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 ר״ נשים הסםיללות («י* הילסתקום ומסמדיז) מ נ«יא«ך ומיי•״ ארן לא יוכל לתקון w ו*אעל אשת איס
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 *ן (א) *דין אדם להתרחק מעשים מאד סאד ואמד לסדרן בידו ווי נדנליי
יח אי  ולרמוז בעיניו לאחר מהעייות ואסיד לשחוק עמה להקל ראש מנ
 להגים טז>1ד. ואפילו לדדיה כבששים שעליה אמי ואסון• להסתכל כגשיש

 שחמיה בחן אחיסקידוסץ מילת׳ רסשי>ד
 למנדאס ממל מךלמדן להיות חשתם
 מאחבקהל ה׳ס׳י הקידושין בצירוף
 הפלא׳ אבל מדיני &ליחיח דאץ קידמיז
 סוסשץ בהן זעיקר החיוב רק על חני*1
 הא׳ דדזקא בנמר ביאה חייב דפשיע׳
א ע״יקייףח מ כ  ללא מכל למילףלבל ס
T  מדבר שלא מ״ייךחסץ ולכד ?
 מלא בחייט כריחומ לחייב עיי העלאה

 כ

 נ

די סי״  סלםאמם ונם>ן< קידוסץ לב ו
 קאזלינאיריזא א)לח הסיאאיחםאקעייסו
ס י  איל דלי כמדןפקמי ניהכם ועיי( ט
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/mrfr 11 שלה ואסיר (נ) לש^ע עמה (כרוה a<) ״*־4 ־ ־ נסתכל נמת התויף 
a אסוחס n m שמ־ה והסחנחלא׳ מאל! הדברים םכק אוחו םכותסרדות ואלו 

 נם בזדיבי לאדן י
ש בשק אחי מגיח ואוי  (ד) ןן לא חלבנה בנות •ממול פרועות מ
 אשת איש! , , ,

 (ה) םותי להסתכל בפנויה לבדקה אם ודא יפר. שישאנד, כין שהיא בתולה
 או בעולה ולא עוד אלא שראוי לעשות ק אבל לא יסתכל כה ודך מווו

 ועל זה נאסר ברית ביתי לדני וסה אתבונן מל בתולה׳
 ^ (וי סוהר לאדם לדגים באשתי אע״פ שה־א נרה והיא עיור ליאע״ס ץ^י
ק אינו בא מה ליד םכשול  מ הנאה בראייתה הואיל והיא סוחרת לאחר ז

 אבל 16 ישחוק ולא יקל ראש עסה ־
p ך* (ז) אסור להשתסש באשה כלל בין נחלה נק קמנר. בץ ש*זה 
 משיזזדדת ששא יבא טדי הדהוד my: בויזה שסוש אס־י כיחשת מניו
 ידו ודנל׳ז אפילו לסנוק לו מים ליז*׳ן מניו ידו י-נליו ומי׳ •רנד. נונזמו בי

 ומעת הסמד. בפניו וסזיגת הטס :
״ -״״» ׳ ״ . , ו w*1 מ  הנ׳ס ו״א להוא הדץ באכילה ממה בקערה נמ• **י מל מחס «

t1JL., .ti_״ ״ u - ״ מ ° ,סלי יגל6מימ״ד זאנ סי׳ המ״נ) (ש) ויש מקילין בכל אלה ילא .  (vשל פ
ו *שר יק נמקים יייזיד אנל ^ ^ ) וי״א יכל rr *נ ^ א « £ < י ) tow* יק 

. ט כן מש״ס לקיחשין לף מימ חקור צקלע כ ד ר »  נמקים שית בני אלם מצויים מון נמרסן מתר לרהקמפמ״ס שעשת וק מע־ס (
 מ׳ אע״ס נסם סראיש נר ברע) ו״א רכל שאינו עושה לדן ממ לק מעשו לשם שמים
א דאין לבהונ 6»״ע0  מוהל לק נהנו להקל נרנליסאלו (חוס׳ סוף קידושין) (ס) ״
cjw ערק »o) אשתו ביברים סל תנה כגון לעיין נל׳שיהאס יש כמים מני אסלים 

 המים} 1
 (י) אין שואלים בשלוס אשח כלל אפילו על יד שליח ואפ־לו *ל יי*
 בעלה אסור לשלוח לה דברי שלוסי* אגל סותר לשאול לבעלה

 אץשלוס׳ :
 t ptwi» הםנשק אחת סהערזח שאין לכו של ארס נוקפו עליה׳ כנין
 אחותו הנמלה ואחות אביו וטמא בהם אעים שאץ לו שתו הנאה Wo הד
p מנונח טוחי ודבר איסור הוא ומעשה מי0*0 שאין קיובים לערוד. בלל m 
 גוזלה בין קמנה הוץ מהאג לבתו והאש לכנה כשד מתר האב לחבק כתו ולנשין׳
ק שהם קמנים ועדלו ונעשה  ולישן עמה בקירוב בשיי וכן האם עם כנה נל ז
ן ניילוהבת נחלה עד שיהיו שדם נטגה ישער׳ גסה זה ישן בכסותו והיא  מ
 ישנה בנשי תה ואם היתד. הכת בושה לעמוד לםני אביה עריסה או שנתקדשה ובן
 at חאפ גושה לעמוד בפני בנה זדימה ואע-ס שהם קשנים םשזעיעו ליכלס סהם

 אין ישנים עמהס אלא בכמת;:
 איסיר

ס סםתדד׳ י  המוס ועליי רב יעסיק «
 םוי ריימאסעסי״ עיט״: (ג)לשעו׳מק>
 פלוס בכמה עקומים גנדס ובקילזשין
 אנגלי׳ קול באסם פדר ובקול דבור שלח
 הקילו הסיסקי׳ וסיב באי שבע חמה 3»
 מגיס פמכס געש׳ קידושין לף ר שם
 לקאמר משיי מישלמא לילנזאאמיליה
 קול באשה פרוס סייס״י ואם אשאל
 שלומה חשיב אמדי ליי ויבוא ליד קול
י אסיי באשה י  מבואר מזה לאף קול דב
 ומיין בפיליש האיון מס שכסבסי קח 1
ד) לא סלמם עיין בסילוק סאלק־עמ ) 
 שכסבחי 0ה בענק אעה פכר׳ שזיכס׳ א•
) מוסל ס  עזסלסלילן פמפ לאש : (

 אס האשהעד שילאכה והלאנ״י הסינ
 עליו עסא רקאעיסש״ס נמס׳שבח דקס״יו
ק לאזיל לקיש אס מ  ההיא לורנא ע
 האשה לימל מ״ה עמו עשמ׳ דאין ליס
 מסתכל נגשים מרץ ירש הם״ע מס :
) מוסר בסיס דכדדם לף ך לב ו ) 
 אחא בר יאש״ אומי כל הצופה משיס
 סוסו בא ליד עביט ופל המסם^

ק לי״ בנים  בעקבה של אשח מי
 עמנטם י אער לנ יוסף וגאשסו
 כלה אמי לשטל עקבה דקסט במק1ס
 םעימפס ־ מבואר«ס דמום׳ להססכל
 בפני אשסו כדה * וכן מבואי ב^יס זקטם
 סלאשוטם אעלו שלא מכחול עד שבא ד
 עקיב׳ ולימד ybםהנכס-על נעלחממאי

(r) : מזח למותר להסתכל נח 

 ו

 ז

ל ^ למלקוח לאין פזגשין מ  ^ כ
 p הרין ־ ואין דזגריו עיכיחיס לכיק
 חרלחא לאיסיי דאודיח׳ יש נהמלאס
 ואף בכשיקס איכא איסיי p הסויס
 והלמטם פסק דכל קירוב נעייזס אסור
 p החולה ואין טע יק למטן מלקום או
 כלח וכנרכודע מס שמזג הימטםדכל
ט שנל+ס. P איסור מן המויס א)  מ
 יש כס ניי סק׳ו לחיינו מלקוח דייקא
 ב׳ פסולת אין טל הכךו לסיימ לאסור
 איסור ולחייג דלקוח והארכתי נכלל זה
 גח־דשי לימרם וסבאחי ראי׳ מגיס
 דפסודם מלדע נשמע ללבגן לומר הפליא
ו עיין שם דף >דר והדגל חמיה מאד מ  נ
 טון לסיקל סטמ דםיחל עצלף לאיסיל
p מא למטן מלקום סא אין עונשין 
ס לביצס י  סדיןיבזסאסי שפיל ועיין מ
 בסן לשאול וחמן וגרץ מד׳ס דפקחיס
 בהן הנשל מושל מרם־ לףירא ובלבד
ס לחולין לף י ה א״ב ועיין ט  סוס׳ שם ד
 סי גק־ משאו לשאיס קיו בעצמן ומם!
 אלה מגואל־ כלפת הימטס הטל ־ ת^כ
 סדוףל *׳ו כמישכסבםי ודוק בבל

 ורש בזה:
א א לא תלכנה נמס יקלאל י  כ
 עיין בטח וגפדשה כאן *
 ונספר מנ״א מ*ח שחלקו בץ אלמנה
 בץ בםולס מחולה(מסד לילן פתע לאש
5 אסיפח ס  ואלמנה אקודוסדבל מבואי נ
 זקנים למק׳ מזונות בשם ליקתוי
 מאוטם פל פסכיסיןדיוצאם ולאשם פלו׳
 הקשה שם מסן לאמליס בפרק המדיר

 אזהלס לגנים ישיאל שיצאו פלופ לאש ־ וחיק לחלק בין בחולה ובין שאל ישים
 ובזה נפשע סקפק שנסחפקו האחרוכי׳ בעלי סשובוח אי נכנקה לחופס ולא נבפלה
 םצא פתע לאש ובאמס שסמל נפשנו מש״ס לשם כען דכחובחה מנה לא סלא
 פתע לאפ וp ממאי ביחשלמי שם וחש צומי שמא בחולה מן הכשואין היא זאח
 אומרם בהולה פןהנשואין אץ ראשה פתע וממאר עוד מלשון מתשלפי שם רלוקא
 נחילה p משואין אין ראשה פמ׳ אבל מן חאיתסץ ראשה פרר דכן דיק לשוני
 ומיד לחזית מתחילם מי קבל לאף בתולה p הכשואין ראשה פמ׳ אלא ד^א
 לומל p עראיות עעסטתן אבל באיתסץ אין לגו לאי׳ חהו דלא כמו שכתב בשדם
 חווה יאיר דאף גמלה עןהאיתסץ אין ראשה פתי ־ 0סלא חלקו בזה הגאונים
 גספי אסיפס זקטם שם p כששערה קלועים עין שערת פתעים לק בין
 במלה לנשואה ומשמע ממלה אף כששערי ראשה עפולעיס ואמנם הרב בעל מנן
 אברהם שם כסב לאסור אף בחולה כששערה פתעים ובאמס שמהראוי להחמיר

 אלא שהעוצם נהמ מהר רש לסם על מה שיסמכו ומדש.־

 ואלה דגר• נכד המחבר מיהי צבי הירש איינשטייץ נ••
 תשובה לוזנס אחד דבוק סאה

 ואשר מנד לן ידר נפשי נשמי ט הקצס־לפשים לשאת פאס ככדח משום ט
ם כאלם מפי להקל נפאה נכרית ואף נם להחליש ת מ ו א ™ מל״י אץ איסומ בתי באופן כזס ששאר מאשמכיסה י שקל מנר לן מעונם לא ל J  ״
ק ם י י מ ס ם יעןכפיאשי לאיתי יססבוגנחי מלאסיכי כמכו מ ת מ ה למקוי אחד מקיי ה  האיסור נשמתס עצמן ודו׳ ולממן בלי הלגלים כעמלה הכט באחי •

 שצמים ם צא ירדו לעומק דנים אלו ולא בררו אותם בשלשם י תה מזלי בעזי צוד מאלי :
ף ע־ב במשכה שם ואלי־ יוצאות שלא בכתובה העוניח על דת משה ויהודית כר ואיזהו דת יהח־ס •יצאה מאשספרזפכי׳!30 י ^ ״ ^ ס ״ ״ ^ י י *  י
י די אזהרס לבנוס ישראל שלא תצאנה בסדעס יאש ־ לאורייתא קלחה א מסיב ופרע אס לאש האשס וסכא מ א מ ס ך א פ ר ת פ ס ^ ר ^  ת

 אסיר
פ אלמכה טזומז דף ציי כל מלאכות שאשח עושה לנעל׳  לסשחמש ציס דכתובוח ד
 אלמנה מישס ליורשי׳ חק ממזינס הכוס והצעת המעה וסתזצס פטו כרץ סם
ס) דש מקילץ  סיעב ופיין בסממ שםביא לשק מחשלמי גזם ואיני P מלוק־: (
ר זה וראוי לנעל המנהג והוא בכלל  כבל כתב הרנ״י ע׳׳ז רםלמיד עומח כסב מ
) י״א ע  קדבות ניע ונם דמני* יצר הרע בבמך׳ י ובפלס־ במחח סללו בעדם: (
 דאין לנהינבש׳ס דמס׳ ביב רב בנאה הד מצוין מעמדי מפא למערח אברסם
 כר אברהם גט גככפי׳ ישים ליעיל מידע ידדע דצר הרע בהאי מלמא ליכא משמע
ו מוכרחים : (י)איןשואלין ד  מזpסזח אסיל ועיין גגדז מהשכחנבזהואין מ
 נגדס רקיחשיןפתן עשרה יוחסין בהן עובת* דרג ימדאגל יחזקאל מבואר
ד נעלה מגיס מ״ע פיק הפועלים למה  דאין שואלץ בשלום אשה אפילו על י
ק שישאל אדם באכקט״ שלו והאער  כקוד על אייי שבאליו למדם סולח דקי א
 שמואל אין שואלין בשלום אשה ומשט ע״י בעצה פילס״י אבל לא לשאול עלי׳ משמע
 מלשוט דלא בא צזעע נטי אחדם אלא לעעע שלא לשאול אומה וכ׳כ הגיח
 והאחתטס השיט עליו דדווקא לבעלה מיתר לשאול וכהא למשמע כאן דעליד
 בעלה מוהר ובפp עשרה יוחסין כחבר התום׳ לוזלקבין משולח לס שלים או

 ששואל מה ש^מ׳: אקוד

1 יסל17כ חיזעומ ילזכן בשוק מחד סלודז ובזחד ת ן ״ ׳ J-״־m JIW J מעככת « ״_*״ , - ־ ־ ״ ״ י י ^׳ . ״ . י י י  . ״

ל נלאה שמא מהא לאיתאבש־ס דכסיטתדף גדידולאס במטמא וראשם פת׳ י ט י ד מ ה ״־יס״ע אה׳עק״ טא (רש : ומקול מ ^ ם p ^קיטן צ  מ
ס מוסמו לילן ס ת ס שם כלאה מבואי ^ ד ד מ מ  : למיכח עזם ראלממ לאו יאשה פתע : ומסים יאקיטז בגילוי לאש : יהגה מ
: p מצאחי נגדע שהביא ע ת י מחה אליסח ־ ואעפ׳כ יאשה פ ו מקלשיס מקורס pt מ ונשעס הכנסתה לחופה כנ ש להרי po הסלמת־ מ  פתע מ
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 יפה בגילוי ראש * כלאה מדבריהם יל דדוקא קגומס אבל נמלומ אפי׳ בסולוש
ע יאש * והייגו לגמרי ומרש לדמם מיי יל ־ ומדבייהש-ס מ  אין להם לילן פ
ם י ש ג ה ל גלומאה קלמ מ  שם דקאמר גשים למולם מיכשו וקעטם למולם מי
 שאיכ׳קעט׳חיו מכסץ ראשן אם שאין w ראי׳ מכמוש דאפשר לומר משים שאיגם
 גשואוה היי םולכי• פרזע ראש ולעולם מיגלו ואף לע״ע שפירשו המוס׳ בלשק
 םשכי וכן כלאה ממרי הראיש דלכך מוסיבקעטס משוס ללפזלםמינלי ביןזכיים
 בין נקבום ואינם כקראים שחורי הראש מן אפדם גחלים דכוהיהו משים
 איכס שחורי הראש(דע אין מזה ראי׳ דכל הנשים נמלוס ואף נחולרהולכין בכיקוי
 לאש ־ דאל״כ נם בגמלים ימצאו נשים שחורי לאש כמו אנשים די׳יל לע״ע כיק
ג יש חילוק גיכןסם לאנשים בקיאים מ  משאר הנשים חגלולום שכשאו והם ה
 כל האנשים הנמלים שחויי היאש וכולם בכלל לשק הכודי הוא דאין לחלק בין
ק ביןנלולים לקעכים וכיב אין לאסוי סכשים מנחליטשלא  גמלים לנמלים י
ג הנשים הכלולות אינם בכלל הכלי בודאי לא כיקהטדר מ  היי לאיש ־ דכיון ל
 על המיעוע הזה י וביחול הנה כל העטןהזההוא ממללפי המלוחהמפויסעוס
ו הזיל מ  המומח אצלם באוחו זמן וכמ׳יש הלמב״ם זיל בפי׳ המשכה מל׳יס כי י
 מלשונם ליה קוטן אז שחומ הלאש לק לאנשים גחלים ולא לנשים וכמו שבלמו
 ונכללים הולכין אחל לשון בני אלם וכמבואל ואין לסאיין איפוא להוציא דין
י כספשע המגםנ בכל ישיאל שסנחולום מ  מהליכים מלשון ביא וכמבואי למבין: ו
 סולכוס סיומם יאש לנמלי וכשיעם הגאוכים ילשםבאלד וביומי מליהםבפוב
ו אסה למדתם בעולה כ י י  פעם ודמם ויש להם על מה שיסמכו י וממוצא מ
ע לאש י דאין איסור סיומת ראש לק בנשואה בעולם בעל מ  עוםלח לילך פ
מ סויה שישאמ במנהגם מ  דחי׳ מנהגם נם קודם מסן תולה לילן כיסד לאש ו
 זה אבל לא אמסה ולא בעולם שאיכה כשואה * ואלמנה ונחשס מהנשואין נ״כ
ע ראש לא מצד איסור תורה מסלע אס יאשהאשה ויק מ  אסומס לילן פ
ל כסו ראשן אסומסשוג לנלוםו משום מחה וכמש״ל־ ולאימי לכייס מ  דכיק ש
 שהביא יאיהבשםחכם אחד דאחקה מוסלם לילן פממס ראש מניס מחובות
 דף ס״ובבסו של כקדימין בןמייין לכשיאססאת די בן זכאי נסמנופה גשמים
ח ראש וארוסה היסה וכדמוכח ב3יס ע מ  ועמדה לפניו דמוכח שהיסה הולכם פ
ם כקדימין ב״נ כנר כשואה היסה דאמיס לו לריביז  שם ועמום היא בילו מ
 זכויאסח כשחחמס על כםובסי כר זו משל אבי׳ מק משל חמ״ ואף אס כדחוק
ע מאוס מ  לומלשכסב לח קולם שכשאס (דמ הלי אמייק לעיל עזה לפסקו א
מו ומליו  זח לקופה של בשמים דל״ש לק בנשואה ואין איפוא מצא החכם הטל י
 בבהמ״ד דכשואה בודאי לד״ס אסורה בגילוי שעי ־ ונדב 3ל להסס לא היסה
ס ראש ורק שכפלו שעיוסי ויצאו מעצמן למק מםענופה בשערה שלא ע מ  הולכס פ
 לילן פמעם יאש ואין עכאן יאי׳ של כלום־ ויוסי ביאה דהן גשעיה האמור
 כאןסיא מלבוש אללסשער ויוצדק יוסילפיז לשקכסעעפסבשעיס חסבמיאצלי *
ל שהביאו יאי׳ מעולה אקויהלילןפמעם לאש עהאדאמיי׳  ויאיסי להאחמכים י
 לאס ״׳ל עדיי שיצאה יאשה פמעח כסוגח׳ מאהי׳ואמאי לא כחוש שמא בעולההיסה
מ י א ש י  אלא ודאי דנםגעוליאסול׳בפמע׳לאש אול׳ללמסי אץעזה יאיימעול׳סוי מ
 מצו ולא חיישיכןלה וכדאיס׳בימשלמי לעמן ומכס עץדליחמשום שאימ מצר אבל
ע מ  נאמת נס בעולה יצאה ולאשהפמע לכל שאיכה בעולח בעל מוםלמ לילן פ
ע לאש כמו במולס ־ ת  לאש וכטל* וחכה עלה על לבי להביא לאי׳ מעולה הולכה פ
י דאףדמסקיקדעוביח על דס צריכה החלאה  דהכס כבי כודע שיעס ודעם הי
 להפסידה כסובסס זיא רק בדס יהודים אבל עוברם על דס עשה איצ ססיאה
 וסיכף כשמברס מפסדס כתובסה ופייןכ׳׳ז בפוסקים־ ואיכ איב מנמלה אסורה
 בסמעח ראש כמו כשואה׳ איכ במס נחלקו בככסה בחזקה בחולה וכמצאס בגמלמ
 אי הר מקח עמוס לנמלי או יש לס כחובה מכה ־ הרי בלאיה הפסילה כחובחה
 כיק שסיסס יוצאת וראשם פרוע כדרך הבתולות והיא היסה באמת בעולה הלי
ם בעולס מותרם מ איצ ססראס א״ו מ ׳  עברה נרד משה דוצאס שלא בכחובוס מ
 לילן פרועח ראש ומיל ומזה מוכח ג״כ דנם ארוסה שהיא בעולה מוחית לילן
ק לומר דמף םפלונסא בככסם בחזקה  סמעס לאש כשאל אמקוח־לאףאם מחו
 בתולה ונ^צאח בעולה מיירי גקילש ובעל לאלתל * ולא הלכה ביכסים בראש
צר ח לף »א אנריםא מי מ ו ח ס מ י  ממלה ־ מימ עדיין יקשה הא לאמליכן מ
ת שזנתה חחחיו בסקילה זינסה מעיקרא מ  הוצאס שם רע הכי קאער אם יש ע
 יש לח כחובה מנה וסרי התם הי׳ זמן בין הקדושין להנשואין וכממאל־ ואיכ בלא״ה
ע כמנהג הבסולוח ועברה עיר ת  הפסידה כתובתה לנמרי כיון שיוצאה בראש פ
 משה כיק שבאמס בפולה היסס ־ וכיכ יקשה בהן דהיא אומרת משאלססני
מ ספסידס כתובתם מצד שעגלה עד״מ ד 5 ) p כאנסתי ונססחפס שדהו דמה 
ע ״איו כדאמק דאין חילוק בץ בפולס לנחולס לפין פמפם מ  שיוצאה בראש פ
 יאש ומפעמא דכחיבכא ־ ודדק : והנח בנוף הדבר שכחב רש׳י זיל לחלק בץ
 עוברת ע׳׳ל משס לעוברח על דח יהודיה מעוברת ע0ע א״צ הםלאס חמסו
 האחמנים זיל לסלי בניס לסופה לף כיח הוכיח השיס לעוביח ע״ד צריכה
 התלאה עסא לארוסה ושומלח יבם לא שוחות כר הא קיכד מקטן לס למאי
 לאו להפסידה כחובחס ואי לאו דקני לא מפסדא אלמא עוברת ע׳ל צייכ׳ םחיאה י
 והמ יחוד דח משה היא מחוד א״א מח״ס ומ״מ אמליכן דציין סחלאה ־ ואשל
 אככי אחזה בזה והחטכן להכה אככי הקשתי לשאול למס לאי׳ מסן דמקטן
 לאמסה ושומלת יבם לחססTס כחובסס לעובלח ע׳׳ל למכס המלאה הלי אכן
 קיייל לבעלה במיל אין בו משוס יחול אבל מימ יש מ משום סוסה אם נסתרס
 אחי הקיבר וכמבואי to בפוסקי׳ וא״כ מכל למול להא דצלין הקימי הוא בכסינ
ק שאין מ מסוס יחוד י  שבעלה בפיל לאז לולי הקיכוי ליה מפסלח הכחובה מ
 ליה עובלח פיל כלל ־ משא׳׳כ עסה שפיל מפסלח כחובחה תרמ סה-לה םוא
ה שאמ התם כר  אחל סקיכר והויא סופה וככ׳׳ל ־ ועיין בתיס׳ סיפה שם ד
מ בעל ־ וא״כ כ״כ כשסאלוס  רנםבאיוסה וש״י שיין לומל לאימתה עליסו כמו נ
 או סיבס בעיל ליח ביי משום יחול וכמו לאמליכן הכי נבי בעל לאימח נעלה
 עלי׳ והוכחתי מזה לעת לש״י זיל קילושין qp פ׳א לסא מפלס במיל אין חוששי׳
 משום יחול היינו לק לענין מלקוח : הייכו מכות מרדות וכ(מ שפילשיי זיל לעיל
 מזה וכממאל נ״כ בפוסקי׳ : אגל מ״מ איסולא מיסא איכא ־ ואיכ שפיל

 חשוגח

ע דסלי במס ישיאצ אקומח מ ל שהקשו בסך ייאשח פ  p בשם הגאונים י
ע יאש וסייצו לחמן בין אמקוס לכשואוה : עיייש וכבי הרגישו קצם מ  ליצן ס
ש : ואמכם באמם יפלא י ם כל הלולן מ  0ס סאסמלםדל אלא שלא באלו המלי
ל לםנימ לאשורו למאין סמלים להקל נאמסם אף  מאד נעימ כל משכיל על מ
ה י ולהחמיר בבשואוח אף אחיי שכתארמלו וכתנלשו  שהוא כאשם איש לכל מרי
 שהם ממוח כמויות: ולא אדע מדוע לא בסמוליו סה שום אחל מהקלמונים
י הקשה ההוא אשר לא נמצא חנעסונשום עקום גש״ס שכקול מ  W לנאל ה
ס עד אשל האיר n עימ : חם אק מ אשל גסקעיסי ק ׳ י פמ *א יוסר מנ  נ

:  לנאל סמלים על מכונם בעזידי
י פריעס ראש לאורייס* היא מימ לא עציצו בסויה ת אף יאיסו מ א  mm מ
י י״י מופיע אס יאש האשח לאזהרה ק הוכחת סנא מ  איסור להדי* י
ל שחי לשומה  לבנוס ישיאל שלא יצאו פמעי לאש: והכה מסו ההוכחה סיש־׳י י
ד עדה לנוולה כמושעשסה לסבי הבועל לההכאות ע  דמדענדיק לה הכי מדם כ
 מכלל דאקוד * ועוד דכסיב וסלע מכלל להסוא שעםא לאו פלומה הוא גדע
ל י י ד ס ראש וע״ז הפיתש האסמן כחב מ ן בכוס ישיאל לצאס פמעו י  לאין י
י למעיין לעל הפייוש היאשון קשה למשם ן הוא העיקר ובאמת שכן ממא  מ
והמ אף בכלים  אין יאי׳ דאקוי p םיכי שעושים p לסםגאות לפכי הבועל.
ס ומשום  גאים אמת היא םשקסו בכלים נאים לפיכן משקה אוסס הכהן בכלי חי
ן כיאוף חנוס בליס דמיד איסויא קענדח י אבל מאין י י שעושים ד  רכל מ
ח לאש לשוק ־ איודעיקי קסובחה היא מדכםב ע מ  לממזס לאקומח לילן פ
 01יע לעד סשחא לאו פממה היא י דפלש״י דל * ובחידושי העחקחי יומי
י י״י * דמזה אין יאי׳ p שהי׳ עכהנ קמם בישלאל  דלאו(חס לבד הוכיח סכא מ
 שלא םצאכם הנשים פמעום ראש אבל מ״מ אין מכאן יאי׳ לאיקוי חורש ולק
 דעיקי יאיימו מדצוסה סולה לסיוע יאשאשה זו כדי למולה גלשה לנו שילון
אי היא להם י שישארו במנהגם הקדום הזם שלא לצאת פמעס לאש * מנ י  מ
ם : ח׳׳ב בביאויהדבר:ומעסהאמיכא דזהוסנועם י  לסמע יאשם בשוק בפני מ
ע יאש רק לכשואוח ולא אמקוס אף דאיוסס משואה לעכין מ  ללא אסייק פ
 איסור איא ״ משוםלכיק דלא אסיה סויה פמעס ראש לסדייגאשס איש ויק
 שנלסה שישאמ בממנם הקודם וסכה מנהגם זח הי׳ לחם עוד מקודם שקבלו
קדףטח הדי  הסולם שנהנו שלא לצאתפמעס לאש לשוק וכןמציכו בבמ כח סנ
 מאימת התימסנאיא עשחפלעלאשח בשוק ועיין במדי שם: והכהבאומוס
p נישיאל קודם מסן סויה לא היו להם אמקס ובכיסה לחופה להחשיבה אשם  ו
 אימ ויק בעולם בעל וכעבואל בשייס דקכחדח שם וכיון דחזינן ללא אמרה
ק שישאמ במכהנם זה ־ ע״כ יצק הש״י ליה לאסור פמעסראש בכל  סורס י
 אשם איש ויק בגעולס בעל להר איא נם בביכ אבל לא באמסוח אף מישראל
ן בימשלמיאהןדיוצאס ם וסבן זה ובזה נתבאר ג״כ האדפמ ה מ  הו* כאיא לכל מ
 בהינומא וראשה סמעה כסובסס מתאים דחש לומי שמא בסולה (קסכשואיןהיא
 דצכאולה יסלא דאין עלה גדעת סמקשן לומר מסולה מחכשואין שהיא א״א ונם
ק שלא כנעלה סהי׳ מוסרח ליצן פתעם ראש * אולי לפי הנ״ל אי׳ש י  גשואם מ
ה לחופה כל שלא כבעלה ס מ ק מג׳׳כ אין להם רקבעולס בעל חו״ז גם מ י  מ
 לא סד דיכה כא״א גביחו לא הי׳א״כ מכהנ ישיאל קודםשנחכה הסויה לכסוח לאשן
נ וא״כ זח לא אסלה סויה דמן באלו שכהמ מכבל לכסוס יאשין גלחה חולה י מ  ב
 שילון הש״י שנכאי סיא להם לשכוה מכהנם זה לא בזולסם והבן : ומה למסיק
יאשהפמע יטאילקגק  בירושלמי הדא דסימר בחולה מן הכשואין אין יוצאס ו
ו בעזם״י : ואמנם הא לאסייכן נם לאלמנה ונמשח מן הכשואין לילן תמכ  נ
 פממסראש* אף מאלו ליה מכהנם לכסוס יאשן וכדמוכח טכמש״סדקכסדיין
 שהנאחי דהיחיסן משםפיע לאשם בשוק ־ נראה לי דעעעם אחי קאחיכן לאסוי
דן כשואוח היו ע אח יאש סאשס ויק דמון מעו י פ  ולא משום איסיי חויס ח
 מחויבס לכסוס שער יאשןאסומס שוב לגלוחןמשוס עיוה דסוי כשאי מקומוח
 סמכוסר באשהיויק הבהולו׳שלאהחחילו מעולי לילןכיסד יאש וסד דמןלגלוסו
ן מ י אצלי דאם ימצאו מקומוס שגם הבחולוח יהיו ד מ י ב מ  מוסי ־ ולפ״ז ס
 לכסוס ראשן אקומם שוב מלינ׳לנלוס שעת וכטל דהר כשאי מקומוסהממקוח י
 n״5 אצלי בביאויעטטם אלו * והגן ־ והנס אף שבאיסי והבאסי שימס הגאונים
 זיל לאמסוס מוסמס לילן פחעוס יאש ומט׳ש בסולוס פברוה ־ עמש״ל בנועם
ט הכל הוא ועדיץלבר זח במחלוקס ל י הכה אחל העיון חיעב מצאתי דלאו מ  סמ
י דל כסב בחן דיוצאה בהינומא ולאשה פלועס * לחייכו שעלס י מ  שמיי * ד
ו דפיועס יאש לנממ אסור באליס׳ ט מ ה כללן הבםולוס ־ כלאה מ פ  מל מ
ו זיל נ ע לנמלי וביאול דעס מי מ ע כפשועו פ מ  סכ׳פ ולכן לא פילס לאשה פ
ל דלעטן פמפם לאש שהוא מה״ח אין חילוק בין אלוסוס לכשואוה : י  כלפע׳״ד מ
 זאסשי לללעסו כל הנשים והגסולוס בכלל האקוטי ־ ויק דס״ל לאין איסוד חורה
 לק פחעת לאש לנממ אבל אם סלאש מכוסה ויק שהשערות יוצאות לחק על
ע לנמט מוכח ת  כחיפה ומבעל לצמחן וכדומה * ליכא איסול מסית י דיק פ
 לאקול מקיא מפלע אח לאש האשה מכאי היא לבכוחישלאל לפמע לאשן כמו
 זו הסוסה שה״ סוחר קליעח שעלס לגממ ־ אגל מימ נם בכה״נ בשפלה על
 כחסה דח יהודיח מיהו׳ הד ללא עליף מקלחה למוהל מס״ח ואסול משוס לח
 יהודיה : ונאמח ט כלאה לכאולה לס׳ז לומי הסו פייוש קלסה דאסוי משום
 לס יהודוס שלקחה קלסה על לאשס וסלאש מכיסה ויק שמימ השעלוח יוצאם
 לחק מבעד לצמחן ועל כחפה * אבל היכי שכל השעמח מכיסוס אפשל לאין
 קה שוס איסול ואף דיי ליכא דמה לי קלחה מ״צ צעיף י אולם חלילה לי לפלש
 סימש חלש אשל נא שעמ מוחיכו זיל ולהקל בגל לעס כל הפוסקי׳ לאסלו גס
ס עיין עליהם : ולק ללמכין זה הייכו מה שאינו אסול ה ט מ  בכח״נ וכמבואל ב
 יק מלס יהוליח יש חיליק בין אמסה לכשואס מאליסיח לא כהנו לכסיח כל
 שמק וליכא נגיהו נם לס יהולוס י ולכן פיישיי ז״צ לסן ריולאס וראשה פיוע
 מייט בכס״ג שסראש מס־סס ויק ששעלה על כתפה לאז גס בכשואום ליכא לק
 דת יסוליח ואמסס מוחלח לילן בכה׳׳נ וכטל ־ וכן כלאה להוא לעת מותיכו
ס קענים לעולם מינלו חיל ־ קעכים  בעלי סחוסי זיל כללים דף למיד שכחמ שם ד
 לעולם מינלו בין זכיים בין כקימת לאפילו כקמת קעכות שאינם כשואות לנילוס
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 בעלה שינרשנה דאדמה אסיר לנישה בשביל זה לנ״ש רעדים גמדים נפיק וכטל
 רש לי מס הרהוט דברים הרנה־ אילם יען מצאתי להאחתטם זיל שדחו דעת
 המפולשים אלו ־ מדנט הירושלמי עצמו על הן דלא ערש כר אי! לי אלא שזנתה
 יוצאת וראשה פרוע מנין ח״ל מרות דגר מ׳מ ועיין בדבריהם זיל ירש בביאור קושים
 סימשלמי מהן דלא יוכל בללה הראשון כר י לזאת לא ארבה מילין ופה תהי׳ שביתת
 קולמסי נזה:ועפ״ הדנרי׳האל׳והתוון הזה אמיכ׳ לשיפ׳רש״י־-ילדאףדלדעתיעוגל׳
 על דת משה א־צ התראה היינו רק למטן איסורא שיהיו חיוב על נעלה לגרשה
 וממילא משום זה מפסלת כחונתה כיון שמידה היתה זאת ומעשי׳ גרמו שיהי׳ מציה
םנדמצרכה  לבעלה שינישנה וכטל• אבל לעכין הפסד כתובה מצד קכס חכמים נ
 התראה * דאין לעכוש ולקכסה אלא איכ נזהרה מקודם דאולי לא •דעה חופר
 הדבר משאיכלעין איסור וכמובן ־ ומעההשפיר צריןהקיטינאלמכהלכה״נכר
 לאליה לא היתה מפסדת כתובתה לאף שעברה עיר משה שכחיחדה דחה*
 איא מידית ובאלמנה לכה־ג כר אף כשבעלה בעיר וכטל ־ מ״מ איכה
ן ד  מפסדת בלי התראה דכיון ללעכיןהפסל כתובה מצד קנס חכמים מדאי ל
מ יכטל ורק דאנו באים להפסידה נם בצי התראה משום דביק ד  התראה נם נ
מ וכטל ממילא הפסידה ד  דע׳יי מעשי׳ מח״נ הנעל לגרשה דלזס איל התראה נ
 כתובתה הה ליש באלמנה לכהינ כר דהם מחייט לארן ובעמוד והוציא קאי
 ולא נרמה איפוא במעשי׳ יותר אסור לבעלת מאשר היה מקודם וכטל והנן :
 והכה בש״ס רכתונת שם פרין על מתכיתן דחשינ נין הן דעוברת כל דת
 מאכילתו אינו מעושר ומשמשתו כרה היכי דמי א• דידע כפרה אי דלא ירע
 מבא ידעונסמון עילוי׳ והקשה הראב״דז״ל דאמאילא מוקי לה נשהודימ מעצמה
 ותיק דלא מהימנא דאין אדם משים עצמו רשע וכבר תמה עליו
 הדן זיל דלנבה נפשה לא שיין אין אדם מע׳יר ולמה לא מהימנא הרי הודאת בנדר
pכמאה עדם דמי עיין בדבריו ואמרתי בחידושי דכונת הראביד זיל הוא דל 
 לא מוק׳ לה כשהודית משוס דלא מהימנא והיינו דאכן לא מהימטטן לה ואף
 דלנבס עצמה נאמנמ דהודאת בע״ד כר מ״מ לא רצה לאוקמי בכהיג משום
 דכיון דלא מהימכינן לה אין שיין גבה התראה דעיקר התלאה שאומדן לה
 שתזהר שלא לעשות כממשי* הרעים עוד ובלי התראה איכה מפסדת כתובתה
 דעוברה ע״ד ק״יל •לדכה התראה ודוחק לומר דאקרי הכי שהתרו נה• ע״פ
ל  דבטהאף שלא חששו׳ להם ואמרתי דלפ״ז מוכה דס״ל דלא כשיעת לש» י
 דאליכ שפיר מצי׳ לאוקמי בהודית דלנבה עלמה כאמכת ובלי התראה דמאכילמו
ל  שאינו מעושר ומשמשתו כדה דת משה הוא ודמ איל התראה לשיפם כש׳י י
 אולם לפמ״ש בביאור רבד מדי שפיר כוכצ לומר דנם הראטד זיל ס״ל כלש״י
 זיל בזה ורק דודמ לימ לאוקמי כשהורית משום לא״א מעיר וא״פ אט בא מהימטת
 לה וליש התראה ואף דדמ איל התראה מימ טקדלעכין זה שתפסיד הכתובה
 מצד קנס חכמים בודאי צדן התראה אף בהמוכטל ורק הא דמפשדת כתובתה
 בדמ אף בלי התראה לשיפת לש״י זיל הוא רק משוס דטק דלפטן איסור שיהי׳
ק שמעשי׳  מלוה וחייב על בעלה שיגרשכהאיצ התראה ממילא מפסדת הכתובה ט
 גרמו שתאשר על בעלה וככ״להה ליש בשהודית דכיוןדאצן לא מהימכיכין לה
 אין שום חיוב ומלוה לבעלה שינלשכה וא״כ שפיר יש לה כתובה לליש לומר בזה
 דלנבי עצמה מיהא נאמכת משום הודאת ביד ־ להרי נם לפי דבד׳ איכה מסשלח
 כתובתה מצל מעשיי ולק דמלד אחל אנו באים להפקידה כיון שנאשלה על
 בעלה וכל מקום שאכן לא מהימטטן לה ואינה בת טלישין אין מקום לפסלה
 מכתובתה וליש כאן הודאת בע״ל כיון שאין הפקד הכתובה מלל פצמומ הקנס
ן התלאה והתלאה ליש בשהיליתדאכו לא מהימכיטן ד  חכמים דלזה נס בדע ל
 לה וכטל והבן־ ועדיין יש לעורד לאס כה נאמד לחלק בין הפסד הכתובה מצד
 קנס חכמים ובין לענין החיוב לנלשה והפקד הכתובה מפאת זה שאשרה עצמה
 עליו עיי מעשי׳ הרעים איכ מה הביא ראיה מהן דמקכין לאלמנה וכה״נ כר
 דעוברח ע״דצדכה התראה הד אין מכאן ראי׳ •רק שצריכה התראה לעני! זה
 שתפסיד כתובחה מצד קנס חכמים אבל מ״מ י״ל דעונלד! עיד מפסלת כחובתה
 אף בלי התלאה משום שאסרה עצמה מל בעלה דלזה א״צ המלאה משא״כ
 באלמנה לכהינ כר דליש פעם זה לבלאיה אסולה וקיימא וכטל איו לסיל להנדס
 דאין לחלק בין קנס הפסל כחובה ובין שיהי׳ חיוב לבעלה לנלשה לעכין ההחראס
מ הוא ובאלמנה לכהינ אף כשבעלה  וא״כ הלקיל לשיעת לש״ זיל דהד יחוד ד
מ איל התלאה בין ד ד  בעיל *כמש״ל בשם האחלונים זיל ואיכ הקיכוי לידל ה
 לאיסלה בין לקנסה כתובתה וכטל לאין לחלק ביניהם אולם באמת גוף -התר
 שהמציאו האחלונים ;׳ל לבחייבי לאוין נס בבעלה בפיל שפיל חוששים משום יחוד
 אימ כמן
 קנאחי
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 טדח כמובק־ לסיעה *דה מפסלת כתונחה משום להוי כנמי ואין להוציא בלי מש׳ס לסועה הטל לקאמר וכולהו ורע לא אמרו מהא לואלו שביל מקנין להם כר
 m ולקלמ׳מצא פליט ביש אמתניתן לעונלת ע״ל משהויהודס יוצאח לצליכה התלאה לשאט התם ללית להו אימתא לבעל כלל וליה פליצותא כ״כ

 חשיבה נם בכה״נ שנתיחלה כשבעל׳ בעיל מובלת על רת ולס״ז שפיר י״ל כשיעת
י ז״ל דמונרת ע״ד משה א־כח צרכה התראה והא לצרין חקינד לחפסילס  מי
 כחובתה הוא בכה״נ שבעליהן' בעיר לאז איןממשוםיחודלעני^מלקות ־ ואף
 למ״מ איסורא מיהואיצא ורמ סלבל פשיע לליכא שים איסור תורה ירק מדרבכן
ף  לאליכ היו מכין מכות מרחת עטפ • וא־כ שסיר צדן סקינוי לאליה ל
 מפסלת כתונתם לפי המסקנא לעובוק ע״ד כל שאינו לת משח צדן החלאה
 והבן ־ אמנם עדין יקשה הא מצה להוטח נש״ס לסופה שם אחר שדחה ק
 ראי׳ מארוסה ושומת! יבם דדלמא מקכין להו לאוסרה עליו מאלמנה לכהינ גרוש׳
 וחלוצה לכהן הדיופ כר דמשתי הוא דלאשח״ הא קיכרי מקכי להם רלמאי אי
 לאוקרן עליו הא אסיק וקיימן אלא לאו לםססירן כתובתן וא״ל דקכי להו לא
 מפסדן מכלל דצרין התלאה ־ דהכה כבר נודע ורש האחרוכים זיל דהא דבעלה
 בעיר אץ חוששי׳ משום יחוד סיא רק בשכשאת לבעלה בהיתר דאז שפיר אמרי׳
 דאימח נמלה עלי׳ אבל היכי שהיא מחייבי לארן דגם בליז בעמוד והוציא קאי
 ליכא אימחא דש מ משוס יחוד ־ ואיכ סדק׳ל דאף אי עוברת על דת יהודית
מ הוא ונחיינלאוין י אף כשבעלה בעיר וכטל  צרכה התראה מ״מ הרי יחוד ד
 חח משה א״צ החלאה לרעת יש״י זיל וא״כ הקיכר למה לי ־ והנראה גיישב
 הרבר ־ להכה בהן לפובלמ עיר דוצאוח שלא בכחובס לומר שט מעמים בהפקד
 לקכקוס מזיל שתפסיל הכתובה בשביל זה י וגס לכיון דש על בעלה חיוב
 ומלוה שיגרשה בשביל מעשי׳ הרעים וכיקשמילס היתה זאת ממילא מסקלת
 כחובתה טון שמעשיה גלמו לאיקרה על בעלה ־ דאף דקיי׳ל בעע״דדאם רצה
 הבעל צקיימה מקיימה גרמ אין דעת חכמים נוחס הימנו ומצוס שיגרשכה ורק
 שאין בידנו לטפו להוציאה וכמבואר טז בפוסקים י ועיין בירושלמי שתיק
 ph• לא פליט ביש אהן דאתסה ושומרת יבם לא שותות ולא נועלת כתובה
ל במתו נעליהן עדשלא שחו דנוטלוח כתובה משוס דשער העומד לנבות ן  אף ת
 כבמי דמי ימספיקא לא מפסדינן לה ־ משום דנאמסה וש׳י יודעת היו שאינם
 שוסומ והכניסו עצמן לידי ספקזה י והייכו כדאמרן דכל שמעשי׳ מרמי[ שתאסר
 על נעלה או כמו בהן דאריסה שאינו יכול להתברר שעהורה היא ־ והיא
 יולפח היתה זאת והכטסה עצמה לזה י או כמו הן לעונדת ע״ד שמעשי׳ גרמו
 שיט׳ חיוב ומצוה לבעלה שינישנה מפסלת כתונתה ־ ונחילושי העליתי לאף
 שזה הפעס האחרון נכק היא מצל עצמו וכטל מ״מ ע״כ אנו צדכין נ״כ לפעם
 היאשק דקנקוס חכמים לעוברת פ״ד שתפסיד כתובתה ־ דאם נאמל ררק משום
 זס שמצוה לגלשה ואיסור דלזינן לקיימה מפסדת כתובתה יקשה הא לפלין
 סכא מסן דאלמכה לכהיג כר דאי נימא דעוברת על דח איצ החראה קינוי
 למיל דסד בלאיה מפקוח סכתונס בשביל שעברה פל איסור יחוד ־ דכיק
 לעיקל שיוצאת שלא בכתובה בעובמז עיר היא רק משום שמעשיה נדמו לה
 שסאסל עליו וכטל איכבאלמנס לכה״נ כר לא היתה מפסדת כתובתה משום זה
 שפבלק על הלס טוןמלאיה היתס אסולה עליו ובעמול והוציא קאי ־ איו לאף
 סיטדליש הןעעמא מפסדת כתובתה משום קנס חכמים ומיל היב־ ובזה עלה
 בלבי לישב מס שהקשיתי בחידושי על מה שהעלה הגאון בעל משנה למלן בישוב
 הקושי׳ שבםקשה בה אהן לאמל בעלה שאינו מלה להשקותה דוצאח ונוטלת
 כםובה דהד טון שקינה לה ונסתלה בליז רהאי סופה הפקילה כתובתה בעת
 שנחיחדסמשום שפניה פל הדת דכטן שקינסלס כבר הי׳ התראה ולכ״ע מפסדת
 כתובתה ־ והעלה לימר דעיקר העעם שהיא מפסרח כתונחה בעוברת על דת
 אינו משום דפנהז איסורא דאין זה עכין להפקר כחובה ואשה שאכלה נבילות
 וערפום וכדומה איכה מפסדת כתובתה בשביל זה ורק רכל אלוהדבדם השנויים
 במשכה לחשובה עוברת ע״ד להוציא בלי כתובה הפעם דכיון דעשהה פדצוח
 כזאת חיישיכן דשמא זנתה : ומאטלתו שאינו מעושר היינו משוס שהכשילתו
 ואיי לקעון כליה עול בעכיני איסול : וא״כ בכחיחלה אחר הקיכוי דוכל להתברר
 מ״ שחיס(דם המאררים שלא זנחה ועהורההיא והיא לוצית לבלר ולק שבעלה
 איט מלה להשקותה אין להפסידה כחובתה בשביל זה שעברה על הדת באיסור
 לחול עיין גלגליו הנחמליסז׳יל : והקשותי תרע עדיין יקשה בהן דמתו בעליהן
 עד שלא שסו דנדל לטש מועלות כחובה לכהי לאין להפסילה כתונחה משום
 זנוחה כיק שהלנל עדיין ספק ושעל העומד לנמס כנמי דמי לביש : ורמ למה
ל שעונלה ע׳ד שנתימלה אחל הקינוי: ולפי הטל ניחא ט  לא חפקיל כחובחה מ
 לטקלעשיס לעבלהאיסירא אינה מפסלח כחינחה ולק מאלו השמים במשכהינו
 מפאח חשש זמח קאחיין עלה להפסילס וכמ״ש הגאון הטל ־ יאיכ איח למצל
 קטן חכמים י היא שקנקוה לספקידה כחונחה־ הייני שמפני פלוצות שעשתה

 לארן דבכולהו אית צהואימתאדבעל ואיכ הינ למבין היחיד
 כשבעלה בעיר ואף דאין דמיון ושיור בין הן דאיח לי׳ אימתא דקוטה לעטן
 שיסיה צריכה התראה להןאימתבעל הנאמד לעטן יחוד כשבעלה בעיר דהכא הייט
 שיראה שירגיש הבעל ויבא וכל שאינו בעיר ליל אימהא משא׳כ בסן רקונוס
 לעני[ שתחשב פתצתא יתירה לא בעינן שיהי׳ בעלה נעיר תקא ורק כל שיש לה
 נפל שיין איממא שלא ישמ׳ פרולחה ורק היכי שנשתפה או חמש בבית האקודם
 אמליכן דליל אימהא כלל וכממאל שם לאליכ לדעת הסונטם דנעלה בעיר
 ל״ח ליחיל כלל יאף איסוכא נפלמא.ליכא איכ נקשה ממ״כ להכן אמולאי דלא
 לצו להניא לאי׳ מהן דיאלי שנ״ל מקכין לה כי׳ משום לסתם ליל אימתא ולא
 היו פליצוהא כ״כ וצכך צדכה התלאה לא׳׳כ מה זה שהניאו לאי׳ מהן לאתקס
ד הסס מורכ צדט׳ לקנוס לה לאם נעליהן בפיל א׳׳כ  ואלמנה לכה״נ כר ה
 ל״ח עונלתנרד כלל וכטל לדעת פיסקי׳ אלו לאין בזה משום יחול כלל ואם אין

 נעליהן

: ויש לעילל לפיז לפי מה שכתמ המסיישים זילבהן י ^ י מ ״ ^ ״ £ 
 לא ינמן אדם אח אשחו אלא א״כ מצא גה ערות לגל למלישכא
! יף צ׳ לייפיש עעעיהו לטש לילפיג׳ש לבל לגר מממון מה להלן י  w נ
י משמע מעי• לדלסו עלים בלולים ממש שזנחה או קיט! כ ם ד ״ י ^  מ
^ משא״כ מכי שאס לצה לקיימה מקיימה 'ואין ^ j K l ^ S 
ה כנין נעיד כיעיל או מוברח עיי אסיל לנישה לב״שיוהטא! ש י ^ ק ת ל ן פ  מ
י לפדןלנ־ש למה לי קיא ללא ייכל בעלה היאשיןלשיבלקחחה * ״ ״ ־ * 

י ל״ מחזוי סועםי מוכחללנ׳ש אין מקים להחיל הנמשי מ ה * * * * 
 לק
 י עיין עליהם ־ ללפ״ז אין להפסילהכתיבתה לנ׳ש כלל בעובמ!
 «"י ימצי קכס חכמים ומשום חשש זנות ומיל אין לחפסילה לביש כיו! לס״ל
י למי וכיש ונם לא גלמח במעשיו חיונ ומצות על מ  דשעי העומד לנמס מ
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 סחליחא הוי ואיכא חשש זכוח ולפ״ז אעינא במסה בחזקה מולה וכמלאה נמולה
 אף א״נ ממולה אסורה בסחעס ראש כמו משואה ־ דמ׳׳מלא הפסדה כתובימ
 אף שהלכה בסתעח ראש כלרן הבסולוס ועניה א׳׳כ נדד ־ לע״מ כיח שלא
 מדע א! עדיין היא בעולה שחשבוה למולה י אף שמיש ע״ד ע״מ פמצמא
 ליכא ודמי לשאר עניחח ללא הפסילה כחובמה בשביל זם ־ אמכס אף
 שדחיסי ראיה זאת מ״מ הדין p אמס לדמחי לאין לחלק בין נעולה לנחולם
׳ ראש ואין איסור p בנשואה בעולת במל וכדאער ־• יממש״צ לחאמ ע ד פ ס ע  ל
 ראיוח האחחטםזיל מסן דיצאס בהיממא ולאשהפתעח כסינםס מאחים לאסםי
 כיחוש שמא נעולה ידחה ־ דל1ה אין לחוש כיס לסד לבל שאימ מצוי עעש״ל
 ומחה עלה על לבי לפ״כ אט לדכי, לומר p לל״ח ללבל שאים מצוי דאליכ
 אף א״ס דנפולס איכס הולכס סיועה לאש עריץ יקשה לשעא כנסה בחזקס
 בסולכ וכמצאס בעולה א״ו דלמו לאיכו עצוי וכלססיננא * וע0ס כבוא לבאר
ת פאס ככדס ־ הכה כ״ח הביא דברי ראש המלנלים בעטן w הש׳יב שהסיר  ע
ס דשבס דף נדג דוצאם י  סאה ככדס וראיוסיו שסיס הכה מסא דאעדנן ט
 בפאה ככדח ומהא דאמדנן נמיר דף כיח דלכן ס״ל לי״מ דא״י לספי משוס
w שיודעי* כאכח* - p דאפשר בפאס כפדס אלא שטח העלה לומר חה אימ 
 שהשערות האלו המה מהחי אבל באלו הקיט׳ ענבעוס של שער אשי רתם משער
 המס דשל םחיאיכם איוכר כיכ יש לאסור מצד אחל דמח אסיד בהבאה ואף
 שרוב המסים המה עכו׳ים וניחודמבשעמח אלו העם ממס עכר׳ם ידע אסור
 בהכאה וכממאי בש״ע ירד סי׳ שגדע לאין חלוק בין מס עכו״ם לישראל למטן
 איסוי הכאה עכס״ד אולם כאשי אל ההרים אשא עיט הפוסקים הקדמונים
 דל אשר מימיהם אט שוסין ראיתי דדבר זה במחלוקס שכדי הבס באמם לעם
 הראית דל בפי אנרפ דמם ככד אקול בהנאה וכן הוא לעס הליעטא זיל שם
ק דף ירד  עיין עליהם אולס לעומס זה כסבו לנוסיט בעלי סחוס׳ בסשיעוס ט
ד מוסר בהבאה עיייש שכסמ אהא דאעדכן 3נדס שם לשור פסולי כ  דמם נ
 המוקדשים שכפל לבור פעור משום דכסינוהמס יהי׳ לו מי שהמס שלו דא״כלמ״צ
 שול ולא אדם (דל דאק המס שלו וסיללו לאיצעדן לעבל ונכד הקמי לישראל
 דההיא שד בהנאה עיי״ש סי וסלמבין דל כסב בפי אעפ״י דל ועיסו בעכדם
 איטיוד מ איסור דהאממד׳נמדכןוצי׳מ והכלאה דקפוקי עספלךליס וכבר האד*
 מה גיכ הגאון במל ודל בה׳ אבל והכס מקול פסק המחבר למס עכו״ם אקול
p בהכאה היא מתשובות הישטא דל סי>ק שנדה ודל שם ואשל יצאה לחלק 
 עם מכרם למת ישיאל דדוקא מת ישמ*ל אסור בהכאה משוס תעדכן מש6
 דמדם שם שם מעגלה עלופס ובעיתלמרילמדס והבאס לאי׳ מסא לאמי עולא
ש ד ו  דמיו עומאה בעוד אדם שלא יעשה שנרחק והיי בלא׳ם אקול בהכאה *
 לחוש במת מכרם עיי״ש שהאדן ודחה דמוי המס מומר בה באם ונם יש אכשים
ל  פלוצים שאיכם חוששים לאיסול ולעומאה ודישי ומין בל בדום דל והטי י
 הבין מלבדו דלעת ו למת מכרם אקול בהכאה ובאממשק כלאם מדבד המשובה
 הטל ואף שמכללימל ללא כסבו p ללחום לאיה השואל מהן דממ עומאס על
 עול אדם כר אנל לא דס״ל סכי ועיי״ש ודש לדחוס טכ דמסיקשא חנחי עסיס
 אין ראי׳ דמם ככדאסול בסכאס מי״שמ״מ פשע דבלי׳ עודן באמם p וכן סטן
ס איסול םכאס מיץ מ  הגאון בעל(דל מדבדו אלם דכףל דמם ככד כישראל ל
 בדבדו ואט חעס על שכי סמאויוס הנחלים אלו אשי כל n לא אנס לסו
נ שכחנ לסד׳ שם ח״ל ד הלשטא דל בחימשיולב״ק דף ט  אין אישסמימסהו דנ
 ולמטן קושי׳ ליל שורולא אדם דאי מוסמסיסי׳ לו ל״חמממעענד אימ״סודישל
 ישראל דמוחר בהכאה לאחר מיתתו לאיסור הכאה במס מוסמס שם מדם כפקא
 כר והלכך בישראל דוקא כמדם ולא בככדם מכיל והכה אט בחידושי הבאנד
 ראיה דמת ככד מותר בהכאה דהכה זה כמה נתקשיתי בהא לאיםא מדס לסכהלדן
י משום דש בן יוחי מטן למלין אס מסו שעובר בלים ח״ל ט קטל  דף (דו אמר ד
 סקבלמ כר ואיר אליי כר חל! לקבורה מניס מכין גיל כר ובתל סכי איבעי׳לסו
 קטיה משוס בזיוכא או משום כפרה וטמ לאמי לא בעינא כו׳ דאי משום בדוכא
 הוא לא כל כמיני׳ כר מי״ש ולמה אנו צדם׳ לכל זה והד בלא״העס הוא מאיסורי
 הכאה וכל איסויי הכאה כל שלא באמי שדפה בהד׳ עמוטן קבורה מיין בש״ס
ל שם שכהב להוא בקבלה לקבור  לסמולס בסופו ועיין בסי׳ המשנה להלמבלם י
ד המס הוא מכיס ו ב p כל אוסוד הבא׳ להפלימ׳ והנס נאמס זה יש לישב דגמי לומל 
 ממש משא׳יכ שאר איקוד הנאה דחוא p מקבלה וביחוד יש טע דאסול לשחף המס
ס שאל איקוד הכא׳קיייל דסכקבדן לא ישרפו >דמ ?״jr>[b משים  תועק קמל׳לאף ת
 נזילה בעלמא לשמא ינא להימס ממפת * ובמס הוא אקול־ מדכא * והא
 pאמל בשיק לאי משום כפד אםאמלאלסקבדטשומעץ לודהא אמל לא בעיט
ק למה אסול בהכאה ועמק קמלס ונם לשלפו אסור  כסיה ולא אמדנן חדמ ט
 משוס גזילה אין יועיל אמילחו : ופיק ברמטם סי״ב מה׳ אבל שפסנ דאץ
 שוממין לו באמל אל סקבחט משום למלוה לקבח * ומיץ במשאי כליו שביארו
 דבדו דלעסו זיל לבעייההגדסהוא p לליב לרמז לקבולס עסיס ־ ואינו מה״ם
p שתקכו לקבח ולעז מלית ונרכ בפי אי משוס כפיס אי משוס קימא ־ אבל i 
כ שהוא מסית כלישכא קמא דדי פשיעא דאין שומעין לו לעבוי מל איסור * * 
ס חיוב לקבח משום איסור סכאס שט אמאי שומעי! לו א ?  עייש״ה ־ וא׳כ ג
 היינו משום דאי מפאת איסוי הכאס איל קמרה חקא ־ דמהכי סעלס לים
 וכדומס כמו נשאי הנקבלין ־ וכמטאי בש״ס־ והקמרס בקpע חקא קמבעי
 ליי אי משוס בזיוכא הוא ואין שומעין לו או משום כפיס ושימעין לו טון דלא
 כיחא ליה בכפיס־ אמכ׳ אי קשיא לי הא קשי׳לי לסמ׳ש הסוס׳ נמס׳ סמייס שם
 דלp כשלפי[ אפרם ומחי ונקנדן אסודםמשום תשרפין דלותה סורס לשרפם
 א״כ אחד שנשרפו כבד כעשס מלותן ואין לן דבר שימפול אחלי שכמשס מלוםו
 דסתורס אקרה בסנאס ואמרם שישחף ולp לא כמשן איסורו p ער שבעשה
ד להמצימם  מלותו בשדפסיאבלכקבדן דלאכעשס מצותו שאין סקמרס p כ
ס מס׳׳ם ר ט p ר ־ ומעתס אם כאמי י מ  מן סעין י נמשן סאיסור לעולם ע
ד  דמייכ הוא לקבור דוקא את סמס • א״כ לעם יאסוי אחי הקנורס בהנאה ה
 כבר כעשה מצותו וכמו גני בשרפי! דאמדנן דטק שצוהס תורם לשרפו בשדםסו
0 י ט ק ל דכית י  כעשה מלותו ומותי להנוס ממנו אח״כ ־ ולימ לדעת סימטם י

 מידם

כ ל״ש אימח נעלה מלי׳ דמיינו יש מ משום יחוד וא״כ ליכא  במליהן בעיר *
 סדצוסא כ׳כ ולכן צדכה התראת איו דלפכ־ן זח שלא יחשב פדצוחא יחידה
 בפיס שלא יהי׳ לה א• מחא כלל כמן כשסעס או חמש בבית האסורים וכר ירמ
 שפיר יש להוכיח מחייבי לאדן «״ל אימחא וממילא כשהם בפיר אין מ
ל מעובדת עיר משה *צ התראה  משום יחוד ודוק ומעסה *ש שימס יש״ י
ג כו׳ להפסידה בסובחס הייגו לעט! סופה וכשאין  והא דמקכין לאלמנה למי
 נמליסן בעיר דאין מ משום יחוד מלית וירמ יש בו משום קומה וכטל מדמ שפיר
י נ אין ט משוס יהוד מהים מ׳ימ מ  וריחי יאי׳ למעיל לטכס סחיאהדמזי מ
מ p כמו לח יהודיה ל ותן דליח ד  איסורא מיסא איכאוכמש״ל נשם הדי י
 וכטל ודרק אמכם עדי! יש לעוי־י לשימת רש״ זיל דעוברמ מיד משה א״צ החרא׳
ח מסודא לאיי לעע״ד צדכה התראה מהא דתכן ואלי שדד מקטן  ממ) למייחי ד
 ליי מי שנפלה כסחיש כד או שהוא חבוש בניס סאסודם ולא להשקותה אמת
 אלא לסוסלין וכתובתה מדמ מדצדר׳ קימידעע״ד צתכה הסיאה והד החם
ל כלל הוי היחוד יחוד גמורמה״ם ועברה א״כ ע״ד פ ס איממא מ  כיקשאין ל
 משה מדמ לדכה המראה ולכאורה עלה פל לבי לומל עול לפורש חיימ אה׳׳ע
ט  סי׳ ךע אהא לאמריכ! גיס שפחחו פסוח לדה אין בו משום ימוד לכמו ת
 בעלם בפיר קיייל לאם לבו נס בה או שקיכא לה בפלח הוי יחוד אף בכה״נ נדכ
 בהן לפסחו פסוח לדה דכא, הכי דלפי! ״ל לכיק מעלה בעיי ופסח פחוח
 לדם שוים לכל מילי לכ״כ לרעם מיסמ הדי דל לסיל נבי נעלה בעיר דאף
p למטן מלקוח אבלמ״מ איסויא איכאייה בסחח מ י י  דאין חיששין משום יחול ס
צ  פסוח לדה דכא הכי ואיקורא מיהא איכא ולפ״ז שפיל כוכל לומר דד׳׳מ *
 החלאה והן מ״ל מקטן לסו מייד לעטן פחח פסוח לדה לאין בו משוס יחוד
 מסים ויק מדמ חשיב כמו לח יהודית דאיסורא מיהא איכא נם בכיינ ומוכח
 מזה לעובחו מל לס יסודה צדכח הסראה דאל״ח סקינר למ״ל אולם אחר העיק
ה זה ליסא דכאן כיון דהביד מקכיןלה מייכ שראו שיש לה החעסקוס  יאיסי ת
 המה וקימת הדפת מם האיש הזה שקכו לס ממכו וחשוב א״כ לבו גס בה ונגק
ג יש בו משוס יחוד וה״לא״כדמ ולמה איפוא הולמו לקכאות לה  מ נם במי
 להספידה כחובתה הרי בליז הרל עוברת נדד משה דאיצ החלאה לדמם מדי
ל ונם עוף הסברא אשר כתבתי מפתח פסוח לדה ישנו איסור לדמם מדי  י
ן מאד דאפשר לימי דאף לדמח הח׳מ דמדמה פחח פסוח לדה ו מ ט ל א  י
 לנמלה בפיר למטן נס בה(דע לעכין איקורא נם הוא יודה מפחח פסוח לדם
 גס איסויא ליכא וביחיד כבר כחלקו על הידמנם קה עיץבמד האחתכיםיל
ת ע  וצי״ל לפ״ז סאדלא ממך לס הגיס הן מאלו שביד מקטן להן כר במיג ל
 פסחו פחוחלדם דאין מ משום יחוד כלל לדעח פוסקים אלו אף בלט נס בה
ג וגשאין לבו נם  ונם לדמה הידמ ירמ לא מיקי לה הןדאלמכה לכייג כר בסי
 בס דליח א״כ עוברת עיר (דמ סחירה הוי אחר הקימי והרא סיעה נם בכייג
ס אין מ משום יסוד איכליששיקכא  וכמבואר בפוסק״ * הייכו משום דטקמז
נ לאף להויא סופה נם בזה מ״מ אימ מצר כלל  לה בשביל זס שמא סחיחל בםי
 שחתיחל נכה׳׳ג שאימ מקום יחול וליש למיל שקיכה לה בשבילזה מאופן אחר
 בלא׳יה מפסדח כחובחה משום שעמיר וקיכר ל(דל : וביחוד בהן דב״ד מקכין להן
 להפסידה כחובסה דאס פנדל א״ל הסיאה ובלויה מפסדח כחוברה גכסיחדה
 יחוד נמוד אין להבידלקכאוס בשביל w שמאיםחיחל באופן זהשפחוח לדם שאינו
יפ ובזה אמינא לישב קושיח הגאון במל (דל שהבאסי וממלה  שטח ומצוי כלל ו
 יאש אהן דאמל בעלה שאימ חצה לסשקוסה מומלח כחובה דהד הוא פוברס
 על לח אחר.םקיכו וההחראה ומססדח כסובםה מעעם זה ולפי הטל טחאתוכל
 לומר ליריד שכחיחדה במיג דליס איסור יחול מדמ חשוב סחירה להחשיבה
ל דהד יחוד  קופה וכטל ודדק: ומעסה הקושי׳ במקומה עומדים לשיעח מדי י
צ החלאה ובלא״ה מפקד מ היא ולמה הולמו לקכאות להן הלי לס משה *  ד
 כסובחה בשביל היסוד ועכציל להדי נדל מףעח הפוסק״ לכל יחול איכו אקול
 מייח ויק מללגכן וא׳כ ליה p כמולסיהוליס ללדכה התלאה ואיכ ללעס
א אקול מ׳ים ע״כ לגס עוגיה מיל  הפוסקים חב. בטן וחב מטן דחול *
 משה צדכה החלאה : ואיכ אין לאי׳ מהך מכסה בחזקח בתולה וכמצאח בעולה
 וpמהך רמשאלסחט כאנסחי מעולה מוחים לילך פחעת לאש ־ מללאאמדכן
 שמפשלח כל כתובתה משום שיוצאה ויאשה פתע אף שבעולה היתה ועביה איסוא
 ע״ד משה מדע כיק שלא החת בה יש צה כחובה לגס עוביח מדמ צדכה
ל כוסיסו: עול כלאה לאף לשיעח מדי זיל ״  סחלאס ללעח פוסקי׳ אלו ^
ל בהן דוצאה בהינומ׳  דדע איל החלאה אין לאיי דכבל הבאחי למעלה סיתיי י
p שמיה מל שכמה כללן הבחולוח וכתבתי  ויאשח פתע ילאו פתעה לגמד ו
p לח p זה מותי לגתולח ואתקוס'משוס מזה ליכאאיקול חורה ו  מעתו;יל ד
 יסודית ולא כהנו כן יק הנשואות עמכףל ואיכ אף שידתה בעולה (דמ לא עביה
 p אדה יהודיס דלכ״ע צדכס החלאה : ואף שכתבת־ ובמחי למעלס יאש
 זהמיקיכשימת הנאוטם ילשכסמאהן דיוצאה בהינומא ויאשה פיעוה דאתק׳
 מוחים לנמד בפייעס לאש מימ נס לדלהואפשל לפיש שלאהיימכהנהנחולוה
p באופן זה שהיאש הי׳ מכוקה  והאתקות בזמן החלמול לצאת פתעוה לגמד ו
 והשפחס היו יוצאין מנעד לצמתן ופל שכמן וגם הס יודו לאין בזה p משום דת
מ ליהודס לגבי פדעס לאש דכמו דמוהתס  ימדי״יויק שהם לא קיל לחלק בק ד
p האיוסרלילן בכה״נ ט׳כ מותתה גם בפדעח לאש לגמד: ומשוס לאין איסול זה 
 בנשוארוכמש״ל בטע׳מדה׳וטמוק׳ ־ וטק דל״ה יק דת יהדוח שפיי צליטהתלאה
ת יהודית צדכה המאה אין יאי׳ מהן דככסה בחזקס  ואיכ לסי המסקנא מ
 נתולס ומהן דמשאיקתט נאנסתי מעולה מותית בפתעת יאש דכיק שלא
p דמ״מ  זוי בכיינ p דת יהודיח אינה מפקדת כחובחה בלי החיאה וכטל• ו
 קצס יא" יש מהא דלא משוע הגיס בעיין אי מובלח נדד לטכס סחלאס מהן
 ״כנסס בחזקס בסולם ומשאלסחט נאנקתי למוכח לעבדה נדד יהודית מיהא
 .דכה החיאה א״ו מעולה מוחלת גיכ בסתעת לאש וליה עונלס נדל כלל ־
 /ולס אסל ספיון לאיסי ללחום נם סמן זה ־ לפמשיל בשם המיל ־ ואויכ
 נוצאחי כדבדו בלאיש זיל לחלק בין שאל מערס נדד כמן שאכל׳ לבדם סאסוד*

 בין אייי השנוים במשנחינו דף£אח בלי כחובה לבהנן מלבר סאיסול



ד ב ח מ ו ד ד כ י נ ר ב  ד
י למק ישראל לעכץ  נאמה מיז ככטמדמל בהכאה ללטש מצימ חילוק נץ מהמר
(״מא נאוי* ־ י<  גוומאח אוהל וכנ״לאבל איכ רלא קיי־ל כי״ש וגם מיז ככרי
 לכ״כ למטן איקור הנאה אין חילוק בין ישראל למכרם למהכ-ח כחלק גיטהס
י אץ לגו ראי׳ 0 ן ת Q כ ^ , ^ p j y ״ p א ל ם י ד מ ס ח ס ע ר ו , ^ . < כ ב  ן

ס צפי  להחיל מחככלי בהכאה pen : ועפ־ז עלה על לבי לומל ללפת קצם מ

ן נזלה חולה ח משום כפרס או מסיס סיינא • ווק מ  מיז׳ח אץ מומס שוב מ
א ־ חה ולאי למי לשטפה לאמרה הורס שישמף לזה וממזר  ומס׳כ מ
 אס״כ - אלא אף לשיפח הקלמונים לאינפיח הש״ם הוא נס א״נ לקטלה מ״ע
 ע1סנ*מ תעי למה לוחה חולס לקמל המם אי הפעם משום מיוכא או משום

^ ^ T O w a t f f l B W j p p . s f c n n a B B ליש נעשה ו:ליתו לחקא מזה להחיל B B t o 1 r t « ™ I « 9 * Z 
S i T ״ J [ , ״ ו האמח אץ קמלה בקיקעודוב מס״םוכ״׳ר ? ^ ס ו ולא א ״ ו ל T ״ מ ^ & ^ E * 
 ולק לסוא חקנח חז׳ל משום כסלה או בזיונא וכאינעיץ בגדס שס • ללס׳׳ז
 נדחה ניב לאיחי הראשונה מהאלאסליקנמח הכאםו נם לאחל קמלה ולא אמטנן
» למעעי׳ לקנט ב [ ח ה י י לאעל משים לשטי לקמרה מז ד  מעשה מלוחו וכטל־ ו
טכ מומר בהנאה וכטל: ואיכ פ׳כ הקבורה לאו מצל  טכרם אינם מסמאין באוהל ו
ם מח ככד עמק קבולס וכמם׳׳צ: והאמהי בזה אולם  איסור הנאה שבו וכטל ת
 ימן כי אין זה לפת נמלי הסול״ לחבם ככולם סיל לנס ללילן קמלה מיית

 לכן לא אלבה מילין :
 ובזה כרסה ג״כ ראיח סנאון בורל י עטש פלק לם שחיעה לאמריק החם

 אחר ל׳
 גמילה וכלימה לצומח סולק לשחף משום איסורו

מ נסנאס לק פר שיקיים רשלפמ • אנל בקמרס שסוא מפעם » 
 ולא מפאח איסוח שפיר נמשן סאיסוי נם איףכ ־ ע-מ היא מפא קש״ ט
 מלזמ נחפש עממים אחטם ולמס לא טמא לסחולס לוחה לקבול איסול הנאה
ס כמו ללמזה לשתף הפרלס וכדומה ובאמח זס עלותו דמיו מוחל אחיכ וכמו  מ
 לסחייון אפלסנשלפין לאמטק לסחורה צוחה לשרפו משום איסור הנאסשמ
 ואח״כ סוחר איסילד ־ נ־כ כיעא סכא רטצוחו בקמלס ואח״כ הומר נסנאח ־
 חס קושיא נחלס נאמס־ אמנם א״נ למס פכו׳ם מימל נהכאס איש רכיין חזך
 דלא מלץ נגלהו כר וקטר חקנלמ לוס ססיא נס במחי מכרם מייד וחה״ע ציה

 בממ ומסיק כנון דאיכא פחוח ממים נבילה וצרפס למיצה אוכליןלאפוקי מח
ק שחפהו בבצק כר ־ ח אמר מ ט  כר רלא מגומא ע״א משום מפלס רעחו כר * ו
דש הואדס״למל אוכל שאי אחס מאכיל לאחדם ו א ז מ ד  ואמאי לאקאמל מ
מ מ ש  שהיא אקול בהכאה איבו מסמא עזמאמ אוכלץומה אקול במאה א״ו ד
ק שיש מין מסלט שמים שמ׳מעא גיכ ט  שאינו אסור בהנאה דהרנו מח ככד ו
 סיק שפיל כדלש בכלל ופחז ־ ועיין נמוק׳ שם בדפ• ולפי הטל דלסאן דק״לדמח
ק לעצימ חילוק גשום י  ככד איט מסמא באוהל טלאי למוחר ג׳כ בהכאס מ
 מקום בין מם ככד לישראל ־ אץ ללמוד מעדם מםיקשא לשם שם לק למרי
 דמדם דהיינו מח ישראל וכטל־ולק דעיקל סקפק א״כ דאין חילוק נם לעכין עומאם
ם א״כ אץ לאי׳ נם מק־ לס׳ דם מ ח  אוהל נין ישראל למכרם וכש״ל בראיות נ
 שחיעה; דאליבא לדש קייעיק דאתה אומר למק׳ בדתא כדש י לכל אוכל שא״א
ע  ימל כר ־ ולדדי׳ מדאי עמככד מומר בהכאה וכטל אבל ורע אין לנו מזה א
 ללא קי״לכדשבהךלקבד עכו׳ם דאיט מפעאי׳באוסלחדמ מוסל בהכאם וכטל
ל במצעו לאיתו זאםדדוחק לאוקעי בדמא כדש דלאקיי״ל ד  אזלם בליז לחה מ
 כוח״ בזה דאף אוכל שאיא יכול להאכיל מסמא ע׳׳א עיי״ש־ ואככי בחידוש* אמרתי
מ יש להביא ראי׳ מסן דסחם דעת ככד מומר בהכאה י והחטכן דהנה הגאון ד  ח
ר הקשח בהא דלךי״ל הערלה ופלאי הכרס עסמאין ט  בעל פדל! באה״ע קי׳ ק
הד לסומאה גע* שיעורא ואיכ כהי דלא קיייל דכל העומד  סומאם אוכלים* ו
ה כ״ע יעדו ז ד עסחים שיעורא מ מ ס כ ד י שיעולא ס ע ד מ ר  לשחף כשרוף ורע מ
מ סרמב״ס דל בלשונו י  וכמבואר בבדק בכמה מקוימת וכחב למשום סכי דקדק מ
 וכסבכולס מחעמאין מיא דהיינו לקבל עומאה חהלא גסי שימריא ררק לגומא
צה בעיכן אבל לגבי סומאם עצעס בכיש עיץ שם י  אחדם שיעורא מנ
ל העתים אקמ־ים בהכאה * א*כ י המזמרים ז״ל * ומעמה איכ מ ד מ  ב
ד לעט ן אחרים וכמבואר שם דאעליק י ן להמם בפלק לס שלדעה מי  טו
כ געת to משכחת לס רכחוחי עיכמכז שיעורא  לצחפה לכביצח י *
 ומס מועיל א׳> סליחף מנשל םממ סלי הוא כמאן דליסא ־ ובחידושי סאלכםי
י מכסח ס ו ס ם לא״ לחלק בין כקברי׳ לכשל־מץ £בי סך מ מ  וםבאםי לאיום ס
ן ישכטס י א נ ם ט ק ז ק ע ל ש ת פ ס  שיעורא* אלא שאץ כאן עקום הביאור ועיין ב
 זלללסים אהיפ p״ קכ׳יד שסאמך נ״כ בזה מוראם פטם לכל צרו כפי סכראח
ו רמס ככד מומר בהכאה ואיכ סלי משכחת  נס דעתי ממס לאין לחלק עי״ש׳ *
ט וחק:ו5חיחשי סיספסילומד ד ת לק לפעמי א  עזמאם קצה בעס ככרי ולכך סו
 עוד דאףאם כדחוק ונאמר לפמכףל דלורדקבד מכרם איכסענומאיס באוהל
ת מ כ דאץ ידליק ל  אין ספק דמם ככרי מדחיגיכ בהכאה ומן דעיקר הספק *
ק ישלאל לעכדסממנדללםש״ס רצה לאוקעי בדסא אליבא דכיע  עומאמאהל ב
 אף לגרד דמח ככרי אימ מבומא באוהל ומותר א׳> נסנא׳וכטל אבללפיםאעם א״כ
 ללא קיייל כרשב׳י וקבד מכרם אימ מנומ׳באהלבאמ׳נם מס ככל* אסור בהכאה
ס כבת שחיפשו בבצקדליכא עזעאס חמורם ן קשס בסא דמוקי לס ד י  מ״מ עד
 בכבילה ותן עומאה קלה משאיכ במס מהלכי שסים דאף דחיפםו בבצק מסמא
 סומאס חמורה למס מעמא באוהל ואף דידפהו יש כאן שומאס אוהל תזומאס
מ מסמא באוסל לא קמשט מידי כ למס ככד אי  בוקעח ועולהעי״ש וחכה *
 דלמ״ד הטשפיר משכחח לה עומאה קלה גחיפהו בבצק נס במהלכי שתים וכגון
ס ומלס ־ מ ק כ לנבילה דליש עזעאס ט  במס כבד דאיכו מממא באוהל ודמי *
ם מס ככד מסמא באוהל וללא כלשביי וא״כ למס הוצרך לומל  ועכציללדח סיל מ
ת ואלס מלאיס כיק לאין חילוק פ ק ו  לחיפסו בבצק ובמס ליכא כדק משוס מ
 לדל״ לעכין עומאס אוהל גץ עם עבדים לישראל ובדסא ללא כישביי א״כ לפיק
 כל המסים גיכ בכלל איקול הכאה וגאיקולי הנאה בלא׳ח ליכא עזעאס אוכלי! לגומא
כ ר  אחדם רכתוחי מיכלס שיעורא וכטלא״ו לאף א׳כ למס ככלי מפמא באוהל מ
ח מייד לידר סכי ע״מ >מסר בסכאס דרומי׳ לעלים בעיקלסיימ מת ׳שלאל  ד
 דיוק׳החלאי׳ככוכס ללעחי ועע*1 אמרחי בחידושי לישבדעת ספר יראים שכסב
ק שאיכם מעמאין באוהל נם מ  דהלכס כלשביי דממ״ם איכס מסמאים באוסל ו
ד בסד׳ קאער מיכא ס  במנע ומשא לא מעמאי וסמס מליו בקפל סגורע ד
 בגדס דבמוח דף לדא שם נסי למענרכסו קרא מאוהל ממג׳ ומשא לא עעע׳יגסי
ד במל ס״י לכלכה אחלמ וסמאס יראסכמס  ועיץ מדל שהאדך בזח והסיב מ
י יראים הוכיח w מסיגי׳ דהכא מ ׳ ולסידשל כראם דסבמל ס ד מ  מהדוחק יש ב
הד  לקאמל נסשיעוחדבמח לא משכחת כףקבחיפהו בבצ׳תממאה בוקעת ועולה ו
 משכחח לה במס ככד דאינו מעמא באוהל לדעמו לפוקק כישב״י אולם א״כ
 דלמןביי אימ מםעא נם נמנע ומשא כיחא ללא משכחס לסו במס שיכומא טומאה
ם בחופסו בבצק שזמאס בוקמס  קלה וחמורה רבמח ישיאל לא משכחח ברק ת
 ומולה ובמס ככד לא משכחם עומאס חמורס דאיןמעזמאס כלל אף במגע ומשא
ק שיהיי ן מל כל המל! מהלכי שתים ללא בעיק י י ק דאכי מ ע ד ד  ואין לומר מ

 כמלא

ס חיל למלף ולבהמה מה עוף ובהמה שיש  י^שמילר^לימלט nmmo בפוסקי׳ א׳כמצוח זולקמיה גםנמחיעכרם שומע אט אףלסמהלטשחי
ה מניס ופיסק״ דאין נהם עומאה חמולה מרק כו׳ אוציא לס מהלכי שחים שאין בהם עומאה קלה מ  נאמדה והאתחי סם נודחשי וסנאחי *ה ראיוח ס
ט משכחס לה בכללה עומאה קלה אשר לא תהי׳ ד םס בש;ס עונא הי ע ן מכרם לישראל ואטע : ולא חעעה בהא דקאמר םש״ס ושקיל ו  חילור לגבי קמרה ל

י שלום ךמדיטאץ חיוב לקבק דהח׳במח שאין מלימ לקבח מ  דקונדן מסיס׳מפט ד
 לאין קמדכל םממי׳פמזל פלימ אבל גמח העופל מליט לקבת־כמן התני ביר נם מח
 ענדם עפקקבולס מס־ם וסנן זס־וא״כ עכציל לפ-ז להא לסלטכ׳הסולס קמרה אינו
ס םמ לסט ממ פכו״ם מוחל בהנאה מדמ עמון קמלה או א  משום איסיי מ
 עמעם מס׳כ לקמל כל מח וכלבד הלמב״ם ז״ל או כלפמ המפולשים • לעפמא
 דקיא עשיס סיוכא ־ וטון ללאו משוס איסית היא לימ כשקנת כעשה מלומו
פ מזס לאי׳ בתלה ללעסי למח עכדם ט  שיפיו מזחל אח״כ וכמש״ל ־ ולדק ־ פ
 פום׳בסנאס׳כרעיססוס׳ודעמ׳ילעודטללסכ״ראי׳לזהדמתעכרם מוח׳בסכא׳
ל בלמובס המכרחהביא יאים דמח מכרם אסול בהבאה מהא  לסכם הרשב״א י
 דסקלזבמ ע״ז אקוד בהנאה מקרא מיאכלו מזבחי מחים מה סח אסור בהנאה
 אף זבח אסול בסכא׳ומדוע נקיש למח •שלאלדאקרכקיש למחנכת איו דאין חילוק
ד דא״כ הקישא למיל * כ ד למח נ ח  ודחס שם סלקטא זיל דלא נוכל לומר p ד
ד מוסר בסבאס * כ  מי״ש ־ ולפ״ז אמיכא אנא לאדמה לא״ מכא! למס נ
נ לחקתבח פכדס מעמא באסל משום למקשיק  דאל״כ יקשה בהא לאעל ל׳י ט
סד קבד מכרם  למס מה מת מסמא באהל אף חקתנח ע״ז מסמא באסל ־ ו
 איכס מממאיס באסל וכרשטי ־ ת^כ מרוע כקישלמח ישראל כקיש למח עמ׳׳ם
 דאינו מעמא באהל וסיקשא למטן איקור הכאה וכמכן שם י אץ למס ככד
ק דמח ככד מוסר מאס ו*כ לא מכל לומר p ד*יכ סיקשא לורל ט  מוסר נ
 בהכאה ואימ מסמא טכ ־ תדכ חמיא רמס ישראל וממילא מעמא באסל
ד ס ידק ־ זהבה לכאורה הקשיסי עוד ד ס לעדכאה איסקיש ו ל ת ד  לרב״ב ח
ה מעממי׳ באוהל גדע במנע ומשא מעמאיס ועיין גדק נ  אף אי קבד עם״ס *
 דנמוס דף ס״א ובפוקקי׳ וא״כ שפיר מכל לומר מקיש למס ככד דאף דאיכו
ע בהיקשא לעט! פזמאוח מנע ומשא ־  מסמא באוסל ומוסר נם במאה מ״ע יש ט
 דלדטב יידקשא למטן rfwro כאמל ־ אמכם באמם כבל כסמ המוס׳
ת מ א  לישב למגן ללא מקשי מכרם למס דא״כ איסור הכאה בסקתנת מטל ־ מ
ל לםיקשא ^נטן איקול סכאס לוקא ד ס ס״ל למקשיכן עכו״ם למס ולק מ מ  :ם ל
ג למשעע ללעת אטלס והכאס איסקיש ולא לעכין עומאס וליגע ד  •דאכ6־ מ
ק לעיקל סקישא ־ למטן ס 6ס איסיךש * נר״ש ־ ומעתה ט  ןגילא ליס ת
כ א״כ למתי עכרם עימד בהכאה גדכ להיקשא לגבי מס ה ־ + א  1יסיל מ
פ עיכח ט ל ללכל מילי אתקש עמעא באוהל * ע ד  סלאל יממילא לדב״ב מ
׳ ד ג : ועפייז מלח לבי להביא ראי׳ ללעח חקי כטל  הה לעס ככת פוםלבסנאס ו
 בשר מהלכי שתים מימי באכילה ודלא כדעס סתנב״ם זיל ודעיע״ דאל׳כ עדיין
י רמס מכדםמותל ה לעת איסור אטלס ־ ת  :ןשסד׳דמא דסקשא ^1ם ככמ ו
 סכאס מ׳ייי אסוכ באכילה לדעת פיסק״ אלו משל אלם אסול מס״ס וראיתי
צ היקשא דזבחי מתים ־  א׳ מסאחייטם דל לאיסור אכילה בחקתבס ע׳יז *
 לקרא לחלב זמדעו יאכלו מוכח שאסוי באכילס עטם ולפ״ז אין מכאן ראי׳
ו דמהן קיא לחלב זבהימו יאכלו אין ד  :מונן * אולם באפס לא נחמות לי מ
 אי׳לאקור באטלס מצד סקתבםעכדםדאולי ססםמשוםאיסולכבילוסקאחיכן
 לה־ ועיין סיס׳ טק לף גדבשכסמ לסך סיקשא הבחי מסיס ־ עיקרו כאמי
י״שואףשבאמסמדהם ץ איסור אטלהלראכלו כתיבותכא׳סוא רקמדתקעי » 
 צומלפסץאינד זסמיקץמאל לממיץטדס ופוקקי׳ ־ וכאשלימאל אצליבמק׳א
ם לעטן איסיל אטלסבסקתבמאכו צדכי׳ להקשאחבתי ס למדם ת ס ד מ  •ע מ

 לדם וככ״ל ו*כ לאיסיזאס משלמהלט שםיםמוסל באכילה קמח גס כצבס *
ל בחידושיו לע״ז ק< ל״נ לסקתגם אקול באטלסמידס  ? עצאלד לסמוטן י
ס בכלל סאיסיי ע״׳ש ־ וסנין * אמכם א ם מ ד עסיס ת מ  *זי דה־ וגלי בה!־ ח
י לקמי מכרם אינם עפמאין באוהל אבל לססוס׳ והדמ ר ס ׳ מ T P ^ r 
ק לא קיךל כלמב- סס * איןמכאן לאיי־ וכמוק * ומדחשי הוספםי א -יס״צ י
ו טוןללאמלימלמילף ל ס ו א ב א מ מ מ ט י א ם ד כ מ ס נ מ ש ד ל ^ ס ס ה ח י  מ
טק למצימ חילוק בין עם מכרם למס ישראל  גלים איסול הכאה לק למס ישראל ו
 :בץעזמאתאיסל ־נם לפנץ איקול הכאהי״לחזלוקים המם וגמה לגלי קלאנצי
 מ במס •שלאל ־ אבל מטללאקול גם במס ככד ־ אבל איכימא ללא כלשב׳י
י לן טק תל ם מקום חילוק גץ מס •שואל לעצרם • ו ו ן ללאמליט מ ו ד  כ
 קקא למס אקול גהכאם כל המסים גכלללמהטה כחלוק ביטהסחינבקבלא•
ב *שלאי ס״לדמסי מם׳םג״כממעאיןבאוהלמדאיכימא י ר מ מ מ ד ל ־  ra ק
כ לס״זממילא מוסל ג״כ נהכאס ם אינם מסמאין באוהל * י ר ב ע ל י ^ ) >PJ 
 ל>ולא>דל שוב לסקשא למס גכד וכטל דא־כ סיקשא למ״ל־ומק היעבגכ׳ז י
*כ מצאסי לסנאו! נפל משנה למלך  מ אמתד טכ במם שסנאסי יאי׳נלדלושי ו
ם מן המת במת י  ןדפט סס ־ורמשלמ- מס׳ שנס דמזקי לס צמסניסן מז
 ד לממחי־ גמד׳ שם לנדל רמס ככד מוסר בהגאס עיינדס־ דלפי הטל אין
 אן יאי׳ • יהסס אליבא לדש מייד וכממאי ביתשלעי שם לממיין ולדידי



ט ר כ ב ח מ ד ה כ י נ ר ב  ד

 אקולנסנאסמנדס מלס דף דיג לבעייאביא מאמי לל׳מ n»fn־ בממס מנגני
 אשה ולד מעלי׳ הוא אדם במעי בהמה מאי למאי כי׳מ לאשסדאי באכילה וססשינו
 מהא דאמר״י השיחם אם הנהמה ומצא בה דמום יונה אקורה באכילה הכי םשמא
׳ פרסה עיסא איכא ־ עייש׳׳ה ועיין ביש״ וחוש׳ שם ־ והכם  החם׳כו׳ הכא מ
 כבר כודע דמחהקדמובים דבשר אדם חחי מוחר באכילה י ואיכ לכאולס קשה
 מה קמבעי לי׳ אם הוא נכלל כל בבהמה םאכלו ־ דהרי נס בנולד היא היחד נמול
ן  דבשל אלם מוסל לנמלי כדגים וחגבים ־ ומיין חוס״ חולין דף ס״ע שכתבו גבי ה
 דמצא בה דמום יוכה דנם כשמלד אסול דאימ עסקיים* ועי ש״ד יו״ל סי׳ ע״מ מ״ש
 קח משאיכ באלםלמוחל לנמלי לחחוךנשר מהחי מהכ״מ לאקולכשנמצאבבהמה־
 ואף דיונה הוא ג״כ לבל המוחל אס כולל מנדנו מימ שחימה בעי ועלפוס
 מחג בו * וכיון לנמצא נמעי בהמה ואתה לוצח להסירו בלי שחימס מעמם רכל
 בנהמה חאכלו שפיל קאמל ליי דבעינן פלסוס ־ וגס במלל אסול כיק שאימ
 עסקיים וככ״ל בשם החוק׳ משאיכ אלם למוסל לנמלי לאכול חתיכת נשל מהחי
 ונם אין שוס עלפות נוהג מ ללמת פוסקי׳ אלו למס יאקול הרי הואכחסיבס
 בשל בעלמא ־ ומס זה עכין ללימי לכל בבהמה תאכלו * וצ׳יל לאגמים הנדס היא
 בנמצא מסלאסול בהכאה בשאל אלם ־ וקמנעי לי׳ לר״מ בנהמה מאי אס היא
ק מס ישראל *  נכלל כל נבהמה ־ אולם א״נ למת עכו״ם מוחל בהכאה לאימ אסול י
 א״כ הק׳ נמקימס עומדח דעי נלע זס ממה ככלי למוסל בסכאס וכיון לאין כאן
 שום צד איסיי ליל לדברי מכל בגהמס סאכלו הרי היא כחסיכסבשר וכטל
ר קעבעי׳ לי׳ לדמ דאמי ולד הוא אם סוא  א׳׳י דכל מס אדם אסיד. בהכאה הפי
ף דנו שכםב די״ע לים  גכלל כל בכהמס סאכלו ־ ועיין ביש׳י דל קכסדיין י
 לי׳ כישג״י דקברי עכו״ם אינם מעמאיס באוהל ־ וא״כ חין >חס יאי׳ לאקול
 מה נכרי בהנאה יק א׳יכ דלא כישביי אגל א״כ דהלכסא כי׳׳ש גאמש י״ל רמס
ע לעעמי׳ וסנן : ד  ככרי מותר בהכאה כיון דמצימ חילוק לעבין פומאוס,אוהל ו
 אמכם כ׳ז לדעח פו^קי׳ אלו אגל להימב״ם ולעימי׳משל אדם אסור באכילה
״ וכמובן * יעוד כיאה לפידש הלסביא זיל בחשובס׳ סי׳ שנדד א  אין מכאן י
 בטעמא דהרמבין ז״ל דאדס חי הוחר באכילה משוס דהכי דישיכן לא חאכל הכפש
 עם הנשר אלא נשר לחורי׳ כלומר שפויש לאחר שחצא כפשו-ואלו בשי מהלכי
*כ היכי דמוחר בהכאה  שחים אחי שמצא כפשו הכל אסוי אפילו בהנאה עי״ש ו
 אחר מיתה נאמת י״ל דאמ״ה אקוד דשפיי קייכן גי׳ לא סאכל הכפש עם הנשי
ס בכרס נפשיעוס דאי ד  כר ועיין במ״ל בה׳ אבל מ״ש קה ־ וא״כ איש בעיח מ
כ  אסוי בהכאה איכ יש למבעי לעכין זה וככ״ל ואי מומי בהנאה לאחר מיסה *
׳ רכל בבהמה להסיח־ ־ ועיין טי י ן לזה י ד  שפיי אסוי אבירה וכטל ושפיי ל
מ אומי אימ נוהג אבודה אלא בבהמה פסולה בלבד  בש׳יס דחולין לף קיב ד
 ועיין רשב״א בחשובה שם שכתב דלפי עעם זה עלפוס נוהג מ מ וא״כ בליז
 דאיסור אמדה שפיר קמגעי׳ לי׳ הכא י ומיין שם בתשובה הטל שהעלם לכל
מ ה ושפיר יש ט  הנועמים איקול גיד ודאי נוהג מ ע״יש״ה שהאדן היבה ק
 לזה דש לדבר הרבה בכל זה אולם לא שקלתי עוד הדברים בפלס ממזכי החנם
 והסטגס בשנם כבר הארכתי יוחר מזה ולכן אשים מחסום לעעי וכחזור לכרת
 שלפכיכו הכה כיון שחב השעיוה אלי ממתי עכדם כבר הבאמי לעס גמלי
ל ומגמלי  המודם דמח ככד מוחי בהכאה ־ הלא המה החוס׳ והישטא י
 האחרונים מצאתי להרדב׳ז דל בחשובה סי׳ מקודח שכחב לפכין המומיא דמוסרמ
 בהכאה ־ עייש״ה ־ וכבר הנאחי ־ וחזקסי דנדהם אלה בראיוס מוצקום ־
 וביחוד א״כ דהלכה כרשב״י דקבד עכדם איכס מפמאים באוהל • כמטאי
 למעלה ראש י והכה המחבר פסק באמת דנכון לכהכים לזהר מקבלי עכדם אף
 דיש מקילים ובבית יוסף ניאר לכי מי המה המחמיד׳התוס׳ והר״מ דל ונם הרא״ש
ש להחמיר והמקילים מכה כלס הרמבים ונעל סיי ־ ואשר פ״כ פסק  כסב ד
 להחמיי * אמכם אחי העיון בפוסקי׳ מצאתי ט המקילים המה יביס במספר *
 הימבץ דל כחנ להד׳ נחידושיו לינמומ דף סיא דהלכחא כישטי ודחם
 דברי החוססוח י עיי״ש שהאריך בדגי וכן ביאה דעתו מתשובחיו סי׳ יכיר
 שהאדך בעכין משומד לע״ז אי מעמא באוהל ־ דעכדם אימ מנומא עיי״ש
 וכן נלאה מדנלי הישביא זיל בתשובתו סי׳ קצ׳׳ב וימ׳יב שכתב דמועי מטמא
ג י  באיהל דאעפ׳׳י שחעא ישלאל היא ־ עיי״ש ולעמו מגואלח יותל בתשובה נ
׳  בענין קפק אם הוא קבל ישלאל או קבלעכרם עייישיכ״כ הדפב׳אדלבחי
י עייזש שוב כ׳כ אינו אקול בהנאה וכטל ומלבד זה י ס י  עמום שם להלכתא כ
 הכה נולע לעת הרמב״ס דל ולעיור׳ לשעל המת מותל בהנאה ועיין באחלוטם
 זיל מ״ש לחזק דעהו עיין עליהם מכל הלין פעמי טל לאין להחמיל גשביל זה
טל וכאשל בלרכו בעזהי׳ש אולם בגוף הלנל שכתב הגאון במל ש״נ להחיל פאה  נ
 נכדת כבר מחו אקדקלו האחלוטםז״לודחו לאיוחיו לבהך דוצאה בפיאה ככדם
 לשבח וכן בהך למיר דאמריכן לאפשל בפאה ככדס נוכל לומר דבסחח השנכה
ד וטחול־ בהך דכזיל מ׳׳כ תחת השבכה מייד דהד אמדכן דלכך איי לספל י  מי
 ולומל א״א באשה מנולחמ משום לאפשר להשים במקום השער פיאה ככלים ההו
יד ובסך  ע״כ מחמ השבכה לשעל עלמה בולאי אקולה לנלוסו ונם י״ל לבחצל מי
ס לאש ליחד זה אינו רק ע ד  דשבח קחני בהדי׳ דולאח לחצל וחלל אין משוס פ
 לשימם לס׳׳י וחוק׳ דחצל אין מ משוםפדעס לאש כלל אבל לשימת הקמ״נ גשם
״ קכףו לנס חצר יש מ  הילושלמי וכן לעת השיג בעצמו הובאו לבדו בביש ק
ה חחל ובלא׳עיין בלבדםסשהאדכו ז ד ח  עשוםפדעת לאש ולק לבקלת׳ ימחל ד
 בזה ומצד הקבלא אמיכא לאקול פאהככדם לפמשייל בשם הלא״ש זיל לחלק בין
 אלו השנדם נמשנחיכו דולאת שלא בכתובה לשאל עובדת מ״ד דבאלו מלבד
ס ע ח ן שאיכוטכל אםסולכס פ  האיקור יש ענין פדצוח ואיכ בפאה נכדם טו

 לאש פליצוסא מיהו סוי להד מטעם זה אחה אומל דוצאח שלא בכסובס
 דמצד האיסול מצמו לא אבלה כסובסה וכטל בשם הלא״ש ז״ל חה במל א

 וקהאכי מבאר דבד הימשלמי שהבאחי למנףנהךדיוצא׳בהיכומא וראשה םרזעס
 למדך וחש לומל בתולה מהנשואין היא הלא לחכימל בחולה מהכשואין אין
 לאשס מלוע והיינו להמקשן ס״ סובל לבתולה מהכשואין מותלת לילך פמפם
 לאש כיוןלבטכ אין להם לק בעולת בעל ולא הי׳א״כ מנהג׳לכסוס;לאשןלקבבפולס
 מן הכשואין וההורה לא נזלה לקשישאמ במנהנ׳סקמם וכטל בלבדנועיי״שוע׳יז

ו מסיי!  ט

כ הד משכחת לה טומאה חמולה נמת  נמצא גמימ שטמא טומאה חמורה וכףק *
 •שלאל מדק במת ככדם דדא לאף ראמ רטן על כל המק מ״מ נמיס שימצא
 נאחד טומאה חמולה ונזה מלמו ימצא נ״כ שיטמא עועאה קלח כמו מגילה דעעעא
pטימאה חומרה ואס חיפהו מטמא נדק תה לא משכמת במהלכי שחים ודפ ול 
 דחחהק״׳ הך דבמות מהלב׳ וצ״ל לפית לדע׳ס״ידק-ל דבגקנדן לא אמד׳ כהד
כד לגמסנ ׳ ו  נרכסת שיפורא דאליכ עדיין יקשה דליל הן מעמאדעועאה מקעחכ
 גלאים ליכא עזמאה חמורה לדעתו דל ובישראל ליכא בליז טומאה קלה דמיכסס
 צךעורא ומיל וסבן ט קצרתי ובעבד טן בסד עכייטם אלו ראיתי סנאקגעל משכה
י שמשק רמסמא למסים י מ  למלן שהקשה לבעל ס׳׳ימסא לקאמלבגדסדסיידף ד
ן אלף איש כוי ומאי לאי׳ עזה דלאהזהרעל העומאה  מטל וגעי'לומד מקרא מי
י אק כדר וכהן מלווין מל עומאס ככדם לדעסי  מסא שעימא עצמו למסי ככדם הי
 דל מיי׳׳ש וגמחטס לא יאס שזו בעצם קושיס ססוס׳ שם שסקשו לדש כדר
 שמשק שמטמא למסים מטל דסד הסם הוי מח ככדם והוטחו גאמח וחם דגענע
ן מ״מ היחד  ומשא מיםא מעמאין ובאמת כקשה דאף אס סאמי דהן קוגיאמג
 הטומאה גםיר שמשון לדש מטל וכפי הכלאה הבין הנאק במל משגה למלן להא
 למסיק בש״ס לכזיי שם ממלא נמול הייכו דהלכסא הוא לכזיר שמשון מוסי
׳ בגדס שם אמכם כבר עד  לעמא למסים ולp לא קשיי לי׳ דק מל השקלא ו
 כחמ החוק׳ שם להד׳ להן לגמלא נמור הייכו לקט׳ בדשא עייש״ה וכיון
 דלפי האמהכלמוד היחרהסומאסגמירשמשוןמהאדטימא שמשוןעצ(מלפלשחים
׳ מותר לטמא לנמרי למתי נכרים לדעחהק״י והכה ד ד ל  א״כ לל״ש מאי א״ל ד
 לכאויח עלה על לבי לומר דצדש אין אנו לדכי׳ כלל לזה דאיהו כדל שם
י הוא דאין י י שמשק לא אמי כלום כיון דשמשו[ לאו מ י ט מ ד  דהאומי ה
י י מ יש לדידי מ ד  עספיקין רק גדבר הנדוד מיין בשיק שם אולם באמח זיא מ
ה לא מחמס כדיו הוא ומדאי  שמשון היכי שהמלאן צוהו להיוהכזיי כשמשון ח
חס כמו שמשק ודב ובזה אמיםי לישב ק׳ העהייע שהקשה  לחייב לכהוכ מי
א ־משלמי שכסג דכזימס שמשון מדיבגן ד  גסשוגמיו חלק ידד סי׳ כיד על ה
י נזיד אם יש בכד הזה מאס  הוא מהא דאמדבן בדב דכרדס אהא דסכן הדנ
י למיל אלר׳׳י דסחים נרדם ד י מחיל ודש או־סל ולעי ל ד  כור וכגנב כר ד
ק דקפיקא חמור מודאי לא מחים אינש  להחמיל ומשט דבכז־מם ט
ן והםטא הןבדיסא נם במיל שמשון וטש לא חמור ספיקו ד פ  נפש״ לספיקא ו
ד בכזיל שמשק א״ש עפי לאף לסתם  מולאו וקלקא בקי ־ עיייש ־ ומס קושיא ה
ר שמשק שהוא מללנק קפיקו להקל עיין בלנדו ־ ולפי ד  כדלים להחמיר מ״מ מ
 הטל *ש דהכה זהבלולדאףלדעס סדאימשלמי דכזימם שמשון הוא לקמרלבכן
 מ״מ זה לוקא במי שהספיס בשמשק שאמלשיהי׳ נזיל כשמשון: ואפשל שפעמו
 לסיל להא לנמדנןמל״ס להד כזיל אף גהמפיס בלבלי האסור אסמכתא בעלמא
י מיל שמשון לא אמל כלום נ  הוא ומה״ה מתפיס בלבל הכלול במינן ־ והאומל הד
 וקס ימישב הלבה ק׳ אשל ממה עליו המהד״נו זיל מיי״ש: אבל מי שצוהו המלאן
 להיוח נזיל כשמשון מדאי חייג לנהוג כזיחח מהים ־ ועיין במהד״טשסמ״ש
ד המלאן מיתתו ביד׳ש עיי״ש ־ ח״פ צי ו רעלמד ״ללאסענ ז ן י נ י ד הל נ  מל ד
י ודש ־ איכ עכצ״ל  ובמל ־ ומעסה כיון לנהן בדסא לפיב דכדדס פליט ד
 דהא דקסט מיל שמשון היינו להמלאן צוהו לאליה ציכא טש כלל לדש לס״ל
ט טש לא אמל כלום ד ת שיספיס מלול בין נכלדם בין במיחס ־ והאומל ה י מ  מ
י אלדי לססם כלדם להחמיל  וטון למיילי כשהמלאן צוהו ־ א״כ שפיל רמינן לד
 דנם בטש סיי ספיקאדאודחא בכה״ג* אנל לדילןבשאל טש להייכו שקיבל על
 עצמו טש שפיל י״ל דאיט לק עללבכן * וכלעח הלא״י ויש לי בזה הלהודלבדם
 הלבה אולם עלן לא צלפסים בכור הבחיבה : וכיק למשכחח לה vo שמשון נם
 לדש סלק״ל לשיעס היראים לעכדם נס במנע ומשא לא מעמא לדש ־ לא׳׳כ
ן ד  לדדי׳ טש למעמא למחיסמטל* וסכלאס לישב נדד אחל ־ להבה באמס ל
ד סמלאן לא צוהו ־  להבין ללידל קרא לכזיל שמשק מוחל לעמא למחיס ־ ה
p מיין ושכל וכל היוצא מהגפן החהל ולמה יעלה על הלעם שיהי׳  שלא יטמא ו
 אסוללעמאוח עצמו כיון שלא הוזהלעיז וכ״כ המחפיסנשמשק ללננן הרי לא
י מיל מהיין  קבל עיע איסוי טומאה ־ אמכם באמח אנן קיי״ל לאם אמל הדנ
תת לחצאין ואיכ כיון דשמשון כל דקדוקי כזימח עליו דאין מי ו י מי  לנל הדז
 כאסל ביין ממילא נאסל בטומאה דטוןדהוי כזיל ללבל אחל סדז מיל לכל• ולכן
׳ ן קיא להסיח בטומאה •והכה כיז לדלן אנל לליש לס״לבסיל שם לףג ד  צ
צ ללמולהיחל הטומאה מקלא לנלאיה כיון דלא  לאינו טיל על שחיל מכולן *
ן לא העליכו  סחהל על סעומאה ממילא מותל י ולדק ־ אולם באמת בכל זאת עדי
 אלוכםללעת הילאיס להד איהו סיל להלכה כלשטי לקבלי ומתיעכדם איכס
 מסמאים באוהל ואף לא במגע ומשא ־ ואיכ לדידן לפי האמת מיל שמשון למטמא
 למתים מטל כיו! לסתם מת מכרם סי׳ ־ וכיק דאין לכו לאי׳ להתיר ממילא
 הי׳ לנו לאסיל ־ אף שלא קבל עליו שכיון להוי נזיל לדא באשל בכולן לאכן
 לא קי״צ קה כדש לצדן שחיל מכוצן וכר ־ שוב מצאתי להלמב״ם זיל בס׳
 מימת שכתב גבי מיל שמשון חיל ומותל לטמא למתים * ולבל זה הלכה מפי
 הקבלה כלאה שהוא מפיש הא דקאמי הש״ק אלא גמרא גמול לס ־ להייכו לגמיד
 למילשמשק מותל לסמא למתים וללא כמ״ש התוס׳ י וא״כלק״מ לפי האמת:
׳ בשיס מ״ל דהיא למ״ד דגם קבד עכדס מטמאין ללא כלשב״י ומדש עד  וסשקצי י
p מיאכו הסוס׳ לפלש כפיחשו של הימב״ס ל  המלימ והבן ־ ובחילושי אמלסי ל
 להן לאלא גמלא גמול לה אכולה מילחא קאי וכלמשמע לכאולםל׳שכא לאלא כר•
 דקשי׳ ^הו דאם כאמל להלכה הוא בטש שיה״ מוסל לסמא עצמו • א״כ
ש מילות לחצאיןהלכתא למ״לדפשיעא  לי״ק לסיל לאיכו מיל פד שיזיל מכולן ד
לp חוצלכו לפלש ללאו זח  לטקשלא םחהל על הטומאה ממילא מוסל וכו׳ ־ ו
 קמוסי נסומאה נמול לה ורק לקפל בדשא ולדק י אמכם עכ״ז נם לפ׳יז נוכל
 ממל ללעס סס״י לנמור לס שסימא עצמו שמשון לכל המתים ואף למתי ישלאל
 וכעין סייוש זה מצאתי להימבים דל בפי׳ המשנה זיל ופיחש כזיר שמשון שהוא
 כמו ?ומשק שלא הי׳ נמנע עםעומאת ודבל זס מפי סקנלסוסיאמה שאממנמלא
ג ודן<טד ובסוס׳  גמול1לס * מטל וסאיכסי ב0זהרנח ועיין שיס למיל דף ט
ש בפשיעות ם וללבלי במל סיי * ש ס י ש ה ד  שם לףהטלמהשכלחקובפיחס מ
כד  'ואטימ להאדן יותי ־ וסבס לכאולס מלס פל לני להניא לאי׳ לנם מח נ
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סא די ג ובכמה מקומות וראית־ להזכיר כאן נ ג (א) אסור להוליא כלה דף ״  כ
* ונכדה דף נ׳ שם שלש נשים משמשוח במק שלא ח שהיא בחזקתבעולהמיץשיסדכתובוח בכתובות ק< ל י כ ™ ' U ^ r ״ " 1 p ״ T m 

י ז־ל דוק תתעבר אלו ק קטכח ומכיקס ימעובמ! ־ ונחלקו בזה הקדמונית אי הכי נשים מ ל ^ י ה ח כ י כ נ * T1 ״ " 1 * 
ש ־ חיינים לשמש נמק ושאר נשים אינן חייבים אנל מוסרים ולדעת קלת פוסקים הבי ש " א ״ י " ־ "־ י׳ : ״  ־
 ג׳ נשים רשאין לשמם נמוך ושאר כשיס

 אשורי! לשמש במק י וחמי׳ לי שהפוסקים איסור יחוד ועם מי אסור להתיחד ־ ובו כ׳ סעיפים:
) ואלו שמאנפיס נ ה: (  לא הזכירו דבר ז
 נפ׳ כל היד מס׳ כדה דף ייזאמי ר׳יא מח
 דכמ«ב ידיכם דודם מלאו אלו המכאפיס
 ביד דתנא דני ר׳ ישמעאל לא מנאף נין
 ניד ובין ברנל ושם אמר רב המקשה עלמו
 לדעת יהא ננידוי אמר רנ אמי כל
 המניא עצמו לידי הרהור אין מכניסיןאותו
 במחיצתו של הקניה ונפירש יהא ננירד
p ^ ( ד  שביד מצור[ לנדור. אותו : (
ןמהשכממ י עי ו  אסור נמס׳נלכוח דף״נ
 תלמידי רבינו יונה שם ועיין נשרת שנוח
ה) ולא יסתכל ע״ז דף ך׳  יעקב : (
) אסור לאדם י  ובמס׳ בימ דף צ״א : (

 נדרוש הארוך

מ הדח נתולס מהנשואין אינה יוצאת וראשה פרועה חיינו לאף דמדינא ד » 
ק שהיאב^קחבעילהמייןש׳סרכחיבי״ ט מ ׳ מ ל ^ ם עריעח לאש ו ^  ^ ה

t C n T ״ 0 ס ״׳' י ו ש ש מ א ״ י י ס בגילי ״ 5  ״ ״ $
 בפאס ככלי״ כיוןשאי׳כאס המה שעיזת עצמה אס אי! היי

ב  כ

 אסור להתייחד עט עמה מוזעייות כין ?קנח נץ ילדה שדבר זר. גודם לנלות א
» עם כנה והאב עם כתו והנעל עט אשתו נרה וחחן ה  ערוה וצץ ם
 שטירסה ומותו נדה קודס שיבעול אסור להתייחד עסה אלא היא ישנה נין
 הנשים והוא ישן כין האנש-ט ואם בא עליה כיאה ראשונה ואחר כך נטסאת

 מותר להתייחד עסה (ועיין ב״ו p׳p קצ־נ) ־
 ד כשאידע םעשה אסנון ותמר חד הד ובית דינו על ייחוד סנדת ואעיט
 שאינה עדיה ככלל ייחוד עדיות היא ושטאי והלל נזת על יחזור עט׳ס
 ננ»» כל חפתיתזדעם אשה שאסור להתייחד עטי. נין ישראלית בין עכו״סםנק

 את שניהם סכת סודית האישוהאשה ומם־יזק עליהם :
א)  «״ס וחקא נידוע סנח״סו עמה אנל היא אינה *אמנת עליו (רע״ש סימן מי
 ואפילו פל אסל אימ נאמן.(מהר״ק שורש קסיס) ומכל מקום נמקים םצראס לנים
 לין לאיכא למ-סש לאיסירא צליך להפרישן (סס ביינ״ש) ־ הרן מאשת וימי שאע״ס
 שאפזרלהתייתדעסהאם נתייחד עסה איו לוקק שלא להוציא לעוזלליהשזינתה

 ונמצאי מוציאין לעז על בניה שהםממזריפ!
 J כל אשה שאסור להתייחד עסה אם היתד. אשתו עסו הרי זד. מותר להתייחד

: ו  מפני שאשתו םשסרתו אבל לא תתייחד ישראלית עס העטים ואע״ם שאשתו עמ
 ף* אין מוסר•] תינוק ישראל לעכי־ס ללסת ספר וללמדו אומנות:

 ף* לא תתייחד אשד• אחת אפילו עם ימ׳ןדם הרבה עד שתהיה אשתו של אחר מהם שם וכן לא יתייחד איש אחד
 1 י אט־לו עם נשים הרבה ־ •

ס סרא*ש) וסלזס אגשים כשרים הם (רי;',«׳« מ (כזד מ  הניס ו״א ראשה אסמ מס״סדס פס נ׳ אגשים כשלים אם הוא ב
״ בשם נ  יוסשץ) אנל אס הם עריצים אפילו מס י׳ אסור וכל זה בפיר £ אנל בשלה או !צילה אפי׳ בעיר נפיק שלשה (
 הלאניל) אפילו ננשלים (נם זה סור גשם סיאיש) רש מפילין א«ש אסר פס נשים סרנה אס אין עסקו פס הנשים (מור בפס

 רש•*) :
 ן נשים הרבה עם אנשים הרבה אק חוששץ לייחוד היו חאנשמ מבחוץ והנשי׳ מנפנים או האנשים םבםנים והנשים סכתוץ

 ונדרשה אשד. אחת לבץ האנשי׳ או איש א׳ לנין הנשים אמדי׳ משום •יחח*:
 f אסילו איש שעסקו ומלאכתו עם הגשים אסוד לו להתייחד עס הנשיס כיצד יעשה יתעסק עסהם ואשתו עפו או

 יפנה למלאנה אחרת!
 H אשה ב שבעלה נעיד אץ חוששץ להתייחד עמה ספני שאיפת כעלה עקה ואם היה זה נס בה כנץ שכרלה עסו

 או שהיא קרובתו או אם קינא לה נעלה עם זד. לא יתייחד עפה אירס שבעלה בעיר:
:  £ בית שפתחו פתוח לישות הרבים אץ חשש להתייחד שם עוזה

 ו סותר להתייחד עש שתי יבמות או עם שתי צרות או tp אשד. וחמותה או עש אשד, ופת כ?יה או עש אשה ובת
 חמותה מפני ששזנאותזואת זו ואץ מוזשות זו על זו ונן עס אשד. שיש עסה תינוקת קשנה שיודעת סעם ניאה

 ואינה סוסית עצמה לניאד, שאינה נמנה לפניה לפי שהיא מגלה את סווד, ־
 תמקת שחיא פחותה מגת שלשה ותינוק פחות מנן תשע סותר ר ויתייחד עםהן שלא מרו אלאעלייחח־אשה ת־אוי

 לטאה וירש הראוי לביאה ••
ד אנדרונינום אינו מתייחד עם הנשים לאח נתייחד אץ מכין אותו טפני שהוא ספק אנל האיש מתייחד עס^האנדדוגיטם  י

 ועס הטופשום:
 תקנו תכסיס שיהיו הנשים מספרות qp \t זו כבית הכסא ברי שלא י׳כנוס ׳*c איש דתייחר עסהן: (ויש אומליס רדוקא

 בימיהם שהיו נחי כסאומ נשדוס אנל ממן הזה שהן בפיר אין למש) (הכהוס מיימניפיב מה׳ איסורי ביאה) :
 יףי לא תלך אשד. בשוק ובנ׳ אתריה שמא יתשס ?נה ותלך אתריו להחזירו דתעוללו נה הדשעי* שתפשוהו:

 m» אץ סמנץ אטילו אדם נאםן וכשר להיות שוסר בחצר שיש ט נשים אעיש שהוא עומד pro שאץ אסיסריפוס
' לעטות־  ־

 TQ לא ימנה אדם אפוטרופוס על ביתו שלא ינהינ אשתו לדבר עטרה !
 י1 ומור לת״ח לשכון בחצר שיש בי אלסנד, אשילו *לנו מתייחד עפה ספני החשד אא״כ אשתו עסו :

£ לא תקנה אשד, עבדים זכרים אפילו ע£טם ספני החשד ־  י
ח לבית הספד לבניהן ונסצא מתגרה בנשים וכן י  ^ מי שאץ לו אשה לא ילמד תנוקות ספני שאמות הבנים ט
ך שתהיה י י  * אשה לא תלסד סטנים ספני אבותיהם שהם באים בנלי בניהם ונסצאוםתייחדם עסה ואץ הסלסד ע

 אשתו שרדה עסו בטת ושטר אלא היא בפתה והוא מלמד במקומו •

ג איסור ד%£יא׳ זרע לבטלה ודברי׳ הםביאי' לכך ובו ד סעיפי״,  כ

 א (א) אסוד להחביא שכנס זרעלבסלה ועין זה תסור סכל עכירות שבתודה לפיק• לא יהיה אדם דש סבפניס חורה
ה שאינה רארה לילד • מ  מבחוץ CO ולא ישא ק

א אלא שהעושה זה בניתי הוא יושג חל^ו  ב (נ) וארו שםנאפיס ביד ומוציאים שכנת זרע לא ד׳ להמ שאיטוד נ
 ועליהם נאמר ידכם דמים םלאי וכאלו הרנ הנפש ־

מ מדברי הבאי לדברי  J אסור לארס שיקשה עצמולרעת או יביא עצסו ליד הרהור אלאאס יכא לו הרהור יסיע ל
 חורה שהיא ודלת אהביס רעלת חן (י) לפיכך אסור לאוס לישן על עךפו ופניו למעלה עד שישה סעמ שלא יבא
 ליד קישוי(ה)ולא יסתכל בבהמה וחיה ועוף כשעה שמזדקקק זכר לנקבה זסית׳ למרביעי נהסה להכניס כמכחול בשפונית

 ספני שהם עסוקים במלאכתם לא יבואו לידי הרהור:
ד ד הרהור ואפי׳ סתחת פבידו לא יכנום י  ך (ו) אסור לאוס שאיגו נשיי לשלוח ידו במבושיו כד שלא ינא לי
 שמא יבא דדי דידוי־ ואם השתץ מיס לא יאתח באסה השתין א ואם היה נשר מוחי וכץ נשר ובץ שאיגו

 נשוי לא יושים ידו לאפה כלל אלא בשעה שדוא צריך לנקביו ־ (ועיין בא״ס סימן נ׳) :
 אשה

 םריצוחא ואסור חינ לדכא וסנלפנרד
 כמנחי להק ואמץ נתורח ח׳ אורך ימ־ס
 במרנס ובשמאלס עושר וכבוד כנפשך
 סעדנס מלאה לס מחחכמה וטכס למס

 וייד וכנפש אוהבן לשיח :

 צבי הירש אמשט״ין

 אבל בשרה בעינן נ׳ אפילו
 בכשדם נחא״ו הניא בשם
 סתרה ז׳צ להיינו דוהא כשצריך שישאל
 אחר לשמרה אנל בלי זאת מוחי ראם
 אחךמקיצפוץלנקגיונםהשנ׳ ילך עמו
 סואיל והם כשדם מדאי ידקדקו בזס
דמ נסי׳ נ  עטצ הביאו בספר ביש כאן ו
p ן חדש לא משמע  זה וסנה זהו ד
ס וצריך מעם לכאורה מטל ו  מרבד מ
ן כזה ועשיתי לו סמוכין מדברי  חידוש ד
די ס שלהי קידושין רקאמר רב ו י  ס
 הר קאזלי באויחא וכראמר ליה דל כרעך
 עיין פילשיי שם ומקשה שם והא לג
 הוא לאמרבכםטם אפילו בשנים ולכאורה
 מאי קושי׳ האשםבלp הר ולp קאמל
 לי׳ שילון מהרס כ אם ילך נשוה אסול
p ומכאן יצא לו ל  להלון אף נשטס נ
 לאס איט צדכץ לשמרה מוחרבמ ושפיל
 הקש׳שםחהפשועואפש׳שזה היא לאייחו
 ווךל ־ ונחילושי אמרתי עור ראיה קצת
 לדבדו מהאלקאמ׳יגדס נסופ׳ונקTושץ
 על הא למוסרי! לו שטלרחשע׳יבו׳ עליי
 בלדוש״מלנעיס ג׳וצדךצומללצדכי׳הי׳
pm ס י  לשמלה סיל צמוקשה והנה מ
 ט היט לטהר סהלי עליו ואנןאףלפסקינן
 לאסור מכל מקו׳ העתיקו מב הפוסקי׳
 וכן סרעיב הממס משום לניהר עלה ססדי
 דקושעא מילתא הואולכאוד קשה אמאי
 סני׳נג׳ שמא יצמדךא׳ מהן ולא טהד
 מלס שהד ואפשל דלדדיס אייד באמח
 באין לשמרה.וכר ואחי שפיל חס
 ג״ב קצה לאי׳ ומזגתי בזה ליישב נדס
 לסונוס לאלדז ללחי השיס לא״ יאשוגה
 הביא לאיה צח^ן ביןפמצי! כרוכחבחי
מ למימי ללעולם" אין לח5ק יק י ס ד  מ
 דצכך צדך כשדם דאל״ה חייש שמא
 יצעק־ ולפייז נדחה ו*ש ומק ־ האלכסי
ן הלש להביא סעד  קלס לפי שסוא ד
מ ־ סמחבדם נ מ אנל לדכא יפס ד מ  מ
 להחמיר אף מס ט מססימס לבד
 מיס משמע p להחמיל בזה: כ שבעלה
 במיל אין חוששין משוס יחול נחלקו
 סחר מה עסיהדי אי אף לכתסלה עוחל
 * יק גדעבר אי! מלקי! הואיל ולא
ד איסולא וסכה מס שהקשו החוק׳ ג  מ
ס קיחשין לף נדא אלנ ד  עהא להקשה מ
 יוסף לקאמל שקולי למא מסוסי ביני
י בעלה בעיי אץ חוששץ משום  וסאמר ד
 יחוד ומאי קושי׳ הא לכסחלה אסוי והנה
 באמם אחי העיק ידעב אץ כאן קושיא
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