמ אדס חשו ' יס ודע שזה שכת' דמימוט הצבו׳ נגרר אחר הרוב
גע״נגיא׳יפה הרשב״א בתשוב׳וז״ל כל פניני הצבו׳אין למקצ׳סצכו׳רסו׳לעשותס
!3ל!י׳ הסכמות הצבור כילי * וכי׳עיין * (ג׳ה) אלא א״כ הם אנשי׳ממוני׳ על ענייניהצבור
1303״<[ סי ע״ט ובהר״ס בר צמח
קי״דבכלל וכן נהנו בכל הקהל,ת ששמענושןמע׳?יש'.מקומן'
ו3תסו'3הרש״  53ן ס  3ס ןף סי
׳ ןכת  3םנזמ״׳להם מוקדמייונותני׳להסכח  ,רוב המקומות

3פשלאחר׳ ס אל׳א נס י ססעוסים על
גזןליהקהלבענהבהםכמ׳עושי׳כלענייכיהנבורלפי
״  .׳ 1׳

 ,שא אלנשי (;קטכיולחלזשי הדעת להסכים מרכיהם
1
^
׳
^ * ׳ ויתידיס נעלי העצה מן הסתם כאפערופשיס עליהם
כתשובה 1סי השאל אס ב או ג
לפקח על כל ענייני'הנריכי׳ות״מ אס קנת הקה׳אפי'
ממינונייס שבעי׳יכולין לסוצי׳עצע' מאופס האחרי׳סאילבעלי העצה מוחקמחאמן מחא'
י( 1וכנללז' סי מן ג׳
״✓ כת׳ קס ל סמטי ל ין 'כלשלאקנלו׳עליה׳בפי׳וכ״שאסקנת מאותם בעלי
ןי " *'" .
■ ""
י
׳  * 11הענה מותיס במה שעזשי׳פצת׳שאין נמהשעש  ,כלום

ימינו מ 3הי
 15ס מ 1סמ כללה
לפלגס
גילמדנר צלא הי׳אלא חרס וכן שכרע '
לנערענירופזליישרהעזברי׳ותזני׳חותמו׳מהתלןעל

^י
שבוע?

יאקלחרם דקחרס דהאליכא הגוי כולי־
בגבעהאמיי *(
נ״ה) ובתשיב׳ אחר׳ כתב על ראובן
שהי׳משתדל

ס15יל וכן שכונו ךי ה ןעל 5ן היתה ^ ל׳ן
"י־
ונדויעל
מ ,נ| יענוו״ותו " "׳ע 1ק״־״לווקמת.",׳  ,־ךס .",־ ""
/.״^ 1
.
הטלת חרם ואח כ נתקבנומן הקהל והתיר; סחר סא
^ השביע סנולדי אחר זמן א  3ל שלא הי׳נהס איש מאותםשהחרימו( לאמחופםשהקהל
"יי' על פיהם־ותשיב אין המ׳קיי׳ להתנהג על פי המיעוט אפי׳תקכו תקמ׳וגדר ' למצו׳כלשלא קבלום
יי' "ליסשאר הקהללהטיל'כדאי׳נפ״ב דע״ונני שמן זכ״ש אס הי׳לבטל את המנו' נמו שאמרת ואעפ׳י
מיכאנשי׳שר^ צזרכיהנבורעזשי׳ולא פרוניהס אא״כ יאמר! הדבר יג#י פלו׳אלא ע׳יפלו׳זה אפש׳אס
כן וקמו אנשי׳

מקריאיהעדה והחרימו שלחיקיי

?^ נ ייתר ע׳יהשנימןהראשון  .אבל אם אינו ק זכ׳ש אס איני נעש׳לא ע׳י הראשון ולא ע׳י זולתו לא
|!|״עחסיחרמ' אינם ולש אםעמד ,יופר חכמים וכשלים מן הראשוני' ,יותר במבין אנשים והתירוהו
י:מית׳יהיתרשהולכיס אחר רוב חכמה ז ו 0״קגך עוד עלבכים אוג׳שנשבע,שלאיכנסו בהסכמ׳ןחרמפ
.

הקהל

שאינסרםאי׳לעשז׳כן וכל שאינם נוהגים בצבור

נכנסו נתרם זע׳ש :

! *1אס ה!אעל[ ענק המין הולכים אלו׳רוב ממק ילא יתכן שלוג נפשות המתנים מיעוט המס יגזלז
* ,־
חרסי על העשירים נסי דעתם  :י
(יה }מגל'>3סי׳ה׳קהל 6עשיתיןנה בחרם זנמנז להתירה ; ראוקמזחה .יכולים הקהל להתירה גלא
הס"מ פרחונןשהסרתתהקהלתל[ י'ברו'דעו) ומיישלא הסכים בהתרה לדידיה לא הותר :

^יוי־וחי־ס חל על דורות הבלזיס * כתב :המרדני בפרק הסולח שמהירושלמי
%^ 0עיל גני צריך לפרט הנדר משמע שלזין להתיר נדר סל שחוק ונ״כ
^
כהגהו׳מימוניו׳כפ״ו מה״ס וכ״כ המרדכי עוד כפ ' שבועת פתיס בתי'
 ,י ת וכהגהית מרדכי פ שבוע' העדו כ״כ בסס ריב״א ואח ק כת׳שרכי׳סוכי '

ידוע ובלו לישק׳טלנדרו ולזרשמתיר סמ  6יתקפנו יצדוול 6יוכללסעמי:על עצמי ( יח )אמנםש״ס
ונ מצ 'עוש ב׳רע -ו׳סוח׳ועובעל שבועתו תסוב׳מסתבר מזץ כזקקין לודסחו׳כקוכי ' ,הכתב נ-״י ףגר
ע3יר הילן ולוין מתיריןלו נדרלעכו׳ולוס מסטסלל) יכשילכו־ינרולעכיפל סבועתר'
^!■5
י& כי׳את• יצרו ולוין נוומיין לצלושיזדקקו לדלפביד 'קטנ כדיסלא יע ם׳עבי יגליול 'פמשכימיס "3נרר
ומשוב זו כתוב בתשובו׳להרמכ״ן■ סי מ"ב ובסוף ספי' ככלבו וכתר בקיצו תשובות אנשים נאתניסלע
הדש״בלז לוס התירו היכרלרסכ״לז שמס שעש׳עשוי בדיעב והרש״ט 6ומ שליז הומר המס ,
החריתי
בדיעב׳והוכי׳כראיו׳וכמו׳עו׳בתשו׳הרשב״א עלקהל סהטבימו והחרימו של׳ל שח ׳ך עליהם! " ע׳החי-ש
בקוגי׳ולזס כ רצו להתי׳סנזפי כול ' משכימי׳ להתי׳אינס יכוני׳להתיר ^ עיס 7ב י י 0־ שאיי " חהםי'נכנס
מעצמו רזסוועוד נוס עליו איסור ההסכמ׳והחרס והיאך יובלו ל $תיר הגע 6פ נאזי״הסכמ׳ ;גא

שיעבור יהיה מנוד אס יובלו

להתי׳את הכדוי אס לאו כיון שנעשה

לקיו׳החמזשהכלי "

שכל

יל

הקנס הואשמתירין ואיסור השחוק במקומו עומדפ
רי״ז סהנס 3ט
י סח
ססו׳לוילסטיל
גוילו־
וכן
15
סו
׳ל
?מיו
׳
,,מ׳־־• !),,,׳אעל " " .־־־• " ' .אא־! א  .מי;"
£. . <! . 1,
_
_
לשחוק נקזני׳עד תשלום שנה וענד על שבועתי יכיל הקהל שאף מי שלא
סקורי בלע ז אסוסטאר כתו^ ^ למוסרו ביד המושל לקונסו בממון ולהכותו עד שמצא שמע יפשיל
הרשות
במסו׳הרסב״א שאלת באומו סכשבנפשו כלישיקיים שבועתו ואם אית׳מזטב הי׳ להתיר נידן להפקר בית
ישש
ע״דר שלאויש
שוק
ורן שוס ישתוק כערל׳ לןכדישלחיכשולולאינטרכולמיסרו ניד גוי׳ ולהכות׳ דיןהפקר :
עלשתצחכפשו
סיס בו מעות ונשמטה וחזר ונשמע
להמרדכיפרק לא
יחפור ע גדרת ז
ולפעמי חוזר לשטותו ויוס אחד שחקו לפניו ומצא מנוח ונוח לו ואמ שאס יוכל
קהל שעשו חרם
לשחוק במעות שימצא מנוח ורפא לו ושאלת אס מותר להתירו אס' לא תסוכה,תקכ 1,על* עצמן
מסופק אני בדבר זה דאיפש׳לומ שהוא מותרם בדבר פיקוח נפשוכמו ששנינו יכ,ליןלנזור שכלמי
המכבה את הנר וכו׳מפכי רוח רעה בשביל החולה כדי שישן פטור
ובסוגיאשינא בלאישיתס
דשמעתין התס בחולה סיס בו סככ׳ומות לכתסל׳וכו׳ומקצת
מרכותידכ לעגח ! אס יי371
הנך דתנן במתכיתיןסכנ׳יש בהס ומות׳לכתחל׳וסמ אסהוא מסופק מות׳דסס ' בעיר יכ,ל לגזור
נפשות לסקל וכפר ' מפנין אמרו גבי יולדת שאס צריכ ' נר חבירתה מדלקת אףעלהבאאם
ואוקימכ׳בסומא ומסו׳דמייתכא דמת׳וכווה״נ דאיכ׳רוח רע ' איפס ר דאתי ליריהואתלמיד ,לאם
סככה ומשו׳יתובי דעת׳סלינן ליה ואיפשי דמ 1הספ,ג :ס ^יז־׳ )^ ",ם סי נו דכגת השנה 'ים״סכתנן
ליסאלאסהוא לפעמים חלוס דאיפשי• דאין זה אסימדאוריית'יכל שלא( 1רס מ,תרכול!מטעם
הרבים כדעת ר״ת וא" נ מסוס דיש כו סכנת נפסו׳עכ״ל :ותשו' זו היא גתסו' ג־רשהות'מקנת,
להרמב״ס סי׳רפ׳א ייב הרסכ״א בתשוכ׳על אחד שכד שלא לפשות דבר פלו׳כלאה,תר כ,לי !אינו
התר׳ובלא הפרי'שנשאל תחל׳פל
מהכראהעכ׳לכ׳עוד
^ (ב ה ) כת הרי בש נח נ סי נ ה נענין הנידויאין ריב ש סי קע ח
סאמ בלא התרה ואחר כן נשכזל
על
כחן כי אם עד א' ,הנעלדכ׳מכתישויע׳אנהכמש׳לא  ,בשסהרשנ״א אם
עיקר הנד וכ 'כ הרא״ש
בתשו׳כלל
ח'
כלום
הואאפי׳
באיסורי! אבל מ' מ על שעבר על היתהתסנמה נדר
ס״ט על צבו׳שהטילו חיסוהתנו שלא השביע׳יש עד א׳נמעיד יגסהזאענמז מודה ומום לרבים אי סית
כבר כפבפי בסיף סיס

ןקסר ׳ סחי
יסחוקסוישחוק
שאיןלהת׳
ק ־י־
* ;( נ־ה
ב׳ה^) ונס
ונסמדנריהי״חשבתשו־
מדנריהי־׳אשנתשו׳ כיח־
ניא׳שחין
להתיר הכרזהולא יפסי׳

יעסו התר ולא התי לסתר' עד סוף
העול׳סיתירו חרס האחרוכ ' שהחרימו
שלא להתי׳ואשרכן יתירו החרעכ״ל
ובסוף כלל י״ב כמס שא׳בשע־ת נדרו
פלא יופל סוס סכס להתי׳זה הנד׳ג״ז
נד׳סוא והוי כמו כדר בתוך נד׳וצריך
נד׳זה שתי התרות תחילה יתירו לו
אותו שנדר שלא יתי׳חבס אותו נדר
סנד׳ואחר כן יתירו הכד׳וגס כסמ״ק

ראויליישרו דגס היות שאין אלסמשיסיענמירשיע לדנר תירה אי
ואינוסתחיי׳עלפיורו׳מישלגדורולייסרלנזרןהשע' לדבר מצוה אין
זשהנשארי׳ישמעיויראויכולי׳ב׳דליסיראחרשברו׳לם' רשאים
אפ•לן
שעברזלקישרז אתזזוהלקיהל אחנ׳יעןהולהזה יקכימו כולן ואין
מעצמו ומלעתז ורצונו מקבל עליל את הדיןיניי׳דינא לומר כן נזה כיון
ראוילקנלוזשלא לדחותו נב׳ידים זשיקבלהיען נש בנגע ' _שעל דעתן נשביע,
בפניג׳אוד׳אולכלהיותר בפניעשרהואפשרלהקל יתיר  ,לעצמן אפי'
בזה יען הצחוק פקקי יצריי זרגי' מעמי האדן נלכדו  .לדבר אישור שאין
בשבוע׳ועברו ולא נענשו ולזה ראיתי רבים מןהחכמי' דעת הקהללמישר'
החסידים נחגיעזמלסשנייע המשחקים יראוילנל ליין חשורא וכ' פ סימן
שתהי׳כזזנתולש׳שכדילהוטחלאלביישזצהכלי׳עלל :תס״ד  :כתב
המרדני נ פ רק כל
הכפר דף תשל״ת
ע״ד כהנו העם

ובתשו׳הגהו׳מימוניז׳סבסוף ספ ' הפלאה כתו' זה סברנו ר״ס כשבע ע׳ד ה״ר פרץ
וה ר חיים ועל דעתי שלא לעשות קיום לחמיו ולזוגתו ועל מנת שלא יוכלו
להתללו אא״כ כתי׳לו שלשתינו יחד אס יתחרט חלקי אני מתיר לו ומדעתי
שלא,לכה? נ ?!!מלה
הוא סכל מי סמצ׳לסתירו יתיר ובלא דעתיכו היה איפס׳להתיר לו לטשל סלוס המדינה למנהג
בין איש לאשתו ואע״ס שאמ׳ע" ד שלא יוכל אדס להתי׳אלא סלשתנו
יחד אלאתון התחום
מילת ' מהני׳חרטה ואס מתחרט מאותו התנאי יתירו לו אסרי׳דחטו הניד י ע״מ לשס( £7מח |^
שלא יהי׳לוהתר׳נימא דלא יהא לו התר א״ב בהשול׳לאמ ' דאדריקלה ברבי׳וכו עלמי שעבר אם
נימא דאדרינן לה פ״מ סלא יהיה לה התרה אלא וראי אפי ' כה״ג יש לו התרת׳ עבר אדם ת! ז
כמו סהנדרי ' יש לסס התר כך התנאי׳סלהס יש להס התרה ענ״ל ועייןבםשו 53ן לתחוסלא ענדעל
ריכ״ם שכתבתי בסו׳סי רכ״ט ועיין לקמןכסי׳זה
מי במסו' הר* ןילעיל .3סי' מ 3סס ^ "הגתאל ^נתון
כלל יי׳על ״׳ שנשבע לאשתו•של
,׳ ! ש
הר״ש ט
בר ״! ״
צמח ״
כת! '׳ .׳ ; 1״
סרא״ש כתשובה ; ; ;
א יצא .עמנ׳ יוחזמה
וניע
בלירסותהוסונז

לזומ׳ספי־יסה

והתירה לו ש לצו בפני עדים

והמז־יזומרת

גמיימוני בהג״ה

התירה לו מעולס כיון פלא האמינ׳עליו כב׳עדיס הוא נאמן וכיוצא בזה כמר 3בה׳נדרים י נבי
,בתשובת ,בנו ^ ,הר יהודה על מי שחייב
לחכירו מנה בשטר יכר^
רכ* 3ך םנ !:,כע המ'7מ},העי'מופ׳
, ,
! ,
!<
1
צככוס בתחומה
לפרעו כיו פלו ועב היו וזה טוען
שעב
על
שבועתו
וצא
■
פרעו וסנה סופן שקיים עכ נ המרדני כת
הדאזשניתשו'3כלל
שבועתו ופרעו והשיב שאס אין כתו בשט׳שלא יוכל לטעון ,שפרי ! אין אנו יכו
לפסלו מחמת השבוע ' אפ״פ שחייב לפרפויסישב״א כ בתשוב ח״ליסאלת אס ו' סי׳ כ״ט תקנה
שעושי! בני העיר
הכל נכלל אע״פ

שעזפיןא !.הןלנורן
מש ויש בני העיר
)
^ 5ייןשלא היציאז שום אדם עכ"ל
יעיל עייןנתסוג׳הרא״שכלל '
גסי׳י״נד׳ג _מדיןתקנ,תהקהל נפש',ריבי'שסי'רס״נ קהל
7
שיעש 1תקנה גיניהס !קבל,עליהן בחרם
זאזת.
שכל1יין סה 1ניא 1מתוק לעיר יהי^ ^סןר בהכאה אלאאש
_  . . 1ן  '/ _ _ ,״ * 1.4 .
_
^• 1
•
ז>11-<**#<1
.1
!!.
^
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הלכות נדרים
מגעי׳כסדו׳דמה הכא׳יש לסס כעדו' זו והרי שטר מבוע ' כיד׳והזמן עכר ואפי'
יטעו! הלה סהס האריכו לו אינו נאמןלגבי פייע׳הממון אלא יפר׳או יביא ראי'
סה׳האריכו לו כמו שטוען ואם לפסלו לעדו׳מה הכא׳יש להם כפיסולו עכ״ל ורב׳
פשוט הוא מאין זה סות' לתשוב׳הרא״ש ולא לתשוב׳מו דשאני הכא ששני עדים
מעידי׳עליושעב על שבועתו כת עוד הר״אש בתשוי׳כלל י״ב כענין שנד׳ללכ'
לא״י דע שיש לאותו נדד התר׳כמו לשא׳נדרי' ואס כדר ונתחי' ילך לפני ג׳יודעי'
בטיב כדרי׳רתירו לו וכ״כ כהגהו׳מימוניו' פ״ו מה״ש וז״ל למנין נדרך שנדרת
לילך לא״י אפי׳עד״ר יש לו התר׳אחרי שאשתך הרה דאין איסו׳בפניפקוח נפש
דש סכנ׳להוליכ מעובי׳וגס בולד עד שיתגבר ויגיע הקיץ ע״כ כ׳הרשכ״א שאל'
מי שנשב׳ע״ד חמיו וחמותו שלא יצא מחוץלעי׳וגס לא יוצי׳אשתו לעי׳אחר׳אלא
ב׳סדסי׳ונתנו לו רסו ' חמיו וחמותו שילך הוא לכדו חוץ לעיר לעסו׳תכאי וכה
אמרו לו־ אם תרצ׳את׳ללכ לקח ' תכאי׳לך לשלום אבל כתנו לא תלך מי מספיקין
דכיי׳אלו להמירו או צרי היתר חכ׳־תסוב׳כל שכסכ׳ונד ע״ד אחרי ' אין הכוונה
שיוכלו אות׳אחרי׳להתי׳לו אלא לחזוהנד' והשבוע ' הוא שהכד' סהוד׳ע״ד יחיד
אינו חזק שאינו נשבע על כוונת אומו היחיד ופל דעתו אלא הדב תליי בדעתו
ובכוונתו ואומרי׳אדעת׳דהכי מי נדרת ואלוכד׳או כפכ׳עד״רה״ז כד׳חזק ססיל׳
דעתו מכאן ומסרו לרבי׳ואפי׳אמ הוא אדעת׳ דהכי והכי לא נדריח לא מסגחי'
כיס שהיי סיל׳עצמו ומסרו וזה שנשב' ע״ד חמיו וחמותו כך סת' איןהסכיןשיוכלו
הס להתירו ולפיכ׳צרי הית׳חכ עכ״ל ונרא׳שסעמו מפני ששכופ׳זו לא הית׳ממש
לתופל׳חמיו וחמותו שאע״פ יש להס קצנח רוח כ :ך מ״ח לא מיקרי תועל דאלו
הי׳לתועלת׳כגרן שנשב׳לתת להס מנה כשיאמרו הרי אנו כאלו התקבלנו פטור
מסבועת׳וכדמכן ס״פ קונ׳יין האומ׳לחברו קונ׳שאני נהנ׳לך אס אין אתה נותן
לבני כור א׳סל חטי׳וכו ה״ז יכו׳להפ׳כדרו שלא ע״ס חכם וכו׳וכ״כ בהגהות מרדכי
לשבועו * והרש״בא עצמו כת׳בתשוביאחר *(ב״ה ) יעיי׳לשלן הר" ןשכתזנ נס 'סרל*נ
כיוצ׳בזה על ראובן סנשב׳לחמיו בשע׳כניס לפסו' לו תוך חדש ימי׳סטר מתנאי
חזר׳הנדוני׳לבי׳אבי׳אס תפט׳כלא זרע ואח׳כן פייסו שיאריך לו זמן עד בא אביו
ואח׳כן טען שכיון שהאריך לו זמן שהוא פטו׳דכד׳סהות׳מקצתו הות׳נולו וכת' ז״ל
פוד יש לדפ׳כשהאריכוחמיו אס הוא פטי׳בכך מפני שאני רוא׳סאתה חוכך אס
יכול להתירו כיחי׳ואינו מאותו צד סאת בא לחקו׳עליו דאין זה תלוי ביחי׳מומח'
או בג אלא מפני שתנאי זה הוא לתועל׳חמיו ולהיוחתו וכל כי האי יכול להתי׳לו
שלא פ״פ תכס וכרפכן בפ׳קונ׳קונ׳סאכי כהנ לך וכו׳ומס׳ספמ׳כפ׳מי שאחזו משום
ללהרווח׳איכוקוהא לא איצער וה׳נ תנאי זה להנא חמיו איכוונו ויכול הוא להתירו
שלא מ״פ חכ אלא מי׳דוק׳אס פטרו דמון דלא איצטרי׳וא״ל הריני כאלו נתקבלתי
שרי שהרי אנו מאי׳כא לו נתקיי׳התנאי אבל זה סרוצ׳בקיו׳תנאו ומחז׳אס׳שטרו
אלא ש ־ותנו מפייסו להאריך לו ימי׳או עשו׳פד בא אביו ושבועתו קיימ׳איןבידו
להאריכו אא״כ התנ׳בפי בסט הסבו שיוכל להאריכו ושיהי׳פטו׳עד הזמן טכ״ל וזס
מבוא׳כמו שכתבפיומ״מ לביכוקפי בכונ׳הרסב״א ז״ל לסי שמצאתי שנשאל על מי
שכשב׳לחמיושלא יוצי׳בתו מסולי״טא שלא ברשותו והסי׳מסתב שאס נתן לו חמיו
רסו׳ככת ' ידו שיוצי׳אסתו לכשידצ׳ה״ז מות ופטו' משבועתו כל שהוא מכיתות' יד
חמיו מתיג׳ רשו׳אינ׳צריכ׳פס אל פס עכ׳ל הרי דגס בנשב׳שלא יוציא בתו יכול
להתיר פלא ע" פ חכם וא״כ צריך טע'ילמ ' כשנשב׳ע״ד חמיו וחמותו שלא יצא מחק
לטי׳ושל׳יוציא אשתו לעי׳אחר וגתנולו רשו׳כת׳דאינו מות׳אלא ע״י הית׳חכוכרא'
סהו׳ז״ל מחל׳בין נוד׳ע״ד חברו לנוד ' או נשב׳סלא יעש 'דב׳פלו׳סלא ברשותו מודד
פ״ד סביו אין הכוונ׳שיוכ חברו להתירו אלא צרי׳שאל׳חכ וזהו טע התסוב׳הראשוכ'
אבל נוד׳או נשב שלא יעש׳דב׳פלו׳שלא ברשות חברו כיון שנתןלו חברו רשו׳הות'
חה טעסתשוב׳אחחנ׳ודע שתשוב ' זואחרונ׳סכתבתיהיא כתוב׳בתסוב' להימב״ן
סי׳רנ״ד וכתו׳בספו׳ומ״מ ראיתי בלשון םאלתךכהרשא ' חמיוכ ' לסונו' הא ' םאמר׳
שכת לובכת' ידו אס תרצ׳להוצי בפי הוצי׳ועל הלסוןהז׳אמרתי מה שאמרתי אכל
הלשון ככ׳שאמרת שכתב אס תרצ ' להוציא כתי הודיעני ואני אוליב לך נ״ל שאין
זההרשא׳אלאסטומי מיל,־ בפלמאותאטסמא חשש זהשמ ' יוצי׳בתושלא מדעתו
ולגלו׳כוונתו הוא רוצ׳ללכ׳ולעכ׳כמנין שאמ׳לבן ליעקב למה לא הגדת לי ואשלחך
בפמח׳וסועו שלא נתן לו רשות להוציאה אלא טל ידו שמא חושש לכבוד בתו שלא
יוליכנ׳צשפח׳אוכיוצ׳בטטכו׳אליט״כ איני רוא׳כלשון זס נתינ׳רשו׳ושוס פטו׳לבטל
פכ״ל -וכתשוב׳אחר׳כת' אנכי לא ידעתי הכוונ׳במ׳שאתס רגילי׳לזכו׳המלכות אם
כויהתכ׳למלו׳נדריכ׳כרצון המלכו׳כאמת כל שהמלך מצ׳להפי׳או מצו׳להתי׳מות׳
וכמ״ש קונ׳סאני נוש׳פלוני׳שסבי רע וכו׳מת האב או נהרג הכלב מות ' והעמידוה
בתול׳נדריו והרי״כס כת׳בת״א סי׳מ״ח זה שמעון שאומ שהנשבע או כרד׳על דעת
חברו יכול חברו להתירו שלא על פי חכ יצא לו מדאיב פנחס כל הטדר׳עלדעת
כעל׳נודר׳חו סכר; קדומ הביא הימ״כן כמשפט החרס ואינ׳נכונ׳כי אס יס ללמוד
מהפי הבעל נימ דיו לבא מן הדין להיו׳כנדון דדוק׳כיו׳סמעו אבל אס שמע ושתק
הרי קיים הנדר 1מהחס ליכא למילף אלא שהנודר ע״ד חברו הרי הוא כתולה
כדיוט״משלאימח׳פלו׳אלא יספו׳וכל ששמומית׳הנדבטל אבל אס שמע ושתק
או קייס הנד׳קיי׳וכאח׳י״ל דכיון ששמ׳ושת ולא מיח׳מיד קיים הכד וא״טס שנמנה
מור׳זמן לבעל כשתיק׳אותוהיו׳גזירהכתו׳היא מפט סלוהבי׳ואין הדין הז׳נוהג
כאח תדע שהרי שניכו כדרכוביו׳ונתגרש׳בו כיו׳אינו יכול להפ׳אלמ׳כיון פיצת'
מרשותו כמקיי׳מיד ואע״ס ספ״דבעלכדרוזו סגר׳הרמ״כן ומטע׳זה אפס׳סהנודר
ט״ד חכיו בפניו וכטל הכד׳מיד פהנד׳כטל והוא שיבטלנובפפתיו אבל בלבו ססיט
דלא מהני דהא בהעי הבעל נמי הפר בלבו אינו מופ ומיהו אף כזה יש לדון לומר
שהאו׳ע״ד סלו׳אין דמסמ׳שיוכל הוא לבטיכדרואפי׳כפע׳פמיע׳אס לא התנ׳הן בפי'
שאפס שאין דעתו כאמת כן אלא להוצי׳מידי הפימועוד שאין ללמו׳מהפי הבעל
צלל וכו׳ומ״מכ״ל ברו׳שהנשב׳ע״דחברו ומת׳אומ׳סדפתו הי ' לכךסיוכ אותו פלוני
להתירו שומעין לו כדתנן סתס צדרי׳להחמי׳ופירושן להקל ולהחמי׳וכדון זה דמי
להנהודריש׳שאין משמעותו להחמיר יופר מלהקל וכגון זה נראה שאפי׳אמ׳מ״ד
המקו׳שאיץ הכ״ה צסכ׳להתי׳עביר הגון שבוע׳השחו׳שאין ראוי להחפלסתיר כדאי'
בירושלמי עכ״ז כיון שסנשכאומ׳שכך הימ׳דעתובסע שבוע שיוכל זה להתירו שלא
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אפי׳חכס אין יכול להתי׳עכ״ל־ונתשו׳להרמ״בן סי׳רפ״ס כתו׳סי ^ פפסססמנמ
שהיחיד נסכ׳ע״ד היחיחהיו וכסמתחי־ט מכיןש ממט ומתי׳לו והלה נוהגהית׳בנד׳
שלא ע״פ סכס וסולן ז״ל חל ' טל זה וכת׳כמו שכתבתי בסמו׳פכת׳הריב״שבסמו־וגס
הר״ן כת׳כפ׳כער׳המאורס׳פל הא דאמרב פנחס כל הנודר ע״ד הפלההיל)נודרת
איכ׳דיליף מסב דמי שכד׳ע״ד סנרוה״ז יכול להתיר נדרוסלא ט״פהכסחואצלי
שגג הורא׳מיהו היכ׳דאתט כסדי׳הייכי נוד׳אס חכרי רוצ׳מציחברי' למיסויליד
ואינו צריך לשון מיוסד אלא כל דאמ אי איפסי סגי עה״ל• והאריך כפעמיסלדגר
דרכינו בסי׳רל״א החמי׳וכת שאפי תלה באח שיבטלנו אינו כלוס דמידכשחלמדיר
אין לו התר אלא ע״י חכ׳ואסי׳אס תלאו בדע ' את וקיימו ושוב כס^ל פלהלןיו׳אינו
מועיל והס דכרי הרא״ש כסוף כלל י׳והבי ראי׳לדב ' ומיכת' דכחרמי צבור לסיסס
ספסט המנה׳להתיר 'בלא פתח וחרט ויחיד מומס או ג הדיוטות יש להס נחלתלו׳
הנידוי וקיומו והתרתו ככל מה שירצו עפ״לזדין האו׳לחברוקונ׳סאנינהנ׳לךל!ט
אין אתה נוטל ממני כך וכך או קונ׳שאת כהני׳לי אס אין את נותן לי כך וכךסיכולין
להתי׳נדר בלא שאל חכ כת רכינו בס״ס רל״ב כת הרס״כא כתשוכה הנשבעלחברו
לפרוע לו ממון לזמן יכול להתי׳נדרו שלא פ״פ חכס שיאמ הריני כאליהתקבלתי
אבל להאריכו ושיעמוד כחיובו לאו כלכמיכ׳אא״כ התנו כךכשע השבוע'עכ"ל*ותיקון
דבר זה סיאמ׳לו הריני כאילו התקבלתי ואחר כן ישבע שיפרפנולומןשהסכימו
כיניה׳ואם המלו׳חושש שמא אחר שיאמר הריני כאלו התקבלתי ישחק בו הלהולא
ירצה להשבע לפרוע לאותו זמן כ״ל שתיקון הדב 'סיאמי'לו הייני כאלוהתקבלתי
חהזתימקמיהמ' נ!לו
ע"מ שתסב ' לפרעני לזמן פלו' * ובמשוב ' * (נ״ה )ונא״תכתו ' נדי
אחר׳כת׳על ישראל סנתחיי׳מכה לגוי בסט'
11ן< ומ
יה״הנשבוע׳לפיכן אם לאזנןי! יינלפמי
לסמעון
ובסבוע׳והגוי לוה מישרא׳אח׳מנה ושיעב' בשכזע׳מזן זמן ידעד לנאזע״חןנא ראמן
אח׳לחיהי׳ראתן
לו כל נכסיו ויחד לו חוב זה אס התנו ובקש לי שיאמן הפי ע 1ןעדזי! ,
חיי׳נמדנאוע׳ שיוע׳זנן הזרזחכמיהדירענ״ל:
שיוכל הוא או הבא מכחו להאריכו כין
וכ״כ מפשט תםו׳הרא"שםכתנפילעי'נקמוןע5
חישנשנ׳לאשפזשלאייאמחנזנלירשזת׳■ מ״ן
הגוי בין היסראל הבא מכחו יכולין
ס״מלאיילחישלדגלי
להאריכו • ואפילו מכרו כגוי מכר גמור מפשינה להרמ׳נן דלקמן<
הרשנ״א :
שהרי התכה שיוכל הוא להאריכו •
כתב הרש״כא בתשובה ראובן סצוה חנוך כנו והשביעו שלא ילוה לשוסאדס
ממונו יותר מסך סלו ' כ״א כרסות■ שמעון ולוי ועכשיו מת שמעון היונלחנון
להלוות כרשו׳לוי לבדו אולא -משוסהפלוגת ' דר 'יאסיה ור׳נתן היא כלמקו׳סנא'
סלוני ופ׳כגון אביו ואמו קלל אס מםמ׳סכיהס כא׳דוק או אפי׳א׳א׳כפני פצמוואכן
ק״ל כר נתן דאמ׳מסמ׳סכיהן כאחד ומסמא ' א׳בפני עצמו סד שיפרוט לךהכתו׳
יחדיו כדרך שפרט לך כסוי ובחמור יחדיו ואף זה כשהשביטו לא השביעוהואלנ1
שלא ילוה כ״א ברשות שניהם או בישות א׳מהן עכ״ל  :נשאל הר׳ן עלא׳סנסכע
שלא יגרש אשתו זולתי בהסכמ ג׳אנשי׳ -אסר ניקבו בסמו׳ואחר כן גדלוהקטטות
בינו ובין אשתו ובסוף פתרהו לגרש ואותם שתלה נדרו בהס נתנו לורסו׳זולתי
א׳מהס שהוא בארץ מרסקים ובא לישאל על נדרו וכסתפקו כרכר אס ים לוהתרה
אס מפני סהימס שבועה לדבר מצוה דהיינו שלא לגרש אשתו ראשונ׳ואסמטעם
שאותו אחד מהג׳סתלה נדרו כהס איכו נמצ׳ואי משו׳דכיון דנדמ״ד ג׳ה״ל נגדו
עד״רולית ליה הפרה והסיב אין שכופה זו לדבר מצוה דמאידאערי׳כלכמגיצ׳.
אשתו ראשונ׳מזבח מוריד מליו דמטות ה״מ כרוצ׳לטמו תחתיו והוא צ $לח'כע'כ
אבל זו שאינה רוצה לעמוד תחתיו בקשוה למתקה ולשוא צרף.צורףאיןנימוד
 ,עביר בגרושיה • ומה שחששו עוד שלא להתיר מפני שדעתם לומ'סמא הואכנשב
פד ' ר ג״ז אין לו מקו׳לתוס לפי שני מדברי הראשוני׳דטעמ׳דעד״ראץ־לדהערה
הוא מפני שצירף דעת הרביס לדעתו אינו יכול ליסאל כי סיאך יאמראדעתל)
דהכי לא נדרי אע״פ שהוא לא היה בדעתו בכך שמא אין דפת הרבים מסכמת
לדעתו ובחרטה נמי הה והוא הטעם ולפי ' אמ׳ר״ת דכי אמיינן דעד״ר לובמצו
ים לו הפרה היינו דוק כי ההוא מקרי דרדקי וכו׳ובוראי שאני מסתפקכטעם
זה הכר מדברי ר״ת שאס כדבריו למאי איצטריכי׳כעד״ר לג אפי׳כב נמי אוכאחד
טמ׳שאין לו הפיה שהרי צירף דעת אחר לדעתו ולמיסר שוייס שליח ולאלתיסרי
אלא שאני נדחק להעמיד דבריו לומ׳שאלו סי׳בע״ד א׳או כ איןסי׳אלאכאומט מ
שלא ימחה וכמו סכ׳הרמב״ן במשפטי החרס -ואין הנונה לשתף דפתאסרלדעף
אכל כסנד׳עד״ר שאין הרבי ' רגילין להתאסף ולמחות אט מפרסים דבריושכיון
ר״מד? '
לשתףדע' אחרי׳לדעתו ולפי׳איןלו הפר' ומ" מ כיןשתאמ כדברי
קיס להר לרבנן סכל נד׳שכתחז׳בעד״רסאין לו הפר כל זה איןלופרן^ .םש ^
דטת הרבי׳בעיקר נדרו אכל זה לא שתפס להחמיר• על יו ^ ן1הקלעליו ש ס
לא התנה בכך לא היה רשאי לגרש בשו׳ענין אא״כ יחיה ורצס לשיירלעצמושיכ
יתירוהו אותס ב״א שיהא רשאי ופל מה שחששתס עוד מטפס המול הנא מחני
"מ ?* ^צמ' לר יאת1
אין מתירין לו אלא בפניו אף בזו כסכמחי ל המי/סככי ייעמ ,
דדוק להנאתו אבל שלא להכאתו מתירין וככדוןזה הדבר מוכי׳שלא היה סנ^
סל אותו שתל בו הכד ופו׳סשס מדרי׳יש מי שגורסה מוד׳ה ^,בפניו ^
אי״ויפני
 .לו אלא כפניומשמ׳הא שלא כפניו מתיי  !,א ומו והסכממי*■ ?יתה גייס יו6י־
סאעיו בירושלמי מידרי׳והכיאו בתוס׳גטין מט״וך המוד הנא' מחברוכפצ ג1

כמה סצד׳מא׳ממט וכן מפי׳ספשיו כדי שיתבייש מחפנייוו ?״ד מ(!נ ^ס יסאו
לאיפיימיי!ם! ץה רהלפי
שלא יפסדוהיככ1וב יע ל 1־ייי* יכה ו י :מי
עכירו׳עכ״ל והיא שטה מחוורת אפ״פ שאינה מסכמ פס מ״ש " י"
שכתבתיה פ״פ ספרינו ועדין לא באו לידיהתו' ספות מם '״ ו ^ פםי 1ם יריןול
^בפי׳הני'
מעט ואודיעכם מעתהה י ' אתם ייאיןכב ירו,פכלש לאבפ ? י
ואין חוששין לאי מפני החשד ולא מפני הבושה על׳ל כסי׳ס׳׳ט* כת פוי
פ
שאותו פנשכע פלא לגרש זולתי כהסכמת ג׳אישי׳נקובי שמו '

הלכות נדרים רכח
^ אסרעל עצמו מכל פירות שבעולם חוץ מפת[ ומיס אס יגרם ברשות השנים
^ולשב לטשו׳ככה פעס אחרת וא ' מהעדים העיד סאמ׳שיהא באיסרו בכל פעס
םישאלויותר מהאיסר ושיח ל עליו פע' אחרת וכן לעולם אבל הבחור הנוד ' מכחישו
שיתימהו לאחר נתינת הגט
מזהוהנסקרובי הבחור יוצ -ס גילוידטת סחכנדס
סאלמלא כן לאהי׳מגרס ולפי•  :׳ יש לחום שמא אחרנתינת הגע לא ימצאו פתח או
קרטה יספיקו להתירו ונמצא זה אומ ' אילו הייתי יודע שכן הוא אפי נותנין לי כל
ממץ ספעולס לא הייתי מגרש ונמצ׳גע בטל וכדאמרי בגטין גבי המוצי׳את אשתו
משום ססער :והשי 3אע״ס שהדבר ברור שאין לחוש כשביל זה דה״ל עד א׳כהכסשה׳
כמוסנראס משטרקבלת העדו׳ולא מסימן מפני שראיתי בשטר קבלת פדו׳שהבתו'
כלפעסופעסוהכחיש אנגורדויצק .בפעסשניה ועד אח׳אומר
שייודעבענין
 6ךלא כעדות שהזכיר את אנגורדו יצק שמא לאתר זמן יצא קול או־יעדשעכשיו
מדכרבסמכזידבר כבריא ותחוסו באיסו׳פירותיו של זה אמרתי אגלה אזנכ׳שאפי'
אמר ק נשאל ומתירין לפי שאיני רואה סקו׳לחוש שלא יהיה יכול לישאל אפי׳אמד
גנלפעסופפס וכן לעולם אלא מטעס שנא׳שאיסור פעמים האחרונים אינו סל טדי
סיהי׳כשכזל וכן מחר כל פעסופעס וכיון דקי״לדאין קכסמתי׳אא -׳כחל כנד ' וא״א
סללןיסאר אי זה נדר שעדיין .לא חל נמצא סא״א לחכס להתיר זהו מהשיש לחוש
המ וליתא .סאל ו היו נ ד רי׳חלוקי׳ה״נ אכל זה אינו אלא נדר א׳דסא קי״ל בפלוגמא
דהירחמסה מובעי׳אותוכא׳בפ שבוע ' הפקדון כר״ש דאמר עד שיאמ שבוע לכל ׳א
ו5ן'ו :ן נמי כנדרי׳פ פותחין לוה קרבן .ולזה קרבן צריכין פתח• לכל א ' וא' אוקמינא■
ממפה כין לדברי מי שפוסק כר״ש בקלדברי מישפוסק כר׳יהוד׳דאמר כפ׳שכוטת
צפקדוןלא לך ולא לךחיי׳עכ״או אין .מספר הנדרי׳אלא כמספר הקונמר׳ססזכיר אוי
כמנין פהזכיר ול 6לךולא לך ודומה לו כנדון־ זה מה שאמי בכל פע ופע ונמצאוכאן
מורי ס׳קונ׳אס אני נסאלישני׳וכךככל״פעס ג׳ופמם ארבעה וכן לעול׳אבל יותר
מ!הלא סאפ״פסל ' יכן לעולס כולל לאין תכלי׳א׳א שיתרבה הנד׳מטע׳זה וכמו של'
לפיכן כל שהות ושנה ושלש א״א שיהא כאן נדדא׳סלא חל אלא כל נדריו סלו ותכם*
׳נו׳להמיין ומפ״פ שמקצת איסורו עתיד עדק לחול החכם עוקר הנדר הוא כעקר
פננרחלואינו מתיר האיסור כדי שתאע שעדק לא חל שמא תאמר לא כי אלא כיון׳
סיס בו חלק איסור שלא חל אינו יכול להתירו לית' מדאמרי ' פ ' אלו הן הלוקין תכן
נמס הנוטל אס על הבנים וכו׳עד אימור דאמרי׳פד״רייש לו הפרה לדבר הרשו׳וכו'
ושספראה ספור' שהתלמוד אינו מוצא שוסידרך שהמרי ' את אשמו לא יכול לישאל
#לנדרוולהחזור' ואס אית משכח להכגוןשהדירה וכן אח כל פעס ופע ' שישאל .עליה
<|<[<! ע״נכדאערןסא״א לנודר לידור אלא׳ דבייס ידועים ולא שאין להם תכלינה
יסכם יכול להתירןיוכפי מה שכתבתי ולפ״ז צ״ל דמאי׳ דאמר בסוף כדרים קונס■
האיכי נהכה לפלו׳ולמי שאשאל עליו נשאל! על הא׳ואח כן נשאל על הב ' דאליבא;
וד״ם היינו דווקא באומר קוכ׳לפלו׳וקוכ ' לפי ־ש אשאל עליו והמ׳נקט לה כר יהודה:
עתהאודיעך הסד ' שנהגנו בעניינו גלינו אזנו שדעתנו שימצא פתח באיסריו ועכא
הוהרני עליו אע" פ שלא היינו צריכין סא הו׳רוצ ' לישאל על שבועתו ושיהיה אח״כ:
נספק אס נמלך שלא להתירו או שמאיבא ב״ד ויאט לא יה היתר לנדרו ואס יגמור'
ויגיש ככל אלו החששות ונמר־ונשאל וגידשיאח״כ התמוהר מהאיסרי? פעמי ' רכותי
נמו ששיערנו שאמ וכן ככל פע '

ופעופע׳ופעוכו׳מעת׳אין שוס חשש

כענינושאפי'

יכאו עדי׳וימידו שהוא אמ׳באלף פעמי ' וכן ככל פע׳וסע׳או שהוא עצמו יודה בנך
רוןשכשפשנשאל לאסיה סבור' ם ' הא נמשך איסור ספירות׳ מזה אין חשש בעכינר
רה״ל כאומר שבוע סלאאוכל זו אס אוכל זו׳ ואכל את הראשונהבסוגג והסניה־
נמויד דפטו׳ומותי טכ״ל נשאל עוד הר״ן אלמנה שאסר איסר פל נפש׳שלא תנשא
לשוס ארס כלתי רשו ' ורצון ראובן קרובה וז״ל האיסר בפנינו עדים ח״מ אסר טל
נפס׳פלו׳עד״ר וע״ד ראובן בלא שום הערמ׳וכלא שוס פתח הית׳וחרט׳כעול כל כסף׳
או סוה כסף ׳שינתן לה בתור׳קידושיןשיהא אסו׳טלי׳כהכא׳כקרבן אא״כקבלברסו'
יאונן ע״כ וכסהאלמנה הסכימה לפשות זהי האיסר היה לטובתה כי הית׳בחור וכדי־
שלא יוציאו מיבליעל לעג עליה הסכימהלטשו׳איסר זה ועתהנזדווג לה זווג הגון־
ייאוק אינו מצה להרשותה עד סתפייסנו ברצי כסף והרוצה לישא אותה אינו׳
מתרצה כזיווג אלא ע״מ שלא תתן דבר מסלה לסוס אדס כי יש הל מעט והסי ' דע:
ני בנדון זה יש להקל ולהחמיר להחמי׳מפני שהוא נדר סהודר עד ר וקי״ל דאין לו
לפיה סמ׳תאמר הא קי״ל דלדב ' מצו׳יס לו הפר ' והכא לדבר מצו׳הוא מכ״ל דלרב'־
מי׳ הוא הא אפתא לא מיפקד' אפרי׳ורבי׳ועו׳שאפייהא דכ׳מנו׳כב פר״תדהיינר
דוקכגון הסו׳עובד׳דההו ' מקרי דרדקי אבל למצו׳אחר׳לא אבל יש לדון ולהק' לפי׳
שאין סע שזה דכי מצו׳סוא מדאמרי׳בר״פ האי׳מקד' מצו כה יומר מבשלוח׳ולפיכך־
מדון זה אס ראובן מעגן זאת האשה עד שתרצנו׳ ברצי כסף הוא עושה סל׳כהוגן׳
'אס כיא לא תמצ׳זווג הגון כזה כדי שיהא רוח המקו' נוחה סימנו אס תמן לראובן
מה שהוא רוצ׳דבר מצו׳ הוא זה שמא מאמר כבר אמר ר״ת שלא בכל המצו ' אמרר
ורוחיפסרלומ׳דכדון שלפנינו הר כי ההיא לפי שגס זה הפתח סל דבר מצו׳בגופו
ךנדר הוא לפי שזאת כשנדר נדרה כדי שלא יפתוה בנ״א שאינס מהוגנים ושלא
' 1ךולמז עליה ושיהא זיווגה פול ' יפה ועתה אס רראישבסב נדרה תהא נמכע"
"'נייא לכן זוג הגון לה ואמ״פ שעדין איפסר לחלוק ולומ דנדון זה לא הוי מחש׳
גי צא ומקרי דרדקי מ״ מ צד סל קולא יש עדין שהרי ר״ת שחדש זאת החומד ואמ"
11ק[ כי הא הוא אומר דע״דר דאין לו הפרה דוק' בפורט ואום' ע״ד פ ופלו׳אבל
עדריסמס יש לו הפיה ועוד סרש״י ז״ל אומ דכי אמרינן טד״ר אין לו הפרה דוקא
יי
ר וכהני רכיס ואין רבי׳פחו׳מג והכי מוכח ערק הסולח וכן דע רבי׳ האיי ז״ל
ץנימי ינד עד סיה׳פד״ר וכרבי׳אבל אס אינ׳סס איןעד״ר כלו׳ולפיכ׳יש בנדון
"קל שיש לו הפרה אבל מפני שעניינו הנדרי׳והאיסרים דבר חמור זאת עצמי
תתישבו בדבר וישלחו חכמי העי׳וחסוכי בעדיא ותו דאובן וידברו על לבו שיתרצ'
יתו זויג ואס לא יתרצה מה שאין ראוי לנעל ברית יראו שאס תימן האס׳הזאת
יוצ׳אס יהיה איפס סיפס׳אותו זיווג ואס לא יהי׳איפס׳יעייכו עוד אס
זווג אחר הגון כמו זה בכל הצדדים והעניינים שראוי

לדקדק ולעיון בהם

ז ^׳י ,הזץוג ואס ימצאו שאס תצטר לתת אותו סך לראובן שהזיווג המדוב׳לא
ושלאתמצ׳ג״ב במזומן לפי ראות עיניו נאס כמוהו בכטניןז ^ דעמי

ריא

מסכמ׳סתסאל על נדרה בפני ראובן גס אס ימח׳בדב׳ואס לא ירצה לבא שיודיעוהו
ואס ' כ לרווח

דמילת׳תתקדש בסט לפי שקרו׳לי לומ ׳ שחין איסרחל כלל על קידושי

סטר דהא אמרי־ ' מ" כדגיסיןדגס שכתבו על איסורי הנאה כשר ושטר של קדושין
מגיטין ילפינן לס כדאית נפ״ק דקדושין מדאיתקס הריה ליציאה וכיון דשט ' של
גט אינו כפסל משו" איסור כך נראין הדבריס בסטר סל קדושין ונ״ל שאין פקפוק
בדב׳לאחר שתהא כשאלת על נדרה כי גס כקדושי כסף קרוב להתיר אלא שמפני
סעניניהס של כדרי הס חמורי׳מאד חזרתי טל הדרך שהוא יות׳מרווח עכ״ל סי׳כ״ד
ובפי׳נ״ב כתוז״לכתכת מעש׳בא לידי ראובן שהי ' אפוטרופוס מיתומאח והשביע
ואהר׳איסר טל נפש עד״ר מכל קדושין שתקבל בלעדי רצונו כנהוג וכגמילו' חסד
סלו ככל תוקף ואס ' כ נזדמן לה זיווג הראוי לה מאד ונתקיימו התנאי ' ואח כ
הודיעני האפטרו תוקף האיסר וחליתי פניו להתירה והודעתיו שאס לא ירצה
להתיר ש אתירנה אני כאות' ששנינו לא נתכוונה אלא לסאיכו הגון לה ובקשת
להעמידך על דעתי  :תשוב מה שכתבת שלא כתכוונ׳אלא לסאינו הגון לה נראה
דכוונ לאות ' דסוף מרובה ואין הנדוןדוע לראיה דהתס להנאת׳נסכטה וט״ד עצמ'
ולפיט אומדין דעת בכך אכל כאן שלהנאתו סל אפוטרופוס כשבע שהרי כתובסט׳
איסרה ושבועת שעשתה הדבר בגמילות חסד סלו איני מאה שיהא כח ב״ד יפה
להתיר שלא מדעתו שהרי תלתה עצמה בו שלא תתקדש אלא מדעתו וכסי כ" דכ'
ח״ל עיקר חומר ענין זה מפני שכתבת אלי בשאלתך הראשונה כל ' הזה שהיתומה
ההיא אסר איסר על נפשה עד״ימכל קדושין שתקבל שלא כרצון האפוטרופוס
בגמילו חסתשלויבכל תוקף וכבר ידעת מאי דאסקי׳בפ ' השולח דכדר שהוד ע״דר
אין לו הפרה ולפיכך השיבותיך־דכיון דלא דמי לההיא דמרוב' שאיני מוצא מקוס
להתירה דאע״גדאמרי בפ׳השולתדאפי׳נדר שהוד׳עד״ר לדבר מצוה יש לו הפרה
וקדושי אסה צד מצוה יש בהס מדאמרי׳כר״פב דקדושין מצוה בה יותר מבשלוחס
אפ״ה מצו׳גמור ליכ׳כיון דאתת׳לא מיפקדא אפרי׳ורבי׳ועו׳שכבר ידעת מה סאמ'
ר ת ז״ל דלא לכל לברמצו׳אמרו שיש לו הפר אלא דוק ' כי ההו׳מקרי דרדקי ו י מומ
זו סנדר׳איסחה כגמילו חסד שלו הרי תלתה עצמה לדעתו להנאתו ולתועלתו
ולא להנאתה שזההוא ענין מי שהו׳גומל חס׳לחבירו וכיון שכן היכי שייך הכא
הית׳כי היכי דשייך בההואמקרי דרדקי ואע״פ שקרו הדבר כעיני סהיתומ ' לא
דקדק בכל זה לאיפסר שתהא סבור שיהא איסר זה לתועלת׳כלכד אע״פכ אין לכו
לדון אלא כפי הל; הכתו בסט וכבר כת׳הרש״בא בתשובותיו בפי׳מדר כזה שהוד'
עד״רשאין לו הפר׳ דלא דבר מצו ' מיקרי מסו׳דאתת׳לא מיפקדא ולפיכך איני מוצ'
מקו׳להתר זה טס היות סהדב קשה בעיני וגס הייתי נוש ונותן אס איפש׳שתתקד'
מתהני׳כי׳וכדתכי׳כת על הניי׳או על החרס אע״פסאיןבו ס״פ בתך
בשט׳כיון דלא
מקודס׳ותנממיהכי גבי־ גט כתבו על איסורייהכאה כשר וקי״ל
מקודש׳ליהריזה
דמקשי יציא׳להוי ' וכיון סכןהייאיפש׳לדון גסיכשט׳קדוסין שאס כתבו על איסורי
הצדהיות׳קרו׳למצו׳בו פתח בעניןזה אכל מה אעס׳סהרש״בא
הנא׳שיהי כש׳וזהו
ז״ל כת׳בתסו ' בעכין אשה׳ שנדר׳נדר כזה שאס נתקדשה בשטר שאינה מקודשת
וסמך דבריו על׳הירושלמי ואע״פ סאיפשדלדוןאחר דבריו מאחר שהוא ז״ל כת'
סאפי׳נתקדםה־איכה מקודשת מאן גבר ומאזן ■ גברדרב גוכריה לומר שתתקדש
לכתחל ' ולפי׳איני רואה היתר כאיסי־ זה עכ״ל כתו ' כתשו׳להרמכ״ן סימ׳רמ״ו מי
שנסבלחבירו לפרעו לזמן פלו׳והכדיח האדון למלוה להאריך לו זמן והמלוה מסר
מודע׳לא נפט מידיסבועתר* ועייןלקמן כסמל בתשו הרש״בא כת הרי״בש בח״א
כלוסהיאילמ״ש
סי׳צ״ט כיון שעבר הזמן ס החרימו עליי אין * (.ב*ה ) לכל שנאונס לא,
מכחימורסמפלא, ,יהי '  ,לא ע',אלא אפי׳נתנזל,ןר5ןמען ׳
חייכי׳לתתהודאתעוד
היחידיי
דהרי זה כמי שנשב ' על הכברל5ן כ 'לן ה ין ס דנמכ׳דכ״נגה אמרי׳אנב זחינמר 1תץני אס
ייסרמודעה המולע׳מגטלת המקיז:
וטביולא אכלו שאין ח ייעוד לאכלן סהר -,
כב׳עבר על שבוע ואף אסיאכלכה אח״ב אין לותקכהומה לי אס עבר במזיד ומה
לי אס עבר בשוגג או באונס וכ״כ הרש״בא גמיסנסבע לחבית לפרטו לזמן ידוע
ועכרהזמן כי קרה שהיהשבת ולא פרעו והשיכ סא ינו חייב עו׳מכח השבוע ההיא
ואט" פ שהרא״ש השי׳בתס והפך זס־שכת׳דסכוע זו כוללת ב דברים האח ' לפרוע
החו׳וסאח לפרו תוך הזמןסהו' ואסעב ' הזמןההו' ולא פרעו פדייןנשא׳מחויי׳לפרעו
מכח השבוע אין .דבריו נרצי׳בטעמ' ואפי׳לדכריו יש להקל כנדון זה דסאני פריע'
לפרעויגסאחד פבורהזמן אבל בנתיג ההודאו ' שצריך
חוב דאיכלמימר שנשב
שינתנו פולס ביו׳א׳צריך שינתן להס זמן שני לסדרי הודאותיהם וכיון שאין לסס
סאיןכאןחיוככנתינת' מכח החר׳שהחיימו
עמה יוסקבוע לנתינתס נרא ' בודאי;
וכח״ב סי׳קכ״ח כת אפי׳לדמ׳הר״אש איפש ' לומ׳סזהובמי שחיי ' כבר ונשבע לפת'
אבל כמי שאינו חייב מן הדין אין השבוע׳אל כפיימשמעותה׳ דהיינו עד הזמן ולא
הר״אשמדייןאיפס׳לומ ' שאין
יות ואף אס נאע סג ' כזה נכל הכל בשבועתו לדעת
כאן תביע ממון ואין משביעין אותו לפי שאף אס יודה שנשב ' אין מחייבק אומו
לשלם כיון שאין כאך חיוב מכת קנין המכיר' אלא שב״ד׳ מכדין אותו עד שיקיים
שבועתו וזה לא נקרא תביע׳ממון להשביעו פלי׳עכ״ל ח״ל הרסב״א בתשו׳הנסב'
לפרו׳לחבירו לזמן פלוני־ או להזמין כתו לנשואין לזמן פלו׳ולא עסה עוכר בכל
יוה ויום על שבועתו אבל אס נשב׳לעסו׳הדבר ביום פלו׳ועבר היום סוב אין חיוב
שבוע עליו ולוקה על סעב׳על שבועתו ועטו' מלעשות אותו דבר שנשב עליו אמנ'
אע״פ שעבר על השבועה יש לו ליסאל טליס והוא בתשו׳להרמ״בן סי׳ רנ״ט ובסוף
ספר הכלכו ודברי הרא״ס בתשוב׳הס כלל ח שאס נסב לפורעו קוד זמן פלו׳אע״פ
סלא תבעו כתוך הזמן הסבוע׳במקומה עומד כי הזמן נעס׳לזר! סימה׳לפמ׳וע :יפי
השבוע על הפרעון וכן מוכח ל׳השטרשהפרעון סמו׳לסכוע׳והזמן למהר הפרעון
•ונהי שלא עב׳פל השבוע כיון שלא תבעואד׳מ״מ עדייןמוזה׳ועומ׳הוא משבועתו
כשיתבעוהו וכתבה רבי בח״מ סי׳ע״ג וכ׳עודהרסב״א במסו׳אחרת שמי שנשבע
פד יוס -סלו׳ועבר אותו היוס ולא פי׳כבר עבר על שבועתו וכן הדין כמנדה טצמ'
אס לא יפר' עד יוס פלו׳סאחר עכור אותו היום חל עליו נידויו אפי׳פרע בלילה
שאחריו ומי שמחריב נידוי אס לא יפר אין נפטר מידי נידויו אלא בפרעון כיומו
או בהמיה ואפי׳אס יאריך לו המלך וסריס ואפי׳אס פוטר המלוה כעצמו מ״מ
אס עב׳יומיו סל נידויו ואס אין לו שוס דבר

ל 1א4

לפרו׳

דם

הלכות נדרים

רכח

אין כאן נידוי ואם הי׳לו סוס שעורי׳ וכן מי שהשביעו שלא יאכל סוס פת ואמרשלא נתכוון אלא לסמחסי ^ ן
כסות אנוס הוא ופעו׳ ואפי׳ירויס אחכך
מהר §סי ׳ק 7נ
לפמ׳ואפי לכ״ח שאז חל עליוהנדוי באותו היום יש להתיר נידויו כג׳ואפי׳סלא עד' ר השביעוהו אינו נאמן אבל בנודר מעצמו ונתכוין להוצי' פת השי׳ן הוצ ,׳ פפ
פ׳ אלנריהמללצי דבר לשוס
סמלוה שאפ״ס סכל שהו׳ חייב לפרו' מחמ' הנדוי אין החכם יכול להתירו שעורים אפי׳אמי עד' ר נאמן הוא ומ״מ הנדון שלפנינו סא״ל המכס על דעתנו
ללעילליקא ז״נע מדעת
אינו בכל׳מה שאמרתי לפי סיס בזה צד הית׳אח והוא סאוכ׳וכמו שכתבתיולןע״ג
החו׳אס׳סעכר
פריעת
בכפיית
ומוריד
מעלה
הנדוי
שלא מדע'המלגה בהא שאין
^
סאמרבפני העדי׳שהי׳נשבע ונודר מדע כל זה מתוך אנסו אמי ק לפישאחותו
הזמן מתירין לו אפישלא מיכון המלוה אלא פנריך להודיעו מפני החשד וכבר
הנ7לא
פטרו סמלו׳עצמו היינו אס חולה ומתר עצמה למית' אס לא ידור ואין לך אונס חזק ונגלה כמה :ועלמ״ססהו5ן
אנלאם אעש־לבר כתבתי כן בסי סזה כשם התוסוהר׳ן ומ״ש ואפי׳אס
נאמן לוע' יעד כן נדרתי או אט הייתי כת אס התרו כי ולא סששלומלהסבשע'
על׳ני לא אהי׳ האריכו כמו שנתבאר דהארכזמן לא מהני א״נ אפי׳פטריממס אסאנסו המלך
ישאל התרא׳ואכל וכ״ש כשאמ אע״פכ ודאי איכו נאמן לעטור עצמו מן המלקו׳אכלבבא
יהילי^ אפי׳הימי לפטרוובתסוהרמ״בן דכסמו׳ -כת׳ המרדני בעהאומניןאותושנד׳ואמ׳סאס
לב״ד ואמ כך וכך נדרתי ואנוס הייתי א״נ ששאלוהו קוד' מעשה י־אעאנוסהייתי
^:ןנ״כ על כדיו אינו יהודי אסו׳לשאול פן יכפו ואס נשאל בדיעב' טעון כפר וסליח׳וצריך
נאמןוכתסוב׳אסי כתב על מי שנדה עצמו בשני עולמי׳אס לא יעסה כך וכךועב'
המ ׳ לקבל דברי חברו פכ״ל ובתסו' להרמב' ן סיע״ד כתיב על א שנשכ׳ואמר כל זמן
הרמב״ט פ״ל
על נדרו כיוןשהגבי' ולא עשה ל׳ חכמי מרפא וחכס עוקר אתהכד׳ואתהנמי מעיקרו וכאלו לא היה
כזרים דהמקליש פיתחימזה דעו נאמ׳סלא יאמין בסי״ת ואח״כ נתחר׳ונסאל
ישות ס״ו לשוס איש מכל הנדר והנדוי כלו׳וענין יהודה דאיתי כהחדכל ־מפני סהי׳סכור דכדרי על תנאי אס
עליו כעסו ונצל עצמו לומ׳כן צרי׳להוכי׳וליסר הרכ׳סאין
דנדייכלל ^
גתקיי התנאי א"צ הער וע״כ לא שאל על נידויו הא שאל הכל היה מופר על כי
נןיז נכ״רי .בשל׳ר ישיא׳לתלו׳זה בשועכין וכעין כופ׳בשעתו הוא ותדע שה 'ז אע״פ שלא התירו מ 'מ
מתחר הוא וזה תל׳אמונתו בחרטתו והיי נתחר׳ומוצי׳על עצמו דבס הוא כסיל שאלה לסכ׳כדאמרי׳בפראלו הן הגולין נידוי על תנאיצרי׳הפראע״פשנתקיי'
התנאי מכ״ל מיסודה וכו׳עכ״ל והמרדני כת בע האומנים פסק ה״בפר] נידויסל
כ(  ) 3ילקב׳ וקרו הדב' להחמי׳עליוסלא ישוב לכסל זה עוד עכ״ל  :כ דין תקיע׳כף אם יש לה
הרמ״בסבפ״דמהנדרי׳סהתר׳כדרי׳והתר׳סבועות עה״ז יש היתיא ושל ע״ה אין לו היתיא ויי׳מ דטעמידי'פרץ משו ' דאכתי לאחל
היש נ ״אע לתי התי־׳כתב רבי בסי׳רל״ט כת
הנדר ומיהו זה אין נ״ל שהרי מיד שסל הנדוי חל מעת ולעולמי עולמי׳ויפמינוסס
סוי׳לכל דבריהם וכת 'פ״ס סנשאלין על נדרי הקד ' כין נדרי קדשי כ״ה כין קרשי
ייייוך׳
מסס כד פתח דלכך אמר היב שאין לוהית׳סהיי נכנס בנידוי הבריות כע״הז ובנידוי סלמקוס
לא ^מזל-עכ״ 5מזבח וכת׳ע״ש נדי בכזי׳וכקרק ובשבו' או שנד ואין ידוע כאי זה
צדק׳חכסמתי׳ע״יפתסי׳או בעה״ב ונידוי הכריות תלוי היתרו לבריו' ונידוי סל מקום תלוי היתיו כמקוסוכן
דיימ אפשר א׳לכולן צת׳הרס״כא כתשו דנוד להתעט׳או לתת
ביהוד׳מצינו שהיו עצמותיו מגולגלי׳כארון עד דשריי׳רסמנ׳ורבי׳ירוס כת'בני״ר
דרשלא לא קאמל סרט׳והושלא כאת׳צדק׳ליד גבאי וכ״כ כתסו׳להר״מכן סי רע״ה דאפיכדר ככ״ה
שלא בא שקבל מרבותיו ססמנד׳עצמו בע״ה אין לו הפר מההיא דיהור ולפיכך לאהתירו
אלא לפ״יי ״( כרכי׳כירן שלא כדר עד״ר אפי׳נתן קצת ממה סכד יכיל ליסא׳ויעכ מה
לו לא יעקב ולא משה רבינו והיו עצמותיו מגולגלי׳בארון עדסהתפל׳עליומסה
קנ,אנ! ^ ־ ^' ליד גבאיכא כת הרש״בא בתשו׳על א׳שנשב למשודכתו שלא ישאאם' אחיעליה
רכינו כג כתב בתשו׳לסרמב״ן סי׳רע״דשנשאל אס יכולין להתי׳לכ׳אולגאכסינז
*
בחיי׳ובתו׳זמץהשדוכי׳מת אחיו ונפל׳יכמתו לפניו ורוצ׳ליכמ אס לא נשכ׳עד״ר
^'ם
אס היא מתרצ ' ואס לאו יתי׳כפני׳ כא כגון שיאמרו מות לכם והשיב מתירין צמה נדרי׳לאישא׳אפי׳בהית׳א׳ולכמה
שמעפי להא לא טוב סיפי׳שכועתי כפני המשודב ומדעת
אנשי בהיתר א׳והכיא ראיה לדבר ומיהו מ שמע דהיינו כב׳אוגכדרי׳על דבייס
מדיף חמלי לאין אולאח׳סיודיטהוואס א״א להתי׳שכועתו מפני שנשבע עד״ר מסתבר 'שאין כאן
מתולפיס אבל מי שנדר או נשבע על דכר א פעמי׳סלש צרי׳היתר לכלא׳וא׳דהא
איסו׳שכועמן הדין שהרי לא נשב זה אלא שלא ישא אסה אחר' פלי' ואין כמשמע
פיתחיןלי כנ״ל
הילכ׳צריך
בו כל שלא התיר הראשונה לא סלה השניה ואין מתירץ הנדר עד שיחול
עלי׳אלא לאח׳נשואין אבל קוד׳שי שאנ׳לא נשבע זס וכן לא נשכ׳שישאנ׳שיסול
(כג ) אמנם
תהא שוס אפה נשוא ' לו עמס ולפי ייבס ויזהר שלא ישא היתר לכל א׳וא׳וכן נראה מתשובת הר״ן שכתבתי לעיל עוד סס סי' רע״חראובן
נתשזנזתיי '3שמא היתה הכוונ׳שלא
שלא ישא אחר עלי עכ״ל (ומ״ס יזה׳שלא ישא שדך כבו לבת שמעון ונשבעו סניה לקיים כל דפר לזמן ידו׳והיושניה'דוי׳כמקוס
דמי") י ' ליש לי המשודי׳שהרי לא נשי׳שישאכ אלא
להעני' א׳ואס״כ הלך ראובן ובנו לדור כעיר אסרואומרי׳לאכי הבת שיוליך בתולמקומם
י (נ״ה )צריןלהעבי' הקילמיש על נלזה יכן
התרה דחנס •ג-׳י׳י המשודכ'צ" ע )* כת הר״פב בתשו׳על מ
אש׳אתר׳עלי׳; אין לשמעון להוציא בתו ממקומו אפי׳אס הי׳הכעל ממקוס אחי וכ״ש הבאשהיו
המי מ'גיי/י׳ פשיד׳ במו ל שמעון תרעו ;מן לב ,שו5ן,ן הקולתי׳על הממילב׳ ילכמי׳נמקומי
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שניהם דרי׳במקו׳א׳וכ עוד סבן ראובן פסו׳מפני סהו׳אנוס ונ״ל דאונסו הי מפני
ןהנימי מיהילא
שהדין
בתו
ותוך הזמן קלקל המשודך מעשיו ומפני כך אץ אבי הכת רוצ לתת לו
שהיה תחת יד אביו ולא הי׳יכול להתפרנס אס יצא מתחת ידו  :בסי׳ר״סנתבאר
 %חרא״-ה
שאל גל עס אבי הבת כדאמיי׳כמרוכ׳לא נתכונ׳זו אלא להגון לה * כתו׳ בהגהו׳ מרדכי
יה׳דאללא
שמי שעבר על נדרו אין מתירין לועד סינסג איסור כימי׳סכהג בהם היתר ואס
׳מיטנתשויהרא״ש :
יל דשכועו׳איש ואשה שקבלועליה ' חי־ס* (נ״ה ) יגיי׳בגור א׳הש
<7ר^ על?
נהג היתר ימיס היכס ינהג איסור ל' יוס כתב הרש״כא שאלת מי שנשבשיעמוד
התר'
כעיא
בתשו׳השי׳הר״מדלא
^דםנ״^ מאסי׳י הקהלו׳לישא זה את זה והמיר האיש ושב אח״כ
באשעאג״יש בתו ' שכונת ישראל וסמוך לפתח השכונה סוץ לשכונה דריםג׳בעלי
מש ^נמלנ ^י ^ לחכם לאח 'ששב ואח״כ כתב ומי׳היכ׳שבאת לכ״ד כשהמיר והתירוה לינשא קודם
בתים כל א׳כביתו כיון שהס ג' מי קמי שכונה כדאמרי׳כע״ז • תשוב כלהנדרים
שזה הת כם שפסק ששב אע׳פשלא הספיק׳לינשא עד סשב לא תצא מהיתר הראשון וא״צ התר אכל
הולכים אחר ל׳בכ״א ולפיכך לכ האומייסאעמוד תוך השכונ׳רואיןמהבכיהמדיב
להמיר! אסלא הותי־׳להנס עד סשב לריב שאל׳לסכס ואין יכולין להתי׳לה אלא כפניו או
שהיא יכיל
נוהגין לקרא שכונה ושם נתחייב לעמוד וככר ידעת שים בעירנו כמהשכונות
סשב
אע״ע
שהמיר
דכיון
תשובה
יש
לרין
או׳שאס
ואני
עכ״ל
ומדעתו
בפניו
פלא
דס״ל
,
ל
^לכימכ
חוץ לשכונה הגדולה שאנו קורץ קאל גוד״קא ובא מעסה לידינו ואמרתישאין
זגס משפח־ הוא וארעת׳דהכי לא נשבע ' כב דין שני שכשכעו לטפו דבר א ' ועבר
הכחל אלא לשכונ׳הגדול׳שהיא שנוהגים הכל לקרו׳שכוכ׳ישראל ולאהאחרו'אלא
צלבדי הרי׳^ *י א׳מהס על השבוע׳אכתו׳בס״ס רל״ו כת׳הר״אש כתשו׳כלל ח' על ב׳שנדרו ללכ׳יחד
בשס לווי כגון שכינת מקו׳פלו׳וכת עוד סאל< £אס הסכימו הקהללעסו'תקנות
שאין לי התרה לא״י פוך ב שני׳וא׳מהס יוצה להתעכב לסלס נדר סנד ' קודם לכןוחכירו אומר
והסכמו׳פליהס ויש א׳מהקהל שמיח׳תסוב׳שור׳הדץ בהסנמ׳מיהמדלנלשהוו'
הייני יי" 6לס ? שאלי־ הי׳יודע שהיה לסבירו נדד קודס לכן להתעכב לא היה נודר עמו והשיב לו
כאן מסכיכד ומתקנין ומקבליס עליה אין משגיסי׳לדכרי הי סי שרוב כל כני עירופיר
היא״ס נדר גמור כדר לעלו׳לא״י תוך שנתיס ואס היה עליו נדר להתעכב
נדר אצל יחיד כב״ד אצל כל ישראל ואס גזרו הא גזרת׳קיימת והעוכ׳על חירשלה'ענוש
ע״לרני׳למ,מל7,ם יותר משנתי היאך נדי נדר אחרון לבעל את הראשון ונדר האחרון לא היה
אחת יענש כדכתי במאראתס נארי׳וכו׳אלא שמהנ׳המקומו׳שסוששץלמחאת היחידי
להפירילכלדנל וכיון שנדרו לא הי׳נדרגסשלך לא הי' נדיכי לא נדרת אלא להיו׳כחכרה
לכתתל׳ולא מ ן הדין אלא שנהגו סלסול בעצמי' אבל מ״מלגדו׳ולתקןויש בתקנת
נר׳ת וכיון שנדרו אינ ו נדר ואינו מחוייב ללכ׳נתפרד׳חכיל׳ואין כאן נדר ואס לא היה
יציהללא
הועלת או גדר פרצה והיסידי׳באיס לעכב אס אין הצכו׳משגיחין בהם ומעמידן
עלי ו נדר להתעב בכאן יותר משכתי׳סרי נדר סניכ׳נדר ומסוייבי׳אתס ללב
י
״
גהת ^ה ^דננ
ואס הדבר על קוהדין ה״ז דרך ישרה סיבו' לו כל צכור וצבור וכת ' עו׳שאלת אס יצי
ח״ולא היה אחמנס יוכה לשל׳כדרו העוב יעכיר והשני פטור כי לא נדר א ' מכס
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עליך הקהל להתריס ובא יחיד ואמר אצי מוציא עצמי מזס הסרסואס׳ככאוהקצל
מםכמ ! ,ל זה עכ ץ כי אס ט ד החכיה סילכך מצו נ אס ישיא חכירך .אוכדץאושלא כדין אין
והחרימו סתס ילא הוציאוהו  :תשוב דעתי הו׳שהצכו׳יכולין להכריח היסי להיות
כ׳ ייהר״ר זאב כדר ע״כ אותה תשוב׳שכתבתי לעי בפס תשובו׳להר״מקסי׳רע״ג היא בתשובו'
כהסכמת בכל עטן שיהא תיקון הקהל ואפי ' צווח ואו׳לנדון שלפנינוכיוןשלא
במשי׳סי/־ס״זנלי סרסב״א וחזי וכשאלעלי׳והשי׳אפי׳לא מסר מודע׳וראינו שכאנ האונ׳מבטל הנדר
הוציאוהו מן החרס הרי הוא ככלל  * :וכתב סוד שאל׳הרי שהמלך העביר כיח
^ ועוקדו מעיקרו ולא עוד אלא אפי׳לא הכינו באונסו כלל אלא שהוא אומ׳פכשיו (נ׳ה ) ידפריהרשלא נכלהדנריסהאלו  :פונים סל יסרימוהקה׳שוסחד אלא3הסכמ
^ 7ימל ^!ר י ^לי ססי׳אנוס באות׳שעה אונס גמו׳נאמן ומחילץ לו ולא שצריך להית׳חכס מן הדין
אותו החים
יהא - ...
יסיימו ״״
ראוכןואה ׳•!׳
נדנרירצייירוחסננ׳דיכתיינתשיב ^ רמנ״ן י ׳׳ -<!1ף
באירן
,31רן שעשה ל ,דא״צ לסכי׳באנסו אלא במכר אבל לא כגיט׳ ומתנ׳וכ״ש באיסורי ' סכל אחד נאמץ
י ' ^ —׳
־
־
ידזעיאין
לזמן
לפרעי
סי׳מי שליהייחנירז ׳ .נשבע לי
י
מ־גופיי מבוטל ולזמן החרימו שלא כהסמו'
טילה יזין ייעירין על עצמו שאס לא כן לא נפתח לאד׳אלא כפתחי׳שיש להסעדי׳וסאנו מכירין בהם
המלזה נעיר נאומי זמן מספנר׳שצרי׳שיהיו
נילי נאומיייסדילמאהממא אמי היא אישליחי אותו ראובן • תשוב'כ״ל שאין אותו
כמוסהו׳אומאלאסבנדוןשלפכיבוטובלעשו׳העודפ׳סניףולחרסמנפתה
ליבפניי יי ' שהוכן
כד' ימסמבר״גמי דכייןליייזד' לפריע אשור להוציאכדי חיס מבוטל שאץ כחבידאדסלבבל
!^ ' ^ 7,ש " ' לב הכתיר על המשודכת אחד שאסרה על עצמו ואע״ס שהוד׳ער״ר כיון שאינו
י
אחריסולא
נדיי׳וסבופו' ," ,,, ,
וסרמו׳סל
שיהיומעזמיימזומצימגילילפירעילכשינאעכ״ל :נדר־׳ וגוב!
םהק *3העבהאמ ,לא יוסיף בר איסור אס נעש עד ר וביאמ פס בשע נדרו נתפייס ונדר כלב שנס
להפירס זולתי איש לאשתו ואב לבהו וא״ת מפני שאין השכועי׳יהחרמוסליף׳
יניגפצרפי ד״הלי בלא אונס דידגינוזס כבירור וכגון שהוא מודה אחר עבור האונס זה בני סע נדרו
י היי כ31חל י?ס
מנה דאין להתיד נררואס נשא ' איןמפיריןלוואס עכרו והתירו לא עשו כלו׳אכל אס הוא אינו ד 3י מצוה וסצוסלקייסכ לד 3ר מל 1סל טו ן דכרי/כגו
פג אין החר׳ניתרולא ההסכמה בסלה מפני צווי הגזב אלא סיס לכסצקי
א,מ  ,נ  7א!א מודה המ שכתבו העדיי׳שסס ידעו והכירו שמיצה נדר דכריכטלי׳כתבודאיןאד'
נ נ הדברים בדורי סכל שנד ובא ואמ מ ד כן מאמרו ולעכו׳על החר מתו׳האונסוכ 1שיעכו ׳ה$ןונס ההוא עדיין החר בתיז^
7היכא7איכ !אינס יודע מה בלבו סל סבירו וכת עוד
^^ 0שינז
גליל אי ליזםמצי? נדרתי׳ נאמן ואע״ע שסוצי׳בסיו הנד סתס ואפי תלה לאחר מכאן בדברי׳שהית׳ וסייבי׳כל הקהל להשתד׳בכל מאמצי כחס לבט להצויי ההו ^
ואפי׳היו השומעי׳חוסבי׳ומכיירין בו שהי׳נודר סבבו הצוי ההו׳הרי הס מופלים בחר וכמ׳עו׳ שאלת ה סכימו53י ,? ,י יסכם
ימיייזלאנן סהך כיונתהשומעים בהפך מה סאומי
למכותנאמני׳על המס והחרימועליהוכשעסחר׳מסר א׳מהםמודע שאינונ
דיעיג הקנ״ה מדעת ומרצון בלי שוס אונס וכל מסכת כדרים תעיד על זה וע״כ אמרו סתס
להחמי׳ופירושן להקל כלו׳אס פי׳לאחד כדרוכפפי החכם להקל מאמינים באותה השכמה ולא מקבל החרם תשוב׳אין כל ארס דשאי לפשויעצמ( מפ י וי
!!  777״ ״  5נדרים
נדרתי אלא בחרמו של יס וכו וגדול מזו הקהל והסכמותם לפי שהיחידים משועבדים הסלצבו׳וכמושכל ס ? סלד,,מיי
יזביליםי לי התרה ומתירין אותו ושנינו נד כחרס ואמי לא
אסו׳ביין אבל סכור הייתי שחכמים מתירים לב״ד הגדול או לנשיא כך כל יחיד ויחי׳משועבד לכ״ד סכע,יח ' יע כהמג ילנשי'
לדני מניה ער״ל שהרי שנינו בנדר יודע אני שהנזיר
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צנל לפי פלא
נחקייין'
חרסעלחזקתו  :כתו ' נמשו׳להרמב״ן שוןס -י׳רע״ט קהל שמינו
נרזרין שכן פסק סרמ״כן ז״ל  :ומ״ש בספרי רבי׳סאיני כהנה לך ולך ולך אינרמדוקדק
^)
לנער עכירו׳וכתו׳כתיקןגי קהסכמו׳שיוכלו ליסר וליענזש נממזןלפי רא! פ
ניהזישלהס עדי׳קריני׳או עד חפי על ! ניוצ׳בהס שנרא׳להס ש־עכין אמת יכיליןלד 1ן ( לקנוס ועיין עיד דאפי׳בלא ווי״ןהויכלל כדפרישית• אבל הרמ״כם פסקכפ״ז■ מהלכו ,סכועו׳דלא
ת ח וגמהרי״ז ק״י וקי׳ג  :כתב הריג״ש סי' מ שתקנת נני העיר קיימת אף על הקטנים לשינדילו שכן כר״ס ולטעמיה אזיל בפד מהלכוברריס -שכתב ח״לגזמר סאיכיינהכס לזה ולזה
ע 1מ 'קנלתהרבי'חלה עליהם ועל זרעם זאפי׳נדברי ' שלא קבלו עליה
' בניהעיר בהשכמהאלא שנהג ק הותר• הראשון הותרו כולסיהותר האחמןאחרון מותר וכולם" אסורי׳סאיני נהג ,
"ש ! עזז׳ג־ר וכייג לעזרה■ אף הנניס חייבי' לנהוג נא 1מ 1גדר כדאשנחןבעובד ' לבני
נישןדלאהו!
לזה
לזה
לזה
צריכין
פתח לכליא׳וא ' :ומ״ש ואפי׳היכ׳שכולל לא אמרינןסהות,
 "ניר לציד! וכןהבאי׳מתוין לעיר למרשם הריהסכאכשי העיר וחייבי' לעשות כמק כתם והרי הס כאלו
^׳ " 1הס 1נפיגל תקנות העיר בעת בואם כל שאין דעת 'לתו!: ,בן שנשבע לאביו שלא ישא אשה כלירשופו כולו ע ' י שהותר מקצתו אלא כשהות ע׳י פת־ח וכו׳כ״כ הר״אס־יוהר״ן כפ״ד נדרים
עלאותושנזעהבעניעדי׳כת׳מהרי׳קבשרש קס״זעייןעליו צ ( כת׳עודהרשב״אשנשאליעל בשס המנ״ק וטעמא מסו׳דכשהותר ע״י פתח דומה קצת לנדרי טעו' וכיון שיש
1י ׳>וצןמגא 13סרייאלמורשיי״א
זהפקי׳תיבתו ביד נ' אנשי' ואמר הרי הולך לדרכוומתייר׳פן יקדאגג טעות בנדר בטל כולו משא" כ כשהוא ,ניתר בחרט ומיסו כת׳הר״ן כפס התוספו'
יןהזזהייאפסעדי׳שהוחמקלי׳התינ׳והספרייוהיזעו׳והנגדי
'
שבתוכה
והבן
טוען
שמתוןהכעש
דאסי׳כיתר בסרט כיון דחכם עוקר הכד מכיון שסותר מקצתו הות׳כולו ו 6ע״פ
י* ' ,
'ישאח״כ חזר בו • והשי׳אין טענת הנן טענה איע״פ שחזר בו המקדי' אינו כלו׳אלא א״כנשאלםא
^ ך לטה5שי> י נדיייויעוד שבענין זה אפי' נתחרטונשאל לע ההקדש איני כלו׳לפי שכבר מסר ההקדש,ניד סהר״אש בפירושו למתני דפותסין .לשכתו׳וי״ט פי' כדברי התום תפס רבינו מה
 1לחי־ומה
ביד כהן שאינושנלא עליה כדאי׳פ׳הנודר מן הירק ואס היו בתיבה שעו י רווב או כלי זהב
סכת׳בפסקיו פ״ד נדרי׳כשס הרמ״בן מיקד ורכי׳ירוחם אע״פ סכת בסס היש״בא
^^תכשיםי}
לזיכס
ככלל
הקדש
(
שכל
אלו
אינם
נכללי׳בכללספרי׳וננלי׳וח׳חחוכן אני בעקר הדיןלפי שזה
כדבריפתוס׳מ״מ כתב דכדכריהרמ״בן עיקר • וכתב עוד ( כתי׳י״ד ) ויראה לי
יףאטשמיז אמית נדרן הזה ובליהזה יש
נ׳פני
'
הא׳שמתיירא
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דכ״ס
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׳ ^ ' ץי מת
נייורסיארוצה ה! א כקיומושל נדר או שתהיה עקד כוכתו ללכת שס וכיו  /שלא מת עד
ג '" ןיס'
לעסרסוס מלאכה או לפרוע לו חובוכיוצא בזה וסתי׳לרחכירימקצתו דלא הות'
נתנהל תנאוזמייו נ״ל שאסהית׳כוונתו ללכת למורשי' ואין דעתו לחזו׳כונתהלשון אס ימות
השאר
וכן
אס
היו
שטס
והותר
;! ,ן' ׳!:שו:
,א
הא׳ול׳ב
"לוקודס
הרמ״בן
הגיעו
למורהי׳אנל
בתשו׳וכתבתי
זה
אםהי׳ידעתזלחזו׳הקדשו
כסבי׳שראיתי
הקדש עדשובו ממורסאלואלי׳נס'
"'5
רכיס
יפוש׳ץייייז■
טועיס
בזה
ייאםכסיתפק
אס
ותולים
היה
לעתו
סא
טעותם
לא
בנדר
שהותר׳
משתנר׳שהולכי׳בו
מקצתו
להקל
הותר
כולו
ונתןטעסלדנר
־
עכ״ל
ואפי׳לד״רי
והרי״כס
ת
ייזראניעיא להקדיש כל נכש יו מהו כעניןש״ח שעמד שחוז׳נתפנמז מסתנר׳דהכא לקולא
דהתס כתב כס״א סי׳צ״ד על אסה סנדר׳סלא תכסא כי אס ברצון אחיהיואמה בהסכמה
לןיןת(
^ 1ז;,דש כי 7איאלאשאצימש1פקי׳לכשייעמו ] 7אס תו ז׳בואבל כאן 7מסופק אפחל ההקדש
כללמספק אחת ועתה אחיה מסכי׳סתנשא לשמפיןואמה אינה מוד׳בדבראיןזה מנין לנדר
ן ^  ^,ח 1|,,ת
יל נעליי,והארץ בטעמי' ראיותדנריואלו ־וכת' בפשונה אחרת יעל מי שלאהיהלוכי אס
 1ישל! התתות נתחיחזרוהסלסיסלהקדש עניים והשי׳ שלאוכה ההקדשתשוס־ירושה אין לה הפסק שהותר מקצתו הות׳כולו כלל להכ׳נדר זה לא הות' כלל לא כולו ולא מק צתו אלא
לג לכי
שנמצא חי שחלק עליו זעמדודנריהס לפני רנני צרפת והודו לולהרשב״אנמ״׳ש נמשו'
סהאח׳מסכי׳ואין הסכמתו מספק' לפי ל׳הכדר ואפי׳בנדר שהותר מקצתו ע״י חכס
איודת׳ונסתפק
בבריא
המקדיש
לאחר
ל
'
יוס
אםיכולצחזורנות! ןל' :
כת הרמ״בן דדוקא כשפות׳ע״י פתח וכו' ואע״ה סהתוס ' ג
לוב חולקים

ד״מ

הלכות נדרים רכט רל רלא רלב

רכס ( 0
כ׳מהיי'׳( היט
גאוןמאןדאסתבעבס״תאובי׳סדנמע
 -^ .,׳יוייילםהצחרנד נעה׳ ישר' ואפי׳נקטחפצאבידי׳ואע״גד5זמ
״1
, . ,
נזיזזי.
דאפי '
לשממות ׳>ן . .ר
׳״/״
הרין הונן דיכ דגמי' _
אין לו
הפרסעילמי׳ליתא למילתכלל ,
ב״א. . 6והתירו
או 5נדו עשר־ *
די ?
׳
מסכימי? י
,
ראפ;לאכחיטה
ואומרי
חולקים
,
החרימו
ט
מהו,־ ,ה י
טטזשאס
כ׳
ומסעיזהמ מאמרו
נלרדפליגי מעיקרו אכל בזול׳זה
נתשו׳
רנואמ'
נה
א׳י ^ א׳מהן הוא מות וכולם אסורי׳וכן כהערת בעל אס הער כדר אשתו במקצת לא ופותחין בחרט׳ואצ״ל לנדרי׳אבל רבי האיי גאון החמי׳כנדרי׳סלא לפתוממיגוה
הפרהיו '*י׳/
י"
ואמי דאנן השת אי עבדיקמב לדרב אסי עבדי דאמ אין חכם מתי׳אלא כעין'ר
גייז ואינו עוקר מעיקרו וכ״ש כנדון זה שאין כאן
דקי״ל כעל מיגז ,
הותר כולו .
כשמפיריןאומו
כפי׳ס׳ג כת
איירי׳נדרשהומר הית כל ׳מכי׳ל וגס
נדרי' כלו' נפת' 5ןבלסחרטילל!יהתמי׳עוד
,
,
,
,
־־־׳שבסתר .׳
־ 'מקצתו הומר פלג קר ונידוי למהשהות'יסית' ולמשל הות ,השנייה שאין מתירין נדר ולא שבועה כל זמן שלא חלו וכן אם בשנועו׳ואמר דלא מזל־קיק להו כללקלא
היא״נולמקביג לאהות׳וכלזהכת׳גס כח״בסי׳ט״ווכת׳ נשבע שלא יהנה לפלוני ולאלחכם שישאיל לועל! השבועה כד מתרמיא מילת דאיתיכה תקנת׳ וכו'
על השני ש^ חכם  :אבל פתתי כי ההוא דאת׳לקמיה דרכלא
עוד שם אבל כנדון זה לא הותי סנדזה
עכ״לת ןנ״ל
< נשאל תחילה ע^ הראשון ואח״ס
אב הנשי׳אלכרגי״לוט כת בס' מריהודאל
דוקאכשהנודר כלל אפי׳לר׳אביהס אלא שעבהזמןלסי  ^ 112 7 *1רב אלפס אנן השת' אי עבדינן קרו׳לדרב אסי
שסחמי׳מדרי׳וססוהאותסלשבועו׳סלא
אינן שואל להמירי שהקהל לא נתנו לו הספרו ולא נדרו לו
עכדי׳ראמר אין חכם מתי׳אלא ד׳נדרי׳שרומין
להמיר אלא לדכר מצו׳ ודוק כפתח6לב
ע״יפתתאלא עליו אלא כל זמן שיהיה הגון וראוילכך
וכת׳הכלבר
וכיון של עמד בראיותו הרי כמי שנתנו ילגדרטעו׳מעיקר׳וכ׳עודדלאמזרקקי רבנן להתי׳שכועה אלא כסרט ' אפי׳ לדבמצו׳ לא ע״כ
לזמן ועברהזמן  :והאדנדשהותר כרמתרמי מילת׳ראי׳ביתקנתאומצוה בגון עשיי' שלו בין איש
דככק שנד לגרש את אשתו מודה ימו
אזשבפ;!חלבאומן לו
שנלר בהן מקצתו הותר כולו אי הוי דוקא כמחליף לאשתו וכגוןשלמ׳רציבור׳ורכנסת׳וכדומי׳לה׳מזדקקינ' במילי האייסיש לוהתר׳והמרדכיכפ״גדסמע,
הימים
4התע״ת דלזאיל או אפי׳כאיכו מחליף כתכא׳כדכרי רבי' דמוכחן וברירן קרו' לררב אסי אבל בחרטה ופתח בעלמא לא הכי׳תשו׳מה״רס וכתובה כל ך3רייהאיי
נררי׳רדויןל) עברי׳וב׳ א״א דל והומר׳כעלמ׳כת׳משו׳דביומיה קיל נדרי אבל ז״ל וכתב עליה׳דנ״ל דחומר' בעלמאהוא
סייל״ב • וכתב הר״ן נפ״ד
 1בפתח וחרטה כתב רב שהחמירו אבל מדינא לכלמתיריןאפילר
י׳טזשארנלרתייס בהתרת חכם הואדאמרי נדרשהותר ודאי הלכה שמתירין בין נררי׳ביןשבועל
ספרי הקרש שבידו אין לאלהי ישר וכתב עוד נ״ל דדוקכשכועס
אנלכשממיל?עי*י מקצתו הותר כולו לפישחכ׳עוק' הנדר האישהנשב׳בספ׳תפילו׳ותחנוני׳ושאר
החמירו מפנישעוכס׳מרוב וכב כאמעש׳
פמתוממתרי* מעיקרו אכל בהית חרס או נידוי אס ל!ו התרה וכתשבדורו' האחרונים אין כח באדם לעולם להתיר
וששאלתם מי לידי והתרתי נדר דלא שייך האישומר
"*"יי ,.יד!לה'״׳ החרי׳או נידה י׳ב״א והותר א׳מהס
הוא שבועה ולהפר בלל לא בא״י ולא בבבל וכת׳עור
י ".
,
/
כולודלאגרע
אלא בשכוע׳ולא בנד׳וכת'עודונרא׳דאע
ל
דקי
בעל
וקכהפרת
אשורי
וכול
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מש ,ם7
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אם
בארון
המונחת
'
ובתור
השם
בהזכרת
פה
על
בעל מיגז גייז ( וע״ל סי׳רכ״ס איאמרי' שכעס ונשבע
מסב בשם אין לו התר׳ה״מבשסהמיוח׳
בר ! אפ׳ א״נ היער
שהזבי׳השם
מי
ראינו
כן
לא
או
שכוע׳זו
להתיר
■ בחרמו׳הותר מקצתו הותר כולו )ומ׳ש יש רשו׳לחבם
ובכינויו שאינ' נמחקי׳ אכל ברחוסוחנון
נמשי׳
כלל ( יצ׳ע
בהפי׳במל משנ׳הוא כענער׳המאורסה או התורה המונחת כארון אין רשו׳לשו׳ארם לבטלה או להתי'
וט או כא׳מכל הלשונר חקמל׳הקדשמות'
*! ,,
,
חזב׳משדהר ן
רב
״ ,בין ח כם גרו' או סופר אין להם רשו׳להתי׳לא שבועתהנשבעי' ומעש הי׳בימי ריב״אבא׳סנשכ׳בססדי״או
עלאי שנשבעשלא' ונתבאר בדברי רבי סי רל ד:וכל ס רבי
לגרשאשפ! כ״א ואס נדר מאח ואמר על אחר יהא כעלו׳ בתור המונחת בארון ולא בשם הבור׳ואי׳א הרא״ש ז״ל כת׳ וכל והתיר ע 'כ וסרש״כא כתב כתשושאע״ע
נדריס (דף כו ) מוקי האדקתני אלו חומרו׳ הן דהא אמרי׳לעי' הנשבע בתור ולא נקי' לה בידיה סמקצ ' הגאוני׳ כתבו שלא להתירנדרים
נרט׳ג״ותז׳אק״כ בפ״ד
אמ׳ כלו׳וק״ל נזקקין לאלהי ישרא׳ אלא כל שבועות יש להן וסבועו׳כב ' נהגו כלהגדולי׳ליזקקלהתי'
י נשנע** 0י גכל הותר הראשון הותרו כולם בשתלאן זה
לא
נדרי׳ושבועו׳ע״כ והכי נהגו האימלהתי׳
בזה נלו׳דמעיקלזמי קונ׳שיוני נסנ׳לזה התר׳מן התור׳אלא שהחמירו בימי הגאוני' ואמרו שלא להתיר
הכל כדינ׳דתלמוד ' ולא מומר'הגאונים
רל (א )< נמרדכי והדר אמר עלו׳יהא אסור בפלוני ופלוני שבועו׳ומתו׳כן היו העול׳נמכעיןמלישב׳ובעברי באלוהיארצו'
וכמ״ש הר״אסז״ל וכרע 'הרמ״בסשפסק
פ׳לשנועו׳םתי ,לף השלישי יסא אסו׳כשני
לידור
לפי׳הות׳הראשון ראיתי שהיו מקילין מאד בנדרי׳ ובשבועו' ומילין הרבה
בפ׳ומה׳סבועו' דכין סבוטות כץנדרים
של*ה ע״א הגיא הותרו כולםשכול' תלויס בו דייקא כמי
לבקש
עור
יבאו
ולישבע ופריצי טפי ואם לא יתירו להם לא
מתירי׳ואפי׳נשב׳בה אלסי ישר׳־ומ״מ כת׳
דקפניוביימ׳הימ׳הלומגעיפפנוולמס׳
התרה אלא יעברו במזיד כי כשבעין על דבר שאי אפשר להם היי״כש בתשו׳בח״א סי׳פ״ההזסרוכהת'
הרשנ״אנפש,׳ס׳י מותרין ממנו ולמעל׳ אסורי כלומ דכיון
שהות׳האמצעי הותרו שלאחריו מפני לקיימו ואמרתי להתיר להם נדרים ושבועות וכ״ב הרמב״ם השבועו׳והכדרי' שאין ראוי להתירםכזמן
ממנ״ל :
הזה יכ אם לדכ׳מצו׳כי כךכתבוהגאוני'
שדין שבועה כרין נדר לכל דברא :
ז
^ ,) 3כ ' בתשז׳ שהן תלויים בו אבל לא הותרושלפניו
אק הנד ניתר אלא ע״פ חכם מומחה אונ׳הריוטות כגון מילת דאית בה תקנת׳או מצוה כמן
א
ך* 3
הרדמ1י
וכ7סשרס '
דנדר שהו׳תלוי בהס והס אלתלויי בו :ומ־ש/
ישאפי׳אם פי׳והתנה בשעת הנד׳אימתי שירצה עשיית שלו בין איש לאשתו וכגוןשלמא
שיש צדנ7״ 7וכן מי שנדר ושמע סברו בתוך כדי דיכו
דצכור׳והרמ״בס כתב וז״ל אע״פשמומי
עניל׳נהתרפואין ואמר ואט ובוהות׳' הראשון הותרוכול' שיבטלנו מעיקרו או שתלה באחאשיכטלנו אימתי שירצ אינו
תלאו ליפאל על השבוע ואין כזה דופי ומישלנו
משנה בפ״דדנזי׳ (דף כ ) :ומ״שדבכד׳ כלודמיר כשחל הנד׳אין לו התר׳אלא ע״י חכם ואפי׳אם
ימייק דמי
נוקפו לרב זה שמן מינות נמציכואמ״פכ
הראשון
הות
וצו
כבסר
פת
והתפיס
מכס
'
ג
'
ל
עכ
שלשח(י
אם
י
ומיהו
<
מועיל
אינו
< !./
בדעת אחר וקיימו ושוב נשאל על הקיום
במרדכי?בהגהות
ראוי להזה׳בו ואין נזקקין להת' אלאלרב'
הוא
האחרון
הותר
ואס
כלו
פולס
הותרו
ם
״
ש
זשנזעזתדן
_נדר לזמןב א"צ התרה אלא לכשיגיע הזמן כטל ממילא:
מצוה או שהוא צורך גדול פי״ל :כ ■
נרריזירחין
רלב י ^ ן דכרי׳שאין צריכין התרת חכם כגון
ע״פסכס
רלאאין הנדר ניתר אלא
^' ׳
£ . £־ " £ממולמה־ ^פ? פממרל'מ״ל
מוממאוגהדיוטו׳שאפי׳אס
נדרי הבאי נדרישגגונח־י אונסקוהתול! כדבר
הימ״ב ־פ״י מהנד ,י י6יפי ב "  :בת׳
סירצ׳שיכטלנו
סי׳והתנ׳בשע ' הנר אימתי
{< ^, 6נל ענביס ולא נתק״׳נדריזירוזין פי שלא נרו־ אלא לזרז חכרו ו? גין שהי
"י ^־ך" וס־3 ,פ ניר נש 3ע0
מעיקרו וכו׳עד סוף הסי׳הכל תשו הראש
ואו
ואו׳ זקונם .עלי ככר זה אם אפחו
_
מהסלע ..
לחברו .
חפץ —
מוכר ״ \
לזס׳פהס —׳ '.־־
על אח׳מהס
שארדכרישועכר וסלל) ילבש בגדי מסי ונס6ל־ :יל
קונס עלי בכר זה אם אוסייעל השקל ונתרצו שניהםבג׳ ז״ל כסוף כלל י׳וסכי׳ראי׳לדבבו ׳כ
הע אימנ( ^ לאהומר השטה כיוןשפס' הימ״בס דלאהלוקח
שג׳
בס״ס רכ״ס ס 3מ הימי ב והרש כא והי ן
וא
נאסר אי מהן שכן דרך התגרים לידור
שבועה רינרץ אל
נתז אין מעשמ כי 'שי מר׳מדכןיי דה ה לאומי
והרי״כש בזה * :ומ״ש רבי׳אס נדרלזמן
כג ^יב׳׳כדמ 7ימכרן סלא אוכל ושלא אשתה שאס נפאל על
השט׳וכשכ׳סלא אוכל תאט׳ועכבי׳או שלא אסתה יין וסל ודבש 6״צ המיה וט׳גי״ז מתשו׳היא״ש בכלל
רנקלאליז־זן אי האחת לא הומרה
* ( נ ,ה ) ושסכענתי דעת הרא״ש נהקהלשעשו
השכמ׳מזו׳על לפת פלו ' 1נפתה ונתקיימהואת'׳כ
זטן 5א הויזניגי כשאל על א׳מסן הותר׳ השניה אא״כ היה מסרב בו חבירו כשנשכ׳עכ״ל וכב נתבא׳ הנזכר וכ״כ המוספות בפ״ק לביצה
כמלןלנטלה :
ובמשובו׳להרמ״בן סי׳רע״ז * :
ימםתמא איי כראש סי׳זה שיש חולקין על סרמ״כס ופוסקי׳כר״ס ועיי ' במ״ש בדין זה בסי רל״ב
רלב יש דברי׳סאין צריך התי חכם ^ (ב ' ה ) יכ ' כ נא״לזגשס לש״י1אח* נכפ' לפי*מ
והתירו
מא !י יד 1ננ1יג ^ 1בש הר״אש ^ ססר עליו ככר ב׳פעמי׳או שנסב עליו ב״ע אע״פ סנסב׳עליו
שכפ ׳ר־ש 3פ׳ ד ׳ מימז׳דאפי׳קיע ,זמןנריןמני)אתר
נדריזימזיןוכו׳משנ׳בר״פג
?
פגי
כתוך
סבוע
נתעשמכל!ם,פק״ אסור עד סישלזל פעם שנית 3פ ב דנדרי תק יס נדר בתוך נדר ואין
להת״רו נר׳שתז׳כז מאית'תשוב ' אזנ״לדהימנזלא
לממזרה אמר רבא שכוע׳כיצ׳אמי הייני נזיר אס אוכל הריני נזי׳אס אוכל ואכל חיי' על כל אח ואח
דנדרי׳ומ״ס והמול' בדב ולא נתקיים תפריש! אגל אשהחדירי! הקהללע הדב'אזיסידעל
לב מילתאלאמיר שכוע׳סלא אוכל שבוע 'שלא אוכל ואכל אינו סיי׳אלא א׳וכגע אמר רבא אס נשא'
ונפקיייהפנאינריכיןהפר
רבי׳כסוף_.הסי׳
נתבא׳בד_ כרי
חורראכרי׳נד׳יעייפ
■
►"".•-
קיי׳"
שהם..׳על!" .
✓ :ומיש עציו! אע״פ ^
!/
עניל ^לא ^) ^ לע הראסוכ׳סטי׳סלה ממאי מדלא קתני אינו אלא א ' וקתכי אינו סיי׳אלא
ה!י
אתת מוחא הוא דלית לטכי מיתשיל על חבירת חיילא  :ואס כשאל על דבר א'
^
לנדרים
(א ) כ׳ כתשי׳ וכסב׳סלא ישאל על שבועתו נשאל תחלה על האסרונ׳וכו׳פד סוף הסי׳ככר נתכא'
לעולם ! כן דעת הרי ?> י
ליעלה! קה3ה
דינישסי׳מ״ןלאס בסי׳רכ״ח אצל מה שכת רכי׳אין מתירץ נדרו עד שיחול וכתו׳כתסו' ריב״ש בס״א הר אש והר״ןז״ל סהמוכ׳סיה דעתו לג'
סי׳קכ״ב אע״פ סהתנ׳בסע׳פכועת 1סלא תהא נמית לעול ' אין תנאו כלו׳דדברי' ולא נתכוון בנדריו אלא לזרז הלוקח■שלא יעמוד על דעתו סא'מב׳דינרי׳וסיסכים
^נפי׳גשאש
בעלע ' הס טון שלא כלל כשבועתו שלא ישאל על שבועתו דא״כ מתירין תחלה לג וכן בלוקח נפכוין לג ונא נתכרן אלא לזרז המוכ ' שיסכים לכך ץלא יעמודלע
דעתו שא ד דינריןוע ה לא חייל נדר׳דבעי׳פיו ולבו סוין וטע מ ד מלין לפי סירק
מכס אכל אס אמר השניי׳ואס״כ סראשונ'ב ובמ״ס הרע״בס כס״ו דשבופו׳וכ״כ הרי״טכא כסוף נדרי'
ע/פל! ׳ אי־נורזלי שאין בתנאו כלום ינ׳ל ראיה גמורה לזה מההיא דאונס שנירש דע ' אלו הן סלוקין סל מוכ׳ולוקח בכך ומ״ה לא מיקרו דברי׳סבלב וכמ׳הר״ן סאפ״ס שדעתן ר לג
דערי׳מוכר יטליתנו בפחו׳מג׳ולוקח יכול ליתן בו יותר כיון סמשמפו׳מדאיגי
ל ייי רשח ץיי יכ,ל דלא משבח ביה מלקות למאן דרנני בטלו ולא בטלו שהרי א״א לו לבטל עשה סבה
דאפ״ס יש לו הפרה כיון דלדב׳מצו׳ אלא לזיז אע" פ שהסכימו בלבד לג דינרים דבריס שבלב טו ומיהו נזין המוני
3^,ע ^,אלמ ״א ואפיק למימיכגון שסדיי־ה עד ה ומהדריכן
התרלעול׳לוקמ' רשאי ליחכו בשקל ולא הלוקח רשאי לימן סלע שהרי עיק׳ משמעו' נדרס .אינו ^
להתכו׳ככדרואו בשבועתו שלא יהא לה
ערמהלנלר! אבל הוא ואס אית׳סהוא יטל
כתשובת לכך ואיכא מ״ד דאפי׳ככה״ג לא חייל נדיייהו עכ״ל  :ומ׳ס יבינו רדרקא כסאיף
אם התנה בפיחש כגון דאדרה ע״ת זה אלא ודאי משמע שאין תנאו כלוס עכ״ל ועיין
מעמידין דכריס׳וכרירוסל׳כתבוהו סס הר״אש והי״ן סדא דתימכשאין מעמיח
הרשכ״א והי״אש במה שכתבתי כסוף סימן יכ״ח :
מ;עי 'אפי 'נד י
רב אלפס אק השתא אי עבד יכן קרוב לדרבי אסיעבדינן וכופד אבל במעמידין צריכין הית׳חכס וסי׳הר״ן בסאין מעמידין דכריקסאומרי ^
נדרו
^נ! רל כתב
".לנה
סוףהשי׳הכל כפסקי הר״אש פ״דכדרי׳־־והר ן כתשס נזקקקלאלהי נדרו בדוקא אלא לזרז אכל מטמידין דכריה׳לומ' סבדוקא
שסדאפי׳מר סמס
יכול לנטל! בלא המכס לשמם נדריםהולכין אתר פירושו עכ״ל וכנ״י שי׳רכ׳ת ג ,הרמ3י) והר״ן דאם העפה בפייחגירו יכול לנטל! אבל אם נדר סתם עלייניי׳לא חהנ ' עלןמ ןא( ליי
ע״דחכירו נאמן לומר זח״כ פהיה בדעתו צזתייח
הדא״ש שם דוקא שחלהנדר פ* א אנל אם אמר ע״מ שיתרצה חנירו ומידששמיביזניר! מיתההריהנזר נטל  ( :נ ) ובמרדכי ריש ניצה ע ' ג! נתן׳פ״ק לניצה זתרם
לבינו כדנרי הרא״ש נתשןיכללזי׳סי׳נ׳ומשמעמדברי
זמן כשיגיע היי! א״נ התרה עכ״ל ו? נטמ ן .זאב סי׳ש״ט כ׳דר ניס חולקים וס״ל 7נעי הימר אף נשתגמר הזמן ולק ? 311להמירו והתרה היאפיעמול הש״ק ויאמר הומר הסכמה קהלכע *ל י
הנאסר נמנין על

הלכות נדרים רלב

ריא

ירר\3ריכיןהימרחכס וקמ״לדס !5דתקשניס׳דוציס בג׳דינרין רוציןמעיקר?) לדעתי׳שלא לאסוראתהפ,יר! ז? כתכוין סא* פלא ה״ל לתלות ! 5יסורובתנאיאלא
^מ׳ווני׳מע גשאין מטמידין דבריה אלא שניה׳נתרצו בג׳דינרקאבל לא נתרצו ה״ל לאוסרם עליו במוסלט־אלא ודאי אמרי פלא לאסור עירות בא אלא לומ׳הכאי
^•,ימי&יעבור על נדרו הרי חלל דבריו • ומה סמערס סר״ן בירוס הזה כתכו זה סרא׳נסם כקור׳ בית הבדג  :כתבר״ת מי־ שאו׳קונס כל סירו׳פבטול׳עלי אינו
רגינובסמוך וכל זה מיירי כסת אבל אומר שלנדר גמור נתכוונו הוי נדר וכ״כ כדר ונו' וק אס אומר קונסכלפירושבעול׳ע ^ אס אעסה דבר פלו׳ומ כ״כהר״אש
רו״
&ם סם בססרא״מ  :ומ״ש ואס א ׳
בר״ס המדי׳בשס ר״ת וגס בספגלשבוע'
5
פמיד
דבריו
וא׳לא
העמי׳וכו׳
ג״ז
ירום
'
או
לישבע
כדי
לזרו
חברו
יאק
בלכו
'
לשום
גדר
ודוקא
כשאין
.
כלז׳כן
וגס
המרדני
כתב שס כן ומי׳כתב
כתכושס הו״אח היה זה מעמי׳וזס5זינ י מעמי׳רבדיה׳אלא שניה׳נתרצו בל דינרים אבל אם; לא
נתרצודה" מ־בנודר בדבר שעב כגוןשאמ׳יאסרו
^ס׳טנט׳5וצל וה נטלגס
אצל!■= אלא זה בסלע חה כשק'ונחבט' המק' וראי לנרגמוינחט" ןח 1,גל פיייהעול'עלי 0סל5ו ילוימי נן5ונל
וונרי וכי׳ מבוא רי׳ע״פגי י ס זו ד3ןלו?ת
הנדר וכל מי שיעבו׳על נדרו הרי חלל דבריו ואם
א׳העמי׳ךבררן אס אסר כל סירי העול עליו ומלה בלהב׳
ו*נ'?^יםא ט'6מהן ?עמי
םל^ >
והשני לא העמיימתוישנתבטל י^ א׳כתפטיגם1,עןני וכ) 1,ה מייר  ,מסופקים אס ׳סול טנור וסמ נ מ 1טנור
 * *,־ *י לא הממי ד־ייו אלא נפיג
 ,״ ^ ״״״ ^ 1,
,,״״׳״  ^ ,,,,, . .״
^
״,״
יאומיקונסנלפייומשנמילסמליאומר

יערי *  ? 30׳; וי11,41

'• ׳* ' " -י '

ד

ל

ן

ן

ן\

ןן

׳ .י י

׳״יי '• '* 'י*־* * ׳ * •-י״ *י ״^׳• 11׳<

דים
ררב
(א ) נפ׳נהבה * ,
פ׳ל לנדרים ו *ז
שרגילי׳נ״א לדמי
נין ליהודי' נין
לארחאי׳נל׳איזוניז
אעש׳אולאא־נש!ז
אע״פ שהן נערי
?רודן נעי התר*
ענ׳ל :
ב( )<הא לאמרי ,
נמפני׳לאין פירו'
אשוריסעליו דוק*
כשראה מנין רנ
שלאנשיםשאיפשר
לזמר עליהן לדד
נ! זסא נעזלי מנרי'

<כן משמע נתא׳ו
 %זה אין
מעמידן
כיון שבסל אצל זה לזרז
כשמפליגין
וחתרי״כל כך ולנדר
גמור*^ .כוונו
יחי׳יויריו* <^:ולהמזמין את
חבריכיון שיכול להיו׳
שלא•. . .יעכו׳התנאי טכ״ל:
ני׳לח׳נ :
1
׳ _״
_
ולילנו**  ,יל ^ יו*
^ו1יו ! י
יד !*
יו ^
ל״ונז 1 . 1״
. . . .. . . . .. 1 .
בסלאצל
זה
ופי
דה״ק
הי׳מוב
חק
לשניס
שיאב׳
עמו
ומסרב
ומרירו
אם
אינו
אוכ׳עמו
או
שאומ׳
לו
קונם
.
ומ״ש
סא״א
לו
לחיות
בלא
כל
הפימת
(נ ) ( לעבדנרי
ושותה נתבאר יפה גתסובו הגה״מ שבסוף ספר הר׳ ן למ׳ש לגני
ואמרקוכם שאיני פות לכס מן הסל׳ והי'
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כסהסמופלגי׳זה מזהיות אז אין דרכ׳לזח שבעול׳עלי אינו נדד כיון שא״א ול לחיו׳בלא כל הפירו׳הוח לי*
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ימסי ועצים וכמה דברים הנולדיםוגדלי׳

דברזה מזה ובהמה וכמה דברים נקראיםסרי

אסר כל פימת שבעול׳חוץ
מחטי׳הר נדר
ולחומרנקנוינן  :כתב רבינו ירוחם הפירו׳כיון שהזכי׳כל הפירו׳שכעולם אינו נדר :נדרי שכנו' כיצף אסר כל סירות שבעול׳חוץמחו
סוא ואס׳אמר חץ מבשר לא הוי נדר סוא
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הם מסטי׳לא הוי כדר סרא דפל הא דאוסר כל
נדויזיוחין.מותרין כיצד כגון שהדיר
את עליב' כקרבן וכשיקרב אליהם רואה שהן אביו ואחיו שלא
היה סירי׳ העול׳טליו אין הנדר חל אלא ידור
!)גירו שיאכל אצלו וכד זה שלא יאכ׳מסני רוצה לאוסרם עליה' אינו
נדראע״פשלא פיר׳בהן כיון
שהדבר מכל פירות סכעולס חץ ממין א' :נדרי
^ינויוצס להטריח עליו כין אכל
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מותרין
דכיון
שבטל הנר ,א צ ל אביו ואחיו ב טל גם אצ 1,האחרי׳ אכלתי ואס שתיתי וכו עד ונמצא שלא
? 1ונ שאני נהג לר!5ש
15ץ ^ תה מת 5ןרת
ורוקיכשהחלי׳את דבריו שאמ׳תחלה כולכם אםירי 'ןי^ סו" אמף גנבה ולא הכמה משנהסכ דכדרים (דף

ומישאכלאסזימןראוקלשמעוןלאכן ׳ אלוה ת ודע שאב ב נ כ ה
עסיוהיו מזמיני׳אותו גס במקו׳אח' וכו׳סס מייתי סתלמודא הא דתנן נדרי אונסי׳
גוימסכייו סיאנל ממו וחלה הוא או שחל בנו או שעיכבו כהר ודייק הא לאו הכי
מזיסוא יאמאי הא נדרי זירחין הוא ומשנידנ סבר דאדרי׳מזמנא לזמינא לאזמינ'
פדייה למזמכא דא״ל מזמנ׳לי לסעודתך א״ל אין נדר זו עלך וכדר וחלה וכו׳ הרי אלו
מייאונסין ופי׳הר״אס זמינ׳הוא דאדריה למזמכא המזומן בקש למזמן סיזמינהו
לסעודתר וא״ל אין נדר זה עלך ואזמני׳ וא״ל המזומן למזסן מודרני מנכסיך אסאל
יינלאצלו כי רצו להזמינו גס לסעוד׳אחרת והוא חפץ יותר לאכול עס זההאיש
ממ״ג לא הוי כדר זירוזין אלא לנד' גמור נתכוונו שניה׳וז״ל הי״ן מי סברדאדרי'
מ*מנ לזמינ׳כלו׳לאו כדס״ד שהמזמן הדיר למזומן דא״ס אפי׳כלא אונס שרי דכדרי
1יייין טא אלא זמינא אדריה למזמכא כלומר לבקשת המזומן כדר המזמן דא״ל לא
*מלי לא תימיככי לספודתך א״ל אין כלו׳ק אזמינך נדר זה עלך כלו׳איסמכסי׳
"1׳ףיפלפצמך אס לא תפש כן ונדר המזמן וחל? הוא וכו׳הילכך טעמ׳דחלה הוא
מלאו סכי נדרא הוי דליכא למימי לזמזי איכויןסהרילא היה צריך לזח אותו
דאדיבה הוא ביקש ממכוסיזמינכו עכ׳ל  :נדריהבאי שאו קוכ׳פלי ככר זה אס
סיחיתי^בדרך הזה כיוצאימצרי׳וכו׳סס במשנ׳ופי׳סר״אס הבאי גוזמ וספת יתר
ןיס ץלו יות ממס שראה והוא בעצמו יודע שלא הי כ' כ כמו שהוא או אלא סדרך
ל ?וסי על מה שראו ולא היה דפתו לנדר ע״כ  :ומי ש רבי' ואפי' שלא ראה
^ייהייגן לומ׳דודאי ראה עס וכחש אבל לא היה הפס מרוב כיוצאי מצייר ולאפי־'
־** כקיי־תבית הכד אבל אס לא ראה כלל פסיט׳דאסו/־וכת׳הר״ן בס״ג דסבועו'
^שהתרל׳איסור פימת בדבר סיס בו גחמא כגון דאמ' יאסרו פימת טולס פלי
קו בקונם אס לא ראיתי בדרך הזה כיוצאי מצרי׳ולא ראה כ״כאכשי׳שיהיה
דרך גוזמא כיוצאימצרי׳פירו׳אסורי׳טליופכ״לכ ואיני יורד לעומ׳
תי יקניו קצבה יש לדב׳הא ישאד׳סכשירא ק ב״א יאמר דרך גוזמא שסס כיוצאי
^ 1קמשמע מדתני׳בתוספת׳דנדמ׳ס״ב נדרי הבאי אס לא נמניתי על פסח
ן^יהשלו סמןלת י׳ליסיץ אס לא שתיתי קשלוגו שוה דינר זהבנודע דכגמ׳אמרי׳
^ יבחש כקורת בית הכד לא לענין גודל קאמר דהא סכיחי נחשי גדולי כקורת
י טב י אלא היינו לו׳פהוא טרוף מגבו כקור בית הכד שהיא טרופה וכתבהר״ן
^פימ׳מותריס כאומראס לא ראיתי נחס כקוד'בית הבד אע״גדשיקר'קאמ'
דא?י בדרך גוזמא לאשיין* למימ׳הכי אס ה הפירו' מותרי' משוס דאמדיכן

ת אומר פלו
ופלו אסרר ן
הנדר היה סכור שלא אכל ושלא שתה ולא
היה בדעתו לנדור כלל ולא היו פיו ולבו סוין הלכך לא הוי נדר וטפמא דמציעתא
צע״פ שבשעה שיצא מפיו לא היה שוגג ספרי הוא או׳קוה ככר זה עלי אס אני אוכל
ואס אני שותה ה יוס ושכח ואכל וסת׳כיון דנדרא באכילה קמייתא חייל וההיא
סעתא ה״ל סוגג כלו׳סלא נזכר שיהא תלוי באותה אכילה סוס נדר לא חייל נדרא
כלל וילסינן משבועות דבפי׳סיהיס סאדס בשכופ׳בשעה שהשבועה פליו יהא זכור
את הסבוע: ,ום* ש וכן אס אמי קונ׳לי שאשא לפלוכי׳סהיא כעור'וסימה יפה כפע
הנדרוכו׳ימישכהבפ׳סותסין ומבוא׳ססשאס היתה כעורה בשע הנדרוא״סב יפיס
סהנדר סל אליבא דת׳ק דקי״ל כותיה וא״ת מ׳ש מאומר קונס שאני נושא את פלו'
שאביה רע ושמע שמת או שעשה תשוכ׳סא״עפ שאפר הנדר מת או סעסס תשובה
מופר כתב הרי״בס במ״א סי׳צ״ח כבר תרגמא הרשכ״א דשנא היא לפי שאין אשס
כעור עשויה להיו׳נאהלכך לא היה כדעתו סתה׳מותר׳לו לבקתה נאה אבל כאביה
רע עשוי הואלעשו׳תשוב 'ועשוי הוא למו׳הילכ אומדין דעתו דכי אמי־ שאביה רע
כלזמןסאכיסרעקאמרפכ״ל ( * :נ״ה
וכיכהר״ןוע״ש ) ומ״ש וכן אס ראה מרחוץ
אנשיםאוכלי׳פירותיו וממשנה ביפ״ד כדרי' (ףד כה ) וכת׳הר״ן דטעמ׳מפני שהוא
מוטעה כפיק׳הכד׳שלא היה דעתו מפולס פל אביו וכל שים בעיקהנד׳טפו׳אין פיו
ולכו סוין ובטל מעצמו ומ״ה כקונ׳אסתי בעי׳ סיאמי בפי׳סמבה את כיסי דאי לא
אע״ס שהיה דעתובסכי׳כךממכיון סלהדי׳את אשתונתכיון ליכא ספות כעיקר
הנדר אבל כאן שלא נתכוון את זה מעולם הרי הנדר בטל מאניו י  :ומ׳ש ואפי׳
נמצא עמהן זרי׳מותרין סס כמסנ׳פלוגת׳דב״ש וכ״ה והלכת׳ככ״ה דסרו *.ופרש
ודוק׳כשהחליף את דבריו ומשם טל פלוגת זו דנ״סוצ״ה אמר רבה דכ״ע כל היכא
דאמר אלו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומ כולכסאסורין חוץ מאבא דכולהו
אסורי ואביו מות לא נחלקו אלא באומ׳אלו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי או'
פלו׳ופלו׳אסוי ואכ׳מות ואע״ג דרב׳פלי׳פליה דיבה כתבו סרא״ס וכר״ן דמספקא
להו נמאן הלכת ונקטינן כרכה דמחמי׳וסכן פסק הימב״ן וכ״פ הרמב״ס בפ״ח מה'
כדרי׳וסירשוהתו׳והרא״ס הייתי או כולב אסוריחוץ מאבא וכו׳אמתני׳קאי דאמ׳
הרי הס עליכ קרבן ואסרם עליה׳בכלל לכולם כח' וססת׳נמי קאמ הייתי או כולנס
אס ורי׳ולא החליף ל הנד' הלכך לא הודע כס הנד וה' ה אס ראה אותםמלחו׳אוכלי׳
ולא ידע שאמו כיניה ואסרם עליהם ואמ' לזה ולזה אסורי׳ואס״כ אמר אילו הייתי
יודע סאב ביניכהייתיאו׳פלו׳ופלו'
אסורי׳ואבא3
לו ; מותי

ודוקאשאין מעמיז
לנרי! אנל א*
ונעמיד לפריו ואמר
שלנלר גמור
מעוין הוי נלרול?
המור לקמן גני
שנועה סי׳רל׳ע :
(ד ) כת׳מהרי׳ו
נסי׳ג׳טפישנשנוג
בכעסו אם פלי׳סי'
אנל העסק זה אתן
להקדש אלףזמי'
אס נמצא שאותו
מלו׳הי׳שם רג אה
לעטור להויכנלרי
שנגוע ענ׳ל•

ד״מ

הלכות נדרים רלב
כתוא מכמר וכבר נשאל
ל הרשמז במי שפיה חייב לפרוע מנה לקבייו נשנושלזמי
פלויוהמלוה היה חייב
לאחר מנס ואדוני הארץ התפי ביד אומי לוה מנה ז? שדיפר׳
המלוה לזה שחייב לו אס הוא נפטר מן הסכוע והשי דאמס הואשאימרסאילעכו׳
על צואו האדון וא 2/פ שידוע שאין כאן קנס גוף אלא שהיה חייב לפרו׳מנהאחר

לא!נחלקו
[ה ) מיהן נראה מותי אתריסאסורין כיון שלא החלי דבריו שהנד׳וסחזרה הכל בלפרט לא
מדנרי
דניי רני " 7יש אלא באומ ופיר הייתי או׳פלמפלו׳אסורי׳ומתחל׳אסרו עליה בלשון כולכם דכיון
י
ש* |£דמ ^מן ?" ,שהסלי דבריו הורע כח הנד׳ואמרי הואיל וסות מקצתו הות כולו וה״ה אס ממחלה
פהפי׳התכס על כ! אמר כל׳פרע ולבסו׳אמכולביוכן משמע מדברי הרמב״ס גפ המס */וכתב הר״ן
אמרי׳דבמפמיד דבריוכול׳
■לאכירניג! שיחליף איכ׳מ״ד דכי
״־לאננל־״ליעפממ
^
, ,
,
,
מיי׳ לףילסי"! אסורי׳דוקדומיאדמתני׳ שלא כיה יודע אפורין ואכא מות או שאמ תחלה כשראם מרחו ולא הכיר יהומאמי על מנה וכאומדנ דמונחכזהדברי׳
שבב׳
שאבאסכל הוו דברי׳ועו׳מן השעס סכתנתי
 , ,י,3״ ׳ שאביו ביניה׳הילכ' כיון שהוא מעמיד אין אסנרין זה ולזה ואח״כ החליף דבריו לומ׳ אלו הייתי יורע
צווי שלטון ליהודי אפילו הגא קנסממ״יש
3מש׳נת ס ,׳קפ׳ ,כאן נדר שהותר מקצתו לפי שאביו לא
כץכ׳הייתי אומ׳כולכ׳אסורין חוץ מאבא אכל אם כשלהאיסו׳
אירעלא׳ היה לעולם בכלל הינד אבל כשכולם בכלל
דאס
פקוח נפש ולכן הקה בנדון זההיואנוסי׳
אומ׳כולל אלפורין וגם בשע׳חזרה אומ׳הייתי אומ׳ כולל אסורין
כיון
מחמ׳סצווי וגסלא היו מחיייביילפזרממון
וכמתני׳דפותחין
אןנסאי -ג׳עשי׳ כל ונשאל על א' מהם
ואין חוץ מאבא או שאומ׳כשע׳ האיסו׳יהו אסורין לזה ולזה ובשעת ולמיהב תרקכא דדינריסדילכטלהצווי
זרת' דהות א׳מהס ״פ״י
אפ׳ד
נממ'1
כולם " י
שאלה הותרו . ,
ודי־ג
גפייסקד^
רזוי
/
/
יק
אונס
חזר׳אומ׳הייתי אומ פלויופלויאסורק ואבא מות׳שלא החליף ׳ל
ההיאדסא אמיינן בפ׳כל הגט גביסהוצ
מנ 3,,יגי 3סימ| ק דעת הרמב ן שהוא סובר דאפי כה ג
הנדביןשעת איסו׳לשע׳חזר׳לא הותרו האחרי׳ :נדריאונסין כיצ׳ דאמכי לא מפייסנ׳עד ל׳יומין להויגס0
ימ׳מ ננינדר ע ? לא אמרי ' נדר שהותר מקצתו הותר כולו
אלא במשנה אבל כתעמי׳לא וכדבריו נ״ל
■ בגטיןלאאיכעי׳למיסב
!חגירי:
דילמ״ד יש אונס
רבינו
שמ״ש
צ״ל
ולפ״ז
•
עכ״ל
להכריע
יע׳לסיח
)0
תרקב׳ דדינרי מ ' מ אס כנקלה הוויפולין
1
׳!
, /
שצ׳ד עודמדין ס
לבטל צווי הגזבר היה להסלהשתדל
י אקצריכיץ התר אסו לידו בהן
בסי י־ ס ינדי פסית מקמזו הומי כולו
אלן כפגתי מפר היינו במשלי׳ דברי ל׳הנד כין שעת איסו לקיי׳דבריוצהנור׳או הנשב׳לאגס לא הוי נדר ולא שבול לפיכך לאל ' כ אין כאן אונס ואס לא עשו כןהוי
מדי! זהועיקלקק לשעת חזי אבל אס אינממחלי׳דכריו בין סרדין להרנין ולמוכסין אם הוא מוכס העומר בלא ציווי המלך כשגגה היוצאה וה׳יכפר בעד עכ״לובסוף
יפ' לסי׳ יכ׳חמ'ם שעת אישור לשפת חזרה לאה  :וכתב
ליישב' כדי ליפטר סי׳רכ״ח' כתב דין קהל שהתירוהשכמתס
או שבא ליטו׳ממנו יות׳מקצבתי יכו' לירו׳או
אדם שנדר משיי דברי׳ ממנו ואום׳ יאסרו עלי כל פירו שבעולם אס אינני׳ מניהו המלך מחמת אונס הגזבר י  :ודעדלמתיניתין
ונמי* ־״
3י'
עיון .
צריך' ,
שנשבעלשלם הר אש י
דמככו נהי הוי אונס והופשיווכתברבינו
שניהם
והזכיר
לעניו
היו
שלא
ויין
כשר
י
נ
1
לומןפל
<
לתניר
ליפט׳מןהחרנ או אסאין מה שאני מביא־ מבי׳המל׳ליפט׳מהמכ
הנה׳ממישלגי'
ימסס ( ני״ד ח"ג ) פי׳שגדל
והגיע הזמן בשבת כין כשעת הנדר כין כשבא לפני החכם
נכו׳ישהרא׳שתילת ומצא חרסה על א' מהם מי אמיינן הכא וחושב בלבו יאסרו עלי רק ה < אע״פ שמרציימפיו סתס וקיימא דאוכס דלא שפיח הוא דאי סוס דנימצוי
ע^יי י '/ ,5נ ^|י מודה רכה דהית כולו כיון דלא שיין כאן לן דברי שבלב אינן דברים גבי אנס עדי ואפילו לא בקשי ממנו ה ׳ל לאשוקי אדעתיה ולאפנויי ואסלא
שידור והוא נודר מעצמו או הוסיף לירוריותירממח שבק׳ כגון התנה ה״ל בכלל הנדי:ל ואע״פ סכלאלו
' הסלפ או דילע• לאאמרי׳הות־ כולו אלא
ק^ 7
א׳שנשב•! לעלות היכא שמחליף והימ״בן כתב דלא אמרי׳ שאומ׳לו קונ׳שתהנ׳מאשתך אש אינו כדבריך והוא אומר קונם הנדרים איןצריכי׳התיי־סילזשוולידובהס
אשתי ובני נהני׳לי או שבקש׳ ממנו שידור והוא נשב׳אינו כלום אס לא סרוצ׳לקייי׳דיריו כן כת3הימיב'
לא״י נייק ק ניע נדר שהות׳מקצתוהותרכולו אלא כהות'
בפד מה ' נדרי׳וו״ל ומנין שאפי' ד'מיני
בחרטה־
מקצתו
פיחר״וה ף
נהניע ה
י
" .שכל מה שעוש׳אינדעוש׳אלא מחמת אונסיולחזק׳ דבריו כנגר
נדר שהות׳ 1
ע״י פתח אכל ן״
אפה, 1
נאנס
נדריס אלו שהסמותיי ' שאשור לולאדם׳
כתולה
האנס :ימ שפי׳בשעת׳ נדרו על מה נדר הרי זה׳
סימנן
ודניי
הףיטלופר •
״״, .״״( (*,־ לא
להיות נודר בהם ע״ע לבטלן ח״ל לאיחל
ק? שנפלעש!׳ לנר והחולקי ' עליו כתכתי בסימן רכ״ם ■:
*קבעזי*!להשלמתז כתב הרמכ׳ס כפ;'ח על הא דאמ הרי הס פליב קרבן ונמצ׳אכיו וא אחיו ביניה' דכיו לא יעשה דבריו חולין ודבייסיאלו תוספתא כתבה הי״אש ביפ״ד כדייטוגש
■ איתא כירושפ״ב דנדריס  :הגורר או הנשבע לאנסלא
אע״עשלאעש• ־ ק וכן האומ! היין עלי קרק מפני שהיין רע למי מפיס ואמרו לו הרי המיושן יפה סמ״ג כתבה וכתב דה״נ
לככי מעי׳אער אלו הייתי יודע לא הייתי נור׳אפי׳אמר אילו הייתי יוד הייתי אומ׳ הוי נדר ולא• שבועה לפיכך נ -ודרין להרגין ולמוכסין ועי ' משנה וגע' בפ״טינדריש
לסישאל! ׳נ לנליש החדש אסו׳להישן מותר• מות' בישן וכחדשאכל אס אש'אילו הייתי יודהייתי׳ אוע כל (דף כז כח ) וא" פג דכמתני׳לא קתני אלא כדרי ' בירושלמי קאמד דה״סמשלעין
הס האתד שגשגי־ג סיימת אסוריסע .ליח ןץמן סעיו ^ ןהרי זה מורןף * (ב״ה )" פיזליהסמשנ׳פ׳עותאין ומשמע בגמ׳דהא דמהניא מהסחוסב בלבו יאסרו רק היום המו דוקא באומו
כ״כ ר 3י 'ררןת ׳* סלפסבגמד פ ג לנלריעלה 1:־ -סתם יאסריפירות העולם עלי אכל אס פירע יאסרו פיירות הפולספלי
*עמ,מ דנר פלינ ' במיושן כלב' וכן כלכיוצ׳בזה עכ״^ ן
■ איסור גדול לעולם אין דכריס שכלב מבעלים המ סהוציא בפיו אף מל פי'שהוא
זהשטש 1£י ^ וכתב עוד רביכו ירוחשנשבע סלא יעשה כך מטעם שהיה ססוד שהוא
נודעלושאיןבואיסורכלכך לא חלם השבועה כלל כי היתה בטעות אנוס יכן כתכו התוספות והר״ן ז״ל וכ;' נ מדברי הרמ״כםשכתב בפ״גמה׳סנופו'
ל^ שמזמןפל(גי ואח״כ
יאיןזה ינל!< "ל כך כתבו המערשיס ז״לפ״כ לשונו  :כתי הר״אש בתש ובה כלל ח׳על א ' פא״ל חכרו כגון שנשבע לאנס שלא יאכל כשר .סתם וכליו שלא יאכיל היום או סלא יאכלבשר
אנל אס נשנע שהשר כלל אותו בפשרה שלו ועל ידי־כךנשבע לתת לו כך יכךמעו׳ואיגלאי מלתא חזייר ה״ז מותר וכתבוהתוס׳דמכאן יש לסמוך כשמשביע המושל את היהודישלא
־ י
•
צע £תלנר נחס
שלג!
שר פטרו לזה יראה לי שאין מעש באותה שכופה כיון ס הטעהו נמצא' סנשכע :יכרס מהמדינה לזוכיוצינז כזה שיחשוב בלכו היוסילזו שום תנ$זי נזחר ובלתי
עלז ,אסעגרהיזס
לעול׳יסשוב
יספור בפי׳מה שכלבו את מה שבפיו ואנזמסיס■ לו המושל כשירו '
,לל .,אדפתדמה שא״ל שהשר כלל אומו כפשרה שלו ואחי שכחש לו״גריעא משכופת
השב,עה ^
ג׳הרא״ש י סגגותומהאדס כשבוע׳ פרט לאנוס כעוכר דרב כהנא ורב אסי דהתם יש פכיית כיל זמן שאני באימה תחת ממשלתך וכ" כ גס•בפי'הגוזל ב ת והגה 'מ כתבוהוכפ״נ
דמילת ^
ללענח שבוע כאונ או בשגג׳אבל הכא הוי כנדר ופתחו עמו ולא חלה מליו שבועה מעול '  :מה״ס בסס סע ג אפי׳יפיש לו כל ימי חייו ע״מ יהול לסש׳אם לא יהי׳לו ציורךולוה
7ס"ל

ןדכריוכבר נתכפ נעינדמתניי'

ופין
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 3פרע!ן !? זיק דבאדריה זמיצא למזענא אכל אי אדריה מזמכא־לזמינא אפי׳ כלא אונס שרי' משוס

דאסו׳לישכפ לו היינו כשאינומבטל בלכו אכל אס הוא מכטל נלכוסריהדכפעיךת

דהוי נדרי זרוזין  :כתב הריבש כח־׳א סימן כ״חולענין טענת האונ' שטוען בעל
^,ר נשנד ^בז הדין שהיה אני לפי שהסיק עכבו ואס יעבור מל מצותוינזק בממון אפי ' לא היה
איג  /לעברזמ" יכול לבטל אנסו אלא ע״י ממון הרבה שיצטער כנתינתו כ״ל שחייב ולא יעבורעיל

וכת׳הר״אש כתשיו׳כלל ח' על מלך סכוהלהטיל סרס אזושמשביע בנקישת חפץלזה
ידעו ספלו׳כא על הגויה או משאר דברים סחייכין עליהן מימה בדיניהם דכי זי
נכ־סי׳בירסמעוןובלן
דומה לנשבע לאכול חזיר וכת עוד ככלל פ׳ראוכן ם־הפקע
הגויילהשביעו שיוציא מרשותו מה סאיכיוסלו אם הגוי מרגיש שיש ממון ואונן
כיד שמעון ראוי להחמי׳מאד מפני חלול סשס ולא יתפלל ע״ס מ״י להצילממון
לועשלראוכן
אחרי׳ואם איין חלול ס״ש דין זה כראשון פ״כ כלו דמותילישב ' שאץ
וכר דדוק' ע״ישייבסל בלכוכידבםעוךט  :־ ומישרכי׳ואאי׳לאכקשממנונדה
נדרי׳כמשנ׳פלוגת
ו׳בפ״ד
והוא נדר מעצמו וא הוסיף לידור יותר ממה שבקש וכו׳דס
העולה
דכ״ש וב״ס והלכה כב״ה דשרווהא דישרי׳לשבפיהייכו־דאמריאשרופירושי
עלי בשבועה אםאיכםמכ'ית המלך וחושב כלכין שלא יאסר ן עלץ אלאאותוהיוט
בילכד וכמושנפכא׳כסמוך גביי נדר אבל כגול אחריינ׳נאסו׳׳לולידורוכשליפג
ופשוט הוא כתב המי' נפ״ג דשכועותשי טויעין ומועל ןי כשבועותוסומכיןח?'
ל־ר' עקיב
מעשה דר
וההוא רומחה
אונסי׳שאני והרמש
עקיכ׳שהי נשבכשפתי
דהתם ^ו־רחיחארי
ופו' דהה־ה
להרגייןיי ירו
דוודריד( 1דרי
מודרין
ומבט 'כלבו התם אין לך אונס גדול מזה פהי׳צריך להוצי׳הדכרלאומ׳יי מרכצט
דברו ולא שמעיה ולא נשכע על דעתה אלא על דעתו שלא סשכיעתועלןע
הימקוסיעל דעת׳סמ״ג תירץ הא דר״ע בע״א כתבכדרייי׳קיכ^יי ^ ' ,ל ם1ננ״י

על׳ל (:לברי( עלי מצות ל״תואם יביא ראי' מדתנן נדרי אונסין כיצד וכר' או שתלה כני וזה אונס

 3יהד,פנ״א ' ,כ 'ה ממון הוא שאס רצה סוכר לו מסמשין ג ' תשובו׳כדכר חדא דחולי כנו קרוב לסככה
 !^ ,הוא שהבן יצטער הרב אס יטחנו אכיו ויסתכן ועוד סאיין קז אלא אונס כשעחלות
^^׳
מד׳וכו׳ועוד דהתיס לא עלה על דקת א׳מסניהן שיניח כנו חולה וילך לסעוד אצלו
ענ׳3
מ־שנ׳א ס -סן שאין האכילה דכר סל קפידא כ״כ ואונס כזה כמקו׳תנאי גתע כזה הוא שקדארהו
עשע״ה מ ישנשגע נדריאונסין אכל בנדון זה שנשבע׳לכקשת מרובה סל אשה ואין הענץ מוכיח שהי '
־
■ ־
לסביר 1לשלם ל(
רצוןשניהמתסל׳סלא תחזליהשכוע׳אס יקרלו אוצ ' כזה איכוענין למשנתנו ואפי '
זהגייג
לזמן
השמיטה בנתייס יאמר הנשבע אדעתא דהכי לא כדרי ה״ז פתח היתר לעצמו והוא איני מיחל
פטור משביעת( לעצמו ואפילו חכם לא יפתח לו ככיוצא בזה שהרי הוא נולד ואינו
היררמכרויח
מחמת צווי רוזדר
כיתכ אם מחתת
וכסי׳ק״א דחד
נמנעים
הגזכר היו
עכ״ל  •.ודתי׳ה״א
רואדויכור״ל
יזה מדואר
מצוי וזה
אלא• כל" מצוי
דלאנשנע
מבואר מאד
.״ -
מלתת ה״ל נדרי אוכס־ין דומיא דחלה סואיאוכנווכו׳ואצ״ל כצווי סלטוןאו ממונה
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ללריימי
געוד המסגליל (אמר בלבו עלייןיש לי פנאי סלך לעסקי( ושכחעדשעבר היום ה׳זיכאונש עכ׳ל זבתידישי אגורה פ׳מישאחזוכ׳כ׳אדם שנילר לעשזת דנרתון ל׳יוםזא זמן אותר וליו נאינש אזןהזיין יה 'ה ימ 'לעש 1פ יב'1מי^ 1מי 0
 .אזה 'אני
לאנה לא קרינן אונס עכ׳לזנתשו׳ריב׳ש סי׳קנ״ה תמיד שחכל לקיים הנג־ר יקיימנן ( לא יאמרעדיקיש ליי זמןלקיימידהרי לא קבעתי ליזחן אלא יקיימנו מיילשיןכל ולא יתשל בה כדי שלאייבא זמןשלא יכיל לקיי״יא(
דזמי׳להא דאמרינןבנדריסלאאפטרמן העזלנזעד שאהיה נזיר מונה מיד נזרו שתאימות ( אסאינזמןנהעוברעל בל תתתרענ׳ל  :כתג הרשנ׳אבעשן' הנשבע לפרזעלחנירילר׳יז י 1דרמשפנראשה,איזי' 3לפי' ענ  /םיה *הריושי"?
לזן ^5
דומה לנשנעלפרוע בריחכישן שאיאתהמתייבז לפרוע נמחלת היוםלש ״ה שהימים תתילקיס ושני ימים הן יאיןתופסין את החם הראשון בר׳ת גפני עצמי וכיזןשכן יש לתם ילהתמיר בספיקאדאזרייפא עכ׳ל ז (יי )
נ׳ג מי שנשבעלנזישלאלגלות שנתן 15שוחד והי׳אינס לשנע אסורלגלופושנתן לו שותדואיממועיל לו התרה חפניח׳ה והוידומי׳לכ׳האשירידיהודי׳הנשנעים נשום אז נסשלאייצאימאדץהשרשלהם דאינימי ^ מה0׳"״^ 3/ 6הרא׳שיאן
שי
)יםשניישנל
והגוייולע נדנרז־ הוית׳הוה׳הכאןעכ׳ל ולינר׳דצ׳עילהא נהדיא אמרי׳בפ׳בתרא דיומא לאםהודיעישהיהבלנו על ערמה בדבר דליכא ח׳הזלכן נ׳לדהכל לפי עכיןהצורן ( לפיעניןהאונסוע׳שנגמ^ פ׳נדיי״^  • ^ :גכי
איאלשפעזי
הניתןינול לישנע אע׳פשלא עקלו רק ממנה׳ע מ להחזיר ונ׳כ ב׳יבשיהרינ׳ם בסי׳רכ׳אודוקאשהגוירוצהליקת באונס יופר מיוה שראןילז אבל מלן שמבקש מס הראוילו אשורלהעריסובתילושיאגזדהפ׳סגחלנמנאנש 6ה*"
גמשימזש*( אם•י
שהכז זה אתהי והילך השלטזן נב׳ה זגזד על הקהל לנזזר תרם אין להם לגזור חרסלהציל עצמן בממון חגריהס אס יכולין בשזס צדלהמפשרעכ׳ל יכן איפא הגה זו נשס מוהר^םנמרדכילפיסמדש פרק הגוזל בפרא
ייגידודשלמולניזקניזק!יאלינילז עצפן בממזן חגדיהסונראה ללזקא שהגויסיענשיהי אותןפלא כדיןאבלאס לאיענשסזרקכדינז יכוליולהגידע׳פ התר * :

הלכות נדרים רלב רלג רלד
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וכנודרי' למיוכסייס ע״י שיאסי בלבו היו׳אבל כנדון זס אפי׳היס לו אונס פאמ כיון (י ) זק פסק
ססת קבל עליו החרס כוו סנדוי של עליו אס לא יקבל פסק דינם עכ״ ;* 3י £יך׳ מהלא י נפסקיז
בסע' נדרו על מה נדר ס״ז כתול נדרו כאותו דב׳וכו כגון שאמר קונס ס 6יני' גוס^ סי׳<ג גוכינ עש

^על־ואוכן שנשבע לאביושלא י 60אש בלי רשותו וקוד סנשכע מסר מורע׳
במקו'
אביו ללכת
בעבורו ^טץ\
!
שהי׳ירא
ירצה! ׳•<!.׳ ו
לא י* ג*,
שבועתו
ט עןק ;ט
עניעדי' לבטל
3ימניעדי
באמרו׳ט׳*.־ ־<
ועגזו^טט !י
נכטגזג ^
*ו*י אח ימאן מלישכע לו על דבר זה פין כח גמידעא זו לבטל השבועה דלא
דל־גילזלו״צאפילז
נפלו שאביה רעונו משנה בפר פותחין (דף סה ) וכתב הר ן דסעמאמס ידכימ
השיבאוכס כיון שאינו עושה לו דבר רע אס לא ישבע אלא שנמנע מלהעיב
דאמ׳שאבי רע משמ׳כל זמן שהו׳רע ולפי׳ ללא א!כשהזא־ג
! 1וסאריךכזה י :כתוב בתשובי׳סגה״מ
נתקיי׳ הדב׳שנשפע־בניללו מות׳ כשמ׳או עש׳תשוב׳שרי בלא שאל׳חכ׳וסכי יגלה נ7עת<שאין
)
אדס כתולנדרו באותו דבר ואם לא
^ספו הפלא׳ בשם הר״ס על
3־־ 5
^!תחכירו ויסרו כמיני יסוריןעד מון שאס' קונם שאיני טשאלפלוני׳ שאביה רע ואסרו ילו ככר ול ' ״ נ 'י״ל״ ;; ןן *
ז״ל:
הר׳אש . ,
פסק "■ *"
לתת לו כך וכך׳ ממוןדאין באות' תמ וא עשה תשוב' א״צ התר׳דהוי -כאילופיישנוד׳עלוה התנאי "".־
הנ
י.שזלחי' ליפקד(נות 0א,״ן לכהא השנד-
סנשכע
ועוריש
נד׳שא״צ המלגר 3ןה י־ן עזשיס נטילה דזש איכז
האדס
כגון
דכעינן
ממש
התרה
חרס
או
נד
ןעאו
נררישא״צ
שנ
נתבט׳הנד׳ועוריש
הרבי
וכיון שגתכטל
כת׳הרשניא
התיה צ גון שאמר מפנה מהם כדישי,כ 5דהרי
נודרין
דגבי
ואע״ג
■
לאנוס
פרע
נפנזפה
הרי
וכך
כך
נוט׳ממני
איןאתה
'
אם
ך
שאמ׳לחבדו קונ׳שאני נהנ׳ל!
שנקש^אחותז
נא'
לישנע ני הכ 3סז,
לה רגין ולמוכסקמצרכי׳דלימ׳בלבו היוס זה יכו׳להתי׳נררו שלאיע פ חכש שיאמ׳לו כלוינרר׳אלא לכבדני׳ לחבירו קונסשאני השמעה היא נפט דיירי ריחנו נחלילשניג
נהנה לך אס אין ישרל אס יפנעוהן לה שלא ישאפלוני
התם וההרג והמוכס אין מייסרין
מפ;י וכ .עשהואשרה
לייזזבןת
־״ -י |,וס נלל ^ מגה לח 0וף זה הוא כבודי שי! א אטו׳ממך ואפי׳אין המרי׳או׳בפי׳ שבך היתה אתה נוטל ממני כך גי1
ובן אם אמר לו קונם שאתה נהנה לי אם' וכך וכו' עד סוף המס מפנהכזן ^ ,נה עלי! ןייהרמודעה
רכ׳ד5ויכ:׳יסו ח ורנ5וו י כוונתו אלא מן השתם
ייועלמ אפילו מפני שאין רצינולקיים
,
מיזו -
איין אתה נותן לי כך וכך יש לו• התרה בלא שאלתיחכס -שיאמר' הסי׳מסכ׳בפ׳קוצס
והשבועה
מדי
כסל
ש)ין להם קצבה
י < דסג ) סל וגת )3הניחתהמכס אסור הוא שסרגה ז׳ איגל
לו הריי הוא כאלו הבלתי ■:
?
^יואוךפ-־סקכלו פליס׳חר׳ע״רסמקו'
דר״ מורר ״ןר ^ה לישבעש־מכס שהוא מחיקיעםהינ' נה ל,
^ ^ " המלן אשזר לענןך עלין תטיף*7ת*ו ה*
וע״ד הקהל סלילה שתהא דעת■המקום■ ר*  ^ /ק  :?£0כן י״בשניה ולא'א וקט:ה בת י״א שניה ויו׳אחד
כרבצן דשיו יכ ס ודיכא דמלכופא דינא והשיב הרש״נא
 1׳ אם יודעיןלשם מי נדרו ונשבעו נדריהם נדר
מהנמ׳זולתיילטוכ׳ולא לרע ואע׳ס שתלו
הרמ״בס בפ״ס מה' אכלא שהמלן עושה שלא7זה? ?ד אונס
■ אחריסיכיון דאנוסיס היו' ושבועת׳שבועהיאע״פ שלא הניאו שתי שערו ומיהו אינןלולוין
ושתןכדעתי
שאחופז
נדרי וא מיי' בכ״ך כדין להעניש מחין מופר בעדו כיון
זו
ותשובה
והאריך־כראיות
נטלה דעתן
שנת
ובורקיןכל
שיגדלו
ער
אם חללו נדרן ועברו על שבועתן
א,וצ £
< 5
פירוע רצפה ;
״תו ׳״•
נאימר• *
נייי׳ט־נמ׳מו״לוה' * ר
עד
יאשרו כל
.
. . .
דישכרנבר׳י*,
הנזיקיןופ״ג
פ
'
(מכ׳המדדכי
שמדיעין
בתחליהשכ׳ונמצאו׳
לנקכ״שאפי׳כיקן
ב
'
י
י״גלזיכ׳ושנת
לבודי או הריני עליאס אינםש לניפ שיש נע ואין לן
נתבהר״אש בחשובה כללט׳מיסשידך■
^שם מי נדרו אם גדרו אח״כ בסו׳השג איני נדר עד שיבדקויפעם כאלו התקבלתי הא המלן ואומר נלנו היוס אונס בדול מזה
לשנתו ונסב׳לתת עמהה׳אלפי׳זהוביס
וקודם שנת י״ג לזכר' וי״כיליקתה אפילו׳ יורעין לשם מיי לא אמר הכי נדר־ אכל מה םאעשרלעשופ אנלסשוםמודעה
שהיוחייבין לוי אחרת
ואת״הנתקלקלו הסוכות־
ויום׳ אחר ואילך 11זכר וי״ב ויום אחד ואילך׳ ולא הוי נדר^ זירןזין בכלענין ואפי׳ נמנם ל׳זיד לאי אנ׳מ
לפרוע לאי■ חובותולאי נוררין אינו נדדוי״ג
׳״!  .י המלך היא שיפ נן לן מקרי והוישנועה
״ ■, .
ליס אין לו ממה־
לנקכה אע״פ שאין־יודעיןילשם מי נודריץ נדריהן בדר :מ עבי ס ^ ל לל^ו נתפנה ע״מ להחזיר אן על פישגילה
ן
וכלי
דירתו
מבית
חוץ
וחפצים
קוקעות
אנא שהיא ממצה גמורה דעתו סאיזמפז
האבמפ' נדרי בתו כל זמןשהיא קטלאונער יאפי' כל3א
מש־מיסויפטור דאין לך אונס גדול מזה 7 *1 :ר
נדר׳על -דעת רבי׳בירה׳ או נשאת שוב אינו׳ דמתהניצ׳מינךואת מאמרי׳ ע״ק דקדושין נשנועה ענ״ל
נמוגכמשונו׳להו־מ״כן סי־' רכ״ע ראובן
מתהנ י׳מינ ,£ואן עלפי שאינו יגול ןע״ל סימןיכ״יו
־שידוי במקו' ה-מיו אסללא יעכבנו׳ יכול להפדוהבעל מפר נדריי אשתו לכרו משכניסה לחופה עדי!  .להקדיש לא קפדי׳ נהכי באשה שנזלה
סנפ
נחליושלא
 ,ל" [ נייןשאינה בהערמה כגון לנעלה
לונסאס סככיהוא או אתרי בשבילו איו' שתתגר׳והגיע הגםלידההית׳ימגורש׳מפפ׳ לא יפר לה נתן לה נט
? ^.
 5ללכ אנא דמהניל ממנפנפתורזן שהיהפנשאאתריג ]:
עליו■ שלא׳לילךלמקר' חמיו אין זהאוכת
בירושלמי'
על תנאי או לאח׳זמןלא יפר להיכימי׳שכנתי׳שמעה שמת בעלה־ לך ואת לא מהניצן בהערמהכדאי'
וכן; אסהיופאיס^ מוחים׳ כו שלא■ לדור
ונשאת והרי הוא קיי׳אי [בעל׳ךאיש־׳ן .ושגי מפירין ,נדריה וכן כיל לי ומפר׳רבי׳ימחס אבל מתנהעמ״ל;מפנה (יא) אנלנמרדכי
׳ גמורה הוא לשעתאע׳ אלמנהניזיניג
לא
נמקו'ההוא■כי האדר סס סככ׳לו אס
באוסו׳נרת -גשא׳לאיםמיארןאו לחייבי עשה והפר' , . ,״ . 1 ,׳
:ן;ולא מי שנשאת
עי׳דכ׳רא״סדה״פ
^ _ והמקבל אוכל פימת^א
ל.
גווע בוד אי׳שמדרך$אמאג־זריס■
להבעל׳הרי הז מרפ׳משתזארער׳ שתכנס לחיפ׳גאי] חכע מפרי עסקינן ^סהמדיר שצריך לקייםתנאו ־ נודריםלהורגים
לל״מו כדיישימנע מלילך סס לא-חשיב
למוכסי'
יחזו׳החפנהזלחרמק (
■ ששהתה י״בחרש" רגי׳ליהני׳מןהמוד (א״פהייאן
אונס  :כתב הה׳ס כרצמח שנשאל על לכדו אפילו אם חייב במזונותיה כגון בוגרת
שחייב' ולל״ס־ אמרי' דסף זהלאיםצולמכו׳מזחורה ספה הןשלהןלאי
אלקכה סנשאלסנינ׳על חנה לפי שלא הי' ונתקדשה אואלמנ׳ונתקרש׳ושהתה אחר חקרושק לי' יום
ראלי-,^ ■^ 1(^ 6׳ ההיא ולשלוח דמיה לא ,שלהן הן
לובניס וקנה תפסה כל נכסי בעלה
במזונותי׳וכן שומר׳יגם אפי׳אין שם אלא יבםאה׳ שודאייזקוק' כ" " סמ נ ״יכ " למפקיד אי סחורה אחרת שספםהמזכיר?
והנריחתס ולארצתה־ .להחזירה לועד לו ואפי׳ עשה בה מאמ׳אפ״ה אינו יכו׳להפר לבדו ולא האכילבדו׳ אנא■ ובסיס עסקי שיקנ׳לוגדמיהס י״לאגש' להרגין כך היא
לההילהתנופשיתזי׳לואו ל יק ילאומשום
פהמוד׳רגיל ליהצו׳
שיגיש בנינה ויאסור אותה עליו עולמי׳ אלא שניה' מפירין להבשותפו׳ואפי׳נדריישהיויעלי׳קור׳ שנתארס
קהמדיר ומ״ה הוי לפלו׳נעעורוהדי נעיר דחקשבמן מנע3
ומתו׳אונה ממונו עשה כן וכדעתולישוב וכת׳הרמ״ב׳שצרי׳ שישמעוישגייה׳בלא׳אכל אסישמע א׳היו׳והפר
מלפא.׳לאי
״,ן,נליי
לקיים' .־,ינ'
אר־ףע
כ^ לו& מ -לאומלכ' לאות! .
ישסע'
.
אלי׳אתד־ שתחזיר לו חכה נכסיווהשיב
אלא
פנאי פליא
־־־ק׳ פלוני
,א .ח״כ".
העולם
־מנרנ׳ויעש׳נמיגיב 5שון
שהימנדדייאוכסין ועוד טעס אסר יש להכיר אס עשה סיומה לפי שנשבע לבטל  : *636וכתב סםיר״ןגרסי׳כירוסלמי א״ר זעירלז בסתם...
( נ־ה )עיי ,נמשת׳היינ״ש סלוקין ל! נן קיימין ,אס* 3סזה וק צריךשיזכ׳ליהמפקיד ושפם המדנרים
מצות׳ פייה ורכיס ילקה משוס שבועת שוא ויקיים מצרתו ואי אנוס הוא פטור
שפפנפיא פה נהי׳יל״ו
כטיי מדי׳חולק עליו ונ)ומ'לן לא במקומו בקנקע״יאח׳מה ורמפרשין גני
ממכות ואפי' אסרה עליו עולמית ולא כיון כלבו לזמן׳מיוסר מותילסחזיר׳מש׳כ
שאני
אזנסין!
כךל ששולח לו גי מהששולח לו אונסי
<ךך^
ןךו; תינתי
לככןךו ננת
^ נכןך
אלא לכבודי
כיכי 6לא
"פנ
( נה .ש ^
מדרפצריך לטין בלב שאינו אוסרה אלא לזמן מיוחד סבל אס אנסוהו לישכע
ע יספן גוי ואמר לוהילן הפירומשוסאינס
"
,
!.
השחיר' לפלי׳אי! וכי תשפנש עכ״ל
ס5ןתככד ספקבל מתג ממני ד סואת
אוויהמצוה' אינו צריך לכוין ולומר היוס לפי שלא חלה כלל השבועה ומיהו
לכשל
ינהנ״האשירי
כבודי דנייתנ׳ הילךלאחכיואן
אשור אם כשזה חומי מפני כבודך וזה לוומ מפני
לכתחל׳ציי׳סיכוין כלבו היוס אע״פ שהוא אנוס כדי שלא יבא לידי שבועה' אפי'
העדן*
קיימיןאםאת' לו זכיבענירו נפי׳אינו כלן׳נ נוי וגם המשיכה ריש שנועית
הקפיד עליו חנה אס ישא אשה אחר׳ולא אנסתו לאסו׳אלא אשס לכ״ע לא פליגי לסרי ביצן
גאונ׳וקאסלא
בסמסר״ע אומסמס כמי שזה אומרשעושה הנפקד מהסחור׳אינו מועיל נזה שהרי כנר נשם מהר״ם
!ואינו נשבע לבטל את המצו׳ואס רצה שלא תחול שבועתו צרי׳פיאמבנכו מכאן
זכה המוכס נחלקו מנייןשהני׳הסתורה קודם שימשוך והיהידישגננלגוי׳
^
" מרי רדודי
^ ,כברי הנפק^הסחודה ולקנריך שהמפקיד יזכה נמקיייו סוסים וחייב
.עד זמן פלו׳ואס תאנוס אותו לוע בפי שאוסר עולמי׳צרי׳שיכוין כלבו מנאי אחר משניככיל־ יז ל פומי
בןנריפיעכ״ל  :עוד שם כתב לישנע במעמל
לנפקדנקגין ע״יאח
כגון אס לא אלך לכ״ה היום או השבו׳וילך שס תוך אופו זמן ואס אנסתו לאסור ור3צן אמרו סתכמי0 ^6 3^0
ככולי וזה אומ׳מפצי ככול׳עכ״ל אבלהרא״שנכלמז׳סי׳א׳ על דנר שכשנעפילדודי כי נא שאר היהודים
כלמשי׳אסו׳לישבע לה מפני שנשבע לבטל את המצוה ואס עבר וכשכס אין
כלבו הרא״שכת׳בס״פ קוצ' יין ירושלמיעלי נמרחה ואתר לי שהפחה כלול אומי נפשרומי דודיעיםשכשב־ג
עכועתושבופ׳אפי׳היו היו ולבו שדן לאסי׳עליו לעולם אלא שאס נתכוון
י״י־ ־*" יי ייו
־י־וייו "׳ " "
־־״־׳׳* ״• "
אחר אינו עוב׳על סבומתו שהוא נשב כן לכתחל׳ואפי׳נסכ׳או מה  6נן <ן"מץ צסזה !! ,״ועימפגי
חפיציסלשמוע
אדעפאדהכי אנו
י־חיו־י׳״וכי השר פטרו נמצא שנשבע
 ,שלו ונחש15
י 1י*
.למןמיוסי' אותנאי
כלל אין דעהרכי׳מעל׳ולא מויי׳להסמיר כבולי וזה אלמ מפני כבול ל 0מות שנכלל נפשרפו ואתר מכחש לו א־ן נאותה שנועהממש שבועה וו וחצזה
ניימד ר אין בכך כלו׳שנדרי׳שלא סלו
או אלא ביק קיימיןבסת׳עצ״ל נרא׳סלא כיסשמעה היתה מעיקרא בטעות ולא חלה עליי רבה להתפשר
יליהן וכ״כ הרש״בא בתשו׳וה״ה לנשבע ע״ד המקו׳ואס נעשה איסור זה בחרס
כפונבכפנימהר״ראיסרלןעליי* בייזצפעםהגוים
הי׳גירס א  0בסזה אומ׳מפכי ככולי שנועהמעולם •
מדוידינוכסבוע׳כדאשכחןבילמדנוהחי־ס הוא סכוע׳דכי היכי דבשכועה מתסי
י*
^■"■! ־יאי־־א" * 4
"ה6ו׳ מפנ  ,ננודן ד*ה ; 1סו־וה 0ע  8שין3לעלי( חרם לבאלייוןגס
הדיג׳־!אלא תפיסה אז נזלה כו׳עד וכפינין ליי
גני ח בחי וכיון שכן אס אסר כל הכשי׳שבפול בחרס אפי׳כלא שוס תנאי נ לבו
, . ,
אסילןשסלאודוקאסמפ
,
,
,
,
אלאשאיפש' אפס שללא מסו ללא מישמ לי לאיב פטור הוא מקנלת החרם זא״ת ישכור פיפיםבמאוהז .לגופיה כיון לישלן
^יןסאיסוחלעליוככשנ׳לבט׳את המצו׳ומי׳הי׳נר סצרי׳לנהוג נדד
שלא יתחלל שם
מנהוילך(.ישוי לבטח האי גמי יזשונאונס •־
לצותן
אנוס בקבל הכדוי שאינו ציי׳לנהוג כדדומ״מהיסי בזהשיכדן כבלל אלא למקבל מתצ׳ולא
ליון יכיוןשהוא
וכתב הר״ן כפ״ד נלרי׳בשם סרס״בא לדוק בקיו׳מעס׳סייך למימי הריני כאלו שייים על יד!יאיו
ך כו לזפן מיוחד או תנאי אסר כדלעיל ואין צריך שאלה לחכ׳ואפי׳לא הוריטכן
כאמןלו'אדטת׳דהכי לאכדרידוכ״כ התקבלתי לכיון שאפי׳הי׳מקבלממנו קי׳יכול להחזי׳לי אףמעכשיך יכןל ל ^ר מקיפין^ .בחלול
לעזיימותואפי׳לא הכירו באנסו דכשסשהוא
הריני כאלו התקבלתי והחזרתי׳לאפוכי מטארתי למס לי5ן 3לב3סן ^מעשה כגןן השםעכ״ל  :כת'
 3יסייכ׳חכ׳תשוהרש״בא ) והחב מפר נו ואע״פ שנד סתס ה״ה כשאומ כאוכס
שרןנל
י״זידמ^
בתשו׳ומ״ם סאס הסכימו שלאישא סאמ נכסי אסויי׳עליך אס תלך למקו׳פלו' לא שייך למימי הכי לומילווה יי הוא בית
אשיתי אשה זו נאמן וכ' כ הרס״כא
כאלו הלכת שאי אפס׳ואיכמאן דפליג שאפי׳כפנין זה יכול לימ׳כן שאותו תנאי עליו חרםמשים
שוסאישה לא חלההסכוע׳תשו׳דהוינשב׳לכטל את המצו הרי״בש חלוק בזה וכתב
עצמו לא אמרו מתחל' אלא להסלי׳רצונו שהיה רוצה שלא ילך ופכשיו כיון סאינו .אינסיייפהלאחל
החרם
5זי ילא אנשי׳שאינן ראויו׳לפרו'ולרבוחיילאבראויו׳ככלל וגס כחז׳התנופה
ימג'י ד הסבוע׳וכתבתי דבייה׳בסי׳רכ״ס ונראי׳דכריה׳כטסמס וגסלהר״ס חוסש אס ילך אס לאו ככר כסל׳רצונו עכ״ל  :ודע דמתני׳סכי אית'האומ לסכירו ^ליי
כדתשמע נאותה
נתיב שחלה
קונ׳שאתה נהנ׳לי אס אין אתה נותן לבני כור א׳שלחיטין ושתיחביו׳ישל י ! ,יכיל תשונה דמרדכי
3יצמח עצמו מצאתי כן כתשו אחר  :בתם הר״ש כר צמה על שותפים שכררו
ידסורים
לסתי׳נדרו פלא על פי חכ׳ויאמ׳הריני כאלו התקבלתי וכת׳הר״ן בפ״ד כדיי׳מפר' בשבועה
יייצי נכח חיס ונדד לקייס כל מה שיחיו עליהס וא׳מהס מסר מודעא סלא קבל
קשהיוחיפ׳יאפ״ה
בפ׳מי שאחזו דסעממשו׳דלהרווח׳דידי' איכוון אכל לא איצטריך ודוק' כשהכניס
 ^.ליו הנכירי׳אלא כדי שיתאמ׳מה שסיי׳לו שהיה ירא שיכחיש שהתחיל לומר לו
רוצה לקבל סמוכי׳סל סולחנודנכה"גשיי' למימדלסרווח׳דידי'איכווןאכ' אסאיןהכני' סמוכין
' 1לו כידי כלים ואחר שגזרי הנכרריס הראה מודמא זו ואמר שאינו
אלא
׳ ׳ ' ׳ -ין %שנרלןנ .יתןכקהנ
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קי׳ע  /דוהלאמקפבר דמשוםשהוא אונםגדזליה ^םקרס תלעלי? להא אינו אלם בשנועה נמ״מסונלהממירולהיגיר היורם יגכ״ל•
8״ייי ״לעליזמ״גמהרא״יזיל געסקיז

4

־לו

ד

ד״מ

הלכות נרדים רלד

קטן בן י״ב ויו׳ א׳וקסנס בת י" א ויום א׳ אס יודעי׳ לפס מי נדרו ונסכמו קייס הא׳אפי׳חזר ונשאל על ההקמ אינו יכול להפ׳עוד סע השני שס מיקימתנ*׳
(יב ) כי מדלפי רלג
נדרם נדר ושבועת שבוע מסנ׳בפ׳יוצ׳דוק ( דףהמ ) ומ״ש פע״פ
גהג״הלשבדנפד?*
ן$
דקתני הסר האב ולא הכפל ט אינו מופר ואצ״ל פיקיי׳א׳מהס דאצטריךלהיכ
שלא הביאו ספי סערו הכי מסמ התס רמ״יב ומיהו אינ לוקי׳אס חיללו׳ נדר ' וכו׳ דהפר א׳מהס וקיי ' האח׳וחזר המקיי׳ונשאל לע הקמתו מ״ד מרזי דאוקיהצ^עקרי'
*"* *' ך'
■אחתכלו׳
לזמןלהגי ^ ישמן כן כתהרמ״ב׳כפ׳י״אמהלכו׳נררי׳ודב׳פשוע הוא דהא לאו בני עונש ין נינה ו ומ״ש קמי׳ל דמפירין סניה בבת אחת ופי הר״ן קמ״ל פד דמסירין סניה׳בכת•
שלא יפסי' בין א׳לקבירודברסהואעעל
יצאהיתצ; צפר " .ובודקין שנת י״ג לזכר ושנת י״ב לנקבה
אם ישפקנ־ל נ 7י שאפי בידקן כתחל׳השנ׳ונמצאו פיודעין ושמע השני כל שלאחריו אינו יכול ׳להפר והרמ״בן כת׳שכל 'א ה סר כגון הקמ׳דהאי דכיוןדההיאשננת׳
הרמ״כ׳בע י״א מהלכו׳כריי׳ואיני מפר כלשמעו אע״פ שלא שמעו כיח' והכי מסתבר ואם הפר א׳ לאו כר הסר'הוא אפי׳הך הפיהקמייתא
צאנראה ו7ל,זמ!
״שי 7
ישתקנ וכו׳כ״כ ז
והקל איסורו ואין לאידך בסלה לה וצריך ס׳יהיו מפיריה
דכיון
זהדכגמהכיאמרי
לו
מנין
יורע
בלא כ לא הות ומיהו חלקו של ב׳נשא' קלוש
עכשיו שכיה׳בבת אחת וימיהו בהכי סגי
<א״כ .אפי׳ המרת דתני בח י״ב ויוס א׳נדריה קיימיןבודקיץ בו מלקו ' ואם קיים הא אפי׳חזר ונשא על ההקמה אינו יכול עור
וכין דעת הרמב״ן אכל מדבריהרמב״ס
חרס '"5-1ל יכמש״י׳ כל י״ב למה לי סד״א הואיל ואמר מי ל' להפ׳עם השני הלך האב או שלוחיו עם שלוחי הכע׳להביאה לו
כררנ-ל שחל׳הקמ׳בין הפיה דסדלהפיס
ה י ^'א סי׳ תמ י יוס כשנ׳חשוכי׳סכה היכא דברקנא ל׳ולא
להכניס' לו לחיפ' עדיין היא ברשו׳שניהם להפרה מסר׳האב או לאיד ' סוב איכן יכולי ' להפר ומיהובבת
^״ " ירפנ׳לספלו׳  6^ 6ותוללז ל־רוק? מ ל
־־ 4
שחרי״וחבירו
גהפלוהא שלוחיו לשלוחי הבעל יצא׳מרשו׳האב ומיהו אין הבע׳מפרילח אחת לאו דוק דאפ -י׳מפי הו
אם לא המגה ומשמ׳דעעמ משו דלא ידעו
ער
נדרה
את
ובעלה
אביה
שמעו
שלא
מאורם׳
:
'
שתכנ׳לתופ
דע
ערבי׳סגיכל סלא־הפפי בכתיי׳דברשהו׳
לע אס ידעו להפלו׳לא ציי׳תו בריקואיפישר
בשמעת!
שמר׳שיצא׳מרשו׳האב אין הבע יכו להפ׳דכיוןשיצאה מרשות מעכב הפיה עכ׳-ל וסרא״שהסטלדברי
שיאייינפיר׳הריה׳לו שהרמ״בס היה גורס היכאדכדקגשלשי׳
אב גם היע׳אינו יכו׳להפ׳לבדו נרר׳ ושמעי אביה והפר לה חלקו סרמ״כ׳דסל ח י שיסעה ביןב׳ההפמשלא
גמ * ״ 1,^ /וידעל) לה־זלו'5וימ׳ פו  6ליכווק קמ־ל
ולא שמע בעל' עד שכנס׳אינו יכו׳להפר שאין הבעל יכול להפר הייה האחיון ראוי להפר אפי' אס יפר
תשי'ג<נ'נת -ה0י׳ ומ פ וקורס שית י ג ל!  :ר ולי ב לנקב
היאסון עמו פעם ס ני׳ אינו מועי׳וכןהס
שכ"( נא׳שהי׳לזעל אפי׳יודעי׳לפס ימ נודרים׳ אינו כדר וכו' נררי׳שנרר׳קור׳לכן• לכן דרך ת״ח לומ׳לה קור׳שיכנסנ׳כל נדרי'
בתשו׳דקי״ל.
דע סוף הסימן פשוט שס במשנה :׳ שנדרת משארסתיך יהו מופרין וכן יאמ האב לבתו קוד שתצא־ לכרי רבי '  :וכת' הרסב״א
חכימכ׳ילסנשניג
האבמער נדרי בפו כלומן ,מביתו כל נררי׳שנדד׳יהומופדי׳זמת הכע׳לאח׳שנתארס׳בעורה לע הא׳דאוקימצ׳דהפר אחד מיהס וקייס
רלר
והןא טזע} שלא שהיא׳קענהאיונערה זה פשוט ; ומ״ש נער׳חוזרילרשויהאב לא מכעי׳שמפימה שנדדה אחר מות הבעל האח וחז׳המקיי׳ונשאל וצו׳מסממקדש-
אשהיע״מ ס אין עליהכידרי׳וכמצאועליס
נשב■ג מ-גוצס רק .אפי׳נדרה מל דעת רבי׳ כ״כ התו׳והרא״יש אלא אפי׳מה שנרר׳כחייו והוא שומע ומת מפד האב לבדו ביות
נדריס־וסלכיז אצל חנה והתיר לה דה"*
הוצרןלכתז׳כךפסק והרשב״א והר״ןוהמרדכי בע השולח וכ"כי
שמעו אפי׳ אל שמע ביו׳שמתי הבע׳ואפי׳יש לה יבם׳ שזקוקה לוי מקודס ותירץ דקיי׳א׳דקא׳דוק׳אבומאי
'?גני| אישןישב£ ,׳ סמ״גוכתב הרא״ס דאיפשר דאפי׳יבסל
ועש ,בה מאמ׳מפר האב לפרו ודוק שמת כיו׳שמיעתו ולא קיים א׳מיוח סבה והיינו אבויפיסרב׳בתלמו׳
להרשות למרעי
3״ה כ^ב כןאין הבעל דעתוויתן
הנר׳או שתפרו קורם שמת אע״פישהפר חלקו צרייך האב לחזור כיוצ׳בו וא׳מהסיכפ׳הספינה הימהמב#
שניעתזשנ״׳זה״ה אחרים אינו מועיל כיון דסתסיאשה ע״ד
אם• מפניי־נ *זל בעל׳היא נודר׳ ותלה הכתויהפרתבכעל ולהפ׳כל הנד׳אחרשמת הבלאי שלא שמע קוד' שמתי אבל אם• סל אח' מהס וכו׳וסעמ-א לפי שהורעכס■
כשהי׳האב■
הבעל ואיןספיתו כלום אלא
יכו׳סכע׳לחזרממה שנתןלס ישות ואינו קיי׳הנד׳קור׳שמת או שמת כיו׳שלאחד השמיעה אין האב יכול
לחזו׳להפ '  :כנס׳ומת אפי׳לא כנס ממש אלא שמסדלו האב אוי ראוילהבי• הלך האב או שלוחיו עסשלוחי
שג ( פדברה״אס דומלקיי ליכי והבר כתבתי כל זה בשי
,5
לרש 1האבאלא הבע להביא׳לו וכו׳בפ׳כתרדנדוי'אמרי'
יינה את־כלפש! ^ רצ״ח :
כנרהאמשאת שוב אינו יכול שלוחיו להכניס׳לחופ ומת בעור׳נעראינחוזרת
דהא דתנן זה הכלל כל סלאיצאת׳לישו'
ואמי שלא נשנע להפ 'בפ' נער' מאורס ' ( דף ע ) תנין שהאב לענק נדרי׳שתרו׳אחר מיתת -הבע׳  :כנסה ונרר׳ולאשמע הבעל׳
עצמה פעה אחת אביה ובעלה מפירין,
יזנןמן ׳ אתמלא אינו מפר בכגר ומקר מלא דבר הכתוב
וגרש׳וחז׳וארס אע״פ שהאדום מפר בקורמיןוים לא שמע קודם נדריה לאיתויי הלך סאב -או שלוחיו עש
נמי׳ניך<5־ -מ״יי' ליי־ ייייי " ׳־"
2־׳ £ £
!)ה אעויכול להפר מה שנדרה שלוחי הבעל  :מסרהאכאושלוחיו■
נדיייאשתיו י גירושין שיחו גרושיין כהץמ׳אפ
וחבעלמפ לבדו
ש! ד)אנפשי׳חמיכ׳ ולאכוגר :
לאימראעכ״ל -ה׳ משתכנס לסופה עד שתתגרש וכו ' ב״כ תתלה כיון שכנסה לרשותו פעם אחת י תמ  -האב משנתארסה לשלוחי הבעליצא 'מרשותהאכ -ג״זשס
מיבעיא■
אין הבעל יכול להפר לא
שיצאתה׳
אעריכן דהא דתכן זה הכלל כל
"הך״לנתשי׳סיק הרמ״כס בפי״א ופשו׳הוא כתב הרי״כיש
לרשו׳עצמשעה א׳ואיכו יכו' להפ׳לאיתויי מ פ האב או שלוחיו לשלוחי הבע וס ע
בח״א סי׳מ׳ח אפי׳עומד׳ וצווח ' שנודד פ״מ שלא יוכל בעל׳להפ׳איןברברייהיכלוס
^
<ה \כהשסע״יעסז ובטלה דעת אצל כיל הנשיכמו שכפיו זה בתום ' ומ״ש והגי׳הנט לידה היינו לומר רכי׳ומיהו אין הבעל מפר עדי שתכנ׳לחופ׳איכי יודע מנין לו ד-האלישנאידמחני
בפ׳נערה המאורס -אין הבעל מערעדישתכנלרשותו והיכדמסרסאבאושלוחיו
אמר ינאילי תוגת דכיון סהגי׳גט ^ יד אע״פ שעדיין אינ׳מגורש׳כגון שנתנו לה׳ע״ת או לאתז־מןאינ'
חתחמגורשמשפלאיפילהג״זמדברי הרמ״כששסוקצ' לשלוחי הבע׳הרי כבר כצצס׳לרשותו ומפ׳לה וכ״נ מדברי הר׳ןשכדהיל הךמסירה
< 7רה '׳כ 1הנ,ד י יכול להעוכדבסמו':
א יכ למשמיהכי מדתניי בפיימי סאחו• ' ת״י־ ימי ' שמפי׳כעל׳זכאי במציאת ובספרת בנישואין ( וכ״נ מדברי הרמב״ס כפיי״א המ כדרי \ * ס״ה)•גרץלה:גבירהקי׳ייו עז.
דבמסי
ובפנער שנתפתת אמתני׳דלעול׳כרשו׳האב תניא להדי כשס ר י
 ]^ 1,ס ^ין נדריה ד״ר יסוד׳וחכ״א מגורש׳ואינ׳מגורש׳משמדלחכמי׳אינו מפי נדרי׳נתן לה
יציטננינלר ל גט־ע״תאולאחר זימןלאיפרלהבימישבצתי׳ג״ז מדברי הרמ׳כס שסוקיצ' איכא סאבי או שלוחיו׳ לשלוחי הבע׳אע״פ שלא נכנסה לחופיצתה מרשות אביהלגמרי
לענץהפרת נדרייומשמ׳דנככס׳לרשו׳בעלואיפש׳פטעמו סל רבי' מדצו יפליגוהתש
■ למשמ הכי מכרית׳שהבאתיבסמוי'  " :סם [ ר! שמתכעל׳ונשא ' והרי הוא קיים
קכיי
גירים
מפיירין נדרי׳משנ׳כיפ׳האש' שהלך בעל' ( רף פז )  :וגד־ם וכץ אמוראי כמסיר זו למאי מהני׳ומסמ׳התס דסלצ-כשמואל ראמ' לירושת ופיו־שר  -י
איין בעל ראשון ושיני
כלימי סנשא׳באיסו׳כר׳זה פשו׳דכיון דקי״ילידאין קדושין ת־ופשי׳בחייבי כריתו' דלשמואל לא -זכה בה כעל לספר נדריה ומיהו אין זה כדאי לפסו כן שהרי התום
^
נשנעי' יאתרלה! נימצ׳סאינ ' אשתו •י נסא׳לאיסו׳לאוין או לסיייבי עשה וכו׳מדבדי הירמיב ' פי״א :׳ חלקו עליו ופירשו׳ דשמוא׳לא אתי ל אפו קי הפרת נדרי׳דהיא ת ?' דכי "
כסמו׳דהויא ברפיו׳הכע להפרת כדרי׳ויצת׳מרשו' אב ועו׳דאפי׳לפרש -יי לדנא
תתאי״סעדשתכנ ' לחופאין הבעיל מפר לכדיאפי׳אס היי במזונותיה
שיעמל! בשכינת; מי'1
םא ה! א 7נ יייט! כגוןסשהיו׳י״ב חדש וכובפ׳כער ' המאורסה ( דף פג ) איפליגוריאליעזריורבצן
איתופב׳אמוראי דפלייגי אלאומשו׳דאמרי׳מסירת׳לכל חיז ^־י ^י ^
במתניתי׳בבוגר׳שסהתסי״בחדשואלמנ׳ל׳יו׳והלכ׳כספמי׳דאמרי׳אע״פישהבע אכיל במאי דסכי׳שמואל דלהפרתייכדדי׳לא נכנסה לרשו׳בעללא קי לכוותיסמלא
יק (אםה(א דני
חמלר כגלן .עינזי
כדתני׳דבי ר׳ישמפאל ומיהו איפש דרש״יס־וב ' דר׳ישמעאללאקאמאלאידיצחא
נפש נןערין בהן חיי׳במזונותי׳אין הבעל' מפר דע שתכנס לרשותו ובריש פרק/אמיי׳בוגר למהלי
וכרמשממפשנומימדידשמוסנ
למתיר־ן עכ״ל יז״ל י״ב סדפ בל׳יוס סגי לה תני בוגר׳ש זהתופי׳סרא״שמשימ׳לי' פירוש דמתני׳הכי מרשיו אב אבל אה כ דפליין לא נכנסה לרשו׳בעל
השמ״ג קטנים הבוגר' וקטנ׳סשהתה יכליא׳מהן סהת י״ב חדש ופרי׳כוגר שנתקדש למה לה י״ב דלאי' נכנס׳ לרשותו אלאלירושתיה בלבד ואי׳כ כדרי׳סנדר׳באותו זמן לא כעלולא
שנשבע! להם מדעי׳
נפ׳י״לןפגס
חדש משכתקדש׳ומסני תני בוגר׳סשהתי״ב חדש ומתני׳חדאקתני' כוגר׳סשהתה בא מאירי[לה**.מאור* 0ר* שלא סממואביס * ("3־ ) זכ״כטריוי"ם
טעסהשנזעל׳כיפין
כ׳שאין
להערא5א״יי׳(
לעמ! 7י״ב חדש ככגרות׳יאלמנ׳שנתקדשו לכל א׳מהן נותני׳ל׳יו׳עכ-׳ל :ום״ש וכן סומר' ובעיל׳עד סבגי וכי׳דכיון שיצאה מרשותי סא 3הנתלאימימל
אלמן
בשנ״תן כדישלא יבצזיאפי׳איןשס אלאיכם אולו׳סס במשנ' פלוגתדתכאי ( דף עד ) ופסקו הרמ״בן
אי־י׳
תורה * ״
זכתהל לו?יי״־׳
סלאל ^
לבדו״ץל
צהפ |
יכהגיקלייב יאש והר״אפוסר״ןכר״ ^ דאמ׳דאפי׳איןשסאלא יבסאילאיפרוכ״פהימב׳סבפי״א ,ג׳.ו ^
לשולחיו:
לספינדריכו
מאמ׳הכיאוקימכ׳בגממתני׳כשעש׳בהמאמר אלא בשותפו דאב וכיון דאכאינו יכו׳להיפלפיסבגר׳נמצ׳שהארו׳אינויניו׳להעי
מה ' נדרי ' :-:וס״ש ואפי׳עשהבה
.צשנ!ג 51דגר שאין ואפ״היאמ׳ר״ע׳ד־לא יפר  :ומ״ש ולא האבלבדגאלאשניהמפירין לה בשותפו' ודין זה משמ׳בגמ׳פכערה עאורס ( דף ע ) אמתכי׳דקתכי בזה יפה כס האבמכמ
אשומד׳יבסקאיאלאיאסיפקאישכת׳משתתאר׳עד שתכנס' לסופה איין הביע' הבעל שהבעל מפרככגי והאב אינו מפר כבגרדדייקעלה ה״ר אילימאדקדמא
יל!לקלעמ־! 7ני לא
אא״כ נז ית׳ כג יז מפר לבדו והפתממיי׳וקאמ׳ דגס־סאב אינו מפר לבדו אלא שניה ' מיסירין לס כשהיא כעי ובגר מכדי מית׳מוציא' ובגמ׳מיוציא׳מרסו׳אב המ מית׳לאכגזרוקנם
1נ1ילהת :נ'׳ )כי 1כשותפו׳והכיתנן בריש פ״י דנדרי 7דף ס 'ו ) נפר ' המאורס אכיה ובעלה מפירין רשו לבע אף בגרו לא נתרוקנ׳רשו׳לכמל וכן פשק הרמב״סבעי״א :גררהושמע
 ,ימר^ץלישה! פרה כדרי ומאורס היינו שהיא' מקודשי לו קידושי תור אבל יכמ דמאמאינוקונהיבה אביה והע לה חלקו ולא שמע כעל׳עד שכנסה אינו יכול להפ׳וכולכיןדרך־מ״ס
ש,־.זעת< צלי שלא מדאוריית׳אין ליבס סום צד בהסר׳אלא האי לבדו הוא מפוכ״כ הרמכ״ס בפי״א ליע *ה קוד׳פיכניסנ׳וכו׳וכן יאמי׳האכילבתיו וכו׳משנה ע כמר'המאורס' (רף עב)
דרך תסעד שלא הית בתויוצא׳מאצלו או׳לה כל נדרי׳שנדרתיכמו הימי הרי הן
יהא ירגילמנעיני מה׳כדרי׳ולא הביא יכינו כאן שומינז׳יבם אלא ללמדנו דאין היבם מעדלה אבל
ל -כי׳הר ^ לא לסשוות׳פסיסאר מקודש דעלמ ואע ' פי שכתביומילישומר׳ייבסישמש ' בה מאמי מופי־י׳וכין הבעל עד שלא תיכנסילרשותו א ומלה כל כדרי׳פגדר׳פד שלא תניפי
,5ה -ל יי
לש( ניםלנר איצויכול להפ׳לכדו דמשמ׳שהוא סונ׳דיבס שעש׳מאמ׳הוא ואביה׳ מפיריןכדרי׳ לרשותי הרי הןמופרי׳שמשתכנ׳לישותי א י נו יכו' לספ'  :םת מכעלאאשנתארפ
ללמ,יד "ץ
בעוד׳נער חוזר' לישו׳האב משנ׳סיש כראש ה' ל (דף ׳ע ) :ומ"ש ל״מ פמפמה שניי
אמתנלא שמעז כסא/אירוסי׳דעלמ׳א״א לומ׳כן וגסיהוא ז״ל כ״כ לקמן בהדיא ולפי׳צ״ל דליסגא
דלבדודכפסכלאו ' דוק  :ומ" שואפי 'כ־דר' ישהיו' פל י'' קודשצתארסוכתי'הרמ״ב' אחר מות הכע׳אלא אפיי' מה שנדרבחייו והו׳שוימעומת מפ׳האבלכדןכיו׳םמעו
כלישלאיהיארנילי׳
נטני עמ כו-זים '1ל' צריך שישמעו שניה׳ביו׳א׳אכל אס שמע א׳היו׳והפ׳וכיו׳בפ״יבלמד כן כ5ן המקראו' אפי׳לא שמעביו׳סמיע הכע׳ואעי׳יש לה׳ יבם שזקוקה ול ועשה בה מאמ מפרהיז5
וסמ ג כת דה נ משמ בגמ פ נער המאוים דקאע כגון דלא שמע איוש ושמע אב לבדו כךהגייר&׳היצכונ׳בדברי רבי/־ודוק׳שמת ביוה שמיטתו ולא קייס הנדרוכי
ס ^ שמע הכע׳אוםמע
בריית׳סר אימתי אמיוימת הבע נתרוקכרשו׳לאכ
מלמדי ' תימקות וביו ביו׳מפר הארוס מפר מכאן ואילך לא מצי מפר וכן פסיק סמ״ג והימב״ן כתב
עכ״ל ! כ״כהרמג״ס סכל א׳מפר ביו׳סמסו וכו כן דעת סי״אש׳כפ כתר׳דנדרי׳ואכתבנו בסמו׳גבי מת והעריאו שמע ושתק ומת בו ביוה וכת הרא״ש ומסר האב כיוסשמיעהואינוצריו
סיפר כיוס סשממ הכפל ומ״ש ואפי׳יש לה יבס וכו׳כבר נפבאד לעילכו ׳רס זהא י
שנתארס׳וכו׳דואסספרא׳כלא שני לא הות׳משנ׳בפנער׳המאורש
•"וינה׳שמע ^ י הצע ' לאחר
^
דקפני ימם וכ ניוש אשמע ושתק קאי למימר דאי תמ ביוס שלאחרי
ועי׳ש ומיץו מלקו של שנץלשא קלוש יכו׳ואין בו מלקות שס בעייא דאיפשיטא ואם

הלכות נדרים רלר

רטו

לניבול להלדהא קיימי׳בפל א בל שמש והסר א סי׳מת ביו שלאחריו יכול כ בזה דאינו יכו 'להפ<־  :שמע אביהוהס לה ולא הספיק הפעל לשמוע• עד של'
מעללהפ׳והיכימשלמסיפ׳דבריית  :ודע.
םהרמכ״ספסבס״וסמפאמי׳והל אין האב יכול להפר חלקו סס ( דףסט ) בברית פלוגת׳וכ״ם וב״ה והלל כב״ס
לה ומת ראח״כ שמע אב לזין האב יכול להפר לבדו כר שהוא דוח בריית זו מקמי דאמרי אין האב יכול להלולהרמב״ן דוק שמת ביו׳סלאח סמיע׳אבל אס מתס
אידךדתמא התס סמפ כעל׳והפ׳לה ולא הספיק האב לשמוע פד שמת הכלחוז' ביום סמיעה סודר ומפר הכל ביחד' והרמב״סכיתב סאס חזרונמאו־ס
חלקו סל בעל א״ר כתן הן הן
בו בי ו׳סהאב חוזר ומפר פס הארוס השני
ונריכ״םמבלב"ה' אומרי׳ איןיכו' להפ'
כך
היא
הגירס הנבול ומ״ס כשם הדמלל
מיבעי׳אסלא הפר האב חלקו קוד׳שמת אלא אפי׳אם הפרחילקו
זפסמפיהה דההי׳ברית׳דנתרוקכרשוסי
הוא בפי״א מה׳נדרי׳ונר שטעמ׳ מדגרסי'
לאב לכ׳ש הי׳חביל לא לב״ה* ( ועו׳דבסו' ומת אק הבעל יכול לרפ׳ ואפי׳שמע הבעל קורם שמת שהיה
המס תני׳כוותיה דסמואל נער המאורס'
נלו כייתא גופה * 0״ 0אנל■א״אי׳ימ' אפש׳לו להפר או ששמע הבעל והפר חלקו ואחייב מת האב אי׳גו
אביה ובעלה מפירין כדרי״כילסמע אבי"
קשה! אעד< 1פסקישס
; !ו ובדי"3ש
זהע׳ יכול להפר אחייב חלק האב שמע אביה והפר לה ולא
הספיק
והפלס
ולא
הסע׳י
הבעל לשמוע עד שמת
שאס שמע האידיש
אכל כ״ה אומרי׳אין
זמע 13ביס נעייקגה
הבעל לשמוע דע שמת אין האב יכול להפר הלקו של כעל דכיון וכתארסה בו ביום ואפי׳ק׳פממיס אביה
רשו׳לאביזי׳יכי
!
להע
'
:
יכוללהפי ואי
פשר
שהפר
האב
חלקו
קלש
חלק
הבעל
ואין
בו
כה
להורישו
לאב
וב׳
ובעל׳האחרון מפירין נדריה ם'עמ בעלה'
* ( ב" ה ) כיין
לאריס כמי ק^ 0
והללה ולא הס סי האב לשמוע עד שמת
להעני' הרמכ״ן דווק׳שמת כיו׳שלאח שמיע׳אבל אם מת ביו שמיע׳חוז'
(עיי״ל וספיר סבר הי;ולמ ש על כל זה  :ומפר הבל ביחד והרמי 'ם כ שאם חזר׳וגתארסה בו ביום שהאב
הבלחוז׳ומפר סלקו סל בעל א״רנתן הן
דנקיטי־ככדיתי׳זר דצכ״ה נמי אתי׳דהב״ע׳
נששלי־פ החי כחיי הבעל ומ״ה מת כעל
נתרוקנהרסי' לאב אכל היכ-א רלא שמפי
פוסעת הבעל כההייא הוא■ דאמיי ב״ה
ייקצישב'
אע,ייכול לספר ^ • ( לה )יי
 1שמדבריו׳ז״ל דהרתנ״ש דבבי היפר
הארס כ' שמעאי;י׳ולא
געהנזמידלפול' שיייב הא־( ׳וכ'1אוששמ׳
אנתרוקנ׳רשו׳לל גס האיוש ופז' ומת מ
לנוו מדרי'שנדרה' ני'<' נער וקנהדשו' לאב
הרי יי בלא־ דבששמע
גסי־י ארוראשון )*•

ננסה ומת אפי׳

האבמיירי :

* ( ב׳ר ) נרין להענ■?■
הקללמיש על כל זה •:

לאכנלממס אלא
שמסוה לו האב או
פלותיווכיו׳כפ׳בתר' דנדרי ' ( דף כט )אצן
המשיא 6ה כתו ונתאלמנה או נתגרשה
ופזדה ועדיין היא נערה נדריה קיימיין
ווןשמלרכידאפי׳לא סכניללחופה אלא
טסלהאכאוי^ שלוחיו לשלוחייהבעל כיון
פע״י כך יוצאה מרשו׳האב לעציץ הפרה
נשנוגארטלה או׳כפגרסה וח!רהי לו דיין
?א שיהיו נדריה קיימיןמאחר סיצאתה
מרשותו סעה אחת והכי תניא בלנעריה
נתפתתה בבריא'דרי' ישלעא׳שהזכראי
למון ומיהומ״ש׳רכי׳אלא לעניןנדריס
שמדו׳אחרימיתת הכל משלרא״א לול
קאייסלסהלמש דהא משהפייאה אין
(אביס בה׳ר׳שלהידרננן לנע ר שנתפאת'
לא -אמסר׳לו הא׳או סלוחייו קאייולטעמי'
אזיל דלא חשיב לי׳נישואין אבל לפיימ״ש
דחשיב נישואין בהא' נעיאץ לוירסו' כיה
אבי׳לנדריישתדו׳ארזיימיתת כעל' ואפי'
׳לדעתו דלא חשיב נישואין מ״מ פירן
׳ ^יכויצאתהימרשו' האב לגמרי אץ
 3ללומשתחלפו' לרשותו אפי׳לנידרי'
שמלוי לאחי מיתת הבעל' וכ 'נ מפשיט
 1ליי רליאברית' די ישמעלסהזכרתי'

הוזר ומפר עם הארוס השני ואינו נר׳דכיון שאינו יורש חל׳ארוס
הראשון מפני קלישתו היאך יכו׳עוד להפתנדר׳והיא ארוס ומת
הבעל כין קורם שמיע בין לאח שמיע׳ושמע האג וחזר׳ ונתארס,
כו ביום אפי כמה פעמי האב והארו' האחרון מפירין נדריה ואם
לא שמע האב כו כיו׳ונתארס׳לאחרון ושמע אחייב אפי' אח׳כמה
ימי׳האבוהארו׳האחרון מפירין ביחד ביום שישמעו והרמב״ם'כ
שאין ארוס האחרון מפר בשותפות עם האב נדרי׳שנדרה בפני
הארו׳הראשון אלא א״ב לא שמע הארו׳קוד׳שמת אבל איסשמע
ומת אין הארו׳האחרון יכרלבטל ולא נהיר׳נוהא ראמרי׳שחחרת
לרשות האב לבטל מה שנדרה תחת הבע והוא שמעןדוק׳כשמת
הבעל מן הארוסין אבל אם גירשה לא רמבעיא לן אי גירושין
בהקמה רמי' ולא אפשיט׳ ולחומר הילכך אים שמע נרר' וגירשה'
אין האב יכו׳להפר לא לבדו ולא בשותפו' עם ארוס אחר ואפי"
עם הארוס הראשון נמי לא אם החזיר׳אבל אם לא שמע הבעל
נרר׳וגירשה הוי דינ׳כמו לא שמע ומת לכל דבר  :אין האב מפר
נדרי בתו ולא
■ הבעל נררי אשתו אלא ביו' שמעם ורוק :כל היום
ולא מעת על שאם שמע נתחיל לילה מיפר כל הלילויו״המחרת

הן דברי ב״ש אבל לה אומרים אין יכול
להל וסוכרדבבאקמייתאדה היא ולאי
פליגי אל בבב בתריית וכ״כ הר״ןשפירסו'
מקצת היראשוני׳וכ דמ״ה קתני נתארסה
בו כיוס דאי נתארסה ביו' סל אחריו כיון
דכשימת בעל נתרוקנה רסו׳לאבולא הס׳
3ו ב׳יוס קיימיה לנדריה • ומי שרבינו'
ואינו נלדכיון שאינו יורשי קל׳אתראסון
מפני קלישותו היאךיכו׳עו׳להס גס הר״ן
הוקש׳לו כןותירץ דכסלא חזרה להתאיס
אילשנוי רשו׳דמנתיק לי האי הדר׳מארו׳
לאב כל הילדקליסלאמצי' מנתיק אכל
הילדאיכא ארו ' אחרון חזיכן להא י את'
אסמן ככרעיה דראשון וכיון דמארות
לארי 1קאתי אע״ג דאקליש לי כדרא מצו
אב ובל להלדכלגלאואינתוקי הוא מיהו
כ׳סהתו׳פירשו דכי א״ר נתן הן הןדבריי
ב״ס וכי׳אתרתי בבי קאידבבב׳דריםכמיל
פלייג ל ה ואמרו דאין אבי׳ובעל האסרון5
■
מפירין נדריה וכ״פ הרא״ש ז״ל :כת כ
הרמב׳בפי״א שמעארוסיראשוןוהפ ומא
ואח״כ שמע האב ונתארס ' לאח בו ביוס
אביה ובעל האחרון מפירין נדרי׳ ואל ג
דהיינו בב' בתייית דברית דאמרי ב״ה
אינו יכו׳להלמלהר ז״ל' דהיינולולדאיצו
יכו׳האב' לסללבדואכל בסותפותדסמס
אח יון מצי מילולפי׳כתבא׳סדעתהרא״ש
; ורכי דהללה אמומת נתרוקנ׳ רשו׳לאב
י ומפר לה לבדו כאידך כרית דקתניהכיי
סתס ונר' דלדעתס ז״לההיא כרית איירי
בסילא חזלונתארס ימה' לד״ה מפר האב
לבד׳ויאבלהאי ציריתא כדיריי בסחזיס
לכ״ה:
ונתאדס . .
ימ״ה ,
אקהאב מפי לבדו _

שתק מפני שאינו יודע שיש ביר הבעל להפר אויאפי׳יורע אלא
שנררינדר שסבו׳שאינו יכול להמ׳יםגון שסבור שאינו עינוי נפש
יכול להפר אפי׳לאחר כמה ימים ולאהויא שתיקתו קיום ושעת
ידיעתו כאלו היא שעת הנדר או יום שמיעה ויפר כלאותו היום
וטון שאיין מפירין אלא דע שתחשך מפירין בשנתי אפילו נדר
שאינו לצור׳ שבתי טיק שאם לא■ יפר הייו׳לא יוכל' עור להפ' :אין
האט ולא הבעל יכוליין להפ׳ער שישמעו׳ וכ״ש שחרש אינו יכול
להפ׳והרמב׳כ׳שהבע׳יכו׳להפאעפשלא שמ׳ וא״א הרא״ש ז),ל
לא לכן השוט אינו מיפר ל״שאכל״ש' בעל -קטן אין לו אישות
לפיכך אינו מיפר אין האב ולא הבעל מפירין עד שתדור אבל
משנרר׳מפיהק אע"פ שלא חל הנד כיצד אמר׳קונם ככר זה עלי
אט אלך לפקו׳ פלו׳אע״פ שלא חל הנדר כיון שלא הלכה יכולין
נדרחוה׳־כז לזח־יס ימתהבפליכוהיזב
להפירויואפי׳שלא בפניה' להרמל׳ם
שהבעל'
ו'ה6
יו׳הלזחרוןמפירקנדרי׳ולזסללזסמע
סאב בו בל ונפלזרס לאל ושמע אס 'כ

;לל פנסה ונדרה ולא שמע הבעל ונו׳אעפ סהארוסמפיריבקודמץ כלומר
זנולר כשהיא ארוס׳ונתגרש׳וח 1י ' ונתארס לסרו׳זס או לאח׳ אביה וארו׳היאחדון
פפיייןלה רא־כ ה״נ ה״ל' להל :וגס" לאסמ 'קוד ' גירוסין כלו׳דאלו שמל קור' גירושין
מהאערי׳דמשו' הכי אינו יכו׳לסל ד גירושין כהקל דמו אכל כיון דלאישמקוד'
גימשיןיה״ל להלואלה אינו יכו' להל משו׳דאין הארו׳מלאילא בשותפו האב והל
טו1יא'5אימ יכו׳להללפי שסשכנס׳יצאת׳מרשותו בלנמייאינו יכו׳להל ודברי'
 3יורי׳הס ומיפו ימ״ש־ אינו יכו ' לסלמהשכדרתחל׳דמשמ׳דמס סצדר׳עכסיו יכול'
^ ל?פ לטעמי׳אזיל סכבסמוךידחחרתלרסו' האללנדרי׳סתדויר אחר סצפטר(
מ3על׳
ולפי מהי שפירשתי סשירכייו האי ככסה הייצו שנמסר׳לשלוחייהכיפל אבל האב^ והארוס הא׳חרון לפיכך נקט ומת הבעל  :ומ״ש בשם הרכוב׳דאין ארוס כופר
נננשלללמודדאינ׳סחיעוד
לרשו׳האב
כילל
וצבר
כתבתי
שסי
דמשמלי
דיה
מסר'
נדרי׳סשלארו׳
ראשון .וכ׳עליודלא נהיר ונר דטפמדלא נהיר לי׳היינרמשוס דסא
לשלוחי הבל נמי אינ תוזררגעוד לרשו׳האב כלל דמסירלשלוסייהבלהוינשוא״ין ':
אלשמוא׳דאפי׳נדרי׳סכראו לארוס ראשוןמפארו'אחדון<האכ ותדא־כוותי' ול״כ
מתהאכמשנתאילאין הבעל יכול' לסלל״מי אס' לאיהיפר האביחלקו קודם שאת דל״ק מידי פל סרמב׳שסרי ז״ל כפי״א מיס׳נדרי׳נערה ארולסנדריושמע אביה ולא
יט צרית׳כלנער ' המאוירסידף סס ) שמע אביה והללה ולא הספיק בעלילשמוע' שמע
ארולונתגדשכוכלוכתאדללאהר בו כל אפי ' למאה אביה וכעלה האחרון
עדסמת׳סאב זו היא ששנינו מת האב לא׳נתרוקנה ישותלבפל :
■ ׳וט ש ואפיי/
מפיריןנידדיה
סנדל
בפני
ארו
ראשון
מפכייסלאייצת׳לרסו
'
פצל
סע
א׳סערייין היא
הכעקוד׳סמתוכרלכ סרמכ׳בפי״א מלכדרי׳ואלג דתני׳ולא ה& פי׳סבעל
כיכלהאב מפני שהיא ינעל וכפודנער מאורס סנדל ולא סמעיאביה ולא כפליה
שמיפצ״לסהול)
סוב׳דלאו דוק׳הוא וכמ״ש הר״ן בסס רבנן קמאיולל דאורחא ונ תגרש ' ונתארל לאח ר י׳א פייל אחר כמהי־מי ' כשיסמפ :האכ והבפ׳האחרון מפירין
 1מילתגקט
דמסו׳דלא
הספיק
לשמוע
לא
;
הפר
סאס
היה
סולהי׳מיער
אבל
אס״ה
נדריה סנדלבפני א רוס]הראש ון סוס יל ולא סימ׳אותס הארוהראשוןפכ״ליוהטלס
'^ינ חעע ולאהלנמי אינו יכול להפר דלעולס א* ן הארוסדמער אלא כ ס ותאו׳ סהתני׳שלא פלאות' האילהראשון היינו מסו׳דג מתניי כצורלדמיירי בסצתגרל
 51להליןנ״אנתשו'סי׳גגק"0י ) ולפי גידס׳הרא״ש סאכתו ' בסמו׳כהדי' תני׳דאפי׳סמע
והסת׳אל׳ל דגירוסין כהקל דמוי אס אית דשמפ ארו׳ ראשון לא היו יכוליס להפר
^לקוד׳שמת אינו יכו׳להפ׳ואפס׳דהרמב׳צמי הוה גרים הכי ולפי׳כ״ב :ומ״ש
אביס וכעל׳האתמן ולפיכך הוצרך כשלא שמע האל הראשון יכי סייכי דלא נפשוט
ישמע הבעל והלאלקו וכו״שס בבריתסל בעל והל לה ולא הספי׳האיב3ש5לו׳
לינה דגירוסין כסת־יק׳דמיוהכי איתבהדי׳כגלדכעינן למיפשסממתכי׳דגירושין
^דסמת אין הבעליכו׳ילהפדישאין  .הבלמפראלא בסיותפו׳והרא״ס גורס שמע השתיק דמו דאי כהקמ׳דלו מי מציימפ׳אל האחרון נדרי דאוקי ארי ראשון ודתי'
וללי הפי לה ולא הספי׳האב לשמוע עד׳שמת׳ סאב אין הבעל יכיל להפר
הב״פבסלאםלארו ראסקומקשי׳א״ס מאי אירי ' בו כיו׳אפי׳לאלקימי' נמי בשלל
סלארו׳ושלאכ
דכו׳
ביו
'
הואי
דמיצי
! (! ^ עלמלאלא בשותפות וכתב עליה קל׳ל הך כבא דלא תיימ דהאדאמריכין
מער
האב
מכא־ן ואילך לא מצי מלוהרמב ' לא
נקלבסלאב
כדי
^ דיוקנה רשי׳לגעל ה״מ הילדלא סל כחיי האב אבל היכא דשמע בשיי האב
לאשמועירכולמתגרש׳וכתארלאפי׳לאלכמה ימי׳יכולין להפר
וכיון
דנקט׳מתגרש
כצורת
י ^י לספי אס מת האב ילהכל קמ״ל על׳ל וכבר כתבתי בסמו׳שגס הרמב'
דמתט
סו
צרך
להתנות
שלא
שמע
.
ארוס

אפ-־׳אחי כמה ימי־האב והארוס האחרון מיפיירין כיחיד בל שיסמפו משנ׳סס ( דף
פ״א ) נדר׳יהוא ארוס נתגרש בו בל נתארס ' בו ביום אביה ובעל׳האשרון מפידין
נדריה וכגמ ( סס ) מצלן דאמאחרון מפרינדרי׳שנראו לארותיראשון אימשמואל
אלקר׳ואסהייתסי׳לאיסונדדיפלי־׳נדריי׳שהיויפליקוד דילמ ה״מ שלא נראו לאיו׳
ראשון אבל נראו לאלראשון לא מצימלאמס אחרון פלייה קר׳יתיר׳הוא ותניא

הלכות נדרש רלר

דם
(א ) ׳כ״כ הי״ן
בפ׳א־ג׳פדףמכ*^
עת וד כ׳דאיןח ' (וק
נזה נין כלי עינוי
נפש לנדרים שנינן
לנינה :

ארוס ראשון כי סיכי דלא נשמ מינ׳דפשיט׳לן דגירושיןכשתיק׳ד־מוויקש׳למ׳שכ '
בסמוך דספיקי מספקא לן אכל היכא דמית ארוס; ראשון<5שיש.א־ דאביה ובמלה
ומיקאמר שמואל בסריא .ותניא
ראשון ומ -קאמר
אמש ראשון
מפירין נדריה אפי׳שמען ארוש
האתמן מ כ ירי ן
כוותי׳ואע נ דפמוא׳ משמ׳מהאי מימיי דם 'ל דנירושין כשתיק׳ימווכמו שפירשו
והי׳ןואקאמיי׳דספוקי מספק'
היא״ש

מחלק כין מית לגירושין ולפיכך כ
לבמת צריו שלאישמע הארוס .והוא,ז״ל

לא ק ידמה דדוק מתגרש הוא דקאמי
בכי ולא במת וכדפרישי '  •:והא דאמוי׳
סחוזרת לרשו האב לכטל מהשנדר תחת.
לבעל והואשמען מקא כשמתה,־ ע למ ז
לאירוסין אבל אסגירשה דמ־עי/לן (דף
פ ב )א י גימשיןכהקשה ימיו ל^ יפ יק '
ססי1ש ז; היא ס יביץו

ג״הדיוטות .והתירו לס מותר  :ומ׳ש וכייןם יןין מסייין אלאפד ספמש
מפירין בשב 'אשי נדר שאינקלנור השנת כיון שאש לא יפי היי לא יוכלעו' להפר
יאמרי!
כדיי׳ולא יא
מ״׳נדרי׳ולא
וכ׳הרמב״סכפי״ג
המאויש ( דף עו עי
לס
כער המאויס
כפי״ג מה
ס״עכער
עדוכ׳סרמכ״ס
פשובגמ 'פ.
בשבת .מופר ליך נלרך פאוער בחול אלא מבטל כלבו ואומ .לה שלי אכלי טליושתי
וכזונא בזה עכ״ל• וכתבו רני׳לקמןבעי"

עדףעג ) בעי רמי ביחמאיסישימסר
 .י י ״ץ■ .״■ י ״־״ י .־  ■-׳ן■״״״״ י• .
׳״ן״
^ הנרר -עונדר וה מ שלא טרע לי סיפ׳לאשתו פי׳המדב' ואינו שומע אתו
שנדר ו
שלא כיון לעם
תוך כרי רכור של ההפרה■ אכל אם נודע לו תוך כדי דיבור ורצי ■במל מסדכלא -סמיעה משו׳ דגרמ,ססע
לו נדרה אשת בתוך ביתך סתם הוא-אכל חרש דלאו בימישעמהיאל^
גםבהפרה .זחזוי הפרה אםדו
הייני די־זיראדאמ' כלהיאוילכילהיאין
ההפד/תלויה
והפר הוי הפרח אעי׳פ שלא כיון לזאת בפ־ש :כל
ת״ס־ושמן:
בילה מעככתבו וכד׳אמ׳רבא
כשעת הנד׳א כיצראש כשלגת ה  :ר' 1זיא נשואה אע״פ שלאייחול
אישה סרעילאישה:חי־ש:ש״תוכת'הר ^ש
עדשתתאלמן כגון שאשרה קונס עלי כפר זח׳לאחד ל׳יושוהפר
דכעיאקמאלאאיפשיטאיכלומז״ואזלי׳
וגתאלשנתכנהישימיפר אושאמד' ,קונשיעלייכפר זה :לאקר
לה
בשש
לחומר וכ״פי סמ״ק׳איל הרן כתב
ע״פ־
שתתאלמזה״ז מיפר־היתהי אלם :׳ כשעה חידאינו מופר אף
הימב״ןידכיוןדק ? את״ל כעלמפדבלא
שנשאת קורם שיחולל״ש אמייה־נ׳עלי לאתר ל ונשאת כבתים
אדרזייאימטמע־
שמיעהומסמיך לה נמי
!:^1111נרדה :נמני
חסו י׳*׳
קי״ל ׳״׳
דהכי ׳ ׳ '>
דגדישיכא׳כק ׳״ '■■
־ז־ שאני
ע6//
!
דמת׳הרמכ׳יסיבפרקי״ב
ל׳שיאהר׳נןינס
י״״( <-ר*1 ,
יירזירח מיא 5י וזונבי׳ מהי הי
רבינוירוסן
מה כרריס וכ״פשמ :ץוכת
^
גסהבמקייי

הרשב ח!כתדמדחמישמוחנ
דאיוסאש מפרבדרי ^ ני6ןלארוס;
דאפי׳לדע׳הרא״שע
עד
כלל .אפי
אסאחריסמיריסעע׳
שהפ -
סמעי׳יש״לגי רישי •,הפד■
1
1 . 11,
לשניהם.
1. . ■4
■שה
ישש1
_
לאותי _1
1.
לא׳שהןלאהד .הפי . ..
, / - ■11י
שגייסה
ו
ראשון
'* ׳*• ׳ )-׳•
כשישמעהשוט׳אינו
א״צלחזו" ולהפר
כשתיקהילא כהקמה והכי נק־טינן אכל' והדמב״ם כרכיךקייש ביןהפרימה שקיי מקדיזמה־שוש שום• ולא
אישותילפיכן־אינו
מפרוכו׳קטן־איןלו
הרמב״ס.בס?״אמה:נדריסי.ססק כדברי• נהיר׳לאי׳אה^ אישז״לואם -אשריקינם־תאני׳עלי/קונם :ענביעלי
איןהאגולא;
כיצרהיאהפר׳אומרלה; מפי ףכהימב״ס-בפי״כה
ב׳נדריםהם־ולאישייךא׳לחבירונלל ::כיצר היא הפר׳אוימר־לה
הילנךשמע .ב׳נדרים :הם׳ולא;שייך א׳לחביררכלל
לרמב״ן והרא״ש יל  :ומ ים ,
הבעל מפיריןעדישתדורכפרקי נערה
שנר'
:
פ
א
'אע
י
אמ׳בל׳הפו
א
.
יל
אם
אכל
.
הל
כזה
:
ורוק
נ״פ
מופ״ליכי
י
בד
ל
לי
בטל הוגייס׳ איו' הי>כינ יללטט-
המאורם ( דףעה ) איפליגודאליעזר׳
עסי; ש.ררצ' בהפד׳כנוןשאימאי אפשי כנדר שנררת .או אין .כאן .נדר
דהאו׳
ולאבש ותפות:עסיא משאשי י אט 'לי
וסכמי'במ תכל'וה לב כחכמי דאמוי

ה י^שי זנמי ל^אס00ךי/כלי'
זה,
יכ
:ד.גיננ
הש
דרייידי״ורזדזרזי; ה
יויתי גי רשה יהחז
6פי
דירי^ 1
׳זייו-
דיר*
ץ-
ביר ר
תדי\-,

ואפי׳אמ׳לתמותדילךכלחתרתיחכם• א* נר כלום :אבל קיום; הויי
כגוןשאי׳יפדעשית.
ככל :ל;
1
כקיומו ״<־•
שיאמרלדשנר׳ממט שרוצ :ז
?

ן ן

לאשמע ב על׳ כדר׳וגרש׳הר דינכמו
סמע ומת לכל דבר פשוט היא דהא.

ז ** ר •

י •* ׳ יי׳

שאבוא•
ריס שתדורי עד

ו ;{■* .

׳  ^.ץ ^ •/׳1

״  -׳•!יר ״•־■  -־ ־> ״ן י י • י ׳׳״׳ *  -׳׳^■ ׳״ך י ׳ י ״•י■ * יי י״

ולאדוציארמשנדר׳מסירין אע -ס -שלאתל הנדכיצד
כתכיסבראיראשונה  :חישכ,לשון הפרדבלבו
לא ז״ל
לא בשפתיו אינו כלו׳בי״א שלא -אמר לה טלי ואכלי אבל א״ל מלי׳אמר קונס ככר זהעלי אס■ אלו למ? ת׳

דמי כהקמה אלא .ואכלי וחישב ל התפר כ 1כו חיי הפר׳יכק כחול כין׳ כשבת :ומיהר רסיפליבת די־׳כיד ייבכ ^ נתדא^מדס
לויכעיא לן גירושין אי
אבל לאשמ׳קגד׳ טובלשנות .כשכתמכחיל :שיוצי׳בחול .ל' הפרהבפיוובשב׳ץאמ׳; ופשקוהיא״׳ט■ יס י ׳ ^ 1:ס' .יצהפ 3י6
היכדשמקודסגירושין
לרמכ-׳ן כרב ^ י^, ,׳ :נ " .
דגיתשין לה טלייואכלי ויחשוכ״בלכו ל׳הפרה כל זמן ־שלא־ הפר^
גירושין פש*־ 1׳דליב למימי׳ביה
׳1־5
מר׳לאמרןו אינו יכול י^ נופה־שתעבד לע נדר ^ א א״כ יאמי^ ה׳ ינהפ ר
 60כ 5זץובסוי׳א!!יי ו3עיץלמ־) ינ'מ
,יש ) 1'5ל/י ),י 6זיי' נ' "' טלי ואכלי ויחינווב ילכו להשרכרפריינגיז ועבדנעני שאסר עלי יי״יי״ ^תולי• י! *י *<סה8לז
נגיז ' ל״י
ע׳ ני־ו ^ ווגירוש ״ כ ״ ; 51אי?

עצכו בד 1ו׳או כיין איני חל כלל ויקלכופי אתניר • כרא  :ר 1ית׳
למיינותץ אינו חי כלל ואם דגל עליומירות
בלא הפר' ואפי

^ מךפי״״ל:
סו״בל״ייל׳כמ
כת ,הימיב׳שהבמלמעי לככשיו ־11יגן

דמייתיבגבל' ( שס ) בריתא דאיב תנא
דגרסיכגמדהלכתכוותייהוכב׳כ׳הרא״ש
ללכת ' כוותייהו ואע״גדאיכא ספייס
שר״ח והרי״ף לא גרסי הכי וראוי להסעיר כמות׳עכ״ל וכ״פ הרמב״ם בפי״כ מה'
מ־רי׳וכ״פ סמ״ג  :וט ש ואס עכר היו ושתק אפי׳לא כיון כשתיקתו אלא לצער׳
אינו יכול להעי מסקנכגמכס״פ נער ה מאורס ( דף עת ) וכ״פ הרמב״סכסי״ב
מהצדייסח״ל שמע האב או הנעל ושתק כדי לצער אע״ע שלא היה בלבילקייס
^ י מב [די -כ מ ריס תי' דל׳ע דרשי אות׳ות״ק דוק ראמימפני שלבו גס בכלאפליג
סייקא דאות אלא סעמידקי׳קא מפיס  :אין יכוליןלעשו׳סליסאללסקמ׳ילא
כדר הואיל ועבי היות ולא הפי ולא בטל נתקיימו נדריה וכ״פ הר״ן וכ׳עוד הר״ן
גלפי פלוגת דר׳יאסי וריוכתן כפרפר המאויס׳ (דףע  ) :ופס שס הי6״סרהלב'
ומ׳ש ואס שתק
יכיל לספר אפי׳בו ביום :
^יסותק ע" מ לקייס לאלת־־ סיב
אינו או אפי׳יודאלא שנדרכדר שהוא סביר שאינו יכ יאסי דמיממי' וכ״רהרי״ף כפ׳סשיא׳וכ״פ הימב יפי״ג ילה נדרי ' וסעעמהו'
מפני ש אינו יודשיש ביד הבעל להפ
דכתי איש יקימכי ואיס׳יפרנר דמשמ הוא עצמו ולא שלוחו ומבעל נשפלאב ד?ו6
יכול לספי וכו׳משנה כעבתיא דכדרי׳דף פ״ז יורע אני שיש נדרינו אבל איני יודע
כילד
%י*
שהיא •י~/יי
■'־מי רש ולא שניס־ו׳לרירסיכוין לסכוהאש שמפלה ולשבוהכר' <
מפי
סיש מפירים יפר יודע אני שיש מפירים אכל איני יודע שזה כדי ר״מ אומ לא יפי 23
כחכמי׳ובגע כש״פ כערל מאוי־סה ( ףד ע״ט ) נדר ' אשתו וסבו שנדר בתו ונו מ שנש < דף פסייייזלס כג ^מ ׳ ^ ייר׳ידיע:
וחכמים אומרי׳יפר וידוע דהלכה
׳ (י־'  '/׳ '*' י׳ ' ׳ 11׳ *' 1׳־'1

י' ! :־■ ■ יץ ■ ו״ )

.

.

ר (וד ׳ י לא ןמ הסס וה זה אלא משרשנ-׳זי׳והסק׳אותלכדוימפי׳סרמבםררכינ'
מי< -נןפשיטלבעיץדלאמשמלה! אות׳דוק׳דסאיסכיטפמ׳מפנישלכ׳גנזכסברת'
דיג ת בתוספת בש ר יוסי בי׳יהוד׳ור״א בר שמעוןשאס היו עלאשתו ה נדיי'
ושהיו ליה נשי ' וכדיו כולן יאממופבולן מופ״ין אבל הרא״שוהי״ן כתבובשה

<דר כלומ׳שזה מן הנדרים שהבעל מער ר״מ אומ׳לא יפי אחר יוסש מיע וחכמים
אומרי׳יפר דכיון שלא ידע הפרת כדרזה לי) עיקרי יוס שמיעה וכן סי' הימכ״ס
מסנ׳זו וכך הס דבריו בפי״ב מה׳נדריס  :כתכ הרשכ״א כתשו שמי סצדראסתו
י
־

ם' ,א נייע ^ ^ ׳ "עסלי)חזי
בידיעשני׳מפר והכי אית׳כתוספח :
אבל אס נודע ול תוךכדי דכוורצי" ? י כהפיה זו היי הפיז? כ ^י׳האדתר׳ ^יי
והפ לה בפיו הויא הפר כ כ שס היא״ס וט'1מ ימ ;ימי כגמאמי . 5פןךכ דדבור
לימת אביו וקרע ואחה נמצא כנו יצא ידי ? י ^^י  ,י!כ ^ פי דיבורוכיייפ
וייזמו
■ז״לדהימנרל:1מ5מתכיכשניד׳לואפי כי
־

,״ ^• " ..קמתואין ככךכלוסוה״ה
 .״ .׳ ׳.
״
למי שירע שיש כדרים ומפיייס אכל לא ידע שצריך להפי ביום שמפו דכיון שעב׳
יוסשמיע ' אינויכול להפרוי׳פוד שאס נשאל על ההקס הפרתושהפי הפיה וא״צ
י לחזור ולהפי־ דכיון דחכם עוקדהכד,־ מעיק־ו היי עקי הקס מעיקרו ונ מצאת
לערה במקומה פומדח :כתב סר״ם כ״קצמת כעל סקיי׳נלר אשמו והלכ׳לפכי

כדי דכו׳סיי הוא מופי והוא שרוצ כהפרת אשתו כ ? ? ״״״ ; י גל מ ׳כ^
כגמ ( סס ) איומיא דכריאא אמתכי׳ל״ק כאןכ ספ^כא וכמ*1שתני׳כעאמיו
בשאמ״ו לו סת מת לו מת ואסכו׳ססו׳אביו וקרעו נמ־"שסו ^ככי ? נלן׳שאמרן
ול בפירוש נדיא שתו ואח כ נאצא ' שהיאכת ' ימ״ה ^ הייא הפיה והפי
לו פתס נדרס אפה בב/תך וכסבור סלי ^אשתו

הלכות נדרים רלד

דמ

?פרונמצאת שהיא כמו אואיפכ' אס״נ דהוי מוסר ואע״גדרכאשי משני כאן שממ״ש סס היא״ס כפס רא״ס ני׳דצריך שבשלכלבודקאמ ר'יוחנן היינושאינו
ן
דבור וכו׳ ככר כתב הר״ן דלאו לאיפלוגי אאידך שינויא אתא • ומיהו צריך לבשמיע הבישול לאזניו אכל מ״מ כריך להוציא בשפתיו לא משמע ליס
 4כלי
טובלשנו׳כשבתמכחולוכו׳פשוט
וומ״בסכפ׳י״בססמיסב״דיני׳אלווניא׳שטעמומסו' דסבדהניפרישיכוייפליגי לרכי׳פשט מימר דריוחנןהכי  :ומ״שומיסו
בדינ׳הילכך לא נקטינן כחד מיניימ דסס' תורה להחמיר אבל קשה דה״ל דהיינו בריתא דלא יאמר אדס לאשתו בשבת מוער ליכי וכו' וסירסהר״ן
י
י . .י
^ללי ׳־
 '* 9׳
בטעם משוס דכל דאיפש לשנויימשנינן
למיכפ׳דינא דנפי אליבא דסינוייא דרב
דכיוןדבתרא׳הוא כוותי׳קי״לוסיפש׳ הפר׳כיצ׳יאמ׳לה טלי ואכלי ואפי׳אם אמר כך כלבו וכפ׳ אותר* ומשמע לרבי׳מדקתני להיאמר בשבת
לאכו׳הנד׳בטל מאליו אכל ההפרה צרי׳שיוציא אותה בשפ 1זיו כדרך שאומר בחול דטו׳לו׳בחול ל׳ הפר׳
ד אידךםכויי סתם תלמודא משכילי'
בהייא י וגדש * ( נ ה ) כמי רני׳ימחס
איכא למיער דלא קי״ל כיב אשי גבי סיג׳ שיאמ׳לה מופ׳ליכי ומניח׳ אם רצת׳עוש׳ואם לא רצתאינ׳עושה
■עצי( אכלי אינ׳
פי׳רא׳ס (
ועבד כצעניסאס
הפרה על שינחל בלב(
מלמוד׳ :־כל ההפר תלויה כשע הנו׳כיצ'
והמקיי׳כלבו קיי׳אע״פ שלא הוצי׳בשפתיו לפיכ׳אם הפר בלכו סל עצמו בשי או
לק עיקר עלל יכת' עזד
כתו׳כרי
צם נשמח הנדר היא נשואה וכי ' משנה יכול לחזור ולקיי׳קיי׳בלפו אינו יכול לחזו׳ולהפ׳אם לא
יין אינו חל כלל אשה שנדרה1ה תעי' נה
נפ׳נמר׳רנדרים ( דף סח פט )  :ויז״ש
וכו ' בסרק בתי־א אוזר שאמר ואני כמותה
דיבו׳וכאש׳כתכתי היא שיטת א״א הרא״ש ז״ל אמר לה קיייליכי
לאח׳סתתאלמין
אוסאמר קוכ׳עלי ככרזה
להפר להגלגל אל אג היא
ומופר ליכי ולא תחו׳ההקמ׳ אא״כ חלה ההפר׳כתיהרכי אליעזר
מזיר ( דף סיא
מותרתלהמתעי׳אשור :
שאנשא
לאחר
עלי
וקמ״סאמיה קונס
ממיץ דהוי הפרה וי״א דחלו שניה' ולא ירעי׳אם הוקם אם הופר סב ) תניא למה
8ס כברית פלוגת דר ' ישמעאל ור״ע
רבו כופהו לנזירות אבל לא לנדרים
הרמב״ם ולחומר' הוי קיום וכן היא מסקנת אי׳א הרא״ש ז״ל־אמר לה כבת
צר״מדאמהכי וכ״פ . . .. .
..
ופס׳הר״ן
"|
קיי' ושבוע ואסיקכ׳דה״ק איןרבו צרי׳לכסותו
 3סוףהנדריםוכ׳דה״ה אס היתה ארוס׳ אחת קיי׳ליכי ומופ׳ליכי אין כאן לאהקמ׳ולא הפריאמ׳לה
לנדרים ושבועות תשו' דאת 'קרא להרע
נשעה שנדרה וסל הנדי אתי דנסא׳לי ליכי היום או שאם מופ׳ליכי למח׳או קיי׳ליכי שעה אחת ומופר
או להטי׳מס הטבה רשות אף המנ׳רסו'
דאינו יכול להפר ופשוטהוא :נדרה ליכי אחר שעה בכולהו מיבעי׳אי הוי הפר׳ולא איפשיט׳ולחומר'
' ליכי ומופר ליכי ולא תחו׳ הממה אלא ייצא להר׳לאחריס שאין רסו׳כידו והביאו
משייבייםב5ןחד .כגו 1ס)5מרה ? וכס והוי סיום והרמכ״ם כ׳היי
הרא״ם בס״פנעיה מאורסה וכתב סי'
^ניסוע ןיס עלי ?ייס \ ^מהס י כי /א״כ חלה הפר׳ הוי׳ מיפ׳קיים ומופ׳ ^ יכי בבת אחת ה״ז קיום קיים
אהכד׳העב׳או נשבע סל דבר שיש בו
משנהשס ו ה^שכ ןהשר לת^?ס  ^,עי ליכי הלה׳ ז קיו' לעולם מופ' ליכי למחר איגו מופר אמר לה קיים
עינוי נפש ואצ״ל בנדרים שיש כה ביטול
לך שעה אחת ועבר היו׳ולא הפר ה״ז קיו' אמ״לה ק ייליכי שעה
מלאכה לרב דאין לנדר והשבוע יחלץ
מו 5י ?
כלל אלא אוכל ושותה ועושה מלאכה
אחת וכשעבר וזער,נ הפר לה ה ז ספק וא א וזרא ש ז לב כסברא
.
נפי
׳
^ הומנ.ס ־ס
ר ^ ימור ימיי ודרי אדזמו *? י רמו ירחחרדזרמו ^ לחר־ח מד ההמרזלי
י
דהרע אחרי׳היאכי היכידלא ליכחיו׳
_ י _
<.
נשא׳ לחכם על הקמתו
ראשונ׳וקיי׳נדריאשתו או כתו ונתחרט
נקמה כין כספי מה שקיים קיים ומה
לו ויש לדקדק אםצרי׳ילשאי׳ביו׳שכיעו דאיכ׳למימ׳דלא חילי׳והיינו דקאמר א״צ לכסותן לנדרים
נהפי מוצר וטעמו מדאמרינן בגמר ' זו •ומתיר
ושבועות דלא הל הנדר כלל  :ומישואס
ונוי ר׳ישמעאל וחכמים אומרים מקיש נרע משתיק׳ומיהו נרא׳ כיון שאיני יכו׳להפ׳הוי כמי שאינו יודע
ומ״ט קבל עליו' נזירות חל עליו וכו׳ מסכה סס
קמה להפרה מס הפיה מה סהפי ספר שיכו׳להפר שאין שתיקותו קיו' ומפר אפי אהר כמה ימים
ונתחרט אינו יכול נשים ועבדיה יש לסם נזירו חומר בנסים
קיים ופס' כחכמים צרי׳שיפר ביו שאלה שהו׳לו כיו׳שמיעה הפר
ו/ף הקמה מה־סקייס
מגעבדי׳שהוא כוס׳את עבדו ואינו כוס'
ולב׳
הראשון
על
ונ/ע׳גדסתסבמתני׳ומחלוקת* ככיית^ לשאר׳ על חרטתו אמ לה קיים ליכי ב״פ ונשאל
לוקי
את אשתו חומר בעבדים מכנסיי׳ שהוא
הלכה השתה דמתני׳שאכי,הכ^ יליסכ^ חל האש שנדר והתפיי אחר בנדרה או שאסרעלי׳ ככר כנד׳ואח
מפר כדר אשתו ואינו מפר נדר צכדו
ויוימרי׳זוד״ר ישמעאל אבל חכמיי׳אומרי
אסור
התפי׳בו והפ׳לה הבע או האב היא מותרת והמתפיש כה
הפר לא פתו הפי עולמי׳? פר לעבדו
מישמ דצחכמי׳קי״ל וצ״ל שהוא ז״ל מפר
שאין הכע׳והאב עוקריןהנד׳מעיקרו כמו החכם נרר׳היא והתפי׳ יצא לחירות משלים נזירותו ומס בגמר׳
01ל) דתנן אינו מופר היינו סאיןכיל הכד
דטעמדסיל עלייה' נזירות היער מסוס
נה הבע או האב שוב איקיכולין להפדהוי כקיו׳נדר הוא והיא
מופר אבל מה שהפיר מייסא מופיר דאל״ב
דכתיב ואמר׳אליהס לרבו' את העבדים
היכי אמרי חכמים המ הפרה מהשהפיר התפיס׳ כו מפר שלה ושלו קיי' :אלו דברישהבעל מפר לאשתו
ואפה כופהו רבו לס תות יין' מדרסא
נדרי שיש בהן עינוי נפש ורכרישבינילכינ׳אלא שהדבמ׳שיש
הונירדמשמע דכ׳עמודובהכי :
דקיאי ואינו סוב ' כבל יחל כל זמן שהוא
קונ' בהם עיניי נפש כשמתירן,לה מותרת כהן לעולם׳ ודברים שהם
עלי ,
ו״׳ש ואמאמיה_)קונס׳ תאנים _
עלי ב׳נדריס הס וכו׳ שה כמשנה בינו לבינ׳איןההתר׳אלא לעצמו כל זמן שיש לו בו תועל דהיינו  ,תלות רבו מפני שמין נפשוקנוי׳'לולגבל
טנכייס
' חיצעריך לכתבו רכיי׳ דלזלו כל זמן שהיא תחתיו \ לאח שתתנר' כל זמן שלא תנשא שאיפשר כשנסתחר׳ חל עליו חובת נזרו וצריך
ילהרלז״ש
להסכיםנזירותיוסרמכי׳ם' כת׳יטל6דם
נש
ועכברי ,שתחזור אליו אבל לאחר שתנשא לח הנדל
לזפי׳לזומ' קונס ת^ ניס
לנימכ״ס
לבטל נדרי לזשתו וכו׳ ז״ל בפי״גמהלכו׳
מלי מי כ$ולו שני נדרים הס  :כיצדהילן .
מי׳לוומ׳לה מופר ליכי ג״ס נר׳שלמד כן ממ״ש לענין התרת נדרים ג"פ  ':ומ׳ש נדרים המבטלכדרי ל 1סתו5וו' כתו!6ינו צריך לומר כלום ונתבטלו כל הנדרים
לןיכל 6ס ליז לזמר לס ל׳ספרהוכו׳צס״פנערס מ6ורסה ( דף פז )  .ומהו הביטול סיבוך 6ותה לעשות דבר סלזסרהלזותו לזבלהספרה ^יכוכופס
ורוקל! כזההלסון'
) י& ונד לר/שתו כל כדרים שתדורי ר/י ר/יספי שתדורי ר/ין צל/ן כדר ללן ל/סר ל/ותה ר/לא מפר לה ומרחה ל/ס רצתה עושה ולזס רצתה 6יגה עושה כיצד נדים
מטל
הא דקאמי שתדורי לאור דווקא ר/לא היינו סל דרת' ור!פ'ה ר/ינו ל/ז נשבעשלל) ת 5וכל לזו סל 6תשתה ול/מי לה' מופר לך ה״ז הסי'ומותר ל^כול
צלוטוכת׳הרא״ס

לך בל׳התרת חכם אינו פלוס שה מימרא דר יוחנן וילי׳ בין עשתה ביין לא עספה בטל הנדר סכ״ל וכיאר דבריו בפיר המשנה ס״ע נעים
ומ״סיואפי׳אמר לה מות
המאורסה ספת סס לא יאמר אדם לאשתו בשבא מופר ליפי' כדרך שהוא אומי
קיא ומ״ס אבל קיום הוי בכל ל׳סיאמר לה שנר׳ממכו סרוצ׳ כקיומו וכו׳סס
לדבר דכיון דאס שתק כיוס שמעו הוי מקיוייס אועיל בו בחול אלא אומילה סלי אכלי טלי שתי והנד׳בטל מאליו וצרי׳שיכט׳בלבו ואס א״א
בברית׳ונתן הרא״ש טפס
רמש ייפה פשית אין כמותך לו^ שיכטל כדרה׳כשכת במעשה שייריחפ׳כמו םזכמו' יבטל בלבו לפי סכך הו׳לשון
לשון כלדהיולשלא יוכל להפר עוד אפי בו ביום :
לתוספתא יבטל בלבו וא״צ־ להוציא בשפתיו כין בחזל כין בסבת ומה שחמיו
אס לאנדי־ 7הייתי מדירך פסוע הוא דאו או קתני דבסד מהד תלת ליסני סגי *
המאורסה * כת 7סרפב״א כתשוכ׳סאה' נדרה לסתי שנים הפ׳כלבו איני מופר שזה מורה שצריך להוציא כשפתיו אינו' סותר מה שאמרו
( ג׳ה )יאימלזנס״פ נערה
הייתי יודע סדסתך לידור הייתי סוכיך שתדורי לה סכי׳דצר ■ מבטל בלבו וא״צ להוציא בשפתיו לפי שהבטול קשה לכעל מן ההפר׳לפי סגיכיין
ואמ׳ליה סגעל אם
עוד דבלסונות לש הקמה אין לחלק כין סהיו יודעים ההפר׳הוא שיתיר לק־שד שקשרה ונשאר העכץ כמו שהיה קור׳סכועת׳ אס תרצ ׳
מוס הוא דהוי הקם וכתיב
' לקפח אותהכדבריו־' אוי מפני שהוא רוצה בנדרה דהא ק״ל  .תעשהו ואם לא רצת׳לא תעשהו והביטול הוא שיכריסנה לעסות הדבר שנשבעה
הגידים ססוא אומר
שלא לעשותו כמו שביארנו אומי לה טלי אכלי וסתי ואינו צייך להוציא בשפתיו
בסרתיץ פ״מ להקניטה דא־יכו יכול להפר  :וגדש יבינו בשם סרמכ״םהוא בפי״ג
אין כאן כדק ה"ז לא הפר וכן גיכ״ל והי״ן כתב בשם התוס׳כדעת הרא״ס וכתב ויש להרמכ״ם בזה דרך אחרת
ובעוד סס אבל אס אמר לה איי אייפסי סתדורייאו
זה לא אמר כלו' סאיך שאינה מחוור' וכבר הסיגו בה סראכ״ד טכ*ל  :ומ״ש ואם קייס בלבו קיי׳אע״ע
האומילה מותי ליך מחולליך שרוי ליך ופל כיוצא צעכין
ונ׳שהטעס שכתבדאומ׳כעל או אין נדר שלא הוציאו בשפתיו וכו ' עד כתיוך כדי דיבור ג״ז כאב כפיי׳ג מהלכות נדרי' והוא
האב אי הבעל מתיר כמו החכם מ״כ
אלא אומר אי איפסי שתדור או אין מבואר כיז״פ כעיה מאורסה כבריפא ( דף מט ) קייס כלבו קייס הפר כלבו אינו
זהכמדהי מופר היינו מדלא מפט בברייתא
לישני דמשתמעי עקירת' מופר קיים אינו יכול להפר הפר אינו יכול לקיים • ומ״ש אם לא כתוך כדי דבור
לאן נדר משמע דדווק׳הכי הוא דלא מהד אכיל כל סאר
דהא מיעטה ר׳יואכן כהדיא־־ ופלש וא״א הוא מדקי״ל דבכל דוכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי בר ממקדש ומגר׳ומ״ו
ללדימיהיניבר מלשון התלת חכם
בפרא7דנדרים ( דך פז ) ומאסר שדברים
י
נת כסברא ראשונה היינו לומ דאומר או אץ נד זה כלו׳לא מהצי אכל אומר כסל כדאיתא כפי יס נוסלין (רף קכ״ט ) וכפ
יזמיכתבתי' מר דגם להרא״שמהניוכתוספתי׳דכדריס פ״ותכיא איןזהכד' אלותלמוד שרוך הסולאפליגבהו הרא״ם ישלתמוה'פלרבינודמםדרדבריו
איתמר בירושלמי פ׳כערה' וכדברי סרא״ש וסימב״ס נראה דלא נראה דפליג בהו סאל״כ ה״ל להקדים לכתוב וכאשר כתבתי היא שטת הרא״ס
לא אמי כלום והכי
שלא נזכרה כגמדידן  :חישב לשון הפרה כלבו ולא הוציאו בשפתיו ואיצ׳ למימי דכדין ה״ללמימכד הכי' אלא שמאחד שהתחיל לצתוב דכריהרמב״ם
ליון
לה טלי ואצלי וכו׳כפ' נשיה מאורסה ( דף עז ) תניא לא לא רצה להפסיק כהה ומיהו" יש לתמוה עליו למה הפסיק כדין עבד כנעני בין
"יץכלו  -כד״א שלא אמר
בשבת מופר ליכי בטל ליכי כדרך שאומ׳בחול אלא אומ לה טלי סברת הרא״ס לסברת הימב״ס בדיני הפר' אשה כתב הרמב״ס בפ״ב מה׳שכושו
יאמ איס לאשתו
בטל מאליו אמר ר׳יוחנן וצריך שיבטל בלבו תניא בית שמאי אמרן לו אשתך נדרס ואמ׳כלבי היה לספר לה והפיתי שומשין לו אמרו לונדיס
אבלי שתי והנדר
בלבו בחול מוצי׳בשפתיו וב״ס אומרי׳א׳זה וא״זה מבט׳בלב ו וסוא אומי לא נדרה וכיון שראה אותם העידו שליו אמר בלבי היה להפר
א ^ייס בשבת מבטל
אין סומעין לו 3אמי לה קייס ליכי ומופר ליפי ולא תחול הקמה .אא״כ סלם
י״ * ל?וצי׳ 5שפתיו וצת׳הרא״ס דש מפישי׳דסלוגת דב״ש וב״ה קאי אהיכ׳דאמ׳
ההפיס
^ נ1לי אשלי אבל היכא דלא אמר לה שלי אכלי לא מהני הסרה בלב ואך על פי

ד״מ

() 3כתינניירלבי
דן> שם עי 7מען*
נאח׳סאומ׳לאשתי
הפשי׳חל1קיןאםלא
לא אשכב עמןדע
פסח ( היא נשנעיג
תפשי*
שלא
חל; ק׳מיי! כ ,להפר
נ׳ל שלא ייכל להפר
להא קיים לה יכל
ממקיייס נלכד ה׳ו
ללקדיס זכילפר
בלבי איני מיער

יננ׳ל :

הלכות נדרים רלר

ד״מ
ץ
יעליפסח ** 7הקמאא״ב סלה הפיהו י^ יחלה הפ י יכ

^

אליו
• • ׳!
וכןכל זניוצצ בזה פד כאן לנו ונו והוא מסכה וגמיה סס :
דבריססהבעל מיפילצשתו נדריםסיש בהם עינוינפש ודברי שבינו למה
צלצ פרברים סיס בהה עינוי• :פש כשמתירין להלמותרת כהס לעולם וכו׳עדאבל

■ ״יין דצמר ללז פסול
מוייקמל5־וכלוסי^ וי׳מ
^ורזי י י דע למי כפג רביט

מגמממג;

י

לאתר י<ם שייעל דספק תורה היצ משמע לרכי׳דשפיקפו
אינן יכ ׳ל לי״י סל סרצי׳ש כפירוישודלהחמי נקטיקודברי
הימב״ס בסוף ה׳נרתס נדבי' י)5״מ והיי
הוצן•
ד בינו לבינה 15יכו יכול להפר השוע
חכסיסל לה*יר הו 1$מופר וכמכו רבי כסמוך  :צמר לס להפ׳וכ׳הרבי אליען אבל היאממי י? כי ^אדזכ ?ומ מ אם
" "
יכו׳לקבץ ג׳אחרים שיתירו לה שאינה יו^ה ־״
לו להתי׳נרר׳ אינו
לאתרהקמפהנעל בבתצחקיים ליכיומופר ליכישם כעי שיתפרס׳הרכישנדר אא״ב מצא שלשה מקובצים או אומרילה? גרסימרכעצןי״ל/דר ^^ ייס )
אילאז הנעל לא רבא קי י /ומופר ליכי בכת צחת מהו כך שהיא מתחרטת ויתירו
כעלמהוסיעס׳
־* "' אי!
דסיהוי " כת
הרא ״י י
וא^ א
 1יי" ה
^*י׳* לק! מיה 1דרב <
אשי צמ ליה ■
רומודייי*י*י
ייו*)^*,
רלמרי ייו
שחע עי ^ ^ 7היא גירסת הרצ״שוהר״ןוהרמב׳דבסאינו
למהרי״קכ׳נסי׳נ׳ צוער צלצ ליכי צ׳ לשתיהן כדבעי׳ ליה
התרת חכסאיזר ופשטו' מדא פר רבא כל סצינובזה צחי
ומינחחמיה ט
..׳*,׳* *־י׳. ! .־׳! 1״״^>*׳ !*!^0 • ! !* .״ע י ׳•! ^
החרשהנעליאימי זה צפי׳ככפצתפצינו כלומר וצ״כ ליכצ ־ .׳* י•!
בפ״ב
שיתיר לה נדר והלל כרבנן דצמרי
נזתגי׳הףר(אח י ה :צ לצ הקמהולצ הפרה ומצי בתר הכי ובלבד שמצא שלש׳ מקובצי׳אכל הוא לא יקבצם תחלה ואני
מנדרי
ל'התירג״כ ,״״״ לספי צו לקיים ק סירשוסרצשוסרן כתבתי למעלה שכל אדם יכו' לעשו׳שליח להשאי׳על נדח־;ריץ דנגעיס כל הנדרים איסמתי ק
ל מסן שישאל צבל הרמכ״ס בסוף לנדרים כ׳לסויקיוס האב םע כתו ככל די? הבעל םע אשתו חוץ מזה שהאביכן 1,עצמו והוא סלק כבוד ליס והלו
הנעל לע קייס נר שהוא מפרש דהכיפשטו' כיון דהפרם
שימס?
להתי׳לבתו כשאר חכם שהרי נשאלין לקרובים וה רמב״ם כתכ לפניו שלא מדעתה ושאל מהו
ואח״נפשאל ה יא צינה יכולה לחול צס קיום צפי׳בבתצחת
!/ ,
<  1 ,״!
 /שהאב מפר לבתו כל עניני נדרי׳ ולא נהירא וה״ר יחיאלחיי^ק ס ^מדמח ^מ ^ם?ח 1רהי" ^לפניי
יגל נערה נע ג *
נמי ציג חלה וק ל דצימ ציפב כיון דקיו
מתנייססאכי׳הדכר לפניך ואדמתלהכי
(ן ןן ?! י
לןן
 .צינו חל צחי הסרה צפי׳ בכת צחת נמי ^
צינו חל וציפש׳דסב׳דכיון דציכצלפרושי לרשותו אז אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש וא א הרא שז ל יאלא נפסיע א״ל אי מיכנפין אץכיון
הדב׳ולחזויאחריהס
לקולצ ולחוכדצנקטי׳לחומרצ צלצדצ״כ חילק בזה :איזו דברי׳שיש בהן עינוי נפש מון רחיצ׳קישו׳כיחו׳שאינך צריך לפיסס
ה״ל לכתוב כהויצ דהוי קיום תספק וי״ל ופירכיס כנה שנשבע׳שלא תרחו׳ או__שלא תתקשט או
שאמרה אינה מקפדת ואי לא מיכנפיואת'צריך
_י _ ׳  1ל
_. . 1.׳
דכי צמרי׳דלצ חיילי לצ הקת ולצ ספרה
ממילצ הוצ קייס דשתיקה הוי קיום צבל
קשה דלפי זה כהנך בעיי דלקמן כסמוך
או אפי׳אסרה צפי׳כסא' חכם וכו' בפ״ב דנגמיעדסז׳)
ה״ל למיפס׳צף בבתרית׳סוי קיום בודצי אמר׳קונם פירו׳עולם עלי או אפי׳פירו׳מרינ׳אחת
וצמצי פסק בה דספיקצ הויצ וכתבהר״ן עליה פירו' של איש א׳לבדו הוי עינוי נפשואפי׳אינו חנוני ומפר סליג רבי יהודה צת״ק וצמר דציןהבעל
דציכצ ניסתי דגרסי קיי׳ליכי ומופר לי כי ־לה והיא מותר׳לעולם והרמב"ם כ׳ שאינו עינוי נפש אלאדברי׳ מתיר כדרי צשתו שבינה לביןצחריס
מסוס דצשתו כגופו דמיא וצץ צדםמתי'
מתצחתולהנך נסחי צ״ל דכדצמרלה
הכי בהדיצ בבת צסת מיבעי ליהזצמ׳לה שכינו לבינ׳ואינו מפר לה אלא כעוריתחתיו ומסקנ׳א״אהרא״ש נדרו עצמו ופסק הרצ״סכפרק בתרא
ז״ל כסבר׳ראשונ׳ואפי׳נדר׳ממין שהוא רע לה ולא טעמה אותו
כ״כנתשו'
מדריס כיי'יהודה * ( לה)
משני
קייס ליכי היום צו סצמ׳מופר ליכי למחר מעולם הוי עינוי נפש ומפר לה והיא מותר׳לעולם  :נדרה
משום דבירוסלמילהרמנ״ןסיירג״ח:
יכו׳סס בעי רבה קייס ליכי היום מסו מי
צמרינן כמ״ד לה מופר ליכי למסר צו ככרו' ביחד על אחת מצטערת אם לא תאכלנו ועל השני אינה משמע דהלכה כותיה וכן כר שהוצדעת
דילמצ הצ לצ צמר לה צת״ל הצ לא צמר מצטער'מפר לאותו שמצטער' עליו ולא לשני ודוק' שהם׳ בסתם רל " ןבפיקקמצ דכדריס
לה מופר ליכי למחר מהו מי צמרינן לצ אכל אם הזכיר א׳כפירו׳לא הוי הפרהכרפרי׳לעי׳ :אמרה קונם
שאני
לציצטרופי
ומס מ מדבריו דמספק׳צי מצי
מצימיפר .
דהצ קיימי' לנדרי' היום צו
בהדי סכי הדיוטות להתיר נדרצסתו
—
,
דילמצ כיון דלא אמר לה קיים ליכיהץ׳כיקצמ לה מופר ניכי למחר מד ע׳ ר ^׳
^ לא אמי י יהודה דאינו מתיי אלא ביחיד מומחה רכולא מילתא תליהביט
ואת״ל אפ״ה כיון דקיימו היו׳למסרכמ אןד ^ פיה דמי ^
חי ד ל ^א אפילו לאיצטמפי נמי לא משוה דכיון דצשתו כגופו ה״ל הנודרעצמו
* ;
^
■י
מי אמרינן נמאן דצ״ל מופרליכי ל^(זר שננה דמי^ י
ממש ימ ס רביכו אפי׳כשצר חכס ני דאפי׳דנקט  :יינו לומדלא מיבעיאכשהוא
׳ ^ך  . .׳ " ^
הא לא צמר לה צמרילה מצי מי אמרי־״ילןד ק יועו
ממייןס בתורת בעל דאינו מתיר לה בלשון סתרה כמו שנתבצר אלא צפילהתי׳
יומא כר הקמה ובר הפי הוא כי אמי מוס׳ליכי לאחר שעה מהד ול הרא׳׳ס -
ה כמייח חכם נמיאל ויותר ניא׳לומר דה ק ל״מ דאינו מפירהל כיחידמומחה
,
ציפשיטא ואזלינן לחומרא והרמב״ס פסק בסוףס׳נדדי׳דכבולהו ^
 .חנח אפי להצטרף עם ב הדיוטות כשאר חכם דעלמ׳כזמן הזה דכולהוהדיוטות
בכ 1״ ^
בר מבתריית׳דהוי ספק ולטממיה אזיל סדרכו
• כינהו כמי לא דכיון דסעמא דאינו מפר נדרי אשתו הוי משוס דהיא נטפוומדיי
קייס נדר אשתו או כתו ונתחרטכשצל לחכס ומתיר ^ מימר^ ^ י
 , . ,ו ^ עצמו פפיטא דאינו מצערף ה״ה לנדרי אשתו והרשה״א כתב כתשובהשדעתו
שכ 5ןלי ,סה ם ,
גער מאורס׳ (דף סט ) ובסופו (ףר מט )
ומ״ש רייכו ויש לדקדק אס צריך לישאל כיוס שמעו וכו ומיהו נר׳כיוז סאען^  :נוטה נפסוקכת״ק אע״פסהרמב״ן פסק כר יהודהומיש רביכו שנס הרעכ״םצפב
ק דאין הכעל מתיר כתור' סכס איני יודע היכא כתב כן שהיי בפ״ו מה׳שבועות
להפר הוי כמי שאינו יודע וכו׳ומפר אפי׳צסר כמ׳ ימיס כלומ ונשאל צעי׳^ח׳ד",׳
כתב אין אדם יכול להתיר שבועת עצמו וכל ישנא דת״ק משמע דס״ל דאיןהלכה
ימים כן משמע מדקדו׳דברי הרמב״ס בסוף ס׳כדריס.
כי יסודם  :יכן״ש עוד כשמו אע״פ שאין צדם פושה סליס לשאול לע נדייעצמו
מאורס׳וכסופונר׳שאיכויכולליסאל על ההקס אלא כיוס שמיעייוכורח־י י ^
כפ׳המדיר בסס ר״י וגס שס כ׳סר״ן כן וכ״פ רבי׳ירוסס ן כת׳ 3תרןמת ^  .יתץ הבעל כפס שלית להשאל נדרי אשתו וכו כפ״ומה׳שבופותולתד כןמההואפער'
להשאל
^בסמוך ואני כתבתי למעלה סכל אדם? כול לעשות שליח
ן דרבינא שכתבתי
רפ״ט דגס בסמ״ג פסק כן ושראוי לחוש לדבריו ודברי התוספו׳־ ^ ו
על נדרו בסי רכ״ח כתב שכן דעת הרצ״ס ושס כתבצי  :דין הצב פס כתו ככלדין
יו
ליכי שני פעמי׳וצשאל לע האחד השנילח בר פ כפיה מאורסה
הבעל עכז אשתו חין מזה שהאב יכול להפר נדרי בתי וכו׳זה פשוט דאפי׳ריסודה
י^ ,
דאיפסיט כתוב בהגהות אחרונות דמרדכי ע״ ג דשכת ןןכ״כ
ן*" סמך אלא בעל משוס דאשתו כגופו אבל אב ודאי מתיר כשאר חכהלנ״ע
! י ^.
דף תרע״ט מ״ד בשםהר״י ) מכאן היה י׳יונמן מוכיח ד^ין
סבל מ ש דככל שצר דבריס דץ הצב עם בתו כדין הבעל צם אשתו אינומוסכנז
קיום סל כעל דצל' כ מצי קצמר מי יימי דמזדקיץ ליה ^סנןיכ ■י
שהרי הימב סחולקבדברוסוכ׳דאפ״ג דבעל אינומיפי צלא נדרי עינוי נפשיא
מדאמרי׳בהמדי' כישראל חדש צ׳יקייס וכי׳ועו ראמרי׳ריש המדי׳אכל ^
סבינו לבינה בא מיער אפי' דברים שאין בסס עינוי נפש ואע״פ שהה בינה לכץ
הל איהיאימורסכיא ליס ופרש״י והיא לא תבקש עוד פתח לנדרהאלמ5ן
■י אחרים כמבוצ׳כע״ב מה' נדרים וכתב כן רכי׳בסמוך כשמו והיצ״םוהר״ןכפנו
״^ ס ^ יס
לסער וכן צמרי׳מדריס פ נערה יש שאלה בהקה!<פירש ף
וכת׳הרא״ש
בר פ בתי דנדייס דגם הצב אינו מיפר נדרים שאין בהם עינוי נפח
שקיים לה בעלה וכן נמצא בימשל כפי רצ״ע עד כאן ומהיי״לז כ בסי כ׳ ^
דהכי חיתא כסדיאבשערי * (נ״ה )יכיר הל־מב״ן נפי׳זתירה ובעל מגדל עוו כתג
מכס צסר הסריש הבעל רציתי רבותי נוהני'יה ש׳^ן סר ןמן ^
שתכמי ליכי ל שאלולהרעב״ס לע זה והקשו לי מההיא דסערי וסחיב דקחחול
ג כ ומכל מקום כתב דנכון שישאל הבעל לע הקיום1אל!ף
עליה מילא איסתעים שום א׳משני התלמודים ולא התוספתאלהזכיר•אות׳ורש
^^*
נדרה ובת ה בסימן רפ״ט כתב דהאתילתא תלי' 3סלוגמ ^רך
דסערי ולעי סובר דליתא ההיא דרש אלא אליכ׳דר״ש דסת׳שערי כותיס ולאיק ל
ה\
וומפלהכתג־ 3י נששה י'ש ני5ת,זלהזיד^:י* ^ שחסנדר
■ נ'ה )
כרברל
הכי אלא נקטי־ כעשטיה דקרא דלא סילק באב אלא אמר כל נדריה ואסריה אשי
״ 7׳ ״
בנדרה או שאסרה עליה בנדר ואחר התפיס כו והפר ^ הב , 1
( פי תיפ אסרה מל נפשה לא יקום *ומ״ש
^ ד6ימחיוי׳ .
והמתפיס בה אסו׳בפ דרכזיריד ״ ^
דרז,יןךפאדשפיי
(״נ  " ) :ירעימאה^ ,
רבינו בסס ה״ר יחיאל לחלק
3ה הבעל צו האב סוב אינם יכולים ליפי דהוי כמיוה נדרהשרד י
י׳שכיי! ללאאשסון מאן דעלינע-י ז " *8י*
נדריםב 1
א,תפ ס  ,בו מ^ר שלה וסלו קיי גס זה משנס שם כת׳סימב״ס בסוף ה׳
ידןןייייפיפמ׳־ייי 5םמ*ל
היאזנכיי'
דדבריהכל
ראמ"
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^^ייותס .כס© המפרסי־׳נדר שלא תלךלבימ׳אבל אולטת סמסתיאולביתאביה
כתבוהגהותימימון כפי" ד מה אישות בפס הר ס .הנודר שלא לקרבאליזוגמועד־
^
מפי משופכדיי עינוי־ נפש כתו/־סמ״קובכלכו בסס• הי״ס -דאסה ומן פלוני אס נדר שלא מרצון זוגתו ודאי ישאיסור בדכי ולא סל הנדר דכיון
י־ה פלא תלך במטול או שלא לשורר או סלא לשמוע קול סיר שבמלה מפר לה
דמסועבדלה לא׳מצי מפק־ סעבודא־ אבל אפי נתרצית  ?.וגתו־והיתה חפצם
^ 5יי׳יעףוי נ כשי כדאית׳יע״קדמ״קברישיתין כיברסית לקל טבלא יהט וכ״ש
בכך זא צריך התרעכ״ל7י :ואם־אמר־קונס תשמישי על כל העולם יפרחלקוותהא
מ>י!גלרה ^־א להתקשט בבגדי גפפונזן  :נדרה משני ככרות כיחדיעל אחת
מותרת לו עדי שתתגרש ואז אסורה לו נ״כיכסוףצדרי' ( דףצ' ) תיק האומרת נטול,
 15"■',יקוכיפלוגתדשמואלוד׳יוחק בפ׳כתיא דנדריס (שס;) ופסקהרא׳שכר
אד ק היפודס־יפר׳ חלקוותסאמשמשתו ותהא נטולה מן היסודי' פיכטולא אני
[' 3ל?5מר הכי וכ ' פ הימב״ס כפי-״ג מה׳צדרי׳וכ׳רבי׳יח־חס■ דלא אנורי׳ידמותרת ןמ פיהודיסאסד ' תשמישסעליה ודייקבי״פ ה״ מ דמדקתני תהא נטולה מן היהודי
הז מטפס נדי שהותר מקצתו הותר כלו דלא אמרו־ כן אלאבהתית חכס כלומרלכשיגרשכ׳משמע דתסמישיסמסה הוי כדרים סבינו לבינה דאיהויכדעינוי
? ( ^ עיק הגד מתח לתו אבל לא כהפרת בעל • ומתניתיץ סיא בפרק; נערה נפש .אמאייפהא נטולת מן; היהודיםאה • כנדרי־ עינויי נפש־ מפני הסיתו כץ
; ! ■ 5גטנלממהת-
חטטימהעלגים :
מאורסה * וכתבה תינו לעיל

ד׳ם
(ה ) ( כעיני אין

הלכות נדרים רדה

דכנדרה כמיש לאיהכה כמעשה ידיה צרי ו 'י הפי ואמאי ה ^ דתיסלל! באלעולס
זו עמיה כלל7הי) לעצמי כין לאחריס" ואע״ג דמוקי להאי מתני כר ירשי רוכל לרבנן תיבעי תשמיש
הוא עכ״ל וג שהרמב״ם ז ל סוכר דכי אסיקג ' שאני קוכמות וכו היינו לומיד
לאתר שתעגרם המעה אי הוי נדר עינוי נפש כבי נתכאר דאפי' מאן דפסק כרמן סכר דתשמיש
נלא*ה אשזרה
דחמירי דמפקיעי מירי שעבוד משו׳דקדוסת הטף נינהו כלו סלזין פדיוןלדבר
לשמש ל< על שיחד׳ כמטה לא הוי כדרי עינוי נפש אלא מנדריס שכינו למנה משוס דכיוץ < בעיין
הנאש בקונ׳היגכך חיילי אף על דב שלא כא לעול׳והא דאמרי׳דאין א דס מר
דשאבה נקיפת לא איפשט ' כקיטינץ לחומר ומ״מ יש לתמו׳פל דיןזה שכתברכינו דמשמע דמתניתין
דשב״ל הייגו דוק כמידי דאיטקדו ^ל׳ן
(קלזשין א״כיפת כאוסרת תשמישם היא ומ״ס צריך הכעל
עשה ר ני'שב' סמס
בפירש קדושת דמי׳וסוכר עוד דהסתדאסיקנא
עליהס תשמישך עלי יקיים אלתה שבעה ימים | בין שהדירה |
שלאתר שעענרש להפר סלקו אכל כאוסרת תשמיש
יוציאכדרבא -דאמ הקדש מפקיע מידישעכוד
אין הפעל פריו להפר מפנישהי׳משועכל ' ,לז' ימים או יותר או שהדירה סתם ולאחר שבעה ימים
אס1רה לי ככ ל ׳
לעוסיהן ספי' ערעשר
 ׳יןאומרת ־1
מיתסר
יקדשו ״ידי
לו וכדבסמיך ־ ייבי כת יוס ? מרה י 1ונס י־ ליתן כתוכ׳הדיר' שלא תיהנה ממנו אינו חל שהרי הוא משועב'
ידיך במזונתי' והיא מספקת בה' עליה דבעל אע״ג דמסעבד׳לי׳דהא ידיס
מםמישי ^ 0־המי ס ו6יפכ ^1יכעי^ יה לה ואם אמר לה צאי מעשה
למימר קונס תשמיש כל העולס עלי וקיש
גופיהו קדושת הגוף ומפקעת מידי
אלאדאלמ,ז
בין*( נ"ה )
לתמוה על מ״ס סתם דלאסר שתתגרש לרברי׳נדולי׳ואינה מספקת לרברי׳קטני׳אם כל משפחתה רגילי׳ שעבוד * הילכך
תהא אסור׳לו דאפי׳אס תמצא לומ שהוא באותם דברי הקטני׳אינו חל שהרי הוא משועב׳לה גם בהן ואם
באומרלןי5ןךס ן וךי רנק לשענידאלנעל
מנדרים סבינו לבינה הרי פסק הוא ז״ל אין כל משפחתה רגילי' בהם אלא העשירים ואביה עשי' ורגיל
לעוסיהן בקבאומר׳ממדשהיאתחממ •
סההפרה מהכיא אף לאחשתתגר כל ! מן בהן ובעלה אינו עשיר ואינו רגי׳בהן חל הנדר שהרי אינו חיי׳לה
קול מפשה ידי עליךחלהנד׳לכסתמגר׳:
בסירל״ט גבי הא דכדר סל עלדלמצו׳
שלא כשאתה וסרמב״ס כת בפי"ב כל׳הזה בהן ומ״מ כיון שהדיר׳ממנו והיא חוזרת לבי׳אכיה הוא מתחייב
ושבוע׳אינ חלה אכתו׳דביי הי״ןבפירו'
אסרה עליה תשמיש כל אדס שבעול ' יפר לה עתה בהן הילכך עד ל' יום יפרנסנה באלו דברי' הקטנים ע״י
חלקו ותהי׳משמשתו וכשימות או יגרשנה פרנס שיאמ׳כל הזןאינו מפסי׳ ויזון אות׳אחר וילך ויקה מן הבעל הא דאומרת יקדשו ידילטוסיסן :נדרה
לא שנא הדירה ליום או יות׳או שהדירה סתם אחר ליום יוציא שלא תתן תבן לפני בהמתו א״ילהפר
הרי היא אסורה בתשמיש כלאדס וכן
אמרה קונ׳שאיני
הל כיוצא בזה ע כ ;
שלא תאכל א׳מהמינין אפי' בריית׳בריש פ״בפר דנדריס (דף ל )הכי
ויתן כתוב׳ :הדירה שלא תתקש׳או
נהנית לאבא ולאביך אס אני עושה לך או
הוא רע ולא טעמתו מעול' ותלאו בתשמיש שאמ׳קונ׳תשמישך איתא ( דף ס״א ) קונס סללו לזתן תבן
לפני בהמתך ומי׳לפכי בקרך א״ילהפר
קונס שאיני נהנית לך אס אני עוש׳לאבא
עלי אם תתקשטי או תאכלי מיןפלוייקיי׳ז׳ימי׳ואז יוצי ואם היא
ואע״ג דבפ׳אע״ס מכירו אינו כופהליתן
ולאביך יכול להפר משנס בסוף כדרים
נדר׳שאמר׳קונ׳מין פלו׳עלי או קונם שלא אתקשט בקישו' פלו׳ תבן לפני בהמתו לזבל כוסלימןתקלפני
( דף פט )  :ומ״ש יפר מיד אע״פ שלא חל
הנד עדיין ומוכן משמעבמשג ' זו ואע״ג
או שאמר' יאסר תשמישך עלי אם אוכל מין פלו׳או אתקשט בקרו לגרס״י ולגיי״ף איבו כופליתןתבן
דאית בגמ׳כריתא דאיפליגו בה רבנן ור ,בקישוט פ׳והוא שומע ולא הפר לה יוציא מיד :נדרה שלא תלך
לפני בקרו אכ׳כופ ליתןתבןלפכיבהמתו
לבית אכי׳שאמר׳קונ׳תשמישך עלי אם אלך לכי׳אכי שאם לא כלו׳בהמתו שהו חלעלי׳כב כתכוהולש
כתן במילת כבר פסקו הרא״שוהרמב״ן
תלתה בתשמיש אלא אמרה קונם בית אבי עלי אינו יכו׳להפר והר״ן דהס בהכניס׳ לו ד' ספסו'מסקי
והר״ן כפ״ק דאמר יפרוכ״פ הרמב״ס
אבל כיון שתלת׳בתשמיש הוא יכו׳להפ׳ואם שמע ולא הפר אם דיושב׳כקתדרורבי׳נרא׳שלאהי׳גוראלא
בפי״ב ומיהוכתהר"ןדה״מ כשפלת כדר
בדבר שהיא עשויה לעבו׳על תנאה דומי'
בעיר נדרה הדש א׳יקיים יותר מחרש או סתם יוצ \ א קוכ׳סלא אתן תבן לפני בהמתך ולגלי
אביה עמה
רכל אתי שפי שהריאינ׳משועכדתלוולגוי״ף
דאס עושה אני גיל פי אבא ע״פ אביך מיר ויתן כתובה ואם אינו בעיר והיא ררופה לילך לביתו
מוק להא דנדרהכבהמ׳פאינ׳מיוחדתלו
דמון שהיא מצטערת אס לא תעשה אייקיים שנים או סתם יוצי׳מיר ואם אינה רדופה לילך לביתו'ג
למרכבתו והרעב כ בפיי׳ב מה'נדוי׳נדר
לפיהן כאלו טשתה דמי אבל תלתה
תנאה בדבר שאינה עשויה לעבור עליו רנלי׳או סתם יוצי׳שנים יקיים ואם הוא או׳קונם תשמישך עלי שלא אתן מיס לפני בהמתך ותבן לפני
הנדר והיינו דאמריכן אם תלכי לבית אביך יות ' מחרש או יותר מרגל יוצי׳מיד אחר ז'
בקרך וכיוצ׳בדברי׳אלו שאין בהם עינוי
אינו מפר אח״כ חל
למס לה הפרה לא תרחץ ולא ליתסרו ימי׳הרירה שלא תלך לבית האבל או לבית המשת׳אם נדר׳היא נפש ואינס מדברי׳ סכינו לבינה ואינם
שאמר׳קונסתשמשיך עלי אם אלך וקיי׳לה יוצי׳מיד ויתן כתובה ממלאכו׳שהי' חייבת בהס ה״ז לז״ילהפר
סירות עולם עלה וכדכתימא עלה דההי'
בס״ד פכ״ל ומ״ס ודברי ' אלו הוי דברים ואם גרר הוא שאמ׳קונם תשמיש׳עלי אם תלכי יוצי׳לאחל ימים ני סכך היה גורס בברית והוא ז״ל סוגו
סבינו לבינה שגנאי הוא לו וכו' כ״כ סם ואם טוען הררתיה שלא תלך שם בשביל ב״א פריצים ששם אם כגרי״ף דנותנת תבן לפני בהמתוולא
הרא״ס ומ״ס הילכך אינו מער לעול׳ אלא הוחזקו שם נאמן ואם לאו אינו נאמן נדר׳נד׳של בינו לבינאו של לפני בקרוכמבולו׳בדכריופכ״ל)מהלכו'
אישו׳וכר דלפני בהמתו נמי איגחייכת
בעוד תחתיו לפי מה סנתבא׳לעי׳דאפי' עינוי נפש והפר לה ע״מ שתאמ׳ לפלו׳דבר של קלון או שתהא
מתהפכ׳אחר התשמיש כדי שלא תתעבר או שתהא ממל׳עשרה ליתן אלא תבן אבל לא מיסמשו׳דסתס
נתגרש' כמי מיפי כל זמן שלא כשאת צ״ל
דמאי בעוד׳תחתיו דקאמר בעוד ראויה כדי מים ושופכם לאשפה והיא אינה רוצ׳לעשו א׳מאלו הרכרי׳ השקאת בהמתו מהר אובמעיןהואואין
דרך הנשי׳לצאת מחוץ לכיתדכלכבודה
לחזור תחתיו  :קונם שאני עושה ע״פ ונתקיים הנדר יוצי׳ויתן כתובה :אמרה קונם תשמישך עלי אם
בת מלך פנימהילכך לא חל עליהסוכת
אבא וע" פ אביך וכרי משנה סס ( דף כה )
אעשה שום מלאכ׳ושמע ולא הפר יוצי׳מיר ויתן כתובה ואם השקאה אפי׳כשהמיס בתו׳הביתוהסת
קוכ׳שאני עושה על פיך יפר אע״ע שהיא
משועבדת לו סמא יגרשנ׳ואז יחול הנדר
הוא אמ׳קונם תשמישך עלי אם תעשה שום מלאכ׳יוצי׳לאחר בדוק נקט בברית׳לפי גירסמו מיםלפני
שהי׳מסוייב
ולא יוכל להתזיר׳שס במשנ׳פלוגת׳דתכאי ז׳ימים ואם התיר לה שום מלאכה אפי׳כל שהוא מון לשחוק בהמתו דאינ׳חייב׳בה אע פ
בכלבים וכיוצ׳בו לא יוצי׳זאפך הבעל כלי שכניו עליו או כליו ליתד לפניהם תבן ולפני כקרן אףתבן
ואיפסיקא הלכת כגמר כר יוחנן כן כורי
ולא תשאל מהם או שאמר׳קונם ל א מיסייבאנדרה סלא לרחוץ פניוידיו
דאמיהכי  :ומ״ש וכגון שאמרה יקדשו על שפניו כרי שלא תשאילם
הכופוסל׳להציע
ורגליו או שלא למזוג לו
ידי לגושיהן וכו ' ססובפ׳סע״פ מקשי תשמישך עלי אם אשאל משכני כלו׳או אם אשאילם כלי ושמע
לו המטה א״צ להפר לפי סמשוענדת לו
תשמישך
תלמודא לשמואל דפסק הלכה כר״י בן וקיים לה יוצי׳מיר ויתן כתובה ואם הוא אומר קונם
בריתא שס כתב הרסכ״א כתשו' דאם
כורי דהא איהו פסק הלה כמ״ד אין אדס עלי אם תשאל מהם אותשאילם יוצי׳ לאחר ז׳ ימים ואם היא
שגדרה לשתות סס להתעבר אף עלפי
מקדים דסב״ל ושני רב הונא בריה דרב
אפרה כלי שפניה עליה כדי שלא תשאלמהם או שנדרה שלא סהעיכו׳מכסיש יופיה והסםרזסהלגופה
לפושיהן
יהושע הב״ע כאומרת יקדשו ידי
שאינו
לארוג מרים נאים לבנהאינו יכול להפר
אין הבעל יכול להפר •'
דידיס הא איתכסו כעולם וכי קאמיה הכי
הסדיראשתו מתשמי׳המט׳שא׳קונ׳תשמיסך עלי יקיי׳אות׳ז ימי נ!שנ
קדום רלה
מי מקדשי הא משעכדא ליה דאמרה לכי מגרסה ומי איכא מידי דהסת' לא
בפ׳אע״פפלוגת׳דב״סוב״הוהלכ׳כב״הדאמריהפיומ״סביןשסדירבפירווכו
ולקמיהקדושואסיקכא אלא אמררב אשי שאני קונ מות דקדושתהגוף כינהו
וכדרבא דאמ הקדש חמין ושחרור מפקיעין מירי סעכוד ונקדש מהפת' אלמוה רבנן או שהדיר סת׳סס א״ר מחלוק ' במפר׳אבל בסת ד״ה יוצי׳לאלת וימןכתובושמוח
והרא׳הלככשמואל
אמ׳אפי׳כסת כמי ימתין שמ׳ימצ׳פתח לנדרו ופסקו הרי״ף
לסגבוריה דבעל ־ ונר׳מדברי הרא״ס בעסקיו דלמסקכא הדרי׳מהאי דאוקימנא
כדאמיה לכי מגרסה דאפי׳לא אמרה הכי כמי חייל נדרס לכסתתגרש דכדין הוא וכ״נ מדברי סרמב׳ז״ל בפי״ד מלאישו' :חדירהשלאתהנ' ממנו כזיכוחלססייהו
משועבד לה בר״פ המדי׳ומ״ס ואס אמ׳לה צאי מעם ידיך כמזונותי׳והי מספק כק
לאפי בעודה תחתיו ליחול אלא דאלמוה? י 3נן לסישכודיה ומ" מ באומרת יקדשו
לדברי׳גדולי׳ואינ׳מספק בהס לדביי קטני׳וכו הילכ׳פד ל׳יו׳יפינסנ כאלו דכה
ידי לעושיהן עסקינן דאי לאו הכי איןהכד חל אפי׳לכשתתגר דאין ארס מקדיש
הקטני׳ע״י פרכס ג״ז סס ודברי סרמב בדין זה אכתו׳כס״ד בסור א״ה סי ע 5־
דשב״ל וכך סס דברי רבי׳ומשמע לי דכיון דעל מתכי׳דקתני קונס שאני עושה על
לס" ש ואס אין כל משפחת רגילי׳בהס אלא העשירים ואביה עסיר ותיל כהז
פיך הוא דאמריק באומרת יקדשו ידי לעושיהן דלאו למימר שהיא מקדשת מעש '
ובעל׳אינועסי ואינו רגיל בהס חל הנד׳ומכ״כשס הרא״ש מדקדוק הסומאורו
ידיה לגמרי עסקינ׳דא״ה מאי קונס שאני גושה לע פיך דקתני שאגי עושה הקדש
מיבמי ליס אלא ה״פ באומרת יקדשו ידי לפושיהן טל פיך כלו׳סידיה יהיו אסורות מדברי התו׳ומ״ס סיאמ׳כל הזן אינו מפסיד וכו׳ג׳ז סס וטעמא מסוס שאסהו
ממנה פרנס אסו׳מסו׳דסליחומיה קא מביד -אבלכשאומכל הקאינו מפסיד ל
על פיו כהקדש והרמב״ס כבפי״כמס׳כדריס אמרה יקדשו ידי לעוסיהן או שנדרס
סליחותי' עכיד  :ום״ש ל״ש הדירה ל׳יוסאויותר או שהדירה סתם סס פלוג
שלא יהכה במעש׳ידיס אינו כאסרכמעשידיה מפניסידיה משועבדיןלו אע״פ
לנרי¬¬
שאמרו השחרור והחמץ וההקדש מפקיעין מידי שעבוד חכמים עשו חזוק לשעבוד דרב ושמואל והלכה כשמואל דאמ דאפיכסת' ימתין ל׳יו׳שמא ימצ׳פתס
 ^ -,שאינה יכולה להפקיעו מפני שהוא מדבריהם אבל צריך הוא להפר שמא ומ״ש אסר ל׳יוס יוציא ויתןכתובה סס במשס־הריררז סלא תתקשט ןכואמר׳.
המיני׳וכו׳שס במשכ׳סמדי' את אספו שלא לטעו׳אחמכל הפירו׳יוצי וילון כת
ויגרשנ׳ותהי׳אסור לחזו׳לו מכ״ל וכ׳הר״ן בה אע״פ אלמוה רבנן לסיעבודא דבע '
בעודה תחתיו דסוייה כלוקח גמו' ולא כמלו׳ומ״ה לא חייל אלא לכי מיגרש ומיהו המדיר את אשתו שלא תתקשט בא׳מכל המיני׳יוצי׳ויתן כתוכ ומ׳׳ש י1פ,יהו׳ יר"׳
ולאסעמתומעולם תוססת׳ כתבההיא״ס סס ; ומ״ש ותלאי 3תםמיץכו' י ׳^
משמעדמקא באומרתיקדסו ידילעושיהן האלאוהכי אפי ' לכי מיגרסהלא
\ ימי׳ואז יוני׳ואסהיא כדר' וכו׳והו׳סממ ולא הפר לה יוצי׳מיד וכו׳סם אך 7׳
חייל דאין אדם אוס׳דבר שלא בא לעיל ' על חכירו ולפי׳אני תמה טל הרמכ״ס שב '
שמואל דה מדיר את אשתו מתשמי׳סמטה דתנן דעד שבמא׳יקייס "סי
בפי״כמסנדרי׳א מר 'יקדשו ידי לעושיהןאו שנדר שלא יהל במעשי' ידי וט׳דמסמ

הלכות שבועות רלו
תטעוסאחדמכל
^יוסמס הוא מומיה מדתנן המדיר׳ אתאשתו שלא
יוצלו וימן כתוב דמשמ דבנודר סתס יוציא מיד ומשני כגון שנדר איסי
סיני׳ופרש״ישנדרהיאומהישלוטוד
^ 5ה ציהווקסכרהו' נתן אצבע כין
|ממי ן6י ניח׳לה למשקל כתובתה ומיפקלא■ תבקש פתח לנדר ' אבל היכא
■ מליהנות לי ימתין
■ ^  6יהוכגון
1

מלאכה כל דהו לא יוציא  :אסל הבעל כלי שכניו עליו ופו׳ ברייתא בפייז
המדיר המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וככרה ריחיס ותנור יוצי׳
וימן כתוכה מפני שמשיאה ש' ר כשכונתיה וכן היא שנדרה סלאתשאל ושלא
תשאיל ריסים ומנוי נפה וכבי׳ושלא תארוג בגדים לבניו תצא שלא ככתוב׳מפכ-י
שמשיאתו ^׳ר בשכניו ומפר רבי רישא

משכניה דבריתא כדפרישנ׳מתניתי׳ דנודר׳סלא
לנדרווקסברהו׳סקיי' להפר שאינו דברים שבינו לבינה ואסורה לשאל
^ימצלופמס
ולארוגהככךיהלכךתצאכלא כתוכישמשיאו שם רע כשפניו התקשט כמו שאכתוב בסמוך  •:כתב
לפי/תן
׳^ ,עכי! שיניה והשירה
הרסב״א סנסצ׳על כעל סא׳ל אשתו אוס'
נמוב וסב ר׳יוסי המדי׳את אשתו שלא
אני עליך ציסו׳גמו' פלא תלך' לבי"אביך
ר
רסס יוציא וימן כתוב בעניותשלא
■ ושלא תדבר פמו והשיב איסור זה אינו
*
י ,
,
י ,
(תן ^ כהאלמ בעל מצי מיפו־ ורמינהי
 £ ?£ (3171כי תשבע לבם בשפתי פי שנשב לע רב בין ? לכלום שא״א לאסו׳פליה בית אכיהשאין
6לונדריםסה3על נ 5פר נדרי׳שיש בהם
דבר שעב כגון שנשב׳שאכ׳ולא אכל או שלא0אדס אוסי פיתת סיירו פל סבירוולא
:עש אס ארחץ אס לא ארק אס ■
אכל ואכל בין עלדב׳שהו׳להב׳כנון שאולואינו אוב׳ או שלאפל אסיי׳וכן אין לבפל לאסור פלאשתו
^ אס לא אתקשט א״ר יוסי אין
יךרי פינוי נפשהב ע בדברי שכינו איל ואולוכן כל דב׳אפי׳אין בו לא הרע' ולא הטבה כגוןשזרקתי שלא תלך ושלא תדבר ולא אפי'בקונס
אלונדר
ודנה מיסא למ׳ד דברי׳ סבינו לכינס צרור לים ולא זרקתי או שאזרוק ושלא אזרוק ואפייבדבר שאלן כיצד אמי לה קונס עליך בית אביך לא
או איש ן אמר כלוס פד סיאמ׳לה קונסתססיסך
?נפלמיפר אלא למ״ד אינו מיפי־ מלןי בו ממש כגון שישנתי או שלא ישנתי או שאי ^ ץ
איללמימ׳לו־לא -הב״ע דתלנהולקישוגף ואפי׳בדברשאינו יכו׳לעשותואלא ע״י אחרי׳כגוןשנתתי ל פ ^ר יפלי עד הפסח אס מלכי לבית אביך א״נ
שיאסור עליה הנאתו אס תלך:
^ או שלא נתתי או שאתן לפלו׳או לא אתן ואפייגשבע^ אחרי׳
כפשמים המסה ] 7מיסי6סר
י־ף״״יז

־* י״ז״ליי־־

^

י בג

שבולניטיי

^ א !,

ש) ר

רלונפ

^ ״ ^י

שאפי'
ואם שיקר
סידימפיןס פ ח
&
י^י
דברי" ,י*"־
כקרב? 1המפורש בו ויש_ן י
בשבועתו חייב 1
*
^1
^ ה״מ
המטהומשני
^שתו מתשמיש
^דאדראיהודסביהמ ,רמחיממ אם שיקר בשבועתו אינו חייב קרבן כגון שנשבע לחיי המצוה
נילואיוהשתמייתיכדעתיהאבל׳ היכ׳ ולא קיים או נשבע להרע לפלו כגון להכותו או לקללו ונשבע
מוואיהי ושתיק לה סברה מיסכמא שיעשה חבית דבר פלו׳כגון שיזרוק פלו׳צרור לים או לא יזרוק׳

רסעבוכונין
על י■
,
רב שהוא להב ןוהומסנביס גדסבופו
ומש וכן לכ דב אפיאי-ן בה לא הרפה
ולא הטבה וכו׳עד שאתן לפלו׳או לא
וכו׳מש:שם (דף כ'ה ) ומ״סואפי'כשבע

בשבועתו

פלונ׳צרור ליס או לא

וסרלי כלומר

וכיון שאינה

סבורה

וכיוצא בו וזהו

שוא

עביר׳איכא

אבל

בכל

דב׳שישקר

על

אחרי׳כגון שזי׳

כרב
והלב נ
ברשותוזיק סס פליגתא דרב ושמואלוהלב
מפייס עוד לא תקנו פכמיס שתמתין וגם אין לו לישכע על חברו שיעשה שום דבר שאינו ברשותו
שיתר
דכייס סאפי׳אס
ויס דברים
דאמ׳חייב וים
 1דאמ׳חייב
יהרכ^,
מחויי׳לעשותו אלא אם
סאפי׳אס סי.
חברו מחויי׳לנועןותו
פני׳ואין חבת
כל פני׳ואמ
על רל
שיעשנו סל
ז״ל מזינזעזגו
אםר?קיק
ימג״סז״ל
ס״ס׳
)!-ז:מג״ם
?ואיל וקפהלס ; * (■״ה

נורה שלאתלו

גנליה היל! יקיים ויה
ה 1א< ןסרונה -תשב
פחתין ז!א תאכל
מאיתי המין תשב ואם
אי
אמי
היא
איפשי באשה נדר ניע

שבועתו וכ׳הרמב״ם מ־״א שנשבע על רבר שאינו כרשו תי כנו ן כשבועתו אינוסייב קרבןכגון סנסכע
שנשב׳על שמעון שלא ילך בסחור׳וכיוצ׳בזה אב ל אם משביען לקיי המצו ולא קיי או נשבע להרעלפלו,
" י ד י וכו  £סנ וכרית סס ודין האו אשנה פ זס
ייל דר׳מודדי** ייי*^ר רוח סול** לריח 1,רירץר יריו ^־׳דו* "
על רב׳שהוא שלו כגון שלא יכנס לביתו וכיוצ׳בו אז ודאי צריך דחייל כדרא נתבצר בסי׳רי״ו  :ומ׳ש
שירצה
מי
ליזהר בשבועתו שהרי ברשות הוא לאסו׳שלו על כל
רבי׳ונשבט שיעשה חבירו דבר פלו׳ונו,

לבית אביהשאמרה
קונסתשמישךעלי
6סאלך לבית אבי
■ נלמד מדין
ונחט
ואיני מבין דבריו שאין ארם יכו׳לאפו׳שלועל חבת אלא  -בקול פשוט סס^ ומ״ם הה הוא סוא קאי בין
תתקשט
שלא
רדת
כתיבה:
,
מניאייתן
לפישהוחלעלהחפץשאוס׳אותועלחבתבקוכ׳אכל לא בל ',לנשללהרע לפלו׳סהו׳נסבע לבטל מצו׳
דבפמוך ומ״שואס
 :ולא הפר אס אביה סמה בפיר שבועה לפי שהיא חלה על האדם ואינה חלה עליוליאס׳בשבו' בין לנשבע שיעס׳ חבירו דכי סלו׳סהוא
שבועת שוא והוא
שנשבע נסב׳על דב׳סצינו בידו ומ״ס אבל עביר
עו
תלך אלא א״ב יקבל ^עליו
.
.
השבוע׳ויש .
.
המדי׳את אשתו .סלא ).
..
סס :.מ! סנ
|ונו'
וכיוצ׳בזה אילבכל דב סיסק׳ בשבועתוכ׳לומ אע״ג
לדפצכיה• בזמן שהוצ פמה כעירחדש• לשנות את הידוע כגון על איש שהוא אש׳או איפכא
ן

? !

דאינו חיי׳קרבן משב׳לקייי׳צת המצו׳או

לבטל׳מ״מ עביר׳היצ בידו וזה פסו' וצף
מלקו׳חייב הנסב׳לבטל מצוהמישו׳שכוע׳

סוא הוא ונשבע להימ ל חבי יי?כלל1ה

מדי? ץ;}י מחדס ופי^ טהו ^ דנ ייי ,שבו׳שוא והוא מותילישן מיד או שנשב' שראהגמ לפןדח נאןי׳
ואפי׳שאומ׳שראה לעוף גדול פורח והוא מכנהו גמל אי נוכ ^רם' מי״ש? כ?־ר ? כפ״ג דסבועות סיכשדמ
^ל;נול,סף .מע ו!5ה ,ד ? תנ; רגל ^
לסבל בפגמי סיילי) מליס סנמיהמשוס
מנ ל אי
שאט הולפין אחר ל כ א יאק קיי '?
6.
^ ניי
לילרכי [ ,ייאכולפכלפירותשבעולם או׳שנשמללבטל מצוה מון .עילא דלא אפי6ל6מדיס 6ומשוגס !)ין
* ,לודוז־
מצהלו לימבס סל חנייו מימשה סוס דנו
*ייהמידשיס -יוגיסססעס !,דופס .יאכל מצה או שלא ישב בסוכה בד א שפירש שלא יאכל
ון״5
ס^יכוכרשותווכו גס ז?
03^02
^ 2 ^ 72
חרודע?42102
15
לקיימו הרמכ״סבפ״ה־כל מיסכסבע פל צסריס
יהודה יאכל מצה ולא ישב בצל סוכה חלה שבועה וצריך
ז׳1־'ימסכיסיפ צתצןלכהג׳ ור׳
עיקרשלעס כך וכך צו לאיפש ' צפי ' היי כניו
לינו׳נלומי דמפליג במתנייבין כסנת .
ואשתו אינו חיי׳כשבו׳ביטוי שהרי זל ין בידו לא לקיי׳ולא לבטל ומכין אותו מכת
לישיאלי' וכיון דלאקי״ל .כרייהודה בשני רגלי׳ יוציא בין כהכת כין ישראלית

מרדות שהרי אין כידו לקיי׳סבוע ' זו ונמצ׳גורס לשבועת פוא מלל •* * ובייש
נין רדופה בין שאינה רדופה וכ״פהרמל׳ס בפלג מ 6'5ישות וקיט לדקדק.
ס־א דע' יוי״ף והרא"ש*ומ״ם ואס־1־(ב״ה ) וע71ישלתתזהעצרבינ׳היאןע 7ר׳שלא ואין הבית מחוייב לפשותויאא״כ
דבר
לויי או׳קיכס משמישךפ ,ןי3ן ס ת5בי תלן לבית אטהכת/זאסשמיע!לא• היפיקייסיזלש
כלו׳סיאמ׳אמן או .
.
יקבל שבועתו .
אחד או לעל א׳וכפי מש בסמוך בנדרהשלא;
^י_ _ _ _ ^ 1
תתקשט■ שענינו כעני ן אמן כגון שאמר
לז־יפייסחרשומ׳יוצי׳מיי * לא ־י ^ל־מ׳סאסשמ-״לא ־ -־יי־א י¬¬
-,
 *"' ,הימים הטעם משו דהוי כמד  ,,וביתא גזה בדיניםשאחר ז־ גם נזז היל לפסיקשיובא מלזוייב צני בשכופ׳זו או קבלתי עלי
שבו׳זווכל כיוצ׳בזה כ״כ הרמב״ס׳בפ״ה ובפ״ב מה״ש ומיהו כ שאפי׳אס אל קבלו
מיד7י<״ש :
קתאשתו ייתסמי' המט וכמושנתיב '
אותם האחרי׳הסבועיאס קיימו דבריו היי אלו מסובחי׳שלא הרגילו לסוציי׳סבו,
"^ '•1חדרה שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה וכו׳ג״ז סס במשנה
לשו׳ומ׳ש כסס הרמכ״ סז״ל בפ״ה בד״א בנישביפיעל דבר סאינו ברשותו וכו אכל
ימיייצת צשתו שלא תלך לבית האבל אולבית המשת׳יוצי ,וימן כתובה ומ״ש
נודר ' שלא תתקשט דבסמוךומ״ש־יואם נדר הוא וכו ,אס נשבע ראמן שלא יכנס סממיןבכיתו ושלא יהנס מנכסיו ופב׳שמפון ונכנס
"3ימיי היא וכו נלמד מדין
לביתרסל רציכן וכהנ׳מנכסיו שלאמדע׳ראוכןפיטו׳סהרי הוא אנוס ושמעון חיי ,
נגינתבאידטפתמשוס דהוי כמדירה־ מתשמיש  :ומ״ש וצסהופןהדרתי׳שלא■
סהרי פכר על דכר שצסו׳לו לעסותו שלא נפכס אלא מל דבר שהוא ברשותו וכן
חל1סס כשביל פ״א פריצים ססס אס הוחזקו שם נאמן וכו' משכה וגמ׳סס -נדרה
ומ״ש רכי׳פליו ואינו מכין דבריו וכויוהוא דבר שראוי
כלכיוצא בזה עכ״<!
מ׳י׳שבינו' לגינה־וכו׳שס כמסנכרא״ל ע״מ שתאמרו לאיש פלו׳מה סאמרמי־לך או
כתוב׳ומה בגמי׳על מנת לשית לב אליו ואין כידינו צלא לוע ססוב׳הרמב״ס דכיון שהוא כסב׳פל דב שהו ,
עהמאמית ליאושתה׳ממל ' ומער לאשפיוצי׳ויתן
בישומו צע״פפלא סלה הסביו׳ע  3המוסכ להמחיי׳עלי׳מלקרמ״מ חלה עליו קצת
פ וכו׳דבריס לס קלוןושתס׳ממל׳ומער' לאספ׳פי׳סמואל דהיינו
והוי׳ כאלו קבל ססבויפ׳לענין שצריך להיזהר בדב וקצת טפס יש בדבי וכראכ״ד
^מתהפכת אחרתשמיש -ובמתנימ׳תאנא דהיינו שתה ממלאה כדי־מי׳ושופכ ,לא הסיגו כזה-כ' הריב״ש כח״א סייכ״ח לא מיכעי׳כנדון זה שכפי׳החנ׳צס תרצה
ההומע תי׳דמיירי מתני׳כסהפר לה פ׳ /מ כך וכ״כ מליסנ׳דע״מ דקסנימתני'
היא ותכא שסלהנש׳לו אלא אפי׳אמ סתונדין ל שבועתו דלא הגיא דלא נסיב
* " יה קונס תשמישך טלי אס אעס׳שוס מלצכוכיו׳וצס הואי צמ׳קונ׳תסמייסך
אפ״הישבו׳ביטוי הוא וחיי׳למובע להכסא לו ואס לא יצת׳הריהוא אביס כדתנן
,יחם תפשי שוס מלצכה וכו׳כפ׳אמ״פ תנן רשב״ג צומ אף המדיר את אשתו
אמן מנהלפלו׳ושל׳אתןוכ״תימ״ש מתרו׳פלוצרו׳ליסדמפקמסכל׳ביטוי משו׳סאין
^ ^יתמלצכ׳יוציא ויתןכתוב׳ומפרסה רפי׳כדפריש כגממתני׳דהמדיר אתי
בידו לקיי׳ולבטל לא דמי כלל דיזרו פלו׳ אין בידו כלל לא קיו׳סבי׳ולא ביטול׳אבל
^יסאל תתקשט כמו סנתבא׳בסמוך ומ״ש וצם התיר לה־ שוס מלאכ׳צפי׳ כל
אתן לס׳ וכן מדון זה אע״פ סאין בידוי לקיי׳לגמיי בידו לבטל מפני שהוא שותף
כך
| ^ ינילא יוצי'סש פלוגת׳דרשכ״ג ור״א ואיפסיקא כגמהלכמ׳כר״א ופסק
מלאכה¬ כמעשי׳חלה טליו וחיי׳לתת ואס לא רצ׳חבירו לקבל אנוס הוא וכ״ס שאין במשמ,
־י ,ףי גס הימב״ס בקר׳כ״א מה׳אישות דלא כרסב״ג דצמ שצס המי׳לה
אתן לפ׳אלא אס ירצ׳לקב שהרי להנאתו נתכוקוסתמו כפירושו כמצ׳שאס לא רצ'
^ 1יט לא יוציא וכ״נ מדברי התו׳אכל הרא״ס כ׳דאינה ראיס כל כך דפסק
ששבה רשב״ג לקבל הרי הוא פטור גמו׳לא מדין אונס אלא שלא נתכטל׳סכועתווהראי׳מדתנן
!' ,ינ{! י במ ^יד ?ליג את״ק אבל במאי דפליג צרסכ״ג כל מקום
בפקונ׳קולשאטיכהכלךיאסיאין אתי טטל לבניך כור א׳של קטין ולג אל
י1/ש ^י3ו ייללגמותועכ״ל וכך הס דברי רגי ' כרשב״ג דאמר כל שהתירסל
* (ב״ת ) ( למהרי־״קכשירש נ׳ב הנשבע על דברשאין
בידיל־גשי׳הד־שבו׳שוא ח״מ אס י! 7מן3י האפשרי
ותשייית הלבד מסוייב ה! א לעשיתיכמיעשה ה־נר
הן לשעבר יאע״פ שמתחלה בשעת השנוע׳לאהי׳טלי :
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נשנועת שעי' ריפ
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כשכומות ונדרים שיכול לומר הריני
אין זהשגיעתשיא
לשון שבועה הוא שאומר אני נשבע שאעש' כשצר ימות השנה הנודר מעצהמותר
5/1
(נ ) נ׳ הר"ן פ' כצלו נתקבלתי וק כנד מזסש::יי ז• ס ליי
דבר זה או שלא אעשנו וי״א שאינ׳שבועת כמצה עשירה כיון שיש לה סס לןוי
לצ * 1
שנוי׳גע שעי׳ נ פר' גסבעצלא לבקשת קרוב של צש־
מיהו ציפסי דכשצר ימותהשנהציך?
דליפא מע?רש נתכוון בשבועתו צלצ לסנצת מרנין
פג ורה ל.א מקרי
צלצמשוס
סס ליווי שצץ לה הסס ההוצ
ועומד כוונת הנשב' כסי דברי המפרכיןכדתנן
מושבע
דמיעטס רחמנא שלא לפצחהכ סל,לי
לענין שלא פתול היו מסרכין בו לשצת .צת כת צחותו
הפסחב כת רבי׳כסי' רל״ט בססהר^״ש
השנדגהעליווע״ש.
השביעי אחרישאמר יל אני
בשביעות
ם הנשבע למזל מצו׳דרכנן קלההסבועס
דףת׳ע׳יב :
מעשנו וענה אמן או רבר
( ג ) גבישמשזן
נפב׳לקייין׳
וצריךלקיי' שבועתו וכן צס
:וע"
ףש
שהרג פלשפי' א״ר ק
שהשבוע׳' היצוקייב סליהצס סמול*
הן או קבלתי
אבא שוא והוא שנשב לסכות אתהידוע לאד' ממנו שמק לב שבועתו בנון
קייא נר
נ׳ר״י בשה המפרשים ב' שנשבעולעסוס
הוחלה שנועפושל וכו' משנה כפ״גדשכועות (דף.ב״ט ) ודע כאלו נשב׳בעצמו ואפי׳ השביעו נוי או יקטן ואם אמר

ל״״ ^״ל״כ״ל:

עוום.

משביעך
ואש '
<*ח6־
שנשמע
שתעשה דגר פלוגיאו שלא
דבריך .הוי
שאמד
באלת או
בארור בנון שאמ׳אהיה כאלה או בארור אש לאאעש׳רב'פ׳או
שא' לו אחרי כן וקבל דבריו הוי כשבו׳ובלב׳ שיזכי׳השם אוכינוי־
כי ק שיאמ׳באלה או בארו ,אתה לשמי׳או למי ששמורחו׳וחנון
או א׳משא׳הפינויין אכל אש לא הזכיר לא שש ולא כינוי אינה
שבוע׳והנשבע או מושבעבשמי׳ובארץאינו חשו׳שבועהבכינוי
והרמנ״ם כת׳בין שמני׳גמירה או באל' ובארוראש לאהזכי׳שם
ולא כינוי הוי שבול ליאס' אבל לענק חיוב .קרבן ומלקותעד
■ מעצמונאס׳בלא שם אוכינוי
שיזכי״שש או כינוי ור״תכת׳כנשב
אבלבמושבע;מפי• אחר לא הוי שביע׳אלא כשם או בכינוי:
האימ׳מבמא שאעשה רברזה או שלא אעשנו הוי כאלו אומר
שבועת ואם או׳ פעמים על דבר א׳אעשנו או לא אעשנוהוי■
שבו׳אבליאםמכקשי׳אותיעליווהו׳או׳'
שבוע׳והו׳שמכוין לשם
לא אעשנו ובקשוהו עורואמ׳לא אעשנו לא הוי שבולגם בזת
כת׳הרמכ״ם צריך שיזכי׳על הלאו וההן והמבטאוהאיסו'השם.
או כינוי והרמכ״ןכ׳שא״עוכן .היא מסקנ׳א״אהרא״שז״ל
וכת׳הרמב״םימין שבולוכן שמאילשכולדכתיבנשבעה׳בימינד
ומדוע

אנימלן לכפיבאש דעלה .דהא דתנן לשכות את הידוע
פשקור לי לניכי לאדם צמי עולא (סם ) והוא שניכר לג
פירש״י
ולנכדי גפיטלה כני אדס ופרש״י אבל לא ניכר הויא
הוחלה
לפי שהפלשפיש סכועתשקי והרי״ף והרא׳שהשמיטו
עבר ועל השבועה הא דעולא וכעל מ״ע כתב כתסלת ה
פחלה :
סכועות שהושג.סרמב״ס על'שהשמיטה
[ (ד ) וכן פסק
מזרי"( סי' קליז ותירץ הכי דטעמא דהרמב״ס .משוס.
כפשונז ' וז״ל מי דבימשלמי סליגיעליה דעולא .ודבריו
שנשפלנה עם א' אינם• מכווני׳פהיי הר־מכ״ם פסקבסדיא
ונין ; ן פ־ןעאשה .להאדעולאשנתבעה מה שנשבעאק'
כפה לאחר
מן העס שהשמש גדולה מן האיץ אינו
(להנשא )למשודן.
לוקס משום .שבועת .שואשצעפ שהדבר
ווואת״כ .עבר
כן ה וא אין דלזה גלוי וידוע לכל הפולס
המשודן הזמן
המוגבל ואתר
אלא גדולי• החכמים בלכר ואינו חייב
שאניע היה שלאי אלאא״ה כשכע .על דבך שגלוי• וידוע
היהיכוללבא לזמן;
המוגב 3אן אי!לי לג׳ככי צדם משאר העס כגון איששהוא
ראי'1פשק .דהיא ציש ואכןשהואצכן וקצם נשכ׳שהשמש
פעור׳מפ״כהואיל קטנה מן האיץ ציכו לוקה וצע״ע שאין
זאיןלוראיזשנאגס .הדבר כן מפני שצץ זה ידוע לכלצדם•
דהיא לא .פקג
כפה אלאעל פנאי והרי״ף והרא״שורבינונר׳שהס מפרסילדעול' כדפרשיתדליכא נפקותא מינה׳
שהיה בניהם לבא .בזמן הזהולז״השמיסוה ; ם״ש רבי' אושנשבע .לצמת הצמת על .דברש הוא ידוע
לומן ההוא ןמ״מיש לכל כגון שניס סהס .שני' וכיוצ' בזה ירוש' כתבו הרי״ף-והרא״ס :בספ״ג דסבועו'
להפיר פ״כ קולם ומסיימי בה בשם הירושל׳סאה היה מטי יורד ונשבע סהפירות יהיו בזול :לוקה
שת־נשאשמאיביא
אתר שמנשא עדים משום שבועת .שוא מפני שדכדידוע הואלכל צ -ומ״ש צועלדברשאי־ןכידו■
שנאנק!.במנ׳עברה לעשותו כגון שנשבע שלא יישן ג׳ימיס וכי׳מימרא דר יוחנן ל׳ג דשבועות ( דף
על פ״כ עלל כה ) וכתב הרמב״ם בפסילת ה״ס דה״ס לנשבע שלאיאנל ז׳ימיס רצופים דהוי
וכפב סהר״ספדי ,סבועתםואובע״פ כת׳דמלקי׳צותו וצוכל לאלפי צם ירצה כמו שאמרו בגמר'
סי׳ס״ונפפונה גבי נשבע שלאיישן ג ימים ונכר כתהי־״ן בפ״גדשבועות דטעמא דלאצמרינן־
לוקא שנים נשבעו.
סלאיאגל עד שיסתכן ואז .תדחה שבועתו מעני סככת נפשות היינו משוסדה״ל:
ז־לזה אבל ג' .
שנשבעו זה לזה נשכעלעבוריעל ד״תשכשכע להמית צת עצמו הילנך ה״ל שבועת סוא  :ומ״ש־
לבל א' שאף שאם צו שנשבע פרצה גמל פורח כאדר ואפי׳שאומר שראה לפוף גדול פורח־והוא■
יעבור ׳א מהס־
מכנהו גמל :וכו׳ג״זבפ״ג דשבועו' ( דף כט )ומ״שצו סכשכשלאלצכו׳מכל פירו'
עדיין השבועה
נשארה בין אלי שבעולם כ״כ סרא׳ש סס וכר״ע המדיר וסעעמשום דכיון דלא קכעלו זמן ממיל'
השנים או אפילו נאסרו עליו לעולם ואי־ אעשר להתקיים זולתם הילכך ה״ל שכופתשוא ומלקין
שביס שנשבעו יחל׳ אותו ואוכל לאלפי דומיאידנסכע :שלא יישן ג׳ימיס כך היה נ״לאלא שדכי׳כתב
ולא נשבעו זהלוה בסי׳רל״ב גבי נדרי הבאי שאין לוקץ עליהםומי׳איפשרשלא כתכ״שם אלא לומ'
כמו ננשואין ישא
זה אפ ז־ אלא שגס נדר זה מותי כלא המדה אבל אה״נ סאע״ע שאינו לוקה על״נדיי הכאי לוק'
שנשבעו יחל שלא על זה והכי איכא למשמע מדבריו שם שקראו לזה נדר שוא ואין לוע דאםכשבע
לדבר עם אתל לקי ואס כדר לא לקי משוס דשכועת סוא מצינו שאסר הכתוב אכל נדר שוא
אעפ״י שא׳ מזן לא מצינו וכמו סצתכו סתו׳יבספ״ג דשכועו׳שהרי הס דקחהסםוהעלודנדריס
עובר אין השני
משנועפו נמי חיילי כשאינו ימל לקיים ועוברי לאלתר ומיהא• הר״ן כתב כפרק ד נדרים
נפטר
דאנדריסואאל לקי־  :וס״ש או שנשבע לבטל מצום כגון שלא יאכל מצ ,אושלא
עלל ונן הוא
כפשיב׳ברששפ סי' ישב .בסוכה כד״אספי׳סלא אוכל מצהבליל פסחוכו' ירושלעכתבוההריי׳ף
מנ׳ג ועיין נפשו׳ והרא״ס כשפ״ג דסכועו׳וכ״פ הרמכ״סכפ״ה מה״פודעדימש׳הכי איתיה שבוע
רא״שנללק׳ל
שלא אוכל מצה אסו׳לאכול מצה בליליהעסחשבוע׳שלא אוכל מצה כלילי הפסח
גשבעו יחד לילן
לא׳ייחלוא׳ מהן לוקה ואוכל מצה בלילי הפס שבוע שלא אשב כצל אתור לישב כצל .סונה שבועה
לארנה ללנע אם סלא אשבבצלסוכה לוקס ויושב בצל סוכהוכ הר׳ן אסור לאכול מצה בליל פסח
השנימאויבלילן  :מסו׳דשבועחלה לבטל את המצוה בכולל בשב ואל תפשה מגו דחיילא אכל ימות
הפנה חיילא כמי בלילי הפסח ועל שבועה סלצ צשב כצל סוכה כת אע״ג דגבי מצ'
מיקרי כולל כי אמי שלא אוכל מצה סתם אץהדבר כן בסוכ׳לפי סבנדרי׳הולכץ
אחר ל׳בני אדם וכל לחס שהו׳מצס קרוי מצה סתם ואין סוכ׳סתם אלא סוכ׳מצו'
וכן לולב וזהו ששנינו בשבועות שוא שלא לעפות סוכה שלא לעשות לולב ע״פ
ומדברי רבי׳כר׳סהוא מפרש דירו׳לאודוקא הוא וכי קתכישבוע' שלא אסב בצל
וכו׳היינו צפי׳נשבע שלצ צסב בצל סוכה דסיפא דאיירי בסוכה סמוך אמאי דכ'
בריש׳גבי מצה והילכך כי קתני שכופה  .שלא צשב כצל סוכה לוקה וכו היינו דוק'
כמפר׳וצומ׳שלצ צשב בצל סוכה סל מצוה כ׳הר״ן שיש מי שדוחה ירושיזה מהלכה
מסוס דמשמע ליה דסליג צגמ׳דידן והוצ ז״ל דחה דברי הצומריסקוקיי׳דשפיר
אתי כגמ׳דידן ושראוי לסמוך על הירו׳הזה וכדעת הפוסקשכתכוהו וגס הריב״ס
כתבבת״אסי׳ל״ו טלהימ׳הזה והאלמשמע ר״פ שכוע׳שתיס בתרא דשבוע אינה

עלהשבו׳ססניפשו'
דכי צ׳ועוכ׳צ׳מהם
וצ״צ היתר על השבוע והביא יצי' למר
תשובר״ש
מפ״קדסוטה נ וצח כ .הביא
משנ״ץ שהי מק,יכל כן כענין שדוניציס
וצשה שקכלו עליה קרס תקגהקהלות
לינשא לצחר זמן דמי שעיכבוהעביר
המועד צסורלינשא לצחרוהלה מומי
וצ״צ היתר קבס וגס .המשכייעצמומותי
כלצסתרהלצחר־שנשסכנגדועדשנא
זקן צח וצ״ל כי שניהם צשויי׳ולאהיויח
מי שלא עיכב צלצ תשומת יד ונמתילו
יכינוידבריך כשקבלו עליהם חיס ספס
צכל כמפר׳סהמעב׳יצסר ציןלצתתנצי
הא׳אפילו
כלוס ובין כךוכין כך כיוןשיש'
לאלתריוא״צ
נסצ באיסור שכנגדו מות־
התרה עב״ל ורכיי י״י (^ כי״זסוף ת ז)
בסס־ המב־״סי׳ודברי׳ קבלת ר״שנכונים
בסעע ודברי• הזקן הסוצצינש׳סמולפי
תנהג מקומו שעדכן השכימו קהלו'
חצררצוכןורא'כן
ההם־כסרם *• 7כתב הרשב״צ סאלתשמעון פתח חלנותיופל.
כיה מפדעיעל שמעון וצווח עלינו וצ׳לוי לראובן אניצסתו׳החלונותליוסנועד
ונסב׳על כך כסהגיעיוס הנועד■ לא הניס,שמעון ללוי לסתום .ג ת■ טובה צין
לוי סיי׳משוםשבוע׳ביטויסצע׳פסנתמון להישיב לרצובן בסתימו׳החלמות
ונשבע להיסיכלצחרי חייב מדכתי׳ -׳אוילהיטי׳צין זו מאותן הטובותשברשותו
וצדרכה נשבע להרע לשמעון כיון שלא צתכרר ספתחשלצ כדין ואין הרעהזה
ברשותו וצץ כצן משו׳שכועביטוי וצין סכוע׳ההרעה תלויה בהטבתממוןמצי
שאקרכסומושיש
צ׳כלו׳שיתן לו תרקלרדינרי דא״כצףכנשב שאכה צת פלו׳צו
צד׳שמוח' הכאתו כממון ועו׳דהא ק״לכ3ישיןבצו'צסלצ צפיי׳ופיס' ולאאפיים'
דלצו תיקכדדינרי -בעי למיפ׳לה ומ״מחיי הואמשו׳שבוע׳פוא שנטבעלעסות
דבר שאינו ברשותו וככר נשבע לסוא ומ״ש צס הוא פטור משו׳נדרי צונסיןצין
כנוד׳להוגין
שייך בהא כדרי צונסין צלצ בנודר צו כשבעכדי להנצל מן האונס
לקיי׳סנועתו
ולחרמיןשהי"של בית המלך צבלצוכס זה אונס מליו שצינו מכיסו
כשאר הצונסין סמזקיקץ צת הצדס לעבור וכמי שאנסוה שלא לאכול מצושלצ
להניח תפילין וכיוצאפזה ע״כוהקשה עליו למס הוא חייב משום שבועתסו"
דזהלברצכשופהיהסכור ששמעון ירצס לסתום והשיב כמקדמי אניעומר
כלשפכו
סהנשבשיזרו׳פלו׳צרו׳ליס ס״ז שבוע סוא ולא אמרי׳את לכך צכסך אלא
כגון כסיוע סכי א׳רב וכן אסינשכעשאבל ונמצ׳סלא אכל ובשע השבו׳היהסכו
שאכל אבל אס נשבע שלא יאכל ושכח שנשבע ואכל קייב משוסשבועי' ניסר:
רלז עיקר לס ון שבוע הוא שנשב וצו׳צכי כשבע שאעש׳דבר זה או שלאצעעני
פשוט היא  :וי״א סצינה שנוע׳אא״כ נשבע בשם וכר' נרא דעלסרצב ד וין י
והרמב״סקצמ׳שהרצב׳ד סבור דאע״ג דאין שבוע ביטוי צריכה שםכינויה מ
לקרק ולבל יחל אבל לשעבר לעכין מלקות צריך דכתיב לא תשבעו בשמי לקי
ונתיב לא תשא צת שס צלסיך וכמבואר בדבריו בהשגותוהרא ש הביאם כס5
שבועת העדות והר״ן בריס כדרים ודקדק הר״ן בס'שבועת הפדות מדברי רס
דבכל שבועו׳בפי׳שס או כינוי אצ ( בלא שם וכלא כינוי*5יןלכר לאלמלקומ\
לקיכן ימי׳איסורא מיהא איכא אפי׳׳בלא שם ובלא כינוי חט דעתהומב ס
מה׳ש וכבר נתן הר״ן שס טעם לדבריה ^והרא״שכת׳שהדמכ״ןדי1זי ישג? .
כיטוי לא כעי לא שס ולא כינוי מדאמריק ^-ד ^י<*^יו::וכ(,פה ^ 3 5ח ה1
מזכיר פס וכינוי היא ואפ״ה הויא סכועה וכת עלץהרא״ס ו^י פסי
ל׳ י > ילירי
כדאמרי׳כמ״ק דנדרים דידות שבועות אסייייתנמציני ^ מיין י5
שאין כה לא שס ולא כינוי איסורא איכא אלאדל דברי יש״י וה למב ^ ) ' '-
ליסה
ולדברי סרמכ״ן והרא׳ש לוקס ולהרצב״ד דכ שבע לשפכ י6יני ^ צשכתג
י ומתוך מ״ש תבין שמ״ש כספרי רבי׳כצן כססהרמכ״ס,נ' פית^ 0ח ^הסכיעו
י^ -משנ
מ״ס כמקו׳נו״ן וצריך להגיה ולכתו׳סרמב״ן כמקום הרמב״סי :
מ״
אחשצ״ל אני משביעך שתעשה דבר ע וכו׳ועכה ציי!"[' כ ^ו נשכפ ?ע ירמ3
'וכיכ ^כ׳יםשת
וגמ׳בס״פג דשכועו׳נומ״ש או דבר שנשמ׳ממכו 0ייז3
בפ״כ מה״ש ופשוט הוא ומ״ש ואפי השביעו־מ-י או קטן ג"! מיכ יי ה י י־ןאם
^ ^ומןע״םצו
ונכוכי נצי
וממיתה יצמש3ו ע משה וצד? יהו
צמר באלה או כארור וכו הוי כשכועס בריתות בס״פ שבועות העד׳^

הלכות שבועות רלח

ריז

דמ

,״! ין וקבל דבריו כתבתי בסמוך דאיתיס בס״פג דשבוע '
ומ׳שובלבד כתבו הר״אשסנ " פ שבוגדת העדר מר שרך הוא דעתו ג' כ והמו׳כתכו אהא דלאו (^ )ז ^בי!1אגי^
הרש״נא
יץירשסאו כנוי ומכן למד הרא״ש בס" פ שכועו׳סעדו׳מדא״ר
סימן
אכהו
מנין
לאלס
לאו
סבו׳לאו דשבו׳מטש אלא יש ליזהר וקצת ים עונש כדבר ( וכ״כ כמרדכי שבוער
מממ״ב דאסנשב"
ס ^ ,שכועסנ ויבא אותו באלה וכתיב בנ״נ מרד אסר
השביעו
באלהי׳וכן
דעת
דף
ש״ס
ע״ד
)
כתב
פרמ״כס
ימין
שבועה
וכן
!
שמאל וכו בפ״ג מה״ש והוא בריתא
נל׳נעזאזבכללשין
ררמ״בנז3פ״כ מה ש ומיהו כתב דאס אל הזכיר שס ולא כינוי
■  6ע״פ שאינו־ לוקה בריש סיר ומ״ש הרא״בד אס נתכוון להןהן שא׳הכורא היינו לימ׳סכתכוון ^י מ תה 1סכשנ
סנשנעהד סמי'-ג
'^1מ3י^ קיבן מ ' מ איסורא מיהא איב'
עד מס שא ה׳לנח לאו לאו אזהר שבוע׳ וכן הוא נמרלכי
*"ל
ידותסכו׳וכניייה הויכשבו' משנ ברים
פ׳גסבדגמשמי"
שאס קבל האלות הכתובו׳בתוי ' ליק ובזרו׳עזו והרא״בד כת׳ אם נתכווץ להן הן שאמ׳ הבורא וכן אם
ןמנ
,אקר
3
ן
שהרי
כתי׳בהן
כתורה
סס
*
נדריסדמ״ש
וכיצד ידית כנדר רסעי ' שלין<?7
ע'נזכ׳״כ
נתכוון לימין ושמא׳הבור' הוי שבוע וניחא לי בימין ושמא׳אבל
51נש3פ או מושבע
אוכל ככר זה ג״ז
סס
משנ׳וגמ
וספממסרהי
מה ש"נ
״
1
ז
 %שסע מינוי כשמים .ובסק אינו בהן הן איני מבין דבריו  :ירות שבוע וכינוי׳ הויכשבו׳וכיצ׳ידות
<
"
ע
צ
סי רל3
כס״פ
שבועוהעדו׳תנן
דכיון
דרסעיס
רגיציס
לישכע
הוי
כמוצי
,
הא(מר ,אמזג*
כנד׳רשעי׳שלא אוכ׳ככר זה וכיצ׳כינוי כגון שבותה או שקוקה
סהמסנ יע את עדיו כחנון ורחום וכל שלא אוכל ככר זה או מומי או אומי אבל אומר באומתא או סבר׳וכת' הר״ן דדוק כשהיה הנכר מונס שאעשהלבל
■פלילי
?נע ףי חייכי׳ואס השביעבשמיסובארץ
לפניו הא לאו הכיאל ואין כרא ' כן מדברי ^יה(-.שנועה :
נגיוריס וז״ל הרמ׳כס כפי״כמה״ס מי באימי כבית אינו
כלו׳אמ׳לחבירושמע׳שאיןאוכ׳לךאו
חשבו׳
הרמ״כס בפ״א מה״נ  :וכי צד כינוי כגון
סנשכע 3סמי׳ ושארץ וכשמש וכיוצ׳בהן לא אוכ׳לך או לשבו׳לא אוב' לך אסו׳לאכו׳ עמו ואם
אמ׳השבר' סכות אדסקוק׳סלא אוכ׳ככ׳זה סס ב מש צ
/
אע״פשאין כוונתו אלא במי שבראם אין שאוב ילך נשב' שיאל עמו ואין חילוק בין אם הפציר בו תחילה :ומ״ש או מומי או אומי אבל או באומת׳
זושמעה ונן הנשבע כנביא מן הנביאים שיאכ׳עמואו לא הפצ׳בו והרמב״ם
כת׳אם הפציבושיאב׳ עמר או כאומי בבי׳אימיכלו׳ג״ז שסמשנ׳וכרית'
*ונכתב מכתבי הקד ' אע״פשאיןכונתו ואמ׳שבו׳שאוכ׳לך אפו׳לאכו׳עמו וא״א ז׳יל כת׳כסבר׳ראשונה :לפי גיר'הרא״ס והר״ן כ׳סיס גורסי׳בע״א
רל^ ח
אלא למי ששלח כבי׳ זה אולמי שצו׳ככת'
שלא אוב׳ סתם אסו׳אפי׳ בכל שהוא ונר דלסונו׳אלו שאמרוחכמיס הס לשונו'
^
ואינו
חיי׳אלא
על
כזית
ואם
!ה אין זו שנו׳ ואע״ס שאין אלו
פיר׳
כל
שבועות
שבזמן סלהס הי ' מסיוע ל׳סכו׳אצל קצת
שהוא
או
שאול
מאיימין פליהס ומלמדין את
שלא
הפס
שלא
אטעום
חיי׳אפי
'
בכל
שהוא
ב״א
נשבע
שלא
היו
שלא
בקיפי׳בנדב הל׳וכדאמר ר׳
עהגוקלותראס
■ בכך ומראין
בעיניה׳ים"
לאכו׳אסו׳גם
לשתי׳דשתייה
יוחנן
ככרי׳סל
בכל׳אכיל׳נשבע
שלא
לשתו׳מות'
גויההסכלו׳סאינכקיאית
שנו׳ומתירין
אומה ויל זה בשאר כתבי לאכו׳ראיןאכיל׳בכלל שתיי' שכוע׳שלא אוכל או שלא אשתה בל׳הקדש וסכל לפי הזמן והמקו' להוסיף
בכנויי
'
אלו
או
לגרוע
הןל אבל
מהס
נשבע
ול
נ מדברי
בתור' ככר נתכא׳משפטו
נסי׳רי״בוהרא״בד כתב על מש הנשבע ואפל או שתה מאכלים או משקים רעים שאינם ראויין לאכיל׳
הרמ״כסבפ״במה״שופ״אמהנזיר א:
ושתיה פטו׳אבל אסור שלא אוכל נבלות וטרפות אינו שבועה
נפמי' וכארץ אע׳' פ שאין כונתו אלא למי שבוע׳ שלא אוכ׳נבל' ושחוט׳או אפי׳ אמר שברע׳שלא אוכ׳פתם אסר לחבירוסבוע׳ שאיני אוכל לךוכל
 8נראס אין זו שבו׳א״א לחיי' עליה קרבן
משנ׳כפ״ב דנדרי׳ומ״ש אוהשבו׳לא אוכל
חלה
השבוע׳גטעל
הנבל׳
וכן
אם
ומלקו׳ועל מ״ם ומלמדין את העסשלא
אמישבוע׳שלא אוב׳ תאני'וחז׳ לך פשוט סס בנמומ״ש או לסבו׳לא אוב
ואמר
שבוע׳שלא
אוכ׳תאני׳וענבי׳חלושתי
השבועו
על
התאנים
ינהגוקלו׳ראם בכך א״א באמת
צריכים
ךל שס במסכי וכךהגירס׳לא שבוע לא אמד
שאל׳לחב ופוב׳משו׳בל יחל
ועלכתבי
קדש
אמ׳קונם
אשתי
נהנית
אם
אכלתי היום ואלנבלו׳וטרפו׳' אשתו לך או לשבועה בפתסו׳הלמד וטעמ' דאסר
נחג שהם קדושים
כתורה
והנשבע
בהס
אסורדחשי׳שפיראכילהאמ׳שכועה
שאוב׳היו׳ואכלעפ׳יצא
מסו׳דנזיכלמסמעמיני׳האמהשאוכללו
ומסרן כמסקר
במי
פצוס
אות
והמרדני
ידי
שברע׳דהא
אהשביה
אכילה
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יוכילנ׳לי)!
אותיו׳שכא״לף
בי״ת
מצטרפין
אותיו׳סלו ומ מ אם שייר ממנו פחו מכזית חייב
כאלו אכילנא וכי משתבע במר הכיאו ' שבועה
לכמ׳סמו׳והן גופן של תור׳עכ״ל וכתבו
ספררבי ' בסי ר״ל ולפ״ז אפי ' הכוט׳אל״ף כי״ת שאוכל הוי כאו׳סבופה שלא אוכל לר אישי מוקי לסבגוכא אחיינא וכתבו הר״אם
נידו וישכ׳בס ה״ז שבוע ואפי׳הנוטל
מחכמו'
סיצוכיו׳ונסב׳בו
הויא
סבוע׳אס
והר״ן דלי אשי אפי׳כמסיבין כד לאכול רא לא אכילה לא אכילכ׳כי אמ׳סבו׳סאיכל
הוא כתובאשורי׳ומפשט דברי הרמ״בס ניא׳שהוא חולק על כל זה
דאפילו בכתבי דאכילנא משמע ופסקו הרמב״ןוהר״אס כר׳אסי והרנד׳בס פסק כפ״ד מה״ס כאביי
קדש מעש קאנן' דאינה שבועה ואפשר דדכרי רבי׳האיי בזה
חומיא
בעלמא
הוא
וכב׳כת׳הר״ן בר״פג דסכועו' שטעמו משרדלאוקממ׳דר׳אשי צריכין לשבש מתני'; :
ולא מדינ׳וכן משמע ממון דבריו שהרי הם כתובי ' אצל מה שהחמירו הגאוני׳סלא
רלחשבלעח שלא אוכל סתס אסור בכל שהוא ואינו חייב אלא עליכזי׳כפ״יג
להתיר סוס שבועה כמו שנתבא׳בסי
■ ר״ל ומיהו איפסר היה לומר דהא לאו תומרא
דסבועות ( דףיג ) תק שבועה שלא אוכל ואכל פלי שהוא חייב דברי ר׳
הוא אלאמדינא דהא דיכא בטעמא
קאמר
וכך
נרא׳מדברי
רבי׳ירוחס
ואיכלמימ'
עקיבא ורבנן פליגי עליה ואמרי דאינו חיי׳עד שיאכל כזית ופסקו הפוסקי הלכת׳
דע״כלאסריהרמ״בס משב '
בכתבי
הקר
'
אלא
כשאינו
נוטל
'
כידו
אבל
מוטלס
כוותיהוומשמע דלא איפליגו אלאלטניךסמב קרבן ומלקות אכל לפניךאיסו'לכ
נידומודה דהויא שבועו׳אלא
דא״כ
ק
סיני
מפליג
הרמ״בס
בין
נשבע
בכתבי
הקד'
שהו נמי אסור כמי בכל האיסלרי דקי״ל דחצי שיעור אסור מן התורה •• וכן פסק
לנשבע בפייה הא כנטל בידו
אפי׳בכתבי
הקדש
הויא
סבוע׳וכ׳׳ס
אס
נסב
'
במ״ש
הרמ״בס
כפ״ד
מה׳שבועות ופ״א מה׳נדריס וכן דעת הרץ ודחה דברי האומרים
מס ואס לא נטל כידו
אסי׳כתורה
נמי
אינה
שבוע
' לפיכך נר' דאסי' בנוטל בידר דבשבו׳פחות מכזית איסורא נמי ליכא  :ומ״ש ואס .פי' כל שהו ארסלא אטטום
ונפגע בהס
קאעהרמ״כס
דכשא׳כתבי
הקדש
אינה שבוע ודלא כרבינו יאיי ומיסו
חייב בכל סהו־מימרות• דרבא סס ( דף כב ) גרס ^בגכר ( סם ) אמר בר פפא מחלוק'
משב׳במ״ש
כהס
דבר
פימא
הוא
לומר
שיתיר
בו
ה־־מ״בס
ז״ל
ומ״מ
לעמן
מעסה כשבועות אבל כקונמותד׳ה כל שהו מ״ט קונמותכיון דללו מדכי שמא דאייל"
בזמן הזה הכל צרי׳התרע״פ מה שכתבתי בסי׳רי״ב :ומ״ם רבי בפס
הרמב״ס דבץ כמפרש דמי וכן פסת הרמ״כסבעראשוןמה׳נדרישאין לידריס שיעור שכל הנודר
נשמ׳בין באלה או ארור אס לא הזכיר סס או כנוי הוי שבועה
ליאסרבפ״ב
מה״פ
מדבר ה״ז כמפרש מ שהו אלא א״כסזכיר אכיל׳ דאז איני לוקה עד שיהא בו גזי ' .
נתג כן וכברכתבתיו כסמוך מתשו׳סר״מ
שהביא המרדני כפ״ג דשיועות נראה נשבע׳שלא לאכול אסור גס לשתות מימרא דשמואל סס ומשמעבגמ׳דמילקא,
מדל) שהנשבע בעפר׳הדכרו׳שבוע׳גמורה היא ובהגהו׳דסוף מס׳סבועות הביא
נמילקי טליה וכ״נ מדברי הרמ״כס בפ״דמה׳שבועות :ומ* שכשבע שלא לשתולן
שה והי'מ על מי
שכשב׳כסלסץ הקד׳או בא' מכלי הקד' לאו כלימה הוא ומיהו בע״ה מותר לאכול וכו׳פפוט סס בנמי : ' ,כתב הרמב־׳ם בפ״ד מה׳סבועות נ״ל שאינד
יאוי לקנסו
כדאי׳כפ״ב
דכדריס
גבי
נדר
בחרס
וה״מ
בסבו
'
אבל
אס
אמר
ככר
זה
חויב עד שישתה רכיעיפ כשאר האיסדרץ ר שבועה שלא אוכל ארסלא אשת*
עלי כשלחן
המקד
'
או
כא׳מכלי
המקד
'
נדר
גמור
הוא
דהאנדי
בדבר
הכדור
כדתכן ואכל או שתה מאכלים או משקים רעיס־שאינס־ראוייס לאכילה וסתיה פטור אבל
?5
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סס
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'
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בשמו
נבילותוטייפות אינו שבועה פשוט סס והטעם מפוס־
 5י אש והר״ן
בריש
נדרים
ומיהו
הר״ן
תמה
עליו
וסתר
דבריו
:
האומר
מבטא
דהוי
נשבע
לקייס
אתהמצו׳דפטו׳ משבועתו זאת מפני סמושכע ועומד מהי סיני■
שאעש׳דנרזה וכו׳ברית'פב
" ג :דשבו׳ ( דף כ ) וכת הרמ״כס בפ״ב מה״ש דבעי׳שיזכי' הוא  :וכתב הימ״בס בפ״תמהלכו׳סבועות שבועה .סלא אוכל לכ שהו מנבלות
פס או כינוי והיינו
להתחייב
קרבן
ומלקו׳אבל לעולס איכא איסור וכתב עוד אמ'
וטרפות ואכל פחית מכזית חייב בשבועה שהרי אינו מוסכע על חצי־פיטורמהר־
י׳סילה׳או למי
ששמו
חנון
שאעשה
או
שלא
אפסה
הואיל
והוציאו
כל שבו' פרי סיני וכן סא אמסבועה שאוכל פחות מכזי׳נבלה וטרע חייב כשבועה • וכתב עוד
לואכשבו׳רסעמו מדאמדי׳בדיס פ״ג
דסבוע
'
איסרוסל
איס
בל׳נדינדר
בל׳סכוע
נשבע שיאכל נבילה וטריפה וכיוצא כהן מאיסורי תויה ה^׳ז -לוקה משוס שבועת
#כררמסמע ליהדכשהזכירו־כל׳שבו׳דסייכו סאעש׳או שלא אעס׳שסוא
איסו׳גנרא סוא ביףאכל־בין לאאכל ופשוט הוא :
שבועה שלא אוכל נבלה וסחוט סש־
*ייו שיזכיר סס או הינד וכמו שכתב באו׳מכטא  :ואם אמי פעמים על דבר א'
(דף כד ) מוקי מתכי׳דקתני שכועס פלא אדכל ואכלנבלותוטרפותשקצי־ורמשיס
אטסבו אר לא
אעסנו הוי שכו׳מימר דר״א ורכא בס״פ םבועו' סעדו ' ( דף לו ) וילפי נדיב ככולל דבריסהמותריתעס דברים האסורים • .ומ״ש אראפייאמר שבועה
סמיכתי'אל
יכרת
כל
כשעוד
ממי
המבול
ולאיהיטוד
המיס
למבול
וכתב
כימי
שלא אוכל סתפהבי פרש״י במאי דמסיק׳ואמי אלא כדרכא דהיינו לומי דממני'
^זאליאש׳נשגעתי ומדלאו לאו שרוע' סן הן נמיסבועוכת הרא״ש והו׳שמתכוין מיתוקמא־בנשכע סתס שלא,אוכל ואפ״שאס-אכל כבלרחייב משיס דראויו׳לאכיל'
סססגזעכמישא׳הקב״ס לשם שכו׳וגס הר״ן כתב בש׳הראכ״ד דדוק׳ שהו ' ממכוין
ואריאסוא דרכיע עלייסו • אבל הרמ״כספסקיבע״ה מה׳ שבועות פטורמסבועת•
ביטוי
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" לאישאמ׳הקב'"ה וכתבורכי 'בסמוךי  :ומ״ש רני׳אכל אס מכקסי׳אותו עליו
אס־יאמ
שכועה שלא אוכל תארס וחזר ואמר שבועה שלא אוכל
ו סכל אינו מדוקד׳ ךכ הל׳לכד״א כשאמר 'הז אח' זה כלא הפס׳אכלאס
מבקשי'
תאגיס־וענכיסחלד
שתי• השבוע י פ על התאניסמימרא דרבא  .סס וקמ׳ל דא״עב
^ על יו ימ׳לא וכך הס דברי הרא״ש סס .דליף לה ממרי לאוי דאמ ' קב״ס לנח דאין שבועה חלה לע שבועה ע״י־ איסור כולל חיילא  :אמר קזכס אסתיי־צהגי׳לי #6
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יה בלא הפסק ומי״שב& ס הדמ״בס בפ״ב מה״ש ומ״פבסס הרמ״בן אכלתי היום•ואכל נבלות וטריפות אשתו .אסורה .וכו׳מסנהישם• אמר שבוע׳שאוכל'
ביוש
ואבל
עפר יצא ידי שבועה וכו׳כ״כ שתהרא׳ת
ל?
 ■00בשת־
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הלכות שבועות רלח רלט
בשם ספרי ספרד וכסס ר״ח שהם גורסים רך מימרא דרבא וכ״נ מדברי הרמ״בס
:שכייה ויתירו לו נידוי ויקיים הראשונה • כתב הר״אש כתשוכלל ח'פלר
15ו3ן
סכתב׳בפ״ה מה׳שבועות שבועה שאוכל ואכל אוכלים שאינם ראויים לאכיל׳ושת
'
^
כשבע
שלל
!
למכור
משלו
כלום
לפרוע
לשמעון מה שחייב לו ואח״כ נסב'לשמעון
נושקים שאיגס .ראויים לשתיה או שאכל נבלו' וטרפות וכיוצ׳בהן פטו׳משבוע ביטוי לפרעו עד זמן פלוני והגיע הזמן וסען ראובן שאין לו מעות הרי כ׳סכועותהללו
שהרי יצא ידי אכילה מאחר שהן חשובי׳ס״אצלו אכילתן שמה ■ אכילה וכתוב עוד
מכחישות זו את זו ודמי להא דתנן שכועס שאוכל ככר זו שכיע שלאלזוכלכ' ונו׳
הילכך לא ימכור כדי לקייםסבוע׳ראסול
שבועה שלא אכלתי ואכל דברים שאינם
.
.
ונמצאת השנייה שוא וחייב עליהמכת
ראויים לאכילה או נבילות וטרפות
חייב אכלו כולו הילכך אם אמי שבוע׳שלא אוכלנ׳ואח כ אוט שבוע
שלא אוכל ככר זה גם השנייה חלה שמתחל' לא נשב אלא על מרדות ואס מתוך המלקותיתחרטוימצ׳
שאכילתן שמס אייל׳סכב קחשוביןאצלי
פתח לשבועתו יתירוה לו וימכורויכרע
שהרי אכלןאבל להבא
שנשבעי6כל
כלו אכל מקצתו יכול לאכלו ואח״ב נשבע על קצתו וכשאול
כזיתממג׳ עו ברעלהשניי׳וכשגומ׳לאוכל׳מתחיי׳בראשונ׳אמר שניה ואין זה פותח בנולד שהדברידוע
ונקרמקיה ואכלןאיכ׳אכילכמר סב.י5ןרנו
שבוע׳שלא אוכל ככר זה שכוע׳שלא אוכלנה אי? השניי' חלה שהנשבע מכין אותו מכות מרדו׳זודץזה
עכ׳<־י
^ ו3ןכ ננפר
אס קדמה שבועה ראשונה לחוב שמעון
טור וכו ?
פי׳סלאזימי י-
אוכלר ^
עפרםס
וכו׳שם^כבעי'?ומ
רבאס
שאי איפש׳לו לאכו׳כולה אם לא שיאכל מתחל׳מקצת' שבוע' אבל אם קדס חוב שמעון לשבועהזוללן
3ואס
שבועה שלא אוכל עפי בכמה כיוןדאמר שלא אוכל תשע וחזר ואמר שבוע׳שלא אוכל עשר אין השניי'
חלסכללדה״ל נשבע לבטל אתהמצוה
שלא אוכל דעתיה אכזית או דילמא מון חלה אמר שבועה שלא אוכל תשע אלו שבועי שלא אוכל עשר דמושב הוא מהרסינקלמכו'אתשלולפרו׳
דלאומידי דאכלי אינשי הוא ככל שהו נם השניי חלה ואם אול תשע אלו ׳ועוד אחר עוב׳על להשכועו' חובו דפריעת ב״ח מצוה ומכין אותו עד
שבועה שלא אוכל עשר שכוע׳שלא אוכלט׳יש כאן ל שבועות סתצ׳כפשו אס אינורוצ׳לסמ׳פ״כוכתבו
ואסיק  ':בתיקו :ומ״ש וכןסבוע׳שלא אוכ'
וכשאולהעשירי עוב׳גם על הראשוג׳ רבי׳כח״מ סי׳ע״ג וכת׳עוד בכללהנז׳על
חרצן פטור אבל אסור על פחות מכזי׳ ג״ז ואם אוכ׳ט עוב על השניי'
עני א חייט שנשבע לחלוק עסחבירומה
שס בעיא דסלקאבתיקו -שבועה שלא שבוע שאוכל ככר זה מקצת׳ נמי במשמ׳שנשכ׳על כל כזי' וכזית
שירויח ואינו מספיק לפרנס אשתוובניו
אוכל פיר זו חייב מל כל כזית וכו
שכול ממנ׳שיאכלג' לפיכך נשרף
מקצת׳חיי׳לאכול המות׳שהרי יוצ ' בו בחצי הריוח ואשתו תובעת מזונותאו
שלא אוכל  :איר חיי׳ עד^ סיאפל
כו
ל
'
וכו
'
ירי
שבועתו
שנשב
'
על
כל
כזי׳
וכזי׳
ממנו
שיאכלנו
ומיהו
כשהו'
שיכפוהו לגרשאע״פסהי׳מסופב׳לאסתו
מימ י 6יי  63סם ו לס מ״מ  06ג!יי י לפנינו צרי׳לאכו׳ כולו שבוע' שאוכלנה לא יצא ירי שבועתו עד
לזונה חלה השכוע׳וסייב לקייםשבועתו:
ממניפחו " כזיתיי,כ וכו הכימס״מ מ ^ד י שיאכ׳כולה לפיכך נשרף מקצת׳אין צרי׳לאכו׳ המות׳שלא יצא וכתב בכלל ז׳צבור שהחרימו עלדבר

״ימ ידרכ ^ד^ית, ,ה£ס ;
 01מר ל ( ל1ר!ס וכ נ (א ח ׳כ
סל6 6וכ ל ככר זה סמע ׳0ל36ןוכלנ׳5ןין

י? ! 3הי ,כר

בו ירי שבועתו שבוע׳שאולככ׳זו ואהיל אומ׳שבוע׳שלא אוכלנ׳
הראשונ׳שבועת ביטוי והשנייה שבוע׳שוא שנשללבטל המצוי
לעכור על שכועתו עוב מיר אפי אם לא יאכלנואם יאכלג קיים

מר

השניה חלה וכו׳ משנה וגס 'סס  :כתב
שבועתו הראשונ ואינו עובר אלא על
השניי׳הלכךמוט׳שיאכלג
הימ״בס בפ״ד מה׳ שבועו׳סהאומ׳
שבוע כדי שלא יעבור גם על הראשונ׳ואם
אומ׳שבוע׳שלא אוכל ככר
שלא אוכל אותה הוי כאומר שבועה שלא זה
שבוע׳שאוכלנ׳מיד עבר על השנייה ואם יאכלנהיעכור נם על
אוכל כצר זו וסר׳אבד חולק ואומר
דסק הראשונ הילכך מוט׳שלא יאכלנ׳כדי שלא יעבו׳נם על הראשונה
כאומ׳סלא אוכלכה  :שבועהסלא דןוכ' ט ' נשבע על ככר שלא
יאכלנוואכל אפילו כולו ונשאל עליו נפטר
וחזר ואמר שבועה שלא אופל עמי5ןי ז
הסר' חלה סט כגמ ( דף ף״ ) י מפר טטמ ,

משבועתו שבוע' שלא אוכל ככר זו שכוע׳שלא אוכל ככר זו אין
השנייה חלה ואם נשא׳על הראשונה חלה השנייה שבועה שלא

מסו
,מצי
למיכ
מל \ע
הט' ^ :ום יר
שאמ,שבועט׳
וכב הוא מושב

אכלתי היום שבוע׳שלא אכלתי היום יש
כאן עונש ב שבועות
.י

שלא אוכל תשע אלו שכוע׳שלא אוכ׳עשר
גס השרי חלה וכו'• כ״כ שם הר״אש
יהספם פשוט
דהשת׳אירכאסר מסוס

י שיוצי בשפתיו ונתכוון לומ פת הטין ואמר פת

<זלו מירקדהוה אשבוע שלא אוכל תי* ני'
וחזר ואמשבוע'
י|יכ ^ת^וני יטנכי
^ענ.בי
כ?
;
,ט יש כאן ^ב ^ ^ח
ע
י
ס
^
י
ס
1
ו
_
ע
מ
ם
רן
שמעות וכו ג ז שם בגמרא :
והטע ׳פ)סן0דלא נ5ןסרןעלין ט׳ 3סבןעה
ר3ןסונה וכ 6,כ ,ל) 3יחייכמסו׳סכועה

ואונסין ושננות מותחן הוא הדין נמי לענין
דשבועת הכאי אפור' ואדוני אבי הר״אש ז״ל לא כת׳כן ומיהו
דוק׳כשאינו מעמיד דבריו אכל אם מעמי׳ דבריו מון שיאמר
יאסר עלי ככר זה בשבוע׳אם לא ראיתי בדר׳זה כעולי מצרים
 .ואומר כפי׳שאינו מכוין להבאי בדרך הפלנ ^ אלא שודאי ראה
ודאי _הככר אסור וכתב ר״ת
שנרא׳להחמי׳בתקיע' כף
שאין
לאז _ _
לן,
ווי
לה התרה שדומה לכריתות כרית וף מאם יש הפסד בדבר או
מכשול יתירו לו רלא חמיר׳משכוע׳ ויש דברים שהיא חלוקה

^

והא

שתים דמגו דחיילא אעש׳ סיילא אתשע

רלט

ל

,

דיל השבועה כדין הנר לכל דבר כין לענין שצרי׳

אלא אחת שהרי בשבוע ראשונה נדר בכל לישב׳שלא ישב
אכילה ואכילה סכהס:
שבועהשאוכל
ככר זו מקצתה נמי במשמע וכו' לפיכך כשרף מקצתה חייב לאכול המותר וכולי
שבוע שאוכלנ׳לא יצא ידי שבועתו פד שיאכל כולה לפיכך נשרף מקצתה אין צריך
ל אכולהמותר וכו׳וכ״כ שם הרא״ס והר״ן הא דאמר שבועה שלא אוכל ככר זה כיון
.שאכל ממנה כזית חיי׳שבועהשלא אוכלכה אינו חייב עד שיאכל את כולה שבועה
.שאוכל ככר זו ואח״כ שבועה שלא אוכלנה הראשונה שבועת ביטוי והשניי׳סבוע'
שוא וכו׳משנה שם ( דף כז ) ומ׳ש היל־כך מוטב פייאכלנה כדי שלא יעבור גס על
.הראשונה ירושלמי כתבוהו הרי״ף והר״אש סס  :ומישואס אומ' שבוע׳ שלא אוכל
.ככר זה שבוע וכו' מיד עבר על השני וכו׳הילכך מושב שלא יאכלנ׳וכו׳ -בימשלמי

כפוכ׳שהרי הוא חיי׳לישב כה לפיכך

ככז׳בתסו׳הר׳ן שאלת ראובן נשבע לקדש לאה כל זמן סיבקסנו פלו׳לקדשה מכאן
עד פסח ואסר עליו הנאה כל תשמיש מאשה אחרת שיקדש זולתה -ולכל פעם שיהי'
.כשאל על האיסור שיחול עליו תכף האיסור אח"כ כשבע וקבל כדוי שלא יקדסכה:
.תשובה חוששני לשבועה סניה לפי שנראה דהוא חלה לבטל שבועהראשונה
במלל שהרי מכח שבועה ראשונה אינו מחוייב לקדש׳ אלא כיסיכקשנו אותו פלוני
ולא עוד אלא שאפי׳לכקשת פלו׳אינו מושבע לקדשה אלא מד הפסח ונמצ׳שבוע׳
■ סדה חלה עליו בהתר מן הפסח ואילך ונס קוד הפסח כל זמן שלא יבוקש מאותו
פלו׳ומתוך שחלה באותו זמן שאינו מושבע לקדשה חלה ג כ כשהוא מושבע לקדש'
דהיינו כסיבקשט אותו פלוני דה״ל כצשבע שלא יאכל מצה דאסור לאכול מצה גס
*גליל פסח אלא שאני תוקע עצמי בזה מפכי שנראה שהשבוע הראשוכ הית׳להנא,
.סבירוסהרי אמר כל זמןסיבקסנויפלו׳וגס נרא׳שאות׳שבועה היתה ע״ת שידוכין
פסיו בינו ובין לאה ולא כל הימנו להפקיע זכות אחרי׳ולסי׳יהיה נשאל על שבוע'

אם

ואח״כ החרימו פל הפכו אס לא התירו
החכ הראשון קוד שהחרימו השניאיןססני
כלו ופשוט הוא * * ( לה )( נתסז׳אתרתכתי
כ׳הרם"בא :גתשו' שם שהתקנה השניי׳קיימת

םעיס ש3ע על

,
כלדאתררסמנלאליעכלאי
דבר וחזר ונשב
ענידלאתהני
דתנסעוקל
לבטל
שבועה
הנלמיגקרחכשיעיחהתר
הראשונה ונס 5ןל הדכ1ז;
לאהייסרסמ':0*:

על שבועה הראשונה איאמרינןשנפטר
מידי שבועת שוא ותחזור שבועהשנים
משבועת סוא לשבוע ביטוי כיוןשמצאו
מקו׳לחול או אס נאמר מידשנשב׳סבוע'
סניה עכר משוס נשבע לשוא ושובאינו
נפטר כשנשאל על הראשונ׳ ואיןבשנייה
משוס שבועת ביטוי ונסתפק בדבר:
ובתשובת
אחרת "סיתק"עה)נתב
על הנשבע לפרוע מנה לפלו בסדםאדר•
וחזר ונשבע לאחר לפרו כאותו זמןוכתו'
בשטר הראשון כל זמן שיתבענו וכןבשני
ועכשיו כא השני לתובעו סכל זמןשלא
תבעו הראשון חייב לפרוע לשני שהרי
מצאה השכוע׳מקום לחול אךאח״כ ישלו
לקיים הראשונה אס יכול  :ובתשובה
אחרת (ס יז תרמ״א ) כתב נידוי אואישו'
חל על שבועה והאות קונסאשתואסויה
לו אס לא אוכל היום נבלות וטרפותאס
לא אכל אשתו אסורהנוכן הרי הואמנוד
אס לא יאכל היום נבלו' וטרפות אס עבי
היום ולא אכל הרי סוכזמכורה ואקזה
מתנה על מה שכתוב בתורה אלא אומת
לו לא תאכל ותתנדס וכאותהשאמרו פ

המגרש ה״ז גיטיך ע״מ שתאכלי בשר ח זיר ופו׳ • ואקשינן על מה שכתבבתורה
הוא אמר רביכא הכא 'מי קאער לה לא סגיא דלא אכלה לא תיפול י " ההג|ים ;
נשבע מל ככר שלא יאכלכו ואכלאפי׳כולו ונשאל עליונפטר־משגוננתופנוגס
דאמוראי בפ״ג דשבועו (דף כ <) ופסקו הרי״ף וסר״צשהלכהכאמימרדאמראפי'
אכלה כולה נשאל עליה ואפי כפתוהו על העמוד ועדיין לא לקה נשאלעליה •
שבועת שלא אוכל ככר זושבוע׳סלא אוכל אין השניה סלה מסנה
שסידףכז)•
ומ* שואס כשאל על הראשונה חלה השנייה מימרא דרכא ודייקא
דמתניתיןם
ובפ״ב דנדריס ( דף יח ) :שבועה שלא אכלתי היום שכועס שלא אכלתי יחכ 1
עונש ב׳שבועות וכו' ( דף כ)0שס ופרש ' י טפמא משום דלא אמרי ^ '1םבי^ ^ "
על שבועה אלא כשבועה להבא החוזי ואוסי■525״ו ^ ה ^יסו וה*־נ?3ח ק!י יו׳
המצו׳אבל בשבוע׳לשעכר משצסב׳שבוע׳ראשוכ׳יצתה מפיו לשק׳והלכ להוהשבף
סכוע׳אחרת היא לעצמה וחייג עליה  :כתב רכי׳ימחס כשס הטפרס״ י,מ \ל•
יע״מ להחזי׳סמה מתכ׳אפי׳בשכו׳לפיכ אסנסב׳ליתןסוס מתנ׳יכו ליתנ נ! פ־ ו
רלם די? השבועה כדין הנדר לכל דכר כין בענין שצרי׳שיוצי
כשפחיי ,ונ /
לומר פת חטי' וכו ' כלו׳ונ״מ כמי לנתכיון לי,׳הת ח '1י׳,1כו יכמוג] ניור>
בתחל׳סי׳ר״י ושהולכין כה אחר ל׳כ״א כמו שנתבאר בסי׳רי״ז  :וכין לענין ה?פ ^
וביטול ' כמ״ס בסי׳רל״ג ור״לד ובס״ס ר״י כיןלעניןתפאיסמטי( ־ בהםכסישנ ?5ולו
בסי׳רי״א  :וכתב הרמ״לסבפ״ר מה׳ נדרי ס אסר קצת 6לי הרכריכו דיזכ ריה
הדברי׳בנדרי׳כדיקבסבוצנו' ואחר תנאי ביטול הנד' כסיס מ ןהג ^ ני ס׳ ר' שח
שאין כל אלו הדברים נוהגים אלא בנדרים בלבד לא כשכועות וים מיסמין
הנדרים והשבועות בעריכות  *$׳ הס ןכ ןיש לו להץ ,ךיס מנ צי לשבוע

הלכות שבועות רלט

דם

לשכועי
%

^ .י י  . -׳" - - - ,

-

 *-־" ׳ ־

יו

ו

.יי" ־ ' ־

1

■ ׳•"ס׳י-עי׳-׳ו '■"'׳'-י

חג פלה הר״לןש דה״ה לנדר  :וס׳שלפיכך כמו שנדרי זירחין
צרור ליס אסור אפ פ שאין לו
בזריקתו מאה מיהו דוק במפרש ישיבת סוכה סר ללאהחמירז בת' כ
סין שכוע בפ״ר נדרים (דף כה ) תנא
זריקת צרור קבל כאומר קינס סוכהעליאלל; נמנע]ע״כ
נשנז שנדרי שגגות מותרין כך
שבועי׳ אם הוא מוציאו
בלשבוע׳שאמר ש^ א אשב בה א י בל׳נדר
סגגותמומרו׳ה״ר
כגו ן ? ונס צרור זה עלי יוסכ ישיגה סלמצוה* דנרפלא!מ '״אדם
סבועו׳שגגו׳
כגון
רבשאומ׳ישיבת פוכ׳עלי בשבועה לעול׳נשכע
על גופו שלא לישיוזורק אותו צרורליסד?ןסתמ ^6םי ענמלאנל אם
נ?נ׳ווב אסי הדין
ומה הנמי

אמ׳שכופת׳דהני בה וזה אי

ת וסדין אמי

אפש׳אבל הנד חל על

החפץ שאוס רו ע ל יו ה ל כ ך ח ל

םבועת׳דהכי"? ל יב
על דבר מצוה שאין חייוב על הסוכ׳שיקיים על ירההמצו'וכיו?
(1ווחדאדעתי' מס,ס יםסיק5ןמ׳
םתב? שאוסר ישיבתה עליו אין מאכילין לאדם דברהאסוילחוהנשב׳
1ווהני׳אלא לרבות נק'

הל

וכ3ןלו3ןמ׳עד

על עצמו אלא מאה בלבד עכ״ל ודברי לאונן נתן מ'כ
סצ:״ג.כדכ יילתו 'י ^2הר ם ברצמח5
ללדיאת^
להלמייר

^מז? י

המגילןכת א א
הרא ש ז ל שהשבוע הלה וצריך ^קייכידל אי אם ונשבע

על זה

כללי האילהניא
השבועה חלה עליו דמצוסנריע!׳
נריתעכ׳צ

*פנ״סגמ׳וכמנומוו־והי״וושנפ'
נשכ׳עלילקיימשםשבועהיאוחייעליוזאםמכטלומטעזהנמיל^ ועליהרסיל! 6ל *5עלהיוכות :
,׳ ]״<״׳
זפינלצע השולס באית־ יושסמתפיש בנרינתפש שהרי
*(,
סוימה
האיסויהוא לעהחפץוכשאומ׳על מ' א' והנשבעעל דני מצוהדיבנןומ נ"'
סס
המות
ניוסממי
ונענש
'
יהא
כמוהו הרי הוא כמוהואבל
שבוע׳שנשב׳על ככר

)*^ ¥1״ ־ ־י1
^ לידי שבוע
אס
תאבמו וכ״כ סמ״ג:
ונתב הר״אש והר״ן בפ״ד

לפי0ס1ס

של׳יאכלנו6״ 6המז״ש ז״ל דהשבוע׳ סלה ונו׳נתסי' נלעת

חיי על השניי אבל איסור׳איכא עליו

ליכ׳וכז היא

ולרב .
אלכם אפי איסוראנימ קדוס מזצמתפ מוסכע ועומדמה י עליל נינללנינל
מסקנ׳א״א הרא״ש ז״ל ולפ״ז
אם
שמע
חברו
ע(:ע[בע סיני הוא
וער ת וכי מושבע הוא לשתותכתוקע כפל
לשילים

ני ;'ס  £ואמר אני כמותך היא שנועגמור'
אכל הרמ״בם
בשכולוכת׳השוה מתפיש
נס" עשגח בחברו שנשבלמתפישבככר שנאסר
שבשניה׳אינ
״ל,״,

יל*:נ

נחכרו

״״״■״

^"

נ,״״נש ; יהי־ע

תמימ׳יבתב־1וי הי .ש3וע(
דוק׳ שבוע להיוב אלא לאסור ואם אמי אני ^< ל כני יל "י
ןיוחיןנמי שרו והכי איתבירוש ל,
שנשבעתי לע זה אסו ולא מטע מתפיש בשבוע אלא שבוע אחר

יאיס״דייפסל"'^ 1
לאיס״מי !  £■ .?..£....׳,״
׳ דחסו״
מפשו׳ושכועות ^.עג.ו <;חיסתס
—
סל על כלמצו'
דיננן1אסו'נמש׳זזווזהמגומע
לעשותה ונן נמי ענייה דומןעכ״ל
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שכוע
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זה
< אךכל זה וש  .ח ואכלו $
כקין והייני׳יחד סלה סנופתוויופי׳פל
אסורומ -ובמכו דהיינו
מדרבנןסהחמירו חלה עליו השבוע ומיהו נזהשי
חילו כין המפרשים
לרשייהלהכיני׳לזסלעניןשיס5ו ס״׳לפס׳פל סיזיסו'
?3מסוס דכתי׳לא
ינקה
והא
דתנילןהשבוע בשע מעש הראשון בין
אם אוב האיפור החיל או התנאיכדי לקיים שבועתו כיון שנשבע בכוללזו
כתוספתא
דסבועות
הבאי
מותמסיינו זתחיל׳ומשו׳ הכי בעינן שיהא זכור לשבועתו בשע׳
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שנוטות דסכופותי
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?ראב״דללז הוצרכו לומסהו׳פהו׳מקרבן
י י י־ "
מחייבין אותו לפרוע שחכמים העמידו
אלא 6מה נשם שנדרי שגגות והבאי מותריןכך
סמסגגמשמעות הבאי מותרו׳ דבריהם כשל תודה בשב ואל
תעשה
עב״ל
ובתשובה
אחרת
כתב מהשהו׳מדרס
ימ״ממדלא הזכיר שבועות זירוזין
משמע דסבירא ליה דאסורותהן ושלא כדברי חכמים שאינו
מפורש בתורה שבועה חלה עליו וזה ימים חדסתידברזה ומצאתי
לרש׳בא והר״ן שכתבתי בסמו' :
וכה שכתב רבי' דש אומרי' דשכועות הבאי סעד מדברי
הימב״ס והארכתי בזה בפרק שבועות שתים בתרא עב״ל  :כתב
אסיח'ליינו לגורסים כן בגמ :
ומה
שכתב
בסס
הר״אש כבר נתבאר בסמוך  :הר 'ש ברצמח •קהל
שהסכימו בחרס שלא יקרא בתורה בצבור בחור בלתי נשוי חל
ומ׳ש ומיהו דוק כשאינו
מעמיד
דבריו
וכחה
הוא
שהבאתי
בסמו
'
סכת
הר״אס נהחים שהקריאה בצבור תקנת סופרים היא ושבועה חלה עליה כדאמרינןערק
בסס לירושלמי :
וכתבר ת שנראה להחמי׳כתקיע כף שאין לה סתר וכו׳ומ״מ
דסכועות ופרק
6ז יס הפסד בדבר או מכשול וכס כל זה מבואר יפה בטעמו בסמ״ג ובתשובות ואירע היום ההוא כתרא דיומעכ״ל דין הנשבע לפיוע לחבירו בשבעה בניסן
באותה שנה בסבת כתב סרא״ש בתשובהכלל פ וכתבהרבינו
י״ישכתב למרדכי בפ״ג
דשבועו' :והגה״מ כסוף ספי
הפלאה* וכתובבאותה בח״מ
בחשובסי׳ע״ג וסם כתבתי מה שכת על זה בתסו׳להרמב״ןסי׳רמ״גיכחבהיא״ש
משיגה שהפורש כפיו
ואומר
לצורי
אני
תוקע
כפיסלא אעשה דבר פלוני הויא
כלל י״א סל
גשותפיס שחכרו חכירות והעמידו בסביל׳סופ׳ ואירע שתפס
ינופ׳רס לה התרה בג הדיוטות :
כתב מהרי״קסורש נ״ב בסס ר״י
מקורכי״ל
גד לא׳מסשותפיס
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הפסד אס לא יגלה החנבון לא מלה עליו שבועה דנשב לעשות
מגלמה שאמרו שהיא שבועה אינו אלא כתוקע' כ
ף בדרך שבועה • אבל כתוקע מביר׳כוא ושבועה
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בשני פשוטים
י 5יין
המדה ותקנו הקהל סימכר וסו בג׳פסוסיס ע״מ שילוו להס אעות
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מפיו
דמי
וידוע
דהלכ׳כרכא
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בשבוע
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(ג^ל3רי1ןרי׳ע,ת מתפיס בנדר נמי ללוו נדר סולו כבי כתבו הדא״ס והר״ן פי' הסוגיא לדע׳ הרי״ף יש נדך כתוך נדר דוקא למנות שתי נזיריות סולו דקאמרינן סכי מיהו לסלומילת׳
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שכועס
הי״אש כשמו ובסס הרא״בד וכן פסק הרמ״כס כפ״ב מה' שבועו׳ומה שכ ת דלר׳ ונרא׳כיון שהטעם שאין השנייה חלס מפני שאיןלה מקוס לחול אס לומר
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דעפ הרכ לאין
גזירות תלי! ! העל והי" ןדמשמ מדבריו וכתב הר" ןסיןדערו איסור׳הכל מורי׳שיכו׳ ?! אכו׳התנאי תחיל׳ולא חיישי׳שמא ישכח פשוט דשכועה סנייס חיילא כיוןדאית
הרמ״קז״ל  , :ומ״ש
נחושיףיו׳יז'
שאסור■מ״3
ולפ׳׳זאססמע ויאכיל האיסו׳אח״ב אבל האיסו׳אסור לאכול! שמא ישכח ויאכל לה רווחא אבל מה שכתב
זה רק ,
התנאי ואם אכל התנאי תחל׳בשוגג שמותר בשניה ואם אכלו ימים תימה הוא בעיני למשמ׳ לי ד3כ״ב
" ^;" ימ׳; יי^ סבירו -סנשב ו! 5מ 6כי כמותךה י לזשכוע/
גאומ׳הריני
כלו ל,לפי הט1ססכתז,לחלר יבי! במזיד חייב על השניי׳וכן אם תלאן זה מה שאומלא אוכיזו אם ימים סגי דעד כאן לא אמרו
למחר למגי לחיסיף גמריה
נזיר הריני נזיר דמונה שתי נזימתאלא
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משלשים ייס ג
משוס דאין נזירות פחות
6ס התפ,ס ^ גסמוו בשנ ' ,ה נפי
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לענין קרבן אבל לכתחל אסור ? אכול כל אחת מהן כיון שכל אבל אומר קונס שלא אוכל פריעלוני
כיון דסבירו5ן סן׳לגנ  ]:ות ך3ר
אסו׳רהא
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רנהומזןז!
מל׳י,ם
אחת ואחת היא איסו חיישינן שמא יאכל השניי ואם אב האחת עשר׳ ימים וחזר ואמר קונס שלאאוכלנו
.
עליו■כי מתפיס גרמיה "
'
גגמ׳אנל'
אדלא ״״׳
י^0יי*
בחבריה אם נזה' לשכועתו כשע׳שאכלו אסור בשנייה לא נזכרלשבועתו אחד עשר יום כיאה דעסרהימי'טולים
שנשבע
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כהלכת
מותר בשנייה :
פליג שעי׳מתפיס ומיתסר אכל הימ״ב ' בפ״ב
להא שמוחל
לשני הנדרים וכיון סעכמי״איוסמותר
י תםיש״ל7אפילי מהשמפו' השוה מתפיס בחכירו שנשב'
ודמי לאומר שבועה שלא אוכל ט'אלו
תרהריני  '*5,י למתפי׳כככי שנשב עליו וכ'כ סס הר״יס
נא(,
וחזר ואמר שבועה שלא אוכל י׳סאסאכל
השבוטות
ט אלו ועוד אס עוכר על סכי
י|״׳ילמ.ךו׳1נוווני .והרא שבפי וטע החילוק ביןמתפיס לנד
עשה שיכב אדם אביו ואמו ויד מפניה וצריך
בסבוע׳כב כת הר״אש דהיינו משו'
שם פסק האשירי למתפי
ששמע'
כמו שנתבארבסי׳רל״ס  :כיון
ליזהר מאד בכבודם ובמוראם שהוקש בכורם שגגות מותרו' אס כשבע שלא אוכלככר
מדכתי ' כי ידור נדר
דמתפיס כנדר כ" ל
אלאשהמידכיכת"
סי!׳ה'6נילן ׳׳הת(' עד שידור בדבר הנדור ומהתם מפתינ׳ ל! כבוד המקום דכתי׳כבר את אביך ואת אמך וכתיב כבד את ה׳ זה אס אמר פלו׳דבר זה ונמצ׳סלאאמרו
 /נ|
^ ,
!,
,
פ הריני נזיר דאי!
גזיר׳׳י 1לעל נזיר },,דמתפי בשבועה לאו כמוציא שבועכלפיו מהונך ובמוראם כתי איש אמו ואביו תיראו ובמורא המקו׳נאט' מותר בפ״ד נדרי <דף כה ) אסאמןאמ׳
אלא בנמר שניהם דמי הר״ן האריך הרב׳כביאו׳סוגייהגמ' את ה׳אילהיך תיר ואמרו חכמי' ג׳שותפין יש באדם הק״בה ואביו ה״ד שבועות שגגות כגון רב כהנאורב
ביסא״דזהו ללא
אסידמר משתבע דהכיאמר תומר
 7עתו על נ׳נדרות!י לדע׳הרי״ף ואח״כ כתב ועדיין לזכי חובך ואמו בזמן שאד׳מבבד את אביו ואת אמו אומר הק״בה מעל׳אני
הר״אש
משתבע דהכי אמר רב • פירשו
; להחמי׳ולומי ייןי שמפ חכריה ייזשתב /עליהם כאלו דרתי ביניה' וכבדוני ובכבוד הקדי׳אב לאם דכתיב
והר״ן דהיינו לומר דאי תלנהולפירי
דללו לינול הדין בי 1י5ו ו5ומייויהו
)נא? כבד את אביך ואת אמך ובמור׳הקדים אם לאב דכתי׳איש אמו
הי וי35ןנ
',
בהדי שבועה לת מתסרי וכןכתבהגה'מ
דכוותךדבכהאיגוונ׳מתפי' בשכיפ ואביו תיראו ללמ' ששניה' שויםביןלכיכודביןלמור' ואיזהומור;
י* ״) " ""
״י״־י״ל'ל׳ילס כמי י,ם1
שבסוף ספר הפלאה  :וס״שאוסמלס
הככר באחר שאמר שכופה שלאאונל
׳פ!| גיפ ואיזהו כיבוד מור לא עומד כמקומו ולא ירש כמקומו פירו מקי
 5ימ .נם נפ׳הנ1כ י<י6ה
ה
המיוח לו לעמוד שם בסוד זקני עש הכיריו לעצ והרם ה כ דה
מתפיס יייד
שנשבעו "'""",
ברזכיח־ םים ,מי
,״״״,״ י״י ,יי
בככי
הסימן-
"ליוג״־יו" ״< ״'" ,שמתפיס
ככר זה אס אוכל זהוכועד סוף
.
 ,״
.
7ח 1סין< בנדר השני
גז,ר( פ א״כ ה״ה שנשבע עליו פטורי מ מ יש חילוק קצת במקו המיוחד לו ד היסב בביתו ודא סותר את דבריו ולא מכריע מימרדרכא בפ״ג דסבועותידףכק ) :
רמ מצות עסה שיכבד אדם אביו
בנלי אס הוסיף כיניה׳דלזע״ג דמתסיכככר שנשב' עליו את דבריו ופי׳ רש״י אם היה חולק עם אח' בדבר הלכה לא יאמר
ואמו ויירא מפניהםוצריך
יננדר השניעיליןלילזיכ לויסור' מיהנז במתפי בהכירו שנשב נראין דברי פלו׳והר״מה כתב זה אין צדך דהיינו סות׳את דבריו
מי ג7
יהראשזולמניו נופי׳לויסורנזליכלו :וס״ש רבי׳ואס6מ׳ אלא אפי׳נראין לו דברי אביו אין לו לומר נראין דברי אבא ליזה׳מאד ככבוד ובמוראם שהוקשכמד'
.
־
סניודוקאננדרג .
הכדרים בי( םא׳ לוני כשבע על ככר זה כמו שנשבעתי על שנרא כמכריע דברי אביו אלא אס יש לו תשובה להשיב על לכבוד המקום ומעד מעלה אניעליהם
ברית׳כפ״לן
כאלו דרתי ביניהם וכבדוני
אסתנהייקצ ,זהאסו׳ומפשו׳סוא:ברישכדרי' ( דףב ) החולקין ישיב כתב הרמ״בם לא יקראנו בשמו לא בחייו ולא
אנ^
במותו אלא אומ׳אבא מרי הי׳שם אביךאו שם רבו כשם אחרים דקדושין ידף ל )  :ומ׳ש ובכיבודהקד
'
^
'י
נרר
^
י
יידי
מדיהראשוןתתלה ק 5ומ תלמידא15
אב לאס וכו' שם תניא רבי אומרגלוי'
לאפוקי
כמיסימים
יאח״ כ נל רהשני חפצא עליה תנא
משנאת שמם ויראלי שאקליזה׳בכךאלא בשם שהו׳פלאי שאין וידוע לפני מי שאמר והיההעול'שהנן
חפצאוכתב
מן
דקאסרנפשיה
משתעמתם3מי , ,שבועה
יצחה
הכל דשי? בו איל השמות שקורין בו בל■ העם־מוןאברה׳
מכבד את אמו יותר מאביו מפני
הר״ןדמהא משמע דאין סכוע ' בלשרן | כדר
זנתרלכיע״ש. :
שמשדלתו כדברים לפיכךהקרי'הכתוב
(ד ) וכ׳בהל״ןפ  ,ולא נדר כל׳שבועס • הילכך כל שהחליף
כבוד אב לכבוד אס וגלוי וידועלפנימי
של זה בזה אין בדבריוכלו׳וחיכ'למידה
ש(,עןת•
/
/ .
ד
לא ,
סח ע׳א האומר
אמו שאין לקרותם בשמם ועד היכן מוראם אפי׳היה לבן בנדי שאמר והיה העולה שסקמפיראמאכיל
נפייקין6י! הו נדר סיומו נפוי הרי עלי
הככרלשמ" שלא אוכל כשר אלמא יש נדר כל'שבוע' חמודות ויוש׳ בראש הקהל ובאו אביו ואמו וקרעו בנריו והכוהו יותר מאמו מפני שמלמדו תורהלפינך
יאכ׳
קאמובפ״גדשכו׳אמרי' על ראשו וירקו בפניו לא יכלים אותם אלא ישתוק וירא ממלך הקדי׳הכתו׳מורא אסלמור׳אב  :ואיזהו
ישכחהתנאי י נמר׳ דהא שלא אוכל
עינרלמפרעיייק' כאומר אכילה משתיהן פלי שכועסוהא מלכי המלכים שצוהו בכך שאלו בשר ורם גזר עליו רבר שהוא מורא ואי זהו כיבוד מוראלאימומי
ל יה נבישכוע' י״ל מצער יותר מזה לא הי׳לר לפרכס בדבר ק״ו במלך סלבי המ 3די במקומו ולא יושב במקומו ולא סותאיז
'את׳ואיהי^ ,׳ האי לישנא מדר וקא׳
ל!י
דבריו ולא מכריעו כיבוד מאכילומשק
לאכל! קול־ התנאידשני לי ^י לי!ו דו ?כ ?י׳׳ט ל הווכ! י פפ הק׳׳בה ואיזהו כיבוד מאכילו ומשקהו ויתננו לו בסבר פני' יפות
מלביש ומכסה מכניס ומוציא־כךהוא /
ובירושל מי ואל יראה לו פנים זועפות שאפי׳מאכילו ככל יום פטומו׳והראה
לןש ו,הרש, 63
הי /אפשי דאח''כ ית ןיי זמיג.
הכריתא בפיק דקימסין <דףלא)ורכי׳
משל
ומשקהוהיינו
שמאכילהו
•
וזה
עליו
מעש
פני׳זועפות
לו
נקים לה פיסקי פיסקי ומפר להואזיל
הבן
הא־אסישלואנל
ופרס״י לא עומד במקומו כמקוםהמיות
שיאנל התנאי למחר כיבים אבל הרמ׳כן כת דליכ׳לשבוסי הנך סוגייולמימ' דלא דייקי בלישכייסואלא לאביו לעמוד שס בסוד זקנים עס חכיריו כעצה ומדברי רבי' נראה שהואסוכר
אנל אי 6״׳ כל עע ודאי נדר שאמרו כל ' שבועה ושבועה בל ' כדי מהנו מיהו לאו ממיקר נדר ועיקר דרש״י פליג אהרמ״ה ושרי במקום המיוסד להסב בביתו • ול״נ דלרםינמיאסור
אשייזעליאםא! כל שבועה דהא אמרי׳בסוגיין מדר ושנועה לא שוו בלישכייהו אלא מדין ידות הוא ולא איצטייכ' ליס לרש״י לאסמועינן דהיינו לא ישב כמקומו דקפני כבריתאנא
מוציאו דלא עומ׳כמקומו הוא דאת׳לפמשי דהא ודאי לא מיתס ליה לעמו מעותנמקו
שח? דמהני ע' כ ומדברי רבי שכת נכי הא דאמשבוע חלה על דבר מצו׳אס הוא
^(' /לא י,נח,
■
י
> 1/
י .
ן,
,
גדגרזהח ת לזח
שא ,להפנא,קה(אי׳ בל שבוע או בל כדר שתומר ישיבת סוכה עלי בשבוע לעולם נשבע על גופושלא שאביו רגיל לישי כביתו דלית כיה זילותא כלל אכל כמקו׳שדיו יןביו
ואיןנ־ריכוצצנןיים יסב בה והס דברי הר״אש בפ״במדרי׳משמעדס״ל דצוטועה שאמרה כלשוןכדר כסוד זקנים אס עומד סס אפי׳מעומ הוי זילותא שנראשמסשיפצמומכ״טנק
■ לא ישב הוא ומשוט י?
" לאי הויא שבועה וכתב הר״ן בר פג דשכועו׳שכן ס־א׳מדברי רש״י ומיהו הרא״ש כתב העצה ונמצ׳ססיא משוה עצמו לאכיו -א׳כ דלא יעמוד כמי
לאחר
^ נ לאלא  /,לא בפ״ק מדרי׳סהאומר אני נוד׳שאוכל עמך או שלא אוכל דאפי׳יד לא הוי דאין/זה היינו לא יסב יוצרך לפרש דלא יעמוד במקומו היינו במקום המיוחדליסבת
;/
״י ,
/ /׳
/
<  1< 1׳
פע 'איןר ! /
צאכג
שיאכ להמנל)י ל נדראלא ל שבועה וכתבו רבי בסי ר ו ומשמע דס ל דאין נדר בל שבועה ואין בסוד זקני' ולא יסב במקומוממיל׳מסמ שהוא מקומו סמיוסדלר לי םכככי?( ו .
עכילדע״ש  :שבועה כל כדר וק דממה שכתב הרא״ס כפ״כ דנדריס וכתבורכי' בסי' זהמשמע זו אף זוקרתני :וכר 1ברבי׳ ירוס׳כסם הרמ״ה דמקוס המיוחד לאביולהתט
אי׳לדיר
איפכא כמו שכתבתיה יאיפסר דס״ל דאע״ג דאין כדר בלשון שבועה מ״מישנה הוי ככלל לא עומד כמקומו  * :ומ״ס רכי׳שכי'^ * 31׳ה 'כמ^נ׳א
הר״מה על פרש״י דלא מכריע את דבריו זה איןנלא א״נעי'  ■''',י
לשבועה בלנדרועי״ל דס״ל דאין נדרבל׳סכועה ולא שבועה בל׳כדר ומה שכתבו
אס הוא מוציאו בל׳שבועה וכו׳או בל׳נדר כגון סאימר ישיבת סוכה עליבשבועה צריך דהיינו סותר את דבריו י״ל דתרי גווני סותר את דבריו קתני
היינו לוע דאפי׳אי כעלמ׳הוה סיילאשבוע' בכהאי גוכא סכא לא חייל׳מפכיססוא לידו סופי את דבריו• וסד שהוא מכייע כדבריהסול' עליי|יעי 5ידמה ם< "
נשבע לפטור נופו ממה שהוא חייב לעסות ומדברי רבי׳בסי ר״ו נראהשהו׳סוכר רש״י לא יאמר ניאי דכייה לי/ע לז? מסם סי15מ/שנר^י' דכריונ׳׳[כ -ין דחב
^
סדעת הרמב״ס שנדר שהוציאוכל' שבועה אסור • וכבר כתבתי שס שאיןכרא' לי כשיאמר סכיאיס דברי אכיו נראה כמכייע את דבריו וכדכייה ימ ה ׳
בדברי הרמ״בסהכרע  :ויש עוד כשבועה מה שאין כן מדר שאין שבוע חלה על הרמ״בס בפ״ס מה׳ת״ת גבי רבו לא ישי במקומו ולא יכייע י כיץ? .פני <לא
ה ימ״בס ^ יי* ר^נו'כסמו \ס־ ^סהתיי
סבועס ומואס אמר הריני נזיר הריני נזיר שניהם חלו וכו׳משנה בפ״ב דנדריס :דשל^ כפכיו שרי כרבו ו<:״ס ב י)3יי :
ובז" ש ומיהו גם בשבועה אס כשאל על היאפונה השנייה סלהכדפייים'לעי׳סוא
כמותו וכו׳בפ׳ו מהלכות ממרי׳כמב כן אל^ ד נסמותשי 1ורי !,כו! ,ילןנוכסכי
בס״ס דל״ח ושס כתבתי שהוא מימרא דרבא בפ״ג דסכוע׳וכפ״ג דכדריסופשטא
דיקאבפניו *ימ *5' .ם■!אסיי^
לקמת בהם לאחרים כתב סס דהיינו
דמתניתין משמע דככל נדרים אמרו שחלים זה על זה אבל הר״ן כת דאין נדר חל בריתא בפ״ק דקידוסין (הס )  :ומי׳ש היה סס אכין או שה מי ה
ותמהטליי
משנס את שמס
על נדר ואס את קונס עלי ככר זה קונס פלי ככר זה אינוחיי' אלא פחת דכי פנן

כבוד אב ואם

הלכות כבוד אב ואם רט
^ליורכי׳ועד היכן מוראם אפי׳היה לכן בגדי חמודו׳ויושב בראש הקהל וכו׳כפ״ק
ןריןץםין (סס ) כעו מיניה מרב עולא עד היכן כיבוד לזב ואס אמ' להם צ6רי וראו
פהפסהגויאס׳גאסקלון וכו׳כי אתא רב דימי אמ׳פעס א׳הי להכוש סרקון זהב
והיה יושב בין גדולי רומי ובאת אמו וקרעתו מענו וטפסה לו על ראסו וירק לו
\מ יוולא הכלימ '  :ום״ש אלא ישתוק
ייו 6מממ״ה סצוהו בכך וכו׳הס דברי הק איבו חייב ליתן לו משלו ואם אין לאב ויש לק כופ לל אותו
הרמנ״ס כפ״י מה' ממריס  :ו 5ןיזהוכיבוד וזן את אביו כפי מה שהוא יכולי* ואם אין לבן אינו ח ייבך^  1ןר
מיופו אע״ פ שמתו׳
 1,אביו אב1,
מאכילו ומשקהו כבר כתבתי שהו׳בריתלז ע ל הפתהים

ד׳מ

סבינתא דאתיא וכן משמע מדאיכעיא לן התס ( בדף לג ) בנו והוא רבו מהו לעמו

רמ(א )נ׳הי״|

פ״קלקידושי! ע׳א
מפני אביו משמע דברינו רבו פשיטא :דחייב לעמוד מעניו  :כתב הרמ״בס
דןתלצ״ה ואפילי
הצב שהיה תלמיד לבנו וכו בפ״ו מהלכו׳ממרים ובסמוך יתכלן ' טעמו :כתב א״א אין לאב בן לא
ו״ל שכל א׳עומ מפני השני בפ״ק דקידושין ( סס ) איבעיא לן בנו והוא רבו מהו מקיייב [ לפרנסי
ולאאיפסיטא ותו אלא נתמ־רנ נלקה
לעמוד מפני אביו
האלפסי
וכ״ע

״קלקידושיו  :ומ ש \ ימנט ו בסבי
מ

כך בטל

ממלאכתו ויצטרך לחזר על

הפתחים

איבעיא לן מו והוא רבו מהו שיעמוד
אביו מפניו והא נסי לא איפסיטא וכתב
הי אש וספיקא דאוריתא הוא ויעמדו

וכת׳הרמ״הזה מפני זה וכתב עוד אמרו על ר מ

בשאר אליו ובר״ן כתב שי״ח פסק שאף על פי
זעומות נענש עליו סס תגי א כ  ,מ  ,לא מחייב לבטל ממלאכתו ולחזר על הפתחים וישמשו
דרכיו סהוארבוסייב לעמוד מסכי אביו אבל
דברישהשמשמשמש בהן את רבו ; וחייב לכבדו בשאר
לריסדראזבהויםמאכ יללא בץ ( 1פיוני
שו׳רבר אביו אינו סייג לעמוד מפניו וככר
סן במשאו ובמתנו ועשיית׳ חפצו כיצ׳היה צריךלבקש על
וטורדו מןהעולם ופרש״י וטורדו
פ׳ נתבאר כסמוך שכן פסק הרמ״בס ז״ל
עין בעיר ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו לא יאמ׳עשו לי דבר
העולסשנענש עליו שמראה לו צרו׳
וכן ונתן הר״ן סעס לדבריהם דאף ט" ג
ימשל׳גרסי׳מעשה בשביל עצמי אלא בשביל אבא כדי לתלות הכבוד באביו
לע סעודתו וכתלמוד
ולמוראךללא איפשיטא בגמרא דילן ילסינן לה
אחת כל כיוצבזה יכלול בכל דבריו שהו׳חושש לביבו׳אביו
נא׳שסי' מאכיל לאביו פסיוני פעס
בשביל מדגרסינן בירושלמי אמו סל ר׳ טרפון
אבל אם יודע שלא ישלימו לו חפצו בשבי אביו יבקש
^ 0בל* מה
א״ל אביו מרן לוכל
מאילו כיו? ^ א יעשי ירדה לטייל בתוך חצרה בסבת והלו רבי
איכס לך לעוס אכול הראהו סקס׳לו -וזה עצמו ולא בשביל אביו שאיני אלא
שמאכילו ומשקהו היעומשלאבאסיס לי בשבילו והיי׳לעמוד מפניו ׳כ הדמב״ם האב שהיה ת ל מי ד ל בנו טרפון והכיח שתי ידיו תחת פרסותיה

סהואנוהג בי כבוד יותי מדאי אמריין
וסשליכהו  7ים בפניו
היכן הוא כיבוד א 3י נטל כיס מלאן מעות
ימד׳אממשל ק רב נתן בר אושעי א מר
למאילה מאי עביד ליך יות׳ותנית לסו עובדא
מסל לזב אורו ליה רבקלרבי יר מ י׳וא מר י אל יכלימהובר הרמב ם אפי זרק כיס של הבן לים ור׳י פי
יכולאמרי אפילו הוא עושה כן אלפיים עדיין
דפסקיקשא״צ לכבדו משלו ודאי אם זורק כיס של הבן
ופסקו
להלבוי׳דרבירמיכמ״ד משל אב
למונעולא הגיע לכבוד שאמרה תורה ע כ
אב למונעו אל׳מיירי בכיסו של אביו אינו יכו׳להכלימו כדי
הרי״ף והרא״ש והתוס׳ כמד משל
לאכלומי וכודא י דקיטה דרכו אינה אלא מדין
הרמ״כס אע״פ שעתי׳ ליורשו כ׳הרמ״ה הא דבאו־נקי של בןמצי
וכתבו שק פסק בשאלתו׳וכ״כ
בתךחכם ואס איתא שאין הבן חייב לעמוד
דוקא מקמי' דשדיי׳ לים דאפשר דממנע ולא שריי ליה אבל
לומה ממרים ונר׳דטעמ משו׳דסוירב
אסו׳לאכלומיה רמ א י דהוה הוה ןהשת ׳ כי שתי ק כיבור מפני אביו כשהכןרכו לא הית אמו סל ר
יהודיחי׳לגבי ר 3כמץורבנןדאודי כוותי׳ דשר־ייה
שאין בו חסרון כיס הוא ומחייב בגויה ורוו ק א ל אכ ל ומיה אב 1,טרפץ רשאה לקבל הימנו כך הילכך
ישדדכיו ןד ^ו י ר הג יקל כס ל מעשה ? כי

*מ :ו~׳ש \6מ אין 36ויס ,ב (למתבעיה בדינא שרילאתבועיוזפחייב^ ככדו אפי׳  1,אחר מןתן אע ג דבגריא דיל! מספיק לןשבקי

נופץ אומו וזן את אביו כפי מה שסויפי
נן פסקו שם הרי״ף והרא״ש והתר׳ופתבן
סקיפטקבשאלתותוכ״ס
(לממריס :ונרשאע״פ סיס לו אינו חיי׳ לספק כל מזומ׳סצריכי׳לאכיו אלא כופין
ליתן לוכפימה שהוא חייב לתתלצדקה־לפי כומון סיס לו וכ״נ מדברי הרי״ף
והוא״ס שכתבו דסקלינן מיניה בתורת צדק׳ויהבינן לאבוה והכי דייק נמילישה
דהומ״כס ורבי ' שכתבו ואס אין לאב ויש לבן כופין את הבן וזן את האב כפי מס
שהואיכול  :כתוב כתסו׳היהות מימון דפייכי לה ממרי׳דאסיים לו בכי׳הרבה
נל מי מהם סככוף לזונו ולא יוכל ל הסתפ ויצטרך לחז׳על הפתחי ' אין לכופו א לא
אותם פלא יצערכו כדמשמע לשון אמיד כלו׳אומדין אותו סיכול לעשות יציא׳זו
משלו וכיון דיש לו כניס שיכולים לפרנסו בלא סיבוב תבא מאיר למיס שיש להס
■ כדאמרי ' פ״ק דקידושין תבא מארה
משלס׳לערנסו ויגרמו לו לחזי על הפתחים
וכו' ואע׳ג דמשמע התס דאי בעי לקבל עליה לטותא שפיר מצי יהיב מעשר עני
לאביו ה"מ מעשר עני דיליה דאיקלע ליה אכל לחזר טל הפתחים בשבילו לא
סלונואועריס כל הנופל אינו נופל ליד גבאי כדאית׳בנדרי׳פ׳ר״אפותחי והקרוב
קרוב קודם לזונו וכ״ל דבמי׳סיש להס נכסים מחשביכן לפי ממון כשאר צדקות
כללאדמילת׳לדידן דקי״ל משל אב אפי׳היכ׳דאית נכסי׳לבןוכעי למזייני׳ממעם'
לא מחיק ביה אבל אמרו תבא מארה וכו׳אבל להעדפ' אין לנו כח לכוסו אבל מצו '
ואם אין לבן אינו חייב לחזר על הפתחים להאכיל
איכא מדברי מהר״ס עכ״ל :
לאביו אבל חייב לכבדו כגופו אפ״ס שמתוך כך בטל ממלאכתו ויצטרך לחזר
פל הפתקים בירושלמי פ״ק דקידושין תני רשב״י כבד את אביך ואת אמך כין ים
ל ו 3ין אין לו ואפי׳הוא מחזר על הפתחים וכתבוהו התו׳ והרא״ש שם וכת׳הרא״ש
פליווהאדאמריק יאפי הוא מחזר על הפתחים לא שיכבדהו משלו ויחזר הוא על
להתסיס דהא קי״ל משל אב אלא בגופו מכבדו ובטל ממלאכתו ומתוך כך צריך
לחיי על הפתחים עכ״ל • וכ"כ הר״ן בסס רבי׳שמשון וכיוצא בזה כתבו הגה״מ בע
ו׳מה׳ממריסבשס סה"מ  :ומ״ש רבי׳בשס הרמ״ה גם ר״י כת׳כן בשמו אלא שלא
יתרצית לבן מזונאלאיתזוני כיה ההוא יומא כמו שכת׳רכי׳אלא סתם וב ודוק'
סרבינוליתןקצבה
ןים י>י ממין לזון את עצמו אפי׳שיתיטל ממלאכתו ונראה
ליש ול ממון דקאמיהרמ״האתא ופריס דהיינו כדי לאיתזוני כיה ההוא יומא
יטעמא דהרמ״ה מבואר בדכדי ר״י דהיינו משום דגמרינן י5כבוד המקו׳דאינו חיי׳
לנטל ממלאכתו לבקי ח ולים ולנחם אבלים ושיחזור על הפתחים  :וישמשו
כ צר ה ה ^ ^

ניילוי דברי׳סהשטש משמש בהם את רבו היינו

^

^ ^ ^^

כרית׳סכתבתי בסמוך גבי

עכ״ל (לשזן אין
הנן חייבלשאול על
הפתחים צאמשמע
הכי לחשתע הא
צרין
אש אין
לשאול עלהפמחיפי
כלאמרינן חייב
לפר נסע! אע״ע
שנזלאי נכה/לא
מחויבכ״כ לוותר
ליתןמכחנלק׳ינ״ע
וכת׳נהבהתמרלני
דן* ר״ס בל׳נע״א
א׳ר יהולא תנא
מאירה למישמאכיל
אביו זאמו מעשר
יעני כו' על ;הא
ננלייתא מתיר
ליתן לאביו מעמל
עני והוא השיג
לוקא אס הם
שניהם עניים אנל
הנן עשיר תנא
מאיר׳לי מכאן אני
למד לאס אלם
עשיר הפריש נלקה
לאיפרנ׳אניוממני
שלא תנא לו מאירה
עניל יכן הוא
במרדכי פ״ק 7נ״#
דן קל״ה ע״ב
ינתילסי אנול'
במסכת פיאה :

ספקין ונקטינן פשטייהו עכ צ • ותמהני
• ,״ ?
 !.״  .׳ "
עליו דהא בגמרא דילן מייתי כמי דרבי
^
^ ^״׳ 1
טרפון כל אימת דהות בעיא אימי׳למיס'
הרמ״בסבפ״ו י ^*
לפוריא גחין וסליקא ואסרו לו חכמי׳עדיין לא הגעת לחצי כבוד ואפ״ה איבעי'
להו בכו והוא רבו מהו שיעמוד אביו מפניו ולא פשטוה מההוא טובדאמשוסדרב הקביל פנייפלאניי
סאניא״נ מסוס דאע״ג דאין הבן חייב לעמוד מפני אביו בשהבן רבו מ״מ אס (לא רנה שאבת יבא
רצה לעמוד מפניו או לכבדו בכמה מיני כיבוד רשאי האב לקבל ממכ;כ ואיפשר אלי! לתה לא מחל
שטעמו ז״ל לומר וכיון דלא איבעיאלהו בירושלמי משמעדמיפשט פסיטאלהו על כבולן כמ1
שעשה ר׳ טרפז ן
מההוא טובדא דלא מפלגי בהאי מילתא בין רבו לחכם שאינו רבו וכיון דלדידהו
לאממא׳ל למוהר' ס
סשיטאלהושבקיק ספקי ונקטינן פשטייהו :
ועד היכן הוא כיבוד אפי' נטל היה רנן שלאבי!
כים מלא מעו׳ומשליכויליס בפניו אל יכלימהוכפ״ק דקידוסין ( דף לב ) שאנו את לא״כ למה פלה
רבי אליעזר עד היכן כיבוד .אב ואס אמי להם כדי שיטיל ארנקי ותיקנו לים טעמושמין' שעלה
בפניו ואינו מכלימו ומייתי לה בגמרא לאותובי׳ למ״ד דאץ הבן חייב לססמל לגדולה לא הקביל
פני!של אבי! לאס
את אביו משלו אלא דוקא משל אב דא״כ האי ארנקי דקאמר ר״א בשהוא סל אב הי׳רנז מל אני( מה
דוקא הוא וא״כ מאי נפקא ליה מיניה לבן אס ישלככו לים ומאי רבותיה כי אינו פלזינגלולתי זנ״ל
מכלימו ומשני בראוי ליורשו ומשמע דלדידן דקי״ל לאינו חייב להאכילו אנא ללפידס׳ללמזהרים
לר״ט לא עביד רק
משל אב האי ארנקי דר אליעזר כשהוא של אב דוקא וקמ״ל דאע״ס שהוא ראוי
אבל
מינעה
ליורשו אינו רשאי להכלימו אבל אס האמקי סל סבן רשאי להכלימו וזהו דעת בפרההיא ישלחוש
ר״י שכתב רבי׳אבל המלבס כפ״ו מה ממרים כסב עד היכן הוא כיבוד אב ואס משו׳הרזאיןשאינה
אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליכו בפניו ליס לא יכלימם ולא יצער מכיריןאותן ינ׳ל
למל'מ אסלש בעירי
בפניהם ולא יכעוס כנגדם אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק וגס הרי״ף כת'בהא
וניכר לכל שהוא
דרבי אליעזר כדי סיטול ארנקי שלו ויזרקנו ליס ומאחר שהם ז״ל פסקו דאינו
אני1שריכןנ״ל :
חייב להאכילו אלא משל אב דוקא קשה היאך פסקו דכדי סיטול ארנקי ויזרקנו (נ ) ( ק מהרי״ק
ליס אפילו בארנקי סל בן היא וי״ל דס״ל ז״ל דכי אמריכן דוקא משל אב ה״מ םי׳ קס״ו מחלק בין
 .לכבדו אבל כדי שלא לצערו יש לו לאבד כל ממון שבעילם וכבר נזכריזה בדברי כיבודלת 1רא אמנם
בת״ה סי'מ 'משמע
הר״ןז״לג א״נ הא דאמרי׳דמשל אב ח־קא היינו מדינא דאינו חייב לחסר כיסו
לאין לתלת בין
בשבילו אכלמ״מאסיחסר כיסו בשבילו ככלל מצות כיבוד הוא וליסנא דעד כיבוד אב להיכ3ן
לח נערו :
היקכיבידאב ואס הכידייקוא״ת א״כמאימותיב מינה למ״ד משל אב
י״ל דאה״נ דמאן דאותיב לא אסיק אדעתיה לפלוגי כסריומאןדתרץ ה״מ
לשנויי ליה הכי אלא דאהדר ליה לפוס שמתיה דלא הוה מפליג כיכייהו * :
גחילוקיש
חייבלכבדו אפילו לאח ר מותו כיצד היה אומדביר *(ב״ה) זמריסזהרי׳ק

איזהן סמ ן עה מסיו וכו׳  3ףירן ^ סס ^ ד

(נ ) אבל יש לתמי'
אהאלאי'באשר״י
כתבבשס מהיר׳ם
תרזט״נבזרגשמיום
שעלה לגלולה לא

ףי! פרש״י הייכי

דשיי־כילענין והכשורשקש ז

יימ מאכיל ומשקה מלכי׳ומכס׳ממיס ומוציא  :וחייב לכבדו בשאר דרכיו וכו׳ כפרת משכבו עלי יבא כל רע הראוי לבא על נפשו לאחר שנים עשר חדש ככר
ייצד היה צריך לבקש על סוס דבר בעי׳ויודע שישלימו חפצו בסביל אביו וכולי קבל מה שקבל שאין משפט רשעי ישראל בגיהנס אלא י״ב חדש  :כתב הרמ״כם
3ייתלוכפ״קדקידושץ ( דף לא ) הנשטע בדב׳אביו למקו׳לא יאמר שלחוני בשבי׳ מי שנטרפה דעתו סל אביו וכו' בפ״ו מהלכות ממרים וכתב היא״כד איןהוראה
^מי מסיוכי בשביל עצמי פטרוני בשביל עצמי אלא כולהו בשביל אבא ופרש״י  .זו נכונ׳וכו' דברי הרמ״בם נכונים וברורים הס מדגרסינן כפ״ק דקידושין שם רב
לנשמע בדבי אביו למקו׳אס מכיר באנשי המקו׳שמככדי׳אכיו לחלו׳לו כבוד לקבל אסי הוה ליההסי׳אימא זקנה אמרה ליה בעיכ׳תכשיטין עכ׳לה בעינ׳גכרא נעיין
לךבעינא גברא דשפיר מותך שבקה ואזל לארעא דיסראל וכן דעת הר״ן
^יישיאמ׳בסמו אל יתלה הכבוד בעצמו ואפי׳יודע שיכבדוהו כאביו אלא יתל'
ראה
־ד ^ כיו שלחוני בשביל אבא שהוא צייך לי אבל אם אינו נשמט למקר' בדבר דהאי עובדא מוכח כדברי הרמ״כס ז״ל ותמס על הראב״ד למה השיגו :
'3י שלעצמו אל יתל׳כאביו שאינו לו אלא גנאי ור״י כ׳כשס הרמ״ה סיאפי׳אינ׳ לאביו שעבר על דברי תורה וכו בריתא שם (דף לב ) ונפיק הכשרפין וידברי
^קי כאותו מקוכבוך לאביו כלל יתל׳באב שיעשו בשבי׳סכן אע״פ שתל׳באביו• רכי׳כפר׳שי והרמ״בס כתב נפרק ׳ו מהלכות ממרים יאמר לו אבא כתוב בתורה
רז גכך
00$
" י 3"1לעמוד מפניו שס רב יוסף כד שמע קל כרעא לאימיה אמר איקוס מקמי,

דס
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הוא שואל ממנו ולא כמזהירו,ואית הו המס דה״ה אס אביו אומר תשובה היא  :למ״ש רבינו ונראה לי כיון ש הוא רשע אעויקיי3
{ ל־ , /נ׳* א ,נ״א כך וכך כאלו
ל! ״ז לה״ה אסאיי ' שמועה בטעות לא יאמר לו לא תמני הכי  . :אמר לו אביו השקני מיס ומצוה כדאמרינן גבי הניח להס פרה גזול׳וכו׳גס הגהות מי מון כןכת3 3
לאמי
כחיסי בן
הנכתח כאיסי
ואיפסיקח הלכתא
פצוגתא ואיפסיקא
וכוישס פלוגתא
נעשות וכו׳שס
פניו לעשות
מפין שאר דבייס לפניו
כמצות אלא■שרביט הוסיף דיבור אחד מדעתו וקראה גזולה ואינו כן דלא
יהודי לחמר
בן יהוד
המלדש
נלאביע
מצו׳צחרת ,לפניו לעשות כגון ל?בי ר 5ןת המתצ) ו לוי /ע״כ כל ומ ' בגןולה מיירי 6ל*5בשנטלה ברבית הי א כמבוא בר פ צןיזהו נש 1ולוין משסראי׳
ופרש״י ויש
,
אע״ע שאינולגר הכי /
לס תור דברי הרמכ״ס דמוע׳ אינס
שמ ,ע׳ל7ג״ש מ״( ׳ דבמצו עוברת עסקינן דאס אינה עוי -רת
מייני*  -לצי״יי י ? מי קיצ צלח־"
עכ׳ל ןן ; אדגי אע״פ שא״א לה לעשות על ירי אתרים יאמ׳כך אה' אבא מרי הריני כפרת משכבוד בד״א תוך י״ב חדש
בם-״ ה ' ^ -63יעסוק בכבוד אביו ואח״כ יעשנה וכ״כ אבל לאחר י" כ חדש בזוכרו אומרז״  :3כ׳הרמב״ם מי שנטרפה
מאתוכשך ותרבית לדידיה ל 1זסרריומ;'
ע קדקידישי ו הא ר״ילנ׳א סיר) בסהרא״ס ז״ל  :וכת׳הר״ן דעתו של אביו או של אמו משתיל לנהוג עמהם כפי דעתם עד לברים לצ אזהר רחמנא אלא דססו׳מוד
עלהצ רציפי נן ימיה ה מכחשתיסן שירוחם עליהם ואם א״א לו לעמו׳מפני שנשתנו ביות' יניחם לו אביהם חייביםלהחייי ידרקא בדעכד
תשובה ולא הספיק להחזיר עד סמת
בעיני שלא אמי! ק לפניו צבל י כ שהפתיל המצוה אף על פי
אלא כשמזכיר נפה שאיפסר לעשותה ע״י אחרי׳אס נזדמנה וילך לו ויצוה לאחרי׳לנהגס כראוי וכתב הראב״ד אין זו הוראה דהוייא לה ההיא פיס כאילו לאהוריש׳
אנלכשמזכילי לו מצוה שאי׳א לעשותה ע״י אחרים לא אם הוא יניחם וילך לו למי יצוהלשומרם  :דאה לאביו שעב על לבכיו מאחר שהיה בדעתו להסזירוהי5ן
גב /עדי,
על ^
אף -
המסד׳־׳הילכו  -י
דבר י״״■ י ",
יאמר ^ • ״
נחפיתתו אפי יניס אתסראשונדהאקיימאלן דעוסק דברי תורה לא י&רמ לו עברת על דברית ייה
דעדץ
תזןי׳  3חלש א'1
להסזי׳מפני
יתביישלא הוציאה מישותו חייבים
אוחל -יס זה הלשין במצוה פטור מין המצו ? ולא מפלגי בין אבא כ׳בתור' כך וכך ומתו׳שייזכירו יבין מעצמו ולא
שהדיחיי-ייי מי מיצוה למצוה והכי משמע מדברי רש״י אמ לו אביו השקני מים ומצויה לפניו לעשות אם אפשר למצויכבור אכיהס אבל כילא עבדיתשובה
שתעשה על ירי אחרים יניח לאחרים לעשותה ויעסוק בכיבוד בניו ירשוה והתורה לאסייבסס־לססזי
חי;מת אפילן את י שכתב ויש מצוה אחרת לפניו  :גלול
דלדידיהאזהר לבריהלא אזהר הילכ!
■•1
 ^ £ £״פ מ מ־ ' ־ייצ־ וצסמימרצ כסוףפ״ק אביו ואם אין שם אחרי" לעשותה יעסויב מצו ׳ויניח כיבו' אביו׳
הוי לגמרי ממונאדידהו ואינםחייכי"
,לו׳
הפוסקים ! בפלט דמגיל ( דם ז ) ויליף צה מיפק שכל מותם שהוא ואביו חיייבין במצוה גדול ת״ת מכיבוד אב ואם אמר
בנ׳י שכפבנ׳לנ :שכיס■ שהיה בכית עבר לא כפכש עליהס:
איפסיתן׳
לכבד את האב בממונ' להא .. .
אביי דאנוק^ ל מים ואמו אומף 1, ^ ,ן הש ק ני מיס מניח את
הלכתא כמ״ד משל אב אבל בשאר נבוד
יק׳ ייח !ס ם׳כמ אמד לו אביו השקני מיס ואמו אומרת ועוסק בכיבוד אביו שנם אמוחיייב' בכבוד אביו ואם נתגרשה
דלית ביה חסמן כיס לזין הניכמי
בפרק
אמווכו'
מניח את
שקלי מיס
מהדיל לו ה
יאה דאי1
ח; :מנ
<> 1
.
.
*
לתלקכפב
שאינה חייבת בכבודו אז׳ שניהם שוין לכבדם זה כזה אמר לו דמחייבי ףא על פי שהוא רשעכדמשעע
נתש,׳ם,׳ נ״זדאח ק .מא לקידושין (דףל׳א ) שאל בן.
לחלק "ז בין אג אלמנה אשת את רבי אלעזר אבא אומר אביו לעבור על דברי תורה בין שאומר לו לעבור על מצות מההיא דפרק הנחנקיןה  :אף על פי
לאס יגס פ3אמ׳ השקני מים ואימא אומרת׳ השקני מים לא תעשה או שאומר לו לבטל מצות עשה אפי' מצוה של שאדט חייב לירא מפני אביו ואמו וט׳
גייום אי זה מהם קורס אמי־ ליה הנח כבוד דבריהם לא ישמע לו וכתב א״א הרא״ש ז״ל בתשובה האב אסור לאדם■ להכביד פולו עלבניווט׳
בפרק ו' .".
לכרי הרמב״ס _,
ואמי שצוה לבנו שלא ידבר עם פלוני שלא למחול לו על מה שעש׳ כל זה _
מהלכות.
שאתה .
.
;5׳ טנ 7נ ׳ר״ .ת .
אמך ופשה כבוד אביך
מכ׳בטגדול
שחושש ממרים ונרא׳סלמד כן מדין
וגהנה?"ספ 7! ,יה חייבים בכבוד אביך והכי תגן נימי בסוףלו עד זמן קצוב והבן היה רוצה להתפייס ( נמו אלא
.
ממרים
יהודי דבסמוךומ״ש שהאב פצוחל עלכבודו
שאסו׳לשגוא לשום
ונו׳שס לצוואת אביו אין לו לחוש לצוואתו
יש הס' ים כריתות  :וט״יט ואס נפגרשס
לעיגר׳כבודו מחול מימרא דרב חסד פרקקמא
שצוהו ול
נ7עע^הטזי (;7א בסוף הבריתא צימ׳ליהרבי נתגרש׳ מטו' אם לא שיראהו עובר עבירה והאב
(הרמנ׳ם .ה ^ אמר ליה מכין ריסי עיניך ניכר שבן כמיניה להעבירו על דברי תורה ואחד האישואחר האעןה דקדושין  :ובדשוהמכה לבנוגדול
/,ז
כירן מכדין אותו ונו ס אלו מגלחין ובןכמה
וכ׳הטו׳צקניןס י׳ אלמכ׳אתס הטל לסם מיס כספל וקעקע שוק בכיבוד ובמור׳של אב ואם אלא שהאיש יש
של׳לתשו׳ו! יצ׳ע להם כפיכגוליס ופרש״י סבן אלמנ׳אתה
אכתובכסי
לעכין זה
גדול
ואשהאין כידה׳ לעשות שרשות אחרים עליה  ;,פיכך אם סניס
המכסיל
שסכדין
ועיין
נקרא (
סל״דבש״ד
"' 1מאב גמבי ולא צריך אלא ללימוד באתה ואני אומר נתגרשה או נתאלמנה שניהםשולפי  -כתב הרמכ״ם ממזר
עור ) המ ב אדם לכבד אסת אביו אף
 £לו שנכח* סגיסס סרס על 'ך הסל להש
להם כמו חייב בכיבוד אביו ואמו ומוראו אף עלפי שהוא פטור עלי על פי שאיכה אמו וכו׳פדאבללאקר
8יתנא -לקחןכפ׳ מים בספל וקעקע קרקר
יוהר׳ר זאב פייין סמקרקרין לתרנגולים ולפי שלא היה מכתן וקללתן דע שיעשו תשובה אפילו היה אביו רשע ובעל מיתה אינו חייב בכבודם בפרק הנושא
הרנ'ג שני אשח צריך לפשות והוא שאלו כימי שעליו׳ עכירות מכבדו ומתייר׳ממנו ונראה ליי כיון שהוא רשע אינו
(רף ק ' ג ) ומ״שומכלמקו׳מצוסלכבדס
שהקטן הוא מ׳ת לעסו' השיבו כלשון שחיק והרי״ף סשמיט׳ הייב בכבודו כדאמרינן גבי הניח להן אביהן פרה גזולה חייבים אפילו׳ לאחי מיתה נראה שלמד כן
הוא קולס לאחיו
והאי ין האי סיפא דיכריתאוגס הירמכ״ס לא להחזיר מפני כבור אביהם ופריך והא לאו עושה מעשה עמך מדאמרינן בפרק הנושא סרבינוהקדוש
הגזול
צוה לבכיו שיזהרו בכבוד אשתו לאחר
גראיויג אבל כולן הזכיר  .דין זה והטעם משוס׳ דמידינא הוא פי׳ ואין חייבין בכבודו ומשני כשעשה תשובה א ל מא כ{ 1צוה לבטיו סיזהיו<3
סיתהאמס ומ׳ש
גס
סס זתויים
מלבשו' הרא׳שלא לרישא משמע דיהיב טעמא מפני שהוא זמןשלא עשה תשוב׳אין חייבי' בכבודו אע״פ שאב ׳חיי'<לי י׳מפבי מותו אף פל פישלא
קייב אדם בכבוד אפיו הגדול שסכפרקי
מ 8מעק להרי מלה ואמו חיייבין בכבוד אביו משמע הא לאו אביו ואמו מאד ולכבדן אפור לאדם להכביד עולו על בניך
טעסהטלוי משוס הכי כבוד סכיהס שוה ולאיזה מהם
הנושא ( סס ) לריש את אייןלרכות
זחתיו הגדול אינז שירצה יקדים כנ״ל סכל רביינו ירוחם ולדקדק בכבודו עמהם שלא יביאם לידי מכשול אלא ימחול אשת אביך את• אמך לרה ( כעל■אמךר״ו
עושה מעשה עמן בחב צם־ כמגרשה מאביו שניהם סוים ויתעלם עיניו מהם שהאב שמחל על ככודו כבודו מחול
יתירא דואת אמך לרכות אחיך הגדול
האי לאיהכי כרין ונותן מיס בספל ואומי להס בואו והמכה לבנו גדול מנדין אותו שהרי עובר על ולפני עור לא תתן וכתב הרא״ס כתשוב' דלי׳ם אחיוהגדול
לכבדו זא׳כ ש'
מאמו לי׳ט אחיו הגדול מאביו וכתב
קולסמ לשתות ולא יקדים אחד לסבית עד כאן מכשול חייב אדם לכבד אשת אביו אע״פ שאינו אמו כל זמן
שאח גדול
שאביו קייט וחייב לכבד בעל אמו כל זמן שאמו קיימת אבל עוד על אח גדול שחירף ויוהלאחיו
לקט;קייב ל "׳" לשונו ואין נראה ק מדכלירש״י אלא
כמו שכתבתי :
לאחר מיתה אינו חייב בכבודם ומ״מ מצרה לכבדם אפילו לאחר מיהוא תלמיד סכם וקטן ממנו כשנים
נע! אס היה הק
ת׳ח ' חתיג 7" 3איבזר לו אביו לעבור על דבריתורים מיתה חיי׳אדם בכבוד אחיו הגדול כככוד אביו׳ וחייב לכבד חמיו וינדה הקטן בשני׳לגדול יפה פשהשנדהו
^
.
 . ,/״
אבי! אם אינורנו
דכתיכאבי ראה גם ראה :
דכיון שא׳יכו נושא פנים לתורה איני
ונונסרףפברמ 5יפ  1 ! 6ףלנ ) תנן
עושה מעשה עמך ומן הדין אינו חייג
רמא המהלל
אמרלואביוהסמאאופאמ לו אלתחזי
שירשמ׳ללקהכן
לכבדו־ י ומם־ וחייה אדם לנכד חמיו
אינו חייב כלל אכידה הרי זה לא ישמע לו ומייתי לס
גצי״יאניא ך בגמרא התם ונפיק קמאדיבמות ( דף ה ) מדכתיב איש אמו ואביו תיראו * (ביה! (כיא״יז ) לכימיה אבי ראה גס ראה דוד את הכי׳ לשאול וקרי לי3
מפני שהיה חמיו  :גרס״נן בפרק קמ׳דקידושין בפו מלב פיילא פד היכןטכור
^ כןק ^מד ^ ואתשבתיתי תשמויו אני ס כולכם חייבים בכבודי  *.ומ״ש' דאפילולבטל
והגיא,רש׳ ,בעי׳ מצות' עשה סל דבריהם כן כת' סימכ״ס כפי ( מהלכות ממירים ונראה שהטעם אב ואס אמר להם צאו וראו ימה פשה גוי אחד כאשקלון פעם 1אחתכקשוס״מיס
51־
פרגמטיא צס׳רבוא סכר והיה מפתח' מוכח תחת מראשומיי '׳
החומש פ׳ דגש גגי מסוסדכיוןדכל מילי דרבנן אסמכינסו אלאודלא מסור היי  .הס בכלל דבר
דזנח זבחיםלאלת׳ תורה אי כמי רכיון דמאכי ה ' כולכם חייבים בכבודי ילפיכן לה ומילי דרבנן ואס תאמ׳והא איפסיקא הלכתא דאינו חייב לזון את אביו מסלו ככ י מ:י ז״ י [
אדוני
עליהם .בסביל כיבוד אביו וכתב
מקום אין לו למבוי
ודאי הם כבודו לס
דלכבדואמריק דאינו חייב לנהלו משלו אכל צדי שלא לצערי
^
״
!^ ,1
ן
 7לן 3ל| 07
אב
של
ומורא
בכבוד
סאשהשויס
וס
החיש
ואחד
:
טי
כנל
אנ ,,יןפר אבי ז ל כתשובה
לוללא
ממון סבעיולס א״כ ט אמריכן משל אב ה" מ כדאייבאסשיו זכי ?
ייפיבול איי אני! ואס' וכ ( עד שניהם סוים כרית ומימייא בפ״ק דקידושיןידיף ל ) ופי'רשות אחיי' רווחא בעלמא היה וביממלמי מסיים בעובדא דהיאי גויי נחתלגכיהיז
יי כ 33דמ'מ ח י'ינ׳ עליה היינו כעליוססיא משועבדת לו ולפיכך ה' יא פטור ה מכיבוד אב' ואס
יכילית מתית׳לכיון אמיינן דילמא דהוא כעי פר׳יסין סוכן 6ס?יכיה ^ ליח
בעודה נשואה׳ • כתב הירמב״ס ממזר חייב בכבוד אביו ומוראו וכוכפיק ו'
ואיייתיתכעו ^ י ;
אסקוכיה לאלף כיון דאיתע׳אביו מן שיצתיה סלק
ק ,ןמנ׳ז' ^ש יגע{ מהלכות ממרים וטעמו מדתכן בפרק ב׳ ליבמות׳ ( דף כ״ב ) מי שיש לו בן
י/י ^ץ
כדפסקו ליה לאסיייא ולא כעי אמר מה אנא מז 5נ ^
יי'היי״ה
ס9ר זממת שחני מכל מקום סוטר את אשת אביו מן החליצה ומן הייבום וחיייב על מכתו ועל  53ייטיז י)יני נמה מכי3ו ד ^ 31י ^ יכ^ וס : 5ו׳י* ס ^ו
ופייש׳׳י ומ ?^ ו *י*מראה
לימנ׳םמפיי-־ג י  #קללתו׳ חוץ ממה שיש לו מן• השפחה ומן הנכרית ובגמרא' מצל מקום לצילומי יש מטחין את אביו ברחיים ומביאו לחיי'
כבדחייל״ת מאי לאיתויי ממזר ומקשה כגמרא אמאי חייב על מכתו ועל קללתו קרי כאץ
אביו ינ3
דח'
יכ יוחלתי
סמככדו בדברו דבלים טובים וניחומים והמלאכהמסי ^ע ^ וכ
או 6
וכתב
תשובה
בשמשה
ממךואוקמוה
מעשה
בעושה
תאור
לא
בעמך
ונשיא
משוס
!
ה־יכ
מלול
לו צורך השעה שאינם יכולים להתפרכס אלא 3יגיפ זיוכמ  1יי^רללנ)כיו
כבז־ אייו וצ׳עלפי הרי״ף מל זה הני מילי לענין חיובא אבל לעניין איסורא .אפילו לא עשה (וישובה נרסינן מעשה באחד שהיה טוחן בריחים וסיס לו אב זקן יסלי! המלל  5' 5ו^ ,ין
זו אם אינחיוציל
אסור לבן להכותו ולקללו דגרסינן בערק הנחנקין לכל איין הק נעשה שליח לא לבא לעבודת המלך אמר לו בכו אבא טסון ואל אלו מחתי ד עכויתה> '׳ימרו
למחול על כמלז
תכסה.
ולא
תחמול
אמר׳מור׳לא
שהרי
ממסי׳ומדיח
חוץ
י
לקלל
ולא
אביו
להכות
לה קצבה  :גרס״י ן בירושל׳אמושל רבייסמאעל קנל׳עליי לר5ייףיני י ^
זע׳ש:
(ז ) אגל לא עליו וכן כתב הרא״ש ולאפוקי מהתוספות שכתבו לההיא דהנחנקץכשעישם
כיסמעאבכיסאיכוכוסגביכגו׳אמיולהמסטסי׳ליךאמרכדנפי מטץ
מ.שמע כן בפליווד
<!*ייו'$ה״ו•
בפא רחיצת מזג׳רגליו ומאת מסן ולא י55י'ל י5ז? 5י ,הו ^
שלנו פרק קמא לקדושין לשנה ניגן לזהקג״ה שכרו ו נולד לו פרה אלומה ( אמר לחכמים איןאגי

מנקשמכם אלאמחשדפשלפי בשביל אנין עכ״ל (או ^לערימעשיס הייישלתלק בין אפלולי לזיינו מקמן בישובין ^ומרווחת"

הלכות כבוד אב ואס רמא רמב

רכג

ד״מ

צמההו 6כיכרדה ופס׳רכיכר ירוסס כן בין באביו בין באמו ולי נראהדאיכא אכל ק אצל אביו כיון דאיב׳ אחרינילמישקלליהסילוה .ולמפתח ליה בועי׳ ל ( 6ח ) אע״פ ל*
?* לוגי כמילפא נין אס אביו בן תורה לאס אינו בן פורה מדגרסינן כתלמודא סבקינן לכן למעבד סכי דלא להוי מעייל כפסיה לסה קשיי 3מי מה ולה5ןי טעמן׳ ל 3אחר נמק1מז
אבא גבי הקזה כיון דחבלה גופ לרפואה היא מותר לבן להקיז דס לאביו ד 3כו ואחי מכלל א -סן^
ד לן
דאתינא מבי! רב ו
יעקב בר אביה לאביי כגו׳אכא רעד !
אמר ליה רב .
ךילן5ןמ
הביאראי;
גולהליכסאואמאמזגא לי היכי אעביד א׳ליה מאמך קבל מאביךלא תקבל סוים בכך אס הקזה זו רפואה לסניהס סומר ולשניהם מצוה ואם טעו והמיתו למלמ(ל<
נפשי״חהרי׳ק
לשניהם עונש שגגת מיתת ב״ד ועובדא לדפי
ז!
וויו! רכר תורה הואחלשאדעפיה :
דרב ספא ומר ברי' דרביכא לא פליג׳ שירשקס״ז כ'לאין
אביואואמוחיי׳סקילה א אם הוא
המק / /
רמא
׳׳פכתא"וכ״אח״ג ) גרםינ זבס "
ו וכ
גל הנשר צתויה לההוש גברא

דלאהוה1

בעדים והתראה אחד האיש ואחד

א פשס א ד  3עי א דפשטן
.
,
1

ףב

.

^

מ נילהאנלמח,׳
ניד ננז לישח אשה

דימי להיתיר אבל רבינו הגדול ז ל כת 3אשיי*פז3ה הנן
איבעיאלהו בן מהו שיקיזדס לאביו והאריך ססנראין'
ואסיקנא ר 3הפ א לאש3יק ל 3ריה ןכן ׳עודשס דאיןחייב

מיקר אבוס ואמיה כפתוה אמי ל יה האשה שקללו ואפילו קללום לאחר מיתה בד״א שקללום בשם
#נקוהדת יא "מצופ עשס סמ י^ מן השמות המיוחדיןאבל קללום בכינוי אינו אלא בלאו כמי׳
5יוה כצדה אין בד סל מטסמ וזה ייס שמקלל אחד מישראל ואחד האיש וא׳האשה שהכו את אביה'
ואיפיש׳לימ' ק ךא ע״ ג דמכ ׳ א ךם לרפן ^ ט לכ׳דז אלא בלבד יס
אואיםםחיי־יןמיההימי״״ן־חנקאםהוא בערים והתראה
יסור ומניה דויוהכפ ליפו נ״יו היי) "א־-ל״מ",
סכר!/ומר ^ לא
י׳ ודוקא בחייהם אבל לא לאחר מיתה ודוקא שעשו בהם חבורה אפ ה כיון דאיכא אסריני נא שכקיצןמלתא ללאשייך
דילמ׳־1עי ׳*
הכי< '• '׳*
לביא למעבד •'׳׳-
אבל לא עשו בהם חבורה אינו אלא בלאו כמו מי שמכה אחד ■״׳ -׳*
הבילע 3י ^ה טפי ,באב פשיטא לאין
יופנשושלא תטול שכרזה  :כתו ב
חר ניד האג לחיוו'
כת״ה סי׳מ׳תלמיד רוצה לצא׳ממדינתו מישראל הכהו על אזנו והרשו נהרג שא׳יא שיעשה חרש בלא
ממה שהוא בדרךהרפוא׳וה״ל שגגת חיק ננני עלל ויג׳ש
בוטח חבורה שטיפת דם יוצא מבפני׳באזן ועל זה נתחרש לפיכך היה
ללמוד פורה לפני רב אחד שהוא
בתלמודו לאביו קוץ תחוב בבשרו לא יוציאנו שמא יבא לעשויבו חבור׳
□יראה סימן ביכה לפניו
ו 5זכיומוסה כו ר 6ומר שנ 1ס ילך ליזותו וכן אם הוא מקיז דם או רופא לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו
גדלוס ידאג תמיד עליו פן יעלילו הגוי' אבר אף ע״פ שמכוין לרפוא׳ ואם עשאו פטור בריא כשיש שם
עליו נמו שרגילים באותה מדינהשהרב
אחר לעשות אבל אם אין שם אהר לעשות והוא מצטער הרי
סס אין צריך הכן לשמוע לאביו בזה
זה מקיז וחיתך כפי מה שירשוהו לעשות היו אביו ואמו רשעים
והביא ראיה לדברש :

ומא

המקלל אביו או אמוחייב

גמוריםועיברי עבירהאפי׳נגמדדינן להריגה  .ויוצאים ליהרג
אסור לו להכיתן ולקללן ואם הכה אותן אי קללן פטו׳ואם עשו
תשובה הרי זה הייב ונהרג עליהן אלפ שיוצאין ליהרג בריא
בבנו אבל באח שבא והכהו וקללו אח׳שנכמר דינו אע׳יפ שעש׳

בבן ולא באחר שהאריך יגול שם
אבל למית׳לא סיישי׳לא .
משוס דע ב הצ־־יבן הכאוב לרפאת ואיןוניגנ עודשורש
שישלזדיןעס
לך ברפואות אלא סכנה מה שמרפה לזסנ'חב!

ממית לזה עכ״ל  :היואכיו ואמורםפי ׳אני! אזאייל !הס
דינן הלא לילך ~ייו
נגמר
גמורים
אחריהם
1
אפי׳ , , ,
עבירה ,
ועוברי ,
י.
לרריגה ויוצאין ליהרג אסולו להכותן לדקעמהםנעיד!
ולקללןוכו׳עד ולענו׳כפי מהשראוי ה< 3ימהלכינל׳אנלאם
דברי הרמכ״ס בפ׳ה מה ממרים ודבריהלמ'מ אס ינטרן
׳ לה׳ציא הינאוע
אלו עד אע״פ סראויי׳לכך ול^
מבוארי בס הנחנקין ( דף פד פה )  :מיציא אלי היה
כתב הרמב״ס מי סנתחיי׳סבוע' לבנוילרדעי!ן לדיןלפני
וכו׳ג״ז בפ״ה מה׳ממריסוכ״ כ סמ״ ג 3סס נ׳דהממלצ׳המלת,
הגאוני׳וכ'ששבוע' האלהה ןא כמוםרגולי׳ הסחייביםלפרלע׳

סקילה מסנה בפי'ד מיתות ( דף נג)
מגמרא יליףלה מקיא ומ״ש אהדהאיש
בריתא שס _ _
חדהאשה שקללו ג״ז ....
ומ״ש
בפרק תשוב פטו׳ הואיל והולך למיתה ואם ביישו חיי׳בקנס המבייש:
^י׳קללוס לאחר מיתה משנה
ומ׳ש בד״לן עבר אביו או אמו עביר׳שלוקיין עליה והיה הבן שליח לדיינין
המנקין ( דף פה ) :
יקללוס בשס מן השמות המיוחדים יכי' אל יכה אותן וכן אם נתחייבו נידוי לא יהא שליח לנדותן ולא להחרים נ־ידדוסספא וכיוצא נזה ־ ל״״י | ״ש״ב
עלל :
שתוקי חיי׳על הכאת וקללת אמווכו'
.כה י?ד,מיתופ ( יוס״ו )וכס/
האיש ירדוף ולא יכה אותן בשליחות ב״ד אע״פ שראוין לכך ולא עשו ג״ז דברי הרמב״ס בפ הנזכר ומ״ס א3ל רפא (א )כנ'י
סכומ׳העדות ( דףל״ה ) ואחד
על
אף
אלא
לבד
תורה
הקפידה
וקללה
הכאה
על
ולא
תשובה
וצסדהאשה סהכואת אביהם או אמס
נ׳מהרא״ינפסקיג
בנו מן השפחהימ ,הככרית ^ חיי׳ ^
ווייביסמיתה מפורש בכתוב ומכה הביזיון שבל המבזה אביו או אמו אפי ברברים אפי ברמיזה ה״ז
שיל
על אביו ולא על אמו בפב דיכמות  0־ףאביונינק"ר,1
אביו ואמו מות יומת ומ״ש שמיתתן בכלל ארור מפי הגבורה שנאמר ארור מקילה אביו ואמו ויש כב ) הנן דמו מן השפחה ומן הנכרית בהיותי בןי׳אשני'
כ־מנק מסנה בפרק הנחנקין ( דף פה ) לבית דין להכות לע זה מכת מרדותב ולענוש כפי מה שראוי אינו חיי׳עלמכתוועל קללתו ומ״ש סאעןא! עברענירה
אחרתבאות! עת
ומ״ס ודוקא בחייהן אבל לא לאח' מיתה כתב הרמי״ם מי שנתחייב שבועה לבנו כך ראינו בו תמיד חיי׳על אמו נרא׳שסו׳מסוס דכסנתגייך
שעשו __
ודוקא .
מנגה .סס  :ומ׳ש) ...
בכס שאינו משביעו כשבועת האלה שהרי זה בא לקלל אביו אלא  5י י״״י׳י יי ־ק״ז ? מלי * מי "י'
כנה אנ כוי טעמא משו דכל שאינו חייבאפי׳ הגיעלחינוך
שכורה וכו׳ג״ז מפנהסס• הכהו על אזנו משביעו שבועה שאין בה אלה שתוקי חייב על הכאת
לאונרעונשיאזהר׳
יחוסו נהרגוכו' מימרא דרבא כפיק וקללת אמו ואינו חייב על אביו אע״פ שנבדקה אמו ואמרה בן על מכת אביו וקללתו אינו חיי' על אמו
הואכללקודישהני׳
החוכל )דף) ל £יב ךהיה ל אביו פלוני הוא אינמענש על פיה אבל בנו מן השפחה ומן הנכוץת כמ״פ בסמוך :וק גר שהית' הורתוס לא
בקדושה ב׳ שערות מ׳ת
בקדוש' אע״ס שלידתו
קקתחו׳בבסרילא יוציאנו סמא יכ ^ אינו חיי׳ לא על אביו גפולא על אמו וכן נר שהית׳חורתו שלא
למשות בו חבורה וכן סא מקיז דם או
ררמב ס בפה מה ממרי שאינו חייב עלנ כמה יונתילסימן
מצא לא יקיז דס לאביו וכו׳כד״א כשית בקדושה אע״פ שלידתו בקדושה פתב הרמיי׳ם שאינו חייב על
מכאביווקנלתוהטעמשו׳דגרשנתגיי׳ לעהזאלקחן
סס אחד לפסו' ומכל זה דבריהרמב״ס מכת אביו וקללתו וכיוןאש ^ נו חייי׳על אביו גם אינו חיי׳על אמו כקטן שנולד דמי  :וס׳ש וכיוןשאי נך שנעשומכשולות
בפ״המה' ממרים וטעמו מדגרסי' בר״פ שנא׳ומקלל אביו׳ ואמו את שחייב על אביו חייב על אמו שאינו היי׳פל אביו גס אינוסיי־׳על א פווכן ׳ג״זתתחמידולכןכר׳
איזה! מרהע5יי
המנקין ( דף פד ) איבעיאלהר ק מהו חייב לע אביו אינו חייב על אמו:דג אסור לקלל אביו הגויי דברי הרמב״ססס  :גל אסו׳לקלל אכיי
סיקיז דס לאביו רב מתנא אמר ואהבת ולהכותו ולא יבזהו שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה הגוי וכו׳ג״זדברי סרמב״סשס וניסלמ׳כן,ארן' אנ \רגיל
להעריןכפר׳ותשו'
הוזהרו ישראל קלה שהרי זה מבזה תא אביו ואינו נוהג בו מנהג כבוד אבל מדאמרי׳בפ״ב דינמו' ( סס ) שלא אסרן
ליפך כמוך כלומר לא . .
ערוה לגר אלא כדי שלא יאמרו כאני במשקלעכ
רבר;
לכל
אביו
שאינו
כמי
הוא
והרי
יחס
לו
אין
שנשתחרר
עבד
לזיני
ס
דבר'
מלעשות לחביריהס לזל 5ז
אבל ( ב ) עיי] נ -ר־ן
מקדוש סמור לקדושה קלה  :יומי׳
חצץ לעשות לעצמו רבידימי ברסיננין
פ׳נער׳ שנתפפת'
יומימכה?זדם ומכה בהמה מסימכה
עבד שנשתחר׳אץ לו יחוס וכו' גס זה וצהר׳ן סון> חולין
דברי הרמב״ס סס
איזה מקרי מכות
* :
נהמה ליפוסה סטור אף מכה לזדס
מ־דומ  , :.רג<
רמב
מצוווה ככיבול ״.,,ג
שאדם מערווה
כשט 011 (0
שארם מצוד בכיבוד אביו ויראתו כך הוא  1׳- ()-.
ליפולז׳פטור רבל5ז שביקלכיי׳למיסקל
וישללמוד
א
מאביו
'
יות
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דמציע !-ז•
לניילמפתח ליהכוותל? פי כויהלהוצי' שאביו הביאו לחיי העה״ז ורנו מביאו לחיי העולם הב׳ואין לך ורבו יותר מאביו וכומסג 3ספ כ
רבו! קורא אומו רני
׳
ליחה ממנה דילמכז קבילוה״לשגגת כבוד ככבוד רבו ומורא כמוראו ואמרו חכמים ומורא רבך ובסו׳כיימו'  :ימ׳ש ואמרו סבמי' ו מור' ולאי אבא מזריוכן
רבך כמורא שמיס פ״ק ' מר\ סכת אבות  :ייוכת ריש פ׳הזהב
ומשיו' ליה להרמב״ס ז״ל דרב
ימן
מתה) כמורא שמי' וכל החולק על רבו כחולק על השכינה וכל הערש'
ופסו׳דלזמר
ורבדימי להיתיררן פשטוה
וכל ם< זולק מל יבו ונו  :ואי ! מ סולק ךויי !,־י׳= ״״!
מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה ופל המתרעם עליו'
יכדימי הטוי ומותר הו6דומי׳ד ^
ייי־נ׳ ?,לייקא *
גיור באלו מתרעם על השכינה \ כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אח׳ נ1ל ינו נל םקו5׳לו מירב־ וצי'
ילומר במצה בהמה ועובדלודרב ודמר
3פ״ה מה׳ת״ת ולא ידעתי למה לא כתב הוא רנן מונהרן
חולק על רבו כל שקובע לו מדרש ויושב רכי׳דברי׳אלו כס .זי ואפס 'דמסו׳רדבריס אבל נר׳נושאינן
ואיזהו י !
השכינה  :י
״
נייהדרכיכם ל 6פליגיאיפשט 6דיב
רבו
ודורש ומלמד יי
שלא ברשות
מתנ׳ויב המי פד סטו׳לה,תיר ׳דר 3ומפ
אלו הס פי׳חולק על רבו הנזכ'בד 3ךירז ״זי!! נהקאז ניבולאב
אינה^ ",?,מי
נרי׳דרבינ׳כיון דהוו משנחו 6סדיני דלעבדולהר ל 6שבקי לברייהו למיעללבית לא חש לכמבכו כפס הרימב״ס דמשמ׳לי׳דפשט דכרי ח״צ הני הי ייאכי מצאתי כ׳שייפ^
?ס קלזבל 5וי ללז היו משכתי מלון די עביד לסו שיקי לברייהווכדפסטו' רה מתנ' שהימ״ך תמה על הרמכ״ס מצין לו סיאסו׳לקבו׳מדרש בחיי רבו ואין מקו׳לתמיה׳לבן יקרא בל׳ אנא
זו שמבואר בדברי הרמב״ס שהוא סובר שזהו פי׳סולק על רבו  :ואפור לו לאדס מורי !נן ""מוג
ייכרימי אבל הדי״ף יהרלז״ש כתבו כלשון הזהאיבע' להו בן מהו סיקיז דסלאביו
י״סיקנ׳רבפפא לא שביק לכיריה למישקל סלוא מרי בייה דיבינא לאשביק להורות כפני רביו לעולם וכל המורה לפניו חייב מית וכ׳הרמב"© אסה וארקוק לקמןסי׳רמ״ו גבי
י?ךיה למפתח ליס כוותא נרא׳מדיריהם שהס סוכרים דעובדא דרב ודמיכרי'
ףכמיאמר
מרבוי״במילוכי׳ג' ׳זכפ״סמהת״תוטעמומדגרסי׳כפ׳ק דסנהח־ין פפס אחת
דיזציכא פליגי על פשיטות׳דרב מתנ׳ורב דימי וקי״ל כיב ודמר כריהדרכינ׳וכ״כ הלך רבי למק א' וראה כני אדם סמגבלין עיסותיהם יטומא׳וכו' תנא כאות׳סעיבליאבאמורינו׳ !:
גזרו תלמיד לא יורה אא״כ נוטל רשות מרבו ואימ׳תו סתס מנתוס ברי׳דר אמי
י יבסס הרי״ף סאעהק מקיז דס לאביו והרמג״ן כ׳כתורת האדם עלהני
יונדי דיב ודמר כריה דרכימז פמיהא א״כ לא יתעסק בקי ברפואות כללדילמא איקלע לאתרדריש להו מות׳ללתות סטי׳כפסחאמרי לי׳לאו ר' מני דמן צור איכ'
הכ׳ותכי׳תלמי' אל יור הלכ׳במקו׳רבו אא״כיהיה רהו׳ממנו ג פרסאו׳כנגד מחכה
טעיוצקלפגכת סייף ועוד מ״ש כן בהקזה דאביו ומ״ש אחר בהקזהדחכימדהת'
55יייילמאמזיק ליה סכמה דברים סל סכנה תלוייס בהקזה וי״לכיון שנתנה ישראל ופרס״י מגד מסנ׳ישראל דכל מאן דבפי מילתא אזיל לגבי דמשס דכתי׳והי
ל שוה ליופא לרפאתומצו'5מי איכא אין לו לחוש כלל שאס מתגהג בהםכשור' כל מבקש ה׳וגו׳איעג שהמחנה ג פרסאות ואתו לגבי דמסה רבותא דמסס סאכי
׳ייעתייאיןלו ברפואותאלא מ$ו' דרחמנ׳פקדי׳לרפויי ליביה אנקיהלמיטע' עכ״ל ובפ׳הדר אמר רכא כפניו אסו׳וחייב מיתה שלא בפניו אסור ואינו חייב.
סכימ*
מיתה וגרסינן תו סתסרכינאסר

הלכות כבוד רבו ותזז

דם

הכי א״לדה5ו רב המנונא15רדיבסדת,

רמב

( )1אנ3מ3ממ סכינא כבכל א״ל רב חפדא מ״ט פכיד מר
קברשאי " יי ^יי לארגז כשני דרכחפדאא״ל לאו אורי איתמר א״ל איתמר אורי ואיפמלאאורי
צה,י׳ פ נפכי י " .בשני דרב הונא רביה הוא דלא אורי ואורי בשני דרבחסדא דתלמיד סבר
•מסנ ^זל/הזר ,,דיליה הוה ואנא כמי תלמיד חבר דמר אנא ומשמע דסדתא דארגז ס׳יה רסוק
ללא לש! פ נ׳לי מפומבריתא מיןרמו סל רב הונא יותר
שידע ׳נ ישא'נ׳ מג פרסאות ואפ״ה לא אורי ומשמע נמי רבו ורבו קיים אע״פ שרבו במדינה אחרת :ואסור לו לאדםהתסהדאאמרה ק עזאי תלמידחגר
דממסלס
פשיטא לן
*׳ עה ?ה ' י* ,תיי התם מתוך הסוגיי׳דכל תוך ג ' פרסאות להורות בפני רבו לעולם וכי! המורה ׳לפניו חייב מיתה וכתבד י ^ ו' 153הוס כתב
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י״״קלתל״י׳י-י" '
להומלבמשן׳כ״דו

לרב! מ7א<רייתא
אפי לינט לרש(ע

^
רבתיז א! 3לח,ז
לג׳ א0נ*5רשיי*
מרב אקל סבי (נז

תיקשי לן

מההיא

דתניא

תלמיד אל יורס במקום רבו אא״כ הים
וחוק ממנו ׳ג פיםלוית דמסגוע ובין נ״ל
רשות בין לא נפל חיץ לשלשה פרסאות
שרי מתרץ הרמב״ס דהא דמשמע דאפי'
חוץ לג פרסאות אסור היינו בקוכע
פנמו ללמד ולהורות וה5ז דמשמי! דחון
לג פרסאות מותר היינו באקראי בעלמא
וההו׳עובדא דתצחו' כריה דר אמי אקראי
בעלמא הוה כדמוכס לישנא דדרשלסו
,

מםימ, ,
ידח ,נרח,
1

יהיה י 1כס כמותו י חבר הייני לומרשריד
הלמייחכר דתל מיד היינו ל ומ
קרוב להיות ח בירו ע״כ ודברי הרמב״ס שכתבתי בסמוך אינם לא כדברי זהולא
כדברי זה דאס למד רוב חכמתו ממנו כי נתחכם ונעשה גדול כמוהו מאי הויאלא
כל שלמד ממנו קכת־חכמתו ולא הבא הוי תלפיד חבר י ודברי רסג״סכדברי
מהרי״ק דבס״פמישמת אסא דקאמר

י 1א

ולהורות אפי׳ הוא בסוף העולם אסור לו להורות דע שימות רבימר ^ 1
^תינ״אהיא׳יש ^ ־תנכת ^ גמייתיר
אועישיתן
שנים עשר מילתייבמיתה אם הוא מורה וחוץ לשנים עשינהנסית טימק ע״ה מט מ״מ סכת יי■"
לולו!נוי'
נחסי״י :ולאמיקי' רירלוה
מיל פטור אכל אסור תלמיד חכר מ־ך שנים עשר מיל פטור
אכל אסור וחוץ לשנים עשר מילמותר :ולא מקריהורא' אלאשים כו חמש לשיכול יוכלמוילזר ׳"נס
וכו׳קכתבוהתו׳והרא״סבסהדרוהגהו׳
כשמורהעל מעשה שבא לפניו אכל שאלו לתלמיד הלכה
וכתבו
מעשהמימון בשם הר״ש שכתב בסס ר״י
כדברי מי יכול לומר מה שבדעתו כיון שאינו מורה לע
הכתוב
עוד ההגהות בשם הר״ס סכל
שכא לפניו ולא מקרי הוראה אלא ברבר שיש בוי חמשלעןןאק
להורות,
לפגם בספריםמפסקיהגלזוכיס יכול
אבל כהוראה ידועה שהיא פשוטה לכל כגון נותן טעם

ולזיתבוהמדתני׳ או איסור 1שנתערב בהית׳ לבטלו בס׳ וכיוצא כאלו שכשמתירין
יע.א7איןחיל( ׳ ולישנאדאיקלעלאפר
לו אינו נראה לו רבר חידוש שככר שמע הוראך; זו ופשוטה ^1,
נ ״׳י 6יורה ^ כהיה יח  5.י1סלשהפ ל?א׳י ת
ני |

" " ץ "• " " * "ייית

^שמ?1מע

אומו פסק בימי רבו רק לנן יורה דבר
מלסולא יסמוך על יאיופיו לדמות

והתוספית שרי  :ולאפרושי מאיסורא כגוןשרואה י!ארם עונד עלעבירה
^ י־י

נ״ליש׳תייקב א' משוס דאקראי בעלמא הוה
" ' ' ■1ז וסרא״ש תרצו דסא דמסמע דחוץלסלשהי

פרסאות אסור איירי בתלמיד גמור והא

ץ,
דעג

מי?יי

מפני שאינו יודע שהוא אסור או מפני רשעו מותר להפרישו ה״נ אסוי לסכם להתירדברהתמו׳שנר׳
מויות
בילרבים שהתיר את האסור והביא
ולומר לו שהוא אסור אפילו בפני רט שככל מקום שיש

זנ׳מהרי״ק
מהרי׳קשלרם קי  /דמסמע רחוץ לג פרסאות סרי איירי חילול השם אין חולקים כבוד לרב ואסור לתלמיד לראות סכיןלדלה * ודיאפרושי(לה)
רשקיעע5עק
יק פסק לינ׳ש בתלמיד סבר וכיוצא בזה כתבו הגהות לצורך שחיטה בפני רבו שנרא׳כנוטל שררה בפניו אבל לצורך מאישורינגוןסרן^ נש<
מיהא^ מיימו׳בפ״ה מהלכות ת״ת בשס הר״מ עצמו שרוצ׳לשחוט בו יכול לראותו כפניו אכל שאר לכ הורא׳לאדם עוכר עלעביל
יע׳׳א אל
סיניז
לנפניו ממש
שמת וכו׳ שס מימידרבא :נסידיק נמסמהרים
אסזל 7מחזי ומדברי המררכי בפרק הדר כרא שמתרץ אפי׳ לצרכו אסור להורות בפניו כתב הרמב״ם ולא כל מי
לדוקא־נימיהמנאי׳
ואסור-לתלמיד
נאפקריפא א נ ל בע״א דהא דמשמע דחקלג פרסאות רכו מות׳ לישב ולהורות אא״כ הוא תלמיד שהגיע להוראה וכל
להוראה ומורה הרי זה שוטה רשע וגסרוה לראות סכין ל/׳־ץרךיהאמיראיםימי
6צא בפניי אפילי אסור היינו דוקא כמקום סרבו רגיל לכא• תלמיד שלא הגיע
ןכן ׳ ואץשאדהפ!סקי8
^
וחמשי
לקיצי' כמוביו' השוק או בשני
שיי .עלל סס
^גי /
סוכרים ק:
ועליו נאמר כי רבים חללים הפילה וכל חכם שהגיע להוראה פשוט שס מעובדא
היינו
שרסאו׳מותר
לג
דחוץ
דפשמע
והא
עמה
״'
(נ
ש
^י /
הקשה ^ הרגעל כשאינו רגיל לבא לקיצים שם ביאס ואינו מורה הרי זה מונע תורה ונותן מכשילות לפני רביםועליו דרבינא סר סכינא בכבל שכתבתילעיל
״",,ף
דמשמע ״״ .״
לברי מהרי״קשכת' באקראי בעלת׳  •:ומשמע מדברי התו' נאמר ומוטים כי! החניה ואלוהתלמידיםהקטניסש^א הרבי  ,״״
הוה רב אשירבו
בהדיא דאי
/אס למד ייב בפ״ק דסנהדרין דאפי' נטל רשות מיבו תורה כראוי ומבקשים להתגדל לפני עם הארץ וכץ אנשיעיר'  . ,מבהק ליו היהיש6ילע.י0י סרגקמי:
סו־וצילשסופ0
מדגרסי'
וקופצין ויושבין כראש לרון ולהורות בישראל הם המרבים את ום־שיובל לצויך שנמו
וכן משמע ,
תיסאו׳אסור י
תוך <ג' ״ <
נתחכם זנעש ג 7לצ•',
אמרב׳צורכ׳מרננן
כמ (ה( מאימידהא בפ אע פ אריסיה דאביי אתא לקמיה המחלוקות והם המחריבים את העולם ומכבין נרה של תורהיכ^׳לראו׳ בפניו שם
הוראה
לנפםיה :ומ״ש אבל שאר כל
צבאותחזי
ומחבלים כרם ׳ה
מהרי״ק הבי׳ ראיה דאכיי א״ל מהו ליארס עס מניקתסבירו

אפי׳לציכו אסו׳לסומ׳בפניוכ״כהוא״ש

צלנריי מרישלקיש בט״ו חדש א״ל סדא דר״מ ור' יהודה הלכה
ך׳חיז<־ו 7הא

יף

מחקרנ (0,בהק
היהיסמי? זאפ״ה
״יה יזןלז עליז
יה׳רה,נפני( ^י3
מפתכם לבס,ד
מעשהנל<! 5לליי
ריב״ש

נסי׳

ץינ '
מ ^לאסה

^

ניגחכס ייתר מן
הרב איני חיי׳כ״כ

ראיות מספרי/ר ,

כר״יוכו׳כי אתא לקמיה דרב יוסף א״ל רב ושמואל דאמרי ממייהו צריכה
להמתין כ״ד חדש וכו׳אמראבייהאי מילת' דאמור רבנן אפילו ביעת׳בכותסא
לא לישרי איכיש במקום רביה לא משוס דמסזי כאפקירותא אלא משוס דלא
מסתייע [ מילתא למימרא דהא אנא הוהגמירגא להאדרב -ושמואל אפ״ה לא
מסתייפא לי מילתא למימי ופירש״י דלא מסתייעא מילתא שיורה כהלכה וכתבו
כתו׳כיאפקירותאונ״מ הלכאסןרב מוחל על כבודו דשרי ואפ״ה אל יורה דלא
מסתייעא מילתי! הואיל ורבו אצלו עכ״ל י ומשמע לכל שהוא תוך ג פרסאות
חשיב רבו אצלו ולא יור ומה שכתבו דשרי היינו לעכיןשאין בדבימשוסכבוד
הרב כיון שמחל וכ"כ מהרי״ק בשורש קע״ג דדוקא חוץ לג פרסאות מועיל רשות
אבל לא תוך ג ' פרסאות וכת' עוד שס דבתלמיד גמור כלומר שאינו תלמיד חני
אע פ שנטל רשות מרב א ' לא סגי עד סיטול רשות מכל רבותיו המובהקים  :כ
וכתב ע״ם שאין התלמיד יכול לסמוך אחרים במקום רבוכו "כ התו׳ בהדיא בפ״ק
דסנהדרין שלא היה רבי חייא רשאי ליתן רשות לרב ולרבה כר נר סנה בעירו לס

י-

י / •-י ^ ^ ׳.י ^ז ;ו ׳.י'<וו ;ןן ; ; ; 1ועי ן

׳ביו ׳ ('.׳•ו

סם ח״נאס[ מי ביתו סל תלמיד הוציכו להורא' ושאלו לו ציכאלספוקי אי סיי
מידידהוה אהאדאמי וצורבא מרבק חזי לכפשיה או דילמאה״מ בדיקת סט
שאינו אלא לכבודו סל סכם וכי האי מחיל ליקרים סלא להתריס צורכאמרבנן
לבא אליו אבל דבר איסו והיתר אפילו לעצמו אסור להורותבמקיוסרכווהדעת
והרייף והרמב״ם ז׳ל השמיטו הא דאסורלמיסרסרנא
כוסה לאיסור עכ״ל :
קמיהרביה מסוסדהאידנא לא נהגו להראות■ סכין לסכם שחכמים מחלועל
כבודם מה וגס רבינו מן הדין ה״ל להשמיטו ולא כתבו אלא כדי לסייס בואכל
שאר כל הוראהאפיילציכראסור לומר דאףפלגבדלמיסרסכינאלציכומומי
שאר כל הוראה אפילו לצרכו אסור • כתב מהרי״ק בשורש ק״ע דהאדמשמע
פ אלו טריפות ופר כל גגות דאין לחכם להורות כמקים חכירו כנגד דעתסטרו
דהיינו דוקאכעירו ממש אבלסיכא שאינו כעיר ממש אפילו במוךג׳פרסאמ
פשיטא סיכול להורות באקראי היכא שהחכם האחר אינו רבו • וכתבפוים•
אסר רצית לדמות לזה כשבאין ב׳כעלי דינים לפני רב א ' אכסנאי ויש רבא׳זקן

^ ו׳-

היזנסנלו  ,שחין הר 3

סכעירי ^ וע ע״״! ״

מנהגסהיכחנעייכוהל5וי והרבי מהחתן והכלה וו^ י ליוו בל מינה י ינ'
האכסנאי למיפסק חיותיה דאופו רב היושב שם בקביעות; גרסק נפיז
הדר רב אלעזר מהגרוניא ורב אחא בר תחליפאאיקלע לכי רב אחא כי'ה
דרב איקא באתרא דרב אס^  3ר יע ק 3 3פי ר$ 3ןח 3£ריה דרכ איקא למעכ י
להוא עגלא תילתא אייתי סכיצאוקאמחוילהו אמר לסו רב אחא כרתחליפ"
לא ליחוש ליה לסבא כלו׳לרב אחא בר יעקב אמר לים רב אלעזרמהגרוני^וה>
וה ?
אמר רבא צורבא מימן חזי לנסשיה חזי ואיענס רב אלעזר מהגרוני^ .
רבא צורבא מרבנן הזי לנפשיה שאני התם דאתחילו בכבודו ואיבפית אימ
שאני רב אחאי רכ יעקב דמיפלג ופרש״י דאתחילו בכבודו מאחר סיאמי
דליחוש לסבא והתחילו לדבר בכבודו לא היה לו לזלזל כדבר  .דמיפלג הי

נעםהלהססניףפם' 0י 1ד 6ץל 5וותויהלהחתירעליוכלל ( וכתנמודשורשק״ע
ו £1־ריזו<( נחי,,
פשיטא דאין זה אלא כפיפות בעלמא אבל לא סיפחייב בכבודו כתלמיד לרב ) :
קמנ
ונראה מדברי הרמב״ם דמלמיד חבר אפילו בפניו מותר להורות שהרי כתב
*ש״עי*א ז "י כת
1א ?חלה,ר׳ 3ןה״א בסוף הס ' סנז׳בד״א ברבו מובהק שלמד ממנו רוב חכמתו אבל אס לא למד ממנו
דלכ ^ש ןמ( לה רוב חכמתו ה״ז תלמיד חבר ואינו חייב בכבודו בכל אלו הדכרי׳אכל עומד מלפניו
מליהמנאי/כו׳ :וקורע עליו ע״כ משמע דס״לז״לדסאדאמררבינא לרב אשי אנא תלמי׳חברדמר
*(
אצא היינו לומר דכיון דאינו אלא תלמיד חבר מותי לו להורות אפילו בפניו
דלא הוזכר איסור הורא׳כללאלא גבי רבו מובהק דוקא ( ג ) ובן נראה שהוא
דעת הר״יף שהשמיט עובדא דרביכא דא״ל לרב אשי תלמיד חכר דמר אנא משו'
דסתס רבו שאמרו סאסוי להורות לפניו או שלא בפניו היינו רבו מובהק דוקא
וממילא משמע דכל שאינו מובהק אפי' בפניו שרי שאס היה סובר כדברי התוס' מאד היה זקן וחכסע״כ • ואףע״גדהאידכאל ^ נסגינז ^ מיםים \ ?ם0
והרא״ש ה״ל לכתוב ההוא עובד׳ לאשמעינן דבתלמיד חכר בפניו מיהא אסור  :חכם ומשמע דלית ביס סוס מיחוש כבוד כלל ומסעם זה השמיטו הפוסקימע
"ףירלצ
ומדברי הרמב״ס שכתבתי כסמוך למדנו פי ' תלמיד חבר ומהרי״ק כת'כשורש זה מ מ כתבתי י1־יי" ^ מיד ממכו כס ^ידכר(,ס כגי^ת מיי ם ?י
ק״ע שיש מי שפיר׳תלמיד חבר היינו דממחלה היה תלמיד ואח כ נתחכם ונעשה להרמכ״ס דסרי
בפניו דהיכ ^ד ^^ חי^ ו כככ!,יו ^?יכ אתאי'
י לםוי ומ
בירו והוא ז״ל כפב דאפי׳לא כתסכס כמותו אלא שהוא קרוב להיות כמותו נקי' מיישי׳ליג :גרסימ בירושל׳פ׳כל היד ר סנינ׳הו׳ שרי כצפרין והוון

/

הלכות כבוד רבוות׳ח רמב

ד״ם

^מאי קמי׳עוכדץ ומפק מן ממוין זימניןוהוון ר יוחנן ור״ל שרייןתמן ולא הוה
הוצרך לכתוב עד כמה רשאי לעכבעצמו כהורות משהגיע להוראה דהלואי שלא (ל ) ינתשזנלע
יאדימו
להורו־׳קודס
מצר הלון פמי ' אמרין תכי׳הוא ההוא סבא דפתלוי חריפין חד זמן ציפון עמיה
שיגיעולהוראה כ״פ שלא יתעכבומלהזרו׳אחישיני ^ל!5״ נ
הרשב׳אשימןרמ׳ו
שמה
מהסמא ר' מסגח עלן יומ׳דין אמ׳לון ייתי עלי אס לא כל מעשה ומעשה
משח־בזמן
דורו
רבו
הקופצי׳להורו׳קוד
זמנן
מי
שהגיע
להודא׳איכו
רשאי לעכב
׳ילדה
שה <גי מוצי׳אס לא שמעתי אותומי׳להלכה כשערו ראשי ולמעש׳ג׳פעמי׳והן עצמו כללמלסומ׳פן יקדמט מי שללו הגיע להוראהז  :ומ״־ט
,
לאינו
אסו׳לתלמי׳לקמאאשלר
 '11כל
ליבובשמובע סלק היכי דמי אפיקורוס אימזהיל׳רקני׳ס
יומי יאפיין דמני[
, . , ,
..
,
־,
, , ,, ,
3גין כן צריפתטן עמי -מכאן יש
אמר רב נחמן זה הקורא לרבו בשמו למרניק^באכילה
ללמי צבאות ועליה אט שלמה שועלי קטני מהב ? י כרמי אסו־לתלמי
יל לקרוא לרבו בשמו והו שיהי׳השט פלאי שכל השומע יודע שהו׳ ךין״ר .י
ןר
!
כ
ן
מהכ
י
מס
פנ
0
גיהןי
מפט
ושמי׳
ומ׳מ
י
!
ל
ניץ
מה יש ליזה׳מלהורו׳כיכיס5
!יכו
3
•
י ,,
, ,
לעמל כנר על
לומל
^ יפדסיצג 'יףעש יפ?מ,י פעיר :׳/
פלו׳ואפי׳שלא בפניו שלא יזכי׳שמו בפניו ואפי לקרוי לאחרים 'ש ? יא<
ד;  3י בסמי סכ " 5מ ה ^ ם חס 3נ '■ 1ההלכה לעל פסק
ברכוי׳.י — ־!/ 1 1
! /
אסו׳אלאישנה שמם אפי׳לאח מותם ולא יתן פשר החי־׳אלישע ופרש״יבשמושאו׳פלו' פלנרבין להמיר
*■ ״ ,
׳^
׳נירושל׳ספ"ויז נ הרח 11״.^ .
המפיסלמכי׳ ..
לע?
ששמי כשם רבו
ואינו או׳מל־י רבי עלו' '  :מ; ש והו׳שיהי׳ יג ; לאשלר מיפי
ד" '! '
.
הממירכשיש ראיות מן שלו׳לרבו ולא יחזי׳לו שלו כררךשאר העם שנותכי שלו זה לזה
עוקא
השם פלחי וכו׳ואפי׳לקרו׳לאחרי׳ םסמס להורות יאפי׳מי׳ז
דסולמיה התור׳אלמל״שלאיןמכגין
שיןלל לר יונה אבוי להראל׳פניס בתורהשלא אלא שוחה לפניקואו׳לו בירא׳ובככו׳שלו׳עליך רבי ואסגתן לו
כשס רכי אסיר וכי פב ימה ממריסכר[ 3סעודה גלולהבי׳ט
י׳1י׳ ך אפיה כ י כהלכה אבל המדאה פני׳ רבו שלו׳או׳לו שלו׳עליך מורי ורבי ולא
יחלו' תפילק לפני רבו הרמב״סשזוהיא סברת־ עצמו ח״ל היה לכ'כמהרי'קש!ר6
.
נמור׳שלאכהלכ׳הריהל-א
א׳לפוקחמי הדסי־
ולא ישב לפניו אלא כיושב לפני המלך ולא יתפלל לפניו ולא סס אביו אושס ר3ו כסס אחרי׳משנה אלק ק״ע לעכשילנלמן
מלוי ' נפת נמי1שי־א|מ(ת ^
לשאי !,לאחריו ולא
מצדו ואצ״ל שאסו׳לילך בצרו וכיצ׳יעש׳כשמתפל׳ שמס יר5ן? , 1,פ £ץ נמר בכ ך ^ ךסס הזה כל ליןשהלא
ו 3ןשפחרביכרן
כרםע רבו יתרחק לאחריו ולא
יהא מכוין כנגד אחוריו אלא פהו פל 6י ש 6ין הנל דשי בו! 5נלסס *'ו
כהכ׳ןםר}ל לי׳ושראא7ס שאשר על ענמו7נר יצדר עצמולצך אח' וכץ כשילך עמו היו שני' הולכק עמו הגדול
סקוראיןבהסאפהעס כגוןאברהסיצחקאופזליולגת׳הסי׳
^3
ת<״ז לל מד המזמר ואתרים יו7עיס
י׳ ,
שמחמירעלענמלפשיטא שבשני׳ הולך לצד ימינו מאחוריו ומצדד עצמו לצרדין ודלקטן יעקב משה וכיוצ ' בהס בכל לשון ובכל זמן מ׳ב הא לכמב
,
קורא
סלאיצא
"*
ש
ששלמןעלי
זסלאינזחלשש
בהן לאחרים סלאכפכיןר ^ץבב -לשמלירביעית יי!
לצר
שמאלו
וחוץ
לר׳אמו׳הכל
מות׳
ולא
יכנס
עמו
במרחץ ' ואם
למנהורא•

היה צרי׳לו לשמשו מות׳ולא ישב לפניו עד שיאמר לו שב ולא
יעמועדשיאמ׳לועמו׳אוער שיטו׳רשו׳לעמו׳וכשיפטלפניו לא
יהללו לאחוריו אלא נרתע לאחוריו פניו כנגד פני רבו ולא ישב
במקומו ולא יכריע דבריו בפניו ולא יסתלאת דבריו וחיי׳ לעמוד
מפניו משיראנו מרחו׳מלא עיניו דע שיתכסה ממנו שלא יראה
קומתו ואח״כ ישב ואפי׳ היה רוכב חשוב כמהלך וצריך לעמוד
מפניו להרמב״ם תלמי׳היושב לפני רבו תמי' אינו רשאי לעמוד
מלפניו אלא שחרי׳וערבי׳שלא יהא כבודו מרובה מכבו׳שכינה
והם דברי ר׳אבהודאמר אין ת״חרשאי לעמור לפני רכו אלא
שחרי׳וערכי׳שלא יהא כבודו מרוב מככור שמי׳וא״א הרא״ש ז״ל
כת׳כרב אלפס ולא הכיארברי ר׳אבהו וס״ל לרב אלפס דהלכה

שמאיאכיללהו ־ אלא זה

#ומג"© ולא כל מי ספק לי ראזנן שפירש
שמח רכו מותן׳^ו ש ' ממאכל יפי שנ״לשאשור
לאכלן לשמעון נוהג בל
ולהומוכו׳עדוזללז
היתרונ״לשל־אןבן טועה
יצוד לצי3זח וכן ב7גרמיישלחוש לראזנן
נשיל׳עמוהכלפ״ה שיאכילנישמימן?נ׳פיכול
מה׳ת״פ :ומ״שכל לסמוך עליו ולא קייש
דילמאספילי׳מדאסיקנא
תלמיד סללז הגיע
 ,דעשןג',שכ 7נריהםוא״ה
למראה וקורה וכי לא גמנעז לישאנשי' ב״ה
וצל סצס־■ שהגיע מ3״ש 7מודעילהוכפרש׳י
[,הןר!)׳ן 5מו מןרס עכ׳ק, :נ׳נר״יננ״גבשס
,
*
הימה ־ ובסלףפ״ק
 7 ,יבמומא אניי 7בכלללא
קראכאסרהונאממג! 177הלי שלא יהיוב׳
אמח־־כמאי ? כתי׳במי דינים בעיר א׳אלו
ני רני׳תללי׳האילס מובי׳כי-״ה ^ומלדי׳כג׳ש

כלוםמנ״ל ו5וע'פ שני'לכלוור'סים י!צפ  " " ,ז•־"".־!5
מיצו׳כין מש בזה בפ המהל ת' ת למ״ש חלללמ אבלביינות
כהל׳ממיי' נ״ל סמ״ס בה׳ממיי הוא יומר שלס שאינםחוקות
מרוק רקסססביאי־וכ'שזה סברתעצמ,ן כ׳כ איניאשלר
ובה׳ת״ת כתבי סתם ד ומ״שילאיהן רק י
רביעימ'םאנל
סלו׳לרבו ולא
יחזי׳לויסלו׳כדר' שאי סעס  4טא7
אסשמ1,
וכו׳בערק תעלת הסחר תניא ר אליעזר
הרנהלמככ׳לאשל׳
או׳המתפלל אחורי רבו והנותןשל וס לה!רל'(
אףללניעי#
לרבו והמחזיר שלום לרבו גורס לשכינה '111־!,
שתסתלקמישראל• ופירס״יסלוסליבו שהלא פשוט למומר
כשאר כל אדס שלוס עליך ולאאמ׳שלוס להודות בפני רב*
■ וכך הס דברי הרמב״סומפרס מ'מכשהוא .סמלי
עליךרבי
אהו׳להורל׳אסלא
דלסחזי׳לו שלו׳צ״ל לו סלו'עליך ר ומרי
הלא דזיל קרי יב
וה' ר יונה פירש הנותן
סלוס לרבור״ל רב הלא להצדלקי׳
סמקרי׳לי סלו׳ואץ לפלמי׳נסקדי׳כו סוסמזלים' בל וצ׳ע
דיכו׳מרו' המורא וכן אמררעלו׳ יש עבד
נמשל׳שנזש׳פהת
סמקדיססלוסלרטומט סא מרו3הר3ה
בלדקקכמגללשמלי

זה פלמי שלא הגיע'רנ6אמי ד,כ.ל כ 1גשי ' מקבר שכינה כמה פעמים ביום צרי׳ י^ עמוד באימה ובמורא כל
המלאכו׳שהעבדעושה לרבו תלמי עושה לרבו ואסיהוא במקו'
להוראה
פלג' מלרים כב׳שלפלגא
מצימי׳כל המגיה מורים מ״ה•להרמג״ם
שאין
מכיריךאותו
ואין
לו
תפילין
בראשו
וחושש
שמא
יאמרו
מקומו כדי שאלת סלוס תלמידלי־כ 6יכ י ממלנומ לנ׳עע׳ש
זת תלמיד שהגיע בסו׳הלכותע״זכ'שעסק עליו שהו׳עבד אינוי נועל לו מנעל ולא חולצו וכל המונע
ר״ל אלא כדי חזרה שלו תלמיד לרבעכ״ל עכ׳ללעיי; בת׳מ
להויא׳ואינו מורה כא);יי יי״יבנ״נ
בשםפ׳נ ינא" תלמידו
מלשמשו_ \מונע ממנו חסד ופורק .ממנו יראת
שמים 2וכל וגס הגהות מיימון כתבו דהכי איתא סימןל'מלי;שכלר
 1כמנ עלזה הרמ״ה
_;
־י
״ד
כירושל׳כהיגי' ללא סיילידעירא3ס ^,
ופרשי הפיל ' לפון  7וקא
ע׳לסי׳רמ׳הדאין,
״ז״1
■ ■ ׳מלפיר
שמיליל
״  \,״
, ,, , ,
,״
מל שלאמלאו
חכם רשאי
להלדות
יר 3לי(וכ ה3תא ו נתי כ ח ה ) יהרמשבאפרא דרלנם

י מי ו <הימ׳למקנמןלאשל' אבל

נלואלמיד שלא מלאו* ימין אם אינם מזרים מזמר לנהוג לו כדברי נ״שלי1ז כדברי ב״הואפי׳
רני׳חלליו׳ופצומי׳המתעאמי' <6נפנילו :כפ׳הערל לנפי׳יותסיןונע ' נלשאין אמרי׳מ״ת
שמורה
והמתיש י׳ו מתא פ קי׳הור, 7ן הלכה ונא אם קודם
מעשההאמררשומעי; לו ואס לאי איןשוחעין
<
*, ,
 1גגוכמגלהמל׳בפהערל 7מכשהו ענמלנוגענדב אבלאסא3
תמי ן ופצומי לשק ועוצם לאותו דבר הוראהשומעי; ל 1אן>שלא י)תרהע 7שעתמעשה
פיניוז 1רעדבגמ׳אמרי׳עלה ר״י בנ״ב בשםהלמ'הד7וק ׳ב?7רו 'הראשוני7הו?אמוילההגמ'
דהאי מיער ' ן פ ך 3פ 3פך
לע פה אנל עכשיו שאיןיכלל להורי׳ אם שיהיה לו
עיי,רצבגמ'אפיי
שניןסו 5ו רב 5ו 15ודי כס וין ; לאתר מעשה אמרהנאמן :לכמ׳הרא׳ש לי׳ל דערשיל נמי כלמעשה
שנא -אינזבגמ׳לא שמדמהמלתא למלמא יאינאלמייזששמדמה
פיש״יועדכמה הוי ראוי
 7לאדתיע׳כ• לנ׳ל שאס הוא פשוט במשנה אלבגמ' אלבפלסק׳א
אל
בשל׳גאל
]
להוראה פד ׳מ שנין משנולד
אל תגדללי האתרלני׳ דאקלתלש לכל זה לנאמןעכ׳ל
והא יבא!5ורי וכל ימיו לר 1ר׳י :
שאשר אקתבירל רשאי להמיר בפ׳קדע׳ז מפ'
איטזהאריכז בדכרהר׳ן שסלר׳יבנ׳ב לתהרי׳ק
שרשקע׳בלה׳
היו אלא
מסנה• התם בשוץ עלדר׳ילכלזהמייריבששניהם שלים שאס הא' ג7לל מחנירז
מאץ בעירו
גדול
ממנו
•
וכ'
בתכמהיכולצ־תירמהשאסרחבירז
אעי׳נמידידמלי בסברא־
היןוש״מסאין ת׳ס רסלר
והר '; ?' חלוק זה להלכה אכל לאלמעשה
להורות כל זמן שיש בעי ' גדול ממנורזס ל5ז הגיע למ ' סנה אכל אין בעיר גדול
ממט מורה כיבא דאורי אע״ע שלא הגיע למ׳ותמהני מהרמב״סז״ל שכתבה לזו
מ ה מה׳ת״ת ולא סיל׳כין מ׳לפח ו׳מהן ובין שדן ל׳שיש גדו ' ממנו וכן יש לתמוה
על הרי״ף
פלא .כ׳בהלכו׳והא
ריבא אד* התס כ־שיין עכ״ל כלו'
סהיי״ף כתב ועד
כמהולר ^ . . ,
_ ׳ _־<
_׳
__
_ _ _י
צמה פד מ׳פכין וססמי׳הא דפרי ' והא רבא אורי ושנייהתס בסוין והרמכ״ס לא
^זט יל׳א אומו ועל שניהן תמה  -ואפשר ססרי״ף וסרמב״ס מפרשים דעד כמה
"" גיעלהוראה קאי עד כמה דשאי לעכב עצמו מלהורו׳ וקאמ דעד משנה רשאי
<עפ 3יומשס ואילך אינו רשאי ופרי׳והא רבא אורי קודם משנה ואס איתא שפיה
י ^י לעכב עצמו מלהורו׳ה״ל לפהו׳מדת חסידו׳ולימשו׳ידו מלהוררכל זמן שהי
ישאי לעכב ושני בשדן כנו׳הא דרסאי לעכב את עצמו מלהורו׳ עד משנין הייני
ץיויןאבל יבא■ לא היה בדודו גדול ממנו ולפיכך לא היה רשא י לעכב עצמו־
מצהוחמ וןרי״ף כ׳עד כמס עד מ' שכין לו׳דפד אותו זמן הוא רשאי לעכב עצמו
^הורו אויותמק לא • ולא חש לכתו הא דרבא דאורי ואוקימנ׳לי ' כשוין משוס
^מדתחסידו׳הוא דקאמ׳שראוי׳לו להתעכב כל זמן שהוא רשאי ובדורו׳הללו לא
^יחככמדתחסידו׳ומטעסהד לא הוצרך ללמדנו שכל שאין גדול ממנו אפי׳לא
ציפלמ סנה אינו רשאי לעכ׳עצמו מלהויו׳דבדורו׳הללו אין צריך להזהי> על כך
ייימב״ס*א
סבדודו רבו" ה ׳קופה ין להוריקודס זמן כמו שקרא
עליה׳תגר לא
'
*י*
לראש ץ!י ■/
־"

כ¬
׳ :בירוסל׳ משמע דתלמי׳תעו נותן סלוס לרבו כלל מיהו בגמ' די׳דן אמייק מיךתנייללכ;.אםמלמ'
:די
דיכורכדיסאלתפלמידלרבעכ
'
ל
ת
:
ומ״ש
ולח
יחליז
כדי
תפילין
דיכור
כדי
לפני
שחכת
רכו
3
נמוג
תנמיד
שלששררלת
נרב עכינ ׳ '
וסחט וצח יחנרץ תפינין נפצי
כראה־דהייכו
מדאמרי׳
בפר׳סלק
מאלי
וזה
הדבר
אשר
הריס י 3 3מ5
יךתפלן יו לרבנית לפניאלת!
לפניוומוררז
רב< כמייא״מלך.וככר
הארכתי בזה נטוי ,א״ס סי ',ל״ס :
החט לשם
לק
!.
,״
, <.
״
 , .חנס שמסר חת
ישב לפניו כו ז ל .הרעב ס צא ישבאלח יושב כיושב לפגי המלך :־ ומי ש ולא חגיי
■ל רשאילהמיר
יתפלל לפניו ולא לאחריו ולא מצדו וט׳בפ׳תפלמהסחר אמר רב יהודה
אמראל אס חכםנאמן,
רב לעולם מל יתפלל אדס לא .כנגד רבו ולא אחורי רבו ופרס״י כנגד
רבו
׳
$6
^
בהוראותיי :
רבו ומראה באלו הס סוים אחורי יכו נמייוהרא
ז״ סוא־ והתוס׳ כתבן סי״ מ ד5ן קןרי ( ■.) 0
ישללמלל■
׳
,
במלמד להז כי שמב
רבו הוי טעמא מפני שנר כמשתחוה לרבו • וס
ר
יונה
כתג נראה בגמ שהמעס שמיטר ג"כ.מלרי
שאסרו להתפלל אחרי רבו מפני ההפסק׳ יכ שמא יצטרך רבו לפסוע ג' פסיעות
?רבי :
לאחוריו בעוד שהוא מתפלל׳ק־לא יוכל להפסיק וכנגד רבו שאסור נראה סהטעס (ח ) כ׳הר״ןפ״ק
הוא מפני פמשוה עצמו לרבו וכ״ש אס חוזר אחוריו 333ךר3ו שהן 5ן, 3ן ןי ין תי ל-זייגל• ק״ן עול
ואסור מיהו אס מרחיק ד׳אמות נר' שמותר להתפלל אחוריו או כנגדו שזה
למלייידלהנפטר
כרשות אסר בפני עצמו עכ״ל והא דע״י הרחקת ד אמות שרי כתבו יבינרלקמן מרבל !ל! בעיר
:סמוך  ' :כתוב בשכולי הלקט סי׳מ״ג בשס רביט האי דהא ד אסור להתפלל עב נרין לחזור
לליטלל
רבו לא אמרו אלא ,ביחיד אבל בצבור אין לו לחלוקכ דן ד ^ר 3ו ומותר
תמנורשלמך היינן
כנגדוט'  :ומיש
רני׳וק כשילך פמו גס תש היו
שכיס סולכי ' עמו
וכוב
יומא
_
״״_ . . 18
_ <^
׳,־ ׳"ך
ננןעק1ומ יא' ו**
_  ,וו_ _
_ _
_
הלם
פרק אמר להס הממונה חמר רב יהודה המהלך לימין רבו הרי זה בור תכן הסגן א<לי-לך למחר ללן
מימינווראש כית אב משמאלו ועוד תניא ג ם ה5׳ו מסלפין בדרך הרב באמצע ענדציל׳אמרת אנ5
גדול בימינו קטן .משמאלו תרגועא רב שמואל רב פפא קמיה ,ךר 3אךא,דכ  ,אסנטלרשלתלילו
שיתכסה ט רבו והתניא המסלף מגד ר3ר ה״3 5רר אסור י י 3ן ה״ז מגס ^הף ןת  5םחר 61נדיני
דמצדד אצדודי  :ופרש י ס ז בור אפי כדרך ארץ אינובקי :׳ כדי־שימכסה בורכודאלעעא .להכ,
הא דקתני מימינו חל שילך אצלואלר 4מאחוריו ומי׳ גדול לימין וקטן לצד שימאל שיסע לתחר נטל
אצל גדול ושניה׳ אחורי הרב דמיצדד אציודי לא .אצלממש ן^א א סןרי ממש
רש!מ עג״ל -כ׳
שיתכסה בו רבו מקצתדצ רבו עכ״ל ודברי רגי׳א ינס מבואיי׳יפהוצר־־־־ך לפ ^ף ^ מקת סי׳ םצ״ה רב
שיסכימו לדברי רש״י .:
והרמפם כת בפ״ג מסת ' ת בריתא דג׳שהיו מהלכים אוהריס3ברשות
בדרך וכו׳ולא .כ׳מאי דאתמר עלה בגמ׳ונר-א' שססעס מפני סהס דברים פשוטי׳ מירי הרבלרבומי
וכל אדם זהי' בכך מהמת דרך ארץ אבל הא דג ' שהיו מהלכין בדיך
איציסריכר־ ^ כמל
שיינינזבמסכ׳
לאשמועי׳ישלא ילכו זה אחר זה אלא בסויה א ' :
■ ייית! ־יכ ׳}ה ^ןמף פ
^ מ״ס לין איק שאמר
פלוסףצ) חד שללס
בפ״הולא
יתפלל

עליכםחכמיישראל
מהוללי
ט; ) בהגה׳ מ פ ל ד־זסכ׳אהאדאםשיל
מהלכים נדרןכל' סאדאילרי' פ נשאכלואין מכבדיםבדרכים! ^ בעתת הראלי למוזה פייר מ דלמםמיידימאיןשנירס בחבורה•איילא כל א* תמהר ליעשות טלילטיישירבס אגל
קימלתכבדי; 3כ'מ כל׳וקהלא במו׳ פ ' בתה בהמה
לכפי׳הר׳יפ׳גשאכיל■7ן)ל' זע׳נ לנמרדכישטלכ׳י-׳ראכי׳ דכמ׳דנמקלס סננה אין מגנדיןעכ״ל נ ( י ) •ב׳היידדכיפ' מקוםשנהגל נסם הר״סליתו־ן ׳;ס אבי! ממי! לבעל אמו לנעל
•?
ימדגהיתל וכמה פעמים הוריתילאיסלר! אינל נראה ללמר להמם נביגית אכלבמרכז ן ,שלנו מומר דמנייןלנז לחלקעכ״ל * ומהרי״לכ׳סי׳ל״ו היפי לסי׳הלא .נמרתן קללםלבל א
״3 .
לנאתל ובמי־(£יאגגלה
תיתקלו
8

גנגוכמ׳מלתידאלירחןעםרבואתב׳עפהדמכשיןהערלה

ליתלןבהומלמרלרחוןיחדעלל ד

הלסת כבוד רבווח״ח רמב

ד״מ

^^
^ /מכ״ןוהנ'|,כי /יתפלל לפני רבו וכו׳ואצ״ל שאהו' לו להלך בצדו אלא יתרחלאסר רבו וללז
 7אימ
לשאילקאמ׳ ^מכוון _כנגד_אחוריו ואח כ
יתפלל וס״ל
דההי '
דלא
יתפלל
אחורי
רבו
מדין
דרך
_
_
_
1
"
_
1
_!
_
היי" יא " חיינ אר׳ן נגעו בה וא״ב מיכה כשמע למהלףומ״ש רבי׳וחון לד אמות הכל מותר הוא
עכ״ל :
מדאערי׳בפ תעלת השחר גבי הא דאסו׳ להתפלל לא מגד רב ו ולא אחורי רבו

יהא

וטעמו מדתני בסו׳מועד קטן נזלו קרעי׳שאינס מת 15סי׳סקןרע ע,ז, 3£
רבו/שלמדו תורה ועל נשיא ועל לזב
ומשמע ליהד
םרר ח
1151
^ועל _
_"
ב״ד _
כשס " ים
׳שויכסכין

איחוי ךכ הס סוים כשיעור הקריעה דכשס ששיעור קריעה דאכיי ואמו דעשיגלה
(יג ) כ׳בהגה׳מ
לכודר כאלו השנויי׳עמהס שיעו׳קריעהעד שיגלה אתלפו•והרעב ן בספתוית
פ׳הור׳שמחהפסק דאסו׳לפבו׳מגד המתפללין ואותיבכא
1
האד הקש עליו מדגרסי׳גס ואלו
מגלסין
לאפילו אין הרב מי־׳אמי ור'אשי דחלפי ושני ר׳ אמי וי'
שמזלזל מכי^ דבר מכבוד רבו גורם ?!
שכינ׳שתסת ^ מישרא׳אין א״רחייאבר אבא א' ר יוחנן לעלכ
ח 1לקכנ 1ללתלח1ל אשי חוץלד׳אמות הוא דחלפימשמידכל
רק אסהו׳מתכנל
חולקי׳ככו׳לתלמי׳לפגי רבו אלא א״ב רבו חולק לו כבו' יב ראה המתיס כולס מבפנים על אביו ועלאמו
חון לד׳אמות כרסו ׳אחר׳ דמי ולאשייך
גמהשאיורי׳חולקין
רבו עובר על רברי תורה אומ׳לו למדתני רבי׳כך וכך ולא יאמר קורע מבחק אמר רב חהדא וכןלנשיא
לז כבוד אפי' בפגי לגבי סערוח׳ממנו ד אמו' וכך הס דברי
דבר שלא שמע מרבו דע שיזכור שם אומרו וכשימות רבו י״א מתיבי לא הושוו לאביו ולאמו אלא
הרב ח׳לקין לו ה״ר יונה שכתבתי בסמוך • וס״ש ולא
שקורע כל בגדיו עד שמגל׳את לבו ואינו מאחה לעולי והרמב״ן לאיחוי כלבד מאי לאו אפי׳לנשי׳לאלבר
כבוד ננ׳כהמרדכי יכנס עמולערחץואס היה צרי׳לו לסמשו
לשאינו קורע אלא טפח ונוהג עליו כל דין אבלו׳ מקצת יום וא מנשיא ופרש״י לא הושוו רבו ואב ב׳ד
פ״ק לח״שיו ע' 7מותר כריתא בס מקו׳ סנהגו׳והרמב״ס
ונשי' וכל הנך דתני כמתני׳לאביוולאמו
וכן היא מסקנ׳א״א הרא״ש ז״ל ובכל אלו הדברים שצרי' לכבד
(י 1ןכ ;־^ה:סי ,בפ״ה מה׳ת״ת השמיט האדאס היה
בהם את רבו לא אמרו אלא ברבו מובה' שרו ' חכמתו ממנו אם אלא לאיחוי ש״מ כשיא בשפר כלתומרי
מ/לאפי׳נאישור צריך לו מותר משוס דמילתא דפשיטא
אביו ואמו היי הוא כפאר כלהמתי'וכן
דרבנןאםמא׳לרבי היא וסמך טל מ״ש בפכ״אמהא״ב :
מקרא
מקר׳
םא
משנה משנה
ואסתלמו׳תלמו׳אבל אם לא
למד רבו שלמדו חכמה אינו אלא כשארלכ
שיונהל־ינ-יייי<חת ומייש ולא יסב לפניו עד שיאמר לו שב
רוב חכמתו ממנו הרי זה כתלמיד חבר ואינו חייב לכבדו בכל
המתי' ואפי' בקריעהמבחקועו׳סגילוי
ך' ,א
אסורותזמינשפ £ולא
עד
עמוד וכר' כ״כ
בסעין"
יעמוד "
,
שיאמר" לו "
אלו הדברי׳אבל עומ׳מלפניו משיגיע לארב אמותיו וקורע עליו הלב דבר מיוחד הוא באביו ונאמורמז
איס,ל לרמן  5דן
הימב
ס
בס
ה
מה
ת
ת
ומ
ס
וכשיפטר
ואינו מאח׳לעולם כמו על רבו מובהק ואפי׳ לא למד ממנו אלא שבטלו ממנו מצות כדאיתא
ביחשל׳והרי
ללקל׳כוליהאיוב׳ לפניו לא יחזור לו לאחוריו ובו' מימרא
דבר א׳בין קטן בין גדול כל ת״ח שדעותיו מכוונו׳אין מרב׳בפני אמת בגמ'בקריע טפח מאיקיא׳דכתיב
**א״י מי׳ג'"' 9ביוע פ הוציאו לוכומ״ש ולאישב במקומו
מי שגדול הימנו בחכמיאע״פ שלא למד ממנו כלו׳הרב המוכה׳ ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם ואין אפויזה
"י
שה,א א'ס ׳י
ולא יכריע<,דבריו בפניו ולא יסתו׳דבריו
דאורייתא
יזמ־ייתלז עי&
עושהה "
״
!. " /
שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו או באח' מהם לכל פחותה מטפח והא לוד קורעלע נשיא
ת
תלמידיו או לא׳מהם הרשו׳בידוט י ואע״פ שמחל הרב מצוה על ואב ב״ד ושמועות הרעות וסגי יל מוכס
עשהלהפי׳יישא׳פ כ הר,מב ס בפ 4ה מהצ מ ת וילי1־ ,
יין
והרא״ס בס' אלו מגלסין הסכיםלדברי
]הע 'מי'7
להקשו׳מקשהםמ
הכי בי
לרבו 6בי( כמ
סנתבא בסי
התלמיד להדרו  :כשם שהתלמידים חייבי' בכבוד הרב כך הרב
קי7גי7׳ ר" ׳מ •
תני וכ״ס
שכבודו חמור
מכבוד
הרמכ״ן • וליישב דעת הרמב״סנ״ללומו
" עשה אגל
איס,ד
אביו־ומדכת
בפניו
משמע
דשלא
בפניו
צריך
לכבד
דרנבןעושהמעשה
׳
תלמידיו ולקרבן שכך אמרו חכמי׳יהי כבו׳ תלמידך שהוא סובר דעד שיגלהתא לבוככלל
׳
חביב
עליך
כשלך
וצריך
אדם ליזהר כתלמידיו
ולאהבן שהם
יאת <מקשי| נן מות בין ברבו בין באביו  :ומש וחייב
אינו מתאחה הוא דהאדאינןמתאמי,
הבנים המהנים בעולם הזה
ובעולם
פשוטנתיחבין ל לעמוד מפניו וכו׳ עד ואח״ב ישב בפ״ק
כפקא לן בגמ מדכתיב באלישעויחזה
הלי ;
״ דקדושין  :ומ״ש ואפי היה רוכב חשוב כמהלך וכו׳ג״ז שס בעי׳דאיפשיטא׳ כ' בבגדיו ויקרעס לשניס ממשמע סכ׳ויקרעס איני יודע
ססכי׳אלאמלמדשקרועי'
הרשב״א
בתשוכשס״ת
בדוכן
אינ׳סייבין לעמוד לסי שהו במקו' א והצבו במקום
וטומדין שנים לעולם ומהתם איכ למשמ' דעד סיגלה את לבו קרע דכהכימינכו
'פאי ^ א׳ואין אדם חייב לעמוד בעני רבו שהו׳עומד למעל בביתו והתלמוד למטה ע״ג סהס קמעיס לשנים דאי לא קרע אלא טפח לא הוה מינכר שהם קמעיןלסניס
ט
עסרגיליןהע< לם קרקע  :כ כשכולי הלקט סי׳מ״ג מפני רבו מובהק עומד מלא עיניו עד שיתכסה והא דאמר כירוש שגילוי הלב באביו ובאמו מפנישבטל' עמנו מצות כיבודהסו׳
לותרזה
לבי
ש
'
}
~
ממנו
כדאי׳בפ״ק
דקדושין
דהוה
עביד
ר
אלעז
'
לר״י
רביה
ואס
הוא
בב״ה
בצבור
טעמא
שייך
כמי
בנשיא
ורבו
ואב
ב״ר
והא
דגמיי
בגמ
'
קריעת
טסת מויחזקדוד
נשנילסל"7"" 7י וקראו רבו לקרו׳בתור׳אינו צריך לעמוד כל זמן סרבו עומד וצריך אדס שיהא בבגדיו ויקרעם אסמכת׳בעלמא ללמד על אסרי׳ולא על עצמו ותדע דהנזאע״ג
פידש^ אפשרהד 5אימת צבור עליו וכ״ש כמקום גדולי וזקכיס וכמו כן אס יש להר סלך רב באותה דלא כתיב בקרא דדוד שניםקרעי׳אערי' דקורע על נשיא ואב ב״ד אינומת6חס
שייעמןלמלמול מדינה ואותו הרב אינו ח ולק כבוד לרבך גס אתה אינך צריך לעמוד מפני רבך משוס דגמרינןמאלישע א״כ ה״ה דלעכין גילוי הלב כמי ילפי׳מיני׳כדפרי׳אכליא
יותר חלושים ממה כדאמרי׳ל״ק הא דפליג לי' רביה יקרא וכו׳דאמרי׳בפ״ק דקדוסין איכטי׳להובנו קשיא על הרמכ״ס הא קפי׳לי למה לא כ׳דעל הנשיא קורע מבחוןדהא ליכאמאן
ששייעהיא" ממ" והוא רבו צריך לעמו' מפני אביו או לא ת״ש דא״ל שמואל לרב יהוד׳קום מקמי' דפליג עליה דרב ססדא דאמ׳ וכן לנסיא -ועוד יש לדקדק סכ׳בס״ט מה׳אבלאבל
אהי ^^גנכיכאפ[ אבוך שאני רב יחזקאל דבע'מעשי׳ הוה דאפי׳ מר שמואל נמי קאיס מקמי׳אלא חכצז סמת הכל קורעין עליו עד שמגלי׳את לכס ומסע אפי׳לא למד ממנוכלום
מ,רה מאי קאמר ליה ה״ק לי׳זימנין דאתי מאחורי קום את מקמיה ולא תיחוש ליקרא
וזו מנין לווצ״ע :ומ״ש רבי׳ונוהג עליו כל דיןאכילו׳מקצ׳יוס א3פואלומגלחין
היא<קצתיאיהימ דירי מהא שמעינן שהבן אינו חייב לעמוד מסכי אביו כמקום רבו אס הרב אינו כי נס נסשיה דריוחנן יתיב ר אמי ז' ול' א״ר אבא בריס רר סייא בראבא ראמי
להניאממי'7נ י5י' תולק כבוד לאביו כדהוה עביד שמואל לרב יחזקאל אבל בהא איכא לספוקי היכא דעבד לגרמי הוא דעב׳דהכי א״ר סייא בר אבא א״ר יוחנן אפי רבו שלמדוחכמה
לא^ן_י ל ללפ^אל סמהרב של רבך לא למד' אס תוכל להעכי׳כבוד רכך מפני כבודועכ״ל  :כתב אינו יושב עליו אלא יוס א'וכ הרמב״ן שמתאבל עליו בחליצת מנעל ושאר דיני
ר!ש
הרמב״ס תלמי׳היושב לפני רבו תמיד אינו רשאי לעמו׳מלסכיו וכו׳בפ״ו מהת״ת אבילו ח״ל הרמכ׳בפ״ט מה׳אבל כל הקורעי׳על הסכס שמת כיון שהחזירופניהם
מה! נקרא תצמול וטעמו מהא דאית׳כפ״ק דקדוסיןא״ר אבהו אין ת״ח רשאי לעמו׳מפני רבו אלא מאחוריהמט׳סוללי׳ויראה לי שהקורע מל סכס מאסה למסר שאפי רבוסמתאין
חבר :יף׳ יי 6"3שחרית וערבי׳סלא יהא כבודו מרובה מכבוד שמיס והכריעו התו׳לפר״ת דדקזה מתאבל עליו אלא יוס א׳בלכד או יום מיתה או יום סמוע׳ וכן יראה לישהקור
נתשוץ׳ריב׳אלת אינונוהגאלא באות׳סדרין בבי׳הרב דמסתעעמדושתרי׳וערבי' אבלבתלמידי׳ על הנשיא וכיוצא בו שולל למחר אע״ס שאינו מאחה עליהם לעולס והרא״שכת'
הדהאעזכדי^ ונל אסריסחייביםלעמו׳אפי׳קפעמי׳ביוס שמא יראהא׳ויסשדס -ואפי׳אותס הדרי'
שנוהג עליו כל דיני אבילו׳מקצת יום א׳נרא' שהו׳מדמהו
לשמוע׳רסו׳שהי׳יוסא'
וכמקצתו
סגי
:
הנסמןללון  ,אם בכית הרב נחי אס באו פכיס חדשות צריכין לעמוד פכ״ליא וכ״כ
ודברי
רבי׳איכס
מסודרי׳סנרא׳מדבריו
שדין
אבילו׳על רבויו'
טעה לא יםל׳ללא המרדני׳ כשסר״י וב עודכשס ר״כדה״ק אין ת׳ח העוסק בתורה רשאי לעמוד א׳במחלוק שנויה ולית דליכא מאן דסליגסצדי׳להתאבל עליו יוס א׳דהאתלמוד
מרהנילא ^ גל ־״ת ולבטל תלמודו אלא שחרית וערבית•והרמב״ס נרא' שמפרש כדברי התו׳ולפיכך ערוך הואובסו׳סי׳סע״ד כ׳רבי פל רבד שלמדו חכמה מתאבל עליו בחליצתסנדל
א(הנאתכ'^,נס 5כת תלמיד היושב לפני רבו תמיד • ובגע מייתי כתר הא דר׳אכהו א״ר אלעזר כל
וכל,דין אבילו' יום א׳וצ״ל שסמ׳על מ״ש כאן וגס בסימס״מ שנוהג
אכילו׳מקצת
רש,תממג<,ןא>אס ת״ת שאינו עומד מפני רבו נקדרפע ואיכו מאריךימי׳ותלמודו משתכח והרי״ף היום :כ הרמב״ן בתור האדם מסתבר׳שאיכו קורע בפמוט' רחוק׳של החמדאבל
נא׳שרישגלומ׳נמז כ הא דר״א והשמיט ההיא ךר׳אכהו• וכ׳סרא״ש שטעמומשו׳דמשמ'לי׳דר׳אלעזר על רבוקש'הדב' לומר שלא יקרע לעולם כאביו זה הביאו לחיי העס״ז וזההביאו
רשי׳לאחיי׳יא״יי' פליג עליה וס״ל דהלכתא כר״א וגס ר״ ע השוה מורא *(ביה ) זכיפ
הרשב׳אבתש!' • לחיי המ״ה ואע״ג דתני׳לא השוו רבו לאביו אלא לענין איחוי בלבד לעניןדברי
^החכס למור
המקו׳וכו׳  * :כל המלאכות שהעבד עושה לרבותלמי' עושהלרבו

הזה
נטלריש גל,ע׳ וכו׳פד וסורק ממנו יראת שמיבריש ס אלמנה נז וכת  :ומ״שוכלתלמי׳שמזלזל
נם באיכח; בטילי׳ מכל דבר מכבוד דבו וכו כ״כ הרמב״ס בפ״ה מה ת״ת וטעמו מדגרסי'  3פ תפלת
כדיוי׳נפי׳יגל
השחר תניא ר״א אוי המתפלל אחורי רבו והנותן שלוס לרבו והמחזיר שלוס לרבו
א?פא
והחול׳על
ישיבתו
של
רבו
והא
ומי
'
דבר
שלא
שממ מפי רבו גורס לשבע שתסתלק
כ!׳ ד׳ל
לסמיכה״
מישראל
:
אין
סולקין
כבו׳לתלמי׳לפני
רבו
אא״כ
רבי
חולק
לו
כבוד מסקנ׳דגמ
היאשתלמולהביע 3פ י״כ וכתבוהו הרי״ף והר״אש בפ״ק דקדוסין :ראהרבו עובר על ד״תאומ׳לר
לה'יאה ימ7ינא למדתנורבי׳כך וכך כ״ב הרמב׳בפ״ה מה ת״ת ונרא׳שלמד כן מדין אביו שנתכא'

"ל יך ^ת(א^ כסי׳ר״מ-כ׳סרמב׳כפ הנז כל זמן סמזכי׳סמוע׳בפכיו אומ'לו ק־למדתני רבי׳יג:
חיינ ^הזמעאלא ולא יאמר דבר שלא שמע מרבו וכו׳בס תפלת השחר האומ׳דבר שלא ישמע מפי
שנור ,שחלמו׳אסו׳ רכו גורס לשנינה שתסתלק מישראל ופי׳הרא״ש דבר שלא שמע מסי רבו ואמרו
להויעאא ' ,י ׳"ל מסי רבווהרמב״ס כ בס 'ס מה'ת״ת ולא יאמ׳דכר שלא שמע מפי־ רבו מד שיזכיר

השנויים בבריתא איתמר אבל קריעה בשמועה רחוקה לא תניא עכ״ל ונתבעוד
נראה׳מסוגיית ימשל׳שכפ׳מי שמתו סמי סרבו מת מוטל לפניו אינו אוכלכשי
ואינו ׳שותה יין כמי שמתו מוטל לפניו ויתבארכסו׳סישע ד• וכל אלו הדך
סצרי׳לכבד בהם את רבו לא אמרו אלא ברבו מוכה׳סרו חכמתו ממנווכו' נס פב
דמציע ת״ר רבו שאמרו רבו שלמדו סכמה ולא רבו שלמדו מקר' ומשנה די מ י
יהודה או כל שרוב חכמתו ממנו ר'יוסי או' אפי׳לא האיר עיניו אלא כמשנא זיו
רבו ופרס״י שלמדו חכמה סברת טעמי המשנ׳וכו׳והו׳נקר תלמוד משנה כמושק
סכויי 1ואין טעמו מפורש בהן כל סמ׳חכמתו אס מקרא אס משנס אס תלמו1פס?
ר'יוחנןהלכ כר'יהודה ורב ששת הסק הלכה כר'יוסי ופסק סרא״ם כר יוחנןוב ס
הרמב״ס בפ״ה מסל' ת״ת וכ מהרי״ק סי' ק״ע אשר כתבת שעיקר הרמותתליי
בפלפו׳אומ' אני דלאו כללא דודאי מי שלומד בפני סרב והרב מעמי התלמידעל

פשט ההלכה מ״ד האמוהיוש' ודאי בעכין זה נעשה תלמידווסיי' בכבודו ויהו
יש'מ ,מינ;^ ,ימ שסאומרו וכן כ רבי׳ונר ססת כל מה סהתלמו' או׳סוכריסהשומעי׳סמרבו שמעו רבו שלמדו חכמה כס״ס אלו מציאות וכדפירש״י סס אבל הדברים שעושיםהיי
,ג^5הי3יכ"^|ל ^ 7ואס לא שמעו מפיו צריך להודיע מפי מי שמעו :וכשימות רבו י״א שקירע כל
בתוס זמן וכל א׳או׳הדרך כולו יהיה אמת אושקר כעניןזה איני ריל}ה נ
סוס רבנו' יד ומ״ש רבי' אבל אס לא
להוחת לכל הנא בגדיו עד שמגל׳אתלבו ואינו מאס'לעול'כןכ'הרמגבפ״המה׳ת״תובפ״ט מ״ה אכל
למדרוכ "
מלרנז ?'*
לשאול 1זהיכסקןר י |לןר
׳ישעי׳פביטוי
אנל לאחר מות ,לאלצא
׳שלאלהיייז
ואצינ! תי 1כטלי ' ואס
הם
נעש׳כהובן
ונמיקוןחז״ל
 ^ .א|׳,י
יל|ה1ומ
והסכשרי׳מן
הדקלמה
יהיזפסזלי׳ומהצרי׳נטילת דשו׳משו׳רב נכתיב׳הבט ונתינתן וכן בחליצ׳ואימשו׳שאחרז ז״ל כצמישאיגויודע בטיב ניטין וקדושין לאי
ליין בדבר שמא

יתי׳ערוה אבל

בטשנכתבכתקונה ל״ה יפסל והמס הפרי

דדייניסנחר בחירי ויש להס

תקוניהבט בכל הלכותיו כמו שתק כו היוחבדי׳ז״ל עכ״ל א־ו נס

בתשו׳הרד״ן ס׳י״ג כ׳דנהגו האידנ ' נ  0מיכ ' נל' 1:ין 7עמ,
^_ > "שן א עפי

ע״דיש צב״ללשמ 1ן צ 7נרי׳יתידי׳(הו ' שיהי׳ראןי לכלהדבריייכינד חכם ייופלאשראזי להירו ' לכל התור׳יש לב׳ד לסמי ' אותו למקצת דנרי׳כגון לדק ד״ת ולא להורו׳אישו׳זהיפרכי׳ונראהשזה
הזה אינו כלום אלא נטילת רשות נפלתאולמ ? שראוי ראוי ׳
( טז ^  ,כ׳נפסקימהרא׳יקי׳קכייזדאףדאשמותלמ״מ אסור לבזותו :

;ינהאנלש*'־",*,11
מקא בימיהם שנהב7יןסמי

] 5״^

הלכות כבוד־
*חינתו ממנו ה״ז כתלמיד חכר ואינו חייב לכבדו ככל ל/לר הדברים דין
ילמידחכר לפנין הוראה נתבא׳בסי׳זה  :ומ״שאבל עומד מלפניו וכו׳וקויע
ויו' סססמ ןאל קרע מאניה על ההוא מרבנן דאסבריה אסת יורד לאמת
 "/י
ואס פותח כיון אמר
י '*17
י!,
ןי
ורעי
'
זה
על
זס
ופרשי

עולא

תלמידי חכמים סבבבל

עומדים זה

מפני זה

רמות ח רמברמג

רכב י״ם

חייביס בכבוד תו לא משמע הכי וכיון דמהאיטעמא הוא דככוד רבו קודס לסל
אביו כשאביו הוא סקול כרבו כיון שאין אביו חייב כככו הרב אין לו להקוי ' כבוד יזסיליס כ׳האדיני
רבו על כבוד אביו והדבר צל״ע •ומ״ש רבי׳כסס סרמב״ס ז״ל הוא בפה מהל ת״תק!7ס דהיינו אס
ןטז ) מסע

ובודאי דבריו תמוהין דהא

במתני׳קתני .כ הר י׳ו3ן ס היהן $נץ ס *קי ׳ .מג׳ רבו  6בדת
למד עמי ניזנסאל
י1
<
*
אכין שכר נל1
אםחסחכיו
אביו קודמת משמע בהדיא דאס אינו רב אנין קודסליל

קרע מאניה
(1
 1סאין מתאת כדין תלמיד על
הרב
ובעה״ב
התלמידי׳מוסיפין
הכמת
הרב
ומרחיבין
את
לבו
אמרן
סקול
אבד
רבו
קודמת
ועו׳סהוא
בעצמו
כתב כפי״ב מהלכו' גזילה ואבירה עגע
^לין!ה מפני זה כדין תלמי׳לרב ל פי
חכמי׳הרכה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרברתי ומתלמידי
באבידת רבו עם אבירת אביו אס היה
8
?יו ייופנים
תמייבב'׳פ יחד ימי1
,שיס
יותר
מכולם
שכשם
שעץ
קטן
מדליק
הגדול
כך
תלמיד
דוריי*׳יץירז ^ז־יךי קטן
׳כולם
נומדיס זה מזה וגס י*יי !-ד•
ייו־י
מפוארה•  •:אברת אביו סקול כנגד רבו סל אביו קודמ׳ואס
ומפרקיםוב ינס גומ 7ים זי;
^ מחדר הרב בשאלותיו עד שיוצא ממנו חכמ'
לא סל רבו קודמת והו׳סיהיה רבו מובהק
כפומןיס ז.ה
זה *י כ:מ^י  ,אביו ואבדת רבו המוכה׳לפגיו להשיב
משי׳של רכוס' קוד׳של סרו חכמתו סל תורה למד ממנו ע״כ

^ה ;וס׳
' וע "קיעש־זמומ"*" ׳כוץ

אביו היו שניה נושאי׳ משאוי מניח של רבו ואח־ב מניח ״׳*
אביו היו שניהם שבוים פורה את רבו ואח כ פורה את אביו

וכבר כתבו הגסות מימון שכדבריו בה
מילה ואכידה מיקר שהוא מסכים
להלכה ומ״ס בה ' ת״ת ספות סופר הוא
וחכס א ' מבני כניו סל הרמב״ס כתי
לייסב סתירת דבריו סמ״ס בהל ' ת״ת

^מ,ד פל רבו וכ״כ סוד הרא״ש בס׳ אלר
ואם היה אייו חכם פודה את אביו תחל כ׳הרמכ״ם וכן אם היה
מנלסין ונתבו הא ונמקי יוסף
ואע״ג אביו חכם אע״פ שאינו שקול כנגר רבו משיב אבדתו ואהר כך
לברכו ס 6יכו מובהק בד׳אמות סגי עשו■
אבדת רבו ואי" א הרא״ש זי׳ל כ׳ דלענין לפדותו ולפר׳ משאו אביו
מובהק אם הוא חכם קודם אפילו אינו שקול כרבו אבל לענק השבת מיירי ברבו סאינו מובהק ולא מסמע
הלמידסכמיס שבבבל כרבו
יל!ומר !5דכל יומא גמייחד מחברי' יק
אבדתו אינו קורם אלא א״כ הוא שקול כרבו
אבדתו קודמת לי כן מדברי הרמב״ס סס סהרי בסוף
ז
קורסץ! 0עלזה קרע שאינו מתאחה
לשלאביואושלירבו ;
אותו פרק כתב בד״א ברכו מובהק
ס-למד ממנו רוב חכמתו אכל אס לא
נלין תל־מיד על רבו דאי קורעין בלחוד
חכמים אין יוצאק בעצמן יעם שאר
ושיטא וכי גריע מהכס דתני' חכס שמת
למד ממנו רוב חכמתו ה״ז תלמיד חבר
העם
לעשות
כבנין
וחפירות
של
וכו׳מסמעבהדיא
דעד
השתא ברכו
סנלקדוכיואבל הרמב״ן כ׳כספר תורת
המדינה
וכיוצא
בהם
כדי
שלא
.
יתבזו
בפני
עם
הארץ
בד״א
האדסדעומדי' זה מפני זה ד׳אמו׳קאמר
מובה׳איירי
וסוד
סלא
מצעו
לא
במשנה
כשכל
א׳יוצ
בעצמו
אבל
אם
אין
יוצאין
בעצמן
אלא
שוכרים
בלחוד יכן מקרעין זה לקרע בעלמא
ולאכגמרא שיהא לרבוסאינו מובהק
אחרים
במקומן
איצעריך וכ״ת פשיסא דלא גריע מחכס
או
גובין
ממון
מבני
העיר
לעשותו
אם
הוא
סוס
קדימה
על
אביו
דהא
במתני
'
סמס
ועלמדפומדין מפניו וקורעין עליו ל״ק דבר שצריך לחיי האד׳כגון בארות המים וכיוצא בהם חייבים רבו אמרו והיינו ודאי רבו מוכה דאילו
 4ןת״סעומד וקורע אלא מפני שגדול לתת חלקם אבל דבר שצורך לשמירת
העיר
רבו שאינו מובהק אינו נקרא בסס רבו
ממנו או סוה לו אכל קטן ממנו לא דה״ל
סתס ועוד דמותי' בגמלר ' יוחנן דפסק
מקן ואינה לפי כבודו אבל אס הוא
רבו
•
אע״פ
שאינו
מובהק
עומד
מפניו
וקורע כד' יהודה מדתנן שרבו שלמדו חכמה ושני מאי חכמה רוב חכמהיופוד דהא על
אע״פשהואקק ממנו עב״ל נמקי יוסף וב' הר״ן בפ״ק דקידושין דסא דאמ' עולא ההיא מתני ' מייתי תלמודא ת״ר רכן שאמרו רבו שלמדו חכמה יכו' והיינו ודאי
מ״חשנככל עומדים זה מפני זה וכו אפי׳גדול על
הקטן חייב כיון שהוא רבו וכך רבו מובהק ותו גרסי׳סתס אמר עולא ת״ת שבבבל עומדים זה מפני־זה וקורעץ
נסדגרי־הימב״ן שכתבתי בסמוך והרמב״ס כתב
בפה
מה׳ת״ת
וז״ל
כד״א
ברכו
זה
מפני
זהולענין
אבידה
.
במקוס
אביו
אינס
חוזרים אלא לרבו מובהק ומשמע
•טוכסקפלס' ממנו רוב חכמתו אבל אס לא
למדממכו
רוב
חכמתו ה 'ז תלמיד חכר דאביו אע״פ שאינו חכס קודס בכל דבר לרבו שאינו מובהק וכ״ס הימב״ס בפי׳
•ואיכוחייכככבודו ככל אלוהדכייס אבל
עומד
מלפניו
וקורע
עליוכשסשהוא המשנה דההיא מתני׳ברבו מובהק דוקא היא וככר היה איפס ר ליישב סתירת
קוועעל -כל המתיס־שהוא מתאבל
עליה׳אפי׳לא
למד
ממנו
אלא
דבר
א
'
כין
קטן
דברי הרמב״ס ולדקד' דכה׳ת״ת כת׳ ראה אביד אביו ואביד׳רברובה׳גזיל׳ואביד'
ניןגדול פומ׳מלפניו וקורע
פליועכ״ל
נראה
מדבריו
שאינו
עומ
מלפניו
אלא
ר'
כת
'
פגע באביד רבו עס אביד׳אביו כלומדבה־׳ת' ת מיירי סרא׳אביד׳אביו קודם
#ת נלכד ואינו קורע
עליו
אלא
קרע׳בפלמא
וכדברי
הרמב״ן
ז״ל
אלאשבפ״ט
ואח״כ
ראה
אכידת
רבו
שכיון
סתסל׳ראה
אכיד׳
אביו אע״פ שלא הספי ' להגי'
מהלכות אבל כתב חכםשמת
הכל
קורפין
עליו
עדשמגלין
את
לבס
ובאמת
לה
עד
שראה
אביד
רבו
ומפני
כך
הוא
מחריב
להקדים אבידת רכומ״מלענץ
'מלעכין -קימה הניא
בפרק
קמא
דקדושין
איזו
היא
קימה
שישבה
הידור
זה
מהנימהסראה
אכידתאביו
תחלה
שאס
היה אביו ת״חאע׳יפשאיכוסקול
מי אומר זהד ' אמות אמר אביי לא אמרן אלא כרבו סאינומובהק
כנגד רבו אביד׳אכיויקודמ כיון שראה אותס תחלה ובהל׳גזילה ואבידהמיירי
<
31ל ביכו מובהק מלא עיניו ולדעת רש״י והרא״ס והר״ן ז״ל ת״ח שבבבל דין רבו
שפגע בשתי האבידות כא׳ומפני כך אע״ע שאביו ת״ח אס אייצו שקול כנגד רבו
עומק
יש
להסלעמיד
וקריע
ולדע׳הרמב״ן
דקרבו
שאינו
מוכה׳יס
לסס
ונ״נדפת
אביד׳רכו קורע אלא שלא נמצא לסילוק זה מיקייבגמ׳הילכ׳נראה כדברי ההגהי׳
סומכ״סשסתס דבריו ולא כ ' דין ת״ח שבבבל משמי' דאין לכס אלא דין רבו שאינו שטעות סופר יש־ בהס ת״ת ודבריו בס גדלה ואבידה עיקר :
׳מובהק  :ומתוך מה שכתבתי תבין סתרי רבי 'איכס מכוונים כלל שלא סילק
אבידו/ו קודמת לשל אביו או סל רבו משניה ספ״בדמציעל ( ( סס ) חכם שאינו
נין ת״ח
שבבבל לרבו שאינו מוכה וזה כדברי הרמב״ס והרמב״ןז״ל ולעניןהקריע' רבו כיצד הוא חייב בכבודו כתב רבעו בסי' לא״ד  :מנהג הרב עס תלמידיו
נתשאעי׳לא
למד
ממנו
אלא
דבר
א׳כין
קטן
בין
ותלמידיו
גדול
אימ -מאחה לעולם ואי בתו
עמו כתב תי׳בסי ' רמ״ו  :תשלום דיני כבור הרב ודיני הוראת ת״ח
^׳מ מובהק הא דלאכסאן דהא וראי משמע דלכ״ע ברבו שאינו מוכה׳קרע סלו
וכיצד
צריך
ת״ס
להתנהג
כתב
רביכו
ירוחם
בכ״ב
:
בפ״ק
דכדריס גבי עוכדא
עתאיוה הוא ואי בת״ס סבכב וכדברי רס״י והרא״ס וכר״ן ז״ל ק׳סלא הוזכרו ת״ח
דתינא
ה״ל
נידרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשי אסיקג ' ס״מ לא שרי למסרי
?וננבלכדבריוכלל ועוד דא״כה״ל לכתוב דפומד מלפניו מלא עיניו כמו שהם
נדראבאתראדתיה וכתביהרמב״ס בפ״ו מה שבועות דה״ה במקום שיש גדול
סובריס ואמ׳פ -סמהרי״ק כ בשורש ק״ע דלתו שאינו מובה׳כמי אין הקרע מתאח'
ממנו ומהאי עובדא איכא למישמע הכי דהא תינא תלמיד סבר דת אשי הוס
 11מי מבואר בדבריו דהיינו לדברי ר״ח וראבי״ה שפוסקים כתי יוסי אכל לדברי
כדאי
'
3
פ
'
הדר
ואפ״ה
אל
סרא
איהו נידרא דביתהו אלא אתא קמיה דת אשי.
מוסקי כר יהודה מתאסהוא  :כל ת״ח שדעותיו מכווכו׳אין מדבר כפני מי
וגיסינן
תו
התס
ושמתא
אפילי
באתרא
דרביה
ופירש
הרא״שדקי״ל
בפ
הדר
ך־ול הימנו בחכמה וכו' מסנה פ״ה דמס׳אכות ( דף יס )  :הרב המובהק סיצס
דתלמיד מנדה בפני הת כמקום סיש חילול השס וקאמר הכא דאסילו כאתרא
^פל כבודו בכל כדברים האלו וכו ' פלוגמא דאמוראי בפ״ק דקדושין (
דף
דתיה
שרי
שמתא
דלא
מאחיינן
גביה
עד
דאזיל
קמיה
רביה
•
כת
הר״י שמעון
גנ) יכתבו הרי״ף ויהרא״ש וסוגיין כת יוסף דאמי הרב שמחל על כבודו
כבודו
בר
צמח
בתשובותיו סימן קכ״ב שכסמזכיר תו תוךי״ב חדש צריך לו׳הריני כפרת
^חילוכ 'פ הרמב״ס בפ״ה מה ת״ת • ומ״ש ואע״פ סמחל הרב מצוה על
התלמיד
משכבי ויש ללמוד כן מק״ו מאביו ושכן ראה למקצת חכמים כשמזכירים רבס

^

־*

׳״׳י

׳* ׳* ן

׳ -׳*׳י״ן

״׳* ׳ -׳ ׳* • י

׳*׳״גי*

^מיסהרכה למדתי מתותי וכו׳מימרא דר' חניכא פ״ק דתעניות ( דף ז ' ) :
י ית אביו ואבידת תו המובהק לפניו להשיב וכו׳משנה ספ״ב דמציעא (דף
 ).אבדת אביו ואבדת רבו אבדת רבו קודע אס היה אביו סקול מג רבו אבדת
?יימ היה אביו ורבו נושאי׳מסאוי מניח סל תו ואח״כ מניח סל אביו היה
,ו ויכו עומדי' בבית השבי פודה את תו ואח״כ פודה את אביו ואס היה אכיו
^יהאתאגיוואח״כפודה את תווכ׳הרא״ס ונראה דלפנין פדיון נפשות
■',׳נגישקולי 'כמו לפדן השבה פכ״ל וכן משמע ודאי לישנא דמתכי ' דבהאי נקט
״ביו סקול מגד תו ובהאי נקט סא ליה אביו ת״חוטפמאדמילת׳משו׳
^דיוןסהסבסמתהגו׳כיוןסאביות״חאע״פסאינושקולכרמחיי׳להצי׳נפסו
^ פחת קודסנלאדסא- 3לאבידתוסא י כואלא הפס׳ממון אס אינו שקול הרבו
אביו מעט אץ רע ובהיות נושאין משאו־י משמע לי דאפי ' אס
\ ^יל גתו תוקודם דכיון דאין שם סכנת נוף ולא הפסד ממון אלא להניח
3י ה ל בכבוד לחוד וחייב בכבוד תו יותר מכבו׳אכיו אלא דמדתכן בסוף
ביימותאס זכה כק לפני הרב הרב קודם את האב בכ״מ שהוא ואביו
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להסתלקמשס או להבליעו בכסותו * כתוב בתממת הדשן סי׳מ״ג דתלמוד
המאה את רבו שרוצה לאכול דבר איסור מדרבנן נראה מב׳מקומות כתלמו׳סאץ
צריך למחות בידו ודחה הראיות וכתב כסוף דבריו מ״מ אחר סמצינו ראיה בשני
מקומות אע״ג דדחי להוילא שייך לדקדק כולי האי כתוב כסוף ספר א״ת אדם
מריב פס חכירו ואו׳ לו איני מקבל ממך אס היית כמשה תינו מלקין אותו משום
ביזיון פנ״ל ונ״ל דע" ה אממכגמ׳אלו אמי ׳ * (נ*ה ) בפ״ק דמ״ק אתרי׳ לתצמיי
יהושע קינון מפן מיה ^
( 1יה
ה נפערמרטיל! נאותההעירצרץלפעיר
אמת אילו אמי־ה משה * :
מממפעסשנית:
למג
תלמירי חכמים אין יוצאין כעצמם עס שאר העס לעשות בכנץ
וחפירות של המדינה וכו' כפ״ק דב״ב ( דף ח ) אמר
ת יהודה ככל לאגלי גפא ואפילו מיתמי אבל רבנן לא צריכי נטימתא הכל
לכריא פתיא אפי' מתנן ולא אמרין אלא דלא נפקי ככלוזא אבל נפקי בכלחא
יתכן לאו בני מיפק בכלוזא כינהו רב יהודה !
נשיאה

דנר•

דיט

הלכות כבוד רבו ות׳ח רמג

נשיאה רמא דסורא• ארבנן א״ל ר״ל רבנן לא צריכי נטימתא • ופדש״י לאגלי גפא
אומנתןוכו׳ומיהו אס יס לו מעט אומנות וכו׳פד נקרא תויתולוומנותןכ״כ הר׳ן"
(י  0כ 'לץ ה סי׳ לשערי חומת העיר להציב בהם דלתות • לכריא פתיא חפירת בור לסתות מיס • וסרמכ״ןונ״י בפ״ק דבת׳ בשם ר״י הלוי וכתבו סרמכ״ן ונ״י שבשם הרי״ףרבו״העיד
״ת )ח ^איי אפי רבנן שהכל צריכי׳למיס דלא נפקי בכלח שאי הס עצמן יוצאין בהכרזה לחפור כן • וגס כתשובת הי־מ״ס שהביא הרא״ש בתשובותיו כתוב כדברי ר יי הלף ו!״ל
סיש י^ ת ^ מ ? אלא סוכרים פועלים • דסורא יציאות חומות העיר • והמום כתבו שר ח פי ,כריא כל מיני מסים וכו׳אין ת״ש שייכים בהס מיהו ה״מ בת״ח העוסקים בתורהכפ,
ונמ1ל היינל לקניס פתיא להסיר גבשושי' רחוב העיר וכן פי'
יכולת כל א׳ואח ומקיימי מצותוהגית ט
< גגי״יאהרא״סדל  :ואחאדאמרי׳אבל נפקי העיר כגון חומו׳ העיר ומגדלותיה ושכר השומרי׳ איןחייבי׳לתת יומס ולילה כמי כחן אבל מ״ס ס *.
מנייש
י.
פוסקין בסורה תדיר לטי קכ לא דיי
אבלגמיי״א ככלחא רבנן לאו כני מיפק ככלחא כיכהלבהם כלו׳שאין צריכי׳שמירה שתורתן שמירתן ולכןפטורי׳מכל
לעסות במלאכתן כדי למצוא פמסת
ללאפלקימינ ^כ הר״ן בסס המוס׳דמסמעלכ 6ירהדכיוז מיני מסיםותשחוריו׳בין מסים הקצובין על כל ביי העיר בין מס
ופרנסת אנשי ביתן אלא סהס יגעיס
שהוא קצוב על כל איש לבדו בין הקבועים בין שאינן קכועים
 5ןפילוצזח י יס ״
מדק7קי' סהספסו ח
פש׳ד ק
א
וחייבי בגי העי׳לפרוע בשבילן אותן הקצובין על כל אישואיש להפשיר ומבטלים התורה כדי לר3ן
?6,30כ י:י
שיכ ייזי,
במ?ומ !
ממון הרבה הרי אלו חייבים בכל חיוכי
ו״״ "־י■ 4 ,״ ^ " ,׳{ סב) וכת א א הרא ש ז י!ורוקא ת ח שתורתן אומנותן אני! אםאין הצבור ע״כ  :וכתוב סודבמשוג׳מו׳
^ יו ^ 3וי לי9
^ מ! ,מן }נומל תורתן אומנותן חייבי ומיהו אם יש דו מעט אומנו או מעטמשא וכן ת״ח המזלזלי במצות ואיןיראתשמי'
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1
על פניהס הרי אלו נקלים שבצבורול0
ת״ח
אומנותו
תורתו
נקרא
תרי
ולומד
תורה
דברי
חוז׳על
מעסקיו
יהודה
רב
ואמר
עלייהו
למירמ
שליט
לא
(
מבייש
.
!
ללגניזקנש
אמ׳הכתוב אלא כל קדושיו שאיןפויענו'
י £י נ'״  [£מנדה זו מנת המלך בלו זו כסףגולגלתאשיש לו סחורה למכו׳אין מניחין לשום אדם למכו׳מאותסחורה באה לעולם בשבילם יצאו אלו סמ!לןליס
רב
בישיבה והלך זו ארמסוכפ״קדב״כידף ח ) גרסי׳עד שימכור הוא תחלה את שלו ואם היה לו דין עם אחר ועומד סס שמיס א  :וכתוב עוד ססשהבא.
היושב יד,ק
־מ 73
לפני הריין ויש שם כעלי דיני׳אחרי ללפניו אפי' קרמו ל! בא ללפניו להכריח ת״ח לפרוע מס בין ע״י יסיאל
אלא כל ת״ת נלנרורב נחמן בר רב חסדא רמא כרגא למק
תחלה מקרימין דינו של ת״ח ומושיבה אותו כ׳הרמב״ם עון גדול בין מ־׳י גויס אין רוח חבמ י /נוחההימינו
־י׳לעלישא ילי״ו א״ל רב נחמןבר יצחק עבר מר אדאוריית,
למבטס
ואס לא יחוסו על דבריו הרשות
^ נכיי וכתיביוט ימיייזי קין* יכתיבי לכזו' את החכמים או לשנאותן ולא חרבה ירושלי׳ דע שבזו בה
^
אלהי׳ובוזי׳דבריו כלומ׳ ע״י גויס לומר עסה מהסישרא׳אומריס
חכמי׳שנ׳ויהיומלעיבי׳במלאכי
תלמידי
 1" 15י?5
בלו והלו ^ סליט
מ י) .ממ במליי׳ל מ י כתי
לך וכל המסייע ומחזי ' על ככה ה״זמכבד
 1״ 1׳
מ.
.* - •-. *<1^4״**׳
1,- 4
 י 4י ׳4- - .41,ונמפרשיס ! נפסקי עלייהו ואמ רב יהוד מנדה זו מנת המלך
3לי1ונס1
־ג״< ,
־גולגלת׳והלחןאמינ׳.ועיס" ,בהי לומדי דבריו וכל הממה את החכם אין לו חלרן לעול הבא את התורה ומליו נאמר עץ חיים היא
י״״״י״מ" ,מנת הפלד סג ב״ מס ',םםמ> פס ,ל ץע ל והוא בכלל כי דבר ה מה ואם באו עדי שטהו אפי כדברי חייב למחזיקיסבה פכ״ל  :ת״חסיס לוסחור
? £ !! £׳" ׳3נ,המדי ״ 6 .מונ 6ע,סוי ,ת3ו|5ות הממה נדוי ובית דין מנרין אותו ברביםוקונפיןאותוליטריזהב למכור אין מניחין לשום אדס למכורונו'
"  4פ ונהמו׳מיי שנה
־״״
בשנה-והריין,ך׳ 6מ ^ ככ״מ ונותנין אותו לחכם והמבזה את החכם אפי' לאחר מותו בפ" בדב"כ ( דף כב ) מייפיעובדאדרב
אבלאםטהאת דימי מנהרדעא אייתי גרוגרותבספינה
רמנדיןאותווהןמתיריןלומשיחזו' בתשוב '
סלסלונהעוכי ב"
פשויהווואיוחהסמוש-
י< !״יי
שנידוהו א״ל ריס גלותא לרבא פוק חזי איצורב'
ההכם
שירצה זה את
אותו רע
מתירין
אין
החכם ( חי )
דבי
מסתבריז
וכתב הי״ן
עליהס :
י" *,
בשבילוות״חהמנדהל!
וורבנןסשייימכסןטלגלנז ^
 .ני,נ|  6מיי' הנ5
כבודויתבארבהילכותנדויבעזרתהשם :מרבנן הוא לינקיטו ליס סוקא ופסקק
הרא״ס וגס הרמכ״ס פסק בפ״ומה׳פ״ח•
שהמלך רמד מפני
( נ )  •", ;'..!,,ג ופעישור תנולוותיהס דוקל בגון
סי׳ מ״ן ממיןהז הטיל מלבני העיר לימן כך וכך מחמת
בשססימב׳ין
ודע שרבי׳כת כח״מ סי קנ״ו
"יי 5קי 15ת׳ח מפשר תבואותיהם או מהמת מנין גולגלתן סיכולין ת״ח לומר לא כטיל המלך דוקא דליכא גויס דמזבני אבל אי איכא גויס דמזמי לא דהא לית רווחאלצותא
עליכם כלום אלא בשבילכם אכל אס א ' כמלך סימן כל א׳וא׳כסף גולגלמו וממסר מרבנן ואפסודי למך יסרא ' בכדי לא מפסדינן  :ואםהיה לו דין עס אחרועומד
*
לפני הדיין וכר ' מקדימין דינו סל ת״ח בס קונס יין (דף סב ) אמר רבא שריליה
תבואתו אין עמי הארץ פורעים בשביל ת״ח והיינו לאסכחן מקצת רבנן דיהבי
כרגא כדאמרי ' בסנהדרין דבר חמא קביל עליה כרגא דרב פפא כולהו סכי והיכי לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא סח לי תגראי בריסא דכתיב ומידוד
בהניס היו מה כהן נוטל בראש אף ת״ח נוטל בראש וכפ׳סכופת העדות רבמולא
משכחת לה דרב פפא יהיב כרג אלא ס״מ כדכתיב ' וכן נר מדברי ר ח וכ״ב כרמב״ן
ז״ל עכ״ל והביאו נ״י :אבלהרא״ס כ בסס ר״י הלוי דשמעי׳מכהוא עובד דכובס בריה דרב עילאי ה 'ל דיכא קמיה דרב נחמן סלח ליה רביוסףעול׳סבירינועמיה
במורה ובמצות :ואמרי־' המס דלהכי סלח ליה למיסרי ליהמיגראכלו׳לפסו׳דמ
לאיתא כתס ומדאמר רב נחמן עבר מר אדאוריתא וכו׳דכל מיני מסים ותסחורת
המוטלין על הצבור בין קבועי בין שאינן קבועים אץ ת' ח חייבים לסייע בכס את קודם שאר בעלי דיניס וכתבו המו׳והרא״ם דהא דאמרי ' למיסרי לי׳מיגראהיינו
הצבור עכ״ל ומדסתס ולא חילק נראה דאפי׳אמר המלך שיתן כל א' כסף גולגלתו דוקא כשבאו שני דיניס בכת אח׳דאס בלן דין אחד תחלה צרי׳להקדימוכדאמוי'
ומעשר תבואתו פטורים הת״ח • ובתשובותיו הביא תשובת הרמה וכתוב בה כל
בסנהדרין כקטן כגדול תסמטון א״נ עשס דכבוד התורה עדיף כדאמר מ מזי£
דכתוכות עכ״ל כלו דגרסי׳בר״פ במר דכתובות רב ענן איימי ליה ההואגבול)
מיני מסים וארגוניות ותסחוריות כין קבועים בין שאינם קבועים אין ת״ח חייבי׳
לסייע בהן את הצבור כלל ואפי׳למס הקצוב על כל איש ואיש בפני עצמו הצבור
כנתאדגלדניוכו׳סדריהלקמיהדרב נחמן שלח ליה נידייניהמר להאיגברא
דאנא ענן פהילנא ליה לדינא אמרמדסלח לי הכי ש״מ קריכיההוא הוהקאיס
תייכין לפרוע משלהם כדי המס הקצוב על ת״ח כדי לפטרן דהא כרגא דהיא כסף
גולגלתא אקרקף גברא מ׳נח כדלזמרי ' בכמה דוכתי ואמרי דרבנן פטירי ואי לא דינא דיתמי קמי' אמר האי עסה והאי טסה עסה דכבו' תורהעדיףסלקי׳לדינא
דיממי ואקתיה לדיניה והמרדכי כ על מה שתרצו א״נ עסה דכבוד תורהעדיך
משלמי צכורא עלייהו מדידהו היכי יכו׳למיפטרינהו מבי גנזא דמלכ ' אלא דחייבי
צכורא למיפרע עלייהו ממונא דנפשייכו לבי גנזא דמלכא ואפילו היו עשירים
מיהוק מכקטן כגדול תסמעון ואיני יודע מה ק ' לו דהתס כדליכאעסהדכהוד
תורה במילת ורבי כאן וגס בחשן מספט פסק כתירוץ שני סכפב וז״ל צריךהדיין
הביסרא' הצבור חייבי ן לפרוע בעבורם שלא מפני פניות נפטרו אלא מפני תורתן
צרי׳לסקדי
עכ״ל :וכ״כ כרמב״ס בפי המסכה פ״ד ממסכת אבות וז״ל הקילה התורה מת״ח חק שיקדים לדון הדין סבא לפניו תחלה דכתי כקטן כגדול משמעון אבל
המלכות מן הארנוכיום ואכסניות כחיל וחקיס המיוחדים בכל איש ואים והס דין סל ת״ח אפי המ״ח בא לסוף לכבוד תורתו אכל מדברי רס״יכואה ססובי
הנקראים כסף גולגלתס יפרעו בעבורם כקהל וכן כנין החומות וכיוצא בהן כתירוצא קמא וכ״ה מדברי הרמב״ס סכ׳בס״ו מה ת״ת אס היה לו דין והיעומד
ואפי׳היה ת״ח בעל ממון לא יתחייב דבר מכל זה וכבר הורה רבי׳יוסף הלוי לאיש
ככלל בעלי דיני' הרבה מקדימין אומו ומוסיבין אותו וכפכ״א מהסנהדרין
כמקום אח 'שהיו לו גנות ופרדסי ' שהיה חייב בעבורם אלפים זהובים ואמ שיפטר כ׳היו לפני הדייני׳בעלי דין הרבה מקדימין דיןהיתו׳לדין האלמנה ודיןהאלמנה
מתת בעבורם דבר מכל מה שזכרנו מפני שהיה ת״ח ואע״פ שהיה נותן במס ההוא קודס לדין ת״ח ודין ת״ס קודם לדין ע ' ה עכ״ל ולפ״ז צ״ל דססי׳דפבתרדכתובו
יזפי׳עני סבישרא עכ״ל  :וכ״ב כפ״ה מה ת״ת ח״ל אין מחייבין אותן ליתן כמס בין שני הדינים באו כא׳ומאי דאמר הוה קאיס דינא דיתמי קמי' היינו לומר סנסכט
מס שהוא קצוב על בכי העיר כקמס שהוא קצוב על כל איש ואים ומה שהביא הר"ן שני דינים אלו לפניו היה רוצה להתחיל להתעסק בדינא דיפמי וכששמע מה
ראיה לדבריו מההיא דבר סמא קביל כרג׳דרב פפא כולהו שני י״ל דעד אותו הזמן ששלח לומר לו רב ענן סלקיה כלומר הכיח מלהתחיל כדין היתומיםוהמחיל
סהיו פורעין הצבור כרגא דרב פפא ובר חמא קביל עליה לפרעו בעדו כולהו שני
ומ״שומושיבין אותו היינו לומר סאע״פ סמןהיי!
בדינא דההוא גברא :
ולא יצטרך רב פפא להחזי׳טובה לצבור ובתשובה אחת מצאתי כתוב שאפילו פי' ציריכי ' בעלי דינים לעמוד אס הוא ת״ח מוסיבין אותו משוס עשה דככודפורה
המלך ואמר שהתלמידים יפרעו חלקם במס יש מן הדין על הקהל שהתלמיד שוכן
כדאיתא כר ' פ שבועת העדות ( :דף ל ) כתב הרמב״ס מון גדולהר 6לכזי ל?
בתוכי לפרוע חלקו דהא מלמוד כס ף גולגלתא אקרקפתא דגבראמנח אפ״ה וכו׳בפ״ו מה ת״ת  :וטי שולא חרכה ירושלים עד שביזו כה ת״ס וכר כפיכ
אמריי כפ הסותפין שהן פטורין ואס הדור כפני הכלב ויעיזו פניהם ולא ירצו
כתבי  ( :יקיט ) ומ״שוכל המבזה את החכמים צץ לן חלק לעולם הבא כפס?
להבריח זהרורי דמלכא מיניה יכול התלמיד לנדות ולסמת על זה ואפי ' החרימו
(דף צו ) תנן דאקיקורוס הוי חד מהנך שאין להם סלק לע״הובג־מ יכ וי חנ,ינ
הקהל לפרוע המס וכללו התלמידים בכלל החרס אין הפרס חל דאמר בו שבועה
דאמרי תרויהו אפיקורוס זה המבזה ת״ח  :ומ״ש והרי הוא ככלל כידבר ה
ו^ןם ב)7וננייססכי^ו ^ ר ^יי
ואין כשבעין לעכור על המכות ואס תקשה לדברינו מההיא דבר סמא דקבי 'עליה ג״ז שס כי דכר ה׳בןה זה ^פי?ייוס*
כרגא דרב פפא דכולהו שני אלמא דצורבא מרבנן יהיב כרגא תיק רבינו מאיר חייב נידוי וכ״ד מכדין אותו ברבים כס ' בתרא דמ״ק ( דף ין ) איתדםמת״ו ? ^
ז״ל דסתס שלא כדין היו מטילין עליו וכמובדא דכעו ע״ה למירמא דמי כלילא ורבא לההוא טבחא דאתפקר ברב טובי וכס׳מי שמתן ( דף יט ) אמרריב נ כ<־^
ארבנן והיינו דשקל רב פפא כרגא דרב חמא ולא חש לשוחדא דאינו אלא כמבריח
מקומות מנדין על כבוד הרב וחד מינייהו המספר אסר מיסתן<םלת ח.ומוכח 1
צרי מנכסי חבירו עכ״ל • וז־״ל רבי׳ירוחם בסוף משרים יש מי שכתב דמס הקצוב
ממתני׳דפ״ד דפדיות דבידי ל) ת ע ? ני 6משוס דל} ימ על שמעיה ו /כ? ׳ ?בוא
על כל א דאין הצבורמחוייכיס לפרוע בשבי ת״ח וגדוליהאחרוני׳הסכימו דאפי'
השקוהוכ׳הריב״ס בס״ב סי׳ל״ד ומד קא מר 3״ד מכדי ןמשמע חייכי לנר; " , :
מס כזה פורסין הצבור כטבורם פכ״ל • ורבי בטור ח״מ סי׳קס״ג הביא סברת בכל אותם כד דברים שהזכיר סרמב״ס ויגיי סאם ליי היר חיי3ים " !י* '5מוחו
לדמב״ן וי״ס וכתב שאינו כי'להרא״ס אלא שבכל ענין פטורים ושכן כתבו הר־מה אדםגדו לכע?ב^ ,ולזה הו ^מכוי)ר * 30יחייכים ל נדו׳ המכ ?ת ח יאומו
וכתב צ״א ז״ל ודוקא ת״ת שתורתן כ״ס המבזסו בחייו דאיכא צערא דמפא עכ״לכ  :ומ׳ש הרמכ״םשמניי!
והימב״ם ז״ל וגס פה סתם כדבריהם :
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־כגל
י1 3
י
י" 1^ 1׳ .כ! י-י״ני גרוע
נריע הנא
היח מעם
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יכיינאנ״הכמנ
יגנמז וכת!
גימסל׳נסיב
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זקן
ולפיכך
כל
דכתיב
תקום
והדלת קימה שיש בה הידור אין בעלי
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אין מכלל דמת אין ול כושה עכ״ל :
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כתורתו
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שיטריח
על
הצבו׳
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כררך קצרה כרי שלא ירבו
שורתו ונא
לעמוד ואם י ^ ליש כאן וז״ל הרמב״ס בפ״ו מה מ״ת אכל קל׳עלאין׳ע״י?
מומו6ח
אסר יוכיזהו הרי
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זכות
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5
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היןכס
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מתי יי!
מורתו שהרי הכל
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לתירתי גויס מצוה
|;:1גדי ז^ת ^יח ^ל^ר ^וחי11כ^
2יומןו ^ פ־ס ) 5נסמומוומ סנל
כפני הזקן המופלג מקנה ואינו חיי לעמו
סר
סכינא
קמיה
דרבא
בר
חיננ׳שמתיס
נפשקי
!
^
אמנם
סמס ״תי
כדי קומתו אלא כדי להדרו ואפי זקן גוי מהדרין אותוברברים ועבריה אכריז אבישריה .
דטריפ/כ יקןיג2ו נתש?׳רינשנכמיז

להררם לקום
קצת מפניהם ולסומכן בידו ^ ׳הרמב״םםירלה הלכ,$שניליהו
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■  1,״
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ואפילו רבי בסישל דונרשזהנלמד מדגרסיק ,כןמשמע ממרי
מי שהוא זקן מופלג בזקנ׳ אע״פ שאינו חכם עומר יילפניו
בפ׳ק
דחולין
(
דף
יח
)
ההוא
טכחא
דל
א
מהריריסימןרכ׳ה
חכם שהוא ילד עומר

? 1בילווכ כ ג כ ■ללח האלם נע״נ

1 .
מקזמדעמשסעליש
־מנ 5מילנו ניתן לו דמי נשפום 6ס
ונותנין לו יד לפומכו ע״ב ואיני יודע למה כ שאינו חייב
לקום מי זוסיא ייב אשי לגכיה6״ל ליעיינו
"
ליןת׳ח "״ ,י1
נזמןהזהי
ציןאתה אומר כן אף אנו נאמר
שלא
מפני
הזקן
כדי
קומתו דהא מהך קרא ילפינן זקן וחכם
וכמו רבנןכמילתי׳דתלובי טפלי בדק רב אשירקשיהאראדלכן
נאמרו דכריס אלו אלא בגדול כר
יהודה
שצרי׳ לקום מפני חכם מלא קומתו כך צריך מפני הזקן
ואיפשר .לסכינא ונמצאת יפה ואכשריה א״ל מרע״ל היקשל״ד
נרסנינאסנוהוא שעשה
ר״למפשה
שלא
אמר
שא״צ
לעמוד
לפני הזקן מלא קומתו אלא ילד
וס״ר ' ־״" *■1׳
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אנ״ק
או
זכ
צו
ץ
׳־׳ץוס
הזץן
ומשאו וממנו באמונה עמהן כדרכן
מ״ח הא ל״ס הוא עצמו מכזה עצמו • ■
ומבז'  ,מלא קומתו והכי מסתבר נמי בשני חכמי' או בשני זקנים
שאין ״״״
מכזה עצמו
ומבז
זליזזלחסדיישממ*
^ 1. ,
י
מורתו ומשכי׳עצמו ותורתו < _ ,
רמד מפני סיבה תקוס
והדרת פני זלעיצסיןזדישתסי
אחר צריך לקום מפני חבירו אלא יעשה ול הידור הרואה
חכם ^
> ,
 .למי ששונהמשני¬
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.מפני שיכה תקום יכול אפילו מעני זקן נמרא קעש;ע פ,
שאףכנ יעירוח״ 3יס ל(1שות מל)5כתו

אבל ברבומובה׳עומ׳מלפניו מלא עיניו ואינו יוש׳
ס־אי׳גסנסד׳עכ״ל •
כ׳הריב״ש בתשובה מעיניו או ער שישב במקומו כרפרישית לעיל ואפי׳ אם הוא
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הגלילי
פיק/5י־?  3יי ' " ,י יי ? תלידממכ ^פהק
שג "
ןען(!^ 1
הדי ,ז
הממוכה מ 1היו הל ייש מובהק
ומופלג
בחכמה פטור ומיהו כיון שהוא חכם קצת נכון וחכיס ת ק סבר יניק
וחכיםר יוסי הר׳ת אי! הרב
ריוייוידרל זדיו״דר• דזדרירל״״דז
ד״דלד
•
לר
1
ייודו
דו
^
רירידוי
^
לע
!
רא
!
ד^
י
ב
!ס
^ 11ש^ר אכשיש לעשות לו הידור והרמכ״ם כתב מישגדוי^ ממנו בחכמהוראוי הגלילי סכר אפי׳יניק וחכיס א״ר יוחנןיממ׳מיניתלמילז
הלכה
כאיסי
כן
יהודה
ופרס״י 3לשי3ה אפי׳הוא חכםגלזל
י! לכןר ממט אפי' לא למדו בלו ,צריך ^ קום
ןד״ןבו .דרל; !ה
מפניו ויינהוג עמו כמשמע ואפי׳זקן אשמאי  .יכ׳ הר ״ן ני׳ וכמ' הרמ׳ןאתנם
ג מ 6יודע ס 1ו !
כתלמיד םע רבו ואם אינו גדול ממנו ולא למדו בלום אין צריר
מפי׳רסי דאיסי כן יהוד ס״ל כר'י הגליל" " ד קא "עני7
יעוד שאף אס
היה
לו
זכות
כליטרא
לקום מפניו אבל צרין לעשות לו הירור  .ומי שהוא חסיד ובעל *.׳׳ע ץ
כיניק וחכים והכ
והכיד מסתברא
מסתכרח דכיין
דכידן דס
דס״לנ
הדו׳צפצתילואפי׳
הדו׳לפצתילואפי'
ף היהלו
לתבוע
זכותו
ולא
שימסרנו
מעשים הכל צריכים לעמוד
עומדמפניו אפי׳ הגדולים ממנו בחכמהדשיכה אפילו אשמאי אלמא זקן ב5ןפ ,לא־תן שלאהת
עלוערס
סיגמ׳הדן
והדי
יז
שנתן
זכותו
הרבה
ראה
אב בית רין
מלפניו משיראנו מרחוק
מלאנפסיה מידריס ולא קאי אסיבס וליניק ח״ניזכ׳ כ:
ץל
קה־ס
שיתברר
אס
חייב
אס לא זה
עיני ו
וחכים אתא דאי זקן וחכגז קאמר למה לי7ד,7שק ; ;ך
קיזב למסירה
כדאמרי
'
כסגוזל
כההוא
סותא
דהוי
מיכצו
עלה
כי
תרי
וכחלק
שני
 .משוס חכמה
תיפוק לימשו׳זקנה; ולפ״ז כיון דקי״ל כאיסי נקטינן דעומדין מפני פרנ׳שמשמעלאין
0י ל כ אין
כל החכמים סויס כליטרא של זהב אלא החכם שהוא רב מוכהק בדורו יניק וחכיס
ע
"
כ
וכן
כ
גס
הרא״ס
ז״ל
וכן
נר׳מדכרי
הרמכ״ס
ז״ל
בפ״ו
מה
'
ת״ת
.
צלי׳לעמו׳כשפ?8ק
יעווה
הוראות
דומיא
דר׳יהודה
כר סיכנא דמייתי כירוש׳ואס אינו רב מובה׳אלא וכ׳ הר״ן דמדברי הרי״ף
משמע דס״ל דירק וחכים לא כת״ק •ולפ״זצ״ל דמיל תי פ בת?להחלח
שתרייג
שתורתי
אומנותו
וחכם
קצת
אז
כ״ד
שמי
'
לו
דמי בשתו לפי המכייס והמתבייש דאיסי לא
מכרעא ביניק וחכים מידי דנסי דס״ל דיניק ותכיס לא אפ״ה הדר וב' ׳ערנ״וגע 5׳
1
ץתמליטרא1הכ וגובין לו וזהו שאמת שם המכיי׳את הזקן נות^ לו דמי בסתו1קן
והיינו
זקן ממם למסמך זקן לויראת ולא מחוור וכ׳עוד סהרמכ״ן רצה לקייס
^ *עלה
הלומי
דאע״גדכשאר
בכי
אדם
כיישו
בדברים
פטור
בזקן
דהיינו שקנה
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קצת א^י׳אם הבחור חכם ממנו ואם אין שו׳א׳מהן מופלג לא זה
בחכמה ולא זה בזקנה הזקן קודם בכל מקום :

הלכות תלמוד תורה
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כשהנשיא נככ עומד׳יכל העם ואל
יוסבי׳עד סיאמ׳להס סכו וכו' עדהופכי'
פניה' כלפי העם הכל בסוהוריו׳ (דיג)

רמה מ  £רןך[ עשה על כלא׳מישרא׳שילמ׳לכנו תורה
שנא׳ולמדת׳אות׳אתבניכ׳ וכל המלמד
לבנו תורה כאלו קבל׳מהר סיני ואינו חיי' ללמרא לבתודדישיב
ןוכתבוהוהרי ף וסרא״ס
כפ״קדקירושין
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קאי מקמיס סבי ארמאי תלי טעמא בכמ הרפתקי עדו עלייסו ולא קאמר מסוס
דאיתא תו התס על בכי ת״ח שאביה ממוני' פרנסי על הצבור׳׳אליעזר
כר׳יצחק
דאיסי וכ"כ הגהו׳מיימון בסס סה״ג ( וכ״כ הר״ן פ״ק דקידוסין ) :לשון הרמב״ס
אומ אף בבי׳המסתה עושין אותם סכיפי׳אמר רכא כחיי אביה׳ופי רש״יסניפין
מי שהוא זקן מופלג כזקכ׳ אע" פ סאינו חכם וכו׳בפ״ו מה׳ת״ת  :הרואה חכם סמושיבין אות׳בצד הזקני׳מפכי ככו׳אביס והשמיטוהו סרמב״ס והרא״שואיפש
פוכר בר״ה אינו עומ מלפניו עד סיגיע לתוך ד׳אמותיו וכובפ״ק דקידוסין אמר דס״ל דת״ק פלי עליהו והלב כת״ק א״כ טעמ דהשמיטוסו משו׳דכיון דלמנץ כת

הרמכ״ס בפ״ז מה׳ת״ת כר׳דכיון סעב' יוסב מיד אפי תוך ד' אמו' שניו' ואחריו
נמסך רבי׳ :ומ״ש ומיירי כשאינו רבו א ו רבו שאינו מוכה׳אכל ברכומובהק עומ
מלפניו מלא עיניו וכו׳ג״ז סס יככר נתבא׳לעי׳סי׳רמ״ב :ומ״שואפי׳הוא עוסק
כתורהצרי׳לעמו׳דלית׳לדראלעזד וכו׳בפ״ק לקידושין ( סס ) איתא להא דר'
לזלעזר ואמרי׳בה לייט עלה אביי ומסמ׳דהלכה כאכיי ולפי' השמיטו הפוסקי,
לההוא די׳אלטזר  :והרי פכ׳ שאס הוא מופלג בחכמה אפי׳ איט רבו וכו' עד

דמופלג בזקכ׳וכתבוהו הרי״ף וסרא״ס כפ״קדקדושין  :וס׳יש
רבי׳ואז>הה :ס
מופלג בחכמ׳והזקן אינו מופלג3זקכ רכו׳עד סוף הסי׳הס דכרי הרמנ״ס כעי'ץ
נוחלין וכתנס הרא״ש בפ״ק דקידוסין  :ומשואס אין סוס א׳מהס מופלג וט
הזקן קודססטע׳נתבא׳בדברי רסב״ס סס וז״למדאמ׳רב אשי והוא דעופלגוכו
דהיכא דהוו תמייהו מופלגיןסולכין ביסיב׳אסר החכםובמסיכ׳אסרהזקמכלל
דהיכ' דלא הוו תדוייהו מופלגי׳לא האי ולא האי סולכי׳בכ״מ אחר
א׳מהסומדלא

נכון לעסו׳לו הידור סכל בסמ״ק אלא סבככא ראשונה כ׳דמיירי ברבו שאינו מובס׳
ומסמ׳דאס אינו רבו כלל לא ומדברי רבי' כר׳דאפי׳איכו רבו כלל כמי התום כתבו
בפ׳אין עומדין אהא דאמרי׳התס גבי ויביאו מער אל עלי מורה הורא' כפני רבך
את אע״ע שלא למד עדיין בפניו מ״מ גדול סדור היה ובא ללמוד לפניו וכ׳מהרי״ק
בסורש ק״ע דמסמע דתיתי בעינן סיסיי גדו׳הדו׳מפורסס בדורו וגס סיבא ללמד'
לפניו אבל כת״ה סי׳קל״ח כ׳ על לשון זה סל המוס בראה דתרי סיכויי נינהו דלא
סייכי אהדדי :
והי״מב״ם כמי שגדול ממנו בחכמה וראוי ללמוד ממנו וכו׳

פי׳איכא למימ׳דמסתמ׳הולכי׳אח הזקןדבסכי׳סהבחו׳סכס קצת יותר ממבואץ
לנו לבייש את הזקן • והסכם אינו בוס מךמאס׳סזיןןממכו יורם הואסכשכיל
זקנתו חולקין לו כבוד • והר״ן כ׳סהרא״ה סולק כדב׳וס וכר דהיכא דאין
גז׳מהט
מופלג ה״ל כאלו תיוייהו מופלגין ובישיבה הלך אחר סכמה ובמסכה הלךאחי
י
זקכס :
רמה מצות עשה על כל א׳מישראל שילמד לבכי תורה סנ׳ולמדתס אוחז
את בניכס וכל המלמד לבנו תורה כאלו קבלה מהר סיי

 1מ״שןאס אינו גדול ממנו וכו הס כדברי ה״ר
פרץחנ( בשמ( י
סביביכסמוך  :ומ״ש וחיסהו׳חסידובעלמעשי׳הכלצריכי׳לעמודמעניווכו׳
מכמה מדליקין ידףלח ) ר סימון וי א לעזר הוו יתביחלי׳ואזי׳ ר' יעקב בר אחא
 '6ל חד לחברי ניקו מי־ןמי דגבר דחיל חטאין הוא א״ל אידך
כיקו׳מקמי' דגכר בר
אוריין הואא״לאמינאלךאיצא דנבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את דגבי בר
אוריין הוא ופרס״י אצא אמינ׳לך וכו׳כלומ׳אתה מיעטת כשבהו ובפ״ק דקידוסין
(דף לג ) שאני רב יחזקאל דכעל מעשי׳הוה דאפי׳מר שמואל נמי קאי׳מקמי וכת׳

לבנותיכם ג״ז סס  :ומ״ש ואסהאינהחיי בתללמדלכנהג׳זסז(דכ ^ ף ?
להמדכתי׳ולמדת' אות׳סת  3כיכוכתיקראאחרינ' ולמדתאוח יס ך רת ומיש
סכל סמצוו׳ללמו׳מצווה ללמד וכל שאינו מצוו׳ללמו׳ אינו מצווה ללמד:יד־ ^
לא למדו אביו חייב ללמד את עצמו ג״ז סס ייליףמדכתינ
ללמו׳
ושמרתס לעשותם  :הוא היה צרי׳ללמו׳ויש לו כן ללמו׳ו כיםס ^ י  ,רית
וכנו ללמו׳הוא קוד׳לבנו ר׳יהודה או׳אס היה בנו זריז וממול׳ ומלמודו מח^
בידו בנו קודמו כי הא דיב יעקב ברי דרב אחא רב יעקב שדריה אבוס1
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^ יי אתא חזייא דלא הוה מיחדדן שמעתיה א״ל אנא עדיענא מינך תוב את הר״ן כסס הר יונה ח״ל מ ' מותבי׳ריש דוכנ׳ומסייטין ליה ממת׳אפי׳שכרוהו
סס (ג ) למסי
ד5ןי1י' אכנן ופרס" י אס היה כנו זריז והאב רוא ' שיצליח ממנו ואין לו ספק נכסים ללמד כל תנורןות העיר אפ״ה מותכינן לי' ריס דוכנ ' ממתא דסתמא דמילת לאו לאיכשי א־יכלן
אדעת' דיהא מהרי להו איהו בלחו הוא אלא דלוקמרס כהדי ריס דוכנ 5ן עדכ . £ערנין ניה !אי!
ש,למ ךושניה' ילמו ' בנו והו' יטרח אח מזונו׳ויספיקנו וב הרא״ס על הא דרב אחא
1.
י נפיעיןיין הערב
^יעק׳א׳ל אנא עדיפנ׳מיכך וכו '• אבל אי הוה בנו עדיף היה סולח את בנו והיינו וכתבו נמקי יוסף וכיהרא״ס על מימרא זו אבל עד מ א״נ ריס דוכנ׳ומארכעי ' עד
כו'יהור'וכן סלכ׳עכ״ל ונןפסק הרמב״ס
חמשי׳יססי׳ברי דוכנ׳םכ״ל• ופשט ליסנא יכול לתנד!
"!
לתבוע 0מן
ואע״פסבמקוד׳ לעצמו כשם שמצווה ללמד לבנו כך מצווה ללמד לבן כנו שג' דרבא הכי משמע דאמר ואי איכ׳חסשיןהחייבעכ״ל :
מ6מה׳ת״ת :ומ״ש
י "1יבטל הוא וכו' כן כ הרעב ס כפ הנז
מותבינן תרי מסע' חבל פחו׳מחמשץ
א׳ד( ) וכןהזא
והודעתם
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ולבני
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ולא
לבן
בנו־לבד
אלא!_,מצוי
על
כל
_ _ ״״— .
׳סע_ !_ 1״ '—׳ ״״״ ם " " — . .׳ _ .׳ .
 ..״ לא צרי תרי דסגי כרי ' דוכנא מדאע
יאיפי*
^והול!  :כשם סמצוה ללמד לבנו כך חכם מישרא׳ללמר לתלמידי׳ שגם הם נקראי בני׳א^ א שמצוה
'סצוהללמדלקמווכוברימ׳ססומימר׳ להקרי׳בנו לבן בנו ובן כנו לבן חברו וחייב לשכור מלמד לבנו איב ארבעי מוקמיקריש הכנ מסע סאס לאחרינן קחתש
היו מ חסר א׳א״צ ריס מכנא אלא דמאילמקי׳היינולחנכו
רן י3״ל שכתבתי כסמוך ודלא כאידך
3וימ'דפטרה מללמד את בן כנו :ומ״ש ללמדו אבל אינו חיי׳ללמ׳לבן חברו אלא בחנ׳ומאימתי מתחיל
דאמסך דרדקיכ״ה אינו מיוס ' לפ״ן וצ״ל
ללחזלשאני!מלמד!
ללמד לבנו משיתחיל לדבר מתחיל ללמדו תורה צוה לנו משה
כמוספירסו התוס׳דה יי נו ל ומר דפחות ובןשש למשעזיה
^! לכן בנו בלב אלא מצוה על כל חכם
״ <
. .
בגחרא עכ לונת
<ןישרלןל ללמד לתלמידי׳ שגס סס נקראי׳ מורש׳קהלת יעקב ופסו׳ראשון מפרש׳שמע ואחייב מלמדו מעט מכ ה אין כני העיר יצולי לפוף זה את זה
הרבהאברבנאלע׳
מי׳6לא שמצוה להקדי' בנו וכו׳עד אלא מעט מהפסוקי׳ עד שיה׳כבן ששה או כבן שבע׳ואז מוליכו אצל להסכי׳להס מלמהוהרמב״ס ז״ל מפר׳סך
בעשרהחאחרז' כי
נסכ׳הנל דברי הרמכ״ס כפ״א מה ת״ת :מלמ תינוקו׳ היה מנהג בעיר שלוקח מלמד תינוקו׳שכר נותן לו דרדקי כ״ה כפשוטו דהייצן לוע ר דסג י יש א־חריםלאיב״ג
ריפ ךןכנן׳
^ טפי דנןחמשלחקראבן
ומאימתימתחיל ללמד לכנומשיתסי' שכר וחיי' ללמדו בשכ׳עד שיקר׳תורה שבכתב כולה ואינו חייב
, ,
 ,ב שניסלאותיות
סכני ניי ל 6וקומ 'רים י ונ י י"5׳ ' ^ ללתוי״מח׳מ" "
לוגו מתחיל ללמדו תורה צוה לנו וכו' ללמדו בשכ׳משנ׳ותלמו־וכ׳הרמ״ה ה״מ דלא איפש׳ליה דדחיקא
כרית' ס״פלולב הגזול (דף מב ) ום ׳ם לי׳ שעת אבל אם איפש׳לי ,חייב לאגמוריה משנ׳ותלמו׳הלכות ואי כייכא יזינעיה היינו ליער יועילו !מ צאי להם סחן חן
אי איכא
ארכעיס סגי
כדעוקעיק המכרששלש שנים
עיסיה כקששס או כבן סיע ואז מוליכו ואגרות מושיבין מלמדי תינוקו׳ בכל עיר ועיר וכל עיר שאין בה
ליה ריס מכנא אבל טפי מארכעי׳5ן פילן יהי! לכם עריליס
אצל מלמד תינוקות יתבא׳לקמן בסי׳זה:
היהמכהגכעי׳סלוקח מלמתינוק׳שכר מלמד מחרימי׳ אנשי העי׳עד שיושיבו מלמדי תינוקות ואם לא
הושיבו מחריבי] העיר שאין העול׳ מתקיי׳אלא בהבל פיהם של אהד לא סגי כהכי אלא צריך להעמידקדשהיל 1ליםיער^ל
נותןלו סיר וחיי׳ללמדו בסי' ער סיקי־א
שני מלמדים וכן מאי דאמר ואי איכא
ללמז׳אותיו׳התור'
תורהשככת' כולה וכו כן כ׳הימב״סז״ל תינוקו׳של בית רבן מכניסין התינוקות להתלמד כבן ששה וכבן חמסין מותכינן תרי היינו
לומרדעדכ! ' עיד כתבשם
כפ״א תה ת״ת ובפ״ק דקידושין ( דף ל) שבע׳וכל א׳כפי כחו ובפחו׳מכאץ אין מכניסין אותו ואפי׳תינוק חמסין סגי להר תר יןכ ןהי׳כ״ י כסס ה״ ר נהנה מ איירינן
מני׳למדומקרא אין מלמדו משג • ואמי שאינו מבין לקרו׳לא יסלקוהו משם אלא ישב עם האחרי׳ אולי
יונה ויל  :עיר שיש בה נ״ה ת־גיקית ח״ןל״יד 7
־■
ונאמקי' זו תורה ופרש״י ואינו מלמדו יבין והמלמ׳יכה אות׳ להטי׳עליה ' אימה ולאיבה אות מכת אויב סצריכי להסכי נהם מלמד ויש עיר אחר ' דרכ ,ר׳יהודאזך"
משנ׳איןחוכת בנו עליו אלא במקר׳מכאן מוטר אבזרי לפיכך לא יכה אותם לא בשוטי׳ ולא במקל אלא אצלה וכי׳סס אמר יבא מתקנת יהוש ק
נחמי׳ח״אמשיתשר
גמל׳ואילן לא ממטינן ימק ממת לממנן יעדכ׳בשני׳וח׳^א
ואילך ילמד הוא לעצמו תור ולא נביאי' ברצוע׳ קטנה ויושב ומלמדן כל היום וקצת מחליל׳ כרי לחנכם
אכל מבי כניסת לכ יככי שת 5ן ממ; 1י ׳^ י חתתניסר עדכ ל
.! ,
, . . ,
שנים פי׳ נותנים
ונתונים • ומשמע ליה להרמכ״ס דכיון ללמוד ביום ובלילי ולא יבטלו התינוקו׳כלל חוץ מערכן שבתות
מפסק כהרח לא ממטי ואי א יכ תיתיי־א אלומדככזנד־ן
ומומר ליטול סכר מל המקרא כלוע סכר וערבי ימי׳טובי׳ובסוף היום ואין מבטלין התיגוקו אפי׳לבנין ב״ה
נישוק טעמים כדאיבפ' אין בין המודר
ממטינן ואי איכא גמל׳לא ממטי' וערס״ימ׳ס־ שכל ימי!
יויי׳ללמדובסכר• וכן כתבו הגהו׳מיימון אין קורין לתינוקו׳בתחל׳בשבת מה שלא למדו משו׳טורח שבת
לא ממטינן ינוקא ממת למת׳ללמו׳מין' מתנהג נ! עכ״ל
כפ״אמהל' ת״ת כסס הר״מ דכפינן לאב אבל מה שקראו כבר פ״א שוני' אותו להן בשבת כ״ה תינוקות ליום שמא יזיק כררכי'נ>ל 5ןי; ,ןי 1,כןז מי
דבייןנייקיי
ללמוו או ישייר לבניו מלמדי דמ״ס האי צריכין למלמד איכ׳הרמב״ם היו יותיעל כ״ה עד ארבעי׳מושיבץ
 6י תו מת ל הונ) י מל מדי תיכי ? י • תיתור נזהגין עםהנערי׳
עשה של ולמדתם  .ממסה דסוכה ולולב אח׳לסייעו בלימוד׳היה יות׳על מ׳מעמירין שני׳וא״א הרא״ש
ז״ל
גשר
רחכ
גמלא לוח קצרס־וכתבו התות' ולשם !.ני,פתיחת
מעינן עלייהו עבדינן ליה כשארב״רו כ שעד מ׳יפפי׳במלמר א׳בלא שום סיוע וממ׳ער נימושיבין אח׳ לא ממתינן ינוק ממת למתא וכגון סיס ה; נ שעלשין
נופסק האלפסי גפר' הכותב דאי מצינן לסייע וכשהם נ' מושיבקלהם שנים • עיר שיש בה כ״ה תינוקות כאן כ״ה ינוקי שראויי׳להסכי׳להס
מלע לנערים:
לשדוד מסדרי ' ומודמי־כן ליה ואי לא שצריכין להשכי׳להם מלמד ויש עיר אחרת אצלה שיש לה שני
וא״תהאאיהוה ממטי' להו למי׳יזבה 1מ ) "תא•?
אחריתי יצטרכו מלמד בפני עצמן כיוןנתינאח״א אבל
מצינאלאודומי' נחתינן לנכסי ' וסקלינן מלמדי׳שיש להם נ׳תינוקו׳אין בני העי׳שיש בה כ׳יה יבולי׳ לומר
ז :וכתב הרמ״ס ה״מ דלא איפסר ליה נשלחם לעיי אחר ונחלקי׳לפני אותם שני המלמדי׳והרימספיקין דאיב כה ינוקי וא״כ מאי נ״מ וי״ל דכ״יןיש שנתנו7
אפילל
דאי הוו שני מלמדי תי נ וקו׳כ ^ר  -מת £פחית מנ״ה
חייבי!
ודקיקאליהסעמאוכו ' :
: 1
;י
מושיבק לכולם אלא צריכין לשבו׳ להם מלמ כעירם אבל בעי׳אחת מבי׳
לשכור מלמד וכיפי!
מלמדי תנוקו׳בכל עיר ועיר בפ״ב דב״ב הכנש׳לבי׳הכנס׳אחרת מוליכי' אותם והו׳שלא יהא נהרמפסיה היו
יס־ליסלסושיב חציי
כפני ,,זה וחציים ״
״1ר
״
ר
׳ ,י
,
 ; ,י !< חת זה וכ כ נ
בפני זה עב ל וכן כתב ליא ם ח ל לא פ׳ לאיחפור
משום
(וף נא ) התקין יהושע בן גמלא סיהיו ביניהם שאס נהרמפסייביניה׳ לא יעבירו עריו
מושיכין מלמדי תנוקו׳נכל מיינה ובכל
ממטינן ינוק' ממת למתא והו׳שיש בעיר קס״הע״לו *
מיי ועיי  :ומ״יש וכל עיר שאין בה מלמד מחרימין אנסי העיר וכו'  3פ' כל כתבי כ״ה נערי ואז כיפין זה את זה להושי׳ביניה מלמד ואין ס מהם יכו׳לומר להוליכן
(דףקיט ) אמר ר״ל משום ר׳יהוד נשיאה כך אני מקובל מאבותי כל עיר שאין בה לעי׳הסמוכ׳להס סיס בה חמסי׳נערי׳ויס בה שני מלמדי׳ויחלקו אלו הכ״ה לפניהם
תינוקות סל בית רבן מסריבין אותה ואמרי לה מחרימין אותה • ורבי קייס שתי עכ״ל ונראה דלטעמייהו אזלי סמפרסיס דעד מ א 'צ ריס דוכנא ראל״כ מאי נ״מ
סלסומ׳וכיוצ׳כזה הם דברי הרמב״ס ז״ל פ״ב מהת״ת־מכניסי׳התינוקו׳להתלמד
כסיוליכו׳לעי׳אסר׳סיסבה ב׳מלמרי׳לכ כערי׳ויתלקו אלו הכ״ה כין סניה הא מ״מ
כבן שס׳וכבן סכע׳וכל א׳כפיכחו וכסחו׳מכאן אין מכניסין אותובע׳ב דב״ב ( דף הס צריכי׳להסכי׳ב ראשי דוכנלסייע למלמדי׳אבל להרמב׳סמפ׳דמכ״ה ולמעלה
נא) נכיתקנתיהוש ' כן גמלא תניא סמכניסין אותם כבן סס וכבן סבע וכתבו צרי׳ריש דונג א״א לערס כן והו׳זי׳ל מפר׳להאי מימר' בע״א כמו שיתבא בסמוך:
לתוסככן סס בבריא וכבןסבע בכסו׳וכך הס דברי הרמב״ס ז״ל ודברי רבי׳סכתבו
לשק הרמב״ס חוליכין הקטן ממלמד למלמ' אחר ומעד בכין בריא שאינו ראוי
__,
כאן
ובפחו׳מכאן , ..
נל לו׳לפי כסו :ו  0״ש
_,
חכניסין . . ...
אין
__ ״
אותו ׳סס
וככתוכו׳פ׳כער (^דף ג) ליפו׳מהרה הכל בפ״ב מה' ת״ת והוא פירושו למימר׳דרב שכתבתי בסמוך דאמי
א״ל רב לרב סמואל כר סילת עד שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ,ואספי ליה כי מתקני' יהושע בן גמל׳ואילך לא ממטינן ינוק ממת למת'וכו' :
מלמד תינוקות
־ץ ^ ופרס״י אספי ליה האכילהו והשקהו תורה בעל כרחו כסו׳סנותני׳עליו עול שהניח התינוקו׳ויוצא וכו׳גס זה מדברי הרמב' בפ הנזכ ונר׳ סלמד מדא!מרי׳ בפ״ב
עלצואמוכתבוהתוס׳בבצירמברסיתלא תקבלוהאדתנןכמס׳אבו׳בן ה׳סניס דב"ב (שס ) גכי רכיה דיוא׳דמשו דלא אשגח ביוא׳למידעאסהיה טוע׳איתמ׳עליה
(מקיא כברי׳לגמרי 7כדאמרי בכתובו פ׳נערה המכני ' את בנו סחו ' מפן שש רץ
אמעושה מלאכת ה׳מדס וממיל שמעינן לכל דבר הגורס שלא ידקדק בתינוקו׳
מחייו ואינו מגיעו ואיכ׳ דאמרי סכיריו רצין אתריו ואין מגיעין אותו • ותרוייהו
אם
טועי׳או
שאינו
לומד עמה׳כל הכור׳דהוי עושה מלאכת ה׳רמיה :,ואם יש כאן
איתנסו דחליס וגמיר • ואבע״א הא בכחו׳הא בברי׳עכ״ל והימב״ס שלא כ ' סא דכן מלמ׳סלומד לתינוקו׳ובא אסר טוב ממנו וכו׳ואס יש כאן סניס הא׳קור'הרבה וכו׳
יומצילמקרי'איפס' שהוא מפר'דבר שית היינו בן חמש שנככ׳בשנת שש אכל התום ' כס" כדב״כ (םס)' אמי רבא האי מקרי יכוקי דגריס ואיכ׳אסרינא דגרי׳טפי מיני'
מתינו פ׳נפרה פירשו דבר שית היינו בר שית (יום אח '  :ומ״יש רכי׳ואפי׳תכוק לא מסלקינן לי דילמ׳אתי לאיתרשולי רב דימי מכהרדע׳אמ כ״ש דגרי׳טפי קנאת
שאינו מכין לקמת לא יסלקוהו מסס וכו׳כפ״ברביב (דף כא ) א״ל רב לרב שמואל סופרי תרבה חכמ׳ואמרבא הכי תרי מקרי דרדקי סד גרי ' ולא דייק וחד דייק ולא
ני־׳שילת כי מחית לינוקא לא תמחי אלא בעיקתא דמסאנא דקרי קרי ודלא קרי
גרים מותבינן ההוא דגריס ולא דייק סבשת׳ממיל' נפקא רב דימי מנהדדע אמר
מיצותא לחכייה • ופרס״י להוי צותא לחבריה אינך זקוק לייסרו יות׳מדאי ולא
מותבי׳דדייקולא גרים שבסת' כיון דעל על ופרס״י דילמ׳אתי לאיתרסולי יתפא'
׳הלקו מלפניך אלא יסב עם האתרי ' בצוות וסופו לתת לב  :ומ״שוהמלמד יכה כלבי סאיןכמותו ויתרשל מן התנוקו׳ולא יירא סמ׳יסלקוהו כ״ש כסחשבנוהו יתן
"יתס להטיל מליהס אימה ומעד אלא ברצועה קטנה היינו ערקתא דמסאנא
לב להיות למד יפה שדואג מקנאת חבירו ססלקוהו מפניו שיביישנו בבכי העיר
סכתבתיכסמוך  :ומ׳ש ויושב ומלמדן כל היום וקצת מהלילה וכוי כ״כ הרמב״ס דגרי׳ולא דייק שלומד הרב׳ ולא דייק בלימו התיכוקו׳סלא ישתבשו ופסק הרא״ש
3עבמה׳ת״ת :וס״ם ולא יבטלו סתיכוקו׳כלל חוץ מערכי סבתו' וערבי י״ט וכו ' סרב דימי דבתרא הוא ועוד דמייתי תלמודא סייעתא לדבריו עכ״ל ולא נתבארו
גס זהדברי הרמב״ס ז״ל סס •ומדבריו נראה
סבי״ט ג"כ
מבטלין :ואי] מכטלין דברי׳אלו בדברי הרמב״ס ולא ידעתילמה :מי
7שא'] לו אשה לא ילמד
תינוקו'
?תיטקות אפי׳לבנין כ״ה מימרא בס כל כתבי ( דף קיט )  :אין קורין לתכוקות וכו׳ואשה לא תלמו'תיכוקו׳וכו׳משכה כטו׳קידושין ( דפב ) לא ילמד רווק סופרים
נעסל בשבת מה שלא למדו ומעד סונקאותו להס בשבת ברית פ׳אין כין המתי :,לא תלמד אשה סופרי׳ר אליעז׳או׳אףמי שאין לו אסה לא ילמד סופרי׳ובגמ׳רווק
 • 0כ״ה תנוקו׳צריכץ למלמד א' כ הרמב״ס היו יותר על כ״ה וצו'  :בפ״ב משו׳אמהת׳דינוקי אסה משו׳אבהת דינוקי ועלהא דראליעז' איבעי׳להו מישא ;ן
עמו אשה כלל או דילמ׳בשאינ' שמיה אצלו ת״ש אף מי שיש לו ואינה שי־ויה אצלו
יי׳י ת ת והדין בפ״ב דכ״ב אמר רכא סך מקרי דרדקי כ״ה ינוקי ואי איכא חמסין
תרי ואי איכ׳ארבעי׳מוקמינן ריס דוכנא ומסייען ליה ממתא ועירש״י ריש לא ילמד סופרי' ואמת בימש ואיכה שמיה אצלו באותו המקום ומדברי הרמב״ס
ימישימע פס התיגוקו׳מפי המלמד וסוז ' ומסגירו כפי התניקי׳ואותו ריש דוככ' בפ״ב מה׳ת״ת נר שפוסק כר אליעזר וכן כ כהדי׳בפכ״ב מה׳איסורי כיאה וז״ל מי
ייטלשר
וכי ומסייעי׳לי ' ממת׳לסכו׳לו אותו ריס דומונתבא הדבר יפה במה ספי'
סאין לו אסה לא ילמד חינוקו׳מפני שאמו המי׳באו׳לכית הספר וכו׳ואין המלמד
%
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ב צריך

1

הלכות

ד״מ

תת

רמה רמו

^( ,ר ק ,ס? ׳ה צרי׳שתסיה אשתו שרויה עמו בכי׳הספר)5ללן היל) ככית׳ופולז מלמד במקומו ע״כ ככירזיס וכתובים ונו עד.לסי רוחב לכו ויישוב דעתו הבל דברי הו־מל׳ס ז״ל53׳$
*ללא נמיר ימו' וכה״המגיד שהטעם שעסק כר אליעזר משוס דלזיבעי3ן] לן אליבי׳והוא ז״ל בשיש
בלול
מהת״ת  :ומ׳ש סר״ת פי׳פלזני סומכיןלזה )5ד)5ית׳בסנהדרין תלמו׳ בבלי
המרלכיפ׳האי״ט׳ לדחו׳דמשודכ״מ לת״ק הוא מזיבעי׳לן• וקי״ל כסתם מתני דכל שיש לו עכשיו יכול במקרה!וכר' כן כתבו החום בשמו פ״קדקדוסין *  :מקוםשנהגו ללמדתווה
ללמוד קו נר מן
מזקו׳סנוטליס
ההל׳ועיקר ע כ • ודברי רבי׳כא״ה סי׳כ״א כדברי הימב״םז״ל :סבכתב כסכר מותר וכו3פ נזין ביןהמודר (דף לולז)ל)מרי מ) פי
אמי־י׳דאסור.
*דעי׳
למלזידלהח ׳ נדניר אחר מכני חצר או מכני מבוישביקש
מסק
סכר עלהמקרל) '0ה)יכ׳ל׳יי-
}07
חהמפמדם שנעלי
גליל׳יות׳מדאייעןליעשו׳ מלמד תינוקת אין סכיניו יכולים משום סכנה אכל אם יש עליו גשר חזק יכול להעכיר עליו לשון סרו ל מש קל
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סדכללגגעלדיין־קעל ביניה׳אכל מעי׳לעי׳אומצד הנה׳ לצדה באות'העייאין מוליכין רל)ה למדתי3ןיןכ׳לעס! קנהשלישימן
ךמו כ ,ל  6חד
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הי׳שנז (
מי־רדזל פ יי  -ח שש וספרו  -נו
"ערנשעבמלמפני
״׳ז!1
מן ״ -׳׳
ויבטל ״
רונה אותן אא״כ היה עליו גשר כנין בריא שאינו ראוי ליפול מהרה חקיס ומשפטים ,
עליוקנס
!
זנת
להשאילו
׳־
׳
ונתן עליו קנס
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התלתול ורת הל
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י
שאינו יכול לטרול בת ת בין עני בין ■׳זהו׳נכל יום מפני שהה מלמד תינוקו׳שהניח התינוקו׳ויוצא או שעושה מלאכה אחרת
'ייי״ < 5״״״
^ שי
,
•
מין לו
מ
זרו! ומיה אין
זר
ה'
מלאכת
עושה
ארור
ככלל
עמה או שמתרשל כתלמודו י ה״ז
אני בחנסאף סתם הראשוניםשהי? למ
שנא ניטול תזרה נעיר מחמת
במאכל עשיר וכו עד
להרמת
מהמ
וייחת׳וכג המשנה והגית  3י יימ׳ילילס חסרון ספרים ז  :יו אנשי' רמיה לפיכ׳איץ ראוי להושי׳מלמד אלא כעל יראה מהיר לקרוא בחנם מקרא נמ י פתיח ולי להס3
וליז 1ת
שהיו להם ספרים ולא מי
ולתלמידשנישלישימדסז
כחנסרב  £מר שכף
ידו לע התחתונה הס דברי הרמכ׳ן"^ שהיו להס!
ולדקדק אם יש כאן מלמד שלומי לתינוקות וכא אחר טוב ממנו
" להשאי״ס יפה לן ואני
!
״
זמשלקיניזלי׳עכ׳ל
מסלקי׳הראשון מפני השני ואם יש כאן שנים הא' קורא הרבה סיטו' ור' יויונן' 5ט
שישומו
7י<י מלוןל פ א מהלכות ת ת משכים עמו ונלנל
מש "
מדקדק עמה׳להבינם על נכון יהא' אינו קורא כל כך אלא סכר פיסוק טעמישאייחותינו ל
מזבאר 3 1ת׳ מ וטעמו מפכיסמציכו ג׳שמאי׳תספ׳ ! אם יפחת ואינו
אס !תלתול עא ;
ופי' המפרש' רב
בעזרת השם יתעל׳ בתל מ ן׳ כמה חסמי  ,אל יתקלקלשישלם השואל שמדקר׳עמה׳להבינםלוקחין אותו שמדקד׳יות׳מי שאין לו אשה
־ סה י ר חו ל ,סונגבייס הפחת ע' פ אותם שמאים
בסי׳ישל״דזשל־ה
מ״ט התירו למשקל סכר מן המקרמעני
ליתן מסכין נרלי שלתת לא ילמד תינוקות מפנישאמותיהן מביאין בניהם  :ואשה לא
ן .־ /כ׳ מ _ ריי /,
תלמו׳תינוהו׳מפני אביהםשמביאי׳בניה׳• א׳מבני חצר או מבני שאין נוטלין סכי אלה) על שנר סימור
הסערעכ׳ל ־
ילא הי י כמכפיס
ל"
0
,
,
,
1
,
!
ו
.
כמו
מלעסו׳כתורה
שמשמרין התינוקות שאין מניסיןאותן
מהות בידו
ילולע״-בי׳שיןפון ( 0^: 1ו ףפ ) ■,מבוישכקש לעשו מלמד תינוקו אין שנעץ יבוליןי3
לצאת ולעסוק כדברים בטלים ולאשנו
תינוקו׳!םבצרו כדי
שמהר׳אנקיט נלני שהיה חולהומום' בתור ור׳תנינ׳ כן דו־סלן וכן מדמך תינוקו שבא חבירו ופתח כית ללמד
לימוד המקרא ור יוחנן אמר פכרמיסו׳
ליל*' ךהנאמי;בתעניו׳ ( דףכה ) ור יהושע בברכו׳ והלל שיבואו ול תינוקו׳אחרי' או כרי שיבואו התינוקו׳ שאצל זה לזה טעמים סקילמינייהו • שמלמדוכיקוד
בפ׳ אמ להםהממונ׳ ( דףלה ) סהיו עניים אין יכול למחו׳כידוז שנ׳ה׳חפץ למען צדקו יגדיל תורהויאדיר :וטעמים ולאו דאורייתא הוא ופריליטול
שהקהל לא ביייונגכ ז סיועום ?ין כתור וכ עוד כפ הנזכר
יישר^ להיומהס׳חוטב)יעצי׳
להח את;• מהם גדולי חסמי
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 73א מישראל חיי בת ת בין עני כין עשיר כין שלם

כגופו בין בעל יטורין בין בחור בין אם הוא זקן
גדו׳אפי׳ עני המחזר על הפתחי אפי׳בעל אשה ובני׳ חייב לקבוע
לו זמן לת״ת ביום ובלילה שנ׳והגית בו יומם ולילה ומי שא״א לו
הזמן יפפיה
טרדות הזמז
מפני טרדות
או מפני
ללמו׳מפני שאינו יודע כלל ללמו׳א או
יספיק
לאחרי׳ הלומדי' ותחשב לו כאלו הוא לומד בעצמו כמושדרשו

סכא עליו וכהר״ןואיכא בין רב לריוחנן
ללמד מקרא לגדול דלאכעיפימו׳דלר׳
אסו׳דס״ל דפיסו׳טעמי דאורייתאולר״י

י ^י דח ומהם שואבי מיס ומהם סומי׳ואעפ״כהיו
שרי מפום פכר פיסוקטעמי׳וכיוןדלן״ל
•ק שים חזקאתי־עיםזי יס כת ת ,ב' וס ני י ^ והסמכ ^
רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנןנקיטינן
מעתיקי השמוע איש מפי איש עדמש?
מאחי
*הרר' אתי׳נעיד רבי׳ומ״ש מהם חייטכיעצ :יס הו ^הי'(־
5
דאפי׳גדול שרי ליטול שכר על המקיוכך
הס דברי סרמב״ס בס״ו מה' נדריםטכ״ל
לו וכן נרא ג״כ מדבריו בפ״א מה׳ת״ת סנ׳
לעוילסילמוד
בצאתך
חבמי׳כפסו׳סימחכזבול
^
באהלין־ דמחו הווי
ויששכר אשה
שאם נושא
ישא (אשה
אדם חורה ואח׳
 .( .,. 11.1״.
שהקהל לא^מינו ^״1^. 1
אשה שאם נושא אשה אין דעתו פנוי'ול
כו > שיל,׳ןמ 60,״ 6ל,לל *־מפנ  ^ ,אדם תורה ואח־כ ישא
מקום שנהגו ללמד תורה שבכתבנסכו
עליוישאאשה מותר ללמד כסכר ולא חילק בין גדול
מתגבר
שיצרו
בלא אשה
ללמוד ואם א״א ול
ימפ־י מיומו מק
5ת , " ,,,ל "; נ ר יודע גלל ללמוד 6
לכולהו
הרא״ש ז" ל
וכ׳א״א
תחלה
כספרי * :
חרי׳הלומדי׳וכו׳סול)
יספיק,ל ^
אמוראי שאם א״א לו ללמוד לקטן :ום׳' ש לא מצא מי שילמדנובחנה
הא׳ייז׳ל סא ת׳ת יספיק,
יכ׳ר׳ירות׳ננ׳נ אם ישא אשה ילמר ואחייב ישא אשה וקצבה לאותו לימור לא ילמודבשכר מ)ע״פ שהוצרך ללמודבסכר
•יי* ׳ 5־י'  1,,נני ל׳ 1ול£
ל מוד ( נ״ה )
ידענ׳שלא יתכן לבטל מפריה ורביה כל ימיודלאמצינו זה אלא לא יאמר כשם שלמדתי בסכר ונו' כ״כ
<״■< ״״״ * יי 4ו־ " ורה ואס-כ ־־נ,־־! מוי־ קודס
 " ,שיעסוק יכול להתנות
מג , ,
נח תתשלה חא
הרמכ״ס ז״ל כפ״א מה ת״ת והיאכריתי)
שאין נ׳תכיסמשסא פסס יכו בפ ? שיעסוק חבירובסחורה בבן עזאי שחשקה נפשו בתורה דע אימתי חייב ללמוד עד יום
בבכורות פ׳מד כמה ( דףבש )  :וכתב
לחסל העיר הוו5א דקימשין ( דף כס ) וימול חלק מלמודו כמו
מני לעכב ע^יה ת״י* ללמוד תורס יששכר מזגולן אנלאחר מותו שנאמ׳ופן יסורו מלבכיך כל ימי חייך וכל זמן שלא יעסוק א״אז״ל ומה שנהגו האימא ללמד הכל
בתודה הוא שוכח וחייב לשלש לימודו 3שליש בתורהשליש
בסכר וטבע הנזכר וגס התום כתבושס
 ^ 1שעשה כנר ימת! לו
״ה /לא  .ה?כ 'ם ולישבן)5שה ,
חלק במשנה ושליש בתלמוד פיר׳ בתורה תורה שבכתב כמו תורה
שום  .״ ״  .בשנילממון אינו כלום
רבתהלאם!
כן וכ״כ הר״ן כס אין כין המודר1:מ״ש
שבעל
ישונלתחואפי' יש תורה ואח כ צ ושח כדכתי׳ אס יתן איש את נביאים וכתובים משנה הוא תורה
וללמד לקטנים שרי מסוס סכר שימור
ת׳ח נעי׳כיקנאת אשהואס נ) א לו כל הזן נית! וכו׳זזה ענין
סופרי׳תרנהחגיי'  3לא אסה מש׳אסס הללןושבנאכלאי׳ פ׳מיהנוטלומסתנרא שהעוסק אנד שכנר נטל חלקןכ״כ וכו׳נר' שאינו חולק מל מס שכתבתי בסמוך דהלכה כר״י דאמר סכר פיסו1טעמים
והילכך מותר ללמד אסי׳לגדול בסכר • דהכא לא נחת למיפסק הלכה כמאןאלא
החפים עכ׳ל :
^ תורה
פו|הריכענ ^ סן6ח״כ
ילאחילק״טן 3אס אע׳רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא אשה ואח כ לומד תורה ור׳יוחכן אמ׳רחיס לומר דכמה גווני היתירא איכא אס אין לו במה להתפיג ' או אס הוא סכרבטלה
בצוארוויעסו׳כתורולאפליגיהאלןוהאלהוופרש״ימיככלהיוהולכי׳וגורסי׳ או אס הס קטנים משוס סימור או משוס שכר פיסוק טעמיס ואע״פ שהסגדולים
מי עיר קנלן
משניוהתכאי׳סבא״י ומתוך שלומדי' חוץ למקומם אין צרכי הכית מוטלי' עליהם שרי מסוס טעם סכר פיסוק טעמים  :כתב סרמב״ס ז״ל אסה שלמדה תורהישלה
עליה׳חכסהי־אשין
• לסו לבני א״י הלומדין סכר אבל לאכשב ' האיש וכו׳עד אינו כמלמדה תפלות כפ״ב מה ת״ת ומ״ס ישלה
^ ^ נושא אשה דה״ל בלא הרהור ואס כ הולך ולומד תורה
*>די 0לתי ממ £במקומם אם נושא אשה יהו צרכי הבית מוטלי׳עליו ויבטלוהו • וכ׳היא״ש דכולהו סכר אכל לא כשכר כאיש בפהיה נוטל ( דכאי ) אסאדתנן אס יס זכות מולהלה•
חזקה כיי! הראש!! אמוראי מורו דאם א״א לו ללמוד אס ישא אשהילמוד ואחר כך ישא אשה • וקצב' אמרי בגמ זכות דמאי אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ומושה היא וטס י
שלוינו
דכיון דאינה מצווה אין שכיה גדול כמצווה ועושה ומ״ש וכל העושה דבר
לכן נרא׳ דישחזקה .לאותו לימו׳לא ידעכ׳וכו כלומר שמואל ור״י כיון דאוקימנא דל״ס אלא הא לן והא
|תהר 'יכ כמ' ילהו א״כ לדברי שניהם אס א״א לו ללמוד אס ישא ילמוד תחלה והוא שיהא איפסר מצווה עליו אין סכרו כשכר המצווה ועושה מימרא דרסנינא בפ״קדקידושין(לף
נרלןהנה ^ לו בלא אשהדאל״כ לדברי הכל נושא תחלה כדקתכי כברייתא כדי שלא יהא לח ובריש ע״ז ( דף ג ) וכתבו התו׳שהסעס מפני שהמצווה דואג תמיד לבטל יצת
^^
לקנועישיללעצמן בהרהורי עבירה וקצב ' לאותו לימו׳לא ידענא וכו׳נעד אימתי חייב ללמו׳עד יום ולקיים עצות בוראו  :ומיש ואע״פ שיש לה שכר צוו חכמים סלא ילמדאדם
סרמב״ס בפ״א מס ת״ת :
גטין מותוכו ' כ
לימן
ה!
ומ״ש וחייב לשלש לימודו שליש בתורה את בתו תורה וכו׳ במתני׳ פרק היה נוטל (דף כ ) פלוגתיד ין עזאי וראליעזי
ופסק
11י ' ,5יל״ירה וכו' מימרא דרב ספרא ס״ק דקידושיןידף ד )  :ומ״ש תורה שבכתב כמו תורה
״
^
י  ,־1
י י
ולברן
הוראות
כיח־ת
ברכת אירוסין זנשואין עכ״ל מהרי״וזי״כ

מהר״רדודשפריקוחהרא׳ינפסקיוסי׳קכייה ותפי׳ישפקזח נפש ב 7נר מחמת הפרס שנופל לכיס המנהיגי׳מגטין וחליצה וכה  /על קיניל פרס זו אנו משין ובטורח לתצא הימרלרלנן והאץ
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משלקיןאזתואע׳פשהנאציטוצנדול ממכונו חעיפשראויצהם לחכמי' לביות מן השדר־ אבצ כשנתמנו בה הן מקפיד
_ ין
_
_
. .
האומ׳עלה אניכופתו ותניחזלפני ארי עכשיו האומ' לי רד ממנו אני מטיל עליו קומקוםשל חמין כ״ש אה הרב הראשון נתמנה ע׳ע הצימ׳שאין מורידין אותו נ׳ש אה נתמנה ג ' כ ע׳ פ המלן נרצלןמלך וברצון מי־׳' ׳החהלהש'כ* נ ^י<'אע'פ
ממלאמקוס אמתם בחכמה וניראה היה תחלאניישי
אמ׳התלכי׳כלהשררו׳ו־מנזיין מישרל ירסז לכנו ולבן במעדסק* כל הדור מ והוא שיהוהס
הרמנותדמלכאמלכאהואעכ׳ל יע׳ל סימן רנ׳ז נתב הרמנ׳ם פרק
זה

היש ב׳ ^ יהי י נ* י׳זנרי
שאינן ממלא גתכמה סעתידין אותו נמקו׳אבין ומלמדין אותו מישאין מיראתשמי' אע״ פשחכמתו מרובה אין ממנין אותו למיסימן הממייןשני זראלבע ל וע׳ש בהג׳ה האי־ין בזהתנ ' הר' ן פ׳ק ד־ג׳ז דףשיי׳ל ע> ג ב׳ |
איןלולהתיראילנהג׳מפ׳נמה ':ממרי' משמעדש־יוע׳שזנןה( אנהדי׳בת(' פ ח גי
אזסראיזחנירורכאילהתירלאוחשן׳כנודזשל ראשוןננעזנה אלא משז׳כיוןדאשרה הראשון שווי' חתיכה דאיסורא ושן ^
זתניא הנשאל לחכם
הירוש׳שאיןלהניאראיי' מתנו זע״ש ונאשי׳רי שםג״כ כת׳דשריאס לא ד;ץלה כבר הוראתו נהיתר והחכם השני חולק יעלת בשקול הדעת ואז א־מ רשאי לאסו' זע״ש אפי׳היתיר שני אינו חותר יאפי׳היה נדיל מייני נחכמה ןנמני (.הו'י׳לאק
נרא־דאפי׳אס טעה בשיקול הדעת תתזיריןהזראתו בהסכמת! והא ׳"
שאיןנו מחלוקת לא נשקול הדעת אנל איטעה נדבר תשנה תוזרמטזמאהלטהרה ומאיסור להימי אכל נתיו׳וזכות תנירז התוחת ה ממנו חוזר ומזכה עכ״ל ולי
יונירו רשאי להתירמשז׳כמדזשלראשון אבל אס שמע הראשון והודה לשני א" נ לאשמיע לאשהשני גדול מתנו מחזיר השניהוראתז של ראשון כן נ״ל להלכה אבל לא למעשה לחלוק על אמת העללם יעכ״ל זנמרדטשסמ ) (' ' נן דני ')י י זנינא
! "555זייוזנא
מ׳ נ ^/
דאיןהקפידאלשולדהשזלישלן לשאול לכלמי שירצה דממזן כן ישאו ייתנו מינו ויוציאו לאור והקפידה הוא לנשל כו' משמעכדנריהר״ן דמותר לחזור בה הכמת הראשון וכן הוא כ' בפ' כל היד אמנם בחרל כיר״ע ^
זאיןרשאין להתיר היינו משום תומר איסור אבל לא כמעשה יכול לחלות עליו אס אפשר לתלוק זכתא״ו נתיב כ׳ ח״ה נ׳ דאן>לש 1ל אסורלשאול לאחר משום דתכם הראשון שוד׳תתיכהדאיסורא לא יאמר ל5' 51,־ ! פכ;ר ילי חכ־זהר ,. ^ ,רילןאול
השני שטעה הראשון נדברמשנה ואס חכס השני גדול תן הראשון אפימילתא דפלוי נשקול הדעת יכול לחז ו' 1י״מ שנתנו לאסיש לו קבלה נדבר יכול להתיר מהשאסרה־אמן וכ' כ רש״יעכ״ל ועיין נהגה״ח ס״ ב' 07י( '",",יי*- ( !( ' 0סיכיל
1$
בגניי! ן זאב סי' ומשום דאן> אס מכם היתר אין חנירו רשאי לאסור משנרא לא נכח ראי׳והניא ירושלמי כדנריו ע״ש ה" מ הן עוגדא גופא אנל נעובדא אחריתי מי הוא שיטעה לומר שאינו יכול להתי׳וכ״ה ייהרי׳קשורש ק' 1נה^ ד '
להתיר א׳כ -כשיטעהחכסא׳נשיקול הדעת ישחר טעות זה לדורות כיי!שלא יהא שס חכם רשאי להתיר ענ׳ל כ׳הכ׳י פ׳הערל דף תכ׳ט

דף שמ׳ה ע׳א דלאודוקאשלישאלאלומר שיתן לכל א׳הראוילודזקאעכ׳ל

י! '1י! ל , ,״עינהאי  1(-פהאנל
ע׳בהאדאמריןאמררנכלת׳תשמורהההלכה ונא אס קודש מעסה ^ מרהש',

ןאפשיניזמ׳י

הלכות תלמוד תורה רמו

בר ה

םד

.כרכי אליעזר  :ומ״ש כד״א כתורה שבכתב אכל כתורה סבע״פ ומטעות
רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לסכות אא״ב היה המתורגמן אביו פל חכם או (נ ) כמכנמאיז
נתיננת־״א זכ״<*
^ר״יסכאן כי כספרי הרמ״בס כתי בהפך בר״א בתור שבע׳' פ אכל רכ,י ירושלמי פהקוראעומר --ומ״פ איר הרב לתורגמן :ך אמר לי רבי וכו׳שאוס'
רעי ירייזנה ופי הא
8אוו' שבכתב וכו׳וכן מוכיחים הדברים ס״ד מה ת״ת להר״מכם אין מלמדן פור' התורגמן לעס אומרו כסס
החכם ומזכיר שמו של אכי החכ׳או רבו וכו׳בריתכס״ק לאיורי׳שלא יעשה
§לא לתלמיד הגון ומעד וקדושת בית המרי סמויה מקדושת בית הכנסת הכל
לקידושין ^ דף לא ) ומ״ש סרב שלמד ולא הכינו התלמידים לא יכעום עליהם אלא עטרה להיגנדלב*
שינה וחוזר הדבר אפי ' ק׳פעמי ' ובו' הכי ולא קמ־ 7זם לאכול
3פ״ר ;ומ״יש אין מלמדן ומאו לתס
.
..
.
משמע ככרית׳ פ׳כיצד מעבריןידף הד) יותנה דוקא שאינו
9ירש אין ברור ׳לנו יאס ׳
הוא טוב י
ולמד כן שבעל פה ופי׳התורה שבכתב הוא בכלל זה ותלמוד הוא שיבין.
ומ״ס לפיכך אמרו חכמים הראשונים לא מעטין
לננז?
מד6מרי'כפ' תפלת השחי
(
דף
כח
)
שהים
וישכיל
אחרית
דבר
מראשיתו
ויוציא
רבד
מתוך
דבר
וידמה
דבר
הפירה אנל איי
הביישן למד ולא הקפדן .מל  ;:־ פיכ־ הצותני׳לימעכווני*
ר״ג מבריז כל ת״ח שלזין חיכו כברולול ,לדבר וירע במרו׳שהתורה נדרש' כהן דע שידע היאך עיקיהמצו׳
דמסכ׳אכות (דף ז )
ומ׳ש בד״אשלאי לכנו׳התיר׳שליומ״מ
ימס לבית המדרש ואשיקנא התם של^ והיאך יוצא האיסור והמות' וכיוצ׳בזה בדברי שלמד מפי השמול
הבינו התלמידים הדב ' מפני עומקווכוי' כע) שאס היהלנרי♦
3ס:ימו על ירו • 1ם״ש לזמרו סכמי כל
ולתלמיד ש לזינו הגון וכומימר׳ דר׳ כיצר היה בעלאומנו׳ועוסג[ במלאב׳ג׳שעות ביו׳ובט׳שעו׳בתור'
(ינוללאיו׳ממאכען
עד וילמדו ממנו מסרה׳ פשוט הוא :׳
שאהי׳וכ׳יכ הרמ״ה
ןיר6כס'הזרוע ( דףקלג ) ומ״ש אמרו קרא ג׳מהן תור׳ שבכתב ובג תורה שבע״פ ובג׳ לבין דבר מתוך
ומ׳ ש איין סואלין את הרב
כפיכנ׳לבית ומדנריטלס נלמד
קכמי׳לזם דומה הרב למלאך ה 'צבאו׳וכו' דבר וכת׳הרמ״ב׳בר״א בתהיל' לימודו לש ארם_ אבל כשיגדיל
המדדס מיד וכו׳תוספמפ״ד דהנהדרין שאה אינו יט' לס<
מימרא דר יוחנן בפ 'אלו מגלחין ( דף יז) בחכמ׳ולא יהא צרי׳לא ללמוד תור׳שבכת׳ ולא לעסו׳תמי׳בתור׳
רמ״ש אין שויאלין את הרב משנין אפר ממלאכתי שמיער
ועול כת ' ה״י אנה
ונדם כיצד מלמדין הר 3יושב במדרש שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי• השמועה וכו׳בריס מסבכת
(דף ג ) א״ל רב י חי י א

נרלזש ותלמידים לפניו מוקפים כעטרה
וכו׳ומ״ש ולא ישב הר ' על הכס ' ותלמידיו
פל הקרקע וכו' נרא ' שלמד ןכ מדאמרי׳
3פאלומגלסין( :דף יו ) דכלכמהדהום
עירא סיאירי קיי׳הוי מתני לסו לרכנ׳ע״ג
דיס וכספו מ נח נפשיה הוה מתני דוד
לרבנן והוה יתיב ע ג קרקע אמרו ליה
ליהג ער אכרי׳וכסתות לא קביל ומאח
שדוד לא קביל עליה אין לסוס רב ליטול
פסרלעצמו לישכ על כרי׳וכסתו׳ ותלמדיו
פ״גקיקע • ומ״ש ובראשונה הי ' סרב
 ,יושב והתלמידים עומדים ומקודם חרבן
ביתסני נהגו הכל ללמד לתלמידי׳ והס
יושבים בר״פ הקורא את המגלה עומד
(זףכא ) א״ר חכהו מנין לרב סלס יסב
פ״געטה וישנה לתלמידיו פ״ג קרק שנא'
ואתה פה עמוד עמדי ת״ר מימות משה
וקד ר  /לא היו למדים תור׳ אלא מעומד
עשמתד״ג ירד חולי לעילם והיו למדים׳
פוי׳' מיהב' והיינו דתכן משמ ר״גכטלס
מורהתורה ■
וכתב
הר״ן בפ״ב
דעניל׳ומקשי הכ׳והא אמרי׳בפ׳הפופניס
ח״גור׳יהוש בן קרחיסוו יתבי אספסלי1
וי׳ויאלעז׳ב' ר׳ שמעין הוו יתבי קמייסל
אארעא וכפ״ק דסנהדרץ נימי אמרינן
נימ׳הייו ד וסמעוןהתימני׳ הי׳דן לפניה'
כקרקע ואף בימי דוד אמיי׳כמ״ק עירא
היאירי הוה מתני לסו ליסראל ע״ג כריס
וכסתות ודוד לא קביל עליה אלא אארע
י״ל לני סיני דממרצי בגמ רכות מעומד
מות מיושב ה״נ בשמועות קשות סיו
יוסכי׳אספסלישאס היו יושבים בקרקע
עס מלמידיס׳לא היו יכולים לעיין בהם
היט־ א״נ כאן קוד׳שהגיעו לכלל סמיכה
נאןלאתר שנסמכו דהת׳ראוי לרב לחלוק
מס כבודעכ״ל  :ושש ואם הרב מלמד
מיולתלמידים מלמד ואס מלמד ע״י
מתורגמן המתרגם עומד בינו ובין
למלמידיס ונו' ומ״ס ולא יגביה היב
?טיות׳מקו׳ הממרג׳ולא יגכיאהמתיג
קולובעת ששואל את הרב יות׳מקו׳הרב
גיי׳סי׳ג' סאכלו (דף מיה )א״ר שמעין כן
מי מנין שאין סמפרג׳רשאי להגבי׳קולי
יחיןמ הקור שנא׳משה ידבר והאלהייס
תגמנקול שאין ת״ל בקו׳ומה ת״ל בקול
ייןולופל משה תנ״ה׳ אין המתרגם רשאי
מגכיה קילו יות׳מןהקור ואם אי אפשר
למתיגס להגבי' קולו מגד הקורא יממך
??יי ^ ?ולמיקרא ולמד הרמ״כס מכא ן
׳דין הרכ וסמתורגמךומ״ס בסע׳ששואל
"ת ניב דמסמע דבעת שהוא מ1כ' לעם
 5ישונו בידו להגביה קולו נראה שדקדק'
5וח־מייתי לה מדכתי' והאלסים' יעננו'
?5י.ייע; נוימשמ׳ססי׳שוא׳לסי״ת וסשי״ת
ליה משיבר ואזדוקא קאמר שלא יגביה
?" 1יותר מהקורא אבל כשהוא אומי
לפסיגהיה קולו כל מה שירצה
ייילצשמיעה
,ומ״ס אין המתורגמן

כדי שלא ישכח דבר מרבדי דיני תורה ויפנה כל ימיו לתלמוד
בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו ור״ת פיר׳ שאנו סומכין אחא
דאיתא בסנהדרין תלמוד בבלי בלול במקך׳ ובמשנה ובתלמוד
ובו אנו יוצאין ירי חובותינו  :מקו׳ שנהגו ללמוד תורה שבכתב
בשכר מות׳ללמר בשכר אבל תורה שבע״פ אסור ללמד בשכר
לא מצא מי שילמדנו בחנם ילמד כשכר ואע״פי שהוצרך ללמוד
בשכר אל יאמ׳כשם שלמדתי בשכר כך אלמד בשכר אלא ילמד
לאחרי׳כחג׳ וכת׳ אדוני אבי הר״אש ז״ל ומה שנהגו האירנ׳ללמד
הכל בשכר אם אין לו במה להתפרנס שרי ואפי׳יש לו אם הוא
שכר בטל׳ דמוכח ג שמניח כל עסקיו ומשאו ומתנו שרי וללמוד
לקטנים שרי משו׳שכר שימור 7ושכר פיסוק טעמים ע״כ כתב
הר״מב׳ז״ל אשה שלמד׳תור׳יש לה שכר אבל לא כשכר האיש
מפני שאינ׳מצוו׳ועושה וכל העוש׳דבר שאינו מצווה עליו אין
סענין וכחומ״ס אין ישנים בכי המדרס
שכרו כשכר המצוו׳ועוש׳ואע״פ שיש לה שכר צוו חכמים שלא
מי שלא יצטדן
בפ׳מי העיר ( דף כח ) שאלו את ר׳ זידא לעשות מלאכ' בפני
ילמד ארם את בתו תורה מפני שרו׳נשי׳אין דעתימכווג׳להתלמ׳
כמה הארכת ימים אמר להם מימי לא הבריות ויתבזה
וימוציאין דברי תורה לדברי הבאי לפי עניו' דעתם אמרו חכמים
הקפדתי בתוך ביתי וכו׳ולא ישנתי בבי׳ הפודה נפניההמזן
כל המלמד לבתו תורה כאלו מלמד תפלו׳בד״א בתורה שבכתב
ודוקא התכס צרץ
המדרש לא סיגת קכע ולא שינת עראי * לזה אבל עשיר חס; ,
אבל
בתורה שכלפי לא ילמד אותה בתחיל׳ואם מלמדה אינו ומ״ס וכל החתנמנ בכית המדרס• חכמתו
עכ׳ל ולקמן אנפוב
געשית קרעי׳ קרעי׳וכו׳ מימרא דר׳זירא דעע רנינז נוה
כמלמדיתפלו׳פ״ד מה' ת״ת לחרמ״בם אין מלמרין דברי תור׳אלא
ודעת נ׳י כתבן
לתלמיד הגון נאה במעשיו או לתם אבל הי׳הולך בדרך לא טוב' פר 'בן סורר ומור (ד עא )ופרס״י קרעי'
בהלהאשיר׳יפ״לן
מחזירין אותולמוט׳ומנהיגין אותו בדרך ישרה ובודקין אותו משכח תלמודו ואינו נזכ׳אלא בסירוגין:
דע׳ו ושריה ליה
ומ׳ש ואין מסיחי׳בב״ה אלא בד״ת אפי׳ למטעס
מין*
ואח״ב מכניסים אותו לבי׳המדרש ומלמיין אותו אמרו חכמי׳כל
מישנתעטס אין אומרים לו רפואה וכוי' ה ויאפו כדי לברר
השונ׳לתלמי׳שאינו הנון כאילו זורק אבן למרקוליסשנ׳כצרור
הוראת! ומיהי ליקה
ברימא בברכות סוף פ אלו דברים :
אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבו׳ ואין ככור אלא תור' שנ׳כבוד
ייפנה דני יזזו 3
(דף נג )
וע״ש
ממה שהפירמשתיג
חכמים ינחלו וכן הרב שאינו הולך כדרך טובה אע״פ שחכ׳גדול
די
גהדיא דאשויענ״ל
הוא וכל העם צריכים לו אין למדים ממנו ער שיחזור למוט' שנא מר כי שפתי כהן
^ד )י'נהבה' מפ׳ה
ישמרו דע׳ותורה יבקשו מפיה׳כי מלאך ה׳צכאו׳הוא אמרו חכמי׳אם דומה הרב
למלאךה' יבקשו לת״ת דלאו דיקא
תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו מפיהו כיצר מלמדי ' הרב יוש׳במדרש בראש ותלמידי׳לפניו מוקפיםשכרשיייוראלאה׳נז
כל אדה שקשה
כעטרה כרי שיהיו
כולם רואי׳את הרב ושומעים דבריו ולא ישב הרב על הכסא ותלמידיו על הקרקע לחד ^ונת׳עזדשכ)
אלא אוהכל על הארץ או הכל על הכסאו' ובראשונה היה הרב יושב והתלמידים עומרים ומסורס דכלתידישיקופרים
חורבן בית שניי נהגו הכל ללמד לתלמידים והם יושבין ואס היה ררב מלמד מפיו לתלמידים מלמד דהיינו מה שגפקן׳
מדרבנן מופ'ליפול
ואם מלמד על ידי מתורגמן המתרגם עומד בינו ובין התלמידים והרב אומר למתרגם
והמתרגם הוא שכר ללמדו עכל ־
משמיע לתלמידים וכשהן שואלין שואלין למתרגם והמתרגם הוא שואל
לרב
והרב
משיב
(
ה
) יהפו״כפכו
למתרגם והמתרגם משיב לשואל ולא יגביה הרב קולו יותר מהול המתרגם ולא יגביה המתרגם סולו בפרקכל פסולי

הא דאחרינן המגי'
לרב כי קאי רבי בהאי מסב'לא תשיילי'
דורי! לת״ח כאל*
כמסכת אחרינא דילמא לאו אדפתיה
הקרת נכוריס לא
דאי לאו די׳גכרא רכה הוא כסיפתיה אמרי
ג 7נר
למ׳ש וייס לרב להסעי' את התלמידים שהדיוטות רגילי׳בו
שכן דרך גני אלם
וכו' כרכות ( דף לח ) וככמ ? דרכת אמרי׳
להניא דורון לאלם
ורכא לחדוידי ליאביי הוא דע כ ד :
ומ״ש
תשוב
אפי׳אס■
אין סואלין מעומד ואין משיבין מעומד הוא ע״ה
אגל.
וכו׳נומ״סואץ שואלץאת סרב אלא הרמג״ם
כנר
הדלת שאינו יכזל
כענין היינו לומר שאס מסוקי כדיני
לעשות מלאכ׳עכ׳ל
הוצאת סכת מרשות לרשות אל ישאלנו
ול׳כהרבאנרננאל
דין חכית שנשכרה כשבת היאך מצילין נפ״ילפרקי אבויא
אותה אפי" פ שהכל כדיני סבת  :ומ״ש ולכן נהגי בכל
ואין סואלין אלא מיראה ולא ישאל כענין המקומות שהרג
יותר מג הלכות שנים ששאלו שאל׳ אהד לש עי'יש לו הכנסה
וסיפוקמאנשייעיר

דאיפא

המתורגמז

כד

כד

התלמידים לא וכעוס עליהם וירכז אלא שונה וחוזר הדבר אפילו כמה פעמים עד שיבינו עומק
ההלכה ובן לא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין; אלא שואל וחוזר ושואל כמה פעמים ואם כעס
עליו רבו ורגז יאימוקלו רבי תורה היא וללמוד .אני צרייך ודעתי קצרה ולא יהא התלמוד בוש מחבריו
שלמדו בפעם ראשונה או שנייה והוא לא למר אפילו אחר כמה פעמים שאם נתבייש מדבר זה נמ%
נכנם ויוצא לבית המדרש והוא לא למר כלום לפיכך אמרו חכמים הראשונים לא הביישן למר ולא
הקפדן מלמדי בריא שלא הבינו התלמידים הדבר מפיני עומקו או מפני דעתן שהיא קצרה אבל אם
ניכר לרב שהן מתרשלין בדברי תוריה ומתדפק עליהן ולפיכך אל הבינו חייב לרגוז עליהם
ולהכלימן ברברים כדי לחדרן והעציץ זה אמרו חכמים זרוק מרה בתלמידים לפיכך אין ראוי לרב
לנהוג קלות ראש בפניי התלמידי׳ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול ולשתו׳עמהם כדי שתהא אימתו
מוטלת עליהם וילמדו׳ ממנו מהרה איין שואלקאתהרב כשיכנס לבית המדרש מיד עדשתתיש
דעתו עליו
ואין5
י
הרב מעניין אחד

מש׳בק מעומרה ולא מגבוה ולא מרחו׳ולא מאחורי הזקני

מיקלשין
ביחשליוי דשואל
הלכזע והגדו׳ צריו
לשאזל מעומד וכך
אמרינן שה יסרק
תפילת שתרבתעש'
דר׳ג וריי עמד

השואל נו׳ :

הלכות תת רמו

ד־מ

( ) -זיהנ״״פ״ג ומ״ש וקדושת ב"ה חמורה מקדושת ב״ס פשוט כפרק בני העיר ( דףכ״וכ״ז ) עליהם וכו׳ 6ממ חכמים דרך רמז זנות המורה לודס כי ימות ~ ב15סל5וץהתורס
מתקיימת לולא כמי שממית עצמו כאהל החכמה מימרנז דר 'ל ר״פ רבי ענןי^3
 7,7ת17א כ י־ '"5פג להימב״ס בג' כתריס נכתח־ ישראל וכו' עד סוף הסימן הכל כפרק הנזכר •
( דףס״ג ) ובסוף ברכות ( דףסג ) ומ״ס ועוד אמר אף חכמתו וכולי חנמס
קד ^ר1,יפ' ^'קה ומש בג כתריס נכתרו ישראל וכו׳עד בי מלכי׳ימנוכו מימרא דר יוחנן ביומא
סלמדתיבאף וטונו׳ס ברית כרות סכל היגע בתלמודו בב״ס לא כמהרהמא
עדס !ךי) א.ץ נ ׳כה פרקבאלוכ״ג ( דףעב ) ופרס״י בי מלכיסימלוכו וגדול המאליך את המלך
מסכס וכו' •* ומיש וכל היגעבתלמודו
ניחלין .והתורה אמרה מקרא זה  :ומשאמרו
ב  .ייך״
שואלקאלא מיראה ולא כצינעא מחכי׳וט ומ״ס וכלהמסמי׳קולו
לכהן ואין שואלי [ את הרב אלא כענק ,ואי?
חכמים ממזר תלמיד חכס קודם
לז>י־י'א
הלןור'
בספת תלמודו מתקיים בידו אבל
שאל אחד
דף ישאל בעניו יותר משלש הלכות שנים ששאלו
דש גדול ע״ה־כו מסכה בסוף הוריות (
בלחש במהרה הוא■ סוכח בפרק כיצד
מעברין ( דף נד ) ומ׳ש אע״פסמצוה
ללמוד כיוס ובלילה אין אדם לומד מכ
חכמתו אלא בלילה יצולי אמרו׳חכמיה
פי(ז )
תלמיד חכם ועם׳ אין רנה סל תורה אלא' בלילהוכו'
נזקקיןעחכם
מלס אחד חכם ואחר תלמיד חכם
נעילכמי מ׳ בספק דקידושין ( דף -מ ) נענו
קהשהשכיתי ב;
מביא הארץ נזקקין לתלמיד חכם שניהם■ חכמים שניהם תלמידים ומש וכל העוסק בתירה בלילה סוסיסל
ואמת תלמוד גדול שהתלמוד
החכמים ;
היה לפניו עשיי ' מציה שניהם עמי הארץ שאלו שניהם בשתי הלכות או בשתי שאלוי חסד כמסך עליו ביום וכי מימרא דוק:
( ו! )! נהכהו' ע* י לירי מעשה ומ״ש
 7הפ מ ןכן
המתורגמן מעתה אין לקיס כע שנידחגיגה ( דף יב )וכריש
ומ״ש תסלת דינישלי ש זי תשובות שתי מעשים הרשות ביר
אמע פנן ות״ת וכולי :
גמסכח
המתנמנם בבית המדרש חכמתו .ע"ז < דףג" )  :ומה שכתנעלר/ת
ואח״כ ישנים בבית המדרש וכל
זדאישיבמש בתבא אדם איני כדק אלא על התלמוד
'1איש
המכוכא
דרב
מימרא
מעשיו
על שאר
■ שאין דברי תורה כאמעיסבו■כלילה
נעשית קרעים קרעים וכן אמר שלמה וקרעי תלביש נומה ואין
זה
חצן ; י א
פיחלון
דסנהדרין משיחין בבית המדרש אלא בדברי תורה אפי׳מי שנתעטש אילאוכלתוימימר׳ דרבי אליעזר רישפי(__)
המשממש
כשם^ בספ״ק דקידוסין ( ,סס ובפ״ק . . .
^'יש (מ ^נ!י (( דף  0ימ 0פי 6.מי ?חבמ(ס ( גום אומרים לו רפואה בכית המדתייואי לצרי ךלומר שאר דברים ( דףצב ) ומ״ש כי דבר ה׳ בזה זהסללן
וקדוש׳נית המורש חמורה כקורשת' כיתףכנסת פרק' שלישי־ סאיפשר לו לעיסוק בדבריי תורהואינו
^
נפשי ,וכולי מימרא דרב יהודה כר״ע
ל
מקום להרמב׳ ם בשלשה ; כתרים נכתרו ישראלי בכתר תורה וכתר'
עוסק או שקרא ושנה ופירשלהבלי'
3אתי ׳ד$א "ד..ג( | שנהגו ( דף כ״ו וכפ עגלה ערופה דף
ומ״שמי שנשאו לבו לקייס׳ כהונה וכתר מלכות כתר כהונה זכה בו אהרן שנאמר והיתה
העולס בפרק חלק ( דףצנו )גמרא
ליהלכתיב! ענדץמ 'ז ) :
היה יראמנעירי| מצו ' זו כראוי וכו׳כך היא דרכ׳סל' תור לו .ולזרעו׳ אחריו כרית כהונת עולם כתר מלכות זכה בורוד האומר אין תורה מן הסמים תניא ני
" ^ פת במלח תאכל וכו׳עד שמא לא תפנה שנאמר זרעו לעולם יהיה׳ וכסאו כשמש נגדי כתר תורה הריי דבר ה בזה רבי נתן אומר■ נלשאינו'
^יאמ
משגיחי על המשנה׳ רבינהוראיאומר׳
כתוכי מונח ועומר ומוכן לכל שנאמר מורשה קהילת יעקב׳ כל מיי
נפשיהי 1שמ( ^ כמסכתאבות ( דויז 'י״כ ) ומס
ע5מ ,כששעליצו בתור לא כסמים היא וכו׳לא בגסי הרוח׳
— שירצה יבא ויטול שמא תאמר שאותן הכתרים גדולים מכתר כל שאיפשר לוי לעסוק בתורה׳?ואינו׳
־־־׳—- ^1
עליייייש נישאגיי ' היל /מצויים וכו׳מימר דר יוחנן בפ׳כיצד־ תורה הרי הוא' אומר בי מלכימימלוכו הא למדתישכתר תורה פוסקר״י בן קרחה אומר כלהלומד'
טרפזןד'ב :ירגל(צ
אמרר חכמים ממזר־ תלמיד תורה ואינויסחר עליה דומה לאדם
מעביין (דףכ״ה ) :
גדול מכתר כהונה וכתר מלכות
לפייסן
היה< ה־ה לי
למיסוכולי'
נמשלו
■
לכריתורה
ומש
פרקקמא
■
וכסוף
קוצר
ואינו
שזורע
.. .
^
, .
לממ1ן ;גכצקמי"נ
חכם קודם לכהן גדול עם הארץ שנא׳ יקרה היא מפנינים יקרה
דסגיגה (דףט) תכן סיזהומעוות'
כך ד״ת אין נמצאי ' כגסי הרוס
מעוות
דסגיגהיכול דף ט
על לבו שיעסוק היא מכהן גדול
סיזהו סבם
תכן חנמיד
לתקון) זה
לחהוז
מצוה־ בכ ל המצות :שחיכו
לך ?
לפני ולפנים אין1־7י־
שיש,שנכנס !
סכסי
תלמידי
זה
שאינו יכול
וכוי ומ״שכל המסיס
בתורס ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן כולן שהיא שקול כנכד תלמוד תורה אלאיתלמוד תורה כנגד הפורש מן סתורה י ומה סכפ׳אמיו
כל המצות כולן שהתלמוד מביא לידי מעשה לפיכך התלמוד חכמים כל המבטל תורה מעושר'וכולי
הצדקה הרי זה חילל את השם וביזס
צת התור׳וט הרמכ״ס אזד׳ לטעמי בפ״ד קודם למעשה בכל מקום היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תור'
מתכת אבות פרק ד־  ( :דיי )כת׳רבינו"
אם אפשר למצוה להעשות לע ידי אחדים לא יפסוק תלמידו ירוחם בסוף כ״ב העוסק בתורה
ממס׳אבות שקי פס תגרעלההספקו'
סנותני׳לתלמידי׳ולרבני׳ואע״פ שנרא' ואם לאדיעשזז המצוה ויחזור לתורתו תחילת דינו של ארם קודם שיעסוק יכול להתנותשיעסוק
מדבריו שס שרוב חכמי התור הגדולים אינו נדון אלא על התלמוד ואחר כך על שאר מעשיו חכירו בסחורס ויטול חלקמלמול
שעסק
לשמהכמו יששכר וזבולון לזבל לוט
סבזמנו היו עושים לא נמנע מלהשיב לפיכך אמרו חכמי׳לעולם יעסוק אדם בתורה אפי' שלא
עליי
עליהס כמה תסובות י(!?6ת ^ נהגי שמתוך שלא לשמה אב לשמה מי שנשאו לבו לקיים מצוהזו ככר ונותן לו בשביל ממון לזינוכלוםל!ס
חכמי
חכ?ני המרו כמותייסר ^ו -סהכי ד־* ריו כראוי ולהיות מוכתר בכתרה שלתורה ל א יםיח תגתר לדברי ,יתן איש לזת כל הון ביתו וכו חס ערן
הלל ושבנא כדלזיתלן בפרק היהמעל
יש לדחותם ואדרבא יש להביא ראיות
אחרים ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד
ומסתגר שהעוסק לזכר שככר כשלסלקו
ביר הנותכי׳והמקבליס וכן ראוי
להחזיק דאל״כ ככר הימה התורה בטילה כאחד כך היא דרכה של תורה פת במלת תאכל ועל הארץ
כך כתט המפרשים עכ״ל:
לעשות
רמז מצות
ח״ווע״י הסספקות יכול׳לעסוקבתור' תישן וחיי צער תחיה ובתורה תהיה עמל ולא עליך המלאכה
ויגדיל מורה ויאדיר  :וככר כת ,והצריך לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל אבל אם הרביתהתודהרבית
הה"
על<

-

_׳תורתף קבע ומלאכתך

-

מהתלמוד היא לא מעבד לים היא לא בשמים היא לא בגסי רוח היא מצויה ולא מעבר ,לים היא לא במהלכי
מהצכור והביא כמה ראיות
למעבר לים לפיכך אמרו חכמים ולא כל המרב' כסחורה מחכים וצוו ואמרו הוי ממעט בעסק ועסוין
והמדישו׳ -ומ׳מ מיס? זפפ לולה*י פרכס
ממעשיי ידי 1ול מסו \? תירה לל ^זמ [ת בתורה דברי תורה נמשלו למים שנא׳הוי כל צמא לכו למים לומר לך מה מים אין מתכנסיםבמןום

"ולי״לי ^דס״

^ ל ^ נל־ } מדרון איצא זוחיצין מאייציה׳ והןמתפכצין א<צ מקום אשביתכ ו?בר יתירה ייזנמצאי זנינםי ^
■ומשיר ,התאוהמתענוג

 3תורהן(1החכיס כה ו( 1התפרכס ממעש׳

בצרכי צכור

ולא בלב כל גבה לב אלא ברכא ושפל רוח שמתאבק בעפר תלי החכמים

מפמסי׳אותו מחמת טובה

תח ן .

דומן וכבוד אבל אין פולחין צדקה

הכיש דגנ5ןי הו^ ^ וגס ^ מי 'העי

׳

^

אכילה ״׳ושתיי אלא כמי שממית עצמו עליה ומצער גופו תמיר ולא יתן שינה]לעיניו ותנומה ■־׳ ; ת

׳ רחהי
התורה מת! ז ימת
אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באהל אץ
בצרכיהס מן
לפרנס חכם המתעסק
שממית עצמו באהל החכמה וכך אמר שלמה בחכמתו התרפית כיום צרה^ וגו׳ועוך א £׳ אףח  -מ
לצדקה לזבל מעשר סכי פסולחין לן ק
עני עמדה יל חכמתי שלמדתי באף עמדה לי אמרו חבמי״ברית כרות׳שכל הינע פתה ^ ייי ש כ ' ח מסיע
לגוין ל ח מינכרא מילתלז דמעסר
כבוד לא במהרה הוא משבח וכל היגע בתלמודו בצינעא מחכים שנא׳ואת צנועים חכמח רכ ^ ה ללמוד
לו 5 6ןלא מיחד כמנחה ודוק דרך
קולו בשעת תלמודו מתקיים בידו אבל הקורא בלחש כמהרה] הוא שוכח אף על פי שמצות לי ג
כך נר 6ה בעיני עכ״ללוז״ק  :ומ״ש יזין
ביום ובלילה אין ארם לומ רוב חכמתו אלא בלילה לפיכך מי שירצ׳לזכו׳בכתר של תורה יזהר ב¬
ל' ת מתקיימים במי שמתרפהעצמי

לילותיו ולא יאבד אפי׳אחר מהן כשינה כאפיל׳ושתיי' ושית׳וכיוצ׳כהן אלא ברברי חבשת

דם

רכו

הלכות צדקה רמו רמז רמח

(ס ) כתבריביש
נתשויסי׳מ״האשר
שאלתמהו חכמש

לכל הכי פילי חיוב׳ומפקינן מיני׳דומי דפסי העי׳פ״כ וגרסי׳עו׳סס ובפרק כפר
דמ״ט ) רכ׳אכפיי׳לרב כתן בר
סנתפתת (
אשר
סתם בדאמיר וכתבו כתו׳וא ת היאך כס בסבי צדק והכתי׳מתן סכר בצדדכתי' י!!ניע ׳
האד׳ממנ'
למפן יברכך וכל מ״ע סמתן סכרה בצד אין ב״ד סלמט:7מתסרין עלי׳וי״ל דאכפיי׳ יתרסק
אותן
בלברי׳א'כ קצבן 3נ יהעו׳ביניה׳^ תת " זאם הס
ספרי ' המפודסמי'
!< 1

לין מצות פשה ליתן צדקה כפי הסגת יד ומאד מאד צריך ליזהר בה
"~ וכו כי איפסר סיבא לידי ס״ל וכו׳כההיא פובדא דבןזומ  :וכל
י
ימעל,ס עיניו ממכה כקרא בליפל וכאלו פובד פ ׳ז בפ״ק דב׳ב ( דסה )ובפרק
בן קרסה אומר כל
מציאתכאסה (דף י ) תכירבי .חייא בר רב מדפתי י״י ן
5מעליס עיניומן הצדקה כאילו פובד
בעולם כספר שחיל
פ;ןנפיכהכאהסמר לך פן יהיה דבר
הטבעי וחה שאינן
^ה ס יצאואנסים
גיס לבכך כליעל וכתי'
הטנעי תשו 'ל; יןזה
:
ליעלמהלהלןפזאףכאןעז
מ,כ
נשמעין
ת
ד
שאין
חכמת יוונית
ומ״ש וגדולה מכל הקרבנותי דא׳ר
בוכליל׳אש אוכלתו כי רב׳ה׳בזה זה שלא השני׳על ד״ת כל עיק' הרמב״ןסכ דהא דאכפיי׳רב לרב נתן בר שאשר! תכחים כי
צליעזר גדולה הצדקה מכלהקרבנו׳וכו׳
אמי לאו מ' חמיקיצות׳ דמתא הוה אלא חכמה יוו ניע ה 1א
וכץ כל שאפש׳לו לעסו׳בר״ת ואינו עוסק אושקריושב׳ ופירש
סהיה פסיר ולא הוה פביד כדבעי לי'וכך לדבר בלשון יוונית
3ס״פ
לולכוערבה (דףמגי )ופרש״י להבלי העולם והניח תלמודו וזנחו ה״ז ככלל בוזה דבר ה׳ אמרו
הס דברי רכי׳וכןפסקו סמ״ג וסמ״ק וכ״עבחילותזנרמיבע
נכחרלה מזבח הפל ככלל זבח חטאת
ואשם ועולה ושלמיס כולם זבח הסומ״ש חכמי כל המבטל תור׳מעיש׳סופו לבטל׳מעוני וכל המקיים את הרמביבפ״זמה׳מתכו׳עניי׳ח״למ יס £ינן שלא יבינוהשחון
לז״ר()לעזר כל העושה צדקה כאלומלאו התור׳מעוני סופו לקיימ׳מעוש׳ועניןזה מפורש בתורה הרי הוא יוג׳ליתזגיק^ ישית זמע ״מי ז־0ר6ר ע״ן
אבל ספרי טבע
מכו׳מרדואבצ
ומכין אותו י ,.-,״ .״ .
■ לא עברת את ה׳אלהיךבשמח׳ובטו' לבבמרו׳בל לו ב ד כיפין אותי״,",י!
אומ׳תחת אשר
לכל לסולם חסד וכוג״ז סס י¬
יומ״ש ובל סמרהס פל הפנייס הקב״ה ועבדת את אויבך ואו' למען ענותך לנסותך ולהטיבך׳באחריתך :פד שיתן מה שאמדוהו ליתן ויורלין המפורסמים לאמן
השסה(א זה אנל
לנכסיו בפניו ולוקסין ממנו מה שראוי לו
מרקס־ עליובריתא ס״פשואל ( דף קנא)
לימן ולדבריו הסכים הר״ן3פר ק כערה ראוי לממעמהם
>
410/11
ןס״ע גס ייתן אל לבו כי הוא גלגל
מתאמנים
שנתפתת ודלא כדמסמ מדברי
לסחו כעולם וסוף האדם׳ לבא לידי
עשה ליתז צדקה כפי השנת ירו ומאד מאף
צדהזוואסלא הוא יבא בצורכו' ג״ז
תורתינו
יורדיןלככסיו ב וכיון דכל הנירבוות דברי
צריך אד׳ליזהר בה יות׳מכל מצו׳עשה כי סאין
נעלי
(אנחנו
ואמרו
בריפא כס״עשואל ( סס ) ובלש
יאנחנז יודעים
האמת
נעלי
יתן סברידמפשין מל הצדק הכי נקטיטן
איפש׳שיבא לידי שפיכות דמים שימו׳העני המבקש א ם
לצדקומוקי׳ליה
אמיולזפי׳מינית' זוזי
ומוקיציה
,י

הרשבא לעקור

רמז מצות

י 1כמים

^! 1

׳כפרר

לו

מיד

} ( ב׳ה ) נ׳לדט' סה< אונ'לנח<  0איםנסזזדאית' נפ' גדתי1
כההייעובדידק זומ א ( נ׳ה ) נ׳ל דט׳ס הוא ! נ־ל נת< ם איש נס " דאית׳נפיגדתעניית :

וכמיפעמיינצטוינו בה

בעש׳ שתורתיני אמת

' ^ יהומסמעי־תסדנמעסרווקא
הואדסרי לכסויי לזבל בסאר צדקה לא :

ועו׳יש' ילא תעש' לימעילי׳עיניו ממני שנאי לא תאמץ את ילככך ולא תקפוץ את ידך מאחי' ה אבי( ג ו31 ^ :ראא""
המעלי עיניו ממנ נקר׳בליעל וכאלו עובד ע ז וכל הזהי בה מעיר׳עליו כי הוא זרע פרך ה דכתי למקפ׳חלק,אלושאין

מפפנזרלא דיויסאינו מקבל שכר פל מה

גדול׳הצדק' מכל הקרבנו׳דכתי׳עש׳צדק׳ומשפ׳נכחר לה׳מזבח אר׳יא כל העוש׳צדק׳כאלו מלאן ל כ( £,אמר " מי׳ספיי
מאל(
העולם חסד שנא׳אוהב צדק׳ומשפם חסד ה מלא׳הארץ ולעולם אין אדם מעני מן הצדק׳ולא׳ דבר רע מיניסיותרס
ולא היזק מתגולל על ידה שנאי והיה מעשה הצדק׳ שלו׳וכל המרחם על עניי הקב״ה מרחם עליו ו ויש שמביאים מופתים

שלאי
:ותן
סממן אלא סמעגיסי ז 6ותודתכי /בפ ?
ןכ״ב?ענה י ״ג י)3,מר צדקה תיו ?ס גוי

כתב הרוקח׳ בסי רי״ז מהשפוסקים
צדקם עכור המתים ,בי״היש לכס'
הכפורים
פ׳תצוה .
סכתו׳בסוף ~
דזסמכת.5ז , " .
אחתכשכה יכפר וסמיך ליה ונתנו איש
ויו .
^__ 1״^ ^.■. 1.

■•1ו■ו• ^ ס•

להתעסק
והיה כי ׳יצעק אלי ושמעתי אי מותי
ליזהר
שנא זו זי1
ברי׳כרות׳להם ** •#י־*
כי *  1-״— ז* 11
וגם ׳■*־
■ מזעקתם*-<0* 1
לו ׳✓*1111
יש ו ׳* \
לפיכך ׳✓*
אתה תשמע ^ ׳׳ ^׳׳יי״ן
עניי׳ *־*ז *1 7
׳
נא׳תןחכמות!
ואם לא הוא יבא
בעולם וסוף האר׳ 'לבא ?לירי מידה זו ׳ואם
י
כי חנון אני גם יתן אל לבו כי הוא גלגל החוזר
לעניים כי יש לו
לרעת שאי? הממון " ;" ,־־־ד1
:.
לומ׳איך אחסר ממוני ליתנו •
בנו או ,ןב ,בנו ואל יעלה בלבו •עצה , ,
תלמוד
שלו אלא פקדון לעשר בו רצון המפקיוזה רצונו שיחלק לעניי ממנו וזהו החלק הטוב שיהי לו ממגרהמשנה !
.ס■ ^

^ !■ 11
^ ^1.

15
^ *.

^ •!נ ^

^

4.

^  * 1 4ללוסל 3 ( ,לישראל

'אש ליזודהתור׳
ויועיל לענמו

י,

רמח ף 2זו ל6״ס ^ "רכ ^ ת
^ כ ^ אדס י,'1צי^זצד?הי
ומר ^ ^זדג?ט ״?ה
ס6יכו יונהלית 1צו מתן' פחותממה

שראוי ליתן ב״ד מפין לזותו פד שיפן
מס שאמדוהו ליתן ומבפקדב״ב ( דף

י') תנן נמה יהיה בפיר ויהי כאנשי הפי'
י״נחדסונגמר^ ידף ח ) ולכל מילי מי
כעיכן ין חדש וימינהי ל׳יום לתמחר ג׳ .
ךיסלקופהו׳לכסות ט לקבורה י״ב
^,יהעיראמ י)3סי ך תכ וכ״ ?ימת 7

שכמותי
אמ׳ה׳צבאויאם ולאחרים
 .׳טרף בביתי ובחנוני נא בזאת
.. .
^
__
לא אפתח לכם ארובות השמי׳ והריקותי עליכם ברכה עד בלי די ואמרו חכמי׳בכל דבר אסו׳לנסות ימשכם לדבריתור׳
את ה׳חוץ מדבר זה כדכתי׳ובחנוני נא בזאת ועור פי היא דוח׳את הגזרו׳הקשות וברעב תציל ממות והמצוה ואשריסור
ן כאשר אירע לצרפיתבשביל עונה קטנ׳שנתנ׳לאליהו ומניעת׳תרחי׳הקרובי׳לשכיג ממנהרמ ן התור׳ לב! מזהויתעסק
כאשר איר׳לעמון ומואב שהיו קרובי׳אלינו ונתרחקו על אשר לא קדמו אותנו בלחם ובמי׳ ומקרבת יס^ ,כלדברי
שמים
הרחוקי׳לחסות תחת כנפי השכינ׳כאשר אירע ליתרו על אמרו קראן לו ויאפ׳לחם ע״כ צרי׳אד׳ליזהר תורה!יראת
מאד מאד ליתנ כראוי והנני מבאר כל ענינה כפי שמצאתי כ׳על שם ה״ר סעדי׳ומךבדיהךמב׳ ! יפסולבאותן
עם קצת שא דעו׳ ואבאר!
אות׳ואיז׳קור׳ וממי הראוי יי
שנש
יארעלאדםש^
ממחימי שאיני
 *73אדם חיי׳ליתן צדק׳אפי׳עני המתפרנס מן הצדקיחיי׳ליתן
רוצה ליתןאונותן פחו׳משראוי לוליתן ב״ד כופיןאותו עד שיתן מה שאמרוהו ; ;; עדל ד
י
ימו׳לעזיב׳תתפילה
יתומים
לית? ויורדי? לנכסיו ולוקחי? ממנו מה שראוי וממשכני? עלי׳אפי׳כערבי שבתו' • :

אבל אשרימשרל
1
1111
שמפי
ננסי העיר וכתבו הרי ף והראש
^|יהוליראת שמים ינאלהס מזה שינהנלההמוןלאחרית טוב בליפקפזקלא ישימון שום ספק בהנ״ה לאם תראה שאותן בני אלסשעוקקין באות] חכמות יאתרו לן כי זה לרן סלולה ובזו ישיגו ידיעת הנוי־אלאיתאבהלהםודעכייכזנולך
אלאהמתעסקי׳נמשנ׳ןבתלמודעכ״לרנהאיוכ״כ הרשנ״א למסע אותן המרגיל י׳את בניהם לאותן חכמות ואין להביא ראי׳מהרמנ״ס ז״ל כי ה! א לחד מחל׳כלהתלייזיזכלי להשיב לחפיקזרס עשה
^ 'לא תמכא יראת שמיס ויראתחטא
ועסכלזהלאנמלטמהמשןאחרקצתדיעותהפלוסזפי׳וכן הרלב״גשהי׳ ג״כ גדול בתלמוד הטהו אותן חכמות מדרן אמתכי ס אין נעמוד אנחנו וכמה וכמה ראינו שפרקו מעליהם עול תפילה והמצות בסיבת לימוד אותן
^ ? פרהמורה
יקייתענילז־רשב״אהאריך נתשו׳נענין זה והרסבים כ׳נספר המדע וז״ל ואני אותר שאיןראוילטייל בפרדס אלא למישנפמלא כריסו בבשר( יין ילחם והוא לידע איסור והיתר משאר מצות עכ״ל  :כ ' הנ'׳ יפ 'המןכר עירות דןר״הע׳א
 $פ׳1קרא< נסנהדריןלספ ' ק סיר׳ססריהתיצזצי״לא אחרו אלא לעשותן קבע אבלמ״מ ראוילהנות 13בעיתות ללמודחמצן חכמ׳ומיסדמסא״כ בספריחיני׳עכ׳ל ןנהנה״מ כ׳בפ״ד דתית אמדו רכותינוז״ל אסז׳לדנר דברים בטלי׳גס אמרז
^ "' ^יפצר לעסוק בתורה ואינו עוסק יסורין באין עליו עכ״ל כ׳מזרא״י בת*ה סי׳מ״א אע״פשאחרו בפ׳מישמת אמר רב הוצא אסו׳לת״ת לעמוד במבואת המטונפופוא״כ צ״ע אי מותר לכנים למרחן מפזן הלכה שאינו פסוקהשלא
קפר׳דפרייתלמוד׳האחררייןחיןנכלמקז׳מותר להרהר חוקמבית המרהן 1נית הכסא ודחי דלייאלאונסושאניופירש״י פעייי׳שהיה
י 'יהר נ7׳׳ פ ( שמעתי דקחחי ספקו בדבר ופסקו להיתר מהא דאי׳פ״ק דקידושין בני ר׳שמעון בררביונר
טו,דומעיין נשמיעתילפניכיישתו נעל צרחו כוא מעיין וגורס נב״העלל ונ״ל דע'׳כ כריכי} לחלק ביןמבואזת המטונפות לחרח־ן דאל״כ לא יהא ת״ח מותר ליכנזס לממון לעולם כמו שאשור לכמ׳לממאות המטונפות אלאע״כצ״לדאיג(
ייהרהרנלזיחק כלל ונזהר טפיממה שנזהרנמבואות הטיטפ׳וא״כ אפיימתון הלכ׳פסוק׳נמי שריאני מצאתי בספר הזוהר פ׳אחרימות סדר עריות וטעמן ע״ד הקב 1ה ' שרומזין כולן על מעשה מרכבה נ״ל ע״ז אמרו שאין דירשין נעייות כו'
"' ) מלמודשלג ,משמע שהדבר נפשזטז • נ׳גהגה״מפ״ג לת״ת בירישצ׳אמר אם אתה יכיללשלשל השמיעה עדמשה רבינזשלשלואם לאו אי תפיס ראשון ראשון או אחרון איזרקמה טעס והודעת למין ולנני בנין וכו׳כלומ׳עדיזם
'5׳■ עמלתנתזרבנחידזשי אגודת כ׳ב׳ראבי׳ה הא דאי!דורשי} בעריות כו׳היינז בימי תנאים ואמוראים שהיו לוחדי׳על פה אבל אנו ל( מלי׳דנר הכתי׳אין לחוש עכיל כי׳הרשב״א בתשי׳סי׳רנ״ג מה ששאלת האין פוסקי׳הלכה למעש׳נדנרי׳שהן
״״ליקתבין הפיסקי׳כר׳דאין אומרים כדאיהוא פלו׳לסמזן עליו להקל בזמן שיש גדול ממנו בחכמה ינמנין אפי ׳בשעת הדחת אין סומכין על הקטן וכן נמקז׳מחליקתיתידורביסאא״כהיהישעת הדחק בשעה שהיה נוהססל מרובה וכיוצא בז.
. ...
..
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 .יי ־ •
י. . . .
31לל^־ך
׳
אס
^ך׳״יט׳פליינהחמירע״ש ומצאתישםהג" ההאדהוצכיןבדבריסופריס<
ש ,פיי' עכ"ל! צ״ע דהא רוב פוסקים פוסקי׳בכל מיקוןרבנןלקולא אע״ב דאינו אלא שפק מה אמרזבה קמאי ואינו פלזגת׳דמנא־ ובהגה' אשיר״יפ׳קדע״ז אס? הגדול בחכמה וזהגדול במכין הזלן אחר גדול במנקפי׳חלמידי׳הי־יע:
יסיינפלהידים אומרי׳כמותזעכילכ׳מהרי״קשורשנ״ד כשלבריהגאונים הקודמי׳כעונים על ספר ידוע ומפורסם ( הפוס׳אתרוני׳חולקי׳עליוישלנזלילןאח׳האיורוני׳דנכל מקום הלכה כבתראי אבלכשנמצאזתשו׳גאון א '! לאעל ' זכרומ
.
• -
..
.
..
.
ס. ..
עיספד-
^ ייפייסס ונמצא אתרי׳תולקין א״צ לילן אתריודאפשר ללא ידע ולא שמע ליה לאחרון דברי הגאי! הראשון ואי הוי שמיעליה הזי הדר ביה עכ״ל עי ד כ׳תהרי״ק שירש מ׳א כשרבים מתירי! אע״פ שטעמו של זה אינו כטעמי של זהימ״מ
) ^ ימנמתימסיש לילן אתררביס ופ׳מהיא׳יז״ל ' סי״רמ׳א' דאין כת ביד הרבנים עכשיו להקל נגד הפוסקים ' שכתבו נדברלאיסר כי אין יתכן שימלא איש לבבי לחליק על התיבזרים שנתפשט ; ברוב ישראל אם לא שהיאמר !,גל מרבית(,
כפ׳הרשב׳אבתשו׳סי׳מקפ׳א מי שהקדישדבר לצדקה ורוצה לכתו׳שמו על ידבר שהקדיש להיות
למ? ( א )
ןעיי׳עודמאלוהליכיןבח׳הסי׳כ׳׳ה:
^ס ללאנהיגוהכיכאשרהואנידינ! בקצפ מקומות אבל משברת עצמו לא עכ׳ל
למל ( א ) וכ״כ מס המרדכידן> מקמ׳ח ע״א ודן> פקל״ט ע׳ג וכ׳כ היירדכי פרק הפי זפיןק> רמ״ה
 1') ' ,תמיד אין!מיחין בידי ואדרבא ראוי,לעשות כן זז י מדת חכמים ומנהג ותיקין לימן שכד לעושיה מצוה עכ״ל :
^ רתגו ב' הריר שחעי׳טעס שאיןכופין על הצדקה אפי׳למצזה רבה פי׳פדיוןשבוים וריב״א פי׳הא דאמרי׳כלשמתן שכרה נצלה אין ב׳ד של מטה מפין עליה היינו שאין מכין עליה מכות מרדית על שתצא נפשי אנליי׳מ מזהירין עליה'
)״י!יייתיליתןאלא שאקב׳ד נענשים עליה אם לא כפאוהמכן הזא בהג׳ה דף ר׳ס ע׳ג ומירי״ק שורש קמ״ח נת  ,כדבריראב׳י  ( :ב ) זע׳ל סי׳רנ׳ט תשי׳הרשנ׳א נא׳שמנש בצדקה אס הגבאי׳יסלין לכיפי ולהיציא מידי עוד כתי'
בהמידילמפזןזהאפזה לתת נתון הכיש עכ׳ל* כת׳ל׳יבתא׳ו נתי׳י׳ט ח׳ל! ימ
ימ 7כיעיקהשילתפין דף רמ׳ל ע׳גפסק ר׳א דבניהעיר כיפי! זה אתזה להכניס אזרחים] ולחלק להם צדקה אפי׳אם הוא עיר חלשה דאנתי לא נהוג
לח 3
?? 3
שאיסר הנאתו על העניים מטלק ממנו נלקה ומתניסלענייסואס אמרלעניים אלויתנולעניים אחריםלע ל ־'

ד״ם

׳׳* ^ו־> ׳* ע;7י ^ התיןסובמש5ן
! ^ ועת! י ;! ;י׳ ע! עי " פתחון פהגבענ גיה וכספתיה וע שוקסספם ג ?לג <.׳*<
של ילבומיס1ים הבית לומישרוד אני :יתומיס אין פוסקי׳עליסס כדק' וכו׳ואס פוסקין עליה לכבוד  ,הפי מסמ׳מעובד׳דמר עוקב דע מציא האם (רם ז ) וכ הרמבבנמינח׳מעלו׳ח״ל
/
* *
/
1/
"י
קרוב
/ליתומיים ׳ין ׳
סמעלו׳יש בצדק 'זו למעלהמזווסו/הפ״י
עניי׳יהי צהןלאזתן כדי םיצ נהם שס ש ד סס רכש רמא צדק
מעלגדול׳סאין
מעל׳ג־דול׳סאי!
עניים קבבה יזיע איתמי דבי כר מדיון א״ל אכיי והא תני יתומי' אין פוסקין עליהן צדק' 1־אפי׳ילפדיון שכויי׳אפי׳יש להםמה מתמעגיי' :ומ״ש
למעל ממג זה המחזי ביד ישיאהען־וכו5
עמי שנהנםנה רב שמואל בר יהודה אין פוסקיןצדקה ממון הרב' ואם פוסקין עליהם לככוד כדי שיצא להם שם שפיר
סמ״ג האריך לבאר חיו׳מצחו מןסתור*
■ ס־י״ס 6־ל
לע היי־ומיאפי לפי'0
 15515דמי גבאי צדק׳אין מקבלין מן הנשי' 7ומן העבדי׳אל' דכר מוע׳
אחרי׳וכמ׳הו׳דב׳ וכ׳ג״כ סמצוס זו מעל גדולה סכהולס
לתפהקצנ׳ מננס ,לאחסוכינהוקאעבידכא  :גבאי צדקה אכל לא רבד גדול שחזהתו גזול או גנוב משל
והשע׳הוא מפנישאיןהעני מתביישכלל
הימומי׳נ״צשדגאין אין מקבלי' מןהנשי יומן העבדי׳אלא דבר
הבעלים מועט הכל לפי עושר הפעללי׳דעכיותן וכ׳א״א ז״ל כתשוב׳כד״א
זס״יעי׳עע׳זאק מועט וכו ' עד הכל לעי עושר
שהרי אינו נוע ממון משו׳אדס אלאדרך
בסתמ׳דאמרי׳מסתמ׳אין הבעל מקפיד על דבר מועט כזה אבל הלוא ' או שותפת אומלאכהואפי׳נותן
'פ' סקין עלי ? ועניו׳בסוף ב״ק גבאי צדקה "לוקסץ מהן
אם הבעל מוח׳פשיט שאין לה ליתן בלא רשותו והמקבל ממנו לו מתנ׳כמי כיון שעדין לא הענילגמי!
לברשאיןצ ,קנבה כלומ מן הנשי דבמוע אבל נח ד 3ממכס
שמא רבינא איקלעלבי מחוזא אתוכשי דר ה״זגזל ואם השכיר ־מלמד לבנו אם ידע הבעל ושתק ודאי ניח׳ אינו מתבייש שכן דרך האוהבים לתת
לחיישיק
יאכל׳כ׳:סיהו י א״צ מחוז ' רמוקמי׳ככלי ושירי כלומ׳סרשראו' ליה במה שעשתה אכל אם מיחה לאלתר אין במעשיה כלום מתנו׳זה לזה ובס בימה אשה (דס"ג)א״ף
וצמידי זהב קבי׳מינייהו א״ל רב' מוספא ,תני׳בן שאוכל אצל אביו לעבד האוב עם רבו נותן פרוסה לעני אבא אמ׳ר״ל גדול המלו׳יותר מןהעוש5
נ 7ני יז שיש
ו,
נ' , ,
ןי  5נה שאני אע
או לבנו של אוהבו ואינו חושש משו׳גזל שבך נהגו בעלי בתים צדק' ומשי׳לכי׳י־ות מכול׳ופרש״י לפי'שאין
וסמני גילוי צדקה מקכליןמהז דבי מוע
^
העני בוס בדב׳ומטי׳לכיס מעו'ומלאי
<י(יגשרין להאכיל אכל לא דבר מרוב אמר הני לבני מחוז׳
שמיצר
או
לו
מהראוי
יותר
צדקה
שנותן
)
פי׳נדיכלב
אדם שוע (
להשתכב־סממחצי׳סכ׳והטע׳פמצי׳לכי׳
אבללא להני*
היימ דבר מועט נינהו וכת הרמב״ס בפ״ז מה' לעצמו ונותן לגבאי כדי שלא יתבייש אסו׳לתוכעו ולגבו׳ממנו
יותר מכולם מפנישהמלו׳מעומלחכירו
טעמאמשן׳להואיל מתכות עלי׳סדיןהעבדי׳והתינוקת כדין
צדק׳והגבאי שמכלימו ושואל ממנו עתיד ליפרע ממנו שנאמ׳
אפריש
יאיס
בלא רימז הלוה בוס שהוא נהנהמסבירו
הנשי׳לעלן זה  :׳וכתב א״א ז״ל כתשו׳
תרזחמן אלאלהני'
• ופקדתי על כל לוחציו ואמרו הכמי׳אלו גבאי צדקה :
כדבר שאין חבירו כהנה כלל אבלכמגזיל
יסל להיותי! על כד״א כסתמא וכר אבל אם הבעל מוחה׳
נתינת אם ירו משג׳ יתן כפי צורךהעניי׳ מלאי אינו בוס כללי מאסר שפנייהנסניה
שיגדל( ;הס ערק פשיט׳סאין לה ליתן בלא רשותו וכו׳ואס
ואם אין ידו טשגת לכל צורך העניי׳יתן והר״מב׳לא חשש לעסו' משיל בכיסתפלה
*
יפרש! אילכאן לח השכיר מלמד לבנו וכו׳ככילל י״ג סי ' י״א
אפשר להמתין וכ׳סדין זה אף באסיה הנושאת ונותנת בפי השגת ידו וכמ׳הוא יתןעד חומש נכסיו מצו׳מן המובחר ואח׳ בפני עצמה אלא עירבה פה מלוהועשה
 ,ן 1,
ןי 4
 /ןי^י^
לקרזנים ימזתו
מי׳מדהביטני׳פחו׳מק עין רעה וקאמ׳בירוש׳שנה ראשונ׳חומש משתיהן מעל׳אחומ״ס פסוח מזהפיתן
נרענ א 5 ,רה ין בתוך׳הביי דאף אס הניח ליש וליחן אינ
שנה לעולם לא ימנע צדק ' לעני ולא ידע למייתךלא ירעספני
3ה חז י׳עלהפתתי' אלא כימו אפוטרופוס בעלמ׳ויכול לסלק׳ מהקרן מכאן ואילך חומש מהריוח בכל
אוקיא ממי מקביל בפ״ק דכ״ב ( די ) איזוהיא
(ה׳ילימ׳״יהגנאי כל זמן שירצה  •:תניאבן שאוכל אצל אדם את עצמו פחו׳משלישית השקל לשנה והיא שתות
צדק סמצלת ממיתה משונ׳נופנהואינו
יענם ־! לבי אג ג אביו וטבד סאוכ׳עס רבו נותןפרוס׳לעני'
•/
,
ו.
לקטני הס( כייפינן < ,
י של כסףואם נתן פחו׳מזה לא קיי׳מצו׳צרקה כלל וכאשר יתנג׳ ייודע למי כותנה נוטלה ואינו יולע מסי
הגוזל
או לבנו של אוהבו וכו תוספת פר
לה (,,ע׳ש <
העני
ומתאוקעם
לבב
ובטוב
בשמח׳
יתן אותה בסבר פני׳ יפות
נוטלה ומפרס דהיינו נותן לכיס סל
( ? ) כמבבפ״ה כתב הימרדכיס״ק דב״ב וכ׳אס״כ וכרית בצערו ומדבר לו דברי תנחומי׳ונחמות ואם נותנ׳בפגי׳זעומות
צדק'•וסוכר הר״מב דלסכתחשאי'שהיה
קי'רפ״ ג ייזלעמי דבןעזאי מצאתיאורחי׳סככנסי׳איצל ב״ה
במקדש כדאית בפ׳הדשקלי' ( דו )ותני'
פקממ 'אקט כל אינס רשאי׳ליתן־לכן ב״ה וצא לעבדו ולא
בתוספת סכשס פהיתה במקד ' כך היפה
מישיעביר' יתן קנה לשלוחו אא״כ נטלו רשו׳מב״ה עכ״ל וכ״ל
לצדקה ועברה אסה
אד ^ ף דאיב מנין לתוספת דכסמוך רההיא דכן שרצונו ליתן לו אלא שאין ירו״משג׳ואם אין בירו-ליתן לו רבו׳ צכל עיר ועיר עדיף מנותן לקופה סל
א׳על התקנה-
להכלי׳תקמשלכעל' עזאי לא מסוס חשש גזל ה ואי אלא מש וס לעשו׳לאחרי׳שיתנו לו שכרו גדו׳כשכר הנותן ויתננילו בסת׳כרי צדק׳משו דבלסכת חשאי׳לא היהפו׳אדה
שלא יתבייש ואם איפש׳להגיע לידו בענין שלא ידע ממי קבל' מרגיש במי שהיה נותן בה אכלבארנקי
חיי נ ל ^ס  .בעדה דחיישיק שמא אין בידו דב׳אח להאכילם
בנתינה ח׳מעלות וז״ל ח׳מעלו׳יש סל צדק׳כיון שהגבאי מרגיש כנותןלא
^5יה ^ וכההי׳דאית כמגיד הנסה דעל דכר כזה אין טוב ממנווכת׳הרמכ״ם
עדיף כללי האי ומ״מ קרוב לו הוא•ומ״ש
נהרגו ג נפשו ז
בצדקה זו למעלה מהמעלה הגדולה שאין למעלה ממנה זה
התקנהזדמילהאיי
לאיתן אדס לקופה אלא אס קיורע
הראויי
מן
צדק׳יותר
שנותן
סוע
אדם
דאמרייפר׳המקיל
עושה
או
הלואה
או
המתנה
לעצמו וכו" המחזיק ביר ישראל המך ונותן לו
שהממונ׳עליס כאמןחיסוהו׳כפ״קדכ״נ
׳לבעל מביא קרבנו'
לו או שמיצר
יצטרך
שלא
ידו
עמו שותפו׳ או ממצי׳לו מלאכה כדי לחזק את
שאשתו חייב בהן
( דף ו ) ראב״י אומ׳לא יפן אדהפרוט*
עד סוף הסי הס דבריי הימב״ס בפ׳ז מה
כגון חטאמ/אשיו' מתנות עכייס והוא מדאמרי׳בפ״ק דכ״ב לבריו׳ולא ישאל ועל זה נאמ׳והחזקת בו גר ותושב וחי עמך לכיס של צדק אלא א״כ ממונה פליהכר'
אגל לא נדרים
ונדבות ולדברי ופקדתי על סללוחצינגאפי׳על גבאי צדק' פחו׳מזה הנותן צדק׳לעני ולא ידע למייתן ולא ידע העני חנניה כן הרדיון וכתבו התום פי' נאמן
העי ' אן> א'ש ואוקימנ׳לה דוק' בדלא אמיד  :כ׳סר״מב' ממי מקב׳שהרי זו מצו׳לשמ׳כגון לשכת חשאין שהית׳במקדש כמותו אבל צדק כמותו לא דפאגכאיה
צתחיינה בה י ק,ד׳ בסו ' ה ' איסורי מזבח הרויצ׳לזכות לעצמו' שהיו החסירי׳נותני׳בה בחשאי והעניי׳בני טובי׳מתפרנסי׳ממנו שבימי האמוראים לא היוצדיקי׳כמומו*
. <.
. .
שנשקה ופז פשק
בחשאי וקרוב לזה הנותן לקופה של צדקה ולא יתן אדם לקופה ומדכרי הרמכ״ם נרא׳שצייך שיהיה סנה
היןודכי  /ז ^ יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרמו
שכתב בסוף ה מתנו עניי׳ולא ימן לתון
חכם
אלא א״ב יורע שהממונה עליה נאמן
שבאותו המין
אשיר״י אבלרש״י מן סיפה המשובח כיותר
קופה סל צדקה לזללן א״ב יודע שהממוכ׳נאמן וסכם ויודע להנהיג צסורסכי ח
פ׳ידוקאשצעתיייג סיבי׳ממנוהרי
נאמ׳בתורוהכלהבי׳מככורו׳צאנו ומחלביקויסע האל הבל ואל
סיהי׳מן הנא׳הטוב אס בנה כי/תפל ' בן תי־דיון וגס רבי׳כתכאן שיהיה חכם ויודע לנהוג כפויה ובסי׳רנ״ו כת׳ללז ימן
׳מן
בחי !אח יםכשאפ מנחתו וס״ס בכל דבר שהוא לסס האל הטוב
אדם סמטלאמקי של צדקה אלא א״כת״ח ממונה עליה • וכזמן הזה לא נהגי
בע׳ !.ע׳ !■ע׳ש
פ5פ לראיי׳ ^ !,יהיי׳נאה מבי׳ישיבתו האכיל לרעב יאכיל מן הס ו' והמת! ץ
להקפיד בכך ואיפסר שהטע׳מפני שהם סוברי׳דסכם לא שצריך שיהי׳סכסכחכמ
למס י מןהיפ׳שבכסותו הקדי׳לב יקדיש מן סיפ שבנכסיו וכן הוא אומ'יכל חלב לה׳עכ״ל:
התור אלא סיהי׳חכס בהנהגת הגבאו' :ומ״ס פחות מזה שיודע הנותן למי נומן
העכיי׳וכו׳יתבארכסיר״ן
שיעור נתינתה אס ידו משגת יתן כפי צורך
למט
(א ) ! ע״לסיק
ולא ידע העני ממי לוקס כגון גדולי סחכמי׳וכו׳פוכדא דמר עוקכא כפומציאת
ד"",דא|ין,ל;עפא | שצריך לתת לעניי׳כל צרכם והיינו ודאי' אס ידו משגת שאס אינה משג' אינו חייב
לה ^ לתת להם כל ממונו  :וכמה הוא נותן מד חומש נכסיו מצוה מן המובחר כ״כ האם '  ( :דסז ) ומ״ש ומפלה גדול׳היא אס אין הממונים על הצדק נוהגיםכשור*
הרמב״ס בפ״ז מה מתנות עניים וכ'פ נערה שנתפתתה ( דף ג ) א״ראלעא בפ״ק דכ״ב ( די ) אהא דאי זו היא צדק סמצלת ממימ׳משונה ;ותנה ואינויודנג
<?1עגי ריקם י
באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות • ואפ״ג דלא למי נותצה נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה אמרינן נותנה ואיכג-יולק למי נומי*
לאפוקי מדי אבא נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה לאפוקי סדמרעולןכץ ^א~היני
משמ מסכא שיהא מצו׳לבזכז חומש רלא קאמ׳אלא שאס בא למכז אל יבזבז יותר
מכן מהירושלמי דריש פאה נר׳פהוא מצו׳וגס מתלמוד' ידידן יש לדקדק דמצו' מן לעביר ליתיב לאי־כקי של צדק׳ומוקי לה דהיינו דוק' כדממני עלה כר״ח בן תיריון
המובחר לבזבז חומש דמייתי להא דתקנת אושא מדכתיב וכל אשר תתן לי פשר ומ״ס פחות מזה שיודע הפני ממי נ וטל ולא ידע הנותן למי נותן כגון הסנמץ
אפשרנו׳ לך כלומ׳תרץ עישורי דהיינו חומש  :ומ״ש וא׳מי׳מדהבינינותפחו' שהיו צוררי׳המעות בסדיניהס וכו׳בס מציאת האשה (דסז )ר אבא הוהצייחחי
ג״ז מדברי הי״מב כפהנזכר :וקאמ'בירושלמי סנה ראשונה חומש בסודריה וסדי ליה לאחוריה וממצי נפשי ' כיני עני ומצלי עיניה מימאיופי ים
מכאן פין רעיה
יבאראאיספ1ם ?פ. " .
מהקרן .מכאן ואילך חומשי מהריוח בכל פנה בריש מס׳פאה אהא דתנן אלו דברי' וימצלי עיני ' מפה עיניו כלפי אחוריו לראות סלא
מדר אבא ;ישו י5׳ ־׳
סאין להם שיעור וכו׳ויגמילות ססדי׳הדא דתימ בגופו אכל בממונו יש לס שיפור פכי ויתירס • ומסמ להרמכ״ם דההיא דמר
עוקכא עדיפא * י■ ״־־־• 'כההיא
1
מש ^ י לו
ר גמליאל בר' איניא בפא קומי ר׳מנא מה׳חומס בכל סנה לחמש שני ' הוא מפסיד אבא העני מתבייש קצת שהרי הוא מתי' הסייןכי י י
י\תלוונו'
כולו א״ל כתפלה לקרן מכאן ואילך לשכר  :וכתבוהו המופ׳והרא״ש בפרק נערה  557יעו? ^* ימ" ^הח ^מןה סי י^^נ: 1ציבידו
׳
שנתפתתה • ודע ד 3פ' מציאות האיש אמרי׳דסא דאל יבזבז יות׳מחומש היינו מחיי< בעצב פשוט הוא ומ״ש גדולי החכמי׳היו כותני׳פרוטס לעס קויס " מפ
שמא ירד מנכסיו אבל בשעת מיתה יכול לבזבז  .כל מה סירצה צדעבד מר עוקבא  3פ ' ק דב״ב ( די ) ר״א יהיב פרוטה לעני ומצלי דכאי ^ ני ?צדי' ^ חזה !יי,יסיג*
םייצ*
סכש עת מיתתומבזי׳לפלנדממופי' לעולם לא ימנע אדם פצמופחו׳מסלישי׳ מהרי״ק בשורש קנ״ג על מעות צדקה שהיי 3יי' ננ י 5י ^ י שי ^ יייי צי ׳ו5
השקל לשנה וכו״מימר׳דרב אסי כפ״ק דכ״ב (מזי ) ומייתי להכלקר' :וכאשר יתנכה
^דפ ' ^ יצי ״אמתור
מאות׳ מעות כתולו גירות מאחר שמתחילהכלונו
ייתן אותה בסב׳פניס יפות וכו׳ומתאונן פס הפכי כצשיו וכו ' כל זה מדבריהר־מב׳ דאין לך צדקה גדול׳מזו • ובשורש קכ״ח צת שמתוך מ 'ש התפכץ:3שס ? סינן
בפ״י מה' מתנו' עניי׳וכל זה נלמד מדגים י׳בפ״ק דב״ב סם ) אמר ר יצחק הנותן הירושלמי דזיפיס יש להוכיח דמצות בית הכנסת עדיפא ^צ(,מ ? 2.יוחא
מיוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדכרי׳מפדיך בי״א ביכו׳ומייתי לה שם אחזי לרב תיעא דבי ככישתא וצו׳' • וכי לית תמןכ י נפ ^ ^  6לאן איי׳
אאיאי  :וכ׳סמ״ג הנופףצדקה לערי ' בקיר פר׳ רעות אבד ז? ותו אפילו נתן לו אולץ המוטלים באספה וקרא מליו וישכח ישראל .מ יפ 3ו וי3ז י?פי ^ ׳רט״ל
*
היבס ועיר על לא ירע לבבך בתתך לו א 1כ ׳ש  .ואס אע רדו לימן לו ויכול
ליפן צאקה לנ ^ יפ ללמיל. .
או׳סוניפפ ׳יי
מסות לאחרים שיתנו לו סניו גדול וצו סכו אר״א זצדול המכ1ש 6יותר אן
מדקפמר בירושלמי פולים המוטלי׳לאשפה וכן הר״ם

הלבות

ד׳מ

^,קלא
כמהקא׳עטי׳סמס משמ׳דאס לא היו סוליכ״א עטי׳דטוביות׳ליתן לבתל
\נותנץ לעני די
מחסורו ובו כיצד אס
•׳רו*
_±_/הוא_רסב וסי ' יאפי ' היה דינו
_ _1_ 1
לרכוב
סוס
ועבד
למן
לפטווס׳בדיתאכפ׳מציאפהאישה (:דף סן) :
^יא בספרי די מחסורי וסל מה נאמרו כולם כלו׳די מחסורו וכעל אפי יספר
הן׳נ לו ללמדך סהראף ליהןלו פת וכי'
זז לפלג תטא בספרי ובמום דפאה יי
הכם־ויודע לנהוג כה כשורהפחית
■ מזה שיודע
מחסויו5
זשר 'הסר ״ "!ןה55גמי יכ 1ץ ולא יךע העני ממי לוקח כגון גדולי החבשי'

אסרתכת׳שאלתאס ימלל לד לסייביא׳ז יצבורלעסות■צדקה לפי המס לפי־ ( נ )
׳כילמטדי״ל
נדבה אשר ירכנולבו :תשיבה בזו אין כל-המקומות סרס נ/לא יעמקומו׳נסגו
ה׳ל ר׳הדאמן נני
נדבהויש■ לפי המשאבלשודת
■ הדין יראה לפי מה סישלשל אחד ואחדסכו לושלהן .לניר ׳פב״ה
מימן לפמס־את העניים
מחיי
3
י
לפי
הממון
,
סממני
■
מפדנכזץ אותם
שצרדגדמיזסעזשי'

ללמי1הר,6ף

התחמן
מצ׳מצ' להאכילו לתו פיומאכילו

וכמ נחלקו כזה המקומות ועדיין היא להמעש״פייןלהט"
הנותן למי נותן מתלוקלזי והניתן לפי
י ^יייי ^ י משמע פילםמ מה
שהיו הוייכין בסתר.
_ץ לכרכה, , :
״ יף נ׳עא
רג
רנא כל הפוסט■ ידו־ליכץלנומנין ^ו ( ) 4ז עהמדלכי
ומשליכין המעות בפתחי העניים וכזה ראוי לעשותוכ׳על׳גדול'
ונו
'
שמסרנסין עניי גויס סס עכיי בהנה״מ7נפד ׳>ק
היא• אם אין הממונין עיל הצרק׳ניהגין כשורה פחות מזה שיורע
ישיאל מבני דרבי שלוט ברייתא
ע כ ע׳ק דהננ5ן5
,
״
,
.
העני ממי נוטלו ולא ידע הגותן למי
י הש<' נליני) <33ית
נותןכקהחבמי׳שהיוצירו־ק הכיזקי
י< :כת ה ר אליעזר עני הפוכר על אס אי! בכיש30
המעו׳ בסדיניהן ומשליכיןאותו לאחוריהן ובאין העניי׳ ונוטלין
אחת מכל המצות וכו׳ז״לסמ״ג אומי צדיןה סא ימנו!
כדי שלא יהיהלהם כוש׳פחו׳מזה שיתןלעני כידו קורם שישאל
רס״מ שאס הי׳עכריין במזיד כאחת מכל צאהרן־דן נהיסש3
פחו׳מזה שיתן
לי כראוי אחר שישא׳פחו׳מזה שיתן פחו׳מהראוייהמצות האמורות בתיי ולא
עש׳תשרבה ג"-זהיכ; "לעיי*

ובסיירי' שלפנינו גוי' הראויליתן ול פת
ק לופת ליתןלו טיסהיתן ליעיכה
מצה ימן לו מע׳סכ״ל  :אין לו אשי ובא
לישאמשיאין לו אפה ושוכייין לו בי׳וכו׳
נויתכפ מציאת האשה ( דף סז ) אשה
סבאת לישא משיאין וכותנין הל
לפחות
לו
בסבר
פני" יפות פחות מזה שיתן לו בעצב גדולי החכמים
6תונו משנססש כסמסיאין
את
היתומ
'
נותנין
פרוט׳לעני קורם כל תפלה שנא' אני בצדק אחזה פניך
1לו
יפחמ-י לה מחמשים זיז ו5ןסיש
ככיס
ר
1
רימה
נותניז
לעני
די
מחסורו
אשר
יהפר לו

כיצר

^

^ ^ 5 ^ 33 , 5

^3

^

לנר נ זח הס מכסף מדינה וכתב הי־"*
,י•!|,עשדנ
ויחיידילזיזאתמתני [
ה "פי
לנות ^
ככיס
הגבאים
דאיכןבישת

£5

^

^

^

נמי לפי נמרה ופלוגת׳ היא בירוש ^ :
ובעני המחזר על הפתחים
כ׳הרמב״ס
אץנותכין לו מתנה מרובה וכו' ס״ז מה
מתנו׳מניי׳ומ״סולשון א"א ז״ל איןנותנין
לו מן הקופה מתנמרוכ׳וכו׳כפ״ק דב״ב
(דש)ההוא עטא דהוה מחזר עלהפתחי'
דאתא לקמיס
מזדקק
15
לקמיסדרכ
דרב ^
פפח ^
צח מז
יתקליה
א״לרב סמא בריה דרב ייבא לרב פפא
אימי

מזדקיק ליה לזינש^חר ינ ליי

ן ^״י״ק " ,לילמתנן ^גיו ") 6בל
סקקיןלו למתנה מועטתופרס"5 ,ןץ

י

*יי ׳"■ *י׳ ■*׳ 1 1ן

ו

היו איטחיילהחיותוולא להלוותו דכחי׳וחירש-עמ ^
הנמכיס
:אםאחיך עמך וכתיב מאח אחיך וכיון שעברגכזם יאפי׳אין,
במזיד יצא מכלל האסוה עד שילקה־ ומיסנבאי המ׳יהלעני

ירי

לכסותיכסהו אי■" ,

ץ ,,

לפניו
כשהיו
ן .
לרכוב ל
סוס ועבר י י
לרוץ ל
?
ז
לרכוב עליוועכילרוץ לפניווק י!בל' אתר ואחיצ־ימהשצר-
תניא כספרי די מחסורו אשר יחסר לו למה נאמרו כולם ללמדן
שהראוי ליתן לו פת נותנין לו פת עיס׳נותנין לו עיסה מעה מעה
לתוך פיו מאכילו
הראוי ליתז לו פת המה צוקצונן
חמ׳צוכזצונן להאכילו
להאכילו לתוך
אין לו אש׳ובא לישא משיאין לו אשר ושובר׳ן לו פית ומציעין
לו מטה וכלי תשמישיו ואחייב משיאין לו  :אשה שפא
משיאין ונותנין לה לפחוכיזוז של כפף מדיג' ואם יוכלו על יות׳
יתנו לה כפי כבורה ובעני המחזר על הפתחי׳כ הרמביאץ נותני ן

לו מתנ׳מרוכ׳אלא מתנ׳מועשת ראסו׳להחזי׳ העני השואל ריקם
אפי'

איןנותןלו

אלא

גרוגרת

אחת

שנא׳אלישוב לך נכלם

^שוןא־אהרא״ש ^ איןנותמןלומן הקופה מתנה מרובה
אלא מתנה מועטת משמע ראנכאי צדקה קאי ומסתבר ברברי
הרטב ים שעל כל אדם קאי דכיון שהוא מחזר אין האחד■צריך

־ וכן פירשו התוס
ת גנאי צדק'הוס ולא נתן לו מן
ן להסמ £אי ימימזדקי? ליה לתת
ונדקעודהכם סגש ^חריס ל *5יתני

לרב וכסת ר/יתן תחת מראשותיו ושמץ וקטנית

סקופ מזון שלשה סעודות ושמן

-

.

* - - -ד "■ "

עלל

סמ ק אומר ה״ר־אליעזרסאס־ היה העט לגן היא נמללכי
עוכר עביר׳להנעיס אינלחיי׳ל זמ ןך ^ ,פ׳ כ1.סנטלכמ׳עו׳

^מ *ד״י ** ייימ יזיג

עניו אתהדין סו ילקה כדמוכח בגטין ב־סלי בנאי כן
גבי ההוא רלודאיוגס משומד לתיאבון הצוירדלעון כיש
כייס אומ׳כן וי 'אמי ■שהיה רוצה לפד ^ *,שלנלקות עדשיהיו

לינשא_
__
מפ׳-מד ^לנבלהלתיגונמלענטג״וי'
הדין היה עושה עכ״ל ונר שכך הואדפיל7הט 7וקמי׳יצ5
ירמב״סבש כפ״ח מהמ״ע סכר שהמירי
אשילמצוה אחת כגק שהיה אוכל נמלט
להכעיס וכיוצ׳בו אסו׳לפדותוומדלא כי'
שאס הוא אוכ׳נביל׳לתיאמן מצו׳לפדותד
משמ׳דחס רצו לפדותי אין אימי בדבר
אבל אינם סייבין לפדותוולסון כר י/כל"
סמי ק אלא׳סהסמיט תיבת להכעיס• ויש

ואסשבתנותנין

וקטנית ודג וירק ואם מכירין
אותוסיי׳לזוכו דססמ׳דלית ביה איסו ' וגס על
נותנין לו כפי כבודו ואם ידו משגת ליתן לכל שואל
אשריו
ואם
רבי
'
אס דילג תיבת להכעי׳מפני כךלומ
לאו יקדים למי שראוי להקדים כאשר ית ^ ך בע״ ה :
דעני העובר לתיאבון קאמר יש לתמוה
למה
חזר
לכתוב
וכן
אס
הוא
משומ׳אפי,
הקהח ^ץ
תא  3ל הפושט יריו ליטול נותנין לו אפעיי
שניפרנסי' לתיאבון אבל לשון סמו׳גהזא .מתוקן
ממקי׳למקו׳מככר כפובדיין וכר' ו 6ס פכי
ומקוב׳ :הנותן לבניו ולבנותיו הגדולי'
?מחזי על_ הפמסי הוא אין
מתנה
יי״
אלא ,מתכ׳מועסת
_ י ש! '
כזקקין, .לו 1
מן 1
הקופה _ ז
.
מרובה .
 . . ,שאינו סיי׳במזונופעףב־לומ שהם יותר על ו׳סניס דאילו פחותי ' מבן שש סיי׳סוא
וכ״נ מדברי בעל הגמר סס
דכת
'
להא
דפני
המחזר
על
הפתחים
וכו׳גבי
הא
דתנן
במזונותיהםכדאיתא
בס״פאע״פ
( דףסה )
ואמריבפנפרהסכתפתתה
איןפוחעין לעני
העובר ממקו׳למקו׳יכו׳ומשמע דההיא מתני׳בקיסה איירי וגס ( ד נ
) מושה צדק בכל עת זה הזן כניו ובנותיו הקטנים כלומר סהס יתירים
כךהדאדעתהרמב״ס ז״ל
דגבי
מתנ׳מרוב׳נקט
אין
נותנין
לשון
רכים
לו׳דמיירי
על
שש
שאינו חיי ' במזונותיהם וכשהוא זנס צדקה תחשב לו וכן סרש״י
קופה סהיא
נגבית מסל רכי׳וגבי אסו׳להחזיר לפני השואל ריקם כמ׳אפי' אין ומ״ס
וכן הנותן מתכ׳לאביו ונו׳ומ״ס ולא עוד אלא שצריך להקדימם לאסרי׳וכו'
 5ימן לו אלא
גרוגרת
אחת
לשון
יחידלומ דההי׳לא מיירי בקוע' אלא בכל אדס•
ואפי׳אינו בנו וט אלא קרובו וכו' ועניי כימו קודמין לעניי עידו וכר  :כתב
ייכיני
הפליג
דעת
הימב״ס
לדעת
אסרת
שהיא הפך המפרשים והפוסקים וכת '
הרסכ״א בתשוב דכופין את האב לזון בנו עני ואפי ' הוא גדול כופק אותריותיר
ד?כי
מסמברא
ועוד
שכ׳דכיון
שהוא
מחזר
על
רפתסי׳אין
האחד צריך ליתן לו די
משא׳עסירי׳שבעיר וקודם להס ואינו יכול לומר שיפמסהוגבאי צדק פס שאד
מפסידודמשמ׳
&
אס
אינו
מחזר
על
הפתחיסצריך
האסד
לתת
לו
מחסורו
ודבר
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יזביה' 0לי ו 6ינו נושל סן סנדק׳ נ״לוכל
תני אב ובנו אשתו וקרובושני' אלוישני'
חלק -עסננאינלק׳ זמן שהם סומכים מל שולחנו אינו יכול לפרנס או לכסות או לפדות כולן מקדימין הכהן ללויוהלוי
סותפו׳פודין זה לזה מעשר שניונומנין
ללא עם מחלקי נלק׳ ליתן להס אפי׳הס גדולי׳דקיימ לן כרבי לישראל והישראל לחלל והחלל לשתוקי והשתוקי לאסופי
זה לזה מעשר שני יש ללמוד על ב'ב״א
יפ ידש 'י 7התתל יו יוחנן דאמ' לא קטן קטן ממש אלא אפילו והאסופי לממזר והממז׳לנתין והנתין לנר ות׳ לעבד משוחרר
חולים
עניי׳סחייבי׳ליתן צדקה כגון עבו'
גדול וסעיך על שלחן 6ניו זרו ין־ון וכיון
•י " א
דירס כידו אסור ליתןלהס ממש מני כיון בד״א בזמן שהם שוין לחכמה אבל אם היה כהן גדול עם הארץ או שהזכירו נשמו׳כמו שאנו עושיןשינול
:
ל
׳
עכ
קודם
וממז ,ת״ח ת׳יח קודם וכל הקורם בחכמה
כל א׳לתת צדקה שלו לחבירו מידידהוה
דאביה 'משיר הוא ומור יכו׳להיות בנדון
שעושין
זה כיוןדלית לבמליס שיטבוד בתמש׳פכי של כספים אלא טובת הנא ' לכמליס לא אמעשר ודוקא צדקה גמורה אבל צדקה הכאה מחמת קנס כגון קנסות
בכי העיר על יושבי עירם ע״י תקנותיהם ליפן כך לצדקה לא יתן כלאס׳לסביוו
חשיב כדמת אחי מקנה אלא נמו מציא הוי דק״ל דטוכת הנאה אינה ממון ומטמ
זה אסי׳אם ראובן כתן ממש לבני שממון הסמוכים מל שלחן אכיהס מ ' מ שאין הואיל ובעבור התקנה קנסו אותם אס יתן כל אחד לחבירו לא ימנעשוב פ"כ *.
לאביהם רשות בהם לא מהצי דכיון דטובת הנא׳אינה ממון לא מצי מהני לכמל
ממהשכתב
שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן זה נלמד
רנב פדיון
בסמיך  :ואין מצוה גדולה כפדיון שבויים וזהפשוטכפיק
כיון דידס כיד אביהם דמי כל זמן שסמוכין מל שולחן אביהם הוי כאלו אכיהיזוכה
מיד כממסר מני ואביהם עשי׳הוא 'מכ״ל • ומי הוא הנקרא מני וראוי ליטו׳צדקה קמא דכבא בתרא ( דף ח ) דאמרינן דפדיון שבויים מצרה רכה היא פירושגדולה
;ואס יש חילוק בין זמן חכמי המשנה לזמן הזה ביא רביי בסירכ״ג  :שאלה ראוכן מכל הצדקות ומפרס טעמא משוס דשבי קשה ממות וחרב ורעב מסוסדכולהי
היו לו מכייס הרכה קרובים בעיר וכו׳כת ה״ר סמדיה חייב אדם לסקדי׳פרנסתו
איתכהוביה • וכתבו התוספות והא דאמריכן פיק מי העיר אין מוכיין
וכר' * (ג״ה )
יםליעצהר׳סגמגזמידנרים • ומ׳יטומצוה שיהיו בכי ביתו מניי׳ויתומי׳ ס״ת אלא ללמוד תויה ולישא אשה ולא קתני פדיון שבויים שמא מילמאדפשיה
שכתב הילכו לכל דבר מצרהםגכי
ומח
היאולאאיצטריךלמיתכי :
וכו׳משנה בפ״ק דמסכ׳אכות ( דף ה ) ואיתא כמי בס״פ הזהב ( דף ס )ומ״ש וחייב
להקדי׳להאכיל הרעב מלכסות הערום וכו׳זה פשוט ונלמד ג״כ מדרב יהודה דאע בשבילו יכולים לשנותן לפדיון שבויים ואפילו גבו לצורך בנין ב״הוכילי עי
כפ״ק דביב ( דף ט ) בודקין לכסות ואין בודקין למזונות  :ומ״ש ומקדימין האשה אבל אס בנאה כבר לא ימכרו אותה הכל דברי הרמ״בס בפרק שמינימהלכות
מתנות עניים וזה לשונו אנשי העיר שגבו מפות לבנין ב״ה ובא להם דכרמצי5
לאיש בין להאכילה בין לכסותה וכו בס מציאת האשה (דף סז ) תכו רבנן יתום
ויתומ סבאו להתפרנ׳מפרנסין את ליתומ ואח״כ מפרנסיןאת היתו׳מפני שהאיש מוציאין בו המעות קנו אכניס וקורות לא ימכרום לדבר מצוה אלאלפדיון
דרכו לחזור ואין אסה דרכה לחזור יתוס ו י תומ ' שבאו ליכסא משיאין את היתומ שבויים אף על סי שהביאו את האבנים וגדרום ואת הקורות ופסלוםוהתקינו
ואח״כ משיאין את היתום מפני שבושתה סל אשה מרוב משל איש ומשע דפרנסה הכל לבנין מוכרים הכל לפדיון שבויים בלבד אבל אס בכו וגמרן לאימכרו "ת
היינו בין מזון בין כסות דטעמא דמפני שהאיש דרכו לחזו׳וכו׳סייך בין במזון בין ב״ה אלא יגבו לפדיונן מן הצבור עד כאן לשונו  :ולמד כן מדגרסינןכיית
בכסות וכן פסק הרמ״יס בפ׳ח מה מתנות מכייס והא דתנן בסוף הוריות האיש בתרא ( דף ג ) אהא דאמר רב חסדא לא ליסתור איניש כי כנישתיז עד דכי
קודס לאסה להחיות ולהשיב אבידה והאשה קורמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית בי ככישתא אחי־יתי א״ד מסוס פשיפותא כלומר דילמא מתרמי אונסופשע
הס כי צ״ל דלהסיות היינו להצילם אס הס טובמיס כנהר וכיוצא אכל אכילה לאו ולא בנו אחריתי אמי ליה רביכא לרב אשי גבו זוזי ומחתי מאי אמיליס רמ
ככלל להחיות הוא אלא דינה כדין הכסות ותנא כסות וה״ה לאכילה דחד טעמא מיתרמי להו פדיון שבויים ויהכי להו דמי סריגי לימי והדרי הוריימאי מ
הוא כדאמרן • גרסי כירושלמי דסוף הוריות אהא :מתכיתין דהאיס קודם לאסה ליה זמנין דמיפמד לסו פדיון שבוים מזבני ויסבי להר אי הכי אפי בנונמי^ ^
דאינחי מזבני י פי,ש׳׳י סייגי ל יכני מםודייסה כנים*ס על
להחיות עד כגון כשהיה זה להחיות וזה להחיות זה לכסות וזה להחיות זה להחיו' ליה דירתיס
וזה לכסות כשמעיכה מן הדא דמר ריכ״ל כסו׳אש חבר קודמ׳לחיי מ״ה מפני כבודו גב זה ומזומנים לתתס כבנין הדרי הודרי משוסים ומתוקנים רהיטי הגג ו ף׳ ^
^ג
י)כ י ^ אמ יו אלא כסות אשת חכר וחיי ע״ה אבל אס זה להחיות וזה לכסות גב ד־גבי גבו זוזי ומחתי אמיו דילמא מתרמי להו פדיון סכריםכ
אותו סלהחיות קודם ואהא דתכןדאס׳קודמ לאיש להוצי׳מכית השני מסיי׳כמתני׳ דה״ה אי אתרמי להו צדקה אסי־יתי ופדיון שבויים דנ ?ט ל אודיי ^ שגמייס
כזמן ששניה עומדין לקלקלה האיש קודס לאשה וכתבו רבי׳כס״ס מ׳בנומ״ש באו ולומר דאיפשר דמתרמיא להר מנוה שא״א להשהותה כג ^פד ^ רסלויט
ונ״ז
סניה להשיא מקדימין אותה להשיאה ברית כפ מציאת האסהכתבתיה בסמוך :ויצטרכו לאותם המעות אבל אה״נסאס רצו לשנותם ל שאי
כתבהימב״ס היו לפנינו עניים הרכהוכו'בפ״חמה' מתנות עניים והיא
משנה כדקי״ל רשאים בני העיר לשנות מקופה למתחוי וט' כמה שכמכ  03ןר
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^ אכתו׳כדין זהבסי׳הנז׳כח׳הרמ״כס כפ הנזכר המעלים עיניו מפדיון עברי׳ קייס
אא״כיש שכויס אחרים עמו שמא יקצפו השבאיס לייסרס־כיסוריס ופסק רנב (<ץ)
״י
כפי׳המשנה הלכה
עןגר עללא תאמן את לכב׳ועל לא תקפוץ את ידך ועל לא תעמוד על דס רעך
הרטב״ס
_
י
כת״ה  :מי שמכר עצמו לגוי׳או שלוה מהם וכו׳משנס זמא תזיני*
^ל6
ירדנו כפיך לעיניך וכטל מצו׳פתו׳פפפ את ידך לו ומצו׳ותי אחיך עמך שם (דף מו )המוכר אפ עצמו ואת כרו לגוי׳אין פודץאות׳אבל ין
פודין $ן ת סמי׳נמז־ומג "־י׳י'
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ך
כמוך והצל לקוסי׳למות והרכ׳דכרי׳כאלו נתב
מהרי״ק כשורש ׳ז לאחר מיתתאביה׳ובגמ (שט ) א״ר אסי והוא שמכר ושנהושלת• ומ״ם דדיז ל וה
המדדכי״פר׳הכזנש
ןנל רגע שמאחריםלפמתהיכ׳דאיפסר
מהם ושבו אותובהלגאתושוהלדיןמכר ע״א זכע' 'לייני

להקדים הייכ ^ליסופ "דמיס  :אי
| קודם להכירו ואם היה אחד מהם רבו או אכיר אף ל'פ שיש
(5דן את השכויייות מכדי׳דמיה מפני גדול מהם כחכמה רכו או אכיו שהוא תלמיד חכם קורם
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רי ^^
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לפי ככודו תשוב שאלה לא אז ל ששאלת לציבור שיש
להם קסנרמסספצוה לפדופמיסוריזכר
משוסדלאו ליגררו ילייתו טפי ופרס״י ליתןלרב אולהשליח ציבור ואין ספק בידם ליתן
לשניהם
מצוה
לפדות אתהעבדים  :וסישסמי
ונ״מאס יש לו אב עסי׳ או קרוב שרוצה איזה מהם קודם אם הוא רב מובהק ובקי בתורה
בהוראות שהמיראסי׳למצוהא'וכו'שס ; דףמומז)
לנדותו בדמי הרב ולא יפילהו על הצבי׳ ובדיניןתלמוד תורה קודם ואם לאו ש׳' צ עדיף להוציא
הרבי׳ידי אמתני׳דהמוכ׳אתעצמו־ואתכניולנויס,
מ״ש ללוי בר דרגא סרקא לכרתיבי״ג
חובתן ושכתכת שיש אומרי׳שיכולין לשנות אפי׳מת׳ית לצור׳ל ,ההוא גבר הבין נפשי׳ללודאי אתאלקמי׳
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פודין את הכני׳ לאחר מיתתאכיה׳משום
'גערה כשבי והיו מכקשי ממני פיעשרה
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לצורך ואיסור קמי׳ושביק היתיר ואכיל איסור׳
דהתה דאמי פודהמ״מניתעניי׳ם :
פדיון שבויים אבל אם בנאוה כבר לא ימכרו אותם אין
פוריןאמ ליה זיל לא שבקי לי דאפרקכך וככר
; פעסראשוציאפי' עד עשר כדמיה השבויי׳יות׳מכרי דמיהן מפני תיקון העולם שלא יהו
האויבים נתבאר כסי׳רכ״א דמסומד אוכל ככלות
׳ןכתדי
פודיןהססה קודי
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צמו " יי או עומדי׳לקלקלה האיש קוד׳לאשה ואמרי׳
ונעל חייב לפדותה אין פודין כי היכי שלוה מהם ושבו אותו בהלואתו פעם ראשונ ושמי פודי)
אותי כירושלמי בזמן ששניהם עומדיםלקלקל5,
דל 6ניגרו בהו ופסק שס הרי״ף כרשכ״ג שלישית אין פודין אותו אכל פודין את הבנים לאחר
מיתתהאיש קודם לאשה למה האש דרכה לכןן
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אביהם ואם בקשו להורגו פורין אותו .מיד .
ונראהספסק כן משו׳דסת מתני׳ דהכ 5י
פעמיםוהאיש .
אין דרכו .
מרדכי
אפי׳אחר כמה
כוותי׳הילכך
לכן וכתו׳כהגהו׳מרדכי
""1־' הילכך בעיין מיפשסמההי ,וכ׳כ
עבר
שנשב
'
הואיל
וטבל
לשם
עבדות
וקב׳עליו
מצות
פודקאותו דכתובות שניהם עומדים לקלקל' פירוש
הרמ״בס שכתכ
כפ״ח מהמ״ע?' 1כישראל שנשבה שבוי שהמיר אפיילמצוה אחת כגון שאוכלסרגיליס במשכב זכור גיסייבסוףהוריות

'שמכאן פסהר מ¬
עשר סעודות לא יטול מהקופה יש לו מאתים זוז
הרי״ף דא־שתו שנשבית איכופוד׳אותה
שאם איש ואשתו שבוייה אשתו קודמת
מותי מדמיה והר״ן אע״פ שכ״ל דכעיין י
לו ואע״ג דליתי׳קמן ב׳ ד יורדיך לנכסיו
לאמיפסטכז מההיא דהת מ׳מ כת סדע הראשונים היה דכיון דלא מיפסט׳ואיב'
ופורץ אותה ואפי עומד וצוס אלתפדו' מנכסי אין שומעין לו  :כתבהמרדני■
לנדחם לתקלה אין פודץ דשב ואל תעסה שאני ועוד דפיון דגמ פשט לס מההיא
בפ הכונס שפסק הר״מ על א׳סכתפס יהיה לו די משלו שפודין אותו כמ״כ אע״ע
דלוי3ר דרגא לא סבקי׳פשטי דהתלמוד׳מסום ספיקיה דאכיי עכ״ל והשתא לדע
שהוא אומר אל תפדוהו והביא ראמלדבר וכפ הפועלים כתב פסק ר״משהאב:
הרי״ף והרמ״כס והרסב״א והר״ן אין חילוק בק אשתו לפאר
הסכויי׳ודברי רביכו חיי לפדו את הבן אי אית ליה לאב ולית ליס לבן דלא לכ הימנו סיעפי׳עצמוויפיל■
איכס אלא לדע' התוס והרמ״ה והרא״ש וכיון דפלוגת
דרבוות
היא
לא
ה״ל
לסתו'
כנו על הצבור ולא יהא אלא אחר קרוכ קרוב קוד' כדמסמע פ׳קמאדקידושין.
זנייוומ״ס ואפי׳אס קרוכי׳רוצי׳לפדותו יות׳מדמיו
וכו׳זה
פשוט
למ״ד
איפשיט׳
רנג מי שיש לו מזון שני סעודות לא יטול מהתמחוי מזון יי ד סעודו׳לא יטול.
נעיין דמשוס דלא ליגררו ולייתי הוא ואפי׳למ״ד דכעיין לא איפשיטאכיון דספ
מהקופה משנ בסוף פאה (דף יא ) פי׳תמסוי מתחלק בכל יום ולפיכך
לוא לאשבקיכן ליה לפדות דסב ואל תעשהשאני  :ומ״שוכן לתלמיד חכם או
אם יש לו מזון ב סעודות שהוא מזין יוס א׳לא יטול ממנו וקופה ממחלקמע״־ש
אעי׳איכו ת״ח ורואין אותו מצליח וכו' אהאי כעיא דפ הפולח כתבו התו׳וריהושע
לע ס ולפיכך מי שיש לו מזון י״ד סמודו׳סהוא מזק שבוע אחת לא יטול ממג׳ודיכי
קחככיה דפרקיס לההוא תינוק בממון הרבבסנזיקץ לפישיהי׳ מופלג כחכמה
קופה ותמחוי ביאר ובי׳כשי רכ״ז ומ״שי יש לו מאתי׳זוז אפי איני כוש׳ ונותן כהן
א נכספת חייבן הבית לא סיי׳דלא ליגררו עכ״ל וסרשב״א תירץ כע״א ומ״מ
כרא'
או שיש לו כ׳סכוסא וכי תן כהן וכו׳מסכה סס ואע״פ סבמשכ׳נא אמח־יאלא לאיטו׳
מדלייו שתירוץ ראשון עיקר וכן דעת הר״ן וכ״כ הרא״ש ח״ל וכן ת״ח שנשב
בהא
לקט סכח׳ופאה ומטס׳עני כתב רכי׳לא יטול צדקה כלל משום דמשמדנלסאיכו
לאפקוןכדאמרי׳בהטזקץ דר יהושע פדה תינוק שבוי בדמים מרובי׳לפי
שראהו
נוטל
את
אלו
אינו
נוטל סוס צדקם וכיכ המרדכי בפ״ק דב״ב בסס רבי' אפרים
ה׳מיי חריף ומפולפלותי־פס׳שיהא אדס גדול וכ״ס ימ שהוא כ3ר אד גדולעכ״ל
ובשם א״ז ( כ״ה בהרשב״א סי תתע"ב ) דגס ככדק הוא גוזל את הפכיי׳דכ״ס סנתן
יק־ הסידברירבי׳נמ״בעל מי שפד אשת חבירו אין אדם חייב לפדות נפש חכירר
לו לא יתן לעניי׳אסרי'והבי׳ראי׳מסירושלמי דכל שיש לו ר זוז לא יטו' צדקוכתו'
בממונו היכא דאית ליה ממון לכיצל וכיון
דמחויי׳להצילוכממונו של נרדף ישבע עוד סס במרדכי רבי׳יהודה היה מסוע אדסיסהוא נוד' למרחקי׳להבי׳טרף לביתו
מ!ה הקיא ויטול דומיא דיוטה שקידם
כרועי׳ובמקלות
ומ״ס הבעל להיות ציית ונתנו לו ר זוז בעי׳אחת אס צרי׳לחזולביתוולסוציא' הוא-יל ויסלו כבי ר׳ ואינו׳
מא גב״ד שהוא שייך סס רראס כיון
דדיכא
חרוץ
ופשוט
הוא
שמח
ויי׳לפרו
'
אין
רשאי ליטול יותר ולאחר כלו׳אלה סוב ירחיק נדוד עד שיהיו לו■ ר׳וק יחזו־ חלילה
מודה נייד עמו לדין אלא זה יפרע
מיד
ואס
יש
לאס׳
דין
עליו
יתבענו
לדין
וגיסו
ה״ר
שלמה הכהן הי׳אומסכסאדם גולם לאין מרח׳לצורך פמסתודפרנם.
יימיאלהאדאית׳בעסזקת רה־ נהג
שקל
כדקא
כארע
וכו׳
א״ללכי
תיתי
וכתבי
ביתו
כל
זמן
שלא
יחזו׳לכיתו
הויכפעא׳ובספא״ז כתב ינרא׳כעיני׳ אדםשחשב
לנהר כפ״ד המ סופטי׳מי שכתסיי׳גדץ ואמייס לי ראיה
למחזי הדין אין ממתינין לילך למרס־ עד מקו׳ססש להרחי׳הוי צפע א׳מב״ל כתו׳בסגהו׳אסירי פ' ק דכרכו׳
1פלא יהיע מיד ועוד שאם היינו דוחים אותו פד
שיוציא
הוצאה
לטעון
עמו
אין
דדומן
דרך
כבוד
דילמא
שרי
אפ״פ
סיס
ול
ק׳״ק
זוז
ובהגהו׳מרדכי פ כיצדהרגלי־
ומיס סמצילאתחכירו ^ ודומה להא
דפק
סודר
,
,
רודףשהיה, -
מדף להציל את כתוב א מי ו על אלישע הנביא
שהיה
מק״קזוז
שהי׳כהנה אפ״פ -
ושמא
 ",ליהדכהייות מקק.
זחושמא
ייז ושיכר כלים בין סל נרדףבין סל
כל
אדס
פטורדאין
מכריחץ
את
הסכויין אסור ליהנו׳דרך צדק׳אבל דרך דורון טרי אפי׳עשיר גדול עכ״ל• יש ול מאתי׳ זוז
צדי ?לא יהיו האויבים מכבידי׳פולס
עליהם
וכו׳
משנה
כס׳״סשולח (דף מה ) אין
ססרדיכר אפי' כומט לו אלף זוז בבת אחת ה״ז יטולמשכה ( סס ) בסוף פאה ■.
 3ייחיהתא השבוי׳מפני תיקון
העול׳רסב״ג
אומיממי־תקנת
שברים
ובגמ׳מאי
ופ״ס
יש
ול הרבה׳ והוא פניו בחו׳או סממישכן לכתובת אשתו ה״ז ימול ג״זשס:
ניימ איכבינייסו דליכא
אלא
סד
ופרש״י
דליכ׳אלא
חד
שכוי
ה״יק
חיי׳
לתיקץ
כמשני
וכתב
רבי שמשון דמוכח בירופ׳דהיוממושכנין לכתוב׳אשתו דקתני אש׳
י
■ כולו פמ׳יקצפו על
השט״׳העפידי׳לבא
וימכוס
בשלשלאו׳ובתריצמר״סלא
באשתו
נשואה
היא
.
צ
ומיש
ישלו ביפוכלי ביתהרבה
ואין

ולן׳
3ריס
לא

מדתנ
קרקעותיו ק״ק זה זכין כדהפתאכתשרי
יזמר רב ןביד ל״ק ה 15במסה ושולחן הא
בכוסן' וקערות מ ' ס כוסות וקערו׳ דלא אפי׳אינו נושא ונותן בהן או שיש לו נ׳שנוש׳ונותן בהן לא יטול משוס דאצטריך לזוזי הילכו מני לנוהוי
דינר אפי' נותנין לו אלף זוז בבת ייטול סוס אלף דינר הואיל וכיומיניסי
לאמ ' מאישי לי מטס ושולחן כמי אנו' לא מהצדקה כלל יש לו ר זוז חסר
מקבל עילואי אמר רבא בריס דרכה אחת הי׳ז יטול יש לו הרב והוא עליו בחוב או שממושכן לכתוב' שוות קרקעות ק״ק ועשיר לא הויהוצי!
דכ״ע נמי לא סוין סס ת א ?"?מילנו
במסריסא דכספא בר פפא אמ׳ל״ק כאן
מ׳שלימין יל עד ק״ק והיינו מחצה רען
קודם שיבא לידי גיבוי כאן לאחר סיבא
מחצה אורסי׳לחיזל טפי לא וכתבו התי)
לידי גיבוי וכתבו סרי״ףוהרא״ש מחריש'
וכיוצבהן
אפי׳פורתאכמילאלפי ישגרס לעצמו
דכספאי״מ שהיא המגירה סמגררקבו
שלחןשל כסף וכיוצ׳בהן צרי׳למוכר׳ולא יטול מהצדק׳ והא דאין ופסע דלא ה״ל למיעל ולמיסאזוזי ^
בבית המרחץ והרמכ״ס גס כן,כתב כפ״ט
מסמ״ע בד״א ככלי אכילה ושתי' ומלבוש מחייבין אותו למכור כלי תשמישיו של כסף וזהב דוקא כל זמן אס לא פסע אפי׳סוות יותר ממאתי׳ןון
ומצעו׳וכיוצא כהן אכל אס היו כלי כסף שאין צרי׳ליטול מהקופה אלא מקבל בסתר מיחידים ומקרוביו יכו׳ליסול קודם סימנו' כפחותמשימיץ
וכלי זהב כגון מגררה או עלי וכיוצ׳ בהן ויכולין ליתן לו ואין צריך למכור כליו אבל אם בא ליטו׳מהקופ והרי״ף גורס ה״ד אי דזול ארעפאדלון
מוכרן ולוקח סתותיןסהן ע״כואע״פ של צדק' לא יתנו לו אלא ימכור כליו ור״ת פי' קח־׳שבא ליטול ודיליה כמי זל כהדייהו אפיפורת׳ נמי
מחייבין אותו למוכר׳ כדי שלא יצטר׳ליטול לא ל יספו ליה ואי ראיקור ארעת'דב ע
שבעלי כותשין הריפות שהם דבר מאכל אם יש לו כלי כסף
ודילי׳ איידי דעייל וכפי ? אזחי זל ארעי׳
אינו ככלל כלי אכיל׳מפני סההריפו חיין מהקופ׳אבל לאתר שהתחיל כבר ליטול נזדמנו לו כלים אין
אפי׳סוכ׳כמי ליספו ליה לאצרלדכיומי
וגס אין מקרבין לפניו העלי לאכול בו  :מחייבין אותו למכור כדי שלא יטול וי״א שכל אלו השיעורי׳לא
ניסן יקר'יארע ' ונו' והאיהואי׳ואיצסריט
כאוקמת׳דרבא
והרמביס כפ׳הכז׳פש
.וכאקמת ' דרב פסא כרא׳שסובר דליכא נאמרו אלא בימיהם שהיה להם קופ ותמחוי והיו מחלקקמעש' ליה זחי השתא עד פלגא אורחיהלמיזל
כינייהו פלוגת'אלא כהיכי מיתוקמ' מתני' עני ככל שנה והיו נוטלין לק׳שכהה ופאה לפיכ׳שערו שמי שיש וכו׳ופירסו התוס דכריו דמייריכעשיר
אבל לענין דינא מי מודה למר ומר מוד' לו ר זוז לא יטול לפי שיכול לעבוד בהן שנה ולשנה הבאה יהיה ועד מחצ היינו עד שימצא מי סי?נאות׳
למר וכן נרא ' שהוא דעת הרי״ף וסרא״ש לו כמה שיחיה אכל האידנ׳שאין כל זה יכול ליטול עד שיהי׳ול
לנל הפחו׳כסצי דמיה אפי' פורת׳נמילא
ליספוליה פי׳אסילו הוזלו כ״כשאפילו
ז״ל שנתנו כ ' האוקמתות ולא הכריעו קרן כדי להתפרנס מן הריוח תדע לך שהרי .יש חילוק בין אם
ביכיה' ואחריה נמסך רבי' סכת כדכרי כ' נושא ונותן שאז אפי׳ אם יש לו המשים זוז לא יטול שאפש׳ לו במקצ׳לא יתנו לולא ליספו ליה כיוןחיל
איעת' דכ״ע וסוות ק"? זוז אף לפיהזול
האוקמתו׳אלא שמ״ס שאס יש לו להתפרנס מןהריוח אלמא הכל לפי הענין ואפש׳כי בימיה׳הית׳
ההוצא' מעוטה ואפש׳להתפת׳ בריוח של נ׳זוז אבל האידנ׳א״א אפי טובא נמי ליספו ליה פי׳אפישמוצא
מגורה או שולחן של כסף צריך למוכרה
שיקנו טפי ממחצה מ״מ ליספוליהפד'
הוא סלא בדקדו׳דהא רב זביד הוא דאמ והכל לפי המקום והשעה מי שיש לו שדות וכרמי׳ובתי׳הרב׳חוץ
סימצא למט׳כסיוויין דמה שאיןמוצא
דאה יש לו שולחן של כסף צריך למוכיה מבית דירתו ואין לו מעות ובא למוכרם אם מפני שרואים אותו
למכר כשיוויץ לפי סרואין אותושהוא
ואיתות  :ומ״ש והא דאין מסייכין אותו
לעכו כלי תשמישיו של כסף וזהב דוק כל שהוא דחוק אין רוצין לקנו׳ ממנו אין מחייבין אותו למוכרי אלא דחוק וכ״כ רבי׳ירוחם שפי׳ה״ר יונהוסיי'
מאכילים אותו מן הצדקה עד שימכור כשוויים וידעו הכל שאינו בה לא נצרכא וט כלומר אס ישוומחצה
זמן שאין צרי׳ליטול מהקופי *וכו' זהו מס
דחוק למכו' אבל אם הוזלו כל הקרקעו׳אף של אחרי׳אפי׳ בדמיה ימכרם ולא יטול מעשר מניטפי
ספי הרי״ף במאי דאמ' רב .פפא כאןקוד'
שבשביל
כאןלאח שיב׳לידי גיבוי אם הוזלו שאינ׳שוין בחצי דמיהן אם יכול למוכרם שיהיו לו ר' לאו אורחיה כלו' ויש לו לתלות
סיבאו לידי גיבוי
שיווייןשישוו
וז״ל כל זמן שאינו נוטל אלא בצינעא אין זוז לפי הזול צריך למוכרם ולא יטול מהצדקה ואם הוא בימות דחקו למטר אינו מוצא חצי
מחייכין ,אותו למכור כלי תשמישו אבל הנשמים שאין זמן מכיר׳ואינו מוצא למכר׳ אלא בזול ואם יניחן בניסן ומאכילין אותו מעשר מניעו
סימצחצידסיה׳וכטקי יוסף כתכאפי'
אס הוצרך ליטול מן הגיבוי סל קופה סל עד ימות החמ׳יכול למוכרם בשוויי' אין מחייבקאותו למכור
טוב' נמיליספוליכשיטו׳מאיחו׳ארעי'
צדקה איךטתנין לו אלא לאחר שימכור אלא נותנים לו מהצדקיעד שיכול למוכר׳ בחצי דמיהן והרמ״בם
טפי מדכ״ס ודברי רבינוכגירסתהרי״ף
וכתב הך"ן  .ספי ' זה הוא הנכון וכ״נ שהוא כתב מאכילין אותו עד חצי דמיהן ולא ידחוק עצמו למכו
 1שלא וכפי מה ספירסו התו' וה״ר יוכא וכךהס
לעתהרמ״בס סכת׳כפ״ט מהמ״ע על
הא דאין מחייבין אותו למכו בד״א קודס בזמןמכיר׳יראה מדבריו שמאכילין אותו דע דמי חצי הקרקעו׳ דברי סמ״ג וכתב כל רבותינוהקדמוני'
בעל
וכאשר כתבתי הוא העיקר :
?צרפת אומרי׳סזו הגירסופי׳זהמיקר
שיגיע לגנות מן העם אבל אחר שגבה
והרמ״בם בפ״ט מ־המ״ע כת׳וז״ל מי שהיו לו בתיס וט ואס מוכרןבימו׳סגשמי'
הצדקה מחייבין אותו למכור כליו וליקח אחרי ' פחותים מהם ואח״כ יטול וכן הוא
דעת רביכו שמשון שכתב בסוף פיאה לאחר שבא ליד גיבוי שמתפמס מקופה של מוכרן בזול ואס הניחן עד ימות החמה מוכרן בסיווייהן אין מחייבין אותולמכור
צדקס סבא ליד גבאי אז מחייבין אותו למטר אפי ' כדי ליטול לקט אבל קוד ' סבא אלא מאטלין אותו מעשר עני עד חצי דמיהן ולא ידחוק עצמו וימכור שלאכזמן
לידי .גיבוי שמתפרנס בצינע ולא מיד הגבאי נוטל לקט שכח־ופאה אע״פ שהיו לו מכירה היו שאר האדם לוקחץ כיותר והוא אינו מוצ׳סיקסו ממנו אלא בזולמפני
ק״ק זוז אס היה מוג כלי תשמישו ע״כ וטעמו של דבר ביאר הרס" כס כפי׳המשנ׳ שהוא דחוק וטרוד אין ממייבין אותו למכור אלא מאכילין אותו מעש׳ עניוהולך
לסוף פיאה וז״ל אסי׳יש לו כלי כשף וט אינו חייב למוכרם עד סיקח מתנו' העניים עד סימטד בסוה וידעו הכל שאינו דחוק למכור עכ״ל ודבריו פשוטי' שהסכגיי״ף
ויכתב ככלל׳אז יאמרו לו ימכור אותם הכלים וקנה אחרי׳ואל תמעיט מתנו עניים דגרי׳אי דאיקור דכ״ע ודיליה איידי דעייל ונפיק אזחי זל אפי׳טובאנמיליספו
שפירשו
ומ״ס ור״ת פי׳קודס סבאליטו׳אס יש לו כלי כסף מחייבין אותו למוכר וכו׳כ״ס ליה אלא סמ״ס מאכילין אותו מעשר עכי פד חט דמיהן הוא שלא כמו
הר״אש בפ מציאת סאשה בשמו ורס״י פי' כאן קוד ' סבא לידי גיבוי סא דתנן אץ לדע ' הרי״ף סהס פייסו לדעתו דהיינו לומ סמאכילין אותו מעס׳מני עד סימצמי
מחייכין אותו מעיקרא קאי כשבא ליטול לקט והא דתנןמחייכין לאחר שבא לידי שיקנה אותם בחצי דמיהם והרמ״בם נראהשמפרש מאכילין אומו פדסצי דיי
גיבוי לאחר סהבי׳עצמו לידי סב״ד גובין הימינו כגון שהיו לו ק״ק זוז ונטל לקט הקרקמות משו' דפד פלגא אורחיה למיזל טפי לא ואע״פ סאיפסרלדפו׳ולפישל
שכחה וכיאה ונוד׳סעשי׳פיסביר כאין וגובין ממנו מה שנטל ואס אין לו כדי לשלם הרמ״כס דה״ק מאכילין אותו פד שי מצ ' למט כחצי דמיהן מ״מ פשט לשונולא
מוכר כלי תשמישו היקרים ומשתמש כפחותי ' ואע״פ שממון שאין לו תובעין הוא משמע סכי אלא דה״ק מאכילין אותי פד חצידמי סקרקעו׳וז״ש רכי׳יראהמדכריו
מישוקכס גובין ממנווי״א שכל אלו השיפורי׳לא נאמרו אלא בימיה' שהי׳להס קופ  .סמאכילין אותו עד דמי חצי הקרקעו'• והרמב״ס השמיטד ין זול ארעפאדבש
ותמחוי וכו' כ״כ סמ״ק דין מי שיש לו ק״ק זוז אינו נוהג כזמן הזה בינינו ובמרדכי ודיליה נמי זלבהדייהו אפי פורת׳כמי לאיליספו ליה והסע משו דמילת'דפסיטא
כי״קרביב כתב שהשיב רבי׳אפריס מה שאמרת סמי סיס לו ק״ק זוז אס יכול ליטו' היא נ כתב רבי׳ירוחם בשם ה״ר יונה כי אמרי׳דטאטלין אותו פדסימצל)חצי
צדק אומ׳אני הכל לפי פרנסתו .ופרנס בכי ביתו דהא כי אשכחיה שהיו מזלפי׳יין דמיהן שישוו ביומי ניסן אין מאכילין אותו הרבה ביו׳א׳אלא דבר יום ביומו כיי
פרנסתו עד שימצא חצי דמיהן ולגבי עני הכן היו לו ק״ק זוז פחו׳דנר6פיסלף
לפניו כסל מס שהיה רגיל לשלוח לו ומיהו אס הוא יחידי לא .יטול דהא מי שיש לו
מזון בסעודות לא יטול מן התמחוי והר״י מויי״נא כתב בא״ז מי סיס לו ק״ק זוז זוז בבת א׳הרי זה נוטל עכ״ל  :בעל הבית ההולך ממקום למקו׳ותמו טמעוח
לא יטול מכיס של צדק ' והכל לפי פרנסתו ופרכס׳בני ביתו כדפריש רכי׳אפרי׳  :ואין לומה יאכל מרת׳ליקח מ ןהצך ק ^ ^0שיגיע ^ 3ימו צרי) -לשלם ויומשנה
ימ שיש לו שדות וכרמים ובתים הרבה וכו' חוץ מבית דירתו כלו׳דהא תכן אין בפ״ס דסאה ( דף ז ) סלוגתא דר׳אליעזר וחסמי׳ופסקכחכמי׳דסכרי היי וכתרכי
מחייבין אותי לעכור ביתו וכלי תשמישו ופיק הדין כפ״ק דב"ק (דף ז ) תניא הרי ירוחם (ני״ט ח"א ) דלאו דוק נטל מקופה סל צדקה אלא אפי׳מאד׳כעלמספרנהי,
סהיו לו בפןסשדוח וכרמים ואינו מוצא למכרן מאכילין אותו מעשר עני עד דרך חסד ונתן לו די ספקו כיון שלא היו לו נכסי׳כאותה שעה אמנםהיי
תלי!!׳
מחצה והוי בה מר ה״ד אי אחל ארעתא דכ״ע ודידיה נמי זל בהדייהו אפי׳טובא נכסי׳סו קרקעו׳אפי׳ביד אחר חייב לשלם אס חכירו תובעוז ^ תי כימוס ולץנר1.
כמי ליספי ליה דהא זול דכ״ע נמי אלא דאוקיר ארעת׳דכ״ע ורידיה איידי דעייל
ונפיק אזחי זל ארעיה אפי' פורתא נמי לא ליססי ליה ואמי מר .עלה לא צריכה
דכיומיניסן יקרן ארעתא וביומיתתרי זל ארעתאדכ״ע נטרי פד ניסן ומזבני
והאי הואי׳ואיצטריכ׳זוזי זכין כדהסתא עד פלג אורחי 'למיזל טפי לאו אורחי׳למיזל ראובהמי' יתום לחצרו והי' לאומן ינת׳ה סייסייז !כמנמידנריילקייונח 'ס
עליהם
ופרס״ימי שהיו לו שדות וט׳שויס רזוז ותכן מי שיש לוק״ק זוז היי זה לא יטול יתום קרקע שעולה פיחתבשניעשר'זהובי׳ והיה נוטלן ראובן זהומוסיף
שדותמשצי
היו לו מאתים חש דינר אפי׳אלף מתנין לו כאחת ה״ז יטול וזה יש לו בתים
1

רכט

הלכות צדקה תג תר תה

רע

ככדי פרנסתו וכסותו וסו׳היה מתכוין
למצוה וכשהגדיל היתו תבעו ראובן פלוגת׳דר׳יסוד ותכמי׳ופסק כחכמידסברי הכי ופן פסק הרמב״סבפ״ז מה מתה; ' (נ ) כ״נמיוסק*
נמה שיוציא עליו כי אמר שבתורת הלואה
הוציא
מה
שהוציא
תשוב
'
אין
לראובן עניים עני ת״ה סייביס ליתן לו לפי כבודו זהפשוט  :ומ״ש ואס אי נ ךרוצה  >,ק,3ז ענ״ליכ״עו'לקמן
זהסיסול מן היתום כלו' לפי שלא אמר לו
אוציא
עליך
מסלי
בתורת
הלואה
וכיון
מתעסקי׳לסחוי
נו
סחור
ובו ב פ מקום סנהגו ( דף נג ) א״ר יוחנןכ<| המנ!י< זמ ^ןי סי מ1
מיהזיד1מ
$0ן א״ל סן לא נתן לו אלא לגמילות
חסדי׳כמו
שאמרו
במי
שהלך
למ״ה
ועמד
א'  .לכיס סל ת״ח זוכה ויושב בישיבה של ממלה סנ׳כי בצל הסכמה בצל הכסף וכס״ע ד!קא1
למרן״עניים
ופירה' את אשתו שהניס מעותיו על
קין
אין
עומדי
'
(
דל״ד
)
כל
הכביאי׳לא
נתנבאו
אכל ; דנלהרש!'אי
הצ3יעכ״ל  :עני שגבו לו להסלים לר י[
בעל הבית ההולך ממקום למקו׳ותמו לו מעות בדרך ואין ול מה אלא למשיא בתו לת״ח ולעוס׳פיקמעיאיכ!צין לשמתלל׳
מחסורווהותיר
""סורו יהימייוכולי עד לסבויי אחרי/
יאכל מותר לו ליק-ת מן הציקה ולכשיגיע לביתי א׳' צ לשלם לת״ס ובפרק המבי^ ןכדי יקש 3ת) $י בףהצינו'<
לאהפרנ'$י
#םנסנס״פג
דסקלי׳
ומסיים
בה
מותר
דבשעה
שלקח היה עני והוה לי כעני שהעשיר שא״צ להחזי׳מה מרינו׳איקלט ל <33ן 3פ אמינייה ךעיס ^ ;מיאסר ןכלגנל
מתי׳למתיסמותר המת ליורשיו ופסקה
יהכו ל י מזוני מיז 1נמי ל  6דיניה את ענ׳לוע״צסי׳ר ?!
הרמב״ם כפ״ומהמ״ע (ואיני יודע מפני שלקח עני שגבו לו להשלי׳לו די מחסורו והותירו על מה שצרי׳
המות׳ שלו ואם גבו לעני סתם והותירו ישמרו לעניי׳אחרי׳מות' כני מערב רבקא אתיאלמא אי ידע(ג )!׳נראלדעמ
(נ״ה)
צריןלהעניר *ליי מה השמיטו רבי' )
שבוי לאותו שבוי שגבו בשבילו ואם גבוי לשבויי׳ סתסוהותירו למעבד עיסקא יהבינן ליה עיסק דהיינו
הראש ;
׳פשונ׳כלל
זלכפזנ נ#ק1מז * :
וכתב
סחורה
להשתכר
למחצית שנר כ רמ ידכי ל׳ נסי׳ח׳כדעת
< ^ ינינ1כסי '
שני(  :הימב״סבפימש ישמרו אותם לשבויי׳ אחרים
עני שנותן פרוטה לצדקה מקבלין בפ״ין ינ״בעלוזחד שהיו נושין בי מנה
?משנה שאין
כל
הדברים
הללי
אמורים אותו ממנו ואם לא נתן אין מחייביץ אותו ליתן
נתנו לו בגדים ונצערך לבריות ושע אחר פרנסתו עד סימן־־רפ׳ג ע׳ש
צלא כשאין
שם
צורך
הכרחי ולא הסכימו חרשי׳ומחזי׳להס הישני׳מקכלין אותן ממנו ואש לא החזירם אין
סהבי׳ק״ק זוז ותבעו כנושה והלוה משיב
ילקתןנא׳עסי׳צ׳ג
הקניט ואנשי המרינה הסך זה אבל אס .מחייבין אותו ליתן מי שצרי׳ליטול מהצדקה ואינו רוצה ליטול לא רחמו עלי אלא כדי לפרנס 3ני3י תי הארכתי נזהע׳ש:
הסכימו עושין כפי הסכמתך וכן
נראה מערימין דנותנין לו לשם מתנה ררך כבו' כאילו אינו מן הצדקה ופטרו אבי סעזרידתני' בתוספת דפאס
רנד
תתלמולינו וכן אמרו בירושל במקו׳הזה ואם אינו רוצה נותנין לו לשם הלואה ואם אינו רוצה אומרי׳לו מעשר עני אין פורעין ממנו מלוה וחוב
ואין משלמין ממנו גמולין
איןממתין כיד הפמסיס
ואיןפודין (א)וכתנז^לע זיז
בכךקוכן דבבכתכ הבאמשכון כרישלאיתביי׳ואין נפרעי׳ממנו אחייב כל מי שיש
סרא״ס והר״ן ונמקי יוסף בס
לו ועינו צרתלאכול משלו ומרעיב עצמו אין משגיחין עליו עני ממנו שבויים ורבי׳ סמחה חיי3ושצד קה קלמ7חי" שרנא
וקנ׳התשובה להרמב״ן סי׳רס״חכ כתב
אינו אלא כמתנה
בעלמא וכיון
דנכסוהי ם ;שעמ!" " !7
זנותןז
)
י^ י י 1׳ ׳• '־־־" ׳■יי
הושב׳א כתשובה על מעו' שגבו לפדיון ת״ח חייבין לתת לו לפי כבודו ואם
אינו
רוצה
לקבל
מתעסקים
דאיניש אינון ערבי ביה הייב אס לא ש־גוהלהדליקנילי׳
סנויואס״כמת השבוי מד שלא נפדה לסחור לו סחור׳שקונין לו סחור׳ בזול וקונין ממנו סחורתו ביוקר
שיתנה הנותן בפי' ע״מ שלא יהא לפלך׳בנ״ה איןתקנלין
וגרכתרש הו של יורשי׳ממתני׳דסקלי' כדי שיתפרנס בכבוד ואם יודע להתעסק
מעות לסחור בו :בפרקמטיא מלוים לו בעל חובך כלום לאו כ״כ להפקיעומידי "תנ!׳לאי!משומד
דמשעתגוכייג '*כה לו הגבאי והרא״ש
שעבוד ודתי לאין קני׳לאסה3ל5
!מקריקרנןעכ •
כ׳בתשו׳כלל ל״כס^ ס׳על אודות
השבויה
לישראל
ליקח
צדקה
מגוי
בפרהסיא
בפ״קדקדושין למר כדאית לי׳ולמ כדאי׳
ל1שר כתבת שזכתה היא ובכיה
במעות
לי׳״ובהגהו׳ערדכי שס כ׳דנ״ל כדברי אבי
אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל־ יכול
שנגבו לכורך פדיונה ודימית? אותו
לקבלה מהגוי בצנעה ומותר מלך או שר של גויס ששלח ממון העזרי שאין יכול לפרוע חובות ממעות
למותו שמי לאותו שבוי היינו היכא
לישראל לצדקה אין מחזירין אותו משו שלום מלכו׳אלא נוטלין צדקה דאנן סהדי דזה לא נתן לו אדעתא
•מעשית המצוה שנגבה הממון
בשבילה
ממנו וגותניס לעניי גוים בסתר כדי שלא ישמע המלך ; שיפרע חובותיוסחיי׳לעשירי' דאדפתא
ומה שהותירו המתנדבים  .יותר מכדי
דאשתו ובניו שהם עניים נתן לו
^ר! ?* ?  0 *711ירחי׳ אדם עצמו מהצדקה ויגלגל עצמו
פדיונה זכה בהה השבוי קאח' שהתנדבו
שיתפרנסו כה כמו אותס שנושאים
ל־ימ־3ל
! ־ סןמיי ״י גויס
בצער
שלא
יצטרך
ילכריויוכן
צוו
חכמים
כתבי קיבוץ וכתוב בססשיס להס טיפול
ו* *
ז־מ־
3
משופשסמנדנו}
פו
,
ונ
׳
עשה
שבתך
חול
ואל
תצטרך לנריי -יאפי היה
חפסמכובר והעני אשה ובכיס ואפי' את״ל שזה יתן מדעתו
* ז;1
נט
6
^
וי
,
ד
5
|דע
^
ד
5
נ
,
^
יעסוק
כאומנות
ואפי
באומנו
מנוולת
ואל
יצטרך לכריות מוטב
לב״ח אשתו ובניו יעכבוע״י :
התנדבו
הגע
עצמך
הא
דאמייק
מותר
לפשוט
עורות נבילות בשוק ולא יאמ׳ חכם איי גדול אני כל מי
לנד אסור לישראל ליקח צדקם
מגוי בפרהסיא בס' זה
המת ליורשיו חולה שהיה גוסס יפסקו לו שא״צ ליטול מהצדקה ומרמה העם ונוטל אינו תמ עד שיצטרך
צק? לצורך ארון ותכריכים
וקבורס לבריות ובל מי שצריך ליטול ואינו יכול לחיות אלא א״ב יטול בורר (דף כו ) וכתבו הרי״ף כפ״קדב״ב
ונתרפא וכי תעלה על דעתך
סתצתן
לי
כגון זקן או חולה או בעל יסורים ומגיס דעתו ואינו נוטל הרי זה אמר רב נחמן אוכלי דבר אסר פסולים
המת שופך דמים ומתחייב כנפשו ואין לו בצערו אלא עונות וחטאים לעדות ה״מ בפרהסיא אבל כציכעאלא
הצקה והלא לא לזמרו אלא מותר
ונן מדון זה כאילו מתה השבויה
ולא וכל מי שצרי' ליטול ומצער עצמו ורוחה השעה ורןי חיי צער
כדיובפרהסיא נמי לא אמרן אלאדאיפסר
תדיתדמס לי מתה
■ מה לי סימיר
היל
כך
שלא
יטריח
על
הצבור
אינו
מת
עד
שיפרנס אמרי׳ מעולו ועלין לאיתזוני בצינעא וקא מבזי נפשיה
לנו זנתה בהם השבויה ואס היה באיפש'
בפרהסי׳אבל לא איפשר לי׳חיותיה הוא
יעל
להחזיר לכל אס' מה שנתן זה היה הנכון
ופרש״י אוכלי דברי אחר מקבלי צדקה מן
וזישיכי התנדבו לצורך פדיונה ולא יצאו
מרשותם
עד
שתפדה
אכל
זה
א״אכי
הגויס דהוי חילול סשס וכן פירשו התוסס וסרי״ף והרמכ״ס והרא״שז״ל  :מלך
יוציאו יותר מן הקרן להחזיר לכל א׳מה שנתן היל כך
יעשו בהם צרכי רבי' ויותר או שר של גוי פשלח ממון לישראל לצדק׳אין מחזירין אותו וכו׳ • בס״ק דב״ב (דף
טוב הוא לפדיון סכויי׳כאשר אממ הקהל ויהי׳הקרן
קייס אס תוכל לפדו׳באסרי' י ) איפרה הורמיז אימיה דשבוימלכא סדרה ת׳דינרי לקמי' דר' אמי ולא קבלינהו
הימים אותה שבויה שתפדה בו וגיסי בירוס
דסקלי׳על
מתנידמות׳עכיי׳לענייס סדרינהו קמיה דרבא וקבליכהו שמס רבי אמי איקסד אמר ביבוש קצירה תשבמס
מיתר שבויים לשבויים ואין ממחין ביד
העינסיס
כלומר
אס
ראו
שיש
צורך
שעה
כלומר
כשיכלה זכות שביד אומות העולם וייבשלחלוחי' ממשה צדקה שלהם אז
ויצו לסכות הישות בידם עכ״ל וכת' רבי׳תסובה זו
כמור
ח
"
מ
סי׳רפ״ג
:
וכתב
י
ש
3
מ
ורבא׳משוס
סלוס
מלכות
ויאמי
נמי
מ
ו׳שלוס
מלכו׳דאיבעי
למיפלגינהו
עודהרא״ס בתשובה
כללי״ג סי׳העל צבור שעשו צדקה לפניי עולם לחל היוכלו לעניי א״ה ורבא כמי לעניי א׳ה יסבינהו ולאמי דאיקפד הוא דלא סיימוה קמיה:
לסנימס לעניי עירם או לת״ת דע לך כי צורת דשמעת' מוכס
כר
ת
וגס
לפי׳הר׳י
ור
;
ן
דאיתא
תו
התם
אמיה
דסכור
מלכא
שדרה
ארנקי דדינרי לקמיה דרב יוסף
גניזה היה לצורך השבויים ואס עתה אין להם צורך ויענוס ,לפניי
■
העיר אס אמרה להוי למטה רכס יתיב רב יוסף וקא מעיין מאי מצ וה רבה ׳ואסיק דהיינו
יצטרכו בו שנית לשבויים אס לא ימנעו מלתת יגבו שני' וכה״ג שיי
וכ״ס
לת״ת
•
פדיון ססיי׳וכ׳רס״י דההיא כמי משוס שלוסמלכו׳קבלינסו ולא איפסך לן לחלקן
כת המרדני בפ אע ־פ מעשה בא׳סנדר מעו׳להסיא יתומה א׳והמיח בהס ונפטי'
לעניי גויס דאסור לגנוב דעת הבריו ואסי׳דעתו סל גוי אבל במעות המתחלקות
היתימ ותבעוהו יורשיה ופטרו ה״ר חיים והביא ראיה מפ׳ אע״ס שלא כתלה אלא
לעניים אין גניבת דעת דאינהו כמי ידעו שישראל רגילים לעמם עניי גויס
פ משהוא כונסה כ״ס דלכ״ע לא יתן שלא
כולא נדר לה אלא על מנתלהשיאה • כדאמרינן בגיטין מפמסין עניי גויס עס פניי ישראל מפני דרגישלוסולזל*
ילראב יה נראה דכיון דאמרי' כהזהב
האומר
לסבירו
מתנה אני נותן וכו' ואמרי' הסכימו התו׳וכתנו והא דקביל מההו׳טייעא דנדבשרג' לכי כניסת נפ״קדערכק
ייייסלסי בעני נטשה נדר וזכו בו
היורשים
מתני׳כשלהי
נגמר
הדין
מותי
המת
אע״ג דהפס לא פיס סלו׳מלכו' התה טעמא מסו׳דהוי כמוקרבןואמרי׳אישאיס
ליויסיי
ימי׳ימיל׳במרדכי ס' מי
שמת
ופ״קדמציע׳ובתרומ
הדשן
סי
'
ש
"
ן
ג
:עני
שנותן
לרבות
גויס שנודרים נדרי׳ונדבותכישראל א אבל מדברי הפוסקים סלאסילקו
ייחוס
לצדק
'
מקבלי׳אותו
ממנו
וכו׳נתכו
לו
בגדי
'
חדשים
ומחזיר
לסם
את
הישנים
כדבר
נראה
שהם
סוכרים דרב יוסף נמישבויי גויס״ פדה בהם:
י
״־יכ כ הימב״סבפ״ט מה״מע מי סצרי׳ליטול מהצדקה ואינו רוצה ליטול מפרימין
רנה לעולם ירחיק אדם עצמו מהצדקה וכו' וכן צוו חכמים עשה סבתך סול
מיתכין
לר
לשם
מתנ׳וכו׳בס
מציא׳האס ת״ר אין לו ואינו רוצ׳להתפמ׳מןהצדקה■
ואל תצטרך לכריות כע אע״פ ( דףקי״ב ) ומ״ס ואפי׳היס חכם
מתכץלי לסם
הלוא׳וחוזריס ונותכי׳לולשם מתכדר״מ וחכמים אומרי׳נותכין לו מכובד והעני וממיטב לפשוט עורו׳נבלו' כשוק וכרסם ובעיש נוחלין (לף קי ) :
ץ מתנהוסחרי׳ונומני׳לילסס הלואה ל סם מפנ׳הא לאסקילאמר רכא לפתוח־
כל מי שאינו צרי׳ליטו׳מהצדק ומרע את העם ונוטלוכו׳מסכ׳בסו׳פאה ' ,דף יא ):
ומ״ס
וכל
מי
סצרי׳ליטו׳ואיכו
יכו׳לחיו׳וכו׳כ״כ
הרמב״ם
יצסיסמתנ׳ר״ש אומר אין לו ואינו רוצה להתפרכס אומרי׳לו הבא משכון וסול
בסר
המי
ע
והוא
ירושלמי
כדי סתזוח דעתו עליו ופרש״י כדי סתזוח דעתו .עליו יגבה לבו לוע דעתםלחזור
בסוף
פאה
ויתכא׳כסמיך
:
למ״ש כל סי שצריך ליטול ומצער עצמו
■ ו דוחק הסעה
גכו ממנו הואיל ותבעונו משכון איןזו אלא הל ואה ויטול בלא בום׳סי^ מ׳אין לי
וממשנה סס וב רכי׳סמשון בירוס׳אמרי כל מיישצרי' ליטול ואינו נוטל ה״ז סופן
^ין והס יאערו טול כלאמשכין • ופסק רבי׳כסכמיס וגס כי״ס דאיכא למימר דמי׳ואסולרחס עליו משסע׳ דפליג אמת נירש לפרש דההיא בשאין יכול להספיק
א הליגי אהדדי די״ש מיירי היב'
שלא רצה דרך הלואה מפני שתוששסהו׳צדקה במעסה ידיו ומספק עצמי בחיים רעים ומתני כמספק ע״י שדוחק טצמו במלאב'
^!רי לו הבא חסכון וטול והרמב״ס בפ״ז מה״מע סתם וכת' מערימין ונותכין לו קוד׳סיתפרנסמאחרים וכן,כהמרלציבפ״קדבי׳ב• ומדברי־הרמב״ס בסוף המ״ע
י סמתכה או לסם הלואה נר׳סתלה הדבר בדע׳הגבאי׳לראות באיזה ענין יקבל נר׳סהו׳מפר׳דירושל
■ כשאינו יכול לחיו׳אלא אס יטול ונו״ה קרי לי׳סופדמי׳ומתצי'
ני ייתר ברצון בדרך הלוא? או בדיך עתגה :כל ימ עית לו ועיט צרה וכו'ישם בשיכול לח״ו׳אע״פ שלאיטול נ^א שהסתיייצעחת׳׳ל סס ג גדולי החכמי היו עניי'

רנד אסור

ואם

לם א

במורים

הלכות צדקה תה תו

דם

רנד
י מורי׳והיו מגלגלי עצמם בצמר גדו׳פלא לקכל צדקה שנינו בפאחרון דפא ' כל מי כת דק עמא דבר לסכות הקהל אפי׳לדבר הישות • ולדבריהם הסביס מהרי/
( א )נמרדכיפ״ץ שהיא צריך ליטול ו5ויכו נוטל אינו נפטר מן העוליעד פיפרנ אחרי ' מסלו ובירוש כשורש ה וסורש קכ״ס  :ומ׳שכשס הרא״ש דדוקכן קופה ותמחוי סהואדב'לכו|
דג" נ7ל>ריז׳ה ע' נ אומי' כל מי שצריך ליפו׳ואינו נוטל כאילו שופך דמי פי ' כגון זקן או חול׳או בטל וכו׳אבל אס אירש מקרה שהוצרכו לגבות לצורך עניים וכו׳סס בפרקהנז׳וכתכן
מדתנן בפ״ב דשקליס  ( :דף ג ) מותר עניים לעניים מותר שבויים לשבוייםוצי
ה 'רהרי"׳ז דגנאי יסורי׳אי יש לו בנו רבי׳ואינו יכו ' להשיאן ולפמ אא״כ יטו׳עכ״ל וכך הוא ל׳סמ״ק
כל עיר שים בה ישראל חייכי׳
שאומר לן יכן רנ1
היכי דלא תיקשי אהא דתניארסאין
הלייעי לתלןכיש
צדקה
גבאי
מהם
להעמיד
לשנותן לכל מה שירצו היצר! להעמיד
*ו ד׳ .
.!.ייי-
י
^סלגדקהנאתן
נלא  -וכו׳עדוזהו הנקרא תמחוי כן משמע
שביעה אכל אל
מקיס
חייבין להעמיד י
ישראל ^ י א
נאמר יכ ^ ה
יעל כ י׳יכ ( ,צ**
במעות שגבו-ע״י 1
דשקליס ■- .
ההיא  ..י>
מה*ןגבאי*" ,
עירוכשיש הכ
אמי שסלקיה! בפ״ק דכ״ב (״דף ס ' ) ובסוף פאה ( דף
דדין הביאי
ללוע יייו ) ו־מנהמייט־־״קינ' ־ *' 6העסמערבשבת
י*
5לק' היא (אדעחיי בתוספתא כופין בני עיר זה את זה
להסס-ת ראוי ליתן ודבר הקצוב עליהן והןמחלקץ
יללייייקמי' לה! למות ל?ס י'ה ול
<ק
להאיזינס
^יכתוכיפסק י״מ וה*ס להמ,ס לע ש ונותנין לכל עני ועני מזונות המספיקק בשבעת
א־יייק דלאזר

ויל

!

תי '7
הימיםלינלמסטיצו'יל״ימינ ^
שנניאיי 5ןא'נתמן
עייסיג־וע״־זאסיתינןססע׳ <
שבעת
והוא הנקרא קופת של צדקה לפיכך מי שיש לו מזון
יוייחיסילחלקלהסציקה  :ום־ש
עכ״ל :
ויום דלכל מה שירצו דאי לאשמועינןדלנווך
מהקופ׳ ימים לא יטול ממנה וכן מ? 4מירין יבאין שלוקחין בכל יום
סמי שיש לו מזון ז׳ימיס לא יטול
( ג ) כת׳כמרדכי
לפי עניי׳דוק יכולין לשנותה כיוןדאסממינ
יטול מכל חצר וחצר פת ומיני מאכל  .ופירות או מעות שנתנדב
אדםשהניב!1רוצים ומי שיש לו פרנסת יום א לא
פרנסתכבר דיכולין לשנות תמחוי שהואלעניי
בחהיציס בי למטת! מהתמחוי פסוס הוא בסוף פאה  :כתב ' השעה ומחלקין את הנבוי לערב ונותנין ממנו לכל עני
י■ 3אי יז לקבל עליו
לאעולם לימנו לעניי העיר וקופהשהיא
פרנסת יוסי אחד
י יומו וזהו הנקרא תמחוי לפיכך מי שיש דל
כדאי׳נירישל׳דעיא .הךסב״ס בפ״ט מהמ״ע מעולם לא י5ןינ
ונבוני׳שידקדקו לעניי הפיי־ ליתנ׳ לפניי עולם ואין בו
יטול ממנו וצריכין הגבאין שיהו נאמנין חכמים
ל להס
א״ר תגי כד ה!י ולא שמענו בקהל מיש ^
על בל עני ועני ליתן לו הצריך וידקדקו עליהם שלא יהו רמאים משוס גזל ליתן מ? שנגבה לעני זהלפני
ממני) פינסין פי׳ קופה של צדקה אבל תמחוי יש מיז ומות
גבאי היי
עניי׳שיכולין
אחי כ ס מס שנגבה לאותה
מרקרקיל אחריו כדן 3רישי׳
שמבקש
חוץ ממי
גבאינהגו
שיהיוסל /
סיו? מות
ויסמ
והמנהג בו
תטעץ * נהגו
להיאירייתאלזמר
ודרסיוזדייית'
לשנותז ממעשה למעש
ו 1י
שאין ן
שיאכילוהו  .י
_ ,
ן1
ההועבו  ,ן י
הפשוט
ןמתעש  ,גמעסוגרסק3ו,ש
לעיל ואם אי? הנכאק חכמי וראויים לכךחרזי? אותם ולאיין בו "1יי!.1
■1
לכ שררה יי תירה
ענייםלעני
דשקלים מותר
לכך דוחין אותם י "0 ",, 6, *7י דשקליס
הנבאין חכמי וראויים ־ '
1
ני ^ לק ומט 1
לעניים וכר ואץ
מותר עניים
אין
 1ייי "ו ,רד ;חר
1
כיתכת שנאמר ני
שיש
ראר
כלו'' י!
העינסיסבלו
כללואם אקעולין לדחותן אסור לתת צדקה לע
ימליק! לעלסנ׳לי^ וצריכים הגנ5וי׳ש ^
שיש
סאם ראו
מססיןביד הפמסיס
ירם ממחין כיד
^י כ ס
מנאתי כתב אדס
שהיא גנאיצדק'סא
היענייס יתרת! י,
אין לתושיפ יותר
ט! נ לו חמה
בד״א שלא חלקו תפ
שינרכוהיני זכותו ־לעציי׳י־ל מענית ש־ז־לי העם ולא תלקי חלמו מעות או הטין
חשובין בשביל זה
ייתי גדיל וראיה ; מונית לסנייס וכובעי ! ו׳יעו ממוני!
מירושלמי כו׳

מחלקייןמזוכי'
'םסינתנציוכתערוח

עכ״ל :

לשט;"
כשופכידמיםלומר דההי דירושל׳דסקלי׳בבאין
הן
ופיחת שהוא מיני מאכל אבל אם לאלדנרםמ541ויועני'סוו<ן;וסי6ו(| :

כיוצא נו שאינו מוכן לאכילה אין .
וא
הקופה אין נגבית כפחות
כשופכי דמים :

אל
למי היפות צזיפ 6יןל * ״ן
וככניב-שס
הפינס־סיצת הגבוי

(נ )

זנ״עדהארגיגיל,

לאפילילצורךעניי׳
אתריםאשיר :

ד?,י"

ואינה מתחלקת אלאכנ׳לפי :שהוא כרינ ,ממונ'תו על ! יןעל * £־זי־ *ז * *וצשטת ^מדן,

ביד הפרנסיםהיינג כשהסכימולשבות
ופרס״י רגילין היו כליצי תענ ,׳ ל עסןמ עני ועני כמה ראוי ליתן לו ותמחוי כמו שמתחלק " ? כ|1
אחר מותי עניים לצרכי צבויוכן כקופה
,צדקה והיו עיני העניים נשואות לכך נגבח אלא כג לפי שאינו דבר קצוב וצריכ ין לעיין על כל
ואחד תמחוי לא גבו אלא כדי ליתן לה׳ כדי
שנשענו
ואס ילינו נמצאו עניים רעבים
פמסתן וכשהותירו רשאין לסכות פכ״ל וסר״ן כתב הא דסניא ולשנות׳לכלמה
על כך • וה״מ במקום סרגילין לחלק ריפתא ותמרי דבר המוכן לאכול אכל
שירצו כלל׳ קאמר ואפי׳לדבר שאינו צורך לעניי׳וא״ת ואמאי והא זכוכהס־טניי׳
זוזי חטי ושערי לא נשענו העניי ' עליהם אותו הלילה ולית ל ן בה עד למסר :
הקופה אין נגבית בפחו׳מב ' וכו ברית ' בפ״ק דב"ב (ד ח ) ומפ כגמ׳מאי שררות י״ל דטעמא דמילתא משוס דאינו אלא כהלואה גבייהו שהרי אס יצטרכוענייס
דא מ י־רב נחמן פממשכנין על הצדק  :ומ״ש אבל לאחר שנגבי׳אח׳נאמן עליה סס עלייהו ימו וההיא דתנן בשקלים מותר עניים לעניים ה״מ בשלא הסכימובני
הממוכי׳טלהצבור
שררות הוא דלא עבדי הא הימוני מהימן ופרס״י הא המוני^ מהימן יחיד להיות העיר לשנותה אכל אס הסכימו בני העיר לשנותה או פרנסים
גזבר וכך הס דברי הרמב 3פ ד מהמ״ע ומ״ס הילכך אפי שני אחים יכולין לגבות׳ משנין וכדגייסי בירוס׳עלה דההיא דסקליס אין ממחין ביד הפרנסיםטכ״ל :
וכתב עוד א״נ מאי לשנותן ללוותן ומיהו חייבים לשלם וכן פי הרמב״ןוא״ת
שם אהא .דאמרי ' סררומא הוא דלא עבדי הא הימוני מהימן מסייע לר ' חנינא
דאממפסה ומינה ר שני אחים על הקופה ופירס״י שני אחים לגבי הימנות׳כחד הא תניא בפ״ק דערכין דמשבאה ליד גבאי אינו רשאי לשנותה י״ל דיחידשאני
ומ׳ש ואינה מתחלקת אלא בשלשה וכו׳שס-בבריתא וכתבו התום וא״ת סמא ירד מנכסיו א״נ דחייסינן לפסיטותא אכל בצבור לא חייסינן  :וכתב
דמו :
מהאי טפמא כמי תהא נגכית בג ופר״ח לפי שהי׳ ידוע סט סל כל א׳וא׳כמה יתן עוד ומסתברא דכי אמרינן ולשנותן לכל מה שירצו לא כנדבת כני העירדוקא'
כ״כ ה רי״ף והרא״ש והר 'ן וכן נר׳מדביי הרמכ״ס כפרין ט" מהמ״ע ומדברי קא אמרינן אלא אפילו יחיד הפוסק צדקה ומסרה לפרנסי הצבור מסתמאטל
רכי׳בסמוך גכי תמחוי  :ומ״ש ותמחוי כמו שמתחלק כג׳כך אינו נגכה אלא כג׳ דעתןהתכד׳ורסאין הן לסנות׳וראיה מתום' דמגלה ומפ״ק דערכץ ומי׳ה״מכיחיד
ג״זשסבבריתא • ומ״ש לפי שאינו דבר קצוב וצריכים לעיין על כל א׳וא׳כמס שפסק צדקה ומסרל לפרנסים או לגבאים הממונים על הצמד דכיקדלידממונ'
ראוי שיתן זהו פי׳מה שאמרו שם ליתן טעם למה תמחוי כגכית כג ' סגכויה סלה נתן על דעתן התנדב אכל הפוסין צדק לפכייס וממכ׳גזברי׳בדבר] כה״גאין
וחלוקי' שוין כלוי שכשם שכחלוק׳צריך ג׳מפני שצריך לעיין על כל פני כמס ראוי רשאין מי העירלשכות׳שלא על דעתן הוא מתנדב וכן דעת הרסכ״א אלאסכוא
ליתן לו כך כגביית' צריך לעיין על כל א׳כמה הוא ראוי לימן וכן נראה מדכרי ז״ל לא חילק כדכר שהוא סוכר דכלכדכת היחיד אע״פ שמסר'לפרנסים אין לכר
הרמב״ס בפ״ט מהמ״ע • וכ״כ הרי״ף והרא״ס הקופה דבר קצוב הוא על כל אחד העי׳לסנות עכ״ל וכ׳מהרי״ק דהר״מ והרא״ש פליגי טל הרשכ״א בהא ודבריהרשנ
והמרדכיב' כפ׳ככי העיר דהא דאמרי'שר  6ץמי
ואין הגבאין מוסיפין ולא גורעין לכך נגבה כשנים אכל תמחוי אץ דבר קצוב אכתוב באורךכסוה אלו :
אלא לפי צור־ השעה הוא נגכה לעניי עולם וצריכים לקצוב על כל א׳וא' כפי העיר לעשותקופר תמסוי וכו׳ולפכות לכל מה שירצו ה״מ מטוני העי' כמטמי
.הראוי לו ונמצא שהוא כדיני ממונות לפיכך צריך ג׳עכ״ל ורס״י פיכע"א  :כתב אנסי העיר כדאי׳בפ בני העיר אבל כע״אלא ובפ״ין דב״ב אהא דרשצין מי
המררכי בפ״ק דב״ב דבימסלמי דסוף פאה מוכח דאין מטמידין פחות חג׳גכאי' העיר לעשות קופה תמחוי יכו פר״י כני העיר ודאי רסאין אכל גנאי אעורשאי
ואין מעמידין שני אחים וסן היה נכון לעסות מיהו נהגו בכל המקומות להעמיד לשכות אפילו לדבר מצוה וה״מ דמי העיר רשאין לשנות לדבר מנוה אכל לי*
גבאי אסדעכ״ל כ ולי נראה דכיון דהסתא אין אנו ממסכנין מל הצדקה לפי לדבר הרשות  :כתב מהרי״ק בשורש האע״פ סכתכוהפוסקיסדדוקאצכוי-
רשאי׳לשנות אכל לא גבאי הלא כתבו התו׳דלדכר מצוה אפי גבאי יכוללשנות
 ,שורת הדין נמי מותר להעמיד גבאי אסר כמבואר כגמרא שכתבתי כסמוך :
תמחוי כגכית ככל יום וכו׳עד וקופה לעניי אותה העיר ג״ן סס בכריתא:ומ״ס וכ 'כ בספרהאסרי ואפי׳למי שסולק אפשר דהיינו דוקא כגבאים הממונים
״ . . .. -
—.
ת־־־־־־־־ : ,״־ ־ -
ר שאין מי העיר לפנות מקופה לממסוי וכו׳ וכן לסנות■ מתמתוי לממדדרץ *׳
ומיטתן לכל מה שירצו גס זה כפ״קדכ״כככריתא
.ומש* כסס הר )י מיגאס דדוקא לצורך עניי ^ רכן ד
צשכותה וכו סס הביאסרא״ ס ך  -ריי ןגס ס ״ ^ *

־'

ע׳ ר ״,רזיןם
( נה ) "
"-נאי* איפסרשאיעשסת

ה׳-י' • יסוכתבוסכןנרא׳סהוא דעת הרי״ף וכ" כ המרדנינהיפן
הפק דבב בסס ר״ י ומי׳כתד בסוף״דבי־יו והאידנא א3ליל(ללעש(תכל, ,
א.׳ממנה ^ .
דצ כ
דעכית פנותנין מן הצדקה לכל צ רכ יסס הר׳' י מסוס ׳

א,
^

ה ך מתנה עליהם כשפוסקיס כני העיר כדקה ביניהם עוםיס ע״ך
בל המ סירצי  :וגלש בפס״ר ת דלכ לצרכי צ 3יי יכו ^ ס(ןסנןל!ה ,
שס התומו ססכ׳כ הרמכהוא ^ פ״ט מהמ״ע• ומ״פולזההסכי׳א״א  .ז
״־שם.
גסשאנסמחיוייס
^
ןע
,כפרק קפא דב״ב וגם הימב״ן ^
וכן נרא׳מדברי הר״ס שכת המרדכי ס״ק ד8ב״ וק נראה מדברי סמ״ג וגס ספ״ק

צדקת עיים חבל כשמי עיר אחיתסולחין מפית לצדק' לגבאי עיר אסרת או
כשטחי נפש מניחים איזה מעות לצדקה וממנים גכאיס על אותט מעות ודאי
מסתלקים מאותם המעות ונותני הכח לאומם גבאים ויס להם כס כמו בניהעי׳
בצדקתה עירם  :וכתם עוד כשורשהטאע״פשכתב הרסב״אדכלמה סאעיו
רש ן מי העיר וכו היינול־וקא כ ימיהם שהיו מפפיסיס לענייםלכ צרכםאכל
עכשיו שאין מספיקים אין לסכות מ" מ ר״מ פליג עליה וגס איפסרדוק׳כפגוכק
יתן כעניי מיד הוא דאמר יפכ״א הרי הוא כגוזל עניים שהרי מיד זכרנועכייסי
אבל בנדון הזה דלא זכו בו עניים מדיין דע שתגיע לידס מודה הרפב״אשביד
הגזברים לשנות ותשובת הרפכ״א אכתוב בסוף סימן מיט  :וכתב עשדמ״ס
אבל
מקי׳שהונדט
אבלאסאייע להסמיד
ידועים כדי ליתן
מכייסוכו׳
לצויך קבוע
שהוא דכי
עכיי׳וכוה״מכשגכו
דדוק קופה ותמחוי
לגכותסלצור
הרא
קייס1ומסריוס יתנוככל י
׳
בנדון זה שהתנדבו המתנדבים מעות כדי שיהיה הקרן
שנס

סר

ד״מ

״נה<! ענ יי ירושלים אק סהדי שהמתנדכיס לרז עלה על דעתה שיזכו מיד לוות׳ ■ בה עניי עירם מימרא ברית׳פ׳בכי העיר (דכז ) וסרש״י נומנין לוותה לגבאיםץ
אותה העיר כדי שלא יסשדוס כעוס' ואינם מתנין וכשהם ב5וי ׳ הסחרי׳כמקן מס ( ) 7ד.נ״ן3עיל
גפןיים שהיו כירוסליס כשעה שהתנדבו אלא מסרו המעו׳לגבאיס לעסו' מהם
תובעי׳אותה מן הגבאי׳ומפרצסי בהם עניי עירם וכ ׳ המרדכי בתוספת' וכימסל ' * ממיםאיל1
והישר כפי ראות עיניהם ומשוס כך יס להם כח גס לשנותם לכל הפחות

 <77ש תמחוי

.. . ,

:טי
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לשנות הכדכט

ערק ע ו ; ןוע!1

מח 14י! 1׳*
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שהי-1י-ד

העיר ׳לשנות מקופה לתמחוי אם רבו עיליהםענייעויל ם ואי

׳־*

, .

י

,

־

שטעה יזין

ייי

ינילי 'לימן
ןופסקו עליה צדק כותניבידנאמןשביררוהעיר

זנ,נו עניי העיר
ולשנות1
הריה עניי כעי ואין מספיק להם הקופשנכו בשבילם
.
נ
כמאורצבה
בהפניי יה,י כאיל ,גנן
מביאין אותהעמהס ומפמשין
מדליקים נלע״ד דיכוליס כמי לשנותה
אך אם לוין תבע למאור אלא ע״פיד לכל מה שירצו וכ׳הי׳ר יוסף מיגא״ש ז״ל דוקא לצור' עניי׳יכולין עירם וכל מי שירצו • משמע דאין לצורכו •אע״ג
ו אותם
מפמסין בה אלא עניי עירס לעקא  :דאיכ׳א,מדנ׳7אילז
 ,פע!,,י ה לד ,,שפי־ -לשנותימין לצורך כסות יקכור׳וכיוצא בו אע״פשגני
היפ׳ניתנ4פ
עליפ דת׳'
בעקו׳ספסקן ידעה
עיר
חכר
!מיש ואס יש
לצורך .עניים לארו ת פירלכלל צרכי
)
_)
לצורך מאכל אכל שלא
15ץ נחנידס לשנו,תט
נלע״ד ס
*#י מ־
, , 1י,
,
,
1
וכונס זה נריתא שם ופי רש י לת׳ת מ׳חהכא
שינוי צבור יכולין לשנות׳וכן הורה לתת לשומרי העיד מהקופה וכ״כ עליהם ■
בסי  7לס דין
ע״כ  :עוד כת רבי •
מעונו צדקה למצו׳אחרת  :כתב העלתו הרמב׳ולזה הסכי׳א״א הרא״שזייל וב ומיהו דוק׳קיפ ותמחוי שהו׳ חכר עיר תלמיד סכם המתעסק בצרכי לאמהני א,מ 7נ
צבו'  :כתב המרדכי בפ״ק דבי׳ב כסם לנכרזכיב,עניי*
כשסהר
׳כסות א״ז נראה בעיני דוהא שגזו־ועלי־הס עכ״ <ה )כ׳הכלני
אסוי
משלחת׳'ש,־״! 1
תעניות מפני הנצרות או מפני
6ין
יורך רב׳ אח'
עירפי־׳אדס גדול שסכל גיביס על דעתו
מיהנפיים
חיו רעות או מפגי הצרה וגזרו על פצען
ולא אפי׳לצורך עניייאחרי׳יש כעי ,הבר עי׳פי׳ארס גדול שהכיל
דאתו התביאיס ניופ
צדקם וגזרו כמי על בני העיר
מטאור דכרי רכינו דכרישא קאמר
דרשאין בני העיר לסכות וט אכל יחיד גוכין על דעתו והוא מחלק לעניים כפי מה שנד׳לו הרי זה יכול לגכייהו ליתן צדקה לבט הגזיר׳בתשוכ׳בי״ה להקהיליע
אינו ושאי לשנות אס לא בהסכמת בני לשנותו לכל מי שירצה מצרכי העיר מי שישב כעי׳לייום כופין וצמל׳וצמן  6ז צייני׳ליתן לגנאי " 1יי
א׳זהב׳יללי׳נתקן׳
?עיר או רוכס והשת קאע שאס הוא סבר אותו לתת לתמחוי עם כני העיר ישב שם נ׳ .הרשים כופין אותו מפני החשד וצריכים כמי ליתן לסב׳ עיר
שמתפללי! שם
מיו הוא לכדו יכול לשנות וכך הם דברי לתת לקופה ישב שם ו׳חדשי׳כופק אותו לתת לכסות ישב שם היכא דאיכ 'חכר עיר אכל צדק׳סרגילין
הרנה7
ניחי׳עכ׳ל עי
הומב״סבפ״ט מהמ״ע ח״ל רשאי׳כני העי׳ טיהרשי׳פופק אותו לתתילצורכי קבורה שקוברין בה העניים ליתן כל שע׳וחק קבוע בכל מקו' סא פ י׳
שם
שהולך ממקומו לעיר
למשוח מקת תמחוי וכו׳ולשטתן לכל מה וערשץ להם כל צרכי קבורה מי שהו
אחרתהיו אותס בצי העיר סבאו הנהבעירםתקט׳שלאנתפשע
סירצו מצרכי צכור ואע״גשלא התנו כן
לסחור׳ופסקו ־עליו אנשי העיר
בימינ< :
ן
!
שהלך שם צרקה הרי זה נותןלא היו מונעים מלתת אותם אע״ע
לגבאים רנז
עליה׳צרקה שעתה באי כאן אין צייכי׳ליתן
נשעה סגבו ואס היה במדינה חכם גדול לעניי אותה העיר ואם היו רבים שהלכו שם ופסקו
ולא לחכר עיר אלא מוליכי׳אות' לביתם ( א ) כת׳ הרי"!
שהכל גוכין על דעתו והוא יסלק לעניים נותנין וכשהן באין מביאין אותו עמה ומפדנסק בה עניי עירם
עג
ק
כי
הילכך אותם מי הישיכי׳ 5סכ 6י ס ז ^  .נמשי
ערנסהממזנהעל
1
,
*,
י״
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נפי מה שירא' היי זה רשאי לשנותן לכל ואם יש הברעיר במקום שפסקו עליהם נותנין אותה לחבר עיר
ונודריםהגיבורואיור <.״
לראש השנה וי הומזכיריכשמו
מהסייאהלומצרכי צבויעכ״ל ודין זה
■ והוא מחלקה כפי מח שיראה לו:
צדקה הואיל וסק קבוע היא ככל מקוםשנה קיא^ תגר
בפ״ק דב׳ב דגרשי התסאע אביי מעיקר'
הויטכידמרתריכיסי סד לעניי עלמא 1*1י ז 1ד ^
■ 3וך £ל אס נתמכהמדעת
צדקה אין רשאים לפרוש זה מזה לגבות וכודרי׳צדקו ' אין כאן חשד כלל 3י
מעו'
ן אלא בכרי ,שיראה ?זח את זה מצא
מינור ( אג
יתנוה וגם אין נותכי ' אותה לחבר
־ ־- - .
חד לעניי מתא כיון ששמעה להא דא״ל
חשד
וכשמואללרב תמלי ^ 3ר)5כד,מ  ,עכוד בשוק או שפרעו לו חובו בשוק  *6יתנם לתוך מסו משו
לא יח״די־
אלא אס לא
צדק זה באה מכח אות העי
כי איןיריק
נתמנה
חל אלא יתנם לביס של צדקה וכשיבא לביתו יחזור ויפזלם אין מכת חק ומנהג הילכך מוליכין הצדקה מדעתהניכור א
חד כיסא ואתני עלה איהו כמי עביד
סלסה לייסוביהועושי׳כה כרצונ עכ״לס :אלא גני שריה אן
הצבור מונין מעות של צדק׳ ב׳ב׳שלא יחשרוחו שנוטל אחד מכל מנין
גיסא ומתנה עלה פי׳ מתנה עם
בחזקת, ,אימת,
^ל
צ3ןי
ת ץ גבאי
וצריכים
לחלק
עניים
להם
היו
לא
אחד
אחד
אותו
מונין
אלא
אתטיי
אנא
לחלקן לכל הבא רב אשי אמ
מוטל על הנריות
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/
י
זה מזה ומעד מסו חשד ואיןא7ס רשאי
להחליף הפרוטות או למוכרן אין מוכרים ואין מחליפי' לעצמו
ך לא צייכנא דכל 1קא אתי לתת מט (
שגבו
בריתא בפ״ק דב״ב ( דף יח ) ופי רס״י לדנר נגד!פשיטא
דבעינ אלא לאחרים וכן אם צריכים למכור מה
לקופה אדעת׳דידי קש אתי ולמאן
יהימאליה  :כתב מהרי״ק בשורש
סע מא דאין פורשץזה מזה מהנ י שצריךלעשו׳משבון
יאמיר זה הגובה יחידי דעתי לגנוב והטעם שאס מצא מעותוכו ' לאייתכס !אפי' אםנתמנה
קנ״געלגבאי צדקה שנתפרדה חבילה והלכו כולם חוץ לעיי ויש כידו מעות
*דקה אס גבאי זה נתמנה מרצון הקהל לחלק צדקה לרעתו ועלאמוכתו היד לתוך כיסו מפני שלא יאמרו מעות של צדקה הוא גונב • והגיעם שאין מרכין קזראיןעלי! תנר
סומכים גס מתה הרשו בידו לעשית מסם כרצונו אבל אס לא כתמצ׳לחלק המעו' אותם שנים שנים מפני שלא יאמרו שנים הוא מטיל ואינו מוצה אלא א׳ והטעם שלא ני־נבשזרה
לדעתו ולא ה׳־ה אלא כסתם גבאי סהאמינוהו לשמורסמעו׳ אכל לא היה מחלק שאין פורטין פרוטות ואין מוכרין תמחוי לעצמם מפני שלא יאמרו שפו יטיןוחושדיןא(ת ,נדב׳
להסתפק
׳" ־אוי
אץ
אולוקחיןבזול ■:,
גגליסימלך בראשי הקהל אס איפת־ לו להמלך בראשי הקהל שהיו אז סס
בילפיראז ע-יני
)חריה "
מדקדקים 5יי
יי
ומ״שגבאי צדקה סכשייכו ! '
, 1 1
מנגכי׳הצדק סהי׳אס דעת כולם או רוכס מסכמת לאח׳מן המצות כגון צדקת גס זה בריתא סס אין מחשכין כצדקה פס גבאי צדקה ולא כהקדש עם הגזכרי הליין א! פשיטא
שצריך לפתיזשמן
עכייס או להשיא יתומות או לת״ת וכיוצא בזה ואס לא יסכימו אלא כל אס ריצה ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ולא יחשבו את האנשים אסר
לחלקה לדעתו יעשה מהם הגבאי מה שירצה רק שיוציאם באחד מן המצות
סנזכייי' ואס אי איפשר לימלך נהם מאי זה טעם שיהיה הרסו׳בידו לחלקה לפי
 1מנתו •־ אס יחיד יכול לשנות צדקה•שלו אכתוב כסוף סי רנ״ט • כ׳עו׳עסרי״ק
דנרי׳שצרץלהזני׳
הכי מחשבין עמסה  :א  .ומ ש ומכל מקום כדי שיהיה נקיים מהסס ומישראל
מורש ז׳שהאומר סלע זו לצדקה אין פדיון שבויים בכלל ואס נזדמנו שבויים סוב לסם שיתנו חשבון פשוט הוא  :ור! צדקד! היא כמו כדר לעבור ע $יה מסו ס ממע!מצנוישאי;
לעדותם אין לפדותם בסלע זו אס לא מדעת נל הקהל או חבר עיר או שבפה בבל תאחר כפרק קמא דראש השנה ( דף ו' ) תנו רבנן מוצל! ספתי ך זן מצות לגלות
לנניעק עכ׳לפ*
חוגי הפיר במעמד אנטי העיר והביא ראיה לדבר  :דפ שישב בעיר ל׳יוס כופין עשה תשמור זו מצות לא תעשה וכו' בפיך זו צדקה אמר מר מוצא פפתי
^ ,ותילתת לתמחוי ומעד כופין אותו לתת לצ-־כי קבורה בריתא כפי ק דב״ב מצות עשה למס לי מובאת שמה והבאתם סמה; גסק תשמור זו מצות לא תעסה שאל׳שאי!מסלקי!
(שס ) וגירסת ספרים שלנו בגמרוגירסת הרא״ש כדברי רבי׳אבל הרי״ף גורס למה לי מלא תאחר לשלמו כפקאחד דאמרולא אערישוחד דאפריש ולא קזןאא״ב' נסנא
נופסיללינאהכי■
ליום לקופה ג׳חדשיס לתמחוי וכך הס דברי סרמב״ס בפ׳ט׳מהמ׳ע וכ״כ סמ״ג אקריב אמר רבא וצדקה מחייב עלה לאלתר דהא קיימי עניים כלומד ולא
אמנםעכשיז
ן  £ךן סכת  23שס
ינכינתן סעס לגירסא זו מהר״י קילוס כשורש י״ז  :וכתב עוד בשורש הנזכר בעינן שלש רגלים לעכור בבל תאחר כ ד 3ע י 3קרדיומ .
דמו נתנו חכמים שיעור זמנים אלו כי אס לבא לגור ואומי שאינו רוצ׳להשתקע הרא ש דוקא כמפריס צדקה סתם וכו שס כפסקיו • ומ ש בסס הרעב ס הדלאאנסיםידועיםעל
עניים צרני ציבורלזמן
"3ל הבאים לדור בעיר חדשה כיון שהם יודעים כעצמם שדעתם להשתקע מאי בפ״חמסמ״ע • ומ״ס עליו יראה מדבריו שאין פנאי מועיל אלא בשאין
?} עעס יפטמ מלעסו׳קופ ותמחוי ול״מ לדברי ר״ב סהכי׳המרדכי בפ״ק דב״ב ולא נהירא אינו מוכיח דתפסר דאורחא דמלתא נקט סאין דרך להתנות סל 3ן זבהגיע הזמןיצאי
אל!ונכנהזאחרי'
 1ליייי׳אפי׳בבא אל עיר נושכת כדי להשתקע כופין אותו בכי העי׳לתתפמהס מזן אלא עד שימצא עני אכל אה״נ שאס התנה סאע״עימ 5אפ( :ייס ^
מיד לולא אפי׳לדברי התשובה שהביא המרדכי סס ג״כ דס״ל דאין כרפין קודם
יק״לק־פ׳שליצדקה
'3׳ הד ^ פל יד על יד הכל לפי תנ} 5י ־
ומ״ש ועוד מה צריך תנאי כשאין עניים וכו׳נראס מדבריו שהוא סוכר סמ״ס ונן כל שארדברים
1ייטהכזכרי׳אלא א"כ קנה סס בית דירה מ״מ מודה סכני העיר עצמם חייבים
מיד וכדפי׳ועוד שהרי דעת מכרעת סאע״עשפסק כאותה תחובה דאין שכירות הרמב״ס אס הפנה שלא יתן וכו׳סלא ימן לפניי׳ קאע ׳׳ ומפב יכך ?ק שה לך הצייכיס צבור גי!
ייימילכמר קבין מ״מ מודה היכ דעביד מילי לקביעות ' ממש כגון להוציא סוקיס דמה צריך תנאי כשאין עניים והלא אין עליו חיוב ויו 'וא ס ק דעךיפ ^ מינה פ! טלי׳ן הממונים
^" עייכאסר עשיתם דמופיל כמי קנה בית יירה דסזקה אין אדם עוש מעותיו ה״ל לאקשויי דאס אין עכיים מצויים לו היאך אפשר לו ליפן לסם • וא״ת סטליחאפ* לא
גפרית :זיכתב עוד סס שהמסיב לפרוע הטלתו לדברים אלו אחי זמן שהוא דאפשר לו למזור אסייהס אס כן גס הקושיא שהוקשה לו אינה כלום דאיכא קנעלהוזמן התמ
למימי דהוצרך התנאי כדי ׳שלא יתחייב לחזר אחר העניים אכל קוסט5ן כעירלשןאת׳שנהג
בירושל׳פ״קדכ״בלחטידפססי״ב
מחדייגבהםניפי׳אותוע״יגויס  :גרסינן
בכןיא•משסחשל
דמילתאדהאישלא יתןדכתב הרמכ״ס שלא יפריש הוא ואדסמיךליט
חדה ונתבו המרדכי סס ור״י בסוף מישרי׳וסירסו בין לישא כין לימן בין לעשי'
חשד עד
? מפב.ין לעני ליקח ממנו וגס סמ״ג וסמ״ק כתבו פירוש הזה ;.:וכתב סמ״ק שכתב אין שם עניים מפריס ומניח וקאמר שאס התנס סלא יפריש עד שימצא אק
׳מימור זמני׳הללו ועפה מרוב הגילו׳נהגו סעס דין ל׳ייס  :סי שהלךממקימו
לשזכן  :עד
עניי׳אינו צריךלהפריש :ועעמ ^ דהרמב״ס סכ׳ שאם אין סם פניי׳צרי׳להפרי ' בא■ |
הוא
לס ב
 2ג £1
ומפמסין
יאחרתלסחורה ופסקו עליו אנשי העיר שהלך פס צדק' וכו׳עד
׳׳י

את הכסף מלידס לתת לעושי המלאכה כי באמונה הס מיסיס ודקדקר3יבי יא״ג לעשי׳חשב!,
מערער
דוקא כשהם3חז 1ק ת כסריס הא< 1אן לפני,כל
דהיינו
הכשרים "לומר
צדקה
לכתוב גבאי
י עלי! דיחע שכמה
1
,
,
1
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הרכות צדקהרנט

ולא אפריש וחד יפרישם לצרב ויעככסלעצמו ונר׳מדבריו שמפריש בפכיל עניי ישראל בכל מס©
הואמדאוקימנא כגמר׳שכתכתי כסמוך תריקראייחדלאמר
' וכר' שיהיו הנכאים סהס אכל התוס׳כתט שאינו מפריש אלא בשביל פניי אותה העי׳ ואס אין עני,׳
לאפריש ולא אקריכ וכ״כ הא ז״ל  :ומ״שוכן אס התנה
כתבסר״ן ז״ל בעיר אינימפריש כלל ואס יש עניי כותים בעי׳ואקעניי יסראל
רת 11׳ 11 /רשאים לשנותה או לצרפה בזהב הרי אלו מותרים פסוע
_
למנותו גבאישל
הקשו התוע מדמני ' חייבי חרמין ה י /אם מפרי ' עליהם :י וכתב עוד שם אדם סהצבו ' חפצים בו
לנוידנו
בייביכי ׳"ל " "י' דאהא דאמר רבא וצדקה מחייב פלה לאלתר
ייילהיו׳גכאיי
עצמו
ים לו
צדה יש
צדק
גילרי^
לקבללי־*
לו'1יזד<1
גזאדאמרי ׳ד? גינר וכו׳ וצדקות ומעשרות כיון שפכרו עליה"
חכשרים כדאמרי בירושלמידב ב דפאהריוסי
ימכרו
צדמהן)^^ן
תאחר ״•ותייצי
חשד גבאי ץ!!
ככל
לאחדים* :משו׳וו^\?
 !111׳!.
^x1
מי? דהא
מהתמחוי ׳״׳!-
111׳
^* 1
דההי ' שגבו!_!!/
־״׳■י־
■׳•'״״,
■׳•׳
ענייםא3:ק ״נייסמי ג רגלים עוכר ׳
פרנסי
אין מדקרקין אחריהם ומ״מ כדי שיהיו נקיים מהשם ומישראל עאל לכפריןבעל! יןוקי׳ עליהון
לעלמ׳קאישצריכין בדליכא עניים ולא מחייב לאהיורי
קבילועליהק
עןר׳ סי גבאי צדקה ילא
לתייל״יאילשאיבתיייהו פד ג' רגל'ס ומדכריהם טוב להם שיתנו חשבון הצדקה היא כמו גדר לעכורעליה מ
לנרי ^שהיי עניי אתהלמדדסל שעברו עליו שלש רגלים בל תאחר לפיכן האומר הרי עלי סלע לצרקה או סלע זו ^ י " י ?ופיפו[ב 1ךממו.נה על
אפי׳לאקיימו ענייסגני׳משיי׳לאהוודי
למגמנו' מגדולי סמי 6תסשנתזטחז
חאחו־אם *}
ע״לסי׳ רנ״בכי נד אבתרייהו  :והרשב א הקשה עליהם ־! צדקה חייב ־! יתנו מיר ־! עניים■ ועובר םמ  0בל
יל פל ימי כימית לא לשי' קגי כד דח
יתנוטידשתריענייםמצוייןלובפלשעתממא״אהראיש
יעשם שלאינא לילי ופי׳דכי אמרי׳ דצדקה מחיי׳עלה לאלתר
מקי׳פינס ' פי׳גכאי צדקה הוס מפעי!
להפריש מעות
רוקאדמפרישצרקה סתם אכל כל אדם יכול
נלתאתימ״ל ייש בעשה הוא דקאמרינן אבל בבל
תאחר לצדקה שיהו מונחים אצלו ליתים מעט על רי על יד כמו שירא׳להו אוריתא לומר כל שריה מתומ
?יי׳י׳זגנא 'החלז'" כשלש רגלי תליא מילת אפי היכ׳דקיימי
לא לו ע"כ • והרמכ״ם כאם אין עניים יפריש דע שימציא עני ואם ניתכה שנא׳בי מלכיםימליכו :וכתב
כעל נפרע משם עניים וכן פי ר י מערכי ואני אומר
יחרפוהו
התנהעוד שם גבאי צדקה אס העניי׳
?אם נאמן עלתה כדברי זה ולא כדברי זה דמידי דלא תלי התנה שלא יתן עד שימצא עני אין צריך להפריש וכן אם
זכותו
לצדקה או התנדב שיהיו הגבאין רשאין לשנותהאין לו לחוש כי יותי סוג לו ויומי
יירשהלז׳למק ' :במקדש כצדק שלא תלי ברגלי׳ כלל ומאי בשעה שגרר
ת^
ביחלכפ״ק
הרי א^ר מח־זרלןיראה מרכריןשאי ן תנאי גדול מכשמכרכין אותו וכ״נ
( נ ) ע<דכלי שם דתנינןצדקה בהדי הנך היינו לומר ולצרף אותהבזהב
וכתב׳ עוד סס דמי־כיייא״מ
שערי ך תנאי דב ב :
ל ענ ,להחתמפר?ש דבצדקה נמי קאי עלה בבל תאחר ומשו
מועי ^ אל ,א כשאול ן גניים וי 1א בה  ,רא ןעןף מה
פותחיןלזה^דקנ)׳מ
משו׳שככלבפי מסכת כדרי פי
עלי? מה נרץ ליטול דרוכאדמיתני בבריתאתלו כמקדש כשאין עניים והלא אין עליו חיוב אלא
רשות מן התרשים ובעיא לבל תאחר דידהו שלש רגלים
שלש  .רגלים
וינו מוטל מל הנניוי לפינסל
נסזקתננ׳ל
הל׳ה
בצדקה הרי זה כמתפיס
ענייישראל *קאמר בכולהו כיון י ,שעברו, 1
דכיון
היא
דמילתא
קוסטא
נמי
דבצדקה
ל
בע
׳
ב
׳
כ
עכ״ל (נ״י
מוסל
מונחהקרובים מסוייבי׳לסרנסו ועליהם
כיצד היה סלע של צדקה
התרומותד לא שעברו עליו שלש רגלים עוב' בכל תאח'
שיעיינו
על אהר הרי זה כזה ה״ז צדקה המפרי׳סלע לצדקהעשה דוחי אחיך עמך תחלה עד
•הני נעילת רשות אכל אין הכי נמי דלאלתרנמי מיחייב לפניו ואמר
כתבב״ד אס אין ספק לקמכס מוסל על
מי,ישים^ :׳ד ^כ׳ עליו דהא קיימי עניים ולא תלי' כמקדש ואומר על אחר וזו הרי גם השני צדקה אע״פ שלא פירש
פר׳הגחל11
המרדני
קרובים
הגבאי שמעינן דעני שיש לו
״ ן _בשם התוססי׳ הרמכ״ם הנוד׳צרקה ואינו יודע כמה נדר מרכה ליתן עדשיאט'
וכתבעוד סר
,תראע״ גל?> ני 3כלל.:
העי׳
" אין גבאי
עשירי' שיכוליןלפמסו
הצדקו שאנו נודרי' ודאי לא לכל כךנתכוונתי :האומר תנו מאתים זוז או ספ׳תור׳
נשאל לר׳טיניה שהשיב רבינו תם על
לכית הכנסת יתנו לכי' הכנס' שהו׳רגיל כה ואםהו׳ר^ לגשתי׳ פייביס לפינסו אע״ג דקרוכיונמי
פהמלו׳מעו׳אמרים בכ״ה או בבתינו כיון שאנו נוררי ' אותם
בתסו׳
כותני' בכיס וכיוצאבזה כ הלשב
ית^
מתייי " ז 5י [,לדעתנו ואלו היינו מסלימין אות׳לגיזב׳
וכתבתיבסי׳דכ״א  :וכתבעו׳ססס׳הרר
_ . ..
דמהלומוד
,
בכך
המעי■׳ היה הנודי נפטר
המ ,;,עינע3
המיגילגובענהמעו
לכקא׳מביא סף לעולם מכאן שלא יפןאדם
אס ממתין עד שיבואו עניי׳הגוכי׳מסלקה מעם מעט אינו מוכר אמ רב כמאכל הנותן מתנותיו
ית! לעניים אילא ,לעסו׳והגזבר
בידו מפני שאנו כוררי׳לדעת כל צדקותיו לקרובו אחד ולהניח ש ^ ר קרובים גס לא לאדם אחד ולאלשארבני
דאינאמקנהנעיר גס אנו מטעם זהאין לחוש אס הנודר משהא אותה
ר״מז״ל דכי קאמר אדם  :וכתב עוד סס סמחלק צדקה צריך ליזהר שלא ירבה לקרובו יותר מש^ ו
פכלמעש י שיגיע שיהא הנודר עצמו כגזבר לחלקה לפי ראות עיניו ונר שסובר
ככיאדסכההיא דפרק כל כתבי דאמר רבי יוסי יהא חלקי מגבאי צדקה ול^
כאתזהע,נר,3לי ^ רבא וצדק מחיי׳עלס לאלתר ה״קדמסיי׳לתתלב לאלתר לחלק לעכיי׳לפי ראות
ממחלקי צדקה ופרשי שהמחלק מרבה לקרוביו וגוזל שא ר עניים  :כתבמהוי׳ק
המות לידם נין! נא עיניו ואס גמר בדעתו לקפוץ ידו מלתתו עכשיו מיד עובר בבל תאחר עכ״ל "
אנו מדרי׳ לדעת עצמנו ואנו בשורש ו המניס מעו׳ לסרויח לת״ת ועינג אשתו עליהם לתת הרויח למישתחפוץ
לילאמרי׳ה״ההמלו ,וז״ל סמ״ג אומ׳ר״י שנדרי צדק׳שאנו נודרי״עכשיו
הגונים אין כאן בל תאחר והפקידה המעות ביד אחר אפי הוא כר חכיצאכן תרדיון שלא כדין עשתהוהביא
למחצימסכר לימן כגזבריס עליהם ואס אכו ממתינים עד שיבואו עניים
שהמתנדב בבי׳הכנסת ראיה לדבר דאין רצונו שיהא פקלידנו אלא כיד תשתו והיא עברה על דעתוואין
בעל ' ^^ ',׳ ^ ,כ״כ סמ״ק בסס ר״ת  :ו
הסרדכי כת׳שס בשם ר״ת ולא פסדי עניים ואס כס במינוי פלה לפי הנלע״ד דכל היכאשהאליח משנה מדעת המשלח בטל
אלני׳״הא ^עכ״ל יאינועובר עד שיתבענו הגבאי דאין בידו לחלקה איהו
הסליחות מכל וכל* ומיהו אס המתנדב,מינה עליהם חכר עיר יכול החבר עיו
יין היא בהנהימ כשתבעו הגבאי מונע משכונו או מעות עוכר לאלתר והביא ראי׳לדבר שהנודר
.
להפקידם ביד מי שירצה ט
ינ״נע״נלןי״ם־י מופ׳לאחר עד שיתבענו הגבאי ואפי׳סנה סלימ׳אמנס סיכא שהגבאי אינו יודע
המתפים בצדקה הרי זה כמתפיס בנדר כיצד היה סלע סלצדקה
( ״ ) י ניך 'ז פ£י שנדר ואס היה יודע היה תובעו מסתברדחייב להודיע לגבאי דדוק׳היכא דידע
מונח לפניו וכו׳ כפ״ק דנדריס ( דף ז ) בעי רב פפאיש
כמ׳ מר,ן$ה פריא הגבאי לא עבר עד דתגע לי׳משוס דהואיל דיודע ואינו תובעו הרי אינו צריך
ידע הגבאי שהוא חייב יד לצדקה או אין יד לצדקה ה״ד אלימא דאמר הדין זחא לצדקה והדין נמי ההוא
ולא קיימי עכיי׳דאי קיימי היה תבע ליה וכל היכא דלא
מאיןעניים :
•וכ״כ גסבפ״ק דב״ב וכפ״ק צדקה עצמה היא אלא כגון דאמר הדין ולא אמר כמי מאי הדין כמי צדקה קסמי
רנח להמרדכי צדקה עבר הנודר דלא אודעיה לגבאי שיתבענו עכ״ל
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פלוגת׳דתכאי

הוא*

יזמג
המתפיס -־ ^^יייי־ ־
רצח^*" י 4 -י
אבנרי־ :5ממג& אל*

 :ב כתב רבינו בטור זוזא לצדקה והדין נמי כתב אמי הרי סלע זו כזו וכן כתב גם כן רבעו ו ן
דאין נפקזת׳נלנר שנדר ליתן לפלו׳לא עבר עד שיבוא אותו פלוני עכ״ל
כתב היימב״ס הנודר צדקה ואינן 'ודע כמס ניי
סי׳ר״ג צריך כל אדס להתרחק מן הנדרי׳שלא ידור שום לב ' עד שיעשנו ואפי' קפידא בזה שהכל אחד :
אליא1לא1י7ייקי י  ,זה
^ ^ עני ^ נו \ יייה 6תי
טוב לידו׳אלא אס ישנו כידי ימן מיד ו י 1ס ל יןו ^ יריר עד יכי׳כפיל 1הכזכי * '■<,מדן ,מימ ^ הכי בסו ^ מנחית
המקלישהיא ^י צדקה וכיוצא בזה אין
האומר תכו מאתים זוז או ספר תורה לבית הכנסמכו נגד יפנו לעניי ו׳" י
עכ״ל ונהג״האשירי שיהיה לו ואס פוסקין צדק וצריך לפסו עמהסי אמ בלא נדר עכ״ל  :והוא מדברי
חז ז מ וכתכס רביכי עיי /נ,|1ר א ר
העיר מושפתי* בפי ? הגחל
שסעשק לאשור סרא״ס כפ״ק דנדרים  :כתוב בהגהות מרדכי דב״כ בפם א״ז דבירושל׳מסמע
מדקרי לה הלואה ס" מ סימן רנ״ג • וכתב המי־רכי בפרק קמא דבבא בתרא נראה בעיני דהא דק .מ
הזדיש |אש)ה,ו דיש דכסחסר בכיס של צדקה צריך הגבאי ללות וכתב אבי״ה
לי
אה \י י?
^ ןיתה הנניי כגו ^ סהולן די ב^ ותז העיר
מהטמגין ינתכי
,לקי א ^ י ^'רין סנפרעיץ מכיס טל צדקה כשימצא בו לאחר זמן וא״צ ליטול רשות
*שני
להאריך כי יש מרבותינו מביאים ראיס י כשהם חוזרים מביאים אומה פמהס( ,מפרנסי ?בה עניי פייס עי
את! " לה,ץל ׳אלא בכיס והאריך בדבר וב כסוף והוצרכתי
סנותנין בו ואין וכתב עוד על מעשה ביהודית שנפטרה ואמי" רכ ' ^יכ2זר  ,ממי ^ם> ^ '?זיתן ׳
מפכלהגטשלאיסזורלגמתמןהכי סאסלא כרשות הקהל
יאלורל5קד '<איאמ '
ש
סל1
דינרים לצדקה ולאחר פטירתה החזיק בשלה ולא רצה להחזיר ליורשיה
להקלש ייעיייזלי נ״ל עכ״ל • וכן כ׳ג״ב בס׳כל הגט דיש מרבותינו שרצו לפסוק סמלוה לתוך כיש
ייייסס סל(!
ידענו ב'  6מ הצ י?ה כ ^יס
לצדקה דלא יפרע עצמו מן הכיס אס לא בדעת הקהל ול"נ לראבי״ה  :וכת כ לצדקה והיורשים ^ מריס
־״״? ^ימריפם ^
^ ע יי טירלמכה
כיס לי^״מ ־' ז 1,ןי ? כמ ^ ידי ^מציה(־י ז ייס דכיי המת
אלוידעע שנלימרן עוד בפ״ק דכ״ב פסק ר״מ דהגבאי שאמר בעודו גבאי כך וכך סלויתי לתוך
דכך הוא דרך הגבאים השליטתו מתחלה לכך ואפילו יטעוןרא״מסם ו י}גבל }ירד' יידעניינ! ורו1י" ייייה
יהא נאסרעלכל סל צדקה כאמן בלא שבועה אך לא אתר ססלקוהו כיון
מוקמינן להו :הצדקה כידו ויתכנה למי שמחלק הציקומסכותכ ^ כעייי ^ ני ל י 'שלומז
עולם ה״מ לילי שהם מלוי׳לתוך כיס סל צדקה עד שיהא בכיס מעות ואדעת׳דהכי
לעני והעשיר אין לו כס לחלק צדקם זו לדעתו יותר מלדעת היורשים אפילו יש לו מגו להיות נ "ו
וכתב עוד שם גרסינן בירושלמי פ כל הגט המלוה מפות
י״ ^״ י ילאי
על ידו שנדרה צדקה זו ואף על גב דתכיא האומר תנו ק״ק זח לעניים
**  £1מפיישין עליהם שאין מפרישין על האבוד וזכה העני במה שבידו דבי
אותה העיר כי כך מנסו .שהיכה עשיי־יס נפטרו בצרפת ובשאר מקימיי! 3י
לגמרצדקה !אייר אסאלון פריטייא לציבורא אתא עובדא קומי רכנין ואמר לית צפוי כולי׳עתיר
־ היינותני ן עניי15ותה העיי ^ מ י <דל
מקלשאילאסהיה לית צבור כוליס מייט פי׳ סומך על מקצת עניי שכס שאץ לחוש שמא העסייו נוייין 5-1י? 0דבי1־־י,1
לעפיעלתפז " כולם אבל אס זיכה לעני א׳ושוב ידע שהעשי׳ויתר וזכה הפכי בעה שבידו עס״ל ולכאן שהדבר ידוע עכשיו שאינהמתכרוכים1לעכיי' מועסין םב^ ימה העי ? רעיו
לאורחים הבאים מחוץ לעיר ואז היו ישראל ממני?  3עי יל|/יעכיים מי ל ?) ליו
דש פטפז1תחי א״ז  :נ וכ"כ בעל התרומות כשער ס״ה כפס הימכ״ן ז״ל  :וכתב עוד בשמו
פ פ
ל^זז ' ? ^מ ^ ׳יחזתיו
יא״נ מאלה על׳ל שאס מת עני נמי אע״פ שיש לו יורשים שירפו אינם חייבים לשלם כלו' ואפי׳כטל לחלק בהם צדקה יותר מעכסי ו לפיכך אין לרא״מ
יכ׳ב א 'וחכעל
ליורסי׳ויוריעס סכך נרר׳פכ״ל •* יכתוב כהנהי ׳מידכי
נ׳נ׳הריוב׳זכפ ,מהם רש ו' אינו מפייס סל חלקן ע"כ :ודע דבס״פ כל הגט תכיי ראב״י אומ המלו'
ונ״ '
המר:,ז,׳כדעתי״נ מעו׳את העני בב״ד מפריס עליו בחזקת עניי ישראל העשיר הטני אין מפריש דע שעליך לשלם לזה העל׳מעש׳מעותיו שהלוו׳עגיייבטו 3מ הנ ^לכי י 5מ
עליו וזכה הלה כמה שבידו ופרס״י הלחה אינו סיי׳לפרוע מסלו שהרי הלוהו על
כמנעולמסה •/ ,י׳מנת שלא ליפיע ממנו* וסיכ׳ראמרידמפרים עליו בחזקת עניי ישראל סי׳רש״י
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והקדיפד קדוש והא״ר יוחנן גזל ולא נתייאשו ממנו ? כפלים פניהט אינם יכולין
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?-,ייחו אינו קרוס ה״מהיכא דכפריהדצריך להוציאו בדיינין אבל סיכא דאית
יה עקדון גבי חבריה וכי תבע ליה מינים יהיב ליה ניהליה כמקרקעי דמי דק״ל
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(ל ) מ״לדיקא
כמרדכי וכתבא״א ז״ל סנדבותשהתנדבו לצורך ב״ה אולצורך 5מי פלמין יכולץ
*אמרלבד מ פ!? מפשוב׳ה״ר יעקב כ״ץ ואף הגאון כתשוב׳סכר כמהר״ס כדאימא
בעל התרומות מל לוה שחייב העירלשכות׳וכו׳אפי׳אם סכעליס ממכבי׳וכו׳בתסו׳כלל י״ג סי׳י״ד והביאראי'
כתב רבינו בח״מ סי כ״ו בסס
יהיההקלש ^כז ע״ד וס ע"כ :
בדייני גויס לקנין אינו כלום שאינו לדכר -וכנר׳כתכתי בסי רנ״א שגס הר״ט השיב שאין לנותן יותר כת במעות
כ'ל /הד נ'ד'^ .י עצמו בקנין בך וכך לילך לדון טס המלוה
גס הקנס שהתנה על עצמו בשביל שהתנדב וצ״כ בתשובות להרמב״ן סי׳רס״ח  :ולענין מ״ס אכל לא מת״תלצורך
אלא קנץ דנריס וכמו סהקנין אינו כלוס
ב״ה כת' מהרי״ק כשורש קכ״ח דקמסע׳
לנדקהמיי׳לקיי ** הקניןאיכו כלום אלאשאסהתכהעל
עצמו להתחייב כך וכך לענייס בין לו בין לכבאי ללוותו ולפרוע אוז/זחתיו אבליכולין לשנותו מתשוס הרסב״א וכתה יא ילנלע״ד
<מ< שאממ
דהתס בדלא ספקי אנסיהקהללתחייהו
מהדבר שנדר אותו לצרכו לצורך מצוה אחרתא אפי׳ לא יפרעו
נפיס׳עכ״לויליך או לב״ה מודיעין אותו שסל סנד׳עליו
ואס יפנוהמעו׳לצורךב״היתכטהת״ת
""י ^ 0*' 57ואומריס לו עליך ליתן מדעתך מה
אחרת תחתיה וכיא״א הרא״ש
ז״לשצדקות שנתנדבו לצורך אבל היכא שאין המצו' האחרת בטלה
',ק״ה ס,׳?״ ,ד '  :שפסקת על עצמך כי זהו כמו מד סאס
בית הכנסת או לצורך בית עלמין יכולין בני העי׳לשטת׳לצורך כגון נדכה לסמן למאור דגלאו הכי
שהוא
רניטלא יחלל סבת שיתן לעניים מנס
בית המדרש או ת״תאפי׳אם הבעלים
מעכבין,אבל לאמתי׳ת הצבור ידליקו ויס להס ולא יתיבהמאו
מנה
וליתן
(א )כמר7ניע״ג חייב לסמור את השבת
לצורך בית הכנסת כתב הרמב״ם רוצה הגבאי לצרף המעות מפני נדבתו סל זה פשיטא שהוא מותר
ימ> "קנ׳ק ,לעניים בקיום מצוסחייב באותו מכה
לעשותן דינרין אינו רשאי אא״ב אין שם עניי׳לחלק היה לעניי' לכ״ע כדפי׳מתו ההיא דערכיןומ״מ ;אס
 7הגנאיאפי׳ל 7נר אכל אין ב ד מחייביןאותו עכ ליובכתבי
הנאה בצירו׳המעות ביר גבאי כדי לעשות אחרים וליתן הרי כוונת הנודר להרבו' במאור לב״ה יתר
ינוהאינו יכיל מה' ר איסרלןסי׳קע״ג כתו' אשר שאלתני
ללוותם ולפורעם שהצדקה אינו כהקדש שאסור על הנרות שהצבור מדליקין גזהצריך
הגבאי מותר
לשנת אלא בדני־ על דבר קנין סודר שנעשה בין איש
להתיישב די״ל דגני ה״גאסוילשנותו
ליהנו׳בו -יחיד שהתנדב נר או מנור׳לב״ה אם נשתק׳שם בעליה
7י)יכ׳ ר ״ח'ל עכיי' לאשתו שיעשו גירושין וגס העמידו
מתוך תשוגו׳הרא״ש והרשג״אדכסמוך
מעליה שאינה נקראת על שמו יכולין הצבור לשנותה אפילו
שנועט׳ מןממןה קנסות טל ככהנרא לפקפק אהאי קנין
יכוליןלשנות׳ וסאריך בדבר ובסוף העלה דאף אס
לכל גרני העיר פי׳ סודר שהקנה הבעל לאשתו שיגרסנה
לדבר הרשו׳ואם לא נשתקע שם בעלי׳מעליהאין
המאור מתרבה ומדליקין בייוס יותר
ר״ימש<סלנ״ימ׳ כיון דאין סס קנין חל כדאיתא במימון
לדביהרשו׳אבל לרבר מצוה יכולין לשנותה והני מילי בישראל מפני נדבתו סל זה מ״מ אס לא יחסר
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0יעש! הגנאי׳ כל את וחמור דמססקא לן סמי שמת ט״ס:
לכתחילה ואם נתנו אין מחזירין רצה הגבאי לצרף המעותוכו' בפרק׳ח
הבית אין מקכלין ממנו
אבל
ראובן
"ה שיינהעכ'׳ל כתוב בתרומות הדשן סי׳סי״א
מהמ״ע :ומישהיה לענייםהנאה
שתקע פף עס שמעיך ולוי להחליף
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חברו אין כתביעת הגבאים כלוס וכן כשאל א׳מהגדוליס על איש׳ואםהשי1בלי
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המרדכי בס
י״הר״ס
צדק׳הוה ניחא להו 'לעניים לעסות לו נחת רוח שי לוה אופס לעצמו א״נ לא היט
לחזור בו הדא דמימא לעשיר אבל לעני נדר פירו' הוי כנודר לצדקה ואסו׳לחזור
קלקעלב״הק(
רוצ׳להוציא סקר מפיו לומר שאין לו אס היה לו ! יהיר שהתנדב נראומנומז
הי״
בו • וכתב עוד על זה ודוקא שיש בידו בשעת נדר כפי מה שנדר ליפן לצדקה לב' ה אס נשתקע שס כעליה מעליה וכו׳עד אסורלשכות׳אפי' לדבר מצוכסס ק
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גבר׳דתקע ליה לחבייה וכו׳עכ׳ל ו ונ״ל דאין ללמוד מפס
(המגרים מעננים סור שנגח ד׳וה׳ההוא
נשתקע סס בעליה מעלי׳אסור לשכות׳ אפי׳לדבר מצוה משוס דגוי פעי כלומר
דכפריס וכיוצא בהס לא
לבנותב״ה "־! צי׳ אלא לאומר דמי פלו׳יהא הקרס סאס הוא מטלטלין
צועק למה שיניתם מס שנתתי והימב״ס צ׳בפ״ח מהמ״ע שמא יאמ הגויהקדשתי
הקהל לנגוע :בית אמר כלום לסי אאיכו בידו אבל אסונדר לימןךכ וכך
לצדקה  6ע״פ שבשעת דבר לב״ה של יהודים ועברוהולעצמן * וכ׳הרא״ש על זה בתשוב כלל י גסי יי
^ח 7ישנ7רנ ' ^! הנדר אין בידו כלום חייב לימן וכמ״ש בשם הפוסקיםז״ל  :כתוב בהגהות
אכל ישראל ציית לדברי חז״ל ומאח׳דמן הדין שינן׳ לא פעי ואף אס יש ישראלדלא
סצא
התנדבב אסירי פ יש מחלין סא אמר ספק פלוני אני נותן להקדש או לצדקה בכך וכך
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רק לב' הוהשי'
אס
אכל
בו
לחזור
סאינוצייתלדברי
יכול
אץ
יותר
דחחאדל ישראל סחינוציית
י׳״י^ ^ יוחהווד!'
אע״פשיסוה
צדביי
להדיוט
יי׳יז
כמסירה
^
לגבוה
י״י״י
'
•
■
׳
.
*
'
■
"
אמירתו
י ' " ! - " •" .
׳' ילאי
׳  . "^-י^
מ ^ נזס
<111
■•׳
■׳
״!
. .
.
לאמצי
ראובן
תשו׳הרשליי
כשס
קלג
מירי״ק כשורש
יר״ר
!
ג
1
״
ר
1
ו
משי
*
,
:
ל
ו
בגיי
/
־״
,
^
׳
שיטי
'
ץנ״י״׳ן
י
1
י
.
מסך
נן׳
ע
2
שלא
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לחזור
לקזורבז דמני נדר ההוא שעתא לא היה סוס יומר ואחר כך הוקר יכול
־׳יי*
 '"— 1חפכוי ליב  6תי לרל השם3זה ע 3ל ברב כ מהי ק בםור1
1
ולא כפן הכסף טכ״ל :
הקרקע לצדקה
ובשורש קלח כ׳בשס תסו׳הרשב״א דהא דאמרי׳כערכיןישראל סהתנמי
בעאהנדר ולכן אם
האוסר סלע זו לצדקה וכו׳בספ״ק דערכין ( דף ו ) אמר רב נחמן
רנם
רו יכו היינו דוקבשים נרו ומנויו׳כדי הצורך לב״ה אבל אס אין ספקאין
ראובן 6י  0דר
סלע זו לצדקה מופר
יסלשכות • ותשוב׳הרשב״א בארך אכתוב בס״סזה  :וכתבוהחול
ידאותועירפשיטא
אמר רכה פר אבוה אמר רב האומר הרי זו ופרס״י והמום' "
העיר יכולין לשנותה בין לעצמו בין לאחר כין אמר הרי עלי בין אמר
דמי
ן ב ב תהא דמשמע התם דאין מקבלין צדק׳מן הגויס ורכה ורביוסף
דלסנומה היינו ללוותה ולאחר פרש״י להלוותה לחבירו •והביאוהרי״ףוהרא״ס
יגות ענשיז אי" מימרא זו כפ ק דב ב וב ש הרא ש דלדעת ר ת שמתי׳לשנות קופ לכל מהשירצו
יז״ףשאמיר י־מי מלכא משי־ ־ליס עלנופ דסנלץ־י 09ו?לנ מרי'

מלבוש
י3!,5שרגי) לני מיססא נפ״ק דמיכץ6ע״ג ו 5־פ אל הי׳פלוס
כדרישו
עמא מסו דהוי כמו קרבן ואמרינן איש איש לרכות גויס שכורריפו
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ואינו
היי שיאו
כהנ׳מהס
אביהם
לעצמו
צעוצ
שהטמין
0
מעות
כצזמןשמוו'
כשידה תיבה ומגדל ואמר של
פלו׳הס סל מעשר יראהלי כי מטות שהוקצו למצו' אינה
פצי הס
אס
כמוס
'
דבריו
קיימי׳פיר
סל אחרים כי דעת הקהל הוא פל מעות כ״סע הזה על
סמצו׳בעכין שנר׳להם
שדבר ברור־הוא־דבריו סל אחרים סחייבין ליפן מס מהם
?יסי׳ואס
שהבעלים עצמם א ס היןבידסהין צריכי ן שינילאלינ׳סאה)
כמערים
שעושה
שלא
יחזיקוהו כעשיר או כדי
שלא יקחו בניו לא אמר ליתן מס מהם אכל מעות של מצו '
אינה בכלל כי פטורי הסמן המס * כתבשזניצניתו ^
דצומר
כלום עוד גרסינן סס הרי שהי ' מצטער על מעות שהכיס
לו
אביו
ט
לא
היה
יודע
הכלבו
בשם
סה״ת
אסו׳
לו׳חפ׳ן
זה
יהא
הקדש
שהרי
פימת
ירקבו
וכו׳אלא
או׳אכי־שליג'לתתהנכפי׳
לסי הס ובא בעל החלום ואמר כמקום פלוני הס כ ך וכך הס
ושלמעסרשניהס
נותן חס ] זה או דמים
אלו
לצדקה
או
למצות
•
ובהגהות
אשירי
פ״ק
דע״ז
כתוב כיפרנפש! יד!/
הייבז היה מעשה ואמרו חכמי׳דברי חלומות לא ממלין ולא
מורידין ונרא׳בעיני פסכןפר 3״ס ד5ן סור ^ דס ן| ומר הריני
מניח
3
ה
ק
לפ
ס
?
ר
פ
ז,
וכי
^
ממן
ן
פ
ל
ןני
ה
7
נרי
0
נראיןשאש
מל זה הדין במפות צדקה :
ואםמצא
הכיס פס המעות כתיבתו וכתוב עליו שאוסרו על כל
העולם
אלא
אומר
אני
מתנדב
לצדקה
ל
)
רלצ
י
יר
35
יי
ופי״מ דבזמ ולעמתכמ ^
י״׳אי*
שנס סל צדק׳סמכי׳אכתיבה כי היכי
אבי״ה דסמבי' לעניין פקדין ולעכין יין נסך כדפרי ' הזה אין
תקנ׳למטלטלין
של
הקדש
בפדיון׳
אלא
ממפקיד כשס פיימוני ובשם
בקרקעות
ואס
אמר
עכ״ל
אז״ק
בלשון
קה דס נל ׳והאנלא ימהל]
וכתוב עוד סס בפרק זה בורר
פותחין לו בחרטה ואומרים לו אילו
אמר להם ראיתי את אביכם
היית יודע שבדיבור זה נאסרין על כל העולם עלייורסא ולכןאם
שהטמין
מטות
כשידה
תיבה ומגדל
ואמר סל פלוני וטעונים גניזה היית אומר בלשון הקדש
?סשל מעשר שני הס בבית
לא
וכשאומי לאו מתיריןלו ואס כסבור היהדעת! הוי
אמר
כלום
בשדה
דבריו
קיימים כללוסלדברכל שהוא חק זה והקדישו
ונמצא
חפן
אחר
הקדש
טעות
הוא
ואין
צריך
שאלה
ע
כ
״ל  :הקדש ואס לאהיה
שנידוליטלו דבריו קיימים כל שאין בידוליטלולא אמר
כלום הלכך בשדה אבל בספר התרומות סער מ״ו ח״ג
כתוב שאס הקדיש כזמן הזה מסתמא לעניי ' הקדש ואםיש■",0
31ייוין״מיס דמה לי לשקר אס היה רוצה כיה נוטלן
ונומנן לאותו שהוא מעיד או לבתי כנסיות הוא כך פסק
הי״י
ן׳מיגאש
כפרק
בית
כור
עכ״ל
:
וגס
כמסי
,
סבקזגדברהולנין.
עליו ונראה בפיני דה״הבמעות של צדקה כמו מעשר סכי אז״ק
עכ״ל • כת׳עוד להרמב״ן סימן רס״ס כתוב המקדיש
סתס בזמן הזה אין הקדשו לבדק הבית לפי נ! להקל536היירש
מגהי' מרדכי ס״ק דב״ב תניא 3ת״כ מנין שספק לקט לקט
ספק פאה פאה ספק שאין עכשיו מכירים בהקדש הבית
והיי היא כאותה ששנינו סתס תרומה בגליללפישממו!ניזזיןת
שנחה שכסה ת״ל לעני
ולגר תעזוב אותס ובירושלמי אמרי׳ מנין שספ׳לקט לקט
מותרת שאין אנשי גליל מכירין
כמממת
ה
ל
שכה
וכתכ
טיד
ודכי
יאמי קרא עני ורש
בייר
הי
^
ס
הצדיקו
^ין
ממילא
הבדיקוהו
8
ה
'העטים
במתנותיו יש לי ללמוד
מכאן דה״ה ספק הקדש עניים מפקיע מיד שעבוד שאין
ציין? צדקה
דכולכו
מתנות
פציים
נינהו
וכי
מפקיע מיד סטכוד אלה מה שחלם עליו שאמר! גתק״ם
היכי
דדריש
הצדיקוהו במתנותיו קדושת הגוף :
רבינו
ירוחם
כתב
כנתיב
י״ט
הרבה
דיני
ה נ איכא
הקדש
לכלימר
ובקצתם יס הפנאי
עליה׳להני׳
הצדיקוהו בצדקה לצדקה היינו ממנה הילכך אומ׳אני המחבר
ללמודמהסלעכיןצדקה :
כתוב
בהגהות
מרדכי
דכחובות
מישיש
ראובן
בידו
מעות
נדרבעח
יאי׳עכיל• והאיץ
וסספק׳ליה אס הס סל צדקה או לאו חייב
ליתן אותם לצדקה צרה מעות ובגדים לעניי׳וסאל אס
יחלק
הכגדי׳לעניי
,
<לל
)
^
כי
^
ע לל
^
אז״ק׳
7
מעט
:
סס
כתוב
ע״ס
בראיותדספק
בפרק קמא דפסחיס גבי
תיבה שנשתמסו כה מעות או ימכרם יספיקו דמיהם לרוב
עניים
והשיב
דיחיד
יכול
מפשר
וחולין
לשנות
מסיק
צדקה
דאזלינן
דיליה
בתר
והמע׳׳ה
בתרא
יספ
!כ
"
©
וה״נ אמרינן בפרק
אלו מציאות הילכך לדבר מצוה כמו טובי העיר בצדקת
אנסי העיר וכ״ת איכא למיחס דילמא לימרו יוהרא״ימימן ע״ג
"ימי אכי המחבר דה ה לענין מפות צדקה דאס מצא כתיבה
סל
הקדש
מעות
פלוני
אמר
למיתב לבושא ולא יהיב
ליכא למיחש להכי דאי בשוק מזבני קלא אית7מוקמינן *יוזן
קו לין ושל הקדש וספק לו הי נשתמש באחרונה
ליזיל בתר בתרא ואי לא ידע זיל ליה ואי בביתא מזבני
הא
אמיינן
פ״ק
דסנהדרין
0
^ן
מךהס
,
ןץעיס בחוקתמריה!עיי!
?תיחנא וכן אס
נשתמש בצכורין בזוית זו ובזוית זו אפילו כיוס א׳אזלינן בתר
יינא והיכא דאשתכח בגומא אפילו נשתמש בזה אחר זה אזלינן בתר רובה ואס בגילקוחות ומילתא דאיתעבידא כאפיי ג׳קלא אית לה :
כחוב בספי התיץ /תפי-״הילש ^א
סער מ״ו אין משתכרין בסל.הקדש אף לא בשל עניים
?יש? גומא שדרכה
אלא נכסף וכיוצא בו כדי מחלוקתהה סקי:
לבדוק אזלינן כה נמי נתר בתרא כדמוכח גבי שוקי ירושלים
לי!** 11
שיהא
נתניוהר״ס
((וו )) נתב
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דהתס כצדקה שהיא נגבית כצל יום וכל הפותן ליי גכא* ם הוא נותן והגבאי
(חאכפבהרא״ש סיהלז מויכן לכל שעה שיצטרכו לו עניים ובהגהות מימון סוף פ״ב מה מלו׳כתו'
גובין לפרנס העניים ליום או יומיס כדי ססקס ואס יצטרכו יות׳יחזרו ויגכוו? ^
בלזשונת כללי״ג הכן דתכןן כמס׳סקליס ומייתי לס סיב דייני גזירות ר עקיבא אומ אין מסתכדין
סי׳ז' דמומר לדור
ומערש סעמלן בסל ענייס דלמא לןיצעריך להוזוזי י  :י שהתנדב כדר או מנורה לכ״ה וכו׳דהתס דוקא כשיש ספקלבית סמס ׳ית
כסל הקדש 6ף ללז בסל ענייס
בנית של הקדס ול -ית ליה המ  6ציירי בצדקה העומדת לחלק דסמבא דעת עפייס עלה כזבל צדק'
ה אבל בזמן שאין• מספקי׳צרבי עכייה׳לגמרי ואין ממלאי חסיונס וממד היח|
 7אין חילק גין בית
והקדיש לעניים להוסיף על קצצתם אי,
של הקדש לשאר סנותכין פדי שיהא הקרן קייס והסירות
ספק שאין הצבור רשאי לסכות הקד1 ,
גפים עכ׳ל :
לעניים שרי וכן עמ 1:דגר עכ״ל :כחב
רסא
לדברים אחרים ואס עסוק הס גוזלים
המרדני בס׳סבועת הדייכין נשלזל ר״מ
כעב
ובכלבל
צת העניים וזהו ישפכיכר מיפיעכייס
לה(אה )אב א! ג״ד על ב ' זקוקים שתובע שמעון מלזת רלזוכן
מ 12£ת עשה ילכל אדם מישראל שימול את בצו
ריס
לעניים מותר עני לאותו<נני וצו' ':וכזס
וגדולה היא משאר מצות עשה שיש כה
כל עם שמעכגין שנתן לו להמיח בהם לתת מהם כך וכך
עזנרישנעשה  :בשכס להזכיר כשמת זונתו ותובעו עתה
כתבו גדולי האחרוניםז״ל  :ו  0תכ
צד כרת וגם נכרתה עליה י״ג בריתות בפרשת מילה ולא נקרא
שיחזיר לו ומזוקסשיב שנתנם לו לחלקו
שנימול ובזכות׳ נכרת לו כרית על נתינת עוד במשוב אחרת כל הקדש'כגון זה אין
אברהם שלם עד
יכללין לשנותו מסו' גזל עניי שלאאמרו
גס קרן גס ערי כאשר יכסר בעיניו וחיכו
רוצה להחזיר והשי׳כ״ל אס שמעון אומי הארץ והיא מצלת מרינ׳של גיהנם כמו שאמרו חכמי׳שאברהם אלא בקופה ותמחוי וכיוכ׳ כזהשהגבאי׳
אבינו יושב בפתחה של גיהנם ואינו מניח ליכנס בו לכל מי
גובים לפרנס העניים ליוסיאו יומיסכדי
שנדר לצדקה אך אינו מצה שיהיו עוד שנימול ומאוסה היא הערלה שנתננו בו הגוים שנ׳כי כל הנוים
תפקס והותיר ואפי׳לא הותיר סא
התת ראובן והוא בעצמו רוצה לחלקה
וכל המפר ברי׳ של אברהם אבינו שאינו מל או שמושך יצטרכו העניי׳יסובויטוד הגבאים ויגבו
לז״צ ראובן להחזירן לו ולא יסכע על ככה ערלים
ומעשים טובים אין לו חלקלעה״ב להם כדי ספקס וה׳ה לצר סלבי׳הכנסת
שהוא כדבריו דלכאויה נר' דהלכה טובת ערלתו אע״פ שיש בידו תורה
כסיס לבית הכנסת סכיק חוץ מזהאבל
הכאהאיכה ממון רפיון דאי־ן לשמעון3ו וצא ולמך ממשה רבינו שלא נתל עליה אפי׳שעה אחת שאיחר
בה בזמן הזה שאין מספקין צרכי המגייס
אלא טובת הכסה אינו ממון ואקליסכע אותה אלא נענש מיד אע״ פ שהיה בדרך על כן צריך ליזהר
ברי׳חתום בבישדינו ואינ׳כשאר כלהמצו' לגמרי ואינם ממלאי חסרונן ועמדהיקי'
עליהם ראובן ואפי ׳למ״ד טובת הנאה מאד וגם כי היא אות
והקדיש לעניים להוסיף עלהקצבי*
ממקמ״מלא נתקנה שבועת היסת
שאינן קבועין בגוף וכאשריסיר׳יסיר
עליה  :מ״ב מי שנדר ע״מ שיחיו בניו כמו התפילין
שנותנים להס כצס ' אין ספק שאלובאו
והציציתאות חתום בבשרינו ומעירה בנו שבחר
האות אבלהמיל׳היא
הצבור לשנות הקדש ז?לדכרי׳סחוי׳הרי
ופיר׳אם לא יחיו לא יתן אין לכוסו ליתן
ודור
לדור
אשר
מרעיתו
וצאן
עמו
ואנחנו
אלו גחלי ' את הפניי׳חו סשנעובסקלי'
ביון שכפל תנאו כהי שעבד ע״מ לקבל בנו השם מכל העמים
אנחנו חייבים לעובדו ולספר תהילתו:
מות׳עניימלטכיה וכו׳ ובזה כ רמתי
ערס הרי הוא ע 1בד מיראת עונש ואינו
רלעכ״ל * ח
חייב למול את בנו ולא האשה את
בכלל צדיק אלא חד מז׳פמסי ' הלא פי'
רסמצות עשה * ( נ׳ה ) דינים הרנה
מהר״מדרוב נדרים הכיאיתכהו ע״י
ומיהו אינו חיי כרת אם לא ימולנושאין
לכל אדם בעני] הקדם ומי!' מתי׳
בשר
ימו׳
לא
אשר
זכר
וערל
רכתיב
עצמו
בערל
אלא
יריחש (אליסה י האומר
אסתכת' אס נתון תתן אס יהיה אלהיס בה כרת
לא מלוהו ב׳׳ר חייב מישראל סימול את
אען זה לנזקה הייקמ
עמדי  :בספר התרומות סער א׳פסק ערלתו ונכרתה לא מלו חייבים ב״ד למולו
מובפ״קדקידושין עטיס אס הוא נידו ואס
כר׳יוחק דאמר בהמקבל שהמקדיש מנה למול את עצמו לכשיגדל ואם לא מל חייב כרת כ׳הרמב״םאין:
אינדיכי׳להקלישד
איכ׳בידי
לבדק הכית מסדרין וכ״ס להקדש כזמן מלין בנו של ארם שלא מרעתו אלא אם כן עבר ונמנע למולו
לענייסדצפאס היהמיעמדשלשמן ואס
(להדירו
אמר כשיכא לידי יהיה הקדש אולענייס זנו נ!
הזה דהוי ממון הדיוט 5כתב הרסב־׳א שב״ר מלין אותו בעל ברחו נתעלמו ב״י ולא מלוהו חייב למול
אפיז שלאנמעמד שלשפן ואס היה קרקעאפילו
מבטל
שאלתס ראובן חלה וצו על נכסיו ומיצ' את עצמו לכשיגדל ובכל יום שיעבור עליו לכשיגדל
שאינן בישותו ונא' במעמדשלשפן ילא אמרנשינילידי
שני אפטמפין על בכיו וצוה לאפטרופין מצות עשהא אבל אינו חייב כרת דע שימות והוא ערל במזיד
זבו בו דבצל י* קןם שהוא הלא ברשות געליו •המזיק
לחלק הקדש לפי ראות עיניה ככל שצה
הקלש עניים נין נגופו בין נתמזנו כמןשורו שהוא
אינו
ע״כ ואיני יודע למוז
ימי
בחנוכה לעניי דתומיס ואלמנות כל
תיי׳לשל׳כדין ההדיוט ־ אס נדר לעשותנדק׳אפי׳למ״ד
׳חייה ואחריהם בכיו בעצת סכי אנשים
עופיס מהקהל ואחר בניהם ובני כניהס • ועכשיו נפטר אחד מסאפטמפין
" .
.י ־
ננדק וקסרחה חיע גדנח חמר וזה נתי תנת זוהניזוד׳■' ״ ' "/י י׳ ו י .
הקהל למכות אסטרופא אחר תחת אותו שנפטר שיהא אפטמפא על ההקדש
קמא לנדרים אזליקלחומרא • איןחחייניןאותו ליינו ׳את ניתז וכליתשמישי (האדאמיי
השני החי ורצו ג״כ לדעת כמה הוא הסחדשובמס אס בקרקע או כמטלטלין
א־פשיטא נפרקא
ישתמש בכלי כשף 8בכלי כסן> ישתמש נכ לי;5חשפ ההיאי* יי יי ני| רישה נס ז ^
אם הי׳חשתאש בכלי 5הנ
תשובה איני
והאפטרופ׳טופן שאין לו להודיעו להם ולא למכות אסר עמו :
למכו^
נית המרחקייש ה( ה קי׳שכלזמןשאימ כלעל אלא בנינע׳איןפחייני אומ
שהוא הי׳תנררת שמגרריןבה
רואה שיהא על האפטמפיסון להודיע לקהל מהו עיקר ההקדש ובמה סהמ הוא
ליטול מ ן הכדקה כלומר מהנבי׳שליזלע׳של צדקה אין נות נין לן אלא אחשימת
כליתשמישן אלא אם הזכרן
גלוי שנטל לקט שכח׳פאהלנודעשהלא עשיר ובא נ׳ ללננות ממנו כלימהשנע,
נתן רשות ביד סאפטמפוס לחלק לש ראות עיניה ואלו הקדיש לעניי העיר סתם
זרש״יפי׳לאתר שינאלידי
משו׳קגסנזניןכתנוהמפרשי מיתרלשנו אעימפ פ
היה כאיפשר שיהא עליהם להודיע מפל תמן הדין היה מתחלק לעניים שבעיר
מחייני׳אותולחכור ואע׳ג לממון שאיןלו תובעין לוא
להגתוןבכלשנ׳שהיא הנלת נפשו׳שאס ל א יתפשרו יענישו עניי • שניבמרעשתיל
לנזרןל׳פשיטי׳שנותנין
כולם כפי ההלכ׳לא כפי המנהג שאני מא׳בצלהמקימו׳סאץ ה הקדשו ' מתחלקין
ותלקיפהננדק/במפנז העניי גנזרשיש׳הס
נכסיו לעניי׳אם עמד אינו חוזריכהן נותנים לו חלקבראש
בסוס לעניים ומ״מ לפי הדין כך היה ראוי ואז היה באיפשר שיהא עליהם להודיע
ואינו מספיק לשניהם אם הרנמלנהק ובקינהזיאזת הרבקודש • אסלאוש נ
הק \ש כלילית ן לרב אולש״צ
נעצא
כ״ס שאמרו אפי׳נספקםא נא כהן ותפסו אן נבאי או עניבזיון הזה מתי !ין
לפי שהיו עליהם תובעי' אבל עכשיו שהם רשאים לסלק למי שירא׳כפיניהס
קודם להוניא הרני'י 7יןתונתן
' אם הקלים לעטי' א ו לנה* כיש להם אונאה־צל סתם ההקדשנזתןהזה .עהצ
סאין להקדש תובע וכן אין לקהל למנו׳אפטמפא אס עמו שההקדש הזה אינו
יזילידלאאיקריתפיס׳מספק
אמירתו לגבוה וכו 'כל! מ ׳ שנקנ ' נאמיר' ל(( ק׳בהקדשנ ני ה יייא י י|מרינ 1ך'
אללעניי׳הזא • מהשאמרו
מתתלק אלא ע״י ' האפטרופסין סמינ׳או ע״י בכיו אחריה ' ואס דעת המצ*וה סיהו
דב׳מש ^׳י  -האןמ׳נכשילנני ואחריולהקדשאיןלהקד ת י|
לנדק׳דתיי׳ליתנ׳נאמיר׳נעלמ׳מפגישהקנ׳להם
סאפטמפסין השנים או אפי האחד מהס מסלק ההקדש הא׳הנסא׳יסל כבראשונה
• ינא קול פ׳הקדיש נכסיו איןחוששין לאשרם עליו אפישהקול הי  ,ננג |
כלום נ־וןשהראש! ןראזיליורשו
ואס אין דעתו שיחלק האחד אלא שיהו הפני קיימים א״כ יחזור החלוק' אצל הפני'
שנתקדשה דהויימקידשת • המצה חנירו אן חרפוגעניןשחיי לפי תקנתהע ר
שאם הי׳יונא קול נזה באשה
או לצדק׳אולהקדשואח״כמתללו שפי  :והו נר׳לילעניייאנן נפחיי נהןוונו
■ ומ״מ אני רואה ככל המקומו׳שכל שהיחי׳ממכה
בבושת ק׳זהו׳ואמ׳שיהיולת״ת
ולא אצל גזבר אחר שימנו הקהל ׳
זקןקי׳לנלק׳ונתנהבילראזנןלה ^ "
העניי׳  :כינשוןיתשו׳הרשב׳״א ששאלת על אש׳שנדר׳י״ב
נאמנים
אפוטמפסץ או אפילו הקהל ממנים גזברים או גבאים או
י
ה׳חקפןעליו ביולל׳נעשו י״זזקןקייקרן ואת ' כממראזנן1הי
ושהי' נותן מחלקה לחחזיקחנתורת
אפי׳ימו׳אחד מהן או ילך למדינת הים אין המינוי או סאפטרופוסו׳בסל אלא

הלכות מילה

בנה

רסא האב

מוני מידושהייה נעהש׳תעי ח־גףה -״ע• ״״״ .
עוד לוז״ל שאלת כאחד שהיה חייב מנה והקדיש נכסיו ואין לו ככסי׳אסריס
חשוכההמלוה גובה מן ההקדש דסתסהקדש לעניים ואפי׳בהקדשבדק בכית
גובה כדאית בפ׳סוס היתומים ואלו היו הכיסים מטלטלין אס יש בסטר החוב
מטלטלין אגב מקרקעי גוב׳אותס מהס ואס לאו אינו גובה מהס וכדאמרי׳ עשה
חורו אפותיקיומכרו אין נ׳ח גוב׳ממכוונר׳דה״ה נתנובמתכ׳או במכיר׳כדאערי,
בר״ע הניזקין גבי לגבות מהזיבוריתומסתברא דה ה בהקדש כזמן שהוא לעניי'
ואס הס כשטרי חוב ס״מ הוי הקדש דדבריוככתובי׳וכמסוריס דמו והראיה ס״מ
סאמר פלואתו ואס היה בריא הקדשו אינו הקרש משוס דבעי כהקדש ברשותו
רומיא״דביתו וכאןגוף השטרות אינו־ממון והשעבוד איצו סל מלוה פר שיגבכו
1ק״ל כפ׳כל שמה ב״ח מכאן ולהבא הוא גובה וזבין מלוה ואקדי׳מלוה לא עשם
וכתב טוד במקדיש בזמן הזה
צלום וצדהופשמת דבריו ככתופי׳וקכה הקדש :
סטרי סוב דסתס הקדש לעניים דלא קנה ההקדש אלא .בכתיבה ומסירה כדין

. .. . . .

קירת׳שיתבטל
• קדישלכ נכסיו מקרקעיומטלצזלי זשטרז׳זבל שענודין בת נאי שאס יהיהלל זרע
|
טיליטולאעדשיהי׳הדענןי/שגפ
זהשיהיוכלהנכשי׳הנ׳ילעזמדי׳בידב״דקהל
' '•! "? 1 " 1ייעלעני!
שיגבו ממנ 1הנ׳ד הנז׳ג׳חאות זהןני׳להקלשטוליטולא ואס לא יניעהזרעלי' נ
נ ד הננסי אפר
<
וקנומראוקהנזיוכו׳זהגיעהזרעלי״ג שנה והנכסי׳לא נאומעולתלידנ״דול*
זר  .כ׳-יש כבראשינ

ןר

היורש והארץ בדנר ־ ובתשי׳אחרת כ׳על שנחנא כאויגענקס ראזקשר' מהשייא
ינאיזקניהקהללגבי׳הג׳מאי׳והיני׳יטעןהיורשצמןשלאירדולנכשיסשלאזכהנהדהקה
_ ,ממש בדנרי
-ן שוהשי

איניחא שוס השש הקדש

כיהמקדי׳ניפו אמר רחמנימהניתז נרשמהאפי

.
פי! יאשדמייחהה(ת במדהבמשקלהעטר־ובנדיוהספ תו״!י
שהיא
וקשזטיהסיפרי׳שיאמרעלין(י1כרן אותזלטזב
כמיוהדורכאזתיספ׳בכתינ׳נאהבנןייםותפומיס
אתייחו
הסופר הצייא׳לפגיו קרא קביעז׳זמןלכפינתם ב׳שני׳והוא
עש שניסכא׳שעשהט׳וכ׳עו׳שכשקרא
מעט הוא זה יד שיעשו תון ה׳ שיים והסופר שכת מלתקן הדבר ננואה והשי׳שהולכי׳אחר גלוילעי
כ בת׳הסי׳רעיד שנשאל על אששהקדיש׳מסי מלוג שלהסא מופ׳ליהנופחןהפירוא,האריוכלגי
.בסיפר נצ שנשאל על קהל שעשו אקנ) על איזה לנר והעמידו קנשלע כלמי שיעבורעליהןה|
* ( ג׳ה ) ועייןנסי׳רג״תגגי גמר נלנוצדקהוכו׳:
הדיוט * ו ^ תב עוי אאלת המקדיש
התקנ׳אשה כשואה אסתיי׳בעלהלשלם גשנילהזנשפפקנמר• חנלת ניקור סיר'
יק־ לצדק׳ועגר׳על
1ן?
ורצה הצבור לסכות ולהוצי׳ כןכן
למק׳וענר׳עלהתקג
למקוספידגההגודרואחי^1
סדה לעניים וצוה שיסלקו הפירות לעניים בכל סכה
שהסכימזבשנועה שכל מישימרנדר ננ 'ה שבעיר׳ןיהיההחגילהקלשזהחנינחין
בצלשנוהלתתג הנללפ״ת ענ נהי1
הפידותלדכריס אחרים מהו* תשוב אץ רשות בידם ואפי הסכימו בכך טובי העיר
נעשתה חברת מ'' ת ונדר א׳מהחפומיס נדר לת״ת ומתואןמר
אפרהנניע״ג
יאמחלו (
נפירפינייאן׳רזחי!ען
חנלרולליש נהירפינייחז
צמה וזדירויייח
ששאל רמה
מרפתשרואל
לרעדז־רמח
1טר
מריב^*
כמעמד אנשי העיר שכיון שצוה שיחלקו הפירות לעניים גילה דעתו שאינו יוצה 5ל 3שוכה שכיב
יזנורותשבעי׳כןוכןנשוה והנהנעוהי,בזרות כפיגיכהר' )בעש! נה .ג
©ישנו בזה כלל ואינו דומה לרפאי ' לעשות קופה תמחוי ולשנותה לכל מס שיינו

הלכות מילה רסב

רסני

ד״ם

ץדה5ם^ ומייתי להמדכתיב וימל אברהם את יצחק בנו וקאמרי התם דאס לא כל הפוסקי׳ופרש״י חלצתו חמה נשלף ממנו החולי ויצא מגופו ובגמר'איבפיא לן רסב (א)
ואיפש'
יפו־ד דכתי׳כאסר צוה אותו אלהי׳אותו ולא אותה  :וש״ש וגדולה היאמשא' אהא דשמואל דאמ׳נותנין לו כל שבעה אי בעינן מעת לעת או לא ולא איפשיטא
7עדיןת!ןת'במט
? 1,עש שים בה צד כרת וגס נכרתו עליה י״ג בריתות כ לומ׳אע״פ שפסח מצות וב הרא״ש וכיון שספק נפשות הוא יסבינן]ליה מעת לעת וסרי״ף כדואיפשיטא מאל!נימי'גלילה :
׳ םס ייני׳םליה כרת מ״מ לא נכרתו עליה י״ג ברימו׳כמו שנכרתו על המילה :דבפינן מעת לעת ופיהר״ן ז״ל לא דאיפשיטא הכא אלא בריש הערל הוא שאמרו (ב )כפננ״ילי*
כן וע״ז סמך הרבז״ל  :כתב מהרי״ק פרק ערל7ה״ה
וריס ובי׳לכתוב שיש בה צד כרת ולא
ניישכהעורייעכמנ
שחלה
משו׳התראתבשורש קמ׳ו בענין מילת הקטן
וכי
הראב״ר
וכ״ב
שיעבור
'
יו
בכל
באיסו׳כרת
אינו
יה שיש כה כרת משוס דאינו מתחייב
ע״ייזזלי  ( . :נ)
חולי סל סכנה ולכסוף הוקל מעליו חליו לגתאיז נתיב א'
דעערשיגדולולאימולנומ״ש שי״ג
והזיע עד שלא היה בו עור סכנה ושוב חלקב׳זה״ה עשה
נויפו׳נכרתועלי׳משנהספג דנדריס
לסוף באו ג׳ימים חזר להיות לו קדחת ש1ם מעשה נפין
7לע1לש כשה<א
^ ) פירש שי״ג פעמים נזכ׳ברית
קטנ׳ אך לא של סכל וחזר והזי׳ונשלקתס במעי אמן פי(
^
^פס
ד
^־
תחילת מוז ומי היום כשר 9כך אלא שזריזין מקרימ ^ מציה מאימתי ימנו לו שבע' ימי הבראתו האם קתוסעג״ל :
״ ״״,״  .מ״ש מיר כבקר :חולה אין מלין אותו דע שיבריא וממתיק לו מעת מזיעה הראשונה אומהשניה• נלע״דדבר
לפנ,
מעתלעתואז מלין א •,תו וגם אז אין פשוש שאין למנות מסזיע׳ הראסונ׳אלא
פלנ״ינסאק שנתרפא מחוליו ז׳ימים
לובריח
*,יינומדכתי ׳כיוס רהו 5ז כיח השח מלין אותו אלא כיו' אע פ שאיג ממגרכ א שחלצתו חם וכיוצא מן השניה ול״מ אס בפעם הראשונה לא
סלפתו החמה מכל וכל אלא אפי׳לא הים
־ !!5־ונמס נייח ל־וסי לזרעך נתתי  :מה שהוא חולי שככל הטף אכל חלה כאח׳מאכריו שכאבולו
אותו לו שום קדחת אחר הזיעה הראסול מ״מ
ער
ומ״שוהיא מצלת מדינה סל
שיברי׳מלק יי *ז ז
ולאחר ^ ' ^ 1׳ ו / -׳ .ץ
11
שיבריא׳מ• ✓ 1יי* ו
1*4
וכיוצ' בוכזמתיק ל! ו ( ע(
עיניו ( ע7
גיהנ׳כמו ע ו  4י\
מירוק כלמיל׳שלא בזמנ׳כגון טומטום שנקרע ונמצא זכר או כיון שחזרה לו הקדחת בקצת לסוף כ' או
שאמרו חכמים שאברהם אבינויושב
משוד פי׳שנימו ׳ככר ומשר העור עד שנתכס׳מילתו שצרי' למול ג׳ימיס איגלאי מילתא שעדיין לא הברי׳
משוך פי׳שגימו ' כבר ומשך העור עד
נפתחה של גיהנס וטבע שנידע ייוביז
מחולי הראשון ואין לשלוח יד כילד עד
היו
שלא
מקרי
מחמת
בזמנה
אותו
מלו
שלא
או
כ
אחרת
פעם
גי
^ ס^י
(לך יט ) אהא י ^ י יי׳ן
אחר שבעה ימים להבראתו השניה מכל.
*

גיהנסכהם
3ןי51ןיר
דכתי׳נ2וכ י י ?53יי* הנ ל! י ,
ל ־ו 3י
עולתו ,לא
־נא־ 1ל5ג|,ה

להם צרכי מילה כולם אין נימולי׳אלא ביום אנדרוגינוס פרש״י
מי שיש לו זכרות ונקבו׳ומי שיש לו שני ערלות נימולי' לשמנה
וכן יוצא דופן אע*פ שאין אמו טמאה לירהומלר בין השמשות
ספק מן היום או מן הלילה מרנין לי מן הלילה ונימול

וכל שהשבעה ספק נפשות והולכים בו
הרשנ״א
(נ״ה ) כתב
להחמיר£?"£ '[ * :
שחל?
ג
וג ס 5ןז  )$ץ
תימ'במנת
תשתה7בה'
ונתרפא
אותו אלא ביו׳אע״פ
ממתיכן לז על לתחד כ ,
שאינה בזמנה בפר
טעמו בסימן רס״ת .

לתשעה שהוא ספק שמנה אבל אם הוצי ראשו חוץ לפרוזדור
מבשמי ליה כלוע משכה ערלתו ודי מלי
נמישאינונימי׳ולפיכך אינו מכירו שסו׳ מבעוד יו׳או ששמעו אותוג כובה אפי׳לא נולר עד אחר שתחשך
הערלה מונין לו ח׳ימים מיום שיצא ראשו או ששמעו אותו בוכה :
ופרש ומאוסה היא
יהוד:
הגרים קטן
סנתגנו בה הגויס שנאמר כי כל
 -פילי׳משנספ״גדנדרי׳ ( דלא )  :ומ״ש
השמיני וטעמא דפסק מומיה מסוס
דיסידאספליג עליה ועודדברית דת״כ אתי׳כוותיהכדאיתא כתסוגס משמע
ונל המפר ברי׳סל אברהם ומאין לו חלק לע״ה משנה כמס׳אכו׳ -ומ״ש וצא ולמד
ממשה רבי׳סלא נתלעליה וכו׳משנ׳ס׳פ ג דנדרי (פם ) וס ש וגס היא אות חתו
שסדר׳יוחנןור׳אליעזר ס״ל מומה וכן פסקו הרי״ףוהרא״ש בפ״ר אליעז דמילה
וכן פסק ה רמב' ז״ל כפ״א מהלכו 'מילה :
נכסינו ואינו כשאר כל המצות ונו׳וכאפ׳יסירס יסיר האות ונו׳פשוט הוא
וסא האב חייב למול את בנוולא האש׳ את בנס ככר נתבאר בסי״סלפני זה
ומ״שבד״א שחלצתו'סמה ומאבל חלה בא׳מאיבריו כגון שכאב לו עינווכוי׳
ומ״ס ומיהו אינו חייב כרת אס לא ימולנו וסלי כ״כ הרמ ב״ס ופשוט ולאח׳סיבריא מלין איתר מיד 3פ׳ הערל ( דפ״א ) אמריק מילת זכריודאימנה
סואומ״ס לא מלו סייבי׳ב״ד למולו בפ״קדקידושיןידכע )ומייתי לה מדכתי׳המול בשעת אכילת פסח ולימנהו בספת עשייתו היכי משכחת לה ואוקמה רב פפא
לכס כל זכי  :ומ״ש לא מלוהו ב״ד חייב לסול עצמו מפיגדיל ג״ז בפ״קדקדושין כגון דכאיב ליה עיניה לינוקא ואיתפס כיני וביני כלוע בין עשיה לאכילה ואס
(סס) רליף לה מדכתי׳ועיל זכר אסר לא ימול ונכרת  :כתב הרמב״ס אין ציתא דהוה כעי לאמתוני בתי דאיתפח שבע יומי לא -הוי משני מידי אלא
מלין בנו סל אדם שלא מדעתו וכו׳הכי מפס קצת מפפט׳דסוגיא דפ ' ק דקידוסין ודאי אין ממתיק לו אלא מלין אותו מיד שנתי־פ וכן פסק הרמב״ס ז״ל ומשמע
דקאמ׳היב דלא מהליה אבוס מחייבי ב״ד לממהליס וסכר׳נסי הוא דמצו׳המוטלת דכאיב ליה דנקס רב פפא לאו דוקא אלא ה״ה לכל חולי שאינו כולל כל הגוף
על אישאס' אין לאחר לעשותה שלא מדעתו • ומ״שאכל אינו חיי׳כרת עד שימו׳ דאין ממתיק לו כלל וכ״כ הר״ן בפ״ר אליעזר דמילה וכן נר מדברי הרמב״ס ז״ל
והוא ערלכמזיד טעמר אינו חיי׳ למות בקיצר שנים שהוא מין א׳מכרתלפישלא וכתוב כנמקי יוסף כפ הערל דלא אמרינן דהיכא דכייבי ליה עיניה לא יהבינן
עבר מדיין על המצו׳שהרי בידו למול את עצמו פד שימות והוא ערל במזיד ואז ליה המתנת זמן אלא מהלינן ליה לאלתר שנתרפא אלא בכאב מועט אבל אס
יתחייב נרת לנפש או אפשר דה״ק אינו מתחייב למות בקיצור שנים עד שיגיע יש לו כאב גדול בעיניס ממתינין לו אחר שנפרע ז׳סלימיס דהא חמיר מחלצתו
שפתו למות ואס הוא אז עדיין ערל במזיד ימות כקיצור ימים ססיא מין אחר סל חמה דשורייקי דעינא בליבת תלו כדאיתא בס אין מעמידין עכ״ל  :וכתבעוד
ודעת הראב״ד שמיום שגדל ולא מל הוא חיי׳ וכבר דייקי מינה רבוותא דמשו׳צער וחולי כל שהוא משהין אומו למ ו פדשיברי׳
נמו נדאית׳במועד קטן :
למות כקיצור שנים אלא שאם מל נפטר מהחיו ההוא וזהו שכתב וככל יוס עומד כדי שלא יבא לידי סכנה וכ״כ הגאון דכל תינוק שהוא מצטער בין מהמת חולי
באיסו׳כית כלוע ראוי הוא בכל יו' ליכרת ולמות בקיצור שני׳דאע״ג דדמי לעוש כין מסוס דבר אחר אין מוהלין אותו ער שיבריא עכ״ל ח״ל העיטור לגאון כך
דבישאיפתר שיבא לידי סיוב ופדי׳־ן אל בא לידי חיוב שאני זה שבכל יום עוב' ראיתי כל תינוק שהוא מצטער או כחס כעצמו ממתינין לו עד שיבריא פכ״ל:
'9וא בודאי על מצותו של מקו׳ואע״פ שאינו מתסיי׳ כרת לגמרי מ" מ באיסו כרר
גרסינן בס הערל אמר רב פסא סילכך יומא דעיכא ויומא דשותא לא מהליכן
סיא עומד בכל יום ויום ורא וי ליכרת • ומה שהזכיר התרא׳ספק לדוגמ׳פפלמת ליה והאידנא דדסי ביה רכים סומר פתאים ה וכתוב ממקי יוסף סכת הריסב״א
קנה דהא התראה אין לה ענין אלא בדיני אדם ולא בדיני סמים והיינו לומא כסס רבו מכאן דמאן דלא בעי לממהל כיומ׳דעיכא הרשות בידו וספי' עבד
יצעי׳למ״ד התראת ספק לא שסה התראה לא אמר כן אלא לפוטרו מדיני אדס דלא למסמך על סומר פתאים וה״ה שהיה ראוי שלא למול כשבת כשהוא מעונן
 6בלמ״מ חיוב סמים יש עליו מפני שעשה מעש שיוכל להמשך סמנו סיו׳מית'וזה עכ״ל  :ורבינו ירוסס כתב יוס מעונן או יוס שמנשבת בו רוח דרומית אינו
סמכיא עצמו למקו׳שאיפשר לו להתחיי׳כרת ועוד שהוא עובר בכל יום על מצות מעכב מלמולו דסומי פמאיס הסס אכל טורח הדרך כלומר שהוא חולה מטורח
הנורא דין הוא שיתחייב ככל יום למות בקיצורשני' :והרסב״ם סובר דאפי׳ הדרך אין מלין אותו עד שיתרפא כך פשוט 3פ' הערל וכ"כ הרמ״העכ״ל  :וגס
למ״דהתרא׳ספקשמה הפרא׳סאני סתם שהוא עוכ׳בקו עס׳ולפי' דין הוא שיחול ה״ר מנוח כתב כל דבר שאינו כגופו שלתינוק כמן שמצה לצאת לדרך אין
עליו חיוב סמיז מעת המעשה הראשון אכל הב א שאינו עובר אלא בשב ואל משהין את המילה בשבילו כי היכי דלא משהינן בשביל כשיבה מסות דשומר
תעשה כל שעדיין בידו לתקן אינו חייב כרת פד שימות והוא ערל במזיד:
פתאים ה׳כדאיתא ביבמותטכ״ל  :וכן כל מילה שלא בזמנה כגון טומטוס
יסב זמן המילה ביום שמונה לל־ידתו זה פשוט בכמוב -ומ״ס וביום ולא כליל׳ שנקרע וכו׳כולס אין נימולין אלא ביום כריתא כי"פ הערל ( דף ע״ד ) ואע״ג
מסנה פ׳סני דמגילה ( מ ) ובס ר״א דמילה (דקל״ג ) נמי דריס ליה דאיכא התם תנא דפליג סלה כבר כתבתי בסמוך למה פסק כן • ואמרי׳בגמרא
אנדרוגעוס
?15יא־ומ״ש משעלה עמוד הסחר של יום ח׳הוא תחלת זמנה מסנה בפ״ב דמגל' כההיא פירקא דמשוך אינו צריך לחזור ולמול אלא מדרבנן :
(מ) אלא סיס בדברי רכינו חסרון סה״ל לכתו׳דהיינו בדיעבד אבל לכתחלה אין פי׳מי שיש לו זכרות ונקבות ומי שיש לו שתי ערלות נימולין לס' וכן יוצא דופן
מלין עד שתנץ החמה דהא מתגי׳הכי איתא אין מלין ולא סובלין ולא מזין עד אע״פ שאין אמו טמאה לידה בפר אליעזר דמילה ( דף קל״ה ) אמר רב אסי כל
שחנן החמה וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כסר  :והיכא דפבר ומל כלילה שאין אמו טמאה ליד' אינו נמול לח׳איני והא איתמר יוצא דוק ומי שיש לו שתי
מעשששדמפני׳מסמע דאינו כשר וא״כ יצטרך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית וכן ערלות רב הונא וחייא בר רב סד אמר מהללץ עליו את הסבת וחד אמר אץ
התכו הגה״מואס הדבר כן יש לתמוה עלהפוס׳סלא הזכירוהו ואפסר שהם סוכרי' מחללין ע״כ לא פלעי אלא לחלל עליו את הסבת אכל לח ודאי מסליק ליה הא
^ייי צייך להטיף וכ״נ מדברי הרא״ש שכת׳ בפר אליעזר דמילה דקטן שנימול בהא תלי׳ובת הכי מוקי לה כתנאי דתנא קמא סכר אע״ג דאין אמוטמא׳ליד׳
יחיו שמנה אינו צריך לחזור ולהטיף וכ״נ מדברי תסו׳הרשב״א שאכתוב כסימן נימול לס׳ויבי סמא סכר כל שאין אמו טמא׳לידה אינו נימול לח׳וכתהר״ן ש?״ר
יס י א רלפ״ז צריך לומר שמה ששנינו וכולן שעשו משעל' עמוד הסחרכשדמשמ׳ יונה פסק כרב אסי ואחרים פוסקים דלא כוותיה אלא כת״ק דרבי חמא והרי״ף
תקס פסו כלילפסול לא קאי אמילה אלא אאיכך  :ומ״ש וכל היום כשר לכך אלא לא הכריע הלכה כדברי מי משמע דמספקא ליה מילתא הילכך מטילין אותו
שזייזי מקיימי׳וכו׳פשוט בריש פסחי' ( ד ד ) :חולהאין מליןאותי עד סיברי׳ לחומרא דנימול לס ואין מסללי׳עליו את הסכת וכן דעת ב״ה והר" זז״ל וכן דע׳
מסנהפ׳ר׳׳אדכזילה
ודיןמי שיש לו
 ( :דקלז ) ומ״ס וממתינין לו מפת שנתרפא מחליו הרא״ש ז״ל וכן פסק הרמב'ז״ל • הרי נתבאר דין יוצא דופן :
ח (מי מפנז לעת ואז מלין לס יש כאן וצריך לגרוס שכפה במקום ח'דהכי אית׳ שתי ערלו ביון דציפליגו בה אמוראי ולא ידיע הי מינייהו אמי הכי וסי מיניים
אמר
י י אדמילה • אמר שמואל מלכתו חמה נותנין לו כל שבעה למרותו וכן בת5ו

הערל ( דע כ ) פלוגת דתנאי ופסק כת״ק
דסברדבין בזמנה בין שלא כזמנס לדנה
דוביוס
אלא כיו ס דדריש וי״ו יתירא

ד׳מ
<ל' "צו"! נ" ,אמ׳הכימטילין אותולחומר׳וכימו׳לח ואץתחללץ עליואתהסב׳וכ״פ הרכוב,
י״יס"״ 15ק'א )וכ'סכ״כ הימי"ה ותמהני למה השמיטוהו הרי״ף והימג״ס ורגי/
_;
תשיג:׳חאלהלוי
נולדכשהוא מהול כ' ר״י שא״צ להטיף ממנו דס ברית וכו בפ״ר אליעזרדמיל'
״גל■־ ׳ !.ק שמית 'ל ומי שיש לו לערלות פרש״י ב׳ ערלות זה על זה ואמרי לה ב גידים  :ודין
בנטן אשש ואס אנדרוגינו׳שס כמסנ׳ספק ואכדמגיט'אין מלזללץ עליהם את השכתור׳י מתי  ,י (דקל' ה )' איפלעו תנאי ואמוראי במילת ופסקו התו כמד דא''צ להטיףוכתב
2מל -.לימ׳השע׳ באנדרוגינוס ובגמ׳מ״ר ערלתו ודאי דוחה שבת ואין אנדרוגינוס דוחה סבת שכן פסק בה״ג אגל ר״ס פסק כמאן דאמר צריך להעיף וכן פסקו הרי״ףוהרמלו
ז״ל והרא״ש כתב שעת המוסעו׳בססר״י
היהמ .ת כנענה וכיון דגכיי יוצא דופן מספקא לן אי
"אי ״י' ׳לאה ף מילה כח׳תלויה בחילול שכת או לא
שנמצא ירוק סיסי שלא נפי! בו דמו ואיןואח״כ כת שעת הרי״ף ובסוףדבריוכ׳
ממילא מספק־ לן ? ני נמי בנונררוגימס
מראן סהעולס נהגו להטין* ממנולס ביית;
י מי! ין אותו עך שיפוי! בו דמו ויחזור
!
הסכימו
וט שרבי כסס רבי׳האיי הכי
7ת,ט] ל ,משעת הילכך מסיליןאותו לחומרא ונימול לח כמראה שאר הקטניםוכ יאם נמצא אדום סימ ןש 1,א נב1,ע
לידה אג ג דסתם ואין מחללין מליו את השבת וכן
פסק דמובאיבריויאלא בין עו־לבש׳ואין מלק אותו דע עןיכ ^ בורמו ־-ק יקמאייכו■ מד שלא יביאוהולידי
ר״י טומטום
״לדימאינ׳ג״חיו ' הרמכ״סז״ל  :כתב
על םמעיאס
י<מביניןמלנ מילת־ * ^
מפמזלזר שנקרע ונמצא זכה ונקרע ביום שמיני וצריך ליזהר מאד כאייצוהרכרי׳שאין נ 4ן וא -שיש כי השש
לאהייהס
בסי׳רס״ס • כת׳ ג5־ו^
יתבאר עוד •
מהול •
זמן 1ואי ואי י־
שאפשר לו
הכל שאפשר
נפשות דוח
דסכנת נפשות
חולי דסכנת
(אז הדכילזלת״מ ללי ־ תו כימןל גףל ^ חסני׳ליה ח׳ חולי
לאחר י זמ
למול ל ^
מ ימיל
רוח הכר
בנהינוקא דמית ולאה״ל ח יומין וכו׳ כ״כ
כך אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם אש׳ שמלה את
כאן כיוןשאס
ימים משעת קריעה אלא משעת ליד
אזתרעשהעינזק פשו 3פ הערל וכ״כ הרמ״ה עכ״ל ופשו׳ ראשון ומת מחמת מילה שהכשילה כחו ומלה גם השני
ומתהכלבו וז״ל נהגו למול בןשמת קודם
מזנחכגראשונה
מילה לא
מהמת מילה
מתים מהמת
שכניה מתים
הוחזקה שכניה
הרי הוחזקה
מילה הרי
מחמת מילה
דאמריקרככהנאמחמת
לא שנאשנא שיגיע להיות בן ח בצור ובקנה בסת
הוא סס בראש הפר
גממנעלאי
לו׳עד הקברות להסי חרפתו ממנושלאיקבר
טומטום היו מבעל אחד או משניםא ולא תמול הג׳ אלא תמתין
( * ׳) י ^ בריה דרב נחמיה אמר כגון
אכפו׳ שיגדל ויתחזק כהו נולד כשה!' א מהול כתב רביגו יצחק שא״ צ בערלתו כי חרפ׳סוא לוג וכ״כהר״ד
 3פר!זל(ר היעה שנקרע ונמצ׳זכר ביני וכיני ועוד
האיאבודרהס כסס גאון וכתב סודבססרב
כסימן להטיף ממנו דם ברית ורב אלפס כתב שצריך וכ״כ רבינו
בדין טומטום שנקרע ונמצ׳זכר
מקשתמיל*.
גאון חקלין דמהלין על1קבריה
ברית ןמיךזן
דם ברית
ממנו ףם
להטיף ף ממנן
שצריךך |,הטי
קבריה
קמאי שצרי
אסכימו רבנן
נחשון ^ יו
ומיהו ׳■ ^ז
הכי אסכימו
^ו הכי
נולד׳ בין השמשות0
נחל־שיא״ל׳פר״א רס״ו :
י ^ £נ(ל׳ 2א \א
רבנן קמאי
ולא מברכין על המילה ומסקילי׳סמא
בנחת וצריכ ' מיי! ת׳ ילמי ב ךק׳י פ ה יפה כירי ׳ן במראית עיני׳
 7מיצה נשאלתיעצ המס או מן הלילה מיניז ,מן ? ,יה
דכד מרחמי ניה מן שמיא והוי תחיית
_ן" 3
ספק רו־רן״ " ד,ן א ר י וייר ם יד ר יןץר " " יי
א,ששמת ,ל ,שג ,וכו משנה סס ותני בתוספת דמגל
המילה^ נר ^יין המתים הויא ידיע לתינוק ומבחיןליה
ן;טסמתממ מיצה מילסכן)5חרו  ,ןלא ימי׳לפי ס3תוך בכחלאדלא לע קל ה וא) מבר^ ] על
בסו׳
הרבלאבוה והא דיב נחשו כתב הרא״ס
ח׳מצוה :ומ״ ש5זבל לו ערל כבוש ורואין ומהרין היאך מלין אותו וממתינקלו
אשי"<נשא ח אינו מצוה לאחר
י מתה
דמית מק וכ״כ י״י ( נ״אח״א ) בססיבינו
לפרוזדורמבפ ״י ואין חוששין ליו ח שלא יביאוהו לידי סכג כ גאון ינוקא
חח
אשהאתיפ ד3לה אס הוציא ראשו
(אמלעי
יוצא מפן ולא הוו ליה שמונת יומין נהגינן ליה דמהלין ליה אבי קברא :
הגרסוני שיש לנו קבלה שמוהליםאופו
למול(* ,או ששמעו ,אותו בוכה וכו ,בס־ ,־
7דןק׳גניא£׳,0כ
שירחמוהו
על קברו ומסימי׳לו סם לזכר
ר״קך״ *731 *1כשרים למיל אפי׳עכד אשה א וקטןוערי!
למיחש עכ׳יל זב״י (דף מל) וכתבו הרי״ף והרא״ש בפר״א
ישראל שמתו אהיו מחמת מילה ואם יש מן הסמי׳ויחיס בתחית המתי' ויהיהבו
לבשם הל־״ר ממת דמילה ההוא גברא דאתא לקמיה דרכא
' אח מאלו אבל דעה ויכיר את אביועכ״ל • ובלגס״מ
7ה'האיש,כי' ( נ ) א׳ל מהו למימהל כסבתא א״ל אימלי גדול שיודע למול קודם לכולם ואם אין גרו' ימו
"" ל "'!  3,איזי גופא דעובד היכי הוה א״ל שמעית גוי לא .ימול כלל וכת׳ הרמב״ם ואם מל א״צ לחזור ולמול פעם פ״א מה מיל' כ שמה שנהגו להקוערלת
1
.
.
.
שעשה מעש בטל?
וכספר המצות כתב שצריך לחזור ולהטיף ממנו דםכרי׳ הנפליס כצרור ואבן הוא נושוסתקנת
אפניא דמעלי שבתא כלומר
מה(לללאברכ( על ונד דצוין
שנייה
.
הפושעים דאמרי״בב״רמעבירהערלה
מכקרומית
וככל מלין|זאפי׳בצור ובזכוכי׳ובכל דכר הכורת חוץ
בי (ה^ מסות
'.לולד סהיה
להןתטי^ "
ייי
זיו
ל
סכת א ל הוצי ראשו חוז
מל ולא אתיליד פד
מןהקטני׳סמתו ולא מלו ונותנהעל
מעטדסמיעירן■
שפגה
כחת
די
*
ויבא
ממנו
ניתזין
!
שקסמי
לפי
קנה
ש־ל
•
״״
■
*
־
0
(
פושעיישראל  '!:׳כחוב גנו' ססדאין
אפי׳סואסני
ד־לזמןש ^במעי ^ עופ יוסמו׳ , ,י ומצוה מן המובחר לסול כברזל בין בסכין כין כטספי״ם מסירץ ערלת נפל -כי״ט - -
הערלה סל גליות מפל 5ויןמצז־ לקניו ו)5םר
סמנה ונהגו כל ישראל למול בסכין כיצדימל ין הותכין את
מילה םל5ו ממנה ונל מילס סללו
נ -״ע ע־״ג
לטלטלו:
פורעין
רסד אין מסללין עליהאתהסב׳וכ״פ הרמל׳ןכל העור החופה העטרה עד שתתגלה העטרה ואח׳־כ
רסד הכל כשיים למול אפיעבד
בהגה״מ ז״ל ומאחר דאמר רבא הוי מילה שלא את הקרום הרך שלמטה מהעור בצפורן ומחזירו לכאן
י
הרמב׳והוא
אשה וקטן כ כ
^
יי
*בסת״רכ 4 ?7%בזמנה משמע בהדיא דמונין לוח׳מיוס
כתב ר״י הוציאראש ולפרוזדור בי׳הרחס מדגרסי' בפ״בדע״ז (דכז ) איתמר מנץ למיל בגוי שהיא פסולהדאמכריפפא
סהוציא ראשו או ששמעוהו בוכה :
אינה חלה
ול״יכ׳< כ׳ המרלכי ולא נולד אלא לח ימים מלין אותו מיד כי חסבינן ליה כנולד מיום שהוציא ראשו משמיה דרב אמ וסתה את בריתי תשמו׳ר יוחנן אמ׳המול■ ימול המל ימולמאי
ולמ״ד
כינייהו אשה למ״ד ואתה את בריתי תסמו׳ליכא• דאשה לאו בת מיל׳היא
נ! ״פ י׳׳א דמילה כך מוכח בפ׳הערל וכ״כ הרמ״ה עכ״ל וזה פשוט בראש הפ׳בהא דאמר רב שרביא
כגון שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור י  :כחב המודכיכפר במה מדליקין על בן המל ימול איכ׳דאיתת כמאן דמהילא דמיא וכתבו הרי״ף וסרא״ס בס״ס״ר 6
דמילההילכךהיכדליכ׳יבראיהודאס דידמלממסלוציכא איפמאיהודיתא
הנולד סמוך לחשכה והיו ני יום אך היו נראים ברקיע ככבים קטני' מאוד והורה
למימהלה,ד
עדיף׳מטכד
דידעא לממהל ומהלא ס״ד דהלכ׳כר״י ועבד ידוע דדינו כאס׳וקטן
אימתא לידיגה ר״י כי יש לסמוך פל הכככי׳לספק לכל הפחו׳ולמול למחרת כיון שלא הי׳למחרת
לממהלומהל׳ פפיי לאסכתולאי״ט ואע״סשהיה.הרקיע מזהי' כעין אורהסליו' פעמיז סאין מתחיל ואסהפהרי עתיד לבא לכלל מצוה והכלבו כ בשם ס״ר יצחק דאשהלא תמול
ואיפשר דלכמחלה קאמר  :ופ״שוערל ישראל שמתו אחיו מחמסמילה3פ״כ
כ׳כא' /אםצאתנ להחשיך כ"כ אפ״ג שלילה הוא כבר עכ״ל ובסגה״מ פ״א מה' מילה כתוב בסס
,^ 7
למ^$אש' י ןג׳  5סמ״ג הסיב ר״י שאס לאלתר כשהוציא הולד ראשו חוץ לפהזדור נרא' ג׳ כככיס דע״ז (דכז )אסיקכ'דלכ״ט ישראל ערל כסר למול וכ׳ה׳ ר ממס דוקאסמפואמיו
יי״ש ממעה אחלינ כימני׳יש לסמוך עליהם שהוא לילה אפי הוא למחר סבת אבל אס שהו אח"כ אס מחמת מילה אבל אס מתכוין להפר ברי׳לא וכך הס׳דכרי בעלסעיטו כ  :וט׳'^

ת■
יי
.
.
ליסזל
משומדיכזל
■יכןכגוי
א; אס דינן
כגוי  :הר״מולן"כ בהגהות אסרונו׳דמרדכי ר" פ ר״א דמילה אס כולד בע״ס אחר תפלת
(ג )תנ .׳נא״ז מיו ערבית ולדיין הוא יום שלא נראו הככביס מלין אותו בע״ס ואין מחללין עליו
שינא רס  0 ] ^ ] 3 3נמצ ירוקוצו וכןא  0נמצ קריאי!המגילה ! שיום ה׳/פלהכנשאל־ הימים
דאבי י נראשהשגה מלין נין קריאת הפירה לפקיעין
אגלי אללסוכו מימרא

נתבאר בסמוך ואסיקנא
מנוס דסממ׳מסום דלא ממי
הרמב׳ואס מל א״צ לחזור ולמול פעס סניה כה' ר מנוס
משמדסכ׳דסמ״ג פלי2
כתור׳מיל׳לשמה  :וס״ש רבי כשם סמ״ג מתוך לשונו
אהרמב׳אבל מתוך ל׳סמ״ג עצמו לא מסמ הכי שהריכל׳הזה כ אס מל הגוי נכי
א״צלסזו׳ולמו׳ולחתו׳מעט כי אס להטיף ממנו דסבדי׳וע פ זה איפסלכר וביי
הרמבדמ״ס א״צלחזו׳ולימו׳שטהייכו לומ׳סא״צלחז ן׳ ולחתוך מפסאכלסה ג

וז״ל הרמב׳קטן סכמצ׳בח׳סלו ירוק ביותר אין מלין אותו וכו׳ וכן אס היה אדם
<
,
י
/.
י
 .י
.
.
י י
כיותר כמו שצבעו אומו אץ מלין אותו עד שיכל בו דמו ויחזיו מראיו כשאר
כקטני'  :אי | מלין ילד שיש בו חסש חולי וכו׳כ״כ הרמב״ס ודברים ברורים הס
וכבר כתבתי כזהבסי׳סקודס זה  :אשה סמנה אתמה ראשון ומת וכו' בס״פ
הבא על יבמתו • מלה הראשון ומת ב' ומת ג לא תמול לבריר' דסב״גאומ
שלישי תמול ונחלקו ג״כ בפאר דברים אי בתרי הויא חזקה או בהלנת ואסיקנא
נישואין ומלקיות כר׳וסמו׳וסור המועד כרשב״ג וכתבו הרי״ף והרא״ס ומסתבר׳
דמילה כניסואץ דכתרי זימכי הוי סזק׳דספ כפפות היא וספק נפשות להקל וכן
פסק הרמב״ם ז״ל ומשמע ודאי דאפי׳בדלית ביה שוס חולי עסקינןומשו' ראיכא
משפחה דרפי דמא דאיאיתביה פו חולי מאי ארי׳ג׳אפי׳סוא ראשון כמי ולפיכך

סצרי׳להטי׳ממנודס כרי׳דלאעדיףמקטןסכול׳כססו׳-מהוליוגםה׳רמנוחכע
שהצריכי^
דבי־יהרמב׳איפס׳לו׳שצרי׳להטי׳דם ברי ע״י ק כרי' :כ!* ק׳יהישב קטן
רופאים בקיאים למולו תוךסמוכ׳מפניהסכנ׳וים שם מוהל ישראל וכן גויצ
ימול אותו ואס מל אותו גוי מהו מילתו • תשוב כל מחמת ססמהמו?[י,ס 1ו
לך דברעומד כפני פקוח נפש ומיהו כל סמלו אותו קודם ת אץ זו] מילה  ,׳
חתיכה בסר בעלמ׳ואין הפרש בזה כץ גוי לישראל ואס לא גמרו אתהמיל כ^ו
סנשארו עדיין ציצץהמעככין או שילא פרעו יחזרו לאחר סימרפ׳ויטלו ציג1
ופרעו על ידי מוהלישראל • ג כתב המרדני כס* פ כל הגםהמלוהאתהכע
ומוקי לה במכרי כהונה אע״ג דלא אתא לידי׳ ולא הופרש׳עדיץ יכוללהקנותם
וטעמא משו דכל מתכות כהונה חשיבה מתנה מועטת וא* ור לחזו יכ י,מי י}
הזהב ומיהו אס בדיעבד חזר בו חזרה היא וכ״פ מהר״ס כנתינת מצוד ^־

5חפ^את ייהי ד אתהש^תאע״פשעשאולילהבתפלתו *:
נריפכלי
אליהו ד 6נ

(נריןהמפן5מ1ה3
י נ־ן גלניי דצכתחיל/
צא יחזיר ימיהן

#שהורהזי חזרה
עכ" נ:

וכריתא די'' כתן בס׳ר״א דמילה ( דקל״ד )

״, ,

״ ,״,

ז , ..

שיפי :

 3סעת
מסמע מדקתני סתמא מלה ראסץ וסת סני ועת ונס חיטץ
אחד או משני אנשים • וכתב ה״ר מכוס דה״ה אס איש מל בכו ראשון ושני לא
ימול שלישי כץ שהיו לו מאסה א׳או משתי כסיס  :בתב הרא״ש בס״פ הבא על
יבמתו אהא דמלה ראשון ומת וכולי שלישי לא תמול ולאו דוק באפה אחת אלא
אפי׳באסיות דא״ר חייא כר אבא א״ר יוחנן מעשה בד׳אחיות סמלה ראסוכ׳ומת
יכיה ומת שלישית ומת רביעית באת לפני רפב״ג ואמר לס אל תמול וכתבו

^  1^ 1׳ש׳• ׳ -? *-׳•* ׳4/ -׳ ,י .׳ייי<■!

׳־1

׳ -י׳

,

<* ני 5כיל6למי
ומקיימי' גס כאן צריך לקיים וראיה מדאמיי׳ב3״מ ה^י
רחשיכו
רבי׳יסיאל אומ׳ דאס הוא מתנה כעוד' מעוברת 6יכר כלר׳דהיידםכ ל
לסיסומתא דההס בא לעולם ומועיל כס קכץ הילכו מי,עילהמנהג ן 1י ש'3ו
כקנין גמו׳אבל דב׳סלא יועיל כמו כדסב״ל לא מציכו שיועיל בוהמנהג ^
וכמו3
כקנץ גמור עכ״ל ואני מצאתי'תסו׳סר״מ עצמו

הלבות מילה רסד רסה

דסר

דימ

ן;
^ן׳כה שנשלול על ימ שנולד לו לן ונתנו ללוי למולוהיה קטן וחלש ושאלו לאבי
את דכי*
החייב לעסות מה שפשרהשלימי׳ "-א כפי המ שזכרם שכתב בדלןבלות ( י)
ה
3
ן
מתי
נמול אומו ואמר לסי ף חלש שיצא מכלל נעל וכמוך אותו ומן
נתייעץ מכניו וראה שלא היה האבר שלו מגולה כמ״שכלהפוסקי׳על־
^ העננר׳ דהראי׳ש לאקאמר
$
3
י
הכן
להמתין
יותר
כנד
שישלים והמוהל הלן הון לעיר לטין קהלו כי לאהיה כי הית׳עוברמ הערל
0
נו
ו
שימול
החריץ אסר כיין רפש כאבר וכין הגיר וגס סיתה מול קצת לכלימ ^אב ^מ"*
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ן
יס וקשטה המ שהוסיףלערשרבינ׳בשר החופ רוב־גבהה דמשמ׳דרוב׳ הקיע
לבער וסייעה׳ למ״ד לע כיעוד אבל הרמב״ם איפסדמער׳דמ ד לבער
גוליכא
רוב
גבהה
ודאי
פורושו־אךינ '^ד3 ,
מעכב
מלשון
המשנה
ורוב
נבכה
כמקום
יא
כמי לבער
דעל כמי להבא משמע ואין לפון כברכהש ידיה לע סעבריומ״ד על כיסויער׳ק^ת
מהיגטרה
ילאלוי רוב הקיפ'מדרבינאובסוף דכדיו כ הלכך לסכין הלכה למעשנראה
פירושו
דוק־׳עלביפור
דלסון
על
משמשכבר
כעשי׳המצו׳וה״נ
משקה
שכמי בלבו ? למההמהזלקךג*
^שהציצין
הופץ רוב גובס ראשהגי׳אכי׳במקו׳א׳אדשהבשראו׳ ציצץממט לבטל נפשית
מטת הביעור קודם שיבדוק יאותבוה לילד לע ביצורי מביכת,על ניה  .כ״שענני
?1ןן י ^^קיפו של חוט שהוא עיקר העשרה אע״פשלאיכסה
רוב גוב ראש הגיד המילה דכשלמא למ״רלבער ךכ ליילברך בלמ״דכמו
דע להמי|לה מני
^מילת לש$
ץ3
צמו שהיה וציק למולרסנית והוא מה שאערות״רמהלקטץאת משמעאלא
למאן דאמרדעל מורסעלסמכר כעילה ושחיטה ולולבי מאיע3ר גלולי׳לא ^ח
ניגרין
 ^ 1י^לא
הלקט
ענוס
כרתדסא רבינאאמ׳ רב הוכא אמר רב לאאכ  -להקל איכאדליבריך ענייהו
כעל ומשכיידבמילה וסחיטה הוייסטמא מסוס׳ דלאסגיא לממוק<לק 5וןי״ר?
^ולפיטכא אל
סגי
אלא
ברוב
נגהה
של
פטרה
אלא
להחמירדאפילו־כמב דלאואיהוימהולאושחומ כלומר*
1
אשרי סאהעציוה בהסוכיון סזסאיט פ! ,יבא,לגלי
הכביז
י־אתמעכב אע״ג דלא לוי רובהקיפ נמושפירשוהמפיסיהלכןהירא'

רסה המל

הגיסע,
כד.,,ם

ענווה:

הלכות מילה
רסה (א)׳פפ׳
עולאב׳יג זמגי־ג
 7גס אי ה?? וה5
■ נענמו מ נ רן י31
רמיצהל <"1ז אה
גירןלמ 31יגאיי 1כ3
נהג׳ה
מנאיגי
' האצפש׳י

רפ ' א

?<7יצה ףד קי''1ז
גדין צהיית עשרה
צנריפמיצה?7י  7מין
תינוק הכימ?צצי!אג

*? גיתאשזריןשגלי׳
צת??7ע נאפי עשר ׳
?צכן אומרים הוד?
דגיכזפגויצה וצפי
נשגח3
שהנרנה
קתינוק מענימיס
 !3מס שצנרנהוכ׳
ךגש ס'ר נייח

גאון הא7גי 1יק
הייג׳
'עשרה

י ןו!

(נ ) זנתוובות
סרשנ׳לגקי'פש ״ נ
ןיןיקן אס מגרן
?.ק  7ס א? נאמגע
ינאעניל ופש׳ט

!: 1

לידו ותקנו לה מקום זה לגלו׳ולהודי׳דזאת המצו׳ ממי׳לסס *1״3ס ול* לססדר
ומ״ש רביכשם סי״אש טובלכר׳
גריזיס והוכו מדברי התום'בפ״ק דפססיס :
אקר המילה קודם שיעשה סייעה וכו כפ ר אליעזר דמילה כתב ששמע מאא-
היו אחרים עומדים סס אומרים כשס שהכנסתו לברית וכובע״ר אליעזרדמילי
יה
( דף קלח ) אבי

•שהר >5מיצי 1$אחרים י״ח תקנו כעל כדי לעשות היכיראכין
מכרה עליהם לולא
כשמוציא עצמו לכסמוציא אחריס ופריך ממל כנו וסוחט פסחו דהוה משמע ליה
דמברכי בעל ומשני דאה״נ דבלמ״ד מברכי ובלולב .תירץ דה בעבסנטלו כב׳דהוי
מבי־ וססיקנא והלכתא על ביעור כלו דשסני לן בין לבער לעל ביעור דלבער
הוי להבא ועל ביעור לשעבר וכיון שנן .
דילפעןהבן אומ להכניסו
להכניסו בבריתו של אברה' אבינו וצריך לכרך מעומד
למדנו דבל היכא דהוי לשעבר א/שעס '
אחרי׳ בבריתו של אברהם
אותה לאחרי אעי׳ע שהירילהב ^ מ .בי [ לכם לכם מעומר כתב הרמי׳בם שאם אין אבי הבן אין
עליה בעל וכשעושה אותה לעצמו והיא
מברבין אותה ברכה ויש מי שהורה שיברכן .אותה כ״ד או אחף אבינוהעומדי'שס
להבא מכרך בלמ׳ד ולכן המל ?} ת בנו
תא הבן א״כ איפש רהימ״בס מהעם ואין ראוי לעשו׳כן ע״כ ונוהגין בכל המקומו׳שיברך אותה לברי׳וכו׳וכתב ה ר
מכר למול
מי שתופש הנער ובן כתב הרא״בר ורשב״ם הנהיגם שיבר' האב מנוח אס היו אחרי׳
מסר דמעיקרא הוה ס״ל לתלמודא .כרב
,ר
פפא ולהכייאקשי לרב פעי ממיל׳סחיט' קודם המילה דלהכניס משמ׳להכא ונם צרי׳לברך קוד לעשייתן  .״ן״/
מברכי'
עומדי ' סס
■ אותוסיזכהילסאר
ולולב והוה בדעתי׳לאקסויי ליה מברכו׳ ור״ת כתב שאין צריך ורב שר שלום כתב שאין לו לברך אלא
.טוכא מצה מרור תורה ספירת העומר דע לאחר המילה כיון שנעשית ע״י אחר וכ״כ בעל העיטו׳וא״אמצות שחייב האב
וזולת אבל מכיון דתריץ תלמוד׳דבלולב הרא״ש ז׳יל כתב טוב לכרךזמיד אחר ברכיהמילה ) קורם שמגש' לעסות לבנו כתב
דכיון פריעה והשיב שפיר עובר לעשייתן ולהבא דמל ולא פרע כאלו הר״דאבודריהסכך
מברכין באל אף' לרב פיפי מטעמ
דמה׳תימצ׳ .לא מל ואם היו אחרים  .עומדים שם אומר כשם שהכנסתו יכנס לתור ולחופ׳
דאגבהי׳ נפק ביה הא ודאי

לערשייייה מגית שמעינןדככל׳ מילי׳דדמו ׳ ללולכדכיו(
אנל לוי ציכאעשרה דחש' או הגכי׳ כעסי׳כמצי'ספי מ ברכי/
מולין מיל ילא בטל 6ולרכ,ססיולהכי ^5־ה י?6ס!
חעננין מנזהבע "צ
אלא וככ״ע ,
הוא ??£
זית יכ'
?כןהואי?גיא׳לק"} מםיס כ יבה
כיעולאוכרב^פפי
נדנרירני׳גסי׳יזה

״״״׳ .,״
נ1מןי ח,יוש " לוג
דאגבהיה וכי׳דליב פפא בל; ^ 6מ!
ס״ל בעל ככ״ל ליישב דעתהרמיבס ז״ל .

ואבי הכן מברך להכניסו בבריתו סל
אברהם פ;ר אליעזר דמילהבברית׳ ( דף
; ( ג ) כת׳
הזוהר ס״פלן קל) ) ית' ה״ר מנוס י״א כשהאב עצתו מל

נשם
ןצ ואני הנן אומר
פסוק אשרי תנחל

רסה

את בנו אינו מכרך להכניסו שלא מצינו
שתי ברכו׳ עלמצוה י }חת ומנהג ל( 3ו

שנירץ
ןתקרנישכ?ן ;
והעזמדי׳שםיאמר?
קוף פסוק7היינ׳
כשנעה נכיו׳ניתן
ק7וש היכלך וכת'
שם 7כצמי שאיני ששלוחו" מכרך על המילה ושמא כיון
עישהקתזני׳אזת?
מכלל עשרה אומות שהמוהל בלא האב שייך  .במצות המילה

י5זה (לוכשה5ןכ

עצמומלי ע "ל

לה״כניס
בד
יכ כ !י י6כידרצס  ■•,כםס
והגה מ כתבו בפס רבי שמחהלא.ידעתי
מהנף, 3<3כ׳להכניסוו,-י ל אסגיבסאי

לברי׳כן תכניסהו לתור׳ולחופה ולמ״ט  :ואבי הבן או המוהל או י־ ולמעשי טובישאלו
המוטל׳
קהן מצו׳ הבן
א׳מהעם אומרי׳בחךאתהיי) אמ״ ה אעןר ק רש יריד מבט ןוחו
על האב ־כמו
זאת
בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קרש על כן בשכר
שאמרכווסדר׳על זה
למען
שארינו משחת
להציל ידידות
•
הפלר דאמרי׳לעול'
חלקינו צורינו צוה ■ "
ל
אל חי ומי1

* ( ג״ה ) וכת׳גמשונן׳
שכן נוהגי׳נאשכנזונרפ׳
?גס שס כתג שיגס ?ה
צ 7כדי ר י $שניו'שמכרן
אגיהק מי7ששיי' המול
צנרכתי?7יא ,יגמויצוגי
סשייתווה
הנןהגרכהקן7
המוהל הפריעה והן•
{מ
שפיל עוגל לער.ייתן7
ולא פרעאכ 3?3לןמ: 3
וכתנעזד לזבל ראית
בלוק הזיות שאכיהגן
מכרן אחר גמל המיצת
?קשת עצי המנהג ' 333
שאיני ינ?צ למנומו ו?ס
יש להם שמן  .ממגי/י
:עכ': 3
נתנהרשק
נשסאנוסיסמו־ציןיגנמ׳
ג? ברנין אשל קלפת
נמנותיו ?;? נ! (המש
שצאנרה׳אגיגו:
נגרית?

ילמד אדם תורה ואח״ב ישא אשהוהזכיר
אע״פ שהואלויי
שהואחייג
אסר כן מעסיס טובים אע״ס
אחר

בריתו אשר םש בכשרינואב י כורת הכרית ועל הכום מכרכין
תיתלה 4כפע1הג
אותה
יין
ליתן "
ומנהג " ׳׳וק
העיטור ח-״-י<׳י
בעל ווע׳סח
וכתב" ^ ^
וו״וע,י ^
שמברך ו ^וג,ו •
 11בפי התינוקק אתר
עונשי!יס
את במצי׳מסהוא בןי״ג מ מ אינו כן
אחר ברכת היין ואחר כורת הברית ולומר קיים
לחופה 1,־■ואב
לחופה
הילד הזה לאביו
ואבי
וככר ״היה בן י"
י״אח . .
ובקשת רחמי  ,לא' עד כ׳ _
שנקרא שמו פל רוצו' 1
ולאמו !
ן
הוי הפסקה בק ברכה לשתייה וי׳יא כיון שנת׳ יין בפי התינו׳לאי הכן או המוהל או א׳מהעס אומרי'אסר
המכר׳אומ׳אסר
הפסקה היא ויש פרורים שכתוב בהם באיי כורת הברי׳ושותהו קדש ידיד מבטן וכו׳שס
ובנול׳ מהול כתבתי למעלה שאין מברכין עליו ובעל העיטו׳כת׳ קבס ידיד מבטן וכו׳ ומדקתניהמברך
שמברכין עליו וכתב שאפי׳לדברי האום' שאין מברכין ברכ ׳ ^ אומי'משמע דמאן דהוא יכול לכיוואל
המיל׳אבל ברב׳להכניסו בבריתו ואשר קדש יריד מבטן מבך כיל מצוה מוטלת על המוהל וכך הסדכיי
־ 7כתב -הרמב״ם שאין מבדכין על אנדרוג< נו׳ מפני שהוא פפ׳ ןר׳יי ־ הרמב ס ז ל  :בחבהר ד אמדיהמל
ומקמך
מברך קורם סימול טל המילה
' ״ 1״
רליוי*כמ' כ
זכר נמורוחייבין עליו סקילה
יידילי שהוא
פסק
ולדכריומברכץ המרלהוכוואס״כ נוטל ידיו ורומחץפיו
ייייירי
ישו-
■! ריל
רדיזללו׳ד
עליו תשובד .לגאון ממזר אע׳׳פ שהיא מטיפי פסולה כישראל
כדי שיברך מקיו׳אשר קדש ידידמבטן
הוא
מלוכלכי׳מהמיל׳ומהמציצ'

(כי ידיו יפיי
המכחוס
נ*ל ) ונוםח ברכה זו פירשו התוספו׳ ידיד זה אברהם כדדרסינן בפי כל
שעתיד • הקנ׳ה כדאמרינן פ״ק דקידושין הילכך תקינגליה רכקברכה אחרת לאב ואס׳מלו האב
בלווי
לעשות צנליקיס ובירך להכניסוי■ סיגי לי ' כהכיא מי׳כיון דכב' תקינו למוה׳לבר על סעיל׳ לא ישכ׳ רמה לידידי בביתי נאמר על אברהם סק כ שארו סס זה יצחק וצאצאיו חפס
לעה״ג
וע״כ המטב׳ומכר סתי׳עכ״ל כת הר״דאסררהס כרב׳זונתקסמפני שהאב מצוו׳על בכו כרי׳קדש הוא יעקכ י והגה״מ כתבו בסס ס״ה דאסר קדש ידיד מבטן זה יצח'וראיה
עשרה תיגו׳נמקר׳
יעק׳וצאצאיו
ימדכתי׳ואת בריתי אקיי ר׳ל! אסר קדש ידיד מכטןחק בשארו סס זה
למולו ולפדותו וללמלו תורה ולהשיאו אשה לרמוז שמהיום ואילך מוטלת עליו
ןי א ראיתי נוהגין
.
אהב׳מבטן
קי'  ?) ?( :גתה׳ ,מצות אלו״וצריך לבר' מעומד דילפי׳לכס לכס מעומר כ״סבעל העיפו : ,כתב ■חתם באו׳ברית קדם אלו הסכטי׳וכן פרש״י יצחק קרי ידיד ע״ס אסר
הרשג״א שי׳ שכ״ט המרדני פ ר אליעז׳דמיל׳ר״מ עי׳עומד בשע׳סמלין את התינויוהביי׳ראי׳מויעמו' •דקוד שנולד נתקד' למצו׳זו דכתיב אכל שרה אשתך וכו׳והקימותי את כריתיאמי
דאק מגרד׳  /אפי' כלהמס בברית וכע׳ר אליעזר דמיל׳אמריהעומדי׳סס אומרי׳כשס סננב לברית היינו מיל׳בשארו כבשרו סס חק על מילה וצאצאיו אחריו חתם באות זו סלברית
נרכנת להכניס?
■וכווכי"כ הכלבו  :כתב הרמ״בס שאס אץ אבי הבן כעי׳אין אסרי׳מברכין אותה קדש צוה להציל ידידות שארצו מסס מגיהנס דכתיב גס את כדם בריתךוגי' :
ק ק! אנהר" ) פרי
ברכסבס״ג מס ' מילה ונתן טע לדבריו מפני סמכו ' על האב למול את בנו יתר על
ברכזוסכת' רביהיאכסח׳הרי״ףוהרא" שאכלסרמ"כסגורסמ״נ
ונבל! ת
 .ר״א ע״ג :
כל מטת סמצווין ישראל שימולו כל ערל שכיניה'כלו׳שברכ׳על המילה היא כולל' בסכר זאת אל חי חלקנו צורינו צוה כצואת קדשים להציל ידידות שאמומסחמ
העושה ידו למול בין אב בין אחראכל ברב' להכניסו לא נתקנ׳אלא לאב לפי והר״ד אבודרהסכתב סמצאבתשוב׳שאלה לסרמ״בס שהיה גורס ע״כ בשכרזאת
לכל
שמצות המילה מוטלת עליו יותר מעל כל אדסכמו סנתכא בסי רס״א וכתבו אל סי חלקנו לעד צורנו צוהכצוית לקדושי' ומפרס שס כשכר המילה חזרצל ר
■ כי■ אס לאבי הכן חלקנו לעד כמ״ש והקימותי את כריתי וכו'וכין זרעך אחריך לדורותס לכריטיל5
הגה״ע שכן דעת רש״י ורא".מ ורבי׳שמחססלא נתקנה ביבזו
מסו׳מצוה המוטלת עליו יות׳חעל כל ישראל  .וכתב עודהרמי"בס ויש מי שהורה להיות לך לאלהיס ואח כ שואל מאת ה ואמ אתה צורינו צוה להצילידידו'סנומי
שיברכו אות ב״ד או א׳מן הע׳ואין ראוי לעסו׳כן ע״כ וז״ל הרא״ש בפ״ק דקידושין משחת ור״לירידו׳על הכפש שהי חביבה מן הכל ועצין כצוית לקדוסיסחסרור נ
קינא דלא מהליה אבוה מיקייבי בי דינא לממהליה דכתיב המול■ ליס כל זכר ואין כאס צוית לקדוסיס -:ו 17להטמכרכיןאות' סמברךסחלה בפ״סג זה ל6מצאתיו
׳מבוארכגמ ולא בדברי הרי״ף׳והרמב״ס אלא שמדברי המפרשי'והגאוני׳שאנתו
לכרך להכניסו בבריתו וי״כ הרב הביצלוני בסס רב האי גאון ב״ד סמלין במקום
כסי׳זהנראה׳שהוא מוסכס מהכל לכרך אותה על הכו׳וסדכרי כמרדכינססניי
שאין האב הכל מכרכין להכניסו והרב כתי שאין מברכין עכ״ל  .:ומש ונוהגי'
 3כל המקומות שיברך אותה מי שתופס הנע׳כ״כ הגה״מ .בפס ס״הק וכתבו ושמא יומא נראה סהטע משוס דאמרי׳אין אימריי שירה אלא על היין  :ומנהג לימן יז
הייצו מסוס שהוא כמו שליח ב״ד כתב הר״ד אבודרהס בסס המפרשים שאס אבי בפי התינוק אחרברכ' היין ואחר כור׳הכריק ולומר קיים אתסי לדה(הך( וכ נ
לבן אינו יודע לבין להכניסו א׳מהעומדי׳סס מביך ומוציאו ופשו'הוא ( :וכ"כ-ר״י בעל העיטור פירו׳אחר שנתן יין בפי התיט אומר קייס את הילד וכי׳ואע פשק
בתא״ו נ״א ח״ב ) ורשבם .הנהיג שיבר׳האב קוד המילה וכו׳מחלוק׳רשכ״ם וי״ת הדין ת  :ף שגמר ברכת היין וברכ׳אסר קדש וכו׳ היה לו לשתות כדין כלכרנומ
כתבוהו התו׳והרא״ש והר׳ין בפ״ר אליפז׳דמיל' וז״ל התוס ' רכי׳שמואל גריס אבי
הסדויו׳על הכוסבקסת רחמים סהואימבקס על הילי ? יים לזת הילד כ!ה ,י ^
לכן כריש׳והדר המל אומי וככר הנהיג לעשו׳כן לברך אבי הבן קודס המיל׳משוס הוי הפסק  :ואנו מהגיס שלא ליתן מן היין בפי התינוק עדסמגי׳לכמו י .
ולהכניסו להבא משמ׳ועוד דכל המצית מבר׳עליהס עובי לעשייתן ור״ת החזיר לך בדמיך חיי וכן כת׳סכלבו וטפסהדב׳ כתב הר״דיאבודרהסע״פ כמדייאזנומן
המכה לקדמותו וגריסי המל בריס והדר אבי הקכמושכתו׳בצל הסערי׳וכן מוכת מן היין באצבעו בפי התינוק ושמעתי סעוש׳צור סדי באצבעותיו כעתסנומןמ!
אכודרהם
כולה סיגי׳והא דאמרי׳כל המצו׳מברך .עליה עובר לעשייתן ה״מ כסהמברךעצמו• היין כפי התינוק  :לנוהגי□לכפול ואומר לך בדמייך חיי וכתב סר ר
כחב הכלבו באותוניטימי
עושה המצו׳והר״ן כת׳דאין 3רכ זו ככלל מס שאמרו א׳מברך עליהם פוכר לעשייתן שהוא לימזז שע״י המילה יזצהלפ״ה ולע״הב :
דאינה אלא שכח והודאה בעלמא על סזכהו להכניסו בבריתו סל אברהס אבינו •
סמטעימיןילתינוק סומכין שלאי לטעו המוהל אכל משגרין לאם התינ ' ?^ ^ ',
דיאיפ׳מיהי '1
ומש רבי׳ור״ת כת סא״צ לברך פירושו שאיןלברך .ברכה זו עוברלעשייתה אלא בעיטור כתב אע׳ג דאמריכן המברך צריך שיטעום ה" מ היי
אדרב׳יעלו לביני' אחי פשיית׳וכמ״ס בתוספות שהתזי׳המנהג לקדמותו וכך היא דלא איפשר יהבינן לינוקא דליטעמיה ונפיק והכיא ראי׳לדכ׳ול״נסג' טימ ^
אינומוציאתומידי כרכה לבטלהכיון דלאו ברסיובא הגא כללו פ ד
גירסת׳הרי״ףוהרעי׳בס והר״אשהמל אומר וכו׳אבי הבן אומוכו' :ומ״שרבי 'בשס
רב פי שלום ובעל העיטור ' מתוךלשונו משמע שהיא סביא שלישית ודבר תימא מדרבנן וטעימת האס' אס ' שמעה הברכה ולא הפסיקה ביןג י י•
הוא שהרי הדבר מבואר סהי׳היא סברת י״ת כמכואר בדכלי התוספו והר״אש ז״ל
לטעימה איפשר דכפקא בברכת המברך אע״ג דכרכ׳הנהנין הי^ ־י  !(,ינ׳; י
סר״ת החזיר המנהג לקדמותו שיכרך אבי הבן לאחרהמילה והא דאמרי ' מכרך ברכת אסר קדשעל הכוס ה״ל ככסא דקדושא ואבדלתא דמיצי י,חךי מכי 'י?
עוב׳לעשייפן ס״מ כקהמבר עצמו מושה המצוה והן הן הדכרי׳ שכתב בסם רב סר ג״כ אבל אס לא שמעה הברכה או הפסיק בין כרכהלטעימא ודאי
.שלום ובעל העיטו׳וכתכ עוד סרא״ס' ׳ ואומ ר״ת דכיכה זו אינה דוק על המילה זו מוציאתו מידי ביכה לבעלה כתב הרש״בא ששאלת כמה שיעור טעימ גכי ■, 1
בעי
פנעשי׳ע׳כשיו קאי אלא מודה זמש בת להק״בה שצוה לפשות מצוה זו כסתבא עוד

הלכות מילה רסה
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3ע ק מלא לונמיו הכא נכי סאר ברכו׳לא בעי׳מלאלרגמיר * כתב הר״ר דוד
נתבאר שדכרי׳ דחויס סס וכפור א״ח סי׳תקנ״ט כת׳יכי דכס״ב י״א שיברך בלא ( ה )כפנמהרי״ל
שעשה מעשה זנוה
!גיו ,ההש־ 1ה היה ־תינוי! * (נ ,־ ) מ 1־נ.4״ ; ״דו]־י  ,,,ננ,א״ ,א״י  ,,,־א־י"
מס ורעת התוסתוסיני־ן• פל הטס וימן לתיגוין לשתות ולא
יויישינן דילנ '1אתי למזל קק קניי!
ימוסכין מאביוכין משמו לשבעהלנאנ לשמנהר׳יהסע א!
מריהאנרהסויצחקשחזאלאמ
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ל
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הס
כס פ ככל מערכין וכ
כ הכנסת שלאנמק!,
אומריכז כמקום אלסיכר
והישיידזדוי״אאחלז׳אחלאפדי׳שהו׳שניעילדגצי׳זמנדהשמיני:
המרדני
שס
ובמסכת
יומא
וסר״ן
כ
'
בפ
'
תולין
סהרסב״א
הקשה
עליהם
והוא
ז״ל
באר קטנים
הי אבותינו קייס את
הילד
הזה
וכו'
כתכ דאינה קושיא ואמ״פ ק כ כס וף הכשרים זגם לא
משתלח אסותא דחיי
ורחמי
מן
קדס
מיי
דבריו ומכל מקוס הגאוני׳אמיו דלא אמרזכלזםשנכנס
הוא לכל רבר ומברכין עליו ברכת מילה דע כורת הבריתה
םמ יא לאשאס ית
ונזהאמ*כלקכריו
רבי׳הדין
ויתקרי
סמי׳
מברכינן אכסא אלאמייתי
פלו׳ויתסיכמא דאיתסיאומיא דמרה אכל אין מבקשין עליו רחמים כתב כע״ה היכ׳דמיקלע מילה
אסאשהיאמתזרשיזהרז
ביומא דתענית׳ אשכחן לרבוות׳קמאי דקאמרי מכרך על הכוס ומכרכין עליה • וז״ל הרשב״א בתסוב
מלהפחתן5
ע״ידמשס במדברא וכמיא דיריחו ע״י
ומנהג להניחו ער מוצאי יה״כ ושותהו אמו של תינוק והאריך כתב הריא״ף ז״ל כל תענית שאין ( ז )גמהרי׳לכ"
אלישע כן ימסיבעגלא ויזמן קיי׳
כאומ'
היולדת שותה כו אין מכרכין עלהיץ לנרךנרכה אחת
ואעכו׳עליך ואראך וגו׳וגומ' ספסוקי כמו הרבה כרכר והיוצא מכלל רבדיו שבי״כ וט״ב לא מירכין כלל סל כרכת המילה לפי שצריך לטעוס כדעתרא׳שוהאב
מנרן להכניס©
שגומרבתפלת קייס את הילד הזה אכסא ועכרינן ככרוכת׳רלית כיההמר׳ובשא׳תעניות מכרכינן
עכ״ל וגס הר״ן כ׳בפ תולין שהגאוני׳ נטיזכו ' זננרכת
ונסור ר״ע ויבינו סעדיה כתוב נוסח ומשעמינן לינוקא וכיעור היכיראיכאתריינוקי לממהיל
כבי
אמרו דלא מכרכיס אכסא  :ולענץ אשרקילשיאיור
קשהזו  :והכלבו כת׳ יש כוהגין לכרך כנישתא כיוןרלאאיפשר למהלינהוכחדאצריכיברכה אכל הלכה נראה דכיון שהגאונים וכמל קיי'אתהיל7י'וכןי
התינוק כנוסח זה אלהכא ואלהא חרא וחרא וא״א הדא״ש ז״ל כת' כתשובה מי שיש לו כ' תנוקות העישור והרי״ף והרמכ״ס מסכימים ייתקן כל התנהג
דאבהרוכ׳סלס אסותא דחיי ורחמי
שלא לכרך על הכוס כי״ה ובד צומות לכל אחד מזן
לרכיא למול או לכרך לשני חתנים יברךכרכה אחת לשניהם ואפי׳אם
הנירית סמדייקין
הדן ונו' :
ולה״יטכ״א
בתשוכה
הכיכקיפינן מיהו בג׳צומות מהס למיליע״ 1נכל אחל
וז״ל אלהיט שנים מלין הראשון יברך על המילה ועולה לשני והשני יכרך
מנאמינסחאיפה ביותר
אשר קדש יריר מכסן ועולת לראשון ואש אין הנער השני שהיולד אינ׳מתענ׳יכוללכרך על הכוס נר גפני עצמו
ואלהי אבותינו קייס את הילד הזה לאמו
ותשתה ממנו היולדת אס היולדת ( ז ) ימהרי״לכ*
ולקרוביו ולכל משפחתו ויקרא שמו פלו׳ לפניו כעת הכרכ׳כיון שרעתו עליו רק שלא יסיח רעתו כינתים
הבינה ומתכוונה שלא דאי] לאג לנרך
שומעת
שהחייני אא״כ
נשס אביו אתה אלהיט אלהיכל בשר שרר רב צמח גאוןהיכ׳דליכא אלא איתתא וגברא תפיש ליה
להפסי' בדברייבין שמיעת הכרכה מל נענמז ננו
אני יתומים תהיה לו לאב והוא יהיה לך לינוקא מכרכין על המילה והיב׳ ראיפשר לה עכרינן להבעשר'
הנכזר7עכ׳ע
לשתיית הכוס אבלבי״ה  .ופ״ב שאין
לבן ותהא כניסתו לכרי׳ לכפרה ולמנוחה והינא רלא איפשר עכדינן לה כפחות מעשרה כתב הרמב״ם
היולדת יכול׳ לשתות אין מברכין על יצטרךלפדות
לנפש אביו ולנחמה ולמשיבנפש לאמו שאב■ הבן
מכרךז שהחיינו על כל מילה ומילה וכעל הכוס וכס״ב אסא כמי לא מייתי ננז ננזר אנל אס
 1סי* ••ז * " 1־־
לאינטרילפדייננו
לכסות
ולכלקרוכיו תתענג נפש האב כג״ע העיטור כתב שאין לו לברך ופן דעת דיי ויייא שצריך לנ
מטעע דאין מכרכין על הכשמי כמ״ש כגון שנני פטור
ניוצא מחלציו ותגל האשה כעה״ז בפרי
הוי
ערות הקטן בשעת הכרכה וכעל השמור כתב שא״צ רלא
שחל בו ט״ב כ הרוקח בסי׳קי״ג תעטו' מפליזן לאינדן
נפנה ויפקייס בו
דתשוכ׳או דב׳וה׳יטעוס המברך ואין שהחיינו :
מקרא*ץשכתוב ואעבור ערוה כל זמן שאינה ראויה לכיאה וכתב עוד מנהג שאבי הבן
עליך ואראך וגו ' *
ל י
בכךכלוסעכ״ל • ומ״ס נראה מצרין
 ( * ,כ ה ) כ׳נא ת אם עומר על המוהל להודיעו שהוא שלוחו כדאמרינן לנכי קרבן
1/101
^'־י ^ מתה האם קידם נרית איפשר שיהא קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו ליזהר שלאי ישתס רכיעי׳שהוא שיעור
כתבתי למעלה שאין מילהאימריתצלהאם
מניכין עליו בסי מ ן בגןע7ן עדנהיכןאם בדברים שבין בני מזרח ובין כני מערב בני מזרח מוהלים על שתיה ונראה■שטוב הדבר סכשיקכל
מליו תעד מבע״י יאער הפירוש שאינו
וס״גכ״כ כסס רבי' מפ האב יאמרישמת המים ונותני׳ על פניהם ובני מערב מוהלים על העפר מן הדא
האב בגן עלן עדכז
מקכל עליו ליאס׳מלטעו' כוס המיל ' :
האיי יהרמכ״ס כתכ ולא ידלגס כימנאנז דכתיבגם את כדם בריתך שלחתי אסירייך מבור אין מים כו
וכתב עוד היכא דאיכא תרי ינוקא
גרשמל קודסנתגיי'
ל׳שמתאגיל׳אח׳המיפ׳ ובישיב׳רב כהןצדקבמת׳מחסי׳מנהג למו׳במים שלוקים ובהם
לממהל ומאבלהרשב״א כ כתשוב ' *
הרס
ומיני
בשמים
ונופל
וקטן שנולד סשהואאברהם יגל יצחק
דם
ירנן
המילה
על
המים
ורוחציןבהם
כל
(מישישלוב׳
מהן ל כסמעיפין ישמח מ! הונלוהלקיים הנועדים כלומר זה דם הכרית שכין המקום לאברהם אבינו  3נ י' ל מו׳ , 3חו
.
,
הקיל״זס על כלוה זצ׳ל
איתשל
• * והברית אינז ג*"  *-ה" "■־:
אין צריך לברך בתקימז יאפי׳ נרןנדכה
צריכים ברכה וכן
אלא)
כרכה אחרינ׳ביןראשין לשניאינו
אנדרוגינוס אין
מביכין
על
מילתו
מפני
שהוא
אחת
על
אינו
זכר ודאי עכ״ל והי־אכ״ד
שניהם • וכ׳יעוד וברכת להכניסו אס האב הוא תחר ומברן על המילהבשני
נתב בהשגות
דמכרכין
עליו
דקי״ל דמביכין על ספק דאוריתא וחכמי לוני״ל המוהל מביך כיב' אחת להכניסם ק ודס סימ ןןי ^
לברכה ״ אינה הפשל;,
סאלולהרסב״ס
על
כך
והשיב
להם
לחזק
דבריו
:
יו
:
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״יש
רכינו
ור״י פסק שהוא המוהל אינו האב ממתין לאחי מילת שניהם שמא ימלך המוהל ולא ימול •
זכר גמור וכו דברי רכי׳סתומים והכני מבארם בס" פ הערל ( דף פא ) תנן'ר
ומ״מ אס בירך האב כין קודם המילה בין באמצען יצא פלא אמרו' לברך האב
יוסיור״ש אומ׳־יס אנדרונכוס כהן שנש׳כת ישראל מאצילה כתיומ
אחר
המילה
אנדרוגינוס
אלא
משים
חשש
דשמא
ימלך
המוהל ונמצאת ברכת האב לכשלה
נושא אכל לא נישא ר׳אליעזר אומר חייבי׳עליו סקילה
כזכרוכגמרא
(
דף
פג)
הא
אס
הקדיס
יצא
דעיקר
ברכה זו קודם המילה ככל הב רכות שהן עובר
אמי יס ליפא למתגי׳מקמי ברית דתכי ' ר' יוסי אומר
אנדרוגינוס
בריס
כפני
לעשייתן
עכ״ל
ואנו
בארץ
ישראל
נהגנו
שלא
לסוס
לסמימלךשהרי
אנו
מכרכי"
עצמה היא וכו׳ושמואל אמ׳ליתא לבריתא מקמי מתני' אמרי כי רב משמיה דרב ברכת אירוסין קורס קידושין :
ומ״שוא״א ז״ל כתב כתסוכה מי שיש לו שני
הלכה כר יוסי־ באנדרוגינוס א מ רב יהוד׳אמר רב אנדרוגינוס חייבי׳עליו סקילה
תינוקות למול וכו ' • כלל נ״רוכ״כ הריב״ש בתשובה והאריך לסתור דביי בעל
העיטור
וכדבריהם
כתכ
המידכי
מסנימאומותעתיכי רבי אלעזי אומי אנדרוגינוס חייבי ' עליו סקילה
בס״פ
כזכר
כיסוי
הדס וכ׳ב רכיט ירוחם בשס יבינו
נו א כזכיות שלו איל בנקבות סלו
פטויהואדאמיכי האי תנא
דתניא
משולם והרמ״ה ומדברי רבי׳ירוחס נר׳סמברך אסר קדש אחר כל מילה ואפ״ס
יניימאי אוסר אנדרוגינוס חייכי׳עליו
סקילה
משתי
מקומות
מ״ס
דרכיסימאי
לא
הוי
הפסק
ואינו
נראה
לי אלא אחי השתי מילו' מברך אסר קדש ועולה
חמו יבבי המדורי אסברה לי ואת זכר לא תשכב משכבי אישה איזה זכר
שיש
לשתיהן
וכתב
עוד
רכינו
ירוחס
אבל
אס
לא
היה
בדעתו
מתחלה
אלא
שהכיאו
ניסני משככות הוי אומי זה אנדרוגינוס וכת הרא״ס מתוך דברי הרי״ף משמע לו למול אחר שבירך על המילה הראשונה חוזר ומכרך על הסני׳אחר שיגמור
מא דססי׳משמי׳ד רב הלכה כר ' יוסי
ארבי יוסי דכריתא קאי ורש״י פי' דאר״י הראשונה שיברך עליה ולאחריה וכן אס שח שיחת חולין כין ראשונה לשניה
דמתכימן קאי וכן סר״י דאמרינן
כי
הוינן
בי
רב
הונא
וחזינן
לרב הונא דאער חוזר ומברך אפי׳סכתחלה היה כדעתו למול שנית אבל אס שח דבר שצריך אל
מסמי דרב אנדרוגינוס חייבי׳עליו
סקילה
מב׳מקומות
אלמאדזבר
ודאי
הוי המילה לא הוי הפסק ואינו חוזר ומכרך כמ״ש המפרשים בסטן סחט כמה
 5יוריש מקרא איזהו זכר שיש לו
שתי
מסככות
ובנדה
אמר
רב
נחמן
משמי'
חיות בבת אחת ( וס״ל סי׳כ״ח לענין כסוי דס ) וכתב עוד המרדני שאס הס
ייניסעיקא הוי וכו׳וכיון
דפליגי
אליבא
דרב
מסתברא
דהלכה
סל
כדאמיי
אדס
בי
אח
רב
האב
מברך
להכניס
בבריתו
של
אברה׳אבינו
וכ״כ
הי״ד
אבודרהס ו
י ^ל סבר כוופי׳ולהאי
פיסק׳
חייבי
עליו
מב
הקומות
כר
יוסי
דמחכי׳עכ״ל
וגס
הכלכו
כתב
בסס
גאון
מי
שיש
לו
ב׳תינוקות
למול בניו או סאיכס בכיו יוצא
השתא מדייק רבי׳דכיון
דפסק ר״י כמ״ד סייבי׳עליו סקיל׳מסני מקומו׳מסמע בברכה אחת ודמכחי קמיה כשעת הכרכה ולא יפסיק מתים בשיחה שאין צורך
 55ייארסברדזכרגמור
הוי
כדדריש
מקרא איזהו זכר שיש בו במשכבו' וכיון המילה • וראיה מכיסוי הדס:
שדררב צמח גאון היכאדליכא אלא איתתא
יי :ר גמוי לוי לדעחו
מכרכין
על
מילתו
ומ״מאין
הדבר
מוכרח
וכו
'
דאע״ג דקרי
 :כ"כ כעל העיטור • כתב הימב״ס שאבי הבן מכרך שהחיינו על כל המילה
יץ הלזס זכי איפש '
דלאו
לכל
מילי
מיקרי
זכר
שאס
אתה
אומי
כן
בערכין
יערך
ומילה בסוף ה מילה כת אבי הכן מברך שהחיינו וגס בסוף ה׳ברכות כ וכן מצו'
^יבהלגאון
ממזר
אע
"
פ
שהוא
מטיפה
פסולה וכו' • כ״כ בעל העיטור כת
שאינה תדיר ואיג ' מצוייה בכל עת שהרי היא דומ׳למצו׳שהיא מזמן לזמן כגון
׳על העיטור
היכא
דמיקלע
מילה
ביומ
דתענית
וכו׳דברי
בעל
העיטור
כתבס
מילת
בנו
ופדיון
הכן
מברך עליהם כשעת עשייתם שהחיינו ז והגהות מימון
'׳ 5ץ
ונתב
שדחה
דברי
רבוותא
קמאי
מכמה
כתבו
בסוף
טעמי׳האח
ה׳מילה
שאין
אין
אנו
מכיחין
נוהגין
הכוס
כן
וי״מ הטעם משוס צצנרא דינוק׳ואין נראה
ד הלילה
שמא ישפך ונמצא שבירך לבטלה ועוד שאין להפסי׳כ״כ בין הברכה ורבינו שמחה וראכי' נתב סהמל בנו כעצמו מכרך שהחיינו משום שעושה
 5שעימהוכשיסעוס צריך כרכה אחרת ונמצא שהברל הראשונה היתה לבטלה
המצו׳המוטלתעליוהעיקר * והרוקח י * ץ ״
״
.
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התליע!
גיל כפר'אדמיל; י ? ל ב עליהםתמה (
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יעצהייקלעניהק״מ
וגדש אכל.5
בין קנה אפרים כין לא בשר במילתו עדשיאינונר' מהול וצריך לחותכו אם יש בהרת
^״ ס דאס בפ׳המאה
^ מ
״׳'
כ־ןץזלפיעילהשנולה
אלא□נימול גדל בסר
זמן אלא שלא ראיתי שנהגו •באותו הבשר אסו׳לחותכו כיון שא״צ למולו פעם אחרת
מכרך
קנה
משליך
ללפעמים
״
!
אסוי ״״״!.״
כגוןבמילתי דכי,
בזמנה
אפי הגדולים אשר בארץ ושמא עשי מדרבנז ושבת וי״ט אינ׳רוח׳אלא בזמנ׳אבל שללא
נשעה שיאיז בני נאיס
■
!
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"זרהחג׳יי ׳״תא י רשות כקראסדתאדכל שאינו כא מזמן שלאנימו׳מיום הח׳מפני חולי התינוק או דב׳אחר שעי ככ*,
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^ ^' ^ 6לזמן כמועדים אץ מכרכיםשהחיינו מלין אותו בשבת ואפי׳ בזמנה אינ׳דוחה אלא המילן־ןעצמה כמוט הפהאסרת^

שבת אין עושין סכין למול בו ולא מביאין

עקילואיפשיקא
אותו(דקל) פלוגת דר״א וי

לזה קמ ןמרןדרש וככל
חצרות הלכת כר״ע דאמ׳הכי • ומ״ש כיצדמלין
ארץ שהחיינו לפי שהם סומכים ממקום למקום ואפי׳להוציאו מהבית ולהביאו דרך גגין
מחריי! 3נפסזיכל נוהגים לומ
ערבו אסו׳אבל שבת באח' מהן מית׳להביאו מזו• ועושין כל צרכי׳כגון פריעומציצ׳תסל
עמימי תאמרנה
ומכואו׳שלא
בהוראותיהם ע״פ הרמכ׳ז״לוי״א
מיהם
ציציןהמעככין
שצרי־לזה אע״פ שערבו חצרות עם הבתי׳ובעל העיטור לא התי' א! 7אסס(דקלג) ימשוסחעל
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משכחנכ
צרכי-מיל בסב מוסלין ופורעיןומונצין
עמה
שכת
שישן
אפילו
לזה
מזה
מיוקטני׳אע״פ
דהא
להביאו
סא״צ
^
לאוסרו
גיע
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מחמירין
ויש
בחצר לא
מיל׳לאתויי
וכוי' מכדי קתכי כלהו כל צרכי
מעת המילהנגנ ׳ל בטלית א׳קורא ק״ש ואינו חושש ואינה
פממנין
ראשונ׳איןשוחקין
"! כפג ראיה דהתס אינו רואה את סערו' מיהו בהן וא״א הרא״ש ז״ל כתב כסברא
מאי לאתויי הא דת״ר המל כל זמןסעוס'
מ״כ בא
דין עסיס ולא מחמין לה חמין ולא עושין לה אספלנית ולא טורפין לה
במיל״חוזר בין־פל ציצין המעככין כיןעל
מה יי״ל כ6זיהי ני דבקטן כ״כ לא דיינינן ליה
שבת
יין ושמן לא שחק לה כמון כערב
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מי.ירי
דברי ה ר יונה והוסיף וכת וגס נרא ' כיון דלתקוני המילה קא אתי קרי' ביה
להכני׳הילדמקין׳ כת
והיה מחכיךקדום ואין בו אותה שעה מסוס לא יראה בך ערות דבר • וז״ל
לנרי׳עכ״ל ! תמיר׳ ספיר

עמה אך כשהוא

גע3קאה ,א!איי הכלבו נת׳הר״פ בקטן פסות מבן ט' אין לסוס דלא סיישבזס
*הלטיפה מ מטונף בצואה יש להקפיד אפי׳בן ח׳ימי' ומיהו הא אחרי׳איןמרסיקי׳מצוא קטן

שיאכל כזית דגן אעפ״כ טוב לנקותו קודם הברכה ומורי ר יחיאל היה רגיל
מהי״הל עד
הסנלק
הפרוה אפי׳בלא שוס טינוף ואפי בקטן כן ס׳ימיס כשעת הברכה עכ״ל :
להסנליק מי״ייז לכסות

חוזר על שאינן מעכבין אינו חוזר וככר כתבתי בסי רס ד שפרש״י דכשב׳
וכדמסמ׳כגמ׳וכן פירשה רבי׳סס < אבל בחול חוזר אע״ע שאינ׳מעכבין ושהמג׳

סובר דמיירי כין כחול בין בסבת והרי״ףוהרא״ס כתבו ברית זו סתם  :ומ״ 1
רבי׳בסס כפל העיטור טעמו משו׳דבגמ אמרי׳אהאי ברית מאן תנא פי׳נזינוחתי
אמר רכה כב״ח א״ר יוסק ר ישמעאל בנו סל  .ר״י כן כרוקא היא רכו׳רמדבעי
תלמוד׳מאן תכא ומהדר לאוקומא כתנאי משמע דס״ל דלאו הלכתא היא ועוד

לביאה היא סברת דלאוקימתא דר׳יוחנן כריתא יחידאה היא ולית הלכתא כותיה וכןלאוקימתא
״״״ רמז ש כשם העיטור סא״צ דלא הוי ערוה כל זמן סאיכ׳ראויס
כאל< בנה מזנת
סתם שאסור לקרות דמוקי׳לה רב אשי כר יוסי דנר׳בעליל אתיא כיחידאה דלא קי״לרכ יוסיכהסיא
הרי״ף שכתבתי בסמוך ואט״פ סהרמכ״ס בפ״ג מה ק״ס כת
<העלה עליז קסוריג
התיר למנין מילה ותו דכהרדעי מוקמי לה כרבנן דר יוסי דלחס הפכים וכהסיא קי״ל כר״ידנימוקו
(מעעסזהכת'ר* ף מגד ערות קטן כיון דרוב הפוסקי׳ס״ל דשריוסרא״ם ג' כ
בדבריםעמו וא״כ לית הלכת בהאי הכריתומ״מ כ בסו׳דבריו אלאדרבוות׳פסקוכבייח'•
שאיןרגיליןליתגס מיה הכי נקיטי'  :וכתב עוד מנהג שאבי הבן עומד על המוהל וכר' :
אבודרהס כ • ומ״ש וא״א ז״ל לא כ' כן לאו למימר דהרא״ש איירי כפי׳הכריתא כלל שהרי לאכ'
נ׳ילדי׳ לנעל בריע שכין כני מזרח וכין בני מערב בכי מזרח מורלי׳ על המיס וכו׳הר״ד
אתל7כל פעם
וטומנין סס את חתך אלא הכרית כצורת אלא היינו לוע דכיוןדסתס ולא פי׳מסתמ הואסוכ׳כפרז״י
"{3רןל בשם אבן הירחי נהגו בצרפת להביא ספל מלא חול ועפר
לא היו פורטין שאילו היה סובר כסי׳בעל העיטור לא הוה סתיק :ומ״ש ונותןעליה אספלניתג׳ז
לנעל/ריפ אחל המיל׳ויס סמך לדבר בפרקי ר״א כל מ שכה שהיו ישראל כמדבר
אותה כעפר שם במשנה • ומ״ס ואיזה הן מכשיריה שאינו דוחה סכת אין עוסין סכיןלמול מ
משןסלאמרי׳נפ״ק משוס עינוי הדרך וכשהיו מוהלין היו נוסלי׳אותה ערלה וטומנין
מבוארסס כמשנה (דקל ) שבזה נחלקו ר״א ור״ע ואיפסיקהלכת׳כר״עדאמי
די,מא כ{ כה[ ומאותה שפה ואילך היו נותנים אם הערלה ׳כעפר י ויש סמך לחול ושמתי את
הארצות נהגו לסוס אין טושין־ומ״ם ולא מביאיףאותו ממקום למקום ואפי׳להוציאו מהביתולהביאו
לאמה ימ ר^פ ^ זרעך כחול היו׳ ולעפר ושמתי את זרעך כעפר הארץ ובאלו
לסו׳הטרלה דרך גנין חצרות ומבואות שלא ערכו אסו׳אבל שבת בא׳מהס מותר להניאומזה
ג׳מפני״שהק״למ סמיכת הפילה כסיד כתוש היטב עכ 'ל והגה״מ כתבו מה שנוהגים
משו׳דאיתא לזה ומשם א״ר אבא בר רב אדא א״ר יצחק פעם א׳שכחו ולא הביאו אזמל מעש
מעעשרפ לכפיג בסול נפקא ליה כמדרש מי מנה עפר יעקב ומה שאין לוקחין עפר
אות כעפר והביאוהו כשכם שלא כרצון ר״א דשרי אפי'בר״ה[ אלאכרצון" רבנן דאסרו דיו
ץמיתץיר׳באפיו וכו׳ככי א״י כותכי׳אותה כמים משוס וארחצך כמיס כני כבל נותנים
ולכך לוקחים ר״ה ופיי דרך גגות חצרות וקרעיסות ומי סמ והתניא כשם שאין מביאין אוחו
נפפה0׳ מסוס לכתי גס את כדם בריתך שלחתי אסיריך מכור אין מיסכו
עופות מן הרקק דרך ר״ה כך אין מביאין אותו דרךגגו׳סצרו׳וקרפיפו׳אלא אמ רב אשי שלאכיצון
היה מע שליןבהןל  ,חול לקיים דברי שניהם שהחול נקרא עפר ומיס כדאמרי׳כחולין
שלא יעסה כן בשבת ר״א ומחלוקתו אלא כרצון ר״ס דפק ר״ם אומאח׳גגותוא' חצרותואסקרפיפוח
שלא הקטיל ה״נ נ3ראך עי״ל ח ; וס״ען רכי׳בסס רב יהודאי גאון ובלבד
ומחלוקמי
'סמא לכלי׳סשבתו בתוכן ולא לכלי׳ששבתו במוך הבי׳ופרס״י שלא כרצון ר״א
גי־'׳ 'שה'א ״ *( שלא יכיא עפר מהחוץ בסער העיטור כת וב הא דרב יהודאי וכתוב בו גזיר
להבי׳עפר ןמ החוץ כר״א אפי׳בי״ה שרי ושלא כרצון החלוקים עליו דאסרי דרך חצרותיהעמידי
ש£.כ| יביא עפר מבחוץ ונרא׳לומר דה״פ ובלבד שלא יעשה כן בסבת
לק (ז^עי?פםא
כרצו ןר״ס סמתיר אףלדגי
עפר בסבת אס אינו מוכן אבל אם היה מוכן לכך חכמים דבריהן דאיסור סבת אף במקום כרמ
הכעשיפנעלהנלי׳ למול עליו שהרי אסו׳לטלטל
בטלי׳סרכהמטצטליןמץ
פ״פ המדרש לעשות הרשות דתהן ר״ם אומ׳אס׳גגות וכו׳כולס אפיהם של
ונוהגים
לתימק מ,ליכמ ממ״ש ודאי מוסלין ע ' ג שהרי מותר לטלטלו :
• כ עוד הר״ר לזה דלא אסרו מרשות לרשות אלא כתי׳שסבתו כתוכן שכשקדם היוםהיוכמונ׳
עלפתח יניה ^א כסא לאליהו וכו׳כ כ הר״ד אכודרהס והביא לשון פירקי ר״א בזה

ניןאנשים
מ־רי׳להאיש■<!-׳

א דמיל' ( דקל )תניא רשב״ג
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(דצא ) וכמו שנתבאר בטוי
״,״ שמיתר לטלטל כהסושאסור לטלטל בהם והעתקתי כללי 3ריי^ 3
הללו
יעי
סי׳של״א  :ומ״ש רבי׳שבעל העיטור לא התיר אלאכשלא
'ל׳כשהייסהדפלפינז'לאת'ה*ילהלאריזס*
יי סעידת יינוהוגמו ל .ךנן מ ^ נמיייי
היותלעי*
אל הייייסגיסבסעזדהאא׳ינ
מרינה ג ני ר 3ות אסיושמואלדאיזלעי לג'
אימימרלעחןשלקלימלמימן

הלכות מילה רסו
הלכה*

רסב

בחמין שהוחמו מע״ש דכהי דרחיצה דידהו מדרבנן מיהא אסירא דרככן לא שרי
כמכשירי מיל׳אפי׳שכות של דבריהס אפ״ה כיון דרפיצה בחמין שסוסמו מע״פ לא
אשח־ס אלא מפני הבלכין פהיו מחמין כשבת ואומרי׳מע״ש הושמו כמקום מילה
התירו דלא סייכא כה האי גזירה נולי האי עכ״ל  :והרי״ף עצמו כ' אח״כ והיכא
דאישתפוך חמימיה דתימק ישראל

עיונו חצרות עס סכתי׳וכו׳טעמו מדגרסי׳בפ׳ כל גגות (שם ) אמר רב
ער׳ס והוא שלא עירכובני החצמת כל א' לעצמה דהשתא
לא ס כיסי מאני
ונמי׳כחגר אכל עירבו לא מדינן דילמא אתי לאפוקי מאני דכתי׳לחצר ואע״ג
דשמואל ור׳יוחכן פליגי עליה סוכר הוא ז״ל דהלכה כרב והביא ראיות לרב אבל
#או פוסקים פסקו כשמואל ור י וכמו
סנמכא׳בטוי א״חסי׳שע״ב :ומ״שויש
שבת
לועס
בשיניו
לא
טרף
הל
ייץזשמן
טורף
לה
לזה
לעצמו
ואיבדורעמני׳ בתי דאימהיל עבדינן
מחמ יוין לאסרו להביאו מזה לזה אפי׳ — ־ — —*— 1־1־־ *-־--1י**-י1-
־-1׳י** ־* ־ 1י■* ליה כשבת מפני הסכנ׳וגם הרמב׳ס כ'וזה לעצמו אין עושין לה חלוק אבל כורך עליה סמרטו׳ואם לא
מלו
את
הקטן
בשב׳ואח׳כ
נשפכו
החמין
פכת כהן סירא זו כת׳סרי״ף כר״פ ר"יא התקין לת מלש כורך על אצבעו ומכי׳ דרך מלבוש אפי׳מחצר
.
•
■
. .
,
ומילה כשם רכוות' שפסקו דאין הלכה
אחרת שלא ערבו מלו הקטן בשבת ואח״ב נתפזרו
הסממנים 6ו נתפזי יהש ^כי ?וםי [ " '£* ,פ
נו*ש כהא והכי׳ ראיות לדבריהם והוא
או נשפכו החמין
עושין 1הכל בשבת
ן* /ואפי׳ישראל מפכי סםככה,היא לו ע /כ
"'
ן״ל תמה עליהם וספר דכריה וראיותיה׳ קי
י * 1״י1
?
:ג מדקדוק דכריהס דס ל כדעת הרז ס
לחמם מים לרחצו מפני שסכנה הוא לו ואפילו כיום הג ,
והעלה דמכיאין אותי דרך גגות חצרות
שחלוסישב״א שכתבתי כסמו דאי אישתפוך
להיות
בשבת
היא
סכנ
אם
לא
ירחצוהו אכל לפני המיל אסו
המימי דבת מיל׳ מקמי מילה מדחי מילה
וקרפיפו' כר״ס וכ״פ שס הרא״ש וכן סס
הומכ״סז״ל כס ג מה עירוכיןכר״ס כ׳ר"י
אפי׳לומר לגוי לחמם אותם לצורך המילה שכל רבר שיש
בוודלא כהימב״ן דסכר ללא תדחה :ורע
בשם הימב (נ״א ח"כ ) מות לטלטל הכלי איסור דאורייתא אסו׳לומר לגוי לעשותו אפי׳ילצורך
הטיל׳כגון דאמאי דקתכי מתני׳ומזלפין עליו כיד
ולהסירו לאחר המיל ס דמאחר שטלטל לחמם חמין או לומ׳לו להביא סכין דרך רשו׳הרבי׳אלא תדחד ,אבל לא בכלי פייך בגמ והא אמירישל)
הכליבהמר מחזירו לאח מקו׳סירצ׳אף
המילה ער מחר אכיל דבר שיש בו איסור דרבנן כגון לומר
לומרחיציןדמשמ כדרכוומתרצקל? בתרי
נ״פשאץלותימקאחרלמולא
:אין
ן
,
1
הביא
^
מים
דר
ן
כרמ
 1ית אן רר ך חצר אן מ :ןי
^ ער ^י
גווני דרכ יהוד׳ ורב כר אבו׳אמרי כיצר
י
י
י
י
שושקין שממני׳ולא מחמין לה חמין ולא
קתני מרחיצין את הקטן בין לפני מילה
עושין לה אספלנית ולא טורפיןייןושמן
בין לאח׳מיל׳כיצדמזלסין עליו ביד אבל
ונ״כהרמכ׳ודבריס פשוטי סה שהרי כל
לא כבלי ורבא לא ניחא ליה כהך
אלו היה אפש' לעשותן מבע״י  :ומ״ ט אפי לפגי
המיליאע״פ
שאסרו
רחיציכל
הגוף
א
אוקימתא
משוס
דמרחיצין קתני ומ״ה
לאשחקלה כמץ כע״ש לועס בשיניו וני׳ מע״ש התירוהו לצורך המיל׳ויש רעית אחרו׳שמזירות אמירה
משכי דה״ק מרחיצין את הקטן בין לפני
עדאפי׳מחצראסרשלא ערכו משנבפ' לנוי באיסור דאוריית׳לצורך המיל׳ורב אלפס כ׳כסבר׳ראשונה
המיל בין לאחר המילה כיוסאח׳כדרכו
ח)דמיל׳ (דקל״ג )ופרש״י לועס בשיניו' וכי׳ב א א ז״ל וכל המכשירין שאין דוחין השבת גט יום טוב אין וביו׳ג שחל להיות בשב מזלפין עליו ביד
אבל לא ככלי ור״אב״ע פליג ואמר
נמה דאע לשנוי משכי' חלוק כעין כיס דוחין חוץ מזה ששוחקין לה סמנין בי״ט הואיל וראויין לקדרה
דמרחיצין את הקטן כיוס ג׳סחל להיות
מומן היו עושין ומלבישים יאש הגיד עם וכן טורפין לה יין ושמן וכ׳ה״ר אליעז׳הלוי אש האב יורלמו׳אין
ואפהעטר
בסבת
ומייתינן
בגמ תני׳כוותיס דרבא
וקושרים שסכדי שלא יחזו׳ לו למיל בשבת אט יש אחר שיודע למול רהא מילה הוא פסיק
מורלכסו׳את
הגיד
כורך
על
ירו
דרך
ומיהו
רבא
גופי
'
חס
לאוקימתייהו דרב
רישיה גבי רידיה דהוא מפוין לתקן את בנו אבל לגבי אחר לא
יהודה ורכה בר אכוה ואמר אנא בהדי
מלבושלשנותו מדרך הוצא׳ כחו׳ואמרי'
עמיידה דאמר׳־ נותן זה־ לעצמווזהלעצמו מקרי תיקון ושרי ומיהו אם אין אחר שיורע למול ימול ספק אם
תרגימא דסבי למה לי והרי״ף כת בסס
הוא זמגה אם לאו איגו דוחה השבת לפיכך אש נולרבע״ש בין
אע״פספורפו שיי והו' דלא לעביר ליכ'
רבוות דמרחיצין את הקט ביןלפכימיל׳
השמשות אינו נימיל בשב׳ אלא נדחי׳עד אח׳בשבת שהוא ספה
נלומ׳שלא יסרפנוויערבכו יפה יפי'אבל
בין לאחמיל׳וכ׳הר״ן דאיכ׳למידק עליו
עשירי
ואפי׳לא
הוציא
אלא
ראשו
בין
השמשות
אע״פ
שיצא
מערכו ולא כל כך ולא נזכר דבר
זה
לפני מילה היכי סרי לרחוץ דהא משמע
כולו
בשבת
אינו
נימו׳בישב
'
:
קטן
שנילר
כשהו׳מהול
ומי
שיש
נוכרי הפוסקי׳ואיפשי שהטעם
משוכן
דאיקימת׳דרב יהוד׳ורכ׳כר אכוה עיקר
ולאאתמרסכיבגמ׳אלא אליבא
דר
"
מ
לי
ב׳ערלות
וכל
שאין
אמו
טמאה
לידה
כגון
יוצא
דופן
וגיורת
דהא
רבא
גופי׳חש
לה
ולפי
אוקמתייהו
אבל לת״ק אע״גדלא עביד ליכא אסור:
שנתגיירה וילר׳יאח״כ טבל׳אע״פ שנימולין לח׳אם הגיע יום חי'
לא שרי ת״ק לפני מיצ׳אלא זילוף ור״א
ב״ע כמי לא שמעי דפליג אלא בלאחר
ומשגזע מדברי רביכו דהאדאמריכן
בשבת אין דוחין שבת  :ואנדרוגינוס כתהרמב׳שאין דוח' שבת
בורך על אצבעו ומביאאפי׳מחצ׳אחי״ת ורב אלפס כת׳שרוחה וכן הוא לר״י שמחשיכו זכריגמור  :מי מיל׳אבל לפני מילה לא סליג כלל נהי

יוע״פסמוציאיןבשינויאינומות׳להביאו
אלא דיך חני שלא עיבה או שלא
נשמחפה עם זו אבל לא דרך ר״ה ולישנא

שנולר בחדש ז' לעיבורו והוא שלם הרי הוא כילר של
קיימ׳לכל חילוף שרי לפני מיל רחיצ׳מכ״למזיפשר
דבר ומלין אותו כשבת והנולד לשמנה
אם
ש
^
ם
שסגלזוני׳סומכי׳ על אוקימת׳ דרב !5כיון
י

דממניתין הכי משמע ומ״ש הר״ןבשמוע׳זו היכא דאשתפוך חמימי וכו' ועוד
זטי 1על אצבעוומבי׳דרך ר״ה ואפילו מחצר אחרת בסלא כפתתפו איסורא
וימן מיהא איכא אפשר דמביא דרך י״ה דקאמ לאו ר' ה ממס' הוא אלא היינו
לוע דכי היכידבר״ה אי כ'איסורא בכורך על אצבעו ה״נ איל איסור מחצר אחרת
סלאנשתתפו וכת׳הר״ן היכ׳דאיכ׳חמימי לרחוץ קוד מיל׳ואסתפו׳הנך דלאח׳מיל'
איכא למידק אי אמרינן תדחה מילה כיון שאם נמול נצטרך אתר כן לחלל שבת
נמנשירין או דלמא הפת׳מיהת בדין מסליקובתר הכי פקוח נפש הוא סדוח׳את
מנ׳והרמב״ן ז׳ל כ׳דסרי לממהליה שאין למצו׳אלא שעת' ואין דוחין את המילה
מפני שנצטרך אסר כן לדחו׳את הסבת דכתר הכי פקוח נפש הוא דדחו ליה ולא
מצעירימיל' ומתני׳דיק׳לה הכי דקתני לא שחק מע״ס לועס בשיניו ונותן אס לא
התקין ממ״ש כורך על אצבעו ולא קתכי כשאין לו כמון בביתו סא״א לו ללעוס
3מיו ותדחה ומדקתני מקנת׳ולאתני ד חיה ס״מכדאמק ואינו כן דעת
ליןה ההוא ז״ל אמ כל היכ׳דאסתפוך חמימי דבתר מיל׳מקמי מיל׳תדח׳מיל׳וכן
לע הרסלומה שהתירו לו לכרוך סלו׳על אצבעו ולהביאו ולא דחו המיל׳ככך כסס
?לסו אותה מפני הבאת אזמל^ אפי׳דרך גגותוקרפיפותהיכ׳ססכת במוך הכית
קיכלמימ דאי אפיד מילתמקמי׳מיל׳אה״כ • ומתני׳בדלא ידעינן עד לאחר מילה
יעפ הכל כמה דאפסר לשנוי משנינן עכ״ל ובסמוך אכתוב שדעת הפוסנר׳ססי׳
לדעת היז״ה והרסכ״אז״ל  :מלו הקטן כשב׳ואח״כ נתפזרו הסממנין או נשפכו
?חמי! עוסין הכל בשב׳וכו׳שס כמסנ׳מרחיצין את כקטן כין לפני המיל׳בין לאחר
המיל ומילפין עליו פיד אבל לא ככלי ר״א כ״ע או׳מרסיצין את סקטכיו׳ג׳למיל׳
שחל נהיו בשב׳סנא׳ויהי כיו׳הג' בהיותכואכי׳ובגמ׳' כי אתא רבין א״ר אבא אר״א
מיי לה א״ר יוחנן הלכה כר״א ב״ע בין כחמין שהושמו בשב׳כין בחמיןשהוחמו
י כין היחצת מיל׳בין סרסצת כל גופו מפני שסכנה הוא לו וכ׳הרי״ף אמרי
^במתשהלבכר״אב״עביום הג׳וכ״ס כראשון שמרחיצקאותו כדרכו בין לפני
5י ׳ בץ לאס׳המיל בין בחמי׳סהוחמובשכ׳בין בחמין שהוחמו מע״ס* .וכהרא״ש
_ז ״מפ סטללןהרי״ף יחד וכת׳סמרחיצין אומס כדרכן בין לפני המילה בין
^ מין סהיתמו ונו׳אין דינן סוס דלאח׳מיל׳כיון דסכנההוא אפי׳ישראל מבעיר
 ^ ?:ומחמ וכל הזריז ה״ז משוכח אבל לפני המיל׳אסי׳ע״י גוי אסו׳ :וכ' עודומ״ש
! 1המיחיצין אותו כדרכו לפני המילה בחמין שסוחמו בשבת לאשיאמ׳לגוי
סמצס אס הגוי טשאן לפצמו או אס עבר ישראל והחס א • תו בשבתמרחיצין
ק ח״מליןסן 6ע״פ״ סאסמרסיצמכל גופו בחמין שסוחמו אפי' מע״שלצורך
^ ל ץגס^הד״ן כ׳זה שכת׳הרי״ף שמרסיצין אותו כדרכו כין לפכי מילה
ק מ כין בחמין שסותמוכסב׳אלאח׳מיל׳בלסוד קאי אבל לפני המיל׳דוקא

דבריפא תניא כוותיה סע ג דאיהוסח

לנפשיה עכ״ל וכן דעת כל הסוסקי׳שכתבו מרחיצין ולא כתבו מזלפין וכת' עוד
הר״ן איכא מ״ד דלאו דוק כנ׳אלא עד ירס הג קאע וכ״ש בשני ולא נראה כן דעת
הימב שכ׳כפ״ב מה מיל כל מקום שדרכן להרחיץ את הקטן מרחיציןאותו בסבת
ביום המיל בין לפני מיל׳בין לאס מיל׳או 3ג שחל להיו׳ בסב׳וכן מטין דברי הרי״ף
ז״ל עכ״ל :והה״מ כת׳כפ״ב מה׳שבת שדע סרשב״א כסבר ראשונה ד ^ ט בב׳וי״כ
דעת הרמב׳ן ז״ל  :ומתוךדברי הרמב ימבא׳לך סכל מה שאמת להקי׳כרחיצ'
חמין בשבת איני אלא במקו׳ שדרכן לרחוץ הקטני׳בסמין לפני מילה ואאריה אר
ביום הג׳אבל במקו׳שאץ דרבן לרחצן בחמין לא  :ומ״שרכי׳אבל לפני המילה
אסו׳אפי׳לומר לגוי לחמס אותם לצורך המיל שכל דבר סיס בו איסור דאוריתצן
אסו׳לומ׳לגוי לעשותו אפי׳לצורך המילה מ וכן פי׳הרי״ף בס״פ ר״א דמילההצו
דאמרי׳כפ׳הדרידסח ) גני ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה א״ל רבא לייתי מגר
ביתאי וסא לא עריב ולא סתיף לימרו לגוי לייתי ליה מגו ביתאי אמ׳אביי במאי
לאותוכיה למר ולא שבקן רב יוה ף וכו׳ול״ש לך בין סבו דאית ביה מעש׳ לשבות
דלית ביה מעשה דה ק לא שאני לך כשבות דאמירה כין שבות דאית ביה
מלאכתלסבות דלי' כי׳מלאיה דהא מר לא אמ'זיל אסי׳לי דאית ביה מלאכה אלא
אייתי מגו כיתאי קאמ לי׳דטלטול בעלמ' הוא דליתכיה מלאכה ולסוף דבריוכ,
נתברר לך דאסור למימי לגוי לצכותיה או לאיתויי דרך ר״ה ודחה דברי בה״ג
שכ׳והיכ דאייתי אזמל במעלי סבתא לפבת׳ואיגניב או איפגיס מקמי מיל׳סרי
למימ לגוי לצבותיה או לאיתויי אזמל אחרינא דרך רשות הרכי׳וכת כן לנישהי£
מפרס דהא דקאמ׳ול״ס לך כין סכות דאית כיה מאשלסכו׳דלית בי׳מעש׳דסבו'
היינו דבר שהיסראל עושה בידי׳ואיסורו מסו׳שכו׳ושבותדלית כיה מטס׳היינו
דבר שאין ישראל עושה בידי׳אלא אומ לגוי לעשות אפי׳אס אומלולעשו׳מלאכה
דאורית׳מיקרי סבו׳דליתכיהמעש׳שהרי ישראל אין עושה סוס מעש׳ אלא דבור׳
בעלמ׳וכ׳עליוהרי״ףדדכריו טפותא הוא ולא תסמוך עליה יהוכיח בראיות ונס
הרא׳׳ש הסכי׳לדברי הרי״ף ז״ל וכ״פ הימב״ס כפ׳ שני מה׳מילה  :ומייה ואס יס
כאן מיס שחממה גוי לציכואו שעבר ישראל וסממס מותי לישראל לרחוץ כר
התינוק כל גופוכדרכווכו׳כ״כ סס הרא״ש טלמ״ס הרי״ףשמרחיצץ אותו כדרכו
לפני קמיל׳בחמין סהוסמו בשבת וכתבתיו בסמוך  :ומ״ש ויש דעות אחרית
סמתירו׳אמיר לגדכאיסו׳דאורית׳לצ ורך המיל׳היא סברת כה״גשהכי׳הרי״ף
ודחא׳וכ דטעותא נינהו וכמ״ס בסמוך  :גרסינזכפ׳הדר ההוא ינוק׳דאסתפוך
ממימי א״ל רכא נשייליה לאימיה אי צריכה נחים לי׳אגב אמי׳וכ׳הר״ן בס״ב דכיצה
דלרכות ב&יעורא בי״ט מותי אבל בסבת אסו׳וההיא דע הדר כבי פרס״י והמה
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הלכות מילה רסורסז
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ונחים ליה וכ״ע לי :
וכל המכשירים שאין דוחיס שבת גס י״ט אין דוחים חון וצולצו הלו דתניא ספק בן ז ' ספק קח׳אץ מחללין מליו את השבת אמאינמהליס
מזה ששוחקיס לה כמון וכר ' וכן טורפין לה יין ושמן בריתא פ לא דמילה :
ממ" נ ומשני ס״נ דמהליה לא כצרכא אלא 4למכשירי מילה ואליבא דר״צודצמר
כתב הלא הלוי אס האב יודע למול אין
מכשירי מילה דוסי׳אתהשפתכלומילא
כ׳בפלביסוי שלם בשערותיו ובצפרגיו אפי׳נולר ודאי לח' מון שפירש כעל' אמר ר״א דמכשירי מילה דסושכתאלא
לו למול ב שבת וכו׳המרדכי
ממנה מיד אחר שבעל א״ה חשוב בר קיימי ומלין אותו כשבת בדקי׳לן שכלו מרשיו כגון שכפל ופייס
כדשר ^
^  .מל
"* ימול
בשכש
ינמ?,
שכ?*
דכיון תמרו שערותיו וצפרניו וראי נגמר לז׳ונשתהילצאת אבל אכל ספק אס כלו פרשיו ציןמסללין
סבת למכשירי מיל׳דיליה וכפרקהערל
אם שערו ייקוי ואין צפורניו של! ימי' כברייתו ה׳יז וראי בןחיעולא
גרסינן (דס ) וכן ח מי קא חיי וסתניא
^,׳ ־,כי ^ 7נ ׳^ וו־׳־ 1עס־״ י
היה ראוי ליולר אלא לט ומיהר לצאת והרי הוא כאכן ואסור
בן ח׳הרי הוא כאכן ואסורלשלפלו
רליי וסע׳
מנהג לטלטלו ואין מלין אותו בשב ספק אס הוא בן ז או בן ח מלין
הב " ע כשגמרו סימניו דתצי׳איזהוכן
עוד
ששמיישא׳
מהגדולי
הזהיר
לאדי
הכן
אותו
ממה
נפשך
אם
הוא
בן
ז׳הרי
הוא
בר
קיימ
ואם
בן
ח׳הוא
ח׳כל שלא כלו לו חדשיו ר אומ סימנץ
סמל כבי פעמי׳סלא ימול בשבת
לוס הרי הוא כמחתך בשר בעלמ׳לשון הרמב׳ מלין אותו בשבת על
מוניתי ' עליו שכניו וצפמי ו אע״השלא
שם מוהל אסר ועל אדם ס מל יק
פעס כל פנים אם בן שבעה הוא ושלם בדין הוא שידחה ואם בן ח׳ כלו לו חדשיו טעמו דלא גערו האגמרו
אמיינן האי בר ז׳ לואואשתהויי הוא
א׳ השיב שהוא מסופק אס יכול
למול הוא כמחתך בשר בעלמא ויראה מדבריו שר׳יל כשנגמרו שעריו
יימנן וצפרניו ונר׳ראפי׳ לא גמרו שעריויוצפרניו שרי ממ; נפשך אבל דאשתהי ופשט שמועו' הללו כדברירבי׳
בשב׳הואיל ולא אתחזק בתלתא
וראי בן ח׳שלא גמרו שעריו וצפרגיו איןמליןאע״ג דמחתך בשר ומה סיש לדקדק עליו אכתובבסינון■
והוא דל כ דלא כעי׳ג׳זימני דהכי משמ׳
ואברר שהרי״ף והרא״ם חלוקי עליואבל
בעל העיטור כבדברי רכי׳וכ״פסמ״ג:
דשוץ הרמכ״ס מלין אותובשבת י1נ״5
דקתגי אין וכו׳ויראה מדבריו שי׳לכשגמרו שערו
אדשרי
וצפמיואיני יורע מהיכן מפמעלרכינו
בוראי
שנר כן מדברי הרמכ״ס דאימשו׳דנמב
אס בן ז׳הוא ושלס הרי גס הוא ז״לכתב
לעיל בסמיך מי שנולד בחדש ז'לעיבורו
והוא שלס וכו׳ומלין אותובש  :ת וע״כ
אפי׳לאגמרו שפרו וצפמיו כמימלין
כשב ד הא לא חילק בין גמיו ללא גמיו
אלא ככן ס׳אבל בכן ז׳משמ דככלגוונא
לאלתר כשהוצי ראשו חון לפרוזדו׳נראו
מלין ועוד דהא אפי ספק כן ז'םפקכןת'
דמילה שלא בזמנה אינו רוחה אפי׳יוס טוב שגי שלגיליות :
ג ,ככבי׳כינוניים ים לסמוך עליה
שהוא
פלא
גמרו
מלין
וכ״ש
בן
שבע ודאיוא״כ
לילה אפי׳הוא למסר שכת אכל אס שהו
עכ״ל דשלס דקא׳לא גמרו סימניוקאש'
אח כ אס לפי השיהוי נרא׳להס שהי׳יוס
אלא לומר שהוא סלס באיבריו וכן ס׳ל
בהוצא הראש אין להס אלא מה
שעיניה'
ר
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הרב
למול
את
עבדיו
לערס
סלס
שנא׳המול
דכ׳הרמב
ולא לערשודםל8
רואו׳ויסא כימו ' לח׳ואפי׳אס
יארע
כשב'
ימול יליד ביתך ומקנת כספך עב הרב ולא בסימניו קאמר כי היכי דתיקשי לי'ועו'
וכתבוהו הגה״מ פ״א מה ' מילה וכתבתי
מלומצו׳על כ״ד למולו אחד עבד שנול׳בבית ישראל או שקנאו 'יש לתמו עליו היאך עלה על דעתולפי'
כןדברי הרעב ' דאי בגמרו סעחוצפמיי
מיירי היאך היה איפס לו לומ׳ואס בן ח
הוא כמחתך כשר דהא כיון סנממ
ועוברה עמת וטבלה לשם עבדות וילדה נימול לשמנה
להקל ולא להחמיר אלא רק כיציאת
סערו וצפמיו אפי׳אס הוא ק ח'ודאי-
הככבי כ׳בעל העיטור דבפלוגת׳דשימו בין השמשו דס״פ במה מדליקיןדאיפליגו מלין אותו כשבת כדאימ׳בפ׳סערל וכמ״ס הרמב״ס עצמו שס בסמוך הילכךודאי
ביה תנאי ואמוראי מספק לר יוחנן אי הלכה כר״י או כר יופי הילכך אי איתיליד בשלא גמרו סערו וצפרניו איירי הרמכ״ס ימ״ה איצטריך למיהב טממאדמלין
ינוקא מסתשקע החמה ספק הוא מד דסליס בין השמשות דר ' יוסי ונימול לי' אול * ממ״ 5דאלוגמיו מדינא כמי מלין אותו ואפי הוא ק ח ודאי וכמושנתבצר
ואי איתיליד כמ״ס משתשק החמה מספק לן אי כרבה אי כרב יוסף ופכדי׳לחומר ' .וכן פירש הרב המגיד כפא ' מס ' יבוס דברי הרמב" ס אלהבשלא גמיוסעיו
כרבה דמשוי ליה בין השמשו׳וכימול לט 'עכ״ל  :קשן שנולד כשהוא מהול מפורש וצפרניו ומוכרח הוא כמ״ש ולפ״ז מ״ס ושלס הוא היינו לומר שהוא שלהבאיבריו
בכרית' פ׳ר״א דמילה ( דף קלה ) דאינו דוחס סבת :ומ״ש ומי פיש לו ב ערלות אכל שערו וצפמיו לא גמרו וכן צריך לומר מ׳ס עוד שס מי שנולד בחדש הז'
וגל שאין אמו טמא׳וכו׳אץ מחין שבת סס פלוגת׳דאמוראי וכתבו הרא׳ש והר״ן לעיבורו אס נולד סלס ה״ז ולד סל קיימא ומלין אופו בשבת היינולומסהו׳של*
׳ 8נסתפקו הפוסקים בפסק הלכה ולפיכך מטילין אותו לסומרא ונימול באיבריו אכל סערו וצפיניו לא גמרו דאין לפרש דסלם כגמר פערו וצפמיי
לס׳ואין מחללץ עליו השבת וכ" פ הרמכ״ס דל בפ״א מהלכו׳מילה  :ומישיש לו קאמ ' דליסמע מינ׳סאם לא גמרוסמרו וצפרכיו אע״פ שהוא בן ז׳אין מליןליומו
ב ערלות פרש״י ב׳עורחה על זס ואמרי לה ב גידיס  1:ם״ש רכי׳וגיור שנתגייר
בסב דא״כ היאך לגבי ספק בן ז ' ספק בן ח׳סס בן ז׳סוא ופלס סוא כדיןכולי
וילדה ואח״כ טבל׳אינו מכוון יפה וכןה״ל לכמו׳ככרית סילד׳ואס״כ
נתגייר׳וכ״כ
שידח׳שבת
דהא
כיון
שלא
גמרו סערו וצפמיו אפי הונן קז׳רך אד אץ מאןאותו
מא עצמו בהסבת סי׳סל״א :
ואנדרוגינוס כ הימב״ם שסין
רוקק
סבת
בה
כשבת
:
כתב
ח׳א
הרא״ס
ז״ל
ספק
בן
ז׳ספק בן ח אין.מחללין עליו סבת צלה
©יל׳ומ״ש רכי׳בשס הרי״ף שדוח כפ׳ר"א ( סס )תכן ספק ואנדרוגינוס אין^ מסללין
סכ׳בריתא סתס ולא כת׳מאי דאמר רב אדא בר אהבה דמוהלין אומו ממינ :
עליהם .את השבת ור׳יהוד׳מתי׳באנדרוגינו׳ובגמ' אמ רב ססד׳לא לכל א״ר יסוד'
וםי ש רבי׳שאינו מבין דבריו דודאי מלין אותו מ.ז נ וכו כלומקשהלועלדגיי
לונדרוגינחבר הוא שאס אתס אימ׳כן בערכין יערך ומ״ס מילה׳מסו׳דכתי׳המו ' הרא״ש שכ׳אותה בריתא דמשמע מיניה דאין מלין אוהו בשבת והא ליפא לעי
לכס כל זכר וב הרי״ף איכא מ״ד מדקאמ׳רב ססד׳טעמ׳דר ' יסודה ש"מ הלכתא דעתו אלא מלין אותו ממ״כ כדרב אדא ואס מאמר שהוצרך לכתבו מסוס יינ^
כוותי׳וגאון קאמ דלי׳הלכת' כוותיה ולא ' הכריע הוא ז״ל כיניהס ויש לתמוה על
אחריכ׳דנפיק מינ׳דהיינו אין מחללין שבת משו׳מכשירקהאלא היה צריךלכת3
רכי׳וכעל העיטור שכתבו בשמו שדוסס־דהא מסמ׳דפפוקי מספק 'ליה ועו ' דא״כ
דבזס
אין
כפקותא
לפסק
הלכה
וכו׳ואכי אומר דדכרי הרא״ס מובנים וברוי'6
<ב״ל לרבי׳לכתו׳דהדא״ס כמי סכר דדוס׳שהרי העתי׳דברי הרי״ף כצוראן
משמע
והנה
הנס
כדברי
הרי״ף
ז״ל
דכשניהט כתבו ברית׳זו דקתני בה נל ז ' מחללץ
־! * וותי׳ס״ל אבלקושט׳דמילמ׳היא כמ״ס דפפוקי מספק׳להו ומספיק לא דחינן עליו את השבת ק ח אין מחללין עליו את השבת ספק כן ז'ס עק ק ח׳ איןמחללן
סבת  /ומ״ש וק הוא לר״י שמחסיבו זכר גמור כבר כתבתי עליו בסי׳רס״ה אצל עליו את השבת בן  .ח הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו וסמכו סל מ״ם ,3פ5
ננ״ש דאנדרוגינוס מברכים עליו לר״י :
גרסינןכפ׳יש מחלין א״ר אמי טומטו ' לאוקמוה לסאי בריתא התס בגא' כשלא גמרו שערו וצפיניו והרא׳ס כת'כפ ר "
סכקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי סני׳וכו׳רב ס! בי אומי ףא אינו נימול לח׳דאמ' למילה גופיה אחר בריתא זו וכל זה איירי כשלא גמרו סערו וצפרניו 6בל גמיו
קרא אשה כי תזריע וילדה זכר וכיום הח׳ימול עד שיהא זכר משס׳ליד' ופרשב״ס
סערו וכפרניו אפי׳הוא ידוע שהוא בן ח׳כגון שפירש ממכה אחר שבעל מ^ תי
אף אינו נימול לח׳לדחו' סכת כדדרשי׳וביוס סח ביום אפי׳כסבת ואופבי '
לרב
לטלטלו ולמולו בשבת דפסק הלכה בפ׳הערלכי׳דאמר אשתהויי אפמהי ע־צ
שזבי ממתני '; להמפלת ואסיקנא בקשיא יוסרי״ףפסקס ולדרב סזכי ותמה
עליו
ולפ״ז
צ״ל
דרב
אדא
לא
סו׳מפליג
בין
גמרו
שערו יצפרכיו ללא גמרו וכל סו ס י
?רא״ש
וכן נראה דעת הרמב״ס שלא הזכירו בהלכות מילס אבל
כעל 3פ הערל כי אקסי׳וכןס׳מי חיי וסדי ליישב מנהג׳דעלמ׳דמהליסעיקותאצןייו
בעיטור פסק כרב סזכי וי״י כתב מחלוקת הרי״ף והרא״ש ואח״פכפב טומטום לשנויי דמסליכ׳נהו ממ״נ אבל למאי דאסיקכ׳כפהערל הא דתניא ולוין מסל י!
סנקרע ונמצא זכר אין מילס דוחה שבת .כ״כ הרי״ף עכ״ל  :מי שנולד בחדש הז' בסלא גמתאבל אס גמרו מסללין ממילא נתיישב ^ מנהג העולם דכגמייה
לעיבורו והוא שלהוכו׳והנולד לתאם סוא שלם בשערותיו וכו' ספק .אס הוא בן ד ׳דמהלי וכדין עבדי ולא מטעם מ״נ כדאמר רב אדא והשת
אתיאכ?םם
#ו בן ח מלץ אותוממ״נ וכו׳כפ׳ר״א דמילה אמר מר ולא ספקדוס׳סבת .לאיתויי ולא צריכים לדחוקה ולאוקמ כר״א כדאוקמה רב אדא ואע״ג דלצ ^ג,מן״
הא דתנו רבנן פן ו׳מחללין עליו את השבת ק ח׳אין מחללין עליותא השבת ספק
מתורת נפל לא סגי בגמרו שערו וצפרניו עד
סישהא כייםג 'ג 1
ןב ?׳בן ש אין ממללץ עליו את השבת ובתר הכי הניא יפלג אומכל פעסא ל׳יו׳ וע הערל מ״מ מאשר שסעיו וצפרניו מוניהיס עליו דבן קיימא הוא מח! קינ ־1
■
י
׳
■ ברוב

הרכות עבדים רסז
^נהנונדיסשהס מי קיימא ומהלי׳ליה כמו שאנו סומכי׳ככמהדברי׳עלהרו'
ןניל 6גמרו כיון דלית ליה סוס הוכחא איתרע ליה מכ׳ולא מהלינן ליס ואע״ג
ד אי ספקהויא אין כאן' איסו תור שהרי מחתך כעלמהוא לא רצו חנמיס להתיר

שערווצפמיושהרי כ סנישדע הרי ף
^ין מוסלין ספיקות כשנת ולפי׳הביא
נרית׳זו כהלכות סתם שאלו היה דעתו
דמסליכן ספיקו׳כשבת ה״ל להכי ' לדרב
)!  61כהלכותיו וה״ל להשמיט בריתא זו
עכ״לואלו היה נזכ הי"? למ״ס הרי" ף
בפהערל דכריתרז זו כסלרז גמרו סערו
וצפרניו היא לא ס״ל לכתוב סתס שנר
סלע הרי׳ייף שלזין מוסלין ספיקו׳ בסבת
דמסמ׳כין גמרו בין לא גמרו ועו'שיסיים
וכסבל הרמב׳כ ' כפ׳לז מה׳מיל דמהלינן
ספיקות ממ״נ וכן ממסי בכל יוס עכ״ל
והימכ״סכין גמרו כין לא נממקלזמר
דסהליק ומשמע דלהרי״ף כין גמרו בין
לא גמרו לא מהלינן ועו׳דכ׳שכן מעשי׳
נצל יוס וגמרו הוא דמתרמי ככל יו׳דלא
גמרו לא מתרמי פעס כיובל ומשמע
מדבריו דהנך מעשים ככליוסהיו דלא
נהדף אכל לפי מ״ס אני שפי ' עבדינן
בכליוס למימהל כשכת ספיקות שגמרו
סש־ס וצפמס גס לדעת הרי״ף והרא ש
יאפי הס בן ח׳ןדאי׳כיון שגמרו שעריהם
וצפרציהס מצליק בשכתבין לדעת
הוי״ףוהרא״ש כין לדעת הרמכ״סז״ל
ודברים אלו ברורים מאד כעיניכ וכבר
הלזרנתי בהם בביאורי לטור אורח חיים
סי׳סל״א :
ישראלשהמיר דתו ונשוי

רסג

ד״מ

נימול לא׳יליד בית דמוללת׳ כדקר 1כימיןכמככוףניימרל
לח׳כגוןסלקחספל1ה וכ־) אחנסאיו
מעוכרת והשכילה
ואס"כ ילדה מקנת כסף נימול לא כמן סלקס זה שפח " חהנדנריזהכרע כ5ל
עוברה אלא לתיק
ישלמכולהו
מסכחת
לסו
אלא
יליד
בית
דמו׳לסהיכי
משכחתיכסכריתיןדחוקינו

אפייה נימול לח׳ כיון שקב ׳גס האם וטבלה קודם שילדה ואם א'
קונה השפחה וא׳קונה העובר נימול מיד אפי׳טבל' קור שתלד
ואצ״ל קנה שפח׳וולרה עמה שנמול מידאע״פ שאין לו ח׳אבל
בלקח שפח ועובר וילדה קודם שטבלה קאמ׳ר׳אבא שאינו נמו׳
לח' כיון שאין אמו ממא׳לידה ודבק פליגי עליה ואומרי׳שנמו׳
לח׳אע״פ שאין אמו טמאה לידה וכיליד בית כגקשלקח שפח'
ונתעבי׳אצלו וילדה נמי פליני לרבנן נמוללח׳אפי׳ילרה קודם
שטבלה דלא משכחת יליד בית שאינו נימול לח אלא בלוק ח
שפחה
לעוברה ונתעבר׳בביתו וילדה שאין לו בגוף השפה כלו'
או שלוקח שפחה והתג׳שלא
להטביל׳ולר׳
אבא
אפי׳לסח
'
חני?
) קנין
גמור ונתעברה בביתו וילדה אינו נמול לח אא״ב טבלה קודם
שילדה שאמו טמאה לידה אבל ילדה קורי שטבלה נימו׳לאחר
ומקצת הגאונים פסקו כר אבא ובשאלתות פסק כרבנן הילכך
אזלינן לחומר׳וגימול לח׳אע״פ שאין אמו טמא׳ ליד׳כגוןבמקנת
כסף שלקחשפח׳מעוברת ועוברה עמה אע״פ שילד׳ואח״ב טבל׳
וילי׳בית שלקח' ריקנית ונתעבר אצלו אע״פשילר׳ואחייב טבל׳
ואין נמול לא׳אלא בלוקח זה שפח׳יזה עוב׳ או בלוקח ספח׳ע״מ
שלא להטכילובחילול שבת אזלי׳לחומר׳ואין מלין אותו בשב'
אא״ב טבלה קודם שילד' א בין כיליד בית בין מקנת כסף:
הלוקח עב׳גדול מן הגוי חיי׳למולו מיד ואסרלקיימו ערל אא״כ
קנאו בע״שבין השמשות ולא הספיק למולו מקיימו ערל
אותו שבת ואחייב מלו מיד ואם כשקנאו התנה עמר ע״מ שלא
למולו
מות׳לקיימו והא דאסו׳ לקיימו כשקנאו סתם דוק׳ כשלא
נתרצה
מעולם
להתגייר׳אבלאם
נתרצ׳להתנייר
וחזר
בו
מגלגל
עמו י״ב
חדש אולי_ יחזור לדעתו הראשוןי ואם לא חזר צריך
למוכרו לגוי אחר ייב חדש וזהו לרש״י אבל לרב האי הוי איפב׳
קנאו סתם ונתרצה למולו אלא שדוהה אותו
מיום

להטכילה ובנסחת רכינו כתוב ר אבאט׳זהאלכמנולאין
במקו׳ר סמא ומ״ש רביכו אע״פ שללןס
מחללי! עלי! שב
*י
העול כפני עצמויהר
*מק נמ
הייג! לאין פק׳ת
נימול לח וכו כ כ הי" 3כס מהלכוי* " אח׳ דלא נח"
מילה ונ״ל שטעמו מדלא מפכח כבריתאשעחונפרניו אין
מקנת כסף הנימול לא׳אלא כלקח ססח׳ מחלליןעלי! שנא
וולדה עמה ואס איתבגוו נ 5ןדריש׳ הוה אלא יוזרלין אות!
מצי לאסכוחי דנימול לא׳ כגון סלקח
לשאר נחלולי]'1והא
העוכר כפני עצמו אלא ודאי כסא נמידמוקי ליה ננחרא
נימול לס  :ומ״ש ואס  .אחד קונסלעני! מנשירים
הספסהוא׳קונה העוברנ ימ ולמ ,דכ״ כ !אל•כאדר׳ א הימי
הרמב ס ז ל סס ולמד כ ז? 3לו זינןר מימני ,כגמראאב3
מאוקימתא דר' ירמיה דאוקמא
כלוקח הפוסקים לומדים
ססחה למוכרה דנימול ליום אחד ואע״ג מתנו שארחלילים
לא אתיא אליןכר
ץי
לעניי;דלאפהקהלכה
דסהוא 1,
אוקימתא ו׳
והא
כפני

י5ו״יקניז ?'ייתל 6ינ??זיניף י"' ".
־ליוי״ת״״־נ

ור״י פליג עליה כפר׳יש נוחלין הא כרישוכו׳ ואפשרדשממ
פרק החולץ איפסיקא הלכה כר״ל כסאעל מה שכפנזדאין
וכפלוגת' דת״ק וי חמא לא מ נר י ע ןמחללין עלי!שבע
ייי״ף י־י* ו<־־לי־ ״״ ""זי
מספקא להו סילכך מטילין אות
לחרמרא
ליהדממ״ג
אי! ״
ואינם נימולים אלא בשמנ׳דרילמ׳מקמי
חילילשנמ .כמ״ש
הכי לא מטא זימנייהוכת״ק ואיןמחללין יט״כןגיל ׳יכ׳׳נ

טלי 5ש1,6
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־״'  541־״״
זימדיהו כר׳ חמ וכך הס דכרי רבי ומ׳סדאי!מפקחי!עלי!
ואין נימול לאח׳אלא בלוקח זה שפח וזההגל אן־ על גב
עובי ,כ לומר ואצ״ל בלוקס ספח '
לעוכרדמהליקליה:
ישראלית ונולד לו ןב ממנה מלין
כמי
אומו בסבת וכו כ"כ בעל העיטור * :
־  ,ומ״ס צו3ל ^ פסחס י 4דשאכי^ ? ' 6
עי' מ שלא להטבילה ככר נתכאר דהיינר דלא נגמרמנוה
( 0״ש ישיאל שנש ' גויה וילדה לו בן
אוקמתא דרב מסרשיא  :ודע שכימב ולכןקרש״י התם
אינו נימול
בשבת סולר' כמו׳ימשלמי (נ״ה ) כפבהר״ש נןהרשני ז יומזר מותרלמולו לענין טנילה בח '
פסק בפ״א מס ' מילה כת״ק אלא דגבי לקח שפחה ע״מ סלא א* איחייב הא
ואית׳נמי ככ״ר וכתכו כעל העיטור * אפי׳בשנת
:
(
כ״ה
)
■
(
ל״נדאעי׳נשוייוומרת
נמי
להטבילה
כת
ואם
סבלה אמו אחר שילדה ה״ז נימול לחוכר שלמד כן מדאמ י יקאיסור איכאאכל
כל מילה סאיניי מססשר ת גס י״ס
מליןבםנתהנןהכזלללהםש7
רימסחימי׳בכלהמ0נג
ותיק
ל״ס
ליה
בין
הטבילה
ואח״כ
ילדה
כץ
ילדה
ואח״כ
>נהחסהנמש נ  ,ס ׳ ר׳6ל ,ע1׳ דמ,לה
הטבילה נימול לשמנה אדעת׳דהכי ^פסק
ולאוקמתא דרב
משרסיא היינו טעמא דנימול ליום אחד לפי שלקחה ע״מ שלא כראשונהונר׳לשדי
עלקל ^ נולד כין השמשות נימול לס * (
נ׳יהןכת׳גא״יזבה׳ייןכהןנשםהרמבהקרא־ס להטבילה כלומר ולא
טבלה אבל אס טילה כיוןדיליר בית הוא נימול לפאובתב ! כן מנאאי נקיף
נין השמישות כע״ס נימול לי׳י״ט אחר
כלזיין
שלא
דפל־ו
עזעהעלהרנני׳שנדורולאיתלומו
עוד
הרמב״ס כפ׳הנז׳כשס שמילת
המיס דוחה אתהשכתכ ךמי^ ת הנ31
;ד
ז
׳
• ■ -
סהט
ספר
הפרומה
ישן
־
!
,
!
<
שכת כהלידשרי׳ :
הסכת נימול לי״א שני י״ט סל ר״ה
נדגרירבותינזרקדזםיםחכיויהמשנהוהעלמ־לנכון• נימולי׳לח׳דוסה את הסבת אס חלח׳שלהסבשכת חון
מילי׳כית
שלא
י
שלא
נימוללי״ב :
טבלהסמר
ומ״ ס הרמ3״ ס
רסז
( א)
מה ׳ לס לכנדסוללרע לשאול
נסלי״ם ^■
לגזןרלהו3בתר
גזירה^ ן3מ(
״
לידןל עד שילדה
, ,
סאע״פ ,שנימול לח
אינו דוחה את
ננילס אפי' ניוס השנתהיכ^
השבת
וכ׳עליו .הראכ״דו לא • ידעתי(נפא״ו נתיב כ״ג
.
.
,
,
מינה
סדוסה
י ט שני סל גליות טעמו ,עמדלה ,מ,לה(קריעהד7ילמ^ נפיק מינ״ מזרעא
ח״ד מחמיר גם נזה
מהו זה ההפרש ואוני מפני שהוא מסופק אסהלכה כרלומא בטבילה ולענין
טדלא
אשכח
תנא
נימול
לי״ב
אלא
סעציאוהלליב״צחבתא ! הכיאשכחן לרגיסהאי
פלא למולן בשנת
מידתי סבת לחומיא ולא דסיוא״כבמקנת כסף שנימול לס׳נמיאיכא לספוקי כי
מכת׳נדכרי הרקנ'
דוקא בשני י״ס סל ר״ה אבל סרא״ס
לאמרה־-י עכ׳ל:
האי
עכ״ל
דעתו
לומ׳דלר׳חמא
מקנת כסף דנימול לח׳היינו
כטבלה ואח״כ ילד' פ״א דה־ מילה ;
נ במשוב כלל כ״ו דעיקר גבי מת
התירו
לדחות
י״ט
סני
:
והתירו
אפיבי״ט שצי
אכל ילדה ואח״כ טבלה נימול לא׳ואע״ג דלענין מילה בח׳לא חילק הרמכ״ס בין
סלר״ה  :אבל במיל׳סככר
עבי
זמנה
לא
התירו
לרסו׳י״ט
ב׳בשכיל׳וממתני
'
ילדה ואח״ב טבלה לטבלה ואח״כ ילדה לעדן חילול סכת ה״ל לחלק דילד׳ואח״כ
ולא אסכ׳נימו׳לשניס עסי אלא בסני׳ימיס טובים סל ר״ה אין ראיה דמתד
טבלה אינו דוחה פית כמו שכתוב כיליד בית שסבלה אמו אחר שילדה ובאמת
נשנית כא״י  :גרסינן כפיר״א דמילה מהלקטין את המילה ואס לא הלקט ענוש
שאס דעת הרמב״ס היתה דמספקא ליה אי הלכתא כת״ק או כרב סמא וכמ״ש
נית מני א׳רבכהנ׳אומן מתקיף לה רב פפ׳לימ׳להואנא מכדי פלג׳דמצו׳אתון
הר״ןסספקזה עצום מאד אבל לע״ד כר׳שדעתו ז״ל היתה לפסוק כת״ק ומ״ש.
ענדו פלגא
דמצוה ואסק'י* כ אשי הכי כמאי עסיקינן כגון דאתא כין השמשות חוץ
מיליד בית שלא טבלה .אמו עד שילדה סאע״פ שנימול לח ' אינו דוחה את
בסבת
ואמיו
ליה
לא
מספקני
'
ואמרו
להו
מספקנא
ועבד
ולא אספי' ואשתכח
השבת הוא משוס דמאי דאמרינן לת״קדל״שליה בין ילדהואח כ הטכילס
וקסי־ס
הוא
דעבד
וענוש
כרת
ופרש״י
מהלקטין
כציצין
המעכבין
ונימא אנא
להטבילה ואח׳כ ילדה הא ודאי פשיסא דקאי למקנת כסף הנימול לח ' כיון שהוא
עבדי פלגא כלומר הואיל וכשהתחיל ברשות התחיל וסבור ' שמשה בישות
עשה
מוזכר
כבריתא
אבל
מספקא
ליה
אי
קאי
נמי
ליליד
בית
הנימול לא ' או דילמא
יזמאקחייב נימא להו לכו אתס וסיימו המלאכה עכ״ל ויש לדקדק מדבריו דכהי לא
קאי כיון שאינו מוזכר בכריתא ולפיכך פסק לסומרא ועי״ל ססרמב״ס מפרש
דחיוכדכיתליכא איסורה מיס׳איכא כיון שלא גמר המצוהולפ״זיס ליזהר
דאוקימת׳דרב משרסיא כיוןשלקח פ" מ שלא להטבילה אע״פ סטכלה אס' שילדה
ש לא ימולו סכי אומדן מילה אחת לכתחלה בסבת כגון שיפנו ביניהם שזה ימול
כיון שלא טכלהקודס לידה מהד תנאה דלקסהע״מ פלא לסטכילהלסלא יהיה
^'
יפו־מ^■ ^ *1 : , ,יי*(ץ .
ג׳ה . ),
ונח״ ■ ,
חנתו׳בשם נע,התרו ' 1 , ,׳
כה,״פיע.״אלא_המל^ ,
גמוהניבשב"
הוא .
נימול לח' ור ירמיה דלא א וקמה הכי ס״ל דאפ״ה מהני טבילה דאסר ליד׳ ונימול
ס
.
־גאוציס
אסו
^ א 'ימללמוצוא׳יעשה
פריעה ואין שוס חיובנראשין לח׳ומסוס דמספקא ליה אי קי״לכי־' יימי׳או כרב מסרשיא פסק לסומי־א  :ודי!
הגוי שלא לשם גירות•
עלהתנודה
גיזןשהפניגןמרהמ 5והכדאמר רב פפא שיש
ט״ס
כספרי
רבי׳סכמוב
בהסגבי
יליד
בית
לרבנן
דלא
משיחת
יליד
בית
י
משה עלהיב
למן
<
|
אנאענ
7
ימפלג
'
מ
0
'וקתוןעלוד(]אי7ןפלב׳עב 'ל
מכליייכו׳סשיס הוא ומ״ש עבר הרב ולא מכו מצוה סל ב״ד למולו כ׳כ הימב״ם שנימול לח אלא בלוקח שפחה לעוברה וכו׳וצריך להגיה דלא משכחת יליד בית
שנימול לא׳חה ברור  :הלוקח עבד גדול מן הגוי חייב למולו וכו׳כס״פ החולץ
3המיל אחד עבד שנולד בבית ישראל או סקנאו רבו מן הגוי חייב למולו זה פשוט (
דמח ) ח׳ר מקיימין עבדים שאינם מוליס דר ישמעאל ר ,ע אומ ' אין מקיימין
כתוב המול ימול יליד בית ומקנת כסף ומ״ש ואינם נמוליס אלא ביוס  .:וס״ש
א״ל ר' ישמעאל היי הוא אומר וינפש בן אמתך א״ל בלוקח עבד בין השמשות
^יו' ,?:ס /נימול לח רש שנימול מיד וכו׳ בפ׳ר״א
דמילה (דקל"ה ) יש .יליד בית ולא הספיק למולו הכתוב מדבר* ומ״ש עבד בדול כ״כ הרמכי״ס בפ״א מה ' מילה
1
קךיש יליד בית שנימול לח 'יש מקנת
כסף סכיתול לא דש מקנת כסף וכתבו התוס׳והרא״ס דטפמ׳דאין מקיימץ טבדי׳סאינס מוליס לפישצוה הקל ה
'^
מו
ל
לח
כיצד
לקח
שפסה
מעוברת
לאברהם
ואח״כ ילדה זכו מקנת כסף הנימול לח'
למול עבדיו  *.ומ״שואס כסקנאו התנה עמו ע״מ שלא למולו מומי
וולדה עמה זו היא מקנת כסף סדמול לא׳ויס יליד בית סכמול לח'
לקיימו סס
אמר
ריב״ל
הלוקח
עבד
מן
הגוי
ולא
רצה
למיל
מגלגל
עמו
עד י״ב
י לקח ספחה ונתעברה אצלו וילד'זהו יליד בית הנימול לס ר ' חמא אומ׳ילדה
חדש
לא
מל
חוזר
ומוכרו
לגרים אמרוה יבכןקמיה דרב פפא כמאן דל א כר" ע דאי
י  ^,כ״ מ!גילה _
זהו ״
יליד בית .
שנימול
. . .״
לא׳הטניל׳ואח״כ ילדה _
זהו . ,
_
יליד בית
שנימול כר״ע האאמראקמקיימץ
א״לדבספאאפי׳תימא ר״עה״מ היכא דלא פסקה
'ת ? ל א שאני
ליה
כין
הטבילה
ואס
כ
ילדה בין ילדה ואס״כ הטבילה דאע״ג
למילתים אכל היכאדפסקה למילפיס פסקה נ וס״ש והא דאפור לקיימו
 ,ן חמו גימא׳לידה נימול לח׳אמר רבא
בשלמא
לר
חמא
משכחת
לה
יליד
בית
' * 5׳?  0 /ג
כשתצאי

הלכות עבד*ם רסז

ד״ס

(נ )
 ,נהד״ן כשקנאו סתס דוקלז כשללז נתרצה מפולס להתגייר וכו׳שסןל ס 15דאמייה״ע סיב '
פר-ן השילח
7ףי' 3קע"( ע״א דלא פסק למילתי׳וכו פרש״י ה״מ דאין מקיים היכא דלא קבל מפולס להתגייר
ונכל י 1סמשיגים ולא פשק מגיותו אבל היכא דפסקה למילתיה בשפת לקיחתו ונתפייס להתגייר
ליה לנרי ת1רה ואח ' כ חזר בו מגלגליםישמ ' יחזו׳ויתיצה וסתו׳והרא ש כתבו שיבינו האי פירש
כלילהכניס! מחמ בהיפך ה׳מ דאין מקיימין היכא דלא
^
להשתחרר משחררו יבוכע״כ כיון דאין
כנפי שכינה עד
שרוחה
אותו
מיום
ל
פשקה למילתיה שלא א מ ' בפירו' שאינו
יום אפו׳ להשהותו וצריך למוכרו מיד לגד אנוצייכיןמממ כתברב יסודאיגאץ
פאן לשיט :רוצה למול אלא נתיצה למול ידוח׳מיוס ואש אמר בהריא שאינו
'אינו רוצה למול מותר לשהותו י״בח ףען עבד קטןאוסוט׳מטביליואותוס״ד י"!
אל יוסדשהויימצוה לא משהינן אכל
היכא דפסק למילתי' שלא למול אינו
מחוי׳ למולו כעי׳כ ומגלגל עמו י״ב חדש
אולי יתרצ׳וכתכו התו׳סקנד לר״י ודע
לגוי וסז׳ישרא׳וקכאו כיון שנימול ונכבל
סרש״י פי׳עו׳פי׳אסי ה״מ דאין מקיימין עול מצות ולרב אלפס אין עליו תורת עב׳
כל
זמן
שאינו
מ
לשם עברו' פעם ראשונה וכו׳אינוחחר
מרצונו מי שהואע עפר מוטכל לשם עבדו׳ ורוצ׳רבו להט
היכ׳דלא פסק למילתיס שמקיימו סתס
לעבדותו נ״ל דלאר למימי׳ שאינו ישאי
אכלהיכ׳דפסקדאמהיינימגלגל עמך לשם חירות אם נהג כבר כמצות שעבד חייב בהן כיון שקנאו להשתעב׳בו דהא ודאי כיוןדדינ׳דמלכות׳
י״ב חדש ואס לאתמול אמכור אותך רבו מישרא׳או שקנאו מנוי והטבילו לשם עברו׳והי׳עבר בכיתו הוא סיכול למוכרו פשיטא דדיניהדינא•
מותי דהוי גביה כשניר בעלמ' וכת' ר״י לרב אלפס מרצונוובקבל׳מצו׳ולרש״י אפי׳כלא קנלואח״ב
כא.. .
ובלאו . .
הכי נמימות׳ להשתעבד בו דלא
םכ״פ הרמ״ה  :כ והרמבםכפ״א מה׳ לשחררו יכיל לשחררו בעל ברחו אבל אם מיר אחר שלקחו מןעדיף מישרא׳ שאינו נוהג כסויהשמותי
מילה וכפי״ד מה' אישורי ביאה כ׳דברי הנוי הטבילו לשם עבדו׳בא לשחררו צריך שיהי׳מרעתו כת׳ רם להשתעבד בו כמו שיתבאר בסמוךאלא
ריב 'ל כצורתן ואין בהם הכרע וכת׳עוד
ואם התכה עליו מתחלה והוא אצל רבו
נוי שלא ימול אותו מותר לקיימו והוא
ערל ובלבד שיקבל עליו ז׳מצות בני נח*
ה־גניריג״ז השכינ׳אע״פ שחזר איני חוזר לעבדותו והרי היא כישדא׳מומר
^ י ^ ״ו ^חז י ליכנס לדת
האמת•
(מות לקיימו ( נ״ז ) גרץ {

עבדו בע״כ לאו כלו ^ הואיומיואר בדבריו דה״ט דבלוקח מיםיא ' א״צלק־ לעליו
מצו' מ בו ד כבר קיבל עליו מעיקרכשטב׳לשם עידו׳וכ״כ הרמב׳בפי״ג
מה׳לןיסו־ף
ביאה י ומ״מ מ״ש רבי׳יכול לשחררו בע״כ אינו מדוקדק דלא ה״ל לכתוב אל^
דא״צ לקבל וכלישנא רביית וצ״ל דכיון דא״צ לקבל ממיל׳משמ שאמי׳ אי מ י " .

בעבודתו

הק(למ(שןלכמ('<;ת־ן!חל (יד־׳כגר

כשהיא גר ) תושב ואין מקיימקעכד
כזה אלא בזמן היובל ודבריו הראשונים
מסאריס בפ׳החולץ דגרסינן התם שלח
רביןססמי דר׳אלעאי וכל רבותי אמרו לי
משמו איזהו עבד ערל שמות ' לקיימו זה
שלקחו רבו ע" מ שלא למולו • אמתה
רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר״ע
א״ל רב פפא אפ״ת ר״ע ה ' מ היכא דלא
 6תני בהדיה אבלהיכ׳דאתני אתני •

שא״צטבילהאלאמלקות • הלמןז<נ 3מםןהניי}! ,הנ יףק נוי
מץקח
לו דע שיטבילנו לשש ענת הלב אש הדם וטבל לשש נ] חייי? מדש4 -לני לססעניו׳הילנך 6־ .1
הרי הוא בן חורין לפיכך צריך להטיל עליו שום עבורה בעודווטבל לשם כן חורין היי הו׳בן חוריןגע׳
במים שיהא נר׳כעבד שלא יקרי׳ ואומ׳אני טובל לשם בן חוריןהחולץידמה מו)א רב חמא בר
גורי׳אמ,
אבל נוי שמוכר את עצמו לישראל קונה גופו מיד ואינו יכולרב הלוקח עב׳מן הגוי וקד׳וטכל לשהבן
להקדים לטכול לשם כן חורין המל העבדים מברך בא״י אמ׳ידןחורין קנה עצמו ןב חורין מ״ס גויגופא
אקב״ו עלמיל׳הענדי׳ולהטיף מהם דם ברית שאלמל׳ דם ברית לא קני מאי דקכי לי׳סוא דמקני
לישראל
לא נתקיימ׳שמים וארץ שנא׳אם 1,א בריתי
יומםחוק ות וכיון דקד׳וטבל לסם בן חורין
אסקעיה
שמים וארץ לא שמתי ודזרמב״ם כתבואם
רבו אומר
לשעבודיה כדרב׳ דאמ׳רבא הקדשחמץ
העבדים ובעל העיטור כ׳המל אומ׳באיל אמ״ה אקב״ר ^ךץמ ^ ושתמר מפקיעי מידישעבוד  :ומ׳ש

הגוהרחב דחונעניוסכ
— י , " " .׳ * " "־׳ •
״־־ך׳י<
״״ך׳יי .י " " " ,׳ ,
נתקפו במי כי הס דמנימץ עבדיס דיב
כפי״דמהא״ב
מהקיימי׳מישהתנ׳סללן שתי ברכו שאלו מקמי רב יהודאי גאון המל העבדים מברך
אלושי בעאלאטב וליה מסריםלרבינ׳ולרב.
למול ושלא לטבול במה שירצה ככ לזמן
או ב׳ואמר המל מכרך על המילה רצונו למול את העבדים
כוללאח כרי׳דרב׳א״ל חזודמיכייכוקא במל
והטעם מפני שהוא סבור שמה
שאמת במקום להכניסו בבריתו של אברהם אבינו
וצריךלכסו׳ערותו לי׳רמו ליה ארויסא בצואריס ארפולים
סאין גר תיסב נוהג בזמן הזה איני
ר״ל
בשעת וצמצמו לי' ארפו ליה כי סיבי דלא להוי
שאינו נוהג כלל אלא סאין בו אות׳דיני האמורי׳שס בגמ ורבי׳לא הזכיר הא דאס חציצ׳צמצמו לי כי היכי דלא לקדי׳ולימ לסם בן חורין אני טובל בהדי דדליריסים
התנ; עליו שלא ימול מות' ואיסס סהטע׳מסו דכיון דאין מות לקיימו אח״כ יהיה ממיא אנסי ליה זולת דטינ׳ארישיה אמרי לי׳זיל אמטי לבי מרך ופרש״י לתקפו
רנ תושב ואין מקבליןגרפוש׳בזמן הזם לא הוציך צכתבו שכב׳נודע שאין דרכו בפי׳כשמטגילו לסם יהדות לעכדו׳צרי׳שיתקפכו לתת עליו עול מלאכה ביויכדי
לכתו׳אלא דברי הגוהגי בכל זמן כ׳המידכי על הא דסלח רבין איזה ו עבד ערל שתהא כיאית כטבילת עבדו סאפי׳יאמ הוא לשם בן חורין לא קכ׳עצמו בן חורין
סמותלקיימו זה שלקחו רבו ע״מ סלאלמולר וכן פמא דבר שלא למולו ואע״פי לא יהא ממשו׳כדבריו ואמאי דאמרי׳אנסו לי׳זולת דטיכא ארישי ' כת 'כמקייוסף
שאין מתני' כשעת המקח כיון שפשוט שאין למולו מפני המלכו׳איןלך מנאי גחל כסס המפרסי דלרווח דמילת׳עשו כן להחזיקו עבד בפני הכל שלא יהא לופתחון
מזה ומותרי׳לקיימס לעולם עכ״ל וכ"כ י״י מכ״ג ו ומ״שרבי׳ואס מלווהסבילו פה  :ומ״שאכל גוי שמוכר את עצמו לישראל קונ׳גופו מיד ואינויכו׳להקדי'
בע״כ לשם עבדו׳לרש״י דינו כעבד לכל דבר כלו׳דיכו כדין עבד סמל וטבל לסס לטבול לסם3ן חורין שם אמ רב חייא ל״ש אלא בלוקח מן הגוי אבל גוי גופי קני
עבדו וכן מ 'ש וליב אלפס אין תור׳עבד עלץ פירושי אין פליו תורת עבד סמל כלומ׳גוי שמכר עצמו לישראל קנאו ישראל לגופי׳ואם קדם וטבל לסם בןחורין
וטבל לסם מבדו׳אלא הרי הוא כאלו לא מל ולא טבל ודברי׳אלו בפ׳החולץ (רמז ) לא קנה עצמו בן חורין דכתיוגס מ בני התוסבי׳הגרי ' עמכם מהם תקנו אתם
אהא דגיסי׳התס א׳גר וא׳טבד משוחרר ורמינכי בד״א בגר אבל בעב מסוחרר קונים מסס ולא סס קוני׳מכס ולא הס קונים זה מזה לא הס קונים מכסאילימא
א״צ לקבל א״ר ששת ל״ק הא רשב״א הא רבנן יכת' הרא״ס דמתוך פרש״י משמע למעש׳יריו אטו גוי לא קני לישראל למעש' ידיו אלא לאו לגופי׳וקאמ יסמנ׳אתס
שטבילת עבדו ' היא בע כ של עבד ובלא קבל ' אף לרבנן דרסב״א ולא נחלקו אלא קוניס מסס אפי׳גופא ואע״ג דעריך לי׳רב אהאי כתבו היי״ף והרא״שדהלכתא
בטבילתחירו׳דרשב״א סבר אף טבילחימבע״כ ורבנן סברי דוק׳מדעתו ובקבל ' הווחיה  :ודע דמשמ׳דהאדאמרי׳דלוקס עבד מן הגוי וקד׳וטבל לשס בןחורין
וקא׳תלמוד׳דל״פרכנןעליה דרשב״א אלא ביפת תואר דלא סייכ׳במצו׳אבל בעב׳ קנ׳עצמו כן חורין היינו דוק׳בשאומוגריקנ׳אותו פב׳ע״י סנמכלוהואעצמווכל
דשייך במצות אפי רבנן מודו ופרס״י עבד דסייך במצית ששהה בביתו סל יסרא ' כיוצ׳בזה דכל כה ג לא קניי לי׳גו ^ וצדדרי׳מלא הס קוני׳זה את זה אכל אסקנא[
ונהג במצו׳משמ׳אע״פ שלא קבל כשע׳טביל׳עבדו׳אלא שנהג בבי׳אדוניו אבל מסו'
בדינ׳דמלכותשכר מדברי הימב׳דקניילי׳ -גופי כמו שיתבאר ולקחו ממנוישראל
רב אלפס משמ 'שטבילת עבדו׳לרבנןצרי׳סתהי׳מדפתו ובקבלה על׳ל היא״ס ו״ל וקדם וטבל לשם בן חורין לא קנה עצמו כן חורין דכיון דגוי קני לגופי׳כי מקד
׳•:כ עוד גבי פלוגת׳דר ישמעאל ור״ע אס מקיימי׳את העבדי׳ואיתמ' על ה״מ היכא
לישראגופ׳נמי מקני לי׳ותולא מציעכד׳לאפקועי נפשי׳ מיניה וממקייוסף כ
דלא פסק׳וכו׳א״נ ה״מ היכ׳דלא אתניופר ' ומדכרי הרמב ' פי״ג מהא״ב נר׳ססובר אהא דאמרי' אכל גוי גופי׳קני וה״ה אס לקחו מן הגוי שלקחו במלחמה דככסג
 3ךע הרי״ף וא״ת למאי דפר״סי דטבילר׳עבדו׳יכו׳להטבילו במ״ס לכ״ע אמאי אין גוי קוכ׳אפי׳יסראל וכ״ס גוי כדאית בגיטין ולפ״ז עבדים וישמעאלי׳סלנו אינם
מטבילירבע״כ וי״ל דתקנת׳דרבנןהי׳סלא יבא להכשיל את רבו באסי׳והיתכיון יצולי' להתגייר אלא לדע׳רכן ואס נתגיירו שלא לדעת רכןאין טבילתןטכיל
שאינו יוצ 'לקבל עליו עול מצו׳ועו׳אין טוב לחייבו במצו׳כיון שאינו מג ' לשמרם וצריך לברר כי מדעת רבו סיה ואי לא ספיק׳הויטכ״ל ומ״ס כדאימ׳בגיטקנר
פנ״ל ובנ״י כ׳ולא רצ׳למול ויו׳וא״ת והא אמרי׳סיכו׳לצוסו להטבילו ו לסם עבדו' דהיינו מאי דגרסי׳בהפולח אמ׳ר״ל מנין לגוי סקכ׳את הגוי למעשהידיו וצוואי
ד״לכגון שא״ל שאס יטבלנו כע"כ לא יקי׳י שום מצו׳ומכיר כו שהוא טקס  :דג
מהמם ראי׳הפוכה הוא מכי׳דאדרבה אמרי דסבאי נופי ' לא קני ליה למעש ידיו
שהוא מגדמוטבל לשם עבדו' ורוצה רבו להטבילו לסם חיתוכו כע ' ססולץ תניא אלא אס איתא הכי הל״לאם לקחו הגוי בדיכא דמלכות׳דקני ליה גופיה ומ מ
ובכת' את אייה ואת אמה בד״א בשלא קכל׳עלי׳אבל קבל עליה מטביל׳ומותי בס לא נתבאר זה יפה כדברי הפוס׳ולקמן אבאר דברי הרמב' ז״ל בזה :והרמב ט
מיד רשב״א אומ׳אע״פ שלא קבל עלי׳כופ׳ומטכיל ' לשם ספח׳וקוזר ומטביל׳לסס נ כפי״ג מה איסורי■ בי' 6הלוקח; עבד מן הגוי וקד׳העבד וסבל לשם כןסורקקדי
סחרו׳ומשחרר' ומות בה מיד ואסיק רב פפא דע״כ ל״ע רבנן אלא ביפת תוא׳דלא עצמו והוא סיאמי' כעת טביל׳הריני טובל בפניכם לשם גירות ואםטב לכ.פני י ל
סייכ׳כמצו׳אבל עבד דסייך כמצו׳אפי רבנן מודו דתניא א ' גר וא׳לרקת עבד מן א״צ לפיס אלא כיון שטבל נשתחרר לפיכך צריך רבו לתקפובמי׳עד שיעלהוהו
הגוי צרי׳לקכל הא לוקח מישראל א״צ לקבל וכתב הרא״ס פי׳א ' גר בשע ' גירות תחת שעבודו ומודיע ובפני הדייני׳שלשסטבדו׳מטכילועכ״ל וכיוצא מסרכפ
וא׳סלוקח מן הגוי ובא לשחררו מיד אח׳סלקחו מן הגוי והטבילו לסם עבדו׳צריך
מה׳עכדי׳וטעמו מדגרסי׳בגמ ( סס ) אהא דרב חמא ברגוריא ר}מ י י כה
לקבל בשע׳שחמר כשמטבילו לסם ב״ח אבל הלוקח מישרא׳כיון דשסה בביתו סל
עבר
מן
הגוי
וכו׳מפיב
רב
חסדא מעשה כנלוריא הגיורת שקדמו עבדיהוטי.-
ראשון ונהג במצות שהאס׳סייבת בסן אע" פ סהוסבל לשם עבדו׳בע׳כ א״צ לקבל לפכי׳ובא מעסה לפני חכמים ואמרו קנו עצמסכני חורין טעע דבפניה האש
עצ״לנומ״ש אפ״פשהוטבל לסם עבמ׳בפ״כ אליב׳ררש״י הוא דאילו להרי״ף טביל'
בפני׳לא קנו אמר רבא כפניה בין בסתם 3יץ כמפרש
סלאנפניה

רסב

דם

בפניה כמפרש לוין
בסתם לרז זו היא נייס׳הרי״ף יסו >5גירסת הרסב״ם ז״ל אבל שליח אבל
הכא כיין שהגר ממציא עצמו ולא סגי כלאו סכי תקנו אותה בלמ׳ד
רם״י והרא״ש גורסים
לפניה
אץ
לאתרי׳
לא
כלוע
'
אתרי
שטבלה
היא
ונתגיירה
כדאמרי-
׳כפ״ק דכל היכ׳דלא סגי דלאו אייו גופיה עבי׳מברך בלמ״ד ע״כ ושעם
אלמגכי
ישראל לא אמרי׳וןנה עבד עצמו בן חורין וכשנוייא דרבגורסים לפני '
זה לא סייך כמל עבד אחרי׳דהתס מצו׳ארב ימיא וכל סעוש׳אות ע״י סלי׳מכרך ע"ב דענ 7נע<<< (
נין
בסתם
כין במפרש לאתריה במפרש אין בסתם
סברן על הנועיצה
לא פי׳אס טבלו עבדים קוד ' בעל וכי' עוד הר״ן וא״ת למה כללו הכל
בברכה
ס
ולא
תקנו
ססכל
בה
רבס
גר
בברכו
אפי
בסת
תשלוסוף
קנו
עצמם
כני
ןלא
רבן
;
בן הוא
כמו
שתקנו כמילת ישראל המל אומר־ בת' מ פ"ג "ה'
(! ורין איל אס טבל רבס גי תחל׳ואח
כ
בשעת ברכה כיון שהוא גדול אין עבד עבדי נוהג עתה שאינו
וכו הסברן אות' וכו׳ועוד למה תקנו בה ׳א' נ < ע'ל שיתן
שכלו הס אם פירשו ססובלי׳ לסס חייו '
נוהג אלא
לש״ח לזיוה דבר
בזמן שהיובל נוהג ומלב מי שאינו נוהג כשורה מותר ולהסיף ממנו דם ברית י״ל דמהשכללו
קנו עצמם בני חוריןאבל אס
ככל כברכה אש היינו לפי שאינו גר פד מ< 7יעין לו
טכלוסתס
לרדותו ולהשתעב׳כו כעכ׳וק הוא מצו׳המלך שמי שאינו פורע
נשמגיי׳אופז ועיין
לא ולפי ךיסזר 6י1חילר ? זטכל בפני
המס שישתעבד למק שפורע בשבילו מותר להשתעבד בו וכת׳ סימול ויטבול
ולפיכך לא ברכו עליה על סי׳רשחכסמשתר'
רבולכבל ך*5כ.,פ ניו \י כיסתס7
המיל כסס שאין .מכרכין על הטביל׳אלא אש ברין טבילה
ברי י הרמ״ה גוי דשבייה לישרא׳ וקנייה בדינא דמלכותא יהדר זבני
הוא
עצמו
נצייס!ו ו ,פיכ_^ ח7 .1נ_יפס ודמ״
בעלייתו מבר עלי ' אכל כללו וכיבד עתליןאועו
מדיס לישראל קניה למעש׳ ידיו דכי היכי רקכיה גוי למעשה ידיו ה״נ
הכל בכרב׳זו לפי שדם המילה בריתן של ( ) 7ןכן כתב
? מי ז ויי״ ,נ לל ״נ ,ית,ן 03
הרשנ״אבמשובוע
י מניו בין0ל,! 6׳ בץ מצי לזמני למעש ידיו ואע ג רק׳ ל אין עגרעכרי נוהג אלא
ישרא׳ומל
הכרי/אנו
מביכיןומה
שתקנו
מני
סימן ב׳כ״ח לכן.
י ממן שהיובל נוהג ה מ למקניה גופ< ה לעוא דיני עב עכרי אכל
בה להטיףמהן דם ברי ' לפי שיש כע גרי' נוהגין  ( :ה)
3צמס בני חוריןלפי גירסזו:
וסשםע
למעשה
ידיו
היכא
דקני
שבאי
למעשי
ידיו
כעב
נסת/
בדינא דמלכותא הרד שתתגיירי' כשהם נימולי ' ועיקר מילתן
מוכרי רבינו סכת אין הגוף קנוי לו
חסידי' הראשונים
עד מצי לזבוניה לישראל למעשה ידיו ורוקא
שנשבה במלחמה
העפת דם ברי היא לפי
תקנו
לכולם
כן
סיטבילנו לשם עבדות סאע״פי•
היה
שקנאו
נותני
'
דרינ
לעי
:
ל'
דמלכות׳הוא וה״ה נמי כל
היל דהני ליה בדיגא דמלכותא כך פי׳הי־סב ז״ל עכ״ל אבל הרח ' ס
ישואלמידגויזה בדרכים שהעבדים
כתב מנלמנשיל  .תנשי,
מטעמ׳אחריבא כגון שמכרוהו גובי המס אבל נשב בשלשלום
בס״פ ר״א דמיל׳המל אפהגרי׳או׳אקב״ו שלי( א/נליסעכ"
קני׳בהס אס קדם וטבל לשם בן חורין דלא קגי ליה שבאי בדינ׳דמלכות' לא סני לי' רבו
שני כליל ודיג׳ למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית
קנה ענמו וכדיהיב עעמ׳מקו׳לגוי נו
עבדו׳קנ ל הוא דנפיק מיני׳בלא דמי׳ובשעת מלחמ נמי דקניה למעש ,ידיו וכו׳המל את העבדי׳או׳אקכ״ו למול את
לא קני ומואס הטבילו לסם
אין
העבדי׳וכו׳וי״ס שגויסי׳המ את הגרי׳או'
דינו
לא
ליה גופי׳וכ״כ רש״י בהשולת אהא דאמ'
כעבד עברי לכל דבר ולא כעבדי י כנעני לכל דבר
ר״ל מניין לגוי שקונה גוי למעשה ידיו דהנך גופן קנוי וזה אין גופו קנוי לא דיינינן לי 1
עלסמיל׳והמבר׳חו׳אקב״ו ל מי את הגרי'
עבד עברי
כרין עבר
וכו׳ואפי׳לספרי׳דלא גרס המל או׳היינד
רשואקני לי׳מידולמעש׳ידיובכספא שאינו נוהג
דליפלח אלא ממןשהיובל נוהג וכעב כנעני נמי לא דיינינן
ולגופיה כטביל׳לשם עבדות וכדאמרינן ליה
לעולם בעל כרחי׳דסזי ובאחיכם בני ישראל איש משוס שלא הוצרך לפ׳כרכת המילה לסי
י
;
, ,
 ,שאין כהשינויאלא כביכסהיא כמקום
כסחולז ומשמע לי דהיינו מדאמ׳ סמו 5ןל
באחיו לא תרד בו בפרך אלא למעשה ידיו הוא דקניא וכפועל
אבי הבן •וכ׳סר״ן שכן דע ' במל הלנו דב'
אהא דרג חמא בר גור יא וצריך ל ת ? פו
בעלמ וכי היכי רפיעל מצי מהדר ומהדר ליה זוזי
דלאו עברים ברכות תקנו בה תחל׳וסוף כשא' סנדלו'
במי׳ואס אית דאנתי לא מיק ני
גופיה לעברי׳הם .האי בע נימי מצי יהיב
לרבו דמי מקנתו או דמי שויו והח״ה הק׳היאך יכרך לבסוף למו׳דהא
לישיאל לא הועיל שמואל בתקנתו
אלא ונפיק ויד
הארון על התחתונ׳ליקה הפהו' ועבר כנעני נוהג עתה למול להכא משמע ולאו קושיא ספיר
לאותו פעס כלבד שהרי סיום או
למתי ומהו
עבר כנעני מי שלוקה א׳מכל האומו׳ל״ש אם לקהו מישרא׳ כתבתי דלאו למימרא דדוקא להבא
יחזור ויטבול ויאמר דלשס בן חורץ לולז או מגוי או שמולאה עצמו או שלקחו בשביה או גנבו וכבשו מסמס אלא דססי משמע ־להבא
<זוכלוכיו זדיס י ^ ^? ,ני^ יה גוסיס
להיות לו לעבד אלא שאותו שלוקח מנוי אין גופו קנוי לו אלא מלסעבר והכאכיון דלאחר מילה הוא
;ן״
־־׳״ז ן ״ ן
 . .יץ
יגו
נהפצמו5ן
קייין *^ל^
עבדו׳נקנ׳גופו \ר ^
לישראל.דכיו
דהויו למעשה ידיו ער שיטבילנו לשם עברו׳לפי׳אם קדם וטבל לשם דמביך אין לטעות בו שהוא מברך
0טבל לשם
להבא
שכבר
כירך
לפניה
ברכה
בן
אסרת
כאילו מכי הוא עצמו גופו ליסרא׳דקני
חורין הוא בן חורין ובאינך כולהו הגוף קנוי לו מיד ובכולם
*  .יני*?91
ופו' כל
זמן
שלא
לי
הטבילו
לשם
0׳ ^ 1/
עבדות
גופי׳לישרא ' ;; 0ו
דינו
כגוי
לבל
כמו ׳-וי ;*־ 1;-סעי<י\.
שיתכא׳בסי׳זה וער
דבר
,
ולאחר
,
י
י
.
!
ן
(
,
נ״ה/הרסי״לולנתשי'
,
,
רבי
שאלו
דעריך
תקת
י
רכ
15
ח
15
י
שגירש' הדי״ן* הסכימו
דהני׳6תס ?וניס שיטכילגו לשם עבדו הוא עיר וחייב
כמצות שהאש הייל בהן רב ימלא,
מהס אימא
גאוןעליה רוג הגדוציס ולפי.
בכסלובשבילה אל מ ^ 6פי ׳ ובעבד זה מותר לעבוד בו כפרך
וכתב
הרמב״ם אע׳־פ שהדי] כך המל את העברי׳ אותה גיר3
<מב׳־ןתתלה
ביכ׳דלא
היקני
גופ׳בכספ׳לסוד׳בסכילס מרות חסידות ודרכי החכם׳ שיהא אדם רחמן ורודף צרק
ולא
פניו 6סיולוו ?; ׳קף *ף י״י
לשם
עבדו׳
רבתר כספא או בתי
אחל
יכביר עולו על עכרו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו בכל ס
אכל  0תים ואמר ה ^ לשמכרן עליה תתלה וסוף
קטנו העב׳קגי גוס  _:כחב ה׳המגיד
ומשקהה וכן
הגויי הכתוב ולאלא? יבזהו לא ביד ולא בדברים לעברות מסרם מביך פל המילה ואע״פזנראיןלנליהרייף
מי״ג מהאב אהא דהלוקח עכ׳מן
לבושת
ולא
יצרני למול
אין לאיתינ?הגין"כאן כ7ברי
וקרס וטבל לשם בן חורין כ
הי־מכ״ן
קדס
וסכל
קודם שיטבילנו רבו
לסם עבדות כעבדי ' כולל כמקו׳להמיסו בבריתו על אברהם
אבינוכעלה כ8
א צ גט סחרור ומינה נמי
דאס
א׳ל
קודס
טבילה
זיל
לא
צריך
גט סחרור דכל י כלו׳הסיב
שמברך ספים לברכה אקב״ו למול את סעכויס היא כמקום להכניסו
שאין בו קנין הגוף לא צריך גט שחרור
וכ״ד
הצפרמי׳ז״ל
:
וכתב
עוד
בשמו
בכייתו של
אברהס ולפיכך הוצרך התלמוד לכתבה לפי שהיא משונה מ -ביכת
ובסס
הרשל א מסתבר׳דאע״ג דקנה עצמו חיי׳סוא לכתוב סטר על דמיו דהא
שאר
מילות
אבל
ברכת
על
המילה
שאין
חילוק
כינה
לשאר מילות נא הוצרך
מסתרשי
ליה
וכ״כ
בנמקי
יוסף בפ' החולץ בשם רבוותא וכ׳עוד בודאי שאם ידעו
התלמוד לכתבה וכמי׳ס כרא״ס ז״ל:7
 3ד שהוא
עבדו של זה והטבילוהו שלא מדעת חייגי׳לסלס לו מאי דאפסדוה
וצריך
לכסות
ערומו
בשמת
ברכה
מליג
ומכן
כתבוהרי"ף והיא״ש ז״לכסוף פק
דגימי וכן לן רכו סל הריטב״א ז״ל טכ׳ל  :כתב ר״י בנתיב כ ג מי שישליו
ר אליעזר דמילה וכן כתב הרפב״ס כפ״ג מהלכות מילה ופשוט ה• א
ספח
ועדיין לא טבלה לשם עבדות אסור לאחר להטבילה כלא רשות האדון רחוב
איןעבד עברי נוהג עתה אלא בזמן שהיובל נוהגכרית' בערכין ס״פ המרדיש
לוא נו לקודם שטבלה יכול למכר אפי׳לגוי ומתה אילראויה
לימצר
אלא
ליסרא'
שדהו ( דף
כט 0ומייתי לה מדכתיב עד שנת היובל יעבוד עמך  :וס״ש ומ״מ,
ונפקתו דמיה ועוד דקודם שטבלה
היפה יכולה להדליק בסכת ועכשיו אינו יכול' מי שאינו
נוהג
כשורה
מותר
לרדותו
ולהשתעבד בו כעבד כשוף פרק איזהו נכין
כך נתבוהמפרשי׳ינ״ל דמסלס לו
הפחת שהזיקו בידים על׳ל ג אבל הרסב״א כ' ( דף ע״ג
) רב סעויס אסוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל לסו
סנפאל פל ראוק
שסי ' לו מב׳ככעני או ישמעאלי ובא שמעון לאותו עכ׳או בדיך כגוסרקא
דיכא א״לרבאספירקא עבדת ותניא .ראית שאינו נוהג כס ורה מנין
עיתוי או
בחזק׳ומסר
אותו
לחכמי
ישראל
וגיירוהו אם חייב שמעון לפרוע דמי שאתה
רסאילהשתעבד בו ת״ל לעולם בהס תפבודו ובאחיכם יכול אפילו ניהג
■מבד לראובן ואס יצא סעכ׳לחירו׳מאחיסלא יסר
כמיני
אדוניו
והסיב
עירבת
כשורה ת״לוסאחיכס מי ישראל איש באחיו וכו :
ומי ש וכן הוא מצות'
חניעכיניס זה כזה שאין
להם שוס דמיון והוא שאמרת כנעני אי ישמעאלי ועבד המלך
53עצי הוא סמל וטבל
וכו׳כ״ל שצריך להגיה ולכתוב וכן אס הוא מצות המלך וכו׳וג״ז ססא״ל רב
והוא
גר
וחיי׳במצות
כנשי׳ואינו
יוצ׳לחיחי׳אלא בגס שחרו׳ פפא
לרבא חזי מי הני רמן דיהבי זוזי אכרג ' דאינשי ומשעכדי כסו ספי׳ א"ל
מי־ביואין עסק לב״ד
בדבר
אלא
שצרי׳טכילה
בשע׳ססרור אכל העבד הישמעאלי
הכי אמר בר
ששת מוהיקייהו דהני בטפסא דמלכא מנח ומלכא אמי מאן דלא
יט קנוי לרבו קכין
סגוף
ולפיכך
אם קדם העבד שלא מדעת רבו וטבל לסם בן
יסיבכרגאלשתפביד למאן דיהיב כמ־א וכפיק החולץ ( דףמו ) מייתיעובדא
ק ויין קנה עצמו בן
חורקאלא
סחיי׳ליתן
דמיו
לרבו
וכשרבו מטבילו לסם עב׳אז כי האי
ובעיאיצייכי גיטא דחירותא ופשט ליה מוהרקייהודהני בטפסא
אותי קנין
לגוף
ונעשה
עבד
כנעני
הנה
הספר
'
שיש
בין זה לזה וכעב׳צנעני דמלכא
מנח וכו' וכתב כ״י הנכון שהישראלים היו הנמכרים ופשט ליה דמכיית
חעג כלו שכבר גר הוא אבל כעב ערל יממש
אם
סטבילוהוכ״ד
יצא
לחימ׳וכוא
הגזבר
מכירעבד גמור הוא כי המלך קנאס במלחמה וע״כ הניסה בארצו סאם
^יעימלסס כן חורין אס סבל שלא כפני רבו או שטבל סתס בפני רבו ואפילו לא לא
יפרעו
המס
שיכול
למכרם
לעבדים
הילכן
הרי
הס
כמכריס גמורים
אלא שקדם הוא וטכ׳מעצמו ולענין מה ששאלת אס גיירוהו בע״כ אינו
וצריכים
י3לל אסהוא
גט חייות ממכו כדין ענד שגופו קנוי ואס תאמר והא קי״ל שאין ע״ע
■ גדול
ואפי׳למ״דעב איש את מל כע״כה״מירכיו אכל אחלא ואס נוהג אלא
בזמן שהיובל נוהג וישלומי דה היא לעכין דינו עבד לצאת בשש
להתגייר
וקבל
ממנו
ונתגייר
איןשמעץ חייב כלו׳לרברשהוא לא הדקו וכסימכיס
או להתירו בשפחה  :אבל מכל מקום קנוי היא לענין שיעמדו
ך^
יהמכי׳הוא שנתגייר מרצונווהמסיא מצה להתגייר אינו תייב ולא מצינו או לקצות
עצמו
ככסף
ולא
סגי
ליה כמסילה עי ":ל הריטב״א בשם רכו ז״ל ומיסו
^'"וס
מקים
משיא
עצה
ואפי׳בלזקין שהוא חייבי בדיני׳ אדם ואפי' סוכר עדי סקר מדברי
הימ״ה שכתב רכינובסמוך נראה שהוא חלוק בזה וכתב הרמב״סכפיק
^
ע
ךי
ל
״
:
י
הסל
העברים
מביך
אקב״ועל
מילת
העבדים ולהטיף מסס דם א׳מהלכות פבדיס על! דץ זה מותר להשתמש בו ייתר מדאי אבל לא כעבד ואס
ימ
וכובס״פ ר׳א דמילס וכסחת ספייס שלנובנמ׳סיא למיל את העבדים וכך
אינו כוסג כשורה מיתי להשתמש כו כעבד :
?
פתה
יי״ףוהיאגייסתהימבג
"
כאלאםכ
'
םאםמל
עבדסלאחרי׳מביךעל
וכתב
הרגלה גוי דסבייה ליסיאל וקנייה בדינא דמלכותא וסדר זבניה
ת־קענדיס
ואזדא־
לטעמיה
סכ׳שיסמל
את
בנו
מברך למילר ת הבן וסמל את
לישראל וקו ' נראה שטעמו מהא דאמ״ינן מוהמזייהו יהני
הכרךעלהמילה ואע״ס שבמל את הגרי׳ב׳ם ברך לוו אח היי־י׳״בי־
י׳
כספסא
דמלכא מנש וכח־ס״ל דאין גופר קנוי וההוא עובדא ד,־ רק החולץ שלעד
 !.תס
סגתן י• יא ז״ל טפס לדבר דכי מביכין נעל ה״מבמצו׳סאפסרלעשו׳ע״י•
ממנו
(ג ) וכ׳נ״יפרק
סחזלץ לן* מי״סו

ד״מ
(ו ) יכ"שאםחבל
נ( רנז 7פטז׳ ונ*כ
בתא׳ו כ' י/ספר
מזרים  ( :ז)
ןנהגה״יי פ״ה 7ה׳
ע׳גרסי'בירושלמי
אין על 7מקבל
מתנה ( מרבואבל
מקבל מתנה)
לאחר יורנו ומאאר
וק הוא
לרבו
גסמ״גסי׳פ״ומ׳ע

הלכות עבדים רסז
צלמנו הריטב״א .דגופו קנוי סכר הרמ״ה דלא היו הנמכרים ישראלים אלא גוי׳כן צנן הגוי לא קנה נופו משו׳דגוי לא מצי מקני ליסי ^ל אל ^ מ £י דאי׳לי בי׳ דהיוגו
פרס״י והרא״ס  :ועבד כנעני נוהג עתה זה פסוח דלא אמרו סאינו נוהג כזמן זכות מעסה ידיו ולא טפו ולפיוס קדס ושכל לסם כן חורין קג' עצמו כן תוריו
סאין היובל נוהג אלא עבד עברי ומסרס דכתיב ביה קרא אבל עבד כנעני דלא וכ׳סרב דין זה בפי״ג מה איסורי ביאה ובפ״ח מה׳עכדי׳והיאך כ 'כאן כגויסינ גוי
כתיב ביה קיא נוהג הוא ככל זמן  :ומ״ש ומהו עבד כנעני מי סלוקח אחד מכל לעבדו׳וכו׳אעפ״כ אס מכרו ליסרא׳היי גוסו ?נוי ליסר ^וי״ לדה" ? גרסמכ׳עצמו
לגוי לא קכ הגוי גופו ואעפ״כאס הגוי
האומות כ״ס אס לקחו מישראל או מגו
ידבר עמו בנחת וישמע מכ עצמו ליסרא הריי גופו קנויליסרא׳
וכו׳כ״כ הרמב״ס בפ״ט מהתכדי׳וז״ל א' ולא ירבה עליו צעקות וכעס
האש׳קונה שפחות אכל אינה קול עבדים אפי' קטנים כדאמרי בגמ׳אתס קונים מהס ויות נ״ל
הקונ׳עכד כנעני מישראל או מגר תוסב טענותיו
החשד וכ׳הרמב׳ויראה לי שאינה אסורה לקנו' אלא מבן דה״ק טי סקנ׳גיי לעביר׳ לא קנה גופו
או מן הגוי־ שהוא כבוס תסת ידינו או מפני
ואעפ״ב אס בא הגוי הקונה הזה ומכרו
מא׳מסאר אומות וכן גר תושב או הגוי
לאח׳
אף
תשהנו
משאר ט ומעלונר׳שאקלהתיר בפחו׳מבן תשע׳שמא
ליש ^ ונהרי גופו קנוי לישראל אסר
שהוא כבוש תחת ידינו או אחד
שיגדיל יכו הרב לוט לעבד עשה עמי ואיני זנךאלא ילך וישאל
סיסבילנוהיסיאללסס עבדות וכמ׳ס
האומו׳יס לו למכו' את עצמולישראל
לעבד והרי הוא עבד כנעני לכל דב' וכן על הפתחים או יתפרנס מן הצדקה וכת הרמכ׳ים בר״א בעבדיו דלא אמרו דאין טסו קמי לישראלאלא
אבלבעבדי׳שהכניסו לו אשתו בנכסי מלוג חייב במזונותיהן
קודססיעבילנו לפס עבדות אבל אחד
מוכר בניו ובנותיו שנאמר מסס תקנו
וממשפחתם אסר עמכם אשר .הולידו שע״מ כן הכניס׳אותה ואם לא יזון אותם ימותו או יברחו והרי
סססכילו לסס עבדות קני ליה לגופיה:
בארצכם וכל אח׳מאלו הרי הוא כעבד אינו חיי׳ באחריותן בד״א שיכול לומ׳עש׳עמי ואיני זנך שהשנים
כתב עו׳המגב בפ הנז׳ישראל סבא פל
כתקנן שימצא מרחמים שירחמו עליו אבל בשנת בצורת אינו ספח כנעני׳אע״פ שהי׳שפחתוהרי הולד
כנעני לכל דבר • וכעוד מלך גוי שעשה
מלחמה והביא שכיה ומכר וכן אס הרסה יכול לוט׳ עשה עמי ואיני זנך אבל יכול לוט' צאי מעשה ידיך כנעני לכל דבר ונמכ׳ונקכ׳ומשתמשיבו
לעולם צשא׳סעבדי׳ולקמן אצל דין מש׳
לכל סירצ שילך ויגנוב מאומה סהי׳פוש במזונותיךאע׳' פ שהוא שנת בצורת ושמא לא יספיקו לו מעש׳
ספחמו אכתו׳סזה סלא צרעת הגאונים
עמו מלחמה יביא וימכור לעצמו וכן אס ידיו למזונותיו הקוטע יד עבד כנעני של הכירו נותן נזק צער
וסהרא״סהסכי׳לדעתהגאונים ושהרכ
היו דיניו םכל* מי סלא יתןאת המסי מכ' ריפוי ושב׳ ובושת לאדון .והעבר ניזון מן הצדק' אע׳פ שהאדון
המגיד כפ ' ד מה נחלות האריך להחזיק
או מי שעש כך וכך או לא יעש יימכר הרי
דיניו דין ועבד הנלקח בדינים אלו הרי לוקח השבת שהרי יכול לוט׳ עשה עמי ואיני זנך והריפוי נותן דברי הרמב׳וכ ' שהרסב״א הכריחדבריו
הוא כעבד כנעני לכל דבר• ונרא ' שטעמו לרופא ואם אמרוהו להתרפאות בה׳ ימים ועשו לו סמים חזקים בראיות במרות  :וכתב עוד הימב״ס
מדגרסי׳בהחול׳ן א״ל רב פפא לרבא חזי שמיהר להתרפאות בג׳ימים הארון לוקח היתרון אע״פ שהעבד כפ״ע מס״ע א׳מן האומו׳סבא עלשפחה
מרמי דבי פפא בר אבאדיסבי זוזי נצטער בסמי׳החזקי׳והחריפי׳שמיהר להתרפאו׳בהן כמו שלוק׳ ככעני׳סלנוהרי הק עבד כנעניסנ׳אשר
אאינסי לכרגייהו ומ& תעבדי כהו וכי הצער של עיקר המכה אין קנין לעבד בלא רבו שכל מה שקל הולידו ב־ארצכסאכל העב שלנו שבא על
העבד קנו רבו בין מצ׳מציאה או נתנו לו מתנה בין שנתנה לו אחד מן האומו׳ אין הכן עבד סנ׳אשר
נפקי צריכי גיט דחירות 'או לא א״ל הכי
הארוןז או אחר רא זכה בה אלא הכל חוזר לאדון בין גוף בין הולידו׳בארככס ועבד אין לו יחסמכ״ל:
אמ׳רב ססת מוהרקייהו דהני בטפסא
וטעמו מדגרסי׳בהערל כיאתארבינא
דמלכ׳מנח ומלכא אמ׳מאן דלא יהי׳כרג' פירו׳אפי׳אמ׳לו ע״מ שאין לרבך רשות בו אני נותן לך אינו כלו׳
כנעני א״ר יוחנן באומו' הלך אח הזכר כדתניא
משתעבד למאן דיהיב כרגא ופרס״י אלא א״ב יאמר לו אני נותן לך ע״מ שתצא בו לחירו׳עבד
מנין לא׳מןהאומו׳שב׳עלהכנעני׳והולי,־
והתו׳והרא״ס דגויס היו מקני ' • וכתבו כין קנאו בעורו נוי ביןקנאו אח׳שהטביל נקביבכסף או בשט׳או
בן שאתה רשאי לקכותו בעבד סנא׳וגם
התו׳מספק' לי׳אי דינ׳דמלכות דיכא או בחזק כין קנאו מגוי בין קנאו מישראל וחזק׳ הוא שישתמש בו
מבכי התושבי הגריס עמכם מהסתקכר
לא ואפ״ג דלא קני גופא הכא קני או
דילמ׳ה״נ לא קני אלא למעש ידיו עכ״ל כגון שיתיר ול מנעליו אוינעילנו או שהוליך כליו לבי׳המרחץ יכול אפי׳א׳מן הכנענים שבא על א׳מן
וכיון דססס ליה דצריכי גיטא דחירותא או הפשיטו והרחיצו סכו או גררו ורוק׳כיוצא באלו שימוש של האומות והוליד בן סאתה רשאילקנותו
אלמ׳ גופקכוי משו דינ׳דמלכות וזהו סב' גופו אבל עשה לו מלאפ׳כגון שתפר לו בגדיו וכיוצא בזה לא בעבד פ״ל אשר הולידו בארצכם מן
הרי הוא כעבד כנעני לכל דבר כלומר הגבי׳העבד לרב לצורך תשמי׳קנאו הגביה הרב לעבד לא קנאו רנולדי בארצכם ולא מן הגריםבארצכם
סגוסוקנוי לגמריומיהו איכ׳לספוקיאס ונקנ׳בחליפין וב ^ שיכ׳שתקפו ומשכו אליו אבל אם קראו והוא ומפר ז״ל דלענין אסהול׳עב׳אוקחורין
אליו לא קנא^ אלא־ א״ב הוא קטן העב׳קנה עצמו להיותילצ׳ איתמר אבל רס״י פי׳דלענין אס ישלול'
נאמ׳דהיינו דוק בישראל הקונ׳אתהגוי בא
דיןז׳פממין והוא בכלל לאתסי׳כלנשמ
אבל גוישקנה גוי אח בדיכי׳אלו לא קנה מתחת יר רבו כקסף ובשט ובראשי אברי׳ בכסף בין ע״י עצמו
או לאו איתמר וכך היה מפרש'הראנ״ד
קני שאח׳נתן לו הכסף ואומ׳ה״ז נתק לך ע״מ שתצבו לחירו' ונתנו
טפודאמרי ' בהשולח שבאי גופי׳מי ".
ז״ל והשיג על הרמב״סז״ל  :ובכולם
לרבו יצא בו לחית אבל לא אמר לו ע מ שתצא בו לחירות לא
ליה נזין קני ליה למעשה ידיו ד־כזמי־ י־״ל
כל זמן שלא הטבילו לשם עבדות דינו
מני זלגו יש ?ינ ? .גיי למעס ידיו סנ
בין ע״י אחרים שאחר נותן הכסף לרב לפדותו יצא בו לחירות כגוי לכל דבר ולאחר סיטבילנו לשם
מיד
עצמו
קונה
נמי
כ׳דבחליפין
ור״ת
העבד
של
כרהו
אפי׳בעל
ה
י גס מכ,ני? :תוסכיוכו  ,י* הס ?ץכי! '
עבדו׳וחיי׳במצות שהאש ' חייכ׳כהן זה
פשו׳בכמ׳מקומובתלמו׳ומ״ש ונעבד
דזאיון אם יש ^ ופלי לעשר׳כיחליפק = גין שנתגי לו ע״מ שיצא
 6״־גי
זה מותר לעבוד בו כפיך כלוע דלא
מהני
י,ןבו לחירות והרמה כתב רחליפין לא
ד1פש י לאףכל -״ינמי לא זני ליס כ
דגוי לאו בר מיקני גוי אח ' לגופו הוא בד״ד כמי לא מקני ליה ומ״ש כאן הרמב׳ כאמ לא תרד בו כפרך אלא במ״ע שהוא ישראל גמור  .:וכ 7ש כשםהרמכ׳אע״ע
דעבד הנלקח בדיני׳אלו הרי הוא כעב׳ כנעני לכל דבר בסלקחו ישראל בדיכי׳אלו שהדין כך מדת חסידמדרכי החכמ'שיהא אדם רחמן וכוי בפ״ד מה״ע• האשה
קונ׳ספחו׳אבל אינה קוכ׳עבדי׳מפני החשד ברית בפ׳איזסו נסך ומ״סאפי׳קטני
מיירי -אבל אס לקחו גר אפי׳כדיני׳אלו לא קנה גופו או אפס' דאליס ריר לאקנויי
לגופי׳ אע״ג דלאובר מיקני הוא וההי׳דהסולח בששבאו מעצמו שלא בדיג' הס ,
ליה
מיקכי ליה גופיה אע׳ג שהוא גויי וזה נר׳יותר וט״פ אסורה
למלכות היא דאלובד״דהוה
,
. .. . .
זהאפשר לקייס דברי כ״י שכתבתי בסי׳ זה דגוי שלקח גוי במלחמה קנה גופו בפחו' מבןט ' סמאתסהנואףלאר.
דהיינו דוק כמלחמה דבד״ד מיקני אלא שמה שהביא ראיה ממה שאמרו במסכת לאהויא אלאסששאכעלמ׳מפכי החשד ודיינו שנאסור לס לקנו׳עבד ראףלביא
ניטין היה להפך כמ״ססס • אבל מדברי הרשב״א כר׳ססוב כלשון ראשון דגוי לא אכל שנגזו׳סלא תקנ׳סאיכו ראוי משו׳דלשיגדיל אתי לידי חשד זו איןלכוביכריד
קני לגופא דגוי חבריה אפי׳לקחו בסביה בד״ד סכמ׳במסו דעבד ישמעאלי אינו הרב לומ׳לעב עשה עמי ואיני זנך וכו׳מסקנ' דגמ׳פ״ק דגיסין (דיכ ) ום״שכשם
קנוי לרבו קנין הגוף אלא קכין פירו׳לפי שאין הטיס קוניס זה מזה קנין הגוף הרמב׳סוא בסוף ה״ע וז״ל בד״א בעבדיו שאין ב״ד נזקקי׳לגדולי ' לסמור ממונם
לכתי' וגס מכני התושבים ומולא הס קונים זה מזה־כלו׳אין קוני׳זהמזהקנין ואס לא יאכיל לעבדי וישקם כראוי הס יברחו או ימותו ואדם חס על ממוןעצמו
יות מכל אדם אבל עכדי׳סהככיס׳לו אשתו כתור׳נכסי מלוג חיי׳כמזונותיהוכו ׳
הגוף אלא קכין פירו׳וגד מאי דאית לי׳תזבין לישראל לפי׳אס קדם העבד שלא
מדע רבו וטבל לסם בן חורין קנה עצמו ב״ח אלא סחיי׳ליתן דמיו לרבו וכשרבו ומ״ש בד״א שיכו׳לומ׳טשה עמי ואיני זנך סהשכי׳כתקנן וכו' אכל יטל(מי"
מפס׳ידיך במזונותיך אע״פ שהוא שכת בצור' וכו׳כע״ק דגיסין (סס ) תני ישכ ג
מטבילו לשם עכ׳אז קנ׳אותו קכין הגוף וכעש׳עב כנעני עכ' ל וסתס עב ישמעאלי
אומ׳יכולהעכד לומ׳לרבו בשני בצורת או פרנסני6ר הוציאני לסירו׳כי היכידסזו
כאק אדים בשביה הוא ניקח בד״ד שמלך אדוס מתן רשות לבכי מלכותו שילכו
ליאינסיומרקמין לי ורבנן סכרי מאן דמרחס אבני חרי אעבד כמי רחומירטפי
קניו גופיה *  :ומיש רבי'
ויכבסו מבני ישמעאל אויביו לעבדי׳ואס״ה כתב דלא קני
ואע״ג דהאי אוקמתא איתאיערא כגמ' למימר דכין לרשב״ג כין לחכמי אין היכ
ילפ״זאיןגזףהעבדלישראלןא״נגט
אלא סאות ( שלוקח מן הגר אין גי  5י ( נ״ה )
ימ
קנוי ט וכו לפי אס קדם וטבל לסם ק שקרזלאא״כמל< 8כל לשם ענלז/כלפלא "לוטבלל&ס יכול לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך וכמסקכאאסיקנא דיכול ל ומ
הייהוא בן חורין מימרא בפרק ענד! ת א״ ננטשחרזר ( אפי׳קנאןמגוינמלתמ׳ילקח( כיון דא״א לאוקומי בו־ית באומ׳לו עסה עמי ואיני זנך דמר סכר יכול ומ ם 'נ,
קורין
זהכיזייקלימנ׳דדני׳שסתסןכ׳סאמז יכול דא״כ מאי או פרצסכי או הוציאני לחירות דיזאמ או פמסני נ ןוה1י־ ' מפם
החול ] כתכתיה בסי׳זה1םס נת53ןרבדינאדמלכ ^
איתלן
נזפןקמיעדמיכוכילמלססעבדמ:
 1<> 1״  .י שליקחמגויאת
ידי בפמסתי מיבעי׳ליה ועו׳מ״ס כשני כצור' דכקט וכדמקשי כגמ רע כ
דהיינו ווי! כסהגויקנסי " ' " יפני
ע י שהוא עצמו נמכ לו דלא קצי לי ^ לשם עבדות אסיר גישדאלימ זישראלאסזדנשעתת לאוקומ באומ'צא מעם ידיךבפזונותיךאבל לומ׳לו עס׳ממייואיני זנךביןצרשב״ג
לטפי׳אגל אס הגר קנאו 3ד״ד שנרא ' שלוטנלהלם0שפחה! כ־ צא בזהל גבי׳י״ומדסתם בין לחכמי אינו יכול וכי היכי דלא היקשי אמסקנ׳דגמ׳אית לן למימר דט כ לא
לאחלקמשחע7אי}1ל6ו 0ענד7ין עבלעדשיעמל אסיקכ דיכול אלא בסא םנ י) אכל לא כשניבצור ' וכ״כ הסו׳וכ״כ הרסבבחידושיו
מדברי הרמכ׳שקנ׳סטי גופו של סבל <
והרא ש בפסקיו וכך הס דברי רכי׳ופסק כחכמי׳ אבל הרי״ף כ מסקנ דגמ סתם
איהולםם־'גג,7מ :
אס לקחו ממנו ישראל קני ליה
נמי לגופיה ; וכתב עוד הרמכבס״ט מהעבדים גוי שקנה גוי לעבדות לא קנה ולא חילק משמ דס ל דכיון דלההיא אוקמת לכ׳ע אין הר 3עול לומר פשה עמי
ואיניזנך ואכן אסיקנ סתמ׳דיכו׳ולא סהל גי,ב ין סני כצורמילסא׳סני׳ליתלצ* (
גופו ואין לו בו אלא העש ידיו אעפ״כ אסמכרו לישראל הרי גופו קנוי ליסרא'
אוקמת וע כ מוקמי׳לה דפליט בא (יכו לו׳לו עש׳עמיואיכיזכך או לא והא דנק
עכ״ל • וק׳סהרי בכריה אמרי׳בס׳החולן באופו עימר׳סכחבתי בסי׳זה דלוקח עב
או הוציאני לחירו וכן הא מקט שני כצורת לאו דוק׳ודע׳הרמלבסוף הלכמו ז

הלצות עבדים כדעת הי־י״ף שגס הוא סתס ולא חילק  :הקוטע יד עבד כנעני
 6לחבימ נותן צער ריפוי וכו׳שס א״ר יוחנן הקוט׳יר עבדו של חכירו נותן סכתו
ורפואתו לרבו ואותו העבר נזין מן הצדקה וכתבו התוס והרא״ש וה״ה דצעד
ומסת לרבו ולא נקט להו משו' דאין חידוש שהם לרבו ופריך בגמ׳רפואחו דירי'
היא דבעי איתסויי ביס לא צריכא
לנ) מדוה לה יומי ועבדו ליה סמא תריפ׳
ן 6מםיבגיוסי מהו דתימ׳צערא דידיה
סואקמ״ל  :אין קנין לעבד בלא רבו
שכל מה שקנה עבד קנה יכו וכו ' אא״כ וה״מ בחליפין הניתניןכתורתדמי׳אבל בסתם חליפין הניתנין
י5ןמ לו אני נותן לך ע״מ ס׳זצ׳בו לחירו' ע״מ להחזי׳מספק׳לן אי כשוק כסף דמי ומהני לאפקועי איפור׳
נצ׳ק וקידושין (ד כב ) תכן עכד כנעני דמתנ׳ע״ם להחזי׳שמה מתנה או לא כשוה כסף דמי מידי דהוה
קונה את עצמו בכסף ע' י אחרי׳ ובשטר אקירושי אשה דמו/ני בה כסף ושוה כפף ולא מחני בה חליפין
עי ענמוו״ר מאיר וחצמי׳אומרי׳בכסף הניתנין ע״מ להחזיר אע״ג דאית בהו שוה כסף ה״ה נמי הכי ואי
ע״יעצמו ובשט ע״י אחרי ' ובלבד שיהא
ס״לרלאוכשוהכסףדמי ולא -

דר״מ וחכמי׳אוממ׳בכסף ע״י עצמו ומפרס הגמ ' ( רכג ) דחהמים אף ע״י עצמו
קא אמרי דע״י אחריינמי הוא קינה עצמו אע״פ שמא שלא מדעתו משוס מכות
הוא לעבד ם יכצעמתחת יד רבו לסירות הכין לאדם סלא בפניו וכ׳הרא״ס דאפי'
עומד וצווס סוא קונס עצמו פ" י אתריס ככסף טעמא דאכיי ורכא דאית התם
אליבא דר״מ דסבר סוב הוא לעב׳סיצא
מתחת יד רבו לחימת ואפילו הכי אמי

הנשף משל אחרים ובגמגיסא בהא קא
מיפלגי ור״מ סכר אין קבין לעבד בלא
רגו .ורבנן סכרי יש קנץ לעב בלא רבו
המר רב ששת דכ׳ע אין קנין לעבד כלא
ונו וי־ב׳ע דאקני ליה אחי־ מנה ואמ׳לי'
ע״מסאין לרבך רשו׳בו ר״מ סיר כי א״ל
דק קני עבד וקני רב״ה וכי אפליה ע״מ
ולא כלוקאמר ליה ורבנן סכרי כיון
דא״ל ע מ א שני ליס תנאי ור״א אמי־ כל
נהג דכ״על״פ דיקני עבד וקני רכים'
הנ״ע כגון דאקני ליס אחי מנה וא״ל
ע''מ שתנא בו לחית' ר״מ סבר כי א״ל
קני קני עכד וקני רביה וכי א״ל ע״מ ולא
נלוסקאמר ליה ויבין לדידיהכמי הא
לאקא מקני ליה דהא לא א״ל אלא ע״מ
' ספצאנו לחירות וכתבו סתום והרא״ש
1הלכהכר״מ אליבא דרב סשתדמוקי
עלוגתייהוכי מקני ליה אחי וא״ל ע'' מ
 5אין לרבךרשו׳בו דמסמע אבל אס א״ל
ע מ שתצא בו לחימת אפי׳ר״ממודה
דאהני ליה תנאיה והרי״ף פסק כרבנן
ואליב׳דר״א ומ״מ לענין סדין לא כפקא
לן מידי בעבד דר ' מ אליבא דרב ששת
.זיונמי׳אליכא די״א שויס דלעולס קני
תדלא א"כ א״ל ע״מ שתצא בו לחירו׳
ו :פהימב״ס בס ה מס עבדים :רס׳ש

מהניאלא לאפקועישיעכודא
עבדינן לחומדא דאיסורא הוא ורינ׳הוא דכיפינן ליה לאדון או
ליורשיו אם מת הוא למכתיליה גט שחרור מידי דהוה אמפקיר
את עידו
שאםוא״א הרא״ש ז״ל כ׳כרברי ר״ת וקרני עצמו לצאבראשי
אכיי
סימ; אדונו את עינו ארהפי׳שינואוחסרוא׳מראשי
אצנעו׳יריו
או
רגליו
או
ראשי א?ניו או ראש החוט' או ראש
הגויה או ראשי הדדי׳שבאש׳יוצא לחירו׳וצריך גט שיחרו' אבל
התך לשונו אינו יוצא לחיחי׳סרסו בכיציש ונתקן מהכיס לגמרי
יוצילחירו׳כרתן ועודןתלויין בכיס אינו יוצ׳לחירו׳היה לו אצבע
יתיר׳וחתכ׳לו אם עומד׳כסרר האצבעו׳יוצ׳לחירו׳ואס לאו אינו
יוצא לחירו רלרל עצם מזקנו יוצא לחירו' הכהו על ידו וצמתה
וסופה לחזו׳אינו יוצ׳לחירו׳הפיל שינו של קטן אינו יוצ׳ לחיית
היתה עינוי כהויה קצת והכהו בו וסמהו אש מתהילה היה יכול
להשתמש בו קצת יוצ׳בו לחירו׳ואם לאו אינו יוצ׳לחירות אבל
אם חשטה אפי׳היתה סמויה שלא היה יכול להשתמש בו כלל
יוצא לזירות שהרי חסרו אבר וה׳יה באח מראשי אברים שהיה
בטל ואינו עוש׳בו מלאב' אם חתכו יוצא בו לחית' שהרי חסרו
אבר הכהו על עינו וחסר מאור' על שינו ונדר׳אם יכול להשתמ׳
בו עדיין אינו יוצא לחירות ואים אינו יכול להשתמש יוצ׳לחידו'
הכהו על עינו וסמאה על אזנו וחרשה יוצא לחירו הכה בכותל
כנגד אזנו או כנגר עינו ונבעת עד שאינו רוא׳ואינו שומע אינו
יוצא לחירו׳כת׳הרמב׳בכל אילו אינו יוצא לחירות עד שיעשה
האדון בכוונה לפיכך כיוןלזרוק אבן אכהמה ונפל׳ בעבד וחתב׳
אצבעו או הפילו שינו אינו יוצא לחירות וכן הושיט ירו למעי
שפחתו וסימא עין עובר שבמעיה אינו יוצא_ לחירות אבל אם

דקינה את עצמו בכסף אפי׳ ע״י אחרים
אפי׳סלא מדעתו ויהיב אביי טעמא
דכיוןדכסף קני ליה בע״כמקכי ליה
כע כ ורכא יהיב טעמא משוס דקבלת
רבו הכסף גרמא לו להשתחרר מאליו
ואין אחריס הללו חבין אלא קבלת הרב
והרב אין נעשה שלוחו אלא לצוק־עצמו
ומקנהו מאליו והר״ן  .כתב מדברי הרי״ף
נר שהוא סוכר דדוק שלא מדעתו אכל
 3ט״כ לא וכך נר׳מדברי הרמב׳בפ״ה מה׳
עבדים אבל אחרים אומרי״דאפי׳בעומד
וצוח קונה את עצמו ככסף נ*1ר אחרים
כדאמרי׳כגמ אליבא דר״מע״כ וי תכ'
דבחליפץ כמי קונה עצמו מיד האדון
וכו׳בפ׳סשולח ידלט ) ההיא אמת דהוס
מרה שכיב מרע אתי׳בכיא קמי׳אמי׳לי ׳
עד אימת תשתעבדותי! יל ההיא איספא
שקל כומתי׳שדא כה א "ל זיל קני הא
וקני נפחיה אמ׳ר׳נחמ לא עסה ולא כלו'
ומפיק דטעמא משוסדה״ל כליו סל
מקנה וכתבו התוססות אכל אם היה
כליו של קונה היתה זוכה עכמבחליפי'
ומכתב רש״י ססאהא דת״רהסומר
עשיתי פלוני עכדי ב ח וכו' וגס סרא״ש
כתב מכאן משמע דעכד קוצה עצמו
בחליפין וכת ש י'/מ משו׳ דס״ל כליו של
מקנה דהיינו חליפין הילכן אינה קונה
עצמה אבל הואי ׳ כליו סל קונה הויא
קכיא נפשה בתור כסף והקשה עליהם
ומתוך דבריו סס נלמד סר״תסובר
דעכד קונ׳פצמו בחליפין ודע ' הראב״ד
בהשגות כדברי ר״ת  :ומ״שרבי׳בשס

הרמ״ה דחליפין לא מהני אלא לאפקועי
שעבוד׳וכו׳נר שטעמו מפני שהוא מער
על מה שקנה העבר קנה רבו כין מצא
כמ״ס שס הרא״ש והרשב״א בסם ר׳ח וז״ל
מציאה או נתנו לו מתנה דין המציאה
ור״ח כת ומפרש בקידושין שהעבד נקב׳
קמוט כמשנה פ״ק למציאה (יף ק ) יייז ישחירו' מי שחציו עבר וחציו ק חורין או עבד של בשותפים אק בחליפין כעין מקח וממכר ואסע כ אינ'
^ממינ
?ב "'פבסמו ו  :ס ח
יוצאי׳בראשי אבדי׳לפי שאינו מיוחד לרבו שחבל בו עבדי צאן קרב' עצמה בחליפין אלא צריכה נמיגט
ר"
י
י
?
,י
או
אחי
לא
ז
:
ה
.
בה
,
כ
כ
ברזל
סירו׳וכ
הרמב״ן לפי  .דברי ר״ח כך היה
יוצאין בראשי אבדי׳לאיש אבל לא לאש׳ושל נכסי מלוג
מפר׳כיון
דסוי׳ככליו סל מקנ׳לא עשה
אין יוצאין אל לאיש ולא ייאשח הל שן " ביי י סי מ'עיני יי *;
ולא כלו׳אףלסוציא מידי שעבוד אבל אי
פי 5י
בשינוונותןלו רמי עינו וכן נמי איפב יציא העב בראשי אברי
הואי כליו סל קונה יצאת' מידי שעבוד
לזה אף עצמן לא קנו ועוד הדיאראיו
מ
גוהג בכל מקום ובכל זמן
ומיהוקכס הוא וצריך בית דין וצריכה גס שחרור פכ״ל־וכ גיוד הרשב״א
לדניימ״ש אלאהכל חוזר־ל ^
מן
מומחין לפיכך
אין מלן אותו עתה שהרי אין מקבלין עדו׳לדונו וז״ל ובמו׳כתכו סאיפשר לומ׳דהכא לא
גוףבץ עירות כ״כ הרא״ס סם
ופשוט
ואם יודה מעצמו פטור
אע״ג שהוא תפוש שהרי הוא מוחזק במורת חליפין היה אלא בתורת דמים
עבד מפני בין קנאו
בעודו
נוי
בגופו
וכיון שכן אילו הי׳נכליושל קוכ׳וכתור'
וכי קנה בכסף וכו׳מסכה סם ( קדושין דף כב ) עבד מעני כקנס נכסף.
בשטר דמי׳יצאו שהרי כסף גמר בה וכן דע׳ הרמב׳ז׳׳ל דל/ין העבד קונס עצמו בחליפין
ימקומ ס בין קנאו אתר שהטביל זה פשוט סכל שלא טבל -לסה חירו׳עב׳
כנעני
כלל ואינו יוצא בו מידי סיעמכדע ' הפו׳ומיהו בתי׳סזי לומר כלשון הראסוןמהא
ניס  :וע ס וחזקה הוא שישתמש בו כגון שיתיר לו מנעלו או ינעלנו וכו' בריתא
דאמרי׳כפ״ק דקידוסין ולרב הונא דאמ ' סופ׳קוכהמק״ו למעוטי מאי למעוטי
ס• וסימא ות כבריהא הלבישו ולא חשש רבי ' לכתבו משו' דמהפשיטו משמע
ואיפס׳סהסופרי׳סכחכו ספרי רבינו טעו והשמיטו הלבישו • ומ״ס חליפין וכו׳אלמא קצין כסף וחליפין כי הדדי כינהו וככל מקו׳סזה קונה זה קוב'
:צ .ה ,
להלבישו -
 ■.*,*,^
^ ובאש
דאינ׳נקטמכסליפי׳מסו׳רלאמקניא כפפה כמסי׳מס״פ אכל עבד היוצא
י! כיוצ באלו וכר׳לזכל פשה לו מלאכה כלומ׳סאינו כגופו סל לזדון כגון שתפר
לסירו׳ניח׳לי׳סיצא אפי׳בפסו׳מש״ס יופר משיצטרך ניתן ס" פ ע״כ ור״י כת׳סהס
יבגד ,י וכולא כ 'כ שס הרא״ש וכ״כ הר״ן בשם הרמב״ן למק׳ פני סקנ/סאדון
כדברי ר״ת דעבד קונה עצמו בחליפין וכ׳על זס דדוק ע׳י עצמו אבל לא ע״י אלו'
^י ס ׳ מכלן  :גון הלבישו סכו וכו׳וכגון הוליך כליו אחריו לבית המרחץ שהי '
ואס מל וטבל אפי ע״י אס ע׳כ  :ומונחעצמו לצא כראשי אברי שאס סימ׳אדונו
י ^ ^ ,ע 3דות אכל אס בשל קדירה או אפה לו את הפת הני אכילת פימ׳נינהו
עינו וכו׳סןועין מפורשי׳כמוי  :ומ״ס או חסרוא׳מראשי אצכעו׳ידיו או רגליו ופו'
^ מיס חזקה דגכיקרקע כמי מוכח גב חזקת דאכילת פירות אינה קונה אבל
בפ״ק
דקידושין ( דבר ) מנא יוצא כשן ועין וראשי אכרי׳ שאינם חהרי׳ויליף לה
^׳ ,העיפור
סמך על הימסל דמשמ׳דסבר דאכילת פירוקונהגוק דע הרמכ״ס משן
ראשיועין דמה סן־ ופין מומין שבגלוי ואיכן קחרץעבד יוצא כהן לחית אף כל
מה
מכירה
וכבר
הסיגו
היאב״ד
ז״ל
וה״המגיד
כת
'
כל
זה
בפ״ב
מהמכירה
אברים שאינם חוזרי׳עכד יוצא בהן לחימ׳ותניא תו התס (ד כה )כ״ד ראשי
^
המזב
א
כדע
המוב״ן
ז
מ
ל
:
וס״שהג
3
י
'
העב
'
לרב
לצורך
תשמי׳קנאו כרית׳
אברים שבאדם כולם אין מטמאין משום מחיה ואלו הס ראשי אצבעו׳ידי׳ורגלי'
^נכי
לרבו
קנאו
ומ״ס
הגבי
,
הרב
לעבד
לא
קנאו
שם
פלוגת׳דתנאי
בברית׳
וראשי אזכיס וראש החוטם וראש הגויה וראשי דדים שבאש ותני עלה בכולם מכד
דאמ הכינומ״ס ונקנ׳בסליפין ג״ז כרית׳שס -ומ״ם ובמסיכ׳ שתקפו
יוצא כהן לחימ׳ומ״ס רבי׳ וצריך גט שחרור שס (דכד ) פלוגת דתנאי ופסקו הסום׳
'י " ליו אבל אס קראו ובא אליו לא לןכאי מימר דשמוא׳סס וקאמ הפס דאע״ג
כר״ע דאמ צריך גט פחמי וכר״י שכופין את רבו לכתוב לו גטו ומ״ס אכל חתך
^

ףהמה

תניא

כיצד

כמשיכה

קורא לה

והיא

באה

שאני

בהמה

דאדעפ׳דמר

לשונו

אינו

יוצ׳לחירו׳סס

( דף כה )

פלוגמ׳דתנאי

ופסק

כת״ק

דסכר סכי

וכ״פ

^
דנפסי׳אזיל ומ׳יש אא״כ הוא קטן שם
אמ רב אשי עבד קטן גרמב' ז״ל ימ״ם סרסו בביצים ונתקן מהכיס לגמרי וכו׳כרתן ועודן | תלויין בכיס
;)
מה
,
ימי
*
העבד
קונה
עצמו
וכו
'
בכסף ובשטר מסנה
בפק דקידוסין וכו׳סס מפורש דכסירוס דביצים למ״ק אינו יוצא ולר׳יוצא וידוע דהלכה כת״ק
3
ימי
!
־
ומ״סובראשי
אברי
'
כרית
'
סם
:
(
דכד
)
:
ומ״ש
בין
ע״י טצמו שאס׳ דסב ' הכי וכ״פ הרמב ז״ל וכ׳הרא״ש דע כ ל״פ אלא כשכרתן ועודן תלויים רכים
^ י הכסף וא״ל ה״ז נותןךל ע" מ שתצא בו לחירו׳וכו׳ככר כמבאר כסמוך •
אכל אס כתקן ןמ הכיס לגמרי לכ״ע הוי מוס שבגלוי ונר׳דמ״כ צ״ל שאי? חול׳בזה
דמ״ש
י אחרי׳פאק נותן הכסף ליב לפדותו יצא בו לחימת אפי׳כע״כ
לפ
מסיתה
עינו סמויה וסטט׳דיוצא לחירו׳כדבסמוך  :ומ״שהיתה לו אציהו
; ״׳״ג3׳ 7ק
דקידושין ( זנב ) מק דעבד כעעני קונה את עצמו ככסף ע״י
אמרי'
ימירה וחתכה לווכו שס^ דכד בה
)אמ׳רנקייאכראשיאמרכסיתה צו
^ עבד

לגיעת

הלכות עבדים רסז
למי תכ^ י תקנ׳נזושלז והכי* בקרן פירו׳כקנין סגו׳דמי וכפלוגת 1$דהני תנ!5י
ול יתרת וחתכה עבד יוצא כה לחירות אמר דג הסד׳והוא שנפפיי ע״ג היד כלוע'
שהיתה בסיית שאיי אצבעות ומ״ס דלדל עצם מזקנו יוצא לחירות סס ( דכד ) אי וכי כלומר ומ״ד לא לאיש ולא לאישה לזתי כי״לז שכתבתי כסמוך דהלכה כוותין
מה הפרא מפורש מומים שבגלוי ובטל ממלאכתו ואינו סחר אף כל נממי׳שבגלוי והשתא אי לאוקמתקיימת' ל־מ״ד לא לאיש ולא לאישה כתי תקנתלז קאמי־וליכלן
תני חלוש בזקנו ודלדל בו-עצם עבדיוצ ' בהם כדאן דפליג עליה ואי לאוקמתאבתריתא כיון דאתיכיאלימזר דהלכת׳כוותי׳
ואינו חחי ובטל ממלאכתו אלחא
הכי נקיטינן וכ״פ הרמכ״ס ז״לבפ״המהל׳
לחימת לחפשי ישלחנו ריבוייא הוא
הפיל שן מכדו וסימא
עבדיס :
ופרש״ידלדלכועצס השמיטו ממקומו בגופו אפ״ה כהראכ״ד שאינו מועיל ואם יוד יפטר אבל הרמב׳ין
והוי עינו וכו בפרק מרוכה ( דף ע״ר )ומ״ש
ומחובר בכשר יוצא בו לחירות אס עצס כ׳שאין הוראתו פוטרת אלא בכ״ד והאידנ׳ליכ כ״ד מומחין
ופן כמי איפכא היינו לומר שאס סימא
שאינו חחר הוא וסוסו לייבש וליפול
דזקן ליה כמורה חוץ לכ״ד שאינו פטור מקנס הילכך כיון שהו׳תפוש עינו תחל 'וארז' כ הפיל שינו יוצא לחייו׳
ואע״ג דליכ ביטו׳מלאכ׳דהא עצם
מהגי אע״פ שמור׳ וכן היא מסקנת א״א הראי׳ש ז׳יל וקונה עצמו
בעינו ונותן לו דמי שינווג״ז מפורש
לא} מידי הוה עביד כיון דבגלוי הוא
ואינו חחר הרי הוא ככ״ד ראשי איברים כשט׳ שכית׳לו על הנייר או על החרס הרי את בן חורין או הרי סס ונתב הרמב״ס דין זה בפ״ה מהלכות
עכ״ל אבלהרמב״ם כתבפ״ה מה׳ עבדים את לעצמך או אין לי עסק בך ומוסרו לידו או לאחר בשבילו
עבדים ובפ״ד מהלכות סוכל ומזיק כ'
רבו
אפי בלא ידיעת העבד יצא שזכו׳הוא לו שיוצא מתחת יד
כל עבד שיצא לחירות ועדיין לא הגיע
תלש בזקנו ודלדל בו עצם מן הלחי יצא
לחירות ומיהו אם מוח בידו מלקבלו לא יצא בו לחירות אמ׳ לו גע שסתר לידו אין לו קנס ואחרים
לחית שהרי בטל מעש׳סשיני ' הקבועות
אח׳מאלו הלשונות על פה אינו כלום הכותב לשפחתו הרי את שחבלו בו אינו יכול להוצי ' מהם לעצמו
באומו עצם וצ״ל שהוא ז״ל מפרש דכי
מותרת לכל אדם אין לשון זה שחרו׳להרמב׳מסר לו השט׳בפני ולא האדון יכול להוציא מסן לפיכן
 6ערי 'אי מה הפרט מפורש וכו׳ אלמא
עצמו יצא בר המפיל סן עבדו ואס״כ סימא מינו
תניא תלש בזקנו וכו היינו לומי דתלש ערי' או שהיו ערי' חתומין בו ומוסרו לו בינו לבין
יוצא בשינו ואינו טמן לו דמי עינוואס
בזקנו ודלדל בו עצם אף על גב ובטלו לחירו' והתו׳פסקו רעדי מסירה כרתי וצריך שימסרנו בפני ערי'
תפס' אין מוציאין מידו ע״כ וטעמו
ממלאכתו ואין סופו לחזור כיון דאינו ומיהו כשאנו מוצאין אותו חתו׳א״צ שיבואו לפנינו עדי מסירי
מדאיכעיאלן בהשולח מעוכב גט אם
כמו
בגלוי שהרי המוי מכסה לא היה יצא שאנו תולין שבדין נמסר צריך שיכתוב גט שחרור לשמו
יש לו קנס וכעי׳למפשטה מדמני הפיל
לחירות אי לאוריבוייא דלחפשי ישלחנו
גט אשה כתהרמכ״ם שצריך ג״כ שיהא כתוב בתלוש ושיחתמו את שיכו וסימא את עינו יוצא בפינו
ואין להקשו׳א״כ סירוס דכיצי׳נמי ליתי
מריבויי ' דלחסשי ישלחנו דה בטל לגיד עדיו זה בפני זה כמותו ורומי לו נמי לענין שהויפסול אם נעשה ונותן דמי פינו ודחידלמ כמ״ר אינו
ישראל
בערכאות של גויס אפי בעירי מסירה
לרין גם שחרור ע"כ וא״כ כשכתבכה׳
המחובר לו ממלאכתו ואין סוסו לחזור
פכדיס ונותן לו דמי עינו היינו בשכתב לו גם חירות בין הפיל שיט לסימ' עינו
די״ל דאע״גדסרסו בכיצי׳כיון שעדיין תלויי׳בכיס יכו׳להתקשו׳קצת ע״י הדחק
ונמצא שלא בטל ממלאכתו לגמרי א' נ אינו חוזר היינו שסופו לייבם וליפול א״כ מאי נותן לו דמי עינו דקאמר לא דגחריב״ד שיתן לו אלא הייטלומר
ביצי׳סכרתן ועודן תלויין בכיס איןסופן לייבש וליפול׳ומ״ס הכהו שאס תפס אין מוצאין מידו וסמך על מ״ס בפרק ד׳מהלכות חובל ה״לרגינו
פדפרס״י אבל
בריתא שם וטעע עשו׳דדומיא דעין בעינן שאין סופו ירוחם במישריס נתיב י״ג הפיל שינו וסימא מינו יוצא בשן ואינו נותן לו דמי
על ידו וצמתה וכו' גס זה
לחזו ' י• ימ״ש הפיל שינו של קטן וכו׳סס אי לרחמה סן ה״א אפי׳ סן דחלב סי׳שן עינו אס לא כמן לו גם שחתר ודוקא בעבר שמל וטבל לשם עבד עד כאןלשונו :
יציאת עבד בראשי איברים נוהג בכל מקום ובכל זמן ומיהו קנס הואוצריך
שינק בה ועתיד להחליפה כגון בעבד קטן כת רסמנ׳עין ומ״ש היתה עינו כהויה
ומפורש שס דה״ה להיתה שינו נדודה והפיל׳-ומ״ש ליד מומחין כ״צ הרמב׳ס בפרק ה מהלכות עבדים והוא פשוט בפ״ק דסנהדרין
קצת והכהו בו וכו׳בריתא שס
(דףס ) וס״ק דל׳ק ( דף טו ) וס" פ אלו נערות ( דף מא ) דאיןמין  .דיני
אבל אס חטט' אפי היתה סמויים וט׳מימי׳לרב ששת .סס-וסרש״י חטטה הוציא'
קנסות אלא לד מומסין ימ״ש שנוהג בכל מקום ובכל זמן כך פשוס סס גס כן
לחוץ • ומ״ש וה״ה באחד מראשי איברים שהיה בטל וכו׳כ״כ הימכ״ס בפ״ה מה
עבדים ופשוט הוא וע״ס הכהו על עינו וחסר מאורה על שינו ונדד וכל׳ כריתא שדיני קנסות כוהגין בכל זמן ובכל מקום  :ו  £יש לפיכך אין מין אופס פפה
עינו וסמא׳וכו׳הכה בכותל כנגד אזנו או שהרי אין מקבלין עדות לדונו כלומר דכיון דהשתא אין דנין דיני קנסות אין
בפק דקידושין ( סס ) ומ״ש הכהו על
פינו ונו בייתא שם ומ״ש בשם הרמב״ס הוא בפ״ה מה עבדים וטעמו מדגיסינן נזקקין לקבל עדותן כדאמריצן אין מועד בבבל  :ומ״ש ואס יודהמעצמו
סטור אע״ג שהוא תפוס וכו׳אפילו הכי כתב הראב״ד שאינו מועיל וט אכל
 3פ"ק דקידושץ ( ש ס ) ׳ת ר היה רבו רופא ואמר ליה לכחול לו עינו וסמאה
הרמל׳ס כ׳סאין הודאתו פומית אלא בל׳ד ומוכן היא מסקנת א״א ז״ל כסוף
לחתור לו שינו והפילה שיחק באדון ויצא לחירו׳רסב״ג אומ' ושחתה עד סיתכוין
לשחתה ורבנן האי ושחתה מא* עבדי ליה מיבעי׳להו לכדתניא ר״א אומר הרי פ״ק דב״ק כתב הרא״ש הראל׳דכתב אע״ג דלא מגבי' האימא קנסות אמר
שהושיט ידו למעי שפחתו וסימא עוברסבמעיה פטור מ״ט ד אמר קיא ושחת עד רבנן דמסמתין ליה עד דמפייס לניזק ולא כהירא דהא אמרי׳דלא משמתינן
כת״ק ובסס״ב דב״ק ( לכו ) גיסי׳אמירכא אלא אי אזמכיה לא״י ולא במי אזיל ועוד לדבריו הרי גובין קנסות בבבלדאין
פיתכוין לשחתה ופסקו הרי״ף והרא״ש
מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה לענץ נזקים חייב וכו׳ לך גוביינא גדולה מזו ועור כתב שאס הולואח׳כן באו עדיס קי״ל כרב דאמו
היתה אבן
לענין עבד סלוגתא דרפכ״ג ורבנן ומשמע דהאדרבא פליג׳אהא דאמרי׳בפ״ק פטור ואי תפס מקמי הודאה ואחי ק הודה מפקיכן מיניה ולא אמיינןדתפיסה
מקמי הודאה כעדים דמיא מדא״ל רבן גמליאל לרבי יהושע אי אתה יורעשטני
לקידושין דרבנן דרשי ושחתה להושיט ידו למעי ספח׳וכו לציון דלא -כתכוון
להיתה אבן מונחת בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה או עבדי יצא לחירות א״ל רבי יהושע אין בדבריך כלום שככר הודייא וה ייט,3
לעין כלל סטור וה״ה
כתופס מקמי הודאה הוה שהרי גופו אצלו היה ואפילו הכי לא יצאלחיווס
לכתכוון ליזרוק בבהמה ונפל׳בעבר דפטור וכסוגי׳דפ״ק דקידושין נקטינן דהיא
עכד פליגמא דרשב״ג ורבנן מפני הודאתו סל רבן גמליאל אלמא לאו כעדים דמיא ועסקינן מיניהוהקשה
בדוכתה ועוד דאפשר דאףרבאדאמר לענין
לקושט ' דמילת׳קאמ אלא לומ׳ דלכאור משם דפלוגת׳דרשלג ורבנן ולמיפלל עליו הרמכ״ן ז״ל דהודא בכ״ד דוקא בעינן כדאמיינן התם שאני ר גמליס׳
לאו
עילי טובא בההי ' להיתה אבן מונח 'לו בחיקו וכו׳אתא למימר דכ״ע לענין נזקים דשלא בב״ד אודי והא ר יהושע אב בית דין הוה חוץ לבית דין הוה והאימה
■ולעכין ד׳דבריס ולערן סבת ולענין גלות וכדאית' התם ואף לענין עבד משמע ליכא בית דין וה״ל כמודה חוץ לבית דין שאין פעור מקנסות כדאמייקלקמן
היא ומיהו לסוס קושטא דמילת׳לרבנן נמי פטו' דאין מועד כבכל משוסדבעי הודאה בב״ד וליכא הילכך אי תפס לאמכקיק
לכאורה דפלוגת׳דרשכ״ג ורבנן
כדאית׳בפ״ק דקידושקאבל התו׳כתבו בספ״ב דב״ק לענקעבד פלוגת' מיניה בין תסס מקמי הודאה בין תפס לאחר הודאה עכ״ל הרא״ם ז ל ומי
מושחתה
דרשב״ג ורבנן תימא דפ״ק דקידושין מוקמי רבנן האי ושחת׳ להושיט ידו במעי שמעתי ולא אכין דאי לא כת 3הראב״ד יומר ממ״סיהרא״יש בשמו מאיקושי"
ססחה וסימיעובד שבמעיה דפטור משוס שלא נתכוון לעין וה״כ לא נתכוון וי״ל דהרמב״ן הא הראכ״ד ידע ודאי דהודא׳כבית דין דווקא כעי כזדה^ " וד /יו
דלא פטרי רבנן אלא היכא דלא נתכוון לעין וגס נתכוון לטובתו של עבד כלוע' הוא ולא אתא הראב״ד לאשמועינן אלי* דפפיסה ^ הוי ^כעדים ונ ?ים יר
אחי שתפס הודה הודאה כתקנה בפני בית דין מומחין פטור ומוציאיןינ
שנתכון להוציא את הולד כי התם אבל נתכוון לעין אפ׳ג מתכוון! לטובתו או
<
התופס והביא ראיה מדאמר ר׳יהושע אץ כדבריך כלום שככר( :ודית
לא נתכוון לטובתו אע״ג דלא נתכוון לעין לא מכ״ל וכך הוא דעת הרמב״ן כפ״ק
לקידושין : .מי שחציו עבד וחציו כן חורין או עבד סל שני שותפין אין יוצאים
נמנה הוא וגס הרשב״אכתבסס כן מטעם זהרל 6הוזכי כדכיי היאל1ו
כראשי איברים וכו׳כריתא בפ׳החובל ( דף צ ) ומפרס טעמא משוס דאמר קרא שהביא הרא״ש סתירת ראיה זו ובזמן דליכא מומחין דלאהוה־היי"
מכדו המיוסד לו ואמ״ג דההיא בריתא י״א היא ושאי תנאי פליגי עליה משמע
הודאה להראב״ד כמי אי תפס לא מפקינן מיניה כדאמרינן כסוףפיז<^ 1
המס דהלכהכי״אמשוס דאמוראי מפרשי טעמי׳וכ״פ הימכ״ס בס״המה׳עבדי׳ דקמא וכסוף פרק אלו נערות ועבד שהוא תוסס בעצמו שהרי גופו אצצוה
ומדברי התוססו׳נרא׳דעבד סל ב׳סומפיס דאמיינן היינו שלזה גוף ולזה פירות זנה כעצמו אלא סצרין גט סחרור כדין כל יוצא בראשי איכריס £צייו .כ
סחרור כמו שנתבאר ואיפשרדמפוסדכתכהראכ״ד בתחלת דבריו צףפג
אבל אס שניהם שותפים בגוף יוצא בראשי איברים וכן הא דחציו עבד וחציובן
להרמכ״ןסבל 5,1־י? * 153יכהמי
קורי! כגון שנתן כל דמיו ואין מעכב אלא גטשחמ׳אבל אס לא נתן אלא מקצ  ,דלא מגבי׳האידנא קנסות וכו׳משמע ליה
דמי* יוצא כראשי איברי׳  :לבדי צ״ב יוצאץ בראשי איברי׳ לאיש אבל לא לאס' דליכא מומחיו ומפכי כ ו תפס עלי י ׳ 0*1ימ 0 "3כמב כפ־י  /מה כ׳ית ג5י אנל
הידה בתחלה נפכיב* י יכב1ר ^ רנס
ושל נכסי מלוג לא לאיש ולא לאס׳שס תכי חדא עבדי מלוג יוצאקבשן ועין לאש' שהודה כקנס ואחיכ 1כ י ןיעדיס
אב ! לא לאיש ותני׳אידך לא לאיש ולא לאש׳ומוקי לה בגע דכ״ע אית להו תקנת אס הודה חוץ לכ״ד או שהורה בפני סכי׳בלבד ואח ׳כ ב י 1ופדיס ה״ז " דשלא
אחא אלא כאן קודם תקנה כאן לאחי תקנה כלומר דכריתא דלאשה ולא לאיש טל פיהס מכ״ל ודבריי מ 3ו יזריס במ}5י ד י ןמייכ 5*1531י מיו3הש^ןני י 4שבש*
הודם תקנה וגריתא דלא לאיש ולא לאישה לאחי תקנה ואיבעי׳אימ׳אידי ואידי בב״ד אודי והא ר יהושע אב כ״ד הוה חוץ לבית דין היהוכמ י םכתב היא ׳ןה
ג זסר תקנה אלא מ״ד לאשה ולא לאיש מ״ט כדיבא וכו׳לימ דרבא תנאי היא לא הימ3״ן לי פי זהדה  3י 3ייידל הימ3״ס נמי היןידנ ^ד^יכ^ ׳בית י׳^י י נפט
דכ״ע אית לסו דרגא והנא אלמדה לשיעבודא לבעל ואיבעית אימ׳דכ״ע לית לסו לאו כלוס היא למפטריס ואדרכא היה איפש לומר דמתקיי׳בהוהז פיו
3ר

\

הלכות עבדים רסן

רסו

דיס

או חופשה לרז ניתן לה עדשיכתו׳לסמהוכשם סגגנואסה הוא 6ומי ועוצמןמי (ח)ו3
הגה<
׳מרדכ
שאינומסוסי 6לס נתינ׳יצא הכות׳כמחוכר וחח״כ קצץ שהיי מחוסר קציצ׳ונתע׳
ילןער״זמפמ׳דאין
ובנע שחמי הוא אומ נתן לה לא יהיה מסוסי אלא נתיכ׳ולא ידסת׳למה כ ׳רבינו לכתוב תנאיגג"

ביירשאיכס סמוכים כשאר כל הודא' ממון דכק עדים דמיא אלא סמא״ס גבי
דדה חון לב״ד או בפני שני בלבד ואס״ב באו עדי־ ה״ז משלם קנס על פיה'משמע
סן) 0לא כאועדים לא היה מסלם בהודא׳פיו וכן משמע גפ מיובה דא״ל ר
יהושע לר״ג אין בדבריך כלו' שככר איןלו עדי׳ודייק עלה הא יש לונ עדיס חיי' שציין שיכתב לשמו בסתס ושצריך סיכמב בתלוש בסס הימב״סדמשמ' סלא ידע
אשיז״אחנםינתש^
וש״מ מודה בקנס ואח״כ באו עדים סייב
רבידאיתי׳בגעדכיוןדלשומ' ותלו׳סמרכין הרא״ם כלל מ״מ
ומשיי שאני ר״ג דשלא בפני ב״ד אודי ישראל ודומה לו נמי למוליך ומביאחשהמבי' גס שהרו׳ בארץ הן כגח היאך אפסי שראה א׳מהסונפלס סי׳ח״ת
כת׳להגיו
סאקמן דאודי שלא כפני כ״ד ולא אצ״ל בפני נכת׳ ובפני נחתם ואם מביאו בה׳׳ל אם אין עריםמממ,
חבירו*
עודבסם ?
מכ/׳ס (?
כלסמ 7לאא
נתחייב כהודאתו וכדא״ל אין בדבריך לקיימו אומ׳ב״ג וב׳יג וזהו קיומו ואם בא האדון אדן״כ ומערעף סציי שיחתמו עדיחה בסכי זה ג׳/זבפ 'ק
גטשיחרור
& יהלניי
כלו׳שכבר אין לו עדי׳ומ״מ כיון דהודא׳ אינו כלום וכשם שהאשה עצמה מביא׳גטה ואומרתב
״נ ןב״ב דגהיןץף י ) אהא דמכסי סתס בגטי הנשי׳
אצאללעי•
בב״ד שאינו סמוך לאו הודא׳הי׳לפוערו
נץ מפס קודם הודאה כין תפס אחר אש
ש ' איןי!רנ " יע,תג יל ־ר" * כ 1העכר מכי שחרויו ד״״י י ^ללנסיףד * לאו ימפ ^ל
הודאה לא מפקיכן מיכי׳ועבד כיוןשהו׳ יאימרכנוב׳נו־שם שהאש שגט יוצאה מתחת ידה ואומרת הוהלאמיופיס ליה מקמיה 6מיינ
שנתגרשה כי אינה צריכ לקיימו כך העכדששטו* שחרורו ספח זאת אומי עדי הגט אין
חותמיזזס
תפס כעצמו יצא לסימ׳בץ הוד׳ביןלא
הווה ומ״ש בפ״ה מה עבדי׳יניא' העבד יוצא מתחת ירו א״צ לקיימו עבר שהביא ניטו להשתחרר
בובלא
זה,כלומוא׳כ ע״כ יסיא׳זהיא׳את
בראסיאיכריס ניהג בכל מקו׳רככל זמן עתה בפנינו בנון שמסרו לו ע״מ שישתחרר בו בב״ד ל׳ש אם ב׳ ?כותי חותס למעל׳והיא חתו׳למט׳ואי
ואין דנין כו אלאב״ד סמוכין מפני בו עצמך ונפסי קנויין ךל ליש אם כתוב בו כל נכסי קנויין לךלאו דחבי הוא לא אחתמיהמקמיה
עצמו קנ׳על פי דיבורו שיאמ' כ" נ וב׳יג נכסיו לא קג עד שיתקיי׳ וכתבו ף" והרא״ס דהאידנ
היי '.עד כותי
ססוא קנס לאו למימ׳דאינרי צא לחירות
אלא כב״ד סמודן דהאכיון דקי״לדאם בחותמיו הכות כל נכסיו לעברו יצא לחירות שהו׳בכלל הנכסי׳ .פסולאףב:גיטי נסיסושמיורי עבדים
דעשאו'' כגויס גמורים לכל דבריהם
מפס ניזק אין מוציאין מידו וכמושעס׳ וקובה עעמר פפללרזכפסיט ע\י יר קעוז מן רזגפסיכש כין מקףקעי
דעשאו כ!"
מ5ו ז״ל בפ״ה מה סנהדרין ועבד תפוס
בין מטלטלי ביןפי׳ השיור כי ל 1,א פירשן כי ןאם הין ^ נכסים כדאיתא בפ ק דק ולין ומפני כך
השמיש
נפצעו הוא לא מצי לאשתעבודי י-י' אס
העידו עליו עדי׳וכמו שנתכא׳אלא היינו אחרי׳חוץ מאלוששיירבי יאם ל אהיו לןנכסי ׳אחרי׳הו ץמא 1,ןרבי דין זהדפרא מתי כשי ומ״נוכתב
לוע דאין דנין בו כמשפטו שאס הודה ששייר לא יע׳ לחררולאקיה הנכסי׳אבל אם כ׳לו עצמך ונכסי  ^ - - - -י מ ^
גנבדי יז ל ובזמן
הזם
׳י• ין >*  #׳
^
הרב קוד שבאו עדי׳לא יצ׳העל לחירו׳ קנויים לךחוץ מרבד פאפי' אין לו אלא אותו דבריוצא להירו׳י ,
ע
.ין
בזמןהזהאנו
למדים
מהןלצדוקי׳שהצדוקי
כמו
כותי'
והרמב׳ביבזהשלאיצ׳ לחירו׳ וא״אהרא״ש
ז״לכ׳כסבר׳ראשונ'
כאותו הזמן קודם שגזרו עליהם שיהיו
דהיינו דוקא כשהודה בפניב״דסמוכין
כגויס לכל דבריהם ע״ב ולא כת זה רבי'
אנלבפני כ״ד סאינ׳סמוכייאיןהודאתו הכותב שטר אירוסין לשפחתו ולבו צאי בו והתקדשי לי בו אין
באותם
הודא׳לפטרו וכמ״ס על זה לפיכך העבד כזה לשון שחרור ואינה לא משוחררת ולא מקורש׳כל הכשרי . .
לפי שלא _
היו ) ...
צדוקי' .. ..
מצויים . .
פאמלרבר הפלת את סיני וסימת את להביא גטי נשים כשרי׳ להביא גט שחרור ועבד כשר להביאו
המלכיות :ומ״שודומה לו
לעניןשהוא
עיניוהאדוןאומ׳לא עשיתי זהפטו׳שאס ולקבלו כשבייעכד חכרו מיד רבו של חברו אבל אם שניהם
של הסול אס נעשה בעיכאות של
מי׳משכס
יודי׳מעצמו אינו חיי׳להוציאולתירו׳בלא
איש אח׳ אז אינו יכול לקבלו מרבו בשביל חברו המשחרר
סני
וברי
תסס
•
ומס
אפי׳בעדי
מסיי
ישיא׳
פד׳שכמודס כקנס פעו׳כמו
שביארנו
עברי׳בשטר א' לא קנו הכותב כל נכסיו לב' עבדיו קנה סלאח׳ ססבגמ" (די ) אהא דת״י בג׳ דיכיס סוו
בהגניכס שכל מוד׳בקנס
סטו
'
מלשלמו
חצי הנכסייכמצ׳שבל איוא׳קנה חציו וחציו חברו לפיכך צריכיץ גיסינשי' לסחיויי עבדים ומקשי ותו
ט״צפי׳אס נשבע האדון
שלא
הפיל
שינו
לשחרר זה את זה ודוק שכ׳ב׳שטרות וכתבככ ^אחר כ 1,נכסי ליכא וכו ומסיק כי קתני פיסול׳דיכנן
ולא סימא עינוי פעו׳מקרקדאין חייבין
קרבן אלא עלשבוע' כפירת ממון והכא
נתוניןלפלו׳עבריאו
שכתגתצי נכסי " " ז
^ נ ? :ננדי
וחצי האחרלפלוני
^
בעדי מסירה וכי״א דאמי עדימסייה
לאונפירת ממון הוא דכהודא כמי פטו'
דהוימודכקנס וא״כ כי כפר אסתכח דלא כפי ממונא ולפי׳סייס וכ׳שכל מודה כרתי • ופי' רש״ימתני׳דמכשר כשאר שטמופסל כהני כגון דאיכ׳עידי מסיר'
כקנס פטור מל שלמו כלומ פעו׳דגכי מוד בקנס הוא פטו׳מלשלמו אבל פעו' דגבי וכר״א ואשמועי׳מתני׳דמוד׳ר״א כמזוייף מתוכו כחתימ עדי׳פסולי׳סהוא פסול
נטיית יןכס הוא פעור מקרבן וללמדנו דהא דמוד׳כקנ׳ פגלמלשלמודיק׳במ -דה ואע״ג דאי 5הכשר עדי מסיריוהאייפיסולא מדרבנן דלמא אתי למיסמך עלייהו
כעני ג״ד סמוכי היא כ׳ואין דנין בו אלא ב״ד פגדכין א"נ כרין תיריקאמי עד ׳בלא עדי מסירה  :וגז״שודומה לו נמי למוליך ומביא וכו׳משג׳ וברית׳ססירט)
מ) מקץ רבנן דאס תפס אין מוציאין מידו אבל אין לומ' דה״ק אין דכין בו לקבל ומ״ש וכשפע האס ה עצמה מניא׳געה ואומרת בפ״נ ובפ״נ וכו כן העבד מבי׳גש
עדו העדי אלאבב״ד סמוכין כיון דאיכ׳ יכולים לחייבו וכההיא דאמרי׳אין מועד סחי־ורו ואד׳בפ״נ ופ״נ סס ( דף ח ) ת״ר עבד שהביא גטו וכתו' בו עצמך ונכסי
בבבל דהתס ע״כ היינו רוק קורם שתפס דאילו אקר שתפש צריכים הס לקבל קנויי' לך עצמו קנה ככסי׳לא קנה' ופרס י פבדסהכי׳גטו מע״ה וצ״ל כפ״נכאש'
עדו העדי לידע אס יניחו מה שתפס בידו או אס יוציאוהו מידו ועבד כיון שהוא המביא׳געי׳דאמרי׳במתני׳אחד געי נשיה וא׳ שחרורי עבדים שוו למוליך ומבי
הפוס כעצמו צריכים הס לקבל עדות העדים לידע אס יניחו רבו להשתעבד בו ואמרי׳נמי התם בסמוך עצמו ליקכו מידי דהוה אגע אשה וסרש״י מידי דהוה
אסלאי  :ובחביהר׳ןכפ״ק דקידושץ זה שכ׳סרי״ף שמועי׳הללו שבעב׳כנעני אגט אשה שנאמנת להביא את גטה ולומר בס״נ  :וב 7ש וכסס סהאסה שגעה
אע״גדיציאה בשן ועץ וראשי איביי׳קנסא הוא ובעיב״דמומחץ וליכאכתב יוצא מתח ידה וכו׳כך העבד ששער שסמרו יוצא מתחת ידו א״צ לקיימו  :עבד
הימכ״ן דהיינו טעמ משו דקי״ל כקנסא דאי תפס לא מפקינן מיני' וכיון דעכד סהכי׳גטו להשתחרר בו עתה בפנינו ובו׳ל״ם אס כתו׳בו עצמך ונכסי קכויי' לך
חפוש ר־"8
:פסהוא? כעצמו מכירן שהפיל שינו לא יסבינן ליה רשות׳לאשתעבודי כיס ברית׳כתבתי׳כסמיך ודין האש׳המכיא היא עצמה את גטה וצ״ל בפ״כ וב״כ מפו׳

ומשמת'

!סמלזי׳לי׳עד דכ׳ליה גיט׳דחירומא עכ״ל וזה כמ״ש לדעתהרמכ׳ז״ל  :וקונה
עצמי בסטר משנה בפ״ק דקיתפין ( דכג ) ומ״ס שכותב על הדיר או על ההרס
היי אתכן חורין או הרי את לעצמך משנה בפ'המגרש ( דפה ) ומ״ס או אין לו

בספ״ב דגטין (דכד ( דהיינו באות לא תתגרשי בו אלא בפגיב״ד פ וכו׳ונתבארו
פרסי דבר זה לענין גט אשה באבן העזר סי׳קמ״ב ורכי׳קיצר כאן לפי שסמך על
מ״ש סס וכך כ׳הרמכ״ס כה עבדי׳כפ״ו כסם שהאש אומרת בפ״ג ונ״נ אס התנ'

עצמרדגט וידו באים כאח׳ומ״ש או לאחר בשבילו אפי׳בלא ידיע׳העב׳יצא שזכו׳

דנקי׳כאומכל היינו טעמ׳משוס דאע״ג דעבד׳איקרי צכסי כדמדצח כפ מישמת.

^לי מויג״ז שםאליכ׳דרבנן  :ומ* ש ומיהו אס מוחה בידו מלקבלו לאיצ בו
לחייו כלומדאפי׳למאן דסבר דכקכה ככסף בע"כ מוד׳כשטי אינו נקנה בע"כ
דיו ?כרשף אמ' הכי מטעת דאביי ורב׳כמו■שכתבתי לפיל אכל כששר דליב הנך
טממיכהידנקפ׳סלא מדעתו אבל בע״כ ׳לא וכ״כ הרא״ש והר״ןז״ל  :לבדשא״ל
ח מחלו הלשונות ע״פ אינו כלו׳הכימשמ' בפ״ק דקידוסץ (דטז ( דתני׳ע״ע קופ'
 ^3פי כי תיי או כאפי כ״ד זיל א מ רבה זאת אומרת ע״ע גופו קצרי והרב שמחל
"גיע וכו אין גרעוכו מחול :למ״ש הכותב לשפחתו הרי את מיתרת לכל אדם
״ין למון זה שחרור פשוט בפ״קדקידושין (דו (ופ׳המגרש ( דפה ) ופרס״י משום
יחי!;זה לשון סחרור דשפחה דאי כת חורין משו׳לה אינה סותרת לעבדים • כת׳
הרמב ס מוסר לו השטר בפני פדים וכו׳כפ״ה מהעבדים  :ומ״ש והתוס׳פסקו
^י' מסיר כרתי וצריך שימסרנו כפני עדים כלימ׳ואס ידופ שמסרו פלא בפני

אפ״ה כשהו׳נותן לעבדו אין כמשמע סיהא גט ומתנתו אא״כ פי׳ואמ׳כל נכסי
ומ״ש הכות׳כל נכסיו לעבדו יצאלחירו׳וכו׳מסנ׳כפ״ב דפא' ( דה ) הובאה בפ״ק
דנטקידח ) ופ׳מי שמת ( דקן ) סכות׳כל נכסיו לעבדו יצא בן חוריןשיי׳קרק׳כ״ש
לא יצא כן חורין ר״ס אומר לעולם הוא ב״ס עד סיאמי כל נכסי כתוני׳לפ עבדי
חוץ מאחד מרכוא שבהם ואיפסיק׳בפ״ק דגטין סלכת׳כת״ק ופרש״י יצא בן חורין
סאף הוא בכלל נכסים וכל שאר נכסי׳נמי קנה • לא יצאיבן חורין דכיוןדנסרן
לסיור אמרי׳לדידיה נמי סייר וכי אמר כל נכסי לך אשאר נכסי׳ קאמר ולחנופי
לי קא אתי ולא סחירי׳כיון דלא א״ל עצמך ונכסי ומפ׳5גמ בפ סי סמתדשייר
קיק' דקתני לאו דוק׳דה״ה לשיי׳מטלטלין ופרפב״ס דמתני׳מיירי כשלא פי׳איזס
קרקע או איז׳טלטל שיי׳דאיכ למימי פעל העב׳הוא אומ׳דאיתקס לקרקעו׳ואינו
מטלטל אבל אס אמ כל נכסי נתוכי׳לך חץ משדה פלו׳הרי הוא בן חורין ססטכד
אינו ככלל אותו שדה שפי׳והרא״ש כפ״ק דגטין הקש עליו מדתניא כתו׳ר״ש 6ומ'

^י^ע״פ שחתומי׳פליו פדי׳לא יצא לחירות ומיהו כשאנו מוצאי׳צותו חתו׳וכו'
?'(' ]מ יוצאמתחת יד העבד שטר שקרור חתו'אין|חוששיןשמא נמסר לו שלא
הרמב׳ז״ל וטעם
סי׳קל״ג לעכין
גט
/
י ׳*:׳*׳-י
מדי׳וטטס׳־<׳ * /
■
?., 1/
התו׳נתבא׳כטור׳אכן
אבן העזר סי קני ג
צעכץגט
ך?ה :גריי ףסיכמו' גט שחרורלשמו כמו גט אש׳כפ״ק דגטין (דט ) אהא דת״ר
^  37יישוו גיטי כסי׳לסחחירי עבדי׳מקשי ותו ליכ וה  #איכ לשמה והא איכא
^י 3י ימשני כי קפצי פיסולא8דרמןדאריי־ת׳לא קתכי וכ׳הרמכ׳כפ״ו מה׳עבדי'
*' דעסי לי מסו' דכשס שבגט אס הוא אומ׳וכ׳לה לשמה כך הוא אומ׳בגט׳סחרו'

כל נכסי נתוני׳לאיס פ עבדיחו׳מא׳מרכו׳סבהן לא אמכלו׳חוץ מפי׳פ׳וסדה פלו'
אע ' פ שאיןלואל׳אותהעי׳ואות׳השד׳זכה בנכס׳וקב׳עצמו בןחוריןפי׳זכ׳בנכסי'
אס יש שםככסי׳אחרי׳וקנ׳עצמו ב״ח ככל ענין א״כ זכה כנכסי׳כלות זכה מכח כל
נכסי וקנה עצמו ב״ח ש״מ דלת״ק אע״ס שפי׳אות העיי ואות שדה לא יצא ב״ח
הלב נרכפרש״י דטעמ כיוןדנחת לסיור שייר גסהטב׳עכ״ל ובפ״ק דגימיומייתי
האי מתני׳אהא דאסיקרב' באו כל נכסי קכוייילך עצמו קנ׳נכסי׳לא קכהוא״ל רב
אדא בר מתכ׳כמאןכר״ש'דאמ פלגי׳ריבור דתנן הכות׳כל נכסיו לעבדו וכו'

יגצמוב־שט׳יפריך ה״ד

אילימא רב 'ליה סטר אדמיה היינו כסף אנא סחיו׳לימ'לי'

הלכות עבדים רסז
מו״נ כגון בא״י דלא מיפסל הפס נכרי אלא משוס דליתיה כמורגל־

דאין צ״ל
וכו׳הא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה כר״נן כלו׳דהיינו ת״ק אמ׳
רבאשי סתם היינו טעמ'משו׳ דלאו כרו׳גיטא הוא ו? הרא״ס פרס״/מדקא ר״ס וקדושין אבל בגנו שחתר דמייך ביה ה״ל לאכסורי איכ למימי־ כיון דתנןדכמולי
לעולם הוא ב״ח סמעי׳ל״ס היכ׳דקכה פאר נכסי׳עמו כגון שפי הסיו׳חון מקרק׳ ומבישויןגיטי נשי׳לשחרורי עבדי׳לגמריהן שוין בכל דכי* סאיממפורשבהדי^
עלודהסת׳קנס עצמו ופאר נכסי׳סוץ מן השיור ול״ש היכא דלא קנה שאר נכסי׳ שהם מוחלקי׳כגון עבד דבסמוך אבל מן הסת הס סדן ככל דבי א״נ נכיימטעמ׳
משו׳דלאובז׳
אחרינא מיפסיל גבי עבד
נגוןדכתב } יהחוזמכ ,ת כןר קרקע
שניהם סניחות הוא והא דלא יהיב בגמראהאי
לסשת• לית ליה סוס קרקע דכל סד וסד ומסרם לאדם אחד ביחד שיזכה כשבילה דהשתא זכר
ואפ״ה כאחר אכיל לא מסר שני השטרות ביחד אם כתכ בכ ל אחד טעמ שליחות גס אססאיכאלמימר
איכאלמימ היינו ההוא דסייר

הוי ב״ח אלמאפלגי

'דיכור ^ וכ "ל

מטלטלי זוכ זפיהיי
לוסוס
?א " על העיו '

יאיז מהם כל

וויוש לפי

ל; מ־ 1יוימ

נכסינתונין לפלו' הראשון קנה ושני לא קנה

כלום, 1״ 1. ^ ,ךך1

י ^ יכשי׳

ן' 1

ג״יט?1כ׳
שככר נתנם לראשון ואם כתיב ככל שטר חצי נכסיאפי 'אם כלו׳אע״פ סכל הכפרי׳להביא
ההסיליס
<־ לא כל
פי׳חציהאח אין שום אי מתם קונה ראשון ׳! אמה שהייכסיי׳לסביא גטםיויו
להני׳גייייגשי׳פסולי׳להני' ג ' פ ־־יי

שייר׳עיון שהראשון ׳! אקנה שני נמי  !-א קנה ואם׳! א פי בא

יזם׳ילאלקבלו
־מכסיו נייז מינדת ־בפ׳3׳ ,נוושגי מהשטרות חצי האהאפיאם מסרם ביחד י! א5ןנודאיב י! מימ ע־אע פשפסוללה־' "
שדה}5נימוכר ,ן ךהלכך נר^ל פרסהא חצי א׳נתן לשניהם והרי שייר קנינו אבל אם כ להם כל נכסיו מסו דליתיה בתור גיטין וקדושיןכסר
קנההוא לגט סחרור והדין בספ״ב דגטין
דשמעי׳לר״ס דפלגינן דיבור היינו מס 5ן בשטר אחר בכל ענין לא קנו המשחרר חצי עבדו בשט׳לא
דקא בתוס׳דאפי׳אין לו אלא אות העיר העבד את חציו ונשאר עכר כמו שהי' אבל אם שחרר את חצי!• מימררר יוחנןופרש ' ימיד יכו סלחכרו
איתי׳כתורוו
וקנה ככסף שנתן לו רמי חציו כדי להשתחר׳קנה והוא חצי בן חןרי ןשאין רבו שלו דכיון דעכד
ואות׳סדה חכה העבד כנכסים
עצמו ב' ח וכיון דאין לי אלא מה ששייר כד״א כשעןח רר חצין בשטר ןנשאף ^ כן חעי האחר אב  4,אם שחרו סניח נמי מצי מטוי אכל לא מיד
ואין מתקיים דימר כל נכסי אלא בעבד מכרו או נתנו לאחר כין שהיה השחרור והמ כירה או הנתינה מד רכודמי ^כםמםר גטיימ ' ^
ימהא כאחד בין שקרם המכירה א והנתינה לשחרור ק נה העב י את מרשו ת וי)5ע״ בנמ  3ד מק<3ן  ,״^ 1
לבדו א״כ צ״ל דאי^ לי׳פלגי דיבור
חציו 1הי! 1קח ! * המקכי! חצי האחויפן עבדישי! ישני שותפי! לתם ? ' ' זדנפודיי־ ^ י״חופזץו
־מי יייקי ילי־פ לל׳ ־ ־ ' ־ז י״י5׳
לאחיי־׳לא־חטשחרר
ששחרר אחר מהם את חלקו אפי׳כשט׳קנה והוא חצי בן חורין רייי׳־יא אכל
,5י1י׳ ,דאמי־ ,מים ,,יאותסהעאא ותה הכותב לשפחתו מעובר הרי את תכ חורין וולדך עבדדכריו ביפבדי־כפפי אפי אק־ימיתננל
מ־פ׳ץ
<
שמ ״ *^" ' ,,״[
—**יי בסטראח
**
שפחה וילר .ו כ! " י '!  *".אמ כ ??זיי .כמ*!*
שרס שייר נמי הפכי וכל נכסי ' יקיומי ? " 0 .׳ז את .
ותני חרא
קנה ומשקררי זה
את זה ותני' אידך האומ' כל נכסינתוני׳
לחירות אי לאו משוס דסבר דלא
פלגען המיתו שור אינו משלם לא קנס ולא כופר בד״א בעכד שהוא לע ופ עבדי אף עצמן לא קניואוקימנא
דיבור׳ ואסיק רב אשי סתם היינו
טעע מצוה על פריה ורביה אכל שפחה תשאר כמו שהיתה ועובדת להו הא דאע ' כולו הא דאמ חצי הציוהא
את עצמה יום א׳ואת רבה יום א׳הכה אדם על ידה וצמת' וסופה
משוס דלאו כמת גיטא הוא מתניק לק
מדקתני סיפא אס אמר חצי חצי לאקנו
מפר׳
פירושו קא
סער
קין
פולוועי ת״ו
דרישראמעח>
מכלל"דרד" רחמ
יכי מדכת/ליה כל ככסיוובלל ^העט' לחזור אם הכה ביום שעוברת את רבה הנזק לרכה ואם ביומהסב

"

?״' עינ "

לחזורשצמוליו ק־י ניצי נגין ויופי־צי
הנזק לעצם' אבל אם נקטעהירה וכן כל דבר שאין סופו
ןגנ;
חולקין הנזק היא והאדקואם המיתה נותן חצי הקנס לאדוןיוצי ואי גנקזלזימ׳נליזבש0ר'6נ!1

״ ),ופטור מחצי הכופר עבר של שני שותפין ששחרר אחד מהם סטרובסטרא מאי איריא חצי חציאפי
,רו
*1ך׳י
עצמן
חלקו כופין גם הב לשחרר חלקו ואם ידע מחברו שרצ׳לשחרר אמ׳ כולו כמי לא קנו ה״נ קאמ׳אף
גיטאהו 3ן 36לעכדשס3י׳ גיסוןכת ׳3ו
"" י "" ל* "י"
חלר |ו < יהקנ׳חלקולכנוהקטןואח״בשחריחכירואיןכ״דיכוליןל*
נל־״יקטייפ
סלענין מנסי׳מסוסיקיוסוכן יזםכת׳ לבלף לקטן אכלמעמירין לואפיטרופא ושם העבדברמייוניי!1

־ועצמומנ־יק־יי'!

לו״״מ'

פלו׳

פי ־ !־בפלמלמי  /ל6ק־י6לא 4לק־י
קצתמחחפי־יפקטןכרישיתרצ' כשחרות וישח ייני האפיט י
פפיו״א
למבוי' אלא
■ ע י גפסי 9וליפנ״ה
בדמים שקכל הקטן ויכתוב לו האפיטרופא שטי שחייי

ואין לו אלא אותו וני וספמא לא קנס
שמי ידר ק א כהאי גרונא שכיו ז ילהפ ?ע ת ק נת חכמים אבל אם כדסכין מעיקרא ופיר׳רס״י הכרתנכסיו
ככס׳י כיו 1יל 3׳כלל גופוככלל הנכסים
מעמידין לב׳עבדיושיתב סכי שטרות כל נכסיו
מת והניח בן  .קטן ואחייב שחרר השותף חלקו אין
 6ע״פ שנשאר לאיון זכותבזה הגט
הקטן לזה וכל נכסיו לזה וזיכהלשליח א'ככת
וכמת אפיטרופא לשחררו אלא עובד את עצמו יום אחד ואת
דככסי׳לא קנה מ מ עצמו קונה
נט א׳לסניהס דפלגידלא קדסא׳לחכייי
שיגדיל  :המפקיר עכרו יצא לחירות וצריך
יום אחד דע
גיט ״ 9י כייןס״ ? כ *7
והןמשסירץ והאתוס לפישנ׳אוני
שחרורי
י
ומץ
ענזס־כפיספנ לסיאפו ל :
בסציסנירוסאדאמיכולוקמיית' נגין
יני־ועלמתב קצפו ו־כסי ק־י״ם <לר
חוץ מדבר פלו וכו שהרמב ס כת בזה לא יצא לחירו בפ ז מה עבדי כת גט שחיור שכ׳ ב׳סטרות כדפרי׳ובכ״א כת׳כל נכסי לפלו׳עבדי ומודד רבנן דכיון דזיבלהם
צריך שיהיה ענינו דבר הכורת כינו לבין אדוניו ולא ישאר לאדון בו זכו׳לפיכך בבת א׳ונפקי כולהו מיניה קניוכייימ׳דאמר חצי חצי בשט׳הא כת׳חצי נכסי לו
הכותב לעבדו עצמך וכל נכסי קכויי׳ לך חוץ ממקום פלו׳או חוץ מטל׳־׳פלוני אין וכן בשני לחבית לפי׳לא קנו דה״ל בכ״א סחר חציהוהכיח חציו ול״מ כ ומסילזה
זס כורת והגט בטל ומתוך שאינו גט אין העבד מסוחרר ולא קנה מן הנכסי׳כלו׳ והדר מסר לזה דלא קנו דכי מסר לקמ׳סייר פל גיה ^ קנה וכן לשנ י אליואפי'
מסרלסניהסכאחדלאקנידכיון דסצי נכסיו כתי׳בכל חד דילמא חד פלגאכת'
וכן כל כיוצא בזה עכ״ל ודבריו הס כדברי הרי״ף שכ׳אסא דאסיק רב אשי התס
לתרודיהוו 6יכאסייור  -כסס ׳ 6׳לאקנהבגוןכלנכםי לפ׳ופלו׳עכדידכפי'לה
משו׳דלאוכרו׳גיטאהואדמתנינןלסדכיוןדסייר ליה קרקע כל שהו וכתב הכי
בגיטא ס״ל לרכיה זכותא בגויה דגיטא וכגון זה אינו כריתות דבעי׳דלהוי גיטא ולא לחברתאין ב כסיס מתרגשו׳בגס אחד ואין בעבדים מסתחררים כגטאסר•
דחימת׳כוליה לעבדא וליכא וכ׳עליו הר״ן אבל בתוספו׳לא פירשו כןאלא מפני מאי אירייא דפריש סיפא לרישא דאכ 5ר חצירזצי(;ד^מרן .ה״ק כ לן׳לאולפרושי
שיש שיור בדיבור שהוא מסתחרר בו דקאמר כל נכסי ואינו מתקיים כולו אבל קא מפרש• אף בשני סטמת לא קנו משוס דסייר כאן בכת אחתימרוויסר־כיאע
בעבד שהביא גטו וכתוב בו עצמך ונכסי קנויים לך חוץ מסדה פלוני לפי דבריהן כולו והא דתני קני סמסר סכי הסט רות 33ת אקת וה 5ןדתכי ^ קנו כזהאח׳זה
שכ׳כשטר
כדסנינן מעיקר׳בהכך ליסכי כרלהר ועל מה שפרש״י יא דאמר חני חצי
יצא לחירות דהא לא סייר במה שהו׳משתחרר בו דהיינו בלשון שכ׳לו עצמך קנוי
לך וכרות גיטא הוא ולדברי הרי״ף ז״ל כיון דאית ליה לאדון זכות בגוי׳לאו כרות אחד חצי נכסי לך וכו׳ דדילמ׳חד פלג׳נ׳לתמיהו ואיכ׳סיור כת 3והמוססהקשה
13
גיטאהוא ולא יצא לחירות עכ״ל  :מתבאר מדבריו דהתוספו׳והרא״ס בחד׳סטה רבינו שמואל דהא מדקאמ׳כל נכסיו משמע שמפורש בסט׳סחציו שנתןלזהל
הכותבסטר אירוסין לשפחתו וכת בו צאי נתן לזה אלא הכל נתן לשניהם ועוד מדמפליג בין אע כולו לאמר חצי משמע
אזלי והרי״ף והרעב״ס בחד שסה :
בו והתקדשי לי בו אין בזה לשון שחרור וכו׳בריתא בפ הסולח ( דף מ ) פלוגתא דוקא אמר כולו קנו אבל סצי אפי׳פיי׳ שלא חצי א ממן לסניהס אלא הילאפ״ה
דר״מ דרבנן והלכה כרמן דאמרי הכי ומסע׳ התס דאי לא אמר לה אלא התקדשי לא קנו ונר לרבינו שמואל דרכה לטעמיה דאית ליה כל שאינו בזס אחר זהאפי,
בבת א׳אינו ובזה אחר זה לא קנה כיון דשיירוהקשו התוספו עלפיוושווהרא״ע
גרידא אמרי׳ודאי סחררה מעיקרא וחלו הקידושין וכ״כ רס״י כהדיא  :כל
הכשרים להביא גיסי כסיס כשרי׳ להביא גט שחמר כ״כ הרמב״ס בפ״ו מהעכדי׳ כאס כתב בשטר אחד חצי נכסי כתוניס לפלוני ובשטר האחד כתב חצי נכסי
והטע׳מדתנן בפ״ק דגיטין ( דע ) דשחרורי עכדיס שוין לגיטי נשי׳במוליך ומביא האחר נתונים לפלו׳וזיכה לכס סכי השטרות עי אחר קנו כין שניהם כלהנכסים
ומכן כספ״ב ( דכג ) הכל כסרי׳להביא את הגט חוץ מחרש ושוט וקטן וסומ׳ונכרי  :וכ״א קנו חציו של חכירו ומשסרריןזה את זה אכל אס כ כל אחמהסטרו׳חצינכסי
נתונים לפלו׳ולא כת׳כאחד מהם חצי האח לא קנו דיד בעל השטר עלהתחתונה,
ובגמ׳ (שס ) כשלס 'סס״ו לאו בני דעה כינהו נכרי נמי לאו בר היתיר הוא אלא
סומ׳ אמאילא אמר רב יוסף הכא בחוצה לארץ עסקינן דבעי למימי בפני נכת׳ ואני אומר שנתן חצי אחד לשניהם ע״כ וזה כדברי רש״י שתלה סטפסכדלמ׳חר
פלג׳כ׳לתמוייהו ואיכא שיור וא״כ כשפי׳ואמ חצי נכסי האחרכמוני׳לפדליה?
וכפני נחתס וסירש״י דלאו מידעה כינהו וגבי שליחות איש בעינן ולא קטן •
לאו בר היתירא הוא דאין להס קידושין ואין גיטין נוהגים בסס ע״כ וא״ת כיון למימר פלגא חד כ לתמייהו קנו וכך הס דברי רבי׳אכל הר״ן כ׳דלא מחיייפי
י

דאוקימכ׳טעמא

משוס

דבעי

למימ׳בפ״נ

ובפ״ג

האי

טעמא

סגי

גס

לחש״ו

ונכרי

ראינם נאמני׳לומ בפני נכתובפני נסתם בגט אסה וה״ה לגט ששמר אכל היכא

רס״י

וכת׳ בשס

הרמב״ן

דמ״ה לא

קנו

לפי ס■ 1ין

עצמו

בכלל חצי

הככסי׳שסכותן

חצי פכסיו לקבירו אינו נוטל סצי בכל כלי וכלי ולא בכל שדה ושדה אלא םמי1

אנו

הלכות עבדים רסז

 ,רמז

לח מכפיהונוטל חציץ
וגוטל כחוש הילכך זס שכתב לו רבו קני נכסיס אין לגבי זהי
מוקמי׳לה אפוטרופוס ומקרקש ליה בזוזי וכתיב ליהכינור* דסירות׳על
פ5מו בכלל אותו חצי
ולפיכך
לכו עשה כלום והוא ז״ל כתב דהיינו טעכקדחצי
סמיה ופרש״י
מפסדי ליה מינאי כדאמרינן במתניתין כופין תא רבו ועוש' אופו
ל!צילא מהני לפי
שאין
השבד
משתחרר
אלא מחמת השטר שנמסר ־ כידו ב״ח אקנייה
לבנו קטן שאין ר־אוי לכופר בב״ד  :מוקמי׳אפטרופוס ליכוקא לברור
דעינל שלא יהא
גו
סיור
כללואע״פ
ששטר
הכירו
מוכיח
דליכא שיור גבי נותן
לודמייפי כמו
שהוא נישום בשוק ססרי צריך העבד לכתוב סטר על קצי דמיו
גריהוא אינו משתחרר 3סטר תכירו
ומקרקש ליה עבד זוזי דבר מוע לינוקא
סלא זכה בו וכ״כ הרמב״ס כפ״ז
מהלט
שחרור ואם מת קודם ששחררו היורש כותכ לו נט שחרור
וגרולא יצטרכו כ ד לכופר שהוא ישחררהו
ענדיס וז״ל אבל סא כתב סצ ; נבסי
לס
שמת ואין לו יורשין דקי״ל הקודם בנכ סיו זבה והיו בה ן
עבדים מדעתו בסביל זוזי ובלאו קרקושי זוזי
עבדי ומצי נכסי לפלוני עכיי5
*ף
בסני
גדולים
זכו
בעצמן
והרי
הם
בני
חרריץ קטנים
אי ל בהם< ד ^ ןכןת לא איפשר דינוקא לאו בר כפיה הוא
פטרות לא קנו כלום סהעבד
מכלל בעצמ < וכ  1,ה ק ודם כה ל זכה וכתב הרמ׳׳ ה ואם
זכה בהן עןןם ואפוסרופסין אין רשאי ס להוציא עבדי
<מי

" ייייפ ״י3י"י־יי6יי' ה"15ייי"
אדם דע
שיט־־!־אין י!הם תקנהשםמיתיהגר ^ א3קע איםורא נמיוקיןופינוי!זה'
,ל־״דנדי נימ ,4

״^ 6 ,י י נונמ;

^

מיכייהו

שהרי ־ל הקודם בהם ז־ה וביון

רמיתת מ יל א  3ק "

י ^ ;׳,חצי איסורא מינייהוכי גדלו נמיכתרהכי אעג

^ די ^ סלסל ^

^ ״ןןי ^ ןמי׳

דפקעממינא לעייןנפקנפו ולשימינימיסמעולים

סין הא חרכתוני ס ל פל ונ
לאקמאף
איסורייחול!
אפקעדבמאיפקעהשתאהא ליכא
מיתתהאדון והתום כתב דל״נלר״ס פי רש״ידמפרש
ממן •
המשחרר קני
עבדו
בשטר
רלפקע איסורייהו מנייהו עבד שנשב׳וברח מבית האסורין
אחר כתב ליה גיטא דחירותא על שמי־ דקטן
לאספה
לעבד
את
קציווט
אבל
אס
שנתייאש
רבו
ממנו אינו יכול עוד להשתעבד בו וצריך
לכתובשאין מעשה קטן כלוס להתירו בבת
שסדר את חציו בכסף וצו קנה והוא קצי
לו נט שחרור להתירו בבת ישראל ואם פדאו ישראל!
אחר
מ ןחורין אלא נ״ל לפרש דכתי׳ליה גיס על
3ן חורין שס ( דף מא ) ת״ר
המסחרר
השיאי
לפני יאוש בין אם פרעו לשם עבד
בק לשם ק חורו ן שמיה דאפוטרופוס ואע״ג דבעלמ אץ
קצי עבדו ר׳אומר קנה
וחכמים
אומיים
צריך להחזירו לרבו ראשון ומשתעבד בו
כתחילה ונות ן הדמי י
לא קנה אמר רנה
האפטרופוסי רשאי להוציאן לחימת
מחלוקת
כסט
'
דרכנ
ן
לזה
שפדאו
פדאו
לאחר
יאוש
בהא פליני
חכמי ׳ אומרים פףאו הכא כיון דעשה שלא כהוגן הפקירוהו

לשם עבר ישתעבד לדנו
שני־!שם בן חורין לא ישתעם־ליגי קמןושי^זיל^ ינולמןכימוץישמ
נלא רבוכבר
נתבארגסי׳זה היאך
ן והראב ד פסקו כרשב ג ו ^ ן היא
מסקנת קנסא הואדבדין יכול האפסרופוסז
^לו ל
השתחרר
3
כסף
.
ומ
״
ם
3
ד
״
א
א א הרא ש ז לעבד שעשאו
רבואפותיקי לבעל חובו ואח
כ לשחררו דיך מכירה כדאמרי׳ בהניזקין
גששחרר
חציו
בשטר
ונשאר
לו
ס
רזצי
שחררו
הפקיעו מיד שעבוד והרי הוא בן חורין וצריך
לשלם ואפי בלא קרקושי אלא מסוס דמחזי
לא׳וכו׳סס
(
דף
מב
)
א
מ
ר
רבה
מחלוקת
לבעל חובו דקי״ל המזיק שיעבורו של חברו חייב אם לא
נשארכסוכא ואיטלולא שהתינוק עומד•וצוין
נשסחר חציו והניח חציו אכל
סחרר חציו לו מקום אחר לגבות ממנו וכופין לבעל חוב
שיכתוב לו שטר שלא למכור לפי שאביו מלמדו לצוות
זמני או נתן כמתנ חציו כיון
דקא
נפיק
שחרור שלא יוציא עליו לעז״לומר שהוא
עדיין עבד :עב' שנש א ואיכא לזות שפתים אבל כי מקרקש ליס
'מיניה פוליס דה
קנהופרס״י
והניח
ב׳יח לפגי רבו לא יצא אבל אם השיאו רבו
חציו
יצא לחירות וצר יך זוזי לא יחוש לדברי האב וגיטא דקירות׳
דכעינןדניפוק
כוליס
מיני
כי
אשס
גט
שחרוי
ןאין
צרי
ך
^ ומר אם נושא שפהתן
אנל שחרד חציו ומצר החלה חציו
או
שהיא בת ךןןרי י לא הוה צייך דכסף גומר בלא סט אל^
לפיסנעשה ע כ סל אב צריך גיטא
כנת אחת וכ״כ הר״ן ח״ל וכי אמרינן שאנו אומרים אם אל ששחררה אל היה עושה איסור וכתב
דסימתא
מדרבנן
שלא
יאמר
לו
מבדי
דשתרר חציו ונתן כמתנה חציו קנה הרמ״ה שמקודשת מספק וכופין את רבו לכתוב לה נט
שחרור אתה וגס הרסב״א
והר״ןתמהו על
היינו כגון שנתן מסילה דהשתאליכא ואי בעי לשהויה בתר הכי בעיא
קדושי אחריני דקידושי קמאי פירש״י והעלו סהאפוטמפוס כותב
ספק
לשהוי׳לשם
בעיאנט
שיור בשחרורדידיה א ו כגוןשהוא ; ו!קידושי נכהו ואי לא בעי_
אישות ־ ,
השטר וכן דעת הרי״ף והרמב וכ״נ שהו'
כותב בשטרשחמר
עצמושהו׳מתןחציו לקידושי קמאי רמשום אומדן דעתא מפקיעיןממונא אבל נכי
דעמסרא״סץ ,
, ,
האחד לאותו
אחר
ומזכה
״
!
השטר
ט
לאחד
~
ס
(
ט
) ןבסרלכיפ׳הש<3
~מ
איסורא לא אזלינן בתר אומדן
בשביל שניהם וכיון דליכא שיור׳ בשטר
סחרור קני
ומ״ס רבינו וכן מבד סל סכי סותפין וכו׳ג״ז שס מימרא דרב ינא (רף
מב )
ופיס״ידכיון
דאין
לו
בו
אלא
חציו אסי׳לרבנן מרדו דקנה כי שחרריה
לשלגיה
דהא
לא
סייר
מידי
והוי
כאשה
דנפק
מיניה
לגמרי :
הכותב לשפחתו
מעוברת הרי
את בת חורין וולדך פכד דבריו קיימים כריית׳בקדושיןס״פ האוע
( דף סט )
וכתב הרי״ף בהשולח האומר לשפחתו הרי את בת חורין וולדך עבד

הולד כמותה
ד' ר יוסי הגלילי וסכסיס אומרים דבריו קיימי׳והלכה כחכמי׳ונדפ
את שפחה
וולדך
ב״ח
לא
א
מר
כלום
ומ׳בספ״יז
דגיטין
(
דף
יי<1
כ״ג
)
.וי
.£
__
^ הרי את ספחס
_1
ויי

/* /
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יעתא להתיר׳בלא גטשחרו׳בין
בהשיאו

ז נ
* !
ע ^ ק־ער׳׳ילקןנסי׳לאבזאג
ומ״שרבי
לרין לקנזתמהלזפןטמפו'של קט-ן

אס ידע
מחבירו סרצ׳לשסר׳סלקו וקדם• והקנ׳סלקו 'יזייב לש ״יי( 'לית * ^ "י■**
לבנו קטןהוא
ממ ס התו׳והרא״ששס ,גבי ? גחו סוי מ ^׳כףקשארפי ^לאנעמ כ1
יוס סל רס
לרבו
ומקצת
תימכיקדלמשג אקמנה
מעסה ידי
העב
לעצמו
מה
הרויח
ההוא
גברא דאקכי לבנו קטןושמא־סקנה לבנו
קוד
שסחררו
חבירו
לפי
סהי׳יודע
שחבירו
הים
רוצהלששר
חלקו
 :ומ״ש ודוק׳
בכה״גוכו׳אכלאס מת והניח ק קק וכו׳ אין מעמידין אפוטרופוס לשחררו
וכו׳זה _
פשוט_ _
בהאי_ .עובדא_1כאשר עסה ןכי יעסה לו וגו׳ י* וכ״כ המו׳
מדאמרינן _

*

* ־ ■ י׳ ״ן ׳*! /

מא ) ובפ ק דעדיות עדף כ )
ומ״ש ובעוד שלא כתב לו שסר שחרור מעסה ידיו ורבי יוחנן 1 :
מ״ש ואס מת קודם ששחררו היורש כותב לו גט סחרור סס (דף■
לענמו כ' כ כתוספות
והרא״ס בפרק השולח ומשמע להו פכי מדמדמי ליה התם מ ) אפר
אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקצה מ״ט נופי לאקכי
למנוע גט שתגור
:
ומ״ש
ואס
המיתו
סור
אינו משלס לא קנס ולא כופרסס * איסורא הוא
דאיכא גביה ואיסור לכריה לא קא מורית ואסיקנא דלית הלכפא
לטנין קנסכעיא
ולא
איפסיטא
וכ׳הרא״ש
הילכך
קנסאין לו וגס כופר אין לו בוותיה אלא
כרביכא דההוא דיסקרת דעבדי דאזדבן לגוי© כלו מרוותא דירהו
^ יי אין לו
יורשיה
•
ומ׳י׳שכד״א
בעבד
וכו׳אבל
שפחה
תשארכמושהיתה וכו' אמר ליה
רבינאזילו הדרו אמי מרוותייכו קמאי וניכתוב לכו גיטא דסירומא
קס ( דמג )
אמר רב חכא בר קט יכא א' ר יצחק מעס׳באש 'א׳שחציה שפת׳ותציס
פי׳עבדיס
של ישראל היו ומכמס לגויס ותנן המוכר עבדגלגוי יצא לחירות:
 3ח ורפו
את
רבה
וספאם
ב״ח
כמאן כר״י דאמר על שניהם הוא אומי פרו ורבו ורבינו ירוחס
כתב המפקיר עבדו יצא לחירות ומות בבת ישראל בלא טג שחרור
מימי
דאשה
נמי
מיפקד
'
אפריה ורכיס אמר רב נחמן בר יצחק לא מנהג הפקר וכתב הרמ״ה
וצריך לקבל עליו עול מצות בפגי שלשה וסוכל לסס גירות
יהגו
בהד
ומ״ס
הכה
אדס
על
ידה
וצמתה וכו׳אבל אס נקטע ידה וכן כל דב׳שאין כשאר גייס
עכ״ל ומ״שמותו־ בבת ישראל בלאגט שחיו ' ט ס׳הוא ובמישרי מ1יב
סופרלחזרר
הולקין
מזק
וכו׳סכז
(
דף
מב
)
אמרינן הכי בעבד שחציו ב״ח למשג '
י״ג כתב שצריך גט סחרור :
י " שהיי אומרי׳עובד את רבו יוס א ' ואת עצתו יוס אחד וכתבו
התו׳והרא״ש
וגל
שמת
ואין
לו
יורשים דקי״ל סקודס בנכסיו זכה והיו בהה־ עבדים
מ מ ״ף למשנה אחרונה
כגון בסל יתועיס קטנים דלאו בני כפיה כינהו או גדולים
וכוקטניס אין כסס יד וכויבס״ק דקידושין ( דף לטי ) ובהסולס ( דף צו)
_קניה ספסר וחציהב״ס
ולא
נהגו
בה
מנהג
הפקר
:
ומ״ס ואס המיתה נותן שצי סלוגתא
דאבא שאול ורבנן ואיפליגו אמוראי בפסק הלכה ופסקי התוס יהרי״ף
^קנס לאמן ופטור
מחצי
יכופר
ברית׳סס
המית
מי
שחציו עלדוחציו ב״ח נותן
והדמל׳סוהרא״שכמ״דהלכהכאכא שאול ואע״גדקי״ל דמפקירעבדו יצא
"*י קנס ליבו וחצי כופר ליורשיו
ומתמה
עלה
בגמר
רכיון
דאין
קדושיו
קידושין
לחירות וצריך
גט שש רו ' ועבדי הללו איןלהנז גטשחרור אמרי׳טממ׳בגמ׳דעבדו
שיס מנא
ליה ומסיקדהכי קאמר ראוי ליטול ואין לו כלומר סצי כוסי ראוי
דגר כאשתו המ
אשתו
משתלחת
בלא
גט
אף
עבדו
משתלח
נתן
ליורשיו
אילו
בלא גט כלומר כיון
הוו
לו
יורסיס
ואע״ג
דמפרסבגמראדהאי בריתא למשנה שאץ לויורסק
מש״נ בישראל דמפקיר עבדו איסור רפש ליהיגביסיט־להורישו
ונהחימניאאבללא
למשנה
אחרונה
ילפיכן
מיניה לספחה שדינה כדין משנה לבכיו ולפיכך
כריך גטשחתרמן היוישין  :כתב הימ״ה ואסלא זכסיבהן שוס
■ ^ ינה ־ עבד סל
ידע מחכייו שרצהב׳סותפין ששתררא מהם חלקו ניפץ גס השני לסחרר חלקו אזס פד
לסחרר
כה היינושגדלואין להם תקנהוכו׳נלע" ד דאיפשר לומד דהא דכל הקודם בהס
חלקו
וקדם
והקב
חלקו
לבהו
הקטן
וכו
'
סס
ההוא
מפני שאין לו די לזכות כעצמו וכל שלא זכה בו אדם עד שגדל בשעה
לכיתייקס חד מינייהווששררי׳לפלגי אמר אידך ספת שמעי כי '
רבנן
5
סגדל
^
דיסלו
ידזוכה
בעצמו
ומקנה
אף
לאמקופי איסורה מיניה שמאחר שזוכה
ירכיה מינאי קס ואקט יה לבנו קטן ס לחה רב יוסף בריה דרכא
לקמי׳דרב
כעצמו מחמת
מיתתרכו הוא תזיק כאלו כאותה שעה מת רבי ; עבד שנשבה
 .שנח ליה
נאשר עשה כן יעשה ול וגומר אקקיס לן בינוקא דמקולדעתיה׳
מא
^
וברת
ן׳ו־״־י

ן׳ןו׳ #ו

כרת מכירו

השתעבד

פסחיר

וכו׳מימיא דר יוחנן בפיקהשולח ( דף לח )  :ומ״שואס פדאו ישראל אחר מן דוקא בסיבו השיאו אסהדאילאו דשתררי׳לא סוס מנגכיד ליה איסור' עלי
השכאי לפכי יאוש וממשנה סס ( דלז ) עבד שנשב' ופדאוהו לסם עב ' יסתעבר
ומ״ס וצריך גט סחרור בנסחת הרי״ף והרא״ס משיים בהא דא״ר זירא א"ר י!! ?
לשם ב״ח לא ישתעבד רסב״ג אומר בץ כך ובין כך ישתעבד ובגמיא ( סס
)
מוד
אלא
שכופין את רבו סיכתו׳לושסר שחמר וכי" כהרמב ' בס' ז מה״ע* וימ£
במאי עסקינן אלימא לפני יאוש לססבי׳ח
ואצ״ל אס נושא שפחתי חהיאד״י י1.
5ומ 5ןיללזישתפכדיןל 5זלכושרי6
ושלסס
.
.
.
.
.
־
״
•
'
־
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.
.
.
'
•
״
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*
עכדאמאי יסתעכד אמר אביי לעולם כהשיאו רבו כין בנושא שפחתו • לא״אהרא״ש ז ל כתב
הא כן משמע
סש  :ומ״שרבי׳בשס
סרמ״י׳
כפני יאיש ופו׳רכא א ער לעולס לאחר דמצרכינן גט שחרור במשיא עבדו משום שלא יאמר האדון שמקודשת מספקופר' וא״א ז״ל כתבהא
ייאוש ולשם עבד ישתעבד לרכו שני לסס י
^א שחררתיו ועבדי הוא אבל ודאי אזלינן בתר אומרן דעתא דמנרכיכ׳גט שחמ במסיא עבדו
וכו׳סס
דודאי
שחררו
ומפקיעין
אותו
ממנו
ומותר
בבת
חוריןהילכך
גכי
כתב
הרא״ש
טל
הא
דאמר ר וירא
"א ר
כ חלא' ישתעבד לא לרבו ראשון ולא
לרבו שני לרבו שני לא דהא לשה ב״ח מקדש שפחתו דליכ׳למיחששיאמ' לא שחררתיאפי׳כט שחרו׳ נ ל דה דמצרכי׳ליגטשחרור מסו׳
שלא
אינהצריכה  :עבד שלוה רבןממנו אן שעשאו
אן יאמי האדון לא סחריתיו ועבדיהוא
ערק יה לרבו ראשון נמילא דהא לאחר
א
ר רשכ״גאאומר בין כך ןכי
יאוש הוה
כך שהניח לפניו תפילין או קרא בפניו בתורה וילא מיחה בו ילא ׳־ ק ;ו י בחי אומדן דרסת
דודאי
וכין כך
ישת
מה

^ יי
יצא לחירות ואסו׳לאדס שילמד לעבדו תורה אבל אם " " ׳יי מילא? 6מ51
וסו׳באש * עי״הרמו

"ן =ר וכין כך • שמסבו0ל 6יס א נ
לא׳ רבו תפילין או קראו לקרות בתורה יצא לחירות וכתב הרמב
אי ' הולך ומפיל עצמו
לגייסותומפקיע
וכותב
גט
שחרור
וכן
כל
כיוצא
באלו
הדברים
שעשה
דבר לשפחתו י״מאומר מקודשתומשמע
עצמו מיד רכו ופירש
הר״ן
אלימא
לפני
שאין
חייב
בו
אלא
בן
חורין
יצא
לחירות
וכופין
את
רבו
לכתו
'
דאשתו היא בקידושין הללודאמרי׳אי
יאושלשסב׳ח
אמאילא
ישתעבד
ליבו
לו
גט
שחרור
וכן
אם
נדר
נדר
שכופין
אותו
לעבור
עליו
כגון
לאודשחררה מעיקיא לא הוה פ 3יד
ראשון
דאע״ג
ף
^
י
נוי
ק
ונז
ל
עב
י
שנדר
שלא
לאכול
בשר
וכיוצא
בו
שאין
הנדר
חל
עליו
והיה
איסורא וגס לא מצריך לה גיט׳דחימש׳
למעשה
ידיו
ה״מהיפא
דאין
ישי־א
יכול
יכול
לכופו
לאוכלו
ולא
כפאו
אלא
אמר
לו
מופר
לך
יצא
דלא
חיישיכןשמא יאמרלא סחררתיס
לה״ילד ^ ה נ ?י ,כי ?שביי .צזבל5י] /
לחירות שכיון שלא כפאו במקום שיכול
לכפותו גיל 5ה רעתי והרמ״ה לא פי׳כן מנ״ל • וסרי״ף כתב
 7לפי
?^ :ייכר ' ,שר6.י,
שהפקיע שיעכודו ומכאן אני אומר שהמשח רר עכרו ככ1,
^
בפיק שצי דיבמות איתמי משמיה דרג
םוכן מיכח מההי ' יהכותב ם־יר איו " !

ב״חלמל״ל  ,ימנ1כ! והוציא דבריםמפיו *

ס״״יזעליו ש קכוד כ<ל

לרבו ראשון • ואמאי דאמירשכ״ג 3ין
ושגמר בלבו לדבר זה שאינו יכול לחזוי וכיפי) אותי י' כו^ יב ^
בתוהיא דהא אמרי רבנן אין אדעוש׳
כך ובין כן ישתעבד כדחזקי ה סיפ" ,
גט
שחרוראע
פ
שעדיין
לא
כת
ע
כ
:
כת
בשטר
עשיתי
פ
עט־־י
בעילתו כעילת זכות ואס בא עליה חיי׳
ישתעבד לרבו ראשון וכתבו
התוס׳שכן
ב
ח
או
עשוי
הוא
ב
ח
או
הרי
הוא
ב
'
ח
ומסרו
לידו
יצא
לחירות משוס בתו וחוינן לגאון אחי דמספהא
הגיה ר״ת דאי כשפדאו
לשם
עבד
אבל
אם
כתב
אעשנו
ב״ח
ומסרו
לידו
לא
יצא
לחירות
וכתבליה מילתא ומתוך דבריו נקיסיכן בהא
ישתעבד לרבו שני יפיל
עצמו
לגיישות
הרמייהדוקא
כתב
אעשנו
אבל
אם
כתב
יהא
ב״ח
קנה
דאעשנו מילתא לחומרא לגכי איסויא וכוי אכל
כדיסירויח לענין מציאה ומתנה
דלא לישנידהבטחה הוא להבא אבל יהאב״ח לאו הבטחה הוא
אלא איהו גופיה לא מובכי ליה ירתי ואי כעי

"׳־"' ,,׳ " *!  ; :ך 7״י'  ,׳ בבריא אבר שכיב מרע שאומר אחד מאלו הלשונותכיךן "־׳■׳ ;"■ י•"־
"פחה ;חשקי
פ־< ״ 5י :־י י
י ״  £״ שמשמעותו לשון שחרור זכה סיר בנופו ואינו יכול יישעבר בי *״ " ,1׳ "י? ס נפ כ?ם ״ ״״>,
עבד ישתעבד לרכו שגי ל.שס קחורי ן וצר ך
^ ח יי ר ׳ ' הת £
^ חור  1ואפ ^ ככר א א ?ל אמרי שפחתו ה״ז הולד כנעני לכל דבר ונמכר
 ,פתנ 1כי ל יכי י ; )שחכל 10קי׳ וכו ־  , ,,דרך
הודאה
נמוד
מדגי
למיקני נפשיה וצריך גט שחרור
להתירו ונקנה ומסתסשי׳כו לסולם נסתמנה'
היא סנושחא כספרי היי״ף
סבידנווכך
•גבת
חורין
וזהו
כדברי
הרטב
ס
שכתבתי
למעלה
האומ
עשיתי ולטעמיה אזיל שכת בפי׳ ימה גייושץ
הס דברי יבינו
שכת׳דלרשב״ג
לשם
מבד
פלו׳ענדי
ב״ח
והוא
אומי
לא
עשאני
ק
חורין
חיישינן
שמאהורו מקצת הגאונים שכל אשהשתבעל
ישתעבד לרבו
שני
לשס
ב״ח
ישתעבד
זיכה
לו
שטר
שיהרורו
ליי
אחר
וכתב
הרמייה
אם
רוצה
;
הארון
בפני
עדיס
וכו׳והגדילו! והוסיפובדבר
לרבו ראשון  :ולעגיןהלכה היי״ף כת'
לחזו׳בו איגו יכול וכופין אותו לכתוילו גט שחרור וא״א
הרא״שזה שעלה על דעתס עד שהורה סמישיש
מוען לגאון דפסק הלכה' כרבנן ונראה
מדבריו שכך הוא דעתו וכן נרא ' ממ׳ש ז״ל כת׳ודאי זיכה לו ע״י אחר כיון שהעבד אפשר לו שלא ידעלו בן משפחתו חוששין לו ולאמתיבה
והאדון טוען וראי הרי הואב״ח ומותר בישראלית ואם אמי אשתו שמא שחרי שפחתו
ואחרכךכא
הישב״א והר״ן בשס הימב״ן פהס כתבתי שחרור ונתתיו לו והעבד אומר לא נחנו ליהודאת
עליה ויש מי שהורה שודאי
סחח־׳סאץ
שבורים
דהל
מה
דה
׳-
1
״׳
*
>
י
׳
*
'
׳
׳
■
־׳
■
׳
•
׳
•
•
י
י
׳
*
י
׳־״־
,
_
נ1
'יל
׳■ '1^1ו -י- 11מ׳ס חזקה 11נ1ענן ס " "; "
וכתכעוד דאףדעת הרי״ףנר ^ ׳ק דהרריתרווייהו שהרב אומרילא נתתיו והעבד ; אוטו־יק
קבלתיושגירשה כלבד ומאבל בשאר כל מסיה
מדלאכתבומסתכרא מותיה ד ^ ץ אכל אם העבדיחזר
■ בו ואמר ק קכלתיו והרב לא חזר בו
מפיןהרי כל זוכה בחוקת שבעל לסם זנות
(כתב עוד הרא״ש שכן דעת ר״י דהלכה
אותי
ואצ״ל
כשפס
'
׳או
גוי
'
שאינה
בת
קדוסין
כרסב״ג • ופרסב״א כתב כסה
הרמל ) לדחו׳כל ראיו׳הראב״דוהטל׳דהלכ כרבנן :שאין חוששין להס כלל והרי הבן בחזקת גוי ועבד עד שיודפיבודאישנסתחררפ
 1ס׳ש רבינו בפדאו לסכי יאום דצי־יך להחזירו לרבו ראשון דנותן דמים לזה אמו או־סנתגייר׳ע״סוהרא״ש כ׳בפ״ב דיבמות ורואה אני אתדברירבמורונאי
שפדאו תוס׳כתכוה הרסב״א והר״ן שס עבד שנסכה ועדאוהולשס פב׳ישתפכד מהא דאמרי כס' הסולח א״ר זירא א' ר עבד שכסא אשה בפני רבו יצא לחירות וכי
ויכו נותן דמיו לשם ב״ח לא
יסתפכד רשב״ג אוסר בין כך ובין כן ישתעבד הלכך סבא על שפחתו ודאי שסחררה מעיקר ' ולא מסלגינן בין3א עליה דיי
ורבו נותן דמיו וכתב
הר״ןוהך
תוספתא
בלפני
יאוש
מיתוקמא
ומ״ה
לת״ק נישואין ובין בא עליה דרך זנות והימב״ס לא נראו לו דברי הגאונים ואיןדבריו
משתעבד לרבו
ראשון
ומכל
מקום
ילפי׳מינ׳דכשהוא
משתעבד
לרבו
ראשון
חיי׳
כראי
'
עכ״ל
וה״המגיר בפ״ד מה׳נחלות האריך להחזיק דברי הרמב וכתשהכריח
ליתן דמיו לשני ופשטא דהך תוספת׳משמע דאפי׳לשס ב״ח צריך ראשון ליתן הרסב״א כדברי הרמכ״ס כראיו ברוח׳וכ׳עוד ה׳המגיד דהאדמשמע בפרהפולח
דמיו אלא סהרמב ס ז' ל כתב ב־ס״ח מה׳עבדיס דלשס ב״ח חוזר לרבו ראשון בלא דכות׳סטר אירוסין לשפסתויהרי היא כת חורין משוס דחזק׳דלאעכידאיסורא,
פלוס  :עבד שפס איו רבו אפופיקי לב״ח ואס״כ שחררו וכו׳משנס סס ( דף מ ) סטר אירוסין שאני דמשמע ממעשיו שהוא רוצה אותה דרך אישות אבל בגא
ענד פעשאו רבו אפומיקי לאחייס ושחררו אין העבד חייב כלום אלא מפני
עלי׳סלא בקדוסץ אדרב׳משמ׳ממעסיו שהוא רוצה כזנו׳ע״כ  :עברפלופרב(
תיקון העולם כופין את רבו
■ ועושה אותו ב״ח וכותב שסר על דמיו רשב״ג אומ'
ממנו ומעד יצא לחירות בריתא שס ( דף מ ) ומ״ס ואסור לאדם סילמן
אינו כותב אלא מסחרר
ובגמרא
מי
שחררו
אמר
בר
רכ
.
ו
ראשון
שורת
הדין
אין
עבדו
פויה
כ
'
'
כ
■
הרמב״ס בפ״ת מה׳טבדי׳וכ׳פוד ואס למדו אל יצא לחירו• ומ א
העבד חייב כלום לרבו
שני
כדרב׳הקד׳חמ׳ן
ושחרור
מפקיעין
מידי
שעבוד
אלא
אכל
אס
הכיח לו רבותפילין כהסולס (שס ) אמר ריב״ל מבד שהכיס תפילין כפני
מפני תילןון העולס
שמא
ימצאנו
כשוק
ויאמר
לו
עבדי
אתה
מפין
את
רבו
שגי
רבו
יצא
לחייו
'
מתיבי
לוס ממנו רב ^או עסאורבו אפוטרופוס או שהניח תפילין
ויעשהו ב ח וכותב
עבד
סטר
טל
דמיוישב״ג
אומר
אין
העבד
מסב
אלא
בפני
רבו
או
שקרא
שלשה
פסוקים
כב״ה
כפני
רבו
לא
יצא לחירות אמ רבה בי
משסיי כותב במאי קא מיפלני במזיק שעבודו של סבייו דמ״ס חייה וס״ס פטור סילא בסרבו הניח לו תפילין  .וכת׳ סס הרא״ס על הא דהניח לו יכו תפילין
יכתבו התו׳והרסב״א והר״ן דמתכי׳באפותיקי מפורש מיידי דא״ל לא יהא לך וכןאס היו רבוס״צ וקר׳בתור יצ׳לחירו' וכ״כ הרמב׳בפ״ז מס״ע פאס אמלורבי
^•
עון אנא מזו דאי באפיתיקי סתס ל״ל למשחרר דל יכתיב הסת' הא צפו׳וקאי לקרוא ג׳פסוקי׳בס״ת כפני הצבור וכן כיוצא כאלו הדברי׳שאיממיי נהם
דסא
משתעבדי
ציה
כל
^
נכסי
•
ופסקו
הרי״ף
והרא״ס
ברשב״ג
דדינא
דגי־מי
הוא
אלא
כ״ח
יצא
לחימת • ומ״ש רבעו כשמו שכותב גט שחרור סס סיים וכת ובוק
ו5
יפ הרמב סבפ ומה חובלומויקופי״ח מה' מלוה ולוה וכת ' הר״ן אבלהראב״ד אה רבו לכתוב לו גט סחרור ונ״ל שלמד כן מדין השיאו רכואשה ^ים כדברירכ
עת׳דהלפה כרבנן ולא דמי לסויף סטיותיו סל חבירו דהתס ברחביי ' עביד כסל סב תחלה כסס הרמב׳סצריך גט שחרור וחזרוכמב וכרפין את רבולכתוב
אכל הפא בדנפשיהיקא עביד ודברי הרמב׳מחוורי׳יותר וכן דע הימב״ן ז״ל :
גע שחמר ולא ה״ל לכתוב אלא דברים האחרונים דרלויס הראשונים הןבב *
עבד
שנשא ב״ס לפני רבו לא יצא אב׳ אס השיאו רבו יצא לחימת וכו שם
יר!

הרכות עבדים רסז
מן הן דברי הרמכ״ס ז״ל •

רמח

רט

ומ״ש וכן אס צדי כדר שכופין אותו לפכוי

עליו
בשעומדי׳בדיבור לא איצטרי׳לאשמועי׳ ואפ״פ שדינו של הרמ״ה כמ״ם שאס בא א' ( י )
זדכרייו
מו' ולא כפאו אלא א״לימופר לך יצא לחירות וכו׳גס זה דברי הרמב' כפ״ז מה'
מהם לחזו׳מדבריו איכו יכול הוא אמת מס סאמ׳דאי בששניה ' עומדי׳בד בור לא מ־יכין לי עי\ 1
ח״שדאיכשתתכז'
*כריס וטעמו מדתכן בפ׳בתיא לנזיר ( דסב ) ספר לעבדו יצא לחירות מסליס
אצטרי׳לאשמועינןאניאומדאכטרי׳לאשמועי׳למיסרלעבד׳בב״ח :
האומר
7
חירותו זו היא
האתמפקי'? גנ7ל
גירסת סרמי״ס ומפ דמיתי קתני בהער לעבדותדא דיצ׳לחירו ' תכו סט•שחיו ' זה לעבדי אס רצה לחזו' כו
לא יחזור וכו׳משנ בספ״ק דגיטין ( דיא) יצא לוזיחת (יא
תרתי דמשלי׳נזימתו ולפי פסק
קאכל
פלוגתא דר׳מאיר ורבנן והלכה כרבנן מת קזדםששמררז
הראב״ר היה גורס הפר לעבדו
* טעמו היורש כותב17.1<5
ויצא אותו וכלת׳ גט שחרור האומ׳תנו שטר שחרו' זה לעבדי אם רצה
דאמיי סכי • ומ״ס בסס הרי )■
שיחרור
כמן
לסירות משליש נזירותו ולפי׳ססיג על לחזויכו לא יחזור
מפו׳דהתס בסמוך תנן האומר תנו גע
חכיןלאד׳שלא בפניו חלבו מיד ולרב אלפס
שנתבאר
לעיל
זה לאשתי
ושטרשתרור
זס
לעבדי
לא
הימב״ם וכ עליוסנש־תבס בלש!ו המשכה ודווקא לחזרה
שאין
הרב
 371מאה״ג היורש
יכול לחזור אע״פ שלא הגיע ליד העב׳
וכ עליו וחיי ! ,אשי לא איע על אחדיר
יוכל לפ רש כי מאח יסה ף מ(!ר,

16גי ו1(,מ !!
3ע וו
(1נ־לינגמיל
<מי ש^<פ שזיס
נויסיבלו ליוייות נל ^* וה״ללפיש
\ רב

אבל לא יצא העבר לחירו׳ער שיגיע לידו לפיכך אם מת האדון
קורם שהגיע לידו לא יתנו לו שאין גט לאחר
מיתואפי׳לדבריו

איכ׳למימררוק׳כשאמ׳תן לו אבל אמר זכה לו יצא מידלחירו׳
וב כ הרס־ אמר מן מט הז לעבר יצא מיד לחירו אף עליפ
שלא הגיע לידו קור מיתת האדון אכל אמ תנו ול אע פ שאינו

־פטקושי5ז זו די!ר 5ו ז תני מנד סנדר
יכול לחזור וכ לא יתנו לאתר מיתה ור״ת לדכתן לו נמיאם נתן
והפר לו רבו ואח״ב יצא העבד
לחירות
האדון
הגט
מידו
ליר השליח ואוכל ליתנו לעבר הוי כזכה ויצא
משלים נזירמו-
ונרא׳סטעמנשל
סרמב״ס
לחירו
מיד
כשיגיע
ליד
השליח
אפי׳אם תמ הארון קודם שהגיע
סצפ*פ סכמה
שהיא
מפי
כדיו
ט־א׳סיש
ליר
העבד
אבל
אם
לא
נתן
הגט ליד השלי׳אלא אמ׳תנו גט זה
לו רשות
עליו
מ
'
מ
ביין
שהיה
לי
רשו
ןי
לעברי
כה״ג
אמרי׳ אם תמ הארון לא יתנו אפי׳אם הגט לפנינו
עליו
לנופו
ולא
כפאו
גיל׳
דעתושהפקי
כיון
שלא
מסרו
ביר
השליח לא אמרי׳דהוי כאלו אמר זכה בגט
םי1
נודו
.,
ביס
כגךה
הפ
?
עת
זה
לעברי
כיוןשלא
מסרו
ביר
השלי מישאמ׳בשע׳מיתתופלוני'

יתכו לאחר מיתה מסוס דאין גט לאתר
מיתס אלמא לא נפיק לסיח עד דמטי
גיט ' לידיה  :ומ״שואף לפי דבריו איכ,
למימי דוקרן כשאמר ןת לו אבל אמר
זכה לו יצא מיד לסירות דברי׳סל טפס
הס וכ״ס מאחר סהימב כת' כן דמכיון
דסכרכהרי״ף כאומר תנו אית לן למימ'
לבאומד זכו כמי לא פליגי אהדדי יעו'
דכהדיא אעריבגמר׳מייסינן שמא זיכה
לו ע״י אחר וכתבתיו כסמוך אלמא
דכמזכה לו ע״יאחר יוצא הוא לחירות
אע״ג דלא מטא גיטא לידיה ג ומ״ש

בסס ר ת דבתן לו כמי אס .כתן האדון
הגט מידו ליד השליש סויכזכה וכו׳כ״כ
"ללי " למש למנייעליס
^ ' שפחתי אל ישתעבדו כה אק זה לשו שחרו׳אלא שלא
יטריחוה התו׳ע׳ל ההיא מתניתין דלא יתנו לאחר
ומ־ש
כמקאבות כברות ואש אמד יעשו
לה
קורת
רוח
כיפין
היורשין
מיתה אי גרסי׳תן גט זה אתיא• מתניתי׳
8
סמס<זירמכווננללסיןוכועוצניע ממוות הל קורת רוח ופי בר אלפס
מאי קורת רוח אי אמר האי כר״מ דוקא א״נ אפי כרבנן וכגון שאינו
שמד
ייןלאכתג״ז
מדבריהימב
ס
סס
.
עבירת
׳לאמצינ׳למיעבד בה לא כייפינן לה ורש י פי שאם לא מוסרו מיד ליד אלא מראהו ומצו׳ליתנו
כתב בשטר עשיתי
פלו׳עביי כ׳ח וכד׳נתקררה רעתה אלא בשחרור כופין את היורשיןלשחרר'והכי■ והוא לאינטלו עד אחר מית׳אי נמי נטלו
3פהשולח ( סס )
מ״ר
עשיתי
פלו
עבדי
מסתב׳לא״א׳
הרא״ש
ז״ל
ב׳
הרמ״ה
לאלתר
אמ
ואפ״ס לא זכה העבדונאמ׳דלא
אל ישתעבדו הב היורשיץ
נ״ח משוי כ״ח היי הואב״ת הרי הו׳כ* ת
לא
מצו
מיפו
לח
למיעיר
עבירת
כלל
ולא
מצו
לזבונ׳לא
שנא
אערינן תן כזכי אלא כסמוסר׳ לסלי׳מיר
אעשט ב״ס ראימ׳קנה ושכיד׳אומרי׳לל*
אמ׳ יעשו לדדקורת דוח לא שנא אמ׳אל ישתעבו דכה יורשקדאי ליד אבל ר״תאומ דל״ג כלל זה כלו׳משו׳
אמר מישו לה קו ? ת רוח לא מצו לזבונה דהא לא מתעביד' לת דהוי משמ׳סמסרו לידס ורש" י כ דגרסי'
קנה%ר יוחק וכולןבשט ופי רפ״יוכרל ז
נס״(ה/5יהאימ יד?1ףכיכיתב ^ קורת רוח וליש םא אמר לא ישתעבדובה סתמא :ואסאמרלא־ תנויול״נתן שלא׳ מסרס לשלי׳בחייו לפי,
מצולזבונ׳דמכירת׳לשםשיעבו׳זהד אל נחלקו חכמים בדכר־לומר סמסעה
? ,מז!ה ;ס ![ותהלל״יי ^י;361צ ישתעבדובהיורשקנמי לא
רא ס ונזכה לו השלימלפב׳להיו׳מס וחרר
י ^ ^ נלצס " ,שיעבוד' • שכיב מדעשפתיכלנכסיו לעבדוועמדחהרכנכסים
והרסה א והרא״ס והר״ןתמהו לע דברי
־י  6י
^" *  .וש .ש ואינו חוז בעב שהרי ככר יצא עליו שפב ח אםרי! ארשישחרר
הריי ף והעלו כדברי־רס״י ור״ת ( :וכ״פ
־
אמר
אכליאס■ 1ע״פ עשיתי ־ ־
לפלוני עבדי את עבדו והמשחררו עובר בעשה אבל לצורךמצוהשצריך
המרדכיע״א דף תר״ד )
מישאמר
לחוכו׳אינוכלום ויבול לחזור כמימרא להשלימו לעשרה בלה שריוכןשפח׳שגוהנין בה מנהג הפקר
בשפ׳מיתתו פלוני׳ספחתי אל ישתעבדו
וד 'יוחנן שכתבתי בסמוך וכ הר׳ן וכ״ת יפולין לשחררה כרי
להשיאה לבעל שישמונ׳אע״ג שאפשרי בה יורשים וכו׳בפהסולח ( דע ) כי אתא
אמאי לא מהכי ע״ס _ .
משוס ..הודאת . . .
בעל ליחדה לעבר אייו
שומרה
:
כל
כך־ואצ״ל
חציה שפח׳ וחציה בת :רב :דימיא״ר יוחנן פלונית שפחתי אל
דיןוי״לדכי אמרי בדיך הודאה ה״כ חורין שנוהגין הכ מנהג
הפקרשיכוליןלשחרר׳שהריאינ׳ראל ישתעבדו בה לאחר מותו כוסין את
ל׳כל ^בבאל
שוזרר וכנכס יר
היורסי׳וכותבי׳לם
גטסחרור
אמרו
לא לעכ׳ולא ללח ולא עוד אלא
שכופיןאתרב׳לשחרר׳דזמול
עידו לגוי או לכר תושב יצ׳לחירו׳שאם ברח מהגוי אין רבו יכול לפניו ר׳אמי וראסירבי וא אתה סורס
 6לו פסקיקומשוס דלא הוי ליסג מפלי '
לש  ?,ריס לכתחלה ^מ י
שכניה עבדים־ וסי׳רס״יאי אתה מודם
דלל 1מהני להשתעבדבועוד ואם איגד יכול לברוח קונסיןהאדון

לפדותו

^.3נ.ין מ^שס ידיואמי ריהי אפי׳עד י׳מכדי דמיו אם אין׳הגיוי רוצ׳ליתנובפחוצריךלפדותו דאל ישתעבדו אינו לסוןשחרו ,ולא לשון
העקר אלא אל יטריחו׳בע* ודת׳ אבל
־י־־נו־׳ע ננר ^
בל בכך ולכתו׳לוגט שחרור להתירו בכיית אכל אם
איןיהגוירוצת
ולדו׳סיוצאי׳ממנהמעכשיו עבדים הס
מכל אלו הלשונות וכו ' זכה מיד בגופו
ומאי כופיןלשחררס ויפסידו ולדו׳מכאן
ונו׳צפמאדמסמברהואדכיון דדכריש״כלככתוכין וכמסוריןדמוס״ל כאלו
ולהבאסלאצוסאביהס־כן :
ומ״פרבי׳שלאיטריחוהבמלאכו׳כבדותכ״כהרא״ש
כתבלו סטר וכ״כ ג״כרש״י סס  -ומ* ש וצריך גט:
שסרור וכמרא׳דבפעמד סס והר״ן כ חשוס מצוה לקיים דברי המת אסו׳להשתעבד בה ומעשה ידיה לא
לש״מ תיירי דאי בשמת גט סחרור למה ליי׳ * ץ . ,
.
.
.
.
.
פקע בהכי  :ומ״ש יעשו לה קורת מס כופין את היורש יסועושי׳לה קורת רות
( "* ו״י ^ ^
ייי״״ייי " ) .י
ג״ז סס מימר דר׳יוסנן ודברי הרמב׳כפ״ו מה עבדי כדברי פרי״ף  :כתב הרמ״ס
דייק נמי לישנ
רואינו
יכול
^
סעבד
דנקט
כ
*ב
^
:
חמר אל ישתעבדו יורשים לא מצו כייפי לה למעב עבירת כלל וכו ' :ש״מ סכ׳
דנשפמד
הש״מ
מיירי
י
ואע
ג
דקי״ל
דשכיב
מרע
סעמדחח־׳כמתנתו
אינו
יכול
'
לכ נכסיו לעבדו ועמד חוז כנכסי׳ואינו סוז בעב׳וכו' מימר׳בפ״ק דגיטין  :אסור
לחזור
בסחרור
העבד
כמו
שיתבאר
בסי
אס
*
(
נ״ה
)
ות״מ
כיו
!
שעמל
נריךנטסחרור
.
־
לאדם סיסחרעבדו וסמשחררו עוכ׳געש׳בפ״ג םאכלו ( דמט ) ובפ 'השולח ( ילס)
ופ״שעודואפי׳בבריא אס
אמרו
דרך
הודאה
גמורה
מהני
ובו
זה
פשוט
וכבי־
מימרא
דרביהוד׳ועסה
היינו
קרא
דלעולסכהסתעכודו -ומ״ס אבל לצורך מצוס
כתבתי כן עסמוך בשם הר״ן ז״ל  :ומ״ש רבינו וזהו
כדברי הימב" ס שכתבתי רכו׳שרי ג״ז סס וכ׳הר״ו בהשולח משמע דלאו עשה גמורהיאידא״כהיכי דסי׳ליס
למעלה כלומר שב' מכאן אני אומר סהמשחרר עבדו
ככל
לפון
וכו׳שאינו
יס׳לסזור
■ מסוס מצוה לעשר במה ויש מתרצי׳סלא אמרהתור׳לע ולס .בהם׳ תעמדו אלא
מו י ואני אומי ללא דמיא לסהיא דהרמב״ם
דהסיא
לא
מטעם
הוראה
היא
אל<א מסוס שלא יתץ להם מתנת תכס כענין פכתו׳בגויסי לא תחנסיוכיון דאדכא מצו'
משוס דבההוא דיבורא מפקע סעכודיה אבל
הכא
לא
מטפס
ההוא
דיבור
'
גופיה
לאו
משוס חכינא דידהו קא עביד אלא לצורןדעצמויוה״ל ככותןדמי* עצנוו מכ״ל
״פיא לה■ הא אמר ר יוחנן וכולן בשטר
אלא
מסוס
דאמ
ז
בדרך
הודאה
אתיא
לה
ובגמר
'
פ״ג
שאכלו
פריך
על הא .דאמריכן דלהסליס יבכ״ה מותרלסחרדוי מצוס
האומר עשיתי סלו עבדי ב״ח והוא אמר לא פסאכי ב״רז חיישיכן שמא זיכס:
בטבירההיא ומשכי מצו׳דרבי שאני  :ומ״ש וכן ספסה סנוהגיךכה מנהג :הפקר
ט ונו מזרק השולח  ( :סס )
ומ״ש בפסהרמ״ה הוא משוס דדייק דקאמ
וכו׳כפ׳הסולח
(
סס
)
:
סלוגת׳דאביי
ורכיכא ופסקו הרי״ףוםרא״ס־כרבינ׳דאמ'
"יישינן כלומר חששא בעלמא הוא ונהידמהכיא
לאפקועי נומונא מ מ לא מהני׳־ הכי וכ״פ הר״מב׳בסוף ה ' עבדי '  .:ומ״ש ואנ״ל חציס שפחה וחציה כ״ח סנוהגין
צ^ פקועי איסורא וכך הוא דעת הר״ן סכהא
דהכא
מדין
הודאה
מהני׳והרי הואי ב:ס מנהג הפקרוכו ולאפוד אלא סכופין את רכסילשתררס גס זה
סם־המוכר

^יייונתתיו לו והעבד אומר לא נתנו ליוכו בפרק
השולס ( שם ) ודברי רכינר והפקיעו ןמ המצות -ומ״ש ואכואיכדיכול לבדות־קונסין האדון לפדותואפי'
ינס מדוקדקים סכ׳תחלס הודאת בעל דין
דעבדכמאה
פדיסדמי
ואילו
הים
עד
י׳מכדי
דמיו
מימר׳דרי
3
״ל
םס
(
דמד
)
ומ״ש
ולכתוב
יל
גטשחרור וכו׳סם
תוכ כן בגמרא לא הוי אתי ספיר מ״ס היע״ה אלא
דהדרי תמייהו סהרב אומ ( ,דמג ) ת״ר המוכר־עבדו לגוי־יצא לחירי׳וצריך גט׳ססרודמרבו ראשון• רם״ש
_ נתתיו וכו׳אבל כגמרא לא אמת אלא הודאת בעל
דין כמאםעדיס דמי ואס מת קודסשפדאו אין קוכסיןיבצו אסריו לפדותוססכעיא דאיפסיטא ( דף
ןיש הימ״ס דקאי לתמייהו שאס בא אחד מהס
לשזור
מדבריי אינו׳ יבול ראי נן׳ד ) ומ״שבשס הרי״ף כ״כ שס בשם כגאון וכ 'כ סרמב׳כה׳עבדי׳יומ׳ש בשע

 ^ -מא

ב
?זרא״ע

כותב לן ז גט לבן

נ׳ל :

ד״מ

הלכות עבדים רסז רסח

(יא ) נהר״ןע׳ הרא״ששם פ׳השולח  :לוה ' עליו מפות מגוי לזמן וכולי סס ( דמג ) ת״רלוס כ״כ סם הרא״שח״ל יראה משאלה
סאלהזוככ״העלמעשהסאירע יה״ה 65
השולח ע״א ל? ,מן לגוי כיון שעשה לו גוי נמוסו יצא לחיממאי נימוסו אמירב ססת זמן ופי ' לא הפיל עצמו לגייסות אלא ססבוהו דכיון דאין יכול להציל מידס בסוסעניי
^ רס״י זמן אס לא פרעתיך יהא חלוט לך ואקסי׳עליה מדתכי האריסי' וכו ' וגוי למה לא יסול דמים  :דמוכר עבדו לחבירו לקנס וכו׳סס ( דמב ׳) בעיאדלנן
שג^ '5
שמסכן שדלו לישראל אע" פ סעס׳לו נימוסו פטור מן המעשר • ומשני ל״ק הא
איפסיטא  :המיכר עבדו לס״ל יצא לחירות מסנה סס ( דף מג ) ומ״ש וכוק
אס לא יפלעמ דמטא זמניה הא דלא מט ' זמניה ומקש
את רבו הסט סקנאו שנריולכסו'לו ג8
אנל לסי״תפא׳ל אלא גבי עבד דמט' זמניה צריכ׳למימר ליתנו אפי׳בעשרה בדמיו א״צ לפדותו ביותר ואם מת קודם סחרור וכובריתא סס ומערש בגעונ)
^ יפיעג | ומפני אלא אידי ואידי דלאמטאזימני׳ שפדאו אין קונסין הקאחריו לפדותו וב רב אלפס ד^ א מגבינן טעמא דקנסיצן ללוקח ולא למוכימשו׳
מד[,הפ ^ישה " ,ול״ק הא לגום רא לפירא ואי בעי׳אימ׳ האי קנסא אלא בא' י אבל לא בחייל וכ״ב הרמב׳וכ׳א״אהרא״ש דהיכא דאיכא איסורא התס קנסי׳והנ׳
 3נל צאינא לחי״׳ בשלוה ע״מ למשכנו ולא משכנו ופרס״י
עבד ביד הלוקח הוא:
ומ״שבסס
עכ״ל "*"" היא הא לנוע גבי עבד דקכע בו זמן לגופו ז׳יל ותמהתי על דברי הגאון דמהענין זה לקנסות שאיןגובין
הרמ״ה
אפי׳עדיין
לא
נתן
המניס
אלנו
 5סנגמיי*  :שאס לא יתן עד אותו זמןיהא גופו סלו' בבבל דהיינו קנסו׳שחייב תורה ואין גובי] אותם בבבל משום
קנאו במשיכה וכו' טעמו משוסדאמרינן
לגוי ומעכשיו היה משתעבד בו וכיון דבעינן מומחיץ ואין סומכין בבבל אבל אם חכמים תקנו קנס
הינאדאיכא איסורא קנסינן וכיון
דזלזיל בתקנת דרבנן דאסת למכו׳פכד לעשות סייג לתור׳למה לא יגבו אותו בבבל לוה עליו מגוי מעל
שכבר קנאו לוקח איסורא בידיההוא
לגוי קנסוהו ואע״ג דלא מטא זימניה
לזמן שאם לאי פ רענו לאותו זמן ערהיה חלוט ול ומסרו לו וליה קנסי׳והדמיס חוב סוא עליווסייג
ח״ל הרמב׳מ״ח פס ' עבדי׳לוה על עכ
דו
מיד
אע״פ
שיכול
לפדותו
ער
הזמן
יצא
לחירות
י
א
כיון
שזלזל
לשלס
:
ומ״ש
ואפי׳אם יאמ' אינירוצה
מן הגוי אס קרע לו זמן ואמר ליה
א
ס
בתקנת
חכמי׳ומסרו
ליד
גוי
וגם
קבע לו זמן להחליטו לכך יצא להוציאו לח"ל אסתעבד כובא״י אין
לגיע זמן פלו׳ולא אשלם לך תקנה
גוף מידלחית' וקנמי אם לא הכניסו לרשות הגוי ולו׳עליועל תנאי ש ומעין לו וכו׳כ״כ התו׳והר״א׳ססולמדו
שימשכננו ליקה העבד ועב' הזמן ולא נתן לו כן מדקסיא להו אמאי דתניא הפוכר
מבד זה ה״ז יצא לחירו' מיד ואם 6מ' לי׳ לכשיב׳אותו זמן
מקנ' מעשה ידיו לא יצא לחימ׳עדכ יין המעות אע׳יפ שלא משכנו בו והוא עדין ברשותו קונסין אותו עבדו לס״ל יצא לחירות ה״דאיאזיל
יאמאי דמסנ,י
בסליה ""מ .למם? ני ולא ויוצ׳לחירו׳גבאו הגוי בחובי או שקם עליו אנס ופדה את עצמו מנפשיה איבד את זכותו והוצרכו לפון
לא יצא להירו׳מכרו לעבד המלך שרגילי׳ליקח בהמות ועבדים דמיד כשמכרו קכסינן ליה פןיסתדלנו
מסכנו סיי.ש ידה ? לגנולכדמט }ימ?י
מאשר ימצאו ונותתרמיהם לכעליייצא ׳! חירות מכרו על מנת לוקח בדברים לילך אחריו  :המוכר
עבדו לסורי׳או לעכו דינו כמוכרולח״ל
שיחזירוהולו לאח ל יום או חלץ ממלאכתו שישא ממלאכתו
ברים גטין ( דח ) בעי 'דאיסשיט • ומ״סודין
זה מ ר ססעסו מפכי ס0ו 6מפרש דהא;
או חוץ מהמצות או חוץ
מהשבתותוי״ט פי שהתנ׳ עם הלוקח זה נוהג אפי האימא כ״כ הימב״סאצל
סיטייא קחי למאיד פ מ ׳ ^ ל גופ5ן !$-,
שלא
יבטלנו
מעשות
שום
מצי׳או
שלא
ישתמש בו בשב׳וי" ט עבד האומר לעלות לא״י מסמוך ולא
לסירא כלומר עבד ודאי מיירי
במשכנו או שמכרו לכות ^ וא
לישראל
מומר
בכולהו
מיבעיא
אם
יצא
ידעתי למה כתבו רבעו בסיכוימקום:
לגוע כלו׳להיו הגוף קמי לו וכדפרישי '
לחירות או לא ולא
איפשיטולקולא דאיסורא דרבנן ולא יצא בן ח״ל שנשא אשה בארץ ודעתולחזור
אלא לחירות והרמב כ כיון דספק הואאם תפש העבד כרי דמיו מרבו והכניסה לו עבדים מיכעיא וכן' ולא
אבל שדה מיירי כשלא משכנו
עב׳שהפי׳עצמו איפשיטאבס הסולח ( דף מד ) עבד
■לפירו׳ואכעי׳אימא דסדה נמי
מייי־י לצאת בו לחיה מיד הגוי
איןמוציאיןאותו מידו
במשכנו לגופא וה״ט דפטור משו '
דלוה1
■ 5
שיצא אסר רבו לסוריא ומכת סס אס
עליו למשכנו ולא משכנועדייןולפ״זלא
כשיצא הרב היה דעתו לחזור לא״י
וכו׳ואס לא היה דעת הרב לחזויאיבד
גפקא לןמידי מהאי שינוייא לגבי עבד:
גבאי גוי בחובו או שקם עליו אנס
העב׳זכותו וכו׳מימר וברית׳סס העבר
ופדה את עצמו לא יצא לחייו׳שס דף) עברו לחברו לקנס פי שלא יהא לו בו שום דבר אלא הקנסםא
שאומר לעלות לא״י כוסין אפרנו
מא ת״י גבאו בחובו אוסלקחוסקריקין המיתו שור אינו מכור ואפי׳הקנס לרבו הראשון המוכר עבדו
לעלות עמו וכו׳בסוף כתובות (דףקי)
לא יצא לחימת ופי׳י -ס"׳ ,טעמא דגבאו
לח״ל יצא לחירו׳וקונסין את רבו שני שקנארשצריך לכתוב לו תכן הכל מעלין לא״י ואין הכלמוציאין
_ .
_)
בחובו מש*'_יהא_דיוצא
לחימ׳קנסא __
גט
הוא
שחרור
ומפסיד
הדמים שנתן בו וכ׳הרמ״ה אפי׳אם עדייןלא ובגת הכל מעלין לאיתויי עבדואע״ס
סרס״י פירשה 3ע״ע הרמכ״ם בפ״חמס'
משו מכיר וזה לא מכר מדעתו אלא
שלא נתן הדמים אלא קנאה במשיכ׳או בהגבהה או בר^ זק׳צרי׳ליתן
ליצור גבאו אמאי נקכסי׳*
יכלקחו למוכר מעותיו אע״פ שצריך לשחררו ואפי׳אם יאמ׳איני רוצה עבדים כתבה לענין עבד כנעניוכמ״ש
מופקרים להוציאו לחייל אשתעבר בו באייי אין שומעין לו דחיישי׳ שמא רבינו וכן כתב הר״ן בסם הראב״דאע״פ
סקייקין פי׳ בשעה שישי־אל
ישתרלנו ברברי שיצא אחריו לחיל המוכ ׳ עברו לסורי או לעכו שהוא ז״ל נראין בעיניו דברי רש״יז״ל •
לסריג׳ וצמלניי
ק ( ?־' 1זו 6י ץב יזס
כתב הרמב״ס דין זה נוהג בכלזמן
והניחטלא
יצא
לחירו
לאמש
ה
ילץ
5
*
דינו
כמכרו לחייל ודין זה נוהג
אפי׳האידנא  :בז ח״ל שנש׳אש'
עכדי׳מיבעייאם הוי כאלו מכר׳ אפי בזמן הזה שהאיץ ביד גויס • עבר
למקנסי :
מכיולעביהמ לו סרגי לז
בארץורעתו לחזור והכניסה לו
שברח מאדונו מס״ל לא״י איןלהחזירו
אותס ^ אי ^ ילאאפשמילקילאילאי־־איו״ירויע ^יצ׳ לאדוניו לח״ל כפ הסולח ההוא טכדא
9־
1מ׳ מש ׳,
והיה 1ייםןעי .אחר רבו לסוריא ומכרו שם אם כשיצא הרב-היה דעתו לחזור
דערקמק״ללארץ אזל מריה אכתריה
רש״יפיהנגמרקושסע 1י 1,ות ומכרו בא י לא איבר העכ׳את זכותו ויוצא לחירות ואם לא היה דעת אתא לקמיה דר אמי אמר ליה נכח ( ל!
לו בדמי אנפיותו שהעלילעלי *,ה יה לר הרב לחזו׳איבד העבד זכותו ולא יצא לחירו כיון שיצא לדעת סטר איכרה וכתו׳לי׳גיטאדחירות ואי
לסייס בדבר את ולא פייס ימסמ לר
העבד שאומלעלו׳לא״י כופין את הרב לעלות עמו או ימכרהו לא מפקע׳ליהימגך מדר אחי בריאשיה
מדעתו *סתום והישב״א וסרא״ש
הקשו
למי
שיעלה
שם
ואם
לא
דאמר
ימצא
לא
יכתוב
תסגיר עבד אל אדוניובעבד
שטר• על דמיו ויניחנו
דלישנא דמוכ" לא משמע הכי ול פיכו לילך רצה הארון לצאת לחייל אינו יכול לכוף לעבד שיצא עמו שברח מח״ל לארץ הכתוב מדני •
ומ״ש אסמצא למי סימכמו שם
ימכרנו
פירשו כמ״ש רבינו והטעם שיצא ליזייי"
אלא ימכרנו שם  :עבד שברח מאדונו מח״ל לא״י אין להחזירו
לוכ״כהרא״ש סס והכי איתא דסוןן
משוס דטוןס ^יכו לי?יזו כדמיי לארונו לחייל אלא אם ימצא למי שימכרנו שם ימכרנו לו ואם
מצוי

היאלהת^י'ס ^כל ס,ה יוליי1ח
^:יס
^י־ ^י
לי

לאו יכתוב לו העבד שט׳על דמיו ויוציאנו לחירויואפי׳אם יאמ'
אשתעכד בו שמה אין שומעץ לו שמא ישתרלנו ויו !אחריי•

הלכות גרים

בכולהו מבעי' אס יצא לחירו׳או לא ולא
איפשיטא ג״ז סס  :רמ״ש ולקול ' ולא יצא
ב״כ ^ רא״ס סש ומ״שבססהרמב״סהוא
הראב״ד השיג
בפ״ח _
מה׳ע _כדים • אבל_
_

^ )10

שבא להתגייר אינו גר עד שימול ויטבולהיה
נימול כ' ר״חשאין לו תקנה אבל בניגנימולין

כתובות ( דף י ) ומ״ש ואפי׳אס יא׳מ
אסתעבד בו שמה אין םומעין לו ומ׳׳ •
.ו.כ״כ הרא״ששס ויבר כתבתיטככ
התו׳ושלמדו כן מהכרימא והר״ן כמימי
לא מפקעכא ליהמי נך לאו דוק הפק&ה
גמורה דאסרצה להשתעבד ס באי
רשאי אלא לומר דלא יהיב ליהרסופא

עליו וכ׳צין תפיסה מועלת אלא
במי ונכנסין
בקהלדהא אנייר
בטבילה ומר חשוב להכשיר להשיבו לח״ל וממילא הוי במופקר ל^י
כותי זרעו אבל לא הוא ובעל הלכות כ׳שיש לו תקנ' שמטיפי ; ממנו שהוא לא ירצה להתעכב בארץ ואן5
שחשמממין  :ומה שילל רביכו
שלא דם ברית ובעל העיטור כת ' שאם נולד מהול אייצ להטיף ממנו למכרו סס לא ימצא אלא בפסו מדמיי
בכלל הנך דליז איסשיטו מא
בדקדוק יע״כ לא איבעיאלהי מפי *
דם כרית אלא בטבילה לחור סגי
כיון שהכל יודעים שאינו רשאילהוצי
באשה
אלא בזמכס שהיו מוחזקים כישי־אל
דלכתוב ליס שטיא
לפיכךהשי״,
השיאו . - .,י
עצה - — .
קצת אכל סאידכא דעשאוסכנוים לכל דבריהם כדאית׳כריםחולין המוכ׳לכותי
אדמיה ולכתוב ליס גיטא דחיתת׳אבל הרמב״סכ׳כפ״ח מה׳עכייס \)5ם ילתא
דינו ודאי כמיכר לגוי וכ"כ הרן וכ״ס הרמב בפ״ח מה׳ עבדים  :עבד שהפיל
האדון כשחייו מה ? יעיס ב״ד שעכודו ממ<" יי יי ^ ^ ע״כ
יה50אפילו
עצמו ליד גוי וכו׳ג״ז סם סלחר ׳אמי מיני אמי בר נתן תור ' מצא׳לכל ישראל
כפשטא
דלא
תסגיר
עבד אל אדוניו היינו שאין מחזירין צי מו
5
עבד סספ*ל עצמו לגייסות ואין רבו יכול להוציאו לא בדיר ישראל ולא בדיני
לא״י ומ" מ צ׳־ל שאין כופין את רבו לכתו לי גטסח ייי יא״ב
^ ^  1ר אל
האומו׳מות׳ליטול את דמיו וכומ׳ומפל׳בערכאו׳שלהס מפני שהוא כמציל מידם
..
.
ליהסטראאדמיהוהיינוסעמאמשוםדקראלאקאמי■ אלאל 6חם^ ייכל(מ? ".
ופי רס י ומעל הו בערס או שלהם למתמו אפ״פ שחסיבו׳הוא להם והתו' פירשו תסזירכו לעבדות ומיהו צריך גט ססרור ואין כופין את רכו לכרצוב לו עב ר
דאע״ג מרא׳כמקייס המקח שרי  :ומ״שרכי׳או שנסבה ואיו רוציו לתת לפדותו

הלכות גרים רסח

רמח

ד* מ

'דהא דלומריכן כסוף כמונית דפבד שגרס מח״ל לארץ לזמרי׳ לי׳זמיס הבא וזיל
ראית שבאת להתגייר ומודיעים אותו מקצת מצות קלות וחמורו׳ היינו משוס רסח ( א)
לל/ליה הרמג״ס ואי גרים ליה מפרש כמו שפירש ר״תדהאי זבניה לאומכירה
דאיעריש נפרוש דא׳רקלבוקשים גייס לישראל כספסת
וסמ״גכתכ טעס
ז3יויון
ממש לאחרים אלא לפצמו שיכתוב פטר על דמיו :
נראה שכל הדכריס אחר
כדי פלא יאמר לאחר מכאן אילו הייתי יודע לא הייתי מתגייר  .ן 15ין נדנרירניני ^
אמורים בסימן זה לעכין מוכ עבדו לגוי׳או
לח״לבעבד
שמל
וטבל
לשם
עבדו׳
מרביךעליו ואין מדקדקים מליי בפ יקהר)ולז ( ד ףמז )5ןמ י י בי ^ יעז י מיןי תעכני ^ילזנ ?:
5ס אמורי שכך הס סתם עבדי פבתלמזד
קרא ופרא כי מתאמצת היא ללכתאתהן (ב ) זננ״י פייז
ץנ״כ רס״י והתו ' בריש קדושין
דטעמא כאשה ואם לא נולר מהול אלא שלא נימול י! שם גירות
כגון ותחדל לדבר אליה  :קבל מלין לזות התילזלףפ״ויג״וז
למוכר ענדו לגוי יצא
לחירות
משוס
ערבי
מהול
צריך
להטיף
ממנו
דם
כרית וא״א
הרא״שז״ל < לא
מידמ״טסהויימצותלאמסהי׳עתרפ* 5סא ל^צק7,ם ,ז
דמפק׳ליה ממצות
וכ״כ
פוי
התוספות
חילק
אלא
ככל
ענין
צריך
להטיף ממנו דם ברי׳וכעו׳אם
נכרתמטביל ין אותו מיד
נתרפא 6ין לא אפי׳נה ב* ענ7
"נהסולח גבי ליה
עליי
מ
ז
הג
י
וכ
ז
ב
?.
בר
]
.
הגיד
אי
?
מילתו
מעכב
,
! מלהתגייר וסגי ליה בטבילה וכ״ כ גא "
נתמינז לא משוםג״ה ,כ׳ר״ ,ק ^המ,5׳מל ),והרמנ״ן נתג
ה ^ כ׳ד סזבי ^
הי
ז
כסיף
כתוכ
י
^
צ
ל
סריס
שבא להתגייר נכנס תחת כנפי השכינה כא שה
הכלמעלין
וכשבא £1ים
אי״״ייפי׳ין ^ " 0,1לל׳נב״יב׳ד^,
יכל מעליו ל
י
י
עבדים
מ
י
להתגייר
אומרים
לו
מה
ראית
שבאת להתגייר
אי
אתה
יודע
ללא
:
לכעבדיס
שמלו
טנילהקלדם
ולא
החיל
:
טבלו
עסקינן :
פרקז׳לא״ג :
סופם
גט
סחרור
כתב
שישראל
ר״י
ממן
בכתיב
הזה
כ״ג
דחופים
וסחופים ומטררפין ריסררין באי] דידה ודכרעיה כ״כ הרי״ף כפרק רכי
ס״ך (
ועיין
במרדכי
בהגה
עליהם
דגיטין
ואם
ע״א
אמר
יודע
אני
ואיני כדאי להתחבר עמהםמקבלי) אליעזר
דמילה  :ימ״ש וכד סליקמברך
לף
אותו
תרי״ז
מיד
)
ולשון
ומודיעין
מכירה
דעב
במישרי'
אות׳מקצת מצות קלות ומקצתמצו׳חמורו' כלומר אע״ס סכל המנות מברךעליהם
<תיכ
י״ג
והוא
כפרק
המגרש
:
כתב
ומודיעין
אותו
עונשן של מצות שאורמ׳ילו קורס שבאת למד' פוכר לעשייתן כדאיתא בפרקקמא
ר״יכמישרי ' נתיב י״ג מעוכב גט סחרו'
כלומר שהוא מסוחרר לזבל חסר לו לגט הזאת אכלת חלב אי אתה ענוש כרת חללתשכ׳אי אתהח ייבדפסחיס הלז לזמר רב חסדא התםחוץ
כקיל׳ועתה אכלת חלב אתה ענוש כרת חללת שכת א תהחייכ מן הסבילה ומנ״ה טבל ועלהבעלייתו

׳״
—״ -י — יזקבל ?א רוב טוב ולא רוב פורענו ואקמרבין עליוואיזמרקרקיז
י ;; ״1' ; 0 1
<1נ" עלתנ, 6נמ(]וגימ 9י,יםנלל ^יו ^ל
מליןמל ןא^ תושר ואם נשתיירו בוצילין המעככין את ללומללוימינוללומייןודס
"בילה
מ* הם -פןכ• " :
המת
אותו שנייה
וממתק לו דע
שיתרפא ומטכילין
אותו לזהיק״ני נממפיי תונו
ספויין
^ גר0ב6
אינו
ינ
ער
טבילה
הוגנת כלא חציצ׳וגייז מזייה ושקל טופרי רירי ודס־עיון ציני מצווהעלהמנות :ינת"*המגיד

/,׳•

סימול
ויטבול בס׳ החולץ ונרסליק מברך בא י אמ״ה אקב״ו על הטבילה ות״ח עומרים
על בפרקי״ד
מהלכות איסורי ביאס
(ימי ) פלוגת
דתנאי
ואיפסיק
'
הלכתא טבילתו ומודיעין אותו אז ג״כ קצת מצות קלות וקצת
מצות שדקדקו קצת מפרשים למה אין
פחכמיס
דאמרי
הכי
:
ומיש
היה
נמול
חמורות
והרי
הוא
כישראל
לכלדכר שאם חזר לסורו הרי
הוא מטבילין אותו מיד קודם שימול משוס
נתב
ר״ח
שלזין
לו
תקנ׳אבל בניו
נמוליס כישראל מומר שאם קיש קידושיו קיתשי׳ואש' נשים
מושיבותדשהויי מצוה לרז מסהינן ותירץ הרמב״ן
מכנסים
בקהל
וכו׳כ״כ
הר״ן
בפרק
י״א אות־עד צוארה במי׳ות״ח
עומרי׳מבחוץומודיעין
אות׳מקצ׳מצן׳דכיון שהמילה קשה עליו מלין אותו
!סילהבססר״מוכ׳סלימב״ןהקס׳סליי:
קלות
ומקצת
מצות
חמיסו׳וכל
עניניו
פיז
להודיעו
המצו׳לקכלם
תחלה
דאי פריס כפרוש מיהו אס טבל
ומ״סוב״הכשישלומקנסמטיפי׳ממנו בין
דם ביית ובעל העטור כת שאס טלי  ! . 1 -המיל׳וכין הטבילה צרידשיהיה בג׳הכשרי׳ל דח ומר׳  4הו סמלה התזה גי
והביא ראיה שאין
קדימת המילה לטבילה מעכבת ב:

בו

^ האפיילאטב׳ל לשם

גירותאלא,איששסכיל& זייויאשי׳ ויע מהסצממשן^
לץיצותומש
מהול אס צריך להטיף ממנו י דס
ברית שטבלה לנדותה הוי גר ומותר בישראלית חוץ מקבלת
המצות כתב מודיעין אותו עיקרי הדת סהולו
אס ללזו וכן נחלקו
כנולד כשהוא מהו ל שמעכבת אם אינו בעם וכשלש ולרב אלפס אפי בדיעב
שטבל ייסודה ' ואיסור ע״ז ומאריכין עמו,
ונתבו
התו׳והרא״ם
והר״ן
סבה ' ג
פסק או מל בפני שני או בלילה
בזעכבואסו׳בישראלי׳אבל אם
נשאבדבר הזה ואצל מה שאמרו מודיעין
כמאן
יאמר
דגר
שנתגייר כשהוא
מהול
ישראלי׳והוליד ^ממנה בן 0לא
פסליקליה המל
1
^ 1^0 1010
הגרי׳מברך . 1 . 1.בא״י אותו מתן שכרן
^
שלמצות
^ _.
כתב
. . .
. ... .

וז ל גר שנכנס לקהל ישראל חיי
מילה על העברים םג על
הנדים מברכים שתים גברית שנתגייר׳וה* א שעושה מצוה אלו ויודען ואומרים לד
מחל ואס מל כשהיה גוי
פרי׳להסיףממנו מ? גןברת בבה א " צףיך
הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אנא
מכרי' גיוס הח׳סנתגייעכ״לגועל מה
•
מ
ץ
*
ר
ץ
י
לצדיקים והס ישראל חס
סתראם
שהצריך הטפת דס ברי׳ביו ח׳יש לתמוה דהיכן מצינוכגר שיצטרך
ביו׳ס אדרב ' ישראל בצער כעולם הזה סובה היא צפונה להם שאינם יכולים לקבל רוב טוב
אמרי קכל מלין אותו מיד מסו׳דשסויי מצו׳לא מסהינןוצ״ע:
ומ ש רבי' בסס בפל בפולס הזה כאומות שמא ירום לבס ויתעו ויפסידו סכר העולס הלא
כענץ
העיטור שאס כולד מכיל א״צ להטיף ומשנראה מדבריו
שהוא
מולק
על
בה״ג
סכאמר וישמן ישורון ויבפט ואין הב״ה מביא עליהם רוב פורענות כדי שלא
הוא תמוה קצת שהרי סכרא זו כעצמה כתבו
סתוספו׳והרא״ש
בפיק
ר
אליעזר יאבדו אלא כל האומות כלים והס עומדים ומאריכים בדבר הזה כדי לחבבן גי
דמילה בסס נה״ג דקקשכולד מהול א״צ
להטיף
ובנתגייר
מהול
צריך
להטיף
וי״ל ן ! ע דאיתא כבריתא שמודיעין אותו עון לקש שכחופאס ומעשר עני וסימנ׳ץ
דגבן ישראל שנולד מהול הוא דאמר
בה״ג
דא
"
צ
להטיף
אכל
בגוי
שנולד
מהול
כתבו
ורבעו
השמיטו
לפי
שאינם מצויים כזמן הזה :
וגא להתגייר איפשר דס״ל דצריך להטיף דל״ס ליה בעי לנימול פלא לסם גיחת
ומה שכתב עוד הרמב״ס שצריך לדקדק כגר הבא להתגייר אכתוב כסוף סימן
נעל העיטור מחלק ביציהם  :ובלש וא״א ז״ל לא תילק וכו׳בערק רבי אליעזר
זה  :כתב הרמב״ס בפיק י״ד מהלכות איסורי ביא ' העבד הנלקח מן
דעילה ובפרק החולץ  :ופ״ש עוד בשמו שאס נכרת הגיד אין מילתו
מעכבת הגויס אין אומרים מה ראית סבאת אלא אומרים ול רצונך ספככם לכלל עבדי
י ג ) שס בשני המקומות הנזכר והוא מדברי ( התוספו׳כסחולז :
ומ״שבשם ישראל ותהיה מן הכשרים או לא אס רצה מודיעין לו מקצת עיקר הרת ומקצת
גאון סריס סבא להתגייר וכו '  :כתב הר״ן כפ רק ר
אליעזר
מנילה
מדעת
מצות קלות וחמורות ועוכסן ושכרן כמושמודיעין את הגר ומטכילין אותו כגר
למנב״ןדעל גר ועבד שנתגיירו כשהם מהולץ מכרך
להטיף־דסברית
מן
יגייס
ומודיעין אותו כשהוא נמים :־
אי סן העבדים שאין הטפה וז מספק אלא ודאישאנו חייבים להטיף מסס דם
וכל
עניניו כץ להודיעו המצות לקבלם בין המילה בין ססכילסנריך
כרית להכניס בבריתו סל אכרי־ס אבינו וכה נכנסים תחת כנפי הסכינה אבל
שיהיה בג׳הכשייס לדק וביום־ומיהו דוקאלכתחלהוכו ' נפרק הסולן
הימב״ס כתב בפרק ג מהלכות עילה שאינו עברךאיפסר דיפויי מרפייא
( דף ומ ) אמירבאפובדאהוס בי רבי חייא וכו׳ש ס גר כריך סלסה וס״מאין
נייי־ > ־ 5י ז ל״״יף
ולפינן פסי( 1נ.־ > 1י־  £נ-א מנ 11נ .מ .מני % .״נ■
מ״נילין ני בלילה 6מי יבי מיי!)  3י
אמך יכי יממןיג■ צדין ׳סלהה
״מטי פץ ואין מברבין  * :ובשבא שמנרכיןאק ^ להטיף 07נריתמןהגרים
להתגייר אומרים לו מה ראית
סבאת 3ענ7י 0כתנ הרשנ״ץבעשו׳עלהאלתנילזאין
להתגייר ומעד ומטבילץ אותו סבילה מפלינין נהפיגה פיזמ תג׳ימיסק!7ם לשנת ספי׳
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ונתגייר ביכו לבין • עצמו ואפילו בפני שסם אינורג יכתבו התוססות
יהא
ניגנת "לא מנינ׳ וכן מ״הי״׳ימ עינויי׳
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לקירויו וכתבו התוספות והרא״ש נדמא להא גר כריך מאין דרך כמוה
י 6"61,עעינו ישענונו דאועייס ליהמ
להביא
* 5

מג ■י

הלכות גרים רסח

דדם

ו (? ) יי< יל
,.ינחת א! יזטעם
!  ,מחלוקתן תלוי
 . ,במחלוקת שהניא
דנינזאסטנללפני
> סני׳אד נליל׳^לרב
 .,אלפס לא •הןי גר
זלסעקא; ראשונה
 ,הדבר  ( . :ד )
;ממרדכי ס״פ לאס

לרןכלת
להביא עמסן איש בשעת הטפילה) וי״ל דהא דבגניכן נ׳סיינו
למצות אבל לא לטבילה אע״ג דאמרי׳לקמן דת' ח עומדים מבחוץ ־היינו
לכתסלה וי" מ דכיון דידו׳לכל שסבלה כאלי עומדיןסס דמי ומיהו קשי׳דטביל' .
נדה כליל׳ילקמן אמיי׳אין מטבילין גר בליל׳אבל אי לא כתו׳מספט אל׳אקבל'
.
,
מצו׳אתי שפיר וסא דאץ מסבילין היינו

.גייריהנ״^ תתנמן גבי גר צריך ,ג אלעא דלא גמרינן ל
• ]{א הוי נר ונל׳י ממשפט דאין לו דין משפח אלא לעכין
 7נתונותדן> תת״נ בוףבדב׳שצריךגאבל לזמן השכילה
ע״גלאיןתילו׳ני) ולילה לא הוי אלא מדרבנן לכתחלה הוא
בא להתגייר ן^ין
גיירו ידלא הא דיעבד ש״ד א״כ קבלת מצו׳הוי
 8הג״ד
כתחלת דין וסכיל׳הויא כגמר דין דהוי
העניין :
:אפי בלילה ומדרבנן הוא דבעינן ביום
■ לכתחל׳עכ״ל■ והרי״יף תירץ דסא דא מיי'
מי לא טבלה לכדת׳ומי לא טבל לקימיו■

כניו ובנותיו עמו דכיחלהו במאי דעכידאכוהו׳אמר רב יוסף אס הגדילויכולי,
למסות ומסי׳דכיון ׳שהגדיל שעהא׳ולא מיתה סוב איכס יכולי׳ למחות • והיש*
־גדלו קטנים שנתגיירו ואמי ' עס אביהם יכולים למחות ולומר אי ל^פשיכו
מסמיסהאינה צריכה גטלהי ות
להיות ים וסחרי׳לסורן ואס קדשאשה
כישראלי מומי וכתב.הי״ןמל־קאשר
י
. .

פתמחה
לצמצם^
למחותהיאך איפסר
כשיגרי׳ואיןדינו כישרא׳מומ׳אל׳מוי גמו׳בר״א כשלא נהגמנה.,
דקטנומ
יהדות משהגרילאב^ נהכ מנהנ יהדות משחגר 1,1שוב אינן יכן׳ מיד שהגדי היצמהיךמסא'
^£%
^ 17
^ ה׳!5י' ״״שוט'
<מתית ואם ״,י כי יינוכישראלמומר
והשן שכאי להתנייר אין מקכייין אותן מפני שאין כשרץ לעכין ילאחי  .הנייל־6ס נמור
להתגותגנליהןאבלק 0ןאינ״פפואיןכוחנתמליןאותועל פי נמיוצתהממיא־נמי אמוינזוג".
מטכיליז שהגדילה שפה! אחתאלי<
הונאדאמ׳ הטן
ולא מיחת פו׳אינן
קטן מטבילין
פסה רלא כרב _
אבותיו ואינייורע .למה _ז

אל׳ג רקאמר לימא מסייע ליה ודוחה אותו יכולה למסות היינו שהגדילה כדתמשה
אותו על רעת ב״ר .
עיקרדבריו לא נדחו כ׳הרמב׳גוישכא לחתוך ערלתו מפני מב' ־ויהודית עכ״ל וכ״כ התום והרא״שדסא
לישראל דאס הגדילו יכול ים למסות היינוקוים
וטבל או מפני שחין שנולד אם נתכוון הגוי למילה מצוה
.ליעבהוא דלא פסליל' לבריי הואל
נאמן שראינו נוהגין דת יהודית אכל מיום
טבול למול אותו גר שגא ואמ׳נתניירתי ככ״ר פלו כראוי אינו
 .לשסקתיו דאי לאו גיור הוא לא הו
שהגדילו
ירחכןלכמחל כי[ כא׳יי כיןבגךז״ל עף־ שעי ׳ ראיה ן מיה ן אפי ׳ 1,א א £ף!,ןף ^ ף ים שהגדילו_ וראינו מקיימי מצות• סוב
דר
• לסם קירויו וההיא
אומרי׳שהוא עדות שא׳יצ עדו׳ אינם יכולים למחות והרמב״סססקה
דלא נהגינן כיה מנהג גר ולא מנסכי' אלאשמענושנתגיי׳ככ״ר פ׳ יש
לדרב הוכא בהלכות איסורי ביא'ולדרב
י ליבת יסרא׳ננד דטבילכפכיג ' וכיוצא
בזה הסדכרי הי״מב שכ׳ב -פי״ג מהלכו' גמורה אלא גילוי מילתא ויש אומרים שצריך עדות גמורה וכן יוסף בפ״י מה מלכים והרי״ףכע'החולץ
• איסורי ביאה גיורת שראינוה נוהגת היא מסקנת א׳ א הרא״ש ז״ל ומה ־שצריך עדות דוקא כשידענו
הביאלדרבסונא והשמי' לדרב יוסף
כגון שתטבו׳לנדתה כו שהיה גוי אכל לא הכרנוהו גוי וכא ואמ׳נתגיירתי בכי׳ד פ' ותמה ו עליו הרמב״ן והר״ן והרא־׳ס ול
בדרכי ישרא תמיד
כתבבה״גחש״ו סבאו להתגייר
■ כנים אינו
■ותסיושתרומ'כעיסת׳־יכירה בזה וכן מ י נאמן ואם אמר נתגיירתי ביני וכין עצמי ויש לו
דאסורא אין מטבילין אותן וכר' ואינו יודע למה
לקירוייו באמן לפוסק אכל נאמן על עצמו לשוויי נפשו חתיכ׳
סנוהג כדרכי ישראל •שטוכל
אתר פסק דלא כרב הונא וכו׳ רבינר סובר
גירי ליאסר בכת ישראל אבל אם כא על בת ישראל לא פסלה
.ומושה כל המצות הרי אלי כחוקת
לשםדב״ה דחה לדרב סונא משוס מאידדקי'
שנתגיירה
מי איש׳ שנתגייר לשם אשה ואחר אשה
צדק ואע״פ שאין סס עדים לפני
שנתגיירו
־־נתגיירו ואעפ״ג אם באו להת ערכ ושנתגייר לשם שלחן מלכים ואחד גרי אריות וחלומותכן^םסיוטאדיליהואוקימה'בגר .
דאע״ג
יי* 0מד סיכ ^י  .גרים כתב כעל הלכות גר שחזר למורו יינו יין נסך ופתו פת .בניו שמו ומפני כך תמה עליו
ניםיאל אין משיחין15,
וב״50י
דפסיט׳היא6יד
מילתמילמיס לא
אידח;
דסיוע דיליה
הי ^ כותי פיתתיו טבלי' וספריוספרי קוסמי ןושמבו ןיינן ןכשאר
?פדיס י !מגד
אומידהא
ואני
אם
שהרי
כגוי
דהוי
קאמר
מילי
לכל
דלאו
ונראה
כגוי
דבריו
הונאפסק6לא
דאתי
ילייא
^׳ ^
כמי הכי סגר וכרב
קאמר :שהוא מפרס דרב הונא לא בכל <ן0ן
־נל־לריפהצולקיויול־נש;׳ ^ ^ קד© תנ ישראל קדושיו קדושין אלא לעמן להרחיקו
הבא להתגייר קאעי אלא בסאמו
;קאמרוכיקאמריקמי ' לא סבלה ה־ק
מביאתו להתגייר איירי וכדפיש״י וז״ס מלין אותו ע״פ אבותיו לפון רביסלומר
היכי איפשי שלא נתגיירו כראוי והרי הס נוהגים ככל המצו כישראלי׳גמוריס־ וטובלים מש׳ימאתס •  .וטבילה דנקט לאו דוק ואיפשי־ ג"כ שרכי׳סבור שצריך דפ״פ אביו אועל פי אמו מלין אותו וכדרב התא ודלא כדיתוייא דדסי לסייעתי?
:יג"כ שיודע ודאי שסבלו לאיז׳מד שהטכיל׳א ' מפניני הגימוהרמב״ן כתדודאי דסבר דוקא ע" פ אביו ולא ע״פ אמו  :ודע דבסימןרס" זכפכ רבינובאסרב
יסודאידעכד קטן וא סוטה מטבילין אותו ע״ד ב״ך ואין זה סותר למ״ס צאןבשם
:.־לכתתלה צייך ג׳בין במילה בין בטבילה ואילו נתגייר בינו לבין עצמו לגמיי
איכו־נר רגוי גמור הוא משפט כתי׳ביה אבל אי קביל עלי׳בפני ג ' ב״ס דחש״ו שבאו להתגייר אין מקבלין אותם דעלזי שאני דכיון שרשות רבו
,ואפי׳ליעבד

כנזכגד שמל ולא טבלאוטבל ולא מל אינו גי ש* שימו׳ויטבול וצריך לטבו׳בסני
:גהוא יל והדבר צריך .ב״ד אין מטבילין אותו בשבת ולאבי״ט ולא בלילה ואס טבל
• ל״ז גר וכ״כ סמ״גומ״ש שאון מטבילי! אותו בשב׳פשוט בסהחולץ ( דמו ׳ דלמ״ד
ואע״גדבגמרא יהבינן
;אינו גר עד שימול ויטבול אין מטבילין אותו בסבת
טעמא משוס דתקוני גברא בסבתא לא מתקני׳לא כתבו הרמב״ט משוס דמשמע
־ .ליה דה הוא טעמלאו דוקא דהא לגבי טומאה שרי משוס דכראה כעקר ואע״ג
להכא צריכים ת״ס לעמיד ע״ג מ״מ מידי מחזי נמקי לא נפיק אלא עיקר טעס'
;• מסוס דאין דנין־בשבת וגר משפט כתי ביה ומיהו .כ ' סמ' ג דבה״ג פשק דמטכילין
 ;.בסבם־לכתחלה  :ועל מ״ש ואס טבל ה״ז גר כת ה״סמגיד סהרמב״ן חלוק היכא
 :וכבר הכריעסרשב'
ידטבל בלילה ואמר שצריך להטבילו פעם אסרת ביום
כדעת הרמב״ס דסבילה בדיעבד כנמר דין דמיא וכן פיקר פכ״ל ובכך יס לדחות■לברי .נמקי יוסף שב ב החולץ בשם הריטב״א שאיין דברי הרמכ״ס נבוכים 1בזה
ומ״ש רבינו דמילה צריכה להיות בפני ג׳אע״פ שלא נתערס כהדיא בגמרא יש
־ללמוד ק מטביל׳דלא גרס ' מינה וכ״פ מדברי נמקי יוסף וכך הס דברי הימב״ן
:סכתבתי כסמוך  :כמב המרדכי בהגהות סרק החולץ על גר שסבל כפני ג׳קרופי'
; הי׳א דמגעו ביין מותר בשתיה כדאמיינן מי אל טבל לקמיו ויש אוסרים דכיון
•<דה,יו קרובים לא עלתה לו טבילה דמשס כתיכיביה וי״א דאפי׳ר׳יוחכן מוד דאס
מל וטבל אף בלא ג אינו עושה יין נסך ט״כ ושורש ספרו׳הללו מתבאר מתון מההסל הגרים מברך אקב״ו למול הגריס וכו בע ר אליעזר דמילה
ש כתבתי ג :דף קלז ) ומ״ס ולדברי האומר שמברך שתים על העבדים וכו׳נתבאר בסימן
■רס״ז  •.נכרית סנתגיירטוהיא מעוברת ככה א״צ טבילה מימרא דרבאפ׳הערל
; ( .ד ע ח ) :גוי קטן■ אס יש לו אב יכול לגייר אותו ואס איןלו אב ובא להתגייר כ״ד
מגיירים אותו שזכו הוא לו וכו בס ' ק דכתובות ( דף יא ) אמר רב הונא גי קטן
*מטבילץ אומוע״ד כ׳־ד משוס דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא כפניו ופרס״י ע״ד
;ב״ד אם אין לו אב ואמי מביאתו להתגליר .מטבילין ע״ד כ״ד ג' יהיו בטבילתו
%ר \1צל טבילת גר והס נעפיס לו אב־וסרי הוא גר על ידיהם ומגטוביין כשר.
ואמה,עלה בגמרא לימא מסייע ליס הגיורת והשבויה וכו' הנ״ע בגר שנתגייר
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 :כתב הרמכ׳ס גוי שבא לאתוך ערלתו מפני מנה ונו׳
תקיפה עליהם
עד מצרה לישראל למול אותו כסוף המילה • ודבריו מבוארים בפ״גדע״זדגרסי
התם ת״ר ישראל מל את הגד לסוס גר לאפוקי לסס מורנא דלא ופרס״י לשס
מומא תולעת סיס בערלתו לרפאפו בחנם דהא אסרן ולא מורידין ומשמעליס
להרמב״ס דבריתא דקתני ישראל מל את הגוי לשם גר בכל מונא קאמר אע־פ
סיס לו מות א • גר שבא וא׳כתגיירתי כב״ד פלוני כראוי אינו נאמן ביןבא י
כין כת״ל עד שיביא ראיה פלוגתא דר יהוד וחכמיי׳בפרקהחולץ ( דמז )ואיפסיק
הלכתא כחכמים דאמיי הכי י • ומ״ש ומיהו אפי׳לא אמת העדים אלאשמנוני
שנתגייר ככ״ד סלוני י״א שהוא עדות וכו׳סס בא ועדיו עמו מכין פ״ל וכי יגור
מ״מ וכגמ׳בא הוא ופדיועמוקרא למה לי אע רב סשתידאמרי שמענושנתגייר
5ב״ד סל פלוני וכתב הרא״ס פל זה והוי פדות דגלוי מילתא הוא ואפשרהייני
־ דוקא אליבא דר׳יהודה דמיקל ואמר אף בח״ל א״צ להכיא ראי' אכל לרבנן דאמיי
בין בארץ בין בח״ל צריך להביא ראיה דילמא ראיה כרויה ועדות כרורס נטי
עכ״ל וכך הוא דעת הרי״ף דהא דרב ששת אליבא דריהודה אחמר אכל לרבנן
צריך עדות ברורה שסתם וכתכ׳והיכא דאת׳גוי ואמי ככר נתגיירתיושכלתי
'כב״ד סל פלו׳לא מסימן עד דמייתי שהדי וכך הס דברי הרמב״ם בסי״ג ממנוי*
איסורי ביאה • ומ״ש ומה שצריך פדות דוקא כשידענו שהיה גוי וכו וכב ^י
המוס׳והרא׳ש שאס לא הכינוהו שהיה גוי נאמן במגו -דאי בעי אמר ישראל חני
דמהימן כדמסמע בריש פסחים גבי ההוא גוי דהוה סליק ואכילססחיכירוש ס
וכתב ה״ה בפי״ג מהלכותאיסורי ביאה כסס הרמכ״ן והרשב״א ורוביהמפרשים
וכ״כ הרמב״ס סס אלא שכתב כד״א בא״י ובאותם הימים שחזקת הכל שםכחוק
 .ישראל אבל בח״ל צריך להביא ראיה ואח״צ ישא ישראלית ואני אומר מעצהשט
■ביוחסין עפ ל וכתב ה״ה שאפשר שיצא לו זה מסוס וההוא עובדא דרים פסחי
בא״י הוהוהיו כולם ישראלים אבל סמ״גכתב דאס אין אנו מכירין כושהוא ג
נאמן במגו שהיה יכול לומר ישראל אני והיה נאמן כמו שהיו חכמיםאומרים
החולץלכני אד׳שהספגומי׳סיגל׳ומע׳שי׳ככלי י ס ^ ו יחי׳ב) 5יו^ ^ ^ ני 5וי ^?ם ^ר
ושותין אכועמהס יין ואוכלים משסיטפן עכ״ל • ומ״ש רבץ ואס נ
ומ׳בהמולץ96
נתגיירתי ביני וכין עצמי ויש לו כל׳צינונאמן לפסלן

הלכות גרים

רסט

תא

ד״מ

(שס ) מעשה כאחד סכא לפני ר׳יהודא א״ל נתייירתי כעי ל בין עצמי א״ל יש
סאעסב״ד הרי הס גרים ואלו היה מדקדק הרב המגיד בדברי הימב״סכן לא
לךעריס א״ל לאו יש לך בניס א״ל הן א״ל נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה
היה כותב סב״ד הדיוטות היו מגיירים אותס וכן כתב המח־כי בהגהות פיק
גאיק לפסול את בניך מ״ט לדבריך גוי אתה ואין עדות לגוי וכתב הרא״ש והא
החולץכ״לדמי שבא להתגייר וידוע לנו שבשביל תועלת דבר הס עוסיס אין
.
ךקנזמר שנאמן לפסול את עצמו לא לעכין זה שאס באעל בת ישראל פסלה לקבלם והביא כמה ראיו׳ לדבר :
כחבב״ה גר שהזר
לסות יינו ייןבסך ועתו סא קידש נעיד(
ךק״לדאין אדס משים עצמו רשע ועוד
פת כותי וכו׳ נראה קהעמו מדאמרינן ישראל ושוב
בשסד 1תז יהיב גט
מי לתא דתמיההי ^ י}3יהי פסו ל ובני
י
דסט
אחים
שנתגיירו
כין אם הם אחים ןמ
האם בפ השולח ( דף מה ) דגר שחזר לסורו
ודזיגט( ישממ 1תי3ו
גש ריס הלכך אין פדותו כלום
יאסילו
וי
$
א
מן
האב
או שהן אחין מן האם ומן
האב ה״ל סין ותניא בפרק קמא דחולין (
דף משפפקיס בדברי
לענ ין עצמו ואס בא על בת
ישראל
לא
אסורה
פכל
העריות
האסוו־י
?
לישראל
"
אל
'
פ
שהיו
מותרק יג ) שחיטת מין
לע־ז פתו פת כותי ענ״ל יעיין נזה
'פסלנה א ש לענין זה
מפכ
י,
ננדומ
י
להם
בניות
?
דלא
ליתו
לאיחלופי
בישראל
ה
יינו יין נסך ספריו קוסמין פירותיו ננ״י פרק היזזלץ
^ פ ך אסור כ 1,א*
לעצמודשויצנפשיהחתיכא דאיסורא
*
/׳  .. .״ _ __ _
_ _
.
ספריו תורה
נזדליס
טבלים • וכיי
ופי׳ רם
רש״ידחתוייי
חידהמ״ירזיח
נביאים דן• מ״ך ע״ב כעב
ייי׳י  ^ .״.
יי״י׳
_
"
באשת
חברואע״פ
שנשאה
בניותו ונתגיירה אבל אין חייבין
המיימני
פ״ג
וכתובי שכתבן מיןכספרי קוסמין נביאי
ו!$״תואמאי יהיו נפסלון אסי׳היה!נ6
להא׳ב כשנשתמרר
מי עליהם ואין חילוק בין אס נולדו שניהם שלא כקרוש׳או אס'א
נאמן
הבעלדלשס ע״ז .כתבי וה״כ אמרינן
ענד כרין שגילה
ןה 6ק״ל גוי ועבד הבא על בת ישראל מהם
■נולד שלא בקדושה והשני
הורתו
שלא
בקדושה
ולידתו
כמס כת גיטין ( דף מה ) ס״ת שכתבו איזרע בפכייג׳נייה
הולד כשר
•
״״״,״
י״לדהכאמיירי בגל וגיורת כקדושה אכל אם הא' נולד שלא כמדושה והב' הורתוולידתו מין יסי־ף  :וס״ש
רביצוסהרי אס
קדש (א׳כלקנלעצחעזל
 11י דלא שייך לאיחלופי כיון שהא הכל בקדוש׳ בת ישראל קידושיו קידושין פשוט מניע
שכבד'
ושניהם היו טוענים כן והרי בניה גויס בקדוש׳היהמתי׳ר
הזדיעוהז כשטבלו
גמורים כתב ר״י בנתיב כ״ג ח 'ל כתב והב׳הכל שלא בקדושה ומותר כל אחי בנשי חברו אפילו נשא
בהסולן • וכתב נמקי
יוסףבשס לשס עמ<'יבהמ״יז
הרמ״ס אס יש עדים שנתגייר בינו לבין לאחר שנתגייר וקורבה שמצר האב שלא מן האם בל
העריות הריטב״א מסתברא דבדיניממונית יחיהז בדיעבד אי
עצמו אפי׳כניו פסולים ולא
לא טבל בפני נ׳אז
אמרי׳שמא האסורין לנוי אסורין בהן לאחר
שנתגיירו אע״פ שאין
אבות בהקנאות ותיוביס כלס כישראל הוא
בלילה היי טבילה
מכס אסרת נתגייר ככ״ד
רל־יז
^
יל׳יני
לגוי
שלא יאמרו באנו מקדושה
חמורילקרושה קללה מו ל אשת נדון ומיהו אס דץ
המלכות הוא שיהא גמירה ד׳משא©
גאמ ,לפסול בניו שהוחזקו בחזקת
גרים אביו לר עקיבא
ואחותאניו
לר׳אליעזר
אבלאחותאבין ^ ר״ ע
קונס ומקנה כגוי דינא דמלכותאדינא שחררי רבו איג״ע
נגון שנתגייר הוא ואשתו עמק וילד לו ואשת אביו לר״א שת וכי א״א ז״ל בעל הלכות פסקכרי׳ע ויש וכתב עוד ישראל שחטא ועשה תשובה
שלא שבל אם קידש
הורתן ולידתן בקדושה
הייקדזשיןדעבילה
גניסכ /הורתן יליד,תז כקדוםה  ,כין
פוסקים כר״א ע״כ ולא הכריע הלכך טוב להח מ י ר כן 1ברי שניה׳ דכולי עלמא שורת הדין אינו צריך
(ה ) זרמ׳המרד<>
פרק החןלןדה״ה
גייו גט אס מזר
לסירו יב״ל דאפילז

,נשא אחותו

האם יוציא

האכ לכתחל,
!איבנוםואם 5ינס
,
 י־ ^לכתחלהואעפ׳כ^

״ט״ן״ד־י״ח
1
.
.
1
!..לל
זיוללורו ירויילח
טובל הוא
מדרבנן
"
.
"
עדיין
<
לא
בחזקת
גימת
יוציא
אפי
ואסו
אס
בחמותו
נתגיירתי
שאם
נתגייר
ואשתויעמו
אסו
ם
*
"
"
משים
מעל
:
מסי־
ישכר
משוס
"
•
סאץ
"
בב'"ד
הגדול
אינמאמן
ואפי
^
בכיו
אפי
לאחר
מיתת
אשתו
נם
בזה
כת
א
א
הראש
ז
לוישמתיתץ
טבילתו
אלא
מדרבנן ד וכן כת 3
פסולי׳וכ״ש
אס
אס
ביכו
לביןעצסו ן עו '
ולא הכריע ואס כשהיה נו י נשא • אשה ובתה■ או אש ובה
בתה כתוספות עכ׳ל ורבעו כתב כסימן רסא
כתב הא ד אסרי שצריך ראי
שנתגייר או אשה ואחותה מן האם
יוצי׳הא׳אבל אשה ובת בנה או•
אשהבשס גאון ישראל משומד אינו צרי׳טביל׳
בפניב״ד דוק דלא אתחזק אבל
אתחזק ואחותה מן האב שנתגיירו
מותרלכתחלה לכנוס שתיהן
וכל אלא מלקות * :
לא כעלראי׳אלא די בחזק ועו׳ב וכל זה השניו׳שאסרום חכמים כעריות מותרים מרים
הגיורת
רסט
שני אחים שנתגיירו בין אס
בגר שנתגיירה אשתו עמו והוליד ממנ׳
הס אחים מן האב ולא
בניס אבל רג שנשא בת ישרא׳או
גיור׳שנתגייר
'
כראוי
והוליד
ממנ׳מי׳סהורתן
*
(
ג״ה
)
<
כ״כהד
'
םכןתדשאנעש
<
גה
5
ני
מן
האס וכו׳כפ נושאין ( דףצז ) בכי
ולידתן בקדושת האס אפי׳יש עדיס שנתגייר אביה בע ו לבין נגצמי הרי סבכי /ל?יכ
^יא5י׳מר "׳יזימ5
יוקאמת אפתחרור סרא להו בר אחא
נשרים ולא יהא הוא אלא גוי ק ל גוי ועבד הבא על בת ישראלהולד כס עב ל  :עדסזןיהעזלסלאי;הל סדין1ריםכלל( אי!
בר יעקב למנסב נסידהדדי א ל בר והא
אחדאיש שנתגייר לסם אשס וא׳אשה שנתגיירה לסם איש וכוכול׳גרי׳׳מסקכא להבהילשולהתרילסכזנא־סלחזלר
גתשזכה^,״נ רב ששת אסר א״ל הוא אסר ואנא
וגמר'בסי׳ב דיבמות ( דכד ) כתב הרמכ״ס בפי״ג מהאיסורי ביאה המצו׳הנכונ ' להודיעםקצינמנופ קל!ת זחמירית לפישה©
שרינאמןהאב ולא מן האס כ״פ לא
כשיבא הגר להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שיעול וא בשביל שררה
^ ףים נ ״״״ כ ״״יץ תסנעיס זעיממס פליגי דשרי כלומר משוס דאין אחוה
סיזכה לה או מפני הפסד בא לימס לדת ואס חיש הוא בודקין אחריו שמא
עיניי{ר ץ 5נרן
$הכנ,ס< דמניהלר?ייא עלי-ה מן האב לגוי וכ ט ידאי דמהאי טעימ שרי
נתן באשה יהודית ואס אשה היא בודקין שמא עיניה נתנה בבחורי
ישראל
ואס
היאעכ״ל
:
'
!
לא
אמי
לאיחלופי
.
בישראל מן האס ולא
לא נמצאת להס עילה מודיעין להן כובד עול התור וטורח שיש
בעשיית׳פל
עמי
מן
האב
כולי
עלמ
לא
פליגי
דאסיר
כי
פליגי
מן
האב
ומן
האס
מאן
לשרי
בתר
כאמו' כדי שיפרושו אס קבלו ולא פירשרוראו אותן שחזרו מאהב׳מקבליןאותן אבא שרינן ליה להא קרו ליה כני פלכיא ורב סשת קרו להו נמי מיפלכיא וא״די
לפי׳לא קבלו ב״ד גרי׳כל ימי דוד ושלמ בימי דול שס מן) ספחד חזרו ובימי שלס' פליג רב אחא בר יעקב אפי׳באחיס מן האס ומ״ט רג שנתגייר כקטן שצולל דמי
0מ מובי החלכו׳והטוכ׳והגדול׳שהיוכה יסרא׳חזרו שכל החוזר מן הגוי בשבי׳ ואקשי לרב אח בריעקבופריק וכתבוהרי״ף וסר״אש וכיון דלא איפסיקהלכת׳
דבר מהבלי העול׳אעו מגירי הצד ואעס כ היו גריי הרב׳מתגיירי בימי דוד ושלש
עבדינן לחומרא כרב ששת ויש בדברי רביכו ט״ס שכתב לאחים מן האב ולאןמ
גפני הדיוטו׳והיו ב״ד הגדו׳סוששי׳להס לא דוחיןלהןאח ' סטבלומ״מ ולא
מקריבי׳
האס
נמי
אסירי
והא
'
ליתא
דבהדיא
אמרינן
כס
דכ״ע
ל״פ
דשרי ומדברי הרמב'
אותם שד שתרא׳אחריה סי שלא בדקו אחריו או סלא הודיעוהו המצו'
ועונשן
ן
מ
ל
בפי״ד
מה
א״ב
נראה
שהוא
פוסק
דמן
האב
ומן
האס
שרי וכתב עליו הה״מ.
וטבל בפני ג הדיוטות ה׳ז רג אפינודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל׳ דאיששר שהוא פוסק כליסכאקמא וכרב אחא לקולא בסל דבריהם אכל לא רצא
ושכל יצא מכלל הגויס וחיששין לו עד שיתבאר צדקותו ואפי' חזר ועבד אליל לפסוק כלישכאבתרא וכרב אחא משוס דכולהוקולי אל נקיטען או איפשר שהוא
היי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין ומצוה להקזיר אבידתו מאחר שטבל מפרש דלישנא בתרא ה״ק א' ד פליג רב אחא בר יעקב אפי׳באחיס מן האס בלבד
?עש׳כיסראל וכ׳ה״ה לפיכך לא קבלו ב״ד וכובפהערל לא קבלוגריס בזמן דוד ובהא הוא -דפליג רב ששת אכל במן האס ומן האב אפירב ששת מודה ופסק כר
ושלמה וכו מס אמרו במקום אסר שבימי דוד ניתוספו עליהם נץ״ן אלף גרי ס • ששת וכלישנא בתרא ולי כ שהריטכ״א ורבו הסכימו לדביי הפוסקים כרב אחא
ומתוך כך ביאר רבעו שב״ד הדיוטות היו מגיירי' אותם ובדיעבד כולס גרי 'וכ״כ לקולא כיקדאיסורא דרבנן הוא ועבד בה עובדא וכ״כ הגהות מימק כסס ראב״ן
מן המפישיס ז״ל • גר שלא בדתו אתריו וכו׳זה פשוט שאין הודעת המצו׳מעכב להלכה כרב אחא וכא״ד לקולא :
וכתב צסקי יוסף דפלונמא דרב אחא ורב
ויעבד ואמרו בפרק החולק טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל לבר ז,ילא  ,ק,דש ששת בנסי דכסוב בגרותן הוא דאילו נשי דנסוב בגיותן שלא ידעום לאחר
ישראל מומר הוא וקדושיו קידוש ין -ומ״סרכי׳ומצוס להחזיר אכידתו הוא ממה
גמת בתורת קידוסין דכ״ע סרו אהדדי וכן פשוט סס כגמרא גבי" מעשם
שנתבאר בפי״א מה׳גזילה שמסזירין אבידת המומר והוא שיהיה מוער ל תי5ן3ון
בנפטפייס הגר ושאר בריתותסאחריה וכ״כ הימב״ס בפי״ד מה״אב ולפיזה צ״ל
נמו שנזכר סס עכ׳יל • ותמהני׳ עליו למאי לתיאבון שייך בסזר ועבד אליל דל5ן סמ״ם רבעו אע" פ שנשאה בגיותו ונתגיירה • דהיינו דווקא כשבא עליה לסס
שייצא לתיאבון אלא בגזל ועריות ומאכלות אסורות סנפסו סל אדס מתאו׳לסס קידושין אחר שנתגיירה  :ובלש אאוריס ככל העריות האסוריסליסרא׳וכו'
ומחמדתן ועוד דלא חילקו בין לתיאבון להכעיס אלא בא' מסא׳מצ ומ ^
^ כ׳כ שס הרא״ס ועדין אשת אח הוא נלמד ומיסוהיעו דוקא בעריות שמצד האס
ןמ

ןמ

■ ־■ ׳-׳ -׳ ^ טיסורי 3ישה שמכוה כהחזיר חכירתוכח חחגר ועבר חכיג
"לאלמ״ש הואיל ומל וסכל יצא מכלל הגויאקאמ דמצוה להחזיר אכידתןמד 5ןח '
סטבל כעפה כישראל חה במר בעיני  :ודע דהא דל ^ ^ לן גריס ^  3ימי דוד
יללי נימי שלמה איתא כמי בפ׳שני דיבמות (סש ) וכתבו סס התוס׳וסהיצ ךע ׳
יני דסבת דאתא לקמיה דהלל ואמר גיירני ע״מ לעשות כ״ג בטוח• הים דסופו
עשותלסס שמי׳וכןססיא דהתכלת דאת׳לקמיהדרבי ואמרה גיימי ע״מ שאנשא
ותו תלמיד עכ״ל־ומכאן יס ללמוד דהכל לפי ראות עעי ב״ר־ועל מ״ש הרמב׳
היו גייס מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות נראה לדקדק דמילא אמ׳
^ני ל י הדיוטות דאע״ג דאכן הדיוטות אכן כדאיתא בסוף גטין על ב״ד שבזמן
י -מ מאין מקבלים אותם גרים בב״דדידן אלא שאס קבלו אותס הדיוטות

קשי״ י•*־ ״־* ׳י• ״׳* י
י !׳ -י ׳•*׳־׳■ ׳* ׳•׳ ׳*׳״׳־׳ ׳■׳״ע*! ס׳־•׳•״ ׳׳ -״ענעי-זע* " סו
מאמה ולא אשה
שנשא
אחיו
מאמו
אחר
שנתגייר
צ
ומ״ש אבל אין חייבים
עליהם• בריתא סס ב׳אחיס תאומים וכן משוחררים לא חולצק ולא ימ יבמי ואין
קדשוסלאחר
תייביס מסוס אשת אח ופרשי אין חייבים משוס אשת אח אפי׳ קדשוסלאח!
שנתגיירו דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי:
ומ״ש ואין תילוקבין אם נולדו
שניהם שלא בקדושה וכו' אכל אס הא נולד
שלאבקדוסה
והשני
הורתי ולידתו
בקדושה הוה מתיר ר״י וכו׳ כ״כ הרא״ש שם אכל מדברי התוספו ' נראם סקס
כמסתפק׳־' בהיתר זה  :ודע דתניא בגמרא {סס ) היתה -הורתןיסלא בקדושס
ולידתן בקדוש חייבים משו׳אשת אח ופרס״י חייבי׳כרת משוס אשת אח מן האס
שהרי היא כישראלית שילדם בניס •
העריות האסמים לגוי אסורים

וקורבה סמצד האב שלא מן האס כל
"
בהם
־

זי מדבריהם ? ראוי
לקיש לדבריהם
• עכ'׳צ•-:

הלכות גרים

ד״ט
רסט (יי)

והלכות

סת

נהם וכו׳שלא יאמרו באנומקדושה חמורה לקדושה קלה כלומר מדיכא מסרא יקיים * ואמרי׳בבריתא דלכתחלה לא (נ״ה ) א:ז! עהאניי 1האס״י׳5יאיי!
לאניקיי׳את,׳׳
שרו דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואין לו קורכה עס קרוכיו אלא דרכנן גזור
יכניס ומ  :ר׳בגמר׳דקאי למאי ד  6מור האש מןהאשי :צי׳ מןהאבר״ת
אומ׳מני׳מו״כאיין"*.־
בקרובים מצד האס משוס דלא ליתי לאיסלופי בישראל כדכסמוך אבל בקרוכיס רבנן יקיים דהיינו אחותי־ מן האב ואחות האס מןהאב והרמכ׳כת׳דנישאל) ותה:
מצד האב ליכא למיחש לאחלופי דכ״ע ידעי דאין אבות לגוי וכדאמרינן מן האב לכתחלה וכ׳ה המגיד שכך השכים הימכ״ן משו' דהא דאמוילכתחל׳לאיכנו׳ה״מ
ולא מן האס כ״ע לאפליגי דשרי
לדברי האומ אחו האס מןהאב יוצי׳דכיון
ומ״מ המ שאסור מהם לבני נח אסורים
הגיורת שנתגיירו כניה עמת לא חולצץ ולא מייבמין אפ׳לו הם דמציכו לסם שא׳בצד האב איללמיגזו׳
בהס לאחר שנתגיירו משוס שלא יאמרו
תואמי'
אפי׳היה
לירתן
כקרושת
כעץ ה ןךתן בהא מסוס הנך אבל לדידן כיון סלא
באנו מ ?י וסה חמורה ל ?דושה
כקדושה אבל חייכים משום •#ין,
ז אש ה
> ,ה הורת ן
מצינו להס שא׳אב כלל א״כ אחו האס ק
וכדאמרינן בפ״ב דיבמות וק נק אינו
' דועןח הרי ה? כיטורא ל ^ ףבר ^ ע  :ין עמת
^ ים י
האב ואיכךשריין לכתחלה פ כ• ונרשכן
אסור בקרובות אביו אלא באשת אביו
י .
״״ -
״״״,״ " יי  1ייייי  ,יוייו " . ," 1
הוא דעת הרי ף שהשמיט בריתא זו לפי
לי״עי 4׳" אכיילי '
־זד־זיפליגיכפ״ר האשמ־ ^/ .ת
י* י
00
*נ־למשינ * חמ! * 0ולא *

ננ״י פ'
גסאין ע 5אנושה
י4״א זגדנרשאין
אסור לכן נק מן
התורה רקמחמת
חוקתיהןמות׳לגר
ולא אמרינן שמא
יאמרווכן ( :,נ)
וננ״י גושאין על
אנוס׳ עיא וגזים
שנתגיירו איש
ואשתו אם רנה
עיוורה
אפיימח״־ס נדמות ^ ועלנ 1מ!וו)! 3
שי * דאתי י<איתי!ופיכישרא־? שאץ מק כבערות אלא כב״י והם האסנ ?ל' פי ^  ':וכתכ ־־י"?,
סלדנ חותרת
לאתרים לאינ״ג אביו דר״ע דריש ליה לאשת אביו
אבלי ן
?ך5• 5*10׳"1י*! רלני
^ דל כדינ? דקתני נשא אחותו מן האס יוציא אפילו
דנעולת נעל יש אחות אביו שרייא ור״א דריס לה לאחו '
ממונו׳דן אפי׳ישראל כד א כלא כפייה שמקבלו ?  4יי ,לרו? א  -לנולדה בגיות היא דפיון שאסור לו בגיו'
להן אפ״ה ליכא אביו אבל אשת אביו סריא נמצא
שהגר לי כפייה פסול לרון ישראל ער שתהא אמו מישראל אכל
את חייסינן שמא
יאמרו באנווכו׳והא
<ושוםנאנוחק17
'ש
לקדוש׳קלה מותר בכל המרובות שמצד האב חוץ חכרו גר כשר לרון אפי' בכפייה ולחליצה פסול
אפילו
קכליה דקתני מן האב יקיי׳אפי נולדה בגירות
חמורה
יישום לאותה מאשת אביו לר״ע ואחות
אבעלי״א עליה אפילו לחליצת גרים כגון שהורתו ולידתו
בקדושה
עד היא כיון שהיתה מותרת בגיותדלי׳להו
ותניאבפנושאיןגרישלוסאראסואין
ג
סא׳אב :ואסור -
שיהא אביו ואמו
מישראל
כסמיתווכו" -כה' ׳
1:
משאץ
אישות אין לו עיקר
ונשנתגייר פקע לו שא ' האב כיצד נשא אחותו מן האס
ן
)
.
.
.
(
סס ) תנא ממה י 1פתומותונסמותנ
 7אצ״כ אעי' ננס יוציא וכו׳ושאר כל העריות מיתרות לו
1
 * 10/1ענ! 2ז 111 * 1ן
ואיתדתני אסו בחמותו מאן דאסר נר
לאחשתרי׳לעלסא לאתויי אשת האב וכתבו התו ' בריתא
7האאינה! לאו נני
כר״א אכל ר״ע פליג סליה ואסר אשת
רע
מצ 1ת עשהעייכי' ארם מישראל שיכתוב ול ס״ת
לאישות
׳
הראשון פקע וכן אביו ושרי אחות אביו וה״ג פוסקי כר״ע
ומאד צריך לחזר אחריהדאמר ר יהושע בן ני״פדא*ר חמותילאסו•מית'קל-שלין
הוא דעת גדולי ומיסו יש ליזהר כר״א עכ״ל והרא״ש כת לויהלוקח ס ת מן השוק חוטף מצוה מן השוק כתכו או שהגיהאיסור כלומי דאיג בשריפה וגבי גרלא
פוסקי׳ו״ל ענ״ל־ ישס ב״ה פסק_כר״ע ויש _,
פוסקים כד״א .בו אפי׳ אות אחת כאלו יקבלה מהר סיני ולש שאין לו למוכר׳ מת ביהרכנן7וכ׳הרא׳׳ש סר״חפסק:ר

וכ׳רבינו שטוב להחסיר כדברי
סניהס אפי׳יש לו הרבה מהם ואפי׳למכור ישן כדי לקנות חרש
וכך הס דברי התוספו׳ש כתבתי
ואני אפי׳אין לו מה יאכל ומיהו םא
צריך למוכרה כרי
וכו׳בריתא
אומר דכיון דלא מיתסרי אלא
מדרבנן או ליש׳אשה ואין לו דבר אחר למכו' שפיר דמי זלא״א
הרא״ש כשהיה גוי נשא אשה ובתהוכו׳ג
סס נשא צשה ובתה כונסא׳ומוציא א
ומשוס גזירה דשמא יאמרו אין
להחמיר
ז״ל
שזה
לא
נאמר
אלא
לדורות
הראשונים
שהיו
כותבין
ס״ת
י׳׳"
-" ""
ופרש״יגרסנשא בגיותו 6סה ובפה'
וכדי הוא ב״ה שפסק כר״ע לםמיר עליי
ולומדים בה אבל האידנא שכותבין ס״ת
ומניחים אותו בכית
ונתגיירו עמו ונתנו סתו׳והרא״ש דה״ה
בל זה לדעתהתי ססומיהרשש כה ב הכנסת :לקרות בהן ברבים מצות עשה על כל ישראל אשרירו
לאס׳ואחותה מן האס או אשס וכת בתה
ראסוריםלכי
"ד"?וביי
ססוריכז£
שמצד
©מצד החב
יאכ הססוריס
ככני?'ננח
/
משגת לכתוב חומשי \
התוהה ומשגה וגמרא זל
ופירושיהם להגות וז״ל הרמב״ס בפי״דמה״אבהנוש׳גיורת
לרג ,
ס
־מ
]
ו
0
ש
^^
עתוכו
׳
.
אבל
בהןהוא
ובניו
מצותבוזיבת
התורה
היא
כרי
ממור
בה
דכתיב
וכתה הגיור או ב׳אחיו׳מןהאסיוש׳עס
א׳מהס
ומגרש
השנייה
וכ׳ה׳המגיד
סס׳
סימכ״פכפי״רמס׳אסוייכיאה
ספ
ק
ולמרה
תא
בגי
ישדאל
שימה
בפיהם
ועל
ידי
הנמר
ופירוש׳ידע_
לקתכיסמנד האכ אשי׳ סאסוריס ל ננ י פירוש המצות והדינין
עלכדחי׳לק הן הן הספרי׳שארם
מצווהנשא לופה וכמה כונס א׳ועוניאא' ומונ
<ח מותרים לגרים שהרי פסק סס
כר״ע לכותבם וגם שלא
למוכרם
אם
אל
ללמוד
תורה
ולישא
אשה
:
רכי׳דיןזה במי שנשא אש׳ובמ׳שנתגייוו
דאין אסור לבני נח מקרובי
האב
אלא
כותביךס״ת תפילין ומזוזה על עור בהמה
וחיה ואפי׳היה זה שנשאן ישראל ודינו ודאי
אסת אביו בלבד ופסק שהגר
סותר *
* טמא׳ולא על עור ת אפי׳הטהור אלא על
עור אמתי וכ״ס רש״י ז״ל והשוה רפי׳דין סתי
בכל קרובים שמצד האב ואפי'
כאס׳אכיי בהמה וחיה ועור הטהורי? אפי׳עיר נבלות וטרפות שלה?
וצריד אסיו׳מן האס לאשה ובת וכ״כ ז״ל וסנעם
אסור יסמפא׳וסיס פוסקי׳כר״עוהרעב׳בס״ב

"שואט
ללמו׳תורה ובסי״ד מה״אב פסק כר״ע  :וס״י

□כתב ח״ל גר אסור בשאר האס

ומומי שיהיו העורות מעובדי? לשם ס^ ת אכל תיקה הקלף ושירטו ^

מפני שיש להס שאר האס בגיותןוס״ס

בפ ?|5365ע'פ ״?ע יי
 ::15״י ^י! א״צ שיהא לשמה וה־ר ברוך נסתפק אם צרידשיוצלאבשפתיו ל$יי ?!" יכ ינ״3י.עימ'3עס "^
90״ -א  3ייל ס י כוכוש " הגיאםתאת, ,
שמעבדולשמהאואםסניכמחשבהשמחשבכךבלבווכאא משו׳מיריל ^ ליתילעישייכישווו׳צשה
מאביו ואם אפי אכיו!ואש ' אכיו
ואסכני
זלהילכךטוב
שיוציא בשפתיו
ויאמר בתחלת
העיבוד וכת׳אכל ליכא למימר טעמא משוסשלא:
ןי ע״פ ש נ שאת לאחיו או לאחי אביו לזו כשמשימו לתוך הסיד עורות אלו אני מעכר לקדושתכזר^
יאמרו באנו וכו׳דהא ם נח מותר בי1שה
צננו אח׳ שנתגיירו וכן אחו׳ 6מומ5ןבי ה
לא צריך כת׳הרמכ׳אם מוי מעבת פסול אפי׳אומר לי
ישראל ובתה ומ״ש רכי׳אכל ^שה וגתמ׳ואשנז
ואחותו מאביו ובתו שנתגיירה
מותרת עכר עורות אלו לשם ס״ת והיר ברוך כתב שאם מעבדו
דשדא׳ ואחותה מן האב ובו׳כ״כ סס הרא״שוכ'
לו עכ״ל וכן נראה דעת היי״ף
שלא
כתב
עומד לע גביו ומסייעו שרי רכ״כ בעל העיטו׳דסגי כנוי שמעט־־ ,ואע״ג דאחו׳האב דאמו׳רמןיקיי׳אמרי׳
אלא ההיא דבני יורן אמתא
דאמייק לשמה וכן הוא מסקנת א׳יא הראח ש ז״ל וכ״כ רב נטרונאי
אם בסיפ׳דלכתסל׳לנז יכנו׳סאני הכאשאין
ילך האיסו׳בא __
קדושין :כתג
דכקהאב ולא מן האס כ״ע ל״פ
לשמה מצו׳מ
ואם לאו
אלאזע״י קדונ
דשרי אפשר לישראל לעברם . .. .
מצו׳מן? המובחר
המובחר ואם
לאוילך
הרמב׳בפ׳הנזכ׳מות ' לאדס ליש ב אחיו
ומשמע דה״ה לכל״קורבה דסצדהאב
לגוי ויאמר לו קלף לס״ת אני צריך
וכשמעכרם
קריא ולפי דעתם אתי שסיר הא דתניא
יי״ ׳יי—״ ״י ק ׳ן —׳  -יי - -ן
י " -י " ׳* -׳ -
גערות מןהאב שלא גזרו בשא׳האב כמו׳
מתמא בפרק נושאין דגר מותר כאשת אבעכל׳ע ולא צריך לדסוקי ולאוקומה שביארנו וכל השניות שאסרו חכמי׳בערעתמותרי׳בגרי ' כעי ' דאיפשיט בפ ם
בר״א כראוקמוה התוספו׳והרא״ס ולפ״ז מה שאמרו בפ״ב דיכמות עמה גופ׳אי דיבמות ^ דבב ) וז״ל הרמב השניות כולן לא גזרו עליה ' כגייסלפיכ ומ(ת ?? י,
לא משוס שמא יאמרו באנו מקדוש ' חמורה וכו׳לא גזרו בה רבנן כ״ל דפל קרובים לישא את אמו וכוש אדם גיורת ואם אמס או בת כת בתה ובן בשאר השכיר עכ ל •
שמצ׳האס דוקא קאמיוה״פאי לאו משוס שמא יאמת וכו׳לא הוי גזרו בקרובות הגיור שנתגייר כני׳עמה לא חולצין] ולא מייכמין משנה בס׳נושאין ( דנז )־מם
צלל אבל השתא דאיכא קרובות דמתסרי להו אע״ג דאיכא קרובות דמתשרי
אפי׳הס תאומי׳אסי׳היה לידתן בקדושה וכו׳ברית׳סס  :ומ״ס אכל סייביסמשום
להו בגיותן ובגירותן שרי להו לא יאמרו באנו מקדוש חמור וכו׳סהרי הס מאים אשת אס היינו רווק כשלידתן כקדושה וכך מפורש שסבברית׳ומדכרינמקייוטף
שיש בקרובות האס שהיו מותרו בגיותן ואסומת בגירותןכגון אתית אמו
כספ״קדיבמות נר׳' דהיינו דוק'׳כשהן תאומי׳ואיכונרכעיניומ״ש סיתההוףז
ואשת אחיו מאמוסמותמת לבני נס ואסורו׳לגריס
אלא יאמרו בקבלת ולידתן בקדוס׳הריהס כישראל לכל דבר ג״ז שם גברית '  •:תניא נהחולץ ( י!*
התורה נתחדשה הלכה וטעמא דגזת טפי בקרובות האס מבקמכות האב מסוס מב ) גר וגיורת צריכי להמתין ג׳סדשי׳להבחין בין זרע שנזרע כקדושה לזיע
דבקרובות האס איפשר דאתי לאיתלופי בישראל כדמשמע בפ״ב דיכמות ובס ' סלא נז ^ כקדוס וסרש״י גר שנתגייר ואשתו עמו צייכ' להמתיןג׳סדשי׳לסרוע
גוסאין ואי לא סוה אלא כאי טפמ 'בלחוד לא היו גזרי נמצא שעיקר הגזירה היה
זהמזה וכ׳הרא״ס י״א סנמצ כמדר ' ( ונ״כ המרדכיוכ״ס בתא״ו נכ״ג ס״ד ) ינוי
משיס,סמא יאמרו וכו כן נר לי לדעת •רמ״ב׳ז״ל וכ׳בכ״י דמות באשת אביו
אפי׳
ואשתו
גוי׳סנתגייר׳סאץ לו לקיימ׳סמא יחזרו לסורן והכ לא משמ׳הכיכ ולענין
נשאה אביו בגירות כיון שמת הא 3מותרת לבן וכן דעת הרמב״ס והרמכ״ז
עדו׳אפי׳אחי׳מן האם מעידי׳זה לזה וכו׳וליכ׳למיחש דאתי לאיחלופי וכו מימי
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שס ויתבאר בסמוךמו ס להתיר כתו כת׳הה״מ .סכך הסכימו הרמב״ן והרסב״א
שהרי גר מותר בבתו ולא גזרו בגוי בשאר האב כלל  :ודע סהראב״דחלקעל
הרמב ס כאשת אחי אביו ואשת אביו דלא שרי אלת בדנסבה כשהוא גוי אכל
נסכה כשהוא גר אסור וכבר דחה ס ' המגיד ראייתו וכתב סהרמב״ן והרשב״א
הכריעו כדברי הרמב״ס ז״ל :א נשא אחותו מן האס יוציא מן האב לכתחל׳לא
יכנוס וכו גריתאבע משאין ( סס )
נסא אחותו מן האס יוציא מן האב
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"תדנתי'

סוס תשים עליך מלך עליך הוא דכעיכן מקרב אחיך אבל גי ין
,ח ? יו ^ '
היתאמומיסרא׳דןאפי׳ישראולעניןחליצ׳עדסיה׳אביוואמומישר^ -,,,היפ
פרש״י הא דאין גר ק ישרא היינו ד' נ אבל ד״מ לן ן<ל״מכ יץ ךךףי' לי מקרא וכך
אלא בד״מ איירי והא דאמרי׳כס״א דיני ממונו׳סכל כשרי׳לדון לאיתוייגי ת
גר חכירוקאמ ותימ א״כ סא דא״לרב שמוא׳תכי כב״ד סל ישרא׳ולאבכ״ר של גיי ׳
ל״ל קיא לענין חליצלמעוטי גרי כיון דאפי׳לשאר דיני׳פסו׳וי״ל דאינטייר

בת

הלכות סית רעא

ד״מ

ד 6יצטריך לפוסלו
אפי׳לסליצה של נריס שהיתם הורתו ולידתובקדושה ל)י כמי בסמוך דלפי דעתי האידנא נמיאיכא מטה בכתיבת ס״ת גס לדעת הרא״ת
י5י קכילי עלייהו
היה
כשר
לד״מ
ולחליצ׳לא
מסני
קבלה
אי
נמי
לדין
של
ובמרדכי
יסרא' ז״ל הילכך נראה דאפי בימי דורותהראשונים מיירי וכן כתב המימי בפרק בני
ויה נשר לדון בלא כפיה דלא שייך סימה ודבר של שררה אלא כפיה כי ההיא דפ׳
העיר בסס ראבי״ה דס״ת דיסיד המוכרו ליכא איסורא אכל יוינו רוא׳סימן כרכה הק״ לן> נ״ב פיר*
ר״יזאה׳ ? אמלינן
גחול׳ן ר3א אכשריה לרב
"י ׳ י ' מיי בר רקל ומנייה בפורסייה בבבל ואפ״ג דכתיב כדאמר רשב״ג וכן נראה מדברי הרא״ס שכתב כפ'בני הפיר דיסיד שמכר ספר
כחוטף מנוה ״1
טוסתשיסוכו׳אלמאלא בעינן מקרב
תורה יכול להשתמש בדמיוני לדעתו
השוק אצזקת יוי׳י
־צסיך אלא במילידסררהונפי׳וכן עיקר וכשמעבים לשם ס״ת יסייע עמו ישראל מעט וכה״ג הוי עיבוד
הוא מוכרו ודינו כמו שמכרו ז' טובי לפי שעתה 3א חסר
ונן משמע בההיא דהכל כשרים
וכתבו רביכו חנירו מנוה
לדון לשמח תשוב׳לגאון לענין עיבור לשמה רבנן דתרתי מתיבתא העיר במעמד אנשיהעיר
מנוח נמי הכי דאדרבה עבירה
לאיתויי גר דמסמע בסתמא אפי׳לדון
ישרא׳וניחא נ מי הא דאיצטיי׳למפסליה סבי׳להו רכל שלא לשמה פסול לקרות בו כצבו׳ומורי רבמשה בסירפ״ב־< ואי פשרדה'ר!
היתה להשהות'
ס'ל ודעתהרמב״סבזה כתבתי בשור נילי ספר שאונו
לחליצה עכ״ל ולענין מה שחלק עלרש״י גאון הוהפליגואמ׳מצו׳מן המובח׳למיעבדעיבור  1,עןמהאב1,
^תי ^ 1נ״1ירבי חוגיחשו׳אל תשכון
ופי׳דהא דאע רב גר דן את חבירו בד״מ מתורת ספר שקורקבו צבור לא נפיק ואית לנאולרבנןדקרזק
׳
6
ח1סי ^ ג יס
גאהליןעולה הלי
איירי כ״כ הרי״ף כפ אחד דיני ממונות בהא מלתלרחויי ;לריב משה גאון ומיהו אתם
שאיןבמקומכםלא נאמר״אלא לדייית היאסוניסמ" וכח
בקנייתו
ולבהתן
וזיכה
והרמכ״ס כסי״א מה סנהדרין :
מי שעוש גמלים ולא דק פי קלף אם יש
במקומנסס׳ת
כהיק
אכל
סאידנא
שכותכי׳ססר
תויומכיסי׳

ערנא)

ער מצותעשה על כלאד'
מישראל השמרו וקראו בו בצבור ואם לאו אל תשביתו קריאת התורהאותו בלה וט׳עד אס לא ללמוד תורה
שיכתוב לו ס
ת
בערק
ב'
בצבור
מפני
שאו׳הכתוב
עת
לעשות
לה׳
הפרו
תורתךאלא
עעזו
ולישא אשה בלסת ויש לתמוה היאך
דסנהדרין (דכט ) אמר
רכא
אף
על
סי
ס״ת
מן
הדק
אע״פ
שאינה
מעובד
לשמה
שמורי
רב
משה
כדאי
בא הרא״ש לפטור לאדם ממצותכתיבת
שהניחו לו אבותיו לאדם
ס״ת
מצו׳לכתו׳
משלו סנא׳ועתה כתבו לכס את הסירה הוא לסמוך עליו כשעת הדחק וליש על דרך שאמר עת לעשותספי תורה ולסחליפ בחימשיסומשניות
לה׳הפרו
תורתך אבל אם יש לוקיכולת להחזיר יריעו׳הדק לידיוגמרות ופירושיהן שהרי לא תלהטעם
פי כיון דקי״ל דאין כותכין את התורה מתוח ולהעביר עליה׳סיר לשמה הרי יצאתם ירי עיבוד לשמר; הסילוק בין מרות הראשוניםלדורות

פרשיות דמורה חתומה ניתנה ע״כ לא
ק6ער שיכתבו שירת האזינו לברה אלא
היינו לומר שיכתבו כל התורה עד סירת
האזינו שהיא גמר סל תור וכך הס דברי
הו״מכ׳בה ס" ת :ומאד צריך לח!ר אחריה
לאריב״ל הלוקח ס״ת מן השוק כחוטף
מנוה וכו׳עד כאלו קבלה מסר סיני בער'
9קומןרבה ( דל ) ופי' נ'י החוטף מטה
שאין לו שכר גדיל כ״ככמי שטרח
בכתיבתו ויש מקום למדת סדין לחלוק
ולומאלמל שנא' עליו בלא טרח לא היה
פושה אותה כתבו הוא בעצמו או שכר
סוער לכתבו וטורח בתיקון הקלפים
ולסבול מול הסופר עד שנכתב כאלו
קבלו יש למדת׳רחמיס לומר כמו שטיח
פורנו זסכן הייה טורח ללכת במדבר גדי
לקנלפור׳מסר סיסי•אמי׳אורי א'שהיה
נעות בו ותקנו כאלו כתכו שיש למדת
וחמי' לומר כמו שתיקן זה כך אס היה
מוצא טעיות יכות היה מתקן אופס י*:
ומ״ש וכ״ס שאין לו למכרה אפי׳יס לו
?רבה מהם בפ׳בני העיר (דלב ) ת״ר לא
ימכור אדם ס״ת אע" פ שא״צ לו ומ״ס
אפי׳למטיישן

כדי לקנות חדש סס בטיא

ואם אק י כן^ ת ל עשות כ ן כתכו בו
שא ק מןגובי  1,עומו הללו אלא שבדורות הללו אין לומדי בהן
וקראו בו בצכור וצריך שיהא
מעובד
בעפצים
אב
ל
אם אינו אלא מניסים אותסכב ה לקרות בהם
מעופר בעפצים הוי דיפתרא
ופסו
,
)
ןמיהו
היה
אומ
׳
ף
־י
ת
ךעיבלד
ברבים
וא כהל ל שגס עכשיו חייבים

סידשלנוהשוב מיבורע־צים ימי* " *< < 1
לומדיסבתרורזהחסוניםלא״לפנויס
ודוכסוסטוס והרמב פסלה עלרוכסוסטו׳וא א הרא ש זל לא ל ממצות כתיבת ס״ת לכך נ״ל שלא בא
כן פי גריל עור שנגרר ונתקן במקום השער ובמקום חכשר לאאלאלחדש 'לנו חיוב כתיבתחומשים
נתקן וקלףודוכסוסטו׳הוא עור הנחלק לשני׳ חלק החיצקשל צד ומשניות וגמרות ופירושיהםואיסור
השער נקר׳קלףוכותבין בצד הפנימי שכלפי הבשר וחלק הפנימימכירתן שג״ז בכלל מצוכתיבת
שבצד הבשר נקר' דוכסוסטו׳וכותבק בו בצר החיצון שכלפי ס״ת ושזה יותר מצוה מלכתוב !ס״ת

פסו׳אבלג חציה גן ^ וחציה צבאים אע׳י פ שאינה מצוה' מןן

המובחר כשר ס״ת צריכה שרטוט ותניא כמסכת סופרי

הוא נוהג בו כמו שהיו מהגיס בדורות

׳הלכההר - - -

ילמשה מפיני מסרגייץ בקנה ופר־יייאאתא ליקוקי סמן אלא

דכרי

רעא  .אין כומניןס'
סתסילץומזוזז'

על עור בהמה וחיהשמאס:
בריתא כפ חשרצים ( דף קח ) •ומ״ש.
ולא על _
עור דג _
אפילו טהור שם בעא_

הסכי׳א״א הרא״שז״ל ו ^ג׳נכתבת אלא בדיו ופר״ת שאינ׳נקר
דיו אלאשעושין אותו ממיני קוצי׳ידועי׳שמבשליאותם ועושקמר בריה דיכינא מד״כ בר יצחק מהו
אותו ממימיהן אבל לא אותו שעושין מעפצי׳ופסו' לס׳תוא״א לכתו׳תפילין ע״ג עור דג טהור א״ל אם
הרא״שז׳יל כ שהו׳כשר כיון שהוא עשוי עם קומום**ק
יבא אליהוויאמי פ 0קא זוהמא מינים

דלי! איפשיטא וכ הר׳ןונקטי בס רבופי לחומרא וכן דעת הרי״ף שכתב מימרא
לרכהבר רב חנא משום י״ג דאין מוכרין ס״ת אפי׳ישן ליקח בו חדש וכן פסק
?ר״מב ' ז״ל וכ׳ה״ר מכוח מועמ׳מסוס פשיעותא הילכך אס הים החדש כתוב והוא
בכית הסופר ואינו חסר אלא נתינת דמים מוכרין • ומ״ס אפי׳אין לו מה יאכל
שס יתר ע״כ אמד רסב״גאפי׳אין לומה יאכל ומכר ס״ת או בתו אינו רואה
סימן ברכה לעולם ומשמע דכי־ון דאינו רואה סימן ברכה אסור הוא למוכרווב' כ
לרמב״ס בפ״י מה ס״ת וההגהות תמהו עליו דכיון דמותי למכרו ללמוד תורה
ילישא אסה׳כ״ש דמותר מסכי חייוב והכי אמרינן כירוסל׳סוף מסכת בכורים
ונס מפלמודא דידןידקדקו דנרא׳דסרי  :ומ״שמיהו אס צריך למכר כדי ללמוד
חורה ולישא אשה ס״ד ג״ז סס אמ ר יוחנן משוי ר״מ אין מוכרים  "#ת אלא ללמד'
חווהולישא אשה ופי׳ת״ת מפני שהוא מביא לידי מעשה-אשע כמי דלא מהו
גיאה ומ״סואין לו ד״א למכור הכי משמע ודאי שאלץה״לידבראחר למכור לא
?יומתיריילולמכו׳ס״ת וכ״כ הר״מב׳ז״ל וסמ״ג וכתבו הגה״מ הא דלאחשי׳לפדיון
'6רי׳משו׳דמילתדפשיטסיא והוא מדבריהתו׳בס״קדב״ב  :וכתב ה״ר מנוח
ייט׳יכוליס למכת ללמד מורה ליתום המוטל עליה או להשיאו אשה ומיהו לסי
מה שנתבאר בסמוך דלא התירו אלא כשאין לו ד״א למכו׳נראה דכרביס נמי לא
םייל)חלא א"כ אין להם על מה סיסמוכו והם עניים מדולדלים  :וכתב סוד
 3י מנוח אינו מאה סימן ברכה וכו׳דוק׳ס״ת העשוי לקרות ברכים אבל ספרי
יחידיסמוכרים לעסות מהדמיס מם שירצו שע״מ כן פשאוס או לקסום ועוד
5קדושתן לא פקפפבכך והס בקדושתן כיד הלוקח כמו שהיו כיד המוכר עכ״ל:
יהרה משמע לי דבסופייס וסוחרים הכותבים וקוני׳ספריס לעכו׳מייריחהו סב'
^ מ כן עשאוס או לקחום אבל יחיד הכותב או הלוקח ס״ת לעצמו אינו רשאי
ץכרי וחע׳פ שאינו עשוי לקרות ברבים אסור למכרו• ותדע דהא איסור מכירת
מ ת כלשון יחיד ממני׳לא ימכור אדם .ס״ת אע״פ שא״צ לויותר ע״כ :ארשב״ג
^ץלר מה יאכל ומכר ס״ת וט׳וכן דברי הרמב״ס ודברי רבי׳ בלשון יחיד הס
^ וייס אלא שכתב רכינו בטור א״ח סי׳קנ״ג גבי ב״ה וכן כל יחיד בסלו יכול
גנעכיר ולעשות בדמיו כלשמ שירצה אפילו ספי תורה ואע״פ שמצאת
יתוכ דאליבא דהרא״ס אמרה דפבר דהאידנא אין מצרה כקטי׳ס״ת אכל לעיקר
^ דיש מצום בקניית ס״תאפי׳יתיד אסור אין דברים הללו׳ל ל עטעשאבתו ־ב

אי לא פסקא ומשמע דכיון דלא בריר לן
אי פסק זוהמא מיניה לא כתבינ'ן וכ"כ רביכו ירוחם • וכ״ס הרמכ״סז״ל •
ומ״ש•
אלא על עור בהמה חיה הטהורים ואפי׳עור נבילות וטריפות שלהן ג״זבריתא:
סס ומ״שסכותבין על עור העוף מימי דרב הונאםש ואע״פ סכל אלו סדברי׳
לענין תפילין הס שנויים בפ״ח שרצים חד ^מינייהו נקט דה״ה לאינך דהא מנן
אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתבים בגל לשון קו פסי!
הרמכ״ס ז"*! וכן כתב הרא״ש ונתן טעם דמדקיהיב טעמא מל^לען תהיה תורת
ה׳בפיך מן המותר בפיך כלומר ממין המומר לפיך האי טעמא שייך נמי כס״ר*.
דאין לכתוב פירת ה׳אלא על גב פורלש מין סמותרלסיךובמ״ס שט בהדיא אץ
כומביס ספריס תפילין ומזוזות על עור בהמה וחיה הטמאים :
וצריך
שיהיוהעויו' מעובדיםלשסספר חורה כפרקהניזקיןו דףנד ) גביי ההוא
ראתא לקסיה דרבי אבא אמר ליה ספר מורה שכתבתי לפלוני טילים סבו לא
עבדמיס״לשמ א״ל ממון שאתה כאמן להפסיד שכרך נאמן אתה לפסול ספי
מורה וכן פסקו הפוסקים ודלא כדמסמע מפרש״י פרק נגמר הדין בפלוגתי!
דאכיי ורבא דלרבא לא בעי עיבוד לשמה ל:
ומ״ש אכל תיקון הקלף ושרטוטו אין צריך שיהא לשמה ל׳כ הרא״ש בהלכו׳ספר
תורה בשם ר״ת וי״ח אהא דאיפליגו אביי ורבא דאביי אמי הזמנה מילמא סי#
רבא אמי לאו מילפא היא דהזמכה היינו לחתוך הקלף
לתקנו סיהיס
ראוי לכתיבה והלכתא כיבא דאמר לאו מילתא היא כלומר לא הוי דבי*
חשוב הילכך לא בעי לשמה והוא מדברי התוספות בפרק.השולח  :וה״רברוך
נסתפקאם צריךשיוציא בשפתיו וכו הטעם שנסתאקו הוא משוס דכפיגולכתיב
לא יחשב וכעי דיבורומממה ניטלתבלא דיבורובשליחותיד כתיב על כל דבר
פסע והחושב לשלוח ידבפקדון חייב ומ״ש בשסהרא״ש הילכךטובשיוצילו
בשפתיוכו׳ותר לא צריך בסס״תכ״כוכ״כ הגה״מ בשססמ״ג שצריך שיוציא
בשפתיו • ומ״ש ופו לא צריך היינו למלר שאין צריך לא להוציא כשפתיו ולא
לחשוב שמעבדים לשמה אלא בעת תחלת העיבוד בלבד• כתב הרמב׳אס הגוי
מעבדו פסול אפי׳אומר לו ישראל וכו׳בתחלת ה' תפילין וטעמומדאמריכן בפ״ב
דגיטין (דכי ג ) דגד אדעתאחמפשיה עביל וכ׳המרדכי בהלכות קמות סכ״כ
בא״ז ומ״ש רכינו בשם הר״ב והעיטור והרא״ש בהלכות ספ׳תורה כמב הרא"^
שנהגו העםהכ■ ר בתך יכ אין עכדניס ישראל מצויץ בכל העקומות וכן הדעת

מכרעת
ז

ח כיח שהנילן ןמ
ענירה ועיק׳ עכ״צ
( נ ) אפשר שאין
לומה יאכל ע״י
דפק קאתר ננ״ל
(ג ) וככר נתנתי
כא׳ית סי׳ קנ״ג לכן
החנהבנתכ לא״ו

דמוכריןס״ת לת״ת
ואפי' כדיללמוד
אגדות ג

רעא ני!)

נג׳י בא׳ח סי׳צ׳ב
אש מעובד לש©
ייזווו> פסו׳לתעילי 4
לתפילין חמורין
תיוווזו׳ולאי דה״ה
אס מעוג' לתפילין
אשיי
למ״ת
לקדושה ספר תורה:
תמורה מתפילין ד

הלכות

ד״ש
( נ )ואין נפקייג׳
גזה דל־,לפיס שלנו
<וזפ יקי ־ .כל זכ״כ
ד״ימ־ק נמשלגז'
סי'ג7<"1אכ< מ־גי]
לכמןגעלקלף!! א
עלגדלמשז׳ז־לי
ןא נ ,היכ על ק' ף
הי ה נאת כי הגויל
3אה(  0י ממנזני
אסהשיער ן0
סימה כללה ~ י׳מ'
<זני ,של נל ה עד
י! תר מלאי לכך
ו< ; זכ לכיעזג יעל

סתרעברעג

י בפרק חין
מעמידין דר יהוד בעי שילה לשמה ואפ״ה ימול ארעאי ולא אערי׳ננרי אדעתא
דכפשיה קא עבי׳רכיץ דכיגעהוא עושה
אמ עושין ס״ת לא ארכו יותר לע הקיפו ולא
^ 111
ודאוי יעשה אדממ׳י־ישי־אל מהפיאמ׳לו
י יותר על ארכו פי׳יכוין שיהא חוט
למה ^
וכן דע בע העיפו ע״כ :ו■ ^ יפמה
,

קלף כמקו׳נסשמו וצם שינס בזה וכוס פסול וס״ע
וצם סינ׳וכ בקלף בצד החיצון ובדוכסוסטו' כצד הפנימי כליעב כסר בס״ת נרל1ד
שלמד כן ממה שכת׳ הרא״ס בפסלת י׳

הקיפו שזחה יראה דכשרס בגריל כיץ דבסרה
המקיף גס אקלף דתפילין דו?' פסיליאגויל
כשיעו׳אורךדהא אף בקלף אס סיג וכ׳נמקוסשעף
יריעות כל הספר לאין' שיחפור ויתגולל יהא ארוך
היריעה ממטילמעלוהוא ו׳טפחים מויל בכתיבה בינונית ןאש פסו אבל במזוז דכשראדוכסוסטו׳בעקו

כ שנהגו כה״יכ ייו לעים ^זעכדניס׳
פי ל^ מ־י.יי
ישיאמכיייז י :י איף־־ מי ז

נשמה "

 1כרס הגוי והוומעובדים
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■נעניו־
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קי^יננ״ל ־ נס  ,וע זהיסנ-ס ״מ;) ל* ס,והגי 0,העמוד א כ בקל יכו׳לכוין שיהא מזקיפה ו כי יעש עובי{ * * י י־־ס לש״ת דגיין יכש׳אקלסכמיזו?!ער
המכשירים
־ (< } ל ; א" חשי' מניס ין לישיא׳ליתן העויו׳לתוךהסיד; כפי הצורך ורוחב כל רף ורף יהיה כשיעור שיובל לכיש פ ^ואדוכסוסטו׳במקו׳כשר לדע
3יינ כתג לכן וש״שרבינובשם רב נטמנאי ומשובת למשפחותיכם ולא פחו׳מזת מפני שנר כאגרת כשהשיטו׳קצרי צף בדוכסוססוסלאשייךבי׳סינוי
הסכ מ! כנ הע!ש'
ומזוז׳צדי
ולא יותר מפני שעיני הקור׳משוטטית כשהשיטו׳ארוכות וכת' וכ״פ בסה״ת סי׳קצ״ד דבס״ת
ןנ נא" ,לאסשיכה הנאיץ עד וקיא ו בו בצבור הכל כפסקי
גהר,לפיס 0 ;1׳ל סרא״ש בסוף ה׳ס״ת בשם ספרהעתים  :ר״ת בשש ר״ח דהיינו דוק כשחכתיבה דקה אבל בכתיבה גסה לכתוב לכתחלה בגוי׳ודוכסוסטוסלצד׳
נמקסשיגי פס; 3שד לדקדק דעדברי ר׳ב ורב נטוינא ' הבל לפי הגוי ויכול לעשו׳שיטו׳ארוכו׳שאקעיניו משוטטות וב סחור צו בקלף לצד לבן ואס סלכשד
וכן יעשה
י״ע לא משתדמכם" ,בעיבוד גיי ^ ץי כשהבתיב׳גסת ושיעו׳אורך היריעה כדי שתכיל ג' מאלוךןר 5ין שהרי כשרי הס על שניהן בין לצד ספי
שעשה ענ׳לא״ז

גהצכוקעפילי; ; שיסיי עהי  1:י ^ עמר

* 1,

בסיוע ישיאל משע דמודו דפשול

" ^י״לי

^ל

^ ^ ינ

^

א! ,שתכיל ד' היו ז ח' אבל לא יעשה של שני ולא של ט ועיקרבין לצד בשרדהא דקתני שינהבזה
 .״יי׳ ייי ! רו־יי ידדא "ר; ר ובזה מיירי דוקא בתפילין פ״כ ואני
ואילו ח ,״ 1י ׳״ י

להלק ^ איהייקנה כענק שיהאג׳דפק כאיושש׳כשנ״

^ שי"

אבלדהני מיתניא התס טתכיס עלהקלן>
ד׳בא׳וה כשניה בדייא בכל היריעות שבספ חוץמכאחרוגה
ר״ב ורבכסורנצי וכך הפדבר ,סמ* ג
שיסיים נמקו׳כסי ועל המיל במיך' סיפרוצי;!
בא-זר! נ׳א־י' אין כה אלא ףד אחת שפיר דמי וצריך
ודכרי הגה״ת שיסייע לגוי* :בחוכ
פסוקרשאי לשכות ה״לע שאס שינה בזה וסס
והוא״שכ׳נתשן׳כל^ בסוף הדף ובאמצע השטה לפיכך אם לא נשאר לו אלא
כהגה'מ פ ׳א מ" ' ביה
שיסייםצין קורין בו ע״כ ומדסייס אין קויין נו
כשמניע ליריעה אחרונה צריך שיעשה ממנה דף א׳כדי
מאי׳עיכיעציי-נ " '
מש ילץו5״ ג מז׳ ג׳שנ ^
מאבלים בסופו אע״פ שאק בפסוק האחרון תיבות כמנין השיטו׳שבשא. ,משמע ודצי דבס״ת מיידי וע״קדא״א
תיבת דאתפילין לחוד קאי דכיון דאינסכשוי׳
כשמסמני׳הכקבי׳ הל!ר ייקילי׳ אןני ישרים הדפין יעשה אותיות ארוכות ממטה למעלה כדי שתחזיק
אלא על הקלף היכי שייך למימני בהו
י׳יי אחת ראו הישיטין כדי שיסיים בסוף הרף:
לנרי ד״יג ילניי■
במרצע כעין
'/י
מטהדאצכעותיכגודלולמעלהג׳ לסידשינה
רעגשיעורמליו ^
איתי ; ^ על ^
כתחילתוסע נדבש ח ומזיו מר6םשי ;פסולי
יכין כל רו־ ורו־ ב׳לפי׳צרי׳שיהא
*
אמסנקיני *
סהיכנקל לנר לויין־ שתן
ומיהו המרדכי כת בה קטנות דלאקי״ל
י
מל שאינם נקובים וינקוב במרצע דרך 1 -,
י . ,כמ״ד שינה בזה ובזה פסול אל כראשאי
כל ריע וסופ כרוחב אצבע וכד תפ ר ונמצ כשתופר
הנק:.ים כמוספשההישר ^ מ״ מ ^
יכיר ביחריהיהבין כל דףודף .בכל ה ספר רוחב ב אצבעי ובי 1שי £דפליג עלי ומכשר בפ המוציאוהקומץ
חופשין לזייף דמירתת גוי פן
לשיטה כמלא רוחב שיטה ובין בל ספד וספר ד שיטין מותחיל" ומ״ש וקלפי׳סלנויש להס דין קלףוכו
הישראל כפביעוסע יןוכשר״ י ע״כ -
שיהיה מעובד בעפציס בראש שיטה חמשית ויניח בתחילתו ובסופו כדילגול על העמי וכ״כ התובפי'המוציא יין ולאפוקימדברי
וצריך
אבל סס
ועוד
צכל סס איט מעול בעפצי/וי דיפתר '
ומיהו ריוח
ופסול כפ״ב דמגוגילה יד יז ) ומ״ש

מפני האומרי׳שקלפיןשלנוהסדוכסוססו׳לפי
באצבעות שישארו בין העמיד והרף לא ימעט ד,כת'
שלמטה ומעלי פי׳שלא יעשה אותיות קטנות בשיט עליוג' סמגררי׳האומכין המתקני׳אוסוקליפתו

שצרין־
קליפתו העליונ אינו אלא כדימה
כ _ ; ך^,מ לד ? בז זי נ! נ' ,מ בשס י " לו תיבה בת ה׳אותיות לא יכתוב ב׳בתוך הדף וג' חו ץ ל ך ף
לתקנו ולהחליפו ואפי אס היו חולקים
י. - 4
סיכ 'ל להיו דס ת כשרה על בג דיפת־צ
ומקום העור לשנים היה צריך לגרר ממנו נן
על תוך הדף ובחוצה לו ואם א |
בדיעבד מדן ׳:רא׳לר״ץ  :ונכתב בין
גויל וקלף ודוכסוסטוס כפ׳העוציא ( יעט ) ק תנא דבי מנשה כפבעל הקלף ומצד הבש היו גוררץ היכ׳עד שאין נשא׳ אלא הקלף בלכד־וכ״כ הרא״שוסה״ת
ירושלט י כת חציה על גכי גויל וכו' בס״ק דמגיל׳וכחכוהו
ועל הגויל ועל דוכשוסטוס כשרה ואוקמוה בש״ת  :ומ״ש בשם הרמב״ס בפ״א וסמ״ג והגה״ע .
וחציו פל הקלף וטי
העור
על
חציס
כות
יהא
לא
הס״ת
בסוף
ס״מ הרי" 'ף
הל״ע אס /כ
ס״ת ״לע הגויל אע*׳פ <שכך היא
שיהיו
מה׳פעילין כ' הל״מ
_- /
_ _ _ _ 1
.
ז
והרא״ש 1
1
!
ז
כותביו <. 1
1/
_ /.
^1 .

_  . .טפחיסבקלף
איני יורע לאו למימרא שיהא רשאי לעפותו בקלף לכתחלה אלא בשעת הדסק
קאמוצ״כ ססר״ס דכיון דלא אשכחן מי עסה כך אין מתירין לכתחל׳לעשו׳בקלף
ומצו מן המובסי אינה אלא בגוילעכ כ ומ״מ בדיעבד כשר אף על הקלף ועל
הדוכסוסטו אלא שהראב׳כ דעל סדוכסוסעו׳פסיולא נהיר׳עכ״ל ודע׳סמ״ג נר׳
ההוא כרעת כר״ן וטעמו של הרמב נר שהוא מפני שמצא שוס כרית׳דתני הל״מ
_
דוכסוסטוס מההי_דשאלו
ס״ת על הטיל והוכיח לערש דלא אתי יא למעוטי אלא

,
,
_ . . . .
_ ,
כמסכת סופרי ' :ס״ת צריכה שרטוט בפ' ב דמגיל׳ ( דיו ) א״ר אסי מגילהצריב
שרטוט כאמתה של מור וסרש״י כס' ת עצמו והתו׳כתבו בס׳הקומץ שר״ת דקי?
צינור״נס״ח כדפיסי
מסוגיית ההלכה דס״ת א״צ שי*טוע ואמתה שלתורה
אלא היינו מזוזה ומהא דתני׳כמ״ס כל יריעה שאיכ׳מסורגלתפסול׳ומו׳אמרינן
סתם מסרגלין בקנה אין ראיה דדילמא בשרטוט העליון .איירי דאסורלכתוב ג
תיבו כלא שיטוט ומ״מ אומרת דטובלשרעעהס״ת ליישר הכתיבה משו׳זסאלי

צת רבי דמכש׳יקלף וכן כפ״ק דמ״ס קמני גבי ס״ת כותבין על הקלף כמקום
בשי ועל הגויל במקום שער וההיא דת ;צ דבי מכשה דפ׳המוצי׳יין דלא כסלכע׳
היא ודחינן לה מקמי ההיא בריתא דקתני הלכה למשה מסגי ס״ת בגויל ומקמי
ההי׳דפאלו את רוהסיא דמ״ס דמשמע דפשלי כדוכסוסטוס מדלא הזכירו
צלא מיל יקלף רםהשכתב רכינו שהרצ״ס לאתכ ' ק כלומר שהכשיר אף
בדוכסוסטוס שהרי טסק לההיא דתנ׳דכי מנסה וכ״פ כסס״ת ומ״ש סי׳גויל עור
שנגרר יכתקן במקו השיע׳ובמקו הבשי לא נתקן כך פי׳התו בפ׳סמוצי׳יץ וסרא '
כסם ת והביאי ראיה מראמרי בריש גתי־׳גויל אבנין דלא מספיין  :וס״ש בפי '
קלף וווכסיסטיס כן כתבו התו 3פ המוציא ייןוהמירכי והרן בסס הערוך וכ״כ
הרא״ש בה׳ס״ת וכי' כסה״תוסמ״ג והגה״מ וכ״כ הרמב׳כפ״א מה׳ תפילין■ דלא
בדכתב הר״ן בשס הרמב״ן והרשב״א שהחלק הדבוק לכשר נקר קלףיהתלק שלצד
הספר כקרא דוכסוסטוס וכשכן דעת הימלונוסחא משובשת נזדמנה לו כדברי
הרמב״סוליתא אלא עיקר הנסחא כספרי הרמב׳ס סהיכדכרי כל הנך רבוותא
שהסכימו שהחלק הדבוק לסער נקר׳קלף והחלק הדבוק לבשר נקר דוכסוסטוש
ואע״פ שמדברי תשובתו לחכמי לוני״ל על מ״שבפ״ג נר שהי ' גורס
צפשר שאח״ג חזר בו ותיקן כמ״ס בסערי׳שלנו ינסחא זו עיקר שהיא מסכמת
לדע רוב הפוסקי ; ומ״ש שבקלף כותבין בצד פנימי שכלפי ,בשר ובדוכסוסטום

ואמהר וסרא״ש כתב בה׳ס׳ת דבירוש' משמע כפרפ״י וכתב עוד יכ״ל דס״ת כפי
סרטוט דילפיכן כתיבה כתיבה ממזוזה וגס סמ" ג כ׳סר״ימפר׳כפרש״יוכן מור
בירוש׳וכן דעת הר״ן בפ״ב דמגילה וכ״פ הרמב׳בפ״ז מה׳ס״ת דש״ת שכתבוכלא
שרטוט פסול £1 :״ש רבי בשם ר״י דהא דתני׳מסיגלין בקנה לא אתלאפיקי
סכין וכויכ״כ המידכי כה׳קטכו׳וכ״כ כסה״ת וסמ״ג וסגה״מ  :כתבעו׳הסרדכי
בה קטנות בשסא״ז בסרטוט עצמו מסופק יבינו שמח אס צריך שרעוע שיה ניני
וקייס לעולה כגון לשרטט כברזל או סגי בשרטוט כדי שיהא< -ר לסופר סיכתו
בשוה כגון בבדיל או בעופר' וצע״פ שלאתר זמן כמחהעריעאואה יוכללסרעט
בדיו או בצבע המתקיים כל^־מי שהכתב קייס וקצת נר׳לשון שרטוט גומוחרין•
ראינה נכתבת אלא בדיוכריתא בפי'הבוכה ( דקג ) כת שלא בדיו^אוסכ
האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו ובירוס׳ ס״ק דמגילה ה" למ שיהיו כותבי ב ? וי
כתב רבעו ימחס וכן הדין שהספר פסול אס כתב כזהב שום חי^
בדיו:
אחרת יכן כמב אבן הירחי בתשובה וכן הדץ שאסור לכתובםס משום ספ מכ
תזויזיג
״ י ״ ^ .ייזיא!
ספרי׳וכן כתב הוא בפסובה ( וע"ל ס״ס י ,
גגעונין״א. !.נהז^5דנ8םול •.
מינימנ םנס
״לה י
( נ׳ה )
כגירספהר״ן רפ״ד^ .
גשלזר
ומ״ש בשם ר״ת כן כתבו בסמו התום'
בפ״ב

הלכות

סתרעגרעד

רנב

די מ

3פ״בדשכת (ףד יט ) ופ״ב דגטין ( דכג ) יפ״ב דמניל ' ( דיש ) ולמד כן מדתק
יותר מפני שפיני הקוד מסוססות וכרכריתבפהקומץ ( יל ) ומ״ס בפס ר״ת וי״ח
 3פ״נ
לגטין בכל כותבין כדיו ותני עלה רחייא כתבו במי טריא ואפצא כשר
דהיינו כסהכתיכה דקה וכו׳כ׳כ שס התום'וכי׳כ הרא״ס בה ס״ת • והגהו׳מימון
סש
סע
דאפצא
לאו
היינו
דיו
דמתני׳וכ״פ סה ת וסמ״ג • והרא״ש כ׳בהלכו׳ס״ת
כתבו כפ״ז כדי לכתו׳למשפחותיכס ג״פ סיר"ח דהיינו שיעור טפס ומפס כ ר' ס
לאיכה
ראיה
דמי
פפצא
לחודיה
אינו
נקר׳דיו
אבל
כפמערבין בו קומוס שקורץ דהיינו מכתיבה דקה אבל מנתיבה גסה הכל לסי
הנוי דג' למפפחותיכס הרמנ׳׳ס פ׳ א7ה'
גומא כ לעז נקרא דיו וראוי לכתוב בו
מכתיבה
גסה הוא יות׳מטפס ודטת רבי׳ ס',ע!
כ״כגמהרי׳ל
)5פ יעלהקלףמעוסץוהרמב׳בפי׳המשנ ' כרי לכתוב ג׳כתוך הדף יניח
המקוסחלק וכת׳א״א הו־א״ש
ז״ל המחבר כר סכל ג׳למספסותיכס מאותה נינשזבה הי' קי' *
עיש להחמיר שלא
פ״בדסוסה כ שמי שאומר שס״ת הכתוב דוקא ככת ה אותיות שרי
כשרובה כתוך הדף כי ון ש אין חץו
כתיבה
נגכ״ל ווסמ״ג ור״י כתבו דברי■
יי״י• לכתוב נ״א בקין
ורת
:
0
כאל חיכר פסול ליא טועה ובי איסם לדף אלא
״שושיעור אורך
כ׳אותיות אבל כת? או בת ט׳ אע"ג דרוג כתוך הדף
סמעמי? םאל
כשל■ןסשמעבהע'
רזיכ יהי 6ס ׳.עפצי? מון ד'
מז׳וה
מט׳אי
?
לכתוב
לכתחלה
נ׳או
היריעה
כדי
ד׳חוץ
לר
^והרמב״ם
שתכיל ג׳מאלו הדפץ
וססילץבתיכו
וכו' הזוהר פ 'תרומה
קנקנתוס
ובס
חציה בתוך מד אפי׳אין בה
אלא דף א׳שפי׳דמי הכל  7ן ע׳ביג׳א7אין
חפילי1כת
* הס'^ ם הדף וחציה חוצה לו ולא נהירא לאיא הרא״ש ז״ל ותיבה בת ג' בריתא סס :ומ״שוצריך שיסיים כסו' ע ,שין דיי רק
הדף ובאמצע סטה מסקנא דגמרא סס :מהדנריס הנאים
מגוכ ^
סי
^
׳
ז
^
״ירירי
אותיות יכול
ל
<
בפני
לכתוב .
ממכה שתים ו
חוץ יל
לדף ד ־
אע״פ ־״
'
.
שמיעוט׳ ל,
ומ״סלפי׳אסלאנשארלו אלאפסו׳וכו' מןהיק ( :ה)
_ ׳
_
אדי
אם
כה
ארא
כ
אותיות
איוו
יבול
%
רירזרדד ד* רחחירדל
נ־סז הונו הדיו שמצי
המן
אבל
אם
אי
נתב נהנה״ח פ״ק
?
כה
אלא
כ
אותיות
אינו
יכול
לכותבה
לכתחילה מי סוף הסי נ״נ לתו׳מילו׳ס
בבס׳" דגיעי] ע׳' א7ן־
לנתינ נו ספייס תפילין ומז״ופ ו5ןס חוץ לרף וכל אלו הדכרי׳אינן
אלא למצוימן המובחר אכל אם דביון דנסוף כספי לוסי׳ססוק 15נדףלו׳ פר" 7יש! 7ס״ל
נע׳סלםתץ במי עפצאוקנקכתו' שהוא שיג'
כהם שקירב השיטיןאו הרחיקן או האריק או קצרן כשר :וק״ל דצריך סיסייס בסוף הדף יעסה  7נרץ לכתובשית
עומר ואינו נמסק כסי א״כ מה מיעטה
ר'
1X1
*
שיאמר הסופר כשיתחיל לכתו' ספר אותיר אתכות כדי שיסיים כסוף הדף נקולמוש של קג*
ולא בקולמוס של
ההלל׳למשה מסיני שיהיו כותבין בדיוי *
י
זה אני
כות׳' לשם קדושת ס״ת ומספיק ח״להרמב״ס כשיגמור את התורהצריך "ג* ־רעג
למעט שאר מיני צבעונין כ גון האדום לכל הספר ואם לא עשה
כן פסול  :יצריך שיהיה לפניו ספד שיגמור באמצע שטס שבסוף הדף ואס (א ) ונפשקי
והירוק וכיוצא כהס שאס כת אפי׳אות אחר שיעתיק ממנו שאסור לכתוב אפי׳ אןת א ׳ ש 1,א מ ן הכתכ נשאר מן הדף סטין הרבה מקצר ועולה יוהרא״י שי׳ צ״ג
מ,י3י צכעוני זאו בןפב הרי
 77ןקאלכתחילה
ויכתוב כתיבה נאה ומיישרת תמה שתהא מר ק פת גו1יל שלא ומתחיל
מתסלת השט שבסוף הדף ולא אשור לעש/ת נן
** ־־־ •
י״״י״ליינדני' ,תיבק אות להכרתה
אלא יהא כיניהן כחוט השערה ולא יהיוע רי ^ ' 1״"ני; י״יזי :נ1ינ' ב' חוק לדן אבל
י ;ןסס
בדיענד0
מ״
מחהסכתבוהגהות
ד  .מופרדות
בין הרבהזו מזו כדי שלא תהא תיבה אח נראית כשתי׳ רעג שיעורהגליון למטד׳אצבף
עות כש־אה
זמות׳לקרי׳
נתסכגהות
סימון
בפ
״
ב
3
סס
ויהיה תיבה לתיבה כמלא אות קטג ולא יקרבם
ביות׳שיאכגודל ונו׳ ער וביןכל ני אע' נ7איכא
דקם״ת ומזוז׳ סוה ל דץ תס ,ל ין ל ענ  ,יהא ב
שהתילדף ודף שני בריתא כעהקומץ (דף ל ) ׳אתריפ׳ונן הוא
תיבו נראו כאח ואם שינ שריהק כין האותיו׳ דע
שצריך לכתבס כימיןם :
נראית
כשתים או
נמכרי׳ק
שירשק״ל
שקירב כ׳תיכות דע שנראית כאחת פסול  :ואע״ס שבברית לא הזכירו אלא
אצבעו׳ יכן משמע דעת
ערב איןשסין ס״ת לא
ארכו
כפ״רבינו שהם בגודל ואכתוב
יותר וצריך שלא תפסל צורת שום אות עד שאינה נקדא׳אודומה
בזה בסי' הטור ס״םהז :
על הקיפו ולא הקיפו יותר לאות אחר׳ בין בעיקר הכתיבה בין בקרע בין בנקב שניקב כה .רפי,ב  *:וג < 7שץ ," , . , , .
שיהא ( כ ה■י)  :ומנוי י זג לכי
נפי צריר
לע ארכו כריתא בפקדב״ב
^ !! ,
( דףי״ל  0ל בין בטשטוש ויזהר בתיקון האותיות גופן שידביק מה שראוי
׳ היה בימיהם שהיו מושיס
בתחל
כל
ירי
ע
ומ״שוהוא ו׳ספחיסבגוילשםסאלו י
חומשבעמו7יסונירימו׳כמז
זת להדביק ויפריד מה שראוי להפריד ואלוהאותיו' שצריךליזהר
יב'
סיעור.ס״ת בכמה ^לכ?\-י ל
ששה
ולדקדק
ליזה׳בנהוד' רסיפה כמח 3ס״עאנלנזמןהזהשסתבים
ככתיבתן
שבקל אדם טועה בה? הא׳צריך
5ן צכע
נופחיס
ןכדי ב זונ 7ריסי׳הנל לפיהמכין :
איכי
י
יי
ע
:
ומ
ש
רבינ
י
שעליה שהוא כמין י׳שתנע בה וכן כל האותיותצריכו׳להיות
תפירה כ״כ היימב״ם ופשוט הוא :ום׳ש
״דיי
השיעור וצו זה .ןה
פשו^ 1כי
יפתה
?! י ג ?/הידאצכמאי
!ויו־
י! 1 1
י1
י1
י י
גול׳א׳לכךצריכו׳כולןליג׳כגוןהנקודבשי״ןובעי״ןומהשאחורי ובין שטס לשעה נמלא רוחב סטה ג״זזסס
סס
שיעויא
יהיב
אלנז
ןך
5
ןי
3
ביכוכ י ת סיעף הצר י ובאה שאינה נוגע פוסלת כל הספר חוץ מרג־ל הה
אבכריתא ומ״ם ובין כל ספר וספ ד'שטין

( ? ) ! מיהומגזה
מןהמזגחר
נלין העשוימיגפן
כמ01מפ< ר׳נ7ברי

להס
וכךהסדכריהרמכ׳כס״נ 1מה ׳ס״ מ והקוף שאותן לכד אין להם לינע ואם נונעיפסו׳בי׳ת
צרי׳ליזהרבריתא כפ 'קדב״ב (דף יג ) ת״ל סע״ק
ושס
האריך
בנתינת
סדר היאך יע ^ בתג שאחיריה לרבעה שלא תד ^ נראית ככף וצריך שיהא
להובין חומס לחומש צריך להניח ד׳ססין
הרוצה
לכתוב
ס״ת
שיעלו
לו
ארכו
בראשה לצד שמאל תג קטן דליית צריך ליזהר בתג
שאחוריה חלק אפי־כשססיי׳כסיףהפמוד  :וגזש
נהקיעו  :ומ״ש
כסס הרא״ש שהעמוד לרבעה שלא תהא נראי' כר' הז יש לה גת קטןלמעל׳לצד
שמאלויניח בתסלתו ובסופו כדי לגיל על
מא ככלל זה
ואס
אין
שיעור  .לעובי כדאית בפ׳הקומץ מאי טעמא אית להי תגא ופרש״י יש
לההעמוד ועודב׳אצבעו' ונו׳ ג״ז בייתשס
שעמוד ונו'
הס
דבריו
בה
ס״ת
כתב ח״ל קטן בסוף גגה למעל׳ור״ת פי׳רמיירי בעוקץ של
אחורי׳לרבץהתחלת הספר וסופו כדי לגול ואוקימנא
ייאה דמך
ו׳טפסיס
בהדי
פמודק
^
י
שלא
תהא
עגולה
מאחורי׳וטוב ליזהר׳כדברי שמהם חי״ ת אית ׳ להבס״תכדתניא כל הספייס נגללץ
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י
1
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י
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ת
שמיכחת
בפ׳הקוסץ חזינ׳לספרי דוקג' דחטרי ל^ א
ןפי׳ רש״ י כמי .מתחלתן לסוס וס ת כגלל לאמצעיתו
בארון ואוכלת בארון ב׳יט כי היקפיהיס

ו׳ספחי׳ועמוד אש׳סיה לו ואס אין שיעו'
לערכי העמוד בקל יכול לסי2ר שיהא
שהקיפה ו׳טפחיס וכו׳וצר מדברי רכינו
יי״י שהם מפרסים דבריו דמיפסט
ששיט ליה שהעמיד הוא בכלל זה וכך הס
לנרי התוי בפ״קדכ״ב וס״ק מאסר שאין
כיעור י
י י
לעובי העמוד כקל יכול הוא
לגדי! וכוי׳אכל הוא ז״ל כס ק דב״ב כתב
י!ל בסמע יחמוכח דה ? פו י' טסחי ס
? ^ י גכי ס״ת שמונחת
נסמך דמסממא היה הממוד בתוכה
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כזה
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רגל היו ד׳שלא
תהא
נראי
כוי
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ושלאיקצ
הרג
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ו
שלא
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וצו׳עד
נראי׳כיו׳יר וכן
רגל
הזי״ןלא
יאריך
שלא
תהא
נראי׳כגו״ןפשוט׳וב׳ סוצה לו הכל הייתא פ׳הקומץןדל )
ולא יקצר
רגל
הנו״ן
שלא
תהא
נראי׳כזי״ן
ור״ת
פי׳שצרי׳ישיהא והגהות מימון כתביאבל ר תכת׳סאין
ראש
השמא׳של
היריד
פפוף
למט׳כזה כדאית כפ׳ הקומץ מפנילכמו׳אסי׳אותא חוץ לשס׳וכן לאיכתי׳
מהראש' שליו״ר כפוף
ואית׳כפסיקתיהעולם
הב׳נבר׳ביו״דמה
יו״ר יש לה נקורה אחת
למט׳עמז
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בסוף הדף שלא יהא סוסדכר אחריו
עכ״ל ותמהני שהרי ברית׳ ערוכה היא
וליכא מאן דעליג פלה ושמא כאותיות
השם קאמ וכמו שאכתוב בסיף ססי׳ויש
הוכחה לזה סבהגהות מיימון שנדפסו

״מי־תת ב^ יין יביס עיניב ב׳ ספתיס
ונל שיש שיעירלעו3י
שלאלתהא נרא כמ ם^0תומ וככל אה{ ביי־צייא נתב בסיף לסין
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השס
בסוף
הדףוכו
 :בי *ל  -המרדני
)י ^ ^ מ׳ יגכהנ ^׳ פ־ם*״ ^  .שיש כהן ספק
מייהק ודנו רלא חכים ולא טפש םא
יכו׳לקרוה בסס ספ״ק שצל ב'5ווסיו' סני5וו כמו תיב׳
^ימי ליה אל5ז א׳אמאי יר כס5ןן ^
כשר וכת׳א א
הרא
שז ל כתשובה צור האותיות אינן
שוו־בכל אין כותכין חץ לסטה א וז״ל סס״ק י״ מ
עיני העמוד עד דאתימי ואי
אמרת
המרינויהרבה
משונה
כת׳ארצינו מכת׳ הארץהזאת ואין
פסול אפי׳מתיבה גדולה א ס הב׳אותיו׳ככרות
דעמודי׳המרכחיס בארון הן
הןהפמודיס
בזה
השינוי
קר
שלא
יעש' ההי״ןחיתי״ןביתי״ן כפ״י] כמו
שמפור׳ להיות תיבס בפני עצמה אין כוחבין
סלסעי וכשהיו סוציאין הספר לקרותבגמ׳ע"כ:
ניקבנקב
בתוךהאוכשר
וי״א
אפי׳ניקב
כלתוכו
כשר
אותס חוץ לדף  :ומ״ס ואס אין לו מקום

 5ליחות אז ניחא דעוביין ב׳טפחי׳
' כת ^ ^' '׳""" 1
ולעשותןגדולות סד סוהסטה אסו׳סאץ
?י'3לא עמודים עכ״ל ונראה דספוקי
לשנות אות א׳מחבימלאילהגדילו ולא
^ ליה וע״ע זה יש לפרש דבריו בה׳ס״ת דה״ק כפ״ק דב״ב
משמע דמך י' להקטינו לכד מן המקובלי׳לכעליכמסו־ת  *:כתב א״א ז״ל דוקאבבת האותיר'
? |י3ה יי המוד הס אבל קשה לזה שאס אין שיעור לעובי
סעמו׳כקל
יני
לשער
וכו׳גה׳ס׳ת
וטעמו משוס דמגניא מילתא כשיש כ״כ אותיות חוץ לדף וסוד דא״כ
; ^ויא נ אמאי רב כהנ׳כת ע ולא איתרמי לי׳אלא־ חד הילכך מידי ססיק לא נסיק
הל״ל בסת ' לא יכתוב רוב אותיות סל תיבה -חין לדף  :ומ״ש רכיכו כשס הרמב׳
ו3ריהימב׳בס״ט משסע כהדי׳דהקף ו׳טפסי׳בלא העמודיםסה :
ורוחבלפ
 .הוא כפ״ז מה׳ס׳ת צ ותיבה בת ג׳אותיות וכו׳אבל אס אין בס אלא3׳ אותיות
|
יהיה נ& יעור שיוכל לכתו׳ג״ס בו למשפחותיכם ולא פחות מזה
וכו׳ולא
וכי'

םד

הלכות

תס

רעד ערה

לא יזרקנה לבין הדפין 6ע״ס שכתבו לשם קדושת הססר דומיא דשאי הספר פסול ע״כ ורפי" זול)ינ
רעד
וצו׳כהקומן ( סמ )תכיא נזדמנה לו מיכ׳בת שתי אותיות
להסתפק כתיבה בתג' כלוסכמכוארלכל מבין מס תלמיד דשאניהתס שנתכוון לכתוב .יסודה פאי;
ונהגה מ לזלנן חוזר וכותב כתחלת השטה וב׳הרא״ס בה ס') פ יש
התיבה ומיהו ניא׳מוקאמ ' כתו׳בספר כמקום ההוא וה״ל נתכוון לכתוב תיבה שאינה מן הס פר .
אותיות אס יש לכתוב שתים סוץ לדף כיון דהוי רוב
פ״נלתפייי!
אכל כת שלשה כיון שיהיה לפניו ססר אסשיעתיק ממנו סאסו׳לכתוב אסי׳אות אתת שלאמזהכתב
<לין הפוער לדיו נזדמנה לו תיבה כת באותיות לא יכתוב כולה חוץ לרף
^,ל ליטולמא!פ5
דמגילה(דףיחי ) ופרקהקומץ ר
פ״ב
{ 6עייןעכ״ל ;כ״כ שמקצת בתוך הדף יכול לכתו ב אותיו,
דמוכתי
בס ,כ ימגיל ע
רילד^-׳ן״י״״
לב ) ? :ורה
כמל׳או׳קטנ׳כעו׳ואם לאו פסו ואם נפס׳אות א׳ בנקב נזןליתיק יג?■
וכתב ה
עלא׳שנעשוב'סי אוץלרף :וכל אלו הדכרי׳אינס אלא
יוכל לקרות' כבס׳המצו' אם בירושלמי שאם כ סלא מן הכתב אסור
דלאחכי׳ולאטפשלראו־אם
'
תינו
ט׳׳ןלכ ' וה׳דא לןצוהמן המובסי אכל אס שינה
טיפת דיו קור׳שנגמ׳האות ולא הית' האות ניכר׳ואח״ב נטל לקרובו שלא בשפת הדסק וה״ממוסכ"
זנב"
יס־י׳ר־ג״( (אם בהא זכומיב׳׳כ הרמכ״ס בפ״ז מהלכוי /נפל
דוק ; המחלה אבל אס פבר וכת שלאמד
הגיה ס״ת ונעידו ם״מ * :כתבו
׳מהרי״ק 7נצ 53הדיו או שלא היתה מוקפת גויל מתחילה פסולה והוי כמו חק
(ב׳יה ) וכת
ו׳נפלבהדיו יכול הכתב לא סמל וצ״ע סא חיתןפרשיו[,
הדין לח
הזנרך התוש בהקומ ) זה מפנג׳אוממפממינ׳ נפ תוכות אכל אם כבר היתה עשויה כתמונה
לבלולהש׳פונטל
סכתפיליןיכול לכתוב בס תסלא¬מ
גקילמו ' הליי דשסצרי׳שיהא ה׳חקלדף7ב 7יענ 7כשר וכ' ליטלו וא״א הרא״ש ז״ל פסלגסעזה ולב בסהי׳ת וכ׳עו׳אפי׳עש'
וכחב
הכתב כיון דגריסןפכ״ל:
שבמול
כתו׳סדף סהראיסרלןככאניזשי׳צ״ג
כלישפמיבש כולו
פהר ;לא פתתק ופש ׳ כן  3ר׳^ ש יגלס״משנמצ׳נובכמ׳מקומו׳ ריש כמו דלת שאינו יכול לנדור לתקנו וכיוצא בזה כתב א״א סע״ג אסור לארס אחי להקיותלסופר
יזיז לדן ג׳ אוממ׳ממיב'
״1
ז} יפ נזהמשום .
הרא״שז״לבתשוכ׳מם פתוחה שנדבק פתיחתה ונסתמה אינו אלא א׳'כ חוזר הכותב וקוראבפיוקודס
" י5־ '^׳ ג! 7ל׳נתז' א 1ח׳זגס לסעמי'
אכחזשי חמה
יעב' מועיל לנדור הדבק ולפותחה דכיוןשאינו עוש׳מעש כגוף האו׳ שיבתו' שלא ישפה כדגרסי׳בפ״קדב״ב
בסי רפ ו כתב מתיב' נתה'אץלהקפי׳ נ7
אץמהבית
ובזה נעשה האות הוי ליה כחק הקב״ה אומר ומשה אומי וכותב וכ״כ.
מיחוש7ל"ד ליידליק ה״מב׳בפ׳אשכס ואסהיינומוט-גי׳לקרז׳נהאפי' שנש אד אלא נורד הסתימה
סה״ת וסמ״ק והגהותמיימוניותוהתו׳.
נרח ןל מבר חמה ל כמו׳ $ץ תהסם כשישאתר׳כשיר׳היינז
פונמי' וזוכות אבלברכקויאות לחכרתיכ' שמועיל גרירה ויזיין אותיר
^
״ךאז1א״
ש(3ןנהשני ״״■
מקום שיבא אח מאלו בהקומץ וגס רבי כתב בס תפיליןצריך.
שצריכות זייוןואלו הן שעט גז נ ץ בכל
כת' על ש״ינ שהשמיע בזהשוע'
ןומכלזישו כולו תו3
מןהרחש(
קורסי
וא׳למעל׳כזה ויש שיכתוב מתוך הכת׳וסיקר׳כלתיב'
אבל הכא כיי! לין הסטו' לזכל עינית אי פ=זוקיםני 1י 1לקי צריך לעשות לה ג׳זיונין א מימין וא׳משמאל
שיכתבנ׳ולא חשש לכתבו באןלפימסמן
שבכמנה המינה
מפרשין שלשתן זקרפיץ למעלה כזה וכן מימין ואם חסר אלה על מ״ש שס וז״ל המידכי ת״ר וימתסס
אינה נכתשיב 15ז ; 5,״ ' ״,״ '
לקי־ית באימי ס״פ אא״ב הזיונין כ הרמב״ם שאינו פסול ויראה שהוא פסול כיון דאמר משה וכו׳ ה״ג רש״י ומשה אומי וניתב
נגפילפמקב'הליו ס< .
וכן
דכא
לסמןו
כות׳בדמע.
ירא׳מלשון א״א הרא״ש מכאן ואילך הב״ה אומ ומסה
לקיז־י׳י
ץ* יאנשיש שרא
י
׳
׳"
מעכבין •
צבישתמה׳לי,מייבש  ,חי
ז׳אותיו׳צרינין ניזיוניל ?1ל ן! •
לי
בהם ״ ל
התיהו חם סב״ עליהם שבתבל
ןאףבניאש י־יה
כשימושא רבה שעריך מכאן יש להוכיח דס״ת ותפיליןומזוזות
ז ל שכתב בהלכות תפילין על מ ש
שישבת סופכ מקצת ע /אנש,םגל ^ ענל״ :
מכחיש! בלא
בתפיליןתנין אחרי׳ חוץ משעט״נז נ״ץ אם חיסר מהן פסולי׳וכ' הסופי צריך להוציא בפיו לקרותהוא
קבר חול לאמניגז הפיכה3שעןה ומקצתה ל פעלה ונןעמו
הלכה כרש ם! ורי א״א הרא״ש ז״ל על דבריו ולא מסתבר כלל למיפפל תפילין עצמו פן יטעה רק בדבריפורענו'כגון
(םקןיסו׳א'.אאסז׳
6
להשביחלב לשקזל סדאסיקנ׳בהקומץ
אלו כיון שלא הוזכרו בתלמו׳ע״ב וכיון שנתןטעם מן וימת ואילך לא היה קור ' אלאכותב
בשביל תנין
ש>׳ דאמי כל השם תולין מקצתו אין תולין
בהנחשמ נר
בתלמוד מכלל דבחסרות תני וכן כרוך בן כריה לפי שהן קיכותוצריך
לרבדיו בשביל שאינן מוזכרים
^גוהעע׳ל ( :ד ) משמש לכשאר תיבות אפי׳ מקצתו
ליזהר על כך פכ״ל:א ויכתובכתיב׳נאס
שעט' נזג״ץשמחכרייבתלמור פסול וקרעת ר״ת:
;עייןבא״א
 :כתב סמ״ק אותיו׳
הלהופ פולין
וסתומה לא ומיוסרת מ ר״א ומילה (ףד קלח )
פפילין במנאיי
רשךן פתוחה לא יעשנה סתומה
£
(
ו
י
ר
י
ר
17
כר?ש ה 7
כל הליניסאתיים בי״ה שמ״ו סצריכיס
ס״תכאה־בקולמו׳
פתוחול ואם שינה בשניהם התכאה לפניו כמצות
יעשנה
הגה״מ *
סכיןכפיכהגמיקין אין קפידא כדבר בדיפבד אכל
נאה לבלר אומן ומ״ם ממה בפרהבונה
השי־ט׳י-ם
א;מי!מ
( דקג ) וכתבתם שיהיה כתיבה מספלא
באן למ״ה סי׳מ "
וו יכתו׳אלפין עיינץ וכו' ופרש״ימספלס
ן־
! 11
״ -׳
־■
ה ״א,קוף שנגעי ודקדקתי בדברי הגחוניס ונח מכחתיו _ ״ ־ י
]נ  3ספי זס בטעות של חסרות ויתרות כ שבתיקון הפרשיות אלא שאינו כהלכתה ויזע" ג דוכתבתס גביתפילין
בבגי־ין אין לגריי כוולס ,1הרשיותסתומות
כי היה צריך למחוק ומזחו׳כתי׳ילסינן ספרי׳מינייהו ונתב
דתויחקמומ א-א א״א לקי,מו וכ ״לדס״ מ העשויה פסול? יורע איך יתקן עוות הפתוחות והסתומות
בריןלמחוקכלר^
אחיך הרבה לפניו ולאחריו ושמא יזדמן ול שם ונם היהצריך למעט הרא״ס בתשו׳כלל מ״ו שאס כת אלףלמד
׳ל;ן ילן ואח כ שהיי פרשת יהודה אתהיודרך
אינו כסר דבפינןכפינה
ריוח שבין פרשה לפרשה ודבר זה אסור ע״כ ביחד כזה
הכתב בשביל
יבמני הרבלשאימ פתוחה וצו׳וכן מה שנהגו סופייס בורי'
פמהב והמרדכי כ'בסוף הקטנו'דמפו'
עמודבר״ו וקויין לי ווי ורבו הדעות בצורות הפתוחות והסתומות ולכן לא אכתוב אלא
מגפבועכ״לונף להתחיל כל
דבעינן ואנוהו לכן יכתוב כתיבה נסה
מהרי"!שימןש ד
מסקנת א״א הרא״ש ז״ל הפתוחה צריכה שתהיה פתוחה בסוף
בפש׳' העמודים כר׳שים איסור גמור בדבי כי
ובריןיגיק7
שלא יהא נמחק מהר  :ומ״שספהא
השימה וא בתחלתה כדי ט׳אותיות הלכך םא נשאר בשט׳עדיין
ראישכללג ׳ ס' עושים את העמודיםיס מס 1יחב ויש
מוקפת גויל שלא תדבק אות לקביפה
ט״זמשמע7נריו
למחוקהמ׳ /מיהי מהן קצ׳וכן פפמי ,איףיימגדול ( פ6שי כרי לכתוב ט׳אותיות או יותר יניח חלק ויתחיל בראש השיטה בסהקומץ ( דכט ) אמר רב יהודה אמ)
שתחתיה ואם נשאר פחות מזה או שסיים בסוף השיטה יני׳כדי רב כל אות סאין גויל מקיס׳מדמחופי'
בתשינ ל /כדפ כדי לה ״ן!ול הסמוד ' .(3יחו!
ר״ 7כתן כ׳
במקבת
לבסבח' לי
ט׳אותיו׳ברא' שיטה שתחתיה ויתחיל לו משם ולהלן והסתומה פסולה ואפ״גדלגבי תפיליןומזוזות
שיגררעדשישא׳ה
איתמר כ״ש לס״ת שהוא חמו׳מהסוככר
צריך שיתחלק ־אמצע בדי ג אותיוההל ? ךאם נשאר עדיין
,אח״ה יעשה מם
הארי׳הרסב״א כתפו בזה ומ״ם אלאיהא
לי נ,׳ואץ להתח ,לשוס ננמוד חלק כדילהניח נ אותיות ולהתחיל בפרעוה,אחרת בסוף השטה
פפוחה ונפי -ליש
"לי 6כש
ביניהם כחוט הסערה נריתאםס (דל ):
"!{קיןעליווהאדין
אותיות כי״ס שמ״ווקוי״וסל יעשה ואם לאו יניח כל שיטה שתחתית -הלק ויתחיל מזחלת
3זהבמ;1:ב׳ונהלכ סי״ורק
יניח שיטה העליונה של ומ״ש ויהיה כין תיבה לתיכ׳כמלאאות
ואעירה כס דמתוך כך בא לידי קלקול שיטה נ׳ואס סיים הסתומה בסוף הרף
נמנתי
מ ^לי)
בתיקון סופרים פרי ׳ י קמצה גס זהבריפא סם ומ ש ואססיג
ל ]; 6קי״ל7א״נ שמרסיביןומקצרץ אותיו שלא כדת כדי ראש הרףןז 1לק ויתחיל בשנייה ועור יש
בשיט שריסק בין האותיות וכו׳או סקירב פני
ומיהומצאתי סדורה והוא שב שיטה דע חצייה או עד שלישית׳ ומתחי׳ בע
5מק ;ק כ;3ה פק לצמצ׳וי״ו ברא׳הפמו׳עכ״ל
תיבו׳וכו׳פסול כ״כהרמב׳ז״לבסוףפ׳ח
תחתיה
השכימו כל אחרוני דבי' ה סמ״ו אפי' בדיעבד פסול ווי
ומ״ס וצריך שלא מפסל צורת שוסאות
סי׳ל״ננא״יז,נ״ע
לחאןלמנטרן נ"' דוקא לכתחלה בעי' עכ״ל וכל אלו הס
וכו׳זה מבוארכס׳הקומץ ר דכס ) גלי ההוא דאיססיק ליה ויו דויהרוג וגביניקב
דבריס שאין לה על מה שיסמוכו ולכן לא נזכרו כדברי הפוסקים* :
יל.רלכ 1להאיס״ל
ירכו של ה״א אמרי׳אס נשתייר בו כשיעור אות קטנה כשר ואס לאופסול :ומ׳ש
ה״הבתאזקיףא׳
ככהרשנ״כץבפשזגהשלאהזכי־ר רהא,
7
כשיתחיל״ה , <),
ססופ
שיאמר
צריזל
רעד
^ (ב
ויזהר בתיקון האותיות גופן וכו ואלו האותיות שצריך ליזהר ולדקדק בכתבתו
. , , . 1
ישלחלקניייהם
אם
3
גנ
שעשה
בהגהופייל
פרק
רגינו
יאם
5
(
"
גי״הפמ
<^  2ות ספזה חני כותם7
וכו׳האלף צריךלי1הר כנקודס שעליה וכו׳עד שלא תהא כיאית כמס סתומ'הכל
מהר״״ק
לנמשובז׳
מיפסלס*ת בהכיולא׳נלאז
משמיליש לשסקדושת ס ת ומספיק לכלהספל" המשנ״ץ7אפי׳ נ7יע73
■ הארכתי בזה כטור א״חסי׳ל״ר  :מו ׳שידיתען
פורשב״ח
דברי הרא״ס בה ' ס״תוכבר
הראשלניס
בה״איקז^ ואס לא עשה כן פסול הרא״ש כת׳כה ' 7נלי 071גה ליה לרב האזאי! כן די!מ
גוכשירין
:ילינראה ?למגתילהאיןלכפ; נ תינוק דלא יחכיס ולא טיפשוכו׳בס׳הקומץ (שסי ) וככר כתבתי כזה נטור א ת
אס נבעמלמעלה ס״ת גבי עימד לשמהשה״ר במך (
האתרוניסעג״ל
סי׳^״בוסי׳ל״ו  :וכתב א״א הדא״ס־ ז״ל בתשובהכלל■ג' ניקב נקב בתוךהאות
 0פקוקמהגיס:
׳ב״ננם ,׳ע"אוכ' 5ס פפ ק!5ס צרי׳ ^הןצי׳3שסתין ^ ,ןי
ומער כ׳סמועיל גרירה הכל נמכאר יפה בטור א״חס -י׳ל״ב :ויזיין,אותיות
שסלבהיאוקוףסגי סגי במחשבה וכ׳הילכך טוב הוא להוציא כשפתיוכתחל׳העיכוד ומו לא צריך
קב
כשיגררמקן'ה7
ותו שצריכות זיון ואלו סן שעטנ״ז ג״ץ וכו׳בשהקומץ (ספ ) אמר רבא זאותיות
שי וכן כשמתחיל לכתוב ס״ת יאמ׳ס״ת זה אני כותב לסם קדושת תורת מסה
נל  7הואיל י
ויכינו צריכות ג׳ג׳זיינין ואלו הס שפטכ״ז ג״ץ וכתרש״ידה״ה לצדי כמוסולמ׳ןפ־שוט#
מכשירי׳בלאגיירה לא צריך אמנס כשעת כתיבת האזכרות צריך שיחשוב לשם קדושתהשה
ומ״ש א׳מימין ואחד משמאל וכו הפיהא׳כתב רס״י בשכתס״ס הבונהוהפי
ובמש!ב'נת״ף לא כ׳כאן אלא מה שצריך לומר פתסלת כתיבת הס״ת ובסי׳רע״ו כת׳דין כתיבת
גלל'
לשמו מדאמרי בהסולח ורשב״גטיבו׳לסמ 'בעי כתבוהו התום• בהקומץ ובטור א״ח סי׳ל״ב כתבתי פירושיםאחריסןכ י׳י
;בפסקימהרא י האזכרו ' וכ״כ סמ״ג שצרי לכתבו
הרמ״ה שצריכים הזייכיס ליגע באות  :ואם ססראלו הזיונים כתהרמבשאינו
משמ׳7אין3תל' נין סתיכ׳לשמ׳לא כעי בתמי׳וכשיכפוב צריך שיאמר כפי׳כתחילת הצפיב׳סיכתו'
קק> ; ה״א'3ת
כי שמא אין די כמסשכ׳וכ״ב פסול ז״ל בס״ז מה׳ס״ת ויזהר באותיות הגדולות והקטנות והנקורומ
ובמר7כיקמן 7לא הכל לפקתורת ישראל ואזכרות סלו לשס קדושה
כר׳דס״ת סתמ׳לשמה י והמשוכות כגון הפאין סנכפפות והאותיו׳הפקומות נמו שהעתיקוהסופ לש
זנ״לק״אכפראש כסה״ת וכ״כ סמרדכי בסס ר״י מאורלינש ומיהו 'כ׳ד ^ש״י
גבע למעלהאפילי
היאמסתמי'כיון סכות׳ איש מפי איש ויזהר הפגין ובמנינ ןיש .אות שים עליה חג'}5ןיסאותסיש פי
למא) לפואל סגי קיימא דמהיכי תיתי דפסולה כשב ישראל בסתס דסברא
רבעי' ז וכל הפגין בצורת זין הן דקין כחוט הספרה כל הדברים סאלו לאג ^ .
ס״ת לקרובו או ללמו וב הוניתיאבל האזכיו׳וראי צריךלהזכירבפי׳לשמן
הבוכה ( דקד ) היה צ ייך למצוה מן המובחר ואס שינה בתיקון זה אולס א דקדק בתגין מתכל ה י
ד 'ןכיפ פיכתבס לשם קדושת סשס ונ״ל להביא ראי׳מההיא דפ
^׳
סשסכמ?ו
;אוקי?* לפמוב השם ונתכוון לכתו׳יסודה וכו׳אלמא דבשם שצריך בעי׳לשס קדוש'
־ הכל
שצא כשמיה נזרית האייג מפז/זלנק אז אינה פזןזל משים הדניקזמ אבל4ןיכשתכיזמ1
■ א׳דילןא
צולה זמגא" ינ" 3ח״אדניז' סתזחהגרץ לגררהכל<<ז1זר! כ< מ !3עכ״ל ! כת׳עיד מזרד״ך ניח
גומ׳למאן דש״ל דגרין לגרר
כפייהשנקו 7מה נ 7נקמ אין לגררה77יצמא ע ' ח יזעטמימ עיקר • גל׳ל;
זייןהדבוקים יחז זנפשהחית אינה מרגיל גיירהויגייןגמשוג׳רשג״אסי׳מדי״אכמ׳מהרי׳׳ןנמשן׳פי׳קי׳זפ״א

מו?
המי
צכל
ככ'נ
3שס

רני'
ר״ח
מג
נש'
בצנז
לצי
ם!ס

י?י׳

יכןדל
סק
ממגן
מפיג
המכו
פשו׳
לוין:
סצי!
כמ׳ב■
לפשו
ספשו
ושוה
ומיק
לומי
"ז
לכול

ערר

53ח׳
• קתני
׳; ;מ״הל
י"נפשו!
*שהרס

לאיס

שאיןו
ה־יב

1שנין
יי

צמ;

שכיסו
|
שכפי!
ן
פמייזכי'
לז־למו־ | $יו

נמכה

השריש
כשיער
.
השנ1ס
וזסילו
ספחת
ניצש

קיאל!
פומ?
ק
מלמעל

יכריח

' $מ1׳ו
"מיקל
מילןיי,

ןהייול

למסס

רמז

הלכות סת רעד ערה
ן־ןוין הרי זה ספי כשי ע״כ -ויש לתמו׳עליו למה לרז הזכיר זיון אותיו׳שעט״כז ג״ץ

*כיתוב

*גיה %י פענגנ׳כ
ר־רו
גששרני׳הלויונשם
ההגהות ^ 1המפירשי'נדנריהרמ׳בם
שג ' מ' ס עירב את שהמי-וני' אינם זי3א
^/עיו׳או שהפשי' למנוה מן המוכתר וכתב
באמצע

כסוף סטה ולא כמחלת שטה

(ג ) !עיין נמרי
יי׳נש סי׳ קפ׳ל
גתשונועיןןכ׳עול
סי׳
קס״ו7יש
מחמיריןגסימשלא
לערנ אועיית יתד

תחתיה כננד הנחת העליונה ונרא' שאם שינה בזה לא פסל כיון לשיפור ריוח פרשהפתוח' הוי כשיעור ג׳
שאינו מפורש בגמרא צריך ליזהר כשירות שלא לעשות' כשאר למשפחותיכ וסה״ת כת דהויכדי גתיכות
הכתב שאם כתי כשאר הכתב או כתב שארהכתב כמותפ סל גנ׳אותיודסייכו
למשפחותיכ׳ולדברי
פסולה ומיהו נראה הקא שכתבהשירה כשאר הכתב כ 1,א פיזוף כתוספות קשה דשיעור רוחב הדף הוי'ג

כמי שעושין נגע
שמושנין אותיות
זו לשיט׳ זו למעלה
מתנו ומיה! נ 7יענ׳
כשר לכ״ע אלא
לכתחילה יש לי-זהר
דאי נדיעבד פסול

ל רריי דרירריו^זר .־זר ^
יר ^ רו ץ־רזרור־
רו״ץ־*

ץ־י<יי*

..-,ד
■, *-

יי ".. -

מימון כסס סה׳ ג חע׳ פ שיש קצת ;!יגונן
כיניהס סכתוס כתוב כשדור קדמונים

3שס ר״ת לפסול וגס כקצת נסחאו׳ספרי
י
רבי כתוב כן כשם

א יל שיגה בפיןור ממה שנהגו ל א פס ^ ן ^ -ף שיהא אייח ^ למשפחותיכם

עוד ר י גשם הרת ה

השס ה1

כשססהג 'והויא פרשה סתומה כיון דאין

פתוחה לרז

ד׳מ

ולדברי

סה ת; קשס

 $יקרא בו ספר ששזיוני׳נרץלעענא( ׳ :גכי לבינה כת־ א״א ז״ל שירת הים כותגין שיטה ראשוני כדינה
ספס^ו או סנקד ראשי הפסוקים לא ושארכל השיטות האחוזמניחין באמצעריוחמעט ושתוזתיח ונדגיי הי^ ״םוסעידנינ' כדבריכיא״ס ערה (
)א
;יושמעשס
קראט גלפו או שעירב בו האות לא כתוב באמצע וחלק כשני מ; ןומו ונמצא השטה חלוקה לשלשהוז״לסשיעומפור׳כין לסתומ כיןלפתוחה
להסופרים גהנו
ובתשובות להרמ״בן ונמצא ריוח כנכד הכתב וכת ' כנגד הריוח וראשי השיטו׳כתוביםס אותיות והכי איתא במ״ס ריוחכין פ
יקרא בו ;
לתקן לכתחילה
כמסכת
סופרים
ואם
סימן
שינה
בהן
לא
רל״חנמןטעם
פסל
לפעול
כצורת
סער
פו
רה
שירת
האזינו
לפ׳
6
ו
ריוח
הפרש
ג׳תיבות
סל
ג
ג׳לזותיו׳
וכתב הרא״שנלל
מפורשת
במסכת
סופרי
'
באמצע
כל
שיטה
מנוקד׳
ריוח
משום
דאין
כשיעור
לנו
אלא
פרשה
ה״ל
כנתינתו
סה
ת
הברית׳עיקר
כמה
שהיא
חולק
ג׳סי׳ ו׳אס תקנו
ופגיע כשס מןט3
משיני * וכ״כ רכינו ירוחש ס״מ סתומה ונמצא כל שיטה חלוקה לשתי' והתחלת ראשי השיטותדקסבר תנא דבריתא בראש סטהמיקרי
שיסלק כל היריעה
המנוקד פסול ואפי׳ השירו ממנו הנקוד כתובים כמסכת סופרים ונם הרמ׳יבם כתבםרעויגה• בהן ק צת עי
פתוס ולא בסיף סטה מיהו אס מניחחלק מיוה
שיתחוג
משו' כי יש אם
בסוף סטה וכראשה לא גרע בהכיוסידור הדנרות ולעשות
למקר ולמסור 'ואם מנקדו כאן כתכ הרמ״בם ויש עוד דברים שאינן כתן בים בת למן ךא  1,א
אין כאן
משורת
כך
פשוט
כמ״ס
וכיב
רבי׳
שנהנו כהן הסופרים כמו שהעתיקואיש מפי איש כמו באותיות הקדמוני סכר כי בסו סטה מיקריפתוחה נקניש
ענ״ל
סאיכמשיבה והרש׳כא עכ״ל • והרי״כש
לא היה עזשי^ כן
ננט עכ׳ל:

הנמ ל

תו

נמ׳כמשונ׳על ס׳ת שהי׳בו אויר כקפסוק
לפשוק במ״ס פא הוזכר פיסיל פיסוק
ספשוקי׳אונ״פ שהימ״כס לא הביא פישו'
זה
והרש״כל) כ״כ יתשוב שפיסו׳הפשיקים
והניקוד פושליס בש״תאכל היה אפשר
לומר דווקא כפסוק שע שה נקודים בדיו
נדרך שעושים בחומשי אבל בהנחת אויר
לכד אין זה פישו' גמור להפריד הסשיקיס
אלא להכין הקורא ואין לכו להרבות
בפיסוליס אלא כמו שנזכר כמ״ס ספר

',ה  -טנות

והנקודות

ואותיות העקומו׳ ועור נהגו במנין השיטיץ שלא לעשותן פחות
מם
מ״ח ולא יותר מם׳ וכ״כ במסב׳ סו^ רי׳והר׳יהורהברצלוניכתב
מ ב וסימן הכם סיגי כקרש ועור נהנו שיהא ריוח בין פרשה
לפרשה ט׳אותיו/יעוד נהגו כראשי שיטין שלמעלה משיר׳הים ה׳ מקו׳סל ההנחה של סטה שלמעלה ממנ׳זו
שיטין וזה התחלתן הכאים ביבשה ה׳ מת במצרי׳ולמט׳מהשידה דוקא נקראה סדורה שנראית סכל כתוב
ה׳שיטק והתחלת כל .שימה ושיטה מהסותקחסוס ויצאוויבאו בסט ' א׳אבל אס אינו מתחיל לכתוב נגד
רהיו ולמעלה משירת האזינו ששה שיטין וזה התחלתן ואעירהההנס של מפלה אלא מתחיל או קודס או
אחר הדרך י באחרית להכעיסו קהל ולמטהחמשה שיט קחה אח״כ נקרא׳ספיר סמומ
עכ״ל :וסדורה
התחלתן יבא וירפד1,דבר אש להזאת ^ ^ היברים  ^ 1,זו שכתבו בסדר הקדמוני׳ לא ידעלאסיש
ואם שינה לא פסל אבל אם כתב המלא חסר או החסר^
לה דין פסוח או דין סתומ ומתוךהלשון

שניקר וכו׳וכיון שאין האויר כשיעו׳פישס
אין לפסלו מחמת אויר שהרי פעמי רכות
מניח הסופי בסוף השישץ אויר מפר שאין דכר שקרי כתב כקדאתומון
דוג התיב יכולה ליכת׳שס או אף באמצע
סטה כפי שיזדמןלו וכל שאינו כשיעף ביה למכהר״אשבכלל ג ' 8י׳ו! פ התגיה ש״ת1הגיה
פרשה6ין<ל רזרס ל ןעכ״ל ג
^ (6הפיגה ובעול הלי ,לתה< 5רן לגלול הסיתוכעל
'
_ ,

^ פפין

הלפןפין

ילח
מוח
מוחלת סנ1ה
וכסוף
סטה"לא
־ה גרע
יצוסויצא
מיחידי סניה '
מכ״ל
ר״ת מס ספירש דכשהניח חלק בסוף סטה
וכתחלת סטה יצא לעסו׳פתוח גא מקרי'
בהכי סדורה דהיינו כשהתחיל למט כנגד

סהוצמוסהדיישכפובהנדישפתייבוזמהרולאתמתק

שאפסיק באמצע ססס יתבאר<_ סימן הישנזהמשו׳אכת!
שיממהוהפי׳פאיןנזהניפמית!ש:
רע״ו
ערה פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה■ רמתומ׳פתוחה ואס שיכה כשניהם
פסולה בריתא נס׳ הבונה ( דף קג ) ומ״ש כשס הרמ״בס הוא
נצ״חמסלב׳ס״ת ואפשר שטעמו משוס דמסייס בבריסא הרי אלו יגנזו וגס כמ״ס
קתני דיככזו משמע דלית לסו תקנה -א״נ משוס דתיקונס רחוק וכמו שכתב סרא״ש
מ'ה קל/נד דאין לו תקנה  :וכ״כ הרי״כש
*ניהוהרשל׳זבתש '1כפב להעמיד לנרי הלמנים
בתשובה לימןסעס לדברי הרמב״ס וכתב
ולשה
ראיות
הרשנ״א
מ״ת
כפ
3
םאסכ;ןהי' כ,פב
טהרסב״א במשוב ' תמה על הדמכ״ס למה

שכתכישככנה

_
י
משמע דדין סתומ יש לה מדכתבוהסכווך
כמקוסישנלנהלסתומה מסמ דגווני דסתומ״מאניואזיל

וכיוצאוקאמ׳דחד גוונ׳הוא שכותב מחלתהסטה
וסופה ומניח ריוח באמצע ואידךגוונא הוא סכת השפה עד חציה או סליסיתה וכו'
וכ״נ קצת מדברי סס״ת שכתבתי כסמוך וכ״נ מדברי הרמכ״ס סאכתו׳כסמוך כס״ד:
ומיש רבינו ונר שאס שינה מס לא פסל כיון שאינו מסורס בגמ׳לא ידטנ׳אהיקאי
דאי אפמוסה וסתומה דהרא״ם קאס שאס סיכ׳ועשאן כא׳מהדעות האחמ׳לא פסל
כיון שאינו מפו' בנמ צורת הפתוח' והסמומקסה דה״ל לאתויי כל הדמו׳ כדי שנדע
כאי זה פרן יהיו פתוחות וסתימו׳דלא כמאין ויפסלו ואי אפרשה סדור קאי הא אס
סתומה היא כדפרישית ודאי שאס סינה ועשאה פתוחה פשיט׳דפסולה וסמאח״ל

גישיפקן דאע ג דקתני יגנזו אין הכוונהפינית וסבר וגידרן והגית סתקוס פמיוהפחיל
לותקניאלא יגנז עד שיתקן* וכתבלכתובהפ׳כתקנה׳איןכא!
שנויפרש׳<יכ!3לעזות

סכור דשדויה שכתוב כסח־ הקדמוני׳ענין כפני עצמו הוא ואינה נקרא׳לא פתוחה
ולא סתוע'דכשס סיס פרשיו׳מיוחדו' בתורה שצריכות לכתב פתוחות ויש אחרות
סצריכוליכתב■ סתומות כך יש אחרו׳סצריכות ליכתוב סדורות וכתב סאע״ס שסדר
הקדמוני כך הוא קבלה בידם על פרשיו׳מיוחדות שצרי' לכתכן סדומאס שינה בהן
וכתבן פתוחו׳או סתומו׳לא פסל כיוןשאץ עניןזה של
סדוממפבגמנוהרפכ״ם
ז״ל כתב בפ״ח פ׳פתוסה יש לה ב ' צומת אס גמר באמצע הסטה מניח שאר הסטה
פנוי ומתחיל הפ׳שסיא פתוחה מתקלת הסטה הפני׳ בד״א שנשאר מן הסטה ייוח
כשיעור ט אותיות אבל אס לא נשאר אלא מעט או אס גמר בסוף שטה מניח סטה
סניה בלא כתב מתחיל הפ הפתוח ' מתחלת סטה הג׳ ונמצא פנוי ביניהם שטה 'פ
סתומה ים לה ג׳צותת אס גמר באעצע השטה מניח ריוח כסיעור ומתחיל לכתוב

סשועכי על עליתישל הרשנ״א מלת 13
מ־־גשיש ככל יום ולאשיי ע שום תגס שיוועה על זה^?1:י ^ | הרא״ש

בסוף השט פיכה א׳מתחלת פס שהיא סתומ׳פד שימצא הריוח באמצ׳ואס לא נשאר
מן השטה כדי להניס הריוח כשיעור ולכתוב בסוף השט תיבה א׳יניח הכל פנוי ויניח
מעט ריוח מראש שטה שכיה ויתחיל לכתוב הפ׳הסתומה מאמצע הסטה שניה ואס

ן
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?־יבשל' העמ י ד דנר  ,סרמ״  3׳ל פי
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הי׳גריןלגפןנפרשהפתות׳ושכתוכתנג ,אוד׳

הפ׳פתזת־ויניח תק( ם הגרר; פנויעג״צ :

מומס בסוגיית הגמ׳וכתב דאף לדע סרמב״ס סא עכר ותקנו שהוא כסר וכתב עוד
^זנ׳בביצ לונא נהגו הסוערי׳לתקן צורת הפרשיו׳אסטעו בהס על דעת הרשכ״א
שהיה רב גדולומובהק ואס הוא לכם שעת הדחק פדי הוא הרשכ״א לסמוך עליו
שהפיראפי׳לכתחלס דבדרכנן הולכין אחר המיקל ע ":ל א * :נ״ה וגס הרשנ״זכתב
ילנתבבתשו׳יכללג'  :ורבו הדעות בצורו׳הפתוחות וססתומו׳ולכן לא אכתוב
אלא מסקנת א״א ז״ל הפתוחה צריה שתהיה פתוח ' בסוף הפטה או בתחלפה וכו׳
נתב הרא״ש בה׳ס״ת סר״ת מצא׳בסדור קדממי׳אי זו היא פפוח׳כל שנשאר מסיום
ה! יש עד סוף השהה כשיעור ג תיבות של ג׳ג אותיות ואס לא נשאר פד סוףהשטה
מיפוי הזה מניח שטה א כולה חלק ומפשיל בג ואי זו היא סתומה כל סכות' תחלת
לסטסוסוף השטה ומניח חלק באמצע השטה כדי לכתוב שס של ב׳אופיות או יותר
זיריאשתוימה וסדורה שכתב השטה עד חציה או סלישיתס ומתחיל לכתוב בשטה
שתחתיה כנגד החלק של עליונה וכמ״ט מצא אי ז ו היא פתוחה כלשלא התחיל
גיאססטס אי זו היא סתומה כל שהכיס באמצע סטה כמה יניח בראם סטה ותהא
קיאית פתוחה פדי לכתוב שלש תיבו׳סל ג ג׳אותיו׳וכמה יניח באמנ׳ותהא נקראת
סתומה כדי לכתוב סס לש ג׳אותיות גער פרשה בסוף הדף צריך לשייר שטה אח'
מצמעלה ואס פייר מלמטה כדי לכתוב שס של ג׳אותיות מתחיל מלמעלה וכת׳ ר״ת
 31ייתא סליגא אשרור קדמוני׳ דלסידור קדיייניש פתוחה היא כסוף שטה ולמ״ס
היא כתחלת ישטה ואס עיח כתחלת שנזטוכסו׳שטה יצא ידי סכיה׳ובימשלמי
^ ק דמגילה אמרי׳פתוחה מרא& ׳פתוחס פתוחה מסופ' פתוחה משמע דמכל צד
" ,*?,פתוחה וכן מסתבר דחילוק ספרשיו׳סן ב' א׳פמוחה וא' סתומה הסתוס היא
שיירח שבין הפרסיו׳ סתום מכאן ומכ6ן .וכל ססריוח פתוח לצד א׳או למעלה או
 351515קיאת .פמוחה ואס סייס פרשה סתומה כסו' שטס יכיס שטה א׳סלק ויתחי׳ל

גמר בסוף השטה מניח מתחלת סטה סניה כשיעור הייוח ומתחיל לכתוב הסתומה
מאמצע שטס נמצאת או׳ספרסה פתוסה מחלתיבתחלס הסטה לעולס ופר סתומה
מחלתה מאמצע הסטה לעולם עכ״ל  :דבריו מבוארים סהס כסדר הקדמוני׳כצורו׳
הפתוחה וגס כצורה ראשונשל סתומ'וצורה סניה של סתומה או׳אני שהיא הסדור
האמורי' בסדר הקדמונים דסדורה מין סתומה סיא כמו שכתבתי לפיל • וסובר ז״ל
דכל שמניח חלק בסוף סטה וכתחלת סטה שתחתיה ל״ם אס מתחיל לכתוב כנגד
ההנחה שלמעלה ל״ש עס מתחיל קודם או אחר בכל גוונא מיקריא סדורה ולאפוקי
מס״הת שחילק ביניהם  :ואפשר שזו ליא שאמרו בירוס׳מכאן ומכאן סתומה כלומ
דכספייר חלק כסוף סטה וגס כמחלת סטה סמחתיה הויא סתומה  :וצור סליסית׳
סל סתימה כלמד מדק צורה סניה של פתוחה ואיפשר שהוא ז״ל היה מפ׳הירוסלמי
ע״פ דרך זה ופתוחה דקמני לשון התחלה הוא וה״ק פתוח מראשו אס המחיל לכתו׳
הפרס מראש השטה פישפתוח'היא פתוחה מסופו כלו' אבל אס התחיל מסוף שסה
והניס מחלמ׳חלק כין שסיים פרש׳שלפני־ בסוף סטה שנמצ ' שאין ביניהם חלק אלא
ברא׳סטה שניה בין שהניח חלק בסוף שטה עלייה ' וגס במחלת סטה שני וזהו מכאן
ומכאן בכל גווכא נקרא׳סתומס דכל שהוא מתחיל מאמצע שטה הויא סתומה  :ופי׳
וה בירושלמי מרוו׳ממס שפירשו בו הפו׳וססכיס בו הרא״ס בה׳מזוזה וס״ת  :אתר
ומן בא לידי ביאו׳טור א״פ להר״י אסכנדמי ז״ל וכתוב בסי׳ל״ב כלשון הזה איפסר
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וט׳ונרא' שגס על סימור הריוס אמר כן אלא שבשיחת סיס כססה סיס כה$ '3יוי$
( ) 3זגא״ח סי׳צ׳ נ לערשהירו׳& פהיא הר״אס כדעת סימ׳מז וככר ידענו ממה סקדס דבפיט׳פתוסה
כשיעור מנית ־שיעור הריוח בין שכיסם וכ״כ הוא ז״ל כשירת היס ועצר הסעות אחממניס"-
גב י3שם הר״י ן' מסופה פתוסמסכימי׳הכל סצס כשצר מן השעה שהשלים כה הפרסה סלק
קניג שם' הר׳ר
מתתלס סטה כצמצעה ריוח א׳ואחת מניחין הריוס כשני מקומות וכו' וסדקצמר מניסייןהריונו
מניז׳שםפ,ש3ראשי מניס הריוס כסוף השטה והיינו סתוסה מסוס פתוס ומתחיל הפרס
"*
עכ״ל כתהרמ1
משמע שיש סיעור לו צלצ סכצותה שסה חולק צותה לשני אוירי׳עכ״ל
כתיהרמב״ס
סעריס שנייה אבל במה שצס׳פתוס מרצשה פתוחה יש לסר כגון שהשלי׳כסוף שטה ועושה
יזחשז
ויש עוד דברי סאינסכתובי׳בתלמודאלא
 0נעורס אקחקל ם הפתוחות מתסלת השטה עד סוסה ולא
ברא׳והצען סל דכריס וכיוצא בו או שעשה פרשה פתוח ,סתומה או סתומה פתוחה או סנהגו בהם הסופרים כמו שהעתיקואיש
לכללם לא בפעמון' סיתחי׳מצמצ׳סטה
ספר מפי ציש וכו׳בפ״חמה׳ס״ת :ויזה׳בצופיו'
ולא נשעומות לפי
שכתב השירה כמותה או שכתבה כשירה אין בה קדושת
שסם גפחיצו׳טספ' כצה פתוח צסי׳לא הי׳ הפתמיי׳אלאבס יף
הגדולות וצו'כמו שהעתיקוהסופרי׳איש
השעה בלכד פתוח מצח שיש באותו רייח
אלא כחומש מהחומשין שקורין בו התינוקות :
ענ*ל סשטם אתד
השיטין•
מסי ציש ומ״ס ועוד נהגו במכין
ג7ר'הרלישנמןמ'כ כשיעור ואס השלים כסוף סטה יעשה
בין
לתלותו
יכול
יותר
או
תיבה
ודילג
מרן
£0
וכו׳ג״ז דברי הרמכ״ס סס וכתבו הגהות
גענין פתישוע הפתיחות מראש השט לסוס וכאלו השתי
^ שכתובת' ס שיש כותבין מ׳ח ויסכותיין
והשרגויזו ' מישיוהל
!״
1
.
"
כל צורות כתב דין הפתוח " " "
ל׳״״יל ^׳ ע פ שאומר בתחלת ^ תי  -ת הספר שכתבו שם קדושת ס ת בכל ס ויש טתבין צ״ס ויש כדתבין עכומ״ס
מרצן ששנ1ה נכןצ
לכוקשיגא ידי שטה ומדסתיח' מתחל'
%י טוב
 33אונים ־
מאמצע סטהוע״כ לא כת׳ פעם שכותב שם צריך לחשוב שמת לשם קדושת השם ואם לא ועוד נהגו שיהא ריוח בין פ לפט וטע
זאש צאו לא יו!ז םחזס׳מגןסלמ
ואפי המלך שואל בשלומו כשכותב השם לא סוף הסי גם צלה דכרי הימ״ב בס מזבד
מדברי הררונ״ם הירושלמי הזה דין הסתומה שניכר הוא עשה כן פסול
כחב הרסב״א בתשו׳מל מ״ש רס״יכשי׳
לסתומה ישיכנו היה לו לכתוב שנים זה אחר זה יפסיק ביניהם וישיב
(ושדריו יה כעב מעה שייסד לפתוח תחלת שטה
! \<ך הספרי'
ש טס ורציה לפירוש זה מהירושלמי כשטוכל הקולמוס לכתיב השם אל יתחיל מיד בשם לכתו׳שמא לתורה סהנ״ון סל וימת תרח בחרן היצ:
לנרי שכין ; אז אמצע
הישינים
הכתב מיושר אלא יכוין שיטבלנו הפוכה כיא' ודאי סצס לא נכתבה כן לא
ונןנחנא סצמיוכעניןמוחס דצמיי' התם מזוזה יהיה׳
דיו ולא יצא
מבריז
ז עליו ריבוי כתב האזכרות כזהב פסול טעה ודילג השם יכול יפסל הספר בכך□צ ותןשבשב ס הסנה
בה שלפניו
בתיבה
גס'תשכ < עזרא צית תכויי דתנו פתוח וצית מטיי דתנו_ .
יפס בהן הסס אבל הלפוסו׳ והפוכותלא
הסיעל ולכן אין
לתלותו כין השיטים ורוקא כולו אבל אינו יכול לכתוב מקצתו
סתומ׳סמואלכררבסילצכססרבהלכה
יפסלשצ״כה״ל להזכירם שסולכתחלה.
לנטות ועיין בש׳ן
בפנים ולתלות מקצתו ובס״הת כתב דלכתחלה אין .תולין השם צריך לעפות ואס לא עשוכשר • וכתעוד
מסוע?
פתוח!,ה מ
פתוח5ש ^ז
מראשי?פתיח;
הבלוןשאגו'!תיז;'
כיי',האו";
_
כד
פתוחה
פתוח
על
השם
ויכתוב
אלא אם טעה ודילגו יגרור תיבה אחת שלפניו
3איזהפרשיו  ,נפל
בתשו׳שצלת שנמצא בספרי' כלותמסה
הספק כדברי פתוס מכאן ומכאן סתוט מ״כ הנה פירש
הנרר
דכלת צמיג .
צמת .
תשונה
סלס ורבותינו . ..
הרמנ״ס ופירשה! צורתהפתוח׳אושתה׳סתוח׳מראש הסטה
במלו׳חלוקו׳
מאח׳ שיש באותו עד כי כסו שנחלקו בן אסר וכן נפתלי בכמה מקומות מצאתי שנחלקו
שם:
לסופה או אפילו לא היה הפתוחות אלא כסוס'כלבד נקרא׳פתוס
מקומו'
השעה אכל אס היה מערבאי ומדינחאי שכן אמרו כגמ פילנס׳כתי׳ובספרינו כתו׳מלא וכן בהת
(ב ) כ׳ מהר״ימיק
ריוח כשיפיי מפני סבסתי צורות הללו הפרשה מתחלת מראש
 0י' ח׳יאיןלפש!צ
שעה עוד תדע סבכ״מ סאנו מוצאים מחלוקבסערי׳אמרו כמ״ס סהולכיןאס הרוב עי״ל¬ו
פתיחה כסוף שטה ולא התחיל מראש שסה שכיה אלא שעשה פתוחו׳גס כראש
ס״פ^ אקפרשיות׳
לכל צורה וכתב עוד ח"ל כתכת שיש כס״ת כין כפרש׳תממה כין כס ויקהל יהיו פניהכרוכי'
כן סדורים כפי שניה שתחתיה זו נקראת סתומה מפני סמתסלת מאמצע שסה והה״נ
' מסני צדדץ נקראת ובמקצת ספרים כתוב בפרש תרומה יהיו ובס ויקהל היו כך כתוב בספייט נסדר
סלד הרמנ״ש כי ס מתחנת מאמצ׳סעה וכימר זו הצורה מהן שעם היות שפתוח
תרומה שהוא צואה כתוב יהיו ובפ׳ויקהל שהוא ענין העשיה כתוב היו:
^ בדוצים שמרים סתומה מפני שהיא מאמצע שטה ואנ״ל אסרו׳שמתחילות מאמצע סטה ומה שפסק
רעל טעה ודילג תיבה או יותר יכול לתלותו בין השיטין אבל לא בריוססכין
נלגת אחירת הירוש בסס יב לעסו׳פתומ׳פסקו בגמר׳דידן בסס רב לעשוח׳סתומ׳ותלמודא דידן
עכ״ל:
דף לדף כן משמע מדברי רש״י בהקומן גבי פלוגת דתנאיכתליו׳
שפותסין אותה מכאן ומכאן והדא״ש כתשלשון
עיקר וכן כוהנין לעשות
סתומגמהסייס הפרס באמצע שטס והתחיל לכתו'באמצע הסס וכ״כ הרא״ש בפי בה׳ס״ת* :אע״פ
הירו׳פמוס דלכאורה משמע דאס
ס״תשחסר
:נפגהר ^ יז שנשאל על
דהויא פתוחה ע״כ סחוס' כתחלת כתיבת הספוט בכלפנ1ם *לס
הסטה דהויא סתומ' וצב אמי דאה פתוחה מראשה או מסופה
אסלא
שיטי(
ממס פס(קפלס א 0י,כלצנתמ ניני
סטתשס צריך לחשוב שטת לס ס
ישפיקלכותנו נרתמת ני ן שני פיטחתסיינל
והאט' שהוא תימה כפי פירושס ז״ל ודחקו לפרסו בפי׳ דחוק וכן מצאתי במסכתא
יי*
,
טהפתתמ׳לאתו׳שפתתמה
מסב ס׳ת ברית 4זו *ל פתוחה שמשאה סתומה וסתומה השם בפ הניזקיןעדף נד^כע^וכדא דסהולזלכפןנמהסישארנ^
ממסכתו׳ חצוניו׳ונקראת
פלסמיתרלפלומדאיןילחלין
יהשיננאסי' פסיק
דאתאקמידר אחי א״לס״ת שצתכתי
ספשאס פתוחה הרי זה תגנז אי וו היא פתוחה כל שהתחיל מראש שטה כסס יניח
יכןיממיננילס'
לפלו׳אזירו׳סלו לא צתנתי׳לסמןא מרוכן ביןחסרקמרינהלחפרוןייו־נט
כסוף שעה ויתחיל מראש סטה והיא נקרא' פתוס׳כדי לכתוב ג׳תיבות מסס סל ג'
דמנילהפ״קטעהיהשחי׳עסיקא׳אשיןנושתיי׳
־ ־
*
* ״
סכל ס״ת סאין אזכרות סלו כתובי' לסמן ונ׳שינןיםמפקני וקורא כ! ארנע אינו קורא ני
אותיו׳גמר הפ׳בסוף שעה משייר סטה אחת♦ גמר כסוף הדף מניס סטה במחלת
שהפליט
אינו סוה כלום ומסיק התס דאין לו תקנ' ילפליע נין לשיעי עדשיצטרן הקור׳אחי
הדף ואס נשארה סטה בסוף הדף מתחיל מתחלתו  :ופרש״י סמימ׳ממסלת מאמצע
קריאפי לחזור לפעלה אל כפשוק ־ראשוןאפשר
והיא נקרא׳סתומ׳כדי לכתוב ג' אותיות נ״א ג' בהעברת קולמוס על האזכרות לשמן •
סעה וכמס יניח באמצע שטה ריוח
להקל נבן לאין לח!פלסיר  0זהכיקשהנתינה
וס״ש רבי׳צריך לחסוב הוא לשוןהרא״ש
תיבות ע" נ עכ״ל הר״י אסמדרניז״ל • ולענין סיעו ריות חלק שבסתוס משוה אותו
נפלי׳ניהינס דקה יופ׳מנפילפאר הלןמינגוא
הימב״ס לפתוח שהוא ט׳אותיות ודלא כמו שנתב י״ת כסס סדר הקדמונים דריוס
בהס״ת• ואע׳ג דהרא״ס ויכי כתבוצריך מילפידלשספלי׳כפי נןוכןמוטחזההיווסצמי
נפמו׳איניןפיטה
לחשוב נראה מדברי הרא״ס סס דלא סגי שהרי ה׳הלמל 1ת חסמן להימין
סתומה לח הוי אלא כדי לכתוב סס סל ב' אותיות או יותר וגס דלא כמ״ס דבין
במחשבהוצרי׳להוצי' בשפתיו וכ״כ סמ״ג לשיטה יזה השעם יספיק אס השלי׳לכפונהפסיון
כפתוחה בין בסתומה כתב דשיעור הריוח הוי כדי לכתוב ססשל ג אותיות • ונראה
הפשיז
באמצעשיטהשלא לפסלו לפי שנשאר פאר
' פחות מט אותיות לא פסל שכתב סס יס וס״הת אפי׳המלך שואל בשלומו כשכותב
פנו ' נדמות פרשהשיןרי הפינה מוכיחפלאלשם
מדברי הרמכ״ס כפ״ז שאס שייר כין פ'לפ
לשס לא ישיבנו במ״ס ובירושלמי פ אין פ׳גשאד פנויאלאששם צפלמה תלי מ החסרון
דברים אסרי׳סלא נאמרו כתלמוד ונהגו בהם ססיפריס וקבלה היא בידם איש מפי
עומדין וכתב הרמב״ס ז״ל אפי׳מלך יסרא׳ זנזהישלשסון על מנהגהסופרים שנמיהית׳ננן
איש והן שיהיו מכין השיסין יטושיהיה הריוחשבין פ'לפ כמוט' אותיות אסראשר
לכתתלהאסוישהיינפינה
סואל בשלומו כלומר שאס הוא מלך גוי אגל לנותבזנין הלפין
המובחר
אשר וסיידה כר־אסהשסין למעלה משירת סיס וט כל אלו הדביי׳למצוה מן
נת לאותיות איירייפ׳הקימקלאיזרקלנקהלפין
עי״ל ומיה ואיעשר דלא אמר דלא^פסל אלא כששייר סחו׳מאסר יפסיק כדאמרי' בפרק אין עומדין לגבי
ואם־ שינה לא פסל
ייעשה
זלש הלנה פינות אי פסוק א' • זנת' שנא
אשי־ ומ"מ יהיהבשיו׳כיי ע אותיו׳קטנות אבל כל■שאין בו כרי ט׳אותיו׳ אפי׳ מסלה :
כתוב הגסו׳סימון בפ״י בשם לידי יפסלו ז!5ה לתקנו זהי׳נא! פו תעחדדירינש
אשר
סלנליי׳הפזםליס
הסס הרי זה לא יקר'  1איג׳ע פלא נפ׳הרחנ״ם וה בנלל
מ״ס הפסיק באמצע
קטנות איפשר דפסול נטי הוי דכל בניר משיעור מס אותיות קבלו ללא הוישיור :
לשאול סלו' או ס״פז־זונכללמ׳פשש״פפחסינואפי׳אותאפסול
יצא את כולם ויעש תמיד בענין שבפרש׳פתוחה יסייםפרש' שלפניה בו ע״כ ומסמע דבמפסיק
וירא שמיס
סילשניןהלפיןהריסיא נמו פלא ננתנאא כ
כדי ס׳אותיו'ויתחיל לכתוב בראם סטה שתחתיה דיבור אחד באמצע סס משמו הקדש מיירי
חלק
וישתיי׳כסופה
באמצע שטה
היאיתיו׳סהלוקמישן
הוא נ אותיות מפינה נת
וא״כ הוא יש לתמוה על הפוסקי' למה לא המועט אגלי זהויכאילז < רתנ כולזנפני אגל
ובפרש סתומה תעיד ימיים סרס' שלפניה בתחלת שעה ויניח חלק כדי ע' אותיות
כתבו דמפסיל כהכי וגס הרמב״ס לא מספר י׳י גראה שאין אס<ר אלאלכיבחלהונספר
ויתחיל ל כתוב בסוף אותה סטה עצמה ולא ישנה לעשות טרה אחרת לא לפתוחה
מצאתי בתסו' הפרוק' נר׳ני השם שנכפנ חציו נתון סדןוחציי
ולא לסתומה וכהני הוי כשר כין לדברי הרמכ״ס כין לדברי הרא״ש ז״ל וכן מצאתי מצאו בדכרי׳הפוסליסאבל
והר״ד אבודרהס חוץ לדן שהוא פסול זק הרחלם כתגשאס כתג
חביב ז״ל שנודע לו ססוסר א' מימסה שהיה סופר ע״פ הרשכ״א שכתבו הכלבי
כתוב בביאור אחר לרהר״ין
מקנת השספון סשיטה ומקנת! פלויססולזאע פ
דהפסיק
שפירש
החסיר סה״ר יצחק קאפ״אנטון ז״ל היה נוהג לעסו' כן ואע״ס שדבר זה על קריאה כס״ס פסול
שלא כפנו נכלל הדבר•ם הפוסלים ס״תותקניי
כרב הגדול
באמצע הסס היינו שעשה סם א' כסני ן3(1ה הי א |גריר הכתנ *ץןל לדן ןלנחג! ני|
קשה לטין שתמיד יצא לו כן כ״ל שאס בפסלה יכתוב ףד א׳וישער כמה לפין יצטרכו
סמותכזה ראו בן וכן סי׳המרדכי וכ״כ השיטין ואס אינז מספיקבשיטה א' יגרורמנפניס
לכתוב ס״ת מאותו כתב יוכל לסער מקום הפרשיות ויקצר שיטור אורך הסטו׳או
בס״הת סי ר״ה ופיסול זה כבר הזכירום לאוג׳שיטין כלילצמצם הנתינה ואטפשיש״ן
יאריכסמעטיעד סיצאוהפרשיו'מצוונותכעציןזה ב  :צריף ליוה׳בשירו' שלא
האחרונים שמחמיריםשצלו יצרור הרנהשיט1
הרמנ״סוגס רבי' כתבה בסי רע״לשאם
לעשותן כשאר כתב שאס כתב כשאר כתב או כתב שאר כתב כמות פסולה כרימא
מ! 6ס למחזינמנזמר הסופרים צהצןקולא מן
דפסול ואין לו תקנה אלא לסלק הדף וטעמו ריסק כין ? אותיות עד שהתיבה נראית
עכ״ל:
מהבוכ <שס )וכר '1הימב״ס בפ״ח
כשתים פסולה 1:םיש היה לו לכתוב'ב
כתבתי בתחלת הסי׳אצל פתוחה וסתומה ששינה בהן  *:ומ״ש רבי׳ ומיהו נראה
וכו' זה אחר זה יפסיק ביניה' ומשיב ג״ז כמ״ס ובירושלמי פרק אין עומחו^י.תי.ה.נמ'
דוקא שכתב השירה וט פשוט הוא  :כתב א״א ז״ל שיר׳היס כותבין שטס א׳כדינה
בתוספתא דכרכות פג ופיר' נמקי יוסף מפסיק כין שם לשם ומסי* 3סו ל , ,
עד ופינה בהן קצת הכל בה'ס״ת • ודברי רבי' אינם מבוארים יפה כשירת היס ולכן
השטות האח' וכיאה סבשיסזור לכתוב סס סכי צריך לחזור לוט שהוא טמנו לשס קדוש הסס.
אעתיק לשון היא״ש שיי'היס כתובים סטה ראשונהכדרכה ושאי כל
כתב הר״י אסכנדמי בביאור טור א״ח סי׳ל״במצאמי כשם ירושלמי דפרק׳ ן
מניחין באמצע ריוח מעט וא׳בשכי מקומות באמצעיתה ונמצאת הסטה חלוקה לג'
בסירפ״ו ) עומדים הכות׳את השס אפי׳ מלך ישראל שואל דםלרמי ^ ץ ,ימוהיה ניח ?חי ני
ונמצא ריוח כ*גד הכתב והכתב כנגד סריושעכ״ל *  :כתב הרי״בס {
הידושצב1י ׳_
שמות ה"; מפסיק ביניהם ומשיב וסרמב״ס כתבה כפה מסס״ממזס
בתשו בשירה אין ספק אצלישצרי' להניח
לאפי שוחתלס <ירמ ויישע דלכל השמות שאינם כעחקיס צריך כתיבה לשמה בסס ההוייס ךאזאמות
ריוס כשיעור פרש סתומה וכ״כ הרמכ״ס ׳*לה "'ל נמזו׳ניג
^ ^
״׳ נ׳ ^
לשס־־יס־לני־״י ^ ימיייק־״סיפי־־ ^ פ5
^
י״׳י
ממ> ש״״ * ״־ ! ״־
י&ראל
יה
בי׳ג
שגי שמויהויה'6
^יקיוי׳עידי*
3אמ?י; ריותאסד כצורכערם? השתוק?

,הלכות ס״ת

רעו

מז

סמול ה אלהיט ס עכ״לואין משם ראיה כ״כ שהרי איפשרלפרש הירושלמי כמו
ספירתו נמקי יוסף שכתב היה כותב כ וגשמות וכו׳ כגון שהכיס כיריעה שמות
ן-יס סללו רצה לכתבם מפני שלנו היה טהור והניח להם מקו׳וכא לכתב' עתה בבת
4ת ע"כ ומ״מ נכון הדבר לכתוב כל השמות שאינם נמחקיםלשמן :וכתב הר״ש
בר כמס בתשובה שלום כמבשסאלהיס
צסרי׳לשסקדוש'השם נזין בכך כלום דהוי הגרר ויתלה התיכ׳שמחק אא״כ
כמקדי׳בעלי מומין דלא חלהעליה׳קרוש' אז יכול לתלותועש ב התיבות של חול אבל בדיעבד שתל׳אותו ושמא זהו דווקא כשהם כגליוןשקדושים
יות' ולא באות' שלנו ולועי שמאבחומשים
וננודהביצזרכזיה מדאמרי' בפר סכועת
לבדו כשר וא״א חרא״ש ז׳יל כתב כפבר׳ראשונ' ב אסור למחוק
ן !מ׳ ויש ללמד מדבריו שכלשמו׳שאי^ ס
סלנו אין קפידא ואמנם כיון דלכבור• ה'
את השם ואלו הם השמות שאין נמחקין אל אלוה אלהים אלהי
האלהים אהיה אשר אהיהא״ר י״ה שרי צבאות הוא בכ״כן צריך והמחמיר תבא עליו ברב'
נפסקים צריך לכתבם לשם קדושת הסם אלהיכם אלהיהם
דא״לכ היכי הוה שייך למיטעי לכתוב שם
עכ״ל (וכ כ המרדכי בה״ק פ' בכ׳ס״ה ) •
אבל הגדול הגכור והנורא האדיר החזק האמיץ חנון ורחום ארך
6להיס נותרים לשם קדושתהשם * :
ואלו סס השמות שאינם נמחקין וכו'
ונשטיבל
*נ׳ה  :הי ' לולניבו׳השס א$ים ורב חסר נמחקין כתב אל מאלהים י״ה מיהוד אינו נמחק בריתא בסוף פ שבועת העדות ( דף לה)
הקולמוס
סקונמרס לכתוב ונתכוין לכתוב יהילה שר משרי צב מצבאות נמחק צריך שיהו כל אותיו׳ השם בתוך אלו הן שמות שאין נמחקי כגון אל אלהיך
אלהים אלסיכ' אהיה אשד אהיה אדו״ן ויה
שי
מסלאימסי׳ מיד  1טעה תנומת! והשמיט הרף ולא יצא מהם כלל חוץ לרף יש בו רבק באותיות השם
בשםוכו' ג״ז במ״ס הדלית ואלז״כ העביר
שדי צבאות הרי אלו אין נמחקי' • ומ׳יצז
קולמוס
לו לנוררו ואין צריך אח״ב להעכי׳עליו
הקולמיש על כל אות
אלהיכסאלהיהס היינו לימי דכל הנפסל
ועי'רה  6״ש שיזסר
ואות לקדשו עלזגתא דר׳י ורבנן נפ״ב לגטין והלכה כרבנן לאיורי׳ אי נו חקודש
הלבלר שלא יכתוב
לשם מלאחריו כגון כס מאלסיכם והס מאלהיהס אינו נמסק דסא איפסיק הלכתא
וכתבו רנינל ירוחם :
התם כגמ כאחי־יס דאמרי הכי אך מ ס האלדיס איני יודע מס מלמדנו שככר כתב
צו השם ויטביל
?יןולמו׳אלא יניח אות אחת מלכתובקוד׳השס ובאותהאו' יתחיל לכתו׳ולא יתחיל סס אלהיס ואס לימד סלא ראשונה שכהאלהיס אינו נמחק הא ליתא דהא תניא
מש שמא יש רוב דיו על הקולמוס ויפול כסיכתוב השם עכ״ל ומצאתי כתו׳אס לא
בס הנזכר כל הנטפל להשס מלפניו נמחק ומשמע דליכא מאןדפליג כיה וכ״פ
הניח אות לפני השם כד לבדוק בו יחפש אם יש שיים אות שצריכה דיווימלאנה הימב ס כפ ז מה יסודי תורה וראיתי להרא״ש שגורס בשמות שאינם נמתקי׳אלי
ונושב את השם׳ כתבו הגהות מימון בפ״קמה תפילין כסס סה״ק לא יטבול האלים ושמא כך צריך לגרוס בדברי רכינו ומיהו לאו למימרא דשני השמות האלו
באמצע השם וכשיצטרך לדיו יקח מאופיו' שלפניו כת' האזכרות כזהב פסול בריתא כשהם סמוכים שניהם קדש דליתא אלא הראשון קדש והשני חול כדאיתא כמ״ס
וטממא רסאלהיס בתרא קאי אשופטיס ושרים והוא יתברך שופט סליהם כי רס ה •
נפ׳הכונה וכתב הרמכ״ס שאין לו תקנה וטעם הדבר נתבאר בתחלת סימן ער״ה
׳ץמוזירייי••-,
■!•!-
וג*',/׳!^,ואדי' דוד*ץ0ר׳ודץו* )
ומי׳ש אבל הגדול הגביר וכממחקיןגס
ונכר כתבתי כטור א' ח בה/תפילין דלרבותא נקט זהב וכ״ש דיו מש/ר נב־טניןחוץ
*נ״ה ובתו ' בא׳ת כ׳רנינו סעדי׳הכנויי׳אם טעה
־,ל? 1משסוד וניר נתבאר בסי׳רע״א דאזכרות לאו דוקא אלת ה״ה לכל התוי׳שאם כתב זה ככריתא פ' שבועת העדות * ( סס)
ומ״־ש נתב אל מאלסים וכו׳עד צב מצבאו׳ נהם הסופר וכתי.ן שלא נחקויזן נמחקים כתב
אות אחת בשאר צבעונים או בזהב פסול  :וכתב בנמקי יוסף כת את האזכרות
הראנ׳ל ואס לא טעה אסור למוחקן או אש כתב
בזהב כלומר שזרק זהב על כתב השמות שנכתבו בדיו אפ״ה פסול דס״ל כת העליון
נמחקג״זסס * • כתב רבי' ירוחם בשם כל הפשוק אסורלתוחקן יאפי׳טיעה ענ״ל ואין נר'
המפרשים דהא דאמיי׳בס שבועת העדות כן מפשט לברי הרחנ״ם ורניגו וכתב הרשני]
כת ומבטל התחתון וכת הרי״בש כתשו׳נר׳שאס עכר וגיק וכתבן כריו כסי ומיהו
נזקדוש
שלאבכוונ׳קללשהא-
מל אזכרות השפי אפי׳בדיעבד פסול משום רמסזיכמטמ ^  :בעת ודילג השם כל שלמה האמור בשיר השירים קדש לאן■ גתשונ׳אסכתנה'
׳ יכוללתליתו יכו'בהקומץ (דף לאאיפ׳ליגו תנאי בתליית השם ואיפשיקא הלכתא לעכין שאינו נמחק אבל .ל דעת פיריסו י והביאראייהמ־-אדתניא פ׳ב לגטין שהיה כרין
/׳ ,יי י ,לכתו'אתה׳יכתניס'71וכו' וכ כהסמקה׳שננת׳
_<
״״׳1,
נגמ׳כר׳ש סוורי דאער כל השס תולין מקצתו אין תולין ומ״ש בשם סה״תכסקומץ מלביא ייני)5ל מ נ הילו ס נמסו כלל ג סלא ־״  ,־,״י( ״״ק,,״־ ״״  ,.לחי־ ־־
תניא השועה בשם גורר מ״ס ותולה מה שגרר וכותב את השס על מקו' הגרר ד״ר וכן הם דברי הימב ס 3פ ז מהלכו יסודי שאינויקלו׳אסו/גי׳ללאמהני׳גחנתולקדושילה׳ל
יהודה ר יוסי אומר אף תולין את השםר' יצחק אומר אף מוסק וכותב ר״ש סזורי התורה * כתב הרא״ש בתשובה כלל׳ג
נמתפיש בעלי תומין ליווגיזללא קדשי והניא
ראיה לדבר :
אומו כל השם תולין מקצתו אין תולין איתמר רב חננאל אמר רב הלכה תולין את שאלת המגיה ס״ת והגיה התיבה ובעוד
*ב׳ה כתו׳נא׳חצ׳ש אם נכתנ נכתינה נסה או
הסס רכה בר בר חנא א״ר יצחק בר שמואל הלכ׳מוחק וכותב אמר מולא א״ר חניכא
הדיי לח הוצרך לגלול ס' ת ונטל בקולמוס בכתיבה חשק אואעי׳בכתינת גויסאזוונוייריס
הלכה כי״ס השוודי ופרש״י והתו׳גורר היינו לאשר שנתייכש הכתיבה ומוחק היינו הדיו שכתובה כיי שתתייבש התיל מהרי
נמשי ע״י תפירה אסור למחקן ;
ולא תמחק היש בזה משוס אכחופימצוה *נ"ה 1כ״נ הר״שנר נמחנתשז׳ונת׳ עי ד ונשמות
בעודה לחה ואינו הדו' כ״כ וכתבו עוד התו׳מדקתני ר יוסי אומר אף תוליןר'יצחק
נר חול שיש מחלוק׳ נין כ״פרשייאם קיש אס חיל מכתמא
אומו אף מוחק משמע לכאורה דגורר עדיף מכולהו ותולה גרע מיניה ומוחק גרע אין בזה מיחוש דללו דמי למדליק
יש לחוש לחותקן שמא הכותב נתכוון לקדש משום
מתולה אבל א״א לומר כן אלא ר׳יצסק אורב יהודה קאי ולא אדר'יוסי דתולה גרע
מנר מצוה דהפס שואב השני מןהראשון דס׳ל דחולהן וודאי סריצמחקיגה! והגיא ראייה
ומכחישו אבל הכא כיון שנכתבה התיבה
לדנרוהניאכח־ שחות והכריע איוהמהסקדש
ממוחק כדאמרי׳בירושלמי פ״ג דמגילה דאמר ר׳ זעירא ב' ר חנגאל בשם רב הלכה
איכהנכחשת בנטילת מקצת הדיו כדי (איזה מהם חול וכתב נפ׳יערגיסשטיסאיפליגו
נעי שהוא אומי מוחק את החול וכותב את השם ותולה את החול ומיבעיא ליה
נכש יה אש היא תיבה אחת או ב תינו׳יית׳שראה
צריךשיהיו כל
התם בנתיבות שיש בהם סס אי שיי לתלות ודילמא דוק כשיש בהן תיבות סל חול סתמהרלהתייבש •
שיתשכתוב ק כס יה נב' תינו ת ונראה שנתכוון
מחזי כי טפל למה שבפנים ואיכעיא ליה אפי׳בג תיבות שכולם סם כגון אל אלהיס
הדף  ,ולא יצא מהם הסיפרלקנשו וצא מלאו לנו לפוסלו חשוסללילמא
בתוך ■ ,
אותיות .הסס ״ ־
!,
חומשים
כלל חוץ לדף כ כ התובס ^?וול! וט ^  $הילכתא נמאן לסבר הכי יאע׳פ שמנא
ה׳דכתיב כספ תיליס אי שרי לתלות או לא ור״ת פי׳דתולין עדיף מכולהו ול״ג אף
תילין וסאן דססק הלכה פולין קשכר תולין ולא מוחק אבל א״א לומר כן כדמוכח בה ס ת בסס ר ת והמרדני וסמ״ג ורבינו שממקל סמן לנס יכנש״גא אינה ראיה כינשהם
תיג׳א׳שהרי מימינו אש לתלת! בקול׳ סשין נשב״א
כדברי התום' והמתיקלשון ירוחם • וכתב הר״י אסכנדרני בטור א׳ח
בירושלמי דתולין גרע ע״כ מדברי התוס׳וסס״ת כתב
סי׳ל״בסכ״כסרתב״סבמסו' *  :יש בו ולכאת מידי כל הס -פיקות ציה לתקן הס" ע שכתוב
סימש כלשון זה ר' זעירא אמר רב חננאל בסס רב אמר כגון אני ס' אלהיכס מותר
ניכש יה בנ׳תינות לגרור כשילה יתיב למיל על
ומיבעיכז ליה למה־מפני שהן גתיבות או מפני שיש בהן חול מה נפיק מכיניסון דבק באותיות ישלו לגררו ואין צריך
ולכתוב כס נין השיטו ת על ייה עכ״ל :
*נ״ה דעיקנכתביחהר ' איסרלןשי׳נ׳ב ועיין
האלסיס ה'מ״ד מ פנישהן ג תיבות הא כמי ג׳תינות מ״ד מפני שיש בהן חול אסור אס״כ להעביר עליו קולמו׳ לקדשו וכו' ז״ל
הרא״ס בתשובה כלל ג ודבריו מבוארים נתשויהרשנ״ק שכתבתי בריש סי' זה  :אח׳כנא
לתלותן שאין כאן חול וע״פ זה פשק כס״הת דלכתחלה גורר ס״ש ותולה מה שגרר
לילי אותה -תשונה זכתזב נס נלשון הלה על סית
לחברתה מיידי וככ
דבאות דבקה אע״פ
וכותב השם על מקום הגרר דאסו' לתלותו עדשיהיו ג תיבות ואחת מהן חול כגון
" ! שנח 3א בו השם ' בחוב קצתו נסו?> השיטה וקבתז
,
־>
אני האלהיכס כדאיתא בירושלמי מיהו בדיעבד אס תלה השם לחודיה שפיר דמי
יריע/לגנזה
המרדכי כהלכות קטנות כפ הלןימץרז לח!ק לשטה הראויאמר ,להחליףאות'
פנ״ל ויש לתמוה על מ״ש רבי׳בשס סה״ת דאין תולין אלא א״ב דילג עמו כ׳תיבות אומר ר״י שאס הדביק אר 1סל סס יכיל(אחריזילופה יקראו נו בנינור לנתקלהעכ״ל:
של חול וזו אינה סברת ס״הת אלא סברת סה״ק דאילו סה״ת אפי בתיבה אח' סל למחוק אע״פ דאזהרה למוחק שם מלא
חול התיר וכן כתבו הגהו׳מימון כשמו וכתבו בשם רא״ט דהלכה כר יהודהשאין מעשון כן הא תיקון הוא ושרי וראיה ממ״ס ע״כ וכסוף ההלכות ' כתב ח״ל בסס אס
דיבק האותיות מסלק אופה יריעה שאי אפשר לתקן ודוקא דיו שנטפה על הסס
לתלותווסמ״ג כתב כל דברי תלמו׳דידן ודברי הירושלמי ופירשם וכתבסו׳מסקכ'
יפילתא גרירה מצוהמן המובחר לד״ה ורב חננאל אמר רב פוסק תוליןואין מורין כההיא דמ״ס ודלא כפי׳ר״י סמתיר כמו כן להפריד האותיות סל שם ואין הנדון
דומה לראיה דהא כבר נתקדש השם כסנטפה עליו דיו ומצוה היה לתקנו אכל הכא
קאכל מוחק הלל ומורין כן והמידכי כת׳שר״ת פסק כר״מ דאס' התם אין כותכין
את סשס לא על הגרר ולא סל המחק ואין פולין אותו אלא כיצד הוא עושה מסלק בפיסול נעם מתחלתו ולא מן השם הוא זהעכ״ל • וכדאיסה ר״י והרא״ס ז״ל לסמוך
?יי' עה כולה וגונז׳והרא״ש כת׳הברית׳ומאי דאיתמ עלה אלא שהשמיט הא דאמך עליהם ובכתבי מהר״ר איסרלן סי׳ע״א כתו׳ס פ דכרעי׳דה׳א וקו״ף שנדבקו בפסול'
יזה כר בי חנא הלכה מוסק וכותב ומשמע לרבי׳דמדלא כתב בפסקהאמוראי׳אלא היא אפי בדיעבד עד שיתקן • ובסימן ע״כ כתב סא מותר לתקן ההי״הין סכסמות
הילץ דס״ל דוקא תולין אכל לא מוח ולא גורר וכדברי ר״ת ואע״פ סאיפשר לומר הקדש נרא׳ דסרי מההיא דהגה׳מימון כס ,המדע פ״ו דאס כפל דיו מותר למוחקו
רסני־ דגורי עדיף מתולה וכדברי התוס אי הוה ס״ל הכי לא הוה שתיק מיניה זהו דאינו מתכוין רק לתקן אך לא ברירא לן דאיפס' דהתס איירי מטשטש האות אבל
יפתיכי בדברי הרא״ס ובסמוך אכתוב דעתי בזס :והרי״ף כת׳גס הא דאמ׳רכה כאן אינו מחוסר רק דקדוק א' אונימא איפכא דהכא א״צ למחוק רק הרגלשהוא
י 3ח הלכ מוחק וכות ' והוא ז״ל גורס כבריתא ר יצחק אומר אף מוחק וכות׳ר יוסי נכתב בטעות ובגוף הא! ת שנכתב בדן א״צ ליגע ואס בהרבה ה״הין בשמות שהן
"'מי אף תולהתא השםמשמ' דס״ל דמחיקה גריעא מגדירה ועדי־פ מתלייה ומ״ד נדבקין אין נראה טוב לתקן אותם עכ״ל נ וז״ל הר״י אסכנדמי ז״ל בטור א״ח סי'
סימן סכר דוק גורר או מוחק אבל לא תולה ומ״ד תול׳ סבר גורר או מושק או תולה ל״ב פפיטא כי מי שנתכוון לכתוב הסס יכדבקלו רגל שמאלי של ה״א ראסונ׳שבסס
יכן הלכהוכ״פ הרמב״ס כפ״א מהתפילין שכס לכתו׳את השם כולו תולה 'אותו בין  [3ד׳כגגס בענק שציהר לכל שהוא קי״ת ודאי יכול הוא לגרור רגל החי״תשכעסה
השטות וכו׳בד״א בס״ת אכל בתפילין ומזוזה אין תולין בהן אפי'^ אותאחת וכו' בפיסולואין זה עובר מאוס הא דפט העוסק אות אחת מן הסס עוכר כל״תא״ר
ישמעאל לכך נאמר ואבדתם את שמס לא תעשון כן לה׳ אלי״כס אבל אס נשפכה
׳מיסי לכתוב את השם על מקום .,הגרר ועל מקום המתק בכולן ע״כ וכ״ל סנס זה
ליו פל השם מוסר למוחקו שלא סימה כוונתו אלא לתקן ע״כ סרי נתכא׳מברייח זו
'3ח יעת הרא״ש שהרי גס הוא גורס ר יצחק אומר אף מוחק וכותב ר' יוסי אומי
שאס•
מ ; * 3 3ז
לוף תולה ל) ת השם הרי כהדא דתולה גרע מגורר יממיחק וכיון דפסק דפולין 6
הוצרך לכתוב דמוחק וכותב דבכ״ס אתי וזה כר שהיה דעת רבי׳ ירוח שסתם וכתב
כותבין השתעל המת או מל הגרר ותולין אותו כולו ונזלו היה הרא״ס חלוק בדבר
כתב בס״הת מההיא דירושלמי יש להוכיח שהדינים על
לא הוה שתיק מיניה •
גור' תולין מום הוו כמו כן מכיאי׳וכתוכי׳
ודילג עמו ב׳תיבו׳ של חול כמו כס״ת דסא א לה ים ה' כתובבתיליס
טעה

ד׳מ

רעו (א)<נמיד
נה״ק ע״דלן>
ג׳א דיזחזל אסור
הס " פ
לכתיב
לכשיגיע צלאיגא
מתז׳נקהלה׳יחפה
ואמו כותב הזכרה
לשמה יאפי׳ אם

את׳נעניונעיאנן
סהדי 7לא איתרו}
יכן כר תושב
לכשיגיע לנר אשר
נ׳שערץתתנכועל
לי קלוש אתה לה ,
אלהין איני כותב
האזכר׳לשנז׳עלל:
(נ ) נר׳לאןתולין
קאח׳גרעמנרירה
אותיויקהוקנתנ
התיס ' פ׳הקזחן
זה0ת״ נבה 7י ' ולא
נא כאן למיח ' אלא
לסנר ' הרא״שלליין
כס׳לת דס׳לדדוק׳
לכתחילה
גורר
אלא לאן* לכתחילה
יכיל לתלות יכ״ש
ליזחוקזכןהואלענ
הרי״ן! והומנ״ם
פ״אחה׳תפי׳ולנר
פשוט הוא נעיני
ולא כתיתי אלא
להוניא ח לעת נ ״ י
שכ ' שלעת רנ׳גו
כלע הרא׳ש ולוקא
תולי! קאחר ואינו
כן אלא שהרחיק
רניסכדי
דעת
להשיג עליו כן נ׳ל••
יה׳מהר״ם
(ג )
פד< ׳ לנס הרנה
הה׳ין היה נר א 'ל ז
לשרי לתקן אלא
לנו
שלא מלאו
על דברי
לחלוק
מהרא׳י;

הלכות סת רעו׳ רעז רעח רעט
בסירע״ג שצריך שיסאר כין העמוד לדף שתי אצבעות :חסר ממצו אפייריעס)5קלן
(י ) נת׳יד־רא״י שאם נפסדה צורת אות מאומיות .השם ע״י ספיכו׳ריו שיכל למוחק׳וכ״ש זו שנעשי׳
4*15
לובכס״ג ה״א אחרונה שבשם ונפשית שאינה הפורס עמו וכולי צוין קורין כובהנ־יזקין (דף ם )ןל "רשמולןל בי נחמני
בתחלה בפיסול ולא זו כלבד אלא אפי׳נדכק
גפסקיו סי' קע" י)
בחציו הראשק שיכול לגררה ולתקנה ברם אכתי איכא יוחנן ס״ת שחסר יריעה א׳אין קורין כו • ומ״ס אפי היא מונחת אצלו אץ קוריזכו
אשא-ת יאש מ;,ג י פי״ת עס היותשנתקד השס
ומכך פירש סר״ס בהלכו ' ס״ת  :וכתוב בתרומת כדשן סימן• נ דאס נקרע רו3
למיבעי היכא דסל ה״א מאותיו׳השס לא תלי כרעה כדקא יאותכגון דדכיק בגגה
?מ '' :י*' ? 1
/
1
״,
ן
 .״
הגכתני נשמיריס
תפירה שבין יריעה ליריעס צלל!שעדין
נגזן _ש ,5י( 7י׳ בעיט השער וכ ע קיו לה ה  6היכי לעבי
כבר נכתב כהלכתו בקדושת השם אלא מחוברות בה לוו ו׳תסירות נר׳ דכיוןדכבר
*,זי !,על גניהם לאי גייר לההוא דבק ה״ל חק תוכותולוי'
קולמוס לקדשו יכ
האותלהרי השם כהלכתו :היו מחוברים כהלכתן ועדיין מחוברין
7נכמטש ?1׳יי ז'ס מנח ליה הכי הא אמריבסקומןמ״ט תליא
וכשתקן
שהאותיו׳לא היו כהלכתן
מעט כענין זה שלוותן תפירות חמשהלוו
םע('־'ן■כ 'נמ 'י 1כרעיה דה״א תשו׳ממ״ש הרא״ש אס נגעו
היריעה וכא לתלותו
!
״/ 1
,
השי־חד
השש
ששה של קיימא קדבכהלוי גונלוהוה
,מט ,ם גי״רי׳א!| רגל הה א והקו ף בגגיקפסולי ובתפילין
.
לא יהפוך הכתב למטהאעע שמכוין פסיבא תפירה לענין סבת וספטנזשרי ב
לאשור :א׳כ מלאיאין לו תקנ׳מפני שצריך לכתבן על הסדר' כרי שלא יעלה אכקע״ג הכתב מ״מ דדך בזיון הוא אלא יהיה
וכתב ע״ש דמפיקרא צריכותהירימוש
ימ״א * יש־ייי> וכן ממה שאמרו 3פ הכוכ' כגון שנטלו
פני הכתב למעלה ויפרוש עליו בנד :
להיות תפורות בגידים מראש ופדסו"
■ ,השם לגגוסלחי״ת ועשאו סניזיינין או כגון
"■""""5י
איל
תופרין ס׳תאלא בגידיבהמ׳ אוחי׳טהור׳ חוץ מסיור מקום ואס לא עשה קפסול
ר ^ ןך
למדנו
ריש
ועסאס
דלית
של
לגגו
שנטלו
^
אנ
^ם ,ני
שראוי׳לכתו׳בעורו ולא יתפור כל היריע
י
*
פד סיפקן והביא ראי׳מדאמרי׳גבימגילה
שש .א■! שהמוחקמקצ' אות עד שהוציא מתמונת
להורות ל
תפור
יהא
שלא
מעט
ובסופ׳
בראש׳מעט
יניח
מדאשלסופ׳אלא
נקרא ' אגרת שאס הטיל כה ג׳חוטי גירץ
נראהיאש!׳נסי -יל הראשונה ומשאה אות אחרת נקר׳ מגיה
הרא׳יש ז״ל תודיעני ענין משולשין כשרה משמע דהא בס״תכה״ג
ובתיקוןהתפיר׳שאל השואל מא״א
אןנהא־יש '*",וכאילו מחק לכ אות ראשונה וה״הלמוחק
כן
פסול וכן מדאמרי שצריך לשיירמלמפלס
תתת־צם דהיינו רגל הה״א כולה עד שסבה להיות דלי״ת התפיר׳ב* מתוך הגט משמ׳שיש לתופר׳מבחוץ והנה ראיתי בכל
ל''!לז \
ולמטה משמע סכל השאר צריךלחפרו
השם שזה נקיא מוסק אות א מן השם וחייב המקומו׳שאיןתופרין מבחוץאלא מניחין כ׳יריעו׳זו עי׳ג זו ותופרין
האתלע.
בגירים:
ננתינעדי־נו׳פרק משעת מחיקה ומאחר שנתחייב מאי נ״מ ככפל עשוי כזה מבית ומחוץ והיה נ״ל יותר טוב כזה לכל דכר
לעט □פר תורה שאינו מוגהאסור
־זנד״ 'עדו ' ,במה שמתקן אס״כ ולא דמי לטפת דיו לגלול ולחוזק ע״ב והשיב גם אני ראיתי א״מ ז״ל שתפר ם״ת כאש׳
להשהותו יותרססלסיס
מקצתו
השס או
שנפלה ,על
וחג )7גני
אד,ייא
^׳ י/ח7
דאמרי׳ לעיל כתב׳אך בספרי׳החיצוני׳יש שיש לתופר׳מבחוץ ותפירה מבחוץ
ו
1
■
ן
 3אלי (.נתח
יום אלא יתקן סו יגנזמיסד׳
צורת
בטלה
דהתס
ולתקן
למחוק
סיכול
׳
נ
הש
)%
אלנ
7א ,. ,
א׳
אבל הכאכל היא יותר נאה שאין החוטין נראין בפנים ונראה כולן כקלף
דר אמי בס שני דכתובות (דף יט )וכתוב
האותוע״כ יכול לגררה
אותיות לגםללא
ס״אאלא שנפסלה והתופרין כאשר כתנת דעתם כזה שמה שאמרו לתופר׳ מבחוץ בהגהות מיימון ס״ז כתב י־אבי״הדאף
כתב אחריהן מידי העולם קורץ אותה
לגגה ד ובפר הקומץ רמי כר למעוטי שלא לתופר׳מבפני' כעין תפירת חוץ כי זה מגוג' ביותר בנביאי' וכתובי׳מיירי והזהיר אףכתלמוד
חשא :נ מ7י 1׳ (> מניעתה
אכל לתפור כאשר כתבת נרא׳בעיניהם קיום יותר ע״כ וי״אמי׳ש תבא עליו כרכה ורבינו ירוחם ( נ״ב ס״ב)
וכי
^
בנו
דויהרג
ו
וי
ניה
איפסיק
^ ית ,תמי'
כפבדה״ה לגמרות ופירושים ולשאי
דנתג אתריהן מהא שמעינן דבגרירת קצת אות עד במ״ס לתופרה מכחו׳לאו אתפיר' היריעו׳זו לזו קאי אלא אנקרע
ספרים שצריכים לפרס דיני סתורה

כתב

רעז

וסימנים שנשתנה ע״י

א<; .י< ת

איתר חסרון

לאות

אחרת

סאיחייו ץשםא,לי שנחשב כמחיקת אות סלס וה״ה למוחק
^ד ;,מי;ר״א,״דן רגל סס״א ומחזירה דלי״ת שיחשב לו זה
בנתינתויש

כמחיק ' כל סאות וליכא למימ דכל

מחיקה

להחמיר יותרלאה שהיא לתיקון שריא דמותן אכן מהמזבח
א׳כ 5י 5־׳ נמד לא מחייב אלא בעושה דרך השחתה אכל
^צ 0זי ״״ל ^ 5אם נפגמה שצריך לתקן אסרת כמקומה
7מ (,ה ע׳ק א,ת.א שרי ,שנן מצינו בני חשמונאי סכתצומזבח■
מאדני סבנה עזרא מפני

נהלי׳ לא״ד

שעמאוהו יונים

כדאית׳

לכו בלא מזכת

שתתייבש
כדי"

היריעה וקאמ׳כשבא לתופרהשלא יתחוב המחט בתוך הכתב
אלא מחוץ לכתב ולא נהיר׳דהא פשיט׳היא ועוד דלישג׳ מכחוץ
לא משמע הכי ועושין לה ב׳עמודי׳א׳בראש׳וא׳בסופ׳ומה ששייר
ממנו בראשה וסופה יכרך אותה על העמודין ויתפרנו בגידים
על העמורי' א חפר ממג׳ אפי־יריעה א' שאינ׳תפור׳עמו אפי׳ היא
מונח׳אצלו אין קורין בו עד שיהו כל יריעותיו מחוברי׳יחד :
תור׳שאינו מונה אסור להשהותו יותר מל׳
יום אלא יתקן אויגנוז ואפילו קרא וב
*
בדיעבד לא יצא כיון שהוא• חסר או יתיר אפילו אותא׳כוחוזר
לתקנו
לראש הסדר ואם יש בו ג׳טעלגכל ףד ורף יכול

זא׳ת ייאהי'נמחת

ביומא דסתס שאגי דא־יא

שילשין רי,ח
ש ,עא ב ( ני'
י׳
זג•
_ רי
כדו
 8לא
הילסימי.-
רעח (א ) ל
"הרי' ,נפשז 'י
ש
נלנק ,היריות
הניג עיייל'ש
יא,זית ' 7נדיו
3גד <יור נגידים כמו
,׳

במקום אחר
וגסא״א לנו לבכות מזבח
^
ח1
במקדש שמקום סמזכת מכוון ביותי
כדאיתא ביומא אכל הכא איפשר לגנוז הידימה וכן הודה הרמב״ס ז״ל בתשוב׳על
יריעה שנתקלקל בס השם סגוסיס אותה או מחטב את השם כדא״ר יהודה כההיא
בייתא דלעיל מחטבו וכותב יהודה׳ אחר עכ״ל כתב הרא״ס כתשובה כלל ג ' לקדור
את האוצרות מן היריעה מוטב שיסלק היריעה ויכתוב אסרת כמקומה ח״ל ה״רבי
יהודה בנו כתשו יריעה שהיו בה אזכרות שתים והאח מיותרת וקדרוה בפנין שנשא
נקוב מקים סס מוסב היה לסלקה מלקרור האזכרות וכ׳׳כ א״א ז״ל ואולי אס נקדר
לא היה מסלפה מ" מ ציון שנעשה בה עבירה טוב להחליפה מכ״ל * נ כתב הגהות
י
י
מימון ב שם רבינו שמחה הכותב יהודה
^ב׳ה נילג ־ל^כי־ן6כ;זאל על שזפר׳שיש לו אימין
ולא• כ תן כו דלי ת יתלה הדלי ת למעלה חרחותצקלון* את השם נמי דוכסזסטום זלגינזז
ה״ל לכתוב השם וכתב יהודה עושה ה 'א והזינ נד׳דלנתחצה אסיר שמא לא תהיה הקליפה
מן הדלי״ת ומוחק ה״א אחרוג' צתו׳כהגה' שלמה וינא ליויחתיקה ואע״פ שהוא אומן זד ז אין
פ״ו לא יכתוב הפס בסוף חנתה ואיןמנה וכי' זעזלשתדיז ננלענגנויל
החדשות
מימון
י
׳
" ,
,
י ו.
ונשאר רושם זא' נ כפסק השם תנין בעליון וחני!
הרף שלא יהא כתוב סח כ י
■ גיסי בפרק בתחתון ועוד אותם שאינם זריזי׳חה יעשווכמיש
במה אשה יוצאה היה סס כתוב על ירות גניסריקי׳היזנויירי'• ינתבעול {אפי׳שלאניוקוס
הכלי או על צרפי המש הרי זה יקוץ ויגגז  :האזכמת הי׳אפשר לאסור מפני הנתינה על מק!ס

^

,־ " " ,. " .ל״ק.,

ועודסנראיהיאכי
סימיהימיסרנים
קמת (בפ

ה 7נ

ייפיעד ת1
משא־־ זכ
תעא־כ
העמודים
<מיה,
נגידין ^
בשעת הדחק*
סא'א'נ 0

ך־
ע<

כתב היריעה ו  5א לפלותיס וכו' הקלן> שלא מנינו לוקוס םעותבס׳תבקליפה אלא
זכ׳נת׳הס■ " ׳נ ׳א  1ע?
לאיהפוי סנלן כ  [,מג 1ה .הגרירהנינשויוחיקה בלח והאריך נזה ובסוף כת'
שיריעותהתפ׳יי
שלאמיחה נסיע ריס סלקלוף לפי שנקפד המנות
י^
.
,
פסולה ,
זו בזו גיס*

"רוו * "׳

מיניים כסיף סייונץ ( וףקס ):

בגידי אזכרתמתרטוב היא לקבור כל האזכרותזלדנק
תופרין  0ת אלא
ומיהו בשע׳הזחק
בהמה או חיה טהור בריש בנקב מעט גויל נמו שנוהג י׳קנת סופרים ויש להם
שאין כאן.מי שיתק!
הג 'ד ' ס1נתי'' ' ׳ז מ״ס־ומ׳ש ולא יתעור כל היריעה מראש׳ עלייהשיסאורו ניר1ש;דחגילה דונקיסנדנקאי
ד׳ דמוי 1ד להניח הלוקוס נקוג שאין הנקב פוסל נו כלאחר
"ץ׳לץירור ^ רד  .ץ
ת ח זמ נאפיכ[
ה בהקי״זניקכ״תוןה״אהשרזה יהיהמתרנשר
במשי מותר׳ נ זע׳ לס!  1ה ו,י מ מרא בריש פרק  5דמני
מקליפ׳ זא־ מלמה אמדזכ^ סי ת מאיןהאזכחת135
אס  3דףיס^ ר  .ץפרס סנ 1מס  3גמי״כלי
הלחצן ויויה!
אפשר לתקן יתקן יקרע וצת '3הר״ן ול/יפשר דאי לא ע  3ידכתזמתלשמז אינו שוהכללס האאפשרנתיקוןייל
ין7,ם שיל! יא ' נ( הכיי ולאשייר מידי לא מיפסילס״ת בהבל שהשוכר סופר לכת ונלו ס׳ת לא נתן לו שנר על

) 0א״'; .|,״ י־

ומ׳שונתיקין

התפייהס6להסייול

י ״ * ״ "* י־ ״יי״ מ!
לפוסיה מבחוץ לאו

נכה׳ג מא״א ז״ל וכולי בתשובת כלל ג' ומה שכתב סי״א מ״ש במ׳* ס
מתחילה
אתפירת היריעות זו לזו קאי אלא אנקרע היריעה וכו כ״כ בסמ״ג וס״ת וסמ״ק וכ״כ
פסולה אע׳נלתע'

שא יכ ״איח '^} המרדני כשם התוספות ומ״ע גס סה״ת כתב כסוף דבריו סתפירת יריעות זו לזו
ועושהלה
צריכה גס ק להיות מבחוץ וכ״בסס  /והגהות מיימון בסס ר״ת :
ה1
ענ׳ל :

.שיי עמודים

והו׳כרימא פ״ק דכ״ב ( דף י  ) 1ג ומ״ס

ויתפרצו

רעט (א );,כ׳ר<* כ״כ הימב״םכפ׳ט״ו וכתבטודוירסיקיבץ העמודים והכתב

לזלהכהן
^תשוג#

בגידי׳ על

העמודים

סבדףוכביכמביבינו

ומצומיכ א * ומ״ש
ו  5ע ילן ק ר $ן  3ן * נ׳השו׳סיילזשהית!
^ בלא הגהה ש״איטעה
נגרס הגמ אונסתאת'
כיון שהוא חסר אוויאסור י,חופי אייתיר
יתר אות אח וחוזר האסזר יאין'לן עולה
גדולהמזו:
לראש כסדר * כ' כ

הרא״ש בתשובה
ס״ת
על
וז״ל
נפרק י׳ נתנמעשויס
שנמצא בו טעות ד ׳ .ריס הסשכל א' ההם
שפסול פוסל ס יפואי! קורי! נו
דע כי כיון
רווקולויזו
נר ניסיש ל7
הקריא׳סקראו
הוא
ללענין קחסיינותעשה
לאו כלוס היא נמצא שגס הברכ׳שברכו אינה ברכה והקוראי׳ קאמרדניק דלאקייס
קריאתה וכ״כ הרסב״א בתשובה וב״ב חמת עשה איןראוי
בכשר צריך לברך על
ספיד רזיקרא׳נואנלאסקיים
מגדל עוז כתסלת הלכות תפילין סכך נהגו בכל
מ׳ע נסית אחרשפיר
וקטלונייא ושכן הסכימו הרס״ה והראב״ד וכרמב״ןוהרשב״א דתי שיקרא נזה עינוי
ז״ל ובטור א״ח סימן קמ״ג כתבתי שדברי כרמב״ס בה ספר ׳ה 'ה אס הואשל דנים1
תורה נראה כדבריהם אלא שבתשובה כתב סמברכין על ספר
תורה פסול וסכן נהגו בפני גאוני עולס • ותמס סרסב״א טל דבריו בתשובהוכמב
שנראה לו שבילדותו כתב בן ובזקנותו חזר בו וכתב כחיבור לפסול ולפי זהיקשה
מה שכתב שכן נהגו לפני גאוני עולס דא״כמסוינן למך גאונים טועים :
והכלבו כתב בסס גאוני נרכונא כדעת אותה תשובה סל הרמב״ס וראיתילחכמי
ספרד נוהגים כדעת הרא״ס וכל הנך רבוותא האומרים שאס נמצא כוטטוח
מוציאין ספי תורה אסר וחוזר לראש הסדר וקורץ ומברכין (וכ״ה נתסוכההרד ן
כ 'י"ב ) אבל מורי הרב כגדול מהר״ר יעקב בי רב זלה״ה הנהיג ׳להוציאס״ת אמי
ולהתחיל ממקום שנמצא כטעותולהשלים ז' על אותם שקראו במוסעה ואסנמצא
הטעות באמצע קריאת הקורא גומר קריאתו בספר הכשר ומברן לאחריהואינו
מברך לפניה כי ברכ שבירך לפניה בס״ת הפסול וכן קריאה שקראו כו עלתה נהם
בדיעבד ונתן טעם לדבר דכיון סהרמב״ס כתב בפסו' להכשיר אין לומר סחזר נו
בחיבור אלא עכ״ל שמ״ס בחיבור אינה לענץ קריאה בצבור אלא לענק קיוםמצות
עשה לכתוב כל אחד ס״ת אבל לפנין קריאה בצבור אין טעות מעכב בו וכיון סנן
ים לסמוך עליו בדיעבד ואח״כ מצאתי חילוק זה כתשובת ה ר שלמה נר הר םכר
צמח ז״ל בסס סר׳ן  :וז״ל הרמב״ס כתב במסוכה ספר מורס שנמצא נו טטם
קורץ כו ובה׳ספר מורה כתב בהפך ובטלי המוספות מכשירין לקיו " כו י ל״י!
והרמב״ן פוסל והכי׳ ראיה לדבריו סדאמרינן כפרק הקומץ דתפילין ומזוזותאפי
אות אחד מעכבין ואפילו קוצו של יו״ד ומק אין כין ספרים לתפילין ומזחו
וכול • 7והר״ן התזיק דברי המוספות וכתב דמאי דאמרינן בתפילין ומזוזות יי'
כן הדין בספר תורה במה שזה שוהכו עם תפילין ומזוזות שהרי תפיליןומזוזו
אין מצות ן לקרות כלן אלא שחייב כ״א לקבוע מזוזה ולהניח תפילין וכיוצאכז^
בספר תורה חייב כל אדם לכתוב ספר תורה לעצמו וכמצוה■ זו כסס סתפי ץ
^ ות ^ ןחתמעככומ אאיי
ומזוזה ^לי אומאחתמעכ 3תז כ"* ססרמירה
מצות כתיבתו עד שיתקן אבל לצאת בקריאתו שהוא מתקנתנכייזים וטזי
ללמוד פפר מורס מתפילין ומזוזות על׳ל  .ואע״פ סר״ם כר שמעון כי
על דכרי
הסיב סם

נשס לילולקש' להניס סק<׳י (אפ'׳נתקז'שהסכלאנזתנינ !הוקשה5ק( פדס(תקגה עכ׳צואני שמעתי שיש חרם קלמזנים פלא להגיהשןםסעד ע'פסנדא :
פפול אנצלגשק אינהפק(לנכתזפמידיעה;

יגיה ואע׳פשהויזנ'*

^,
(נ )

37אכהרזן7.מגי3ה ע ,אןד* שנ׳ג גיהרמג
(

ןדלתו

הלכות סת רעט רב

דש

ובד הר״ן מורי לרב הכזב היה תרפה
דברי סר״ן עיק׳וקרוב לשמוע כדי ליישב דברי אומר ר״י אע״ג דלא מפיגן אס רם■ שחורות בעפיצין אפי׳הדשות אסורות דלא שיי(נ ) ׳נמרדב־פ/
יו׳מכםבתשובפס דבריו
בחיבו׳וכךאכו
נוהגים
אחריו
ג
:
 5רס-
ואםשי בו  ,ג׳ג׳עיות בסכי שישין אלא מעני סהוא -לבן כיותר ולא מיגגיא כיס קריע עכ ' נ גר׳סהוימפרש • י<; ילה יג/פסק
 7אס נמגאהטעיית.
הא
דגיפיק
צא
יתפור
הס׳
דלא
עפיכן
יתפור
נכ
נזה
לדף
היען
ורף
יל
יכול
המפרשים  :ופח
לתקנו וכר עד לפי שאץ הגרר גנאי כמו התליי הכל בפר הקומץ
נשעת קייס׳ אס
הרי״בש
כתשובה
ישי
'
ל
'
)
דאע״ג
דלישנא
דגמרא
הוס
איפישר
לפרושי
ןד ףמ,,יית׳ת כיון דבעינן שיהא רוב הספר מתוקן למס כת שצריך דף אחד שאץ
דבחדממא {אקרא! ג׳פהד־ו ''
מ ד טעיות מתחי שי הספ■מתוקן כרי
לית לן בה כלל וספי כיותר מג יתפור אין יתראו■:טיגיתגיגל
פהאושסוארניעי
יש בו כמה דפים שאין כ הס טעיות וי"ל
לתקנו
׳ד
ינמ
היה
ככל
ףד
ודף
ד׳טעיו
חץ
מדף
א
'
שאין בו
טעותסברא לומר כן אלא כמו שיש חילוק בר ח או ניז׳ה
יתק
?
למב הספיר מתוקן היינו לומר שרוב
ץ),כולו על ירו ואפי׳ישפכל דף ודף ד׳טעיו׳ורף אהדג טעיותכעתיקת כיןשני לג כך יש חילוץ ביןכ
לד
בסדתתא
וכזכר
'
מל
אותיות הסע כתיבים כתקנם ואין לך דף יתקןכולו על ידו והוא שיהא רוב הספר מתוקן אבל אם רובו
הרמב׳ס שכתב * "
םיןיןגוגמה טעיות וקאמ דאפ׳ה אם אין משובש־ לא יתקן אפי׳אם יש בו דף א' כולו של סוהאדפסלי
ואפי קרע הבא בתיך ג ומינה הא ג יזי ר ח.* . :קסיי׳גמ -ן
משלשה
לא
וכן
נראה
מלשון
רש
"י
שפירש
לפ׳נ׳פסוקילאיא
נדף אחי יומר מג טעיות מאחר סמב
אותו ד׳טעיויבכלדף ודףדוק׳בשטע וכת׳המלא הס׳לפ•
אותיר" הסע י כתובי כתקנם סצלת
כמאי
דבעי
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המי־רכי
לשם אלילים כתבו ומשממדברי רש״י סס שאס כתבו גוי כדי למכרו לישראל כסר
מב

ץ

ג 1ץ והתוספות

־<!  !:ירה יגוני כפסיפס ופל׳של^יכיבקשירה
(א ) והתו&פו׳חלקו עליו ופסלו ולי יראה דגם' דברי רש׳י איפשר לעיש 3ענ ין שפס סולן פסולים•שנא' וקשרתם ונפנתה סל פיפצו3
3תריביע;  ,יפסל  :וכליש נמצא כיד מא״יבי או כיד גוי עובד אלילים יגנז וכו׳שס נפצל) כיד אינו ביתיבה וכתבוהו הרףי והרא״ם בהלכות תפילין וגס הרמ״כס כתבוכס״א.
מא״יני יגיז כיד גוי אמרי לה יגכז ואמרי לה קורץ בו ופי' הר״ן נמצא בידמא״יני ונתב הר׳ן כל סני הואיל וליתנהו בקשירה ליתנהומד בכתיבת תעילץומזוזות
יגנזמשוסדספקכתבוספקמצאווכשרהואנמנאבידגוי אמיי לה יגבז מספיקא דמשתפי נסו קרא וס־׳ס בס״ת דהי) קדיש נופי מינייהי ונת עור דגי מרבי*הי־מ״ל׳
כתח* נע!תא
ורש'י דפ׳־סוצייהו דהני מדאורימא הוא
ללאו׳ מסתע! קי׳ דשמ' הוא כתבו ואמרי לה קורץ בל מסוס
ואתרים פירשו דמסו' וישראל שהמירדתו
תור שכתבו מאי ני ישרף כתבו גוי ע
"יק לימן לי סכי דש כיח טסי/שישראל נתבו לפי שאץ דיך
' "■ " " ; ז נייל־תי  63בל 1־יומ5ו״'9י לנתו 3פכ״ל
יגנז נמצ ביד מאי׳ניאו ביר גוי יגנז ואין מדינא איתיסו בקשיי אלאדמדרמןכיון
,
״1
העול ן•ששו הס #
חייבין הצבו׳לקנותו ממנו ולגונזו ספ מעליו עול מנוה אפי׳לא הוי מוט׳אלא
מדתנן
 "* *,י׳נתקונה ופסק רבעו כמ ד יגס ונר שטעמו
קורין בו ואע״ע שאין קורין בו
אותו למצר' אמת דפבי' סיתייא ואכילאיסורא
יית' תהחמו״־ו זה התם אץ לוקסיס ספרים תפילין ומזוזות כרי שלא יזלזל בו ומיהו אש רוצה להעלותו הרב' אין קונין
ומעט יותר ואם רצ׳להעלותו הרבה מניהי׳ עשאוהו מדבריהם כאילו אינובקשירה ;
(א'3לימן )' סיפ׳ מן הגויס יתר על דמיהם מפני תיקון ממנו אלא בכדי דמיו
<נכ
כת כ המרד בה׳קסגו הא דתטקשן סל
עכ׳ל יא^י " לי העולם ואיתמר עלה בגמר א״ל רב בוריא אותו בירו  :נר שחזרלסורו מוזמ׳ירא' כשר לכותבו  :ס״ת שאמר
פי׳
אפי׳הגי׳לחינו׳דליתי׳
תפילץפסולץ הייני
לרב אשי יתר על פדי דמיהן הוא דאץ
ע׳א
הא ככדי דמיהן לוקחץ ש״מ ס״ת הפופ' בעורו בידו שלא עיבר העורו׳לעומן או שלא כתב האזכרו׳ בקשירה מדאוייתא אא"כ הוא בן י״ג:
לוקחין
:
!
נאסזרי
לשמן נאמן והוא פסולא החזירו לבעליו נאמן על הכויל ולא
רפב חי־ב אדס לנהוג כבוד גדול
בודילמא לגנז
גויקורין
(נ ) ח 13חד ; ^ רא שנמצא ביר
על ,האזכרות
בסתומצוה לייסדול
, 07 (7י)םלא נ?] ומשמע ליבינו לרב אשי ס״ל כמד דיגנז
בס״תומצוה
גדול
כבוד
לנהוג
אדם
מקום וכו דפ ויכבדנו כפי כסו הכלדפרי
וכדאהדר ליה לרב כוריא וכוותי' נקיטינן
שכד! איס נאיזן
לו מקו ולכבד אותו המקום ולהדרו .ביותר סרמב״סבסוףהלנו' ס״ת  :היראה-
(יגיל סי ׳קל ונלין אבל הרמ״בם פסק בפ״אדכש'וני׳שגיעמו
כנגדו ולא יפשוט רגליו אותו כשהוא מהלך חיי' לעמוד לפניוונו׳
משום דפשטה דמתני׳הכי משמע דקורין בו
ירוק כניד פ״תולא יגלה עדותו
רפב (א) ואע״ג דפהדר ליה רב אשי לרב כוריא ולא ו לא יטחנו על ראשו כמשוי ולא יחזיר אחוריו לפיית אלא עד או שיתכסה מעיניהם ג׳ז מדברי
כגגדו
דילמא ליגנז דיחוייא בעלמא הוא ולא א״כ גבוה ממגיי טפחי׳אלא ישב לפניו בכוב׳ראש וכאימ וכירא׳ הי־מ״בס בס הנזכר אלא שבמקל מ״סרני׳
נסא" י' ;
?שאלם ] 3
" .
"
,
שער
עד סיעבור :ה שמוליכו וכו' כתובבספרי
א-זר לילולפני ,סמכין עליה והר ן נתב גירשת הספרים ובפחד שהוא העד הנאמן על כל באיעול שנ׳והיה ;שם בך לעד
הרמ״פם עד שיעמוד5ה סהואסהלן־ וב
מהרי״לכשי׳ג׳שפי אמרי לה יגכז ואמרי לה קורין בו ולפי
ויכבדנו לפי בחר הרוא' אותו כשהוא מהלך הייב לעמוד לפניו כסיגיעני למקומו ע״נ והיא הנסח מנוג
מ־פךונ ^נ׳לייגיי גירסאזרמשמעדכקיטינן כלישצאכפרא
 5י״הומכ " 0ק; דקורין בו וכ* פ הרמ״בסז״לאבל הר״יף ויהיו הכל עומדי׳עד שיעבור זה שמוליכו ויגיענו למקומו או ער ודין העמידה מפניו בפ״קדקידושין (דף
ן1
.
.
ס 1י
(יש הניחו עפרי
שיתכס׳מעיניה׳רברי׳שבלוחו' הברי׳הן שבס״ת לכך צרי׳ לכבדו לג ) בעיא דאיפשיס׳מסני לומדהפומדין
עלמני! על תנלה כתב אמרי לה ק ירק בו ואמרי לה יגנ1
היה הולך ממקו׳למקו׳וס״ת עמו לא יטחנו בשק ויניחנו לג חמו' מפני׳לא ל׳ש ומ׳ש ויהיו הכל עומדיםוכו'
תץ פפתהי׳נו־גס דחיישיק שנוא גוי כתבו נרא' שהוא פושק
הוחזקו שבזזו גוים וירכב עליו אלא מניחו בחיקו כנגד לכו והוא רוב׳ על החמו׳ואם או עד שיתכסה מעיניה' למד ק מדןרבו
מדרי״ל כ ! ח^ייזי' דיגנז ומיהו איפש׳שאס
הי׳מפחד מפט הגנבים מות׳אפי' לרכוב עליו וי״א דאפי׳בלא פהד מוכה שנתכפר בסי' רע ד ; וכתבה״ר
*^ 5תיח׳ ^׳ל 1ספרי יהודים דתולין דאות ספריםשלהם
הגנבי מית׳להפשילו לאחוריו ע ג החמור ולזה נוטה א״א הרא״ש מניח דהה כששומעתא קולו אע״פשאינו
ליו וקורץ בהם דבכה״ג שכיס טפיעכ״ל
רואהוסייב לעמוד וע״כ נהגו לעסות
וגירסת הר׳אש כגירש׳הרי״ף לכ״פברמזי' *'יל ומ״מהכיאכמסקנ׳דבריו דברי רב אלפס שאוסר אא״ב לפניו
פעמונים וראי' מדר' סיפק כד הוה פמע
דיגנוז וכ״ס רבי׳ ירוחם  :רט* ש ואע״ע ובחיקו לכן טוב להחמיר ז אמרו חכמים כל המכבד את התורה
את התורה גופו מחולל על קל כרעא דאימיה אמר אקוס מקמי
שאץ קורץ בו חייבים הצבו' לקנותו ממנו גופו מכובד על הבריות וכל המחלל
שכינה  :כחב הרשכ״א שאלתעלמה
וכו" ומיהו םא רצה להפלותו הרבה אץ
הכריו׳ולא יאחוז ארם פ״ת ויכנס בו לבית הכסא או לבי׳המרחץ ששמעת שאין הקהל עומרים כאן כשעה
' כתבתי' בסמוך
קונץ צופו ממנווכו׳משנ יותר סס ת״ר או לבית הקברו׳ אע' פ שכרוך במטפח׳ובתן בתיק שלו ולא יקרא שש כ מדאה הכת לעס ושאל׳היאךאיפסו
ומ״ס בכרי דמיו ומעט
לאחוז
*
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י
*
*
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יי** י +ס ^ייי ■,.*,
להם שלא יפמרו :חםוכ׳ נרא׳סהכיאך לכן
שירחיק ד אמו מהמ או מב הק או מבית הז
ער
בו
■
•
"
מעלץ בדמיהן פד כדי פרעעי ,ופרש
שסת
מה שאמרו אס מפני לומדהפומדי׳מפניה
צפ״פ ששנינו אין לוקסין פיתס כיוכ|ר מ״ת ערוםא פי׳בלא מטפח׳אסור לישב על המטה
יתנו לב ויטרחו לשלול ספרים אבל בדבר מועט להעלות לא כ״ש ואס מזה איני רואהשהו' חיובהפמיד׳אסרי סס״ת בדוכן לעי שהואבמקוס
מדמיהס טעמא שלא
מתוך אחד והצבור כמקום אסד וסין אדם חייב לעמוד מפני רבו שהוא עומדלמפלם
בדמיהם טרפעיק לא מוכפאמילתא כולי האי וכתבו התוספות משמע
יקרים בביתו והתלמיד למטה ע״ג קרקע אבל כל סמוציאץ סתמן ההיכל עדשמעלין
ערש״י דקאי גס אשפריס וקצת תימא דאיך משוה התלמוד ספייס שדמיה׳
אותו לדוכן עומדין הקהל מל פמדס ומקרוב ראו קצת מגדולי הצבור סיס לעמו נט
להעלות כדי ט יספיק כמו במפילץ ומזוזות לכך נרא' דקאי אתפילין ומזוזווממילא
 :ומשמע התם בגנו' בספה סס״צ זוקפו ומראה הכתב לעס ואמרו לי סכל זה מכבוד ס״ת ושכן נהגוכרוב
משמע דלסביריס מוסיפים דבר מועט וכך הס דברי רבינו
המקימות וכל סטוענין שיש בו כבוד ס״ת ראיתי לסוס ועכשיו כל הצבורעועדי׳עד
צץ לומר לגוי שיתנם לו בזול יותר מראי פן יכעוס וישליכם למקום האבוד כדעכדא
ואמי לה היב' לי ריש ריסבפמרי־ סמניסין במקום שקורץ בו טכ״ל וכתב עוד שנשאל הא דאמרינן בקידושיןשסייג
ההיא טייפמא לאבי ' דאמיא ליה חייתא דתפילי
צדם לפמוד מפני ס'ית אס ה״ה מפני חומסים והסיב חומשים שאמרת לאכשהויין
צימליאזיסרא סקלאשדיתנהו מהרא אמר לא איבעי לי לזלזלינהו באסה כולי
כגולל וכתקנן אמר שאותה הרי סס כס״ת לכל דבריה׳אלא שאין קורין בהםבציור
האי :גר שחזר לסורו מחמת יראה כשר לכתבו בריתאומימיאדרב אפי שם :
מסכי כבוד הצבור כלבד אלא חומשים שלנו שאינה גולל ומסתבראשאפי'לפניהם
הניזקיןלדף
ס״תשאמר הסוער בעודו בידו שלא עיבד העורות לשמן וכושם פ
פומדיס דקדושי׳הס וניתנין הס ליכתב כן יפרק הזי מאי עמא דבר לכתוב כןומפניה
3ד ) ההוא דאתא לקמים דר׳אמי א״ל ס״ת שכתבתי לפלוני אוכמ׳שלו לא כתבתיה
קרינן כיה עכ״ל ואין כן דמת הימ״בס שכתב מותר לכתוב התור׳סומס חומםבפני
ביד לוקח א״ל נאמן אתה להפסיד שכרך ואי אתה נאמן
ואצ׳ייל
לסמן א״ל ס״ת ביד מי א״לנהי דהפסיד סכר אזכרו׳ שכר ס״ת כוליס מי הפסידא״ל עצמו ואין כהס קדושת ס״ת השלם ומשמע דדעסוי בגולל וכתיקנוקאסר
להפסיד ס״תא״ל ר יימיס
בספרים שלנו שאינם עשויים כגולל אפי׳כל התורה כמוכה בסס וכן נהגוהטולס
סכל ס׳י׳ת שאין אזכרות שלו כתובות לשמן אינו שיה כלום ההיא ואמא לקנדהרד
דברים
שלא לעמוד בפניהם ומעולם לא נשמע פוצה סס לערער כדבר :
אבהוא״לס״ת שכתבתי לפלוני גדלים שלו לא עיבדתיס לסמן צ״לס״תבידמי
המכושים
שבלוחות הברי׳הן פבס״ת לכך צריך לכבדו כ כ הימ״בס כפ' הנז׳צבני אדם
א״ל כיד לוקח ס״ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך אמה נאמן להפסיד ס״ת
בבי' האסורין אס מוליכים ס״ת אצלם כתבתי כטור א״ח סימן מק״פד  :היה
זמ״ש מדרבי אמי התם איכ׳למימסעי בדר ירמיה הכא כיון דקא מפסידכולי׳אגריה
ונתכוון הולך ממקום למקום וש״ת עמו לא יניחכובשק ויכיחנו על החמור וירכב עניוונו'
ואתא אמי אימור קושטא קאמר וסי' רש״יהת© איכא למימי דמפקר
עד מניחו בחיקו כנגד לבו והוא רוכב על החמור ג"! דברי סרמ״כס כס הנזכר *
להקניט וסבור שלא יפסיד אלא סכר■אזכרות כרכי ירמיה אבל גבי קלפים דיודע
נאמן להפסיד ומ״ש וי״א דאפי׳בלא פחד הגיייס מותר וכו' בר״פ מיסמת ( (ףד יס ) פ׳יהמוליך
הוא שיפסיד בל שכרו ואתי אמר אימור קושטא קאמ׳וכת׳סרץ ואינך
עצמו' ממקום למקום ה״ז לא יתנם בדסקיא ויתנם ע״ג סמור וירכב עליהם מפני
ס״ת משוס דחזקת פועל עסה כהוגן מה שבידו וכל שאינו בידו אינו נאמן דסזקה
שנוהג בהם מנה׳כזיון ואס היה מתיירא מפני גויס מפני לססי׳מופר וכדרךשאמרו
־משקר ומיהו בארס דעלמא פד אח׳נאמן באיסורץ בצל צד דשתמו אמרו נאמן עכ נ
בעצמו' כך אמרו בס״ת אהייא אילמא ארישא פסיטא אלא אסיפא וכתבוהתוסשו
ור״י כתב אהא דאמיי' אי אתה כאמן היינו מפני שאינו כידו שאם היה כידו נאמן
וסר"אש וירכב עליהם אבל אס מפשילן לאחוריו על הסמור ש״ד והןכס״תואפילו
וכמו ק אפי' לא היה כידו וא״ל הפעםהראשונה שמצאו כלומר כשכתן לו הספי
צם נפשך לאסור בס״ת כנביאי' וכתובי׳ש״ד ומיהונר׳דאף לס״ת ש״ד מדמניבסיפא
א״ל כך נאמן ואין הפיש3ץ שכפל הספ׳שותקבין שמכחיסוכי הוא אינו יכול לדעת
כך אמת בס״ת דלא מסמכי למימר דמשוס שריותא דגכגי ולסטים דוקאנקנדס
בזה אממת הפנין ענ״ל :כתב המי־דכי בסוףהל׳קטנותניא במ״ס אין רשאי
דהא מילתא דפסיטא היא תיצהג כו מנהג בזיון ולא ימסרנו כיד גנכי' ולסטיםאנא
לכתוב אס 'כ יורע לקמ׳ותו פסיל התם ס' ת שכתבו ני או ממזר ורבי' שמחה כתב
משוס דיוקא דריפא כמי נקטי' דסרי להפסילו לאחוריו ובהדיאאמרי'כירושלמי
דל״ג ממזר משוס דקתני התם זה הכלל כל המוציא את הרביםי״ת כתבו וממזר
דמ״ס איכא דיסקא שהיא מליאה ספרים או שהיו עצמו״לתוכס ה״זמפסילו לאחוריו דוכורב
מוציא רבים י״ח ואיני יודע מנין לו שמוציא את הרבים י״ח דמהסיא
אלפס כתב וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בס׳ת שאס היה מתיירא מפניהגנצי
למילף שאין מוציא אי סדאוריתא אי מדדבנן ואני ראיתי כתוב דהיינו טעמא
או מפני הלססיס מותר להניס ט״ג הסמור שהוא רוכב משמע דקאי דוקאאסיפא
לממזר פסול כשיגיע לפסוק לא יבא ממזר בקהל ה׳נחפז וא יכו כותב אזכרהלשמה
״ 1.ייי
שלא נתכוין והיינו נצד טעמא דגר דקתני התם עכ״ל הר״צסז״ל  :׳" אסרו חכמים כל
ואפילו אמר נתכוונתי אכן סהדי
^אמס•חיעניל •
* *** **3י"י
התויהלמסכ׳
סייצו נר תושב שאוכל נבלות וכשיבא לכתוב כבלה וגומר לגי המכבד ^
רני דקתני במ״ס
"
,
לב״הזה51זנ'י^ 1ני
(דף ל ) ולא ואחוז אדס פ״ת וינג בו
אפר בסיערייך וגומר כי פס קדוש אתה לה׳אלהיך אינו כותב אזכרה לשמהעכ״ל צ
או לבי׳המרחן ולא לבית הק 3מ' וכו' כ״כ הרמב״ס ומ״ש דלא יכנס בו לביתהצסע
נדס־נן כפ הסולח תניי רב המנונא בריהדדב' מפשרוניאס^ ת תפילין ומזוזות
ובית
שנתק מאי״ני ומשור גד עובד אלילים ועבד אפה וקטן וכותי וישראל שהמיר דתו

רכב חייב

ליהר

ן3יא #זזיס-ץלי־שוגן היאוהכיאמייכפ״בדסנסדריין (ליף כא ) גבי מלךשאין ס״ר* משמ׳דאתא -למיע׳דש״ת• לא סגי' ליה בהייז׳בלידתוךכ  4אלא■צריך לעפ ^לומיחי־צ׳
!} סמנו אלא בשעה ססוא נכנס לבית הכסא או לבית כמרחץ ומ 'ש ולא יקרא כו דע
גבו' יטפחי׳אי לית׳ ליס ביתא אחיינא והא רקאני כבריח'א-ו מד שיניחם כלי בתוך׳
ות
שירחיק ד' אמות מהמת וכובע מי שמת ( דף יס ) תניא לא יסלך אדם בביהקבמר* בלי לא קאי אשפי תירס אלא אתפילי ן וב 'כ הישביא בחידושיו וכן כתבו הגסור
מ תילין כראשו וס״ת סיועו וקורא ואס עשה כן עוכר משוס לועג ליש ומפ ' בגע מימין בשס סה״ג וספר התרומה ולמנין הלכה כיון  -יביס כעסו ועשסא מי
רמימר5א
דרי״בל מש מ׳כוותייהולמירי׳■(דבתי־אס• נת
דסיינר דווקא מי־ ד אמות אבל הוץ לד'
אמושי
פשע דברית משמע דלא שס״ת עליה בית שיו .ס״ת לא ישמש בו מטתו ער שיוציאנו ואש
הואהכינקיסינן  :וטיש ומיהו בכל
ווסת
בזרועו
אלא
אסרס
לילך
כב
אק לו מקום להוציאו יעש' לפניו מחיצ׳גבוהי׳טפחי־וכ׳הרמכ״ם ספרי הקדש אפילו
בחומשים ישרי כלי *נ״ה
נרץלהיעגיר
דוק6
כקורא
בי
חיפש
סהמנכ״ס !"ל מם' דשרי אש מניחו בכלי בתוך כלי והוא שאינן כליו הטיוחדים לו
הקיליי־ישעלת ^ תדגתד
דחיתי
קתני
לאיהל׳כבי׳הקבמ
וס״ת
בתוך
כלי
כן
כתיב
אבל אש הם כליו אפייי׳כחדמנא דמי ואש פיר׳ טליתו על הארגז
זצ נזל נ נח ק יזס  :7נזל:
שם הרא״ש ח״ל
בזרועו אפילו אינו קורא בו וכן לא יהא
נ ד י גיין-יתשויסרשנ״א
שמונח בו השוב ככלי בתוך כלי וא״א הרא׳יש ז״ל כת' רלא שיי
הכהינה נש ' ,שיי >5׳
ודווקא ס״ת אבל
קורא שס אע״פ שאין ס ' ת בזממו דבב הד
מסכי איכא משיס לועג לרש דאחיזת ס ת בס״ת בכלי בתו׳כלי
אלא בתפילין ושאר ספרי הקור׳אבל כס״ת סאי ספרי סקדש
חרושאפי פ • שאינו קורא בומצוההיא לא שרי אלא
במחיצה
ומיהו
בבל
ספרי
הקוד׳אפייבחומשי׳שרי
וחומשין
כיון
שאיכס עשויין בגלילה סגי־
ומ״שולא בנלי בתוך בלעכל הטמאי׳אפי' נדות מותרי׳לאחו; בסי׳ת ולקרו׳ לסו ככלי על כלי והישב״א כת בחידושיו'
ואיתנה משציס לועגלרש :
יאסחס״תערוס מימרא ס״פ בני העיר בו והוא שלא יהו ידיה ן מטונפו׳אומלוכלכו׳אלא ירחצו יריחן שסתום כתבו שיש להחמיר בחומשין כמו
(דף לב ) ופ״ק דשכת ( דף יד ) ונתבאר ואחייב יקראו בו ס״ת שבלה וא נפסלטתנין אותו בכלי חרש בס׳יתיוכ״כ המידכי ס״ע מי שמתו)
כלי א״ח סי׳קמ״ז :
בפרקבמה אשה
והגהו׳מיימון כתבו שאף ע״פ שנסתפקו
אמרי׳דקשעין אס היו מיוסי׳עוו־מותר
התו׳אסצריך להחמיר בחומשין מסתבר
ליכיסב־ש לב״הואסלאו אשור וכתבו
סא״כ להחמיר עכ״ל ולענין הלכה כיון
זן תבריכק למת מצו' תיק שהוכן לס ת והונח בו וכן
הרמב״סכע׳כתי דעימכין אמרי׳ דאין והארון והמגדל שמניחים בו ס״ת אף על פי שאין מניחין ס״ת בו דהרא״ס כמי שרי הכייכקיסיק וכן ניהגי:
מזרקין כתבי הקרש וכת הרמ״בס יאפי'
די | המאה ס״ת שנשרף כתב רכיכו בסי'
על כשהוא
סלט׳ואגדות כ :לל :
אס״רלישב
לבדו אלא כשהוא בתיק וכן הכסא שהוכן להגיח עליו ש" מ • כל הטמאיס אפי' נדות מותרים
העש׳ שש ' ת עליה כ׳כהרמ״כס וטעמו ס״ת
והונחה
עליו
ספר
תור׳כולן
תשמישי
קרוש׳הןואסורי׳ולאחר
לאחוז כס״ת ולקי! ת בו ונו׳כ׳ב הימב״ס
מדגרס־ ביפ אלו מגלס-ן ( דף כה ) א״ר שיבלו או ישברו נימין  :תיבה שנשגר׳מותר לעשו׳ממנה אחר׳ ונתן טעס משו׳דרברי תודה אץ מקבלין
התליעא א :א ח ד תי׳לרב הונא דהוה בעי קטנה אכל אטור לעשו׳ממנה כסא לס״ת וכסא שנשבר מותך
טומאהכדאיתאבפר מי שמתו ' ,דף כב)
למיתב אפורייה וסוס מנח ס׳ת עלה וכף
לעשו׳ממנו כשא קטן ואסור לעשות ממנה שרפרף לכס' אכל ס״ת שבלע או נפסל נותניןאותו ככלי
ידא אארע׳ואותיב ס״ת עילוי׳אלמ קשבר הבימות שעומר עליהן האוחז הספר אין בהן קרושה וכל סרס וקוברין אותו אצל ת״ח מימרות בע
אשור לישב על המשה סס״ת מוכח עליה מה שעוש' לפיית אם עשאו על תנאי להשתמש בו שאר תשמיש בני העיר ( דף כו ) ומה שהצריכו לתמו
ואיתי־ נמי ב פ הקימץ ואע״ג דמסיי' כה
בכלי חרס הוא כדי פלא ירקב כ״כ במסר'
׳׳ן|
■י מקומץ ופליגא ד רבה בב״ח דאמר רבה
דכל מאי דאיפשרילתקוני שיעמוד ימים
׳•
: 3״ס א״י יוחנןמות׳ליסב ע״ג המט׳שס״ת
רכים מתקנינן  :כל תשמישי הספר
׳בדמיהן
,
מונח עלי׳הוא ז״ל שסק כר׳הוכא להחמיר
שיש בהם קדושה אסור לנהוג בהם מנהג
הנך דקתני כהן שאסור לשנות לקדושה קלה אמ׳רבא לא שנו
ככבוד ס ת ועוד דכיון דת־ הונא עבד בה אלא שלא מכרוהו שבלטיבי העיר במעמד אנשי העיר ■ אבל בזיון לפיכך מטפחות ספרים סבלו שסין
פיכד ורבנן דכתרי׳לא עבדו עובד למיפליג
מקתס־־יכץ כמת־מצוה סס אמר הר
מכרוהו שכע׳טובי העיר במעמד אנשי העיר שרי אפילו למשתי
זוטיא משמיה דרב ששת מטפחות ספרים
עליה כדאית'בס אלו מגלסין הכי נקיטי'
בי׳
שיפרא
וכתב
א״א
הרא״ש
ז״ל
הלכך
יחיד
שמל
פיית
שלו
מות׳
ונ״פ סמ״ג וכן כיאה מדברי הראב״ד אבל
סבלו עושין אותן תכריכין למת מצוה תו
התו כה הקומץ והסרדכי כתבו נר דהצכה להשתמש כרמיו דרמי למכרוהו?' טובי העיר
ולפי
היא גניזמן ומדברי רבינו בטור סח כרא'
כי״י דמתיר לישב ע״ג מטה סס״ת עליה דהלכס צוותי' לגבי רב הוכא ולטכין הלכה דרשות יהיב אי כמו למעב׳מכריכץ ' למת סצוה ש״ד וכ״כ ולא כדמשמע מדבריו כאן
כיון דהימ״בס וסרא״בד וסמ״ק ורכיכו מסכימי' לאסור וגס נר׳סדע התו עצמם
ספכ״ס צריך לפשות כן  :תיק שסוכן לסת והונח ס וכן כמספת וכו׳עד נגנזין
נפ׳אלומגלחין ורעת ה׳ר מניס ורבעו משולם שאכמיב בסמוך כן וגס בירושלמי הכל דברי הימב״ס כסוף הל׳ס״ת ובס בפי העיר (שסי) תניא תשמישי קדוש ' כגכזין
מפרוהכי נקיטי'  :יכתבו התו׳כע' אלו מגלסין דמדלא אותיב ס״ת כגבוה ממנו
ומניבהדייהותיקשלס׳תוגרסי ' תוהתסאמר רכא מרישהוה אמינאכורסיא
נראה שאפי׳הס״ת מונס בגבוה ממנו אסור פ״כ אבל בירוס׳ס מי שמתו גיסי׳לא ישב
תשמיש דתשמי׳הוא כיון דחזינן דמותנין ס״ת עליה אמינא תשמיש קדוש' הוא ונר'
אדס ע״ג מטהשסי" ת מוכח עליה אס איה נתון ע״ג דבר אחר מותר עד כמה ר אבא שמפרש הרמב״ס דתשמיש דתשמיס היינו שספר כתוך התיק והתיק על הצורסיא
כשס רב כונא טפח ר' ירמיה בסס רזירא כל סהו וכתב ס״ר מכוס ולא איפשיט׳ואית וכיון דסזא ספפמיס הרבה מוציאין הספר תורה מהתיק ומותכי ליה אכורסייא
דפסקי לחומיא וכן דעת הראב״ד סכתיבהשגו׳ואס היה מקו' גבוה טפח וסי" ת מונס אמר ודאי תשמיש קדושה הוא ואיתא תו התם אמר רבא מריס ה״א האי פייסס
עליו מותר ול" נ דראוי להחמיר להצריך שיהא מקום הס' ת גסה י ' טפחים ולא יפחו' תשמיש דתשמיש הוא כיון דחזינן דעייפי ליה ומנחי ספר תורה עילויה א״נ פיסי
מג טפסים דכל כציר מסכי לא חשיב גובה כלל  :וכתב עוד ה״ר מנוח אית דאמרי ליה אסיפרא אמינא תשמיש קדושה הוא וכתב סי 'מ על דברי הרמב״ם האמן הוא
דוקא ס ת אבל ספרים אחרים לא מחמר׳י בהו וטוב להחמיר ודוקא שלא בשעת בית
מיכותא דאיתמר בגמ׳וא״נ קומערא דספרי שפירשו בו שהוא הארגז שמצניעין בו
המדרש אבל בזמן בית המדרש והמקום צר לתלמידי ' מותר ליישב בסוה עם
הספרים
ס״ת
והמגדל
הוא
הספסל
הגבוה
שהוא על הבימה שמניח בו החזן ס״ת כשקורא בו
והפייוסיס וכך נוהג ה״ר משולס מבדרש״י אך כשלא היה במקוס בית המדרש היה ולשון מקיא היא בעזרא -ויעמוד על מגדל עץ וכסא הוא כורסייא הנזכר בגמ והוא
מדקדקשיהי ' הספר נתון ע״ג דבר אחר כל שהו עכ״ל וכתבו בעל ספר אורחו׳חייס כי יש מקומות שמכיני׳סס כסא אחד להניח עליו ס״ת ביום שמוציאץ פתי תורות:
כסוף ספמ ונר׳שאין לסקל בדבר שלא יראה כמזלזל בכבוד הספרים כתבו הגהות
ובלש נבי תיק וכסא שהוכן .לספר תורה והונח בו משוס דאס הוכן ולא הונח בו
מימון החרשו׳בסוף הל׳ס׳ת תני כמ״ס לא יתן אדם ס״ת פ״ג ארככותיו ושני אצילי או הונח בו ללא היכן לכך אינו קדוש וכדאמרי' כפ כגמר הדין (דף מס ) כר ביה ולא
ידיו ונו' :בית סבו ס״ת לא יסמ׳מסתו עד שיוציאנו וכו׳וכ הרמ״ב׳דסרי אס מניחו אזמניה או אזמנ יה ולא צי ביה שרי למיצי ביה זוזי * תיבה שנשברה מותר לעסות
כלי בפוך כלי וכו׳בס״ס מי שמתו תניא בית שיש בו ס״ת או תפילין אשו ' לשמש בו
אתהסט׳עד שיוציאם אי שיכיח׳כלי בתוך כלי אמר אבייל״ש אלא בכלי שאינו כליין
אכל בכלי שהוא כליין אפי׳עשרה מאני כהד מנא דמו אמי רבאגלימא בקמטי' ככלי
■י׳מי
גתו׳כלי דמי אמר ר״יבל ס ת ין
צריך געעול!
לעשות גו
לו סחיגס
מחיצה־
׳מר זוסרא איקלע לבי רבאשי
חזיילדיכתיס דמרבר רב אשי דמניס ביה ס״ת ועכיד ליה מתיצ׳י ' א״ל כמאן ירי״בל
י)ימי יאמר רי״בל דלית ליה ביתאאחריה' מר הא אית ליה ביתא אחרינא א״ל לאו

^יעתאי פי׳לא נתתי אל לבי ומשמע ליה להרמב״ס דכל דלי' ליה ביתא אחיינ׳שרי
למיחו כלי בתוךכלי וכדמשמ פשטא דברית דקתני בית שיש בה ס״ת וכו׳או שיניח
מי נתור כלי ונ״ל לפי שסה זו דאס אין לו בית אחר אם איפסר לו לעסו' מסיצ גבוה
י טפחים עדיף מהנחת כלי כתוך כלי וזהו שחידש י״יבל ואמר ס ' ת צריך לעשות לו
מחיצה גבוה י׳טסחים כלומר אע״ג דבתפילין אע״פ סיכול להוציאם או לפשות להם
מחיצה גבוה י׳טפחיס מותי ע״י הנחת הכלי בתוך כלי כסת אינו כן דאס איפש לו
לעשו׳מחינה גבוה י׳ספחיס אינו סומר ע״י הנחת כלי בתוך כלי והכי דייק לישנא
דיי"כל דאמר ס״ת צריך לפסו׳לו מחיצה גבוה י׳טפחיס רמשמע סבא לחלק דין ס״ת
מיין תפילין ואע״פשאין דבר זה משרש׳ יסס כדברי הרמכ״ס על כרח ' צריךלפישס
ופרטי דין כלי בתיך כלי נתבא׳בטור א״ח סי׳מ׳א :
ש רבינו ואס פי טליתו
פלהאיגז ומ׳מימרא דרבא כתבתי בסמיך  :וגלש וא״א ז״ל כתב דלצו שייכסיית
 3׳לי בתוך כלי מו׳סס וטעמו מדאמ׳ר״יבל ס״ת צריך לעסו׳לו מחיצ׳גבוה י׳טפחים

ממכה אחרת וצו עד ואסור לעסות ממנה * "
שרפרף לכסא מימרא דיכא כ;ז-,ק 3ני
נ־ וכתכלנינזירותם
דהכיאי״נאטר״למי
לעניןתשיזיסש״ת:
העיר * ( דףכו ) ומ״ש אבל הכימות
שעומדסליקוכו׳סס אמרי 3מת.צה אמי
*ג׳רז ז 8תנעזדרניגו ירותס
נראזכיהמקזש
שמואל הלוחית וסכימות אין בהםקךןשה־
סיישייזיסב!ס׳־תלחרזת יס לי זין חליפת להאבל
וכתב הי״ןשאמיו '
בירןסלמ יס}5יי בהס א -ניתשח־ם קלושה שלעילם איו מגיחים
עלייס״ת
י
משסקדוסת

 , .י
ספי תירי *.א^ ל יש  3הס

אלא ׳ .סיזשעחותגי אינו נקרא תממיפאיא
נשלסערת־ישחונחעליי יילתיאסהוא עשזי
לכבזד כגון חכשה תעזשיס לשמרים עלהקיסי'שע3
הספרים אבל אייתו חבשה העשוי לשמיר אותו
המכסה הא׳שעל ספד נראה שהוא תשמיע

משוס קדושת בית הכנסת :
וכתב
המידכי הלווחין פרס״י לוחות לספרים
שלנו שאינן כגללין וראבי״ה פי כגון לוחו'
זתשיוים *
ונתנ עידחלר שעושים
לספרי<6
סל סופרים .וכותביןעליהס לפעידס כתבי
לשמר לתזכו אולס׳ועאיןגזלי}תשמי6יק7ו6וזג
הקדש ואינם מיוחדים לכך ז

וצל מה שמושה לס״ת אם משאו ע״ת וכו' מועיל בי התנאי ייוסלמי פרק כני" העיר
וכתבוהו שם סרא״ש והמידכי  :בחב הרמב״ס תפוחי זהב סעיושין לס״ת לנוי
וצו׳ומיהו בפרק בני ספיר קאמר על כל הנך דקתכי בהושאסור לשנותןיוכו׳ אמר
רבאל״שוכו' וכתב א״א ז״להילכך יחיד סמכי ס פ שלו מיתר להשתמש בדמיו
וש ולפי זה התפוחים יכולים נעליהן למינק ונו' כלומר ודלא ציהרמג״ס סיתב
דפ& יי להוציאן לפולין מו׳ואני מימי דאיןהז סות דבריהימב 'ס
דדיהו

ד־מ

הלכות
לזין כח כידהאחיוניס לחלוק על דביי האמויאי׳כ״ססאפש׳לתי־ץד :.לרןומ ;ןר
מילת באפי נפחה ה 'א ואפי למיד תויה חתומה ניתכה טתבץ  :ו׳ל״ס דר ^ ^'•1
משו' דלא איפשר ובו קשה דסא אכיי נולי אמי או יילמא בייןרלאאיפשר כחרי*-
ואפה פשש ליה רבה דאין נותכין והין כפהנז ' תמהעלהיי״ף ולא הליז ״• ^1

(נ) לירכיירי ל דדינוסל הרמב״סאיתיה גס לדברי הרא״ס בכית הכנסת של כפרים רלא מכרוהו
יי-ח-ייג׳ ' יה '"(־ש ז׳טובי העיר במעמד אנשי העיר דכל כס״ג נזין מורידק אותן מקדושתן כמנוא׳בפ
כני העיר ומיהו בס״ת דיסי׳משמע דפליג הרמב״ס אי־רא״וש וסבר דאסור למוכרו
0י
וכ׳ג־ןיחיל !- ,ז ואס עבר ומנת משמע דצריך ליקח בו ס ת שחר ואס הותיר יעשה בו מה שירצה
טוני י; יגיי שי׳ני׳ ונבר כתבתי בזה בטור א״ס סי׳ קנ״גכ
ס״גס״ת וכו׳ פר ולפ׳יז התפוחי יכוליץ בעליה' למוכרן והלוקה יכול לעעוו׳ בו כל
מותי־ להניח ס״ת
אס :ילה! י '7
ולא חומסים ע״ג ס״ת כריתא בפרק מי מה שירצה מותר להניח ס״ת ע״נ ס״ת ואצ״ל עי׳יחומש ומניחים
< שתן
מ,ל
"
^

כלל אלא סבי פ כל ־ "כ -נתר ד' " "1
דטפמי׳משלם עת לעשו׳לה׳הפטתורת־
דדבי הלמד מענינו הואוכיאיתא התס
)ן א נרץנקגות
' עז ,נ עב״לחה כעין כעס• שני שכתב הרא״ס
ס " אחרע ,ג} פ י׳ העיו/דף כר; וכתב הר ן ברא ש הפ הנזכר חומשים ע״ג נביאים ובתוכי׳ אבל אק מגיחין נביאי' וכתדבי
משוס דלא איפש לכל עני שבישראלויוי׳
הומשי׳ ולא חומשיםע׳יגס״ת :
ל״א! ל״ת -ו ס דנביאיס וכת! כי כי הדדי כינהו ר :״כ התו'
וצ״ל דבימי האמייאי׳לאסיה ג״כחשמן
או
■׳  ,׳זעיישתכי ׳ בפ״ק דב״ב מביאים ע״ג כתובים
י,1
אהד
בכרך
'
 £3ןךי[ ך• לדבק תורה ונביאים וכתובי
ספיי׳כמיבדמן הרי״ף ומי ה אע״גדאדי!
איפכאסרי:
מיינוד״קתמכירה
כל
ובין
א
ומגיח בין כל חומשי וחומ׳ד' שיטין
׳
׳ ^׳
 " ,- *,■.ו
אגלבתי;;0צמק0,
ורב לא תשו למאי דלאפש היינומפרי
לדבק תור נביאי וכתיבי
יי״ז יא.כשי7צא רפג ג יתרבכרך אח בריתאבס פק נביא ונביא ליק בין כל נביא לנביא של תרי עשר ואין קדושת׳ סהי׳להס סקריס על מה שיסמויובדוחח
סניחיננייהלצינא
כקדושת ס״ת אלא כחומש בעלמ׳ומות׳ לכתוב כל התודהומש כגוןללתוד ד׳או ה־יבספר אח ובימיהר״יס
לחימי לא־ לאו דב״בידף יג יד )ואע״ג דבכריתא אחריתי
חומש בפני עצמו ואין בהם קדושת סי׳ת השלם ושיעור הגליון לא היולהכוספריסאפי׳ללמידי׳ בספר
ד' 1גרי'!,י 'נ '(זא לעיל מיכה איפליגו פנאי במילתא כיון
אחד ואס ה יה אגס׳ להם לכתוב מגלההיר
לנפשיילאיהינלהו דהאי בריתא מיתניא סתמא ועוד שלהם למטה נ׳אצבעדולמעליב׳ ובין ףר לרף כמלא רוחב גורל
,
,״
< ״
. ,
אש ר ס' עלונ״ל
בה והרמב״ם כת׳ מתבטלים ונמצא׳התורה בעלה ח״וומפני
דבתריתסיאהכינקיסיוככהרס ש סכת רב אלפס התיר לכתוב מגיל׳לתינוק להתלמד
להלנהלמי״׳לח "׳
כקסתס וכתב לסמי׳משיס עתלעשו׳לה
ס״תלנוד׳הספק* בריתא זו בלבד וכ״פ הרמב״ס בפ״ז מס' לא יכתוב מגיל' בפני עצמו שיהי׳בה פרשיו׳ואין כותבי׳מגילה
מותר ולזה וכו׳ויותר נר׳לומהדס״ל להר יףדלאקי״ל
הזי -מ '7י א׳־^ 1ס ' ת וכתבו התו׳מדכיק אדם תור נביאים לתינוק להתלמד בה ואם רעתו להשלימה לחומש
כרכה בהא משו׳דאיסוסזיל לטסמידאפר
אזה לי־ תי' דניו! וכתוביםכא׳אע״ס שא״אשלא יתן נביאיס
,
״
ןןהואפ.!0האיונה
 , . 1הטכי׳א״א הרא״ש ז״ל אלא שכתב במסקנא ואפש׳שרבאלפס יהת האי ספי אפסית ' אסיר למיקריביס
ק;7שע שת (זפ,׳ וכתובים ע ג תייה ובס מי העיר אמרי
תורה
לכתו׳
שבישראל
עני
לכל
אפשר
דלא
משום
להקל
ראה
בפב׳משו׳דלא ניתן ליכתב וכיוןדאשיקנ׳
ס״ת נשירה מיתר דאסו' להניח ה״מבב׳כריכות אבל כשהם
שלמה לבנו סדרן של נביאי׳יהושע שופטיישמואל מלכי' ירמיה
ולאהיאדהא ר״יוי״ל מעייני בסיפרא
ל?<<-׳הספק<'ל^ שי׳ מדוכקיס יחד אינו גנאי  :ומ׳ש ומניח
יחזקאל ישעיה תרי עשר ופדר הכתובים רות תהילים איוב דאגדתא ונו ' ה״נ כיון דלא חיפשר פת
יתו,מה 7ן'יד מ'א כץ כל סוסש וחומס ד׳שיטי׳וכו׳בריתא סס
/
ן  ,ן
קהלת עייר השירים קינות דניאל מגילת אסתר עזרא למשו׳לה הפיו תורתך הוא ממילאמשמע
לפיתולולישאאשה
תורה ד שיט ן וכן בין משלי
סל
עכ .ל |עיי| נא-ת בין חומש לחימ
:
הימים
ודברי
דכקיטירכותבין סגלה לתינוקלהתלמד
סיז קנ/׳ )  :כל נביא ונבי ' ובנבי׳של תרי עשר ג' סיטין
בי׳איכא מאן בה מההוא טעמא גופי׳ דעת לעשות לה
^  *110לכתיב בלא שרטוט ופליגי
״ך
£5
*ו
ונביא
רפי (א) נמנ ויבינו נר׳סהיה גורס וכץ כל נביא
דשרי למיכת׳ב' תיבו׳בלא שרטוט ואפר וזה כפתור ופיח  :ום* ש יכינוכסס
הי״ו 7יקא ג׳סטין וכן בנביא של ת״ע וכך הס דברי
״,
הימב״ס הוא כפ״ז מה ס ת וכתהרמב״ס
״ ׳
נימירס שמיה
הנל סרמב״ ס בס ז מס ס ת ודע דקא מסיים בנ׳ואיכ׳מאן דשרי בג' ואסר בד׳וכ״ב הרמבי׳ם וכעל הלכו׳ אסר
"לילן < ג"0
כפ׳הנזכ כתב מגלה גג תיבות כססה א'
אי 5.נקונג1רכ,ם כברית ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה ג׳ושרי ב׳ולזה הסכי׳א״א הרא״שז״ל כת הרמב״ם כל כתבי הקרש
מות'ושעמו מדאוקימנא בם א״להממונה
איןחילו 'נין ח חש שאס בא לחתוך חותךופרס״י ומתחיל אין כותבין פלא שרטוט אפי׳ כתובי׳על הנייר ור״ת פיר' דוקא
(דף להאובפ הניזקקעדף ס ) הא דמנן אף
^־ כ*ל 0־'*־יל מלמעלה ולא יני׳סלקסהרי אם בא לחתו'
צנ ףא
כשכותבין הפסו ,לשם דרשה אבל הכותב אגרת שלומי׳ לחבירו היא עסתה שבלא סל זהב שפיסת סוטה
״ '  :חותך ונמצא זה ראיש הכרך וגנאי הוא לו ומבוין לכתוב הפסו׳לדבר צחות מותר לכתוב כמה תיבות בלא כתובה עליה דהיינו שהיתה כתובה
0הריכ,תנ ,׳ספר  ',להיות דף זה משוב מחבית על חנס וכתבו
שירטוט וכ׳עוד כיון ששרטט שיט׳עליונה מותר לכתוב למטה בסירוגין ופי היב ז״ל כתשו׳דהיינולוס
ילשיגית אתיחת התוספו׳פרש״י ואינו צריך להניח ב׳סיסין
א״א
וכתב
שרטוט
שירצ׳בלא
כמה
שהיה כותב ג תיבות כאן ונתיבויחמןות
לף לנר לר״י דבין חומש לחומש של תורה צריך
יניליליי
מסןכשטה סניי׳סאיכ׳נקרא׳עס הראשונה ופסו׳זו כתבה ר״י בנתיב שני  :וכתב
^ךמי,סתפיךיש ^לא להני' ואנביאי׳דוקא קאמ דא״כ ור״יצבא מפרש ומסיים מלמטה וכו ולעולם מניס
עוד באיפה תשוב ' אץ לכתוב מן התויה פסוקים פסוקי' אבל לכתוב ג תיבותלא
^(7(,7ק׳פגינ?ש׳׳ת ד׳סיטין ודוקא בין נביא לנביא אבל כץ חומש לחומש לא יסיים מלמטה ויתחיל
צריך שיהא גומא יותר ואס נדחקנו להביא פסוק לראיה נסנה הכתיבה ונעם׳ סימנין אונכתובמכל
נעיגן 7יו עכ,ל מלמעלה אפי ' בהנחת ד ' סטין כדאמרינן בירושלמי פ״ק דסגלה
תיבה אות א' או ב ונניח שאר התיבה או נכתוב בסירוגין ואין חילוק ביןכתיבה
לחמתי כעצי© או בזהב או לרקס בבגדים* וכתב עוד שס שאסור לרקהבטלית
ווהרי
תשנ
פסוקים מהטעם הכז׳ועוד מטעה אחי לסי שהוא מביא ססיקי התורה לידי זלזול ני
מימון י
לחתוך חותך
דלאלכתינמינות
הציצית תשמישי מכוס ואין בו קדושת הגוף ולכן יכול לבא כטלית מצוייצתלבית
ום׳ ־ש רגי׳ ^ יןנקדוסמה נ ק יים ס" ת ״< ׳־  ,־ " ־" ,־*) ־ *" נ׳״־ש־מ! ,־  , ..הכסא ולבית הטבילה ולהשתמש בו ולכסות בו את הטיוה ואיך יביא כתבי התורה
תשוסזהדא׳ תן וכיב כ הרמב ס סס ינתןסעס מפני שיין לשיט ין נין חומש לתותשלחנוה בלחוד הוא ו5א
וכתב עור שם מן הראוי שתדע כי כתב אשוריכיון
כדין החס כלומר לכל יתר מטול לענג אכל אילאשניק רוזחאילאימיעשילס׳ת במקום הטנופתוזלזול :
השמות הקדושים היתר
שניתכה בו תויה ונכתבו בו לוחות הברית הוא מגוכ׳מאד להשתמש בו רקבכתבי
:
ז
'
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היל׳ ולוחיס־ש יבי  6יוי עפו ימינססר
ומותילכתו׳ כל התורה חומש חומס הקדם וט״כ שיכו הספרדיים כתיבתם ושמי אותוהס אותות אחרות עדשנעש׳הית
אלי,י״  .נ, 7״׳ל ןה ממנו וא' כ ה ל ס ת חסר ופסול  :ום " ש
ככתב אחר להתיר להשתמש בו בדברי החול  :כתבו הגהות מימון ס״אשרכיגו
שי>נ׳ גמחק-ן  :במי עצמו הכי משמכם הנזיקין (דס ) ומ"ס ואין בהם קדוס׳ס ת השלם כ״כ הרמב״ס
הרסכ״א יואל אסר לגר להעתיק ספי חומש מספר פסול סל אלילים כי הגר רצהלהעתיקו
י שס וטעמו מדאמרי׳כהנזקין איןקורין כחומשין בב׳ה מפני כבוד הכס אבל
בעבור סלח ידע לשון הקדש וראיה מם כל כתבי דמוגס דכל שאר לשונו׳אפיכתובי
כת׳בפסוי כתבתי בהי' זה שאס הס פסויי׳כגולל וכתקנן הרי הן כס״ת לכל דבריהם
 :ומ׳ש ושיעור הגליוןשלהם בכתבי הקדש אסור לקמבהס ומה שאנו קורץ כתרגום של חומש נביאיםוכתוכיס
אלא שאין קורים בהם כצבור מפניככוד הצבור בלבד
הקומץ זהו משוס שיונתן ואנקלוס אמרו ודוקא כשהן כתוכין יונית או אשורי ענ״לב יסב
למטה ג אצבעות ולמעלה ובין כל דף לדף כמלא רוחב עדל בבריתא בפיק
המידכי בה׳קטנו בסס ר״ת כסאככאמן אס א5כ ארסיבהו לפי העמדת ס״תמיושב
ומדנקיט בברית׳גכי בין דף לדף כמל רוחב גודל משסע דכל אככעות הסנויי׳סס גבי
כס״ת סהיה מונס כארון וזו היא סד־ קריאתו ולא נהגו כן • סדרן סלככיאי׳יהוסע
חומשי ' וגכיסתאינ׳כגודל אלא כאצבע הסמוך לו שהוא נקרא אצבע אלא סיביר'
שבגודל הס ואיפס׳סהו׳מפ דדווקא גביחומ דקתצי סופטיס וכו׳עד סוף הסי ברימא בס״פ דב״בק ( דף ז ) והתס מפ׳טעמא דהאיסדרא•
כסי׳ירע״ג גבי סיעו׳גליון דס״ת
רפד אסור לכתוב בלא■שרטוט וסליגי כיה איכ׳מאן דפרי כ תיבות וכוואיב
ביה בין דף לדף כמלא מסב גודל הוא דאכבפו 'השצויו' בו אינם בגודל אבל אצבעו'
סאן ד שרי בג וכו׳כס״ק דגיטץ ( דףו ) :ומישרבי׳כססהרמב ס
דס״ת דלא תנא גבייסו גודל שיעורייהו בגודל נסת' שיעור אצבעות סכתלמו דהוו
הוא כפ״ז מהי׳ס״ת אבל .כפ״ד מה׳יבוס וחליה׳כתב שאמו' לכתו׳ג פיס׳בלאשרטוט
כגודל  :רב אלפס התיר לכתוב מגלה לתינוק וכו׳ולזה הסכי׳א״א ז״ל אלא שכתב
במס
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דמגל׳
' כתבינו א״ל אץ כותבין ו ת פירש דוקא כשכותכץ הפסוק לסם דרסה אבל הכותב אגרת שלומים וכו'
כיון דחתומה ניתנה אין כותביו או דילמא כיון דלא איפס
מותר לכתוב כמה תיבות בלא שרטוט כן כתבו התו' בשמו כסם רבעו אליהוהכהן
כתנאי אין מתכיןמגלה לפיכו׳להתלמד בס ואס דעתו להסלים מותר יהודה אומר
בפקדגיטין ובהקומן ובפ״ב דסוט׳והראש והר״ן בפ״ב דמגלה והגהו׳מיימון כפז
כותי מס״אשי׳עד דור המבול ב;ז״כ עד ויהי ביום השמיני וכתב הרא״ס רב אלפס
לא הביא כל זה אלא כתב כותבין מגלה לתינולהתלמר בה וכן הלכתא ותימא הוא
מה ס ת וכתבו עליו מיהובירושלמי פ״כ דמגלם משמע קצת דאסור ולאה״ל
אין ^כותבין ול״־כימאן .דפליג עלי׳ועוד ראוי לססו׳הלכה כת״ק
יון דרב' השיב לאכיי .
ש ינייי יי״ת סי' יכו׳ איני מיי? מ! דפחמח ח6:ל״ל 5
 :ו0
^׳ן ^ 5ל , -כי • ״־
'למלי
סכי ? '"י לכן יכי סיריה הפך פי׳ י״ת וכן כ־ל לכתרג וכי"
ייךיי 'לי * ך אלא
'״ ני ק חכי' לא
■ יסמ
, , ,,
כיסתו״^רכיי ,,
ניתניז ולאס ״ש ^
 ,מגלה
חסיני־ ־*
כספוכיי,
דפנלה
והרא׳ס בפ״ה
ומיש
:
יני׳
דיח־כ כססוהחחכע״ק וגיהין
הפסיק
לסתיכו כ'
כפכיתכין
י אק
למגוה
חכיחיאל*
לכתוב
לכל^פני ״ = *
עליונה סופי
^ יפ ^ ק,עשידצאאי״ר ״
י>6ו
פ,רה הל,״ .

הלבות מזוזה רפד רפה רעו
׳שרטוט היינו דוקא וכו׳ בלא שיסוע וכו׳ומ״ס כשסהרמב״ן דוקאי־תיב׳אשורי'
ןגו׳הימב״ן בנון גיסי׳ולא הרמב״ס במ״ס שהרי לא נמצ כן בדברי הרמב״םוהרא״ש-
^!־"ן נפ״כ דמגל׳והרשב״ץ בתשובה כתבוה בשם הרמ״בן  :וכן נמצא להימב״ן
נסידושיו פ״ק דגיטין וכתב הר״ן שעל זה סמכו שלא לשרטט אגמתיהן וכת׳הרס״בן
סנוניי הרמ״בן כתב ה״ר יונה וכ״ס

דם

ת

כתב סמ׳ג גרסינן ב״פק דיומ׳תני רב שמואל כר יהודה קמיסדרבא ו׳סעריס
פטורים מן המזוזה בית התבן וכו׳וכית האוצרות וחולק באוצרות על ברית דהמס
בסמוך דקתני אחד שערי בתי׳וכוואוצמ׳יין ושמן חייכין כמזוזה  :ב׳הסל כפרים
סתם חייבי׳וכו׳שס מכיא ב״ה שיש בה בית דירה לחזן הכנסת חייב במזוזה ושאין
בה בית דירה ר״מ מחייב וחכמי פוטרים:

כלאומ״סדשל כפרי׳ סתם חייבו כ״כ הרת״בס
דאמרינןאין כו־תבין
א״אהרא״שז׳יל הלכך אני אומר הא
הגהו׳מימוןכסה רכינו שמח׳ור״ב וכן כת• -
דוק׳בשיט׳עליונ׳ אבל מכאן ואילך השיט' העלי וג׳ וכן נר׳מדכרי הר״יף והר״אש ז״ל :וכתב
שרטוט היינו
?מרוני בהלכו׳ קטנו ח״ל הרס״ב׳כמשו'
בשיטה ע ^ יוכךץ רבי ירוחם אותם בתי כנסיו ובתי מדרסו
מס שאנו רגילים לכתו ' נאגר שלומים היא כמו שרטוט כי היכי ראהרינ׳ן שאש שרטט
שוכא״צשרטוט לפי שסתם בני ארם יודעין ל א מן י דם  £כתוכ סיס סס פתחי׳זו לפנים מזו א׳פתוחלר״ה
נל 6ס*טוט כתב ר״ת שלא נאמרו דברים
גפנים פתוח לעזרה וכעזרה
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ים ניתלס״צ או לשמש שהפתח הא׳חייב
קש־יגס מגדוצי רז צאצא דבירוסנמי
כתיבה
אבל
שרטוט
כעי
וכתובים
נביאים
תורה
בה
שכותבים
ולא הפתח סלפנים כי מהפתח סלפנים
משמע רכזפילו לנחות אשור אבל הטענה
הנבוכה היא מפוסדכתיכה זו שאיכה שכותכין בה כתבים ופירושים אינה צריב' שרטוט וא״אהרא״ש ולפנים לוין גו כית דירהעכ״ל  :ומ׳ש
ז״ל כתב לא ראיתי לרבותי נוהגין כן:
אכל כל מקרם שהוא לדירה חייכאע״פ
חשורי׳מותר לכתוב בלא סרטוט וכן כתב
סהו ' כמקום הטכופת נראם סלמד מדברי
הר& ׳כן וכתב ועל דא אנא סמיך למכתב
סמ״ג סכתב וז״ל י״א סיס בירן עיר סיס
 613שרטוט וכן עמא דבר עכ״ל ולפכין
הלנה מופר לכתו כלא שרטוט אי מטפמ
בה חזירי פטיריס מן המזוזה ואו׳ריב״א
מצ 1ה עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע נשתקע הדב ולא נאמר כי כדק בכולו
דהימי״ן סאע״פ ש ':ש לא ראה לרבותיו
רנ  £ה
ולא מצא ועוד אפילו ישנו בסוס מדרס
ולקובען על מזוזות הפתח דכתי׳וכתבת׳
רבוותא)
טהגים כן כדאי הסכל הנך
הכותבים על מזוזת ' ביתך וכשעריך וצריך ?ליזהר מאד בה כמו שאחז״ל זהו דוק בפתח הבי' סהחזירי' מצויים סס
לשמו ,עליהם ואי משו׳דרוב
אכל בחדרי׳ועליו׳סייבי׳ואפי ' בפתח הבי'
, . . .
, .
בראשוא ובזרועו וציצית בבגרו ומזוזה
אם כל מי שיש לו תפילין
נהגים לשרטט שטה עליונה ואפילו

הלכות מזוזה
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בפתחו מוחזק הוא שלא יחט׳ מפני שיש כמזוז׳יחודו שלהקכ״ה
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חון משטה עליונה מותי ואץ דרך לכתיב
על
יראתו
הקב״הויתן
של
יחודו
יזכור
כ
ובצאתו
בבואו
ותמיד
וכן אני נוהג לכסות׳וגס בחדרי במקום
השסק בראש ה אגרת ואי מתרמי
שמחינו בראש האגתז ולא שיטט אפי' פניו לבלתי יחט׳ וכל הזהי׳ בה יאריכו ימיו וימי בניודכתי׳למען
סהתנוקות מצויים סס אני מכסה הנקב
ששש ראשונה לי־י׳ת כיון דלכחו׳הוא שרי ירבו ימיכם וימי בניכ׳ואם אינו זהיר בה יתקצרו דמכלל הן אתה במעט סעוה עכ״ל והעתיקו דבריו הג״מ
שומע לאו וכן דרשו חבמי׳בעון מזוזה בניו ובנותיו מתים קטנים והמר' וסמ״ק והב לבו וכתב הכלבו על הא
ולאינך רביות כיון דלאו כתב אשורי הוא
שרי .
דבתלרם נפשות אביוני' נקיים וסמיך לי׳לא במחתרת מצאתיה דבמקוס טינוף טוב לכסות' וכמקום טהרה
מצותע שה לכתיב פרש׳סמעוגדולה מזה שהכית נשמר על ירה כמו שדרשו בפסו'ה׳שומריך סוב להיות נראית וכ״כ סמ״קכ ועל הא
רפה
שומרין אותו

הפתח ונו' מלך ב״ו מבפנים ועבדיו
והיה אסשמוע ולקכען על מזוזות
דנת־כ וכתבת' יוכו כפי' הקומץ ( דף כח)
חנן ׳ :פיסיות שבמזח מעכבות זו את זו
ואפילו כתי א׳מע־כן ופיש״י ב׳פרסיו'
סמע והיה אם שמוע ומילתא דפשיט היא
ד?א בהו כתיב וכתבתם על מזוזות ביתך

מבחוץ

ואתם ישגין

על מטת:׳ והקב״ה שומר אתכ׳מכחוץ וע״ב נתינת בטפחהחיצון
שיהא כל הבי׳לפני׳הימנ׳ובשמירת' ומ״ם לא יהאכוונ׳המקיימ'
!אלא לקיים מצות הבורא יתעלה שצונו עליה:
רפו ואלן הן המקומות שחייבי׳במזוזה א׳ שעריבתים
לשערי חצרות מדינות ועיירו׳ורפת בקרולולין
ומתבן ואוצרות יין ושמן ובי׳האש׳ ובית השותפין כולן חייביף
ובית התבן ובית העצים ובית הבקר סתמא חייבין אא״ב הנשים
רוחצות בהן אז הן פטורין והרמב״ם כ׳שאין חייב ין אא׳יס הנשי׳
וא״א הרא״ש ז׳יל כ׳כסברא
יושבו׳בו להתקשט אבל סתמ׳פטורין
דיושי״לרן רידלד* דזוי^ ריויל
*■• *■ וידו'
י

ו :',:וצריךליזס׳מאד בה כמושאחז״ל
כל מי סיס לו תפילין בראשו ובזרועו
וט ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא
ונו' יפה תכלת דף מג ) וכלהזהיר כה
יא 'יכו ימיו וימי בניו וכי׳וכן דרסו חכמי'
כעץ
מזוזה בניו ומימיו מתים קטנים ־
!ה
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ד׳ויוררירידג חזרי שחדי ,

ראשונ׳כית הכנס' של כפרים סתם חייבין
** ־ו ** ד י* וי• ריריל ו* יו*־ז !

לחיי

יוווי !• ^ ח

דמסתמ׳דרים

די״א דעיר סיס כה חזירים פטירה מן
המזוזה כתב רבינו ירוחם כבר כתב
הרסב״א סלא מצא כן בסני תלמו' ובאמ'
סעונס ביטול׳גדו׳ע״כ :יכתב המרדני
חדר משכב נסי׳פטו׳מןהמזחס לפי סעוס'
סס דבר גנאי וכ״כ סמ״ק והכלבו וז״לכת'
הר״פ בית מסב ' נסי׳פטור׳מפנישמכבסו'
ותחצו בהם ומקסטו' עצמן סס וכן איתא
ביומ׳פ׳ק ונ״ע וכ"כ הר״מ חדר או עליה
סאיס ואשתו ישנים בה סטור מן ימזחה
ומביא ראיה מפ״ק דיומא דאמ באמ אמרו

חייביןוהתניארפתכקרסטור׳מן המזוזה
י ^הורהספמא .דרוחצותהא סממא
"לא מאי כאותות מתקשטות וה״ק אע״ס שהנשים מתקשטות בהן פטורים א״ל בר
יג כ? נא ושהכסי׳ מתקשטות בהן פטורים והתניא רפת בקר פטורה מן המזוזה
וחזנשיס מתקשטות בה חייבת כמזוזה אלא מאי אית לך למימר מתקשטות תנאי
^ לדידי נמי סתמא תנאי היא ופרש״י מאי נאותות רוחצות כאותות לשון הנאה
ימישיס דעקוס גנאי הוא שעומדות שם עממי׳אין כבוד שמיס להיו׳שס מזוזה אע״פ
שז*מי מתקשטות שים כבשמים וס״דא דייה היא אשמעי׳דלאו דירה היא והר״יף כ'
סתמכיבכמא וכ״ב הרא״ש וסיים כה ודלא כמ״ש הרמ״כס דדוקא' כשהבסיס
מתקששו׳כהן י* .
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ומ/ז נייג השותעץ נע׳ ראשי׳ הגזות׳ש ביתי האמה 3םוף ע׳ק
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<רין שפירה

שסשהןאפילור
עלצ וקני נקעיגןוצא נ7גרי המרלכי ןנמג

׳

דתגילה תי שאץ
יל! משעת ליןנזע
זמזווה
תפילין
תפילין הן עדיף
דהס תונע הגוף כן
השיג תה׳ר ואנ
גתשונוינ:
(נ ) נ׳ תהרי׳ל
הרינה לילךלדרך
חיץ לעיר נשיונא
מית ידו עלהי׳זסה־
ויאמר נשתן8ל
אטלהני טל בניי
נלז! וככל עתשיג׳
מן הפתי! יניח ידו
על המזוזה ויאמר
ה׳שומרי ה׳נילי על
יד ימיני ה'ישמ;ר
נאתי זניאיחעתה
ועד העולם וענין
הנחת יד שכתג
חוזנר נהלי' נפיק
דע׳זדף י׳א:

רפו (א)נמר7כי
סוף פ׳קדעיז
זנהגה' ואשייהנז
דף תשת״א ונית
וגזי
של ישראל
נשותפות פטור
ממזוזה (כקדושי
אגודה פיק ליומא
גקהלת ורחייזא
לאהיהמזיז׳נשער
העיר ודעתיאל
לי-י וגס תלחו׳קתד
לימהני
הוניל
ד״חוזא
אנולי
דפטירימשו׳הננה
ה) נ אחרי $גזי 0
דלים נתונה ונית
ענה תזן המזוג
פט< ר:
(נ ) (כ׳מהרי״ל
דגתקוס טנוס! מ
יש לכסות אע׳ע
שהדלת מעסיק ני ן
לחדר
המזוזה

בה בית הכסא ובית המרק ובית כבורסק ; (ג )! ליל לאםהוא

שה; 7ת
תגערי' חז הרוזוזר מחני םדרמי׳רוההפטו' נענין
יל מפסיק כין מזווה
וגין התדיתייניס
לכ״ע:
אב ^כ 1,מ,ק רם דאניאומדאין מסס ראיהדע כ לאפטרי

בית דירה לחזן פםורין כיון שאין' בהםבי ת דירה
^ ?מס יומא מ־ניסהנשיסימוצו ־ס6לי!
שתוא־לרירחחייכ אע״פשהוא |,םקום הטינופח וטוג 1,
כרי שלא תהא נראל א־סדרח שיש נ־מחיטי ופחצ' כרכ < מ״מא״ ^ם־נמיס מחמתמס ח'יכ
פשורה אע פ שיש להפצימין כרוח הרביעית כצורת הפתח אכלכמזחה ועוד דאפילו נמך לא פטריאלא
ערימו׳וכדפרש״י
אם יש לה מחיצח גם ברוח הר אע פ שהיא נמוכה או שעשרה מפני סהנסי רוחצו׳סס
לעליותוא״כ כחדר פאיס ואשתו יסני׳ נהאע״פי
חלונות חלונות חייבת מרפסת שהיא דרך לעלות בה
ביתשמסמסיס אין עומרים ערומים חייב
ובית שער והגנה פטורין ואם

לזום אריכות ימיה משמירת הבית משו'
הרינו׳ימיס הוא נס כשתי ושמיר׳הבית
סואנש נגלה שהדרים כשאר בתים שאץ
מסמזוז׳נזוקין וסדר ביית שיש בו מזוז'
נצול קרי לשמירת הכית גדול א״כ משום
לחפירת הבית הוא הפך מנהג מלך של
?'ושהוא מבפציס ועבדיו משמרים אותו
סכסון קיי ליה גדול  :ומ* שכמושדרשו
בפשוק ה שומרך מלך מבפנים וכו' כפ 'סקומץ (דף -לג ) למ״ש וע״כנתינתה בספח
?חיצון סה אמר רכא מצוה להניחה בטפח השמוך לר״ה מ״ט רבנן אמי־י כדי סיפנע
נפזחסימיד יב חנינא מסורא אמי כי היכי דתנטריה ופרש״י כי היכי דתנסרי׳לכל
הבית מן המזיקין ומ״ש ומ״מ לא יהא כוונת המקיימה אלא לקיים מצות הבור' ימעל'
סצונו עליה זה דבי פשוט :
_
ר ^ל ואלו רן מקומות' שחייבים במזוזה אחד שערי בתים ושערי חצרו׳מדיכו׳
ועיירות כייתא בפ״ק דיומא  ( .דף יא ) ומ״ם ובית האשהובית
?שותפין ג״ז כריתא שם ומקסי כגמרא (שס ) פסיטא ומשני מהו דתימא ביתך ולא
ביתה ביתך ולא בתיה קמ״ל ומ״ש ובית התבן ובית העצים ובית הבק׳סתמא חיינין
וכו׳שס תני רב כהנא קמיה דרב יסודה בית התק ובית הבקר ובית העצים ובית
האוצרות פטורים מן המזוז׳מפני סהכשי/נאותות כסס ומאי נאותות רוחצות א״ל

גסזן>
רפה (א)
הירושלמי

אכסדרהשיש
במזוזה וכן עמא דברג
לה ג׳מסיצו׳יפרוצה כרביעי׳פטורה וכו׳בפ' סקימ] (דף ל ג ) א״ר חסד'אכ ^ דר׳פטוי
מן המזוז׳אע״פ שיש לה פצימין שאינן עשויין אלא לחיזוק לתקרה מיתיביבית סער
אכסדר'רערפס סייביבמזוז׳כאכסדר'דבי רב אכסדר ' דכי רב כאינדרונ׳מעלית׳הוא
באכסדרה רומית׳ופרש״י אכסדר׳ג׳דפט סתומו כלא פתח והרביעי פתוח לגמרי
מתח'אבל מלמעל׳יש דופן מפט המחזי׳את הסכך חיזוק למקר הוא דעבידי הפצימי
ולא לסוס פתח אלא לחזק תקרה שלא מפול• באכסדר׳ דבי רב סיס לה דדפנו׳אלא
סאין .מגיעו'לסכך -באכסדר' רומית עסויה חלונו חלונות וז״ל הרע״בס אכסדר והוא
המקו׳סיס לו ג׳כתלי׳ותקר׳אע״פ סיס לה סכי פצימין ברוח רביעי׳פטור׳מן המזח ה
מסכי סהפצימי׳להעמיד התקר הס עשויים ולא משום מזחו׳נמשו וכן התקרה סאין
לה כתלים אלא עומד על עמודים מכאן ומכאן אע״פ שהי' כתבנית הכית פטורה
לפי שאין לה מזוזות סאלו העמודי להעמיד התקרה הן עשויין עכ״ל ונרא׳סטעמו
מדאמרינן בגמרא אמר אביי חזינא להו לאשפלידי דכי מר דאיתלהו פצימקולית
להד מזוז׳קסב׳ חיזוק לתקרה הו׳דמכידי והוא ז״ל מפיס דאספליד' היינו תקר׳סאץ
לה כתלים אלא עומדת על עמודי׳ מכאן ומכאן •מרפסת שהיא דרך לעלות בס
לעליו׳וכית סער והגנ׳פטורי׳ואס בית פתוח לא׳מאילו חיי׳וכו׳בפ״ק דיומ (ד יא)
תניא יכול שאני מרב׳כית סעד אבסדר׳ומרפס ת״ל בית מה בית מיוסד לדיר ' יצאו
אלו שאין מיוחדי׳לדירה וכפ הקומץ תניא בית שער אכסדרה ומרפס חייבי׳כמזחס
ותירץ הרי״ף בה׳מזוזה דל״ק דהתס כשבתי' פתוחי ' לתוכן והרא״ס כתב םי/׳י מי ת
דחייכיס מדרבנן קאמ׳וכ״כ רש״י והתוס׳בפ״ק׳ דסוב׳וכפ״ק דיומא וכתבו עוד א' כ
הכא מיידי כבי׳<שער של אכסדרה ובית פער לש מיפס והרמ״בס־כת כדברי הר' יף
שוזשהר״ ?1וסימ-נשמסטעי׳לדעת־ 15הכמי^ ינןומכלשןו׳ננון
*!'׳ולעניוסלכ׳-
1
\

הלכות מזהה

ד״מ

רש

לבית ולסצר חייב כשתי מזוז׳וכו׳בפרק דבית שאין לו תקרה פטור מן המזוזה עכ״ל וס״ר מנוח כתכ יאף על ג3
י(  ) 7כ׳המרמי מם לחוס לדברי ״ר ייי ש״י :בית סער שפתוח
חצרות חייבים המס שבתים מקורות פתוחים לחצמת וכתב רבינו ירוחס ^ לכ ^
יג'  7גמסמלהל׳ס הקומץ (דף לג )אמר רחבכן לןמ׳ יב יהודה בי החיקי חייב :כב׳מזחות מאי בי החיקי
הפתוח לחצר ובתים פתוחים לבית סער הרמכ״ס דכן מסתבר דאינו ראוי לדירה אס לא יהיה מקורה עכ״ל וכיון דס "
מ; §זח אטשכל אמר רב פפא סבא משמיה דרב בית שעי
;מעיקו נמ,,׳'
סער לבתים ואסל בפתח שמן כחצר וסרא״ס מסכימים לדעת חא וגס רש״י לחד ליסנא סבר מתיה הבי נקיטית ואיד ?
שלס ׳ופירש רש" י שניי מזוזות אחד כפתח שמן בית
ג* 3ני/ה 6־ן
לישנא אחריכ׳מקמי׳סו  :ומ׳שאו שאל
המרדכיוקשה דפשיטא
ג,יד^ יב(ל לשלי" לבית סער וכתב
ז1
גןלגגית שצכלי £דכל בית סער חייב כמזוזה ואומר ר״י בית פתוח לא׳מאלו חייב אף במהו׳שנכנסין לו מרשות הרביםבו ד אמותלע ד אמות פעורכייתבפ״ר
תדלגל כ' 7
ג!
מ! :זזתצני' הת7רש
ה־ח/י?'
וצעירה
לצערנח הנימי ז נל
קפינלליס נל' * נ
קהלי ,צ נת;! לנ למ
ששאצת'

אומי יא

מלווי ניוהוא מא |.
גמןן;ה
 7מלני
ננימו כיוןזנמפש
המנה׳לרל׳ה־גנצס

ם;מטן ־!נהמימי
נכתיזסוהשיג לחי
יתןוהיה זהצנגם
צהשידהמישליהוה
#עלגרי א־אלריי
יג■
לא 7לכנןד6 .נ> 7

מאץהרגגיה
פילמטשין נייולל"
כ' כ נתד־כומ אילי
אוליה(מיל; כצנימ

אלא געה

אין לן
א׳^ צתלריהגגזחר
ה!ז לריס< <0י*<םט

נני ׳ החלר׳אד,תיטו׳
לטיני?
הגזיה
היל ז י  1 0נח 7רי
משכני,פית סונןני'

דמייריכטן שהא׳מן הפתחים אין רגיל
כ״כ וקמ״ל דלא מבטל הרגיל את שאיכר
רגיל ולא דמי להא רד שלא היה רגיל יכ
אס הוא לבדו כדפי׳ ה לקמן ומיהו ללשון
שני שפ ה דהיגיל מבטל את שאינו רגיל
קש׳וי״ל דהכ׳מיירי״סהרגי׳כנגדו ומחשיבו
ומ״ש רבי ' חוץ מהמקום שנכנסי׳לו מר״ה
נרא׳דה״ק חייב בב' מזוזות חוץ ממזוזה
שלישית שהואחיי' בה אס ישלו פתח
ג פתותלר״ה ביתסע׳העומ בין הגנ׳לבי'
חיי' בב מזחו׳ומשס ת״ר בית סע הפתוח
לגנה ולקיטוניי ר׳יוסי אות נידון כקיסוני7
וחכמי׳אומרי׳נירון כבית סער רב וסמוא'
דאמרי הי•יי י ו מגנה לבית כ״על״ע
דחייב כי עליגי מבית לגנה ס״ס קיטוכית
עיקר ומ״ס גנה עיקר פיר' מגנה לבית אס
כשהוא פותח מגנה לבית כלו׳דיס היכר
ציר בכית חייב כמזהה מבית לגנה כלו'
שהכי כיי הוי בגנ׳קיסוטעיקר ואמ״ג
דניר סובב על גנה דכי אמיינן הלך אחר
הכר ציר ה״מ דכיין תייבתי דתמייהו
עיקר אכל

סכא

קיטוכי׳פיק וחיי

ואסיקנ'

כה׳מזוז׳אע״ע
מדרבנןדסיכהייף  0וכת סרא״ס
חוץ מהמקו׳שנכנסין לו מהביתור׳ י פי׳דבית שער חייב
אפי׳אין בית פתוח לו • בית שער שפתוח לבית ולחצר ^3כב ' שבמסספרי׳איןכתוב אלא ביתשאץכן
ראשן־
י׳אעו׳רב אלפס גיס שאין וב ארבע
"י
*
מזוזות אח' במקום שפתוח לבית ואח במקום שפתוח לחצר חוץ
על ד אמות דמסתב דלא חזילליר׳בע״א
לבי׳חייב
מהמקום שנכנסין לו מר״ה בית שער העומד בין הגנה
ודלא כמו סכתהרמ״ב׳ז״ל שאס סיהארכו
המדרש
בית
בכ׳מזחויא׳במקו׳שפתו׳לבי׳וא׳במקום שפתוחלביב'
יתר על רסבו הואיל ויש בו ארכע אמות
פטור מהמזח' ואם יש בו פתח שרגיל לצאת בו לביתו חייב אבל על ארבע אמות חיי בסזוז׳דד אמות פל'ד
עיקר הפתהעשוי לכל לכנים׳ ויציא פטור ירושלמי בי מדרשי׳ אמו׳כעינן לכל הנהו דקא ססיב בבריתא
דרבי חניג הוי לי׳מזוזת׳ וכן עשה הר״ם מרוטנ״בורק מזוזה לפת׳ פ ק דסוכה עכ׳ל ח״ל הרמ״בס אס יםכו
בית מדרשו ואומר כשהיה ישן בו שינת הצהרים היה רוח רעה כדי לרבע ד אמות על ד אמות כסוסאף
בחג והבית שבספינה ע״פ שהו' עגול או כעל ה ' זייו' וא״צלשאס
מכעתתו קוד׳שתקן בו מזוזה סוכת החג
היה ארכו ית על רחבו הואי׳ויש בו למע
והחנויות שכשוקים פטורי׳ב סוכות של יוצרי׳זו לפני׳מזוהפנימי׳
ד אמות על ד ׳ אמות קייב כמזחס :
חייבת והחיצונ׳פטורכית שאינו מקורה או שאין בו ד אמות על
ולענק׳הלכה נקטינן כהר״מכסדהא לא
ריאמות פטוך וכת׳הרמכ״ם יש בו לרבע ד׳ על ד' אע״פ שהוא
פליגעליס אלא הר׳אש וליפנדר׳אמופל
עגול או כעל ה׳זויות חייב וא״צ לומר שאס ארכו יותר על רחבו
ד אמות שלמד ממנו סרא״ש אינו מוכיח
שהוא חייב כיון שיש בו לרבע ׳דלע ד וא״א הרא״ש ז״ל כתב דכל שיש כו לרכע ארבע אמות עלארכע
שאינו חיי׳אא״כ הוא מרובע ד' על ד׳בית שאינו מקור׳פטור ואם אמות בכלל ד אמותלע ד אמות הואוכל
מקצתי מקורה ומקצתו אינו מקור׳ כת הרמב״סאם הקירוי אצל שיש בו לרבע כן ראוי לדירה הוא  :בית
הפתח חייב ואם לאו פטור וכתב עור שאין הבי׳חייב במזח אלא שאינו מקורה פטור ככרכתכארבפמוך
א״כ העמיד לודלתותלפי־כצרילהעמיהדלתו׳קור׳שיקבעג' ולא ולא נשנה אלא לסמוך לו דין מקצפו
חיוב המזוז׳תלוי בדלתות יש בבית מקורה ומקצתו אינו מקורה ופת ה ר
נהיר לא״א הרא״ש ז״לשאין
לפנים מזה כולם חייבין במזוזה וכן אם יש בכי' מנוח על מה שכתב הדמב״ס דאס הקירוי
הרבה חדרים זה
אצל הפתח קייב נ״ל ביש במקורה דעל
לכנים'
הרכה פתתי׳פתוחי׳לחצו־ או לר״ה ונעשו כול׳

 3גמ דהלכתכרב ושמואל לחומר ופירס״י
אמש־־״ס לסני
גי/קוישאיש ואשמי דצריך פזוזוה לתמייהו דהלכה כרי וסי
י 5טש
פעול וכן עסקהיס״ש ז״ל וכן נר מדברי הר 'מב*
*ניורמפית׳סומכי' שכתב וזיל אפילו יבמים זה פתוח לזה וזה פתוס לזה הואיל והפנימי חייב במזווה
פולס הייביס ומפני זה אמרו שער הפתוח מן הגנה לחצר חייב במזוזה  :בית המדרס
ציה הפצנו 71פ ' נ
3א היין?־ פטור מן המזוזה ואסשי בו פתח שרגיל לצאת בו לביתו חייב ומבס הקומץ גרסי'
לערובין.
ירמלכצה(/ 1מיס ההיא פתת׳דהוס עייל ביהיר׳לכי מדרשא לא ה״ל מזוזה איני והא ההוא פתחידהוה
צ7
צא! 07י* כיטנמ עייל כסר ? הוינא לבי מדרשא והויא לה מז וזה ההוא .רגיל הרה ואמר רב יהודה אמר
אלא נ5צן לזייגי' רב כמזוזה הלך אחי הרגיל וכת׳הד״אש לישנא דסתסא דהוה עייל כיס לבי מדישא
יהי׳ייז
משלם
3יפא (נ״כמוהר״ס משמע דהיינו פתח הבית שהיה יוצ׳ממנו ליכנס לביס.המדרש וכן הא דקאמפתח'
?אין ילהרא ,מי דהוס נסיק כיה ר לבי מדרשאסהיה יוכאמן הכית ללכת לבית המדרס אבל פתח
פנומן תלןג' נהוגה בה עצמו לא כעי מזוזה ובפ״ק דיומא פליגי כיה תנאי ובכרכו׳משמעדהלפכמאן
1'6כ״  7מכהנ שלא דפטר גבי אכיי ורבא הוו אזלי יכ מטו לפתח ' דכי כנישתא א״ל ליפול מר א״ל ועד
[ימן לגן עוג השתא לאו רע אנא א״ל הכי א״י־ יוחנן אין מכבדין אלא בפתח שיש בו מזוזה מזוזה
לקבוע .סןוזהגכל
ס״ד אלא בשתס הראוי למזוזה מסמע דפתח בה״מ פטור ממזוזה וגירושפ״בדמגל"
הקללים ןקנוהגק
"לא • הא; ־״מ משסע דבי מדרשא דר׳חנינא היה בו מזוזה וכן בית מדרסו סל מהר״ס ז״ל היה בר
;אשלי מישיקיים מזוזה ואמר כשהיה ישן שינת הצהייס בבית מדרשו היתה רוח רעה מבעמודפ
מט* וועג״ל ־במקוכה שתיקן מזוזה בפתח עכ״ל ומדברישר ' י בההי^ דרכי ורב הוצא משמע דביתהמדר'
חייב במזוזה פפי׳סהוא פתסא דעייל ביה לבי מדרסא פתח קטן ה״ללר'אצל מקומד
ונכנס ויוצא בו בלי שלא יטריח תלמידיו לעמו ' בפניוםא יעבור לפניהם רגיל הוה
רוב הכמהים לב״ה באותו פתח עכ״ל והתום כתבו כדבריהרא״ש והרמ״ב׳ג״בכ¬
בתי כנסיו ובתימדרשו׳שאץ בהם בית דיר׳פטורי׳לפיסהסקדס וכעוד פתח שבין
בית המדרש או בין כ״ה וביתו סא רגיל לצא׳ולבא באותו הפתח חייב כמזוז׳משמע
שהוא מפיס כדברי התווהרא״ש ופשק כדמשמע בתלמוד דידן ולא כדמשמע בירר׳
כו " נ מדברי הר״יף שכתב דב״ה דכהכיס שאין בו בית לירה פטור ומסת דדין בס״מ
סוס לדין בה" כ ומיהו כמרדכי כתב ב״הע חייב במזוזה אבל ב״היודאי סטו׳כדמשמ
בבימואס יש בו דיר׳לסזן חייב ולענין הלכה אע״פ שהרמ״ב׳והתו׳והר״א׳מסכימיס
לדעת איחננון להצריך מזוזה לכ״הע כדברי הירו׳ומהר״מכי יראאלדיה יצא את
כולם וכ״ם כדב שאין וב חסמן כיס הרב׳אבל לא יברך על קביעות '  :ז־יסוכחהחג
בחג כה ' ן דיומא (דף י ) פלוגת  6דר יהודה ורבנן הלכה כרבנן דפטיי וטיפמ׳מסוס
דרחמנאאמר ביתך שהיא דירת קבע לאפוקיסוכה שהיא דירת עראי  :שתי
סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית חייבת והחיצונה פטורה בפ״ק לסוכ׳עדח)
מיהרא דר לוי משוס ר' מאיר ופרש י כן היה דרך יוצרי כלי סיס בימיה׳עושי׳להס
בסיכות זו לפניה מזובפנימית הוא דר ומצניע קדרותיו ובסיצוכ׳סוא עושמלאכתר
ומוציא ק/ייותיו למנוי סכימי׳חייבת במזוזה משוס דכל דירתו בה והחיצונפטורה
■ תגייס ופריך
דלאו דירה היא שאינ עשויה אלא לצאת ולבא דרך סס ולהכניס שס
בגמ׳ותסוי חיצונה כבילן שער'ל פטמו' ותחייב במזוזה ומפני מסו׳דלא קביע בית
סאינו מקורה פשויבפ׳הקומץ ( דף לג ) אמד רכא פתחי׳ שימאי פטורי מן המזוזה
'פליגי הכ בר ימומז ורב יוסף חד אמר דלית להרתיקרה וחד אמר דלית לסו סיקפי
ומשמע דלא פליט אלאבפימסא דפתחי שימאי אבל לעטןדינא כ״ע ' מודרדביך
לית להו תקרה בין לית לסו סיקסי פטורים ובפ״ק דיומא תני רבשמואל רכ יהודה
קמים דרבא ששה סערי׳פטוריסמן המזוזה ומד מינייהו סער שאינו מקור ופיר״שי
מקרה אסקופה עליונ׳ל״א שאין הבית מקורה וכתב הרא״שלל״א קסה דמיגרע
משערי חצרות דחייסיס במזוזה ונ״ל דאין ראיה מחצר למת דחצר דרכו להיותךכ
ומשעס לדירת הבת׳אבל בית אינו ראוי למת לירהכשאינו מקורה וכ״כ המןב״ס

ד ודבי פשוט הוא  :ומ״ש בשסהרמ״ב׳
סאץ הבית חייב כמזוזה אא״כהעמי׳לו דלתות וכוגרסיבפ הקומץ (דף לג )ריש
גלותא בכה ביתא א״ל לרב נחמן קבע לי מזוזתא אמר ליה תלי דשי ברישאורס״י
פירש מלי דשי ברישא העמיד הסיפין במין תחלה ואחר כך אקבע בהס המזח' דאי
קבענא תחלה סמזח׳בסיפין וסד׳הסיפין בבנין ה״ל עשוי המזוזה קודססתכאלידי
מנוס * והתו׳והדא״ש פירשו דהאי בית'
כמוישזדייונמןפי׳ דשימווזומ
*נ׳ס ולא״ת
דבצה ר״ג ה״לפתחא מבי גברי לבי כסי
זאת׳ניקנענת
שצריץ שיגנה נלזוזלמהשער
ומשוס סכר ציר קאמ' מלי דשא ברישא
וגראהלע׳ו שכנר המת ל ע7שנישלישי׳ועשה קור
וכת׳הרא״ש על דברי הימ״כסלאידשנ׳
נעתלמשליש העליין (צלה רישגלומא לקנלע מם
המזוזה זאח׳כ נמר:השליש האתר!)יצלה ת נחיין
מנ״ל שמא ה יה מפרש הא דא״ל רב נחמן
שיגילרל כל הגגין זאיור כך ייןגען איתל משום
לר׳גתלי דשא ברישא לומר שאין הכית
תעש* ללא יין העשוי :
חייב במזון עד סיעמו׳לו דלתות וליסכא
דתלמודלאמסמע הכי דאהינד ציר טייסי לה כדפרישית [ עד כאן לשונו וגס
הראב״ד הסיג עליו ןכ וחכמי לוכ״יל שאלו להרמב״סעל זה והשיב להסשעיקר'
המצוה לא תלה הכתוב אלא בשער שנאמר על מזוזות ביתך ובסעריך וכיכב'
מקומות מדחי ' לע המזוזה ועל השעי אלא כך אמר בימך ועל מזוזות כלספריך
ודבר ידוע שהשער הס הדלתות וכן אמרו חכמים אחד שערי בתים ונוליולא
אמרו פתחי בתיס וכולי סכל פתח שאין לודלהות פתח מיקרי סער לא איקרי
ור״ג שאמר לרב נחמן לקביע לי מ זחה על פתח שלא היו לו דלתות לאולמימרא
שהיה סבור שחיוב מזוזה לע ספתח בלבל אלא כיון שהעמיד המזוזה א״ל רב נחמן
להניס המזוזהיסל כתב על המזוזה דפתח ואח״כ יעמיד הדלתות ומדברי רבנסמן
מלמוד דברהז שהיי א״ל מלי דאי ברישא ולא א״ל תלי דשי או סא אין לודשא
עכ׳ל ולמטן הלכה אף ע״ פ סנראץ דבריהרמי" בס כיון שרש״י והתוספותוסי״אס
וסראב״ד חולקים עליו והס לחומרא הכינקיטינן  :יש בבית הרכה סדרים זה
■ מזה כולם חייכיס במזוזה כ״כ הרמ״בס ז״ל  :וכן אס יש בביתהרב'פתחים
לפנים
פתוחים לחצר או לר״ה וכולי בס הקומץ (דף לד )אמר רב פפא ש״מ מדיב הונא
דאית ליה דבאביחייב בד מזוזות פשיטא לא צריכהא״טגררגיל
האי אינדיונא ■
בחד ופרש״י אע״ג דרגיל בחד מינייהו טפידהא דאמרן לפיל הלך אחרהרגיל
ה״מ כגון מרי באבי ורגיל בחדדבטלה אידך לגביה אבל שלשה לגבי חד
בטלי לסנא אחרינא מתשובת הגאונים הלך אחר הרגיל סמי אדסרגיליןלצא׳
ולבא כוי ולמעוטי פיתחא דרבי שאינו עשוי אלא ול לבדו ולאיתויי פתחא
לרב הונא שהיה רגיל אף לאחרים אבל שגי פתסיס וא סלסה לסדר אחד וכולן
כעסי בשביל בני הבית שהיו מרובים ותשמיש אותו החדר תדי והוצרכו לו
פתחי הרבה מלס חייבים במזוזה ואע״פ שנתמעט משמיש ואינן צריכיןטכשיו
לכולן אלא לאחד מהן פד כאן לשונו והעמיק הר״אש דבריו והר״מכס כחל
בית שיסבלו פתחים הרכס אף על יפ שאינו רגיל לצאת ולבא אלא באחרמהנו
חיי׳לעשר׳מזוז׳בכל סתת וסת׳וב עוד פתס שבקביתסמדר וא בין פיתהכנס׳ובימו
אס רגיל לצא׳ולבא באומו הפת חייב במזח׳ע״כ נרסהו׳ז״למער׳דהאדאמרי׳במזח
הלך א הרגיל היינו לימידלהתחיי׳במזח בפתח שבין ביתו לכ״ה הלך אס׳הרגיסאם
הוא רגיל לצא׳ולכא תמיד דרך אותו פתח חייב כמזוז ואס אינו רגיל לבאולכא
פטו׳מצאתי בתשו׳אשכנזיו׳יש פתח מרסו׳למדחףולמ
אלא פע במקר
סכננסי׳מרחו׳למרתף בשעהבציבהבכס׳סכיו׳וכיוצ׳ופתס קטןלד  6גס י׳ולארחל
' 1יונא מכי׳למימף וכס פעמי׳כספומסין ההו׳פמס שבין מרתףלרחו׳נכנסיןמרס^
ו־וןעדרגלפל מיחף ודרך

הפח

הלכות מזוזה רפו ח*ז ר$זו

את

־^! קסן לבית והשיבי הוה פתח מנית לידתף הוהע״דנוט׳דאותו פתחשכר& וב דעבדי׳לחומר׳ו ^ יזה -סיהיחייבכעזח ^ בלב־ספרסמצו׳פסברבי׳המסכ׳עכ ^ סתיך
^ודדאיק חלו תשמישי[ קבועים פכתכ׳ותשמיהקכוע דרך פתח הפתדלביתאבל שאין כו אלא מזוז׳א כגון שמצד הא׳עובסכות׳ להלא׳מספתס וכו'בפר'הקומץ ( דלד>
אמ׳אמימ האי פתח׳ דאקדנ חייב כמזוזה א״ל רב אשי לאמימ׳והא לית ליה פצימין
צ־!כ לפתח הפתוס לבית לית ביה לא דולא י׳א״כ תור בעלמ׳הוא ועיקיפתח האוגר
רברחו׳וחייב ^דלא!כיסא ת שנדשתיה דאות שבבית ובטל׳דעת העשתמשי ' א-׳ל עדי פצימו רב פפא איקלע לבי סר שמואל חזא ההוא פתסא דלא ה״ל אל| 5
הוי
פוי ההסית 1-
פציממשמאל׳ועביר׳ליהמזוזה א״לכמאן
ן*וךשסאבל תמהני חס לא יהיהסהרכז
לכניסת ויציאת כני הכית כולם חייבין אפ ^ו נתמעטו הדיורין כר ' מ אימו׳דא״ר מאיר מימין משמאל מי
פירותזוסדו לכל הפחו׳כדי לחוק ולהשלים
אמדתני׳ביתךביאתך מן הימין מאיר״מ
לצייט כרגלי ' ג רוחב ד' וגבוה י באמצעי שאינן תיליןעתח לצאת ולכא אלא כאחר מהן אבל מישיש
דתני׳בית מאין לו אלא פצים אחתר״ע
ע;"ל :ופלמ״ש דאה ישבה כדי לחוק לו פתח קטן לצאת בו לבדו למדרשו וכיוצא כו שאין בני הבית
מחייב במזוזה וחכמים פוטר^׳ופי הר״אש
ולסשלי׳סייב יש לתמוה דהיינו לר מאיר מילין לצאת בו פט!!־ :ארובה שבין בית לעליי׳ועורין לה פסול'
פיתחדאקדנא כגון שהפתח ממלאלכ
ד:פ ז אכל סכמיס סברידאין סוקקין
ועושי׳סביב הסולם היקף מחיצות פעמים למטה בתלי סולם
מזרח ומגיע מצפון לדרוס והא לית ליה
לסשליס והלכה כמותם  :כתב היש״בא
ופ׳עמיסלמעל׳בראשו ויש בו צורת הפתח במקו׳שעושין אותו פצימיןאלא כותלי הבית סנמשכי׳עד סס
כמשו׳פתח א׳וחלקו בעמוד בנתי׳כל■שיש
חייב ואם עשאו למעלה וגם למט׳חייב כשתים תנא פתח שאחורי
מ״מ פצימין הס חזא דליג אלא חד פציס
היכר ציר כזה וכזה לצד העמוד הרי הן
הרל׳אם יש לו פצים טפח חייב במזח׳פרש״י כגון שיש במקצוע מישמאלא ועבד ליה מזח והיה כות' הבית
כשני פתחים וצריך מזוזה לכל פתח אכל
כלסאין צירים לצד העמוד אין העמוד הבייפצים קכוע לב׳פתחין מחותכין בו אחד לצפון ואח׳למערב לצד ימין הפתח עובר לה מן הפתח נמצ׳
וקבע מזוזה כפצים כחלל הפתח הצפוני וכשהדלת פתוח הוי שלא ה״ל פציס אלא משמאל וקבע המזוזה
י!ז 1קו ל־שניס״שאיכו אלא לנוי בעלמ׳כעין
אחורי הרלת אם יש בעובי הפצים עובי הבדלת טפח בין פתח בפציס שבשמאל וכתב עוד ונראה דהלכה
תלוכי׳פלכו וחלון א׳נק־א ופתח א׳נק־א:
ארובהשיין בית לעליה ופולין לס
לפתח צרי׳מזוז׳אחר׳ לפתח מערבי הואיל ואין המזח׳ בחלל׳ואם כר״מ דר ישמעאל ור״ע קיימי כוותי׳וכן
משממדאמ אימו׳דאר״מ מימין משאל מי׳
בסולם וכי׳מיכלרא דרב הונא בפ׳הקומץ :לא* א״צ מזוזה אחרת שהרי היא כמונחת בחללו עצמו עד כאן
אמ׳מסמ׳דאי פציס מימינ הוה ניח׳דעבד
!'רףלד ) תנא פתח שאחורי הדלת אס יש וירא׳מבאן אות׳פתחי׳שהם חלוקי׳ועמור באמצע די להם במזוזה
לו פכים טפס חייב במזוזה ג״ז ש ס ) דף לג)
אח׳אפי׳אם יש בעובי העמו׳טפח דלא מחייב בשתי׳כשיש בעובי כר״מ והרי״ף כת כל סוגי׳זו ולא הכריע
פיש״ישכתב רכיהואמיעתק מפסקי
הלכה כדברי מי אבל הר״מבס פסק הלכה
{־" אשומוהחי דירן בערש״י דידן מ  :וא' העמוד טפח אלא כשאחד בצפון וא׳למערב אכל כששני הפתחי' כחכמי' שכתב שאין הבית חייב במזוז עד
יות׳וה״ג בפת׳' שאחורי הדלת כגון מקצעי כרוח אחת אפי׳אם יש בעובי הפצי׳טפח חשוב הכל כטפח אחד שיהיו לו שתי מזוזות והשמיט ההי׳דפתח
הבית הפצי׳קכוע ושני פתחי׳מחי/תכים א' ואפי׳לפי׳השגי שפירש י כמו שדרך לעשו׳פתח קטן אצל שעד דאקדנא ואפשר דטעמא משוס דממילא
לדרוס ואלמערב וקבע מזוזה בפצי׳בחלל הגדול שאין פות ־זים תמיר השער הגדול ופותחים הקטן ואם יש משמע שראשי הכותלי׳הס חסובי׳מזחות:
עש׳הדרומי ונשהדל סתו הוו פתוח למער' פצי׳רוחב ט פח ביניהם צריך מזוזה אחרת אפי׳לפי זה נר' שפתח
ואם יש לו שתי מזוזו׳והאסקופ׳סעלייהו
אחורי הדלת אה יש כעובי פכים המגדיל
החלוק א״צ דשא :י הזם שפתח הקטן נבדל משער גדול לגמרי עשויה כקשת וט׳בפ״ק דעייובין ( דףיא)
נופח כץ פתח לפתח צריך מזוזה אח־ת שחרי נפתח ו  :בגר כל אח׳בלא חברו אבל הכא שאינן נבדלין זה ופ״ק דיומא ( דףי א ) כיפ' ר״מ מחיי וחכמי-
פוטרין ושוין שאס "•פ ברגליה י׳סהיא
לפחי! מערבי הואיל ואין המזוז בחללו מזה רכשוה נפ זח נם זח נפתח וכן נסגרים ביחד ואין העמו׳נעשה
ואסלאו כן״פ מזוזה אתרת■שהרי כמוכח
סייב׳ואע״ס שכ׳הר״א׳בפסקיו תר'דהלכה
בארץ
בפונדקי
והדר
אלא לנוי וראי בחר ח־שיבי הישוב׳ בית בח׳יל
כ׳פ״ה
נאומי פתח עצמו פ  :״ל וה מירכי
כר״מ לא סמך על זה רבי׳ופס׳כאן וברמזי׳
ישראל
בארץ
בית
והשוכר
ום
י
שלשים
מהמזוזה
פטור
ישראל
פחכמיס וכדעת הפוסקים ונר 4דסב שאף
ניוןסאין לס טפח ולזה ימץ ולזה שמאל
חייב במזוזה מיד משום ישוב ארץ ישראל :
הר״אשלא אמרה לפסק הנכה אלאלומ׳
א״צמוח אח־ת וק׳רמ״ל הא ופי׳ ר״ץ כגון
ף*(  £ן א ק
סיס אכל פתח סדר שצריך מזוזה ויש פצי'
הפתח חייב במזוזה אפי׳הוא עומר במקו׳החייב סהי׳נר' לומר כן אגל מ״מ לא נניח כלל
* אא״ב עשוי בתקונו כיצר שתה׳לו שתי מזוזות שבידינו' יחיד ורביהלכ׳כרבי ' מפני דימוי
משהוא ימין לזה ולז׳וכיון שאין ביניהם
ספח נפיק כמזח׳אחי׳עכ׳ל  :וםי׳ש רבי׳ ומשקוף על גביהם ואם אין המשקוף שהדלתשוקף עליו למעלה קצת ראיה שהביא לומר דהלכה כר״מ
דואה מכאן אותה פתחים שהה חלוקים ישר אלא אבן נכנס ואבן יוצא או שאין המזוזהישר׳אלא אק ופיס״י כיפה סער העשויה ככיפה וחכמי׳
נבנם ואבן יוצא יפטור פתח שאין בו אלא מזחה,א׳כנון שמצד פוטרים מפני סלממלה בעיגול הוא מצר
ועמודכאמג' די להס במזוזה אח וכו׳דברי׳
בזהאסהמזוז׳מצדימיניחייב ־ואינו רס׳ד ואין פתח פחות מד ' רוח וסוין
ממיס סם וכבר כתבתי בסמוך תשובת הא׳עובר הכותל להלאה מהפתח
סרש״כאבזס  :השוכר  .בית בח״ל וכו׳עד ואש היא מצר ש מאלי פטור ואם הפתח ממל׳כל הריוח כזה חייב שאט יש ברגלי׳י גובה קודס שיתחי/לעגל
חייבת דהא יש בה י׳גובה כרוחב ד׳ואפילו
סוף השי׳כיית׳יפ׳סתנל׳לדף מד )ופרש״י
שכותלי הבי׳שמן הצדרין חשובין כמזוזו׳ואם יש לו שני מזוזות כל העגול סתום נםא 'שס ' סיעו' פתח כסר:
משוס ישוב א׳ידלאחר שקבעה שוב אינו
והאיסקופח שעליהן עשויה כקשת ומתקצר' והולכת רע שאין והרמ״ב׳נר ׳שמפר בע״א שכתב בית סיס
(וטל׳משם אפי׳יוצ ' ממנ׳הלכך בקושי יצא
מזכהספ  :יסורח מווזה אזר ז ואפי׳יוצא בד .ד׳טפחיש ברוחב אש יש כגובה המזח׳י׳טפחים קור׳שנתקצרה לומזוז׳מכאן ומכאן וכפה כמין קסת על
ער שאין .כה ד׳חייב ואם לאו פטור :
מיכהישכיכס אחר מהרה כשימצאנה
פלשתי המזוזו׳במקוס המשקוף אס יש
בו
שיש
מצותה יקרו עור
מוזג׳כמזוו׳ונמצאת א״י מיושב ' :רבתב
.בגובה המזוזו׳י טפחי׳או יות׳חייב ואס אין
שמע והיה אס שמוע ויכתב זה אחר זה כסדר בו י׳טפחי׳פטור מפני שאין לו משקוף וז״ל
!1״רמנוס סדין שואל ביתבת״ל כדין
ואם
השוכר והכי משמע בגמ' וכתב דסעמא
הרש כ׳כתשו' כל שיש ברגלי הכם י׳קוד׳
סיתחיל להתעגל יש לה דין פתס וחייכת
דשוכרכית בח״ל פטור מן העזת׳ער ל׳יום
כמזוזו׳כדאית׳כפ״ק דעירוביןע״כ ורכי׳מיקרפירושו כדברי רס״י אלא שנמשך,קצת
הייכומשו׳דביון דמזוז׳חוב ' סדר פחות מל׳הוי דירת עראי ולא מהחייב כתבו הגהו׳
עימקבפ׳ה דגתי׳חחוכרי׳ישרא׳מגוי׳פס׳ר״י שפטורים אפי׳אח׳ל׳יוסודעתרכיכו אתר דברי הרמ״כ׳וכ׳אס יש לו ספי מזוזו׳וסאסקופ׳סעליה׳עשוי׳כקס׳ואילו לפרס״י
המחברלחיי 3אפי׳שוכרמגוי ע"כ וכ״כ סמ״ג דאיתא בירו בסוף מגלה השוכר בית
אפי׳אין סס שתי נ1זוזו' כלל אלא שמתחל׳מתחיל להתעגל׳אס יש בו גבו׳עשר ברוח
כיצד מצותהיקח עוראח׳וכו׳ואספינ׳והקדי׳והיהלשמוע
לחייבת  :רפח
־מזגויצריך ליתן בו מזוזה מצאתי כתוב בסס סנך־ אגודה שפטר שערים הפתוחים
ליחיב מדא מרי׳סכי אכולי דמחוזא פטירי משו׳סכנא ה״נ אחרי שהגויס דרים בתוכ
פסולה .כמכיל תא כתבן שלא כסדרן יגנזו  :וא□ כתבה בשני עורות פסולה וכו'
ובית העצה דרים בתיפה פטור * •
ורש״י פסל אפי׳אס כת׳געור אחד בב׳דפין וכו׳בפר הקומץ א״ר יהודה אמר שמואל
הפתח חייב במוחה אמי׳הוא *ב״ה זכתיגנא׳חימ מיןיייזמ שאין מנימי'
^
כתבה על שני לפין פסולה מסיבי כתבה על שני לפין והכיס בב׳סיפין פסולה הא
היזזח  :ניזתזיר  ;:תשזסשננתנדסשיזתר(
,
,
,
י
בסף א׳כשרע ראויה לב׳סיפין קאמ ופרס״י ראויה לב סיפין שהניח גוילחלק כץ
כשפי' עסה דזפני! י מזלה ש־גוח־םינלפינת
? 1ומ* {. -קו הח ,י אש**
^ןיינוטצדפתהאלוב׳מזהותומשקיף התמאפרג שי׳שז לירה לשוייר איןמניחיסגה לף לדף וראויה לחלק לפתי׳והפו׳והר״אש הקשו על פירושו וכתבו לכרלפרס בשני
לפין כשני תתיכו ' וכ״נ מדברי הרמ בס -וסמרדכי כת׳סהיב רבי׳אלחנן הביא ראיה
ע׳ג יאה אין ס מש נדןףשהד 1ת סן קף סז״ ^ש,׳לה) יפרהשיא דהי׳שמ/הכת׳ינכליק׳
^ עכ׳ל כיזירגי׳ירוח׳ניל הדרבפינלתדניןיפסתני' לפר ' שי מהימשל '  :ומ׳ש דאפי׳אס ידכקס פסולה כ״כ הרמ״בס כתבה בב׳ עומת
^ אק
*ל" * ^
אע״פ שתפר פסולה ודלא כדכתבו התו׳בהקומץ גבי ס״ס ותפילין שכלו אין עוסין
ואקופשסהןא .כפנעזד ז״ל נתב הד״עכי ה נם
י ׳ א •יעזוזה יסרה אלא אק נכנ
מהן מזוזה לאמרי בירושלמי פ״ק למגלה דתפילין ומזוזות אין נכפבין אלא על עור
וצ ^ טוי בפי׳סקומץידף לג ) אמירבא שאין נוהרים עעה מ״חהשומט׳ע! מהשאמר.
אחד ההיא כשלא תפר העורחה כזה  :וכלמשפטי ס״ת בפנין עיבוד העור ולשמו
המזוז׳מאיכל עירשישנה ח:״־יס .פטורה מןהתזווהע״כ
הציפתתא שימאי פטורים מן
^ '5ש' מאיפליג׳כס רברסומי ור׳יוס "  .ננרכמ׳הרש״נא הלחמנא כןנ״ל ^ ייר״לתי׳
ודין הדיו וכו׳כך הוא במזוזה :וי  7שאלא שהיא ככתב׳שלא מן הצמ׳בפ״ב דמגלס
זנאתפשגזנשנפוצה נלולושכר ר.י! מהגד( צג כ
< ' 1 ! ,
,
לזרא״'_1 _ 1
אכיי חרא לדבי ברחבי למיכתבתפילין ומזוזות שלאמןהכת׳מ״ט־מיגרס גריסן:
אמרליתלהובע*5־
׳ו ףזדלית להו תקי וחד
רהרם ' בם כת שאיכה צו * כה עיבוד לשמה בפר' א' מ הבל ותפילין והתוס' כתבו
(]י ^י ופירשו התו׳והר״אש דלי׳להו תקר
בפ׳התכלת דאיפש לטעמו מדמני׳תפילין אין נקחין אלא מן המומחסמזוזו׳נקחץ
ש״רלת(שוקף כה מלמעל׳איכו שוה אלא איני הכיפה א׳נככס׳וא׳יוצא׳ובענין זה
"^'5׳דלת
'׳־ימלזוסימפי
הוסיקפי אלא אבכי׳בולשו׳כמיסיני הסומ וסתם רבי׳דבייו כדברי התוס ' מכל אדס ומפרש הוא ז״ל שהטעם מסוס לתפילין צריכין עיבוד לשמה ומזוזה אינה:
צריכה עיבוד לשמ׳וספי מצות גדול כ ראיה אחר׳והגהו׳מימון לחו אומה -ובתשוב׳
יסר אעוה״ל לכתו׳שרש״י והרמ״כס לא פירשו כן שיש״י פי׳דלית ליה תקר׳אשקופ
מזוזות ל״א דלית להו תקר'שאין הכית מקור׳פיקשי אשקופה עליונה לחכמי לוכי״לכת הוא ז״ל שהטעמפני שלא נסמ במזח עיבודלסמ' והיכא דאיתמר
איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר וא״תמ״ש ס״ת ותפילין צריכין עיבוד לשמה
־ ימ כס כתב בפי׳אחמן וכת׳המררכי פרש״י שאין הכית מקור וקשה דכי גרע מן
לפישעצמי .סל ס״ת לעצמן לש תפילין הן .מצוהולפיכך הוצרכו לעשו׳להס .חשיבות
י ^ן סכרא לחלק בין סופו להיו׳מקור ובין אין סופו להיות מקורה עכל ולעיל
יפיר 5והוצרכו לעבדן ,למשה לפי מיזסר בעיבורן למען יעמדו ימיס רביס ועצמה
; $ .ימ נשה ה״י מנות צייש זה וכיונו סנ? ז מימון ויהי׳לו משקוף וכו׳וכמברא״ק
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ו׳ניורלכי

ע׳^ לףל״ד נה״ק
ללילן איןנפלןי -זא
זה7קלמים
וכל
ש! נ 1׳יזספיקיןלכל-
(נ ) נמרלכיה׳ק
דן־ נ-׳ב ע׳ג יאס
מינה לא פסל:
(כ ) נכלגז מה
*נהגז לנפילהו
השה י< פר משאר
סאות מפני *01
מ ניטדיקיןשיתר
ישראל 1כענ
המרדני די>צ* נ
ע״ג בה״קאמריכן
נה׳ג שהיי שלי בין
אייר פרש׳לערשה
ייהי'תלוןנץנ? נדי
פיה א חלין מנד
חליןיאז יכולין
לראות שדיתניזיז
אה יקו' חור בללתי
זתיהי אש לאינשה
רןתשמתשסלאינ'
<פסלא וע׳יזזי

הלכות מזוזה ר& ח
מכוני שהביחיי׳כה ואס אין בית אין מזוזה במחלת כדי לגול קלף כיון מכרכי מל/ח׳ כלפי שמע כמו כס״ת למ״ד לתחלמוהו#
של מזח׳אלסמצוולא מפש׳מצוה
ס ' ת ותפילקחוב׳הגוף התדיר עכ״ל ומ״ש כסס הרא״ש מסיגי להצריך עיבוי כגלל אבל בסופו א׳'צ ריוס עכ״ל וכך סס דברי התמסמ״ג והגהו׳מימון כתבו
אבל
ס״הת שא״צ להניס במחלתה כדי לגול הקף מדכסגו שיהא פד״י כרפס מבחוץפו !%י
לשמה כ״כ בהמז־חוכ״כ סמ״ג ומדברי כמוקי יוסף נראה שגס הרי״ף סוגר דמזוזה
ולעק הלנה׳ צריכה עיבוד לשמה לכתחל׳אבל במקו שאש הוא כתוב כנגד רימז שבץ פרסה לסרסה ואס היה במסל׳גליון כדי לגול הקףקי 3
בעיא עיבוד לשמה
אס ■ -
יייייי*־־
מכוסהויי״*1
מדי רורולזי
יעסהכקג
עכל מיהו
פד
ימתין לעור מעובד לשמו יתכט מהמצו'
והקדים והיה לשמע פסולה ואם כתבה בשני עורות בגליון שהניס כדי לגול הקףכנג׳שד״יזהו
יכחבכ׳על טור שאינו מעוב׳הנמצ ' ויקיים ואם שינה׳
בעור אח׳ בשני רפין טוב ונכון עכ״ל הגהו׳ וכותב כלסטותיס
המצוה מיד כדעתי הרמ״בס בעו׳שמבקש פסולה ואפי׳אם ידבקם ורש״י פסל אפי׳כת׳
ביושר שלא תהיה א׳ ארוכה מחביתסןס
עור מעובד לשמה•< ם״שוחמורמיס ' ת ולא נהירא ומכל מקום טוב לכותבה בדף אחד וכל משפטי ס״ת
פשוס דלנתסלה הכי כעי בס״ת תפילין
שעיקר מצותהדוקא על דוכסוסטו׳וכולי׳ בענין עבוד העור ולשמו ודין הדיו והכתיב׳ והתנין של שעי׳טנז
ומזוזה וכ״כ הגהו׳מימון בפ״בבסססה״ה
הכתב
בפר׳המוציא יין ו 3פ הקומץ ( דף לב ) תני' ינ ץ כך הוא הדין במזוזה אלא שהיא נכתבת שלא מן
השעין לא א׳אמכה ואח קצרה אלאשוות.
הל״ע תפילין על הקלף ומזוזה על והרמ״כם כתב שאינה צריב' עיבוד לשמה וא״א הר׳אש זי׳ל כתב
ואין כותבין ׳ג אותיות חוץ לשסהומ״ש
סדוכסוסטוס ופרהמוצי׳יין תני׳כתכעל
■ונהיגילהצריך עיבור לשמה  :וחמורה מס״ת שעיקר מצותה ואס האריך בסטהאסת יותרמגאות*
הקלףעל הניי׳ועל המסלי׳ססראמ רס״גא
מפני שמסממרת דווקא על דוכסוסטום ואם כתבה על הקלף כשרה ור״י פסל אם שלפניה וכובפ הקומץ (דף לח ) אמי תה
ר״מ הי׳כיותב על הקלף
דאוקימבלרבי כתבה על הגויל וא״א ז״ל הכשיר כמו על הקלף לקטוב לכותב׳ ככ״ח א ר יוחנן מזוזה סעשאה שתיסוג׳
וימשמ התם ד הלכה כר״מ
דאסיקב' השת דאתי׳להכי רב ה״ק בכל דבר שמשתמר בו יותר א ועוד חמור מס״ת שלדברי הכל ואס כשרה ובלב שלא יעשנה כקובובלבד
כוומי
תולין בה כמו שתולין סלאייעשנ כזנב ופרש״ישמשאה ב תיבווו
קלף הרי הוא כרוכסוסטוס המ מכסוסטו' צריכ׳שרטו׳ואם לא שרטט פסול׳ועו׳שאין
למעלה ולמט׳כחצי רוחב צפורן וכתחלתה כדי בשטה זו וג בזו וא בזו כשרה נקובהכאהל
כוסבין עליי מזוזה אף קלף סותכיין מליו׳ בס׳י׳ת ומניח חוח
רחב מלמטוקצר מלמעלה דהיינו א ב ס
מזח וכהר״ן בפהמוצי׳ייןדמשמדלנתחל ' לגוליאותה אחר שתכרוך ובסופה אין צריך להניח כלל וכות׳ כל
זנב ג ב׳א׳ומ׳ש הרמב״ס ולא יעשכעיגול
נמי כותבין מזח על הקלף דהא אמייר״נו שיטותי׳ביושר שלא תהיה אח׳ארוכ׳מחבירת׳ואם האריך בשיט׳
הוא כפ״ה  :ועל הארץ יכתובברא׳סעס
היס כותב ולכתחל ' מ־שמ ומדאמיינן נמי
מפני שמש תמית הכי משמע וכ״כ רכינו׳ אחת יותר מבאותה שלפני׳ובאותה שתחתיה קיצר יות׳מבאות' אחרונה וכו׳כס הקומץ (שס )מא רבחסדא
חננאל אבל הר׳־״ףכתב בהלכו׳מזחההא שלפניה ולפניפגיה כזהכשר׳ובלבד שלא יעשנה כקוב׳או כזנב טל הארץ בשטה אחרונה א״ד בסוףישסה
דאמרי׳מזהס טל הדוכסוסטוס למצו׳אבל פירש כקובה כאהל שהיצר למעלה ורחב למטה כזה כזנב רחב וא״ד בתכולת סטה וכתבוהרי״ףוהרא״ס
ולא מחוור למעלה וצרלמט׳כזהוהרמ״ב׳כת׳נ״כ ולא יעש׳כענול ועל הארץ וכבר עבדו ספרייא תקנתא בריסישיעי
אס כתבה על הקלף כסיס
דקתכי יכתוב כראש שיטה אחרוג׳ ולא יכתוב בה יותתונהגו לעשותה יכ היפי דתיהויעל האיץ בריססטה
מלישכ׳דהיה הותב׳ואיפש׳דאע״ג
ובשכבך בין אחרונה וכ" פ הרמר״ס 3פ' ה  :וס״ש
היה כיתכה היינו לפעמי ' כשלא היה
כ״בשיטיןכ וזה התחלתו שמעה' הדברים לבניך
והי ' טתב׳על הקלף והיה מצוה בכל יורה עשב פן והשתחוית׳השמי' ואבדת' ושמתם ונהגו לעשותה צ״כ סטין וזה התסלתן
מזדמן לו דוכסוסטוס
סמע וכו׳כ״כ הפוסקיס הנזכר וסמ״ג כתג
רכו׳ואי נמי ה״קדהיכא דבמיא שימו כגון אותם אות׳ בדרך ובשעריך אשר על הארץ קדמא׳לטטפ׳ בתרא'
המידכי מדא ' רבא חזינא לרב הונא מרי"
יעוימד׳במקו התורפה אובמזחה א״כ
לטוטפ׳ידך חסר קרמא׳מזוזת בתרא׳מזוזו׳ותירשך חסר ויו הטבה לה מאחד כלפי שמע משמע דשט ראסונ'
רכים שאיכ׳נכדק' אלא פעמי׳ביובל היה לאבתיכ׳חסר ליו ובהפסק שבין פרש׳שמע לוהיה נהגו לעשותה
פותב׳על הקלף מפיני סמשתמי ייפה מן
ושמאשהסופריםנהגו
ותימה
כדברי סתום על כן טוב שלא להניח שלשה
סלמוואלאו
באחד את
מסיימתואהבת
אותיות כפו ף שיטה לסייס
הדונסוסטוס עכ״ל ודברי הרמ״ב
עשאה
והי׳ואס
שמתהי׳כה
שיטה
בראש
ולא
שמע
בה
שמסיים
לוקא נקט אלא סמסמיענו דלתסלתה
אוי
הקלף
סרי״ף שכתב אס כתב סמזוז על
פתוחה כשרה וכורכה מסופה לראשה מאחד כלפי שמע וכתב
על הגויל כיפר לא צמרו על דוכסוסטוס
ובהפסק שבץ פרששמע
נגללת *
לכתוב שדינ מבחוץ על הריוח שבין פרש׳ לפרשה לוה יה נהגולגיסותה פתוס ואספשיאס
אלא למצוהיכז״ש^רר״יפמל אם כתב׳על א״א ז״ל נהגו
וכו 7וכן נוהגים באשכנז ובצרפת לכתוב מבחוץ כנגד יי׳ אלקינו יי' פתוחה כשרה בם הקומץ (סס ) א״רחלבו
סגויל וא״א ו״ל הכשיר כמועל הקלף
הסמוכותחזינא לרב סונא דכריך לה מא׳כלפישמע
י ד אותיות
נהלכו׳מזחס כתב סיא״ס משמע דמפילין
ומושה פרשיותיה סתומות מתיביאמר
ומזוזה מרוייהו פסילי אגדל דמסקי
אגויל פסילי׳ וכין מוכח בפ׳המוציא רסב״א ר״מ היה טרסה פרשיותיה פתוחי׳אמרתי לו י' מ״ט א״ל הואיל ואיןממונות
דתפיצין אקלף דוק ומזוזה אף אדוכסוסטו׳אבל
פה שנהגו לכתבה בגויל וירא ' דכשרה׳ מן התודה ואסיקנא דהאידנא נהוג עלמא בסתומו' ר״נ דב יצחק או מצוסלטשוחן
יין דס״ת דוקא כסי אגויל וכ׳׳ס -ר״י וראיתי
סעומו׳ואי טבדינהו פתוסו ס״ד ומאי פתוחות דקא׳רסב״א אף פפוסו ופסקו מי״ף
 6ייג״ה ל״יוניסיכילכשרה אטז גס* אקלף דפפילין דוקא פסילי אגויל  .דהא׳ אף
ומ״ש ע"כ טוב סלא להניס לאומיות וכו כ״כהיא״ש
■
בקלף אס שינה וכתב כמקום סער׳ פסול אכיל במזוזה דכשרה אדוכסוסטוס במקום׳ והרמב״ס כר״נ בר יצחק :
לא ס יין בה שינוי וכס רה גס אגויל במקוס שיער כמו ח״ל והאידנא נהגו להניס מעט סלק כמחלת סטה ואח׳ כ מתחיל וסיס אססמוע
סער ואקלף כמקום כשד
והיינו פתוחה לפי הירו'ומ״ס ומלמודא קאמר והאידנ׳נהוג עלמא בסתומותוסמא
גדוכסוסטוס במקו סער ומה שנהגו לכתחלה לכתב׳אגויל לפי שהוחזק ומשתמר
בפ המוציא יין ולענין מווזס בגריל לא איתפר׳ בשמטתין סמכי׳אירושלמי דפליג אגמ דידן דבירוסלמי פסק רב כמ״ד פתוחות ואח ' כן כתב
ביות עכ״ל • והיד״ן כתב
מיהו ציון דלי׳פום דונתא כסדיא דמזחה אגדל לא כמכי׳ובגמ מעיקרכייהוה שלשון הירושלמי תמוה ופר״י סרב פסק כס״ד אף פתוח ' וכרב נחמן כר יצחקוהכי
אלא
נהוג פלמא וטוב שלא יניח לאותיות בסוף הסטה וכן כראש השט 'לקיים מהשאמר
םברי׳דמזוזס אקלף לא כמגי׳מתמסי׳כי בעינן לאוקומ לבריתא דקתכי כתבה על
והאימא נהוג טלמא בסתומות עכ״ל כלומר דכיון דמ״ס סבר דסיעורריוחפרסה
הקלף ועל הגויל ועל סדוכסוסטוס׳כשר במזוזה ופרכי׳מזחה אקלף מי כתבי' ולא
הוי ל אותיות כמו שבתבאי בסי' ער״ס אס יניח ריוח שיטוי לאומיות כסוףשסה
פרכי׳מזוזה חגייל מיכתביכדפרכי׳צי כעי׳לאוקומי .כתפילין אגוי׳דאמרי׳תפילק
דלכ״ע כתבי מזוזה אגוילעכ״ל ; ול״נ ראיה אסית מדקתני סמסיייבה שמע אף אס לא יניח ריוח בראש שטה שמתחיל בה והיה הויא פתוסוכן
אגדל מי כתכי׳פ״מ
למצוה כמ״ס הרי״ף והרמב״ס׳ ז״ל ואס■ אימא אס ישייר ריוח כראש סטה ־שמתחיל בה והיה אע״פ שלא סייר בסוף סטהשמסייט
הל״מ מזחס על הדוכסוסטוס והיינו
בסשמטהויא פתוחה וכמו סנתכאבסי׳ער״ה שהוא דעתו ז״ל דכלסהריו׳פמוסה
דכנויל מיפסלה״ל למימני מזווה על הדוכסוסטוס ועל הקלף לאסמוטי׳דעלהגריל
פסולה דטפי הוה עדיף לאשמועי ' פיסולא דגויל מלאשמועי ' דמציוה כדוכסוסטוס לצד א׳או למעלה או למסה נקראת פתוסכדמשמ' בירושדקמני פתוחהמראשה
דאף בגויל כשר וליסנא דפרמב״ס דייק פכי קצת שכתב פתוחה פתוחה מסופה פתוחה ואס יניס ריוח בתחל שטה ובסוף שסהס״שדהויא
ומדלא קתני הכי משמע
הקלף או על הגריל כפר לא אמריו דוכסוסטוס אלא למצו : 7ומ׳ש פתוחה כמו שנתבאר סס דבין למ״ס בין לסדור קדמונים הוי פתוםולפיכ׳הזהי ז ל
אס כת המווז׳על
רבי׳לכן טוב לכתבה בכל דבר שמשתמש בו יותר הס רכיי הרא״ס שכתבתי בסמוך סלא יניס גאותיו׳לא בסוף סטה ולא ברא׳סטה וקמ״ל על דבריו דכיון שאינומניה
לכתב׳כגויל וסובר ג״כ דהא דאמדי ' די״מ היה כתבה בקלף ריוח בשיטור לאותוות נמצא שאין כאן פר ואכן ודאי סיפור ריוח פ כעי כין זולזו
סנתן טעם למה נהנו
מפני שמשתמר יותר מן הדוכסוסטוס להתחלה היה כותבה כן אכל כבר כתבתי ולא נחלקו אלא כצורת אם פתוחה אס סתומ ולהרמ״בס ודאי צריך לשיירבתחלח
' :׳ ומ״שהרא׳ש ממחה כשרה אדוכסוסטוס סטה שמתחי׳והיה ריוח בשיטור ט אותיות שזו היה צור סתום לרשתו כמו סנתבא(
1להרי" ףוהרמב״ס עצוה כדויסוסטו
במקום סמי־ ואקלף במקוהבסרכ״כבס״המאבל מדברי הדסב״סוסמ״ג נראה בדבריו ס׳ת וסמ״ג כתב ח״ל ומסיק לרב דמצוה בסתומות ואי סבדינהו פמוט
דבמזוזה כמי פפיל אס שינה בכך וככר כתבתי כזה בסי׳רע״א " .ומ״ש ועוד חמורה ס״ד וכימשל׳דמגלה פוסק רב כן דפתוחה כשרה ומאריך אח״כ שפפתולמראש
פתוחה פתוח׳מסופי' פסוח' מכאן ומכאן שחומי׳וקבלתי כךהפירו׳לא סמספמוחה
מח״ת סל ד ׳ה צייכה שרטו׳וכו׳מסקכא דגמ כפ״כדמגלה ובהקומץ ( דף לב ) ומשום
לבס״ת נחלקו הפוסקים אס כתבו כלא שיטוטדד״ת מכשיר והרמכ״ם פוסל במו לגמרי שראשה סיפור תשע אותיות לדברי סידור קדמונים או ג אותיותלדבר
שיתבאר בסי יפ״א כתב רבינו דבמזוזה ליכאפלוגתא דלד״ה אס לא סרטה פסל מ״ס ולא שתהא פתוחה לגמרי מסופה שא״כ היס פתוח גמורה אלא תסלקשיטוי
?פתוחה לכאן ולכאן פחות מלאותיות בסוף וכשעריך כסוף סטה ופחותמשלשה
מדאסיקנ דמזוזס בפי׳שרטוט משמע דאס לא שרטט פסל יופו אמדיבהקומץ כתבה
אגר פסולה ופרס״י כתבה אגרת בלא שרטוט  :ומ״ש ופודסאיין פולין בסכמו אותיות בתסלת סטה במקום שמתחיל והיה אסשמועלהיכירא בעלמא לפישאץ
סתולין בס״ת ייושלמי פ״ק דמגלה וב״פ הרמכ״ס וכתבו סמ״ג וסה״ת דטפממסום סמוכות בתורה וזו היא סתומה גמורה מאחר שאין שיעור פתוחס לא כתסלה ונ
דאכדי במכילתא כתבן שלא כסדרן יגנזו  :ומ׳ש ומניח ריוח למעלה ולמט כחצי בסוף ומימא שאו בלשון רכים פרשיותיה  0תן מומ יה<זא איןכ אן אלא העסק א ח
אחרונה .ץ
פושהי■ריוח למעלה ולמטה
הארץ
אמררסב״א ־• היה
כסוף סטה ן
ן
שס־־^) תניא
דקסבר פל .י׳• ן
שמוע
י־ותב צפורן בפ 'הקומץ (
ר״ש משוס *־/ן ׳*-׳״יו
וכתב • י׳ •
■ 1׳• ׳ •׳־ -
לוהיה אנו ׳^^^!•׳
־״י
שמע ^1־• ו
י״מ —. -' - -
 ־-׳ •
אמר בר חננאל אמר רב ה*
הלכה כרשב״א וכמה כמלא אסבא דספרי וכתב הרא״פ אני נוהג אכל מקצת העולם נהגו על הארץ כתחלת סטה אחרונהעכ לז׳* יהמי ׳
שפירשו הגאוני׳דסייגו כרוחב הצי צערן וכ״כ הרמב״סבפ״ה נ ומ״ש ובתסלתה כתב עלקושיאזו דהיכי קא׳בלסוןרכיםפרשיותיהסתומו׳מצאתיכסמ׳גותוספ
ולי לגול אומה וכז ה״ה הרא״ש ח״ל וריוח שמן הצדדין לא פי׳ויראה שצריך להניס סנ״ץ שהיו כומבין על הארן בסוף סטה והריסשי׳כ^ פומ׳כיון שנתמלאת כל הש

הלכות
ותימאמהניצן השתא דכתכינן עלהארץכתסל׳השטה ונר׳הטעס דומיא דס״ת
ן־לעיני כל ישראל באמצע ה שטס שנר אז שגרב כגמר דכשימסייס בסוף השט׳כמו
פאר השורות כאלו רוצה לכתוב יותר עכ״ל
:וכורכה מסופה לראשה מאחד
נלסי שמע בהקומץ מימרא דר חלבו כתבתיס בסמו׳כתב איא ז״ל נהגו לכתוב
סד״י מבחוץ וכו׳עד והוא יצילנו על יד
ימיננו הכל בסיף ה׳'מזהה ומנין
כתיבת הסמוכות לאותיות של י״י

מזוזה

רפח רפט

תא

זייא אמ ' שמואל ורב הונאממגבי׳מןהקרקעטפח ומרחיק מןהקור׳טסח וכל הפחת
כשר למזוזסנ״התיתיגיחגגיה5ק הקרקעטפח! תרחיקמן ?קורהעפת!כל הפתח טל!
כשרלסזחה :
ל״ר יהודה ר״י אומר זקשיתס ובמפתס וכו׳בשלמא רב הונא דאמר כר יהוד' אלא
שמואל דאער כמאן לעולם כרבי יוסי ומאי תחלת שליש העליון דאמר להרחקה
ומשמע ליה ז״ל דלא פליגי רבי יוסי ורבי
אלרינויי' באלפא כיתא והם
כוזו יהודה אלא בלמטה משליש העליון אבל

סד״י מבחוץ מכור בספר הזוהר פ ואתסכן במוכסזכוזו אכל מכפני׳אין להוסיף מאומה ולא
לעשו׳חותמותלמעלה לד״ה גריך להרחיקה מןהקורס
אבל מ ׳ש סגהגו ל כתבו פרייח שבי ז פ
שנרא כאלו מכות לעשו׳לו קמיע לשמירה אלא יעשה המצו ^ טפח והכי משמע,מדאמי י״י מה קשירה
לפגם הרמ״בס כתב כן ולא מצאתי לו כתיקונה*ר*1י*ר
לקיים* מאמרהכור׳ית׳והואייוילי־יייי!
<***>*!
והוא *•׳ויד^ יז
יצילנו** *
על *1י
יד* בגובה אף כתיבה בגובה וכי היכי
שומרנו
דקשירה דהויא בגובה הזרוע אינו
ימז^
שוס "!:ו?
ימיננוע״כוכ״כהרמב״ם מנהג לכתוב מבחוץ שרי אבל אלו
בסוף גובהו אלא מרוחק מסופו קצת ה״כ
מכו^י
׳
׳ח״ח וריד י< שכותכי׳שמו׳או פסוקי׳או חותמו׳הן
בכל׳שאין
להם
חלק
לעה״ב
כתיב׳ דילעי׳מינה דהוי׳בגובה איל' בסוף
^לע,לא ומל דא שר ״י
אתרסי׳ שאילו הטפשי אל די להם המצו שבטלו אלא שעשו מצו גדולה הגובה אלא מרוחקת ממנו מעט דהיינו
מלב לקבל שעדא והיה מלגיושד״ימלבר שהיא יחוד שמו של הקב ה ואהבתו ועבודתו כאלו היא קמיע טפח כנ״ל לדעת הרמ״בס אבלהרי״ף
לסהוינטירברנשסכלסטריןמלב׳ומלגיו של הנאת עצמו כמו שעלה כלבם הסכל שזה הדבר מהני והר״אס סתמו וכתבו דברי רבי זירא אמר
ענ״ל וכן ראוי

להנהיג י  :ד ם (ד )

(ה״נןאלאכמוןגתנרניני :ומ״ש

ילא בהבלי

העולם:

שנהגו

בא לקובעה יתננה בשפופר׳של קנה או של כל

לכתוב סבחקכיג יי׳אלהיט יי שם של
אומיו׳ומכתבו כן ןזגסות מימיןו ד פכי

י״י דבר ויקבענה במקומה ויברך בא״י אמ״ה
אקבר לקבוע מזוזה ולא יברך בשעת כתיב׳ואההו מקומ׳במזחת

זביא׳כשאד'נכנס!ל
שלישי גובההפתח

* למפ ;וימפיל* ל^0וממו׳ ינו ימיעיר ^ יניחנ׳אכל מיח השיעו׳ולמעלה הוא הפיןמקומי,עד
!!,,ל׳הימנבפ׳ס ^"וסשנומנ ׳ המשקוף והרמבסכת כתחילישל שליש העליון שלגובהשער

סמואל בלבד ולעניןהלכה יס לחוש
לדברי הרא״ב  :כ חבו התוסבס הקומץ
בירולס׳ס״ב דמגלה משמע דכשהפתס
גבוה הרבה מניחה בין כתפיו וחולק על
תלמוד שלנו עכ״ל והמרדכי כסב מסופק
היה ר״יאס ההיא דימשלמי שהניחו רבי
חנינא כנגד כתסותיו פליג אתלמוד דידן
מדלא מפליג בין גבוה לנמוך ומיהו נראה
דלמעלה מכתפיו לאיניחנה אס הפתח

מבחוץ כנגד הייוח סדין פי׳לס׳ סד ,-ואי;
ואם קכעה למעלה מזה כשרה והוא שירחיקג ק המשקוף ספח גבוה כ״כ דלא יניחנה לעולם במקו׳סאינה
נזה הפסד לפי שהוא מבחיץ אכל
אלו וא״א הרא״ש ז״ל כתב כסכר׳ ראשונה ואם הניחה אחורי הדלת נראי׳לו וכן משמע מדקאמר מניס כטפח
סכותכין מבפנים שמות,וכו היי הן בכלל אין זה מצות׳ * ונרא׳שאם שינה כאלו המקומות אינו מעכב רק הסמוך לר״ה כדי שיפגע כמצו׳מיד עכ״ל
מישאין לה חלק לע״ה וכתבו הגה סימון שתהיה בצד הימין לביאה שאם לא קכעבצר הימין לביאה ואםהניס אחורי הדלת אין זהמצותס
לי ודאי מעכב ואם אין ניכר איזהו ימין לביאה או ליציאה כגון בריתא בפ 'הקומץ ( דף לב ) תלאה במקל
פלדברי הרמ״ב כ״כ בס״ה וכן הנהיג
או שהניחה אסר הדלת סככ ואין בה מצום
אביגדור ודלא כר״אמ שכת שאיןבהס לל*
מי שחולק ביתו לשנים
ובכל!
מצרה ולא עיכוב אלא תוס' שמיר וכן רבי׳
וסי׳כ״י אחורי הדלת חוץ למזוזות השער
סמחה כת שלשה פסוקי׳סחת המזוזה ' ישמרך וגו' עכ״ל  :כתכו סגסו׳מימק בס״ב
פסיל׳דבעי׳דרך ביאתך .וליכא ומ״שונר'שאס סיג כאלו המקומו׳אינו מעכב נרא'
כעס סה״ק דדץ ס״ת ומזוזה שוס לרין תפילין לעיץ שצריך לכתב בימין  :כתב שטעמו משוס דבכל הני אמרינן לישנא דמצוה מצוה להניחה בתוך סללו סל פתח
,סרמ״ב' בפ״ה צריך ליזס בתגין סכה ואלו סן התגין שעושין במזוז׳פר ראשונ׳יס בס מצו׳לסניחה כטפח הסמוך לר״ה מצוה להניחה בתחל שליש העליון ומסמליס ז״ל
ז' אותיות על כל אות מהן ג׳זיינין ואלו הן ס״ע פל שמע ונ״ון סל נעשךון! רי זיינין דהיינו לומ׳דמצו׳הכי ואס ש י נ לא פסל וכן בהניח אחורי הדלת שאמרו אין בה מצו'
סל מזוזות ותרי סת״ין של פטפת ופרש פניה יש בה שסה אותיו׳על כל אות מסן ג '
היינו לומ׳דלא קייס מצו׳מן המוכח אכל מ״מ כשרה היא דא״לכ ה״ל למיתני פסולה
ויינין ואלו הן ג סל דגנך ותרי זיינין סל מזוזו׳ותרי ט תין סל טטפ וצד״י סל הארץ וכבר כתבתי בסמוך דמדכרי הרמ״כס מפמע שאס הניסה למגיה ממחלתשליש
ואס לא עשס תגין או שהוסיף בהן או גרע מהן לא פסל עכ״ל :
העליון פסולה והכי משמע בגס בבריתא וכן בהניחה אחורי הדלת דאמרי׳דאיןבס
רפט אב
לקובעה יתנכ כשסופר של קנה וכו׳זה פשוט  :ומ״ם ולא יברך פשע '
מצוהגר דהיינו לומר דלא קייס מצות מזוז כלל וכההיא דתנן הפוש הפלתו עגולה
כתיבה כ״כ הימ״בס ונתן טעס לפי שקביעת היא המצוה והכי סכנה ואין בה מצוה דהיינו לומר דלא קייס מצית תפיל ין כלל דתפילין מרובעות
ל 1ידיכהתכל' (דמב ) דנל מצוס שאין ע שייפה גמר מצותס איני מברך אלא בשע
הל״מ וכ״כ נ״י בהניחה אחורי הדלס דפפולהוכי"כ הרמ״בס  :ומ״ש שאס לא קבע
גמי מצות' :כתב הרש״בא גמפו׳מי שיש לו ב או ג פתחים הראויים למזח ׳אס בצד הימין לביאה ודאי מעכב כ' כ הימ״בס בהדיא  :ומש ואס אינו ניכר איזה ו
נאלקכוע כלס ביחד אין מכרך אלא ברבה א' :יאיןחומקי' מ במזוז׳ספתס הימיני ימין לביאה או ליציא׳ כגון מי שחולק ביתו לשנים ומאט הולכים צחרהכרציר
ססוא ימין לביאה כשאד׳כמס לבית בי־־ימא בפ׳הקומץ ומייתי לה מקראי
וכ׳סמ״ג 3פ'הקומץ (דף ל ג ) מימרא דרב יהודה אמר סמואל לפי רכינו בה כפרס ' י והרא״ש
או "צ להניח מזח ימין ושמאל דתכיא בספרי ר יצחק או הרי הוא או׳ולקחו סן הדס ז״ל * וכתב המרדכי פי בה״ג האי בית בין
פ״ה וז״ל ר״י פי׳כנין שהפתח הי׳פתוח לר״ה ע•
ונתנו על שתי המזוזחה בנה אב בכל מקום סנ׳מזחו׳איכו בכלל שתים עד שיפרוט גברי לנסי ואומר ר״י דוקא בין גברי לנסי
דלת א׳מלאהיה נז ני אם פתח '6וחלקילשנים
לך הכתוב שתי מזוזות  :כתב המרדכי אהא דאמרי דמזוזה כימין מדכתיב על
סשניהספיקר ושניהן פתוחים לר״ה אבל יעשה מחינה ניניין נפתח א׳נננסי׳ניהנכנסי ,
מבי׳לחדר או לעלי׳שעיק תשמישו ומוצאו והיינאי׳מר׳ה לניתוההתח הב׳נרנסי׳נו לנית
מזחובימך דרך ביאתך וכי עקר איניש רגליה דיטינא עקר כריס׳אין לדקדק דאס
אשמו לנכיעותלע? ות ?!! מלאנ׳ישתי אלי הפחתי׳
הוא אסר ביגליו ורגלא דשמאלא עקי ב ־ישא ישיס המזוזה דרך סמאל ביאתו ומובאו מבי ' לסס לא אזלי' בתר סכר ציר
הדלתהא׳סזנרי׳ואין
מידי דהוה אתפילין דשאני מזוזה דהוי לשימור כל בני
הכית מש״כ כתפילין אלא יטחנו בחד׳דלצרכו הוא עשוי ולהכי ,
״
"
״ .
אנויודעי׳לאין׳נדיקר׳פתח.
ו .
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.
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(לשוס הסזזזה שסואימרי׳הלן אחר היכרני־ר נלומ
שוםהסזחהשסיחומרימואחלהיכרנע־נגיש'׳
דהויין ליה לחודיה ומ זג כחלל הפתח כטפח החיצון הש מו לר ס ס <דף לב ) אמר נקט מכי גברי לנסי וכן מצאתי אפי אחד אותי הנד שניר הללתסלנב נ! קו ;יפתחלש!ם כ1
יב יהודה אמר ^ שמואל מצוה להניחה במוך חללו של פתח פסיטא בסעריך אמר התות לר״ה וא׳אינו פתו' לרה כיון דעיק המזווה וישיםאיפה לנדיחץשל איתומתיו
יסמנאסד״אמאיל ואמררבא מצוהלהניתכטפח הסמוך לר״ה כמה דמרחק מעלי
מעמיס כניסויציא׳דרךשסאל מ& גחינן
נניאת!עכ׳ל ;
י!ט״ל ופרש״י בתוך חלל הפתח ולא מבחוץ פשיטא בסעריך כתי 3דהיינו מקו׳סגיר׳ בה בהיכר ציר עכ״ל  :וכתוב כמסובו ' אשכנזיות ספיקותיך בחד׳הקטן לפי מה
מעי כטפח הסמו׳לר״ה כדאמרי׳לקקן דקדיס פגע במציה אס היה עובי החלל ׳ד
סהבנתי מכתבך שיש פתס א׳מבית החורף לתצר וגס יש פתח אחר מחדר גדול לחצ'
טפחיםוא ה יניחנה בחלל טפח הסמוך לר״ה עכ״ל  :ולקמן אמיער דרבא
אמרי׳מ״ט
ודלתי
פתחי
חדר
קטן
סתיסן
כיכר
ציר
דידסו
שלא
מזד
קטן
אלא
סד
בבית
החורף
ימן אמרי כדי שיפגע במזוזה מיד רב חכינא מסורא אמר כי היכי דתנטרי׳ופרש״י וחד בחד׳גדול ולפי זה שתיהן חייבות ויסלקוכעה בימין הכניס לבית החורף ובימין
דתנפרי׳לסל הבי׳מן המזיקין  :וט׳ יט משנהשלישי גובה הפתח ולמעל׳ססידף לג )
הכניס׳לחדר גדול דפתחא דבין פרי בתי ויש לכל א פתח אמד לר ה סלך אחר היב׳
<> יזירא אמר שמואל מצוס להניח במחלת שלי' העליו׳ןוכ סריאש פירו ' שלא ירחי׳ ציר עכ״ל  :וכתוב עוד סס פמס שכין בית לחצר אס יש לחצר פתח אחר לר״ה אז
מן המשקוף יות משליש גובהו לס פתח אכל יכול לתתו כגבהו סל פמ׳עד המשקוף
אית לן למיזל בתר היכר ציר אבל אס אין לסצ פתח לר״ה אז יש לקבוע בימין כניס'
מל׳ל ונר סטעמו מדאוקימ לה בגמכר״י דא׳וקשרת וכתבת' מה קשירה בגובה אף
מבית לחצר עב״ל :
וכיצד קובעה יסמר אותס במסמרים במזוזות הפתח וכולי
געיבהבגוב ' ומאי תתל׳סליש העליון דקאמר להרחק שלא להרחיקה מן הקורה של סאס העסיק לה טפח פסולה מימרא כפ 'הקומץ (שס ) ומ״ש תלאה במקל וכולי
מהיותי משליש ומדברי הרמ״ב נר׳דלכתחל׳מצוס להניחבמחלת שלים העליון פסילה מימרא וברימא שם •?! שאה כעין נגר פסולה בפסקומץ סס מימר׳דרג
מכת והיק קובעין את המזוזה בתוך חלל של פתח וכובתחלת סלים העליון של יהוד אמר רב ופריך עלה והא ט אתא רב יצחק בר יוסף אמר טלהו מזוזתא דבי
נוכה הסער ואס קבעה למעלה מזה כשר' ומימרא דר׳זירא הכי משמע דפצו׳להניח ' ר כמין נגר הוו פבידן לא קשי׳הא דעביד כסיבת הא דעביד כאסתויר ופרס״י עסא׳
מתחלה בתחלת שליש העליון בדוק ור יוסי איירי היכא דכדיעבד קבע בלמעלה כמין נגר שקבע ותחב׳כסף כנגר ססוחבין הנגרים בכותל ססול׳דמצו׳לתת׳באויך
עזהנשר׳פל סהיא בגוכ׳ולפ״ז כי אמרי׳ומאי תתל שלים העליון דקאמ להרחק׳הייכו בסף פגר קטל׳אסתוירהיינו מקו חיבור השוק והרגל ומעומד הוא כשרהעבידא
ממ׳דמעיקרהיה ס״ד דר זירא בתחל׳סליש© עליון דוק קאמ ולאלמעל׳ולא למטה
בסיכת׳נגר סלאומנין פסולה לישנאחריכאיסתוירא כיהיכי דמקוס סיבו׳הסוק
מ' ה הוס ק״ל דלא אתי כר' יושי ומשכי דספי׳אתי כר׳יוסי ולא אמא לאפוקי אלא והרגל הוי השוק זקוף מלמעל׳והיגל שוכב כזה כך הניחה למזוזה כשר הואיל וראש׳
ממה אכל למעלה כשי כי׳ יוסי ומיהו לכתחל׳מצדה להניח בתפלת שליש העליון אחד זקוף,והמו' והרא״ם כתבו שי״ת הקש לע פרס״י דמעומד לאו כבוד הוא וקבור'
 53וה״  1מכוח כתב שכ״ל שאס קבע למטה משליש העליון .כשרה ובלבד שתהא ; קמור קרי־ליה בהמוכר פימת וספי תורה ולוחות שבארון סוכבין הוי ולא פומדין
יי* יין מן המפתן גטפחי׳ובי נ עמ״ס רבי׳בסמוך גבי אחורי ה דלת ולא נהיר דמדברי יצא ולמד ממנהגו סל עולס כשס״ת מעומד כל הקהל פומדין וכסש״צ משכיבו הכל
*ש' בס נראה דלמטה משליש העליון פסולה וכן משמע .פשעא דבריתא בגמרא יושבץ ופי׳ר״ת כסיכתא מעומדכיתדות המשכן שקבועו' בארץ פסולה כאסתויר׳
עור סרמ״בס והואסירקיקנה מוסמשקו׳טפח מדגרתי׳כגמ (
סש )אהא דרבי
מג
א*
נתון

הלכות

דבו

דנריריתנריןלש׳
גאלנש־בדעני'!ך" )
. __ .
במטו:׳ וצינן נרין
שיה׳

שיטה איייינה

מזוזה

רבט

ער

רצא רצב

פתח ולא לנד פני ,ולפי' ר 7ת הופך שטס כזו על הכינים שלה לאפוקי אסמבצת על סאינס סלה כדלקמן .ו  -׳יש בין,מס!מ
שמע מטין כשמעמיד שיהא שמע לצד ארה
• ..
 %׳*
דרדר ^ ד!י *
ד ^ל ל^ ללד ^ ס^ ^
^ •*4
ביצי׳הרבהיכו׳משנה ס פ'
בקן אפרוסיס לזו
.
.
אחה  :לצד ר" פ וראשונה לצד־ פנים כדי
מזה לזח ־אין סס אלא אפרוח אשד או כיצה אקד
ובמחיצ׳החולקת יש פתח
לפנים ובכל חלק פתח פתוח לר״הר
שתהא שטת .שמע לצד אויר הפתח
לזה או חייב לשלח שנקןקךמכל מקוס ו& ״ש
ועתה כאותו פתח אין ידוע איזה חשוב ביא׳או יציא׳מזה
*
ומהל
הזה
כ״כ הרא״ש והתוכתבו כלשון
ואין הביצי׳מחחת ולא האפרוסי'מפריחי*'
במקו׳שעוש׳החור שכסף
מזה לזה אנו הולכיז אחר היכר ציר פי'
סמע
^
שי
דאמרי בית פ״ב דמגלה צריך
משכ שס היו האפרוחי׳מפריחי' אוביציסו
סלה רואה את הפתח אין ראיה לפרש״י שציר הדלת סובב וב ומעמיד שם הדלתו׳הוא הבית ובדרךימין
מחרות פטור מלשלח ויליף לה מקראי • '
דלעי׳ר״ת יש ליישב כגון דשטה אחרונה שנכנסין בו קובע אותה ולא דרך ימין כשיוצאין ממנווכיצד
ומ״ש ואינו מזומן אצלוג״ז מסנה סע
לצד הדלת והופך שמע

ן' ״״
לג7ד
מ ״1י ״ל הרישע ^
ק! נפהבהיפן ! לא
ילעת־י תהט.ינן
עכ״ל ; כ״כ נפ״ה
לצד ר״ה וראשונ
סי ' נ״כ כלנל־י
לצד אויר הפתח וכתב סיא״ש והאימא
תזרי״ל1פ' כנ

קובעה יסמר אותה במסמרי׳ במזוזת הפתח או יחפור בהחפירה
(דף קלס )
ויקכענהבהוכלט־שלאיעמיק ^ חפורטפחנעום?ה ,זמ 4עיא? מי־ ^ יקי ^ ;) ^ %

ויליףלהבכרית׳ניףקלט)

עוד דזעמיגןלה טפח פסול תלאה במקל במקומ ולא קבע פסול
!0הר־ס פל׳וא־ז שכן מיקר והביא ראיה לדכר וכתבו
דקאקר כמין ננר פסול ופרש י שתחבר׳כתוך עומק המזוזה כבריח
לדקדק הא
סימ-׳פ״דעיהש ^,התו׳והרא״ת <וצריך
4.41*4.4
_
_
_׳ _
ז
תפייאשו שלא
יום תתייאש! שלא
םא

׳^

עשא כגון יוני שובך ועליה וצפריםשקננו
ברית, /סס
בפרדס
שקננו
בטפיסיסוכו׳עד
שנכנ
י
_
_
_
 .-.- ^ 11״ .

יייייי^י יייי׳״ח" .־ " יק י״יי:
ל,נ,א " ־יל' 5

עביד שמע דהיינו
ת,,זין נכ! יפ! אמר משמע אכל שאר מזוזות דעלמ לא
■־־ ׳*׳•י • י,־"! ׳•*ו
 • 1י־ '׳
י.
פירוש׳דבנגר• אלא צריך
היו בזקיפ׳והיינו
דעלמ׳לא
נ׳אלחתק■ גליול כמין נגר וע״כבין דרבין
הארץ לצר רי׳ה אפילו ברשותו כסוף חולין ( דףקמ)
שיט׳אחרונ' שבה לע
הייני מזוז׳הפתח ויכוי? שיהא
'
דכשי
לכאסתוירא
ל״חזג׳א<<7אי פסוליהלכך נר
_
_
_
ש
_
 . 1. .י
ת״ר יוני שובך יוני עלי' חייבים בסילוס
 .׳
* 1. ,״״״ *״ י  ,״״ .
^: 1
היהגראיזשריכיו!
וחקשי׳עלה ואס איתא לדרבי יוסי בר
חנינא דאמר חצרו של אדס קונה לושלא
מדעתו קרי כאן כי יקר ערס למזומן
" " ?!א• צמחיו לאו הכי עבדי אלא לפרש״ימעומקולפי
ואח״כ חברוה לפתח פסולה
ואסיקנ׳השתא דאמר רב יהודה אמר רב
הג ;' ,נמ 'לתז ' ר״ת משובב וכתהר״אש וכך היומזוזו׳של
עליה'
□פר תודה או תפילין שבילו אין עושי׳ מזוזה מהם אסיי לו־יתכטציסז שראם יומת
_
0
הש ת ילגנוז מית' ,,
רצ
ה;ל,,לממ  ,ריננזו הר מכמין נון כפיפה ע כ והמרדכי כתב
ולא כותבין אותו לע גליוטס״של ס ת לפי סנא׳סלש פישלת את ־אס והויהמיס
לכ העפר!! 7״׳ לה׳ בה״נמפיש אשתוירא חציו זקוף וחציו
קלהסקס לך כל היכאדאיהו לא מצי זכילא
שאין מורידין מקדושה חמור׳לקרושה
 7א; רי׳ש׳ת שגלש סנובור׳י מפר משופע דבמזוז' א״ס חציו
טריף
 £3ןןץך | יהיר נבדקת פעמים בז׳ שנים ושל רביםזכיא ליה חציו וכתב הר״ן ומיהו אי
צ 'י ע״י וממנד זקוף וחגיו שכוב ורביגו ייוחס כתב י״מ
פעמייביובל :השוכר בית מחבירו חייב הקן עד שהוגבהה האס קניא ליהחציו
^ אלכסון■ לא מעומד ולא מושנב 6ל15
מוסה מעט הרגל סל המזוזה סל
בידןלביצי׳והוי מזומן ופטור וכי קאמרי דוני
■ מטה ״״״ השוכר לקבוע בו מזוזה ולתקן מקום קביעות ) ולא יטלנה
*1די ת ע1ש-ן מיטה ״״״ ^<*•׳• ׳■"י ־ ^" " " " ׳
כמזח׳אעי׳שובך חייבים בשילוח היינו כגוןסלא
תיכ ינמז מרוסק מעט מהכותל ובן ראיתי לרבותי כשיוצא ואם שכר׳מגויע״א נוטלה כשיוצ' הכל חייכי?
זכי״תר
לפתחיהן  .הוגבהה האס טטל הבנים כללמשהטיל׳
ההטכי׳לעשות שחד,
גשי׳ועבדי ,ומחנכים
יע
מעומד
כרע״י
נהגו
והעילס
נוהגי׳
^
•׳גסיי
״*׳1
הביצים דבכ׳הג לא קני א ליה חצרוטכ״ל
י
י
מסט'
כפופה
* "דל?ינ | ׳אן אם מערסי׳כ אסתוירא כמין נ״ון
״>
יי  .׳/
,
,
אפשר להתתיג על
וכך מפורש בגמר  :ומ״ש בין באילן בין
*
גדל א׳ ק ^ סוב ומסצ זוקף וכן היה נוהג הר מ מב ל
כריתא
יבארץ בין בכורות שיחין ומערות
 /יי י
ודברי הרמ״בס כפרש״י שכתב כס״ה
א-ג״פ שהספר
"•יל " ׳פידלא תפר במזוזות הפתח והכניס המזוזה כמו
מ*נ 1א'ש י' לת זו נגר והוא ככרית הקרסים כטבעו פסול'
חאם \ את הבנים וקח לךישכל מי שימצא ןק מעיף ביסחייב בשילוח שנאמר כהאמיס
ומשיבי סהמדקמךקוכעיס המזוזה
ס׳פש ל,, 4ל(א״כ
נרן טהו אפי אם האם טרפיודובצת על האפרוחי או על הביציישלהנותן ביס דיך ופרס״י קן כיס ששטףהים
רלשגיה3סכי3הוחציה3ז? יפה כמין
^אס6
כיצ את האילן וכיה קןבראשו  :ומ״שאו
בין אם יש בקן ביצים או אפרוחי׳הרבה כין אם אין בו אלא
גכש׳ג ש״ת ״ כפופה כ״כ בספ׳מצו׳קכין ומצאתיכ  0וכ
ואינובראשו סל אדם ססא״ל פפונאילרב
פנים או אפרוח א׳ואין הביצי׳ מוזרות ולא ־האפרוחים מפריחים
נלזלזשזיה קיימס די־עושה כן יניחו ראש המזוזה כלפי
ועליי׳וצפורי׳שקננו בטפיחין ובבית ' מתנא מצא קן בראשו סלאדמהוא״ל
דכיון מזומן אצלו כגון יוני שובך
ורגלי האותיות נגד היחוב משו
בין ואדמה על ראשו ופרש״י ואדמה פל
שימצאג׳בין בר״רר
דברן ואווזין ותרנגולין שקננו בפרדם כל' מ
גס
דמוקמינן לה באלכסוץ לקיים
נגס י
ביןראילי ' ראשו אמ״פ סהיתה בראשו לאאבד׳אח
ברשות היחיד אפי' ברשותו
בקיייזפיה• קיימא ר״ת צרי׳לנטו׳האלכסון כדעבי״ת בסכיב7
ספה ס״מ אדם גופיה אדמה הואמדלו>
לענין.
!אין ראדצחפכס וכ"כ כתיומ סדסןסי׳נ״ב ^ ( :
דמעומד וכן נהגו :׳ קבעה כמזוזס אבדה שמס דלא קייס עפר והשת ' נמי סל הארץ קרי׳כיה וכתב הר״מבס דס״ה אס
הלכה נקיסי' כהדמכ״ם ורפ״י ללישנא קמא
העמיד לה מלבן של קנים חותן שפופרת מצא קן בראש שאר ב״ח חייב לשלח  :וס״ש אסורליקח האס מפל הכניסקאי
הדרצ הז ל ^ ועודה תלושה וכובפהקוסץ ( סס ) תנא
שנא אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניח אבל אכל סכי דכתב לעיל  1 :מש אפי׳כוא לצורך מצו' משנה סס (דף קמכ ) לא יצולאדנז
&י ,ללגי ימניסס אמי רב אחא בריה דרכא לא
נ׳צ7יש ק
ולא מן העשוי ופרסי מלבן סל קניסל,שלא סא על בכיס אפילו לטהר בה את המצורע  :וס׳ש אלא צריך לסלסה עדשתצא
!לאיי׳ נ!׳א*ג׳אם חתך והניח ולבסוף העמיד פסול׳מעס
מתמת ידו ואח״כ יקח הכניס :וסשואס רוצה לחתך כנפיה קודס סישלחנה ונו
^ "•'*"היורק' מצא מזוזת עץ ועסה צורת פתח סל קניס מלכן מזוזה כתב רבעו ירוחם בית
לא יצא י״ס מזוזסכי זהו תעסה ולא מן אינו רשאי אלא ישלחנה מיד טס כנפיה ומואס חתכן ישהנ׳עד שיגדלוכנפייז
סקבע מזרה בספץ ואחר כך קבע הספין
\ ,א ^
דשלחנהסס (ףד קמא ) ההוח דגזינהו לגדפה ושלחה ואח"  :תפסה נגדי׳רב יהווה
לסייגפתרא׳יריעס העשוי כך© שום כהקימץ מפדס״יעלסהיא דר״גבנה ביתא והקשו עליו בעלי
נכונים דמעולס לא עלה על דעת בעלי אמר ליה זיל רבי גדפה ושלחה ומסקי׳התס דכאי נגידה הוי מכת מרדותמדרבנן*
א׳אר־כס יאיקנרה התוסעו׳ וכתבה דכסרה עכ״ל ואין דבריו
דרבא 1מי ש; (לאחר שיצאו מתח׳ידו יקחנה אס ירצה סס מד כמה מסל סס אמר רביסודה
יןמנ י תא|ין*' 'כר ' המוספות ולא לע דעת סוס אדם•להכשיר דהא בהדיא פסיל רב אחא כריה
התוספות על ר& ״י בההיא דר״ג בנה בית' כדי שמג א מתחת ידו ופרשי שתצא מתחת ידו ואס יכול לסז ור ולתפסהמותר
ורבעו ירוסס עצמו כמב׳שס ולא נחלקו
כ'
ואמריצן תו התס ההוא דאתאלקמיה דרכאומסלסה ואהדר לה רנאפרסמקי
אלא לענין הפירוש לא לענץ הדין :
מ,ן^ת  4ג,י,י1
ותפסה • לאם רוצה ליקח האס ולסלוח המיס אעו רשאי משנ׳סס אמר הרי אני
ן6ח 'כמגיףהספר ר ' [ ספד תורה או תפילין סבלו אין עושץ מהם מזוזה לפי שאין מורידין
טטל את האס ומשלח את סבני׳ס׳יב לסלתשנ׳שלח תסלח את האס וגו פי׳אמ ריין ,
מקדושה חעורהוכו' כרימא נסרהקלמץ (דף לט ) למ״ש ולא כותבין
יי בל לימידז5הניח
נוטל את קאס וכו׳והרי אין אני נוטל סאס על כככי׳לא אגו'כלו׳לפי שסוכעליולשלח
אופה על גליוניס סל ס״ת כן כתב הרע״בס :
^איאאינ)! ^אז',
יחיד נבדקת פעמים בז׳ש־ניס וסל רביס .פעמים ביובל ברימא תא האס• שלחה וחזר אפי׳כמה פעמי חייב לסלחמסכססויהיכגיעמכגממ^
רי״נששי׳צ״בכפ'ג רצא מזחת
דסלחאסי׳ק׳פעמי׳משס׳כלו׳מפנישהוא מקו׳ונופלעל המעועלהסרנה  1 :מ ש
פ״קדיוס ( דףיא ) ופרש ,י שלרכי׳פעמיביובל דכלדכרשסואשל
אע׳עפהס׳מהיא׳
עליה ,פטו׳ מל ס ^

"־ "!-י  -ל״ז "*" צ"  230!:צ  £מ

קליע ומיל
יי סור
עליהס

גניןה רכי׳אין להטריח מליו הרבה סאס מטריח יהא כל אסד אומר יעשו ח ברי

:השובר אבל אם שלחה ונטל

ליז" בית משכירו חייב השוכר לקבוע כו מזוז׳ברית׳ כמציעא סוף פרקהשואל (ףד קב)
ולתקן מקום קביעות שס כטיא דאיפשיטא ובחב ה י מנוח ומסמברא
מ״)הב״מ

לדבק בהק רעס״ מ
 057אינה משת׳ לק

סאפי׳השכירו בחזק׳שיש לו מזוזה ואין לו לא הוי מקח טעות

מאמרי' בריש פסחי'

ניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בין בגופיה בין בממונ יה :וס׳ש ולא יטלנה בידר
קבעלמ^ כשיוצ׳ואס שכרו מגוי נוטלה כשיוצכריפ׳במציעה,ס"פ השיאל וכתבו התוס׳ לא
)1
א'ףשיל ^גש יטלנ ו ויצא אע״גדאמר שמואל דמטיליןמנגד לבגד גבי מזוזה אסו׳לפיססמזיקין
חודה 7םרי:
כאלו מזיק ׳אותן סידורו בבית ^ וכת'ה״י מנוח
כאץ בבי ' שאין כו מזוזה וכשנוטלה י'1
"׳"

׳י

•י ׳•* ״ ׳* ׳• ״׳ ׳• ׳■ • ׳י־• ׳•--

ע ^ ׳ו׳י׳-

יוע״ו״

י׳ -׳ 7

הכניס והחזירן לקן וחזרה

האס

וסטמימשוידכיון דבב׳ זכה בה מזומן קדינן בהו •ואםנטל האס על הכנילן 6שלחן
יסלסנה עדיין מסנ׳סם ובפ׳שלישי ימכו' ( דף יו )הנוטל פס על סכני ר יסוד אומלו ן
ואינו משלח וחכמי׳אומ משלח ואינו לוק זה ככלל כל מצו׳לא תטש שישבה קו
עשה אין חייבין עליה והלכ׳כחכמי'• אבל קן המזומן לו כגון יוליהר יסי ^!וכ
מזומן
,׳
וכו׳ואעו ,.
טהור.. - ,
מעוף ׳״,׳
קן !
ארישאקאידקתניסכל 4.מי ״שימצא ,ן,
.,׳ ״״
והסמקאמר אבל קן המזומן<'לו בטן .
׳ יאמר
יעי הרדסי^
ליקח האס וכו׳אלא צריך לשלחה
י׳וכןאס האסרובצ׳על י
(^1^ 3,

וכו׳ועו׳טמאסרובזעלכיציטוףטסו׳וכו׳וכןאססאסרובצ׳טלכיצי^

 .ועוץ עי.ו 1ו י ,ן* -ן בג׳-

ן־י עעגנו

עעזי גט

.

י׳רכי

דעוף טמא פטו׳מדכתי׳כי יקרא קן צפור ולא אשכחן טמא לעיקרי צפור ומם < ,
סייניס במזוזס וכו׳ומסנכיס את הקטני׳וכו׳משכה נפ׳מי שממו ; (ףד כא )
מנית לגייג :
ג
.
עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהו׳פטו׳
(נ ) ב׳נמהרי״ל
איהמירנכמהלנריטמ ׳
יםכצימר* ו£סימאי! חיותיפויןממנזקודלואשו׳יערייל ןכ'צ7אסישזצחושצתיב׳ח14ישרי7הריו7
׳לשר5ןןודשנקש מאד!קעעלנןהפתי!מנעי ( נדדצפטיג נעפ׳והל?לפי<זו7
*שאלמתגואסרשל)י6לימ}מז1:

הלכות שילוח הקץ רצב
ןאע״ג דתינא דבציכז יר שילוח סולן קן צפור בעינן שתהא האס שהיא
מקננת צפור שדקדק בו הלל*ש ולא כתב ס עס למי השמיט כעיא דרכי זימן :
ורבעו כתב
טהורה מ 1הוד מקפל ביצי עוף טמנו נמיפטורמשו׳דכתיבתקח לך ולאלנלביך :
עלדכריהרכרבינו משה בר מיימוץ והכי מסתבר משוס דאפילו דאסתמצא
ובייש דאס לבניה סוזרות׳או אפמחיס מפריחים פטור מסנהשם ( דף קח )
לומר דלא סליגי לישני דרבי אלפזר אהדדי ופשיטא ליה דבשאר מינים דלאו קוראו
ויליף לה מרכתיב והאס רובצת על האפרוחים או עלהביצים -מה אפרוחים בני
אף בנקבות פטור לרבנן וכדבתב הר״אש כיי 3דרבי זירא איבעי' ליה ולא איפסיטא
קיימא אף ביצים מי קיימ יצאו מחרו'מס
והר'
דלא סבקינן
*
־.
נקיטינן 1לחומר׳ -
־״׳-אש סכר ^
הביצים טיטן לאמן חף אפרוחים צייכין
בין
באילן
בין
בארץ
וא בבורו׳ שיחין ומערו׳ואפי׳מצאו בים או פסיטותא דרבי אלעזר מסוס ספיקא דר
לאמן ינאיססרישין :
ומ״שאו שהן
על ראשו של אדם אסור ליקה האם מעל הכני׳אפי׳ הוא לצורך זירא :
ואםמטלית וכנפי נוכה מעוף
טריפה ברית שם ומפרש רב כהנא
טעמא
מצו׳אלא צריך לשלח׳ עד שתצא מתחת ידו ואח״ב יקה חבנים אתרוכו׳שס בעי רביזירא מטלית מהו
סשוסדכתיב תקח לך ולאלכלביך :
סתחוקכנפיסמהו שיחוצו בינים מוזמת ־
ופוס או שהזכר רובץ על הכצים פטור ואם רוצ׳לחתוך כנפיה קודם שישלחנה כדי שלא
תוכל
לפרוח
מהו
סני
סדרי בצים זה על גבי זה מסו
מלסלח וכו׳סס במשנה (דף קלח ) קורא ויקחנה מיד אינו רשאי אלא ישלחנ׳מיד עם כנפיה כדי שתוכל
זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר מהו
 1כר רכי אליעזר מחייג וחכמים פוטרים לפרוח ולאחר שתצא מתח׳ירו יקהנ׳אם ירצה ואם חתכן ישהנה
תיקו ופיר© רס״י מטלית פרוסה על
פירוש קוראעוף טהור ודרכו לרבוץ על רע שיגדלו כנפיה וישלחניואס רוצ; ליקח
האם ולשלוח הבנים הביצים והאס רובצת עליה מי הויחציצה
ביצי אחרים ובגמרא א״ר אלעזי מחלוקת אינו רשאי שלתה וחזרה אפי׳כמה פעמים חייב לשלחה אבל אם
דלאתכעי שילוח דלא קרינן כס ריכצת
בקוראזכר־ אבל בקורא נקבה דברי הכל שלחה ונטל
הבני׳והחזירן לקן וחזרה האם עליהם פטור מלשלח או לא • ככפיס נוצה תלושה • ביצים
חייב וא״ר אלעזר מחלוק' בקורא זכר אכל ואם נטל
האם
מעל
הבני׳ולא
שלח
'
מחמת
ישלהניעדיין ופטור אבל קן
דלא מחייבי בשילוח מהושישוט
בזכר־ דעלמא דברי הכל פטור  .ופירת
המזומן לו כגון יוניהררסיאות ואווזין ותרנכולין שקננו בבי׳ועוף אס תמצא .לומר ביצים מחדות חוצצים
רש״י אכל בקורא נקבה אפי' אין הבצוע
טמא שרובץ לע בצי עוף טהור ועוף טהור שרובץ על בצי עוף שני סדרי כיציס בני קיימא זה על גב זה
שלהיזייבלשלח .דהאם קריקגה הואיל
מסו אס נתנוון ליטול התחתונים מי הוג
ומנהגו בכך • אבל ז :ר דעלמא דברי הכל
אמצעיים חציצה ופטור מלשלח או לא :
פטו י
והרי״ףאלי^סמבצת -תיכ
מימרא ולא■ה6ברוכ ז*
דרכי אם האם רויצ׳על בצי׳ שאיק שהה פטור וחיק׳עוף דעלמא אב?! חחלשון הרב יביט משה ברמיימון
הביא
קמייתא
קורא נקבה שרובצ׳על ביצי' שאינם שלה חייב לשלח והרמבם היה מטלית וא מפיס חוצצות בין מפיס
מלעזי
וכת'הר״אש עליו תמהני למהאל
כ׳אפי׳בלאם שרובצת על בצים שאינםשלה .חיי׳ לשלח אלא ובין הקן הרי זה משלח ואס לא שלח פיכו
הביאה דלכאויה משמ׳דאיתנהו לתרוייהו
לוקה היו שני סדרי ביציס וכנפיה נוגעות
דחרי חילי כינהו ולא
לא הייתי כותב פליגי אהדדי ואני שאינו לוקה והבי משתכר' יאם משלי' וכנפי נוצה מעוף אחר או
בסדר לעליון או סהיתה רובצת על
מימיא
דרבי
אלעזר
בצים מוזרות מפסי' בינה
לקץ או שיש סררי בצי׳ב' זה על זה או ביצים מוזרות ותחתיהם ביציה יפות או
נתיייתא משים דלית בה נפקותאלפשק שזכר על
היצי׳ונקנהעל
גביו
בכולהו
מיבעיא
אם חייב לשלח׳ סהיתה אס על גבי אס או שהיה הזכר על
הלכה ולא כתבתי אלא לדקדק כדברי אם לאו
ולא
איפשיט׳
ולחומר
'
כתב
הרמב״סשחט הצת סימניה
הקן והאס על הזכר היי זה לא יקח ואם
טי״ף מראה .שהיה כתוב בספרו
חייב
ואיכא בתוך הקן קורם שיקחנה
לקח יסלח ואס לא פלס אינו לוקה ער
ואמרי א״ר אלטזרוכו' וסליגי תיי לישני
כאן  :ואיני יודע למס חלקן בתרי בכי
דרגי אלעזי אהדדי ופסק כליסנא בתרא משוס דת״כ ולאפוקי מליסכא
קמא ולמה שינה לשונו בזו מבזו וצרי עיון :וכליש או שהית אס על גבי אס אע פשאינו
ולאשמועי׳רלא מחייבי רבנן בקורא נקבה ואין דבריו ניאץ לי דבספריס
פלט
ץא
מעורש כגמרא יש לומר דמדין שני סדרי ביציםהז על גבהז הוא נלמד וכן כתב
כתוב בהן איכא דאמרי וגס לכאורה משמע דלא פליגי אהדדי ;
ומ״יש
יביט
סר״ן
:
כתבהרמי' בסשסע• קצת סימניה בתיך הקן וטלי ליסכאד־הר״מב©
בחס הרע כס טעמו מדגיסיק בגמרא (דף קמ ) כעי רני זירא יונה פל בצי תסיל
הכי איתיה הימה האס טריפה חייב לשלחה שסט מקצת עימנין כתוך הקן קודם
תחיל על כצי יונה מהו אמ׳אכיי תא שמע עוף טמא רוכן על בצי עוף טהור וטהור
סיקחנ׳חייבלסלח ואס לא שלח אינו לוקה ע ד כאן ומשממ ליה לרבינו דשחט סימני".
רונן פל כצי עיף טמא פט ( סא טסו׳וטהור חייב רילמא כקורא ופי׳רש״י תפיל עוף
האס קאמר ומשוס סכי כתב סחט סימניה ואי אפשר לומר כן דאס כן אמאי אינו
טהורדורג' ליוכ דילמהא דתני בטהו׳ושהו חייבבקור נקב׳דמנהג בכך ומידו בקורא
לוקה ע״ש מאס טריפה אלא אאפמסיס קאי והכי אמזא בגמרא בעי רב הוסעיא
אפי' אין הבציס שלה כדלקמן דהואיל ודרכה לגדלן והאם רובצת קרינן ביה אבל
הושיט ידו לקן ושחט כדפוס תימנין מהו מי אמיינן כיון דאלו שביק לה ו מטרפי
עוף אחי בטלה דעתו ואינו בפילוח וכיון דכפיין לא איע שיטא נקטינן כהלענין
בעינן לך ולא לכלביך או דילמא כיון דבידו למגמרסחיט' תקס לך קרינן ביה וחייב
קיוכלשלתלחומראדספיקא
דאורייתא היא ולעכין מלקות נקטינן לקולא דספק בשילוח תיקו ופירש
שר " י מיעוט סימנ ך סל אערותיס תחת האס מהו לחייבו
נפשות להקל ונראהשהוא(
ל
סיס
גורס
בליש
נא
כתיא
דר
אלסזר
איכא דאמרי
בשילוח הקן טון שבידו לגמור השחיטה תקת לך קדיכן ביה וחייב לשלח או דילמא
וצשקכליסנא בתר'
וכרפסק
הר״יף
דלא
מיפלגי
רבנן
בין
קור
נקבה
לעייף דעלמא השתא מיסת כל ומן שלא גמר בסס סימני פטור מלשלח ונוהל את האס בהיתר
אלאשהרמבס פשק בכולהו נקבית
טהורות
לחייב
בשילוח
מללא
איפשיטא
בעיין
ואחי כך גומר השחיטה והי־״ן כתב על דברי הרמ״בס שנראה מדבייו דאאס קאי
מדבריהר״יףמשמלכאורה דככולהו פעור שהרי סשמיטיבעיא זו ויש לתמוה עליו
וקשה דמ״ש מאם טרפה ואס לאפמחין נתכוין לא הוה ליה לסתום אלאלפרש :
דכיון דספיקא דאורייתא ־היא הוה ליה למינקט כה לחומיא לק־ נראה לי דהר״יף
היתה מעיפפת על הקן אם כנפיה נוגעים בקן חייב לשלח ובו׳משנס
נמי מחייב טלהו נקבות טהורות בשילוח ולא הוצרך להביא בעיא דרבי זירא לפי
בפיק שילוח הקן ( סם ) ויליף לה בגמי־אמדלא כתיב יושבת משמע
שסמך פלמ׳ס על מימרא דרכי אלפזרמאי דאיתער עלה בגמרא תניא נאי
הצי
זני דעלמא ד״ה פטור קורא זכר רכי אליעזרמחייב וחכמים פוטייס ומשמע דלא אפילו מעופפת ומיסו כיון דכתיב רובצת' בעינן שיהו כנפיה נוגעות כקן:
אף עלדנ שנוגעין מן הנד סס בגמרא רמי אמתכי' מדתניא הימם
הטרי ימן אלא בזכר בין דקורא בין דשאי מינים אבל בנקב' בין דקורא בין דשאר
מעיפפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח ומשני אמר רבי
מיניה לדברי הכל חייב בשילוח ומשמע דסבירא ליה ז״ל דהיינו דאיכא בין תרי
ירמיה כי קמני מתכיתין בנוגע מן הצר  :וגדיש רבינו כשס הרמ״בס שחייב אם
ליסני דרכי אלעזר דלליסנא קמא לא מחייבי רבנן אלא בקורא נקבה אבל
שאר טגערומן כצד לא נמצא כן בדברי הרמ״בס אדרבא כתב דניגפת זמ הצד פטור
מינים אסי׳נקכות פטור וללישנא צתרא לא מפלגי רבנן כין קורא לשאר מיני׳דכץ
פהרי כתב וז״ל היתה מעופפי'אס כנפיה נוגעות בקן חייב לפלח ואס לאו סטור
נזה וכין כזה בזכרים פטורובנקבו׳חייב ופשק כלישנא כתרא משוס דתניא צוותים
מלשלת היתס יושבת בין האפמחי׳או בין הכיס ס ואיכה נוגעת בקן פטורמלשלח
והשתא אמצא נפקותא לפסק הלכה במימרא דר אלעזר בת־־ייתא ואפשרלפרש
וכן אם היתה נצר הקן וכנפי' מגמות בקן מצדו פטור מלשלח עב ואיעשר שרביט
ס״פזהדכעיא דרביזיראהיאאימפרשינן מתני' כלישנא קמא דרכי אליעזר יא
מדייק מרגבי היפה כצד הקן כתב ואסמוגעפכקן מצדו פטור וגבי סית׳מעופפת
כלישנאגתרא ומאן דכעא למיפשטממתני׳לחייב סכי כלישנא בתרא דלא מפליג
לא הזכיר דין נוגעת מן הצד אלא סתם וכתב שאס כנפיה נוגעות בקן חייב משמע
בין קורא לשאר מינים ומאן דדסי דילמא כקורא סברכלישג' קמא דמפליג במייהו
דביל גוונא שיהיו נוגעות אפילו סן הצד חייב אבל מכל מקום יש לתמוה עליו למה
וברייתא לא הוה שמיע להו ואנן דשמיע לן נקיפינן .כוותיה וכלישכא כתיא ומיסו
הבין דג יי היס״בסכפיימה שהביא כי ולא הקשה עליו  :וט״ש רביגוכיחה
לסרב יבינו משה בר מיימון אי איפשר לומר כן דאס כן הוה ליה למיפסק דמילקא
יושבת
לין הבציס ובו׳היתהיושב' על שני ענפי אילן ובו' שם אמי רב היתה יושבת
במי לקו כיון דלא איבעיא לסו אלאמשו' דלא& מיע לסו כריית׳אנן דשמיפ׳לן אית
בין ב רובדי אילן מאין כלסתסמט נופלת פליסה חייב ואס לאו פטור
ל! למינקט כוותיה לגמרי אפילו לחייבו מלקות ונראה לי דלהרמכ״םספי־לך
כדתיט היפה יושבת כיכיסם עטור מלשלח סל גביהן חייב לשלח הימס
יסהקח ליה אי טעמאדבעיאדרבי זירא משום דבייתאלאשמיע ליה ואי הוה
מעופפת אפי' כיפים  .נוגעות בקן פטור מלשלח מאי לאו על גביהן יומיא דכיניהן
סמיע ליה לא הוה מיבפי' ליה או אי אפי׳אי פמיע ליה ברייתא אכתי מיכעיא ליס
מס פיכיסן דנגננ׳בהו אף על גביהן דנגעה בהו אנל רובדי אילן פטור לא על גביהן
אי בנקבות נמי פטור משילוח לרבנן וסאדכקט זכי משוס רכקורא מחייב ראליעזר
דומיא דביניסן מה ניניהם דלא נגעה עלייהו אף על גביהן דלא נגעה עלייהו הנ״מ
אמילובזכר וכיון דאיפס למימי הכי מידי ספיקא מיהא לא נפיק לפטיו ממלקות:
 $כתי איכא למידק דסוה ליס לחיוכי בקויא נקבה חלקית דהא למאי דכעא דאי ס׳ד רובדי אילן פטור ארמני היפה מעופפת וכו' ליתר רובדי אילןוכ״ש
מעופפת מ שפכת איצטייכא ליה דאפילו ככפיה נוגעות כקן פטור מלשלח והא
למיפשט על״כל המינים הוא חייב וקורא בכלל ולמאי דוחי כקויא מיהא
אצן תגן בזמן שככפיס נוגעות כקן חייבלשלח אמר ר ירמיה כי קתני מתר׳בטגע
חייב ויש לומר דאיפשר לסרס דדילמא בקורא לאו כקורא אליבא דחכמיס־ קאער
ןמ
הצדופיש״י  .הימה יושבת בין שיי רובדי אילן והביצים תחתיה אבל הענפים
ינדעירש רש״י אלא בקורא אליבא דרבי .אליעזר קאמי איל
לחכמים תיכעי ככל סומכים ומגביהים אותהבאויר כל■שאלו ידחו זה מזה מסמס
■ סאסותפול סליהם
המיניםאפי׳בקורא :׳ והדן כתב להכי נקט ז  :ר
משוס
דקורא
נקבה אפילו
חייב ואס טפלת לצדרין סטור מה ביניהם אפילו נגעה כהן אשמעי׳ דפטור דפל
יגק עודו כיון שדרכה לרבוץ על בצים אחרים ומיהו
בעוף
אסר
טהור
ב
עיא
׳ולא
בעינן וממתר ליכא לאותובי לרב דמד נוגעי׳ משום דמתכיתין כמעופפת הא כין
*/ימיסא בגמרא עד כאן • ויש לתמוה עליו איך לא דקדק כדברי הרב אלפס מה ם
;י רובד אילן רובצת קדיכן בס עי כאן ומשמע בהדיא דכיוסבת ביניהם אפילו
 .נוגעת
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הרא״ש׳ול׳כ -הר״ן ונתב ולפי' לאניוכוונו לי דברי שיבאפוער הבא בגידוליהן עיירי או דילמא בסלינהו אגב ^ימיל 5וכי לקיםלהו
רצ
יצג יא ) ימי נוגעת בר^ מן הצד פעור1כ״כ
או בין הביט ,ואינה נוגעת בסן פטור נגידולין־דמו כ ותו מיבמיא בשכולת שהביאה שליש קרים לעומי ועקרהוכולי
■׳ ת'הסי״ 1הימי" בה הנתב היתה יושבתכיןהאפיוחיס
גס זה ע ס בפרק רכי ישמעאל :
ש־שצג ^ נפיןד  *7מלשלח .וק אס הימה כצד הקן לכנפיים נוגעות בקן מצדו פטור מלשלח ולא ידעתי
ערלה כי תבואו אל כארץ ונטמתס כל עץ מאכל ונועז־ כל הנוטע
רצד
י ^כל מהו דכי אמרי' בגמרא כי קתני מתציחא בטגפותבקן רון הכד אאעופפת קאי דע
ע ^ פ&ת ^
לו ״ '־־
מול 1־
מאכל ־ " '
״פ '] ״ ' ־־1
סלס הניס מעת נטי עח1
ו?סני״׳שנ 6יימהס כאן לשונו וטעמו לומר דעה ישאמ ביושבת
תבואה '־.י
וכל הסירות שיהיו בו תי ' ג ׳שניס
כולם אפורים בהנאה לפולס ; י
<קדתןל(נשנ*
.
בל, ,,
שנר אז.
ומ״ס שמונה לו משעת נסיעתופשוש
להחמ,רעל ^ ,בכוגעת בק אמי־ינן בז .מ
בירושלמי פרקקמאדערלה :לס״ש
מיגעות מצדו גבי
אבללאיוד׳לאמור עטוי
שכל ספירות חיזורים בהנאה לעולס
״״"
לא ידעתי מהי דהא אמעופע הרא דא
למ! טנ שי׳־י
כסוף פיק כ' דקרוסץ ' ( דףנו) יליף
״>!<־  .יי "■ ,ן 5אגנ ,טמ? נ־י<:־!ןול( 1״סמ,־1ה-1ל והקןתחתיהרוא׳)
לאו פטור:
מקראי דערלה אסורה בהנאה ואין לס
ולא נסבה גני מעופפי! וכתמ גבי
פדיון וזהו סאמ לעילם בלמני דאינו ניתר
ין ה ,אק.שה היתה בצד הקן זהו מס שהוקם להר ן 1צ
על ידי פדיון כמו נטע רבמי  :ו  0״ש
על דברי הרמ׳בס דל :
לבפרישןאחנסאס
ער עצם בין עיקר הפרי כין הגיפיני׳בקהקליפין
וניחל
וקלי
ולהם
כתיב
חריט
רצג
׳י גבת"ת ־מ' ,נ'
 ^ ! " 0ילחם דןלי וכרמלל! א תאכלו
היום הזה עז ^ סור לאכו' מתבוא' חמס וכולי משנה בפיק קמא דסילה ( דףעט)
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*
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'
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,
,
,
,
שנר1
*דיני
פכקוקלות והחרצנים והזגים וכתטד
חלה
מסב
כריס
המיפי
ה
ממכראת
לאכול
ן
ש
י
המו
ל
תל
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ישמעאל המינין עד שיקרב העומר שהוא בי״ו בניסן ואיסור זה נוהג בין שלה קליפי דמון והנן שלוקליפי אגוזים
יצ־ירומ לאיסור (דף עב ) ובמנחות פרק רבי
בין
לארץ
בהוצה
בין
בארץ
?
בי
והגרעינים הסורים בערלה ומותרים
וו
הבית  1נ ו י
בזמן ;
בין שלא ! 1ו
בזמן הבית !1
״1
•״׳׳״״״״•
פנן ׳■יה * י-י י ׳*-״׳-
■׳■ן
'י ;א ד('ינאאלא ( דף ע^)■*
הסטיס
דברי׳חייני '־,בחלס
תןס.שיעי ן בשה ישראל בין בשל גוי אלא שבזק שהעומר קרב מותר מיד ברבעי והנובלות כולס אסורותופירוש
"* 7סז*קא 6חא והסעורי׳וה:
והסעורי׳והניסמץוסבול
פס בששה עשר בניסן אחר הקרבתו לקרובי׳ שיודעים שכגר קרב בירושלמי עכקוקלי׳ ענבי ' דלקותלתיהון
^!* הרי אלו חייבים בסלה ומצטרפים זה
*נןהאל
וכתב הר״אש פיר' סלקו עד שלאהביאו
' זה ואסירים בחדש מלפני הפסח ומלקצור ולרחוקים מחצות ואילך ובזמן דליכא עומח אסור כל יום י״ו
' ליל י״ח סליסוי״א משהביאו  .שליש וכתב שד
לעומר והאידנא שאנו עושין ב׳ ימים אפור כל יום י״ז ער תחיל
מלפני העו מר ואס השרישו קודם
המימי סיןיין ואסל^ ו}5סורים עדש '3י* משו׳שהו ספק יום י׳יז ואין העומר מתיר אלא תבואה שנשרשה והגי־עינין גרעין סכל כל פריאסורים
בערלה דדרסי׳את פריו את הטפללעריו
המימי ^  :יטי׳שו^' סור זה נוהגביז קודם העומד אבל אם לא נשרשה קור' העומר אינו מתירה כתב
ומותרים ברבעי דתניא פיי אתהפודה
כזמן הבית כין סלא בזמןה3י;/כפררי א״א הרא״ש זחל בתשובה וראי בכל השנים אין לחוש מספק על
ואי אתה סוד ' לא בוסר ולא פגץומוכלו'

קור׳דסמכינן ארובה שנשרש׳

^ התבואה לאוסר׳שמא לא נשרש׳
0גזר \כ !נחות
בפרק כיצד מברכין סד אמר ממרי חיקי
ספקספקאשמאהיא מתבואת שנה תמרי׳סהרוח משיק וחד אמ כושליכוערא
י קורם לעומר ועוד שהוא
ביןבחיצה ל ציז כםו ןףפר׳ קמ*
תמייס שאינם מתבשלים באילןונותנים
(דסלז ) במתניתין פלוגתא דרבי אלעזר שעברה ואפי היא מתבואת שנה זו שמנשרש לפני העומרועת
בפרוסהפסח אוחס במחצלות להתחמם ויהיוראויס
ויבק וכתבו הרי״ףוה%אש וקייס׳ ל ןכר ׳ לפני הפסח נתתי אל לבי יען שימי עינוי הגוי׳היה
דמיעוטא זרעו לאכילה עב״ל  :יס״ש רני׳כולסחייבים
אלעזר דאמי החדש אסור ביי בארץ 3ין ונם את הגריד היה ולא יכלו  ,לחרוש ומיעוטא
לא ישמעו לי ואני משיב בערלה ופטורים מרבעי ניפה שחיזרלכל
דתנן לפני הפסח ולא מלאני לבי לאסו׳אולי
 3קוצה לארץ דסתס לן תנא כוותיה
נשרש מה .שהזכיר אפיי' לפנים ותמריםשאינם
סתורה לשואלים ידרשו מאת עובדי האדמה אם יאמרו שהרוב
בסוף מסב חלה החדש אסיר מן
מתבשלים שגס הס מותרים ברבעי וכן
אני
י׳מהלכות לפני הפסח מותר ואם לאו אסור ונם
בכל מקום וכ״פ הרע ' בס כפרק
משח מדדרסיק פ־־י אתה פודה ואי ספה
מ״א  :לעיש בין בשל ישראל בין
בסוף פר״ק דקידושין וכתבו דהכי משמעכירוש' סודה לא בוסר ול א פגין ולפי זה הא דהנן הכובלו׳ כולסאסויותבערלה קאמ'ולא
בסל גוי כך כתבו התום ' והערדכי
ומ״ש
בתסוכו ' כלל שני אשי נסתפק מורי אס הלכה כר אליעזר ברבעי אבל הרמ״בס פירש הכובלות אסורות בכל אף ברבעי :
וב"כ סמ׳יג וז״ל הרא״ס
האביונותוסתמה'לפ
אסור מן סתורה בחוצה לארץ בהא ליכא ספיקא דהלכה כסתם מסכה אכל העלים והלולבים ומי גפנים מיתיים משנס סס :
דאמר חדש
צלף חייבים בערלה במה דברי ' אמורים בארץ ישראל אכל כחוצה לארץקפריסין
דמסב ערלה ור׳יסמעאל ור עקיבא סברי כוותיה ורב אלפס פסק הלכה כר אליעז '
פסקו בכל הסיבורי׳דקד נוהג בשל גוי' ודיר תמס חייבים וכולי בריס פר'כיצד מברכקידף לו )אמי־ רב יהודה אמר רב צלף שלערלה
וכן בספר המצו׳ובאבי העזרי וכן
דאמר יש קנין לגוי וכו׳ור״י כ״פ בפ״ק דקדושין בח״ל זורק את האביונות ואוכל את הקפריסץ ומסיק דסבר כרבי עקיבא ד6מ'אין
הוא למה לא ינהוג כסל גויס ד מאן
מתעש' אלא אביונו׳כלבד מפני שהן פרי והא דלא קאמ הלכה כר עקיב׳משוסדהוה
והביאראי׳מהירוש׳ודכרי ר׳ כרוך לן תמוהין סכת׳ואפי׳אס גדלה ברסו׳ישדא׳עתה
' להתי׳ודבריו תמוהין וראיותיו אין בהן ממש משמע דהלכה כמותו אפיי בא" י קמ״ל כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוצהלארץ
כח״ל שאין אנו סמוכי׳לאר׳ן ישרא׳נר
קרב מותר מיד וממשנה במנחות פיק רבי רבינ אשכחי׳למר בר רב אשי דקא זריק אביוט׳דערלס ואכיל קפריסי׳א״ל נמאן נר'
פכ״ל  :וגדיש אלא שבזמן שהעומר
טעמא לרחוקים מותרים מחצות ואילך ומפני שהם עקיב 'סל המקל בארץ הלכה כמותו בס״ל ופיר הר״ר יונה צלף הוא אילן קטןונקרא
יםמעאל (דף סח ) ומפרס התם
ומ״שובזמן דליכא עומר אסור כל יום כערכי אלק״פאר ויש בו ג מינים תממואפיוט וקפריסי׳סתמרו הם רבי׳ כמולרלהי
יודעים שאין בית דין מתעצלים בו :
הגזול (דף מא ) ומפר' התם סעמא דבזמן דאיכא גפני׳וראויי׳לאכיל ' והאביוכי הוא הפרי עצמו והקפריסין הוא שומרי הפריואומרי'
שסה עשר שם כמשנה ופרק לולב
את קרבן אלהיב כזמן דליכא טומר כל יום שזה הוא הנץ שלהם שעומד קצתו על הפרי והוא ראוי לאכיל׳ע״ב ורש״י פי ' ממרי'
עומר עומר מתיר■ ונתיב עד הביאכם
רכי יהודה אמרה דאמר מן התורה הוא אסור בפוך העלים גדלי כמין פמרוכולטיס במל׳כמו בעלים ישל עינה אביונו' הואהפרי
הכף אסור כדקתני ריב׳ז וכשיטת
של יום וקסב עד ועד ככלל :ו . 0״ש והאידנא קפריסין׳ הוא קליפה גדולה שסביבו הפרי כעין קליפה הגי־ילה סביב אגוזיםדקיס
דכתי׳עד עצם היום הזה עד עיצומו
יום י״ז וכו׳ פלוגתא  ,דאמוראי במנתות פרק רפי ואהא דאמיי׳דכל המקל בארץ הלכי כמותו בסוצ׳לאיץ סת׳רטעמ משו דערלהנח״ל
שאנו עושין פכי ימים אשור ככל
הר 'אש בסוף פסחים כרכיג' דאמר אמר׳לי אס אכיך מדברי סופרים ויש לתמוה על מה שכתוב בספרי רבי׳בח״ל קפריסין סייבקוכו
ישמעאל סס ופסקו הרי״ף
דאיפכא מיכעי ליה אביונות סייכין ותמיות וקפריסין פטורים :ודעשה ריף כחג
לא הוה אכיל חדש אלא באורתא דשי :ס ' כגהי תמני סר דסבי לה כר ' יהודה וחייס
מאכלות אסורות  :וכליש ואין העומר סתם צלף זורק את האכיוכו׳ואוכל את הקפרס ולא חילק בין א״י לח״ל וכתב הי י
לספקא וכן פסק הרמ״בס כפר' י׳מהלכות
יונה דאית דבעו מיער שכוונתו היתה שאפי' בארץ זורק את האביונות ואוכל
מתיר אלא תבואה שרשרשה קודם העומר וכולי מסנה בריש מסכת תלה (דף עב )
כתב א״א ז״ל בתשובה את הקפריסין וסייעו סברתם מדברי הגמ'והוא ז״ל דחה ראייתם והעלה גמ 'כלא
ובמנחות פרק רבי ישמעאל דף ע וכתבמיה נסמוך :
׳• בכלל שני וגס המוספו' כתבו בסוף פרק הית׳כווכת הרי״ף להתיר בא״י ואפשר שמפני סהביא המעשה דרב אשי שהיה כס ל
וראי בכליהסניס אין לחוש מספק וכולי
אדם יודע׳בוראישהשעורים נזרעו אחר זמן הקרבת לא הוצרך לפרש יותר ע״כ ומדברי הרמ״בס נראה שאפילו בא״י זורק אתהאביזנו
קמא לקידושין דיש ליזהר אם
העומר דהיינו אחר י״ו מיסן שלא יאכל מכס ומספק אין לאסור כל השעורים ואוכל את הקפריסין שהרי סתם ולא
£
כיון דרוב השעורים נזרעו קודם י״ו בניסן וכן נתב המרדכי סס ח״ל ומס שאט חילק כין א״י לח״לי' ואיוסלש סני /אין
פניעייר׳םתע!;אי׳
כמכין מיוס ליום אלאסילכי זבהס י!י!ר ה״רלזה-ןט׳,כלגטיםשי להם
קונים סכי מן הגויס ואין אנו חוססיס לשדס שמא הסע וריס כא השרישו קודם
ארובא דש כר עשוי משעורים שהשרישו קודם שנות העולם שהוא מתחיל מתשרי וכוליאי! לקטן׳ שניעית מיזנישאימפריה6מוללגיע
העומר אומר ראכי״הדסמכיכן
שזנהשאלסזיכשאל׳ממניכנרוא״ימי
א״נמישניסמיושנים משכתיםוה״לס״סומיעוטא דמיעוטאולא חיישען י מםנ׳כפ״ק דראשהסכ'( דט )באחד בתשרי פריהןאת-
העומר
מאכלות אסומת כשם ס״מ שהשיב ר״י ראש השנה לנטיע׳וכגמרידף לכאכ א ^ אנ ^ פייעת 'שעי ?ניה1,,גייהדחס3נ^ ^א1
נהגהות מיימון כתבו בפרק י״א מהלכות
ל״סנמכילה
דכתי׳סלס סני׳י״׳י׳ל־ס עיל י׳ וכתי׳ובשנ׳ היאנ׳למתיר ^כע* !נשי'  4א״ת
דמספקא אין לאסור דמב מבואות שלנו נזרעו' ונסרשות וכטר״מכיזיאה זורעיס
הקעף
הרביעית ויליף שכה שנה מתשרי דכתי 3תלאמינתלבלש!! הזל מתנןהזולל!
סבולת שועל אחר הפסח מכל מקום כיון שאין דלמו׳סמדינה נעולות ויכול להניא
־י
ה<׳־•  -־י
אן י
״׳׳"1
שאינו * ')* '1
ופעמים 10 1/
,׳►'•י
ג,לליי_לוש ״^1
אג׳ללמיא־ןזי מ'
לקלק מ;
 •4/׳״*
מראסית הסנהדומי״ש
; סס ממקומו׳אחיותסרוק זורעות קודס פסח מות׳אקהר״ס היה נוהג להחמיר על
■שרובן כזרעו׳אסר הפס או לפני הפס ' סמיך מאד ואפי' אלא שתי שנים ומי'ד יום וכו׳ולאסר ר״חס 'מ7דינ'נזדאימלה!,נמסנפ ^ 7״הל1הז ינ
עצמו שלא לאכול שעורי׳לפי
שלר 3יע יכ ל העירי סיקנטו בי ערלשנוהבתב״רדזהזאז׳ל מנדלאראינ ^״י
לפי חומרא זו כין פסח לקציר שפורים מותי לאכול מהסעכ״ל ;א *ג׳ה ? ^הגתב תשרי
סנהג נהי'(אישור בת ל ושמאמשל'7־ זייג הלא הפרי (העליןנמישאינןואעי׳סזמרלפריאיגןיאע בלייספיא
תבואה סכזיפה אחי העומר וקצרה וכולי מיכמיא אס העומר
בד־ן זה נטי׳ קני נ :
לן .אי שקלת להן כשהואשתלר אי לקיעיראתו לא לא החמירווהרחב") כתובע{1־והמחמיר מ ג ג ; ק. .ש5
מתירה ונולי • בע הזהב (דף נו ) ובמנחות ערק יכי ישמעאל (דף סס ) ופיש״י
הרשנ׳אענ׳ל ;
■ עד
כשאן דשדו בכלא דמיץ ושרכשו עימי דהא ד אמק סאסלא הפרישויאסוריס
קודס

תר

הלכות ערלה רעג רעד

<ןודם חמשה עשר כשלט יש להם ג״כ דקערלה וכו׳פס תנו רבנןאסד הנוטע ואחד קודם הבציר וזה אינו כלוט  .שבפירוש מוכיח למסכת ערכין שצריך שיעשו הפדיון
המבריך ואשד המרכיב ערב שביעי׳שלשי 'יום לעיי ר״ה עלתה לו פצה ומות לקיימן בתלוש עד כאן לשונו ואיני יודע למה כתב סהס טועים דהא דאמיינן דאין פודץ
נשביפית עפות משלשים יום לפני רה לא עלתה לו שנה ואשור לקיימן בשביעית
אותו במחובר היינו דוקא לפדותו שיחול החילול בעודו מחובר אבל לפדותו בעודו
מימ נסיעה זו אסורים עד ט״ו לשבט״אם לערלה ערלה ואם לרבעי רבעי ופרש י מחובר ומפרש שלא יחול החילול עד שיתלקט ש״ד ובהדיא תנן בפיק בתרא דמפש
טלתה לו שנה כיון שהגיע יום אס בתשרי
פני כיצד פודין נטע רבעי מניח את הסל
בפרוס עלפי שלשה וכולי ומנית את המטר
ואומר
סלפה לו שנה למבין שני ערלה פחות איי זכור מנעורי פעמים ושלש שימי עינוי הנוים היה בפ
_
איסו׳אבל לא הורו _
משלשים יום לא עלתה לו שנה ער משרי הפסח שרבותי נהנו
הלכה למעש׳ ..לאי ,יסורבל הנלקט מזה מחולל על המעותהאלו
הבא אס אינה ערב שביעית ונזם ערב
ואהא סמכינן ואיני מורה
איסור שיהו שומי ן וא  £יהו מכך וכך סלים בסלע ואפילו בלאשומא
סכיעי׳הוא אסור לקיימן משום תוספת
סכיעי׳וסימת נטיעה זו אסורים ומאף מזידין והחדר יפרוש עד כאן תכוא׳שנזרעה אחר העומ ׳ןק צרה נפדת בב הג דקסני בההוא פרקאכמז
טל פי שאסמי עלתה לו סנה אס חנטו תרעה ובשעת העומר היתהתחת הקרקע ולא התחייה עדיין
כס סירות לאחר ראש השנה סל שנה לשרפו מבעיא אם העומר מתיריכאילו ודתה מונחי* י * * א י ממולל מל סמעו״ה5־לו<%־־שסתוסת'
שלישית מיד עדיין אסורים הן עולמית לא ותו מבעיאבשיבול׳שהכיאח שליש קורם העומר ועקר אחר ורביני שמשוןסתבו דההיא דצנועיסמשן׳
העומר וחזר  1׳י*< * א< 1
ושתלה  1נ ןו ׳יי -י ו
והוסיפה יי * **
אם  1ןו **■' 1יי*! *
התוספת יי *ו ׳ ^
אוסרז1העיקר שהותר מקנה הו ^דשיי כדישלא יכסלו הכינמי
משו׳ערלה שאף על פי שתשרי ראש השנה
וא לא
ותרוייהו
לא
אפשיטא
ולחומרא
לנטיעה וחמשה עשר כשבט ראש השנה
איכא־למימר דהנךדפודיס במחובר מ״ס
לאילן וזו ככר נעשית אילן לפיכך אין
עבדו הכי כדי שלא יכשלו ועוד דעדכאן
שנתה מתחדשת לצאת מירי עילה עד
ן  /י* ״! ? 1 1 / ( 1/ ■ 1
לא אממ התוספות ורבינו שמשון אלא
בההיאדצנופיס שא״אלדעת כמה אכלו
חמשה עשר בשבט אבל משם ולהלן אם
יחנטו בה פימת דין רבעי עציהם ובחמש'
כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ העוברים ושביס ובסחובר אין בקיאים
עשר ל שנה סבא׳ יצאו מידי רבעי פימת
מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש בשומא אכל הפודה פי רות כרמו ומניח
*
הסל על פי שלשה ושמים סיויו ומניח את
ססמטים כה מכאן ואילך לכך הועילו לה
לא יאכל כל הנוטע עץ מאכל
שלשים יום שלפני ראש השנה' ומייתי
המעות ואומר כל הנלקט מזה מחולל על
״
,
וכל
הפירותשיהיובותוך
של
הפס בגמרא הא דתנןא־ןנוטעיןוא
המעות האלו מכך וכך סלים כסלע ס״ד׳
עול׳בין עיקיהפרי בין הנרעיגין בין1
מכריכין ואין מיכיביןערב שביעית פחות
ומצות עדיות נטעי רבעי לכתחלהכך היאס
משלשים יום לפ :י ראש השנה ואס נטע כמן קליפי אי וזי׳והרימוני׳וחנץ שלה׳והזגיןוהגרעיני׳ של
כמבואר במשנה שכתבתי בסמוך ועוד
או הבריך או הרכיב יעקור דברי ראלעזר והתמד העשוי מהן והפני׳ח־זתמרי׳שאיכן
מתבשלי׳והענבי׳שלקו
דטעמא
דאין
בקיאין
בשומ
בעודו במחוב *
ייהודה אומר כל הרכבה שאייה קולטת  ,ואין ננמרין בבישולן כולם חייבין בערלה ופטורין מרבעי אבל
לא שייך אלא בזמן שהיו מעלין ספירות
דמיהן לאכלן בירושלים אכל האידנא
נג׳יעים שוב אינה קולפת רבי יוסיור״יש העפין והלולבין ומי הגפנים פייכשחותכין הגפן נוטף ממנו כמואודמיי
חייביןבערלה דאי אי פשר להעלותם מפני הטומא׳ידמי
אומרי׳לשתי שבתית אפי רב נחמן אמי מים מותרין משו׳ערלה האביונו׳ והתמרו' לש צלף
רכה בי אברה לדברי האומר שלשי׳צריך בד״א כארץ ישראל אבל ב\ זוצ׳לארץ קפריסיןחייכיןוהאביונות הדיוגס הולכים לאיבוד ולפיכך הס נפרץ
פלשים ושלשים כלומר שלשיםלקלישהל והתמדות פטוו־ין ואילו שלש' שנים .אין נמנים מיום ליום אלא בשוה פרוט׳מה לנו אס אץ בקיחיןכסומא
ושלשיליחשב שנה לערלה לד־ביי האומר י
הלכך ינולין לפדותן בעודן מקוברי׳ומ״מ
הולכין בחן אחד שנות העולישהוא מתחיל מתשרי ואם נתעבר'
ג׳ציין ג׳ושלשי' לדברי האת ' בשבתות נתעבר׳לערלה ולרבעי ופעמי׳שאינו אלא שתי שנים ומ׳ידיום יפרס שלא יחיל החילול עד סיתלקט וש״ד
למעב׳הכיכדי שלאיכשלובהס ונר׳שלא
צריך ב׳שבתי׳ושלשי׳ונתכו ה״״יף וסר ' א'
גישי׳בפ' הערל אמיי כי רב משמים דדב ופע ^יש•שחש יתרים על שלש ש ; ים פיצו ׳ נטע מקודם־?"•>
׳שלין הפויין ללויבוועדסיגמו׳ללקסנל
שששארעיייןמריוםעדרח״־שריכיוןשהימגריחתשריעלתההנים מ!ו״ל־מסל־ בצסיינה מ מ¬
הלכה כרכי יוסי ואף על גב דשמוא עליג
פליסק״ל הלכה ירב באיסורי ובז פירש לח שנה ומונה עור שתי שנים ואס נטע ביום ט ז ומיום ששה יחול קדושתןא * .
*"3ה<ז' $ררשנא 3תשו#
מ־מ״בס בפיק תשיעי ' מהלכות מעשי .עשר ואילך מינה מד״ח תשרי
הבא שלש שנים שלמים ולאחר ד מ
רצד 00פדיין אפשר
לאינז
שר ונטע רבעי ; דכי חב היץ והא ראש חדש זשרי :של שגה
רביעית
יכל
הפירות
שיחנטו
בו
קודם
ו3תשי '.הדחנ']שימן
נמחוג 7/פני' נתיספמ׳
תש') 7לאיפלא! 3מח! ג׳
דאערינן ופימת נטיעה זו אסורים :עוד ט״ו בשבט יש להם גס כן
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ס״וכשבט איכא מאן דאמר דרוקאנטיעה שנא היו
שלשה .שנים
ערלה שלימים
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מששה עשר
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כגון
שנטע
מששה
כ׳זא־ -ןלפלדזה3חת!3ר
וי׳ינשיסדכל יסר* ;כן
סהקלנו עליה בתחילתה שעצו לתל׳יוס באב ואילך לא שנא היו מקוטעים כגון שנטע ־מקורס י״ובאב
דעת ר 3אתא משגיזא
ואע״פ שפ׳הרמ״כס
זההיא דאיןפידי׳נחחוב'
׳לשנה תמימה ולפיכך סחמרינץ עליה וחנחנטין בו מחמשה  .עשר כשבט של שנה רביעי׳עד ט״ו כשבט
גסופה להמשיך שנתה עד תמשה ' עשר
בפרי ' מה ' מאכלו׳ כתג ר 3אחא דעעמא
של שנח  .חמישית נקראין רבעי
ויש
אסומ׳כיצד סרדין ללאנקיאי׳נשדו'  3ע1דן
בשבט סהו׳ר״ה לאילן והיינו דאמי עירות
היי,
פירו׳נסערכעי כזמוסזס אס שאוסף אותמבר׳וכו׳וגס הרא״ש נסחילר הלכך נזמן הוז
נסיעה זו דמ שמע דוקא זו וכן דעת סימ״בם בפרק תשיעי מהלכו 'מעשר שני ינטע
דק״לכשמז?! לאמ׳הקלש
רבעי אבל סרז״ס כ שכך הדין בכל נטיעה ואפילו באותה פלא הקלנו עלי׳בתשלתס
כמי' בסוף ה ערלה ולאח׳סנלק כל הכיס מחלל כל ספנביס על שוה מכהשחללזעלשויי
וליקא׳ופימנטיעזו היינו לו׳שהנטיעה שהיא גורמת לה איסור ערל׳היא מושכתה
פרוע א׳אורח׳דמילת׳כקסו ולאו דוק׳ ורבעו ירוחם כת כסס 3רןט' מח1לל חנקחינ׳לה
עד חמשה עשר כשבט ופלוגת א היא בירושלמי והכי משתכר משו דסא מילת׳כטעמ'
רביהודאי שמביא חמשה אשכולות ד׳סד׳ רוחות הכרס ואח׳ א 7ינ׳ דאיריית' ואן>
נמיזוכר שפיר למי :
מאמצעיתו ומביא חטים או שעורי׳ומניק זה בהד זה ואומר
חליי' ולא משוס חומיא בעלמ׳והיינו טעז דמילתא דכיון דאילן גדל על רוב מי׳של
סנהסעיר׳וכלשהו׳חונטכיןתשי־י לט״ו בשבט היינו מחמ׳יניקת מיס שלפני ראש אק״כו על פדיון הכרס ואומ׳מסול קדושה דהדין פרדס׳על הליןחטי אי שערי ג׳זימני
השנה ומאותה _
יניקה _
חנטו _
_ן
ולפיכך_הרי )
הן כאלו חנטו )קודם _
_
פירו׳הללו
תשרי
דסנטה וקלי להר להני חטי או שערי ע״כמשמ׳מדכרייסבעוד׳טחובריפודי׳אות׳והיינו באו'
זו משיף שלפני
תשיי
הוא
יכ׳יון
דהיינו
טעע
דמילת׳ליכא
לאיפלוגי
בין
נטעה
ל׳יוס
.
לכשיתלשו
וכמו
שכתבתי
ומ״מ
מ״ש
שמבי
ה׳אשכולו
וכן
מ׳ס
שאומר
כן
סלסה זימגי
לעני ראש השנה או פחות מכאן עד כאןלשונו ומדברי הר״אבד כי׳שהוא סוב׳כדברי  .איני יורע לו טנים־וס׳שויכולים לפדות כולם כשו׳פרוט אפי הס רבי כ ' כ ה״ר יונס
המז״בס והרא״ש כתי בהלכות ערלה דמתוך לשון רש״י משמע קצת כדברי הרמ״בס והר״אש כריש ס' כיצד מכרכין וכתב ה״ר יונה כסב בס״ג שיפדה אותו כד זוזי וסמך
ושהי״זה חלוק בדבר ושבירושלמי .איכא פלוגת' בהני סיי פירושי ולא הכריע הוא
על זה מפני לפון אחד שמצא בערכין סקול ארבע זוזי ופרוק עלייסו ושדינהו בנהר
ז״ל כאחד מן הפרושים ורביכי סתם דבייו כדברי הח״ס וכתב סרא״ש בהלכי׳ערלס
והוא ז״ל כתב על דברי בה״ג שלא אסרו ארבע זוזי בדוקא אלא אפיגו בפחות הוא
(והביאו' התא״ו כ״כא ) וירא' דהאימ׳אין סנטה כשום אילן קוד ס׳ו בשבט ולכן אין
מחולל כדאמרינן והא אמר שמואל הקדש סוס מנה שסללו על סוס פרוטס מחולל
יוהיין בערלה אלא ג׳שנים עני׳ל וש׳ש ספירות רבעי יש להן דין מעשר סכי לצל  .ומהדרינן אימו׳דאע שמואל בדיעבד לכתחלה מי אמ ומפרצים כיון דבארץבדיעבד
דבי ובזמן הכית היו צריכים להעלותם לירושלים לאכלס שס או לפדותם
ולהעלות3חוצ' לארץ אפי׳לכתחלה נמצינו למדים שהלב כשמואל שאס חללו עלשוהפמטס
סגי ליה בהכי בחוצה לארץ ואפילו' לכתחלה מותר טכ״ל נר מדבריו דבחוצה לארץ
הפריון שם וכו׳בפר׳סני דקדושין ( דף כד ) אמייי נן דכס־ס רבעי כתיב קדש הלולים
דוקא מחללן על סוס פרוטה אבל בארץ יסראל אינו מחללן לכתחלה אלא בשיויין
וגמיקדש קדש ממעשי לכתיב ביה קדש וכל מעשי הארץ ,וכו׳וכר״פ כיצד מברכין

ערלה

'הלמ״גס בפיק תשיעי מהלכות מעששכי הרוצה לפדות נטע רבעיפודהו כמעשי'שני
ו^ן פידין אותו עד שיגיע לעונת המעשי סנאמ להוסיף .לבם תבואתו עד שיעשה
׳ ^ ואה ואין פודין אותו,כמחובר כמעשי שני ־ום״ש״שאיךנילדין אותו במחוב׳הוא
•מיספתא בסוף מעשי שני כתבה רב ינרשמשון שם .יה,תוספות כ,פ מרובה ולכאורה
נילוס שהטעם משוס דגמי קדש קדש ממעשר ובך נראה מדברי הרמ׳ב ז״ל והס ז ל
עלזה והעלו.שסטע׳ שאין שדין במתוכיהייגל,לפיפאין .בקיאץ .בשומ במוז־ו
^ ^ יובפרק כיצד מברכין כתב הר׳אש יכייס רבעי צריך לפסהו אסר הקצייה וצן
מ]ב לריוגהשס ונתב עוד ויש שטועים ופורים במחובר כלי שיוכלו לאכול מהס

־

לנכסי׳בפומבדיתאאתא לקמיה דרב יהודה אמר ליה סקול ארבע זוזי ואחיל עלייה
 ,ושדינסו מסרא ולישתיו לך אלמא קסבר סתם חימין לבדק הכית כמאןיכשמואל
^דאמ׳הקדש שוה סנה שסללו על סוה פרוטה מהילל אימו דא שמואל סחללךלכתחלה
י מי אמי הני מילי' כזמן שבית המקד׳ קייס דאיכ פסידא אבל בזמן הזה אפי לכתחלה
־ אי הכי אפילו פרוסה נסי פרסומי מילמא■ אמי עולא אי הואי המס הוה יהיבנא
 ,כולהו לכהרס אלמא קסברעולא סתם קרנןיסלכהני׳כמזיבי אין שדה הסר נוהגת
אלא בזקן שהיובל מהגל ק .הא במקרקעי הא במטלטלי והא מפסה דסומבדיתא
־במשקעי נצןיסוה קרקעי דחי ל״כעטלסלידארץ ישראל דמי דע כאן בגמרא היי
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מבואך

הלכות ערלה רצר
וכן בדין דה״ל ההוא שעתא כסע נסיעה :לעשו׳ מסן קורה ולזין עיקר נסיעתו בשביל אכילת סייומי׳ודריש לה כימי מומו*
כתב הימלס שמורן ול משעת קציצה
ונטעתם כל פן מאכל את שהוא למאכל חייב לסייג ולקורות ולעצי פטור וקאע' גוו
אילן שעקרו סח או שטעו נהר והוליכו למקום אסר ומהעפר שסביב שרסיו עמו
התם ארשב״ג בד״א בזמן שנסע לסייג ולקורות ולעצים רבר שהוא ראוי צהס נס^
וט׳אומדין אותו אם היה יכול לחיו בעפר הראסקשכא עמו וט משנה בפ״ק דערלה
לי דאפי׳ יכול לתיות ממנו קצת ימי׳ פוטרו דבר שאינו ראוי להס חייב ואמר רשב" ג מה סעמן דרבנן א ר זעימז במסנסור
(דף עח ) וכתכ הרשכ״אבתשר' מסתבר
{ נטיעתן לעצים ביוצף לקוילת בסשפק
.
ימי
ואפי׳אינו יכול לחיות ג סרס כשני
לסייג מוכיח עליו ופי־ הראיס שצריךשיהק
עילה ומנא אמינ׳ מרפק בפ השואל שעף יין מנפני הגרים משום דספק ערלה מותריו  0זכא״אהדיא״ש.ז״ל
לגפגי הגרים יאבל גנים שישראי! עוברים אותם ניכר בהס שהם נטועי׳לכך לעצים שנטק
נהר זיתיו ונתן לתוך שדה תכיווכו' הרי מצא היתר
רצופו׳שלא הרחיק זה מזה כדרך שעו ^ין.
הית׳ואני
מצא
ומבריכין אותם ככל שנה ושנה שהוא ערל׳ לא
וטעמא ימי נ״ל דכייןדככר ןה 0
לעץ מאכל לקורות במשפה הענפיםכל־י
ושביו עליה ג סכים ממקוסיפסי' בא וכו'
רואה שפשט ההיתר בכל הארצות ואין משכיח ותרתי אני בלבי סיתעבו ויהיו גסים כסייג מקום הסייג.
למצוא שום צר היתר להוצ י' רכי׳ממכשול והאריך בדבר והידע'
^' ה1
ומ״ס ל׳ל לה״ב דב״״ל 3זסנע ז יו בגו
מוטס עליו* אבל הרמכ״׳ס השמיט סירוס'
אבל
י יכו ין לסיוס ?זכת מפניפנזור'ס ^ מכלל דבריו שאין מרכיב ומכריך חייב בערלה אלא כא״י
הזה ומפס׳סהוא ז״ל מפ דר זעירילא קנ) מ
^ י5אבח״י) אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש כתג הרמכ״םשאינו שצריך שישנה סדר נטיעתן חלא ה״קכיק
שדרך צשנות סדר נשיעתןמותר ואפי׳לא
לאו סופי ״•* 63 6״ יניט־נובס  06חייב כערל אלא א כ נקצץ מעם האר אכל אם נשאר ממנולכ
שהוא פטור וא״א הרא״ש ז״ל כתב שאפי׳נשאר וב עד טפח חייב שינה כשיכה דמי  :וגז׳ש ואפי' אם 0מ
יכול לחיות פטור ואס לאו חייבעכ״ל :
רוח או שטפו נהרוהוליכו האחת וכו׳לצורך א׳מאלו וט שםבמשנה
אילןשנעקר וכשאר משרשיו מחוכ׳אפי׳ומטפח ולמעלה פטור אילן שעקרו
אחר ומהעפר שסביב שרשיו עמו והוסיף עליו שם עפר ר׳יוסי או׳אפי אמ׳ הפנימילמאכ׳וסחיצץ
כעו כי המשט וטג״ז משנה שס  :ירדה למקום
לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור כלומר
שאיכה גבוה טפח חייכת בעילה לעולם ונשרש םש בארץ אומרי׳אותו אם היה יכול לחיו׳כעפר הראשון
שחשב ססמנפיס הפנימיים פלצד־סחרה
וט עדאבל חסכל ה :רם ק־סריר' 6ף שבא עמו בלא תוספת עפר אחר הרי זה כנוטע במקומוופטור
יהיו למאכל אף בזה שהכל אילן אחתהלא׳
לי" ?ל 15כשפמשוח מ ׳ס,מס ( י ושג ) מהערלה ואם לאו חייב אילן שנעקר ונשאר משרשיו מחובר אפ״ה החיצון פטור ומפ בירוש׳רה״ה אם
אפיי כעובי המחט שמותחין בו הבג לאחר אריגה בידועשיכול
מימי 6די ייחנןמשס י}5ב /י:
אמר התחתון למאכל והעליון לסייגאן־,
ילד׳
הרכה
עפר
עליו
אפי׳הוסיף
ופטור
עפר
תוספת
כלא
לחיות
ו
1
כמ
\ל
הו:מיזי יבו פיי
להפך כ״כ הרמב״ס ודכי׳ שמטן והא״ש
חייבת בעולה־!שלטשום מרא׳ף העיןשנרא׳ וק״ל דהא אע״ג דר ' יוחנן אפר התה הני
<1ס נ *סףהפ״?נו ^ שאינהגכויטפת
אואפילושתים כנגר
בתרה״גר׳זעיראכעי ניחא צר לתקתק׳
שנתהךכ א כנטיעה אח
לריח־מו״מכיימסנפסתהו־יצ כאלו היא תב
מ-
ופ י׳ שתים ואחת יוצאה זנב אבל אם כל הכר׳כך שרי דאית לי קלא לסייג והעליקלמאכל צד הפחתיןלמאכל-
מליאה פיח׳ אם הוסיףבי}״ק אשור
אחר או שלקח ענף והעליון לסייג גדל מתוך מיטמאת חמר/
הימי״ס כבי ביארנו שספיח׳ שבבריכה אילן זקן שנעקר ובו פירות ושתלו כמקום
ער הכן ר ' זעירא כדעתיה דא ר זפיראכשם
צינן חייט׳כפרלה לכ זמן ש־! יק הענפים מלא פירות מאילן זקן והרכיבו בילדה אם ניתוסף בפרי
ממאתים של התוספת ר יוכתן בכל שצ כלאי הכר׳ שעקרו וטפלו
לכק־ס באילן הראשי־ן י״ל הזקנה ואס יש שאין בפרי הראשון שהוא היתר חלק א׳
אפי׳מוסיףכמהאיסו׳סאין גידולי איסו׳
בהן פייות ונפסקו עקרי הגפנים מן אסור שגדולי איסור מבטלי] ההיתר ואם לאו מותר אבל אם
(נ״א היתר ) מעלין את!הציסו׳משסעדר'
של
פימת בזמן0
בדיני עילם
הזקנה יס יכין
לאלתי לפי ^יי הרכיב ענף מלא פירות של ערלה בתוך אילן זקן הפירות ין יוחנן דאמר לאפי תחתון למאכלוהעליון
ת ל)5לוזי לסי הענף אסורין לעולם אפי׳גדלו הרבה שאין גדולי היתר מבטל
ומותי לאכול אותם :ייי
לסייג פעור העליון סבר דגידוליאיסור
פגדל ר׳בהיתי ואם הניפם אחר שנפסקה
האיסור הנוטעעץ מ £כל ואין דעתו לצורך אכילה אלאלהיותו (כ״א היתך) מעלץאת האיסו׳ואע״גדבפ׳י
והגדילו כשיעור אס
נרר לשרה או בשביל העצים לשורפן או לבנין פטו׳והואשיהא לנודר מן הירק א' ר אבסו אייר יוחנן אין
עילה נאסרו לכ אותם פירו ונעשו ערלי
׳ ■ ניכר שאינו לצורך אכילה קמ אם הוא ׳!שרפה שנוטערצופין גידולי היתר ממלין את האיסור אמוראי
 -,יל ־
סו 6וינוסא 0ואינו מרחיק כין אילן לאילן כראוי ואם הוא למין שמשפה כינהו ואליב׳דר יוחנן וכיוןשהסז״ל פסקו
חו 1ו ושמלוכו
ונו
כדי שיתענו ואש מדר שהו' כמקום שצריך לגרר' ואפי׳ כראבסו א״ריוימקדאין גידולי היתמעלין
מ־היסק״ק חסוי  .ורט׳התחיל בדץ אילן הענפים
את האיסור ה״ל למיפסק בהא כר' זעירא
בין
במשב אם צרו האחד כי{ פנימי'
וקן שלמדי סד״א׳כדין בריכ׳ססנוי
ושמא י״ל דלא א״ר איהו א״ר יוחנן דאין
ואחי כתכת וא שלקח ענף מלא פירו׳מאילן
השנוי במשנה׳הוא :גידולי היתר מעלין את כאיסור אלא בשפירו׳ פילס ניכרי קודם שיגדלוגידולי
זקן יהיהיכו בילדה ואע״פ שהדין דק אמת סדין זה ודין .בריכה
היתר וכההיאדילדה שסככה כזקנה והיא מליאה פימת אבל היסא דאין פימת
6׳מ" מ לא ידעתי לתה תינה יסכו לכתו בעכין שאינו שנוי במשנה  :ודעשבספרי
הערלה ניכרים כי הכא סהפירות גדלים מתוך ההיתר ומתון האיסורי ה״ל כזה חס
רכי'כ; ן;־כ אס יתוסף בערי עד שאין בערי הראשון שהוא היתרי הלק אחד מק״ק של
גורס ומותר ואע״ג דביתשמדמה לה לבצל סל כלאי הכרס שהוא פרי אינא לממד
הת״ת׳אסיר יהליכר מבואי• שט״ס הוא וצריך להגיה אס כתוסף בערייעד שאין בפרי
דהיינו לח־ר׳זעירא הוא דלא מפליג בינייהו אבל ר'יוחנןאה״נ דמפליגבנייהווש״ד
הראשי! שהו׳סימר ק״קסלקיס על התלספ ' אסור וכך הוא לשון כיא״ס בה ערלה:
דע אס הוסיף על למימר הכי כי־היכי דלא תפלוג ההיא לא״ר אבהו א״ר יוחנן בפ הנודר מןסירק
וכתב הרא״ס׳ ובירושלמי מע' היאךשי לשער ולעמוד עליו ו 4
להסיא דר יוחנן דירושלמי ; ואם תשב עליו אח״כ בשנה ראשונה אושניי'לאכילה
ההיא מישלדפ״י דכלאי׳הרואה ירק בכרס וכו׳אם הוסיף ק״ק אסור ופי׳ר״ס הירוש
■מייב וכו׳כ״פ הרמב״ס בפ״י המ פעשר שני והוא ירום שם נטעו לסייג וחשבעליו
לוקש■ ירק אחד ומשער קותוסהוא כמי ירק א' מאותו מין הנשאר מחובי לא פחות
למאכל בא במחשב למאכל וחשב עליו לסייג לא כל הימיג נטעו לסייג מכאןואילך
ולאיותד אצא כמוהו׳ושוהה כפי הזמן שנשתה אותו ירקבכי' לאחר שאת לכשאגיע
הוסיף אותו המחובר א׳מק״ק על אותו סנלק בידוע תסב עליו למאכל מכירן שתשב בי מחשכת חיוב יהא חייב ולהכינן ר' יוסי אונן ספי'
אלקפנו עד שעת לקיטתו סא
ק״ק ריאין אס נחתך הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטו׳תמן למאכללמאכ׳לעולס
שהוסיף הנלקט א׳מק ׳ק והימב״ס כתב כיצד משערי׳אס הוסיף
לסייג לסייג לעולם ברם הכא מטון שעירב בו מחשב' חיוב יהא חייב• ומ״סדמונץ
ירק וא תמאס מן ה ארץ בכמ׳זמן ייבש עדשל א נשא׳בו ליחה וכשיעו׳סהייתו לייבש
לו משעת נטיעה כ״כ הרא״ס ופשוט הואי וס״ש אבל אס לא השב עליו אצא מדסוף
נשפיסא לצמוח כיצד׳ הריששהא לייבש עד שלא :נישאיה  3יליחס משנעקר ׳ק שעות
חציי שעה אח שראהו' ישנה שלישית אין בו לין רבעי וכויג״ז ירושלמי סס ופסקוהו סרמב״ס והרס״ש ז״ל;
הוי יורעיש^דל לכ הפיי בק׳שעות ואה׳ נסתהא סירק ככרס׳
ואס נטעו למאכל ואח כ היסב עליו לאחד מאלו חייב ירושלמי כתבתי
י אבל אס הרכיב ע נף מלא פירו׳ סל ערלה כתוך אילן ו
בידוע שסוסי ף ק״ק עכ״ל
א״ר אבהוא"ר־ כ&מוך  :הנוטע לצורך מצוה וכו' ג״ן ירוסלמיסם  :הנוטע במוך שלולציו!
זקן הפימת לש הענף אסורים לעולם וכוכיפ׳הנרדר מן הידק (דף נז )
ק״ק אסורפי 6ע״פ רביס חייב משלה פ״ק דעדלה סס׳ הנוטע לרבים חייב ור יהודה פוער וידועדהלכס
יוחנן ילדהשסיבכה׳בזקנה והיא מליאה פירו׳אע״פשהוסיפה
,כת״קופי׳הרא״שהנוטעכרסותו לצורךרביסובפ׳כלשעהמפ טממאדפלוגתייסו
שהוסיפו אותן פירו׳ בגידולן ק״ק למ מס שהיו קודסססבכה אסור דאע״ג דגידולין
וביחיש מרקי פלוגתייהו בנוטעביה״י והוא סל הרבה בני אדם כגוןכירושלים• ומה
סל היתד מזקנה קא אתוידהיאקי׳׳ל ילד שסככה כזקנ׳בטלה אפ״ה כיקשפירו הללו
תא העיקר וכת' הר״ן דגידולין שחילק הרמב״ס כין א״י לס״ל בפי מה ממש סכי :הנוטע כר״ה לצורך טצמוונו
כבר היו כה׳ קודם שסככה אק גידולין סבהן מבטלין
מסנה סס הנוטע ברה ונכרי סנטע וגזלן שנטע ומום בספינ׳והטולה מאליוסייב
עצמן אסירידאי שיו היו מעלץ אכל היא״ס כתב דגירולק ודאי־ סרו יכ הפיק איבו
בערלה•וכת׳הר״אש בס ערלה הנוטבר״ה לצורך עצמו ולא ידעתי למהכ״בדמשמע
יכול לבטל את הגידולץ  :כתב הר״ן בפ״ק דל ה אהא דסכיא המס דמיכיבשי
לאפיהנוטע לרכי׳בר״ה סייבדלא גרע מעולה מאליו וטודלמהיכאדמרנילרמן
בו משום ערלה ואלי בספרי תניא ונטעתם פרט למברין ומרכיב ל״ק הד הי במרכיב
נוטע לרבי לירן כיה׳ מיעוט לנוטע בר״ה לרבי׳ואפשר שלא כתבו הר״אס אלאליתן
כאילן הנטוע .למאכל ומ״ה לא נהגא עילה כהרכב׳דקי״ל ילדה שסבב בזקג ' בטלה
למזו׳ולשנוהנוציפ
טמס אמאי לא פליג ר יהוד׳בהא או ליתן טעם לרבנן למה הוצרך
כדאיתא כפ׳משוס מלחמה ואפי ילדה בילדה נסי לכי מעוג' לילדה ראשונה סניה
ולקורות לפי׳ שאין׳ בר״ה דהיינו נוטע לרביס ותרתי ל״ל לכך פי׳דתרמי דיני יד דהו סד נוטעכתי ! ,
גמי חריא והכי מוכח הפס והיא דהפא בשנטעס לראשונה לסייג
ערלה כלל ומ״סאין זו כשלהי לנכס מפכח להי מדיבשהרכיב :בתוך לרבי׳וסד נוטעיבר׳׳ה לצורעצמו ותמייהוצריבי :גרסינן כימסל תני רש נא מוט
כראשונה משוס
גוי׳סהרכיב לרבים חייברב ' ה פטור הנוטע לרבים חייב בנוטע בתוך שלו בר״ה פטורכשג
אילן סרקי ואפ״פ1שאינו רשאי משום לכ ידם והכי איתא כידושל' דמני
פ״ג אילן פיק אע״פ שאין ישראל יסאי לעשות ןכ יש בו משוס ערלה רןרקע ויש קרק׳נגזלת א״ר הילא אף ע" פ שאין קרקע נגזלת ים יא|ום לקיק עו6ש _
אילן מאכל
■ לעתולצורך סרבי׳סמשון כתב עליו כולה מילת' דתימ׳דהא תנן הגזלן שנטע חייב ועוד דמסמ
הנוטע .עץ מאבל ואין
• מאימתי מונק לה משעת נטיעת' עכ"ל ה :
דאי יאוש פטור אדרבא כ״ש דחייכדהוי ככוטש למירשלו יעוי דמדמי ני>פ ?יאים
אכילה וכו׳בריס ערלה דף מח תכן הנוטע
דגיןנזי׳להלנה לגזל קרקע ונטעה והיינו כלא יאוס דומיא דר״ה דלא סייך ביה יאוש דמאן סי
< ז) ונבר נהבאר ויגיל
(
לסייג ולקורו׳ פעוד מן הערלה יפ  ,לסייג סד
*י *ל5ה גמ״־ק״יונינ עכ״לרנ ליישבדמסמ׳ליה לרש״כא דגזלן שנטעלסייגהיינו בגזל נטיעוונטטן
י# 7
מלשון סיגה בשושני׳ שנטע אילנו׳להיותן
; 1מםנןע ראי איאוש פטוראיפער
גדילכר* ס3ינ ולקורות בגדלהנטיעה -
/

דהיינו מדכתיב לכס ודרים משלנ׳ולאמן הגזל וכשלא גזל חייב אפי בר הימדכתיב
■
משעמם לשוןרבים • ומ״ש דר״ס לא שייך ביס יאוס ימאןמייאש -י״לדקרקעשל ד
או היאס־ן או שותפין מיקרי שסיר סרבים ושייך בהויאוש  :וס׳ש כנכרישנטע
עט• זרעוני סוס ולזויעס יחד ב; כתי סר״סש בס פלאים וז״ל א׳ -עג וכלאי אילנות
 3ין לעצמי כין לישראל סכי משמע קצת כירושלמי דלא ממעש אלאשנטעו גר לע
נסקא לן מ ו כתיב שדך לא תז' יע כלאים לא אסור אלא-הרכבה דומיא דסרכפת
ם לא כאו ישיאל לאיץ ו ;ר בסבתי בסי
בהמה סבל מומי למרב זיע אילמת )ה¬
זה שין הס
ה שין הסכימו כל י מפרסים
והפוסקים בין חיצון בין תחתון בין עליון לצורך אחר מאלו וצרו השני בזה ולזורען ,ו :ן,זרעי הסדהיעס זרעי
וס״ם ו
 ":ש והנושעבכית■":כ הימב׳סכס״י מס׳
לאכילה את של צורך אכיל' חייב והישאר פטור ואם חישב עליו האילנות ולזרעם יחד וכן פסק כרמ״בסי
מעשרם
<י■
ךיבייוס ייוחנ זכשם יבי אחייבבש־ ',ראשונה או שניה לאכיל׳חייב בערלה וברבעי ומונין גפ״ה מ ^כלאי' והוא מבואר* (
כיח־שלמי"'
!עשרס
יצא
היא-ש נמצא דין כלאים עכשיו בת לנחלקללג' חלקים• הרכבתי אילן מדאוי׳יתא
כלאי הכיס מדרבנן כלאיזרעיס׳נוופר  :וש׳ש אבל מותר לערב זרעונייאילנות־•

זי
אילןשנטעינתיו.ה "ית ?ייב ב1ר \^
ופסוימן המעש
!:יי מןהממש ׳ י ל  -יי "0׳ג-'-שמי ׳ ׳

לו משע׳ נטיעה אבל לא חיש׳עליו אלא עד סוף שגה שלישי׳אין
בי דין רבעי שאין רבעי בלא ערל׳ואם נטעו למאכל ואח״ב היש׳

^* נדגיש ^ נלממנמ
ו־ו׳
,ק■,,־,
^דך *:יא • אינו קורא כסלמא לר״ל ל״ק
הא 3גג דסורב׳ סא בגג דבית אלמא בגג
דנית מכיא ואינו קורא היינו מקאלענין
נכווים ־  :עי' משית ארצומידי י הוה

עליו '? 1אח' מא־לו חייב
הניטעילצח־ן־םצוהבנוןלצור׳ ^ ב אי
אתרוג חייב הנוטע בתוך שלו ל-לור׳רבים חייב וכתב הדמיים
בריא בארץ ישראל אבל בחייל פטור וא״א הראי ש ז״ל גא חילק
בזח  :הנוטע בר״ה לצור׳ עצמו והגזלן שנטעוהנכרי שנטע בין
לעצמו בין לישראל והנוטע בכית ועל גג שמלאו עפר ונטע בו
חייבין הנוטע בספינה או בעציץ של חרס חייב אע״פ שאינן

^

אתמייס ענסריס ותמרי ' שבעמקים אבל

לכל גדלי תשיב מחוכר גמור  :וגדש נקובי׳ ובשל עץ אם -נקובים חייב ואם לאו פטור העולה מאליו
בישוב חייב ובמדבר לא שנא עולה מאליו וליש נטעו אינו חייב
.הנוטע כספינה מש  ':כתב תיק כסמוךומס־
אלאאםבן עושה טפילהכחילהכיאפירותיו לישוב
סיזיל׳ בין של חרס לשל עץ :״כ הדא״ש בה
ערלה ח״ל הנוסע בספינה אע״פ שאיכה
נקונאם ה יא של חיש חייב ומפ׳בייושלמי׳
שאין כלי חיס עומד כפני השישיס והס־
מפעפעץ דיך הח־־ש ויונקין מן הקרקע
אכל סל פן בעי נקיבה פכ״ליבן ע־־ש״י

הלכות■

כלאי זרעים׳

כפנו שתתלה היה יגילר״ת

כןיאח״כ שלא אפרה תורה בח״ל אלא

 , -ולזורען ביחד

הרכב׳אילן באילן בין

אסוד׳תירבס׳לא-לא הרהב 'אילן באילןיגו'

שני 'מדבריו דכא״י א&ו׳לערב זרעי א׳ -למ(
עס !רעס־הוצויען יסד לא דק דהאי
מתני׳והר״מי כא״י י
*נ״ה דרשא יחמ,אל
מיייי ואפ ה שיו
ודבר פשוט הוא *  7 :אן> שלן בהרכבה ע א' י
מי רי ! איר 'לא א ; ר א! א '

אילן באילןבין ירקי
כאילןבץ ירק כירק

אתי הקותי תשמורו
בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא
פי׳בח״ל אףשרך אפי׳בח״ל והאי שרך
.

לש

וכלאי׳ הכרם.

דנלאייסרריפווה■
סו' נ ושל אדם מעה
מפיסמא סל תפוש
לאח־ד זני  '),ליייזוקתן-
ומעה
מסישמא
נירזשלתייעדותמהת-ן; .
של אבטיח ונותן
לתוך גומא וממאחי ׳)* וגדש י3ישלאי
*נ׳ה  ,תישכתיןירעי׳
)יעים (! ו־ : 1חילן

אילן בירק

ירמה לו־קא וכן ! כ• ' :
*נ׳ה ומי־־ (.משוכן
זדעי השדה ישם זרעי
י -אילכות ולזרעם יחל

אשור משנה כפ״ק
דכל 6י' (ד' כב ) ח"ל
אס זר גי
מילןדאילזי'
הר״אש
הרכבת
ורעיה אפי■ כלא זליג
אילן אסלה נא״י < 7ין
האילן הוא המיני'
זרע איעס חמין יתנאר'
יחור סל אילן זה
גשי' שאחר זה:
לאילן אקר כדתהן
אין מביאין אילן באילן ירק ביר ולא אילן.׳■
כייס שנקחא תשריעים■

כירקולא ירק באילן וכ״כ

הרמג״סומש■

ואפי ען סרק על פן מאכל ירוש מנין שאין
מיכיבין עץסרק עלעץ מס  :או עץ מאכל•
על עץ סרק כשאינו מינו ת״ל אתחקותי־
מס מורו וכ׳ר״ם משמ׳ דעץ סרק אמץ טרק,
לא אסי׳מדלא תני ליה ושמא היינוששמאי■

פי׳דבשל חרס
מסניאמי יקיבג ^"כש לע 1בין ירק באילן בין ירק בירק שאינו מינו כין אילן באילן שאינו
לופי׳נקוב לח מסכי
בפי מה' מעשר שני
מינו ואפי׳עץסרק על ץע מאכל או עץ מאכ׳על עץ סדק ויש אסל
המט'בעציץ שצוינו *כ״ה (
נתבהראיש הרכב׳ אפי׳תחת הקרקע כגון זמורו' גפן שהבריכה תחת הקרקע
נקוב חיי ' כערלה נתמינלל שני׳ז״אלעל אסור לזרוע עלית ירק אא״ב ישעל נכה עפר ג׳טפהים ואפילו
י!ע״פ ששמו כשרן ",
העש,י׳תק'ר׳ '׳נשרי׳ הבריכה בתוך דלעת או בתוך ס׳ לון של עץ מפני שנשרש בה
כיון לעץ סרק כינהו אפי׳מין כשאינו מיני■ '
כרס אש הזאתיי׳בערלה
לזרעים ס*י הוא
ימ א,יגפי (נט ג שס
ישפיסיבג־־ן והוה לי׳מרכיב ירק באילן אבל הבריב׳ בסלע אפי׳אין עלי׳עפ' כחד מינא חשיב ואיתספרי דגרסי שאין •
וישיב ד -גדין>
בארן
לאילטפכ״ל נקוב וחייב בערלה וכר' אלא שלשה אצבעות מותי ררוקא כה״ג שנקרא עליו שם אילן
מרכיכקאינן סרק מל עץ סרק ועל עץ י
ח״ל גירוש הנוסע
חלנרילדעני׳שא־מ נקו׳ הודם שהבריכה אבל מיתרמרוע אצל האילן א/ועפ ששרשי מאכ׳עכ״־ל והרא״ש כ׳כגיר'ראישוכ׳ומדכרי ׳
י
ל.
פטור
ר ' מערלה
בעציץ ש^ יכי נקובפט,
׳מערלה אבלאגל הירק נכנסין כתוך שרשי
רבי כאן נר' כן שלא כ׳דסרע״ג סרקאסו'
האילן
קייב בערלה ר יוסי
לאכענכן:
הרמב׳ס לא כעב כ
ן:
צו׳מפניס־שיס מפעפעין אותו ר יונה מפיקלישנה) כלי חיש עומד בפני השרשיס
פתמיה^ :
העיילחמאליו ביישוב חייב ונו׳משנה כתבמי׳כסמוך העולהמלוליו
קייב ומע בירושלמי דוקא כמקום ישוב אכל כמקום סוישין לא וגרסיכן בירוש ' גפן
שעלת במקום שורשין פטורה מן הערלה א״ר יוסי אפי׳ננוע' והתייכן העולה מאליו
קייב פמן בסנשען במקו׳יישוכ א״ר אלעזר הדא דתימ' כשאינה עושה כדי טפילתה
אכלסכז היתה עושה כדי טעילתה חייבת ופסק נן הרמכ״ספי׳ספילתכרי להספל
ביקלהביא ן ליישוב  :כוק ^ הרמי״ס בפי׳המשנה דסא דתכן העולה מאליו חייב
בתנאי שיהיה צמה ביה״י אבל עולה מאליו בי״ה פטור ופ״ז אממבסיערי ונטעתם
למה לא כתבוכשיבור  :תניא גוי שהיה מוכי פימת כ שוק ואמר של ערלה הן
סלנטע יכעי סן אינו נאמן סלהשביח מקמו הוא אלמין וכת' רבי׳יח־ססדאפי׳אמר
מאיש פל וני לקחתים אינו נאמן* :
רלח
חרככת אילן כתי׳את חקותי
,
תשמורו וגו׳ כס״פק *נ׳ה ?פב ה י ^ 7
״־״־
-״״ .״,,י

.
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ליונזרסידופ ערלהש! א באז לעולם דאינל מוכר

^[(דףלח ) מנךוכלאים נוסגין אף
אלאיקסעןיםועביעדלהנזר־ב־בא, : :כינב

בק  /ו 2גמ א '־י אחי א״ר׳ יוחק לוקי[ על
נצלאיםא״ל ר״א לר' יוסי והתנן והכלאים
מד״סל״קכ ^ 1-5 0י?^ ךס כ £ן3הרכ 5מ.
7 ~\ (" 1
׳' "א
מלןכדהמיאל דאמ אתסקותי תששיי
קץיישחקקת׳לכס כבר בהמתך לאתרביע* מפנישהיא ספק ׳ברלה בק״ל חת ותר ע"כ ועל
גלאיהשדךאל תזיעי כלאים מה בהמתך ׳המולי' ד^סו׳ןיבכמונשיז -יב בערלה 1לכ הרשי׳א-
בנתק-ם אתרכיזוג הראב׳לינסתפקכזה עללזז׳ל
בהרבעה ומה בהמתך
נסינעה אף ־־׳
פדך ; ־
מזזנודהרשב׳אתןרליסמשתכר־שעינהבזהג
יי ' וזזובפ־הרשב׳אתורןים משתכר׳שעילה
מיזג נהם׳
נוהג סן כארץ כין צח ל אף שדך נוהג בתזשמהנבה ^פמע-
יתותאסרחשתיעליזלהפירי
בין כאין סן בעל ואלא הא כתיבי שדך לפישנריןלנריוז חקייזיומגאזי להראנ׳ל
למעוטי זרעים שכח״ל רב יוסף ^; ןחוזנךגליןןאמ׳ שהזיע הואהפריז־
■,עלי?כמי
רבי 'האי  -אי מאן לזגיןתחנירו תזניי'
האשזלים
נהנא־ מקפ־רות ערלה אדהקדש לא קנט7לאז
חידיייהיגליז והביא ראיהלדבר  ':הזוג נא׳חעל
עגיה׳רלכיווב -הראב׳לחאיןקושזין להסמ&יס׳
עדלהולאיראעואדםגזהרעלזהלעולםואפנזר

״״־״ ייי״הל

תאי*עו ס5ו  $ל ק.כג)ןבכלל ,/הניסי ״

■

איז -החרזוי ! הת; רהוא'; ' ס

ננלז:

שאיזדע־ז! סוחכת

אבל ממ״ש לקמן סרק ע״ג סיק זהו׳מיט■
מות׳משתע דיפאינומינו אסו'  :רש איסו׳סדככה אפי׳תסת הקרקכגון זמור גפן•
שהכריכ מחת הק רק אסור וכו׳משנספ״ז דכלאי׳המכיייאתהגפן באר׳אם אקעפר '
פל גבה ג׳טפחי׳לא יביא זרע עליה אפי׳סבריכבדלעאו כסילון הכריכ׳בסלע אמ״פ•
שאין עפר על גבהאלא ג׳אצבעו׳מותד להביא זרע עלי'; * ג״ה ות״משילןש 4תרסנילי*
הדא דתיייא בסילין שלחרס אנל נסילזןש! אבר א־־כי גדין שיהא בוג׳אלפח־ס:

ומ׳ש

ודוקא כה״ג :

שנקי עליו שם אילןקוד׳שסכריב וטואפי׳כמבריךדוק׳נזמורת הגפןופו'כ״כ הרא״ס
בה׳כלאיס חיל לכתחלה שפלזיוע בצד סגפנים ב/ץ־ני זרעי׳כפ״ל וכן פמא דבר'
שזורעי׳בין הגסכי׳וצריך לדקדק שאע״פסאיץנאן איסו כלאים מ מ יהא אסו׳משוס׳י
ההיא דפנן המבריך 6פ הגפן באר וכו׳פי׳המבריך היינו שלוקסיןזמור מגפן אשד
ומשכיבין אות' תחת האר'ומוציאי? ראש׳מצד אחי ונעשי׳פס גפן' לא יבייא זרע ע״ג-
אפיי׳התזיקה ו׳יספחיס מן הגפן ומדקד׳עליה כירוס אמאיאסור איי משוס סהשרשי',
נכנסים בגפן ואסו׳משו׳הרכב' ירק באילן מאיאיריא גפן חפיכל אילן נאיבדמיהן"
אין מכיא״ן ירק באילן וא* מסו׳מכודס סצרי׳לסרחי׳מן סגפן סתח׳ -הזרעים צמו ' מן
הגפן שבצד הזרעי׳ניתני ששה פרין סבור׳כר״ע דאמר ג׳אי כר״ע אפי
■ מן הצד יהא■
אסו׳ימסמע דוקע״גלא יביא הא מןהצד מות׳ ומשני לעולם משו הרכבה ושאני -גפן
דרכיך ונצנסי׳סרשי הזרעי׳לתיכו אבל-שאר אילנו׳קשי׳הסואין נכנסין לתיכויאלמ
סמעי׳מהך מתני׳דשייךהרכב׳אפי' תחת הקרק׳וא״כ נימיכסזיו' בצד הגפן נבנסיבר
פרסי הזיעיבתיך שרשי הגפן ונהי דכזרעי׳מותיי׳מ פ יהא אסו׳לזרו׳משו׳סרכבת
ירק באילןרנ״ל דאע״ג דשיי׳הרכבה תת 'הקרק ה״מ כפמבריך זמררתיס׳הקרק׳ס־כד
הייה סס איילן עלי׳קודססההריכ חבל מה שנכנסי שדשיסזרעי׳בתוך 'שרשיהאילןלא■
מיקרי הרככ׳דאין סס אילן על הסישיתדע לן שהרי בפןיסידי׳עבולת ו׳־טפסי׳אף-
פ״פ שסשדשייס מתפשטים חי ן לסשהולא חיישי' להרכבה ועוד האיאמרי' היה -גדר־
מתים זה סימ לגדר גפן מכאן וזה סומך לגדר תבוא ' מכאן ואע״ 3שנננסין שיסי
התבוא׳למיך שישי הגפן אלמלא מיקרי הרככמהשנכנסי׳מחתי׳לתוךהשרשי׳כיון.
דאין סם אילן עליה׳עכ^ל והימצ׳׳סי ^ נ״היי־ין להעביר
העילתשערל ^ס 5ז*גין
נסןלחלו׳אילמיב
ולרתרניוקי־זזסעיט ל :.ריוכלזיןהמ.זנ -ז■ ( לא קילק בין גהץ לסאב אילצות ) מכת 'סב -׳ו מס ',

''י ^
אשזרלצקוט
[ישיא!
לה,ז

ג 'יץק7ש "* /" 5יהז " "' י'" ,׳  " " " ' ' ",׳"" ,י "
זיפים , >610נ י6
*

וי־יס נד  5ןד

^

טיזרע״גאלאנ׳אצכעותימות׳להכיאץדמ
עליהבד״איהשאיןעיקריסהפןכראבלאכ1

^ הה ^ נס׳׳ל־נמיג־יונ ^ ינ־ן:
■

ל״סייימנ5וה במומו לידן

לחמיו נהו יבלן ובלוג

מני־־ג׳לרהתוכפ־וגש

ןהרץר״זניאלהיש -משווישד ^ ץשהי ■של5ו

הלכות כלאי זרעים וכלאי הכרם רצה רצו

די מ

לזרוע זרמיםסמוך ג
קאי י
רצה(א1 . ),

טפחים מעיקרו סל אילן מראי כמרכיב הזרעים בתוך האילן
<
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בפ׳"תולין אפ״ה כדורות אחרוניתזרןלד"׳,׳׳*,."1
דתלמודא /
במשכת כלאים וסוגייא <
£/

< " *

״יי

מדרבנן כיון דלא
מ־ע.
אסרס תורה אלא ג ' יחד מנ״ל ׳דמיקרי
ר1ינ!לי.ניז לאסיר רקידוסין דטממא משום דליכאלמיחש
כלאי סכים אס לא עסה כן ולרע ר׳י נמ' 1
אלא ^יק,ע׳^ להרכבה אלא בזורע טל הגפן ממש בזמן האילן כיון שאין עלזזשרשים שש אילן ואפי' במבריך דוקא
דאפי׳תיסוי דרבנן לית ליס מדפרי׳דהכי
שאין סס מפיג טפחים לפיששרסי בזמורות גפן מפני שהיא רכה ושרשי הזרעים נכנסין בה אבל
עליו עפר סתם מתני ' דל א כי יאשים ואי סכררבי
0דק גיותר ל ת״ הזרעיםיורדי'כנגדם^ונככסי כתוך מ־סז המבריך ענף מאילן אחר מותר לזרוע על גכיו אפי׳איז
מאבי על גבי מאכל והוא מינו יאסיה הכי אתיין ספיר כוותי׳ואף לרמת
ינינ,לופיל׳ ״'! יןב ל בצדדפומ ימשו ח יפי ^לצדלי[ שלשה אצבעות סרק על גבי סרק
הר״אבד מ־אס דלא אסיר בח״ל אף על גב
הפריי׳גיין
׳
*
"
יהקי״״י
האגל־יב
־׳נ״זר ואיזהו מיני ית־ן
ד-אסור בהנאה בארץ כיון דלא תסיראלא
והעוזררין אינן כלאי זה בזה התפוח והחזריר הפרסקין והשקדין מדרב לא עדיף מכלאיזרעי׳דאסוימדאורי
יהטךל משתרשי ^ שרשי
,יא״ש׳ ""
״כ אץ והשרפים והרימון אע פ שדומיןזה לזה כלאים זה כזה אגסים בארן ולא גזרו עליה כח״ל והרמ״ה כתב
ונמסץכהס %לדסרשי מקג
ששמע דסרק ע׳נ מי׳פשםין לצדדין עד שסן  ,ורד ,ןכנגדן פיר ש בלשקרוסטמלקמיץאגסי׳ורומיןלעפצי׳פריש״יןפרוכש דמור ר׳יאשיה ראם זיע ביני גופני באק
בלעז חזרירמין תפוח וגדל ביער ומאכילים דאסיר אפילו חד מינא דזיעיס אסו׳אגל
שיי) יזדלא ג טפחים ושוב אין פרשי הזרעים נכנסין עוזררין קור״מעו
סיק
הנוסע זתיםורמוניסיחרנפיק בח״ל סרי מ״ה לא סמתי׳רב נחמן לההוא
ק ^י^י׳ בהסע׳כ  :גרסינן כירושלמי אפילו לחזירים שרפים מפר׳בירושלמי
מנהקשרפיך אסור להניח לנוי להרכיב בשלו ואסור לקיים גברא בס״סק דקידושין דהוה זרע בחמני
הכייכה כדלעת או בסילון הדא דתימא
מיא מיניליקא כסילון של חרס אבל בסילון סל אכך איני המורכב אבל הפרי היוצא ממנו מותר ואפי׳לזה שעבר והרכיבו ביני גופני כי לא זרע אלא זרע אסד בין
הגפנים אכל אס זרע ב מיני זרעים בין
לשי* דעש׳״״א צריך עד שיהא סס ג׳טפחי עפר מלמעלה
ומותר ליקח ענף מן המורכב ולנוטעו במקוםאחר:
סגפני גזרו ביה רבנן בח״ללהאמעמיה
כהדקצלמא
דתימא
הכריכ ,כשלפהדא
סחא7:גקא
׳־יאיד;<
הכרם בארץ ישראל אסור מן התורה
י
י  , ,ףי  £דן
,
דייוץ ו ,
רנינז
לרב יוסף בכלאי הכרם לאו משוסדאשור
לזורק ולקיימן ואסור ליהנות מהפרי
קא);3,,ל1שר ׳,״ה כלומקש ביס בהדין רכיב מתפתלות היא
בהנאהמדאוייתאקאמ׳אלא סתמקאין'
איןלנרי! סתרי ולא ידעתי למה השמיטוהו הרמ״ב והראש היוצא מהם וכח״ל אסורים מדרבנן הלכך ספקו כארץ ישראל
מסוסדבא״י א ס וי בהכאה ועסמאפילו
מאכל
סרקע 'ג סרק מאכל
אםילייך״ל  :ז"ל :
דתנןע״גכאגסין אסור ובחייל מותר כיצד ירק העומר בין הגפנים ואין ידוע אם מדרבנן ומיהו ה״מכיכאדזרעסנימיני
^׳,ן והוא חינו מות ואי זה מינו
נזרע שם באיסור אם לאו אפי׳אם רואה שהגוי לוקט משם מות׳ זרעים בכיס דסוף סוף לבי נפחי דמי
״״״
 £ £תקתססיסלין וני' יזו צע״פ שלימין זס לו לאוכלו ובלבד שלא ילקט הוא ויאבל וכלאי זרעים באי אסו' לאיסור לאורית דהא לאמוכחמילתאאי
לקדישי! כ׳התים׳ לזה כלאים זה בזהבפ״ק דכלאיס ( דכא)
באכילה ובחייל מותר לכתחלה לערבם כמפול׳יד זרע אי לא אכל היכא ד!רע חד
קי.נה למעש לא״נ יפ האגסים עס הקמסטומלין אינ׳כלאיס לזורען ולקיימן ומותרין
כלאי הכרם אא״ב זורע שני מיניתבואו' ביני גופני כיון דלא דמו לכלאי דאורית'
ל ':/י נח״ל _לא וכן הפריסין עם העוזרדין וכי"כ הרסב״ס ביחרולזורע׳ ולא מקרי
שיזרע חטה ושעור׳ אע״ג דכארץ גזרו כיס רבנן איסו׳סנאה
סגלא 'י זיעים /לא בפ״ג מה׳כלאיםוהסי אמרי׳ כהדיא בפ״ין או למיני זרעי׳עם חרצן יחד כר׳יאשי׳ראמ׳עד
כתל לא גזרו ביה כלל איסודא כיעובד
רכלאיס ר יוסיבשם ר יוחנן מלהו זוגות וחרצן במפולת יד אבל מין אחר עם חרצן או שני מינים כין
^
דרב נחמן דאי אמרת כה״ג חיכא איסור
הטה
יקמ ]"* צת יל זוגות מה על כל סירקא קאלזמית 0יעל הגפנים מות׳לכתחלה לזורען פח״ל והראי דב כתב הא רבעי
בחל אמאי לא עמתוס לההוא גבר עכל
ענ״ל <:כ״נהדא הלכת־ומסיק יעלכ לפי י?^ י $יי  .ושעורה וחרצן במפולת יד היינו דווקא למלקות אכל איסורא
אל ידעכא מנ״ל זה הסילוק שחלק כיןזרע
איכא ואפי' זורע כמין אחד נין תפנים והרמ״ה כתב רמודלז רב; אחד לשני זרעים דהך לישנאדהוה זרע
יאשיה בזורע אפי׳בחרמינא בין הגפנים כא״י שהוא אסור אכל ביזיוני ביני גופני משמע זרעים היכה
ומל* הרא״ייעיה יונה אספרגלץפזררין מפרס בפר׳ כיצר
כחוצ׳ לארץ שרי אבל הזורע שני מינין בין הגפנים גזרו וב רבנן ועוד דהא לישנ׳דקאמ כלאי הכיס דכאין
סי׳ מיל להני טולסי ולזמר קונעיש ופריסין קודוניי״ץ
׳אסיריבהכא׳משממדאורי׳והי־מב״ם כתב
אף
י( 1'"*,זה׳א' 5וזה א״א דלא דמו אהדדי כלל ופשיט שהס
וכלאי׳גמ׳ל ממרי
בלשון ערב אגוץ יההמון קויין להם אבל בח״ל מות׳לזרוע בצד הגפניי בתוך הכיס לכתחלה לא אסרותב ל אלא לזמע
נקראים
אגסים
'
פיר
והרמב״ס
בזה
זס
^
כלאים
שי
ס)עריס .
יקראו להם אגא׳ן ובלע״ז פירש בימיני ירק או תבוא׳עס החרצן במפולת יד ואע״פ ס מות לזרו הירק בצד הכרבת״ל
אש י ה״-קל אנל ברקוק וקתסטומלין בלשון ערב כסתהי וההמון
יש ל( יעיז  .ופרישין הס חבושין וכלע״ז קודו״כץ ופוורדין נקראץ זערור ובלפ״ז סורבא״ס וחזרר
סרמנין

"יז״ נ' ^ נקרא אלפזרן פרסקין כערבי אל כוך ובלעז פרישג״ש שזפין עוכאב רימין אל נבק
תנ׳לע׳ה ^' ^ ואמר בתלמוד יש מהם שהלכו בהם אחר הפרי וים מהם שהלכו אסר העלים ר״ל אס
7ף קניל הס דומי ' לפרי או לעלים לא יחשבוהו כלאים עכ״לורבי׳ידו׳בשס ר נטמנאי אגסים
ע*כ והארי! שם סירמיני״יש קיוסתמצן הס סיראם שסם מין אגסים ודומים לעפצי' פריסץ הס
נ ״ עי : £סירואילאש עוזרדין נישפוראש * ' וכתב סמ״ק על כל הנך דתנן התם דאיג כלאי'
זה בזה ומינים אחרים סאע׳' פ שדומיןהז
*נ״ה ינמיגנא״חמומד להרניג אילנית חין
העולם
לזה כלאי/זה בזה ולפי שאץ המון
נמיכז אעי׳שחורית נליננית1ל־ן( נזעסות א 1פ״
מכירים רוב המינים טוב ליזהר מכולםב*
שישלהסשסל״י;
אסור להניח לגוי להרכיב בשלוכ״כ
סרמכ״ס בפ״א מה כלאים וכ״ככרא״ש בס׳כלאיס מדאמרי׳בפ מולין (ד קלט ) דאסי'
ואסור לקיים סמויכ אבל הפרי
כשותא בכרמא אסור להניח לגוי לזרוע בכרמו :
היוצא ממנו מוחי כ״כ הרמב״ס בפ״א וכ״כ הרא״ס וכתב שהטעם מפני שאין לך
בכלאים שיאסר הפרי אלא כלאי הכיס רתנן כלאי הכךס אסור מלזרוע ומלקיים
ואסורים בהנאה כלאי זרעים אסו׳מלזמע ומלקיים ומותרים באכילה וכך הס דברי
סמ״ג והטעם שסם מדמיס הרכבת אילן באילן לכלאי זרעים שהן מותרים באכילה
ומ״ס מותר אפי׳לזהשעבר והרכיבוכ״כ הרמב״ס בפיהמהכלאיס ופשוט הוא:
ומותר ליקתעכף ןמ המורכב ולנטעו במקוםאחרכ"כ<י רמ״ד מ ".
והי ס ו *
^
ירושלמי בפ״ק דכלאיס תני גוי סהרכיכ אגוז ע״ ג ערםז
סח
1
לעשותבן גרנןל ממנו ילןיר ילילךןנןשע1
;רעי כלאי הכיס בא״י אסור ןמ התור לזורען ולקיימןואסו׳לימו ח יסר,

הרי אותו הירק

הזרו׳סס

אסו׳באכילה ואפי כח״ל והוא

סירא׳אותו לוקט ומוכי1אכל

ספיקו מופיעכ״ל מתוך דבריו מסח פעות׳לכת חל צזיוע סנימיניס בצדהגפנים
מדקאמר שלא אסרו בת״ל אלא לזרוע שני מינים עם החרצן במפולת יד מסמע
דלזרוע שני מינים בין הגפנים שרי וכן מוכת ?הוא עובדא דהוהזרע׳בזרוניביני
גופני דמשמע ב מיני זרעים ולא חמתוה כיון סמותרי׳לזמע מותרים נעיכאכילה
דאי אסורים באכילה אמאי לא שמתוה לההוא גברא דמסחמא זרען כדילאכלן
והוה ליה לשמותי׳לאפמשי מאיסו׳ואף את״ל משוסדאכתי לא עבד איסוי בסעח
זריעה לא שמתיה מ״מ כיון שידעו פזרע לאכלן היה לסם להודיעו שהןאסורים
באכילה וליסכא משמע שלא א״ל כלום ומ״ס ואע׳פ שמותר לזרוע הירק כנד הכי'
בח״ל הרי אותו הירק הזרועה שם אסור באכיל׳אפילו בת״ל ר״ל אע״פ שמותלזרוע
ירק בצד הכרס מותר גס לאכלו הרי אותו הירק הנמצ׳זרוע אצל הכר ואין ידועאס
נזרע במפול׳יד או נזרע בצד סגפני 'אסו׳באכיל׳אפי בח״ל כההיא דתכן בפי בחיא
דעי־ל׳כרס שהוא נטוע ירק וירק כמכר חוצה לו בא״י אסור וכסוריא מותר ובח׳■
יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד וכן מוכח דכהכי מיירי מדכת אבל מסיקי מוחי
אלמא דמייריבספק כלאים דאוריתא כההיא מתני׳דערלה ואסוכאכיל אסלקטן
ביד אבל אס ידוע לו שנזר בצד הגפנים ולא במפלת יד מותר ללוקטן ולאוכלן וכן
לכתחלה מותר לזרוע בצד הגפנים כ מיני זרעים ולאוכלן כן גר שצרי׳לפיס דכייו

וכןעמאדכר סזורעי׳בין הגפנים עכ״ל הר״אס ז״ל ובסמוך אדקדק כמהספייפ
בדב ^רע בס ז ל ויש לתמוה על.רכינו שקיצר בסברת הר 'אבדולא כ מסספירם
והר אשדהארקאמיראפילו בלא מפולת יד איכא איסויא אינו אלאסדיכון
 ^.מ א אבל בס ל מומרואפי׳בזורע 3מינים כין הגפנים ס׳שמע דשיילרעתו
* <^
מהם מסכה פ״סדכלאיס (ףד לא ) ומ״ס .,ו3ש״ל
ומש יבינו סכראה מדברי היא״סדאףבא״יקאמר רבי יאפיהוכו׳כן
1־ןנ ז ל .
כספקדקידושיןידףלח ) .י:תכתיו בסי׳סקודסזה■ ומ״סה ילךכ ספיסו
שבחנתי
כלאימדבריו
זיעיסמ״תאינו
בהדיא
זרעיםנראה
הרמ״ס יק
לבד הוי
להשיב לע
דבב מיני
שהאריך אט״ג
סס :ומ״ש
משמעסדבייו ו י
ובח'< מילוי־ מד ספימי3יןהב ^ .ס משס בסוף עלצה ( דפבאכרם הנטוע בסמוך לדעת
בפירוש
טקה מסו כלאי הכיס עד שיהיו שלשתן ביחד כ״כ התום בס״פק דקדוסין
ירק וירק נמכר שוצ׳לו בא״י אסור חיסורי׳מותר ובח״ל יורד ולוקט וכלב׳ שלא ילקוט
כיד ומפרשה לבינו בספק כלאים אבל הרמב״ס נר שמפרשה כשהם כלאים ודאי דברי ר יאפיה וקכ הרמ סב כפ״ס המ כלאיםוו "ל הזויע ב׳מיכיחכוא׳או כירקות
וס״ש וכלאי ורעים בא״י אסו׳לזורען ולקיימן פסער  .הכיסס ז ליקה כא׳משוססדךלא תזרע כלאים וא׳מסו׳לא תזרעכימך
וכבר כתבתי פי דבריו בסי רצ״ד :
משנה כפ״ס דכלאיסידף לא )ומ״ש ובח״ל מומר לכתחלס לערבם כנאיס ואינו .לוקה משוס לא תזרע כלאי עד סיזיע כא״י חטהושעורי' וחיקכמעיל'
ומומרין באכילס
אפילו,
' בספ״ק דקידושין וכמבתיו בסי שקודם זה • ולאמיקרי כלאי הכרס יד וכן אס חסה אותם בעפר ליקה  :ומ ש רבינד אבל הרמכסכתבבא״י
ביחד ולזורע
פס חרצן יחד כי' יאשיה וכי׳ בספ״ק הזורע מין א של תבואה או ייק פס הגפן וכולי אסורים כאכילה ובהנאה קאילמ״ט
אא״כ זורע שני מיני מבואות או ב מיני זרעים
סמתו (דף ככ ) ובפראסי'הגז ( דף קלו ) אמרי דקי״ל כרבי דני ה מדביי רה אשדאףבא״י קאמ׳יבי יאשיה שאינו נקרא כלאי הכרם אלא
דקידושין ( דףלט ) ובפמי
ושעורה וחרצן במפולת יד וכתה הרא״סהב כלאים כ!ורעשלשתךחד1להרמ' ב בא׳יי אסי׳במקא פס הגפןנקי כלאי סכרליאס׳בהנא•
חסה
יא שיה דאמר עד שיזרע
מהלכות
ברהימ הסכתרבעותחלתבפ״ימהלכו׳עאכלואסורו׳וסופבפ״ח
פר״י אע״פשכמה משניות ובריתות וסוגיות דמלמוד דלא כר׳יאשיה ההו׳דמעביר
כצסיס ורבעו חיבר דברים אלוםע אלו כאלו היו כתוביםכמקום א ח ילבהלכות
לש חבירו ועוד נמהימפניות

מציץ נקוב בכרס קדש והסי ' דהמסכן גסני ע ג תבואה

מאכלות

בהמה רצו רצז

רנז

ן{ :ן:לות אסורות כלאי הכיס כיצינדן ממיני תבוא׳ או מיני ירקו׳נמזרעו פס הגפן לגוי ומותר לומר לגוי לזרוע לו כלאי זרעים לכתסלה כפ״א מה׳ כלאים ובא״יקאמר
3ין פ! רננ ישראל כין שזרע גוי בין שעלו מאליהן בין שנטע הגפן בתוך הירק .שניהם׳ לאילו בת ל הישראל ענמו מותר לזרפס ומה שתמה עליו רבי ,ככר קדמו הראב״ד
*שורים
שורים באכילה ובהנאה ש  :פן
שנהן תקדש המליאה
המציאה הזה
*:
הזרע ותבואת הכרס כלוס מתרחק
בהשגות והי״ן פס תולין להקשועליו כן וכתבו דמדר משרשי׳אין ראיה דטעמי מסו׳
ופאסו׳שניהס והאוכל כזית מכלאי הכרס בין מן הירק בין מן הענכי׳לוקה מן התור ' דס'*ל דבש ׳ל סדי דכל המקל בארץ וכו׳אלא דסל כמה דאיפשר משצי כדי שלאילמדו;
ושניהם מנטרפיס זה פס זה פכ״ל ובפ״ס
להקל וכן פרש״י וכ״נ שהוא דפת הרא״ס
מס כלאיכת כל השיעור׳־ האלו
סמרחיקין
אן
?
כחייל
ולא
נהירא
לא״א
הרא׳יש
ז׳יל
אלא אפי׳איסורא
ליכאשכתב בה כלאים אסו׳להניח לגוי שירכיב
באילן של ישראל כדאמרי׳בס תולין דאפי׳
כשותא בכרסא אסור להניס לגוי לזרעו

 . ,י ,,
,,
רבעוני מיני זרעים לבר הוי כלאיזרעי׳מ״מ אינל^יקה
1מעןו ׳ כלאי בכרמו מסמ׳סהיה מפדטעמ דרב
משרשי׳
כמו שכתבו המפרשים וככסותא דכרמא
נחל ^
כ.מ' כי
ייזשס הכרם עדשיהו שלשתן ביחד אכל הרמב׳ים כת׳ בא״יאפי׳הזורע
דוקא הוא שהיה מתיר רב משרשיא ולא.
^| ן ^׳־ל
לא
מין אחר שי! תנואה או ירק םע גפן כין שזותנייסור ** או זורעו בשאר זרעים אלא סיס לתמוה דבכשותא
"ץל שלאית״ל
^
^ סמותר גוי או שעלו מאליהן בין שנטעו הגפן כתוך הירק אמורי באכילה מיהא ה׳ל לפסוק דסרי וי״ל דכיון דלוי
6יזפ רירי! בנו ?  :יס< 5רלהר י 6ותו
ובהנאה אכל בחל
מותרלזרועבתוך הגפנים -
לכתחילהולא אסר לבני כסכר לפי סאינס בני תור ' אנן
הירק הזיוע שס אסור באכילה ואפי ' .
כת״ל אסרו אלא לזרוע שני מיני עם חרצן כמפולת יד ואם אמ׳לתינוק השתא דלאו בני תור אנן הפי מבני בשבר
והואשירא' אותו ליקט ומוכר אבל
ספיקו נוי לזרוע לו בחייל מותר אבל לא יאמר לנוי נדול שלא
יתחלף וכמו שכתבו התו׳לענין מת בי״ט שני
גפנים
מותר כמו שביארנו בהמ״א עכ״ל • וע״ם
בישראל אשור לזרוע כלאים לנוי ומות לומר לנוי לזרוע לו כלאי
כחבסמ״ק טוב ליזהר כאותם גע
ובינו שהוא סובר דאכי׳זורע מץ אסד עס
זרעים לכתחילה ע״כ ור״ל אפי׳בשל ישראל ואיני יודע ל^ןך
שלא לזרוע תחתיהוחוצ׳להסאא״כהרחיק
הגפ!
כא״יאס[ורכהנ ^הייט ממ?ט גס׳
שאסור לקיימו היאך יהא מותר לומר זלגף לןןך^ם
ד אמות בכרס סיסבוה' גפני׳וכהחותמה׳
מ״א מין ממיני תבואה או מיני ירקות
׳
.
ירחיק לפחו' ששה טפחי׳כדץ גפן יחידי או
ומשמע דבמין אח׳מיירי ואע״פ סאיפשר
ר* ויד ר? די
ג׳טפחי׳לר״מ מסו דכל המקל  .בארז הלכה
לדסות ולומר דמין דקאמר לאו דוק רסני
כמותו בח״ל או להפסיק•כמחיה ' או בצור'
מיני׳בעי׳וכדמסייס בס שנזרעו לשקרביס
י ך *^ -ן ך י*תיל ף•
— כהמתך ,
אתרביעצ."1,3.א>1ןי1
אודוקאנזזמה פתח&
ט׳מףינילי׳נפ״קדעתנקנבי
1ו׳ ! " . " . " . .
ן_ •
ממ״שבפ״ה מה כלאיס אסור לזרוע ירקו'
כלאי עס לי : -ב׳ה וגע הכינב נזהגסי קכ ד:
אלא
הי׳ה
נמי
חיה
ועוף
הלכך
המרביע
מין
רצז כלאי
בהמהכתיב• בהמתךלא
גוותיואה בצד הגפנים או ליטעסגפן
בצו סירק או תבואה ואם עשה כן אע* פ עש שאינו מינו כין בהמ׳עם כהמ׳וחיה עם חיה או חיה עם בהמה
תרביע כלאים ולאו דוקא
בין
טמאים עם
..
שאינו ״־•!<
לוקהי< .
ה״ז •.קדש
.,
ונאסרו י* -
סניהבסנא'
,
ועוף ,
בין , ,
טמאק עם טמאים ,
.
.
טהורים אפי׳ במיני בהמ אלא ה״ה חיה ועוף מסנה כס הפרה
משמעששיר
:ע ספיר דאפי׳כמץ אח אשור כהנאה חיה שבים לוקה כין בארץ כין בח ל ואינו לוקה עד
שיכניס (מד ) ובגמ׳ סס ילין־ לה בהמתך בהמתך
־
טהריכתבש;1;1ו1־
נתבשאסור ליס ! הגפן בצד י^יו־ץהירק כמכחול בשפופרת אבל איסורא איכא אפי' אם יעלם זה על
זה מסבת :
וגדש הילנך המרביעמין פס
או יעורם בקול ואסור לישראל שיתן בהמתו לנוי שירביענ׳ לוא שאינו מיצו בין בהמה מס בהמה וכו׳משכ'
צומכוא׳וירק לשון יחיד הוא וכן תבוא׳:
ועלמ״שסרא״ש לפיש דבריהרמכ״ס
אבל מרת׳להכניסן בריר ביחדב ואינו זקוק להפריש' אפי׳ רואהבס שמינידכלא <דף.לא )ומ״שאפילו
אנא למידק דמ״ש כיון דמותייס לזרוע שרובעי׳ זה את זה הנולד מהכלאים מותר בהנאה ובאכיל ה אם במיניסר :שביס מימיא כתוף פ׳הפרה
ממרים נמי באכילה דאי אשורי' כאכילה
אמאילאשמתוה להסוא גכראדמסממא הוא מין הטהור ומות׳לקיימו כל שני המעין כהמ׳אן היה אפי׳ ף* (דנה ) ומ״ש לוקה בין בא רץ ביןרח״ל
זרעןכדי לאכלן ונו' אין משם ראיס דכא דומין זה לזה ונדלי׳זה עסזה כלאי׳זהעם ןה כיצר הזאכ עם הכ 1,כ פשוט הוא• ומי שןאינו לוק עדשיכניס
וכלב כופרי עטיהשועל והע)ים 'םע
הצבאים
כפועגיס
איפשי פזרען כדי למכרן לגייס וגס מ״ש
דניון שירעו פזי לאכלן היה להם להודיעו שהה אסורי׳באכילה ולישכא דגמ׳משמע איכא אפי׳אס יעלם זה על הו או יפזר כקול כ כ הימב ס ומ״ש ואסו' לישראל שיתן
בהמתו לגוי סירכיענה לו שם איבפיא לסו מהו שיאמר אדס לגוי חסום פרתי ודוס
שלא אמר כלום לא מכרע מידי דכיון שלא היה פושה איסור למה לססלידישללא
; שאל כי שמא היה יודע הדין ואת״ל שעכי׳ז היה מוטל עליה ' להודיעו שמא הודיעוהו בה מי אמריכי אמרי׳אמירה לנוי סבו׳ה״ס לענק סכת דאיסור סקילה אבל חסימה
ולא הוזכר בתלמוד דלא נחת תלמודא להכי אלא להודיענו דהלכה כר ' יאשיס ולא
דאיסורלאו לא או דילמא ל״ס ולא איפסיטא ולסומרא וכ״פ הרמב״ס ז״ל  :ומ״ש
אבל
מותר
נמסו רבנן דאמרן לרב נחמן תא נשמתיה לההיא גברא דהוה זרע ביני גופני ומה
להכניסם
בדיר
ביחד
ג״ז
סס
:
ומ״ס
ואינו
זקוק
להפרישם אפי' רואה
ספי כדברי הימכ״ס דלא קאמר שאשור באכילה אלא כשסו׳ספק אס כזרע במפולת שרובעי׳וה את זה כ״כ הרמב״ס •
הנולד מהכלאיס מותר  .בהנאה ובאכילה וכר,' .
ידאו אה נזרע בצד סגפני׳אכל אס בודאי נזיע בצד הגפנים מותר באכילה לישנא כ״כ הרמב״ס וכן משמע בפ״ב דבכורי ' ( דף פ) 5״כוי חלבו אסוי מסס דבשת מוהר י
ראותו הויא תיוכתיה דא"כ לא ה״ל לכתוב אלא אע״פ שמות' לזרוע ירק בצד הכרס
כל ב׳המיני בהמה או חיה אפי הן דומין זה לזהוגדלי ,זה פס זה כלאיס זה מסזה
כס״ל ירק הנמצ׳ זרוע סס אשור באכילה ומדכתב אופו הירק משמע בהדיא דקאי כיצדיץזאב ספ הכלב משנה י בפ״ק דכלסיס (דף כא ) ומ״ס וגדלים זה פס זה בס״פ
לירק שנזרע בצד הגפנים ומ״ש וכן■מד־ח דכסבי מיירי מדכתב אבל ספיקו מותר
הפרה גבי תרנגול טווס ופסירכי עשו׳דרבו כסדי הדדי מהו דמימ מין חד הו ' קמ״ל
אלמאדמייריבספק כלאיס דאוריפא נראה מדבריו שהוא סוכר דלהרמב״ס ירק
וכתב
הרמב״ס
אע״פ שמתעביין זה מזה ודומי ' זה לזה הואי' והם ב ' מינים הרי ק
הנטוע בצד הגפנים אינו אסור מן התורה כיון שידוע שנזרע שלא במפולת יד
קשה
כלאים
:
מין
שיש
כי
מדברי
וישובי כגון סור הבי עס השור וכו׳מופריס זס עס זס
דממקום שבא יש להביא ראי׳להפך שהרי כתב אף ספיקו מות כמו
שביארנו בה״מא כ״כ הרמב״ס והוא מדתכן פ״ח דנלאיס ( לף
■ לכ )סור הבר מץ בהמה ר יוסי אומר מין
_
׳ ^
_׳
_
__
_
_ ^  ..׳ 1 . .
_ . 1״ _ ׳> _
__
׳
.
_
_■
וקדכ׳ידופדבסמ״א כודאי כלאי׳דאוריתמיירי דומי׳דערלה דנקט בהדי כלאי הכרס חיה וקאמ׳עלה בירושלמי הא שור עס סור כר אלנ׳כלאיס דלח כר ' יוסי בס״פ הפרה
שהיא ודאי ערלה דאוריתא ואפ״ה כח״ל־אפי ראה עכבי׳יוצאי' מכיס ערלה או ירק דף כה ) קאמר כפשיטו׳דגמלא פרסאה וגמלא טייעא אינה כלאים • ומ״ס אבל האווז
יוצא מאותו כרס שהוא כלאי הכרס מותר ועוד שאין סדב׳כמו שסוב׳הרב ז״ל כדברי עם אווז הבר אסורים זה עם זה וכו׳מימרא סס ויהיב ניטמא שזה ביציו מבחוץ וזה
לומב״ס דכל שידוע שלא כזרע במפולת יד אינו אסור מן התורה שהרי כתב כפ״ה ביציו מבפנים רב פפא אמ׳סא טעונ׳חדא כיעתא בשיחלא*והא־ טעונה כמה ביפתא
מה׳כלאי-ס אשור לזרוע ירקות או תבואה כצד הגפנים או ליטע גפן בצד הירק או בסיחלא הכוי אסור עם החיה ועם הבהמה מסנה פ״ב דככור <דף .סר ) הבאים.
מטא־ ואס עשה .כן אע״ס שאינו לוקה ה״ז קדש ונאסרו שניהם בהנאה וכו׳שנא׳פן מן הכלאים אץ מותרין זה עם זה אלא א״כ אמותיהן שוות וכו בפ״פדכלאי < דףלב)
תקדשהמליא הזרע הרי בהדיא שאע״פ שלא כזרע במפולת יד אסור מן התור לזרעו
תנן ר יהודה או׳הנולדי׳מן כסוס אע״פ סאכיה׳חמור מותרי׳זה עם זה וקהנולדי׳מץ
ואס זיפו אסור בהנא׳וכך מבואר ג 'כ כדבריו בה״מא שאסור בהנאה מן התור׳והייכו החמור אע״פ שאביה ' סוס מותרים זה טס זה אכל הנולדים מן הסוס עם המלדי׳ מך
צא״יאכל בת״ל מות׳לזורעו ואסור באכילה כנ״ל שהוא דעת הרמכ״ס ז״ל וכר ' שמפני
החמו׳אסורי׳זה פס זה ובפ׳אומו ואת בנו איבמיא להו מי פשיעא ליה לר' יהוד דאין
קושיות אלו סתס רכינו דבריו ולא כתב מה שפי׳הרא״ס בדברי הרמב״ס ז״ל ויבינו
חוסשין
לזרע
האב או דילמ' ספוקי מססק׳ליה למסי נ״מ למיסרי פרי עס האס אי
'יופס אחי שהביא פי׳הרא״ש בדברי הרמג״ס כתב ומ ' מ דברי הרמב״ס
סתומים
אמר
פסים
ליס
שרי
ואי
אמרת
מספקא
לי׳אסור
ת״ס
דאמ׳
רב
הונא
ברי׳דרב יהושע
יטעמאדהרמב״ס לפי מה שפירשתי דבריו היינו מש ום דס״ל דהא דבעי ר' יאשיה הכל מודים כפרי עם ה^ס שאסו' ם״מ ספ וקי מספקא ליה ס ' מ ואע״ג דחנניה פליג
צ מינים היינו לחייב את הזורע מלקו׳אבל הכרס וכמליאה נאסרי׳בלא זה דמסממא ■ ואמר חוששין לזרע האב ולדבריו כל מין פרדות מותר ; שכולן שוין שבכולם יש 'ב
ךפליג ר יאשיה על כל הנך משניות דאסרי כזורע ירק בכרס והשתא כיון דבא״י צדדים ופס התם שמואל הלכה כוותיה פסקו הפוסקי׳הלכס כר יהודה משוסדבפ״ב־
ליכאמלקרת כ ; ריעה כח׳ל סותר בזריעה והיכא שזרע כיון דבא״י אסורבהנא׳בס״ל דייני גזימפסיק הלכהכוותי׳ועוכדא דר אבאדכסמוך כוומיה אמיא :
וכתב
ץ י לאכילה מיהא * * :ב׳ה ! לגייל״י נ 7יני׳ אל! גשםהפסקי׳מזעוי־מ־ס :
הרא״ם בה כלאים כתב הרסב״ס הנולדים חן הכלאים אס היו אמותיהן מב׳ מינים
^
רביכו כשם הרמב״ס ואס אסר לתינוק גוי לזרו׳לו כח״ל
מותר
אבל לא אסור להרכיבן זה עם זה ואס הרכיכן לוקה וכן אס הרכי ' זה הנולד אפיעל מין אסר
יאמר
לגוי
גדול
שלא
יתחלף
בישראל
ככר
כתבתי
שהוא
בפ״חדכלאי׳
לוקה
ודבריו
תמוהים
מדקאמר אם היו אמותיהם מסכי מינים לוקה אלמא פשיסא
^עדגדסי׳כפ תולין ( דף קלט ) סלחו לי' בני כשכר ללוי כשותא מהו סלח להו ליה דאין חושסין לזרע האב והדר קאמר אס הרכיב־ זה הנולד אפי על מון אמו לוק)ה
יי '""*"2
נפותא בכרמא עירובא ולשלח להו כר'.טרפון דאמי כשות אינו י
כלאים ככרס "
אלמאפשיטא ליה דחיששין לזיע סאב ואס היה מכיר בשניהם אסור או לוקס מכת
וק״ל
מ
המקל
בארץ
הלכה
כמותו
בחל
לסי סאינס בני תורה רב משרשיא יהיה פרוטה 'מרדות הוה ניח׳עכ״ל ואני מצאתי כספר אח שמכר הקולימם על אות׳הרכיבן לוקס
,
תי
מ
?
טי
וזרע ליה וליתן ליה לתינוק ישראל אתי למסרך וליתן ליה לגדול גוי
ואין אותה נוסחא נוחה דלז״כ מ״ס וכן אס כרכי' זה סנולד אפי ' על מין אמו לוקס
ית
^פלופיבישראל ופסק ז״ל כרב מערש׳ ; וש״שהרמב״ס אסור לזחעכצאיס
קשה מאי וכן כיון שהם מוחלקי ' זה מזה דכזה לוקה ובזס אינו לוקה ועוד דאכתי

קשס למהבהרנלזה מולדעל מין אמולוקס . .

•־

םד
(נ )
ואן ע״פ
סגתמ/י
לעיל
דנקטינן לנחיל
ה5ל שרי ׳מ תיש
ללמוד חזה גמקום
שנלאיורעייאסזר:

רצז (א)ירן

פי׳הר״ן פ'
השוכר דף קי״ג
ע״א7אמירה לגוי
אפי׳ נאישורלאו
אסור׳וליפהמרל1
גהגהות דשניז7
>ן
ק״פע״א דאשור
צומר לנוישיעשה
דגר איסור אסלאו-
שהגוי עוש׳להכאפ
עצמו ולכן חותר
להאכילו דנ׳איסור
ועיין נת׳ת פי/
מהל׳ שניחתשג'
סגרות אלו:
(ג ) נהר״ן פרז
השוכ' את הפועלי׳
דן קי׳בע׳בלוקא
נמקוסדלינ׳לתיחש
לפרירותאאנלאם
אמן גניתולה או
דאיכא למיתש
לפרימת א דע גדי
אסור להכניס חין
?שאינו חינג לזיר
יגנ״לי־

הלכות כלאי בהמה רצז
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© סמי שכתוב משיכה מה שנושאים מכיהס החבלים וכתב רבי׳ירו׳בתיחק שני וכן מוכח בירושלמי
לקיזן  :ויופי נכון היה לגיוס בשניהם אינו לוקהאילו היינו מוצאי
וכתב סרא״ס וניא ' סאס מילי׳אחלבחבל
ומ״ש יכמסומכיס על סימני '
יק
הלגד׳
כי
חמות׳ ׳״־
שמלמלו  -״״״־>
החמו׳ביד ימ־׳נו והלן ביד
נו כן  ':או למשוך ככ׳פרדות וכו'3פ אותו הצבאים והיעלים םע הרחלי' והמום עם הפרד והפרד עם
להרכי
מין שיש מפסיק ביניהם ולין שייך למימי מהגיס
ואת מו ( דף טנ} )א״ל ר אכא לשמעיה כי והחמו׳עם העיור אע״פ שרומי' זה לזה כלאים זה עם זה
חכל שכנתיס ע״כ והיינו כתשוב 'אבי״ה
מפיילס לי כורנייסא בדיספקפיין לסכך בו מדברי וישובי כגון&זו־ הכר עם השו׳והרמך עם המוס מותרין
לה״ר אפרים דבסמוך  :ומשאבל סוס
דדמיץ להדדי ועייל ליאלסא קסכראין זה עם זה אבל האורז םע אווז הבר אסורין זה עם זה ששני מינין
וחמור שהולכים זה אנל זס ואינםקשורי׳
ספק
חוססין לזרע האב וסימנין דאוריתא סי' הן הכר אסו׳עם החי׳ועם הבהמ׳ואין לוקין עליו מפני שהו'
יסד ודף מונס פליהס מותי לישב פלסג
דיספק עגלה שהוא רוכב כה • דדמיין
הבאים מן הכלאים אין מותרין זה עם זה אא״ב אמותיהן שוות הדף כ 'כ רבי׳ירו בשם התום * :ומ״יש
משום
להדדי באזניס ובזנב כדכסמוך
שאמו חמורה אוסוסיאעם פרדה שאמה חמורה או בסס הי״י אפרים
מנהיג בכלאיס* ומ״ש ואלו סימניה׳שיהו כגון פרד
*נ׳ה כפו ׳נא׳תהיהודי׳
או
סוסיא
סוסיא אבל פרד׳ שאמה חמורה אצזור׳עם פרד שאמו
וכן מ״ש כסס אבי
שוותבאזניהס וכו׳ שמאמרי אבייעבי
הנלי' נע< ן> הכק' שנייגיד
להרכיבו העזיי כתהסרדכי
צניף קליה כר סוסיא איפכא ואין לוקין עליו וכן פרד שאמו חמורה אסורה
אין להם לקשור <ח<5
קליה בר חמיא
על חמורה או פרד שאמו סוסיא אסור להרכיבו על סוסיא אע״פ בקציס כפר ' במה
שה־מף נקשרנונ'תפ!ש
גנובתי'
חוטר
אורניה
רברבן
ואמ י פפא
כתב
והרא״ס
בהמ
חן האוכף מן הסוסשהס
שהו׳מקאמו דשמ׳חוששין לזרע האב אב׳אין לוקין עליו וסומכין
בר סמיא זוסק אורניה ורבא גכוכתי' בר
כלאים עללז
דבריהם בארוכה
סוסיא וע־ש״י בר חמרא אמו הית סעורה על סימנין להרכיב או למשוך בב פרדות שאין אנו יודעין אם
בה כלאים  :ומ״ס בסס הר״ראפרים
צניף צלול והוא לשון צעק׳הסוס גכובתיה אמותיהן שוות ואלו סימניהם שיהו שוות באזניהם ובזנבותיהן
דבהנהגה בלבד שמנהיגם זה שה זהלוקס
זנצו  :כלהעושה מלאכה בב ' מינים וכו' ובקולון כל העושה מלאכה בשני מינק כגון חורש ומושך בקרון
אפי' אס אינם קשורים מבוארבדבריו
כין אס שניהם טמאים או טהוייס וכו' וכיוצא בזה לוקה אפי־׳הן דומין זה לזה וגדלים זה עם זה בין בב׳ שהביא שטעמי מכל אות׳הראיו'שכתבתי
הרמנ״ס כחב ה׳ל כל העושה מלאכה בב' מיני בהמה או כשני מיני חיה או חיה עם בהמ׳ואפי׳חיה או בהט׳
בסמוך לדעת המלב״ס ושם מבוארבארך
מיני בהמה או חיה כאחד והיה א׳מהן מין
עם עוף בין אם שניהם טמאי׳או טהורי׳בין א טמא וא׳טהור ואפי' טעמו של אבי העזרי • שני סיניהקשורים
טהור והשני מין טמא ה״ז לוקה בכ״מ שנ'
ובחמור יחדיו אח החורש במין של ים עם מין של יבשה אסו׳להנהיג אלא שאין לוקין עליו בקרון ומוליכי׳אותו היושב עליו פסקר״י
לא תחרוש בשור
קר
ואדם מות׳לעשות מלאכ׳או להנהיג עם כולן כת׳הרמב״ם משכם שאינו לוקה וכו׳בסח דנלאיס (דף לא )
או הזורע או המושך בסס עגלה או אבן
לוקה אבל המזווגןפטו׳עד שימשוך כמנהיג סופג את הס' היושב בקרון סופג
כאחד או הנהיגן כאחד ואפי ' כקול לוקה כא׳או הנהיגם כא׳אפי׳בקול
בקשורק את המ׳ר״ס פוטר את סיוס ' בקרוןואמרי׳
סכ׳יסריו מ״מ ואח׳שור ופעור ואח ' כל ג' או עד שינהיג וא״א הראי׳ש ז״ל כתב שאין איסור אלא
בפ״ק דמציעא דשמואל מפיךלמתני׳ופני
טיניס סאעסמא ואח טהור כין בהמה עס יחד אבל סום וחמור שהולכין זה אצל זה ואינן קשורין יחד ודף
וחכמים פוטרי' משוס דס״ל דרכוב לא קני
מ״שה״ר
בהמה כחזיר עם הכבש או חיה עס חיה מונח עליהן מותר לישוב ע״גהדף וכ״כאבי העזריעל
וכ״ס יושב ולהכי מסיך דתיקוסמילתיה
כחמור פס הפיל או חיה עם בהמה בכלב
אפרי׳שהרוכב בסוס לצור ציד ומושך בחבל הכלבי׳אצל הסוס
כחכמיסוכתב סרא״ש בה׳כלאיס ר״י פסק
סל
עס הפז או צבי פס החזיר וכיוצא כסס
שהוא לוקה משום מנהיג כלאים דבהנהנ׳לבד שמנהיגים זה עם כשמואל דלא אשכחן אמורא דפליגעלייז
כהמ'
כל אלו לוקה מן התורה שחיה בכלל
זה לוקה אפי׳אם אינן קשורין ואבי העזרי כתב שאין דצ איסור
ואע״גדפריך ליהטובא הא סנילטלהו
היא אכל מר״ס' 3מיני׳שהס כלאי בהרכע
כדבר שאין איסור כהנהגה דע שיעשה מלאכה בשניהם ביחד ומתני דהיו ב רוכבים פ״ג בהס מוקילה
אסורי׳לחרוס בהם כאח ולמשכן ולהנהיגן
וע״י קעררה ב׳מינין הקשורין בקרון ומוליכין אותו היושב עליו שמואל במנהיג ברגליו והרי׳ףלא הביא
ואס פשה בהם מלאכ׳כא׳או מוסךאו הנהיג
היא מסקנת דברי שמואל כלל אלא הבי המסנ׳כצוית׳
מכת מידות ואסור להנהיג פסק ר״י שאינו לוקה ורב אלפס כתב שהו׳לוקח וכן
מכין אותו
עמהם חמור אע״פ משמע דליתא להך דשמואל מסוס דפויך
 3המה מן היבשה פס חיה שכיס כגון פז א״א הרא״ש ז״ל קשר שני סוסי׳ בקרון וקשר
ליהטובא ואע״ג דסנינהו נרא ' לולהרי״ף
םע שמט׳ואס עשה פטו ' עכ״ל וכתב עליו ששני הסוסים יכולין למשכו בלא החמו׳לוקה וכן עגלה המושל
דשיכויי דחיקי כינהו ורכוב קני ולא מפני'
הל־א״ש3ה'כלאים נר דס״ל דאע״ג דילפי' בקרון וקשר מין אחר בצר הקרון או מאחריו חייב מפגי שרוחה
לממני׳והיוסב בקרון לוקה מסוסדאזלא
סור שור משגת הכי ילפי' לעסו כל בהמה
הקרון כגופו ומסייע בהליכתו אבל אם .קשרו בו כשערו פטור מסמתיה מסוס דלא גרע ממנהיגהיבקול
וחיה נסור וחמור ומיהו בעינן דומי׳לשור
מפני שכואב לו םא ימשוך ואינו מושך;
דליקה משוס דבדיבוריה קא טכידמעשה
וחמור שיהא א ' טמא וא׳טהור אבל ב ' מיני
רצח כתיב
ע"כ • ומ״ס ר ב יכו על דברי הרי״ף וכןהיא
כהמ׳טהוד או במיני בהמטמא׳אין איסור
מסקנת א״א !״ל אמ״פ סהרא״ש כמב שתי הסברות ולא הכריע ניניה משמטלרנינו
אלא מדרבנן ואין דבריו נראים דמתני כוללת יחד טמא׳עם טמאה טהור פס טהורה
אלמאשכולן שהוא סיבר כדעת הרי״ף מאחר סהסא דבריי באחרונה אבל אין זה הכרע ואורנה
טהורה עם טמאה שמאה עס טהורה אסורים לחרוש למש וך ולהנהיג
מתני' בפ״ק דמציע׳פסק כשמואל דרכו׳ לא קני וא״כ כ״ש לגבי כלאי׳דלא ילקהוהימכ״ס
סוין באיסורן טמאה עס טמאה טהורה עס טהורה כמו טמאה עע־טעורה וכן
פסק כדברי הרי״ף שהיושב במגלה לוקה וכתב פור וכן םא היה ייסב א׳בפגלהואח
דמ׳הפר דקתני אח סויוא ' כל בהמה לנפילת הבור וכו׳לכלאיס משמע דכולן דין
מנהיג סניסס לוקין ואסי׳ק שהנהיגו כלאים כאחד כולס לוקים  *.קשר בסוסיה
אחד יש להן ונוהגין בכל מיני צהמה חיה ועוף ועוד הביא כמהיראיו׳לדכריו וכתב
בקרון וקשר עמהס חמור וכו׳וכן עגלה המוסב בקרון וקשר מין אחר כצד הקרון ומ|
כסוף אלא ודאי אין חילוק וכל שני מיני בהמו' לוקה עליה׳מן אתור ' ורבינו סתס
בפ״סדנלאיס שס תנן השלישית הקשורה לרצרפית אסור ופירשו ר״סיהרא״םאס
דבריו כהיא״סוסמ״ג כתב דיש להביא ראיה לדברי הרחכ״ס מהתוספתא וממתני'
אלא שאין לוקין היו קושרין ב סוסים בקרון וקשר חמור עמהס אע״ג דבלא קעור קא אזלי אסהלא
דכלאיס  :ומיש ואפי׳במין פל יס עס מין סל יבשה אסו׳ להנהיג
' מכת חזינן לחמור כמאן דליתיה כיון דזה יכול חה אין יכול דלהוי מסייעשאין טמטף
עליו כס״פ הפר (דכה ) בעיא דלא איפסיט׳ומדקדוק דברי הרמב״ס נר' דאפי
והרמב״ם לא הזכיר דין זה בחיבורו והטפס מפני שהוא ז״ל היה מפר המשנה גע א
כתב הרמב״ס
מרדות אין בו מסוס דמון דספיקא הוא אין מכין על הספק :
דהיינו שהעגלה השלישית הקשור׳עס הקרון אסו׳לסב ' בה כסימסכו העגלותההם
מ־שכס כאח או הנהיגה כאח אפי בקול לוקה וכו׳ז״ל ? רמב״ס א החורש או הזורע או
בהמות כלאים ועדיין קשה שמ״מ ה״ל לכתוב בחיבורו דין זה דפגלההשלישית
המושך בסן עגלה או אבן כא׳או הנהיגן כא׳ואפי בקול לוקס סכא' יחדיו מ״מ אכל
שפי׳לגליהדמנ״ס הקשורה עס הקרון אסור לשבת בה ואיססר סמאסר שכתב דיוסב במגלה לוק מפני
המזווגן עטור עד שימשיך או ינהיג וטעמן*נ ה ולפי סהשנל׳מדנלילגיק
בספרי לרבות הדש והמנהיג שישיבתו■ גורס לבהמה שתמשוך המגלה ממילא משמע דאפי' ליסב בעגלהשלישית
מדריש
לאפיל! גשא-ל! קשירי׳יסדאשול אפשל שטעמו •
וגלש וקטגלס
לתוכף מכיסה אסור דהא .ודאי•ישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך העגלה :
מדבתיב יחדיו מ״מ ולא דריש האי יחדו כמו יחדיו דכלאי בגדי׳ פרט
וכן משמע מפלוגמא המושכת בקרון וקשר מין א׳כצד הקרון או מאחריו חייב ונו ' ג״ז מסנה סס (דףל)3
אחתמסמדאפי׳אין מחוברי׳יחד אלא שהו ' מנהיגן יחד לוקה
עצמו פד שיפרוט לך אין קושרין את הסוס לא לצדדי הקרון ולא לאה הקרון ופירסו ריס והראש יח־
דר׳יונתן ור׳יאשיה דאמר משס סניסס צא׳ומשמע אחד א כפני
דסור וחמור אין לי למעט אלא שאינו עגלה למשוך בקרון ואין קושרין את הסוס לא בצידי הקרון ולא אחר הקרוןללמדו
הצתו׳יסדיו דומיא דשור וחמור מכלל דיחדיו
בירושלמי ומה לימשך אע״פ שאין זה דרך משיכה אסגר ומפי' בירושלמי מפני מה ר יומן אנומפגי
קייב בזה אחר זה אכל כשמנהיגן יחד לוקה וכן משמע נמימדקאמר
כגדי׳שמופיי׳ללכופ זה ע״ז אסור כתערובת כלאי בשמה שאסורי׳ להנהיג זה שזה נושא עצלותו סלהז סי׳סהראשון מתעצל גוף של אותו שאחר הקרון גוג קייז
כלאי
ומנהיגו בקרון בגופו רב אמר מפני שנושא חבלסבנתיס ומסיק קשרו כשערו טן
את זה וכו׳משמע דומיא דלביסס כלאי׳דמות כלא חבור כך כלאי בהמה אע״פ שאין
אלא ע" ד רב בין ע״ד ר׳יוחנן סטור וטעמא מפני סאס ימשוך יכאכלו פכ״ל הרא ש י?
שאם*נ"ה ויותרנכיןלומר להלחנ״ס לא מחייל
ומס
.קסורי שמנהיג? יחד אסור
^
ל< ) נקשורי׳ייזל< לא יא לומר אלא אפי׳לא יישנםולא 'ליון דפי׳הרא״ש דספמא דאיסורא משו׳דגוף אותו■סאס הקרון נוג ע
הנהיגן בקול לוקה גע' הפועלים ( דף
ם״שהנהיג׳במאלאבקול חייב והוא שיהי׳קשורי׳יחז יל קשרו בשערו מאי הוי אדרבה כל שידחה את הקרון יות לא יכאב לו כ כואיפם
מלוגפא דר יוחנן ור"צ וסס׳כר׳י 1 :
דקסרו בשערו דקא׳לאותו שהוא קשור לפני לקרון זמוסיו קאי דכיון סאסימש ו
׳לא <א,הנילא קריקביסיחליו:
רבי׳בשס הרא״סס אץ5ןי סו׳אל^ 3קשןרי
אבל יכאב ול אינו מוסך ונמצא שאין הקרון מתנהג אלא ע״י אותו שקשור אחרי י וי1
*יסד וכו׳בס במה' כהמה ( דף נד ) אסא דתנן ולא יקשור גמלים זה בזה וימשיך
ר!
הפס י׳ ירמיה בעי1
מכניס הוא לתוך ידו חבלים ובלבד שלא יכרוך ואמר רב אשי לענין כלאי׳שכו כלאים 3לבד ודוח ?ובדק תי הירום׳ומ-צ3ןתי דהכי
כלאים דאלס והא מנן אדם מופר פס כולן הקשו התיס׳והרא״ם אפי ,ר יונה אמר איתסלגין רב וי יוחנן י׳יוסנן 5*3יי מפניפזה ניס ^עצ ית^ ?*עתי'
 1מאי אילימא
בעגלה וקרון דהא אמ׳מפני שנוסאין את החבל סכנתי׳מה נפקקביניהון קשרו כשערוכי זפל י *
יהא אדם נמי אסורתקשה דמה נלאים שיין כיון שאינו מושך

לוב בין על דעתיה דר יוחנן פטור ומשמע לי דאתא למימי* דאיכא בינייהו קשרו
גשערו דלר חייב מפני שעדיין זה נותן עצלותו סל זה ולר״י פטור שהרי אינו קשור
צלא נסערו ואין חבל כיניה׳סנאמ׳סהם נושאי׳אותן וה״פ קשרו בשמיי הוא דאיכא
בין דעתיה דרב לדעתיה דר״י דלמי חייב ולמי פטור ומ״ש פטור אר״י קאי ולפחה
ניס מה סהקשיתי מעיקר ' וגס ניחא ליסכ'
דמה נפיק מביניהון דמסמדאתא לפרושי
מאי בינייהו־והרמ״בס השמיט כל זה לפי
שסמך מל מה שסתם וכתב המוסך בהם
רצח  3 ^ 0ובגד כלאי׳שעטנז לא יעל׳ עליך ואין
וממילא משמע
עגלה או .
אכן כא ' .
לוקה .
כלאים אלא הצמר ופשתים דכתיכ
דנכל גוונא שהוא מוסך לוקה ואס אינו
מוסך אינו לוקה והדבר ניכר לעין אם י^ א תי! בש שעטנז צמר ופשתים יחדיו ואיןנקרא צמר סתם
הוא מושך או אס אינו מושך  :כתב צמר רחלים ואילי׳ אכל צמר גמלי' וארנכי׳וכיוצא בזה לא ואין
בתרומ׳הדשן גוי ב״ח מולי׳עגלה דכלאיס נקרא פשתים אלא סתם פשתן שאין לו שום כינוי אכל אם יש
ופגע בו כדרך ורצה לרב׳עמו בעסק חובו לו כינוי אחר כגון פשתי׳של ים או קנבוס לאי ואע״פ שמן התור׳
רשאי לדב ' עמו בקול רם ואין לחושבדברי אין כלאים׳ אלא בצמד ופשתי׳חכמים־אסת משי עם צמר לפי
ואע גדכתב בהגה׳סמ״קככון שלא לפרסי שדומה לפשתים וכן אסרו כלך עם פשתן והוא מין צמר שגדל
שלום לגדיקז המנהיגים כלאים שלפעמים בכרכי הים על האבנים שכיס ורומי ,,לצמר ואסרו׳ משום מראית
הבהמות ממהרות ללכת מחמ' כקול מכל העין שלא יאמרו על הלובשן שהוא' לבוש כלאים וכתב א״א
לו׳דסגהה זו ס״ל כסאלתות דסברי דלא

בסל פשתן לחגור בו את ממטו א" עפ שהרצועה באמצע וכמו שיתבאר בסימן ס׳
והרמ״מבס העתיק התו כצורתה ומשמע דאפי׳בחוט אחד של צמר כצד חשל הסליק
וחוט סל פשתן בצד האחר* וכדמשמע מדבריו בהסיא דלא יקשור סרק סל צמר בשל
פשתן  :ום״ש רכינו הלכך־בגד שסשתי של משי והערב של פשתים אסו׳לתפרו עם
הצמר וכו כ״כ הרא״ש במשוב׳וסביא ראיס
לדבר  :כתב סמ״ג דתני בתום פלה

הלכות כלאי בגדים

קי״ל כר״ס בדבר שאינו] מתכוין אלא
כאיסורי שכת בלבד אכיל לתוספו׳והר״אש
והר׳י׳ן שכתבו בפ״ח סרצי׳בהוכחו' גמורר
דככל אוסוריס שבתורה קי״ל כר״ש שרייא
אפי׳בגונא דהנהגה דהא לאו פסיק רישי'
.הוא וכ״ס בנדון דידן ־
אמנם נרדיס•
ליזהר היכא שהמש' סל ישראל והוא הולך
סע העגלה ולפעמים כס סגלגל ים נכבשי׳
מלב לא ילמד היאך יעשו שילכו האופנים
דיס לחוש הואיל ועסוק הוא בתיקון
ההליכה שמא ישכח ויצעק ' לבהמות
סילכוכדרך העגלים לעשו׳וכן בכל הדרך׳
שילך פס העגל טוב שילךמרחויקמשו האי
סששכירגילר הוא שהעגלה ,כובסת אוי

דמתני בד״א שהביא פשתן וטרף ביניהם
אבל הביא חוטי צמר סל רחלים וטרף בין
חוטי צמר סל גמלים אסור פי חוט השיבי
ולא בטלו ע כ וכך הס דברי הימ״כס ג
והביאעוד הר״אש ירושלמי אכאבר
רב הונ׳בסם ר׳ירמיה צ מי ופשתי שטרפן
בטלן רב אמר אסו׳ בתערוכתןמה מפליג
מט דשא רב כשפס או בגד בפני עצמו פס
דא״רירמיה בההוא דבעימערכתא טס
חורן וכתב אהא דאידי מה יאמר רב
בשעשאו בגד כפני עצמו דפשאו בגד לא
סייךכה ביטול אפילו חוט א בכל הבגד
כדתניא בגד שאבד בו כלאים" 3זלא

הדא״שז״לומפניזהאטרתייכאשכנזשלאלתפורכגרקנכו׳תח׳י
"
,
בגד צמר לפי שאין בגד הנבו׳ מצויא כאשכנז ויהיו סכודק שה! ׳ ימכרנו לגוי ולא יעשנו מידעתלחמור

ג
״
_■,,.-,
4-, %- . 4414
יייי ^ י׳ יד־  -ל יר דידי ל ר •4ולא אמרי שיבטל ברוב מאח שאין מקומו
בגרפשי 3רה ^ דנא מצו ! כגי
^ 3
וה ^
ל 1י ניכר כדאמרינז בשילהי תמור׳דלא שיין
הלכך מותר׳לתפל׳׳בגדי משי תחת בגרי צ מרוכ ן חוטימש ץ
נכרכדשס
כמב נן
אלאבסנ ,
איסור שנתערב תמ,
בייעול
כהיתר
בסרבל שלי צמד לכ
אבל היתר שנתפרב בהיתר וע׳'י תערוב'
רחלי׳וצמרגמלי׳שערבן זהעם זה וטווא
יחדי אם הרוב׳ מהרחלים או אפי מחצה ז ? נאסר לא שייך כיה כיטו׳דאין כאן אלא
חתיכה א׳של איסור וכן כתבו שם התות'
עלמחצ׳חשוב ככולו־רחלי׳ואסור םע פשתן ואם הרוב מהנמלי׳
וכ״כ הרש״בא כתשובה וכ״ב סמ׳ג :
משלהרחלי׳ בטלומות׳עסהפשתן וכן הרין כפשתיםרקבברם׳ יש דבר תורה לא הוי כלאיםלרש״י

שערכן ביחד אם הרוב פשתן אסורין םע הצמ׳ואם רוכן
מות׳עפיהצמר הלכדמי שנתערב .לו צמר עסיפשתן מביא מ *
אחד ומערבו עמה׳ומבטל א׳מהןולא שייך בהו ביטול א ל א קודם•
אהג׳אג־י לאחו שעש' מהן כגד־י! א שייך בהו ביטול שיבטל 'א
מהן כמין אתי
מתעכלבאכן או בגומ׳שלא תלך ע כ :׳
ילי"
רצח כלאיבגדי' דכתי׳ובנדכלאים נעשה כולו גוף אחר שלאיסור אפי עשה ^.גד מצט גמל■
תכן אץ אסור משוס כלאים אלאטווי
שעטנז לא יעלה פליךואין
בוחוםאחד מצמד רחלים־ ואצלו חוט אחד משל פשתים כולווארוג סנ׳לא תלבש שעטנז דבישהוא
נלאים אלא הצמר ופשתים משל פ׳כתרא
אפור הלכך בגד שהשתי של משי והערב של פשתי אסו לתופרוש 1מ טווי וטז ופרס׳י שוע טוויכפר״ת
דכלאיס ערף לב ) ומש ואין כקרא צמר עסיהצמר אפילו׳ אם רובו לש משי אבל אם עשת׳ בגר מצמד דהיינו שכל אח׳שוע בפני עצמו וטווי
סתס אלא צמר רחלים ואילים אכל צמר
גמלי׳וארג וב חוט׳אחד של צמד ובמקו׳אחר ארג חומשל פשתן בפני עצמו ונח כפיס״י דהיינו אריג וכן
נמלים ואמכים וכיוצא כהן לא כן משמע
שאיני אצל הצמר מותר:
משמע בידו׳דנוז היינו אריג ואין צריך
במשנה

והפשתן יחד
קנבוס־ ; -
אא״כ ־■ ־
עירב ;־ "
הצמ■ '
׳ וסרקן יחדוכו׳בנדה פהאשה (דף סא)
אמרי׳דמדאוייתא שעטנז כתיב עדשים׳

מז׳ובייוש מייתי לה מקרא שאין

לוי צמר

יי י

אלא צמר אילים בלבד

^כדככור  5רחלב,תפז "?"/ 6

דדד תורילא

הויכלאי׳לרש״י אלא

״
■
גרסינן והפשתן יחד ופרקס יחד כמסרק

א״העירצהצמר סייהיו שוודים כדבעי ר״פ וכ״כרבי׳ירוח
וטווא׳וארגס׳

ח נגל

ביחד ולר״ת־הוי כלאים דאורייתא אפילו סרק כל אחד ואח׳לכדו

^ 3
^* £ £ 5
קג 5,ו־!; 1ז׳6.ל 6סחספשח ^,ץ לושו ;

וטוואו לכדו ושורולברואחייכ חברוכיח ^ יראריגהאן גןמורם
או תפרפיחר כשתי תניפו
חזומבפכתבצמר ופשתישטרפם

בשם פרמ״ס ומדברי

הרא״שבנד׳פ׳האשס

נר׳שהוא מסכים לדבר ר״ת ומ״שרבי'
השם הר״מכם לפי מה שהיה גורס כדכרי׳
הירמ״בם לא ה״ל להעתי׳דכרי הרמ׳׳כם
אלא כך ה״ל לכתו׳והרמ״בס כאב כדברי
רפ״י אצל נסחת סימ״בם אינה כמי
שהעתיק' רכינו אלא כך היא כייון שנתחב,
הצמר עם הפשתן צד פיכוי בעול ה״ז
כלאי־סמן התור ' כיצד צמי ופשתי׳פטרפן
זהיעסזה ושעאותס ועשה פסם לכדים

נימיי וכל -יררשלמי ס׳כתראהי י מ י 5ןומר
ביחד ושע אותם ועשה לבדים אין זה כלאיים טרפן וטווה אותם
אפי' פשתן סל ים אפי קנבוס ת״ל צמ
י
כאח׳ וארג בגד מטווי זה ה״ז כלאי׳ע׳יב ומיהו מדרבנן אסור אפי׳
ופשתים מה צמי שאין לו שס לווי אףכ ל אינו שועוטווי ביחד הלכך הלבדין אסורין מדרבנן אף על פי
דכי שאין לו סס לווי :וז״ל הראש
כספ״ט שאינןטוויין ולא ארונין ביחד חיבור צמר יפשתי׳בשתי תכיפות
מדפשתי׳דוקא שאין לו סס לירי אכל לא הוי חיבור וכיצר ןה שתי תכיפו׳כגון שמעביר המחט פעם אחת
פשתים שנים ולא פשתים קנבוס פי׳מין
ןאיגן
הרי אלו כלאים טרפן ושרו ' אותן
פשתים הס הנקראים כך .וכ״ס ר״ש בפי׳
כא׳וארג בנד מטווי זה הרי זה כלאים
המשכה  :ומ״ש אע״פ סמן סתורה אין
כלאי
'
אלא
כצמד
ופשתי׳חכמי׳אסיו
משיי
מך
היפה
נסחת
הרא״כד
בדברי
הרמב״ס ותחלת לפון הרמ״ב׳עצמו מוכיח
שע״כפ
עסכמי ומונן אסיוכלך עם פשתן
וכו׳מסנה
בפ׳בת׳דכלאי׳
השיראיס והכלךאין כך היא הנוססא האמיתית בדבריו ובאמת שהיא קסה מאד בעיני דממה שכתב
בהם משוס כלאים אכל אסורים
מסכי
מראית
העין
:
ומש
בסס
הר״אמומפני
זה
סהלכדיהס כלאים דאורית' נראה שהוא ז״ל סוב׳שמה שאמרו פד שיהא שוע טווי
אסרתי באשכנז שלא לתפור
בגד
קנבוס
תחת
בגד
צמר
ומעד
סוף
הסי׳ספ״ט
מד
ונוואואוקפני ובחד מינייסו סגי וממה שכתב טרפן וטווה אותן כאחד משמע
וגס י״ש כתב אין לאסור אותן לולאו׳סמסימין בסרבל שק סל מסי דהיינו שיראים
דבעיק סיפסס שלשתן יחד וכדברי רש״י ועוד דלמאי דמשמע מתחלת לשונו קשה
דע״כאותן בגדי׳של משי אין זה שיראים פבתלמו׳שסרי מצרי׳ בינינו הרכ׳וסיראיס
דגרסי׳מדהפהאשהאמר רבאסא כריה דר ' ייבא משמיה דמרזוטרא האי מאן
איכס מצויים צדמוכס בס כמס מדלי׳ובסלהי סוס׳וככ סמ״ג:
דמד חוטא דכיתנא בגלימי דעמרא ונתקי׳ולא יריע אי נתיק אי לא נתיק ש״ד מ״ס
רי ^
צמר רחלים׳ וצמר גמלים שערק זס עם זה וטוואם יחד ומעד ואס רובו
מדאוריתא שעטנז כתיב עד שיהיה שוע טווי ונו? ורבנן הוא דגזרו ביה וכיון דלא
קנבוס
מותר
עס
הצמר
משנהכפ׳בתרא דכלאי׳ ( דף לב ) וכתב יריע אי נתקי פרי מתקיף לה בר אשי׳אימא או שוע או טווי או נוז והלכתא כמי
סימ״בס אס היה הרוב מן הגמלי׳מותר לערבו שם הפשתן מפני שצורת הכל צור
צמר גמלים ואין חוששין לשל צמר המעורבים בהם מפני שאינם סוטי צמר :ומ״ש
הלכך מי שנתערב לו צמר עסי פשתן מביא מן א׳ומערבו עמהס ומבטל אח׳מהן
ייושלמי שם י'יוכה עולה כר ישמעאל בשם ר' אלעזר צמר ופשתי׳שטרפן אסו׳כיצד
ין ז ס כנפי והגהת סטו הימה סתחל׳לשונו מוכיח סצריך לגרוס
היא מופה מביא ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן וכתבו הר״אש כספ״ט דנד׳ומש
גבי לכדים ה״ז כלאים וגס סוףי לשונו מוכיח כן שכתב תפר בגד צמר כשל פשתן
יללי שייך בהו ביטול אלא קודם אריגה וס אפי׳עש בגד מצמר גמלי׳וארג בו חוט א
,
וכולי או שתפר בנד צמר בחוטי פשתן וכילי ואפילו קשר גדיל סל צמר כסל פשתן
מצמר יחלים וכו תוספתא כתבה ר״ס
והר״אש בד״א בזמן שהביא פשתןוצבר' ומדען וכולי' הרי אלו כלאים שכא׳המר ופשתים יחדיו מ״מ כיון שנתאח׳ נאסר ימני ' סכל
זה בזה אבל העוש חלוק מצמר גמלים
כולו
או
כולו
צמי
איכביס וארג בו חוט א׳סל
איסורים אלו של מורה שהרי צריך הכתוב להתיר כלאים בציצית והציצית חוטץ
צמי בצד זה וחוט אחד סל פשתן
בצד
זה
אסור
פי׳כששני
החוסי׳סל
צמר
ושל
פשתן
קשורים כלבד הן מכלל שסיכוי' כזה שלא במקום מצוה אסור מן ההורה שאינו י
!ה חצל זה אבל אס זה כצד אחד של
חלוק
שכולו
צמר
גמלים
וזה
בצד
אחר
מומר
כך
ממפס בתורה דבר שהוא אסר מד״ספכ״ל משמע דכאי זה פנין סיתחה ' צמר עם
*ישו י־״ס והר" אש ז״ל ולטעמייהו אזלי כסי מה שפירשו מתני׳דלא יקשו' סרק צמר פשתן דצ חיבור בעולם הוא אסור ק התורה ונ״ל סהוא ז"ל סובר מהי דבשוע

מד א

*ט

מכד

רצח ( 0
ומיהו
ביו ד כמי נו נוהנין
היתרבננדקננוס
ניהואח<( ילרונ:

רצם (א)
וכמנ
הרהנ'  6נעחונה
קי' רנ״ט לאעיצו
אס נתיגדב חוט
אח'
נגנל נ517
ונאכל נמוכו כל
הנגד אשור ולא
שיין

שוס גיסו(

על׳ל־

גי

דם
ש (א ) וכת" כלבד הוי כלאים בטווי לא הוי נלאים אא׳ב הוא ארוג וליסנא דמתכיתן דקתכיאין;
הת,ס' ׳הניא׳ אסור משום כלאים אלא טווי וארוג שנאמר לא תלבש שעטנז דבר שהוא שוע טווי
^ ונח פתה בטווי וארוג וסיים כשוע טווי ונח והיינו לומר דנהי דבשוע בלבד אסו׳מן
אשהמוקאטנסה התורה וכדקתני יתס כסמוך הלבדים אסורים מפני שהם שועים מ״מ בסוד לבד
של פשתן זב! נמר לא מחייב אא״כ ארגו

ואיפשדטעמ׳משוס

שרי דא אחיט דבתיב' שעטנז כתו בראש כתיב תיכ׳שע
!
ואיפשדה״ה/
משמ' דבה לחוד סגי י/
מחני! כהדיא ל
:תפייה שיב^
לתבעה
לה<ג,א ,אב לכלא ,דבאריג לחודיה סגי כיון דכתי כיס תיב
ננ7י׳שלנמילנתתב כז בסדיא אפ״פ שהוא כסוף תיבה אכל
המחט נהן "; תכסה תיבת טווי שאינה

אס,י7איןיכ'?

צהזציאי נצאהתד

מתפ,רהע,״ל :
(ג ) <י אתי נא"!
עגיזוה״ע׳7ל)ס(ר
וצנ<ש|77י'א,ז'"'

כתובה

בהדיאמשמע

להר שהיא טפלה לאריג לומר שאינו חייב
..
, ,ן
<
.
טל הטווי אא כ ארגו ויותר נרא לי דכיון
שאינו בראש תיכ׳לא מחייכי׳ע־ליה אס לא
סוואןיסד ג״כ ומה שאמרו עד שיה שע טווי
ונח כן פירושו עד שיהא שע או עד שיה'

טור ונז וכלאו סכי נ״ל כןלדעתו ז״ל שהרי
כלא כת׳בפי המשנה דשע הוא הטרוף הסמחק

^ ' *7ר
התחככה
הע(י! נ׳ ״״אי3

סניהבגי וא״כ ה״ל הני מלאכות שלא
׳הירו '^ כסדרן דהוו ליס למיכתב סע בתר טווי
ננ׳ש,הנ'
 7ני'' ו' לחה' י'שר ונז ומדכקדימוהו מישמ שהוא ענין כפני
ר׳א,לאכהן,7לנן׳ עצמו דהיינו עשיית לבדים שאין בהם צא
דרדסין־לעמי־ע׳נ טוויה ולא אריגה ודייק פירש זה בדברי
< ׳א הרמ״כס דגכיטוואן יחד וארגן לא
ילןלכית1לי
לרס
כתבסעלוטעמא כדפירישית ומהשדחי
אס) י
ארע,י א57א כנ״י  3ח נדה דלא אמרי או שוע או טווי או נוז
 0לאראי; טע״א מ־אפקינהו רחמנ׳בחד ליסנא לא למעוטי
לההלא"יריפל״י
' כת 3דה״פ לא
אשור א א

סע אמרו אלא על טווי ואמג כדפרישי'
כפי׳המשנה על מה
ומצאתי לו ז״ל שכתב

ביתם ש

בלאי בגרים מופרים בכל דכי ואינם אסנריס אלאמללבוש  .חלי א סליק סלצמר
שכפרס פירפו בתום סל פסתן וכולי תוספתא ומ״ש בסס ר ת סהכייתא נשכיכטעי
וכוי' וסהר״אס כתב דל״ק מידי וכו בנדה פ כאישה כתב כן  :מכסה סל פשתן וי
צמי מופר שאין המפיר מסברת יסד ספשתיס והצמר וכוי כ״בהר״אס ס ס 3שסף״1,
ובז״יש להתיר

דמ־יילתופע׳
סלפשתן ג״ה* והם
ואינו מעבי׳כל החוט ומעביר המרוט פעם עיני' ונמצא שני ראשי בשק_
החוטק ביחד וקוש' שני ראשי הדווטין דבעני׳אחר אינן מתקיימי׳ סממלאוצמ׳ותוע
׳ "ק ־
אבל אם אינו קושר שני ראשי החוטין או שאינו מעכיר המחטאת פיו פין קדמת׳
בשלן
אלא פעם אחת אע״פ שקושר שני ראשי החוטין על שפתה ד נד המג״מז סכת אפי׳נתן צמר וכמתי'
לאו כקופה וכרבן הי־יאלו כלאים וסנול)ר
אינו חיבור והרמ״בפכתי דאפי׳תכיפה אחת וקושר שני ראשי בדבריו סס ססם כלאים דאוריחא *א.
החוטין אי שני תכיפות אפילו אינם קשורים ביחד הוי חיבו׳וא״א
ללבוש
מותר
הר״אש ז׳׳ל כתב כסברה ראשונה אסור לעשות לבגד צמר שפח
כתב
חלוק 1זהי־י׳יש בתשינה
נידדי׳להתירכתרימינן
־
י !
מפשתי׳אואיפכאאעפ שאינו אותו עמו אלא תוחבו לתוך
סלסליקסלפשתן '־״׳' ז1״ =■־■־■ ״:
וכוליהימ-נסנלל :
האריגה והוא שתוכפו בשני תכיפו׳בנד צמר שרוק׳עליו הכובס וצקרסרן יחד
או הגרדי כפשתים אסיר משום כלאים אל פ שאינו מכוין אלא כלשון יבינו כתב רבי׳ימהסג״כוהדין
לעשותו לסימן תני׳חלוק של צמ׳שנפרם פורפו בחום של פשתן תוספת׳ כתבה סר״חש סס לובש אדס 3׳
ואם תופת אסור משו כלאים וכן כתבהרמ״בם בנד של צמר חלוקי' אע״פ ספונדתו סגור עליומבחוץ
שנפרם מותר לפרוף אותו בחוטי פשתן אבל לא יתפור וכתב וכ^ כד סלא יטרוף אתהמשיסויקסורבה
רבינו תם שהברייתא נשנית בטעות דקשר הוי חיבו׳לעניןכלאי ,בין כתפיו כלומ שיקשור בחלוקותיחד
בגינין שאינו יכול להפרידן כלא התית
וא״א הראי׳שז״לכתבונ״ל דלא קשה דמיירי שחיבר שני ראשי
הקשר עכ״ל וז״ל הימ״בס לובס אדםכגדי
הקרעים וכרך החוט סביבם וקישרם יחד דלא הוי הביר החוט
־מבחוץ
צמר ובגדי פשתן וסוג עליהם
ראשי
של פשתן והחלוק של צמר כיון שיכול להוציא שגי
ובלבד סלא יפיוף את המסיסה ויקשובה
הקרעים בלא התרת הקשרע״כ מכפה של פשתן ובו צמר מותר בין כתפיו ובתסובוי הרס״כ׳מצאתיכלשון
שאין התפירה מחברת יהד הפשתן והצמר שהדי יבול להוציא הזה אמיתשאמי' לכס ה״י יונתןהצרפתי
כל הצמר והתפירה נשארת יקיימה אע׳פ שתופר המכסה כל
דאסו׳ללכושבגדצמעל חלוק סלפשתן
להוציא
סכיביו ואינו יכול
בגד
מסו השש כלאי׳אא״כ מפסיק בירי•ייי־
1,

אסר סאינו סל צמר ושל פשתיםוהיה
לכ5ריס )^ 7םס ששנינו דבר פהו׳שוע טווי ונח זהו כלאים
לת!! ז סל תורה והוא שלא יהוכלאים עד שיהיו נחכריס אלו הג׳עניניס כולם וכל מה מביא ראיס מן הירושלמי דגרתי התם בעי רב ביבי אב ובנו מכו שיצטרפולכלאים
ש איא
העליז כים אא' 3שאינו כך הוא כלאי׳מד״ס וזו הלכ פסוקה כאמת וכן אמרו בתלמוד ואס מצאת לא ,וכו'ואתם ג״כ שמע׳מסס מורי הי יונס ז״ל כשהיה לבוש בגד צמר על סחלוילאהיה■
י"ל" התיזת3,ים דבר חולק על מה שאמרתי לן אל יכנס בלבך ספק שהוא שכח הלכה ההיא האמורה מהדק אזורו כדי שלא לחבר זה עם זס ושאל׳ממכו לסודיעןעבזה דעתיהלכ׳לממסס
^ בגמ כדה עכ״ל ובנפחערכי׳נמצא כתוב בהפך שאצל מ״ש וכל שאינו כך הוא כלאי' תשוב הלכה כמעסה כך כהנו כלישראל•שזה כפני עצמו וזה בפני עצמו מותרואפי׳
מחוברין במכיפס אח מותר כדתנן פ׳בתיא דכלאי׳ומה שהביא מן סימשלמיההיא
מקצהגאוניס וזה אצלי מאמר בלתי אמיתי אלא סכל א׳מהס
 3׳ מכיפו ^ תר מד״ס כתב כך אמרו
 6 015יגן ניים כלאים סל תור ומה שנזכר בגמ׳נדה אינו לשון התלמוד אבל הוא לשון אי זהמפרש בשתכפן ב תכיפו׳ודוק'במסי־׳בפסקי עמיר ועגיל על תרויסון כדקאמ׳הפס האלאו
!
בירושלמי
"ית י׳לפ'ז יש טכ״ל ודבריו כחיבור א״אלייסבס כפי הנסחאסנמב שאינם כלאים דאוריתא עד הכי לא מפני סיכולי׳להמחלק ואינם דבר סל קיימא וכדגרסי׳נמיהתס
סיהו כחברים הג מנינים דא" כ לא  -ס״ל לחייב בלבדי׳ ולפי הכ״ע קשה ג" כ דא״כ לא משיחו של ארגמן אסורות אית תניי דתני מותרות מאן דאשיכגון איליוטורסייא
^
״מר ה 'ל לכתוב טרפן וטווה אותן כאחד וארג בגד מטור זה ה״ז כלאים דמשמע דלא דהוא מכפת ביה מאן דמתיר דו שנץ גרמיה והוא כחתא לס פי׳מסישו׳ סלארגמן
מיננ׳ ^אני ^
7!7אילפ־פירזח! מחייב אא״כ טווה וארג וקודם לכן טרפן ואין לו׳דאו או קתני סהר-י כתב וארג בגד שהן סל צמר צבוע והוא חוגר כהן על החלוק ואץ כופתה כחלוק והיא עולהויורד'
לנריהירס 5׳לי'ל מטווי זה ודוחק לומר דה״ק צמר ופשתיםשטרפן• וסע אופן ועסה מסס לבדים הרי אין זה חיבור ואין בס מסוס כלאים ע״כ נראה מדבריו דמומר ללבוש חלוק סלצמר
^על'' ^ אלו כלאים כאלו טרפן וטוואן קאחד וארג בגד מאותו ארג ספשיטא שהוא חייב טל סל פשתן אפי־ קושריןקסר סל קיימא ולפי זם צריך לפרש דסא דקמניבתומם'
אש'ח
^
ובלבד שלא יערוף המסיס'וכו׳סיינו שלא יסביס זס לז׳ה עם המשיח בשתיתכיפות•
קתחפונזמ ת מסוס כלאים כן הדין כסטמין וסע אותם ועשה מהם לכדים וכן דוחק לומרשמ״ש
ס
כחב כלגהו׳אשירי ספ״ק דיי׳ט מסור ללבוש כאנפילאות סל צמר ע גאנפילאות
זהיינל לזקא 7שהס 3נ ע שכל אסד מהם כלאים סל תורה לא אתא לאפוקי אלא סע דעל׳לסודה חייב
צרים אז י& צתמוה אבל טווי וארוג אינו חייב טל אחד מהם בלא חברתה דליסנא דסכל א׳מהס כלאי' סל פשתן א"ז עכ״ל וטעמומדגרטיקבירושלמי פיק כתיא דכלאיס סוד רביאילא
אדנ ייא'ז ף5א של תור■ לא משמע הכי ועו׳דא״כ למה הוצרך לומר דמה שנזכר בגמ כדה אינולשון בסן דילכש דרידסין דעמי ס״ג דררסן דכיתן דסואאסו׳רלאסלסעילייאלאסלס
פי׳הירל^׳ ^ 1,',התלמוד אפי׳צת״ל שהוא לשון תלמוד אתי ספיר לפי׳זה נמו שכתבתי לעילושמא ארעייה ונר רה״פ דלא אסו־׳אלאכשהם כ כצרי' ודחיקי׳סא״א לחלוץ העליוניםאלא
אלאירץ /אסלא י״ל דדעפו לומר מהי דעל טווי אינו חייב אא״כ ארגו אבל על ארוג לבד חייב דלפי א״כ יחלצו התחתונים עמסס דאז חשוכים כתכופיס זה לזה ב׳מכיפות ויופר האאס
שלח הע(יז״ת לא זס ליסנ׳דסכל א׳מהס כלאי׳סל תורה קאי בין אשוע בין אאריג והוצרך לומ דההיא אינ׳צריס כ״כ מומ׳ולסי זה יש קיצו בדברי א״ז שהיה לו לפיס תילוק זה וישלתמוה
ייגל ׳ לפ ך־י דנדה אינו לשון התלמוד מסו׳אריג דקאער התם דלא הוי דאוריתא ולפי זה מה טל הפוסקי׳סססמיטוהירושלמי ס; הב וסמא יש לומר דס״ל דר׳ יוסידאמרגכיא?
סב בחיבור וארג בגד מטווי זה היינו לו׳דעל טווי זה אף ע״פ שהו׳ טרוף אינו חייב וכנו וההן כו נשוך פליגא אהא ומשמע ליה דכל שאינו תכוף כ׳פכיכות אמואסוי
ץ׳') אא״כ ארגו אבל אה״ג שעל האריג לתודי׳חייב אפי׳לא טמאו דלא גרע משוע דלבדי' בשום סכים ופסקו כרכי יוסי 1־• ישמקומו׳סרגילי׳לחכר הרצועה פחוגרי׳בה פס
נח ?,קןכ׳ המ
החלוק וכאותן המקומות אסורלחגו׳ברצועה של פשתן על חלוק של צמר אואיפכ
ספ׳ק לע׳ז !פ׳ק וכלשון ראשון שכתבתי לעיל בפירו׳דברי הי״מבס בחיבור•' ומ* הו מדרבנן אסור
7נינהנה לינ י׳'ש :אפי׳יסינו שוע וטווי ביחד כך מפורש בההי׳דמסכת נדה שכתבתי בסמי וכב׳כפבתי כס'בתר'דכלאיס ( סס )תין .ר' יוסי אומר משיחות סל ארגמן אסורי׳מפניסהו׳מולל
ג( ) זנ׳לל6׳ת! בסמוך דעת הרמ״בס בזה  :ום ^ הילכך הלכדיס אסורים מדרבנן וכו׳כבר כתבתי עד שלא קושר ופירשו ר״ש והר״אש מסיסות חוטין מסוכרין כעין חכליסאסו׳לחגו
סיקשו׳ויסגור
הע' ז'ז בסמוך דממניתין היא הלבדי׳אסורי׳מפני שהםשועי' ולדעת המפרסי׳אינס אסורי' מפני שהוא מולל דרכן היה לתפרו ולחכרו הנס ומה כתייפו קודם
נ*ש
מדרבנן אכל לדעת הימ״בס מדאורית׳אסייי כמו שנתבאר בסממודע דלא בו ותמיד היה מחובר לחלו' מולל מלימון וכולן רסאין לשלול ולמלול  :רצועה
^נג ^ר ^,י אלא
זימגהןתשיחישל' אסרו לבדיס אלא ברכים אבל קשים סרו כמו שיתבאר בסימן שאס׳זמחיבך צמר שראשה א׳סל צמר והשני של פשתן אסור לחנוכה וממשנה שס לא יקשור סרקסל
צמ׳בסל פשתן לסגור בו את ממניי אע״ פ שהרצועה באמצע ופי׳ר״יס לא יעשהאדט
פשתן י< הנ׳ש של ופשתים בב תכיפות הוי סיכוי וכיצד הן ב תכיפות וכולי בפרק כתרא דכלאיס
גע׳נלזניןותפירים ( דף לג ) תנן התוכף תכיפ א׳אינו חיבור ואין בו משוס כלאים עסה שני ראסי׳לצד חגורות סל צמר והגורו של פשתן ויקשר' זה כזה ואפי׳יקסור ביניהם רצועה סלעיי
ה' !:,י,זה אס חיבור ויס בה משוס כלאים ופי הר׳אס כנדה פ האשה כמו שכתב רבינו וכר סם אסור כגון רצועה סל מור שמשיחות סל צמיבראש האח'מסיחות של פשתן בילןש
עג
ס , 1־
1
/
■ _* . _ ,
,
״
והחזיחה מסכת.
סא׳וכשסוגר בסקושר כ ראשיה סל צמר ושל פשתן ביחד דאי לאו הכיפשיט' דפק
הגהיהגהכר,:0ה דברי ר ס בפן המשנה בתו ^  3תממ הדשן סמי שיש לו זיפ ין פאתן מותי לחב בו
וסוקחזימאי עימאדכר הסרבלים שלנו סל צמר ויש כסס עומתעלאי׳אוספני
נקציצה שצלגרגיל<ן בתי זרועו' של צמר ע״י קרסים שקורין קנופי״ל ד או ה סבי׳לזרו׳והו׳שיהיו הקנו״סל
תפור בפשתן וההיא דתניא בתוספתא דאסר חלוק סל צמר גמליס ואיככי'וארג
7ת! תר דירץכינ רפויי בפוך הנקבים שיוכל לפורקן באצבעותיו ואע״ס שסבתי זרועות אדוקי׳תמי׳
לה<דא3״ש' ח3הו כזו״פיןואיכו מפרקן מסס לא בפשיטה ולא בלבישה ע״כ וכתב עוד שסומדינא בו חוט א׳ של צמד בצר זה וחוס של פשתן כצד זה ל״קמידי כדפרישיתדהיינו
יוכל מאז דולק כששני סוסים סל צמר ושל פשתן זה כצד זה אבל אס זה כצד א׳סל חלוקשכולי
שאם לאחרשהכניס הקנופ״יל כנקב יתפור הנקב שיהיה קשר עד
נרא' המשיח(אית.ז הקנופ״יל להתפרק ממנו אלא ע״י קייעה פשיטא דבכה״ג הוי חיבוי  :אסור צמר גמלים וזה בצד אחי מותר וכ״כ הר״אש־בכדה פי' האשה וכת 3רכי'^ירוחם
משיחה מחזיק הב/ז לעסות לבגד צמר ספהמסשתי׳אואיפכא וכו׳בפבתרדכלאי' סס תכןפיף פל שכ״כ הרש״בא כתשובה וכתב עוד ר״י מנהג העולם לחבר עומת התפורו'כחוטי
צמר כסל פשתן אסור מפני שהן חחרין לאריג ופי הר״אש חוטין גסין שמתנין פשתן תחת בגדי צמר אע״פי שהתפירה מחבר העור והבגד יסד וכתבוהמפרםיס
שלאיפזל
שמותר וכ״כהרס״בא שאלו סכלאיהס מדרבנן והולכים בהק להקל אע׳' פ שיש לסוש
האורגים כספת הבגד ואץ אויגץלתוך הבגד אלא תוסבץ לתוך האריגה ונקרא
7פזי אחליק ע׳ג שף וכת רבי׳דסייטמקא כסתוכף 3תציפו דאל״כ אינו חיבוומבגד צמר שרוקם שמא יכניס חוט הקנכו׳של התפירה סמחכ׳העור עם היגד בתו חוט סל מפיר העוי
חל!ק יחיגל""׳ 3עליו הכובש וכי'מסנה שם אותות הגידין ואותות הכובסין אסורות משוס כלאים וכן עמא דבר עד כ״ל ובסמוך יתבאר שהרמ׳יכס חלוק על כל זה וכתו׳בתרומת סי׳ן
ד 5י' ך {ל״י ופיהר״אש.דרך גרדי וכובס לרקום סס הבעלים על הבגדים ובחוט של פשתן כשל דכיון דשאר גאוני׳מתירי׳אין לחוש דבא״ז גדול ובא־שירי התירלהדי׳ואת־ל שע י
^ ץ'י יג ':5פפת' צמר אסו׳ללנוס הבגד בעוד סאות עליו אבל הגרדי והכונס מופרים לעשותןדתנן רבוי המסירות אימרמי שיתחברו סוסי הפשתן עצמם תפירות סעץתת אלהבגד
מצחתי
? ^( עימיו פצכייר
ישלי אי^ ׳ג7מיז.ר)'יה שם פתיל הזאיל זיכזל לפיוקז נשירנז נלא המרק7נר אתר (אגל ) אה עזשהנראש החשיתי קשר מישלא תקמט ? מפיחה לפניה זה/לאיאקורלאוהזיחינירלאזא׳א '  !:מאהמדתהנצא המרת הקשר נניל:
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הלכות כלאי בגדים
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מצאתי כא״ז גדול דר״ש התיר מטפס שהחוטים שבהם הפורות תפורים לרז תשיבי
חינו׳כלאו הני לפיסב״ח כפרדי׳זה מזה ונפעל בעי׳דר ' סגיבהוא עצמודמיבמי׳ליה
ונפלי׳הם לגבי הפור הואי ' ואין באין רק לחכי העורו' ולזין בהם מפום כלאי׳והביא
לפי שדק־ הילוכן נפררי׳זה מזה וכן פי׳הרש״ב׳לההי׳דאב ונכר יכו 1בתסוב׳בססר״ש
ומעז מאיש טמא וגפי׳משדו דר״ס מצאתי ופוק חזי מאי עמא דכי וכו׳והשת כיון
ואת״כ
כת׳וסבור אני לומדכהידאב וכנו אפי בלאתכיסו היא אלא מפני סהו חוגר'
ם  :מבכ׳ כ בפשיטות להתיר לגס בסמ״ג ותשובת הר ח דבגדיס שלנו אינם שזורים ביחד קאמ והאי דקא מהד׳לי׳ר' יוסי ההן בנשו׳בתמיה קאמ כלומ׳אקזה יחדיו סאין
ואץ בהם כלאים דאוריתא אץ להחמיר
כלאים אלאכשכושכין זה את זה ונשוך
ממור המנהג אמנע  :אתי תשוכמסר״ס
להוצי׳הצמר
הון
בשק
של
י
פשתן
י
שממלאו צמרי ותופר אתפיו היינו שמתוכרי׳חיבו קיי כ״כ שאסתמשו׳
ס  :דברי רש ומשי מלה דהוא היה משמי׳
ותרה׳ להפרידן זה מזה יבא מזה עם זה
כדבר וכן הוגר לו משם הי י חזקים שהיה
כנושאת חבירו וחותך ממנו בשיניו וזה
מחמיר כמו כן ע כ  :ו .״ 7ם רכי וה־מ ב
נ״ל יות׳לפי סבירוש אמרו עו׳שסרחגי
ב' גדילשל נ מי בשל פשתן וכו׳וכ׳א 'א
ז״ל
בעי הוא עצמו מהו שיצטרף בכלאים היך
על דבריו ולא תלה הטע מפני שקרש' שני מקומות שרגילין לחבר הרצועה שחוגרייכה עם החלוק ובאותן
עביד׳ברדסיןדעמר כחדא ריגלא וברדסין
המגמות אסור לחגור ברצועה שלפשתןעל חלוק של צמר או
ראשי׳כא׳וכח״ל  .הרא״־ש כנר פר האש על
דכיתץ בחד ריגלא א״ר יוסי ההן בו נשוך
איפכא
רצוע׳שראשה
אח׳של
צמר
והשני
של
פשתן
פירמשנ׳זו שכתבתי כשמי׳והר׳מב נ׳אם
אסו
'
לחנו׳
לא צריכ׳דלא כלוע בתמי' וכי זה נסוך לא
בה
א
ע״פ
שרצועה
של
עור
באמצע
מפני
שקוש׳שני
ראשי
צריכא
ביחד
למימר
דלא
ועו׳ססהיו בראשו
קשר גדיל של דמ בגדיל של פשתןאשוי־
אע״פ שס־מע באמצע ותלסהטמם לפי
כשחונרבהאנל אשיש באמצעיתה צמר במקום אחד ופשתן פצעי' יהיב ספליני דסמ׳־טוט דעמי על

סקחר שני רא שיה יחד כש הוא חוגר וכ״כ
הפוש בגד מנמר געלי׳אוצע־ ארנבים או
קנבוס וארג בו חוט של צמי מנד זה וחוט
סל פ שתןמנר זה ה 'ז אמו׳משו 1כלאי׳עכ״ל
ואין ספ שמה שכתי׳בשפ״י פסקיהר״א'
סנידנו ותלה סט מ לפי שקוש ב׳ראשי׳יחד
ונוהואטעו׳סועוצרי' לגרום ולא תלה
וכמ״ש רבי' ורבי׳ימש דאלי׳כ אינו נקש
עם מסשביו  :כ העוש בגד מ  :מ־ גמלים
וכו׳ואע״ס ש  :ס׳־מ״בם אם קש־ גדיל של
צמי וכו׳לאו למימי שקע־ הגדיל של צער
?של פשתן אלא היינו לוע־ דע״י הרצועה
סיאמצע םה קשורים וכך הם דבריו בעי׳
סמש :ח״ל סרק של המי־ כ לו פשתן הוא
להדביק מחגור או אזור אבנט מצמ׳ואח'
מפשתן ביצועו עור בין שניה כרי שיקשו'
קנהעור באזוהצמי וקצה האחי באזור
הפשתן ומכאןשאשו׳לתפו׳כגד צער בבג'
פשתן ואפי' בת־ס משי או חוט צמיגפן
פכ״ל הרי שלא תלה הטע מפני ס ץוס־ שיי
ראפי׳ביחדבשע׳שהואחוגר ומשמ' דאפי'

במזןיש אחד ואינו זה אצל זה מות והימ״בם כתב גדיל של צמד
בגריל של פ׳שזן אסור אע״פ שהרצוע׳באמצע וכת׳ א״א הר״אש
ז״ל על דבריו ולא תל׳הסעס מפני שקושר ב׳ראשיה כאחר ויראה
מרבדיו שהו׳ אוס׳אפי׳לא קשר שני ראשי׳באח׳וכ״ב העוש׳בנד
כולו מצמד נמלי ם או קנבוס ואת בו חוט של צמר מצד זה וחוט
של פ ש זן מצר זה אסו׳ולא השיב על דבריו והיה חוכך להחמי׳
בדבי ולכך היהמחמי׳על עצמו ולא היה תופ׳עור׳התפור׳בפשתן
תחת בנר של צמר לפי שהתפירה מחברת העורה ובנד הצמר
ביחד אב ל לא היה מורה להחמי׳ לאחרים והר״מבן התירו להדי׳
ובן נוחנין  :המנהיג בחמות בחבלים בידו ומהם של צמר ומהם
ש\ פשתן מית אע״פ שכורכן ביחד בידו אבל אם החבלי׳קשורק
ביחדאסו׳ לכורכם סביבירו  :השק והקופהמצטרפין לכלאים
כיצדחתיב׳כיד פשתים מחוברת לשק וחתיב׳ בנד צמר מחובר׳
לקופה וחנק יחד בשני תפירו' מצטרפין אע״פ שמח וברין בשני
כלים ואסור לחתכשות בשק או בקופה ולא אמרינן האי לחורי׳
קאי והאי לחודיה קאי אב ובנו מצטרפין כיצר היה הוא לבוש
ונר׳הטטמומפני שהי׳מפרשו כפי' אחרון
צמר ובנו פ־שתי׳וחבר שלו עש של בנו בשני תפירות וחגר חגורה
עליו ועל בנו אסו׳משום כלאי׳איל אם לא חגר הנורה על שניהם שפירש הרס״בא דהסתא אץ סוס חידוש
בדין זה דככלל מה שכתב דמוכף שתי
שרי דכיון שחם בעלי היי׳נפררי׳זה מזה הוא עצמו מצטר׳לכלאי' תכיפות הוי חיבור לכלאים הוו כל מילי
כיצר היה לבוש צמר ברגלו אחת ופשתן
בשנית
דמלמ בכל ענין סיהי׳צמי מחוללפשתי'

חדאוספליני דסמרטוט דכיתןעלחדא
א״ריוסי וההן בו נסוך אין לך אסור אלא
נשו׳בלבד זה נ״ל ברור כמו שפירשתי
עכ״ל ונר דלפי פי׳זה אס תכף בגד זס
עם זה כשתי תכיפות אע״ג דלא עגל על
תרוייהון הוי כלאי חהו סהסי׳לו ר ' יוסי
דאע״ג דעגל עמר טל תרויהון אינו
כלאים כיון שאינו נסוך דאין כלאי׳אלא
בנסוך דהיינו תוכף ב תכיפות וכל שהוא
תונף ב תכיפות דהיינו נסוך סרי כלאים
אע״ג דלא עגל עמר על תמיהון דעיגחה
אינומעל׳ואינו מורי'  ' :לכל כפירושי'
משמע לי דאב וכנו מקט בירושלמי לאו
דוקא דה״ה לשני אנשים בעלמא אלא
אויחא דמלתא נקט שדיך כאב לסאת את
בנו ולפעמים קושר אותו עמו כדי שלא
יפיל
:והרמיבםהשמיט סירוסל׳הזה

לאקשיןיתדאסו׳וכר שרבי׳מפני שתשש
ללשון אם קשרשכ׳הרמ״ב׳שלאיפרש בו דהיינושקוסב ראשיה לפיכך השמיטו ואין
צור כמו שכתבתי ובסמו גבי השק והקופמצטרפץ אכתו׳דבריו בפי׳המשכ׳והס כמו
שכתב בו הראש פאן והוי יודע ש כתב הרמ״בס בחיבור שכלאי ' זה הו׳מדאוריתחה
הפו דעת הפיסקי כולם כמו שיתבאר בתחלת סימן שאסר זה בס״ד  :כתב
סימ״בס צער רחלים וכמי גמלים וכיוצא בו שטרפן זה בזה וטוו׳מהס טווי אס היה
הרוכמן הגמלים מות לערבו עש הפשתן מפני שצורת הכל צורת צמר גמלים ואץ "
סוששץ לכימו׳של צמר המעורבות בהן לפי׳עדות הכבשים שעושים בהס בגדים
א1״פ סתועהין אותן כפשתןמותדי'ואץחוששץ לנימו׳של צמר אע״ע שנכרכו בכלל
חוט סל פשתן שתפרו בו שהיי בטלו במיעוטן עכ״ל והר״אבד אע״ע שהשיגו כבסוף
דבריי רעיון שאין בו איסו׳תור' אין חוששין,לספקו (וכ"כ הכלבו ) :חמנחיג בהמו'
כחבלי בידו ומהם של צמי ומהים של פשתן מותר וכו׳אכל אסהשכלי׳' קסורי ' יחד
אסו׳וכו׳בפ׳כמה כהמ׳ידף כד ) תנן אכל מכניס הוא לתוך ידו סכלים ובלבד שלא
ינחךואוקמוס בגמ׳לענין כלאי׳דסכליס כלומר שידו מתחמת בחילי׳שהם כלאים

׳
ע״ישתי תכיפית :
שא
ד״תאין אסור משוס כלאים אלא דרך לביש או להעלות׳עליו דרך חימום
בירושלמי פ בתר דכלסיס כתוב לא תלבש שעטנז וגו הייתי אומר
אינו אסו׳אלא מללבוש ת״ל לא יעל עליך אי לא יעל עליך הייתי אומ לא יפשיל את
׳הקופה לאחריו ת״ל לא תלבש מה מלבוש מיוק׳דבר שהוא מהנה הגוף אף כל דבר
שהוא מכנה את הגוף ובסוף ההוא פרק גרסייאהליס אין בהן מסו׳כלתי וכ׳ררמ״ב'
שהטעם מפני שהיא עליה שאינה דרך לביש׳ וכיוצא בזה סס דברי רבי׳וגם המרדני
 .כת' בם״פ קמא דביצ׳בשס ראב״יה שמומר לפרוש בגד כלאים מל הגיגית סמסציס
כו מסוס דאינו אלא מעמיר בעלמא וכן הדעת נוטה שהרי אפקיה כלשון לבישה
ע" כ וכ״כ סס הגהות אסירי בשם א״ז  :ומ״ס או שמנמק תחתיו מותר אבל אמרו
חכמים אפילו עשר מצעות וכו׳סמא מכרך עליו נימא ברים פר׳בא לו ( דף סט)
ובס״פק דביצה כלאים למאי חזו וכ״ת למזגא פלייהו וסתניא לא יעלה עליך אבל
אתה מציעו תחתיך אבל אמת חכמים אסור לעשות כן גזירה שמא תכרךנימא א'

׳ 'שהוא מפ׳אסור לעשות כן שמא תכרך כימא ואיכא איסור דאורית׳ודר״ש קפזי
סכויכן על ידו איל אם קשרן כולן ניעשו כלאי׳ואסור לו לכרקיעל ידו וקץהס דברי מדרבנן ואין צורך לזה אלא ; כך כ״ל דבריתא נקיט לה הכי מפום דאפי׳בכלאי׳שאין
יכינו  * :בה *<
המרדכימ; נ נשםרא״ס
למייריננ׳קשרי ^ אבל רש׳י פיר דיברו!־,ויקשו ' היען דרך בהעלא׳אלא בהצע׳כל היכא דלא כדקסיק מידי אסור שמא תכרך נימ׳על בשרו
לומיסעשה כריכ׳וקשירה בשתי תכיפו׳וכתב רש״י דהא מתני׳אתיא כמ״ד דבר שאין  .אבל כל היכא דמפסי ' כל שאץ דרכן בהסלאשרי והיינו דתנן הכרי׳והכסתו׳איןבהן
מאמין אסור וכתב ר״י שהוא תמעל הר״אש שלא חלק כזה כלל וכתב לאסו׳ואנן
משוס כלאי׳ובלבדסלא יהא בשרו נוגע כהס והיינו מפני שאין דרכן להעלומ׳וכ״פ
קי״ל כר״ס דרבר שא־ן מתכוין מותי־ ודמיא לההיא דעוכיי כסות דלקמן
וכסי׳ש״א
ר״ס בפי המשנה ור״ס בן פזי אתא לאסמופי׳דאפילו י׳מצעו׳זו ע״ג זו שאין דרכן
אכתוב בזה בס״ד  :השק והקופה מצטיפץ לכלאים משנה בסו כלאיסידף לג )
בהעלצ׳כל שכלאי תחתיה׳סדרכו להעלות׳אסור לישן עליהס^מסו׳סנ׳לא יעל עליך
ומ״ש כיצד חתיכת כגדפשתי ' מחובר לשק וכו׳כך פירשו ר״ש והר״אש אבל הרלנ״בס
כלומר
משוס
לתא
דהעלא׳כיון
שדרכן
בכך
עכ״ל
:
וכ״כ
סמ״ג
דהיתירא
דמרדע
פיכשיקכוץ בגד כמי ופשתי ' ויחבירס כחתיכת שק או קופ׳ש  :בר החכיר' אצל הסק וכריס וכסתו היינו משו׳דכיון דלא אורסייהו בלבישה לא גזו׳וחין כן דעת הי״מב'
או סקופ קצת עם קצתם ויש להם קצת חיבור ונעשה כלאים ואסו׳ללבו הבגד ההו׳ סכת׳וז״ל מות׳מן התורלישב על מצעו׳סל כלאי׳סנאמ לא יעלה עליך אכל אפס
המחרב ' משניה וכן אמרי כספרי יחדיו מ״מ עכ״ל כפי־ המשנ׳וככנתבא׳אצל רצועה
מציעו תחתיך ומד״ס אפיי׳מצעו׳זו על גב זו והתחתון שבהם כלאי׳אסירליס׳על.
שראשה א׳סל צער ומשזה ׳הוא דעתו וכחיכו כתב אפי׳נתן צמר ופשתים כשק או
העליון
שמא
תברך
נימא
על בשרו בד״א ברכין כגץ יריעמשמלו׳אגל בקשין שאינן
?3ופס וכרכן היי אילו כלאים  :אה ובנו מצטי־פץ כיצד היה לכוש צמר וכו׳הוא
נכרכין
כגון
כריס
וכסתו׳מות
לישב
ולהסב
והוא
שלא
יהיה
בשרו נוגע בהם עכ״ל:
מנ׳יימצטרף לכלאים כיצד היה לבוש צער כרגלו אחת ומירושלמי סרק^ כתרא הרי שאסר בי׳מצעו׳זו על גב זו אס המצע התחתון כלאי׳אע״פ שאין דרכו בהעלא' :
י׳כלאיס רכי׳יימיה כעי הוא ובנו מהו שיצטרפו בכלאים היועכידא הוא לכיש מנין
ומיש רדוקא כרכים ג״ז שם ויתבאר בסמוך  :ומ״ס אבל כריס וכסתו׳סהס קשים
ישמר וכריה לביש מנין דכיתן נסב פשקי דעער ועגלה על תמיסו א״ר יוסי וההן
וכו׳כפ כת' דכלאי' (דף לב ) תנן הכריס והכסתות אין כהס מסוס כלאי' ובלבד שלא
3ינמיך י חגי כעי הוא עצמו מהו שיצטרף בכלאים היך עכיד׳הוא לכוש דרדיסין יהא בשרו נוגע כהס יכתבו הר״ש והר״אש דאיתמר עלה בירושלמי הדא דפימא
לעמי בחד ריגלא ודרדסין דכיתן כחדא ריגלא א״ר יוסי וההן בו נשוך לאצורכי' ( ניסבריקן אבל במלא אסור בנתון פ" ג מסטוו׳אכל כנתון על גב המט אפי׳ריקן אסור
^)ינמפי׳ר״ש ההן בו נסוך כלו סתיכפץ ב תכיפו׳ועל מ״ש כסב פסקי דעמ׳ועגל ופירש הי״אש אסו׳לפי סצכפף תחתיו ונכרךעל בשרו וז״ל סמ״ג אבל כרמלאנכפף
■מ תימהון כת כלומר שהקיף האב והבן בחגור'סל צמ׳שלא יחלקו זה מזנימסמהא טל צירי האד וכן ריקן ומוכח על תכן אדס נשקע באמצעיתו וככפפין הצדדין עליו
מגי תמיהו פסיט׳לי דשרי דאינן חיבו׳וכן פי׳הר״א בפ״ט דנד׳וכדטטע דלא הוי ח״ל ר״ם על גב מטה סל חבלים נשקע תחתיו ומדי־ הכר עולי׳עליו אכל צדדי' סל טן

■

.ז

■

מד

ב
קשה

הלכות כלאי בגדים אש
סל ק או אכן לבש כן לוקה ופסק ג״כ לההיא דמוכרי כסות מוכיין .כדרכן ונ״ל שטעמו ז״ל גומי
קשה ואינו נשקע׳ ע 'כ ומסטווה שאמרו כירושלמי נר שהיא אצטבה
שסובר דההיא דלא ילבש כלאיס אפי׳על גב י׳אפילו לגנוב את המכס ליכא• מאן
וכך הוא שמה בלשון ערב ורסנו נר׳שפירם דמסטווה היינו קרקע והרמ״ב בחיבורו
דכיון סרי1
דחסור דכיוו
בהח דאסור
מודה 5בהא
שכולן
שמין מתכוין מופר
מזמר דבר שאין
נזותי;7ורי-
ש דאמר
ר״ס
דפליג בה ואפי־
ואפי ר'
השמיט דברי הירושלמי שכתב וז״ל אכל בקשים שאינן נכרכים כגון כריס וכסתות
והוא שלא יהא בשרו נוגע בהם  :ימ״ש וגן כל בגדים לובש ממס הכלאים הרי עבר על לא תלבש ובין מתכוין וכין שאינו מתמיןלוקס
מותר לישב ולהסב עליהם
אכל מוכרי כסות ומועדי כסוס סאינס
סקשיס מותרין בהצעה מתחת ואסור
לובשים ממס הכלאים אלא ממלים אותס
בשנית ידזברן יחל בשני תכיפות הוי כלאים :
ללבשן ולבדים הקשים מותרים אפילו
עליה שלא כדרך לביש' מותר אסאינו
תורה אין איסור כלאים אלא דרך
ובר״פ
בלבישה וכו׳בס״פק דכיצס (דף יד )
מתכוין ולפ״ז צ״ל דלית ליה מה שפי ר3י׳
או להעלותם עליו דרך חימום אבל אם
בא לועד ף סט ) אמרי' דכלאי בקש-י׳מותרין
במוכרי כסו׳או שלובסין אות כדי להראף
פי הצן דאמררבהונאבריה דרב יהושע
מעלם עליו שלא בדרך חימום כגון אהל של כלאי׳שמאהי׳עליו מדתם אלא מס נפי ראשון שכתשמעלים
האינמטא גמדאדנרש שריאוכהר״אש
או שמפשי׳קופ׳של כלאי' מאחוריו או שמציעו תחתיו מות׳אבל עליהן בגד כלאים כסמוליכיןאותלמוכר׳
במט דנדה דסריצזפי׳בלבישהדלבדיס
חכמי׳אמרו אפילו עשר מצעות זו על זו וכלאים תחתיהן אסור
וע״פזסיתישב מה שפסק לאסור לכמך
הרכים אסור מדרבנן כדתנןבפ׳בתרא
לישן עליהם שמא תכרך עליו נימא ודווקא כרכים אבל כרים על ידו חבלים סל כלאי שהן קשורי׳יסד
דכלאיס הלבדאסורץ מפני שהם שועי׳
למיחששמא תכרךעליו נימאמותר דכריכה על ידו הויכמלבוש  :תכריכי
וכסתות שהן קשקוליכא
אבל טמיואמג אינו הילכך סרו מדאורית'
אפי' לישן עליהן וכלכר שלא יהא בשרו נוגע בהן כר״א כשהן ריקנק המת סותר לעשותן מכלאים מסכה פיק
ובקשיס אוקמוהו  ^.אדאוריתא ושרי
גבי קרקע אכל אם הם מלאים או אפי׳ריקנין ונתוניץ בת דכלאים  :ומ״ש אפי ' אופסשקוברין
בלבישה והא דקאמר אלא בקשים מיירי
ונתונין על
וכן כל בגדים אותן כהן בפ״ט מד ס ר יוסף פהא דתני׳
בבגדים שהם שוע טווי וארוג אלא שהם ע״ג מטח לא לפי שנכפף תחתיו ונכרך על כשרו
דעושין מכלאי תכריכין למת זאת אומרת
ולבדקהקשקמותרין
קשים דלא שייך בהו כריכת נימא הלכך הקשין מותרין כהצעה מתח׳ואפור ללבשן
מצות בטלו' לעתיד לכא א״ל אביי והא
מדרבנן
אלא
אינו
סרו בהכעה ובלבד שלא יהא כשרו מגע אפילו בלבישה כיון שאפילו לכישת הרכים
א״ר אמי א״ר ינאי לא שנו אלא לספור
בהם דלגישה והעלאה דאוריתא והנעה
בגר גדול וכלאים מצר אחד אסור ללובשו אפי׳ מצדו השני אף אבל לקוברו אסור א״ל לאו איתפי עלה
דרבנן וברכין גזור אפי׳י׳מצעו' זו על גב
על יפ שהצד שבו הכלאים נגרר על גבי קרקע אסור ללבוש א״ר יוחנן אפי׳לקוברו ור יוחנן לטעמיה
והכסתו'
זווכקשי׳לא גזור כדתנן הכריס
כלאים אפילו ררך עראי כגון טלית של קטן וגדול לובשו דרך דאמ׳במתיס חפשי כיון שמת אדם נפשה
אין בהם משים כלאים וכו׳ודוקא בהצע'
עראי לצאת בו לשוק הלובש כלאי׳ואינומכוין להנאתו כגון חפשי מן המצו׳ופסהר״אס הלככר׳יוכן
סרו אבלבלכיש׳והעלא׳אס־רי מדאוריתא
מוכס העומ׳מאליו וא שאין נר מדברי הימי"בס סכת׳מתני׳ספס ולא
שלובשם להעכיר בהם המכס והוא
א" עפ ססס קשים דאמרינן בריש ערכין
קצבה מותר וכן מוכרי כגרים שמעלים עליהן כנרי כלאים חילק וביק הר״ש דליתסר משו׳לופג לרש
הכל חייבים בכלאי כהרס לווי' וישראלי' לו
כדאמוי׳בענין ציצית בפ התכלת ותירץ
כשמוליכין אותן למוכרם או שלובשין אותם כרי רהראות מרתץ
ומסיק דכהני׳אצטריכא ליה ס״דא הואיל
מותר וכלכד שלא יכוונו כחמ׳מפני החמ׳וכגשמי׳מפני הגשמים דסאני מצו׳ציצית ששקול כנגד כל המצות
ואשתייכלאים לגבייהו ומקמל נהי
א״י׳נסאני כלאים דבסידומיא דממלא
והצנועין מפשילין כמק׳לאחוריה׳וכן תופרי כסות תופרין כדרכן
דאסתרי בעידן עבודה וכו' וביומא
יכוונו כחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים אסור דלאמיתהניכלל  :וכןמרדעת
שלא
ובלבד
הס
פ׳בא לו קאמד בגדי כהונה קשים
הסמוי מותר לעשותה מכלאים ג״ז מסכ׳
אסירי
אלמא אף על פי שהם קשים
והצגועין תופרים בארץ  :תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים
בפ׳בתדכלאיס (דף לג ) ומ״ס הימ״כם
מדאוריתא ותניא בתוספתא דכלאיס
אפילו אותן שקוכרין אותו בהן וכן מרדעת החמור מות׳לעשותה ובלבד שלא יהא בשיו נוגטבסלמד כן
כהן שיוצא כהן למדינה חייב ודוקא
הרמ״בם
מכלאים אע׳יפ שיושב עליה וכתב
מדין הכייס והכסתות וכן נראה מדברי
אבלבלבדי׳ואף
בלביש׳אבל כהצעה שרי
הר״ש אבל הר״אס כתב בפ״ס דנדה דמדנקס גבי כרי׳וכסתות ובלבד שלא יהאכשרו
לבישתם רכים איכה אלא מדרבנן בקשים אפי׳כלבישה שרו והא דקאמ׳רבהונא
נוגע בהם וגבי מידע לא מני מכלל דכמרדעת אפילו בפת נוגע כהס שרימשוס
בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרס שריא לא שיהא דין קשין ונמטא שוין אלא
אלא מדרבנן עכ״ל ודבריו דמרדע׳קשה אבל כרים וכסתורכין הסכדמוכח בזבחי פ דם חטאת הלכך בעינן
כי סיכי דשרי לבישת לכדין קשי׳לפי סלביס ' הרכי׳איכה
שלא יהא בשרו נוגע בהם שלא תכרך עליו נימ׳עכ״ל ונ״ל דרכי׳דקאמ היינו לומר
הס דברי המוס בספ״ק די״ט ור״פבא לו וכן כת ' הר״ן בס״פק די״ט בסס ר״ת וכן כ
שרש״י חולק ואומר דכי אחרינן כגדי סאינ׳כל כך קשי כמרדע׳אבל מכל מקום קמס הס קצת שהרי כהואז״לכריס
עור בפר' במה אפה וכת הר״ן בסוף פ״ק די״ט
וכסתו׳ססס קשים ואין דרכן ליכרך על בסת כשאין בסת נוגע בהם וכך כס דברי
כהו ; קשי ' הס היינו לומ׳דשרי לגמרי אפי׳בהעלא׳ותירץמס שהקש עליו ר״ת בר״פ
רבי׳ירוס׳סכ׳גכי מרדע׳בלסון הזה לרכוב עליו מות׳ואפי ' כשרו נוגע בס ולאחייטי*
בא לו ורס״י עצמובספ״ק די״ט כת׳בהפך דגבי כמט׳דנרש שרי׳כ דהיינו דוק׳לישיב'
אסורים מדאורית ,סמא תכרך עליו נימא כדאמ לעיל גבי כרי׳וכסמו׳מסוס דמרדעת קשה יותמכרי׳
והרמיבם כתב שהלבדיס
ולכן אין דעתו של דש״י ידוע לנו :
ניהכתו׳נא״חהייתוהנהייהשהי•;ללצש׳] כלאים מותר לכןעאן על מנמן< ( יכ נהלצמ)
וכסתו ' *
ולדבריו כי סריא נמטא גמרא דכרש היינו בהצעה בלבד וכן כתב הר״ן ז״ל בשמו:
ומ״ס ובלבד שלא יתנכה על כתפו אפי׳להוציא כה זבל סס במשנ ' וטעמ מסו דאינו
נמצא דמי קאפאנא״גוש דידןאסהס תפורים בפשתן אסור להעלומ׳עליו
מותר מפני שהו קשה אלא בהצע׳שהיא מדרבנן אבל לא בהעלאה • ומ׳ש ודוקא
לסר״מבס מדאוריתא ולהציען תחתיו אס היינו אומרים שהגיעו לקושי דכמטא
סהכלאי׳ניכריס וידועים בבגד אבל בגד סאבד בו כלאים ואין מקומו כיכ אסור
גמדא מרש הוה שרי ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהם ולדעת התוספ' והר״אש אס
לעסות ממנו מרדע לחמו׳כריתא כפ״ט דנדהייףס ^)ומה ס ,נת• " טס /סס  !!/י ?ו \
היינו אומרים שהגיעו לקושי נמטא גמדא מרס היה מות׳אפי׳להעלותס עליו
עליו ואפילו שאין מקומו ניכר שמא ישכח ויקח ממנו טלאי על גבי בגדו כ״כ סי״מב והר אם ז ל
ומי׳מי מפיס אם הגיעו לאותו קושי אס לאו הלב יש לזה' מלהעלות
ומ״ס ולא ימכרנו לגוי ובו ' ג״ז בברית' הנז ' • כפות שפורסין על השולחן וכו כע
כתב המרדכי בספ״ק דבי'צ
מלהציע תחתיו עד שיתפרס כמשי ,או בקנבוס :
מכסים כהה ראשנו אבל כל דבר  3תרא דכלאיס ( דף לג ) מטפחות הידיס מטפחות הספרי ' מטפחות הספג איןכהס
הכי אפילו בהעלא׳ סדי כגון כובעים שאנו
מסוכלאי׳ר׳אליעזר אום מטפחו׳הספריס אסות מסוס כלאי׳וכתכו הר ס והראש
סמכו ללבוש גזרו בלבישת קשים מדרבנן וספר צפנת פענח פליג דהא מגין הוא
החמס וכגסמי ' מפני הגשמים עכ״ל וב״סתס בהגהת אשיריבשס א״ז בירושלמי פס׳הלכה כר״א דאסר וכן פסק לרמ״כס ז״ל וכ״כ סמ״ג משו [ ובתוספת^
בשמה מפני
' היתר מפיך דר״א לרבנן וכ׳הר״אס מס' בימס׳מטפסו הידיס פעמי׳סמסמ בה ידוומטפסו
כדברי צפנת פענח :כתב הרסב״א בתשובה ( סי תשס"ב ) שנהגו במקומות
מפריס פעמי עוס ' אותה כמין מיק משיח' בחיקו׳וממחמ בה ומטפחו הספג פעמים
בכרי׳וכסתות סל גויס וכוכעי׳שהס כלאי' לפי שהם קשים ומיהו הר״י אום'וסרמ״בן
שמא רבו ומתעטף בו מטפחו׳הספרי׳כסבני אדם מסתפרים פורסים עליהם סדן
מן המתירין ומ״מ אפילו לדעת האוסרים הנח להם מוטב סיהו שוגגיס וכו׳ע כ *:י
כדי שלא יתלכלכו בגדיהירושל׳אמרי׳במכוין לסס מלבוש אבל אינו מכוין לא ים
ללובסו ד" מ
בגדגדול וכלאים מצד א׳אסור
מקומו׳שמטפחו׳יס להן בית ראש ולובסקכמין מלבוש כמו סעוסין כארץ ספר עב
שא (א )(נכ{ נ( כ׳׳ת״מ ישלזהרלכפחלה
אפי׳מצד השני אע ' פ שהצד שבו הכלאי'
לשמירמהניכריםירספות לידןשלאלתיפרן וגס כר״ס הביא הירוש׳הזה ובמטפחו הספ פיר' כסאד׳יוכא מבית המרחץ מכיאקלו
׳
׳
!
״
שנתוכןומתנסה
נגררע ג קרקע ירושלמי בס בת דסלאי ננלאי׳מפנישפעמים יימיא מה
סדק או מטפח׳ומסמפג בה ורבי אליטז׳אוס׳משו׳דפעמי׳סתא את רבו ומתמטף׳
אסור נק עכ׳ל:
ודריש לה מקרא וכתבוהר״אש :
)אין בה והרמ״ב כ׳מטפסו׳סמקנחץ בהם את הידי׳ומטפחו׳שמספגי׳כהן הכליוהקרקטו
ללבוש כלאים אפי׳דרך עראי כגון טלית סל קטן וכו׳משכה כסוף כלאי' ( דף לב
ומססחו׳ספרי׳אסורי׳משוס כלאי׳סהרי הידיס כוגעו׳כק והן נכרכקעל היד תמיד
עראי לכלאים וכתב רביכו שמשון ובריש התכלת מייתי לה ומשמע דאיירי בטלית
וממחממין עכ״ל ואינו יודע למה השמיט מטפחו הספריי השנוייכמשיושממטפח
קטנ׳אע״ע שאין הגדול יוצא כה עראי והר״אש כת׳בפ״ט דנד׳וגדול יוצא בה עראי
הספרי׳סכת כולל בין סל ספרי כין של ספרי׳ופ״מ צריך טעם למה השמיט הירום
וכך הס דברי רבי' ורבי׳ירוחס ועיינתי כס התכלת ומשמע כדברי הרא״ש וכן פרש" י
להנאתו שהצריך בשל ספרי׳סיכוץ לשם מלבוש  :וילוןא ס ה ןא רך אסור לעשותומכצס ם
הלובשכלאים ואינו מכוין
סס ושמא טעות סופר הוא כדברי הר״אש :
מפני שהשמש מתחמם בו לפעמי׳כספ״ק דביצ <דף יד שי ) גביה י* ,ד מנ,ו דמם ימ 4
כגון שלובשס להעכיר בסס המכס והוא מוכס העומד מאליו וכו׳ג״ז בס הנז׳שכיכו
מפנ
כלאים בי״ט בעי׳למאי חזו וכ״ת למימך תותי׳וכו׳אלא סילון יהא לזמ
לא ילבש כלאים אפי׳על גב סשראפי׳לגמב את המכס ופירש הר״ש דרך הוא שאין
׳
או במוכס העומד מאליו אמרו וילון סמא מפני שהשמש ממחמ׳ככגדוופרש י ממסמכנגיי
נותנין מכס מבגדים שאדם לבוש ובמכס שאין לו קצבה
המכס אס ישרא׳חכרו מאת המלך וכיון דמתחמס כנגדו אסור לעשותו כלאים וכ״פ הרמ״בסוה י אס ז ׳־ ייל ףכ '״׳(ש
דאי כסתם מכס אפי׳בלא כלאי׳אסור לגנוב את
שכתבו דלא אמרו בוילון אלא שהוא טמא א כ ל 6יזכי מסוס כ ^י ומ1םו^ ?13יו״ר
דדינא דמלכותא דיכא וסב׳האי תנא דדכר שאץ מתכוין אסו׳ופליג אמתכי׳דלקמן
^ בי מ ?1
דקי״ל כלל ד׳כתוב וילון העשוי למחיצה ואץ מתחממץכו
מוכרי כסו׳מוכרין כדרכן וכ״כ הר״אש בס״ט דנד' וכת׳והלכת׳כמתני׳דלקמן
ותי׳שזה הפך מ״ס בפסקי׳ושמא י״ל דה״ק וילוןשהו' ק ם׳עד ש)י ? 11ה ^תדהו
כר״ס דדכר שאין מתכוץ מותר וכ"פ סמ״ג  :ומ״שוכן מוכרי בגדים שמעלים
\חםי3׳
לא יקח אדם ביצה חמה בבגד כלאים בידוטו ירושלמי כפ׳כתי
עליהם כגדי כלאים וכו׳וכן תופרי כסות תופרין כדרכן וכו׳ג״ז משנה] סס (דף לב)
י1
הר״שוהראשז״לוהרמ״בסז״לוטעמאדכיוןשהוא ;יצול מ לימומבחוסי
וסרע״בס ן׳ להא דלא ילבש כלאים להפיצו ע״ג ׳י אפי׳לגנוב את המכס וכת׳שאס

לבישה

שא דבר

פס

.

" ׳'

בגדים אש

שג

ד״מ

מיוה במניעת הקור לפדתנן נכי מלכרי ותופרי פשו' ובלכד שלח יתכוונו פחמי' מפני

לסייסי׳ישרנזלהחשודי׳לתשור
בחוטי פשתן סיסי קנבוס דלחלופי ללז סייס י /חפ״ס (נ )מו .זיי־1שאס
הסמס ליל׳ •
עררילרין אין בהם משלם נלנ/י׳מיסרא ד׳־כ פפי בת״פקרביצה :
סהרשפ״צז מפקפק כדבי וצלמי שלזע״ס סמצד החוט בעצמו יאיכן חטודין להחליף אין חניח' | לקנח
(דסל ) :ומ״ש
שפירשו
הגאוני
כ
כ
סס
יש״י
וכ״כ
היא״ס
קיזים שדי איינס
בפ״ט
דנדה
אלא
שמדברי
.
שתא
מתוך שתפיית הפשתן קלה אצלן הן מחליפיןולא משולי דמכ״מ מסי זה סעס
ריש״י נר
סהטעס
מפני
נפשזנ׳הרא׳נו כלל
סהערדילדין
הס
קשים • ומ״ש
לשון הומב״ס נר שהוא פירש שיהיו מחליפין גזל הוא בידם ופל הגזל לא נחשדו מיהו
בסשודי׳על הגזל הדב ביוי נ' סי׳י׳מניפחפ
לערדילדין דבסמוך ויש לתמוה עליו אס
סאץמפקירין אצלןדכ״ס שהן חשודים שי! ורסין עלמזליזן
הטעם מפני שעור הרגל קשה ואינו כהנה הרמכ״ם ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בה
וא״א הר׳ אשז׳ לן כתב להחליף כדאמיי כגמר אלא שאפשר לדון א! שדרן נכי א 7ס
כשנזר עור הגוף כי חית
להלנה דכל שהוא אומן כקגוי כין ישראל חתנלי' כשחגיאין
ליה עקב כמי שמותר אפילו איש בשרו נוגע כה ובלבד שלא יתנכה על כתפיו
לשמרי ושמא י״ל דכל
שיש
לו
עקב
לי פת א 1נשר
כיון
סרי
מדאלריתא כ3ר התכלת גכי ציצית
דמחזיכמלבו׳אע״פ שלזין הגוף נהנ׳ממנו אפילו להוציא יה הזבל ודוק א שהכלאים ניכרים וידועים בבגד
כ ותכין לז נתעה
דנקחת מן לאומן ולא חיישינ לקלא אילן אשורי' לעשות
אסור  :בגד כלאים שמעות צמרות בו אבל בגד שאבר בו כלאי׳ואקמקומו ניכ׳אסולעשו׳ממנו מררע'
עכ״ל ורבי׳ירו בה׳ציצית הכיא דברי׳אלו יינלאיס
< כ* נ
מותרלתתובחיקו ומואס מיניזרעוכיס לחמור דביון שאין מקומו ניכר שמא ישכח ויקח ממנו טלאים
נתידושי אגודה
לתופרו על גבי בגדו ולא ימכרנו לגוי שמא יחזור וימכרנו ומבואר סס בדבריו סמ״ש שאפשר לדון
צמרי׳כבגר כלאי' אסורלתתו בחיקו וכו'
סזף נידה מפות
להלכה פירושו להלכ׳אגל לא למעשה *
לישראל
מפות
שעיישי!לע השלח;
שפורסין
לע
השלחן
בסוף פ״ק דביצה אמי רב פפא הכי צררי
לקנח
בהן
הידים
כ
ומטפתו'
וילש ביש הר״סש
אשור
להיות
הספרים
דפשיטי איןבהס משו׳נלאי׳דבזרני יש בהן
שנותנין
על
הספר
נ יה ונא' ח כמי
ושמסתפגין
נשס
בהן
אחר
הרחיצ׳יש
בהן
מכלאי׳ וז׳ל הנהו׳
דהאידנא פשתן
מפום כלאים רב אשי
מצוי בכל הארצות הר״ן־ש לאשור להניח אזיריס' נניהע־ר
אמר א׳זה וא׳זה אין משוםכלאי' ושמסתפריןכהןאםישלו ביתדאשולובשק אות'
נכדיו בנית
גוי
אדיין
כהן משוס כלאי׳אין
דרך
חמום
בכך ופסק כדרך
דיש ליזהר (שלא
לביש׳אפור אם לאו מות׳  :וילון אם הוא רך אסו' לעשותו הילכך הקונ בגדיםלתופרו אס א -נו יסב
כרב הפא וכ״פ רבי' ירו׳ויש לתמוה למה
יי  .א )
ייעפחת
מכלאים מפני שהשמש מתחמם בו לפעמים לא יקח ארם ביצה מן הגוי׳כרי׳להתי ' אצל? וזיישיקשייאית5ר׳
שפ<י סין 'גל הנימה
לא פסקו כיב אשי דבתר הוא ואפש שלא
מפייתןוכו' 3ח״ ם נפ 0תן (!כ נוזכל מ ) ב זנות יין עלי׳ס״ת
חמה בכנר כלאים בירו מפני שנהנה בכלאים לעצל בהן מפני
היה כתוב בנסח' גנן ' דידהו

דברי רב אשי
סכרי היא״ש כפ״ט דכדה לא הביא אלא
דברי רב ספא לבד אבל יש לתמוה עליו
שהוא עצמו כתב בספ״ק די״ט דאף צררי
דב! יני אין בהם משוס כלאים לפי שאין
דרך חימום בכך וכ"כ הרי״ףוב״פ סימכ״ס
כמושיתבאי כסמוך :
הרטייה
והאספלנית מיתר
לעשותן
מכלאים וכו'
תוספתא כתבה הרא״ש כפ״ם דנדה •
לשקהרמכ״ס אין איסו כלאי׳אלא בנדי'
שהס דרך חימום וכו׳אבל צלצולים שעושי'
העם בכית יד שלהס לצמ' בהם תבלין או
מפו היא מימר׳ררב אשי כסוףפ״ק דביצה
שכתבתי בסמוך אלא שרבי׳פירש כערש״י
והרסב״ס מפרשה בע״א*
ומ׳ש או
סמרטוט שנותני׳על הרעיה וכו' היא התו'
שכתבתי כסמוך וכת ' הרמב״ס דככל הכי
אע״פ דבשרו נוגע בהם אין נהם משוס
נלאים לפי שאין דרך חימום בכך :ומ״ש
צלצול של עור או של משי וכו' היא אססמ'
דתניאבפבמה אשה (דנז ) שאין כס משום
נלאים וכתב הרמכ״ס שהטעם מפני שאץ
דרך חימום בכך־
עב בגד סאיג בו חוט של פסמןואיכו
ניב יצבענו ויהיה ניכר וכו'

החמה  :עררילר׳ץ אין בהם משום כלאים ופירשו הגאוני' תילק
ללובשן תחת מנעליהם ותולין עליהן עור תיישים מעובד תחת
קרקעותיהן ובני ד העקב של רגל יש שעושין אותו של צמר אין
בו משום־כלאים לפי שהעקב קשה ואיגו מתחמם לשון הרמב״ם
מנעל שהוא כלאים ואיןלו עקב מותר ללובשו שעור הרנל קשה
ואינו נהנה כשאר עור הגוף בגר כלאים שמעו׳ צרורות בו מותר
לתתי בחיקו שהמעות קשק ואינן מחממי׳ואם מיני זרעוני׳צרורי׳
בבגד כלאים אסור לתתו בחיקו שהזדעוני׳רכים הם ומחממין
הרטייה והאספלנית מות׳ לעשותן מכלאי׳כיון שאינו דרך חימום
לשון הרמב״ם אין איסור כלאי׳אלא בגרי׳שהןדרך חימום כתונת
ומצנפת ומכנסים ואבנט ושמלה ובגדים שהם מהפין בהם
השוקים והידים וכיוצא בהן אבל צלצולין שערשין העם בבית יד
שלהם לצרור בהם תבלין או מעות או סמרטוט שנותנין על
הרטייה ואספלנית וכיוצא בהן מות' צלצול של עור או סל משי
שתולין בו צמר וחוטי פשתן מדולרלין על פני האדם להכריח
הזבובים אין בו משום כלאים ע״כ :
צמר שארג בו חוט של פשתןואינו
ויהיה ניכר ויסירנו שאין הצמר והפשתן עולין
בצבע אחר או ינתק חוט אחר ממנו והוא מותר שאנו תולין לו׳
שהסיר החוט של
כלאים בד״א בכלאים דרבנן אכל כלאים דנדה וכך הס דברי הימב״ס ז׳ל ומ״ס וכן
אס
סוס
כבית
המדרש א״צ נמהר בשבילו
דאורייתא אין תולין להקל בספקן  :כל המקומו' שהפשתן מצוי
בהן הלוקח שם בגדי צמר מן היוים לא ילבשם עד שיברקם אם לצאת משם ירושלמי אכתבנו בסמוך :
לכתבעודשס הרא״שירום הרישהלך

שבבגד

ניכ׳יצבעגו

דנד כתב כן וז״ל בתשו כלל כ'דבר זה תלוי
בחלוק במקומו' יש מקיס שאין נמצא כי
רק קנבו' ואותו ססקו׳א״צ להתי׳התפירה
אבל כמקומות הללו קרוב הוא הפשתן
וצריך להמיר התפירה ולתפרס בקנבוש
עכ״ל וגס הרמב״ס כתב סתס הלוקח כלי
צמר מן הגר צריך לבדקן יפה יפה סמא
הן תפורין בפשתן • וד״ס כתב דבמקימ
יס לסמוך להתיר לפי שהפשתן ביוק מן
הקנבוס ושוב יותר לאומן לתפור בו לפי
*^ ( 3א )והת' מ
שהוא יחזק הסום בשעת תפירה וכ״כ סמ״ג
פ״חמה־ז׳א
בשמו וכת עוד וגס מורי ר״י כר יצחק היה כ׳ וראיתי עכשיו
נוהגי}
בהרבה
.אומי כן מפני שמכה תפוריס בקנכוס •
שג
היצזצא כלאיס בבגדו אס הס מקומ׳ת להמון
מדאורית׳ פושטו ואפי' נו ז אף עלחתייטן
בוים שקנה סוטי
בשוק
ובובפ מי שמתו (דףכ ) אמר רב קכנוס יתיפרנינז
יהודה
אמר רב המוצא בגד כלאיס פושטו לנין ענייו ואפשר
אפי׳בסוק שנא' אין סכמה ואין עצה ואין שכייןשישה־כרבין
קכנו׳לפשתןמרתת
מכינה לנגד ה כל מקוס פיס חילול השס
ילא אתי לאחלופי
אין חולקץיבוד לרב ומשמע התס
דהיינו
יצא אמרו לחון
דוקא בכלאים דאוריית וכ״כ הרא״ש כפ״ט אלא בדבר שא״א

וק חפהשפורסין
על השלחן לאכולשל
שעטנו
ייפני
שפעמי' תחמם נהן
ידיו שרורנהסנינ
ידו ניתות הקור
אגל מפה או מעיל
שפירסין בארון
הקדש תתת שית
או סביב הת! רה
אין נ ו משוסכלאי©
עכ׳ל:

לעמוד עליי עיי
בדיקה אנל גזבר
שאפשר לעחויעלי!
ע״יבליקית האש
דשל פשתן
בנה
מהר ושל קבנוס
הילך זשורף מתירא
הוא להחליף ונעל
נפש יחיש נדבר
ענילוכ׳נת׳יאוני׳ן
חיל מ׳ת מותר
כשישראל יוצא
ונכנס דמימרעת
ואינו מסליףעכ׳ל:
כ ' מהרי׳להתופר
נגדים שלנמראל
יתפדוס
נס1יט

מימרא כפ׳האשה שהי פושה צרכיה ( דפא)
כשוק ונמצא לכוס כלאים מיין אמוראץ
ודייק לה ממתני' דהתס וקא יהיב טעמא
חד אמר אסור וחד אמר מות ' מאןדאסר
הקינה
בגרים
מן
הגוים
משוס דעמיא וכיתנ׳בסדדי לא סליק בהו
צריך להתיר תפירתן ולתופרן
כלאים בבגדו אם הם דאורייתאבקנבוס :ד״ת ומאן דמתיר כר זירא דאמ׳גדול כבוד
ציכעא וכיון דלא ידוע אימור מנתר נתר
הכריות שדוחה את המצוה בלא תעסה
וצרש״ישהפשתן קשה לקבל הצבע יותר
אפי כשוק ואם הוא
כלאים דרבנן והוא שעה א ' • מני אין ס׳דקדקץ לא כמת ולא
מן הצמר ואי לא מינכר בציבע׳ודאי כסל־
בשוק
א״צ
לפושטו
וכן אם הוא בכית המרי' א״צ למהר בשבילו בכלאים בבית המדרס ר ' אמי הוה יתיב
והימ״ב' כ׳ח״ל שאין הצמר והפשתי׳עולי' לצאת משם כתב הרמב״ם הרואה כלאים
של תורה על חכרו ומתני אמר סד לחבריה את לבוש כלאיס
נצב׳אח ומידהוא כיכר לו ושומסו ואס לא
ניכר ה״ז מות׳שמא נשמ'והלךלו שהרי כדק אפי׳הוא בשו׳קורעו מעליו אפי׳הו׳רבו שלמדו חכמ׳וא״א הר״אש
א״לראמי שלוף מנך והכליה וסבר ר'
ז״ל כתב אע״פ שהמוצא כלאים
דאורייתא פושטו אפי׳ אם הוא אמי כאמור דסרי א"כ בכלאי' דרבנן א״נ
ולא מצאו וכבר ביארנו סכל איסו׳ספקות
ככלאי
דאוריתא
ודאי המוצא כלאי׳כבגדו
מד״פ ולסיני'הקלו כספק עכ״ל־וס״ש או בשוק דוקא שהלבוש מוצאו בעצמו שהוא מזיר אבל הרואה
אין חכמה ואין תבול לנגד ס׳וצרי׳לפוססו קכניסלנןרק מזע
ינתק פוט אחד ממנו והוא מופר וכו' כלאי׳על הכירו והלבוש אינו יורע א״צ לומר לו בשוק דע שיניע
שייא יתשדוהושהם
אפי׳כשוק אבל אס ארס
רוא׳כלאי
'
בבגדי
חיטיפשתןענ״ל:
מימיא סס האי מאן דרמי חוטא דכיתנא לביתו רמשו׳כבור הכריו׳ישתוק ואל יפרישגו משונג כ׳ הרמב״ם
חבירו והלבוש כלאיס אינו יודע אין לומר (נ ) וכ' כהרשנ״א
גגלימ׳דעמרא ונתקיה ולא ידיפ׳אי נתיק המלביש את חבירו כלאים אם היה הלובש מזיר הלובש לוקה
לו בשוק עד שיגיע .לביתו דמשוס כבוד נתש! נ' סי׳מזסיא
אילאנתיהש״דמ״ט
מדאוריתא שעטנז והמלבי׳עובר על ולפני עור לא תתן מכשול ואס לא ידע הלובש
יאסור ליתר לגוי
היריות ישתוק ולא יפרישנו טכ״ל וכתב
שהוא
^ נתיב עד שיהא שוע
טווי
ונח
כלאים
לתפור
לרבנן
הוא
והמלביש
נגדיו
מזיר
המלביש לוקה והלובש פטור:
רבינו כאןכדביי
התירוץ השני וכ״כ סמ״ג יקננזס
אע״פ
שר
כלאי
כתס הרמ״כס
לסממ
לכמסלה
הרואה כלאים פל תורה שהפשתן
יותר
וו
טל
בסוק קוימו מפליו וט ני שפעמו מפני שהוא ז״ל
לייקר דימר נקל
£2
^
^
^ וע
^ א״ל ^
דר־־זי־ו־יא־מד־ייי
דיב יהודה שכתבתי הפעוך המוצא כלאי כישפו ספי' בשוק ואינו מי בגדו והמוצא לתפור
נפשמן
 1ינה ליי
^
וימי
י
6
י
ו
6
מ״פ
שבנמ׳לצ
מנקננוס :
!
ופיו
טעם
זה
5
ולר
)
להימו ונמקי׳משפע
נלאיס לע
מההו15סבייו ק 5ומי דספשיע)5יתו נופי
בשיק ומשמש ליה ופושטי ע י קריעה
דאיתק הפס
מ1. .
זדוז בי
•
־
■
זפתלו רפות

שג המוצא

פושטו

1־ו ^
יגל! ״יליד^
סייי
למנתקי׳־ולר)
פיכי׳כתב!
ינתק .
פבייול)
פי'
הו6
גייס
1
ק5
ומ'
מוביל) דיב5
לוטביוז:׳!
לההי!
לבישא
יגימל < שפפחנקנ כו׳אינו ' נאעןנ״כהיא ' םבפשוכללבפ־למהשם! 1לפ !׳ס

ייק

.

1' ,׳ !

שגפן שמסלנשלבו' טגמו מוצאו מפני שהוא מזיר אין סכוונ׳טמי שלבשו מזיידנל׳ב

■׳יא 'מש לכל הגויס סחיישי ישראל לנזזייס על הנפייס
לקנות מטס מטווה סל משסה אותו פליובמזיד • כתם היצו בס המלביש את סבייו נלאיס אס היה
? 1־מס לתייייבו בי אפי מצוי נפיהפסת ,הל נו אינא לסי״ש דגיי ל־סנייו מקשי הלובש
מדו הלוגס לוקה וני והיא ש במשי פפה שליו ינת לא■ישנאמכין ע!קיפ
ייאאומי• כתי־ הו״ן ביישפולי! דנמגייושמעתא
ובפה נדא׳ שמותי למת זהלעצבי* דלא מלבוש אלובשקאי ( יא דוש גפי לאתלביש א נ אפילו הלובש מדו
1
ז
מד
נ5
נמי

דם

הלכות ! ודיון בכור

שדשה

■ וקבלו הכהן בה׳טלעיס הרי מו פמיוליא חללן אס דרכז
סא-יכו סוה כשוק ה סלעים
^ךן (א )דה׳ינז כמי ילקה הפלכים גס הואידאין זה ללוגשככללר ,כיון דאתרי גביי קלוי ;
להתיקר בואם לאו עכ' ׳לול'' נ דס3ר 3רמב״ס7־נל שהוא שוהה' הלעיס לסוס אדס
בגדים מותר לעשותן ולקיימן ומינן אסורי׳אלא בלבישה מסלה
בלאי
נצ0ח'שפ'ד שד
אע״פ שלכהן הזה חינו סוס ה סלעים יכול לקבלו בה סלעיה והיש דל! "ר רב אשי ל!5
בסרק .כתראידכלאיס ;דף לא ) י
^;י|' ^׳י ^ ' /א ־
אמין אלא כגון רב כהנא ונו׳ היינו לומר דאי לסוס אדם תינו פוס ה סלעים ל>5
שה פדיון בכרי כרוי׳אך פדה תפדה את בכור האד וגו׳וסדויו מכן חדש תפדה
ס<ף
מהנימאידאמר רבכהנא > _
לדידי סוי .לי
* יי
ישראל
שס סמצו עשה על כל
תקב״בונתג
לעשותן ולקיימן ואינו ה סלעים וה״ס לא אמרן אצא כנוןסודרא
מדים מותר
ייח;נ ׳ 7יל" " " שיולד לו ק שהוא בכור מאמו כלו׳דככוי
^ *1
דלרב כהנא ודכוומיה סר לפעמים 'ה
אסורין אלא בלבישה :
אס נפדה ולא בכור אכדכפפר רסס תלה
סלעים אע״פ שלכל אדם אינושוה כל כן
משקגמיןש * רחמנא • ומ׳ש ישראנית לאפוקיכהנת
נסנא
יכיל רב כהנא למימי לדידי שוה הסלעי©
סלעי' הס מ׳דוק׳גו ולויה כדלקמן ומ״ש יכל מקום כלומר כץ
אכל כ״ע כלומר מילתא דלכ״ע לא שוי ה׳
*יעסתימ י יא 'י בארז כיןתב ל • ום׳מ'־ ובכל זמן כלומר
^ ^ 1*0 1*1אך פרה תפדה את בכור האדם וגו׳ ופדהו סלעים כיון דלסוס ארס בעולה לא שוי׳ה
ומ״ש
סי'ח׳ ״ל ׳שיע׳י בין בזמן הבית בין שלא בזמן הבית •
,״
מבן חדש תפר' שמצו׳ עשה על לכ ישראל* סלעי ' לאו כל כמיכיה ח״ש כלי שאינו סוס
 1״
.
1
פדיון הנן שמעתי *
מהכמתככהראש
#מהל״ימ,ילא  < -שיפדנו מהנהן ולא
בכור מאמו ישראלית בכל מקום ובכל זמן בשיק ה׳סלעינו כלימר כשוק אינו סוהכל
נער׳שני זה׳ירייג׳ כסוף בכורי' והביא ראיה מפי הזרוע ודלא שיולד לו בן שהוא
ולא מכהנת בחמש׳ סלעים שהם שתי אונקיאות כך אבל לקצת כני אדם סוה הסלפי׳וקבלן
<כןהול4נייהריע  :כעירס״י בפ״ק דקידושיןגבי הא דר כהנא שיפדנו מהכהן
ולדברי הגאונים משקל אלף ותשע מאות ועשרים הכהן בה סלעים מו פדוינ  :נתן ה
('57^) 3יישיפ ' סהל סודר' לפדיון הבן דרב כהנא לא היה וחצי לרש׳י
סלעי׳לעשרה כהנ־ס וכו ' בנו פדויבריתא
מ7ק7ק א7םשה,ה כהן אלא בשביל אשמו שהיתהכהנת * שעורים כסףא ואם יש לו שני ראשים צריך לפדותו בעש׳סלעים
בפ׳יסכ :ו < דנא )  :וצריך סיפנסלו
למהצ־ת! תכ׳אה ומ״ש בחמשה סלעים משנה כפ׳יש ככור ואלו חמשה סלעים נותניץ לכהן בכסף או בשוד .כסף מכל דבר
כמתנה נמויה ואס ירצה הכהן להסוירס
לס'7י 1הנו ז י ״ (דף מט ) ואיתיה בכמה דרכתי • ומ״ש
אחר
שירצהב חוץ מעכדים ושטרות וקרקעות אם יש לו ש״ח על
לו אחר שקבל אותס רשאי ומיסו לא יהא
בפיק
לתחל|,נליהמ ״י ,שהם שתי אונקיות וחצי
על
חוב
שטר
לכהן
לרש>י כ*כ  1׳> ] ' ונותנו לכהן בפריק בנו אינו פרוי • אם כתב
,
 ,,י !
רגיל להחזירם לכל ובו ' בס יש ככור (דף
אמה על אמהנרו
אלף
משקל
הגאוני
אמה(חטןאפ<׳ יש בכור -ומ ס ולדברי
אין
הכי
ואפי׳
לו
עצמו בחמש׳סלעים בשבי פריון בנו חייב ליתנם
נא ) תכיא נהלו והחזירו לויצא וכך היה
נא״י שה!א ״<ל ותתק״ך שעורי'כסףכ כ סס הרא״ש כשמם
לשון הלכות גרולותכתב לכהן שחייב ליתן לו חמשה מנהגו של ריטרפו! שהיה נוטל ומחזיר רני
ולדבריהם עולה ק' ך בנו פרוי
6י*< י יישיי• '5'"1י וקרעת הרמב״ס
חנינאהוה רגילדשקיל ומהדר חזייה
סלעי׳ חייב ליתן לו חמש סלעים אבל אין כנו פדוי עד שיאמר לו
סלעים כ,׳ עדתיה ' מעין שהם שלשים דרא״מיה כסף מזוקק•
וא״א הרא״ש ז״ל לא כתב כן ואם נתן לו חפץ לההוא גברא דהוה אזיל ואתי קמיהא״ל
ואם ישלוב ראשים צייךלפדותו ני' הילך בפדיון כני
לא גמית ויהבת מדעם כיש עבדת הילכך
"צ סלעים ברימא בס' פ הקוק רכה ( דף לו) בחמשה סלעים והכהן קבלו בכך כנו פדוי אפילו אינו שוה כל
שלפעמיםהיה
אין בכו פדוי וכתב על זה הרס״ס דאמ ליס
ורמי עלה כגמ׳מדתני רמי כר חמא מתוך כך ואם נתנו לו סתם אם הוא שוה חמשה סלעים בנו פדוי אע פ
גרתי :
שוה המשה סלעים ואם לא מהדמא נך אין בנו פדוי וא״תמ״ס
׳ שנ׳פדה תפדה את בכור האדם סומע אני שלא שמו אותו תחלה לידע אם הוא
נחנ
ךיך־׳א
■)
(1
ממתנה על מנת להחזיר דאמיי' כפ״ק
** £׳שי׳? ,ח,ש׳ ׳ אפי׳נסרף בתוך״ל׳ייס ת״ל אך חלק
"
ומשני אינו שוה חמשה סלעים אין ביו פדוי י נתן המשה סלעים דקידושין שבני פדוי וכ״ס זה שלא התנה
•
'
ר
תשכ׳טכדנריהר
(ד )נ׳ ״מר,׳ל 7אס שאני הכא דכגלגלת תלה רחמנא ופרש י
אפי׳לעשר׳כהגיםה בין בכת אחת בקמה אהר זה בנו פדוי וצריך אלא בלבו הי" שיחדלו וי״ל סרה לארצה
הנהןחפ-ןנת׳שנלג! דכמי' ה׳פק לי׳לגלגולמוהאי איתלי׳תרי שיתנם לו במתנה גמורה ואם ירצ׳הכהן להחזירם לו אהר שקבל לזכות אלא במתנה גמורה שלא לשחת
קיייולהש '־סל ,ואי משו׳אך סלק השתא מיהא לא מיית  :אותם רשאי ומיהו לא יהא רגיל להחזירם לכל שלא להפסיד ברית הלוי כדאמיי׳כפר עד כמסהכהגיס
י־ענע'ס י גאןי'כל ואלל הסלעי' טתני׳לכהן בכס או בשום
כך יתנו הכל פדיוני בסוריה׳ לו ולא לכהני' והליייס המסייעי ' בבית הגרנותעליהם
לשארהכהני׳שמתוך
־״־ז "מן< ן־׳ כסף מכל לב פירנ מג 1נ מ יש נכו (
לעניים יבול להחזירם וכ״ש שמהאי טעמא לא יקב׳ הכתוב חומר שספם :ברית הלוי ותימכיון
דמם) אחרים אבל
ה סלעי׳של כן במנ׳צורי סלסי׳של עבד וכו
סל-ייס :
אם עבר וקבלם ע׳' מ להחזיר הבן פרוי הפריש דר טרפון וי ח מחזיר ין בכל סעהנמצאו
כסף  :למ״ש חו־ן ע״מו להחזיר ומ״מ
משחיתים את כרית הלוי שיפסידו שאר
(ה) נמרדכיסון וכולן נפדין ככסףובסוה
סס ( דף נא) חמשה־סלעים לפדיון בנו ונאבדו חייב באחריותן עד שיבואו
פ> גט הש׳ עע'ד מפבדי׳ושסרו׳וקרקעו׳משנה
כמיס שלא יהנואלא להסמפנישרגילי׳
מעי בגמ׳ילמ״ש אס יש לו ס״ח על ליד כהן ובשע׳שנותן הפדיון לכהן מברך בא״יאמ״ה אקב״ו על
ל״לג ,,אלע ^ וספמ
להחזיר וי״ל כיון דהנותן אינו יודעבשע
אסורלהחז•׳ימיה ,אחד ונתנו לכהן וכו׳סוא פירוש מש שאין פדיון הבן  :ואם פודה את עצמו אומר על פדיון הבכור ויברך
שהוא כותןאס יחזירו לו אס לאו לא קרק
6סחז׳נו ה! י חזרה פודיס בששרו׳ילמ״ש ואס כתב לכהן ש*ס שהחיינו ור״י היה מסתפק היכא שמת הבן לאחר ל׳יום שאפי' ה ביה שחתם ברית הנוי וימה שמחזירים לו
יע׳לש 'ינ'' ה:
על עצמו כס סלעי׳ כשביל פדיון בנו חייב חייב בפדיונו אם יש לו לברך שהחיינו אם לאו  :בתשו׳הגאונים אחר קמתנה בעלמא הוא דיסיב ליה וגס
פ״ר 'נתי7דנ',לי* 1לימנס לו ואפ״ה אין בנו פמימשנסשס ח תיקון גאוני לסדורי מנהג' רפריונא וברכתא דיליה הכי דמייתי לא היו מחזירים בכל פעם אלא לעניים
וד ^סכ ]^ " ^ ,כתב לכהן שהוא חייב לי הסלעים חייב אבוה כריה קמיה כהנא ומודע .ליה לכהנ' דבפור פטר רחם הוא דוקא פכ״ל וכן כתבו המו' *  :הפריש
ינא כלי נתינה אה לי־וזן לו ובכו אינו פדוי לפיכך אס רצה
ולישיילי׳כהנא מאי בעית טפי כרך כוכרך או ה׳ סלעי דמחייבת ס סלעים לפריון
ונאבדו חייב *נ״ה <ע< יןגהרייג ם
כנו
שעה י>' ג'זרנלנ 1הכהן לימן לו ממנ׳רסאי ופרש״י כת לכהן למפרקיה בהווליהדר ליה ברי בוכרי בעיני טפי והילך ה׳סלעים
פי״חיזינוריס׳•
שיתא ,ייפנז אנל שהוא חייב לימן לו ה' סלטים משוס פדיון
■ גיאנתשזי•,
יכו' וגתנהר,־
כפורקניה ובהדי דיהיבלהו בידיה מברךבא״י אמ״האקב״ו על כאחריותן
משכה כפ ים בכור ממייגר להתסיג
?־■• '!.א
כ־ומויוינועדויכו 6מ' נגמשמ^ קנויי פריון הבן ושהחיינו והדר מזגי לכהנא כסא דחמרא ומייתי אסא
הילך ה,
עמזולויור לל
סרדיןבשטחלפיכךהאדאמרןחייבליתן
ליתןאפי' שעה א׳
בשמי׳בא׳׳י אמ״האשר קדש עובר במעי (סס ) ובשעה
לא ינא ע׳י : -לו ה׳סלפי׳אס רצה הכהן ליתנ ולהחזירם ומברך בפ״ה ובורא עצי
סלעיםנפליזןנגיעייי
מאתים וארבעים ושמונה אברים שיש .שנותן הפדיוןלכהן  0תלזזי :׳לימשן'7הא1י!ר
אבריו
^' 7ש '  0כפנ לו במתנ׳רשאי אכל מקנתיסחריתי ליכא• אמו ולמי יום חלק
מעכשיו7תי
מבר על פדיון הבן ע'מ נאימר
נשמה כרכתיב ויפח באפיו נשמי חיים ויהי האד׳ לנפ׳
וש״ש יכינו לפון ה׳ג כפ' לכהן ססייב בו ונפח נו
נאוס׳הילן ־'סלעי
וכו' בסו׳ 'פססי' ;דף אגל
ובש'
וכו אכל בכו אינו פדוי חיה עור ובשר הלבישו ובעצמות ונירים סככו כדכתיב עור
תפדרם
בפ7י1ןנניואמ'
אןהנימנרן געצ :לימןל־ו ה סלעים
וצוה לו מאס׳ ומשתה וזימן לו קכא ) אמרי דמברך לי וני!5א "הושצא
כלומ׳שאס
תפוככני
כני
וגידים
בפדיון
הילך
^ •נמ .ה׳" ^ פד שיאמר לו
ועצמות
תלבישני
מלאכי השרת לשומרו במעי אמו דכתיב חיים וחסד עשית מל פדיון הבן בע׳מאין נמפדד:
יי׳סאשששהלן־ !.׳ל בספה שנתנם לו אמ הילך בפדיון בני בכו
שני
הייבש׳ ,
ושהחיינו וכי'
האל וס7רהע7י׳} פדוי ומתני ' בדלא אמי ליה הכי אבל לא עמדי ופקודתך שמרה רוחי אביו אומר זה בני בכור ואמו אומרת כתשו' הטעם שברכה זו בעל לפי םאינ דומ
יששנוהג'׳ להפים משמע כן מדברי רש״י שפת' גבי לפיקאס
זה בני בכורי שבו פתח הק״בה דלתי בטני חמש סלעי׳ נתחייבנו לאותן מצו׳סהן כלמ״ד לפי שזונשסי׳בסיו
הנער נשיקז של
תקכתא
קולם רצה הכהן ליתןלוסתנה אכל
ליתן לכהן בפדיונו כרכתיב ופרויו מבן חדש תפדה בערכך חמש ׳ הכהן שמקבל לפדיון ולדעת סרמב ס
כהן מתחלה
כת'
ז״ללא
הר״אש
וא״א
ליכ׳ומ״ש
הנדכה •יש שאינן אחריתי
תפדה שכאב ספוד' אומר פל ובסורה עצמו אומי
המשנה סתם ולא כתב מ״ש שקלים בשקל הקרש עשרים גרה השקל וכתיב אך פדה
מהגין לןלאנכימ כן כלות כתב
האדם ואת בכור הכהמה הטמאה תפרה כשם שזכה כלמ"ד ז איפשר לסת טעם לפישכאב
פהילדהוא אניהנין ס״ג  :ואס לתן לו חק בה ' סלעי׳וסכסן את בכור
ע׳י ככןכשיגדל
איפשר להטסות מצרה וז
בצור
א 1תר לכהן נני
אזר קבלו בכך כנו פדוי וכו' ואס נמנו לו סי! ס
פלו׳ הנסר
שוס ס׳סלעים כנו פדוי כפ״ק דקידוסץ ( ד ה )ההוא גברא דאקדיש כשיראי וכשיגדל אז אי אפסי לעשותה אלא ע״י עצמו וגס שאס היה לו לפדות עצמווב^
יללה ל• א ת־ הרי אס הוא
יוסף מנא אמינא לס דקי״ל הוא קודם למי דאלמא עיקר מצו בעצמו אלא שבקטנותו פי אפשר  1 :מ ש
1לן לי נכי נמלי רבה אמלא צריכי שומא רב יוסף אמר צייכי שומא אמ רב
יבינו שאס פורה עצמו מביך על פדיון בכד כ״כ הרמב״ס יפשוט הוא  :ומיש
,ה,א !לאחר ני דמכי׳פגל זה לפריץ כני טלית זו לפדיון בכי לא אמר כלום עגל זה בה סלעי׳לפדיון
רבינו בשעה שנותן הפדיון לכסן מברך כלומר שמברך הב כרכו' תחלה ואח מוחן
מיטליתזובססלעיס -לפדיוןבנימו פדויה״ד אילימא דלא שוי כל כמיניה אלא
מ ־!'י? ^ 1די ^׳נכ}
הפדיון לכהן וכ״כ הרמב״ס והטעם מסוס דכל המצות מברך טליהס עוב ,.עשייתן •
לאו אע״ג דמוי וכיון דלא קיצי לא לא לעולם דלא שויוצגון דקביל כהן פילויה כי
לי ר׳סלעיס אמרב אשי לא ודייק לכתוב בשעה שנותן הפדיון לכסן שאס הפריש הה ' סלעים לרדיו; מו אינו
לכה;,אלמי ;ח לו הא דרב כהנא שקיל סודרא מפדיון הבן א״ל לדידי חזי
מכרך עד שיתכנו לכסן משוס דכיון שהוא חייב באחריותן עד שי• אליי כהן ל
י5׳פלעי'י :פלייזננ" אמרן אלא כגון רב כהנא דגבר יבא הו׳כלומי ולא אזיל כגילוי הראש ומיכעי ליה

הלכות גנריוץ

סי׳ ר׳ לי 'יזינ׳״ל לפממי׳דעיס הללו דמהני דאי לא תיהא הכי עגל זה כהסלעיבמה בנו פדר ומיהו
 1" 5יהי5ספים בעינן שיהא דרכו להתיקי־ בכייצא בזה עד כדי דמי׳הללו הא לאו הכי לא מצי אמי
לדידי שדלי אלא ס יש לתמוה טל הרמב״ס שכתב בפי״אמה בכורים כמן לו כלי
זהחל!ףזה? י פת33,

נגלזהינא ;.

לכהן

\ ״> י

לקיי׳מצוס* * :כיהוכיו;7םפקהוא איןלנון! ל׳פחהדייקשורשמיט  :בותשלבת הגאי־ ^
תקון גאוני לסדורי מנהג׳ דסדיונ׳וברכת דיליה הכי דמייתי אבוה בריס קמא כמ
הגאוני
ונו כל תיקון זה כת הרא״ס בפ״ק לקידושין ובסוף בכורות בסס

זצייא? *סיס מצ׳ שמפי׳מ0יג  0מ? 3נ< ו!א ראיתינוהגין נ |נפשקימ?רא׳י סייל׳הע׳לאן• אםאינור! 5ה5פ 7ופ
וינס  :.נןהוש למייס

ננואנ 6להניפו לכהן אינו יוצא

מן.אלא?יין להזותעפ ל

בכור שה

כה

הגאוניםו  :מבאח״רולא ציינו כאסכיס ובצרפ׳סיכרך׳ הכהן׳ הרכה זו ולא מצעוי
בז״נהכהניסולויםפטורי׳מפדקככורי׳מסנ׳פ׳׳בדבצירועדי׳ג )
ומי״שואיפי׳כינ־ת *כת" יע׳ה סי׳
שמברכים׳ פיוסכרפ׳שלא -סוןכרפעשכיאו כמושאו ממני אחרי סי רו׳רב אישי׳ ורכיל
ולויסנסוא'לישר' אץהק חייבי בסד יזין רכזסיסן מעוכרו׳מגוילויס פיסלכס' יש ככ ץן^ף רס
יעל נתכהן
אקהבן חייכי כפדיזן ואסהן מעוכרו׳מגוי לויה פיטו כיפ יםב '־^די £1פנויה שלא נכ־י
לא מצינו שנתחדשה ברכה וגמרא שית הברכה איני מבין אשר/קדש עובר כמעי
זמ ) א״ראדאפראהבלויהסילדה -בנהפסו׳מה׳סלעי׳ואוקמ׳רבפפא -נל־איפכר מנוי ינמיגגיה בזמת
אמו אי קדוש בכור
קאמר בפסר רחס תלה רחמנאוהר״אשכתביבתשולסכרנה ופר רפ יוסף מסמי' דרבא אימיאפילו׳ בדאיעברמישראל מ 'ט בפסי יחס תלה ייללה נן !אתרה
זומצאלר׳הי בפי׳סחומש בסשופטים :
'רחמנא וכתב הרא״שיומיר הזרוע אמרי' "פליט ישראל
והרי־״בש נתבכתשובה•שיש נסחפות של בבוריזה לפדיון כך יזכהו האל לתורה ולחופה ולמעשים טובים הלכה כרב אדאיכר#5הכ! -ן ^!  ^ ,ךמר
נתעניפי להוא
. ,
 .י .
ילניז־ש אותיואייר
כסיכה זו אביו איל בני זס בכוריוראשי' באיי מהדש בכורי ישראל לפדיונן ומב
יכן ומברך הכהן אתהב? ומחזירו יוסף משמיה דרב*םל־יז
יי"• חניינתעכל׳,ספן
אוני ראוי ליטול פי סכים וכתב סלקמ
לאביו ולאמו וכי־פריק איהו לנפשיה מבר על פריון בכורוכ׳א״א אחא משבפא וה״נ כה פסוקו׳כ ־כ הרמב״ךאמת:א׳׳׳והונאות
דלא דקא הדין נושחא כיון דאי בא
בכור
ז״ל וכתב דאסי' לספרי' דל״גואליבא ד;ץ י לדנרי! !הנןנמנלל
לכהן ואינו בכור לנהליה ונו׳ור״ח לאביו הראש ז״ל ולא נהגובאשכנז ובצרפישיברך הכהן ברכה זו שלא
 3ר י וס ף מסמיה לינ $ן מוכח המם בגפ׳ והיי לאים אס הוא
אומר זה כני כמרי ואני מחה לפדותו מציגו שמברכין שום ברכה שלא הוזכרה כמשנה או בתוספתא
או בגם כי אחרי פידור בר אשי ורבינ׳לא נתחדש׳שום כרכ׳ועור דלולינידדדי׳ה'1ו<ן!ומיי יהלכנינ 5וו6
שנ׳ובל ככור אוס כבנין תסרסוגו׳ואח״כ
בר אהבה וכ' פ הרמכ״סז״ל • וכיש חייג לפלות אז
נתבהר״יגש אמנם בספר יורה
למה
דעה
יברך
הכהן
ואינו
עושה
שום
מצו׳אלא
מקבל מתנו׳כהונה
וכמת מעוכרת מגף חייב,הכן לפיו' את עניי!  ( .שייןלש!ף
כתוב ח״ל כת הי״אש לא נהגו
כאשכנז
ותחלת
חברנה
קשה
לי
אשר
קרש
עובר
במעי אמו אי קחשת עצמוומפשוס כפ יש בכ' וי (דף סס ) ומשי סי׳ ):כימ "הרי׳ק
.ובצרפת -שיביךיהכהן ביכה זו
וצו
'
:
הבכור
קאמר
נפטר
רחם
תלה רחמנא׳ע'כ אין הפכו ראוי לפדיון
וכן כתיסר>)ל מען3ר׳ מגרי,ןיי׳ה^.3
נשול׳קח׳ג על
אשה
1
־
זנראחר
כתיב בהגהות סמ״ק רגילי' העולם ער שיעברו עליו ל׳יום ואחר ל׳יוט יפרנו מיד שלא ישהה המצוה
את עצמו פשוט הוא *• כהן שכולי לו לןשלמילה נתל נתון
בבכור אלה לתת הבכור ביד ואם נולד לו טרפויבתוך ל׳יום אין האב חייג לפדותו אפי׳חי זמז חלל ומת האב תוך ל׳יוס ללידמיהכן חייב'
ח׳שסעתלנעילת׳
הכהן ומיהו יזין צייך דאפילו בעיר
הכן לפדו׳את עצמו לאחר ל' יוס כברזכ$ישאלת■ את
הנשים
אחי ארוך לפיכך אס מת אפי׳ייום ל׳אין צריך לפדותו ואם קבל הכה
והעילז שהושם
האב
כפדיון
וכו׳סס
אתמ
כהן
הככו יםןי 'כ ^נפ ,דיתיפכ לס ? המעות צריך להחזירם ואס מת לאחר ל׳יום ככר נתחייב כפריונו
שמת והניסהשפיר נ5צפמצא
מדין ליתן לכהן המעות לפיכך תמ הא־ תוך ל׳ יום ^ ידת הבן ק יילל יי ״סי? 0י*ז""נליייי׳י" מים ילאהנחינו ני
שוסריק!סאנרים

?0ואנמ 3 .מיימתה״ן(ס ,׳ום ^ם ,ש
לפ],מ םעיי 0ל י '
ש י
גיע,ס
'םיס
מהגיס לומר שהשמחה

במעונו

בחזק שלא נפרולערשיכיא הכן ראייה עונפרילאהילייום בחןקך 1פגתוינפהירבהונ6מאץסייבלפדות
שנפרהעדשיאמרושצוהבשע'המית' שלאנפר הנתן המעוי =1,ג
מצעי הי־י־מ! ל^
ו־ לימי י= ם
■ ילייום לע מגת שיחול הפריון מיר אינו פדוי וא ^תניל ,ע ) ל־ד* זה־ןס״נ  4יי1
־יי *  ,י '
<
גש'ז'
שתה}
£3א!מרים
בתוך
״״יי״'.
האב•' :
=
זכה האב בפדיונובי פליגי היי דמת

שהי׳ מצאמיםא,
ויש מנת שיחול הפדיון ; אחר שלשים יום פדוי אפי׳אין המעות בעין מוך ל׳יוסיומשמ התיס דהלכה כרב חסדא תונלאהנה לנר
לאממ לאחר שלשים יום יא מי שלא פראו אביו חייב לפדות את עצמו די״ל סכר כוותי׳וב״פ כרמ״צ׳והרא״ס ז״ל פש,ט מאשלפי
לאמת כשיגדל י־ ואם הוא לפרויויש לו בן לפרות פודיאת עצמו תחילה ופרס״יישהרי זכיסאכירכמדיונוד^״כ יסיב עלית -הנשיםאין

מקומות שהיו נוהגים
ויישב מנהג הנוהגים סלא
מכלבו כתי :דיש לאמרי ״ וסרש״כא ואח״ב בנו ואם אין ול אלא ה׳סלעי' פורה בהן את ע^־מו שעב׳כל
כתב בתשוב שלעסית סעידה על
מצום
נכסיוערשלאנשא׳לוה׳סלעי׳בני
חוריןאיןהכהזגוב' הפדיוזמז
שלא

ליס
סיה '"* יי׳לי 9יםח יליל ' לנפשי' ש<,
טבב
דהאכהןהוא כיון דזכה האבי בפדיונו פושקים ואע״פ
מורישו לבנו ספ פארינכסיו וכת' הרא׳י׳ש שנתל׳סטן
שעכשיו

]ו)3ינו ת ^
■*3כהרסבפלב 3,זס רוצה המשועכרי׳ אע״פ שקד׳חוב הפריון לחו׳שלבי ח פדיון
הבכו׳תלוי והוי כאלו הפריש האלהסלעיםופד׳כל? א!-אנ׳ נקיאין
במישפוט׳הרח׳שאםהובכו׳לאבולא לאם אינו היי׳בפךירן
ואם
גחין לשפיר אס
" ישליכמהנשייוישלו ככ ורמב ל אחתואיח ״ ב 1,פדי -ל
 6תננוופנכ'לפצשכןה3ךפי־ ,ס.סלע!,׳ וי.וא־,,
יזרוק
"',א6
לאי!
די דהו5י ויש
להמיזירליתןלה
אי־החייב׳בפריין ולא לפדות לבנה כהגי ולויספמוריןמפדק
ד״׳י״״ ^ ״״ ^״י
כהן;שממק<ר יי!י טותאעיצילה
יפפיפס־) פהממפאס ^פממפליוך
בסדיר ,ואפי כהי .ולמה נשואה לישראל אין הבן חייב
בפריו
5
י
"
'
0
ומוכר התרומה׳ להקעכ״יל '*" שפחהי פשיט׳ לסייסדוק?
אל תסתיצכה והן משע כסס״קדבכירות :ואם הס מעובדו מגוי לויה פטורה וכהנת מעוברת מגויהייב הבן שילד ואס״כ נשתחרר'וגויה׳שילד'ואח״ 5לענק איסורנלה
ייש 1טחזמר׳ לפריז
וכמו בתרומ׳הדשן סי׳רס״ס שאס סל יוס לפדות את עצמו לפי שנתחללימכהונ' מכיא׳הגוי וכן בתישרא'
 ,. . .״
 . ... .האב בפריון
_ _
2י״בפי? דכ
?
(
יף
י
^
)
3
יייי
ננול
^
ויעכבנו
לעצמו
שפחה
שילד
'
ואחייב
נשתחררה
וגוי׳שילד׳ואח׳יכ
ססכמשצ׳ומ״ס
סיע
אסיילדרקוד׳סנשמחר
,.
 6בטר הנט יףכתי ול יוס3ןי זפודי נתגיירה וילדו אח״כ פטורין מן הבכור׳ נתעברה השפחה והגויה ונתגייד׳אס לאי פנוור מימרא וברית׳ בפ׳ * לאלפפתרתמם
י)ותי יקתני ימי ב י.חמאמתירש ? מי ובעודן מעובדו' נשתחרר׳ השפחה ונתגיירה הגויה ןי1,רן רייבי? הזמע־ .הנא אחר נפלים שיצא ראשועליי! "ם,יפל
דאדרנה

^דלדי "
מ לא! סלק; ופרשיסגטרףשנהרג והקשו
־לי ,הת,
ס 3פז ר5י מס מג|ר ״
הבי! יזח׳ ^ ,־,־ ״ * גי* אל״ו ח כגוןשמעובר תאומים אחר
5״נ ,פנפפ? נ1רי 81ונןפי׳הי״6ש ^  .ואחד כלו לו חדשיו והוצא הנפל ראשו חי ואויב החזירו יאולב
"י .מןגיול ל6מ י לייפאץ ־אכ סייכ יצא אחיו השני שהוא כן קיימא אינו בכיר לפריון מפני הנפל
לפיימי ולושילו למ״ד סיימה סיה דגזיית שהוציא ראשו תחילה וכן בן  0שיצא ראשו תמ הבא אחריי איני
בבכורה ספק אם ילדו קורם

שנשתחרר׳ונתגיירה אם ל או

^

חי כגוןשמטובר׳תאומים וכו  /עד הנולי ה  ,נטוקת סלא
אחי כיל אלו ככורל סדק הב ל מסנ ׳ 3פ׳
סי  :.נתרקמי אניע
נפל״■
..
ג.
:.
"ליפ .ל־א<״זה

ד״ליי מ ^ל6

ל״״־מ",־•(־

יניוי
תמ ג*־ מעני ספ ר דס *" ל•
ד' מ
מתי״ *
מתי׳יזו״לקיל־־י״״־־ כבוריוכן המפלת בסין בהמה חיה ועוף שחצי פרצוף פניה' רוםה
כתב היסב'מת ה5זכקוי'" 0פו6ן מ' ר  ).־״_ , .
דננירייג'
מטרףהייטש;עשטריפפ  :לפ כך פס לצורת ארם או פנרל או שליא או שפיר מרוקם'ג או
שיציהולד מפתיולייס וכי׳ולוינו ני הןגגמ׳צליו אט י־׳" ־יילל

מת אפילו כיום שלשים אין צריך

לפדותו מחותך אברים

איישא דמילתא קאי סכת׳אקהבכו ראוי
לפיייןדע שימכרו עליו ל׳יוס ימ״ש ואם קכל הכהןהמעו׳צרי׳להסזיר׳פלונפ׳דר״ע
ורבנן בפ׳יש ככו׳ד״מס ופס כרבנן וכ״פ הרמ״בז״ל וס״ם ואס מת לאס ל׳יוס לליד׳
סבן בחזקת שלאנפד׳וכו׳אריס דמילתא קאישב' אין הככו ראוי לפדיון עדשיעברו
עליו ל' יום ימ״ס שאס מת האב מוך למס בחזקת .שלא נפדה וכן מ״ש לאחר ל' יום
בסזקיתיסנפדה וכולי ג״זשם■במשנה  :נתן המעות לכהן בתוך ל' יוס ע״מ פיסול
הפריקלאחר ל' יום סס מוסב אליבא דכ״עיומ״ש אפי׳אין המעו כעקלאחר ל׳יום
שספלוגתידר׳' ושמואל/ואיפסיק׳כגמ'׳הלכת' כשמואל דאמהכי ) :**.׳ה ינמסחאליל!
^פשק'
הילנז׳כ:מ:אל
והראי;]
,הרמ׳נ׳פסרן( כרג כר׳שלאסי׳עושחמ׳נגמ׳שוס פסקוצרי׳לסעניר
הקולמוס
קיא־פשיק׳עדהניזות־שיש לדקדק מנרי הסת׳ג נז־ כמג חהלי׳ק
לשורשנ׳י •ימי שלא פדאו א3יו
הייבילפדו׳את עצמו כשיגדל בספ״קדקדוסין (ד כט ) ויליף לה מדכתי׳פדה תפדה:
ומ׳ ש ואס ׳הוא לפדות ויש־ לו בן לפרות וכו׳שעכר כל נכסיו וכו׳סם וכס יש בכור
(ימש ) היוא לפדות ובנו לפדות הוא קודס לבס ריהודס אומר בכו קודמו א״רירמיה
הגלמודים כל היכ׳דליכא אלא ה סלעי' הוא קוד׳דמצו דגופי׳עדיפ כי סליגי היכא
יאיצא פ משועבדיםהו מי פורץ ר יהודה סיבר מלוה הכתו' בתור ככתובהבשטר
ימיא פהני ה פדי' לבריה ואזיל כהן וטריף לה'משועכדי' ורבנן סכרי לאו ככתובה
 3מעד דמייא וסי־לכך מצודגופי׳עדיפא וידוע דהלכה כרבנן *ביה נזאל הישנ׳אעלנכ!ר
5
לא׳מלאז6כ"(  ,הגליל ונא לפדומעגמו זלאהסחו אניהאמישהואיפלנו והשיגלצאפקעזלות אגלעולם
^1׳אליפזזמ פודה׳ אס לארנה האג לפדוא אחי שהגלל הנןאין ניפיןהאנ^א הנן
נלשהוכ׳שהו׳נכו׳ויש
* מכנ'יס :פריון הבכיו׳תלוייבמי שפוט׳וכו׳סשוט כפ׳יש בפור -ומ״ש ואט ישלו כמהנשי'
ד*לו3כימכל א׳וא׳סייב׳לפדו כול כייית:שם* אשה אינ׳חייב בפדיוןהז פשו׳דכתי׳
מ נהו׳בנץ ולאבטתיך והכיאמרי׳בשפ״ק;דקימ־שין (דכט ) ומ״ס ולא לפדותילמס

אברים

ממ ה^ם מרך ל׳יוס
ל  6סלק־ר פסןן■*-׳' נוהגי!
וכי׳הרמ״כסספי׳המש  :כ כדביירבי׳דכמ

לנין

,״■
6חר ל יום מיידי לכת
אסר נ יום מייייוכת׳סזס דבר מבולז׳וכסימסזר בו וכת׳דמת בתוך לשוה למת אין :פוהנין לנין
לאח׳ל׳וצריך לתת טעם לדבריו ולכך לזעתיק לשון סמשנ׳וסגמ ומש יתנלזר מכן בע ׳אלי^!לולויש
להן
שיסמכו
עכ״יל',
יש ככור ( ימח )מי שלא בכר רזשתו וילד ב זכרי׳מתהאב והכני׳קיינר ר״מ5וומ'5יס• !
ומהר׳יונזנ
נתנו עד*שלא חלקו נתנו הזם ל5זו פסורי׳ר׳יהיד5זומ נתחייכו הכנסים י33
■( 15ש?  0סי קפ״ט לנדן
פטורי׳והלז
להו !6
דמת האב אימ אילימ דסי׳לאק - .
ל׳יוס -בהא - .
אר״מ -יי ; ■-
תלקו ־  ■ -־■
אשתפבדו■״..*-
אנוירהס-יכ׳;ז(א
נכסי חלא דמית כתוך ל/י ום מ״ס כי חלקו דאזיל גבי האי ומדחי ליה ואזיל לגכי סאי לניןמהשל־׳חה
ומדחי ליה ני לא חלקו נמי ליזיל לגבי האי ולדחיי׳וליזיל לגבי האי ולדחיי׳נןמרבר  £נמעוס! סהר׳ילפ׳
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לעולם שמת לאחר ל׳יוס וס״בעדליכ׳אלא הסלעי״וד״כע ^ ית להו דרפ3זסי ר}3מי הפלי ^מלמ מ!ל
האחין שחלקו מסצ׳ילרסין ומתצ׳לקותו׳וד״כע מלוה הכתוב׳בפורילאו יכתרג״כשט׳ אחר 'הפליק
לכהן
דמיא ודכ״ע אית להו דרב פסא דאמ מלוה ע' פ גוב מן היורסי׳ואיכגוב׳מןהלקוחו" לשמ,ת עםלאני
והכאהכ ולאחצי ה קא מיסלגיאי הכי ר יהוד׳אומנתחייכו ה נ כסי נתחייב גברא ,הק
ונתשונ׳ר׳ינש
מיבעי ליה ועוד תניא רב יהוד׳אומ האחין שחלקו וכו׳אלמא ה׳ולאסצייה^ס״ל ^ האיץ נלקנרסת
דב ע ה ולא קצי ה והכ כדר אסי ורב פפ קא מיפלגי ואיכ דממני כה אסיפ נתיחייבו לאקהאנ פ!להע׳י
הנכסי׳אימאילימ'דמית לאחר ל׳יוס מכלל דר״מ סבר כי חלקו פטורי׳הא אשתיפבדו־שליח ) ! קנילאי!
להונכסי אלא כתוך ל׳יוס כי חלקו אמאי מחייב ר'יהודה׳ליזיל לגבי האי ולידחייס עילי! א!ת!ע׳ש:
וט׳ואסיקככמו בלישנא קמא :
והשתא ,כיון1 1דאוקמיכא כמת ל5ןס׳ל׳-.וס־משמ' (' )ונילכפסקי!
יי,,,,
. 1
,
,
סירל
גיסיח/רליל
דבמת בתוך למוד ר יהוד דפטוריס משוס דאזיל לגבי האי ודחי ליה ולרוזס טעמו ! כלמהרי׳! סי"!
סלרכי׳וסעמו סל הר״מבס כפי׳המישנה וטעמו כחיכו נר׳דהיינרמרסזי־׳ דללישנא קע׳טעזלנז׳שס
קמא כי מתמ אמית כמוך ל׳יוס ואמר ליזיל גביה האי ולדסייה וכולא מתמהאל א ! "למנאמינס׳ה
אדר״מ ולא אדרבי׳ יהוד׳משמע דלייהוד׳דאמי נתחייברהנכסי־ם ניח״ליה׳
ליז־ן ע:
שיןפלמן
סמכל
.
^
 ,היקנחהעללאמג

ייוגיחרי  :לייא ) י.ת׳ה סי׳רפ׳ט זקא ^ יענדאגללכתיזלהאשזרל־פדופמפון ל׳ 1אפי׳נדיענל אס׳ אק .מוע! פ נעין,אק כנו פלדונ׳שנ״ג התו׳״זא׳! !שכן עיקרזכ׳כנפשקי! ם־׳רל׳ד ילם אס החזיקקולס שעיע ל׳א
^ (י ) 3נע׳
יזיי ;,עציקש:א פלא! אנח הילקליטש פל כסןננואד! ! ינתןנעלחשהואקגכןד,מתדנלע? 7פענ * זג׳יש(אישתכקי ־ (ייג > למהר״ין״דש
איןאנלק מרזקזים אין' * מר מליאיוליי ז אן ""ן הוז סומכיה אוז ^ \

הלכות (£דיון במר שה שו
 15עי ג דקדק רכי׳גמ״ש כסס הרמ״בס שהוא לא ":כ אדרב׳כתב שמסג בח״ל ולא סילק ק
חד לדחויימשו' דלןע״ג דמית פוך ל׳יוס כשהגיע יום ל׳חל החיוב על מכסי'ו
וכו פסקכלישנא בארץ לח״ל אלא לענין שאין מביאין בכורו' מס״ל לחיץ וגס מ״ס בשמו שאסהיכאו
ללישנא בתרא מתמה אדר׳יסודה ואמר ליזול לגבי האי ולדחייה
ב׳זכריס וכן עד או ב' לא יקרבו שהוא חולין גמורים אינו מדוקדק שאע״ע שכת שלא יקרבו לא כ' סהס
שתינשיו שלא בכרו וילדו
קמא משוס דמסתברטעמיה :
כלום משנה סס :ומ״ס רבי׳ונתערכו לא הוצרך לכתוב ק סולין גמורין אלא שיאכל במומו וכל זמן שלא נולד לו מוס הרי הואבקדושתו
נקבות וב' זכרים אין לכהן
ואיסשר סנסח משובשת נזדמנה לרבעו
אלאמשו' סיפא דילדו ב זנרי׳וכקבה וילדו
אבי! בן שמנה בדברי הרמ״בס שגס כרא״בד היהגורס
ב׳נקבות וזכר או ב' זכרים וב׳נקבו'דמשום אברים הנולד אחר כל אלו אינו בכור לפדיון
שהוציא ראשו מת והמפלת שפיר מלא גוונים או מלא מים או כדברי הרמ״בס הרי הוא כחוליןוכ׳עלץ
ללא בריר לן אמרי׳כסו הכי דאי הוה בריר
שהוא טעו מזפי׳לר״ע קדושת בכור יס3ו
הנולר
לן בילדה ב' זכריס ונקבה חו ילדה זכר דם והמפלת כמין דגים שקצים ורמשים והמפלת ליום מ׳
ואינו נגזז ונעבד ואינו נאכל אלאבמומן
וזו זכר תחלה ואח״כ נקבה חייב ליתן י' אחר כל אלו בכור לפדיון :יוצ׳דופן והבא אחריו דרך רחם שניהם
^ (נ׳הסז־זר& ״ג׳כימי ^ ״כתמהעויח־-ארי׳נלנר
אינו
סלעיס אבל משוס דמספקא לן אס זוילדה אינן ככור לפדיון מי שלא בכרה אשתו וילדה זכר ונקבה
והנשחא שלנו בדברי הרמ״ב׳היאנכונה
ב׳זכריס וזו ילדה נקבה כדפטר כה׳סלעיס
נותן לכהן כלום דשמא נקבה יצאה ראשוג׳ ילדה שני זכרי׳נותן ואקנה שוס קושי שהרי כמובסערי׳סלנו
וכן בילדו סט נקבות וזכר אי הוה בריר לן
וזו ילדה זכר היה חייב לכהן ה׳סלעי׳מת אחד מהן תוך שלשי׳יום אין לכהן כלום דשמא כל׳כזה מצו בכור בהמ טהור נוהג׳בארץ
לזו ילדה בנקבות
הבכור מת כתב הרמ׳יבם מת האב קור' שפדאן בין מת תוך ל׳ יום ובח״לאיןמביאיןבכוממח״ל שמאכלת
ה׳סלעים ומשוס למספק לן אס זו ילדה
ואסב זכר או לאח׳שלשי׳יום והבנים קיימין נותנין בין שניהן חמש׳ סלעים לפני האלהיך מעש דגנךתירוסןויצהרך
נקבה וזו ילדה נקבה מסלה
ואינו נראה כן בנמ' אלא אם מת האב ובכורו בקרך וצאנך ממקו׳שאתהמכילן
פטריקליה וכן בילדו ב זכריםבו נקבו׳אי אפי׳חלקו כבר הנכסים
אפי' לא חלקו -פטורין ואם מת לאחר שלשים מעשר דגן אתה מביא בכור בקרוצאן
הוה בריר לן דכל אחת ילדה זכרואס״כ תוך שלשים יום
שלא בכרו וילדו שני זכרים אלא יאכל במומו ואס הביא איןמקבלין
נשיו
שתי
חייבין
נקבה היה חייב י׳סלעים וכן אי הוה בריר יום אפי' הלקו
ממנו ולא יקרב פלא יאכל במומו עכ״ל
לן דזו ילדה כ׳זכריס וזו כ׳נקבות היהחייב ונתערבו נותן י׳ סלעים לכהן מת אחר מהם תוך ל׳יום והוא כבר
ודרש' זו אית'בסוף פ״ג דתמור' (דף כא)
הסלעים ומשוס דמספקא לן שמא כל אחת
נתן פדיונו אם לכהן אחד נתן יחזיר לו ה׳סלעים ואם לשנים נתן בסס רבי עקיבא ואע״ג דרכי ישמעאפליג
ילדו
החי
'
ילדה נקבה ואח״כ זכר פטור מכלוסוצ״ל אין שום אחר מחזי 'לו שכל אה׳יאמר אני תופש בשבי
עליה התס פסק כר עקיכ׳ואית נסילהאי
יונתערכו שכתב רבי׳ היינו לו' סמתסלת
במחבוא זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן המשה סלעים לכהן ואם דרש דר״ע בפ׳בתרא דבכורווהתםקאמר
לידתן לא הוכרו וכגון שילדו
מת אחד מהזכרים תוך שלשי׳יום אינו נותן לכהן כלום ילדו שתי ומאח שאינו קרב למאי קרי' ליאבכמומר
לאילו הוכרו ואח כ נתערבו לא נפקא לן
נקבות וזכר או שתי נקבו׳ושני זכרים אין לכהן כלום אחת בכרה לכעלי׳וכסוף מסכת סלה בפי המסגכתב
מידי בההוא תערובת דכיון דהוכרו תחלה
נותן לכהן ה' סלעי׳ ואם מת אח׳ שדרש׳זו היא בספרי ג"כ  :וס״שרבי'
פכר ידענו אס פטור האב או אס הוא חייב ואחת לא בכדה וילדו שני זכרים
ננשרסלפיס או הוני נתערבו בתי הכי מהם תוך ל׳יום אין לכהן כלום ואם מת האב בין שניה׳נותנין ה' בסס הרמ״כן בס״פ כל פסוליהמוקדסין
אין לכהן כלום ׳כ נשים הביא הרא״ס כל דברי הרט״בןשהאריך
מאי הוי ומ״ם רבי׳ואס מת אחדמהזכרים סלעים זיר ונקבה או שני זכרים ונקכה
וילדו זכרים ונתערבו נותן כל חמשה להוכיח בכמה ראיו׳דככו׳כוהגבסוצ׳לאיץ
תוך־ל׳יוסאיט נותן לכהן כלוס אע״פ של ב׳ אנשיי שלא בכרו
ולאפוקי מחד דיבות' סצת׳סאינו נוהג
יכתבו
נתנו
אחד
שאינו מפורש במשנה לגבי דין זה הוא סלעים לכהן מת אחד מהם תוך ל׳יום אם לכהן
אלא בארץ וכתב הימ״בס עודשצריך
נלמד ממס ששנינו כן גבי מי שלא בכרה הרשאההז לזה ויוציאו ממנו ה׳סלעי׳אבל כלא הרשאה אין שוס
להקדישו וכו׳ז״ל הימ׳בס מצוהלהקדיש
אשתו וילדה ב׳זכריס -ואהא דכתב ואס
א׳יכול להוציא ממנו כלום שיאמ׳לכל אחר בנך החי ואם לשנים בכור בהמ טהורה ויאמר ה"! קדש סנ6מ'
לשני' נתן אין סוס אחד מחזיר לו וכו' כתב
נתנו אין יכולין להוציא מהן כלום ילדו זכר ונקבה או ב' זכרים תקדיש ל״האל״יך ואס לאהקדישו ה"!
סרע״בס שהרי לא עיין פדיון זה על בן זה
ומת אחד מהם האבות פטורין והכן חייב לפדות את עצמו וכן מתקדש מאליו וקדושתו מיח הואוכס״ע
משמע מדבריו שאס עיין פדיון זה על
מבכרת שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים וילדה ספק בן המקדיש סדהו ( דף כט ) איתא להאידרם'
ק זה מוצי׳מיד אותו כהן שנטל פדיון הכן
ואחת תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון האבות פטודין והבן חייב אליבא דרבנן  :ומ״ש בישס סר' אששאין
אחתבכרה
שמת ופשוט הוא :
מצותו נותכץ אותולכהן
לפרות תא עצמו ילדו שתי נקבות וזכר או שני זכרים ונקבה אין צרי׳תו
לא בכרה וילדו ב'זכרים נותן חמס סלעיס
ככרה וילדו ב׳זכרים זה שלא ולא לכהנת כבר נתבא בתהל׳סי׳סקודזה
לכהן ונועד או כזכרים ונקבה אין לכהן לכהן כלום אחת בכרה ואחת לא
ומ״ס בין אס הוא תס או בעל מוסשנולד
כלום גס זה משנה סס • ובמה שכתב ואס בכרה אשתו נותן חמשה סלעים זכר ונקבה אין לכהן כלום וכת'
במומו או שנולד גו קוס אחר שנולד כן
מת האב בין שכיה׳נותנין חמש סלעי׳סתס הרמ״בם שאם ילדו שני זכרים ונקבה נותן חמשה סלעים כיון
משמע במשנה בבכורו פ עד כמ׳ (דף כו)
כדברי הרמ״בס דל״ס ליה כין מת תוך׳ל שאינו נפטר אלא כשתי ספקות אם ילדה אשתו זכר חייב ואם
ולא יתכנו לו מיד כשיולד אלאחייבי'
למת אתרל׳דאילו לפידפתו הוה ליה
ילד' זכר ונקבה חייב אא״כ יצאה הנקבה ראשונה והואיל והדבר לטפל בו בבהמה דקה ל׳יוס ובגסהנ׳יוס
כמוך
למימר דהיינו במת אסר ל' אבל מת
דחוק חייב ע׳יב ואיני מבין דבריו שנם אינו מתחיי• אלא בשתי סס במשנה ומ״שואס אין לו כהןמצוי
אין
ונקבה
לפטורים :ומ״ש או שני זכרים
ספקו' שמא ילדה אשתו נקבה ואם ילדה זכר ונקבה פטור אא״ב חייב לטפל בו פד שיזדמן לו כהן בד״א
לכהן כלוס כ כ הימ״ב' והטע מפנישאפי'
סרוצ׳הכהן
היא שילדה שני יצא הזכ׳תחלכיון דאיבא למימ׳הכי והכי אין טוציאין מן הספק :בתס בזמן הזה אבל בעל מוס
ידענו שאותה שלא ככרה
ליקח אותו ולאוכלו מיד אופס כזמןהבית
ואסר
ולדותפטו׳דסמא נקבה ילדה תחלה
ורוצ׳לקבלו מיד ולהקריבו רשאימשנ׳בפ'
כך זכר  :שתי נשים סל שני אנשים
עד כמה (סס ) ואם הכהן מסרבמלקבלו
שלא בכיו וילדו ב'זכרי׳וכו׳עד איןיכולין
בהמ׳ טהורה נוהג כזכרים ולא בנקבות
■הזה
מפני שיש טורח גדול לספל בוכזמן
כאן
להוציא מסס כלום שם במפנה• וס״ש
כל פטר רחם הזכרים וגו׳ונוהג כין בזמן הכית עד סיפול בו מוס אינו רשאי מפניסנרא'
ונתערבו היינו משוס דאי לא נתערבו מה
בין שלא בזמן הבית וכתב הרמ״ב' שאינו נוהג אלא כארץ ואפי׳ כמבזה מתנו כהונה כן כתב הר״אסכסוף
מטן אבות הללו זה אצל זה -ומ״ש ילדו זכר
יקרבו שהם חולין נמורין בכורו׳וכב בהגסו׳אשירי פר' איןצדיןכשם
ונקבה האבות פטורים והבן חייב לפדות אם הובאו מחוצה לארץ לארץ לא
א״ז שלמד מדכרי רס״י  :והחםבזננץ
והרמ״קכת׳שנוהגכח״ל וכן היא מס ^ נת א״אהרא״שז״לוכתב
את עצמו שס במשנה והטעם פשוט דאף
קרוש מרחם וא״א הבית יקריבנו תוך שנתי מסנה כסעד
ע״ג דאבות פטורים משוס לכל אחד ספק הרמ״כם עור שצרי׳ להקדישו ואם לא הקדישו
כמה ומקרא מלא הוא לפני ס'אלהיך
אס הוא בנו הבן עצמו כיון סהו׳ודאי בכור הרא״ש ז״ל כתב שאין צריך וזו היא מצותו גותנין אותו לכהן ולא
האכלנו סנה בשנה ומ״ש סיזחקדמי
לכהנת
קייב לפדו' את עצמו־ומ״ש דם ה לילדו׳ב
ומש
ויקטיר אמוריו ויאכלהבשר :
זכרים ומת א׳מהס דבר פשוט הוא אס מת
• ומ״ש וכן מבכרת שלא סהמ׳אסר ומונק לו הסנ׳מסיהיה לו ח ימיס בפ״ק דר"ה (דף ו )ומ״ס ואס לא הקריבו מוךשנתו
תוך ל׳יוס אכל אס מת לאחר ל' יוםהאבו׳חייבים
חייב לפדות את עצמו כ״ב הימ״בס לא נפסל ויקריכנו אחר כך כייתא סס ובזמן הזה ישהנו פד סיפול בו מוסהסוני
בעלה ג' הדסים וילדה וכו׳האבות פסורי׳והכן
' אין לכהן כלום ססכמשנה בפרק עד כמה ( דף כו )ומ״ס והבעל מוס שוחטו על פי מומחה פשוט במסכתבכורות
ז״ל ופשוט הוא ומ״ס ילדו 3נקבו׳תכר או כ זירים ונקב
וזו ילדה נקבה ואסב ובפרק אין צדי' (דף כו )ומ״ש בכל מקו' כלונןר אפי׳כח׳ל הכי משמייכפר אין צדן
וכבריתא והטעם פשוט דבב נקבות וזכר אמרי׳זו ילדה נקבה
ובפ׳אלו טריפו' (דף סס )נמי אמריק רב חסדא סרא כוכר'ורב חסד כס ל הוה ונו ^
אחתבכרה
זכר ובב זכרים ונקבה בכל א' אמרי' שילדה נקבה תחלה ואח״כ זכר :
ותאכילו לכל מי שירצה אפי׳לגויס משנ׳בפר׳כל פסולי הסוקדסיכ׳ס אומרים ל
וא׳לא בכרה וילדו כזכרים וכו׳עד אין לכהן כלום סס במשנה ופשוט הוא • לכתב
ימנה ישראל עס הכהן על הבכור וב״ה מתירי׳אפיגוי ואפ״ג דבכרית קת כידכ ?
לרמ״בס שאס ילדו ב׳זכריס ונקכה נותן ה סלעי' כיון שאינו נפטר אלא בב' ספקות
בב׳ספיקות וכו קשה לא שיו אלא לזרים ולא לגוי׳ססקו הרמי בס והר״א־ש כב״ה רמתני׳ולא כבה גשפס
וכו׳ומלכד מ״ש רבי׳שאינו מבין דבריו שגס אינו מתחייב אלא
כאן לכהן כלום כב״ה דביית׳ומ״ס ומוכרו ומקדש בו את האשה משנה בפ״ק דמעשר שני ( דף ה)
דמ״ס מב נשיו א׳בכרה וא׳לא בכרה וילדו ב'זכרים ונקב' שכתב סא׳ין
בכור מוכרי׳אותו המיס חי ובעל מוס חי ושחו׳ומקדשין בו האש ומייתי לס׳• (■ ?
דהתס נמי אינו נפער אלא בכ׳ספיקו׳ אס אותה שלא בכי ילדה זכר בלבד חייב ואם
דתמור' (רף ז )ואיתמ פלה אמר רב נסמן אמר רכה בר אמה ('ס אלאכזמן ה;ה ב
היא ילדה הזכר והנקבה חייג אא״כ ילדה הנקבה מסלהוצ״ע •
כל פטר רחםהזכרים בזמן סב״ה קייס כיון דפס להקרב קאי אין מוכיין ^י תי המיס ^ מי י ? חסל׳ י
שו בכור בהמה טהורה נוהג בזכיי׳ ולא בנקכו' דכתיב
' כתב הרמ״בס דילפינן דיכול למכרו תמים אלא כהן לכק ,אכל כהן לישראל אסו׳ואסיקג י(הז /ל־ "
וגו׳בוהג בין ב זמן הבית בין שלא כזמן לבי
מותר וכ' פ הימ״בם וכ ' פ הר״אש כר״פ פסולי המוקדשין וכ״כ רבי בסי ס ס •י
לא
וט
באין
אלא
מהג
ובר/ב הרמ״בס שאינו
להמדאיתקשבטר למעשר דגן :
והשתא

הלכות בכור בהמה
דכתיב
שו בכור

הלכות בכור בהמה שו חש

ר־סבדמ

זש

ןסשפמ״ש רבי׳ומוכרו לא כרמשע דאבעל מוס שהזכיר בסמוךקאי אלא צ״ל דאבכו׳
בזמן הזהשסז  :יר ברישא קאיסהוא כולל בין ספ בין בעל מוס  :ומ״ש ובלבד שלא
ימכרנו בפקיליס ולא יסקלנו כליטרא משנה בפ כל פסולי המוקדשץ (רףלא ) :
ומש ומ״ע מומר לשקול בו מנה כנגד מנה ג/ססבמשנ׳ופרש״י אס יש לו חתיכת
בשר חולין שנשקלה בליטרא יכול לשקול

בר אנין אומר גזירה שמלן יגדל עדרי' והרמב״ס שפסק שמותר להרגיל בבט־ר כעל של (א) נתב
מוס ובפסולי המוקדסין נר שהיה מפרש דכמערב' אמרי ויו אל קאי אריס׳דמילתא
בהגהות
לו׳דהא דאסור להרגיל ד״ה היא כפירש״י אלא אדר 'א כר״שקאי דאקש על יה דמי מרלכי סיף<7אשה
נית ליה כל פסולי המוקדשין נסכרי באטליז וכו ושני רב מיי מה שמשביח בעור וכוהכהן תזך (לזמן
ובממרבא מסר דטעמא דר״א מפני סט־,תנהוליואניאטפל

שני דהיינו טעמי׳דגזרי׳סמא יגדל עדריס לחנלו עילםיןש>*ן

סיקלין מכה כנגר מנה חלק כחלק כגון

כן

מתנות כהונה נם
והתם!בזמן הבית יקריכנו תוך שנתו שיזרוק דמו
ויקטיר אמוריוויא*:כל הבשר ומוני; לו השנה משיהי ,לו ח׳ ימים
ואם לאה;זקריבו תוך שנתו לא נפסל ויקריבנו אח״כ ובזמן הזה
־
ישהנועד׳שיפול בו מום והכעל מום שוחטו ע" פ מומחה ואוכלו
בכ״מ ומאכילו לכל מי שירצה אפי׳לנוים ומוכרו ומקדש בו את
האש שהו׳כשאר ממונו ובלפ׳שלא ימכרנו במהולי׳ולא ישהלנו
כליטרא ומ״מ מותר לשקול בו מנה כנגר מנה וכנגד כלי וקופיץ אי״ע מדבריו למדנו שהמפשיט אתסככי ' מ־7פ'ש!0ואל3כומ|
ונמצא טריפה סיאותו הכהניס כמויו ל< ! כחן שהקפיל
וה״מ כשרו אגל חלבו ודמו וגירו וקרניו נמכרי׳במהולי׳ונשהלי?
וחכ״א אין לא ראינו ראיה אלא יצא לבית חהריס על הכה!
כליטרא ושומנו של גיר הנשה דינו כבשר כיון שהוא מותר
מן השריפה וכנמ' מאי קמ״ל ר״ע הא קמ״ל שאינו מקבל! כן
התורה ואף כעל מום מצו׳ לאוכלו תוך שנתו כיצר יולר
במומו
אפיבגבולין ופרש״י דאסיכגכרליןבכור

לגבי י״ט :
ומ״ש וס״מ ב שרו אכל חלבו
ורמו וגידיו וקיניו כמכרים במקילין
ונסקלין כליטרא כ 'כ שס הרא״ש כשס
הרמכ״ן דלא עכור רבנןמעלס אלא גבש
אבל כהני לא והכי א ראיה ממעשר בהמה
דהוי דיניה הכי כדא־תא גגמ׳ וגס כת' כן
בשס כס״ג וכשס ר״י ומ״ש ושומנו סל גיד
הנש' דינו כי שי־ כיון שהוא מות מן התורה
נבסס כשש ר״י • ואף בעל מיסמצוה
לאבלו תוךשנתו משנה כפ עד כמה ומ״ש
כיצד נולד במומו אי קיס ליה בגויה סבלו
לו חושיו מוני! לו משעה סבולר
^ א ' קיף לן
כגויהשכלו לו חרשיו מונק לו משעה שנולד ואם לא
<ןלביס שבלו לוחדנ]ץ מונ ין
לן
השכה קים לן כיה שכלו לי חדשיו מונק לו השנה משיהיה לו ח׳ ימים
י, ! ,
/,
"
י׳
׳
משיסי לו ח יעים 3פ ק דר ה מסק  :דגע נולד תש ונפל כו מום תוך שנתו יכול להשהותו עך מלא׳ לו שנה
וטעסא דמילתא משוס דאין מוצין לו שנס ללידתו נולר בו מים אחר השבה יכול להשהותו ל׳יום אח׳שנפל
אלא משע שהו׳ראוי לחבילה וכיוןדבי ל 15בו המום וכן אם נפל בו מום תוך השנה ולא נשאר ממנה ל' יום
<ן״ל ביה שבלו לו עדם יו אשור כאכילה עד
עד יכול להשהותו ער שישלימו ל׳יום לנפילת המום כיון אס נפל פו
סיעביו עליו ס׳ימי׳לא מ :יכ ' ליה■שנה
נולר מס ונפל מום ט״ו ימים קורם תשלום השנה משהה אותה ט״ו ימים אחר
סיעירו עליו ח׳ימיס :
השנה ושנה זו היא שנת הלבנה י״ב חדש מיום ליום ואם היא
נו מוס תוך שנתו יכול להשהותו עד מלא'
לו סנה ללידתו נולד בו מוס את־ השצס מעוברת מונק לה י״ג חדשים  :כתב הרמב״ם נו לדו ב׳טלאין אח
יכוללהשהותו ל ' יום אחר שכפל בו המוס כט״ו באדר הראשון וא׳בר״ח אדר השני כיין שהגיע יום ראשק
מתניכפ׳מןכמ״ומ״ש עד מלאת לושכה באר׳של שנה הכא׳עלת׳לו שנתו וזה שנולד כחצי אדר הראשון
ללידתו הואע״פ מס שנתכא' בסמוך דאי לא עלת׳לו שנתי עד חצי אדר של שנה הבא׳הואיל ונולד כחד'
קיס לן בגוי׳שכלו לו חדשיו מוצץ לו משע׳ העיכור מונים אותו לו ואם עכר ושהה אותו אח׳זמני לא נפסל:
סנולדואילאקיסלןניה שכלו
לוחדשיו י״י1
מרגילין בבכור אפי׳ בעל מום פירש
מורן לו השנה משיהיה לו ת ימים
ומ״ש
י1
עורו משל׳דרך מרגלותיו והרמי׳ בם התירו וא״א
וכן אס נפל בו מוס תי והשנה יל ^ כס ^י
הר׳יאש זי׳ל לא כתב כן ואם שחטו ונמצ ^ טרפה כתב הדמ״נס
ממנהל יום יכול לס שהותו עד
ששליש שהעור מותר כהנאה אם  .נשחט על פי מומחה  .ואדוני אבי

אין

שז

להפשיט

ייסלנ ׳ יל סמים וכו
ברית סס
מיום ׳וליו' ^ ה
ואס הר״אשז״ל כתב שעורו עם בשרו אסיר בהנאה וטעון קבורה :
זוהיאשנתהלמ׳י״בחדש
היא מעוברת שנין לס י״ג חרשים בפ״ק צריך הכהן לשהותו ולגדלו לעול' ער שיפול בו מום ובזמן שביה
יי״ה ובערכין פ 'המוכר •שדהו פלוגתא קיים שעומר להקרב׳אינו רשאי למוכרו כל זמן שהו' תם ובזמן
דר וחכמים לענין סכה האמור' בבתי פרי חזה כין תם ובין בעל מום יכו׳הכהן למוכרו בקלכהן בין לישרא׳
חומה והלכה כחכמים דאמרי מונה י״ב והלוקח ינהונבו קרושת בכור בד״א שהלוקח קובה אותו לצרכו
חדש מיום ליום ואס נתעברה ה& נס אכל אסור לעשות כו סחורה לקנותו כרי להרויח כו קנאו לצרכו
נתעברה לו וכ״פ הרמג״ס בפ״א מהלכו'
ולא נצרך יכוללחזור ולמוכרו :
אפור
בגיזה ובעבודה ואפי׳אם
בכומת ומשמע דילפינן בניר סכה שנה
מכפי ערי חומ'  :כתב הימי סב נולדו
ונזזואותלשו בידו או אפילו נשר
כ׳סלאיס א׳בט״ובאדר הראשון וכו בפ״א
הצמר
מעצמו אסור בהנאה לעולם־ל״ש מת מעצמולי׳ש שוחטו

שח הבכור

המ

1

בכורות כתי כ! והוא מימרא ך

אנא אחר כן אפי׳ע״י מומחה אין

3עיכיןפ המוכרשדהו :ומחם ואסעבר

י

י

עבר

השחיטה

ושהה אותו אח 'זמנו לא נפסל׳ברית׳בפ״ק
יר׳׳ה ויליף לה מדכתי׳מעשר דגנך וגו׳וככומת כקרך וצאנך מקיש ככור למעש ' מה
מעשר אינו נפסל משכה לחכרקאף בכור אינו נפסל משנה לחברתה ואע״פ שכבר
נפ׳יבי דין זה התס•; לפנין תס שאינו נפסל מלהקר והכא לענין בעל מוס שאינו
נפסל מליצכל דתיוייהוילפי׳מסאי היקיש '  :שז אין מרגילין בבכור אפי׳ בעל
עם כלכל פסולי המוקדשין ת״ר אין מרגילין בי״ט כיוצ׳בו און מרגילין בבכור ולא
 3פסוליהכדקדשין ככור מאן תנא אמר רב חסר 'ב״ם היא דאמרי אין מאכילין אותו
מייתילא בפסולי המוקדסין מאן תנא אמר רב חסדא ר״א כ״ר שמעון היא ור״א
3י״ש לית ליה כל פסולי המוקדשץ נמכרים באטליז ונשקליס בליטרא אלמא כיון
דאינא מוח -להקדס שרו לי׳א רב מרי מה שמשביח בעור פוגם בבש׳במערבא אמרי
מענישנר׳כעוכ׳עבודה בקדשי' ר יוסי בר אבין אמי גזירה שמא יגדל מהם פדריס
מיייס ופרש״י במערב אמרי לפיל קאי כלומי'לעולם ד״ה היא דאשו׳להרגיל דבזיון
גדיל הוא סכר כעובד עבודה בקדשים סמוכרי ' העור לצורך מפוח כשהוא עדיין לע
קישי׳שמא יגדל עדריס עדרים כלומ׳ד״ה אסו׳להרגיל דאי שרית ליה אתי לסהויי
מלשחוט פד שימצא בני אדס המבקשי׳עורות שלימיס וכין ךכ יגדל עדרים מפסולי
3מקישץ ואתי בהו לידי תקלה לגיזה ועבוד פכ״ל• ולפי זה הא דת״ר אין מרגילין
הלכתא אליבא דכ״ע אתיא וכן דעת הרא״ש סכתב שס ת״ר איןמרגילין ,לא בבכור
^נפשוליהמוקדשין מ״ט במערב אמרי מפני ס;ר בעובל עבודה כקדשים ך יוסי

מתר׳הצמר שנתלש מחיים

ואמרי׳מרגילין :
ולעני? ה לכה כיון ספק נמר כרין
דרש״י והרא״ש
קיימי
בשיטמ׳סן־א
לקי-זלי יאפי*
לפי
׳ . 1י״*-.
,
הא לפסק 7א5
נקיטי כוותיהו  :ואם סחקונמצ טריפה לקבל  ,אין נופיו
כתב הרמב״ס שהמור מותר בהנאה וכו׳ א!ת,עלכןא־ס,ר'
בס טבול יוס תכן א״ר חכינא סגן הכהניס סיהא עליל ואס
מימי לא ראיתי עור יוצא ל3י ת הסריעה ריצה לקבלואח״כ

,
■
■ .
להקניט הנהן או
כעל מוס הנשחט במדינה על מומו לאשלח! לו כלי לנח0
התירו הכתוב אלא כאכילה דכתי 'כשטרי' מחנו ! כ־פחהר׳אי

האכלנו אבל אס מת עורו אסורוטעןן סיקלזדלופי׳בסק
קבורהואשממי' ר״עדהיבא דלא ניכר ^ ׳יני ' ו .,ל ^
טריפתועד לאחר הפסני שראה סחיטתו כהן עני סישלז
והפשט עורו כאילו נזרק דמובמקד׳ונמצ' בכור ומתכ,לנה!
טריפה לאחר הפשט א״ר חייא ברןל  3א עשיר א׳צלקבל!
א״ריוהק הלכהכר״ע ואף ר״ע .לר$4ן מר אבל
פשע אס
הישראל
שלא חכרו
לגוי
אלא .
כשהתירו מומחה אכל לא התירו קודם שנולד נראה
מומחה לא וסלכתא כדברי סכמיס בסר דאין כהן
צריילקנלו
בקבורה והעור בשריפ׳ופרש״י בס׳בקכורה דממהלמכרלנדי
לאי[ מאכילין קדסי ס לכל בי 'ןסריה ׳ לי ^ שלא
לימי׳בידולידי

*) ** 53^ *'*^ * *',

ונפסכו לאחר שחיטה והפור בשריפה לא וכן לכתיהלכה
ידענא טעמא ונר בפיני דל״ג האי פירוש' לתעש׳ונ״שבמקום
אלא ה״ג והלב כדברי סכמי'
ימדמי ךי לאינ׳למיחשמורד!
ותוספתא זו נייבא דתלמידי תרביצאי להקניט הנק;עכל
,

,

,

(*כסהרא״י סימן
קשיחבפכקי!להא

הי ועמו 3מ ששנינו במסנמינו במילתייהו
דרככן יצא גבית השריפה ואני אומ דימן ל״כ מהריםלצריך
לאו אדר 'ע קיימי אלא אדר ק 3ע)3
לקב !1נספק־בכור
מן
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״
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סמל
7
מעצמן
דאיירי 1
בקדשי < ,
המקל׳עסל ׳
ונר ׳ ז !
סה ן
אנל הקונה פרה
נא היה גורס וסלכפא כחכמי כלל וכפיכך חולבת חמיא״צ
פסקכר״ע ^ אבל הרס ' שגריס .ליה .סכתבלקבל! עלל:
שז (א ) יי?
בסרק כל פסולי
הוצבהג׳ה
יב ה וחמו נר יגריס
המוקדשין
ובטח־פ׳ ליה וגורס והעזרנשדיע'י מר 7כי ע'77ף
אע״ג דשרי■ ר״ע ותפרש 7חמויס לאן פפמ׳א ונהאשה
העור צץ הלכה אדר׳ע
קיימא7ר 0ע .שהלבה
פטי|
בהא מיידי בבעל יון סוחכתים
נרסג׳ס:
כמותו
סייריגתחי׳סנ׳פבעמי'
כדאסיקנא התשוגנעלסוסשיגורזלצהגי'
והלכתצ כתכסיס .ומא שנשת׳ע״עמומחי:
דאמרי אין לא
ראיתי ראי ' אלא יצא לבית השריפ׳ומיהר

"
לדידן .לא כעי סריס' דהתס אקדשי המקד׳קאי דאינהו ודאי בעי סריס' עכ״ל ומתוך
דבריו שכת סס משס׳דטעון קטר וכס״פ הלוקח בהמי' כתב דברי הגמ' דפ הכול יוס.
וכתב והלכת כחכמי׳הבשר בקבור'וכו׳ומ״ש רש״י על אות גירת' וה בסוף והעו׳יקבד
טס הבשר  :ולעג ץ הלכי'כיון ,דרש״י וכרא״ס מסכימי דעורו אסור הכינקיסי׳דה״ל.
סרמב״ס יתידאה לגכייהוא  :מ״כבתשו׳אסככזית כתוב בפרג' לסי כשיפי בו מוס,
טוב והגון למכרו לגוי׳מחייס צריךהכהן לשהותו ולגדלו לפולס .פד שיפו ל13
מוס הכי משמ 'בפ׳כל פסולי המוקדשין-ומ״ס .ובזמן סכ״ה קייס שעומד להקרב' אינו
רשאי למכרו כל זמן שהו׳תס וכזמן הזה בין תס בין בעל מוס ,יכול הכהן למכרי ביך
לכהן בין לישרא׳כפ״ק דממור וכתבתיו גסי׳סקוד' זס־ומ״ש בד״א שהלוק' קוב אותו
לצרכו אכל אסור לעשו׳בו סחור לקנותו כדי להתימבו משנה .כפ״ז דשסעית שאין,
עושין סחורה בפירו׳שביפית ולא בבכורו '  :ומי"ש קנאו לצרכו ולא נצרך יכול לחזור
ולמכרו ג״דמשצבפ״ז דשביפי׳לקס בכו׳למשת׳בנו או לרגל ולא צרי׳לו מות'למכרו ,:
שח  .הבכור אסור בגיזה ובעבודה מקיא מלא הוא לא תעבוד בבכורשורך.
ולא מגת בכור צאנך ובס'הלוקה! בהמה יליף מכין ליתן תא הצמוד
סל זה בזה ואת האמור לס זה בזה ת״ל לא,תעבוד ולא תגחיומ״ש ואש עבר וגזור
ומ׳ל״ם מת מעצמו וכו׳משנה סס סער בכור בעל מוס שנשר והניחו בחלון ואס כן,
פסעועקביאכן מסללאל מגזיר ואכמיס אוסריסב״ר יהוד׳ א״ר יוסי לא כזה התיד
עקביא

הלכות בכור בהמה

חש

שט

ואסר כן תמ בזה עקביא כן הצסורן מן הסחוסילל) העור וממשכה כס על לולו מומץ ומ״פ ששיכור כדי סמפגיר
פקביא אלא שער ככור כמל מוס שנשר והניחו כסלון
כר יהודה ומס׳ בגמ דר' כה סהפורן מימרא כפ״ק דסולין ומ״ש כסמוך בשס הר יונה שהיא יותר מחניית
מהללאל מתיר וחכמים אוסרים ואיפסיקא הלכמא בגמ
נמי התם דהלכה כחכמים הציפורן התם לדידן דלית לן מומחה ואין אנו רגילן להתיר אלא ע״י מוסהמובהגן
יהודה ס״ק כמת ד״ה אסור כי פליגי כשחסו ומשמע
י
יותר יי״יי״״
שהוא ייתי*
ונראה חהירי
ונראה למינים ולפיכך צריך שיהיה ניצר
הצפורן
מסגירת
״יי * ״י יי״ ״״״ אסו׳וכ״ס יי״י״י!
״כ י״
• *6
תנכוותייסו* ו*£׳
סתם 1לן —׳
הרמב׳ס
דהא —
דאסרי ^ -
בין מת מעצמו בין שסטו
והכא כתב עיקר דינא :ששיעורוכדי■
כפ״ג ופרס״י דטעמא דרבנן דאסרי מסו'
אנל צמר המחובר השחיטה מתירתו כבשרו ואם נתלש מחיים סתסגו׳ בההצפוק ופרס״יולא כקהעור
דאי שרית•צמר הכופר מחיים אתי לשהויי
דהדר' בריא ולא הוי מומ והאי עור היינו
לבכור כדי שתשי׳צמי כל שעה ואתי ביה ועודנו מסוכך בשא הצמראת שנראה כשאר הצמר ניתר
אליה רכה סל אזן  . :ומ״ם בין סנפג כידי
לידי תקלה  :ומ״ש דאפי׳סחטו ע״י מומח'
בשחיטה ואת שאינו נראה כשאר הצמר כנון שעולה יותר או אדם בין שנפגם בידי שמיס כריתא סס.
מחלוקת
אין השחיטה מתר ' פס אמר ר״ל
ראשין
ושני
באמצעיתו
שכפול
כגון
שעיקרו הפוך כלפי ראשו
ומ״שאו שנסדק סדק הניכר וכו׳וכן אס
כשהתיר ו מומחה אכל לא התירו מומחה
כולטין לחוץ אין השחיטה מתירו וכשכא לשוחטו יכול לתלוש ניקב׳מלא כרשינ׳או שיבש ג״ז משנה ססי
ל״ה אשור וכיקדקי״ל כחכמי' דאסרי אפי'
הצמר של מקום השחיטה כדי לעשות מקום לשחיטה ודווקא ומ״ס כדי שתהא נפרך בצפורן סס במשג
ב התירו מומחה אסור  :ומ״ש אבל צתר
כיד אבל לא בכלי כרי שלא יהא נראה כגוזז וכן מותר ג״כ לעשוי אי זו היא יבסס כל סתכקב ואל מוציאה
המחובר השסיט מתירתו כבשרו כןמשמע
בשכא לראות מומו  :האורג מלא הסיט חוט מצמ׳בכנד אם הוא טפת דס י יוסי בן מסולם או׳יבס ספהא
מהדין שכתב לקמן כסמוך  *.ומ״שואס
נפיכת ופסק רבי' כר יוסי כן מסולס ולא
ועודנו מסובך בשאר• הצמר דבר חשוב כגון מעשה ציור אינו בטל וכולו טעון קבור׳ואם אינו
נתלש משיים
ידעתי למה דהא יחידאה הוא וכפי א״ע
דבר חשוב בטל כרוב :
את סנרא ' כשאר הצמר נית בשחיטה וכו'
הזה אין לו היתר אלא ע״י מום כמי משמ׳דלי׳סלכתאכוומי׳וכ״פהרמב״ם
כזמן
משנה סס צמר המדולדל בבכור את שהו'
ואפי׳אם ירצו הבעלי׳ או הכהן לכונסו כפ״ז מה׳ביאת המקדס כת״ק  :אחן
נראה עם הגזה מותר ואת שאינו נר' עס
הגדי שהי ' כפולה ונראית כספי' אס אינו
הגזה אסור ופרש״י המדולדל שנתלש מן לכיפה ער שימות מעצמו אינן רשאין אלא צריך הכהן לגדלו
אלא עצס א׳וכי׳משנה כפי ' לע אלי מימין
העור אבל מסוכ׳הוא עס שאר הצמ' ואינו עדשיפול כו מום ואפי' כשיפול כומום כגלוי וניכר לכל כגון
(דף מ ) אוזן הגדי שהימם כפולהאמרו
נופל את שנר עם הגזה כשישחסני ויגזזנו
שנקטע׳ירו או רגלו ומרצי בו אינו רשאי לשוחטו אלא׳ע פ מומחי חכמי' בזמן סהוא עצם למום כזמן סאינו
לאשר ששיטה יהא צמר מדולדל סוסעס
שיורה לו שהוא מום הראוי לישח׳עליו ואם אין חכם מומח׳ניתר עצס א' אינו מיס ודברי רבי' בה כפיסי
שאר הגזה ואינו ני כמפורש ממנה מותר
ע״יג׳בניכנסתפירשהחכמי׳ קצת ואינן בקיאןכ״כ וכתב ה״ר וכתב דטעס לא א תפרס ליה ותניא בגמ׳
כשאר הגזה • ושאינו נרא׳עס הגזה שיצא
(שיאזרו כפולו' בססססות חא ס״ז מוס
יונה האידנא דליכא מומחין אינו נשחט על ידי בני הכנסת אלא
חוץ יותר מדאי וניכר לכל שמובדל הוא
בהם אבל בב ' קסחתיו׳אינו מוס אבל הרמכ״ס נתב
כמומי׳מובהקים כגון נסמית עינו ונקטע׳ידו וכיוצא
וכגמ'
מן הגזה במי שנשר קודם ששיטה
וכיוצ׳בולאוצרימ׳האזןנר׳ בפ״ז תסלכו' ביאת המקדם מי סהית'אזנו
ה״ד אינו נראה פס הגזה א״ר אלמזר 6מ' דוקין שבעין וחורו' ומים הקכועין
כפולה לשתי' אפי׳הגדי סדיך אזניו להל
ריש לקיש כל שעיקרו הפו' כלפי ראשו רב שהוא מום מוכהק היכא דמינכר שפיר ונראה לעיני׳שהוא יותר
נוטות וכפולות ובלבד שיהיו לוב׳סחוסין
שנפגמה בחסרוןדע
נתן בר אושעיא אמר כל שאינו מתמעך מחגירת הצפורן וכיצד צרימת האוזן
אבל אס איןלה אלא סחוס א׳והרי הו כגוף
פס הגזה ופיש״י עיקרו הפו ' כלפי ראשו שתחגור כההצפורן מן הסחוס פי' התנוך ולא העור שכשפ'
א׳סנכפל כסר ונר שהיה מסרס בזקשהוא
שכפול באמצעיתו ושני ראשי ' כראי׳בחוץ האזן כין שנפגמה כידי אדם כין שנפגם בידי שמים או שנסדק עצס א׳היינו לומר פהאזן הכוס הוא עצם
שאינו מתמעך שאינו שוה עס הגיז' אלא
סדק הניכר אע״פ שאינו חסר כלום וכן אם ניקב מלא כרשיג׳ יאו א כפני עצמו וכזמן סאינו עצס אח היינו
דלא
נר עולה למעלה וכתב הרא״ש וכיון
שיבש כדי שתהא נפרך בצפורן אזן הנדי שהיא כפולה ונראית לומר סהאזן הנוסף אינו עצס בפניעצמו
לשומר
איתמר הלכת כחד מינייהו נקיסי'
כשתים אם אינו אלא עצם אחדכנון שאין לו אלא תנוך אחד ודחקו לפרס כן מסודלפרס״י קש דאיפכא
אסו׳וכ״ש
הילכך שאינו מתמעך פס הגזה
מסתברא וכס הוא תנוך אס לא יהא מוס
למטח
אלא שנכפל תנוך העליון ונתחבר
עיקרו הפוך והרמכ״ס בפ״גמה ' בכויות
וכשהתכוכיס נבדלים יהא מוס משו' דהוי אזן ית*רס ואע״פ סבפי המסכה לא פיכן
פסק כר״א אמיר״ל כל שעיקרו הפוך ונר׳סטפמו מסוס דה״לבר כתן יחידאה לגבי
י״ל שחזר בו בחיבור כמו שמציכו לו ז״ל שעשה כן ככמה פקומו׳וצ״ל סהוא ז״ל גורס
ר״א ור״ל ועוד דאינסו מאיי התלמוד טפי מיני׳ועוד דבגמ׳מקשי ור״ל מ״ט לא אמ'
בבריתא בגמ אזנ יויכפולו בחסחסו' א׳אינו מוס ככ׳חסחפיות ה״ז מוס •  :אזנו 'א
כר כתן בר אוספים ומהדרינן א״י אלפא קסבר ר״ל לפי סא״א לגיזה בלא נימין
גדולה מחברתה עד שניכר למראי' העין שהיא גדולה מחברתה הוי מוס אבל אס
מדולדלו' ואי כה״ג מיתס אין לך גזה מותר' והאי טעמא דמסתבר הואומ״ה
אינו כיכר עד שימדדו אותו ביד אינו מוס מסכ׳סס ר״ה בן אנטיגטס או׳את סינלס
וכשבא לסוחטו יכול לתלוש הצמ' סל מקום השחיטה וכי׳משכה
פסק כוותיה :
בפינו וכו׳אזנו א׳גדולה וא ' קטנה במרא׳אבל לא במדה והרמנ״ס פסק כפ״ב מה
סס ויש קיצור כדברי רבינו סה״ל לכתוב ובלבד שלא קזינו ממקומו כמו ששנינו סס
איסורי מזבח אס היתה אזן א׳גדולה וא׳קטנה אפי קטנה עד כפול כסר וטעמו מסו'
בקדסי׳אלאיניסנומסובךעס הצמר
במשנה ופרש״י דטעמ' מפני שלא יאמר עביד
דאמרי׳בגמ׳ויבנן פד כמה תניא אחרים אומרי ' אפי' אינה לשניה אלא כפולבשרה
מכאן ומכאן  :ומ״ס ורוק ביד אבל לא ככלי וכו׳מימרא שם • ומ״ש וכן מות׳לעסות
• וכתב ומשמע ניה דאאזנו א׳גדולה וא קטנה קאיופסקכרבנןדרבי׳ניכהוורבי׳סוברדהא
ג*כ כשבא לראות מומו שס כמשנה וכן תולש את השער לראות מקום המוס
דאמרי׳ורבנן מד כמה וכו׳לא קאי אאזכו א גדולה וא ' קטנה פלא אהא דקתני התם
הימב״ם בפ״א מה׳מעילה שאותו סער אסור בהנאה לעולם כלומר דלא שאני אלא
ר יסודה או׳אחד מביציו גדולה כשתי בחברתה ולא הודו לו הכמי׳וכן פרס״יוסרא״ס
להתיר לתלוש דלא אמיי׳גחז הוא ואסור אבל הצמר אסור דלא עדיף מכשר ואס״כ ז״ל • ומ״ס מושב אינו פגול כסל אדס הוי חוס וממשנה סס את סגלגל פינו-עגול
סחטו ונראה דה״ה לתולש צמר של מקוס השחיטה וכן משמע מפרסי  :האורג
הסיט כסל אדם הן מוס וכגמ' ( סס ) למימרא דלא היינו אורחיה וימינסי וכו׳א״ר יוחנןלא
מלא הסיט מצמר בבגד אס הוא דבר חשוב וכו׳כפ״ג דערלה תנן האורג מלא
לה כסילהי קסי׳הא בציריא הא באוכמ ופר״י כל בית מוסב הלובן קרי ציריא וכ׳סרא״שאוקימנא
מצמר בכור בבגד ידלק הבגד וכתב הרא״ש בס״פ הלוקח בהמה ומוקיברוב׳ופרס״י כציריא אבל באוכמא היינו אורחיה וכתב הרמב״ס מום זה בה איסורי מוכסבפ״ב
תמורה בדעבד מיניה צפיתא דחשיב ולא בטיל הא לאו הכי שרי דבטל
לכוליה ולא מיבטיל והרמב״ס ואע״פ שלא חילק כין ציריא לאוכמא ממילא מסע  :עינו גדולה כסל עגלוהשנים
צפיתא סעפ׳מן סאישו׳צורת צפור דחשיב דמיפ׳ליה
קטנה כשל אווז הוי מוס אבל אס שתיהן גדולו׳או קטנו' אינו מוס בפייעל אלו שמין
כתב כפ״ג מה כנורות לשון המשנה כצורתה ולא חילק בין עבד מיניה צפרתא ללא
למאי (שס ) תכן פיכו א׳גדולה וא קטנה ה״ז מוס ובגת (סס ) תנא [ גדולה כסל גיגלקטנה
עבד ונר׳שטעמו משוס דבשילהי תמורה לא מוקי דעכד מיניה כצפרתא אלא
כסלאווזומנההרמב׳יסמיסזהבפ׳יגמה ' איסורי מזבח וכתב היא״ס אבלשפיהן
דקתני התס משער נזיר ומפטר חמור בשק ידלק הסק וסובר ז״ל דלא ילפיכן מיניה
גדולו׳או שפיהן קטנו׳לא הוי מוס דמסמת בריאותיה יתירת אוכסיסופא יפירמא
לבכור אפ״ג דכי הדדי מיתנו במסכת ערלה דדוק׳בסער נזיר ופטר חמור דלא עשיב
אבל גבי צמר במלא הוא דהוי אבל א 'גדולה וא ' קטנה אי מחמת בריאות' הוא תרוייהו כעו מיכרא ואי
הוא דפריך וליבטיל שק ברוב ' ואצטרי׳לסכויי דעבדי׳כצפרתא
מסמ׳כשיסותא פיוייסו בטי לזיכחש הכי אסיקנ׳לטיל בפ״ק עכ״ל  :ושאר מומי
קסיא לן דלבטיל כיובא דמלא הסיט צמר חשוב ולא בטיל אפי' בכמה ורבינו סתס
העין אינם מובהקים להמירו לע ירם האימא ע״כ אין רצוני להאריך בסס כנר
דבריו כהרא״ס  :שס ככור בזמן הזה אין לו היתר אלא ע״י מוס ואפי׳אס ירצו
נתבאר בסמו דהאידכא דליכ׳מומס איי מתירין הבט אלא כמומין מובהקיןומשמט
הבעלים או הכהן לכנסו לכיפה פד שימות איכס רש& יס וכו׳כן דקדק הרא״ס כסוף
מוס בגלוי וניכר ול ממתני ומדברי הרמב״ס םכת 3אס אין סס מומח׳והיה המוס מן המומיןהגלויס
ואפי׳ כסיפול בו
בכורות ובפ/ק דע״ז וכתפכן הורה הר" מ ז״ל :
המובהקים כגון סנסמית פינו וכוי דדוקא כגון נסמית עינו נקטעה ידו נסכררגלי
לכל וכו׳אינו רשאי לסוחטו אלא ע״ס מומס ' ואס אין חכס מומחה כיתר ע״י שלש בני
ידו שנשברה רגלו הוא דסרינן פל ידיהם שהם גלויה ומובהקי׳טוב א״נ נפגמה אזנו דהוי ׳גלויומובהק
פצל פסולי המוקדשין סנן כמרשנסמית עינו שנקטפה
הכנסת פ״ס ג נכי הכנסת ר׳יוסי אומר אפי׳יס כ״ג אינו נשחט אלא ע״פ מומחה טובא כדכתב ה״ר יונה וכן כל מובהק טובא כיוצ׳באלו וגלוי א3ל אזן סדוק אוכפולה
ה״ז ישחט
במומין מוכהקין או עין א׳גדולה וא׳קטנה או מושב עינו עגול כסל אדס לא הוו מוס מובס כולי הל}י
ואיפסיקא כגע הלכתא כת״ק ומפר' בגמ דלא שרי ת״ק אלא דוקא
הבכו׳במקוס דלא משתמלהוקלאיכסי דהוו מומיו ומדברי רבי׳נר׳סהס תומין מוכהקיןכקסהם
וכדקתני אבל סאינס מובהקים לא אמר רב יהודה שלשה מתירים את
נראי׳לפין ואיפש׳ שלמד ק מדברי הרא״ס שכתב כע׳על אלו מומין למעלהבהבנתי
פאין מומחה מאי קמ״ל תנינ׳אי ממתני׳ה״א כמקום מומחה קמ״ל במקו׳שאין מומח
וכתב ה״ר יונה האידנ׳ דליכא מומחין אינו כשחש שאין אנובקיאי׳במומי הללו ולא סבדי׳בה עובדא אלא במומי׳מיבריכנוןשנסתס
אין כמקום שיש מומחה לא :
פינו ושנקטע רגלו וכיוצא בהן אבל לא בדוקים שבצק והוורוד ויסוס הקכוטי וכיוק
.פ״י בני הכנס אלא ט״י מומיןמובהקין וכו כ״כ הרא״ש בשמו בפ׳כל פסולי המוקדשין
משוס דמומסה דאמרינן בהם עכ״ל ומשמלרבירדוקאבכנון הנישאיכ׳ניברי־ הוא דקאמ׳דאיךסוססיןה ,
 1פס נתבאר בדבריו דשעמא דליכא האידנא מומקין היינו
על ידיהם אבל כל מומים שהם כיכרי׳ ל פ ץ א ע״ ג דלא מסמע להו לאינסי דהויזמ ׳
לאו לידע סלכו׳מומין בלחוד אלא דכקי׳גם בראייי העין לבדק'ולבקר בסס ולהיכרס
היטב ויש עוד טפס אחר דמומסה היינו שנטל רשות מנשיא שבא״י להתיר בכורות סוסטין סל ידיהם פ״פ ג בכי הכנססהס יודטיס שהוא מוס  :רחל0יס לה קיי
האזן נראה שהוא מוס או עז שאין לו קרני׳אינו מו ס מירמ או3ר ,ת׳בפ׳ מומיןאלו־(1סד;)ו5ןע״סדו0כ " * !
נצנומין והאידנא ליכא נשיא 3א* י  :למ״ש רבינו וציימת
"" מ
פנין לבכור דאין בכורה אלאיזנזכי ולא הוזכרה כגמי6ל 6לגבי ?וזכח
מובהק וכו׳ג״ז מדברי ה״ר יונה שהביא הרא״ש סס וכתב שכן מצא לר״י הצרפתי
קרניגו
ך3כןךה י ך) יך^ ,ען סט
במשו׳והביאראיס לדבי  :וכיצדצרימתהאזן שנפגמהבחסרון[ עד שתסגור בו אגב שיטפון שאץ לן קר5י ס ךסיי
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הלכות בכור בהמה ש!
עם הנשר פיהם אס נעקרו בפח וכו׳סס6
מירב חסדי! אמראימימר ניטלו קמותן וכתב ידיו במקו׳רגליו והר׳מבס כת׳ כפ״ז מסכימת המקדם׳ כלשון הזה מייפריגליר
וזכרותן פמסן פסולים ואין פודין עליה
נישלו
טלפיס
וזכרותן
עמק
פסולי׳ונפדץ
מבולמות
מסמ׳עצמן
וברייתן
אכל
אס
היו
מבולמו׳מסמ
הטס
אינו מוס  :ניטול
עליהם מתיבי ניטלוקמיס וטלפיס
וזכרושן שמהן פסולה ונפדית עליסל״ק הא■ הטלפי׳עם הבשר שלהם הוי סוס כפ׳מומין אלו ( דף מד ) מיסר׳דרב חסד כתכתיה׳
לאתעקו׳אעקורי הא דאיגוס
איגומי
ופרש״י
זנרותן
עצם
התחוב
בתוך הקרניס בסמוך נטלו טלפיחכמתן עמהן פסילה ונפדין עליהם ופדש״י זכרו׳ הטלפי' היינו
נוית דקמני נפדי׳בדפקור
עקורי
קרני׳
ז
עצס שבתוך הטלפיס דזו היא כף הדגל
ושרשי סזכרו'ונרא* ׳גומא בראש
רב
חסד׳
למטה
ונראית
כשתי׳הוי
מום
ואם
אינו
עצם
אחד
התנוכי׳
ויש
כתמוה
על רבי שכת ניהלו הסלפי עם
דאיגו׳איגומי נחתכים מלמעלה ופרשיו
נבדלים למסה איני מום אזנו אחת גדולה מחברת' עי שניכרהכשר שביס דמשמ שאס לא ניטלולגמרי
נשארו ואמאי דאער רב שסד
ואין נפדין למראי' העין
אותו שהיא גדול' מחבירת׳הוי מום אבל אם אינו ניכ׳עףל-א הוי מיס ואילוכגמ׳מפמעדאפי׳איגוס
עליהם פרש 'י אס בסמ׳שאר
קדשי
שאינם
שימררו
ביר אינו מום מושבעינו
כש ^ אדם הוי מו> אימסי כלומר שנחתכו מלמעלהופרשיו
ככור אינה כפדי׳בכך דלא הוי מוס גמור
אלא לאיפסולי ונראה מדבריו דבככו הוי שדרך בבהמה להיות משוך עינו אחת גדןללה כש ,לעג ^ והשגי׳ נשאיו הוי מיס וב כ הרמ״כש בפ״ב מה׳
מום ניטלו קמותן חכמתן עמהן אע״ג קטנה כשל אווז הוי מום אבל אס שתיהן גדי^ ות או ק טנות אינו יהויימזיח ^ נצממו טלפי וזכיומןעמהן
ואיגו׳איגומי אבל מדברי הרמ״בס בפ״ב מום ושאר מומי העין אינן מובהקין להתירו על ידן האירנא על סזיחמזמפסקמ ד־ס שם (א)
!אפ 1ר
מהלכו׳איסורי מזבח ובפ״ב מה בכורות כן אין רצוני להאריך בהן רחל שיש לה קרגים או עז שאין לה ל3שר  .איי ׳
דרנמזס׳ל דלא הו■ חס
נר׳כהרי׳דככו נמי לא הוי מוס ואינוכשח'
קרבים אינו מום היה לעז קרנים ונחתכו עם הבשר שבחם אםלו כ־יציס אושאין
ק נת להתיר עליז נזיז ן
על כך וכך הס דכי־י רכינו  :פיו דומ׳'לשל
על נעקרו בכח עד שנשא׳במקונק כעין גומא הוי מום נחתכו
בשוהלו אלא א הוא מום הזה אלא כשנחת!־  :.נשל
מוירכזה ששפתו העליונה עודפת
לגתרי:
ולא נשאר במקומן גומא אינו מום פיו דומה לשל חזיר כזה וכו׳משנ׳ססידף מ)
סמסתיכ׳וכו׳בפעל אלומומין ( דףמ ) גכי ששפתו העליונה עודפת על התחתוג׳ או שתחתונה עודפת עלגבימניןמוסייאיןלו ביצי׳או שאין לואלא
מימין שמנ׳אילה ביבנה וסד מינייהו פיו
דומה לשל חזי תכן ומע ש׳סהלחי התחתון העליונה הוי מום ואפי׳ אם אינו חד כשל חזיר הוי מוסוךווק א ביצהאחת ר י&ממאל אומי אס יש לו ל
שיש באותו עורף עצם אבל אם אינו אלא בשר נוסף אינו מום כיסין ים לו כ בינים אין לו אלא כיס איז'
עודף על העליון ושאל
ר ג לסכמי׳ואמרו פיו בלום פי' סתום שאינו יכול לפותחו אםמחמ' העצ׳ שחשפתי' אין לו אלא ביצה א׳ ר״ע אומר מושיבו על
ה״ז מוס ומפ׳בגמרא
דה״ק
אע״ג
דפליגי
עכוזו וממשך אס יש סס ביצה סופ' לצאת
רבנן עליה דאילה ה״מ בשפתו העליונה נפתחי׳ יפה אלא שעצמות הלחיים נדבקים
זה
בזה
הוי
מום
אבל
מעש שמיטך ולא יצא נסחט ונמצא׳ובוקס
עודפת על התחתוג אכל תחתוג' עודפת אם אין השפתים נפתחים אלא במו הלחיים אע״פ ששניהם אין
בכסלי' והתי׳ר״ע ואסר ר״י בן נורי ופרש״י
על הפליונ׳ה״ז מוס ומעשה נמי שלחי נפתחין כדרכן אינו מום ניטל רוב לשונו הוי מום אפי׳לא ניטל
ב׳כיסין דלנל כיצ׳כיס א׳לפי שהכיס חלוק
התתפרן ;;ודף ונו׳והא גבי א־ס הוא רתנן הרוב של כל הלשון אלא הרוב מהמקום שאינו רבוק למלקחים באמצעיתו ומכסו׳ניכר שהרי באמצע הוא
שפחו העליונ׳עורפת מל התחתונה או
תסתונה עודפת על העליוכ׳ה״ז מום גבי נפגם העצם שבפיו שהשיני׳קבועים בו הוי מום יש לו לידים או  . ..ז
משקע לנראי' בו שורה
_)
העמוקה _
עכוזו
אדם הוא דכתי׳איש איש מבכי אהרן איש שאין לו אלא אחר או שאחת מפרסו' ידיו או רגליו עגולות כשל עגבותיו וממעך ממשמש בכיס ויבב סלים
ששוה כזרעו של אסרן אבל כבהמ לא אמר חמור אפי׳הן סרוקות או שנשמט הירך ממקום חבורו ואפי׳לאואס יש סופהלצא' אס אייה יוצא הוימום
רב פפא ל״ק הא דאי׳בה עצם הא דלי׳בה איעכול ניביה או שאחד מירכותיו קבוע במקל הכסל והשנייה והתירו ר״ע דהוי מוס הואי׳ואינבמקומ
עצ׳ופרש״י אס עצס הלחי הממתין עוד׳ למעלה ממנה או שירך אחד גדול מחבירו או שנשב׳עצ םךןיד או ודייק בגמ׳הפתא אין לו אלא ביצהאחד
הדגל אפי׳ אינו חסד כלו׳ואפי׳השכדקטן שאינו ניכר ב ר שנשכ ( ,אמית הוי מומ אין לו כלל
מיבפי־חסורי
על העליון היי מוס אפי׳כבהמ׳איל אין
כה עצם אלא ששפתו התחתונה ארוכס אלא כשהוא מהלך או שנפגם עצםי! -ן או רנ ^ בכ ■1,א׳
■ םאי  £מחסר יה ק אין לו כ ביצי בב כיסי?" ,
ומקבלת העליונ׳ועורפ עלי׳כאדהוי מוס
ולא בבסמ וכפהש״י כרא׳מרברי הרע בס
סיס לו ב ביציס אין לו אלא כגם אחד כמי
בה'
ביאת סמקד׳פ״ז ומ״ש רכינו ואפי׳אס ששניהן צדק מכררבן אינו מום נטלו הטלפים עם הבשר שבהםשאץ לו אלא ביצ׳א׳דמי ואתא י״סלמינו׳
לוימחדכשל
חזיר
סס
אהא
דתקדפיו
הוי
מום
אין
לו
ביצים
או
שאין
לו
אלא
אחת
הוי
מום
אפילו
יש
בידוע לא אמיי׳אלא מושיבו על עכוזו
חפה לשל חזיר הוי מוס אמר רב פפא לא
לו שני כיסים וכן אס אי |
לווממעך אס יש סס ביצה סופה לצאתוכת׳
תימא דשפיד יפרוס אלא כיון
דפמס
הרא״ס בשס הרמ״כן מסתבר לן דהלכתא
אז״נדלא שפיר ופי׳הר״אש ספיד חדכשפוד פרוס ששפתו
העליונה
פרוסה
על
כפ״ק׳דאמרב כישין וניצה א׳הוי מוס ולא בעי מיעוך והיינו דאיכא בין ה״ק ור׳ע
התסתונמ ^ רפת עליה וכן נראה מדברי הרמ״כס בה׳איסורי מזבח וכן
פיס״י בשס וסבר כיון רליתא בכיס אלא חדא אס נךוצא׳דבוקה בכסליס מותר כר״ע פכ״ל:
וני אע״פ שהוא לא פירש כן פיו בלום ויכו׳סס ת״ר פיו בלוס ורגליו
מכולמו׳מסע
וט״ש רכי׳בשס הרמב״ס הוא בפ״ג מה בכורות וטעמו מפני שפסק הלכה כר״ע :
נייח אינו מום משמת העצם ה״ז מוס ופרש״י כלום קצי ברוחב אס מחמת הייוס
ביצהאחת גדולה מחברת אינו מוס משכה סס גבימומי ר'ייהודה אומי
א׳מכיציו
מזוין לו ריוחכ״כ כפם ולא כעצם ולא כבש השפתי ' אינו מוס
ואסמחמהעצם
גדולה
כשתי׳
בחברתה
ולא
הודו
לו
חכמיס
•
נהלל
!
הזנב
לשניס פד העצם הוי
ימשפתעז פתוחות יפה אבל הלחיים אדוקות זו כזו שאינו יכול לפתחן דכי אכיל
מוס וכן אס יס בו בשי־ נוסף כגודל בין חוליא לחוליא משנה סס (דלגי ) נפגם הזנב
אופעי מיחיכוי השפתי׳ונר העצ׳כנאד ה״ז מוס ואיכ׳דגרסי מפני סריוח
וכדפריפל
מן העצם אבל לא מןהפי או שראש הזנב מפצל עצס או שיש בשר בין סוליא לחוליא
ל״א פיו בלום נפוח אס מחמ׳המח שנפח מחמת דיבא אינו מוס דסדר בריא ואס
מ־זמ׳העצם שעבה ביות׳ה״ז מוס ובתוס׳דבכורו׳מצאנו מחע הרוח אינו מוס מחמ' מלא אצבע ופרש״יאו שראש הזנב מפצל עצם ראש התלוי למסה נקלף מור וכשר
ונשאר העצס מגולה סוב אין מעלה ארוב כמו אשר פצל ברהטיס והקספליו הרא״ש
עצמופ״ז מוסמכי'ל וכתבו סתוש׳והרא׳ש שפירוש ראשון
מיק אבל מדברי הימ״בס דאין זו לשון משכה וגמ׳וה״לל כקלף ונראי׳לסרש רמתפצל הפצס לשניס ובתוספתא
גי־׳שפירו׳סניעיקר שכ׳כפ׳ז מהלכו ביאת המקיש אצל
המומין
מי
שפיו
נבלם
גופו
כמי
קתכי או שהיה ראש הזנב מפוצל לשני עצמו ' עכ״ל וכן דפת הרמב״ססכתב
והיייתו איל אס נבל' מחמ׳היו׳אינו מוס ניט ך דוב לשונו הוי
מיס
אפי׳לא
ניטל
כע
שני
מהלכות
איסורי
מזבח
אס
היה
ראש
הזנב מפוצל■ לשנים בשני פצעים דש
ח 5שלכל הלשון וכו׳משנ׳סס  :נפגש העצם שבפיו שהשיניס קבועים בו הוי מוס
לתמוה על רביכו שהשמיט מלמצות נפגס הזנב מן העצס גבי מומיס והרמב״ס מנאי
"$משנ׳גבי מימין ושנפקש עצמו שבפיו ופ״שי׳י עצמו שבפיו שהשיניס קבועו׳בו
בפיק ה נן  :ד ושמא משמע ליה דפנימס בפצס הזנב לא מינכר ספי' וכל מוס שאינו
ולמעלה מן החוטץ דאי חוטין גופייהו אפי׳נפגמה או נגממו כמי ע״כ ופייש הי״ר
מובהק וכיכר אין שוחטין כזמן הזה ע״יכמו שנתבאר  :זנב המגל שהוא קצי ואינו
עיבדי׳ז״ל דתרטין הייני השיניים וכן פי׳הי ^״וך ומפרש רכינו דנפקס היינו נפגם:
)מניע לפיק העליון שמחבר האיכיבה לשוק הוי מוס משנה שס (דף מ ) גבי מומץ
לו ג׳ידיס או שאין לי אלא א׳משכ שם גפי מימין כעל ה רגלים או שאין לו
אלא
ג׳יבגמ׳א״רהונא ל׳ס אלא שחתר ויתי ביר איל ברגל טייסה נמי הויא דכל יתר זנב העגל שאיכה מגעת לערקוב אמרו חכמים כל מרבית ' העגלים בן כל זמן שהן
מגדילין נמתחות ופרש״י כל תיבות ומנהג של עגלים כך הוא שזנבן מגיעות
מסול דמי  :וגז׳שאו רגליו עגולות כשל חמור אפי׳ הן סדוקות שם
במשנה גבי _ לערקוב הילכך כציר מסכי הוי מימא וכשהם גדולים הולכים ונפתחות עד למטה
55ימין ושיגליו קלוטות כשל חמור ובגמרא א״ר פפא לא תימא דעגילן ולא סדיקן
ובגמרא (דף מא ) תנא קפץ העליון ולא קפץ התחתון ופיש״י קשר העליון היינו
^כיקדפגילן אע׳ג דסדיקן ופיש״י לא תימא דמכל וכל דומות לסמור דמגילן ארכובתו מקום חיבור השוק והיין והימב״ס לא מנס מוס זה בהלכו' איסורי מזנת
^ פדיקן אלא כיון דעגילן כשל חמור הוי מוס דפיסו בהימס טהורה אינן מגולית
ונראה שהיה מפרש דמתני ה״ק כל מרבית ענליס כן להיות זנביהס קצרות בתחלה
,יצשאו■שנשמט הירך ממקום חיבורו וכו׳או שאח מיריטתיו קבוע בתיך הכשל וכו'
ואחריכן כשהן מגדילין הן נמתחות הילכו אינו מוסוהאדמכא קפץ העליון ובו'
^במשנ׳גבי מימקהשחול והכשיל אי זהו שחול שנשמט ירינו כשיל
שא׳מיריכותיו
היינו לומר שאע פ שהן כל כך קצרות שאינן מגיעות לקפץ העליון .אינו מוס :זנב
טג הופרש״י שנשמטה יריכו וכגון דלא איעכול ניביה דאי איעבול
ניכיה
טריפ׳כמי
הגדי שהוא עגול כשל חזיר הוי מוס ואפי' אסהואכדרכוסס כמשנה (דף׳ נד) גבי
?ויצ וכגמיא תניא כסול שיגלו א׳במוך הכסל ורגלו א׳ע״ג
הכפל
יפרש״י בתיך
מומין זנב הגדי שהיא דומה לשל חזיר ובגמרא סס אמי רב פפ }5ל  6ת;י מ £דכריכ ^
^שלכךדרך הבהמות שהירך מסוכר באליה סמיך לכסליס
ולא
למעל׳מן הכסליס
וקטי־נא אלא דכריכא אע״ג דאלימאופיש״י כריב עגולה קטינא דקה מאד והרמב״ס
 ?1יינוע״ג האליה ומ״ס או שירך א׳גדול מסבירו בריתא
שם
השיופ
ומפי
דהיינו
כתב בפ״ב מה׳ איסורי מזבח זנב הגדי שהיה יך׳ומדולדל דומה לסל חזיר וכת׳ עליו
ן ןמתיבב לו יריכו־ומ״ש או שנשכר עצס סיד או סיגל
ואפי החבר קטן שאינו ניכר סראב״ד דומה שהיה גורש דיכיכא וקטיבא ולא סיא אלא דכריכא וקטינא פיפגולם
י ^! לא כשהיא מהלך משנה וגמי שס-ומ׳ש או
שנפגם
פצה
ידו
או
רגלו
ג״ז
משנה
.ויקה וזנב הגדי אע״ס שהיא קצרה הרי היא יחכה וגסה י 1מ״ש ואס הוא קצר
 ^ ,יעיש״י דהיינו כשניכר המוס :
ואין
פרסית
לו
ידיו
אלא
צמת
חוליא
אח
סאיינס
רחבות כדיכן
הוי מוס יש ול לאינו מוס ובטלהייש לול ׳מום סלפה אינו
־"$סמתמת הבשי וכו׳כרית׳סס כתבתיה בסמיך רגליו מבולמי׳ת מחמת
סרוח
אינו
מוס בריתאשם :
יבלת שיש בה עצם ככל מקום שתהיה וכו׳ הוי מוס ושאין
יייס מחמת העצם ה״ו מוס
ודברי רבינו כפי&״י אלא שיט לתמוה עליו למה שינה סב עצם בכל הגוף אינו מוס ואפילו יש בה שעי מסקנא דגמרא סט
רמס
ונעין

הוי מום פרסות ידיו צרות שאינקדחבות כדרכן אם מהמת
צי והעי״ש

חבש׳מוס! ר׳יסמעאל אומרים ' לו
ב׳כיסיןבידוע

מרחיב וי י ^ לחו ז הוי ?רם ו ? ם הב * ר והי< צ שוי ן

ד־מ

ות בכור

בהמה"שט שי שיא שלבשיג

דהוי משקנא דגמיא תנין כשהוא מפלס משלם רביע לדקה ומקצה לגס' מ ' ט א״ר הונא בר מנוח משמיס
נפסק־ ובעין לוס כה סער הוי מוס אין בה סער אינו מיס כ כ סיא״ס
(נ )
ג דאמאי דפק דרב אחא בר איקא משוס גזירת מגדלי בהמה דקה נגעו בה וער״י משו טורח סיס
מדרא"' פית' רמ׳ז סס ולכן חילק בין סחו׳ללק ויש לתמו׳דהא המס בגמר׳מפלי כינייהו
כבהמדקס לגדלה וזה סהתי׳ הבכור הצילו לכהן מטורח גדול להכי לא משלטפלל!
דל״ש לאס נחמן התס דאת סיבלת בעינו הוי מוס מפע למימר דיכלת הוי מוס ורמינהו ואלו שאין
ואידי בעינן ול״ק  .רביע ל״א מסוס גזירת מגדלי בהמה דקה שעוכרי׳על דברי חכמי כדתנןא !,מגדלץ
הזנב מן
המוציא שוחטי׳עליהן לא במקד׳ולא כמריכבעל גרב ובעל יבל׳ומשני אידי
וצמעצה להוי חום
בא״י קנסוה חכמי 7דלא .
ליפקול
 3המ דקה ^
^
אבל מן החוליא הא בשחורהא בלבן והא אין מומקבלבן
לו ב׳כיסי־ אלא ריבעא והרע בס כמב בפ״גמה־
לו אלא כיס א׳הוי מום אעח פ שיש לו ב׳ביצים ואששי
ל״ק
ולמש׳ לאהויתזם ג אלא אידי אידי בלבן ואמי ריס לקים
בכורות כפירוש סכי וכתב פליוהרא״בד
(נ ) וכנר בעלתי הא דאי ' בה סער הא דלי׳כה סער ופר&״י
;
א
ביצה
אלא
לו
בחזק׳שאין
מיד
שוחטו
אחת
ביצה
אלא
לו
ואין
אין כאן קנס אלא לפי שאינו ישאילגדלו
 7נ׳ל הטעם למת
בלבן ואפי' במקדש כשר וא״צ למשמ׳בו לראו׳אסיש לו עוד אחרת ואפי׳אם לאח׳שחיטה
שנראה לרבי׳ ללא והא אין מומין
כארץ ישרא׳והי׳לכקצער גידולולקורסין
הוימוס קנויגלא לסחוט אידי ואידי הא דקתכי אין סוחטין
נמצאת לו דביקה בכפלי' הוי מוס כיון שאינו במקומויוהרמל׳ם לפיכך לא יחשוב לו כל דמיו אלא רביע
נתנו:
במקד׳ובמדינה בלק והא כמידקתניאין כת׳ אסלא משמשו תהילה ואח״כ נמצאו בכפלי׳ יקבר והרמב״ן ובגסה מקצה מפני ססרויקסמזונו׳סהיה
־׳
)
!
ני
עיג
אח׳
ביצה
ז״ל
הרא״ש
א״א
במומי׳סבלבן
הסכים
ולזה
ליכלת
מומים בלבן תרוייסו
ז״ל כתב כסברא ראשונה
מיצי׳ עליו וכ סר׳אס בסס הרמ״כןדב״סל
קרא״ש ספ' 3
ממכיתין
קתני
ועלה
מגונה
שער
בה
לנגעי׳איעיג לאל׳ אית
נדולה מהכרתה אינו מום נחלק הזנב לשנים עד העצם הוי מום משלס אף לדקה מחצה וכן מסתברעכ״ל:
נאמן על עצמו נבל אין סוחטין לא כמקדש ולא במדינה והא
נופף כגורל כין חוליא להוליא זנב העגל וזה על פי' פירוש סנידרש׳י דאילו לכי׳
בלבן בדלית בה סער ב וכן אם יש בו בשר
אישור והימר דקתניאץמומין
מגיעלפר׳העליון שמחבר הארכובה לשוק הוי ראשון אין חילוק בין א״י לחוצהלארץ :
נלאמרי' ריש פ' ומתניתי׳דמוס גמו הוא כדאוקימנכשחו' שהוא קצר ואינו
מום זנב הגדי שהוא עגול כשל חזיר הוי מום ואפי׳ אם חוא עב
החשוד למכו בס לססחולין
ש א
קדר מירב' מרבנן פכ״ל ולפי זה בשחו׳בין אי׳בה שע בקלית
אין קוני ממנו בשרצבאים
יוזי לנפשי׳ וכןפ ' נ
שתים
לו
יש
מום
הוי
א
חוליא
אלא
לו
ואין
קצר
לנד' ילת אייתא גה סער הד מומ וכלבן בין אית כה סער
הוא
ואם
כדרכו
אינו מום יבלת שיש בה וכו׳פד סוף הסימן משכה וגע בפ׳עד כמה
הוי מוס ליססט עליו אינו מום ובטלה יש לו שתים מוס שלש
למא לקמיה לרבא בין לית בה סער לא
(דף כט ) ואמרע׳ בגמר שהטעםשלוקחים
גרסי'
בשחור
ואידי
בכל
אידי
עצם
נר ח נא ולא לקמי' והתו כתבו אלא
בה
ושאין
מום
הוי
ביןבכ״מ
בעין
שתהי׳פין
בכ״מ
ממנו עומעבודי' הוא מפני אאינו מעבד
עצם
לרב נח" ן ביעלה
נלישלא ממג נ'יעל ול״ג כלבן ונר סהס מפרשים אידי ואידי הגוף אינו מום ואפי׳יש בה שער ובעין אם יש בה שער הוי מוט עור בכור תמים לפי פהוא מפחדלשהותו
נעלה ולאמשוס היינו מתניתין דקתנישיכל' בעינו הוי אין בה שער אינו מום כל אילו המומין מוכהקין הן להתירע׳יי אצלו שמא ישמעו בו סד־יני׳ויקנסוהו כפי
אישי׳זחזילנפשיה מוס ואידך מתניתי' דקתני דאין סוחטין
אפי׳בזמן הזה:
רשעו כלו' והוא מקפיד מלהפסידטיתו •
יש לחלק ניןהינא עליבל׳תרוייהו בשחור ול״קהאדקתני
הבכור שלא ע״פ חכם אפי׳מראהו
שיב הניטלסכר לראוי הגסראין
יש
לאימחוק איסולא דהוי מוס כדאית בס סער ואידך בדלי בה
סוסטין אותו על פיו
לחכם־ומוצ בו מום אם הוא דוק שבעין
ד 1א
ל׳ידכא
אינו
אישורא סער אבל בלבן אע״ג דאית בה סער
של חסרון אא״כ סיס מומחה וכו משנה כפ עד כמס
אימחזק
בלק אפי' וכיוצ׳בו שאינו חסרון בנופו לכ״ע יקבר ואם הוא מום
מוס דאין מימין בלק ולפי זה
מלל:
בשאלתו׳כריהודא וכ״כ ה' ר שמואל' (דף כחאהנוטל סכרו להיות רואהבכו׳אין
אית בה סע אינו מוס בססו ' אית כה סער ר׳יהודמתי׳ור״מ אוס׳ופסק
סוחטין על פיו אס׳ כ היה מומחהכאילא
סוי מוס ליחכה סער אינו מוס וסרת בס הכהן הנאו׳בן הפני ובעל הלכויפסק כר״מ וכ״כ הרמב׳יס וכן היא
ביבנה שהתירו לו חכמיס להיות נוטל ד'
בתב בפ״ב מה אישורי מזבח גבי מומי׳אס מסקנת א״א הרא״ש ז״ל השוחט הבכור שלא ע״פ מומחה ומפר
איסמת לבהמה דקה וששה לגסה בין תם
יש בלובן עיני' יבלת סיס כס סער משמע ממנו ואכלוהו מחזיר להם הרמי' לא אכלוהו יקבר ויחזיר להם
בין במל מוס ותכן תו סתסידף כט )הנוטל
וישלם
מלבריו דכשסור אפי׳יש בה סער אינו מוס הדמי׳מי שאינו מומחה ורואה הככור ונשחט על פיו יקב'
סכרו לדון דיניו כסלי׳וכולו ונותן לוסכרו
רביע
ובדקה
ונר׳סהי׳גור׳כגרס״י והיה מפר׳אלא אידי וכמה ישלם אם הוא בא״י משלם בגסה חצי דמיו
כפועבטל ומפ׳בגמ׳דכותן לו שכרוכפועל
ואידי כלבן וכו ' מתכי ' דקתני את שיכלת
בסל של אותה מלאה ' דבטיל מינהומשמע
דמיו ובחייל בין כדקה בין בגסה חצי דמיו:
בעינו הוי מוס ואידךרקתנדאץ סוחטי על
הךן ^ ר* למכור בכור לשם חולין איןקונין לרבי ' דסאידקתני נותן לו סכרוכפועל
יבלת תרדיהו בלבן ומתני ' דקתני ה"!
ממנו בשר צכאי' שדומה לכשר קאי גס למאה בכורו' דקתני רישאאכל
מוס
מוס באית כה פער ואילך דקתני אינו
שאין עכורי׳אפי׳של נקיה שמא הרמב״ס לא כתב בה ' בכיות מותן לוסכרו
בדלית בה סער אכל בשחור אפי ' אית בה עגלים ואין לוקחין ממנו עורות
לוקחים ממנו צמר כפועל משמע דס״ל דהא דקתני נותןלו
אינו מוס וקש על זה דאקשי ליה דאין יחתוך זכרותו ויאמר שהיא של נקבה ואין
סער
סכרו כפועל לא קלוי־ לרואהבכורו׳ובמאי
ושני ליה דאין מומין בשחור אפי׳מלובן וכ״ש שאינו מלובין אב׳לוקחין ממנו צמר טווי ולבדי׳
מומין בלבן
דפק אין שוססין על פיו אא״כ היהמומס'
* ומורות עכורים:
כלל אלא בלבן ואיעשר שהיה גורס וסא
וכו׳פרש״י אין שוחטין דדילמאמסו׳אגרא
על
אותו
;
שוחטי
דו(!  7 £31שכר לראות הבכו׳אין
אין מומין בשחור כלו' דאין מומין דיבלת
קאשייאא״כסיס מומחה כאילא דססיד
בלבן וברית׳היא בסו' מקו׳ולכל כפירושי'
פיו אא״כ הוא מומחה ואדם מוחזק וידוע הוא ולא נחש בנך ומשמ׳לרבי׳סכלשאינו
וסגירסאו' מפליג תלמודא בין סחו ' ללבן לכל ככשר והוא שיהי׳שכר בטלתו ניכר׳ואם הוא פועל ומתבטל נוטל יתר על סכי בטלתו ממלאכתומות'
וסר״אש דלא מפליג ביניימאיפם סלא ממלאכתו כדי לראותו נותן לו שכרו כפועל שיש לו מלאכה כזו
לדקדק■
אע״פ שלא קצבו לו ב״ד סכרו ויש
היה גורס אידי ואידי בלק אלא כך היה
כרי לישבבטל ךכ יתן לו בדבריו שכתב והוא שיהיה סכרבטלתי
שבטלממנ׳וכמה הוא רוצה ליקה
גורס והא אין מומין בלבן אלא ל״ק הא
ניכרת וחזר וכתב ואס הוא פועלומבטל
דאי בה סע׳וכו׳כלומ דהסת׳סדר בי׳סמאי
ממלאכתו וכו ' פניא' מדבריו דתיינדלי
מפליג אלא בין
טנסי ולכאורה משמע דהיינו האואיפשר
דמפליג בין סחו׳ללקולאדבין סחור כין לבן פעם אחת ורואה אותה לעולם כל זמן שמביאין אותה כדי שלא
אית בה שער ללית בה
דאפי ' אדס שאין לו סוס מלאכהמתנין
אי אית בס שער הוי מוס ואי לא לא וההי' יבא לידי חשד אין החכם רואה בכור לעצמוא אפילו הוא חכם
לו סוס סכר כשרוצים להטריחו בסוס דכי
דאין מימין כלבן כדלי בה שער היא ומיהו ומומחה אי; רואין מומי׳ביום טוב אבל אם ראהו מערב י״ם יכול ומי שיש לו מלאכה ומבטלים אותו ממנה
לחקור עליו בי״ט היאך נפל בו המום :
אפתי קשה דאי בדלית בה שער מאי אין
להטריחו בסוס דכי פשיטא שמתניןלו
להטיל מום בבכור ואפור אפי' לגרום לו
מומין כלבן מקט הא בשחור נמי לא הוי
סכר יות ממס פנופני׳לאותוסאץלוסוני
מומא וצ״פ :כל אלו המומין מוכהקי' הס
מום כגון ליתן דבילהעלגבי אזנו כדי מלאכה וברישא מיירי שאין מתנין לו סכי
כלו׳ולאפוקי
להתיר על ידס אפי׳כזמן הזה
שיטלנ׳הכלב משם ויקטע אזנו עמה וכיוצא בזה או שאומר לגוי יותר ממה סראוי לימן לארססאקלושוני
בידים
שאר מומין דאית׳התס כגמר׳ולא הביאם
להטיל בו מום ואם עשה בו
מלאכה ובסיפא מיירי ליתן לוי סכר כמו
רבינו דהנהו אין מובהקין וכלסאינס
סנותני׳לאדס סיס לו מלאכ׳ומבטליךאותו ממנ ' וסדין הראשון למד מההיאדאיצא
מובהקי׳וניכריס אין סוחטין עליה ' בזמן הזה כמו שנתבאר בסי׳זה וכבר כתבתי
ביבנ וכדין השני למד מסהי׳דפנן כומןלו סכרו כפועל וכמו שכתבתי אבלהרמב
אצל מומין העין מה שיש לדקדק על דברי רבי בדין מובהקים בזמן הזה
פלא ע״פ חכס אפי׳מראהו את כ לחכם ומוצא בו מוס וכו' ב׳בפ״ג מה׳פכורו הנוטל סכרו להיו רוא׳בכורו׳אין סוססין מל פיו אא״כהיהמומת
השוחט הבכור
שי
ימראה את מומו גדול וידעו בו קכמי׳סאין כמותו ופסקו לו סכר טל הראי׳וסכקור נר׳שהוא ז״לסוב
מסנה כע' פד כמה ( דף כת ) הסוחט את הבכור
שלא ע״פמומסס אסור ובגמרא ( םם ) אמר שצריך שיפסקו לו ג״ד שכרו אכל אס לא פסקו לו לא יטול אפי ' אינו יותר מכד
ר יהודה מתיר ר״מ אומר הואיל ונסחט
נחלקו אלא מלאכתו :ום׳ש וצריך שיתנו לו סכרו בין יהיה לו המים קבוע ויתירנו כין אס .לא
רבה בר בר חנה בדוקין סבעי׳כ״ע ל״פ דאסור מפני שהן משתנין לא
יהיה קבוע זהו פי׳מה ששנינו כין מס בין בעל מוס  :ומ׳ש רבי׳בסס סרמב״ן׳ סוא
כמומין שכגוף דר״ע סבר גזריק מומין שבגוף אסו דוקין שכעין ור׳יהודהסבי־לא בפ״ג מה׳בכורו׳ואיני יוד׳למס כתבו כסמודהא לאו דידי׳היאדגמ׳ערוכ׳היאדדייק
גזרי׳א״ר נחמן כר יצחק ממני׳כמי דיקא דקתני הואיל ונשח׳שלא ע״פ מומח ' אסור
ולא אהא דפנן בין פס ובין בעל מוס בסלמ׳בפל מוס מסו׳דקא שרי ליה אל אתם ? ?י
ס״ת קנסא הוא דקניס י״מ וכמ׳הר״אש מדקדי ליס הכא קנסא אלמ' קכסא הוי
והאי דקא שרי לי׳מסו' אגרי א ה
במל .מוס תס הוא _
דרב אסאי דסלכה כר" מ כגזירותיו ולא בקנסותיו וכ" פ מר דא״כ אתי למחסדי׳ואמרי האי .
גזירה וססק בפאלפות
הכרית׳וקגסא תס נמי אמרי כעל מוס הוא והאי דלא קא שרי לי' סבר כי היכי דליסקו׳ אגריזימג
שמואל בן תפני ובעל הלכו פסק כר״מ דססיב ליה גזיר'כו כ מלשון
הואיל ונשחט ולא אחריתי סד זימכא מקיכי רבנן תיי זימני לא תקיכו ליה ימן ; אין החכםרואה
דקאמ תלמוד׳לאו דוקא וכן דעת הימ״בן ז״ל והכי׳יאיה מרקתכי
גזירהמכ״ל וכ״פ ככור לעצמו אפי׳הוא חכס ומומח מסנה בפ״ב דכגע'יס (רלח )כל הככורו ' אדהרואה
אלא
קתני הואיל ושחטומשמע אפי׳ססטו את ובהא לא שייך קפסא
פ" פ מומחה ומכר חון מבכורות עצמי  :אין רואיו מימיו בי״ט אבל אס ראהו מערב י״ט יכול לסקוי
השוחט הבכור שלא
הרמ״בס נפ״ג מה בכורו 'והכי נקיטי' :
עליוכי״ט וכו׳בסאין צדיןידף כו )יכבר -כתכארב׳הלצותי״סיסי חב א:
ממנו ואכלוהו מחזיר הדמיס לא אכלוהו יקבר ויסדר להם הדמי׳משכ ' בפכל פסולי
שיג אסור להטיל מוס כבכור בס פסולי המוקדשיןדף (לגלרי ^כפרק אין צח
המוקדסץ (דף לו ) סי שאינו מומחה ומא הבכור ונסחט על פיו יקב ' וישלס מסנה
יפיש י
י
כפ עד כמה (דף נח ) ום״ש וכמס יסלס אה הוא בא״י משל׳בגסה חצי דמיו וכו׳שס

השוחט

אח״כ

הלכות בכור

רסד

בהמה שיג שיד

מי

()א
חשיב בעל מוס ור״ש שת דלא גזר וכממני׳פליגי סיב׳ דלא מייל!  6סל 6יקיזו לו דס
' ופרשי ריליף לה מד  :תי כל מוס לא יסי׳כו קרי ביה לא יהיה  :ומ״ס ו אסור אפי׳
ינכנ־׳־המ
לגיוס לו מוס כגון לישן דבלה ע ' ג אזנו וכו בריתא שם ויליף לה מדכמיב כל מום או כשיכול להתרפא' בהקזה במקוס שאין עוסץ בו מוס הילכך לא ססע 3ע <ן מץ ס
יןכל ^ לחילי! ?7תסמ׳א
וסכמיס אומרים יקיז ובלבי שלא יסיל בו מוס כלומר יזהר ? 3ק זתו
ומ״ש ואס ע זס בו מום בידים או בגימתו אין סוסנזין אותו על ידו וכו׳משנ ' בפר
כל פסוליהמוקדשין ; דף לד )הצורס אוזן בכור הי׳ז לא ישחט עולמות דברי ר׳אלעזר לידי מוס כגון שלא יקיז סמוך לאזניו או לניב ספתיס או לתוסס דסברי רבנן דבי מ!ר סמרם אמו
וסכמי׳אומרי' לכשיולד לו מום אחר ישחט
סאיןמתכוץ אסור רבי שמעון אומי יקין1א*ן ידוע סא ה״י
וסכמי׳אומרי' לכשיולד לו מום אסר ישחט
כמכו " להמיר כי
אחראע״פ שעושה בו מוס כלומר סיכול לבא
דדין בידי׳ או מרמתו אי] שוחטין אותו יל רע שיפוי! בל מום
עלור וירוט הלכה כחכמי׳ ומה שכתב
נטעמיה לאמר
ירש לטעמיה
מוס׳ דר״׳ש
אחריו לידי עשיית
קוגסין בנו
עשה בו מום ומת_ איז
ואם
לדין עושה
לאמי נאכל £א מיסא!
נידיעסיית מוס
אלא
בנו אחריו
אין קונסי?
_
בידיסלענין זה ׳ שם מעצמו _
.
גורס שוס .
אסישלתלרשה״י
דבר שאין ״זמתנין מותר ויכתחייסו הלכה
״ <.״׳
שוחטי! אותו לי ואם גויאו תינוק
*
(דלה ) אהא דתנן :ל ם :ו  -רע אשו׳ואמרי '
אם*
מטיל בו המו׳ מעצמו יי -
מותר ינשהלרפוא׳להקח
לא כיח להתירו
ף כר ש דקי נ דבר שאין מתכוין
נגמלתי " ־*יילא * " ני* ־ ואש
אוה
וכי׳ס דם ניא׳דלאשנייז
 1בבעל מו! ס הלכה כרב
טש  :בו מוס ומת איוקינסיומו אסיע שם ״ , -״״י ט  ,ט. . -,
ףי־״י׳יו**
דשייאבל־א אל ייענ׳ ^זי לי 1יה5ן
^ ׳־״ץ
^ ״
י״ית״י׳יי
נפ״כיז -לי ) וב״פברמי־קפכנ-׳ז^ -ש,״׳  ( .ה ^ ילילפי י״־״> ׳ " "
שללי
כיון להתירו גנון לאחר שריא שניתר אחריג י עושה ג־ לאחי ; הלנה ־ימן יאמיי ונלנד
המשחזימיו־! מל אומו סמי־ משים גזייה
אס לא כיון להתירו מותר אפי׳ אס שואל אסורא וכתב א א הרשא ז ל בתשוב לע שאמרו לגויה
שזהואמאי לא פסק הלכה מכמיט ואיפשר ל״ש היה כחן
והלכ׳וחתכ׳אזנו
כיוון בבייהודי על חככו שאין לאוכלו בלא מום
למה אין שוחטי' אותו וכו׳אבל אס
כר״ש 3מ ^ י דפליג דמידלאכ-׳עדועוד
הכהןובעטשלא פסק
הבכוררורףאח ר
להתירו וכו׳ אסור משנה בפיק כל משולי חשוב לרעת ואיןלשוחטו עליו היה
יוה^אינו
כמ5ןי
דקא׳התם בו כרי להציל עצמו וע׳יי כן עשה בו מום מות ׳לשוחטו עליו וכתב *י ר״מ כמסיל מוסכ 3סלמוס
המוקדשין ידלה ) וכ רש״י אהא
לאחרדשרי׳ר״ש לשוחטו טל אותי המוס הלכס אוסראלאמלרכנן
שאלם הרמ״בן דווק׳שבעט בו בשעת רדיפה אבל אם בעט בו
בגמ׳לאיתייי משיח לפי תומו שלא
תומס שניצל ממנו לא והרמ״ב׳כתב אפי׳בעט בו לאחר שניצל מ ^ ןכרבנן דאסריומה שלא אמר שמואל הלב׳ לפי־ שאינוראוי
הגוי אלא הס עצמס משיחים לפי
מותר נ״״ייי " " יי יינה ססי 1לל־ליל י״י
יי וב״כ א״א הר״אשז״יל רכר תורה בכור שנפיל כומום עובר
י! 1ומייי־זה ליז "ף "
שחכמייאסרוהו ובהמה שאחזה ים ר מ וסמני ודביימלו וגזע ג דהסמימו ״״ * לצ!!■6
להשיל בו מום קבוע אילא
•
מיס
מ
סימיל
מיס וי-ור
כבר סמומלדהלכ כר ס בדב
.
.1
״.
'״  1״
סאיזמתכוין גכור
ין
ט*
נתכווגולכןתשובת הרא ש הוא
 11שרכינו בשם
(
נתכוי4

א
כיוונו לכך שתטייל בו מוס  :חי ה הבכור
רודף אחי הנהן ובעט בוונו׳משנהכפ'
כל פסולי המוקד -שין סה היה בכו רודפי
כעסו ועשה בו מיס ה״ז ישחט עליו ובגמ׳
סש אמר רב פפא ל 'ש אלא שבעטו כשעת
רדפה איל לאחר רדיפה לא פשיט׳מהו
דתימ׳צע־י׳הוא דמדכי קז״ל איכ׳דאמיי
אמר רב פפ 1לאתימ׳בשעת רדיפפין
לאחד רדיפה לא אלא אזי׳לאחררריפה
געי מ״ט צעדיה היא ד:ץמדכ׳וכתהר״אש
הימ״בן פסק כלישנ׳כתי ולא ידענ׳טע־מ'
מאי דבסל תוי הוא ואיפש׳דסיינו טעמא
אע גדפסו׳דהטלת מיס הוי מראוייפ מה
שאינו נאכל באותו מום הוימדרבעי ס
מהמורו׳פסג׳כ
לשונו וזרמי" כסכפ״ב

מותר להקיז פהטיל בה מום קבוע אע״ג דבע׳למא אפורלהטייל
מום קבוע בבהמ׳שיש בה מום עוב׳הכא שרי כיון שתמו׳אם לא
יטילו בח המו׳ הקבוע ומ״מ סברי שאינה .נשחט׳על ירי המום של
ההקזה וד׳שמעון מתיר לשוחטו עליו והרמ״בט פסק כרבישמעון
ואי' א הר״אש ז״ל כרבנןואם היא כענין שלא תמו׳ אם לאיקיזוה
או שיש לה רפואה על ידי חקזה במקוישאין עושין בו מום רבנן
סבז לא יקיזוה אפילו סמוך ל מקום שיוכל לבא לידי מום כגון
סם
ים או סמוך לני שפתים וחוטם דחיישינן שמאיעש׳
בת מום בלא מתבויןור״ש ,שרי והלכתא כוותיה מות׳להטי מום
בבכור ממן הזה קורם שיצא לאויר העולם :
"!  2 *^ 2חשורין להטי׳מוםבכפו׳מפני שיש
להם בו טורח גדול לטפל בו עד
שיומם אפילו אם הוא חכם ויושב בישיבה אם עשה דברשנרא7
כמערי׳פגון שנתן לבכור שעורי׳בסל בעמן כשיבא לאוכל׳נפגם

ש

״־ ,

.

מותר
רנא כוי
איורציה

עסה נ! מוס עכ׳ל

מ מ אין נסחט עליו משוס דהוי מוס עוכר ולא מב״ענדנרי
ויש לו רפואה ואע״ג דהוי מוס עוב׳מות ' תשיגה זי יפכקי
אלאכת :ונ׳
מהראי•
להטיל בו מוס דקרא קאמר תמיסי 3יה
דאסרני"
היא׳סנת'ש נ
הוא
לרצין כסהיא תמיס לסקר י 3ו  1,מ; בח עוד
■
לרצו׳כל מוס אל יהייבו ואע״ג דמדאורית,
הפין אס הישו אל
סרי להטיל מיס כבעל מוס עוכר מדרב ני׳ר־ו אזציקלקילא
מיהא אסור וכאסיזתלס דוקא הואדשרו ואס הנוי חציית
דורו
להישי אל
:סוחרלהטיל
רבנן משוס ססיד׳פכ״ל
מסקעדנאס'וע״ש
לאויר
שיצא
'
קיל
מוס כבכור■ בזמן הזה
כפסקי חהרח״י
העולם מימרא דרב יהודה סס ( דף לס) הי' קסיטדמסמע
ונרסינן תו ההס אמר רכא גדיא באידני נ) .וי׳יג מהר איי
אימר ' בסיפוותי׳א״ד אימרא כמי כאודני׳ נפכק !,:סי' קיו״מ
אימור דרך צדעיו נפק ופרש״יגך ;!5 1כיר דתות־צשפורגוי
לנסר כ7י צנדלו
,,
1 .׳ ,
 .*
ארוכות וקודםשיצא יל ראש ניאי פזניי.כ־כהואנתסונה
ויכול להטיל מוסדכל זמן סלח יצא כל וכ דנאגר וע ש

זכ׳לאסהטיצהסוכר
דסריי
נו תום
וחנאתי נתשונה
א״ז -עצנכי׳שהסדו
ישראל לסוחר נוי
והודיעושהו' נכור
ולי משכם מ! ת
לקדרז שלם נעור!
יניי' חוקי יסהע ני)
ומ< ליעי' ני נמוסן
נשי (־סופו חונמז
כינאהגוינסרח?
לנעל הנר!ר וא 'צ

מוסראשו אינו כילוד אימ בספווסו׳סספמיו
הרמ׳כן שפתו או כיוצא בזה אין לשוחטו על אותו המוס לפיכך כל
כלישנא בתיא ומ״ש יבינו בשש
שמעצמונראים תחילה ואזכיר קשורות ואינה
וכו׳ממאר שראוי לבא בירי ארם אי | שוחטיןאותו עליו עד שיעירו
,דווקא שב עם בו בשעתרדיפ
חיישי׳שמא כראיעד שיצא נ* ראשו:
נפל בו ומיהו כהןיכוילהעיד לחברו על בכו׳שלו ולא
י מעית שיפ י ^ ו  :ס תתל ה לס י 1זס ס" '
וגינו הוא כתיב ־טעית שכתב וכעט כו מעיד לו שקר כדי שיעידנוג״כבפעם אחרתו^ הילו בנוןבתו שיד ך וכהני□חשודי להטיל סוס
כדי להציל עצמו דמשק שאס לא היה כדי
להציל את עצמו אינו מיס והיינו כלישנא מ!גידי 1י!ו ח תמאשתו שהיא כ 1יפי וא לו דע אחד סגי כהכ' להס נזיייז נייל ל־־ל ני נפיק כלפסולי
כולו פנס
קפאדי־כ פפא ואפילו לפי מה שכתוב ועי מפי ער ורועה כהן נאמן להעיד עליו בעוד שהוא כרעגוי| מזויזדפץ פס ימס
סנר׳כמערי'
מפרי׳רהר סב׳והר׳מבן פליגי גמילתילא ישראל והרמ כש פסל רוע כהן להעיד עליו בעורו בבית ישי^ ל ויושב בישיבה אס עשה דבר
הילל תחלה כחד לישנ׳אלא ה״ל לסתום ולא הכשיר אלא רועה ישראל על ככור שביד כהן והרמ״קוכו אין לשוחטו על אותוהמו'ש <דף ל 0
וליהושע
שיש עובדא לר׳צדוק ומסקנא דר״ג
דבריו ולכתוב היה הככו׳תדף אח הכהן כתב כסברא ראשונה וכן היא מסקנת א׳א הרא״ש ז״ל כהן
לעטכרסתיהענ,
אסיקנא׳יי, 1
והכי
לע״ה
הבר
בין
חלקנו
דלא
'
הבכו
בחוץ ונכנס
1 .
> ,
^\ 1
ובעט בו וע 'י כן עשה בו מוס וכ 'ס לפי לובכו׳וראינו שעומ׳ הוא וכל בני ביתו אצלו ן )
מה שנתבאר דליכא פלוגת במילת׳אלא
■ לפיכך כל #סוס ונתק היהודיולנין
לבדונמי בסוף יומא וס ס
דלר״ההלכ׳כלישכ׳כתר׳דרכ פפא :ד״תבכור שנסבו מוס עובר מות להטי׳כו׳מו' שראוי לבא כידי אדס אוץ שוחטין אותו עלץ עד שיעידו שמעצמו נפל כו ג״זסס הנויכיוא׳ז׳הדנד
קבוע אלא שחכמי׳אסרוהו כ״כ הי״אש בפ׳ כל פסולי המיקדשץ  $מו סאכתו כסמוך ומ״ש ומיהו כהן יכול להעיד לחבית על בכו׳סלו׳ וכו׳פלוגת׳דסכאיעדלה ) ואסיקנא וצלו עוד א!אשנ<ז
^,׳ היהודיורא'חיזינו
ן $מ ן על סל עצמו
משודקי׳קאמר תמי׳יהיה לרצון כפהו׳תמי׳להקריבו׳למזבח ליצו׳כלמוס לא יהיה דהלכ׳כרסב״ג דאמר נאמן הוא על של חבית ו 5יכן נ
כו ואע״ג דמדאורית שדי מדרבנן אסו׳ובאחיז׳דס דוקא הואי רשרי רבנן מסו׳פסיד:
בכווכתומעידיןלו ג״ז סס פלוגת דתנאי ואיפסיק הלכת כרשב״ג דאמי־ אפי׳מי ונראות הגוילצן
ום ש ובהע פאסז׳דס ואין לה רפואה אלא על ידי הקזה וכו ופליגי בהא רכקסברי ואפילו בתו כאמפין  :ומ ש חוץ מאשתויסהי כגופו פס ודוקא בנו ובתו אבל אשתו ושרסו אח״כחיל
טית׳לכקיז וכו׳משנ ש <דף לג ) בבור שאחזו דס אפילו מת אין מקיזין לו דס ד רבי לא מאי טעמא אשמו כגופי דמיא ומה שכתב ואפילו׳ עד אחד סגי ברכי ועד מפי אות< הנסי הוא
יהודה וחכמים אומרים יקיז ובלבד שלא יעשה בו מוס ואס פשה בו מוס הרי זה לא סד מסקג דגמרא ס < דלו)וכת׳הרע״ב׳דאש אחר׳נאמג׳' ומשמע דיליף הבי מדא מר י היתר נמוד ורן
חשתע נחעניתין
ישתיט עליו ר שמעון אומר יקיז ואע ' פ שהוא עושה כו מיס יפיש״י יקיז ובלב שלא אשתו כגופו הא אשהדפלמא סהימנאומ״סותעס כהן נאמן להעיד עליו כעוד
דננורות:
יעש׳כו מוס שלא יחפו׳ושלא יפגס את אזנו את חוטמו ואת ניב שפתיו שאין עתיד שהוא כישות ישראל והימב פסל רועה כהן להעיד עליו בעודו בבית ישראל ובולי
לחזואלהתרפא׳וכגמ׳שס ת״ר בכור שאחזו דם מקיזין לו את הדס במקו׳סאין פוש ין סס סנינ <ףד לה ) כל סמומין סראויי׳לבא בידי אדס תעי יסרא׳נאמכין רועי כהני׳
כר מוס ואין מקיזין את הרס כמקום סשושין בו מוס דר״מ וחכמי׳אומרי׳אף במקוס אינ גאמכי׳רש בג אומ׳נאמן הוא על סל חבית ואינו נאמן מל סל עצמו ר ' מ אומר
אעושבו מיס ובלבד שלא ישחוט על אותי המוס ר׳ש א! מ 'אף נשחט על אומו המוס החשוד על הדב׳לא דנו ולא מעידו ובגמ ( סס ) איפליגו ר׳ יוחנן ורבי אליפז׳בפירושא
■י יהוד אימי אפי׳מת אין מקזיין לו דס א״ר יהו׳אמר שמואלסלביכרי"ש מתקיף לה דמתני־ חד אמי תעי ישראל בי כמיס נאמניס רועי כמיס בי ישראל אינם נאמני׳
מימי אמר כיון דקא סרחנא כיה לא שתק לדידי ויהיב לאחריני וה״ה כהן לכהן
בי נחמן בי יצחק הי ר״ש אלימא רש דמתני׳עד הסמ׳לא אשמעי׳דדב׳סאיןממיוץ
מיתאלא ר״ש דכרית׳וכיון דהלכ׳כר״ס בין במתניי ביןככתת נמצא דבכו׳שאחזו דס דחיישי׳לגומלין ואתא רשכ״ג למימ׳נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן סלסל
יקיזובלבד שלא יתנוין לפסובו מוס ואס נעשכו מום בהקזה זו ה״ז נשחט עלץ מצמו וחד אמ׳רופי ישראל וכס כהני׳נאמניס מימר אמר לא שביק צורבא מרבנן
דלה סרמ״כם בפ״ב מה׳בכות והתום והר״אש כתבו בתרתי פליגי בממני׳ובברית ,ויהיב לדידי רועי פהני׳והס ישראל אינס נאמנים דחיישיכן ללגימא כלומר חייסינן
 33יית׳פליגי כמטיל מום בבעל מוס כגון שאחזו דס כיותר ואס לא יקיז לו ודאי סמשקכדקשיאכילנו ממנוואתא רשב״ג למימנאמןעל סל חכירו ואינו נאמןפל סל
ימות הילכך חשיב בעל מוס ואפי׳לא מיית כיון דלא יחים לעולם מאחיז׳דס אס לא פצמו ואסיקכא דהלכה נרסב״ג וכתב הרא״ש תפיכהן בשל ישראל מהימן דלאו סל
• 0יקיזו אותו כמקו׳שעושי׳כו מוס חשיב׳כבעל מוס ר״מ אסר להטיל מוס בבעל מוס טצמו הוא והכי חזינא בפירושה דיבוומא ואיכא מ״ד בפסקא דלא מהימן והיינו
ייבקסרו אלא דאסתלשחו על אותו מוס גזיר אטו היכא דלא מיית כלא עסיי׳סוס
בלישנא קמא דקאמ׳ רועי כמים בישראל אינם נאמנים וס״ל דלא פליג רש״בג אלא
צמאידמפסרא סתנימין דהיינו כהן לכהן דלא סייס איהו לגומלין אבל רועי כהן
לסמי כתס א״נ אטו היכא סיכול להמרפאת בהקזה במקום שאין עושין בו מוס לא

כד,
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• בישראל

הלמה במר בהמה שיר
אפי׳אמרסתםחנםישראל7יןל6י׳נחוזלחהו 0אנלובודאי*הראה!לחלס?המיל ^אהי׳הל^•
(ו> ) כע׳ כישראללא פ5גי דכיוי יסבלא שדק ללידה כשל עצמו דמי והך סבר׳לא מעלי5ן מוגהקי׳גציי]
מהרא׳י הוא דכיון דאפילו כנו ובתו מהימצי סברא הוא דפ״ש תעי כהן בסל יםר3ןל ועוד "מיל;,ל! אם לא שהעילו נתני״׳ה המוס נפל יי "איליי ־ נאק ישראל לומר נתתי 3כו׳^
נפשחיו סימ׳קס׳ו דלאמסתכר׳דקאירשכ״גאמאי דמסיסרא מתניתי׳דוקא ולא קאי אעיק׳ מתניתין לכהן במומו אפילו היה קטן והגדיל ולא חיישינן שמא אינו מכירו מימיא כתבתי'
נעל נית שנפן;
ישראללא נחשדו על הבטת אפי על שלהם לפי׳ישראל שיש ול ספן
ספק ,בכור לכהן; ועוד בר מן דין האללישכ׳כתר רועי כהן ביי ישראל אסי׳לת״ק הימוני׳מהימן וכיון כ&מון: 4
אלא׳ בכור שנאט במומו לבעלי כאמן לו'שנפל.
♦אלויד! שא״נלימן דפלוגתאדלישנ -יסואליכאאיסורא-
ועוד לבדו לבית שלם ויצא בעל מום מותר לשוחטו ולא חיישינן שמ בו מוס מעצמו הכי אסיק רבנחמןי3.פ׳
4ולא היה גתנו גזירה דרבנן גרידא לקולא כקיפינן
הוי נעיכה
וללישנא אחד מבני הבית נטמן שם והטיל כו המום או שמא חפר גומא כל פסולי המוקדסץ (דלה ) :איןרואקבכו׳
בטעות דמתט׳כסשוט אתיא כי האי ׳ליש׳  ,,׳
ויכול לחזורוליבול! קמא צריך לחסור הילכך כאי לישכ׳עדיף להכשילו שיפול בו  :לא היו מוהזקין בושהוא בכור ואמר הכהן ודאי לישר אא״כ יס כקעמו וט ואסהוא
מתנועכ׳ל;
וצקיטי ' מיניה דמעי כהניס בי ישראל ככור הוא זה ומום זה נפל בו מעצמו נאמן היו מחזיקין בו בבכו' מובהק ובא ליסאל מליו האין ליוכד' סס
ההו׳שרועדאת'לקמי׳דרב אשי שא למאי
נאמנים וכן הלכתא עכ׳ל הרמ״בן ז״ל והוא הביאו לפנינו במומו ואומר חכם פלוני התירו לי נאמן
ניחוש ליה אי כהן הוא אי ישר הואהרי
ומתוך דבריו נתבאר טעמוסלהרמ״בס
שהוא כטעמא דהנך רבוותא והקשיות ודוקא שאומר חכם פלוני שמזכירו בפרט אבל אם אומר חכם בכור ומומו עמו א״ל רבינ' לרב אשיודילמ
סתם לא י״א כשאומר חכם פלו' שהוא נאמן אפילו אם אין עדים
ישראל הוא ואמ׳רב יהוד אין האין בכור
שהקשה עליה הרמ״בן לא מכרעי דאיפשר
שיש
מעירין על המום שמעצמו נפל בו אבל רש״י פירש דוקא
אא״כ כהן עמו א״ל הכי השת נהי דקוסי׳
לתמצינהו :כחן סיס לו ככור וראינו
עדים על המום וכן כתב הרמב״ם וכן נאמן לומר על בכור שהוא בחוץ לא אכיל אמומי דכהן חשידהכא
שעומד הוא וכל בגי ביתו אצלו בחוץ וט
מימרא דרכא סס וט״ס ולא חיישינן שמא בידו והוא בעל מום ישרא׳פלוני נתנו לי במומו אבל אמ׳ישראל מכדי ידע דכאי מוס מובהק הוא מ״ט
אחד מכני הבית נטמן שס והטיל בו מוס סתם שאינו מזכירו לא וכתב ה״ר יונה שאם הוא מום מובהק אתייה קמיה רבנן משוס כבודו דחכם פל
היינו לומר שאע״ס שהעדים מעידים שכל נאמן אע"פ שאינו מזכיר שם החכם  :נאמן ישראל לומר נתתי כבודו דחכס לא עבר איסור עבד וכתב
3ני בית ( היו אצלו בחוץ שמא לא דקדקו בכור זה לכהן במומו אפילו היה קטן והגדיל ולא חיישינן שמא הרמ״בס בפ״ג מה׳בכורו׳אץ האיןאון,
בדב ' יפה וחסר אחת מהם שנטמן בפנים אינו מכירו  :ישראל לא נחשדו על הבכורות אפילו על שלהם הבכור לישראל עד שיהא כהן עמו וכן
והטיל המוס ונדמה להס שכולם היו סס הילכך ישראל שיש לו ספק בכור שנאכל במומו לבעלים נאמן סאע״ס שאינו חסוד לאכול קדשים בחוץ
חשוד הוא לגזול מתנו׳כהונ׳לפיכ׳אס היה
ומה שיש לתמו׳על הרא״ס ורבי׳למה כתבו
לומ׳ שנפל בו מום מעצמו אין רואין בכור ודאי לישראל אלא
מימרא זו דהא לא אצן רבא הכי אלא משו'
חכס וידוע שהוא מדקדק על עצמו יואץ
דס״לדסלכה כרבי יוסי דאע' דגני ביתו אם כן יש כהן עמו דשמא לאחר שידע שהוא מום יאכלנו ולא
לו ופשוט הוא שנלמד מהאי עובדא;
סל כהן אינ׳כאמכי׳על הביי׳ומ״ה מצריך יתננו לכהן ואם הוא מובהק ובא לישאל עליו רואין לו ולא
שטו כפק בכור איןהכעלי׳צריכין
שיהיו כל כני כיתובהיץ וכד איתא התס חיישיקלהכי דמון שיודע שהו׳מום ובא לחכם להתירו לו מפני
ליתנו לכהיסלאיסהנר
דגמי' אבל לדידן דקי״ל ברש״בג דאמ דבני שחושש לכבוד חכם אם כןמדקד׳ במעשיו ועל כן כתבהרמבי׳ם עד שיפו בו מוס פשוט נ מסג פ״בדככורו׳
ומ״ס ואסו׳כגיזה ועבודה בריתא בריש
אס היה חכם מדקדק כמעשיו רואין לו לבדו:
ביתו נאמני' עליו תו לא צריכיכן להאי
 $30ק בכור אין הבעלי' צריכין ליתנו לכהן אלא מציטא ומ״ש תקפו כהן כת הימי בסשאין
מימרא דמאי איריא בכי ביתו בחוץ אפילו
 1ישהנוער שיפולבו מום ויאכלנו ואפוד מוציאין אותו מידו כפ״במהלכ׳ככיומת
הס בפנים נ מי ואין סס עדים הס נאמני'
וזהו טעמו של הרמ״כס שהשמיט מימר'זו :בגיז׳ובעבודה ואם תקפו כהן כת' הרמב״ם שאין מוציאיץ אותו כתב כן וטעמו מדאמיינן בפרק קמא
דמציפא אההיאעובדא דמסותהדהוו
לא סח מוחזקים בו שהוא בכור ואמר מידו וא״א הרא״ש ז״ל כתב שמוציאין אותו מידוא יוצא דופן
מינצו עלה בי תרי וקס חד מיניייהו
הכהן בכו׳הוא זה ומום זה נפל בו מעצמו ושנולד אחריו דרך רחם שניהם אינן בכור אפי׳ ילדה נקב׳ תחל׳
אקדש אפר רב המנוכ מתני' היא ספן
נאמן ש ס מימרא דר סילמא ( רף לו ) :חיו ירך דופן וזכר אחריה דרך רהם כיון שקדמו אחר  :בכור שהוא
בכורה וכו׳המ״עה והא הכא דאה פקט
מחזיקי׳בו בבכור והוא הביאו לפנינו ואו'
חכס סלוני התירו לי נאמן משנה סם טומטום ספק אם הוא זכר אם לאו יאכל לבעלים לכשיפול בו כהן אין מוציאיןאותומידווקפני המעה
מום אבל מה שהוא טומטום אינו חשוב מום לישחט עליו וכתב
וכי לא תקפו אסורין בגיזהועבוד׳וא״טג
נאמן הכהן לומר הראיתי בכור זה ובעל
מוס הוא :וס״ש ודוקא סאומ׳ חכם פלו' הרמב״ם בין אם מטיל מים במקום זכרות או במקום נקבות אבל דדחה רכא ואמר לעולם אימ' לך תקפו
סמזכיח בפרס וכו׳כ״ב הר׳אש שס ולמד א״א הרא״ש ז״ל כתב דוק׳ כמטיל מים במקו׳נקבו׳אבל אם מטיל כהן מוציאין מידו ואפ ה אסוריםהגיזה׳
כן ממתני׳דפ״ד דלמאי דמייתי התם במקום זכרות בכור ודאי הוא וצריך ליתנו לכהן ואנדרוגינוס ועבוד דקדושההב אה מאליה סאכי ההיא
כתב
 3גמ' וטעמא משוס דכי אמר חכס סתם
דתייה בעלמא היא ולא קי״ל מתה ואע״ג
אית ליה לאשתמוטי ולא עביד לאיגלויי אכלאין ני׳ כן מדברי הרמ״ב׳וכמו סאכתו' דרב חנניה מסייע ליההתס לרבה מדתניא הספיקו׳נככסין לדיר להתעשר ואיס״ד
בסמיך  :יש אוסרי□ כשאומר חכט פלו׳סהוא כאמן אפי ' אס אין עדיס מעידים תקפו כהן אין מוציאיןאותו מידו אמאי נכנ׳לדיר נמצ׳זה פי־ט׳ממונו בממונו של כהן
ומאבל רש״י פי׳דוק׳סיש עדים יעל המוס כך פי ' על מתני' שכתבתי בסמוך [וז״ל לאו סייעת כולי כאי הוא דכיוןדברשו׳יסרא׳הוא והמפ״ה א״עג דאס תקפו כהןאין
הראיתי בכור זה לחכם וא״ל שמום קבוע טא ובלבד סיהו לו עדיס שלא הטילו בו מוציאין מידו לא נפיק מידי ממונו סל ישרא׳וספיד יכול לפטו' עצמו בו אילהר״אש
ומ״ס סכ״כ הרמ״כס הוא בפ׳'ב מהבכוחזיק נאמן לומר על בכו׳שהוא בידו והוא סס כרב ראמ תקפו כהן מוציאין מידו וכ״כ בפ״ק דבכורו דהכי אסיקנ כפ״קדמציע
בעל מום ישראל פלו׳נפן לי במומו סס מימרא דרב יהודה אמ רב וטעמא מסו׳דכל דכיון דתלמודא מייתי הא דאמ רב חנניא דתניא דמסייע ליה משמע דככיס״ל •
יוצא דופן ושנולד אחריו דרך רחס סכיהס אינם ככור משנה בפ״ב דכנןרו' (דף יס)
מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי כה אינשי ומ״ס אבל אמר ישראל סתם שאינו
טובסו□ ספק אם הוא
ומ״ס אפילו ילדנקבה תחלה דרך דופן וכו'פפוגי שם :
מזכירו לא כ״ב הרא״ש וטעמו מדגרסי ' בנמ׳מתיב רב שזבי האומ׳למי שאינו כאמן
על המעשיות קח לי ממי ססוא כאמן וממי שהוא מעשר אינו כאמן אמאי טמא כל זכר אס לאו יאכל לבעלים לכסיפולכו מוס יכו׳בס״פ מל צלומוכרן ( דף מא ) תנן
מילתא דעכידא לאיגלרי לא משקרא בה איכסי שאני התם דאית ליה לאישתמוטי אלו שאין סוחטין עליהן לא במקד׳ולא במדיג חוורור וכמי'סאינ׳קכועי׳וכו׳וסומטוס
ואנדרוגינוס ר ישמעאל או׳אין מוס גדול מזה וחכמים או׳איכו בכו׳אלא נגזז ונעבד
סיפא ודאי מסייעא ליה מאיס עלו׳נאהן התם כיון דאית ליה תובע מרתת ופרס״י
מאיש סלו׳דהזכי׳לו משל׳שס הנאמן ה״ז כאמן השליח דחייש שמא יתבענו ונמכאתי ובגמ אמ רב חסד מחלוק באנדרוגינוס אבל בטומטום ד״ה ססיק ' הוא וקרי' מספיקא
משק וסך סיפ׳מסייע׳לרב יהוד׳דמילת׳דמביד׳לאיגלויי לא משקרי בה אינשי הפס לימא כתנאי ר אלעאי אומ׳מסו ר׳ישמעא׳אנדרוגיכו׳בכו׳הוא ומומו טמו וחכמי או
כיון דאיכ׳תיבע מירת׳כלומר מהא לא תסייעיה דהתס מייתת שליח כיון דחזי אין קדוש חל׳עליו ר 'ס בן יהוד או׳מסוס ר״מ הרי הוא אומר הזכר להוציא טומטום
ואנדרוגינוס וכ״ת סמי מכסן טומטו׳וכו׳אלא לאו טומסו׳איכא בינייהו דת״ק סלי
דקפיד משלח לטבי׳סס האיש ודאי יתבענו אבל גבי בכור לא מירתת האי כהן
נא
דשכי האי כהן מי יטיס לחפש אחר דברי ולשאול לאותו ישראל אס נפנו לי במומו
ספיק׳הוצ וקדיש מספיק ' ואתא ר״ס כן יהודה למי׳טומט ס־יה הי3ז ולא קדוםזמ
וסוב׳סר״אש ז״ל דאפ״ג דדחיה סייעת׳דרב יהודה אמר רב מהאי מתכי׳לא אידחיה דכ״מ טומטו׳בריה ולא מספק זכר ונקבה הוא דמספק מטיל מיס כמקחנמתל־כ ע
מימרי׳כיון דלא מציתלא 1תו3י מיכה ומ״מ לא מסמניקליה אלא בגוונ׳דמהימכיכן ל״פ דזכר כואכ״ס כמטיל מיס במקו׳נקבות מ״ס חייסי׳ססא נספכ זכרותו לנ ?כ )מו
ומ״ס לא חייסי׳וכי הא דהורה ר אלעאי בבהמה מטיל מיס במקמקכו׳סולץ כלו י פ
■ליה במתכי׳דהיינו כשמזכיר סס האיש והכו דלא לוסיף עלה הוא והרמ״ב׳בפ״ב מה
בכורות כתב הא דאמר רב יהודה אמר רב סתם ולא הצריך שיאמר חכס פלו׳ונראה בן יהוד׳כי הך הורא׳ס״ל ור אלעאי כמאן סכרא כי הא דאמר ר״ל לא אמרוטומגיוס
סטעמו מדאית התס פל האי מימר א״ר ירמיה כר אבא מנא ליה ליהודה הא אנא
ספק אלא באדם אבל בהמה מטיל מיס במקחכמ׳זכר כמקו׳נקכמקבה^מתקיף לה
בגידול קבעתי והכי אמרי ליה נאמן ישראל לומר ככור זה נתתי לכהן במומו ישרא׳ ר אישעי׳וליחו׳שמא נהפי' זכרותו לנקבותו א״ל נמאן נר״מדחיי׳למיעוס *3יי £
פשיסא לא צריכא בקטן והגדל כל 1מ טלה והגדיל מהו דתימא לא קיס ליה קמ״ל אב׳ רו חנט כר אבין דאמרי תחייהו אפי תי מ רבנן הואי׳וצסמכי אשמר כלו הוח^
בסורא מחנו כנישנא בפרא בפומבדיתא כלישנא קמא והלכתא אפילו כליסנ׳קמא ואשתני לסניןטומטו׳אשתכי דכהפכ׳זכמתו לנקבוהו לימא אשתני ולא י ,^ 01י
זכיון דפסק תלמודא סתם כלישנא קמא משמע דהכי כקיטי ' כפסטיס דההיא לישנא היא דתני׳סומטו׳סקדוכילאדכ״ע הואי׳ואישמני אשמניהא ר״ע הא ר״אופס הרחש
ללא מצריך שיאמר חנם סלוני ואמ״ג דבההוא מתני׳מצריך שיאמר איש פלו׳סאני כרב חסד׳דאמ כמטיל מיס במקו׳זכרו׳כ״ע ל״פדזכ׳הוי ובעי למיתבי׳לכטןכי פ,
התם דאס איתא שמה שלקח אינו מעושר איכא איסורא דאורית׳אבל גבי בכו׳כיון כמטיל מיס ^ מקו׳נקבו׳וכת״ק דחייש שמא נהפכ׳זכמתו לנקכומווכההידהורהי
שיש בו מום מופר הוא מדאורית׳אפילו אס עכר והשילו בו בכוונה אלא שחכמים אלעאי ודר״ל לית אלא כי מטי׳מיס במקום נקבו׳פפיקה־ף* נ'ה!יאכל ; מוחז לנעלי׳שע
וכן הצכת
נהמר׳זררץחולררודץח 1ץא״רוידמימץוז'די6
אסתני וכן
דרוחחרי אסתני
ריויידאשתני
נהפכ 'זכרותו לכקבותו וא״מג דמיעוט הוא הכא כיון
אסרוהו וגזרו על הכהניס סלא יהיו נאמנים על המומין מפני שנחשדו על כך כיון
דהוי מילת דפבידא לאיגלויי כל דהו מותטוכחבה׳ריונה שאס היא מוס מובהק עכ״ל ועל הרמ״ב ישלפמו׳ספס בפ״במה ככוח׳דכמסי מיסממקו׳זכ (ו
יוכה
בסמו הוי והא בין לר חסד בץ לר״ל זכר הוי והכי משמ דהוי לר אלעאי כמיפ • ׳ה ^
כדע׳הרמ״ב׳שכפבתי _
_
_
נאמן א״עפ שאינו מזגי׳סס החכס צ״ל שדע׳ס״ר _
לייאיל
טעמותשום דכיוןדרנחסדא פתסוכתנ דטוחטוס ססיקא מא ולא מפליג הכיגקיגיינ׳ולאחיישי
■
ב ^ ףנשחט
שאיני צריך סיאמחכס פלו׳ומ״ס מרסמן3ה 3-זמ •הן-,מיוןיי

**

ייייייייי"" " י׳י  •#י׳י״י

־'י

הלכות בכור בהמה שטו שיו
ךאירריגינוסכת׳הימב״ס שהו חוליןגמורין בפ״ב מהבכורו׳כ״כוטעמו משו'
דפסק כסכמי
דמתני׳סכמכתי כסמו׳דאמרי אינו כנד אלא נגזז ונעבד והרא״ס כ
<קי״ל כעלמ
דאנדרוגינוס
בייה
הוי רגרסי בפ הערל אמר רב ליפא למפני' דקפני
ר יוסי ור״ש
אומרי׳אנדרוגינוס
כהן
שנשא
כת
ישראל
מאכילה
3
פרומ
אלמא זכי הוי
מקמי ברית דפרס ר יוסי או׳אנדתגינוס
<רס בפני עצמה היאוט אמייבי רב
כתב
הרמב״ם שהוא חולין צמודים וא א הראש ז ל
כתבשהוא
משמיה ד רב הנכה כר ' יוסי באאנדרוגינוס
ספק ויאבל במומו
לבעלים • מבכרת שיצא׳מלאה וחזר' ריקנית
ומתוך
נ 5סמ

גמקויוו?1סון>הלכ * נכוריסכתנפרה חיללהמזי|
חמור או חמורה שילדה כמק ש! ס פטור מנא׳ותטר
תמיר מעלה נשה ופער חיוור 3מעמיסxרשיהיה
הילודחיזורוהנולד חמור ואהיש ס מקצת סימני
חמורתיינ בננזרהיעל לפסק גם נזה כאיפל:

קא
גייתא ולספי פיסקא הלה' כרבנן במראי
דאמרי דאנדמגינוש נגזז ונעבד ורש׳י
■פי׳התם דאר׳יוסי דמתני ' קאי ואמרי כי
רב היינו רב הוכא דקאמ התס משמי' דרכ
דאנדיוגינוס זכר ודאי הויופליג אהא
דאמר לעיל אליבא דרב דליתא למפני'
מקמי נריתא וכן פי־״י ומסתגי דהלכתא
באמרי בי רב דפמואל סיר כמתיה כל זה
מד
■כריר״י וכיין דפליגי בהאי פיסקא
רבוות
יית
'
טוב
להחמי׳ובט׳מספק
ונ
5
):ל
במומו
במומו
לבעליה ודלא כר׳ ישמעאל לאמי
מומי עמו1

מומיפמו ^כסיולד.כימום ל י
מ 1־־ רת
מלי|5ה (תזי  .ל?נ ^
ככ ^מר־ח ^ח ^דד ^"
ו־וושילממ -ןי״לסטיימןהכ־יימש־ס
כפ״בדבטרות (דףיו ) ויליף לה כגמר5ן

מדכתי׳אך בכור סור עד שיהא הוא סור
ובכורוסור  :ומש ואם הילד דומה לאמו
כמקצת סימניחייב ג"? סס
במשנה :וס״ס
ומיהו חשוב כמל מוס לישחס עליו הכי
אמרי התסבפ״ק (דף ו)וםפמא מסו׳דצוין
■לך מוס גדול משינויברייתו• רחל

נתי״לי ^היחל<-י 15מנ עז ושמעו
רסל כולן פטוריםער תא בפ״רשנ נ ,״ נ.
דכ׳־ויו^
י״ממס״כ

( ו 1ג\ !

ג מי *(1 1וי״( / -ץג״ו
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ר

ד־מ

(ומדיהיב טעמא בערה שילדה כמין חמור שיו  00וכ׳פ

הו^י' ,י,מי5החמו י יש כרדי זבכיימשמ?ג • ׳ " רהמיל/

לסמויסילדסיןסוסאע״פ שיסכ ימק!* £ <£ £ !* " 5
סימני סמור כיון סמין הסוס אץ ט לץ ריש האשהכ׳גדני^
בכור אינו בכור ויש לתמוה עליו דכיוןר ע ונ׳כ שנז
סדרנו
לפסוק כאת״ל
ובגמר5ן מר י׳ גבי בהגהת *סמגי
!
י ,״ן
 הרק* קינ^ה איגוסמור שילדה מץ סוס חת ל כיי! דמ ז " עלס לאהרדיד
טמאה הוא קדוס סכי ה״ל למיפסק ואפי

^׳ 1^ 1־׳ .־*1 14

גמל א  0תפסיכה 6 1י
עליו רחל בת רחל!
? מידי נהג׳ה אניהדי" .
ואותה בתי רחיל היא בת עז ועז בת עז לאות' ע ;
,
״״,״
^
והרא״ש
פסק
בהפך
כבר
נתבאר
בסי
זה
*
הכותב נ״ל7אן>
היא בת רחל
וחלבת עז בתי רחל כולן פטורין• פרה שילר׳מין חמו'
הבכור' לדנלי מ!הר 'ם
בהמהדקה סטנס׳יכו׳פסור מן ה
והמורה
שילדה
מין
פרה
או
שילדה
סוסי
מין
אינו
קרוש
לא
בקדושת
, ,,
בהמהבפ
הלוקס כהמ < דף כ ":אסיקנא
״,״״דכ י פ  7אק מלנפזטרה
טהורה ולא
טיגון פוטר
בקדושת בהמה טמאה (ואפי׳ )אם דומ'ל! אם במקצת , . .
.
בנהמה ,
דקה • ומ׳ם יצייו  •* '" ,, 4״5
בימנין
פרה
שילדה
כמין
חמור
סס
חיי׳וינתן ילכהן ופרה שילר' כמין להראותו לרוע סכם
וכו׳שס בגמ׳יוס״ש רנה}
לומר
סוס
או
נמל
ספק
ויאבל במומו לבעלי׳ וחמורה שילדה כמין סוס ובהמה נסה שהפילהסליוא פטורה מןא יתי ראייהדקי׳ל
הבכורה
הוא
משנה
ספק
סס
•וצל"^ שוהפליא עצמהני־ת דיזלנאינז
פטר חמור ויפרי׳ עליו טלה והוא שלו בהמ׳דקה

שטנפ׳
פי' שנימוח
חכםהעוברי ויצא המיהוי פטור׳ מן הבכורוצרי׳להראותו'
לרועה
שירא׳אם
הוא
מחוי
הולד ובהמה נסהשהפייל׳שליא
פטורה
לכלביםמן הבכור ודזשליא עצמה אין בה קדושהומותילהאכילה׳
שפעה
חרדת
רם
פטיור׳מן
הבכור׳והחררה
תקב' לפרסמ׳
שהיא
פטורה מן׳ הכפור' בכור שברכו בסיב והוציאו ולא נגע
ברחם או
שברכו בשליא אחרת אושנתכרב׳עליר אחותו ויצא
ולא ננע
ברחם או שנפחוזו כותלי כיו! הרחם ויצא או שנעקרו
כותלי
ביית
הרח
ונתלו
בצוארו
ויצ
בולם׳
איבעייא ולא איפשיט
והוי
ספק
בכור
וכן הדביק שני רחמי׳ויצא בזה ונכנס בזהואת׳יב
יצא
מן
השני
מיבעיא אם הכהמ׳ שהבכור נכנס בה ויצא פטורה
מן
הבכורה אם לאו ולאאיפשיט׳נפרץ מקצ׳הרחם ועומר מרוב'
על
הפרוץ ויצא דרך הפרוץ או שפרוץ מרובה על העומר ויצא
דרך
העומר? ה״ז ספק נגממו כותלי בית הרחם אינוקרוש :
שיו
הלוסח בהמה מהגוי וילדה ואינו יורע אם'
!
ככרהםא י3או הרי זה ספק ויאכ<3
במומוי3בעי!ים בין
אם
י
!
קחה
תוך
י[ו,״>ו-י -שנתה או אחרעונתה ואפי.,1,
אם
הגוימסיח לפי תומו שככר ככרה אינו נאמן ואפי אפהיא

אקנה קרושה ומופר להגונילה ל' " ' 31,3
^״!< '1
מסנה כפ בהמה המקשה • ומ ״ש שפעכ נפסקיזד־שלהקל
חררתדס פטורה מן הבכורה והסררהנפרה חולבת לפס
תקבר מסנה כפ׳הלוקא מן הבהמה (דכא ) ש .תוודע לילפותי

ומי׳ש
סהטעסכדילפרסמ׳סהיפטורהד^'נ?'ט'נ
דפיות
״
,,
׳
.
שלגו לאו א וי חייהן

מן
הבכורה כ כ הרמב ס ככד מהלכות נל עיקר להיות
בכורות •
בכורסכרכו בסיב והוציאו חולגת נלא לידה
ולא' נגע ברקס יכר׳עד סוף הסי׳הכל 3ס ואפ׳ה לאסתדת
שיו

הלוקח בהמה מן הגוי וילדם נהלא גויחל׳ת
^

יןדע 5ן ס  3כרה

ונרא׳דלאו תתכוין

אס לאו ה״ז ספק ויאכל במומי לנעלים א?יגית ח.לה !נא
בין
אס לקחה תוך שנתה או אסר שנתה אי־נם
נעזי/רשתי
בר״פג
דככורות
(
דף
יט׳פלונתא דתנ)5י כנר
דרנלופהוא
במתני ומשמע דהלכס כי״ע
״י״יי״יסי־י ^ ויל ־״* ״י״י׳י״ 2 ^ 42
טגוימלתסנניה5ויט נאקקדקלקו
"! יחי*,
סס התווהרא ס
מדברירש י אהאדקא
דלאמאידןלהשני'

נניליקע עיסמזל לזסוויפ!!
וחנעיסעופרי' ויווקיעמז דלננורה
חולבת כתב ר ת שהוא ספק רשטא חולבתאעפ
שאיניולרת יזיעתבוטי עוט גמתנס ליי • ןמ'םן5ןסז' '5י" ליו-ניופ•!!
יד־לגי,־ * נמא ,נ[קס ל׳ גי ״ל נ"סי
ל ולהרי ןב אם היא חולבת היא חולין נמורין וכן
■נווסזמ״םוילנמי^עיסוה!ויל 6ונימה זיל ואם ראינוה שהיא חולבת אע!פ שאינה היא ט *! " א י* אה היא עילג" ־תנ י־פ פ54ז ספק וני'
יולהת ואחיכ ראינו
סם מאי איכא כין י״טלי׳יהוטע צי״ס יו,־ ־־י54 ,
הוא ומ״ם זיל בתר אמא דאימי׳והאי נדע׳
מניקה ולד פטורה מן הבכורה שלא היתה מרחמת עליו
להניקג
מסורא שלב
פוטר
אי
צ
■הוא ואי כעית אימ כרחל כת פז בת יחל
$ן
כינירה
ך
ר
״
ע
סכר
שלא
ילדה
ננרמ׳יי
אא״ה
ח
ל
ב
^
י
נו
פוסר
ןר
׳
♦
הןספ
ס
3
ר
ק
ל
ב
פן
;
סי
איכא למימיאנל
ימם חזר׳שיות למקומו ומ״ס לא
סזר וכת ׳סרא״ש ב׳אוקממו׳אלו ופסק כרבנן משמ
וכתבוהתו׳והיפ׳׳ם סי״ת פסק דיזלג
■דס ל דתיי אוקמתו׳הלכתא
ציצהו
אכל
הרמב״ס
השמיט
דיניס
אינו פוטר והאריכו כראיותיו והרא״שהקשה ס1נ!ר א^ה 7י|
אלו
ונראה שטעמו
עליו והעלה דחלב פוטרוכ"כ הרמב״ן ז״ל
וכ
"
פ
.
הימב״ס
בפ״ד
:ססוסלרכאשיאיחמה
מה
'
כנורות
התסאוקמתא
והטעס
להתי׳יגכ׳ל-
כ׳פסי*
אחייתי ומאן חכמיס ר״ם דאמר פד שיהא מפני0
מכ הבהמות איכס חולכות אא״כילדו א; *נ׳ה ! נת׳ה כפלכדי]זהס
ראשו וליבו דומה
ימןרע״:6קס׳זלהיכאדאיב׳
לאמו
משמע דס״ל דלא איפליגו
ר״מ ורבנן כגוונ׳דאינךאוקמתו'  1אם ראינוה שהיא שלגי
!
אפ׳
פ
שאינה
יולדת
^
ח
״
כ
ר
^
נ(
0
ומפשסא
מלקה
^
(
£
דמתכי׳דלא
טויה
גדלים להמיר׳עם
קתני אלא רחל שילדה כמין פז ועו
שילדה כמין רחלמשמ' נסי מן.הבכורה וט משנהשס ( דף
כג
)
רשב״ג
דדוקאאו׳הלוקס
בסך
גוונא
בהמה
מכיק
פטורה
מן
אבל
הגוי
ככל
אינו
חוסס
איכך־גוונא
חייבת*
מפ ^ןנפמ׳א'ל
פרה שילדה מין חמור וט׳ סמאמה סל אסד׳היה ובגס (דכד )
•ססנ׳הפ״ק
דכטרותידף
ה
)
פרה
שילדה
מציא כלוקה בהמה מטקה מן הגוי הבאאסיריו ( 6בעדם עג׳ל
כמין
חמור וחמור
שילדה כמין סוס פטור מן בכור מספק מפני שמיחמ אפ״פ
׳הבכורה שנפטר
שאינה יולד׳רשב״ג אומר הדבר כחזקתוואיפסיק׳ !כ׳ה לת׳הסימן
חמורב׳פעמיס א בסיקדש וא׳בפ ראה פד שיה׳
היולד
חמור
והנולד
הסס
הלכתא
כרסב״ג
:
ומ
'
ס
ואפי׳
מא
מין
אחר
סמור וכת
ס^
יכ
ך
הרא״ש
הא
מעה
ןכן
׳םס ^"ר ימ) נ ןרעזא דחלגאינ<
דקתני חמור שילדה כמין סוס ה״ה חמור כמין
פרה אף ע״ג ראה חזיר שכרוך אסר רחל פטור מן
כבטיה
.דאשתני
וכתבו
התוס
׳
מקדושת
והר
דמי
'
^״
ס
לר
״
מ
לקדושת
הנוף
^
פוטר
<כ
סייקע׳ל) ס
מהרי׳<
פטורי׳אלא חמור כמין סוס איצסריכאלייס
נעסזנין:
דמהו דפימא כיון דאיד
ואידי אין לה קמים ואידי ואידי קלוטות אימא פמ ( אדום
היא קמ״ל ונר׳פיש כדברי
רבי׳ט״ס שכתוב ואפי׳אם דומה לאס במקצת סימני' וצריך
למסיק ואפי׳ולכתיב ואם
דומה
לאם
כמקצת
סימני׳מיה כמין חמור חייב וכו׳ ופיה
׳סילדהכמין סוס ספק
וכו׳
וכך
מצאתי
כפפי
מוגה
וטעם
דינים אלו
■ משוס דהתס
;3
מג (דף ו ) איבעיא לסר
פיה שילדה כמין חמור ויש כימקצת סימני׳מהו את״ל ביק
'לאידי
ואיד
בכי מיקדש
בבכור׳ קדוש חמור שילדה כמין סוס מהו את״לכיון דמץ
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סוס
פטור
מן
הבטר
ואס יש בו
מקצ׳סימר׳חייב מאי לאו אתרויהו לא אפיה שילדה
■־כמין
חמור
וכתב
הר״אש
ולא
איפפיטא אלא חדא ואינך פיתי לא איפשיטו ואז־לינן
•לסוערא ומפייס טלה
לעצמו
כדקתני
במתני׳
על
ספק
פטר
המור
והיינו בחסוי
׳שילדה מין סוס אבל
פיה
שילד׳
מין סוס אסור בגיזה ועבוד׳ ונאכל במומו לבעלים
ועסקי׳בפ שנים
אוחזץ
בספק
בכור
דאב־
תקפו כהן מוכיאקאותו מידו אפ״ה אסי׳
׳בגיזה ועבודה דקדוש
הבאה
מאליה
שאני
עכ״ל
וכל
סני
אע״ג
דים
כה
מקצת
סימני
•האס כיון שדומה למין אסר
חשיב בעל מום לישחט סליו ונ״כ הרמכ״ס ורכי׳לא חשש
■לכותבו לפי שסמך על מ״ש
כן
לעיל
בסמוך
והימב״סבפ״ג מס בכויות כת׳אפי׳סיה׳
 ,שילדה כמין חמור ויש בו
מקצת
סימני
פיסי
ה״ז
בכוי לכהן הואיל ומיקהחמור יש
׳3י דין בכור איל אס
ילד׳מין סוס או גמל אע״ס שיש בו מקצת סימני פיה ה״ז ספק
3כו י לפיכך יאכל לבעליו
ואס תפסו כהן אין מוציאין גדלו פכ״ל * ב׳ה פסק הלכהכאס
^.לינ־ין ^
עגירהק׳לעשן ^ל(
חדיה־גהיגמאונו׳עאג׳עהגל5רץלמו(1קןל?ע(3
גזןין(י(1

""^ "1־","",־.׳

אינו פוטר והביא ראיה
מדפסיק בגמ׳הלכה כרסב״ג דאמר הלוקח בהמה מניק ,מן
המי פטורה מן
הבכורה
דלא
מרחמא
אלא
א״כ
ילדה
אכל
מטפס
דסלבלחוד לא
מיפטר אס לא כפכיל
דחזיא דמרחמא ומניקתו והס ז״ל הקשו עליו דא׳'כ רסב״ג
דאמר חלב אינו
פוטר
חייס
למיעוט
אע״ג
דליכא
חזקה
בהדה
ובריס כל הצלמים
משמע דלא
סייש
למיעוט
ופ״ק דמסמע דר יוחנןאית ליה דהלכה כרסכ״ג גבי ההיא
דראה חזיר
כרוך
אסר
רחל
ר יוחנן לא חיים למיעוט וי״ל דר יוחנן כדיוק מילתיס
דרסב״גלאסכידמשמפמדלאפסר אלא משוס דלא מרחמא ליה לסניקו אא״כ

ג! ;■״׳ ) ׳*
ו־ ^
נויגגניהדסנב פוטרני
חייש למיעוט פכ״ל  :ח״ש
רביכו במחלת הלשון ואס ראינוה שהיא חולבת אע״פ
שאינה יולדת ואס״ב
ראינוה
מכיקה
ולד פטורה מן הבכור וכו׳ • סי שים לו בעדרו
מבכירות ושאינן
מבכירות
וילדו
ולא היה סם אדם ומוצא מבכירות מניהו׳ נקטת
וט משנס סס י
הלוקח
בהמה
מסבירו
ולא הודיעו המוכר אס בכרה אס לאו סס
(דף כא )
לוקח
מישראל
מאי
'
אמר
רב
ככור
ודאי
דאס
איתא לבכרה אשתבוחי הוה
משתכח לומר סככריככיה
ולא מסתכן עוד בליד א״נ שנפטרה מן הככויה ושמואל
אמר בכור ספק זימנין
דלא
א״ל
דסכי
דלמא
לשחיטה קא כעי לה ורבי יוחנן אמי
חולין ודאי
דאסאיתא
דלא
ביכרה
טקדאיכא
איסור׳אודועי
מודע
ליה וכתב
הר״אש בה״ג פסק■
כר׳יוחנן וה״י יונה פסק כשמואל דא׳מלתא מציפמא דלענין
אכילתו כלא מוס ה׳ל רב
ושמואל
לאסריתרי
ור
יוחכןהוי
יחיד
לגבייהו ולענין
נתינתו לכהן ה״ל רבי
יוחנן ושמואל תרי ורב לאמי בכור ודאי יחיד הלכך יאכל
מה
ב
*
*
!
נ במומו

ד 0

בש
הלכות בכור בהמה שטז שיז שיח שיט

הר״אש הכר כמי מפס סוכר ודכי׳ סכת ( שמסקנ ' ואילך! וכתב ג' כ הימ״ב כשמחתך אבר א3ר ומשליך שלא נפסר׳סהבכוי׳כ״ה בע
כמומו לבעלים עכ״ל -ואין כדברי
אסיפ׳דוקאיזרוי
,
מתני׳נפטי־ס מן הבכור
דקתני מ
עךסס״י" דידיה כהרבי יונה אפשר שלמד כן מדהכיא דבריו לבסוף והרמ״בס גפ״ד מהלכה הכז׳וטעמו מסו דמשנו׳ ליה ז״ל דהא '!;{.׳״׳
חהללז'
אכלרס״יופתו׳פירשודארישדקתנימחתךאכר אכדומשליךלכלבי קאי נמיויבינו
יפסקת שי׳ ק׳ל
^ ימת אסל מהן כת׳בסס הר״אש כפרש״י ופתוס ואני לא מצאתי בדברי הרא״ס גילוי דעת בזה -יצא
ומשמע שס דוקא
^
כיבי יוחק
 3טיית
?עיקר חיונה ע3
שליש ומכרו לגוי וחזרויצא .סלישוכוכבר
י
סיכול שין שנים סהסקידו אצל אחד שני זכרים אס.,כור יא פשוטוממ
הכהיוה אצא
היא ריין אחר שאינה מינה כגון וחל מניה׳ נתכא׳בסמוך  :יצא שליש דיך דופןושני
" ן ^"
לסלוקינמעו׳ אנל וכו׳פשוט כס״פב דבכור ומ״ם ^' ^ ך'
^ ולאהיד? שלישי דרך רסס שםואזדולטעמידאממ׳
^ת
אסא׳יר צעדשימן בכוראצל פכיולו ^ י וסשיס יכיג /
שלישי׳דרךרסס
^ יי ייי* ייי ייייאיות רןרריריאיירית יצא שלים דרך דופן ישני
כעייי
! 5כ' נ תעותבמה פשוט ספ ומ״ס ייעה כה ? םנתן הכהמו רזזי י ימ שיש
הוצלו'חיאיצ
1
רב הונא אמר אינו קדוש ויה׳אמיקדוש
^
|שויןשיענול הגוי בחצר ב״ה וילדהא׳מה? מיי ונתעי 3שם אדם למי ^ מ ^ ייי
ואין
זכרי׳איט חושש שמא כנד׳ שלזיכאאצלזו ^ לטאצ^ ז 'ד רבהונא אמר איניקדושרבהונלסשמי׳
אין עס סלב״ה ומת אחד מה? י כי׳ סס
על היללית
רי דאמ'למפרע קדוש ורוב קמאליתי׳כרסס
כעטריןגזז :פלוגת דר״ס ור׳ע והלכ׳נ יע׳ ד ^הכי :הרכר בחזקתו שכל אחת מניקה את בנה הלומחבדזמ ק ,
שלא כנר ילי ^י' ,0ולא הודיעו המוכר םא בכרה אם לאו כתב בהלכותג׳יי5׳ *,שי׳[** רכה אמי קדוש רבה לטעמי׳דאמימכאן
שיח רהל
אפי׳יצ^ ו כ׳ר15שיה׳כ ^ יראי חולה והרבי יונה כתב שהוא ספק בכור לק היא מסקג א א ולהבא קלוש ורובא דיך רחס נפקוככר
נתכא׳דהרמ״כס פוסק כרבהונאוהר״אס
הרא״שז״ל •
אין לכהן אלא א׳וכו׳משכ׳כס״סב דככומ׳1

(דף יז ) רחלשלא בכר דלד כ זכריםויצאו
ב ראשיה כאר״י הגלילי6ו׳סניהם י־כהז
'" ־ייי 6"6 ''6לנ״ נ'
ןומ!נמשמג
יעהיפה
< לו
בורר
ופייר
<״■רישע05ס5
או׳כקשנ,
ד״ס ״

האבריס■
שהפקירו אצל אחר ׳ב זכרי׳אחד בכור כרכה  :יצא הרוב ע״ימיעוט א
יייויח
%
*** %
וא׳פשוטומת אחר מהם ואינו יודע איזו סמשלימולמב חשיב כילוד אע״פשרוב
י "
** 7
ככיא׳שהפקי׳■<=)50מ־פ־י׳ימ׳פשוס < יף ע )וטיש
י־יי״אר כיניהס והוא כין שטה' ודיגר כספק
של עוב ע י רוב אנ/האכרי
מףןרךי מ •,יי
ואס יצא .חציו .
..
חכרו :ולחברו פשוט ירית
כבור אצל כ
גמ ח
דחוציא מחכרו
׳רודח המוציא
ופת א* מהש

" "
והר״אש דהלכ'תכ ״ק ומ :ליגת י י* טיר״ ע
פסקו הלכה כר׳ע וכפלוגת דר׳י ורז ק
דמאןדפליג
דטעסא
צדדין
עליו משכי .
כגמ בא
לקמן וכהן
ספורהואיל
יוסי
דאמ׳אי בכו׳הוא כוליה דדי הוא ואי לאו
בכור הוא הב לי מתנו׳מיני׳וסס הרא״ש
כת״ק אכל מדברי הרמב בפ״ה מה׳ככורו׳
נרא׳ספסק כר׳יוסי והטעם משו׳דבסוף
ע
:ירקא במתני׳אפליט ר״מיר ׳׳י במילוי
יק
ן״ל י״מ לי״ינל כה ני״;ו5ןמ }דב יישה׳

מה׳^פת ו^,י|/כ מתלייו,
תנ^כ י .
ימ״שלכי (נ!י כ לכשן  ,םפכמש!נ
^י
^' כ
~ ישח
אסו6ושילי! 1־י
,-3ניי׳יכו׳־נו מת
ונקב׳אין לכהן כלו׳ויאכל במומו לבעלים
־כל סס כמשכ' ( דיס ) ומ״ש בבבא ראשונ׳
וסני׳סאינו נותן לכהן אלא כחום פלוגת'

אחדלמא לאשדינן:
חצרו שיקנה לו הבכור מיד והרה ליה כשניםשהפקידו אצל
בהנים ולים חייביכככו׳כהמס
שב
אל׳כיוןשל׳בא ליד< כהןלא זכה וה״ל בע״ה מוחן ויאכלנו במומי :
אפי׳יצאוטהור׳משנ כס ב דככייו׳
שלא בכרה רילרה שני זכרים
רץיי7 /
השותפין חייבים כתבו המוס' בייט
שני ראשיהן כא' אין לכהן אלא אחד
י
אי ׳"■
מדכתי׳ביורות
כמתנותבמרות דבת״ב יליף ליה
והכחוש שכהן והשני ספק ויאכל במומו לבעלים וחייב
ינראשפר׳ראשי׳הגז
וצאנכם * " :
להביא כקרכס
כהונה תמ אחר הוי ספק שזה יאמר לו הבכור מת ועליו
ראיה זכר ונקבה אין לכהן כלופדאכל במומולבעלים שתי ה!א פלוגת לתנאייעסכע קומש אבשותפו

יינקג״־י
־ח־״י־־ו־ק?
״*־< *־=״!,יין־•.

לכהן שני זכרי׳ונקב׳אין לכהן אלא הכחוש ויאכל השני במומו עיב פרתו פטור מהבכור ססכמסנ׳נומ״ס
לכעלי׳ואם מת אחד מהן הוי הכהןמוציא שתי נקכו׳וזכ׳או שתי
ואפי׳אין לו עמו שותפות אלא באזןבץ
נקבות ושני זכרים אין לכהן כלום ויאכלו במומו לבעלים אחת כאם בין בעובר פטור פלוגת דאמוראי
בכרה וא׳לא בכרה וילדו שני זכרי׳נותן לכהןהכחוש ואולהשני סס (ףד ג ) ופסקו .היא״ש והתוספות
במומומת א׳מהן או שי^ וד זב׳ ונקב׳איןלכהן כלויויאכל במומו כיב< 3ונ דא׳אפי׳אזנו כין באס בין בעובי
י!כעי!יס רג שנתגייר ספק בכרה בהמתו קודם שנתגייר ספק לר'יוחנן קאי כוותיה דאמי אפי ' מוסקל
ואמרי׳דהיינו כדרב הונא ולאפוקימאינך
לבעלים*
_ _ ארזר^ פן^ הור ספק ויאכל במומו
אותןאמוראץמיהובפ׳כתראדע״ז כתבוהתו׳
המקשה לילד יכול לחתך
אברים אברים ולהשליכו לכלבים וז״ל בפ״ק דבכומפליגי אמוראי מהציי׳

שיט מבכרת

כולו כאח׳קדוש ואסור
^ .
להשליכוילכלבי׳וכ׳נ״כהרמ״ביכשמחתד העוב (וכ"כ סמרדכי ) אמנ'א״צ שימן המי
נ 1ו־שניחייכ אבר אבר ומשליך שלא נפטרת מהבבורהוא א הראש ייכתב מעו׳שוה הראש והריאה אלא סגי סיקנ6
.לע 5,בד ׳ 6יי61
שהיא פטור יצא שי!יש ומכרו לגוי וחצי ויצא שליש לרע הרם׳ב
בסמטה ואע״פ ששוהיותי כפליםא״ה
דאנןסהדי
מקח דאק
לחוש משוס
הואאין
סהדי
ביטיל מקס
משום כיס יל
אין לחוש
כל א׳מהןשוה בסלסחן ומ״ס5<1ן ס מת5ןח ׳ חל עליו קדושה למפרע ולרע א א הר■ אש ז ל כיון שלהבא
בכור׳סהישר' גמי ואקני לגוי כדי להפטרע״ב
קדוש מכירה שמכר לגוי הוי מכירה ומפקיע ממנו קדושת
מהם הוי הכהן מוציא וכן מ״ם בכ 6שניס
כיון ומ״ש רבי ' בשם הימכ״ס הוא בפ״רמהל'
מת אח מהן אין לכסןכלוס פלוגת דר״ט יצא שליש רוך דופן ושני שלישים דרך רחם כתב הרמי׳בם
רובבכורו ומ״ש רבי' עצמו ואיני יודע למה כ
כר״עדאמר שלמפרע מתקדש נמצא שרוב הראשון מקדשו וכיון שיצא
ור״ע סם במשנה והלבתא
במומו הראשון דרך דופן אינו קדוש ולרע׳א' א הר״אש ז׳ל קדו׳יצ ^ רןב היה לו באסדמשניהס וכו׳ * וא״תדהיכי
מג״עה כלומ׳ספק בכו הוא ויאכל
משכחת הל שיחתך,
בהמתי העוב׳ע״י מיעוט אחד האברים שמשלימו לרוב חשו׳כילוד אע״פ
לבעלים גר שנתגייר סמק בכיה
*ב״הייצלס׳צצהרמנ׳ס סוס אבר ולא תהי
דכזיש למי שיתפו ' ננ•5
לכלבי׳ופוט
ולהשליכו
לגוי
למוכרו
ואסור
מבפנים
האבר
שרוב
כפרקהזריע
קודם שנתגייר וכו׳כרימא
בעלת מוסשכתב
של עובד על ידי רוב אחד מהאברים הבהח ' אסי׳א'זי 1ףשותן>
חציו
יצא
ואם
אחריו
הבא
(דף קלי )
איקרי ופזטר אנל לשאין בהיהלואברא׳אס
מבכרתהמ? שה לי ׳י יכול שעל ידו נשלם יציאת חצי העובר מבעיא אם חשוב כילוד ולא לושיתפ -ת אלאי -אכרא׳ אפשר סיחחךולא
עיט
.לחת!שותו3זכ י יסשכ ייס אפשיט׳ואזלי׳לחומדא שאסורלמוכדולנוי ולהשליכו לכלבים על וה אחרו ?ג מ ׳ וכתה יהיהכעלמוסיוי״ל
תהא שותפו׳ הנוי ותהא
ולהשליכו לכלבים מסנהבפבהמ׳המקס׳
ואינו פ^ זרהבא אחריו:
דמשכסת לה כגון
פע! רהמןהנכ1רה וא״ר
לילד
(דף סט ) מבכרת סהילז מקשה
אפי׳ אזממזתע שהי ית' כמיןצא '3
כה ^ ם ולויםחייביןבבכו׳בהמהטהור׳ויפרישנו הזנא .״.
רובו
6
מחתךאבר אבר ומשליך לכלבים יצ
קאח׳חלאפקי׳ בידיו וא ביגליו
מל אוני
הכהן ויעככנו לעצמו השותפין חייבי׳
ל׳ז יקבר ונפטרה מן הבכורה ומ״ש בסס
ואץ כועצסשאם
פסנקחןכר׳1לדא^
הלכך המוכר עובר _פרתי ^וי או לוןיח "יל 7
^
לרמ״כס דדוק כמחתך אבר אבר ומשליכו אבל שותפות הגוי פוטר
חתכו כסר :
ממנו ' "י י" ו ׳ תיליפסק
^
"
'
לוא בפ״ד מה בכורו' וטעמו דגיסי ' סתס
ארנונא
קדוש רכה יין לגייזיתמותא! אגאונ<שא׳י.י׳נ!עלתלק! אינה לא מילהוייא ^ייפה בהמת
 5גמ׳ (סס ) אתמי יצא שליש וסכמ לגוי וסז׳רצא שליש אחר רב הוכ׳אמ׳
פטורה ןמ הבנויה
י
אלא מים קל בעלמא פעורה תןהנטרה :
אמר אינו קדוש רב הונא אמר קדוש קא סבר למפרע קדוש וכיון מפיק ליה מביה
הוא קדוש ומאי דזכיןלאו כלום זביןרכה אמ׳אינו מימרא דרבה בריש פסחיס ( דף׳ו^ ומסיק התם ללישנ׳בתרא דפסקו הרי״ף והיא״ם
איגלאי מילתא למסף דמעיקרא
כוותיה דאע״ג דמצי מסלק ליה" בזחי פטורה א ופרש״י ארנונא המלךניצול
קדוש קסכי מכאן ולהבא קדוש ומאי דזבין ספיר זביןתנן מבכר המקש לילד מחסך
מאי לאו מחתך ומניח ואי אמרת למפרע הוא קדוש יקב׳ עישור ק המומה ומן התבואה ועדר זה סעיסורו סל מלך כתובו פטור מן הבנויה
אבר אבר ומשליך לכלבים
ובזמןהלה
יאפ״ג דמצי מסלק ליה דבל במה דלא סלקיס ידו סייכא בבהמות :
מיבפי ליס סכ״ע כמחתך ומשל ? אבל מחתך ומניח נעשה סמי שיצא רובו ויקבי
מנוה לשתף םע הגוי באזנו וכיוצא בו קודם שיצא לאויר הסולם וכו כרים בכורות
ופסק המן 'כס כיב הונא והר סא פסק כיבה • ומ״ס יצא כולו כאחת קדוש ואסור
(רף ג ) גיסיכן רב מרי כר רחל ה״ל חייתא סוה מקני אודכייהו לגרם כלוחיותא
להשליכו לכלבי היינו סיס דמסני אלא שיש לתמו׳עליו למה שיג לכתו כולו כמקום
כל רובוהו ק ל היא ם םא חתך והניח האיברי לפניו דרב מרי מ״ט בלו משוס דמפקע לה מקדושתייהו והא א״ר יהוד מיתי* להטיל מום
חובו וצר דכולו מץאמ י היינו
אס יצא כל רובו כאס ה״ז קדוש :וכתבו התוספו׳ בבכור קודס שיצאו לאויר העולם התס מקדושת מזבח מפקע ליה מקדוש כהן לא
טד שיצא רונו אינו קדוש אכל
מני יצא רו 3ו ואילך מיה׳מעון קבור למה סיו5׳ ממכו מסקס ליס ואי כעית אימא בר מרי בר רהל י דע לאקיויד,ץנין צמיר ויכ״ע לא ידעי
?׳לה׳ ד מכאן ולהב׳מא קדוש
לאקנרי

הלכות בכור בהמה שב שכא
לאקיויי קנין גמו׳וחזי ליהאיניש אחריכ׳ וסברי מרימילת׳כעלמ׳הואדעבדואתי
בהו לידי תקלה וכתבו המו׳והרא״ס ומה שרגילקטכשיו להקנו' לגוי אע״פ שנענש ר׳
מרי הי' אומ ר' מ דאיהו נענש לפי סהי׳מקנ׳לגוי אזן העובר עצמוואיכ׳הפקע׳כגוף
העוכר אכל אםמקכ׳לגוי
■ אזן האס אין חשש עונש בדבר וא״ת בפ׳ במרא דקאמר
אפשר כרב סונא אמאי לא אשכח תקנה
שיקנה לנוי באמהו' דבהא לינ/זוס עונש ממנועוב׳פרתו פטור מהבכוד׳ואפי׳

רסו

גויוסייכאבכוראחרטפיהילכך ולדו׳סל אותן ולדותשהן ולדי ולדות לצאן הבחל
פטורים דסייכא בהו יד גוי וכשיהא להן בכור לא ינתן לכהן וכתב הרמב״ס המקבל
בהמה מן הגוי להיות מטפל בה וכו המקבל צאן בדמים קצובים ופוסק עמושיהיה
השכר ביניהם וכו׳בס״ד מה׳ככורות:
שכא בכור בהמה טמא׳נוהג
בכ״מ

וי״ל כיון לחש תקל׳יש לתקן בלא הפקע
כהן כדרב יהוד לא רצולתקןשיעשהועי׳י
הפקטס ומיהו אי עבד עכר ואין עונש
בדכר ועי״ל בימי רב מיי שהיו בקיאין
לעשות כריב יהיר להוזיל מום בבכו׳קודס
שיצא לאויר העולם אסור לטשות על ידי
הפקעה אבל האידנא שאין רובן בקיאים
בנך מוטב שיקנה לגויס משיבלידי תקלה
כדמוכס בההיא דפ׳בתיא דאי לאי משוס
דאפשר לטשו כיב יהוד' ה״ללתקןשימכרו
לגויס משוס חשש תקלה ולדידן שאין אנו
בקיאים הוי כאי אס שי ולאידךלישנ׳דקא׳
ממנש רב מיי משוס דידע לאקכויי קצין
געווכ״ע לא ידעי י״ל דרב מרי שהיה יוד'
לעשות כדרב יסודה לא ה״ל לעשות דבר
סיכוליןלשמו' אכל לדידן לאאיפש׳בפצין
אחי ועוד היה אומ ר״ת דרב מיי לא היה
מקנה אזן העוכר לגוי דהוי דכר שלא בא
לעולם אלא דהוי מקנה כהמ'לאזני עיבי
והוי כמו דק' לפירותיווטעיאינשי וסייי
דאין סעיבר הוה מקני והוי כמוסירו׳דקל
ואת ,לידי תקלה איל אסמקכ׳אזןסאמהו׳
שיי דלא אתי למיס עי :וין ץע רביוליש״י
שפי דמעות קוכו בגוי וכו׳עד וגם ימש :צ'
לרשותו כל זה מדברי הרא״ס סס וז״ל התו'
כפ״ג דע״ז הרוצה לחוש לדברי יש״י ור׳ת
המקצה בהמ לגוי לפוטרה מן הייור׳צריך
סיתן גוי כסף וגם משיכת הגוי׳ כס־מגי א
או לישותו של גוי שהו׳שלו ואה אין ישות
לגוי מקנ' לו ישי' חדר כביתו והגוי ינעול י
ויפתח דבהכיקני ליה לישו' כדאמ״י׳כפ'
הזורק ואח"  :ימשיך הגוי הבהמה לאיתו
סדי־ע״כ  :וס״ש והמחוור שיכילם וכו'
הר״אש כתי בייש מומת* ■:׳יז פ!יי.יגא
7ר'י ומבתים יידע ד  :להל כחכ זים •

כל שון

הזה והמחוור שככילס שיקבל מן הגוי

פיוס ויקנה לו המקו׳שהבהמ׳ עומדת
ויקנ׳לו אזן הנהמ׳וטוב הואלעשי' ק כדי
סלא יבא תקלה בבכור אכל חמורה אין
להקנות׳לגוי להפקיע הבכורה כיון דאית

יל תקנ׳בפד׳או בעייפ■עכ״ל :המקבל
צ" כמןהגויאעפ שהמקכל מקבל עליי
האחריז׳סשובכידגוי באמצע וכו' משנס
בפ״כרבכורו' (דיו ) המקכל צאן ברזל מן
הגוי ולדות פטורי׳ולדיולדו׳חייבי׳ופרש״י
המקבל צ״ב ששם לו גוי בהמותיו בדמים
קצוב י* /כ״ה היא משנה הנזכרתל־ביל ונ״ל שזעיגו
י לילא איפלינו ר׳ יוס' ור״י אלא ככמה לזרו׳הוא דרן
להיות אחריות הגוי על •זיילדית אנלכללא דמלתאנל
וולדותשיש 5נ! י א חריות עליהם פעורים וכל שאין לנוי
אחריות עליהם חייבים ומעני זה השמיע לין העמל
זוללות תתת אימותהי' שהכל נכלל רללא לכייל:

אין לו עמו שותפו׳אל׳באזן
בין באש כין בעוב׳פטו׳והרמ״ביכ׳היההגוי שותפ׳באם או בעובר
אפי׳באח׳מאלף פטו׳מהבכור׳היה לו באח׳ משניה׳אבר אח׳כגון
יר או רלרואין כל שאלויחת׳ויהיה בעל :מום פוטר ואם אפשר
שיחתך ולא יהיה בעל מוסאינו פוטר ואינו יורע למה כת׳היה לו
באחר משניה׳אבר אחד דה״ה נמי אפי׳אם אין לו אלא כל שהו׳
ביר או ברג׳פטו׳שא״צ שיהיה לו כל האבר :בהמת ארנונא פירו'
שהמלך נוט׳ ממנה המעשר חשיב׳יר גוי באמצע ופטוד׳מהבכור׳
ובזמן הזה מצוהלשתף עם הגוי באזנו וכיוצא בו קודם שיצא
לאויד־׳מעולם כרי לפוטרו מהבכור׳ אע״פ שמפקיע קדושתו הכי
עדיף טפי כרי שלא יבא לידי מכשו׳ליהגות• ממג' בגיזה ובעבור׳
ואם יקנה לנוי אזןהעוב' איןהקניןחל לפי שאין אזןהעוב׳בעולם
והיה צריך לה קנייני אזן האם שהיא בעול׳כדי לקנו׳אזן העובר
ואין הכל כקיאין בזה לכך טוב יותר להקנו׳ לו אזן האם שהיא
בעולם ולרש״י שפיר׳שמעו׳ קונות בגוי צריך להקנות לו במעות
ולר״ת דמשיכה קונה בגוי צרי׳שימשו׳הבהמ׳לרשותו או לסמט'
הילכךלצא' ידי שניח׳צרי׳שיתן הגוי מעות וגם■ ימשכנ׳לרשותו
והמחוו שבבל׳כ שיקבל פרוט׳מח  :וי ומקנה לו המקום שהבהמ׳
עומר׳שם והמקום יקנה לו האזן  :המקבל צאן ברזל מהגוי אלפ
שהמקבל מקבל עיליק האחריות חשוב כיד נוי באמצע ליפטר
מהגבירה ומיהו אין כל הולדותפטורין לעולם אלאלרבהונא
הרביעי לאם שקבל חיי׳ליתנולכהןולר׳יהוד׳החמישי וכ׳הר״מכן
ולא אפסיק' הלכת׳ כמאן הילכך הוי הרביעי ספק וא״א הרי׳אש
ז״ל פסק כרב הונא וכן הרמ׳יב׳ואם העמיד ולדות תחת אמותיהן
שאמר לגוי אש ימותו האמהו' יהיו ולדותיהן תחתיהן ויהיו בידו
עי הזמן שקצב כאשר היו האמהות והשתא שייבא בהן יד גוי
טפי הילכך דוד שלישי לולדות שהוא רביעי לאם גם הוא שלו
והרביעי לולרו׳הוא לכהן לרב הונא ולרב׳יהור׳החמישי ופרש״י
שמקבל הצאן לזמןימע ושם אות' כדמי׳להחזיר׳לו לאח׳זמן אף
אש ימותו ומה שילדו תוך הזמן יחלקו הולדות וצריך לומר
לפירושו דאפילו לאחר שחלק עם הגוי כולדות חלקו פטור עד
דוי שלישי ומה שתלד השלישי דהיינו רביעי לאם יתן לכהן
ולרב יהודי עד דור רביעי וכתב הרמ״בם ז״ל המקבל בהמה מן
חי וי י^ דיומ■ ממשי4
"
הגוי לחיות מטפל פח והולדות ביניהן או שהגוי קבלה מישרא'
שם!
־"
בזח פטוריץ המקבל צאן כרמי׳קצובין ופוסק עמו שיהי׳השל
ביניהם ואש פחתו פחתו לישרא׳אע״פ שברשות ישראל הן והם
בקנינו הואיל ואם לא ימצ׳הגוי מעו׳לגבו׳ממנו יגכ׳מן הבהמות
האלו או מולרותיהן נעשה כמי שיש לו אחריות עליהן ועל
ולדותיהן והו ־י יד נוי באמצ׳ופטורין הןוולרותיהזאבל ולד ולדו׳
חייכין שהרי של ישר׳הן ואין לגוי עליהן רשו׳ ע כ יראה שר״ל
אפי׳אין לגויחלק כללג בולדו׳אלא שנותן לו חלקו מהריו׳בדמי'
אפ״ה מח שילמו הולדו׳פטורין ומה שילדו ולדי הולדו׳ חייבין *

הלכת פטר ' חמור
שבא
בכור בהמה טמא' נוהג בכ״מ ובכי! זמן ואינו
נוהג אלא בחמורים וזהמצותו שכל
ישראל שיש לו חמור' שבכרה פודהו בשה בין זכר בין נקב׳ בין
תם בין בעל מלם בין גדול בין קטן ויתננו לכהן ולא לכהג׳ ואין
לו זמן ידוע אלא מיד לכשילר דע
שימות

ולתת לו אותם דמי' עד י' שנים כין מתו
או הוזלו ואותן ולדו' שיהיו להם פד אותו
זמן יהו ביציה ולדות פטורים מן הבכורה
ולדותיהן סל אותן צ״ב כשיגדלו ויבכרו יפטרו מן הבכור וטטסאמפ׳בגמ׳כיון דאי
לאיהיב ליה זוזי לגוי תפיס 3המ ואי לא משכח בהמ' תפיס ולדו׳ אפתיס דשייך יד
גויבאמצע • ולדי ולדו׳חייבין ולדי ולדות של צ״ב המגיעו' לחלקו של ישראלכשיהיו
להן ולדות בכורו׳ינתנו לכסן דהיינו רביפי׳לצ״ב נותן לכסן וכגמ׳סס אמי רב הוצא
זלדות פסויין ולדי ולדותיהן חייבי7ורב יהודה אמר ולדי ולדו' כמי פטורי' ולדיולדו'
■יולדות חייבים ופרס׳/אמר רב הונא ולדן של צ״ב פטורים וכוכדעריסית במתני׳!ח
יהודה אמר ולדיולדו׳כמיפטורי׳ודור רביעי לצ״ב אינו ניתן לכהן אלא מרחמישי:
ומ״ס בשם הרמב״ן ולא איפסיקא הלכתא כמאן הילכך הוי הרביעי ספק כ״כהרא״ס
ססבשמו • ומ״ש סהרא״ש פסק כרב הוכא הטטם משים דהיה גדול מרב יהודה ומוי
יפייו ממתכי׳לרב יהוד' ודהיק לשנויי וכן קצת דעת ה״ר יוכה ע' כ וס״פהרמב״ס
?פ״דמה׳בכורות  :וס״ש ואם הטמיר ולדו' תחת אמותיהן וכו׳סס במסנ׳העמיד
ילדות תחת אמותיהןולדיולמ׳פסורי׳ולדי ולדי ולדות סייבי׳ופיש״י הטמיד ולדות
ייסת אמותיהן ספתח ול פמס לגוי להיו׳לו כח בולדר׳וא״ל אס ימותו הבהמו' תטול
;׳3ולדו׳המגיעו׳לחלקי ויהיומחת־יד ;באותן דמי׳פד אומו זמן עצמו השתאאילימ׳יד

ובכל זמן כ״כהרמב״ס
והכיאמרי׳בספ״ק לקידושין הרי תפילין
ופטר סמור דכתיב בהו ביאה ונוהג בין
בארץ בין כח״ל וכתבו התום דפשיטא ליה
דנוהג אף כח״ל דמציכו בבכורו׳ דרמי בר
ממא היה מבבל והיה לו פטר סמורומ״ש
ואינו נוהג אלא בחמורי' בפ״ק דבכומת
מתוך שנ׳ ואת בכור הבהמה הטמא תפדה
שומע אני אפי׳י׳פטרי סוסים וגמלים ת״ל
פטר סמור פטר סמוי' אמרתי לך ולא פטרי
סוסים וגמלי׳ומ״ס חס מצותו סכלישראל
שיש לו סמוי שבכרה פודהוכסה בין זכר
בין נקבה וכו׳ משנה בפ״ק דבכורותפטר
סמור נפד' בשה מן הכבשים ומןהעזי׳זכר
ונקבה גדול וקטן תמי׳ ובעל מוס :ום :ש
ויחננו לכהן ולס לכהנת נתבאר כתחילת
סי׳ש״ה • ומ״ש ואין לו זמן ידוע אלא סיד
כסיולד עדשימו' בספ״ק דבכוחות ( דיכ)
תני׳פדיון הבן אחר ל׳יוס פדיין פטר סמור
לאלתר ואוקימנ' ליה כרבנן דפליגי התם
אר״א ומשמע החס דלרבנן דקי״ל כוסיהו
אי משהי ליה אינו עובר עליו • ומ״ס אלא
סמטה הוא לפדותו מיד שלאלהחמיץ
המצוה סבא לידו זה פשוט סמ׳ש בפ
ושמרתם את המצו'• ומ״ס ולאחר שיפדנו
הוא חולין גמורי׳ומותרבגיז׳ועביד׳סשא'
חולין ומ״ם
והרוסה ג״כבסה כמו
בשארחולין  :וכשמ׳ספודהו בשה כן
פודהו ככל מהשירצ׳בפ״ק !בכורו' ( דיא)
א״ר יצסק אמר ר״ל מי סיס לו פטר חמור
ואין לו סה לפדותו סידהו בסודו ומסיק
התם דטטמא משים דלא להא חמור מן
ההקד'ולא אמרה תור'שה להחמיר עליו
אלא להקל עליו■ופירש״י לסחמיי עליושלא
יפדהו אלא בשה אלא להקל עליו שאס
סודהו בשה יט׳לפדותו כפסרחדהיינו־שה
כסו׳רב נסמן ברי' דר יוס׳פרי׳ליה כסילקי
בשוויו פי׳שילקי עשני פלוקו':ומ 'ס אכל
שה אפי׳אינו סוה אלא כל שה ופדאו בו
פדוי אבל הבא ליפלך בתחילה אומיי׳לו
שלא לפדותו בפחות משהסשיה ג דינרים
סס (דףי ) תני 'תפד' אפיכלשהו׳ואיפסיק
הכיהלכתא וכמה אמר רב יוסף אפילו
פטמזא כר דנקא ופירש״י פטרוזא שה
כסוס בר דנקא שאינו סוה אלא מעה רבי
יהודה נשיאה ה״ל פטר חמור סדר' נקמיה
לר׳טרפון א״ל כמה בעינא למיתב לכהן
5ו״ל הרי אמרו פין יפה בסלע עין רעה
בשקל בינונית אמר רכא הלכתא בדגיא
וכמה גזוזיקסיאהלכת' אסלכמא כלומר
רלעיל אמר הלכה כדברי חכמים דאפי׳בר

מקא ל״ק כאן בבאלימל׳כאןבעוס׳מעצמו
וערש״י באליסלך מה יתן לכהן אמרי׳ליה
ודיקא .בשה
בדגיא וכ״כ הרא״שז״ל  :ומ״ש 1
פודיןאוהו כפחות מכדי סוור אבל לא
בעגל ולא בחיה יכו' משכה שם (ריב ) אין סודין לא בטבל ולא כחי׳וללז בשחוטה ולא
בטריה'ולא בכלאים ולא בכיי ומיקי לה בגס׳כבן בג כג דאמר נאמר כאן שה ונאמר
להלןכפסס שה מה להלן סרט לכל השמו׳הללו אף כאן פרט לכל הסמו׳הללו ומשמע
לרבי׳דכיון דאסיקנא רפס סמור נפדה ככל דבר בשוויו א״כ מתני׳דקתני דאין פודין
בכל הצי היינו לפדותו כהן כפסי' מכדי שוויו והרמב״ס כתב אין פודין לא כטגל ולא
בחיה ולא בשה שחוט ולא בטריפה ולא בכלאים ולא ככוי ואס״כ כתב אס אין לושה
■לפדותו פילסו כשוויו ונותן דמיו לכהן לא אמרה תור׳ סס להסמיר מליו אלא :לסקל
מליו שאס היה לו פטר חמו' סשו׳עשר סלפי׳יש לפדותו בשה סוה דיס־ ולא יהיה זה
קמו׳מן סהקד סנסד' בכסף בד״א כשהיה דמי פטר חמור מג׳זוזי' ומטלה אכל אס היו
למיופחותי׳מגזוזי׳אץ פודים אותו אלא בשה או בג׳זוזיס ועיןיפה לא יפסו׳מסלע
ועין רעהבסצי סלע ובינונית בג׳זוזיס טכ״ל נרא׳ מדבריו דכל היכא׳ דאית ליה סס
אינו יכול לפדותו בדבר אחר והיינו דתנן אין פורץ ,לא כעגל ולא כחיה וכי והא
לאסיקכא לפודין אותו בכל דבר בשוויו היינו דוקא בדלית ליה סס ולישנא דר'יצחק
משמיה דר״ל הכי דייק דאמר יע שיש לו פער חמור ואין לו סס פודהובשווימומ״ע

■

• סה

ג3

לסלק

ד־מ
(נ ) כימהרא׳י
גפסקי' סי' ק״ל
כאח' שנתן לנ׳ת
גדיעזיסלטפל נהן
והנוי אז' שלא דנה
לטפל בהן רקשיתן
לו הוולד!' והיהודי
אויז׳שימף? דמיה׳
וכנוי לארצה נהיה
הנויכפ! ן> נמקנת
תחת יד היהודי
והיהזדי כיה נטוח
להכריח הנוי לימן
לו הולדות ופסק
נר' אחרי שהנוי לא
רצה
לטפל אלא
בעכין שהוולדות
יהיושלוא׳כיזןהדין
הםשלולאשהיהודי
היה יצול ליטלו
יוח< 1ע" י איום
וצחוקה והיה כאן
משיכה ומעו' דהרי
סס דרש׳ת הנו*
ומעות נסי נתן
נמס שקנל עליו
להאכילן ולטפל נהן
חאיאית לךלייייור
שלא נא לעולסזה
אינו דאמרי' הואיל
ועי!•' היי מעובדו׳
'דניסה כאילו קנה
העיוים לולדיתיה
ואמרי שכמי גאוני׳
פסקו
שחלינה
סותרת
ואת
לן הכי צדדים
להתיר המיקל לא
הפסיד ענ׳ג:
נ ) גפסקיחהר" אי
שי׳ ק׳ל דמקא
בנה׳ג שבהמהשל
נ;י אי ל אי בהמישל
ישראל וגוי מטפל
בה רק שהישראל
יתןלו מולדו' חלק
בדמים לאונת'
מהרי׳ו יתשונ׳סי'
קע׳דליסיי! שנתן
נהמתו לנוי לטפל
נהכל י! 0ת המורן
אןע' פ דהנויקנל
עלי; אתריו' אפ׳ה
חייבבבכור' הואיל
ונהמת היא של
,שואל עכ׳ל :

הלכות בכור בהמה שכא
כדי ליהנו כשערו ברימא שם אסור כציזה \ פכודם ד3רי י׳יהודה -וי״ס מתי' ופסקך
דמיי פסי חמור ג זוזים ל/ו יותי לכסהן מסות צ״טמנין לו ופןשי
לחלק בין אש היו
מעצמו רככא הפוסקים כר יהודה :ומ* שאכל אס הי׳שפמ מסוכך או סיס לו ספה במקוהשעד
לתמוה פליו למה השמיט הא דמפליג תלמודא בין בא לימלך לשורה
וכבר מותר לגוזזו צהכאתו כלוע להנאת הפטר חמור שהיה מצטער כאותו צמר וכ" ^
לימלךצריךשישוה השה שלש זוזי'ובשוד מעצמו אפי׳בפטרוזאבר דכקאפדוי
) איבעיא הרא״ס נפ״ק דבכורו׳ונתן טעם לדב שלאנאסר׳בו גיזה אלא מתור הכאה אבלבלאן
הגי,ה עליו הראב״ד כן  :וכן שקועה חשוב כשחוט בפ״ק דבכורות ( סס
דלא תגוז ליתי כיון דלית ביה קדוש דמיה
להו מהו לשדות בכן שקועה סר זוטר אמר
קדוש
הוא?!פדותו מיד שלא להחמיץהמצו׳שבא וגרע נמי מסאי קרוס דמי׳ דסדיינן
פודין וכתב שס -שימות אלא שמעוה
אין פורץ ורב ׳אשי ׳אוער י
אסובסנא'
חולין•ומ״ס והסער
לירו ולאחר שיפדנו הוא חולין גמודין ומותר בגיז׳ובעכוד׳כשארחה פדיונו
הרא״ש ר ' ת כתב בפבהמהמקש׳מסתכר
ק כשה כמו בשאר חו ל ין וכשם שפורהו ויקבר כ כ שס הרא״ס ושפוט הוא  :שטר
בסרזוטראדשסעתין כוותיס ריהטא * :
חו ^ל והכה י יעשה גם
דבכורו׳
סמור שמת קוד סנפד יקבר בפ״ק
*נ״ת אכל הרמג״סינשק גפר׳ י״נמז׳גנורים ני־נ
כן פודהו ככל מה שירצהאלאכשפודון •,בשארכ1,

.. ,

כשה

ל" ״ ? ״*'
עו3ו
^הי1,ך־ ^
0ר5ן׳ש
וליהעוהנמללינתנילכהעיסמתעפו
ח מיהנ הישר׳בטל׳ופט סמו׳יקב׳ואס אקר
אמרי׳
סמת פטר סמו׳יקב והטל׳לכהן דלא
כשתקפו
תקפו כהן מוציאין מידו אלא
׳
אבלכשגר
המוצ
בסו׳רכייו

ך? ס

צריךלכרותובשויואכלשהאפי׳אינושוהאלאכלשהו׳ופדאי
מלך כתחלה אומ י יי ע יי א " £יותו ^־?זו הטלה לפנימי סם לוהיו ומגן שתי סעוריו
כיפרו א  3ל הבא ל
לא 6בכיה י' )5ל 6נני' וילת ! ינ ונקלמפייס
משה ששוו! ג דינרים ורוק בשה פורק פחות מכדי שוויו אכל
ואפיהלה לז׳לעלמי כלוע׳מסו׳ וסמלו5זומ׳סל!ו
כעגל ולא כחיה ולא ככר ולא ככלאים אלא ככדי שוויו
חשובבכר ילדה את הנקב '• ובגמ וכיון דלעצסו
בשה אס הוא שחוט אין פודין בו אלא כשוויו וכן פקוע
אלא הו׳ל״ל לאפמשי לאפקועילאיסורי׳מיניה
כשחוט ונדמה מבעיא ולא איפשיטא הילכך אין פורין ט
'׳ ' ,־־* י"
׳

מייקיי
כתשזורן כ ,ו? שהוא מוחזק והרמב״ם כת׳ ^
שפודין בבן פקוע לכתחלה ואם סלה היא מפני שפטר סמור אסור בהנאס
,״,ן
1.,
•
כר אשי יכתי היצ יאמסי יין*יפ פ פרה כנדמה פדוי וא״א הרא״ש ז״ל כתב כסבראראשונה :נ
פודין מ״מ אין איסורו בהנאה לאחר מיתה סעס
וידז־י רווי-׳וי דדיוו דסשת

וח־ז מדר ן׳רד־ייד

אפייקוד׳ ונמנוהו לכהן מפריס עליו הכהן שלג.
ופטר סמור אינו חצח קדושי מיר כעוהפרי הטלה תחת פט חמו חזר הפט חמור חוקין
קדושת הגוף
בו ואם מת לא יקבר והכהן זכה כשהי מסג שס נתנו לכהןאין הכהןרסאילקיימו
דאמך שנתנו לכהן ומות׳ליהגות
דמים וקיל משאר קדושת דמים
לכהן עד שיפריסשה תחתיו  :ומ״ס או יערפנו
וזה פדיונו חולין  :פודין בשה מיר והוא באחריותו שאם מת ביד הבעלים קורם שנתנוהו
פדיונן קרוש
ויקבמומסנ
מסנ'
מבר׳בא״יכ״כ הרמ״ב׳ופסו היא  :ומ״ש ויקבמו
פטורין שאינן חייכין באחריותו לפיכ׳מיד כשמפרישו
אחד כסה פעמי ' משכה•שס (דט ) פודהכו
סס דפטר חמור שערפו טעון קבור :ומ״ס
אמ״ה אקב״ו על פריון פטר חמור ואין ?! המתין עד שיתן הפדיון והיסראל לא יתנכולו אא״כ יעריס עליו
פעמי׳היבהנימ״ס כגו ו ^? נ 3זש מסכס ז
פיןקאי ^ ר כהן וכתב בס״ה שמכרך ג״כ שהחיינו וא׳יא הרא׳יש ז״ל לא הסה וכו׳מפני סהס חשודי על דבר זה וצו"
אסר שנתנו לו כך פיס״יז׳ לבייש
כתג כן ישראלשפוד; פטר חמור של חברו הוא פדוי ופטרחמור בייתא ומימרא סס  .לא רצה לפדותוולא
פי
בזה
יכייצ ^
הרב שאס חזר
משכהכוזי פעמי
התס'סוד
דמיימי פצע
למשכה
שיפדנו
ובלב׳שיודיע ליתנו לכהן מכהו בקופי בערפו עדשימו"
הוא
־־
_!
חמור יכול למוכרה ־1קודם"
י
פטר -
לבעליו -
-כהן ונתנו לישר ויש לו פטרי חמורי׳ יכול ־־ן־
קכ"
מסכ׳קס• ומים ולאימיתנו3
ללוקח שהוא פטר חמור והוא יפדנו אף ע פ שהלוקח לא יפדנוויקברנו
או ישר שיש לו ספק פטר
יכניסנו
חוץולא במגל ולא כקורלוס יכו׳ ולא
לפדותן בו ומ״ס התו' בריש פירקא שסי' אלא כשה כל שהוא וזה ימכרנו לו בשוויו כרמים מרובים
חמור דכייכן כתבו הזכיר סי׳זה בשמו מכדי דמי השה של כל שהוא שצריך לפדותו בו אפייה כל מהבחדר וינעול בפניו עד שימות בריתסס:
ר״ת בעש ':וגם הי־א״ש
ששוה יתר על שה כל שהוא מות׳ כהנאה אכל אםמכר ו בשוויו מצות פדיה קודח למצועריפ משנהסס
אץרן
אח
מע
כאילו
ורבי עירב כ הפייושי
וערפתו
הדמי׳אסורי' :פטר ומייתי לה מדכתי׳ אם לא תפרה
בסבו' לא זה ולא אומו למי שאינו יודע שהוא פטרחמו' שאינו פודהו
יהרמב״ן לא הזכיר
והטע׳לפי שהו׳מפר׳בפניןאסדמתניהצי חמור קוד שיפרה אסור לעבוד בו ולגוזזו כדיליהנו' בשערו אבל וכתב המנב״ס אס לא רצה לפדותו מע
מסובך או שיש לו מכה במקו' השער מותך־ ^ חזו לעיפו וכ׳עליו כרא״בדסאי׳לסשוהעריע.
א־תא פער סמור נסר׳ בשה מן הכבשי׳ומן אם היה שערו
כהבאה וי ק בר פטר חמור שמת ק ור׳ שנפד ׳ 3מ ע אע״פ שאמרו מצות פדיהקודמת
לה באתו והשער אסור
העיזי׳זכר ונקב גיול יץםז תמיימנלמי ש
שישלופפקפטר חמוריפרלש ^ יו ט ל ה למצות מייפה לא שמחשב מצוה אב היא
פודהבופעמיהרבוצכנסלדירלהתעש יקבר לפיכך ישראל
ומפני שאמר מצו׳סדיה אמרמצו׳עריפס•
פדות
א יו ^ ו
להפק ע א סורו ומעכב  ! .טלה לעצמו
לדיר להתעשר• ר ״ל פד,רןש.1ץעשר ח ר
יט סמוי־ סליו מי׳וילדס נ ו־ייס וכי ־י
הכהטלה וה י י״צמי א י ־ " רפט י ' ק =
ונתנוהו לכהןמפרי עליו
ניכמי בתלמיי
#ציעסי סיס "
םם  :ונו׳ס
אי וספרים טלםוהו)5ןלפ 5וזוםסנ '
מסם והישראל לא יתכנו לואא כ יפריש עליו השה
)
!
כי
זכייס
>ם ישצכלוססי ?
סתי חמורו׳סלא בכמ וילדו ב'זכרים נותן סני טלאי לכסן ג״ז משכה סם׳• ומ״ס זכי
"הס פעי חמור שצריך להפריש עליו טלה אח׳ומפרי׳פליהס י׳טלאי׳וחייבי׳במעסר:
ספק
קרוב ננכ״ל וכקכ׳הזכר לכהן ב זכרים ונקבס א׳לכהן סס במסכה זכר ונקבה או ב ' לביים ונקנה
ומ ש פעמים הרכה ר 'ל סרה יקרה פעמים רבות מפני שהוא איפשר
נותן סלה א׳לכהן ופרס״י זכר ונקב נותן טלה לכהן בשביל הזכר :או בזכרי'מקנס
ולפי זה צ״ל דוסודה בו אדלעיל קאי ונראה סלא היה גורס ופודה כוי״ו וה״ס פסר
וקטן תמים דסדא ילד זכר וחדא ילדה זכי ונקבה נותן טלה א׳לכהן דהא איכ חד זכר ודאי כבוי
קעור כפרה בשה ען הנב שים ומן העזים ואת״כ אמי זכר ונקבה גדול
סמור חולין ואידך דהוי ספק דשמא יצתה הנקב׳תחלה מפריס טלה והוא לעצמו וכן כתבוהתו
ובעל מיס עודה בו :מי ר כשהפריש,העלה תחת פטר תמור חזר הפטר
באחריותו והרא״סזי "ל• ומ״ם ב׳זכריס ובנקבות או ב׳נקבות וזכר צץ לכהן כלום גז״ס3מסנ*
וכו'מש :ס־שם (דיכ )המערי פדיון פטר סמוי ומת כלומ השה ר" א או חייב

ף ;־ * ע׳ *! " כהן ופער סמוי פדוי וידוע דסנכה כחכמים • ותכן
תי התס (ד״ט ) גבי פדיון עטי חמור אם מת גס ני ׳בו ומוקי ליה כגמ׳דמת בי בעלים
ינסנ׳כו כהן סד'' א כל זמן דלא מעא לידיה לא זכה ביס קמ״ל דמעידנא דאפרשיה
ברשותי ' דכהן קאי :ומ״ש לפיכך כשמפריסו מברך ואץ להמתין עד שיתן הפדיון
וכתב בש׳ה שמברך ג״כ
ליד הנהן ומכ׳ב שם התישפות והרא״ש ז״ל :
היגייןלעיצנסי׳יש׳ס  :ישלי& ל ' שפוד׳פטר סמור סלןר  3יףךפן 5ןפךן י
סהחיינו ^ * :
בפ״ק דבכויות ( דף יא ) אמר רב שזבי אש־ רב סינא הפורס פטר חמור סל חבייץ
פדיונו פדוי :ומ״ש דפטר סמור הוא לבעליו סס איבפי׳לרו פדיונו לפוד׳או לבעלי׳
דאשיקנא דהוי לבעלים  :פמר חמור מות־למס־ו קודם שיפדנו ובלבד שיודיע
ללוקח וכו׳שם סטי חמור אשוי בהצאה ור״ש מתיר ואמיי׳בגתרא סס לפליגי בין
במארו דמיו בין בהנאת גופו ומשמע התם דהלכ 'בר״ס :וכן פסקו הרמב״ס וסרא״ס
וכתב פוד היא״ש וס״ד הנא׳דמיו כגון דמזכי׳לי׳למאן דלא ירע שהוא פטר חמו׳וקא
סקיל מיניה כנגד מלו אכל למשקל מינים מאי דשוי טפי משה קטן שהלוקח זקוק
לפרוע עליו דמים ש״ד עכ״ל  :ומתוך דבריו כיא' שאס מכרו למי שהוא יודע שהוא

שלא
•'

והרמב ם כתב דב זכרים ובנקבות י
נקבו''אינו צרי׳להפריס כלום וכ״ש בב נקבות וזכר שהרי ז״ל הרמכ״ם ב 'חמורי
בכרו וילדו ב 'זכרי מתן ב׳טלאי׳לכהן זכר ונקב׳או ב'זכרים ונקב מאן טלה א לכהן
ילדו ב׳נקבות וזכר או כ׳זכריס וב ' נקבו׳אין כאןלכהן כלו ' ואינו צריך להפרישטלה
לעצמו לפי סיס כאן ספיקי הרבה שמא הא׳זכר והב ילדה ב׳ נקבות אושמא ץילדה
ואחריה זיר וכןיו״וימוי׳י-י-ד יח רבזבו
נקב'' — י״
או •יי־
נקבה **
ואחריו י• --־ -
זכר —•*
והאחרתי •י־
נקבה * יי. —/
ספיקו׳כרביסגגזכיס
י -־י .׳
וב׳נקכו עכ״ל -ונר 'מדבריו דבזכר ונקבה או ב״ז ונקב מפרים טלה לענמו״י)פ ?
סוזכר במשנ׳וגס הוא ז״ל לא הזכירו שהרי לא .מיעט אלא ב״נ וזכר אוכ״ז וב נויש
לדקדק על זה שסרי כ הרא״ס אע״ג דבב״ז ונקב' לגבי הפרשת סלה ה״ל קרי ספיקי
סמא א׳ילדה כ״ז וא׳ילדה נקבה ואין כאןאלא נתינה א׳לכהן ואף א תיל) 6י 0זכ?
וא׳ילדה נקכ׳וזכר שמא יצאת׳נקבה תחלה אפ״ה כיו׳ דאיפש ליה בתקנת בהפר^
טלה א׳ולא קמפסיד ולא מידי שהרי הוא חולין והו׳לטצמו לי׳ ליה ל ^שמךאהיחיר
דתיי ספיקי דאסכחן נמי דעל רובא לא סמכי׳ליפטר מדץהפרס טלה והואלעצמי
שהרי שנינו בריש ' זכר ונקכ׳מפריש טלה והוא לעצמו ואע״ס שיש כאן רוב לפיטורי

וכת׳שאס מכרו
תפס וכת׳שאס
!א תפס
אינו יכול למניו לו ככלשוויו• והרמכ״ס לא חילק בדבי אלא
מכרו
ןודם פדיון למיואשןריס ; פטר סמור קודם שיעדה אסןר לעבוד כוולגחזו

נ״זיריי
■.ו \
אע״ג דתרי ספיקי הו׳אבלבב"נ וזכר או ב״ז וב״נכיןן ,דאיןמזן לכ תכ
בכרהויצדו ״1..
ליס ליפרי טלה לעצמומאסר דתרי ספיקיהוא; ^ךק׳בכר׳וא׳לא
שיעד מפריש טל5

הלפת פטר חמור שכא שכב

רסז

<םוא לעצמושם י:מ: 1:ס :חלוקח המירה מהגוי ואינו יודע אס בכרה־ אס לאו א״צ לספרים־סלה אחריתי ובסלם שלישית דממני אע״ע־שגס היא בחי ל צריך לעולם
שנפריש טלהוסו׳לעצמו :ישראל שיר׳מאביאפו כקוראיפטסמו׳ואותוכהן ירשו להפריש■ שתי תלותואוס׳שלאור איכ׳נאכלכלל דומי׳דסל׳סניהדמכזיבועד הנהי
מאביאמויש־׳מפרי טלהוהו׳שלומ־מד כפ׳ק דבכורו ^ דיא ^ ערשי דמאי דמחיי׳
ועד אמנו׳לסיסהיו סמוכי׳לא״י ומתחזיא חלה דידהוכסלת אלי גזרו טומאה עלי ע
.בסן המורישו לע שו׳פוש זה המוריש היה צרי׳להפרי עליו שה להפקיע קדוש שחלה
סלאלאכלה כהן טהור גמור בשביל שהיא טמאה וההיא דפעד כמה אוירי כמקומו'
<2ליו כבית ישרא ראשון ונוטל השה לעצמו
הרחוקים
מא״יכגון
מקוסהאמוראיס שהיי
סהיי כהןהוא ה״נ עוש ישראל זה
היורשו
או יערפנו לפניו שהם חשודי׳ על דבר זה מפני שהן אומרים מה בנבל ולא מתחזי׳כחלת א״י ולא גזרועלי׳
דומי כסי שהורישו כהן השה :גר
שבכרה
טלה והוא אני צריך להפריש עליו סלה כיוןשהוא ילעצמהלא רצה לפדותן* איסור מחמטומא׳פצמו ואתשהי׳נאכלרו.
מסורתו ונו' מפריש■ עליו
ולא
ליתנו
לכהן
מכהו
בקופיץ
בערפו
דע
שימות ויקברו שהרי לכהן קטן שלא יצא ץמא׳מגופו ולא
סלו בפ׳ הזרוע תניא ד' דברים כגר לחיוב
וחד מינייהו ככור בהמ טמא' ופיש" ,כמו הוא אשו׳בהנאה ולא ימיתנו בקנה ולא במגלל א ב ק וררו ׳^ א יפריש ךא כיון חונאכלת ונר דס ה נמי
סב רבי׳וכ״כ הרס ׳בס וז״ל ה״ז חיי׳לעמף
אולפדו׳ואספד כשה השה סל גר שהמ״עה:
כחיים ולויס פסורי׳עככיר בהע טמאה

נמטר׳ ^כקופיץו־לאיכניסנובחר' דמן | פ״יו
ערי־יימי׳מצי"

פר"ה,קידמ * "י " ד*" 2יי של "לייל?שניזכרינות1
יומיס־חלי־נקסספיישיהסמוני׳לא״י

אהד לבהן  -ז־ר ונקב ספק ומפרי טלה והו לעצמו שתי
חמיריונ״נ נפל הל־וסי5ו' תאמ־וינותנ׳לקנזן
משנ׳פ״ק רבכומ (דף ד ) * :שותפות שלא ככרו וילדו שני זכרי נותץ־שני טלאי לכה ן* זכר׳ונקב הזכר כיון דשייא אפי׳לגדול שטבל לקרויווי״ל
הגוי סוער בו כמו
לכהן שני זכרי׳ונקב׳א׳לכהן ומפרי' טל׳ והו׳ לעצמו כ׳זכרי׳ושתי לפי סאקסיעוי לחל ח״ל ולפי שדברמועם
בנהמה טהורה ש
ה
*ג׳׳ה
<
כמבהרש״נא
א
ניתנה
לכהן
קטן וכמו שהקלו בחללו:
נקכויאו שתינרןבו׳וזכ׳אין לכהן כלו׳ובשתי נקבו׳וב׳זכריימפרי'
" , 1,
* משונה דלדה
יגי )1■6 1״,י־ ״ .י ־<״,
כ׳טלאייוהןלעצמו ובזכ׳ושתי נקכו׳מפרי׳טל׳והו׳לעצמו והרמ״ב' כבל כשיש כהן קטן ולא הצריכו לשורפם
שאסור
להשתזףסניא ראיללנר (יזיהז
כתב דכ׳זפודי׳ושכי נקנו׳ א״צ להפרי' כלו׳ולא נהירא :אחת בכר׳ ולהפריש אחרת לכהן■כמו לאותןהסמוכי'
עמו כדי
להפקיעעעד תמור
לנמלהישראצ
לא״י כך הקלו בשנים להתי׳גס לזלו חבותי
קדושתי וכו׳ כפ -,ק ת־ינ״־שו פערחמור ואחת לא בכרה וילת שני זכרים נותן טלה אח׳לכהן זכר ונקב׳
נדות ויולדו דלא מפליג התם בכהן גדול
י׳
" ׳ ,י
מר דנככזי מלזג פעזר  :מפרי׳ טלה והו' לעצמו הלוקח חמור׳מהגוי ואינו יודע אם בכרה
הנז חהש דקא
המותר בחלה שני בשום טומא׳ואף על גב
אש
לאו
מפרי׳טלה
והד׳לעצמו
ישרא׳שירש
מאבי
אמו
כהן
ודאי
דרחמית בחלה סניס כל הסמוכים
התנז רב מרי כר רחל ה״ל חעת׳סוס מקני
אודנייהו לגרים כלאי סיוזא דרב מרי פט׳חמו׳ואותו כהן ירשו מאני אמהישר׳מפרי׳טלח והוא שלו גר לא״י לאוסרם לזבי חבו׳ שהרי השמית גס
כלימ׳מת מקנהו מ״ש משום דמפקע להר שכבר׳ תמורתי ספק קוד׳שנתכייר או אח״כ מפרי׳עליו טלה והוא כחלת האור יותר ועוד שהרי השניה קבוע
מקרושתייהו כ׳הרא״ש שאע״פ שנענ׳ רב שלו כהני׳ולויש פשורי׳מככו׳בהמ׳טמא׳כשותפו׳הגוי פוט׳כו כמו
בסמוכים להפרישה לעולם וברחוקיס א״ר
מיי ש״ר לדידן להקנות לגוי בהמה טהור'
כבהמה טהור׳וכלריני שותפו' הגוי כטהור׳כן דינוכטמא' אלא להפריש כשיש כהן קטן או גדול שטבל
כדי לפשו׳מן הבכור משים רא 'א לן כענין שאשור להשתתף עמו כדי להפקיע קדושתו כיון
שאיפשר לקיויר לכך סקלו בה טיפי ולא אסרוהאלא
אח אבל חמור אקלהץנות לגוי להפקיע בפרייה א* בעריפ' ונר׳רה״ה נמי שותפו׳כהני׳ולוי׳ נמי פוטר גוי לזרים ותימלזהול! האידנ שברובהמקומו ׳
היצורי כיון דאית ליה תקנה כפדייה או שהפריש פטר חמד מודיעי׳ אותו שאינו חייב והרי הוא
מותרלזין מפריסין חלה שכיה אף כססורפץ•
בעריפה ע״כ וני דה ה נמי שותפו׳כהניס
בניזת ובעבורה פרה שילדה כמין חמור וחמור שיל דה כמי  ,פרה הר6סונ'וי״ל דבימיהאמויאי' היו
לזוכליס
תרומ טהורה בא״י כי היה להם אפר פיס
חרגה " הורה דא י רי היה לרח אחר חדה
נלאמרי חבריא מדכו בגליל׳ולכך הצריכו
.גס בס 'ל לספרי חלת כהן סלאתסתב
מורת חלה אבל האימא שבטלה אפ פר

ולריים נמי פשו׳נראץדכריו דהא מקי דכל
בכו׳בישיא׳דממעטי׳מיני׳ש־תפו׳גוימשו'
ה&בות חלה
דע שמע דה״ק עד שיהיה כולו של ישראל
מיניה מימעיט נמי שותפו׳כהניס ולויים
שכ  0 3־ 3 *1ראשית עריסותיכ׳חלה תרימו תרומה
דכיון דאית לסד שות 1כגייה היי איןכולו
מלמד שחייב כל אדם להפריש חלה ואין סלה נאכל בא״י אףכק״ל א״צ להפרי׳
של ישיא '  :נוי סהערי׳פטי חמור מודיעין
חלת כהן וכ״כ בעל הלכו ' וחלה כא״יאין■
אות־ שאינו חייב וכי׳מנחות פ״ר ישמעא '
:
מעיסתו
וליתי׳לכהן
ואין
לה
שיעור
מן
התור
'
אפי׳כל
שהוא
רק
מפריס ין אלא א׳ושורפיןאותה וכ״ש בס ׳ל
פרח שילדה כמין חמו׳ וחמו שילדה כמין שלא יעשה כל העיסה חלה אלא ישייר ממנה מעט וחכמי׳ נתנו ומנהג טוב להפרישה כי הסברא נוטס
פי־הכתכתי למעלה כה בכור בהמ טהורה
בה שיעור כאשר יתבא׳ואין חיוג זה אלא בארץ רכתי׳ באכלכ׳ להפך כיון שאין חלש נאכלת כשום מקום
כתיבראשית
.כ״ס
בית
סימןשט״ו  :ישכב . . .
.
׳
׳ מלחם
_
תשתכח .. .תורת _
חלה . .. .
ולמחר יבנ _
עריסותיכם חלה תרימו תיו
שחיי
כל
אד להפרי חלה מעיסתו וליתנ׳לכהן ואין לס המקד׳ויסיו סכורי׳סאינו דין שמאב שום חלה עכ״ל הר״א׳ז״ל וכלל דבריו בפירושם
שיעור מן סתור׳כ״כ ר״ש
בפ״ב
דחלס וכ״כ הרמכ״ס בה ככורים שאין לה שיעור מן ׳דמתכי׳ומ״ס מל ההיא דפר פד כמה הס דברי התו׳שם פיק כל הבשר ופרק עד כמם
התור'יאפי הפריש
כשעור
פטר
את
העיס
והוא
בספרי
:
ומ״ש
רק
שלא
יפש
כל
הפיס
וסמ״ג
וגס
מ״ש
בסוף
דבריו
לחלק
בין
זמן האמוראי׳לזסן הזה כ״כ סמ״ג  :והטפסי
קלה אלא ישייר
ממנה
מעט
משנה
פ״ק
דחלס
האו׳כל
גמי
מממ
וכל
עיסתי
חלם
שכ׳למה
לא
נהגו
להפרי׳ב׳חלו
בח׳ל
כ״כ
ר״ש
כפי׳המשה
וגס
סרס׳נא
כפסקי חלס
לא אש׳כלום פד שישייר מקצ׳ומפר ספמא בס ראשי הגז דכמיי בהו ראשית ששיריה סלו כ׳שנר׳מהמסנרככל ח״ל הי בדין שיפרישו סתיסלו׳א׳לאור ואין לה שיעו׳ואחת
ניכרים  :ימ״ש ואין חיוב זה אלא בארץ דכתי׳באכלכ ' מלחם הארץ פשוט הוא וכ*כ לכהן ויש לה סיעו׳א׳ממ״ח ישמפתי שעדין יש מקומו׳נוהגי כן אכל ככל הארץ וק
הימ״ב׳וכ׳עוד שאף בארץ אין חייכי׳אלא כזמןסכל ישרא עליה סנ׳בבואכ בכיא כולצ ' בצרפ אין נוהגין אלא בחל ' האור ובלא שיעו׳ור״ש כתן טעם לדבר וכת׳סכ׳ כ בה״ג
ולא ביאת מקצתכ לפי׳סלס בזמן הזה אפי׳בימי עזר בא״י אינ׳אלא מדבריהם ודברי' דחלת ח״ל אין מפרישין אלא סלה א׳וסורפין אותה ואף הרמ״בס כתב נן פכ״ל וכן
אלו איתנהו כנמ׳פ״ב דכתיבו׳ופיוצא דופן דגרסי סתם א״ר הונא כריה דרב יהושע
המנהג פשוט שלא להפריש אלא חלת האור בלבד וכ׳סה״ת ססטע׳לפי שצרי׳לשומי׳
אשנסתינסו לרבקדבי רב דיתבי ואמרי אפי׳למ״ד תחמ׳בזמןהזה דרבנ׳מלה דאורי ' מזרים וגויס וגם פעמי׳סנומט אות׳בקער במרק מתח ועפה אסו׳זר לאכל׳כקער׳
ואמינ׳להו אנא אדרב אפי'לס״ד[ תרומ בזמןהזה דאורית חלה דרכנןדתכי׳אס נאמ כי וז״ל הרמ״בס בזמן הזה שאין סס עיסה טהור מפני טומא המת מפרישין חלה אחת
כתכתי ),

^ ךי ב ךן^ כןת

ככור

טה 1חן

צסתנן
ועקר תיוב׳מדבריה' אינ׳אסור כאכיל׳אלא על כהן שטומא'
אמנון כחלות א׳לאור וא׳לכהן לש אור יש לס סיעוד ושל כהן אין לה סיעו׳מן הנהר
מגופו וססכעלי קרייחבי׳וזבו׳ונדו׳ויולדו׳ומצורמי׳אבל שאר הטמאי כמגע הטומאו׳
ועד אמנון ולפנים ב חלו׳א׳לאור וא׳לכהן סל אור אין לה שיעו׳וסל כהןיש לה סיעו ,אפי׳טעאי מת מותייס לאכלס לפיכך אס היה ככן קטן בח״ל בין בסוריא בין בשאר
וטבול יום אוכלס ר יוסי או׳איכו צריך טביל׳ואסור' לזבים ולזבו׳לכדו׳וליולדת ופי׳
איצו׳ורצה להפריש חלה א׳מפריש א׳ממ״ס ונאכלת לקטן שעדיין לא ראה קרי או
מי־״אש בר״פ כל הבשר מכזיב עד סכהר ועד אמנון לפי סהמקו׳מקוס טומאה שסמוך לקטכ׳סעדיין לא ראת׳נדת׳ואינו צרי׳להפרי׳סניה וכן אס הים סס כהן גדול שטבל
לארץהפמי׳ואיןיכוליילשמו׳עצמסופייותיס׳בטהי וסלותיס' טמאו׳וטעוכו׳שריפה
מש״זאומזיבתואע״פשלאהערי ' ואע״עםסוא] טמאס״ז מותלאכולהחלהיאסוכ׳
נמימנ׳סמא׳לכך אמרו פחלותיהן כשדפו׳ותקכו לספרי עוד אחר׳ויאכלנ
הכקסלא
וא״צ
להפיי
שני׳בח״ל
טכ״ל
:
והר״ן
כ
'
בפ
אלו
עוברין
דאיפש
דמי
סטומא׳יוצא׳מגופו
משתכח תורת חלס ושל אלד שהיא מד״ת צריך לה פרי׳כשיעויחלה וסל כהן סםיא
אינו מותכתמח״ל כטביל׳לבד בלא הער שמס וע״פ מה שכתבתי יתבארו דברי רבי׳
מד״ס אין לה סיעו׳מהכה׳ופד אמנ ון ולפנים ב׳חלות א׳לאוי וא׳לכהן סל אור אין לה ומ״ש ובזמן שהיה טהר כארץ לא היומפריסקאלא חלה א׳היינו דתנן מא״י -ועד כזיב
מיעוי מפני שהיא נשרפיסל כהן יש לה שיעו׳מפגי שהיא נאכל׳וסתיה סד״ס וטבול חלה א '  :למיש ובמקומות הקרובות לה שתי קלות וכו׳היינו דתנן מן הנהר ועד
יום אוכלה פי׳טכול יום דקרי אעע״י סטומא׳יוצאה עליי מגופו הקילו סכמי גאות ' אמנם ולפנים ב חלות א׳לאור ואחד לכהן ומ״ש וספה שאין טהרה בא״י א״א לכהן
י מלה שניה שאלאלא כדי שלא תשתכח חלה ר יוסי מקל טפי וקא׳דאף טבילה אינה לאכול סס החלה אלא כשרפת זה פשוט ימ״ס בסס בה״ג סא״צ להפריש אחרת לכהן
ציינה ואסורה לזבי׳וכו׳וקא׳כירו׳לי יוסי׳כצרכה ואע״ג דעתירי׳לבעל קרי אשי לה כ״כ התום בפר עד כמס בשמו ומיהו כתבו אח״כ ונר דעכסיו כיון סשורפין אות לפי׳
להניבלא טבילה וע״ב בלא סבילה איירי דאי בשטכלו איירי לרבנן כמי נצרכא אלא סאיןלהס הזאה ככל א״י צריך להפריש שכיה כמו מכזיב ופד הנה׳ופד אמנוןשמפיי ' ׳
ודאי הני כמי שרו כי היכי דשרי טבול יום דבעל קרי אע״ג דטומא׳יוצא׳סגופו דאין סלה סניה שלא תשתכח תורת חלה ומה שלמד מדברי הרמ״בס דדוקא בח״ל וכוליי
גשלק אח שסבל כין טומא׳חמור׳לשומא׳קלה וטומא׳שאינ׳יוצאה מגופו שרי ליבכן אכל בא״י אין להם לאיל׳וכו׳כןמשמ ודאי מדבריו כסדי׳ומיס וכ״שדאיכא מ״ד שהי"
■נעו בעל קרי לרבי יוסי דאי מצרכי טבילה תקשי להו כדמקשי׳בפ רע כמה וכי הזא׳ מדאוריתא אפיהאידנא וכוכלומי אע״ג דהימ״כס כתב בפיק ה׳מס׳בכורי׳דבימי
י*ם לץ וא״א ליזהר מטומא׳מת וגם צריך לטמ׳לקיוביו ולמה תקנו סלה שניה לכהן עזרא לא נתחייכו כחלה מדאורית לסישלא עלו מלס מ״מ סכר דכיון דבא׳'י עיקר'
"ס א״א לאוכלה וחלה דידן שאנו מפרישי׳פפה יש לה עוד דין אחי דגיסי בפ׳עד
דאוייפא אסורה אפילו לטמא מגע כ״ש דאיבא מ״ד דאף בזמן הזה היא דאוריתא
גמה אמי יבינא הלכתא נדה קוצה לה תלה ואכילסל כהן קטן ואי ליכ׳כהן קפן משו׳דס״ל דבימי עזי־׳נתחייכו בחלה אף ע״כ דלא עלו כול׳וכיון דבימי עזר׳כתחייבר
? 0לא לס בריש מסא ושדיי׳ליה כתנור והדר עפרסא לה חלה אחריתי כי היכי דלא
ק המורם נם? ^פיו תייבי׳ק הצוויםדקי״ליקדדש׳שני* לא בעל׳והייפו
■ רבנידביבר
דהוו
פסתכס תומו סלהףאכיל לה אעי׳כהן גדול נמצ׳פיכא 1איכ כהן קטן_ סאוכל החל'

הלכות הלה שכב שכג

דפ

דאורית׳וכמו שכתבתיאית.

שיג יא) ־ין דהרו ימניואמריאפילצוי מחימ׳בזמןהזה
דימ׳סלה דלית סלכתאכוותיהו אלא
דכתיכית ואע׳׳גימשעע התם
בפ׳יוצא דופןופר כ

וטתהאסור ך לאוכלהבקערה !!:כ לול0צמ .,צזיל.ס״וא פוכידב*5מי־שמו^$
גזר•
חל כטלה ביוב היינו דווקא לאכלס כהן בימי טומאתו אבלאל להאכילה
חלת

סנמכא בססו ססוכרי כן  :ומ ס ואס נתעיב בככיות אחמת
וכדברי הפוסקים
מיןבשאינומינובטלבסכססס*
במינו כגון סטים בחטיצריךק א לבטלהלזר<'
והביא משניו האומרו כן בתיומה ואין

רב הונא כרי׳ דרב יהושע לא נמנמ רבינו מלכתו׳דאיכ׳מ״ד דאף בזמן
זגינ׳ ^ :לןינ׳* כדאפיך להו
הזסהיא דאורית כיון דמי רבקהוא ס ד למיער הכי :ודעשזה שכתבהימ״בס
^'ק ״
ע ,נ! ין ;ננ  3נ־■ •■ דמצור הוא כמי שטומאה יוצא׳עליו מגופו
 ■ 1 1י■
.
גחדלכי ע ״׳ •י י
'כוז״י! וממן שהיה טהרהבאר ץסיליק נץתיי״ץילשל ח'ללעני ^ניל"
ענ 'ממת .־נגדי /כתב בפ״ז מהתרומה דהיינו דוק כשטמא מייחם הארץ ומדרננן נוהג אפי
יכמקומויהקרובוה י " ילטעמיה,"5לכמ 'סנתנת' ""ד
אלא חלה א׳ונאכלת ייבהן
אומו כהן מיוחס אכל קודם שיטמא הכהן ייא היו מפרישין
עישם טגת -יס11' .ול
טהור הוא :
מנ 1צ תמני חצם
ועשק דש ציג1יצ שכג כל סלה שהיא מדרבקניתנת
ימי העיי סנהרחש:כיץ
להפרישן■
נבליין  ,יטוצמגג1
אפי׳לכהן ע״ה בפ״ד דתל' לכר? וכ״כ הרמב׳ים אכל כשאר המקומו׳כתב שצריך
יש  .-א נשאר יע סם
כמו
ח״ל
דהוי
גבי מן הנה ואמנון ולפנים
לסיכלהעס
לשניןנישיל  ^:כהן׳מל
נאגלוזטיי״מיאד
?"תנ^ 7ה ו .םיצת סנתצא׳תנן ונתנ׳לכל כהן ומפי' כימשל' שתים כבראשונה וי אפיק שאין חלה
קש
אחת ולשורפ וא א חרא שי ל הוי של השלסן משנס נפ״ד וסלמק־
י׳; \ < תשרסעי״ה
וניע דהיינו דניתנת בין לכהן חבר בין לכהן המקומו אין צריך להפריש אלא
מ; ־.ת .מ עגיל
שמיויניוליוכלהשמו
בכל המקומו׳בין בארץכיןבחל ומש וליזחיישינן
סהי׳מדרנכן היינו כתבשצריך להפריש שתים
7םא אמרי' נזצע
קרי הוא פירש משנה זו לדעת האוסרי'לזרים
<! ; א .ננ■ אח ' כ ע ה  :ימ״ס רבי יכל תלה חלת ח״ל אבל בר״א כשאין שם כהן טהור אבל אם יש כהן קטן שלא ראה
לומ שעיקר'מדרבנן דהיינו
לה שיעו׳ אפי /תערובת' בפחו׳מק״א אבל לדעהרמ״בס
מפרישן/אמ<;1קי ׳
בזמן הזה אפילו למ״ד שאינה אוגרול שטבל לקרויו א״צ להפריש אלא א ואין
היחין ת חלת א״י
מתפרסת בע״א וכתנתיו לעיל בסמוך:
נין אס
מדרבנן אינ בכלל הזה דכיון דעיקר' כל שהוא והקטן או הגדול שטבל לקרויו אוכלה ואם אין כהן
ענ  /ני.ל החצה<■){ אלא
וא׳ ואיןהב מסו׳כהן המסיי במתנותיווכו׳
צח• כרת־ 7 ,ה/אצ דאוייתא אינה נאכל כלל וכמו שנתבאר ■קטן או כהן גדול שטכל מפרישכ׳אח׳לאור ואין לה שיעור
כפ׳עד כמה ( דף כז )אמר רבא תרומת
ואיג׳
7,ן .עח׳ג 7דנקצא בסי' שקידסזה  :ואינהטובלת שמותר לכהן ויש לה שיעור ומות׳אפי לזמן ולזכות ונרותויולדתא
ח״ל אין בה תשו כהן המסייע בבית הגינו'
מח־ייריגן ש•נ־ אסר
צתערג ח^ א 7י־) א לאכול מהפת ולהפריש אח״כ בפיק קמא אפורה אלא לזרי׳ומדברי הרמב״ם יראהדדוק' בחייל שעיקרחיוב וערש״י תיומ׳ח ל דרבק היא ויכול לימנה
והולך
אם וביצה אמר שמואל חלת ח״ל אוכל
מדרבנן שרי לכהן קטן או גדול שטכל לאוכלה אבל בא״יאין לכהן המסייע ע כ נרא׳מדקדו׳לשונודלא
מנאן יייהנת
ענ ^רנה נאתר ואש״כ מפרי׳וכת הר״אש פרש״י אוכל כל ■להם לאוכל׳שתרומת א״י אסור׳אפי׳לטמ׳מגע
אפי׳אינ׳ראוריית׳ אתא רבא למיס׳' אלא דיכוליס ליתןתממ'
שזוערא .נח!ה* לנ[ הפת ומשיי׳בה כדי חלה ומפריש באתרוג'
מ״דשהוא דאורייתיאפייהאידג׳ שקדושה שנייה לא ח"ל לכסן המסייע אבל ככקענמו איפש׳
דאיל
גרמה7חף ג 7נרי ול"כ דא״כ הל״לומשיי׳כדי חלה אלא מסמ' וליש
;
כולם
עלו
בטל' ובימי עזרא נתחייבו בחלה אע"פ שלא
דאין לו לסייע כדי שיתנו לו תרומתח״ל
המתם ר ן שאינה צרי׳לשיי׳יות מכדי חלה כדי להפרי׳עליו
וכן יש לדקר מדברירבי׳אבל הרע בכתב
חלה שהיא מדרבנן ניתנת אפי׳לכהן ע״ה
םנ■ נם אי.
201
^/
ענמ ניני[ נהא חלה משו' דבעיראשי׳ששידי ' ניכרי׳ומיהו
הייני,אש
שמותר לאכול מהפתולהפרישה אח״כומתבטל' ברוב בס סמס ואין בה מסוס כהן המסייע
ודאי לא בעי׳מדשרי׳אוכ והול׳ואסר טובלת
,^3זרשי־אערשה
לא כל
מוקף
כטומאה כנון שיש כ״נ שטבל לקרריו שאיןבמתנותיו שהואאסוי :שכד
סיניםחטים
חצה כך מפרי׳וכ״כא  :סמ״גוכתב עור סמ״ג חולין כרי לאוכלה
הגמיצגתי׳סם ,
,
בסלסאלאהמ-
בטהרה היינו דוק׳ כשהיאבעיניה המינים חייבים
אוכל׳
א׳והוא
אלא
י״ק
מפרישין
עגיהשש י׳ייי׳־ייידח= שס
לאוכלה בימי טומא תווהרמכ״ם ושעורים וכולי משנה כריססלל(דףעב)
ת־נוצסא■[ דאמרי׳אוכל והולך ואח כ מפריש זהו אכל יכול לערבה ברוב חולין
קצה
ישמעאל (דף ע) ומייתילה
זר לערב׳עם חולין שוה בשוה ולאובל׳ור״יפי׳שאסןי ובמנלזופ ר
לו־תמיר ! נ"ז ,כשנתסייב׳כלהפיסה ביתדכשכילוס׳ביחד כתב שיכול
דהרמלם היגר אבל במצות סכל אח נתחייב בחלה לבדה
רבעי 3י
מיובמא כ יש כעיסה רה^רבע
כק״א אין ?יי
משנה
בחוליןאלא !
לבטלה כדילהאכיל' לזר אלא אינה ,,בטלה ״ ״ ;•
לפטור
לאפי' לערבו סברא הוא שלא יועיל בלא הקפה
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סצטרפיןעס הכל חוץ מן החטי׳ומי׳בירוס׳
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על ר יוחנן לא פחו׳ב' תשיעית אצכע על ז׳אצבעו׳פחותב׳תשיעית אצבע כרום שאלה זו אס כדעתיה דמר א״א לעמוד על
מצטרפי שיפון ושמלת שועל עכ״ל ומסמ
שיעורו דמאן ליש ' לן כמה היה המן מתרב׳
דלא מיעט אלא שיפון ושבולת שועל לבד
ז׳אצבעו׳פחו׳ב׳תשיעי׳אצבעוכל שארהמינין
מון אוח ודוחן ועוד דאי מסוס כרכה לבטלה ה״ל סומרא
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והספורי׳כהדי תנן דמצטרפקועס סבולת שיעור ומדבקו למין
אחראקמצטרפק אלא כזה הסדר החטין קמס סבשיעו׳העומר אמר תור' לא בשיעו
ושיפון כדיהיב טעמא דכולהו בני בקת
אקמצטרפקאלא עם הכוסמין והכוסמין מצטרפין עם לכ אח׳ קמח סבא מה רבעים מבואה ע״כ וכך הס
דשעורין כינהו ומס שכתב דשיסון
דבריר״שבפ״ק דסלהעל ההיא מתניתץ
מצטרף מס סעודים מתני ' היא ומה וא׳השעוריץ מצטרפין עם הכל חוץ מעם החטין ושיפון מצטרף
עם שעורין וכוסמק ולא עם שבולת שועל וחטין ושבולת שועל דפחות מס׳ רבעים בתבואה וכ״נ מדברי
שכתב שמצטרף עם הכוסנדן כבר
וכוסמקולאעםחטין ושיפון וכיון שאין הרמב״ס בפ״ו מהלב' בכוריס וכבר כתבתי
מצטרפקעס שעורק
נתבאר ־טעמו • ומ״פולא עם שמלת
מצטרפק בעיסה אלא במיניהן עירב קב מהעים׳ עם קב אחר בסמוך בסס הי־מב״ס משקל הקמח שהוא
סועל כבר נתבאר דהיינו כרבנן דפליגי
אר״י כן נויי♦ ומ״ם ולא פס חשים מתני'
סיא * * נ'ה נ^פט׳א ^
קשהשנירונוי-
מישהניא
סרא׳ש אמר! אס אפל א1תר שיפון מין כיסמין
חמורףםע התפיס וי"! שמאחר שלא נא זר' אלא נל!6ן
אס אע? אות׳ משמע דלאפשירן׳ליס א׳נשרני' תפ׳אם
אתה אוחי ןכ?'ת 5טרףעס החטים נתת יה כלומר אף
א׳ת שהוא מין נושתין וכי׳ינפרףעסהשטים :

ומ״ש ושבולת שועל מצטרעי ' עס סעוריס
ממני' היא • ומ״ש דמצסרפין עס כוסמין
ככר נתבאר טממו • ומ״ס ולא עם חטים
ממני׳היא -ומ׳ש ולא עם סיפון כבר נמכא'
טעמו דהיינו כרככן דפליגי אר״י ק כורי
ורכי׳סתס דבריו לדע' הרא״ש אבלהרמ״ב'

שיעור חלה  * :נ׳ה נתזג ר״י ישסקות' 1שנזהגיינ

מעיסה שאינו מינו וחלקו את״ב והוסיף על כל אחר רובע הקב
ממינו חייב כיון שלא נצטרפו כשהיו מעורבין אבל אם עירב קב
מצד זה וקב שעורים מצד זה וכו' חצי קב
קמח עם קב קמח ממין אחר על דעת לחלקו וחלקם
והוסיף על חטיס לצד זה וחצי קב שעורי' מצד זה וכו'
כל ׳א רובע הקב ממינו פטור ואם לש כל מין ומין
לבדו ויש כר תוסע בפ׳חלה קב חטי' וקב שעורים וקב
כשיעו׳ורוצ׳להפריש ממין זה על זה אין מפרישין אלא על מינו
כוסמיןהריאלו מצטרפין כשהוא תורם
כיצר
אין מפרישין מחטין על שום א׳מהם ולא משום אחר מהם פורם מכל א׳סאין מורמין ממין על שאינו
עליהן
וכוסמין
ושיפון מפרישקמזהעלזה וק שבולת שועל מינו חצי קב חטים וחצי קב ספוייס וחצי
ושעורק מפרישק מזה על זה ואלוהירבעי׳אפי׳השאור והסובין קב כוסמץ נוטל מן הכוסמין וכתב רבינ<
והמורסן כולן מצטרפין להשלימ׳בד״א שלא הפרי׳ סובנן מתוכן שמשון כפי׳המשנה והרא״ס כה ' חלה דיש
אלא לשן בלא הרקד׳אבל אם ריקד הקמח והפריש סובנן לפרס האי תוס' דמייריסהכוסמין נתונים
באמצע ונושכים עם החטים מצד אח' ועס
ומורסנן מתוכן וחזר וערכן עמו אינו מצטרף ומשערין אות׳לפי
השפורי׳מצד אחר הלכך ברישא סיס בכל
התבואה אבל לא לפי הקמח אע״פ שהן
יותר
הנ&יסלתדוד מדידת החלה גדזשזת :

בפ״ז מה ' בבורים פסק הלכה בר״י בן כורי
1שאר מינים מצטרפים זה עם זן *נ יה משוםדסניר ' ליה דר׳י גן מרי לאי
לאיתלזניאת׳אלא
לאפרושי- 1ירושלמי למשמע מיניה לצאיעלוגיאתא ישבתינייאורילהרמנ׳סז׳ל:

וכתב דהיינו דוק'

בעיסה שנגעה בפיסה אחרת אבל הבולל קמח ה׳מיניס ומשה מהם עיסה אח׳ הרי
חמשתן מצטרפין לסיעוי טיסת חלה וזהו מה שחלקו בימס׳כאן בנסוך כאן בבלול;
זכיון שאין מצטרפין בפיסה אלא במיניהם עירב קב מהעיסה עם קב אס מעיסה
שאינו מיט וחלקו אס״כ והוסיף על כ״א רובע,הקב ממינו חייב ומ׳בהלכו׳ חלה כתב
הרא״ס מני כירושלמי אית תני כל המינים מצטרפים זה עם זס פי׳אפי׳ על הנסוך
טל דעתיה דהדין תנא ברא מה בין הנשוך מה בין הכלול א״ר יורן כשחלקו והוסיף
עליהם נשוכי׳סייביס בלולים פטורים פי׳קב חטים וקב שעורי' שנשכו וחלקו והוסיף
לע קב חטי רו 3פ חטי' ועל קב שעורירוב שעורי׳דאי נשוך הוי חבור לכל דבר הרי כבר
נתסייכו ותה שהוסיף סטור כדאימ׳בירוש ' ב׳ישראל שעשו סכי קבין וחלקו והוסיף זה
על סלו וזה טל סלו פטורים שכבר היה לו שעת חובה ונפטרו ולענין זה יש חלוק בין
נשוך לבלול אמ״גדשניה׳חיבור להתחייב בסלה מיהו סבי האי תנא .בראדכסו׳
חיבור לחומר ' אבל לא להקל לפטור אס הוסיף הלכך נסוכין וחלקו והוסיף פטו׳ולית
הלכתא כהאי תנא ברא אלא נשוכי׳לא מצטרפי אלא כסדר שפירשתי למעלה :ומ״ש
ואס לס כל מיןמין לבדו ויש בוכשיעו׳ורוצ׳להעריש ממין זה על מין זה אין מפריסין
אלא על מינו כיצד אין מסרישיןמסטיסעלשוסא ' מהן וכו׳ זה כדברי התירן השני
שכתבתי בשם המיס' ור״ם והרא״ש על מה שהקשה בנסוך היאך מסרישין חלה מזה
מל זה והא תכן בפ״ב דתחסות כל שהוא כלאים בחבירו לא יתרו' מזה על זה ובריס
נלאים תנן החטין והכוסמין כלאים זה בזה וכן שפורים וכוסמין וכן סעורי׳ושיפון •
ומ״ס רבינו דכוסמין ושיפון מפרישין מזה על זה הטע 'משו׳דבריש כלאי תנא דאינסי
נלאים זה בזה וכן נמי תכן סתם דסעורי' ושבולת שועל אינם כלאים זה בזה :ן־אלו
ל רגעים אסי׳הסאור והסובין והמורסן כולן מצטרפקלהסלימן בד״א כשלא הסריס
סומן ומויסנן ממוכן וכו׳אבל אס רקד הקמח וכו׳אינו מצטרף מסנה בפ״ב דחלה
(דף עד ) :
ומשערין אומה לפי התבואה אכל לאלפי הקמח וכו' לכן
נשסמלאין המדה קמח צריך לגודשה בהלכות חלה כתב היא״ס לכאורה היה כר
דהיבעיס יש למודדן כתבואה שכן הימה עיסת המדבר מלא העומר היו מלקטים
ואחר כך טוחנו ברחיס וראיתי באשכנז סהכסי ' גודשות הקמח לשיעור חלה ותליתי
הדני הזה בסביל שנפח הקמח רב מנפח התבוא׳וקצת מסמיכן ליסנ׳דממכי׳דקתני
חסו׳ מה רבעים בתבואה אלמא בתבוא׳משערי׳ומי׳אקראיה כ' כ דלפי שהזכי׳תחלה
מיני קשני׳דחייבין במעשר ופטור מן החלה תנא בתר הכי גס במבואה ממצא דבר
שחייב במעשר ופטור מן החלה כגון פחות מה רבעי ' וכפ״ד תנן ה רבטי׳קמסחייכין
כחלה אלמא בקמח מסערי׳ועוד אי בתבוא׳משערי׳מאי אצטריך לאסמועי הן וסוכנן
ימלרסכן ה רבעים וכר אלא ודאי בקמח משערי׳ואסמעינן ברישא אע״גדה רבעים
קמחבעיא סובן ומורסנן תצטרף בהדי קמח וכו ' ובמסוכימיו כלל שני כתבששאל
מהרסב״א ח״ל יכונני ?גה שראיתי כל רביתי נוהגי׳סמשערי׳מדה המחזק ,מ״ג ביצים
לשיעור תלה ומודדין בו הקמח טפופה או מחוקה וכיון דמעיסת מדבר ילפי ' ומדדו
כמן וטחנו בו בריחים מסתמא ניתוסף הרבה ג״כ היה לשערו ולהצריך קמח הנטחן
מ? רבעיס תבואה ויהיה מימש ה רבעים הבא מה׳ רבעים ואס יגדשו המדה ניסא

קב

חטים

א׳קב מצטרפים לחייב החטי׳בלא הסעודי'
והשעורים כלא החטים ותורם מכל א ' וא׳סאין תורמין ממין על שאינו מינו ואע״פ
סהכוסמין מקייבין את החטי׳ואת הסעודי' אין תומדן מן הכוסמין עליהם לפי שגס
הכוסמץ מתסייבין כמה סנושכי בחטי׳ושעורי׳ודי לו כצירוף עס א' מהם הלכך אס
פורס מן הכוסמין על השעורי הוי כסור׳מן החטי׳על השעורי׳דכיון דצירוף החטים
מחייב הכוסמין נגררים הכוסמץ אחר החטי׳ונקראיס פל שמס וכן כמי טל החטים
מסאי טעמא אבל סיפא דליכ׳אלא חצי קב בכל א׳ליכא שיעור עד שיצטרפו שלשתן
ונמצא דכוססין ששניהם מצערעין עמהס חייבי ' וחטים ושעורים דאין מצטרפין זס
עם זה פטורים עכ״ל  :קב חט* □ מצדזה־וקב חטים מצד זה וקב אוח באמצע
וכו׳מ״ש דכקב אוח באמצע אינן מצטיפין משנה כפ״ב דחלה • ומ״שדקב סל גוי
או קב סל חלם באמצע אינם מצטרפי׳ירושלמי שם  :ומ״ש היה כיניה׳קב סל מין א'
מה׳המיניס או קב משל אשה אחר׳מצטיפי׳ג״ז סס בימ ' :קכ •ל תבוא׳סדש׳וקב של
ישכ׳אין מצטרפין משכה בע"ב רחלה (דעו )קכ חדש וקב ישן שנסכו זה בזה ר׳ישמע או'
יטול מן האמצע וסבמי׳אוסרין ואתמ׳עלה בירו יאות א״ר ישמעאל כוסמין וחטי'"ב
מיני׳הס ע״י סדומ לו מצטרף חדש וישן לא כ״ש א״ד הילא טעמ׳דרכנן כוסמין וסטים
ב׳מיני׳הס ואין מי אדם טועי׳לגסתורמין ומעסרין מזה על זה אבל ישן וחדש מין 'א
הוא אס את או'כן אף הוא סבור לו׳סתורמין ומעסרין מזה ע״ז כלו' אס היה נוטל מן
האמצע וצריך להפרי׳פל כל א׳וא׳מעיסה אחר שלא הורמ׳חלת מקדש על החד ומישן
על הישן כ״כ ר״ם וכ״כ הרמכ״ס וז״ל ולא יתממאמצ׳שתיהן אלא יביא עיסה אחרת
חדש או ישן ויצטרף להם להסלי ' הסיעו' ומ״ש היה קב חדש מצד זה וקב חדש מצד זס
וישן באמצע מצטרפין סס כירו' קב חדש מצרף ומשמע דהיינו לו׳סאס היה ישן מצד
זה וישן מצד זה וחדש באמצ׳מציפן וכך סס דכריהרמ״ב׳בפ״ז מה׳ככורי׳ומסמ׳דה״ה
לחדש מצד זה וחדש מצד זה וישן כאמצט שהו מצרפן דמ״ס ומ״מ ים לתמו' על רבינו
למה שינ׳ממה שהוא בירו'  :העושה עיס' מהאוח ומהדק אס ישבה טעם דגן
חייבת וממשכה בפ״ג דחלה ( דעו ) :ומ״ש אע״ג דרוב׳אוח הכי אמרי׳בס כל הזבחים
וכ׳הרשכ״א בפסקי חלה סלו מסמ'שלא אמרו אלא עוס׳עיס מאוח וחטי׳לפי שהאור!
נגרר אח החטין אבל שאר המיכי׳אין כגררי׳אסר החסי׳וכדא״ר אילא בסס ר״ל בפ״מ
דחלה* ומ״ש נתן שאור מעיס חטי׳לתו עיס אורז אס יש בה טעם דגן חייב׳בחל׳וכר
ג״ז מסנה סס ( דעה ) ומשמע ממשניו ' אלו דאע״פ סאקכחטיס ? רבעים כל סיס ככל
העיסה ה'רבעי חייב אס יש בה טעם דגן והרש״בא בפסקי חלה סלו כת ' אבל בירו'
אמרו סתכי׳דלא כרש״בג דרס״בג או' לעולם אינה חייבת מזלה עד שיהיה בה דגן
כשיעור רבי יעקב ־מ אידי כפס י״ל הלכ׳ס־ש״בג וכ״כ הרא״בד והכיןמסתכרכיון
דפסקוכן בירושלמי פכ״ל -והרמ״בס כתב בפ״ו מס חלה המער קמח חטי׳וקמח אוח
ועש' מלן עיס׳אס יש בה טטס דגן חייבת בחלה אפי׳היה השאור חטים לתוך עיסה
אורז סא יש בה טעם דגן חייכת כחלה• וכת׳עליו הר״אבד והוא סיהי הסאו׳מעיסה
חייבת ע״כ והוכר׳ לו׳כן• מפני שהוא סובר דאינה חייבת עד שיהא בה דגן כשיעור
וסתם שאור אין בו כשיעור ולפי ' הוצרך להעמיד מתני׳דפקייב בהכשבאה מטיסה
חייכת ויש לתמוה על הרמ״כס שמאחר שבירושלמי אמרו מתני ' זילא כרש״כג
ופסקו שם הלכה כרבי שמעון בן גמליאל היי דחוה למשנה זו מהלכה ולמה
פסק כמותה ואפשר שהרמ״בס היה גויס ממני' כדרש״כג וכן הוא כספרים שלנו
וה״פ

חלמת חלה שכד שכה

דמ\

להערים ולעסו' עיסתו קבין והיינו דאמריקבס׳אלו ע וברין אמר יב יוסף
דקתני דאע״פי שבאות נגרר נוחר החטים צוינה חייבת בסלה עד אפור
נ( ) ונפנהרא׳ש יוה״ס מתני'
נסי דיקנהיג למיפא קסיזא קפיזאואקשי ' לה מאי דעתך לחומיאחומר׳
־ש״בג כלו' שיהא כה דגןכסיעור וכני
י׳״י׳כללנ'0י' ב׳ שיכבה סעס דגןכדרס״בג דהיינו כשיעו׳רקאמררש
י לידי קולא הוא דקא מפקפ ליה מחלה ופריק דעבדן כיבי אליעזר דר/מר
טעם דג? ויש סוכחא לפירוש5ה מדקתני כתום ' המושה עיסהמןהחטיס דאת
7ל!ס
אם נינץהםדני ■שיתן כס
׳<
שתי עיסות שאין בסוס נ/סד כשיעור 'לוס
;
 ,ן
״. 4
י
שבה
הסל מצרפן לסלה •
שכגרגרנתקןלאהןי
י.
ואיןאדס יוצא ידי חובתו
בדקכסיעו
ומנטרפיןז ; ומן האורז רש בג או אינה חייב כפלה עד פיה בדגןכסיעוואי:
נוגעת זו בזו וכו' מסנה ס״ד דחלה (דף
פסק ,",פרפ,
כפסק
" בפסח פד שיהא בה כשיעור והשתא אי
^
עו ) ב כסיס שעשו ב קבין ונגעו זהבזה
המד׳קמח
כשממלאין
כן
!
י
בקמח
אותן
משערין
היו
משאלו
ומוריד
יותר
מק׳ם שנהגוומ׳ת כשיעור עיס חלה קאמר מה מעלה
אפי' הס ממין אהד פטורי ' ובזמן סהסלש
<ה״3.-מן*6א׳י זה לערן לצאת י״ח בפסח אלא ודאי צריך לגודשה ; קב הטין מצד זה וקב שעורין מצר זה וקב כוסמין אשה אח ' מין במינו חייב ושלא במינו
סןהעיסי קי דם כשיעור דקאמר היינו שיהא טעסדגן ,באמצ׳מחברץ והרי אלו מצטרפיץ וצריך להפריש מכל מיןומיץ פסור ופירש המפרשי' דהאי ונגעו זהבזה
רנות ח 5היאי כדפרי' ולא משמע ליה דכשיעור דקתני חצי קי הטין מצד זה וחצי קב שעורין מצר זה וחצי קב כוסמין
1ה״
היינו שיסוכו או צירוף סל :
פע(ר לערן פסח היינו שיהא בו טי בכדיאכילת באמצ! מצטרפין ותורם מהבוסמיןעל שלשתן קב חטין מצד זה
ומיש בדבר הראוי להכסרף היינו
שאר
דתנן מין במינו חיי׳ותנן תו התע
משתחמיניס נ! פרסחדא דדוחק לפרש בשיעור דריסא וקב הטין מצר זה וקב אורז באמצע קב של גוי או קב של חלה
סיעורעיסח סלה ושיעור דסיפא כזית
עיסה אחיעפלזו׳
כ אינן מצטרפין היה ביניהן קב של מיץ אחר מחמשת (שס ) אי זהו מין במינוהחטי׳אינ׳מצטרפו׳
באמצע
מזי רגייגי״יק״יז ככדי אכילת ערס ועוד דמשמע ליהז״ל
של תבוא׳חדש׳וקב של עס הכל חוץ מןהכוסמיןהסעוריןמצסרסו'
מינקאו קב משל אשה אחר׳מצטרפקקב
לב״ל״ ^ ןאיע" ,דאע״פסאין בו כזית בכדי אכילת ערס
מצר זה והישן עס הכל חוץ מןהחטיןרי"בןאומ'סאר מיני
שכתבה״ה ישנ׳אין מצטרפיןהיה קב חרש מצר זה וקב חדש
נשחנין3יתןי!תר יוצא בה אדס י״ח בפסח וכמו
מצסרפין זה עס זה וכב׳כתבתי סי׳משנ׳זו
הימ״ב'והרמ״בן באמצע מצטרפיץ העוש׳עיסה מהאורז ומהדנןאם יש בה טעם
מס׳ רגעי' ק"" ■בפומהפסחשהו׳דעת
נתץ שאור בסי׳סקוד׳זה ושס כתבתי אםהלנ׳כהו״ק
תלתה דנן חייבת בחלה אע״ג דרוב׳ אורז ואם לאו פטורה
נהג' ^חחיז ז״ל  :נתז שאור מטיס שלא הורמה
ומשמעתו התס במתני ' דעיס חדש אינס
_
״
,
ו
י
נשאור שלחיוב1
חלתהוכו ג ז מסנה מעיסת חטיץ לתוך עיסת אורז אם יש בה טעם רנן חייבת בחלה
מצטרס'לסל יסן אע״ס סס .ממין א׳ומפמז
עכ׳ל 3(.עהסי ,לתוך עיסה שהורמה
קזדעינ להחמיר סס ( דף עו ) הנוטל שאו׳מעיס׳שלאהורע' ואם לאו פטורה נתן שאור מעיס׳שלא הורמ׳ הלתה לתוך עיסה טעמיבירוס כרי סלא יאמרו תוימין מן
נשהחחיןבשא :י חלתה ונותן לתוך עיסה שהורמה חלתה
שהורמה חלתה והכל ממין אחר םא יש לו קמח או עיסה שלא החד על הישן ותנן נמי הת דלרבנ'דעליגי
ז! 5מט,י 5מר] אסשי לו ערנסה ממקום אסר מוציא לסי ניטל ממנה חלה מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון כיצד א״ר ישמעאל דצא יתרו׳מאמנ׳סתיהן•.
חשבון ואס לאו מוציאסלה א עלהכל • אם הוא קב מפרי' עליו אחר מכ״ד בקב או אם ירצה יביא רובע ומ״שואס אינם כדבקין והס בסלהסל
עיסה קטמאי^ ׳ע ומ׳שכיצד אס הוא קב מפרישעליו א
עם זו העיפה ויפריש ממנה ואס לאו שאין מצרפן וכו׳משנה פ״ב דחלה המושה עיסתו
הקב מקמח ויערבנו
וכתבו
פאיןבזשיעויחלה מכ״דבקב כן סירסו״ר& והר״אס
מכייר שבכ׳העיסה וכת׳ ה״ר פרץירה״ה קבין ונגעו זה בזה פטורים מן החלה עד
החיוב על הפטור לו קמח אתר יפריש אחר
ייליחלי על המק דאין זה כמעריש מן
פסח
נמי אם השאור של הפטו׳ והעיסישל החיובג כמו במוצאי
סישוכו רבי אליעזר חומר אף הרודה ונותן
הגדולדטולממכו
;
בעיסה
בעל
שאין השאור
להפריש מיניה לסל הסל מצרפת לחלה ואיפסיקא הלכה
חיה דאז .
.
ולאינזחל
שלוקחיןשאור שלנוים ונותנין בעיסה שיכול
הקב
למ״ש או אס ירצה יביא רובע
היא  :מי בפר אלוטוכרין ובפ״ק דנדכר״אומדברי
ת״מ
<
מןהתיזנ
ר״ש וסר״אש רבתוס' וביה ומה שנוהנין ללוש עיפה אחרת חומרא יתירא
קמח וכו׳כ״כ
מותי ליעילשאור■
ממנו חלה עם פת שלא הופרש ממנו סמ״ג בסס ר״י נראה דצירוף סל לא מהני
קמח ממקום אחר ולש עיסה שנתערב לו פת שהפריש
אלא אס הס נוגעים זה בזה יי * ואם
חן העיסה הנדזג קתנידמביא
קילס * איי"עליי  .להשלי׳עם ססאו ' לה רבעי ומצרפו לחייב
אם יש לו עור קמח יעשה עיסה מה׳רבעים ויצרפנו עם הבכרות נתנס על לוח וכיוצ ' גו בדבר סאין לו בית
<
״
יולהולאחיישישמא \ ■ 1
רוצוזלהפריש
ואס
שנתערבו
ככרו׳
אותן
על
אתרמימל( ?פס;׳ עליו לפי חשבון ובמאי דתכן ואס לאו בכלי ויפריש ממנ׳
קבול כתב הרמ״בס שהוא ספק וכו' ואס
ונשיתחמץנו עיסה מוצי חלה א׳פל הכל פירשו ואס לאו שאין מיניה וביה צריך להפריש מעט מכל ככר וככר או יצרפם כולם הוא חלה מדכריהס פטורה בפ׳ו מה'
אחרת• יסדי׳
לו עיסה חייבת נעשית זאת הפטור' כאלו בכלי אחר ויפריש מכל אחר על כולן דע שיפריש מכדי חשבון בכורי ' כ״כ וטעמו משוס דבפר אלועוברין
חל ז אייעייי( ׳  0חייבת ומוציא על הכל א׳מכ״ד דטכול
הבכרות ומאחד יותר בנון אם הישהופרש עליהן נתערבו בעשר איבעיא לן טבלא שאין לה לזבז מהו תוך
אוס׳כל שהוא במינו ונעשית כולה טבולה
שאז וראי הפרי׳ מאחד שלא כלי בעי' והא ליכא או דילמא אויר כלי
שלא הופרש עליהן יפריש מששה
דלי  :לאזי -ישי׳שנ׳ לסלה  :ומ״ש בסס סר״ףהד ה אס השאו׳
שאין בה כשיער׳ולאחר אפיי׳ תפחה ונתרבית בעי ' והא איכא וסלקא בתיקו ומ״שלכן
סל פטור והעיסה של חיוב וכו׳כ״כ סמ״ק הופרשעליוזעיגוה
עד שנראית כאלו יש בה כשיעור פטורה אסור לעשות עיסתו כשמצרפן בכלי צריך סלא יצא ממנו סוס
פעיוי׳ימדתילימ
סלגויענ׳ל ( :ד)
דבי למעלה מדפני הכלי כן משמעמהאי
פחות מבשיעור כדי להפקיע ממנו חיוב חלה :
כלינשי' ש״לאחל * ב"הזלאפוקימדנריא^ת שהאריךלכמלנדזקא
אם בעידסלקא בתיקו ומשמ' דהיינולומ׳סלא
שקנ־עיש0זי הג ׳י נמזנאי פסח שהזא שעת הדחקאגלנזארי״זתהשנה
כשיעור
אחת׳
בשום
שאין
עיסות
שתי
יהא כל הככ או כל כפיסה למעלה מדעני
שכה
לאזנתרוחמהדשן נתננדיןזה סי׳ק"( נ
דגרנה נעיסתז
נוגעו זו בזו ער שנרבקי מעט מזו בזו מצטרפין
מ״כזגא יפריש
הכלי אבל אס קצת תוך הכלי אף על פי
י
ז5
.
מייקים אחדעלייז מצאתי כתו׳ שאלת האופה פפ״טידא סיפ
שמקצת ' למטלה מדפני הכלי מצעיפת
אם עיסת המיהוא
כהכשר ושכח ולד! הפרי חלה אסיוכ ' לתקן
ובסמ״ג משמעדלדטת ר״יסאע״פסכל
הרזי .דהויכמפריש
מןהמיונעלהפטור ע״י הפרש הואיל ואין בבשר רק טעס דמי
לו בית קבו׳כת׳הרמב״ם שהו׳ספק אם מצרפו אם ילאו ואם העיסה או המצה למעלה מדפכיסכלי
שאין
וגסלאינוללהפדי' למפיי׳מן החיוב טל הפטור של/לרוך משני הוא חלה מדבריה' פטור' לכן בשמצרפן בכלי צריך שלא יצא מצטמדן שכתב וז״ל כשנותניןהמצוככלי
ייייי׳־ יני' דילייא שלימה סנוט' מן העיסה שלא סוימ מלחם ממנו שום דבר למעלה מדופני הכלי ואם מכפה הפת במפה צרי ' שיהיו כול ' בפוך דופני הכליוכודהא
בו׳אכל
׳ע 5םש* מי ונתן לתוך עיסה פהורמה סלחה וכו ' ואין
חשיב
איכעי׳לן טכלא שאין לה לזבז מסו
למ<1לנ״כ מלקעד זה במפריש מן החיוב עכ הפטר דאוריתא
י״י דע״כ לא מיפעי׳לי׳אלא בגיכל׳שאין לה לזבז אבל יש לס לזבז אפי'בגדו׳*׳
דמי לססיאדמנחות ופרוסה כדתניא כתוספות אומר
נדי כל עישתגד לטפס כעיקר כמי דאוריתא ולא
מצער' וסטעס משוס דהוי כאויר בי ' שמצרף וכדגרסיכן כפ כל שעה ייוסל׳ומ״ש
:
7
ל
"
על
'
רבעי׳
לה
ומצרפו
אחר
דמניא קמח ממקום
כתב הרמ״כס3פ י
■׳ 7מעט י |צןר
יי1
אס יס לו עוד קמח ואס מנסה הפת במפה חשיב כמו כלי לציפן כ"כ סמ״ק *
דאי ייא " " 1מי שנתערב לו סת שהפיי׳מסנו חלה עס פת שלא הופר׳סמנו
הנכרות נושכות זו בוו * ונתקבץ מן הכל שיעור חלה חייבים בסלהצע״פ
היו
עיסה מה רבעי ויצרפנו טס הככרו בכלי וכו זה נצמד מהמסג שכתבתי בסמו
ןכ ,ה3ה,גמיי׳ יעשה
מעט מכל ככר וכבי או יצרפס שאינם כסל וכתב הרש בא כפסקי סלה
*ג׳ה  ,לעדן ח׳ח שנואה מהואייפלשלהזי־י
חלפ ומ׳ע! ואס רוצה להפרי׳מיניה וביה צריך להפריש
הש־יכי׳לה׳
מכדי חשבון הככמת ומאחד סלו שנר שהוא מפיס עד שישונו דסתני'
דייפני׳אלזי׳לאחר אפיה תתהני שאיני יזלע מי|
. ><0סלי זרעים כולס בכלי אחד ויפריש מכל אח על כולם עד שיפריש
אפי׳לאתר אפיה וסכ׳דלא בעינן צירוף נשינ׳שיין אחר גתו אפי:זעודשאיגילזאההינח
י ' 5גדלפ״״ ם ינינ׳ יותר וכו׳כ״כ היא״ס בתסוכה*אף על פי
סאיכס נוסכו׳זו כזו/יכך נדנרתליתרשיהא*פלור כן לא ;6 :זלא נפירוליין
 .סל אלא בכענין
שלשוני מגומג׳וני שים בוסים *  :עיסה ־׳י,־מש־..ראי -ןמ־י •
להעדר הקולמוס על זנןןהםלגריו :
לה נתו׳נא׳חאשלחהיפרשיחלהחהייגיס׳ואח׳ר הס לכריו בפירוש המשנה פ״ב דחלה • )
נעים׳שסזל*חלת ,שאין כה ׳כסיטו׳ולאס ' אפיי׳מפח׳ונתרבי'
נתעריהנעיס־ אועח׳יזהננרזתשחקלאשז׳אפי'
ואס יש בכל עיסה כשיעור ורוצה לה פרי׳
דאיגעי מפשיליעלה
עימתשינעגה
סשו 7 '1חי^
אין , 33חאה
מהתלהםק׳*
זאחל מהק ;
וחתה?רוק7
פטורה 0ץ
טישנראי כאילו יש  03כשיעור עשלי ^
לחום״׳* י ׳* ׳•י
אין
׳ •
מזו על זו א״צ לא צירוף כלי ולא נגיעה וכו׳וכ״כ הר״אש בה ' חלם דס 6דמצוכיק
יעשהכ%שרנינו:
בפשיכס כלל ב׳סיעןי״ר אצ( | יה׳ה לכל הקדש ותר,מהשיבוללשאללח?ש ויעקור
הר״אס
כ״כ
:
״
*ן
דינזרזאנלחשבאלידכלןאו היזדזאולידגזנר לא
י
5
' או צירוף סל ה״מ כ׳עיסות שאין בכל אהד כשיעור איל לתיוס מן ממ ?
י
ש
״
;> * ״ .
נגיע
^ דינזרואכלחשבאלמכקא -הקדחאולייגזנרלא
^
,׳׳״״ •,וי! -״  . . 1:1. .אפייה
י 5מגמ '

סמ״סרביצו ולאחר

,

ימנאממשילעלייהז זנתחיב מנאתייהואמלמדיז
למלין

י״״יימי״ס
״״מ ״״ ־״־
הסמוכין זה לזה עד שלא גפן תורם ומעשר מזה על זה ו  .כהרס בפכפסק
וגדלס ומשמע דאפילו אם קודם לירשיתל־וניאפעסשגיהעכ״ל :
דאין לסייק על תפסה
משמע מדברי הימ״בס ודלא כס״הת סכת 'דכשערשה 3־ פי ^ ייג?,ט ^מ י ה
דפטורה ונתן טעס משו׳דכיון דלא הוה בר שיעור בשע חיובם סלו וכן
מפח׳קאמר
אפייתה
^יי׳? ׳ קל אלא
* 1׳^ ?רות
ביחף כלי ונגיע זו כזו ואס הס גדולו׳ישיעו׳בכל ^' 6זצ'" י׳מ י1
משתטיל מים בקמח אע״פשתפשה אח״כ אזלינן בתר מעיקר׳וכתו' כתשוט
דהיינו
^לרכ א3ל י
אירוו>
מאפ׳ויפפור קבימ,ימ״מ המעפ עיסה סי!? ר ^סס ח ה יגפ א מ
סס" א ) סהוא ז״ל הסכי׳לדביי סר״אש ז״ל אסור לעשו׳עיספו פחות ויוציא
לש ע',שה ־א " ).הרס׳׳ 3א ( סי'
כשעת קריאת סם או.סמ ^  3חל מ״ח ל" 6כ מי ^בס1עת ^ ׳ת ? יא כפ
גדולות
מכשיעור כדי להפקיע ממנו חיו חלה ל כ הרמ״כס כפ״ו והוא ירוש׳פ״ג דחל׳אסא
^. 1
שנו מ" מ יעשה כדי לסטור מאחת סכרפהע״כ מ להכי י כוןת ^ י פ כוותי:
כשיעור אין לציפי
עראי מן העיס׳עד סתתגלגלבסשיס ותטמטם בשעורי׳א״ר חגי לא
א;א ע'׳ י-17י' ' 1דתנן אוכל
י :<1יי ^צלי תא כר
 0■51ר 'יהושע
עוכיי^ י׳ ^ יעזי ^ ימי הס ^ מציפ ^5׳ ,
אבל קבע אסור מפני שהוא מ ערים לפיטרה הח^ ה יהי ^ ^ ןמיה מי
£לגא "ש לגאל £אלא עראי
הרמ״בס בפיו מהל׳ככוריס דאין התנור מציסןוטי1מומשו׳דצ| יפ ??א רלרו׳סלה
יכול לעסו עיסתובטהרס יעשנה קכיסמפני שאינו יכול הא אס היה יכול
גםלש מ '0הסיע,ר שאינו
הי 5ר סי׳תכו׳
אליעזר משמ׳ דלאפיקי ייהושע נמ 'ה י ^ ד^ יפשי ? ׳ ^ מיכיי
הדא אמרה שאסו׳לאדס לעשו׳ עיסתו קבים וכתב על זה הרש״כא כפסקי סלה
ונחלק דא״כאפי,׳( לא
??3ת׳ור״א
ואל יעשנה גבי הא דתכן כיון שהי נותנת י>ת " מים מג 3הת ח״ תה משמפ
לאצייו  .סלו ואע״ג דקי״ל דמי שאינו יכול למסות עיסתו בטהרה יעשנה קבין
ניחן׳ סל
יהישע 1׳ ? יירתנו׳מצרף
לא יעשנה קבין מצרפן והרס״בא כפסקי סלה סלו כ׳אפס׳הי׳לימיד י
בטומאה ה״מ בזמן שהיו יכוליס לעשותה מהרה אבל עכשיו שא״א
ה•
ץ
.
ה
מצי
^
סש
תני
תנא
סית
גרפי
בירו
אבל
הרמגך
וכ״ש
אפי׳הסל מצרף
האי!
תשתכח תור׳חלה ועל זה שנינו בסר אחרון של ג׳ארצו׳לסלהוהילכך בזמןהזה
^אפלמ פ׳ל ^כל שא״כ
ואית תנא מני התנו׳מצרף ו׳אין כסל מצרף וכיון סכך מסמבר׳דכסנמ
ייפריש
1אח׳כ
ואיעשרלזיגיספוין ת! לקי׳נהאזע'•6

הלכות חלה שכה שכו שבז

רסט

ד״מ

$ארץ ו־אויית׳בין כסל כץ כתמ׳מצטיפין וחייב־קבחלס מספק אבל בס׳לדוקא בסל
בלא והי״ס כתב אכל התנור אינו מצרפן ולא חילקכין כארץ בין בח׳ל ולא ידעתי
א׳ומיהו כשיתערב ממכה ה רבעיס קמח• יבול
להפרישה ממנה בס״ג ( ונמרדכייישפ' כל
מי הביאו לידיכך'עכ״ל  :לאפשר לומד סהרמבס -מפרש דמי תנאי דפליגיבירוש
'
דחלה אוכלין עראי מן העיסה עד שמתגלגל בחטי׳ותטמטס בסעורי׳גלגלה בחטים הנשרנת׳עישהשל
בם ר״א וד׳יהושע והלכה כר״א דפמי הסל מצרף ולא תטי ואפשר פאע״ס
שיסבור
נימי
ועמעמה
אזסמון
בשעורים האוכל ממנ׳חייב מיתה ופי׳הרמב״ס עד שתתגלגל דע שתפער
תלמילי׳נהגילרב
סר ?:בהכהיש״בא לא חילק בין א״י לפ״ל
ומעמעס סי
שידבקו קצתם בקצפם עד א'ףא ע* פשאין
מ שוס דש לס סמן מה אף בא״י איכס
אלא
חשיב
רמו
כלי לצרפה ואם יש בכל עיסה כשיעור ורוצה ילהפרי׳
שיהיו גוף א׳וכתב הר׳ש בשס הערוך דרך כשיעזר חלה נחלון
מדרבנן כמבואר ברכיי
סימ״בסז 'ל *
הסעיס ללוש ולגלגל יעה 6בל השעורים א׳ מהן צגזוניון
ב׳עישותנא ׳־• מזו על זו אין צריך לא צירוף כלי ולא נגיע׳אל׳רק ששתיהןלפגיו
*נ׳ה כתוב "זרומו׳■דד !:ןאזז1לש ;
כשילוש אותן עיסתן מתפרד ואינו יכול שיש שיעיר נין
ערנהכר־כיס לנין' לא ערלה ואין סו (לאגזושיגור
מפרישקמזועלזו :
שניהם חייב נחלה
?
$
מח
אלהאין לנ-־נ!ה ׳ע י נשיכה כייצח־י־־ם כאלה והאדין
לגלגלןיפה
שלשו
ע״כ
כל
א׳
מטמעמו
וא׳
כיד
קב
ועוזבו
לבדו
והשיבום יחד או
ותכן אעית שנתערב
בנינ-ינירלףה גיסות (< כ״ כב'7מ ) :
תו התס כיון שהיא ניתנ׳את המי מגבהת חלקםשלא מדעתם
שגתנוהקמח לנחתום וערכו אינו מצטרף
חלתה ובלבד שיהא עם ה ' רבעים קמח יהייפרישחלה נרי ן
שט שמם שלשו כל אח׳ קב לבדו ואפי׳עשה עיסה נדולה לחלקה בצק פטורה וה״מ איניש דעלמא
ליעילרשי׳תשניהס
וכתב הרא״ס בה׳סלה הא דקתכי שמגבה'
יהתלממי׳שהם כתן
וסשיכוס יחד וכי ' מסנה אבל נחתום העושה עיסה לחלקה בצק חייב ואים א׳ שלש
קב
חלתה מיד כשהי ' נותנ׳את המי ' לא שיהא
אורחים ירזלין
פ״דדסלס (רף פ יב׳ נסים שעשו ב ' קבים קב לבדו
ונתערבו או שנתן הקמח לנחתום וערבו מצטרף ואפל זה עיקר
המצו׳דטוב יותר שתמתין פד אח לומרלהפריש (מכל
ונשכו זה בזה אפי הם ממק* א' פטורים •
ב' שלשו
כל
א׳קב
לבדו
אם
נתערבו
ואינן
מקפירין
על
עימת שיהיילהס
תערוכתו גמר לישה ותפשה כולה גוף א׳אלא תקנת
וםיש או שנתנו הקמ לנחתו׳וערבו
אינו
אם הוא מין .א׳מצטרף וסת׳שני׳מקפירין זה עלאזה ואינו מצטרף חכמים היא בעיסה שהורה למהר להפריש לא'צליטול (רשית
מצטרף וכ-׳פ״ק מזלה (דף עג ) תנן
נסים
נכל פעם יפעם
עד שיורע שאינן מקפידין וסת׳ ארם אחד אינו מקפיד ומצטרף חלתה בטהרה שמא תטמא העיסה והא
עכיל ינ׳ה נתשן׳כ
שנתנו לנחמו ' לעסות להם שאור
אס
אין
דקתני בירוס׳כיון שהיא
ככל א׳מהןכסיעוי פטורה מן החלה ופי' ער שיורע שהוא מקפיד ואם א ' פת קיבר ואיפת נאהכ אפיי של
נותנת את המיס מיי' םין> סלר
ארם
אחד
מסתמא
מקפיד
ואינו מצטר : *,שנים שלשו יחד כל זו היא ראשית עריסותיכם ה״ק מנתינת
זרעים ]:
הר״שנשיס שנתנו׳לנחת׳לעשו׳לסן שאור
המיס קרינן ביה שפיר ראשי ' עריסותיכם (ג ) יפסק נמ׳ה
ים
והוסיף
כל
א׳רובע
הקב
על
שלו
פטור
וכרא׳דה״ה
ובין כולן יש כשיעור וליש הכל בבת אחת
סי׳קפ׳טדה׳האס
ולא שתהא עיק' המצוה בבל״ג וכ״כ הר״ס
'שלא
לשה נתישה אחד
וכ״כ יראב״ד ז״ל
מ¬/
וכ״כ הרס״ב' בפסקי חלה כרכום והשני איןננ
שלו וכתבו דהכי
איתא בהדיא כירוסל ' פ' מסתמא מקפיד!
עיסת
ביצה ופ׳אלו עוברין דגיסי׳המס תני הלש איני יינטקייכוקא
׳א׳סלקו
)
עיסה בי״ט מפריס חלתה בי״ט יכו' א״ר שאין כנל א'שיעיר
! מהעיסשאין
אח
ככתב
דלי־׳ירחכ
!
דפליג
חלה אנלאסי^ נכל
בירושל׳אר״ל
בה שיעור אינו כלום שאין עלי' שם חלה לפיכך ב׳ עיסות שאין שמואל אחוס דר ' ברכיה תפתי בעיסה
א׳שיעורחלה אפי׳
אפי׳נתמרבהשלא
בשים
מדעתן
אחר
מכטיפת
כשיעור
וכ״פ
והפריש
מכל
א׳ונתערבו
חייבת בחלה : .
טמאה שאינו מפריס אלא בסוף א״ר יוסי ב 7נר הייקפיל על
גסה' ת כר יוחכן :ומשי ואפי׳פסהעיסה
חיוב חלה להתחייב על האוכל בלא חלה
בר בון׳מן הרין היה בעיסה טהורה שלא תערייתז מצטרף
גדולה לחלקה בצק פטורה וה״מ איניש
לפר 1׳ על א׳חחנירז
י שתדבק העיסה
ונעשה
נוף
יפייחלת אלא בסוף תקנ׳תקנו
אחר
סיפריסט
ומיהו
מיד
אס
הס של אדם א׳
דעלמא פנל נחתום העושה עיסה לסלקה
כשיתערב ממנה ה׳רבעי קמח במים יכול להפרישה אבל אם תחלה שלא תטמא הפיס ' והילכך גזמןהזס
עכ׳ל •:
בצק חייב ג״ז במשנה סם נחתים שעשה
סאוי לסלי קחייבבחלםוגר-סי׳ בירושלמי הפרישה קודם אין שם חלה עליה לפטור העיס׳ואפי׳נתנה לכהן שאין טיסה טהורה אין מפריסחן פלא עד שכז (א) %ס
שמת גילגול עכ״ל וכ"כ סמ״ג וס״הת וכ״כ י
כמרדכי סו ף
,צריך להחזירה ואש יש בה ה׳ רבעים צריך להפריש ' ממנה חלה
א״ר יוחנן
מדברי הימב״ס שכתבבפ״ח אימתי האיש תקדש /ע
העושהא״לעיסה ע" מ לסלקה בצק כמו משאר חולי;
זר
פטור ק החלה
ומיהו קא! ר יהושע אע פ
שהכהן
והאתניק נחתום
צריך
ילה נ״דדכילקמ}
מפרישין את החל כשיתן אתהמי׳ויתערב
קי׳שכ׳ח -:
שעשס שאור לסלק חייב בסלה לא תתיבני להחדרה אשור לזר לאופנה משו׳מראי׳העין וכיון שראו שבאת
הקמח כמיס־ מפריס החלה ממחלת דבר
נחתים נתתי׳לתו גדשתי הדני תלוי סמ׳ לירי כהן
יאמרו ראינו זר אוכל חלות אלא הישרא׳ מוכרה לכהן שנילוש שגראשית עריסותיכ׳הניחהחלת׳•
ימצא לקוחו ' ונטבלו סיד כלוע ' אס ימצא
עד שלש הכל וערב ' ואח״כ הפריס אין בכך
מי שיקנה הכלכאחד לא יחלק
וכתבוהו
_ץ כלו׳מכ״ל וצריך לס ' דבריו כדברי הני־
הלש והראי'ש וגס סרסב״א
בפסקי
חלה
דוקא
באומ
' שיחול עלייה שש חלה כעורו קמח אמ! מפריש קמת רבוות' ולעי שלא הבין הר״אנד ק כדבריו
סלו ונר שהיה גורש סמא
לא
ימצא
לקוחו'
הסיגו
וז״ל
ספי
התיומ
כשעושה
עיס׳כדי-
ואומר כשתעשה
סש

^ [2אץ

אין חיוב חלה להתחייב האוכל בלא

חלה דפ

שתדלק העיסה ונעשה גוף ישבו נא)

דע

עיסה יחיל עליה שם חלה רבריוקיימין אע״פ

וכו׳שכתב ש אם לא ימצא מי שיקנה
עענו שיכול להפרישה מיד אחר שיתערבו ה׳רבעים מ״מ• עיקר מצותה
נותן דעתי לאפי׳כילי לנגצע יוכ ' ׳כ
ה
י
מ
־
/:
לאחר
שתי
מר
כל
העיפה
אלא
שיכול
להפרישה
מיד אם ירצה
כס״ו אכל הראי ד כתב בסשגות מראס
5מ י 6י'
לודלאקי״לכר' יוחנן בהא אלא כי״ל ובלבד שלא ישאדו עדיי ; חמש׳ רבעים שלא נתערבו במי׳ומיהו
יפליג פלי׳ואמי נחתו׳לאו דוק׳ונסתייע אש מתנה שתחול החלה אף על מה שמתער׳אח״ב אין לחוש אם
בזי :מעובד׳דירושלמי ואותו ירוש 'שהביא היו עדיין ה׳רבעי׳שלא נתערבו וטוב ללמד הנשי׳שיתנו שתהיה
ממנו ראי׳סיאב״ד כפי מס שפירשו הראש החלה אף על מה שמתערב אח״כ מפני שדרך לערוב הרכה
קמח הרא״ס ובלבד סיהא סס ה ' רבעים קמח
נפצל שעה ובה סלה אתי שפיר כר יוחנן :בפת וצריך ליזהר שלא לשרוף תחלה עד
אחר כל העריב ׳ שאם קודם סמזעייבמים דכפחו׳מכאן עדייןלא־
כתב הימב״ם בפ׳ו .עיסת השית פין
לא ק
סיוג
הגיע
ובמו
לידי
אינו
וביוב ספריסגרסי׳ובלבד י
סייכת בחלה והוא פשוט בר״פ ראשי הגז
חס
לשין
הרשב״א
כפסקי
חלה
שלו
שותפו'
שלא
יהו
שס
ה רבעים קמח פי׳סלא נתערב כמי דאס כשאר ה׳רכעי׳לא נפטר כהלם־
י
&יאל אס עשו עיסה בשי תפו׳ולאפותו כשותפות כל שיש
בכל
העיסה
כשיעז׳חייכת
שהפרישה
קוד
שנתגלגלו
והכי איתא בהדיא בירויש׳ וכמו שיתבאר בסמוך וגס ר״ש:־
אע״פ
שאיל
לכל
א׳וא׳אלא
כזית
וכדאית
בתושפת׳עכ״ל•ונר מדבריו שכל שאין דעתן
והרשב״א כתבו שגירם זו עיקר וכך היא גירס׳סרמכ״ס ז״ל ורבי׳כס כדבדי הגורסים־
לסלק בצק אע״פ שדעתן לסלקאסי שנאפמצסרפין ולישנ׳דר יוחנן ראמ׳הפוש׳עיס
ובלבד
שיהא
שס
משוס
דדינא
קוסטא
איהו
אפי׳לדבלי הגורסי׳ובלבד שלא יהאשסש
מ"מ לסלק עיספטו הכי דייק לכל שאיני לדלק׳ בצק
אע״פ שחולק אחר אפי ' חיי׳אבל ומ״ש אבל אס הפייש קודס אין סש חלה עליה לפסו'תא העיסה ואפי ' נתנה לכהן
מדכרי סע ג שכתבתי כסמוך נר׳דצרי שלא יהא
בדעתן
לחלקן
כלל
צריך
אפי׳לאתר
אפיי'
להחזירה
ואס
יש
כה ה רבעים צריך להפריש ממנה חלה ימ׳מסנה כפ״ב דקלם•
וצפשי דאורחא דמילתא נקט • וארם אחד
שלש
קב
(רעד
(
קבי
לבדו
המפריש
ונתערבו מ ואפילו
חלפו קמח אינה חלה וגזל ביד כהן העיס עצמה .קייב בחלה הקמת׳
סרס שלשו כל א קב לכדו אם נתערבו ואינם מקפידיטג תערוכתו אם הוא מין אח' אם יש בו כשיעור חייב בחלה ואסור לזרים דברי ר׳ יהושע ופירשו׳הלש וסרצ״ש
מצטרף משנה פ״ב דסלה (דף ע  0י נשים ס עשי
כ׳קיי׳וכגפו זה בזה אפי׳אסהס ממין ואסורה לזרים כל הקמח סבא לידי כ הן סומרא בעלמא משו© מראיה העין כיון;
א׳פפוריס ובזמן שסם של אשס אח מין כ מינו
חייבת
ושלא
במינו
פטור
ושם במשנה שראו אותה בא ליר כהן אתי למימר ראינו זר אוכל חלות׳״ומ״ש רכי׳וגס הימב״ס
נתבאר איזהו מין ימינו ובמיתיוכסישב״ד :
'
;
מיש
וסתם
שניס
מקפידין
זה
מל
לא כתב בו לאיסור אינו מדוקדק דמישמע מדבריו דהרמל׳ס נמי סבר דאיןהלכס־צ
זסונצו' ושתס אדם אחד איצו מקפיד
ומצטרף
וכו
,
'ירושלמי
כר
סס
■
יהושע
וכתבוהו
"
מפני
כך
הרמכ״ס
לא כתב וב לאיסוואין הדבר ק שהרי הוא ז?ל פסקכפי המשל
וצ״״שוהראי׳ש סתם אשה אחת אינה
מקפדת
כ
'
כ
רפים
רבי
יהושע
מקפידות
אכל
הטעם
אשיסיאחת
שלא
■
שהיא
כתב
בו
לאיסור
היינו
מפני שאינו מפרס מאי דתכך
מקפדת עשאו׳כשתי נשים כ נשים
שאינן
׳מקפיד
(
עסאוס
כאש׳אס
אס
אינה
ואסורה
מקפד'
לזריס
קאי
אכל
הקמח
כמו
שפירשו
הר״ש וסר״אש אלא אחלה עצמה קאי".
למה היא עושה כשתי מקומות
א״ר
יוחנן
כשאין
לה
מקוס
ללדש היה להמקוסללוש שהיא אסורה לזרים כדין כל חלה וכמכואר בפירושולמשכה * וכתב הר״אמ דוק!נא
במקום א׳ו־היא עושה אותה
בב׳מקומות
מקפדת
היא
"
:
וב״ש
ואסיא׳פת קיבר וא׳ באומר שיחול סליה ישם חלס״כעודוקמח כלומר בזה אמרו דמפרי' חלתו קמח אינם־
פת נאה אפי׳מאדס
א׳משתמא
מקפיד
ואינו
מצטרף
ג״ז
כירוש
'
:
שנים
שלשו
יחד
חלה אבל מפרים קמחואומריכשתעשה עיסה יחול טליה סס חלה דבריו קיימי׳כ׳נד
כל א׳קג וחלקום והוסיף על כל א׳רובע הקב על שלו פטור • ירושלמי
■ יפ״גדחילה ב
סמ״ג כשמו ונתן טפס .משו' לקיימא לן כראב״י דאמר בקדושין פרק האומר סירות
ישראלי 'שעשו סניקביןיוסלקו והוסיף זה על סלו־פטורי׳ שככר היה להס שעת חובה
סיוג׳זו מחוברי׳יהיו מרומי׳על נלעדוגה זו תלוסין לכסיכיאו שליש ויתלשו והביאו
ונפטח וכ״פ הימכ״ס בפ״ז מהתלה והראלד חלק עליו ואכתוב דבריו כסי ' ס״ל :
שליש ונתלשו דבריו קיימיןוכ״כ בס״הת שמטפס הו יכולה אשה לומר לחברתה קחי,
^ 0״ש ונר׳רה״ס כמי כא׳אם לש ב קבים והיה כדעתו
לחלק מ׳ספסור אכל אס׳לא קמח״ולושי טוגות והפרישי סלה אע״פ שבשפת הצרוי הית קמעואינה״ראד לסלה י*׳
וכ׳עוד
3הי בדעתו לסלקי׳וחלקס אס״כ נר׳סהוא חייב
שהתלמיד
הוא
כמו
דכריכמריס
אורח
הס
יכול
לו׳לכעלת
הכית
ונלמדי׳סהימפלמי
להפיי׳חלה מכל עיסו׳שיהא
3יה וממאי דמנן בהסוא פדקא־גכי הקדישה
עיסתה
וכו
'
:
המפריש
חלה
לו
אח״כ
מעיסה
אפי׳מאותס
שיקצה
ואינה׳ צריכה ליטול ישות בכל פעס  :אע,פ .שיכיל"
ש ^ין בה שיפור איני כלום וכו׳לפיכך כעיסותשאיןכשיס
א׳כשיפור והפריש מכל.׳א להפריש׳מיד אחי שיתערבו ס' רבעי׳מ״מ עיקר מציתה לאס'שתגמר כל העיסה וס',
^עיבוסייבו׳בחלה משנ׳בפ״ד דסלה פלוגתדר״עורכנן והלכ׳כרמן דאמי־י הכי; כבר כתבתי בסמוךשכךכתבו הר״שוסרא״שן״ל:וס״שובלב'עלאנשארוהרגעים

לעסו נכת לצפות בתנור חין טוב להפרי'
תלה פד לאח ' שנילוש ככל הצורך כמד
שעתיד לעסות' ולגומר׳וגס יש סממתיני'
מדלאחרסנתחמצה וטוב הדבר דהא בל:
עיסותינו טמאי' הן ואמרי׳בימסלמי חלה
טמאה מפייס טליה בסוס • וכתב עוד

שלא

הלכות חלה שכז שכח שכט
כלומר
 .לה דאשה קוצה חלתה עממה כשפניה טוחות כקרקע
_
ז
ארמק ( כדףעה )
ונע ימ שמתו מוקי
יס
כיוןשהיחלמדו הכהנות ומה למדו את הבהמה"!
לבוקו ומכוסו׳וכ כ הרמכ״ס ז״ל כפא מה׳
נוהגים רבעים קמח א׳ ר מתנה מתנימין עד שלא
הרמלסהסומוהשכור,
׳_ 1
יין כז
_
_׳״. 1.
1 .. .
על העיס 'ועל סשאו' המתער'בה ועל
מן כרכות  :כתב
צ׳ולשלפ׳ סלה
וועיש'נל!
חלה
הפריש
אח״פ אלפ שהתנה אל
מעריסין לכתסלה וכו בפ״ה מה ככוריס
׳"ל הקמת ופל הקרין שנתן תחתי' לכסמעש' אינו חלה על המתנכל
!
י
הבלג׳
""ל
העיסה יפריש מן הפת אחר שנאפה
שכירה לשם חלה
ומעמו לועד דאע״ג דתקבפ״ק דתממות
תוקדש זו
וכתב1
'
א
גוש
*
ס
'
הע
*
מ
.
מ
נז'
.
*
יוו
*
"
ורו
■ חלה לבעל הכית אחד מכ״ד בין אם
<ע•;שנ1ו
(דסח )דהסומא והסבור לאיתממומ״ע
שיעור
שכח
זיי״ניו ?יסנל1ט כהני;ת לפי  ?,י יכז ,לגכל
שליד
עיסה לעצמו או למוכרה
■
עושה "
" "יי•
"י! ע *
ועיסה *
מפריסין חלה מסטעס שכתב  :אין
עיסתן בטהרה מכני שרגינובטהר
גל>!ר יג; ע :
ובשע׳שיפריש
לעצמו
או
בטהרכדפרישית
ולנחתום א׳ממ״ח בין אם .עושה למכור
מפייסין חלה כלא רסו' בעל העיסבפ״ק
(נ ) נת־הבצני עהור׳מעריסית עיסתם
 1יי !*6וכתבו הר״ש והרא״ש טל הירושלמי הזה
דתממו <דמז ) תנן דהתורס שלאכרשולו
יברך בא״י אמ״ה אק״בולהפריש חלה וי״אלהפרי׳תרומה
יגמ זים "
חל' החלה
לאיש להפריש חלה ערום לפי שא״א אין תממתו תרומה ומ״ש ומיהו אס נתן
תנאי ,זה לנשים המערישו
ללמד
•
וכריך
]
ד
לאיגלו
3חצ '
אסור
,
לפיכך
י.
ואין חילוק
נשמפדישזדאזןג
בקרקע מפנישערותו רשולאחר להפרי' אפי בעודו קמחמועיל
מיד אחר הגלגול קורס עריבת הלסס לו לברך אפי' אם פניו שלמטה טוחות
עלל:
ערומה יכו כ 'כ הה ' ת וס״מק וכבי כתבתידכרי
(ב ) •נילהשימן דבעיסה גדולה פעמי 'שעורכי קמח הרב בולטת אבל אשה שפייה טוחות בקרקע יכולה להפריש
סמ״ג כסי" סכ״ח וכ״כ התום בפ״ב דנזיר
ניס־ז בכל כנר וככר אע׳ע שאץ בכנר אחד ה'מפרישין
כייגל
שעדותה מתכסת  :כתב הרמבי׳ם הסומא והשיכור
ואע״פ שבשעה שעושה שליח לא היהיבול
קיז־ח יי־נזח' רבעי ' כיון דבין כולם אינא ה רבעי׳מכור לפי
• ;,א
שאקבעיסה רעה ויפה שיכונו ויפרישו מהרע על
י■ י
זלו־הלו >,תשד((ת מציק או סל והו' אש ש׳לומר דקעח הנותן לכתחילה לפי
הוא עצמי להפרי חלה מקמח זהדההפריש
חלה בלא רשות בעל העיס,1ג ומיהו אם נתן
תומי
אין מפרישין
שננית ל"-׳ל ככל ככר וככר בטל ברוב הככר קוד שיחול
חלתו קמת אע חלה התנוססהמוס'כשם
אכל היפה לאחר להפריש אפי' בעודו קמח מועילאע״פ ע\
־עךייח1,ןל,ה .א רת דיס בידו להביא עיס מגולגלתולומר
חיהנ-א י* ׳* סס שכל עליו ושום אין תנור מציף
רשות
ל ,ארשן׳ רהוי
נתחייב וכת׳בסמ״ג שאםהגב,ל הפךיש כ
נגיה כייןדזכ! פ בתוספתא משמע דמצטרף אע״ג דסלם זו
1
,
>,
הוא ל" .וכין
אין חיובחלהאלא בילחם רבתי באכלכם מלח'
ללזדשכסהוית מוקף לקפח המתערב בעיסה
ש!א  ,פי( )1אכ ,
£0
ש
ישידהויחלסנס* יקנתנ"נןיהנ'6
זי׳תשש קיצקול אח כ מ״מ כיון דהויא מוקף עיי■ ר הפיסה
לפיכךידזסיפגנין העשוין כספוגרכיביםנלא-
לא
יהארץ
פטורי מן החלה י!5יה פיצמיי׳ ־וכלי־ שהלכי סתייעיב
הגישה היתס סגי בהכי ע ' כ־ומ״ש עודרכי׳וצייך ליזהר רפי והרובשני והאסקדיטין והן מטיגנין בדבש
סניתו־זיני
יכילה
טגנה כשמן פטורה אבל מת ימוימץ שלא מרע׳ מל
התש־־ל מיגתלה כיו! שלא לשיוף החלה ער אסר כל העריב׳וכו' ועיסה שכלילתה רכה ובשלה כמים או
תחילה יודע מה זו ראיה דההיא איתקבירושלמי
ציט
כן כתבי סס ז״ל שה וכ״כ הרש״בא כפסקי
אפאה בתנור או אפאה במחבת בלא שמן והרתיחה
היא
7רגיל< ע
סלו וסע״ג כת כסס םה״ת על תנאי אם
אמתני דפ״ג דתמחות הפועלים אין להם
תלה
לפיגתיש ש3
בו העיסה לכ״ע חייבת אבל אס הרבית ולבסוף
הי.־ת נ 1תכמל,ר זה דאגב דבעי להתט על הגוש מתכ׳גם ואחייב הרביק
רשות לתרום הון מן הדרונו׳סהן מטמפץ
אלפי
ורב
כר״ל
לחודיה א״כ הרתיח בזה פליגי ר״ל פוט׳ ור״י מחייב ור״ח פוסק
את הגת מיד ופי' הרמב״ם הטעם מפני
ר, 1ת י:זאלאזי' '׳ על הקמח אבל משוס קמח
מפקנ׳א״א הרא״ש ז״ל ובלב שלא ע״י משקין ועיסה
הן מטסאץ
הרי
היין
את
!יז',ז ז ',ת י;?ל שהקמח כסל בעיס קודם שיקלוט
לסלוסי' כר״מק היא
.
.
טגנה בשמןכתיר״ת שחייבת שאס ירצו לטמא .
,
י
הייכז
להפריש
העיסה וי? עמת דכי ע י :״,ל :י ,לא הפרי שכלילתה עבה ישכשל׳במים או
שסה גמורה מיד ולעי שמסר להם והאמינס על קהרי
די דע׳י ^ ג׳ הע״י
כת׳דאפי׳העדש׳
אס׳שנאפם דכברנתתייב בשעת גילגול ור״ש
ך^א הי ׳כרעתן קכסלוסין ומה סכין זהלח^ה כזמןהזה
הפת
 7ז ;! פלה צגל חלה מן העיס יפייס מן מדכתיב והיה אם דעתו לבשל׳או לטגנה פטור׳ אבלאם בשלה
איצחעגיאיילעל הכי איתא כשפיי ויליףלה
^
" ־"מ
ך '':ת כאבלנס מלחם האין וכ״כ הרמכ״ם בס ' ,ו
סתם ואח״ב נמלך לבשלה חייכ׳וכי־כ הוענ׳ם בשליס
6י*ייי ת3
.
! , ,
לבשלו אלא לשה
״
הוא צו לא תהר
עים ותחלתי יסי^י "ל לדייר ממבעז נוילכפיים תמ״־ריה
כו כ סיי ף בפי אלו סוברין על ההיא שהכל הולך אחר רעת האדם כיצד השש
. <0
סופגניןורשאי׳לתרוסעדסלא יגעובוהבעליס
ער ( £א ) דצייוףסל  ^ :ר! א דתנן אוכלין עראי רעת סופגבין פטור׳׳גלגלה על דעת עיבה ונמלךלעשותו
עניןלסלה
ונמלךויטמאו את הגת פסיטא דאל
עד שמתגלגל בחטים וכו' כתב
שככר נתחייבה משעת גילגול גלגלה ע״ד סופגנין
ךי ״נ ' מן העיסהבפסקי חלה שלו ירושלמי ושאר חייבת
הר״אשלהמס שאני שלכך הסבירם להפרישה לו
וסי^ ז הרשנ״א
רג 1ע* יה
לעשות׳פופגנין אלא עיס׳פתם חייב׳וכן מסקנ׳א״א
לז>
אדו מד ^ ד את׳ דחמרודרז יר ) ד7
דסאיצ
כשותפות
בטהרה :העושים עיסה
ואם שלא
דדדדר־ד
׳'
הדבייס את מהלך אח ' הטמטום
יבשל׳אם דעתו לאפו׳ממנ׳מרומה
רנוותא כל
פליגמל) 7
נר זיל ומי להר׳יש אפייכשעוש׳אות׳ע״ר
מן החטים ומשאר מינים
' ע׳י וכן היה אינםצייכי' ליטול רשות זה מזה אלא כל
המיקל לא יפסיד עשה
עיסהאסר הטמטום להחמירובית' מעט אפי׳אין באותו המעט שיעור חלהכול׳מתחייב
זזמיזמיר ת ג״נ ססולביס
לבשלההמפריש חלה מהם הויא קלס כדיןפמיו׳
הרי׳מ מרוטנכורג בביתו כשהיו עושק עיסה כדי
ומיזו אש הדביק
' בשמסאה מן כחטים ומשאר מנהג
יב7סרלןץכח1,׳ כמו שכתב הרסב״סבס ד מה פממו׳ואס
נפנים והרתיח שאלוה אפי החלה ולא פשטוה ומיהו במים או לטגנה כשמן לאפו' מעט ממנ׳ועי״כ נתחי
ג׳נ^חבעגי' צנ*יג מיני הפטורי׳מן
ליטול
׳אחר מפריס להס כתבסמ ג שצריך
מברך עליה ברכתהמוצי׳אחר שנתבשל׳או נטגג
טבשיו סאקחלה דאורית מסתבר שהולכץ
היה
לא
ומ״מ
חייב;
הפיסה
רשות מכל כעט
^
בה להקל ככל ספיקי דרבנן ואוכלקעראי וגם לא היה אוכל אות׳בלא המוצי׳ אלא היה מברך
חיוב חלה אלא כלח דנתי7
שכס א ' ן
סד שתתגלגל עכ״לנוהי־מב״ם נתב כפ״ת
כאכלנ ' מלחם הארץלפיכך
נמ 3נערו׳הלסן עיסה הנתחחצה נל צררה
*נ׳ה
אסא דעד שתתגלגל בסטי׳וכו׳והכוסמין כחטים ושכולת שועל הספוןכשעורי׳ויש שאס לאיתהרזלאפותי תתקלקל העיסה ונעלת הסופגני׳ והדוכשניסוסאסקריטי׳פטורץ
ושמא י״ל שלוא ז״ל מפרש דסא דתניא בס רני
העיסה אינה ננית זקזד' סתחז 1ר לנימה תתקלקל מן החלה משנ'בפ״ק דסלהעדף עג^ופרש י
לתמו׳מאי זה טעס פסק דלא כירוש
יכולה המשלמת לסכרישחלה נלירשו ' כ׳ה
העיסה
שועל ושיפקמץסעורי׳לענין זה אתמ' ופליגאירושלמי
בפ כל שעה סופגנים״ פסרין כספוג •
יסמע׳בוסמין מיןחעי׳סכולת
הזהשהכל שוין ליטול כזית ! לשירפה ! אין לומד
נן־ין
ולא ק״ל פירוש׳ במקום תלמודא דידן:
דוכסנין מטוגנין כדב׳• אסקריטיןפשויין
שיו א הקפיד  !( :נ״כ ג 7״מ)
א׳מפ׳ד הי משנה סב יסלס ( דפס ) סיעורחלה אחד
מאד  :וע״סח סכלילתה רנה וכשלה כמי׳או טגנה
שכח שיעור חלה לב״ה
כצפיחית סלסין עיסתן רגה
עיסה לעצמו והעושה למשתה בנו א׳מכ״ד נחתום
מכ״ד העוש
שאכתוב בסמוך ומ׳ס אבל אס אפאה בתנור אומפאס
ואיתמ׳מלה בסמן פטור יתבאר ממה
עושה למכור בשוק א׳ממ״ח
'אבל אס הדביק ולבסוף הרתיח ' פליני ופו' כפיכל
שהוא עושה למכור בשוק וכן האשם שהיא אחד מכ״דמפני שעינו יפה בפיסתי במחב בלא סמן וכו׳לכ״ע חייב
בירושלמי א״ר יהודה מפני מה אמרו נ״ה
והסופגנין והאסקריטין וחלת המסיתוכמדומס
סעה גיסי קת המס הדובסנין
לא משוס זה אלא ב״ה עיסתו מעוטה ואין כה כדי
הללו מעשה אלפס הן ור'יוחנן אמר מעש אלפס חיירן
ונחתום עינו יעה בעיסתו וחכ״א
פטורים מן החלה אמר ר״ל
מתב׳ויש הכ כדי מתנ׳לכסן והתנן העוש עיסה למשתה
התם דבהרהיח ולבסוף הדביק מודה ר״ל לחייבכסלס
מתנה לכהן נחת־ס עיסתו
שעש עיסס מעוטה וכללו סעסאן בחמה ומסיק
מ ' :ד שלא לחלוק כעיסת כ׳ה ומשמע דה״ה לנחתום
פסק נר״ל אבל הוא ז״ל נר לו דהלכה כר׳יוחגןבו פ
בנו אחד
דנהמ הוא וכתב הרא״ס שר״ת
שלא לחלוק בעיסתכתתו ' ומתכי׳סיא נחתום שהוא
בפ״ו מה'חלה וז״ל אס אפא בין כמנוי כיןכקי?ע
שאינו מפי־ייש אלא אחד ממ״ס
אע״ג בשאלתו׳וכ״פ התו׳וכ״פ כימב״ס
האשה שהיא עושה למכור בשוק אחד ממ״ח כלומר
שהדביק את הבצק במחבת ובמרחשת ואס״בהרתיחן
עושה למכור בשוק ובן
בין על המחבת והמרחש׳בין
:
ממ״ס
שעושה לעכור בשוק ה״ל כנתפוס ושיעורה אחד
הפת בין סהרתיחה ואח 'כ הדביק הבצק כל אלוחייבים
כיין
דעיסת א שה מעיסה
א ' ממי"ח אס עושה למכור או באש מלמטה עד שנאפית
ו  ":כ הרמכ׳ס ז״ל וכך הש דברי רכי ש  :תכ ולנחתום
באש מלמטה לרבות נקטה דאילו לא היההסו
מדבריודבזמן בחלה עכ״ל ומ״ש ואת״ב הי־מיחן
כלו׳שלא לחלוק בעיסת נחתום ויש כדברי רכי׳קיצורשכיא׳
דהוי לחם כדאיתא בירו׳וטעמא משו דזהו דרךאפייה
לעצתי
דהא תכן בסהיא מתני' מהלך אלא מן הצד מודה ר״ל
דליכ׳טסמת נמיהוי שיעור חלת ב״ה א׳מצ״ר וליתא
הסכמת בפ׳כל ספה ואע״פישלא הכריפ נר סדטתו
כזה
פת בפורני והרי״ף כתב שתי
א׳ממ״ס וז״ל סרשב״א כפסקי חלה שלו הלכך עכשיו
התו׳בסס ר״י דפ״י משקה מודה ר׳יוחנןדמעשאלפס
נטמאת עיסת שוגג או אנוסה
נוטה לפסוק כר יוחנן וכתבו
כדמוכח בירושלמי דחל־ה פ״הא״ר יוחנןני■
סכל העיסות אינן טהורות א/ממ״ח ואפי'
מינ־נא׳ח ואיןשיעירלחלה רק נזייןמהיי פטורין ואין מכרכין עליהם המוציא
חלה לכהן * :וש* י 1ורי ס **"ה
יאז׳חכלןתנאיי
יך חיי3ן-מ3רכ ץע^ יו המןצין׳ *ב׳ה ר׳םנץאמרנלש
שעודלהאח׳מכיד
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גתן
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שלאהחזיק! בה עוליבבל איני ח״יבבחלה! אימתנרןעליי!
שר העיסה כמו שנתבא בתחלת הלכות נפ׳החה׳נכוריםשבא׳י
וכ״כיס״ר יונה בפי'כיצד מברכין י* • מנ״ס ועיסשנלילהה
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יברך הואיל והוא
כתב ר ת שחייבת זככר כמחייב משעת ג נ
אלו ^ :
וכשעת שיעריש החלה ״ נ יכדגנעידנזר1ןהוהשאין6ם עיסה טהורהמפני עבה שכשלה במים או טגנה כשמן
להפריש חלה כ״כ הרמכ״ם בע״הךכ
יופרישי! חלה א׳ נכל איי את׳ממיח
לא הוי אלא כבלילמס רכה אבל כלילת טבה לד ר חי^
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סס
דחלה
הממה סעג כתבשי א כן משו
עוד כה חלה וכ״כ הר יונה כס כיצד מברכין וכ״כהגהומיימוני
להפריש חלהטועה ד״ת וכ״כ הרא״ס
בעל המכהיגו והפריז על מדותמ לומר שכל המביך
וס״מקוטעמו משוס דמשעת גלגול אתי חיובס ^
העוגה וכ״כ
בפ״גמהיברנומ בסססמ״ג
בדמוכח
מרומה
יזכירו
כין
סלה
היא העוגה וסמ״ק כתב דאין להקפיד כין יזכירו
" -הוא דחלה
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ושופכק אותה לתוכה חשוב להם וחייב בצה מסייעתן' וגס ר״ת ססקדהלכה כרי״כל לעייל״יפ׳כינל
שאופק אותי בשפוד ומושחין אותובביציסאו כטוסןאו במילגנ'בי י " <='
לל״י כני
דאןליית
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כלטודין
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תגשאו
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אוצורת ^ חםחייבח^ט ׳ ■,0 '1כדותחיז בי !שנתז נ־ניסח^
מובשייהואתוספנוא ^,^ ,
ע י האי בלא משקה עד
שרוה׳נלילתו ינה הרותחי! ע ג הקמח או שנתן הקמח ברותחין חייב' בין שנאפה
בנססאו־שלנו
שלא
הו־י׳אלא
ייוושמןודנש ״״!
*
וסופונאיי פ־
משקה
ואס
כ
כתמדהי
נידפיסה גמייה נמי פסוינדמונסלפ כתנור או באלפס בלא משקי עיסהשנילושה במי ביצייאו ביי] יאיפשיסננססת פימ״נס שניו רני היה פע״ 1״״־

נ־צמביני י ב■ לסם הש פוי לכומחיאע ג
דפספת גלגול קא אפי סיוב סלה

וגלגול אדעתא לאפו בגזע מיסטרדסופו
'בחממיפשייסיפי

ליכסל מתורת לפס ומתג
׳מתניתין דתסלפה

אודבשבלאשוםמיםכתיהרמיכםשחייב׳בחלהוא״אז״ילהיה בפינשניציס נהריא יס־מ אאלנססא פצא״,״״ל"
מסתפק כרב וכתב וטוב ליזהר שלא ללוש עיס׳כמי ביצים לבדן יידן ששמש יס״ל יה״ה לפי ניצי׳ דאלי־נ ״־״ גליי"ג•"
ניק 1בלא תערובת מים כרי לצאת מידי ספרא :
ה״ל לפיש ודע סהי״אסז״ל כ'בתסונופ -
"י(!
לקל*

"

לויהח
נכריפשוריאפי׳לשה לו ישרא׳ושל ישרא' ששאל לכר זה מהר״שבא אי דסי׳סתס
׳
חייכת
אפי׳לשה
ול
נכרי
נתנה
ל ישרא ל מפנימין מקמי הירושלמי הזה ובתשובוח

ן כח דחינן
שנילושה במי פימת מהלכתא מדעתיה

שמסכיםסמ״גב :וט״ש רכן הוא מסקנת שנתגייר פטורה אחר שנתניי׳חייב׳ספק אם גלגל׳הורם שנתגיי
א׳אהרא״ע>'ל אפ״פ סהי״אש נש נל שש אם לאו חייב׳שני גוים שעשו שני קבים בשותפות וחלקי אותי דיני מ " '
ולעניןיעלנהניוז*שהימ"בס
יאחבנת;
יירי,יהוסיחכל אתיעל שלי עי שהשלימו ללשיעירוהיש״בא מסכימי׳לרפת אשת הכי
נקנוינן
^ייש נתב בי שמםקנ״יי; ? ףנ
^ 0,
ומץ־זויני'1,
כת־, :יי י
^ '׳ פ " ,
^
הר״ש; אפי
כסעוסה
^ אותה
ע״ד לבשלה אם דעתו לאפות ממנה מפס

חייבין וכשני ישראל כיוצא מה פטורים ברפיר'
העיסיבי! ישרא׳וסן הנוי והוסיף בל אחד על שלו דע
ילכשיעור של ישראל חייבת

לעילהיתה
כתבסע״קנסיען יי״סינינו נתנאל
שהען ^ ןהי' מקפיד בסי ניציס כשהיו לסיסהפול׳
^

שיעור חיוב קלה מפני שהיא טהורה סמי
שירות אין מכשירין ימה יעסה מחלתה

פעס מלה מתחי• בת ע״ירנ ' היינו דוקא כשאפה אותי מעט אבל אס לא אפאו משי'
להיהבדעתו לאפותו לא מסייבא דאפי׳בשאפא׳לא מית׳ייב ' אלא משוס גזירה והבו
דלא לוסיף
עלה ׳"לחייבו משו' דהי׳כדפתו לאפו׳רכר מעט סאץ בו סיעו'"־1יי
סלס(^:-ייייי
ועיי''
סס בתשו׳מיי׳סוף סדר זתני ^ כחב הרע בם בפ״ו הפוס׳עיסה ליבשה בחמי' בלבד

—. . .. _ . . ,
,״״״- -יון שאין רוק טהורי'ומיהו היה יכול ליתנה לכהן קטן כדאיתא בבכורות פכ״ל ונכון לערב עס הביצים
מיס או יין או סמן זית או דבס דבורים כדי שתהא מוכשרת על ידיהס וה״ל חלה
טמאה ונשרפת ירושלמי קמח קלי שעסאו בצק חייב רבי יוסי בסס ר יוחנן והו15
שאפיין וכתבו סר״סכא בפסקי חלה סלו ופסקו הרמ״כס בפ״ו:

כ כהר״אש בפרק כל שעה ובה חלה שזה היה מנהגו סל הר״מ ונראה שסע מנהג זה
היה משו׳דמספק׳ליה בעיסה סבלילת׳יפבה ועשאה פ ד לבשל במשקין אס היא חייב
בחלה כדעת ר ת או אם היא פעור׳כדברי ר׳ש ולכך היה מביא׳לידי חיוב חלה ע״י
אותו מעט
דהא׳

לרש״כא בפסקי חלה שלו בסס רבוותא דאין גלגול גוי פוטר עיסה סל ישראל וכך
 6ממ משמו פל סר״יף ותניא בתוספתא פרק קסא דחלה המלאי של ישרא׳ופועלי'
גויס עושיס בתוכה חייב כחלה :
נהנהלישראל במתנה אס עד שלא גלגל׳נתנס

מעשית כולה צחם ע״י כך ונדע ר ש פיןנס־ך עניה השוני ד ^!ו ! *0״־ ;!רגדע־ל*
ר״ת כיון סבלילתה עבה הוי לחם לענין סלה וה״ה למנין המוציא ולאפוקי נפשיה
מפלוגת׳לא היה מכרך עליה המוציא וגס לא היה אוכל אותה בלא המיצי׳ודע סלא
היה הי־״מ צריך לנהוג כן באילט״ריא׳פהרי כתבו הר 'אש והתוס׳בפ כל ישעה וכה
ילהדאפי׳לר ת דנתחייכ׳עיסת׳כחלה אין מביכין עליהם המוצי׳משו׳דלית פלייהי
מורימ׳דנהמא (וכ״כ המרדני ס׳כ״מ ) ובס׳כיצר מברכין כתבו התו׳סףי׳יחיאל הי׳
מסופק אס וירמ״יסייש חייבים בחלה משו׳ עושה עיסתו בצק כדי לחלקה פטורה מן
הסל דלית בהושעור'ה״נ גבי וירמי״שייש נמי פעמי׳מסלקןסאין משימין סיעו׳חלה
קדר׳אחת אך סיס מצריך ליקס חלה בלא5רכ בשכיל הספ׳עכ״ל ולעכין הלכ׳כיין
סהי״מכס והר״אש ואינך רבוותא מסכימין לרע ר״ס הכי נקיטי׳וכן פשט המנהג •
טו־יתאוהיא עיסה סבלילתה רכה וכו׳פד אבל בעכץ פירו׳ שעיכו ועשאו צורת

פטורה וכוצי משכה בפרק סנישי דחלסנדףעס^־׳ ^ ,-
-הר״אש בהחלה יראה דא״א להפריש מיני׳וכיה דכשיעו חלה שיפריש א״א שלא יהא
בו מעיסת גוי ונמצא שמפרים מן הפסו׳על החיוב אלא לס כסיעו׳סלה ומניח אצל
העיסה ומפרישה לסלה ומיהו נראה דיכול להפריש מיניה דיש כילה בדב׳לח לכ״ע
ובשיעור חלה שיפריש א״א שלא יהא בו משל ישראל וחלה אין לה שיעור מן התורה
עכ״ל״יב״ה,ימג ל ישנןניאהעיקר כחבהכצבו בירושלמי העוש׳עיסתו פס הגוי סטור
מן הפלה ויש מממידין הימש׳בשהגוי עומד עליו סהדב׳מסודשס שידו באמצע עכ״ל
והר״אש כתב בהלכות חלה אמתכי׳והא דפסרי בראשית הגז שותפות גוי מן החלה
היינו כשאין בחלקו של ישראל כשיעור עכ״ל וכן יש להעמיד הירושלמי הזה גרסי׳
בפ״ק דפססיס אמר רב עיסת ארנונא פי׳אמונא מס המלך שנוטל עיסו מןהבהמו'
ומן התבואה חייבת כסלה ואע״ג דלא מצי מסלק ליה בזוזי מ״ט משו׳דלית להקלא

מחלוק׳ בזו ותבר מי סשנ׳זו לא סנה זו כלו׳מאן דמחיי׳מחיי כתמייהו ומאן דפטי
החיבמרדיהו וכתב הר׳אש בהלכו חלה והלכתא דמרוייהו חייבי
ג
^־ ^י־
מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור לחס קריכן ביה והיי אמרינן ביבמות עכ״ל וכ״פ
עי־ס״ב׳בפ״ו מה 'סלה ע* סה שנילוש כמי ביצים או כייןאו דבש וכוכ׳הרמ״ב׳ססייב,

הר״אש ז״ל ^
ובס״הת כתוב ק״ל על ההיא דעושה פיסה עסהנכרי אם אין בשל יסר׳
ה
הא
אס
יש
כשיען׳סייכת
ואילו
ריש
כשיעור
ראשי׳הגז
פטורה
׳
.
!
קאמ
;
ג
סומפו׳גוי
פטור'
סש יש עעייען חייבת וחיכו ריש רפשי הגז
קחמיסותפויגוי פטור'
וכן
ס״ק
דסספיס
עיסת
ארנונא
פטורה
ונר׳למורי רבי׳דכי קנו הקמח יחדהישו־אל
והגוי
פטורה
דככל
פורתא
יש
לגוי
חלק
בו
ומתני׳דמסייבת מיידי בקנוי כל אחד

קנו ביחד הקמח

לטומאה מידה הוא הנא סמי פיחת מחברי ' לחלה רבי חייא בר אבאכשסרי״כל

קודם שנתגייר וממשנה בפ״ג דחלה ( סס ) וםסמאדבספק חייג מסרםכשראשי

הלכות חלה של ' שלא
הויא מיסא תמממצאתי כתוב כושר שאלת על עיס׳הנלקחמן הגוי והי׳פטוי־ה מי
הגז מפו׳דהויא ספיקא דאיסורא ולחומרא  :שני גויס שעש ובקנים בשותפות
החלה ולש בביתו עיסה אחרומציפןגיסד ונעיסה סלש בביתו היה סיטו חלהכיצ 'ד
וסלקו אותו ומירושלמי כפ״ג דסלה א״ר בון כר סייא ב׳גויס סעשאו כ קכי׳וחלקי
שעשו מפריש חלה שלא יעריס מן הפטור על החיוב נראה " מיני שא״א להפרישממקו׳אחר
והוסי׳זה על שלו וזה על שלו מייבי׳שלא היתה להס שעת חוב ונפטרו לישראל
עליו דהא מפריש מן החיוב על הפטושכרי אף המעורב כטל מן התורה ביוב אס
ב׳קבי׳וחלקו והוסיפו זה על סלו וזה על שלו פטורין סכל היה להס שעת סוב ונפטרו
עיסה שלקח מן כגוי סיס רובואותיפיק■
מהלמחלהוז״לל
וכ׳סהרמ״כס כפ״ו
בה ואח״כ ' שלא נתערב היא חייכת ואע״ג דתיוייסו
נתגיירו ושל גוי פטור׳הפקיר עיסתו קוד' שנתגלגלה וחזר וזכה
גויס שעשו כשיעו׳וחלקוה ואס״כ
מדרבנן מ 'מ כיון סבעיס סנתער׳יסתרי
והוסיף כל אחד על חלקו אסר סנתגיי׳עד
בהחייב׳הפקיר׳ונתגלגל'
וזכה
וחזר
שגלגלה
אחר
'
הפקיר
גלגל׳או
מילי דרבנן חדא דחלה זו רק מדרגקייג׳
סהשלימו לכסיעו׳ה׳ז חייכת שלא היה
גויס שהיי פחות בעורה הפקר ואחייב זכה בה פטור העושה עיסה לבהמה ולחיה ואפי׳לא נתערבה ועוד שנתבטלה במג
לה ספת סוכה כשהיו
פטור עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלים ממנה חייבת ואם
ואותה עיסה שלא נתערבה אין בואלא
מכסיעו׳הי׳ביד כל א׳מהס אבל כישראלי׳ לאו פטור׳ לכאורה משמע אם ראויה לרועים ואם לאו שאיגה
סדא מילת דרבנן אין מפרישין מזו על זו
שעשו כךוחזר כל א׳אקר שחלקו והוסי׳על
ראוייה לאכילה והרמ״בן פירש ע״פ הירוש' שאפי׳אם הית׳ סולת כיון דקכת חמור זו מזו מחזי נמו מןהחיו׳
חלקו עד שהשלימו לשיעו׳ה׳ז פטורה
היה לה שעת חובה והס היו פטורים נקייה אם עשה לשם הכלבים פטור ומיהו דוקא שניכ׳בה שהיא על הפטור כדאמרי כסקומץ רבה א״ר
סכבר
כגון שאינה ערוכה ועשוי׳ כצור׳לחם הא לאו הכי חייב' סמפון ק סזירי פעם אח נתערב לי טבל
באותה שעה מפני סעשאוה לחלק עכ״ל לכלבים
כתב הרמ״כם הלוק׳ מהנחתויבח״ל צריךלהפרי׳חלה מספק אכל כחולין ושאלתי את ר טיפון וכולי עדקת
וכתב עליו הרא״בד אין דכר זה מחוו׳ואס
א״צ להפריש מספק.וא״צ לומר המתארח מן הגוי ועשה עליו וכו״ופרי׳ליה קסמן
עסו אותה לסלק והשלימו מאין לו שהוא הלוקח מבעל הבית
אצלו שא׳' צ להפריש מספק :
השוק ומשני קסלאין רוב עמי הארץ
פטור ומה בין זה לעוסה עיסתו קבין
מעסרי ' אלמאע״ג דמיפ״הלא הוי סיוג
והשיק או סצרפן בסל שהן חייבין ואע״ס
הלכות תרומת ומעשרות ומ״ע וראשית הגז
אלא מדרבנן כמו סבל המעורב בחולין
שראה כן בירושלמי אין הסכל נותן לסמו׳
אפ״הכיון דמסתברטפי לחיוב דע״ס
עליו ואוד דקי״לאין דיחוי אצל מצות
מטבל המעדר' בחולי הוי כמו מן החיוב על
שאין נוהגין תרומות ומעשרו׳
חייב
ואחד זה ואחד זה כיון שהשלים עליו
אע פשמצינו ספטו' וליללאפרושי כמי מיני׳וביה מסעם
אלו אין רצוני להאדי בהם
עכ״לונ״ל דהרמ״כס סבר דאין לדחות
בחייל יש בילה שאמרו בל ק דל׳ה צובר גורנו
הירושל׳כגילה דחיטאתכדדחי לי׳הרא״ב' בכמה מקומות בתלמוד שהיו מפרישין תרומו' ומעשרות
כתוכו ונמצא תורם מהחדש סבו וכו דהא
וע׳כישלנולמצו׳טע לדברי הירושדלא פי׳ר״י דהיינו דוקא במקומו׳הקרובי׳לא״י כמו עמון ומואב ומצרי'
בתרומות ומעשרות גזירה אטואי׳י אבל מסי התם לכל אין פילס חוץ מיין וסמן
מיקשי ציה מהעושה עיסתו קבין והשיכן ובבל שהייבום חכמים
אלא כ״ל שיפריש חלה גדולה כשיעור
וכתב
נוהגין
בסל או צרפן דחייב וי״ל דסאני התם באלו המקומו׳ הרחוקי׳ מא״י לא חייבום אכל בא״י
גדולה סל גוי ועור דהשתא ממ 'נ נוטל
דאורית'
היה
דעדיין לאסיה להסעת חובה מעולם הרמי׳ב׳ שאינו אלא מדרבנן שאפי׳ בימי עזרא לא
סלה כמו כן מעיסה שלא הורלסלת׳ודל
הילליכל שהגיע לה שעת חוב חייבת אבל
עלו כולם ולא היו כל יושבי׳עליה ונ״ל דלא שייך האי זה למדתי מדאמ בפי התערובות גבי
הכא שכב היה לה שמת חובה שהרי היה כיון שלא
טעמאאלאגבי חלה רכתי׳כה כבואכם ודרשי׳ מיניה בביאת דמים העליונים והתחתונים שנתערבו
3ס כסיעו׳ונפטרה מפני סעשאוה לחלק
כולכם אכל לענקתרומו׳ומעשרו׳לא בעי׳שיהא כל יושביה עלי׳ וכו עד רוב עליונים דקא יהיב למעלה
שוב אינה חוזית להתחייב דה״ל באלו
אלא דרבנן שבטל׳קדושת הארץ שיעור תחתונים ועוד פלל ספקי פיסת׳
הורמה ממנה חלתה באותה שעה והרי ז ו ומ״מ איכא מ״ד דהאידנ׳אינו
קודם שנתגלגלה וזכה ואח״כ גלגלה וכו׳
דומה לאותה ששנינו כפ״ג' דחל הקדישה משגלו ממנ׳אבל רי׳י פי׳שהם דאורית דקרוש׳שניה שקרשו בימי
עד פטור כמגסו׳ע״ר יסמעא׳־דזעושה
עיסתה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר עזרא לא בטלה הילכך הזורע באיי חייב להפרי׳תרו׳ומעשרוילפי
פיסה לבהמה ולחיה פטור נלמד מידן
גדול׳ומעש'
ואת כ פראתה פטורה שנסע חובפהיתה סרר שנות השמיטה וזה סדרן שנה ראשונה תרומה
סיבא בסמוך וגרסיכן בספרי זוטאראשי'
אלא
ב׳שני׳הראשונים
סטור׳ואין זה מנין אצל דיחוי דמצו׳ומ״ש א׳ומעש׳ב׳וכן בשנייבשלישי׳ הכל כסדר
עריסותיכם שלכם חייבת וסלחיסאינס
רבינו כדפי׳לעיל הוא בסי׳שכ׳ו• היתה
שבמקו׳מעשר ב׳נוהג מעשר עני וג׳שנים השניים כגיהראשויים חייבת עיסת הכלבים בזמןשהרועים
הפיסה בין הגוי וכין היסראל והוסיף כל
היא שמיטה ואסור בחדיש׳ובזריע׳ובכל עבוד׳ קרקע אוכלים ממנה חייכת ואס לאו פטורה
אח על סלו וכולי ג״ז שס בירושלמי ישראל ובשביעית
ובא״י האירגא מדרבנן ואין בה תרומות ומעשרות ובה״לשאין משנהבפ״ק דחלה ( דףעג ) ואיתמפלה
וגוי שפשו ב קבין וחלקו והוסיפו זה על
כמו עמון ומואב בירושלמי איזהו פיסת הכלבי ר״ל אמר
סל ישראל שמיטת קרקע נוהגת אפי׳מררבנן הקרוגי׳לא״י
שלו וזה על סלו כיסא חלקו
עני כמובששית והרחוקים כמו בכל כל שעירב בה מורתן מתניתין אמרכזמן
חייב חלקו סל גוי מהו כלום חלקו של גוי ומצרים נותנין מעשר
ושמיטה שהרועים אוכלים פעמים שאיןהרועים
נותנין מעשר שני
קייב אלא מחמת חלקו של ישראל חלקו
אוכלים ממנה רבי יוחנן אמר כלשעשאה
פטו׳והרא״ב'
לס ישראל חייב חלקו סל גוי
כעכין ותני כן פסאה כעכין חייבת משאה לימודין פטור רבי בא בשם שמואל אפי'
גורס סלקו של גוי כלום חייב לא מחמת חלקו סל גוי והיא הגירסא הנכונה ופס,
הפיס בין הגוי והישראל עשא׳קלוסקין והתניא אס אין הרועים אוכלי׳ממנה תפתר סעשאה משפהראסונס
הימ״בס כירושלמי הזה שכתב כפ״ז מהלכו בפורים היתה
סלא יאכלו הרועים ממנה ע״כ והשתא מ״ס רבינו כשם סרמ״כן ע״פ הייוסלשאפילו
בסותפו׳וחלקו ואס' כ נתגייר כגוי והוסיף הגר לע שלו עדשהשלי ' כל א׳עיסתו של
היתה סלת נקיה וכוהיינו כרבי בא בשם שמואל  :ומש ומיהו דוקא שניכר בס
ישראל חייכ׳וסל גוי פטור וכתב עליו הראב״דדומה דקסיא דידי׳אדיד סל ישראל
חלקו שהיא לכלבים כגון שאינ׳ערוכה וכו היינו כרכי יוחנן וצ״ל סהוא ז״ל סוכר דרגי
אמאי חייכ׳וסל גוי אמאי פטור איפכ מיבעי ליה ונ״ל דירו׳בתמיה קאמר כלו
אלא יוחנן ורבי בא כשם שמואל׳ לא פליגי דרבי בא בשם שמואל דאמר אפילופשאס
סל ישראל חייב וכו חלקו סל ישראל חייב חלקו של גוי סטור משמע דבתמיהא
בב ' קלוסקין לא אתא לאיפלוגי אלא^ אי״ל דאמר כל שעיר בה מורסן דלית אלאאפילו
זה וזה חייב פכ״ל ואני אומר דגם לפירוש הראב״ד קשה לירושלמי עצמו שפס
של גוי עשאה קלוסקין שהיא סולת יפה סטור מאחר סעשאה ראסונ׳שלא יאכלו הרוסים
גייס לפטור ובכ׳יסראליס לאייב דישראל וגוי אמאי שניהם חיייכי ' ה״לל
חייבת ממכה ובצורת הפת לא איירי וסמן־אמאי דתני בברית עסא׳כעכין חייבת וכווהייני
■ חייב סל ישראל פטור לפיכך כרא ' לישב הירושל׳לדברי הרמ״בס דשל ישראל
בא כר׳יוחנן דלא מפליג אלא בצורת ספת שאס לא עסא׳כעכץ אפי היא סולתנקיה
משו דכיון דחלקו היה מחובר מס סלגייוגוי לאוברחיובא הוא נמצא שלא
או פטור כיון ספשא פ״ד שלא יאכלו המפי׳ממנס ומעשיה מוכיחי עליה * לה ("?נח
עדיין עיסתו סל ישראל לידי חיוב חלה מפולס והוי כפושה עיסתו קבין והסיק
דאי׳ הרתינם ני׳שאפי׳עשאה ניי5ת< שלסליי־?לא עשה גהשים מינויזלא ס1םנריעימ' !.יא סיס היכרמאמי
צרפן כסל דחייב וז״ש כלוס חלקו סל ישראל חייב לא מחמת חלקו של גוי כלו
ולאיאכל? הרמים ת־ינלפ״יי וכתב הרש״כא בפסקי חלסשלודהא
אלא מסכי סהמשליס סיעור חלה היה חלקו סלגו יד לאוכר *נ 8אהממהראשינה;
חלקו סל ישראל חייב
דאמר ר״ל כל שלא עירב כה מורס א״א לערש שכל שיש כה מורסן אינ חייכתכחלה
חיוב׳ הוא והוי חלקו של ישרא ' כאלו נילוס לבדו הילכ׳כשיוסיף עליו וישלי׳לכשיעיר
דכירן שהרי סכינו ה רבעי קמח חייכי בחלה הס וסובן ושאורן ומורסנן אלא היינו לימי
•ייב ומה שאמרו אתר זה חלקו סל ישראל חייב סלקו סל גוי פטור היינו לומר
דסעמי מערכין בה מורסן כ״כ שאינה ראוי ליועי׳א״נ י׳ש לפר שעירב כתוכ מויהן
דחזינן דסלקו סל ישראל חייב מטעמדאמרן ממילא סמעי׳דחלקו סל גוי פטו׳דכיון
לאחר שניטל מתוכ לפי שאץ דרך בני אדס לעשו׳כן וכדתנן כטל מורסנןממוכןוי?
דחלק הגוי מחוכר לחלק הישראל דבר חיובא הוא א׳ב הר כאילו לש הגוי סיעו חלס
לתוקהרי אלו פשויי׳נכתב הימב״ס הלוקח מהנחפוס וכי׳עד סיף הסימן פ״ס ומ ם
וכב היה לה שעת חובה ונפטרה מפני ססי׳גר באות שעה ושוב אינה תיזר להתחיי׳
ל׳ הלוקח מב״ה או מתאיח 5*5לי6י ןצרי ו ל הפריש מספ ?הכי מםמע בפ׳>כ \* *
במו שנתבאר וצ״ל דבעשו עיסה זו ע״מ שלא לחלק ואח כ נמלכו וחלקוה דאי מתח
מפנישאין כוהגין תרומות ומעשיות בארצות אלו אין רצוני להאייו
שכתב שלא
עסאוה ע״מ לחלק לא היה לה שעת חובה מעולם והכי דייק ליסנא דהרמ״ב
בהם אפ״ פ שמציכו ככמה מקומו׳בתלמוד שהיוממרישץתרומו
והיינו׳
בבכא זו הית׳פעיס׳כיד הגוי וגיד היפר בשותסו׳מה שלא כתב בשאר כבות
ומעסמבח״ל פי״י דהיינו דוקא כמקומו׳ הקרובים לא״י וכו׳כ״ב התושפו׳כט זפ י
לומשלא עשאו׳מתחלה לקלקה אלא להיותה ביניהם כשוהסו׳ואח״כ נמלכו וחלקוה
של ישמעאל וכך הס דברי סימ״כ׳ז״ל ומ״ש אכל בא״י נוהגין כ״ככדי,ל כתו ?׳־"5ה י ?"
ומ״ה סל גוי פטור׳דכבר היה לה שפת סוכה אכל אס ממחלה עסאו׳ע ס לחלק
הרמ״ב׳ומ״ש הוא ז״ל לחלו׳פליו ודברי הימ״בס הס בסוף פ״א מה׳תממו׳ומ ש עציו,
גוי נמי חייבת דלא היה לה ספת חובה מעולם כתב הרמב״ס כפ״ו נכרי שהפריש
רכינו דלא שייך האי טסמ׳אלא גבי חלה ככר כזב זה כדברי הראב' ד ז״ל שילוב פ וי
חלה אפי׳כא״י איליחלה אלא מודיעין אותו שאינו צריך ותאכל לזר ולמה לא חששנו
יפטור לא כיון להלכה יפה דהא קי״ל כר יוסנןדאמר ביבמותרומס כזמן הזה לאורית והג
לה שמא חלה של יסר היה ותלה אות ביד גוי כדי לפוטרה שאס ירצה ישראל
עצמו נר סכך כת בתחלת הספי ואס אית לסא מילתא כחלה הוא דאית בע צוף'
עצמו ויעשה עיסתו פחית משיעור חלה עכ״ל והוא כממז ו' ע״ר ישמעאל ותוספתא
י ׳ ־לאצימי

שלא מפני

בארצות

<

הלכות תרומות ומעשרות שלא

רעא

ד״מ
שלא00

ולא סכי לה אלא תרומ׳כזמן הזה דרבנן ס״ל כרבנן וע״יל דאפי' לד התם תרומה על שנפ פ״ז־פסואעיקדוכאן לעל שכת פ־׳ם וכןעיק׳והרמ״בס כת׳כפ״י מה סמס'
מאימתי התחילו למכו׳מאסר י״ד שנה משנכנסו לארץ וכו׳כמצא׳למד סהשכ׳פחרב
נ־זמן הזה דאורית היינו לומר דקדוש ' שניה קדש לשעת ולעתיד לבא ואלו היו עולי'
בולם בימי עזרא היו מתחייבים בתחל מדאורית' ואפי׳אחר שחרב הבית וגס הרב בה הבית באחרונה סתחלת מתשרי שאסר הסרבן כב" חדשי׳שהרי מתשרי הו'
המגיד בפר ב מהלכו' איסורי ביאה כ׳להעמיד דברי הרמ״כס  :ומ״ש והוא עצמו כר
המנין לשמיעין וליובלות אות׳השנ׳מוצאי שביעי היתה ושנת ט״וקהיובל התשיעי׳
היתה ולפי חשבון זה מנת■ זו שהיא שנת
סכך כתב מוחלת הסער אס מס שכתב
וכךתיקרי
התחמס ומש סחת 5ויכן טהמ׳אלא בא" י ושמיטה היא בשנת פ״ח לר״י יולד.ע \' יבשנתפ״ט וכן עיק׳וכן אלף וק״ז לסרבן שהיא שנת ד אלפים
ותת״קלו ליצירה היא שנשמט ואח״ב ל (נ )
זנמרדני
כין בפני הגי בין שלא בפגי הבי׳אין משם ימנה לעול׳שבע שנים אחר שבע דקי״ל שנת חמשים עולה לכאן
בעמות ׳פ אלמנה
אבל כל הגאונים אמרו פמסורת הוא
ראיה דהתס ה"ק אין מנוה זו תלוי׳בביח ולכאן וזה משפט התרומות והמעשרות תרומה גדולה אין לה
לנ׳ג כקשאונל
קיי׳אבל מ״מ תלויה היא בביא׳כול׳וכמ״ש
בידיהם איש מפי איש שלא מנו באותה אנל ישראל יעי3
שיעור מן התורה וחכמי׳נתנו בה שיעור עין יפה אחד מארבעים
העשנה שכין חרבן כי׳א׳ומין בי׳ב׳אלא לתת בנר חסן שלו
כסוף השי ואם מ״ש כיוןשעלו בני הגולה
והחזיקו במקצת הארץ קדשוה קרוס שני' לעין רעה א׳ מס׳ובינונית א׳מחמשים בר״א ממן שא״י בטהרתה שמטו כלב בלא יוכל וכו׳וקעול' מתלמוד אע״ פםי1יידהכהן
והלן לואינו חייב
העומדלעולסלשעת׳ולעתי׳לבאי״לדהת׳ והיא נאכלת ואזלא היונותנין אותה אלא לכהן הבר ומיוחד ע"! בפי חשבון זה שהו קבל׳ושנת
השמיט '' לכנותו ע 7שכנה
לא לענין תרומו׳ומעשח מןהתור קאמי בין גדול בין קטן ומאכי׳לכל קנינו כמו לאשתו ולעבדיוי־אוכלין ידו היא מפורסמ אצל הגאוני '
ואנשי
לו״י־
סענמו:
אלא לענין סאלדבריס התלויס כקדושת דברים העומרין לאכילה ושותים דברים העומדים לשתיי׳וסכין וכלה לא מנו אלא לשני חרבן משישליך
הארץ ואתי׳ל דלענין תחמו׳ומעשח נמי כדברים העומרקלסיכה אבל לא ישנו בדבר ממה שדרכולעשו׳
אותם ז׳ז׳ולפי חשבון זה תהיה שנה זו
קאמי כדמוכח סיפא דמילתי׳סכ׳והכיחו בו ולא יעשו משקין משו׳פירות חוץ מבענבים וזיתים לבד אבל שהיא שנת ק״ז ואלף לחרבן מוצאי שביעי'
אותםהמקומושהחזיקו עולי מצרי' וכולי האידנא שהכל טמאים ואי אפשר לה ליאכלמפרי׳כל שהוא וע״ז אנו סומכי׳וכפי חשבון זה אנו מורים
ולא פוטרי׳מן התחמ ומעשרות יש לומר אפי׳חטה אחת ונותנה לכהן אפילו לעם הארץ ואינו מיוחס רק לענין מעסרו ' ושביעית והשמט כספים
מ״ק קדשו ' קדוש ' שניה אףלתחמה שיהא מוחזק בכהן והוא שורפה ויכול להניחה דע שישרפנה שהקבלה והמעשה עמודים גדולי׳בהוראה
וממשיות מדאויית׳אלו היועולי׳נולם
ובהן ראוי להתלל על׳ל והסת 'לפי סבר׳
ליהנות בת בשעת שרפה ולא חיישינן שמא יבא ליהנות ממנה
והשתא דלא עלו כלס
אחרונה שתפס הרמ״בס עיקר נמלששל
אעג דלא קדשה אפייאם מגיחה בכלי שאינו מאוס כיון שאין שום תרומ׳נאכלת
פ״טהיתה סמטה וכן המנהג היוסבא״י
לתחמ' ומעשיו ' מדאוריתא מדרבנן מיה'
קדשה ומ״ש ואם איתא .להאי מילת׳בסלס אבל זר אסור ליהנות בשרפתה אם לא שיהא כהן נהנה עמו כי סנה זו שהיא שנת הרצ״ט נהגו שמטה א
הוא דאית כלו׳דאמיי כפיוצ׳דוסל ובפ״ב ב ומ״מ שאר הנאות שאינו מכלה אותה מותרת אפי'לזרי׳כרתנן וזה משפט המרומות והמעשרות תרומה
דכתיבות אפי׳למ״ד תחמה בזמן הזה מ־עיבין לישראל בתרומה ואין מפרישין אותה אלא מן המוקף גדולה אין לה סיפור מן התורה בפרק
דאורייתא חלה דרבנן דכתיב בבואכם בר״א בא״י אבל בח״ל מפרישין אותה לכתחילה שלא מן המוקף ראשית הגז ( דף קלז ) ובכמה דוכתי אמר
בביאת כולכם אמחתי ולא בביא׳מקצתכ' אף ע״פ שאין לה שיעור למט׳יש לה שיעור למעלה שאינו יכול שמואל חטה א׳פוטרת את הצרי ומה סל
וכי אסקינהועזר לא כולהו סלו ' והרי׳מב' לעשות כל גורנו תרומה ואם קרא שש תרומה על הכרי איןשם וחכמיה נתנו בה שיעור עין יפה אס ' מ״מ
דליף אף לגבי תחמה מדכתי׳כי תבואו תרומה חלת עליו וזה הרין אם הוכשר׳התבואה כגון שבא עליה ועין רעה א׳מס וכינו ני׳א׳מנ׳מסנה ל ד
ביאת כול־׳משמ איפש רבשו׳דוכת׳מייתי מים אחר שנתלשה אכל אם לא הוכשרה אינה ראויה לקבל 'ממסכת תחמו ; דף נא ) בד״אבזמןסא״י
להאי דרש ויש קצ' סוכח׳לדכייו מדאמיי' טומאה והרי היא טהורה ואי אפשר לאוכלה שהכל טמאי׳וטמא בטהרתה והיא נאכלת ואז לא היו נותנים
בפר׳הפועלי׳דז׳שכבשו וז׳סחלקו נתחייכו
אות׳אלא לכהן חבר בר״פ הזחע (דף קל)
למימ׳ועה אסור לאכול כתרומה טהורה ואי אפשר לשורפה כיון שהיא
בחלה ולא במעשר והשתא איכ
מנין סאיןניפנין מתנ׳לכהן לה של
אשבזמןסנפחייבו בחלה לא נתחייבו טהור׳אלאתקבר וטוב יותר להכשירה קורם מירוח שעדיין לא ויאמר למס ליושבי ירושלים לתת מנת
במעשבזמן שלא התחייבו בחל׳אינודין חל עליה חיוב תרומה כרי שתטמא וישרפנה מיד פן יבא לירי לכהניס וללויילמען יחזקו במורה  :ימ״ש
שלא יתחייבו במעשר :וסמ״ג כ על דברי מכשול ליהנות ממנה ואח״ב מפריש אחד מי׳מהנשאר ויחננו
ומיוחס בלב דכתוכו' (דה> כ״ד לה ) גבי
הימ׳׳בכלשוןהזה וראייתו ניאי׳מדאמיי׳ לכהןאו ללוי והכהןאו הלוי שנתנוהו להןיפרישוממנ׳א׳מי׳והוא נכי סכיה ימי הקוץ וכו אצה בקשו כתבם
המתיחסי׳ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה
בנזי׳וכפשחי ' גבי קופות הנח לתחמה הנקר׳תרומ׳מעשר ואם זה המפרי׳תרומ׳מעשר כהן הוא יעכבג'
קאמר כתירוצא בתיא בתחמ דרבנןאכול
מתבואות ישראל מדרבנן ואינו או קשבי לעצמו ואם הוא לוי יתננולכהן ודינה כדין תרומ גדולהוהנשא׳
משע ששוכר סכך הלכ׳ ועוד שנחלקו ר״י הוא ממונו של הכהן או הלוי לכל רבר ומות׳לזרים וכן כהן ולוי כתרומה דאוריתא לא אכול וכ״כ הרלכס
בלו ומ״ס בין גדול בין קטן כ״כ הרל' בס
ור״ל כפ' הערל אליבא דרבנן דיבי יוסי צייכין להפוי' מעשר משלהן אע״פ שהוא לעצמו כרילהפרי׳
בלו והכי משיל בגמרא ומ״ס ומאכי׳לכל
משמעדס״ל שכן הלכ׳ולר״יהוי פיומה ממנה תרומת מעשר וכן הרין בכל התרו׳ומעשרות אע״פ שהן
קנינו כו׳מקרא מלא הוא וכהן כי יקנה
דרבנן לרבנן והלכה במותו לגבי ר״ל
וכן פוס' ר׳י רק שאומר שבימי עזרא היתה לעצמןצריבין להפרישן כמו ישראל ואם הפרישהישראימעש' נפש וגו׳ולש ואוכלים דברים העומדים
בשבלים קודם שהפרישתרומ׳גדולה אין הלוי
צריך
לאכיל׳וכו׳אבל לא ישנו בדב ממה שדרכו
מןהת! ירפכ 'ל  :ום׳ם איכמ״ד דהאידנ'
לעשות
בו
משכה
לח
דשביעי
'
(
דף מב ) סכיעי נימנה לאכילה ולשתי׳ולסיכה לאכול
אינו אלא דרבנן שבטלה קדושת האיץ משגלו ממנה אבל ר״י פי׳שהס דאוריפא
דבר
שדרכו
לאכו׳ולסוך
דבר
דקדושת שני׳סקדשו בימי עזר׳לא כטלה בס הערל מייתי פלוגתא דתנאי
סדרכחלסוך
לא
די׳יוסי
יסוך
יין
וחומץ
אבל
סך
הוא
את השמן
סבר קדוש׳שניה קדפ׳לשעת׳ולעתיד לבא ורבנןסברי לא קדם אלא לשעת׳חילבך וכן בתמסה ומפשר שני ולא יעסו משקים משוס פימת חיץ מעכבי ס וזיתים
הזורע כא״י חייב להפרי׳תחמו׳ימעשח' לפי סדר שנות השמיטה כלומר כיון דבא״י כלבד משכה בליא ממס ' מחמו' ( דף כט ) אין עושים תמרים דבש ולא תפוחי׳ייןולא
נוהגים אי מדאורית׳אי מדרבנן חייב להפריש וכו׳חה סדרן סנה ראשונה תחמה
סתוניות חומץ וכן שאר כל הפיחת אין מסכין אותן מביייתן בתרולובמעש סכי
אלא זיתים וענבי׳בלבד ויש כדברי רבי׳לס סקיס זיתים מלשונו אבל האידנ׳שהכל
גדולה ומעשר ראשו׳ומעש׳סני וכן בשניה וכו׳אלא סכמקו ' מ״פ נוהג מ״ע פשוש
בפ״ב ממסכת ידיסובפ״ק דר״ה ומתבאר בפסוקי התורה ובשביעי ' היא שמט' טמאי׳וא״א לה ליאכל מפריש כל שהוא אפי חטה א ' לכ הרמ״ב׳כלג מהלכוי תחמו׳
והיינו דוק בתהלגדולה אבל
ואשוי בחייש׳ובזריע׳וככל עבודת קרקע בא״י האידנא מדרבנן בפ׳השולח אמיינן
תחל מעשר אפילו האידנ׳צריך להפריילפי חשבון
דשכיעי׳משמטת בזמן הזה מדרבנן ומשש התס דכין שמיטת קרקע בין שמיטכספי' יב כ הרמב״ס בלהנזכ וז״ל תרומות מעשר אין מפרישין אותה באומד אלא מדקד׳
לא נהגי בזמן הזה אלא מדרבנן וגס כירוש' דההוא פירקא מייתי מקר׳שאין שמיטה בשיעורה ואפי 'כזמן הזה שהרי סיפור מפויס כתורהונותנה לכהן כ״כ הרלבס
נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג כלו׳מדאוריפא אינה נוהגת אבל מדרבנן נהגא וכך
בלב מה ' תרומות התתללכהן בין טהויה כין טמא׳אפילו נטמא הדגן או התירוש
סה דברי הרמ״בס בה׳שמטה פ״ט ופ״י וכתב סמ״ג דהכי קי״ל ולא כתנאי דסברי
מצו קודם שיפריש לז חייב להפיי׳ממנו תרומ בטומאה וליתכה לכהןסנ ואני הנס
נתתי לך את משמרת תרומתי לתחמה טהורה וא׳תחמה טמאה הטהורה נאכלת
דשכיעית נוהגת אע׳פ שאין יובל נוהג  :ואיןבה ו 1חמ ומעשרות כלו׳כיוןדאין
זורעין בה לא סכיח׳בה תרומה ומעשח א״נ לפי סהדברי׳הצומחי׳כה הם הפק׳והפקר לכהניס והטמליהנו כשריסתה אס היה סמן מדליק ואס היה דגן וכיוצ׳כו מסיקין
פטור מתרומה ומעשרות קאמר דאין כס תחמומעשיות ומיהו אס גוי מכרלישראל בו את התנור וכן תרומת מעשר אס נטמאה או כטלסמעש 'מפרישין אותו בטומאה
וניתן לכהן ליהנו׳בה בסריפת׳עכ״ל לההיא דרסא של מואניפתתי לך את משמרת
פיחת בשביעית וגמר מלאכתןביד ישראל משמע דודאי נוהגי׳בהס תחמ ומעשרו'
וכ״כ ספר כפתור ופרח וכ׳שבמקי׳מעשר שני יפריש מעשר עני כדין עמון ומואב
תרימתי היא בפרק הערל ולס רבינו אפילו לה ואינו מיוחס כ״כ הרמ״בס בלו
מה׳תחמס ויכוללהניחה פד סיסרפכה וכו׳ולא חיישינן שמא יבא ליהנו׳ממכס
שחנינו בפ״ב דמסכ׳ידיס -וברז״ל שאין שמיטת קרקע נוסג׳אפי׳מדרב כן משמע
אפילו אס מניחה בכלי שאינו מאוס ומאבל זר אסור ליהכו׳בסריפת אס לא שיהל
מדין עמון ומואב שיבבסמחמש הקחבי׳לא״י כמו עמון ומוא ' ומצרי׳מתני׳מעשר
עני כמובששי׳והרסוקי' כמו בבל כותני׳מעשר שיי בס״ד דמסכ׳ידים תכן דלדברי צסן נהנה עמו ומ״מ שאר הנאות שאינו מכלה אות׳מותר אפי׳לזריס ואין מפריסין
הנל בבל מעש׳שני ומצרים מעשר עני ובעמון ומואב איפליגו תנאי סתם ואסר כך
אותה אלא מן המוקף מסנה לג דמעסר ופ"קדחלה ( דף עג ) אכל כלל מפרישין
נמנו וגמרו דהוו מעש׳עכי והתם מפר׳טעמ משו׳דסמוכי׳לא״י הס ויהיו עניי ישראל
אותה לכתחלה שלא מן המוקף כפ׳עד כמה  :אעיפ שאין לה שיעור למטה יש לה
נסמכים עליהם בשכיעי׳ושמיטד! היא בשנת ס״ח לר״י ולרש״י בשנת פ״ט ט״ס סיפור למעלה שאינו יכול לעשות כל גורנו תרומה וכו׳משכה בלק דחלה (דף פג)
■לוא שהיי כבספ׳חשן משפט סי׳ס״ז כרבי ' ובחשבון שכת שביעי׳איכ פלוגמא לר״י
לאומי כל גרני מרומה וכל עיסתי סלה לא אמר כלום עד שישייר מקצ׳ומפר טפל
בלראשית הגז משוד כתיבבה ראשית ובעי ראשית שיסו סירי׳ניכרי׳חה הדין אס
ליתה בשנת פ״ח וליש״י כשנת פ״ז והוא עיקר עכ״ל ודברי הר״א׳בפ׳קמא דעבוד ׳
*יה כדבריו כס-שן משפט ואיפשר לומר שמה סכ ' סס פ״ז ופ״ס ומ״ס כאן פ״ח ופ״ע הוכשר התבואה וכו׳אמאי דכתב למיל אבל האימא שהכל טמאי ' ונו והוא שורפה
א׳אלא שמה סכת׳הר״אש וכן מ״ש בחשן משפט הוא לפי המונים שנות העולם קאי ומ״ס וטמא־ אסור לאכול בתרומה טהורה לאו דוק׳טהור׳אלא משו׳דטהור דאף
ממולד וי״ד ומה סב כאן הוא לפי המונים שנות העולם ממולד בסר״ד ומ״מ יש ט' ס
ל׳פ שאסור לאכול תחלטמאה מות׳לאכול רוחמ טהור׳ קאמי דטמא אף בטהורה
 3שמא דגברי כמ״ס כאן כי השליף סברת ר״י לרש״י ופכר ' רש״י לר״י ועודכי סס כ' אסורוומ״ש ושוב יומר להכשירה קודם לרוח שעדיין לאחל עליה חיוב תחלכלו׳
ומ
ב ג *2
לאילו
זבמקנת
ספרים כ ' כאן
ונח״ה שמיסה היה
כשנת ע־ 7לר׳י
ושנת ע׳נלרש״י

הרכות תרומות

וסע וראשית הגז שלא

דאילואסר ספל עליה חיוב תרומה אסורלטמאה ומיהו היינודוקא כתרומת א״י מוציאין התתמ'והמעסמ׳מידיהס ונותנין אופס לכהניס ולוייס אחרים יןכס
אבל בתהמו׳ח״ל מותר לטמאה בידם וכמש הדמ״בם כפ״יב מסל׳תממות ומ״ס להס כדי שלא יקפצו לגרנו׳ולגתית ויקנו סכלים כדי להפקיע מתמאחיססהט־ני*
ואס קנו קודם סתגמר מלאכתן אין מוציאין מידם ע״כ ונ״ל שמס סכת,כפ״אסה*
ויסרס :מיד סן יכוא לידי מכשול וכו תימ שזה סותר מ״ם לעי בסמו׳ ויכול להניחה
עד שישרסנה ומולא חיישינן שמא י? וא ליהנו' ממנה וכו' ׳כיון שאין סוס תממה לעצמומיירי בפירו׳היוצאי׳משדותיהן או שקנו קודם פתגמי' מלאכתן •ואםהפרי5
הישראל מעשר כשכלי' קודםשהעדיש
נאכל׳ואין לומר דשאני המס סהית׳סמאס
הישרא׳להפרי׳תרומה גדולה אין סליי צריך להפיי' ממנו
מתסלתה אבל הכא היתה טהור והכשיר צריך להפהש ממנו חלק תרומה גדול׳שהיד! על
שהפריעוסלק תרומ גדול׳וכו׳אבל אס דשהיסראל
אבל אם דש הישראל והפריש המעשר מן הרגן קודם
טעס לסלק ניניהם מפניךכ •
בידים
דאיןמפריס א׳מי׳מהנסא׳וכו׳אמאי ממנו תרומה גדולה חייב הלוי להפריש תרומה גח־להשיו ומחייב הלוי להפריש תרומה גדולהפכן
ואח״כ
דכת לעי סמש־י׳מיומג,דו<'־ה יו/* 5ומ״ש  .מלבד תרומ׳המעשר לוי שלקח המעשר בשבלל ים< 1אית  .ממנו וכו בס גשאכלו (דמט )אהאדתנןדמזמני'
רתנ^ לכסז (6לנוי כפ 3דכתובו פניןי תרומה בשבלים אלא קונסים אותו לתש ולהפרןל1יתלהמעש׳ עלמעשר א סניסלה תרומתו פשיטל״ג
שהקדימו כסבלים וכו וכדרביאנסוד6׳מ
1
41,״• .״״,׳ _
יסב א אומר כשם סתרומה חזקה צכהונ -יל
פסו׳■
דק ואינו חייב ליתן המעש מן התבן והעצה ואט הפריתרומת ר׳אבהו מעשי אח שהקדימו בשבלים
ואהמתרומה גדולה סל והרמות׳ממנותממ׳
דלויהו׳כר׳אלעזרבןעזרידתניאתרומה מעש שבלים כמו שלקח ה ז כותש ונותן לכהן את הזרע
תרומת מעשר אפי שלאמ] המוקף ואח כ ה׳מפשר מןהמעס׳ספשמןהגנפס׳אסרתי
דבריר״פרא״כ התק ומפריש?
לכסן מעשר ראשון ללוי
שני לך ולח תממ׳גדול׳ותרומ׳ מעסקהמעש׳
עזריה אומר מעש ראשון אף לכהן אימור יפריש הישראל אחר מעשרה מהנשא׳והוא הנקרא מעש
דא״רא ב״ע אף לכהן לכהן ולא ללוי מי וזה משפטו אם לא הוכש׳אז הוא טהו׳והיה ראוי לאוכלו כידוש' א״ל ר״מ לאביי א״ה אפי׳הקדימו בכיי
שא״א א״ל עליךאמ קרא מפל ממסמתיכתרימו
)5מ אין• בתר דקנסינהו עזר' ומסמ׳דלר״ע שאע״פ שאין ח ומה קדושת העי' והבית לא בטלו אלא
בכו׳בזמן ומס ראית האי אידגן והאי לאאידגןואית׳
קכסלזף לאוכלו כיון שאין מזבח ראיתקש לבכור בהמה מה
וקודם קנסא הוי דוק ללוי בתר
לכסני' אכל לר אליעזר כ״ע דמקמי קנס' שיש בית אף במעש׳דוקא בזמן שיש מזנק אלא אם הוא חו ץ נמי בפ׳כ״ <דלה ) ובפ״קדכיצה ( דף יג)
לוי שלקח הממסר כשכלים לא ימן ממנו
לירושלי׳יחללנו על שוה פרוטיוישליכנו לנהר ואם הוא בירוש׳
הוי אף לכהןונתר קנס׳הוולכהןלו זו3״כ
מעשד
<!תיס ין יון י^.,*5הלכ כ ?עמת?ייו 6כ שהוא טהור אי איפשד לפדותו ואיכ׳למיחש^ מא יבא בו ל יךל תרומה כשכלים כלומי מחמת
לאילו ממי ומס גדולה פטור הואאלא
יתנהו לכהן או ללוי והרמ בס כתדמעשר ״  . .ט״ ״,ם״. .
שנטמאדגןכפ״קדכיצס שם ומ״ס ואינוסייכליפד
בטומאהמ מ כיון
כת שנטמא אסור לאוכלו ולא לבערו
את כל מעשר בנייסראללנסל׳ואח״כ
וכן מ״ש ואם
מן התק ומן העצה זע
המעשר נון
היא י " ׳*׳* ,
ויחללנו על ש פ אפילו א ם
.
בירושלם
ל7
יכול  7פדווש אפילו
תכו
שלין י '* ׳•י
בזמנו ״׳• ׳1
הלוייס "  •-׳•* *י
ועזרא קנש את
יי
שוההפריש תתמו׳מעס סבלי כמו סלקסה״ז
להם מעש׳ראשון אלא ינתן לכהניס לפי הרבה וישחקנו ויוליכנו לנהר ובלבד שיהא במעשר שני
ובשלכותש ונותן לכהןאת הזיע ואתתקמשג'
שלא פרוטה ואם אין לו ממנו ש״פ ישהנו ער שיה׳לו ממנו ש״פ
פלא עלו עמו לימשל׳נר׳ מדבריו
פדיוןכפ״י ממס תרומו' (דנה ) :־מפרישין
קנס אלא את.סלויי׳ 0כזמכו לבד וכן נרא׳ שמחללו יברך בא״י אמ״ה אש׳קדשנו במצותיו וצרכו על
ממ״ס עוד בסוף הל׳מעשר כ׳ובזמן שהיו מעשר שני וכ״ב הרמי׳בם שאף בזמן הזה אי] פודי] אותו פירדע\ ׳ תרומת מעשר אפי׳סלא מן המוקףמשג'
ולא מחללקאותו ולא מוכרי] אותו שם ואם נכנס ביחשלס א ף בס ׳כ דבכורי׳ (דף פד ) תרומת מעשרשוס
גותנץמעש׳ראשוןלכסני' ^ היו ?גתולי/
למורים כשמי דרכים ניטלת מןהטהור
אלא בזמןהזה איין מוציאין אותו משם א ל א מניחין אותו עד שיר י
משמע מלשון זה מכסיו אינו ניתן
ואם עבר והוציאו מניחק אותו עד שירקב ל פי ק -איל מפריש " על הטמא ושלא מן המוקףומי כפ כל הגט
׳ךהכי הוי לי למיכתב  ,ומזמן
לליי
חיץ לתמס שלא מן המיקף וכתבו ססהתום׳
^ לסהו׳ פס ר״ עד ׳}מ ׳ מעשר בירושלים בזמן הזה אלא מוציאין הפיר ,ת בטכ ?ן
ל^ סי
לעיר׳ונמדישין אותו שם ופודהו ואם הפרישוהו שסבזמן ה< ה ינוע״ג דתנן דנטילה םל5ז סןסמיקןס״גו
"עש׳^׳לליי יםוב'ז ״ל י5׳ף ל> פ ק־םיכ,־ו
ממונןמדאורייתא אבל מדיכנן אינהניטל׳אלא
פלא יתנו לה׳אלאלכהכי' ולפי זה כי3ןמ ׳ ירקב מעש עני של שנה שלישי וששית טתגו לעניי והוא
באו מןהמוקן^ והמזב״ס כתב בפ״גמהלכות
ממאי לעשו׳כו כל מה שירצו ולאוכלה בטומא כמו שירצו ואם
$ןין בתר דקנסינסו עזרא הדר כיה
׳מפריסין
׳י
׳
מעשמפיכ׳
':זוומעש
מחלקו כמו שירצ׳אפי׳אין מגיע1
סכיכמדינ׳אחר' מפרי תיומס מא על הכל
ואשה
ח ׳לשאולנותני׳לאש׳תחילהופח
איש _
דוכתישהי י טתניס מפש י ייןסו .ן באו _
בכייה ׳ ,
ית״ח איןהורמיןאלא מן סמוקואפי׳מרומ׳
י
הגאה
טובת
בו
בשד׳אין
וכשהו׳מחלקו
לאיש
)
יג
לליי,י םבפ׳כלהגט ו3פ יקהזריש
מפס וכ״כסמ״ג והיינו מדאמרי׳לאנחשדו
שה_1ר .״״י!נ.יס ,באיםונוטלי׳אותו בעל ברחו ואפילו עני
במ ״
שבישראימוציאיןאותו.־ חברים לתיוס שלא מן המוקף מסמ׳דוקא
ר־" "
״ל״' ט ' ״ של
ל< "׳ 'ט״ " ' ! !! !״ י '" " ״,ל '
פטיו באים בספינה ובכמה דוכתי וטעמ׳
טובת הנאת לבעלים ונותנו
מידו אכל המתחלק בכית יש וב
^ א י ׳* ^ ם ונרתבו חברים אבל סאי בני אדם תדרמין סנא מן
המתחלק ^ ת
מ דו אכל
דמסתב׳סואסל אל ק נוס ^ לבכי המף
יפרי׳סישר׳א׳מי׳מהנסאר
שירצה המוקף :ואח״ב
הבאים לכל עני
ההוא שלא עלו עמו ולא לדורות
פלא נמצא בהם עון ולפי זה נ״ל דהא דקתני כך מעשר ראשון חזקה לכהונה בימי והוא הנקר ט״ס כלומר אחר סהסרי׳הישראלמעש'א׳יפרי׳סעס ב':ין? ה משפסו אס
סזרא הוא דקאמרדוקא וקס'יל מדתכן בסוף סוטה יוחנן כהן גדול סעבי׳הודיי׳ לא הוכש׳אז הוא טהו׳וסיה ראוי לאוכלו בירוש סאפ״פ שאין הומה קדוש העידוהכי'
וסייש
לא בטלה כסוף מדיות א״ר יהוס מקובל אני מריב״ז וכו׳ואוכלים קדשים קליס
 3מעשר וקאמר עלה מאי טעמ׳לפי שאין נותכין אותו כתיקונו דרתמכ׳אמר ללוייס
ואע״פשאין' חומה ומ״ס אלא סא״א לאוכלו כיון שאץ מזבח דאיתקש לבכור כסמה
ואנן קא יהביק לכסניס ופרש״י יהכינן לכהניס משוס דקנסינהו עזרא ללויי׳והרי

רגילין לתת לה׳ולפיכך העבי׳הודיי' המעש'א" נדבנידורושליוסנןכהןגדול 0בי מ
להר כרבי אלעזרכ״עואיהוס״ל כר״עומיהו סמ״ג כ׳ועזרא קנס את הלויי׳ בזמנו
ו־כו׳ומפני כך שנינו שיוחנן כהן גדול בטל וידוי המפסרות ע"כ ולדבריו א״א לומר
בתירוץ שני אלא כתירוץ ראשון ואסתי קשה מדאיתא כפרק יש מותמההיא גינת׳
מוס שקיל ר׳אלעז כ״ע מעש׳ראשון מינה אזיל ר״ע אהדר'לפיתס׳לבי קברי ומסי׳
ה תם למ״ד קכסא לנהנים משום הכי אהדוי לפתחא הכי קאמר ליה בתורת קנסא
לזית לך בתוחחלוק לית לך ואס איתא דלא קנס עזרא אלא בזמנו סיכי א״ר עקיב'
נתורת לקנסא אית לך כיון דלא הוי ממנו דעזרא דר׳אלפזר בן עזרי׳עשירי לעזרא
סוס ושמא יש לומר דלר״ע הוא דלא קנס עזרא אלא לזמנו דכיון דדינו ללוייס ולא
לכהני׳ליכא למימ שעיקר דין במקומו והפכו לעולם אבל לר אלעזר ב״ע דמדינ׳הד
צף לכהניס לעולם' קנסינהו שלא ימנו אלא לכהניס והא דא״ל ר״ע לר׳צלעזרב״ע
והכהן או הלוי
בתורת קנסא אית לך לדבריו דרבי אלעזר בן עזריה קאמר :
פנתנוהו להם יפרישו ממנו א׳מי׳והוא הנקרא תרומות מעשר זה פשוט כתור׳ בסוף
י פרשת קרח ואס זה המפריס כהן יעככנה לעצמו יתבאר בסמוך ואס הוא לוי ימננו
לכהן פשוט הוא  :ודינה כדין תרומ׳גדולה והנשאר הוא ממונו ומותר לזרים בפ״ב
דכתובות ובפרקהערל  :וק כהן ולוי צריכים להפריש מעשר משלהן וכו׳וכן הדין
בכל התרו׳ והמעשרות וכו׳צריכיס להפרישן כמוישראל כ" כ הרמ״בס בהלה מעשר
פ״א ויליף לה מדכתי כן תרימו גס אתם מפי הסמוע׳למדואמס הלרי׳גס אתם לרבו׳
צת הכהכי׳וכת׳סט״ג כסי קל״ה דהבי אית׳כסיסרי • ומ״ש סהן לעצמן כ׳כ הימכ״ס
בפ׳הנז׳ויליף לה[מדכתיב כי תקחו מאת בני ישראל והוא ירושלמי כמס׳מעשרשני
ומיפו מ״ו מההנזכר כתבבהןאו לוי שלקחו פירותמימרא׳ אסר סגגמר מלאכתן

מותר להכשירו כדי סיסמא ואע״פ שאף לאחר שנטמא אסור לאוכלו ולא לכפרי
בטומאה מ״מ כיון שנטמא יכול לפדותו אפי בירושלס מימרא דרבי אלעזר כפרק
:ויחללנו על ם״פ אפי׳סוא הרכהוכולי
הזהב ובסוף סנהדרין וס׳אלו סן הלוקין
בס" פ המקדיששדהו (דכט )אמ'דאע"ג דאמ׳סמואל הקדש סוה מכה שסללו פלם״פ
מת״לל דמשמ׳דוקא בדיעבד אבל לכתחילה לא ה״מ בזמן סב״ה קייס דאיכא פסןד
אבלי בזמן הזה אפי׳לכתסילה וכיון דבהקדס הוי דינא הכי כ״ש במעש׳וכ״כ הרמ' כ
בפ״ב מה׳מ״ס וז״ל הורו הגאוני׳ שאס רצה לפדות סוס מנה כפרוטה לכמיסילבזמן
הזה פודה לא יהיה זה חמור מן הקדש וקודם לכן כתב מדת חסידותשפורץ
מ״ס כזמן הזה בשויו כדרך ספודין אותו בפני הכית וני׳סטעמו מדגרסינן בפיק
הנז׳ההוא גברא דאחרסינהו לנכסי בפומכדיהא אתא לקמיה דרב יהודה א״לסקול
ד זוזי ושדינהובנהר׳ולישתרו לך ופריך מליו דכיון דבזמן הזה הוהדליכאפסידא
להקדש דליכא בית וסתם חרמים לבדק הבית ואפי׳כפמטה סגי ו^ מאי א״לסקיל
ד׳זוזי ומשני משוס פרסומי מילת׳ומשמ׳ליה ז״ל דדוקא במסרים נכסיו דהוי פסידא
טוכא הגי בד׳זחי לפרסומי מילתא אבל במ״ש צרי׳לחללו בסיורו לפרסומימילחא
ומסמ״ליס דהאי פרסומי מילת׳הוי מדת חסידו׳ולא מדינ׳ומ״ס רסחקנ׳אינו יורע
מנין לודכיון דמלמוד׳לא אמ אלא לשדינהו בנהר' מנין לושצרי׳לשחק כ פרמ בם
בפ״א מה מ״ס וכן אס סלל סוה מנה על ס״פ מפירות אחרו׳ה״ז מחולל ושורף אם
הפירו שחילל עליהם כדי שלא יהיו תקלה לאחרים וכתב עליו הראנ״ד תמה אני
אס אמרו הגאונים שיפדה מ״ס אפילו כזמן הזה] פירות על פירות אלא כמ שים
ו 3לכד םיהי* במננסר ש״פ ביימ ^ כפ הזהי ״\ 6י ד
״ק ל סטס^ו כדמ יןי עכ״ל
איןבחומשור׳י״ אמראץכר.רצ •
לאיתמרפלה רב אמי אמי אין בו רב אסי אמר

אין
בסומסו ואותנו למד אין בו ואסקי בקשי׳ואס אין לו ממנו ס״פ ישהנו מד שיה' או
לתרומת ממשי אכל כסיק יש מותרות אמיי׳מה תמע טובלת אף מעש ' ראשון
לו
ממנו
ש״פ
וכשעה
שמחללו
יבר׳על
פדיון מ״ש כ כ הרמי' בס 3פ״ד מה מ״ס וכ עוד
טוכלוכדתניא ר׳ייסי אומר יכול לא יהיה חייב אלא על כטבל שלא הורם ממנו
ואס
חללן
על
פימת
אחרות
או
שחלל
מעות
על
הפירו׳מברך על חילול :מ״ש וכ״כ כל
עיקריוכו׳ואי מהתם ס״א ללאו אכל עית׳לא קמ״ל וערס״י אף מעש ראשון טובל
הימ״בשאף בזמן הזה אין פודים אותו כירושלים וכו׳אמהש  :לעיל ואס הוא בירושל'
ואע״ג
דכרידיה
ליכא
מיתה
סייכיס
מיתה
על הטבל סלא הופר מעשר ראשקממנו
ססו׳טסור א״א לעדותו קאי ודברי הרמ״ב'
וכתבו התו׳וא״ת מנ״ל דטכל מ״ע כמית'
עד ואס הפרישוהו שה בזמן
ויש הז׳ירקבהס שירצה
אב וכנו שני אחים ושני שותפים שהי׳אחלימהן (גני נותן הא לא איתקס לתרומה וי״ל דסמ' אין בו
בפ״י מה׳מ״ס והס כתוש
בספרי רכי'
מוססית וחסרון נדברים אלו שש״שואס לו השני שעשר עני שלק שני עניים שקבלו השדה באריסות זה עימ׳א׳נ כיון שאין חלוק משאר• טבל
לענץ אזהרה הוא הדיןלעכין מיתה
עכר והוציא מכיחי׳אותו עד סירקב הוא מפריש מעשר עני של חלקו ונותן לחברו וסן חברו מפרי׳מחלקו
מיות ואינו כספרי הימב״ם ואצל מ״ש אין ונותן לו מעשר עני' אין פורעין בו המלוה ולא־משלמין בו את טכ״ל  :ועל כולס מברך כשע הפרשתן
התגמילק ולא פודי] בו השבויים ולא עושק בו שושבונות ואין זה פשוט סכל שהוא מקייס ממה מביך
סוניאיס אותו מסס אלא מכיסי' אותי עד
עליה  :אין
תורמין אלא חן היעה
נותנקמסנו
לצדקה
אבל
משלמין
ממנו
שירקב חסי מלת סס וכ׳'כ כספיי ?רמ״ב'
רבר של גמילות חסרים
משנה כפ״כ דתמע (רמט ) ורריס לב בגמ׳
וצריך
להודיעו
שהוא
מעשר
עני
מניסים אותו שם עדסירקמ״ע סל שנק
ונותניץ
אותו
להבר עיר בטובת
פרקהאסה רכהידף ל׳מדכתי׳בהרימכס.
ג׳וששית ניתכו לעכיי׳והו׳ממונ׳לעשו׳בו
הנאה
ואין
מוציאין
אותו
מהארץ
לח״ל וכל אלו
התרומות את חלבו מממממ״ש ולא ממין על שאינו
לנ מה שירצו לאכלו בסומא׳וכמו
שירצו והמעשרו׳ ואפי׳מעשר עני טובלין שאסור
לאכו׳מהתבוא׳קודם מינו ג״ז במסנה בפ״ב יתרו'  :ונז״ס ולא
ואס באו העניי׳ בשבילו בסד '
צרי׳ליתן הפרשתם ועל כילם מברך בשעת הפרשת׳ :ואין תורמין אלא מן מדבר שנגמרה מלאכתו למעשר על דבר
ליל אח כדי שבעו בס כב ו־פאדי  0מק
היפ׳ולא ממיןעל שאינו מינו ולא
מרבישנגמר׳מלאכתו למעשר שלא נגמי׳מלאכתו ולא מדבר שלא נגער
אין פוחתי׳לעני כגורן מחניקי -חנ1י'יק
ב
על
דבר
שלא נגמרה מלאכתו
ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו מלאכתו וכו׳וא־ן תורמי׳מן התלוש על
שעורי' וכו׳אמרי׳בית מ״ט ואכלו בשעייך
ואם אין על רבר שנגמרה מלאכתו ואין תורמין מן התלוש על המחובר המסיבי וכו׳ג״ז משכה בס״ק דתמ ( דמס)
ושבעו תןלסה פדישישבעו:
לו ליפן לכ"א נדי ש ובעו ניתן לפניה׳והה ולא מן המחוב׳עלהתלוש ואין תירמין מ ן היב׳על חלח ולא מן ומ״ש ואין תורמין מן הלח על היבש ולא
הלח על היבש ואם תרס אין תרומתו תרומ׳ואין תורמין מפירו׳ מן היבש על הלח כ״כ הרמכ׳ס במ״ה מס
מחלקים ביניהם שס נמשכה היה לו דבר
תרומות וכתב כיצד לקט ירק היוס ולקט
הארץ
על
פירו׳ח״ל
ולא
מפירו׳ח״ל
על
תופש נותן לפניה ' והס תחלקי׳ביניס ועש
פירות
הארץ
ולא
מפירות
ממנו למסי אין תומלין מזה על זה אא״כ
שאינם
חיינין
מתרומה
בנון
ואס הגיא לביתו מחלקי כמו שירצה וצו'
לקט
שנחה
ופאה
■
והפקר
או
פירות
דרכו להשתמר ב ימים וכן ירק שדרכו
מוס׳אין פוסתיס לעניי כשנת מ״ע מחצי שנתרמת תרומתן על פיחת שחייבין בתרומה ולא
מפירות להשתמר שלשה ימים כגון המלפפונות !מ
קב סטיס וקי סעוייס בד" א סל גורן אבל החייבין על פירות הפטורין אפי׳אחד חיובי
מדברי תורה ואחר שלקט כג׳ימיס מצטרף ותורה מזה על זה
מתיך ביתו נותן כל שקיאינו חושש וכת'
הימ״ב כפ״ו מה' מ':ע סהטע מפני שאינו חיובו מדבריהם אין תורמק מזה על זה ואם תרם אין תרומתו ויש בדברי רבינו עירבוב שכתב על כל
תרומה :עושה אדם שליח להפדי׳ ול תרומותיו ומעשרותיו ואין הכי אין תרומתו תיומ תרומה והא ליתא
מצווה לתתכדי שכפו אל^ !: :3דה ^וה יי
עושין שלי׳גוהה׳לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן
תרומ׳חש״ודהא כ כל הני אס תרם תרומתו פרוע חוץ
אינו מוצא סס ליקס עכ"ל :ומ״שרבי א עי
ודרדרי
והנכרי
שהדם
שתרם
מול
של
יעור
&
׳
&
ישדא׳אפי׳ברשיתי
ןשי׳רידימווהו והתורם
והמורם שאינו
גיואינו שלו
מולו שלא ממין על שאינו מינו ומן סתלו׳על המחוב'
אין
מגיע לכל אחד אלא כזית היינו לומר ברשות הבעלים
אבל התורם משלו על של חברו הרי זו תרומה ומן סמחוכ׳על התלוש דבסכך איןתתמתו
דאע״ס שכשאר אצלו הרכה ובמה שנתן
אין כו כדי לכל אחר אלא כזית ס׳ד  :וטובת הנאה שלו שנותנו לכל כהן שירצה התורם משל חברו תרומה אבל כשארא תרומתו תרומה ואין
להגי׳ולוע דים לגרוס ואס פרס תרומתו
באו איש ואשה לשאול מתנין לאשתחל' שלא ברשות ומצאו בעל הפירו׳ואומ׳לו כלך אצל יפות אם יש
תתמ׳דאכתי ק למה ממץ על שאינו מער
ונו' פ משאין  :וכשהוא מחלקו כשדה שם פירו׳יפותיותר מאותן
שתר׳תרומתותרומ׳שהרי אינ׳מקפיד ומהתלוס מל המשוב וכו תרועתו תרומה:
אין בו טובת
")
_
הכאה _
לבעלים _
וכולי אכל_
היי יפות מאותן שתרם אקתדומתו תרומ׳שלא אמר לו אלא
׳ואץתורעין מפירות הארץ על פימת
המתחלק
בבית
של
בו
טובת
מא׳לכעליס
ררך
ח״ל
מיהוי ואם בא בעל הפירו׳ולקט והוסיף אפי׳אין יפות
חייבי׳בתממ
מאלו_ _
וכו׳ולא _
מסירות _
שאינם _
_
ביית בפרק הזמ <דף קלא ) ומ׳׳ס
ואפילו תרומתו תרומה  :חמשה אל
יחתמו ואם תרמו תרומתן
תרומה כגון לקט שכחה ופאה והפקרוכו׳משכה
ער שביערא׳עוציאין אותו עידו
סס
וגס
הרש
המרבר
ואינו
שומע
ואלם
ששומע ואינו מדבר
והערוםבפ״ק דתרומו ' (רסס ) ; (  0״ש אפילו אחד
אמתחלק בכית קתכי המס הכי ורבי׳לא
והשיכור והסומ׳קטן שהגיע לעוגת נדרי' אע״פ שלא
הביא שתיחיובו מד״ת ואחד חיובו מדבריהם
חסש לכתבו גבי מתחלק בבית דכיון
דה'
שערות תרומתו תרומה
כתב הרמ״ב׳האוםר לשלוחו צא ותיום אין תורמין מזה על זה ב״כ הימ״בס פ״ה
כמתחל בשד׳דאפי׳עני שבישראל מוציאין
והלך לתרומואיגו יודע
מענו ע״כ ממילא משמע דה״ה למתתלק אין חזקתו תרום שאי? אם תרם אם לא תרם ומצא כריותרם מה ת־ומות והוא כלתי ממתכי׳דס״ה
בבית דאין טעם חלק כיניה ' :האב ובנו'ב
אומרי׳ חזקה שליחעושה ש 1,יחתו  1,הק,ז דתי־ו (דףיז)גבי פורס מעציץ שאינונקוב
אלא להחמיר
וחושש
שמא
תרם
אחר
שלא
ע
הנקוב
ומדמאי
עד
אחי׳וב׳שותפץ שהיה א׳מהס עני נותן לו
היראי • ומשרבי
״\
 1וחס תיס אץ תרומתו תרומה טעות הוא
?שני מעשר שני סלו ירום פ״ס דפא׳וכפכו
יי*
דבתורס מדבר שחיובו מדבריהם על דבר
הרעב״ס כפ״ו
מה׳מתכות עניים שני עניים שקבלו סדה באריסות זה מפריש מ׳׳ע סחיובו
מן התורה תגן תרומה ויחזור ויתרום ובתורס מדבר שחיובו מן התורה טל
על חלקו
ונותן
לחבירו
וכו׳משנה
בפ
'
הנז
'
(
דף
ז
)
:
אץ
פורעין כו את המלוה וכו׳עד דבר
שחיובו מדבריהם תכן תרומה ולא תאכל עד שיפריש טליה תרומה ומעשרות
ואין עוציאין
אותו
מהארץ
לח
'
ל
תוספתא
וצתבו
הרמ״כס
בס׳ו
מה
מתנות
עדים
וכן
סי׳הרמ״בס בפ״ה מהלכות תרומומ :עושהאדם שליח להפי־יס לו תרומותיו
אלא
שבמקום שכתב רבינו אבל מסלחין ממנו דבר סל ג״ס כתוב ספ משלמין וציי'
ומעשרותיו
כפר
שלישי
ובפ״ד
דתמ
(
דף
נא
)
תנן
דאומר
אדם
לשלוחו
צא ותירס
לתת
טעם
מה
כין
מסלמין ממנו את התגמולין למסלסין דבר סל ג ח ונראה
וכריש
פ״ב לקידושין (דתא ) יליף לה מקראי •ומ״שואין עושין שליח גוי כפרק ב׳
דמסלסין
ממנותא כתגמולין היינו אס חבירו עשה עמו חסד וזה בא לשלם
לו
לקןדוסין
יליף
גמולו אל ישלם לו ממ״ע שהרי פורע הוא חובו כמ״ע ומסלחין דבי של ג״ח היינו תרומה חס״ו לה .ממדרס דקרא  :חפשה לא ימיומו ואס תרמו אין תממומן
וכו׳משנה בריש תרומות :וגי״ש אכל כתורס משלו על סל חברו הרי
סססלח
ממנו לבית האכל וצריך להודיעו שהוא מ״ע כדי שלא יבא לגמלו גס הוא
זה
תיומ וטובת הנא׳שלו ומכן פירש הימ״בס כפ״ב מה ' תרומות תרועה ותיקן
חסד
אס
יסשו׳שמשלו
סלח
לו
וכיון
ססו׳מודיעו
שסו׳מ״ע
אס
אח״ב
גמלו
חסד
מותר
לקבל ממנו דמון שידע שהוא מעשר טני לא היה צריך לשלם לו ומתנה הוא דיהיב פירותיה וטובת הנאה סלו ויש לתמוה דהא בער׳אין בין סמוד (דף לו׳יאיכעיא להו
התורם
מסלו על סל סבייו צריך דעתו או לא ולא איפסיס׳וכפר הפי כעי ' ר יימיה
ליה
ואח"כומאןדגייס משלמין היינו לומר שאס קדס הלה וגמלו חסד לזה כאבל שאירעו
התורס
אירע
לאחר
דבעיא משלו על לש חברו טובת הנאישל מי ואסיקנא דסוכת הכאה סל תורס וכיון
אבל
מותר
לסלס
לו
גמול
חסדו
ממעשר
עני
כדי
שלא
יתבטל
קמייתא לא איפסיטא היאך כתבו בפסים דהרי זה תרומה ואפשר דמשמע
מלגמול חסד
וצריך להודיעו שהיא מעשר עני כדי שלא יהא פורע חובו כמ״ע אכל לסו
לר
ירמיה
דבטי
טובת
הגאה
סל
מי
פסיטא
ליה
דתויס
מסלו
על
שלחבירו
לא
לתגמולין
דדכר
הישות
לא התירו לו אע״ס שהוא מודיעו שהוא מ״ע :ומ״ס ואין צריך
דעתו דאי הוה צריך פשיטא דטובת הנאה של בעל הכיי דהא כיון דתויס
טמרן
ממנו
צדקה
הייני
לומר
שאס
פסקו
עליו
כני כעיר צדק׳לא יתן לסם מ״ע
שנמצא פורע חובו כמ״ע :ומ״ס ו נותנים אותו לחבר עיר כטובה כתבו הגהו׳מרדכי שליחותיה עביר אינו בדין שיהא טובת הנאה של תור :חתור□משל חכרו ומצאו
במל
מפירות ואמר לו כלך אצל יפית וכו׳עד אפילו אין יפות מאלו תרומתו תרות
בפיק
קמא דבבא בתי־א פירש חכר עיר היינו חכם מתעסק בצרכי הצבור מפינסי'
בפ״ב
דמציעא
(
דף
כ
3
)
וכפ״ב
דקידושין
:
ומ״ש
רבינו התורם משל חבירו פלא
אותו מחמת
טובה
שעושה
להס
שמתעסק
בצרכיהס
כותכין
לו
מעפר
עני
בטובה
ברשות
כ״כ גס כן הרע״כס כפ״ד מה תרומות והוא תימה דהאבפ״ב למציעא
מולחים
לו מחמת דורון וכבוד אכל איןשולחין צדק מן הכיס דגנאיהוא לו וגס לבני
אוקמוה דוקא כדסוייה שליה דאל״כ מי הויא תרומתו פרומה והא אפס גס אתם
לעיר
לפרנס
חכר
המתעסק
בצרכיכס
מן
הצדקה
אבל מ״ע סשולחין לו מן הגורן לרכות
לא מיככר
שלוחכם מס אתם לדעפכס אף שלוחכם לדעתכ׳אלא הב״ע כגון דסויי׳סליח
דמ״ע
הוא
אלא
דמסזי
במנחה
ודורון
דרך
ככוד
:
ומ״פ
שאין
מוציאין אותו
ולא
שהארץ
אמר לי תרום מהני וסתמי דב״ה כי תריס מבינוני׳ואזל איהו ומים מן היפות
לח ׳ל המעס משוס דכתיל :והנחת כמעריך ואכלו כשעריך וסכעי :וכל אלו
וכו׳ושמא
י״ל
דשלא
כישות
דקאמרי
לאו
למימרא
ילא
עיויס סליה אלא הייט לוס׳
לתמ והמעשת ואפילו מ״ע
טובלין
יכו
בפ״ב
דמכו׳אמ׳רב
אבל
צובל
טבול
סל
מ
'
ע
לשויי׳סליש לפמילא הרשוהוכפימלתמס מןביפו׳א יל הימ״כ׳נ נלשוי הז ה,סתור'
לוקה נמאן כי האי תנא
דתניאא״ר יוסי יכול לא יהיה חייב אלאזעל כטבלשלא שלא
ברשי׳או סייד לתוך שדה חבירו וליקט פירו׳סלא כרסו׳כדי שיקחם ותר' אס כא
לויס מענו כל פיקד
הורס
ממנו
הממה
גדול׳ולא הורם ממנו מעש ראשין ממסי כ״ה
ואמ לוכלךאצל יפות וכו׳ועסע ודאי דכשלא כרסות חנפי כסיפא היינו סלא
א ילא מעשר
כ׳ואסי׳מעשר
עני
מנין
ת
״
ל
לא
תוכל
לאכול
כשעיין
*
ולהלן
הוא אומר
נתולוכ״ה
ישות
ולא
סוייה
שליח
כלל
וא״כ
הירא
קושיין
לדוכתא
ועוד
איכא למידק
ואכלו בספריך ושכפו מה
להלן מיע אף כאןמעשר עני ואמירחמנא לא תוכל וכתב הכי תיי
כבי דנקגי ומסיפא יליף לסו ונ״ל דשלא בישות כין דיישא בין דסיסא היינו
מז״ג ואין בטבל זה
מיתה
אלא
מלקות
שאץ
מיתה
אלא
בטבל
הטיול
לתר
!
מ
גדולה
שלא
נתן לו ב״־ה דשו ולא סוייה שליח כלל וטעמ׳מדאיתא התם כפ״ג דעציע׳אמיער
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הלכות תרומות ומעשרות ומעשר עני וראשית הגז שלא
בר איסק אייתי אריסיה רמוני ותמרי ושדא וביתשל ' מה אבן קיימין אס בממחין אף ר״ע מור אס כשאינן מזתין ףח רגבזמ1ץ
ומר זוטר׳ור״א איקלעו לבוסתנ׳רמת
זוטרא לא אכל אדהכי אתאמרי בר איסק א״ל אלא אנן בינן קייימין בסתס ונר מדברי רכי׳שהוא מתר דממחין היינו שמוחיןהז
קסץהו אמימר ורב אשי אכלו מר
לרבנן מהנך ספירת א״ל אמימר ורב אשי למר זוטר השת עלהז וקאמ׳דבהא אפי׳ר״ע מודה דכיון דכסתר' הא׳עדיץ לא מיח חביתנמצ׳שתרס
לאריסי אמאי לא אייתית
יפות מהן תת׳ פתמ'א״ל הכי אמ׳רכא לא אמרו ברשות שאץ השותפין צייכי׳ליסול רסו׳זה מזה וכסכא 4הב יתרס אס הראשוןמותה
גמי לא אכיל מר והתני׳אס נמצאו
בידו מסאתו מסא׳ואין מתס׳ הבתרומ׳
כלך אצל יפות אלא לענין תרומה כלבד
עוש׳ואס אין האח מוחה בידו אפי רבנן מורו
משו׳דמצו ' הוא וניח ליה וכפ׳ב דקידושין ר״ת אבר ה״ר שמשק פסק דאפי׳בשי! תור' סמכינן אשלידן
יעשנ׳הלכךמשו׳דגלי דעתי דמעיקר לא תרס;אלא על
סרסי׳דקדי׳בסתמא שליחותו אם הוא כענק שיהי׳מכשו׳ למשלח אם לא
גמי אמרי' גבי ההיא
אם יודע שכריו תרום לא חיישי׳לשמיתרם אח׳אבלל אם אי < יך ן ^ חלקי ולא על חלק חבית אלא בפת' אנן
דשיכ יא ^ מייהדשיכ יי ןמ<*יה ^ מלןי
לו שהוא תרם לא יסמו׳אשליח שהשליח חושש שמא ^ א יסמו ך קיימין ר ע סכר סת איכן ממקק וימן
לא תתי* ליה טה 6י חדיס 5ן5ןמ ירב^ 6
סברו סתמן ממחין ונסתפקו כייוש אס׳ר
"
.
^נרי
יפית ^1מני* !*י ^ עליו ולא יאכל ממנו עד שיודע לו שהו׳ תרום ולזה הסכיםא״א יוסי מפר דברי סכמי׳או חול׳עליסס וסב׳
כתרומי׳ימעשייאי! השי י״ז הרמ״בס ז״ל שהוא מס' דבריהם :בחב
הר־אשולפיחתהשותפי! הייכין
סס
סל״־י״״איליתימו מ
תיומת ,סוימ׳יסס0׳ צריכין ליטול רשות זה מזה אלא כל התור מהם תרומתותריט
הרמ״בס האומר לשלוחו לפרוס יכובפ״ד
נל  ,אג ל,פו״הר-
לאתית להכי הא דתני׳ א ס בא ב״ה ואמר תרם א ׳ מהם ובא השני ותרם תרומה שנייה שלא ירע שתרם מה׳מרומה  :וט׳ ש רבינו עליו ואיני מכץ
לוכלך אצל יפו תרומתו תתמ׳על כרש אףחכרו אם היו ממחין זה על זה איץ תרומת השנים תחש׳ ואם לא דבריו כיון שביטל השליחות קורס שתיס
הב׳ תרומה ואם למה לי שינה וכו׳רבריס סל טעם הסאלא
דמירי היו ממחין ותרם הראשק כשיעור אין תרומת
מ״ג דלא פויי׳שלי היא וטעמי׳דכיון
תרומה כתב שהרמ״כס סמך על הירושלמי דאה דתנן
הראשון כשיעור תרומת שניהם
דיינינן לאתרם
דמצו הוא כיון דגלי דעתיה הסת
וזה כטל שליחותו בפ״ד דתממות הרשה את בן ביתו את
דהכי היהדעמי׳סעיקר׳והוי כאילו שוייה הרמ״בם האום' לשלוחו לתרום והלך ותרם
עברו את ספחתו לתמ׳וגטל אס פד סלא
שינ׳השליח תרומתו תרומה ואם שינ׳כגק
קודם שתרם אם אל
0ליח ואע׳ג דכס שני דמציע צמי־ינןהכי
תרסביט׳סץ תרומתו תחמ׳ואסמשתר*
שאמר לו תרום מן הצפון ותרם מן הדרום ובטל שליחותו קורם
נמי מסתבר דבדסוייהשליח עם ? נ זד6.י
ביטל תיומתו תרומה קאימ בירושל׳ולית
מיהוייא אינה תרומ׳ואיני מכין דבריו כיון שכיטל השליחותקור׳שתרם
^ "ןי ^
דעתך
סל ^
הדא פליגא על דר״ל דא אץ אדם מנטל
^ "לל ^ דמני״ניהי ^ יאמ,״י " למה לי שינה אפיינלא שינוי אינה תרומה ואם שינה אפיליאל
סליחות בדברי תפתי כגון שא״ל לך קבע
מאי ד15סיקנלהל וגיביני,הו י ביטל השליחות אינה תרומה אריס שתרם ובא כעל הביומצאו כצפוןוהלך וקבע בצפון־־ט ש ואס סיג׳
5סי6כל ל
$וזל ליה ההוא ה״נ מסתבר 5ן דטון מדד י ועכב אם עד שלא תרם עכב אין תרומתו תרומה ואם משתרם אפילו לא ביטל השליחו׳אינה תממל״ק.
אע״ג דלא שויי׳סליח נמי מה נ י עכב תרומתו תרומה האפטדופין תורמין על של יתומים נכרי דגרסי ' בפהתקב ' (דסה )האומ לשלוחו עיב
דמצו׳הוא
היא לי כתמיייועיר לו בגמגיו' בגרוגר׳ועייב
כתב שתרם משלו על לש ישראל רבר תור איבה תרומה ומדרבנן
לזי גלי דעתיה בתר הכי והרמב״ס
לו בתמרים תני תדא עירובו עימ ותניא
אי תרומה ובודקין הגוי שהפרישה אם אמר כדעת ישרא׳הפרשתי,
לשון הברייתא ולגלות על פירוש כתב
בא״י אבל כח׳יל אינה אידך אין עירובו עירוב ושני רב יוסף
סירד לתוך שדה שירו וכו׳־חמשה לא תנת] לכהן ואם לאו טעונה גניזה בר״א
כאן בשלו כאן כשל סבירוופרש"יכשלו
מן
אותה
להכיא
כתרומה
יתתמו ואס תרמו תממתס תרוטה וכו לי תרומה כל ל אין הישראל חייב לטפל
עירובו עירוב דלא איכפת ליה אבל אי
הגורן לעיר ומן המדכ׳לישוב אלא כהני׳ ייצאיס לגרנות וישרא׳
מסנה 3פ" ק ה 1רומימ ( דףחז  -והג' עם
קשיא הך קשיא דכיון דלא  .אצטריךהירו'
^מע ן ^ני נותנין להם חלקם שם ואם לא יצאו הרי זה מפריש
ומניחיבגח־ן לאוקומי כששינה אלא כי היכי דלא
,£ £״  £ £״נ
ביויהשכויוהס ^עפדש ^ ואם חיה ונהמה מצויה שם ואינה משהמרת שם תקנוחכמים תפלוג אר״ל לא ה״ל להרמ״בס לאיקמא
<נול,ס ל יו ,.5פו>ש6חה,פס .ודע שיטפל כה ויכיאנ לעיר ונוטל שכר הנאתה מהכהן אסורלכהן בהכי דלא ק״ל ב3א כר״ל אל' כר יוח דפלי י
עד שיפרישום הבעליםשאקלו עליה ואמי אתי דנוי ומבטל דבו כדאית'
דתנןהמסדי3עלקרינמ $ ,יממס(6ס שיטול תרומה או :שאר מתנותיו
המנ״בס זכיה לכהן ער שירימו אותם ואחייב זוכה כהן ואף אחר שהורמו בקדושין פר׳האומי־ ואסיקנאהתסלר״ל,
מרס תרומתו מרומה והשמיטו
בתיובתוכבי השיגוהרא*3ד ז״ל השגהזר:
ורבי׳מסו דמתני על פי תקכ׳עזר׳שהתקין לא יטול אותם אלא מדעת הבעלים שהרי הם לבעלי' ליתנ׳לכל
אדיסשתר' ובא ב׳ה ומצ׳וכו כ״כהרמ״ב'
דכטלו׳לטבילות כהן שירצו ואם לקחן שלא מדעת כעליהןזכה בה׳שאין לבעלים
סבילה לבעלי קריץוכיון
בפד מה' תרומה והוא תוספמ׳בפ ק •
בהן אלא טובת הנאה וטובת הנא׳אינה ממון  :ואסור לכהני ולוי׳
•
י
ר
ק
בעל
מכאן
סמי
כדאיתבפמי שממו
יחומין_
מורמץ מל של _ _
 .קטןשהגיע לעונת נדרים וט׳במסבה לסייע בבית הגרנות כדי ליטול מתנותיהן ואסו׳לישראללהניחן
האפטריפסין _ _^
_
_ _
^ משנה כפיהנדקין( דף נב )יחוסץשסמכו
לסייען אלא נותן להם חלק׳ררך כבור נותן תרומ׳לכחן
בפ״קדתתמות סס וכריוסיי -אמיסני*
י
"
"
"
"
5
י/־־הס
להם
ב
>צל
5
יע
'
להתזיריצאירינתינ׳ואסור לעשות ק מפני ש נר׳ מ
חיי' לעשר פירותיהס  :נכרי סתיס.מסלו
צלזיפיי־
כתכהינז נסהלזימ לשלי״י
ומעדאיגתרומכלל סכל דבריהר״מב'
מעשרו׳ואפילו
בכית הגרונות וכן אסור להם שיחטפו תרומות
אותםכפיה׳אסור אלא נוטלן כככוד אל יתן ארםתרום' בפ״ד והוא במנחית ס״רישמעאל (דף סו)
פו ^פ ל;פ ^ לשאול
"פי3י ^
ולא מתנות לרוע בהמתוואם אלא סמ״ס רבי׳על סל יסרא׳היהכר׳סהוא
ש|5ומי,סש1מק של,ח פופפ לשמו שדהו ולא ככו׳לשומר עררו
ומ-
הדמב״םורשאי יתר כנטול דמי סהרי אינו בדברי הימי"ב ׳
התקכל ^ נתן חלל אא״כ נתן ול שכר שמירתו תחלה כתי
סל,סותו ^ ל החמ י׳ מ ׳
סלע זו ותן תרומה זו או בכור זה או וגס בגמר לא מסס כן אלאבתור׳פירותיו.
דק 6מ ׳המס האומ׳ לשלוחו צא וקדש לי ישראל לומר לישראל הולך
הכהן בן בתי בד״א שהיו הבעלים רוצי׳ליתן מיירי דהכי איתא 3גמ חלת גוי כאין
שאר מתנות לפלוני
יזשס אסור בכל נסיס שבעול׳• ומ״ש וכן
ז.
_
ז
_
_
_
 .״״ — ם״
ותרומתו כח״ל מודיעין אותו שהואניטור
_׳ ׳״״
ודייק מיג הא תרומתו בארץ אסו׳ומדמע׳
015ל ' ״ ״״י
' 5י
נ״נו ס״יסס י״״״י

״ל״״י

י״׳מי51

אסור ע״כ ומיהו בבכורות בפרק עד

כמ ןו

ומעשר שרי למימרא הי 6־ סלע יתנם

קל

,־

^

בתי כהן אכי^ כבכי'

315ל מומי מזימז'
ימסיי ,יסייט מוינק

בספ : |,ננ 1יי ימפי" ' "

^

^ וזיימ נתייס מסלו מל ימי)5ל .ימ־ מ־ת'
י ש י אל שיי
ם" "^ 1
<חמן 6מי בסל תיי־ לוין מזק׳־זלימ מוסס
בתרומה ומדרבנןהיא תתמ מפרש טממא בגמיא
לישראחבדי אבל כהן לכהן אסו לעשות סחורה^
עוסס הב
סליסוסו בסל סופיים חזקת שליח
ישראלי מסוס כעלי כיסין וכת'הרמ כסבלסוןהזה
ומעשרו אף על פי שלוקח מכהן ומוכר לכהןהכ ] שנש
מליחופו ורב ששת אנור א׳זה ול) ׳ זהחזק מ
מאכילהומדבריה'גזרו שתהיה מרומי'משוס כעלי
יהלכתא
שליח עושה שליחותו וקיימ לן
דכפ׳התקבל אמרי׳בעל אימי לגירושין ושליש כיסין שלא יהי׳זס הממוןשל ישר ויתלה אותו בגוי כדי לפטרו ואצל ח״לכת׳הרמ״כס
כרב ששת כאיסורי ומסו׳דקסי׳ליה
ניתן לי ואבד דאין דבר שבעתה פחות משנים וסריךמהא כלשון הזה אכל גוי סהסרי׳תרומ׳בס״ל לא גזרו סלי׳ומודיעץ אותו שאינוצרי׳ואינ
או׳לגיתסין והיא אומרה
תממ׳כלל • ומ׳שובודקץ הגוישהפריש׳וכו׳בפ״ק דעיכין (דף ו )אמ'רב יהוד אמי
י־אמריהאו׳לחבירו צא וקדם לי אשה אסור בכל הנסים שבעולם ומשני כי אמיינן
לא ובפ״ק דחולין כמי מסיק לעילם איןסליס רב גוי שהפרי תתעמכריו כודקין אותו אס כדסת ישי־אל הפריש תנתןלכק ואס
סזק׳סליח עוס׳שליסותו לחומי׳לקולא
לחבידו צא ותתאין חזקתו תת׳ואע ג דרב נסמן לאו טעונה גניזה חיישי שמא בלבו לשמיס פרש״י מכריו מתכוא׳סל טצמו אס אמי
סוסה שליחותו ומשוס הכי האומר
ששת נמי לית ליה חזקת בדע יסרא׳הפישמי׳סלמקו׳סתרומ׳סל ישראל הולכת תלך זו טעונה גניזה ואסורה
קאמר ליה מ״מ משמע דתלמודא הכי מסיק תירץ׳ר 'י דרב
בהנאה דסיישי׳סמא בלבו לשמי׳לסס הקד' הלכך יגנז וסמן הזה עסקינן דהקד אמו
שליח עושה שליחותו אלא כמקוס שאס לא יעסה שליחותו יבא לידי עבירה המשלח
חושש ליתן גט וההיא דחולין נמי אינוחושש בהנא׳ -אין היסראלחייב לטפל בתתמ׳להבי׳אומה מן הגורן לעירוכובריתכסוף
צס יסמוך עליו ולכך כגט אין השליח
פר'הזרוע (דקלד )אין מכיאין תתמלא מגורן לעיר ולא ממדבר לישוב ואם אין סיי
לתריס ואס לא ימתס ירא המשלח שאינו תתס ולא אסיק אדפתי׳סמא אסר ישמע
הר״אס ז״ל כפ׳בכלמערבץ :פירותהשותפץחייבי' כהן סוכר פרה ומביא׳מפני הפס׳' מתמ׳ -אקור לכהןשיטו' תתמ או פאר מתנותיו
ויתת׳־ומיש ולז הסכי׳א״א
) וטעמ' משו׳דכתי׳מעשרותיכ ' תרומותיכם• עד שיסרשוס הבעלי׳וכתאף אחר סהוימו לא יסול אותם אלא מדפת הבעלים וכי"
בתתמ' ומעסרו׳בפ ראסי׳הגז (דקלו
 1אץהסותפין צריכין ליטול רשות זס מזהוכו׳זה -נלמד מדין אריסדלקמן• תרםבפ׳הזתע ונתן ולא שיטול מעצמו־ומ׳ש ואם לקחן שלא מדע׳בעליהן זכהבהךמ
דתרומו ' (ףד נ ) תנן הסותפץ שתרמו זה אח' זה ר׳ ואסו׳לכהנים ולויים לסייע בכי ' הגרנו׳כדי ליטו מתכותיה׳בריש פרק עד כמה׳^ףד
א׳מהס ובא השני ומיס וכו בפ״ג
וח״א תתמ׳הראשוןתתמיר'יוסי או' אס תרס פו) :ימיש ואסו׳ליסראל להניחן לסייען שסהכהני׳והלויי׳והטכיי׳העסייעיס בכית
מקיבא אומר תרומת שניהס תתעה
הרועי ובכית סגרנו ' ובבי ' המטכסיי' אין נותנין להס תתמ' .ומפשר בשכק ואס
לא׳כשיעור אין תרומת השני תרוע׳ואס לא תרם הא׳כשינער פתסה&ני תחמה •
ועליהם
עושין כן חיללו

{
ועליהם הכתו' או׳ססתס ברי׳הלוי ואומר ואת קדשי בגי יסר לרז תהללו ולא תמותו
ואין לה זיע ממכר לא היא־רלכש העבדים אינם אוכליםוכו׳ג־״זיכושוט סס משו׳דשאינו
נותץ חממלכהן ע"מ להחזירה יצא ידי
נתינ׳ואסו׳לעשו' כן וכו׳פ״ק־קדושין •
ילוד
אינו
מאכיל• :
■ ואסהניחה משמית וגם יש גם זרע ממנו אס יש בהם זכרוכו'
וכןאסור להם סיחספו תרומה ומעשרות
ואפי׳לשאולאות' כפיהם אשורוכו' בפ׳ ססעדסר׳המשנה בתיסר׳שנסא׳לכהן ומת
והניחי'מעוברת לא יאכלועבדי'
בתיומה
לזרוע  :לא יתן אדה תרומ לשומר שדהו ולא בכור לשומר עדרו וכו' בסעד כמה
מפני סלקו של עובר ופרס״י והניסה מעובית אע׳פי י סיס לה בניס ממנו והיא
כתבתיה כסמוך  :כתב הרמב״ס רשאי
אוכלת בתרומה לא יאכלו עבדי צ״ב־ לסי
ישרא׳לוער ליישרא־ הילךסלע זו וכו׳בפי״כ
מאכיליבתרומ׳וק אם קנה עבדים ודווקיעבדי׳כנעמי׳אבל שאר סק סל יורשיה וים לעובר בהן סלק ואין
מה׳ פרימה והוא בריתא בפיק עד כמה :
עברי׳ אפי׳נרצע אינו אוכ׳כ־־וןשאיץ גופו קנוי לו וכהן אפי׳ערל לסוכר כס להאכיל בתממ׳ותניא בכרימא
ומיש בד״א שהיו הכעלי׳רוצי׳ליתןאותס
■ ישר׳שנשא׳לכהן הניח מיס והניחה מעוברת עבדי מלוג
לאחדמככהני׳אלו כסנס ומכירו' דדמאי וטמ׳שאק אובלין מאכילי? לנשיה׳ועכדיה׳בת
אוכלים כדרך•שהיא אוכלת עבדי צ ' ב לא
פ״ו אוקמוה לכריתא זו דפר עד כמה הכי והכניס׳לו כין עברי מלוג כין עבדי צאן בחל יאכלו וכת כהן
שנשאת לישראל והכניס׳לו בין עבדי מלוג בין עכדי צאן כחל יאכלו מפני שהן הלקו סל עובר רשב״ייאו'
יכ היכי דלא תקשי לר׳יוסק דאמ׳אין אדם
מביא מעשרותיו בסוכת הנחה  :ומיהר לא יאכלו כהן הדיוט שנשא גרושה והכניסה לו עבדי מלוג זכריה כולה יאכלו נקבות לא יאכלו ססא
ימצא עובר זכר ואין לכנות במקום הבן
בבכורות פ ' עד כמה משמע דדוקא בתרו' ועברי צאן ברז׳עבדי מלוג לא יאכלו ועברי צאן ברזל יאכלו בת
כלום וא״ג הויא נקבה פסלה דמוןיסכל
ומעש׳סרי וכו' אכל כככו' זרועלחיי׳וקיכה
אותם שלפנינו נקבות יש לו לעובר חלק
אסור כלו׳וקסיא להרמלסשסוב' דבכור
בהה ואפי היא נקבה וכתכסרא״ש לענין
ושאר מתכות סוים לתרומה ואמת הדבר
פסק הלכה כר ' דעובריש לו זכייה ופוסל
דהתה לא קתני דרשאי לוח ' הילך סלע זה וגם יש
לתזרע אם יש בהן זכר תאכל היא וכל העברי׳ ואם כולן בעבדי אבי׳ו אס אץ לו אחים ואס יש לר
וכו׳אלא כתרומה וקאמר עלה בגמ' ותנא
נקבות היא ועבדי מלוג יאכלו ועבדי צאן ברזל לא יאכלו ובת אחי ' אינו פוסל כרשב׳י דאמר זכרי יאכלו
מ״ט לא אמי מתנות כמג ' אמ'לך תרומה
היא דקדושת הגוף היא דכיוןרלא מתחלא כהן שנשאת לכהן ומת והניח' מעוברת תאכל היא וכל העבדים כלס דכל היולדו׳מחצה זכייסומתצ׳נקבות
לא אתי למשעי ביס הני כיון דקדופ׳דמיס אפי׳קודם שתלד בת כהן שנשאת לישראל ומת ויש לה זרע או ומיעוט מסילות סמוך מיעוטא דמפילות
מהו אתי למשעי בהו דנר מיתיול שהניחה מ,עוברת לא תחזור לבית אביה לאכול מת הזרע חוזרת למחצה נקבות והוה ליה זכרים מיפוגיא:
קדושתייהו אד׳זוזי ואתי למכה׳כהו מנהג בת ישראל מאורסת לכהן או שומרת יבם לכהן אינה אוכלת אבל הרי״ף פסק דלית הלכתא כר ' יוסי׳
אלא כרבנן דאסרי אין לעובר קניה ואין
חולין ופי־ש״י אבל הני מתכו׳ובכור דקדוש וכן בת כהן מאורסת לישרא׳ -או שומר' יבם לישראל נפסלת בת
לו חלק עד שיולד הילכ׳אפי׳במעי גרוסה
דמים כינהו דאס
רצה כהן למכור בשר כהן נשואה לישראל חרש שוטה וקטן פוסלה ובת ישר־
נשואה לא פסיל לעבדיה עד שיולד וכך הס דברי
זרוע ולחיים וקיבה
מוכרן לישראל ותו לא לכהן הרש שוט׳וקטן אינו מאכילה ישר שבא על בת
בעי יפרא'
כהןבאונס הרמב״ס כ פ״ס׳ מהתרומה ודברי רבי כאן
למכלינהו
צלי
ובחרדל
כי
היכי
או פיתוי אינו פוסלה ואם
נתעבר׳ממג' פוסלה וכהן שבא על בת הס פ״ס פסק הרא״ש ז״ל  :ופ׳ש ובת
דעביד
כהן
הילכך
אתי
האי
כהן
למיטעי
בהו וסכר כיון דבני קנייה כינהו תתחל ישר׳כאונ׳או פיתוי אינ׳אוכל׳עד שתלחכל זרע הכהן מאכי׳ושל כהן שנשאת לכהן והניחה מעוברתוכר׳סס׳
ישר׳פוסל אפי׳הוא ממזר כיצד בת כהן לישראל ובת ישר לכהן אמרו לו לי יוסי מאשר שהעד כנו על בת
קרושתייהו אד זוזי דיהיב אבי אמו ואתי
?
־־ הית׳ אם ישראל לכהן אף בת כהן לכהן לא ' יאכלי
למנהג בהו מנהג חולין שלא יאכלם בצלי
'לא תאכל הבדיה בתממ' מפט חלקו של שוב א״ל זו
ובחרדלכדיכ׳המפורם בס הזרוע והא ודאי
יאו בת שמעתי וזו לא שמעתי ובגש׳ איבעיא להו
סאה הרמב״ם היה מש כן לא היה כות׳מ״ש
שר׳לכהן וילדה ממנו בן והלך הבן ולקח שפחה וילרה בן הרי סענזא דר'יוסי ממס דקסבר סובר במעיי
ואפשר שמא ז״ל היה מס דהאי תנא ס״ל
זרה זר הוא או דילמ׳משו' שאינו ילוד אינ\
צכ״ש לאמרי לא ימנה ישרא' פס הכסןעל
מאכיל למאי נ״מ׳לסובר כמסי כהנת
הבכור וס׳ל דס״ס לשאר ממנות והיינו
ואסיקנ התם בקשיא למ״ד דגישמי׳מסוס
לקאתי למנהג בהו מנהג חולין כלומר
בתכהןלישר׳וילדה
ממנובת ונשאת הבת לכהן וילדה סמנו שאינו ילוד אינו מאכי׳וא״כ כל שהו במעי
להאכילם לישראל וצ״ל דס״ל דהא
דאסו'
בן הרי זה כהן גמור ומאכיל את אמו אפי׳אחרי
מות אביו ופוסל כהנ׳מאכיל כאילו נולד גבר והיינו לפסק
לימנותיסיאל
עם הכהן על הבכור לב״ם את אם אמו שהרי זרע הישר'
קייטזבת ישראשיש לה זרע מכהן הרא״ס אבל להרי״ף ולהרמב״ם שפסקו
היינו לוק׳כלא
פריון
אבל
ע״י
פדיון
שאוכלת
מותי
בשבילו
ונשאת
לישרא
'
וישלה
זרע ממנו
אותו הזרע דאין לעוב קניה ולח חלק עד שיולד אע״פ
והיינו דקאמר דקדוסת דמים ניגהו ואתי
פוסלה מת אותו זרע חוזרת לאכול בשביל זרעה מכהן אף ע״פ שהוא במעי כהנתאינו מאכיל כלל ומיהר
למישעי לומר שכבר נתחללה קדושתם
על
שאין עתה תרומה נפקא מינה לחלה שנוהגת עתה אפי׳ למ״ד אמו ועבדי מלוג אוכלים מפני שהיא כת
מך ד זוזי דיסב אבי אמו ויאכילםלישראל
לא בטלה קרושת עזרא וחיובתרומו׳ומעשרו׳ האידנ׳דאורייתא כהן ואע״ג דתכן המ׳המוב פוסל ואוקמו׳
■משו הכי לא שרי למימ׳הכי אלא בתרומה
היינו דוקא בזורע שדהו ואוכל תבואתה אבל זורע ומוכר אינו כגמ'בבת כהן משי' דכתיב בנעוריה פיה
לקדושה קדוש הגוף אבל לא בשא׳מתנות
למעובר לא אמרו כן אלא כבת כהן לישר
וכיין דאנן לא קיכלא לן כב״ס אלאכב״ה אלא דרבנן וכן הלוק׳אפי׳מחבירו ישר׳א״צ לעשר אלא
מדרבנן
דהכי איפא בגמ אי בת כהן לישראלהיא•
דסיו לימגות עליו אפי
' גוי ממילא מפמע (אצ״ל בלוקח מן הגוי ומיהו מדרבנן חייב העשר אפי׳ למ״ר
יש פסיל לה בנעורי׳ פרט למעוברת משמע
•דט היכי דסרי למימר
הכי
בתמסה
שרי
קנין
לנוי
בא״י
ודוקא בלוקח אחר שמירהום
הבעלי' אבל הלוקח אכל בת כהן לכהן אפי׳מעוברת בנעוריה
כמי בבכור ושאר מתו:' ,:
וס״ם עוד ואיתא קודם שמירחום הבעלים חייב לעש׳מן
התורה
כזורע
בתוך
שלו
מיקרי כיון שאינה מעובר אלא מכהן• כת
נמיהתסדוקא
ישראל שיו למיערהכי אפי׳לוקח מינוי המוכר
פירו׳שרהו לנוי אפי׳לאה' שנדלו השליש כהן שנשא ' לישראל ומת ויש לה זרע או
לישראל חבריה וכו׳זה פשוש סם  :ופרש״י
ומירחם
הנוי
פטור מן התור׳ומדרבנץ חייב לעש׳אבל נוי הממרח שהניחה מעובר׳ לא תחזור לבי' אביה כלל
אס היה
אסר קמכוכהןנותןסלע כדי שיתגוהו לכהן פירותיו של
ישראל אל נפטרו בכך לשון הרמב״ם פירות הנוי לאכול משנ׳סס ו 3פ ים מותרו׳עדף פו פז)
אסיר משו' רכיון דלדידיה חזי
ני׳ככהן המסיחוסרמכ״ס לא תשש לכתוב שנדלו בקרקע שלו בא׳יי אם נגמרו מלאכתן ביד נוי פטו׳מכלום ומה שאמר מת הזרע חוזרת משנהבפינו■
בהדיא וכהן לכסן לא משוס דכיון לכתב ואם לקחן ישראל אחר שנתלשו קורם שתגמד מלאכתן ונמק מותרות  :כת ישראל מאורסת לכהן
ישר׳חייביןבפל מן התורה ומפריש תרומה גדולה ונותנו לכהן או שומרת יבס לכהן אינה אוכלת וק־כת
רשאי ישראל לומר משמע בהדי' דוק'ישר
הוא רשאי לומר כן אבל לא כהן  :אסור ותרומת מעשר ומוכרה לכהן ומעשר ראשוןוהוא שלו מכר הנוי כהן מאורסת לישראל או סוקרת יכנו
לישראל נפסלת משכה בס ' אלמנה לכ״ג
לעשות
סתורה בתרומ'ומעשרו' וכו׳משנה לישרא׳הפירות כשהן מחוברין אם עד שלא באו לעוג׳ מעשרות
בפ״ז
דשביפית
וכתב
ופרק יש מותרות  :בת כהן נשואה
ר״ס
דטעמא משום באו לירי ישר׳חייבין בכל ונותן התרומו׳ והמעשרות ליעלי׳ואם
לישראל חש״ו פוסלה ובת ישראל נשואה
ייילמא אתי בהו לידי תקלה  :כהן
מכרן לאחר
שבאי י* עונת מעשרות מפריעו תרומת מעש׳ומעשר לס׳שי מן איבומיומלה מסנה וגת לפד
סנשא בת ישיאל מאכילה כתרומ׳וכן
אס
שגי ונותן לבעלים לפי חשבון כיצר
לקתאלמגסלנ׳ג :
יעראר  630מלןמ
קנה עבדיס פשוש כפ אלמנה לכ״גידסו)
כהן כאונס לויי כסתוי לזינו פוסלה ואס
ובפ׳הערל ובכמה דוכתי ומקרא מלא הוא וכהן כי יקנה נפש וגו' :ומ״ש ודוק עכדים
נתעברה ממנו פוסלה וכהן שבלו סל בת ישראל כאונס אוכפתוי לוינה אוכלת עד
כנענים אכל סא׳עבדיס אפי׳נרצע
אינו אוכל וכו׳כר״פ הערל ולמדו כן מדכתיב שתלד משנס סס :
כלזרע הכהן מאכיל ושל ישראל פוסל לועי' הוא ממזר כיצד
חושב כהן ושכיר לא יאכל קדש
ודרשו
תושב
זה
קנוי
קנין
סולם
ושכיר
זה
קנוי קכין
בת כהן לישראל ובת ישראל לכהן וילדה בת והלכה סבת ונשבות לממזר וכו' עד
יניס :וכהן אפי׳עדל וטמא שאינן אוכלין מאכילין לנפיה׳ולעבדי׳משנה
ר״פ
הערל:
שהרי זרע הישראל קייס הכל במשנה פרק אלמנה לכ״ג (דף פו פז ) :
בת ישראל שנשאת לכהן והכניס לו וכו׳ובת כהן שנשא' לישר וסכניס׳לו וכו׳מסנה
כת
ישראל שיש לה זרע מכהן שאוכלת בשבילו ונשאת לישראל וכו׳ מת
*לאלמנה לכ״ג  :בהן הדיוט שנשא גרושה והכניסה לו וכו' ג״ז משנה סם והתם
אותו זרע חוזרת לאכול וכו׳משכה סס בס יש חותרות:
עפטעמ :ודעידהת׳משוה כ" ג סנס אלמנה לכקהדיוט שנשא גרוס וא״ת למה
השמינו אע״פשאין עתה תרומה נ״מ לסלהיכו'בא ליפןטעם למה כתב כל דיניםאלו
יבי׳דיןכ״גשגשאלמנ׳י״ל מפנייסאיןכ״ג בזמן הזה ואיןלהקשו׳דא״בכל דיני׳הללו
הואיל ואץ אכילת תרומה כזמן הזה :
אפי׳לח׳ ד [א בטלה קדושת
ל׳ל להשמיט שהרי אין אכילת תרומה בזמן הזה מפני שכולנו טמאים די״ל שכתבם
; מסוס מסק'לן מיכה להאכיל בחלת כח״ל וכ״ביהוא ז-״לכסמוך• בתישר׳שנשא 'לכהן עזרא וחיוב תרומה ומעשרות סאידכא דאיריתא סייס דוקא בזורע שדהו ואוכל
ז וימת ויש לה זר׳ממנו ואינה מעוברת וכו פשוט סס וטעמי' משוס דעבדי מלוג אוכלים תבואתה אבל זורע ומוכר אינו אלא מדרבנן וכן הלוקח אפי׳ מעבירוישראל ל! ןנו
(3׳2£ילה סהי׳אזנלת כשביל מיה ועבדי לב אוכלים בשביל בניס •• הניסה מעוברי לדיב לעשר אלא מדרבנן וכו׳ בפרק הפועלים ( דף פח ) אהאדדייס התם ממפשך
?־לוקח חייב פריך ולוקהמדאורייתא־מי מחייב והתניא מפני מס
חיכו

שלאא שלבש

הלכות תרומה ומעשרות ומעשר עני

ומעפר א׳ללוי לזללן מיכיס לסם ורוילו לוקח מן הגוי עד שלא באו לעוכר! המעשיות
חרכו חנויות ביתהיכר ג פנים קודם ירושלי׳מפני שהעמידו דבריה פל דברי תורה
תבואת זרעך ולא סולק ומשני מדרבנן נותנה לה ואס לקחןאשי־ ס המו לעונת המעשיות נותן להס לעי ספכיןומיל׳צהס
שהיו אומרים טסר תעשר ואכלת ולא מוכר
מרות אין לומר לסי חשבון  :ומ״׳ש יש־אלסמכ׳פירותיו לגוי וכו׳נראה שלמד כן מדתניא כפרין
וקרא אסתכת בעלמא ואע״ס סהרמ״בס כ תב כן כה מעש ולא כת
ממיומה דא״כ מאי פרי׳ולוקח מדאורי' השולח ישראל שלקח שרה מן הגוי וחזר ומניה לו משהביאה שליש חייב' כמעשר
דלא מיסטר מדאוריתא אלא ממעשר ולא
סככר נתחייב כמעשר יש .ללמוד ממג בין
מי מחיי׳ליסגי ליה נהי דכמעש לא מחייב
שמניהישראל בין שמני הגוי כי היא
ונגמר׳בידישרא ,סע
כמהגויאחרשהכיא׳שליש-
״״_
1 .
מחהתבוא׳זחעה י _ .
. . .
אף מסמע ?! י
ודאי _
חייב<1אלא _
בתמפמיהא . ,
.,
׳סירותיו
ישרא' סירות
צאולק״ל
(דעד ) פימ ק״ל
צאו מכאן
וטרוידוע
מכר הגוי דהלכהכי״ע מחבית ומשמע להרמב״ס
כרשות הגוי דדין תרומות ומעשרות שוה לדין חלה:
הואיל ומ׳/ש ואס יצאי לשוריא חייביםמדבריהם
ח
ין בישו׳ ומ״ש וסירות ה 'ל שנכנסו לארץחייבים
מדרבנן סטור
לח״ל פטורין מן החלה ומן המעשרו' בח1ה משנה כתכתיה בסמוך • ומי'ש ואס
הישראל :פירות א״י שיצאו
קנין לגוי בא״י להפקיע מתיומ ומעסייו'
נקבעו למעשר ביד ישיאלוכר׳  :אע״ע
סמ״ג ואם יצאו לסוריא חייכיןמרבריהם ופירו׳של ח״ל שנכנסו לארץ
כמבוא׳ בדבריו ס״א מה מתמ וגס

ן

וכן הכרס עכ"ל :ומי' כתכ הרמ״בס דהיינו
דוקא כשנגמרה מלאכתי ביד גוי אכל אס
לקחן ישראל מיד גוי אסר שנתלשו קודם
סתגמר מלאכתן וגמרן ישראל חייבים
בכל מן התורה וכתבו רבי ' כסמוך כשמו
ודוקא בלוקח אחר
וגס סט״ג כ"כ :
שמירחוס הבעלים אכל הלוקח קודם
סמירחוס הכפלים חייב לעשר מן הפורה
וכו כ״כ התום מפועלים■ וכהקומץ רכה
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הגוי צריך 'להפריש הכל ונותן תרומה גרולה לכהן ומוכר לו דוכתי •' וט ש ואס הו' עם הארץמפריש
תרומ׳מעשר ומעכב המעשר לעצמו והלוקח מישרא׳אם המוכר א ' מי ' זה הוא דין הדמאי המו!;ר בכ״מ
חבר ובקי כמעשרות ואינו חשוד עליהן אינו צרי׳לעשר שאסור ונתבאר ענינו בסוף סוטה (דמח )ומ״ש
לו לארם למכור פירותיו טבלי׳ואם הוא לה מפריש א׳ מעשרה דמטסר ראשון ומעשר עני יעכב לעצמו
למעשר ומפריש האח' מעשרה שכו לתרומ׳מעשר ומוכרו לכהן בס״ק דיומא ( דףט )אמרו על הדמאימעש׳
ומעכב .המעש׳לעצמו ומעשר שני יחללנו על שוה פרוט ומעשר ראשון ומעשי עני לא המע״ה ולמד מסס
עני ג״כ יפרישנו ויעכבנו לעצמו אבל תרומ׳כדולה א״צ להפריען׳ רבעו לתח־מ מעשי שמוכר לכהןוהדמי׳
כלל שאין לה חשודין עליה כתב כס״הת אלפ ע\לרקת מנדיסלו וכתבה רמכ״םבס״ס מהלכיתמעשי
שבמעשר שני אין חילוק בין ודאילדמאי
ומישראל שניהם אינן אלא דרבנן אין תורמין מזה על זה לפי לפי שאין בו הפסד שהרי בעליואוכלים
שיש יות' חיוב בלומה מישרא׳מבלוקחי מנוי ודמי לתורם .מחיוב
אותו כלומר ובזמן הזה מהחלל על ס״ס;
על הפטור או אפכא וליש שלא יתרום אפייבלוקח מישראל על
כתוב בסס התממו׳אע״ס שלוקח מגוי

במהנויבא״י
רלוהחיייוי דלא • היזמי׳ל שדה
מירוחיוואצ״ל
לוקחוכפקדככורותמשמעדלוקס/ ? 15
ומישר אינם אלא דרבנן אץ מורמין מזה
מן דנו בא
מגוי חיי לעס מן התור ותירץ דכהסו עלי פ רות ו ואצ ל כלוקח מש דלא  .ה  -׳ץ״ל ש
למ ד יש קנין לנוי א צ לעשר אבל החוכר ממנו בדבר ידוע צריך על זה לפי שיש יותר חיו׳כלוקחמישראל
מייייבלוקח אחי מיחס ומיק קס!5
מבלוקח מגוי וכו' כן דקדקו התום בפיק
יי •
ז לעשר והרמב ס כה * שאין קי־ין ל ^
דבכורו׳איירי בלוקח קודם מירוח דתבוא׳
מתנות עניים שהם לקט שכחה ופאה ופרט הפועלים וכספ״ק דבכורות מההיאדר״ש
שלב
־־־״׳
 4רפך קרען כיה ואע״ס שכתבו סס
חמקכל שדס
ועוללות כתב הרמב״ם שאין נוהנין שזורי דס הקומץ רבה :
דלוקח שאינו ממורת
דרי״בם משני .איפכ. '.
מן הגוי בא״י וכו׳כס״ו דדמאי ( דז ) תכן
פטור שעדין לא נתחייב ברפות מוכר מן התורה אלא בארץ ובח׳יל הם מדרבנן ואם אין שם עניי׳א״צ
המקבל שדה מיסרא׳מן הנכרי ומן הכותי
אכל לוקס ממורח הואיל ונתחייב ברשות להניחם והאידנאאקנוהגין בהן לפי שהרוב גויס אס יניחו'
יסלק לפניה׳כלומר ואינו צייךאל לתרום
•מוכר תו לא פקע טבל מיני' לא חשש רבי׳
! יבואו גויסויטלום לפיכך איני רוצה להאריך בהם:
ולא לעשר החוכר שדה מן הנכרי מטסר
לכתוב אלא דברי ר״ת משוס דאיהו מריס
לו
תתן
צאנך
נז
ראשית
כתיב
הגז
ונותן לו וכתב הרמב״ס כפ״ז מה מפסי
דתלמודא טפי ועוד דהימ״ב' פסק כמותו
שחייב כל ישראל לתת מראשי' נז
איזהו הוכי ואי זהו מקבל חוכר סחונר
כפ״ב מה מעש׳ ועוד דלדכריו צריך לחלק
בין לוקחמישרא׳ללוקח מגוי וכמ״ס סמ״ג צאנו לכהן בכ״מ ובכל שנה ואינו חייב אלא א״כ יהיה לו המש הקרקע בדנז קצוב מן הזיע בכך וכךסאה
בין פשתה סרנה בין עשתה  .מעטמקבל
סלעית
רחלות ויגזוז מהם משקל ששה
דהלוקס מגוי הויאיפכא דל וקח קודם
הוא שיקבל אותו כחלק ממה שתפש' חציו או שלישו או מה שיתנו ביציה וכךפירטו
מירו׳חייב ולוקח אחר מירוח פטור ולסירו ר" ת לוקח מגוי ולוקח מישראל סוים
בירושלמי ומשמע לרבי ' דטעמא דמקכל פטור מלתרום ומלמש הוי משו' דס״ללהא
■ מן התור׳'וכו':
המוכר פימת שדהו לגוי תפי׳לאסר שגדלו השליש ומיחס הגוי סטור
סימב״ס סירו׳הגוי שגדלו כקיק׳סלובא״י אס נגמר' מלאכתן כיד גוי פטור תנא יש קנין לגוי אבלי הרמב״ס אע״ס שפסק דאין קצין לגרי פסק כסתם מתניתץ
לשון
מ״ש כאן רכינו בסס סרמב״ס הוא כפ״א מה' תרומת ותקלת דבריו דיחלק לפניה וטעמו מסו׳דכחלק הגוי לא שייך לפלוגי בקיש קנין לאין קניןדאע"ג
מכלום וכו׳כל
דבכורות (דיח )א״ר שמואל בר כתן א״ר סנינא הלוקח טבלי׳ממורחיס דאין קצין מ״מ אין ישראל חייב למסי חלקי סל נכדי ורבי ' כצד איפסר דלאאיירי
מבוארי כפ״ק
והן סלו דמרחינהו מאן אלימ׳דמרחינהו גוי דגנך אמר רחמנא ולא בחלקו סל גוי דכההוא לית דין ולי־ת דיץ אלא בחלקו סל ישראל קאמר דלמ״דיש
מן הגוי מעסק
דמרחינהו ישראל מרשו׳ גוי מעשרן דאין קכין לגוי כארץ להפקי' מידי קנין אינו צריך לעשר כיץ שאין הקרקעיסלישראל  :ומ״ס רכי׳בשס הרמב״סדאין
דגן גוי אלא
והן סלו דא״לאתינאמכח נברא דלא מצית מסתעי לעא בהדיה  :ופירשו קכין לגרי בא״י הוא כפ״אמה׳תממה וטעמו מדאיפליגו יבה ור"א במילתאבספ
מפשר
הסולח ומשמע התס דרב אשי ס״ל נרבה דאמר אין קצץ דמחרץ מתני׳אליביה:
התו׳מרחינהו ישראל מרשות גוי אחר שלקחן ישראל מרחן וה״ק הלוקח טבלים מן
שלג סתנלת מכייס סהס לקט שכסה וכו׳כמב סרמב״ס שאין נוהגו מןהתורה
הגוי והן עכשיו ממורחין מעשקושס נתנו טפס למה אינו־ ניתן ממסת מעש' לכהן
אלא בארץ בפ״א מה' מתכות עניים כתב בלשון הזה כל מחמת
במתנה אי״יכל מנין ללוקח טבלים ממנרחיס מן הגוי שהוא פטור מתתמתמעסר
בכי ישראל טבלים שאתה לוקח מישראל אתה מפריש תרומות העניים האלו אץ נוהגות מן התורה אלא כא״י כתממית ומעשרות הריהכתוב
סנ׳כי פקקו מאת
מעש׳ונותנה לכהכיס טכלישאתה לוקח מן הגוי אי אתה מפרי׳פרומ מעש׳ וניתנה אומר ובקוצרכס את קציר ארצכם וכי תקצור קצייך בשדך וככר נתפרשכתלמוד
זר לאכלס ככל תרומת סהפאה נוהגת כח״ל מדכייה׳ויראה לי שה״ה לשאר מחנו' יפניים אלו שכולן נוהגות
לכהן כלומי אלא מוכרה לו ודמיה חולץ דהא פסיטא דאסור
כח״ל מדבריהם עכ״ל  :ומ״ס שנתפרש כתלמוד שהפאה נוהגת בח״ל מדבריה הוא
מפס׳דעלמא וככר כתב הרמב״ס טעם זה ומדמיפט קרא תממ מעשר לכהן מטבלים
טבלים מן הגוי חייב במיומה ומעפרו׳מן התור׳ודוקא כשנגמרה כס'ראשית הגז (דקלז ) אהא דרב ושמואל דאמרי תרויהו פסה בס׳ומ״׳ש ואס אץ סס
דגוי שמעי׳דלוקח
אבל כגמיה מלאכתן ביד גוי פטורים כדדריש מדמך ולא דגן עניים א״כ להניחם כ״כ שם הרמכ״ס והוא בפ׳הזרוע ומ״ס רבי ' והאימא אין נףגיז
מלאכתן כיד ישראל
מכי הגוי הפימסלולישראל ככוהן מחוברי' בקרקע אס עד שלא באו  .בהם לפי שהמ׳גוי׳וכו׳ומפני כך נתיאשו פניייסרא׳עהס ועוד איפסרלומעד צ
גוי  :וס״ש
וכונ״ל שכתב רבי׳כן מדתכן ב־פ״ב דמפשרות ( דסד )סלוקח שדה אמרו דבח״ל חייבי׳אלא בח״ל ססמוב' לארץ וכשססחייב' כתרומממעשרותחייבת
לעונת המעשיות
כמתנות אבל כמקומו׳הרחוקי כשם שפטורים מתתמו' ומעשיות פטורי׳ממתנו *
ירק בסוייא אם עד שלא בא לעונת המעשרות חייב ומשבא לעונת המעסמ׳ פטור
ראשית הגז כתיב ראשית נז
שלג
שמוסיף.
המעשתאפ״פ _ .
כסבא_ .לעונת ^ .־ <.
את״ק דפטר י_׳!
(א ) < זינ׳דרנינ1שנ׳(האילנא ^|
לפי. . 14
חשבון. .כלומר פליג ״״״״
צאנך תתן לו שחייב שלב
או׳אף. *.
ר.......
ברשות ישראל דסכר ירמה שמוסיף חייב ומעש לפי חשבון דאה הביא שלים ביד גוי
גוידביןד״ל אק כוהגיןנללאעי׳נא'
וב שליפי׳כיד ישראל חייב וכת׳הרמכ״ס דין זה כפ׳הנז׳ופסק כת״ק ומשמע לי׳דע״כ בל ישראל לתת מראשית גז צאנו לכהן
לאימי' אין עגיןלטעס שנ׳הנ י:
׳
לא קאמי מ״ק אלא בסוייא לפי שיש כה קנין לגד כדאיתא כס״פ הסולח אבל בא״י בכ״מ משכה כס׳ ראשית הגז (דף קלה ):
ואיני חייב אא״כ יהיו לו ה׳רסלות משכה ססופסי! כג״ה ואע״ג דד׳ישמעאלכ י
דאין לנוי קצין כה מודם דלפי חשבון כיו אע״ג דלענין הפרשת פרופה ומפשר לא
דגמרן ביד ישי׳אפי׳לקחן מן הגוי אח' שנתלשו חייב כמ״ם בסמיך יוסי אמר מסים אביו ד' משמע כגמ׳דסלכתא כויתיה פסקו ירא״ש והרמב ס ז ל
מ %מידי דכיון
נפינתס דלוקח סן הגוי אחר שנתלשו אינו נותן תממו׳מפשר ל כהן גג״ה .ומדברי הרי״ף נר' שהוא פושק כר׳יסמעאל ב״ך יוסי * .ומ״ש וינזוו מהםששם
מ"מ נ"מ לפנין
סלעים

הלכות תרומות ומעשרות

ומ״ע

וראשית הגז שלג שלד רעד

תלמים שס בגע■איפליגואמוראי ב:זיעור רב ושמואל דאמרי תמייסובשפל ,ונותן
ס,לש א׳לכהן ור יוחנן נמי בס ס״ל ואמ״ג דאמר משור' ינאי בשש לכהן ה׳ואחד לו
כא דידיה והא דרכיה וכתב סר״יף הילסך הילכתא בסדה״ל .ר ינאי יסיד לגבייסו
'וסזינן לרבנן קמאי דפסקז ,כר ינאי וכתב הראי׳ש דהכי מסתבר לפסוק כר ינאי
וכך הם דברי רבי׳אבל הרעב יס פסק כר'
יוחנן ורב ושמואל דאערי בס וכתב עוד
סלעים
לאחר שיהיה מלובן וכשיהןה ול כשישר הזה יתן לכהן
הרא״ש שצריך שתסי' גיזת כלא׳מחמשתן
 6ין פחות מי״ב סלע וטעמו מש*ס דרב מבנו ה סלעים וא״צ ללבנו תחילה וכן אם יש לו אפי׳כמה מינין
מצריך שיהיו מזומשית והלכתי כוותיה אינו נותן לו אלא משקל ה׳סלעים ואם יש לו שני מיני גיזות א׳
באיסורי אבל הרמב״ס לא הצריךשיהיו טוב ואחר ער לא יתן מהרע על הטוב אלא יתן מכל אחד לפי.
חחומשו ,א וטעמו מחו׳דכל אינךאמוראי שיעורו היה לו ה ,רחלותומז ראשונה ומכרה חייב כיון שהיה
ר' יוחנן ושמואל ור ינאי לא הזכירושיהיו לו חמש כשהתתי׳למח לא הפפיק ליתנו לכהן ער שצבעו פטור
מחומשות משמע דפליגי עליה דרב בהא שיקנאו בשינוי לבנו ולא צבעו עדיין אין כאן שינוי וחיי׳ הלוקח
וס״ל יחיד לגבייהו  :ומ'׳ש
רביכו לאחר נז צאנו של נכרי שלא קנח עיקר הצאן אלא הגיז׳לבד פטו׳אכל
שיהיה מלובןוכר ,וא״צ
ללבנו
תחלה
שם
אש
לקח עיקייהצאן שיהיו שלו עד שיגזוז אות׳ויחזיר אח״כ חייב
במש ':וכמה הוא נותן
לו
משקל
ה
סלעים
לקח גז צאנו של חבירו אס המוכ׳שייר לו קצת מתיז׳ הוא חייב
ביהוד'מלובן לא צואי
ובגע
'
(
דקלס
)
תנא
לא שייר מחם כלום אם מכר לו סתם הלוקח חייב ואם פי׳לו אני
לא שילמנו ויתכנו לו אלא
פילכננו
כהן
מוכר ךל הכד אין שוש אח׳מהם חייב היו לו רחלו׳שהורו׳ולבנות
ויעמוד על ה'סלעים  :יכן אם יש לו כמה
מנין אינו נותן לו אלאמשקל ס סלעי׳ואס או זכרי׳ונקנו׳ומכר שחורו׳או זכרי׳ושייר אצלו לבנות או נקבות
ים לו ב' מיני גזות א' שוב וא׳רע לא יתן קרינן ביה שפי׳שייר ומוכר חייב רזכרייונקבו׳וכן שחורו׳ולבנות
מהרע על הטוב וכו היו לו ה רסלות וגזז חר] מינא נינתו ואם ירצה המוכר יקנה מחלוקה מהשחורים או
ראשונה ומכרה חייב וכו פלוגת'דאמוראי מהזכרי׳שאין צמרן טוב כמו של לבנו׳ ונקבות שיעו׳כדילהפרי׳
סס ופשקו הר״ן והרא״ש כמ״ד חייב ו :״פ כרי שלא יצטרך להפריש מהיפ' על הרעה דבר תורה ראשי׳ הגז
הרמכ״ס ז״ל לא הספיק ליתנו לכהן עד
נוהג האידנא אפי׳בח״ל אלא שלא נהגו כן •
שצבעו פטור וכו'לבנו ולא צבעוחיי' מסנה
סס ופירש הרא״ש כפצבעו כיון שנתכוון

סנוהגין בזמן הזה וכ״כ רבימאיר־ממטנבורק וסעולס לא נהגו ק
בדבריו וצרי!־ להגי׳ולכתובירמב״ן במקום הרמ״בסהרי הרמב״ס כתב שאיני נוהג
אלא בארץ וכבר האריך סר״ן בדבי לחלק בין ראשית הגז למתנו ,דאפ״ג דמתמת
נוהגות3ח'ל׳ ראשית הגז אינו נוהג ::

ן לגזלו מן הכהן ושינסו קנאו בשינוי וכתב
הר״ן ואע״ג דלא אמרי ,שינוי קונה אלא
לענין שאינו מחדלוגוףהגזילה אכל מ״מ
צריךלהחזי ,לו דמי׳אפ״ה הכ׳מהני לפטרו
 .לגמרי אף מ דמי צמר דכיון שפקע ,מציתו
ליכא חיוב בממונ' גביה וס״ל ממון שאץ
לו תובעין • הלוקח זג צאנו סל נכרי
■ ונו׳משנה שם הלוק׳גז צאנו של נכרי פטור
ופיש״י טעמא משו׳דנז צאנך כתיב והאי
צאןלאודידיה הואואצאן דדיה קסיד
קרא ולא אגיזין דידי׳ודייק כגמ הא צאנו
לגוז כלומר שמכר לו גיף הצאן והקנה לו
הגוף עד שגיזזו סיי׳כך פרש״י אבלסרמ״ב,
כתב כלשון הזה הלוקח גז צאנו סל נכרי
אחר שגזזן הגוי עטור מיאשית הגז לקח
הצאן לגיזתן חיי׳אע״ע שגדלהכרשו׳הגוי

הלסת נתי וחרם
שלדגרסען
בפ׳ אלו מגלחין א׳רבא
מנלןדמשמתינן

יא דכתיבאורו מרוזומנלן רמחרימינץ
דכתיבאורו ארור למאן דאכיל ושתי בהריה ויתיב בר״א דיריה
הכתיב יושביה ואמר עולא .בד' מאה שיפורי שמתיה ברק .למרוז
וקור׳ שיגרו מתרין בו שני חמישי ושני בד״א כשמנרין על עסקי
ממק אבל אם מנדין שעובר על דבר איפור מנדין אותו לאלתר
ואין נידוי פחות מל׳יום ואש אינו חוזר בו שונין לנדותו לאחר ל׳
יום ואם אינו חוזר בו ממתינין לו עוד ל׳יום ומחרימין אותו אפי׳
פגע הרגל בתוך ל׳יום של נידוי אינו מבטל אותו בד״א דנדוי ל׳
יום בניתי דידהו אבל בנידוי ריק בנזיפה דידהו שהוא ז׳ ימים
ובנזיפה רידן חד יום' ושל נשיא ל׳יום כתב הרמב״ס כיצד הגדוי
אומרים פלו יתא בשמתא והראב״דכתב שאין אומרים בשפת
יהא שהוא חמור יותר מןנדויאלא
אומר

ואע״ע שחוזרין הצאן לגוי אח גזיזה הואיל והגוזז ישר והגחזת סלו חייב שאין החיוב
אלא כשעהגזמלקח גז צאנו סל חברו וכו ,משכה סס לקח גז צאנו של חבירו אס
[
סייר המוכ׳סמוב חייב לא שייר סלוקחי,י ותסבנמ (דקלח ) טעמ דשיירהמוכ׳המוכר
| קייב משום דא״ל לוקח מתג דכהן גבך היא לא סייר המוכר הלוקח חייב דא״ל המוכ׳
| מתנה דכהן גבך היא וכתב הרא״ש וס״מ כשמוכר לו כשתם אבל אס סיר לו המוכר
וא״ל המוכר איי מוכר לך הכל אין הלוקח חייב דכיון סמכי לו הגזה בעוד ,מחוברת
לצאן אכתי לא זכה בס הכהןובידולמכרי' אלא במכר סתס,הוא דאמריימסתמא לא
•
מיר חלקו סל כהו וכך הם דברירש״יוסר״ן וכ"כ מדבריהרמ״ב'ז״ל  :היו לו רחלו,
שחומת ולבכות וכו׳עד כדי שלא יצטרך להפריש מהיפעל הרע משנה ססידף קלה)
 היו לו סכי מינים סחופות ולמות מכר לו שסופו׳אבל לא לבנו׳זכרי׳אבל לא נקבותזה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו • ובגע' (דף קלו )י־מי עליה דר אלפאי דאמר אינו
נוהג אלא בארן מסו׳דיליף כתינ׳נתינה מתרוע אי מה.תרומה ממקעל שאינו מינו
לא אף ראשי׳סגז כן והתנן היו לוב׳מיני׳שחופו׳ולכטמכר לו שסוסו׳אבל לא לפנות
 ' :זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו אלא מעתה סיפא דקתכי זכרי׳אבל נקבו ,זה נותן
|
לעצמו וכו׳ה״ג משוס דתרי מיני כינהו אלא פצס טוכ׳קמ״ל דליתיב ליה מהאי דרכיך
;■
ומהאידאסון ס״כ עצה טובה קמ״ל דליתיב להו מתרויהו הא אוקימנ׳למפנימיןדלא
כי־אלעאי
וערש״י
פצה
טובה
אשמעיני׳תנאלמוכר שלא יפן לומן^הכקכוהמשומרו,
|׳ לי על הזכרים שמכר משוס דהאידזכרי ,אסון קשה והאי דנקבו׳רכיך לפיכך יקנה מן
י|; הלוקח כדי ראשית הגז סל נקבות מצמר הזכרי׳ה״נ גבי שחופו ,ולבנות משוס עצה
ן; טונה הוא דגיזת הלבנות סובה משל סחופמיקנה מהלוקח כסימו'מהשחופות ויתן
■ 1לכהןעכ 'ל  :וכ״כ הרא״ש וכך הס דברי רכיכו והרי״ף השמיט משכה זו וכתבסי׳״ן
.י ימשמע דס״ל דכולה מתני׳סצה טובה היא ומ״מ כר דכיון דכהוגכר אלעאי אלמא
;
ס״ל דגמרי ביה נתינה נתינה מתיומ׳ומעתהבשחופו ,ולבנות זה נותן למצמו וזה
ניתן
לעצמו
מדיכא
והרמב״ס
כתב
היו
לו
במיני
גיזגיזה
לבנה
וגיזה
שחומאו גזת
זכייה וגזת נקבות ומכר מזה והניח מין אח זה נותן לעצמו על מה שלקח וזה נותן
לעצמו על מה שמכר ויש לתמוה עליו דבזכרי׳ונקבותאמרי׳בפשיטו ,דחד מיג הוא
י^ין כו אלא עצה טובה וכבי תמה עליו הר״ןז״ל  :ד״ת ראשית הגז נוהגהאידכא.
י
!ח״ל אלא שלא נהנו כן אהא דאמי רב נחמן כריצחק (דף קלו )כהוג פלס בתלמא
ן.
הכי
כי
אלפאי
בראשית
הגז
דאמי
אינו
נוהג
אלא
בארן
כתב
הרא״סדבדומת
1׳ ליאשוני' היו כוהגי׳בו כדמונחכגמ׳וכדורו׳האחרוני ,חזרו לנהוג כד אלעאי ולה״ק
" ^ ידנא נהוג עלמא וע״ז שמנו ונהגו כן בדומת אחרונים והרמל״ס

פכ״ל וט״ס יש

שלר גרסינן
בסאלומגלסין (דיו)

יט
שלג 00
וגסערי
הרמנ״ם ;זגידי
שנעינ׳מחותשות:

שרד)0

בססלוי
.מברא״יסימ׳קל״ח
דמנלין
לחלון
לייחייג נידד צף
ע' פ שישלחוש
ש־גי׳כינאלתרמת
רעה:

א׳רבא מנ׳ל דמסמתי'
ומ׳וקודסשינל־ומתרץ בובה״ב בד״א
כשמנדין פל עסקי ממון אבל סא מנדין
שעובר מל דבר איסור מנדין אותו לאלתר
סס הכי אמר בר ססדא מתרץ ביה ב ,וה
(נ )
נ׳סהרי׳ק
וב׳ה״מ לממונא אבל לאפקירותא לאלתר
ש׳דש קג״ו& סי
ופרש״י לממונא שחייב ממון להבירו־ולא שאחר שלא חש על
רצה לשלה מ״פ ב״ד לאפקימתא מבזה לזירת חכסיו&׳ליש
ת״ח יכחגו התו׳מתרין בו ב'וה׳וב״פרש״י לו לגלותו ע״זאף
ע״נלנאלנ״ל לא
שני מתיין בו תחלה ומנדין אותו וכן בה
שאוסר שלא גא
ובשני אחר מחרימין אותו ואח ל׳יוס
וי״מ
ייחסת גזיות׳עכיל
קודס סינדוהו כלל יתרו בו וכןמסמע בפ׳ יעייןנת״ססייליה
הגוזל בתרא עכ״ל ודברי הרמב״סבפיכ״ה עלאיז?
עלות
מה׳סנהדרין כדברי התוספו ,וכ״נ מדברי וראי׳סנלין:
הרי״ףוכקונדריסי׳דקדק מדברי המפרשי,
כההוא עובדא דר״ל רוה מנער פי־דסא
דס׳אלומגלחיןדאין מנדין אלא לאחר
התראה ינ״ל דדוקא כה״ג דלא ידפינן
כיונמו אס הי׳לפרוע אבל בניאד׳סעושין
אי זה דבר וידוע כונתס שהיא לרעהא״צ
התראה וא״כ בני אדם שבורחים בהסבא
מהקהל לפסור עצמם ממסי׳אינסצריכים
התראה דמותרין ופוסדןהס ובודאישכל
כוונתם כפבורחים בהחבא לגזול הקהל
וע״כ מנליץ אותם לאלתר ואי אתו וצייתי
דינא חתירי׳אותס לאלת׳כנ״ל ויש חולקין
וק נהגו סמעילס איןמכדין א( מס אלא
לאח' התראה עכ״ל וכתב בעל כתרומות
בסער הג שכשבא הלווה לפני ב״דובקש
זמן לפתע לב״ס ועבר הזמן ולא בא ולא
פרע אין מגדץ אותו כלל שאין זה
אפקירותא וממונא הוא :שנשמע מלפרוע
וכיון שהורדנו יב״ס בהם ,אץ מידן אותו
כלל אכל אס לס קבלום לדון לפרכס
וחייבוהו ואמרו לו צאתן לו ומיד
על פיהם דאימיה גבי א דנס צייתדינ׳כזס

כמוקאץמנדץאותו דהאנמי ממונא
הוא ולא אפקירות וכיון שעשינו אדיכת'
והמלוה הוא פרוע אין לכו שוב לנדותו אכל אס לא מצאו לזה הסרבן לקבל דינו לא
קרקעות ולא מטלטלין ואף הוא לא רצה לטעון שאין לו במה לפרוע אלא שמורד
ואומי לא אעשה מצותכס ולא אפרעכו לכ״ח בהא וראי ממרין ובו 3וס׳וב׳ואס״כ
מנדין אותו ועומד בנדרו עד שיתן לו הלואתו או עד שיטפון שאין לו כלוסויקבל'
שבועתו כראוי פכ״ל וכ״כ מדקדוקלסץ הרמב״ס בשי' פ כ'ה מה סנהדרין:כ :ואין
נדוי עתות מל׳יוס בריתא סס ואס אינו חוזר בו שונץ לנדותו והו׳מימדא סס מכדץ
לאלתי ושינין לאחר ל׳ומחרימץ לאחר ש׳וכתבו המנב״ס פ״ז מהלב ת״מ אבל כה,
סנהדרין בפ׳כ״ס כתב מי סבא לב״ד וקבל הדין ואמרו לו לשלם והלך ולא סלס אין
מנדץ אותו עד שיתרו בו ב ,וס וב ואח״כ מנ-דין אותו עד שיתן מה שהוא חייב ואס
עמד ל׳יוס ולא תבע להמיר נידויו מחרימין אותו ואיפש׳דהטע ימשו דאין מסרימין
אלא לאס נידוי שקדם בו התראה ולפיכך באפקיממא דמכדץ לאלתר נידוי ל׳יוס
הראשוני׳הוו ולפי־כך אין מחיימין אלא לאחר ס אבל נדר על ממון דכפי׳סיקדיס לו
התרא׳מחרימין לאחר ל ב גרסינן כפ״ק דקידושין לרב מנגיד למאן דחיילא עליה
סמת דרבנן ל׳יוס כלו' אס לא תבע להתיר נדויו וכהידעי אמרי דלא מנגיד כיס רב
וכת רבי׳ירותדמלקץ אותו סרו׳הפיסקי' הסכימו דלית הלכת כנסרדעי ע״כ אכל
הרמ״בס לא כתבומשמי'דס״ל דכיון דספיק׳הוא אי מנגיד רב אי לאו אזלינן לקולא
ואחריו נמשך רבי׳צאפי' סגע כו הרגל כתו׳ל׳יוססל נדוי אינו מבט אותו כןמסמנג
בר״ס אלו מגלחין (דיד )• בד״א דכדוי ל׳יוס מדוי דידסו אבל נדוי דידךככדפה׳
דידהו שהוא ז׳ימיס מימרא דרב חסדא סס (דיו ) ופרפ״י נדוי שלנו מי בבל כנזיפס:
סלהס ארן ישראל ומ״ס ונזיפה דיק חד יומא שס  :ומ״ס וסל נשיא ל׳יוס ג' ד סם:
והרמב״ס השמיט כל זה ולא ידעתי לסה כתוב בקונדריסץ אץ נמי פחות מל׳ימה;
ולדידן ז׳ימיס ונ״מ דאי סכם נדהו מסו כבודו והלך לו אין מתירן לו עד לאחרל׳יוסו
לדידהו ולדידן ז ,יום אתר הזמן הזה כיון דהלךלו מסתמא ניחא ליה סיתירוהו אחו*
זה הזמןוכ״כ דנ״מ למי סעוע במרדו וראוי לנדותו פעם שניות סמכדץלאלת׳ושונין•
אחר זומסיימץ לאח׳י״ד דהא בהא תליא כנ״ל להלכה אבל לא לממשה מפנישלא•
ראיתי לאימהראשוניס סכתב כן פכ״לטכתב עוד ה״מ נדר אכל סרס אפי׳דידןהוי*
ל׳יוס וכ״כהרא״ש -ודע סהרא״ס בתשו׳כלל ט״ו כת׳על א׳סבז׳ת״ח יכריזו עליו שהוא
מנודה ויעמו׳בנדויו ל׳יוס ואח כ יבקממכו מחי׳לה בדכרי׳ונס מהר״י קולים כ׳כסור"
ק״ן על אח שבחה ת״ס ינהג נידוי בעצמו ל׳יוס כדין אפקימויש לתמוה כיק דנדר
שלנו בנזיפה פלהס בז׳ימיס הוה סגי ושמאמשודבהנהו עובדיהחציפו סניסטובל^
נת״ס קנסו' להעמידם■
 ,על

חלמת
(נ) צמ׳הר״דן

^ 1׳ד-ה סי 'כ״ נ
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^ ^ ^
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כצייי .ללי '
"! ,תלדאקנרינין

נדוי

וחרם שלד

&יע
ממישהו׳ל׳יוסנ יבתב.הרמ״ב כיצדהצדוי 5וומרי׳פלוכי יהרו כשמת׳כפ״ז אינה חייבת לנהו׳בו נדוי דאשתו כגופו ודיין להמדאיכמי׳לןמנוד' מהומופ
על דין
כת שאין אומרי׳בשמת יהא שסוכן חמור יותר מנדרי וכו'  3פ6לו סמטה וכו׳ואיפשר לדסו׳ראיה זו דאפי׳את״ל דאשתו חייבת לנהוג בו נידוי משכחת
מה ת״ת והראל ד
הראב״ד הכל תלוי כדעת ב״ד למעט ולהרבות כימי נידויו לה במנודה לעיר אחר שאינו מנוד לעירו מ״כ וכ״כ בתשובות להרמב׳ן סי'רס״ר
מגלחין כ הרא״ס כסס
מראדאשתו ובניו צריכי׳ לנהוג כו כדרי וכתשובו החשב״א מצאתי דאשתו מותר׳
ולהוסיף על הנדוי ממעסה דברק דשמתי׳למרוז דכתיב אורו מרח שהו ' נדוי וקללה
מכח אותה ראיה דמנודה מהובתשמיא
כי כלשון אמר יש נדוי וקללה מאל שמתא
חטאו המטה ושאר קמכי' אסורים מההיא דמר
בו אומר בנדוי יהא ואם נדא' לב״ד להחמיר עליו 7מפני גודל
מיתה ושממה יהא וכדוי לחודיה אין
קללה אלא אומ בנדרי יהא ובלשץאיור יש
צדוי וקללה כראיתא כפר' שבועת העדות
עכ״ל :ונר שטעמו של הרמב״ס מדאמריכן
בההוא פירק גופיה ההוא טבח' דאיתפקר'
כרב טובי בר מתנה אימנו עליה אביי1
דיניה
פיישי׳לכעל
אזל
,
ן! ,
ורכא ופמתו׳לסוף ויו
/
אמ אביי היכי לעביד לשרייה לא חל שמת
עליה ל׳יומיןוהרי מי שהפקיר עצמו בת״ח
אינו חיי אלא נדוי בעלמ וקרי* ליה שמתא
ועוד קצת ראיה דאיתא התם איבעיא להו

אומרים ארור והיינו שמת' שיש בו נידוי וקללה וזה דין המנודה
והמאורר אין אוכלים ושותין עמו ואין יושבים בד׳אמותיו חוץ
מאשתו ובניו ובני ביתושמותרין לישבעמו ואין מזמניןעליו
ואין כוללין אותו לכל דבר שצריךי׳ ' ואסור בתספורת כאבל
ומבעיא אם חייב בקריעה ובעטיפת הראש ובכפיית המטה ואם
אסור ברחיצה ובסיכה ובתשמיש המטה ואם מותר בתפילין
ובשאלת שלום ולא אפשיטא וי״א ראזלי׳בהו לחומראכיון;דלא
אפשיטא ורב אלפס פסק לקולאח ולזה הסכים א׳א הרא״שז״ל
ולכ״ע מותר לדבר עמו ובנעילת הסנדל כת׳רבאלפס שהו׳מותר
והראב״ד כתב שהוא אסור וכן היא מסקנ׳א״א הרא״ש ז״ל ומותר
במלאכי ובדברי תור׳והמוחרם אסור ברברי תורהובמלאכ׳רתני'
מנורה שונה ושונין לו נשכר ונשכרין ול מוחרם לא שונה ולא
שונין לו לא נשכר ולא נשכרין לו אכל שונה הוא לעצמו שלא
ישכח תלמודו ועוש׳לוחנות קטנ׳כדי פרנסתו מנודה שמת ב״ד
סוקלין את ארונו לא שיעשו עליו גל כגלו שלעכן אלאב״ד
שולחין ומניחין אבן על ארונו ללמדך שכל המתנדה ומת בנדויו
ב״ד סוקלין את ארונו ואע״פ שאסור לאכול ולשתות עם המנור'
מ״מ האוכל ושותה עמו אין לו דין מנודה ואם רצו ב״ד למעט
הנידוי־פחות משלשי׳יום או להוסיף עליו הרשות בידם למעט או
להוסיף סוף דבר כפי מה שקוצכין זמן הנידוי כך הואוכשיגיע
הזמן מתירין לו אם ירצו אף אם לא יחזור בו ומכ״מ טוב שלא
יתירו לו אם לא יחזור בו שלא תתמעט יראתם ואם ירצו ב״ד
להחמיר עליו עוד ולהחרימו שהוא חמור יותר כדפרישית
הרשות בידם ואפי׳ המוחרם האוכל ושותה עמו אינו מוחרם
ואם ירצו ב״ר להחמיר עליו יותר לפי שראו וב יקושי האיסור
והעבר׳מחמירין גם האוכל ושותה עמו והיושב בד׳אמותיו אבל
אין מחרימין מידאלאלמישנתקש׳עלפעם ושתים כרפרי׳לעיל
שבפעם הראשון מנדין אותו ושונין לו הנידוי לאחרל׳וממתינין
לו עור ל׳יום ומחרימין אותו כת׳הראב׳יר האדאמרי׳במנוד׳םתם
שהוא אסור בדיני המנודה דוקאמנוד׳לב״דשהוא מנודה לכל
אדם בין דלא אתי לבי דינא או דלא ציית דינ׳או לאפיקוריתא
או

זוטרנ * /ב״ה וצענין הצנה כיין לפלוגתאלרנוות׳
היאנקמי׳ בה לקולא להא ספקא דרבנןהיא :

ה ולא ידעתי ,למה כתב רבינו חהו
דיןהמנודה והמאורר דמסת מדבריואלה
דמנודה שאינו מאורר אין מחמירין מלין
בכל אלו הדברים ולא משמע קמדברי
הרא׳בד שכתבתי אלא בכל מנורהמיירי
אע״פ שאינו מאורר וכתוב בקונדריסי
משפטי החר׳ובנדוי והנזיע איןיוסבין עמו
בתוך ד אמותיו ולאו דוקא יושב אלא אפי׳
עומד אסור ומ״מ משמע ליה דדוקאליסב
הכיביתלתדשכדמומהולתיתיגאסריכי
תוך ד אמותיו הוא דאסור אכלאיאיהו
ושרי להו ת״ש מנודה לרב מנודה לתלמיד
קאי ויתיב ואתי מנודה ומוחר׳לדברעמו
וכו׳רשב״ג או׳תלמוד סנידיומת חלקו אינו
לא מיחייב איהו דיתיב במקומו נהתיסק
סופי וציון דבעי ' לג דסמיתו ופשטוה
ממנו ולאו כל כמיניה לאסור נו מקומו
נידוי
מהתלמיד סניד׳משמע דשמת׳היינו
וכתב עוד ואסור ליכנס בביתהמוחרם
ועוד דאיתא התס אמר רב פפא תיתי לי
בעודו בבי ' דד אמות הן מפני שהןחצרו
דלא שמתי צורב מרבק מעולס ואס כדברי
ו ^ ׳כ כ לס קס^ 1סו י ל עמוד בבי תו\ 4נ״ל
הראב״ד מי ני מ' דשמותי הוא דלא שמית
דד׳אמות שאמרו הטעס מסוס דהויחצרו
אבל מנדה היה והלא כיון דיקר דאוריתא
ולכך הוא יכול לאסר'עליו ונ״ל דד'אמות
הוח הא וראי נדוי נמי זלזול הו ותו דקא
אלו הוא באמצעןאלא סהח״הכ׳בעירובין
להכני׳עלמן לספק התםוביפ' מקום שנהגו דבמערבא מימנו
דכל ד אמו' שאמרו בכל מקום הס ס אמות
קי־" י ע,נש ׳ 17י^ אנגידא ולא מימנו אשמתא משמע דאין
והוא באמצען ויש לחוס לדבריו • ונראה
שיידוהומשותמונ'
כדברי
ביןציגורא לשמתאשוס דבר ואס
דד אמות שאמרו מפסי אפי׳בר״ה אע״ג
ח! בלבדיסשבין הרא״צר הרי יש ביניהם נמיוה״ללולא
קלם לחיבימאי-צ
דבמציאה לא אמרו ד׳אמית אלא בסימט'
אשנילוהוןהחר-נוו מימנו אנרוי הלכ׳משמ׳ודאי רשמת ' היינו
או בשדה הפקר משוס דשאני גבי מציאה
בקביגשעב׳יבניר;'׳ צדוי ועוד לקאמרי התם שפחתו סל ר ' לא
מסוס דתקנתא דרבנן היא משוםדדחקי
ינפלהשילו נ 'ד נהגו סכמי ' קלות ראש בנדוי ' ג ' שני׳ובעי
ביה רבים ומערבן ד' אמות דידהו ואתי
אתח  -ביםלחצנים בתי הכי שפחתו של ביר'ימאי היא דאמת'
לאנצויי -אבל במוחיס תפסי ד'אמו׳אפי'
צעששבשפקעונש
כליצהסויק7תינו דבית ר׳חזיתיה לההוגכרדהוה מתילמו
בר״הכמו שאמרו בגט אבל מ״מבסוס
צנרין־לתת צבלפי גדול אמ׳ליהוי ההוא גברא בשמתא הרי
מקום לא תקנו ד אמו' בשד ' סבירוהלכך
תני) עכ'נ וע״צ דסימתה אותו וקרי ליה צדוי סתס והא
מוחרם אינו אום ד אמותיו אלא בר״ס או
סיירצ׳ב מיפתוה דמייתי׳ על שמתא ההיא דאמר י״ל נסם
צבינדרי א(נשק4
בסימטא או בשדה הפקר אכל לא בבית
ובתשוב׳תזוי״יס שנכנסת ברמ״ס וכו׳דצתייב והיתההעיר
_ _
אסר ככ״ל• ויש לעיין ארב' אמות שהזכירו׳
קנ׳! כ׳ לאק אנו ההיא חיס לאו למימרא דשמת׳היינו חח£
גבי מוחרס אי אמרי דאפי׳מהלך תופס ד
א־חיו^ 3יי אלא משוס דקאמר התם אשמתאומהני
עביר '
אמות לזו דוקא יושב לזו עומד לפי שראיתי להר״אבד ז״ל שכת׳גבי מציא׳דאץ ד'!5מ*
דאיכ׳צמיתש כיס כי טיחיא בתנורא כלומ׳דחינה יוצאת ממנו לעולם לזמרי' דפליגא דר״ל דאמר
לשננהשהי׳עוא
קונות אלא כעומד אכל כמהלך לא וצ״ע עכ״ל: ,.ומ״ש ואין מזמנין עליו ואיןכוללי׳
דחרס כשס שנכנס כימ״ח אכריס צך צשהוא יוצא יוצא מרמ״ח אכריס וכ״ש לסמתא
ואף הראצ״ר צ״ל כן שהרי מבוא כדבריו דפמתא אינו חרס אלא אותו לכל דכר שצריך י׳כ״כ הרמ״כס כפ״ז מה ת״ת • וכ״כ סס ההגהות כססהרוקח
מאז דנ ״ן!]$,ט כלא חמיר כולי האי
ונתן טפס דכיון שנידוהו מאח׳סיבדל מקהל הגול׳אס יצרפוהו עמה היכן היקללחן
דאימתיינ להיייח שהוא ענץ סמור מכדוי ומ״מ אינו חמור כחרס • ודע | שכת 3כמוקי יוסף שם אהא
ומה הועילו בתקנתן אינו ראוי לצירו׳סככ סכדילוהו מאגודתן עכ״למלקמןאכתוב
דקאמ׳המס דשפחתו סל ר לא נהגו חבמי׳קלו ראש כנדוי׳ג שנים לסי שלא נתחרט
" 0ת עז
זמן סאע״פ שנתנו חכמי׳זמן לנדרי ולנזיפה לסמתא אין כו זמן תשובת הרס״כא כזה  :ומ״ש ואסר בתככוסת וכתססור כאבל כרית פרק אלומגלחין
" 7'3׳ ^,,ך ^יייי על העכיר עד אותו
וישוב• וצת׳עוד אההוא צויכא דרבנן דסני סומעניהוא״ר ( דףטו )ומ״ס ומיבעיא אס חייכ בקריטה וכעטיסת הראש ומולא איפסיטאבריס
* * עלי איתורה על חטאתו
לקולא
מגלחין (סס) ומ״ש וי״א דאזלינן בהר לחומיא ומ״ש והיי״ף פסק
פרק אלו
יהודה היכי־ לעביר לשרותיה צריכי ליה רכק מכאן נר דשמתא חמורה מנדוי דאלו
1
וא״ת ינדוהו י״ל דעל עביר דלאו בר נדוי הוא סיס לו זמן ל׳ מבוא׳שס בדבריו והר״אש העתיק דבריו סתס מסמ׳דהכי ס״ל וכ״נ טדכריהרמ׳כס
צןמתחן3ה מנודה שונין לו ושונה
עד יום מותו שאז שב מחטאו עכ״ל* ואץ דבריו נראי׳סכתה כפ״ז מה ת״ת ולכ״ע מיתר לדכר עמו כן דקדק סס הר״אש מדאיכעיא לן אס
שאכתוב לאעה יום אלא כר שמת שמא
מותר בשאלת שלום מכלל שמותר לדבר עמו וכ״נ מדברי רכ יסודה עם ההוא דמו
יני! דשמתא אין לה זמן פד שיתודה וזו היא שבין כדרי לסמתא קשה דודאי נידוי צמי אס
)אפ־£
סנוסומפניה * ובקונדרסין דקדק כן מכיוןדנשכר ונשכרין לוא״א סלא
לא פי אץ מות׳לו ומ״ש דמההוא צורבא מרבנן דמו סצוסומעניסמשמעדסמתא
ירכיו אחרים עמו והוא עמהס רה' ה למוחרם שהרי אמרו אבל עושה הוא חנות
ק.ג*ג 'שע,ר ״ן חמיר׳מכדוי י״ל דאע״ג דמריכ׳שרי לסנו׳לאחרי׳היה גנאי להס ללמוד מאדם שהוא
ובנעילתהסנדלכתב
מנערן* מצודה • גרסי׳בפ שבועת הפיות אמר בו ניוי וכתב רבי׳ירו כלומר אס ירצ׳לכדות קטנה כדי פרנסתו • וכ״כ הרש״בא כתשובה ט :
פלאנתכל
צי׳ וכ'כ סןהר״ס
ארוי  :חח דץ המצודה והמאורר אין אוכלין ואין שותץפס! 4קר״יף שהוא מותר שם בגמר בעיא ולא איפשיטא וכתב הרי״ף דכל תיקו דאיתמי
יצולי׳לנדות כלשון
באישעב* עלבזירת
הראב״ד מצוד׳סתס אין אוכלין וסותיןעמו ואין יוסבקבד ' בההוא מנינא הוי לקולא יכ״נ מדברי סרמ״לס בפ״ו מהלכו׳ת״ת וכתב הרא ם בסס
גינו' אש לאנידוהו ואופס כתב סרא״ם כשם
היא״כד על דברי הרי״ף ק״ל הא דקמכי כברית׳וכן אתה מוצא כמנוד׳ובאבלאהייא
אצעק* עכ״לזכ״ה אמותיו חון מכני ביתואשתו־| ובציו שמותרין עמו נ ומכ״ל שהמנוד סתס אין יושבץ
אוצלץ עמו מעובדא דר׳ א סבירכוהו ויסב לו ר" ע כרחוק ד ' מהני תלת דקתני כברייתא מלאה ' ורחיצה ונפילת הסנדל קאי אי אמלאכהמישרא
<במרלכיריששנו-עו' כד׳אמותיו וכ ש דאין
הילנך
סרי ואי ארסיצה ונעילת הסנדל הא אמרת דלקרלא אלא פ״כ דאסדא מיניהו
וכ״הבה״גה אמות ומנין שאשתו ובניו סותרים לעמוד כד׳אמותיו ממעשה דהורקמס בנו שהיה
סתיי׳ ) ״
פדייה אנעילת הסנדל כדאשכקבמילתיהדרבי אליעזר כסברכוהו שהלץ מנעליו
^ שפ ^/מלא7יף משמשו וחולץ תפילין ועוד מדאיב עיא לן במנודמהו בתשמיש המטה אלס אשתו
אלמא אסור בנעילת הסנדל ותנ״ה בתוספת ובימאכל ומנודה שהיו מהל" ,יכדר ו
^,לנ ^ מופית ליפסבד׳אמותיו והטע שכן דעת המנדי׳סלא למנו׳ממנו תשמיש בני ביתו
לא אדריה ואיצו יצול להיות בלא שמוש כני ביתו עכ״ל * מותרי׳ בנעילת הסנדל.ול יכםבאו לעיי יחלרצר עכ״ל  *:ג׳הוהרייגש ןח ״ג סייקעגכתב
שעבר עלגויריג כדאמרי׳בכדריס מחיותיה
שהחריפןעליושלא לדנרעמו א׳ מבניהקהל (שלא יהגהאירני(" £ליישבדלינו! למפשטמנייתי ול״צ דכיון דלא פשטוה בגמ׳מהנך ברייתו' היכי ניפסוט סנן
3ינ!*אסלאנ<!הז *לה כמנהרשג" איע.ז(׳עלהמנולה
־־־-
.
'• י״
•
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ומותרבמלאכה וכד מ
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לקולא כדעת
הילבך נקטינן
צשנדו -זיבשמי ,ומי  -הקהלישלאלדנר יגמו שאיז נדו אנשי׳ידועי׳יתד ואמרו שלא יהגה אלס אימ׳סלאידנר עייהם הי׳נמשמע
ףו
וסמוחרס אסור במלאכה ובד״ת דתניא מנודה שונה ו׳שוכין לו וכו פד ומושה לו חנ-
אבלנכעניןזזאסורי׳זתעסזה והר״ן כת
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בפ״קדנדרי׳דמההיא קטנס כדי פרנסתו סס וכתב רבי׳ירוחם כשכר וכסכריס לו כלומר שנושאים ונומנין
נר^־כי׳לצדימי דמי זוטיא צי מחייב בר כי רב שמתא משמת נפשיה בריש ' והלר משמת בר בי רב
עמו :וכתוב בקוכדריסין ז״א דהא דמנודה מות בד״ת ה״מ לממונא ואפקירות
וכי עייל לביתיה שרי לנפשי׳דטעמ דסרי לנפשי כדי סלא יצטרכו בני ביתו להתרח
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אבל למילי דפמיאאסור לקמת בתורה ואץ נראה כן מדברי הפוסקיםשסממ
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י?לןני
עכ ״ל|צ״ה
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ק13לןל1ל]
כשיב׳
זמן
אפקתא ל(2״ו 3ז5
כלומר
דערבותק3
שפסקו
כומר
דוקא
לו
ד
וקל
!
אלא
ובוני
מי׳א
ג
7
*
׳
שהיא
שנעי׳בהס
ר
ו
^
׳״
ססורה
*
׳ 11י1
י■ י1ץ ^,׳* -
קטכ׳שאינה
1/1׳ *^
אלפאי (י ) נ׳ה מ״י פ׳
ייוי׳־ז,־*;1׳ ־<-
—<■  * -' 1-י
כריכ׳משא1
ומתן ■״י י ׳
י-זי׳י;א י׳יזא
עושים
שהיו—׳ •־*
*
י״
ח
■
^
"
דבריהם
יי־
וכתבו
■
י
—
*
כחוכא
בתו׳צ״ע
־
ירדה
.
.
ואטלולא
אמאי
—
־
דרזחורה
נקט
־
■
וסיתה
להאי
יראתם
לויהו מהיכיז
מתמעטמ1,וחזרו ונמצו לסשיחזר
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רהא ך ^ י
א״יייק •ע
אומנות ושמא אתא לא שמועי פלא ירבה בסחורה
עיג
וין 5ד ף
^■ ן
לויהו
׳ היינ ן בנ ך ןהן מיוז
אותו מכ״ל
כלומי
ד־רזרל'ח<מגזי^\י|
ץאש׳רלהג׳
דתכיא
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רק
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מזונותיו
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ואפי׳יש לו
היינ י מדוהו א?ס רקנליחיי!
וגס רבי׳ירו כתב עושה לו חנות מה יאכל מותר למשות כדי מזונותיו פנ״ל עכ״ל•
סתם • כתוב
כקונדריסץ
כשם
היאב״ד
כי
'
מה
קטנו׳כרי
שאמי־ו
המנודה
לסס דאסיי
ולכבס ונ*פ
יליסב עמו ולאכול עמו
היהלאנ״י "
והלצג״ל;*
בדיניואסור
י׳ ׳
פרנסתו פי׳סמוכ׳נדי מזונותיו ולא
יותר או ל?י דבר .ע ::ירה בין
ונעילת הסנדל אינו
אלא
במנודה
סתם
(יא ) זנפש׳ ' ני׳ז
שנדוהו ב׳יר בין שנרוהו כ?! ארם דינו שוה
י
יייל
שאסורכמשל! ומתן • כתבו הקונדריסיס
או שאמרו
כך יהא מדר
בין לעירו בין לעיר
אחר׳אבל
מוז מדכי־מלן־ ; ,כ י
מנורה
קעג נת3
וי
לחצאין
'
מון
,
תלמיד
'
שגרה
מוחרם לזין נוסאיןונומנין עמו אלא מעט
, ,
נראה 7תוסרם
ופלוני כי
לכבודו ובן מנויה לעיר אחרת שכרוהו
לבבוד׳כיוןשאינו מנודה מותי למה שהוציאו סןככדר הרי הוא יש ,5כלןין?׳גממ
כדי פרנסתו י ריי־אס סהמוסיס חסוי
לבל
אינו
אסור
ולשאר כל הדברים הרי הוא כמודה חק
בכל
רין
טתלאכ׳זת׳רה
המגיד׳ אלא שבני
בנעילת הסנדל אפי' למאן דסרי כמנודה
אדם מרחיקין אותו גמור אבל
כרי
לביישו
אכל
אס פרטו את נדרו ואמרו יהא שאשור נסןאנל
אבלות
אין
■
עליו
וילפי׳לה מדי״א סלן מנעליו והתם חרס
שאין אבלות לחצאין וכתב מדוי הכל
כסיתשם אסהי רסו  6סור הרחג״ןלאנתגכ)
הואדכרכוהו כנוי לקללה שהוא החרס עור הא דאמרי׳סתם נידוי ל׳יום היינו
לענין
לשמנרין
אותו
אומ׳
לכך וכך לדבר פלוני ופלו׳ליסי כך וכך
פלו׳יהא
איןנ ,׳
ומשוס הכי יסב ע״ג קרקמ דהיינו כפיית
בנידוי ל׳יום ומ״מ אם חזר בו אם היה הנידוי
בשבי׳ממוץ על המנוד אלא מה שפרטו ולזמן שפירשו
או
בשביל
רבר
הסט וכן נמי בקצ׳נוססי וקרע את בגדיו
עבירה או אפקורית'
ופייס לבעל דינו מתירין עכ״ל ואע״פסתמ עליו בעל הקונדרסין
אותו
לאלתר
ואפי׳
אם
ומשמע דמוח ים חייב בקריעה והרמב״ס
לא
חזרבומתירין לו
לאחר ל׳ יום והוא דמנין לכו שיהא רשות בידם להקל עליו
׳ בפ״ז מה׳ת״ת לא חייב למוחרם לא
לחלוץ
שיכא לב״ר
ומבקש שיתירו לו אבל אם מזלזל בנידויו ואינו אנו אין לכו אלא דברי הראכ״ד ז״ל (וכ״ס
ולא לקרוע אבל סראכ״ד כת ' דמוחי'חייב
מבק'
שיתירו לו מניחין אותו בנדויו עד שימות ולכשימו׳סוקלין כנ״י פ א״מ דף שעח )  :מכ בתשו׳להרמב״ן
את ארונו
לחלוץ מנעליו ע"כ • ולא דק דהראב״ד אף
נזיפה הוא שאדם גדול גוער בו לומ' כמה פלוני חצוף סי' ימ״ד■שאלת מנהג באלו הארצות כמי
למנודה חייב לחלוץ מנעליו כתבהר״ן
וביוצא בו וזה
משפטו שיה׳מתחבא וירש' בביתו ויהא נבלם ולא שמאין אופו שאינו נוהג כשור ואינו
כריש נדרי׳סה ר ברון למד מהירו דקאמי
ירא׳ פנים למי שמכלימו ־
שומט לקול מוכיח שמנדין אותו סלא יזמן
ולא
אמאי דתנן מנודה איי לך ר״ע היה חונן
בג ולא יתפלל בי' ולא יקברו לו מת ואפי'
;3זה להחמיר לאסור כל נכסיו כמה
דתימיחרס
כל
רכושו
מה
עבדי
מת
ליה רבנן חומי היה מת קטן או
שנולד
לאחי־
הנחי
לא
ימולו
לו
בן
הודיעני
אם לענין הכורת
הוא בנדוי ב״ד דמנודה סנדוהו ב״ד אסור ליהנות
מנכסיו ואין זה מחוור דהא ק״ל והמילה אס הס
כנשנעי׳לכטל
את
המצוה
אס
נסב'
לאו
תשובה
כל
סכוללי׳דברי המותרים
ונשכרין עמו אלא ודאי חרם סל ב״ד הגדול שאני
דאלי' טפי אבל כחרס ב״ד עם דברים האסורים
כגון
דעלמא
לא
אלו
מתסרי
השבועה
סלה
נכסייהו
על
עכ״ל
דבר
יא
:
מצו׳
?
פבישות כדאמרינן
מנודה סמת ב״ד סוקלין
את ארונו לא בפ״ג דשבועות ומיד למיגדר
שיעשו עליו גל
מילתא כ״ד מתני׳לעקור דבר מהמצוס ומהתור 'משו׳
כגלו סל ענן וכו בריתא שם ראיתיה כמי במתני'
פ״ק
דעדיות
כתב
סייג
עכ״ל
ואס
ירצו
ב״ר
להחמיר
עליו
הרמב״ן בס תורת אדם שאלו מקמי
ולהחרימו וכו׳כדי נסכה סהיי ככר כ׳ומנ״ל
רב יהודאי מנודה מהו להכריתו ולא פשט מיהו
סמחרימין ואין לומר דאתא
כיון שאין יושבין בד/אמותיו אין
עושין
לו
לאסמועי׳סיס להם להחרימו בתקלה ואפי׳קודס הנדוי
שורה ואין מברכין עליו
ותנחומי אכלים סכל שהוא כבוד לחיים אין עושין לאבל מנורה וכן ברכת אכלים סכבר כת בסמוך אין מחרימין מיד
אלא
על
מי
סנתקס
פטם
ושתים
אלא
לסי
סיוצה
ירא׳לי
במנורה לכתוב קצת דיני המוחרם חזר לומר
שמת סדינו כמאבד עצמו ואין
סיס רשות לב״ד להחרים  :ואפי' המוחרם
קורעין ולא חולכין־ולא מספידין עליו שאין
עושין
לו
האוכל
והשותה
עמו
איני
מותרם
כ״כ
סס
הרא״ש
בסס
כבוד ולא עוד אלא שמכזין
הראב׳ד
אותו
ז״ל
וכת
כדאמרי׳
דה״ה
ליושב
ססוקלין את ארונו אכל כבוד
על סייס בתוך ד אמותיו  :ומ׳ש ואס ירצו
עושים לאבלים
עומדי׳כשורה
ומנחמי׳והני
מילי
ב״ד להחמיר עליו יותר עד ומחרימין אותו ג״ז
לאפקירותא ועובר ע״ד סכמי׳אבל
כתב םס
הרא״ס
כסס
הראב״ד
ז״ל
כתוב
בתשובות
להרמב״ן סי׳רס״ד מי שלא נהג
לממוגא כיון שמת פטור מגזרתס ואין
סוקלין לו איון ומספידין לו כראוי עכ״ל * עם
המטד׳כדינו
הרי
*ני׳ה
הוא
עובי
על
דכרי
קבל
'
כ׳תרשב״אגמז׳׳תישגדהי<תמגנ7לי<י׳תירי׳נדוי ,לאתר תיטה
ויכולים לקללו ולנדותו ומנדה דאכיל
חהידא לר״אזעמדר׳ע<י5רגלי ,וסתי בהדיה וקאי
ואתר
גד׳אמותיו
דכתיב
אורו
הלתרהנלרהותיהגלר
:
אמר
וכתוב
יושביה
וכתוב
עוד סס כסי׳ רס״ג
בקונדריסין כשםהרשב״א מי סנחהו
על שהוא דיני המנודה אינם ד״ת אלא דברי
עבריין
ופיר׳מדרכי
צבור
ומת
קבלה הן אויו אמר יושביה והוא הנחי כמ״ם
בנדריו
י ׳
׳
עלץי-ארונו
 '■1יי־'• "*• מניחין אבן-<-,בהספד סילהי
״י׳דר>ר.ו
ואין י-ריתי רל
העדות
אמר
מתעשקיןדעלירחי׳
כמיבושבועה
בו
לההנותו כ״ל
קלל  :ט
שבועתמהוא
מכירהכדוי
אסור
כת'
הרסב״א
שמחרימיל
על
כתסוב׳מוסרס
והכל
ככלל
ככלל
לא
נשכר
ולא
״
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ומ:׳" מישראל מתעסקי בקבורת׳ואס
חזי בו אע״פ שלא התירו נדרו מתעסקין עמו
לכל
:ל דבר עכ״ל • וכן מצאת,
מצאתי _
כתשו׳להרשב״א
. ..
והביא ראיה למה שכתב שאס חזר בו
אפ״פ שלא
התירו
נדויו
מתעשקין
עמו
לכל
דבר
מההו׳צורבא דרבנן דסכו שומעני׳
ושמתיה רב יהודה ולא שרו שמתיה
ומית וכעו למיעלי׳למעית דחסידי ולא קבלוה
למעית׳דדייני וקבלוה ח״ל הרשב״א
בתשו׳אני איני יודע שהחמירו בסו' מקום על
המכורה
'מנורה שמת יתר על מה
עצמה שאמרו
שחמרו
באב
'
בסב
רבתי
רבת׳־
סב
שב״ד
רסו
סוקלין
^
ין
את
ארונו
י
_.
בהנח׳אגן 'א"_
מל
ארונו
אב
ישרא׳
מתעסקין
עמו
בקבורתו ובכל דרכיו ולא אמח אין מתעסקין
עמו לכל
דבר
אלא
בהרוגי
ב״ד
ובמאבד
עצמו
לדע׳וכפורסץ מדרכי צבור והמסות׳
אכל במנודה ואפי כמופר׳לא אמת
אלא ססימב״ן כת בספרו הידוע ת״ה ססמכודס
כמאבד עצמו לדע' ואני המ סכ״ל
כתבתי ומ׳מ לא אמרו אלא במנוד/משו׳אפקירות׳
ועוכר על דברי חכמים אכל
לממונא כיוןשמת פטור מנזירת׳ואין סוקלין .לו ארונו
ומספידין לו כראוי ואף כשאמרו
ככ ' מ אין מתעסקץ עמהס לכל דבר לא לעכין
קבויה ותיריכי המת אמרו אלא שאין
קרי־עיץ עליה ולא מססידין עליו ולא חולצין
ונדתניא גבי מאבד עצמו לדעת
ומסתבר
דמכודה
ואפי ' מוחים בקברי אבותיו הוא
נקבר ואס מפני שהורשע ואין
קוכרין רשע אצל צדיק ההיא אפילו בשאר בני אדם
נמיואפי׳כשר אצל א׳מגדולי
ישראל
והפור
'
מדרכי
צבו׳אינו
כפור
מהם
ןמ
שזה
י  ,׳׳־ 1־**־ '41
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עליה שאין מצטרף כי'
מחמת הנדוי והחרם שהעבריינים אין מצטרפין עמהס ולא מזמנץ עמהס ולא
שאלו
כן
אפי׳נדוהו
בעבירה חמויה סהוחיס או סנתנדה בעסקי הממון אלא
לסבורמשמת סנעס' עבריין
טליה ואינו ראוי
אב׳סלאלהתפלללכ
זמן שהוא 33ה כמו שראיתי סנ ? גו
במקצת הארצות האלו איני יודע "ו שוס עיקר
אא״כ התנו כך בפירוש
כדר׳הקנסות עכ״ל* • כחב הראכ״ד הא דאמרי׳במכודה
סתם ססוא אסור
בכל דיני המנודה מקא מנוךה ^3״ד סהן ^ ענןדה
׳ןךס ןכו׳
כ״פ שס הרא״ס
בשמו
•
כתב
סרשב״א בתסוב׳אין כמקצת דינים סללו אלא במי
" יחידה
והוחיס
על
עבירה
אכל
רמחלוהחי
חל ר״א מחיה למ״ם לא ורז חייי,תי

ב״ה
*והמג

*׳;,

יזרי63

3ח"י 4סימזקיג/
שתמרללנר ^"
!־וינשב׳! נמרי'

^
, ,
__
_
__ ^  ...״
ז״ל
לדכיי
הריך
שפסק דלית סלצתא כאביי דאמר
לאפקיחת ' נעי׳דליחול עליה א , 8ר גש 1ת 55זס
שמתא
ל׳יוס
אלא
^
שרינן
ליה
לאלתר
אי
פייסיה
לבעל דיניה א״כ מ 3ןיה)3י דיתכ^ — - . .
בבריתא
שרינן וא יאין נדי פחות משלשיס י וס}5י דפייםיה ^
^
דך׳מגיזיפסד*"
לא פייסיה
לבתר
שלשים
יום
אמאי
שרינן
ליה
וי״ל
דמיירי בפייסי׳
לבעל 0(56יק£ג י נמ£
.

נמנו'7אנ5יי1חריז

אסי חזרו ונמנו(
מקרבין מיחד ׳

סנסגוכן־ומס * ,

-־

.

--

בדעת ב״ד למעט ולרכו׳בימי
נידויו ולהוסיף ולמעט על הנחי ממה שהיו מרסקין
ומקרבין לאלתרבלא חזרה אלא כך
היתה כונתס בשעת הנחי וכ״ס אם התנו בו

.
תוד<
תכ  7שכ,פב> ן5י,פ,5מכלשון

^  ,י. 1

.

.

, . . .״ 4
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שגתקנתסכל< סעג*ל-יואיזרמדשלי׳השממהקןא

״״ *

,״״״״י  -״ ! -

הלבות נתי וחרם שלד

ד׳מ
(יב ) כת׳מררא״י
בפסקיוסימ׳רנ׳ג
אסהרננזר גדרו,
ותקסת ותלסי7ים
אינן יג! לין לקיימו
אינן מייני '  .לקיים
ועיש שהא־ ין נוש:

(נתזו׳שרש ; א סי׳

ל• ־ מ

וכתמעודסקינרייסץי־י ^■  8״ז ־5י3

ל ״ע

״511

״״ " נל * ק ' י

״ז״״' 54׳

״״

*'5

^ *יייי  -יי־^
£5״ ! # £
ושמא למדו ק ממ״ם הר״אש גבי אלו

ת׳ס כתלמיד אח'
שביזה לרג יעמל מגלחין במועד הממד שהתירו לו חסמים
עם ירושלמי כמה אקקיימץ וכו כשהתירו לו
זהתרימו
תלממין ורנ אח'
קודם סרגל וחל ל ' שלו כרגל שאין כדוי
?תיר״להחרימטעס פחות מל יום ואני כתבתי כבר כעור א״ח
דכנר תקני שאין
לשוס אדם לנדות בסיי תק״לה ליישב הירו הזה שלא יקש' על
ופשק פסלן הר״יף והרמ״בסשפסקודלי הלכתא
לכבודו
לנידויו נידויאפי' כאביי והר״ןכת׳כפ״ק דנדרי׳אהא דקאמ
רנואיא
■
לאשי׳
וע״ש התס ש״מ אין כין נדוי להפר כלוס הקשו
חכם עליל
שהארין*
(יב) זר׳יינשכ׳סי,
קע׳ג דחנדיןאנל
צא מחרימין אינכם
אש הרנה תחליוקת
בישראל מחדיחין
כמו שכרנו לר״א
הגדול עכ״ל׳ נתב
קרשג׳א נתשו ' סי'
תר׳ט דרנו לאו
לוקא גגל התלמוד
אלא גדול ממנו
זכ׳ה נתשו׳תהרל ן
סי ' ר״ג אמנם
מהרי׳ק סק׳עלא
כ ' כ:
(יד ) נ׳גא׳ומש׳
חיק הא דאזרינן
חכם
בירושלמי
שנידה לכנוד עצתו
אינו נידוי י! יינו
שנידוהו משו׳ממי!.
שנתחייב לוקא
נתתזן שלא נתחייב
בבירור לגמרי מון
משוס
שנידוהו
שאינו רינהליזן
מס אי שאין החייב
מחאן לפר! עאנל
אס חייב לו מסין
גתורותמאןלפרוע
יכול לנדותו ולאי

אי־תס
ן ?שסונן מזלזל ככבודחכס5זר תלמיד
להתרחק מכני אדם לא כאכילה ושתיי ולא כשא
צריך לנהוג בא' מכל דיני האבל וא צ לפייס למי שהחציףאסרי׳יכולין להחרימו ־מילי דשמיאהיא
כעינידלא
לאוקת לסלול הסס עכ״ל ואין כר
כנגדו וא״צ שיתירו לו אלא כיוןשגהג כנזוף זמן נזיפ מות ממי
מנודה לרב מנודה לתלמיד מנורה לתלמיד שנדה לכבודו איני אמת אלא לנדות או לסמתא אכללהחיי׳
מנודה לרב אב 15נדויו נדוי לשאר כל אדם וכתב הרא״בר רוקאאץ לנויג ואס נדה התלמי׳על דבראיסו׳
י״י;?"""
 " " 15גסלינ
צריך יי
שלאכפיי הרבאנלבפני הרבאפקירחז' הוא והוא
ומיינמצי5וי
עצמוהביא■ לפלמידצוינוכמודה ליבו5
ניוויואיפליג^ יהרכיהיקראשפיררמיואיאהלאשזל
ייייביסריווייאוזשיב עליהם אכיל כתב כומוגכהוליי! ת^מיר נ־דלי״מילו5ויןח :־נ־איןהצהיט'

בתום מדאמדיקס אלו מגלחים הכי אמי
שמואל עוט אסר ועוע שרי וה״מ לממונא
אכל לאעקירות' עד דסיילי עליה שמתא
ל׳יומין ותירצו דסאני הכא שנדוי זה אינו
אלא לאיים סליו סלא יזכיר עודש״ס
 ' .־ " ־!' י ' ־ אינו מנודה לנשיא מנוד 'לעיר אקר א
 ,״ ^ ״״״< ^״י י • ״־ •י ׳  -־ ׳׳־־ ' ץ׳  .ץ -
לכעלה אבל ראיתי להרי״ף שדחה אותה לרב וכן כל מי שנד' לע דבר איסור אין לז^זל פכדריר יאי? ל התיר מנור לעירו בד״א כמי סנדוהוסכיז ת ס
שכפר אלומגלחין מפני זי כמו שכתוב
אבל מי סנדוהו על שאר דבריםשחייבים
לו
בהלכותיו סס וכן דעת הרמכ״ס כפ״ז מה
עליהס נדוי אפילו נדהו קסן שבישראל חייב הנשיא וכל יסיאל לנהוג כו נדוי עד
נזיפה הוא שאד גדול גוער כו לומר כמה סלו הצוף וכו׳סם בגמ
ת״ת עכ״ל :
מפני
עצמו
,
׳ ׳ ,
,
- -וכו ס אלו מגלחין וכתב אבי העזרי לא ידעכא מאי פירושא רסא מכדין לכבוד סרב
_ ^ -מ כן מעובדי דאית׳בגמ ומשמ׳בגמ דבנזיס לא אמרי
היום ככלו וכתוב בקונדריסין משמע לי שאסור בתספורת אומו היוס דאין 1וכו נר׳סהיה המנהג לפרוע סכר בשביל הפר הנדר א״נ כי ההיא דמייתי סתםבירו׳
מקצת
מנודה לרב מנוד׳לתלמיד מנודה לתלמיד סמוך למימרא זו ביומוי דר ירמיה אתא עקא על טבריה שלח כנוי מנרתא דכספא
־מתאנח ועצב ראוי לו לספר ולגלח■
מנוד׳ליב בריתא שסנומ״ש אכל נידויו נדוי לשאר כל אדם סס לרב הוא דאינו גבי ר יעק בר בון סלח א״ל עדייןלא•שב ירמי׳מרעתו ובקש לנדותו והת׳ודאיכהלב׳
אינו
הא לכ״ע מנודה ומשמע דלגדול ממנו כחכמה אינו מנודה ; דבכלל רב הוא היה מנדה אותו על שכזהו ולצורך עצמו היה דכסיתיר לו יתן לו ההיא מכרתא כדי
מנודה
זה ובסמוך אכתוב בזה ודקדק לכתוב תלמיד שנידה לכבודו לומי דאילו נידה לסנצל בה מההיא עקא והרא״ס כתב במשו׳כלל כ ח צריך פיון לפרש הימם׳ דכיון
לענין
מנודה גס לרב וכמו שכתב כסמוך • וכתב הר״יבס בתשוב תלמיד סנדוהו כהלכה אמאי איןכידויו נדוי ואיפש דמיירי כההיא עובד־ דמייתי לעיל מיני׳
לכבוד שמיס
דר״ל נידה אותו שגנב תאני׳סלו דקאמר שאינו נדוי והא דקאמר אפי' כהלכהה״ק
שנידה לכבוד רבו שבזוהו ושרפוהו לפניו שלא בפני הרב נר ברור שהתלמיד יכול
מק״ו שאס לכבוד עצמו שאין ב״ד סייבי׳לנדותו הוא עצמו מנד כ״ס לכבוד אע״פ שגזל ממונו ונר דכהלכה נדהו אס״ה חין נדרו נדוי דאס ממון נתחייבלו לא
לנדותו
רבו סב״ד חייבים לנדותו1
הגע עצמך שחרפו
על רבו שהביאו לח
כ״ד אינו מנורה לרב וה״ה <גדוצ מן
כלשון הזם הרב שנד לכבודו וכו כתב הרמ" ךה״מ דנדויו נדוי היכ' שכזהו וננהובדברי'
וכתב עוד

חייבי׳לנהיגכונדד *

^

לנמלכס
ל
ייקא ת ח אלא כל
.
^
אדם עגיל דינא  3ד חייבים לנדותו לכבודו
לנפשיה עכ׳ל ועיין הראב״ד דוקא שלא בפני הרב
־ ניז׳ה סימן ד' :
י1

מלמיי

^ ל6
בתב

י

״

.

ב הנ׳<מש;י ה יי " ח נסי׳ל  /ילחשניל ל״ידי
חייניםחטריוונלאלס לנהוגנו נידויחקמהרב
הגדול ממנו זינול לנדן ' לכבודו אע׳ג דליכא עלים

אשר הס גנאי לת״ח אבל אס לא בזהו כלל אלא שאינו מכבדו כמו סחיי׳לכברובקימה
.והידו' אין נדויו כדר כהא דאמרי בירוש זקןסכדס לכבוד עצמו אין נדויו כדויע״כל•
וכתוב כתרומ הדשן סי רע״ד חכם א׳סונא לב ה מאד ונכשל אותו ב״הכמילתא
דחייב עליה כדוי כהלכה וקפץ אותו חכם ונדהו כהלכה אבל הכל מכירי׳ומרגיסים
,שלא נידה אותו רק מחמת שנאה כי היו אחרים ג״כ שנכשלו ג״כ באותו סניןולא
אשגס בהון לנדותן ירא דיש להביא ראיה דאין נדויו נדר כה״ג מהא דאמריבירוש
ומייפי לה בהגהת מימון וביור׳דעה ת״ח שנדה לצורך עצמו אפי׳כהלכה אין נדרו
נידוי וכת׳ביור׳דעה כשם אבי״ה לא ידענא מהו לצורךעצמו וכו ונראה דנדון דדן
להא דמיא דמה לי מכוין להשתכר בהתרתו ממון ימ״ל אם מס וין כדי לנקום ממנו
ולהכניע שונאו גס זה שכרו לעסות נחת רוח ליצרו דנר טעם הדבר שצריךהמנדה
שיתכוין לש״ש כדי לעסו גדר לתור ולכבוד לומדי׳ולא יכרן כלל לעצמן לסוס הנא'
ותועלת ואל״כ אין ממש באותו נדר ואע״ג דבהגה׳מימון מפיס ההיא דרו׳בע״א
לדברי ראבי״ה יש לסמוך עכ״ל ומהר״י קולו ' כ בשורש כה שמצ כתו בשהמה״רס
דהא דקאמר בירודאין נידויו נדוי איירי לפני רבו דהוי כמורה הלכה ועור פירן
דמייריסנדה את מי שמעכב לו ממון שלא כדין אע״פשכהלכ׳נדהו אץ נדויונדוי
וכתב סוד מהר״י קולובשורש א שיש להוכיח כשחכם מנדה על דבר א׳ובאותו דכי
עצמו שייך זלזול לאותו חרם אע״ס שאותו סכם לא תלה נידויו בזלזולו מ״מ חל
הנידוי מפני הזלזול ומ״מ כתב שאינו סומך על זה לענין הלכה למעשי 7מנורה
לעירו מנודה לעיר אחי כרית פ ואלו מגלחץ (ד יו )ומ"ש אפי גדול מזו כ״כהר״אם
בתסוב כלל כ״חזו*ל ששאלת מנוד לעירו סהואמנוד׳למיר אסר אסים הפרס כין
בםסובננננס״נש״שי״־ני׳י־ע״ש־ו״ענייגעייססיסס״ך "•(
מנווה לדבי מצי־ אי מנוי־ ליפי מימי כנין סניו־י אס ל5ז יפימ מס ליוסי"

כלהינאשכחרלושגיזהיחדאחרליינורנאמדננן
וכו' כ״כ
הרא״ם כפרק אלו תגלחין בשמו ודבריו עניל ליצאלנמשים נמ-לתאדפסיקא ליה ופי'
1־ "  :ע
־יאליג"•";
■
 ,׳לל ״ .
אימנו עלי אנייורל ושמתיהנמדיאמר
• חתני
,
,
דבריו אפי לפני הרב ממש כןמשמ בהל־יא רי׳נל נכ׳ל מקוחותמנליילפנול הרג< 70מנייה!
מתוך דבריו סס דלפני היב ממס ול״ק המשפר אתרמטת!סלת״ת ! נ״שהמ״זובגזייו
דאיכא לאוקומי דבריו במסי׳בדפליג לי -,נמ׳עמשם נשסהדאלדשאיןניד האכם למחי׳
אלאנלנריסשאדמחול
שמחל :על מיל׳ נמלו
רבי׳ יקר׳י״יכ
חייג
כימהשאמרילרגליהנזין
דרסי1ןבש׳ה"ר הייני נמידי דלית
כת׳בעל הק ונ ין.
,
קשדאיוכ כ גס הוא דדיו לתלמוד שעדה לנסע !3נבולמי!לעמודגפני!וכיונאנוהאנל
דמילמהשאתרוהאגפת־ןל
לכבודו ויהיה מנודה למיגילו ולקטנים עלנז־ונואסי׳לולמח׳'
ממט אלאשחזר וכת דצ״ל דדוק'לרב סוא עלכנזד! ככולי מחיל דליכאלמיתר שיהאהאניסל
דאינו מנוי׳ הא לכ״ע נימיו נידו ,ו)5ע״ ס לאתול לכן אומי דנדיתרזפייוגילזעיסעכ״ל ־
מגדולים ממנו ומדברי הרמב״ס שכתב כל העם ולא כתב שאר כל אדם יש לדקדק
מהוא סובר כלשון ראשון דאין גדולי׳ממכוסייבי׳לנהוג בו נדוי ולא עוד אלא אפי'
הקטני׳ממנו נראה מדקדוק לשונו דאינו מנוד'להם מאחר שגס הס תלמידים ואינו
מנוד׳אלא לשאר העם ואע״פ שהרי״בש כתב כתשו׳אינו מנודה לרב ר״ל לגדול ממנו
אכל מנוד הוא לשאר סעם שכמותו ולמס ממנו ולענץ מעם אין בידנו להחמי׳יותר
ממאי דמשמ׳מדברי סרמכ״ס  :וכתוב עוד בקונדריסיןשי מי שכתב דהא דאמרי׳
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נמי־ת־ ־יאנ׳ימניי׳למיי אמית ממנוי־ למא׳מיייי מין
יינפ לזין מכדין אס מנדץרזתהאדם
מע -יו ימקא _ _ חוללן תשו כל נידוי לדברמצוההו 6כי לדבר הרשו
_
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__ 1.
דשוו לרידי׳אבל בעדיפי מינה לא ולדידי לא משמע הכי דכיוןדהאי אתפקר כחכם לפרוע ממון שהו חייב היינו לדבר מצוה בין שיהיה חוב כין שיהיה מס אם5ןימרוצי
(חייב נדוי למה לא יהא כדוי לכל ישראל וכ״ת מה כין כשיא לרב איכא למי' ד מנודה
לפממשמתיכן ליה עד דפרע הלב כין סנדוהו כשביל ממון בין סכדוהו מ ' פ ענייה
לרב מנודה לכל ישראל ואינו מנודה לנשיא עכ״ל ומי'ש שהרד שנדה מנודה לכל בכי
סעש כיון שמן הדין נידוהו מנודה לכל העולם אפי׳לעיר סכולק סכמי׳וגדול׳ונמנץ
מדברי
קבורתו נר דלאו דוקא דס״ה לרמי הסוים דומיא דמכודה לעיר אחרת וכ״כ
דתני׳מכודה לתלמיד אינו מה ירה ליב ומיקי לה בתלמיד שנידה לכבוד עצמואבל
הרי״נש שכתב כתשו׳מנודה לתלמיד אינו מנור לרב ר״ל לגדול ממנו אלא שמדברי
למילי דסמי׳אף מנודה לרב עכ״ל ומיהו נראה בסדיא,מדבריו רדוקא בכרוהומשוס
הרמכ״ס שכתב שהרב שנדה לכבודו כל תלמידיו חייבים לנהוג נדוי כמנודה נראה
מילי רשמיי קאמר אכל משום אפקיית׳לא וכיון שכן לא דקדק רביבמה שכתבכא( .
ללתלמידיו דוקא הוא מנודה אבל לא לשאר חכמים אפי' קטנים ממנו וכנ עיקר
אפילו גדולה מזו דהכא ע״כ בכידוהומשוס אפהימת עסקינן מדקתט סיפא מנוד
כתבו עוד הקונדרי׳גכי מנדה מי שאינו חייב נדוי ודאי זה איש שנהג שררה לעצמו לעיר אחית אינו מנודה לעירו ואי מסוס מילי דשמיא מנוד׳לפל העולם הו׳וכיוך
או מתוך ממונו או מפו׳יחפותו בלא תור ועבדי ליה איזה זילוסאלאיכוללנדויי דמסוס אפקירותא נידוהו כני עירו אינו מנודה לבכי עיר אחרת הגדולים ממנה
משוס כמד 1דדוקא תלמיד או חכם שתויתו אומנותו אבל מי שאינו כן תורה לא דדמי למאי דמני׳מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב ומיהו מצאתי לכפל פקונרריסיח
סילכך אס נדה וא״ל סברי׳אדרגה שלו אינו נדוי ושל תכירו נדוי וכ״כ בתשו הרמב״ן
שכתב

הלכות נחי וחרם שלד
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ד׳מ

$תב מנודה לידיו שזלזל יכטדס הוי ? ופקידות׳ נופי וכיון סמ 1$כפוף .לסם בדין .הדדי ודייקמדקתניחלקונ/למ5ז מיפלג ' חילמ 15לחללים ^כ דייקיטסמ -!5דמתהנן (טז ) מ״ג סי'
רנ״ח בנו העיד
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והרי״בש כתב
אתו בי .תלפא אחריני ושרו ליה כת׳דבעי׳ג חשובים כותיהו כדאמרי׳ בההוא
גברא .למר עמהס:
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בתשו׳וז״ל מ  :שצוו לו הנאמני ' שלא
יצא
אמרו יל דליזיל לגבי סי׳לכית נשזפלמי
מן העיר בכת סיס וכמי ועבי וברח אתר לו עד שיחזור בתשו׳מהרבר שנףהובשבילו ירושלמי זקן שנירז ידע כמה היה חשוב או
שייניה
ע3מו
בורך
,צמו א ^
לצורך עע,צמו
אצי׳כהלכ׳אינו
י׳כהלכ׳אינו גירוי
גירוי וכת׳אבי
וכת׳אבי העזרי
העזרי לא
לא ידענו
ידענו מח
מח כשישוהפ
נשיא׳והא דפמרי הני
דאמריהני נתלת דמשמתיאתי .בע״הב ׳ע״ה?
פהס לא פיסעוהו ולא הניחו עליו אין
פיהשא דהא מנדין לכבוד הרב ושמא הכיפירוש' שניד׳כהלכחתלת אפייני וסרו ליה נ״ל שכל ׳אותם בני אס שי לי המד ה:
לנהוג בו כדוי כמנודה לעירו כי כן
נהגו
והסכימו ( ז ) ברב ' בה׳"ה
שלא לנהוג כרוי על העובייעל גזירת׳ בכח ומיהו לאינתכוין אלא לריוח שלךעןישתכרכהתר ׳הנךויהי1,כך אדם שנמלכו בכס בספת שמת
אלססי לן>עש " ו1
נדוי פד שיכייזו עליו *■ :גזנורה לעיר אינו
נידוי מגורה לעירו מנודה לעיר אחרת
 11אפילו
גדולהעמה וגס הס חסוכי מן המשמתי
וכשיבירו פא "וויע׳ב אס לא
1
ל
לו צריכי שיהיו בשעת ההיתר או כני אדס
מקיים התנאי אי)
אתית אינו מנודה *ג״ה <כי(5ןל נזה מגג מנורהלעיר' אחרת אינה מנודה לעירו אבל מנודה
הינשאי
כנגדסוחסוביסכסיתס• *086, * ,׳ לו התר׳עדשיפייס
לעירו גז ש בברית' גס נשי' ונשיח;צ' 7עיירוה שתן כיוצא כאותה שהוא מנודה לה
אופחותותממנהלספסתו סל ביתי' לא נהנו יזמו'קליח ימ שקפא לו:
ומיש אבל מנור הו׳
מגורה לנשיא מנורה לכל ישראל מנור לכל ישראל אינו מנודהראש בנדויה ג׳ סניס כתב תמה
כיגג גלאס׳ שמר

לשאר עיירות שהן
כיוצא באותה שהו׳
מנודה להוכר ' ל' נ
הרא״ש ז״ל בע ' אלך
מגלחץבשהראב׳ר
ז״ל
יא ע ' פ
שכקוכדריסין חלק
על ז  :וכתב מנודה
לעיר אשית לעירו
הוא דאינו מנודה
איל לשאר עיייות
מנודה א :י' עדיפי
מינה אע אץ לנו
אלא דבריס־־־אלר
וסראי׳ש • ומ״ש
מנודה לנשיא מניד׳
לגל ישי־אל מנורה
ליל י שר אינו מנוד׳
לנשי' גז״ש כבי־יתא
ונב־ כתבא' כסמוך
דס'' מ
כשכרוהו
משיס אפקימתא
אבל אי משו' מילת'
לאיסירא אץ חלוק
בין עירו לע-׳אתרת
ובין נשיא לכל ישר'
אפי' נדהו קשן
סכישר :הוא מנורה
לנלישיא׳ולנשיא •
כיצר התר׳הכרוי
אימי לו שיוי לךכו'
נ'כ הרמב״ס בפ״ז
מה׳ת״ת ובהגהות

נידוי
לפל ח נסרשלא צומיגרל
א זין ו ;שיגשמ ס; :והיש
"( נעראמןחצוחר אותה
נדנה היה א מרשלא
סצנ-זוכ״ש ש :
הש שלא
כהוגן 1:חר על•׳ נעונש
נידוי ולנר פשוטשאין
הנידויפל על ראוגןכיו;
שהי'שלא כדין ואינו גרץ
המראהכלצלותי׳דעוגל'
דר״ל דהוהמנש׳פרדיסא
לחתיינידויש! ן׳כו' א -זנ'
שיהיה שמעון נרכילו*
ושנידו חומי נ*ד מפני
שנידה זי שאינו ת״׳נילוי
נוזגרא' שאנ! כיכיל!י

ואי! נ״ללד •גא הראג׳ל
גהשנימאאאפי׳נלעיג
גרמנ׳סששובר שהמג :ה
תי-זאינו תייגבימינ״ל
מג -ין אתו ז־־אסזנדה
נמו שלט7זשיאד־ה :א
עוגלאדהגז ליזדאזר
להוי ההוא י .נראכשמשא
אמשמעון ז  :לא אמר
לדאו^ןאחרמעש׳שיהיה
בגילויאיאקודם מעשה
הזאזאורלז געו ר' (לגי
ש א■ אזר א ש  :הנרפה
ואולילא
היה דעת?
לנדות? אצא שמהלאיים
עליו נתשנן שיהיה נמנע
סצאויורימפני־רא׳הנדד
?כלכיונא בוז אינו נר
נילויועור שיהיהתושב
ל עשו׳תנו׳למונעו מנרכה
שאינהנרינהואנ׳פשלא
נ*?ון {הלכה מ'מ אין
מכדין אות! ניד שאין נ׳ד
תנלי; השובבים וכיש אם
הוא יזכם או נורב' מרננן
עכ״ל  ( :ותיי׳ננ״ינש '

הראב״ד
לנשיא כיצד התרת חנדוי שאומר לו שרוי ךל מחול ךל ואם הוא .למה שהה זהמדויו ג סני׳אס היתקיימת
שלא בפניו אומ׳שרוי לוכת׳ הרמב״ם תמ יריןהנרוי בג׳הדיוטות למה לא התיר לו ואס מתה למה לאהתיר
או כיחיד מומחה
להםותלמיד מתיר החרם והנידוי אפי׳ במקום הרבלורוא׳ת ס כבי מת למה לאהתי' לור״ג
־ג שנדו וחלבו
וחזר בו מהדבר שנדחו בגללו מהירי?
לן שהיה נשיא וכןכהו׳צורב׳ מרבנן דהוו סנו
אחדים אכל הדאנ״ר כתב שאין ג אחריםמתירי? ל,־ אאייכ יהין סוסעניה אמאי לא סרא ליה נשיאותירץ
גדולים במותן שנתב נדהו ג׳איז

השני׳יכוליי ל

התירו אא׳י כ יתן

דודאי א  0אינו יורע סי הוא המנדה
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^ ר ^לאשחילי " די״־ ^ל
זה ,ףפ שתיו פיחר כשעת הנחי ואפי גאחרים ;־ולין להתירי
נפהפנח־ה מ 6יווע ולוגו לוםינ ימנעלנ
וכלכר שיתו חשובי ונרולים בראשוני ואם היו רכי
כטע׳שנידוהי
צי
ס
מלפכיל
פגמו
מגדי
50
)
0
הואסוס
צריכין שיתירו כילם או אחרים כמותןושיהר.
גדולים
תשובי!
לובפכמסמאאיטשוהלובירא׳פגאול*
כמותש נתחו ואינו יורע מייגרוהו אין
אחרים
יכוליץ
להתירו
לגדולה ולא לתנין סניה ועל כל זהצריך
אלא הנשיא ואש יורע מי נרהו
המנדה
יכיל
■
להתירו
אפי׳
הוא
לדקדקכשייצה
א׳להתיר
מה
שאסיסבירו
ע״ה או אחר כמוהו אכלמאר
צריךלרקרק
בעצמו מי שרוצהוהשפחה היקה בה חכמה יתירהוירא'סטא
ד< .תיר מר׳ שאסר הכירו שיהיה שוה לו שאם הואשקך לכחכם׳ ולא רצו לשקול עצתס כנגדהפד
סנזדקקן
שמא אינו תמה לו ביראת שמים ובגדולה ובשנים ע״כ נידוהו לו גדולי סדו׳וי־לזייו לו עכ״ל • ומ״ש רבי
אס יודע מי נידהו המטרה יכול להתירו
בפניו אין מתירין לו אלא בפניו נידוהו שלא כפניומתירי' לו כין
אפי״הוא ע״ה• כ״כ כרא״ס במשי כלל כ״ח
בפניו בק שלא בפניו .ליתהועל תנאי .לח הנרוי וצריך התרה  .יי
והביא ראיה לדבר • כתיב בקונדריסץ
אע״פ שמקיים התנאי ואפי׳נרה את עצמו על תנאי -ומיהופירש,
ג שנדו ומת א׳מהס אס נתן רסו' לי־בידו
ר״ת רוקא שחימנורה מסופק כשעת הת§ אי אם יוכל לקיימו אבל
מתירין לו וכממן' דדוקא פת א׳אבל אס
אם כדורלו :שיכוללק״מו א״צ התר׳וב׳א״־א הרא׳יש ז׳יל אפי׳ אם
מסו כ ונהנו רסו' נא לא ע״ב ולג״לר״ס:
וכחבל עודח״ל כחבהרא״ס הסרסיש
קכע זמן שאומר יהא בכרוי אס לא יעשה דבר פלוני לזמן פלוני
בקכסהמנדיס עצמם מת־רי׳אי אחיי'בלא
יכול לחת רו מיד אע׳ פ שלא הגיע הזמן ולא חל הנתי עדיין
תלמוד ח ^ם שגרה לעצמו מתיר לעצמו וכת׳הרמ״בם אפילו נדה ידיע המנדי׳כגון סמתוהסנד י /או שהלכו
לעצמו על רעת פלו׳אפי׳על דבר שחייב עליו כתי אכל מי שאינו לס״הסהמנדיס עצמ מותרים להתיר אס
ת ח א׳ נו יכול להתיר לעצמו 'ואש זז ^ ה& ־־ויררך שבועה אפי׳ טסו מקצת תשונה או נפלא ראו שקזי
ת״ח אינו 'יכול להתיר לעצמו וב״כ א״אהר/ש ז״ל אלאיתירו .לו לעביראע׳ג דלא מ׳יע לסו אי עסה תשוב',
פפלייתא מפני שעל דעתס נתנדה • ועל
עשרה כמו נתהו בחלו׳אנל לא כעינן דתנוהלכתא״כהתידשאני
דעהס יותר אבל א סייס אין מתיריףלו
התם החמיר טפי שכרוהו,מן השמל נתחו בחלום הוי כתי וצריך לעולם עד שיחזור בה חזיה גמורה עכ״ל:
התרהואפי׳התידי ( ;ח ' ום ? 3יכלרם י ^י* 'י דע מי נתזו איני וכתבו
וכתבועוד
עוד חח׳לפ -כתב סרא״בד ז״להא
:סס סנכצסת כימ״ח
יכול להתירו ואין לו התרה אלא יל י׳רתגו ה לכת׳או מתנו לשיןר 6ישמעון כ"לכס
הרמ״כם צריך׳בני אדם ששונין הלכות להתירו אל מצא טורחאיביי כךיוצאה
מרמ׳"ח איכרי׳דוק כססזר
אחריהםבו יפה והתירוהו יפה בדע טח ולאספני

עידגי ממ״ק כתיב
שדיו ממתיבת מי
י0
סבקשו להתי׳לו
הנדוי
יאמר
כך
פלו׳איסייב
שמתא
בי
דינא
ואשתסי׳וקביל
דינא'
דאורית׳ידנא
דרבנן
סאת׳
פרי
ושביק
ליס
מ״ד
למשה
סלחתי
כדבריך
הוא
ישרי,
וישבוק ליה עכ״ל תפו׳הגאולס • כתב הרמכ״ס סתירין הנדוי בג' הדיוטות יכו'
נ׳ז בפ״ז מה ת׳ת ורבדיו מבוארים בפ״ק תדרים ש״מ לא שרי למישד נידר באתרא
דיביס ושמתא אפי׳באת־א דרכיה ויחיד מימת' שרי שמתא וכתבו התי׳ופמת׳אפי'
באתיא דרכיה דפעמיס שלא יהא הרב מזימן ואין לדחוהיתי הסמת׳דגכי כדר אין
סשש נ״כ אס ידחה התרו עד שיהיה היב מזומן אכל שמתא אץ להשהות על האדם
ו״כ :וכ׳הר״ן איכא מ״ד דכי פיכי דג׳הדיוטות סתירין את הנדר במקו׳שאין מומחה
ס 'כ מתייץ את הנדוי במק* שאין מימח׳דנדוי במי נדר הוא דאערי׳בספ״ד מיתות
נעובדא דר״א הותי הנדר וק דעת סרמב״ס ז״ל בפ״ז מה ת״ת עב״ל  :וכתוב
נקנדריסין ומ״מ אס המכריס ג' או ד או רכיס אץ יחיד מומחה מתי׳אותו דבעינן
אח״יס פית־יו עמו כמו המכדי׳פנ״ל • ול״נ אלא יחיד מומס חשוב כנגד המנדים
אבילו הס נמה • ומיהי היכא שהמנדי' מומחי׳צייך מנין אחר כמותס וכך הס דברי
ליא׳ש שאכתיב בסמוך • וכתב עוד הי־״ן והאי יחיד מומחה דשרי שמתא איכ׳מ״ד
ייקא בסמוך דל״נ אלא כל חכה מובהק ובקי בהל' נדרים שרי נירא ושמתא והיא״ש
ך ויחיד מומחה שיישמת' אס נדהו חכם יכול יחיד מומחה כיוצא כולהתירו:
ג שנידו והלכו להם וכו׳ ג״ז מדכיי הימב״ס סס והואמסקכאדגמ׳ פ אלומגלסין
(דףי 0אמר אמימ הלכת׳הכי גי תלת דמשמתי אתו בי תלתא אחי־יני ושרו ליה א״ל
יב אשי לאמימ והא תניא רשב״ג אומי א׳מהתלמידי׳סמת חלקו אינו מופ׳מאי לאו
איני מופר כלל לא עד דאת* בי תלתא אתייני ושיו ליה -ומ״ש רבי 'בסס הראכ״ד סס
אשאדדייקבגת מהאדרשב״גס״מכל א' מפר חלקו כתב הרא״ש בשמו י״מ שאס
גריהו ג׳צריך ג׳לרתירו ואין השני׳מהס מתירי׳אותו וזה ודאי הוא דמכי׳באבל רבתי
מ *,א׳מן המנדים אס כתן רשות לחכיריו מתירין אותו ואס לאו אין מתירץ אותו•
ימיהוה״לל הני תלתא דמסמתי צריכי למשייי׳אלא ודאי ה׳ פ כל א׳וא׳בסצי עצמו
מעי חלקו דלא צריגי למכניף ואע״ג דשממוה בהדי הדדי לא כדיני למשריי ' כמדי

יראה ואי לא לא וכ 'כ בה״ג ומסחברא כוותי ' ע״כ להר׳אבד ז״ל ברס צריך את
למידע שהמנורה לעולם בנרויו אע״פ סנדוהו סתס וסתם נדד ל׳יוס ולדידן ז׳אפ ה
לעילס עומד בנדויו עד שיתימהו שכיון שחל עליו קללה או נדר לעולם עומד עליו
מד שיהא ניתר ואז יוצא ממנו ומרת״ח איבריו עכ״ל  :וכתבו מיד גסס היא״כד
סאין .חרס כסמעלעניןהיתר וא״צ שאלה לחב אך צרי׳סיהיושס כל הנמנים בחיס
והס פצמ׳יתירו :וכתבו עוד אע״ג דאמרי׳לעיל עוט אסר וגוט שרי והיב דפייסיה
לבעל דיניה מתייין אותו מיד דוק׳ שלא זלזל בנדויו ובחרמו אלא עמד כמו מוסרם
או מנודה אבל -אס זלזל כנדויו ובחרמו צריך לנהוג איסור כימים שנהג כהס הימר
קודם סיתירוהו כמו שאמרו מדריס ובנזירו׳אא״כ הוא שוגג דאז לא זלזל בחר ' וכ״כ
הר״ןבתשובה וז״ל אבל מ״סשי לספק ולואר שלא להמי נדדוסד שינהוג נדוי ל׳יוס
כיון שהקל בו ומבי עליו אא״כ יראה למתירי׳ שהוא סוגג מה ולא היה סבור שיהיה
חייב לנהוג כדין מנודוא״ב אס יקב׳ עליונדוי־ראיי להתירו לאלת עכ״ל-ונ״ל דה״ה
אס הוא אנוס כגון שלא היה יכול לנהוג נדויו שאס יודע הרב שהוא נוהג נדוי יהיה
חייב למלכות עכ״ל הא דתניא דבנזירו׳מחבה אע״פ שנהג מת המה ימי׳דיו שינהוג
איסור ל׳יוס אם הוא דוקא בנזירות שסתמו כשיעור זה אבל שאר כדרי' צריך שינהג
איסור ככל ימיס שנהג בהס היתר או אס הוא אפי׳בשאר נדרים נתבאר בסי׳ר״ח :
נדו הו בפניו אין ממירין לו אלא בפניו נחהו שלא כפניו מתירין לו בין כפניו בין
שלא כפניו :מימרא דרב בפ״ק דנדריס (דף ז ) וכתב הי״אש אין מחירין אלא בפניו
דכמו סנדוהו בפניו צריך לכבדו בפניו ולכבו׳המכד׳קפיד רב ואס התירו שלא בפניו׳
הוי מותי וי״מ דסעמ' דאיןמתיייןלו אלא בפניו שמא לא ידע שהתירו לו וגס אחרי'
סואליס לו אס התירו לו והוא אומר לא וכשרואי׳סמקרבין אותו מזלזלי׳ בנידוי ולא
יחושו מוד על נידוי חכמי ' ולפאי פו׳אס התירו לו שלא בפניו אינו מומי נזז •נידוהו
סלא בפניו כשרואה שמקרבין א ומו יאסי כלבו כמו שנדוהו שלא בפניו כך התירוול
סלא בפניו  :והר״ןכמב אין מתיריךלו אלא בפניו דכיוןדבפניו נדוהואלי׳־נדוייס
ולא מעקר אלא דסניוולא נהיר׳אלא טעס' דמילתא סשו-תשרא .דפעמיס סיתירוהו

ןמ א

!

^ והמנודה

הלכות נחי  :וחרם שלד
ידע' וכשלא יצהנו שינדוייכוא לחפדן אכל כמהו שלא בפניו ליה חשדא

לא שיין כמכד עצמו וה״לל דב״ד על• ג׳שימירו לי סני וצ״ע<*. .ה״ זנ״כהי6י״1י* ** ** *

(•  0י*! ייה ^י ^ימציללא
ענמויסלי׳ !.׳להתירו כתג הרא׳שתנשאל נכלל כ׳ת על נ׳שאעסת׳חשגיד״האת זזנמריג׳
שהודיעוהושאם נידה
סוכשע' סתימהו שלא בפניו כש  0שכמהו שלא כפניו ילפ״ז כל
נפשי׳ הרפל׳אשי׳ דאףסוא
יהגיארא־ה•
גריןחכם אז ג׳להפירזגסשיבכלא׳מפיראתתגיר! שכל מישתנד׳לקנימיכוללהתירל!(אפי ע״ה
מות׳
הודיעוהו

אם׳

י״יי דליכא השדא מתירין לו שלא כפניו וכל סהתירוהו כמי אע״פ שלא
ית ׳"
■ וכיתוב בקו כתבו מקצ שהקונ עצמולדב הרשו בחרס ללאו כל כעיני׳לנדו'עצמן,
לדני׳
כלישנ׳קמא
דס״ל
משמע
חסדאי גבישטר
כפשע
כתב׳להא
ה״ר
וכ״כ
סרמכ״ה
■
•
העולם
לכל
כקונדריסי׳אמנס
וכתוב
:
עכ״ל
עגהגה״ה
*
(־ט ) כ
י
־־ ־
־ ־— -
נראים דבריו שכך דיכו של
הטבחי־ 'שסברו עצמןלעשו׳שותפו' מאומנות.
מרדני דג״קע״ל מכ״לואין
להעתיק לשון הגמ ומה שנפיש אחריה' דע פרסה לא מצא מתיהן לו אפי׳י׳ששונין משנה ל! א
ק> נ </זלינ יש" ' סרמכ״ס
וקנסו עצמם שאס יפרדו מוך הזמן שיהיו
עלא £ת 'רןחנ 'יי
בלשו׳הגמאנויכולי׳לפרבדבריו־נידוהו מצא מתירין לו י' שיודעין לקרו' בתור׳ואפי׳י׳שאינן יויעיןלקדו' מוסרמי׳ונסבעו לקיים שותפותן והסיבז״ל.
,.
 ,״
,
לושפשנלג״
והזכיר
ע מסל הנדוי וצריך התרהאעפשמקיי
לא מצא במקומו י' מתירין לו אפי׳ג׳ע״כ ומלשון א״אהרא״שז״ל שאס השבוע 'נעשית באחמנ' כדיך סדרוסל.
 ,מיממי( עמ:
בפ״ב
ע״ת
עצמו
את
נידה
'
זא־זר הן ת חכיר התנאי וצופי
ירא׳שאין ול התר׳אלא ע״י י׳דמתנו או תנו :השוט' הזכרת השם סטר נמצא ס? כדוי והחי׳קבלוהו לדבהרשות
8היי מ!ר ע״ושכל דמכו' ( דיא )א״ר יהוד א״ר נחיעי׳ת ואפי'
צריך לנדותו ויכו׳להתיר לו מיד ואם לא נדהו הוא עצמו לתנאישבינס לבינ ולא לדבר מצוהלפי׳לא
מחברו
?נעצמוצייךהפימנ״למיהודהדבתי׳אס
חייב נדוי וכתב בספר המצות בד״א במזיד אבל בשוגג שאינו כל כמינייהו לכדו' את עצע לכל העולםואקר
!צאהזליד מיגמ¬
לא הכיאותיו אליך וגומ׳וא״ר שמואל א״ר
לו לנדותו והרמ״ב׳כת אם הו׳שוגג אין לנדותו אנו זקוקי ' להתנהג עמהס מכס נדוייסכלל
מדע
עו י־נכשי*(
כל אומן מ ' סנה שהיו יודע שהו׳אסו׳אין
*־/גור ע״ז (י׳א נסמכי א״ר יונתן
מפירותיו ואומי יכדקי״ל מנוד לתלמי׳אינו ממד׳לרב והכינה
ישל׳במדב יהיו עצמותיולש יהו-ד מגולגלי' אלא מזהירו שלא לשנו׳בכך הרוא׳חבירו שאכל
זהעלזרף הי׳נג מי
יהא בנדוי והשיב לו אדרבה הוא להא מתי בדוי של השני הוא לגדיל ממנו ואף ע״פ שסוף סיף אלו ספכרו
 38ר' ג 'גולמית כארוןוכלי' ומ״ס ומיהו פי' י־׳ת דוקא
כדין בתנא ס פכרו ג״כ על השבועה כיוןסבשעס
והסיג רש״ישגוזרי
בסע התנאי וכו׳כ״כ התו ,גדוי ולא של הראשון וכן כל כיוצ׳מה כל המנדיחברו שלא
סהסכוד מסופק
שקבלו נמיי׳לא כעשה אלא לדברהרסו׳סהרי
וז' רו׳אין
תתנוונין בפי' מציאת האש והרא״ס בפי' אלו מנלחין ואמר השני אדרבה אבל אם קוד׳שלקח מפירותיו התרה בו ולא
לענוש השוגגיס
עדיין לא נשבעו אין כס ביד להזקיקס־ לנהוג
בשני׳שביז׳וחירף
שא־נם י< י  .יס נשמו דדוק ברבר סהמנוד מסופק כשעת שמע לו ונדהונרויו נרוי שבדין נדהו • אח בדול
עמה וזה ברור ע״כ וקרעת הר׳ן ז״לכתשו׳
תגןירוין.
אלא הנחי אס יתקיי׳התנאי כי ההיא דיהודה לאחיו הקטן ממנחנשגים והוא ת״חונדה תלמיד הקטן בשנים סכ״ל ובעל הקונ׳כת שאין דקזה במר בעיניו
מיזריתין לכ היודע
א״א
כתב
כשנים
לגדול
ומארי׳וגנבי
מימן
להבי׳את
עליו
י!ד £שקיבל
אלא אפי׳קכל הסרס לדבר הרשות סייב
שהם כירי סמי לא היה יכול לשמרו והוי
ל5א
•האומר לסבת מנוד אני לך או מסמיתנ חני ממך
כל אדם להמרח׳מהן כדין מוסר׳
כלל אבל היב דכידו לקיי התנאי א״צ הפר׳ ומהאי סעמ׳ כי א״ל רב
״ לא כאילו אין תנאי
*גזי על
 :או נדל' ממך או ממסקני ממך אסו׳ליסב בד אמותיו נתבא בסיי ר״ו ־ נדוהוכחלום
! ׳לא הונא לרב ששת בשמת ליהוי מאן דלא לימי׳ליה ולא מצינו שהוצרך הית אותו נדוי
עזפ׳ז ״״־״
נדוי וצריך התר׳בפ״ק דנדרי׳א״ר יוסף נדוהו בסלו׳צריך י׳בני אדם לכתי׳לו וסו דתנו
□נדה עצמו בפ״הז ובע הב כ׳הרשב״א בתסו׳דלשון חכמי׳מרפא וחכם עוק הנדר
"* ל ״ל ני ,ל ,לא
כלכמ׳אבל מתנו ולא מנו לא ואי ליכ דמנו הלכת אפי׳מתנו ולא תנו ואי ליכא לחיל
מעיקרו וכאלו לא סיס הנדר והנדוי כלום • והארדכי כתב 3פ האומני' בשם
בכיד ^ ^ ;* ,והנדוי
' דרכי׳ויהיב שלמ לח עשר עד דמקלעי לי׳י׳רגמרי הלנת א״ל רבינ׳לרב
וליתיבאסרם
לו היתר כלל וכ״כ רבי׳ ירו בשם רצותיו וכבר כתבתיהז
הרע דנידוי סל עה״ב אין
גנראי<מ
מא!
' אשי ידע מאן סמתי׳מהו דליסרי לי׳א״ל לשמתישויוה סליס למסרי ליה לא שויו 'שליח
כאורך בסי׳רב"ס -וכתב א״א ז״ל אפי׳אס קבע זמן יכול להמירו מיד כו׳כ״כ כתשו
לאות גי :ז׳אפי׳אם
א״ל רב אחא לרב אשי שמתו׳ ושרו ליה בחלמי׳ .מאי א״ל כסס סא״א לפר בלא תבן כך
' כלל כ״ח ונתן טעם לדכ׳דלא אמרו דאינו יכול להמירו עד שיחול אלא גבי כדר אכל
להיומ''עלי
נא; י
א״א לחלו׳בלא דברי בטלים והטע שצריך י׳להתירו כתבתי בסמו׳-והוא דתנו הלכתא
הנחי1שנידה
וא״צ יאתר
טפי
גזירה ־  .קל
להתי׳הילכךלכ״ע .
, 5 !,ל שעם !^1
,
לעצמו • • ־
מתיר  -־,־ -־
כלו׳גמ אכל,מתנו משני לא וכך הס דברי הרמב״ס ז״ל וככר הזכי׳הר״ן גייס זו וסו'ז״ל
מהעד׳סהמנד,־־־־־,
פדוי ו ־ ־ :
חזמר
4לא נדד למגל,ל ע ת יכול להתירו אע' פ שלא חל עב'ל וכי מ דבריודדוי 'בםכדה עצמו " כדוהו היה גורס והוא דממנו אבל תנו לא וכן גורס הרא״ס ופירשו מתנו לאחרים אבל פנו
יכ
אף
ס
'
ת
הוא
,לי!! ללא אסרי' לא ואיסש׳דכיון דנידו קיל שהמכדה יכול להתיר לעצמו אס
בלחוד לא דלא ססיבי כולי האי והא דאמרי' ואי ליכא לחיל וליתיב אפרש' דרכיםוכו
העילש
נידוהואסרי׳יכוליסלהתירקוד׳סיחולומדבריהמרדכיבפהאומניםנרא'דכיהיבי
^ ה,א
ייענ'
במ׳הרא״ס ז״ל ואי ליכ׳לא מנו ולא ממנו אל יקח הדיוטמטוב לו שישב בפרש'דרכים
דאין מתירין נדר עד שיחיל כך אין תתירי׳ מלוי עד שיחול ולערן הלכהנקיטינן
מגלסין (דיז ) ופ״קדנדרי ויקבל שלום מבי י׳דגמרי הלכת׳והר״ן כת׳ויהיב סלמא לבי י׳ וממוך שהשיבו לוסלוס
אלו מגלסין (דיז )ופ' ק דנדרי׳
לעצמומימר׳כפאלו
סנד׳לעצמו מתיר
ת״ח ־־ד׳לעצמוכהרא״ס'^ח '־׳״'״
מתיר לעצמו מימר׳בפ
^*־־
קדי ^ע ^-י '
פישליא
יגיבו עליוימן הייסורין  :והתו כתבו ליזיל לפרסת דרכי׳ ויהיב סלמא לבי י׳ כי היני.
! עליי ( ד> )ו כתב הרמב״ם בפ״ז מה ת״ת ת' ח שנידה ואפי' נידה לעצמו ע״ד פ  ' $ואפי׳על
היה באי♦
יס ' דלהדרו ליה שלמ ומועיל לו לתלו׳להגין לו מן הייסורקעד דמקלעי י׳דגמירי הלכת׳
סיא דבר שחייב פליונדוי ה״ז מפרלעצמו*וכתב הר״ן בפ״ק מדריס כתבהרש״בא (
?שניילשמרן*
וימירו לו הנדוי אבל ליכ׳לפרש טל דמיקלעי י' למתנו הלכמא ויהיב להו סלמא א״י
תר ס ) דדוקא היכא דלא הר בר נידוי כההי׳ראית׳התס למר זוטרא חסידא יכ מחיי ?
י למה חז׳להזכי׳י׳גבי עד למקלטי הל״ל דמיקלעי למתנו ואנן ידטי׳דאאותן סהזכיככר
כר כי רב שמתא משמית נפסיהכריש׳משוס יקרא דבר כי רב אבל כשנדה עצמו על
נני״יי ^לס
' קאי אלא ש״מ כדפי׳וכתבו עוד הא תקט פרש' דרכי׳יס לסר ששם רגילות
שלמי
שלא להוליד

גנאי לכר שהיה חייב עליו נדוי לאו כל

כמיני׳להתיר עצמו • והקשו עליו א״כ היכי טקשה^

דיהיב

ססמךלויעל מ״ש בסמוך בסס הרמב״ס ז״ל ודקד לכתוב אין לו התי אלא ע׳י י׳וחנו
־־"פ שפסק דמנד׳עצמו כע״הז יכע״הב אין לו התרה היינו משוס■ דנכנס כנידוי
נפניי שגיל של ^
ה,לכת וא מתנו בלו׳לצתחלה יחזר אחר דתצו הלכת' ואי לא מסכה להו יקס דממנו
~כי הבריות בע״הז ובנדוי המקו כע״הב יכדוי הבריו׳מלוי התירו לבריו׳ונדוי של מקים
י '^ לזי ;ג
לשוןלרסב״ס צריך י בני אדם וכו׳בע״ז מה ת״ת י ומ׳ש סורס אחריה עד פרפהצ״ע
תלוי התירו למקו׳ואותו החכם סהור׳ דהמנד עצמו כע״הז ובע״הב יכול לסתי עצמו
מדן לו ואיפסר דמדקא׳ליתיב אפרש דרכי׳מפמע ליה ד מת פרשת דרכים לא הוי על
ילשכריע
'ליכי' <תו יל לסר כדמי זוטיא דמשמית נפסיה וסדר שרי לנפשי׳זה טעות דער זוסר׳דמסמיתנפשיה
הרסה דפק־ פרס׳הוא כרמים וכיוצ׳ב ו ויש הוכח לדבר מדאמדי גבי תפלתהלרךומד
תת ליגע! ר״ל שלא היה נכנס כנדוי הבור ולא כנדוי הבריות אלא היה אומ אהא בנדוי' לעצמי
פלאי היה
כמה פד פרס ' אמרו וכפי מס ס פירשו בו • ומ״ש לא מצא מתידין ל ו י׳סיוךעין לקרות
^י״י^ק כהכ'כ ותולה סנדוילרצונולהתי׳למצמו אבל המנד׳פצמו לכריו׳ונכנס בנדוייהס ה״ל איהו בתורה ואפי׳י׳סאינןיודעי׳לקרו׳לא תצא במקומו י׳מתייין לו אפי׳ג אע״פ סלת סמת
אינו מוסל פכ״ל ( ומדברי הרמב״ס שהביא רכי׳לא משמע כך ) והרא״ס
,י א ^יא ' ^ בבל יחל הוא
כן כגמ׳איפסרדמסברא אמ הכי ויותר נר שהיה כתוב כן בנסחא שלו בגת אבל יש
כתב כתשו כלל כ ח מ״ש מר על ראובן שנדה עצמו אס ישהא עוד חתנו עם אשמי
6לא ^ךר עמים
ראיה שים לו התרה לאותו לתמוה למההרמב״ס ורכי׳השמיטו הא דקאבגמ׳ליתיב אפרש דרכי׳ויהיב שלמאי לגי
שיזכירז להכריחה והבאתראיו׳שיכוליס להתיר לו תמהני למה הוצרכ ' להבי
תא עצמו יכול להתיר י וכו׳ואיפשר שהיו מפרשי סמ״ש ויהיב שלמא לכי י׳היינו לוע דע 'י כך יקבץ י׳דסמגו
מי!פס דולעהי ' נדוי מ״ש מכל נדוי דעלמ דהמכדה יכול להתי׳ נדויו ג״ז שנד
הלכתשיתירו לו ולאו לגגימר׳ שנתינת הסלים מעלה ומורל כמי ספי׳המפרסי׳וס״ם
.
_
חרט׳ועקירה׳
מזללהפיר ^ ,לעצמו גבי נדר דדרסינן לא יחל הוא אינו סיחלוכו׳אבלנדוי לא בעי
ומתיר רבי׳ומלשון-א״א ז״ל יראה שאין לו התר' אלא ט״י י׳ דממנו אומנו כ״כמפנישהביא
\ ^(,נ ^א! מעיקרא אלא המכד מתיר לכשירצה דטוט אם־ וטוט שרי ת ח מנד לעצמו
לנא
דברי הגמ כמו שכתוב בנוסח דידן  :כתב הר׳ן צ״ע בנף סנדוהו בחלומו אסצריך
לעצמי וכתב עוד כתשו'אחר < כלל כ״ח ) מי שאמר אהי׳מדויאסאעשה דבר פלו,
אה עיראייש-גל
לנהוג בכל דיני המנוד' :גרסי׳ כפ״ק דנדרי׳רבינא ה״לנדכא לדביסהו אתאלקמיה
נא ועבר ועשאי הוא בנדוי של עצמו יאס ת״ח הוא מתי׳לעצמו♦ ובתשיכ׳אחרת כתב
נידוייבחיייי ^
דר 'אשי א״ל בעל מהו שיעשה שליח לחרט אשתו אע אי ממע י אין אילאליו:וכמכו
ששאלוהו אס א׳מכני העם כדה לעצמו כדרך שבוע אס יכול להתי׳לעצמו והשי דאינו
התו׳דנר'לרס״בס דגרסי׳רביכ ה״ל נידויא לדבימהו פי׳ שנידוה בחלו׳והית׳כוםהלנא
דנא אמרו אלא ת״ס דוקא אכל איניס אסרינא לא ועוד בנדון זה שהיה הנחי
יהול
אגלבא^־
וגרסי׳מהוסיעס׳סלי׳לאשמולהתי׳לה כרוי מידמי לניני
לב״דלפני ר׳א׳שי להתי׳לה
אינו מתיר לעצמו דחק' נדר יכול להתי׳לעצמו אבל שבועות.
לאכיזן 7א״כ לא דרך שנועה אפי׳ת״ח
בפניו דאין מתירין לו אלא בפניו דבפניו נדוהו בחלום או דילמ כיון שלא נחהואל^
ילא ונדרי ,לא עכ״ל • ולא הבכתי דבריו דכיחי דרך שבועה משמ דהיינו סאו׳אהא בנדרי
ה׳ל היפי
בחלו כסל׳נדוהו כפניו דמי וממירי׳לו שלא בעניו והשי ר׳אסי אי מכנפיהעשר'מתירק
אום אעשה כך או אס לאאעיש ' וההיא דתשו׳אסמת כה״ג היא וקאמ כה דמ״ח מנדה
לוע ^ פלי׳סלא בפניודמסתייע׳מילת׳כיון שמצאן מזומני׳ומכונפי׳ואילאלם ^מצ״ז
לעצמו ומתיר לעצמו • ואפש דכידוי דרך סבוע׳היינו שאומר אני נשבע להיו׳בנדוי׳
עתר
מזומני׳ומכונפי׳וצרי ' לחז׳אחריה׳לא פי׳לא יתירו פ״י שליח אבל ודאי פ״י מנוד מצעי
לכ היגונר יהא סא אפפה בך או אס לא אעשה ומ״ס רבי' ואס היה הנחי דרך שבועה אפיפ״ח אינו־
יועיל אפי׳פ״י חיזו׳כני אדם עכ״ל -ם״כ מי שכמהו כחלו׳ובאי׳להתי׳לו יאמרומחמי*
 3נמזי לא איוד יכול להתיר לעצמו ככר כתבא׳שהס דברי הרא״ס בתשו׳  :ומ״ס מי שאינו תי״ח אינו
• דאישתמי׳סלו׳כסלמיה ממז׳יהא ליה לא יסורין ולא קללס יחאו עלי ויאמרו יסיראובן
י>! א שינהגו ב! •יכול להתי׳לפצמו פשוט הוא ומ״ס וכ״כ א״א הרא״ש ז׳״ל ככר נתבאר סבהפוכו׳כתב
ולא ימו׳וגו׳תודיעני אורח חיי וגו׳ה׳שמעתי שמעך וגו׳ויאמחי ג" פ ויעבור טס ל •
חניריז
נידוי כן וע״ס אלא יתיח־ לו י׳וכויעד סכדוהו ןמ השמי׳הס דברי הרא״ש כתשוב׳סוף כלל
נמשפכיכ' ל! ר !ד;
דנדריס א״ר חק א״ר השומע הזכרהסם
ע7
סא נאוילק

תמורימפיןי׳
הא בכרוי וכת׳הר״ןבריש

ואס לא נדהו הוא .עצמו יהא כנלוילא
שהרי המזכיר .עצמו/צריך נחיוהיא!

ג5

שלוח
להתירו

וצריך יכך נ״ל לדבריי הרא״ס ז ל וא״ת בת׳ח שנידה עצמו דרך שבוע ה״לל כמי
ע; נופי

^ר־נ
הדורר
זד!

לנהוג!3
עףי' לפי

'"7פה ^***

מה שפירשתי דהיינו לו׳סכשכע להיות בנדוי אס יעשה כך .
לצריך י׳סיפירו לו ולפי

ומ״מ אצי ממה למה הצריך י׳סהרי גבי
הנדוי־ ומ
השכועלא הנדוי
לואלא השבוע לא
דא״צצ להתיר לו אלא
ניחאאד "
1.^4
כחהו בחלים פי׳הוא ז״ל דפעמא דצרייו י׳משו׳דיש לחוש שמא בשליחו׳המקו׳נתנדה
ועל כל3י י׳שייא סבינמ׳והריהומר ול באומו ב״ד שנתנדה ובןיע ' הי״ן ז״ל וסע זס

יהא סמור ממנו השומע ושותק אלא כדאמרן וכ״ב הרא״ש ז״ל וכ״כ הגהו מימון
הס דברי רבי׳ומ״ש ויכול להתיי לו מיד םס ר  3הונא שממ׳לההיא איתח
ה׳שבוע׳ובך

דאפקה שס לבטלה שמתה ושרא לה לאלתר באפה •וכתב כספ' המציכד 6נמז /
וכו׳־והרמ״כס כתב אס הוא סוגג אין לנדותו אלא מזהירו סלא לשנוייכ יו^53יר*
שבועותוז״ל השומע הזכו־מהססמפ ,ח3ירו לשו !$סנש3פ לעניו לשקראוש יי7
ברכהש6ינה צריכה שהצטבר משוסמשלושס

הלסת נדוי וחרס שלד

ד׳מ

הסס
לשיא ה״ז חייב לנדותו ואס לא
מנחם כססמכדה הראשון
נדהו הוא בעצמו יהא בנדוי וצריך
הוא ת״ס וקצת ראיה מדאמרי
'
כדי
לפ
להפי׳לו
שלא
אלו
תיד
יהא
מגלחץ
מכשול
שיפור
שמע
קל
(ב)
לאחרי׳סהרי אינו יודע
איזכ׳הרמג״ס
דשכבחזא אינשי דעבדי
שנדהו וא״ת יודיעו נמצאו כל
שביד'אמי'להוי הנהו גברי בשמת
מדוי
א״ל
העולם
שהרי
איב
למדו
א״ל
א׳
'
חברוותא
ס
ז
.
מ
שרי
לסונ׳מטוה
^
בה
להו
ל7תי
ושבוע תמי׳ כד״א
הרי שאע״פ שכיד
שלא כיין היצר ! לוססי־י ל הו
כשהיה הנסב הזה או המכר לכפלה
מזיר אבלסא
המס שכל עוד שלא
ימיהו י״ לדם ^כי שלא ^ נדילחג״ל
סיה
יודע
היה שוגג ולא ידע שזה אסו׳אינו
דהרו
חייב
לנדותו
סברוותא
כדין
ואני או
'
היה
מנוד
אסור
לא טנש
כתב
לנדותו
הכתוב
הרי״בס
שוגג אלא מזהירו ומתיה
כמסי׳על סייגיםלמות! : ,ל
ראובן שהיה
רוצה
לומ
'
וב שלא
ברכה
יחזור
ונא
א׳שהיה
נר
שבועת סוא
(נא )זכ״הנהר׳ן
כלבד היא  .א׳יא הרא״ש ז״ל
איןמנדיןאותו
בתשו׳שנדייו
שאסורס
לשמעון
נדרי
אלא
אפי׳
תלמיד
סהיתברכה
למכיי
סס ןמ
שסרח כגוןאץמנדיןאותו
לבעלהוגז׳סליו נןץיפ׳לן״מ ^
ש״פזג'
השמית בסרהסי׳אכל
שמתעסק
יכולים להלקותו ואי סנו
יאמ
(
שומעניה
כ׳והשיב
ס
המיוסדים לכסלסאסו יאע פ
6
כגון
^'
שנא
כרכה
נשכע
שמתעסק
—
הית
־
'
•
־״
ילימלממניועו״ש
**
ללתק
לבטלה .
וא״ל דכר
הנדיי טלטל *,י־י^
יייר
4־•־• ""• "יי ^־י׳י־ייררר ימר או
דבר פשוט פלא
שלא חל הנדוי
שחביריו
אדרנא אן> ע״פ
אלרנא
מתביישיזממנוושיש ראובן ואינו צריך
התר' כלל אמנס שיהא שאי "
נסמן
וסינמי
אותו
כ״ד כר׳ךלא ונהגה'מרדכי ס!ף
עיאזף
'כד
יא׳יג יהח בכדד ו׳ ^■ ^ ״ ׳-
ססובשהמנדימי שאיני תרם׳ ה
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היס
יכול
המקש׳עצמו
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הכבד

חלמת נדוי וחרם שלד
יתנהר-ינש גח׳ג הכבד ושר בביתך והכי איכא לפרושי ליסנא דר״ל דאמ אין כשירד חנניה כן אחי ר יהושע לגולה היה מעבר שט וקובע סדפי׳פח״לש 5יי אחריו
*ג״ה
לתלמידי חכמי׳א״ל לכו ואמרו לו בשמנו אס שוממוטואם לאו יהא ממי וכ״כ למה
0י׳יר ^י׳'1׳ 5י על החים מנדין אותו בפרהסיא דהיינו לו׳שאין או ,פלו׳יהא מדר אכל
בצנעא מכדיןוהיינו סאו׳לו הכבד ושב ככיתיך שמלת פרהסי ' כי מציון תצא תורה :יז המכשיל העוי בע אלו מגלחין (דיז ) אתתא דר חזיתי׳לההוא
ילל
לנה ^ללאסי " אפס לסר ג״כ כאלו אמר בפי׳ כלו שאיןמנדין אותו בפי׳אלא גברא דהוה מחי לברי רבה אמר ליהוי ההוא גברא בשמת דקא עבר משו ' ולפני עור
ללהחלן
לאתתןמכשו׳כלו׳שמאיבפפבאביומתוך
כלומר
בצנעא
הוווזלנרהןיאזנס׳אי]
כלומר
בצנעא
רא!ילאס? ריגליו התעות
החל שהיא גדול ונמכ׳חכשילו ואמרי ; התס דלא
שירצ׳החכ׳שנתהו בשבילו יכן
שאומיי׳לו אם החכ׳חי איןמתיריןלו ער
שהמית אס לא פירשו בהעלס
וכתיב
נהגו חכמיה קלות ראש
עדי׳ ףלא
בעצמו מנדה לכבות לע״ה שהפקי' כנגדו ואין
הכבד וסב בבית'*•
ץדץ׳ ממיס ;, 1
צרי׳לא ׳, - .4. 4״״* {־מוכדריתי׳ולא ו^ ירזרי
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אלא יעלים עיניו מדבריליה ולא ישית לכו להם וכן היה דרך ־״״־ * ״״•״

חר זוערא חסיד כי
מחיי׳ צורבא דרבנן
שמת משמי ' נפשיה
והדר משמי׳לדידיה
הרי שהיה מנדה
לפעמי׳ לכורבא
מרבק ורכיהוד׳כמי
שמית לההוא צורכא דרבנן דסנו סומעניה כדאיתא בע אלו
מגלסין וכי היכי דלא ליסלו׳אדר״ל דא׳ ת״ח שסרח אין מכדין
זקן אא"כ עסה כירבפס בן
אותו ואמאי דא בירוש אין
מנדין . .
.

ואס החרימו בעכיזאין
סמ־ויסלואלאנעניו:
וכחני עודשסנש  0הרחנ*ן
שיש גל חמור נחרס
מנזנועהשהמןשנעמפי
אחרי׳ ו^א ענה אחןא־נו
כלום בשנועת ביטוי אגל
אל׳פשלאקנל
ונחים
עליוואמי' לאביה שם
נשעע בזירה ניוןשנ׳ל
לשא -סלהחיד' הוי החרם
קל עלי! ובן הדין באנשי
מעיר אס הסכיתו רובם נבט וחברו כ״ל דההי׳ דד״ל

י״״ח י ^־ ״יי  ,אלא פי־יןאלי מגלחץ תמן תניגן שלח ל£ ,
החכמיהראשוני " " י יי * ק י ז! א
מכש־לן
שמוחלי למחרף וסולחי וחכמי גדולי היו משכחין כמעשיה הנאילוס8ע־נ לסה 05סיני׳ גמנלות
הרבים
ואומרי׳ שמעול׳לא נדו אד׳ולא החרימו לכבודם בד א כשנרוהולעתיד לבא ל״א נמצא׳עעכב את
הרבים
וחרפוהו בסת׳אבל׳ת ח שביזוהו או חרפוהו בפרהסיא אסור לו מלעשות מצוה סכל המעכב את
סיצתה
כדיי  :יע טבח
ואם לעשות מצוה נייך
למחול לו על כבות

כתעמלטזביהעי׳וחר'" ׳
מדסשצהסיזלעלהיזיייין
לללנתקנרנ׳ןאסהתלחר

חר5רא ^גדנד ,׳אש׳לי׳
גורסרעהלענת!
למוחרם
ןנוה אמר! אין החים

וימש׳כחכס זקן בחכמה כלו׳סהוא

מופלג כסכמ׳וההיא דמר זוערא בחכם שאינו מופלג כחכמה
דההוא מנדיז אותו אלא שאץ לקפח לנדותו מהרה כדאשכסן
1
,
יי  1,י .
י״
,
במר זוטר שהיה מצטער על שהי צייך לנדותו והיה מנד עצמו
תחלה להראו׳ שהוא היה מצטער בצערו ולא כתב הרמב״ם
שינד ' עצמו תחלה כדמר זוטר ני ההיא מדת חסידו׳הוה ומ״מ

לי דלא שמתי צורבא מרבנן מעולם אלא כי קא מהיי׳צורבא מרבנן שמת סיבי עכיך
כנן ולא מימנו אסמתא ומ״ם ואפי' מכת
כי הא דבמערב׳מימט אנגידא דצורב ' מרבנן
מרדות נמני׳עליו להכותו כלומ׳אסי׳לא פכר אלא לע דברי חכמי׳נמט׳עליו להכותו
טבת מרדו׳וזה מבואר בפ׳מקו׳סנהגו מההי׳דבר נתן אסי׳אתא מכי רב לפומבדיתא
בי״ט בסל עצרת • ומ׳שרבי׳ואי סנושומפניה בגון סממעסבספרימאיני׳ושותה
כמיני זמר וכו׳כפ׳אלו מגלחיןאעובד' דההוא צורב׳מרבנן דהוו סנו שומעני׳וסמתיה
בי יהודה כתב הרא" ס דהוי סנו סומעניה פרש״י שהים ש״ס מתרולל על ידו כגון סא
לגרסי׳בפ י״ה ה״ד מי סיש בידו חלו׳הס׳כל סחביריו מתביישי׳משמועתו ס׳יד דאמרי׳
סרא ליה מריא לסלט' וכגון אלישע שהיה מתעסק בספרי מאיכי ושותה במיני זמר
וכל צורלמרבנן דעכד הני עובדי מתקרי סכו סומעניה  :לשק הרמב״ס על כ״ד
דברי׳מנדין את האדם וכו׳בפ״ו מה׳ת״ת והוא מימר׳דרי״בל בפתי שמתו ובימבל
אלו מגלחין ומ״ס ואלו הן א׳המבזה את החכם אציי׳לאחר מותו וכו' מימרא כלשונם
בירו׳ס אלו מגלחין ובגמ דידן פ מי שמתו נמי אמרי׳דמססר אח מטתןסל ת״ח מנדין
אותו כי ההיא דתנן אין משקין לא את הגיורמ-ולא את השפחההמשוחררת ות :״א
משקין א״ל סעסבכרכמי׳[ שפחה מסוחרר׳ שהית׳בירושלס והשקוה שמעי׳ ואבטליון
אמר לססדוגמא השקוה ונדוהו ומת בנדויו וסקלו לד את ארונו וכתוב בקו׳המבזה
את הסכם מנדיןאותו והוא שראוי להורו׳ליגע במור 'ב ' המכז׳שליח ל׳ד כס׳י יוחסין
בעובד׳ דרב יהוד'דשמתי׳לההוא גברא א״ל רב נחמן מט סמתי׳מר א״ל משוס דציער
סליחא דרבנן  :׳ג הקור' לחברו עבד כפ״ק דקדוסין• ד׳המזלזל בדבר א׳מדברי סופרי׳
עדיות פ״ד וס ימי שמתו את מי כדו את ר״א כן הצד שפקפק מטילת ידים וכס' הדר
רפיכאשמיתלההוא גברדקטרחמרבציכיפאבשבת׳יהק׳הר" ןבר״פמקום שנהגו
דכקצת דוכתי אמרי׳דמאן דעב׳ אדרבק משממי׳ליה ובקצ' דוכתי אמרץ דלקי מסמ׳
אבל שמותי לא ותיק דבמלת׳דעיקריה דרבנן דכי טקי ליה קא עקר הל לכול׳מצוה
משמתי׳ליה אבל כדלסעיקרו מן התור והוא עולעל מה שאסרו בו חכמי׳מכין אותו
מכת מרדו '  :ה׳ מיסשלחו לוב״ד וקבעו לו זמןולא בא בימ׳פ׳אלו מגלחין ובבבלי
פ׳הגוזל בתר' ושיעור קביעות הזמן לדר במדיל או ככפרי׳נתבא׳בדברי הרמ״לפכ״ה
מהסנהדרין ובטור ח״מ סי׳י״א  :ו ' מי שלא קבל עליו את הדין מנדין אותו מד שיתן
בס׳הגוזל ומאכיל ויש לתמוה על הרמב״ס במי׳ש פד שיתן דהא אסיקנא התם ב מאן
דכתפליה פתיחא משו׳דלא ציית דינא כיוןדאמ ציימנא קרענ׳ליה והוא עצמו פסק
כן בפכ״ה מהסנהדרין וצ״ל דלפי שאין כאן עקר מקו דין זהלאסשלמידקוסמךעל
ס״ש שם ואפש׳שהסמיעכו כאן שאס אחר סא׳צייתנ׳דינ ראינוהו נשמט מלפמ׳מנדין
אותו פד שיתן  :ז׳מי שיש ברשותו דבר המזיק וכו׳ספ״ק דב״ק וס" פ אלו נערות  :ח,
הסוכר קרק׳סלו לגוי וכו פ הגוזל ומאכיל מימר דרב אשי וכת הרמב״ס דין זה בפי״ב
מס״ש ורבי׳כת׳כטק" ססי׳קע"ה :ט המעיד על ישר׳בערכאו׳של גוי׳וכו׳מימר׳דרב׳סס:
י׳ טבח כהן שאינו מפרי׳המתטוכו׳בפהזרוע מימר דרב חסדא  :יא המחלל י״ט שני
סל .גליי׳אע' פ שאינו אלא מנהג ריס פ׳מקו׳סנסגו מימר׳דרב ושמו' :יב העוש׳מלאכ'
3מ" פ אחר חצו׳פסוט סס  :יג המזכי׳ס״ס לבטלה וכו' פ״ק מדמם  :יד המביא את
לרבים לידי אכילת קדשים בחוץ בפ׳ מי שמתו ובס״פב די״ט ופרק מקום שנהגו
תודוס איש רומי שהנהיג את בכי רומי לאכו׳גדייס מקולסים בלילי פסחי׳שלחו ליה
אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נידוי שאמה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ כלו '
סהרואה סבור שהקדישו לסם פסח • טו המביא את הרכי׳לידי ס״ה כפ אלו מגלחין
ירו׳קאמר אעובדא דחוני המעגל דסלח לו שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני
עליך כדוי תמן תנע• סלח לו שמעון בן שטח א״ל צריך אתלהתכדו' שאלו נגזר'גזרה
כסיס שנגזר׳גזר׳בימי אליהו לא כמצא׳מכיא את הרבי׳לידי ח״ה וצל המבי' את הרבי '
לידי חלול השם כריך כדיי :יו פמחש׳שטוקובע חדשים בח״ל בסוף ברכות (דף סג )

ערפה מתחת ידו פיק !ס בורר (דף כה)
ההוא סבחא מפק טרפה מתותי ידיה שמתיה רב נחמן  :כ טבח שלא הרא׳גדיקת
סכינו לחכס פ״ק דחולין (דף יח ) ההוא סבח׳רלא סר סכיני׳קמיה דרבא בר סיננא
שמתיה וכבי נתבאר בסי' י״ח סדין זה אינו נוהג עכשיו  :צא המקשה עצמו לדעת
מימרא דרב ערק כל היד ( דףיג ) • כב מי שגירש אשתו ופשו בינו ובינה שותפו׳וכו׳
כפרשני דכתובו׳מימרא דרב פעא • כג חכם ששמועתו רעה פר׳אלומגלחין ההוא
צויבא דרבנן דהוו סנו שומפניס ושמתיה רב יהודה • כד המכד למי שאינו חייב נדוי
סס כעוברא דר״ל הוה מנער עידסא שכתבתי לעיל •והקשה הרא״בד על .הרמ״בע.
למה מנה זה כאן כ ,הדברים שהוא מוכה ב״ד צריכי ' לנדותו ובכ״הג לא היו בית דין
נזקקים לנדו׳לר״ל אבל אותו שנדה והקפי׳על כבודו נדריי כמי פכ״ל וי״לשהרמ״כס

סמת׳הוא ואיכא טוכא עכ״ל -וההיא דחכם שסרה להתי׳מיס שאין להם סוף וכו הוא
בסוף יבמות וכתבה הרמ״בס בסוף הגירושין .וההי' דב״ד שנזקק לשאלה למישעבר
מל נדרו היא בס״פב דנדייס וכתבה הרמ״בס פרק ב׳מסלכות נזירות• ועוד .אסרת
כתב רבי'ירוח בשם הראל ד בני אדם הפושים מלאכ׳בעוד שיש מת כעיר ועדיין לא
נקבר חייבים נדוי אא׳ב יש חבורות בפיר כדאיתא ס אלו מגלחין טכ״ל
ואין מכל אלו תפיסה על הימב״ם דכל הני הוי בכלל מ״ש המזלזל כדברא׳מדכרי
סופרים ואצ״ל מד״ת • כתו בקונדריסין ומלבד אלו הכ״ד מצינו במקומי אחרי ' והס
מי שמושה קלים וחמורי׳או ג״ם לפקור דבר מן התורה או שואל דבר סא״אוסיא
בסקומץ רל :והמגיס דעתו כלפי שמי׳מעובדא דחוט המעגל וכן מי פיס לוערעור
עס חבירו בדבר א׳ומסר אותו דבר למלך או לשופט דמשמתיג ' ליה דע דמייתיליס
וקיימי בל ד והיא כהגוזל זוטא וכן ת״ס שמחזיק כמחלוקת כנגדהי־כי׳סמנדין אופו
בדי שלא ירבו מחלוק׳ביסראל ומייתי לה פ' הזהב וספ״ק דשכת איכא אחרינאההוא
מלמירא דאורי במתא דארגיז בר״ס ממת ' רב סמנו? ' מסוס דכאפייה דרב הוהאל
איבעי ליה למעבד הכי ובסוף מציא׳האשה איכא אחרינ׳כשמת׳ליהוי מאן דלא ייסר
ליה מנןסמקרקעי או ממטלטלי ובפ״ק דקידושין אילאתריכ׳סבי דבי זוגיא לא אמו
לפירקא דרב חסדא א״ל לרב המנונ׳זיל צנעינהו וכלל׳א דמילה איכאאחרינ׳קרנו
רישא דטווסא בחלבא א״ל אמאי לא תשמתיכסו והמזלזל בנטילת ידי והיאבמסכת
עליות ובירו העושה דבר שלא כשור צריך כדוי וכן בבבל שאין דנין דיני קנסות כתב
הרי״ף מנהג בלישיבות שמנדין אותו עד דמפייס כטל דינו והגאונים כתבו אחרת
אומן המכוון מלאכתו במועד דאמרי׳סתאבר ואין המלאלסלו וממון איןלולקונסו
בכדי שוויה שקונסין אותו כשמת׳ונדוי טכ״ל ואין מכל אלותפיס׳עלי הרל׳לדכולסו
כו דייק בהו הוו ככלל כ״ד דברים אלו סהמגיס דעתו כלפישמי׳היינרההי׳דממ׳רכי׳
לירי חילול השס ומי שיש לו פירעו פס חבירו ומס אותו דללמלך הוה ׳בכללימי •שלאי
קבל עליו את הדץ ות״ס שמחז׳במחלוק כנג׳הרבי׳פואבכלל המבזה אתהחב׳דרכיס
לגבי יחיד ה״ל כרב אצל תלמיד וההיא דס׳פק דסלוההיא דפ״ק דקידושיןהוומד׳
ככלל סמבז׳את החכם וההיא דפ׳מציאת האש אינה מנין לכאן דהכא לא מני אלאמי־
שעושה דבר של׳ד מנדין אותו עליו ושם לא היהאלא שגזר עליוסמת׳שילך ויאמי
אומו שליחות וההי׳דס״ר אליעז דמילה והמזלזל בנטילת ידי יאומן המכוץ-מלאכמי
במועד הס בכלל מזלזל דבר אחד מד 'ס ומישפוש ' קלים וחמורים או ג״סלעקו׳רנר
א׳מן המורה או שואל דבר שא״א הוא בכלל מזלזל בדברי תור המבזה את החכשהס
דבריס נוגעים בכבוד הרבכב צירבא
מרבקעכידדינאלנפשיהבמילת׳דפשיק ' ד״מ (כג )נמביוהר״דכקסימ/גיודאנז
מימיא די־ יוסף כפי 6לו מגלחץ וני 1כ
?רא ס על ערש י ק הדבר לע כך אס הדין
במר לו אינו ברור לאחרים ואיב חילול הסס כדבר ועוד היאך שהדבר ברור אין אדת
דן דין קרובו וכ״ש של עצמו וי״ס פי׳כגון הקורא לחברו עבד וכיוצ׳ בויאסמ דלענץ
נדרי קא׳דוקא ולא לענין ממון מיהו ק״ל מ״ס במילתא דפסיקא בדבר ־גדול יזוככל
פנין ביזוי שיבזה אדם ת"חייכול לנדותו לגבו ' עצמו ד־ל דמילמא דפסיקאדאמרי"
עביר איניש דיכא לנפשי היינו שהו ' מכור לכל יסראל כאלו כמהו ב״ 1עצ״לודכייה
אלו סס שכתב רבינו בשם הראב״ד ומ״ש ואס איןהדב פסוק אינו מנ ^׳אלא לולבדי'
היינו לומ׳סאינו מנוד' לכל ישראל אבל מנוד הוא לתלמידיו ולאית 'שאיכ׳גדולי׳סמנר
כמו שנתבא׳בסמוך לעיל ובהגהו׳אסירי פ אליו מגלחין כפו׳בשס א״ז וז״ל ת״ס פניה
לצור עצמו על עסקי ממון ואין שכנגדו מסר לפיוע או כגון שכועהו לצור' המס ולי^
נתחייב לגמיי אין נידויו נידוי אבל אס ראובן.חייב לשמעון .ממון ומסרב לפרוע לי
והלך שמעון ונדסולראוקלאמיכעיאאס שמעוןזי ; מ״ח הוא שנדמו נדוי אלא אפי
כל

הלכות נרוי וחרם שלר שלד,
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מגדו כריתא פ׳אלו מגל<זין ( ד 'ז  £תלמיד שנד ' לכבודו נידויו נידוי ומשמע מדקדוק
שב״ל להעיר האסור נל
תלכו וגו׳אלא הלך אח מדומיז־ ןד רכ יןש 1,כדי שלאיטול בל אח׳שררהלענת! אבל ני,ה
שאל ,שהוא גגדרר־ימל
דברי הרמב״ם דדוק׳לע״ה יכול
לנדו׳אבל אם סכם ,אחי ,הפקיר בו .אינו יכול
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כ יה ליןניגיה׳ !א׳'כ כבל הי .יה־לי׳לעשית בליוזהכל
אס לאינלורז
עדותי־ דסא כע״ה חשיב גבי דהא חייב הוא בכבודו ואב'ל אם היה גדול הדור דכרבו אקר ' דוהודע׳לס* את הדר ילכו כה
בפ״במה שירא׳נעיניהם פראוילעשו׳״ןה״ין !ישעבד התלייול הקהל"
חשיב כמו סנתב׳כסי׳רמ״דכ י ותדע דסא תכן דטדו את עקיי׳בן מהללאל אליכיה
לבקרהנשבע על שבועתו חליעלי! חרס הנ״דולא היד מתוייביס לבדויתו
דמציעא (דףל ) ומצוה גדולה היא
שעליי! עותלבמרד! עי 7לרי״בש (סי׳
ית״ק לפי שזלזל בכט׳סמנדס ואכליון שהיו גדולים ממנו  :והרמב״ס לא איירי אלא־ .סתמו׳כך״יבח׳ עליו דחמי׳ונסצ כ ^ לי מחי ׳
יסלי׳הג׳סאחרי׳להתיחכיי!
רי׳יב ) נא'שהמרי
3חנס כל דהו דההוא ודאי אינו יכול לכדו' אלא לע״ה ולא לחכם שהוא חכם כמוהו
אותו וגס מתוך סרואהו ומעיין
בעניינו ^עסחזני׳אייחחליכמ? לכבוד! בל׳פ״א אס
מו״ס שאין צריך עדי׳א־יפש׳סלעד כן מדאמרי׳בר״פ הגוזל כמר׳דשליס׳דב״ימהימן
אס
יצטרך לסו׳דבר משתדל
בילהמציאוהפלימימהכ׳ל
הראש! !שלא הסכיםבהית'•'גי״ל :״״,״
שייןלי ליחוי׳י!©
•גני תרי לסמתא וק״ו לחכ׳עצמו שיהא נאמן ובתשו׳הרי״כס ת״ב סי׳ל״ד כתו׳דילפי ' לו ועושה שיכבדו וירביצו לפניו כפיאין בין המודר :וכמכ הרט״כןבת״ס סמעי׳מהכא ׳ !כתל לי חרםז!
לס מדא׳רב יוסף האי צורכ׳מרכנן עביר דינא לנפשי ' במילתא דפסיקא ליה ופירש י דסיקוי חולים כדי שיכבדו וירביצו לפניו ויעשה לו צרכיו הצריכי' ליחליר וימצא נסת' איב! נל׳ס דחניין
קיאב״ד לנדותו כלומ׳כל היכא שידע החכם פפ״ה ביזהו אע״פ שאין סס פדי רשאי ׳ רות עם חביריו ועוד כדי שיכוין דעתולרחטי׳ויבקש עליו הלכך המנקרןי ת
על כחל הרבאמי!
סחכס לעשו׳דין לנפשו ולנדותו  :ומ״יש סא"צ התראה בפ אלומגלחין (דיו ) אמררב ולא בקש עליו רחמי׳לא קייס מצוה זו ^  :והקרוב □ ,נמסיס מיד ^ב ?י ו 3מסכת "אפ ^ נייוי אי״סל
שמחות
עליז לכלהמוסיף
|ייעיכ״נלאף אם את׳נלינידוילא עזה בהוגןנמהשאמר נל׳שזא כו׳זממה נפשןאיל א זיין להתרימוהנה היאעיוהאיתז
נפרהשיאבהז־י ' עליו חרם יאיפייך עליי חרם ת״ת מאחר שאמרנל׳זתא איןהשותעיןיזיעיןלנהוג ' בנידוי אחרישהש
יציעים אישיין אילא לאחויקיזאישירא לא ממוקי׳וא״כהמחרי© נינןצעגיהסיומולתרמיםואין• ממם הימינו רוחתכמי׳ענ״ל י שילה (א)נתשו׳מהרי״ל סי׳קנ׳ז השונאימללנקרשונא! התולה זל״׳כ יאשוריזבן יזזכת נסנהדרין פ׳כיג
ז %נ יןניתום אבלים לשונא אשור לנחם אנלים
וה״הלניק1ר חולים לאיורייהתס כ״ג שאירע נו אנל תשות
שעברלא:ילך אצלו משוס לחלשא דעתו סלר ללמא חדי נייוע׳שהראיי׳שהכי׳מהרי״לז׳ל מפ׳א״יז מההוא דהוי סני שויו
בני׳והתריתורגיהזל'
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דסנישומעניהנרנון תכמיס הוא לעגיל וע״כ נ״ל לפג ואל מעשהעדיף ג

סו ג * י ^י

הלכות ביקור חולים שלה שלו

ד׳מ
ג( )< מב נ*יגגיגי 1
מחלין ע״בלן ייד
ורעי' נגמ׳דרש ר'
ענתנזכלידפישלו
תולה נתזן ניתז
ילן אגלחכ״זינקפ
עליז רמחים שגא'
קמת מלן מלאכי
מות ואיש תכס
יכפרנה וימה ! זז
'מרפת-שנלדי שיש

כפ׳החיכל < דפח ) ומ״ם שלא יאמר מה לי לצער הזהוכו' אי כמישלל) יאמר הק״$3
מוחץ ולוני צורפנן וכו' הם דכרי הרמ״קבספר מ• ה וז״ל ומסתברא דהאדנזמרינן
נימנה רשות לרופא לרפאת לומר שאינו אסור משו׳חשש השגגה אי נמי שלאיאמר?
היק׳בה מותן והוא׳ירסא שאץ דרכן סל כני אדם ברפואות אלא שנהגו כעניןדכתיכ.
וגס כחליו לא דרש ה כי כרופאים אכל האי

שמחות ובירושלמי דפאה סוף פ״ג־ומ״ש והרחוקים אחר ג ימים כמס שמחות ומ״ש
והסכריס כקרוביס כפאה ירושל ר׳סוניא ור' פנחס ור' חזקיה סלקין מבקרה לר' יונס
כתר תלמא יומין אמר לון כעיתון מקימה מתני׳פי׳בתמיה' לומר שהחכרי׳כקרוביס
ונכנסים אצלו מיד :ומ"שוא 0קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסין מיד במסג' שמחות:
ואפי׳ הגדול ילך לבקר הקטן ואפילוכמה
ורפיא׳ רשות רשותדמצוה הוא לרפא -ומלל פקוע
סעמיס כיוס פ אין כין המוד < דף לט ) ומ ש עליך בתוך חולי ישרא׳ובשבו * יאמר שבת היא מלזעוק ג
ואפי בכן גילו שנוטל אחד מם' בחוליו כפ׳ כ קרובה לבא ורחמיו מרובין שבתו בשלו׳ ומזכירין־ אותו שיתן נפש היאכדתגן מאכילין אותו ע״סכקיאין
ומני׳ מ׳מי ^ סזוטלמוסמ ^ילץ ל״״י
עגיניודתניימעמנלה אדם ׳! מט׳נכנסין אצלו ואומרייני■,
דעתו ע ^
דמגי־& ידל )! ־■ ־ ובל המוסיף ה"! משוני!
דכש וני מל אלו פ ־ ךמ מאכילץיוותו
גמסש (לא ) דברים מחיים־ו ^ א דברים ממיתים שמא הלוית
ונלנר סליז -יע־יח■ ולא ימב ; 6ע
הית׳איפתצמירת בבולמוס סלווהאכילוהו

לי שולה נתון:
וכו/ביית ?*־ \ דשבת,״די ? הלוך ארם או שמא הפקרת אצל בני אדם או הפקידו אצלךפי'
ניתז י ^/י* גכס6
מבין*! לפגי הרב
התופ' י;זיב'שיברן/
אזתז ענ׳ל ונראה
גהנדננל
שייזה
ססדינורי .לנרן
החזלה-ננל׳הזלנקש
עליד רחמים בם

איכא־־מ דדיוק
וכפאק כין המודר וכ הר ן
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עניניוף £יפחד "
 * £222אומרים ־!ושיתן דעתו לע
כשהחולה שוכב ^ ^
משוב׳
הזריז -בה -
״־״
מבהה 'לא
והנשאל.
נקם מכו רבה הוש
לחולי י י׳•* \ ׳ ״־ ׳׳״׳
משסולא* ׳•י ״׳־
לחולי ״׳/׳״ יךי
י־י ״י׳ 7
אין ץ ~[׳
המו •:יי* ן
סכינהוכ^כ הנגר מימוןבסוף ׳׳״'
גבוה ממקוס

שהדפו מגונה והשוא׳ סופך דמים וכ״סהמתיאש
ה׳5ן3ל כ ואיןמ? 3ןת איתז ע ׳ ספ ^ הראשחוליהמעים משו כיסופחוליהעין והראשמפני
אין ואינו עושה ום״מ כל מפא שיודעבסכמה
ראשונותלש יום מפני סכל חולה מקל עלי  ,קשה ליה הלכך כל חולי רתקיף ליה עלמא וקש׳ליהדכורא
סל* ,;'.לתת לישם חוליו כבקר כו׳ולא בשלש־סעותאחרונו׳סל מבקרי] אותו בפניו אלא גכנסקבבית החיצון וש 1אלין 1תרשי' ובמלאכהזוחייב הוא לרפאת ואס שנע
צערועצמו ה״ז שופך דמיס ומ״ם ואפי׳יס לוימ
חלש כ• שינויהשם יוסמכומימרא .רס אין .ביןהמודר (דףית ) בו אם צריכים לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא כו ושומעי
מנחלין נזרדיןשל והדמ״כש■ בפי״ד נתן טעס מפני שבאותן ומבקשי? עליו רחמים מבקרין חולי בוים מפני דרכי שלום ת3ל א שירפאנו שלא מן הכל אדם זוכהלהתרפא׳
אלם וכוהנין לתת השעות ק מתעסקים בכליצורכיהחילה י האי' משמש האיש בחולי המעיים אבללל א .את .האשה ןהאשה ירושלמי פ אין בין המודר ומ״ס ומיהולא
בדק״הלגנ -י׳ינעדו
ותפילה ופשמבקש 15ליייי״י^ 0.מ??פ משמשת האש׳והאיש בחולי המעייםראובלשאסר הגאתו ^ יתעסק ברפואהאלא אכ יהא בקיויודע
כיי תישונה
.ב זי ג?
שכר12ר
יביאתעניריןרות ל פני י יכיללכקש כ -יזבכל לשו ?ח3לש יז שמעון וחלה שמעון יכול ליכנ׳לו ולבקרו וכמקום שנותנק
הנזי־הזנכלגז םיז
ב ^יי ( 6יכ?ש ' ^ ב ש!ן למי שישב אצל החדלה ^י צוות ^ ^ א ישב אצ ^י א^ א מכ קר ימ״ס רבי׳ ואם לא כחטסרר׳ר11א_״.כ ^ו
רדיד״ח בתי נישת
ברללחול־ונתא׳ו דשכת אמ'ר 3ה3ר חנ ^ .כי היה$ןזלי׳ 3תריה מעומד ואם חלה בנו של שמעו] יכול ראובן ליכנ לו ולישב<נ מו דמי כתוב סס כספרי׳סבידינו ואס נתעסק
נתיג כ״חשדר
נכנםבס נלל סיפך דמי׳נינו כיייויויומתשס מ
ראוקוחלה שמעון .
ולבקרו אם נכסי שמעון אסורין לע
שינויהשסללתזלה יי׳' 5ול־יוליבפת ־ .הע ״ל נ^ק ת ־חול ר
ולגירס׳רבינו
חמנין -ומר דאוקלכקח מעומר אכל לא ישב חלה בנו איני נמ כללאלאנמקושיש נדולממנו ק 6י
דךיי־־ך-ינולש לס
ל׳לו -
יסדר גדלתידג/ש זימנין
אמי שאינו מתעסק כה כמקו׳סאין גדול.
שואל עליו בשוק ?
והאמר!
סי^ יז׳אנתי׳ניח :רסמכ׳ידכרינךלשכס היכיעכיד הכי
(נ ); כתי
שנתנ׳רשותממנו קאי ולענין הרין תמיהו איתנהו
דבי ר׳ישמעא׳ורפא ירפא מבא]
שלו
מהרי״אדר  .יהודה לעולם אל ישאל אדס צרכיי בלחין
דאסז׳ לכרךהחולה
בלסוןארמי לרופא לרפאו׳שלא יאמר מה לי ל צ £ך הזה בודאי דוס וזה סופכי דמי' סס :ומ״שאכל.
נשג'לישחתירין.כד איכר וא׳״ר יוחג כל השוא׳ציכיו
הכלנו תיו׳ לפניו אין מלאכי הסר נזקקיןלו שאין מלאכי הסך ׳ שמא אטע׳ונמצאתי הורג נפשות בשוגג ןהןא שיזהר מאך מאד אס ריפא ברשות בית דין וטעהוהזי׳פטור
מדיני אדם וחייב בדיני שמיס ואההמית
בייןזרירוולי׳וניתום
מנחם
אנלים׳
ונודע לו ססגג וכו׳כ״כ סס הרמ״כןאהא
תחלה
■
אנליטי
^ " י״׳ז דתנא דבי רני ישמעאל ח״ל וקשי׳לי דמני׳
״׳* י י ׳־ 1״יך  -״ ״ ׳ן  .״״׳־ " ״״ ' ¥
?ע
שניתסאנלי' ג״ת

לאררשהכיבחפאי ע כבאללמרטשנתנ לורשותלרפאות.נתיס׳ייפו! 6ימ,שייפ ,5נישותבימ^ן

עם המתים׳ דנם

והזיק הרי זה גולה אלמ עונש שוגג ישבדבי•
^ שובו> אי ^
החיים־ עכ״ל והיום נתבאר בטור א ח סי׳ק׳א  :רכלולר 5ןןמן ומציה היא ובכלל פיקוח נפש היא רהזריז
דנלייהרמנ׳שעי׳ל ^ תוליישר6ל כו׳ בפ ״ידםנת ת״ רהנכנס עצמו ה ז שופך דמים ואפי יש לו מי שירפאנו שלא מןהכל אדם וי״להרופא כדיין מטה לדון ואס טעהבלא
ז כתיב״יסי׳ש״ס ■:
צומר סכתהי 5ן זוכה להתרפאו׳ ומיהו לא יתעסק ברפוא׳ אאכיהא פקי ויודע סודעאיןעליו עונש כללכדאמיינן סמא
ל 3קיאתהחולס
(ד ^ י.ם״י-ג דא׳י
מהחולה מיניים מלזעוק ורפוא קרובה לבא ר״מ אומ יכולה בחכמ׳ובמלאכ׳ולא יהא שם גת׳ממנו אבל כל שאינו יודע בטי׳ יאמ׳הדיין מס לי בצער סזה ת״לועמכם
בה בדבר המשפט אין לדיין אלא מהשעיניו
דנקני נבלחולי שכת׳שתיחס בזכות ר׳ יהודה אומר המקוס מלאכ׳זו לא יהא עוסק הב וכן אם יש גדול ממנו לא יתעסק
במי שיין הא חיין
יור׳בספ׳נפשו׳כמקוםרואות ואע״פ כן אס טעה ונודע לביתדין
דני־ניזא 7י-רמשעלי" ועל חולי עמו יסרא׳רבי יוסי או׳כילל ק״ו משאר דיני׳והוראו׳שבתור׳דהיאך
ולכל נ״ל
שטעה מסלס מביתו על הדרכיםהידועים
משוס גנאי ופרינו' המקוס יתזס עליך כתוך חולי עמו ישראל שיש גדול ממנו ואם לא נתעסק בה כלל ה״ז ש״ר ובן גיהנם הוא
כו וכסס דהתססא ק ברשות בית דין סטו'
שיותר יש סייסת ש 3נא איש ימסלס אומ בכניסתו אומ׳שלוס בוראי ואם ריפא שלא כרשו׳ ב״ר והזיק חיי׳בתשלומיןאפי׳ אם
אף כאן מדיני אד פטו' מן התשלומין אלא
מרשין,למישאינו בקי
וגנאי׳ כשהאיש ביציאתו או׳שבת היא מלזעוק ורפוא׳קרוגט הוא בקי וכ״ש בא׳ שאינו בקי שאין ב״ד
שאינו פטור מדיני השמים מד סישלהנזק
מפ׳מ׳ילנקיב׳נקכויז
כמאן ^ י *5יחנינ אבר אם ריפה ברשו׳ ב״ד וטע׳והזיק פטו׳מדיני
ודנרים כאילו ל63וסכ,תו ^ 3י
אדם״ וחייבכד״ש ויגלה על המיתה הואיל ונודע שסעוהזיק
״!׳  .ש,״ .
״,״ו ,,, .״ .ד״״״״  . .ג; ״ 1״
ימ שיש לו חול בתוך ביתו צרי שיערבנו עם
מ נקנה
תוססתח^1ץ
המית! ׳כ ריס
ערג
ופרש״י במו חולי ואם המ ונודע לוששגג גול על דו ומ מ א צ ל מנע מפנ חשש ע״או׳!.
דכ׳ק
סמיו2בתוספתא
בידים וכן אמרו
כר״י
לן
המשמשת■חולייי ^5
לאישכלי ינרולש
)חריס^ פלתו מעותכדפרישית וקמבעיאאי שרי להקיז לאביו ודעתהרמב ן גבי פטודי׳מדיני אדסוחייבין בדיניסמים
איש :דולמש!אשהישד!5ל שמתוךשכ;ללועסה3
איבעיאלהוקמהו מפא אומן שריפברסו׳ ביתדקפטו׳מדיני
וט גם ז! מורח נשמע׳בזכותן סל רבי׳ ולכאור נר דכירןדרב י להתיראלא שכתב אבלרבינו הנדולכת׳
סילוא אדס ודינו מסור לשמים ומ״מ בלאהודע
לקחן 0י׳' שנ״נ :גת ־נ׳אתא כר״י הלכ כמותו וקפס הרמ״כן להקי? לאביו ואסיקנ׳רב פפא אל שביק לברי׳למשקל לי'
שכרהלימו׳ שלו אינו חייב כלוס כמו שהדייןפעור
בת ס אבל רב<פסק בשב׳כשבנ׳איש ירושל׳ ולעניןשכר הרופא מות׳ליטול שכר בטל׳וטרחיאבל
שמי׳והוא
והימ״בס בפכ״ד מס שבח פס׳כת״ק וא״עג אסו׳ דאבדת גופו היא ורחמג' אמר׳והשבות לו לרכו׳אבדת גלפומכלום בין מדיני אדס בין מדיני
דאוקימנ׳לררכי תניכא כר יוסי אפשר דלא ואמריק כענין עשיית המצו׳מה אני בחנ׳אף אתם בחנמאח ^ כךשיזהר כמו שיאי ליזהר כדיני נפשותולא
מותר יזיק בפשיע עכ ל• וכן מיבעי אי סרילהקיז
הבטלה מותר
ושכר הי ^ד•
הטורח ושכר
שכר הטורח
אסו׳אבל שכר
החכמ׳והלימוד אמו׳אבל
שכר החכמ׳והליחוד
ללפסוק הלכה כרבי יוסי בשבת אמת כן שכר
לאביו בפיק הנחנקין( :דף פד ) ומ״פ ודעת
אלא לוע דילפינן מיני׳דכשמערבו עס סול מי שיש לו סמנין וחכירו חול׳ וצח׳ להסאסור להעלו׳לובדמיהן
הרמ״בן לסתי׳אלא שכאבל רכי׳סגדולב"
ישראל מפלתו נסמע׳יותר ונ״מ למתפל׳על
נשמע י1תי1כ מלמתפ׳ל  5יותר מן הראוי ולא עוד אלאאפי' פסקו ול בדמיהן הרבה מפני
^ מפלתי
ומכבר נתב׳בסי׳רמ״א־יול ^ניןסכרהרופ׳
צורך השעי שלא מצאו סמגין אלא בידו אין לו ארא דמיהן אכל
מומליטושכיהבטלה וסרחאוכו׳מדאנל'
יהימ״נסכ" ' .אמהתנבשב הרופא הרב חייב ליתן ול שחכמתו מכר לו ואץ סכר הטורח ושכר הבטלה מות׳הכל לסין
^,ל ^ך
הילכך
דבריו -
יתורבי׳6פש; לו דמיםואע פ שמצדה עליו לרפאותו שכל מ ע דרמיא אכולי הימ״בן בס׳ת״ה וכתב בסיום -
סגץדרךהפסק3רו3
דה׳׳צ פוסק אלא דס״ל דשינא איש ירוש ל 5ן
לחלוק מל דברי ת״ק בא אלא לפרש דבריו
ומזכירין אותו
ולפיכך פסק כמותר:
סיתן דעתימל עכיכיו דתניא משעלה אדם

עלמ׳ואם נזדמנ׳לאחר ולא רצה לקיימ׳אלא בממון אי{ מוציאי{ סכר הסכמה והלמוד אסו׳דהוה ליהכשכר
ריבית ההזאה והקדו׳אכל סכר הטורתמות׳דהוה
ממון מידו ולא מפקיעין מידו חיוב שלה שאין זה כדי]
היכיליה כסכ׳הבאה ומלוי דמות וכןשכר ב טנה
שיוצאה בדייני] דרחמג׳ אומר וחי אחיך עמך אהדר ליה כי
דלחיי בהדך  :ראובן שאסר הנאתו על שמעון וחלה שמ ^ ק א  $מות׳כדתנן אס היה זקן מרכיבו $ם ",איטי

לרופא

אל

ירפאנו בחנם

חויידז מי ־־ ^ י,ל 1־וו־ * לע־ ^ י ־ " דל;
שלו
י! רופא<! א ירפאנו בחנם :
ז״ין; ז ^
ליןילי עמ > ס יל> לי1ילי ־
הראש וכולי ברייתא פרק אין בין המודר ( דמא )  :ומ״ש הילכך לכ פולי דתקיף ליס כדמיהן״הרכס וכו׳אין לו אלא דמיהן לכ הז לשון הרמ״בן סס והביא ראי׳מדאית 3פ
מבקרין מצותתליצ' (דףיל סד ) בת סמו׳דרב פפא נפלה לפני יבס שאינו הגון לה אמר ליהחלון
עלמ׳וקש׳ליה דבורא לזין מבקרין אותו בפניו וכו כ״כ הרמ״בן ז״ל בת״ס :
וכדתד י
בך. .
הייתי '1
משטה י׳ י־
ליה ״׳ -׳•■•י
דאמר ״ ״
התס • ׳• ״•
ומסיק '■י׳* ״
זוזומסיק
היי
שתתןךל ץ
מנת ״״גון
לה מל גזגגו
הולי גויס מפני דרכישלוס בקיתא כסוף פ הניזקין ( דף סא )  :תניאהאיש משמש ^׳!.
ק״קץזוז
שסי׳בורח מבית האסורי׳והית׳מעבור' לפניי אמר ליה טול דינר והעבירני כו אין ט
וכו׳באבל_
האשה והאיש _ _
את האיש כחולי מטיס אכל לא את האשס והאשה משמשת
_
רבתי פרק י״ב ו כתבוהו הפוסקים והטעברורדכשהאשס חולה סיישיכן שהאיש יבא אלא סכרו וכ׳'כ ה״המגיד בפי״ב מהלכו׳גזילה כשס הרש" 3א״ן ל* נ׳ה ונפנ התלרכינעיין
סהיא החילז דה"" כשיא נת; לזאנל אםתכ !ל! שוב אינו יכוללהיניאיזיד! ןקנתנ במשובת הרש נאסי א דיייי•
עליה בע״כ אבל כשהאיש תולה לא חייסינןשיבא עלשא ה הבריא׳בע״כ דכיון
וחלם אבלאם התכה כשכר הרופ׳הרבה חייב ליתן לו וכו׳כי היכי דלחיי כהד׳ הכל דברי
בייאה והוא חולה יכולה היא שתנצל מידו י :ראובןשאסר הכאתו על שמשן
הרמ״בן סס וכ״כההמ״גיד בשם הרש״בא ז״ל וכ׳עוד הרמ׳בף״ל וים מיסשו ? רטפ ^
שמעון יכול ליכנס לו ולבקרו וכו׳פד סוף הסי׳כבר כתבא׳בסי׳רכ״א :
עו 'כטל יציכרי■י
ובורגזמשו׳דסיי׳להצילו מש׳הסב אביד׳ולפיכ׳אין לו אלא שכרו כמ
תנאלכי רבי ישמעאלור^ן ירפא מכאן שניתכה רשות לרופא לרפאנו
שלו

אין

*

הלכות חולה וגוסס שלז שלח .שלט טש

רעט

דט
שדו נש

$ין לרופאלא שכר בטל׳שלו שאס הי בטל מן הסלע והמנ עעו נותן לו את הסלע
ולא תניאכשמרן ר נכנס׳ר חייא־אצלו ומצאו בוכה א״ל מפני מה אתה מכה והפנ -י׳מת
מסתברא דכיון דעדמי׳ליה לחלוץ לה ע״מ שתתן ק״ק זו! דלא רמי׳עליס חיובא ממש
מתוךסשחוק סי׳יפה לו וכו׳עד אתורה ואמצוות קא בכינאפכ 'הכושא{ דיןג^ומרש״י
למיחלץ ואי כנים לה לאו איסור׳פניר ש״ס דלאו תיובא -דמצי׳סוא אלא דינ׳הוא
דלא בע״ש סי' יפה שיכנס למנוחה מיד במוצאי י״ה נמחלו עוונותיו וסי׳יפה לו  :ת״ר
מיחייב איניש בתנאין בשע הלחיץ כיותר מכדי דמים הא בשכר־מפאששוה כל כסף
תמ
פתאום זו מיתה פטופהוכו׳פד זו מיתת כל אדם בפ׳אלו מגלחין • ואיש׳תי התנז הרמנ״ן 'אינם
הואחיי׳ליתןכלמהשהתכ׳לוואע״פשמצוה
!
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רבהרג' נח נפשיה סתאו׳ סוי קא ךיי גר רמ  .מתיירים !אין צ1
מליו ליסא אף בורח מדמצוס עליו
לסציל
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שמתלו מת אין מודיעין אותו שמ׳תטרף תנא להו זוגא דמהדייב ל״ש אל5
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ץרןת ?ן ^
מיע בט א;כפי
לו רעתו עליו
ואקקודעיןחלוקו ואין בוכיץואין
ולא רצ׳לקיימ אלא בממון אץ
מוציאיןמילר
מספידין
בפניו
שלא
ישב׳את לבו ומשתיקין את
המנחמיןמפניו :נסיק'•* ובאבר רבתי תניא לד' ימים ולה׳ <נטס!זאב
ואין מסקיעיןמ;זבו חיו שלו .
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למו׳אומרים א התורה שכן דרך כל ימים זרמיתה דחוסה וכו עד סיף ספי׳כע״ ג דנרין ליי5ןל<נל
טאס הנאתו מ .
וכס
אלו
מגלחין גרסי׳ןל ;יא מת קכ׳סנה ןי יי־ שנלג ליכילו
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שמת
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מררוטלידון
אם יש לו פרסליטק גרוליס
עזדח
( א)
■ ניצול לאס לאי איניוהלודללו "שי׳להי משיס בבורו לששפואל
סתורה וכויעד
תשובה
ומעשים
סיבי
ונכלגוי יזם ימה
בייתצן
ניצולואלו הן פרקליטי] של אד־ תשובה ומעשי׳טובי וכרי
שלא הרמתי  :י ,
כתבהכלכו .
ויל כתב הרב !
בפ״בדשב (
דלה
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כיוןצהאריוליח'להינו
וגירתרבי
'
כגירס
הרמכ
"
ן
ישבר
את
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אומרי׳
לו
הרב׳התורו ולא מתו והרב׳ שלא התודו שנטה -אדס 1־־־
למי "-
אי! ׳
יס׳אץ יליפרד ממנו כדי יאלהי אכיתי"
יןכל בנוסחי
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ק
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והרב׳שהולכין בשוק ומתודין שבשב שאהלמתור אתה חי שלא תצא נפשי והוא יחידי וימות בעגמתתנאלפט׳תפילתי
יהא דימה
בעיניו
כמי
שכמסי
לסידיוט
חש
וכל
המתודה יש לו חלק לעה״כאם יכול להתודו׳בפיו יתוד׳ואם נפש מפני שהנפש מסתוממ׳ כחעת סה יא יאל חמיגלס כל
בראשו יהא דומי' בעיניי
כמי
סכתכוה
י
ב
קילי
לאו
יתור׳
בלבו
אחד
המתוד׳
בפיו
או
בלבו
ובלבד
שתהא דעתו יוצאה קהגו ף ועודסמ 5ן עזשו ׳!כריו ןי  ,אשיתי "לתיכו׳
ומ״ש וכדי שלא יסב' את לבו אומיי׳לו הרכה

אמנם נ׳י
פ׳מצות חלינ׳ע״ב
ד?> ת"יו כתג נשם
הרשנ״א שלנרי

התירו ולא מתו וכו׳עדמש ׳ יכפו וישכרותא
לבו כל זה כתג פימב״ס דאית במס שמחות
.אלא שמ״ס וכל הממוד׳יס לו חלק לע״ה הו'
כפנגמיהדין ; ומ״ש ואס אינו יוד להתודו'
אומרים לו אמור תהא מיתתי כפיה על כל
עונותי ג״ז כפי'הינז וכתב עור הימב״ן בספרי

מיושב׳עליו ואם אינו יורעלהתורו׳אומדי׳לואמור תהא מיתתי
כפר׳עלכלעונותיוכלאלוהדברי׳אין אומרי׳לו לא בפני ע״ה
ולא בפני
נשי׳ולא בפניקטני׳שמא יבכו וישברו את לבו ובלשון
הוידוי פליגי ר״מ אומ׳עויתי פשעתי חטאתי וחכ״א חטאתי עויתי
פשעתי
ופסק הרי״ץ גיאתכר״מ ובעל הלכות ורב אלפס פסקו
כחנמי׳ולזה הסכי׳א״א הרא״ש ז״ל כת
כת׳הרמב ן בסדר וידוי שכיב

לידי גניש" נ נ • עוד כת׳סגלנו תנעלששיו "" ■!,ד " *
כל המיס שאוכיס שבשכונת המת וטעםשלא נכ::ל טאפש׳
כמנהג לסי׳שידעו הסל שיש בומקרס מות קמיןגן חכיר
ולא יהיה מודיע בפס ויהיה מוציא ךבה(ר^ ,הנשכחות!יתחרט
כי הטעם לפי סמלאךהמות מפיל במים טפתלש ;יי<הזיי"כ״75
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סססמות״ * נ״ה(כ׳כנא״חונמנעולשספעס א׳ שליט ^כת׳
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םהרמל' ןוהר 'ן סובריס כהרי״ף והרמב״ם ושפשעתי לפניך ותן חלקי בנ״ע וזכני ללהב הצפוןלצדיקי׳ואם
!נתרפא צרי׳ להתודו׳בי׳ וכתו׳בא״ח בסוף ברכות:
והרא״ש דה לכה כחכמי ' והכי נהוג טלמא:
כתב סרמב״ן בסוד ויידוי ס״מ קבלנו  001 ^11^ 70 /הרי הוא כחי לכל דבריו אין קושרין
מחסידי׳ואנשי מעש מור' אני לפני׳וכו׳בספ׳
את לחיו ואין סכין אותו ואיץמדיחין אותוואקפוקקיץ
ת״ה ור״י כת׳בנתיב כ 'ס סד׳תפלה לחולה
את
נקביו
ואין
שומטין
הכר
מתחתיו
ואיןנותניןאותו לא גל חול
ווידוי להאמונו׳שיאמשסו' מאמין וכת' ע״ש ולא לגחרסי׳ולאעל אדמ׳ואין נותנין על כריסו יוא קערה ולא
וז״ל במדד קהלת ומי יוד׳ רות בני האד ר״ס מגריפ׳ולא צלוחי׳של מי׳ולא נרני׳מלח ולא משמיעין עליועיירו׳
פתר קרי׳בהרוגי מלכו׳שהן
אע" פ שאינן מתודין  :באיןלחיי הע״סב ואין שוכרין חלילין ומקוננות ואין מעמיצין עיניו דע שתצא
דקריעה דרבנן היא וקרא אסמכתאבעלמא .זהי"ר נתן ,חיש
סדר
שינוי השם
אגר יי ז׳ל
כתג
לחולהכת׳ר״ימתיכ' ח  .:שלט הגוסס נפשווכלא המעמץעם יציאת הנפש ה״זשופך דמי׳ראיץקורעין
היא ומיתה זו שאמרו סלא כעכין
העוני על צהמיר
נכפר
ואין
חולצין
ולא
מספירין עליו ולא מפניסין עמו ארון לבית עד
הרי הו' כחי לכל דבריו אין קושרין לחיו וכו'
דירי פכמי׳שחיי׳מיתהוי:׳ סמ׳ק ימ שמת לו חסידיה סיד1
שימו׳כללושלרברכל שהואמשו׳עסקי מית׳איןעושין
לועד
מת צריך לקרוע קודם שיסתום פני הפל!  :ליגרינו 5נמו׳ אס
ער שתצא נפשו כאבל רבתי פ׳קוטעמא
היה איש ג׳סס ז' א
כדמס ואזיל מפני שמקר׳את מיתתו • וכתב שתצא נפשו ואין פותחין עליו בצידוק הרין רע שתצא נפשו
וצריךשיקר׳מעימ 3פ! אלו
מגלח־ן
(
דקר)
ינ!צ צמות ע?
וכת׳הר״מ מרוטנבורק דוק׳כעודו לפנינו חשוב כחי לכל אבלימ
מנייתי לה מדכתי׳ויק׳איוב ויקר את מעילו
שישימו
נמקוס
שאמרו
.
ודילמא
מילת
— ־!******1
יתירת
'
וראינו בנך -או -
פבדדאי
לא
גוסס
אחיך -
תימהכי
חס היום גיימייהוא
ג׳ימי׳הוא בחזק' שמת
אחרת אליזתוה(
רבי
נכנס לחייא אצלו ומצאו
כתכ'סי׳׳,כשםנפ 15לפלמ ,ג] ־ ,־גו ^
וצרי
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ויגז את ראשו ה״נ אלא מהה ויקס דור ויקר' ונתנ אניהיו :אחד
התאבל
עליו,תניא כשמם רבינב
את כנדיו ומ״ש ואס קלע מיושב נלסיא״כד נזססוהמ קוונ
בוכה
א״ל
מפני
מה
אתה
בע״ס אס מות לפתות לו קבר כדי שאם
בוכ
ימו׳
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תני
'
מת מתוך השחוקסי׳יפה
צחותו בית אחד
קורס סשכת יקבר בו ביו' שיש שהיו מונעים לו מתוך הבכי סי׳רע לו פניו כלפי העם סי׳יפה לו כלפי הכותל שיצא וכי סם המימי קרע טל 3י כיי סתא
ח!טכ ׳גנים ואין
זה ואני ראיתי בריאים
ברי׳קרע כאפי׳אידכי דמיוס' קרע קם קרע הנשמ ,ייו<ה לנחת
פתחו קבריה והשיב סי׳רע לו פניו למעלה סי׳יפה לו למטח סי׳רע לו פניו צהובין פי'
מעומד וית א״א י־ר״אשז״ל כ' היא״בר נה י מפירים ודריסנ
כאבל רבתי תניא גבי
גוסס
אין
קורעיןואין
יפה
לו
ירוקין סי' רע לו עצובין סימן רע לו מת כע״ש סי' יפה לו
חולצין וכו׳ואין מכניסין אמןעמו לבית עד במוצאי שבת -סי׳רע לו במוצאי י״ה סי׳יפה לו כערב י״ה פי׳רע לו דלכתמלה בשי׳מעומ מנ״ל דבדימב׳לא יצאמ1ס יאיז מייי
מיושמןיר מדתפ׳ביה3אין׳ןדןד ^ ^,ני ^פותריםהז לזהני
שימות והרמב״ן כת״ה מסיים כס כללו של
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שחלל
מהרה ייצא נסשז
שבת או אכלתל במי מותג3י שמת בהכר׳ א^א המת י לא
פשיטל! ליה
ייצא
לחולה מרגיש בו
האמורהתיר; כדכתב רכעודספוקי .אסור והלנואסור
ולישנ׳דביייתא הכי מוכח כג׳ימים מת בהכרת תמ לר׳ ודל מיתה דחופה לו׳מיתה
מספק׳לי׳סהי־י
תירץ
יקתני אין
ב׳תירוצי׳ולסד
מכניסין
עמו
תירוצי
ארון
לזוזהניס ׳ תחק< מן
לבית משמע
בתורה לז׳ מיתה לש חיבה יותר מכןבייסורין:
יצא ולאידך לא יצא וצם סר״יף איסש דס״ל להסס׳ נמק ז ' 6יזר
לח חוץ
לבית
מכניסין
או
עוסין
וכ״ש
לקבר
דלא יצא והא דהשמיט עובדה דאמימי לאו גם אסור לשום
הלכות קריעה
סא״א ט להיגיש בו ומי' ר 'י כתב בשם היב
חפתיוו  ,ג״ה מיומ
^ 2
שמת לו מת והוא מהמתים שראוי להתאב׳עליהם מעו׳דלא ס״ל הכי אלא משו דלא איצסריכא
י״י החסיד אין לחצוב קצר אא״כ נותנין<3
תראשמיו של גוסס
כאש׳יתבא׳חייב
לקרוע
עליו
ועונשו
ליה
את לאלתר כיאסישארסתותעדלמחלא
אלא
מיתה בידי שמי,
דכיון דאמרי׳דצרי׳לקמע מעומד חימופ תהד' יכ נס
קמיעים
ומייתינן
לה
מקר
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אינו
ממילא
קורע
משעע
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ממן מךזהמתה׳יטא־הנע׳
וצרי׳שיקדע מעומר ואם קרע מיושבכת׳הראב׳יר
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יכ״מ
לו׳צידוקכדמרא וכן היא מסהנא א לה אש ז ל ומקוהמריע׳בכל .מקו׳בית הצוא הכי רבוותא ס״לידלאיצא• ופשטא דעובדא ץ : : :
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שראוי לרתאדלע1יה ׳כ ^ ר יתנ^ י-ב
סע ד כ׳על אי זסקרוגי׳מתאבלי׳ומה סהל'׳
חיוב הקליע כסכלות וכן מ״ס שענסו מיתסה״מהינול׳לצאת
כידי סמי׳פר' אלומגלחין3דככ ) א״ר תתליע׳ ששזמטין הנר
 3ר אכימי אמ׳סמואל
אבל שלאסר ^וש ^ מתחמי.כ7י
שימית
_* ! - ^ ,
נמהיה
שאומרים
פירסחייב מיתה
סנרעשיכס אל תפרעו ;זיש זתטה ניזית
ובגדיכ׳לא
מסיומו
ולא
תמותו
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חח׳שלא של עיתו^שנירייין
סרע ושלא פירס חייב מיתה וכתב הימ״בס לנ<5ש שלא תנא
נלאה לאסיר מה

דאמימי נסי משמע דמדינא פכד העי ושג
£ין פומחין כצדוק הדין טד שתצא נפשו
וגס לפניו אכל אם קרע בשולי
הבכר
הרי״ףאיפש דססי סל הכי נקיטי׳דלא י 3א;.
סכל בו כתב המנהג כשמת המת מתקכצין כל הקהל והילכין לביתו וכוימ צדויןסדין
ומקום הקריע ככ״מ בית הצוא׳לפניו וכר בסוף מ״ק (סס דף סכ )ת 3יאה קף״׳ל מטה
!נססגיע לדיין האמקורע האבל ע״כא *רכחב הרמ" מ .דוקבעודו לעניכו חשוב כחי
ונו כ כ הרא״ס והמידכי בשמו בפ׳אלו מגלסין והביא ראיה מדאמיי׳בפכל הגע דמה ומן ה־צרדקלא יצא וכ׳הרמ״ב׳כפ״ח ומהיכןקור מלפניו והקור מאחוריו או מןהצדדץ
וא
למיון^ /נ״ה
מלמט׳לא יצא י״ח קריעה והרמ״כן כ פי׳סר״י גיאת למס' בשולי הכג׳או מן סצדדין
נ׳נא׳ח מת צריךשיעיז ק עמיו ופישטידיו ורגליואחרי׳אומלים חתואחרייאו׳לא מין שמח
^ נומעמיןעל
שיתנרר
לוכולאי
תת לציי ננית עיניופפיחית ורגליו כפופיםויליזמגוקים הריותמפדק בית
ממן גפמט מעמץ זנלנד שלא יפגר עכ״ל־י
הקור מן סשיס ומן הצדדין לא
ימותו
ואיכירא

(סינלג״ה^פסי
פ6״ת י! אד׳ספ׳ו
ל!נייסכ'קגיגהיש
ע״?ד
•ליאת נם^
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הלסת קריעה שט

דומ׳לר שאין לך רנן שבישרא שאין כי מור ומצו׳ובפר אלו מגלחין ( דף כה ) כת׳לש״! 5
ואימרסכפיו ןמ השמאל שפושץ אומן כדי סלל) יקיפו התפימוחפו׳ החלוק מצד׳
דמורה קרוי' נר דכתי׳כי נר מצו׳ותור אור ונשס נקרא׳נר דכתיב נר אלי״ס נסמת
שט נס
על בית יל שלו מן השמאל חסו שאמרו במוסד כל שאינו יכול למין אימי בספת
ומהרי"( נ׳
אדם עכ״ל והשתא לפי מה שפירוש בפ׳אלו מגלחין פשיע׳דעל אשה כמי חייב לקמע
< יול^ עעס חלוקו לפיכ הקירע מן החפת וסן הנדדין מכאן ומכאן חון ממקוס האימת' לפניו
7אינ
דאסונסלמהספי׳בפר״אסאין לךרה
ח׳למ־גצ׳זצאנתסני ^ י׳ שהרי נשמה קרויה נר לא שנא דאיש לא שנא
לאיכאעכ״ל*! ".ז׳נריתדנלי נןז׳לש־קרתזנרינהצהיןפ״ירג ^ -
למנסע אן נהגו כן
סבישרא שאין בו תור ומצות הא אשה אית׳
<גן הוא נתלסי הע ;/ס לקיו־ג נגדליתמצגמכנגל החז־ 0 :תב
ללמוד
תחת כתי היחס ל!א יצא והרמכ״ם כת׳ במצות וגס בתורה אית שהיי כריב׳
אנודה פ' האורג
למע׳או מן הצדדין לא הכיר למטה או מצדדים
סמ״ק תניא הקורע
לא יצא והרמב״ן כת׳ג״ב שאין מקו׳קריעה אלאמעשה המצות שהיא אייב ואםאינועומד
7נל; ג1צ ;■ז׳גיןריע'
 11וגן  .וש ככל נו יצא י 'י אומר יצא ונר דהלב כרבנן ומתוך שגם לאחוריו
הצוא' אכ׳לאמזהצרריזשל בית הצוא׳מכאןומכאיבשע יציא נשמ׳אסהוא אד כשר שאינואשי׳
איועש ג״ינתג כך נר דהקור כשע יציא נשמ איןלו לקיוע
כית
הצדרין ומיהו נהגו שלפני שם לא יצא ושיעורא טפח כד״ אבתחיל׳ ק ריעהאכל על סוס עביר וכו3פ אלו מגלחיןרדףכה)
זיו לא נזכז לא למכה ולא מן
ואםהרע
לקרוע תנאלין־.גצה העולילקיוע למסה וישע סמכו העול׳כשא'
״ל י3אלהוםי ף3איתו ? *יילמת אחי ״' 4 5,33נ״ר* ^הי ^לא'ידע ^^ £
מתים על ההיא דר׳יהודהוצ״עא ענ״ל א= ? י*
כרבנן:
חוץ מעל אביו ואמו שחמורים יותר כאשר יתכא ובשם איסנשר"לד כיין ילא סט<1ו *וד 0י,
(נ ) יכת׳הירדכי
שהוא
עזד ע" י דףשנ׳ב ועכשיו לא נהגו לקמאלא למעל׳כרבנן:
מ־י׳אלא
כך קורע לע תמ שמיז לקרובוששור על שוס עניי ולא נישל שוס
ושיעור ספח ברית סס ומייתי להכגמ שקורע על קרובו שמתאבל עליו
הלכו ז א-ל ורת
נשרעכ״ל
הורעאלאכפני קרונו כדרך שאומריםשאין גדיל נתוי׳הואנקי ארס
6תע מפי ר״י מדכתירחזק דוד בבגדיו ויקרע' ואקאחיז' וכתכהרמ״כן שאינו
יציא׳כשמס
והרמ״בןכ כלשון הזה שלא בשע
אס קרע פל מת ובא באבלות שאינו מתאבל עם קרובו אלא ,כפניו וא״א הר׳יאש ז״ל
שריג
מויניא
נפאע .יעל נס פחו' מספח ומ״ש אבל
אלא בשע חימום קורע מיד אפי׳שלא בפניועל אדס כשר ומוחז׳סיי׳לקרו בפניו עלסתס
שב !/ .תלשי ;'׳ז״ל להוסיף באותה קריעה על מת אחר סגי ניכיון דקריע׳אינו
על הקרובים כך צריך לקרוע על הרחוקים כל אח' בני אדס איוו קירע ומ״ס אס ידע ביןמיתה
שאין ל:מ( לממס בכל שהוא ג״ז שס וסס נתבא׳דה״מ בשמת וכשם שקורע
א״צ
מפני מה מתים בניו ובנותיו של אד׳כשהןלקבור אבל אס לא ידע ביןמית׳לקבור׳
ללתפוכינגר׳הוא לו מת אסר ז׳אבל אס מת לי בתוך ז׳צריך כפי מה שהוא דתניא
 7ע 0ל שלא ויה
צרי׳לקמע
ארם כשר שבן 1הבןכה לקמוהרמ״בן כתבעל אדסכסי
ועל טפס יכתבו רבינובסי׳זה לקמן ומ״ש חוץ קטנים מפני שלא בכה והתאבל!
■ל
לשיה בתש'
דגרסי׳
עונותיו בשבי׳כבוד שששו בפניו וכו הרמ קהביא בס ת'ה הא
קעןשנש ב זל  .עח מעל אביו ועל אמוג״ז סס וכתבו רבינו ומתאבל על אדם כשר מוחלק רוכל
3פ סלו מנלסיןכינס נפשי דר ספר גאקיע
סמי ימת אר״י בשימן זה לקמן וכשס שקורע על קמבו לו ופירי׳ בוכהומתאבל) שכןכה ןקורע ע) ,יו אכ 1,א״ע ^ישכ
שהי' נר׳שתתאמין שמת.זבל עליו כך קורע על מת שמת
44ש
אד'כש י הק3״ה הינשמש  4שמת
הכי מ שע מעובד דאמימ שכתבתי באבלויאלאעלחשמובהקוכלהמורי׳רמעי׳״ל
■ לבליל)
(זל"־;
שסמליר לק ין מ :לקרובו
עזיו ואם הוא חכם יעשה עליו כראוי ול רתניא חכם המ לדל ינאירי ניאניןתני שי שמתכל
ניל׳ בסמוך• ומרקחמי בההו׳עובדאתאבריה גונזן בכית
שהמנילו10
וכוי' מהמעצ׳ומש קי־ע באפי׳למד הרמ״בן שאינו קויע אלא
מ( ר־ל ןל״ל נא־לז בפני הקרובים עצמן כדר שנוהג אבלות
ןרועוכה
נשממלסע׳כ ור׳ת עמהם בבית ואסקיעשלא בפניהם לא
דה״מ
וחשו׳ אין לקרו׳עליו והרימ אד כס׳ואפי בסו המוע יהר״אב מתרץ
פ,־ץ
דאי! יצא וחוזר וקורע בפניהם וכ״כ הר״י גיאת באר שאינו רשע אבל אם הוא רשע
תתאנלין עציו
כת שעל הכל חייבין לקרוע חוץ מעל מומר ועובדבאות שעומדים בין מיתה לקבורה אבלאלו
מתאבל
עליו
שמתאבל
כל
עכ״ל גם נת :אכל הר״א׳כתב
מרוטנבורג
עובר על כל אחת מכל מצות שבתורה להכעיסשאותך החכמי׳לא היו שס כפע פטירתושלרספר
פל(י;י.מ' זו פ' היו עמו בבית דא״ל רב לחייא כריה באנפה אליל או
באד׳כשר
עוש׳לפעמי׳עכירה לתיאבו ןאושמני׳ ולאח קבור באו ואינ חייבי לקיו
גזלק־ן ונהגה' נהוג אבלותא כלא אנפה לא תכהוג אבלו׳ חשו׳כמומ׳אבל אם ארם
אשיר י פח' מנהר 4כשמת חמיו א״ל שאינו צריך לנהוג אכילו׳
יונהו־,נ ;4ניןנ  4נ 7ס
אש יני צ * " ~
^ " ל3יח
נילי סיס מאון אלא בפני אשתו אבל קריעה קורע בשעת מלעשו׳המצי' כשבילטורח ״" " 1י'3
קויש ו6פ•נמוש'וצ״לנוניי
רשעו ה״לכפרה
ניו׳שמוע'
3פ־י 0כופר׳בתור׳ואינו עיש להכעי והטע שקורעין על כל אדם בשעת נפניו
^
ומפאנלין עליו
ושאמרי
שמעון כן אליעזר מפני שרוטה לספר סי קתני היב שמש שנס שמת יןפני
ןל״נ נתאגל עלייר־ז 4גבי ;ז;רמ׳שקיע סל! 1בפנ ,נמ יציאת נשמה קאמוירכי
חייבין לקרוע עליוופרש י שעדיין היה זה הפל כקרוביו בין בפניו בין שלא בפניווהא
עכ״ל תור שנשרף שהכל
גס שנשעמלי״ל משוס דעיקי־ קריעה בשעת חמוס ־
סמתכל'
וכתב הרמב״ן ולפי זה אין צריך לקרועדתניא כאבל רבתי יסב״א או׳חכס
י,סק״ולשנינ׳י״ 7והרמ״כן כת בשם הראב״ד כדברי הרא״ש יכול ללמוד ודומה לס״ת
שאינו אלא דמיון בעלמא שהוא הפסר גדולסעוסדיס עליו בשעת מיתתו קויפיןוכלי
( כ׳יז
יום עכ״ל
הונא נג״יסי-ין וז״ל ומפעליו ואי קסי׳לך הא דאמימ׳דלא על אשה ופיר׳הוא
קויעין:
כת׳ שאין עומדין עליו בשע״מיתתו אין
רבה וחייב ארם לקרוע עליו כעל ס״ת שנשרף ועל כן
וכ״כ הוה כריה התם וקר על בר כרי׳התס מידע
שמה )
לגסומיחיי' וחררה גם לע אשה ואם אינו עומד בשעת יציאת נשמהאם עליו נ״ל שהוא שביס וארס כשר שמתצייו
א״זוכפנ עולליש לוהידיע דהוהאתי בריס
שקורעין
כשר שאיכו חשוד על שום עבירהךלא ^ שוםכיטן 1,להיות \היא כבריתא השנויה כאןאלודברי
להאאלל על נניס למקרע בהדיה הילכך בשפת חמוס עדיף הוא אדם
אם הרא בד וקשה לנו סל הסברא הזאתמה
קי! ניס1;.ל פורשי ליה ע״כ ודברי תימה הס שאלו הית קריע מצוה ולא פנושומעניהאלא שאינןגדן לבתןר׳חייב^
הדרכיהנינלרלאן
לאין זו כהוגן מפני שמו יודע כה בסוף היאך
לקכורה אגל אם י!א ירע ץב מיתה לקבורה איני ל״ננימהעש 4ינ 4 ^ 44נ
ע״ג!
ידע כין מיתה
עליהן
ספאנליק
אמימר
אלא
בכו
כשבא
אהי־ת
פעם
קרע
לקרוע והרם ןכ כתביע ! אדם כשר צריך׳לקרו בפניו יראה6יקייי של ייוסקימישן* ,דשניימס
מתאגלין על בשעהימוס קרע וסע וכשבא בנו וידע צריך
אלא בפניו וא א הראשז ל כתב סתם כין מיתהםמ!ננלנקיונייונינו ,דנוונני׳גוקל!)
נגיה© :
סאותהקריעה שקרע לא עשאה בשעת שאינו מחויב אמר בפניו ועל חכם ות״ח ששואלין אותו דברהרנן גבי דמשממינ דאין חיי׳לקת מלחכ׳
וקרע פעס אחר עכ״ל והרמב״ס לקבורה ולא
ביו׳שמוע׳אם .אל באות שהיו עמו קוד קבור וכריתכקוד
חיוב סזר כל קיובי׳סהוא חייב להתאבל הלכ׳בכל מקום ואומ׳קורעין עליו אפי׳לאחר קבור
3פ״ב כתב
איכאלמימי
בהספקבור תני׳כדקתני חולצין עליו
כעןע׳שעוסקי]
קר׳בשע׳שמוע'יקר'
עליהם ה״ז מתאבל פמהס מד״ס כיצד הרי הוא תוך ל׳יום ואם לא
במשנ׳אחתועל דהתס במוע הוה וק״יל דאיןמספידיןאלא
בנו אי אס כנו חייב ועל רבו שלמדו חכמה אבי׳ לא האיר עיניראלא
סמת בן בנו או אחי
קורעבפניו ובמר מוע׳דפבד ליה הסס קיטפליס
מזח
אבל
כקליו
אכלו
שמועו׳זה
ולנהוג
לקרוע בפני כנו
חכריישלומדין
כהספ והיינו דא״ל הס כקרוביו דמסמדאפי
י
י
לקרובים
בשאר
וכן
חייב
0ל 6בפניו אינו
מועד
מחלליץ מליו
דפל שאר קרובי כמוע קורפץ בהינון דכוו גבי׳אנן לא הוינן לגכי׳ולפיכך אין
אנו _"  11ם״ם -,ייח
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_ _
ובעי* כ דקורע על חמיו וחמותו וכן היא קורע על
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 :דבשע יציא׳נסמה פלכל הממי חייב לקרוע שלא כשע יציא׳נשמ על אדם כשרומיח*
אב לא על שאי■ קרוכי׳והשמי עובד דאמימ׳משודמסמדחומר הוא סהסמיעל עצמו
חיי ' לקרוע בפניו והר 'א׳כפי' אלו מגלחין כ׳כל דברי סרא״כד ז״ל ומ״שרבי׳וא״א ז' ל
לבשם שקורע על הקרוכי׳כך צרי׳לקרוע על הרתוקי כל א׳כפי מה שהו דמני׳מפני
כ סתס בין מימ׳לקכור ולא אמי' בפניו לא חס לקימחי׳סהרי ס״ש הרמ 'כןדאימ חיי
' מה מיו ובנותיו של אדם מפיס כשסס קנזני׳וצו׳גר״ה ר״א דאורג (דקחאופרק אלו
לקרוע אלא בפניו דוק היינו ממיס הראב״ד דאין חייכין לקרוע אלא ה 'עומדי 'עליו
מגלחקירף נה ) ויתהא׳בסמו'ומ״ס פי׳בוכה ומתאבל שבוכה וקורע עליו אבל אין
בין מיתלקבור' דהני ודאי מיקרו בפניו ושאינן עומדים סס בין מימ׳לקכור מיקרי
צריך ליסב עליו באכלו׳וס־־ כ״כ הימ״בן ז״ל ודין רבו מובהק נתבאר כדברי רבי׳בסי׳
סלא בפניו ואפ״פ שידעו בין מית 'לקבור פטורי׳מלקרו׳וכיון שכן הדכר ברורשאין
זה ובסי שע״ד ומ״ש וכל המוריד דמעות על אדם כשר וכו ' מימרא בפהנ ;כ ( סבת דף
סוס חילו׳בין הר״מכן להר׳׳א־׳רכץ מית׳לקכור סב הר4א היינו בפניו סכת סרמ כן ־
קח ) ומ״ש ואס הוא חכם יעס׳פליו כראוי לו דתני חכס סמת הכל כקרוביו וכולי גס
כתבהר״מבן בס ת״ה שכ״ל סאין חובת אד כסר על ת״ח בדין פמיד׳והידו׳דמםמ
זה שס (מ״ק ד ף כ״ה וסבת דף ק״ח ) ויתבא׳כסי׳זה  :למה שכת וכל העומד בשעת
כפ״ק דקידוסין (דלג ) שאין מ״ח עומד לפני מי שקטן ממנו אלא כגון ת״סשבבבל
יציאת נסע סל כל אדס סיי׳לקמע נ"; סס ומ״ס כשס הרבי יונה וכן מ״ש בסס הר״מ
משו׳דסמעתתי׳בפומייהו והר״ן כ בפ׳ ר״א דאורג דעל אד כשר מי סאינועומבשע
הכל כפנו הר״אס והמרדכי בפי' אלו מגלתין וכתב המרדכי בסוף מ״ק על מ״ס הר״מ
מיתהאיכ׳למימ דחייב לקרוע ואיכ למימ׳דאינו חייב אלא לבכו׳ולהתאבל עב ל
עביר לתיאבון יפה דקדק שאס היה רגילילעסות עביר הרי הוא בכלל
לפמידעושה
והגהו׳מימון כבפי״א בשס ראכ״יה דעל אדסכסר נמי אינו קורע אלא אי קאי עילוי
*פור מדרכי צכור ובטו׳א״ס סי׳תקמ״ז סתס רבי הדכרי כדעת ר ' מכ ומ״ש והטפס
בשע׳יציא׳נסמה ומדברי הפוסקים שהבאתי משמע כהדי׳דפסיט להושחיי׳לקרוע
סקורעין על כל אדם כו׳כפתך הנזכיי׳ומ״ש ופיש״י שעדיין היה זה יכול ללמוד וכו'
וכ״פ הר״מב׳ז״ל כפ״ט ויש לתמוה על מה סמכו העולס שלא לקמע על 6דסכסר
,כ״כ פרס״בן בשמו בס'ת״ס וכ׳עליו דקשס הדב לומר סיקרעו על העמיד ופו׳אס מן
ובשלמ׳החכמי׳י״ל שסומכין על דברי סי־מ״כן אבל שאר כני אדס אין ל הסמי־מ?י
הדין אף בס״ת אין קורעין אלא בזרוע וכמעס׳סהי׳ול״כ שנשמ כגוף כאזכרו' כגוילין
אלאעל ספיקו לס הר״ן ועל סבר ראבי״ה והדב׳כמדלא סכקי׳מאי \פסיט ׳
סיסמוכו
ומסל בעלמא הוא לומר שהוא הפסד גדול וחרד רבה וחייב אדס לקרוע עלי׳כאילו
לכולהו סוסקי׳משו׳ספיק׳דהר״ן ולא מסו׳סכרת ראבי״ס :וכתבה י׳מכ כפ ?נז !
ס״ת לפניו א״ני״ל כסס שקורעין עליה כך קורעין על מקיימי מציותיס לה
נשרף
^ ותי  7י * י
דקורעין על אדס כסר טפח כסא׳האכלי' :ועל חכםומ״ח
אוכדי׳מצו׳כתיכת ורמית׳עופיהאובדי׳מצו׳של מעסה הילכך על כל אדכז
קבשריפת
בכל מקו׳ואומר׳קויעין עליו אפי׳לאח קבורה ביום שמועה אם הוא במיו ליוס ,,
מישראל קורעין ואפי על אפה עכ״ל וכפית רש״י שבידינו אין כתוב כמ״ס הרמ״ק
יסרא׳הנמול' אל קרע בשעת שמועה יקר כשעה ספוסקין בהספד זהנלמד מעובדא דכי נס נפשל,
יםעושבפר״א(דקח )כתכלס״ח שנשרף התא׳חייב לקמע אף נשמת
לרב
׳

שם

רפ

ודם

דרב ספרר?
ומעוצדדירוש׳דר בון דמוך שכתבתי בסמוך וכ׳הר״אש
שב ' היאב' ד ה״ל בשמיעה רתקה יכן כתכשס כמסקכא
סבור מינה
דמילתא וככרכתבתי טעמו והמרדני סנ
מאי
דהוה
הוה
כיון
שלא
כן(נ) ממדינה
קרעו כיוס השמוע׳אע״ס
שהוא תוךז׳סוב אינו במועד קטן .כתב אף של גב דסמ בתר
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מת בנו והוסי תחתין מתאחה ועליון איני מתאח מתכד״אכשא׳מתייס אכל מל אכיו יאסיקורע
דמשכסצאלרבוות'דפסקי כפלוגת דגמר אביו וקרע
מת אביו והוסיף עליון מתאח1ז תחתון אין מתאחה ״קתוהולך• ימ״ס ופירשי הגאונים פד י״כחוא
בנו וקרע
דילן דאומן קרעים אין מפאחין״ח מ
אמו מת אחיו ומתה אחותו קורע קרע אתי על כולםוהימ״כס כתב :כל ל׳יוס וכעל הלכות נתב
סארימיס תוסס הילכךקויע אס בגדיו אביוומתה
סרמ״בןבת״ה
אחרלפולס ופן עיקר כל זה דברי
את לבו כל שבע ויבינו האי גאון ר׳יהודה אומר על כולם קרע אחד ועל אביו ואמו קרע
ומגלה
כוותיה ופיר׳ רש״י יארישא נימי פליג היכא שמת אביןונתן טפס למה דברי ב״ה עיקר משרדנן'
■נשאל ימ סהסלי׳כגדיו מוך שבעה קורע והלכתא
מת בנו או שמת בנו וקרע ואח״ב מת אביו לעולים; מצינו באיסיר שאסור לעולם וסיטכדץ
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כהס הכרע כתב רכי׳־ידוחס בסס הראב״ד כי כמו שמחליף כך אס ירלה להחזי קרעו
כל שבפה כשאר מתים מחזיר  :על כל המתים סולל לאשר ז׳ומעד ועל אביו ועל
וכתבוהגהיממימץבסירוסכססיראב״יהישאס■ קרע
אמוחול] כריתא שס ( דככ )
על מת אח יום אחד לפני ראש השני סמומרלאחותוסטימיסאחד יום בסוריס ועל
אביו ועל אמו סולל שני יצרים אחר יוס כסולס ואע״ג דהאבלות בטל־לגמרי מסוס
סבעה ימים שלפני יוסי כיפורים מכל מקות איחוי קריעה אינו ככלל שבעה דאפילו
קריעה גופה אינה בכלל אבילות דאמרייאבילורו לחוד קריעה לחיל כל פכן תיקון
הקריעה שאינו בכלל האבילות עד כאן לשונו ה ימה שכתב פירש חרלןזמעו
כן פסק הרי״ף והרמ״בס וכתב הרמ״בן:סכך פירשו כל הגארניס וכתה
עוד ענין אחר בסס דש ' חולץ פוסט כס 1תו העליון מעליו שנראה כמתעסק
בצרכי המת אי נמי המתאונן ואינו יודע המ לעסות ושמא מפני הז נהגלבמקומו"
הללולהלוך לבושי חלוקיסלבגי׳לפני המט אצל פירושימשובס הוא ואינו אלא כמו
שפירשו הגאוני פכ״ל־וכת׳הרמב״ס בפח חולץ כתפו וכו׳ והולך כך לסכיהמטואסר

בעל הלנית שדבריהס דכרי :קבלה ועודשהירושלמי מסייע להו׳הכי נקגיינן
ופשכ £שאסור לאתותקרע שקרע על אכיר כך אסור להפוך צד העליון שלבגדי5
למלולאחותרבס״פאלומגלידן (דכה^ ת״ריפאילהפכולמסיולתחות -ורשב״אאוס '
לאח׳ותוופתקו הריף יהרמב״-ס וסדא״ס ו״לכהשב״איוסת׳הימב״ן שכ״נוכה״ג והל
אית בימודלא כמ״ס הכלבו פשס׳ר״י דהלפכת^ ק" יוע״ס ואאי ' הלוקח אותויאסל
לאחותרלפי׳אס בא למוכרו צריך להולעו ללוקח גז״ש בכריתא ד ומ״ש ואסמכרו
סתש -ולא הודיעו אסו׳לאחופו וכ-ויברית׳באבל רכתייוצת 5הר־מכ״ןבת״ה וכחכעלי"
וק״לכיוןשאמרו מוכר צריך להודיעו למה אסרו ללוק׳ לאאופו עד שידע שהוא מן
הקרעייהמתאחיס והלא בידוע שמן המתאחים הו" כיון סמכר לו סתם ולא הודיעו'
כדאמרי (חולין דפג ) לגבי אותו ואת בכו בהמוכ' צלמה לחבירו בד ' פרקיס בסנה
יאיפסד סלאי׳אסרו עלהלוק׳לאחו־תו ולא' סמכו עליהשתיקסל מוכר מפניסרגלים"
לדב שזהמןיהקר׳שאיכו מתאקישאלו היה מוכר שמ׳לאח 1אולא' מכרוכסהו 'מקורע
שהקרע פוס בדמיו וא״ת כיון סאסו׳  :לאחותומן הסתם למאסציינו להודיעושמא4
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סוהמלמפל׳ובולט׳מלמטומחטדמלמיות׳סהזכירובקידושיןהיא כעין אריגשוח״יר
בלעז ול״נ דאיחוי סתם היא התעיר השוה מלמעלה ובולט מלמט' ואיחוי אלכסנדרי'

היסוס לאביו לאיחוי ולא לשאר דבר ונוהג מליו כל דיני אבלו/מקצת יום א׳מה שאין
בנשיא דחלי 5כתף לנשיא לכבוד הנשיא ולא מדין אכלו׳ • .היפב״ס ז״ל כת׳על כשיא
ועל רבו שמגלה את לבווליתא עכ״ל • ומ״ש שנוהגיאבלו׳על רבומקצ׳היום נתבאר

בסי רמ״א • ומ״ש בשס הרמב״ן שסולל ביוס השני בת*ס כ״כ כפי' וגס מתוך דברי
הרמכ״ס שאכתוב בסמוך משמע הכי • וס״ש פלוגת׳דהרמ״בסוהרמ״כן באיחוי
ביום השני ז״ל הרמ׳כס בפ״ם כל הקורעי׳על החב שמת כיון שהחזירו פניה׳ מאחורי
י תטה שוללץ ויראה יל שהקורע על הסב מאסה למת שאפי׳רכו שמת אין ממאכל פליז

אלפסנדריהואשקורי׳סובר״י קושסו״ר׳סעושין תפיראחרר('בחוץומשו'התיפיד?סאינ'
כיכר כלל ודומ׳לאריג עכ״ל פלו׳דאיסוי יאתס הוא קוא״אורא״ואיחוי אלכסנה־־י הוא
שקורין שובר״יקופטו״רא ורבינוירוחק פת׳ב פירושיך אילרואס״ככוהתוספ׳פ^רם(
איחוי אלכש־נדרי היינו תפירה גמורץמ ' מ כל זה נקראיחוי וכן בייוש׳אחהו נקיא
איחוי כל שאין מקומו ניכר פיסתפוי היטב ונר כאליהוא שלם • ולפצין הילכה כיון
דהר״א׳דבתרא׳הוא מסכי׳לדכרי הראב״ד הכי נקי©  ^ :רע על מתי ומת לו מת אח
תוךז׳קורמקרעאחד לאח ז׳מוסיףלכ שהו' בפ אלי מגלחץ פליגיהב רב -מתצ ומי
עוקב׳ותרוייהומשו׳אבוה דשמואל ולוי אמרי
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ז/זורעקרע
קרע אחי
אחד היינו
היינו שבאותו
שבאותו קרע
. ,
. ,
.״ .
איןלהישיןנ״חעל
הימב
לאנבעז׳וקור׳
עיר
טפח
:
בחב
המדדכי
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כסוף מק וסמ״ג בשם הירושימי שמית לו אלא בסיפ׳שבא לקרוע על שניה׳רגם ר״י לא פליג אלא עלאביר היממ״ב׳כדע היא״בד הילכך .ע״כ הוא סובר !".ו* ע! ן1׳ -לשני
דלסרא״כד לא פלי ר״י ארים כלל ומה ספס !מיה! ישללח־ת
מת וקר עליו ואח כ מת לו מיס אחר אס או על אמו עם אחרי׳אכל על אביו ואמו ביחד טורה שקרעאחל
מוף אינו קור'
.דמת
אמהקרובי׳ואח״כ ממ3ןביו מר ג ׳
ללאקאיאלאאאס
{״
הזסין■ 7-הנל קרע
קרע אחר ואם אחרז׳מוישיף לשניהם וכן היא מסקנ׳א״א הר״אש ז״ל כלל הדברי׳מי שמיזולו
על קרע א כל שסו' מת לו מת אחרשלישי
אצבעות וכו ע ס דברי הימ כ סס ק ואע
פאקד:
אחרז׳של ב מוסי׳כל שסו׳וכן מוסי' והולך כ׳מתי׳כא׳אושבא לו שמועהמב׳כאה׳קורעקריע׳ אח׳עלשניה׳
סכסכ כרמ״בן פסק זה מדיין לאיהזכי דברי (י ) משחע יס״ל
עד טבורו ע״כ ולא ידעתי למה הביאוהו קרעואח״כמת לו מה אחד תוך ז׳קורע קרע בפני עצמו בין
הרמ״כס צ״ל דעליהס סמוך ופסקןה״ה ממ דהראנ״ד אע״ג
ססרי גלדילן פליגא עליה כמו שנתבאר באותו קרע עצמו שמוסי׳בו וקורע עור טפח או
מרחי׳ג׳אצבעות
רח ,1ק ג,׳ דכמנ
,
י״
א׳מהקרוביס ואס״כ .מת א 3ין ״ ,
וכזס ,
נרישאדורית
ללא מ מ
תליג ׳
בסזו' ומה־רי״ק כתב כשורש נ״ג שאב״ע וקורע טפח לאחר ז׳מוסיף על קרע ראשון כל
שהוא
מת
אביו
או
אצבעו וכו מפני שמדברי הרמ ב נר < 50״ פלע עליהניזדא>
שסלג והמירה* מכיאי׳ראיס מסירו' כיון ^-יי•־"יי׳ייי״״י*
י־יי־י ^י־
■ ייי־ע תחלה על אביו וא
על
אמי־
ייי־
י
1
^
מפרש וכו' ויפה כיק לסי ' יש לפסוק כמותו לאם
קרעלגמחלס י
סשמ״ק וטור יורה דעה פסקושצרי' לחזור
 8פח על מת האח׳מתאביווק
יכנ״ל ליס דברי הרמ״כן ו״ל והתיט טל רבי' על ייי אי1
שלא הרגי׳בזה ולא הביא דברי הרמ״כ'אל5ן •יסיפי■ אח״נ על
ולקרועשי להחמיר כדבריה ענ״ל* ואיני
:יף על קרע הראשוןותחתון
יודעלמס לא הכריח מרחזינן לתלמודא
ועליון
אין
מתאחה
מת
אח׳מהקרובי׳ואת״ב
מת
אביו או אמו בק דברי ר״שי ודברי הרא״כד ופסק במת לןבי י פא״מ^״עיא 3לן
דדןדפליגאההוא ירושלמי :ויער היכן בתוך ז׳בין לאחר ז׳מרחיקג׳אצבעו׳וקורע י מן הצד בשפת הבגד מחלה כפיהרא״כו וכס א׳מהקמבי תחלה ספי! לכן הוא
הוא קורע ומוסיף עד טבורו וכו׳עד הופכו שהרי צריך להבדיל קמי שפה וקורע ער שמגיע ללבו מתו אביו כפירש״י וכן לא יעפהיומיהו נמקי יוסף 3לעת הראניל
למטה בריתא סם פירוש אם מת לו מת
בסס הרא״בד דא ס הוסיףע ל 36ין ן$ןמר ^וכיל״ש הר״נ׳ס
וקר' הפח ואחס מת לו מת אחי עד היכן ואמו כאח׳קורע קרע אחר על שגית׳ אפרו ול מת אביו וקרע או
שאמרו לו מת סתם וסבו׳ שהיה אביו וקורע ואח׳יב נמצא שהוא יצא דצריקריעה חדש לאביו ולאמווכדכרי לאסנקתיעי ממילה '־
הוא מוסיף על הקרע הראשון :הגי׳לטבורו
הרמ׳ב ז״ליומ״ס וקורע מן הצד בסס הבגד עלננו אי עלשאל
ומת לו מת אח־ מרחי׳ג אצבעו׳כצד אותי בנו אם גורע לו תוך כדי ריבו' של הקריע׳א״צ קריעה אחר׳לאחר
וכו היינו לוט דכשקרע על סאר קרוכי׳אס סתיסאי}מוסיפיל
קי־ע וקורע נתמלא קרעי ' מלפניו מחזירו כרי דיביר צריך קריעה אחר׳וכן היה לו חולה ונתעלף וקרע עליו לא הבדל קומי סס ' כסבא לקמט פל א 3ין את״כינלאלי!לאן
לאחויי-ו וקורע לפנירהופכו למטס מהפך ואח׳יב מת אם מת .תוך כרי דיבור של קריעה א״צ קריעה אחרת ואמו קור 'בשפ׳הבגד שהרי ציי הוא להבדלדעל*ר,
כל החלוק מס ש-ש למעל ' ישים לעלויע ל ואם לאו צריך קריעה אחרת כתבהריי׳ץגיאתעלשם גאון מי קומי שסה ולענין הלכה נקיטינן כדכרי עיקר (! ק<״ל ) 1
לו בית צוא־ אחר ויקדענמולל הרל׳בס ששמע שמת אביו וקרע וישב עליו אבלות ׳ג ימים ובאו ואמרו הרמ״ב דהא הרמ״כן מקלם למ :א״ד מת ליישב לנרירנינו
מי שמת לו מת אחר וקר׳ עליו ואח״כ מת לו קיים חי׳ופסק ואח״ב אמרו לו מת כיון שקר' בשל חימום יצא אביו וקרע או שא״ל מת סת׳ וכו׳בס כתרא6ע"* לישגישנו
לי מת אח־ אס כתוך ז׳ קורע קרע אחר ירי קריעה וא״ צ לחזור ולקרוע אבל צריך לישב שבעת ימים של דנדרי ' (/דסו ^) תנן
נדרה אשתו
וסבו׳סנדרהג בנ״ 'ךז
אתל וש
1
,
כ לעיקר־
ואס לאחר ז׳מוסיף על הקרע הראשון כל האבלות רצופים ודחה הוא דברי הגאון דכיון ששמע לאחר כדי בתו יחזו ויפר ודייק עלה כגמ למימד ידכ יא (יא)  1נתנ נ״י
ססו מת לו מת ג' אח־ ז ' של פני מוסיף
אותה דוקא והא נכי קיעי׳דכתי׳על דכתיב פ ׳!"מ לן רפ׳ו
דיבור אף ידי קריעה לא יצא וכתב הרמ׳לן ודאי היל -שאמרו לו על שאיל ועל יונתן בכו ותני׳א״ל מת אביו חיהואס אחר לו
כל שהואט וכן מוסיף והולך עד סכורו:
מת לי מתשמס
ול׳ש נתמלא מבאן ומכאן נפל כעי שאין מת וקרע ולא מת ואח״ב מת לא יצא ידי קרילאבל אמרו לו מת
וקרע
ואת
׳כ
כמצ׳כנו
יצא
יד
קריע
ל
!
ק
הא
(א־נויודיג מי הוא
לו חלוק שאינו קורע  :ירושל׳פלמו מלפניו וקרע ונהינ׳ימי׳אבילו׳ואח״כ אמרו לאמת והפסיק וחזרו ואמרו בסתם הא במפרש יפ '
בסח׳שאמרו לו חת לקלע כמסואיו׳ נ
מתחיל וקורע לאחוריו שלמו מלמעלה לו בפעם הראשון מת כמו שאמרו הראשונים ואלו שהפסיקו לו מת וסביר שהוא אביו ונמצא שהוא בנינזלעלייייה? אילא
אכלותךערישקרהם ודאי; יצא ידי קריעה כדברי הגאוןולעגין והחני׳א״ל מת אביו וקרע ואח כ נמה׳מו ידי קריעהלממדי'
מתחיל מלמט שלמו אלו ואלו נפש כפותח

לסכר דללו פליג ר יהודה כזה אחר?ה -וממ״פ מתא׳מהקרוכי© ( "06כ מת אביו ונו' (מ ) משתעלא#
מרחיקג׳אצכפותוכו׳נר׳שהואסוכרדאףהרא״כד סוברדר״י פליג אסיפ דרישא מת ל!ממגיתין
וכסכר הימ״ב אבל אין כר כן מד 3רי הרא״ס אלא דלהראכ״ד לא פליגר״י ארישאכלל .ו׳לחני א־ג״סשקי'
וגסהרמ״כ-ן נר סהי׳מפר דהרי הי ' אכד כךדא״לכלאהל״ל אח׳ד3רי !:ר א״ כד ןממרו לשני קרעאת ת ת

מה שאומר שצריך שיהו

פיר׳ ואינו קורע דה״ל כעי שאין לו חלוק
לקיוע ןכ כת,ב סיל׳בן בלה  :אמדו לו מת אביו וקרע מת בכו ^ והוסיף וכו׳
בריתא פרק אלו מנלחין ( סס ) ופסיק בנע' הלכה כר״י כן גפיי ומסיי׳בבריתא
כדברי ר״י בן בתירא לפי שאין מוסיפין טל קרעסל אביו מ״ט א״ר נחמן רב יצחק
לפי
לא
ן
שאיין כתוס וכת'> יי׳■ ־-
קרע שלהם אבל
ה־׳אש ״׳ -־ ־• —■
פי׳סרא״בד ^ ־•
י׳
מצינו■״ן ׳יי
קרע״׳>!״■׳* ן־
מוסיף־׳*״׳
על ק׳
קרע שלה מוסיף טל שארקרובי כי סל אחרי׳טפס וסלה טד הלב וכיון סהס׳ כופפי'
על כלס אס יקרע תחלה מל אביו ואמו ואח כ יוסיף על אחיו ועל אחותו אין קיע
סלסס ניכר כי יאמרושסו׳'כמתחמי' קורע והולך על אביו דלפעעי׳ אל© קורע
■ והולך
על אביו יות מעד לכו ואין לוע ויקי על אחיו ואחותו ספח ויוסי על אביו ואמו עד
לס* ויש היכי גדול באיתי תיסב לפי שאינו כיון לע זי' עיקר הקריעיעל אחיי© ושל

יף לא
מיד־י״י כןכתיראענ״לה-־א״ש ולפי שכ׳הר״אם עליו דליסנ ' דבריתלא משמ׳סכי
מבני כך כ'רכי׳סהרא״ש הסכי׳לדביי הרא״בד וכתבי סערד׳והגהו׳מימון דלערע״י
בדיעבד כמי לא יצא (אפי'לאח 'שנס או שנתיים ) ח״ל הרע׳בן והי״אכד מחלק כדבר
דבזה אח־ זה מת אביו וקיש מת כנו לאחי ז״והוסיףיצא ולא פליג ר יהידסאלא
אסיפ בקייט בבת אחת טנ״ל -וכתו׳בהגהו׳מימוניידלהראכ׳ד אס שמע על שציהס
ככת אח ח וקיט קרע א׳על שכיה' יצא בדיעבד ומדברי הרמ״כס כר שהוא סבר דר '
יהוד׳כן כתירא אריש׳כמי פליג מיהו לא אכל ביי דריש כדפיש״י אלא אסיפ׳דרישא
סנת׳כפ׳ח ח״ל אמ־ולימת אביו וקיע ואתז׳מת כנו והוסיף מתאח התחתון ולא
העליון אמרו לו מת כנו וקרע ואחר 1עת אמו אינו מוסי׳ אלא קור׳קרע אחר שאין
אביו ואמו כתוספי־ת פכ״ל •
ולפ״זהאדקתני לפי שאין נמסיפין על קרע
סלאביוס״ק כסבא לקיוע פל אביו לא יקרע במקום סקיע כבר על אחר
שנמצא שאינו קורע כתחלס על אביו אלא מוסיף על הקרע הראשון ולא נכון
לעשות ק והיינודפריך בר נחמן בר יצחק לפי שאינס כתוספת • ובהגהות מימון
כחיו בשס ר״י ן׳מיגאש כספ שאס קרע על בנו ושוב א״ל מת אביו קורע ומוסי׳אף
לכתחלה אכל היכא דקר על■אביו ושוב איל מת כנו והוסיף וקרע אף דיעבד לא יצא
ענ״ל־נרססובי דר״י ב״כ פליג ארישא דר ישא ולא אסיפא דריסא וליסנא דכריתא
דקתני לפי שאין מוסיפץ לע קרע של אביו סכי דייקא • והרמ״כן כ׳על הרמ״בס ז״ל
סיפה כיון וגס ריי׳י כת׳שק עיקד ( והגהו' מיעון בפ" שכתבו שטה אמר' בשס ר״י ן '
מ,גש )* יה נריןלהעבירהקזליזוש עי
תינוחנאילו  :וס״ש רבי׳ וגס ר״י לא פליג אלא על
אביו או אמו עס אתרים איל על אביו ואמו יחד מודה שקרע אחד לשניהם כן דקדין
הימ״בן ית״ה מהכריתא הנזכרתודחה־דכרי האומר דעל אביו ואמו יחד כמי קויע
סל כל א׳וא׳-דמ״ש רכי׳וכן היא מסקנת א
׳> א הד״אש׳ ז״ל קאי אפימהר״א אבל מ״ש
זגס ר׳יסוד׳לאפליג אלא על אביו או פל אמרעסאחדי׳וכו׳זה לא נזלבדברי' הרא״פ
ומ״ש כלל הדברים מי סממו לו ״כ׳סתים*-כאחד וכי׳כל -זה מדברי הרמ״בן כמ״ס
ז״ל• *-
.

. .

-

שבעזז ימי
אבלות
לא יצא ידי קריעהא״ל מרו לו מת וקסכר
אכיו
וקרע
ואח״כ
נמצא
כנו
יצא
ידי
קריע
רב
אשי
אמר כאן בתו כד דבור כאן לאחר
כדי דבור וכהר״ןר ' אשי לא אתא לאיפלוגי אהאי דינ׳דבסת דהא בריתא מינת הכי
כהדיא אלא דכי היכי דלא כדחוק נפשק לברית׳דקתבי א״ל מת קביו לקו דוק 7פריק
סנוייא אחדנ׳עכ״ל -ולפ״ז אס אמיו לו סתס מת לו מת וסבור סהו׳אביי וקיט ואחר
כדי דבור נודע לו שהו׳בנו יצא וכ״נ מדברי הר״יף והר״אש שכתבו בלס אלו מגלחין
תניא א״ל מת אביך וקרע ואח כ נמצא סהוא כנו יצא ירי קריעה ותניא א״ל מת בנד
וקרט ואח״כ נמצא אביו לא יצא א״ל מת לך מת וכסבו׳ אביו הוא וקרט וסח ' כ נמצא
בנו יצא ידיקריטה ופריק רב אשי כאן תוך כדי דבור כאן לאח כדי דבור עכל ופיק
לכרית׳דקתני לא יצא ידי_ קריט׳איירי לאח כדי
דבו׳א״כ סיפ' דקמני ׳א״ל מת לרמת
,״׳/ ^1
.^ ._/״1

דברי רכי׳וצ״ל דס״ל ז״ל דר׳אסילאיפלוגי אתא ולמימדל״שלן כץ סתס למכר אלא
כין מוך כדי דיבו׳לאח כדי דבור פלד הדב' הילכך אע׳ג דריש׳דברית דקתצי א״ל מת
אביו וכו׳לא יצא מוקי לה ר אשי בלאה גדי דכו׳סיפ' דקתה י א״ל מת לו מת וכו׳יצא
פ״כ אית לן לאוקומ׳כמוך כדידבו׳ואפש סהיו גורסי׳גס כסייפלא יצא  :ולענין הלב
ביון דהרי״ף והרא״ם וסר״ן מסכימי׳לדסת אחת הכי כקיטיפן < תנ א  3אכל רבתי
פ״ט א״ל מת אביו וקר' והראינו אלא אמו יצא-אמו וקור והוא אינו אלא אביו לא יצא
מת אביו וקרע והוא אינו אלא א׳מן הקרובי׳יצא אח מן הקרובי׳והוא אינו אלא אביו
לא יצא ולא הזכירו הפוסקי׳דברי׳אלו ונר׳סשטע׳מטני סלא הוזכרובגמיאלמא לאו׳
דסמכ׳נינהו־ומ״ם רבי׳וכן מי שהיה לו חולה ונתטלף וקרע הליו וכו׳ג״ז בפ״ב ונדרי'
ברית׳וגמ  :כתב הר״יןגיאתע״ש גאון מי סשמ שמת אביו וקר וכו׳וכתבו סרימ״בן
ודאי היכא סא״ל מת וקר׳וכו׳כל זה בם ת׳הזקטן שמת לו מת מקרעין לו יגו׳ ברית׳
פ ' אלומגלסץ (דכו )ומ״ס 3ש הריין גיא כתבו הימ^ קנת״ה וגס הר״א ^ינמקי יוסף־
כתבוהו כפ׳אלו מגלחין והענק לומ דאפי׳היכ׳דמת״לו״מת דליכלמיתבי' לבגמנבש5
אס הגי׳לחכוך מקדעין לו -ודין קטן לענין אבלות יתבא׳בסי׳סלו כס״ד ^ :ן קורעיך
לכבוד אשתו אלא על חמיו וחמותו בלבד3רימ 'סס (דכ ) וכירס' הר״אס כגייס׳דבי׳
והיינו לוע דאע״ג דכש׳סקור'על קרובו שמתאבל -עליו ןכ קור' על מת שמת לקרובי
באשתו6״צ לקרו׳על כל קרובי׳אלא על סמיו וחמותו בלב ' וגידס 'ספרי׳דידן קורעיך
על חמיו וחמותו מפני כבו׳אשתו וכך היא גירס׳הר״יף שפיהן עולות לסגנון אחד:
הקורע בשב ' על מתו אט פ שחלל הסב׳יצא ידי קריעה בריתא ערק ר״א דאורג:
(דקד ) :ומ״ש ופריך מלה נירו וכו׳כפהנז׳כלו׳פריןדכסס שאין יוצא י' ח3
צמ ' גזולס
סשו׳דהויא מצו׳סבא׳כעכירס אף קריע זוסקרע בסב׳מצוס הבאה בפכיר היא ואמאי־
יצא ומסכי ממן גופ' פכיר׳ברסהכא הואעכר עביר'כך אנו אומרי׳הוצי׳מצה מרה״יי
לר״ה אינו יוצא כה י״ח בפסח כלו׳לא דמילמצהימולה דסממגוף המצו׳שהיאמלצסי
הי׳עכיר׳שהי׳גזולה אכלהכא גוף
כחלוק אינו
פביר׳אע׳׳פ
ססמעש׳ן פהו׳פסה וב כוא
•יג
׳
•׳■
לר ה אשפשעבר

יש נדירהעכ׳ל;

ד״מ

מש
הלכות קרמנה^

נדאיתא ברפת השששסץבפ״ד מיתוח• ומ״ס אפי׳כזמן הזה אכל השומע מהגוי מינוי איט
(•נ ) (כ ^יפא״יו כיה שכלו חושיו כגון שכעל ופי׳ואפי מת כתוךשלש" קורע ומתאכלעליו
עסקינן ־ומ״ס הרע״בן חייב לקרוע כפ״ד סיתות אמר רב יהודה אמר שמואל השומע הזכר מפי הגמאינג
בפרא דמיל' אלא הכא גדלא קיס לן ביה סכלו לו חדפיו
ע* ג לף שעא ו.־״ה
מדאערי בגמר חייב לקרוע ואמר רב יהוד אמר שמואל אץ קורעקאלא על סס המיוסד אבל בכיטד
#לצנן בפגי:
שי״א סקורעין עליו אע״פ שאין מתאבלין עליו ביאר טעמו בת״ה
באבלו׳אבל לא לא■ וסליגא דרבי סייא בתיוייהו דאמר רבי חיי השומע הזכרה מפי הגוי אינו סייג
דהא דאמרי׳ (שיבת דףקלו ) הלכיכדברי העיקל באבל לא אמרו אלא
לקרוע שאס אין אמה אומר כן נפסללכ
' 7מיתות '< ״א>7ן
בקריעה והס מפרשים שהטעמשו׳ראכלו
ר״פ (ימ<},י1ה
הבג קרעיס ממאן אילימא מישראל מ י
דשריז! מש׳ת' ליק מדרב׳וקריעמדאורית ולגבי אבלו׳אמרי' אבילות רצופים ראוי לומר כבר הורה זקן אלא שיש להשיב
פקידי כולי האי אלא פשיטא מגוי ואי סס
למזכיר
ושם ) כעראליעז דמילה הנל מודי׳לענין
המיוחד מיגמירי אלא לאו בכנר וש״ע
״ז
השס נל<6ןל  £אבלו׳דיוס שלשים כיוס שלפניו דמי דאש
הלי ה׳,א כנימי
אפי' בכבוי ש״מ וכת הרמ״בן בת״ה והלכת׳
שמואל הלכה כדברי המקל באבל הילכו
ענ״ל:
_ .ולין לו ואין תשלומיןל^
כרסייא הילכך מן הגוי איט קירע אבל
המקל
כדברי
'
כ״ננכ״י
(יל ) ,
הלב
דאין
כיון
קריעה
לעכין
קטן שמת לו מת מקרעין לו מפני עגמת נפש פיר׳כדי להרבות מישראל קור אפילו בזמן הזה ואפי' בכנר
פא״כ לן שיעז ־ג׳ב ולסומרא אזלינן בה כל שלא שהא שלשים
הגי׳לחיג׳קורעין לו כדר׳שמחנכין אותו עב״ל וכך הם .דברי רבינו ומסמ׳ליה דלא
אצ ששפרז הלנרים
ז״ל דאין נ״ל כהספ׳כ׳הרי״ץגיאו׳ואם
חמש לא״נ פשזיזא יום רספיק הוי קורע וב הוא
לשאר מצות אין קורעין לכבו׳אשתו אלא על חמיו ועל חמותו אמי' רבי סיי׳דמן הגוי אלנוסיי׳לקרועאלא
דתייג3קרד< סברא זו שהקי־יע מד״ס היא ויספיק לקול׳
' פ שחלל השבת יצא ידי קריעה בכנר וכדקאח בזמן הזה אבל שומעשם
*שח גי׳ מהא לכל דויאילא אשכחןקריע׳מפירש׳מןהתורה בלב׳הקורע בשבת על מתו אע׳
והרי מצ׳גזול׳איןיוצאין .בה בפסח ומשני למיוחד אפי׳מן הגוי חייב לקי־י׳יג אבל
הפויזע סתט מסי אלא בתסמכ׳בעלמ מייתו לה וכי מפקיכן ופרי' עלה בירושלמי
היס״ב בפ״בכתכה׳ע״ז כל השומ ביכת
ה  71יש פל!ינ קלל קריעה מנצל אבלות היינו לימי דליתיה התם העיק׳עביר׳ירם הכאעבר עבר׳כתב הרמב״ן ושמעי׳מהכא
 50המיוחל אי
ססס חייב לקרוע ואפי' על ברכת הכינוי
ככינוי הראיי צי בקריעה האי כללא דהלכה כדברי המיקל הקורע בחלוק הגזול לא יצא ידי קריע׳ :קטן שמת בלשלשי׳דלא
חייב לקרוע והוא שישמענה מישראל פס׳
צקוייג קיר באנל לעולם אלא כשאר ד״ס היא והכי נקיטינן :קים לן כיה שכלו חרשיו כת׳הרמב״ן י״א שקורעים עליו אע״פי בחדא כשמואל ובחד׳כר חייא וכבר נתתי
הש<זי  .ג ספייגל־ם
ששל <1הכלון מלא א ץ קורעין בי״ט אפי׳כי״ט שט שלגליות שאין מתאבלין עליו ולא נהיר׳אלא אין קורעיןעריו :אין קורעין טעם לדבריו בביאורי לספר המדע ואין
על מעי על ח־מ כ״כ הדעכ״ס בפ׳י״א והילל 'בןבת״ס דאפי׳ ביום טוב אפי׳ביום טוב שגי של גליות אבל בהול המועד קורעין כאן מקו׳להאריך  :ואחד השומע או
קרוביו של מת אין קויעין וז״ל סר״ןבפ״ק על כל אח׳כפי מה שהו׳אם עומר כשעת -יציא נשמה או אם הוא
קיר ע עכ״ל.
השומע מהשומ כריתא כפ' ד מיל * ( דף ס)
ימלנליי די״ט איכ׳מ״ד כיון די״ט ב ' לגבי מת כחול
(י 1י )
ארם כשר או חכם לע כל אחר כרינו ואם שמע שמוע׳קרוב׳ברגל וס״ס כגוןששמע מהעדס היאך בירךסלו'
תיירלגי שלע׳ ה״א
ע״א סויוס ימןקורעיןבו שאף זה כבודושל שנוהג בה אח ר הרגל שבעה ושלשי׳וראי קורע אבל אם שמע כלומ׳דוק שומע מסי הסדים הוא דסייב
דף סנ״א
מת הוא וחינו נר׳שאין אלו עסקיו עני'ל
הרגל נעשת רחוקה כתבו הגאונים לקרוע אבל השומ' מפי מי ששמ׳מפי העדי'
וצאי ליקא ש״ע ומי 'ש אבל גח״ה קורעי! על כל א׳כפי מה שמועה קרובה ברגל ולאחר
אלא שחר ספרים
אינו קורע ברגל והרמ׳יקכתב אינו חייב לקרוע וכן מפורש שסבירוש׳
*ל לאף סהוא ונו כפרק אלו מגלסין וכת'הרמ״כן כיון שאינו נוהג שבעה אחר הרגל
משמע לר
והביאו הרמ״קבת״ס וגס בכלל דברי רני׳
סיפרי תלמוד כמי וסאדתנן אין קויפין כמועד הקריעה שהוא קורע כרגל :ההולך בבגד קרוע לפני המת פירוש שמראה
האומר שא״צ לשמוע הדברי׳תמשאלאכיוןששמע
מיהי יש לדחי ' ללא דדשוילככוד היא וכי׳כ המרדני דאפי׳כיוס עצמו כאלו קרע ולא קרע הרי זה גוזל החיים והמתים
מאישהעיד אני שמעתי אישפלו׳שכירךאת
קאיזדאלא
כספרי שמועה קורע כס״ה ודלא כראבי״ה שכתב לחברו השאילני חלוקך שאלך לבקר את אבא שהו׳ חול׳ ומצאו
נגיאיס י נפיכים
הסס ח׳י י 'לקרוע וכ״כ הרמ״בסכת״ה ולמד
הזכרי רכיני:
דאפי׳כיוס קבור אינו קורע בח״ה וכתרו' שמת קורעו ואינו מאחה ומחזיר לו חלוקו ומשלם לו דמי קרעו כן מהירושלמי 7,:ומ״ש והעדי׳אינ צייכי'
לקרוכח״קעל
באשכנז
דמי
נתו׳שנוהגי
ומשלם
הדשן
ומאחו
קורעו
בני
או
אחי
את
ואבקר
אמר לו שאלך
לקמעפעסאקרת בייתאבסיף מ״ק :
אניוועל אמו כרש״י דסבהכי ומש׳מעס
הרואהס״ת שנשרףג״ן שם ומ״שאו
בשא'
בס ה כדאי׳בסמ״ק וכסרע בס אבל
אפי' מגלה אחד מהנביאים אומהכתוכי ',
דאין
הגאוני׳דסכיי
מתים נהגיק כשאר
האבל וברגלרע ש
כ״כ הרא׳ס מדיליף כגמרא לס״תשנשרף
קורעין בח״ה ואלו הגאוני' לא מיפלגי בין
שמועו׳ רעות כגון שנקבצו רוב הצבו׳למלחמ׳ושמער ממגלה ששרף יהויקיס דכתיב בה ולא
אביו ואמו לשאר מתי׳אלא שהעול ' נהגו קורעין על
ובהנהי שנגפו לפני אויביהםיב אפילו לא נהרגו אלא המיעוט מהם ועל פחדו ולא קרעו כגדיה׳מכלל דבעו למיקי"
לסלה ולמעב בהא כהני ובה׳כהני
ממן הזה אבל השומע מהגוי והכי אמרינן בפמעתין דעל תפלין חרב■
מתי' דאינו קורע עליה׳במוע צרי׳לקרוע השומע ברכת השם מישראל אפי׳
וס״שקורעבקריפיתשס א״ר
המיוחד ואח׳השומע או לקרוע *
אפר המוע ע' כ ולעי ד נר׳דרברי סרמ״כן בכינוי אינו חייב לקרוע דע שישמע שם
מלבו הרוא׳ס״ת סנסיף חייב לקרועשתי
והימי׳ב ' עיקר :ו׳אםסמע שמוע קרובה השומע מהשומע כגון ששמע מהעדי׳היאך בירך פלוני והעדים
קריעות אחד סל הגרל ואחד על הכתב
ברגל ובו פ״ב הרמב״ן בת״ה וכ׳סכ״ה ורב
אין צריכין לקרוע פעם אחר׳והרואיז ספר תורהט( שנשרף או שנ׳אחרי סמף את המגלה ואתהדברים:
נטתנאי כתב ו שאשור לקרוע במועד אפי׳
אפי׳מגילה אחת מהנביאים או הכתובי׳קורע שתי קריעות ודוק׳ ומ״ש שרוא׳סשורפין אות בזרועוכמע־ש'
על שמועה קרובה והוא ?"ל כתב נשתבש שרואה ששורפין אותה ומדוע כמעשה שהיה הרואה ערי יהודה סהי ' ג״ז סס ר אכא ורבהונא בר סייא הוי
זה אצל הגאונים דשמועקמבכמי שמתו
בחורבנן אומר ערי קרשך היו חרבה וקורע על הראשונה ודיו יתכי קם ר'אכא לאפנוייסקלי׳לטוטפתא
מוסל לפניו וקוברו במועד הוא ותקבהדי'
אומ׳ציון היתה מדבר שממה וקורע ואם קרע אתפי׳אבי סי־יא אתאכת נפמימאבעא
מת קורעין־וכ״ב הר״אס בס וכשרואה ירושלם
בקיוביס של
ירושלם תחילה אינו קורע על האחרות וכשרוא׳ב״ה בחורבנו למכלפיה אמר השת' כי סייבץ לו כקריעו'
אלימגלתין בשם הרא״בד והר״מדקרובי׳ על
אמי לי׳מנא לך הא והא כדיריי כוס עונד'
המועד אפי כיוס סמועוהכי אומר בית קרשינו ותפארתינו אשר הללוך אבותינו היה לשרפ׳
קורעי כחוצ
ואתאי לקמי׳דרב יסודה וא״ל הכי אמי
נקטיקומ״ש אבל אס שמע שמועה ברגל אש וכל מחמדינו לחרפ׳וקורע ואם פוגע במקדש תחיל׳קורעלע
שמואל לא אמרו אלא בזרוע וכממששהיה
הממדעו
ולאש הרגל נעפי רחוק כתבו הגאוכי׳כיון
ופרס״י בזרוע שאין יכול להציל וכמעשה שקיס דיהויקיס ומשמע בירושלמי דאין
שאינו נוהג ז׳וכו׳ג״ז בת״ה וכ׳שתלו ענמ במאי דאמרי׳בגמ קריע בלא ז׳מי איב והו'
חייב לקרוע אלא בששרפו ישראל דגרסיכן התם רבי כא ורבי הונא בי חייא הוו
ז״ל כתב ואץ עניות דעתנו מסכמת לדבריהם לפי סשמוע ; ו קרוב׳היא וראוילנהוג
לקריעה יתיבין אתא נפימתא וחטפה לספלוי דר הונא בר חייא אתא רבי בא צדהוחנקה־
עליהז׳ופלשי׳אלא שהרגל מבטל לפי שאינו ראוי לאבילות אבל ראוי :הוא
אמר ליה רבי הונא בר חייא עוד מעט והיינו באים לידי שייפת תורה א״לואדיין
הילק• קורע בשעת שמוע׳דסטת חמום הוא ולא אמרו כגמ דליב׳קדיע׳בלא ז׳אלא
נקל את לזו כן א״ר ירמיה כשםבר אין קורעין אלא על ס״ת ססרפו מלך ישראל כזייס
כשמועה רחוקה כלו׳דפשם שהקלו עליו שאינו נוהג ז׳מפני שהיא אבלו׳ישכ׳כך
כגון יהויקיסמלך יהוד׳וחביריוואיפסדדמלך ישראל מקט לאו דווקא וסכלתליי
עליו שלא יהא קורע אבל זו קרובה היא וסרגל מפסי׳מה שראוי להפסיק ונוהג מה
בשריפה בזרוע לכאורה משמע דדוק׳ משרףהוא דבעי למקי־ט אבל אם נמחק מיי
שראוי לנהוג בשאר האבלים מכ״ל:
ההולך כבגד קרוע לפניהמת בריתאהיא לא אלא דמההוא עובדא דכלע נעמית דגמ דידן משמע משרף לאו דוקאדאל כ
בסוף מ 'ק ( דנו ) -חי^ £1יר לחבירו השאילכי חלוק שאלך ואבק את אבא וכו׳גס זו
חולה ה״לל לא אמר אלא כשנשרף ומיהו בירושלמי הא קאמר דא״ל הכי :התאה עיי
סס בברית׳רשב׳ג איסהאימ ' לחבית השאילני חלוקך ואלך וסכק׳את אב׳שהו
חלוקו יהוד׳בחרבק וכו׳שס ומ״ס וכשרואה ירושלס או׳ציון מדבר היתה וגומר פד קורע
והלך ;מצאו שמת קורעו ומאתו וכשיב 'לביתו משלם לו דמי קרעו ומחזיר לו
עכ״או בפני עצמו הבל סס וכתבו הרמ״בן בת״ה ואני תמס כיון דקתני על ערי
ואם לא הודיעו ה״ז לא יגע בו וכיהר״אש יות ראוי סכגרוס ואלך ואבקר את החול'
למה ניחן יהודה דחרכנן קורפמה צורך לומר ירוסלסבחרבנה והלא בכלל היתה וי״ל סאם
ואיירי באחיו ובאחותו או במו דאלו באביו כיון שכרשות הוא קור'
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בצרכי
המת
אבל אס כבר עסק
או יש עוסקים אתריס יכול לביו מירושלמי
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מ? סעמ? 3ר חש בתורך
כפסקי' ר״פמישמתו וכתב סנ״ל
כדברי רבינו יהודה ואף על פי שבתשובת כלל
כ״ו כתוב מעשה שאירע לא״א שמת
לו ילד בשבת ולמ״ש לא הבדיל ויוםראשון
לאחר שקברו המת הבדיל כיון
שעדיין הוא זמן הבדלה למי פלא הבדיל בלילה טכ'ל
צריך לומר שבשפה שמת לו
אותו
ילד
עדיין
לא
הכריע כרכי׳יהודה והיה נוהג כדברי
הר״מרבוואס׳זמןהכריפכדברי
רבי׳יהודה  :ולפי' פסק רבי' כדבריו בפסקים
שהיו אחרוני׳ונ״כ בתשובת ה״ר יהודה
בנו
כתופשאלוהו
על
זה
שדברי
הר״א׳בתסו'
סותרי׳למה שכ
<
בפסקי׳והשיב כשאני מא׳פסקיו ספ
תשובותיו
_ _ _ __
— סותרי ן
_
_
הריני הולך
*- 4*4-4י
אחי
הפסקים שהיו אחיוציס וכן
כרא׳פוד מדברי רגיכו הסודס׳ימ״חוה ג; ׳ " ׳'
והמידכי בסוף מ״ק כתב דברי הר״מ
וכת׳סאוכל
י־ליל
מ״ש
בלא
ר
3
?
"
סיקבי
המתמבדיל וכ״כהגהות בפרק ד וכן הלכה כחד דדי•
יי"" 1) 11
הכנסת
כין
בחול
בין
בשבת
והצבור
מת״לליןטךרכן ^ "
לע
כך ואינייוד׳למה יכאבחול ל ג״ הכ יןןס 6ינן
ר
ימןיהתמכ
אמי מורתי
הודיעו
הדכ׳לי״ת
אחיהוכו
המו׳והר״י
והי״א׳ז״ל בפיר מי סו 1ח פטיה
מפס׳זהוחזיהר״אשלכותבובפ׳אלועגלסיןומסיימיבמעש׳ 5ס
ר״י ^; וי גי תמ
אס סיס רבי׳מיקל בכך
אס היה די עמה בעיי• ויי חב א״א סר״6ש ז ״ל
חי ! ל!ץיע
וקלוסה היא זו וס בפ׳אלו מגלסין כתב כן
כתו׳בסג׳אשייי פר אלו
מנלחמ דסא %
סח א * ״??
משמע

ומ״ש רסן קצת דיני אבלו׳נוהגיס3ו כגון רחיצה וסיכה וט עד לזבל בגידינקוסמה
מסמאק ליק ונכון להם שלא לאכול בשר ושלא לסתו׳ יין
( ) 4כמגעמשם משמע• יירו׳ססתלמידים
אשור כ״ז בת״ה קרוב לסוף :ומש ככר אמי! שאשורלישב א פילי ע״ג מעהכפוי׳אלא
מיהו לעיל פי׳דלאפי הקבורה שרי לאכול בשיי ולסתות יין עכ״ל ולפי דבריו
נישאק החת מעיר כל היוס
צריך ליסב הוא מדתכיא באבל רבתי כל זמן שמתו מיעל לפניו אינו ישן
קרקע
ע״ג
שנהגו
ם
1
סק
:
יין
ולסתות
כשר
לאכול
אסורים
ע״ג מטה זקופה ולא ע״ג מטה כפויה ופירש היא ז״ל אלא ישן על גבי תמזע
3עיר אם מקום הא -נדהאבעוד שסרב מוטל לפניהם
קרקע
לא
המת וכו׳ירוש בפ מי שמתו כמסר ליבי׳אוכל כפי ושותה
קרונ הואדייניס־ן סם שכתפי׳מימזדי׳להוציא
וכדאמרינן אינו מסב עכ״ל  :ומ״־ש סאיכו
כאלי ייתת.טל
יין כמסר לכתפיס סמי שנמסר לרבים וכת'
לפניהם אבל אם
קרינן כיה מי קולן מנעל וסנד כ״כ הגהו׳סימיןביפ״ד בסם
לרבים ולכתסיס שהיי ולא ניתן להכירה שלא חל אניגו׳על הקרוכיידלא
סמ״ק וכתב דמטעס הז מות לצאת מפתת
נושאין געי ' אמרת הרמי ק פירש נמסר
עליה׳
חל
לא
מזיקה כנין מהל ן חבומפעיר מזומני' על הקבורהוכשהשלי' שמתו מוסל לפניו כיון שלא נתנוהו לקובה ומ״מ
ביתו כי צרי׳לחזר א׳צרכי המ' :המשסר
שני ימים מ ותר עד האכל צורכי הוצאתו מוסרין אותו לאותן אכילות וכיון שלא נתייאשו מלקוברו וק אם קרוכי המ׳כתפיס׳
את המת אפי שאינו מתו פטור מק״ש ויו׳
שיביא! לעיר חבויות פל מנת שיוציאוהו לבית הקברות שאין אנינות חל עליהם מטעם זה וכן מי שנהרג בדרך או גררו
בריתא פיק מי סמתוידף ית ) :
קבורתו:
כשירצו ומשעה שנמסר להם המת אינו
א>
שכב (
שמב מי שהכיןכל צויניקופתו
׳לאנהבו מוטל על האבל אלא על אותןהכתפיהילכך
וכו' כריתת בריש
מעתה
ין רק■ נהגו לקת אוכל בכית אח ואוכל כשרוישות' יין
התולות (ףד ג ) ופרס״י מכניסין את המת
שכל 1ןמ של*
פ״ד
הגהו׳מימון
״?  4לחתן וקטנה אע״פ שהמת בבית וכתבו
■ שאינו אסו׳כקמיתה לקבורה לסדר שלא יקברוהו דא״כ סלה אבלות על
רל-לה
הוא עם המת כספינה שאבל אסור בהן וכ״ב הרי״ץ גיאת
מספקא לןאם הולך
׳ז
גזירת
האבל בסתימת הגולל ושוב כא יוכל לכנוס
בתכבופת ובתספורת וברחיצה ותשמיש המטה ובשאר
או בעגלה יא דמי לנמסר לכתפי' או לא:
דכוליעלמא עד שיעבור האבל ופורם ויקברו את הסת
(ועיין בדברי ר יונה שכת כסמוך) כתב וכת׳הרמ״בן שגגה היא מה שהתירו בתשמי׳המטה
מיד דכיוןדחלה עליה חתונה הויא לגביה
סמ״גמשנקכ׳המת אפי׳כקב כיוס המיתה בחול אסור בו וכן קצת דיני אבלות נוהגין בו כגון רחיצה וסיכה
כרגל ולא אתיא אבלות וסיילאנומ״ס ונוהג
נהגו הפס לבטל האנינות אע״סשלקדשיס קל וחומר מאכילת בשר ושתיית יין וא״צ לומ׳בשמח׳ובתספורת ז׳ימי המשתה ואחר כך נוהג ז' ימי אבלות
אינו כטל כל סיוס  :ומ״ש רבי' ומתוך כך ואסור בהנחת תפילין ואסור כשאל׳ שלום שאף אחרי׳ אסורין
סס בבריתא וכתב הר״ן דלדבריהגאוןדיוס
אסורין
הורה ר״י על מי שהוא תפוס ומת כתפיסה כשהמת כעיר ובמלאכ׳נמי אי במלאב׳ עצמו אף אחרי׳
מיתה וקבור חייב באבלות מדאויית טעמ׳
גבי
על
כפוי׳אלא
נוכ״כ היא״ס והמרדכי בס אלומגלסיןוז״ל וכבר אמרו שאסור לישב אפילו על גבי מטה
מוהג יתי משתה ברישא הוי משוסדב״ד
סויה ד״י על יהודי אחד שתפשו המוס'יומת
קרקע צרי׳לישב ולא אמרו אלא שאינו חולץ מנעל וסנדל ואינו מתנים לעקור דבר מן המורה כשב ואל
כתפיס ולא נפנו המופ׳לקבור דאין אנינו'
ראש ובכפיי׳המטה והקילו באילו מפגי שהו׳טרור תעש ולפי זה אינו ראוי להתעס כדברישל
קרינא בי׳מישמתו חייב בעטיפת
סלה על הקמכי' דלא
ולילך מעיר לעיר ואם באת סמס׳כל אותו היום אלא שאינוסיי׳לעשות
עליהן לקברו ומ״מ לא בעיסקי המת ומוטל עליו לקוברו
מוט׳לסניו כיון שאין
אף עסקי ממשה של אכלו׳והיינו סב ועל תעשעכ״ל:
עליה אבלות להחמיר עליו בחליצת מנעל וסנדל ועטיפת הראש
שיחול
לקבמ
נדמסולנתיאש
אע״פ שמותך ואמרי בג דדוק נקט אביו סל חתן או אמה
בהרוגי בייתי דהתס נתיאשו המת נפסרין בכך לפיכך לא החמירו עליו באלו
מעתה כמו
סל כלה דאבי החתן הוא הטורח בצרכי
בדכיתהודר״א לאכול כשר ולשתות יין משנמס׳לכתפי׳היינומשו׳שאינו מוטל
וכן
'
המלכו
ככח
מלקיכת
שאסור סעודה ואמה סל כלה היאהמכינ׳תכסיטין
כ״ר שמעון כיון שלא היה עומד לקבור עליו לקוברו אבל בערומן ובשמחה אסו׳וכ״ב הר״ר פרץ
ואס לא יכנוס עכשיו סוב אץ מכין להם
חלה מליו אבילות דסתימת הארון הוי כמו בכל מה שנוהג באבל חוץ מנעילת הסנדל ומדברי בעל התופפו׳ ומפני כך התירו להכניס את המת לחדר
סתימת גולל אבל בנדון זה לאכתיאשו יראה שאינו אסור אלא בבשר ויין ותשמיש המטה אבל בשאר והחתן והכל׳לסופ אבל מת אבי הכלה ואס
לגמיי לקוברו והוי מקר' בישועת השם כל דיני אבלו׳מותחהמשמר המת אפילו שאינו מתו פטו׳מק״ש החתן לא וכתב הר״ן ואמה סל כלה וכגון
סיעיה ממרום רוח המושל לאתגלקבורה
ותפילין ומכל מצות האמורו׳בתור׳היושניסזה משמ׳וזה קורא :דאיב'תמרוקי יסיסוקשוסקסאקממקיירדן
כדמי' מועטים הילכך אכילות לא חלה על
שהכין כל צרכי חופתו שאפה פתו וטבח דחי לא באותם שהכינה לה תנשלאחז׳ימי
^ ^ 3/0
הקרובים ואונניס לא הוו כיון דאין יכולים
יינו ומת אביו של החתןאו אמה פבלו׳ולא צריכ׳לה למיטיח עליה :ומ״ס וכל
טבחו ומזג
בקבורתו ודמיא להא דאמרינן
בשבילם לפעם אחרת וגם הוא • ז׳ימי המשת ׳שהן לו סיגל נוהג בהםדברי׳
להתעסק' דמתסמסנץ אותו מקבי לקבר של כלה שאין להם מי שיטריח
סבצנע׳ואסור בתשמיש המסה ססומ״ש
כירושלמי
לפנותו .דאין מונק לו בעמן שאם ירחה החופה יפסיד מה שהכין כגון שאינו נמכר
ססי' בדעתו מתחלה
הילכךפל ז׳ימי המשתה ח' ימי האכל הוא
כראשון אלאמשיפת׳הגולל מכניס תא המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופ ובוע׳כעילת
משיסת הגולל
ישן בין האנסים ומשם בבריתא :וכתב
הפניומסתמ׳צשנקכר בקברהראשקפסק׳ מצוה ופורש וכיון שחלה עליו החופה הויא ליה לדידיהכרגל
אבילות וכל ׳ז הר אבד דתמייהו דוק וכו׳וא״אהר״א׳ז״ל
כסקרובי המת הס בבית ונוהג שבעת ימי המשתה ואח״ב נוהג שבעת ימי
כת הרבה הפליג החכם להחמירבליל׳וכו'
האנינות וגה
ואסו׳בתשמיש
שאין
כיון
בהןדברי׳שבצנעה
אנינות
דין
נוהג
עליהם
כרגל
האסורים אין
לו
בס א״מ והרמ״בן כת״ה הביא דבריהרא״ב'
ימי המשת׳שהן
ישן
׳
הוא
בירושל
האבל
ושבע׳ימי
המשתה
יכולי׳להמעס׳כקבורתוואמרי׳נמי
ימי
שבעת
המטה הילכך כל
וכת עליהככר הורה זקןולעניןהלככיון
מי שנמסר לרבים או לכתפיס אוכל בשר
בין האנשי׳והיא ישנ׳בין הנשי׳ וכ׳הרא״בר רתרוויהודוקאשיהו סהר״מבן הודה לו הכינקיטי׳וכפבוהגהות
יצא
ודאי דמיירי כשלא
ושותה יין
עם החתן ונשים םע הכלה ודוק׳בליל׳אבל ביו׳מות' מימון בפ״יא אהא דאמיי' הוא יסן כץ
ומשמעלא חל עליואבלו׳ואפ״ה אגשייישמם
מפתח הבי׳ואכתי
להתיח׳עמ׳ כמו עם שאר נשי׳ ואינו אסו׳אלא בתשמייהמט׳אבל האנשי' וכו׳כ׳ראב״ן מיעוט אנסיב׳מיעום
וכתב הימ״בן מנץל׳אינו
פסקה ממנו אנינו׳כיון שנמסרלרכי׳ואין במיני פרישו׳כמזיג׳הכוס וחצע׳המט׳והרחצ׳פניו ידיו ורגליו מות׳ נסי׳סתיס
מוסל עליו לקברו וכ״ס מי שהוא בכית
מונ׳אלא סז׳ ימי האכלו׳ואילך וכוליבת״ס
עליו דיןאנינו' כללעכ״ל ולא עור אלא אפי׳כחבוק ונישוק וכיוצ׳בו מות׳וא׳יאהר״אשז׳יל
והפליג וכ״כ הרמ״ב׳בס״יא ומ״ם דצל ז׳ימי החופס
האסורים שאין
כ׳הרב׳הפליג החכם להחמי׳ בלילה להצרי׳ שתי משמרו׳
וגס סרמ״בן בת״ה כתב הוראה זו דר״י
מותרי׳בגיהוץ ותספור כ׳הימ״קדטטמ
והחליק שחיל בין אותו מעש להרוגי בייתי להקל ביום להתיר יחוד חיבוק ונישוק ואפכ׳מסתבר׳כי למראית
משו׳דכתי׳מלך כיפיו תחזכ'עיניך :והיכא
אבל
אין הטעם מבואר בדברי הר״אש והמרדני העין היצר מתגבר הלכך יחוד אסור ביום כמו בלילה
שאין לו פפידוכו׳כ״ז כ הי'א בס א״מ וכת
במיני
אבל מדברי הימ״בן הוא מתבאר שכתב
סס שמדברי הרי״ףנרא' שסובכדכרי בעל
לס '
שבאותו מפסה לא נתנו המושל לקברו 1
גיא׳והואז״ל כ עליה דלא מסתבר כלל וגס הרמ״קכבת״העל דברי
סלכו׳וכ״דהר״י
שהיה רוצה עליו ממון הרבה יותר ממה שהיד משנת ואפי׳היה הפק בידםלעשו׳אסו'
והר״י גיאת שהם דברי טעו׳ולסנין הלכהכקיטי' כדברי הרמ״בן והיא׳וגס הגהו׳
כ״ה
לפדותו בכל אותו ממון מפני תיקון העולם דכיון דבממון תלוי הדבר איסשרשאחר
כתבו פ״יא דלא נר לראבי״ה ודברי כה״ג ומ״ש רכי׳סנסאר להם מי שיכין להס
מימון
יתפייס בדמיםמועטי׳ומפני כך לא חל עליהם אבלות אבל המגי ביתרשהיתם
כך
אחר מבוא׳מתוך מה שכתבתי שאמת בג דדוק'נקט אביו סל חתן או אמה סל
עליהם מחמ שנאה ולא מחמת ממון לא הית עשויה ליבטל ומפני כך חל לפעם
גזרת מלכות
אכל איפכאלא :והרמ״בםכ שאין מאחרק החופה ל׳יוס וכו׳ז״ל בספי״א אבל
מיד וגס ה׳ ר יונה כתב הוראת ר״י כי״פ מי שמתו וכתב דטעמ׳דר״י כלה
עליהם אבלות
מת אביה של כלהוכר' נוהג ז ימי אבלות תחלה ואח״כ תכנס לסופה וינהגוז׳ימי
לאחייסי׳שיחמצלו אס
דלא פל עליהם אנינו׳מסוס דכיון שאיכה טרודס במכין קבורה
לרבי׳שתכף שעברו ז׳ימי האבל קאמ׳הרמ״כס דתכנם לחוס ונתןטע 6
סמשת׳ומשמ
ובעסקו ואע׳׳פ שלא נתיאשו מלבקש להתפשר עס השלטון בכל יום אפס
מפום דטריס ליה וקאי עליה מילת וכ״כ הימ״ק בה״ה וז״ל שמע מינה דכל
בכבודו
כדרך א ( גריו חיה או לדבר
אין זה נקרא טרדא וחייבים במצותג ומ״ש וכן מי שנהרג
דאית ליה פסידא מכניסין את המת לחדר וכו׳והיכא דאיפשר ולית ליה פסידא
אנינות ולא דין אבלות ומוני' לוז׳ול׳מיוס היכא
שטפו נהר וכו'אין על הקרובי׳לא דין
את המת תחלה ונוהג ז' ימי אכלו׳ואח״כ מכניסין את החתן ואת הכלה לחופ
קוברין
נהר
שטסו
או
לים
שנפל
מי
רבתי
כאבל
'
תני
שנתיאשו מלקוביוופיי׳מלבקשו והכי
שבע ימי המשתה מיד ולא מאסרץ ליה סלסיס כסארנסואין כיון דטריס ליס
ונוהג
או שאכלתו חיה אין מונעין מה© כל דבר מאימתי מונק להם משנמיאשומלבקשו
עלויס מילתא עכ״ל ואיפסר שמ״ס רבינו כאן הס דברי הימ״כן וטפס הסופי
אנינות כן משמע מדברי הר״אש פס גבי מעשהשאירע וקאי
ימ״שסאץ עלהקרובי׳דין
^
וכת מ״ס כמקום נ״ון ולפנק הלכה נקיטינן כדברי המיקלבאבל :
 :כתב הימ״כס שצל זמן שלא נקבר המת אינו אסור כצל הדבריםשאבל
מת כעיר כל בני כעיר אסורים כמלאכה ואס יש חבורות בעיי וכו׳נפ
במגנצ״א
שמג
כ״כ כפרק א׳וכת שמטעם זה רחץ דוד וסך כשמת הילד טיסשיקב' :לכי כ
אלו מגלחין (דה״'ו ) רב המנינא איקלע למתא שמע קול סופי'דסיפכא
אסור בהן
גיאת שאונן מותר בין מיתה לקבורה בתכבוס וכולי כ״כ הימ״בן כשמו כספי
וכתבו רכינו בסמוך ומ״ש בד״א סלא בשפת הוצאת המת אבל בשעתהוצא'
הי״יץ
וכולי
והביא ראיה מפ״ק דכמובות וסי״מכן דחה ראייתו וכתב על דבריו דודאי דברי
הכל כעלים :כתבהרי״ץ גיאת כהלכות מוקי לה דוקא כמת מצוה וכו׳כן כתה
פ״ה
לית דינא ולית דיינא המת
שגגה הן דהא ת״ק אסר בתשמי׳המט אפילו בשבת אלמא בחול
כת״ה וכתכ עליו ולא היא דשמעתא סתמא אמירא ועוד דרב המכונא
הרמ״כן
על עצמך כבש רץ אסיוהו ק״ו בתשמיש המטה שאפי קל שבקלים אינו
מי ברור ליה דמת מצרה היה אלא במת כעלמא הוה מעשה ונ״י כת בסוף
דאסו׳יתמה
דסמתינהו
כןוכ״ד יבינו הגדול ז״ל עכ״ל והמרדכי כתב במ״ק דבפ״ק דכתובות משמע
עושה
אי איכ׳יורשי׳דמחייבי בקבורתו אין אחדי׳צריניס להתבטל פכ״ל ודבריוכדברי
מ״ק
ואונן מותר בתשמיש המטה ויס מחמירין וכן עמא דבר פכ״ל והפי נקיטי' להחמיר:
היףן

רפג

הלכות אונן והספד שמב שמג שדמ

ד־מ

נא)

היי״ץ גיצת וכב נתבא׳שהימ״כן חלוק מליו והלכ׳כותיה דמסתכר טעמיה וגדול במ״ה וסיים בה צדוק הדין שאתם 6ומרים צץ אנו יודעי׳מה הס דבריו לזס יש בהס עזו־מ
כת ' הנלנו
סבצשמני היא רב המנונצ ציקלע למת ומפי צ״מ אין סוצלין זה לזה וכו׳ב״דצ ממ ין הספד כגון הוי צו צבוי צו בכו צו כמה קשה וכיוצא בצלו בזמן סהוצ פינוק
כל המספר אתר
ככפר קטן וכו פ״ק דצבל רבתי וכתבו הרמ״ק בת״ה וכפו ככתבי מה״ר ציסרלןסי ' הסירו
הדברי׳סצלה וצם הס דבר צידוק הדק כלבד יצמרו צחר המינוקו כזמן סהס המיג כמספראקר
ב״ה בספר סשידיס נמצצ דצין שוצליס בשלוס כשיש סס מת בעיר עד לאחר קבורה בני
צכל
וצין
בכך כלו עכ״ל
המחותך והמסורס וכויבריתצ בפ״ק דצבל רבתי האנן ייא -
מפני
ובתוס רצלפס פיק צלו מגלחקכתב דצין
ופירש נ״י בסוף מ״ק מסורס סיצצ הפוך שא־ע׳גירזס ' המת
י1לע !שוסעקיליס
שואלי בשלום בבית הקבמ כשיש סס
מת במיני פרישות א" צ להרחיק וא״צ שתי
מומיות אלא הוא
בין צו הוציצוה מחותך מן הבטן
וכת הרמ״בן כמתוך כחלום1נל
וכשאין סס מת סוצלין ברחוק
ד״צ
מן
האנשים
או
היא
בין
הנשים
וכ׳הרמ״בן
מנין
ל׳אינו
מוגה
אלל
א
בת״ה
פי׳צין
מתעסקין עמהס להספיד שאוסרים גפניו
ה?כרות וכ״כהכ ץי הר״מ :.
משכלימי האבלות ואילך ואינו דומה לקובר מתו ברגל שהך ^ וללוי׳ צלצ הצריכי׳למט׳ולקבורמתעסקי׳ יודע עדשיסתום
הבולל וישוב אל
שרט פצוה גדול לסספייעלה״חעילהיצי ^מניןל!' אלפשאינומ ונהז'א ^ !,אחרהתן ,רהת׳ מהג  .בעניי־ יר^ סייני במצות 6נל קויין
העפרענ״ל:
מצ ^ כתיא ^ הכאכל־זכע׳ימיהחןפ׳מו״רץכנ ^ ״״פור׳
■ י עלי־סהיייויימענירר י יוומהוי ־ו־ (נ ) ימשזנוינ
חהרי"ו סיס׳׳י ז על
לכךלאםלקיכלל ^
^
^
^ ־יי ני 1מן5ווכל מעמלו 6ימ ליס
 15־ קהמ
אשהשהות׳נניתיה
ומצוותו׳
שלא לישאהסרגל
המשכיי׳
על ראשם כדרך
האבלים הדעת
צגיצ דהשפדצ דלויי ופירש הרמ״בן דלריי לפעם אחר׳ לא התירו
לרחלהאבלותוכ׳בעל
הלכו׳שמכניס
חמתלפיכך צוה סלצ
יספדוהו שומעי ' צו בפרק מכרעת דהננות
שיגביה קולו בהספד על
החנמי׳והכשריס לחד׳ואת החתן והכל'
לחולובועלבעילמצו׳ופור׳ונוהג
שבלימי
נגמר
הדין
ציכעי׳להו
הספידצ
יקרצ דחיי יקייסוס תסשסתם
כדצמרי'
מרי׳אחיס לי
בהספדצי
דהת׳קאימנא
הרא״ש הוי צו יקיצ דשכבי למצי נפקצ מיג דצמ׳ מידי להוי אחי
אבלו׳ואח״כ
?
'
ימי
המשת׳וליב
הרי״ץגיא׳ולא
גהירילא״א
גרסי
שסתהשלא יספדו ,
יק בירושלמי האנין דוס מכאן
שהיא?" ל
אלאקוב׳אותו מיד ונוהג ז׳ימי
האבלו׳ורוח׳חופתו ער
שיעברו
לצ
תספדוה
לההוצ
ג
3
רצ
צי
נמי
לצפוקי
וה׳נ לאמרל׳יוס
צריך לצווח על המתי,א :ואסיר להפלי '
כל ל׳יום אם לא שיש לו בנים קטנים או לא קיים פריה
ורביה :מיורשי׳ ופירש יש״י לצפוקי מיורשי׳ שכר על י׳ 3קדש יקרא
״נ״י " ״ימדא י
אלא "' "יי ! מייי1וי
כאשר
יתכאר
והרמ״בס
כת־
שאין
מאחריי
ל
׳
יום
כית
־־־מיז
וי
יקייףכני
ני
5
זמ
לס
ססי״־יס■
דשכני הו 'זשוסעין
הטובו׳ומוסיפין כהן קצת וכח״ל הרמ״כן
י צייחינןלי־ו^ילי* אמו־ומיי יוי־ץלא להאנ 5מ!ךל ' כיון
דטריחיליהיקאי עליהמילתא;
בת״ה תני באבל רבתי צין מוסיפקבתסל׳
דאשאר מתיסנמי
מתאנליס עליהם
צבל מוסיפין על העיק פירש צקמספידין
שמגמת כעיר כיל כני העיראפודין כמלאכיואםי?1
ואססכיגהו אקראי
כככו׳מי סצינו רצוי לכך בשע הסספ צבל
חבות בעיר שכל א מתעסק במתי ביימוז
כאן איסיי־־ ל־תשמיעץ ־ *לאתר לא נתנו־ר צי אי
צם היה רצוי בכבוד מועט מצריכין
בכבוד
אח
מותר
כיום
שאינו
יום
רב
א
שלא
כשל
הוצאתו אכלבשל סי״סמת ולאנם־י ולאנקני אוש־י־ יקרא דתיי או
ומוסיפין במקצת שבחיו והתס
לה גוררתו צו שהיו גשמי׳ מזלפין ,על מטתו לשככא היא להא
צמריק הוצאתו הכל בטלים כדלקמן כת הרי ץ ניאת בהלכות מוקי
איירי זהוסי׳יפה למת ש״מיקר דסכבי הוצ0״מ וולאיאנילו ' נופם
צרשב״ג נסם שנפרעין מן המתים כך דוקא במת מצוה שאין לו קוברי! ולא נהיר׳אלא בכל מת
אינה יכולללמחול
כפרעי׳מן
הספדני׳ומןסעוני׳צחריה׳וחכם רב המנונ' אקלע למת׳שמע קול
שיפור׳דשכבא וחזי
להנךאנשיופיר רס״י
סי׳יפה למת כשנפרעי׳יממנו 7א 'כ בהלתה לי!
צוחסי׳תולין
בחכמתו
ובירא
חטאו
והתם
דעבדיעבירתא
אמ׳
בשמת׳להוי
הנך
אנשי׳לאושכב׳איכ׳במת׳
בעה״ז לצחרמיתה דיש לו כפרה בכך ש״מ אנילות עג״ל:
צמרי׳כשמת הלל הזקןצמח עליי צי חסי '
אמרו ליה חבורתא איכא
כדפרי׳וכ׳הרמ״בן מכא ל אני שומ׳
יקרצ דשכבי הוא דצי לצו יקרא דידי׳צמצי
צי עניו מתלמידיו סל צהק וכו׳וכ״ב סרצ׳
הרוא׳תת ואינו מ 5יוהד מד שיהא לו דל ןי ד ד י ,־ר 3ידיי דזו *
מיכפר בבזיוניה כתב הרמ״בן בת״ה מ©'
נפ׳אלוענלסין והא דנש־
סנפיעי־ימו שואלי( שלום זה ^
זהוהמתכעיר בד״א בכפר הט  .ז  3ל
סשאלסומלאולאגספרולאקבכלל־הר־
המתים כך נפיעי׳מן הספדני׳צית בסוף
גמלם עןן א ליל .
< 1
ברשעים גמורי׳היצ סנצמר לא יספדו ולצ־
ברכות ופי הערוך כשם סצפיעים מן העת * *  - - * * ,** % *_ <>**..ו " " ו" ! ! !,׳
, " " " ,.ן יקברו ומ אלא לא נסע׳דרךכבודו ולא גקב'
צם הוא חוטא כךנפרפין מן
הספדנין ^^12
0
1
! הס  .על המת בראו
וכל נכבו פד סיתבז׳ומצי פיה גררתו סגוררפו
סצוערי עליו שהוא צדיק נר
מדבריו
דהאי
המתעצל
בהספדו של
אדתכשר אינו חיה קוד קבורה וצח״כ נקב דצדרב׳קבורס
סנפיעי ' מןסמתי'לצ על
סהספידוהו
במס
מאריך
ימי
וראוי
לקוברו
בחייו
ומצוותו
שירים
קולו לומי* עליי ,צית בה כפר ( וכ״ה כפ ' נגמ׳הדין ) :אסור
חצין בו נפרעים סמנו
צבל
הי־״צש
כתב
דברים
המשברים
הלב
כרי
להרבות
בכייה
ולהזכי׳שבחו
ואפור
לתלו׳על
המת צפי׳סער צ׳וכו׳עד אלא טל
בפר'צ״מ פי׳נפרעיס מן
המתי
■
כ
:
זמספידי
'
להפליג
בשבחו
יותר
מראי
אלא
מזכירין
מרותיו
הטובו׳שבו התור והמצות שבטלו הכל נתבא בסי׳ק״ס:
צת המת דבר שציןבו
כלל
הוא
לו
למזכרת
ומוסיפין
בהם
קצת
רק
שלא
יפליג ביותר ואם לא היה בו מדות
העם העסוקי• בהספד כל זמן סהמ׳
פץוכך הם דביי
רבעו
כתב
הרמ״ק
טובות
כלל
לא
יזכיר
עליו
והכם
וחסיד
מזכירים להם
חכמתן
מוטללפניה׳וכו׳עדברחמי׳ברימכר״סמי

דמ״ה^והיר ג|ר)יוזו! 1וי

רהחחדצ דיהרא

•*** ^*'4<* 1"•,

^ 1.1.

כזמחוריסר^ימ׳׳מ ייייזא ההח העסוקים

חייבים

לשון
ז־ז.״ר־ 7ר־— 17
ד־־דו
—ד־ו־־ ז1 1 11 1 11. 1; 11 7

מספידין לזופוכצשי דשכיצי׳דצמרןמותא
כמותא ומיע סביליא פירש כמות העשיר
כן מות העני צבל החולי הוא הצער והצב
וצמרו כן לפי שמת בייסורין וציטרצו
להספד צח־ פנ׳ליוע״ל בסמו בדברי
האי

^ביה נ־ול׳גנא״ת לסם

חכם אושנא '

שמועתו וילזכ׳הר׳ממסרלסס כיו׳שתת אניו אזאמד.

לנשעש כמי נספרות בץ הצכשיסובץ

וזוו 1 /

^*1.

זורזרזר ן ? ־ —1 —1ז־־ר
—ר
—

•

ז.

*

ו׳כת״ס
_

מסוס דתפל ' דרב וסה״רי
ומבי רצי׳מהתוס  :איין
.
.
.
__
עושיןסניהספדיןבעירצ ' צלצצסכןהיה
והלפ׳כר׳יהור׳ותניא כאבל רבתי בגי
עשירים
כבני
חכמים
בני
כדי
הספד לזה ולזה ציןעוסין שני קילוסי!
בעיר
צסת
וכו׳ברימא באבל רבתי פרק
חכמי׳כבני מלכי׳לענין שבח מעשיהם שמוסיפין קצת על שבח
ממשיה׳תינוה שיודע ליש׳ולית? יוצ׳במעש׳עצמו אי? לו ממשים י״צ וכתבה הימ״בן בת״ה פי כדי,הספד

משו׳יקרצ דיד׳צתו כ״ע וכגמ צמרי׳ספדה או של קרוביו והפל׳יוצא־בק בכבוד אבי׳בין בכבוד בעל׳שעול׳
ר״ג לאמו פל כן זזצ הספד גדול ודציתמר עמו ואינ׳יורד׳עמו כתב רב האי תינוק שעברו עליו ל׳יוםאומרי'
 .עלה לא מפני סרצוי׳לכך על הספד גדול עליו צרלק הדין וקדיש ואין זה דומה להספד דק״ל עניים כני ה'
 .הוא חוץ הרי״ץ גיצ׳ע״כ וכ״כ הרמ״בס ועשירים ביי ו' המחותך והמסור׳ והנפלים ובן ח׳ובן ט׳מתע״א

אין

צומרץ כפני המת צלצ דבריו סל מת
מימי־צ כפר׳מי סמתו (דף יז ) וציכא התם
תרי לישני לצנ׳קמא לא נצרכ׳צלא לדברי
מור צב׳מילי דעלמ לא וא"ד לא נציכאלצ

ן כעל בדחן דהספד׳יקרא דשכביהוא לפ
הספד אשתו צפי׳עני שבישראל לא יפסו,
 .משני סלילין ומקו3כו' :תגיא באבל רבתי
 .מקו׳סמספידין וכו׳וכתבה הר״צס בסוף מ״ק תני׳קטן כן כמה סני׳יהיה שמספידין
 ,עליו ר" מ כסר' יסמעצ׳צומ עניי־ בכי ג׳יכו׳בס״פ צ״מ צפסק׳הלכת׳בגמ׳כר״י ופרש״י
 .מכייס בני ג וכו שהעני מצטער על בניו יות׳מן העשי׳לפי סצין לוסמח צחיומסיי '
 ,בברית׳כני זקני׳כמי עכייס ולא ידעתי למה השמיטו רבי׳וכ׳נמקי יוסף יש מי סכ ׳
ימשמ׳מסא שצומרי׳עליה ציווק הדין מזמן זה דעדיף צדוק סדין מהספד ודבריו הס
 3סוף צ״מ דף שפחע״כ :יתניאכאבל רבתי בני עשירי כבני חכמי׳וכו׳ז״ל הר״מכן
3.ת״ה וה׳רצ׳כסיף מ״ק תני׳בצבל רבתי כני עשירי׳ככני חכמי׳בני חכמי כבני מלכי '
חתעסקין פמהס פירו׳מספידין צותןבפילוי כדצמרי׳מוסיפין פל העיקר  :תנוק
סיוד ליסא וליתן יוצא כמעשייעצמו וכו׳עד וצינ יורד׳עמו כאב רבתי פ״ג כ רב הצי
0נ 1יכיק שעברו עליו ל יוס צוערי׳עליו צדוק הדין וכו׳ב״ג הר״צ׳בסוף מ״ק וסרמכ״ן
.
*

שומעין לוב אסור

לתלוש ^
צבל וכתב הי־מ״בן ומה הס דבריו של מת
הלכו׳הספד והוצא המת וקבור׳דצקצומרי'
ד״ת לפני המת אלא דבריו סל מת אכל מילי דעלס לית ןל בה והר״א כ כלשון הזה
כ׳רבי׳הצי משמ׳דקמצי דכלישכ׳קמא עבדקדצין צומרי ד״ת לפני המת אלא דבריו
סל מת אבל מילי דפלע ' צמיי׳וחוץ לד׳צמות ציירי עכ״ל ומסע לרבי׳דהצי חוץ לל'
צמות ציירי הוי מדברי רכי׳הצי וקצי צצין צומרי׳דברי מור ' לו׳דצף חוץ לד צמות
צסו׳יצע״ג דצמרי׳התס בגמרא כסמוך צהא דסכיא אל יהלך צדם בבית הקבמת
ותפיליןכראסו וס״ת בזרועו ויקרבו ודוקא מוך צרכט צמות צכל חוץ לארבע צמו׳
שרי ציפשי לוע דהפס שאנידאצל קבר הוא וטעמו משו׳לועג לרש דכל סק לארבע
צמות הוי כחלק רשות לעצמו וליכא ביה משוס לועג לרש אבל הכא דהוי טעממשו׳
דכיון שהמת מוטל לפניהס צס היו מדבריס בדברים שלא מדבריו סל מת מחזי
פמתייצעיס מלהגיפל בו והילכך אפילו חוץ לארבע צמות צסו׳כל שהוא כפניו דכל
מח ב ג *63
שאומרים

יע

הלכות

שרט

אונן והסגור

כדכיי" תויה אבל כמילי דעלמא לא מחזי כל כך
סאומריס כפני המת יודע וה״מ
המטה

לזכותי מנחינן קייס לא

מר
דעלמ׳מותר בענין הסת וכ״פ רבי האי כליסנ׳קמא
מילי
האי6אש' ל׳לי * ז ובו׳וה ' מ בד״ת אסור אכל מיירי חוץ לד״א סאס היה תוך ד״א אפי׳דבריו סל מת
דבמילי דעלמ׳מות פירו חה
ייח־ ׳"א
׳ ^״ף אשיי מכיל כתב המרדכי בסוף מועד קטן
קמאכ ^

בל' מ

;

כיהםדנרירנ

" מ אי נמי אפי תוך ד״א פרי ור׳י כת לזין
כמתייסשי׳ושריחון לד

אומרי׳לפני

שמה

אפוקי מפקי׳ אכוחי לא מנחיצן ואי כפי ' 6מי 5ין
קייס זה מ״ס כזה והאידנ׳דק עבדי הכי
דרכ הונ^
אמיי׳וטפי עדיף דלא

למעב׳הכי

דאמרי '

כינס נפשיה

א״ל רב חסדא רדלתא דמחיי׳לא ס״ל השתא ניקו©
סבור רבנן לאנוסי ס״ת אעיסיה ויחיד כמקומו אל יהא ס״ת כדכר זה מוטל אל 0
ונעכיד ואס נפש לאדס גדול וחסיד
פומד כתיבה וכדומ׳לה והוכיחו מי סישנס
בין

שבראש

אחד ככך עכ״ל ׳ :

לגאון כעני ן

ההספד נוהגי©

העינים
במקום
אפי׳שער א ' בין
עי! המת
וכתבבישיב וכו׳כת״ה ובמקום מ״ס רבי׳ומכניסין
ן דלליסנא קמא אשור בכל אותו חדר שהמת
והלח״ש והרת' <
וב ן אסור לשרו ׳ בשרו בין ביד בין בכלי
כ ואס טעמו משו דכל החד חשוב האיש ואי האשה
פ שהר' המטה כמו׳שס ומניסן והיא הגירס הנכונ׳:
נמ׳ש נ׳י נעליי׳ מוכח כו ע׳
שרוט שריט׳ אב׳מות׳לה כו' ע ל כשיו אע״
הרמ״ם דוקא ^
כד״א לא ידסנ׳למס תלה הדב׳בליס?* ? מ 'זג
על ומששעולין לביתסקכיו׳כג׳וכז׳איןכתוב
אהרא״שז״לאי! אבכי!
עניןאסו׳אמ! • סס אלא גז כלכד וגס אין כתוב סס של ,יו׳
'
א׳
!
אנהיראי
!
שותתד
פסולי
דחורך
*
והאדאמרי׳בספ״קדב״ק ( דיז )ן וכבי
י
״
ייויריריזייי? אלא עי! התורה ?ס אצא3י ,
^ודושודעי ^דרלץרי׳דו ^ גזדוד׳ ^יר ^יז׳ ^ ח
/נ#
^
אם ^אינו מבוי
ישיבה על קכרו כתבו
כתכו אדם גדול בתור׳שמת הכי! מות׳
שהושיבו יפעה
<י כמותו היינו שהושיכו
אפי׳תיצי
תודל״אא אפ,׳ת
ת׳ן7״
על

קכרו ממש אלא

כרחו׳ד״א דליה'

 7עלמא כחי " שויי׳
התו׳לאלרש וכי'כ כ״י כשס הר״אש וכתב עוד
יי>״כ יפז כמנ לועג

לזמףשיב'סופד'ן
 5,3״ 1״"  5,1310 " 0ז'
מל המצות ׳ " * *• "י " " ״״ 17כהספד מוטל לפניה םהן שיי יקלו מנהגסילהקק"כ עסמישא׳
לפניה נשמטין א א וקורין את שמע אין המת
מצדיקבב חדשי׳אלו לסמו דרסת דיני פסחבאדר
יושבין וקורין והאונן יושב ודום הן עומדין ומתפלליןוהו
וזהו שכת כלס

כיגכ3יל1ק' ^ בשם הרס ה דכיוןדלככודשיככ׳הוא דעכור
ה ^7
ופרצו׳עמך בית ודיני ר״ה וי״ה וסוכו׳כאלול
אפ קי ^ שרי ורכינו כגדול מהר״יא בביאורו לטא״ח
עליו הרין ואומ׳יר״מ ה׳אלהי שתגדו׳ פרצותינו
אש,׳ל
זה
דכרי סרמ״ה שעל _
דברי _נ״י וכפל _
האמור ומוזכר בתלמו׳וקא ' דבאותו קיבוץ
אמר הביא .
נתדא אינו . .
.
המספידים
ההספ׳אב׳החזני'
הבאי׳לשמוע
ישר׳כרחמי׳ודוק׳העם
עכ״ל
למתי
מספידין אותו עד כס זמן בוכץ ומספידין
ודרס
בב״ה
פסוקים
לוס
סמכו
י״א
יק
יי
"
ך
הראשון 1איי!
נהלה
כיו׳הראשון אבל מיום
שמח
פטורי׳מק׳יש ומיהו דוקא
ן
כח׳סרמב״ן
הרמ״ס
^ וכך הוא גס היו' מנהג פסוט וכדכרי
 .פלהחכמים כתב רבייכסי׳סצ״ד
_)
<כ״כ ני יש מן
שקור׳הקבור׳לפני
הרמב״ן ההספד
_)
המטח בת' ה ח״ל בתשובות א״ר סעדי ' בסב׳סמת
גסהחזני׳חייבין?1
:י! לשו
^׳ ^״א ז״ל :ת* ר חכס שמת בית מדרשו כטל וטלי
אלומגלחין 3למ ) נשמטי׳כל א׳וא׳וקררין את שמ׳ואין מתפללין בזמן שאין ההספ' בתוכ׳חכם מפטירין גלה כבוד מישראל
|אםת; ד3ן אגיע מד וקורץ ז׳ויוצאץ בס״ק
לפני המת קוריןומתפללין לאח׳קבורה אין מפסיקקהשור׳לא כתב הכלכו סנהגובנרבונא סיוס ז בצאתו
■ל* :מ״ליץ" ת״יחכססמתבימדרשובטלאבב״דסמת
ל תפלה אבל ההספד מפסיקין בין לק״ש בין לתפל' מכ״ה הולך האבל לבית הקכרו' ואס יוס׳ז
בטילץונמסיןל 3ס לק״ש ולא
י'נ1,,ד כל בתי,מדרשו שבעירו
שגי הספדין בעיר א׳אא״ב היה בה כדי הספר לן׳
ברח אינו כולך לב״הק ילא לקטן וכת' עוד
ע״כ אין עושין
ימשתניא ׳ מנ,דז ד״צ'ן ^
א״י בעל הלכות אין מעוררין הספד אלא
אא כהיהכריקלוס
וכדיהםפדלזהאיןעושיןבקלוסיבעיאח
^כמ,מדיסן׳כולם3סל,ס ומי י :נסת
בתוך י״ב חדש אבל לאחי י״ב חדש הנשמה
קלוס לזה רשב״ג או אע פב אסו משו איבה אין אומרי
ן לזה וכדי
והספד אבל עולה ואינה יורדת רצה ׳להזכירו בין המתי ׳
,אס "פלישה־אנככסין לכ״ס ,
■קורין ז׳ויוצ5ן יןופיר ׳הרמ״3ל בפני המת אלא דברים של תמ כגון צרכי קבורתו
.׳״'• ?ניי' בתויתהאדםח:ס סמת בית מדרשובט
ואפי׳לאחי י״ב חדש הרשו׳כידו ואימתי זע ן
אסורבין בד״ת בין במילי דעלמ׳ודוק׳תוך ר״א אב׳
כל ז׳לפי שמסמידין אותוואין•טיסקין בכית שאר כל דבר
עירוי יום ל 'ויום משלם שנה ומקו' סנהגו
"י׳ ?שאר ב ;י
אפי׳
שרי הכלורבינו האי כת' דאף חוץ לד״א אסורבד׳ית
לקבור בבתים ולהעתיק הארונות לבית
מדרש וכלל שלא יתעצלו מהספדו אכל שאר חוץ לד״א
אדם נח
דואפי׳כחר
ז׳ואח׳ההספד
ת״ר חכם שמת בית $ררשו בטל פירו׳שסופדין כל
הקברות מספידין אסר י״ב חדש עכ״ל:
אנלחג זיני ישיאל כתיעדרשו׳פושקיןבתורהאשי׳בסע הספד
שנים
שנים
מתחברין
והפורש
המאבדעצמו לדעתאין
כ ל אין תלמידיו מתקבצין בבית מדרשו אלא ' בטלין כי מספידין שמה
ב 'י
מצטלין ת״ ת ל הס " '
{'בזר^ אינו
^ כפורש סאין
מדרשו׳שבעי
עמו לכל דבר ומעד יוכל שאין
כל
בבתיה׳אב״דשמת
!
דידידיוידו
רירוימ׳דזיץייוריי*
מהםמ ־המששזז בתי מדרשותבס ליזומכס^י זת״
כדרום .מתעסקין עמו לכל דבר וכו עד יוכלשאין
< יר־רריו׳ל
ויו״ו
ומתעסקיןם כלז׳כדי  .ולומדי ייי״י!*י!ן
נכנסין לכ״ה ומשנין מקומ׳היושבק
איאכיעל סיהיו כו־״ן
ומתעסקין בהספדו אותו בכ״מ וכני עירו
כונן פנויין
שמת כ 1,כבוד לחיי אין מתעסקין בו בריתאבאבל
ברררום נשיא
^ב
יושביה
עבירות אל נאימן והיגילין להתפלל בב״ה משנין את מקומן יושבי! כצפיז והיושביז בצפר?
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בצפון יושבי
קכצפיןוהיושבין
ולא כל
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ו5גוזלתא
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שמת כלבת -מדרשות מבבל המקימות
״,ן״,,״
אין לב״האלא מתחבריןשני׳שני׳ולומרין
בבית האבל בין מעשה עמך פטורים ממנו אף הס לא ינהגו
ציבור ענ״ליכתד סמסעידץ אותו כלן בטצי׳ובני הכנסת
לב״ה וקורין ז׳ ויוצאין שכל בני העיר מתפללין
עליו אכלו׳ואיך עומד עליו בשור ואומרים
שי׳תשש"׳■ נכנסין לב״ס אלא כיוס שקורץ ז ' בתורה
בין.בשבת ואין מתפללין בלה אלא קריאת התורה בשל
הרש׳נא
ול בין
מא '< ויוצאין ומתפללין בביתו סל אכל כפאר כל בחול
עליו ברב אבלים אס אין נוהגין עליו אבלו'
אע׳פ
לקרו׳בפ״ה מה שאין כן בחכ׳ואלד שאין לה
סני' ובב׳ובה:/
״ ^!  2״ יעיההספעכ״ל וס״ש רבי׳סמתחירין
כתבפ״אסאקמתאבלי׳עליוכלל
והרמ״בס
נ׳ובה׳שצריביןמתפל׳לק בב׳יה ומקצתן בביחאב׳בב״ה ובבי'
איומתעסקי׳ע״ה׳
ל א שאר העם ב״ה נ׳הרש׳ב׳נת״׳מאמי.מ׳"
{!א ,ישפיד,י ע,$י שכיס ולומריןככתיהם כ״כ הר״אס וכ״י כסס בטל אל׳מהצתן
המרר׳מספירי? בה? תלמידיחכמי׳ונשותיה׳אבל
לכלדנרלאלעכי׳קנור' !פכריני׳אחרואלאשאיוקורעי'
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 ,מרריני
ילאחו 53י׳ולא
^ ל<3
^ הספך
^
^
נשאל מרכי׳האי א ך ם חש,י ב
^
סי 1י | לעיי כל
ואי זהו מאבדעצעו לדע׳לא שעלה באילן
^ ^
פרוס עללח והתיר לעשו׳כן לאדם הקו וגדול
מתפללין כי  6,6בכיתי יזי ז מונח לפניהם וסדין
וכלימת וכו׳אלא שאמר ראו שאני עולה
יץ
ש
סכת
מזמ.ג י7מן; אגלין כיו
ויחי׳בדורו לגאוןבעגין ההספדנוהגין בישיבה להספיד
)
ינו סתורה
ג1
6
חה
ייה
'
ש
'
כ
ה
•
אותו באילן ונוס ומת באב רבתי פ״ב ח 'ל אי זהו
כםזוה
1
יאהתויב
^'
ע׳ע,׳•מכזעו /י־׳!נז׳י;׳■לא
•יג״יןלמאביענח! ימבסכ׳ואב ב״ר שאין מבטלין ב״ה אל מקצתן לפני המט׳לשאר התלמידי׳אבל חכם ואלוף וגאקמכניסין
המאבד עצמו לדעת לא סעל׳בראש כאילן
בבית האבל * :ב׳ה
ליי׳גפ נ לשה(א מתפללין כב״ה
ומקצתןמדרשזפ תתגטלים כי גבל לב״ה ומפניסין המט׳במקום שהיה דורש וסופדין התלמידי׳וקה׳ ונמוכות ברא׳הגג ונפל ומת אלא זה סאמ׳
בנוזהחי " 0וז״ל " רינשיא שתיאכל נת•
הוא
חכם
ואם
? מקומוע אעי׳נחקמעידומשפילין על־זכל שנע׳ואתר ישרא׳וכשמוצי^ין המט׳ סופדין אותועדלב״הק
הריני עול ' לרא הגג או לראש האילן ואפיל
דליבבין
אותו
ישיב׳סופדין
לינא יעתיכדיית ההשפ;י א־ןנננשיןלנ״<; אלאמפתגרי׳שני׳שני׳ולזתדי׳ סופדין אותו עד יום א׳בתוך ימי האבל ולזמן
האילן
לראש
עצמי ואמו׳והאין אותו שעלה
"
.
נכת־ה־ ^ ו -׳־וד הלא׳נל דנל ב״מ נשלים מכלהיגייסת
וליום
רש״י כל ישריהקדובים והרחוקים לפי כבודו בחודש אדר
החדיזאיןמתאכלין
שיכולים ל  ,יו לאותה העיר( לחוור כו במס ־ ונענ
ואלול מבקחןונפל ומת ס״ז בחזק מאבי עצמולדע׳ ע כ
ע! ; גב שגהד־נילי
ל׳דשוב אין
! ! ' מנאי׳ זאי;י! תפ 1לין ני ' אלא נביתו של אבל וכתב
מלכת • ;ל ; ננית׳ קירי

גוז׳ עולי! לבית הקברו׳ומבקריס אותו וליום

?:ז בת היכת

יצ׳כ ?רמ״
ותכלית י״ב חרש משכיבין ומבקרי! אווזי •
העיד תתפלצין גבית האביל׳נין בתול
מפיל עצמו כיון סאמסזקעשלדטת
דהזיבסאמעכמ! הרא״משילבבי
אותו
אותר
בין בשנת ות־ןמתפללין כלל גכ׳ה חק מקריאת התורה
עצמו לדע׳אק מתעסקין עמו לכל והרמ״בס כ׳בפ״א כלשון כזה איזהו המאבד
לדע׳אמג ' מ ירי׳י
המאבד
ה
הזכ׳ר
לא
?
והא
בבי׳ת
נת:ח נותמשי׳קי׳ל ננ 'ובה' 1נזב' שהם נריכים לקמת
חולצין ולא עצמי לדע לא סעל׳לראס הגג ונפ׳ומתאלי^
דבר אין קורעין ולא
 ,נתלמזדל׳וה׳לינותא נקש שב תדאעי׳בשנת איכזמכא
נ׳על אזר התאבל
האומר הריני עול׳לרא׳הגג ראוהו סעל׳מיד
על הנזי׳לב׳ה זייתחללין עמן בביתו ' ,ה; גטל חק
עליו אבל עומדין עליו בשור׳ואומרין עליו ברכ׳אבלים
על אחי׳םזי׳עבז '
האבל א׳־תוד׳מהש׳כבתר • ואב״ל ע״כ מדברי הרא״נל :מפפירין
בו וכל דרך כמס או סהי׳מיצ׳וכפל ומת ה״ז במזקה
יכ ק ?לא! ייל' | מקר-
פי׳מפנישהו׳ככוד לחיים וכל שהוא כבוד .לחיי׳מתעסקין
אבל ראוהו סמק
קורעין פירו׳לרחוקי' שאיבד עצמו _לדעת . __ :
או! ! ״ל 1כתב היעכ״ם כפ״ט גבי נשיא שמת כל כ״מ
גרעלי
.ם״נ '
שאינו כבו׳ לחיי׳איץ מתעסקין בו והאי אין
מ־י!״!י שנתחייב
מאבד וכו׳וקטן ואפי׳מאכד עצמו לדע׳חסובכסל6
י״לןא-ג׳נ כטלי׳ומי כ״ה נכנסין בשבת לנ״ה וקוראי'
אבלהקרובי׳הראויןלהתאב׳קורעין עליו ואיזהו
^
"
יטיילו בשוק אלא יושבין משפחות לכבוד
ממעין מממ כל דבר ג״זפסוט׳
ו/־
1
לדעתגי * )
י ! /ע
ואץ
באילן ונפל ומת דאיכא למימ׳שמא נאג'
לחייב חית׳ שמיל ז׳ולא
כל היו׳וסס דכיי ר״י כן קרס עצמו לדעלא שעלה
באב רבתי פ״ב :וכן גדו המאב עצמו לדע
מפפחו׳וויס
ני,־ יג,
פ א״מישס) ׳ונפל אלא שאומר ראו שאני עולה באילן ונופ׳ ומת אב' ראוהו והוא אנוכסאו׳וכוכ״כ הימ״בן בת' ה ונתן
סעבביית  :תניא מו בסוף
זהו המאב׳עצמו שלא לרע׳ ואין מונעין טעס לפי סהי׳איבוד מומר לו כדסימ׳כב י
*זריגיב׳לשקי.ל אין אימיי שמועה והגדה בכי האיל וכתב חנו׳ותלוי באילן ומושלך
כל דבר וקטן אפי׳מאבר עצמו לרע׳חשוב כשלא לרע׳כיון לפיכך לא היה ככלל מאבד עצמו לדעק
המיא? זאמ׳עת הרמ״כןכמ״ה בשב קאמאע״פ שאין אפילו' ממנו
ונעכסו עליו שלא הספידוהו כראוי כדאי
הוא וכן גדול המאבד עצמו לדע׳והוא אגו׳כשאו'
כשמיעוהגדס דלאו בר דעת
י! אכ' ע יך׳;נ׳ ; כפכ׳אץעוסקץשס בתיי לא
כל דבר מנודה שמתא דינו כמאב׳עצמו ביבמות וכ״כ הרא״ס כסוף מ״ק  :מטרה
מונעי׳ממנו
אין
המלך
י
?
,
הי
י
י
ץ
בא
ייא ^ ב,א להסמעש ,מויין
קויעין
^
אין
סמת דינו כמאבד עצמו לדעת
ל״תש
׳ "יד
לא1 1
המזלגרמ סכו ובאכלרכיוי תני לה הכי אין אומרי
¥
דסנר
כראוי כ״כ סרמ״בן כת״ה וסמרדכי בסו מ1,
מפני
בבי׳מדרסו
הגדה
ולאי
למק -ס שלאיוכל! תיי׳ולא מדרש
עליו ולא חולצין וכו׳עד ומספידין אותו
הלשון
זה
בשב׳ולפי
שלום בכניסתן וביציאתן ללמדך שאץ אבלות
שבשעת מיתת מכר על נדויה וסבועת זס
לרדו׳אתדיולפפסי שכיסווה נות־כץ
האריך להוכיח דאין לסתאב׳פל אסה
מדיסו׳הבטלין מסו׳אכילו׳ואריש׳קאי דקתני בחכם
הוא1
' על גנב מדאמריכן בירושלמי הרוגי מלכו ממחי
״״״ בית מלרשושל אבל היינו בפי
המרדני סוף מ״ק דאין ממאכלי
וקאמר עלה דאיןצ״ל מעסקי תלמוד 'שכטליןאלא
לקוברו ומסיים ובלבד שלא יהא גנב ע' כ וטעולז
ט־מזסמר'י ^ ואב ' ד ונשיא כפי מדרשות׳בטלין
שאלס להתאבל טליהס משנתיאשו
שס לא כחול ילא בשבת ואס צרכו להתחיל לעכץ
דר
צה
אלא יש להי! פ פנוי־ע ' הגדת אין אומייס
מסקו׳אח' היה ׳יכול׳ .1ד דך
ומיהו
בסי׳סע״ה
 .י
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פירשתיו ׳־׳*
־״״ '
יכב• ־׳
כך ״־׳׳
פירושו ׳־1
ירו׳אין ^ ׳ '״׳
סאיתו י ' 1י1
וחוזרי׳להל'
סתתפר׳סאלתן״״״וןו״ווי־ ; ^
בהל'אבלי'ויוצאי '
■ *׳■* ״■
מעניןלעכיןעד ״׳
״״״ 1״׳
דקמט הייגיב״ר אי ו מתטסקי 3עמ.ה ׳' ^ (א1ר
וסניו־א "לשא^ל סנשאל׳להס
ממסיליןיין׳
ידז• ריי־ץח׳ידריח חיידויו׳זרירורווז-וזדיר• "
פ״ג בת׳הא
״״׳ור*
ק״״י״^ • ר*
בפס ת*ח ונשומיה אכל י לא
ז־זנל לאל^ס׳זיו ש א ראי,־זרו״
כי 4
ראי׳מדתני׳באבל רבתיהמכס ואת החר׳ס ז סופך דמי׳ולא סופודמי ,ב ,
מספידין
המדרס
ובבית
'
הכנס
בבית
:
כגיס עכ״ל
אדחשו׳סמת מהו לטסו׳לו וכו כיוצא בו הגונ׳את
יכי
' :בכל
שנלהנ
■ ' 53י1אי ^ יא העעכפ׳בצי העיר ( .דףכח :).מטאל מרכי׳סאיי
נ הרוגי ב״ד אין מתטסקיןעמה " לי •;הו ":
ש( פן דמים-!9לא פא
דמיס
ומגלהעריו׳ושוסך
ע״ז
עובד
במותו שהניחו ס״ת על מסתו ואמרו
עלגלבסנירנניליגויםחשום גכיבופוכנ ;^  10ג׳
שהי׳ נע״כ ענ׳לחשח׳חדנרי מהרי׳ז דס״ל למתאנלין
יד;נא פיו" ,ססמ וכו כת ה והבי׳רא־ מדתני׳ונבו׳עשולו
ציחל׳ה אפי׳עוב׳ע׳ןזעוד כיוןשקינ׳היסזריןכגלוליםיסורי׳ממרקץעוןאע׳פרמאי ישלזחל/הכ׳אגרעחדרוגינ׳דשיש
רניילקיי; הרוגיהלכותאיןמ; געץמהס 7גר וחישולא י7עתי

ללפעמים נאיה ליד סננה !לרינץ צבא לילי
פירושו עיי סימןשע׳ 9זהבי פירש

חילול שבת וע׳ו ןג'ע

עלל וחהלא׳יישב! בעסקיוסי'?3׳ 3ע,א ע׳ש

-

הלכות קבורה שמה שמו שמז שמח שמט
דבר וכו׳עד אלא אוננץ באבל רבתי פ״כ ואסיקנא לענין המגי מלכו׳בס נגמר הדין
(דף מז ) דכיון דאיקטיל ה״ל כפרה בקהלא וקבורה אלא היינו טעמאדאין מתאבלין
עליהם משום דאבלות אימת מתסלת מסתימת הגולל כפרה אימת יויא להו מכי חזי
צערא דקביא פורת׳הילכך הואיל ונדחו ולא נראו להתאבל עליה בעילן לחייל אבלו'
סוב אין מתאכלין עליהם ומ״ש ולא היו

תור

וכלי תשמישן בריתא פ״ק דע"ז (דף יא )ומשמ' התם דכלי תשמישן דוקא הוא פשהפין
ולח דברים אתרים • ומ״ש רכינו ותניא בתוספתא כמס
_,
ששורפין על
.
למלכים ,,
וכולי
לא הוצרך לכתוב כן בשם התום ' משוס רישא דהא בבריתא פ״ק דע״ז מפורש כן אלא
משוס מאי למסיים בה אבל לא על ההדיוציות הוא הוצרך לכתוב התוספתא• ומ״ס

ד״מ
(ג ) ע״ל סי' 6
מ״
כתלמי
אם
יזינאכלי׳על משומד

קטן א5

משומד

גדול שמת
נלא
מש! נ ' או נהרג אס
יש ל׳ כפר־:

הלכך הבאלשרו ' על ההליוטו׳מעככין אותו
פבריןעליהנ״זבאב׳רבתיפ״בויהיבהתס לרעת אין קררעין ולא חולצין ולא מספידין עליו ולא עוד
אלא דאיכאיוהר׳ והשחתה כ״כהרמ״קבת״ה
טעמאמסוס דכתיכלא תאכלו על הדס
האומר׳ אל תקברוהו מנכסיואין (ד )
וכגרנמנתי
וכתבוהרא״סכסיףמ׳ק • כיל הפורסים שממין אותו וסוקלין ארונו וה״מ באפקירות׳שעוב׳על דבר תור׳
לעיל
סי'
זה
מן הצבור וכוי סס כל הפורשים מדרכי אבל בממונא כק שמת
פטר׳ מגזרת׳ואין סוקלין ארונ ו ומספידי ן סומעין לו וטמימיא כפ נערהסנתפתת׳
דהרש״כא חולק ללא
אותו כראוי —־־ "־*
.
" . .׳ .. .ש
_1
(למח )ומ״ס וכןכל מה שרגילים לעשו׳לבס
צבור אץ מתעסק יןעמהם לכל דבר אחיהם
מקרי פורש
סן
וקרוביהם לובשי׳לכניס ומתעטפים לבנים וקרוביהן
משפלותו ־ואפי׳ האבן סנותניס ע״ג הקבר
מנזר העורש סן
כ כ הרא״ש כפי' נגמ הדץ-רמ״ס והוא שירשו המש ואפש׳דלענין
עליכ׳כלונ) .
_
ואוכלי ושותי׳ושמחי׳סאבדו שונאיו סל מקו׳
) ..
הממון מאביהם כ״כ הרס 'ס בתשובה כלל להת י .י.יל ממלאכתו
ישנאמ' הלא משנאי' ה' אשנא וגו׳ומ״ס והס
ולא
היו
מכרין
עליהם
כל
הפורשי׳מן
הציור
והם
הרננ״א
שפורקין עולי
תודה
שפורקים עול מעל מארס וכו׳והמומייס מצות מעלצואר׳ואינם בכלל ישר׳בעשיי׳המצלובכבוד המועדו׳ י״ג ח״ל דבר ידוע היא אס נתן מממונו
זנתרדכי סין> מ״ק
הרכה מתנות לאחרים וסייר מפס ליורשיו
והמסורים כל זה הוא פי ' פורסים מדרכי
מארץ גזה ונתב
צבור כ״כ הרמכ״ס בפ״א *ג״ה ! נ'כהרשנ״א וישיב׳בתי כנפיו ומדרשות והמומרי׳ ומסורי׳אין מתעסקקעמהם
אפ״ה היורשים קטבים ליייש מן המורה עוד על
אש?
גויזי׳נע:רש יין המם אינו נ?:3פוי־ש יידרכי נגיר בכל רכר אלוהיה 'וקרוביהם לובשי׳לבניםג ומתעטפי׳לבנים
סייכי׳כקרוכתו כי מממונו הנשאר ול אסר שהפקיע יר 1פמ
נעגהלהכעי׳לאין
ואינו אצא כא מי -־גליענירהאו נגזינקידלא ננ״ישפי' אוכלי? ושותים ושמחייוכתב הרי״ץ ניאת מכאן שהאבלי׳וקרובי מותו חייכי׳ כ״ד לקברו ומה שנתן מממונו
תתא־ -לין
עליה
נשו׳ת״ק :
עןרזי׳מןהניודשאי]רוני'להצעערמגרס המת לוכשי׳שחוריי ^ וא א הרא״ש ז״ל כת׳וכי׳מ ומקום יש לעשו׳ לאחרים כבר זכו בהם כמתנת בריא
וחינו
ליאיי לעש ת גדר
של ננו׳ולשאת את משאם
גיישי׳יארנ-פיו ' אק
יותפסקי'
בכלל ממונו• ומה ששאל על האבן סנותנין ירוי כאלי פירש'
בתית׳להתנטליוחלאנתס  :וכ״כ הראיי׳ש כתשו׳ כפי מנהגו הרוגי מלכו' אין מונעין מהם כל דבר והרמב״ם כתב
ה״מ הרוגי מלכו׳ישר׳בדיני מלכו׳אב׳ הרוגי מלכו׳א״ה אין מונעי' טל הקבר אס הוא מצרכי קבורה תשו האבןמדרכיהציני׳ועיין
בלל י׳׳ן דמומל ככלל סי' מדרכי ציור הוא
לעילהי׳ש״ת איזה
מהם אלא הספד מי שנפל לים או טבע בנהר או אכלתו חיה רעה מצרכי קבורה היא וכל מה סטהגי ' בו בני
כקרא פורש תדרכי
ואין מתעסקיןכו כל עיקר ואין אוניי׳ואין
מתאכלין עליו והמרדני כמ״ה והגהו' מיי'
שמט (א)
בפי״א כתכו שיג נתאכל על כנו שהמיר
נגמר' ס!ין
דתו אמנ׳אין ללמוד ממנו דלאפושי צערא
פיק דערכין פי'
הואדעבדשלאזכה לשוב כתשו'•
וכתע״ם
לש״י
תמקמין
נשערה יחחמ׳דאם
קטן בן סנה או שכתיס שהמי׳עס
אמו
ומת
ש | £י (  *£שהיה בעלה צלוב בעיר או אשתו צלובה כעיר כעינא כפרה ילא איפשיטא וכתבהרמב״ן
אינן קשוריןמותרי׳
אור׳ישהיה ני סמתאבלין
דודאי
גדול
אין
או
אביו ואמו צלובי׳בעיר לא
ישה׳בתולאא״כהילכך קוכרין אותו לספק איסור הואאפי׳ וחזה נהגו לטול
מתאבלין עליו
כדא׳בפ׳נגמר
הדין
(
דמה)
היתה
גדולה
כאנטוכי׳
ולא ישהה בצר זה אלא כצד זה ועף מתי בעו יורשי׳נמי ללא ליקכיוה מוציאין מהס סלעית תן החתים
באכור רשעים
רנה
אכל
קק
.
מה
סעשאוהו
דנה׳ /ג לא חקרי
צדתסמהמעלה ומסמוייד וה״ל כאלו אפור עד שיכלה הבשר כולו שאין הצורה ניכרת בע צמות ;
כע״כ ואפי׳כמת דעלמא דלית ליהיורשים
מחונד נגיפי :
ש 2ז!1
שמת לו מת לפני שלשי' יום הסמוכים
^
וקאמי־ אל תקבמה אין סומעין לודבזיונ' (ב ) ידגריו תייוהי'
המיר בע׳ס ור״ת אומ׳שאץ מתאבלין עליו
משפחה יהא מזכרי רש״י
יספידנומשיכניס,־*!׳יום־הסמוכים ^ 1,אכ 1,םת דכולסו חיי קא אמרי׳ולא משוס כני
והכיא ראיה מתוספת דסכהדרין וכת' עוד
בלחו׳ע״סוכ״כ הרמ״כס ז״ל כסי״א מהלכת נגמ' נראה נהדיא
המרדני מחלוקת זה כפ היו בודקין כתכו תיך ל׳יום לתל מותר לסופרו אפי׳ בערב הרגל ואפי׳ אס מספידכד נדי י; םת ' ג ואם
על מת שמת תוך ל' יום לא יעורר עמו אותו שמת בפני שלשים זכיה ומתנה סאסו׳להרח אדם כלא קבורה
אינו
הגהו׳אשירי פ' אלו מגלחץ נהרג כידי גויס
כפי דעת
המחלק נכסיו לאתרים והכיח ליורשיו דבר
העוסקים אחרים
מתוך רשעו ה״ל כפיה ומתאבלין עליו •
לשמואל אפי׳יספידו לו בחנם אסור ולרב דוק׳בשפר
אבל
בחנם
מועט היורשים חייבים לקוכרו ולא מקבלי שלא פי'
כדנרי
מותר
ופסק
הו־מב״ן
כרב
ר״ג נתאכל על כנו שהמיר דמו י״ד יום ק״ו
והראב״ה פסק כשמואל ולזה הסכים
המתנות
כ כ הר״אש כתשובה וכתבו רבי' דש׳י מ״ מ
אין
לשכינ׳י״ד יום עכ״ל •
א״אהרא״שז״למהו
להספיד
ונ״יבסוףמ״ק
בחלילין שהביא גוי בשבת או
כטור ס״מ סי׳ רנ״ג
להרחיק
לכרי
הפורשים מן הצבור
שאינן
רוצים
להצטער
השיי״ג
אי ס״ל
להחשיך
עליהןלהניאן או לקבור בלןברשעשה גוי כתבתי בה׳
שמם
מתותכי^כיו אשורי׳ כהנאה
בצערם סל צבור ולשאת את משאם כמסי'
כד גרי רשיי וע״ש
שבת
בספר
אי׳ח
/ :יה גמהיימיגאמרולמת אסו בהנאלגס׳
גאיקימת '
דרג
ואמוניות אין מתעסקיןכמותס להתבטל
טס מטגלה טח־פה/״ה יכתנ
הרש״נאנפשובה
נחמן
נרמחק:
ממלאכת׳ 7וכתב הר״ק גיא׳מכאן
שהאבלי'
 7ל״ש ביזמת ! .דלייתישרא ' ! .ודוקר)  .שהזמינם
וקרובי המת לוכשיצז שחורים כ״ס
בשמו
לצורכו
ונתנם
מליו
אכל
כהזמנ
'
לכד
ואפי'
הימב״ן כת״ה והרא״ש בסוף מ״ק וכתבו
י משו׳ררכי האמורי .טשאסלצרכו לאחרסמת לא נאסרווכו׳כפ׳
שהניא כמה יאיות לדבר ומ״ש יביט בסס
ומה שורפין עליה' מטתן וכלי תשמישןנגמרהדין (שם ) איתמר האורג כגללמת
הרא ש וכס " מ יש לעשות כפי מנהגו לא
ידעתי למס כתכו בססהרא״ש שהרי סוף
דברי הרי״ץ גיא׳הס כמבוא׳כדברי הרמכ״ן
מיתה פרי רבא
הרונימלכות אין מעכבין אותו דאיכא יוהרא והשחתהאומ' אל תקברוהו מנכסיו
וכדבריהרא״שז״ל :
מונעי׳מק כל דבר כרית' באבל רבתי פ״ב
ומ״ס בסס הרמב״ן הוא כת״ה כלשון רבי'
■ ! —
■,
־־ 1-״־ .׳״  ! -׳׳׳• שסח ר חסדא הכי גגי סודראדצרביה
ובאמת שאין לשונו כוח לי סכך היה ראוי
הקבר
והוא
שירשו
ממון
מאביהם
ואפילו
מת
שאין
לויורשין תפלי לאי צר ביס ולא אזמני׳שרילמיצר
לכתו׳אבל הרוגי מלכות א״ה צנמעיס מהם
ואומר
אל
תקברוהו
אין
שומעין
לו
דבזיונא
דכרלהו
חיי
הוא
ולא
ביס פסיטי ואמרי׳ התם לאפי׳ אכיי מודה
הסס׳ ולמד הרמי״ן סמוכפץ מהם הספד
משום משפחתו לחוד •
בי׳ומדמידיןסורר׳רתפלילכגדיסמת-ונויי
מדאמרי׳כפ״ק דסנהדרין (דיא ) ופר עגלה
^ 02
מת ותכריכיו אסורים כהנאה ודוקא
שהזמינם המת המחוברי׳כגוסו כגון
פיא׳נכרי׳וכיוצ׳
עמפהידמח )שאין מספידין המגי מלכות
לצרכו ונתנם עליו אבל בהזמנה לב דל ^ פילו בזה אסורים כמו המת עצמו וכו׳ עדאסור
ול״כ דאץ משם ראי׳דהתס לאו למימי דאין
מספידין עליהם משורת הדין דאטו משום עשאם לצרכו לאחר שמת לא נאסרו דהזמנ׳לאו מילתא היאכו * ליהגוף ממנה מסיי בס״פק דטךכיןולקלק
דמתו מיתה מסונ׳יגרעו מפרך כסר' אלא אם נתנם עליו ולא הזמינילכך תחלה עריץ לא נאסרן ןנויי המת יבי לכתוב כויי גופו המחוכרי בגופולומר
הייני לומ׳סבקשו לומר על ר״י בן בכא אי המחוברים מיפי עזן פאה נכריתא' יכייצא מה אסורים
חלונסינמ ^ מ ^ וםיי^ נמ ^ פזמ
קסי׳אי פניי וכולי אלא שנטיפהפעה שאץ מסכדדין על הרוגי מלכות מפני יראת
״ ״ ,
.
בגמ ' :
כתכסמ״גהמתאסורבהנא׳מלי■
חו? משערו ע ^ נ ה יב כהרמנ םרפ׳י  /מהל׳סניזירק וכל
אשהפמהרג
שמהרג מותר ( י־מתיזותד__
יישערה.:
המלך וכן פרש״י סס אכל כמקום שהמלך לא יקפיד אס יספדוהו סופדים אומו ודאי
אשה
וכן מעשי׳ ככל יום ונ״י פי׳בסוף מ״ק הרוגי מלכו׳אין מונעץ סמותרי׳האבלי׳בסיכה ואין יודע מכין לו להתיר
שפיוב ודוחה רמ
לומר דכפיאה ככרי׳דח ^ י״ -ח^,
דא"כ ה״ל לפרש * ־
יומר דבפיאה נכרי׳דמלויןכסיכתא :קאמר
יהרשב״א 3תשי ' הניא 7נרי:
ויחיצ׳וככל דבר מפני סכנ ' מלכו׳סמא יעלילו עליה׳עכ״ל ופי׳משוב ' הוא :מי סנפל
י זרמי" ס וכת נ סהתי׳ג״כ נע' שיל שנגח את הערה
מנגו להתיר ומתה
 ^ -, .עליה׳ונפג שהרמב"
שהרמנ״ן! גפיו ע האלה
גפורתהאדהאאוסר:
ליס או טבע ככה או אכלתו חיה יפה אץ מונעי׳מהס כל דבר בייתבאבל יכתי פ״כ
איון העובר חמקו׳למקוס אס שלדו קיימת עומדים עליו כשורה וכו' בפ'א" מ (דכה ):
תניא היו אכיו ואמו מזרקין בו כלים וכו רש״כא אומר בד״א שלא נגעו כמטה וכוי
שמו מי סהיס בסלה צלוב בפיר וכולי ביימא באבל רבתי פ״ב וסי כ״יבסוף מ
ק
כסר׳נגמר הדין (דמח ) פירו כמטה הנקבר עמו שמשאין אותו כה לקבורה וראויי׳היי
סהטע לפי שהוא גורס לבזו׳המת שאומיי ' אומו האיש הצלוב הוא אחיו סל סלוני
זה
לקוכרס
עמו
נאסרים
מגיעה
מדרבנן
משים
דמסלפי כפכריכי המת ואתי למימי
תכריכי
המת
מותרי' אכל כמט׳סמת כה אין רגילין לכיכו עלי
גדולה כאנטוטא שאין אלו מכירי׳את אלו עד סיכלה הכש׳דכיון שאין הצורה קיימת
לאיזכמהו לרעה עוד :שמז מי שמתלו מת לפני ל' יום הסמוכים ליגל לא
נ־ו
סריס
משוס
גגיעד
נית
0
ל
5
>
החענו
לכן
מסוס
נזייה
נ־זי
^
בתכריכי
נאמאלאמ
^
" כ כס ד )* .נח מ חלפת^
המת ומשרי דהלרררת״רי . ,יח " "
יספידנו וכו׳ככר סמכיבטא״ח סי׳תקמ״ז  :מהו להספיד בסלילין שהביא גוי בשמז
או להחשיך עליהם וכו כתבתי בס ' סבת כספי א״ח להספיד כחלילין ססכיא הגוי או
ליקבי בקבר שפסה גוי כתב בסי׳סכ״ד ואס חותר להסשיך עליהן כתב בסי' ס״ו.
כסכילו
מז־רי׳כ
< ־־׳״ *'׳׳*־׳*
,
המת
ולא
סס
המת
שסח שורפין מל המלכים ואין בו משוס דרכי האמורי ומה■שויפי' עליה׳מטתן
ממש סאין כבודו בכך אלא עמו כתפוסתו -עוד תכי׳באבל רבתי
כל
שהמת
זוכה
אשור
לקבורה ^ *:׳
בהנאה חוץ מהסל והמגריפה והמריצה המיוחדים קכויה
מח ג ן
^
כיה וכתב

הלכות סבורה שמט שנ שנא שנב שנג שנד שנה

ד־מ'

סלעמהגזנרי׳יזני מדגת 3מע אין רבים מצהיכי׳עליו וכל סניה לרכי׳דביסמתעסקי בו וכל סאינוכיכלרביס
לחפירת ( :קנראשוולהשתיזשנקשלא
הסיוח7׳י
וכת׳הרשי־״אבתשו׳לנ5י0
ר ג״ה
נללאמיאמתאדיליאמישאץ ארס אין רבי׳חייבי׳לסתעס בו כר׳סהוא ז״ל סובר דמצהיבי׳לחוד ומתעסקי׳עמו לסוד ומי
הג״רי׳סותרשעלל נמסנססרי׳והלאמררב אשינפ״קלנ״ב
2״פרימה0נ^ '
דבר סאינו סלווכו' ק כתב המז״בן בת ה אמר חרא ומי אמ סדא ולא פליגי ובפלוגת דר״ע עסק כתנאקמא :כתובבהגהות
ח־הי׳ס אוסר דכר שאינו סלו לפי׳הסויס על המת
ע נת־"•׳
א״א הרב רבי׳אשר ז״ל שאין נאסר אלא אסירי כשס אור זרוע אהא דתני׳אכל לא באיש אשד ושני נסיםאלא א"כ הס קמביס
כתב
;
ג
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יגימטי ^" 15 '5דמשמע בהריא בפרק אלמה
לתיט וכת עוד ובבתי קכמדידןהסמוכין
׳
־
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נקב׳פ״מו׳
סזנ״ורקץחליו גדישי־()
אסורים כמו המת עצמו בר״א בסת׳אכל אם צוה שיתנו נויי גופו לעיר שמא סיןא לרבנחשק תינוקא
<אנ> הקזירן לא נ י  ,אכל אס מניחין המת על מצע וכו בסו מ ק
המחוברים בו לכנו או לצורך רבר אחר מותרין אב?| יש ערו ממש דאתיליד וכו׳בת״ה ובפסקי הר'אש סיף
וכ" נ מדברי רס״י בע נגמר סדין:
!{איו; "רקו׳עלמת
צאה מ ק וכבר כתבורכיכו בסימן רס״ג ;תניא
רינ׳ויו
גופו
|
שנגמר ו1 101
אשה  */י*!*'■*!/
ו ו
בהנא׳כמו10• )01
11
^*1
אסור *10
סעמת
עליו *י* ^4 1
מתירין
צוהו ^־׳* /
רבתי
אפי׳אם 1) 01
באכל
הניא
שג
ממשרוקרו׳געיני
כזין מוציאין המת במעה אלא א כ יאסן
־
לגלות וט
כפי׳ס׳ונפכי" 5ף מק ליהרג מופר ליהנות משער׳ מחיים שאין גמר דינה אופרת אלא ורובו קייס ר׳י אומר השדרה והגלגל' הן
ליהנו׳ממנה
אסור
ליטסל
רינה
שנגמר
בהם׳
אבל
אוסרת׳
מיתה
המת
תפריעי
ריבו באבלרבתי :שנד חני אעיר סיס
שנא
:
ה
בת
* * * גש ,,ורמן והרמ כן
.
י!
דכלאיס
ב
בע
מסכה
מכלאי
מותרלעסותן
)שהתזיל 'לאניי
<כי1
אחרים
על
מצוה
מחיים תניא היו אביו ואמו מזרקי ן בו כלים
בה שני מתים כאחד פוציאין את הראשון
ולאמו
וממד סוף הסימן באכל רבתי פי״א והיא
להציקג רש" בנאומר בר׳יא שלא נגעו במט׳אבל אם נגעו במט׳
השל
המת ותני' באבל כתובה בת״ה כמו סכתבה יבינו :
חיות
הנקברתעמו אסורים משום דמחלפי בתכריכי
,
.
ומ״ש
נת׳חהרי׳לי -תזז
רבתי כל המציל כלי׳מן המת הרי זה גוז׳המתי׳ויש שמצילין ויש
סי׳נ׳ההזי׳שטהדו קוברין את המת אלא בענית סיס נו
שאין מצ ילין עד שלא נגעו לארון מצילין משנגעו בו אין מצילין אבל מלמדין את הארס שלא יהא
עלי < ,נלהקליםציצית ואין כאן בית מיחוש והמידכי כתב
הבלן מפני שאמרו כל המרבה כלים על המת הרי זה עובר משום בל תשחית דברי ר״מ ר״א בר ר
*ייליגיו״גייק" " במק ושוב הדבר להסיר מן הארבעכנפו
' צדוק אומ׳מנוולו רשב״ג או מרכה עליו הרמה עוד תני׳באב׳רבתי כל שהמת זוכה בו אסור בהנאה חוץ
ולקשרם כאחד מן המפיסא:
|כמס" "
שאינו שלו
רבנן

תנו

והמגריפ׳המיוחרין

מהסל

בראשונה היתס * יאת

לקבור׳אין

ארם

דבר

אופר

שאינו שלו

לפי׳הפורש על

המת

דבר

שנב
היפותשרי ענ״ל
אפי׳לקמירו בו אינו נאסר כת׳א״א הר״אש ז״ל שאין נאסר אלא מה שזורקיןעל המת כמרירו׳הלב כרי
*ן׳ הם מיי המת קשה לקרוביו יות ממיתתו ייטבסץ ף
"ה1יוידר| שיהא נקבר עמו וננע במט׳הנקבר׳עמו אבל אם מניחין המת ,על מצע או שנותניז כר או כטת תחת
גכמץ ^ מ ? *יניא י תמ <.אומר ,כ.םי
יי
"ז?.א
י
י■ 1
י
עולהבי עמו לעתי לבא באבל רבתי
״!• מ ע״י ' עס המת
על הארון או על המטה שמוליכין בה חמת לקוברו אינו נאסר:
מראשותיו או שפירשו סרין או טלית
פיק ס וכירוש סוף כלאיס וס ס על כן צוה
נשםראנ.י״ה
באבל רבתי מתירין שערות לכלות ומגלין פניהם של חתנים ונותנין דיו וקולמוס
ל״י ר׳ינאי לבניו וכו׳כפרק ד׳דכדה ובסוף פיק ^ [ 2
*:.׳א "יל מ־ג־ת
בצרו ואין חוששיץ משו׳דדכי אמורי תדלק מפתחו של מת ופנקסו של מת בארונו
אוכל
ותולים בהם ואחד דבריי שהביאו
י,׳' 0,ייטייח:י אלו קשיים ובירושלמי פר׳בתראדילאיס משו׳ עגמת נפש ועור תניא התם עושין חופות לחתנים וכלות
י
/
>

 '3' 3ת'' ׳ " ' יזםאי איתא דר׳יותנן צוה כן ומ״ש והאימא נהוג
״׳׳
ן י / _ " /׳
גוט ]•'.וכן הורה

•

נ

ל

לינ׳ :ה; כ׳צמעשה בלבנים וכן ראוילעשו כ י הרח בן בת ה
קי^חו וראוי תני האי כורך ומקש האיש אכל לאהאש
לשיווןעליונינעל הא שה כורכת ימקסר׳ובו באבל רבתי פיק
ץאז :יהיגכ'ל :י״ב :לשוןהרמב״ס מנהג ישראלבמתים
מדיפין
' שנכ
ד׳וגתב -
וכו׳פרק.
הכלבי  -׳
וכקכורתס■ ״7
כ־כ-יפח^ " י ~. ~,
שע״א  .נל

?

*

,

שלא
בורברים

אומו כדילהעבי' זוסמתושלא ץ 1י ג י העס
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שהביאו אוכל נפש שאין אופרין אוכלין ואין מפסידין
הטלת ציצי׳בהן איב פלוגת׳דרבוות'
המת מות׳לעשותן מבלאי׳ובענין הטל
יש אומרי׳להטיל בהם ויש אומרים שלא להטיל והר׳ז הלוי! בשסהריצח

בן מלכי צדק

כשנושאין אותו לקוברו מטילין בו ציצית שלא יהו נושאי

המט׳מעוטפין בציצית והוא

*"אל^
טלופר ^ליפ ^ בלא ציצית וכשקוברין אותו נוטלים אותו ממנו ובשעת פטירת רבי׳גרשון אמר ציצית חוץ ונסתפקו
בשלטילי מןחי זי|5שובביצי
^ל ברבדיו אסרצה לומ׳שיסירוימהטלי׳או שיוציאו׳חוץ לארח רש מקומו׳שקישריןנכנף המד והרם־״ן
שי
״ "י* לעיי
,
כת אין בזה שום ספק אלאאיןקוברין המת אלא בטלית שישבו ציצית:
^ ;!11־״
נילהלקיני;
ליס״ינד^ שינייי
ליקדונד
לעיי
׳״'1
—1
סגלג הוא סחת
בביצי
והעע
סי׳וה
בו
אממים ,מע״ב* עסו
 232 /ך[ {(* רבנן בראשונ׳הית׳יציאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו מפני שהיו מוציאין
גננימןואנ 3עולס *־ נ
(נ )ונ '
עליו יציאו׳מרובו׳עד שהיו מניחין אותו ובורחים ממנו עד שבא רבן גמליא׳הזקן
סי׳י״יי״יא״י ' שנג תניא בראשונה סיו סגליס פני
וכו׳כסוף מ״קשס ונהג קלות בעצמו והוציאוהו בכלי פשתן ונהגו כולן אחריו בכלי פשתן אמר רב פפא האימא נהוג
יכל;י
,3#מ
י -
עשירים .. . .
ז
 ,,ן
©יטהרוהולמתיז
ספר בצרר׳כר זוזא תניא ר׳נתן או׳כסות היורר׳עם המת עול׳עמו לעתי׳לבאא על כן צוה רבי ינאי לבניו לא
מט  .יה |1נק ,ת ופרס י כליבה של ממיס :אין מניסין
קין האג "" ,ידם מורה על מעתו שס (דף כס ) ועיין בתשוב תקברוני בכלי לבני׳שמא לא אזכ׳ואהי׳כחתן בין האבלים ולא בשחורים שמא אזכה ואהי׳כאבלבין
זלןלי׳ונין האיני ' רבי׳האיי ספסי׳שד״ס  :ומ״ס וכבודו פצ החתנים אלא בכלים צבועיןקצת והאידנ׳נהגו בלבני' ובן ראוי לעשו׳תניא האיש כורך ומקשר האיש
יח 1פ י יאש< יזכם להוציאו דרך פתחים וכו עד אין רבים אבל לא האש׳ האש׳כורכ׳ומקשר ,האיש והאש׳ליהד״מבם מנהג של ישרא׳במתייובקבורתן מעצימים
מתעסקים עמו הכל כפרק
א״ממ י נ יך ' עיניו של מת ואם נפתח פיר קושרים לחייו ופוקקים נקביו אחר שמדיחין אותן במיני בשמים ונוזזין
?
בתכריכין
ואסו׳לקכור
מצהיבים.
5עדנ ,י?י , ,״לי! רס״כג תניא רבים
פשתן
תפורין של
י
1.
יקרים,
"^ 3ל*5יו שערו
יהו דמיהן11
002ל״לי'""2?'1י*,,
לבנים ולא ,
7
*
תכריכין! 11י
י
ומלכישין אותו /
ן״
ידי שינא נטהרה אלננזר תניא רבים ^
ממפסקי
לש משי ובגדי מר; קמיאפי לנשיא שבישראל שזו נסו הרוח והשחת ומעש גויס:
י-
^ ניחז פ" ' !:ה 'ה דברי שכיס ' מתעסקים 1
ומצווחיןעליו
עמו
בראשונ׳היו מגלין פני עשירי׳ומכסין פני עניים מפני שמשחירין בשעת בצרו'
בן ל׳יוס מוציאו ^ 32 /
^י ל'כל,ןל( " " ופיס״י כל ל׳יוס יוצ׳בחיק
והיו עניים חיים מתכיישק התקינו שהיו מכפין פני הכל בראשונה היו מוציאץ
זדריסאזדי׳סכוה בחיק לבית הקגרו׳ולא כארון ואיןעומדיס
"! פ! לק עליו בסור׳א״צ לעמו' עליו בשורכשסחרי' עשירים בדרגש ועניים בכליבה וחיו עניים חיים מתביישין התקינו שיהו מוציאין הכל בכליבה לפיכך
!לא
אין לשנות לעניים ולעשירים אין מניחין ס״ת על ממתו של חכם וכבודו של הכס להוציאו דרך פתחי ׳
ס! :ענ6םשנ ק סכיפהקכמת עוברין לפני האבל בשורה
■ לצרכו שלא לשנותו ממטה למטה תניא תינוק כלל׳יום
| ע״ן
ל> וכל אח אומר לו תתנחם ברפת אכלי׳ברכה שלא לשלשלו דרך גגות ובמט׳ראשונ׳שעשו
גשיגיע חןהקיר
אמוין
אבלים כל שכעס יוצ׳בחיק ונקכ׳באש' אחת וכשני אנשים אבל לא באיש אחד ובשתי נשים משום ייחוד ואין עומדים
 7״אשאומרים ברחבה תנחומי
י׳עמדועמו!%
",

^1,

ונדסרי

וישהומעט(יושמע
*,יזשייע הולכים לביתו לנחמו דלוסקמ׳ אחןהניסל '
© 0שזה
יפדה למע
נו״ין צ ינ גמורים!
• 1קמ •קסכ
. ,
הסת על האח
:באבל
 , ,י .סי 3יממק ״,סף יק משמע 63מ
ימ־יפיקגונחנמה״וםףדלוםקמ׳נ!,ץ
־ *־־
״״״

עליו בשורה ואין אומרים עליו

ברכ׳אבלים

ותנחומי אבלים ואפילו אם קיס לן ביה שכלו חדשיו מן ל'

הוא כבן שנה ואבריו כבן שמים הוא ככן שתים ואבריובכןשנה יוצאבמטה רשב״גאומ היוצא
במטה רבים מתעסנןין עמו ומצווחין עשו שאין יוצא כמטה איןהרבי מתעפקין עמו ומצווחין עריו וני
אלעזרבן עזריה אומר את שניכר לרכים רכים מצווחין עליו ומתעסקיןכו שאינו ניכרלרבים אין
רבים מתעסקין בו ומצווחין עליו לרב נחשון תינוקאדאיתליד דהוה בר תרין או תלת או ארבע יומין
ומית הכי תילין ונמרין כי נח נפשיה דמהלין ליה על קבריה ולא מברכין על המילה ומסקין ליה שמא
דכי מן שמיא מרחמין והוייא תחיית המתים והוא ידיעה בינוק' ומבחין ליה לאבוי תניא אין מוציאין
המת במטה אא"כ היה ראשו ורובו קיים רבי יהודה אומר השררה והגלגלת הןרובל־:

אומרים עליו מיק נסיוסבל^בדלוסקמ׳מיסל׳וגו׳כלו׳כ״כ
הד' !זה '^ןנ.י! נ{ גדולה שלא תהא ניטלת אלא על כתפו
^מ ^:ינר׳ באגפייס על זרועותיו ומ״ש רבינו אפי׳אי
להעתא קים לן ביס שכלו חדסיו כן כהרמ״קבת״ה
למסם חי 0'5,ולאפוקי מסר״י גיא׳סכת׳דה״מ בדלא קיס
חד־שיי י ^יז סלוגת'דהבי ־/
לן בגויה ספלי
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ת ^ א

עירשישבהשתי מתים נא׳ מוציאין הראשו; ואח״כ מוציאין השניואם היו

מלינין הראשון מוציאין השני חכם ותלמיד חכם מוציאין החכם תלמירחככן
<ג^ 1
י< ה י 5שהםק,־' ,3,מנ)5ימש?ע " י מ י ^ ;.1כמט פ.יפו ועם הארץ מוציאין תלמיד חכם ב׳ת״ח שני ע״ה מוציאין הא׳פי׳אותו שמת ת חלה איש ואשימוציאין
״׳' ל7ידה׳ף׳ * [י מא י 6״בן י פ חיפ
האשת מפני שקרובה לכית הניוול הוציאו ראשון וקברוהו אין שמדין ע־ייו בשורה ואין אומרייעליו
י,־"׳' ".־ ־ "
סגי3שני׳עסף ברב אבלים ולא תנחומי אבלים דע שיוציאו השני הוציאו השני וקברוהו כאין ועומרין בשור מנחמין
שנכ תתימה3עינל ^
למ '6׳״-בי
חדשור׳שמשן קב
על מי מצווחין אסר מעמו למר על
 3מטה ולמי על הניכר לרבים
דברי שניהם בפרק י״ב וזה לשונו כל
כמטה רביםמצהיבין .עליו וכל שאינו יוצא

היוצא

ופוטרין את הרכים ואין מנחמי; שני אבלי׳כאחד אא'כ היה פכודם ש \ה וקילוסם שוה:
אץ מניחין מטישל נשים ברחוב מפני שקרוכילינוור ליש שליולריל״ש של שאר אשת׳
שנה
והרמ״ב׳כת׳י ועולי} כחבר עיר לע האיש ואין עולי] כחבר עיר לע האשת :
היוצא׳ שנו מת

חלמת קבורה שנו שם שנה שנט שס שסא

ד* מ

ומש ואין מנחמקב׳איליט כאחד וכו׳נר׳דהיינו
לומר דמשוס שהיה נרש שינחמו ובמכילתא אחריתי תניא המת והמילה׳ המילה קודמת ס! ו ממה לסייס וזו שינו (א ) "א׳!
לב'אבלי׳אלו כאחד קמ״ל דלא אלא א״כ כבודם
שיה
אבל
אס
אין
כבודם
סוה
.
מנחמי
' מכוה למתים המת והכלה הכלה קידמת בית האבל ובית המשתה כית המסת קודם
פסק לא״ר
את זה וחוזרים ומנחמין את חנירו או כחלקים לכ׳כתות
לזה וכנוסחת אכל רבתי שבידינו כתוב אע״פ שאין כת זו מנחמ ' את זה והפני' ואם יס לו פרנס ביתה ^כל קי דם 5(36וחת [36־ ? 5יי מסני סהסת ן 6וכל ^ 6■5' 061ת להגיפו1ע״סתם
מנחמים
ב
אבלים
כאחד
וגס
אחרי׳והאבל
אינו
אוכל
עד
שיאכילוהו אחרי' שמע מינ׳מהא מתנית 'ן בהי״יז דכמס׳ ל 4כיי
יחתייובכ״ל:
נוסח׳זו יכולה להתפר׳כמו שכתבתי :
כלה
להוצאתו של מת
אלא שנד
;
לחופה קודמת נסוצפתו
סכמתאצא
שנח ()א 1כ׳
שנה א׳ן מניסין
מט׳ש ל
כשי׳ב יחיכ מסנ׳
מת שלא היה לו צרכי קבורהוגבו לצרכו מעות
אושלאחר שכנס תנחומין האכל קוד׳ לשמחת
הכלבייפ
בסוף מ״ק (שם ) ובגמ׳אמרי נסרדעי
שאר דברים והותירו אם כשגבו גבו סתם ולא0חת 1כל ס3עה וה 3י את:ו 6כל ?ידס
ל״ס אלא של חיה אבל שאר נשי׳מניחק ר״א
יחרו לזה המת יעשו מהם צרכי שאר מתי׳ ואם יחרו לצרכי זה לספת־ המון צע־פג05א-ן פמפםל,ה ),,ג!
אמר אפי׳פאר נשי ' ופסק הרי״ףכר״א וכ״פ
המת יתנו ליורשיוא לא שנא מעות או שאר דברים :
ולזה מקדימץ בית המפתה שכבוד החייס יהקמביס יהמטה
כרב רבי׳משה בי מיימון בס׳י״ב והרב
רבי׳
להלין המת ואם מליט לכבודו להבי׳לו ארון קורס ובשאלתות הוצאת המת והכנסת׳אחלי! (
הרחיקיס
משה בר נחמן בת״ה  :ומיש ועולין בחבר *3^ 7
כלה איזה מהם קידם הוצאת המת עדיף 'הי1י1
ץ־  0גיהגין
עיר על האיש וכי כרית' באבל רבתי פי ב:
ותכדיכין ומקוגנו׳מות׳תניאכל המדח׳מטתו
שנו מת שלא היה לו צרכי קבירה וגבי ה״ז משובח פי׳שממהר להוציאו על אביו ואמו ה״ז מגונה היה דה  6ג 3יטומ6ה דוח ~ 1(6ל 001(13 6אותיי״נידיה^על
שבתורה דאמרי רבנן לאחותו אינו מסמא סכ! אסן זלביתי
לצורכו וכו׳ בשקלים פ״ב מנן מותר מתים ערב שבת
או ערב י׳ט או שהיו גשמים מזלפין על מטתו הרי זה אכל מסס׳הוא למת מצו׳או דילמא הכנסת מוטלי;אומ;האכל
משובח לפי
שאינו
עושה
אלא
לכבוד
אביו
ואמו:
למתי׳מותר המת ליורשיו וקתני עלה כיצד
כלה
עדיף
משוס
לא
תהו
בראם סמע "
אררקרוכיהי/ל
 יי"*
■■ "׳ ואח כ
גבו למת סתם זהו מותר המתי ' למתים
גבו
המסה וחלופיהן וחלופי חילופיהן
אתדתכיא מעבירין את המת מלפני הכלה ^ה?רס:.לענ״ל:
למת זה מותר המת ליורשיו וכתב
הרעב
ין
שלמטה צורך*בהן בין מלפניהם
בין אלת הכנס׳כלה עדיפ׳וכן הלכת׳ ע״כ לגאון שנס
שנסי(א)יעל
אלא מיהו במת מצי׳לא נהירא דאשכחןמת
מככבש;י!
"י ^ מצו׳קוד' לת״ת ופכוד׳ומגלה ודוח׳ טומאה
היה
ה״מרי״נא
:קיט־ו קירש !מן קיש ואם התחילו והגיע זמן ונזיר ופס'רמיל׳ול  6מציכו ך3ר קוך ׳ ^ 3כ^ ש״עת קצינה
מעות כמי ליורשיו הוו וכך מפורש בע נגעי
התור כולה הילכך מת מצו קודס להכנסתלבסון( .לחורה
הריןאליב דרבא דאתי הזמכ׳לאי מילת היא :קי׳ש אק מפסיקין ואית׳בגמרא שארם חשוב מות׳להוציאו
סמוך
כלה מה שאין כן במת אחר כמו שביארנו יוצא!׳ תחילהוהיה
שם אסירלהלין המ ואס הלינולכבודו לק״ש וא״א הרא״ש ז״ל לא הביאו בפסקיו
ואיני יודע למה והרמב״ס כ' מי שהיו לפניו מת וכלה מניח חפר׳ ד״נהבנס״ד
וכו׳בפ׳נגמר הדין (דמו ) ואמרי׳תו הת׳שאס ירושלמי הכתפיס אסורי׳בנעילת הפנדל
שמא
יפסק
פנרלו
של
את הכל׳ועוס׳במת יכןהו 5ן אןמר ^ ל) כמי׳ יונאז׳ לגס וכיין
הליכו לסמ' עליו עיימ מות׳ותני׳באבל רבתי
א׳מהס ונמצא מתעכב מן
המצוה
;
בבי אכל ע כ ואין הדבר אלא כמו שכיאיט התא,ת המול6״כ
דה״האס הלינו כדי סיבאו ק־וביסמותר
שנהגו נשי׳לצאת לפני המט׳יוצאות
ן! ^* —
 ך־׳ן׳וכתבנועכ״לודברי הרמ״בהסבפ׳י״דוכ ' יש להם להא•/
וכתבוהו הרמב״ן והרא״ש ז״ל :
חניא
כל
1
שנהגו
להיו׳אבלי׳הולכקלפני
המט׳הולכין :
עוד סס
יראה■-לי ׳ שנחמת אבלי קוד׳לבקור יאשינים בשעת
—.י - — - - ".
ז — — -׳—
המדחמטתו ה״ז משוב׳הי׳ע״ש
או
י
עי״ט
וכו'
  ■ -- 1-׳ ■  1׳חודה שלא לעכור
 !£ /ר]
מעבירין את המת מלפני הכלה פי' אם פגעו
זההחולים שניחום אכילות הוא
גמילו׳חסדיס
?רן עליהן עכ״ל:
בפ׳אלו מגלסין (דכב ) וכת׳נ״י מדחה מטתו
בזה נררך מקרימין הבלה תחלה וה״ה נמי להקדיםעם החיים ועם המתים כתבו הגהותמימון
פי׳מדס׳שממה לקוברו משוכח לפי שאי' דר
להתאבל עליהן ולהספירס כ״כ ויותר כבוד שאם אין בעיר כרי לזה ולזהמקרימין ומכניס קהכ1,ה ,לחופה בפי'י״ד^מעבירץ את התת וממכאן מסמ
להם כשנקבייס במהרה מ שיעמדו סר ב 'ולא ואח״ב קוברין המת והרברבי׳משה ב ימיימו ןכ׳ מישהין1, -פניו כסיס אבל וחתן כבית הכנסת ססהתן
יספידוס -מגונ׳סחיי׳ הוא להספידס ולקונן מת וכלה מניח הבלה למתעסקבמ ^וכ׳ הרברכי׳מ ^ה בךבחמ ן וסוסכיניו יוצאין תחלה ושוב יוצאכאבל
עליהם הרכה עכ׳ל והא דקתני או שהיו ולא נהירא ומיהו דוקא הכנסת כלה לחופה קודם
לקבורתומנחמיו וכן אס הקמבי סל שניהםאוכלים
גשמים מזלפיס על מטתו ניא' דהיינו לימי אכיל י!אחר שנכנסה לחופיויש1לפניו ילנחש אכיל ולשמח החיזן
שאס
שאס היה _
יום מעינן "_ .
ומתירא ״
.
ישהא תנחומי האכל קורם וכן הבראה הא־לקורם למשתהשלחת? ניניי מיליטן הכלה סקודס 115יקביוסמרו
מלהוציאו
שיסו
גשמים
מזלפיס
על
מסתר
בר
א
שיש
כידו
ספק כרי שניהם אבל אם אין בידו כדי (
שניהםקודם שיגיע זמן הכנסת כלה עכ״ל:
ולפי׳ממה׳לסיציאו
ה״ז
משוכח
א״נ
ה״ק
אם
משתה
תחתן
קודם
המת
והמילה המילה קודמת וכל זה כשאינו
שסא
תגו רבנן מבסלין ת״ת להוצאת
ביה מונס כמקום שאינו מסוכך והיו גשמי'
מת מצוה
אבלאם הוא מת מצו׳מת מצוה קורס שהרי הוא דוח'
המת וכו׳ מד א״צ להתבטל
מזלפין על מטתו ולא היה לו מקום
מסיקי
ת״ת
ומקרא מגילה וטומא ,דכהן ונזיר ופסח ומילה ואין
דבר בשבילו בס״ב דכתובות :
למאן דלא קרי
להכניסו בו ולפיכך ממסי ל טבי ^ י-י
3
*
0
0
ז
שקורם
לו בכל התורה ;
ותני כתב בה״ג כיון שיש לו מי סימעס?!
משוכח א נ כשהוציאוהו לב ה להולינגיו0י^
מבטלי? ׳חיה להרצאת המת
ולהכנסת עמו א 'צ להתבט׳בשכילו ורב נטמנאי כסב

שנט מקום

נ * יי>(״1שן ־נל״ושמיד<י״י' ״יי ?

מקו'

״ י ^8
ה דכי ליכרו עשיה מבסליס כת״ס וכתב
ן דטעמיז דמסתבר סול! וכוי ג׳יז שס
שיעור אפי׳יש עסו נמה אלפיפ׳מתכטל כשגילו מאן' רתני פי' ה י מא07־
והרא״שכתב 151,1ימםתני "
בסוףמ״קוהתום "י' 6

וישיבפ״ב
המדחהמטתומשי דכראה כמיןכלמ5ןסכה  .שלמד מעצמו אם יש ששי דיכיא א צ להתבטל בשבילו למאן דכתובות בסס השאלתית כדברי כה׳ג ולא
גזרממלך .
דלא קרי ותני ב׳בהלכו גדולות כיון שיש לו מי שיתעס עמו
א״צ הביאו חולק בדבר והיי״טכא בפ״ב דכתוכית
שנח
נושאיהמטה
וסלופיק
וכו׳
להתבטל
בשבילו
ורב
נטרונאי
כ׳דכי
ליכא
עשרה
מבטלין
וב' כתב כלשון הזה למאן דלא קרי ותני אמרר
הילכך
אעמוציאין
את
הרמב״ן
רםעמ׳דמסתב׳הוא דהא
איב׳שור׳וקדי׳וברכ׳אבלי׳דבעיבשאלתות דבעשיה סיגי" ומיהו כתוב בספד
המת סמוך לק״ש וכו הכל נתבאר בטור א״ס עשר׳וכ׳עו׳ שא״צ שידע בוראי שיש לו כל צרכו אלא כיון
שיש מצית לר״מ מקוצי דעכסיו בכל אדם מישר
סי׳ע״ב:
ירושלמי הכתפי׳אסורי
כימין
בנעיל׳ בעיר מי שראוי לעסוק בו א״צ לראות אם יש מי שיעסו׳בו
אלאמבטל ין מןהסתס שכולם מלאים סצו׳כימון
הסניל
יק
ילל
ד
׳
היינו
יי?
6
,
כ
!
ע
]
כס
שהי
י
כיון
שיש
מי
שיעסוק ת״ת קורם י״א שא״צ לבטל בשביל אשה ואין לך אח' מישראל שאינו או במקרא או
להס
אנשי׳מיוסדי׳לשאת
הימי
6
,
ה
6
ימ
6
ותינוקאלא
כמאן
במסכה
רלא
קרי
ולאשה
כעשרה סגי להע״כלסון
ותני וי״א ביון שאינה מצווה לקרות
ס6י 1לני?תפי ?,מיו!?,רי6א^ 306ל מסיינני וטושה
מה שמוטל
טליה וזהיר׳בלימוררריד!ודעלדיי׳יומאידהרי הרי״טכאז״ל • וכתב עוד סא״צ שירע
ועושה מה שמוטל עליה וזהיר׳בלימור כניהובעל׳דינ׳כמאןדקרי
בודאי שיש לו כל צרנו וכו׳בפורת האד כתב
״  0״*
.כל 1לע5
נפכיי5ססט
מ״ ,ותני וכ׳יכ ל
א־א^הרב רביני אשר י<לל כתיהרב ןרכינו יום  310מיוני
כלשון הזה ירוש׳בריש חגיגה ר חייא ור יוסא
יוצאו
נר
ישיש
יאןס
כא
סרו
,
שה
״ל
שתינוקת
של
בית
רבן
אינן
מבטלין
בשביל
הוצאת
המת שהרי
ור אמי סשין מייתי קומי ר״א אמר לון אן
יוצ ,׳^׳
אין
מכטלין
ב׳־*״ ועץ׳ ^׳■י׳-׳
לסיי׳ומקו׳שכהגו ׳-׳־׳*-
לצא' לאחי" המעה י׳־
י
י
ן י
בשע׳
אפי׳לבנין ביתן לגי
המקדש וכל זהיי לא איירי %
אלאז
~
כויתון
חמרין
הויתון אמרין ליה גמלין חסד ולא היו תמן
דעי תטא
כפ״ב
דסכהדרין
(
דף
כ
)
מקים
הוצאתו
שצריכין להתבטל ללוותו אבל כל זמן שמוטל לקיפרי אוחמץאמרי
-1
! 11נ״/ח*  111ג״ 7ן 4יו 4 ; 1ו^ ^־ 7ן *4
ין מכל שאר מלאכו׳ ובאין ללו
מחלה והנשי׳אתריהן מפני כבודן של
בכות אפי׳אי לא קרי ותני רלא מפלגינן בין קרי ותני אלא
בכיטו׳ת״תוש״ס שאין מבטלין מלמוד תורה למת
יסיל!ש /לאיהו
 355ץבנפי .י3
ספ
0
זוה
י
אבל
בשאר
מלאכות אפי' אי לא קרי ותני הכל בטלים
ובאין כשיש מישיתעסק עמו כל צרכו אלאעוסין
?יי? הל כתוב
םיס
^
ניע
,
ם
ל
1
ללוותו
ואם
אין
חבורות
בעיר
כל
בעלי
מלאכו׳צריבי? להתבטלבתור׳ואינו צרי׳לצאת וליאו׳אס ישעמו כל
לב /
מה ?ס
6
ס
יוצ
^
י
ג
י
ימי
רע
ל
,
עולס
ולהתעסק
בו
עד
צרכו
שיקבר
אס
אכלי
לאו אלא כיון סיס סס מי
:עסק
וק ראוי למנעם  :מקום שנהגו להיות
,
סיעסה
מעסה
ת״ת סלו קודם ע״כ:
אבליהולכי׳ אח המט הולכין וכו׳ תוספתא כתבה הרב רבי' משה ברי נחמן בתי ה:
י״א שאין צריך לבטל בסביל אשה ותינוק וכויק כתב הרמב״ןבמ״ס  :־ ומיש

.

.

והעי־דכיבסוף קוהגהו סוף
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י

הלכות הבורה שסא שסב שסג

•ד׳מ

זו ובסוף נזיר ימשל׳כזי זה מושכ׳כדרכו רגליו מפושטו׳וידיו על לבו ח״ל הימ״בבפ״ד
 1סא (א ) ה אבל וכל זס ללז לזיירי לולא בסע׳הוצ 6חו ומעד לזבל מת״ת5וין צריכי׳להתבט׳נזלא
ע
לכתובות סוסיי בעפר מעמת ועושין כוך בצד המערה וקוברים אותו בו ועניולמעל׳ועחזירין
זקהוא בסע' הוצאתוכדפריסי׳הכל בפסקי הי״א׳סוף מ״ק והוא מדברי התו׳פ״ב
העפר והאבניס אליו ויס להן לקבור בארון סל עץ עכ״ל • שאלה לרב נטרונאי אי
נמרלכי
פ /וכן ני מדברי הרמ״כס בפר י״ד וגס הר מקכתב בת׳ ה כלסון הזה ודוק להוצא׳המת
א״כ זו היא דרך ישרה לקבורה וכולי בת״ה ויש כדברי יכינו טעות סופר שכתוב יס מקו'
יכתזכ׳והצ׳סתחו'
אבל לסא׳צרני קבורתו אין מבסלין אלא כיון דחיכא יורשים ומחייבי בקבורתו
שיש כוך גדול ונו אבל בבבל שאין ססכוך
ע״חי/ן• שנ״ג
זנהר״ןע״קלתגיצ' סבורתא דמיפלגא כהוא מיתא חין מכטלין
כדפרישיתוכולי וצריך להגיה בשניסביד במקוםכוך
במלאכת הרשות מותרי׳כלאמרי׳ אבל מת״ת אין צריכין ילהתבטל! אלא בשל הוצאתו
ע' נלשמ״ט< נג״י דהא אפי
הרמ״גןבתה־ ררטלסי בצואתושל
אוכ״כ
דמכטלין ת״ת להוצאתו יש אומ׳האדמבט^ ין ת״ת ילהוצאתו היינו רוקא במת מצלו^
ריש פ/דנתומת לעי׳סכ״ל י״א הא
יררעג ׳ריאכה ןש,לח 1,ך ׳חגניה ר אל תרבו עני מאד חכייכין וכו בעבתרא
<נתפ ג״ירצייה היינו דוקא במת מצוה ולא נהיר וכולי כן נהירא אלא בכל מת נמיאיירי א
חסד דכלאיס ( דף מב ) ומיישולא תימא מסוס
ייניה חונסצנטצ :כתבו כתוס והר״אש כפ״כדכתובות דהא בריה לטכריא פי׳ללמוד אמרו לו גומל חפר הוא פי' שגומל
שסב (א)
סביבות דא״י וכולי כן כת הרמי בן נת״ס:
קכרי׳בקסריןשלחתי׳לטבריא בראשונההיו קוברין במהמרותוכולי
;כ ח"ולןנ 3לקצת מבסלין ת״ת ביל הסתיס איירי ולא למתי׳ללוותם שלח לו המבלי אין
קונרין נעלתשובה במת מצוד דוקא ודחו דברי האומרי׳ דבמת נמנו וגמרו בעליית בית ארם כלור התלמוד קורם למעשה רבנן בירושלמי תניא באבל רבתי אין קוברים ב'
אי 5.גדיקבמור :מצוה דוקא קאמר דמכטלין ת״ת ופ״כ עוד
ה ׳• ׳•־׳1׳
כתב בת "
כלשון
הרמ״כן ׳•'*■־
■י׳־׳ ' ׳-ן
זה ׳
בצר ׳■י
מתיס זה־׳ '•׳
אבל ׳■ו;* ״
שסג (א)
שעשה מעשה ן
מי !
דתימא בשיש שם111
דקפרין אמרין הדא ו1
מ1 1
רכתובו׳י״מ
בפ״בב רכתובו י
הרא״ס 1י .נ
מ ככ הרק<
כפ׳א״מ
הרא״שס בס ח
וכתב עיד הרס
קוברין
וכו׳אי;
מעש המעש קורם לתלמו והיינו מה שמחלקהזה באבל תניא המוצא מת
טלין ת״ת כלו׳רס 5ןין לבטל אין שם מי שעשה
גא׳ודאסמס החת דהצ דק ^׳מ3
יהירהכ' מתיס זה בצד זה פי׳אא״כ היה דופןהקבר
וכ ץ׳לומיסן ל ,סנ ׳ בגמ׳דירן בין אם יש שם כל צרבו או לא אמר רחבה איר
להוציכו סיזקוס והביאו ראיות לדבריהם
עושהו מפסי ביניה'שנמצאו כיא בתוךקברלעצמו
עד חוב ודחה ראיות איר הרואה מת ואינו ^ לוהו עובר משום לועג לרש חרף
למקוםשלי;משמי! דתלמודא מורה שהוא
מק ולגבי מכין תכן חמה מתי חצי אמה למען
שס7חותרצהי3יכ<
קאמר וגס הימ״בן וכר גידר הוא כרפי׳לעיל ולפחות ילוונו ד׳ אמות ואם לווהו
האומרים דרשאין־לכטל
למק׳ם שאבותיו
קנוימם שם כתב
הרשנ״אגתשו' סי,
 8ס׳נ 1ראובן ניה
בשעת פט־׳ ת!
שישאו א! תו לקבור
מפניו וארון העובר ממקום למקום אם שלדו קיימת
א 3מיזוס קב ודת
אניתיו וגיוסשמת לכד העול׳נוהגי׳לבטל כל זמן שהמת בעיר
ללוותו כמו בשעת הוצאת
נאנס! !לאיכלז מנהג גיוע הוא אך עושיןכן שלא ידחהצרכו
יוחנן מניין לקבורה מן התורה פי׳
רושרסרבי
לשאת איתי תיל כי כלס ילכו ללמודעכ״ל *:
לקוברו בקרקע ולא יתננו באדון ויניחנו
וככנישוהו לשעם
במקום אכהו שלח לר חנני כריה לסבריא וכו׳כפרק
וגקנר
'רחביא״ר ת״ל כי קבור תקברנו לפיכך הנותן מתו בארון ולא קברו
פטירתו זענשיו אלו עוברין (ד ל ) ובריס חגיגי'•15מ
מ! בנין להול כו יהוד׳א״ר המא המת ואינו מלוהועוב׳משום עובר משום שמליןהמת אלא צריך לקוברו בקרקע ואם עשה
אנל קנזר׳אביתיו לוע לרש כפר' מי סמתו (דף יח ) יכתב ה״ר ארון וקברו בקרק׳אינו עוב׳עליו ומ״מ יפה לקוברו בארץ
ומפנישא׳אלישא יונה כל המא׳את המת ואינו מלוהו כלומר ארץ ממש מצרה אפי׳ בחייל ובכ״ם ומקום לפי מנהגו יש
אופו סחמ׳הססד
ארוןולדברי הכל
הגשר וריחו נ!7ף אע״פ שאינם נושאי׳אותי לקברו כיון שתא' בכוכין ויש בחפירו׳ויש בארוןויש
עלשיתענל הבשר סנושאיןאותו בדי' ואינו מלו׳אותו עוב'מסו' המת על גביו ופניו למעלה והכי איתא בירוש׳יהבוני על גבי
אם מ! תר ליתן־גל
כאדם שהוא
עומר ולא יושב ולא מונח ראשי בין ברכי
יבי
בל גופו סילצמהר
שאל׳לרב נטרונאי איזו דרך ישר לקבור׳אם להטילו
הע־סל אי אינא
ברי
בזיון גנן אי לא
כשם
לוח למעלה מן הכוך שלא יגע בפניו
א״נ משים ג גיא
והשי להטי עפר על פניו יש מיון
עושיןשנותנ־ןעפ על
ונעניןשאתר?קשה
,ל
ימה לתת כתחת
הארצו שוות יש מקום שיש
נכון לעשות כן ולא
ואס ליווהו מה סכרי
םמתו
לנש' החיגאסמ! תר
יוסי אלץד ק״מ ץ גרול כמו בא״י מכניסי׳ אותו לכוך ואין נותנין  .עליו עפר
ירושל׳א״ר
לטלטלו "מקומו וכו שס :
עומדים עיק׳שסומכין שיש שם ברד ויבש המת .ואינו מתליע אבל
אפי' לישא אותי מקמי מית׳ וכוירכ ׳כרי״ץ גיאת ש״מ
בשמו שאין שם ברר קוברין אותו בארון .ונותניןעפר על פניו ועל
אגל אנותיו כמו לפני המת וכולי כ״כ הי־״מבן בת״ה
_.
״.
_ _ _,
שגזהאולאת 1ןנה ן^ן" _ -״.£1
נלניהא• שעושי!
לענל הנשר מהרה דברי
כדי לשאת אותיאל מעומד
;וקשה

א״ך״י

,
נמנןלרס,ומ*ם וכ ינדוי ^כדסרי ?'
גומ \ רבימ*עס ^
^בס,ו

, . ■,״,
ל ,פ0ו מו •,אמ1מ * 1,
ומ״ש
3פי?מ ,

מקום שצוהמותר
שאין נשר י.וי ת
מרגיש גאיומלכ״ש
בסיד והחונטים
אותי
קורעים
וגווציאין תע־הן
ואין כאןיישו' נער
ולא משום גויון
ולפנותו ממקומו
כל• לקוברו גמקס
ממה אולקנרות
מותר
אנותין
*יטש׳ בעירנו נא׳

כמו

^

ולא

כל

צריכים אחריתי ומ״ס ונהגו עכשיו נר׳יהודה כןכתב
המת :
כרמ״בן בת״ה אין נותנין כ אמנות זה על
שצריך זה וכו׳ג״ז באב רבתי ומ״שודוק׳סאקביניה'
כך עפר ו׳טפחים וכו׳צ״ע סבת ה כ על ביית'זו
בקרקע ודוקא מיגעים אכל בשני קימת זה למעל'
טפחי׳
׳
עליו׳מפסי׳כינתי׳גט
לומזה וקרקעיתו סל
צרי׳אפיןרשע
אצל צרי׳אעי
רשע אצל
קוס־ין רשע
אין קוברין
דקבור' מיתר • אין
חמו׳אצל רשע קל בס״ס כגמר הדן ומ״ס אין
קוברין
קיבריןצדיק בינוני אצל חסיד מופלגז״ל
נותנים
בלא
הר״מבן בת״ה וכן צדיק ורשע בינוני אין
לא
קוכריןאותו אצל חסיד גמו׳ומוסלגכדאמרי׳
ישן
אלא
כי נח כפסיה דרב הוכא ואסקוס לא״יאערי
בכו׳ולהניח
נינסיה גבי רבי חייא דרב יונא רבץ תורה
שאנו כישר'ור חייא ריכזתור׳־ישר׳ובסהו׳צורב׳
עפרוטיטאו
ולא קבלו
דחסידי -
למעית . -
מרמ׳אמרי עיילו -
כרב - -
ברילמפית דיייט וקבלוה דפבד כר׳אלפאי
כלוכו׳עכ״ל כתב רבעו ירוחס בנתיב כ״חבשם
כבבלה״ר יהודה החסיד אין לקבור ב ממיס יסד
עיניוסהיו סינאיס !ה את זה סאף כמותם אץ
ו^וי*יירירימר•יוהד"ליו■?■ רמי ",ו<י ו-ו

טפחגותניןלוחשהו׳כסוישל
.
ארוןעלהעפ׳וחוזריןונותניןעפר והעצמות וכו׳כס״פב דמ״ק ויש בדברי רבי׳
, . .
,
"1י! הרבה ער שנעשהנל! גבוה כמו אמה או יותר ומה שנותנין עפר עיבוב דבי־מש סמוך לו אצלממכוב׳לכזויכ'
*51ל יהדה יי זגיאת ^?
לי]וד סגי ירי
עפר היא שכן כתי׳ כי עפר אתה וגו׳ירושלמי בצואתו ובתו' סלו אפי׳ממכוב׳לבזוי וט ורביכפסי'
שרפואתו
מנין^לו)וכת " ו1׳"1
צרכו ואפ״ה חייב לעמו' ממנו ומפטו וארו של לאמ׳אל תרבו עלי מאוד תכריכיןנתהי ארוני נקובהלארץ ביניס'בדברי׳סאינס ^ )
רבי׳ייוחס
העבו' ממקום למקו׳אס שלדו קיימ *־צריכי׳ פירו׳שיטלו דף הארוןהתחתון וישכיבוהו על חאר׳שקבור׳ קרקעילקביו בא״י מותר״ואס נתניהוסס״עלמנת
ללומו וכולי• :
אסו׳להזיז
כי לפנותו בכל פנין מי־ת וכתב עוד
מצוה ולא תימא משוס חכיבותא דאי׳י אלא אפי׳ בח״ל רבתי׳
מןהתיר׳
שסב א״ו־יוחנן מנין לקמי
נתעכ׳הבשראת ימת ממקומו ולפתו׳קברו אסר שנסת'
ונולי כפ׳נגמר הדין ואיתא עפר אתה וגומי בראשונה היו קוברין במהמורות
מלקטין העצמות וקוברין אותו בארונו׳ אותו היום היה מתאבלהגולל ואפילו עוררים היורשים לראותאס
חוהתם א״ל שיור מלכא לרב חמא קבורה
תניאהכית ב׳ספיות אין סותחין לבדקובאבל
למהר היה שמח לומר שינוחו עצמות אביו מן הדין
מדאורית׳מנא לכואיסתי׳ולא א״ל מידי אמ,
בצר זה אא״ב היה תפן הק בר מ פפ ק רבתי  :כתג בהגהות אסירי• פיק א מ
עלמאכיילז רבתי איןקוכרין ב׳מתי׳זה
רב המאבד יעקב אתמסר
ואחד בתוך קבר לעצ מו י^ א ךןמת כצף בשם א ז היישחינו מסתמי כזה הקברשיש
ביניהם שנמצא כל אחי
דטפפאי איכעי ליה למימר כי קב יי• י דחי/

סנקביפוןהשסנה
וניוסהילו׳לנזנריס
מלא יכלו לקבור
!^ ט ?ז " צער ובזיון למתים וכתוב ע״ס אץלהוליד
ב תן[ ?׳ ? ? נה יהאפןה נ ? ברת ^ ב 5ח ה ק ט ! ועם ב ? בנה ה
אותן ליומן בנית
רמ
מרבויי׳דתקב
ליה
נימא
ופריך
יהודההמת מעי׳ שים כה קברות לעיר אסר׳אגל
הכלל כל שישןעמו בחייונקב עמו במותו ונהגי עכשיו כר
פקנרזת ואח״כ משמ׳ליהלסכו׳מלכ׳דרש׳מרבוי'וכת'הרמ״3ן
מינהו משסלנ״ה
שיפנהמוליכין מח״ל וכ׳ הבל בו הטעם שאיןמפכין
למדישהעוש׳אמןלממ אין גותנין שתי ארונות זה על זה ואם נתן כיפין חעלק
ונ׳ם בנדון והעכ״ל בת״ה עלזהנמצינו
טפחיםהמת ממקו׳למקוס לפי שהבלבול קם למתי,
מ לץ שאין נוהגי׳בזיון במתים ורוקא שאין ביניהם עפר ששה
גת׳בא״ןיס נוהגי׳ ומניחו בכית הקכרו׳אינ׳קבור׳וככלל
רשעמפני שמתייאץ מן יום הדין וזכרלדבר
ואס עשה אמן וקברו אבל אם יש ביניהם עפר ששה טפחים מותר אין קוברין
לתת מעמד א״י מתו.הוא ועוכר עליו
אין ישנתי אז ימח לי ובשמואל הוא אומר למס
נקנלוישלהןקגת
אע פ כן יפה היה אצל צדיק אפי רשע חמור אצל רשע־ קל אין קוברים וכן
ראייה ממדרש בקרקע אינו עובר מליו
ז צדיק ובשר בינוני אצל חסיד מופלגא  :הרגזתני לעלות ואס ציוה לקוברו בכיתי
מצו׳כצואתו קוברין
תנתותאפ׳ ויחי• לקברו בארץ דקבוראק ממש
לבית הקברות מצו׳לקיידבריו

מסכףולהעתיקו
התלמוד איז מפניזהמת והעצמות לא
דר׳ואפי׳בח״ל ומה שנהגו חכמי
עצ׳מיויויםי׳
? ש יכי תניא אי׳ז מ
בזוי
מרןבר
מכובד לקבר מכובד ולא
בת ה ומסיים כה מקו שנהגו לעסו כן ממי
באמנות לאחר עיכול הבסר הוא כדאמרינן
מקום שנהגו שלא לעשו׳אין עושין וע״זנאמ
ואל תהג גבול עולם וכתב ע״זהר״מכן
״״  ,׳*  *- '-ר־ ן-1״־״ד־ ן ׳< —״ ׳־י״״׳* ץ  7״ו ; ׳י* ״״ו ׳  17״
יכן כתה מניחץאותו ץ׳־!
ממבובי למוי ׳ ומסתבי־־א מקוס שנהגו כגון שנהגולשנותה
דאמרען במתי מדבר סך יגב  ,לצר הקבר לקבור שם מת אחר ובתוך שלו אפיפניו למעלה
גאון אסר עיכול הבשר וליתן העצמות בארונות
כדאמריכן 3ימסלמי שרי שערב לאדם שיהא נח אצל אבותיו נשאל לרבינו האי
הצד
מן
א״נ
אפרקידא
שמכגיסין שם המתים ובשעה שמכניפי] וכתב רביכו בסמוך •נשאל לרכינוהאיי
יהבוני על סטי־י לא עומד ולא יוס ולא ראשי מערות שיש בהן כוכין
אותםמטרות שיש בהם כוכין ונולי בת״הושם
כדרך שאדם ישן ובפרק שם המת מלקטץ העצמות ששם ומערבין אות׳ ומניחין
מונח בין ברכי אלא
ואיןנ! בואייססדכרי׳יותר וז״ל נשאל מרבי' החי
לרבי שמעון דמכיד בגומא׳ שבמערה אי שרי או לא וכן בית הקברות שנתמלא
המוכפירו׳אמריככוכין
הישניםהני מערות סבא״י ויש בהסכוכץ סמכניסין
סמורי׳היא להם מקום וחופרים בקברי'
להו כמין נגר והוינז בה קבורת
.
מתים
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הלכות קבורה שסג שסד

רפד.

מלויסלשס וככל עת שהם רוצים להכניס מתיס מערכין פצמו׳אותס מתי׳ומניסין חלוק עליו נקטינן כהרא״שב והאדקבר סל מין אסור לסולם דרגן׳ שמאו לסם מת
ונתנו נו אפי׳מ״ד לפנותו כפי נגמר הדין מתיב למ״ד ה; נמלאו מילת׳ היא מרתפי'
אותם בגומא שבמעיו׳שךי למענ׳הכי אג לאו וכן בית׳הקבת שנתמלא ומחופרין
אותם קכוראי ומכניסים את העצמות לצד אחד וקוברים בהס והשיב הכיןחזינדהא נפש שבנאו לפס סי מותר בהנאה הוסיף בו דימוס אח׳לשס מת אסו ' בהנא׳ומשני־
דעבדי בא״י שלא כדין הו׳דהא חייסי רבנן למפג מקוס תפיס סכי מתים בהדי הדדי הב' ע דרמא ביס מת א' ה מצי ארי הוסיף כי לא הוסיף כמי לא צריכ׳אע״ג דפניוה
וכת הרמ״כן בת' ה ואע״ג דקבריה מל מנת
לתנן המוכר לחבירו לעשות לו קבר וכולי
לפנויי אסו׳מסוס דדימוס מיהא לסם מת
דאלמ׳לא שרי למדבק למתים להררי וא״א הישנים ומניחין העצמו׳ ילכד אי שרי אי ילא והשיב דשילא כרין
איתעבי׳נומ״ש ואפילו לא נתן בו אלא נפל
סלא יהא בין מת לחבית פחות מו׳טפחיס
ולעניןבית עברי רהא חיישי רבנן למקום תפיסת שני מתים אלא צריישילא כ ריתא שס ומ״ש אבל אס בנאו לשמו ולא
ג לתפיסת ז־וג׳לתפיסתזס
■ דאמר הזמנה לאו
אי וראי יהא כין מת להכירו פחות משש' טפחים ג׳לזה וג׳לזהולענין בית נתנו בו מותר כרבא
מקו׳לקבוד
©קברות שנתמלא ואין
הקברו׳שנתמלא וראי אי ליכא דוכתא אחריתי אפי׳שיהא רחוק
מילתא היא ומ״ש וכן אס נתנו בו אדעתא
ליכ רוכתי אחייתי א1״פ שהיא רחוק משש
משם מה יעשו אי אפשר ליה למשבקיה למת בלא קבר אבל אי לפנותו ולא הזמינו מתחילה סותר לאחר
,דכו׳אבל ודאי אס יכול להעמיק כרי שיהא
בעומק וכין המת למת ו׳ספחיס שפיי דמי איכ׳דוכת׳אחריתי אפי׳בסרח׳ברוחק׳ילך שם ולא ינוול המתים ספנסו כ״כ הרמ״בן בת״ה מסו ' דקי״ל לגבי
ואע״פ סוס למעלה מזה דהתש מקשינן והא וכמה בתי קברים שנדחקו המתים ורנינו שלא יקבר שם אבל תיק סל תפילין נר ביה ולא אזמניה שרי :
במעמיק ודאי אם יכור להעמיק שיהא הקבר בעומק_ ויהא בין מת למת ומ״ס אבל אס נתנו פ״ד להיות בו סולמית
קא נגעי כוכי בהדי הדרי ימערקי
ו׳טפחים שפי׳רמי אע״פ שזה למעלה מזה ׳ע כ׳לפיכך אסור לפנו׳ אסור אפילו לאחר ספנהי אפילו לא בנאו
לפיכך אסור לשנות המת או
עכ״ל :
לסמוכ״כ בת״ה וטעמ משו דהיינו צזמניה
העצמות ממקומן לציי־׳מת את־ וכולי פד המת או העצמות ממקומן לצורך מת אחר וכ״ש לצורך המקום
ואח״כ נותני העצמו׳לאיון מות הכלדבי־־י ואפילו כרי לעשות לו קכר מכובד מזה אסור אבל לכפרה שלו וצר ביה והיינו דמתמה תלמוד כי אוקימב׳
בקבר אבותיו מות׳ואם בדרמ כיה מת א״ה מאי איריא הוסיף אפי׳
הרמ׳בן בת״ה ולמד כן מהירושל׳והבריתא או לכבודו כנוןלהעלותו לא״י או לקוברו
לא הוסיף נמי ומ״ס ואס לא בנאו לסמו
סכסי רכי׳בתחילת שימן זה ולשון לפיכך מתחיל׳ היה דעתם שלא נתנוהו שם אלא לפי שעה או שנוהנין
נסי© כתב רבינו אייו 1למי וב״־תאדראש
ונתנוהו בתוכו והוסיף בודימו׳לסמוכולו
לקבור במהמורות בלא ארון ער שיתעכל הבשר ואח׳יב נותנין
אסור אפי׳לאחר ספנסו ואע״פ שקברו סס
השי׳קאי ומ״ש לכפייה שלו או לכבודו הדר
העצמית בארון מותר תניא כאבל רבתי ארון שפינוהו אפור מ״ד לפנותו היינו ברית שכתבתי בסמוך:
מפי להו דלכפי׳שלו היינו להעלותו לא״י
ולכבודו היינו לקכמבקכר אבותיו ודוקא בהנא׳אש הוא של אבן יקב׳של חדש ישב׳המוצא נסרי׳כבית ומה סכת׳ואס מכיר הדימום סהוסיףלסמו
הקכרו׳ לא יזיזם ממקומן:
מסירו והוא לבדו אסור ושאר הקבר מות׳
ממום האי כממפנין וכמו שנתבאר סעיב
לאדם בשעה שינוח אצל אבותיו אבל ממום
קבר אסור בהנאה וחקא קבר של כנקאבל מימר סס הפוצא קבר בתוך שדהו ואינו
קרקע עולם של קבר אינו נאסר כת׳הר' יודע אס נקבר סס מדעת בעל הסד' ומער
כמר אחי לא * ב׳הזנ׳הרש׳גא נתשו׳שאש<5ה
1
ואסו׳בהנא ברית סס (דמז ) קבר הנמצא
שישא אומול־ןןנדוב־זקס קנורינאנותיחנאנשו ולא ישעיה שהעפ׳שמכסין בו המת בתוך הקב׳אסור בהנא׳ דתלוש
יכלולישא אומו מ< ד וקנ  -סו נייקרזפידרתומניהגל ולבסוף חברו הוא והשיב כתלוש ואיזהו קרקע עולכגון החופר מות לפנותו פיכהו מקומו טהו׳ומות בהנא׳
נניו לעמת; יושם לקיים דנריוימימ־ לימן גל כ! גועו
קבר סידו׳אפו' לפנותו פנהו מקומו סמא
שידלג ; ' ה גינולונ׳דש׳ש לוישנאנשו ילתיכלולקונרן כוך בסלע שהו׳קרק׳ישלא נתלש ואינו נר׳אלא העפר נקר׳קרקע
זנכי'הדןנרן '( קנר( ־וכסגלך :ש  :זי' .שמ;׳מד לעגומ• א1״כ עיל׳יאפי׳תלשו ואח כ החזירו דהא לא משבח תלמוד׳למיס׳אלא ואסו בהנא׳ופרש״י קבר הנמצ׳וכגון שהוא
חדש ויודע בעל השדה שלא צוה מעולם
לניתהקבחת :וכתוב כת״ה סהטעשהיו
בקבר של בנין ובן דעת אי׳א הרי׳אש ז" ל וכתב ה״ר ישעיעכשע
לקוברו סס ובנזילה נקבר סס  :ואס מדעת
קוכייס במסמרות כלא איון כדי שיתעכל
הכשר היינו משוס דשיען יפה לו שינוסו שקוברין הקטני׳בקנרי הנדולי׳באיסור הן עושי; ישקב׳מת אסור בעל השדה נקבר סס מקומו סמא גזר' דרב׳
בהנאה אפי׳לקבור בו מת אחר וגם לישב על הקבר אפור ועל היא שגזרו טומאה עולמית על הקבר כדי
©כפותיו סן הדין :תניא כאבל רבתי אתן
ספינה -,אסיר כהנא׳פי״ג ופך היא■שכוי שס האבנים ששכסין ס הקבר או על עפר הקברדכולהו כתלוש שלא יפנוהו ומ״ש רבי׳ואינו יודע אס נקבר
ולבסוף חברו דמי וא״א הר״אש ז״ל לא היה אוס׳לישב על האבן סס מדעת בעל הסד דמסמ דמסתמ מותר
'סל אקושל סיס תשב ' ושל עץ ת שרף ושעם
לפנותו עד שידע שמדע בעל הסד כקב שס
המוצא כסייס כבית סקכתת לאיזיזס שאינו נחשב מן הקכ׳אלא ציון שנותני׳עליו אחייב והא דקבר
ממקומס משוס דסיישיק סמא הוא ארון של בנין אסור לעולם דוק׳שבנאו לשם מת ונתנו בו אפייעל דע׳ מדברי רס״י שכתבתי נראה בהפך דלא שרי
לפניתו ואפי׳אש לא נתן בו אלא נפל אבל אם ננאו לשמו ולא לפנו׳אלא קבר חדש סיוד בעל הסד שמעול׳
ספיכוהו :
שסד סבר אשור בהנאה ודוקקבר נתנו בו מות׳ובן אם נתנו בו אדעת׳ לפנותו ולא הזמינו מתחילה לא צוה לקוברונומ״ס ואס הוא מת מצו׳וט'
סל כנץ וכולי נימי הדין מותר לאחר שפינהו אכל אם נתנו על דעת להיות בו עולמית שמת מצוה קינה מקומו כסוף פ׳מחב (דף
אסו׳אפי׳לאחישפינהו אפי׳לא בנאו לשמו ואס לא בגאו לשמו פא ) ופריך כפ נגמר סדין וקבר הנמצ ' מות׳
(דף מזיקקכייה דיה הוו שקלי מיני׳עפיא
לפנותו ודילמא מת מצוההוא ומסכי מת
לאיסתא כת יומא אתו אמתלשמואל אמר ונתנלהו כתובו והוסי׳ בו דימו׳לשמו כולו אסו׳אפי׳לאח׳שפינהו
והרמב״ם כתב בהלכות
קלא אית ליה :
,להר יאות איכון עכדין קיק 'עול׳הוא וקרקע
.עולם אינה נאסרת דכתייוישליך את עפרה ואע״פ שקברו שם על דעת לפנותו ואם מכי׳הדימוס שהוסיף טומאת מת פ״ח קבר הנמצ׳מותי לפנותו
אל קבר כני הפס מקיש קבי כני הפס לפ״ז לשמו מסירו והוא לכדו אסור ושאר הקבר מותר  :המוצא קבר ואס פנסו -מקומו טמא ואסור בהנאה עד
.מה ע״ז כמחובר לא מיתסר׳רכפי׳אלהיהס בתוך שרחו־ואינויורע אם נקב׳שם מרע׳בעל השד׳מותר לפנותו שיבד ' כמו סיתבא׳וקכר הידוע אסו׳לפממו
' פל הסרים ולא הסריס אלהיהס אף קני ומקומו טהור ואם מדע׳בעל השדה נקבר שם אסור לפנותו ואם ואס פנהו מקומו טהור ומותר בהכאה וכך
נמי כמחובר לא מימש ומקשי מכמ בריתו' ' פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה ואס הוא מת מצוה שמצאו היא שנויה בירושלמי ערק בתרא דנזי׳ונרא׳
דאמרי דקכר אסו כהנאה ומוקי להר כקכר ארם שש ומברו אפילו שלא מדעת בעל השד׳אסו׳לפנותו שמת סכך הוא גורס גס כן ברית בגמ פרק נגמר
הדין דאל״כ לא היה שביק גירסת תלמודא
 .בטן ופרס״י קבר כנין
דידן מפני היחשל׳וה״פ קבר הנמצא דהיינו׳
ה ךקע דעותיה בע״ז כית
'לפ״ז אסור דתלוש ולכסוף
׳לפנותו
בור ^ שדה גיר ,שלא %ינו יודעי סהישס קבן מות
בין שדה
שירצה מצאו
מקים
עליומפנהי?לאיזה
דדויי רזרר> רדיד יודיו רזחחיי דרודי■ !־זרי
?
•
ל
1
ז כמי י)ת זש ז  :בחב מפכהו לשרה בור בי?ל שרה ניר לשרוץ יך^ מפנהו £עודהניף בי  .דכיון שלא היה יודע מסתכל נקבר שסשלא
י ברשות בעל השד וכיון דלאו מת מצו הוא
.
.
 ,ה ר ישעיה שהעפי סמכסין בו המת בחיר

הק 3ר3ןסןר 3ה; 3ןזמן

^נוכי6ס)5לצ

שרהזרע^לנזדה אילן מפנהו לשר אילן ואם שתיהן שוות
מ! רו -יש ! !-ן ואם שתיהן שוות בקירוב מפנה

העפר כקדא קרקע עולס • רכינו ירוחם כ
כהפך בסס הרי״ף והרמ״ב׳והר״אש לכךצ" עא אפי׳תלשוואס כ החזירו וכו׳וכןדעת
י א״א הרא״ש ז״ל :כתבה׳ ר ישעיה עכשיו שקוברי׳הקטני׳בקברי הגדולי׳באיסו׳הס
י עושים וכולי מה שנותן טעס משוס דקבי מת אסור לקבור בו מת אסר לא היה צרי'
לטפס זה דכלא טעס זה אסו׳מסני כבוד המתים כמו שנתבאר כסי׳שנ״גלומ״ס וא״א
לא היה אוס׳ליסב על האבן שאינו נחשי מן הקבר וכו׳וק״ל דמשמ מדבריו דליסב
על הקבר עצמו אסו׳ואלו למה סכיבסמו׳כשמו לעפר סמכסין בו המת בתוך הקבר
מותר בהכאה א״כ מותי לישי עליה וצ״ל דה״ק שאילו היה כחשב מן הקב הוי קבר
; כנין ואסור וסובר דלח מיקרי קבר בנין אלא מה שבוניס בספירליתן המת בתוכו•
 * .ג״ה כתג היש׳נא שאלת אם מותי לישג על המנכה .דגל הקנריתגורל ב גגי אדם אינם מהרין נגן והשיג
משיננד׳פהוא מומי לפי ראי׳חנית־׳אותם תנגן׳ עכשיו אלאלכנודב נלמאןמהשמהגישלישג עליה׳מוכיח
׳ עלנ;־והריאל( כמתני' עלי;  0׳ולא נאה׳לי.זבה אלא לכס ' נעל■־! א ע״ש■ .
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■ פ׳א״ז בפס א״ז החוג 'קבר של כנין למת יש לו לקוברו פס לא חפר כקרק אלא בכה
ז
; מל גבי קרקבכיןכתלי׳לשוס שס מתו דלא מחוב׳הוא ולא הטי בו את המת ולא את
; מפל אותו כנין מות כהנא הטיל בו כפל אסור בהנא׳אכל קבר מחוב׳לקרק אפילו
; הטיל בו כפל או מת מומ׳כסנא׳ד״ס דקבמ׳סלנו שחופר׳י בקרקע ומשליכין העפר
■ לחוץ ומככיסץ סס את המת ושוב מסליכין העש לנכי הקבר אותו היא אסו׳סהרי
 .סימה בו תפיסת ידי אדס ובתשוב כ׳דכל מה שנעש׳לצורך המת ולכבוד המת אסורכהנא׳ומתוך כך אסר למכור מצבה סכפבר ולפי דבריו אסו׳להסען מלהמצאא״כ
^מו׳לדרון־ ע״גבית הקבמ׳מס-וס דאסובהנא׳עכ״ל• ולעני] הלכ׳בדברי׳סהר״א'

לאקנהמקוסקבתואספההומקומוטמא
מפנהי
לאיזהכלומהשדהססביכותיוטמא דסיישי׳פמא

בית הקברות הוא עד שיבדק כמו שיתכא 3פ שאסר זה וכמצא שלש׳מיירישצרי׳לבדוגן
מן האחרון שכהס עשרי׳אמה ואפ״ג דמותר לפנותו פנוי שאני שאינו אלא מדרב מפני
כבוד המת קבר הידוע שאין סס אלא הוא לבדו ונקבר סס שלא מדע בעל השד' מותר
לפנותו ומקומו טהור ומותר בהכאה כיון שידוע שאין סס קכתת אחרים ואסור כהנלד
דקתני ונר לי דאקכר גופיה קאי וכגון שהוא קבר מין הא לאו הכי מות בהנאה והכי
מוקי לה בפר נגמר הדין ( דף מז ) והרמ״כס סמך על מה שכתב בסוף הלכו ' אבל דקבר
אינו אסור בהנאה אלא א״כ הוא סל בנץ ורכי׳סמך על מ״ס כתסלת סי׳זה והא דקתני
מות בהנא׳אפיי בקב׳של בנין שרי דכיון דידופדשלא מדע׳כע השד נקבר סס הרה ליס
כאילו לא היה קבר מעילם • ומש וכל ה מוצאו צרי׳לקוכרו במקו׳סמצאו כס״פ מרובס
(דף פא ) תני ' שאח מי׳פנאיס שהתנה יהושע הוא שמת מצו׳קוכ׳מקומחבאכל רבתי־
פ״ד אמ ר עקיב זו הית תחל׳זכותי לפני חכמי׳פעס אח הסכמתי ומצאתי מת א התג
והייתי מסס בו כג׳תחדמי שבעד שהבאתיולבי׳קבור וקברתי׳וכשבאתי־והרצתי דברי'
אצל חכמי׳א״ל כל פסיע ופסיע׳סהיי׳סוסע מפלין פליך כאלו שופך דס ואיתיסדמ
פר׳כ״ג ונזיר ( דף ט ) :ואםימצאו על המצר סצרי׳לפכו׳משס וכו׳מפכהו לאי זה מקום
שירצה מצאו ביןשדה בור לשדה־ניר וכולי בס״פ מרוכ׳ ( דף פא ) ומת מצוה קנהמקומו־
וימינהי המוצ׳מת מוטבאסרטי׳מפנהו לימין אסרט או לסמא׳אסרט שדה בוי \שדה
ניר תפנהו לסד בור סדה ניר ושד זרע מפכהו לשדה ניר היו שתיהן בור שתיהן ניי*
סתיסן זרועו׳מפנהו למקום שירצה כלו׳אלמא דצא קנה מקומו דאי קנה מקימז מנד־
כעל

ד״מ
שסד נא)
1כ׳הרש״נא
סי' נ״ז כלים
החיוס7׳י לחפיוע
קנר מותריםלשמ!ן
נדנרשאינזלנגרן
ללא הד
יןנזרה
להקדש אלא כחולץ
ניזזריןאלאשאשור
להשתמש נהן שלא
מזגרח
לדעת
עכ״ל:
(נ )!רןהוא נתשד׳
הרשגיא סי׳מ״ן
ונ״ע דנסי׳תקל״ו
כתג דחצנהאשוד
נהנאה וכ׳עלד שם
למותר להניח על
ק נר אחר ואיןשד
הנא? לחי דאעילן
קנר שפנוהוסות ,
לקבור נו מת אחר
ואין זה מקרי הנא'
וגס זה נ״ ע שהרי
חדנריטורמשתע
שאין י״לק נזש
לאסור :

דע

שסד שסה שסו שסז שסח
קבורה

ר
נ.משו
ס

יילד'ת א ׳6נ*צ בשדה ניר בין שדה זרע לשדה אילןקוברו בשדה זרע בין שדה אילן לשד׳כרס קוברו
לחיית,
אילן * לה וא מת כתיגימ׳פ׳כ״גאליז
מצזג כשך
עכיירין '< 1!^.׳

משום
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מספדי ליה דיקרדשכבא הואהתסכדאסר
בשעת מיתה לא תספדוה הכא זתיאנסי©
ואיכא פגס מ שפסהא״נ#המוכר אסבאים
אסריס וסופדים במקום הספדו איכאפגם
משפחה א נ התם לדידיה בלחוד הואהכא
ומספידי׳סס
^ה ^די י ^י^ומימשס
האס©
שלה  :תניא באבל רבתי
וסיב פגם
שירשה קבי ומבפי״ד ואע״פ שכתובבספר
פ
שבידינו בסגנון ר} סר •
שכתוב׳בדברי
כלשון

לאיכצן( י״לקונרזנשדה נרם ופהק הרמ׳כסנפ״ח לאיזה מהם שירצה בד״א במוצאו חוץלתחו׳אבל! אם מוצאו
 656צ גשזת•׳ סת0
שפח (א)חה׳ה־מ  :אס היו שתיהן שוות קובר כקרוכס בתוך התחום מביאו לבית הקברות ואינו נקראמת מצץא)י א
וצלו יזשמיג שבהן אס היו שתיהן שוות קהגוקובריכ5ןי א״כ מוצא ראשו והבו או שדרה וגלנלת וקבר המזיק לרבי׳כגון
ל־גיל 7קא
גן
השדה מות ^ פנותו
אצנית נכה׳ג זקמה 1פירצהוכתגו ,הרמבן *}"הי יא יני שהוא סמך לדרך אפי׳נקבף עום מדעת
1י :יזע הצו ע זנים
דוק'
ומקומוטהור
*לסדה.
^יחיד
2זמ
י1יע
קור׳אבלנ
שהקברזי ,
•ן •""
ובירוש׳מחלק י
.״1
ואסו׳בהנאה ״
״.
י־ייא ״ י _
כתוב כנסחתוג״ה
רצהעדןאשיר':־ ניס פולי לא הים
אם הדרך קורם מקומו מותר בהנאה ולאו כל כמ נ ה לאסו טל
אש״,ה נמת;
א<גנ ,,ז;,רי ^ה,
רבים החוצב קבר לאביו וקברו במקו אחר לא יקבר בו הוא
פסק " בר״א־ כמוצצזו סוץ לתחום וטלי
כ״ג דנזיר (דף מ ) וכת 3ו הרמ״בן עולמית משום כבוד אביו אבל אחר מותר ליקבר בו וי״א דוקא רבי היא כתובה בת מ ומ ש פי סירס׳מקוט
•ירושלמי פ
בקבר בנין אבל קרקע עולם שרי והרמב״ן כת׳כיוןדטעמ׳משום קברות סמשנחת׳וכוכ״כ סיס כן כתה:
בת״ה  :ואינו נקרא מת מצוה אא״כ מוט*
שחייב
אביה אומר תקבר אצליוכר' עד
כשד אביו אפי׳קרקע עולם נמי אסור •:
ראשו ורובו או סדרה וגלגלת בת״ה כתוב
וכתכס
הכל באבל רבתי ,
פרק י״ד  .. .״.
בקבורתה ״
,
החו ^ ר* כוך למת פטור מקרי׳שמעומהתפל'
שסה
בלשון הזה כאכל תני׳למולס אינו מת מצום
שבידינו
ומהתפיליןומכל מצו׳האמו רות בתורה הרמב״ן בת״ה אלא שבאבל רבתי
פד שימצאו ראשו וחבו ר יהוד אומ השדרה
והגולגלת הן רובו מכ״ל וני דמשמע לרבי׳ ואם הם שני׳והניע זמן קרית שמע א׳עולה ונוטל ידיו וקור'גזרי ת ובת ה כתוב אצל אביס אושר תקבראצלי
לר יהודה לפרושי דברי ת״ק ולא לאיפליגי שמע ומתפלל וכתב הרמ״בז רוקא כוך דלא חפיר ל|יה א* ,א חר וכימקבראצל.,בי  :חפירת הרכיןבס״ס
והא דקא :לר רבי או שדר וגלגול' הדב פשוט
ד׳״ס־זת״ ^ל
טמתעסקח שסו קובריס ^י נ
לפיכ וזהחופ יוזה קוראאנלאםהיהמקי
לאריבו קאי וה״ק אא״כ מוצ' רא שו ורובו או ׳
ומנשמי 6 ,נלי־משני ייני שלי־ניי״׳ 1
ושרר' וגולגולת ואע'׳פ סאיפשדלענין ניבאהר פטיריז מרחקין הקברות מן העיר חמשי אמ ה:
ראשו
המ 1כר קברו ודרך קברו מקום מעמדו ומקום הנזקין ופרש״י עם מתי ישר לא בקבר יסר^׳
סיומא׳כ -הניס איתמר וכך משמע כירו׳פ׳כ״ג ^13 /
הספדו באיןבני משפחתו וקוברין אותו אלא מתעסקים בהם אס מצאום המגי עם
לנזיר דגרסי׳המס כי קבור תקברנו מכאן
שאינו נעש מת מצוה פד שיהא ראשו ורובו בעל ברחו של לוק׳ומחזירין לו דמיו תני׳באבל רבתי אש׳שירש׳ ישר׳וכת׳עלץ הר״ן ולישנא לאו רוקא דה״ס
היא וכל יוצאי ירכה דברי ר"מ וחכ׳יא היא כשמצאו מתי גוי׳לבד שמתעסקי בססמפני
מכי ריוסי קמי ס דר׳יוסנןכיסס שאד׳מטמא קבר נקברת בתוכה
נקברים השלום יכן לפרג ענייה ולבקר חוליהס ונמי '־
מל מת מצו׳כך אדס מטס על אבר מת מצו' ולא יוצאי ירכה ומודים חנמי׳שאם ראתה אותם בחייה
א״ל ר'יוחנן ויש כאן מת שיטמא לו ר יעקב עמה במות׳פי׳שירש׳ מקו׳בית הקברו׳ממשפחתה ובני' מתיחסי׳ אמת כתוספ מספידץ מתי גויסומנחמים
בר אחא בסס ר זעירא תפת בחוזר כלומי על שם משפחת אביהם וגנאי לבני משפתת׳ליקבר אצ1,ה אביה אביליהמפני דרכי סלתבימשללא שנופס
בכל אצו כלל ומ מ לא שיסו קובריןאומן
אינו נעש׳מת מצו׳מתחל ' אא״כ מצא ראשו
אצ1,
תקבף אע^י ןבע1,ה אןמף ת בף אעלי ת
ילוכרין לם ״,צצ^צ1י]
ורובו אבל מצא ראשו יקברו חוזר אפילו על
אין
בניהי^יח
קוברי? אות׳אצל
כחב
קברוני אצל בני !״. .1
" לאגומר סמתעסקין עמה׳פכ״ל
ואומר" .ט-
ואם יש_לה _בנים..- ..". .-
אבי ממנו וקוברו עמו סוב׳רבי׳דה״ה לפכין אביה אומר לא תקבר אצלי ובעלה אומר לא תקבר אצלי תקב' הכלבו הרואה את סמת חייב לעמוד מפניו
מתמצוהקכס מקומו כתב הגהות מימון אצל בעלה שחייב בקבורתה חפירת כוכין בח״ה וחינוכן כתבתי ולנהוג בו כבוד ואפי׳מת גוי חייב ללותו ד׳
בסוף האבל שבימי רבי׳אפרי ' הביאו הרוג
בספר א״ח בהלכות ח״ה;
אמות ותימא כי כנדה כתוב הסוחטלנכרי
ובקשו קדוביו לחלוץ מנעליו ומיסה בהם
מתי נוי עם מתיישר׳ומנחמיןאבליה' פי׳ואוכל עסו אס מת אין הולכין אס׳מטתו
ש ?0
מלעשוכושוס דבר אך' כאשר כמצ׳כך אמד
שלום ופרש״י לא שיקברו׳ ונוכל לומר כ״ס גויעכ״לוהתימא שממה
" מפני דרכי
! .
סיקנרוסו בלא תכריכין ושוב ראיתי שהר״י
איני כלו׳דודאי יסרא רשע גרע מגויולר"א
שמשתדלייבקבורת
בקבורת׳כמו
משתדלים
אלא
ממרא ציה להלביש כתיריכין להרוג א׳על בקב׳ישראל
ואסר שחיטה לנכרי מסוס ממחשבת נכרי
בגדיו ושלחתי הדב למורי ה״ר ידידי׳וספיב ישרא׳לא יהלך ארם בביתהקברו׳ותפילין בראשו וס״ת בזרועו
לאליל ישראל כאוכל מאותה שחיטהרשע
לו יל ימי לא ראיתי שהלבישו פכריכיןעכ״ל ויקרא בו או יתפלל והוא הדין נמי על פה אפור ודוקא בתוך'ד
הוא אבל אעיקרא דדינ׳פירכא דלא עלה על
מצות
י -תשלום דיני מת מציה כתב בסימן אמות אבל חוץ לר׳אמות מותר ופר״י דוקא תפילין ושאר
הדפת סיהי ' חייב ללוו׳מת גוי אס לא מפני
יכול
שאינו
סע״ר  :וקבר המזיק נרכיסויכו׳סותר וכיוצא בהן אבל ציצית שהוא תובת הבגד מותר
דרכי שלום ומיהו איפש לאוקמי בגוי חסיד
דוקא
לפנותו ומקימו טהור ואסו׳בפנאה כריתא לפשוט בגדיו כשנכנס לבית הקברות וכתב הי 'ר יונה וזהו
לקי״ל חסידי א״ה יש להס חלק לע״ה :אל
בגדיה׳
בפ׳ינגמ הדין (דטז ) יפרש״יתקומו טהו׳דלא בימיהם שהיו עושים ציצית בכל בגדיהם וא״א שיפשטו
יהלך ;:אדס בבית הקבת ותפילין בראשו ונו׳
גזור עליה מפני הנזק ומיהו אסור כהנאה
אבל טליתו׳שלנו שאין אנו מכוני׳בהן למלבו׳אלא לשם מצות כריתא בר״פ מי שמפו (דף יח )ומ״סורוקא
לאיסור דאורית הוא ולא פקע והא דקמני
כתוך ד אמות וכו׳ס©  5גמ ומ״םודוקא
ציצית הוי כמו תפילין וכן היא מסקנת א׳יא הר״אשז״ל
אפור בהנאה מוקי לה 3גמ בקבר בנקאבל
ת״ך ,בית הקברו׳אין נוהגק בהןקלות ראש אין תפילין ומאבל ציצית שהוא חובת הבגד
קבר קרקע פולס אינו נאסר וכבר כתב ק ׳ ^ קח
מרעין בהן בהמות ואין מוליכין בו אמת המים מותר וכוי' פד סוף ססימסס בפסקיהרא״ש
רבי׳כתחלת סי׳זס והרמב״ס גורס בה'
וכבר הארכתי 013כטא״ס סי כ״ג  :בחב
עשבי׳ואסליקטאו
מימא׳מת פ״ח קבר המזיק את הרבי׳מפנין ולא יטייל בהן לקפנרריא ולא ילקט כהן
כרשב״א במשו׳לא אמת מחיצה אלאלאוכל
בית
אותו ומקימו טמא ואסור בהנא׳והטע דכיון
שצריך ללקטן לצורך
ותפלה לא אלא מרחיק ד'
שהוא מזיק את הרבים אפי׳כקבר שם מדעת
בעל ססדסמפצין אותו ומקימו כלומר השדה שסביבותיו אס צמצא כוג׳ממיס עמו
עד שיבדק צמ״ש ז״ל בפ׳ט דסיישי 'שמא בית הקברות הוא ואסור כמא כקבר עצמו
אס הוא סל כנין דצירן דכרשו׳בעל השד ' כקבר סס אע ' פ שהוא מזיק את סרבי קנה
מיהא מקים קברו ליאסמומ״ס רבי׳ובירוש׳מחלק דוקא שהקב קודס אכל אס הדרך
קוד׳מקומו מותר כהנאה וכו׳בסוף נזיר אלא סכמקו ' שכתב רכי׳הדרך קוד כתו׳סס
העיר קוד׳וכן הוא כת״ה  :גרסינן תו התם תניא קבר שהקיפתו העיר מג רוחותיו
מפכין אותו מב רוחות אית תניי תכי מפנין אותו ואית תניי׳תני אין מפנין אותו
א״ר חסד מ*ד מפכין אותו בנתון בתוך ע אמה ושירי׳ומ״ד אין מפנין אותו בנתון
חוץ לע אמה ושירים מ״י עפנין אותו כעשוי כמין גאסמ״ד אין מפנין אותו כעשוי
׳ במין ה״א פ״כ וכפ׳הרמכ״ן כפ׳י׳ס ומשמע המס כירושלמי דטממא דמפני הוי מפני
הטומאה :כתב המרדצי בסוף מ״ק שנינו פ ג דמס ' סמחו׳קבך שמהו מות כהנאה
 1לא ימשכו בית הפצי׳וכית התקולא בית האוצמ׳^-ג״ה כ׳הרס־נאלתשו׳יז5כה שעינהתקנר
אפי׳החומקלדזקנרנתזכייפיפה[ירא 'שמןער
מי־זנהמי^ר■ להניחם עלקנריויש6חר(
 01להניחד,סיפ :
זליזכזר א תה להניחה על אתראסר
לקלזרגן אתרשלאאסר :אלאנלגאהזצקנזראחרמה הנאה יש לז לחי
אנללחניראחרל^ש״עי^ החוצב קכר לאביו וקברו במקו©
ששגימריכה! אסר כהנאה
?הייני
אסר לא יקבר בו הוא טולמית אכל אחר מות׳ליקבר בו ומ״ש סי״א דוקא בקב בנץ
 1נו׳כ״כ סס התו׳אהא דמקשה התס מהאי ברית׳ומוקי לה בקבר בנין ולא קא׳מסו׳
■ צכוד אביו משו׳דאלו קרקע עולס ציון שבשאר אנסי׳אפי נקבר סס המת אינו נאס'
ליכא כבוד דמידע ידיע דקרק פולס אינה נאסר ומ״ס בשס הרמ״בןהוא בת״ה וכת'
 1הא דמיקי לס לגמ ( 1מח) 3קכר בנין ההו׳לדעתי׳דאביי אבל לרבא דסבר הזמנה י
לאו מילת' היא אפי בקבר בנין מותר אלא משוס כבוד אביו הילכך אפי בקב קרקע
התפר נון למת פטו׳מק״ס ואס הס סני׳והגיע זמן
אינמוד אביו ! עסה

ושות אבללק״ש
אמות משוס לועג לרש וקורא ומתפלל ואפי׳אינו רואה את הקבר בתוך ד אמו׳הוי
כמקומו פל מת ואיכא מסוס לועג לרש אכל מוץ לד אמות אינו מקומו ומותרוכן
בכית הקברות ואס ים סס מחיצה אפי׳מיד אחורי המחיצה מותרשהמחיצ׳מפסק
ואפי׳מוך ד אמות דככית אח היא ומזה יתבאר לך מה פכתב בשאל' השני׳במתפלל
כבית שישיבו קבר ועשו מחיצת כגדיס בין הקבר ושאר הבית  *.שפח ת״ר בס
אין נוהגים בהם קלות ראש אין מרעין בהס בהמות וכו׳פ בני המיר ( דף כט )אלא
שאין כתוב פס ולא יטייל בסס לקפנדריא אכל באבל רבתי הוא כתוב ומפרס בגמ
לטעמא לאין עושין כב״ה דברים סללו הוא מפני כבודן סל מתים וטפמא דאין
מלקטין בכס עסביס כתב הר״ן דהוי מסוס סקאסורין בהנאה וצ״ל לדעתו דכקכי
בנין מיירי דאי כקרקע עולם מותר בהנא׳כמו שנתבאר בסי'םס"ד -וםמ ג כת אין
מלקטי? בכסעסביס מפני כבוד המפיס כתב מורידוקא כשהן על הקכרייעצטן
עכ״ל א וז״ל המרדכי אץ מימין בה ' נהמ׳אומר ר״י דמיירי בקרק שלא חקרוכלל
ואפ״ה אסו׳מפו ' כבודן סל מתיס דאי בשאינו קרק עולם מ אי קא אדל ךסשי ככל
אסור בהנאה והגנות והאילנו׳סנוטעין בב״ה מותר וליכא למיקס מסוס כבודןסל
מתיס כיון סאיכו על הקברים עצמם ע״כיוכן כתבו המוס ' דאילנות^ סנוטעי בהם
מומרים ואין בהם מסוס כבודן סל מת אחר שאינן על כקברי׳טצמן ח״ל סרא ש ל"
דקתני אץ מרעין את כבהמה נרא׳דמיירי אף בקרקע עולם ואסור מפני כבודןסל
מסים דאי טל הקברים אס הוא קבר סל בנין אסור בהנאה והאילנות סנטועי בב ם
.מופר ללקוט סירותיהן ואין כאן חסם מפני כבוד המתים  :כחב כמרדכיאל
דסורפין במקומן אין כבוד סלמתיסאלא קנס׳או מסוס פלא יחסדוהוסמומצי
וכתב במ״ה סי׳רפ״ד טל א׳משרי המושל שרצה לרעותסגסיו
לבהמתו פכ״ל ;
על
־

^ >8י

ד״מ

£

על בית הקברות של ישיאלםא יש בידם• למחות ע״י סקרים מועטים וגס לא יצטרכו
דהדי קאמ׳סתסהלן  ,תב-י־׳ה״ד•
ןל י דפימ לבר היא נופל! תיסץ אלמ׳דסבית חייצ׳אע״ג
,
לירא שיגרום להם
אופו פר רשע ותקלה כמקום א׳צריכי' לטרוח כדי למחו׳בידו אבל דלא כטיל
ליה וכןמסע בסילהיסבתונרלר״יור״ת דנל היפידחי! סייתס נל הנ ?' ^ ^מ־״רי׳זםי' ^ ?1
אס חוססין סרב
לרשע
ותקלה או שהיו צריכי׳לסוציא הוצאו הרבה נרא׳ דלא מחייבי מתמטי
מטה־! סתס במי כיסול אבל היכ דסדרנם כל החלקלא בפי ביטול וכ״כ סרא״ס ,קנייתשלקח! גד׳
כיסי
והבי׳ראיה
לדבר
ב
:
כתב
ר״י
בית הקבמ׳אץ טהגין בו קלות ראש ד״ל אין בה טומאה בשם ר״י וכת׳רהכי משש פלפון היי״ף ם  :ת 3ואי סכי לכוותא כעצים או זא״א להיציאאלא
מחשבין
בו
אפי
'
חשבונות
יביס
וכתב
סמ״ג
גדתי׳חרזני׳וחיזמ ,
מקבל טימאה
באבנים אי בכל ה־ר שאינו ■וי
הניגלי גתים
בתי קברו' אסורין בהנאה כיצד אין
אוכלין בית הקברות שורפן במקומן תניא באבל רביזי קכר חרש נכדר איעסיק ליה טומא׳ושיי
נכמ׳למיעל
לססוא תסכי׳יןי־סתחגז
ביתא
וסכי־
בהם ואיןישותי! ואץ קורץ כהן ואץ
לה כרופא משמע שסתם סכל•
למנו׳הגפכי'
סוניו ונמכר ונחלק והישן אינו נמכר ולא נמיר ולא נחלק פירוש אין
כהןג וכת המרדני בסוף יי׳יזוה ^ י ^ יי'
מוררין אותו במת
מתי׳נקברי׳במקצתן שיתנו אותו מדה למתים וכתבו ע״ס התום בסס רבי׳שמואל דכלי ע] !-.אילנז׳שעלנה״ק
בפ'נגמי הדז ^ מ^ ',כרי דיכהוי ס?
,
אחרי׳כנכדו ולא נמב׳משויפכם משפח' ולא נחל׳בין היורשי׳אלא סאיכו מקבל טומא׳כגון העשוי לנוח לא 3עי חילישנ?כשני נ7י
? ניס מפיא
ביטול
כ; ] ^ ו>מ?
ומדברי
כולם
הי־א״ש מש:ןע ד אףכל,י ע ץשיהא להם "עזת
נקברים שורות שורות לעצמם והכל משו׳כבוד׳של מתי׳:
יאות ק עברי קרק עולם הוא ואינ
נאסרת
1
העשוי
למתת
בעי
בטול
אס א ' נו סותם כל גזים לא תיגעי׳אם
המס כיון דלרפואס עברי אי׳ כאן קלו׳ ראש
~
הלכות
טומאת
כהן
הסלוני כתוב בת״ה כהן שוכב על מטתו הגפיים איגם על
ל יכ״ב הגהות מימון בסוף הל׳אבל:
תטא
י
י
ופשט בגדיו כדיך העולם ופתא ו׳ ק.י*או קבר!ת עגתןלשלי
באבל רבתי קבר חדש נמדד ונמכר ונסלק
ואפיו מת באסל צריך ס ^ךיל זמןץער ן׳ ממס אלא אפי׳ לס על
אל הבהנים בגי אהרן ואמרת אליהם
והישן אינו נמדד ואיני נמכר ואינו נחלק
לנפש לא יטמא בעמיו מכאן שהכהן ולרוץ חוץ לאהל כרי שלא ישה׳ בטומאה או
שלי״להא״לרפ^אה
בסי״ד • ומ״ם סי׳אין מודדין אותו ליד׳כמה
שרי משו׳כבוד הבריו' נסהוי באסל עד שילבש שיי אע׳פשאי!לו
מתי׳נקכרו במקצתו וכו׳קפי הרמב״ןבת"דה ־מוזה׳ של׳לטמאו׳למת וכן לכל טומאו׳הפורשו׳ממנוולא לכולל
מקצת כגדי׳תשו׳יחאה דמשו׳כבוד הבריות סרנה כ״שלמזל
שסט אמור אל הנהרס בני אהרןיכו' שהוא האבן שנותנין על הקב׳ לציון לא לדופק והוא
שפעמים לא נעש שוס איסו׳דחורית׳כד £ית 5ן 3הדי£חתיסענמןזאי! לן
גדזל
תזה
מכאן שהכהן מוזהר שלא לטמאו׳למת פשוט סומכי' האבן כאבנים קטני׳ונקראין דופק שכללן מטמאי׳ והכהן
בפ׳מי שמתו ושיהיו נטומא׳אהל המת לכהן
^ מידי גזים
הוא ולא ה״ל לכתוב מכאן דמשמ ׳ דמדיוקא מוזהר
עליהן וכן על אכר מן החי שיש עליו כשר כל כך שאם איסו׳דאורימא הוא כדאיתא כהדיא בסמ״ג
מנינ 1נחזקיה
קא אתי • ומ״יש וכן לכל הטומאות הפורשות היה
מחובר
היה
ראוי לעלות ארוכי על ידו ואפי׳ ספק טומא׳כנון יכדמוכר .כמי כאסירי פ" 3רכל!( 0 (3אח :,ס תלן יהזלהשקיגז
ממנו כ״כ כרי״ף
מקראוהרמג״ם והרא״ם והימב״ן אילן שמיסך על הארץ
וענפיו מובדלין זה מזה וטומאה תחת ׳א אותם שקוראים לכהן לצאת יזהרו בתסלה דלמיתהיכלישיגרן
ז״ל וילפי לה
ומשמע לי לבריתא היא
מהן ואין ידוע תתת איזה או אכניס
יוצאין
מן
הגדר
וטומא׳תחת
שלגו
יגידו
לימיו
שיש
מתנ
6
׳ה
15
לץקי!! ו
כסיפרא • <ס ולא לגולל
וט׳עד סוף הסי' אחר מהןואין ידוע תחת איזה או שד׳שנתחרש בו קכר ואין ידוע לו כסתם לקום ולצאת אליהם וכשינכ׳יגידו והעיר ענ״ל:
כל 5ולי הדכייס
מבוארים
בפ
'
כ״ג
(לף
מט
לו ובדרך זה שרי משוס כבוד הבריות ואע״פ(ג ) ונכלנזימש׳
) מקומו וכל ארץ העמים אסור לכהן לטמאות כהן :
כ?שכה םהס
מטמ
5
ןיס
מ
?
ם
ם
?
ס
כדי
מניסים
מגלח
אותו
שוהה
שלו
בטומאה
ה
ן$ןי<! יהו ^לאיככ׳אדסגנ״הק
מי שנשכרה מפרקתו ורוב בשר עמה וכן מי שנקרע
" 0?,ימ?
ס
.
ס
3
זינ
(
מנלח
גג
יסס
,
יתנ
^
׳
מגכו כדג אפי׳עדין הוא חי חשוב כמת ומטמ׳אכל
לאיושמיגגסוא שיי־ • ( וכ״ה לעיל סי '
"<,־ ק״נר
0
3
ל(
1
(
י
ןכל
6
י
05
"
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^ מש;ס ליעג5ר0
מיסס ומי שגשחסו כי ב׳סיסג ^ו פצועהרביפצעייאינןמטמאין
איסילןסי' כ0ד אשר דרסתכי על אשר חל?> עישהז:
דלימזז־סאיןהנזייפנלסע ^ ץכסןלקס עד שתצא נפשם ומכ מ אפור ליכנס לבית שיעי כי גוסס :
ססמירי־' הכהנים שלא לצא ' בשערי ססצרות (ל )! נ״ל להאלשרי
מליהאמה5ןדכסי'
וסעי׳ושער
ב״ה
עד
ומ״ממסמ' דנהידמילקא 0 /^2 ^ 1/^ 7שאסור ליגע כמת כך אסור ליפנס תחת
שעב המת חוצה לאותם

לאלקינזכלאיסור׳מיהאלזיכא״וז״׳להרמ״ל ^
האהלשהמת תחתיו אפי׳הוא כתל הרבואפי'
בפ״ג מה׳אבל כל כסן
שנטמא למת בעדים לבי׳אחר או לעלייה אחר׳הפתוחי׳לאותו כית בנקב שיש כו טפח

שערי ופתחים משו דסוףטומא ל צאת ,כדתנן תשים קלותכנזן
בפ״ק ד אהלות המת בבי׳וכו׳ ובס" ק ובתיא הקרקעעז5ס
דביצ׳וכס'הדר מייתי לה וכתבת ^-ך׳  63שאינה נאסרת
מנהג זה ,דע"כי לא
מקר<: 0א ״כי זה
^  ,בהנאה
אגל נלנר
1
י ,אסו׳גהנאפשישא
סנה שהי היום
הנועד
3
ארפצ
ט
והיו
סס ה לאפי׳ לדפזא?
זקנים וסם נתחדשו אלו הדברים וגס נמצא א 7ר זקמנזאר
בנימוקי שנתחדשו לפני מס״ר סלןס פמס״ר פר׳ ממר הלין:
דרךשער העיר שעא (א)
מאי׳סנ״ל .אסי״
,
לכהני׳שיצאו •,

והתראה ה"? לוקה סנ׳לנפש לא יטמא
בעמיו על טפח ופית לאותו כי׳ער עולם ואם סתם הנקב מות' לו ליכנס
וא׳הנוגע במת או המאהיל או הנושא ואחד
לבית
האחר
שהסתימה
חוצצ׳אפיילא
בטלו
להיות
שם עולמית
המת וא׳שאר טומאו הפורשות מן המת סנ׳
בהלכו׳ וה״משסתם הנקב אבל אם לא סתם כולו אלא מיעטו מטפח
לנפש לא יטמין בעמיו וככר פירשנו
טומא׳ מת כל דברים המטמאים מן המת מן אס נתנו להיות שם עולמית ממע' וחוצץ בפני הטומאה שלא
התורה אומדכריס׳וכן אס נגע הכהן בקבר תעכו׳ואם לאו אינו ממע׳ארוכה שכין בי׳לעלייה ואין בה פותח
לוקה אבל נוגע הוא בבגדי ' שנגפו במת אף טפח וכזית מהמת למטח בבית כנכד׳ הבי׳טהור והעלייה טמאה
ט פ שמטמא כהן טומאת ז׳וכן אס נכנ׳לאהל לחדרים
פתוחי׳לכית י־בל אח׳
טהורים חצי זיתמהמ׳ודלתותיהן "ולי 6 1כל־״= ג״־״
הכית טמא והם

^יסליסס

עס,ר

זל
זג המרדני
יתפזר
פד העשזי

טמא שנכנסה לו הטומא׳לוקה־אע״ס סעצמ׳
של טומאה כבית אחר וכב' פיאמו כל
האהלים
שתכנס
להס
הטומאה
או
שתצא מהס
ודין הסככות והפרעות וכל דברים
המביאץ
את הטומאה והחוצציס בפני הטומאה
ואי זס מהסדין תורה ואי זה מהם מדבריה׳הכל בה טומאת מת עכ״ל* :
ש ע מי שנשבר מפיקתו ורו׳בשר עמ'
וכן מי שנקר מגבו כדג אפי׳הו' עדיין חי ג״ה כת׳הרשנ״אנתשזל הגזלל והעופקמטמאים
קשוב כמת ומיטמא מיממספ״קדחולין גמגע זגאזל גפניעכתן נמת ענתז אן>גפרזשי' מן
הקנר זכל טזמאה מן התת שאין הנזיר מגלח עלי׳אין
(דכא ) וכתבו׳ הר " ף וסיא״ס בה׳טומאת
נהןתיזהרעלייזזנזיראינז תגלתלא עלאהלנזלל
נהנים  :ומ״ש אכל בגוסס ומי
שנשחטו זדזפק זלא על מגען כמל ששנינלנפ׳נ/דנזי׳זהחדג
אינזמטמאנא -ל כדעת הראלדאנללדע' רנזתינז
בו לסימני' כ״ב הרי״ף והרא״ס מדגרסי׳
הנרפתיס מטתאנאהל:
בפמי שאחזוידף פ ) אמררב יהודה אמי
סמואל שחט בו רוב שנים ורמז ואמי
כתבו
גט
לאשתי
הרי
אלי
יכתבו ויתנו • ומ״ש
בא לפני ״
אי פצוע הרבה פצעים ומ״מ אסור ליכנס לבית שיש בו גוסס כפ״ג מינים (דף מג)
הר״ש— -
על — ' ־׳י
כבתים '*■' '
המת
שהיו י׳זי לפנים מזו והיה חצר א׳ביניה׳והיה ''.׳•;;5
;1׳
בפנימי א! שמיס שיעזרו
גרשית׳ר להחלו עד שעה שימות
לאומד במות יטמא עד שימות א״ר יוחנן משמעות ושאלו אס היה מ־ת לכלבחיצונ׳וסיה רוצה הרב לאסור משוס סוף טומאה לצא בעדכ'כראש נלאל,חיש3
דורשין אילבינייהו ר״ל גוסס
איכא
ביניהו
למ״ד
מלססלו
אפי
'
גוסס
ולמ״ד במותם החיצונה ס״נ
להקשו׳לו
יכול *
אמרי׳גבי זיז שלפני הפת שטמ בשביל זה ויש שרצו נ ה ? שו
לו ?ץאך
היאך ,כןל
עליי לייאזרשעיר,
יטמא פד שימות אץ גוסס לא
•
וכת
היא״ס
כסוף
הלכו׳טומאה
ולפי
גירש זו הכתובה לעבור כהן
דרך פתח בית הקברות דכמו ק איכ סוף טומאה לצאת ואינ קוסידשמאשמ רז סזתתטפזו
בספייס כקאינו מוזהר על הגוסס דקי״ל
כר״י
לגבי
ל׳ל
דאמי
משמעו׳דורשין
איכא
לא יוציאו
טומא׳ דרך סס אלא יקבמו ר״י מאוי״רא היא׳לה' ר כתנא׳שאץ כהן מוזה על סוף ואש סז׳סלזןשאי"
בינייהו ובין לר׳ובין לרבנן אינו מוזהר עליו מד שימו ' אבל כה״ג גורס אביי כמקים ר
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גויה וכו׳ודוקא בהנך שהן מצותססוכות ללמוד
בפ״י דאהלו׳במתני׳דאץ בארובו׳פותח טפח  :שני חדרי פתוחים אמרי׳כסוף כפוכות אתיו סל זה נשא
(ל )ג<מגשוג׳ ודכי זס מפורש
דכתי׳לא תהו גיא איל לשמר מכות לא והכי
מהמת וכו׳גס דין זה כתב מבין כל פאר דינים השנויים כמש׳ מורס שת״ת מבי׳לידי מעסה ואשס כמי
הושנ׳א סי׳קל״י לבית וככל א חצי זית
הנך דקי לי וכ״ש לפאי מצות פססחשובולן
לפי סהוא דבר סידס ז״ל הראיס וכן לפעמי׳ בפני בתייזה לפכי׳מזה וטימאה משמע כפ׳בתיא דמגלה אבל בשאלתו׳מפ
אסלות
א״ריסוד/אימתיבזמןשאיןמוצא
בחיצון ומותר כהן לעמוד כפנימי אצל הטומאה ואסו׳ליככ לחיצון עכ״ל  :למ׳יש אפי׳אםמוצא ללמודכמקו׳אחרפס
אבל אס מוצא ללמוד אינו מיטמא׳ר
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ל
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םנהן'!  £כגון פכי חדרים הסנימים הפתוחים לבית
לילן ל פני פתח
ואכסדראו׳וטומאה יוסי או׳אפי כמקום ם מוצ' ללמיד לפי פלא
הנית !אפי׳ נגע ובכל צח מהם כחצי זית מן המת ודלתות ואם נפתחו נם הם טמאין החצי המוקפ׳זיזין
אם כל פתחי הבתים והחלונות נעולים טומאה מןסכל אדם זוב ללמוד א״ר יוסי מפפ'ביוסף
בח,זינ3" ) ,יזיז החדרי׳כעולו׳וכק בא׳מהן טהו׳כיון דאין בו באח' מן הבתים
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ואי1ד יכה ליככסכדתכ ן יכול לעכור דרך שםאפי׳אם
טפח חוצן בפני הטומאה ושאין בו חללטפל1
הכהן לילך אחריו לב חמו ומטעם ןה ק אמר
סדרך הטומא׳לצאת
להכ; ת י ^כ לבפתח ? העובר דרך שם־ יכול
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ולדברי
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הרא״ס
מעגרייוכתי6עליו
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וזהו דוקא כימיה׳שהיה קוברין בעגיןשיש סיס פכתו׳אין בהם פותח טפח וצריך להגים
אסרו
ורדבר מצות אל
הרי״ף מיירי שדלת הבי׳נעול ונה״ג אמרינן
פותח טפח אבל האידנ׳שכולוסתו׳ אפי׳יש בו אויר סי כמקום אין • וכ 7שוזהו רוקא בימיהם
בכל דוכתי באהלות סוף טומאה לצאת ולא ביציא׳הקבד
התורה קברי גויס כתב הדמבי׳ם שמותר סהיוקוכרין בערן סיס ביניא' הקבר פותת
מן
טמא
כנגדו
לצאת טפח כל
בהא איכא פלוגת׳ טפס וכו כ״כ המוס׳ שם ה״ל רוב חרוכות ים
מהכיא נעילה כיון דאין
מקו׳לטומאההיא ככר לכהן לילך עליה׳וא״א הרא״ש ז״ל כתב כתשו׳
אלא דרך סס חזינן לטומאה כאילו
בהם טפח וצ״ל שראש האיון פמו׳פאס הים
להר״ם מדוטנכורק שמיה ׳ככהנים מלילך עליהם.
סס ואילו היו הדלת פתות היתה הטומאה
סתו' אדרב כי יש בו פותח טפח מטמ ואפי׳
כדתנן פ״ו דאהלות דרבוות׳וראיתי והמחמיר תבא עליו ברכהעכ״ל:
בצד הריקן שבו כדאמרי׳ בפ״ז דאהלות גפם
נכנס׳מן האנסדר׳לבית
שעג כשם:
קוכרי המת שהיו עוברים 'דרך אכסדרה וכו׳
אטומה המגע בה מן סנדדין טהור פי׳ בצד
ותימא למס הביא זו המשנה על סוף טומאה׳
ויורד ואס היה מקום הטומאה טפחלע
ססן פשוטות יופר מזו וגם כל המשניות כתוב הדיקן מפני שטומאה בוקעת ועולם בוקעת
לצאת כמה משניות היה יכול להביא
מפני סהויכקביסתוס וכ״כ סרא״ש כתשו׳ כלל
לפי שאין אוכל כפתח טפח טפח כמם טפח המגע בה מ״מ :טמא
ז״ל
רבותינו
ופירשו
שתחתיו טהורי '
פירו ( דק )וז״ל הימב״ןפירשו מקצ׳רכותינו
טומאה בבית כלים תחתיו והא דמטמא ר״א את הבית כשהטומאה תחתיו אע״ג ל׳והימב״ן כת״ה וכ״כ מוד הפובפהמוכ
אינו מביא את הטומא
סתו׳אע״פ שיש בו פותח טפח לעולםבוקסר!
סגציס ' דה״מ בקבר פתוח אבל כקבר
בגזי טומאה מודבק לאסקופ׳ בפי״בדאהלו׳
לטעמי׳דמטמא
ר״א
מגד הטומאה דסא אערייבפ״ק פירן פצימיומטמאכל
דלית בה פותת טפח
ומסקנא דמילת הכי אס כל דלתו הבית נעולמחלונו׳
טומאתו ועולה ואפיליסלא
בסיפרי לכ הבא אל האהל דרך פתחו הוא
דבקל מביא את סטומא׳לבית
סביכיוואע ג דאית בה אהל ועוד דמכיא
ואכסדראו׳^נ״ה ואס דלתהח 5י ממוחג11מאז
נעולי׳טומא׳יוצאה מן הבית לתחת הזיזין
קבר סתום או אינו אלא פתוס אמרת ק״ו ומס
נסת' דלת לצד א)או חלון שיש בו ד על ד והדלת של החצר מטמא וכו׳ותניא נמי התס או בקב׳זה
כסהו פתוח וכויש״מ סקבר סתום מטמא כל
חנאה מיעית לפחתהרזי!  :ואס
לבית וכן גגין הבולטין אהל .שהמקבל טומא׳אינו מטמ כל צדדיו
נעול אין הטומא׳יוצאה לפח הויזין ואכסדראו׳וכמסמתסת
ביב סהו׳קמור פתח הבי׳ יש וב פותח
הבתים שדלתותיה׳ פתוחים סכיכיו וכן כמי מטמ באהל וכפ״ג׳ דאהלו׳סנינו
למעלה לחוץ ע״ע בתים הרבה וטומאה בא׳מהבתיסכל
הביס טהור טומא בבית מה שבתוכוטהור
לבתים דרך פתח עכ״ל טפח ויס ביצאיתו פות׳ טפח טומא׳בתוכו
הטומאה מתפשט פחת בליטת בל הבתים ונכנסת
נמרץ דדוקא בקבר פתוח
בקברפתוח
טמאים כי
חנו למדין
מצחן אנו
מכאן
ניכנס
וכי' "
מסויי
הפומא׳ליכנס ׳
לרך
׳
■
הטומח׳
הטומא׳לצאת--ואין דין
11
שדרך ׳^ ׳
במתיצו׳ ׳י/ין
קמו׳שי־אשו א׳כנוס בתוך הבי׳וכישי בו פותח
הקבר ״״! ״
שאין ״ץ״
אסירלקיב מוך ד״א של מת או תוך ד״א של קבר בד״א״״״ !
סצד אמרייולא בקבר סתום ופי־ביב שהוא
ראב״י מת תופס ר״א לטומאה ותנא פונא
וכו׳ס׳משוח מלחמה"5
טומא׳בפוכו ואינה מגד הבי׳אלא כיאשוהא׳סהג׳סוץ
א״ר יוחנן משוס
מלחמה
טפחואיןגיציאמו פותח טפח
בכל הבית הואיל ויש בו פותח טפח ואם
כד״א
טפחיים
הקבר העומד בתוכה טהור והוא שיש בה ד״א דבריב״ש ביה אומרים
מרו לבית הבית טמא לפי שהטומאה מתפשטת
י״דבתוכה
׳^
ד״א וה״מ חצר הקבר דמסיימי מחיצמא אבל
הבי׳טמא והוא פהיתה הטומא תחת הביתכלויבראשו
ספתח ןמ הצד אבל פתחה מלמעלה
גדר גבוה אקברפותח טפח טומא׳ בתוכו
בס׳טומאה מכאן כתב ה״ר יונתן והוא דליכא
סא׳סהוא חוץ לבי׳ שכך סכינו סס כפ״ז נפסאטומה
דעלמא תפוס וכתב הרא״ש
סהו׳מוס תחת הבית ולא בראשו
כן כיק דאיכא הכירא לא גזרו׳ ביה רבנן ודוקא
טהור פי׳נפש אטומ ארון סתום או ברין מתרלמדנוממשנתינו
לו
היה
שאס
י׳טפחיס בינו וכין המת
המגע כה מן סצדדץ
דהא כציץ משהו סגי עכ״ד ראינס מחוורים
פותח טפח הטומא׳בוקעת ועולה מככגדה ואינ׳מטמא׳מןהצדדין
פפיסד״א
מת שלא נקבר אבל נקבראל
מסוים רכל היכאסאין סם
היינו ע״ג אמכו׳וכו' פתוחות היועכ״ל
אלא קבר של כנין כמחיצות מסויימת סגי בהרחקה ד׳טפחיס אכל קבי שאץ ראיס כלל לא במגע ולא כאהל וההיא דמדלגין
ממנו ד״א ומה שהביא ראיה מציון אי :
במחיצות י׳טפחיס צריך הכהן להרחיק

;וכן כנכה ג במקום שהדבר שהולך או יושב
יסיטהטומשהכדתכןבפ בדמסכזבין
אסור ) אבל אס היתה ספינ׳גדולהשאיכה רועדרן
פליו מתמוטט דע שמסיט הטומאה
שלא יכנס ויתקרב אצל המת מוך ד״א והגהות
כסדורכין כה מות' ליכנס כה ובלבד
אבל וכתבו עליה אבל הר״מ כקן התיר כין ספינה
מימיניות כתבו תשו׳זו בס״ב מהל '
בד״א המת כדמסמע המס שכל אומה שאומר
גדולה כין ספינה קטנה רק שלא ישב
טהור א״כ ץא כאן טומאה כלל דאורית׳ ואץ
סס טמאים היינו לתרומה אבל לטהרות
 .ץו*דחד"ר> !*.־! ד ^י<ר-,ו
יידו,־ור־
י־ש״יי ^
^}י׳דר• זזי־י׳י
מסכימים לנ/סור סכי נקיסיכן*׳
זהרי״נש הארי׳ניגיאזר לנריהרי״ף מס1ן>
*נ״ה
אעיפ שהכהן לזסור ליכנס לשדה לצריו כמגאפשר לפרשדברי הרי״ן נשדלעהני'
שעב
נע!/אצא תיקוזהלזה שהראיההז ינ א ממתני'
הנסרש בו קבר אוללזרןהעמי׳לזס צריך לילך
או ללמוד תור׳ 7אהל! תדויושה :אשובנ אינה עניןלדנריזכלל
סס לדבר מצו׳כגון ליס׳אשה
להתס געתח פפזפאיירידאיננעזל אמא־נקט
ואין לו דרךאחר׳יכול לעבור דיך סס ביית( ,אוכל גפפה נ׳אננעות זאם הניאה ללתודחאנה
בפ״ק דמ״ז וכתבוה הרי״ףוהיא״ס כסוף הל'
טומאה לצאת ואין דרן טומאה ליכנס ה״ל
שדרן
טומאה וכתבו התו׳ללמוד תורה וליסא אסס
נתה משניות שנתשביאהלות ששנינו נהם רן
לרב
נהדיאוצרי ן לדחוק  /לומר שהניא את זומעני
פי׳ודעתו לחזור לא״י דאלו אין דעתו לחזור
; דומה קצת נהיות המצר מוקפת ויזין או
שהעני
הזיז או האכסדרה אוכלים נפתח בי אס ג'
בעיניל/מר שלנדי הדי״ף נפתח פתוח וכשאין
אננזזרה אנל הנכון
אמעלת דומיא למעני׳ לאהל 1ת עכ׳ל:

,.
- . ..
_ ..
טומאה דאורית׳לא :קברי גויס כתבהרמ״כם
משו׳ת״ת אלא ח״ל ובית הפרס אבל
ובפרק ה מה' טימא׳מת כתב סהגויס אין
שמותי לכהן לילך עליהם כפ״ג מהאבל
וכמשאא וטעמו מדגרסי׳כפר הבא על יכמתוידסב)
מטמאי באס׳אכל מטסאי׳במגע
כאהלש 5׳ ואתנה צאני צאן מרמימי ארס
היה רשב״י אומר קברי גויס איכס מטמאים
כלומר וגבי טומאת אסל כתיב אדם כי ימות
אתם קיוייס אדם ואקא״ה
׳־ ׳קמים אדם ^— 1
ד״יי״י״י״יץ '*-.
רר)י־,ז

<•

״״י1

י

״ס■

ץעי ׳ ^ ויס

חינס

גזטעסיוכוס 3

כקמוס ^ ו"

■> • • • -
קי״ל כישכ״י אלא כרשכ״ג דסו׳אסלודאס'
ליליב׳בראבו׳דלא
דחי
מדחי
דאליהו
סס
משוס דברוב ארונו׳יש בהם פותח טפויש
מדורות הגויס מסוס אהל וטעמא דאליהו
לצא׳לקרא׳מלכי׳וכיוצ׳בו ומ״ש רבי׳כסס סר״א׳בתפו׳הואככלל
מקומו׳סלא גזרו כגון
כשם ספרייראיס דהלכה כרסכ״י וכיוןשאין
ל׳והגהות מיימוניו' כתבו בפ״ג מהאבל
מטמאין והביא ראיה מת״כ וכתב כסוף דבריו
מטמאין באהל אף במגע וכמשא לא
מתי גוי' ואני כתבתי סכ״ל והמ״ת ע״ב והמיקל
ושמעתי סאסורי כהני׳במגע ומשא
כדברי המחבר רבי׳משמע בפ׳ הבא על יבמתו
לא הפסיד וכתבו הגהות עליו אמנם
ממגע ומשא לא מעטינהו עכ״ל ולעכין הלכ׳כקיטי'
דגיסי׳נהי דמעטינסו קרא מאהל
מאגאהצכישרתל(הגיארא'הל7גר•זנינתשזנה
יישוחדלע"וחר1
הרש'3אותש1׳7
להחמיר ^ :נ׳ל ןנ '
אנשיהעיר גויר

לנית יהודי ילא כידי! אש ישראל אם ווי1ר 1נ
איזרע על קנרשנמצא נשנונח ישי אל פמון
ונמנ  7ספיק( טם1ר משום וכל לפרישמר 1נהפרס:

הלכות טומאת כהן :שעג

רפט

ד׳מ

שעג כ  $ם שהכהן
מוזהר שלא לטמאות כך הוא מוזהר להזהיר הקטנים
ולן״כנעפה ^ ותוכבעללקכ ^
מלטמאות
כפרק
חרסי
דף
משוסמתמצוה ^ יקריולכופמליס הירכז רסמי שעג ( א)
קיב
)
תניא אמור ואמית להזהיר שאמרו באשמו קטנה
ואפי׳אותן שטתכיןןל  ,מיתת בלא מי תהדר כתוכת׳לבי
גדולים על הקטנים :
ישם
וכת□ הרמב״ס שאין הגדולים מוזהרים פל הקטנים אלא
נשא מסתכי׳א ק דה  6נכסי מל וג שנפלו לה תחתיו דבע
שלא לסמאת ביד
וכו׳כפ״ג
מהלכות
אכל
מו
ש
וכ״ל
ל 1יי^ ומי כייזר '^ אלכ ^נני ^ת ב׳׳ל1
שצריכין להפרישו וכו׳ כבר
דעלמא מיטמ׳לה
אין
סולכין
אחיזה
סכת
כן
נתבאר בספר
אלא
א״ס
אחר
סימן
שמ״ו
היבמיס
א
:
דעלמא דכ לסה" ^ 1ת מי{הפליפי
מאי׳יבמי׳דעלמא
עשאוס
יורשי־
"
מעל
אף
ונתשז׳הרשנ״א ס"
ודוקאכהן כשר מחהואפי' הואכפל
שהכהן מההר
שלא
לטמאות
כך
הוא
הס
אומרי
'
כיון
שאתה
עושה
מוס אבל חלל וכהנת
יבם ככפלקכ״ח ;מה-י׳/
מותיי׳ *
מוזהר להזהיר הקטטם מלטמאו׳ רע׳ אף
לטמאות בסיפרא דריש
אמור
6
הוא יהא כנמל ל?ב י /תדפ לו כוש ^ פשי!,נהרמב׳מ ס:
ל
הדמב״סשאין
הגדולים מוזהרים על הקטנים
אלאשליא
הכהכיס כני אהרן כני אהין יל 15כנית
קטנ׳סאמרושהריור׳ומיטמלהמימיהלגי' ( / 0נפשזב׳
לטמאות ביר אבל אם בא לטמאות בעצמן א ק
ך*
מצ
ץ,
י
ן
בין
שהכניסה
לו
נדוניא
שים
לה
נכסים הרשנ״א סי׳לנ״ב
(והף יכיל סלל " ת״ל ־ה־־'" 0
 55'.יי להפרישו אלא שאביו מצווה י! חנק
כקדושה ונ״י!
שצייכי םי,ישיסהו ^
יולליסו *! לי^ י נתלימישין ח
'
נ
^;^ ,י
׳
נ
'
להפרישו
וכז משמע הלשח שדרשו אמור ואמרת
להזהירילרש 80״ בלום5ול 5ו ני  !' *< 01כי 6
סר,נדוהומתתל׳

^

3

^

7

גדוליםכשרעל הקטנים משמע שצריך להזודרם מלטמאות וחקא
כ! • ן

ואפי׳לא רצה מטמלזין ^רתר 3ע״ כ3ר״ פ
שכול יום ( דף ק ) תניא להי טמ
מצוה
לארצה מסמאין אותו בע״כ
ומעשה
ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב
פסח
ולא רצה ליטמא ונמנו עליו אחיוהכהני'
וטמאוהו ומ״ס אחד האיש ואחד
האשס
הס דכיי עצ מו סכ ' כדע ״ה יצ״ ס ב״ה '
טומאה  :ומ״ש כשם הרמב׳ס הוא
בפ״ג

מוזהר ואפילו הוא בעל מום א  -ל חלל וכהנת
מותריכין
לצורך כין שלא לצורך פד שיסתוס עדשיסתמיהנילצ
לטמאותזכל המתים האמורים כפרשה שכהן
מטמאילהם
מצו
הגוללןכן ׳3)53ל ר 3תי תכי 5ן עך מת  ,שני ?היא שיהא
שיטמא
להם ואפי׳לא רצה מטמאין אותו בעל כרחו אח
האיש
ואחד
מיטמא להם ר״מ אומר כל אותו היום 0כ .״^כר ^ ת)
האשה
והרמב״ם
כתב
כיון
שכהנת
אינה מוזהרת
עלר ש אומי ג׳ימיס ר' יהודה אז־מר
משוס1
הטומאה נם
אין הנשים מצוות לטמאות לקרובים ולא
נהיראריטרפון פד שיסתם הגולל מעשה שמת
לא״א
הרא״ש
זיל
אשה
מצווה
לטמאות לקרובים כמו
האישר״ש כן יהוצדק בלוד ובא יוחנן אסיר מן
ואלו
הקרובים
שמטמא
להם
אשתו
נשואה שהיא כשחי•
הגליל אחי שנסתם הגולל ובאו ושאלו
פסולה
או
נרושה
או
ארוסה
אינו
לא
אונן
בשבילך ןל א מטמא
את ר טיפון וחכמים ואמרו אל יטמא
דתניא אשתו ארוס ׳ ! ״ נד  7ה ?
לה
וכן היא לא אוננת
ולא מטמאה לו
לא אונן ולא מיטמ
ומטמאה לאמן
!<
אפי׳
אלא
ש״ .
יפתחו חצי
"
"
"
ג
.
.
״מ״
כר הקיי יר5ןה  ,ונתב
.
״״ •
ל הוקל*
הרמב ן והלכה יהודה מפום ר טדפון
לו
*
נתחללה
ולבנו
ולבתו אפילוהפסולי]^חדן■מכנו ובתו
משפחה
וש״מטעמא
מסתם
הגולל
נםו למנומ ״
הא
ה
לו
כל
זמן'
והומ ,"3נתב כת״ס
ונכרית
ודוקא שהם משלשים יום ואילך או שקים א
כהו
שלא
טל דברי
־ספש
הרמב״ט
הקני
ולפ״ז
מישמ
5
ו
הא
יניג
•
דתכי
6
במת
של;
לא לו חדשיו
ש י צ מכלל נפל הא לאו הכי ספ נפל הו ואין
מטמאה
לו
לאו
דוקא
בארוס
מטמאין כין לצורך כין שלא לצורך כמו שירצה
אל
שטפיה לו ולאחיו
ולאחותו מאביו אפי׳ הם פסולים אבל לא
נקט
אבל
לא
נתברר
לי
לאח ' יעכ״ל וכתב סרא״ש דבריו נפסקיו בס׳
מהיכן
יצאה
ולאחותו
מאמו ואינו מטמא לאחותו הארוסה אפי היא
לו
לרב
זאת
הסברא
ארוסה טומאה וכת׳ 3ת״ה דלפ״ז הכהן סמת־לו
ושמא
הוא
דורש
לכהן
ולא לאנוסה ומפותח אבל מטמא לארוסה
בזה
כל
שנתנרשה מת בשבת שרי ליה לשהות עם המת
שישנו
בלא
יטמא
ישנו
ביטמא ובוגרת
ומוכת עץ לכל אלו מטמא כין לצורך כין שלא
לצורך באהלדאע״גדשבתהיא וא׳א לקוברי
והכי נשי כיוןדליתנהו בלא יטמ
ליתכהו ער
שיסתום
הגולל
אבל
משנסתסהנוללשוב אין־מטמא
במצות יסמאא״נ כי כתיב
מי
אהרן
ובעוד
לך ם כ* היום מ״מ צריך הוא לשמיר כדי שלא• יהא
שהכה
?
מתעסק במתו מותר
לטמאות נם
לאחרים
אבל
מוטל
כבזיון
והוי
קצת
כמד
צורך
קבורה
והרח ש כתב בה טומחה והרמב ן ז נ
״ 1 -,ם׳ ""
גבי
שפחתו
שנ
מציק
נדחק לפרש מנ׳ל
כתבו ב פ
נתיסכולי דבריו כי להרמב״סה א  ,ילא מותר לטמאות לאחר ם מ מ א
הקכו ה
כשחה
על
הקבר
אסור
לטמאות
הרכה
לקרוביו
צריךי
א
יה
אס׳לא לצורך
מוסיף לו טומאה לפיכך
משפחות כהונה
עושיןלהםשכונה המת ותו׳ משא ביאיו .׳וכתבו דלא
יות׳וכת.,
לפטור סנשי׳ממצו׳זו
:ואלו
הקרובים
כסוף
ב
ה
שלא
יטמאו
בקברים אחרים וב כ הרמב םדו ת
שמטמא להם אשתו
נשואה
כתב שרי לטמאות רק לצורך קבורה או להבי׳
שהיא
כשרה שיכול
ליכנס לב״ה לקבור מתו ולא נהידא כהן שפרשו
לכו בפ׳ סאשה רבה
(
דף
כב
אבותיילו ארון ותכריכים וא״כ נכון להחמיר׳
)
ובפ״ב מדרכי צבור
כגון המאי״נים והמסורים אינו מטמא להם
ולא עכל  :י* וכעוד שהכהן מתעסקבמתו
ליבמות כי אס לפארו הקרוב אליו
שאה להרוגי ב״ר
* נ״הכפ׳הרשב״א נפש( '
ולא למי שמאבד עצמו לדעת ואינו מטמא
זו
לספק מותר ' לטמאות
אשתו וכמי ' לא יטמא בעל בעמיו יש כגון שנתערב
כהן הקונר ממד ילל 7עיג
ולדה בולד שפחה או ספק בן ט׳לראשון או
ק
לי
גס
לאחרים
איל
לפנ< מ<

מטמא לג עלי
שיסתום { וגולל שניאנל
כשניןנר שלא לפממז לא
יטטאלו משישתזס הגולל:

, , , ,
,
" שנחסר׳לאחר
מיתתו אבל אם חסר ממנו אבר בחייו ומת מטמ ׳גס
לאחרים אפ
^רלרוייר
ש ^י
ץ ולא הגמשה ה זיי
בוכיויוכוו
^ לו אע" פ שאינו שלם ואינו מטמא
ולא הפרוסה אליו
לאבר
מ
?
וגיסינן
החי
ף
בו
כייוכד
!
כרסי
סכ
ג
מינים(דמב )
כסך
סהי׳עומ'
י1
כפ״ד אחין ובכמה דוכתי אשתו
סהי מומ בב ה והושיטו לו מתו ומת אח

אמסה כטם
ונגע בו יכול יהא חייב ת״ל
לא אונן ולא מי טמא ל ה * וכ ןה יא
ת״לי להחלו מי
( 3״ה )!
כתננא׳/ז לאסמי פסולה לאינו מטמ׳ שאינו מחולל יצא זה
שמחולל
ועומד
והויגן
כה
מדתנן
היה
מטמא
למתיםלר ' ריו׳
^ יכנ ״ ^ יי״״5׳ 5,לי
ום ' ש
^  5ינו פיי׳ ^
ומטמא לאמו אפילו
לו׳יזפיו
לו
נתחללה
כן
פנופ
5
כתב
יל
ת־פ״ו־וא
מסמ׳ס״׳על
נלצ׳יא ^־& ייסא
מטמא וקאי ואמי רב
הונא
נזיר
שהיה
עומד
בב״ה
והוסי־טולו׳
מתרומת אסר
הימב״ס בפ״ב ובת״כ דריש לה מקרא ומ״ש ולמו ולבתו
אפי׳ הפסולין חון מכנו ונגע בו חייב ולא אממנן
הא מטמא וקאי ומפרקי׳להידכי אמרינן הושיטו לו מתו
ובתו משפחה ונכרית בפ״ב דיבמות ומ״ס ודוק׳ שהם
מל׳יוס
ואילך
וכו׳בת״כ ולבנו ומת אסר ונ 5ע פטור
בחיבורי
אדס
במתאבל
פירש
ממתו
ונגע
כמת
אחר
חייב
ולבתו יכול אפי׳כפליס ת״ל לאביו ולאמו מה אביו
ואמו של קיימא אף בכו ובתו וטעמא דמילתא משוס
של
דמוסיף טומא׳על עצמו שאדם כשהוא תפוס במת הנוגע
קיימ יצאו כפלים וכתבו הרמב״סוהרא״שז״להילכך אין
כהן מטמא לקטניה בו כנוגע כמת עצמו ונעשת
אא׳כ
שהא
ל׳יוס
שלמים
אב הטומאה וכשפירש מן המת הוא עצמו אב הטומא׳
ומת
ביום
^
ליה שכלו לו
* • י׳ • — י י ^ ׳1
ל״א ןי׳ •
חדשיו
ואי ׳׳ | ׳*י
קיס ^ ^
ואפי׳
ן
והנוגע בו
זו׳י(
מיטת 1׳1
ראשון
^1
י■ י
לטומאה וכתבו הימב״ן והרא״ש ולא תימא הא
יכול
קיומופ״כ ומ״ס ולאחיוולאסותו מאביו בת״כ ולאחיו
ולאחותו
דקתני ׳י ^
יכול
אחיו׳
יהא
חייב
ת״ללסחלוחיוכא
הוא דליכא הא איסודאאיכאדתכי ' כאבל רבתי היה

ואינומטמא לאחותו

הארוסה וכו׳כפ הבא על יבמתו מ״ר אחותו אמסה ר״מ
ור׳יהודה אומרים מטמא לה
ר יוסי ור״ם אומרים אינו מטמא לה אנוסה ומפותה
ד״ה אינו מטמא לה ומוכת
הכי ולאחותו הבתולה פרטק אינו מטמ׳ לה דברי ר״ש מ״ט דר״מור׳יהורה דדרפי
לאנוסה
ומפותה
יכול
שאני
מוציא אף מוכת עז ת״ל
אמרלו( דיחד
י-נדד־נדי•

ליבות הבוגרת ופסקו
הפוסקים כר יוסי ור״ש לגבי ר ' ט ור' יהודה ובמוכת עץ
פסקו דלי׳הלכת' כר״ש לגבי
ר׳יוסי וריהרד׳יר״מ ומ״ש רבי׳באחותו האמס׳ראפי׳
ארוס לכהן אינו גנגימא לה
כ״כ הרמב״ס בס ב מה׳אכל  :כתבהרשב״א בתשו,
שומרת יכם
עמה כהן שממה כיון שאמרו שהוא יורש
עשינוכל כתובתה ואפי׳נכסי׳הנכנסי׳
ויוצאים
כל שכפלו לה בחיי סכעל הרי
אותו לגמרי כבעל לירושמה

- - - - -- -

-

 -׳טרפוןדקי״לסתסכמתני׳ומחלוק'

בברית׳הלכ כסתם ותקא״ל אל תסמ אל תטמוסו׳ מטמחייבעכא״ו
ואל׳כדמטמ׳

וקאי ועוד די־ב הוכא דהיא
אמורי קאי כותיה ואף ר״ע מודה דאסור דיתכי רישא
פירה״ז לא יטמא ולא
פליג
אלא כחייוב׳דפטר בו ביום ועוד דבמסכת נזיד סכי
מחלוקתן להפך יצא
ונכנסה׳טיפון
פוטר
ור״עמסיי׳
א״
ל
ר
׳
נזדממ
ירי
,״ ״ 111י1
^ ^׳_ 1״
_
_*
_ יי־ י טיפון וכ מה מסיף

כסניסנ<
לקבור .מתי מצור שלהם ס 6נ
נככסיס .
לכ״ה. .
_ היה תפוסכסן ככניסה
;
.
.
.
.
.
.
.
ז
_
וכחנורי ^מותר
_
_
כשהוא _ "
כהןלהסמא׳כחסרים
ע;| ״(
פודם
מהםלאחר{ ^
קבורה
ןךר נמצ׳ ^מטע'
לאחרים ואסור
לפיכךמשפחות כהונה עושין שכונת קברות׳ סל הס׳ בסוס ^ ית
הקברות ,כל
שמת
לימת
קובר
״ •״״ !
כסוף ׳,
,
יטמא
השכונה כדי שלא -
יכנס ־ -
לב״ה —
ולא טמא
נקברות
אחרים
בו
כ
הרמב
רז
לבפ׳באכליי׳ת כתבי שהלכה כר״ע כההיא

מס

אדאבל ""

ד״מ

״׳י״״ ן־ ״י

■ ן־ ״
״ •׳־י ׳

לישראל לבא להשתדל בו לא ישמע אותו
קכ׳ל  <7קאמם<׳ זס ככל מך רבוותא דפליגי עליה נ :
וכו׳בפ׳האש רכס תניא אי זהו מת ממס
הטעםנהגי לקמל־ בחןשפירשו אבותיו מדריכיצבור
^? 2 ^ 2 " 11שמטמא לקרובים כך מטמא■ למת מצוד!
כל שאיןלו קוברין קור' ואסרי׳עונין אותו
כ~מם עצ הנניג כגון המאיניס והמסורים אינו מיטמא
ואפי' הוא כ״ג ונזיר והולך לשחוט את פסחו
אין זה מת מצוה וכת׳י״י מת מיצוה הוא
מצו׳אא״כ
להס בייתי) נת־וה הרי״ן־ והיא־פ ולמול את בנו ומצא מת מצוה מטט לו ואינו נקר׳מת
או כל שקורא ישראלי ' כשהוא חי ואימן
ישראלב" בס טומא בעמיו בזמן שהן עוסין מעם׳ מצא ראשו ורובו או שרר׳וגלגל' ואם מצא שררה וגלגלת
מיטפליס לו וי״א שאפי׳קור בחייו אחרי׳
חש׳ם מעלה לפיית עמיו ולא שפירשו מדרכי צבור וככר
שמ״ה מי הס הפורסי׳מדרכי ראשו ורובו וקברו חוץ מאבר אחד חתר לטמאות בשביל אותו
ומטפלי בו נקרא מת מצו׳כל זמן שקורא
ישע כתנא׳כסי
<
כמי י
צבור  :ומ״ש ולא להרוגי ב״ד ולא למי אבר ובזה חמור מקרובים שאינו מטמא להם אא״ב יהושלמי'
לקיוכיו ואינם באי׳ליטפל עמו וסרמב״ן
בת״ס וסרא״ש כה טומאה כתבו פ״י מת
כדפרישית ואי זהו מת מצוה כל שמוצאו במקום שאם יקרא
(א ),״ ננ״ יע׳ שמאבד עצמו לדעתכ״כ סרמכ׳ז״לבפ״ב המוצאו לישרא׳לבא להשתדל בו לא ישמע אותו לבא להשתד
מצוהזהו שמצאו בדרך או בעיר של גויס
עיא וסעמא דכיון שאין מתאבלים על הרוגי
?אשה רבה
כהן המוצאו לאחרים לבא ובאים לא יטמא ואין לו קוברים וממקום שמצאו אין יכול
ק> ^" לגשם ב״ד כדתנן בער' נגמר הרין ( דמז ) ולא
קורא
אם
אבל
בו
לקרות ישראל שיענהו ויבא ליטפל בן
^ 6׳ הכהן המוצאו אם יש לו כל צרכו וכמ׳כל צרכו למאןדקרי ותני
ב״״בגב פלי * .־׳־־מיל״׳נמו־־*
ולקברו אסור לו לזוז מסס ולהניח את
לקו ,.רנשכר אי׳ ג שמ האקמטמאיןלהס דהא בהא תניא דע שיהא לו שיתא אלפי גברי ולמאן דמתני אין לו שיעור וכן
כמת אפי׳לילך לעיר להביא קןברין אלא
לנשיא מטמ׳לעולם ולרבו לא יטמ׳אם יש לו שיעו׳כל הקרובי
לשיניר אלא היא כדתניאכפ ' אלומגלחיןכלשהצהןמטמ
יטמא בעצמו ויקבמוא אפילו הוא כ ג
*ע "׳""" אלהם מתאבלים עליהם •ואינומסמא
ואחותו
ואחיו
ובתו
בנו
ואמו
אביו
שהם
להן
שהכהן מטמא
ונזיר ואפי הולך לשחו ,פסלזי ולמול את
ימהעכ י לספק כגון שנתערב ולדה וכר ' בריתא מאביו הבתולה ואשתו מתאבלי׳עליהם ועו׳הוסיפו עליה׳אחיו
בנו אנל אס היו ישראל קרובים למקוס
כתכוהרי״ףוהרא״שז״ל להיטמא על מאמו ואחותו מאמו בין בתול' בין נשואה ואחותו נשוא׳מאכיו
כמת שהמוצ׳חת המת קורא אותם והס
הודאי הוא מטמא ואינו מטמ׳על הספק שמתאבלים עליהם אע״פ שאין כהן מטמא להן וכשם שהוא
עוני' לו ובאים לקוברו אין זה מת מצוה
וכתב הרמב״ן סילכך אין כהן מסמא אלא
כגון מתאבל על אשתו כךהי׳מתאבלת עליו ודוק אשתו כשר׳ונשוא׳
סיטמ עליו הנהן אלא קורא אותן והס
על הקרובים ודאי אכל ספק
אבל פסולה או ארוס׳לא אבל בנו ובתו ואחיו ואחותו אפי' הם
קוברי 'והי" נ תני בירו׳פר כ ג אי זהותמ
שנתערב ולדה כולד חברתה או ספק
מצו׳כלשהו׳נווסואין בכי סעי׳באין באו
כן ע לראשון או כן ז ' לאחרון ו9״ה פסולין מתאבל עליהם חוץ מבנו ובתו או אחיו ואחותו משפח׳
בני העי׳ה״ז מושך את ידיו מד היכן עד
לשא׳נל הספקו׳כגון אשתו סגירפ׳כספ ונכרית שאין מתאבל עליהן נר שנתגייר הוא ובניו או עבד
מתאבלין זה על זה וכל מי שמתאבל כדי כושאיהמסומלופיהןומלופי חלופיהן
גירושין אינו מסמ׳לה וכ״כ הרמלכז שנשתחרר הוא ואמו אין
בפניו אבל כשאינ׳כריכי׳לו אכל היו צריכים לולא
ז״ל בס״ב  :ואינו מסמא להרוכי׳אא״כ עליו מתאבל עמו אם מת לו מת ומיהו  .רומא בעודו
בד״א כשאינן חכירין אותו אבל אס היו
ח סר ממכו כ ל אם אינו בפניו א״צ לנהוג אבילו חוץ מאשתו שאע״פ שמתאבל
מכירי׳אומולא בדאוסאיןכבודו לכך6כל
יהא סמי* סל ס5 36זס
משו''ר־ר־רז•,
אמהריייור
♦ \ דירד
עמה אלא ^וללמדו
אינו מתאבל<ייי*דו
כבוד
לולרל
עליה<
מוצחל אצלו אין מיטמא יוללז!-
כשמת אביה או
שהוא אפי הוא
אם כי׳ככודו לכך לא כלא וה נסי׳ כבודו
לו כתב הרי״ף בס ' טומאה לס יטמא חמיו וחמותו אכל אם מת אחיה וא אחות ׳או בנה וכתה מאיש
לכך מהו סיטמ לכבו׳הנשי׳כד דמך,ר יורן
ואינו מיסמאעל ; אבריה שאין אדם
אחר
נשיא ' אכריז ר' ינאי איןכהונ׳היו׳פי׳אבל
מיטמא על אבד^מן החי מאביו אבל
אסכיו צריכי׳אפי׳יות׳מחלופי חלופיהןמיטמ׳לווה״מ כשאינ׳מכירי׳אופו דמחזקי,
על עצם כשעורה מאביו וכתב עליו הרמב״ן ולא מחוור סמעתתיה
מיטמא
לי׳בדלא קרי ותני אבל אס היו מכירי׳אותו דקרי ותני וצר־יכי׳לו כלס לסיפורי
דגרסינן כפ' ג מינים ( דף מג ) אמר רב חסדא אמר רב נקטע ראשו של אביו
וכיוצ׳כהס לא בדא כלומ׳לא יספיי בזה אלא מיטמאיןלו עד השיעור המפור' 3פ״כ
אינו מטמ׳לו מ״ס דאמר קרא לאביו בזמן שהוא סלם ולא בזמן שהוא חסר פירש
דכתוכו' (דכב ) שהוא שיתא אלפי שיפורי ואס סיס כבודו בכך כלומר דהוה מתני
ואע״ס שמצא ראשו דבק שאינו כברייתו אינו מיטמא לו וכ״ס חסר ממש ואקשי'
לאסריני או שסי ? נשיא לא בדא כלומר לא יספיק לו בזה כדאמרי׳התס דלית ליס
עליה דרב מהא מתנית׳לה יטמא ואינו מיטמא מלן אברים שאין אדם מטמ מל
' שעורא בקבור' וכבודו בכל אדם שיטמאו הכל מיטמ׳לוהכהן סע כול ' דכיון שמת
אבר מן החי של אביו אכל מטמ׳על פצס כשעור׳מןסמת סל אביו קשי׳לרב ומסקנ
מצוה הו׳וקכורתו מוטלת על המוצאי' אץ הכהן מטיל מצוה שעליו מל אחרים כל
דרכ דאפ׳כי האי תנא דתני׳מעש׳סמת אביו של׳ר ' צדוק בנינזק ובאו והודיעוהו
זמן שהוא צריך לה כלל אלא קובריןאותו לפי כבודו ככהני׳ובכל אדם ושאלו פו'
לאחר ג׳סניס כגינזק ובא ושאל את ר ' יהושע כן אלישע וד ' זקנים ואמרו לאביו
מהו שיטמא אדם לכבוד הנשיא כשאינו מת מצוה קאמר כגון שמת בעיר רש לו
בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסרוקי״ל מעסה רב ועוד דרבי׳נינהו ועוכיון
קרוכי׳וקוכריס ופשט דאע׳ע כן התירו שיטמאו לו הכל וטעמ׳מפ׳התס עשו אות ו
דלא אשכחן אמורא דפליג עליה דרב חסדא אמר רב קי״ל הלכה כבתראי עכ״ל
כמת מצו׳ לפי שאין כבור הנשיא ביורסי׳וקרובי׳אלא בכל אדם שיתעסקו בו הכל
והרא״ס כ׳שמ״ם סרי״ף אבל מטמא הוא על עצם כשעורה של אביו ע״כ לומ׳דהיינו
כקרובים ויטמאו לו והייט דאמרינן בגמרא דידן פ׳אלמנה כזונת אותוהיו׳שמת
דוקא מ״יחזר׳ שאס יבר נטמא לקבור את אביו ונחסר עצם כשעורה חחרעליו
אלישט
שעבן
ווקי נ מעם רב ועוד כיסטת התכמור בכל מקו׳
גס כי יפסוק דלא כסתם מתני׳כ״ס הכא דרב חסדא ס״ל כרבי ' ועוד דבאוריתא
אזלינן לחומרא ולא יטמא לו עכ״ל וכ״סיהרמב כפ״ב מה אבל וז״ל אין הכהן מטמ
לאבר מן החי סל אביו ולא לעצם מעצמות אביו וכן המלקט עצמות אביו אינו
מיטמ׳להן אע״פ שהשדרה קיימת נקטע ראשו סל אביו אינו מיטמא לו שכ׳לאביו
בזמן שהוא סלם ולא בזמן שהוא חסרונן סארסקמכי׳פכ״ל ולעכין הלכהה״ל
ברי״ף יחידאה והללככל הנך רבוותא דפליגי עליה " 01 :ש רביכו כחסר ממנו
כל שהוא דאפי׳מונח אצלו אינו מיטמא לו כ״כ הרא״ס בהדיא וכן משמע מדברי
הימב״ם וסרמב״ן ז״ל ומ״ס וה״משנחסר לאתר מיתתו וכו׳כ״כ הרמב״ן וז״ל מיהו
מסתבר מחתכה ידו סל אביו מחיים בכו מיטמא לו שלא אמרו אלא כשחסר לאס
מיתה או שחסר כשעת מיתה כגון כחתך ראשו דאינו עכשיו כמו שהיה בחיי׳ולא
קרען כיס לאביו אבל נחתכה ידו או רגלו בחיים ולאחר זמן מת אביו כיון
סהוא לאחי מיתה כשלימות שהיה נו מחיים לאביו קרינא ביה והדבר צריך הכרע
פכ״ל והרא״ם כת׳כפסקיו סברת הרמב״ן ז״ל כאלו היא מוכרעת  :כתב הכלבי
וז״לכת ר״ש מאוי׳״רא שאין רשאי כקליטמא לקרובו הרוג דאמרי׳לאביו כסהו '
סלם ולא כשהוא חסר והרוג סשבי׳ליה לחסר ככמה דוכתי וכ״ס אם חסר מחיים
בי
ואי י
. .
—י
".
שער כשםשמטמא לקרובי׳ כךמטמאלמתע,
לשחוט את פסחו ולמול את כנו ומצא מת מצוה מטמא לו 3פ '
ואינו נקרא מת מצוה אא׳ כ
מי שמתו ( דיז ) וכפ׳כ״ג ( דמח וסיר דף מג א :
מצא ראשו ורובו או סדרהוגלגלת באבל רבתי תניא לעולם אינו מת מצוה עד
סימצ ראשו ורובי ר' יהוד׳אומר הסדר׳וס גלגלת הן הן רובו וכמב׳הרמכ״ןבת״ה
ומשמע לרבי׳רר׳יהור׳לפרופי דברי ת״ק את׳ולא לאיפלוגי ומ״־ש ואם מצא סדי
וגלגלת או ראשו ורובו וקברו ומירושלמי פ׳כ״ג וכתבו היתב״ן בת״ה מה ,ת״ל כי
קבור תקברנו מכאן שאינו נעשה מת מצוס עד שיהא ראשו ורובו מני ר יוסי'

והנשיא כבודו לכך לשון בעיא הוא כלומר הנשיא כבודו לכךאמ״ג דלא מתני ומהו
שיטמאו לו כל הכהכיס פכ׳ל ולפ״ז אין חילוק כין מוצ׳מת מצוה למת כין קרוביו
לעולם הכהניס מטמאין לו עד פיה א שם השיעור המפורש בפ״ב דכמובות וא״כ
לכל מאן דמתני מיטמא לו כל סכהניס שבעיר ויש לתמוה שלא ראינו שנוהגים
קועודדא״כמאירבות׳דרבידביוסםמתבטלסכסונהסאכלמאן דמפני נמי
דיניה הכי הוא ועוד דמאי האי איבעיא לסו תלמיד מהו שיטמא לרבו הא כיון
דרב הוא ה״ל מתני וחייב ליסמא אפי׳יש כמה שמתעסקין בו דהא למאן דמתני
לית ליה סעורא ודוחק לומר דמיירי ברב שלמדו מקיא ולא משנה דלא מתני הוא
או דמיירי בשלא לימד אלא לזה דלא מיקרי מתני אנא כשהעמיד תלמידי׳הרכה
ולסרמב״ן ניחא שפירש דהא דקאמי והנשיא כבודו לכך מיפסטפשיטא ליה סכי
ומיירי כשהוא מת מצוה ומצאו כהן דכיוןדקבורתו מוטלת על המוצאי׳אומו אין
הכהן מטילימצוס שעליו על אחייס כל זמן סהו׳| צריך לה כלל והא דכעי כתר הכי
מהושיטימ׳לכבו׳הנשי׳מיירי בשאינו מת מצו כגוןשמת בעיר ויש לו קרובי׳וקוכי;
דהשתא לפ״ז הא דקאמר אב׳אס היה כבודו בכך לא בלא כלו דאי הוה מתני׳לי
ליס שעורא אלא הכל מיסמאי׳לו היינו כשהוא מת מצוס ובענין דפשיס לן כנשיא
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סהר חי ים כהן היה אומ׳ אלמלא הייתי כשנפטר ר״ת הייתי מסמלי דהאי בסנה
קדושה דקאמר הכי היינו קדוש׳כהונה וכהדיא אמרי׳כירוש׳פ׳מי שמתודכשמי*
רבי אמרו אין כהונה היו׳ואין ני׳לר׳ דכמדומס דהתס מיידי בטומא׳כית הפיס
דרבנן אבל טומא דאוריית' לא עכ״ל ויש לתמוה על ה״ר חיים כק -פהרירמנס
היה נפי׳ואס התירו לטמאו׳לר שהיהנשי/ל מה ית ייו ^!מ ^י״ת ם ^ הי * ? יו
ושעא היה סובר ה״ר סיים דגדול הדור דיני כנשיא ואע״פ שהגס״מ מספק "י־־י
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ה״ז יסמל* כטמא כדי מסה
וקופריה ה ז פורש למקוססהרה • כתב בתסובו' הרש בא טל חלל שנמצא ולא
נודע אס הוא ישראל שאלת כפרק היו
בודקים בשאלת מביריס אתס אוחס
ר״ל אחר אינו מתאבל עמה ומ״מ אינו יכול לכופה להתקשט אבל
סמא מעובדי אלילים הוא אס נאמר כן
כתב הרמ״ק תניא באבל רבתי

להגיה כגון
שעתה אשת כנו :ודכרי הימ״כס ז״ל לס לר׳ב ונ״כ רגהו׳ב שס רס ״י לייאש ףני׳הטור
ד״אשל׳אמרולהתאב' עם ימ שמתאבלעליוצלל* כשהמת קרוב לו לזכל6חי י דאג ^
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י!.
בת״ה כסס ׳■ וחו• ׳'!׳-׳-זי
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לדמן ^" ,
גר ^״
ז״ל :
כת
הרמ״ק
שהאכילו
'
נוהג
עס
מי
שמתאבל
הוא
אבילו׳גמח
*
׳בחליצ׳מנעל
מתאבל על אמז
וסנד׳וכו׳בתי׳ס למד כן חדגרסי׳ברסמו ׳ ! ע״לכיללנוהגי!5

דמיעוקב ' שכיב סבי
סכעה (ג> כת׳נתש״מ
יכול׳ למזוג לו
נ״כ הכוס ולהציע לו המטה ולרחוץ לו פניו ידיו ורגליו ושלשי על רב הונא
לגביה
ס״ל
נדדניאת' א ^"5נני לאו^
אף כמקום שרובו ישראל ושאין רגלי וי״א שהיא
אינה
מתאבלת
עמו
אלא
כשמת
חמיה
או
חמותה
בעי׳למיכללא
א
מיי לכבוד אשתו אלא
מעאנלין .עם
מממין מצויים שם ולא הזקקתי לה אלא
ממס שראיתי בירושלמי כהיג מטבריא אבל שאר קרוביו שמתו אינה מתאבלת עמו וכ״ב הרמ״בם אבל חמיו וחמותו בלב*(נ״ה ) וכןנת׳ :/רש/א יאונן אליהם
בתשובה וסיים נהומ״חל ענ ,ןק ךיע׳קך 1נ  5נא ת( ן התתאנ׳עסשמעון
לנפות חזקה הי ' ישראל הא מסתפק ' לי הרמי׳בן כת׳שהיא מתאבל׳על כל הקרובי שמתאבל עליהן וכן
שבעה לךסנרין לקרועחאיור ג 1לא הי 0עמ׳ ב! £עת שיובלו חתדא כ
קריעה
<
;
ת
ן
דאיפשר דאיתאלהא לירושלמי משוס ירא׳רעת א״א הר״אש ז״ל כת׳הרמב״ם שאיןמתאבלין עם הקריבי'
עעם {שגח נדגר .
ןלדבר פ1ן* ונל
בני משפח ימאנלן
דבסיסורין הולכין אחר הרוב ושמא אף שמתאבלין עליהם אלאכשמתאבלין על קורבה דעואד כגון בנו
וכחב
א״א הר״אש *" ל
והאימא עלמתענ״לונהג'
בדיני כעשה כן ופו׳מדאמרי כשלהי פ״ק ואחיו שמתאבל לע בן או בת שלהם אבל על קורבה דקירושין
נהגו להקל בצו־ילופסל """ " ־* ^ ,
לכתובות (דף טו ) גבי כל קבוע כמחצה שלהן כגון שפתה אשת בנו או אשת אחיו או בעל בתי אי בעל
המתאבלים פמהסוסומכי על הז
שאיני
לשארקמניו
על מחצ׳דמי מדאוריתא מנ״ל וכו ' אלמ'
אחותו אינו מתאבל עליהם וכ״כ הרמ״בן ואין נראה כן דעת א״א
אלא בשבי׳כברהאב׳ וכו׳ בפ׳ אלו מגלחץ ( ל )ונתשונזת
משוס קבוע דהוי כמחצה פטרי׳ ליה הא הרא״שז״ל שלא חילק בזהויי׳א
שלא אמרו להתאבל עם מי וכ"כ הי־״אכן בת״ה והנס״מ פ״ 6ןכת 3ו הרש״בא סי׳קל־ע
ניידי בכי הא חיי׳ונמצ
כיןטברי׳לצפורי שמתאבל עליו אלא כשהמת קרוב לו
אבל אחיו מאביו שמתאב כהגהודאדרבה מהשהי' מתאבל סמהס י ?!י! םנאלתזן'
אינו קכופ דאנשי
טבייא
וצפויי
אינם
על אחיו מאמו שאינו קרוב לו כלל
אינו נוהג שום אבילות כתב אינו אלא מהמתמיהין ואינרכמכב׳את .אח/א" *לקמי!
קכועיס שם כדרך
אלא
נייד
וכל
דפריש
הרמ׳יבן שהאבלו׳שניהנעם מי שמתאבל עליוהו׳אבילות גמורה הפבלי ' אלא כלועג להם ( וכיון דנהוג אע״פ
דגלי׳לכהוג
מרוב' ערי'וכעכין שאמרו בס האומ׳ גבי
בחליצת מיעל וסנרל ועטיפת הראש ומתעסקין בו בהבראה וכל נהוג עכ״ל): 1,תיניק לג ל ,ייס וייס ל׳ יע!!
אבילו׳דהואיל
שתוקי אלא שאני מסתפ לפי שלא הוזב
קבגמרין ועו׳דבדיני נפשי׳כתי׳והצילו שארריני אבלות וכן נוהג דין שלשי׳בניהוץ 7ותספורת ולא כמו ככלל אין מתאבלי׳על׳־ו־אפי׳גמדו סערו "!איי היה
סעדה וכו' ומ״מ ההיאדס״ק דכתובות שנוהנין עכשיו כשנכנס לבי' חולץ וכשיוצא לשוק נועל והאבל וצפומיו קפסקו הסוסק׳דאיןמתאכלי ' לזרוע עני3 : 3
עליותוךל׳יוסמדתניא כע״ראליעזר (ה)
כתבמהרא׳י
מניע לי כ״ס שי יוחנן דיתשלמי מכרי' מכיר אותו שיוצא לשוק כשאר כל אדם אלא נוהג אבלו׳גמורה
דמילהעדףקלה ) רשב״גאומכלשסה׳ל׳ בת״ה היירג״א
עכ״ל כל הקמבי׳שהכהן סטמ׳ להם סהס וכן אינו מסתפר בבית אח׳ואינו מגהץ ואל'^ ש ^מרו שאינו טהג
יוס באדם אינו נפל הא לא שהה ספיק^ן ת:הנ היא שגם
אביו ואמו וט׳ועוד הוסיפו עליהם אחיו
איילו׳אלא עמו בבית כיון שהוא נראה עמו בבית נוהג
אבילות הוי ואיהסק׳המסבגע׳הלנ׳נוומי׳הילנ־
מאמו וכו׳כרית
ס אלו מגלחין ( דףכ )וכ' גמורה ולא התירו אלא כגון דברי' שבצנעה שבתוך ביתו
במרדכי שיני
'
שאינו לגבי אכילו דרבנן הוא הוי ספיק׳לקולא עצי! ממש יי׳יז
יואל
כשנפטר
אחותו
נוהג
אלא לעצמו וכן בעיר אחר׳אינו נוהג
כלל אבל בפני האבל ומ״ם דיו' ל בכלל הכי אסיק רב אשי כחי׳מלאי! קצתסימני
כנשוא' מאמו הלן
בו
ביו
לרחוץ
כי
היה
רוצה לפרש הא דתני׳בברית בגמרא גבי נוהג כמוהו בכל דבר לכתב א״א הר״אש ז״ל והאידנא נהנו להק׳
יש מור ( דף מט ) י 0״ '^ £ ,ן פ ,ל וגממ אבילות ומנהג ום
כוסיפו עליה' הנשוא' בין מאביו בין באבילו׳של המתאבלייעמה׳וסומכין על זה שאינו אלא בשביל
הין
"יייצ״מ־י־׳־ד׳״ח״/יק.
^ ^
נרא
שהו
דע
מאמו שהיא אחותו מב' צדדיןמןהאג ככור האבל ואם רצה האבל למחול לע כבודו אין צריך להתאב'
הפושקי שסתמו ולא חלקו (תללקין נו ) וכן-
ומ״ס ואצ״ל שאיןעומדי׳עליו כשורה ואין הול) במרדכי ע״ג
עמווהאידנ׳כלהאבלינוהגין למחול על בכורם לכן נהגו להקל
וקהאס וכל ספוסקי חולקיןעליו וסוברי,
אומרי׳תנחומי אכלי' גבילאבליספשוט דף .שנ״ת הל"
דמן האב או מן האסקאמר וכן הפלו וכ״כ הרמ״בן תינוק
כל
שלשי׳
יום
ויום
ליבכלל
אץ
מתאבלין
עליו
שמחו
'
והנה
גדולי
כגה״מ והמרדני וכ׳וכן משמ' בירושלמי :אפי׳גמרו שערותיו וצפורניו ואצ״ל שאין עומדקעליו כשור׳ואין הוא מכ״ש מיהיכ דקים לי שכלו לוחדשיו
א־שסליין שהורן
ומ״ש וכשם שהוא מתאבל על אשתו כך אומרים עליו תנחומי אבלי׳וכרכ אבלים מיום ל׳ ואילך מתאבלין סימבא׳ בסמוך כתבו המוסבר״פ החולץ של 7אמן "
שהי!
דה .דתני' במסכת שמחו׳השעקו׳אוכניס
פקוליןעדזמלמע
היא מתאבלת
עליו כך כתבו הרמ״בן עליו אפי׳נולד לשמונ׳חרשים ואי קים לן ביה שכלו חדשיוכגון
ומתאכלי׳פליה׳כרא׳דבספ ' ק ט לראסןי גריני! לשנו׳מק׳מן
ו ס ־"אם
ז״לוטעמ
דכיון
דתלו
אכילות
■
שבעל
ופיר׳ונולר לט חדשים בין שלמים בין מקוטעים מתאבלין.
בטומא׳כשס סהאש׳מטמא ' על בעלהךס עליו אבל אקשמדי׳עליו בשור׳ואין אומרים עליו ברכת אבלים אח לאחרון איירי דגני* ,הדברםליןנגדיהםא(א ^ל1
יתאבלו לא זה ולא זהמאס׳שודאיקמלא ' לחוף ראשםיליחק
היא מתאבלת עליו  :ומ״ש ורוק' אשתו
כשרה ונשואה וכו׳אכל בנו ובתו וכו' ותנחומי אבלייעד אחר שלשים יום ועל רבו שלמדו,חכמה צריך
וכסבו הגה״מ פ״ג וסמ״גוהמרדכי במ״קפניה רק
נפישרים•
לנהוג כל רץ אנינו׳ומתאבל עליו בחליצת סנדל וכל דין אכילות ובהדיא תני׳באבל רבתי פ״ר ספ 'שרץ^
גמזרי׳מיו׳הק״ר*
6פי' הס פוסלי ' מתאבל חוץ מבנו ובתו
יום א׳ונשיא אע״פ שהכל מטמאים לו אין מתאבלים עליו כלל :אחיו ספק שאינו אחיו ספקשהו5ן
על
מוצאי שנת
וט משפחה ונכרי' שאין מתאבל עליהם

שעה מנין
וספ שאינו בנו מתא־ ואונן ואינו מיטמ
מופלג (
היזנוהגין.
כ״כ לרמב״ן והר״אש ז״ל וטעמא מפני
והגה״אכתבו בסוף מ״קכססא״זססקבהכמונל׳
םלאנצ.
קכך הדין לעכין סומצ׳כמי שנתבאר
בסימן
סע״ג
ובאשתו ארוס׳ תניא גהדיא בן ט
לא׳כן ז׳לאחרון אחרון מתאס{ עליו ולאראשון ע כול 6י דעת ימנין<1ן .וכ ׳אבללאלגמרי!כל:
ס״ד אחין שאינו אונן עלי׳ואינה
אוננ׳פליו
•
וסמידכי
במ״ק
בשם מסכת שמתות
ע״שהגה״מוהמרדכי שנרא ' מדבריר׳י 5שהיזול 1ן?תינו?סכהל מ 1סגג י!י יזכליררונהתון^
אשתו גמסיראע״פ סיש לו כניס אלמנה לכ״ג גרושה
׳״אנלי
וחלוצ
'
לכהן
הדיוט
מתאבל
ארי
ביו׳ל ' חיי׳להתאבל עליו ע״כ ואין לסמוך על זה שהתו׳לא כתבו כן אלא בדיולא -נשמוע׳רחוקה
ולא מטמא׳ דיש לתמו׳עלהרמ״כן והרא״ש למה דחו כייתא זו דמם סמחו׳ואיפשר
שמא
ואפי
היו
כותכין
אותו
כדרך
ודאי
לא
הוה
חיישיכ׳לה
כמקום
סכל הפוסקים שהוא אחרל׳!היו
דמשו׳רלא מייתי לה משמע להו דלאל דסמכא היא  :נר
שנתגייר הוא ובנו או חולקים עליהם
באבילות דרבנן  :ומ״ם רבי׳מיום ל׳ואילך מתאבלים עליץ ^,׳גדולי׳
אחרי׳שהורן
עבד סנשתחר׳הוא ואמו אין מתאכלין זס פל זה כ״כ
הרמ״כס
ז״ל
בס״ב :והמידכי
נולד לח׳חדשיס כ״כ
כתב
ואשתהויישם הרמ 'בן מהא ךר״שכג וכתב והאידאתילי׳בח׳אמי־י׳הין ,נכלליניס ^ א^
במ"ק על גי שנפגיי׳הוא ואמי ומתה אמו וכו׳והור׳ר״י להתאבל עליה אמ״ג בר ז הוא
אשתהי •והכי אימא בפ ' הערל וכ״כ סגהו׳בסס הר״מ אכל -בשלישיעסהמ׳!עו'
דאמרי׳כס״ק
דקידושין
גר
את
הגר
אינו
לא
מד״ת
ולא
מד״ס
ה״מ
קורבת
האב
הרמ״בס ז״ל כתב בפ״א דכן ח׳שמת אפי׳אחר ל׳יוס אין מתאבלין עליו וה״ה מגיד יותדמענווכיאה
ל*בל קורבת האס יש לו סייס ואפ״ג ראמרי׳ס״ק דיבמו' לא גזרו שניות ןמ האם
בפ״א
מה
חליצה
ויבוס
ביאר
טעמו
ומ״ש
ואיקיס
לן
ביה
שכלו
לוחדשיו
וכן
 3פ״ך
דגליהראשוני׳ד*
משום ושניות מדרבנן אבל אבילית יום אחר שהוא מדאורימא חייב דילמא
אליעז׳דמילה ( דףעדאופ׳יוצ׳דופן ן דף קלו ) אמרי׳דאי קי׳לן ביה שכלו לו חדשיגמד'ינ ',שנ־׳ "
אתי לאיתלופי בישראל כדאמרי׳ע ' נושאים לענין מנסב נשי דהדדי כיון דיוס א'
מתאבל דהוי דאוייתא ה״ה לכל האבילות דלא מצינו יום א׳בלא שאר ( אכילות) מתאבלין עליו אפי מת ביו שנול וכתבו הגה מ בשםשר י דלס קיס לן בדכיזהטעסלמריה׳ענ״ך
ט״ב ה בסי׳סמ״ה נתבאר אותס סאין מתאבלין עליהם מחמת מעשיה הרעים  :כלל אלא היכ׳סלא שמשה עס בפלס כל ימיעיבורה • כתו' בהגהו' אסירי סוף מ״ק,
כת׳אר״אשכלל נ*ו
בשס א״ז היכדלא קיס ליה בגויה אי כלו לוחדשיוולא גמיו שערו וצפומיו אי '
סי׳ט׳שלתשאסיש
וכל מי שמתאבל עליו מתאבלקעמו אס מת לו מת וט עד ולרחוץ לו פניו ידיו
מפאבלין עליו עכ״ל ואיני יודע למה התנה שלא גמרן סעמוצפויכיו לגיון ךל^ן רש(ת<
לנושםחזרי'
ורגליו 3פ ' אלומגלחין* 1ג (
דףיכ )  :ץ ,
" ,
* * ) ,
(
ב׳האוכת׳הרש ׳.אנתש1נהששתע!!המנ;אנלע 3קים ליס שכלו חדשיו אפי׳גמור נכד  :כתב הכלבו המנהג שפשט שלאלהתאבל"נל״י״סזדש1
השי3
 1א שהיא גכ
חמיהאי נ •י מתאבלת עמיראובןאחי! אי!ננישמעזןתייט׳לדתאנלעםאניס׳ על ק
אלא כשמת
ראשון שמת ואפי׳לא יהי׳בכור מנה׳טעו׳הוא כי לא נמצהמניז׳רקבבכורו' .על חי!מפשיט*׳
או חמותה וכו וכ
כשהריאביהיסאיל! תת׳אבלתחמל1אי:לו
אלאי
!
חחמ.
.סהס כמו שאינן ןמ
האבו
'
לפי
שהם
קדושים
לסי״ת
עכ״ל
ומ״ש
שלא
להתאבל
פל
.
דינול
לעשיתדהא־
הרמ״כס כפ״ב וכתב הרמ״בן דסעמי*
אללן בלאחי! ומי דייקלשי!יבינו :
הככורו׳דב' תי מ הוא ואין לו על מה
מסוס דברית׳רישא קתני חמיו
ושמותר
שיסמוך ואח״כ מצאתיםה י י״בס ?ר ^׳ תגי פ׳"־ השתומם53
ללבוש
וסיפא
קתני
יוכן
הי׳סמת
חמיה
וחמותה המנהג
ההווכהענסג הזה אין לו שחר ואין לדב׳זס שוי' יעיקי אמיימיס י ,ממ־שתירי׳1
ספ־׳קע'3י
וכיון דאוקימירישא דדוקא
קתצי
חמיו
וחמותו
לאפוקי
קרובים
דידה
סיפא
נמי
ע״כ
ואנו לא ראינו ולא שמענו ימ שנהג ק י :וע״ש רבינוןדאפילו נולדלמקוטפי' אלא עלאוהב!נמי•
;?יוק היא למעוטי שאר
קרובי׳דידי׳סאינ׳כוהגת־עמראכילו׳אלא על סמי׳וסמותה מתאבליןעליוג כ הרמ״ק
כת״ה והרמיסכ כ׳כפ״ח כל׳הזס ואס נודע בוראישמל' ,יכיל לעשות
שהדי־
וכתב עור יאיכא
מ״דכיץ
דנריתא
תטאלא
אמרו לכבוד אשתו אלא חמיו
וחמותו ולא קתט ולא אמרו לכבו׳בעל ' אלא חמיה וחמותה ס״מ לכבוד בעלם לט׳סדשי׳גמוריס אפי ' מת ביום שנולד מתאבלין עליו ומוכתב גמורים משמע י(ל
מהג׳עמו אבילות
דמולדלט־׳פלימיס׳קאמ׳ ולאבנולדלמקוטעין.ולענין פללגקיטי' כדביי המי ^ ^
איתינוהגקשאיג
וברית׳דקתט חמיה או חמותה .איידי דקתכי רישא חמיו קתני באכל
(:זמש! ׳י־רי׳׳בשסי׳תמ״וניוי״והא־ין״ה ) ותשאכל אץ עומדי[ עליו בשיי' יא  [,האבואש 'הולכין
סיפאחמיסהילכךלגבי
אשהבקרוביבעלה
דליאמשתמים
תנאלמיתכי
איכה
אלמריסיעליו בי־כת
אבנים־ותנחומיאבלים על אחר ליונוכפר' אלו מגלסין תניא .את׳ בכיה׳
הראשי!,
מתאבלתעמו אלא־ על חמיה וחמותה ש״מ על כל הקרובים שלו היאמתאכל׳רלא■ תינו׳כלל״יום-
יוצאבחיקוכו׳ואץ
עומדין
עליו
בסויה
ואיךאומייס
עליוכר
כמ
.
שעתלביתהקויו7
■
ג י עא בכבוד כעל ' מכל הקתביס שמתאבלים .למ שטיה שלהם וכתב דהכי״אית׳
גימפלמי וס״ס וכן יראה דעת א״אהרא״ס־ז״ל ■:׳ כתב הימל׳כס שאין מתאבלי'־ אבלים; ותכלזומי אבלים וכת׳ עלי ' הייד' בן בת-׳ס דמרקתני פורה ותנחומי אבלים• ג ?בתש! ׳ ^"ל
דכבוד חיי׳נינהרסי׳מ אילו׳ודאי כיההול* רכל דלאנהי׳אבלו';שור ותכסומואכלי' סי'
בלאי!מתא:לין
ספ הקרובים סמתאכליס עליהם אלא כשמתאבליס על קורבה דשאר כגון ומ
מניןכלו' ומיידי בדקי' ליס שכלו ול תדשיישמתא־לין עליו ואפ׳ס אץ פומדין עלייעב .יד!)דיתח׳י״ל
ואחיו וכו׳אבל על קורבה דקידושין
שלהן כגון שמת בנו וט׳ט׳ס• ים באן וצריך

ג

^

בבשורה.

נשעתהלנר חשו ס
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שווה

הלכות

ד' מ

,
) 0וז״ל6״זתשו'
הרמב כפ׳א ,ק ט חדשי׳ שנולד מת ומ שיצא דבר לפי מנינינו לאח' שנמנו הלדון ^קכ׳ומלאוהו גיפי מתחיל האכילו׳ומעטף ׳
כן צ׳מס וב
פאזמיס  .כשורה רכו פד שיהא ,
על , ,״
..
ה״ז כפל דאין מתאכלקעליקולא מתססקץ ראשו אבל אינו סולץמנפליו עד סמגי׳לביתו דאף איל סחלץכבר מנעלו אס הולך
אחדי
!תדמה! מ .ין5׳ מחות או מרוצץ אע״פ שכלו לו חדסיו
עדיי׳ בדרך נועל מנעליו עד שמגיע לבי׳וכהגו כאשכנז על אכיו ואמו חולץ מנעליו סיד
מ״קכססא״זמאומי׳סמתא׳מהסתוךל׳יו׳והכ׳חי
(השני " י ^ עמה׳ס' בסגהו׳אסירי כהו
זשני
לומרינןסזהשניחי
מת בעוף ל' י  :ועל רבו שלמדו חכמ צריך והולך יסף לביתו עכ״ל י* וכ״נ מדברי הימב 'ז״ל בפ״א שהוא סבו׳כפר ת ור״ס ז״ל
בן ל׳יוס אין מתאכלין עליו כלל אפי׳אס
הראם!ן כמי
והכי נקיטי'  :בד״א באותם סהולכיס
ן
ן
הרמב״ןן בת״ה
פנינו׳ כ״ב
דיני אניכו '
כל דיני
קיימאה,י ,אי) לנהוג
כיכהרמב
לנהוג כצ
עס המת לב״ס אבל אותם שא יכ ' הולכים
ירו׳סבפר׳מי
ייתאגליןעליןעכ״צ כשער האבל פנר׳מסוגית
מתחילין
עמו
פניה מהמט ^ג;ו־ ^־ו
כשיחזרו ׳*׳ ■.׳<.
מיד ע ^־׳ -וו׳1
עמוןג■!
ן
ן
.
11אינו ^ ^ * *?%* %
י
ו
^
^י־ע
לפניו
ט
שרכו מת מו
מוטל
שמתו נ שי״גו
, . :
א״ל
חג למנו־בפ׳אלו
והפכתי חניכם
סמיואינו שותה יין כמי שממי
תיכלמי■
^
ולתש! ^הרא1
..
שכלל
ז ז׳אף _ אבלו׳ז׳ומשו׳ראיכא חג שאינו אל׳יום א' מסחא אתוןדלא אזליתיןבתר ערס מכי
שמברך
.,
עכ״ל
נראה — ,
יו
_
ומ״מ" י• ״•
■ ־״
■*^ ׳
לפניו ׳
ב״ז מ ,ש־|׳גר מוטל
ויוכול׳יזתחילו
!< ומזמן ד)5ין לנו !,פי־יי מנינה "יפין ,סמכו ליום שמועה רחוקה יום א׳וכן!י  ',יום לגיהוץ ולתספורת מהודי״ו לופיינומנננז '

הלכות אבלות
לאכלףה
דכתי'
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דאוריית אפי כיו
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אכל ומאימתי חל
הראשוןבלה
דאוריית ולפניייתכאר
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לזה
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אותו בב״ה
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-

בענ הנכות ז נהרמב׳־ן י -ת ק סחי שכת
 —-־'״ "  ■,״ ' 1' 1י* ״ 1.־״״ 1״׳׳ " ״,׳* ׳"! ׳; י ״ר
1
שנותק סברתו ישכן ניאין דברי הרמב״ס כ אבל
שנותנין על המת או על הארון ור ת פי גולל הוא האבן
יי ' ין לוס שאפי' מקבר
.
שכך כת בהלכותיו

י״טודחילודילמ'לא
שדרכן בקבורה וכ״כ א״א הרא״ש ז״ל אחר שנכמונסתם וסיב דמית כמפני
״.
ושקלו׳גויס
סתימת הקבר מתחיל האבלות אפי׳אם ישהו הרבה מליתן עליו מספקי למקבריה מקמי׳י״ט
הימב׳ן כת ה דלעניו טומאה עמו אימי
■ םע המת לב״ה אבל אותם שאינם ואמסיי' למקניי׳כדפכ -ןי ממת'ואיגסי
לא " /ינ י נ' האבן כד״א כאותםשתו׳לכי
? •* 9י "
הולנין עמו מיה כשיחזרו פניהםמהסטימוזחז1," 1,מנות ומיהו כ׳ לי׳מקיוני מי5ו מעת׳מקמי יליפילגי
״׳ ?,י י ' 1״״=  1־.
־לל
^ עהמנ ־ןל5ןב,לתז׳דכתי׳ והפכתי הרמב ן דוקאכשמוליבים המת מעיר לעיריסיר כשמסרו לאלי ומ״ש ומסתנ א״א הרא״שז״לכדכרי
דרמ״כ׳אימ יוד למס כ׳רבי ק בפסיטו׳

״״״* פניהם מהמט ה ככ ר נתייאשו ממכו ודמי
שמוליכיןאיתו
י חגיכם לאבל וכו ומסו׳ דא יכ א סג סאינו
לסתימהכולל אכל הקוגרי׳כבי׳ה סמו לעיר  1זחחרי׳משערי העיר שיותר מוכיחי דבריו דכבעל הלכו׳ ס״ל
אלא יו׳א׳סמכו ליו׳סמועה רחוקה יו׳א׳
) ומ״ש וכן אינן מתאכלין עד שאמרו להם שנקבר וצ״כ הרמכ״ם מי שדרכי שהרי כת׳בפ אלו מגלחין כבעל הלכות
מיעיא כע אלו מנלחין ( דכ
ואיקיודעקמתי יקב׳מיי שיר1זרר והיכא דמית במעלי י״ט וכו׳ ודלא
אקר לשלוח המת למדינ אחר׳לקוברו
ל׳יוס לגיהוץ ולתססורת אסמכוה
פניהם מתחילין למנוי האבלו׳אבל כעל הלכות לא חילק דאפי' כהרמב״ן שכ׳שלא נאמיו דברים אלא
בתספורת
בר״פחלומגלחץאכל אסור
הרא״ש כש״וליכיס אותו מעיר ל עיר ומול כ
מדקאמ להו רחמנא לבני אהרן ראשיכם נקכר בעירו מתחילין מיד כשיחזרו פניהם ומסקנת א״א
^ מפרעומכללדב ע י !סורוכההו5ן ז״ל כדברי הרמב׳והא דאמרי׳כשמוליכין אותו מעי׳לעיר שאותן• הימ״ב׳מי שדרכו לשלוח המתלמדינה

הכל הילך אחריו אם נשא בכאן אלו ואלו מובין טשיצ
מה להלןל ׳יו ס  5ףכ ^ל׳ יןס<ן ׳ןמרי ׳ תו
כריש פירק אבל אסור בתכבו ספ דכתי ׳ הולך עמי א ׳ י ואלי מונים משיסתום הג ^ו׳* דו ,׳ משפח כ הרי׳'*1
חכמה גיאת הייני ,דבית סמיך עליה וגרירי כולהו בתריה ליש אח ול״ש
ויסלח יואב תקוע׳ויקס מסם אס '
דאמיאל-ה ־תאנלי נא ולנסינ א בנוי בן קטן והיכא שמפגין המת מקבר לקבר אם קברוהו כקכ׳ראשץ

איפסר דלא איירי אלא כ חו3ר,ס
רמיר אתרח דור וררמב׳^ם וררמד״ז ז״ל

היאקו 5זמי יבא הכינין־ד'  :והא
תסוכי נ 1ק והייתינא־זה מ ער להיות סבור שם עולמית איאשלאח״ב נמלכו לפנותו משם דאמי׳ נסנווליני׳אותומפיר לעי׳שאותן
אנלואל
המיוכו׳ה־ינוייק'
סבנאז מוצץ משיצא
ינדס מתאדלת עלמתכמתי־ ואץ כגוי אין מרכין לו אלא משיסתו׳גולל הראשון אפי׳פינוהותוך זימים
_׳1- 1
— 1.1 .
  .ג״ 1״ _ 1_ .
אינו— — -־ז׳״*

 - -״׳״ — 1- -

אכל שלמת פחומליוס -ומ שוהכל
^זלא אסמכתא בעלמא שאין אכילות
'לאורית ומאבל הגאונים כ וכו' ולפנים
יתבאר בע הבסי׳שצ׳׳ח  :ומאימת" חל ואם מתחילה היה רעתם לפנותו משם תוך ז איןמתחיליל ^מנןי סמוליכין אצתו ממקי׳למקום כגוןאלין
ץ1 ,יאשו דיןסיץו׳ןברי בני' בירי אי׳תניי פניאלי
האכלו׳משיסתסהגוללבס״ס אלומגלחין רע שיסתויגולל יכ הרוני מלכות מאימתי מונין להםשמ נ
(דכז )ת״ר מאימתי כופין
המטו׳משיב׳ לשאלאכל אל מלגנומי שנפל יל ם אר הגר והו  1,יסטים אן סבכאן מונץמשיצא המת אלו ששסמוני'
מפתח ביתו דר״א..ר יהושע .או׳משיסתס
מתחיליזלמנוימשנתייאי״־ו - 1,ןברו ״״״  . _.משיסתס הנולל ואית תכיי תני אלוואל ו
הגולל ויוה!דהלב'יכ ' יהושע וערש״י גררוהו חיה מאימתי
םב .ס י ; "
"־ ;״ם\ם ״ סמ יל י ס ' ע ' 1׳
אכריסאברים אין מונין להם ער׳שימצאו ראשו ורובו ר׳יהורה
היינו
בפ״ק דכתובו׳ובכמה דוכתי דגולל
לתהסחנן א ״יי ״  £י הייה אצל הילך א״י בדיל המשמש׳ מסי אמי
אימה וזשרדה וגל
ניסוי אמן שלמת וצתניהתי־ שי* "
גדול המשפח י יעקב בר אחא בחס רבי
שאלה
' " "*  -י
הקשה עליו כמ׳קושיות והעלה דגולל
כאן
יוסי לחומר שאס היה גדול המשפה׳
וחנומונ ס מש צח י
קנו ,
איוספ׳כדבריואל
המתואסהיהגמלמספחשסאלוואלומוניסמשיסתס
יס״י . 1
דברי .
היעו אבן גדול׳ סמשימין סל הקברוכ׳הימכ״ןבת״ה טל . .
שלא כל אדם כקב באמן ואעפ״כ סתימ קברו נקרא גולל אבל בא לסר׳ שאס הגולל אין שם גדול משפמה אלו שבכאן מוכים משיצא המת ואלו ששם מונים
נתנו המת בארוןוסתמוהו בבית סאכילות נוהגת לרבי יהוס׳וכן יודה רש״י כאלו משיסתס הגולל וסתום כתבו כע אלו מגלחין על הימסל׳סזה קשי׳ מהו לתומיא
סמוליכי׳אות ממקו׳למקוס בארון ודעת' להוציאו משם ולקוברו שאין מוניןחלא הא זימנין אזלי׳לקולא בתר גדול הבית כגון שגדול המשפחה כאן שכולם מונים׳
מסע סתימקבמ אכל עיקר פירושו סל הרב ז״ל שכיסוי האמן הוא כקרא גולל משיצא המת דהוי קולא לכן נר' לפר שאם גדול המשפס כאן מוכיןמיד ומתסילין
וסתימתו הוא כין בבית בין בב״ה משעה שיסתם במסמרי ' ע״מ שלא יפתח עוד להתאבל עמו לכבידו מיד כשישמעו אפי׳סלא בפניו אבל עיקר האבילו׳יתסיל
כקב׳ונמצ׳לדבריו שסמוליךמת כמט׳אובארזץפתוח לב״ה למכות משיסתס הגולל גיכ״ל וכ״כ הגה״מ בפ״ז כשם מהי״ס אכל בנסחתירושל׳ו
שהרי נעש אצלם המונח
וקוכ׳מתו בקמךא׳יט מונ׳ז׳ול׳אלא משיסת׳הקבר ובעפר שנותני׳על המת או טל דידן ל״ג הכי אלא ה״ג מהו' חומק אס היה גדול משפח׳כאן אלו שכאן מונים
אלו
גדוע המשפחה סס ""ז
היה גדול
אס ? י ?
הגולל לוס
מסיסתום סגולס
מונים מסיססוס
ששם לזול־ ס
ואלו־׳*׳־י׳-י
המת וסלי
משיצא ססלג
לס
הארון נתכוהו בארון וסתמו כיסויו במסמרי'וכיוצא ב-הס ע״מ ליתןהארון בכוך או
ואלו! מונין משיסתס הגולל ולפי גירס זוהדבר כמר דלטולס אזלינן לחומר ואין
בקבר מונה משעת סתיט וזהו סתימת הגולל של הארון בבי׳לדעת הרב ז״ל עכ׳ל
י
בענץ שפירשוהו התוספו׳וגירסת הרמכ״ן בת״ה
הירוסנמי בענין
צריכיינפרס הירושלמי
וכתב עוד וחכמי הצרפתים השיבו על פרס״י והס אמרו שפי גולל הי׳אבן גדול׳ אנו צריכי׳לפרס
אלא לסתימ׳וכ״כ רב כתןכע סערו׳ בירושלמי הזה מגומגמת איפשרסט״ס יס בדבריו והתימה טל התוספות שכתבו
סנותכי׳מל הקב׳לסותמו ולא לעסו׳נפס לקבר
ז״ל וכן פיר״חגולל כיסוי הקב׳ונ׳עיך על דברי רש״י ודעהגאוני׳אינוכן אלא כל הירושלמי כגרם דנוסחי דימשלמי דידן מאי קשיא לסו וצ״ל סט״סשי כתוספות
זמן שהארון מגול' עמה ' איןמוניןלו עד סיכמןבכוך או בקכ׳ויסתס פיה באבני׳או שבידנו כי הס לא היו גורסים אלא כגירס ' הרא״ס וע״כ הוקשה להם והוצרכו
להפליגו לדעת אחרת ורבי׳סתס דבריו כגירס הרא״ש ובודאי דלאות גירסא קע'
מסרי׳לפי מה שדרכן בקבורה  :ומצאתי כאבל רבתי עד מתי מיטמ׳להסר״מאו'
מה שהקשו התוספות ומדברי הרמכ״ן בת״ה :
מסוס ר׳טרפון עד שיסתם הגולל והיאך אפשר לומרסאס סתמו אמנו בבי ' שלא
וגד׳ /משפחה כתב סרי״ץ גאות היינו דכית׳סמיך טליה וכו׳כ״כ הרא״ש כשמו
יטמא בנו עליו אלא סתימת קבי הוא וקתני סיפא מעשהסמתיהוצדקיבלוד וכו׳
מכל אלו נר׳ססתימת הגולל הוא לאחר שיקבר ושוב אינ -וזז מסס כדעת הגאונים פ אלו מגלח ין  :והרמב״ן בת״ה וסגהו׳מימון כתבו בפ״ז בשם סמ״ק ה״הכשהוא׳
ז״ל עכ״ל והרא״ש ג״כ כפי'אלו מגלסין הכי׳בריתו׳אלו דאיתא באבל רבתי וכת זה קטן מהם בשני׳ובלבד שיהא קי״גג :והייכאשמפנין המת מקב׳לקכ׳אס קכרוכי
מוכיח שסתימת הגולל היינו אחי שנקבר ונגמר סתימת הקב ר בעפר ואף אס בקבר הראשון פ״ר להיות קבורשס עולמית וכו׳ירוס והעלו ממנו הימב״ן בת ה
והרא״ש
מילין לתת אבן אתר זמן על הקבר השת מיהו נסתם הגולל קרינן ביה כללו של

ץ
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הלכות אבלות שעה
והרלז״ס כפ אלו מגלחין כמ׳ש רכי׳עד■ ולוע מתל) בליס
עליו פעם אחרת אבל
מ״ש ואס מתחלה היה דעת לפנותו משם תוך
ז׳ובו׳כ״כ
הרא״ש
והמרן־כי פרק אלו
מגלחין ח 'ל מעשה אירע בשפירא כסנפס רגי קלונימו׳הזקןכ״ר יצחק של הית'
העי׳במטד שמוהו בארון בבי׳המקוהומכו לו מיד ז׳ול׳אע״פ שהיהכעתס לפנותו
לאחר המצור מ״מכיוןשלא פנוהו בתוך
_

דים

שעברו
הז׳ ימי אכילותנמצא ההרוג מושלך מהי רסוכלז לקבורה כסבורים הפס ( ג)זנמש<יהרא*מ
לומר
שציין
•
לחזור
ולהתאבל
ז׳כבתחלה
והוח
^
להס
רבי׳אליקיס דא״כ אלא לקדןע מל כיד
סי׳ח׳דאם
דהוי
שעת
המוס
ואכילות
לא
נהוג
שכבר
נהגו
בשעת
יאושכדאמרי׳בירו
ב טכ ין היללזיצוצל
להתאבל
מפנים
_ מת מקבר לקבר דאפי׳ למ״ד דמונין מסי& מס גולל ב׳הייטהיכ ^ ספנה ברימן לחזלראשי
_
תוך ז׳אבלפנהו לאחר ז׳כבר עכר האבלולהתאבל

.כתוכו והיו ,
נוטלי, ,את ,
הדלת כפניו שלא נתברר שמת אלא קו?! יתל
וקרוביומחפשי׳מל! אמתת
י1
בכך י
יטומדי׳3שןר׳ומנסמ ,׳ופוטרי׳ אמהר3י ,הדבר בהא קאמרבשעה שמתייאשיץ ופוסקין דרישתן מונין כי
*ס״כמעלץ3ןותו
לירוסלס נסמ׳הגולל בס* נתקרר דעת אכל אסיורעקמתי נהרג כמת מעצמורמיומוגין
מכס ראשוומאלממה 1תי

וידע כנותא קבורתו לא גרע מיוס אנשיו חכידיי
למיטת פצמו׳דאמרי׳כפ׳קהמליןעצמו,
מדמעימגממי׳שס
אביוה״ז מתאבל
עליהם כל ,אותו היום
א!.תר
מריס1ע פ דברי^
,
,
,
 ,א
כלו וכו ותניא באבל רבתי כל שקורעיתנתומין כי מ״מ
כמיתתו וכו ואמרי בימשלכראשונ' היו ידגנחס
כשמיולעיל

מ׳כגןלל הסני
משלשמועה אכל ר י כ׳על מי שמת בתפיסה ולא נתנו המושל
כשקביוהו בירופלס חלה האכילו׳ מפנ
 ,לקבורה שאין מונין לו אלא משעה שנתייאשוממנו לגמרי וכ״כ
סהי דעתן לפנותו תוך ז' מקב׳
שביבנה
הרמב״ן
ואם
נמצא
אחר
שנתייאשו ממנו אין הקרובים צריכין קוברים אותו במהמורות ויו׳ומדקמכ יעיי! א!ר'
צמנחמין
טכ״ל וכר' דסתימ׳אחן כמכין
זה
של
רבי׳
להתאבל
אלא
תבני
ואם הס׳שם
בשע׳שגמצ׳מתאבלין אותו היו׳ אומו היום מתאבל ולמחר שמח נראהמ״ם!ךלניימרי¬
 .תנחומין משו׳35
קלונימוס הויכשתי מ׳ גולל
וחל
עליהם
דלא
נרע מלקט עצמו' אביו שמתאבל עליו אותו היי׳וקורע
אבל דאופו היו׳הוא כיום קבורה לעני!ן זה כל
זמןש־גליןהאניצן׳
אבילו מיד וכי"כ ר״י :
הרוגי
מלכי
5
}
אם
אינן שמה
א׳זמן שלא נקבר חל עליו דין
דין אניט
אנינו׳לאסור נןהנרא(י
למטרן>
ושומעין^ אחר שיעבו היו׳אין צריכין להתאבל
מאימתי מרכין להם משנתיאשו מלסאול ריהיאד^י׳מיר^
מהאבלי׳שלא*
הי׳ייח
ה
חדיידמיייח
רייחח
הריח
ר
^
ח״ד
ר
*
*
*
לטלח
אכילת
בשר
ושתיית
יין
,
הי׳עם
ואסר נ
האחרייבשעת מיתת המת ואח״ב בא
אצלם^ 6ת ,כשר
אכל לא מלגנוב כריתא באבל רבתי פי'
ישתיי ?יין ו>ן? י
םנקכי ^"י.אגי׳.
מהם
אם
הי׳קרו׳להס
תוך
י׳פרסאו׳והיה
נהל
הבית
בכית
שאע״פסלא נתיאשו מלגנוב מאחר
אפי׳באביו׳
6
סו
כ
ל
סיוסבמנילת
שסנדל { ?**]* כניעללי ^
צהם
הזי
מוגה
עמהם
והוא
שבא
ומצאן
שעדיין
נודונין
שנתיאשומלשאו׳מוני׳להס משו׳דמילת
אבלות
ב
ח
ל
יצת
המסה
ורחיצה ותספור ומבמס ואס ^האניצי׳לגמרי
דלאסכיחאהוא שיוכלו לגנבו
כשופך
מנע  ,ועטיפת ,,רא
ורבי מתעסקין עמהם לנהמהל א^ל אם היהשנמצא מהר ונקבר בנגיראסרתתמ,ה פ-כ׳ ^יצ ^!ן
דמים ועובד ע״ז ומגלה
עריות
ומחלל
רחוק מיפרסאואושלאהיה
גרולהכיעיאוטחההבאהואאני למה״ה ל לקרוע אסרשקרע • כבר "
ג־״־ני״יי־יי־י"
סבתו׳ונהרמב״ןכת״הפי׳לפי סבורסין הגדו׳אפי׳באביו הבימוב לעצמו ,
הלךהנדול לב ה;להתעס
בצרכיבסע׳הי 6וס
דעל-
האנציס
5זכין .מג
ללכתהעד
עם ביתו
ובאין לידי סכנת נפשות ופעמי׳מגיעי׳ המת לעשות לו מצבה ובנין לקבר ובא
קרובואמו קורע אחר כמ' ימי׳ היינו היכ דלא
א׳מהאבלי׳ממקום
ושוהיןעמזנעמי 7׳
לידי חילול שבתמע״ז  :ומס מי
שנפל שלא היה אצלם אם הזר הנדול
לבי׳תוך
נ
ימי׳הרי הוא כאלו
לא הרעעדיין ע״כ • כת הר!
הרא״ס על דכרי מעט ואתרכך

,
מי שאכלתו חיה רעהמשצתיאסומלכיז'ש
מצאוהו אברים אביי׳אין מרכין לו עד
שימצא ראשו ורובו או יתיאשו מלבקש:
וכתוב בעיטור כאות קוף כשם משו׳
הרי״ף מי שטבע כמיס שאץ לס סוף אץ
הית׳לאשתווכיו דבחזק׳חי קיימ׳ מסתבר
אכילותא .והא
כאבל
דלא נסיגה . . .
.
דמניא .

 — "-־ןי״א הלכומקצתן

-

ומקצת? נשארו בבי׳אלו שבבי׳נוהני? אבלותם משהחןץ־ץ פגי ף)

, ,

״ ,

׳עצמות חל עליו אכילו ע .כ ו  :זה רכינו שהל" אע״פ

מהמת ואלו
שהולכין עמו אין נוהנין אלאמשיפתום הג׳ולל הזח• כ׳?י ה ג :אחרמה5זבליס {סה׳ יה פס 4יליאל7!.עיז
אותם
שהלכו
עם
המת
תוך נ׳ימים מרכין עם ^ץ שבמ׳ ^אחר ג׳ הא חריסכםע^ מיתתהמת-ואס כ בא מנתמיןאגלזסאין
ימים
מינין
לעצמן נין ש ^ תהמבירד ^ק או קמכנין שהיה
,ההולך שם נהלהבי׳אוקטןאבל הוא פסק שאותם שחזרו מב״יימול עמהסכאממקו' דחוק מונס לנ1
צמן .בהמשן
האניצו׳כ3
מונק
(מקיסנפי־
לעולם עם אותם שבבית אפי׳באו ביום ז׳ אפי ,ב״הק רחוקמכאן ואילך אפי׳בא ממקום קרוכ מונה״י*10,
מכהגז

רבתי טבע בנה׳ או שכפל ביס
מאימתי והגדול הלך שם והוא שבאו קודם שפפקו מאכלותם ועל כן
כת׳לעצמו .ר״ש אומאפי׳בא ביו׳הז׳ממקוס׳
מונין לומשנתיאשו לבקש איכא
למימר הלך גדול הבי׳לב״הק ובא אפי' ביום ז׳אם בא
א׳מהאבלישלא
היהקרוב מוכה עמהס • אמר מר ג-׳ימיס-
סכפלומי! או שנפל למיס שיש
להס
סוף
עמהם
נגרר אחריה׳כאלו היה תהל בבית וא״א ז״ל כת'
כסברא הראשוני׳בא ממקו׳ קרוב מונ׳ממה א״ח
שאלי* ליכי,ה5ןי יג)5ו זו^ רבסרי יעל
ראשונה שאינו נגרר אחריה׳אלא א״כ חזר הגדול תוך
נ׳ימי׳כתבח ייא כר אכא א־׳ר יוחנן והוא שיש גדיל
0ה/ל
גוהוו,
,זד ? יו? 5ר ^כו הרמב״ן שאין חילוק בי] אם זההב
^מיתת המת ב^ ותן הבי׳בבי איבפי׳לסו הלך גדול
הבי׳לכ״ה
/
כ
^
ו
נס
1
םריי ור3יה^ יי
מקו׳ שהיה שם תחלה״,בין 1״אםשמע^עליו באותומקו׳ש ^ סשם מהו ת'סדא
גדולן חייא ןב אבאא׳ריוחנן
מאןדאיתיה למדינת וקרוביו כמדינה ״ 1
" ! אפי הלך
הבית לב ה מונה עמהס
^,׳,סרנוסל־״ןו ^ נ ^ לקנ ^נ״ "
נין אם אל שמע רע שמצא האבלים בניתם
ואאהראש׳ל והתנילז מונס לעמנו ל״ין סרור6ז!  6בנו
שאימתי מונין משמת סמוע׳ או דילמא ,
כתב
תלתא אה דלא אתא בגו תלתא ופסק;
משמה שנתיאשו מלשאול והשיבו דההיא
דמשנתיאשו
מלשאול היכא דלא
נתברר ר יוחנן הלכה כר״ש ואיתמר כגמר הא דר״ס והוא סבא ומצא מנחמים אצלו בעי
שמת אלא קול יוצא בכך וקרוכע
דורשי׳ומחפשיס
מכאןומכאן לעמו׳על
אסתת רב עק ננערו לעמוד ולא עמדו מסו תיקו  :וכתם הרא״ש דמקוס קרובדאמיץ:
הדבר מסע׳סנתיאסו ופוסקי'
דרישתן
כי
נתקרר
דעפם
שכבר
מת
מאותה
שעה
פירשו הגאונים דהיינו י פרסי סוגיא דחד יומא כיון דאי שמע הוה מטיא הכא
מונץאסההרוג הזה דומ לזאת עושי כן
ואס
ידוע
אימתי
נהרג
׳
כמי
׳
שמת
מעצמו
בחד
יומא
נמאן דאיתיהבהדיהו דמי ואהאדאמרי הלך גדול הביתלב״ה מהוכ'
דמי ומשע׳סמוע׳מונץ לו פד כאן • וכ הרמב״ן ז״ל עליהם ודברי תימא הס דהא
הלך לב״ה לעסות צרכי המת לעשות מצבי או צורך בנין בתוך הקבר ובא אס׳מן
קתכי הרוגי מלכות אנמ כשהרגן ודאי קאמריכן ועוד דקתני מצאוהו אברים אין
האחים בתוךג׳מהו מי אמרי כיון שלא הלך מססאלא לצויךסמת כמי שישנו כבי'
מונץ והרי מת ודאי דבמכירץ אותו בסימני גופוקאמריקוש״מ דאפי׳כמת ודאי
דמי וכטודומסקינן די יוחנן פסיק כר״ש דאפי׳ בא ביום הז׳ממקוס קרוב בעוד
אין מונין עד סנתיאסו מלבקש או שימצאו ראשו ורובו וכבר כתבתי דעת
הרב
המנסמי׳אצל גדול הבית מונ׳עמה והא דמפליג ר יוחנן הכא בין תוך ג וכץ לאח'
הגדול כעל המוסכמת ודאי שאין
,
מרכין לו פד .
סיתיאסו לגמרי כהרוגי ביתר ותו
ג׳הייכוהיכאדהלך גדול הביתלכ״העכ״ל  :כתב ר״יבשם התו׳דלאודוק גדול'
לא מידי על׳ל ודברי הרב כעל התוינתכארו בסי׳סמ״אולטנין הלב
נקטינןכדברי הכית שהלך לכ״ה אלא אפי׳קטן הכית שהלך לכ״ה אס בא תוך ג׳ימיס מונה ממה'
התו; וסרמב' ן דבתראי נינהו  :כתבו הרא״ש והמרדכי בפ אלו
מגלחיןשיש
שהיו
לאחר
ג׳ימיס
מוכ׳לפצמו דהוא פסק כר׳יוחנן עכ״ל •והרמכ״ן כ כת״ס עלסוגיא■
יוציס נו דהא דמשכתיאסו מונין ז׳ול ה״מ היכא דנתיאשו תוך ל׳אכל לא
נתיאסו זו הוה רבנן בפסק׳ ובפירוש'בה״ג אומר הלכ׳כר״ס איבעי לסו וכו׳ל״ק דסא אתא־
מד לאחר ל הוי כשמועה רחוקה ואינה נוהגת אלא יוס א׳ונדתו דבריהם והעלה
בגו תלת׳מונה עמסס ואפי׳כא ממקו׳ רחוק לבתר תלתא יומי ממקו' רחוק מוכה
דאפי נתיאסו לאחר ל׳מוניסזיול ,נ  :כתב המרדכי כסוף מ״ק מעשה כא
לידי לעצמו ממהו׳קרוב מוכס עמסס כר׳ש והר״יי גיאת כת סובא מערבב הדין פסקא
אחרששלחו המת לבית הקברו' נתפס המת קודם יגיע לבית הקברות
ואמרתי ק״ל ממקו רחוק מי הזכירו למנות עמהס ע״כ לא נחלק ר״ס אלא ממקו' קרוב אבל
.שינהגו ז ימי אבילו ולא דמי להוראת ר״יכענץ שתפסו המושל דהמס
איירי רחוק מונה לעצמו לד״ה ועוד אמרי׳כיץ דר״ם במקום קרוב 3ל5ד~הוא דפליג
שתפסו המושל מיד סמתולא חל עליו אכילו' כלל אבל הכא שככר חל
עליו
אבילו׳
היכי מת־רקמא דר׳יוחנן עלה סלך גדול הכי /לכ״ה ואתא בגו תלפא ולא אתא בגו
כדאמרי כימס משנמסר לרכי או לכתפי׳והואי׳ וחל עליו
אבילו׳יגמו׳ז׳ימי
אכילו׳
תלת׳אליב׳דת״ק ור״ח כ׳ג׳ימי׳סראשוכי׳כא ממקו' קרוב מונ׳פמרם והוא שיש גדול
ואפי׳יגמור ז ימי אבילו קודם שיצא מתפיסת השר א״צ לחזור ולמנו׳ז׳ימי
אבלות הבית בכי׳ואפי הלך לבה״ק ובא כתוך ג׳מונה עמהס כא לאחר ג' ומצא שהלך גדול
מידי דהול כסמוליכין את המת בדרך רחוקה ושהה ימים קודם סיקברעכ״ל :
לב״ה מונס למצמוכא ממקום רחוק כתוך ג מוגה עמהס מכאן ואילך אפי' בא
ודבריו הס לאותם שלא הלכו עמולכ״ה אכל אותם שהלכו עמו לבית הקברו׳כבי
ממקום קרוב מונה לעצמו וכ׳הר׳יצסק הדץ פסקא דייק טפי כר׳סמסכימיסלפרש:
כתכאר שלא חל עליה אבלו עד שיסתם הגולל וסרהליה,ממש• כהוראת ר״י
ואפי׳ שסבא ממקו׳קרוב מוכה עמה׳והוא שיהיה גדולהבי׳ סס ואפי׳נא בשביעי ממסו'

אלא הפנים אס סט ססצריכי להתאבל אותו היו וכו הרא
■ ס וסמרדכי כתכו כפ אלו
מגלחיןסמעש כמננ צא כיהודי א שנהרג בדרךוחפשו כניו בכלפדרכי׳ולא מצאוהו
וכסנתיאשומ׳-נקשו הורה להס דכי אלייך למנות זול מיו שנמיאפו ואילך ואח

כמי ססצאראופו בכית נתעכב גדול סב׳ית כב״ה פד לאחר ג ימים־ זה הגאמונס■
לעצמי ואפי -כא גיוס סני ממקום קרוב וכ״סכסכא לאחד ג ועדיין גדולהבי׳סס"
כבית הקבמת והגיעם לזה לפי שהגדול ההולך לבית הקברן עצמו כסחחר כמוך
ג׳שגה עמהס ואפי׳היה בכית
הקברות3
0ס ג
רסוק

"'י

הלכות אבלות שעה שעו

דט
זאמא(מר

(ה)
יסנלת

הלאיש

כ׳הרשנ״אשנ ^׳נמת
לסאריך* 1:לענק הלפ׳פיון שהרי״ף והמנ״ב מסכימים (ב״ה )
*ייכב " מ
■5
לדעת אתת הכי נקטינן  " :כתוב בהגהו /י}םיר״י בשם עת^סיאם ""'־ ?

רחוק לפי שככר היה סס עמהס כשעה ראשונה וסזי לזצלס לפיכך זה הבלן ממקום
קרוב מונה עמהס לפס גדול הבית ונמצאוכלס כמנין חזר גדול הכית מכית

א״ז דהא דאמרינן בא ממקום קרוכ מונה

היאסנרת הקברות אשר ג׳מונה לעצמו ואפי היה בב״ה במקום קרוב הילכך זה שכאממקו׳

אסר נמי אינו נגרר אחר הקטנים נמצא גדול כבית מונה לעצמו וזה שבא מונה
ינ ^׳
,
ידנרי הרמ.״) לעצמו ואבלים שבבית מונים לעצמ׳כך
*זניאנ״ינארזכה כר׳מסברת חכמים הללו ז'׳ל וכ״כ

רבותי'

כ

למיידי

תהא

לל 1

שלא

ן?

שמע על

שיא^ אפי׳ נא
ילמנו׳עימז 2
עמהסי

זלמת׳חזר
שבא אצלס למקום שמת שס המת או למקום קבורהועמקעמהסי(סאח7
אבלאסלאהי 'למקימזמיניזעת-סכלזמרמן
.
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סאן אל אדןין*

ךא<

לי1

*

ללן מךק ס רך ת ׳ היי׳שהתחילז הם לממ ׳ ;השיב

 *,ף כין׳ ב׳

 .. ^ 1.״׳ . .

,

כלשנאממקןיזלינגעש׳עפיל
״׳

עמה'
להל׳ליה כאלי .היה*..״״
להס .

ולאמקו׳קבוי
ולקנרא׳דכיעייה׳ הצפרתיס ז״לוהס אממדלאו דוקא והתחיל להתאבל לא מסתכל׳ כלל שיקצר אבלותו בשבי׳שבא
משע׳שמלהאטלן׳מיינזמשיסלג
מוכה
גמל פנית 6ללו לופי׳ קקננית סהלך אל אחיו אבל כשלא התחיל כלל ובא אל ארזיו חעןר ינל ל יה כלא
דקאממל;,
הגןלללמלגהעמהס
<הרא״ש לב' ה בא בתוך ג מונה עמהס לאחר ג כאלו התחיל להתאבל עמהםע״כ כ'בר נטרונאי היה במק ום לעצמו
רגים ננהל גם מונה לעצמו בין לר״ש בין לרבנן בין
דהרא״ש נתראי שהיה ב״ה קרוב או רחוק והראב׳דז״ל
'ל,א ׳הס,כיס הלך כדרחאת הסכר שכתבנו אלאשה,וא
מערש הלך גדול הבי לבית הקביו מהו
כנ״ל; () ,
הרא״ש כללנ״ז שי׳ במנץ הגדול עצמו ועליו אמרו הא דאת
ג׳״יקאשנא בגו תלתא ופו'ל״ש ב״ה קרוב או רחוק

׳האםאבלי

גדול

ינסעפקרב׳

אכל

^ " ףי ?* י* נ

הבא

ממקו׳אחר כל מלא מצא

6גלן ^ מונה הכי בבי ממש מרב לעצמו אפי ביום ג
והו׳שבא קמי ואס בא מב״ה אפי" רחוק
עי־הןעכ״ל .־
(י ) ׳חנ(א ישס והרי ' ף פסק סתם כר ש וסשמי׳מלכתוב
ד :״ש אס * ״״  £דין גדול הבי׳ שהלך לב״ה לפי שהסוגיא
7ל)ינ ,מזנה אלא כפשט הא דאתאבגו תלתא וכו כת ק
אניצזת א׳ לשתיהן אתיא והשיבו עליו שזו היא

סוגיתו סל

ריוחנ״ור׳יוחנ׳הואשפסהלכסכר׳סואנו
זק הלא ניסיל
ישל'אםי' י 'ז ,ח כך דעתנו כדברי רבי׳ז״לדר״ש לא קפיד

•ד

•

,

.

׳■ '

יו1

אבלים עד שיפתו הגולל נסתם באין

■י,־ "•*

חשלנל מלנהעלז

שהנעל קר;י

שנשאל
באותו מקוםכאבל מ גדיל הביתרה'
׳נני׳לחפ

רעומדין

הנןהלעמהכיי)שנא

קריבלהשי׳גראי׳הדכרי׳
אתמגלחין פירשו ממקלס
ואח״כ יקדאו ויתפללווהעומדין .בשודה בשע׳ק״ש הרואה
דלא
דנ6א<אמ
הפני׳ פטודין שאינם דואין את הפנים חייכי?■ שהיו מילין לעמוד כגאוניס כמ?
לגל,ל
שודות שותת זו לפנים מזו אין שורה בפחות מיי ואין פוחתים ^ יזרובי* מלנה עם הנילנאבניע"
שנא" מקלם קר!נעם
משבעה מעמדותא ומושבות ל מת כנגד הב ל הב ל ים אמר קה  1,ת סרסאו סוגי" הבית
הכל הבלים הבליעל ואין עושק מעמד כפחותמעשרה ,נ אי! ■ נ׳הי 6לוה״י ־ ^־״׳ * ״־״־״!1
ידעזלל׳שלא ידעל
יל״ש
המנחמין רשאין לפתוח עד שיפתח האכל תחלה והאב ל מיסבסיפור׳ל־רבוות
שמיליקהזהילאנאמ' ננמ׳ימ״מ
לה
בראש וכיון שנענע האכל בראשו שוב אין המנחמיןרשאי !אהכי סמכי
מעטן מה שנסתפת אי זה יקרא
לישב אצלו דכיוז שהוא אסור בשאלת שלום בזמן
שפוטר כיון דאי שכיבגמל האס שאינה ילרשע אזהנן

ביימו וגינו רמי ליה וליש נמל ל* פ קפן
אל ר יוחנןתרוצי הוא דמתרלה לכרית
לאח׳ג׳ברמ׳ המנחמין שוחה
( א ) ננ״י פיק דקתני מונ׳לעצמו ומוקי׳לה

.

בראשו

כתלמיד

הדנרתצוי נראלי

סמור הילרשאי!

השואל ?! פני לכו ליתן שלום

 .שאין לו מנחמין כאין עשרה כני אדם ויושבין

מגחמיןליה ומטי שליחא התם סגלוך למנחה
:עי בגמר
יפסק בהן דכתינ אינו נגרר אחר הקטנים בעי
בגמר הלךהלך במקומו ההוא דשכיב כשבכותיה דר׳יהודה ולא הוו לי'
זרע ׳?5יי ? יי זה הגדול לב״ה מהו נגרר
יומי וליומא אחרינא אתי לגבינהו נמצא
הואעמהסצי ככל יומ הוה מכניף ר׳יהורה י׳ ואזיל ויתיב ברוכתיה לבתר ז׳
>ם משיג יזיתס תיו ג פפייץ  60תקפי סל
1,
^ א,׳ 1תנוח רעתךעןהנחת
ת־ אתח 1י  1,יהחב
זי״״ ,הס מיי 5 -״ייי *ין מו־ין פי ן 0
״י
ואיפשקדלא משיג
אבל אס מרחיק טפי
י
י*
יחסזלילה נחשי .ים המלל וא׳ ר יוחנן אפי הלך גדול הבית
להו תוך שלשה אם בא ממקו׳ רחוק יומי
י
א׳כלנתיג דסי לקברות מונה פמהס ומקשינןעלי׳כרית
מכאן מונס לעצמו ואפי׳בא כג׳ימיס ומיום ג ואילך אפי׳בא ממקום קרוב דכפי
עיי יי״י יקי ייס דקתני מונה לעצמו ומתק לה ההיא כסבא לאח נ כרמן דגדול שבא מכ״ה אצל
ממקו׳אקר אצל גדול הבית שוין הן ואין תלו׳והפרנובין סיסי׳ שישיג אות תוך ג ושיהא במקו׳הראוי להשיגאסיצסרכו לשלוח לו סלי׳ור״ש בעי
הקטנים וקטן סבא
מקו׳הראוי להשיג תוך ג׳והסגה ממש לא כעי פ״כ וכת הרא״ס על זה וי״ל דמ ס
ב״ה רחוק או קרוב שהרי כמקו׳קרוב היה להם כשחלה להם אבלות ומיהו איהו
זכל עמט,
מי ודאי אינו נוהג

הבל ! אשלי

שעחא

נמייה
;

המזכר כפג עירית

גסו <9ע /

אכלו׳אלא לאחר שיסתם הגולל אלא שמונה עמה כשבא אצלם

לת״ק תוך ג׳ולר״ש כל ז/ה הפי׳שנר לו והענין מחוור אצלנו מכל מה שנ׳למעל '
כהרבה פנים ובין שיהא פיר השמועה כדברינו או כפירו הלשונות שכתבנו מ׳ מ
נאמר שזו שאמרו בגמר הא דאת כגותלתא הא דלא אתא בגו תלתא אליבא
דרבנן אתמר ולתתצ׳לברית׳לאוקמו׳בדידהו אכל לר״ס לית ליה ג בלל אלא כל

לעיקר מיגייליש זמן סבא ומצא סנסמי׳אצלו הרי הוא כיוס ג׳חוסברתינו בלא ספק יתד היא
לה '׳ת יק י' גי' שלא תמוט וכן דעת רכי׳הגדול אלא שהשמיט דין גדול הבית שהלך לב״ה נמצאו

ל( נ !נגמר׳ פא״מ כללי השמועה בקצר אבל הבא ממקו׳קמב ומצא גדול  .הבית כבית מונה עמהן
הבית היה
אצצגדוצ הבית
מנחמין אצל גדול
ומנא מנחמין
והותסבת ומצא
היה
הז׳והוא סבא
הכלחייניסצעמזל אפי׳באו כיוס
צעמיל
אפיבפוביוסהז

הבא לכאן
זה הבא
זה
לכאן

לפניהי׳פיאחן ז

• *( *= >%

גדול הכי׳או

סהי׳הגדול

כמקו׳אסר וזה הבא לכאן

קקאצל

קטני׳הוא

מונ׳לפצמו:

הלנו תקנתן לנ״ר ומקצתן נסאיו בגית אלא ספכאן נוהגי * בילותס עשהי״ -יו
פניהם מן המת ואלו שהולכים עמו אין נוהגים אבילותס עד שיסתם הגולל חזרו
ההולכי׳לכ״ה ובאו בתוך ג ימים מוני׳פס אלו[ ס 3כאן חזרו לאחך ג מוני' לעצמו
כין שהיה קרוב או רחוק בין שהיה ההולך שס גדול בית או קטן ובא אבל ממקום
קרוב ומצא קטני׳בבי׳וגדול בב״ס אס הגדול^ מונה עמהס כגון סבא כתוך ג ה״ז
במי סבא ומצאו לגדול הבי״כבי׳ונגרר עם הגדול ומונ' עמהס סזר הגדול לאח׳ג '
כיון שהוא מונה לעצמו אין הב׳נגרר עס הקטני׳אלא מוכ ,לעצמו והגדול מונה
לעצמו וזה כדרך ר״ח וחכמי סצפרתיס ז״ל אבל כסי סכרתינו שתלינו אות ברכי"
הגדו״ההולכי׳לב״ס מוני׳עס אלו שבבי׳בין גדולי בין קטני׳בין סב״ה קרוב או רחו׳'
בין באו בתוך ג כין ביו׳ז׳והוא סבאו ומצאו מנחמין וכן הבא ממקו׳אחר לשם ומצ,
סבלך גדול הבית לב״ה כיון שחזר גדול הבית אצלם אפי ביום ז׳מונה עמהן אף זה
נגייפמיונמצ ^ נלסמונק מנין 5ו׳ונ * שנ' 6זהממקום קיו׳וז־ו מנון ףיי)וי
והרמבם כ 3פ ז כלשון הזה מי שמת לו קרוב ולא ידע
ינסמוךעליועכל :
פד שבא אס היה במקו׳קרו שהוא מהלך י׳ערסאות סאיפשר שיב כיוס א׳אפי ' בא
ביו׳ הז אס מצא מנחמים אצל גדול הבית אפי שננערו לעמו׳הואיל ומצא מנחמי '
עולה לו ומונה עמהס תשלום ל׳יוס ואס לא מצא מנחמים מונה לעצמו וכן אס
היה במקו רחוק אסי׳בא ביוס למונה לעצמו ז׳ול׳מיוס שבא פכ״ל דעתו כדעת
היי״ף שהשמיט מלכתו׳דיןיהלך גדול הבי׳לב״ה לפי שהם ז״ל סבורי׳שאות סוגיא
אליכ׳דת״ק איתמר אבל לר״ס ל״ש לן כי ןתוךג לאחר ג דאפי׳כא ביום הז׳והו׳סבא
ממקוקמ׳ומצא גדול הבית כבי׳אבל אס בא ממקום רחוק ואפייבא ממקוקרוב
אס לא מצא גדול הבית כבי׳מוכ׳לעצמו וגדול הבית שהלך לב״ה אינו מונה אלא
משיסתס הגולל ואפי׳סזר אצל בני הבית כיו׳הג׳והס מוני׳משיחזרו פניהם והבא
ממקו׳קמכ מונל עם הגדול הכית דאחריו הוא נגרר לא אחר שאר כני הכי׳זה נ״ל
כדבריהם ז״ל כמר והמרדכי במ״ק והגה״מ כפ״ז כתבו שטת ראכי״ה וסטת
סראב״ד גענין זה והגהות מימון כתבו עוד שטת רכינו שמחה כזה ואץ

החכם דסשררי ליה שליח

ומטי׳סליח התם תמוך למנחה

סימנ׳בעלמלתתטעם

למה ספי׳מקחךו׳סוגי׳דחד יומ אבל צרי׳להיות שלא ידע שמת המת פד בואי אל
אחיו דאי נודע לו ביום כ׳והתחיל להתאבל לא מסתבר שיקצר אכילתו בשביל
סבא אצל אחיו אב׳כשלא התחי׳כלל וכא אצל אחיוחסכינןלי׳כאלו התחיל להתאבל
עמה עכ״ל וכ״נ מדברי הרמב׳בפ״ז וכי"כ סס הגהת בשם סמ״ק_ :כתבהרמב״ן
בת״ה ודאמרינן והוא סבא ומצ׳מכחמין אצלוסמצאךבאבלו״כסליצ׳סנדל ופטיפת
כבתוך ז׳לפי שמקצת יום ז׳ככולו אס רצה נוהג
וסרבי״מתעסקין עמהס _ ,
_ ),
הרא״ש _. .
_. .
אבילו׳כולה או נוהג מן המקצת כמסשירצ׳הילכך כל זמן שמצאן נוהגיןאבלותס
מוכה עמה׳סא לאס׳שנעל ו סנדל ופרעו ראשם ככר בטלו מהם גזית ז׳וככא ביו'
הס דמי ומונה

לעצמו ואפי׳היו

מנחמי׳עמו שאין מנחמין לאחר

ז׳פכ״ל  :מי

נ ' ־ , " " " ' * .׳*,־ " ^־!ינ־״־־״י־א־יא

נקי׳ גחל הנימנפנצי׳לעיל גס י' ז־:
קי '7שינאז צלכמלב״ה מלנ׳ עחהסוהרשב״א כ׳נתשג׳
כתב רב נסרונאי היה במקום רחו׳
עכשיז נהגי רבי' ל 5כמ עם האבלים מנ׳ה על ניפן
ונכנס ביו׳ג כמקו״קרו׳וכח׳׳להרמכ״ן
ושזהיה עחז נעמילמעט 1אח״ככל א' פזג' לדרכןוכל
שמת
כת״ה בתפו ' לרב כטורנאי מי
אית׳שמל׳־יסאזפז עזמלים שם זהו כמנחמים אכליכן 3
לו מת והיה כמקו׳רחוק ולשני נכנס שהלכז אע׳עפקרוכיז ומיזדעיז עזמדים שם קרוי איז
מנתמי׳אגלזעכ״ל זהכי נקטינן :
למקום קרוב ועוכב סס ג ' ימים או ד
ולאח מכאן בא למקומו כיון שנכנס
במקו' קרוב כמקו׳קרו עבדיי ביה ומונה עמה רהלכ׳יר״ש דמיקל באבל ואני ממס
לדבריו גא ממקו׳רחוק בתו׳ג לרבנן היכי משכח לה הרי ודאי נכנס למקום קרוב
בב או כג׳ועוד לר״ש דלא קפי׳ כיומו מה לי נכנס למקו׳קרוב בב׳או מ וא״כ בא
ממקו רחו׳לא משכחת לה לעול׳עכ״ל ולפיכך כת׳ רבי׳על דברי רב נטרונאי ולא
כתבהפיינינסוף מ״ק
נהיי־ו * :
א׳איממהנאטלזתאלאז׳ימים •־
מעסה בה״ר שלמה מטריוו״ש; שהיה
אבל כתוך גימיס מת לו מת^והלך וליוהו יחף לב״ה וחזר והשלים ז ' ימים למיג
הראשון וחזר ומנה ז׳ ימיס אחרייוהשלי׳סאחרון מאותויו׳שהשלי׳הראשון ולא רצה
סז׳ימי׳ממת אחמ׳שיעלו גס לראשון והאריך סס לתת טעם לדכריו ואח״כ כ אמנם
האחרק!ובהג״מ ס״ט כתכן האי עוכרא דרם ,
יא מן האחרון
אני שמעתי סא״צ למנות ז כ״א
ואח״ב כתכו ואין גוהגין כן  :ן כתב עו המרדכי שם מי שהתפלל ערבי׳ ועדין
יום הוא קודם צאת הכככיס ושמע סמועה שמת לו מת נר למהר״ס מונ׳מיום
המחרת ואותו יום אינו פולה לו אע״פ שעדין יום הוא וטעמא משוס דהוי כמי
מרי| קולי דסתיץ אהדדי  :כתוב כתשו הרא״ש על מי שכאו והודיעולו״שקרובי
צלכוהו גויס בעיר אחרת ונהג אכלו' מיד ולאחר ג ימים הודיעוהו שעדיין עומר
שנמיאפו מלקכרי
בצליבה והלכו זקני אותו העיר ופייסו במקצת ממון עד
מאימתי חל א כי!1ות דע ני אכלות קודם קיוראו קודם יאוש לאו כלום הוא כי ל**
נתחייכ עדיין להתאבל וה־׳ל כשמע על החול שמת והתחיל להתאבל עליו ואח כ

הלכות אבלות שעו

רצב

י־0

:קכת סמוךלק"
(דכ )וככר גתכאר כטור א ח סי ע כ
:
כידו שסוא רמז לטהרתסטומא'
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ברגקהקהל להתפילה היא שלהם ואין .ראוי להיות שלותם אלא מרצונם
שהמנהגשנן הנן אומרקלישעל וקינו עליולהביא ראי׳שעל יפ ותיקין
נהנו קני אק הלגר מצ,י זנהגאין ראדלילן־אתר המנהגםא לא
זאתלמישעשוכן וכןמשום זה
לא
יקרא
מנהג
לאמרי׳ב״ד
נילע במלאי שק נהגו אבל משזם פעם א׳אזשתי׳שיאר׳הלנ׳נתקי׳א׳
טועים הין נאות! שעה ולא יחשב מנהג קיזע כי אס נדבר
•שביל
שמעשי׳ננלמסושש ראוי לילן אתר ה " נהג דא״א ש׳ינועז
שראיתישי מקפילי^ זנמנעי׳לומרקדישנר׳ח^שנת יי״ט תוןשנת
המתי
'
בכל יוסנדב׳שלא יהא כלקעכ״ל כיויעזדנבטמן זאב סי׳קש׳א
וישלהביאראיי
'
להיפןמתש
!
'
ר
"
יעל
דבר
הקליששל
כותינפש צדין לאומת י״ב תולש
בהם ייא יום ששנת החמהיתירה על
שנת
הלבנה
והתפלה
וי״אימי ' נגד שנת המבול שערש״ינפ׳נתשמשפט דזרהחנזלשנה תיויין'
כגלהקדיש
במשונת
ממנוונהגו
העולם
שלא יאמר
קדיש אלא י״א חודש ינ היניללא משווי אינש אנופוברשיעיישראל
והיכאשים א׳שאמר קליש כמה יחים ואת״כ אירע לאדם אחר
אביל( פכ׳מוהר״םלפיהנר 6׳וכןכהגןנמקןמ( שאבל השגיאומר
קלי׳ ל׳יוסהראשלני׳כיהס עיקר האנילז׳זאח״נשןיסהראשון (?
באם יועיל
קדיש כ״שקדישזשארהתפלהשלייו׳שיתפלל הנןבשבת א! נחול ואותו תעש ' להגדה שצוהו לומר קדיש קטן הי׳ואלרבהכמעט ניכליי׳נחדםכו׳עלושוזעתיםהעזלסטועי׳צזידשלאתעילכ״נקליסבשנתאותפלהכקדישניערבחןלוטעותהוא
הגדולי׳אומדי׳קדישתשר נוזלי׳הקטנים
בשאט מגיע ליום שמת בו אני; או אמי אם
מניע
בימי
החול
אניטתפלל
כיקמאפשד להם נקדיש שלםוקדושה ותפילה שלימה ןא ;י היום עו'
על
קדיש
התסר
ואנימנייזלקקאתשלז וזקן א ׳הנידלי שצוה יאג ננמשלאתרמותו אחר
*((
ז׳ימי אכילות יתפלל על צ׳מס קול ושית וקשמעתי שאמר בעל
הרוקח יכן
יתיאממיכשנפערהאמםעכ״לר״ימקורנ״ל
שהמתים ממין באותן הימיסינשאומר קליש משד מהכאשמעינןשאיןלהקפידלומרקליש נר״ח,שנת וי״ט וכ״ם תפילה 1כןנ,הגי} ניןהאשכנןי0
שאינןמקפידין
וכן
אם
אירע
מם
שמת
13
אביו
וא
אמו
נפשייהו
כרשיעי
עכ׳ל
נ״ז
וכן
אומרים קדיש אפיינשבת ואיןלת!ש
נזהגין
בזמן
הזהרק
שאין
מתפלל
נר״ח ושבת ד״ט אבל קדיש אומרים וכ״ה
ג״נבסי׳כ״בול׳זעולכת׳תהלי״ל
בתשי׳מסרי״ל לאין אבל מתפלל בשנת וי״ט ובכל יום בנוקרשאןערים נוהלל
לאי ליכאלעלין> מןהאבליכ; ללהפפ 3לאףנימיס בוראים  !:ועיין
נא״תה״לר׳חכת׳מהרל״ן בית י״אדבןיש ל  ,לומ׳קליש על אביו
מש,מדשנהר׳
7
הריגת
!
מכפרת
מעליו
וכ״כ
ב
י
ן
?
ל
!
קאנהרגאבלמתעל
מעתו צא וכ״כלעילהי׳ש׳ס כשנהרג יש ?5כפרה? כת '
מהלי
"
והי/״מ
לי״א
לאקלותר
קדיש
לע
קדושי׳שנהרגועל
קלישת השם וליתא אלא נ״לעליהןוקנוהגיס :

שערו

ד״מ

15׳ ואע״פ שפשט דברי ז״ל דהכי מסתבר מדקתני מסות זקופו׳ולא קתני מסה זקופה ולשין רכינו אינו
(א) היום א' דהא לא קאמר תלמודנו סעודה ראשונה אלא יום
שעח
באבל הלכ כדברי המיקל ומה שדקדקו מכוון שה״לל והר״אכד פיר כיון סכא לחלוק על פי״י ולא לכתוב כתב סראכ״ג
נמקצע ק׳ כתוב הרמ״כס בפ׳הנזכ׳נראכדברי התו׳נקסינן
אינו כלום דה״נ בפר׳כ״ש אמר ריכ״ל יומא קמ׳ שנרא כאלו הוא עכין כפני עצמו־תניא מרביצין ומכבדין בבית האכל יכו' בסוף
יאשהתשונה מ״ש התו׳מדקאמר תלמודא יום ראשון
דע"כ בסעורתא קמייתא קאמ • ומה שכתב מ״ק ומ״ש אבל מביאיןאות' בבית שהמת סס וכו׳סס איני והתני בר קערא אין
הזא 7איןחילוק נין לא תלוסו לי בחלב ופירשו המפרשים
לאינה
חש זנת
מברכין לא על המוגמר ולא על הבשמי'
ומצוה על שכניו שיאכילוהו משלהם וכו'
תשונה וכן הוא
בבי' הסבל ברוכי הא דלא מברכינן הא
גמרדנילה״א יג״א סם כתב הר״אש ירושלמי תבא מאיה ויש עייר׳וכפרי׳שאין שם רחוב והולכין ממקום הספד ונכנסין
אתויי מייתינןל״ק הא בבי׳האבל הא בבי'
ומקומו׳
7ף סנ״ן ונהג׳ לשכניו סהצריכוהו לאכו׳מסלו ולעסות לבי׳הכנס׳ומברכין אותה ברכ׳שלמנח׳ אבלי׳בבי׳ הכנס׳
ביי המנחמים ומשמע ודאי דביתהאבל
פי״א
מיימו '
׳אותה
או!
זנאשיר״י פא"ת  :מלאכה • ומ״ס ויכול להאכיל את סבירו שאין אבלים נכנסין מבית הקבת לבי' הכנס׳ מברכין
דקאמר היינו אחר שנקבר המת ובאיס
בימ
ויאכילנו
'
יחזו
כימי אבלו והוא ג״כ
.
(נ ) וככר כפבתי
".
האבל והיו נוהנין לצאת לבי׳הקברו׳כל שבעהלהספי׳וכשחוזרין להברות האבל • ואין אומרים שמועה
פני׳
שיש
שבע׳והוא
כל
רחבה
של
לעיל סי׳שע״ה נשם אכלו03י!" "5ו יבה ורבייס ןמח ק  /לרחובה של עיר מברכי׳ברכה
ואגדה בבית האבל וכו ברית׳בסוף מ״ק:
תשובו ' הרא״ש
לבי׳האבל
תניאבראסונ' היו מוליכים
דהנרא׳אנל היה
אק - .

״״״עפ 1י כלסס
יל  .אשהסאירע ׳א3ל
לה3רות ׳3א3ל ר 3תי תנ,א מברין אצל

ולמד מכאן 7א 7ס
יוכל להתאבל ע3
מי שאינו קרונו
<א״כ הראי׳ היא האיש ואין
נחרה5

אץלאכ ,שיס

חרשותומארי־ין בטארהנרכויכמושעושין ביןםהרא״ןח י
לא יצאו לבית הקברות ובאו פני חרשו הולכין לביתו של האבל עשירים בקלתות של כסף זהב וכו׳עד
ומברכין ומגחמין אותובבי׳וברורותינו בטלו מנהגות הללו שלאבסוה בסוף מק• תניא י כוסותבבית

׳ ' ׳ "
מבריז אצל האש׳וכת הרא״ש היה חובה ואפי׳הברכות כולן שהיומברכין  .רשות הם אלא כך
כסוף מ״ק בשם הר״מ דלא אסרו אלא נוהגין עכשיו נותנין המת בקב׳ופותמין גולל הקבר וחולצין מנע׳
קי3ןף
" ^
הרמ בן נא כתבה בדרך חיוב שהרי כתב
ונ״ל7ריל
(ג )
ומקרישין יתגדל ויתקדש
אנשי׳משוהרגל עבירה אבל נסים
מביו׳ ' יסנרל ומרחיקין מעט מניתי׳הקברות ולאחיאה מתיא ולשכללא כלשון הזה אין שותקבבית האבל יתר
דמנרין בלילה
שלא את הנשים משים חייבות בהבראה כמו שמי׳רבא בעלמא דהוא עתידלהרת־א
כ 7נרי ר״תזמ״מ
על י׳כוסות לכל אחד ובפ״ד כתב נקבר
נרא׳דנקעי׳כלנרי אנשים • וס״ש ואס יש לה בנים ואפי'
פולחנא
ולמעקר
דירושלם
קרתא
ולמבני
הייא
ולמפרק
היכליה
המת ה״ז מותר לאכול בסר ולשתות יין
ר״ת!רינישיומ׳ים
להמון על דבריהם קטנים מברי' אותה אנשים באבל רבתי נוכראה מארעי׳ולאתב' פולחנאקדיש׳רשמי׳ילאתריהיויה דקרי מעט כדי לשמאכילה שבמעיו אבל לא
תניא בכרית הנזכר מסיים בה ר יהודה
ויזד ^^
לרוות עכ״ל  :תניןין ן<1ך
ושכינתיה בחייכון וביומיכון וכו׳תתכלאחרבא וכפנא ומותנא׳>" (11
מעל לנרי הרי׳ט
יעקב נזיד
אבינו
זעו׳הלבה בלבדי אומ' אס יש לה בניס קטני' מכרין עמה • מיגנא ומכל עמיה כית ישראל ואמרו אמן וכו׳ הכי אומרו'או !6״ * העם כפסי
ומשיג׳ לרבינו דלאו לאיפלוגי אתא אבל
חמיקל באבל:
תבישי' סל עדסי׳ להברות אתאביו
מנהגינו להתרחק ממת הקבדו'׳שיעור חמשי׳אמות או מאה אמו' יעקב
(  ) 7כת׳ עוד נ״י
דס״ל
משמע
מ״ק
כסוף
המרדכי
מדברי
כתב
•
דמ
דב״ב
אמו׳לא
בספ״ק
ארבע
בביצים
וכו עד לנח
לתוך
ויש מקימות שבוני? ,בית לדבר זה אכל
פ ' המוכר פיחת
׳"•׳
׳^ ' 1־
ן
ן1
ן
ן1
,1
כוותיה *
דלאיפלוגי אתא ולית 1הלכת' ע•[ ( ג ! ׳•'
שנהגו
תבדין
בשופז
כשחוזרקהרי ? גיאת תני באבל רבתי מקו׳סנה
תופש ד אמות לקריא שמע נשאל לגאון נוהגין אצלינו
דאיןמלברים וכתב עוד שם דטעמא
א דאין מ כר ין אצל
בשבת7
רוחציץ יריה׳קוד׳כניסתן לבתיהן מושבי] על הדרךלנחם אבליבביצי׳וכו׳כת״ה הביהימ״וכן
מכיר'ומהאי טעמ לאחר מבית הקברות
שבפרהשיא הוא האש מסו׳ היגל _
ך דבייס אלו • ומ״שוכ״ב ההרמי בן מקום
וב״י
עכ״ל
בכ
ץ
א
ורוחצין
]
נוהגי
ואס
לרחוץ
צריבין
אין
והשיב
טעם
מה
לביתו
האבל
ללוות
סרגילין
בתבשיל סל
ש 5״נ שנקב המת
נתב נסי '
סנהט שלא להבין אלא3
וגס כלו׳וכשאמרו במי שחרז׳ מאחורי המת 7לישב ז ׳ פ? גמים ^ אמרן
 7ע טעם היכא דליב אבלי׳אלא נשי׳אין ללוות
עדשי׳וכו שסוהגה״מכתבו בפ״ז דמשמ
 7אינויו
בפ׳סכוד .
.
לביתואין אלא למי שהולך לבית הקברות ובחזרתו וכקרובי׳ וביום ראשון
דלא סגי שלא יאכל האבל בסר
ל 7בדי 1שהריעשוין בסב תוך זשמלוין את האבל
בני א 7ס להניא
ובמקו׳שנהגו וצריך לישב שבע׳ פעמי׳מפני שהרוחו׳ מלוות אותו וישת׳יין בהבראה ע" כה  :ובירושלמי
ש
ומעד• ומ'
הגה״עפי״ב
עושין כן לכשי׳וכ״כ
יבולי׳
אבל
'
נסוא׳סאירע
היה
מאכל למי שלא
רבי׳אס
ואמר .רב האי לא נהגו
מעולם משמע בהפך דקאמ' אס אבלי' אתם למס
שעה
־ל
בורחין ממנו ,
שיושב  ,י
?
יכול להכין חע״ש לאכול עמי כסעודה ראשונ' כל זה כתבו ־לוככל ־ ־
לקנח ידיהם בכבל בעפ וכן אנו רואי דמן דעגד הכיאין *= 1כלים אכלת׳בשר ושתיתם יין וצ״לדהת'קוד׳
<אע' פ שאינו אבל
סרא״ס והמר דכיבסו׳מ״קיוהגה״מ פי״א
במיקבורה קאמר ואבלים דנקט לאו דוהא
הלכך לא מינכר
אלא שרי למיעבד אבל נטילת ידים לבתר הכי ליכאאלא
 77נר של אלילות בשם הר"מז״ל* רצההאבל שלא לקבל
זעירא שנשאו למטה עב לגאוני׳ובמקומות הללו נהנו בכך לקנח בעפר אלא אוננים כתבהרמב״ן כשמכרין
יזוא ותו דלאאשרו הבראה וכו׳דגרסי׳בירוסלמי רבי
ולתלוש עשב מן המחובר לאחר קריש ולרחוץ ידיהם במים והם.את האבל אוכלים ושותין עמו כלבני
אלא לאבל עצמו מדמ פקיד וכוי כ״כ סרמ״ב׳בת״ה דמשמ
שלאינהוג 7נריס מהיחס'הזה • ומ״ש דגרסי׳הת׳א״ר אבהו אומרי׳שהן המזין ליצירת האד כענין שאמרו בהגדה ולקח הכהן משפחתו וכו כת ס ומיהא כתבוהגה״מ
ש׳דאנל חייב לנהזג
שיתחלקו
מים קדושי׳בכלי חרש ומןהעפר למה מים ועפר שתחילתומ ןהמי ׳בפי״בשאיןלאכו׳פמו כ״כ ב״א
בהן בחול אבל וכו כירושלמי סר אלו מגלחין וגרסינן
מהירושלמי :כתב
וסופה לעפר לפי נבדקת במים ועפר אם טהורה היא כבריחהואם לב מקומו׳והבי׳ ראי׳
לאחרים שלא יביאו תו הפס ר יונה הוה בצור כד שמע דדמך
וסתה לאו חוזרה לעפר וכן המיס והעפר אלו רמז ליצירה ן^ מיתי ןהעשג רבי ירוחם (נתי כח ) בסס סרא״ש כתיב
אות! אין שום טיע'
בריס דר'אבסו אע״ג דאכל גובכא
לאסור וכן פשט
 .ולחם אנשי צא ^ אגלממל דב עמחיי
י
^
ה
עןב
^
כ
מעיר
ןי ציצו
ובהגהות רמז לתחיית המתי׳כעני?
המנהג בכל העולם מיא אסקיה צום ההוא יומא •
למיכל לסם אנסי׳והטעס כייהאבל דואג
להברות האיל אש״רי פ אלו מגלחין כתב בשם א״ז אין
והשפחות אין עומרין עליה כשורה ואון ונאנח על מתו ואינו חושש לאכול כי
״י־־"
ראשון׳"יי ' י י ^
׳" " או' עליהם ברכת אבלים ולא תנחומי רצונולמו' הואג״כ פ כ צווהו לאכו'מסל
בשבת ולא נשמע מניחין אתהאבל להתענות ביום
בעולם שו־ם פונה
אכלים אלא כשם שאומרין לארם על שורו וחמורו שמת המקום  ..אסרי׳והפוחתלא יפחות מסעודיראסונ'
פה ומנפנף עב*ל  6}6מ ?
שאלו מקמי ררב וטעמידמסתב' הוא ולב החמירו בסעוד'
.מ5־ 1מי ימלא חסרונך כך אומר על עברו ושפחתו שמתו
(ה ) ו 7נרי הטור ניוה .ו הםרדב
ראשת דאינו משגיח כלל ביו׳א דיום מי
בשס הרמ״קשכת' בשסרי ס מיוני שאמר מסס ר ת שאס יהוראי אבל מנודה מהו לחברותו ולא השיב וכיהרמ״בן ונרא׳כיון
למפה אינו כן :
עושין לו שורה ולא מברכין לו■ברב' איקרי וע״כ נהגו כל ז' ימים ,מפני עניי
איסרולאבל יוסאחדעד הלילה דאין שאסור לישב כד׳אמותיו אין
אין עושק לאבל ישראל שאינם יכולים לעסו׳ מלאכה ולא
אכליולא תנחומי אכלי׳שכל שהוא כבוד לחיים
מברי׳בלילס והביא ראיה מדכתיב ויבא
 :יתביישו שאף לעשירי׳טוסי כן * .
העס להכרות את דוד בעוד היו׳והתרגו' המנודה אבל מנודה^שמתעומרי; יו בשורה .ומנחמין אבריו
כתג נא״ת לא יקלוף האנלבעצמו הניצה
( נ״ה )
גורה הראשוג ,אבל
אסורי
מוסיסיכן גס הר'יחיאל מפר״יש פי' כיכן
מפני שנראה כריגנפן כתב המרדכי כמ״ק
יניו
סיה מנהגו שלהרי״באסהיה צם כל יוס
_
^
ומצו
ביויךאשון
אפי
מות
בשניי
י' אדהיכ׳דצרי׳למכו ז׳אח הרג נ״לדצרי'
י צה ל יהנותמסל שיאכילוהו משלהם כדי שלא יאכל משלו ויכול אחר להאפיל
לז׳עיהליל׳ז יק
לעסות הבראה כדאמרי׳אכילה ראשונה
שלא
ובלבד
אבלו
בימי
ויאכילנו
ג״כ
'
יחזו
והוא
אבלו
כימי
לחבירו
העם
ז
3
מייכ
ג
5
סהכי
יס
6חר י'עכ״ לו י״
אינו אוכל משלו והרי הוא מתחילעכשיו
להברות לסם 6ת דוד בעוד היום רוינו
כתבהר״מכם
להברות
7
יתנו תחיל אשח שאירעה אבל אין לאנשי
אבילותו וכן הדין אס שמעשמוע׳כשבת
מכיר דהתה לנוהכרכו׳נובילו'הית׳שהרי אבל ודאי גם אפורה לאכול פעור׳ ראשונה משלה ונשים מברות
ויש חולקץ כיון דנדח יום א׳אין מברין
 6כנר לכן קרובו סל דוד היה 6לצסברוו
לאכול אלא להתענות אותה ואם ישלה בנים אפי׳קטנים יבולל אנשי׳להכרותה ואשר עכ״ל • כתבוכ 'י והמרדני במק דאין
להאכילו ולא רצה
_!'_מ
מברין על שמועה __) ,
רחוקה כתבי הגה
משלז
משוס עגמת כפס וגם כדי שיכירו כל נשואהא שארעה אבל אינה יכולה לאכול טעורה ראשונה
דכיון שחייב במזונותיה כמשלה דמי וכן מי שיש לו סופר או בפדבשס סמ״ג גרסי׳במי שמתוובמק
העם כי לא היפה מאתו להמיתו ומה
כעלה אם אוכל עמו בשכרו וארעו אבל אינו אוכל עם בעל הבית ובירו׳בכי׳סאבל פריס מנח׳גדולדכהון
עכין זה לסברא׳אכלב ונמקי יוסף בס״פ שכיר
בידי׳מפכיש 6יןמכסם
הגדוליםסמז׳פיי־פה ציון
_ אבל מי שנותן מזונות לעני או ליתום או לכנו או לבתו
ין נובלות ה״ה לעכין הבמזה כלא תנאי וארעם אבל יכוליך לאכול עמו בסעודה ראשונה רצה לה ובסב׳פריט כאורחיה סכין׳כרכת׳ה

הסמשי ,נ״:
נוס חזריןל ק כין
כת׳ ה? 5רדכי י* סו  1׳מ יו מי סנ ? ב י בע״ש

האב^ שלא לקבל ההברא׳שלא רצה לאכי' אותו היום הרשו׳ביח־
דנרסינן

בירושלמי

ר׳זעירא

מרמך

פקיר לא ותק ^

ק ךי

היא

ן

שעט

יוסיף־עצב.בה *•
תעשיר וללז

המאורעוהמטיב
כברכת הטו
ככירג
מזכירי ; מע 'י

סמוך לחשכה קודם ב״ה חייב בהבראה אכילה ולמחר בדידיה ואית׳נמי בירושלמי שהיו נוהנין' להתענות האבל וזה נוסחו בא״י פמ״ה וכו' כפ״ג
ואי משום שיכנס לסבת כסהו׳מתאוהא ביום מיתת החכמים תרסי׳התם הרוא׳ת״ח שמת כרואה ספר תורה
שאכלו ( דף מו ) ולכאורה נראה מלבי]
פסקי בפ״פ הלכה כר יוסי בע״ש דמותר
שנשרף אמר ר׳אבהו יבא עלי אם טעמתי כלום אותו הלולכאורה רסי׳סעוק ברכה רביעית ואומר במקומ
לאכלבסעודה
אפור
שלמחרתו
חיו
אוחו
להתחיל לאכול מן המנח' ולמעלה אבל .נראה שאם אינו אוכל כל
אל אמת שופט צדק וכו׳וזה דעתשאין
,
■.
 3ט" פ כה״ג אין מכרין אותו דהלכה כי
_ בסוף ברכהרביעית
סוכלו אלא
אלמא .הסכל _
יסודה 5ע" פוככהגה״מכפי"כ * 7ואס ראשונ משלו דכיק דילפיבן ליה מקר׳
"3
מלשוןמוסיף תוספ׳זה וכן כראמדבריהרמי
שמצוה נוהגת הוא כאבל כשאר כל דיני אבלות אבל
מברין בשבת כתבתי בס״ס ת  .אי]
ז׳ /ל
עלי
יוס הירו׳משמע שאין צריך דקאמ׳ אל תקבלון
מברין על הקק עד שיהיה בן שלשיס
ל׳מכרין עליו בפ׳ר אליעזר דמילה בעובדא ריב דימי בר יוסף :חהולך לבית האכל לאכו' פמו להברותו אס לכו גס בויכרהו
ואי קיס ליה שכלו לו חדשיו ואפי תוך
פר״קסהנןבר׳יוסב על מטה זקופה וכו׳כ״ה סרמ״בן בת' ה בשס הרי״ן גיאו׳ומ"ס רכי׳בסס הרא״בד במ״ה כ׳סאחרי פירשו כן וג
על מטו׳כפויו׳וכו ברית׳כסוף מ״ק :ימ״ס

רצג

הלכות ' א ^לות שעח שעטשפ

דלבפ״במכ׳כרכו׳ונ״כהר״דאבודרהס ז״לוכ״כ היכלבו וז״ל בא" יאמ״הוכו׳ עד ? ראשוני' משו
דאסז״לגלככיואסיעסוקבמלאכ׳נמצא מתעצלכבכי  :כתב
מבבל יוס ויום הוא מטיב עמנוואח״כ יאמר אל אמת דיין אמת סופט כדק לוק '
הימ בס
כפ״ה
רמז לאבל שאסו כעסי' מלאכה זה סנא׳והפכתי חגיכם לאכל מס
גפשות כמשפט וכו' ^ וכתב עוד סכלבו ככרב שלישית אומ
רסס י" י אלהינו וכולל חג א סוי בעשי׳מלאכ׳אף אבל אסו בעשיי׳מלאכ׳וכשם שהוא אסו ' בעשיית מלאכה
בו נסם ה אלהינו את המתאבלי׳ ואת אבילי ימשל ' ואת
כמתאבלי ' באבל הזה כך הוא אסו׳לישא וליתן בסחור ולילך ממדינה למדינ׳בסחור  :ואפי׳דבר המות
נחמס מאכלס ושמחס מיגוכס כאמור
.
בח״ה כגון דב' האבד אסו׳לאבל לעשותו
כאיש אשר אמו תנחמנו וכו׳בא״י
מנחם עלי אכילה יומא דין ולמח׳ מדיליה פי׳למחייאכלו משלו וכן
ירא׳בריש פ מי סהפך ( דף יא ) דייק רב סישא
ציון בכנין ירושלס וזה יותר ננק
סמ׳ש מלשון הרמ״בן שכתב אם יוצ׳שלא לסכל הבראה רשאי
משמע ברי׳דרב אידי ממתני׳ ואמ׳זאת אומרת
רביט לקמן בסמיךבשס י ? עמ
י
שרזופ׳
שום
הבראה
שאם
לא
יאכל
כיום השני משלו הרי מקב' הבר א ןץ דבייהמותריבמועד אסורי׳ בימי אכלו

פד '
פסונ״נהתופסופמיוני ס וףמ״ ז
עליו ההולך לבי' האכד
לאכו׳עמוייהכרותואם׳יבוגסבויבחזו ושפחותיו ובשמחו וני שמזיבן בתיה פי'
1
מצ״מ
פי״נושימ׳קנתי׳שצת
^
לשץלע מטות
כפויות ואם אין לנו סג בו יברהו לע מטות זקופות פר י מיו מימיו פסעיניס על שלחנו רטסש
הזה
כה״גאומ׳כבית
האבל
הטו׳והמטיב
שהמבר׳יושבעל
מטה זקופה אבל האבל יושב על כפוי׳
וכשלבו ידיה שלו לפי׳אסוריבעסיי׳מלאכתו :
אל
אמת דיין אמת כדמר זוטיא אכל גס בו אף המכרה יושב על  .כפויה כת׳ הר״אבד כשאין
לבו
גס
בו
וכשם
שהוא
אהו׳ כמלאכה כך אחרים
לוקס
במשפט
לא
לימא
דהא
איתות
רני אף האבל יושב על מטה זקופה וכ״ב הרמ״בן וק דע׳א״א
הר״אש אסורי׳לעשו מלאכתו בריתא כאבל וכן
אמי דאמר אין מיתה בלא
ספואיוכתב ז״ל תני' מרביצין ומכבדין בבי׳האבל ומדיחין
קערויכוסו׳וצלוחיו
'
משמכר
"
פ
מי םהפ׳ומ׳ס ^יהו דבהאב
ר׳ע ברכת אכלים כבית
אבל
כביךמנח וקיתוניו׳ ואין מביאי׳שם לא
בשמי׳ולאמוגמר אב ל מביאי * אות׳
מותי למשותו ע״י אחרי׳ כגון היו זיתיו
אבליס וכי סי' /ה עיל^ י
צינעה
ה
י,
6
ה
,
בבית
שהמת
שם
ואין מכרכי] עליה ואין אומרים שממגה ואכרה להפוך עדמסהגיעונמיס סלו סס •ומ״ש
 0דבריהרמ׳ב זכת 5
^
םים
יז
צ
טעיו
בבית
האבל
_ . 1.,אלאיושבי]
ורומי_י? _תגיא
בראשןנ׳ הין_מו^^יכ<_ין  1,בית ופי הרע כן דהך הסקא מייריבהסקא
!_ן
_ _
מועט וכו כת ה וס שס טל פיס י שאינו

] 7ין

׳ ^-ן

׳יוג  .׳  •/י ׳<11✓^ ! •?*-

סעודה וג׳תוך הסעודה וארבע׳ ראחר הסעוד־הוסיפו

עריהןאו׳אף

והאידנ׳לית לן לא ברכת יחכה ולא כרכ ׳ עוד ד׳התחילו
שותייומשתכרי׳החזירו הרבי ליושנו
ופי׳רבי׳שלמהלפשתן ורבנן סלעי עלי׳בר״ס מי שהפר
שורה אלא אח הטוב והמטיב דיין
אמת לעשרה והר׳
רבי׳משה
ליר
נחמן פי׳ליושנו שלא ישתו אלא
לתוך וטעמ׳די יהוד׳מסו׳דהוי דב האכ׳וטענד'
ושאימייס ביון מנחם אבלים
טעית
הן
הסעודה
דיין
לאחר
הסעודה משכרוכן עמא דבר ( וכ״ה
במרח־י דרבנן מס׳א״ל אס לא תזרע כבכיר תזר׳
אומי־י וכו מ! ש רני ומדברי
כ
לס
נלמד
דה״א
דףשצ״ג
)
תגיויזךיעקב נזיד
אותוהיו׳נפטראברהם אכיגו באפיל אס לא מזי׳ פשתן תזרע דב׳אחי.
שמברכים אל אמת כל סבעה איני מוצא ועשה יעקב תבשיל של עדשי׳להברות את אביו מאי שנא ערשי' ומ׳ש ופסק הרמ״כןכר יהוד׳כת״ה האריך
בטע׳הדב אבל הרמ״בס בפ״ה סת דבריו
מה ערש זה גילג׳ל אף אמ!ו' גילגלהחוז׳בעויל׳איב דאמרימה ערש
כרבנןוכדע׳הרי״ף והרא״שז״לוכןהלב:
גלששפניני! ק כל! !, 461וסן׳ולומ׳ אין לופה אף אבי^ אקלו פה מאי כינייהו איב' בינייהו לנח'בביצי' ומ״ס ואס אין שס אתרי׳סיעסו לו כל אלו
דהוה5
זפש י'לפ!ס׳5וועתץ 0ל * ^ 6,שאין
שנהגולו פה ואינו גלגל בתהריי ץ גיאת תניא באבל רבתי מקום דברי האבודי קאמר רשב״ג שיעשם הוא
—׳״
^
,
.
לנחם
■
אבלי
,,
י
<
׳
"
בכיצי׳ועדשי׳טאכילין
מקו׳שנהגו
לנחסבבש׳
ש׳
^ ץ!
ש״יגו בעצמושסרסכ״ג אומ זתיוספוכי׳ואץ
ברכ
ץ
^
ב
'
וס
כ
ויין
מאכילין
וכן
כתב
הרמ״בן
מקום
שנהגו
שלא
להברות אלא סס אומן אלאסו' בורולגו׳ואין ססאומן
״יניי״נל ^י
^ ^ ^ !״ ,נל
דירי׳ בתנשיישל עדשייובכוסוישתקט חכמי׳עישק מקו'שנהגו להברו־ אל6פו6ומשיי־ 0יפשנצנשו־פמיסו
ו־מדידי דחוס יל״ה
בבשר
ויי
?
ובמיני
מטעמי
עושק
ומנחמין
תחיל
בתבשי
של
ביצי
לרי ף
והר־מ ב ז ל דבריו אב הרמב ןפסק

או שלדע 'שיםזבר לאבלות ו  4־ או 4ן בל צר־י־תבהרמב ן
בי־וספס׳שסיהנמות ־"וני׳ סס ינפיק
שקוי 6שסד וצתספוי שמייני סס ני׳
דאבל מצטרף לתפלה רלזימיזבי זבין
לי׳והאדא"ר יוחנן ס״קימגל׳^ ז אנלי/

מן המנין מוקי לה בברכת רחבה גס
בסעודה ראסונ' שאסור לאכלו מסלו אין
לצרפו לי' עכ״ל • ואיני יודע תה ענין
סאסו׳לאכו׳משלו לשלא יצטר׳לעסר נ :
שפ אלו דבריס שהאבל אסורכהס
ברחיצה ובסיב ' ובמלאכה
וכו׳ססל פ׳יזלו מגלחין ידף כא ) ו  0״ש
מלאכה דתניא אבל כל ג׳ימי׳הראשוניס
אסור במלאכה וכו' שם ת״ר אבל ג' ימיס
?ראשונים 6ס(ר
כמ'לי3זכה ו? 6ליעכי
יירורזמררח רזו הו־דה
רוראל ואילד רווחה

עליו והעופקקעמו כהספ׳מדתנן במועריאקמכרקאל קרוביו מיל
^ ^ ^יזסס
מ*
מת הא
בחויאחריינמי מברקעמיותנ ,חנם׳•1ינ? ^ 1״? ח
יפפ׳נצינש י6פי נתוך ג׳יעיס הי6פ1ני':
ברחוב׳שלעיר שהיו נוהגין לחשקו׳ שם האבל כוס א
ולהאכילו
מעם מהתבשיל של העדשי׳בבי׳שהי׳ברחובה של עיר ואחייב היו ורכיט ירוחם כתב אס איןסס אימן אלא
הוא והו׳דב האכד י״מ שעוס׳בצנע אפי׳
מברק אותו בבי׳האבל כמנהגם והאידנא נהגו הכל
בבי׳ האבל :תוך ג׳ימיס הראשוני׳סל אבילותו וי״מ
של 1ט מ1
סרק בברכת הטוב והמטיב מעין המאורע שאינו עושה אלא אחר ג׳ ימיםעב״ל :
*
י בבית האבל וזה נוסחו בא״י אמ״ה האל

ולעלן הלכה כיון דהר ס מסכי' לדעת
:ומ״סואס
הטוב והמטיב לא אמת שופט צדק לוקח נפשות במשפט שליט
,
הרי״ף והרמ״בס ׳, /1
הכינקטינן ב -
בעולמו לעשות וב כרצונו כי כל דרכיו משפט ואנחנו עמו
ועבדיו
האכספ׳או
בלין
לרבי׳ג״ז
סס
יתר־עלכן
ובכל
אנחנו חייבק להודות לו ולברכו גו יר פרצות ישךא 1,הוא אמ רשכ״ג אס הי׳אומן
לרכי׳וספ׳ארבלך

יגדור הפרצה הזאת מעלינך ^ אב 1,ןה ^חיים ^של וםהךחמ ןליבי והגי עת הרגל ואץשס אומןאל5ז
וכו׳כת׳א׳יאהלאשז״ל בעלהלכו׳לאכת׳ולוקחנפשו׳ במשפט ! ״!
וגם רב אלפס לא כתבו
דאית׳ב דפ ׳ במהךמ ^ י ק י ן יש מיןןה
ם,״ *• . * .

^

" 'לחיי; והוא יגמלני לעד לחן לחסרולרחמי׳ו־ל טובהרחמןוכויועו׳
כמלאכ׳כלז׳ אפילי
סיס ־לו ילאכול אסור כמלאכ כל
מדכמלתראבליבבונירושלםומסייבהמגחאבליוכונירושלם
מננ51בתיך נ ,מו יול^ "■ישמע,ה וגאון א או אומרי כרב אבלי בברב המזון ביזביחיבין גב בין יב
סצפנ פפוש צצינפ צמון בימי6ייש
י,ו׳ודיומ׳ 6והאב׳מן המנין והאידנ׳לית לן לא ברכישור ולאברכת רחב אלא
"יויי6״י׳״חידו<
וממד 6זו6
המו׳והמטי׳דייזאמ׳ושאומרי׳ברודמנח׳אדלייטטו׳היאייומרציסיד
קאי דאפי עשיר מות
עכ״ל וכן דעת רבי
ודלא כה״ר שמעיה
דף סצ״א ) ומ״ש פי' אין מתירין לה^ 6

מל
ל/צפלצ'״נע,לכי׳ע,יבתו וביתה כ ז סי׳
הרמ
סכלז'׳כ ז
בת״ה :
ימ״ש יזכל ^
חכמיס
מאי
לשכניו
וכו׳ירושלמי
מרוומפ׳הת׳
בירוש
דטעמ
5
!
דג׳ימיסהרלזשוני׳סמירי
משאר ימי׳משו׳דתלת' יומי נפשטייסא
על גופ' סבר׳דאיהי חזרה גבי כיוןדאיהי
סזייא דאשתני זווהון דאפוי היא שבקא
ואזלה לס ןרבי׳ירוסס כתב בסס
הרא״בד
__ .. ..
הטעס ס^פי׳העני
לזסוכמללזכ' בג׳ ימים

ני״ונ״י־דעל־־־״יי

^־ין־נ

דבריווהימ בן פסון כמותו משו דהלכה
כד ^ ר

המיקל באבל וכת הר את דה כי

מסתב׳וכ׳עוד שהר״אבד בת׳שאיןכראין
לו דבריהרי״ף בזהידהא ליכ׳פלוגת' עלו"
דרשב״ג ולגבי ד״ת נמי א -מרי׳סכי אבל
אסור כד״ת ואס היו רבי׳צריכיי׳לו סונה
ואינ ו נמג׳ור״מ פס׳כדבריהיי״ףלהחמי
ואע״ג דבת״ת התירו צוררכי׳ת׳ תישאני׳
כאבל רבתי פ״א תני׳סי נסתי כעי׳ואין
סס אלא הוא עוש בצינע׳מפני כבו'יסטה
שהיה .

 ' _.בן הסכי׳לרע׳רב עמרם לומ׳ברוך מנחם אבלי׳כת׳רב סעדיה שבעי׳ ימי האבל מברך האבלעצמו
בהטויוהמטי׳אל אמת ואם ברכו

אחרי׳לפניו כך הם מברכק ויש מוסיפין׳ בנית האבל נחם ה׳אלהינר

את אבלי ציון ואת אבלי ירושלם ואת אבלי עמךישראל ואק בכך הפסד וכשי׳אק אומריאל אמת
וכ׳יב רב נטרונאי גאון שאין מנרכין ברב׳אבלי׳בשב׳כיון שמברכין בג׳או בללאו דברלשבצענה הוא
ובהלכו׳גדולו׳כישמנרכין ברכת אבלי׳רהוי דברי שבצנעוז דמי שאי) לרמברכק הוא מכרך לעצמו
והרמ״בן כת׳ואני אומ׳בירך ביחיר אובג׳אבלי׳מברך כדר׳שמבר בחול רצנע׳הוא ואםאכלראחרי׳עמו
וברכו אין מברכין דכיוןדאיכ׳אחרי׳לאוצנע׳הוא ע״כ ומ״מ מדבריכולינלמד ש; מברכיןאלאמ'לכ ל*.
דכרי׳שהאבל אסוכהם במלאכ׳ברחיצ׳יסיכ׳וכעיליהסנרל ותשמיש
בתור ואסו בשאלת שלום ובכביסה וחיל בעטיפ הראש ובכפיית המטה כל שבעה
ואסו׳להניחתפילין ביוהראשון ואסו׳בגיהוץ ובתספור' ושמחה ואיחוי הקרע לכ ל׳
יום

שפ אלו

המט׳ואסולקרו׳

ד״מ
שעט (א)
וגא״ח סי׳קפ״ע
כיג ' וזהו נוסש
הנרג׳ נכיתהחנל
נח״י אח״ה האל
חגינו
מלכיו?.
טלאיכן גאלינל
קלושסקדושיעק'
המלןהטזנוהםטי׳
אל אמת דיי! אמע
שיפע הדק כו׳ ;
(נ )
יק הוא
המרדני נהיאדן>
שלח יההר״י ע״ג
שאכלי ע׳נלףלי ן
שייאחישה' כגמרא
אין לא נאת׳ אותן
שאיג פ שישמיתי;
בלא חטאלכ דרכיז
משפט והיא י 71ע
למה עישה ענ׳ל
יכ״כ נ״יכשם ? תז'
ינהג׳ה נשם התל׳
ינהגה״מ פי״3
זנא״ח סי ׳ קפ׳יט
( כתג )
כיין
שהרמ׳נס הסכים

לדעת הרי ן>שאין
לאימרי הכינקעי׳
עכ׳ל ולא נראה לי
אלא נקטי׳גדכרי
הר׳אש4
(נ ) זאיני יידע
מאי קשיא לי׳
דיידאי טעמי דכל
סעודה שהיא נאה
משוס אכילות אינן
מגטרן> מידי דיזזי
אנרכת שירה אן
נרנת לחנה ני׳ ן

הלכות אבלות

ד״מ

היא ראוי׳לעשחינופן לו ומפיש בגמרא דהאי
משזכ׳כס הובירה סמקאותו כמס
איצסר־ךלמיתני דסשיס דכיון שיש לו דבר קצוב
משנ׳אית בקבלנו׳דאי בחידטילא
לא יעמד אלא אפי בקבלנו שקבל כדיןאריסי הפי׳
שהפן
לשנס סייב ליפן בין יענוד כין
׳ •!.-׳* !/
— . —,,,
- ..
אסירלכן ה;א סס בייט סרי ולטחון .
ישלש כמו שהיתה ראוייס לפשות עכ״ל  :ימשע׳
למחצ׳לג׳ולד׳ואפ״ה(אס כוביר
קוצצים למסצ׳לג ולד׳ואע׳ס
יעריםקוצצים
שלא יפייס
ובלבד שצא
ואם טחן והותיר מותי ובצבר
סאע״ע שחל׳הר״א׳עס רש״י לומ' דל״ג הכי
וחם
אסור
לצורך
שלא
* המועד שצח
י1
ע״אזץשנ״א■3( :
 1״7י׳ םנח
חסוי י
צצורך המועד י •
י״
לצור׳המוע'
לצור׳המוע שלא
;כן הלא י״ייי' עצי׳במועד
כשוס ספר לענין פסידא דבעליס כחוכר
'ע
נ׳ימי׳הראשוני׳
אקרא מלאכה דתני׳אכל כל נ׳  , -״
או במקבל המוביר מ״מ לעכין שיעשוע״י
קצןוהותי׳מות׳מטיליןסיר כמוע' יום וכולםאסמכוה
אסו׳ואס
ם
רו׳^
2
לאעי׳
הויעני
אם
<ממ< זאסו׳אמנם לצורך המועד ושלא לצורך המועד אסור אסו׳כמלאל אפי יעני המתפרנ׳מןהצרק׳מכאן ואילך
אקרי״לא סליגעליה דהא כיוןדצרי׳לשלם
 1.׳*־־ ' . . .־׳ ' 1י 'י "  *" 4 ". .י
כתוך ביתו ואשה טווה כפל בתו'
יאכל עושה כצנעה בתוך
בתו׳ מה סהיתה ראויה לעסות ה״ל דכי האבר
מה ימטב
לו טח
ומין7ו
<״ *סס״ז׳פ״ק וימי אבלו כחול המועיוכיוצ ^בזהכתבי ,ואין
לה אלא מלאני של צנעה ושל ארעי כגון וכל דבר האבד מלאכתו נעשית ע״י אחרי'
ןיבפ״ה ג  :,י כץ ז דדב1360יפות ביתה פיר׳ אין מתירין
^׳לק7היאיחהלכההצ״ה
ואש איני מספקת בזה עוש אומנו׳ כדאית' בברית'בגמ׳וב״כ הואן״ל כמסקל׳
כליריהתיקלנא.
כתוךביתה
להיות טווה
טירחוכוכ״כ
משוס* זכי מ ת ? ,
במועד דבי
כפלךביתה אכל אמרו חכמים תנא מארה לשכניו דמילתא אלא שנתן טעסאחרוז׳ל וא$
<6ניל:תי כמה
האסור)חרי
ריהתיי,לנא־צ דבר^ פ י5
כמ:
כל
םסע' שלה בצנעה תוך
״ס3״' הרמב״ןבת״ה וכ״נ הר״צש כר׳ס סי
האבל ארי׳ בשדה אסר פרם"יישכי׳האבל
קעתים
פועליס שיעשו מלאה מסוס פסידדמריה
והסב.
יענמ,א'כגםכאן
גהטי׳רדוריהוזיהר .
צלא
דארעא ואפס' שגס לפי הראב״ד סו׳מות'
ותו לרמל] ירא ש
סמוכיזעל שלו
ולייגתיאינינה! וקפיקמש
כיון שהשד הוא של אחר אץ זה נקר׳מלאכ
סאב׳ע״כוכ״פ המרדני וכתבוסגה״מפ״ה
שדברי הרמ״ב כפרש״י ולא חשו לקמסיסו
**(1י* ^י
 *•** . . .׳ •< ו*!מירי_ ..
מותישיעשנו ומייש ואסים לאבל סמור או ספיכ׳ביד חח
משהגיע עוגת מים שלו ופייהרמל׳ן מוסבר או מושכר ה״ז לא יעס בימי אבלו
רווחמיתימי
כ׳דהיכ דלי׳ליה פקןד׳אלא
כדבר ע׳יי אחרי׳מרביצין לו שדהו
לאחרי׳נתרחיספיליה ואי לא פכיד עוכד׳מיניה לאו
לשדה הלכן קורם של בעל החמור או כעל הספינה ויו׳ סס
ממכה "י (א•("*•
שעושין
כהשקאה
^,
מועטת ייי"
רדרדדן ^ ד*,
זריעההשקאה
י דהך
מיידיבזמ5ן -
בכריתא החמייס והגמלים והספנים הרי
לזותו׳מיר
אלו לא יעשו ואסהיו מוחכרי׳אומושכרי׳
אצל אסרי׳ הרי אלו יעשווכי'הרא״סשפי׳
רקתגי
י  *! ,יי^ייצ ! 7> !/ 1 * •' •<> *< ' 1ין ו 1ידדוג ״' ,
י
,, .״
ן
הכית ורשיפי הראכ״ד ז״להסמרי׳והגחלי׳והספני׳ובע
יע _^ור
ךז
דל .ריבוץ משם דבר מועט מון ריכוץ
החמו׳וסגמ׳והססינ׳הוא אבל היי אלו לא
מרביצין
* .י ** *׳ "* *! ססורסי׳ מליסאסילמלהסהתגרי
לירקו ור יצחק פי ראייר אפי שרה זרוע׳ולא משו
להעברת סכר גדול ממנו ואעפ״כאסו׳ השקאה מועט
יעסו בפחלה כיון שלא שכרו ממנו קוד׳
*י " 3׳עתיי
וזרעים רלא שרינן להשקות אלא בית השלחין אל׳משו׳
שנעשה אכל ואע״פ ששכרו ככר
פסירא
קפיא
ואי
כת
5מח׳פ יד ^ל והביא עוד כמס ראיו׳ואח״כ
שהמים חלוקין לכני הבקע׳לכל א׳וא׳יומו ואם יניע
לשבוע או לחדש כפי הרגילו' וכלה הזמן
" {* -<,׳ ״״<״ ךל הרי אמרובירוסל' הדא שיירתא שיו פסיר׳רמיא
הדר
ללא
פסיר׳דלא
הוי
עונת מי׳בזמן אבלו ולא ישקו לו שרהו עתה
קודס האכילו' לא יעפו בתקל' אבל אס
5אחיג׳י״י ^יי/׳ למזק מיב כחול המרע׳וכשמהרכי׳הגדול
שדה נירה ושדה העומדת לפשתן ורבנן היו מוחכי־יןאו מושכריןאצל אסיים
הלכ׳י״ל כל סא״צלדלאלא ר יהוד או׳אף זורעין לו
הרמב״ן כרייהוד׳ורב אלפס פסק כרבנן
מעיקרא ואירע אבל לבעליהן בתוך זמן
"? 3והגאוני׳כפסק
עליה ופסק
בו אסור יהי
ז״ל ואם אין שם אחריישיעשו לו פל אלו דברי' השכירו' הרי אלו יעפו וכך הס דברי
כב
הראש
בהם^ הסכי׳א״א
המיפ ל
להשתכר ^_ל5ור
ואפי׳שנרוניכר
ובהמה
דלא הרמ״ב'בפ״הוכעודהר״א׳והא דאמרי,
עכדי׳אבניס
ולא
למיאכימ
להמיח
"לנליה׳
לעש,ת
יייג
-"1"3
רשכ״ג שיעשם הוא כעצמו ופסק בר אלפס
כנין לוק׳מן הס״׳י׳צבל אטסי׳ציי׳לבסמ׳ האכודי׳קאמר
כרשב״ג ולזה הסכים אריסין וחכיריןוקכלנין הרי אלופושין
לאחי המועד כוותיה וכי־כ הרמכ׳והראב׳יר והרמכ״ן פסק
דמשע לכתחלה ובחמור ובגמל וספינה
!? מ7י!זה  :עבדי׳ופימת כשית וכלים
ואם האכל מפר או בלן לרבי ' והניע הרגל קאמר
ודעתו ודאי ליקח אותם ונזדמן לומכשיר א״א הר״א׳ז״ל
אסו׳לכמחלה עיקראב״ד ז״ל הטעהמסו'
ול לעשוי כיוןשהוא צורך רבי' ופסק הראב״ד במותו
מי שהוא מוכר בזול והדבר ידו׳סלא יזדמן לו לאחר סמוע' רשב״ג שמות׳
מפקניא״א דארעא לאריסותקיימומנהגהאריסו'
כ״הנשרלכיע/לן־שנ׳אנה״א) וכן היא
גמור אבל רייף לא פסק ק ((
ידוע הוא במקו׳וכיון שזה היהארי׳מקוד
והפסד __
הסייר׳זה ודאי דבר האבד הוא אצלו  .״״1,
בגון_ .. .
לכן מסתמ׳לא מסל׳לי׳וה״ל כמושהית'
מושכרת אצלו מעיקרא מש״כבסמו׳גמל
——(1^ 11 1
וספינ׳שהוא דרך ב״א להחליפו מזה לזה
קורס.
.
בשכרן.
המרבה ..
.וכל ..
שערשיעי1׳י אחרי ימאי איכפת לן כטירהא דאהרי׳הלכך משקיןלו
ביתדייי׳
רוויחי^ מיני פסי י0יי5
אפיי ממי גשמים וממי קילון ועושי) ול עוגיאות
־ראב״רכ מן היחי הזה מכורי
רוורילמילזל׳ע״ה לא שרי משו׳יווס
אלא טית השלחין
,־/־,־
_
למירר .
•אח׳ררא _
ול הפרצ׳כדרכן וזופתין
_

^3ך להשתכר

ולזה

פשניט}5י(לו?חיס פליני

אס צריך -להם -וכונין 1
ומערו׳־״״1״
שיחין
ירזי־י^ ^״י ''
פירוחיר ול
בורות י י'
חהרידור י
לכתחלה וחופרין
ומכניסי? ול
ואמה
וח[־**■■-?,ך• ,׳וללגפנים
חביותיו
^לי
מקתוממבדרך
לקימל׳ע״כ ^
נמ
סי1-.־1ז
בח
שירחילסיכ?יוממ^,
■* ^
למיכרכ
רבא
געלע׳אכל
וור* _ .
דרך
סול _
מקתוממכ _
דאס ״_.ן
והוא ז״ל הסיב על דבריו
 3רביתכימי אבלו אסר
כתבתי לשונוכשמו

ואציל ושרי אם חושש

א׳

הז
בידו

.

ב

מ־דבריידיממ ^
יי .

' 'ומ״ש -ולוימסיי!ווו* ניי״ייני'' 13״י יייממו נ״כ
יכו
^ם״ בכרמי ם0סן5ול(ושכמעיס ומ!;:ז
עימנ״ןניג״הוהי

חילק הרמב״ןאם
 " .׳! ץ!! ".י! ^ !׳* יירא אבל אם צריך

יראי ליקח אותם ונזדמן ?!ו עתה מי שמול גזול
א* 7י׳י ,ורעתו האגד הוא וכהפסר נמוד הוא ודומה לסחורה
סכמושיירא זורבד

?
כשיירא כין לקנות מהם או למכור להם אלא שרי
חילק
יא א היא ט ז ל אל
ש יי׳ •ח ר ושר
בימי אבלו אס הרמכ״ן אפיי ע״י אחרים ור״ת התירו
בכל ענ_ ןג גל ד כרובענ ; הלואת כרים ברכית

כג6נו ,ם נמוי3ד 3ו ?,וא1יוכן ן " ^׳ " 0ל
במועדלצוו
נתבהימ״ב׳נפ״ס ומ״ש וכל דברי׳סהתירו
לטו׳
ד

המוע׳כול׳אסורי׳כאבל וכו' כ״כהרמב'
ותב׳מארה לשכניו כלומר ססצריכוהו
 .״.
.
להמפיג' והם דברי הירו׳עלושכתבא'
ביק גזסדי׳באריסו׳אובהכירו' א ו בקבלנו היי אלו
.ששדהו
כדרכן יכו׳ כר״פמישהפך ( דיא ) תניא האריסי'
שובדין
הרי אלו יעשו וכת הר״אש בסס
והחגירין ,והקבלנין
האתסין והסכירין והקבלנין כשד האכל הרי אלו
הראב״ד
יעסו ובשביל שבעל השד׳סוא־ אבל לא ימנעומלעובד׳וכ״נ

שרניליןתמיד להלוות כביתי שאם אל ילוה להם
׳״״״׳׳״״״< !יי־י !! -י*• י^ טעיתי להלות
״1
מוים ואיכא פפירא ע' כ אחכ בכהאי נווכא שרי כאבל
ילכו לבתים אחרים וילוו להם וירנילם לבא אצלם
משפח להו ונתר הכי אל משפח להו שרילשרורי
ע" י אחרי ואם מסיק זוזי באיגש אחריני והאירנא
דין על אדם אינו תובע כל ׳ז ואם הוא דבר האבו׳ כגון
על* יהו ומכאן הורו הגאוניישאם יש לו לאבל מורשה ורן עמו וכל דברים שהתירו במועד משו'צור
שבק׳לילך למדינת הים או שעדיו חולים עושה
אלאעני ממש  .שאין ־*ו במה
אסורקבאבלאפייע־י אחרים אפי׳ אין לו מה יאכל
המועד מלם
בצנע כתוך ביתו אבל ששדהו כיר אחרים באריסות
ס־ו 3י,
שר^ס שיתפרנס עושי ׳ משמשי ואילך אפי ע י עצמו
חכירומס קידס3ס:-לוניייתב^ יכש״ן־— ךומ״
השדה ואפילו נשלם זמן
כדרכן בימי האבלשל בעל

בקבלות הרי אלו עובדין
הוא אריס בשר׳של אחר לא יעבוד הוא
האבל ונשארו בשדה כמו שהיו ואם האבל
ספינה כיד אח׳מוחכר או מושכר ה"? לא יעשה
אחרים מותר ואם יש לאבל חמור או
שכתחיהאבלו׳ועדין לא כלה הזקאבל
בעל החמור והספינה אם אל ששפרו קודם

לא יעביד הוא בעצמולזבל או בחכירות או
האבל הוא הארי׳בסד׳של אחד
הברית הנזכי כת׳ הדאי׳שפיש״י חכירותם קודם
ע״י אחרי׳מופר שם על
הרי אלו יעסו ע״י בעצמו אכל ע״י
אס אלו שקבלו השדה אירעו אבל
• סיי  6כימי אבלו של
כפי הרגילות אפור כיון שכלה הזמן וכת׳הרמבי׳ן
סליתסהמלאכשל אחריםומשו' פסילא דבעליס  5יכלה הזמן ואפי׳שכרו כבר ממנו לחרש או לשבוע
לשליש ולרביעי דשרי כמו היו מוחכרין ויששאומד!
מכיפא
לצודחוכר נמי כיין ללא יי\כ ^
מוכירולא עביד איכ׳פסיד׳לבפליםכמי מסמ דגיי
אם היה החמור והספינה ביד אחרי׳למחצה קיימא אבל כלים ובהמה אל משום דלעולם כקראקעל
ימס י ^ שלא הותירו אריסות אלא בקרקע דלאריסא
׳?
יבס י?יפ ^
^ייפשי ע י

4 1

^

מלאכתאם
הואמיה־ראי מזשכראצלאחו לא ממית מלאכהבימיאכ ^
כעצסז
היתד!

האכל יום ששכר שחזו אפילו בעיר אחרת לא יעשה
שם הבעלים,אם
יש שכיר

ש 6א
קודם והזמנים כמו כן מתחלפי׳מליהם פעמים נשברים סול ופעמים ביוק' ומשוס

רצד

ד״ם

כועלין הנותן ירושל׳כתכו הרי״ף בר״פ פי שהפך וגרסי׳כגמ׳דיק כההוא פירק (ד )! כ״הגתדדכי

הכי אשור לכתחלה עכ״ל  :וכתם הרמב״ן אס סיס הסמור והגמל והספיג כיד מריון בריס לרבץ ומר כריה לרב אהא כריה דרבא הוה ליה ההוא גמלא דתורי יףשנ״א ע ל
ומ 7ברי
מ־א״ש
אחרים למחצה לשליש ולרביע לשרי ויש
שאוסרים שלא התירו אריסיה וכו׳אלא בהדי הדדי איתר׳בי׳מילת׳במר ברי' לרב אחא כריה לרבא ופסקיה
לגמליה אמר שהניא
נ״ישכ׳דאס
בקרקע כל זה כת' ה וכתב שיש לדברי האוסרים פנים ממה שאמרו בפ״ק דע 'ז
בר אשיככרירב׳כמרכריידרב אח עביר הכי נהי דלפסידה דידי׳לאחייש׳דאחרי׳לא היה
שלהש3
אחריש
אריסותא למרחץ לא עבדיאיכשי :ואס
חייש והא תני' אס היו מוסכרי׳אומושכרי' מ1חכר ני<7שרי

האבל הוא בעצמו מוסכי

אומושכ׳אצל
אח לא יעשה מלאצ בימי אבלו סס אהא מלאכת אחרים בירו בדבר תלוש כגון לארוג בין בקבלנות
ביןאצל אחרי הרי אלו יעשו והוא סכר א דס ע״י אחריםמש1ס
לתייא גבי תמרים וגמלים וספניס אס שלא בקבלנות לא יעשה היתה מלאכתו ביד אחרים
בקבלנותחש וב סאני ^
היי״ל ^ הכיא מה סהיתה י! 5
היומוחכריס אומושכרי' אצל אחרי הרי כדבר תלוש בביתו
לא בבית אחרים יעשו היה
$
בני
ן
בית סך עוכדא והביא הירושלמיפני אחיס לי״<מחצכןהדלג׳
ביד אחרים
בקבלנות
בחן
,
1
אן
בהן
^
ש
,
£
מוער
יעשו
אפי
׳
ךזוא
שני
שותפים
וכו
ולכאורה
נראה דפליג האנל (כללנר
אלו יעשו פרש״י ואס היו מוחכייס או
אגמר
דידן
דלגירסת
הירושלייפה עסה האנלנעשהעי
מושכרים הס או בהמתם אצל אחייס חוץ לתחום העיר ואם אלו
הקבלנים
גוים
מותרים
לבנותו
בשס
דפסקלגמליס דמלאב
שכיהס,.3נ1י|5האחרים (א'כ
נס
" .
!
,
בטעינה של אחרי
למהלך חדש או חדשים הרי אלו יעשו הס וי״ט שחלו בימי האבל אם הוא חוץ לתחום העיר ואין עיר אחר'
והראב ד הקשה מהירושלמי אגילי יייז ביל,
מופ׳לעשו׳ע׳י
לעצמם ולא יפסידו כל שכיס ובעלי כמי בתחום של הבית וכמ׳הרמב״ן רה״ה נמי אם קבל לחרוש ולזרוע
ותירץ דודאי נועלין חנותץ ואיןהשותף■ אתריםמהאי
לא יפסידו :הבא לאקתניע״י אחרים שדהו שהדין כמו בקבלנות של בנין בית
שהוא אסור בחול כיון מתעסק בעסק השותפות בפרהסי׳אנל העת' ,עיין נז,
מהרי הס במצע' מושכרים וכתב עליו שהוא לבדו אוכל
העירות נקרא הכל עלשמווי״א כיון שהגוי בביתו מתכנס כעסק השותפות ןאע״מ ננ״י ע״ב ר״פ
בראי׳ש מה שפירש שאס היה אכל מוסב'
או מושכר אצל אסר שיעשה הוא עצמו לבדו נראה כשדה חורש וזורע אינו נקרא על שמו ושרי וכ״ב סשולקין בסבר כמז חמר וגמל וספינה
הראב׳יר
וא״א הרא״ש ז״ל הביא דבריו ב׳אחים או ב׳שותפי׳חנונין שמוחכריןביד אחהילכךלא ה ללמפסקי ע׳לדף שניא פ״י
מלאכה נ״ל קולא גדולה דהא אפי ' עני שאירע
אבל
באח׳מהם
■לגמליה
הרי
ומסיק
אלו
אד
חשוב
נועלין
שאני
הנותן
ראית
שלא יעש׳השותף
ליההעע׳משום7יכ3,
המתפמס מן הצדקה לא יעשה בצינעה
קלא ואמרינן
בהמתו־־של פלוני עוסי;
לעשזמי אחרימי
בתוך ביתו ג'ימים.הראסוני'ומשו הפסד כפרהפי אבל יכול לעשות בצגע׳בתוך ביתי אפי׳בעסק השותפו' מלאכה כימי ־
־־ אכלן עכ״ל
משמטג
אבלו
וה״ל
פיהסיא
עכ״ל
לאיהוילני׳אנדאי
ממינו מעט שרי' ליה לעשות מלאכה ואם האכל ארם חשוב והשותפוינקר׳על שמו שאפי' אם יעשוהו
וכ״ב הרמב״ן בת״ס ותמס על הרי״ף לאיעשה! בימיאבל!
בפרהסיא ע' כ  :והגה" מ כתבו בפ״א בצנעא בתוך ביתו ידוע שיש לאבל חלק כו אסור לשני לעשות
שהשמיט המעס׳הזה וכ הירושלמי שאס
עושה הואיל
בשם רא״ס השוכר גמל או קמו׳וספינה אפי׳בתוך ביתו תניא כיבוד הבית הרחת כוסות והצעות המטו'
עלה על דעתו שהגמרות חלוקות כזה דה יאלש אחרים
ואירעו אכל או שכר חמור גמל וספינה אין בהם משום מלאכה לאבל תניא אבל ההולך ממקום למקום
היאך הניח תל מ ו׳בגר ןךרסמ ךהייןש '1יניע  ,כתב עולשס
מאד אסר היי אלו לא יעשו בהם מלאכ' אם יכול למעט בעסקיו ימעט פי שלא יקנה וימכור אלא מעם
ושמא סובר הרב ז ל שהשותפים ודאי גמועד ותותר
ולא ישנייו׳לאסרית  7ואס
היומושכרי' ואש לאו יגלגל עסהם פי׳יקנה לצורך הדרך דברים שיש בהם חיי
מבטלי׳מלאכה המשותפ' להםכשאיר׳דב'
לעשות,אח׳המועל
אומוחכרי׳מקודס ?:ן לאחרים הם או נפש על כל
המתים רצה ממעט בעסק רצה אינו ממעט ועל כא׳מהס כדרך כירושלמי אבל מייוןומר ונלנדסלאישתול
בהמתן למהלך חרס או חדשים הרי אלו
אביו ואמו ימעט בעסקיו אפי׳ברברים המותרים ירושלמי על כל כרי׳דרב אס' איטדא כתבו אגמל׳מעיקר' !צא ימדזל ולא
עסי קאו בהמתןסאס לא יעשו יפסידו המתים אפור לילך
בסחור׳ער ל' יום באביו ואמו ער שיגערו בו מםכ'ע י51
^ כ י^ נל למייייי -' 5״־־״!! *£ ,
גס סכי
היעים שאסר אבלי דהיינו סכי  .חכיריו ויאמרו לו לך עמנו פי׳בהולכין לסחורה למרחוק איירי דרב אחא שכת של מריון היתס והיינו הלין בימי אנל!
בק החדפ
וזהו
יאי
איז
<
הפ
ל
מןסיד
ואיכא
פירפום
גדול
ורומה
כריתא
לשמחה
מוחכרין
או
שהולך
מושכרים
אצל
בשיירא
.
אחרי
'
גדולה אכל
עכ״ל  ( :י )
,וכ״ע
:ואם
^
ולכך דמ״י
יעשו אף תוך ימי אבלו" ,־ " "
לפי׳היה ראוי לחוש לפסידא דמריןן מה .מלאכהשייך
שאר כלמשא ומתן מותר לאחד שבעת הימים :־
י
יס שכיי יום שעובי׳ שדהו אפי׳בעי׳אחר'
שלא
לבטלו
אלא
שהוא
סבר
אדםחשו 3ניי־מד) 0 :ו5א
לא יעסה שם בברית' :דדיתהמלאכת
כראין לנרי ,גוה
כיצד אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין
אחיי' בידו כדב׳תלוש כגקלארוג וכו׳סס
בברית היתה מלאכת אחדים בידו בין
קכולת_ _ )
בין . .
שאינה קטלת .
לא_ .
יעש׳וב

כצונןססזרו ^ ךאפי־לעוהוא אסוריךקאשסנוץ לתענוג
אבל אם הוא מלוכלך בטיט וצואה ורוצילהעכירו

"־ז׳י*ו״<י•

רוחץלהעבירוש 6מרו נהידל-פסיד■6ךימה ^ ^
הדאב״לנהרסנ״ן"

רבי׳כדבר תלוש לרבות׳דאע״ע שאיפשר או שפך להעביר הזוהמא או לרפואה כקשיש לו
חטטקכראשו משמע לשבת סל שניהם הימה ושניהם לנמהרי ^ ״ת^
לעסות בציכעהאסורוכלשק כמחוב'
מותר
מפסידים
בביטולו
עכ״ל והרמל׳ס ז״ל עלי! בםדבר־־-
דסתמו הוי מילת דפרהסיאס  :היתה מלאכתו כיד אחרים בקבלנות בדבר
תלוש בביתו לח יעסו בבית אחרים יעשו שם בברית' וכתב ר״י בשם המפרשים בפ״ה הלך כדרך הרי״ף ז׳־׳ל שכת׳הירושל׳ולא ההוא עובד' ורבי׳סתם דבריו כדע תהבה״מפ׳הפשקז
הראב״ד׳והרמב״ןז״ל וכ״כ
הגה״מ גפ׳הבישס הר״מ
ולעניןהלכ׳כיוןססרי״ף ןהרמ3׳ כלנרילנינוהטור
^ ׳
■*ר / ,
.
״'
:
נשם מהר ם גם
שמכאן יס ללמוד שאם היה לאבל מלמד או סופר סו פועל שלא יעש׳ככיתו אבל
מסצימי לדעת אס הכי
נקיטען/ב ה ) ונ< זיר,משלהראנ' דוכןהשלברירבינו :
הטור סמש לברי׳
בבית אסיים מותר לעשות מלאכה סלו ודוק׳ שנתן להםהמלאכי'קודם ימי אבלו
כיבוד הבית הדחת הכוסות והצפת סמטו׳אין בהם מסוס מלאכה לאבל ברימא
נלאמחצוקתכלברי
באס שנדן כימי אכלו אסורי׳לעשו׳אפי בבית אחרים י ומ״ס היה לו כנין בית
כיד
באבל רבתי פי״א וכתב׳הרמב״ן בת״ה וב מהרי״ק בשורש לה דה״ה דמות׳לאשס הלאנ״ד !המיל
אתרי׳ בקבלנות וכו׳שס אמר שמואל מקבלי קבולת בתיך התחום אסו חוץ לתחום
לאפות ולבשל כימי אכל וכ״כ בת״ה על אשה אחרת נושרת כביתאצל עשיר
א׳ ^ ני״י.
מותר אמר ר 3ספא ואפי׳סוץ לתסוס לא אמרן אלא דליכא מתא דמיקרב'
להפס
ואירע לה אבל שדי לה לבשל ולאפות ולעשות סאי צרכי הכית אסי״סיא משיתת לנרי רצושוגישז״־ל
כזבל איכ׳מתא דמיקרב'להתס אסו׳א״ר משרשי׳וכי ליכ׳מתא דמיקיב להתם נמי
בחנםוכ״ס בסכר :ח תניא אבל ההולךפמקו׳למקו׳וכוכרית' בס״פאלומגלחין להחייירבאנילותר
לא אמרן
אלא בשבתות וי״ט דלא שייחי אינשי דאזלי להתס אכל כחולו סל מועד ( דפב ) ופירוד
ופירוש רביע
רביכו ב ?
כה כ הרעב ן
כ׳הרמכ״ן כת ה
בת״ה בסם
כסם ר ח
ר״ח פצח
אלא דגכי
דגבי יגנגג
יגלגל עעהס
עעהס כת׳ ולקנ״ללנקיי׳כל
דסגיקי
אינשי
דאזלי
ואתו
לסתם
אסו׳וכ׳סרא״ש
רש״י
פי׳כל
דנרירבינו הטור
ראשון מקבלי קבול׳
כלשון הזה יקנה צרכי הדרך ודברים שיש בהם חיי נפש וס״כהרי״ףוהרמב״ס .בפ״ו
,
׳
שקבלו
עליהם
מלאכת
האכל
אסו׳בתוך
התחום
ואע״פ
שקבלו
קודם האבל מפני
וז״ל נ״י ההולך ממקום למקום לסחורה ושסע שמועה קרובה אם יכול למעט־םלא למימ 1דא״הר^
מראית העין שלא יאמת ראו זה שמסר
מלאכתו
לאחרים
כימי
האבל
ולא
ידעו
יעשה סוס עסק באותה העי׳ימעט ואס לאו שאס לא-יקנס באותה העיר ליאימצ'והרמב םשכתבז
דקמלת המו נבייהו קודם לכן ואמרי׳ לעיל
אלו דכרי׳סעושי׳לאבלוכו׳דדב׳שאינו מגלגל עליהן שלא יקנה אלא צרכי הדרך ודברי שיש בהם חיי נעש׳ ; * נ״הועיי! סממא לאאארי־
אבד אסור לאבל למסור לאחר בימי אבל חוץ
לתחום
סדי
הואיל
וקבלוה
קורס
אלא
נלב׳פרהשיה
במ״פנסון סימן מ״ג  :על כל המתים רצה ממעט בעסק וכו ברית׳סס ופרס״י ימעט
דומיא דנעילע
האכל וליכא למיגזר משוס חשד שאין בני הפיי־ מצויים שם שיבינו שמלאכת סל
בעסק כגון סחורהוסייס .בה נמקי יוסף דאע״פ שנאסר
כמלאכה לא נאס׳במסא קניות שסתמו
אבל סו-א ודוקא כשכמות וי״ט אכל כחול המועד שביחי ונקט חול
המוע׳לרבותא ומתן וי מ סחור המותרת לו כגון דבר
עליהאגד פכ״ל ופי׳ב עיקר שכבר כתבא׳כסי' נפרהקוא ולק נ״3
אע״ג דלא סכיחי כולי האי אינשי דאזלי מדוכת' לדוכת כמו
כחול
ממש
אפ״ה
זה
דאסור
כסחורה
*
:
ירושלמי
חיישכתבתר ׳
( ב״ה ) זרש״יכתנממעט נעשקוכמןסחורה
אסור עכ״ל וסרמב״ס הפמיט דין זה ולא כתבו למנין אכל משמ' דס״ל ז״ל דלענין
כיל המתים אסור לילך בסחורה עד ל׳
(ת ) וכבדכתניצי
ונתבו  .הפו׳לנלנד האבל יןאמרולפי זה מ,ןז׳
סכמות וי״ס וחול המוע׳איתמולאלעכין א 3ל והרמב״ן כת׳איכ׳מאן
דפרי׳סמעת'
יו
'
;
לעיל־ דנן משמע
' וכו׳בסו׳מ״ק ומ״ש פי׳בסולכיןלסחור
מיירילאז אשור נמלאכ׳אה אינה לכר האכל ;אן>
זתתי׳לי מתר 7כילכלשאין;
בולה באבל וליפא ודאי אלא בכל אדם בשבתות וי״ט וחולו סל
מועד
כפשוטן
סל
ללבדהאבד אינה נעאי׳אלא ע״י אתרים
למרחוק איירי וכו׳כ״כ הרא״ש בפרק אלו
גומשןם 30אכ׳ביןס
דברים
מילתא ה' אן אפשר
מיסו גמיינן מיני' דיכא דאכל ככל ימי אבלו כיקדאזלי איכסי ככל דובת' מגלחין :
כתבר״י אכל סנ׳זינו רוצה
לאוסרו במלאכת דבר האכל ט!נ תותר אבל
מקבלי
קכול׳שלו
אפי
חוץ
לתסוס
אסור
ובשבתות וי״ט סחלולהיותבימי אבלו
לימנע מלעשות׳ מלאכה מכדין אותר ע 3אני  ,ועל אמו ונמצא מאנלנכסיי י יגי ל^ '5,5לעשות" " לר
לימעט בעשק
עסק אלא שימעט
מותי ואע״ע שנוהג בדברים סבצינעה עכ״ל :
ז ׳״ז משמע .
וכתב הרמי״ן דה״ה נמי אס כדאמרי׳בעוש׳מלאב' כערב פסח מחצות
פיעתה,
׳
אבתש,
כת הרשב
כת׳הרשב קדייייי
בו לכן נ ל דהיינו דומיאלמאידתנןגגרי; ^ סימן תיו״ז לכ3
קבלו לחרוש ולזמע פדהו וכל׳ז״ל הרמב״ן
כת״ה
ומסתיר׳ל״ס
קנולת
בגלן בתים ולמעלה כך כתבו הגאונים כתשו' ט :
לתענית בניתענימ שגוזרים על הבשמים עברי ^■,,
לנרי! ^ * 1.,
האבילו'.׳נוהג
ול״פקבולתפלחריש׳בשלו׳אסו׳ואע ג
דאמרינן
כפ״ק
דע״ז
שדהו
כתב
לגוי
הכלבו
שרי
מ
"
ט
אלו
ולאינענו
בשססר״ממות׳לאבל
ממעטים
לכתו׳
נמ״ת והשתאא״ש לאתר
ז׳מייריפהואמותר ניעשיית מלאכה וקאמר לתל בין נימים ובין,
אמרי אריסות^ הו קאעביד אלמ׳כיון
דשדס
לאריס
קיימא
כל
מלאכה
דעביד
בס
כתכי׳בשינויכדיןחו׳המועולדבריסמתירי׳
גליליותכו' :
אני,ואמוממיעט בת״מכלל׳יס( כ?כשהוא -דעת
גוי לא אתי לידי חסד התס כשדה השכור לגוי דביסותיהקיימיואיהו אכיל פירי
לכתו׳כתביכחולהמועד כלא,פינוי גס
הרמנ׳שכ׳והתב ׳ו)שי .מנאדובן לנרי׳המהגי׳תון
דההיא שתא וישראל אינו ני6ה כה אבל קבול׳למחר הגוי יוצא ממכה וישראלי האכל מותר לכתבס-בלא שינוי
ל' ולא נתבו בפ׳ה׳שנמנא׳כו לברי'הגוהגי׳ פ! ןז':
אוכל פירות וסכל יודעים שלא
לדעת; אריסות ירד לתוכה ויש לסקל ולומר דכיון שפא .רחיצהכיצד אסור לרחוץ כל גופתכו׳בר״פ
אלומגלסין (דיח )אכל
סלא ירד ישרא׳ממו לתוכה אלא גוי זה חורש וזורע כבשל אריסותו ודאי הרואים•
איסורברסיצהידכתיב,וישלח יואב תקומה וגו' ואל תסוכי סמן
אות פולי' בהיתר אין חוסשין לחשד שלאח׳זמן שאין בני אדם
פוכי׳מכל עסקיהס־ ורחיצה בצלל״סיכה פירוט לפי שלא מצעו אסור כרחיצה ומותר בסיכהובס׳יפק׳
לומי חרש זה בכאן והיינו סבורים שהוא אריס ועכשיו
בעלים
אוכלים פירור!■ דתעניות ( דיג ) אסיקנא הלכתא אבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין כץ בצוק
ולחשוד עליולמפרס־וים לזה סכי'עכ״ל' • ומ״ם וכ"כ
הראב״ד
ז״ל
וא׳א
הרא״ס
ז״ל
.
כל
ז׳אבל
פניו
יויוורגליו  .בחמיןאסו בצונן מותי אבל לסוך אפי כ״ש אסור
הביא דבריו  :שני אחין או שני שותפיך חנוני' שאירע א.צב באחמהם הרי אלו
ואסלסעביר את :הזוהמ׳מותר וב'סימכ״ן
בת־״ה ואצ״ל במישהיו
■ סטעין
בראשו

1

הדכות אבלות שפא שעבשפג

דם

(א ) בראשו שסך כדרכוואינו חושש וכן אצו הי׳מלוכלךכטיט וצוא׳ רוחץ

שג״ע  :׳ רב האיי ללא ק״ל כר״גוכוכ״כ
שלד <
(ב }והי**

כדינוואינו.

בת״ה מותר לפיכך יולדת אבלה שצריכה לרחוץ מותר לרחוץא מאן
היה5

משי׳ כשמו ומ״ש ורי״ף פסק כמותו בפר '
וכתב י עוד י 3הגויי לכזו כל
קור־ז :
ה׳צ

למול עצמ בימי אבל אביה ואוקימנה אכחול ופיקוס דבוגרת מותרת ונעים

׳

י ׳־

נוהג בא״א שלא

תתמה על בעל ' אע״פ
— "־

דאמאסטניס אנישומעין לווכו וכתב
הרמב״ן מש לא כל מי שאומר אסטניס

אדיצ׳יג׳לאמנאפי
שב׳כןלהתירמיו>ז ' אני ונו׳בת״ס :

ימיאנל'א3א3אח'ז'
3רחי5ה כד ,שלא
לשנוא

המנהג

שנהגואיסז׳נרתינ'
'כי
כלל/
משמע נמשו׳

ה_רי״ל
כדנריב״י  ( :ג )
מז ״ ,א נ ״י 5י
',דלא

ע/

ירושלמי מתו׳שנהגו
כמ״ש רבי׳אע״פשחץנר׳כן מדברירש״י
לרחוץ אחר העטה מרסיצין וכו׳ • ומ״ש קי״ל כר״ג דאמ׳אנינו׳לילה דרבנן ורב אלפס פסק כמותו ולעוד סס ני ומ״ש בוגרת כיון סעומר׳לינש׳
בשס הימב ן יי־אה מכאן שהיו נוהגין רב האי לאו כל דאמר אסטגיס אנישומעין לו אבל ודאי' אי
מותרת כניסול ופירכוס יכו ' עד סוף
נתבאר בסמוך:־
.הסי׳כבר _
_
כמקצת מקומו׳וכובת״ה מי סתכפוהו מגליאמילתא מעיקרא דאית ביה האי מילתא ואם אינו רוחץ
אבליו וכו׳מותר לרחוץ כל גופו כצונן בא לירי סכנה רוחץ דרמי לסכנה ורפואה משו׳דאסטניס כחולה שפב אבל אסו׳בנעילת הסנדלברי׳
הוא פ אלו מגלחין אבל אסור
בספ״יז דתמניות . :נדה שנזדמנ׳זמן זמן גדול הוא ממדה זו ולא כל מי שנוהג בשרו בנקיות אסטניס
,
מ״סבנעיל הסנדל מדקא׳לי׳קב״ה ליחזקאל
לדעת המכזרכים אלא מי שבא לידי סכנה אם אינו רוחץ ע״ב כתב הרמבי׳ן
טבילתה בימי אבלה
יפת ונעלך תשי ברגליך מכלל דכ״ע אסור .
לא כל מי שאומר אסטניס אני ומתנהג בנקיות מתירין לו
שפוסקי׳טבילה כזמ נה מצו/טובל ת יכי/
כיון אכל מ״ש שאם אינו רוחץ בא לירי סכנה לאו סכגה ממש ומ״ס ודוק של עוראכל באנפלי׳סל בגד
^חי ? י
בספ ״ק דתפכיית ( דיג ) תנ
לממיעצף אלא מצטער הרבה ובא לירי מיחוש בכך ירושלמי מ קר ׳ שנהגו וכו׳  ,כ״כ הךמב״ן בת״ה ויליףף לי
להמי׳״ס
דאסו בנעיל הסנדל וא אסו ' אלא בסל
ופסקכןהימב׳כס״גמה׳שביתו עישור ז^ י־יוח״י ״חי זרריר׳ד׳רירחיעייד *<״ר* ילרלי רד רדי ריי ייוירירדיד!• ד•

כלנרי
ין להעב
הרחיצהלנעול כל ל׳ירסוכל ^־ס מותר מחמת
!יו מתיריץ זו
סכנ׳עקרב כ׳/כ סם הרמב״ן ז״ל וגמרלס
אי
ברחיצה!כל שבעה הילכך
!
לל־גיל לעמיל• לכל ב״ר יהוד והימב״ן כ כתורת הבית דהא ראשונה ואח״ב הי־ו נוהנין איסור
ראבי״ה
א״אנ ץיןמספ,י |לפניאכל יק יב יסבילות טוב ליזכדיכ! איכא רוכתא דנהיגי ברחיצה זו אין ממחין בידם מי שתכפהו מי״ה :כתבו הגה״מ פ״ה יבסס
לנעו׳מנעלי׳רחכי׳שקורין
נופוג בצונןנהגו האכליס
ל ^ ל/לישכי ןבט״ב כין בי״המסתבר׳ל־יקאבליו שארעו שני אבלות זה אחר זה מות׳לרהוץ כל נופו
_׳
_
י■ ״■,״ * ״  1.״״

דקי׳ ל טבילה בזמנה מט
בזמנה משוס
משוסדק
דאפי' ' " 5בזמכיה
־
ומ ש ביצושי״א

דאנלמזאר לרחיז
גחמיןולחון> מיד
אתרז׳זכלעייציים

כסס! ?!?,
הרמב״ן "סס ?!!.
בזמנ'טובלת כ"כ "

*יי"" "׳ *

דלכ׳ס 3ןץ

^דתכי׳כסו״יו ^

^

נדיינ '
דת״ר דדי 3
דידריור־׳ריחיריח 'ו יחחר
דחייו״ דח״
רתו׳ רח
מ־לילפהיג ״יי ד ד ויר׳ מחוו
בפ 3ב דבמ5כ
והתוכתי.ו
דנייההמסור
אנל(ע?״ל(7גריא דבר
כמט53
ס מתו
מחווים

פש<טיםהם דאין כל חייבי טבילו טובלין כדרכן בין בס
גדרמל׳אלאלענץבין כי״ה היינו דוק' למישטובלי׳טבילת
ןהיז  ,י" "* ,

מצו׳כזמנ׳אבלהשת׳שכל טבילו שנשותינו

טובלות היינו טבילה שלא בזמנה שהן
מן ״י
היא לאשלררחינה סופרות ז׳כקיי׳ מספק שהן זבות5ןינו
בצלייום וקמ׳ טובלות כט״ב ובי״ה ומיהו יש לסלק

לדיירי דיו ^ יריח ייזמיתיחי
י,י׳. .״י  .י יייי׳י ^ י חזריד^ יל׳ריייי
שפוס׳טבילה בוט״אש בלע״ז מפני אסטניסותן ובשע
נד׳שנזרמנ׳זמן טבילת׳ בימי אבל׳ לרעת הגאונים
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הרא״כד״
ע״י ז״ל י
לקרות׳ באיוב ובקינות וכי' מתמיין נניתעל
בהלכות
ביכיהס הוה וכסברת
אחרות
מותר
כתוב
דהנז
תכי
יצררוטו
6
כיל
כט״ב
היום
כל
רע
מצות
כאן :׳:
׳הנוהגו׳כאבלי החת"אה' איסיונ׳
.
.
אסור
בשאלת
שלום כיצר ג׳
נוהגות
בהגהות אשירי פ" אלו מגלחין כקירוב
כט״ב ואסור לקרית׳ בתורה וכל׳במטהוישמקומות
הראשונים
אינו
שואל בשלום כל אדם אבל
בשר ודאי אסור ולאכול עמה אין ראיה
קורא ^ כאיוביק,י כות ,ןכן׳1מךק תכי
שכוהניולהתעצל
_ז
׳
ואם
אס הואנז שנה
אחרים
אל
לא לאסור ולא להתי' א ימ״ש רבינו ודוק'
רישא לה
ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו
באבלות דעלמא
אבלאסממאכיו סל שהוא אבל ולא ישיבם מנ׳עד שבעה אינו שואל צריך להודיעם בט״כוקא מצות ה כוהגות בא 3ל ניהגות יק איןעעפצציו
ואם אחרים לא
פרי׳סיפאקורא איוב־וקיכות בביתשאי! ב;
" ״11
#וחתן
וכו׳אסורי׳לייחד כל י״ד יו' כדפרי" ידעו שהוא אבל
ס״מאבל
קורא בהן ואיכא מ״דכיון אנילי׳לאראאוגת
ושאלו בשלומו משיב להם מז' דע שלשים הוא
דקמני לה בט״ב ולא קתני לה כאבל ש״מ הכמונס לקבורה
לעילבסי׳סמ״ב" ומפרש/פ״ק דכתוכות שואל
בשלום אחרים שאחרים שרויין בשלום ואין
אחרי
שואלין
להניח דעתושל
סטמיז דכיון דאקילו בה
סמוריגוהסו
ימיי
אכל
בפך מט״בכשס
רבנןדקתני בשלומו וכ״ש שמשיב למי ששאל
בשלומו
מעוג,פי׳ היה שם׳
לאח׳שלשי׳
הרי
הוא
שהוא חמורילעניץ
נוהג ז׳ ימי המשתה מחלה קיללז להוי כשאר
כסיית המט ועטיפת נשים אבילו ' (בי״צ
כל האדם בד״א בשאר קרובים אבל על אביו
ואמו
שואל
הראש
ועשייי
'
מלאכה׳
וכך
"
דעת
ונזתי לזלולי כיה ומ״שכזבלאס
מס בשלום
רבי׳בעל ה לך האכל לב״וז
לחופה והתחילו ימי כמשתה סלו ואח״ב
אחרים אחר שבעה ואין אחרים שואלין בשלומו עד אח׳ התו׳ז״ל
י
ב
חדש
תניא
המוצא
עכי״ל וס״כ סמ״ג בס ' ר״י ו״תו׳בעי״ללחכחה< ק
חברו ז
רבי׳יעקב היה אוסר 3ימ
יום מדבר עמו תנחומין
י ^ 3יו;3,,
1
מת לו מת מותר ליחד עמה כמו
כל
י
!
ס
כפ
.
דיה
כשאי ואינו שואל!
(
רה
ואין תזנעין
בשלומרו ^ אהר ל׳יום שואל בשלומו ואינו
מדביעמו
וקינות
,
ודבריה
ץי לות הכימטצ5מ ממה סכמבא
הרעיס
בסמי
ר
־-
שבירמיה
׳
. .
מילאשוס דברמןהתפל׳
תנחומין כדרכו אבל
מדבר
עמו
מן
הצד
שאינו
מזכי׳
^
ן
שם
ךןמת
תני לה
בפמעתין כמו ט״ב ובזקנותו חזרעכ״ל בא״ז
כתב
ככהו ^ דאחרסממלו ^
ת
להתפלל
אבל אומר לו תתנחם מתה אשתו ונשא
אחרת
אינו
נכנ
ס
3
י
תו
והתירומ״שוין ובן׳דעתא״א היא״סז״ל• 7מנ!ה
^מתה(ןלועל ״ למום לסןפ ;,ל־  ,וג לדברעמו
סכרן  3ןכן נהגו
עד סו ף הסי׳ :3כ ^ ן שחייתוץני׳ בי׳
תנחומין מצאו בשיעאומר לותתנחסכשפה
רפה
ז׳ימי המשתה תחלה אבל מי שנכנסכ 3ר
ובכובד ראש וכתב הרמ בןאבל לא נשא אחר מדב עמו תנחומין .מנלסין והכיינקטי :
נתבסמ״גבימפל שמת שםואפי'אין
לחופה ואח״ג מת לי ממ 3תוך
חופתי
עד
תניא אבל
שיעברו שלש רגלים כיון שכל כך מתאבל עליה שאינו רשאי ומשמע אונה במקו׳שאינו רגיל עכ״ל סם אגלימונחי*
דלי׳ככא סוס קול' כי נהיג ז׳ימי
דאתיא
כר״מ
המפתה
דסרי
לישא אחר׳ועל אביו
ככס״ג גביר!חלנשמהוכנ״י
ואמו מדבר עמו תנחומים כל י״בחדש
לאח׳
ט
״
כ
^
,״,
1
^
כר
>
תחלה דבדין הוא עושה כן שהרי הן
קדמו י״ב
יהןך׳ !ך ^ ס ׳ עול דאבלמצטרן•
״
י״
,
חרש מדבר עמו מן הצר ירושלמי׳ מקום
לעשרה אפי ניית
שנהגו
להיו
'
שואלי[
לא מימס׳יסו׳ דכיון דלא אקילו
ביה
בט כ כדאי
לא בשלום אבלים בשבת
בסוף תעניות וה ה לאכלראש!! זדלא
שואליןר׳אושעי׳רבה אזל להר
אתר
וחמא
וכין
נר׳
שהוא
אתי לזלזולי כי׳ וכ״כ הימ בן
דעת
ז״ל
כת׳ה•*
הפוסקים׳ שלא כתבו
כתהדי״לשכתיהל,
תמן אבליא כשבתא ושאל בהון ואמר
איגיייורעמנהג
הירושלמי הזיה
מסוס
מקומכם
דמ־שמ
להו
ומס והוא שבטל אבל לא
דכר״מ
•
בעל
ר״השאיס
אסוי
מנטרן>
אבל שלום עליכם כמנהג מקומי
:
׳
לההיקד עמה בין בחול
ביןבסב
אבל
מימרא
אתיא ולא קי״לכותיה ומתוך זה יתבאר
־
 3פ"ק ( דף ג )
דכמובות
:
והרא׳בד
צתב דמי שאירעו אבל כרגל
לך בטול ילר ,התוס׳ שכתבו
פאסוד׳
ש7׳ מ אםמותרים
אבל
סונה
להתייחד עם אשתו לא דק יבינו
כמקום שאינו יגיל משמע דהאדוקא שרי
כמס שכתב כן בשם הרא״בד דאדרבה הוא ז״ל
ולא אייל וקינות וירמיה * לפשוק דין ביית
גרסי ' תו׳בירוס׳אס׳ היה
חלק על מי שהיה אומר כן
להוט
אחר
כמבואר
התורה
בדבריו
3
מותר
ספ
ולא
בטלי
הנפש וכ״כ בפמו כתוס
כתבוהויהפוסקי ' :כתב אבל !בא"? לאבל
רבי׳ימחס
אס
רכיס
צריכי׳לו
פי
ספ״ק דיומא ובמרדכי ס׳אלו מגלחין
כגון .לדרוש או
וג״כ מבואר בת״ה וז״ל ועוד כתב הרא״כד
לומר איסור והית׳ואין סס אלצן עצמויכוללהורות
הוא
או
להגיד
איכא מ״ד דאי אתרמי ליה לאיניס
הלכהלתלמיביס וי״מ כי להגיד
אבילות כרגל שצריך שיישן הוא כין האנשים
הלכ׳לתלמידי׳אסודכ < ^ןמיקר  ,אסורות׳
ליתייל
רביסצריכין
לו
וכו' מסוסדדמי האי אבילות
לאבלו
'
אלאלדרוש
דחתן דמזלזליס ביה דלא
ברבי ' אולומ׳איסור והי<
נהגי אבלות ברגל לרכותי שהיו מגידיםההלכה לתלמידים אחר ג' ימי'ג תואי [סע אלא הוא וראיחי ישפה (א )יומה
ולי נראה שאני רגל מז׳ימי
המשתה
מסוס
דסכע׳ימי
המשתה אית בהו אפוסי־
:פתבו הגה״מ בפ״ה אבל שמהנ״ן
.אילצא
שיש
לו
שמחה לסושכינ׳ולכל כני חופה אבל
בני׳קענים אין לו לבטל׳מלימוד׳כי אין
רגל לית כיה כה״ג ע' כ דברי הרב ז״ל ול״נ
אכילו׳לקטן ולב המרדכי 3מק״לשאולבשלו׳האנלי׳
שפח אבל אסור־כסאלתשלו׳כפ
דטעמא דמילמא כדמפרש
..
לאחרז׳נרא׳דט״ל
( * . ,נ״ה )
כגממשוס דקתני נוהג ז׳ימי המשת׳תחלהדהאי גבר
מתלו מת
כ׳בא״ת־ מלמדי תסקת י״לשליצם השאלותשלוישאא
^
חצומגלחיןומייתי ליל
תחלה ואע״פ שסלה עליו אנינות הקלו עליו
חכמי׳ונתנולורשו׳לקכו ' מדא׳ ל רחמנ׳ ליחזקאל האנק דוס :ומ"ש כרניסצריכיסלו זעןדדתלאכת האנו^ היא נוהגי! נו איכון
רגל סלו
בימי
הללו
הראוי ' לאבילי׳ודחו
כשה;גימקית בטלים עכ״ל
שאיילתשל!
׳המוזכר
אבילותו עד לאחי זמן וזו קולא גדולה כיצד
היא
ג׳ימיסיהראסוכיס
ולא
אינו
שואל
התירוה
אלא
בשלום
כל
באביו
סל
אדם
חתן או אמו סל כלה ואלו ברגל
וכו׳על ואין אחרים׳ שואלים בגמדא ' (נית
ממש הרגל הוא בשלומו עד
אחיי
י״ב
שקבע
חדש
עצמו
מסקכא
ואין
דגמ
בזה
סס
•
קולא
כתבו
דאתי
עסה דרבים
סגה״מ בפי בסס רא 3י״ס ס ^■ שהארכתי ב"
דמעיקר׳ודסי עסה דאבילות אבל מת לו
כאן חכמים קבעו לו
מת קודם ר״ה ייוסיאחדאיין .סואלין׳לשלומן׳ע.ל
רגל לעצמו וסבבו עליו לדחות ממנו אבלות
׳ןחד י״כ א ^ ^ נבייעפא לנמיא
דמעיקר׳ומ״ה
1
קתני
■קילא ליה עכ״ל
ג
ימים
הימ״נן
ז״ל
•
הראשוניס
ומ״ש
אסור
ולזה
בשאלת
הסכים
שלום
א״א
רמי
הר״אש ז״ל בריס כתובות׳
בגע והתני׳ מעסה ומתו בנייד ממעשהלר׳עקיבא
סל
ר״ע
ונכנסו
כל
ישראל
וסספידיס הספד' גדול
ובס אלו מגלחין כתב דיש שהיו רוצים
לומר דמי שמת לו מת כרגל הוא ישן בין ספסל גדול וא׳אחינוכית יפיראל שמפויוכו ' ופ״ש בספת פטירתן' עמד ר״ע על .שכתלתי בסייון
פישכרכס
האנשי׳והיא ישנה בין הנשי ' ודחה
כפול לכו לכתיכס ללא•התיר! אלא
הוא ז״ל דבריס׳מטפמו סל הרמ״בן ז״ל ולעכין
לסלוס
ומשני
כבוד
רבי׳סאני
וכתבו
הגה״מ
פ״הב
הלכה כיון דהרא״בד והרמ״בן
( וכ״פנ״י פ״א דףש פ״ ך  ^ .ייפיס כבוללרבים
והר״אש מסכימי׳לדעיאחת לעדן הדין הכי נקטינןו
תניא
המוצא
•
את
פביירו
בתוך׳ ל׳יוס מדבי
עמו תנחומי! ו 3ו,עד ובכ 3ור יאש (ל ) •77
״
הכלב!
׳

(א)

שפד אבל

ובתוכי'

שפה אבל

ימים

פלו© כ״ש
3
א
ג?
שאסור להרמת בדבריםוכ״כהרס/ס פ״הכתב
אם אסורבשאילת
בתשז׳מהרי״צסי׳ל׳׳אדאפורלחזוגלאבל כלי׳ב תדשעלאביחאמחא^
נשנת
במקום
דכוהגין
לאיןשזאליןבשלוםבש־ ת :

הלכות אבלות שפו שפז שפח

ד״מ
עפז

מדבר עמו מכחומין עד ג׳ תפילין וטעמו משוס דמשמע ליסדבריתנז כשכפה משתו ובא לישן ע״ג קרקע
ג״ז שס  :ומ״ש כשם הרמכ״ןלוכל ל5ן נש 5ז 6חימ כל י״ב חדש וכו בפרק אלו היא וא״ר יוחנן שלא קיים כפיית סמטה כיון שאינו שוכב עליה ומ״מ איני יורע
( ) 15וכ׳כייורדכי רגלים וכו׳ומ״ש ועל אביו ועל אמו מדבר עמו תנחומק
מנין ול לחלק לענין כפיית המטה בין יוס ראשון לשאר ימים והראב״ד כתב על
ה״א7ף שנ  /ע״נ מגלחין  :ירוישלשי מקום שנהגו להיות שואלים כשלום אבלים בסבת שואלים
מ״ס וחייב לישב על מטה כפויה לא ראיתי שורש לזהולענין הלכה כיון
 7אנלישלולישננ 3ר אושעיא רכה אזל לחד אתר וכו בפהיה קורא וכתבו הרא״סבע אלו מגלחין :
שהראב״ד והימב״ן והרא״ש מסכימים
ו׳ע״ג
קרקע  :וכרמב״ם כ כפ״י שכרזבל נותן שלו׳לכל
שפח
חייב בעטיפת הראש פי׳שיכס׳ראשו ולא
אדס שהוכן מכלל דבריםסבערהסיא:
לדעת א הכי נקטינן וכ״ש שהם מקילין
א( ) כמג כמרדכי
ראשו מגולה ואמר שמואל כל עטיפה שאינה והלכה כדברי המיקל באבל  :ומ״ס
שנ״ג שפו אכל חיי' בטטיפת הראשבר״פ
פ׳איו ע״ב ל'
וה״מ בשעת שינה או בשעת אכילה אז
מיסו אס גא .פנים
ומייתי
)
דטו
(
מגלחק
אלו
כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה ואמר רב נחמן על גבי ריקנא יושב על המטה כפויה אכל כל היום
חלשות ניוסכי להמדא״לרחמנ ' ליחזקאל לאתעטה
ולרב האי דיקנא הוא שער שעל הלסתות ועטיפה זו למעלה אינו יושב אפי׳ על מטה כפוי׳אלא ע״ג
קודם שהניח על שפה מכלל דכ״ט מחייבי ומ״ש אמ
מפיל ין אקיוטחין שמואל כל עטיפה שאינה כעטיפת מן החוטם וישמעאלים נראין שמחזירין קצת המצנפת על פניהם קרקע וכן המנחמים יושבים עמו ע ג
דע שילכו אנלכג'
אפילו יש שם פנים ישמעאלים וכו' ואמי רב נחמן עד גובי ועל ראש החוטם שלהן לרבמתתיה ששאלת עטיפת הראש קרקע דאמר רב יהודה אמר רב מנין
חדשות מניחין דיקנא כס הנזכר ומ״ס שיכסה  3׳)שו בטלית או בסודר מתעטף בטלית או בסודר ושפיר דמי׳כ׳הרמב״ן לאבל שאינו רשאי לישב ע״ג קרקע וכו,
ונתג עוד וגס
קן ה״מ שצריך עטיפה בכל היום אכל כשבאים אחרי׳ומנחמיןמגלה כ״כ הרמב״ן בת׳ ה  :ומ״ש ולאמטתו
דמאן
נהגו דאנל חיי׳נכל כ״ב הרמב״ן כת״ה וסיים דבריו דמ
מכס
נסת׳הנולל
רבתי
בלא עטיפה כשבת קרי' פריעת דאשו מאותו עטיפה לכבור כדתני׳באבל
בלבד הוא כופה אלא כלן מטות שיש לו
המנות האמורות דאזיל
ראשו בא לעמו׳בשור׳מגל׳ראשו פי׳לככו העם יצאו חוץ לשור בבית ברימא פרק אלו מגלחין ומ״ס
נתירה עכ״ל
הראש והתם אמרי׳ומכסה ראשה כאבל
ונכנס לביתו באו אחרי׳לנחמו ה״ז מנל׳ראשו• ופוטרן :ופי הראב״ד כגון מטות אשתו ובניו
;נל אה מזושטועים
סנ׳אכל וחפוי ראש ומדכתיב על שפס מכס ראשו
העולם
המטה פיימטותץע ' הסרוגה וכוי והרמב״ן כתב אס יש הרבה מטות
מקצת
אבד חייב בכפיית
ש 1£
נמה שנהגו שאין ל״יי םייי< י״< ״ףי! וףעד גוני
למטה ורגדיה למעל ,מיוחדים לאכסנאי׳צריך לכפות כלס
י בחבלי׳שיהפודראשו
האנל מניח טלית ויקנא ־יס סעי פפל ־לספות יע״-פה
וכו בת״ה ומ״ס וא״א ז״ל הסכי' לסברת
ניום ראשון והיא
מן
הרגה
נכוה
שהיא
אכניס
ע״ג
ספסלייאו
עמ ל ' מז י 06 ' 1,ייפ*ע 6ליס ,־י 6יס ותניא אפי נתנו עייג
?
,
ג!
 1 7 ,הראב״דז״לבס אלומגלסין  :היולוי׳
טעותדוזק׳תפילין לעדייןשמחזיריןקצה המצנסעלסיהס
איני מניח למקרי 1פל>״פהמו־1ס!  . £י3ייןםלמ  " ,הארץ ונתןעליה ג או ד מצעות יצא קר שיהו תליה זקופו למעל׳ מטות בי׳מקומות וכו ,עד אס לבו גס בו
פארולמדיינגמרא
מע( 51פל םפס מנ "ש 5ל3סי ׳פנ,י ואין טעם הכפייה כדי שיצטער שנ אם יק ע ג הארץ או על גבי כופה ואס לאו אינו כופה הכל לשון
מדקאחר רתיינא
המטה או על חבלי המטה בלא מצע והיא ' זקופה שיצא אלא הרא״ש בס אלו מגלחין והבריתו' הללו
ליחזקא׳פארןחנוש ולכסיני׳מלרעדלא ל המאמרין פומיה
וכעונותיכם הס באבל רבתי ומ״ש הדר בפונד אינו
עלין מכלל דכ״ע הוא חשיש עכ״ל ונר מהימהזה שאותם טעמא כדתני כר קפרא רמות דיוקני נתתי בכם
אסור אנל נכלשאר
לעטו׳ סודר תחת זקני׳ אעפ״י הפכתיה יהפכו הכל מטתן עליה הלכך אם מצטער עצמו וישן כופה וכו׳ ימס כתבו הרא״ש בפרק אלו
שנוהגים
מצות חייב וה׳ה
המטה והיא זקופה אל יצא אבל אם הפכי מגלחין ומ״ס כשם הרא ש וע״ז אנו
צינית ולא למי סמעלי׳קצתו על שפמס טופי' סס דלאע״ג קרקע או לע חבלי
אע״פ שאינו ישן עליה והרמ״ב׳ כתישלא יצא סומכים באשכנז וצרפת שאין נוהגים
פומיה וישן ע׳יג קרקע יצא
לט״נ דאיןקניחין מוכח מלת דאכל הוא אלא אמרי
ז״ל כת׳ כסברא ראשונה בכסיית המטה וכו׳ עד לא שייך בהם
ציצית דשא ני התם היא ןתייש ל יהובאמי*  3דידי הןה עד שישן ע״ג מטה כפויה וא״א הרא״ש
ע״פ
לנהגו כן
שר5ןיתי מי פהיה וה״מ בשעת שינה או בשעת אכיל׳ אז יושב על המטה כפוי׳אבל כפיה״בפאלו מגלחין ( וכ״ה במרדכי)
החליששל נ נע טו 3יפע 5י אשונה
וגס סמ״ג כ׳דמטעס זה לא נהגו באלו
אמרתו כמכואר עינ1ם בעניז ז,ה ״ ייתי? ,ביי דהי ? ,יש כל היום אינו יושב אפי׳על מטה כפויה אלא ע״נ קרקעא וכן
המלכיות בכפיית
נהל׳ ט״ג ומודגם
המנחמין יושבק עמו ע״ג קרקערא"ר  :הודה אם׳ ריב מנץ לא  4המטה * וכתב נ״ה כ׳הריב״ש המעה
נט״נ פסקו הפיס" פ^ ינינפסיב
ראיתי שלהם שהיתה עשויה
שאינורשאילישבעגהמטהאלאעגהארץרכתיבוישבואתי רבי' ירוחם
למתעטן> כטלית
ונפני הגהות פ"פ<:ש , . " 0י
מד' קרשים או מד׳
קטן מחת הנגלים
לארץ ואט רב יהוד אט שמוא מנין למנחמין שאין רשאים לישב בכל
לא ע לנ1נ1יסת א 3ל3אלה המלכיו׳לא נהגו
המקומות נרייזיס ( מנזרי גי׳אותס
ולא משממיט
סמהפכיס את הכר נסבלים ועליהםמציעי ,
שמביא לירי שחוק גדול מן הגוי ס ע״ג מטה דכתיב וישבו אתו לארץ ולא מטתו בלבד הוא כופ׳אלא
בגמלא ולא נשום מפני
או הכס' רמז לזה הכריס ( הכסתות ונד׳
אשתו ובניו
כל מטות שיש לו בבית ופי׳ הראב׳יר כגון מטות
פישקדאנל אינו ועבדים ושפחות שבעינו ע״כ ואנו לא
קרנזתיההחד' רגלים
מניחציצית .יום
אכסנאקאינןכופין אע״פ שהמטו׳ (וכ״כ הריכ״שסי׳
מעטיפה שמתאבלקעמו אבל םא יש לו
ראינו ולא שמענו מי שסטר
!עילי' למעלה מעע
ראשון ולכן נר׳ליש
ס"ט ) ואע״פ שלא משפת המטה ( הכפיי ,
שצריך שלו כיון שאינו ישן עליהם אלא מיוחדין לאכסנאין והרמב״ן כ׳
להניח טלית כיום מפני טענה זו כת׳הרמב״ן י״מ
דברו חכמים אלא
'היא שהיפן המטה
ואם
אחייס אם יש הרבה מטות מיוחדי} לאכסנאין צריך לכפות כולן
כשבאים
ראשון והואפשוט :עטיפה כל היום אבל
במטה סל עץ וסל לצוטה עלי פניהזהרגלי׳
ומניזמיסמגלה י5ןשיוכו 3/ת*ה ויש נז״ס באין אכסנאין זוקף להם הצורך להם יוצאין חוזר וכיפן וא״א
חבלים  * :וגס למעלה נעל צד האחר
מן האצילים מציעים
בדביי רבינו ויש לכתוצ ולהגיה ה״מ הראי׳ש זי׳ל הסכים לסברת הראב״ד היו ול י׳מטות כי׳מקומו׳וישן
התום׳ כתבו בסוף הכרי׳והכסמ ' לפעמים
שכיבתו
" :המ0ה  ,על כולן פעמים כאן ופעמים כאןכיפ כולן אע״פ שעיקר
מ״ק גבי כפיית עושןג׳נקליטיס ימאים
שפ  ,אבד
היוול ה בתים ממן שמשתמש בכולן המטהצ״ל דמכאן א ' גראשה< אמד לצר
|5לו מ3ל (י־)1ו .י־יס כבית שהמת בו דתניא
סמכו שלא לישב מרגלותיה כדי לפר 1ס
^|5פי ׳ ־מנה פל  £ספ1סל> ־ ומ■ כופה כולן ואס לאואיט כופה אלא בבית שמשתמש בו בלבד
ע״ג כסא וספסל עליהם סדין א ( כילה
3א 3לר 3ת יונת3׳הרמכ ץ 3ת״ה ומ״ס חמשה אחין ומת א מהן וכולן שוכבין בבתיהם כולן כופין אע״פ
ומטהכזו א״א לכפותה
ראיה
שאין
אעפ״י
ואין טעם הכפייה כדי סיצטע׳וכו׳אלא שאין א׳מהם ישן בבי׳שהמת שם שאין מיתת המת נורמ׳הכפייה
(לזה אמ׳מט'סנקליטיה
גמורה דםאני[מטה ייצאיס זגקפתידמנלי ''
דיוקני אלא חובת האבל היא ותני' דיאחין שהיו אוכלי אצל אביה' ומת
טעמא כדתני בר קפרא דמות
הואל^וצרי' כפי׳ולא זקפה על צדה זדיי
ונו׳בפרק אלו מגלחין אהא אביהם בזמן שכל איואיהולךוישן בבייכופה בביתו ואם לאו כרפ'
והמטהשהי< מרצים
נתתי בכס
הדר עם חברו באכסניא אס לבו גס בו מצינו כפיי׳ בכסא
דת״ר היה ישן ע״גהמסה ע״ג כסא ע״ג בבי׳שמשתמש וב בלבד
נארצינולאהיו עושות
וספסל עכ״ל ומ״ס נסטה שלהם <א ׳'א
כופה ואם לאו אינו כופה הרר בפונדק אינו כופה שמא יאמרו
אומי פי׳כסוי הבו גדול׳מכולן ע״ג ?יק
המיוסדת
מטה
לכפופהעכ״ל :

שפו אבל

^יצ 6׳י/׳ש ?י י.ושנ ןשלא ?יי /כפייפ
המטה כ ה יא א 3ל 06כסהמטיי|ימישז

יהא

חרש הוא פי׳פונדק רבים נכנסין בו ואם יראוהו כופ׳ יאמרו עליו
שהוא מכשף וכתב אא'׳ הרא״ש ז״ל ועל זה אנו פומכין באשכנז

וצרפתשאין נוהנין בכפיית המטה לפי שררין בין הני ^ וכל היום
^ נ'י
ויוצאין בבתיהם וי א הטעם לפי שמטות שלהן אל היו
׳ ימית גוי נכנסין
3ו
ראשיהפבולטין כעין שלנו והיה ניכר בהן הכפי אבל מטו שלנו
דיוקנינתתי־מס ונו׳ו!וסספןמםמי
דשן ע״ גקרק׳כ״ס דמילת׳ יתירמ ׳ הוא שראשיה בולטין אינו ניכר בהם הכפייה לא שייךבהם כפיי׳מטה
דעבד והא דק תני בריש׳ היה ישן פ״ג המיותרת לכלים אינו צריכה כפייה דרגש והיא מטה שאינה
סמטה פי׳סלא הציע על המט כר וכסת סרוגה בחבלים אלא שלן עור שקושרין אותו ברצועות בארוכות
ולא מקומסצלת אלא ישן ע״ג החבלים המטה אינה צריכה כפייה אלא מתיר ; הרצועות שהעור קשור
ויתצוקלצעי עצמו דומי׳דאחריני והיה בהם והוא נופל לארץ מטה שנקליטיה יוצאי ׳פי׳שעצי׳זקופין
סבו יםזש היש פומד במ? וס הכפיה לצר ראשה שאי אפשר לכפותה זוקפה על צדו ודיו וכשמבריז
י?מ ל י ;?יצא י ח י צאיצא י יימצ[ת את האבל מי שלבו גס בו מברהו על מטות כפויות ושאקלבו גס
לה בו מברהו על מטות זקופות ולמעלה בדין ההבראה פירשתיו :
כפיה,פ ?־וכן ש ימ״ב \
אבלי אסור להניח תפילין ודוקא ביום ראשון א
מי * ״״.,־  :ומ׳ש בשם ־ימנ״ס ,״ל 0317
אבל בשני מותר וכיוןשהניחןבלום ב שוב
סלא יצא עד שישןע״ג מטה כפויה בפ״ד
האבל ביום ראשון בלכד אסור<ן מי׳ אינו חולצן אפי׳באין פטם חדשות ויש אומרי׳שאינו מותר ביום
מפלין ולאכול משלו וחייב ליסב עלמט׳ השני מיד אלא אחר שיתפלל ויעמדו המנחמין מאצלו אבל רב
כסוייהובשא' ימי האבלמות'לו לאכול אלפס כ׳שאינו אסור אלא ביום הראשון וכ״ב א״א הרא״ש ז״ל
וכתב
שמותר מירכיו' שני אחר הנץ החמת
משלווליסבע׳ג מפ ץאוקרקפ ומניח

לכלים אינה צריכה
כפיה דרגש והיא
מטה שאינה סחג׳

נ״ה וכפנהריג׳ששכן
היו נוהגים נארצי
להפוךהכרי׳והכסתו׳ג

בחבלי וכו׳עד סוף הסימן הכל מבואי
בס אלו מגלחין ( סס ) :
שפח אבל אסור להניסתפלין;
כר״פ אלו מגלחין
(דףטו ) ומייתי לה מדא״ל רחמנא
ליחזקאל פארך חבושפליך מכלל
דכ׳׳ע אסו׳ומ״שודוק׳כיו' א׳ אבל כיו׳ב
מותר וכיוון שהניחן ביום כ׳סוב איני
חולצןוכו׳שס ( דףק״א ) ת ר אכל
ג׳ימיס הראשונים אסור להניח תפילין
משלישי ואילך ושלישי ככלל מומי
להניחתפלין ואס באופנים חדשות
אינו חולץ דברי רבי אליפזר ר יהוסע
אומר אבל ב' ימים הראשונים  -אסיי
להניח תפילין ומשני ואילך ושני ככלל
מותר להניס תפילין ואס באו פנים
חדשות

שפט

רצו

ד*מ

חדסו׳חולץיזמ
מולאהלכ׳כר״יאבסליצ' וכר יהושעבהנחהאיכעי׳להו בפני לפולא
סולן או אינו
חול
]
ואסיק
רבא
דכיון שהכיס סוב אינו חול)
כלומר ולן פי' באו ^ ספיהקטני׳שמת אביהם ארליבס בגדיהם (
וכ׳׳כהמד7כי 3דא)' ■1פתבהו־מב״ך
בכיסחדשית
ומפרס
ילא־
כגמרא
טעסא
דר
יהושע
משו׳דמיק מירא הד ייומאדכתי׳׳ •־קרוב הדברלומריסיא& ור
ככילי׳אדשייס צבועים וכו׳בת״ס וציהעעמש'ו' דבפלוג' ת #ידעפיעל יוה עמי
ואחרית
כיוס
מריב
סרא״ס ח״למ״ש
:לפי סיום א' כולו אסור אבל סכי אינורב אלפס דאינו אפור אלא יוסאחבלבד' ־ דתנאי סב רבי׳לקמן
כסמוך׳ לת״ק ולרבי אסורים כל ל ' ולא הקל ר״א כר ם?* עין" ה''ללסא״ק-
נרינא■
אלאכגןירתל׳אגל בגזרתמאמידומי 'מיתיישלינ ^ה ע•'3
אסו׳אלא מקצתו ומיהו בזה צרי'
לדקדק
הרמב״ן ומבעי לידו לאבל לאותובי דעתיה ולכוונו לבי'
.
לתפילין דכבוסמי׳ביסכיי׳ולבכיס  :וב' פוד סיכה הייצהג מטעםשב׳
נאמימק צת הייס כט לי א
יד
במ
ז
שלא
יסיח דעתו מהם הלכך מנח להר בישוב דעתו אבל
רחמה או נאמר אחר ספמדו מנחמים'
בשעת כתבו כפנין לכבס׳ ולהניחוא גי■ <־!ומר" רני "׳ שהרי אן>
"
.
.
ז הספד ובכי לא מנחלהוי :
מאצלו דהיינו אח ׳שהתפללו פס האכל
סאסוי מצד מלאכה ומג";בת״ס" ־; ועל
גישי-
״ס׳א״כאף
אסור
לכבס
כסותו
כל
ז׳ימים
אפי׳במי׳לבן־י
מה
סה
תיי
גיסיו
ל
אס
י
ויראה דמיד כהנץ החמה אמרע מקצת
ז אפי י לפצמי:א־ם שייא״יכנ׳ס
ולאחר
ז
מותר
וריב״א
אפר כל ל׳
,ל ל
היו ' ככולו■ עיי״ל וכך הס דברי הרמב״ן
׳ 11
כתבו' 1נ
פניהם״פ״צ 'ן
מפניםכ,ת ם
ל
דהת^*? לא ^■י
יוידי•רל!נמ
ובכפרגזרו
מגיהוץ"
שאיסורוט בסוס ד
בת״ה • .ומ״ס בסס הרמכ״ן ומכפי ליס
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ח ימים קורס לרגל אס רצה לספ
ולכבס
תוך
ז׳ובלבד
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דכראבלכל ל׳אסורלספר אראסווא׳זקניוואפי׳של ביז הסתרי׳אכלכל סמעכב
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והימב״ס כתב בפ״ו כסס שאסור לספי כל שעי גופו לזו לגלח שפמוא־י לקוץ
במכ ^ םיסי־ כת״ה והרא״ש בש לזלו מגלסין בשם הראב״ד ז״ל ודבר פשוט הוא שכל זה אחר ז׳
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 0״ :״מ דא-ן פשתן אין כהס משוס גיהוץ וגס בפ אלו
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ת ,ןצמד ןאיס״ל דכיבוש משמעדתוךסבעה איירי :
באביו
'
אסו
הלכך
ואבריתא דאנל רבתי רגמרי גיהוץ מתספורת
ושמא היינו טעע דגדולככוד הבריות
7יש ;חלפיםאיש י וס״ש עו׳ רבי׳הילכך הכא שאין איסו' עד שיגיע הרגל אחר ליום ויגערו כו חבריו לומר לו לכוש כלים
וכו׳ומה שהספר גומר היינו בדליכא
?5א גיהק יי-־עיק גיהוץ אלא בלכיש וכו׳הילכך אין סילוק
המגהוצי׳לככור הרגל וכ״כ א״א הרא״שז״ל :
ספר אל!ר במתא  :כלאלו שאמרו מות'
{יה7א, !:ר ״״״ בין צמר לפשתים לשון סאינו צריך
אסור לגלח אחר שער ראשו ואחד שער זקנו לגלה בס ה כגוןהבא ממ״ה וכו׳עד מיקל
"לאיחלשי׳שאי;ן ובלתי מסודר הוא דממס בסמוך
ואחד כל שער שבו אפי׳גית הסתרים לכן כת' שפרו בתער אבל לא במספרים בס ' אלו
ממהכין מ! מדים משמע ספיר דאץ חילוק בין צמר
הראב״ד אע״פ שבחול המועד מותר לגלח השער שעל השפה
מגלחיך ( דף י״ז ) ומ״ש מגלח כדרכו
יילינא ייא ל "! (,לפשתים ומ״ס כשם הרמב״ס הוא בפ״ו
מ(הייסל ^ר ' /ומ״ש כסס הרמב״ן שכתב עליו שאינו באבל כל ליום אסור והרי״ץ גיאת כת׳שאסור תוך ז' ומותר ובו אסי׳תוך ז כ״כ הרמב״ן בת״ה ויליף
כתברבי ירוחם נל לאחיז׳וכ״ב בהלכות גדולות והרמב״ןכ׳שאפי׳תוךז׳מות׳ ליטול לה מדקתני בהאי ברית דתכפוהו אבליו
דאב,ל 3 ,אחר7׳ נכון הוא כת ה
ישב לגלח טכב׳נמי כסותו במי׳וההי ע״כ תו׳ז׳היא
 0״ען<* המנהג שאסור להציע סדין מגוהוץתחתיו כמו כל שער שעל השפ׳א ומהצררין כל שמעכב האכילה
לאשיייל" ת יו שאסור ללבוש וכתב עוד פשוט באבל ואמרו לו מת אביו ה״ז משלי׳ ראשו א׳המגלח ואח׳ המתגלח כל דאחר ז׳אין איסו' בכיבוס א״פגס היתר
תספורת תוך ז׳קא שרי וכתב ר"י מיקל
א י ,ע , :״עמ רבתי כי דוקא מלבוש אכל כוב על ראש אלו שאמרו מותר לגלח בח״ה כגון הבא ממדינת הים שהלך
כתער פי' שיגלח מלמט׳ עיקרי השער
"" ל, . ,ה בראד וכיוצא יכ מותר ללבשן מגוהצים וז ל
כפ״ז גבי גיהוץ מות׳ בסונד׳ להרויח ולא היה לו פנאי לגלח קוד׳המועד והיוצא מכי׳ השביה כדי להקל מעליו אבל לא במספרים פי׳
מ״העליש ;ע אבל .־בתי
ומבי׳ האיסורין ומנודה שהתירו לו חכמי׳והנשאל לחכם והותר שיחתוך מזנבו ' השער מפני שזה נראה
אירל־נר־ת ובפסיקיא ובאפיליא ובכובע של ראש י
כולם אסורין לגלח בימי אכלו שאם ארעו אח' מאלו קוד׳האכלו׳ לעיכיס אבל תחת שערואיכו נראה ב
גיה' ז ,דהאמ־ח " ומ״ש רבי׳ואנו דגיהתשלנו ככיכו׳שלהס
ונכנס מיד תוך האב אסו׳לגלח אבל אסארעו אח׳מאלוותכפוהו הרמכ״ן כתב בת״ה לרבי' האיי תער
דת ,1יס מ3נ , 7הכל מותר לאח ז סע ג כת דאעפכ
ש "* יאי בגלים משמע סיב היה מחמי' כרשב״א בגיהוץ מיר שני אבלות זה אחר זה מגלח כדרכו בק בתער כין כמספרים
ומספריים משוני' זה מזה ויש שינוי בין
אפי׳ תוך ז׳ ואדם אחד שתכפוהו אבליו זה אחר זה מיקל שערו לשון תורה ובין לשון חכמים כי תער של
קעגיס א; ז נכלל אע״ס שהיה בכבל כ׳ הכל כו כסס הר״מ
ניג,ז ' *7ננ  7אדם שאבל על אביו ועל אמו אס יש לו פי׳שמגלחו קצת בתע׳אבל לא כמספרי׳על כל המתי׳מגלח לאח' תורה בלשון חכמי' מספרים והוא עשוי
בגד שבת מותר ללכחס אחר ד׳ שבועות ל' יום על אביו ואמו עד שיגערו בו חבריו ואפי׳ פגע בו הרגל לאח׳ לגילוח והשחת׳ואשר אינו משקי׳לנמרי
מהרי ל דכי אכל אין לו לעשות בגדים חדשים תוך ל׳יו׳אסו׳עד שיגערו בו חבריו תניא באכל רבתי אשה מותרת קורין לו חכמים תער ובירושלמי מיקל
שנתו אלא אכל שמניח לאחרללבשןב׳ בנטילת שער אחר שבעה וכ״ב בר אלפס שאש׳מותרת בנטילת כסכין ובמספור׳אבללאבמספרי׳וכעל
שגיזנישביח
הערוך הקשה עליו ובודאי שתשובה זו
*י״ז■ יא״כ 7ש או ג׳ימיס והכל מותר לאחר ארבעה שער והקשה הרמב״ן א״כ תהא מותר׳ בגיהוץ וכן כל מצות ל׳
משבשת דמערבין בלשון תור׳ביןבלשון
נלים
שבועות הן ללבוש סן לעשות חדשים לא יהא נוהגת בה על כן נראה כרבה■ המפרשי׳ דנטילת שער
חכמים הוא המשחית לגמרי כדאמרינן
ירושלמי
אי ,אלא שאין מנהג עכ״ל ל:
בהן מ,״ס גיה׳ז על כלהמתי׳אסו׳בגיהוץ עד ל' יו׳וכו' דשריבאש׳היינו במעברת סרק על פניה וטופלתו בסיד שהוא בפ״ק דקידושין ( דףלה ) איזהוגילו׳
משום תכשיט שלא תתנוול על בעלה אבל בתספור' ממשאסור׳
סיס בו השחתה הר אומר זה תער
שאסור
כיי שכי*מנ י :וכיהרמב״ן 3גמידידן לא שוי חילוק וכו' כל לי יום כמו האיש וכ כ א״א הרא׳יש ז״ל תניא כשם
ומספרים בין בלשון תורה בין בלשון
ומיהו סמכינן אירושלמי ואברית' דאבל
^
,
לגלח בימי אבלו כך אסור ליטול צפרגים דברי ר׳יהודה ורבי יוסי חכמים יש בה גילוח ולא השחתה וזה
׳ש;״נ ה״א רבתי וכו עד סוף הסי כת ה ולו ש כשם
מלא ה'< ,ש בפרק אלו מגלחין  :ומ׳  #רבי' מתיר והלכתא כוותיה ומותר בק בשל ידי׳בין בשל רגלים ומיהו שאמרו כאן מקל בתער הטעתו לגאון
כמ״מהמ״ש
כפייו' זה כתמר לומ' דמפני
ז״ל
סהרמכ״סלא חילק בהם כזין לס1ן זה דוקא בשינוי כגון בידיו או בשיניו אבל במספרי׳או בסכין אסור
3שסליפ
דכתני דוקא תוך ל' אבל תוך ז׳ שאין בו הסחת׳סתירוק ולא היא דהכא
מדוקר דמשמ׳מיכיה שסתם דבריו ולא
רבוותא
לקצת
'יי
חזינא
 7לאהת
רי״ף
כתב
לאו מסוס השחתה דאטו גילוח באבל
^סי , ' ,7א חילק בהם ואינו כן אלא כהדיא כ בפ״ו אסור ואנן לא סבירא לן הכי אלא אפי׳תוך ז׳שרי וכ״כהרמב״ן
מותר אלא הכא במיקל משפר ראשו
דידסתכפןהז לאחר ל ' מומר בגיהון אפילו על וכיהרי״ץ גיאת דאחר ז'מות׳אפי׳במספרי׳וכ״כ' בה׳יג וכן פס כפפי
ומספר ממנו קצת עסקי׳כדאמרבהדיא
שבעה
אבצי׳עכ״צי״ש"' אביו ועל אמו מ" מ למנין הלכה כיון המצות אבלהרמב׳ין כ שאין חילוק בין תוך שבעה לאחר
והדבר ידו׳שהחותך מן השער קצתו אין
סהרמב״ן והרא״ס מסכימים לדע אחת
7ש״ל ״ 7נ יי .
שצא אבל
שלעול׳ איני מותר אלא ע״י שינוי :
דרכו בתער וא״א לגלחו כהוגן אלא בזוג
הכי נקיטינן דרבים כינהו ועו דמסתבר
י
הימשלמ ואבל רבתי שחילקו ביניהם ומדלא חילק תלמודא סל מספרים 'מסוס שהוא שלא כדרף־המתגלחין ובשינוי מותר בסכין וכמספורת
אבלי!שמ< ת׳ אפי׳ סעמייהו לסמוך על
וכתב טוד הרמכ״ן בשם התוספתא דהני
:
פץז׳כדלקמן יי' ' ,דידן אין הכר ' דאיכ׳למימר כיון דמייתי כמה חילוקי * בין שאר מתי׳לאביו ואמו סהתער כאן כסכין הו׳עכ״ל
הא גלי דאיכ׳למיפלג כינייהו גס לענק זה דמ״ש ומ״ה לא חם לאיתויי הך ברימא :דסרינן להו לספר כתוך ל׳דוקא בצנעא ורביצוכתבו לפכין כיבוס וממיל ' משמע
ניא?שלעני1
ואמו
כלכפא ,אנל הג״ ,שצ אבלאסור לגלח כריש פ׳אלומגלחין ( דף ידוכה ׳) אכל אסו בתספורת דה״ה לעניןתספור  :ער כל המתים מגלח לאחר שלשים יום עלאביו
ומ״שואפילו
מדאמר רחמנא לבני אהרן ראשיכם אל תפרעו מכלל דכולי עלמא עד שיגערו כו חביריו בריתא בפרק אלו מגלחין ( דף כב ) :
גתב^הרמל׳ספ /
• הראנ״ל מחייב ומ״ס אחד סער ראשו ואחד סער זקנווכו׳שס ( דף יח ) אמר רב יהוד אמר פגע ס הרגל לאחר שלשים יום אסור עד שיגערו בו חבריו כ"כ הרא״ם שסוכ״כ
פי׳כדנרי
בירושלמי וכתב
הרמכ״סבפ׳י' וכתבו נמקי יוסף וסמ׳ג דהכי משמע
<©גנ כיח .שה• רב זוג בא מחמתן לפני רבי וכקשוממנו צפמי׳וסתיר להם ואס בקשו ממנו שפה
!! י| \דע^6י .התיר ושמואל אמר אף שפה בקשו ממנו והתי׳להס אמ׳אביטול ספרא מפמי׳דרב הרמב״ן בת״ה דמשמע הכי מדאמרינן על כל המתים נכנם לבית השמחה לאחר
מש,כי
/515',מלניי פפא ספה מזוית לזוית הנחה כל שמעצב א״ר אמי ובספה המעכבת וכ׳המרדכי סלשיס יום על אביו ופל אמו לאחר י״ב חדש וא״א לי״ב חדש בלא רגל ש״משאין
(נ)0
שנפנפי' שמצא ר״מ בסם ר״תדסמא לא התירו ספה אלא בתפר ולא במספרים דומיא רגל מפסיק כלו באבלות אביו ואמו כץ בשמחה כין בתספורת וגיסוץ אלא פד
המר 7כי
ג ,ךשפה דתכסוהו אבליו פכ״ל וכ׳הרמב״ןבת״ה פי׳ספה נקר׳בה שמזויות לזויות והיינן מה שיגיע זמן שקבעו להס חכמים וכתב כ״י ;וי״א דאס עברו ל' יום ואחר כך כא
לעיל
י״יגא ^ל!' ^ שלמעלה מן הפה כנגד כל פתיחת הפה והכל מותר לגלח הנחה הוא סס אחר הרגל דאז הרגל מפסיק ומהני לבטל זמן הגערה והוא מדברי סס״ק כמ״ס כסמוך
ד״^
זל״ד! והוא מה שמכאן ומכאן לפתיחת הפה וקורים אופו כך לפי שדרך המתגלחין וכ״כ התוספות בסס הירושלמי דגרסיק רבי שמואל כראבדימי מונסשלשים
היגל*
להניחו וכל שמעכבת אכילה ממנה מותר ובספה כל שמעכבת כלומר אף ספה יום קמי מועדא שאיל לרימנה א״ל כל דבר שהוא תלוי בשבעה וכשלשיס
נדאה לידני
"7־' נ' אץמת* רץ לו לגלח הכל אלא כל שמעכב כלבד וכת׳היאב׳ד דברים הללו דוקא מפסיק ברס הכא דע שישלח ערע ויגערו בו ' חבריו ויאמרו לו צא מעמנו וי ס
ייפרש עי'
ל ^א במועד אמרו אכל באבלו׳אסור דתניא כאבל רבתי לתספור כיצד אסור כנטילת סכמו' בהם או יגערו בו חבריו בירושלמי ונר' שהוא ט״ס כ״א כמו שכתבתי עי
שפה ־מ־יז
^׳כ שעיא׳ראש ו ואחד כל סער סבו ואחד זקנו והרי״ץ גיאת התיר שפס כל שמעכבת סישלס פרע ויגערו בו חבריו עכ״ל • וכך הס דברי הרי״ף על אביו ואמו יגדל
כגלהחניצ׳
!^
;5ן״כ כתוך ל׳וכמון ז׳אסור וכן פסקו בפסוקות וכגדולות ומסתברא שאף כמוךז׳נמי פרע עד שיגערו בו חבריו ונראה דגידול פרע היינו ל׳יוס ולא אתא למעוטי אלא
יען׳כנרא׳
מותר׳דאינו• בדין שיתלכלך באכיל׳בשפ׳והנח כל סמעכבין ובירושלמי מנינו כן אס גערו בו חביריו תוך ל׳יוס דאסור אכל הרמב״ס כתב כפ״ו ובפ״י דע שישלח
סהמיננקניז״עי
ש5ז; אנ (_׳ ספה ונטילת צפרניס־איתתניי תני ברגל מותר ובאבל אסו׳ואימתניי תני ברגל פרע או עד שיגערו בו חבריו ואפשר דמשמעדסילוח פרע היינוגידול שער
י,יספיי
ימים היב׳מאד דאז מות אפי׳לא גערו בו חבריו ואס גערו ברחביריו קורס
אסור ובאבל מומי ר חי יא בר אשי בססרב הלכה כדברי מי סהוא מיקל כאן וכאן
.ר׳שמעון,בר רב משמיה דרב הלכ' כדברי מי שהוא עיקל בה׳אבל סיגדל סער כ״כ סס והוא סגערו כו אח׳ל׳יו׳אבל אס גערו בו תו׳ל׳לאוכלוייסו^
הש,,ר,מ, ,וזק;ךין ר יעקב בר אחא
והגה״ע כתבו בפ״י כשס סמ״ק אס עברו ל׳יוס קודם הרגל הרגל מפסיק וא כ
נ! היי שיטידאי 1רב אמר שפפלנטיל׳צפודני׳לכל דבר א״ר ירמי׳וכלבד שנוטו׳כלו׳שנוטות ויוצא'ו
ר בשפה ובנעילת צפומיס להמתין ער שיגערו בו חבריו וטפמא מסוס דאמרינן בירושלמי שיעור גערים
■ בסס ר׳סנינא זוג בא• לפני
ד יולל 5יר! ,לח ץו על הפה ומעכס ר סימון
מותר לאבל להוציא מלברי ל׳יוס לכן־ הרגל מפסיקו ונראה דאפילו חל יום סלשיס ערב הרגל מותר לספי
כלסמעכבת
מפור׳שהשפה
באל ^ ^ 473והתיר־ להמלמדטמשס
; כיון
"3י נשםהרסנ׳ן  :הר״א וכן הדבריס סאלומראי׳כדעתנו שהתרנו אפי׳תוך ז׳כדיץ צפתית קצרו סל

הלכות אבלות שצא
ביוץ דמקצ׳ידיס ככולו י■ א״כ אותו יוס ל׳מקצתו מל׳השניי׳ונ״מ סאס חל ערב הרגל
יוס ל׳סמותר לגלח בו כשאר ימות הסנ' אס גערו בוחביריו כיו' ל ' דכהי דאם לא
גערו בו בסאר ימות הסנ׳צריך להמתין ולהסלים ל ' שכיי׳מ״מ אס גערו בו ביום ל '
מהני אפי׳בלא רגל עכ״ל -כתבו התובפ אלו מגלחין ה״ר י״ט פי׳כיון דקי״ל מקצ '
•יס  ' .סנילי י־־יללנ ^ ן ילמון מק־' סייס
ככולו יכול לגלח כיוס כ״ט ובתום הרב
לא פי׳כן דלא אמרי׳סיהא יום ז׳לב ימים
לענין ל׳ע״כ י :תניאבאב׳ רבתי אסה
מותר' בנטיל׳סער אסר ז'  :ומ״ £7בסס
הרי״ף כפ ' אלו־מגלחין כתגיסי' בפרק
הסולן בענין ר ' יוסי אומי כל הנסיס
יתארסו חון מן האלמנה מפני האיבול
וכמה איבול ל' יוס אמר רב חסדא ק״ו
ומה במקוס סאסרו לספר ולכבס מותר
ליארס ל' של איכול סמות׳ לספר ולכבס
אינו דין שמותר ליארס ומ״ס שהאשה
מותר׳ כנטיל' סער כרקתני באבל רבתי
ג!״כ וכת מליו הרמ״בן בת״ה אבלרש״י
אינו גורס סס לספ'אלא גירסתו כך היא
כמקו׳סאסו׳לכבס מות ליאר׳ל׳סלאבל
 .סמות לכבס אינו דין סמות׳ליארס וכת'
סהדברי׳נראי׳לענין הסוגי ' כדברי רש״י
ועו׳קשלי לדברי רבי׳בעל הלכו' ז״ל הרי
האסס מותר ללבוש כלי' סדסי' מגוהצים
לאח 'ז' ואינה בגזר ל׳סל גיהוץ והרי אנו
כל עיקר לא למדנו בגמ׳לגיהון אלא מן
לאסה התקועי׳ואולי נאמר דה״ק התם
באסה סנהגה אבילו׳ימי רבי׳כאיס אלא

רצז

ואף אס הסנה מעובר וכו׳כ״כ הר״אס פ אלומגלחין בסס ראבי״ה וכ״כ רבי׳ירומ'
והגה״מ כס״ו וסמרדכי במ״ק בסמו ודייק לה מדקתני י״ב סרס ולא קתני סנה •
ומ״ס ומעע׳זה אשו׳לו לילך בדר בשיייא גדול׳וכו נתבאר בס״ס ס״פ  :אמר רב
בונא ולסמחת מריעות מותר ליכנס לאלתר כפ׳אלו מגלחין  :וט״ש בד״א סכר/י
יי1לפרוע - .
יומו -
וכוי' -
סכו ־■ ־ —
אסיקכא דה" ס

ז~ מ
סי׳נזצ״ו*
(נ ) ועל
סממק
דנת"הטורסממי
כדבריי
יזהיו״לן
~
חהרלן"׳
"תהר>׳
׳גונסעו'
׳ ״
אעל׳נמנ׳דשיעזר

שצא אכל אסו׳בשמח׳כל ל׳יו׳אפי׳תינוקאין לוליקח בחיקו
כפורענות׳אכל באריסותאסועדלאחי
שמא מתוך כך יבא לידי שחוק ומיהו זהו רוק׳תוך ז׳ ל׳יו׳פי' ארישית׳הלואה דהיינו שמתחיל
 _׳ _ י_ _
ן״
 1. ' .י
ותני׳ע^ כל המתי׳נכנס!5בית המשת׳לאח׳ל׳ועל אביו ואמר לאחר הוא להאכיל את חכירו את' כוסס 3ן דזהר ן ך 5לסייבא
",
"  ,אחרי המלכי לסתו׳
מתרגמינן דאת רסי ביה • וז ל הי־מב דברים׳
אמנ׳מצפלן
י״ב חדש ואף אם השנה מעוברת מותר לאחר יי׳ב חדש ומטעם זה
בפ״ו סמח׳מרעות סהי׳חייב לפרו׳אותה מהל־״י ז״לשהליה
אסור לו לילך בדרך בשיירא גדולה כל י״ב חדש מפני שהוא
כמו מיד מותר לעסות מיד אחרז׳ א3
ללמהר״ז
ז״למשיייג
שמחה ששמחי׳הרבה כדרך ולשאר קרובי׳ ליום א״ר הוג ולשמח'
אינוחיי׳לפיעהאסו׳להכנלהעדל׳יוס• ק5ת שלאלו '_ל"
מריעו׳מות׳ליכנסלאלת׳פייכמושעושין ריעי׳זה עם זה שאוכלים
שאוב׳ ומ״שולאביו ואמו כל י״ב חדש כ״כ סס
משינלשלאלי^כס'
ושותי׳זה עם זההיו׳וחוזרי׳ואוכלי׳עם זה למח׳מות׳מידאע״פ
גער׳הויג׳תדשיש
ןק הורה מהרי״ל

הרי״ף והר״אס והרמ״בס בפ״ו והרמ״בן אגמ׳זכ״כ-סהל״ר
בת״ה :־;׳  ' .א כאבל רבתי על כל המתיםאנשילסלנו נלטה
אסו׳לילך לכ י 'המשת ' וכו׳וסבע*';ר רמ׳'  3ןלהתיי־אלא שהק
בת״ה על כל המתי׳אסו׳לילך לכיהמשת' דרמלמ׳היאעכ״צ
עד סימלאו לו ל יום על אביו ואמי לאח '
לנכלנידשיעל׳גער1
י״ב חדש ואס הית'חבור ' לסוס מכוה כגון ל׳ יזם אחר ל׳ חם

ושותק זה עם זה אין בו שמח כמו בחופת חתני׳ בר׳יא שצרי׳לפרו'
יומו כגון שכב׳אכל עם ריעיו והגיע יום הפירעון בימי אבלו אבל
אסו׳להתחי' ולעשות סעודת מריעו׳ עד לאח ליום ועל אביו ואמו
אסור בין להתחי׳בין לפרוע ער לאחר יי׳ב חרש תניא באבל רבתי
על כל המתים אסור לילך לבית המשתה עד לאחר ליום ולאביו
ק ד ןש ר״ ח מות  /ומ״ פ
רבי׳ מןת׳" מיך בין הראשונים עכ״ל
יי . <,
,
ואמו כל י״ב חרש ואם היה חבורה לשם מצוה בנון קדוש החדש
ומדברי נ י חזמע
תוך
ל
לשאר
קיוגיו
וכי
יק
מ
ס
?
סס ,לצאחי לאם הד.
מותר מיד בין תוך ל' לשאר קרוביו ותוך י״ב חרש לאביו ולאמו
וכתב הרא״כר ובן משיא יתום או יתומ׳או עני וענייה לשם שמים הרא״בד וכן מסיא יתו׳או יתומ וכו בס ' שיעור נערה ! ק
שאם לא יאכל שם ויעשה הוא יתבטל המעשה מותר וכל זה לא אלי מגלחין אהא דאמ רב הגג ולשמחת ה!א נא״זיזל׳ אגל
מותליכנ ' לאלת' כ׳סר״אס הקש׳הרא״כף -לאחר ל׳ יום הד
להתירו אלא מלואילך באביו ואמו אבל תוך ל' יום הוא אסור
יהנימשמדבסמודמנו׳אינ׳איםייייי" ',1
לכל סעוד׳מצוה שבעולוהרמ״בן כת׳ואינו מחוור להתי׳סעור של
מבסעוד הרשו ובאבל רבתי תני לע כל נקנעמקומן'שלא
משיא יתום ויתומה וא״א הראש ז״ל הבירברי הראבדא וישנוהגין
המתי׳אסולילך לבית המסת' עד ל׳ יוס לשער נליינחיש
להקל בכניסת בית המשתה
ולהסב
לאביו ואמו ער שיגערו כי חבריו אא״כ על׳ל זקהממע

סאין סטע׳נדון להתי ' לה וכי אס לא תתקסט בלבני חדשי ' תתגנ׳ על כסל תכבס
ותתקסט בבגדי צבעוני׳חדסי׳וכמכילת אחריתי ד אבל תני כל מה סיס באים ים
באסה סק מתספיר ולא תני גיהוץ כלל ויס מחכמי הצרפתי ' ז״ל ספירסו נטילת
יסער זה סהתירו באסה במעבר' סרק על פני׳סל מטה אבל תספור ' ממס לסע׳ראס׳
אסו׳כל ל׳אפי באסה שהרי אין דרכה כל ימות הסנ׳בתספור׳אלא מגדלו' הן סער
;כלילי׳ולמה יתירו לה באב ודברי טפס הן ונראין עכ״ל וגס התום כתבו בעהחולץ
כדברי רס!י וכ׳הר״אס כפ׳אלו מגלסין שכן עיק והרמ״כס בפ״ו פסק כדברי הרי״ף
י ז״ל־ולטנין הלב כיון סהרי״ף והרמ״בס כ 1טכימי׳לדע׳אחת הכי נקיטינןס :כתב
רכי׳ירוחס לסרק ראשו במסרק פרס״י והמפרסי׳סמותר אפי תוך ז׳סאין כאן לא

הימ׳לםס שמי׳אלמ דסעודמצי׳יש כה הית׳ יו תרמבסעו ד ' הרס י׳ ייזי חה ^ס״ס' העילעליו שעת
דשרי היינו שהוא משיא יתוס ויתומ׳או עני ועניי׳לס״ס ואס לא יכנתשס יתבט סקילי)1
שי "קיליך
הממש ' אבל בניסואי עסי׳שהזמינו לסעוד׳להתככבו אסו׳ליכנס שס ירושלמי אס׳ בזהוא-ן ימת׳בהג
הית׳חבורת מצוה או קידוש החדש מות חבור מצוס כגון סבור ' פסח .חבור׳ אכילת .הואיל ואינו אלא
קדסי׳ומעש׳סני וכן כל דברסצרי׳בפצמואע״פ שאוכל :3ח3ור יש שסמשת/וסמח׳ ומלאפי נא ^ח״ל
ובכל זה לא התירו אלא מל׳ואילך באביו ואמו אבל תוך ל׳לכל סעוד׳סביעול׳אסור
של׳אסעוכלילספר
כנ״ל הראב״ד ז״ל עכ״ל ונמקי יוס 'הקש׳קושי׳זוותירןדההו׳לש״ש מיירי בסעוד מצו׳ אתר אניועוןי״ב
דליכא שמחה כגון ברית מילה דאית׳צערי' דינוקא א ' נ במסיא יתוסויתומ׳סאסחדשכייזתו׳שאתה
לא
יכנס הוא יתבטל המעש׳ע״כ והרמ״בן בת״ה כ על דברי הראב״ך ןל״כ דחבןר׳■ עשוק נמן< מתץ
מצוה
כגון
קידוש ר ח ואכילקדשיס ועסחאע פ סאיכל בחבורה ויש סס משפה׳ אינך ינ!ללסבול
ושמחה מות לאס׳ז' וכרית' דקתכי ואס היתה חבור׳מצוה ארישא נמי תניא ומשיא נידול שעי הנני
יתוס ויתומה אינה מחוור להתיר לזה סעודה שלהס עכ״ל  :ויש מהגיס לסקל;
עודיעןשלאיהווכר
בכניסת בית המשת׳וכו׳והוא אמ'שלא אסרו אלא לאכול עמהסוכו כלר׳טעמס• של ^(לחדי ^לעניז
הנוהגי׳להקל מפני סהס אומרי׳שלא אסרו ליכנס לבית המסת אא״כ אוכל עמהסשינעררבדחנידיז
אבל אס אינו אוכל עמהס מותר ליכנס• והגה״מ בס״י הכי׳סבדא זו וכמו שאכתוב ותה שנוהגים י״ב
בסמו' בס״ד ימ״ס וסרב ליהודה אלברצלו״ניא לכן היינו לומר שהזכיר סברא זו מלש אינו אלא
אבל ג״כ כת' שיש מחמירין שאין נכנס ?,כללול^ ה<;ר,ע בדב כמבו ^במ/׳ס ומ״ס אנ ^ יואתל5ליד
ג״כ רבי׳בשס הרמ״בן הוא בס ת״ה -ומ״ש בשס הר״אם וכן נו 0גי' באשמ 1יכובפיי /מית׳' אתהלספור
אלו מגלחין• והגה״מ כתבו כפ״ו דהא דאינו נכנס לבית השמח' דוק׳לסעולסמס 'נדרכ׳ענ׳צהתשו/־
אבל לילך לבית הנשואין וברלאירוסין מות' מיד אחר ז שהרי אין00^ 0 0(0׳ סס () 7וכלנריה״ל
לא ריקו׳ולא עפוח ושחו׳ורא״כד פי׳דוק׳אחר ל׳ולא נתן טפס לדבריו על׳ל הר״מ"י "כמ׳,ה״ י ״כי
ובסמ״ג לסרכי׳י׳הוד׳וס״ר יוסף מפי ר״ת וי״י היו׳ מתירי' לבא לסעודת סתןל!כ ז""
ליתנאתי7נהא<£
מצא כתב ה״ר יוסף בפ״ב דמ״ק אסור ליכנס לבית השמת ' כגון סעודת אירוסין " ותר לגלח גיוסל׳
ונסואין לאכו׳כין עס החתן בין עס המסמפין דע ל׳יו׳ועל אביו ואמו עד י״ב חדש7מקנת היו׳ככול!
.עכ״ל ח״ל המרדכי בפ ' אלו מגלרזין רבי׳טוכיס היה מחמיר על האבל שלא לאטל 7תקנ׳היו׳ז'עולה
בחופ׳תוךלכי אס עס המסמפי׳וכן נמי בסעודמיל׳וכ״ס עסהבחורי׳כחניייייייל ^ לאהי׳ע^
להלמני^
שרינן אלא סעוד׳מצו׳דלית בה שמחה כגון קדוש החודש ועיבוי השנה כדמפ רשליתסר ^א׳ק״הל׳
,בירושלמי  :ולעני] הלכ׳כיוןסכר״פק
והר״אשמסכימי׳לדעאחתהכינקיטינן (
הי׳צרי׳להמתקעל
וכ״ם שה״ר יוסף מצא כדבריה ' ב :
כחב
עוד
ועל
סבוע׳הק
רגיל לומר דלא הוי לייא עכ׳ל׳ ופש! ע

סורק ראשו נסח ז • וצענין הנכס נקטינן כדברי המקינייצסרוק אפי תוך;
וזבי י כסססלזסו׳לגלס כימי אכלו כך אסור ליטול צסורני ' וכו ' כפ' 6לו מגלחין
ואיפסי׳התס בגמ 'הלכה כר יוסי :ומ״ס בין של ידיס בין סל רגלי׳מימר׳סס  :ומ״ס
ומיהו דוק׳בסינוי וכו׳סם אמי־כ חייא בר אשי 6מ'רב וכנגוסטרי צסי׳וכתבו התו'
נגוסטרי פירש כערוך סהו׳כלי המתוקןליטול צערכי׳משמ׳סהי׳מתי׳בין כתע׳בין
במספרי מיהו קאמ ' בגמ׳ריואנן דשקלניהו בשיניה משמע דוק׳בשיניו שרי וכ״כ
סרמ״ב בפ״ה אסו' ליטול צפומיו בכלי אבל בשיניו או שנוטל צפורן בצפורן מות׳
וכן דעת הרמ״בן בת״ה וכ״כ סמ״גבנגוסטר אסו׳פי׳במספרי׳וה״הבתער  :ומ״ש
• רבי׳ כסס הרי״ף בפ אלו מגלחין והכריע סרמ״כן בת״ה כמותו • ומ״ש בססהרי״ץ
גיאת הביאו הרמ״בן במ״ה  :וכת' אח״כ ומדברי רבי' הרי״ף נלמוד סכל ל ' אסור
בנגוססר וכת׳במסקנא כדברי הרי״ף דמגוסטר אסו׳כל ל ' יוס ושלא בכלי מותר
אפי׳תוך ז׳וכ״ס הרמ״בס ז״ל כפ״ה וששי  :ולענין הלנה כיון סהרי״ף והרמ״בס
מסכימי׳לדע׳אחת הכי נקיטינן  :כתבו הגה״מ ס״ה בסס הר״מ מאינגלטי״רה
אשה שאירעה טבילתה בח״ה לא מטול צפומיה כעצמ׳אבל אומר' לגויה ליטול
• צסורני׳אפי׳בנגוססרי דכיוןדאמיר' לגוי סבות במקו׳מצו' לא גזור אבל היא עצע
איכ׳יכול׳ליטליפה בסיני׳או בירי׳יכן הדיןאס אירע׳טכיל׳מצו׳תוך ל׳אח׳ז׳עכ״ל י:
עצא אבלאסור בשמחה לכ ל׳יוס
אפי׳תינו' אין לו ליקת בחיקו
וכו׳בסו׳מ״ק
אמר רב פפא תנא
באבל
רבתי
אבל
לא
יניח
תינוק
בתוך
חיקו
• מפני סמביאולידי שחוק ונמצ׳מתגנ׳על הבריי׳ומדנקט
אבלמסמ׳דדוקא
מוךז'
קאמר וכך הס דברי הרמ״בס ז״ל בס״ה-ודברי רכי׳הס כלתי מסודרי' דפת׳בל׳יוס שמחכדא׳בפ״ק דכתובו׳דלא מכרכי'שהשמס׳במעונרמשו׳צערא דינוק שטריריןכ י ורי־א ^יומכ״טל"*
וסיי׳בג׳והד׳סייס נל הסי׳בל׳ומן הראוי דין זה דלא יקח תינוק בחיקו ה״ל לכתוב ולא הוי שמחה גמור׳עכ״ל וסתוספו׳כתבו בסס רבי׳סמשון דסעודת בריתמי^ ה ה ^יל ומקיום
מותר ליכנס דלא חשיב׳שמח משו׳צעיא דינוק ' והכא לאהיה פשוט דגרע משמח׳ ו׳עולה ליוםח׳הוי
 ,בסי׳שפ״ה אצל שאלת שלוס וכן קבעו הרמ״בס ז״ל בפ״ה דמיירי בדינים הנוהגים
מרימות וגס פי׳דאסור לאכולאפי׳ עסהמשמשין ופסק דכניס׳ 1בלא אכיל׳וסתיסינ׳כ׳טיו׳ל'7איצא
תוך ז׳וכתכלהזה אס בשאלות סלו נאס׳פאבלק״ו שהוא אסו׳להרכו׳דכרי׳ולשחו'
וזה לשון סמ״ק בספוד׳ברית מילה נוהגין להתיר ומורי הר״י אבי׳ הספ' אוסר מפ י מי הכיאלא י!סל׳
שנא דוס ולא יאסוז תינוק בידו שלא יביאנו לידי שחוק :
ותניא על כל
המתיס
נמס לבית המשמ׳לאח׳ל׳יוס ועל אביו ואמו לאח׳י״ב קדש בפאלו מגלחין־ומ״ס רבותיו וכן ה״ר טובי׳ היה אוס' בין בסעודת חתן בין בסעודת ברית מילה מסוס אעטדלא
משרימש1׳י
דהיא נקרא שמחה דכתיב שש אנכי על אמרתך
וגס
ליום ז'עולהלכאן•
ולכאןתיסוקלי'מש1םדמקנתי('ככלוכ7פסקי'בה7י'פא״מאלאי(7א־7
תע ( כדעת
ה״רי״טוכמו שפרסתיולןמשתעפ״ק7נזיל7אמרי'ססאס נ7ר נ׳נדרותונלחניז׳כ״טינאאע"ג7סתסנוירו,ל 'י1סמשו׳7אמרי׳
מקצתהיוםנכןלזנעחיצתן
וןסופוויו׳ל׳עול׳לכאןולכאןוה׳הניז׳זיונ׳עדאיןהמנהיכף ^
־ץינרא׳דאפ״גדהלכהכמיקלבאנלמ״תניוןדרבי׳חולקי׳דהייכורש״יוהפן׳ןהרמ״קוהרח״שהלכת^ כרני׳כ׳שלהרמ״קהר״אששהםנתרמיהקשזעלדנרייהרי״ןוןכתתןעלדנרי׳
רש״י שהם עיקר דהכי נקטיקכן נ״ל ( ו ) ונהגל"מ פ״ה דה״אדיש אוסרים

חפיפהכל ל׳משזסהסריקה מכ״ל< המנה'שלאלת! ן> אינ״פ שנוהגין לשרוק (
אפש׳הטעס יישום איסוררחינה נהגו גס איסורנחסיפה ( ז ) ונר ' ׳זא דנקט כדהמשו׳ח״ת
נקעדכלישרי} אסורים נמל חכה אגל
נימיאנלהישראלי׳אחר׳יכולהליטליהניפרני׳ופשוטהוא נתיניי !
שצא ( א )
וכןהזאנמרדכיע״בל'שנ׳' ג
ו7
ה״אדשריהואילוא״אלעשועבלאדידי׳אגלשעולתמצוהדליתנהששחהמזתר לכנוס נהנו ' ( ב)
בריותמןהיסחאד ראשונה דמה שכת׳דסנרתהגה״מ היא הסבראשכת׳הטור דיש נוהגין
להקל
כו
'
כמ
"
שלעילוהגה
י
מהניא
סירה
זז(
1
האינונלללהגה
'
מלא
התיראלאלננזסל' נרכתאיר( סיןונש( אין,נמקן׳לליכאשי 1חהכ 3לנמ־שדליכאשס
 . :לא ריקוד וכו׳והיינו במקום שעןשיןהחופהוי.
ונרכיןשס
ברכת
אידןסיןונשזאיןזליכא
שם
סעודה
ושמהה
כלל
כיהוא
ניתוב
העיואנללע זסלחקוםשע1שין
הסעודה זמנרפין שם ז׳נרכות לאתר הסעודה אן הגה״תמודה־לאשורהזא־ל ( איכאשס
שמחה ! דברימוהר׳ם כת׳גם המרדכיע״ב7
>ן שצ״ב ה״א כמ 1שנתנו
הגה״ת וגם חדבריהטור משמע7לא אסור אלא במקום הסעודה דאיכאשחתה אבל צא
ליוקוסדליכא שמח״אע״תשחברכין ברכת אירושין זכשואין וכבר היה מעפה ע״ייהיותי
אגל עלי אמי ז״ל וברכתי ברכת אירוסין! תחתהתלפ׳כדרךשהר' העיר
מנרןברכתאחסין יסמכתיעל
דני־ימוהר״סוכתנתיהדבריםלהגחוןמהר״רמאירפלו׳והסכיםע״יאןכתבשישתקומו׳שמהגיןלהחמי׳הרבהבדקחנילין׳ןאין׳אבל^ עזלה );
לקרות
נתורהכלי׳/חדשבשנתוחחמירקג ס
נזושעזתדין כחוק ואין נרנשקלנית האירוסין אבל לענק הלנהדינא הויכמז שכתבתי ונפרט
נמקוסדרוהגים שהאבלים יכולקלהכנימהתתן־והכלהלחיפה ואיכ הרל נמייסל לנרן ברכת אריסיי
; ושניתשי לתמ 1ה
אדבריב״ישפסק
הלכה
כרא״ש
זרמב״ן
ז׳ל
זכת׳שר׳יזםן
מנא
כדנריה
'
1
הנה
הוא
נהפן
שהרילא אסר אלא לכטפז לאכול גין עם החתן ונין
עם המשחשין תסמעה א הכניסה לנד שרישלא כדנריהרא׳ ם ורמנ״ן ומצאתי נמהרי״ל
הל׳ה שאם הי׳אבליס נמקוסשעזשין החופה ציה מהרי״ל סגילשיצאז יזק
' נ״ה בשעת הבררה יאינינ״ל אלאכמו שכתנתי לעיל וכת׳יהתרדכיע״ב לךשצ״ג דאבל
אסור לאכל נסעידת נייירכ״איעם היישישיןדמיל׳נקר׳שמת־שג 'שש אנכיעל אמרתך
והנלנו החמיר שלאלאכול בחתונה ונ״מ אפי׳ עסהמשמשין למילהבאו,ותו,
בית
רק
בבית
'
אחל
במקום
7
לא
מבי
כין
שהשמחה
במעונו
<
כ׳
'
כ
ב״י
כשם
הסמיק
זננ״י פא״מיע׳ . /ל׳שפ״דדאנל מואר לאכל ננעודת מילה  7ליכאז שס 5תחה השזס
צעראדינוקאןכ״כניינשסהגה״מוהתויוקפסקמהרא׳׳ינת״השי׳רס״ח נשםרינ״אדאנל
מותרלאכילבסעודתעילה אפי׳תןןצ״< אעיי תון .ז״נלנ 7שצאינאמפתח ניתז וכן
בפליקחבןעל׳ג;
3
^
ב

הלכות אבלות שצא שצב

ד״מ

לנרימהדי״ל וגס הוא מחמי׳ואוסר לאכול פס המשמפי׳ אס אינו אוכל נכית אחר כמקי׳ש אין
( (0
קסנתשז׳סי׳קי׳ז ־מכרכין שהשמחה במעוכו פכ״ל ובהגה'אסירי פ אלו מגלחין בשם א״ז כתוב אסור
ינ״ל דווקא לאתר לאכול בין עם החתן בין פס המשמשים פד לאס ל׳יוס ואפי כחדר אחר שלא במקו'
ל׳אנל תוןל׳שי
להחמיר כמושכתב החופה וכמדומה אני שאםהי׳צרי' י' לחתן שאז מותר לו ליכנס ולאכול עם החתן
דבי׳גשסהרא״נז פכ״ל• וכתבהרוקח כסי׳שנ״ד דיוס ב'
 7פין ל׳לכל סעוד' שלאחר נשואים רגילים לאכול דגי׳ושאל ולהסב שם בשעת שמחה והוא
שנעולם
*מה
אסור ומשמע ה א

אנל אתר נקעינן
להתמ־רכת׳נהג״ה
נשס)
מנהגים
מהר״יו דאסנר
נסעידה
לאכול
גלילהשניו' המחר׳
מע אנין אז אמו :

לי י יןס יכול האכל לא<:ו לעמה והשיכ
כשמפסיק מלומר שהשמחה במעונושוב
איכה נקראת סעודת שמח אע״פ סאסו׳
בכל שמחת מרעות מיהו הכא כיון דהוו
רגילים ער השת למימרסהשמח׳כמעונו

ולא תתורו אסרי לבבכ׳מכאןא״ר נתן לא ישמה אדם בצום זה וימן עיניו נמס
אס וא״ר אלפז׳לא נצרכ׳אלא לכ׳כשיו הילכך צרי׳הרחקזמן ואין ר״ה וי״ה כרגלים
בדב׳זה אלא קכמו הדב והזמן כרגלי׳אע׳פ שאין הרחק הזמן שוק בהם מ״משמח'
הרגלי׳מסייעתהשכח' מדפתו פ״כ וכ״כ הרמ״בן בת״ה וכתב המרדכי בסוףמ״ק
ששאלו למור״ס על א׳סהי׳תפוס והתנה
לאכו׳עמה׳ לו הסר להוציאו אס י שא אותאש׳שרוצ׳
אומ׳שלא אסרו
אכיל׳ושתיי'

בשע׳שמח׳אבל הכניסה שם מותר׳שאין שמח׳ בלא
וה״ר יהודה אלברצ״לוני כתב כ? שכת יש נוהגים ^ כגסוזו

לתת לו ומכרו עליו ר״ה וי״ה וסוכות

רגצי׳ואין
ךי״ ב ממית׳אשתו וסשי׳דלא חשיכי
אבלוישמחמיריל להתי לו כדי שימירהו מפני הצע כיהיכי
חדש לחובה לשמוע הברכ׳או לבק'
לסמוך
דאין
קסני
כני
!
לו
סיס
למי
דסיי
כשעת
.
בי
לל
כ
שם
יכנס
ל
שאסור
והרמ״בן כת׳
כלל
על דברי הסר ואפי אס יתירו הסר אין
״ ״< "
ל
<,
שאיןל ,נכנס ,
1
זס יומ׳למי ס־טס לי 6שמי בני׳קטני־
לשמוע1
אומייאנו
דסרי מתוןסיי הכני׳עכ״ל ואני
לדין יש תשובה שאס מפני חיי ככנים
המירו כ״סמפני חייושאיפש סימו׳מחמ
צער התפיס' ועוד דה״ל כשבי דכולהו
איתנהו כיה ואפי׳מספק שמא יקיי׳השר
דברו ראוי להתי׳לו וכ״ש דאיפש׳לושלא
לבא עלי' ,עד,שיגיע זמן ,וכי ההיאדיוש

והס ת לא אמרי לא מיקרי סעודתשמחה א='^ ='! 3׳'1י" שעיםקיםש ? ?זמיטי חת! י־!,:ה וכ ־ ,א א ייאש
עכ״ל  :וכתובבתשובת מהרי״ל דבעל ז ל וכן נוהגים באשכנז רכל י ב חדש עומר חוץ לבית
הברכות ואינו נכנס לבית כלל
שצב (א) ברי׳ומוהלמותי־י' די״ט שלגם הוא וכ״כ
סעור׳אירוסי׳ונשואין
ואינו נראה בערנס דמה״רמ תוך ל של אביו היה בעל שצב כל ל׳אסו׳לישא או ליארס אפי׳בלא
לפסוק כדמב״ם
ולאחר ל׳מותר אפי' על אביו ואמוואפי'לעשו׳סעורת
גגדהרא״ש ורמנ״ן ברית ורחץ וכתב עוד סמות׳ללכוס בגדי
והטור דרני' נינה! שבת עד אח'בית הכנס'אלמ' דחשיב ליס אירוסין ונישואין כדרכו והרמ״ב׳כת׳כל ל׳לנישואים אבל ליארס
ובפראי ונפנו כרגל מדשרי ליה בגדי שבת דגזירת ל' מותאפי׳ביו׳המית ולא נהירא מתה אשתו אסו' לישא אחרתעד
*נריהרמ״בס אינו
עיקר ואין נפסק היא כמו גיהוץ וכ״כ משבץדמותר בעל שיעברו עליה ג׳תלי׳ר׳יהודה אומר ראשון ושני אסו׳שלישי מות׳
ברי׳והמוה׳לאכו' שס הלכך לע״ד האוכ'
<מ! תילכן נראה שם לס״ס כסהו׳בעל ברי׳ה״ז זריזוכשכר ופסק הרמייבם כת״ק והרי׳יץ גיאת והרמ״בץפסקר כר׳יהודהר^ זה הכהן ועו יש לתמוה עליו דאסו מיגרע
דגס אירוסין אסור עכ״ל  :והמרדכי כתב בסס כמה גדולים הסבי׳ א״א הרא״ש ז׳ל לא שנא אם הרגלי׳קרובי׳כמו פסחועצר' " 5ידתס'ס.ממי  {' 60,לימי ךשמסנו *
עןןל׳נדגרירני■ :
כםא׳רמדי׳ם םוטיכרנ1
במ״ק הלכה למעש' שמות' להיות כעל לא שנא אם הם רחוקים אבל ר״ה ויוםהכפירי^א חשיביכרג^ י) רמסת׳דעי
איכ׳מתאבל'אלא ל'יום
ברית ואסור ליכנס לסעוד  :ולענין הלב׳ לדברזהודוקאלישא אסואבלליכנס לבי המשת המ דינכמו והיא שמתכפל'
ר׳יוסי
משע׳מדתנןכפ׳החולן(דףמג)
כן
כיון דמהרי״ל דבתר' הוא מורה בה להקל בשאר קרובים והיא שמת כעלה אינה מתאבלת אלא ל יום אל
הצזלמנס
1רםו חון מן
הנםי׳יתל
הכי נקטען גוכב׳נתבא׳כיוצ׳כזה לענין שאסורה ליארס ולינשא עדנ׳חדשים משום הבחנה כדאיתא אומר כל
ט״ב בטור א״ח סי תקנ״ט :
הלזיבו׳ורזיתמ׳עלהכמהלזיבו׳סלה
ביבמות תניא אין לו בנים מותר לישא• לאלתר משום פ״ו מפני
אלו
שצב כלל׳יוס אסורליפא3פ'
לירןר׳ולינש׳מד
ואם יש לו בנים קטנים מותר לישא לאלתר משום פרנסתן או ל׳יוס ומ״סאלא ס 5וסור
פ׳החולן
מגלחין ( דף כג ) ת״ר כל ל' אם אין לו מי שישמשנו מותר לינשא לאלת׳ופי׳ הרמ״בן דלעולם ׳ג סדשי׳מסו׳הבסנ כדלזי׳ביבמו׳
יוםלנישואין  :וע״ס או ליארס סס כתב אסור ל׳יום וקורא אותו לאלתר משום חמן כלשראיןאחרימיתת (דףמג) ומשמע הת׳ דהליכר׳מד5זמר
הרא״שהאדקתני נישואין לאומשוס אשתו נ׳ תלים או ב׳לכך קורלאח׳ל׳יום לאלת׳ושא׳כל המפרשל׳ הכי וכן פסקו כל הפוסקי׳ כמושיתכ5ןר
דליארס שרי דהא תנן בפי'החולץ (דף פירשו לאלתר ממשתוך ל אבל תוך ז׳ורא יכתב ר״תשאסו^כנו׳ בטור אק העזרסי י ג ממרדכיבסוף
גג ) י יוסי אומ כל הכשיי׳יתארסו חוץ מן
אע <= א ?ירג!* 3״״ ־״ ? 1,״יי1יום י5ר״ת רה "נו וי ק א "רגלי׳עפו ^ס׳נבעלכל "ו טס "'!
האלמנ׳מפניהאיבול ל' יוס אלא משוס
דרכותא מיסואין נקטיה לאשמועינן  7מי שיש \י גני ? טני א י מי שאיז " מי ? " " " יי שאי ! ממה י כתב הימ׳בס נפ״ו וכןברוסה< * מ*
הרמ״בן
לנישואין סרו לאחר ל' יוס וכן צ״ל דאי לישא אלא כדי שתשמשנו אכ מי שאין לו בני וממה לישא משי •אכיל׳לא תבעל סד ל׳יו׳ וכ׳פליו
ס״דדאיסור כסואץ תוך ל' יום אתא פריה ורביה מות' לכנוס ולבעול מיד אחר ז׳ והרי׳מכם לא חילק בת״ה משממשא׳היא מיד ולא דקהונן
האלמנ׳מפר
לאסמועינן תיפוק לי מסו׳דאסור לילך ובכולם התיר ליארס ולכנוס מיד ולבעול אחר ל׳וא״א הר״אש ז״לאפי' באירוסין מנן חוץ מן
לבי׳המסתיכל ל׳יו׳ובנישואין בל ל׳יו׳אף כתב כר״ת וכל זמן שאין לו בן ובת חשיב אל קיים פריה ורבי׳היוהאיבול וכמה ל׳ יום עכ״ל ואניאו'דהא
בלא סעודה איכא שמחם ואףלנישואין לו כנים ומתו אל קיים פריה ורביאבל הניחו בנים כברקיי' לי׳של״ק דאיב למי׳דכיון דסב׳הרמ״בדמות'"
לאחר אסור למיזלור״ת היהאומ׳דס״ד
ממילא
ברא לכר׳וכרתא רברתא או ברא לברת׳וברתא לברא ותקא תרי ליאילביו המיתה כמו שנתבאר
למשרייה בדידיה טפי מכאחריני ומתוך מתרי אבל תרי מחד לא  :מעשה בא׳ששדך ומת אחי המשור כת לא קי״ל כר״י דחיי׳ לאיכול וא״נקי״ל
כך היה או ר״ת אע״גדאסרינן באביו
ליבנייןה־־ מומילינ^
ן ניילנ1יפים
אחרעוהןמי
קרוב לחופה
ואמו לבי׳השמח י״ב חדש שרי ליש׳אסה
י
אחר ל׳יוס ואפי׳יש לו כנים גדולי׳דלא אסרו אלא כית השמחה דליכ' מצוה אכל
גשואין אפי׳יס לו כמה גנים איכ׳מצוה דאמרי׳בפ׳הבא על יבמתו (דף סב ) הלכ
כר יהושע דאמר ישא אשה בזקנותו וה׳ר יוסף הביא ראיה לדבריו דלא אסרי'
אלא בית המשתה סל רסו׳דאמרי׳במס סמחו׳על כל המתי׳אסור לילך לכי׳המשסה
.עד' 1:יוס על אביו ואמו י״ב חדש אא"כ הימה סעוד של מצוה עכ׳ל וכ״כ הרמ״בן
כת׳ה דודאי אפי׳אירוסין בלא סעודה אסורים כל ל׳כדתנן ר'יוסי אושיכל הנשי'
יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האיבול וכדמפרשיכן מלה 3גמ בדוכתא ובתשובה
לרבי׳האיי התי׳לישא אשה ולעשו׳סעוד׳אימסין ונשואין לאחר ל׳יוס אפי׳על אביו
ואמו וכן עיקר פכ״ל ומ״ם רבי׳שהרמ״בס התיר ליארס אפי׳ביוס המית הוא בפ״ו•
ומ״ש עליו ולא נהירא גסהרמ׳יבן כ' עליו ולא דק דהא כהדיא איממ׳המס כל ל'
יום לא׳ימסין דוק ותשבחעכ״ל • וטעמו שלהרמ״ב'מסו׳דאיכ׳למימ דהא דקתני
חוץ מן האלמנ׳מפני האיבול ר יוסי קמני לה ולא קי״ל כותיה א״נ אף ר יוסי לא
אסר ליארס מפני האיבול אלא בפעודיאבל בלא ספוד מישר' שרי וה״ק כל הנסי'
יתארסו בכל גונא אפי׳כספודס חון מן האלמנ׳דאיכ׳בה צד דאסור ליארס מפני
האיבול כגון כסעודה וטעמ דמפרש' הכי מדשרי בירוס' ליארס אפי׳כט״בשמא
יקדמט אסר ברחמים כמ״ש רבי בהלכו׳ט״ב אית'לןלמימ דכפ אלו מגלחין כדוק׳
קת ני נישואין אבל אירוסין מותר  :והרמכ״ן וי־רא״ם לאילפי׳מהת׳משו׳דאבלות
ישנה שאני והרמ״בס סבר דבחשש דסמא יקדמנו אחר ברחמי' לית לן לפלוגי בין
אכילות ישנה לחדשה  :ולעניןסלכ׳נקטי׳כהרמ״ב' דמיקל כאבל הוא ומסתבר
נזעמיה *, :מתה אשתו אסור לישא אחרת עד שיעברו עליה ג' רגלים ר ייהודה

כההי דיוס הכהן שמת אשתו ואמ לאחו
י
אשתולכי ופרנסי את כני אסות׳אבל אי קשי׳הא קשי׳דמשמ ודאי דלאמייריבסהי"
אבלה משאר קרובים דכיו׳דהאי אינו אסו' בתשמיש המטה אלא תוך ז' למה תאם'
האסה אחר 1אלא באסה סהיתהאבילה על בעלה מיירי וקאמר דכססשהאיש
שמת' אשתו ולא קייס מצו׳ פרי׳ ורבי' א ו שים לו בניסיקסני' או אין לו מיסישמשנו
אפ״פ שמותר לו גכנוס מיד אסור לו לבא עליה עד ל׳יוס כץ האשה שמתבעלי?
ונשאת מיד לא תבעל פד ל׳יו׳וכיו׳דקי״ל דכל הנשים אסורות ליארס ולינס פד
׳ג חדשים משוס הבחנ׳ואפי' אס אינן ראויו' לילד וכמו שפסק הוא ז״ל בה'גירושין
היכי משכחתלה אלמנה נשאת בתוך ל׳יוס ואפי׳עבר ונשאת אסורה היא ליכעג
עד ג' חדשים והיאך התיר שתבעל לאח'שלשי' ואיססר לומר דה״ק ממור' איבול
על בסלה אסורה להבעל כל ל׳יוס ואילו לא היה אלא מסוס איבול בלבד היתה
מותרת להבעל אחר ל׳אבל מסוס הבחנה אסורה להבעל עד ג׳חדשיס וסמך על
מ״ש בהלכות גירושץ :תניא אין לו כניס מות׳לישא אשה לאלתר וכו׳עדמשו©
פרנסתן בפ׳ אלו מגלחין • רמ״ש סאם אין לו מי סישמשנו מותר ג״כ לישאאשה
לאלתר ירושלמי כפ׳ החולץ פסקוהו הפוסקים ומ״ס ספי' הרמב״ן דלעולס אסור
ל' יום וכו׳בת״ה • ומ״ש ושאר כל המפרשים פירשו לאלתר ממס תוך ל'מכואר־
בפסקי הר״אס פ' אלו מגלחין •  :ולענק הלכה נקיטי' כדברי שארמפרשי'דרבי"
ניכהו  :ומ׳׳־ש אכל תוך ז׳ כ׳ר״ת שאסור ליכנוס ג״ז שס \כמוס׳ ס״ק דכמו׳ (דף,׳
ד ) ומ״ש תניא אע״פכ אסור לבא עליה עד לאחר ל' יום גס זה כפ' אלומגלחין:
בברית' (דף בג ) ומ״ס ספר״ת דהיינו דוקא למי סיס לו בניס קטנים וכו' כ?כ סס
הר״אש בשמו ובסס הראב״ד ז״ל וכ״כ המרדני ג״כ סס כשם ר״תומיס בסם

אומ ראשון ושני אסור ג׳מותר בפ׳אלו מגלחין ומ״ס שפסק הרמ״כס כת״ק הוא הרמ״בס הו' בפ״ו וכתפו' הרא״ש כתוב שמדברי הדי״ף נראה שסוא סוכר כדברי
ג־פ״ו• ומ״ש שהי י״ץ גיאת יהרמ״כן פסקו כי יהודה בת״ה כ' ומסתבר' כר יהוד' הראב״ד ור״ת ושמדכרי הרמ״בס נראה שאינו מסלק בין נושא מפני־עריה :ויניס׳
■ ולענץ־
דשלסכדנרי המיק׳באכל וכ"כ הרי״ץ גיאת ז״ל ולזה הסכי הר״אס פס אלו מגלחין לנושא מפני שאין לו מי שישמשנו ותמה הוא דסבר' הוא לסלק כיניה' :
ימדכרי הרי יף נראה שסובר כדבריהדמ״ב' וכתבו הגה״מ שכן דפת ר״ח וראבי״ה הלכה כיון סהרי״ף ור״ת והראב״ד והר״אס מסכימי' לדע' את׳הכיכקיטינך :ומ״ש
ורי״ציאורש'!בס וכמו בכתבי מהר׳ר איסרלן בסי׳א׳דכן נרא׳לו עיק'• ולפי דרך וכל זמן שאין לו בן ובת חשיב לא קייס מצות פריה ורכיה וכו׳עד אבל תרי מחד
פסק שלנו ג״כ כיון סהרי״ף והרמ״בס מסכימי׳לדע׳אח׳הכי נקטינן־ומ״מ ל״ש אס לא כ״כ הרי״ף והר״אש כס' אלו מגלחי -ןוהוא מסקנ' דכמ׳דס״פ הכא על יכמתו (דף
הדגליסקרובי׳וכר־ומ״ש אבל ר״ה וי״ה לא חשי׳כרגלי לדב׳זה כטכ הר״אש בפ׳אלו סא ) כתב המידכי בסו׳מ״ק ה״ר חיים רצה לסתי' לישא אסה לראליעז׳לאלת"
מגלחין ז״ל ויש שהיירוציס לומ׳סאס מתה אשתו קוד ר״ה סיסא אחר/אחר הסוכו' מדמסיק בפ׳הע״י ( דף סא ) נשא בבחרותו ישא בזקנותו מפום פריה ורבי'משמע
דקי״ל די״ה וי״ה כרגלי׳ולא מסתלבלל דהא דהצייכו להמתין ^ יגלילאו משוס דלא קי״ל כבריתא דמ״קוהרי״בס לא הניחו  :ומ״שרבי' מעשהאב ' ששידך ומי>,
הראש
מישפ׳אכלואלא כדי שתשב׳ ותשקעהראשונ' מדעתו בסע׳שהוא עס השני׳לדתני׳ אסי המסודכתוכו׳ והתיר ר״תשתננ׳לסופה מוך ל' ונו׳ בפסקי

הלכות אבלות שצב שצג שצר
ליא״ש פ אלו
מגלחין ימ״ס אבל אס לא שידך וכו ,דבר זה אסור שס כתבו הרא״ש
והמרדני
והגה״מ
פ״ו
כל
הזה
ושמא
אפי׳אס
לא
היה
משודך
היה
מתי׳מאסר שחפ'
3ה יותר
מאחי
'
כדאשכחן
ביוסף
הכהן
שמתה
אשתו
ואת׳
לאחותה כבי הקברו׳לכי
ופרנסי בני
אחותיך
כדאי׳פ
אלו
מגלחין
(
דף
כג
)
דמשתריא
איהי
משו׳
פרנס
בניו
£ע״ס שהיתה אבלה מאחות ומיהו א י'כ
למימ׳לפי שמרחמת על כני אחותה יות׳
מאחר עכ״ל ודברים אלו יתכאר;לך שיש שהזמין הקרואי׳והתיר ר״ת שתכנס לחופה

רצח

כשמו ומעמו
משוס דהשתא לבית האכל הולך מג ימים ואילך לפית התפילה לא
כ״ש וג'
ימים
הראשונים
ןאעשר
7
לבית
מקמי
;ש
האכל אינו יוצל) לבי׳כתפל' יוצל) ודחה הרמי'' בן
ג' הוא כמ; 5ןק״כ
דבריו
:
ומ״ש
רבי
בשם
הראב״ד
כ״כ
הר״לזש
בע' אלי מגלסין3שמ 1וטעמו -מסני
אינו חהוררקנ'
שהוא
ז״ל
מפר
שבת
ראשונה
דקתני
בברימא
היינו
שבת
ממש
דאינו יוצל) לב״ס ימים אן! לדי; מ
הט ול :
בשב׳והכי איתא באבל רבתי שאינו הולך

שצג

(א)

תוך לייוםמשו' פריהלב״ה אכל לבית המדרש הולך בשב׳אבל
ורכיה שלו כיון ששדך
זאת ואם לא לשאגה לא ישא אחרת אכול לאבסו וכך פי׳הרמ״קבת"ה :ומ״שרני׳
קיצו
אשתובדברי רבי׳שה״ל לכתו דל יש אחות אם לא שדך אע״פ
שחפץ
בזאת יותר מכאחרת רבר זה אסורןכל וא ינו כדברי שניה וכו׳וכ״כ רב האישהב
אפי׳לא שידך מות אס יש לו בניס
הורה א״א
הרא״ש ז״ל הלל למעשה לאח׳ששדךוהכי ןכ לצרכי כמנהג המדינהוכו' הרמ׳בן בת״הכתב
קטנים כההיא דיוסף הכהן ואותו
מעשה חופה
ומת׳אחות
סהורההרא״ס ואמ׳שבלא הפסד לא הי'
המשודכתוהוא 1,א קיים פריה ןרביהוהתיך ^ תחלהכדגרי׳ ט־אבדז ל דאפיבשבת
מתיר לא הימה אחות אשתו  :כחוב לכנוס ולנעול אחיזישהיה סימך
■ עייילת כיין שהיה לו הפסד
בפסקיהתו׳איןלומי שישמשנו כי אס ביכר אם לא יכנום אכל בלא הפסי
הראשוני׳אינוא מי ךי א היה מהיי , :דעתי יב בסוף דבי יי יכל ,־לסבי■ וביי
בנו׳גדולו׳אס אינן אצלו יש לו להק' ואס
שצג אכל כל ג ימי
יוצא לבית האב ילא לכי
הייק גיצות שכילו מנהיג ללונליס
לצלו'
סן אצלו ים לו להחמיר כי יש
לימי
הקברו׳ומכאן
ואילך
הולך ואינו יושב במקו׳המנחמיןלב״ה בחול אכל תשוב רבי האישכתבנו
סישמשנוובניס גדולים צ״ע אך
הכל
לפי
אלא
במקו׳המתנחמין
צרכי שמוש ואס הוא עשי׳להשכי׳שמשיס אינו יוצימכאן ואילך וכןהדין ביציאתו לביהקב׳ג׳ימי הראשוני׳למעלה אפסי שהיא עולי ולא אמר
הולך
ועומ׳בשור׳אצל האגתני' אכל שבתהגאון לצאת לב״ה בחול אלא בשבתלפי
גר׳להחמי׳עכ״ל־ ובכתבי מה״רר איסרלץ ראשונ׳פי׳שבוע ראשונה
אינו
יוצא
מפתח
ביתו
אפי׳
לרב
'
מצוהשאין אבלות כשבת ויפרם הגאוןשית
סי׳ג׳כתוב ובההיא דאין לו מי סיסמסנו
נתכותשו׳דאפי׳כוא עשי׳ויש לומשרתי׳ כגון למילה וכיוצא בו
שניי'יוצא ואינו יושב במקומוואינל מרכר סבוע של
ימי
אבלית
בחול
וכן
פרס״יוכן
שאר הפוסקים
די אס אין בתו או כלתו אתו שישמשנו שלישי׳יושב במקומוי ואינו מדבררביעי'הריהוא כשא׳כ
^ארם נהט כדע׳הזאת לצאת שס בשכ׳ולאבחו׳ שלא חלק! נין יום
אפי׳ לאשלמו ׳ג
ללילה מיס נראה
בחפיפהדא״ש ובכיבוס בגדי' שאין ראוי
שבועות כגון שמת באמצע שבועמירכשכ1,תה כל ז וים להס על מס שישמוטבדברי
דלענין
אותה
יציאה
שבועוב׳
של
אחריה
לו להשתמש באחרות כה״ג אז שרי עב:
חשוב
רב
יע
ית
ד
י
^
א
כעינ
ז
מעת
םמד?״חכר גדולי למי
מפתח ניתו מודים
וכתשוכו׳מימוניות דשייכי להלכות אכל
ולענין
יציאת
האב
לכי
הכנסת
לדנרי מהרא׳י
כהרי ץ ניאיזסיוצא אפ' כחיל ושזה הוצ
כמי״ו* (־'־)
^
והרא״בד
כ׳
שאפי׳
בשבת
אינו
יוצ
׳
זיל כתג במשונות
ואינו
כדברי
צידד רשב״א לבק'צדדי הית׳לאיש שמת'
שניה׳אלא
בחולעל מקזסשמהגים לנאפ לג״הננזקיכל ז׳ ימי
אבלות
נר ששתסי׳קנ״ח
אינו
יוצא
כל
אשתוסישא תוך ג' רגלים ור״יאחיו
עיקר
וכשכ׳תלוי
במנהג
וכ״כ
רב האי
ואתי שהכיכמנהג!השיב בסרקססא מהגים האבליםכלז'
ללנתלנ״ה מקומות
יש
סותי־ דבריו ע׳ס ובכתבי מה״ר איסרלן המרינה
היכא
דרגילי
דאתי
לבי
כגישת
'
מהדי
,
מצפרא
~
שחרית
!
ערבי
'
ז
ולי 1י זאחרהפפלהכשחוזרי' לנתיהס עס
רזב שהאנל הולךכלש'
ה 3הלהמלויסא 1תם בכניסתן לחצרהמקזננו מעוררת
סי׳נ״אכתוב נראה דסומכין העולס צבורא לכי כנישתא
והיכא
ררגילי
למיתב
כל יום על הקנרות
בביתיה
יתיב
וכבכל
ליוייתה
והנש
/י
םופדו
'
!
כיון
שעושים
זהלכמדהחתאין
(מעוררים לע
אאותן צדדין שצידד יש״בא להתיר :
אינו בכפריםכולי עלמ׳נפקי לבי כגישת' ובכרכים ועיירות גדולו׳רובי
שצג אבלכל ג ימיס
לנטליונהג׳.כןי״ל במנהג עירכ׳כיקשאין הולכים:
הראשוני'
 61המת ואין למתות
יושכין
בבתיהן
וריעיהן
כל מקום לע י
וגומלי
חסד
כאין עליהןהמיעי׳ ^יילי ילסי צנס!מ
נהנסכ׳ר)םה"
יוצא לבית האכל וכו'  :פ' אלי מגלסין
כיוןשהוא^לכ'!
דהמר׳שהריאפי^
להלי) מנהגו יאעיג שנס
{דף כס׳ ת״ר אכל כל ג' ימיס הראשונים כנישתא ויתכי במקום אכלים ומצלי וכ׳א אהראי ש ז
ל
ונוהגין
המת שהוא אשזריין הפורה אם הלינו לכי! 17מיתר :
יבמעאלים עושין
אינו הולך לבית האבל מכאן ואילך הולך באשכנז שהאבל הולך לכ״ה בשבת
ומ״סרבי בס הר״אס
ואחחהתפל׳יוצ׳האנ׳תהיל׳
הוא בפ׳אלו מגלחין כן אין נזה משוס
■ואינו יושב במקום המנחמי' אלא כמקום
המתנסמייומ״ש וכן ביציאתו לכי הקבר
ונו' כ״כ סמרדכי על ברית זו וז" ל מכאן
ראי׳כשהולך האבל עס שאר אבלי' מתי'
לביית הקברו׳שים לו לעמוד אצל האכלי'
בשעת צ״ה וי״א ב׳ימיס הראשונים אינו
דולך לבית הקברו׳ללות המת עכ"ל :וכ״כ
הגה״מ בפ״ז י* ־ תניא כאבל רבתי פ״ו
על בריתא זובד״א בזמן שים שסכדי
נושאי המטה וקוברים אבל אין שס כדי
נושאי המטה וקוברים יוצא עמסס אפי'
ביוס הראשון ופשוט הוא שהרי הוא חייב
בכל המכו וכיון שאקשס כדי נושאי מטה
וקוברי׳יהא המת מוטל כבזיון אס לא יצא
הוא לסייעםב וז״ל הרמ״כן בת״ה באבל
הניא אבל ג׳ימי׳אינו יוצא אס המט מג'
ועד ז' יוצא בשכונתו אכל לא בשכונה
!5חר פי כשמת לאחרי׳מת בשכונתו יוצא

(נ ) וכמללח״ו
 '37אנ!י 0כעיר
הזלןאיא!:קגירז
כשיזמעללי) אכלז
ד1ש׳ אדלהמנתייי;
(לא ראיתינ<ה גי)
ק עוד משמע נם
דאן מון• ז '.מותר
לילך לישב נמק ז ס
המנתמין
וכזה
הפישקים חולקין
עליו כמו שנתנאר
(ג ) ונא״ז נתב
דלענין מלאכה
ואיסור רחיצה אין
חילוק נין יום
ללילה וכ ' נ מדנוי

ודבריו הס מבוארי׳סהס כדברי הרמ״בן חוקות הנויסדהא
שכתבתי בסמוך והכי נקיסי׳וכ׳המידכי שורפים על ימלט ,
ואין נזה משוס
כמ״קעל הא דפ״ראליעז׳ואע״פדבפרהסי׳
דרכיהאמורי זהי*
הוא מקום מצוה שאני ומשוס פרהסיא
נזה הואיל ועושי}
אמרי׳בקושי התירו לנחס אבלי
בשבת
לכנוד
המתעכ׳יל:
והלו דקלומי סייסגי׳עמי לאת
ד( ) כתגנהנה' ת
הר $ות נידושלא
לצ להמלציהני
ליס נ במקומו עד
כדי שירגישו הכל
כדאמרי׳לפיל
שנוע ד' כדישיוכל
ואינו יושב במקומו ונהגו משו
ל7רנ
נשנדג
שלישית הואיל ולא
שגס שאי קרובי׳משנץמקומו׳אכל
ישננחקימזואפש'
א׳אינו יוצא מפתח ביתו עכ״ל
וסל
דע׳׳יוה נהנושלא
אליעזר
היה יוצא
לישב נמקומוכלל ,
יום על אניז ואיזו
ושפמו מכוסה כת׳הרמ״בן בת״ה
י״נ חדש וחומראז
שאין
אבלות בסב כיון סיס לו
להכיר כינו גדולה הוא בלא
ברגליו מותר ועוסין כן כדי
טע׳ (נתשו׳הדא״ש

ין על דבר הגדהבפרקי ר אליעזרראה ש^מההמילך
גמילותחסדים',גדולה לפני הק״בה לפיכך כשבגה ב״ה בנהשני
שעריםיא ׳!חתנים יא-לא־ליםרי* מנודי׳דהיד ישרא׳הולכי׳בשכתו׳
טשי׳שרו'
בין
השערים הללו הנכנס כשער חתנים יורעק שהוא התן יאפייעס סגי
ומשנ׳מקומו
לו
השוכן
בכית
הזה
ישמחך
במי׳ ובבנות הנכנס בשער האבלים
שני׳יוצ׳
ושפמו
מכוסה
היו
יורעין שהוא אבל ואומרי׳לו השוכן במת זה
כבו׳סמת
ינחמך והנכג בשע׳האפלי׳ואין שפמו מכוס׳ היו יורעיץשהו׳מנוד4
בסב׳
ואומרי׳לו השוכן כבי יזה יתן כלבך לשמוע דברי חבריך ויקרבוך
מ״ש
משחר׳ב״ה התקינו חפמי׳שיהו חתני׳ ואבלי׳הולכין לכתי כנסיות בפרקיר' שבשב'
האבל
ולבתי מדרשו׳ואנשי המקו׳רואיןאתהחת<ושמח1׳;גמוןאת האכ׳
אע״פ
ויושבין עמו לארץ כדי שיצאו כל ישראל ירי חובתן בדמיל1ןח3
מנעלים
חסרים ועליהם הוא אומר ברוך נותן שכר טוב לגומליחסדים :
ובין המנוד׳פכ״ל -ובזמן הזה אינו יוצא
כלל כ* ז סימן א'
אין מתקשין על המת יותר מראי וכל המתקש עליו
בשפמו מכוס דאנו מתי מעט והב יודעי'
דהר״אש
עשת
יותר מדאי לע תמ אחר הוא כובה אלא לימים לכ=י
״״
סהו׳אבל ״ ״
^
אע״ס שאץשפמו
מכוס׳יכתב מעשם־ וישב על
ז למספ ול לתספור וגיהוץ וב הרש אב בד א בשא׳העם אבל ת
חנ״י בם״פ המוכר פיחת מכאן נ״לפסוע מקומו נשנוע נ׳
הכל לפי חכמתן
אמנם מהרי״ל
ואין בוכין עליהן יותרמל׳יו' ואין מספידין עליהן שבאותן המקומות שנהגו לישבכשבת
יישג המנהגמשום.
יותר מי״ב חדש וכן
חכם שבא שמועתו לאחר י״ב חדש איןבמקומו והס אבלי׳ ואינם מציס
לשמת דאיכאננמ׳מ״דר •,
מספידי] אותו תניא באכל רכתי יוצאין לבית
הקברותמקומם כשב מפני שאומרי׳שאסו׳לנהוג יהודא דמתמיר

•אחר המטה לבית הקברות • כ׳יכת״ס
אבל שרי לצאת מפתח ביתו כליל׳לאחר
שכלתה הרגל מן השוק או לו • תשובה
יראהדהמיקל ככס״גמפני הצורך לא
'אבלו׳ובחול דוק' משני׳מקומ׳לכבוד סזס וסובר דשנוע'7
הפסי׳כולי האי ונתן טעס לדבר
ג־תלא
אבל
שבת
ראשונ׳אינו
יוצ׳מפתח ביתו
מנהג טעו׳הוא שהרי התירו כאן מעמדו׳ומושבו׳בבי׳הקברו׳בשב׳ופי-׳רסב״ס הטע' אינו יושג נסקומן
וכו׳עד רביעית הרי הוא כשא'
כל
אדס
גפ׳אלו
מגלחין
*
ומ״ש
פי
'
שבוע
ראשון
כ״כ
מאחר פלא היו עושים אבלות אלא מעמדות ומושבות בלבד משמע שבישיבה ובירושלמי עושק
סם הרא״ש כשס רש״יכו "כ
מדברי
הרמ״כס
פ״ז
:
כמותו על׳ל' ..
ומ״ש אפי' לדבר מצוה וכו׳כ״ב
לכבוד האכל אין בו סוס חששא כללעכ״ל ואי
הנדון
דומה
ליראי
דהתס
שאני
(ה
)
ינא״ן  .לא
בתשו׳הר״אש כלל כ״ז וכ׳שס והא דקשיא לך דאכל חייב
ככל המצות היינו כמצות שהיו עושים .מעמדות ומוסבות בב״ה כדי סיאשפו חב
עם שלאיהיה־בית הכנסת כתב ק  ,אלא כתי:
עשה שבגופו
כגון ציצי׳ותפילין או למול את בכו אכל לילך לסופה ולמיל' לשמוע
אחת מכיל אות אבל כשמשניס מקומם בכ״ה למקו׳ האבלות מחזי כנוהגיס אכלו׳ דאה אין־שסמוהל'
ברכה בשביל
גמילו
חסדי
'
אין
אלא הוא יכוללצא'
לו לצא׳מפתח ביתו -וכ״כ רבי׳ירוסס בשם המפרשי׳
בשבת ויישר כחס סל הנוהגים שלא לשנות מקומם כשבת: :
וכתוב ע״ס דליל
ובהגהו׳אשירי
כתו׳דמוהל
דחל
עליו
מילה תוך
ןא* ות ןגל (אשיש
ימי אילו כג׳ימים הראשונים אל שני מיום ראשון הוא תשוב לענין
אנינות ליאסר בקדשים וכתב הרי״טבא נראם־ שס מוהל אחר אל
יצא מפתח ביתו ובשא' הימים יתפלל כביתו ואס״כ ילך
לב״ה
וימול
ואכל
מותר
דה׳
'
ה
לעכין
הבראה
תוסס
לילו
בסול אס חזרו אחר בין השמשות אכל בשבת אץ יצא אלא לאתר ג'
להיו׳בעל
ברית ויתפלל בביתו וכשמביאין הנע לכ״ה לימול ילך ויהי׳בעל ברית
הביאה דמדבריס שכפרהסיא הוא מג״ל  :ואיני יודע טעם לדבריו־שהרי עשויים׳ ימיםוכ״עו' דמות ,
עכ״ל  :ונר
שאס היא תכוה שתיבטל או תדח׳אס לא יצא האכל שיוצא דומי׳דההיא
בני אדם
לתקן;  5־כיו כדי־
להכי׳מאכל למי שלא היה יכול לסכץספ״ם ואף על פי שאינו אכל הילצך
דאין סם
בדי
נושאי
מטה
וקוכרי׳דבסמו׳ולדידן שהאבל יוצא לב״ה להתפלל
למול התינוקשהוא
בשני לא מינכר דדבר של אבלות הוא ותו דלא אסרו אלא לאבל
עצמו־ שלא ינהוג דאורייתא ודוחה
וחמשי
מפני
קריאת
התורה
כ״ש שיצא כדי למול אפי׳מוך גימיס ראשונים ואפי'
דברים שהאבל חייב לנהוג בהם כחול אבל
לאחייס שלא יביאו אותו אין סוס :אנילזת• דרבנן
יש סס
מוהל
אחר
ה
:
וכ׳נמקי
יוסף
אהא
דתכיא
מכאן ואילך הולך לסר ואע״ג טעם לאסור
וכן פשט המנהג בכל העולם להכרות האבל בשבת,ולא כשמע :בעולם עכ״לונ״ל :דתי רן
דאתרי׳אכל
אינו
יוצא
מפתח
ביתו
היינו
דוקא
לטייל
אבל לדבר מצו' פרי ומתוך
 נפרמים לאשרי*סוס פוצה פה ומצפצף :
וכתב הכלבו אבל תיך שבעה לא יצא מפתח ביתו
3ך כר'
אלא נדליכא מוהל
דמותר לאבל ללכת לב״ה לשמוע תפלה או מגלה וכ^ש כט״ג שכלם
אבליס
ואפילו
בשבת
אבל
מתפללים
כביתו
ובתפלת
חול
אין אימרין; תחנה ולמנצח
אזר "
וה״ל כהולך לביתהאבל פכ''ל
וגס הר״אש כ' מכאן נהגו כאשכנז שגליל ט״ב הולך־ ושיר מזמור-
לאסף וגס בתפלת ערבית של סבת■ אץ אומרים ברכה אחת מעין
לכ״ה וק
למחי-׳עד גע' קינו׳ואז הילך לביתו ומש אפי׳לא שלמו ג׳סבועו׳וכו׳בסי'
שבעה ולא
במהמדליקץ ואין מתפללים כבי־תלכלמת אס אינו־יוצאבמטס
סצ״ע
כ׳רבי׳בשס
ס״ר
שמשון
דאס קבר מתו שעה א' לפני־ סרגל סאות ספה והרגל
שהלה כבן סש אושיע וכבר ביאמו
סמקומותאחריס־מתפלליס אס הואיבן שכס
חסוביסכי״׳דומיד
אחרהרגל
ישלו
דץ שבוע .ג׳ואפי׳בר״פועצר׳סא׳ינו אלאיגא' ־ וכן אין
מפפלליס בכיתשאין בו אבליסאלא־ראשונס .הסמוכה לקבירהדלהצית
ומ״שולענץ
יציאת האבל לב״ה כתב סרי״ץ שיוצא אפילו בסול כ״כהרמ״בן כמ״ס
דעפו
של
מתי
על
דרךסמ * שצמצא :בהגדה
ואפילו׳קיש

ד? מ

הלכות אבלות שצד שצח שצו שצז שצח

(< ) זבחרמיה״א כיה גדול שיצ׳כמטה ואפי׳היו סס נשי׳אבלו׳וכי״ה הולך האבל לב״ה ייי״ה במנחה ונהג דיןלזבלו' די״ב חדש במקצ׳אותו היו׳ כלו לו אבלות די״כ לזו לא תפוב׳יראה
ע״ץ7ז* ^גמע)ש ' וכן בכל שאר תעלו היום הגדול והבור' ההוא ואין מונעי ' סוס דכר מן התסל׳וכן דלא כלו עדיין וצריך לנהוג אבלות די״ב חדש עד שיכנס ר״ס ניסן ולא דמי ליום
הי׳נאבלא; ^ בר״ה פ״כ״בחב סמ״ק אסו׳לצא׳מפתח ביתו אכן מפני צרכיוילך ספי חון לעי ' ז׳ול׳דהת הספירה היא לפי הימי׳אבל גבי אבילו׳די״ב חדש דלא הזכירו בסו׳מקו'
לדבר עמייהתי^לז וינעול מנעליו וכשיב לבי׳אשר ילין בו יחלון מנעליו -והתוס כתבו בסו׳מ״ק אמ״פ אלא י׳ ב חדס ולא סנ׳ד ימיס כיון דהספיר׳היא לפי החדשים אי הוי אערי׳מקצתו
ככולהוכוהשריבתחל חדש י כ והא
ר׳שייתה לילזליא שאינו יוצ׳מפת' ביתוכעי׳הא אמרי׳יצא
אמורי ודאי ליתא ולכך לא כלו עד שיכנסר״ס•
לאסיילנא׳מפת' לדרך חולן ונכנ׳לעי ' אלמ׳מוח לצאת בו הקברי' ופוקדין על! המתים ג' ימים ואין חוששין משו׳דרכי
ומעש שפקדו אחד וחי' ך׳ שני׳] והוליד ה׳ כני' ואח״ב מת א״ר לוי ניסן נ ומס רבי שי״תהתי בשעת הדחק
ושמא דוק'כדב־שאבד מות׳לצא׳לדרך  :ו
לרחון בליל ז כ"כ הרמ״בן בת״ה בשמו:
פקכתיפיו מנ׳ ו ;דג
אןלטייל אי! כהיג שצד אין מתקשין על המת יות׳מד^ י כל ג׳ימי׳יראה האבל עצמו כאלו חרב מונח׳לו
שריזמ ח החיזיר
שצוכתבהראבד אכל שלא נהג׳
בשוק
מיאי ז׳כאלו זקופה כנגדו כקרן זוית מז׳ועד לי' כאלו עוברת לפניו
וכל המתקש׳פליו יות
״יאבהותותוךז וכומשלים
הדיןי מתוח כנגד אותהמשפח׳אמרר
השנה הדין
אותה השנה
כל אותה
ירושלמי כל
בכי ירושלמי
על מת אחר היא כר:ה גימיס י
ע"־'
אותו כל ל חון מןהקריע וכו כ כ הרמ בן
לתערה
חוזרת
'
היא■ ■ ' ׳י '■״
לאח
י״ב  , ,י •״
רופפת
^
ל׳היא
עד
•
שלופה
י
׳
^
ז׳החרב
כל
׳
^
^
<
1111
*
>
^
כ״יסנרא׳שישלהני׳
"הנין כשהביןיכו גס*ו ^^ 11ס(^ * .
בת׳ה והר״אם פאלומגלסין בשמו ולמד
מעלים  3סס
.לתק
מהן
אחת
אבן
שנתרועעה
כיון
אבנים
של
לכיפה
הדב׳רומה
למה
א
׳
שנ
י
ה
'
,
׳
,
׳
,
י
למ״ב
היסב ס  £י
כן מדתני׳כפ׳אלו מגלחין (דף כ ) קייס
נראה ממה
מנעליהם:
:
משפח׳נתרפא'
באות
זכר
בן
נולד
אמ׳ר׳אלכסנררי
בן
נתרועע׳כולה
נפרקז
שק
פר
ואיןהימננם
״;הג'א; שזני _ "
ש !ין
כפיי׳המט ג ימי׳קוד היג א״צ לכפייאחר
ומ״ש
בסמוך
)
א
(
•
שצד
כל! המשפחה כתב
הרמ״בסז״לכי! ימ שאינומתאבל! כמושצור הרגל דר אליעזר וחכ״א אפי׳יוס א' אפי׳
ביכין עלי־ ייממל׳יוס בפיס־ום5ושה
ההכמי' הרי זה אכזריאל!א יפחד וידאג ויפשפש במעשיוויחזור׳ שעה אח ' ומדקתני כי האי ליסנאולא
הושיבו
ןק היא נאשי״ר י <דף נד ) שצוה ר כשע
פטירתו ממר״עה בתשובה ואחד מבניהחבור' שמת תדאגכי! החבורה כולה
קתני ליסג דמתני׳הקוכ׳אתמתו גימי'
פ א״מ נהלי׳ ! נהג• ישיב לאח ' ל׳יוס דלא עדיפנא
שצה *73 ^5כיון שעומדין המנחמין מאצלוביום ז' א קוד הרגל וקמני קיי כפייתהמטהש מ
כע& יילישנבי,ס ז' דכתי׳ויבכו את משה ל׳ יום  :ומ״ש ואין
מות׳ כרחיצ׳דמקצ׳היוםככולו י! ״ש מקצתבעינןקיו'י אבלו׳קוד'הרגל שאס לאחיי׳
שעה אח? 'א,נ ',מספידין עליהם יותר מי״ב חדש שס
 11 ,׳
1
 .י .
על
ממעיכין
בלילא יום ז׳ל״ש מקצ׳יום ל׳י״א דוק׳מקצייום שצריך לנחתאכ1,ות ק צת אבילו׳קוד׳הרגל סוגג או מזיד אץי־גל
המנחידש ןנ*צ בפטירתו של רבי ספדו ל יומין
הטעם מאחר שאי!

ייממא מכאן ואילך ספדי

ביממ '

וגרסי

המני■ 5ש־נא; בלילא או ספדי בליליא וגרסי ביממ עד
היי״״יז.א3ל 'ני׳ דספדי תריסר ירחי שתא ומ״ש וכן חכס
הסנחמין ןעיי׳ סבא שמועתו לאח י ב חדש איןמספידין
באשיל״י 7נהכי בפ הערל גבי שאול שלא

נספ׳כהלכ׳אמ

ומינ׳ילפי׳
היום ומה שנהג בלילה לאחשבי׳ככל! היום וי״א ףה״ה ^מי מק צת מעסיקוסלא יהא חוטא נשכ׳
הלילה חשוב ככל היום והר״ם מרוסנברקכת׳ תבי ז׳ כ קשצריך לכל אכלשלא נהג אבלותו תוחסיסלי
לאיזז׳למו
שאינו כוהנת אלא ייס א אם שמע כלילה חשוב ככל היום 5יית מי סלוין לי סלק תיו וקייע

קורע ודיי! בם5ו ' מת מצום נרליזמןעכ״ל
עתלו התירבשע הז־חק לרחיץ:ב לי ל ■, ,
"(יי! "יליייויני ) דוו סלזול נמקי ליה תי־יסי ירסנו
קיממיח'
בשוע כלי׳יעל אביוואמו י) ס ללז
אכלותוך׳ז׳כין
שצוכתב הרא כד' אבל שלא נהג
־־־־" ייי * ולא דיניה למסכדי׳וכ״כ כמו״ק נפ* ה
 15״ !׳ ־וין מי0׳מ 5וביו ולומוול*
מהקריעה קייע
והן כין כמרד משלים אותו כל ל חוץ
ולזיןדיד5
בסס גחון שאין מגסג
הרא״שהי׳לו חלוק תוך ז׳ ונזדמן לו אחז׳ שקורע
נהר"! שכת׳פר.ז להזכיר המת לאחר י״ב חדש לפיכז מקו׳ שאם לא קרע בשע׳חימום אינו קורע אלא תוך ז׳וכת׳א״א
במקצ׳הימי׳ולא וסול כמו שנתבא׳ כסים״מ :ומ״שבשם
אלא ז״ל דוק' שלא נהג אבלו כלל כל .ז׳ אבל אם זלזל
מרוסק שאין מגעת סמומת ת״ס
הים ,ע״בלן>
הראעןק הרא״ש דוק שלא נהג אכלו׳כלל כל ז׳וכו׳
נהג כהן אכילו׳כגון מי שאמרו לו שמת לו מת כיום
 7לילה ע׳ לה׳^ /כו לאחר י״ב חדש פטורי׳מלהספיד אפי' יו '
בעיר אחרת ולא נהג אכלות ביו׳ראשון וביו׳השכי באל ,עירו ונהג כ״כ בתשובות כלל כ״ז דע ' כ׳ לא קאמי
שפפס׳׳ ננמיא״פוכנ7׳י סמוע׳  :תניא כאיל רבתי ייצ^ יז לבי/
פ
אבלו׳ אין צריך להשלי' ומונ' ז ' מ י ו׳ יאשו י א מי שמת אכין או אמן הראב דאלא בסלא נהג אבלו כל ז דומי,
. .והכי ,
נקטי' נלנרי הקברות ופוקדים על המתיס ג ימי׳יכו]
הר"ם< כפנ בשם בס ח  :א״ר לוי כל ג' ימים יראה האבל והיה קטן באות׳שעה והגדילק ורםשעברו ע^יו ^ יןם כתב הף״ם דההיכדדקיום יכפיי סמס קוד סרגאבל
לרשלימס • מי שמח אי/ת!5
הר6ישדה״הי׳׳.ל' עצמו כאלו חרב מונח לו בין כתפיו וכו' מרוטנבר׳ שצרי׳להתאבל משיגדיל ואינו מונהמיו׳קבורהא^א א״צ
נסיןמ־קנדן> 'נ  : 0ירושלמי .כל
'3עינן מקמי<0ל ,אותה השנה הדין מתוח כנגד אותה ושלשים מונה הכל משיגריל ואם עברועליו ל יום קרדם שתייל והי׳קטן באות ׳סעה והגדילוכו' עדסוף
ושלשי׳ומשלי י כ חדש מיו׳קבור׳ואי׳א הר אש הסי׳הכל כתו׳באורך בפסקי הי״אשבסו׳
<אח כיגלי! על׳ל המשפחא״ר יוחנן כל ז׳ החרב שלופה בטל ממנוגזירת ז
ורבי׳ירוחס
והגה״מ כ' דברי המ״מ
אפילימ״ק
ז״ל כת׳כיון שהיה קטן בשעת קבורה אפי׳הגדילתוך ל' או
מיה,מיל■ נ('' נז ומעד .נתרפאת כל המשפחה בסו
אח׳ סהבי׳ דברי הר״מ ודברי הר״אש כת׳
תוך ז׳ בטל ממנו כל דין אכלות:
כתבהרמ״בס ז״ל כלמי שאינומתאב '
ה דה ^ם
וגויומ״מ דברי הר״מ רבו דברי קבל' הןכ״ש
 3113הרמבן שמתאבלקע״פ עד אח׳יועד מפי עד
ומ״ם
ירמסבר ^ע״ל כמו שצור החכמים ה״ז אכזרי וכו '•
לא להסמי׳ואינונ״ל דהא קי״ל הלכ׳ כבפראי
החבויה מסיח לפי תומו דמלתא דעבידא לגלויי
סי׳ש״ץ אס מזער וא׳מכני חבורה קמת תדאג כל
משקר והר״ם מרוטג מפקפק בדבר והיה תמה האיך נהגו העולם וק״ל הלכה כדכרי המיקל באבל הלכך
לנלחמ׳נ׳׳טהיאיל כולה הוא בפ״ר אליעז ' דאור < דף קה ) :
הר״אם
נקטי' כדברי
המנחמין להתאבל על פי עד אחד:
שצהאבלכיון שעומדין
׳ מאצלו ביו׳ז׳ מות ברחיצ'
וסל׳ . :מצל״יז( ל?' שס
אלי
כפ
( נ ) כתגהכל "
מימרא היום ככולו ל ס מיזצת יום ז
נשססריזגיאית דמקצ

ממנן רןן

האבילו׳איכ׳פלוגתא דרבוות אם יש
בענין
ראשון אם
יום
שאכלו׳
כתבו
הגאונים
התורה
"׳

י־־״־  <-״מקצ יי־לשר־)יפסק׳ ) ^ ( ^ יום מיתה אז הוא דאורייתא ושאר הימים ררכק והרא כרהוסיף
״•
כנילו לומר ד״ירותשלשים ׳!גיהוץ ובתספורת דאורייתא ירכינו תם
^ ונת־ ינ ,׳ ימ׳!וס
ללומייממסח"  ^ ,צ'״ ישי־מדו ור י פירשו שאין שום אבילות דאורייתא אלא אנינות לחוד הוא

שצזכתכהרמבןשמתאבליןעפמד
הואא ומד מפי מד וגוי מסיח ת
וכובת״ה • והבי' ראיה לדב׳וכתב בסוף
דבריו זה הכלל עדו׳סמשיאין האמה על
פיו קרובי ' מתאבלין ומ״ס והר״מהיה
מפקפ׳בדב׳וכו׳טענ הרמ״בן וטענ׳הר״מ
הכל כתו׳באור׳בססקי הר״אש ובמרדכי
ס׳אלומגלחין ובמרדכי וסגה״מפ״ו*
משמע שכסו׳דבריו הסכי׳הר״מ להתאבל

שהתפללו דהוי דאורייתא ביום ראשון ואנינות לחור ואבלות לחוד האסור
פאיז לאיה • כי המנחמין מאצלו דהיינו אחר
ותספורת בזה מותר כזה ואונן אינו אסור ביו׳ראשון מן התור׳אלא באכיל׳
לש׳ס עס האכל ביום ל ' לענין גיהוץ
לדנישנא י׳י
חכמי׳לאוסרובדברי׳המפורשי׳
קדשים ומעש שני ועוד החמירו בו
אנ ^ ״!ר ^ די בסנץ החמס וכ״כ המפרשי׳מכ״ל:
התורה ע״פ מד א׳ ואפי׳ אשה או גוי מל״ת אבל
םש,ן עחת אגל ומ״ש י״א דוקא מקצ׳היוס וכו׳וי״א דה״ה בפ׳מי שמתו אבל אבילו׳לא מצאנו בשו׳מקום שיהא מן
והרמ״בן האריך בו מאר וסיום דבריו ומצאנו למדים שאכלו' יו ם אס הגוי ממכרן להעי ' לא ודלא כקצת
עכ״ל  ":נמי מקצ ׳ הלילה חשוב ככל היוםהירן״ס
שצז (א)'= 5כת׳ שם בפסקיו וז״ל כמו׳סס בתו׳ ריב״ם ראשון שהוא יום מיתה וקבורה מן התורה ולאכ להנוהגי׳באכ לרבוות׳סהיו אומרי׳ דאפי׳ מתכויןהגוי
להעיממאבלץ על פיו  :כת ^ המרדכי
אלאבז׳מתים המפורשים בתור' שהן אביו ואמובנו ןכתן ןאךןין
שש״גגםמ ,ע" מספקא לר הא דא מקצתי :יום ככולו' 6
ע; אי
עליהן כס 1מק ,י1ה.גה מ ס י כ
ואחותו הבתולה ואשתו נשואה אבל ג' מתים שהוסיפו
ןצככו ו 6ו די ?.י י5
חי,.נה על הד יו 6מרי ,נ!; י ?

ואחותי כדאמרי'  3פ' יש בכור (דף מא ) גבי מת
א( ״ל ת שהן אח ו מ ^ מו
על ויסב מקצ׳הלילה אס מות' לרחוץ כליל ה
מעשה
ולבסוף כתב מסו' דבלילה לא מונחא מילתא שהרי דרך בני אדם לחלוץ מנעליה כיו׳ל׳דר״ע משוי לי׳ספיק לענין פדיון ואפ' ה מוד' לענין אכלו דכיו׳שלפניו רמי:
םנארל״ אפ,,ל
שצח בענק האבלו׳איכ׳פלוגת׳דרבוותא אס יש ממנו מן התור ' הגאוני' כתבו
^נסהקמ'י^,השח,עה בלילה ורש״בס כתב נוהגים המס לישב מקצת יום ז׳ומה סיושבין מקצת לילה
ללא גרע מזל^ באבלות אינן מחסיבין אותו ולא ידענא טעמא מאי והר״מ כתב אס שמע שמועה סאבלו׳יוס א׳אס הוא יום מיתה אז הוא דאוריית כלו׳אס הוא יום מיתה וקבירס
מקנ׳הימי׳כז׳  :רחוקה בלילה דמקצת היום ככולו ואע״ג דגבי ז' לא אמרי׳מקצהלילה ככל היום הוא דאויית׳לדעהגאוני׳וכן דפת הרי״ף כפ״ב דברכו׳וכפ׳אלו מגלסיןוכן פסק
<.
 . .כדאמרי׳לעיל אכל כיון שעמדו מנחמים מאצלו מותר ברחיצ׳וימשמע דוקא ביום הרמ״כס כפ״א וכ״כ הרס״בא דלא אמרו הגאוני׳אלא ביו׳מית׳והוא פצמויו׳קכור'
ז׳וכ״נ דכשמנה ל צריך למנות עד עקצת יום ל׳מדאמרי׳כפ״ב דמגילה וכן שומרת הא זה כלא זה לא  :ומ״ש סהראכ״ד הוסיף לוע' דגזימל׳לגיהוץ ולמספוית הוי
יום כנגד יום וכו אלמא כל דבר דלא סליק ביומיה ובעי ספירה׳ לא אמרינן מקצת  ,דאוריתכ״כ הרמ״קבת״ה בשמו והוא ז״ל חלק עליו  :י 1״דש סר״ת ור״י פירשו
הלינה ככל היו ' הילכך אבל לא יצא מפתח ביתו מד הנץ החמ׳דכן ביום ל׳לא יגלח שאין סוס אבלו׳דא ׳רית׳וכו׳כ״כ הרמ״כן בת״ה וה״ר יונה בפ״ב דברכו ' בשם חכמי
עד הנץ החמ׳ומיהולסנין שמועה רחוקה דלא בעיספירה אני!א סגי בשעה אחד הצפי־תי׳ז״לנומ״ס והרמב״ן האריך מאד וכו׳עד אכל אישתו קטנ׳מד״ס הואבת״ה*
סלקא אפי בלילה מכ״ל והמרדכי בפ״ב דמגל׳ובס אלו מגלשין לא הבי׳אלא דברי  .ומ״שבססהרמ״כ׳הואבס'"ב ואיפס׳שאע״פ שהי תן התור קרי לה ד״ס לפישאיב^
הר״מ והימ״בן בת׳ה האריך לסתור דברי התוס׳והעלס דלעול׳ס מקצת ליל׳חסוב מפורש׳במויר לענין טומא׳ולא אתי׳אלא מעדי חכמי ' כשאת כבין לענק טומא
 :ככל היום  .:ולענין הלכה נקטינן כדברי הרמ״כם דכתראה הוא ומסתבר טעמי' :בין לענין אבילו' שהיא מד״ס סכת' בס הנזכ לעניןטומא׳לאשתו עשאוה כמת מצו
 , .כח 3כ בתרומת הדשן מי שמת אכיו ואמו בר״ח ניסן כשיגיע אחריו כ״ט באדר כיון סאין לה יורש אלא היא לא תמצ׳מי סיתעש׳בה וכ׳עליו סרמ״כן ההיא כאשתו
לומר
.קטנ׳תכי בהדי' כדאית פ האשה רבה ויי״לשהרמ״בסנתכוין

הלסת אבלוח

צש

שצח

רצה

ד׳מ

לומרדלאשתו כין קטנה כין גדולה אינו מיטמא אלא מד״ס ולגדולה הוי מדין
מור אלא דאתי׳ממדי־ש חכמים שזה נקרא ד״ס לדעתו ז״ל ולקסנ׳הוי מד״ס ממט
כלי׳ראין לה עיקר בתורה מטעם אסה פלא שחכמי׳עשאוהו כמת מצוה כיוןשאין
לה יורש אלא הוא וז״ל הימ״בס בפהנז' ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו
כנשואה וכן האשה על בעלה מתאב' על
צחיו ועל אחותו שהם מאמו אפי' הכהן ואחיתו מאמו נשואה וארוסה מאב או מאם ואחותו אנוסה או
סב לה מר אין אבילובשב' א״ל הכי א״ר לגזים לקגרז או
שאינו מתטמ לאחיו ואחותו מאמו
שגדז צחקוס אח׳
מפותה אכלותן מדברי סופרים וכן כתכהרמ״בם א<* אשכתב יוחנן דברי שמנע' נוהג והם מפרשים
נעניןשייתרס׳שע׳
ולאחותו הנשוא' אע״פ שהיא מאביו
דדוקא בשכת לפי שהיא טול' הנהיגו בס א -מ/יניהממאבלי׳
שתאכל הוא עליהן ואם הית צחותו זו אשתו בכלל אותם שהם מדברי סופרים והיא ודאי מןהתור׳אם
בצנע אבל ברגלי׳סמפסיקי׳ואיב עולים הרנל מפסיק נזיד'
הנשואה מאביו הרי הו׳מתאבל עליה דין היא נדולה אבל אשתו קטנה מדברי סופרים וא״א הרא׳ישז״ל
לדברי הכל איט מסג לא בצנעה -ולא .ז׳ עלל זק הזא'
הסכים לדברי רבינו תםולר״י :
בפרהסיימבל • וני מדבריו שהיו גורסי׳ דבריחהמלד מכפ3
מורה ♦ וכת עליו הרמ״בן בת״המ״ש
כעני}• שחל עליז
הקובר
"
מתו
קוד׳
הרגל
בענין
באחותו נשואה שאכילותה מן התור׳זה
שחל עליואכלו׳
ונהג בו אפי' שעה אחת קודם הרגל כההיא דר יוחנן דריש כתוכו בשב במקו' צילומי
וכבר
!
.
יי
^
לא ידענו לו צד סמך ומקו' טענה• ומ״ס
ויי
במועד •"־־ועו ע
ומ״ש י ג;>/ 1 -ו
רבי׳ולא נהיר'י^ו׳יו
הוא ע/שוס
מסוס־ נתנאר סי׳שע״ח
דבי׳וא״א הי־״אש ז״ל הסכים לדברי
ר״ת
הרג
מפסיק
האבלות
ומבטל
ממנו
גזירת
שבעה
וימי
הרגלעילי? דהימ״בן :לה על היס״ב וסיעתו
והאריך שגעניןזז חל'עליז
ור״י הוא בע צלו מילחין:
והעל׳דבו" שבצנעהנוהגי' האנילופ זע״ס
לו למניץלי׳א הרי שבעה לפני הרגל וימי הרגל ומשלים עליהםלטעוןעליה'
כפ' נאיז דאש חל
השלשים
הקובראת מפו קודם
הרגל
ודוק׳שגהגו
אבלות
באות׳שעה
אפי׳לא
נהג
אלא דברי׳במוע׳וקפסקו התי׳והרא״ס
כרי׳כתוכו׳ עליזזאנילזפשעה
בענין שחל עליו
אבלות
שבצנע׳כגון
ששמע
שמוע׳הרוב
'
ביום
שבת
שחל להיו׳ערב הרגל
וכתבו שכןעסק כ ה״ג ולעכין הלכם א׳קזד' הרגל תזפר
מהג בו אפי׳ שעה אחת קוד
הרגל
היגל
ללבוש ׳פרגל מדים׳
שאע״פ
שאינו
נוהג
אלא
דברי׳שבצנע׳הרגל מפסי׳ אבל אם שגג נקטינן כוותיהד׳ דרביסמנהו וגסכיי
מפסיק האבלות וכו'  3פ
אלו
מגלחין
•
מגז־גיש כו׳זאץ.
(דף יט ) תכן הקובר את מתו קוד׳לרגל או הזיד ולא נהג אבלו׳או שהי' קרו׳ לחשכהרל אהיה יכו ׳לנהוג בה׳ג שדברירדברי קבלהסב׳כותיהו•
ממיס ק ( אלא)
אי? הרג' מבטל האבלותוכ לשכ לאם לא יךע במיתתהמת ק ןדם ומש רבי׳וסרגל
קל׳למכיןלשמס\ .
עלי׳ כ■ בריי הרמ*.}3
בטל' ממנו גזרת ז׳שמונ' ימיס קוד׳לרגל
שיזילין
עלהרא״ש
ך ת ל אש ין הרג ,ל מבט 5לן א
*ל א נוהג בת 1,דבךיס שבצנע ׳ ןמןנה ל אפי קברו ברגל מבוא בברית פ אלו
בטלה ממנו גזרת ל׳וכגמ ת״ר קיי׳כפיית
גזה ולפרי א״ו
המטה ג ימים קורס לרגל אינו צריך יאמה אח יי״׳ייבאיתזהש־עהמלא:יזוי "" " יי* יי' א <
כלנרי הרא״ש ג
לכפותה
אחר הרגל ד״ר אליעז'וסכמ״א ועבדיי ושפחותיו עושק בצנעה בתוך כיתו דכיון דככר "נטל סח; בשמיני סלי ־יי נ ^נ״איונו
צפי׳יוס
אחד
ואפי׳שעה
בשבע
ימי
ואסיקנא
התל
בגמ
ממלאכה
אע
פ
שלא
נתבטל מחמת האב
אלא כלו׳ולא צרי׳למיכק אתהיג׳ אלא
ע׳ימי׳
דהלכה כחכמים ומ״ש וימי הרגל עולין מחמת הרגל מ״מ סוף סוף נהג כדין אבילות בענין מלאכ׳הילכך הרי בהדי דאיןחג שמיני עצר׳ מבטלגזר׳י
לולמניןל׳וממימרו' אמורים שסומ״ש אין להחמיר בי כמו בשאר אבלות ומלאכתו נעשית עיי אחרים ל׳אפי קבר מתו קוד הרגל וכ״שכסקבר־
ודוקאסנהג אכילות כאותה שעה
וכו' וכל ימי הדגל רבים מתעסקים בו לנחמו הילכך אין מתעסקין בוברגל• וכתבשם הרא״ש שהטעםמפני
■אבל אם שגג או הזי׳ולא נהג צבלו׳וכו
אין
לנחמו
אחר
הרגל
ורגל
עולה למנין שלשים שהרי דין
שלשיםשלא נהג כללדיןל׳אע״ג דגיהוץותספור׳
ולי״לללל
ללילדמל ^ל*רלז״לללל-!- 1לל! ל ^
לי '
הרגל מבטל האבלות כן דקדקסראכ״ד
^ ** '>***<,י-ל
יזרזירי׳דייייו׳יי״עמעע' אבילו׳לא נאסר.
.מדקתניקייס כפיית הסטה וכתבתי
דסמיני עצרת אינו
לשונו בסישצ״ו • וכת׳רבי' ירוחם ומ״מ
כשקברו ברגלרוכ״ס־
בגדיםמגוהצקו
ג״ל דרגל עולה למנין ל׳דלא
גיע מקובר מריעות והבא ממדינת־ הים ומבית השביה ומשאר דרכיםשמנו במררכיה"א )יכר' שומתעסקיברג לנחמו־
מתו ברגל עכ״ל ודבר פישוט הוא דכנודזן
לו מיתת המת קודם סרגל מיירי ומ״ש
וכו' חכמיסמותרי! לספר רל־גס ומדק אבלותא *  £ףיא *• 0 * 0
האכל ני "' ^נו להנח?
סאפי׳לאנהג אלא דברי' שבצנעא
שהוא
אסור
כתספורת
ובגיהוץ בין לכבס כין ללבוש ואפי הבאמ־יבפססמ׳קאסמנמנ' ימיםאחר
ממדינת
?רגל מפסיק • וס״שוכ״ש אם לא
ידע
הים
ואפור
בשמח
מריעו
ואסור
בנטיל
צפרני
במספריםהקבור מותר מלאכתו ע״י אחיי׳ כלימי
במיתי המת קוד' הרגל שאין הרג׳מבטלו ומדברי א״איהרא״ש ז״ל יראה שאינו אסור כלל מתור׳אבלו׳אלאאבליתו עכ״ל וכ׳רבי׳ימחסאות'הימים
פשוט הוא• ומ״ש אלא
נוהג ברגל דברי' בדברי׳ האסורין לו מתור׳ הרגל הקובר מתו ברגל בח״ה נוהגשכשאיו מן הרגל אתי קבור המתדינן
■סכצנעא ומונה ז'
אחר
הינל
ובאותן דין אנינות כל זמן שאינו נקבר ולאחר שיקבר נוהגדברי׳שבצנע
 1לענק מלאכ׳המותר׳
במועד כ דין ז׳
ימי"
הז׳סלאכתו נפשית
ע״י
אחרים
וכד
'
פד
והרמ״בם
כתב
שאינו
נוהג
אפי׳רברים שבצנעה ולא נהיר׳ והתלאכלו׳סמלאכתו נעשיתי ע״י אחייספי׳
ורגל טולה למנין ל נלמד מרין קוב
את
מתו ברגל שיתיבאר בסמוך ומ״ש בשם עולהלמנין• שלשים שמשלים עליה שלשים אפי׳קברו בתרל אבבפיל׳אבל<!א בביתו ודוקא דבר
שאיכוי
הרמכ״ן הוא בת״ה והביא ראיה לדבר אמרידחג שמיני עצרת מבטל ומתעסקין בתל לנחמו ולאח׳דת׳אבר אבל דב האבר הוא בעצמועושה
מדאנדיק בגמ׳ לענין ז׳ לא קמיבעי' לי מתחיל למנות זי וכשיכלו ז׳למיתרןהמת אע״פ שעדי*ןל אכ^ י?׳
ועבדיו ושפחותיו פוש ין בצנע
בתו׳ביתו
שאין רגל עולה למכין ז׳דצא נהג מצות ימי האבלות מלאכתו נעשית ע׳ייאחרים .לאיןרכיםמתעסרין כו מלא נאסרו עבדק ושפחותיו עכ צ
יחממנוירי
ברגצ^פיו
ז' ברגל כי קמיבעי׳ לסנין ל' דקא כהגא לנחמו ״
פירשו^ ^
וח ^ ^
יל•
כגון אם י1קברו,בשלשה ימים ש
האחרוני' ?
של התל מלאכתונתעסקו בו
התוס
תנחומץי
מצות ל׳ברגל דאסורבתספורת וכיבוס געשית ע
י
אחרים
גב
;
ימים
אחרונים
של
האבל ואם נת שבעה וברב בשור׳והרי״ט־פי׳לעניז הביאה
ע״ר׳׳
וא״ת שאין אבילות חלה עליו ברג אלא לפני
הרגל
והרגל
פגע
בו
תוך׳שלשים
הרגלמבטל
ממנוגזירת ומשמעח־וקא לדבריםאלו .הואד^ץ
שהוא נוהג בהן מפני הרגל בדברי' סכל
שלשים
אפי־אם
חל
יום
שבעה
כערב
התל דמקצת היום ככולומתעסקיסזעמו אבלמבקיין אותו
צדם אסור ממה מצות ל' מצאו ב1
ועולה
תחלתו
לסוף
שבע׳
וסופו
עולה
לתחילת
שלשי׳ומותלספרכל ימי אכלו וכך מפור׳בידושלמיפ׳אלר
שתעלה למבין ל׳וסרי במצות ז' כמי נוהג
ולכבס ולרחוץ ערב הרגל וכן אם לח יום שמונה בשבת שבערבמגלחין הקוב אתימתיי
ג׳ימיבתוךיהרגל;
קצת ברגל שאינו מכבס כסותו במים הרגל מותר לספר ולכבס ולרחוץ בער׳שבת ואם
לאטלחבע״שמוכה
ז׳לאסהרגל ג ימי׳הראשוני הרמי
והרבים מתעסקים בו כדין אכלואפ״ם
או בערהרגל מות לגלח את׳הרג שכבר גתבט׳ממנו גזרת ל׳
איל מתעסק׳ עמו
ד׳ימי׳האחרוני׳־איןרובי׳
ביון דלא נהיגבסצו׳ז׳כדינו אינו
עולה
$ולא ש״מ אבלו' נמי נוהג בהם וכל גזיר תוך הרגל לא יגלח כיון שהיה אפשר לו לגלח קורם התלמתעסקי׳עמו מהו להי־או׳לופני׳ריפק
ל׳ עליו ותמה על עצמך היאך יהאשמח ואם לח שביעי שלו בשבת בערב הר ^אסור
עב<׳ש ומותר בי אידיבשם י חכיכא מלא אמיר אק
בשמח׳מרעו׳והרבי׳מתעסקין בו באבל לנלת
כיהשלאהיתיכו 1 1^ ),ךם
אבל בשב מפני המ אמיו להיאו ול
הכבודפני׳
אחר הרגל וכן י4
בתוךהרגל *
צא מפני הכבוד והכא מפני
ויש?
אלא ש״מ שפו׳ נוהבמצו׳ל כמנהגו בהם
התל לתמוה על סרי״ף׳ שהשמיט האדקתכיי
בחול וסעמא דמילפ׳מפני שהם מצו'
ל״ס
ומדק הדגל כנד נזהג במקצתן הילכך מלאכתו נעש־י ׳ע״י אסרי ובו' עד סוף הבייתא״וכץ ישי לתמוה על הדמ״יבסססת'
כשנוהג בכולן כאכלותי אין אכלוסו
מתפרסמ
עליי
לפי
באמת
עול׳למגין ל׳דקא־ וכת׳כפ״י שהקוכר את מתו ברגל שאח החגל מתחיל למנות זזנרהג בהן כל דברי
נהגו מצו׳ל׳ברגל כולו כדינו בחול
ואינו
עול׳למנין
ז׳שאיפו
נוהג
ברובן
של
מכו
'
׳ז
אכלית
:
סת׳הרא״ש בפי אלו מגלחין ובפ״ק דכתובותדאיכא מ״ד דאי איתמדי
טכ״לנומ׳׳ש ומדברי א״א
ז״לירא׳שאינו
אסו׳כללמיתור׳אבלו׳אלאבדבריהאסורי׳
ליה
אבלות
ברגל
שצריך
הוא
שיישן
הוא
בין
האנשים
והיא בין הנשיס והראב״ר•־
לו
מתורת הרגל נראה שלמד כן מדסת׳בפ ' אלו מגלסין שהטעזשאין• שמיני עצר׳ והרא״ש דחו דבריו וכתבו רכי׳בסי׳ספ״ג  :ואסינהג׳ ז ' לפני הרגל והרגל פ־גע"בו י
מבטל
גזיר
'
ל׳לקובר
מתו
בתוך
החג
היינו
משו׳דלא כהג כלל דין״ל׳אמ״ג שגיהון .תוך־ל הרגל מבטל ממנו בזירת ל׳אפי׳אס לח יום ז כער הרגל וכוכפ׳אלומגלחץ־
ותספור אסורי׳במועד מ״ממטעס אכילו׳מיסו לא -נאס'  :ולענין הלכה נקטינן ( דףי ט;) איפליגותנאי בחל יום ז בערב הרגל ואיססיקאהילסתא בגמ־כאב׳סאול:
כדברי הרמ״קפהס נכוחי׳בטע וראי׳ -דין שמע שמוע׳קדוב כשב׳ערב הרג׳יפבא ' דאמר מצות־ז' מבטלת גויר ליכלו׳ שאס חל יום ז׳שלו כערב הרגל בטלה־ממכו גזר
בסי״ת  3בס״ד  :הקובר את מתו ברגל בח״ה נוהג" כיל דין אניכו׳כל זמן שאיכר ל׳דמקצת היום כפולרויוס זי' עולה לכאן ולכאן ד ומ״שרכן אס חל יוס ח׳י-בשבת•
כקב׳דקדק לכתובח״ה דאילו בי״ט .אינו נוהג דיני אכיצרכמושנתבארבסי שמ׳א שבערב הרגל שם מודיחכמיס לאבא שאול כשחלחסלי־בשכת־ערביהרבל־ישמות׳
ואע״ג דכי"ט ב ' נוה דיני אניכו׳וכן נוהג ג"כ בי״ט ראשקאס• רוצ׳לקכח־ ע״ייעממין לגלח בע״ש •< מ״ש ואסילא גילח בערב הרגל ארכע״ש מותיר לגלח אסר הרגל
כמו שנתבא׳שם רבי׳מילת פסיקת׳נקט דב%ה ודאי כוה״אנינו׳ובדיץ דה״ל לכתו' שכבר נתבטל גזרת לי'הז פס־ו׳אליבא דאבא שאול דאיפסיק הלכמאבוותיה ומ״ם•
דבי״ט ב כמי נוהג אכינו' אלא שסמך על מ״ש־בסי הנז'• וס״׳ש ולאח שיקבר נוהג אכלתוך הרגל לא יגלסכיוןישהידאיפקרלו לגלח קורס הרגל ואסחל יוסז׳סלן■
דנרי׳שבצנע׳כייש כתוכו׳מסיי׳לר יוחנן דאמ׳אע
>! ע שאמרו איןאבילו׳במוע׳אבל בשבתערב הדגל אסור לגלח בע״ש ומותר לגלח אחר הרגל וכן בתוןהרגליכיון:
דגרי׳שבצנעה ניוה׳ומ״ש בסס הרמ" 3ס שאינו
נוהג
דבו־״י׳שכצבע׳בעי׳ייכות׳התלד
שלא
היה
יכו׳לגלח
קודס
היגל,סס
אממני׳ראלו מגלסץ; 3מוע1
 !<.נ 3

יכן ר"ה וי״ה אין דבי מדברי אבלות כור ! כהס • וכת' הרמ״כן כת״ה שיש כת מן׳ שצם
הסנמי׳שסוכיי׳כמותו וטעמם משו הא לק,אמייבריש כתומ מסייע ליס לר״ידאמר
המרלכי ע׳יגדף
אע״ע שאמרו אין אבילו׳כמועד אכל דברי'שבצנע' מסג היא שמועתושל ר
יוחנן,
שנ״נה״א לאפי'
היא הסמוט׳האמור׳בפ׳אלו מגלחין אהא
דגרסי׳אביי אשכנזיה לרב יוסףידפריס צאקירז?ז קזלם
סודר
אריתי
ואזיל
ואתי
בביתי׳א״ל
לא
הרגל אלא יוסרו
(אי)

<כרגכ

כדבריי הרמ״כין ולפי דעתי ודעת סגאוניכיון שהוא דרבנן וכשהיינולימיידהר" מל'־י
ןנ ״יןלייע ^ תנין האבל מות בגילוח ה״דאילימ ' שחל ק׳סלוידער' הרגל איכפי לי׳לגלוחי' בער
^ ^םא ^י הרגל לזללזשקל 0שלו בסבת ערב סרגל לזיבעי ליה לגלוחיע״ש ל 6צריכאשחל ז הוא סבור כדעת הגאונים דאבלו׳ימז ראשון דאורית׳וקאמ׳דלפי רעת זיו יום ב ' י
מ! הרא־ילאשו׳על סלו בשב׳ער׳הרג וסב׳לה כלזב׳סלזול דלזמ׳מקצ׳הייו׳ככולו ויו שביעי עול 'לכ5זן ולכלזן שיל ר״ה אפ״ג דכיומא אריכתא הוא כיון דקדושה דידיס דרבנן היא אתי אכלות;
הלילה ׳אלפי' ק וכיון לסבת הוי לזנוס הולז • ואם חל יוס שסילזו' יוסרלזסוין סלו עירב הרגל מות יוס ראשון דאוריתא ומזי לה ואפ״ג דגם הרמ״כס סכר דאנלות יום א׳דאוריתא׳
סובר דכיון דב׳ימיס סל ר״ה קדושה אס
געילסנהג ׳לה ״י' לספ׳־ולכבס וכו׳ככר נתבאר בטורילו״ח
הרגל ואם' חל יום' ששי או יום׳ ראשון' שלו ערב הרנל מותרהן הוי כאלו הן דאורייתא ומושחתת״ה
סיתקעשאכתוב
בתשקעלאכל ^ ל מנעל גזירת כלמקא לספר ולכבס כיון שאי אפשר לוי לעשות' בלילה אבל אסיו׳לרחוץ שבידינו כתוב ולפי דעתם ודבריהםסל׳
,־אני מהגין דאע
הרגל מפסיק  /ייס ג בערב י ה 3םאר העי< וכי׳עד עד הלילה כיוןשאפשר לו לרחוץ בלילה אע״פ שמותר׳ לכבסהגאונים כיון שהוא מדרבנן וכו׳ומ״ס
ל״ימ ילי״י'1פ " ינצטו׳ לרקת אבל לאהרגל מבטלו זעיין מכעור יום אסור לו ללובש? ער הלילה' ורבי־ יבא כת׳כמו שאסון -כסס הרא״ש א,ה דכריהראשונים׳
אבל חכמים האסרוני כתבו שאי
ל•
י יי ■־
י
^ ^ללבוש לככיסדוקא
נע״ם ;א! !/
א! א עלב

ענת כיוס ג׳מותר פחות מכאן לא וכתב עוד
הרגל שפע׳א ' אירע לאחד יום ששי לימי אבלו׳

מ' ) י ליי״זנע״ש בערב פסח ואמר דכיון שהיה זמן סחיט' לגלח ולא לרחוץ ולאי לסוך ולא לעשות
פסח ו?וז נימיהט הירקורין הלל והזיה י״ט וי״ט מפסיק שאר היז׳ולאיחר י״ט משילים ל׳ מיום המית׳ וסברא
ראשונה היא סברת הריאב״יולזה הסבי׳א״א ז״לב והא דרג׳מכט
דיג! נלין מספזרתי ט אין אבילות נוהג בו ג ואין לדבר
<אי! להתיר׳ יק זה ולא לראשון לא סמך ולא ראיה ר״ח גזירת ל׳דוקא כשאר מתים אבל באביו ואמו אינו תלוי׳ כשלשים׳
סיז• של; "נ׳גי וי״ה חשוכים כרגלים' לדחות האבלות אלא אסורלספר עד שיגערו בו חביריל ומיהו כתב בסס' המצות
ומבפ אלו  .נ״גלתין פלויגתא דתכאי דיוקא שפוגע בו הרגל בתוך ל׳אכל אם עברו שלשים ואח״ב פגע'
אםהעסק הרגל כמתני (דף יס )ואי' פסיק בגמעדףכד) בו הרגל או אפילו םא חל יום ל ברגל הרגל מבטלו ראש השנויו'
אנלת; ? הרגלה׳א סלכתא כר״גדאמר ר״ה וי״ה כרגלים הכיפורים חשובין כרגלים לדחות האבלות ועוליןבשבי׳שבעיימים׳
פסת ׳י< ערל ספ י
וכחנמיסדאמריענרתכרגליס  :ומש ■אע״פ' שאינו אלא יוסאחרכעצרת וזה הכלל לכל המועדים נהג
אחת
שעה
י
נהג
המועדים
לבל
הכלל
זה
 ,״ תר " ! 1
שעה אחת לפני הפסח אותה שעה חשוב :כשבע ושמנה ימי הפס׳
אש(רי׳לא" ׳חנ ,ת לפני הפסח אותה שעה חשוכה כזוכו
ועדין• טפי שגם סיעה א׳לפני עצרת חשוכה כ '1ועצים הרי ט״ו ומשלים׳ עליהן ט״י שעה לפני ׳עצרת חשובה מי׳ ועצרת
היא יגליי?'7ם חשי׳כזי׳ונו׳שס ( סס ) דרש רבי ענני כרי חשוב כשבע׳ כיון שאם לא■ קירב קרבן עצרת בעצרת יש
י1נ׳ת7כל הת; מי ,ששון יום א׳לפני עצר ועצר׳הרי כאן י״ד לו תשלומין כל ז׳חישוב כשבעה הרי י״ר ומשלים עליהם י״ו וי״ט
אמנ ^ ת ^׳ ,דאמר ר׳אלעזר מנין לעצרת שיש לה' שני שלעצדתעולה למנין י׳יו כיוןשאנו בקיאין כקביעות׳דירחא
סי'(' כפ' גמקזמזת תשלומיןכל זסנאמר כחג המצות ובחג ואין אנו עושק י״ט שניי אלא משו׳מגהג חשוב כחול ועולהלמבין■
הגוהגי'לסליל תיו השבועות וכו׳אדכרי׳רב פפא לרב איויא י״ו שעה לפני ר״ה מבטיל ממנו' גזירת ׳ז ור״ח הרי י״ד ומגלח ביום
ג׳א ילאחיל' סבא ודרש יום אחד ור״ה' הרי כאן י״ד הכפורים שמבטל ממנו גזירת ' שלשי׳ שעה אחת לפני י״ה וי״ה
אביו ואמו מותר
לשל' '.ג"? נער נ אמר רבינא הילכך יום אח׳לפני החג וחג הרי י״ר ומגלח׳ ערב החג שעה ' אחת לפגי התג והחג י׳יר ושמיני
הרגל אס הפסיק ושמיני שלו הרי כאן כ 'א יום ומ״ס די״ט עצרת שהוא רגל בפני׳עצמו השוב כז׳הרי כ״א ויו׳שני לש שמיני
האבילזת ודיקא שני סל פצית עולה למכין י״ר הואיל
עצרת שהוא כמו חול כרפרי׳הרי כ״ב ומשלי׳עליה ח׳וי״א שהקוב׳י
לאתר שהתפללי' ובקאינןבקבועא דירחאכן כתב' סס'
מנחהנרא׳מדנרת היא״ס וכתב יבינו' ירויאס ענ׳כ״סח״ג) מתו קודם ר״היאין י״ב מבטל ממנו גזירת ל׳ ובן אם קברוקודם"
שכל שזרגל תפסיק
י״האקהחג מבטל ממנו גזירת שלשים דתילי קולי בחר׳ אבלות
אינן שרי אלא לאח  ,דביוס שנישל ר״הלא אמיינן הכי
שהתעלל מכתה דתיוייהו כחד יומא חפיבו הילכך יוסי ילא עברינן שיביא רגל אחר ויבטל גזירת שבעה ויבא רגל אחרי
!׳אפארעגעי/פסח אחד לפני ר״ה ול ימיס סל י״ה היי י״ר ויבטל גזירת שלשים וכן דעת כה״ג שכת׳היכא שמת לו תמ שעה'
ומשלי׳מליהס י״ו' ע״כ ודבריו'
םאנ״י
לדעת י"^'א קור' ר" ח עולה ול למניין שבע' ור״ה שבע' הרי י״ד ח׳שביןר״ה' ל״יה
1 !.
ללנרי״
חנית מ! לה
ובה ג שכתב יבינו בסמוך דאלולדעת הרי כ״איוי״ה שהוא כרגל וחשוב כשבעה הרי כ״ח יום ונקוט בתר'
מהר״ימ ,נז7שרי

מבואר בדס־יו סס פיהם ר״ת וה״ר יהודה
ויהגה״ע כתבו בפ״י שכדאי הגאונים

סדכריהס דברי קבלה לסמוך עליהם
וילענין הלכה כיון שהגאונים והרי׳ף
והרמ״כם והרא״כד והרמ״בן סוכרים
דאבלו׳יויס ראשון דאורית כמו שנתבאר
בסי׳סצ״ח הכי נקטינןה ומ״ש רבי' בססי
הרמ״בן שאינו קורע בי״טיסני כ'׳ ,כגס
הרימ״בס בפ״ייא ואע״פ שכת נ״י בפ אלו
מגלסין שהמפרשים נסתפקו אס קורעי
כי״ס ב׳אס' לאו לא סבקינן פשיטותא
דהרמ״בס והרמ״בן משוס ספיקא דידהו
ואפי׳לדידיה כיון דספיקא נינהו אינו
קורע דשב ואל תעש עדיף *.מת מע״יט
ומסופקים שמאי לא יספיקו לקוברו
וכתנוהולגויס והוליכוהו לקבר סס סל י
עליהם אבילות מיד ובטל גזר ' ז ' או לא
נתבא׳בסי׳שע״ה גרסיבירושלמי אין
מראקפני׳לא בר״ה ולא בי״ה וכ׳הרמ״בן
בת"ה שפריץ גיא העל׳מתוך הירושלמי"
דכשחל י״ה בסב׳מראין בוי פני׳והוא ז״ל
פי הירויסלמי כהפך' לבין חל בשב בין חל י
 3חול אין מראזין כו פני׳ולענין הלכהי
נקיטיק כהרמ״כן דכתרא הוא ( פי׳
מראין פני׳מבקרין האכל)
ת שבת אינו מפסיק האכילו' כרגל
ויכו׳ועיולה משנ׳בע׳אלו ג־גלחין
(דף יט ) שכת שלה ואינה מפסקת ומה
שנתן טפס למה׳ אינו' מפיסי׳מיפני סא״א
(כן היא ׳ גא״י סרמ״נןוה יךס י '" 0מכ.ט ^ מממגזר .ת י״ה ב׳יימים וסברא ראשונה היא סברת הרמ״בן ולזה הספים
להדי' לנער
הקובר מתו שעה אחת' לפגי הרגל שאותה לשבעת הימים כלא סב׳וכו׳כ כ הרמ״כן'
ליאיןנפקות׳ביוסם; ישל /י 15סעילה  .ז״ל כתב ה״ר שמשון
בת״הוהכי א ית כירושלמי ומ״ש דקי״ל
שאימ(הפ^; זלן או אינו עולק ומ שגבישעה אסת שיט י שעה ׳והרגל חשובין בי״ר וימיר אחר הרגל יש לו קר שבוע ל
פח״ז חובה נת״ר רשות מימרא דשמואל
אלא׳
כםעה *הי״אששס לענק שיושב במקומו׳ ואינו מדבר אפי' בר״ה ׳ועצרת שאינו
י״השמגלחחבעי כ יכן
ללעתא״זנלעתל ישמג^
יי־י'
(  0י5ני ^
עיכהתגכ״כ
פ אלוי מגלחין ( דףכד ) ואייתמעלה ורב
חייל׳עליה׳
התשג״זנדיו בשס היז״ח והימ״בן ז״לומ׳שוי״א יום אחר כתב כה״ג הלכ׳למעשיה הקובר מתו כרגל לא
אמ׳אף־פריע׳הראש רסו׳ושמואל מ״ש
האחרון דהיינז
מתו קודט' ר״ה אין י״ה מבטל אבלות אלא אחר הרג' ונקט יומי ראבלו׳מי׳ ׳ט האחרון אע״ג דלא .נעילת הסנדל דרשות דלאו כ״ע עבידי
שהקובי
שאיןאנילית סידג ממנו גזית ל׳וכן אס קביו קוד ' י״ה' אין נהיג ביה אבלות׳ עולה למנק ז' ולא נקים לאחר הולאלא ששה׳ דסיימי מסאנייהו פריעת הראש כמי לאו,
נע״פמזמןשחיט'
ולמעלז׳יא( י החג מבטל ממטי גזיריל׳וכו׳כי״כ היא״ש ימים • ומאן דשכים ליה שכבא ביום שגי שהוא י״ט האחרון אוי ס״ע עבידי דמיגלי רישייהושמוא׳לטעמי'
הפסד
סס בסס הרלזב״ד שדקדק כן וכתוב סס' כיום שני יעצרתנהיג ביה אבלות דהוא יום מיתה וקבורה דחפי ' דאמ כל עטיפ׳שאינכעטייפתישמעאלים'
לקלון עליו ־
אינ׳עטיפ׳כלו׳וכ״ע אל נהגי כעטיפה זו
(ד ) כת' המרדכי סהרמ״כין דחס דבוריווססכי'
הר״רזש אסכימו רבנן ראכלדיום ראשון' דאורייתא ררחי עשה דרבנן׳ וכן
ע״נדן>שכ׳׳דה״א
'כ הדמ״בן וכתב וכבר פירשנו שאינוקורע■ אלא אבלי׳וימ״ס הילכ׳סיי׳לכהוג בהןכמו'
השומע שסועה לדברי סרמ׳ בן ז״ל וכתבו הגס״משלזה' כתבו כל הגאונים ול
שאין רינן אלא בשבעה מתים־ כחול כיון׳ שאינוכרא ' כאכלו׳כ״נ הר״יף
קרונ׳נר״ה אוני״כ הסכיםסר״מוגס בסגהו ' אסיריכבסס בי״ט שני ופירשנו לדעת הגאונים
א!בענר 'נחלק1בי'  6״זשישלסמו׳עלזההלב' למעסוהרמב'
" יהר״אשז״ל ססוסרמ״ק כת״הוטעמא
המפורשי כתורה אבל באותן שהוסיפו עליהן מדברי סופרים אין
מדאמרי הפ׳אביי 'אשכיסי׳לרב יוס דפרי'
.הד,י  .י" ,כת׳בפ״י 'הקובר רזת חתו לזפי׳סעס לזחת
מתאבלין עליהם בי״ט וי״אדביום טוב שני של ר״ה אי ן מתאכילק ליה סודרא אריסיה ואזול ואמי ככיתיה
^ גטל׳ממנו
קייס היגל  \6קייס
כלל דקרושה אחת להן אע״פ שעולה אינו נוהג בו אבלות וזו היא א״ללא ס״ללמיאין אכילו׳כשכת א״ל
!ללעי׳ ייג״ס אי! גזרת ז צמצח מונהללןחיר ר ס וי ה' כ ג
אתי׳
עולהל! רק מס א׳ יוסי ולאחר פסח י״ו יום טכ״ל •־ וכבי' דעתהרמי'בם 'ולפי רעתי ודעת הגאונים כיון שהוא דרבנן
הכי א״ר יוחנן דברים שבצנפ׳נוהג ח״ל
עכ" 77; . 3י' כתבתי כסו' א״ח סי׳תקמ״ח שי׳סרמ׳כן אבלות יום ראשון שהוא ייאוריית׳ודחי ליה הלכך נוהג בו כנשא :,למרדכי עטים הראם דבר של צנעה הוא
ליסבדפיץ ושנפב דמ״מ יויןוכייו• י״ט ב׳ של גללע״כוא״א הרא״ש ז׳ל כת' אלה דברי הראשוני׳אכל׳ ולא כעטיפ ישמעאלי' אלא כיסוי הראש
נררדן' ולעניין הלה כיון סהר ס ויהי־ לזם חכמים ׳האחרונים כתבו שאין שום אבלות דאוריתא אף ביום לכלכראכיי דאשכסי׳לרב יוסף דפיים
:
(ה )(נתל 7כיפ״ג ולז״ז מסכימים לדברי הימלבן הכי ראשקיכי אם אנינותוראיותיהן ברורות וחזקות ולא תזוז מינה י סודר אריסי׳וכו׳וחליצ׳ סנדל כתוך כיתו
לא דכי־ סל צצע׳ממס הוא מסוס דאיכא
ע״כ ומ״מ לא הייה מוחה במי' שנוהג כדברי מגאונים:
>שנ"אה״א פזם־ נקיטינן י כתב ה״ר שמשון הקובר מתו
?7
איכסי טוב׳דלא מסיימי מסאני בכי׳או
הלכה למייש׳כ 7עפ ספה רזחיתלפני הרגלש^ ותהשעוהרגל
אינו מ^ סיקהאבלו׳כמוהרג׳ שא״אלשיע׳הימי'
לנהוג
שלא
הר״איש
ך|
מסו׳מיחוש או משו ' הנא ' הלכך רשו׳ הוא
אנילו׳גי״טנייאעי' חשובים כי' ד ומילצזחר' הרגל יש לו דין
'  ' .בלא שכת ואם היה מפסיק א״ב אל יהיו .לעולם עכ״ל וכתוב כהגה״מ כפי״ב כסס ס״מ
מתנו נמס' וכן סכוע שלישית וכו' בפ׳לזלו ' מגלחין כ״ס
• שכעימים ועולה' שהרי קצת דיני אבלות׳ נוהגק בו דקיימ לן פח״ז
דחז״ר׳קר ' כשב׳אינוחוכ׳אסיש לו מנעלי'
נוהגי׳ ות״מ נראה הר"!6ש כשמו וגססגה״מ כפ׳י׳כתכו כן -.
לא׳ג ליש נ אחר
כתב בה״ג הלנה למפשה הקובי־ מתו חובה נת״ר .רשות פלפריע׳הראש שמגלהו 'מעטיפתו׳ וחזרת קרע ברגליו כדא״ריוסנןלענין פריע הרא' .
ימיה
הרגל לקו׳
לפי
ברגל לא סיילא פליה אכילות חלנז נזח' לאחוריו וזקיפת מטה שבה שלא לנהוג כהן אבלות בשבת
ומ״ש רבי׳בסס הרמב״ן כת״ה כת׳אהא
להאכפיוהגאוני'
להקןנלמתו נרגל  .רגל ונקיט יומי אבלות ״מי״ט . .
האקמן שהן של פרהסיאאבל נעילת סנדל גתשמיש המט' ורחיצ׳ בחמין דא״ר יוחנן אבל יש לו מנע ליס ברגלי ו
ח׳האקרוןעילהלו וכי' בן כתבו סי6״ס בפ׳אילו מנלחץ שחן דברים שבצנעה רשות ויכול לנהוג בהן אבלות הלכך' חייב מנעליו מוכיח י׳עליו פירש הרי״ף ואפי'
בשש וצ״פהרי״ף בפרק ׳לנהוג^ כהןיהמו בחול כיון שאינו נראה באבלות ואם יש לו מנעל -פריעת הראש וכר שהוא סוב׳שחזר קרש
י.א' ^ והי״לבן בת״ה
כ אן לולו מגלסץ וכ״ס הי־מ״כס בפ״יומ״ש ברגליו ףא פריעת הראש רשות שמנעלי׳ מוכיחין■ עליו והרמב״ן לע ולם סוב וכן זקיפ׳המט׳ואס״כ כת הא
|א'ל'פ
פתס׳
 1גרפי'
המטרי
כתב תשמיש
!קמהגיס . , :
ך/

'%
(א ) כת 3מהרי 1הי׳ה׳עהשנהגוהאנליס כשנת מון ז* נעעיפת הראש מפיר עגלי כיקלנזמן הזה תעיטפי׳כל ל׳ועזלדאיפלח!טנעלים נרגליהס עכ״ל

הלכותיי אבלות ת תא
התס אמ׳רבא מעייל כאנקלי כתוך כימו וכתב עליו פר״ת אנקלי כפין
מצרפייוכו'

ש

המידכי יש אוסרים תי׳ת כשכתדדמי למיליד5ער אבל ר״י היה מתיר ת״תכשב'

ד״מ
(נ )
זכפ׳עזל
הג״ה תיימוןפ״ד

ורש״י מפ' אנקלי בגד קרוש סלו וכן ניר סהר' מלבוש וכי׳והדברי׳מטץ כדברי רש״י שהיא משמח׳את הלב והוא צריך לשמח
שהאנקלי קרוע הוא ומהלך בו בצנעא וקרעו לפריו וכסבאין אחרים להראות לו כר״ת והר''מ והר״אם דרוב מכין ורוב
בנין
הס
ב
:
ומ״ש
רכי׳ושאילת שלום דת״ע היי לגדיש
עני׳לובש בגד סלס עליו וכת עוד לרע׳הרי״ף הא דר יוחנן אפריעת הראש קיימ
מלוי במנהג כדפירשי׳בדיני שאלת שלוס הוא כסי׳ספ״ה  :זוקפין המסות בע ש שמנעה אש ישלו
ואליבא דסמואל אגל חזרת קרע סובה
מן המנחה ולמעלה וכר' עד סוף הסימן מדןיסקבוע ננין.
בס״פ אלו מגלחין וכתב נ״י כדא' דמנחה סייס אומקים כהן
וכן׳ נראה מדבריו שאפי' בביתו בצנעה המטה ורחיצה שהם דברים שבצנעה ממש חייב לנהוג בהם
היי פרהסיאימית׳"
קוב ' ואיכה מכלל דברים שבצנעה שאפי'
אבלות כפיית המטה וחזר הקרע לאחוריו שהם דברי׳ שבפרהסי׳
קטנה קאמר והגה״מ כתבו־כפ״י בשם יכע' הר" ס היכא
בחול אינה מגזירת ז׳אלא מחליף ומחזי'
הר״מאבל שחל ל ' שלו כשבת מותר לו
 7ליכא כהןבג״ה
אם רצה והיינו דתניא ובשבת קרעו אסור בהן אלא חייב בזקיפת המטה ובחזרת קרע לאחוריו כסוי
לרחוץ ע״שסהוא כ״ט יוס שלולכמ׳הסב כשנת אלאהאנל
לאחוריו ויתשובו ' הגאוני' מציכודעת הראש וחליצ׳סנדל חיי׳לנהוג בהן אבלות בתוך ביתו באו אחרים
ע״כ ג ודברים אלו לא ניתכו ליכת ' אלא אז האינן יש
לוחרתדאפי׳פח״ז בפרהסיא חוב ' בצנע׳ להראות לו פנים פריעת הראש חובה שלא לנהוג ונעיל׳
הסנדל
לקחתילס״תפלא-
לסי מנהגם שהירכוהגי׳סלא לרחוץ כל ל' ירא׳כמהג אנילי׳
כוסג בכולן וכדעת רבי׳בעל הלכות ז״ל רשות ואם היו סנרל ברגליו אף פריע׳ הראש ע״כ וי״א דאף חזרת
יום כמבואר כדבריו סס אבל לדידן לא נפרהסיא ע״לסי׳
גראה ונכון מכולס הילכך דברי׳סבצנעה קרע לאחוריו אינו חובה אלא כשהו׳ בגלוי אבל כשמטייל בתוך
מיחס לרחוץ אלא תוך ז׳כמו שהו׳ הדין ל :שצ״ג איניי׳לשנות:
ממש תשמיש רחיצה וסיכה חייב לנהוג ביתו אין צריך להחזירו לאחוריו וא״אז״לכתב דברים שבצנעה
תא אי] מניחין העטה ברחוב בחול מק;מ 1נשנפגנ״ה
יע״ש אי יכיללילן■-
בהם אכלו׳וכו׳עד אף פריע׳הראש רסו' כגון כיסוי הראש ורחיצ בחמין ותשמיש המטה וכיוצ׳בהן נוהגין
המועד
משכהבפ׳אלו מגלחין לכי׳התלרש נשכת:
ויהי׳כמתכי׳טעמ׳סלא להרג' את הססס
וק עיקר עי״ל • ומ״ש דדבריס שבצנעה והאידנא שאין רגיל׳לילך יחף הוי נעילת הסכר׳
חוב׳ותלמו׳תורה
(ג ) יסייםשי.ז■
ממש
וכת׳כ״י ובחש״מ אסר להרגיליהספ אלא אגלאסורלנלת עד
נרה ' בהם חבלו׳פשו׳דהיינומדא״ר יראה דהוי דברים שבצנעיאבל לחזו׳ הפרש׳כיון שחיי׳אד׳להשלי׳
יוחנן
דברים
לכבוד ת' ח לפיכך אין מוליכין המת לני' אחרהשנת דרתינה
שבצנעה
נוהג
•
ומ״ס
דברי'
פרשיותיו עם הצבו׳הוי בקור את שמע ומות׳ ואם קראו את האב׳
הקברו כשהוא מת במועד דע שיהי׳ כל כיין שאיני אלא
שבפרהסיא כגון כפיית המטה וחזרת לעלו׳לתור׳ צרי׳לעלו׳שאם הי׳נמנע הוי דבר של פרהסי׳ושמעתי
מנהג נעלת' יאיני
הקרע לאחוריו אסור כהן כלומר ואפילו
הקב' מתוקן ומזומן• ומ״ש ולא קודעין בו לאמד״מזלאמד״ס
בצנעה ובמו סכת שהו' דמיהרי״ף ומ״ם שר״ת היו קורין אותו בכל פעם שלישי ואירע בו אבלו' ולא קראו
אלא
קרוביו
של
מת
ג״ז
מסנ׳סס :ומיש לפיכן־ מית׳נרחיצ׳
כיסוי הראש וחליכ׳ הסנדל לנהוג בהם החזן ועלה מעצמו ואמ׳כק שהורג לקרוי שלישי בכל שבת הרוא׳
אבל מי שצרי׳לקמעליו בשביל חכמתו לכניד שנת ה־כא.
אבלות בתוך ביתו וכו ' נר' דהיינו ממס שאינו עול׳אומ׳שבשבי׳אבלו׳הוא נמנ׳והוי דברי׳של פרהסי' ע״כ
או שהוא אדם כשר וכו׳סס בגמ ' • ומ״ס דאניש היא עכ״ל
יכןהיא פ' ידייני:
מכתבתי בססו׳מדאשכחי ' אמי לר׳יוסף ושאלת שלו׳ תלוי במנהג כדפרישית כדיני
שאלת שלום זוקפין כדפרישית לעיל בדין קריע סי ש״מ -כת
(ד ) יכנרכתנתי
לפריס סודר' בביתיס ויהיב טעמ משוס המטו׳בער׳ שכת מהמנחה ולמעלה ואע״פ
כן
לא
ישב
עליה
רע
רבי׳ירוחס שמועה קמב׳ססמעה כח״ה סי׳שפ״א
לאנו
לא״ר יוחנן דברים שבצכע׳נוהג ומשמע שתחשך ולמוצאי שבת חוזר וכופאפי׳לא
נשאר
לו
אלא
יו׳אחד:
קורע
וכ״כ
הרא״בד
ובה״ג כת' דמי ששמע מהנין
איסיר
נרחינה כלל׳ ונר'
ליה להרמ״בן דדין נעילת סנדל כדין
מניחין המטה ברחוב בחו׳המועד
ולאקורעקבו סמוע קרו ברגל דאסו׳לקרוע ואח הרגל
מלנרי מזהל״ס
אלאקרובקשלמת הראוים להתאבל עליו פי׳
כיסוי הראש -ומ״ש רבי׳וי״א דאף חזרת
׳
קורע
ונוהג
אמלו
'
וראשון
כר
'
עיקוכ״כ
דה׳ה דכל לנר
קרע לאחוריו אינו חובה
אלא כשהוא לאפוקי מי שרוצה לקרוע בשבי׳ככורו של מת אבל מי שצריכין
ר" מ עכ״ל • וגס המרדכיכתב שכן נראה םא־ן.ני■אישיר רי^
בגלוי וט נרא׳שזהו לפי
פרש״י
שכתבתי
עיקר וכן משמע בירושלמי וכ״ב הגה״מ׳ מנהגדשרילעשית
לקרוע עליו בשביי חכמתו או שהוא אדם כשר וא רבו או עומד
פי״א והכי נקטינן • ומ״סואין חולצין אפי׳ליל שנתאם-
בסמו' על הסי׳ראמ רבא מטייל באנקלי
עליו בשעת יציאת נשמה קורעין על כל איכרינו במוע כדפרישי'
אפשר
לעש; ת
בתוך ביתו • ומ״ש בשם הר״אש דברים לעי׳בדין קריע׳ואק חולצין כתף במוע׳ואין מברין בו ־אלא קרוביו כתף במוע ואין מברין אלא
קרוביו סל ושנת או
לנר
סבצנעה כגון כיסוי הראשורחיצ׳הראש
מת ג״ז שס במשנה • ומ״ש אבל קרובים סא״א לעשותי
ותשמיש המטה וכיוצא כהן נוהגין כן .של מת אכל הקרובי׳מיהא מברק ואף כשמברין אין מברק אלא
מיהא מברין לאפיקי מהיי״מ מארץ האי נלילהמזתילעשזת׳
כתב סיי״ף מבואר כדבריה דדוק בצנעה על מטות זקופו׳ואק מוליכק לבי׳האב׳לא בטבלא ולא באסקטל׳
וסמ״ג וסמ״ק שכתבו דאין פושין הברא' המין לשנת אסחל -
בח״ה והביאו ראימהירו׳והר״אס 3פ'אלו יי ס ל'■ כשנת יכנר
נוהג בהם אכל בפרהסיא אסו׳ בעטיפת לא בקנון ולא בסלים ואק בו ברכת אבלים שאומרים ברחכ׳אבל
כתנאי כלדי;זדין.
הראש וכההיא דאשכחי׳ אמי לרב יוסף עומרין בשורה ומנחמין ופוטרין את הרבים נשים בח״ה מעני' פי׳
מגלחיןסת׳דבריו וראייתו והעל׳סעוסין כתקימיאיוה אסיר
לפריס סודרא ארישיה בביתיה וכו' וכן שכולן עונות כאחת אבל לאמטפחו׳ להכו׳כף אל כף בר״ח חנוב'
הברא׳כמוע׳לקרובי׳רכ״כ
הרמ״כן כת״ה• מן הדין יאחה לנר
וכ״כ הרמ״ב׳בפי״א והגהו׳כתבויסכןנר אסיר משום מנהג
גראה שהו׳דפת הרמ״בס שכת' בפ״י אין ופורים מענות ומטפחות אכל לא מקוננות שתהא אחת מדברת
להר מ וכת׳עי הרמ״כס אכל בי״ט אפי' וכל כה״ניש ללקל
אבלות בשב אלא בדברים שבצנעה כגון והאחרות עונו אחריה נקבהמת לא מענות ולא מטפחו' ותני מילי
ולסמין
אמאן
עטיפת הראש ותשמיש המטה ורחיצת
לאיניש דעלמאבל לת״ח בין בחייה בין בר״ח חנוכ׳ופורים מענות בי״טסכי אין קורעין
ולאסולצין ילא דחקלונ״ל דיים
ראשו כחמין אבל דברים שבגלוי
אינו
מכריןי -וכת פו׳ומבריןהכל על החכ׳כח״ה כ״ט עילהנמ־ןי©
גוהגבהס אבלות אלא לובש מנעליו ומקוננות כררכן בהו׳ והני מילי בפניו אבל שלא בפניו לא כתוב
לתוךהרסב׳כדרך סמבריןאת האבלים ל׳כמי שנתנאר
בתשוב׳הגאונים וששאלתם היכא שמספירין בר״חמהו שיאמרו
סהכל״אבלי׳פליו והוא פשו׳שס בגמ • כת לעיל סי*ש" ן
וזוקף את המטה ונותן שלום לכל אדם
ואס יש לי בגד מחליף ולא ילבש בגד צידוק הרין כך שנינו נשים במועד מענות אבל לא מטפחו׳הילכך
סמ״ג בס׳ח״ס בחכוכ׳ור״ח משמ׳דלדברי
קרוע בשבת אפי׳על אמו ואמו ואס אין צידוק הרין אם עונין כולן כא׳מותר ואם אחד מרבד וכולן עונין
סכל מברק • ומ״ס רמ׳ואף כשמברין אין׳
ול להחליף מחזיר את הקרע לאחוריו אחריו אסור וכת׳רב האי מנהגינו לומר קריש על המת ביום טוב
מביין אלא על מטות זקופות וכו׳עד לא
עכ״ל • (וכ״כ הכלכו ) ונ״ל דהא דכתב ולומר כן תתכלאחדבא ולשאול בו שלום כחול לשון ארוני,אבי
מפנו׳ולא מספחו׳סס במשנ׳וכת הרמי בך
לנוהג דברי ' שבצנעה כגון עטיפ׳הראש הר״אש ז״ל ועל צידוק הדין לאומרו בר״ח חנוכה ופורים
נחלקו
אהא דאין מוליכין לכי׳סאכל לא כטבלא
היינו לומר בצנעה דוקא נוהג וכעוכדא בו חכמי אשכנז חכמיגרמיז״א אומרים דרך הילוך וחכמי
מגנ״צא
וכו׳סא
כמי במוע קתניואלו׳ל בחו' אלא
לרב יוסף דמשמע דלא הוה פריס סודר' אין אומרים אותו אלא על חכם גדול וכן השיב רבינו משולם בן דקתני דאפי׳במוע׳דלא נהגו אבלות לאי
ארישא אלא
בגו מתיה דוקא ולא בפני רבי משה שנינו אין מניחין המטה ברחוב שלא" להרגיל ההספד יוליך אלא בסלי׳ כתקנתא ־דדכנן שלאי
רבים אלא
דא״כ
קשה
דה״לל
גס
בנעילת
ומתוך צידוק הרקנמי ירגילו את ההספד וכיון שאין צידוק הדין לבייש את מי סאיןליומ״ס וס״מ לאיניש׳
הסנדל סינהוג בצנעה דמ״ש
מעטיפת
אין קריש ורי לארם מופלא שמספירין בחול המועד שאומרים דעלמא אכל לת״ח כין בח״הבין בר״ה
הראש ושמא י״ל דכיון דלא אשכחן בגמ'
חנוכ׳ופוייס מיענו' ומקוננו׳וכו׳סס א״ד
מאן דחלץ מנעליו בצנעה לית לן למימי צידוק הרק וקדיש ובחילוף מנהגים שבין בני בבל ובני ארץ
פפ׳אין
מוע
בפני ת״ח וכ״ס חנוכ׳ופורי'
שיחלוץ מנעליו אפי׳בצכעס ויותר כראה ישראל כתוב שלדברי שניהם אין אומרים צידוק הדק בחול
וה״מ בפניו אבל שלא בפניו לא ומקשי1
לומר דאף בפני רמס קאמר שיעטוף המועד והרי״ץ ניאת כתב אנו מנהגינו מימות זקנים הראשונים 3 .גמ'והאבר כהכ׳ספדי״׳לרב זבי׳מנהרדע
ראשו וקרי ליס דברי׳סבצנעה משו׳דמון שלא לומר צידוק הדק אחר המת בר״ח
חנוכה ופורים דלא עדיף בפו כהר׳כחולא דימועד׳ופרקי׳יום שמוע*
ליש לו מנעלי׳ברגליו וכמ״ש לוב' מנעליו צ״ה דהריוט מצירוק הרין רפשה רבינו דמסלקינן ליה בשב׳ שחל הוה דיו׳שמועכבפניו דמייוכת־התל׳ככז
מנעליו מוכיסקעליו וכדרבי יוסנןופי׳יל להיות במועד ואפי ׳כר״ח וחנוכה שחלו להיות בשבת דהללו יומי
בפי״א דאפי׳ שמועה רחוקה נמי כבפנעי
שמחה
נינהו
סטפמו משו׳דפסק כרב דאמ אף פריעת
דמי  :וכ״יכתי״מדיוסיסמוע דהת' סוס
הראש רשות ולז״ה סייב לנהוג בה כמו
בתול
כיון
סלויכו
כר
6
'כ
6
כילוולז
"
ענ
דמשמ
'
יום
מיתה
וקרויה
דפוס
נהרלז
ונהרדעלז
קרובי
'
הס
ובו
מוס־הגידוהו ו כתוב
 3גמ דטעמ דרב משו' דלית ליה כשמואל דרזמ' כל עטיפה סאינ׳סעטיפ׳יסמלזלייס
בפשו׳הגאוניס וששאלתם היכא שמססידין בר״ס מהו שיאמרו צידוקן הדין וט ך׳
 6ינה עטיפה והוא ז״ל פסקבס״ה כשמואל דמצרי׳עטישת ישמעאלים איכלמימ '
לשון א״א הר״אש ז״ל ועל צידוק הדין לא ומרו בר״ח תנוכה ופורי׳כתלקובוסכמי
דרב כמי מצריך עטיפת ישמעאלים וטעמ׳דאמר פריעת הראש רשות משו׳דקסב׳ אשכנז וכו׳בכווף ימ״ק וכתבוהו ג״כ הגה'' מ בפי״א וטעס האומרי׳אותו דר־ך הילוך
איכא אינשי דמכסופומיהוכלא אכלו׳אבל קשה דאמאי כתב דלוכסמנעליו הא• כי׳שהוא משו׳דכל סהוא דרך הילוך דמי׳לעוניןשכולן עונתכא׳דשרייבמתנישומ״ש•
אמרינן מעיל ' הסנדל רשו׳וא״כ חייב הוא לחלק ואפשר דמשו׳דכהאי ז-ימנא אין בשס הרמ״ק סאומרי׳בס״פמ צידוק הדין וקדים כדרכן וכץ בי״ט שני וכו׳כת״ה :
דגילו׳לילך אף יחף פס 'כן :ומ״ם רבי׳והאידנ׳סא־יןרגילו׳לילך יחף הוי נסיל׳הסנד '
ו־כלביכיש סכתכרשאין אומדץ צידו׳סדין במרע ולאיקרי׳פהרי אינו אלא בסמל
חוב כ כ סס סרא״ש ז״ל והוא פשוט מדאמרינן לאו כ״ע פבידי דסיימי מסאנייהו׳ פסוקי צדרהדיןנכתבוהגה״מפי״א ובהגה׳אסירי ס ' אלומגלחין כשם א״זמיסן
ימ״ש ות' ת יראה דהוי דברים שבצנעה יעריעד והוי דברים של פרהסי׳הכל מדבריי א״א כל הסדס צידוק הדין אלאדרך הליכה וכן נסיק פד יום טיוח שהוא אשיו־
הרי׳אש שם והגה" מ נע ד כתבו לענין ת״ת בסם הר״מ כדברי ר״ת אמכם יותר חג :ורביי׳יואל הלוי לא אמרו כל ז' ימים אסר פציתי כ״א דיך סליכ׳מ מצית יש לו
$וב היה ליער לו מקורס לצאת מב״ס והר״י א״ז פסק לסיוכא והתיר לקרותו וכת'
תסלומץ לכ ז׳וכ׳עו ' כהגה 'א שירי סס ממי״ס פד ר״ס מרסשון מצדיקין דרך הלי כ'
ישוב
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כתב
דקא׳אבל אסור בנעילת הסנדל כלו בשמועה רחוקה פשיטא אלא במאי מהגיוס
*•",ך ",,ן
■ מי! בשאלתות שאס מת לו מת בעורי׳אפו ' להספיד ולנהוג בו אבלו׳ואס מת קודם א׳ונ״ל דאינה נוהג אלא יום א׳קאמר לומר שדיו מכל גזירות אבילו כחליצ ' מנעל
אםנקבי■ בע׳ם א׳ פורים ופגע בו אבלות כתוך ז בטל׳ממנו
׳  ,ואינו צריך שילך לביתו ויכסה מטותיו
אחי .יזיי״ גזרת ז׳ודוקא פורי׳ וצו כ״כ הרא״ש כסו '
כינהו
רכוזיב
וביום
שמחתכם
ובמועריכם ובראשי חרשיב'
ובכל ויתעטף בראשו סהרי -רבי חייא לא עשה
שא״א ^ל^ ^',י!'
מ״קבשסספרהמקצועתוהשאלתמנתן'
חרא אומרי׳בו הלל זה היו׳עשה ה׳ כגילה ונשמחה בו
לפי׳מבטליןאלא חליצת מנעליו ומיד הלך לבית
נ ^ה 7
פעם מידי דסוהארגלים ורגלי׳מססיקי ' בו צימק הדין ותלמידי רש״י כתבו בשמו
שאומרים לע
המתהמרחץ לא כפה ולא עטף וכן במלאכה
(ב );מ״םמו־ד״ם ואינם עוליסמ״ט דשמס כתי׳בהו
ושמח צידוההרח והריעו בחולו של מועד
שאחזה הספד וחילול
י״טורחיצה וסיכה ותשמיש וקריית פורה
קבורתו׳ ונהגו םכע״פ אין מצדיקיןטכ״ל •י וכתוב
כליאסרילבי׳המרחץס"מ תלת ש״מאכל׳אסו׳כנעילת הסנדל וש״מ שמוערחוקה

?־פגו פוריס נמי סמחהכתיכ 7ה ימפי אלא הוראה וקבלת דין שמים ע״ב וכ״בהרמ״בב! שאומרי׳בחו 1,י
הג״הא-פסיפא""' ר 1״
3פ כודיי של מועד צרוק הרין וקריש כדרכן וכן בי׳יט שני אבל בי׳יט ראשון
£״ £ £ £
י
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^
כיון
שאיןמתעסרףן במת איןאומרי'כי* ום כתבשאאזושאם מת
ז' שזלתנצבעה3י)' מדשיס 5ז 5ל "־ג׳ ,בסס נ ל דנרי ^ל ומ

לו מת כפורים אסור להספיד

ולנהוג בו

אבלות

ואם מת קודם

בכולן לא נהג כלום לפי שאיןשעהא
מתפרסמ עליו באיסו׳מ״ה דייק דשמוע
רחוקה כיון שקבל עליו אבילות מעילת
הסנדל דיו וכן הדין נמי במי שאין לו
מנעלים ברגליו שמתעטף באבל או כוס
אם

.
־
^
.
מספידין בהם והרמיבם כתי שנוהגין בפורים כל דין אבלו והר״מאו קורא בתורה
נזיי׳״• י" נ ^ השאלתו׳והורה שלא יתאבל כלל
בפורים מרוטנבר
כת׳שנםפורי׳אין מבט האבלו' ומ״מ אין אבלו׳נוהג
בו הרי זה מפסיק שעה אסד משוס אבילות
>7״'אאנ 7
אם ' ' 1דימי משתה קביל
עלייהי' אכלדבריםס ללא בי״ר ולא בט״ו אלא דברים שבצנעה נוהגין ולאחר שיתפללווחוזר למה שבידו אכל מ״מ איןיוצאי״ח
לז״ * ■* -״״ < ״ - - .׳
י י
יז י ־ י
׳1
■יי • ■
שמיעה בהפסק זה עד שיעשה מעשה
הניכר באבילו׳שיהא' אבילות מתפרסם'
עליו בכך כגון חליצ׳מנעל וסנדל ועטיס
.

.

ה מסץ וסך

ובאת לו שמועהרסוקה

";",־כ  * □ :ממעה תבהשומע׳ -
"♦יינו*כיוס* -
קנורוזלקר*<ע*ץ
יייביאול*
^ כ=י!י!

<י״י י וננ״י*א״מ לשלוח מנו׳דאבל חיי׳בכל מצו׳האמומת
ע׳א ד׳ " * בתורה וביום ט״ונמיי אינו
מתאבל ולכל דין׳ אבלות ואם שמע מיום ל ואילך אין צריך לנהוג
' נ ״ידני ׳ע״ נל* כדאמרי׳פ״ב דתעניו׳יום
י״דוט״ויומי שעה א׳ל״ש שמע ביום או בלילה
ואפי׳שמעעל אביו ועל
פוריא דלא למספד בהון ואמר רבא
לא וכת׳הרמ״בן ז״ל והני מילי לענין כזירת ז ' אבל לענין כזירת
הקמרה

כמג נצרכה אלא לאסו' את של זה בזה

^חרדכיע״גל״י'

י׳
נלזלשה׳י״ע״ק
משו למשפט רשעי

דלא

מתאבל בהו עולין לו

מידדהוה הרגל

ויגערו בו וכן

בשאיל שלו'

וליכנס

לבית

אשית ואח״ב משלים אגלותו על׳ל * מיתה ולא מיו' שמועה ולפיכך אם באת לו שמועה על אכין
ויש לתמוה עליו מה הוצייד" לה*י

נניהצס

ואע״ג

י לא כל.

אלא תפילין בשעת שמועה זו שלא הי׳ דרכו
אמישל אותו צדי׳לילך בלא תפילין ואעפ״כ
לנוהג לא חלן תפליו כלל והטעם לזה לפי שאף

עלאביוועלאמובתספוריעדשיכערובוחביריוובכיהוץערשיכי'
המשתה

אמו לאחד י״ד חדש איגו נוהג אלא יום אח 'או* דדח ל' ודח ^

א 7שוחפ

מיום המנורה
אין מתאב{ עטיהם

ע ; ״ ?1
כשעת

אבילות מניח

תפלין ואינו חולץ

ומונ׳מיוט אלא ביוס אח׳ בלבד ולא

תהא שמועה

ועליחוקה חמורה ביוס
קרוב הילכו אס היה לובש תפילין כשע'
שמועה של אבילות רחוקה אינו חולץ
אלא מתעטף ראשו וחולץ מנעל וסנדל
ודיו עכ״ל :והביא הרא״ש דבריו כפר' אלו
כתבו נמקי יוסף
והמרדכי

שנישל אבילות

שתועה

שמועה מפסיק שעה
 .דן

׳■ —  -״■ ׳ *  -ץ

ה״אכלברי הטול
נא/׳' 1הר,נה

שם עד לאחד קריאת המגל ' ע״כ וכתבו'
עוד הגהו׳הנזכ׳ מורי רבינו הנהי׳שינעו'

,
ככון חליצת .
.
מנעל או כפיית המטה ועטיפה ומיהו
בחרא _סכי אין
זח
קורעין על שמועה רחוקה אלא על אביוו ^ וקור עלעול םכדין אמרו בירושלמי אמיר' מונא וכייש
קריע שאינו מתאחהלעולם :השומעשמוע׳בשבתאוברכ׳ולמ״י^ קריעה כלא איכול שכן על אביוואמו
ורכל נעשית רחוקה אינו נוהג אלא יום אח׳וכתב הרמ׳יבל רבשבת אפיאחרי :סה חיי לקרוע והר אבד כת
ורכל אסו׳ברברים לש צנעה  :והשומע שמועה דחוקה בשבי* אי רח־מ י לעיים יו׳מ^מיר׳הונייא ד (ף•ל
בדגי! אינו נוהג אפיירברים שבצנעה ולמ״שות׳{ נוהג שעה אי׳' ו־ת על־י היס״גן יסומ 6משונשתהיפ
ודיווכתבבספר׳המצוי! השומע שמועה קרובה בשבתהשביעהי ,בפי׳וסופמו |נייו יהייו־ש ג״נדסס
לו ליום א ולמחר קורע והרה ליה יום לשביעי לאבלות וכ״כ בה״גדברי הרא״בד והעלה שכדבריהרמ״ק
והי׳רריחיאל כתב שאין שבת שללובתחלת המנין אלא יתחיל עיקר וכן נרא׳לדבייהרי״ףז״לוהרמ״ב׳
למנו׳ביו׳א׳וה״ל יו׳שבת שביעי לאבילו׳ונוהגבודבריי• שבצנעהסתם דבריו כס׳ ז׳דאינו קורעכשמועה

^ע3מע "" האבל מנעליו וילך לב״ה לשמוע מגלה
שאינ׳קזרנגי׳אינל וכשיצא מכ״ה יחז
 %ר לאבטתו  .ורבעו
רש אי אא״נ עושה ירוח׳כתב נר דבפוריס אינו נוה אבילות
יי|ע י' ינ( :כלל ואפי׳תוך ג ימים מותר לילך לשמוע
המגלה ומ״מ יום ראשוןסל אבלות נוהג
ביו׳פוריםדלא עדיף מי״ט שני • ולענין
הלכה נקטינן דאין סורי׳מכטל האבילות
וכמו׳ שהסכימו הרמ׳בס והר״מ והר״אש
ולנהוג בו אבילו׳נקטינן כדברי הר״מ
והרא״ש
דלגבי
הרמ״בס
רביס
נינהו
ובתרא
ומפיליסבאבל

ר 1ב ד! שומע שמת לו מת אס הוא בתוך ל׳יוס וכו׳דינו כיוס קבורה וכו׳כס '
אלו מגלחין ת״ד שמועה קיובה נוהגת ז ' ול׳וכתב הרא״ס ונוהג
3ה הבראה וכל דין אכילות ביום קבורה • ח״ל הרמ״בם בס״ז מי שנאה לוסמוע
שמת לו קרוב אם בתוך ל׳ יום הגיעה השמועה אפי׳יוס ל עצמו הרי זיו שמועה
קרובה וחייב לנהוג ז׳יימי אבלות מיום שהגיע השמועה וקורע ומעה ל׳לאיסור׳
התספורת עם שאיהדברי׳כללו סל ד5ר יום שמועתו הקרובה כיוס הקבור ע ס
ומ״ס ויום לבכלל כך העלה הרי״ף פ אלוי מנלחין וסתר דברי האו׳ דיוס ל׳הוי׳
שמועה רחוקה וכן פסקו' הפוסקים כדבריי הרי״ף והרמ״בס וכן הכריע הרמ ' בן
 3ת״ה ומ״ש ואם שמע מיו׳ל׳ואילך אין צריך לנהוג אלא שעה אחת שם פלוגתא
 1תנאי ואיפסיקא הלכתא כר עקיבא דאמד שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום
א׳ואסיקנא התם דמקצת היום ככולו  :ומ״ש ל״פ אס שמע ביום או בלילה כלומר
שאס שמע כלילה ונהג מקצת אבילות כלילה עלה לו כמו שכתב בסי׳פצ״ה ומ״ס
ואפי׳שמע על אביו ועל אמו כ״כ הרמ״בן והר״אש מדגרסינן בההוא עירקא רב
קיככא אתיא ליה שמועה דאהיה מבי' חוזאי' צתא לקמיה דרב חסדא א״ל שמומה
רחוקה אינה נוהגת #לא יום א '  :ומ״ש בשם הרמב״ן וס״מ לעכין גזית ז׳וכו'
צ״ב בת״ה מסברא והביא דבייו הר״אש בפ׳אלו מגלחין  :ומ״ש עוד שהסומ שמועה׳
רחוקה אין צריך לנהוג כל דין אבילות וכו ' עד ומיהו בחדא סגי אהא דאיתא 3פ
$לו מגלחין דר׳שייא אתיא ליה' שמועה רחוקה א״ל לשמפיה חלוץ לי מנעלי והולך'

רחוק׳ולא חילק בין אביו ואמו לשא׳מתי׳וכודאי שדעתו לומ' שאינו קורע בשמוע'
דחוק אפי׳על אביו ואמו שהרי הוא סכור דמי שלא הי׳לו חלוק כשע׳שמתו אביו או
אמו ואח 'כ נזדמן לו אינו קורע אלא עד סלסי' יום  :ולענין הלכה כיון שהרי״ף
והיא״ס והימב״ן מסכימין לדעת אחת סכי נקיטי׳ב
:השומע שמוע ' בסבת או
ברגל ולמ״ש או רגל נעשיי רחוקה אינו נוהג אלא יום אח׳בריתא פ אלו מגלחין :
ומ״ם כשם ה־רמ״כן כפ״ה כ״כ מסבר והביא דבריו הרא״ש 3פ אלו מגלחין וכתב
הרפ״כא שנשאל כיון דשכת עולה אפי׳לתחלת ימי אבלות כדמשמע אהא דתניא
ימודי חכמי׳כסחל ח׳פלו בסבת ערב הרגל שמותר לגלח וכו' למה אמרו באה לו
שמועה בשבת ולמ״ש נעשית רחוקה דהא יום סבת נוהג אבלות ועולה מהמנץ
וכיון שכן הרי חל עליו אבלות ביום השבת שהוא יוס ל ' והרי היא קרובה והשיב
דאע״ס שעולה אפי׳לתחלת ימי אכלו׳מ״מ כיון שאין נוהג בו אלא דברי שבצנעה
אינו גורם אבלות שאס שמע שמועה כשבת א״א כיון שאבלות חל עליו בשבת
ועולה תהא שמועה שבו כמו שחל פליי האבלות ביום ל ' ויגרום למנות במ״ם
סא״כ היה מה שהוא גויס חמור ממנו בו אין אבלות נוהג ומחמתו יהא אבלות
נוהג אינו בדין פיה׳חמור מה סיכא בגרמתו יומר ממנו  :וכתב בספ׳התצות
השומע שמועה קרובה בשבת השבת עול׳לוליוס א ' וכו״עד סוף הסי׳הכל בסמ״ק
כתבו סמ״ג והגה״מ כס״י בשם כיה״ג מי שבאה לו שמועה בשבת שבת עולה לו מן
המכין וקורע כאחד בסבת ומגרכין ברכת אבלות בשבת מפני שהוא דברים של
צנעה  :לחב ר״י מת לו מת ערב הרגל ' שערב החג וחג ושמיני עצרת עולין
למנין כ״א יום וצריך לנהוג ט ימים אחר החג להשלים ל׳ולא ידע שמת עד שעברו
י' ימים

הלכות

אבלות גת

שא

ר׳ט

׳י ימיס אחר
הרגל ולפי המכין שמנינו׳ כבי סברו ל ' יוס והוי
שמועה רחוק׳ כתב בשמחה ווה כשהוא תאה
אביו
סשב
עפר
ואפר
כס
בסל
לבו
בקרבו
המאו׳סיש
מן
ודואג
עליו
( נ )!ע״לסי׳פלנו
החכמי׳שנסתפקו בזה וכתבו
דה״ל ספק אבלות וקי״ל כדברי צמרי׳לא
סמיקל
מיבעיאאס
באבל
בקברו
וה״ל
אותן
עצמות
שמוע׳רסוק
ולדעתי
נ״ל
סאינויאוקעור
עליכס אלא אותו כיוס ^
דס״ל סמוע קרוב׳סאין הדברים נראיס
כלבד כדין אבלות סל תורה שאינו אלא יוס קנויה
סימלה הרגל למי שלא באה לו
בלבד אלא אפי' צרורי בסדיטוהלגצ"ה  £אל!
עדיין סמוע המת כי לעולם אין דין מי שלא נהג
סלא
נקברו
לא
גזרו
סכמיס
להפסר
עוד
כקדשים
אבלותו ולא שמע בו כדין מי שכההילכך
עכ״לוי״ץ זה דעת הפוסקים ' למניוו׳
שכתבו
דין
מ
ואס
כדבריו כיין רלא (ד
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ל״ס ערב הרגל ולשיוסש עציפ ויכל 3/1
המלקט
עצמות
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אביו
הרי
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לן
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עליהן
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הו׳לי׳לכתבו מלס ודאי
אפי'
מתאבל
ממש
,
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לעצמ\ 1׳כ יב.י׳ו והרבה ף׳י ופר{'*
כ ; סי • ענידם;
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נקברו
ירוחם
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להודיע
בפ מלימגלחין כת כלזה גכ דין אנינות ליאסר
בשתיית יץ ואכילת בשר ואח שנקבר חלעליו כאבל כעטיפת כראש וכפיית•הממה לנכים המריםכלי
המ3ןו׳ז״ לו לכ  ,נק ,נ1י׳; נ כת י נהמרדבי
ונעילת כסנדל ותשמיש המגיהורהי ,צה שיתעללו עליהם
כמ״ק מסקי׳דיוס -־■
א׳לפני ־•
כלדץאבילועדהערואאהראשזלכתפשאץעליודיןאנינו׳
הרג׳־יקבר מתו כלל
וכל מט(0^0ר באבל ־
וסיכה ״
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אלא מיד חל עליו רץ אבלי אפי קורם שקברום :
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עומר
נזה
בין אותו רגל יום א׳כגון
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מ וכן מ ם בססהר אש כפ אלו לני !.פ אין מלהג
בין ישנו היב׳ימי׳עול ' עצר ור״ה וי״ה ומלקט וחשכה לו מותר ביום שלאחריו לפיכך
אין
מלקטין
אות׳
לוולמנין י״ד ואס סמוך לחשיכה :
מגלחין בפסקי כר״אס וכתבתיו כסימן
נזהיגכ׳ל
ולאו דוקא עצמות אביו אלא על כל הקרובים
קברו לפני .. .
סוכו' .עולה לו .לכ״א .
יום י
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מזרי״בס לדכיי
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הי עליו
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ב״סאיז עליהם ברכת
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מכרץ עליהם בחבר עיר אבל מבחן עליהן
לעצמו
סלא ,נתאכל על
תניא
ליקוט
ליקו׳
עצמו׳אביובר",ת׳
לזאס
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מישמהג
לפני
"
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היגל כחול
"
לנס ב וס שמתני
וכן עצמות אץ אומרים עליהן קינה ונהי וא״א עליהן ברכת אכלים באבל
רבתייפ ב וכתב התן בן 3מ ה קנסא!שנא^
 .ותכחומיאביייסאכ-
צאומרי' דברים מה הן רבדים ובנן אומדים והרא״שבפ״ק דמ׳ק  :ולאו דוקאעצמו'שמועת! ז■'לבע 'ל
אביו
שסיע ](3נ־׳פוב הינל'6ס הילוסיפי מקלפי
וכו׳כ״כ הרלכן בת״ה והרמ״סה״ק כת׳ מהלי״ז סי'
המת ומספרי בשבחו לפי מה שהו וי אקימםין
פול־6ומ

ופנת לנס  " -׳ נו|5מו,־6פ

׳,

להק

הב

דמ״קדעל
כקרובי׳נעי מת3ןבל.ב,מ! קב
שהו ממית ומחיה כת הרט בן ולמותר ללקטן בטועה י ל
אדישלהתענו׳
כל י !
יום המיתהולחיו
ליקוי

סמה אחת דסמא היינו דו? אכי נהג כל
עצמותיכם ככל
ואינו מתאבל עליהן כלל
המטה הדכרים הנוהגים ה.ז ״רה ומעה;/
מפני ששמחת התל עליו אבל הרם בם כאבל
בכפיית
אבלואבל שכת
ועטיפנז
הראש
דמ
&
תנ׳הואעכ״ל
נהי דפול׳ליוס אח היכ 5ן כאץ מלקטין
עצמות אביו במועד ואץ צ״ל עצמות שאר קרוביו ונעילת
הסנדל
ומשמים
דגררתו חיה
סמטה
אי
הרגוהו
ורחיצה
יל
כ
לספים
מהרמ׳י׳
ונתיאש ירושלמי תניא
אין שמועה לליקוט עצמות א״ר חגי והוא ששמע וסיכה
דתכיא
כ
א
כל
רבת
מלבקש
י
כ
ל
ס
ק
בשבת
ורי
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ס
לאו
בת״ה
דץ
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חול
ת״ג
!,
גמור למחר אבל אם
ו1
וכן הורז נמה
שמע בו ביו׳יש שמוע לליקוט עצמות פי׳
אם
עליו
שמע
במיתתי
?
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ל ומר לעולס קדיש אפילו בחיי האב וכתב עוד שיש להתענות ולומר קדיש בכל
סנה ביום שמת אביו ובשנה מעוברת כסכה הראשמ § ־יתפנה ויאמרקדים כאדר
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י״כ חדש כדאמרינן דמפפט רשעי יסרא ' בגיהכס י*ב חדש ולא אמרו שנה הילבך
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בראשון שיעשה ל עולם בראשון אמנם בהא מודינא דאס נפטר בשנתהפיבור
בשני שיעשה לעולם בשני וכתב עוד חלוקים רכים בדבר זה יש מתענין ואומרים
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אכלאל מתה כעיר ולא היתל' דירתה כפיר ואתר סיתה זקנם שכח נפשה כפיר
ולא עזכה כן ולא כת וקרוביה השכיר ו א' שיאמר קדיש עכור נפשה למ׳כ פלחו
למה"ר יוחנן נ״ט חה טופס תשובתו ראיתי דבריך טל דכי הקדיש יודע לובי אין
הענין תלוי כערעון עולי העיר אס אין לו ודר כעיר אע״פ שדר כשכירות נקרא
כן פלק ואס דר כעיר אף על פי שהוא בשכירות יהיה לו לפי כענין חלק ואס
סוס א' מהקדשים הוא בעד מת שמת כעיר יש לו חלק מכח המת ומכסו
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עד מקוס שידו מגעת • לחזק בד״ק הבי״ת וסביב עפה מגרעת  .בגורעין ומוסיפין תע לקצר ועת לטעת  .ושמו מוכיח עליו שס בדק הבית לכל מודעת  .ובכן אנחנו
משבחים ומוד י ס לאל עליון ! שזכינו להשלים הכית הזה עליון  .גדול כבודו כבנין אפריון* מכל אסר לפנינו שנדפסו בעוז חביון • ומעלות גדולות עשו המדפיסים
הנהוביס בשמיתם כתחלת הספר ה ישמרם מכל צרה ותוגיון • ומכל נגע ומחלה וכליון  .וגס אנחנו המגיהים אזרנו חיל כלובסי שריון• אס באנו לספר גודל התלאה
אשר מצאתנו יכלה הגליון  .אך צריכים אנחנו למודעי אפס קצהו* משפט מפפיהו • טרם כל בראשית ההויי היינו תופסים דרך קניה וארוכה • כי זה מסבר הספר
דרכי מש״ה האיש פניו מאוד אשרי העםסלוככה • כפי הנראה מספרו שלעולם היס סונה דברי ב״י ודברי עצמו אחריו נמשכים • וכדי שלא יהיו הדברים כפולים
ונערכים • ל גדו לי חקרי בל ואיש תככים • סל זה פקחנו פינינו להרים תרומות מדותיו  :ולעשות מל כל גדותיו  :סביב טור וב״י ככל אורחותיו • לציין ציון בדברי"
המצוייניס בהלכה חוקיו ותורותיו • בסימני א״ב ג״ד וכו׳למען נקל על המעיין לשנו׳ בדרך קצרה  :ולבבו יבין סהימראסי עליו כי הוא זה יורה  :ולפעמים הוספנו
בפני׳איזה דבר הצויך בשני חצאי לבנ׳צזה ( )כ.דרך טעם וסברה :והוא המוכיא שן ספר ד״מ מנויה וגמור׳־זאת ועוד אחר׳  :היה לכו למשמרתזליתן ריוח בין הדבקי׳
וביז כל דיבור ודיבור נגרית  :והיה פחיה קודש  :כסימני מחודש  :ציון כוצכי׳כזה * יזהירו למשכילים  :מביני מד״ע ויודעי הלכות תלי פילים  :למצוא מקום
הבדיקה לס סבדק הכית פנינים המועילים  :וכמה יגיעות יגענו  :וכמה טרפות טרחנו  :להוציא כל ענין ולהעמידו על מכונו  :מקום הראוי לו על בסיסו וכנו :
בפרס שספר ב״ה על י״ל צמצא בו מהדור קמא ומהדור׳כתרא -והמדסיסיס טפו לפעמי׳את הנרשם עליו  :עד שהוצרככו לעמוד על הדברים ברורים להשים נפשיט
בכפינו לסדר אותו כםלצתו  :משפטו וחוקתו  :ואם יאמר האומר שלפעמים שני סעיניס צופות כאחד  :איזה דין ודבר שהובא כד־״רו ובבדק הבית ולהם פה אחד :
על כל זאת ליבנו ל  6יפחד  :ובוודאי על שניהם עממו יחד  :והנחנו הדבר כמות שהוא כעכינה  :פי כל א׳לדרכו פנה  :ומלבו ענה  :בלשונו הכעיס לימן מענה :
ובכן כפינו פרוסות שאס המצא תמצא לא׳איזה שגיאה :
*ה יכתוב ידו כלסוצה  :וזה בא בטעם וטענה  :עד שממש מכין סטהס יוצא לבעל ד״ן ל דון דינה :
ייא בטענתסמא ולא כטענת בריאה  :ולא יפער פיו לכלי חק  :כי היושב בשחק  :יודע וער שהוא על צד הדוחק • כי הפועלים אצים  :שכיס ורצים  :כמסלפי
חצים * כפרט בערבי 6בתות בין השמשות שבו נבראו המדקי׳יהמטרידי ' ומעיקים  :אותנו לאמי כלו מעשיכם • ולמה דבריכם* בלימוד ועיון עיניכם * מפני זה
לא יכולנו להעיק רצה עיון ההשגחה לעמוד על המערכה י מערכת מזבח הדפוס כעיכוב ככה * והאיש אסר ידין אותנו לזכותסמ ישא כרכה  :וביוך '0אשד
עד הנה עזדט  :הוא יגמור בעדינו  :וכן נזכה לעסותו ולגמור החלקים אחרים לצאת ידי חובותינו  :ויהי נועם ה׳ עלינו * יהי רצון שתפרה שכינס כמעסה ידינו:
ויציל אותנו מפחד וחלחלה  :וממכסול ומקלה י ב״ל הממנצלי׳והמעמיריס • אנשי שומרים  :האמוגי׳ומוזהריס  :ועומדים על משמרת הקודש ערב ובוקר וצהרים ;

?המעשה יד במלאכת הקודש להתפאר נאים משד? על ירי הפועל 1במלאכת־הקורש באמונה הזעצירפייבל
בא״א כהרר משה דושנית דל; מק״ק פראגהבירה
מנחם ניקרא נחום כן הרר יהוראליבקץ זצ׳למקראקא
ועוסק לע״ע בק* ה ברלין הבירה:
ותושב בקיק פראג ועוסק לע׳ע במלאכת -הקודש
י '

לע

ידי הפועל העוסק בטלאכתיעבורת הקורשהזעציר

ועליג

באמונה משה קלא־אכהדר פנחס שוחט

כה־ררטלמה המכונה זלמן ז״למק״ק ווינציאה הבירה ולע״ע פ״ת

במלאכת

לע

ידי

הפועל העוסק נמלאכווהקוועו אביעוו תקרא
פרנק פורטדאדור!

טרסקדלמסיס פראג הבירה ועוסק על *ע
י,
ווי
הקודש בק״ק ברלין ג

הז

כלל גדול כל סימן וקיפץ בכתיבה גדולה חרטסומחודשיו תחתיו פרטנו
אין צריך להוציא הריאה ולנפחה
עצמו׳בדרך הולכה והובא׳לא תלי׳כהו :אס מותר לס סר בין ברכת סחיטה
הלכות שחיטה

בדק הסכין אחר סחיט׳והצניעו ואס0כ
לטיניי1
אוטם .נרימה _ .
כין .. .
חילוק י
 .. .י
'־־;
..
לבינת כיסוי
נמצא סגוס :
תיקונים לריאה סאינה עולה מסימה
מי סכיסה והזיר ולא בירן־סו ^ לא כיסה
א שחיטת חשי׳ו ושבור וסומא
מקרן לריאה שיבשה קצת י:
רי״בק היה רגיל לסכות סכין בעץ קודם הדס אס מותר כאכילה יי י .־•
.וערום
שהצניעו :
דין ריאה סצסקה וידוע לנו סהיא כידי
סחט תרנגולת כשרה ושוב סחס
והמחורשים
ונתנבלה בימאס סייב לכסות  :אס סמי׳או שהיא בידי אדס :מסט סנמצאת
כמה צייך לדקדק בשומם שיהא מומחה
טעם למה אין לסמוך על שחיטת אדם
וירא חטא :
אין סס דס א  | $הניתז ושעל הסכין גריר בריאה אי סכסריס לה בנסיקה
אס לא שנטל רשות מחכם :
אבעבועות שבה ובשיפלים
אסמבסיןבשלג לז
ליה ומכסה ליס" :
כמה צריך לדקדק ולנוץ בבדיקת הסכין
אין לאדם לסחוש לעצמו אלא א״כ יורע
שראוי לגזור שלא יסחוט ויבדוק זולת אס מכסץבשסוק לס בחל  :אס יש מיקין אבעבועות דלא אסרוק מבחוץ ואסרו
:
הלכותשחיטה
סירכא תלדהשיוצאה
מבפנים •:
לסיזו חיה או עוף ולהבליע הדס בבגד
השוחטים הממיניס משעם הקהל :
הבודק צריך להיות בקי בע טרפיוח שאין ראויסיטולהשו  #שכר מהכשיות וכשיגיע :לישוב יכבס הבגד ויכסה
מבוטא :־ -צמחיה קשי' אע״ג דסמיכי
וכד ומשרים וכתלמוד :
 1לא מהטריפות •
הלכות טריפות:
■ בועא בשיפולי אונא
להדדייכשרה :־דין
טבח שנבדק ונמצא שאינו יודע מה
ראובן שאמר לשמעון כדוק סכיןהז
או על חיתוכים ש3ץ; אונא לאונא
משפט הבשר ששחט והכלים :
גט בדיקות וטרפות ורמז לטרפו׳
ובדקו שגי פעמים מה׳י״ב שצריך ולקחו
המחודשים׳
כיצד עושיס לראות אנרבשר־ מקיף את
צריך שיהיה השוחט נאמן :
הבועא  :בוטא הנראית בפגי עברי
אס לא ישחוט לכתחלה :
ראובן והיה הולך לשחוט ותפשו לוי סידר אס יש להקל בספק שאר טרפיות יותר
ובדקי ומצא בו פגימות ;
מבספק דרוסה  :לייסב מהשכתבו־ הריאה  :נמצאת בועא בקנהי־
אדס המשתכר אסורלשס-־ט *
לא אשכחן בועאוסירכא אלאבריאס
כטיל הקהל סרששלא ישמוט אלא טכס טבח שנמצאת פגימה גדולה׳כראש הרמ״כס  .ורבי' דחי' מיני טרפיות הס
■ כתישהם ט ובמשנה שנויהי״ח
הסכין ואמר שהוא מכסם סרס־ בראש והרס״בא
סירכא יוצאה מקנה הלב נשרה
ידוע ושחט אחר :
טיח האומר לא שחטתי בהמה זו וערים הסכין ומחמת כן נעשתה פגימהזו־ ל גלגולת שנחבסה או נפתחה לח שינוי מראית הפוסחת בה
וכשהואשיסע :כזה שלא יגע כפגימה:
מעידיםששחטה :
לא ניקוב קרוס של מוח או נימוח לשי סרכות הפוסלות ואם דופן
וסוף
תחלה
הסכין
בדיקת
יט
ואס״ב
הוא
טיפה
זה
טבח האומר כיש
קדום של מוח שניקב לאמיטרפה אלא .סותם וריאה הסרוכה לדופן
כ ברכת השחיטה לאהדולרבים:
אמר שהוא כשר :
אם כן היהמפוליע
חיה טעונה בדיקת הריאה  :קמסשבין
והמחודשים
סוחט שממיר עליו דע אחד ששחט שלא
קדומי המוחי סניקבחה׳ שלא כנגדזה־ • אונא לאונא מעיקרה עד אמצעיתה.
סייכא כסדרן ונסתפק אס היא בגב או
כהוגן והלהמכסישו :
ביונים נמצאו הסימנים כצדדים וכריך מוח שנמצא בו שלפוחית קטנה מלאה
אימון ירים וזהירות גמלה
מיס  :מוח שנמצאו בו תולעים ;
בחיתון־  :סירכאסלא כסידיץוהם
לשחיטת מומר ונכרי וצדוקי
סמוכו'לגמרי • נסר מגג ערוגה זו לגג
וביסותי
כא .מקום השחיטה בקנה ובושט לב נפסק; חוט השדרה אונימוח׳
ערוגה זו טריפה  :דין סירכא כפולה :
אוחסרחול ^■
סחיטת נכרי או ישראלשהמיר
כב שיעור שחיט׳ לעוף ולבהמה
מימי אוני דסרינן תגכן לדופןוראשי
מומר אוכל נבלות לתיא־וןששסט ובדקו ושחש עשויה כוןולמס וכמשרק לג ניטל לחייהתחתון אי העליון
הסירנות דכוקיס זה בזה בדופן
והמחורשים
טעסלעה אסרי הימ״בס בניטל לחי
סכינו ונמצא:ז יפה אבלץא ידוע סא
עינוניתא שהיא על גב גידיס ויש בס
סחט כאותו סכין :
■  :עוף• שניטל חדטוס־סלו :
לא ששט כל הסימנים אס צריךלחתכן :העליון
לכ הפסולים מקב ויש לה© סלל לא קרוס למסה כלפי האוסא.
מומר לתיאבון שנשב׳שנסכין יפהשחט בשעהשהדס .סס
לנוהגי׳להכפיר ע״י נפיחה דא הסרוכה
מומר לערלות מס דינו לענין שמיטה :גכ חתיכ׳הוורירין בעוף ובבהמת־י מיפסלי טדפיכקיולתלל  :סמי עורות
לגרגר או לחזה וכו' ה׳ה לורדס הסרוכה
מקילי ישמעאלים שאינם
סל ופטסכקבוהז שלא מגד זה משתי
מכיהיי׳ישראל■ אס אחי■ משחט העיף מצא קיה סל געי
לאות ס מקומות או למסה-
לספוטאלאמגדסמזיח :
ניקוב־
דוחות כשרה •:־ היכי משכחת לס
ההוא
הקנה
ונחתך׳
וסט
ה
לאורך
תחוב
ריאה הסמכ להרת־ אולכבד׳ אולשדר׳
עםהושע
עור פנימי' ולאחיצון :
ג חולין אין צריכק כוונה
שכנגד האומות  :״ טעס למהאנו
נפגמה־ הגרגרת או נחסרהי
דל
ר שותם לשםע? ׳והרים יגבעות חש ט בהמה ושהה ואינו יודעי אס׳ ניקה:
אוסרים ריאה הסרוכה לשומן הלב :
ה שוחם לשם דבר נייר ונידב .הושט אס לאו
קנה סומן סיויד מן שת־עי־וגו' 9ריאה
אונא העליונה טנדב -קסלנרגת-׳ :״
ודבוק בשררה ומשובי להלל הלב יש ב
ושיחטקנרב׳תלוש ולא כמחול התולש  :וצם סצואי העוף ונקרע׳
אונות או אומות הדבוקות לשומן הלב
העור ויצא דם
כקביסקטנות' ומאיזה מטס אינןאס״ויי׳'
׳ז שחט בגלגל שלריחים
או לסמפוו :סס; הערוגות״  ::אומא
אינותידז'
ומנין
טחפו׳הריאח
לה
שחיטה־
הלכות
דיניחמשה
כד
ואונותשדכוקו׳לצלעי ולשדיה ולטיפס
ח שיעור הסכין
אפילו למ״ד דשהים כסיס במיפוסא
ואטחסרו אונתופפו
האדשרי ל שחוט בשכץ כל שסו אם הוא
וללב בלי פילוס :׳ סייכ ^ סהיא ממקום־
ודדאשכסצאת הדודה בראשה אושיש
קמאידקנהאפה דרסה אשורה
דוקא בעיף פו אפי' בבהמה • :
למקום3כזוצ ^י נ ^ מ ^מה •
לס שוס שינוי בגופה או שהיא פסיפס
פיס סוחט וחתך כל המפרקת
סירכא ?צלויה היוצאה מ ^הכוטא •
ט שוחט בסכין מלובנת
כשאדם שוחט עוף ואוחזהשיימניס־
מטיפה דאסא או שאין לס ריס כפרה אסבודקין הסירכהש״י שמכנים אצבעו
זל
ומשמשי
י סכין של גויס
ודדא שנמצא מחימוכא דאוניולמטה ד
בשתי אצבעותיו צריך שיאחוו אומםיפם
תחתיה ומגביהקצתי•
יא שחיטת בלילה והשבתוי׳יה
יפה׳
ריאה שהימם־ כס יתרת בסיף שיפולי הבודק צריך שיכניס -ידר בזריזות בלא
מותר לשחוט לתוך כלי שיש בו עפר  :עיקור לכה״ג אינה טרפה־ וחלבס מותר האומא :
אונאשל ימין הסמוכה׳ רפיון ידיס :טכחסהוצי■ יידו ואמר טרפה
השיחט לתוך ים וא כלי מצא אחר שחיטה פבעס מסגרגרת
לגרנרת שנמצא גבה ימית כשיה
בי
ואח״כ הכניפ אחר ידו ולא מצא טרפו י
בליטהשנמצא' על הייא׳כמיגביסושית
הסכין
שעל
סלה
שחיטה
טעונין
וחגני׳יאין
דגי׳
יג
סכס שהכניס ידו ואמר טרפה ואסר כך
די עובר שתוציא ראשו וא ידי
צריך ליזהר להפדידי צמר הכבסים בשע*
יהד שאין ידוע אס־סיא מקמא איי מנכה׳ נתברר פלא נפתח הטרפש  :סכודון
והחזירה
העופות
צואי
למלוג
וכן
סחיטה
ומתיעקמת
כשר
כמקום
'
סמשורש
יפית
אומי־סירכא שלא כסידרן היתס ואמרי
כעופות
סגרמה
פיסול
אס יש
טו איסו׳שחיט׳משום מחוסר זמן
ויוצאת למקו׳ פסול  :יתרת פע״ג ריאה אומיכסדרן כיתה:
נפרדו הסימנים זה עזה טריפה :
וגומאתחתיה־  :ור דא שנמצאת בצד
והמחורשים
אהד אומר מגב האו נאלמקום׳
גוי המוכר גדיים קטנים ואומי שסם השוחט ונמצא הושט שחוט וזרקומידו׳ סמאל אסמשלמת מסרק אוכאשבאותו
שעושה אופה טיפה היתה ואחד אומר
בחזקת כפרות ואחר כך מצא הגרגר?! צד  :ריאהדלית לה חיתוכא דאוניונד.
בני שמונה ימים :
מחיתוך לחיתוך היפה :
יואיסו׳שחיט׳משו׳אותו ואת בנו שמוטה טרפה :
נפחי לה־ מינכרין חיתוכי דאוניכשרה  .בופא כשיפולי ריאה שכפחוס שנים
השוחט נאמן לומר שבשעת סחיטהאל
והמתורשים
ריאהשבצ ד ימין הוו שתי אומו' גדולות .ואמרו שלא היפה כסר מקיף ובאו
הימה שמוטה :
שמאל
ובצד
חיתוך
•
הכ
ניכר
והשלישית
סחט האס ויצא העוכר סי אם סוחטים
אחרים ונפסו' וחמה סהיה בשר מקיף :
אס אחד סחיטה ♦
הוו שלש אונות  :צד אחד לס ריאה
5ותו בו ביום
אסים לסמוך על הידא׳ מר יעקב גאון* •
הייתם
האומא
וכסוף
כויאונא
חסר
פהיה
גוי שמכר שתי בהמות לישראל ואח״ג כה בדיקתהסיממםאח׳השחיט,
אונת דבוקי בחל׳סבטיפש בלא סירכא:
בליטה׳ גדולה כמו אוכא
אמר מסיח לפי תומו שהן אותו ואת בנו ובהמת בחייה בחזקתאי־פו׳ואחר
אין להתיר הדבק ואס התירוה הכלי©
אין בעוף טרפות בכוליא ולא בטחול אסורים והמתירה רב נדר הוא
זי איסור שחיטה משום מסוכנת
שחיטה בחזקת היתר
ולא כאיכות הריאה
נסיכה על גבי חוט שביחס
יח שחט ונמצא הסכין פגום סכודקיס הסימנים בנוצה סתוחבין
לו נקיבת הדיאהוחסרונה ואם סירה אונה לסממני' התולה טל הצלעו׳
דרך הפה טועיםהה :
והמחורשים
וכ ניקב הושט בשעת השחיטה היאיאטימ׳או שאר שינוי מראות מן החזה או ליריעה מבין שסי הדפנות
ננצא סכינו יפה קודם שסיטה ואסר
היכאדתליבזאב אס היה הנקב אדום סירכ יוצאת כשיפולי אונא ומתפשט מן
סחיטה מצא פגומה מסוכסכת ואמי כז חתך ממנה בשע ,שמפרכסת
הסיפוליע״ג האונא ונסיכת לדופן
סביכיו או אם יש אדום כדופן טרפה
הלכות כסוי הדם
כרי לי שלאעש? אלא הולכ׳כצריך לשנו׳
סירה העול' ןמ האונ׳לדופן הצר והרפה
עוף חמולפי© יוצאים מהקרקבןכשרה
כסוי הרם וברכתו
חכ
הצפין אסר קצת בדיקות  :השוחט
גג סאונין ספו׳סמך אל הסדרה כסיס:
אסאנוכקיאיס להקיף
המחודשים
מופו׳סרבה אס רשאי שלא לבדוק גץ כל
ריאהשנימוקה יותר מרביעית טיפס אונא שהיא סרוכה לעצם ל3ד ויש •ס
עצסדמפרק׳אוחתךסאד
^"א • סיבי
דמו
לכסות
סבו״פולואהצריך
א א*  * 1מבס

י .פדטי ו&ע דיט׳טוריורה דעה והב(חודשים מהר״יקאדיד ״ •
מצה5דואץ  5שרכ :׳ סעם למה נהגו
כני סלוניקו לסמוך על דכרי המקל
להכשיר אומא הסרוכה על ידי נפיחה :

מסע שנמצא בטובי בית הכוסות כל
היכא דמטרפיי׳בנמצא עליה קורט דס
ה״ה ממצא עלים חלודה צ

.אומא סנ -סיכה לטרסס ולדופן :
ליישב מה שקפה על הר״אש שכנסרכם
לעצם ולבשר חשש לאסור מסוס מיעוט
שכנגד העצם ובג׳ סירנות שכתב רבינו

מחט שנמצא בקרקבן וכולה נבלעת
בעובי כפרו ולאסיה ניכר נקקלא לצד
■ .־-
חוץ
פנים ולא לצד
קטן שאמר שמצא מחט מחוב ככרס :

בסוף סימן זה הסכים לסברת כפל
העיטור דאזיל בתר מבא :
ג׳סירכות אלו שהיו מחצה על מחצה ואץ
ניכר בהם רוב לשום צר •

טרפות הלב והקנה שבו

מ

ניקב הלב ושומן שעליו סתמו כשר
סומן הלב סהיס דבוק בלב מאד ואדוק
כרכה

טריפו׳ככד ומחט הנמצא שם

אמ

כבד שנימוקה או שיבשה או שהיא קשה
כאבן .
היכא דעביא ליה ככדא •
מחט שנמצא בשיממון גדול סל כבדוא
סל ריאה •
פרסש הכבד שניקב נקב שאינו מפולש
או סנסרך כצלע :

דין טריפות המרה

מב

מרה שנדבקה לצלעית •
נמצאו שתי מרות  .אלא שבמקום דיבוק
בככר כמו רוחב אצבע סיו כאחת •
שתי מרות הסמוכות היאך מנסקאי
שפכי אסדרי • כ ממת ססימפון ׳א
סופך מרה לשתיהן וכשאדם זיקף האחד
הוזית ליחה למקום שהסימפוןמתלק
מיס לשתיהן

דין טרפות הטחול

גמ

שחול שנקרע או נימוס או לקה בשינוי
מראה בסומכיה
אין טרסות ככוליאשלעוף

מד טריפו׳הכליות ואם נמצאו גן

הוליא שנמצאת מליאה מים כיממייס
כמראה הדבש • כוליא שים בה מכת תיב
כולישלקת׳במוגלה ולא מטי למקו׳חריץ
היו בה מיס זכים והניפו למקום חריץ
אם לא לקת ? ל* ׳■י* במקום חריץ
ליה םד בכול  • ^7כוליא שלא היה בפר
כלום אלא מלאה מיס או שלפוחית
כוליא שיש על גבה מכה
כמצאת אק בכיליא • פירוש כעינכא
היו לה גבוליות והקטיני היתרות
לוק ככוליא או ירוקה או שינוי מראה
רוליא שהאדימה

מה

ניטלו האם והשלפוחית

נימוק האס

ניקבו הדקיןוהדראדבנחא
ואיזה חלב סותם

ומ

כל סומן העוף סותם .
נקב שנמצא כדקין ונראה שכן היה
מתסלת יציית הבהמה ■
שייצא היוצאת מ הדקין ונסיכה לדופן
או למקום אסר
זמ

שתיק יא צווח • עוף ספק טרפה אימתי
דעל ידי טעינה שניה מותרת :
טרפה ודאית ששהתה י״ב חרש אף על .

מעי היתר בבהמה ועוף

פעי יפי היוצא מן סקיכ׳לאחי שנמשך
מעי היוצא סן הקיבה זית או * יתי© •
וריד יס סראסו אחד מחובר בכבד וראשו
השני מסוכר בדקי׳ופעמי׳סאין מצמצמי׳
לחתכו סיסאיכולו טס הכבד וכשאר
כדקין כג׳אצכעות וניסהוא יתר

מח קיבה וברם הפנימי והמסס
ובית הכוסת שניקבו למחט
.שנמצא בהן
מחט הנמצא נחלל הקיב׳או כחלל הביס
מחט ממצא בעוכי בית הכוסות וקורס
ושדסלברסי
סנבדקצאבר העקש 6

פי כן אסורה

נח דק ריסוק איברים ע״י נפילה
ונחבטה

ביצי שבורות בקעי וכמצא יש בא׳ מהן
ביצה סנפצא בה דס במקום פאיכר
■ הביצה עם הדס
אוסרה וטרף
מה שנהגו לבדוק ביצים חומיא הולן
התמגולת
כמה ישהו הביצים תחת
ויהיו אסורים

דקיקק

האדמכשרי' מיקב עור חיצון
היינו דוקא מיקב מחמת חולי
לא היה מכיר אס הנקב מחמת קוץ או
מחט שנמצא תחוב
מחמת חולי •
כקרקק וניקב כולורק מיעוט בשר
נמצא קרקבן נקוב
שאינו עב כ״כ :
ונתערבה אומה ממגולת עם אחרות . :
קרקכן שנמצאו תולעים יוצאים ממנו :

נ אין״מרמין מנקבל^ נקב ואם
חסר אבר בידלשמלם
כל מקים שטיסה ט׳יי נקב אפי׳ לא ניקב
והבשר ער סביביו כמו מוגלא

קוץ או מחט שניקבו לחלל

אג

מחט שנמצא

תחוב,

תוך שלל של

ביצי' :דין ניקב הלב לבית חללואיפתי
נשרה :

נפלה לאור ונחמרו כנלמעלה

בנ

אס נפלה אבן על גבי בהמה
סירוס מה שאמרו אין ריאה לעוף לא
לינפל ולא ליחמר
הוכתה באבר אחד אם די בבדיקת
אייתו אבר • עמדה והלכה ואחר כך
סמטה ונמצא שינוי באיבריה :

גלורהע׳י אדם או

נט

יל

חולי

ניטול פור מקצת שדרה אי מעל מקצת
היקים מותר
ניטל כרוחב סלע מעל כל פני הפדרס
או מעל הטבור או מעל ראשי איבריה
אס ניטלה הנוצה :

ס אחוזיהדםוהמעושנ׳והמוצונג׳
ושאכלה ושתה דברים רעים או
סם המות וכיוצא
דק בהמה או חיה שנפסקו תליה
דיני מתנות בהונה
סא שיעור זרוע ולחיים וקיבה

נפלה לאור והוריק' טחול בסומכיה
ידעי' אס נחמרו בני
נפלה לאור
מפיה וליתא קטן למבדקה
נג נשתברו ידי הבהמה או נחתכו או

 .דיני אבר מן החי
סב דין איסור אבר מן החי
סג דין בשר שנתעלם מן העק

נשמטו או יש לה ג '  :עוף שנחתכו או
נשכרו אגפיו או נשמט מעיקרו
מכה שתחת הכנף כנגד הריאה כיצד
כודקין אם ניקבה הריאה

נשברו רוב צלעותיה

בהמה © נמצאו לה צלעות יתירות או
חסרות סתחלת ברייתן

נח

נחתכו רגליה או נשכרו

' איעכול ניביה בלא שמיטת ירך כשרה :
כוקא דאטמא דשף מדוכתיה ואיעכול
מקצת ניביה • נחתך בין הפרק במקו׳
שמחובר עצם הקולית טס השוק :
נחתכו רגליה שלא בידי אד© ־במקום
היתה יתרה
שאינו מטריף אותה :
רגל וים כו היכירא שאינו יגל מסס .
תרנגולת שהיסה יתרת רגל לצד הזנב
ולא הוס דבוק לאחד מרגליה
תרנגולת שהיה לה במקום צומת סגידי׳
אצבע יפר והיה בו עצם וצפורן
היכא דמטרפי׳מסבר העצם ויצא לחוץ
אס נכנס לחלל הגוף לפנים אי הוו
כיצאלחוץ • כי אמר אבר אסוי צריך
לסיי׳מקוססתף מצס הירך שנסב׳וניטל
קורט מראשו העליון המחובר בשדיה
וכתעכלו מיעוט ניביו
עצם הקולית שנשכר ונפרש הבשר מעל
הסבר אבל לא יצא העצם לחוץ י
הה שכתב הרש״בא דעור לכדו אינו
מציל אפי׳בעוף היינו דוקא ביצא לחוץ
נשכר העצם כמקום סעוסה טרפה
וחזי ונקשר אלא ספני שברי העצם
שוכביסזה על זה

נו

ניטלו צומות הגידק

מקום צומת הגידים אס הוא לצד חון
או לצד פנים  :שמה שכתב הרמ״כס
כמקום צומת הגידים הוא טעות סופר:
שיעור צומת הגידים בעוף :
אי איכא ריעותא כצומת הגידים ואינו
יודע אס נפסק :

נז דין דרוסה ולמי ישדריס׳כמי
וספק דרומה
העוף דורס כרגליו

ארישנכ?מ בץ השוורים ואץ ידועיא

סזדין דםהאיברי׳ושבירימפרקת
סח טומן ראש ברמץ למלכו

אין לקעור רגלי הבהמה ולהפילה ע״י

אם יכול לימן פשוט לישראל כדי שיתן
המתנות לכהן סלוני :

דנ

סו איסור דם בהמה וביצה
דם שנמצא בביצה בת יומה

דק ניקב הקורקבן

מט

קוליתלש גיד הנסה שלא נהפךראפ.
העצם ׳ובישלו כקדרה

כיצד מתירין בסר שנתעלם על ידי
טביעות .עין
ישראל שלקח כשר ושלחו על ידי גוי בלא
חותם ואין לו בו טביעות עץ
גוי ששחט נהמה ע״י טבח ישראל וסלח
התיכה לישראל טל ידי נערו נצרי
דס

הלכות חלב
יבמינוהג איפור חלב

קלוט כן פקועה מופר
הושיט ידו למעי בהמה ומלש מכן ט׳ .סי
שבתוכה והניחו סס ושחטה מותרן
דין חלב שתחת קרום עב ולק כמקום
הנקרא פלאדה :דין חלב שבתוך הכסליס
חלב ספחת קרוס שנוטלים מנקרי
הבשר בכסליס  :כיצד מנקרי' המפנים •
דין חלב הדבוק ככרס תחת הפריסה
דין קרוס שעל הטרסש
קורא מגר על המנקרות שומן החזה
מה הפרש בין תקנת המזירין להאכיל
איסור לפושעיס בכך
מנקר שנמצא אחריו חלב מה דעו
סנומנץלו בעלי הכשר
המנקר בשר
לנקר שנמצא אחריו חלב אין מחמירין
עליו כ" כ  :דץ בסר ששהה ג׳ימיס כלא
דין מי שניקר בשר ואץ אנו
ניקור :
יודעים אס הוא בקי
אם מיתר לשוס בקנקנים סל עץ חלב
 3ץ נסר לנסר כדי שלא ינטף היין:

הלכותםד
מה דלן חוטק האסורק משום דם
ובלצי זכור וקרום שלמוח
אס יס בלשון חוט של דס
המוח סצלאו בלא נטילת סקמס
דיני חוטי היד וללחי

ניקב עצם המוח מצדו והניחו לצלות
והנקב למטה
דין אותביס אבית השחיס׳ או אנסיריס
ודץ ביס מידי
אין חוטים צי־יכיס חתיכה לצלי
הטומן את הראש ברמץ ואותביס קצדדין
שאין למלוח בית הסחיטה כסמצ' לתקן
התרנגולת באיש להעכיר הסער
דין טומן ראש ברמץ ואותביה אצדדין
לצליה או לבישול אס נאסר המוח לבדו
או אף כל הר״אס
ראש אווז שנתבשל שלס
שנמלסו

כקליפתן ולא

פרסות הרגל
הסיר ראשן
דין המהפ׳ תרנגולת מל האור להעכיר•
הנוצה  :מינגול' סנמלגו ביחד בכלי שני
ונמצאת אחת מהן טיפה
תמגול׳שאכלה חלב ושחטו' אין למלגס
אסמלגגוי או שפחה שבבית ישראל
עופות ולא ראה ה ישראל
אם נתחב תרגולת שחוטה במחבת
רותחת .
תמגולת סנמלגה בקערה חולבת

סם סדר מליחה והרח וכלי שאינו
מנוקב
בשר שמלא קיח
אס מותר לשמת במים חמץ
בשר שנמלח ושהה .כדי מליחה ינמכוהר
קודם הדסה ברותחין בכלי סני
חתיכת בסר שהודחה ואסר כך חתכה
לסמים צריך לחזור ולהדיחס
ראש שנמלח מבחוץ ולא מבפנים
חתיכת בשר עבה סמלחה ואחה חסך
ממנה קצת אין צריך למלוח מקו' החתך
רגלי כבש סהובהכו והודסו ונמלחו ולא
שהו כלל ומיד הושמו בקדרה
כיצד ידיח הבשר אחר מליחה
בשר שנמלח ולא הודח אח ' כ או הורס
פעם אחת
ממגולת סחוטה שנתחב׳ כמחב׳ רומס
בשר חי שנתנו לכלי רותח ונדב' בדפכי
הכלי יבש
בסד שלא נמלח ונסנו כפסט״ידא
בשרששהה ג ימים בלא סליחה
אס סרה הבשר כמיס מוך ג׳ימיס
מות להשהותו בלא סליחה ג' ימי׳אחרי'
בשרששהה ג ימים בלא מליחה אס יש
לו תקנה  :בסר ששהה ג' ימים בלא
מליחה ואח״כ מלחו ובשלו עם בסר אחי
אין להשהות בסי ג' ימים בלא מלייחס
בסרששהה ג' ימים כלא מליח' ונתערב
אותה חתיכה באחרות
כשר ששהה במים ספח לעת

צריך לחתוך עצס גף העוף והעצ׳הלחייס • אס מופר למלוח ע״ג דף פשוט
אס מומי למלוח ע" ג קערה כפויה
חוסים הצריכיס חתיכה צריך לחתוך
בסר שנמלח ושהה כלי מליח ' אס מומר
העצם שמחתם  :מה תקנת מוח הטוף
למיחו אחר כך בכלי שאינו מנוקב
חוטים הנמצאים ברגלי בהמה ועוף
מלח בכלי שא יני מנוקב כיצד כאס' הכלי
וגס מלאים דם
ניקר גיד משה וסכיריאסי הטצמות  :ציר שנטף ט״ג כלי צריך הגעלה ולא
סגי בעירוי ; בסר שנשל כציר פליטת
יריכיסיהצריך לנקין כמו סל בלמס .
דס

1

פרמי רמזי דעי טור ערה דעה יהמחודשים ממהר״יקאר״ו
והוכש וצלאו אס סית׳לתת תחתיו כלי
מיד :
עז עופו׳או גדיים שמילאש בשר

בו כחל אפי׳בלא קייעה
אס מותי לצלות כחל עסנשר

פייות חמוציםכגץ תפוסים הוודבר

סל וא אם נפלת בכלי שאינו מנוקב
?בסי הנופל לתך ציר היוצאמהכשר
אתר ששהה כרימליחה • גיגית שישםב
צא בשר וגבינה שנגעו זה בזה
מיס הרבה שיסצי בהם בשישאינו
וצלאם או בשלם
ובשר וחלב שנתערבו
צז דק לש עיסה כחלב ופת
מלוח ונפל ניר סל רם למיג׳ ונפל בסר עחדק הטופל בצק פעו׳ שלא אס חתך בשר רותח בסכין חולבת
0םמותי־  :ציר היוצא מהכשר אשר
אס נעל גבינ׳לתוך תכו של פנאדאס סס שאפאועסכשר
 ,נמלח
תשהה כרי מליחה שנפל בגבינה •בשר
עט סימני בהמה וחיה טהורה אס נתנו גציצה מטוגנת כקערה סל אס מותי לאפוס פשטי״דה מס הפת
סשה  :במלחו קצת אפוי לצלותו בלא
בשר סס :קדר מלאה חלב ומחמת רתיחה בסר סחוטה ונכלה כחוסיס לעניין
השוחט את הבהמה ומנא בה דמות
ריחאמילתא היא
הגיע אצל בסי שהיה ע״ג הכירה
הדסה• מלח ב זר ככלי סאעו מנוקב
יונה בסימן י״ג
מליח שלא סלחו אלא מצד אחדאס־נקרא לאאמרוריסא מילתא יוא אלאבצלי
ממעט מלח כגוןלצלי ♦ יוניםשכולים
פ סימני חיה ששלבה מותר
א־תם הצי צליס ואשר כך מטגנים
רותס :בשר שכפל 3חלכ צונן
אבל לאלקדרה • כבדטסבסרסמןאי
פא ריני דברים היוצאים מן החי צב כזית בשר שנפ' ליורהש״ח אמרי ' בהו ריחאמילתא היא
אותם צייכיםמליחה • ביציםהכמצא־ס
בצלסצלאועס בשי גבלה
במעי ת־נגולת אימתי י צריכיםמליחה ותינוק עד מתי יונק
רותח ואפשר לסוחטו
מי רגלי אדם מותייס
בשימןפ״ז• אה מותי למלוח כס־
חתיכה שבלעה איסור מצטרפת לבטל מרדה הנקראת פא״לה שנפל ,עליה
טהורים
פג סימני עופות
האישור :טפת חלב שנפלה בסתיב בסי סמנוניח סל איסור
בכלישזכנישין בו גויס יין לקיום
סיגוא־נייא וסנונית סריס כבתי׳יש להן
הלכות תערוכת
בשימןק״ה • מלש שמלח בו בשר סעס כל סי מני טהור׳ואפ״ה נהגי בהם איסור חיה או עוף־ טפח חלב שנפלה על הקדרה
אז׳אםמות־ למלוח בו פעם שניתשם
סאצלהאש -טפת חלב שנפלה על כיסוי צח איסור שנתערב בהיתר"
• מלש שהוא כלוע מדם אומאישו׳ינתנו אין לש דך על השמו״שאין אנו בקיאים קדרה • לקח כיסוי מקדרה סל■בער י בימינו ושאינו.מינו שלם וא נימוח
לקדרהשם ־ מלש שנתנו בק1־ של
דיניימים וקרב*ח׳יעיבריה'וצירי ׳ סאצלהאש וכיסהו על הקדרה חולבת מה הס הדברים שנקראים מין במינו
אשיר אם מ־ ת־־ למלוח בושם
נקחים
וממי
דגים
סימני
רק
פג
ציננת  :העמידו קדרה רותחתיעל אין במה סביורה או בקדרה ס כנגדם
תיבה סהית׳מסונפתבחלב
ערק מליחת הרבח חתיכה זו
דיני הנכים וצירן
כאי זה איסורין כסמסערי׳ סב האיסור
ע״נ זי וב שר עש יגיש וט" פחעש היאך מיתי־ לשכול טיניכא שמביאים
נר חלב העשוי כמו סעוה שנטף ממנה עצמו סן המנין
שדשה וה״כת דיגימכיתות בחבית י ולא חיישיכןלדגטמא
טיפה על כלי
חתיכה סיס בה חלב שנתבשלה בקדרס
תילעי׳שבמי׳לשבאלנו׳ובפירו׳
כש־ה מן ־פ ז שנמלשו יפד י מותלמלוח פר
סיס בה ס׳לבטל החלב
מי חלב שנפלו לתוך קדרה סלבשר
כיצד משערים ברוטב כזית
לגיס בנלי שמלתו כו בשר
ובנשר ורגים וגבינה ויבחישק צ; קררה שביש׳ בה בשרואחייב
קערה שלנכלהששמשובה מ־םחמין
בישלבהחלבאואיפכא
איסור שנתפרב בהיתר ואין אנו יודעים
שבע שקין ואוכלקנריני יחבושים
ואש״ב מלחו בה דגים • דין חלב צונן
בשר שנתבסל כקדרה סל תלב והיה גה לאסו׳ היתר עם איסור בתטר א בסימן
ותלועיששבמשק־ן ואוכלים
צ"!  :עצמות האיסור מצטרפים טס
חלב כל הלילה אס דינה כבת יומה
שנמצא על דגיםמלוח־ם • כאי זה מלוח פה סימני חגבים הטהורים
צזרושה־כיותבס־צ׳א • ציר דגים
עירה בסר רותח לתוך כלי נחסת קלב ההיתר לבטל האיסור
דיני בצים
אשור מדי־נן וציר שיכים ונבלה
אה אפו על הכירהפשט ' ידה וכסו טליה
פי סימני ביצים וממי נקחים
מדאוריזא  :ב שרששישה ם !ק נמלח עם ביצים שהטילה התינגולת ונמצא טיפה מחבת סל בחל או קל קרס ושוב אפו צט העצמו׳ אם מצטרפק לבעל
נבלה וינים ט :וריס  .סמק כמלשו עם
ואם נתרבה האיסור או ההתיר
תחתיו פלדון בלאליבון
האדביצה אפורה משטי־יס בששים
הטמאים • רץ מליחת כבד עםבשר
י צר דק תוחב־בף חולבת של בשר הא דאין סבטלץ איסור לצתחלה אס
ואתת אס הוא דוקא במכירה
בש־מן ע ג  :אס מות׳למלוח מעי עם
בחלב אויאיפב׳ וחותך בשר רות׳ הואסדאוריתא  :איסורין סל דבריה•
בשיכשי׳פ״ה
אס סבטלין אוסס לכתחלה
וחלב
הלכות בשר
בסכין חולבות
פש'
בהכשר בחלב ואחר כך הא דכל האיסורים שריב עליהםבשוגג
קולי׳שיש בי מת אם מות׳למלחו עם
יקירה שבשלו
מותרים אס הוא אפילו לחבלס
עא קליח׳הראשכיציעש'
פז בשר בחלב באיז׳בשר ובאיזה בשלו בה היתר
התיכה אישור בס רהיתרולאהכי׳בס
והטלפי׳
י גבינה שמטמין בבצק שהניחהבקערה
חלב נוהג
מד שנפלה אסרת
פיסות סיגל שנמלחו כקליפתן ולא
ס אינה בת יומה
לכשל בשי בחלב אשה ואם נפל חלב
בשלו מיס כקדרה חדשה ותחבו בו כף אס מותר לבשלבקדרו׳יפראלי׳ האוכלי
הסייר ראשן בשיקס״ס
במעי
אשסבתבשיל  :ביציס־סנמצאיס
חולבת ואחר כך חזרו וכסלו בה מיס גבינת הגויס  .קדרה סבלע׳טפת דם
וקריעתו
עב כיל דיני חלב
תמגולם אם מותי לאכול אחייהס
וא חלב אס מותר לכסל <ה • כלי גדול
ומליחתו
פעס אחרת ותחבו כה כף סל בסר
גבינה • עור קיבה שמולסין ומייכשין גבינה שנפלה לתוך תנור סל פנא״דאס בלוע מאיסור אס מיתר לבעל כו
סאדכעיףשלם יש ס מגד לכואפילו
אותו וממלאין אותו חלב
בלא ראש ויי לים נמי היא  :דין לבשלם
כשלו הבשר בסחבת של בסר והריקוהו ק דק כריה אפי׳באלף לא בטל
בנ״ט
כפי
קיבת
מפני מה מעמיר בעור
ירקות שנתבשלו ונמצאו בהם ג תולעים
שנמצא ימיליתא ׳שקורים פשטיר״ה ־כיון' שהוא מעמיד היה ראוי לומר דלא סח לתוך קעיס חולבת
מה דינם והמר ובבשר שנתבשל ממסס
בס ' שאחר זה־לב שלם שלא נקרעונמלש ליבמל :
צח דנים
שעלו בקערה ש׳יב או חתיכה סיס בה ממנו סל גידשנתבשלה
מס בשי  :הייא אם צלי׳ לקרע ולפתוח קיבה שהעמידו בס הרכה גבינות יאתר נצלו או נתבשלו
סיממונותי'
מיתי להעלות דגים כקערה כדי בקדרה סיס בה ם ' :
ומן נמצא בשק סבו הקיכ׳מעט מן הרקץ אם
גע דיני הכבד וחליטת
קא רין חתיכה הראויה להתכבד
אסור׳ סא אוסית לאכלס בכותח
גבינות נעשית מקיכס
כבר:מתוכליאם אושי ונאסית • דין ככד
האחחתמטעס חתיכה הראויהלהתכבד דגים שעלו בקערה שאינה מודח' יפס ואם נתרסקה
בשר בחלב כבוס או סלוח אסהו׳מותר אס מותי לאכלס כמתח
ממגולת סעירו עליה פיס ממחין
העוף לצלי לדעת ס״ריוכה :כבד שנמלח
מים סנתססמו בקדרה לס גוי אסור ונתערבה באחיות
במליחתקדימית־ לצלותו עםכשר
בהנאה :
חתיכה נכלה שלא כמלחס סנפטרכם
לכתחיל׳צייך לסדית הכבר אסצלייתו
ללוש בהס את הפת
פח רץ איסור בשר להעלות על
כקדרה חולבת מותר בסתיכו ' כשרות ורגלי נבלה סלא ניטלו
קודםשיתננו כקדרה ועייןבש־'ע1ו:כפד
ביצה שנתבשלה
טלפיס׳והדר דכנסא סנתמיבו ככסיים
שולחןש״ח
ס נמצא כפ שט ידא וכן בזי שלא נמלח
למתה בתוך התרנגולת
או הלב שנעצ או כס  :בטפילהוצלי
פט אכל בשר כמף ישהא לאכול ביציס שנתבשלו עם בשר אסי׳בקליפתן קיקבן שניקב והוסר ונתערבה אותם
תרנגולת בכשרים וה״ה לראש כבש
אסורלאכלה ככותח
לגבינה וכן בהיפוך
ומליחה אישייך.לאשו׳בס • דין סכין
אכל כסר עוף אס מותי לאכול אחריי כלי שני בסלי סיס אס מבליעומפלים שנמצא טרפה
תחתכו בו ככד צלי רותח ודין ספור
סנצלה בו־כהגו שלא להשסו׳הככר כמלח גכינה־חיס וגבינה אס נאכליםבאסיקורן מלח שבקערה סל כשר אס מותר לימנו קבדב׳שיש לו מתירקורלאבטי,
פוף שנתבשל כפנאוס ונמצא בוכבד
צריך ליזהר שלא יגע הלח׳ בבשר ובגבעה בחלב בסיק ק״ה
אפילו באלף
םס
המיס
בדפוסי
אסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בס גבינות שנעשו
דבר שיש לו מתירין סנתעיב במץ
עד רק הטחול לצלי ולקררה
אס מומר לבשלהכליות
בשי :פת סאוכלי׳עס הגבע אסורלחתוך צו צנון או שלקותושומי׳ובצלי' אחר ססס צריכים זה לזה כגון .מינן
בסכין שחותכין בה בשר
ומלח כעיסה
עה דק בני משש שנתבשלו בלא סמש המשמש כסעודה אס צריך נטילה :נחתכו בסכין שלבשר לאוכלם
כלי שנאסר סכתערבכאחי־יס בסי׳קכ״ב
בחלב
מליחה ומליחוזן עם בשר
כל דיני כחל
היכא שהמאכל מתקלקל סא ימתיןאל
בני סעי׳ פ :מלחו בכלי שאינו מטק׳סרי
תבלין שנידוכו במדוכה סלבשר
צ הא דבעי בכחל קריעה שתי וערבוא ביצים סנ כתשו במכתש חלב שאינו"3י שייך דבר סיס לו ממימן
דין כרס שלאנמלח
דבר ססווד לאיסורו ממילא אי הוי דבר
כסקורעיס
'
לשני
סגי בקריעה שקורעים
מליחה
בעו
דאיססיקו
כני מפיס
וחזרו בו כיוס וכתשו ביצים עס מרק
הרבעים של אליהלשנים
סישלו עתירין * דבר סיס לו מתימן
עי צלי א״צ מליחה ורק השפיר
בשר ותבלין
אי בעי הדחה לצלי אן לאכול כשי חי:צלו נתנו מסת המכבס הוי כססו בכותל שורש חריף סיס בו ספק אסנתמך לזה ואץלומתירין לזה
אין משערין אלא כמות שהיא בעת
הג קא טעמו פגום מחמת עצמו
; בשי בלא מליחה צריך להדיחו חן הדם סנתבסל  :ספוד סל בסי מותילצלות בסכין סל גויס
סנדגק מכתץ  :תרנגול׳ואזוז סלמ/י אס
מה בין שיעור גרירה לשיעור קליפה רק מחמת תערוכתו
א ב* . 4
?רי'מליס'לצלי  :בשר שנסלחלקדרה
חריף כסו סומיםובצלים
חביות סל לימוני חתוכים וכן חביות סל
טונינסהיכיסרו

פרטי רמזי ריגי טור יודה יעז? והם;חורש*ם ' מהלי קארו ז!! ל-
ה $הכשר עוגה השמן איו הדכש •־
אה איני מתן טעם לא לפגם ולא לשבח
קדרה שאינה מב יומה ששמו
אשור
נה פלפלין  :חלב ובעד נבלה ביין פוגמין
קדרה שלא הודחה יפה ושהתה מעת
לפס אי הוי נ״ט לפגם

ניפוחי כפה או בשפופרת־ אש מועיל
בבישולי גויס  :ממיני מפיקה שעושים
הגויה מסולתודביש
נילוס שעושים הגויס שקורי׳ אוביאטי :

קיר

איזה משקין שלהן אסורין
ואיזו מותרק

בחומץ או בשכר צריך ליזהר ולחקור כסכר ובמשקה
רק דין עכבר
דבש שעושים הנויס אס '' נותנים בו
ושמןויין
שמרי יין  :משקה שנתנו בו יין עסערין
עכבר סנפול בשמן אווזא
בששים  :כיצד מותרים בהנאה כבסים
שרץ שנפל למוך ההיתר ונמחה
קדרה של מיק סנפל בה יתוש ולא נמצא סל גויס שמתנין בהם יין
צם מותי־ ליקק יין רמינים מהגויס
קה איסור שנכבש בהיתר מלל
משקין סל גוי׳סנותני׳כהן יין לעמן הנא'
ותתא' גבר ושומן מפעפעואיסו׳
על מה סמכו ליקח מורייס מכל אדם
גנעיבהיתר ונפילת תוך ציר
אס יש ליזהר מהכרכוס
כבוש אס הוא דוקא כחומץ
קטו חלב שהלכי גוי ואין ישראל
כבוש בחומץ כסה יסהיס ויאתר
כמה שיעור יד סולדת כו
רואה וגבינה שלהן
חתיכה סיס כה חלב שנמלחה פס חתיכת אין מעמידין חלב בקדר סהעמי׳בה הגוי
היתר :בסר שנמלח עס חלבו ונקרוהו אין אס מותר לבשל בקדרות ישראל האוכלין
גבינות הגויס
צריך לת!,יר ולשלחו
אם מותי למלוח בכלי סמכניסין בו לקח חלב שלהם ועסה מענו גבינות
ושלקן .עד שהלכו צחצוחי חלב
גויס יין לקיום
חלב שהעמידוה כחל ' חמות סל גויס

התיכה שבלעה איסור
קו
ונפלה להיתר
נמצא לח טמא בין דגים
קז
 ,קטנים .שנתבשלו עמו
־י

ביצים שנתבשלו ונמצא כאחד מהם
אפיוח

קח בשר שחוט שנצלה בתנור
־ עם כשר נבילה וריח אי מלת׳היא
מילין שמשימים בקנקני יין סל גויס אם
.מותר להריח בהם

קט

דין יבש ביבש לעניןביטול

איסור שנתבשל פס היתר אס הוא עומד
בעצמו יש לו דין יבש ביבשליבטל חד
בתרי  :איסור דרבנן שנתערב יבש ביבש

.דברים החשובין רבדים
קי
'שדרכן למנות וכל דפריש וכולי
ודיני ספק ספקא
3שר הנמצא ביד גוי
בהמות שנשחטו ביום א׳וצמצאו מקצתן
שרפות וכל האחרות כשרות היו תלויים
במוט א ונמצאת ריאה אחת ביניהם
ממכה לשרפש
כבש טיפה שנתערב עם כשיים

קיא ספק איסור שנפל.להיתר
כאיזה תולין להקל או להחמיר
דיני פת של גויסושלקו׳ומשקים
וחלב וגבינה שלהם
קיב איסור פת ש״גוהיתרו ואם
מועיל השלכת קיסם
אותר לחמץ בשאור סל גויס
אס יש סוס היתר לפת בעלי בתים
גוי ב״ה־סעשס באקראי פת למכור
ופלסר שעשה פת לעצמו
עת סל ישראל הנאפה בפורצי סל גוי
בלאהשלכ׳קיסם  :היה על הסלחן פת
וגויס יפה משל ישראל לענין ביצוע
אם מותי לאכול הנזהר ספת גויס עם
שאינם נזהר משוס איבה
עת סל ישראל סאפאה גוי אסיר למכרו
לגוי ואס מותר ליתן לפועליו
מנורשאפוסו פעסיס ע״י זריקת קיסם
והאפיה שלישי ' סכשו ולא זיקי בו קיסם
אססהני חיפוי אחר סקרמי פני הפת

קיג

איסור בישול גרים והתירן

ודין בישולי שפחות יסיאל
טעם היתר אפונים קלויים
אין הדלק' האש מועיל אלא בפת

סיעורמאפלקדיוסאי

דברים האסורים משום סכנה
קיו

דין איסור משקין שנתגלו
וביקורי שרצים

משקין שסן חסין אס חוששין בסס
מסוס גילוי
סיני משקין שאין בהם משום גילוי
באי זה מקום י -היו מונחים המשקים ולא
יהא בהס משוס גילוי
בהמה או עוף סנסכן נחש או שאכלו סס
המוס  :לא ימן אדם פס ידו תחת שחיו
אס השתין תינוק בקדרה לא נאסרה
בהמה וא עוף המסוכנים .
אפו 'לעכו ' תחת קיר נטוי או גשר רעוע
אסור ליכגס לחרבה
אסור להתייחד פס סגויס ע״א ולהתלוות
עמהס בדרך ולהסתפק מסס ולהתרפא
מסס ולמכור להם כלי זיין

לסמוך עליועור־ .
אס לוקחים מאכל מכל אדם סתם
האורח אס מותר לאכול מה שמניחים
לפניו כלי שאלה
המפורסם באחת מהעבירות שהתורם
אס הוא נאמן בשאר איסורים
מומר לערלות אוכלים משחיטתו בלא
בדיקת סכין
אף־עיד ושפחה נאמניס באיסורים
חשוד לעבירה דלא משמע להו לאיכסי
שהוא אסור כסר
גר שחזר לסויו מחמת יראה
מסור סחיטתו כשרה
מומר לאלילים בעיר אחת והעיר אחית
הולך בכית ישראל ואומי שהוא יהודי
מומר לחלל שבתות בפרהסיא או שאינו
מאמין בדברי ח״ל אימתי הוא מין ויינו
יין נסך וכו׳
המוכר לחכירו איסור מאכל או הנאה
ואכל מהם אס מחזיר לו דמיס
מכר בשר לחברו ואח״כ אסרוהו מספק
אינו מחזיר הדמים
טבח סיס אמתלאה שרוצה להאכיל
טרפה מסלקין אותו
דין טבח שיצתה טרסה מתחת ידו
קצב שהמיס ידו דרך הושט קודם
שיבדוק הבודק
החשוד על הדבר אס מו או מעידו
החשוד על הדבר אינו נאמן מליו אפילו
בשבועה  :כחשוד סל איסור א׳אס הוא
חש^ד על איסור קל ממנו
החשוד לאכול דברים שאין הרבים יגילי׳
להקל בהם אף הוא חסו' להחליף :נאמנו'
חייט לתפור בחוטי קנבוס

דיני טבילת כלים
קב רק טבילת כלים חרשים
הנקחיסמן הגוים

קמי איסור יין נסך ומתס יס
ומגע גוי ביין שלט
?! סור לעסות סיחץ מסמס יינם•
לא התירו אכילה ושתיה אפי ' כאיסורי
דרבנן לחולה סאין סי סכנה אלא
בבישולי גויס בלבד
ויין מבוסל שנתערב ביו מפס יין היי
ונגע בו הגוי  :יין שנתערב בו שנד
תאנים ונגע בו הגוי
יין שמשימים כסומים אי .בחרדל אי
במירייס ונגע בו הגוי
ואס מותר להוציא החרצנים והזגים
סן הגת על ירי גוי
אס מומר שירחוץ גוי חבית שיש בי
שמרים  :מקומות שנוהגים הגויס ללזקן
הלחם בשמרייין
גוי שהביא ענבים בסלים ודרדוריס אף
על פי שהיין מזלף עליהם מותר
אס הניח ישראל לגוי לדרון־״בגיגית.
קודם המשכה
אס מותר לקנות מה ג וים עריבות
הנתונות על העגלות מלאות ענזדס■
דרוכות • הקונה יין מגתות הגוי' שיש
בהם בחא גדולה או קטנה
חבית יין נסך שמונח עם הביות יין כפר
צריך לעסות הכירא
אגו״אה ארדי״ינטו סל גויס אסוד
בהנאה  :אם מותר ליקח מכגייס צבע
סיס בו חומץ
סנדלים שעשויים מעורות סנותני׳הגויס
חומץ בעבור שלהם
קוליי״נדדי שמתקנים בחומץ ועושים
מהם קונס״ינזי
דבש סל ישמעאלים אס הוא מומר י

קכד איזה גוי עעיז אוסרבשתיה
-ואיזו בהנאה ומגע עבדים

לין מוסך בערלמו ודין מומי ודין חומד
לערלות :
טריפידיסאין צריכים טבילה
דין האנוסים ונאמנותם להעיד על היין.
סכין סל סחיטה אינו צריך טבילה :
מומר שאמר חזיתי בתשובה
כוס של כסף מחוב׳ בכלי עץ צריך סבילה
מי שכופר בה ואמר שבחר כדרכו
' לעשו׳ בהם סחורת משכון גוי ביד ישראל אע״פי שהטבילו
דברים שאפו
הגויס ובעבודתם
כשיסתקס בידו צריך טבילה סניה
קיז איסו׳עשיית סחור׳ בדברים כלי ברזל שכופין על הלחם לאפותו מה נקרא סכסוך
האסוריםמרי׳ת
גויה שנדנד הבחא ולא יצא מן הייןלחוץ
וכיסוי קדרה
נעל כלי סל יין והגביהו ויצק היין
כל שאיסורו מד״ת אסור לקנותו כדי צריך להטביל ידי סכלי
אס אינו יכול ' להעביר החלודה על ידי י היו זבובים או יתושים על פי החבית
ליתנו לגוי
אס
וטהורים
טמאים
לו
שנזדמנו
צייד
נהתיזן כקנה או בידו
שפשוף וגחליס
מותר למכור הטמאים בפני עצמם
סבקוסקומוס מבחוץ אין צריך ישראל שנפל לבור של יין ושלח גוי ידו
סחמת
עופות טמאים המדברים אס• מותר להעבירו  :אס סולחין קטן להטביל והוציא ולא נגע ביין
לגדל אותם כדי להשתכר כהס
קנקנים רידן כי פקעו לארכייהו
כלים  :אס מטבילין כלים מ״י גוי
מומר ליקה חזיר בשובו
וחכקן לגוי
דיני כלים האסורים
אס מותר לעשות סחורה בחלב חזיר
גוי שהסיר העץ סמוחבין בחביתשקורץ
קכא הכשר כלי׳שנשתמש בהן אשער״יאל או תחבו בחבית
דיני מפקיד אצל גוי
על ידי האש
גוי סוטה שנכנס לחצר סל יסודי והיה
בחותם
קיח דין להפקיד ביר גוי
היאך מגפילין כלי ראשון וכלי שני ביחד
בחצר בית קטנה מלאה ייךוראת יהודית
לחילוף
א׳או ב' ומתי חיישינן
אס מגעילין שני כלים בני יומן כסיס
הגוי בחצר ונכנסה לבית היין ומצאה
חזר על חותמו ומצאו נשבר
שאץ כסם ס כנגד שניהם
שהיין יוצא מתחת חבית אחת
בסר או גבינה הנמצאים כיד גר וצמוב
הגעיל כלי כן יומו בפחות מס׳מיס
עליהם חותס או כפר
הגעיל כלי שאינו כן יומו בפחותמששים" קכה כחו של גוי עלז לבדו או
עסה גבינות בכית הגוי וחתמה כדעות
ישראל עמו או שזרק חפץ ליק
בלי חרס אי שייך ביה נ״ט לפגם
גוי סבא למזוג סכר בלילה ומזג יין
של פץ ושכח הדפוס בבית הגוי
סכינים סמוליכין לבית הגוי להשחיז
גבינה סל גוי שעמד עליה יסראל בשפת
שאצלו  :חבית בעגלה ויץ מקלח ממנה
וכן קדרות וקערות שהניח בבית הגוי
לתוך הט־בא והגביה הגוי העגלה נדי
עשייתה וקבע כס חוממו והניחה ביל
אס צריך להגעיל
גוי ומכיר חותמו
סילקח היין יפה
לא מהני יישון לכלי היין
המב ;א טלאים כשרים מלוחים כספינה קערות הבאות ממדינת סיס ירקרקות קכו נצק וגוי עלז המערה.
והניחם והפליג
גוי שנגע בקילוח
או אדמדמות
:
להכעיס
ישראל
כקדרה
גוי ששס חלב
דין תמיד לפנין כצוק
אס מותר ליקא כלים קדשים מן הגוי :
נוי שאמר לישראל אל תאכל קדרהשלך
חבית שנאסרה מסוס כצוק וים בס שמרי'
קכב היתר גותן טעם לפגם וסתם
שאני השלכתי כה חלב

דיני חשוד
קיט חשור לאכולרכרי׳האסורי׳
ונתארח אצלו ומה תקנתו

כליהן
אי שייך בכלי חרס נ״ט לפגם

הלכות יין נסך

קכז האומר להכירו נתנסך יינך
מתי נאמן

אין קטן נאק לאסור דבר שהוא בחזקת
ליתר פ י

ןץ ' - ,

*י

פרטי רמזי
ץ דיני ט*־ יורה דעה להם חורשים מהר״י קאר׳יי
אד אהד נאמן להמיר אכל אינו נאמן ׳; מי שמזמין גויס לשתות
להחמיר  .על איזה דברים נאמן הקטן קלג

קבה

בידמימיחדקיקואק
מקפידיץ

גוי שנגע ברמיסת יין יס לאסור
גויטסהכניסה ' פועלים לתקן בימה
השכיר לישראל ואין ישראל בביתו
כל שסגר הגוי הדלת מבפנים ולא
ראינוהו -נועל כמנעיל הרי זה כפתוח
ובחזקת משתמר הוא
פי אחד ועבדיו ששכנו בחצר סלישראל
יהיה בחצר אוצר של יין ובו חניות
פתוחות וסביון סתומות

קכט .

המטח נוי עובר עבודה
זרה בחנותו.

סר ששם שומרים בבתי סיסידיס
והמפתחות בידסומחפשים :
יהודי שנתן לגוי ספתח ביתו שבעיר
אחרת לתקן פיצותיו והיה סס יין :
ישראל ששכר בית בחצ׳סגוי דרכיושס
בו יין ושכר ולא סגרו במפתח
סכיות יין שבר״ה ועברו גנבים ודקרו
סכי׳אח׳בסכין ומשכו יין לתוך כלי אחד
גנבים שעשו כחא לאחתמהחביור* מס
משפט שאר חביות שהיה להם כרזא
גנבים שנכנסו למרתף ושברו מהחכיות
ונמצאת אחת מהחכיות מלאה סתומה
בלוח או כאבן כמו שהימה מקודם
גנבים שנכנסו וגנבו ממון והיה סס יין
בחביות ובקומת לפניהם
יסדאל שיש לו יין באוצר שבכפר ומצאו
הפתח פתוח
גייה משרתת בבית שאפיה קיתק זהשל
יין אני הוצאתיו מהחבית  :דין יין
שבבית ישראל סיס לו משרתים גויס '
גויס שמיד שנגע ביץ־ויש רגלים לדבר:

קל כיצר מפקידים ושולחק יין
ביד נוי,או שכר בית בחצרובי׳ג
ונתן בויין
•ין שערכו עמו דבש וסמן וכיוצא וב
הדפוסים אע״פ סיס בהם כמה אותיות
לאחשיביאלא כסופם א'
במקום שמצויים מומרים וגרסשיורפץ
לכפ!
ב׳ ; אץ כתב סימן אלא למי שמכיר
הכתב  .$קשי סי הנאד והפכו וקשר
*ליו חוט,וכת' במעט קלף כשר או חותם
וקשר הקלף בחוט וכסהובשעוה
אס־ נתקלקל החומס
קביתסתומה כחותם א' דעי וכן עצים
סכנקבי הכרזות דמו כחותם א׳
קצר סל ישראל שיש לו נו יין וגר ז ר
סס ־ולא ישראל
קלא  :מטהר יינו לש
כשאנו מתירים ע״י שישראל יוצא ונכנס
כמה ישהה בין יציאה לכניסה ולא יאסי
המטהר יינו סל נכרי וחמס החבית
זאקר:כך חזר בו מהמקח ואחר כך נמלך
המטהר יינולש נכרי וכפב לי דינר סי'

גמלא

כר״ןצירף
כהנאה  :י

שלש

דעות בדי להמיר יין

קלב אי& ור הנאת יק נסך וכיצד
יעשה המוכרו ודין פועלים לנוי
ונותן יק נסך בשכרו
גוישאכסךביינושלישראל
גוי שנגע ביין להכעיס פיפר כשפיה
ישראל שים בידו י״נ ועבי ומכרו לגוי
בהקפה  :מוכר חביות יין לגוי ופסק
דמים :מדד ישראל יין למוך כליו סל גוי
בחציו לס ישראל ■ ־
פאן דקכיס למעבד יפסהתיקוןלמכור
יינו לגוי ויהיו דמיומותרים^

איסור המשתכר ביין נסך
ושכירות בהמתו

גוי ששכר ישיאל לפשות עמו בי״נ אס
סכי־ו סותר לאחרים
ישראל שמוזגים יין לגייס ואס ימסו
בידס לא יקבלו
אסור ישראל להשכיר מרתפו לנוי
אין חיל יק בין זמן זה לימי
ליקס יין בחובו

התלמוד רק

ישראל ששכרו גוי להיות תורגמן אסור
להיות לו תורגמן למכור יין
אסור לתת יין ביד גוי המכריז להראותו
ולסטעימו :

קלד

איסור תערובות יק נסך
וסתם יינם

אס מותר ליתןמיס בחבית כדי שאס
יתערב בר יין אסור יתבטל כמיס
י״כ שנתערב כמיס אס מיתר למכרו סרן
מדמי איס ור סבהס
י״כ שנפל ליין כסי אימתי אסור למכת
לגוי חוץ מדמי יין נסךשבו
היכא דאמרינן ימנר לגוי חיץ מדמי יין
נסך סבו םא מותר למכרו ביסד
הדברים האסורים מפני חשיבותם אס
מותי לסכרס לגוי חוץ מדס:י איסור
סבהס  :חבית סל יין נסך שנתערבה
בחבית כשרות ונפלה אחתמהסליס
הגדול או נאבדו או סמו אומה בשוגג
יין פוגס בטעם התאנים
משקין שדרכן לתת ברם יין או סומן
אסורים  :כל הדברים הנעשים ע״י גויס
סרגיליסלמת בהם סוס דבי איסור
רוב חולים מקדשת אינם מסוכנים
צישתא צסייתא אינו קדסתריפסוסה •
האסורים דחוייס הס אצל סולהיפיס בו
סכנה ולא עותרים ונ״מ שאס יש איסור
והיפר לא יאכילוהו איסור
גויס ס משימים קס
בתוך קנקני היין •

קלה

פלפלין חנגיבול

הלכות כלי היק
כלי היין ואיפוק ותיקונן
וחן מכניסו לקיום

כלי שלא כסתע' בו גוי כיינו אלא פפס
אש  :נאדות סצייכיס מילוי ועירוי מס
תיקונן :כלי שהוא סיע כשעוה אין דינו
ממוסף :כלי י״נ סשכשכו בייךאושמילא
ועירה כיין
יין סל מי אדם שהם חשוכים שאינם
נזסריס כמילוי ועירוי או בניגוב־ •
מיליא יזם אחד שש שעות ויום שני מילא
מיס חדשים שש שעות וכן בפיזור פד
תשלוט סימור ג ימים
מיסד לעדות בא' מג' ימים כשמישעות
קודם גמר אומו היום׳
כד של מרס או סל מפכ׳סחממו בו י״נ •

קלו
שולח כלי יק על ידי נוי
קלן איסור תשמיש יק בכליע׳יז
קנקנים של גוי׳ ששמו בהם יין נסך בפוך
י״ב״קדש •  .כלי שאין מכניסו לקיוק
סנסממם בו ישראל בלא סרחה
קנקניםלש גוי' שלא הוכשרו ומלצס יין
ואח כ עירב היין ההוא עס יין מרובה •
הכניס יין בקנקןסל גוי בלא הכשרואחר
כך נתן היין בנאדות כסריס .
גיגי ת אסורה מלאה פנביסדרוכים
נתן יין בכלי אסוי לא נתיר לו למת בו
יין פעם אחרת עד שיכשימו
שתר למלוח בבלי סמכניסין בו יין לקיו׳
מלהלין איסור משט
תיקון למי שדרך בגיגית כלא ניגוב
אין גוי סל״ת נאמןבאיסורים

קלח הכשר הגת וכליה ומפות
שנפל עליהן יין גסך
טעסלעה לא יספיק לגתוכליובהדחה•
עקליססלקניס הכשרן כמו סלשיפא
ושל גמי • גתות שדרך בס גוי כשבא
ישראל לנגבן •

• הלכות עבורה זרה
קלט איסוריע״ז ותשמישיה וגויה
* ותקרלבתה

קנו אסור להסתפר מהן
קנז באיזה דבר יהרוג ואל יעבור
ובאיזה יעבור ובו׳
טל מצות עסה אס יהרג ואל יעבור :מס
כקרצו סעת השמד
אס האשה סייבת למסוי עצמה על ג״ע
וכן האיש היכא דלא פבידמעשם
מה נקיא גילוי מריות ליסרג עליו
נשיס שאמרו להן גויס תנו לכו אחת
מכס ונטמאה • אנשיס שאמרו לכס
גויס תנו לנו אהד מכס ונהרגהו
אס מותר ללבוש מלבוש נכרי כדי שלא
יהיה ניכר שהוא יהודי

נרות ושמוה סנ אליל אסוי־י׳ לנרמצוה
אץ לציין ציצית בתכשיטי כהניהס
ספריס סל גויס שמסקן אס מות לכתוב
עליהם • ספרי גויס ^ נשתקעו ביד
ישיאל אס מיתי למכרס •
אסור להלוות לצורך בנין אליל או
תכשיטיה או מססשיס
אס מותר לקשיר ספרי גויס

קנח עע״א לא מעלקולא מורידין
הלכות ריבית

קט ע׳יז ותקרוב׳שנתערבו בר״א
קמא שכרי ע״ז וצורות הנמצאו'

קנט היתר נתינה בריבית לעבדו
אלילים ולמומר

דין מטבעות שיש עליהס צורות אליל
אס יש ליזהר מלהחתי' גוי בחותסשיש
וב טית ארם וכיוצא
דין העושה מצעות שיש בו צוחת
צורות עופות וסוסיס שציירובב״ה
פי׳הא דמניא מנורה בס ז' לא יעשה וכן
לא י עסה א כסדרה תכנית אולסוכו'

קס המלוה והלוה והערב והעדי'
עוברים

איזה ישראל בעל עבירס מעלין מן הבור
ואי זה אין ממלין

רבית מאוחרת ספי ואע בסביל מעותיך
מיסוי רביתקצוצה
אדם שרגיל להלוות לחביומותר ללוס
לעסות עסו טובה
יכית מוקדמת או מאוחרת תופלגרו
קטב איסו׳כל הגאת הבאותמע״ז מזמן ההלואה אי סריא • אס הלוה
דין קערות וכוסות וצלוחיות פכסלן מומר ללמד תורה למלוס או לבנו
בעציאשרה • קדר שבישלה כעני איסור לוס המבריח ארי מנכסי סכרו
ובעצי היתר :אס סותר
לעבור תחתצלה האוסר לחברו מן לי מעות סלוירו
סלאשרה • אסור
לשמוע
קול
סיר
לש
מפלו' ברבית ואני אפטור אותך שלא
אליל להסתכל
פנויה
יקבל ממך רבית
צורות
לדיוקנאות
העשויים
לנוי
אס
אסור לקדש בהנאת מלוה משוס רגיס *
מותר להסתכל בהם■ •
אס מותר לומר לחברו סלרניסנה חדש
קמג איסור המהנה אותה בכל זה ואני אלוך מנה חדש אחר
מיני הגיות
סא מות' לומר לחברו צלוך כדי סתרויס
אס מותר להעלי' מס לכהני׳ מהקרקעו׳ כדי שגס■ אתה מלויני פעס אשמו
אי ליקח׳מהס פית וירקות מגטפיהס• אימתי אסור רכיתדבריהם
אסורלמלוה שיאמר ללוהדעאס בא
קמר דמי ע״ז ביד ישראל וביד גוי
איש פלוני שתכבדו ותאכילו
קמה רקע ז כמחובר ובבעליחיים
אס מומר לאדס לוס לחברו לוה לי מעו׳
ודק איסור דבר שאינו שלו
ישראלשיהיה מפלוני כיבית וגס מביא לו הרבית •
אס יש דבר סל אליל של
סליק ראובן שהלוה לשמעון ברבי'שלא
לו ביטול •
מדעת משלחו ונשתעבד סעעוןלראובן
קמו  .איך מבטלין לז של גוי או
בכתב ידו • אס מיתר לומר כל הנותן
של ישראל
מעות לפלוני כדי סילוני אינו מפסיד *
משמשי אליל סל יסיא׳אסםי להםביטו׳
האוס לחברו אלווך ע״מ סתמן זוז לפלו'
לין נמת ישעיה סל אליל בסימןקל״ס •
אס אמר לחברו אתור לפלוני סימןךל"ד
קמז איסור השבע בשמה ושלא זחיס ואלוה לך מעות אסור
להזכירם
אסור להלוות ק מעות חולין ע*מ סימן
מותר לומר לגוי ט •
להקדש ק״כ
קמח איסור משא ומתן׳עסעלא אדס שאמר לחברו הילך זח כדישתאמר
ביום אירס ולפניה'
לפלוני סילוני מערס אס מותר לתת.
מאותו זוז למלוה
קמט איסור הליכה למקו׳שיעו
לז ורק -משא ומתן שם ונתינ׳מכס כיצד מ״ח מומרים להלוות זהחא הז
קג נתפזרו מעותיו בפגי הלז או ברכית • שאין נכון לת״ח להלוות זה
את זה ברבייו אפילו בעכין המומר
ישב לו קוץ ברגליה
סי פלא הגיע לכלל דעתשיוכי' להמפסק
קנא דברים האסורים למכור
כסלו אס אין לו אב מות'להלוו׳ממותיו
לעע״ז; ואיסור מתנה
קרוב לסכר ורחוק להפסד
אס מותר למכור לגרם ספרים
מי סיס לו משתה וסולח לישראל בסר אפטרופוס שהלוה מעות היתומים
ברכית קצוצה
,ששחטו .ישראל
סא הלוה פיק פרעתי' כךוהאפפרופוש
קנב איסור
אכילה
במשת׳חופתן
טוען לא פרעמני אלא כך מי נאמן •
קנג
איסור
יחור
בהמה ואיך
אפוטרופוס היתומים או גבאי צדקם
יתנהג
היהודי
עם
עלז
בדרך
סהליו מעות יתומים או הקדש ביביח
קנד אסור לילר ולהגיק לנכרית קצוצה אס צריכיםלהחזיר
אס מותר להתיפאת מגוי בשכר
מי סיס בידו טעו' יתומי׳ ואומ׳קבלתיס
סא סומ׳ליקס מהגוי אפי״ון או מרי״יקי פלגא באגר ופלגא כהפס׳אס הוא נאמן
או לכחול או סס אחר
אי זה מפות הקרש מומי להלוומ באבק
רבית
ואי זה אסור
קנה אסור להתרפאות מהן
א

ג \■
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אחפיה

/
0

פרמי רמזי דיני מור יורה רעה והמחודשים מהררי קאריו

אחפיס ק׳כק״כ מעיקרא קיימימאס
בדינרא ולבסוף ק״כ מותי
אחסיה מאה כמאה ואייקור אס מיתר ג
המעכב דמי שנימת חברו ותובעו מה
סהיה יכול להרויח במטוס
סומר ללות ברכיח מפני פקוח נפש
■אס סומר ללוות לחבית ע״מ סכל מלאכי
סתגא לידו יתננה לו
קי רכית מאוחרת בסימן קס״ו
הסלוה את חבת על המשכון ע״מ סלא
ימכרהו אלא לו בסימן קע״ב
דין המלוה לחבית סנה לכל הנאתו רק
סיסלקמעלאותומנהמס המגיע לו
בפבתי בסימן קע״ז
האומר לחבית הילך ק׳קזוז מעכשיו
כדי סתפול תחתי לאומנו המלך שהיה
עליו בסוס ג סאות ג״ז סס
הלוה מעות יתומים ונתחיי ' להם ברבי׳
קצרה כשטר והיתו׳טוען סלא קבל סס
האומ'לחברו מנה לי כירך מרבי׳קצונ'
והלה אומי להד״ם סס
המקבל סעו׳למקצית סכר וכופ׳ואומי
כי מלוה ברבית הימה סס
הממסק כיסו לשמעון באלף זהובים
לה׳שניס ונתן ללוי ת״ק זהובים ע״א
שישחרר לו הבית מיד שמעון סס
בחור שהלוה מעות לב״ה וגס עושה לו
מלאכה ובשכר המעות והמלאכ׳ מפמ'
אומו אסור סם
האומ׳לחכית אס לא אפיטך לזמן פלו׳
הריני חייב לך מעכשיו ולזמן העיכוב
כך דינרים סס
החלוהעל המסכן ואוס אם לא אפמו
יהא פלך
המחייב עצמו בשטר שאס לס יפרע
לחברו פוך ט״ו יוס לתביעתו ימן לו כך
בשבוע סס
המפקיר ספו׳אצל חבית והלך הנפקד
והלום לגוים ברבית מותר לספקי׳לקבל
מהנפקדשם
האומר לסכיואלוך פ״מסמתן הרבית
לגוי הוי ריבית קצוצה

קסא שלא ליהנות המילוהמן
הלוה וילמי מותר
הלוה כסף אסור לימן לו רבית קרקע
רבית דרבנן אס צרי׳להחזי׳סבא לצאת
ידי סמים  :אבק ריבית אס לא נתנוול
מדעתו יוצאס  :אבק ריבית שנתן לו
בתפלומיןסטר שסי ' לו על אחר מיקרי
קרטון ומחזירו לו •
יבית דאותתא שיוצאה בדיינים אין
 3״ד יוידין לנכסיו
המוצא סטר שים בו רבית יקרענו בא
לב״ד יקרעוהו  :אכק רבית שנתנו למלו'
ועדין הקרן כיד הלוה אס מנכיןאומו
מהחו׳כתבתי בסיסן קט״ז .

קסב באיזה דבר נוהג ריבית
וחזרתו ושטר שיש בו ריבית
גל מטכ׳אסו׳ללו׳זה בזה זולת מטב כסף
אס היו חייבים לו סאה בתורת חוב או
קקדון אס יטל^ללוות טליה סאה בסאה
אס יש לו קטיס במקום אחר אם יכול
ללוות עליהם סאה בסאה
מי שאין לו סאה וגס לא יצא השעי מם
פקון יעסה לסיוכל ללות סאה בסאה
אס כריך שיסיס השער ידוע לשניהם
ואס צריך שידעו בכמה יצא השער
יצא השעי בטבריה יכולין ללוות סאס
בסאה כל הסיייות שסכיבותיס
סא לוץ סאה בסאה על שער סל עיירות
שא מותר ללוות דינר זהב בדינר זהב
הא ^סאה השישול
אס עומר ללומ&

משצין סבידישראל מישראל חכרויא״ל
הלוה לך ומשכנו ליבית ועלילפריכב
קרן וימת מי חייב לממש הרבית ־
ראובן שלוה מישראל ואתר כך אמי ליה
שמעון מן לי הקין ואפטור אותך
משנינו של גוי ביד ישראל ומהי הנוי
המשכון לישראל אתר אם מותר לקכ׳ל
הרבית מהקונה בסוף סימן קע״ב
משכונו של ישראל ביד נוי ומשפנו הגוי
לישראל ברבית

ישיאל שיש כידו מעוין מנוי ברבי׳וא״ל
מפות אפילו לא יצא הפער
לא אקבל הפרפין קודם הגויי תנס לישראל אחי אפילו כתב
קצב זמן ואסר
הזמן אס מותי ללות סאה בסאה כשיצ׳ ישיאל שני סט׳ בשמו לגד ונסן משכונות
וגס הרבית לגוי הוי ריבית קהוצה
הסער אויס לו סטים
אמר הלוה יש לי סאה אם מות׳ להליתו היה ישראל חייב לגוי מעות בלא ריבית
■
יש לו דין זה בעצמו-י אס אמר ליה הגויי
סאה בסאה
תקון לל\ ת סאה כסאה תמצא בסי ' קפג תנס לישראל זה בתור פקדון והפטר
ואסר כך יהיו הלואה אצלו מותי
בכית וכן כורתי הזמורות ונו'
אס אמר הגד לישראל קבל מעותי
קסר דין ל^ פמרק עיל פימת
מישראל ראשון והוי אפוטרופוס סלי
בשער שבשוק
מעות אם מיתר המתירים ללוות מישראל בריבית ע״י גוי קע איסור שיבות בין ישראל לנוי
כשאין לו סטים ויש לו
גוי שלוה מישראל וישראל שלוה מגוי אס
אס ממירים אפי׳ללות באשראי
לפסוק לו פימת כסער השוק על מלוה
אמר לגד לוה לי מעות מגוי ברבי׳ והלך מומר לישראל ליצנס מרב קבלן
שכירו * כשיש לו סירות לחברו פוסק
היכאדשיי לישראל להיות מרב אפילו .
והלוה מישראל אי איכא איסורא
טל מלוה שבידו אפילו לא יצא השער
כשפוס לחברו פירו' על מלוה שבידו אי המתירים ללות מישראל ברבית ע" י גוי לא זקף הרבית שרי *
מתירים אפילו על ידי עבדו ושפחתו
אי שרי לישראל להיות מיק הסביל הגוי
בעי׳סיהיה לו סירות כשיעור מה שפסק
גס׳ כן סהמלוס יפקיר6ח״כ ישראל שנתערב לחברו בשביל גוי
או אי סגי ביס לו סאה • אס יאמר המתירים
המוכר יש לי סירות אי'צ ראיה  :כיצד יהא המשכונות ביד הלוה דשתמש כהס הלוה מקרן ורבית
או ימכרם * אפילו המתירין מודים ישרא׳שהלוה לגוי על משכון או מ״י מרב
מותי לפסיק על הסירו ' אפי' אינם
דאסלר ללוות כרכיימיסיאל ע״י גוי בלא גוי ובא ישראל והקיף המשכון ממנו
בידו ולא נתן לו עכשיו מעות אלא
משכון • -שלח משכונו ביד גד ללוו׳עליו ופטר הערב ונתערב הוא גסקוסס אס •
מקורס היו בידו מעות ע״מ שאם לא מישראל ביבית ונאנסו המעות ביד גוי חייב לשלם גס הרבית שלא עלה עדיין
אס סותר ללות
שלוה מישראל ברבית ואח כ א״ל תן ישראל שהלוה לגוי עשרים זהובים בל'
גוי
פירות
לו
יתן
פלוני
זמן
יסרעס לו עד
והוא יתן לך מעותיך לשנה אחת ונכנס ישראל ערב
המשכון לראובן
כסער סל עכשיו
וראובן עיכב המעות בידו והמלוס תובע קעא לרה מגוי ונתגייר אם גובה
סלוהו חטים במנה ואינם שדם אלא
ריוח מעותיו על סבאו מעות לידו
הריבית
ששונים רכית הוא
הלוה חסים כמנה וכן השער והחלו
ישראל ס ; תן משכונו לגוי ללוות עליו קעב משכנתא איזה אסור׳ואיזה'
ולוה מליו מישראל ואחר כך בא בעל
מותרת
בס ולקחה ממנו בס חותר
המשכון לפדות המשכון אי מצי אמר ליה דעת הרמ״בס והיסינא הרא״בד
ואם
שרה
על
קסה דין מלוה
המלוה לאו בעל דברים דידי את
בחילוקי המשכנתא באתרא דמסלקי
תתןליוכו'
לא
אם
אמר
הלוה מל שדה וחזר והסכירס -לו אי הוי כיצד מומר ללוות ביבי׳ לגוי פל משכון לאתראדלא מסלקי ובין מכיתאללא
להשאיל
איפשר
אס
שהשאיל לוישראל :
נכיתא • מנהג דורית אחרונים שהיא '
ריבית קצונה
משכונו לגוי סלא בפניו כדי שילו׳ישראל כהרסב״אאוכהרא״בד
הלוהו על שדהו וחכיס לאחי והלוה
השואל
לגוי
ברבית
מפות
כמה ינכה לו בכלסנס ותהיה מכיתא
'חכרה ממנו מותי
כיצד מותר לישראל ללוותכרבי׳מישראל
משכנתא בחוב שקדם לכ״ע אסורה
הלוהו על שדהו ואמר ליה אס לא תחן
סברו לגוי בלא משכון
אפילו בנכימא
לי מכאן וסד ג׳סני׳סרי היא סלי ואכל
גוי
סל
משכון
מ
ישראל שהביא לס3
מטלטלי)
אי סהני ככיתא במשכון
־;;
כסימת אס מוראין מידו
סילום עליו ברבית לגוי
משכנתא בלא נכימא ובעי לנכרי י ׳< ^
הלוהו מטבע ונפסל ועשו מטבע חרש ׳
הגוי
ישראל שלוה מישראל חברו לצורך
כמנהגא דההוא אתרא
והוסיפי עליי או פחתו ממנו כיצ׳יסלסלו
וקצב עס הגוי רכית  .ביוקר ועס ישראל פי' לא מסלקין ליה בלא זוזי
קסו מלוה על ממבע ונפסל
המלוה קצב בפחות
אחיי*:
,
אס יש חילויף בין׳ יתומים לאדם
אס המטבע הראשון יוצא במקום אחר
עמו
שפסק
כסו
אלא
למלוה
ימן
לא
לערן שדה שלהם סממושכנ ביד אסר^
ויש למלוה דרך סס נותני לו
ואס הגד אלס לא יפרע לו היסרא׳מכיסו
רבית!
באבק
סאסו׳לקגלו
הוסיפו על המטבע כמכין
ואס חושדו שקבל יותר מהגוי ישבע  ,אם מנהגי המקים לסלק תוך סניה אי
מידו
•ועבר וקבלו אס מוציאין
ואמר
מוכן
היה
ולא
סס
.
ליקח
סה״ל
גוי
שתא'
אמרי׳בכי הא סתם משכנתא
פחתו המטבע ואין אנו יודעים כמה
מהם
לשמפון להמציא לו מעות ויניס לו
משכנתא באתרא דלא מסלקי סא ציין !
פחת על מי סומכים
כך וכך יהלך ולקח מישראל ברבית
להעלות סכימת כתר שתא
אס גזר המלך סכל מלוה לחברו שיהא
כיצד מותר לומר לחברו לוה לי מעות
סתם מקומו׳ס אינו יכול לסלק עדשמא•
פרעוני מסמטבע השני אס מותר
מגוי על שמי . ,
אס לאחר שנה דינו כאתרא דלא מסלקי' ,
נפסל המטבע ותיקן השלטון שהפויע
רבית שזקפו עליו במלוה חשוב .כקין
משכנתא באתייא דימסלקי אס אס יכיל
לאלתר יסול רביע והפורע לאחר סנה
הקרן
עס
חוב סל גוי שזקף הרבית בשלוה
•י
המלוהלכוף ללוסשיפדנס
משלם הכל
מה מקנה להקנותו לישראל
משכנתא בלא נכיתא למאץדסרילה
סכסיהו
וריצה
גוי
סל
חוב
המוכר לחברו
אסר איזיל ואטרח ואיימי זוזי אם־י
קסז מלוה לחבירו אל ידור
לו מעדן יחזור ויקננו
רשאי לאכול
בחצרו בחנם
גוי שמסכן משכון לישראל ע״ת שאס לא
באתרא דמסלקי אס היא משכנתא
הלוהו ודר בחצרו בענין שהוא אבק
יפדנו יהא סלו מעכסו אס מות'לישראל
בנכיתא כיון זשיי ' אף על גב דאמר)
ריבית אס מנכה לו סכר הדירה
זה למשכנו לישראל אחר ברכית
איזל ואטרח ואייתי זוזי אוכל סירות עד
חצר דקיימא לאגיא סהלוהו ודר בה
מהתקנה שי למכור סוב הגוי לישראל שיביא המעות
אוסא״ל אח׳סהלוהו דור בחצרי או דור המוכר סוב הגוי לחברו אס מותר7
משכנתא מכימא לזמן באתראידלא
בחצר חנם
אם מופר לומר לחבירומה חורבה זו .להבטיחו מן הקרן אם איפסי לזכותו מסלקי מותר לאכלה אחר זמנו בגכית '־
רבית הכתוב בסטר
כמו שהייה אוכלה
סלי ודור בה חנם עד שאפרע לך
כסהר״אש פוסק בפסקי הפך מה שכתב פיך זמנו .אינו יכול למחות פומלאכול י
הוצאותיך
•
עיקר
מהם
זה
אי
בתשובות
פימת מ״י שאומר אייתי זחי ־ .
מלוה לחבית מנ׳להתעם ,באיזה מקין סותר לו׳לגד חן לי מעותיך
קסח
חילוק לדעת לרי״ף בין אתראדמאלק׳י'
דע שיה׳ מאתי׳ואח״ב יהא הלוא' ואלוה או{ זס לישראל ברבית
לאתרא דלא מסלקי ; כשהלוה מוחהכיו
אס מומר למת מנס לחברו ולהתנות
הלוקח קמות מגוי ומלוה אוהסלישראל מלאכול סירות
סעד סנה יהיה הריוח ביניהם ומשם
;י
ברבית ומודיעו שהם סל גוי
אמי הלוה אין יציר שתאכל עוד
מעות
ליקה
מומר
בכך
שאומנותו
פקדון
ואילך יהיו מעותיו בידו מלו או
מי
פימת במורתרכית  .ואפרע לך חובן
מהגוי ולהלוות׳ אותם לישראל סיבית
כשיזדמן לי ואכלן אחר כך
סירואס 5ייו
קסט כל התנים השייכי׳בהלואה הטוען לחברו שנתן לו יבית קצוצה כשהלוה מוחה מלאכול
של גוי ביר ישרא' והלה כופר • אמר הגוי להלוות ממות
עיי גוי ומשכונו
למסותבכ״ר . .
ברגימלישראל וסלסס לו עיי ישראל

ומעט לקחת ממגי ריבית קצוצת■

משכן

פרטי רמזי דיני מור יורה דעה והמחודשים ממתר״י קאד׳יר
משכן קיקעומתכלפלא מיחוכר
היתומים
■ מסתמא בסילתא דאב והון׳
קיימי
מסכן לו קרקע והתנעמו שצשימיכינו
לא ימכי׳גו אלא לו גדמים קצוניס וסם
ם־עויו אם ה וא אסור
משכן לו קיקעואמי לא תמכיסו אלא
לי בטנין' שאסור א ' הוי־ רביתקצוצה :
החנה עמו פן וקנו מידו אפ״ה רשאי
למכרה לאחר בדמים יתירים
מכרה לאחר בדמים אלו אס קנה זה
אימתי אסור להתנות עסו לא תמכור
לי אלא בדמים אלו
אמר ליה מעכשיו תהא קנויה לך בדמי׳
אלו כשאיצס למכרם שרי
ישראל הקונה קרקע הממושכן כיד
חברו והיה על הקונה לפדותו אס יכול
הלוה לעכב השכירות כל זמן שלא
יפרענו
הממשכן קרקעו בהיתי והמלוהאוכל
סיתת אימתי מותר הלוה לפרוע סס
הקיקע
המת חרבתו לחפרו סימנה וידורכס
פד סיכלו ימי המסכונא
כיצד יתנו לשיהייה כהיתר גמור
הגוב׳קרקע בחובו אכיל כלא נכיתא

קעב

איסור ריבית לי מכירה

עביומכ׳כאס מעכשיו בי׳ואס לזמן בי' ב
אפי׳לדעת הפוסקי׳בטרשא דרב נחמן
.לא שרו אלא כששע אותו זמן הוא ביוקר
'לפי רוב השני' והוא מתנה לתת לו כפי
אומו שער
סחורה שלפטמיס סוס ביוקי אימתי
מותר למירה כך בשביל ההמתנה :
לכ״ע יכול לסכו׳לסברו קרקע בהמתנה
ביוקר אם לא יפי אס מעכשיו וכולי :
כל שהו׳ דרך מקחומסכ׳כל זמן שאינו
נראה כרבית מופר
אם יכול לומר לחברו קי־קע זה אס
מפיפני עכשיו הרי הוא לך במנה ואס
תאחר סנה מ! לי ק״ק:
היכא דאיכא צד א גומר סאס היה נותן
המעות היה קונה אותה ביוקר
המוכר סימלחבירובמסריע״מלסרוע
דמים באייר כסער סל אייר מותר
כיצד מוכר לחברו חוב שיש לו עלישראל
או על גוי
.
מכך לחברו סוב סיס לו טל אסר וקבל
פליו אחריות תנאו קייס
אס סומר להלוות ברבית לעי שיש לו
מטות בביתו
מיתר למכור
בזול
דבר
שאין סוממו
ידועה כשביל הקדמת הסעות
פסק טסו לתת רילועיס בזול בסביל
הקדמת המעות
באיזה מנין סותר לקנו פימת הכרס
בזול• <ז • .
אס מותי לומר לו קודם שיבואו סירות
לעולם הילך כך וכך ממה ששדך פושה
■אסור לומר לו קודס שיביאו פירות• .
לטולס הילך מפות ומן לי ממה סשדן
־ עושה ד׳סאין בסלע
חילוק בין משכלת' דסורא לקונה פירו'
פרדס
כיצד יהייה מותי לקנות' זמורות בזול .
נשכיל הקדמת המטות
ביצד יהיה מומר ללורו סאה בסאה
נאי זה מקום סופר לקנות

פימ׳סכרס

בק־וק•
,
קעד
איסור אכילות פירות
כמכיר׳שלא נחשב׳

מכר לו סדסונתן לוקצת -דסיס וק־נס
המתעסק אס קייב גס באונסי חלין
הקרקע בא׳מדיכי הקנין
הפקדון; ; הלוה מעותסחבחי
ואחר
כך
התנו ביניהם שיהיו לססצינו שכר אס אס נוטלי׳ הפסק אפי׳סיתומיס קס ; י$
צל היכא דאמרינן הכא
אסור
אי
הז
סניס שקבלו פסקא מאמי וסא׳רונס
רבית קצוצה
חייב באונסיסלה הממון
לחלוק והאחר אומד שימתין עד זמן
אס אמר המוכר לשליח ע״משתחזידנו
אפי' מאן דסרי
עסקא
שהמקבל
מתחייב
מכירתאותת סחורה גיורך
לי כ שיהיו יל ' דמים וספק השליח
באונסין
זולתי הזיל לא שיי אלא בעסקא הנותן מעות לחברו לקנות ול סחודה־
זב׳ין ולא איצהייכו ליה זוזי וכן
בזבין
דשייך בה יוקרא הולא וגס עומד 3עץ חא■ וקנאה לעצמו במעותיו צול במעונן
אדעתא למיסק לא״יסי אוכל
פירות
בחזקת
הבעלים
ז
המשנ אי מוציא מידוד.
הסוכר בית מחברו
בדינלשנה
והקדים
אס
מומר
להתנות
טס
המקבל סאס
חוקת הגוים עובדי ע״ן
לו שכר עשרים סנה והתנו שאחי סנה
יתעסק בחובות יהיה כל ההפסד עליו
קעוז איסור לכת בחוקת הגרים
או שתי' יהיה רשאי כעל הקיקע לפרו׳ ואס במסכונות יהיה על הנותן
הנותן עגליס לחברו ולא פי' סוס תנאי איזה דברי אסורים משוס חקות הגוים
קרקעו ■
ואס מותר לישראל ללבוש מלבוש
אס פוסקין
על
שער
סל
עיירות
אימתי הוי אחריותן גס קל המקבל
המיוחד לגדם
נתן לו סירות בשיוויין ופסק עליהם המקבל עיסקא למחצית שכר
בתנאים
סא יצטרך להוציא מהמעות כיצד יפסה סא יש ליזהר משוס לרליהאמורי' יכל
פימת אחמת כשער הסיק סותר
הדירים השגויים לתוספתא
אס נתן לו מעות בדרך הלואהע״עסאס נותן עסקא לחברו למחצית שב׳ ומקבל
אסור למיא פת שלמה לע הסלחן לאס'
לאיסלטלו מעותיו עד יוס פלוני יתן עליו כל האחריות אס מותר לקצוץ
שאכל וליתנה פסי הפתיתץששייר
לו פימת כשער סל עכשיו
מקבל ששס כעסקא סחורה קנויה לו
קעט איסור קוסם ומעונן .ומנחש
יצא שער סל טבריה פוסקין עליו כל מזמן הזול ומקבל דמיס מהנותן כמו
עיימת של סביבותיה
דין שאלה בנקודות ' ככתב או במולוא
שקנאה ולא נתן לו סכרו כפועל כטל
לגורלות
היו חדשות מד'סאין
בסלע
וישנות
מג׳ הנותן עסקא סשס ריוח שיוכל להגיע
סירוס קוסס קסמים
סאין אס פוסק על החדשות בפחות לקלקו ומכרו למקבל ע״מ שאס יהיה לו
טפס למה נהגו שלא לישא גסים אלא
מארבעה סאין
הפסד בעסק יחזור לו המעות ההם
במילוי הלבנה וכיוצא בזה
היו לקוטות
מד׳וסל
ב״ה
סג׳אס
יכול
הנותן
מעות
לחברו
למחצית שכר לזמן
ואסר הזמן עסו ביניהם קצבה בכך וכך אסםי לסחוט תרנגולת שקראה גובייח
לפסוק עסב״ה עלהלקוטות כסער
אס מומר
להחיסאת
בלחשים
לסנה סא הוא רבית
הלקוחות
וכסדידת האזור
קמה אסו׳פסיקת עי! השלוהיתרר אס מותר להלוות מעי׳ לחברו כלא סוס
אס מומר להתרפא לקמיפץ
קער איסור שכירות במעו׳והיתרו ריוח רק שיסלק מעליהה מס למלך
אם מותר להשביע את החולה לשובןל
אס גבאי המס מעירים סקכלו הסס
וכיצד מרבין בשכירות שרה .
אחר מיתה להגיד ל ואת אשר ישאל
משכיר מעותיו להוציאם וקבל •המשכיר מיד הלו ,והמלו׳טוען פסלי פרע או כופ׳
אס מותר להסגיפ סדים ולהשתמש מהם
האחריות
אס מותר לומר לחברו הילךקקזיז
!
לערוך סלחן פס מיני מאכל כליל המילה
ים אוסרים להשכיר מעותיו אפילו
מעכשיו בדי סתפול תחתי ל אומנו המלך
למזל התינוק או להציע מטס למזל הבית
להתלמד
האומר לחבירו מנה לי בידך מריבית
המקטר לשד חייב סקילה
לרפת המתירים צייך שלא יחייב פצמו סגבית ממני והלה כופר
המקבל מעות לחצי ריוח וכופר ואומר הלמד מן .המכשף אי מסמ״איני אפילו
בהס יוסר משאר סוכר
ל ת חייב מיתה
אס הוציא המעו׳אע״פ סבאו לידו אותם שמלוה ביבית היא,אינו נאמן
מעות עצמם אסור
הממשכן ביתו באלף זהובים ונתן ללוי פק כתיבת קעקע נדירה וסריטה
אס אסו׳לסכור כלי כסף וזהב ולהתחיי׳ ת״ק זהובים וקבל עליו לשמרר לו הכית וקרחה
לרושם טל פבדו שלא יברח סטור
מיד המלגה  .לזמן המשכונא אסור
באונסין
הסוה פרה בכך בשבוע ע״תשאספמו׳ אס אסור לומר לחברו משית אומי
קפא הקפת הראש והשחתת
ומן לי מעותיך ואפן לך ההוצאה אא* כ
אצלו יפרע לו כך דינרים ועסה בס. ,
הזקן
/
מלאכה ומתה
נתן ול הקרן במתנה גמורה
להליץ בעד הרמ׳כס שנתן טפס למצות
אי
סרי
לסימרלחבריה
אסלאאפדעך־
השוכר שדה בי׳ כורים לסנה וא״ל מן ,
אס ישראל מוזהר מלהקיף לגוי
אסישליזהרמלגלח בסער אפילו מחנן
לזמן פלו׳סריני חייב לך מעכשיו ולזמן
יל ק׳ק זוז ואתן לך י״ב כורים
המשכיר בית לחבירו מעכשיו במנס
העיטכ כך דיניי ' או אתן לך מהעיכוב
סגרון :
אס' מומר לגלח הזקן
והחזיק בה ואח״כ אמר ליה שאס ימתין 'ואילך כך דינרים
במספרים כעין מער
אס מותר
להלוות
על
משכון
ולומר
אם
מלפרוע קדש בחד מאן לו סלע בחדש
קפב
העברת
השער מבי" השת♦
המשכיר בית לחברו וא״ל אס מעכשיו לא אפדנו לזמן פלוני יהיהשלך
וערוה
אתס ממן לי הרי היא לך בעשר סלעים הפקי׳מעו׳אצל קביו והלוס הנפקלגר ,מצטער מחטסין סבניס השתי ובית
בסנה ואס מלחדש בחרס סלע בחדש המתעסק בשל חברו ונותן לו ריוחבכל
הערוה :
סנה ולבסוף טוען שלא היה סס ריוס "
ולא נכנס מיד לתוך הכית
הלכות נדה
בח״מ סימן ס׳א
קעז
קבלת עסק' היאך שמלן
קפג דין נדה וזבה דאוריתא
אותה
הגיע זמן חלוקה ולא חלקו היא חולקים !.-פירוש הא דאמר ר׳ זירא בנות ישראל
אחר כך
ישמקבל צ״ב שהוא ריבית דאורייתא
החמירו על עצמן :
המקבל .
עסקא
לזמן
למחצית
סכר
׳
ויש אבק ריבית
הנוהגות
ליסב
ז׳
ימיס
כנדתן
אפי׳
ל
45
קבל צ״ב שהוא אבק ריבית ונמנו לו ,ונתעסק גס' אחר
הזמן היאך חולקים ,ראו אלא יוס אחל ' ואחר השבע ' יושבות
נותן שטר
אס מצפין מהקרן • מקבלצ״ב אפי•
עסקא לחבירו וכתב עלץ .ז׳נקייס
סטי
מכל
המעות
שקבל
אס
חולק
בדיות
נותן לו שכרו כפועל כטל אסור
איסור נדה נוהגגס כפנויה ולמסלע
כמו שהתנו
י
המקבל צ״ב ומתן לו כל הריוח לנעל
מקני לה טבילה
המעות  :פירש דברי המפרשים חילוק בין גברא רכא לאיניס אחרינא
קפר פרישה מאשתו סמו׳לוסת*
בשטר שכתובתו סלגא באגד והפסד
וסברתם כדיני העסקא
פרישת עונה אחת סמוך לוסתהתא
אימת יד כעל הסטיי .על העליונה
פה נקרא איש ליה פסקא אחריתי
היא מדאורייתא׳
.
סטי שכתוב או פלגא באגר ותילתא
אומר למקבל מותר שליש בסכרך דסרל
בוסתו״דגופה כבין מפהקת ומפסשת
י ,בהסס׳או פלג בהפס ותרי מילתי באגד
מס פירושו
אסהמנועלהריוח לבדצו לע ההפסד וכיוצא בהן .א''צ .לפרוס טונה סמי׳לוסת'
נותן לחברו עסק
סמס
היאך
יחלוקד
.
קפה .האומרת טמאה אני
שגי ס ומפץ במעות שהאחד מתעסק לכד היכי דיינינן ליה
האומרת חכם פלוני טיהר ליי ככתם
אס נתן .לו עסק
למחצי
סכר
או
שהתנו
לבדו היאך חולק ין
והכחישה החכ-ס•
הנותן לחברו מנה שיתעסק בו .לתועלת שהנותן יפסיד שני חלקים ולא^ טול'
המשמשת -שלא בשפת וסתה ומצאם•
כריוח אלא חלק א׳ולא היה סס 'לא דיות
המלוה עד שיהיה שני מניס
עצמה טנןאסאינה -צרינה כפרה
סא עושה אדם עסקו מלוה או פקדון ולא הפסד אס צייךלימן למקבל סכרו י :׳
יע

מתויש פדים שאלו המפות מזהסעסגן

דא. :-

*
ד.

■י< .

פרטי רמזי דיני טור יורה דעה והמחודשיםי מהד״י קאו־״ויי
ימ שפירשה אשתו נדה בשטת תשמיש
ופירש כאבר חי כסה יתכפר

קפו

התיר תשמי׳למי שאין לה
וסת

דין אשה שאינה רואה כפחו׳סי״ד ימים
אחר טבילת' ולאחר י״דימי׳אקלהקבע
נאמנת האסה לבדוק גס פד שלאיש
המשמש מטתו פעמים רבותכריכים
לקנח על כל ביאה ואינם צייכיס לבדו'
עד למחר
שמשה סטתה וקנחה עצמה ואב׳ העד
ז£וי זסכגדיס מקנסין
דין רואה דס מחמת מסמי׳
סא אחר שנשאת אירע לה חולי זה
מי שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמ

קפז

רואה דם מחמת תשמיש
ובדיקתה

בששת וסתה אס מולה במכה שיש כה
שמוציאה דם
לאחר שתתחזק להיות רואה דס מחמת
תשמיש אס יש לסמוך על רסואהלשמש
אחר כך
דין הרואה פעם אחת או סעסיס בספת
משמיש
המאה מחמת תשמיש כיום קבוע
צדדים לטהר אשה הרואה דם בשעת
תשמיש • הבועל את הבתולה וראת׳דס
עמס טעמים מחמתמשמיש  :אס ה
שאינה יכול׳לטבולמשלל' מכות סיס כס י
הרואה מחמת תשמיש צריך לגרסה

מראות דמים ודם יבש
קפח
•והאומרת כזה ראיתי
לכן שאמת לאו דוקאדה-׳ה לכל מראה
שאין לספקו במרא' אדמומית כלל רסרי
לבן כההשרי
לןת דסש למי סגמגס לאסור כירוק ולבן
היגיש׳שנפתח מקורה' ובדקהומצאה
לחלוחית לבן דסמיך ויש בו מישיש קצת
המפלת חתיכה ונקרע' ומצאת מלאה דם
הפילה חתיב למ׳ונקרע ונמצא בה עצם,
כמה שיעור ספינה גדולה  :המפלת כמין
קליפה או שפיה אע״פ שלא נימוחו סא
שי עליהם סוס לחלוח דס טמאה
דין מפלת כמין דגים וחגביםשקצים
ורמשים  :דין אסה שיוצא ממנהחצץ
אדום עם המי רגליםואחריהם

ק £פ סדר קביעת הוסת ושיטיין
וקטנה וזקנה
^וה

מיצי

וסתות הס

וסת דקפיצות וכיוצא בהם
וסת התלוי במעש דגופה בלי קביעו׳יוס
קבעה וסת לשעות ולא לימים
וסת קבוע סכעקר ג״פ וחזרה וראתה
בו פפס אחד:
בוסת שאינו קבוע

אי זה סומר
מבקבוע
אי זה הם וסתות דגופה שחוששת להן
ץד חוששת לוסת הקפיצות הקבוע
דין חששת לוסת גופה
כיצד קביעות וסת דגוסה המורכב
לין אשה שאינה רואה בישי עיבורה
ובימי מניקתה ותחזור לן־אות״ ■
שהתה ג עונות והפסיקה *מחמתחרדה
עברו ימי מניקתה ולא התחילה) לראות
דין אסה שהיא רואה ביעי עיבורה
ועניקתה־
אסה שהיא למודה לראותבעוצותיה
ד׳או ה׳ימיס רצופייכסחוסס־לטונ' וסתה
לין בדיקת סומה וחרשת ושוטה
אץ בכתמים מסוס וסת
יש

מטה רחבה אס מותר לישן הוא בצד ,מין כינינו סדסקץ ככפר כחתין אם
קוצצין • נתפשמו ידיה וסבלה
קץ דיני כתמי׳ומקומ׳ובאיז׳אשה אחד ואשתו נדה בצד אחר
הרגישה שנפתח מקורה ובדקה ולא
אס הרופא מות למשש דפק לאשתו נדה כדה ס& כלה כלא כוינה
מצאה כלום
כתס הנמצא על בסרה אס צריךשיהא ליזהר סליתן סוס דבר מידו ליד אשתו קצט חפיפה ובאיזה מקום כגוף•
נדס
ואיך תעשה בשפתוי״ט
,';.־־
גוכגריצד
סא מותר לנדה למזוג כוס לבעלה
אס יכולה להדיח קמטים ביין אובשארי
אס תקנו לאשה שתלבשבגד♦ צכעונין
ולהושיסו לה דרך שינוי
סשקיס חוץ מן המיס
כדי להצילה מדין כתמים  .י
לבדה
הוסטה
אס מזיגה לכדה או
לא מחוף ראסה בגירדא
אס נמצא הנתסכמקוםי' החגור עצמו
אס עביה וחפפה מתי או אהל אל
מותר כלאשינוי
יש מקימות שכתם לנמצא בחלוקה
חילוק סכין מזיגה כמיס למזיג׳מן סכלי
טמא וכבסרהטמר
במים קריס
סתי נשיס שכסו ראשן בחלק א' ונמצא מזיגתסאר משקים מותר
אין לחוף כע״ש ולסבול בפכת כיוס
מזיגת ככוס שלא כפניו מותר
בו כתם
הליכות מעיין ומקרה
ברכת טבילה
קצו ספירות הז׳ ובדיקתן ופליטת ר
אחת כשתה ראשה בחלוק ואחתאל
כססה ולבשוהו שתיהן ונמצא בו כמס
שזייובריקתחרשש״ו
רא דין מקו׳ומעין הכשרי׳ופסולין
אסהסישלהמכהסאינה יודעת אס
אום יכולה נסבול ב מסאה פחית מצי׳
בדיקה שבסוף היוס אימתי צרי׳להיות
מוציאה דס אס תולה בה כתם
ועוד
ערבית
להתפלל
הקהל
התחילו
ק:ויטוכ  :כמה שיעור עי׳קא שהמי כתוב'
סל
ראשונים
מצאה כתס בסלסה ימיס
באותה
לבדוק
יכולה
אס
גדול
היוס
כאמה כת פשה ספחיס משעריןובשוסק
ספירת ז׳נקייס ויש בה מכס אס תול׳כה ספה ותתחיל לספור מיוס המחרת
שוחקת יתירה מל העכבה חצי אצבע
כתם שנמצא בשוליה מאחוריה ומכה
טעס איסור סכילה בנהיות
שבעה נקייס  :אס פין לה בגדים נקיים
היא מלפניה
אס תספור  :ברקה עצמה ליל שביעי לא
טבילה כמחצה זוחלץ ומחצה נוטפין
כמה
בו
תולה
אס
אחד
מין
סיה עליה
פד
עלתה לה  :כיצד איפסר לה לבדוק
נהר המתהוה מסע שנשפך לו מנה אח
ערוכה
סיעור
מיני׳אפילו
מגיע
התשמיש
סקוס שאבר
פיסול זחילה כניטפין הוי מראיריתא
אפילו כמה נריסי׳בחלוק א׳תולין הואיל אור היום יפה לבדיקה
אס חוסשין למקרה סייס כו מיס שאובין
מצאה כתס כתוך ג' ימים ראשונים סל
אין יותר מכגייס במקום א'
מיס שנמסכו מהמעין ונפלו לגומא
אס יש בחלוק כגרים ולמטה אפילו יותר ז׳נקייס־ אס יכולה לתלות במנה
ונפסק מהס המעין
מכגריס הרי היא מולה את התחמון
טעתה כמנ ין יוס אחד וטבלה ושמשה י דין טכילס ככלי סכמקיוה או כמעין
ושמשה
לא טכלה כראוי
בעליון :־
מעין המתקבץ בכלי ומשם הילך למקום
אין אנו בקיאים בסמנים
אמת המים סהמ  !:יכוה לגיגיתגדולי!
סוערת שהחמירו בקצתמקומו׳בדיני
סמעכירי׳על הכתם
משמשתשראתה
מחזקת יותר ממ׳סאה
הלכות טבילה
עוברה סרקה וזקנה .שהשאילוחלוקן
עריבה שהיא מלאה כלים והשיק למעין
לאשה אחרת
עלידינקככל שהו
קצז זמן טבילת נדה חפה
מטה
טל
יסבו
א׳או
חלוק
שלבשו
ג נסיס
מיס שהופסקו מהמעיין ועריק חיים
נדה בל-זמן שלא טבלה סבא עליה
אחתונמכא לס מחת אחת מהן ואחת חייב כרת
וזוחליס :ס"עפשאין מ מ׳סאה אלא
מהן נתעסקה בכתמים ־
בהשקת אינו נפסל בפאובין
מנין לטבילת נדה מן התורה
מ׳י; סיוצא סמנו דם מסי האמה ובשעת אס יכולה לסבול בימי אכל׳או בט״ב וי״ס
אס קרמו מיס סאובין למעין  :מעין כל
תשמיש נמצאו בפירי האיש והאסה
אס ילולה לטבול כליל שבת או בליל מ״ס סהוא שאמרו כמה הואשיעירו  :מפץ
טיפי דמיה ־ י■־י
להסתיר
יכולת
אס
נסים הטוכלוביוס
כל שהו שייבה עליו סאובי׳והלצולמקוה
הרגיש ונזדעזע ,כשמשתנדצ׳ממנהדם
ריקן ונתמלא מהס  :היה ביאשוג׳לוגין
טבילתן מבעליהן
וירד וטבל
אס אחר השתנה כדקה ומצאה' דס
קצת  .איזה דברים תוצצץ
מיס הכאיס למקוה מיד אדם בכלי
אסה׳ שנמצא חצץ אדום עס מי רגליה פירוש לשון יס*י במסכת סבת
ולאחר מכאן ע״י בדיקה
נסח שעל הצפורן ואינ' יכולה לחתוך אס מנוקב איי על ידי דבר אסר
רגלים
אשה שמצטערת ביציאת מי
ת־צץ :צסורן גדולה אפי' פורחת לעוברת כור שנפלו לו ג' לוגין כיצ׳מכפירין אותו
בורגגלא מיס סאוכיס והאמה נכנסת
מכנגדהבסר
קצא נמצא דם בהטלת מימיה
תבעוה לינשא ונתפייסה אס אירע לה טבילה בחול ספופד כיצד לו ויוצאה ממנו
קצב
.גיסט׳רא שבמקוה והטביל כה כלים
תבעוה לינשא וישבה ו׳נקייס ודחו
תחתוך צפורניס
" ג גומות מיס סאוכיס ונפלו לתוכו נ^יס
הנישואין
טיט אס הואחוצץ
ז׳נקייסאימדנ׳סמוך לבעילת מצום יבלת שכגוף ותבלול סכעין ותלתוליס  .בשרי'  :הספוג והדלי שהיו בהם ג׳לוגין
ואס טבלהאשר ז' נקיים ולא נבעלה
ונפלו למקיה  :כיצד מטהרין אתהמקוה
סל בשר וכיוצא אסחוצצין
וכן כל סער ראשו שקשור נימא נימא .מיס סאוב'י שהיו בצר המקום ונגפו בו
קדשה ואחר זמן מבעה ליכסא
הוא ישן בין האנסים והיא כין הנסים
נתץ ג׳לוגץלמקוה אפילו שלאפ׳ץכלים
טעםלמה טבעת דחוקהחויצן
לא הדיחה בית הקמטים ובית הסתרים פסלו :גדם סנזדלפו ברגליי אד׳סא־וכהמ
דין כמל בעילת מיצוה יפיר'
ססה עם בלתו כסה לילו׳ולא בא טליה וטבלה .י
אב) פכזלו המקום  :מקוה סנעשה ע״י
ופירשה נדה
לא בדקה בין שיניה ולא בית הסתרים רגלי אדס אובהמה  :כלים סאי־כפוסלי'
נדה
אסטותרליכנוסאשה
את המקוה ,אינם מכשירים אתהסאוכי׳
סלה ואח״כ3מצא בהם דבר יהחוצץ
סנימקרא• מ שנפל לכל אחד לוג ומסצ׳
מחזיר גרושתו צריכה להמתיןשבעה האומר לחברו כבוש ידיך עליבנוקוה
הרי זה מגונ' :אס מות לטבול ע״ג•שליבו׳ 'ונתערבו:
נקיים
סקו׳שכפלו לו ג' לוגין וכחלקלשני:' ,
יפרוש
מתי
בתולה
כונס
קצג
סל פץ:םקכומי' בכותלי המקוה
קצר דין יולדת ומפל׳שפיר ושלי׳ הכופו׳ידיו ורגליו וישב לו נ אמס .המיס מקו׳שנפסל בשאוכקכיצד מכשירין אותו
סמק בריכות זו פל גב זווכפלו ג'לוגין
ילדה דרך דופן אינה טמאה לידס
סא טבלה סלא כדרך טבילתה
אס־ צריכה לפרוש סבעל'ל יל מ״א ללידת
לעליונה ונפסקו ובאו לתחתונה  :מקום
מיס שאינם מבסיס גוף האשס א״אכ
מיס וגופה כבוסים כקרקע  :הטובלת אנפלו לתוכו מיס טמאי סאומס ; נתן
דין מקומית שנהגו שאיין סאשה סובלת
בליל כיצד אראה הפומד׳ע ^ -עמד עליה סאה שאובים ונטל סא? ברובווצ
עד סוף מ לזכר וס לנקבה •
י.
'
יי־
לתר
נעד פסותמי״ב או גויה איכן .נאמנות
קצה ויחקאדפ מ^ שתו.
טהור שטבלה עסהטמא' :המפסלת' מס
אץהמקוהנפסל לאבשינוי  ,טפס ולא
בימי טומאתה'
ריח// '.
בשער
אס מותי לשתות עם אשתו נדה ככוס לאחוריהוטבלה ־ ■:נכנסו כרורומקסמץ
מהמס סאה מיס כסריס שנפל לתוכן
ביסדקירגלי' מלמטה • אספלני׳ממגמ
;.
אחד
אס מות לישב עס אשתו נדה על ספסל ויטי׳סעל בית הססרי׳ -ראש סימור
סאה יין ואחי כך נפלו סיס נשרים
מודבק במכה או בטיט  :וצואהוכיוצא מעיין אינו נפסל בסעוי מראה
ארוך או .בעגלה או בספינה
סרה בו סמנין וא אוכלי' ונשתנומיציו
סמי מטות ורגלי האחד נוגעת בחברתה אס טבל באבק שעל רגליו ־ ^
נפל
,
אל ישכב הוא באחואשנזו נדה כאחרת טבלה בבגדיה טהורה יי* ד■ ־

י *.

פרט? רמזי ריא טור יורה ר^ה ורמחרשים מהריקאר״ו
?תל לתיכו לוג אחד ונשתנו מיאיו *׳ .
?בינוי מראה אין לו שיעור • נמשך לתוכן1
עשקה שלא פתי ך כלי־ ושי נה א ז מראיו
מקום שנשתנו שיאיו עחמעצמיכשר :
^צוגיץעי ככע שנפלו צמקוה חסר
מים שאוטם אין חוזרין להכשרן :
גלוגין־שנפלולמקוהע׳י דבר המקבל
מומשה ; מקוס שנפסל כשינוי מי־אה
יסמשיך לו מי מעץ  :שאוב שנפלו לו
פלשט צוגין יין והשיקו כמקום היין או
במקום המיס  :חבית מלאה מיס או יין
שנפלה לים הגדול  :מקים סמי שנפל
לו יץ ושינה מיאיו ואז כ נפלו ג
לוגין ואז כ חזיו למראה המיס
עשה כלהמקו מטיהנמאו מתביריו
מקוה שאיב שהגליד ונימוח אם הוא
כשר  :הטובל כשלג שאינו מעושר
באי זה טיט אמרו שמשלים לאיכעיס
סאה • אבעבועות של מיס אם טובלים
בהם  :כל שתחל ת ברייתו מן המיס,
מים הנמשכים משק או קופה אינם
פוסלי ן תא המקוה
עברו המים מעצמם ככלים פ־סליס את
סמקוה  :רעפים שמכסים בהם הגגות
אע ' פ שיש בהם גימית אינה פישלים
את המקוה  :מיס שנזדלפו כיגלי אדם
או ברגלי בה מם  :צטי שאין לו לזבז
אם הוא פושל־מעיי חשש חטטין שכתוכו
:טכלאשתז הצטר שיש לה לזבז
משתי מחית אושלש
צם מיס שאובים פושלי׳כמעיץ  -כל שסו
מעץ שמימי איצו כסשל ברבייש מים
סאוביס • כיצד עושים לנקות מעץ
שיעור הנקב שמטה' את סכלי מלפשול
אתסמקוס
'כמה שיעור כונס משקה
פי׳ס־ימ״בס ופירוש סשאלתות כשאונה
סהמשינוס כלס
אץ להחמיר ולאשיר כשאונה ע״ירכיה
והמשכה  :מקו׳סשר או ריקן שנתמלא
ואין ידוע
מי מלאו
ירכיה דשאובה שהמשיכוה אי סגי ■ד
בעשרים ס אין ומשהו
שיעור ההמשכה אי סגי בפחות מג'
טפסים
המשכה ע״ג כלים שאינם פוסלים אינה
המשכה
המסכה ע״ג רצפת אכניס או כסייס

* מענו לתוכו ג׳לוגין
מקוס שהוחזק להיות בו ס׳סאה והוסז׳
להיות מימיו מתמעטים ולעמודלע
פחות ממי' סאה
'אץ סומכין פל החזקות במקום סאיפשיי
להתברר
לוקוס שמימיו מתפשטי׳ונמן כלי׳ כדי
שיתפחו המיס
פדות' גוימל״ת אינו כלום חון מלעדות
אשה
ע־א ישראל בהכש׳מקוה אינו נאמן אס
לא כדבר שכירו
ספק פיס שאובי׳פטיהדו חכמי׳ כיצד
מקוה שהניחו ריקן ומנאו מלא וע״ל
צמר המקלח למקוה
ספק ט :ל או ספק אם ים בו מ סאה
טבל במקוה כמרד ונמצא חסי
סט מקיאות שאין בהןמ׳סאה ונפלו ג׳
לוגין לאח מהם וידוע לאי זה מהן נפלו
ואח״כ נפלו שניים ואין ידוע לאיזה מהן
נפלו או ה־אשוט אין ידוע והשני׳ידוע •
מקואות•הנמצאים כאין העמיס או
בא״י אי בארן הכותים
מילא ננקום מיס סמק וחברו לנהר
כשפופרת הנאוד
אם ממן■־ להטיל מיס חמין למקרה
אם מיתי אח הטבילה ליכנ׳לבי׳סמרחץ
מו:ת־ לטבול בסמי טבריה
גלגל שק  :ועיים כו כלי׳נקוביס ומגלגל
בצהיר ושיפך למקוה
מקו? העשוי פל הגג כשי •

' הלכות נדחס
רג

התרחק אדם מן הנדר

נדר לעשות מציה לא ישאל אלא מרוסק
פיא־ש כדרים סייג לפרישות
נדי מצוה לישאל עליו ושבוע לא ישאיל
עליה
הנודר כדרים כדי לכונן דעותיו ולכוין
מעשיו
טובלידורבעת צרה

רר

כיצרעקיהכדרו וחלוקו
לשינת

גבר שעקרו אסיר ואשי כך הוא סותר
והספים כי כשהוא מותר
מתפיס ב שביעה אל הוי כשבוע מעש ;
אם הלכה כמ״ד דלא בעי׳תנאיכפול
שמע סכרו שנדר ואמר ואני כמותך
ושמע השלישי לשני ואמי ואני
אדם אוס׳על עצמו דג׳שלא בא לעולם
לכסיבא כעולם

מקום שנעשק עמקיי ספעיין הוחל
ויורד דרך הצד האפר
ניקה המקו׳ומימיו נוספין מעט מעט
או נבלעים בקרקע מעט מעט
האומר אה אמש כך יהא פתי פת כותי
להכשי׳מקוה סאוב ממקוס שלם שאינו
וייט יין נסך
סאוב אי בעי׳נקב כשפופרת הנאד
המתעים בדבר שאינו אסור אלא
הסק אס יש בנקב כשפופרת הנאד
מדרבנן הוי נדר
אי זה דכי ממע בצקב כשפופרס-צאד
רו חן ידות נדרים
אם ים נקבים הרכה דקים
ידים שאץ מוכיחות לאהו־ייןיריס
טעם למה טובלים כנהר כיון שהוא
האומר מוליכי מנכסיך אסור
קטערלאהוי סבור
מישנאנש לאסור פליואשה אח ואמר
פירוש טובלין בפיסת החמור
אס טובלין בתורי המער וסדקי המער' קונס פלי שלא אשא אשה זו
לשון אישי־ אם הוא כדר או שבועה
ועוקת המערה
שמתא יש לו דין שבועה
ג׳גומות בנחל והאמצעית סל ע סאה

רה המתפיס אשתו או ככר בדג׳
אסור

ח

דק כינוי נדרים

►ושטף סל גשמים עובר מסל
מקוס שיש בו אמה על אמס ברום ג׳
אמות מכוונת

רח

הבל בס סאה מצומצמות ומלא בכתף
זנתן לתוכו
בינ׳סטכילץ כר או כסת או שק וקופה
 3מ סאה פכומצמות
הטכיל הסגוסכס׳סאה מצומצמ וסחט

אם נהג סיתי מדת ימים רבים ינסוכ
איסור שלשים יוס ודיו
בנדרים שאינם אסורים אלא עדרכצן
נשבע שלא לישא אש? תוך גסני׳ועכר
ונשאה

כנויי כדרים הצל לפי המקיים והזמן
ס תש

נרחם לתחביר

רט

מודרמפיאחר

רי ^צריך שיהא פיו ולפושוין
נתכוון לנדור בנזיר ונדר בקרק או ׳
לישבע ונדר או בהפך
נשבע שלא יאכל היום ואמר־לא :כיה
בלבי אלא שלא אצא היום או שאמ' תנאי
היה בלגי• גמו״בלבו לידרר מפת שעירי"
ואמר פת סתם  :נשבע לפרוע לסמפץ
בעיר פלו שדר שם שמעין וביום פלוני
אירעו אונס שמחמתו הוצרך שמעון
לצאת מסעי׳ -שבופסאדם עושהילחבירו־
לקיים לו תנאו שהתנה עמו׳

דיא מתנה שיהיו דבריו בטלים
המדיר את חבירו וביטל בחשאי
מתנה שיהיו נדריו בטלי׳לא ממי למי
ססדירו ח 3מ או משביעו

ריב סדר בתור׳או במה שכת׳בה
ריג נרראםקחלין עלרבד שאין
בו ממש

הצסנעיס׳ לעמוד בכית אחדמןהא׳גוף■
ילפניס סוחריה
לניש 3ע :סלא יהיה מהדייס במקום פלו,
אס חנוכה ופורים בכללי י״ס לפנין נדד
הנסב שלא לצחוק כי אס פירו בפימת:
הנשבע שלא לצחוק שום שחוק אסוף
להפיל גורלות־וק ,להמרות פקוריס.
אפושס״אר

ריח כיצר הולכין אהרכוונ׳הנדר

עסוואעד

היה מסרב עס חברו שיאכל
קמס ^יחך .שאני נכנס
קהל שהחרימו שלא ידור איש פלוני
במקוס פלוני אס יכול להיות לוש©
חנות למכור וכיוצא

הנשבע שלא ידור סס שמעון ואשתו׳
לעולם
מי שחלה בנו ונדר שלא
שיהיה בר מצוה ונתרפא

לסתות יין .עד

החרימו שלא למכור בער ביוקר מערך
הך בסר שהיה קודם התקנה מה דינו
לא קבלו הברורים החרס אלא על דרך
השכר ההוא

האוסר עליו שמיעת תפלת שמעון.
האומר לחבירו אני אוסרךביתי
איבעיפטי נפסיה
פירוש מס שאמרו
ממצות תלמוד תורה ובקריאת שמע ׳ ריט נדר ליש׳אשה ולא קבע זמן
כל מירי דאתי מדרסא כיון דליתי׳מפו' נשבע.לסכוךי מלמד למועדייליסרין
רם חילוק כין קונם יין היומ
בקיא כהדיא שכועס חלה עליו
ליום אהד
פי׳מה שאמרו האומר אשנה פיזה נדר
גדול כדר לאלהי ישראל
רכא מה הן חרב ריס האסורין
במודרדנאהמחבירו
נדי כיון שהואמיתסר ספצא ליתיס
לעולם באעשה
המודר מסבירו הנאה המביאה לידי
נדר שלא יישן ג׳ימי׳או כודסמס משיב׳
מאכל כאיזה דברים מסו ' :נדר מן הככד
ריר דברים המותרים ואחרים
אסור לסמם בו ידיו• לא מן ככל אד©
.דוכס להרוו־פאת ־׳ כמשכיר בית לס בירר
נהנו בהם איפור
להמנע
או
הרגיל להתעיובימי תשובה
וכקדישי • המשאיל בית או כלי לקברו
ואחר כך אסרו מליו
מבשר ויין בין המכריס ומכה לסזויבו •
הממשכן ביתי לחביויאח״כאסיו פליר
מלוק בין מי תורה לשאינס בני תדה
אומן סעס כלי לחברו ואס״כ אסרו עליו
למבין דברים המותרים וכר
הנשבע שלא ידבר עם חברו כיצד
מי שנהג איסור בדבר המיתר איפשי
מותר לדבר
ססו׳סמוי ענדר ואין התר חכס מועיל
אסור ספיר על חכרו אסור ללמוד כר
כהנו לאסור את המות חל אף לע הבט'
הסודר הנאה מחברו אסור בגס למר
הבאים לדור בעיי־ שנוהגים בה איסור
ומופי בסלרכמד
בדבר המותר או שגאים ממקו׳שנהגי'
בו איסור
מידיי הכאה זה מזה אס הצסרפין לזימון
העודר הנאה מסבירו אי משוער או
רטו נדרים חלין ;יל! דבר מצוה
ממעין דינם לעיין תקיעה וסבילת מצום
שמתא דין שבועה יס לה
הטמן כל א .גר לו לחברי כדי לינכל
הנודר להתפנות שני וחמשי זמן ידוע
ואירע בו י״ט
ממביע ' כשלסין אס עול ליסבע שאין לו;
נשבע וא נדר לפבו׳פל סמצוה
הנותן כל מפות שיש לו לחברי כדי לינצל
מפרס שהטילו הקהל פ ל לצ מי שים לו
הא דנדרי׳סלין על דבר מצוה דוק׳מ׳ע
מפית סילום לפלוני י
שבועה שלא אוכל ככר זה וחזר ואמר
ככר זה פלי או שאמר שבועה שלא
ראובן מסכן בי ' לסעעץ ושמעון השאילו׳
ללוי ולוי אסיד טל יהודה  :הניס ססיר
אשתה וחזר ואמר הריני נזיר ושתה
הנדר חל עלדי סנסכ סישא אר סישת׳
להם שני מקומות בסוחפ -׳בכ״ה ורקדית
אחד מהם חלקו :׳ מקום מוקדש לעניי,
יבם שנשבע לסלון אכתוב בסימן ר״לט־
אינו אסורליסב בו• אין מעילה בפתוס•
ואם נשבע שלא ייבס ולאיחלוץ
ורץ תלוש וחברו ובטלו
ריו חילוק מן פירו׳אלו או לא
סתם הקדש בזמן הזה היי לעניים
אמר אלו וכיוצא בר
אס סליה יכול לאסור על המלוה נכסיך
ריז כיצר הולכין כנדרים אחר
כמס ועבדים לשובו
לשון בני אדם
המודר יצאה מחברי מותי לסחיטךל
פירוש שלוק • הנודר ק הירק אסור רכב מי שחתנו מורו־ הנאה ממנך
אפי ביבש• הנודר סן הפקר אסו׳כטפיל/
ודיצה ליה ן לבתו
ובהפך מותר  :הנודר ק הבשר אסור
בגידים ובהפך מותי •• מידי דלא חזי רכג כידי׳ בני לת*ת ודיני׳נלוו לזה
ליה לפוס בשפתיה ליתייה בכלל סתם רבד האומר לחבית נכסי חרט
נדר • שימים ובצלים וכל דבר הבא ליתן עליךרכר' ־
טעם בקדרה כקרא תבלין • פימש :קום רכה אין אדם אוסר פירו' חבית
סטה חטים שאניטועם■
על הכירו
הנודר ק החטים
הנודר מן הפרי אסרבקשואי־׳ודילועיס
וס לפפינות
המודר הנאה ממעיין אס טובל בר
טבילה מל מנו©

רכו ב' שותפים כחצר הדירוזא״ז
בעל שאסר הנאתו על אחרי ' מהו מכתי
מלוג סל אשתו

רכו

פרטירמזידיני טור יורה רעה והפחודשי& מהרריהאר ו
רכז אסר עצמו מכל יעוראלאו
כהנים ולויים
מי שאתר הנאתו פל העניים

רכה היאך פותחין כהתרת נרר
ומה נקרא פתח או חרטה ומה
נקרא עריר וחרמי הקהל
מלמוד מתיר סרס ונידוי אפי' במקום
רבו  :סי שאינו ת״ס שנדה עצמו צריך
עשרה שימירו לו בסימן של״ד
חרמי צבור נהגו להתיר בסבת
האועיקונס סנייתיעל בני עירי שאינו
נשאל לחכם שבעיר הה לנשבע
איעתי אינו נשאל לחכס שבעיר
מיסגסכע שלא יהיה גבאי או נאמן
אס נשאל לחכם שבעיר
קהל שנדו איש אחד ונשבעו לנהוגדב
נדוי עד זמן פלוני להתירו
מי שהיה חולה ונדר שלא יאבל גבינה
לעולם ועכשיו מתסרט
מי 60סי על עצמי בשי ויין אם יעבור
■עביר פלינירעכר עליה ומתחרט מנדרו
פותסין אילו ידעת שהית אשתך עוברת
על נדרך היית מדירה
יש נדייס דלא כעי׳ סיס ' דמעיקרא
הנודר מדבר כרי לפייס אמתו שתחזיר
לו נכסיו שגזלה ממנר י־
בכורי מןהביתומןהעלי׳ונודע שנפלו
לו בירושה או שניתנו לו במתנה
אין החרס צריך לא פתח ולא תרעה
נשבע שלא יעשה דבר סלוני בלי סוס
פתח היתר וחרטה
כיון דטעמא דפותחין בנולד דשכיח
משום דהר ככד' טעות לא ה״ל להצריכו
מאלה לחכם
אס פותחין כחיטה דמחמת נולד
אס התירו לו ב<{א סיפיט הנדר אינו
מותר  :בהפרת הבעל וכן בחימי צבור
אינו צריך שיחול הנדר • נשבע לעסות
לבי פלוני תוך שנה או שמכאן ומד זמן
פלוני יעשה דבי פלו' מתירין לו מיד :
כדרסאסלאיפרענו חמיו קודם פסח
©לא יהיה סג העצרת כעיר ולא פרעו
ונתחרט אם ע תירץ לו קורס פצית :
מי שעבר על נדרו ואח״כ התיר לו חנם !
לא כשאר עליו עונש הכדי :
אין לחנם להתיר נדר קוד׳סיסול  :אס
התיר נדר קודם שיחול אס הוא מותי :
נשבע פיוס ששי בבקר שלא יהיה בשבת
הכאה תוך עיי פייפי נייאןובעוריוס
סשיסמוך לשקיעת החמה נתחרט אס
מתירין לו  :תולה נדרו בימים אס
מתירין לו קודם שיגיע זמן נדרו :
ספיקאדאודית' לחומר אי הוי דאוריתא
וא דרבנן • המודר הנא׳מחברו ומת
אס מתלרץ לו :
ראובן  ,שנשבע עד שמעון שלא יתעסק
.בסחורה שלא בישומו ונפטר שמעון
אימת מודר הנאה ססכרואץ עתירץ
אלא בעניו
האדמודהנאה מחברו אוץממיריןלו
אלא כפניו אם הואדוקאב ^ ־דר הנאה
גפניו  :הנודר לחייו מכלי שהכריחו
הלה אס מתירין לו שלא מדעתו
הנודר או נשבע לסבירו ועבר אס מתירין
לו שלא מדעתו
נודר אי נשבע לחכירו והתירו לו שלא
מדעתו  .הב״ד שנזקק להתיר נדר או
שבועה שעשה לדעת חכירו ראוי ליסרו
העלי׳ מן סת  :ס שהנדר הוה לתועלת
סכירו והתיר לו :
נשבע למי שהיטב לו מצד אחר ולא

נשבע למי
:
בסביל השבוע •
שעשה לו טובה בשביל שישבע וזה עשה
:
לו טובה גדולה מזו

נדר ע״ד רבים אס צריך להיות בפני
רכיס  :נדר ע״ד רבים לדבר הרשות:
נדר עד רבי׳ כדבר שים בו נדנוד איסור

ער המקוס אימתי אין לה הפרה
אשה שנשבע שלא תנסא כי אס כרצון
נודרע״ד חבירו שלא בפניו מתירין לו
אחיה ואמה יחד ואחיה פרוצס בזיווג
שלא בפניו וטוב להודיעו
אשד ואמה אומרות בס  #י ^ןהיא ממה׳
אבל בפרסום אינה מורסמפני יראת  .מישחססס אשתו הראשונה כל נכסיו
' נשבעעלדברשהוא ולא רצתה להחזירם לו עד שיגרש אשמו
קרוביה :
תועלת להכירו אבל ־.הוא לא נתכוון סג יה וישבע סל דעת המקום ועל דעת
לישבע מפני אותו תועלת הנמשך רביס שלא להחזירה
לאיש השיא  :נשבע מעצמי על דבר
נדר שסודר ברביס ממירין לו אפילו
שלא בידיעתם
שהוא מועלת לחכירו :
לו
שיחזיר
כדי
נשכע להועיל לחבירו
קרסים סמטילין הקהל על דעת הקהל
ממונו שגזל ממנו
יש לסן התרה
נדרי צבור אינם נתרי׳ אלא מכאן ולספא
פועל שקבל סרס לפשות מלאכה עס פ
אבל מה שעבר אינו ניתר
ובא לישאל תוך זמנו :
נדר או נשבע בפני שלוחו דינו כבפניו אין הנסים צריכו׳להיות במעמד בשעת
ואץ מתירץ לו אלא ערקת שולחו או התרת החרס ולא אפי ' מקצת הנועדים
סס בשעת הסיס
מדעת השליח עצמו :
אס בשעת השבועה היה נחשב לו טובה חרמי צבור אפילו לא בטלה הסבה
ואח״כ לא היה טובה לו
סבסבילה החרימו מתירים ואפילו בתוך
ראובן שהסבע׳את בנו שלא ילוה כי אם הזמן שקבעו
ברשות לוי
להמשיך לתקנה ואפילו לא בא הזמן
ג׳תלוקי בנודר או בנשבע לחבייו בפניו ולא חל הנדי
פימש הירושלמי כרעים אלו
הסכמות שלנו שאין אנו מזכירים שבועה
הנודר או הנשבע לגוי או לקטן אס צריך אף מן הדין הס ניתרים
היתר בפניו :
הסכמה שהוא לגדר או לסייג אין
צ& ה נשבע לינש לפלוני ואח״כ נתחרט׳ מתירין כלל
מחמת ששנאה אותו
קהל עשו הסכמה כחרס בענין שהוא
נשא אסה שאינה כת בניס ונשבע שלא
למיגד׳פילתא והלכו קצתה לדור בעיר
ישא א שה עלי׳אס סתירי׳לו שלא מדעת' אחרת ואין דעתס לחזור
חרסר״גשלא לישא שתי נשי אס האסה
אשהסהסכיעה בעלה סמוך למיתתו
נותנת לו רשות
שלא תנשאלאסר ואסר כך נתסרטס
ונשאלה והתירוה ולא הודיעה לסתירין תקנה שהתנו בפירו' שלא יוכלו לבטלה
שבעלה השביעה
או שאמרו על דעת הקפלות הרחוקות
או שהוסיפו
לעשות שלום כין איש ואשתו דבר מכוס
הוא ומתירין נדר ע"ד רבים  :לציכי חומר בחרס על מנהגם כגון התרעות
או נאדר נפוחים וכיוצא אס מה שהוסיפו
רבים דכר מצוה הוא
אין לך מצוה גדוצה מהסיר מכשול היה שלא מדעת כל הבמריס
לאססניא הסכמת רוב הברורים אא״כ
שבועות ונזקים
להמיס פמשתו הוי דבר מצום
הית במעמד כלס כענין כדינים דעלמא
איזה דברים חסיבי דבר מצוה להמיר לסון התרת חרמי צבור
בעד נדדסע״ד רכים
דין מקום שלא נהגו להתיר חרמי צבור
נדר סע ר רכים ויש מצוה בהתרתו ככור שהסכימו על ענין אח ונשבע כל
איש מהס עלי י ואסר כך רצו להתיר
וקצת מאותם רבים מוחים בהתרה
.מוד׳'יכול לפרס בעת נדרו אע״פ שמפרש דין מי שלא ענה אמן אחר ההסכמתש״׳ן
עכשיו יכולים להמיר הסכמות אפילו
דבריוכדרךזי*
לתקנת הקטנים ולבעל מחלוקת הוי אמרו אגו משביעים
לדכרמצוה :
נדר שלא יהנס אביו קהל שרוצים להמיר הסכמת בסמו וים
מוחים בידם
ממנו הוי לדכר מצוה
נדך עד״ר שלא יהי ' ססדרי׳בעיר פלוני הסכמה שתלו הדבר למראת עיני
ועכב המושל אשמו ובניו
המוקדמים ונפל ביניהם מחלוקת
אמר אני מקבל בנדר ע״ד רכים שלא בענין לעוברים על ההסכמה צריך דעת
אבא עסאסתי3כי'א ' עדזמן .פלו' :הוכדח כלס להתיר
המנהג עכשיו להמיר הסכמות ט״ס המב
לישכע ע״ד רכים שלא ישא משורכתו
הסכמות שלנו שאין כתיב בהן כי אס
נדרים שלא חלו אין דעת הרכים ולא
בצח חרס ממירין לו על פי הרוב
המקום מעלה •
נדר על רעת רבים והס מסכימי׳סיסאל מי שעבר על הסכמת הקהל בחרס צריך
על נדרו  :סמר שכתוב בו סכסכע ער׳ר
סיכיי-זוהו  :הנשבע שלא ליכנס בתקנת
אס נאמר שפרס אותם
הקהל הוי שבועת שוא
בעל מיפי נדר ע״דרביס ואם נתן לה בני אדם שלא היו בעיר בשעתהסרס
כעל רשות לידור פ״ד אחרים
חייבים לנהוג בתקנת הצבור
ד שותפים שנשבעו זה לזה אם הוי עד״ר אין .צריך לענות אמן במה שהצבור
מנדים או משביעים
נדר ע״ד רכים אס התירוהו מותר
נשכע ע״ד כל הקהל הוי ע״ד רבים אף אס מקצת הקהל מוחים כחרס
אנשים העושים שדרס על הצבור סלא
לדעת ר* ת שצריך לפרטם
מדעת הצבור
נשבע עד המקום וע״דפלו׳ופלו ׳הוי
סניסאוסלסה מהבינונייס סנפיר אס
נשכעע״דרבים לעלות
ע״דרביס :
לארץיסראל או סביבותיה ואשמו יכולים להוציא עצמם מתקנת הצבור
שלא להפריד בין איש שביעה דסלגש בגבע׳ ודשאול ודיהוסע
מסרבת :
ילא היה אלא גזרה נכדיי
לאשמו הוי לדבר מצוק

נדוי וחרס
לא שבועה

הזל לע

דומת הבאים אכל

אס מתירי • נדר של שחוק
אס עברו והתירו נדר של שחוק
כללו בסיס השחוק ש כלמי שיעבור יהי*
מנודה אס יכולים להתיר ממי  :לנסכע
שלא לשחק בסוס שחוק אסור להממת
וכן אסור להטיל גורלות
סא צותירין נדר שחוק ספני רפואה חולי
סל סכנה
נדר שלא לעסות דכרפלו׳בלא התרה
ולא התדע להמרה או סאער שלא יוכל
סוס חכס להסיר לו
הנשבע לאשתי ואו׳ספייסוה והתירוה לו
החייב לחבירו מנה כשטר ובשבועה
וטוען שפרעו
עדיס מעידים שחייב להס ממון בסטר
בשבועה לזמן קצוב ועובר על שבועתו
והלה טוען שהעריכו לו
נדר לעלות לארץ ישראל יש לו התרה
נשבע ע״ד אחר ונתן לו הלה רשות
נתן לו רשות ככתב ידו אי מה< "
נשבע לפרוע לחבירו לזמן סלוני ופייסו
שיאריך לו הזמן
שעבד סטר חוב סיס לי על חבירו
בשבועה סי מהס יכול להאריכו
השביע בנו שלא ילוה כי אס ברשות
שמעון ולוי ומת שמעון
נשבע שלא לגרש אשתו כי אס בהסכמת
סלסה אנשים ידועים ונתחרט והשנים
נתנו לורשו' והשלישי הוא במרץ מרחקי׳:
פירוש הא דכל המגרש אשתו ראשונה
מזבחמורידעליו דמעות במי נאמר •
אסר ענסו מכל סירות אס יגרש ברשות
הנסים ועוד שב לעסות ככה פעם
אסרת ואמר שיהא באיסרו בכל פטם
שישאל ויותר מהאיסור שיחול עליו פעס
אסרת וכן למולם
אשה שנדרה ע״ד רביס שלא מנשא כלי
רשות ראובן ונזדמן זיווג הגון ואינו
רוצה לתת .לס רשות
האוסרת על עצמה כל סוס כסף שינתן
לס בתורת קדושין אס תוכל להתקדש
בקדושי סטר
שסר קדושין שכתבו לע איסורי הנאס
נשבעה ע׳ד רבים שלא ממקדש כלי
רצון ראובן • אף על פי שקרוב בעיני
סהיתומה לא דקדקה ככל זה אין לנו
לדון אלא כפי הלשון הכתוב בסטר
קדושין יש בהם צד מצוה לאסה
הנשבע לפרוע לסביו לזמן פלו׳והכריחו
האדון להאריך לו זמן
הנשבע לפרוע לחברו ליום פלו׳ או ביום
פלוני ועבר היום ולא פרעו
עבר על שבועתושי לו להסאלעליה
נשבע לסרטו קודם זמן אלו' ולא תבעו
בתוך הזמן
מנדה עצמו אס לא יסיע עד יום סלוני
ופרע בלילה שאחריו
לא היה לו שוס דבר לפרוע כאותו יו•
ואחי כך הרויח
עבר הזמן שנשבע לפי־עו ולא פרעו
אס ממירים לו שלא מרפת המלוה
נדר ואמ שאס ישאל על נדרו אינו יהודי
נשבע ואסר כל זמן שיתחרט מזה דעו
שלא יאמין בס״י
תקיפת כף אס יס לה התרה בסי׳ רל״ט
סתרת נדרים והתרת שבועות סוים לכל
דבריהם • נסאלין לע נדרי הקדם
נדד בנזיר ובקרבן ובשבועה אושנדיר
ואין

ששל רמזי חנל מור לווהדמיו
זירןמחויבשיםמחר״יק ^ " ' '
 $1ף1פו כאי זה מהם נדי
לכלח  :כדילהתענות או פתח אחד דל! איזה נדרים ושבועה יש להן
לתת
צדקה
הפרח * ר *6גודר עלת *0י
ם $יטלץ להתיר לו
בשבע נמשויכתושלא ישא אחר' מחייה רלב נדרים שאין צריך התרה •

אין זה נדר או זה צלוס
אמרו לו אשפך נדרה ואמר בלבי היה
להפר הל והפרתי
החריש לה הבעל או קייס להוהלב'אצל
קכס והתיר לה • נדרה שלא תלך לבית
האבל או לבית ^משתה
נדרס פלא לילך .כמחול וא שלאלשורר
וכיוצא מפר לה'באלה  -נדר כרצון אשמו
שלא לקי־ב אליה עד זמן פלוני
נדרה לסתות סס להתעבר אינו יכול
להפר  :יאמר לאשתו אוסר אני עליך
אי־סור גמור שלא תלך לפיתאביך .ולא
תדברי עסו

סס החפץ שאוסר עליו • אמר קונם
.זריק׳צמר זה ליס עלי וכיוצא אמר
קונס סוכה עלי ■:
מלמד שהחנה עם לזכות החנוקה סאם
לא יסרעוהולזמן יבטל הילדיס מלמודם
ונשבע עלהז :
אסשבועה
קלה במלל לעבור על מצוהדרככן •
להתענות כשבת אס אסור מדאורימא
מה ׳שהוא מדרש קכסיס שאינו מפורס
כמורה שבועה חלה עליו :

אומי יאשרו פירות פלי אס לא ראיתי
?נפלה לפניויבמה • שידך כתי לבן
בריךזו כיוצאי מכדים :
עמעץ בשבועה וקלקל המשודךמעשיו:
$יש ואשם שק •לו עליהם סיס סקהלוכן קונס אש לא נמניתי על פסח שאליתו
לישא ז? את זהונש תפ האיש ושי כתשו׳ שוקלת י׳ליטרין וביוצא:
סניה שנשבע־ לס שות דבר אחד ועבר הכירי מכל עירו שבעילם כמה נאסר:
אשר עליוכלפירו׳הפולס חוץ משטין או
אחד מהם על השבועה
סיניס שנויו ללכת יחד לאין ישיאל חוץ.מבשר  :נדר עכ׳דבריס ומצא
קהל
סיטהעלא׳מק :
סאותי עליו יין
בחור שהסכימו כחרס סלא יקרא כתורה
מיך ב שנים יאחד מהם מצה להתעכב
שאינו נסר  :נשכע לפרוע
כשבע ע דרבים ולאמש־ מידע ואומר מפני שהיא רע למעיים ואפיו ול הישן
יפה לעע^ם :
לחבירובז בניסן ואירע בשנת
שהיה אריס כאותה שעה יסעדיה כתבו
נשבע שלא
סותפץ
יעשה
■
ךב
סי
:
מפניסה־יא .סטר
ריחו לסופר סישכמיאלא
שידעי וסטרו שמרצוןכדר
א־ע״עשהידר ע דרבים כיוןשא־־נו נדר פה־א אישור גדול ונודע שאין אישור
דלג עונת גדרלם לזכר ולנקבה
יגלה החסכון לשותף האחר  :נשבע
כ כ  :־אפיי לוסברו שהשי כלל אותי
למליץ ליבמתו :
רלר מתי האב מפ׳ לבתי והבעל
קהלשהסכימו
לא יי־שיף בו אישור אם נעשה שיר יביס
הסכמה
בחרס
כדבר
שיש בו רבית
לאשתי
כדר שתשואחא :תלה בדבייםשהייתה בפשר שלויונג׳י׳ כך גשבעלתפלו כך וכך
ואיגלאי עילתאשהשרפוטי־ו
נשבע לדור כמקז' שנשא אשמו וע״י ק
כוונת השומעים בהפך
רלה מדיר אשתו מהנאתו
הוא מתבטל מכיבוד אב ואס
נדי עצמי בשני פילמים אס לא יעשה נא נש פשעת ,ד פץ לעניי־ על שבועתו
למתשמיש וכיוצא
׳ולא היה יכוללבעל א:שו אלא ע״י ממון
נדר שאסרו בלשון שבוע ושביש שאמי,
כך ועני ולא עשה
הלכות שבועות׳
בלשון
נדר
:
אס
חל
נדי
יה׳*בה  :למה אונס מ פין לא
על
היה
נדר
מתירים לכמה
דומי׳
או נלר
אנשים
בהיתי־
רלו
א־ן►
כיצד
הוא
שבועת ביסוי^
דאינ ס זחלה נכו :
על שבועה או שבועה טל נדר ד
אס
מתייי׳כפה
נדייילא־ש אחד בהיתי
ושבועת שוא
מי פהיססייב לפרוע לחבייו
סנה
הלכות כיבוד אב ואם
אחד
:
שידך
בינו
לבת שזעקבשבועה
נשמילחנול כעצמו חיילא עליהשבוע
ושינה מ .ךם דימתו ואומי לשמעון בשבועה טוס פלו ' ואדוני סאי־ץ התפיש
רמ כיבור אב ואם ומוראם
נשבע
לראובן
ביר
סאם
תיצה קרובתולבא
אותו לוה מנה זה עד שיפי הפלוס
שיוליך בתושם
אל יעמוד במקו ' המיוח לאביו להתפ לל
למקום סלוני ולהגשת
לו
מישע ':על נדדו כמה ימים צריך לנהוג למי׳ שהוא חייב לו  :באיזה עיין
סס
יהיה
:
אס דשאי ליסב כמקוס אביו
סישאנה
לא
רצתה ה״ז אונס
אינם השי לעטי על הצרי כנדרי
או להכריע דבריו שלא גפניו :
איסוי קודם שיתירו לו
נשבע לתת לפלו׳ק״ק זוז
ולא
רצ
׳
לקבלה
הנשבע שיעז־ד כאיששג״יש תק־שכונס אונשץ  :עניו כהר אימתי הוי אינם
פעור • נשבע שלא יאכל שבפה ימים אס יש לו בניס כרבה אי זה מלס כופין
ישיאל והפיל ! זז הש :יצ׳ חיץלפבונס תקין ליהודי שמשביע־ המושל שלא
שיזון לאב  :סא יכול לזון אביוממעשר
רצופים אס לוקה
על
■
נדרי
סוא
פני
:
יביים מה ;מדינה • מלך או שלטיןשפיטה׳
דרים שלשה יעלי בתים
היה אביו אומר שמועת
סניס שנשבעו לפשות דבר אחד ועבר
להחיים או
להשביע
כעד
צרכיו
בטעות
לא
יאמר
לן
אל
ממניהכי•
אשד עלהשבועה
קהל שהעצימולעישו' תקנות ואחי מהם
מוחה • אה יצו הקהל 'להחריםואחד מלך שניה להטיל תרה או שמשביע
אם׳
היו לפניו שתי מצות א'שאיפשר
לוי
סנשכעלראוק שהיא יסתוס חלונות
ידעו שפלו בא לע הנויהיאוכיוצא בזה ד
לעשותה ע״י צרורים ואחת שאיאפשר .
אמי אני מוציא עצמי מזהה־חיס
שמעון
ליום
פלוני
ולא
הניחו
שמעון
או
גר המשביע לראובן שיוציא
מה
שהפקי׳"
סהחחיל באותה סאיפסר לעשותם .־
הכריז המלך שאה מז״ימו שו' סיש בלא
לא אמרי׳אתלבך אנסך אלא בלשעכר
בידושמעון ג טעה למסהתיר ר
עקיבא
ביד אסריס ונזדמנה לו אותו שאי "
'הסכמתראובן•יהא מטפל
הנשבע כנביא מן הנביאים או בכתב
לעצמו לסיו נשבע בשפת יי ומבטלבלבי:
אפשר י אחיו הגדול אפי׳מאמו הייה
קהל בידו נא פנים על המש
מכתבי הקרש או כספי תפלו' או בספר
מהם נשבע קודם לכן שלא בסיסוא' נשבע לחברו ועסי מודעא שלאינשבע•
בכבודו  :אח גדול שחירף וביזהלאחיו
להיות
מחכמותחצוניות
נשכס
אלא מפני שאס׳ היה נמנעימליסכע .לא
קטן
באותה השכמה מה דינו
כיצדת״ס :גודל כיבוד אב שכיבד גר: 6
הנשבע בעשרת הדביות
היה
מטיב
לו
יש
מטחי׳את אביו בייתי'ומביאו
ברורי' ש הפנימי לעמיד באשט״גיש חוץ
אמר איסור לה או למי ששמו הנון
אדםשייש<־ תא חברו
במיני
יסורץ
עד
לסייהע״הב * אביו ואמושמשמשים
סאפשס
לעיר עד שמגעו' השכמת באי5ס מקום
או שלאאעשה
שנשבע לתתלו כך וק־
ממון
אופו
אס
יקבל
מהס
:
צי־יכים לפמוד •י ' נשבע לפיוע
מי
לחכיו
שאינו
מכבד
כינוי שבועה סכל לפי הזמן והמקום
נשבע לחתנו לתת כך וכך ונתקלקלו
אביו ואמו אין מלקין :
בר״ש אם חייב לפרעו ביום
הראשון
י
להוסיף פליהס או לגרוע
החובות שהיו
מהס
:
חייביה
ול
רמא
שלא
להכות
לאביו ואמו
קהל שהחרימושיפ-עי ח׳ טתיסם ויבנו
רלז כיצד עוקד לשון השבועה
ב״ס מהמיעית שיגבו מסגויס ולאסשפיק הנשבע■שידיר כמקים חמיו וסיבב
הוא־
ושלא
לקלל
)
ולבזותן
דרות וכינויי)
אתייס שהמושל 15יס עלמי או שיאמרו
:
מה שגבו ׳לפרוע סיבותיהם
אוכל^ סתם רמב כיבוד ומורא תלמיד לרב
רלח שבועה שלא
לו הממאיס שהוא סמה לו לדור
סס
הסכימו בני החביס בשי-ס
ואם
שלא
יתפלל
הרב מחל
וכמה
פוס אחר מסם כי סא במדרש שלהם ויש צאנם לאסור אשתי סניה׳ כדישתחזיר
דינים
חלוקי
בענק
הלשון
אפילי נתן לו רבו רשות לאגורה פוך
לו אשתו ראשונה נכסיו שגזלה ממנו
שבועה שלא אשתה אינו חיי פדשישתה
מתח־־טיס
ג׳פיסאות :
רביעית
:
שבועה
שלא אוכל כלשהו
השכמת שכתוב בה ע״ד המחפי 'שבקהל :משי עודעאשהוא• מוכרח ליפב׳ לקבל
נסל
רשות
מרב
ו
אחד אס צריך ליטו -4
מנבילות וטיפות אושבוע׳שאוכל
סליו מה•שיגזרופלו׳ופלו' בינו לשותפו
פחות רשות משאר רבותיו :
קהל שמבארים מס כוונתם כהשכע־"׳
מכזית נבילה וטיפה :
אםשי בל' סהשכמ׳ספק ראוי להחמיר קונס שאני׳ נמה ךל סא פלך למקום
אינו
יכול
לסמוך
אחרים כמקום
נשבע שיאכל נבילה או טרסה  :נשבע
ראוי לועי•שכוונת הקהל כהסכמפם׳ פלו׳והלךאס יכול להתיר ע״פעצמי
רבו ג
לקדש
לאה
כל
זמן
לא היתס להענישהשוגגים  :קהל קונס־ שאי אתה נסכה לי אס אץ אמה
סיבקשנו פלו׳ מכאן
עד הפסח אח״כ
אס ים לסימך להשתרר לע הנסמך אף
נשבע
להפך
:
נשבע
שהתירו הסכמתם מחמת אונסהשלטון נותן לבני כור לס קטיס ואין הק סמוך
מל יפ שאינו יבו
שלא למכרי מסלו
פלוס
לפרוע
לשמעון
רכט נדר שתות• ממצחו איחלה־ על שילק אביו עי צי־יךלומר הייני
אס מומי לתלמיד חפי להורות לפגי
ואס״כ
נשבע
לפרעו
עד
כאילו נתקבלתי
זמן פלו' :
גרר בגדך
סיב • פימש תלמיד חכר
אכדעזמדת
וצווחת
בנודרת
ע״ע
עני חייט שנשבע לתלי ' עס חכירו מס
שלא
גדר
מכלכלה
שבנות שנע לתיכה אמי יכיל בעלה לספי
שירויס
הכתוב בפסקי הגאונים יכול להודות
אילו
הייתי
ציור ואינו מספיק לפמ׳אשתי ובניו בימי רבו
יודע
שמות
שבע לסוב לא
שהחרימו על דבר ואח״כססרימו
קייס לאשתי וכסבור שאינו לשין הקם
הייתי נודר אלא לשארכלכלה
אסור להתיר דבר מומוס־ סנראם
פל
ונו
ביו
הפכו
:
הער
לה
:
נשבע
אל
על דכר והזר ונשבע
ידע שצריך להס'
לרבים :
בנודר לחברו לא
הותרכולו  :אשהאמייק הותרמקצתו ביוה שמעו ועבר היום • קייס לס לבטלה ונפאל על שבועהראשונה
שנדרה
שלא
אימתי
תינשא
רשאי
כי
להורות במקום קכסאסר־
נשבע לפיוע תנה לפל׳בחרש אדרוחזר
ואש״כ העי לה ואח״כ כשאל על ההקס
אס כרצון אחיה ואמה ואחי
משבע לאחר לפרוע באותו זמן וקדס קכס אכסנאי סמצ׳לברך ביכתחתני©
לשמעון ואמה אינהרוצה :רוצשתנשא קייס לה יכילה להשאיללסכם
אס יכול למחות בידו הרבשבעיר :
השני לתובעו  :האומר קונס אשתו
הער לסי קידם שמיפה ואח כ שמע אינו
כהתרת סיס ונידוי וכן
בדבר שהוא רשאי לעשות במקוס חסם
בהפרת הבעל צריך לחזורולהפר
אסורה לי אס לא יאבל היום נבלותוא
אחדאסיהפחילו
לומר שלא לעשות
לאאמרינן,הופר מקצתו סופי כולו
היי הוא מנודה אס לא
אמר לה ץא כאן נדר אין כאןשכיפה
יאכל היו ׳ נבלות שלא בישותו
גדיו
הקהל לתתהספדי׳לסני׳וסעבירו אי בטלליך׳
נשבפליתןלו מתנ׳ונמכה לו לע
^חד מסס לפי
שחטא
:
כדר
או
נשבע
מנת ראוי שלא לעסות כי סא ברשותו ואם
להחזיר :
נדרה לכ׳נשיס ואמר להסא הייתי יידע
שלא יאכל ענבים שלא ילבש כגדי מסי
ו־הבאי הוא מופלג אע״פ שלא התחילו לומר כן
שדעתה לידיי הייתי שוכרך לפשר
רלם
שנים
שבועית
וירחץ
אל
יעשו סלאבישומו
ונשאל על אח מהן :התנה בשע שטעמו
.
קייס לס וא שתקלצערה
ושגגותואונסין
צ2לא תהא ניתרתלעולם ע
כמה
אמי לה יא איפשי שתדורי וא בטל
או אינו נקרא לברשאין ,ט מעשכסעזביר־

פרטי ועזי דעי שירכיה דעה והמהודשלם מהר-׳י קאררז״ל,.".
כמס יס ליוסי מלהורות כדבר שאינו
סא רשאי כתלמיד
כרוי לו מאד :
להקדים שלום לרבו  :בצבור אס מותר
להתפלל כנג רכו :אס רשאי ליש במקומו
או להכריע דבריו שלא בפניו
אין אדם הייב לעמוד בפני רבו שהוא
עומד למעלה בביתו והתלמיד למטה
ע״גקרקע ; אס קראו לרבו לקרות
כתויס אינו  $דיך לעמול כל־זמן שרבו
עומד  :אס צריך לעמוד מפני רגו
שישלו רב באולה המדינה
 .סא הבן כריך לעמוד מפני אביו במקום
רבד* על רבךקורע בשמועה רחוקה
( | י $רכומוצן לפניו סא נוס דיני אנינו"
אם עיקר הרבנות מלוי בפלפול
אין סכם קורע על סכם קטן ממנו אלא
אס כן הוא רבו
־ לא ימיר נדד במקורכו אסי׳הוא תלמיד
סכר ולא במקום שים גדול ממנו
להתיר שמתא אפי' באחרא דרביהסרי
כשמזכיר רבו מוך י״ג חדש צריך לומר
הריני כפית משכבו • כס ורק בפני
רבו חייב מיתה־ י ראה רבו ;שרוצה
לאכול דבר שהוא איסור דרבנן ־
האומר לחברו איני מקבל ממך אס היית
כמשה רכיכד '*• ׳ * :

הלבות תלמידי חכמים
דמג .פיטוד תי׳ה ממס ומלעשות
מלאכה והקדמת מכירת סחורתו

.המבזה את החכם אפי׳ שלא בפניו חייב
כרוי ברבים  :המבזה את׳הסכס אחר
מותו אין קונסין אומו ליטרא של זהב
מהגדר החכם סקונסין ליטרא זהב למי
שביזהו  :אס החכם כמן אצבע בין
שינו וגרס לו שיתריס כנגדו
•אס החכם מסר לגוי אלם שיגבה ממי
שביזהו ליטרא זהב
בזמן הזה סא קונסין ליטרא זהב

רמד

קימה והידור בפני חכם

אקת״ח עימד כפני

ימ

שקטן ממנו

הלכות 'תזת
רמה חיי׳אדם בלימו׳מו ולתלמו'
רמו אםילמודואח״כישמאשה
וישליש זמן לימודו
מומןלחברו ממון וטוב לו בו חלק מזכי*
פס שעסק בתורה או ממה שיעסוק

רמז

הלכות צדקה
גודל שכד הצדקה

הנותן צדקה אס יתפאר בה מענישין
אותו  :אם מועיל מה שפוסקין צדקה
בפד המתים

רמה מי חיי׳ בה ומי ראוי לקבלה
רמט כמה חייב ליתן בכלשנה
אין צדקה גדולה מלהשיא כתולו׳עכיות
אי זה יות גדול בנין כ״ס או צדק ? :

ת כמת ראוי לכל אחד
אסשי עניים מרובים אם יחזרו על
הפתחים או יתפרנסו מקופת לצבור
אס מחייבין בית דין לעש' צדקה בדרך
מס או כדרך נדבה

רנאלמי נותנין ואיז׳ קוד׳ לחברו
מסין את האב לזון בכו גדול שהוא עני
אפיך מאביך קודם לאחיך מאמך ואנשי
עיר לשל עיר אחר ' ויושבי א״י ליושבי
ק״ל -מיסנדר תעות לצדקה כמה יכול
נתן מקצת
לימן ממכה לקרוביו ♦
מסיו לצדקה כעת מותו ואח״ב ירדו
קרוביו מכנסיהן
הקדים מממונו סמהריוח ישכירו
הקהל רב ׳א והשכירוהו ואסר כך נמצא

אם פותר לאפר הנדבה פד שיתבענו ; כיון שהודלק פעס אחת כמנורה בכיר^
רב אחר שהוא קרוב למקדיש
נדר לימן כך וכך לעניים והפני אינן גבאי :כדר לתת לעניים שירצה עם עובר הכצסת חלה קדושתו עליו וכן פעיל,
יכול לעכבו לעצמו  : .עשיר שהפריש עליה לאלתר
שנתעטף גו ספי מורס פעסא׳ ודימוי
מסס׳בכיס סל צדקצדיך הגבאי להלוו׳ במקום תנהלו סכעיוידיס מנכסיסס
צדקה לא יפרנס אביו מאנה
מוכרים אומס
יש בידו חצי מעשר אשיילגללמנו לכנו
ואס הוא נפרע שלא ברשות הקהל
ולבתו של שמעון ן *%מ{| £לפ שולחנו גבאי שאמר .הלויתי כך וכך מעות לכיס ראו אביכם שהטמין מעות בשדה מיב£
ומגדל ואסר סל צדקה הס
של צדקה אימתי הוא נאמן בלא שבועה
של * ט״ה
כסות אשת חבר קודמת;
אס אפי בזמן הזה קודס־לה $ישרא׳  :פי* המלוה מעות את העני להיות מפריש היה מצטער לע מעות שהניס לו אביו
סלא היה יודע סל מי הס וכא כעל ססלו׳
עליו והפשיר או מת
ההיא דא״ר אוי שנתתייסתי לע״ה
ואסר ליה סל צדקהסה
שני עניים שחייבי ' ליתן צדקה אס יכול מעלת גבאי צדק וא הממוכא על הצברו
אס העניים יחרפו לגבאי ' אין לו לחוס מצא כים עס מעו' בתיבתו וכתוב עליו
כל אחד ליתן צדקה סלו לחברו
שבויים וביצר פורץ עשיר שיש לוקמביס עניים הוא חייב שהס של צדקה
תב פדיון
לפרנסם ולא הגבאי
אמר להס ראיתי אכיכס שהטמין מעות
הסעלי ^ עינו מפדיון שבויים ככמה
בשדה תיבה ומגדל ואמרלש צדקה הס
לאיתן אדם כל צדקותיו לפני אחד
לאוין פוכר  :כל רגע שמאחרי׳ לפדותם
המחלק צדקה יזהר שלא ירבה לקרוביו יש בידו מעות שהוא מסופק אס .הס
הוי כאילו סופך דמים
מיסמוכע מחבית ספדה אשתו ופלס יותר מלסאר עניים
סל צדקה חייב ליתנה לצדקה
אומי שרוצה להיותציית דינא'
תיבה שנשתמש בה מעות סל הקדש
המניח מעו ' להמיחלת ח ומינה עליהן
כמקום שרגילים במשכב זכור האיש אשתו או חכר עיר אס רשאי,ם להפקיד וסל חולין ומצא בס מעות
המעות ביד אסר
אין לקהל לתבוע מסי׳ממעות של צדקה
קודם לאישה לפדות
היה הוא ורבו ואביו ואמו בשביס מי רנח מתפיס בצדקה והאומר תנו המניח נכסי' שיחלוק בנו הפייר' לעניי7
בכל סנה ולא קייס הק דבריי אס
קודס ליהדות י איש ואשתו שבויים
ר׳ זוז לצדקה
אשתו קודס' לפדות ואפי׳ הוא עומד מי שהיו בידו מעות ארם שמת ואומי יכולין גבאי העיר וכו'; אס יש כח ביחיד
למבוע ולהוציא לאור זכות העניים
וצווח  :מי שנתפס סודין אותו משלו
סצוהולתת קצתם לצדקה
מצוהמחמת שהקדיש סך מעות לבנין
עיר שנוהגים סהמצוה לסת מנכסיו
אע״פשהוא אומר שלא יפדוהו
בית הכנסת וירד מנכסיו ורצה לפחות
האב תייג לפדות הכן אי אית ליה לאב לעניים מסלקים גס לעניים שחוץ לעיר
הנושא ונותן במעות סברו בטוב׳הנאס המניח מקצת נכסים לכת הקביים
ולא לבן ולא יהא אלא אחר קרוב קרוב
שיתעסקו ויחלקו הפירות לענייס ככל
או למחצית סכר והס דרים בב׳ עיירות
קודם :
סנה ואח״ב בנו שהוא מסבת ההוא תובע
רנג כמה יוזילו ולאיטו׳מהצדק' בעיר מי . /חלק הריוח
להתעסק
המעות
סימנו בידו
הנודד למרחקים להביא טרף לביתו :כיון קנה גן סמוך לב״ה והתנה סימן קיתון
סמן למאור ככל סנה ויש סס שני בתי ויקבל אחריותם עליו
שנתנו לוק״ק זוז היאך יטול יותר
אס במרי אותו כת טוענים שאותו ממון
כנסיות ובית מדרש אחד
ימ סיס לו יות׳מק״ק זוז אס מות׳ליהנות
לתת מנכסיו אלף דינרים לחלק נאבד ומתעסק הכת ההוא מכחישם :
המצוה
בדותן דרך כבוד
סירותיהם לעניים ושאלוהו אס ימנו צבור שהטילוחיסכל מיסיס בידו
הזן את חכרו וא ליתום סתס ואחר כך
שמתעסק בסס הן מסלו הן מסל אחרים
מסס גס לעניי עולם ואת' למחר נתיישב
תובעו שיפרע לו
יתן כך וכך לקופה מעות סל מצוה שהם
פי הא דתנן מותר שבויים לשבויים וכוי בדבר ולא הספיק
גבו לפדיון שכוי ומת השבוי או המיר  :עיר שנוהגים סהמצוה לתת מנכסיו ביד מתעסקים אינם בכלל
המקדיש בזמן הזה מסתמא לדברי מצוה
גוסס שפסקו לו מעות לקבורה ונתרפא לעניי מחלקץ גס לעניים שתק לעיר
נדר מעות להשיא יתומה אחת ונפטרה אומר אס אשחוק אתן ה דינרים לצדקה הוא שאין מכירי* מכסיו בהקד בדק הבית
הקדש לעניים אינו מפקיע מידי שעבוד
אס זכו בהם יורשים
ומכר ורוצה לימנס חוץ לעיר
מדברי רבי׳ירוחס בנתיב י״ט ים ללמוד
מודד למרפקים וגבה מעות סא בעל אמר קרקע זס לכשאקצנו יהיה הקדש
דינים במכין צדקה
חובו גובה מהם
אואקדיסנו או אתננו להקדש
נדרכגמס לענייס אס רשאי למוכרם
אדם חשוב או טובי העי תשיבי יד מטי׳:
רנד שלא לקבלה מגוי בפרהסיא
השולח מעות ואומר יהיו למצוה רבה גמר כלבו לתת לצדק ולא הוצי׳בספתיו ולחלק דמיה כדי שיספיקו לעניי הרבה:
ק זהובי' מקנס פי מה שאמרו אין משהכיין בסל עניים
מלך שסלח מפות למצוה רבה אס מותר ראובן נתחייב לשמעון
ואח׳ כ פייסו ימח׳לו הקנס נתן לחברו מפות שיחלק הריוח ואחר
וא׳יהיו לת״ת
לחלקן ל גויס
כך מובע שיחזירם לו
אסמכתא לצדקהאיקכיא
רנה להרחי׳מקבלת למי שאפשר
נדר על מנת שיחיו בניו ופירש אס לא
לוה שחייב עצמו בקצין לדון עם המלוה
רנו קופה לתמחוי כיצרנגבין
ונתחייב אס לא יעסה כן יחיו לא יתן  :הקדיש מנה לעניים ואין
אסיכולץבניהעיר בדיני גויס
יחיד שפסק צדקה
לומסדרקכמו לב״ח
לתת כדרך קנס כך וכך לעניים
לפנותה י מי מבכי העיר רשאים לעשות
שנטלו קנץ לעסות גירושין הניס מעות לצדקה ומינה עליהםשני
איש ואשה
מתמחוי קופה כו׳ ולשנותה
אפוטתפין ומת אחד .מהם
והעמידו על כ ך קנסות לצדקה ואחר
כזמן הזה אס רשאים בני העיר לשנות
קהל סמינו גזברים או נאמנין ומת אחד
סני׳סקבלופליהסקנס
בך נתפייסו :
מתמחוי לקופ׳ולפנותה לכל מה שירצו:
אס לא יחליפו ננס>הס ואסר כך מהם או הלך למדינת הים
המתנדבים מעות שיהיו קיימים והריוס לצדקה
מי שהיה חייב לחברו מנס והקדיש נכסיו
נתפייסו שלא להחליף
לפניי יתשליס אס יכולין לשנותה לכ״ע
ךכ וכך לצדקה ונמנה פל ואין לו נכסים אחרים
אספי ' הנותן העני סהוא תצה שיתנו נשבע למת
ס״מאו בריא שהקדים סטרי מוכות
פנת להחזיר
לו אשור לשנותה • קפלסנתפרדו
אמר לימן לעני הוי נדר ואס אל היה המקדיש שדה שיסלקו הפירות בכל
יעסה
ויש כיד הגבאי מעות צדקה מס
סנה לעניים אין הצבור יכולין לשנות
בידו בשפת הנדר אס יכול לחזור בי
בהן  :האומר סלט זו לצדקה אין פדיון
ולהוציא הפימת לדברים אחרים
הבאים לדור בעיר אמר חפץהז אני נותן להקדש בכך וכך
שבויים בכלל :
הלכות מילה
והיה פוס יומר וא הוקי
חדשה חייבים מיד בכל מיני צדקות
רם גודל שכר מילון■
לצדקות לזמנים מט המפריש סלע לצדקה
המשיב לפתע הטלתואותו על ידי גויס פי׳ מומן העני למי ימנו אסור לשנותה רסא על מי מוטל למול '
סמשוייב בהם כימין
רסב זמנה לבריא ולחולה ולוולר
פירוש לחיטי פיסחא י׳ב חדש
אפי ' מדעת הקהל
בזמן הזה בסוף שלשים יום חייב בכל נדבה לשמן למאור אס מותר לפנותה כין השמשות
ני או מנ ורה סל ישראל דפעיאסמומר טבר ומל בלילה או ביום במוך שמונה
מיני צדקות העיר
לשנותה  :אם אין ספק נחת ומנורות קטן פסלה חולי סל סככה ולבסוף הוקל
בני הישובים שבאים לקהלה בר״ה וי״ה
בסביל הזכרת נשמות בבית המסת אסור לשנותה
מעליו חליו והזיע עדסלא היה בו עוד
ונודרים צדקה
ישראל שהמיר דתו ונותן נר להדליק סכנה ואחר ב׳ א ו ג ימי ©ר לו קדח קטב'
םא נופנין אותם לאנשי העיר
בבית הכנסת אין מקבלין ממנו
שאין בה סכנה וחזר והזיע מאימתי
רנז מנהג הגבאים בגביית צרקה
נדר צדקה ולא קיימי עניים אימתי ישראל שהתנדב נראו מנורה לב״ה מונץ לח׳ימי הבראתו
עדין בביס המסת צייני ליס עיניה כאב גדול צייר־
ולא הדליקוהב
עוכר אס לא יתנם
להמתין

1

פרטי רמזי דינו טור יודרעןז
והמחודשיםמהר״יקאליו
להמתין אח״שנתיפא
משו׳צער וחולי כל
עממינץ לו עדסיב־יא • 4
<בל דכי שאינו בגופו של תנוק כגון
סמצה לצאת לדרך אובשביל נ שיבת
דוחות אין משהין את המילה בשבילו
משיך אינו צריילסזו׳ ילמיל אלא מדרבנן
סומטום שנקרע ביום ח ללידתו ונמצא
זכר נימול מיד
שהו וא

ז׳ימיסי
כחש במצעו

רסז

מילת העבד על מי מוטלה
ואינם נימועין אלא ביום רעב

בימין כמו תפילין

שעוד אורך הפ״ת והיקיפו

רעט

ס״ת שאינה מוגרו ^מיד
להשהותו

האימא׳ מותי לקיים עבר ערל
שתי אותיות שנראות כסו תיבה אין
בית דין שהטבילו עבדו סל איס אח׳סלא צותכיין חוץ לששה
מרעתו
אם ׳גמד הרדבה ^ קודס פוף השטה יניח
שפחה
שטבלה
אפילו
שלא
מדעת
רבה
חלק ולא י & וךהאומיות גדולות עד
אסור
למכרה
לגוי
סיף
השיטה
| אין 'להגדיל או להקטין אות
גוי שלקח גוי בשביה כדינא דמלכותא מתכיח  -ה ^ ס ^ ייך שיהיה כולו בתוך
!מכיו לישיאל אס גופוקמי'
הדף י כל השסימולין בין הסטיות מקצתו
יסוצירן ראשו חוץ לפחזדור ולא נולד
רפ ם״ת' שנקרעה בו?.ריע' ונכנס
ישיאל סבא על שפחתו וילדה בן
אין מילין ובפאר תיבות אפי׳מקצתו
עד חימיה מלין אותו מיד
ער
שני שיטין
אחד מהאומות שפא על שפחה מענית מ־ולין  :אסישלכתוב בי״ה שמ״ו בראש
נולד סמוך לחשכה והיה
נראה
יום
אפילו אתל דיריפה שנקרעה דובקץ
אך
שלנו אי עבר כנעני שלנו סבא על אחת העמודים או להתחיל כל עמוד בוי״ר
סיו נראים ככבים
בדבק ומולק עליו קלף מבחוץ לא
קטנים
מאד
מהאומות והולידו בניס
 .רעג שיעוד הגיליון למטה ובמעלה מנליוני קלף שנקרע בגזרא.
נולד בע״ש אחי
תפלת
ע־בית
ועדין
ט
יפש
גט
שחרור
לא ניאו ככבים
רעד לכתוב לשמו :ומתוך הכתצ רפא ס״ת שכתבובדן או נוי או
לשון מנירה דעבד
שנמצאבידם■
ותהיה לכ אות מוקפתגליל
מעונב גט שחרור אס מותי כשפחה
רפי קטן שחת* ירוקנו אדום
כתבו שלא
איש שמתו מחמת מילה שניכצי׳משתי
מן סכת' אס מותר לקרות בו גוי שהביא למכור ספדי' תפילין ותזוזות
פשחרר,עברו על מנאי
נסים י
פרשיו ' סל תפילין יאס יכיל לכתבן בס״ת אץ לומר לרסיתנס לו בזול יומי מדאי׳
 • הלנותגריםשלא מן הכתב כיון דגריסן
'עד אחד שאמר ליה אזכרות סבס״ת לא
אשיו׳שמלי שתיהן
כנים׳ימת׳
מחז
מיל'
רפת
גוי שגא להתניי׳ והוא מהול אסור לארס אחד
אץמש־יי׳ע־לתכפלבי״ט
להקמת לסופי׳ אא״כ כתבס הסופי לסמן • אס הספר תורה
או
שנכרת
הגיר
קיזי הכותב וקורא בפיו
ביד הסופר או אינו בידו ואמר ליה פעם
רסר מי בשר^מול
ובבת מ 6ן  .יגי ועבד סנתגיייו מהולים אס מכרך
כתב אל״ף למ״ד ביחד׳ כזה 1פסול ראשונה שמצאוסהאזכרו׳ סבו לא כתבת
קטן שניא־  :חני אינו
מהול
יכתוב כתיבה גסה
נדי לחיב־ו להיות בשל בריתו או למול  .להטיף דם ברית
לש ק י ,
צריכים הזיונים ליגעבאות.
טיל ואח־ כך מל הוי גי
את בנו וייצה לחזור ב¬ו
אין רשאי לכתוב אא״כיודע :לקמת
מה אוע׳־יס לעבר כש
משכי
סחר
לין
מנוקד
אותו
פסול
אפי
'
הסירו
הניקיד
מוהל שאינו רוצה למול אלא בש :ר
ספר מורה סכתבדגי $ושב אי ממזר
לשם עברות
פיסק הפסוקים
כיצדמתיקנקחל-יק למילה
אויר ביניהם שכיקד בדיו או שהניח :אופבד או אשק^ אומסומאוקטן או
אין מט־ילין גר בשבת ולא ביום טוב
כותי או יסראל׳סה ^ק? דתו
רפת  .נוסח ברבת
הפיילה־'
ולא בלילה
רעה׳
פרשה׳
פתוח׳שעשא
'
סתומה
רפב
דברי׳
שצרי׳לנחוג
כבו׳כס״מ:
כשהאב עצמו מוהל אם מביך להכניסו
גי שטבל כפני קרובים
או בהפך אם יש להתקנה
כששומע קול פעפיני ס ת6נ1״פ׳שאינו.
טעם לביב׳להבדשו ועיין לקמן כתפיך
אסיש ערים שנתגייר כינו לבין עצמו.-
כמה שיעור הרי,ים שמניח בשיר כשחולק רואהרחייב לעמוד ועל כן נהלר לעשות
כשעה שמליין התנוק צריך לעמוד
גר סבא להתגייר בודקין אשייו בשביל השטה לשתים אולשלשה
פעמונים
אם אץ אבי הבן מרע לברך
כסהס״ת
.
בדוכןאס חייביס׳
איזה דבר בא להתגייר
נון של  .וימת תרח בחרן אם לא נכתב העומדים למטה לעמודי • .
טימים־ לברכה להכניסו '
וע״ל
בסינוך
לזישבמס שאמרו לא קבלו גרים בימי
הפוכה •י כלות משה שאמרו ז״ל שהוא
ספש׳לנך תבנישהו לתורס
.
ולחופה
קומסיס שלנו אף לע פי סאילס גולל
לוד ושלמה עם מה שא שירו שבימי דוד ' חסר ובספרים הואי מלא
עומדים לפניהם
מי אדם החבושים
ולמעשים שובים
נתוספו ק״ן אלף גרים
בפרשת ויקהל כתיב היו פני הכרובים בכית האסורים אס מוליכים ©פר תורם י
ט׳טל ידיו יימחץ פיו קודם ביכה
גר שנתגייר ואש כ
נודע שנשכיל אי זה ובקצתם כתיב יהיו
אצלם • הקמיעין אס היו מכוסים עור
נושח ברכת אשי קדם .ופייוקס
ךבר״נתגיי׳כנו׳בשכי׳אסל אשם וביוצא רעו דילג תיבת אם יתלה אותם :מותי ליכנס בהם• לבית הכסא
באיזו .פעה  .מתנין יץ בפי התנוק
גרסחזר לשירו דינו כישי־אל מומר
ז; י בין השיטין וא בריות שבין אין מזרקים כתבי הקדש ואפילו הלבות
טעם למש׳כופצין ואומר לך בדמיך'
תיי
הבא להתגייר ונודע שבשביל תועלת
יאגדו ' :כמה גבוה יהיה הסס תוויה .ממנו
על מה סומכים שלא לטעום  .המוהל
דף
לדף
:
י
הוא עושה אין מקבל ין אותו
ויהיה מותר ל יסב אצלי
הפסיק באמצע הסם׳הי ז לא יקיאבו¬
גש ׳שאך ברכות ללאוקדלש.
לא .בעינן  ,גר שחז׳לסורו כדון בדיני
ממונו
'
כישר*
,
םא הפסיק בין .סם לסם צריך לחזור אס מותר ליש׳ב ע״ג תיבה ששאר ספרים
מילא לוגמיי
ישיאל שחטא ומשה׳ תשובה אם צייך
מונחים טליה • לא יתן אדם ספרי
נישזבהנה
לומר שכתב ו לסם קדושתי הסם
שאומרים
במקום קיי׳את
משובה וקבלת דברי חביהת
כל השעות שאינם כמחקקכריך לכתוב׳ מורה ע״ג ארכובותיו וסכי אצילי ידיו
הילר הזה לאביו ולאמו כשהנימו׳יתום
רפט אישר עדיות ככרים ודינן לשמה :אס כסב סס אלהיס אחרים לסם הרואה ספר תרה שנשרף
עיני מהולכשמש־פין ממנו דם ברית
ישיאל שנשא גיומת ובתה הגיורת או'
קדושת השם אין בכך כלום
דין; לוחות ספרים שלנו שאינם נגללין
אין מכו־כין עליו
שתי אחיות מין האם
אס לא הניח או' לפני הסם כדי לבדו כר דין .לוחות סכותכין עליהם
אס יש,תעניות שיכול
המברך
.
לטעום
מות־ לאדם לישא סתי אתיות :גיומת
סומסיסהעסויס בגולל וכמקכס אסים
לא יעבול הקולמוס
■ באמצע הסס ואס
אס סש המוהל בין שני התנוקות אם .
מן.
׳האב׳  .״, :׳
בהס קדושת ספי תורס
צךי  4לחןור ולברך
יצטרך דיר יקח מאותיות שלפניו
גו־ שנתגייר ואשמו עמו .
י
כתב אות אחד בזהב או בשארי צבעונץ; באייזה ענין; מותר לכתוב מן הפורה
מי שיש לו שני
תיוקומלמולאם
יברך
•  :הלכות ספר תורת
פסוקים פסוקים
פירושבתבאת האזניות בזהב
לשניהם ברבה א׳להנוישם בבריתו
אסורלרקס פסוקים בטלית
רע לתזור אתי מצות כתיבתס׳ית כתב האזכרות בזהב ועברוג־ררן
מאץ סמכו לעשות סעודה ביום המילה
טעם למה שינו הספרדים כתב :אשורי׳
אם מותי לעכור ס״תישן לייקח חדש
יום מילה.שחל להיות  .בתפנית צבור או׳
אל׳׳י האלי״ס הראשון קדם והשניחול.
וכותבים בכתב אחי
מואר לעכור ס״ת לפריון שבויים
הא׳ דאערי' כל שלמם האסורכשיר
סליחות ווידוי אבל לא והוא דחוס
ותחנונים י.
יביס-םא מומי למכור ספי מוי ללמוד הסירים וכן מלכיא דדטאל אס• הס קדם כתבי הקדש הכתובים בכל סארי לסינר
יתום או להשיאו א חה '
מורץ מתרגום אסור לקרות בהם־
למאי נפקא מינה
רפו ,,מילה אימתי דוחה,
צרעת.
יחיד אסמותרלמכו' ס״תלפשו׳מהרמי׳ אם מותר ליטול בקולמוס דיו מתיבה א' אם יש להעמיד ס׳ת בארון מיושב:
מותי לטלטל הכלי ולהסירו לאשהמילס
מה שירצה
כדי שתפיבס מהר אס׳ מותרי לגרור־ רפג כיצד מניחיםס״תיותומשים
אנכ׳חמימי לרחוץ קודש מילה
ואשתפק
םג לרעת הראששי
ונביאיםוכתובים; זה גל זד.
מצו' עכסיי לכתוב היהין שבשם אס כדבק סרגל לגג.
הנךדלאחימילה : .
■
נופי מורה
כספךדיועל סיסם מותרלמוחקו־
לא התירו לכיויעל אצבעו ולסבי׳לעשות
רפד כמה תיבות־ מכתבי'הקדש
רעא על איזה עור כותבקסי׳ת אזכיהססיתה מיותרת לא יקדוד אותה׳
אפור לכתוב׳בילאשרטוט
לס חלוק אלא כשלא נוועךסא ' המילה
מה שי עושים בעורות כשמניסי׳אומם
ההוא עובדא דאשתפיו סמלמי ואשי
ומוטב סיסלק היריעה • ואם עבר
וקדר׳
האידנא ' מותר לכתוב פסוק ; באגרת.
■ הוי ע׳י גיי אך  3יד גוי לעב די לשם פאר פורה
ככואב יהודה ולא נתן כודלי״מאיסה״ל• שלומים בלא .שיטוט:
כחיס ליה אגב אימיה א5
ס״ת שכתבו על נייר שאינו מתיק בישר לכתוב השם וכתב יהודה
לזפילו על ירי ישראל" . . .
אדם שלא מל מעילם לא-ימול בשבת
אם צריך סרטוט שיהא יקיים לעולם כמו אל ׳ ' כתו' השם כסוף כדף סלא יהאכתוב
הלכותמזוזה
סישרטט בברזל
אחי
כך
•
היה
סס
כתוב
לע
ידות
הכלים
גמה הוא שיעור בץ השמשות
רפה גודל מצות מזחהושכרה־
כתבי בזאב סוס מיכה3פס מורה פסול אגעל כרעי כמטה
©ומשוס שנקרע ונמצא זכל אין מילתך
ועונשהמכטלה;
דוחה שבת
ועיין
:
לקמן
בסמוך
רען
יריעה
כתובה
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יהפוך
רפו ׳ מקומות ושערים החייבים
אשור לכתוב׳ סוםשהמל ¥ספריםכזה׳ב׳
הכתבלמטה
מל ולא
הלקט
אם
הוא
חייב
,
־ במזוזה והפטורים
כרוב כס׳ת אות א׳־ כזהב אר כשאר מיני
רעח
:
במה
;<יש
ליזהר
תופרי׳ס״ת
כש
כ
ש
אומן
וכיצ׳תיפדי'
אס
ד
יימול
ויפרע
רזדי משכב נסים אס הוא פטורי ממזוזה
♦אשור לעול,גוי שלא לשום גזיות
בבעוניןפסולי׳ יי י
נקרע רוב
התפירה
.
סכין
יריעה
ליריעה
חדרשהאיש  ,ואשתו יסני ^בה אס הוא
ספר פורס ומזהס
 .,הלכות 'עבדים
אין נכתכין אלא שייר מקצת כיריעה בלא תפירה
ב
^ 1־#
מעוד

כל ספי מכ״ד וכן ספריס סמסרסי" דיני
המורה ומצותיס אס איכס מוגהים אסור
להשהותם יומר צסלשיס יום
מנהגנו כסינחצא טעוחבס״ת כשמת
קריאה  :ספר מורה סנמצאובו ג׳ טעיות
אסור לקרות׳ בו עד ם י הגבהנו

פרסי רמזי דני טודיורהדעהוהמחודשיסמהריקאר׳׳ו
שצג עד אימתי אינו יוצא האבל תא  8 / .ין מניחין המטה ברחוכ
מפתח ביתו וכשיצא באיזה  .י'■ י בח ^ מי קורע וב או חולץ
, . 4כת^יאו׳מברה וכיצד מבחן
מקום ישב \

אס מניחים האבל להתענות כיוס ראשון ■ אבל אס מותר לשנות כמקום שאינו רגיל
אבל שהוא להוט אחר התורה אס מותר
ואס היה מתענה מעניות שלפני ר״ה
אס מביץ לאבל סעודה ראשונה כלילה לו לקמת • אס רבים •צריכים ל £בל
/ומה אומרים
לחשכה לדרוש אוי' לומ  $איסו< ^ והביאו להגיד  6ס!5ין סס כדינושאי כמסה | | כריס^'; ^ : :
מי שנקבר בע״ש או ב עי"ט סמוך
אסור־נ להרגיל :את ההספד בסולו סל
אגאס מת בפכונותו יוצא האכל
הלכה לתל ^יר 4 ':ב ^ג? 1גבניס קטנים
הסבת
אס סביין האבלים יקודם שיכנס
מומי אלא לכבוד מ״ח
^ אס רשאי האבל לצאת בלילה
מאי זה טעס חייב הסבל לאכול סעודה  .אין לו לבעלס מלימודם; •*-י ':״ י' ;•'•
אחייס ומה טעס נהגו שפה מנהג הא־ב׳עה אחמ׳ומנהג' .לאי זו מצוה רסאי האכל לצאת
אין מוליכין את המת לבית הקברונן
ראשונה משל
בס״סמ עד שיהא הקבר מתוקן
אחרים עמו לעכ*  <$שא \ת שלום .אס יוסכיס במקוס האבילות בסבה
להכמתו כל שבעה
שמע שמועה קרובה בח״סמ אס מותי
אס מבריןהאבליבשבת
היכא שצריך אלמנות '1אחר סרגל־או מת לו מת קורסראש השנהיוס ^זד
אקשואלין בשלומו עד שני ימיס אחרי אס מבוללים באביליס ואס מהכיס דבר לקרוע
שמע שמועת׳קרובה בשבת אס צריך
מהת * :ז $ראש השנה ובי ' ה אס הולך כחנוכה ור״ח לדברי הכל מכרין
לאכול סעודה ראשונה משל אחרים
י״ה  :מומר לאגל לשאול בשלוס״אחר ^ז
אפילו כין בחול בין כת״שמ אין מוליכין
לב״ה*
* .צב ^
אע מ כריי פל״שמועה רחוקה
.
משוס כבודדים
■■ עונש המתקשה על המתלבית האבל אלא בסליס
^ ' פורס/דול סצמנחמיס וכשבת שפו  .עטיפת הראש כיצד  -/ערןר
אם יש מקומות שפטור האבל מעטיסה  :ש ! ה למקצת יום שביעיככ ^ן יום שסועה רחוקה דת ח אי כבפכיודמי:
;
פורס האבל כדרכו •

שעט ניסח מה שמיסיקין בבית
האבל בברב׳ המזחבל שנע ואם
^
אלתרבשבת
אומריםשאפו' בהם האבל כל שפח אם מותר האבל) להניח
שפ דברים
שבלורברי׳שאסור בהםלל  -ל׳יוי
תפילין ביום שני מיד
אכל אסור ליסאולימן וללכת ממדינה שפט דע אימתי אסו׳לכבס כסותו
שפז כפייתיה ^ ׳כיצ׳וכלחילוקי'

יש נוהגים להפך בכית האבל הכר או
הכסת זכר לפיית הממס

למדינה כסחורה
אכל שהיה נפתוס סל עיר .ואין ;,סס
י ■ י ' •' ז ׳• '.י■
נחתים אלא הוא
אבל אס מיתר ליתן תבואה לטחון וא
.קמחלאפוייאו  1,קצוץ פצית ולהטיל סכי
אבל שישלו מלמד פו סופייאו פועל אס
יכוללעשות מלאכתו■ י
 .,קותרת אש  :לאפית ולבשל בימי אבלה
* אשה משרתת בבית ספיר אחד בשכר או
כחנס מותר לבשל ולאפות ולעסות שחר
צרכי הבית  :אבל שאינו מצה לימנע
מלעסות מלא כה מנרץ אותו
 96 ,מותר לאבל לכתיב כתבים

שפא  :איזה אכל מותר ברחיצה
־־׳ "  :/ובסיכה־
שפב איז׳מנעל מותרלנעו׳האב'
אס כריך לבא האכל מבית הקברות יחף:

שפי עונש אכל המשמש מטתו
שפד ןע אימתי אסו׳האבל בת״ת

מותר׳יס הגדולים לספר הקטנים שמת
אניהסאולככס כגדיסס
כובע סל ראש וכיוצא בו

שץ

איזה שער אסור לגלח

הא דשרינן להו לספר תוך סלשיס דוקא
בציצעא
א ס אירע לה טבילה תוך שלשים כיצד
מסול צפמיה

שצא ער אימתי אסור בשמחה
שצב דע אימתי אסורלישאאו
• ליארוס •
מישהיהתפוס והתנה לו השר להוציאו
אס ישא אשס סלוני והוא תוך ג׳ רגלים
למיתת אשתי
שי שיש לו בניס קטנים מותר לישא
אחות אשתו מיד ואפילו לא שידך
פירוש מה נקרא אקלומיסישמשנו .
סישצדדיןלהתירלישא אשהמוךסלסס
רגלים למיתת אשתו

תב עד כמה היא שמועה קרובה
ו3ן מקצת יום שלשים
לנהוג כל דיני אבלות
שצו אבל שלא נהג אכילתו תוך
שבעהאקמכרקעל שמועהרחוקה

שצז אם מתאד ^ ם ע 1,פי עד א׳ טפס למס בא׳לו שמועה כשבת ולמוצאי
סנת נזס־ מוק' 5ויט מ־ג15ללו יים■6
־
 " ,מת לוסת ערב הרגל ולא נודע לו עד
ע
ן ^
: -. 1,שעברה עשרה ימיס אחר הרגל
.
 .ת, 1מי
^ מת וסניס 5ןומייס ל*׳'  :שומע שמועה בר״ה או בעצרת או ביה
סני
שמע שמועה קרובה בשנת ערב הרגל
מת סיס־ מתאבל
שצח אבילותיום ראשקאם ^ מי שמת לו מת אס צריך לומר לוובעוד
דאורייתא? שלא ידע אס מותר להזמינולסעודת
שמחה  .שסע סתי שסועות כייס
שצט דין הקובר את מתו לפני
הרגל אחד רחוקות אי קרובות אי מתו לוסכי
שמיני עצרת אינו עולה אלא ליוס אחד מתים כאחד •
המלקט עצמות קרוביו
כשקבמברגל תג
מתעסקין י מתאבל וקורע עליהם
פירוש מה ששנינו אין רבים
.015אומר קדיש על אמו בחיי אביו
ל
בו סבבי נתפסקיכ יברג
אבילות שסל ברגל אס צריך שיישן היא שים להתענות ולומר קדיש ככל שכה .
ביוס שמת אביו ואס היא סנה מעוברת
בין האנשים והי 3 6ק הנשים
באיזה• אדר יתענה
אכל שחל בערב יוס כפורים
אס יתענה ביוס מיתת אביו או ביום
אבל שסל יוס ששי כערב פסח
מת כע״יט ומסופקים לסמא ל *5יספיקו קבורתו
לקברו וכתנוהו לגויס והוליכוהו לקבי אחד• מדיורי העיר ואחד .שכיר מלמד
ת טעם למה אין שבת מפסיק וממ״אמו חוץ לעיר מימהס יאמר

האבילותקדיש •

תמו סימני יורה דעה והמחורשים
הקודש באמונה הזעציר
הזעציר
על ידי הפועל העוסק במלאכת
ישראל מ לא״א בהריר משה שלי״ט  :מק ק לפרנקפורט
דאדרה  :ועוסק לע״ע בק״ק ברלין הבירה *

לע

ממהררי

זצ׳ד

ידי־ הפועל העוסק במלאכת הקודש• באמונה הזעציר .משה
בןלא״א פהר״ר יצחק הוק שליט .מק״ק פראג הכירה  .ג
ועוסק ללע בק״ק ברלין הבירה :

