
 שאמת ותשובות סי׳לה^ הדי כששים
ן חשי״ה ניש היי ן * אי שנפ שיחס יאייייי א  ניל מונו) נשם שרון נ
 לעיץ ני פעמו וטעוקי • אולם ניאה נעליל הסעסין שיש נג+והמ האלה
ד נעשנה שנח שס הא מייד להצר ונהצי הא אפיי נשעמיז דדה אין ה  י
 נה עשוה פיוע ראש כדעיכח פשעא דנע׳ כחונוח ע״נ ע״נ אדא אדי
ו ידכא אי לימא נשיק דה יהודה הוא  קלחה אין נה משוה פיר הד נה ד
 ואצא נחצר איכ צא הנחה נה לא״א שמשנה החח נעצה ופ״ דש״ וסוס׳
 דנחצר הא אפי׳ נצא קצחה נור אץ נה עשוה פיר שאס צא p צא
 הנחה נח לא״א וכ״כ הרץ שס וכן קחה נש׳ע אנן העזי
ד ואף צפע״ש ננ״ש ס״ קפ״ו קיךע נשה  ש״ כיא דרק נשוק אסור פ
ן ד  הסעינ שכ׳ נשס הדישליד ראפי׳ נחצר יש אישור רפרוע ראש [וע׳ נ
ד הימשצור נ״כ נאופן דנחצד אפ״ נצא  נכמימה פ׳ המדר שפ״ רנ
 קצחה אץ נה משוס פיר וע׳ נכנה״: סי׳ כ״א שה] עכיפ צא ורכח מוה
 שצא יה״ אישור נפא־ כבריח משוס מראיה עץ שנראין כשערות דדה
 מחוניץ ולכך נחצי דציכא צורחש צמיפ שד יאף דיף־צ כימ שאשרו חכמיש
ד כ׳ החוש׳ נשנח סיא  מפני מ׳ע אפי׳ נחדד חדדס אשור נכיז ה
נ ד״ה מושק]  ונכהונוה ס׳ ע״א דיה ממעק ונכיד [וע׳ חוס׳ מיק ד עי
 דל׳א p אלא ידני שנוכל צירחשי" שעוני פל איסור דאור״ה׳ או אקמ
 נס נחדד חדדה וה״נו שמא יהמ מאיה נס שס אנצ אס ציכא למיחשד״
ק צא אסיו נחיה וצא חששו כיצ׳ האי שמא יהמ שה נ י  יק עצ איסוי י
 מאים ע״ש ואיכ הינ נהי ינשיק פיוע יאש יאודיה׳ אנל נחצר
 הא ממאי נפיסקיס יאפ״ מהצי צחצד ירך מנר צ״מ אלא עדרננן פ׳
 עו״ז אהיע ש״ קע׳ו וא״כ נחצד שפיי "ל ישד פאה נכדה כיון ראפ״
 ינאי צשס אנשים צא ׳וכצוצירמשדה יק על אישיר דרנק טון רנה נשערוה
 דדה מחונדן ציכא איסור נחצד יק מדדננן וא״כ הא צא חששי נכמ״נ
 שמא •פעו המאיס גס שס כניצ וגס הא נחצד שאין יניס טקעץ ט אפ״
ד הימשליד שד [וניומא מיו יאמרה קמודח ודמי צא יאי שעמח  ל
 יאש׳ קומת טח• זה 'היסה אצצה צימוח ימרה] ״״צ רמ״ד נחצי בה-נ.
׳ יאמא־ צא חשינ נ ר״ה אי כנלא ט  והפול נוה קוק״ התוש׳ נשנה נ״ז עי
די י י הד כטצ יאץ מצאץ נהן צרה״ר ולהאמור הא נ  פאה כבדה נדשא נ
ה צצאח נפאה ככדה משים מ״ע שסניו שהה שעמה יירה ממש • י ס  נצאיה א
 אמנם נח״ היץ צשית שס ט חיצ והא דאעד׳ צקמן נצ שאסמ חכמיה
י אסוי צצאה ט צחצר חון מבטצ ופאה נכדח ופדסנא  לצאה ט ציה׳
נכטל ד שלא חת:נה על נעלה אפאה כנדה הוא ולא אבנו: י  פעמי כ
 מפמדק נימשליד פעמי אחדנא p פ״ הרא״ה ז־ל עכ״צ וא״נ כיון יהא־
 חון יק אפאה ככדה קא• והיינו יפאה נכדה אשוי צצאה צרה״י ואפ״ס
 נחצי שד ואי איהא רפאה כנדה נרה״י אשור איכ צ״ה מירא דהכן
י ונחצי הא אשמש ני״ת משוה אישוי שנת •נפאה נכדה י ה  יאסיי מ
ס נחיל אשיר וא״כ יה״ מוכח מזה נ  הא צ״ש צאשוי ניה׳ר נשנת טון י
ד התש תחת השכבה מ״ . אמכס י״; י ד  רפאת נכדת ;ה נרה״ר ש
 ועושות p כיי שתתענה השנכת ותיאה נעלת שעי יומיא יכנול יתר
ד פדש״ התה יהך כמל ישיפא צכיע היא כיפת של צמר והוא ה  נהד׳ י
א נח" שש דמ״י׳ שהכיפת יוצאת קצת חון י  תחת תשנכה • וכ׳ נדענ
 לשננה ואפשי ליעלה נעוי שהשנכה על יאשה ואיכא לידחש דלע׳ שצפה
ת״ נפאה נכדת ידיד מי  ומחויא ואינה פויעת יאשה עיש • והיה י
ק מת ממאי נמחדיק יאיו איקוי פ״י נאו  כשיוצאות קצת חין לשננה י
 אפ״ נשפיות דייה כשמצאוה קצת מבעד לצמתן ומכ״ש דנפאה נכדת
 ליכא אישור נענץ זה • ונס נש־ק נזיר הטל איכא צאוקמ׳ נכה"ג • ולא
ק גני תנו שעד לנתי ימסנהית ק־״נ ע״נ גני י פ  'יחי׳ רא״ גס מקפ״ק י
 עתינ שיעי שצ נשים ציקטות מהו דמפרש לה רנא נפאה נכדת עיש
: דמ״ד נבל הט מכתי ננתולות דמותדש ציצך פמע ראש ואף ד ״  ע
י שס יריד לענץ תפרת נעלס וכן נשנה שה אמר מ״ש הט כדי שלא י נ נ  י
 תת:נה על נעלה נכ״ז הא אפשר לאוקור נאמסה ואריקה משמע דמותרש
ה החימ נאה־ע סי׳ כ״א מניא רא״ דנתולת מותרה מ  לילך ננילד יאש ד
 לילן נגיצד יאש מהא יתק אס יצאה נהינומא ויאשה פמע והלא טור
 המשנה המ מקישין קדה החופת ונדב י:ס אמסה ומתית לילן ננילר
 שעיה וp ממאי נאשיז כחומת נרו צחצק נץ אמסה לנשואה ואיכ שפיר
נ נערה המאוישה  אפשר צאוקיר נמקתדת הנ״צ נאיוקת ותק נדדה ש״ו עי

: ר״ י  אני׳ ונעצה מפיד; נ
 והגה ראיה• למ״מ נקינפיסי שמניא שיש איקוי נזה משיה שעצ
נ השעמת הצלי שעישץ »p פאה נכדת המה ממתי מ  ה
 מכייס וממאי ניו״י ס״ שירע ינה מת עמ״ה אקוי נהנאה הנה האי
ס מת עטיה אשיי נחנאת לא חצכתא פקיקתא היא ינאמת נ  ידצתא י
ק י׳ ע״א דיה שהשיר כ׳ נהא שהקשי שה ליצ שור וצא ארס י  נתוק׳ נ
פעדק שיר פקותמ״ק רמת י  ידפוק צ״ מוהמת יה״ לו יר שהמת שלי כ
 אשוי נהנאת ות״ דקור וצא ארס אצפדן צענר וצנכר׳ הקכד לישראל
״ דעת עברם אסור נ  שנפצ צמי יההוא שיי נסכאת • ונאמס נוף פסק ה
ד הישניא נסשר ק״ שס״ה והישנ״א טפ״ ע מעקיי רנ  נהנאם מנ
ק שת ס״ ניכ כתי׳ החוק׳ הטל «!ד יהישניא טפ״ גיכ י  נתייושמ מ
 קוני ימת עבדם ימחי נסכאח וסנה יאיה׳ נעקנת נח״ מןיושץ טי
פ מ ד ע נ ו ס נ ד ד י א ד ס נ מי  שכ׳ יכונה ססוק׳ סמל סוא fea סתוק׳ ו

׳ ניציס ומשיש אתמוק א ננ  שפיי טבל צומי יסא יספיקס אקויס מ
 איקויא יסא יקחט איוב ואם נסעינס נאצף םצן אסויומ ס״ט למצעצס
נ צא שציא איקוי ד  כוצן כאי יעשיס דלענץ עשא צינ כטצ טון דאצינ׳ י
 עצעוצ נאיסיי אמצת ישפיי אפשילימי דלעכץ עשא לינ בכ׳ל יאיכ צא

נ ייוק : ד  מ״ע תשיק צמיפק מיד אצינא י
 ובדרך ס1ת תתנאי נמי קונ״ת סש״ק צקמן ד ע־נ עציש שנשיי
 ע! תיקצ צתון הםטי נמיע מינס עציסן עצים מוכנים
א יהיתיא טכתו כ׳ קא עהפן נ מ  ימקיקן והא קא מהפן נאיקוד טון ו
 נתיתרא קא מספן וצכאירסתמ״ ל׳ דאין מוסר לספן נעציס נתיינתנעלו
נ עציס אוכליס עכ״ו סא נשעס שמספן סוא טשא ומפצפצ נס עצי מ  נ
 א-קיר •וצענץ וה ציע ניעוצ כד השיק סנ׳צ צעטן עומאיו משא דצ״נ
 יצתאמוי ׳ת״שנ שפיי יהנת צקמן ציג נטנ נני״ת׳ דאין קומכץ קדרה
 ננקעת צפי שצא ניתט עציס אלא להשקה הקשה המהיש״א זיל צפמיש
 התוק נכ״י יעלעיל ומקצת מותי נשניצ אוכל נפש ושמחת ׳ו״ע א״כ
 אמאי יה״ אקיי ות״ ילא תתימ אלא לקלק המוקצה כגץ ;ייפת סטי
י מוקצה כקמיכת נ י  וסיץתת לנניס התימ משיש או״נ אנל להשתמש נ
 קדרת ננקעה ודאי אקור לעלעל יתשמישו ומצמוצי זהי כעני! אכילתו
 האיקד מ״ש יא״כ צפי״ז ה״נ המלמול של העציס נשניל להשהמש היינו
 צאפוה נהם מיאי אשיי ואיכ צעי״ז כמן מאי יהא נזה נ״כ איסיי
 המלמול תצר יק נאישיי ההשייש שהיא האפי״ וטק יהאפ״׳ שיי משוס
מנ ממילא המלמול שד וליש נזה צומי צעק משא צ״נ טץ  שנתננול נ
 י0ל מבא יתצ״ זנ״ז אס איסיי אכילה אזיא צה מייצ׳ ציכא נס אישיי
 משא כנ״ל ומורל׳ ׳ש״שנ ניד לפי״ז מת שנתקשי המפיישיס שס נהא
ק ל״נ נ י י ן וצי״א יאמי כצ לשיצ״מ אפ״ נ ד פ  יעשנ׳ התה עצ תא י
 מאיל ומשני הכאמקצ׳ קלי איסיד ואכת׳ קשה תאץ• תותר צו צהפןנעציס
ן ינשעת אפ״׳ מקלי קלי נדט נכץ מאי יטי לי  מרס שנקלה תאישוי ו
 ינמל א״כ ההשמיש דה״ט האפ״׳ מותר וטק רהתשורש מותר מירלא קא
 מהפן נמהרא משוס דמלעוצ הא שרי צצורן אוכל נפש • והדנריס נמטס

 ע״ד החידוד ותפלפוצ נק״ד :
ן צדנ משיה דמוקצה חמירא ד  והגה נהא דת״ הח״ דלכן לא פ
ו אין ש״ן לומר שכלן פל  ומי כעין דאוי״ת׳ יש להנץ י
ק שעקמ מתית שפיקא נ י י ל אפ״ נ ״  נספיקא לחומי׳ כניאודית׳ יהא ק
 לקולא ומכיש מוקצת דליה עיקרו יאודית׳ כמ״ש התוס׳ יף ד ע״נ שס
 ונראה להסניר דנדו דנאמת ידע הש־ס מדן דשיל׳מ דספיקו אשד כמו
 דמחעדנץ נניעולו כיד דמקק ר״א ד־) יה״ ק״י ינדרנק מותר משוס
 יהא דתךל״מ ל״נ הוא לד הרץ מעעס מנ״מ והא כ׳ החוק׳ נחולין צ״ע
 ע״נ ימנימ נירננן נעיצ אפ״ צר״ [והא יקא׳ נשלמא ק׳ ׳ויע ק׳ חול
 הי״צ דנדצ״מ ט׳ טנתי רהי׳ ניחא צרנת דק״צ מוקצה יאוי״ת׳] ואיש טון
 דלית לן להחמיר נדרננן נרש־ל״מ למק נימול א״כ נם לקפיקו מליל
 דמותר וא״כ לפ״ז הא כ׳ תתוק׳ נ.דמ ע״א ע״נ לענין דם תמשה
 דטון דש״ך נ״ עומאת דאור״ת׳ נרניעית דה דמעמא נאהל לכן ראי׳
 להחמיר גו ייתר ולומר דל״נ נמנו נמינו עיש ולפי־ז ש״ל לתת•׳ ימוקצה
 כיון דתו׳ כעין דאודית׳ צכך ראוי לומר מ דמנ״מ ל״נ ואיכ קיץ• דשילימ
 למבין ניעוצ ועיכ ראר צהחמיר נס נשפיקו וצכן צא פדך לרינ • ייש
 לפלפל עפי׳׳ז הרנה נסוגיא שם תן לחכת ונו׳ • הארכתי מעע צמען יוות
ן נני זקנן רן אחד נד • וק״מת׳ נ  צמאונן להראות לן כ׳ לא תשלכת׳ רנ
 תנכנד נ״ כמד . ועתה נט חזק ואמן לשקד על רצתי התורה והתוש״
׳ כל היום או תצליח ואז תשכיל והיית  ילשמור מזוזות פתח״ אן נייאת י

 יק למעלה כנפשן ונפשן הדד״ש מנרכן ־מ״ש:

 םי׳ לו
 לק׳ פאלעושען נמדנת מאליו׳ •

 נעזת״ ייס ו׳ עש״ק לסיי תנט מתן לו את נדתי שלוש
 שיכ״ח לפיק שעיעמ •

ד ד״נ יצו נ  ני; המצרים • יזרח אוי לישדס . ונתוכס כ
י חרנ ההדף ירא ד חכם ונטן כש״מ פנחש שפדא נ״ • נ  א

 סוגטרס״ היקר הגיענ׳ חמיצ שצשיס . ומחזיקנא פיטחא מצא
 חפנוחא • יאפדון נמס״׳ צ״ אחד מאי ט העיר ד אח
ן ונשא צנן אותן נחכמה צאדפוק אירא קונמיס אסיפה חכירה מכצ ח  מ
ט שימי צאקול איקד עצ נשי עעט צנצ חשאנה עצ ראשן פאת י  םכיד ח
 נבדה םנקרא שיעעצ י ינה אום• קיאת צתמת אעיתי צמפת נצימפא
 ילמןצחוות צו דעי עפ״ יחוה״ק וחשה׳ יצא הסמהמהי צמצאוה משאלהו

 ואענה אף אנמ חצין אעיה נפשי נעוי צוד ׳ח״ש :
ס נשנח פ׳ נעח אשי! שהד ד מ  ה? ראש המדנדס נזה הוא משלמי ג
 י לסיהי עש״ס שנה ק״ד ע״נ דסק מצאס אשח נפאח מדיח לחצי
ס ד מ ק ל נ נ י כ״ח עינ יא׳ שס וה״קאעי צןאעשי נפאסנכדס י י נ  וכן ע
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 #אלות ותשובות סי׳ לו דרי בשמים לח
 נהה הנאה של כלים ימיי שפירש״׳ באמש נמשכה שש• ולעיש יש״ ]•ל
 ננמ׳ דכק דהלר ננמ״ד הלק• כל דמחונר נה נשעה נמיי מיהסר איכ
 ליל קרא כהנאה עורו יהי־ אף לערן הנאה העור שק ההיא קנרא דטץ
 דהלוי ננמ״ד כל מה שמחוני נה נשעה נעיד נרהשר נהרה דהר מנור
 המור משיער רהא נהשו׳ הישניא שי׳ נדה לעד דעור המה אקור נהנאה
 rp משיער עיש ואיכ הזק דעור הוא יוהד מחוני ונאמה מצינו ק נשיק
 עימנץ כ״ז ע־נ לענץ ליקה נכסף מעשר ננקד מלמד שלוקהין נקר ע*
 עורו נצק מלמד שלוקסץ צאן נינ גיזהה כו׳ צחכ׳ דאי כ־ר ננקד מיא
 נקר הוא דמזדנן ע׳׳נ עורו משוה תופ״ מא אנצ צאן ע״נ גיזהה דצאו
 נופ״ מא אימא צא ופירש״ עור ממנר צנשר ואיי צהפשיעו מח״ש אנצ
 גיזה יכוצ צנוזזס מה״ס עיש הר והעור מי יוהד כגופו מהשיער והא יא׳
נ איקא עורו מאי שיעשה נצנצין צמה אף י  ננזיר ניא נע• ר״א נמי ו
 דשם ע״א מינע״ צ" צחזק״ רק בשערו העומד צינזז א׳ נעשה גצגצין אנל
 נאימ עומד ציגזז פשיעא ל" ונעשה גלנלין לעס הרי דשיער מ׳ מתר
 מחונר מעומ עכצ״ל דר»א נ״א פלינ נזה על הזק׳ • וכן ממאר נשיעה
ק דעור הי יוהד מהונר משיער ל״ל קרא  מקונצה שס עיש ואיכ עכ״פ כ
 דנק׳ צהנאה עורו ואפשר רהא דא׳ נשיער כצ דמהונר נהרה מיהקר צאו
 מכח הסנרא אלא אחר דדרש״ נקי להנאה עומ וצ״ע] וצפי f נראה דפצונה׳
 דרננ״ וצו׳ שה חצי׳ נפצוגח׳ דפליגי נחולין פ״נ ונכמהוח כ״ה א׳ ענלה
 עמפה משעה ירדה לנחל איהן אשירה או משעה ערופה רצוי דש״צ שיער
 המה אשור נהנאה הוא משוה דילפ״ מענלה עמפה יש״צ דע־ע נאסרה
 מחייה משעת ירדה לנחל איה! הלק כל ימחונר נה נשעה ימרה לנחל
 איהן מיהסר נהרה א״כ נם השיער אסור וה־ה שיער המח נ״כ אסור
 משאיב רננ״ ס״ל דעיע עריפהה אוסרהה א״כ השיער מוהר דשיער לאו
 נר עריפה היי וע״כ גס שיער המה מוהר נהנאה • ולפ״ז הא ננדה שם
 קא׳ עי מימרא יעולאיאמי שמא יעשה עיריה אנ־י יאור שעיחין יעילא
 מסתמא כרי״ רנ״ שיי דאי נש״ס חולין שם דע״ע משעה ערופה נאסרה
 עי" חיש׳ סנהדרץ מ״ז ע״נ וא״כ אי; העור נאסר בהנאה כמו השיער
ו עוופה הוא ואימ עשי להשססח [ינאמה הא שכ׳ רש״  משיה ולאו נ
ו מיהה מא שאינו עשר להשהנוה צ״ע מנ״נ קנ״ו עיא  נשיער ולאו נ
 דקא׳ ועוד סימנים עשרים להשהכוה לאחר מ־הה וכי ההיס׳ שם נשם ר״ה
 ינחימ ה" השערוה לננוה ולאח״מ נעשי שהורוה ע״ש] • והיה העור שאינו
 נאקר בהנאה מה״פ • ושעפי״ז ה״ נראה לכאורה לבאר דברי הרמנ״ס זיל
 נפ״ג מהי ע״מ הי״א וזיצ עור האדם כבשרו ואס ענמ כיצ כו׳ אנל
 מדבריהם מעמא נכזיח כנשר המה גזירה שלא צהרגיצ ננ״א צענוד עורות
 האדם וישתמשו נה; עכ״ל ולכאורה המיה מדוע שינה הרמניס מל׳ השיש
 שאי שמא יעשה עורוה אניו ואמי שעיידן ולהנ״ל ״יל דהרמנ״ס הוה ק׳
 נ" קו׳ התוה׳ הגיל הא יגור המה אסור נהנאה וע״כ משוס דעולא לפעמי׳
 דש״ל כרי״ רב״ דציע לאתר ערופה נאסרה ולבן לא נאסר העור כ:״ל
 אמנס הרמב״ש הא פסק נפיח מהי רוצח דירידתה לנחל איתן א־קי״ה
 א״כ נס הצוי נאסי והדק״ל [וההוא דחמ־רא ל" צאינש פומאה נראה לי
 צרענ״ם כדוחק | ועכצ״ל דס״ל כדעה השואל נהשו׳ הרשנ״א ק״ ששית
 דהנזירה שמא יעשה עורוה אביו ענד או גוי שעישין דציכא איסו׳ הנאה
 צ״ש ואיכ אס החשש משום עורות ;וי אצל אביו והא כל הגיעם דנקפ
 צילא אביו משים יחמיר עינא ומשניו בהיתי משא״כ אביו גו• איח בכיניי
 וע״כ שאי; הא" יק משיה אכזרית המצשה שלא צהיניצ נכ״א בעיניי
 עויוה אדם שהיא מנינה מאוד ולכך שפ- כ׳ הימנ״ס נמחק לש־ני שלא
 להרנ־ל נ:״ת לעניי צורות האדם ולהשתמש נהה ולא נקע אנ־ו ואמי

 שהיא רק אל־נ׳ יעילא כנ״ל :
ך כ״ז לפלפילא ילאחר הציי; דא בויכא היא דלענץ העור א׳יא ליה־  א
 דתלי׳ נפלינתא הגיל ראפ״ למיד עי־פתה איסיתה ג״כ ש-ך
 לימי יממי '-אסי עפ״יי דאי בתול־; ״א צ״א גב־ ע״צ כיו; דכפרה כהי׳
 ני. כקדשים פסולה כשהוא עייפה ואפי׳ לאחי צי־שה נצ" שההא שלימה
 ע׳ נחיס׳ שש וא״: :ס הציי היא נכלל ציופה ינלאו הצוי הוא :;•־ה

 והי־׳ עייפה יפקילה לעייפה ואיכ גם הצוי נאצי בשעה עיופה ;
 והנה לע:־ן הלכה נש־עו המה נפהירש להמוניים נציכין.־רא:
 כ־-יגיה לא־שי׳ אדלה בחיבורו ה:דיל פיד מהי אנל חזי נו ־:׳
 להד״ להיתי וכן נתיס׳נ״ק ה: יל מביאי להד״ להיתר ינפיפ לפי״יהת־ש׳
 בנדה הגיל דצוי המה מיהי בהנאה וכיכ בזבח־ס ע״א עיינ צ״ש [אלא
 שלשו:־ שם :״ע שכ׳ דמדאוי״ה׳ העוי שי־ בהנאה רק מדרבנן אש־ו
 בהנאה :;־רה שמא ־עשה עורוה אנ־ו ואי:־ שע־ח־ן ובאמת לא מציכי שיג;־־
 חכמ־ס א" הנאה מצצה זה רק עיייאה ;זרי עציה; משום הכ־| וא״ככ־•;
 דצירו מיתי מכיש שערי דהרי נעיר תמה רצת הרמנ״ס שאסיר בהנאה
 ובשערי כ׳ דמותי כמיש נשו־ת ציצ ס־׳ ••״. נדעה׳ וכ; משמע נאמת
 מפשזא יש״ש סנהלדץ קייב ע״א ישיעי נש־ס אפ״ נישעכ־ות מיתר דלייה
 נכלל שללה ואי ה״ אשורין לאח'מ הויל צאיסק בהנאה מטעם כל העיכד
 כוי • אך נש״ע •י״ר ק״ שמ״ט פשק״ דש־עי המה אסוי נה:אה ונ״פ
 הישב״א נחשו׳ ש״ ש״ל עיש שהאייך קצה • ונס כיאה להרי׳ כ; מדנ-
 הסיס׳ זנחיה ע״נ עיא י״ה אלא שהקשו יאמא' לא חשיב בסוף צי:
 נמשכה אלו אשומן כו׳ שיעי המה ע״ש הי• יפבףט׳ למ יהלכה כמד

 ברעי

 כוי וזי: ימשיס עוי צחוי״ אצטיק שוי ולא איש יחשינ המה שלו משוה
 עור דשי׳ בהנאה מיאומיה׳ ט׳ ונקיהיחן מ״ח עיא בריס משמשי! כוי
 כ׳ החיש׳ שם דעוה שצ מה צא נרע מהשריני המה עיש וא״כ צפי״ז "צ
 רט:ס התיש׳ הוא בעני וככמ הקט׳ לישיאל יעכיפ נטמ נטהר רהא ייט
 אקיר רק משוה יהו׳ כהכייכי המה והר יומיא יא׳ נינעוח שיו ע״נ
 :•:׳ ההיא אצטלא דפיישה אמיהנא קטא מיהנא ומק חיכו חלא משוס
 קני; המת א״כ י:נד נכרי שהוא קט׳ לישראל דאין צענד קכץ נצא רט
 יימ־לא הציר מותר נהנאה ושפיר מי מהק״ה והמה יה״ נו כמ״ש התיש׳
 בזבחים צ יש דפח״ח. ינראה דנזה הה״ נדחיה ראייה המשנה למלך נפייד
 •יהי אבל ׳נשי״ה צ״צ ס״ ״: נהגיה דעה עכו״ם מוהר בהנאה מקנהייץ
 ״פ ע ינ דא׳ל שאול לדוד בעיה דאהן לך מיכל זיל אייה׳ לי מאהערלוה
 פלשה־ש כיי שאיל סבר לא חזי ולא מידי ודוד סבר חזי לכלנא ושונרא ואי
 איס־ר הנאה היא הא לא חזי לכלנא ושונרא ואיט שייפ אייו רמס עטים
 מיהי •:היאה ולסייר המקנה ״ל דהנה הנדה״! נזנחיש ע״א כ׳ שם דערלות
 ה״ כה• עור וא״כ עור של נכמ הקט׳ לישראל תא ימחר כד׳ המקנה
י היו הפלשתים נקנים לו נחקה כמ״ש  ה: יל ואיש הא משעת שכינש ח
 החיש׳ ב:־טין ליח ע״א י״ה אנל בחזקה ט׳ ינחזקה של כיטש מלחמה
 א״ר־ עיש יא״כ לאה״ הערלוה איקוי הנאה • ועפי״ז ההחזק הקיש״
 שיאיה׳ נשי״ה יד אלימ ס״ ס״ז שהקשה מש״ס כהונוה ע״ט ע״נ דקא'
 א־ ח־־שינ; למיתה אפ״ ולד נהמה מלונ נמי לא ואי לא ח״ש׳ למיהה
 אפ־׳ ולד שפחה מלונ נע׳ לעולס ח״ש׳ למיהה ושאני נהמה דאיכא עורה.
 והקשי. א־ :•מא דמה נוי מוהר נהנאה הא נשפחה מלונ נע׳ איכא עורה
 •לה: יל אפ״ א׳ נימא מה גוי אסור בהנאה נמי הקשי דהא עכ״פ עור של
 עבד ושפחה הא מותר נהנאה ואיכ גס נשפחה מלוג איכא עורה • והנה
ה טהור ומ״ט אממ טמא נזירה שמא  •::דה :׳ה ע״א א׳ שס עור ארס ח
 יעשה אדה עורוה אניו ואמו שטינין לחמור והקשו התוק׳ הא מה אקד
 בהנאה ות״ בת״ תחי דטומאה חנררא למ לאינשי טפי וה״ הני דעור
 א••:: נכלל נשי ׳•אקר בהנאה כיון רמת ׳לפיק שם שם מע״עועיע נמ
 לה :פיק׳ לן אלא מדכה״ נה כפרה כקדשים וכומ דעור קישיש מותר
 בהנאה היה עור המה • ונראה דהנ׳ שני הירוציה חל״ נהר׳ לישנ׳
 למ־ת׳ התם ננדה דלל״ק דעור גזעו מחליף והא דעוצא חריש׳ אהמר ועור
 אדם טהור מדאור״ת׳ אף בלא עינח וע״כ דל״ח כנשר לכך אינו אקור
 בהנאה כתו עוי קישיס משאיכ לל״נ שם דעור אי; גזעי מחליף ועולאקא׳
 תשיש׳ דרק עור אדס שעיניו טהוי מיאור״ה׳ אנל בלא עיניו טמא מה״ה
 ׳.־השיג כבשר א״כ לפוס ההוא לישנ׳ העור אקור נ״כ נהנאה וליד לעור
 ק־ש־ש ־עיר תאום הוא רך וחשינ כנהר • וצפי הצעה זו נ״כ השהער
-.יל־:־ ע־ד הפעם קיש״ היד אציהו ה;״ל דהא גס גני שפחת מצו: איכא
 ש״י עיי ה ואי; לומר דקא׳ התם לההיא לישנ׳ דחש־נ עור אדם כנשר
 •אשיר •;הנאה ז״א דהנה לכאורה קשה לפי פר״ח בהוקי שס ע״א דהיכ׳
 ־אק :זעו מחליף פ״ שאס יה״ נקצן לא יגדל אחר ת־תיו הו• כולה שירא
 •לקה בה,־ קיקע גי״ש א״כ היכ׳ ;׳מא דיס״ העור חשיב קר; הא א׳
 ־,׳;־ל הע־ר אי; גזעי מחליף לצ״נ יש״ס נדה הנ״ל וע״כ דקא׳ התם לל״ק
 ־עיי :;׳-י־ מחליף א״כ תא להשיא לישנא העור מוהר בהנאה ואיכ איכא
 :ם :גי שפחת מלוג שיור עורה • אמנם נאמה לק׳ימ ראפ״ א׳ נימא דהצור
 מיהי נ״אי. ושע״כ חשיב המה שלו כיו; ראיכא נ־׳ דבר שמוהר בהנאה
 •־׳ יז כ־ץ דא־ן דרך להפשיט הצור מ; המה הוי כל־א קרנא אנל עור
 הנהמה •דאי חשיב שיור • ימיישנ נמי עפ־־; מה ש־ש להעיר לכאירה
 ״־•;י׳ הי״; ננדריס ל״ח ע״נ תנ" ־הישע איש עיזא אומר ז; עבדיו
 ׳שפ־דת״ הכנעיס ולא יזו; אה נהמתו ני; טמאה נץ טהורה מ״ט ענייו
• הכנענים למנחרוהא ענד; נהמה לפט־מא ענידא ופי׳ הר״; ::ד־׳  ׳
 ;׳::-זר־הא כלומר שאץ עימדץ לאמצה אלא לנחירה בצלמי שבשה; מהין
 •־״•דן איתן ואץ אדם אוכל•; עכ״ד ולכאורה קשה דהא אכה־ ניחא ליה
 •:פ:״מא ־:ם העור ירשנה ע״־ הפיטום ועור המה של צנד ושפחה הא
 •ויי־.־ •;ה:אה ועכצ״ל משוס דאי; דר־ צהתעשק נהפשג־ת עור מת אדס
 •צק נינ־ מתוק׳ ערכין ד׳ ע״א בהא דקא׳ נפשית ולא המה והקשי התיק׳
 ל : קיא תיפוק ל״ -אקור בהנאה מהית ואינו בימים ולה:"־ הא אלטר־ך
 :צנד ׳:ה דהא נם ענד נערך וסד״א דאיתי נם עבד מה נערב־; משוס
 ה־-י־י דיליתר לפי״ד המקנה הכיל ופ״כ דכ־ון דאין דרך צהתעקק בהפשטת
 ׳_׳־־־ ילה ליה נר דמים ורק לעני; המה שלו חש־נ כ־ו; דא־ת עליו דבר

 דשר׳ ליהנות ממנו:
 והגד, נח״ היין חולין קכ״נ ע״א הביא תי׳ הנ׳ דהוק׳ נדה הדל
 דעור המת שט בהנאה וכי ה״צ ויש שתייצי שכל דבר מ!
 :•:ר. ::;עו מחליף ואינו מטמא אינו אקוי בהנאה כוי והקשה מיז דהא
 שיעי אי:־ מטמא ונחלקו ני נפ״ק יערכין אס היא אסור בהנאה -
-לכאויה :ראה ל״שנ עפי״מ דקא׳ נעיטן שס ליכנ״ מ״ט נהמה שנהרנה
 אשיי;ס שערה בהנאה ואשה שמהה נהנץ בשערה ומשני זו עיההה אוסרתה
 ־שיעד לאו נר מיהה מא • וזי נמר חנה איסיהה מחיים הלכך כל דמחונר
 בה נשצת נמי יין עיהסי בהדה [ונאמה צריך לעיין הלא בפשיעות מי
 •זצ־ לחלק ולימי שא״ה ינצ׳ רחמני ונעל השור נקי צהבאה עורו והיה ישמעיק
 יד;״ הנאת שעמ כארס שאומר לחנימ יצא פליט נקי מנכשיו ואץ לו



 ץ דרי בשמים
 למילף מח מע־ע דאקיר בהנאה הלא נוכל למילף מיאיחקש מצורע צמח
 והיה איפנא נקיש מח למצורע ואסוי מנאה וכהי׳ נ״ ממארת ז״א דאצטדן
 הילפוחא מע״ע לענין ובהזמנה מיתקרא כדאי נסנהדדין מיז ע־נ ורוק וכן
 הוא נס דעה הרדנ״ז נחשד סוס״ חשמ״א דמח עכו״ס מוהר בהנאה
 ונחשו׳ תישנ״א ח״נ ס״ תקמיט כ׳ ומח עכו״ס מדתר משוס וכה״ אשר

 נשר חמוריס נשרם וחשינ נשר הככרי כנשר ממור:
 ורנד, מז״ החנוננח׳ נדנר׳ החוק׳ ערכין הנ״ל נחקשיה׳ נמא׳ ומשמע
 מונויהס ורק ימחלט אקור נהנאה ולא מוקנרח והלא משנה
 מפורקת היא נפ״׳א ממק׳ננעיס ננו תימקגי שקצצו יעשאי מונין טהוו
 ומוחו נהנ״חו ומשמע וקודס שעשאו מוכין אקור נהכאה ונחיכ דריש צ"
 צתו״ צרעת ממארת תן נומארת ואל תהנה נו אין ל׳ אלא מוחלט מוקנר
 מכין ת״ל נ׳ צרעת פ״ ונקרא דנחר" כתי׳ כ׳ צרעת ממארת היא יודש
 צ״ עצ מיחנר ועור צ״ע לפענ״ד נהא דהחוש׳ שש מניאין רא״ וגית
ו המוקלט אחור נהנאה ה״ה ניר• והלא נ נ  המוחלט אשור נהנאה מוחזינן ו
 נירישלמ׳ מס׳ ערלה קא' שס אנמס המנוגעוח שמשאן שיד אית ת:ו״
 תנו עלו מיד׳ טומאתן ואיח חנו״ חני לא עלי מיד׳ טומאתן מייד עלי
 ומ״ד צא עצו אסירות וכת״ צרעת ממארת היא תן נו מארה ואל תהנה
 נו וי״ משיק שס דאסור נהנאה מוכת״ נ" נתיצה ותונא נרמנ״ן עה״ת
 ש״פ תזריע יאינ צ״צ צהתיס׳ צה׳׳ר מננע׳ נתיס צננע׳ ננדיס וצע׳יק •

 וניק• אננ אמרתי צנאר רנד׳ הרמנ״ש ז״צ נפי״ו מה׳ ט״צ שכ׳ נית
 המנונע אנ מאהיט מ׳ שניצן מטמאי[ נניאת כארס מצורע וכילן
 אסירי[ נהנאה יאש שרפן יעשה מהן שיד ה״זאסיר נתנאה שנאמר צרעת
 ממארת תן ני מארת יאל תהנה ני עכ״ל ינפי״א מננעיס נמשנה ׳•׳נ כ׳
 נפיהמ״ש שלו וז״ל זה מניאר לפי שננד מניגע אסיר נהנאת לאמרי יתעלה
 נאש ׳שרף עכ״צ א״כ חזינ; דאיתו צא יציף מצרעת ממארת ונאמר. נר״ש
 שס מניא קרא דת״: מצרעת ממארת ולמה נננע׳ ניה תניא הקרא
 דצרעת ממארת . ונלפענד״צ עפ״ד תחוס׳ נתמורה צ״: ע״נ שב׳ נשם
 הרמ״ר ותטעס ונשופין אפר; מותר ונקנרין אפיו אשור משוס דנשרפין
 כיי; שצוה הכתונ לשורפן אחר שעשה כאלי נעשית מצות; ואין ל־ ד נר
 שנעשית מציתי ימיעלין ני ת״נ כיון שנעשית מציתן ונשרף הל־ א־שיר״
 אנצ הכקנרין דצא הטעין תכתינ לשירפן משין איקור״הו לעילס ע״ש
 ילפי״ז קשה אמא׳ יה״ אשיר ציהנות מהנית אחר שנשרף יכעשה קיר
 הלא כיון וכייר ונתן את תנית א״כ המציה היא הנתיצה יומי לנשרפץ
 ואפרן מיתר משיס דאין לך דבר שנעשית מציתי ימיעלץ ני וה״נ אחר הנידצת
 היי כעשה מציתי ילכך הניא שפיר הרמנ״ש ז״ל נזה הגיעה דכה׳׳: צרעת
 ממארה חן נו מארה ואל תהנה בו א״כ מרקידה רחמנא יכתנה צרעת
 ממארה לידע שנאשרה נהנאה יהלא ממילא נדע מדציתה ההיית לנתין יכמייש
 הומנ״ס ז״ל נבגד מניגע מונעי שריפה אקור ••הרת ממ:׳ יעכצ״ל
 דקפידת התירה היא שלא ל־הנות אפ״ אחר הנחילה יאייש איש ע־•: דברי
ו עניגע מביא הקיא דנאש השרף על אישיר הנאה קידש ע נ  הרמנ״ס ז״ל ו
 שריפה והכא תביא מן צרעת ממארת לענץ אה שיפ; יעשה מה; שיד
 דהו״א דכיון דכבר נעשית מציתי מיהר ליהנית ממני אבל קדש הנתיצה
 ׳ונרנן שאסור בתנא־ מדכתינ ונתן יגי׳ ילכך כשכהנ מקידה יכילן אסיריו׳
 בהנאה לא הניא ההיא קרא כיין דקיוש הנתיצה ממילא ׳דעינ; הרבע׳

 נת־לה כתו בבגד מנוגע . ינאי דברי הימנ׳ס ז״ל נדק־יק היג־נ :
 והנד, יאיסי נשיימ חח״ס חיי׳ד ס״ של״ו הקשה לשישה השיני׳,• -יוה
 עכי״ש מיתר נהנאה מש״ש גיטין מ״: ע״א רמש:• בה״-ל יהיכה
 שחין וקשה אכה׳ חזי למוכרו להאכילו לכלבים לאמר מיחה אי ללמיד הגיהיי
 כיי ע״ש ילפענייד אינ׳ רואה בזה תיינתאדנשלמא צענין למוכרי לק;ק אם
 ינחני שיר כיין דהתירה זכתה לי שלשים של עבד כוכת־נ שלשים שקלים
 יתן לאדיניי יה״ני אע״נ דהק:ש בא לאחר מיתת העבד •אז אי" קי"
 אדי; עליי כיין דאיני נקנה לו אלא לעיירת ילא לאח־ מ־תה מ׳ מ כיין
 רהקנק דשלשים שקלים איכו רק משים שהיא ענד דנב״ח ליהא לכך שפיר
 שייך להאדו; אנל לעני! למיכרי לכלבים לאחר מיתה מרן ל:־ לימי שיה״
 נקנהלהאדון נס לאחר מיתה דהא אז אינו קרוי אדי; עליי דנמתיםהפשי
 ואין אדונים לאלה (ועפ־״ז נדח־ן נמי דברי שפי המקנה שהבאי.- למעלה
 כמובן) א״כ לא יוכל למכור ההנאוח שלאחר מיתה דאז יד כל איש שית ני
 ישפיר קא׳ התם ומשכחת ענד שאיני שיה כשף נטרפה ימניול ומוכה שמין
 ראינו ראוי לכלים יז״ננעיכ׳ עד שאכ׳ הווה הל הגאון חת׳ק זיל שהקשה
 כן . יתבט עיני נשיר׳ נדרך העניה נשי״ת חקר לאנרהם מדיד׳ הרנ
 הנאץ מניטשאטש זיל נחיי״ד ק״ ק״ט שריצה לה״ר להק־נריש רמת עכו״ס
 אשיר נהכאס מכתונות ט״י ע״נ ייימא פייה ננ׳ מצא תישק מישלך בשיק
 אס רונ ככרים נכרים למאי תלכתא אר״פ להאכילו בביצות •הקשה אמא׳ לא
 קא׳ נ״מ אס מת דכשהוא ישראל אקוד בהנאה ואס רונ ככריס נכר• ומותר
 בהנאה אע״כ דנם מת עכו״ס אסור בהנאה ע״ש ולפענ״ד אין מכאן רא"
 דהרי אפ״ אינימא דמה עכי״ם אסיר בהנאה בכ״ז נ״מ לענין טימאה דקנר׳
 עכו״ס אינן מטמאי! באהל ולמה צא קא׳ נ״מ זי ינס צענין מת מציה נטימאת
 כהן ונזיר כנרמ״א ס״ שעיר סיג ע״ש יכדימה הרנה וע״כ דהש״ס רוצה
 צמצוא נפקותא בעודו נח״ס חיותי • ייש נכייא מהם רניתא כמי'ש התיק

 שס ואיכ ליכא לאקשי״ מיד׳ :

 והכת

 שאלות ותשובות כיי ל
 שיער המת אקור בהנאת ולנאווה צ״ע אמא* ליק בערכין שם דהפלונתא
 יד שיער המח אקוד נהנאה תלוי בפלוגת׳ ורשנ״נ ורבנן נהנהודן ט״ו
 עיא נהקויש ענדו אס ממלין בשערו יפליג׳ שם א' שערו העומר לינזז
 כגזוז ימי או לא ופי ננדריס ס״ה ע״נ ונרא״ש טס היטנ [ויש להעיר שם
 לפ״יד החיס׳ נמס׳ נדה ע״א י״ה הקיש איני מתמלל על הקרקע וזיל הא
 יא' שמואצ לקמן נונין נחול ואח״כ מקיישין למ״ד חלוש ולנסוף חנרי היי
 תליש איש ואפ״ צמיד דחשינ נמחונר מ״מ כיון דאס ל״ה קיוש קופו
 ליעקי מיקרי חלוש וכ״כ נעירונין ל״א ע״נ ולפי״ז קשמ עפי״ד החוש׳ ניטין
 ציח ע״נ וכ״כ הרשניא נחשונה דאף דאין מעילה נמחונר לקרקע ע״מ
 איקורא דאור״ח׳ מיהא איכא וא״נ אין נימא דאין מועצין משוס ישיער
 העומד ציגזז צאו מזוז דמי והוי מחונר הרי כיון דעכ״פ איחור׳ איכא
 ושיער כצ נעה דשניק להו אשנוח׳ משנח וע״כ סופן ליגזו וא״נהו׳ כגזוז
 כשנרח החיש׳ הנ״צ והיצ״ל דמועצין מדאור״ח׳ רש צחצק] וה״כ צעכין
 שיער תמח היצ״צ רחצו׳ א׳ שיער העומד ציגזז כגזוז דמי או צאו וצכאורח
 חשבתי צימר עפ׳ יד החיש׳ חנינה ד׳ ע״א שהקשו נהא דאינע״ צן נניטין
 מ־ שח״ע אס יש צו קנס שצשיס שקצים יתן לאדוניו א״ר והאי אדון יהקשי
 נימא כיון דעומד צכוף את דנו כמאן דמשוחרר דמי ות״ כיון דמית אנמ״צ
 דלייה עומד לשיחרור וה״כ "צ כיון דמתה האשה אנמ״צ דצא ה״ השיער
 עומד לינזז מחיים אן לא משמע כן משיש נזיר נ״א שהנאת׳ למעלה דשם
 מספקיכן בשיער העומד לינלח א׳ הוי כשאר חינורין נמת וטמא או כנזוז
 דמי ולא מטמא נמת אף במחובר ע׳ נתוס׳ שם הרי דלי׳א סברא זו וע׳
 בשסק׳ חוס׳ נערכין שם שב׳ וז״ל האשת שמתה נהכין משערה העומד
 לינשי בחפיפה וסריקה הרי דשם מ״ר׳ נשערוח העומלין ליחלש וצל״ע נזה ז
 לעני! מת עכו״ס א׳ מותר נהנאה הארין נזה המשנה למלן
 נה׳ אנל הנ״ל יכ׳ להיכיח מש״ס כריתית כ״א דשקיל וטרי
 שס השיק היכ׳ משכחת לה כנכבילה יה״ טומאה קלה ונמת לא וח״
 כנון דאיכא פחות מכזית כבילה וצרפה צפחות מכניצה איכלין כיי לאפיקי
 ממ ־אע־נ דמליא ל•׳ לא מטמא טיא דנטלה דעהו ורב חנניא אמר כגון
 שמיפהו נצק כוי והשתי לימא דמהלכ׳ שתים איני מטמא גי״א משיש דהוא
 איסור הנאה ונר״ס׳ זו ר״ש הוא דאית ל״ מכל האוכל אשר יאכל אוכל
̂ כדאי  שאתת מאכיל לאחרים קרוי אוכל דמה״ט איה״נ איני מטמא ט״א 
 נפ״ק דנטרות א״י רמת עכו״ס מותר בהנאה ימשיה ביצרכו לחלק נין
 נהמה למהלכי שתים ע״ש׳ ולפצנ״י יש ליחות רא״ זו ע״ד הפלפול דהנת
 הרשב״א נחשי' ס״ שס״ה הקשת א׳ איתי רמת עכוייס מותר בהנאה א״כ
 מ;'ל לאקור תקרונחעכו״ס מיאחקשלמח רכה״ ויאכלו זנח׳ מה-סדילמ׳
 איחקש למת עכו״ס ות״ יא״כ היקישא למאי ע״ש ובהגהות טעם המלן
 על השעה״מ פייה מהי אישות תעיר הלא לריב״נ יא׳ סקיינת ע״ז מטמא
 נאת: א״כ איכא למימר שפיי ראיתקש למת נכר• לענין טומאה אנל לעולם
 מ־הר בהנאה אמנס נאמת הא ריש סיל רמת עכויס אינו מטמא נאהל
 דכה•׳ אדם כ׳ ימות באהל ונוי ומבואר נספר יראים ינהנמ״״ פ״: מהי
 אנל יבטוש״ע מ״י ס״ שע״נ ראפ״ נמנע ובמשא נמי איכו מטמא [וכי
 נתשו׳ פמיא ח״א ק״ כיו יפוקקיס כת״ קמא ביבמות ק״א ולא כרנינא
 שה דאמר נהי ימעטיכהו מטומאת אתל נמנע ובמשא מ־הא מטמאי] וא״כ
 א״א לומר דאיתקש לטומאה למת נכד רהא אינו מטמא כלל אמנם לרשב״נ
 באהלות פ״ח מהנה ט׳ דפלינ על ר״ש וק״ל רמת עכו״ס נ״כ מטמא באהל
 איכ לדד״ ששיר ״יל יאהקש למה נכי׳ ושרי בהנאה וההיקש מועיל ליענ־ן
 טומאה וע״כ לדי״ מוכח דמה עכו״ס :״כ אקוי בהנאה יאל״כ מנ״ל
 דתקרונת ע״ז אקור בהנאה ואיכ •ה״ תלוי נזה ילהכן פיסקיס יפשק׳
 כר יש ימת עכו״ם איכו מטמא לדידהי ״יל מת עכי״ס מוחי בהנאה אילס
 להנן יפשק׳ כרשנ״נ משוס יתלבה כרשנ״נ נמשנהיני ע״כ יש״ל מת עכו״ס
 אקור בהנאת ולפי״ז אין רא״ משיק כריתות הנ״ל דמיון יקיש״ המייל
 הוא דנוקמ׳ כר״ש ולר״ש שפיר איכא לשנו״ רמת עמ״ס שד בהנאה• אנל
 אכת׳ אינו מוכח שיה״ לכ״ע מוהר בהכאה יהא איכא פוסקים דפקק׳
 כרםנ״ג ונס אזי׳ לפי״ז הראי׳ השנ•׳ שהניא המשנה למלך מהירושלמי
 נשנה פ׳ המצניע ימוק׳ נמת עכו״ס ישרי בהנאה מון רשם קא׳ לדיש

 כמבואר התם וכריש שפיר ״יצ ימת ענדם שיי בהנאת ז
 אצנ• נאמת לא יתכנו יניימ עפ׳״ ההלכה יהא אף צמ״ד כרםנ״ג
 עכ״פ מנלן לומר ייפסוק נ״כ כדנ״נ יתקיונת ע׳יז. מטמא
 באהל דלית הלכתא כמת״ כמ״ש הרמנ״ס פ״ו מאה״ט • ולפעמי יש לה״ר
 ימת עני״ס שרי נהנאה מדנד הת״כ שתונא נתוק׳ ערכין כ׳ ע״נ דיה
 איעפ ״ דיציף דננד מנינע אסור נהכאת מדכת״ צרעת ממארת תן נו מאדה
 שאסיי בהנאה עיש וצכאייה קשת צמאי יא׳ נינמית ק״ג ע״נ דגגד מנינע
 אעפ״ שאין ני נע״נ מטמא נכזיח משים ימצירע איחקש צמת [יעי בימנ״ם
י מה׳ ט״צ ה׳ ׳״ד דנס מוקנר איחקש יעי נמ״ל שם] יא״כ ל״ל קיא ״  פ
 מיוחר עצ איקוי הנאה הד סכצ צמיצף מיאחקש צמח יאקוי נהנאת
 דאי; מיקש צמחצה ועכצ״צ משוה דמדאחקש למת אין רא״ די״ל ימאי דכח״
 נמצורע אצ כא תהי כמח חיינו דאחקש צמח נכרי ואי דא״כ חיקשא צ״צ
 ז״א יהא אהנ׳ שפיר ההיקש צענין דמטמא נכזית כמת רהא אף מת נכרי
 מטמא לרקנ״ג ונס לר״ש לפי ת״ ייניכא ביבמות שס עכ״פ נמנע ונמשא
 מטמא וצק אצטריך קרא דממארח שאקור נהנאה יא׳ רחקש־ א״כ ל״ל



 שאלות ותשובות סי• לו לז דרי בשמים לט
 ;נ׳ הנוננ את נס פעור דא״ק נ׳ ימצא פרע למצוי ופריך אצא מעסה נ
 ימצא איש שיננ עה אשת נעוצה נעצ ה״נ כ׳ ימצא פרפ למצוי מון שצ
 ניה פצוס דשכיחן גנ״הו ופירש״' שה״ דרין נניה אי אנשיה ונשיה וה״
 מצויץ המיד עה נשי חנריהן ע״״ש הרי דקרי ל״ מצוי . וע׳ נסונוה רמייה
 לעני! ע״ע דאה נמצא ההרונ סמיך צעיר שמנה עכו״ה אין מודדי! דכהינ
 כ׳ ימצא פרע למצוי ע״״ש • ונזה נלפענ״ד לפרש פלונהא דאנ״ ורנא
 נינמוה ס״פ שה דקא׳ רנא נלא ד״מא מעצמא נתרא דאריס שדינ! צ״
 ומ״היל״ מהא דקהנ׳ כהן שנא על נ" וילדה האכל נתרומה וע׳יכ נלא
 ד״מא מעלמא דנד״מא מעלמא אמא׳ האכל ונרי ל״ אנ״ דמהני׳ מ״ר׳
 כגון שה״ שניהה חמשי! ננית האסורין • וניל לנאר פעה פצונההן דהא
 נאמה נחולין ׳־א ע״נ אמר״ על הא דקא׳ ודילמא כגון שה״ אניו ואמו
 חנושין ננה״א אפ״ת אין אפפרופס לעריות אמנה נראה דסנרה אנ״ הוא
 דכיון דה״ שניהה ניחר ננה״א הוי רונ ומצוי ולעולס היכ׳ דליכא כ״א המנ
 לחורי׳ פיון באריס שנא על״ כמה פעמיה לא אזצינן נתר״ וזה הוי מצוי
 כשה״ שניהה נניה א׳ כנ״צ משא״כ רנא לשינוה״ דנש״ס נ־נ הניל אמר״
 הדר נ״ רנא מההוא יס״ל דאין חילוק נץ רונ ומצוי צרונ צחור״ א״כ
 ליכא לשנו״ כנון שה" אניו ואמו חמשי! ננהי׳א דאכה׳ ליכא למיק אלא
 מפעה רונ דעצר אינו מעצה צס״ע להרונ לדיר״ ובארוס הא איכא נ״כ מנ
 כד׳ ההיש׳ תכיל נכהונוה ונשינוה זו אזיל נ״כ הש״ס בחולין הניצ והנן •

 ועיין ננ״ש ס״ קניו סק״א וסי׳ קנ״ז שק״א :
 וכשאלי לעצמי אומר נישונ ד׳ הרמנ״ס הנ״ל דהנה בחנינה "יד
 סע״נ שאלו אה נ! זימא בהולה שעיברה מהו לכ״נ מ׳ ח״שינן
 לדשמואל דאמר שמואל יכול אני לנעול כמה נעילוה בלא דה כוי והקשו
 ההוס׳ דמשמע א' שכימא דשמואל מהימנא והלא לר"׳ לא מפיה אנו ח״! וההה
 משמע דקמינעיא אליבא דכיע ות״ רפיון שאף היא נכלל האיסור כדכהינ
 ׳הוא אשת בבתוליה יקח קר״ נ״ יקוח נאמנת והיינו דמהון שהיא נאמכח
 לננ׳ עצמה דאדה נאמן ע״ע יותר מק׳ עדיה נאמנת נהי לגני אחרים והיינו
 ע״כ כסברת התיס׳ בשת הר״א ממין בקוף נדריה -זינה אינה מוזהרת להנשא
 לכה! עיש וכסנרא זו כ׳ הרמנ״ן נר׳יפ האשה נהרא על קיש״ תתיס׳
 דנילף מיספרה לה צעצמה דע״א נאמן נאישירין אף נאתחזק איסירא ות״
 משוה מאמנת לננ׳ עצמה דאינה חשודה לקלקל א״ע נאמנה נמי לננ׳
 הנעל וכ־כ הפני" נריש נימין ניתר ביאור יסעד לסברא זו נראה ינשיס
 בכורות ל״ו ע״א א״ר נאמן הכהן לומר נמר זה נה! ל׳ ישראל במומו מ״ע
 כל מילתא דענידא לנלו״ לא משקרי בת אנשי אר״א אף אנן נמי מנינא נאמן
 הכהן לומר הראיתי בכור זה ונע״מ הוא מ״ע לאו משים דאמרינן כ״מ
 דענידא לנלו״ כוי התם הוא דקדשיס נחון לא אכיל כוי ולכאורה קשה א׳ נימא
 מילהא דענידא לאילו״ ג״כ משקרי אכש׳ א״כ היכ׳ נאמן הנהן הלא כיון
 דידעינ! שהוא בכור הא אתחזק איסורא ואין שאי: נאתחזק איסורא ע׳ נר״ש
 פינ דננעיס אעיכ כיון דלא מקלקל נפש״ לאכול קדשים נחון לכך מהימן
 אפ״ נגד חזקת איסור [וע׳ נירושלמ׳ ניומא ר״פ אמר להם הממונה ננ׳
 הא דפריך שם איך נאמן הרואה לומר נרקא• הא אין עא״נ ומשני מדעל״נ
 הוא וכן כאמן ע״א לומר שחשיכה מ״ש ונולד בשנת שמלין על פיו ע״ש
 נתיו״ע) •ה״שנ שפיר ד׳ הרמנ״ס הנייל דנשלמא לגני עצמה שהיא האכל
 בתרומה צי׳ העונר אמרינן חזקה שאינה מקלקצה נפשה ולכך נאמנת בהא
 שאומרה שהעובר הוא מהכהן משא״כ ההם לענין שתיעיל נאמנות שלה
 לערן שתפמור אה אשהו מן הינוס זה ליא ולא מינעיא אס היא לא נשאה
 לו רק לענין שתשמור מחליצה אשה אחרת שיש לו הא לא מקפקינן רק על
 האשה האחרת בודאי אינה נאמנת אלא אפ״ היא עצמה ניקר. לו מ״מ השתא
 כשהיא מעוברת הא אין אנו דנץ עלי׳ דעד־ין לא ווה א״כ ל״ש לאוקמ"
 אחזקה יכן הולד פסק הרמנ״ס דהוא ס׳ ממזר משוס דחזקת האס י״מ
 לננ׳ הנה כשאין אנו דני! על האה ע׳ ר.יסי קידושין ס־ו ע״א ועי נהפלאה
 כתובות כיו ע״נ נתד״ה אנן אחתינין דהכל הל״ אם אגו דנץ על האס נ״כ
 אז מהנ׳ חזקתה לגני הבת ולא כשאי,׳ אכו דמן על האם עיש • ולפי״ז נראה
 נמי נגיד לעני! חשש מעוברת חנית כיון שנס על״ חל האיקור כדמציני
 נכתינותס׳ ע״נ לענץ מינקת נגמלה את בנה דאמרה הייא שבתא בדידי
 הוי עונדא נאסר ל׳ דינ משמע דהאיסור נס על״ יא״כ נזה אפ״ לד״׳ נאמנת

 להנשא לו כשהיא מעוברה כקנרה התוס׳ הנ״ל:
 ו15ד יש צצמ לההיר בניד דליכא איסור מעוברת חנירו אף דאיכא
 חשש שמא אפקרה נפשה לננ׳ אחרים משוה דהא הרמנ״ה !•צ
 כ׳ דפעמא מחסא היא עיקר יהא כ׳ הכיב" נמהדו״ק חאה״ע ס״ כ״ג דהיכי
 שהוא מסופק שמא הוא בנו תייק עליו ומניא רא״ מינמוה מיב (ונקיש״תו
 שם כבר קדמו הרמנ״ן שם ע״ש) וה״נ כיון דהנועל נא על״ כמה פעירס
 אף דמספקינן שמא נס אחר נא על״ עכ״פ ציכא איסור דמעוברת חבימ
 כיון דעכ״פ מסופק הוא שמא היא בנו ורא״ לדי הנונ׳״ נלפצכ״ד מש״ס
 כהונוה ״נ ע״א דפרין ההס לרב אס׳ דאמר מאי מדברה ננעלה ל״ל למיהכ׳
 תרמי ננא דמדנרת ומעוברת ומשני'חדא להכשיר נה וחרא לתכשיר בנתה
 ופריך למ״ד לדנר׳ המכשיר נה פיסל ננהה מאיל כיי יקשת לישנ׳ לעולם
 ס״ל כמ״ד לדברי המכשיר נה פיסל ננהה ואפ״ה אצערין למיהנ׳ ננא
 דמעונרת דכשאמרה מאיש פלוכ׳ יכהן היא נאמנה להנשא לו אפ״ עכשיי
 כשהיא מעוברת ולא שיין איסור דמעונרת חנימ דמרישא לא הוי ׳דעינן זאת

 רהי ״א

 והנד ראיה׳ בעטרה זקנים שסביב השיע איח ש״ ע״ה שכ׳ שם דאפ״
 מאן דמתיר בפאה נכרית אנצ שיער שצ עצמה אף שנחהכו יחבק
 בראשה כדי שתהא נראה נעלת שיער איה נה משוה פיר עיש ויש לבאי
 נזה דברי התוק׳ כתובות ע״נ ע״נ גני הא דאר״א אר״ קלתה אין נה
 משוה פ״ר כו׳ עיש . וע׳ נכנתיג אה״ע ס״ כ״א שהניא נשם משא מלך
 וזיל ויש מקצה נשיכ שלוקחין משי שחור ומשימין נפדחהן כדי להמ״פוה
 ואפ״ נזה רע על• המעשה שננ״א טועין וחושד׳[ שהם שערוה שלהן אלא
 הנח להה לישראל כו׳ הרי חזינן דהדע נעיניו המנה: שמשמרו מש־ שחור
 על פדחתן ומכיש הפאה נכריה שנראה כשערה ממש מדאי ראר להחמיר
 מלבד החשש הנ״ל שעושי[ אוהן משערוה של מהי עכו״ה ונפמ״נ ׳ויד ס"
 ע״ע תופק להלכה כהמחמירין לאסור בהנאת מת עכו״ס • יותר לא אוכל
 להאריך כעת. ה׳ יה" נעזמ על דבר כבוד שמו יתי על מ׳ מנותות ׳נהלהו
 ונמענל׳ צדק ינחהו ויאמן לנו לתורתו ועבודתו 'תיש כנפשו ונפש ידידו

 הדור״ש באהבה :

 סימן לז
 נעזהש״ יוס נ׳ ״ד לירח המוז תרל״ח לפ״ק סטריא :

 ׳שפוה ד׳ שלוה וכ״ט לכבוד הרב החריף ונקי • זך הרפיץ חכם
 ישלס נש״ה מוה׳ אליהו גאגייקמאן נ״׳ ראנד״ק דאלינא ׳ציו:

ו עם שאלהו שאצה חכם חצי תשונה הניעני נמיצש״ק תענר • ואה ב ת כ  מ
 אמנם שנו:׳ נם סבבוני טרדות המונים נעניניס שונים בכל זאה
 פכימ׳ להשיב לו מפ:• :נידו י יען מכותל׳ מכתבו ניכר ל' כ׳ ידו הדת

 לתורה ולתעודה ־.
ר א״ר קרה שמה מקרה בלתי טהור במשרתת בתולה שהיהה אצל ב  ב ד
 נעה״נ די שבועות והרגישה הנעת״נ שהמשרתת הרה לזנונים
 וגירשה אוהה מגיהה . והודיעה להנ״ד לההחקוה על שרשי החקירה אודות
 התוענה הזאת וכאשר נתפרקה הדנר נשער׳ העיר נא לפני הנייד איש א׳
 ע״ה ובור והמידה שממנו נתעברה כ׳ נעת בואה שעה היתה בניתי ערך
 שמונה עשרה ירחים שהיא קרובתה של אשתו • ומפת׳ היתה אוכלת • וזה
 כחמשה חדשים אשר פתה אותה ונעלה כמה פעמים וברור לו שנתעברה ממני
 ועתה רוצה הנועל הזה לגרש את אשתו נכדי לקחת אומה לו לאשה נחפונייק
 וגה אשתו נאה לנייד ואמרה שרצונה לקבל נ״פ מבעלה למען תת״ צו הזונה
 הלזו לאשה י וגס הזינה נאה לפכ׳ נייד ואמרה כ' לאיש הנ״ל היא הרה ולא •דעת

 איש זולהו עכח״ש :
ה מקור די; זה נובע :לדברי הש״ס כתובות די״נ שע״ב ההיא אדוק נ  ד
 וארוסתו דאהו לקמ״ דרנ יוסף היא אמרה מינ״ והוא אמר אין
 מינאי ארי• למאי ניחיש לה חרא דקא מודה ועוד הא אר" איש הלכה כר״ג
 ומוכיחים התוק׳ שם וביתר ביאור נח״ הריטנ״א שם מדקא׳ חרא דקא מודה
 משמע דהיכ׳ דהיא מודה שממנו נהענרה ל״א מדאפקרה נפשה לגני זה
 אפקרה נפשה נמי לגני אחר דאלהיה מאי נ״מ דקמודה הא אכת׳ נוכל
 לומר מדאפקרה נפשה לגני ארוס אפקרה נפשה ניר לננ׳ אחרים א״ו
 דמון דקא מודה נתר•׳ דיר" שדינן ל״ וא״כ הכא ננ״ד ששניהם מודים
 אמרי: ן דודא־ ה׳:״ :דזע3רה וליכא חשש דמעונרס חנימ ואפ" א' נימא דשאכ׳
 דין מההס כיון דמ״ר׳ בארוס וארוסתו לכך מסברא נותנת דנתר הארוס
 שדינן משא״כ באיש ;ר עכ״ז תא כ׳ קהיס׳ שם הטעם דכיון שנא על״
 ניחוה הרנה ורגיל אצלה תמיד הוי כהא דאמרינן בעלמא רונ בעילום אחרי
 הבצל וא״כ נגיד שהיתה בביתו ונא על״ ניאות הרנה כמו שנזכר במכתב
 כ״ה שגיר דומהלאריס. ינלא״ה נוכל לומר דהאבינמות סיפ ע״נאמי״נן
 בכהן שבא על בת ישראל וילדה האכל בתרומת וא־כא תר׳ ל־שנ־ התס ננמ׳
 לל״ק רוקא נדלא ד־־תא מעלמא ולל״נ אע״ג דדימא מעלמא תאכל בתרומה
 אליבא דרנא י והתוק׳ וע״ז ד״: ע״א כ' נשם ר״ת מכל איכא דאמר׳ נש״ס
 בשל תורה הלן אמר המחמיר ובדרבנן לקולא ע־י־ש וה״נ אף דעונדא דארוק
 וארוקהי דאיכא חשש א״ קוטה דאור׳״ הו״ל למיזל לחומרא מ״מ ננ׳ נ״ד
 לענין חשש א״ דמעונרת חנימ שהוא דרנק אזלינן לקולא ואמר״ שממנו הוא
 ונאמר• כשק כן הביש נס״ י": סק׳ץ וס״ק כ״נ דאס שניהם מודיה לא
 ח״שיק שמא זינתת עם אחר יליכא א״ דמעונרת חנימ רק נס״ ד׳ סכ״ו
 ונס״ קניו מובא דיהרמנ״ס זיל ראפ״ אה מודה שננעלה ליח״שינן שמא
 כשם שזינהה עה זה כך זינהה עם אחר. והנ״ש הניא נשם המימ שהקשה
 דהרמנ״ה זיל פסק בפייה מהי תרומוה דכה! שבא על נ״ וילדה האכל
 בהרימה יצית שמא זינהה עם אחר נ״כ ימניא נשם הביש שה״ דדיקא בחשש
 אי• דאורי״ ח״ש הרמב״ה שמא זינתה עה אחר כנין לענין יניס אנל נה׳
 הרימוה א״ר׳ בהרימה דרבנן לא ח״ש עי״ש יעי נשייה השנ״ן ח״נ ס״
 "ט עכ״ס בנייד לענין א״ דמעינרה חנימ שהוא דרבנן לכ״ע ל״ח שמא
 זיכהה עה אחר • ימכ״ש בניד שה״ עמה שימכה עשיה חדשים בניה א׳ מדאי
 0״ן צומר דשדינן נהר״ אפ״ ד״מא גה מאחר דהוי ריב ומצי׳ ינהחיא דאממ׳
 נ״נ כיד צענין רונ וקרוב דנמנ ועצי׳ ליכא צמ״ד דעדף מקרוב וה״נ
 כיון שה״ בניה א׳ משך זמן ארוך היי מצי׳ כמי שמצינו נשכהדרץ פ״ח עיא
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