
רא תנינא ו ש אה״ע פו פז מהד ז ו ת חשד לאבד ר  ש
ס שכםגו . וכספורר כטדו מ״ר מ י ו הסתור סכלס ב ת כ  מ
 הנשים ללבוש שיאם הכריח כראסם־״עד שכראס
 כאלו הם הולכץ נשסרוס סצמ! מגולה ודכר זה שאבוחימ כהנו
ו איסור כאו סריצים וחללו גדר! של ישראל. והאממ סם כ״מ  נ
 כי המכשלה כזאח חחח יד חכמי הדור מונסחני בכנוס ישראל
 הכשירוח ישמש לקול הורים ככל אשר יגזרו אזמר פ״סדחוה״ק.
 וס״כ אכי הקש! יוצא חחלה לגרר כקצרה כי חלילה להקל נזם
 וסשיסא דש נזה איסור דרכק וחוששכי סוד גם מאיסור דאורייחא.
 והנה ראש המדכרים הוא נשו״ח נאר שנפ סי״ י״מ. והחפלא
 מאוד סל ממחירי! איך סלה סל דפחם להחיר דכר זס הואיל
 ואיסור זה דסריסח הראש כאשס אסור מה״ח כמו דדריש ככחונוס
 פ״נ מקרא רוסרס אח ראש האשה וחנא רכ״ר ישמסאל אזסרס
 לנכוח ישראל שלא יצאו פרועי הראש ואיך חלנש שיפר נכרימ
 שחראה כמלח ששר כפירשיי שכח ס״ד מ״כ ואין לך מראיח פין
 לחשדא גדול מזה שמראה כסרהסי' שהוא מוכרס מל איסור
 ראורייחא ואחרי כי האיסור כרור כזה אכו צריכין לימן לכ לדכרי
 המחירין הכ״ל וראיוחיהם. היחככו אם לא. והכה נשה״ג כמסכמ
 שכח שס חמך יסודו להחיר ממה ששכיכו כמשנה שם יוצאה אשם
 ככנול ובפיאה ככדח לחצר וראיחי לגדול אחר שהשיכ מיז דהאי
ח ששנינו כמשנה הייכו שאינו חושה כל כראש רק ד כ  דפיאה נ
ח וכהיג גם ד כ  שיוצאין קצח מכמר לצמחן ומה״ס כקרא ס־אס נ
 כשמרוח סצמן ליכא איסור מה״ח כמיש הכ״י נארח סי' מ״ה
 נשם סרשניא ז״ל. ואישחמיס מיר׳ דברי הירושלמי כשבח שם
 דמשרש סיאם נכריח כל שהוא חושב נשפר כקרא סיאם וסי׳
 המשרש דהיינו כל שהרבה שערומ זה סל גנ זה נקרא פיאה אף
 שאינן קצה מראשה . ואולם יפה השינ סיז נשו״ח נ״ש שם.
 דפ״כ פיאה ככריח היינו חחח השבכה לפי סירש״ישס שצונרחם
 עם שיער קליממה שממראה בעלמ שער ע״ש ומה שפרה פיכ
 חחח השבכה דששימא דאסור לצאנו בהם בגלוי וממילא רגם שער
 ככדח המצורפים מם ששרה םייכו חחח השבכה . וזאח שכיח
 דהרי שכימ שם יוצאח נכבול ובפיאה ככריח לחצר ואף בשסרומ
 פצמן שרי למיזל פרוס בגלד בחצר ואין כזה אלא משום דח יהוריח
. ואכי מוסיף דאדרבה מסוגי' זו ר י כ  כמבואר בכחוכומ שם פ
 דשכח יש ראי' לאסור שיאה נכריח בשק . רככה החוס׳ שס נ״ו
 ס״נ ד״ה או כנלא כקשו נהא רחני נדשא יוצאח כככול לריה
 וכסיסא חני יוצאח כככול ונש״נ לחצר ואמאי לא סני ברישא ג״כ
 ס״נ כהרי כבול דאינה יוצאס כו לר״ה וחי׳ דפשיסא דאס־ר לצאח
ן . וחירוצם מהאי ה ל  בהם צריסדוראי משלסה משום דמחכי פ
 לו מובן רהא בש״ס שם לקמן אמריק לרכ מוחרח לצאח בכבול
 וס״נ לחצר משום שלא חחגנה על בעלה וע׳ סנ״י שהניח דיו
 בציס. סוד סוסיסו סחוסי להקשומ בהא דאמר ר״י המם כבול
 איי מה הוא אי ככלא דמכדא מבן אכל כיסה של צמר שסיר דמי
 או דלמא ביסס של צמר מק וסירש״י בסיפא דמשנה דמני ככול
 ום״נ למצר לכ״פ כיסם של צמר חנן והקשו מיו דסא משמע
 סכא דלמ״ד כבלא דשכרא מק שרי כופה של צמר אף לר״ה

 והכימו כקושיא :
 ולמען כפמור פל כירור שיסמ רשיי ו״ל לאמיממו כראה
 י כס״ד דלמיד כבלא דפברא מכן אכל כיפה של צמר
 שסיר דמי ופירש״י רכיון דמגליא שפרה צא שלפה וממוי ונהי
 דבר״ס ל״ש לאסיר אכל בחצר שאינה מעורכמ הואיל רנחצראין
 איסור משום גילוי שפר מן סדין שסיר יש לגזור דלמא שלפה
 ומחוי׳ רל״ח לגילוי שער דרך ארסי הואיל ואין בזה רק משום
 דמ יהורימ ושפיר קמ״ל רבומא דיוצאח בכבול וסיאה ככרית
 למצר וצא גזרינן משום שלא ממגנה סל כסלה וא״כ שסיר ניחא
 רלא מני כרישא רלא מצא כככול וס״נ לר״ס דסשיסא רשרי לריה
. ואולם למיד רגם כדשא ד ש  אלא דכמצר ס״ר לאסור וקמ״ל ר
 דמני ככול היינו כיסה של צמר ואסור צריה כפירשיי־
 שם דמיישינן דשלסס וממוי' ממממ השככס ואינו מגלה שערה .
 מ״מ בראה כרור רזה לא שייך לגזור רק כככול שהוא כיסה של
 צמר ממזנמ על שערה מחמ השכבה ישפיל יכולה להזהל בשפ׳
 ששומממ הכבול מממח השככה שלא ימגלו שערומי׳ ומיק* יתכסו
מ בשעה שהיא מממלמ לשמופ ולשלוף ד כ  כשבכס אבל בפיאה נ
 הס״נ עיכ השינ מתגלימ מרם ישלסנה וכיון לנר״ת אסור לצאת
 בס״נ מגילה משום מראיח פין לא שלפה וממדי לכך ברישא לא
ח כר״ה דפשיטא דשרי ועיקר הרכוחא היא ד כ  חני דין פיאה נ
 בסיפא דשרי למצר שאינה מעורכח אף רב;ה יש למוש רלמא
 שלפה ומחר׳ אי לאו משום רלא חחגנה פל בפלה וזהו שנחלקו

 לקק

 ואמנם להלכה כראם שיפחכל כאחרוכים דנהי דודאיבפיק
 שיםי׳ חליצח כנפל להר הב״ד אכל כל שכחברר
 לפניכם מיי ממשה הנמכימ שנגשם אליו ומחמילם לחלון וחיכף
י מ מ  ראו הביר אומו המנמל כידה כמ״ש רו״מ ככ״ד סשיסא ד
. ואף לפמיש מדברי הלגו״ש והניש ם ר ק ו ה לפיר ה  דלא כפינן מ
 ו״ל רמםרשי דקרא דלעיר הזקנים קאי על קרא דומלצם נעלו
 דכמיב במרי' נהי דריכה רכפינן לעיני הזקנים ממש מ״מ נראה
 כרור רכדפכד אם לא ראו כפיניהם כשירה דקימ״ל כריפ כמשנה
 דיבסוה קיג ררדש מקרא רככה יפשה לאיש ררכר שהיא מפשם
 נאיש משככ וכיון דוהו לאו ממשה כאיש איט מפככ נדפכד
ר מילי רשמפיק מקרא כהלכומ מליצה ואינן  וכן קימ״ל ככל כ
ר למקבפ דוכמא ריליף מקרא י  מפכבים בריפכד כמו הא דכפי ד
י מקום . ולכאורה מ ד כ מ  דופלמה יכממו השפרה ואינו מפככ ד
 לרון כזה דכיון דריכה קרא דכמיק שימ׳ מליצמ הכשל לפיר
 םזקרם כל של״מ הכמל למיר מוקרם מ״ל כאלו לא קיימה מליצמ
ל שסוא ממשס כאיש דממככ • וכמין זה כ' סואשורם ו״ל פ  מ
 ככסנים שסגלו כמקדש דאוסרק דכשא״ש אף דממשכמ כפיגול ל״מ
 מסשס כיון שסוא שוחמ כממשכס כלמי כגוכס כרי פשס מפשה
 כשחיס׳ שלא כהוגן ואוסר לשאיש מ״י ממשה והיה נזם שמושי מפש'
 החליצה שלא כמגן ככל פרסי' הוי כאלו סשס מסשה החליצה
' ] ומסככ . ואמכם כראה דכיולא יחכןרק אם מ ן  [שלא כמג
ר שמסינן דזהו מצוח  כמינ קרא וחלצה נפצו לפיני הזקנים ב
 חליצח המנפל שימי לפיני הזקנים ומצוחו ככך אנל אחר רכחיכ
ם וחצצה כסלו סנה כל דכר מצוה בפיפ ר ק  ועשה יכמחו לפילי מ
מ דלא קיימי  הוא שתיגש לעיני כזקנים והשרת שמחלון כסלו ה
 קרא דוכגשה לעיני הזקנים מצוח חליצח הנשל לא כסל וכיק
ר שאינו מעשה. כאיש ואינו מעככ. וכםכי  ללעיר הזקנים הוא לנ
נ ליה נ עי  ניחא מם שלקלקו כמס שנלאה מלכרי כחוש׳ קי
 והחולצת שכ' לסליא כיון לכתיב וירקה בפרו סוי כמו לעירו
 וחליצת סומא ססולס פ״ש מכואר מזפ להויילסיק מירילשיכובא
י אמדי  והיה ללכדני הזקני© הר פיכוכא ולסנ״ל י״ל לולאי אי מ
 לכסניו כר כמו לשירו א״כ פשיסא וכל שהסומא חולן ואינו
י כאלו לא ירקה ללא קיימה מצות הרקיקה כהוגן ולמיל  כפרו מ
 כל שהוא ממשה מסכנ וגם רקיקה מסככ משוה לליכ מפשס
 באיש ה״ה חליצת סומא לפסולה אכל האי רלסיר הזקנים ללא
ק שאימ ק ט  כתיב קרא לנסל חליצת המנסל פיי שליה לפירו ל
 ממשה כאיש אינו מסככ וכנ״ל. וסרה כזה מה שנתסונר בס״
מ והכין כן מרבדי הכיח לקש!׳ צי׳ אמאי לא כתיב קרא וחצצה י  נ
 נמלו צמיר כזקנים וצכניצ א״ש דכי קרא צמיר הזקנים וחלצה
 להשמיסמ ראין זה מנמל חליצת כמנמל לק שהוא מצוה כס״פ

 י וטון דאינו מסשה כאיש אינו מסככ זכניל:

 ואחל מוצא דכריט הכיל נלססנ״ד לדון למדות כניד דאין
מ מיחוש כיק דנראה סיקר להלכה דלעיני  כזה ט
 כזקנים לא מסכנא וכיון שנתכרר להדיינים עיי הממלמ חליצת
 כמנסל שראו כסירכם וחיכף ראו המנסל כידה וליה איש אמר
 אצלו כודאי שהיא חלצחו הרי חלצה כסר כ״ד ואם ככוא לחוש

י ססיקא לא נסקא והרי יש ד  שמא סיני הזקנים מסככא מ
נים כל חליצח המנעל  לסכיכו סוד שמא ראה אחד מהשלשס הדי
ל מי  כמו שאמר תמלם והוא מצשרף לשרם המשסים שראו ו
 ס״ס להקל ומחירין. נוסף לזה בררנו כחשובה אחרח דככל
 מלחא דרמי׳ סליי דאינש למידק אין לנו לססק שמא שכח ולא
 דקדק היסכ רחזקה שראה ודקדק ככל מה שששה וכראה ברור
 דאף לשיסמ ססונרים דל״מ ס״ס כמקום ח״א מ״מ יש להחיר
. דס'סראשון שמא סצוגםא דרכווחא איכו מכגד ס י ס מ ס ז  נ
 להחזקה כמ*ש סמשל״מ ס״כ מסלכוח מיצ דבס' דדיכא ציש
 חזקה דמשום סחזקם לא ישחנה סדין וכס׳ השר אס ראה השלישי
 חליצח המנמל חזקס מסייס למחרא דמוקמיק לי׳ בחזקה שדקדק
 וראם נמלחא דרמיא פלי׳ ואץ סםיקו מוציא מירי ודאי שאמר
נים  סחלה שראם כל חליצמ סמנסל וכל הלין סשמי מצקריפנא למאו
. ק פ ק  אשר קדמוני להמיר אשה זו לסלמאכלי חליצה שרת כצי פ

 והי יצילנו משגיאוח :

ץ ת פ ב ו ש  ת
 כיה יום מ׳ ס' אלול מכריך לס״ק כוסשאםש :

 לבארליוען. לכטדהלכסמוסלג כמורה כש״ס מוה׳
 פכתס 3מואל ני׳:



דא תניגא לדו ת חסד לאברהם אהיע פז מהדו ר  ש
 מראית טין מריס שסיר הוי ככלל רח משה כמיש ם׳ה כפכיד
 מאישות רמס שחשכ מאכילתו שאינו מפובר ככלל רת משה אף
ת  כמפשר בוזיז לרננן ושפיר קשיאג לי׳ דאמאי חשיכ לי׳ ככלל ר
 יהורית הא דת משה היא כמו ששירשיי )יל טל הא דמקש׳ סרומ
 ראש דאורייתא היא רהיינו דסא רת משה היא(ולא)[ואמאי] תני
 לי׳ כרת יהודית ש!הו אינו אשור מן הרין רק נכלל מנהג כנומ
 ישראל הצנומות . וכי! כתנתי לשיטת הכיש רטיקר אישור שינ
 בשוק אין כו איסור אלא משום מראית מין . אכל לסמנד״נ שיש
 נזה איסור ראורייאא לסימ שסירשיי ככתובות שם אזהרה לככו'
 ישראל שלא תצא כסרומ׳ הראש מדמכריק לה הכי למולם מרס
 כנגד מרה כמו שפשתה להתנאות פל נומלה מכלל ראםור וכיח
 דמיקר האיסור משום פרוצות שהיא מתנאית לכני אדם מה לי
 שפר סצמן או שפר נכרית שפשויות כאופן שנראין כשפרמצמן
 מורה אסח להם ואסור מהית . ואין מקום לסלק כין שערות
 פצמן לסינ שנראין כשערוח עצמן הואיל וקישוט ות אסרס חורה.
 אם לא שנחסוס פירוש שני של רשיי )״ל שסי׳ שם חיל אינ
 מרכחיכ וסרט מכלל דהאי שטחא לאו פרוס היא ש״מ אץ דרך
. ולס־׳ זת י׳ל דגזת״כ היא כ  כנות ישראל לצאת סרופוח ראש מי
 שלא תלך סרוע ומוכמיק לי מדכעי קרא להתיר סרועות הראש
 כסוטה עיכ רשאר כנות ישראל אין סולטן כן. ופכציל צסירוש »
 דל׳נ קרא כשיטה לחייכ כסריעת סראש אלא ראמרינן מצר םסכרא
 מהראוי לנוולה ולסרוע ראשה אלא דהוי סיד דאשור׳ לצאתסרוע
 כמו שאר נשים וקמיל קרא להתיר בסוטה מה שאסור בכל
 הנשים דאץ לומר לשירוש 1ס דקרא אתי לחייב סוסס במצומ
 סריטח הראש דא״כ אין כאן םוכחה לאסור סרימתהראש בשאר
 נשים דלמא שאר נשים מוחרח לסרומ ולכסוח ונסומה חייב

 לפרוע :
 1אחר הצעה וו נלםעניר לולא פירש׳י רל שסיים פל פי׳

 השני וכן עיקר . נראה עי׳ הראשון מוכרח כשיש
 דסוט׳ דף ח׳ ששנינו שם ככרייחא וסרע ראש סאשה אין לי אלא
 ראשם גוסס מנין חיל האשם איכ מה חיל ראשה מלמד שהכסן
 סוחר אח שערה ואי נימא דקרא להחיר אחי כסוסם לגלות
 גוסס ושמרם אף שזה אסור ככל הנשים איך יחכן לומר דקרא
 אתי לשמור שמרה אשו יש כזה חוש׳ א־סור כשחירח שער הא
 אף כשערות קלועים אסור לגלותם ומיכ דקרא לחץכא אתי
 שהכהן מחויב לסתור שערה ואם כן אין כאן הוכחה לאסור
 גלוי שער בשארנשים>&ם לא שנסרש סי׳ הראשון של
 רשיי זיל דדרשינן סממא דקרא דה״ע דמגלה שסרה שהוא מרס
 כנגד מדם סל שמשתם איסור לגלות ששרה לסני הכומל אלמא
נ.אשור כמו שערום  ראסור לגלות שסרה . ולסי׳ ושיראה רסי
 סצמן. רהא גם שניהם דומי! ז 1*1'ואין היכר כלל כין סינ לשסרות
. ומסין נראה דגם כסוטה רה  עצמן 11 :ו האיסור שאסרה תו
 שהיא מתכסית כס״נ סל שסרה כיון שגילה הכהן ס״נ(סוקמ הניל)

 יצא כוה מצית סריעת הראש :
ת ממת ששנינו ו ר ג  ואילם לכאורה הכאתי ראיה חזקת נ
 סיק רסיסה כמשנה הי׳ מגלה את לכה וסותר את
 שערה ריי אומר אם הי׳ לכה נאה לא תי׳ מגלה ואס הי׳ שמרה
 נאה לא הי׳ סותר ומיין חוס׳ שם רף ח׳ דיה אם שכתכו ראף
 דגזת״כ היא לגלות לכה ושמרה יש כח כיר תזיל לעקור דכר
 מסיח כשוא״ת וא״נדגם כס״נ יוצא י״ח סדיסתתראש למת עקרו
 דכר מ:"ח הא אם ששרת נאת יש לו לתלכישת כםינ מל שמרה
. וחשנחי ה ז  כס״נ שאינן נאת ומקיים שסד סרימח הראש כ
 חמלה לומר רתק־ שני ס" שהניא רשיי זיל כמחלוקת תנאים
 שניה דסי׳ הראשק ליש רק למאן רדריש סעמא דקרא ולכן
 שסיר אמרינן דה״ט רציוחת חורה לשרוט ראשה היא משום
 שעשחת איסור לקשט עצ cr לפני הכושל כגילוי שער ושפיר מוכח
 שקישיטוה אסור אףכס״נאכללמילדלאדרשינץ טירק עיכ אנו
 צריכין לכוא לס־׳ השני דילסינן אזהרה לאסור לסדוס הראש
 משים מדתתירה התורה נםיטהמכלל דשארנשים אסיירין כוס
. ומשתה  ולדירה ל£ מצינו לאסור כ״א שערות טצ־נן ולא ס״נ
 ניחא דר״י לטשמי׳ דליר טיר שסיר קאמר דאה הי׳ שמרה נאת
 לא היה סיתר רלדידי׳ א״א לקייה כס׳נ אכל לריש ררריש טעמי׳
: לתלות  רקרא שסיר יש לאסור אף כס׳נ. ואמנם אין נוח לי כו
: במחלוקת התנאים ובלא״ה אין בזת קישיא חרא דתא  דבר ז
 משכחת לה בתי׳ שערם נאת גאיןלס ס״נ שאינה נאה דבכת״ג
 התירו לו לבטל דית כשואית . ועור שנית סואיל וכתיב ופרע
c צריך לגלות כל ששלה ולסתיד הכל ולא סיי להנהן t f c ראש 

 בקצת

 לקמן בגמרא דאמר רב כל שאסרו חכמיה לצאת נו לריס אסור
 לצאש כו לחצר וסחם מצר כולל מעורכת כסירשיי שם וגם שאיני
 ממורנח וכסירוש המוס׳ שם . וכמעורכת האיסור משום גוירה
 שמא תצא לריה וכשאינה מעורכת אסור כלאיה משום טלטול
 כלי פירוכ רלמא שלפה וממר ורק כככולוסינ התירו כמצרולא
 מכפי׳ כמפורנת סשיםא דשרי רלא שייך לגזור אטו ריס הואיל
 ובריס סשיטא דשרי אלא דגם נשאינס מעורכת שרי משום שלא
 מחגנס על כעלה . כ״ז עלה כידינו לשיטת רשיי ויל ופירושו
 ומוכרח מזה דגם כחול אסור לצאת כסינ מגולה לשוק. ואולם
 לשיטח הרימ ז״ל כפי״ט מהלטת שכת םייז שכחכ שם לא חצא
 אשם •בפיאה של שער המונחת טל ראשה כדישחראהכעלחשמר
 ולא כככול של צמר . וכהלכה ח׳ כ׳ שה חון מכבול ופיאה של
 שימר המותר לצאת בהם לחצר שאיכה ממורכת. והואיל ולדידי׳
 אשור לצאת בשיאה של שמר לריהכשכת הדרא קושיא ׳למקומי
 מרוע לא תכי כמתכיתין ברישא שלא חצא כסינ לריס . וחשבתי
 תחילה כשיטת רכיכו זיל רכאמת כבא דרישא רתכי ליס כככול
 לריה מיותרת לגמרי רכיון רתכי כהיסא שיוצאת נכבול וסיכ לחצר
 מכואר דלריה אשור ועיכ דעיקר המשנה כרישא אתיא לאסוקי
 מררשכיא דסליג כברייתא דמייתי כשיש ומתיר כככול לריה
 ואמר המם אמר רשביא כל שהוא למעה מן השבכה יוצאת כו
ס  וכל שהיא למעלה מן השבכה אץ יוצאין כו ופירש׳י כרף סי
 רל״ח כזה רשלשה וממר דמגלי שמרה ומגניא כה שהשככה נר
 הוא לשפר מ״ש וכיז ליש רק כככול אכל כסינ רמסרש לה רכינו
 זיל שה שלונשח השמר למפלה מן השככה ודלא כשירש״י דמשרש
 סינ שצוכרס פל קליפח שפרס. ולפירושו מיכ הם מכוסי׳ בצירוף
ו זיל שכחכ סיאם של שמר שמנחח מל  שפרס וכניל אכל רטנ
 ראשה לשון זה שפיר מחשרש שהולכח כפ״נ מגולה פל השככם
 וכזה שסיר חיישינן רלמא שלשת ומחוי אף לרשביא ולכן לא כפי
 לממני כרישא דלית דמסישא שמעינן לה דחני דיוצאה לחצר
. ועפיז הי׳ מכאן ראי׳ להמיר סינ מגולת ר  משמע דלריה אסו

ו ז״ל :  כר״ ה במול לשיטמ רטנ

 1אולם אחר המכוננח אין וס נייח לי. להואיל והמשנה לא
 פירשם לין איסור יציאס כסינ לריס נסי לנימא
ו  לאסיסא סמיך כיון שרט לא שנאה וסמך פל מסיפא גם רטנ
, לו לשחום ולסמוך מל הסיפא כלרכו חמיל שלא להוסיף  ויל הי
ו זיל  טל משנחינו ומכציל או לסי׳ הגירסא כמשנה לסני רטנ
 גה ברישא רל״ח כככול וכסיכ לר״ה ושסיר י׳ל לשניםם ככול
ט ט  וסיכשוין לטובם תחת סשככה . ויוחר כיל לסרש כשיטח ר
ה מ  ויל סא רלא שכם רכי כמשכס ברישא ס״כ כסלי ככול ל
 למ״ר ברישא ככצא דטכדא תנן כא דיצא לסרש ככול דרישא
 בגווני אחרינא מסיסא דתט שם כככול לחצר ועיכ האי ככול
 כיפת של צמרכשירש״י שם. עיכ שהכריחו לפרש כן מדקשיאלי׳
 מרופ לא תט ברישא ס״נ בהדי ככול שלא תצא לריס ופ״כ
 לרישא אתיא כראבר״ש רמתיר בכבול דהיינו כיפת של צמר
 לריס והיה ס״נ משוס רלא שלפת שלא חגלה שמרת וסיפא לתני
 יוצאת בכבול וש״כ לחצל למשמפ לריה לא חצא אתיא כת״ק
 ררשכיא לאוסר ככול וסינ לריס וכך לישא וסיפא סליגיאכללי
 וכסיג מצינו כריש חולין ריש סרק אלו טריסות ורישא לאלו
ת וסיסא דאלו כשרות סליגי אתדרי ולאו אליכא לחל תנא ו ס ר  ט
 ממטנין ס״ש וכיון דרכינו ז״ל ססק רלא כראכיש משוס רנשכת
ל  סיס אמרינן דרשכ״א אתיא כשי׳ דרכי וריש ורשכ״א פולסי ס׳
׳ לא שלסם ומחר וכיח דשיסס סיא לית סלכתא  כימ למגינא ט
 כוותי׳ אלא כרמן ולרירסושסיר כתכ רכיטזיל רלא חצאבככול
 לריה ולחצר מותר . וא׳כ אדרבה מבואר מדכרי רכימ ו׳לרס״כ
 היינו תתתהשככה כמו ככול אכל למטלה מן השבכה בגלוי אסור
 לצאת כסינ אף כחול לשוק. וככר האריכו האחרוטה ויל להוכיח
נ ותיק אפשר כסינ היינו תחת השכנה  בהא דאמרי׳ בלדר כיח עי
נ רבעי בפיאה נכרית  דומיא רשערה שם וכן כעירוכץ ז׳ עי
ו ג״כ שתי׳ הולכת תמת השכבת. נ . מי  באומרת תכו שערי לכתי
 וראיחי כשרמ״ג או״ח שי׳ ע״ת שכחכ דמוח ראית לתתיר ש״נ
 כשוק מסוגיא דכחוכוח עיכ שם דמקשה כמת ששנינו כמשנה
ח יוצאה וראשה פרוע. דאורייחא היא רחררכ״ר ר מ  איזהו רח י
 ישמעאל ופרפ אח ראש האשה מכאן אזהרה למוח ישראל שליח
 סרומ כראש . ואמאי לא שני לי׳ דהאי ראשה פרופ דמחניחין
 היינו כסינ דשרי מתיח ואסור משום מראיחעין וזהו כנללדח
 יסוליח. ואין כאן הוכחת כלל דהואיל ופכיס אשיר ס״נ משים



 שרת הסד לאברהם אה״ע פז טהדורא תנינא
ף מדמ יסודמ שיוצאת כלי כמוני ד  בררן של ישראל לפכיפ לא פ
 אף ביוצאת כקלמה כמנואר ככמונומ שם ומיין. נשוימ כ״ש ש0

: ה ז  שהאריך נ
 ומלבד כיו נוסף בזמרנו איסור חרש נזה לפ״מ שנשברר
 שרונ השערומ מסינ הם ממחי נכרים שמולשין
 שמרן מר שרשן . וקימ״ל רשמר הממ אסור נהנאה כמנואר
. ואם אמנם ם י ט  נשימ יויר סימן שמ״ט ראסור אף נשל מ
ח ו ס  ני דנו הליעומ כזה כנר ניארנו נמק״א רמכיס מריס א
 שמר כמח אף של נכרי וממיש בשו״מ חסיל סיויל סימן קיט
 וקייואיכאף אי נימא רהוי ססק אי הוי שמר הממ הרי אסור
ר לכמחלס כמו שהוכיח נשו״מ מוהרי׳מ וכיפ המנ״א ד  למשוח ס
ל סוי ס״ס למממיי י מ . ונוסף לזס ל א י י  נאו׳מ סימן יו״ל סק
 שמא הלכה כשיפח האוסרים לנישמ ס״נ בשוק ואפילו לשיסמ
 הממירק שמא יש כאן איסור לכישח שמר הממ ופיק כשו׳מ
 סמיא חיא סימן פיה לנס״ס להחמיר גם נלרננן אזלינן לחומלא
 ועיין נמשלימ סיח מאטמ המומאה וסלק וי ממקואוח ופיל
מ . עיכ כל מה שיש נילו לממומ יעשה ולגלול םרצומ ו טל  לנ
 ישראל ולמנוע ננומ ישראל מכשירומ מלצאמנםאהנכלימפשומפ
 ישמע והחלל ימלל ואנמנו נקייה . והעובר מסאו ישא . וכצ

ט מאלקי אמן . לכרי ידילו: ל נ מ  השומעים ללכרינו י

 בקצמ שפל וכישול לר׳ יהולא לפמיש ממושי ככורומ ג׳ ומולין
 ס״מ ליםול״י לס״ל לל״י לם כל הלם משמפ ופ״כ כמיכ למו
. ומיה כזמ לכמיכ ופלפ אש לאשם כל סראש ו מ  אפי׳ מקצמ ל
 משמע וצריך לסמור כל שסלם וכיון שכן אף אם מלכש ס״נ
 פל שערם אמר שיסתור כולם א׳א שלא יתראה משמרות עצמן
 שהם נאים המוצה ואיכא הרהור. עיכ עקרו לכר מסית כשויאמ
 שלא יגלה שערה אם היה נאה . וכיו? שק שכיארנו שסייראשק
 של רש׳יזילמוכלמ כש׳ם ממילא לגילוי ששר נכרימ אסור מהימ
 וכבר בארנו כשוימ חסיל סימן פיה מיויל כארוכה ללמומרא
. ואף שהיקל הרמיא ז״ל כאוימ סימן פימ ל ׳  לכיס ללשיק ס
 לםנין קיש כגילוי מאה נכלימ נלאה נלול ללא םיקל לק לסרן
 קיש לאין נזה רק איסור לרכק וגה יש לצרף נזה שיסמ מרימ
ל שסל ג  זיל שהשמיס כס״ג מהי קיש לק זם שאסור לקרות מ
 האשם וכמנ נכ״מ שם לס״ל ללא אמרינן שסר נאשה סלום לק
 לאסור הסתכלות נשםרס רש נכיז לי לצלף לסמוך םל השיג
 להתיר סינ וגם כיון לשיטת רוב םאמרורם לאין איסור לנישת
 ס״נ רק מריס לא החמירו בזה לסנין קיש אבל חלילה לםתיר
 לצאמ לשוק בס״נ מרם מרלא הביא הרמיא זיל בהנהומץ רברי
 השיג נאסיפ סימן כ״א ששם פיקר רין פריפש הראש באשה
 אס״כ רכאשר רברנו כן סוא שלא רצס נסנטך להקל בזה למרוץ

 תס חלק אבץ העזר בעזר יתברך שמו ויתעלה

 הלק הושן המשפט
. ופ״כ רסא רסשיסא פ  פיא סגי י׳ל רלא נססל פ״י צירוף קאי
 לסו רבסלה הסראפ סיא ואינו ממייב שבוסס סוא משום רכללא
 הוא רכל םיכי ששנים ממיעק אומו ממון סיא ממייבו שבוסס
 כמבואר בש״ס. וכזה שנמצא א׳ מסן קאיס הואיל ואלו סי׳ שר
 כשרים פמו לא היי ממייבק אומו ממון גם פיא לא מחייב

 שטפה :
 [וסצת ראי, נלסס״ל לדבר מהא ראממ' בשטפוס מ״ב
 בסמני׳ כבי מלמא ופרפי׳ באפי ארבסה כיח ממים
ס גאון במשססי שטפומ שלו למיינו לאם  לליםומ נמ־מ ונמב ל׳
 םרמי׳ נאסי ארבםה מאי מל ססלא לטסי םל שלשה לסמני׳
 לגנייהו ממייני שנושה ואי איכא שנים נוספים מל השלשה
. ומ׳ נשיך מ״מ סי׳ מיא שממה נזה . ן ו מ  ממיינין אומו מ
 ולשיטמ ל״ס גאון זיל לסבילא ליי לכיון להמר׳ כני מלמא הו״ל
 כאלו ססל אומן למלומ ולא מממייכ כיא טס״י הנומליס . ואיכ
.  מיקשי יהיו השלשה נלין קא״מ לכל מלומ מומרים בטל
 וכלאיכא שנים נוססים פל השלשה שססלם שסיר י׳ל לאין שם
ם ממייכין אומו מלי  פסול מל כשלשה שססלם הואיל ומשנים מו
מ י ל מ  ממון איכ אין חועלמ עול כפלומם מל השלשה ומה א

 במה שססלם אבל בלליכא רק מיא נוסף מל השלשה הבא למייבו
 שכוממ שסיל מיקשי הואיל ושלשה הלאשורם ממזיקין להו
 בפסולים פפ׳י לכליו שלא לשייכו ממון פיס ממילא גם המיא
ף צא יופיל,למיינו שבופמ כי שלומו בטל -שיי צילוף ג' ס ו  מ

ח שכופה לא מססל פ ל  הראשונים שססלם. אפיכ כאשל לכלנו ל
 המראנו פיא פ״י צילוף קאיס הואיל וליכ צילוף אלא לאסים לא
. וכזה הואיל ן  מחייב שבועה הואיל ואין שרם ממייבק אומו ממו
ו ׳ ממייבק אומו ממון ולא מ  ואלו סי' שרם נוסף על מגי מ
ם ממילא גם פיא מ ה  נרורם כנמצא א' מכן קאיס לנטל מ

:  ממייט שכועס]
 ועפ״י הצעה זו נחד אק לענק ליינים ללמאי לסשקסרימ זיל
 נסיכ מםלכוס סנמלרק כרנ אמא למסית חל נמי
 כשר סשיסא ללא •מססל מיי צילוף קאיס לאף נמלים לא שמענו
י לכמי צירוף שנים אז בשל כ  לפסול מיי צירוף קאיס רק מ
 מצירוף פ״י קאיס לק לפיא לא ממייב שכופס משום לשרם אץ
נים,למר נמי כשר ואף מליס  מחייטן אומו ממון משא״כ בדי
 לכפי מלמא סוא לגומ משום יושכי קרנומ ונמלמא איא ללימ
ר מ מ מל לגמיר כמנואל בדש סכםללץ ואיכ מיקד סלק ע  ב
 כאמל ולא שייך היקש לשלשפ לשנים ופשיטא ללא כפסל מיי
 צירוף. וכ״ז לפנק לין ליליף לכ אמא לשל כשל מקלא לנצלק

 משפוט

 תשובה א
 נ״ס יום ג׳ י״ט סיק חרמיי לפיק טטשאטש :

ן דאסאמרס מ  לככול ילילי הרנ מוכריר ראובן ה
 ניי חל מכ״ל רקיק סאררסאל:

ל שאלתו בשרם שקבלו סליהם שני דייגים ׳  מכתבו קבלתי ס
. וסליירם מילצרסו רםם  כזבליא וזבליא ללון בי
. וססס נולס שסשלישי הוא ל י ס  לסצמם סול שלישי ומתמו ןולם ס
. ורוימ צירף מסמים לנים למשול סס״ל ל י ם כ ס  קלוכ לאחר מ
ם נסיקר לפסול ס  הזה - ואיני רואם צא אמד בהם שיסי' מ ס
ד רמה ראמי סלה משום מיהי שהרץ ממקיים נשרם  הפסי
נ מימ א״י לדק פפ״י אומו כמנ דהר  שקבלו סליהם כלא סקלו
יסם  מסיכ כמ״שכנמימ סייגי ראףלשמואל ראמר שנים שרט דנ
ן כיר והר כסריס רלא מהר מסי כמכס.  לץ מימ אץ סליהם ד
ן מסיח כרץ דיינים ולא ם ד נ  הא ליסא רהואיל וקכלו סליהם ד
 מססיל מס״כ וגס ארסחא רםכי קנלו אוחם שיסנהט כרין דיינים
י מפיכ. מי כשער שנסשה נצייר סמממייכ רלא מ  לכמוכ ססיר ו
 ומם ראמי סלה כ״מ הואיל ונמצא א' מהן קרוב כסלו כולם כמו
 בפרים שנמצא א' מהן קא׳פ וכמיש המשל״מ סס״ז מסלכומ סרות
ג בשם מםרשיך רגם בריירם נמצא י ה נ  בשם ממרמיש. וכיכ מ
ה המגי׳ שם במשל״מ הביא מ  א׳ מהן קאיס הסס״ר נטל . ו
 נשם נפל משיא שנסמייפ לשיסמ מהרמיש ממ׳ש.הנמוק״י ריפ
ו ל ו  מצומ מליצה נםאלאמר שמואל אנא גר אנא מיימ ומשום" מ
 םשו מינור א' לכולם ונפסל כל הנ״ל נגלד הרי לםשיפא ליי
נ או פסול נמבריל.צירופם: ו ר ק ן ה  לגם נליירם ממצא אחל מ
 ולפעגדינ למשום הא לא איליא והוא לבהא למטאר מדברי
 הראשונים זיל בשטר נשר מלים ואי מהן קאים
ר אף כסיא למייב שבוסס . ראר לפורר רהא בנמצא א׳  ללא ס
מ מקרא רכמיכ פס״י ט  מסן קאיס רסדומן נסילה ילסיק נריש ת
ם יקום רנר מס שרם נמצא יא׳ מהן ד  שרם סרים או שלשם מ
 קא׳פ פרומן נטילה אף שלשה נמצא אימהןסא״פפלומן נטילס.
 ומזה לא שמפכו רק רפיי צירוף קאיפ כפסל פרומן לממק כמו
 שנפשל מרומן נשנים ממצא א' מסן קא׳פ רל״מ מו פר סנשר
 לממון אנל לנטל ערומ ע״א למנין שטמפ לא שמפט נזם ראף
מ השר למיינ מ  בשרם אם נמצא א׳ מהן קא״ס י׳ל דמועיל פ
ם ומיל ד  שטפם ושפיר י׳ל דעיי צירוף קאיפ מועיל לנפל צירוף מ
 כאלו אין כאן צירוף כלל אכל למטן שכועס רליב צירוף וספראמ
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