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 חיישיק א״כ אץ שים אופן שאשה מכל לילך בפ״נ בשבמלרה״ר
 אך בלא שבכה כלל לפל השבכה והחס השבכה אפו׳ [ולא הי׳ ללק
 לילך חפור הפ״נ ולמאי יחשב]• והנה הפצי אחים באה'פ(םי׳
 כ״א פ״ק ב׳) הביא ל׳ הפ״מ לנזיר וכחב פ״ז וז״ל פפה פפוח נלול
 בזה להא לר״מ ראמר ליכול לומר אי אפשי כאשה מנולחח ופי
 יפטר מל לח משה ויהוליח אלא מ״כ ללדרי׳ בביחו איירי כאן
 וא״כ ליכא ממ# שוס ראי׳ זה״ר ואח״כ מסיים והמודם היחר חלשי'
 מקרוכ מסירים ליק אח הלץ • והנה כאמח יסלא מל המיס
 איך לא הבין רהכא אייד בטחו וכמו בשמרה גופא • וכיוהר
 אחפלא מל הב״ש אשר הוא סחר לכרי המ״מ ככל המיני םחירומ
 מרומ לא המיר נס בזה ראיירי בביחו • ומ״כ לסוברים רמוכרחץ
 אט לומר דהא דקאמר אפשר כפאה נכרית אץ כוונחו אך מל

 ביתו לחול דא״כ אכחי יהא כידו להסל משוס רה״ר ואף לשם
 הולכח חחת השככה מכימ י״ל ליש לו קפילא מה ומשום לנלאית
 כבמלח בשר וכבר הזכירו סברא זו והש״נ נופא הזכיר מכרא
 זו כשכח ומ״כ להחיקון לפ״נ הוא אף כרה״ר ומ״כ יפה פשה
 הכיש שלא השינ מממס זה אלא להטנ מצל רכרה״ר טפא מייד
 חחח השככה וכמו כשערה טפא • זטט מזה דנם כשכיל רה״ר יש
 בידו להפר • והנה לדמחי נראה ברור דאס נתקן המקק ממר
 כמה ימים ואך מל אחה ימיס לא נחקן אכחי בידו להפר חס
 אץ ציץ־ פנים • והנה ככר כחכט דלרכ דסובר כפה של צמו־
 חנן אמורה בפ״נ כשכח אך כלא שככה כלל• ומטחה טחזי
 הכא דקאמר אפשר כפ״נ מ״כ דצריך להיוח החיקץ נס מל שכס
 ונס טל רה״ר וכנ״ל ולרב טל פכח כרה״ר אי אפשר אך כלא
 פבכה כלל א״כ ממילא מוכח היחר לפ״נ בלא פבכה כלל כרה״ר

 וא״פ דברי העימ — זח״ר חחני הרב הנ״ל ־.

ה באמח דבריו נאמרו בהפכלודבר דברים מאופרים  והנ
 אמנם עכ״ז להלכה אץ מוכרח ראייח המימ הנ״ל [אף
 לפי דבריו] מפום ב׳ דברים(א׳) כמה סהחלימ חחני הרכ הנ״ל
 למפוס יציאח רה״ל יכול להפר משוס דניחא לי׳ שבלה״ר נ״כ
 תהי׳ בפטרוח לדטחי ז״א מטס מהי דניחא לי׳ גס כרה״ר שחהי׳
 בפטרוח מ״מ אינו יכול להפר מפום דמדה פלא לצאח לרה״ר ולפי
 דכדו כפאפה נדרה פלא הצא לרה״ר איזה זמן יהיה בטלה
 יכול להפר וזה בוודאי אינו דלא מצינו דיכול להפר רק מדרה
 פלא לילך לביח האבל או למח המפחה או בנדרה פלא חלך
 לכיח אכיה וטל כל אחד הוצרך הנמ׳ לחח טטס • אבל כפנדרה
 פלא חלך לרחוכ איזה זמן זה לא מציט כלל פיהיה ככלל טיטי
 נפפ או דבר פכינו למנה פיהיה יכול להפר ואדרכה מציט
 בכמה מקומוח דכל טיקר יפיבח נפיס הוא בביחס כמאמר
 הקרא כל כבודה כו׳ • וראי׳ לזה מסוף סוגיא דגיטץ דקאמרשם
 מקרא בשם מרה זה שטעל אשהו בביחו כו׳ וא״א דמניטת
 יציאה לריה הוי כמו טיט׳ נפש א״כ אין שייך להקרא בשם מדס
 אחרי דמחוייכ לנרפה וליהן כחובה טבור זה וט״כ דאין זה
 מדכריס פל טינוי נפש ולהכי קרי להם בשם מרה • יעוק
 כירופלמי דסוטה ויפ לדחוח • וא״כ נהי דמפוס זה היה יכול

 להפר מפום דניחא ליה פנס ברהיר חהיה נראיח כבעלח כפר אבל
 וודאי דבידה לא לצאח לרה״ר • וא״כ איך יכול להפר וא״כ
 צדקו הפנח הנאון ע״א הנ״ל • [אמנם לפמ״פ נס דבריו יהיו
 קשים קצח דא״כ לא היה ציד להכדח דע״כ לא מיירי משום
 יציאח רה״ר משוס דאיך יכדחה לעכור ע״ד הלא כלא זה אי
 אפפר לאוקיס מחמח יציאח רה״ר כמיפ אמנם אפשר רחל
 מחרי נקיט] וטוד דגם אס נניח דכשכיל יציאח רה״רהיה יכול להפר
 מ״מ לא יחייש׳ראייחו דמה שהכריח דמשו׳יציאח שבח דלא הי׳ יצול׳
 לצאהלרהיר היה יכול להפר ז״א כדר כ״כ דהא ממאר כסוניא
 דנדריס (דף טיט) מחלוקח ח״ק ור׳ יוסי אי בפביל יוס אחד
 יטל להפר אף בדברים פהס בוודאי מעינוי נפפ ודטח ר׳ יוסי
 לניוול יום א׳ לא הוי ניוול [יעוי״פ בר״ן יברככ״א] וא״כ טכללומר
 לחיק דר״מ דסוניא מזיר הוא ר׳ יוסי [דמחלוקח ר״מ ככ״מ
 הוא ר״י ור׳ יוסי] ולהכי לדדיה איט יכול להפר מטס דחהיה
 מנוולח יוס א׳ וא״כ קרא ראייח ט״מהנ״ל • וטודנ״ל דאףלרבק

 דניוול

 למוד חה בוודאי אסור דלא מדיף מקלחה וכמו דמוכח מדכרי
 המפנה הניל לדברי המהימן בכיפה פל צמר]:

ם באמח יפ פימה אחרח ברפ״י וכבר ביאר בזה הנאק נ מ  א
p ר׳ ינאי  פיי" באריכוח אפר לפי נירמח רפ״י הוא ד
 מיבמי׳ לי׳ אי כבלא דמבדא חנן כיפה של צמר פ״ר מפום דלא
 פמימ ליה פלונחח ח״קור״ש אבל פלונתחם לרב ושמואל נאמרו
 מל פלונחת הברייהא ולפי״ז בוודאי נס לשמואל למובר כבלא
 דמבדא הנן מימ לדינא מודה דנס בכיפה פל צמר אסורה לצאח
 לרה״ר מפום דאף החת הפבכה חייפינן לדילמא פלפה ומחורא
 ולא דמי למיספוה וסרביסק דפרי כפהן הטדן לפבכה כאשר
 כבר ביאר בזה הרפב״א בפס הרמב״ן הנ״ל בסוגיא דפבה הנ״ל
 משוס דהטפה אינה כולה החה הפבכה אלא מקצתה כנגד
 נובה הראש ואפשר לה לשלוף הכפה ומדיין השבכה מונחה
 פל הראש ימויי״ש ולהט אסור כיפה של צמר • ומה מרש הנאק
 הנ״ל בטונח דברי רשיי דפירש דבסיפא בכבול לחצר לכיפ הוי
 כיפה של צמר אשר לכאורה מחומד הבנה מאוד דבדו הניל
 כאשר הקשו מ״זבחומ׳דשבח(דףנ״זמ'ב) ימוי״ש ולטדבדהס
 הנ״ל א״ש וא״כ נס לשמואל מ״כ זה מוכח דדרק היה לצאח
 בפ״נ חחח השבכה ולא בלא שבכה דבלא שבכה מודאי היה שרי אף
 ברה״ר דכ״ש ממומפוח ומרמסץ דשרי בהו אס הן חמדן משוס
 דלא שלפה במקום דהנלה שמרה א״כ כ״ש דלא חסיר הפ״נ מן
 הראפ וא״כ קופייהי קמה פפיר מל דברי המ״מ הכיל •
 ולדברי ר׳ ינאי דר״ל רכפה פל צמר פ״ר והי׳ מוכרח לפרפ
 לדרכן הוא לצאח בפ״נ מל פבכה נס כן יהיה מוכח דלא
 כדבד המ״מ וכמ״פ או לכה״פ יהיה מוכח לאמור בפ״נ לחול
 מפום ד״י כמו מ״י כיסוי קלחה וכמ״פ ועול דמ״כ מוכרח
 לפרש דבאמח דרכן היה לצאח חחח השבכה והיה באמח מוחר
 לצאח אף לרה״ר כמו בכיפה פל צמר לר׳ ינאי והא מקט
 במהניחין לחצר אגב כבול דאסור ברה״ר וטכ״פ איך שהוא

 מוכרח מסוגיא הנ״ל דלא כדברי המ״מ הנ״ל :

ף ב  ענ
 והנה חחני הרכ מו״ה יצחק יעקב דינעס נ״י כ׳ אלימככר
 בזה הטנין קונט׳גדול ובחוך דכריו חיק דכרי המ״מ הניל
 ואטחיק חוק דבריו • וזהו • הנה כולם צווחו ככרוכיא טל דברי
 המ״מ ומפויס אוחו לטומה נמור עד כי הכ״פ העביר כטטו
 ונזר אומר אסר כל דכדו הס דכד הכלים ומיד כמה מחברים
 טפו אוחו לטומה נמוד • ולדמחי נראה דיפ כוונה ממוקה כדבריו
 ומחחילה נדקדק כד׳ רפ״י כמחני׳ כפכח (דף ס״ד ט״כ) כד״ה
 לחצר וז״ל וככול דסיפא דמחני׳ לא איפלנו כה אמוראי דלכו״מ
 כפה של צמר • ולי רשיי הנ״ל מפליא מין כל רואיו דהלא זה הוא
 מיקר המחליקה דמאן דסוכר ככלא דמכדא הוא מפיס דסוכר
 דכפה של צמר ש״ר אף לרה״ר יאיכ איך שייך לימר דהכא לא
 פליני וככר הפיני מל רפיי כזה כחוס׳ (כדף נ״ז מ״כ) ומי׳
 בחידושי הרפב״א ובחידופי הרמב״ן הנדפס מחדפ וכולם חמהו
 טל טטה רש״י • והאחרונים טרחו ליישב דברי רש״י ולא מלה
 כידס • ולדטהי נראה כי יש ליישב בטהיי ד׳ רשיי יהוא דהנה
 כריפא דמהני׳ לא נשנה פאה נכריה והכא שנוי׳ נספאה נכריה •
 והנה נהבונן למאן רסיבר רכפה פל צמר פיד והייט דמוכר דמה
 שלפעמים הגלה פערה גיכ לא חייפינן לדלמא פלפה [וכפירוש
 רפ״י] האיך מפכחה נס איסור דפ״נ לריה דממ״נ אס הולכה זה
 בלא פבכה כלל א״כ וודאי דלא חייפינן דהלא חנלה פמרה •
 ואס חחח הפבכה נ״כ לא חייפינן [למאן דמובר דכפה פל צמר
 פיד] ועיכ דאיירי כאופן דהולכח הפינ על הפבכה וכה״נ שפיר
 חייטנן לט״ע דלא חנלה פמרה כלל ואיכ ממילא נס ככבול
 כהינ מומ כ״ע דאסורה לילך לרה״ר וד׳ רפ״י כמרים ונכונים •
 יצא לנו מזה דכפ״נ יש לאשכוחי שלכה טוני (א) כלא פככה כלל
 (ב) חחח השבכה (נ) על הפככה • והנה לרכ דטוכר דהפי׳
 הוא כפה פל צמר דסובר דמה דלפעמיס הנלה שערה נס כן
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