






 באר הגולה

 ד מרלט נשם רנינו האי ושאר פוסקים:
 ה שס נגמ׳ כ״ה: ו שם: ז רמנ״ס:

 א גרנות כ״ה: ב שס: ג שם:
 ד לפי׳ הרא״ש:

 עטרת זקנים
 שתהא נראה נעלת שער אסר לקרות
 ק״ש. (מהררמ״י) ונל״מ סי׳ ש״ג כ׳
 מהררמ״א נהליא למות׳ לאשה נשואה
 לגלות פאה נכרי׳ שלה ל״ש עשוי
 משערותיה או משער חנרתה כו׳ וע״כ
 כ׳ נהג׳ סתס א״כ חולק מהררמ״י מה

 על נעל הגהת ע״כ:
ך * צואת בגומא כר ותוא שאץ י  ן
. אגל אס הי׳ סנדלו  סנדלו נוגע בו
 נוגע נו אסר אף שאין לנוק בסנדלו
 ממש (הרמג״ס והרא״ש והטור) ולא
 כהר׳ יונה לפסק אף נוגע שרי אלא א״כ

 היא לנוקה בסנדלו ממש:
 * תעבירו צואת לפניו אסר לקרות
 כנגדת כר. אפי׳ כמלא עיניו ולאחריו
 ל״א ממקום שכלה הריח (ג״י נשם

 יד אפרים
 מחצר לחצר לרך מנוי אסר כלאיתא
 נהמליר וע״ז תירץ להתס מיירי שסותר׳
 הקליעה אז אסר גם ננתולה שאין זה
 מלות צניעות טון שהראש מגול׳ ניות׳
 כלאיתא נסוטה ופרע ראשה מלמל
 שסותר׳ את שערה ופרש״י מרב׳ נגילוי
 שסות׳ את קליעתה והלכך אף ננתולה
 כה״ג אסר והתם יוצאה נהינומ׳ וראש׳
 פרועה אנל מ״מ אינו סותרת קליעתה
 אלא שאורך השער מונח על כתיפה
 וכמ״ש רש״י שס ושוב כתג לע״כ הא
 לאסו׳ ננתולה נקליע׳ שער לאו לאוריי׳
 לקרא לא מיירי נפנויה לאל״כ גס נגילוי
 תהא אסורא למקרא ופרע ילפינן ללא
 תלך נגילוי מלקאמ׳ ופרע מכלל לעל
 השתא מכוסה והיינו אף בלא סתירת
 הקליע׳ הי׳ מכוס׳ לפשטא לקר׳ נפריע׳
 הטסוי מיירי רק למרנוי׳ ילפינן לסות׳
 את שערה וא״כ גס ננתולה יהי׳ איסו׳
 נגילוי לנד אלא ולאי הא לאסו׳ נסתיר׳
 הקליעה אינו מחמת קרא לופרע ללא
 מיירי נפנויה רק מחמת מלות צניעות
 ט אין לנתולה לילך נסתירת הקליעה

 טון שהוא גלוי ניות׳:

 הגהות רעק״א
ף א׳ צואת בעששית. ן סעי ז ; 
 מקיאה אעפ״י שהוא מאוס אינו

 צריך להרחיק מ״ש:

 חתם סופר
. ועיין בס׳ כרם שלמה משם ם ו י  ה
 אחרונים סדר תפלתו ומבואר
ל אלו כ . ומשמע מ ו י נ פ ל או כ  ב
 דברוך שאמר וישתבח אומר
ן  ודלא כאאמו״ר זצ״ל [מהגאו

: [ ר פ ו  חתם ס
ה בדברים דחוים. ״ ק א ס ״ ג מ ה ב  ע
ר בא״ש פ ס  נ״ב המעיין ב
 בפנים יראה כי סוף דבריו
 נכונים והמה בשם הגאון מוה׳
 יחזקאל קאצינעלינבויגין והוא
 הוסיף ראיה מנדרים דף מ״ח
. וכן העלה ש א  ע״ב גבי שחורי ר
 מהר״י יעב״ץ חלק א׳ סי״ט
כתב ר ו חלק ב׳ סי׳ ז׳ ח׳ לאסו  ו
 האי דנזיר דף כ״ח ע״ב מיירי
 בחצירה וביתה ולא ברשות
טי  הרבים והאי דיוצאה אשה בחו
ם שער  שער היינו שלא במקו
ה ואחוריה דהוי ת ח ד פ  כגון ב
 כשאר תכשיטין אבל פאה נכרית
ה דאסור כדאיתא ת ל ק  לא עדיף מ

 112 מגן אברהם נ״י
 להתחלה פדאיתא במשנה פ״ו דשבת6 יוצאה אשה בחוטי שער וכר דלא כב״ש7
 שחולק עליו והאריך בסוף ספרו בדבריס דחויס עסי' ש״ג סי״ל: ו. זמר אשה.
 אפיי פנויה [ב״ש] ועי בא״ע סימן כ״א דקול זמר א״א לעולס אסור לשמוע
 אבל קול לבוד שרי [ל״ח8]: ז. ערות קטן. ובמגילה דף ה״ד ריש ע״ב כתב

 רש״י דהקטן בעצמו יכול לקרות אפיי

 א״ח עה עו הלכות ק״ש ט״ז מגן חד

 הוא ערוס דלא הוזהר על פך ולי צ״ע
 דליתסר מדרבנן מידי דהוה אכל עבירות
 שבתורה ועסי׳ שמ״ג ולהסוסקיס דערות
 קטן לא מקרי ערוה א״ש טפי וצ״ע:
 ח. ויש כזתירץ וכו/ שאינו ראוי לביאה
 כ״ז שאינו בן ט׳ שניס. ונ״ל דמ״מ לא
 יאחוז המוהל בערוה בשעת ברכה עמ״ש
 ססי׳ ע״ד: ט. והחזיר פניו. וב״ח ססק
 דוקא החזרת פניס מהני דהוי מחנהו
 קדוש דומיא דצואה מאחריו אבל עצימת
 עיניס או לילה או סומא לא מהני וכ״כ
 בהדיא במרדכי9 ובדוקה10 ובירושלמי11
 ומ״ש הרב״י שכ״מ ברשב״א כמש״ל סי׳
 ע״ד סס״ב אינה ראייה דהתס עכ״ס ערותו
 מכוסה במיס דהא מקרי חציצה לגבי
 לבו ה״ה לגבי עיניו ואפילו הפי אסור
 להסתכל בה מידי דהוה אערוה בעששית
 אבל כשהערוה מגולה לא מהני עצימת

 עיניו כמ״ש סימן ע״ד ס״ד:
 א. וכיון שאין ריח רע. ואפילו למ״ד
 בסי׳ ע״ט ס״ב דהססקה מועלת
 לריח רע דוקא מחיצה אבל כפיית כלי לא
 וכ״ה בל״ח 12: ב. ליקרות כנגדה. וב״ח פסק
 דאפי׳ מלפניו די בד״א כמ״ש ב״י בסס

 מהרי״א: ג. ומכוסה בבגדיו. ואס היא על (0) ידו ואין בה ממשות אלא לכלוך
 בעלמא והלך ריחה והיא על ידו דומיא במלמולי זיעה שרי לקרות (0) כנגדה
 [ב״י תר״י13 ורשב״א]: ד. דרך חור. כתב רש״י מחיצה יש בינו לב״ה ופשט ידו
 לפניס מן המחיצה וכתב המאור14 דאל״ה אסור לקרות כנגד ב״ה. עסי׳ פ״ג מ״ש:

 ג י יש ליזהר משמיעת קול ו זמר (03 אשה בשעת ק״ש
ה ואפי' באשתו אבל קול הרגיל בו אינו ערוה (ב״י בשם אוהל מועד והג״ט): ג  ה
 ד ה אפור לקרות כנגד ערוה אפי׳ של עכו״ם וכן כנגד
 ז ערות קטן אפור: ח ויש מתירין נגד ערות קטן כל זמן

 שאינו ראוי לביאה (רבעו ירוחם הרא״ש פרק מי שמתו ומהר״א מפראג)
 וכן עיקר ועיין בי״ד סימן רס״ה:

 ה י ערוה בעששית ורואה אותה דרך דפנותיה אפור לקרר
 כנגדה דכתיב ולא יראה בך ערות דבר והא מתהזיא:

 ו ז היתה ערוה כנגדו ט והחזיר פניו (יא) ממנה (ב) או
 שעצם עיניו או שהוא בלילה או שהוא סומא מותר

 לקרות דבראייה תלה רחמנא והא לא חזי לה:
 עו להזהר מצואה בשעת ק״ש. ונו ח׳ סעיפים:
 א א צואה ^ בעששית מותר לקרות כנגדה אף
 שרואה אותה דרך דפנותיה משום דבכפוי

 רחמנא דכתיב וכפית את צאתך והא מתכפיא:
 ב ב * צואה בגומא מניח סנדלו עליה וקורא דחשיבה
 כמכופה א וכיון שאין ריח רע מגיע לו מותר והוא

 (א) שלא יהא סנדלו נוגע בה:
 ג ג * העבירו צואה לפניו <ג> אסור ג לקרות כנגדה
 ופי חזיר כצואה עוברת דמי אפילו עולה מן הנהר

 אין הרחיצה מועלת לו דהוי כגרף של רעי:
 ד י היתה צואה על בשרו ג ומכוסה בבגדיו או
 שהכניס ידיו בבית הכסא ד דרך ^ חור ואינו מריח

 מקוס הרהור יותר משאר איבריס: (ב> או שעצה עיניו. כ״כ ב״י והוא
 תמוה בעיני חדא דלישנא דתלמודא לא משמע הכי דאיתא שס טעמא מאי
 דכתיב ולא יראי בך ערות דבר והא קמתחזי ולא קאמר והא קא חזי ש״מ כיון
 דמתחזי נגדו אע״ג דאיהו לא חזי אסור ותו דהא גס בצואה איי דתליא מילתא
 בראי׳ דהיינו לפניו מלא עיניו כדאיתא

 ע״פ
 תלה

 בסי׳ ע״ט ואפייה אסור אף במומי ובלילה
 כיון דאפשר לראות וא״כ לא יהיה חמור
 לשון ראיי׳ של התלמוד דאמר בצואה כל
 שאינה ברשות אחרת לאסור בכדי ראיית
 עיניו מלשון הכתוב ולא יראה בך ערות
 דבר והא אידי ואידי ל׳ ראייה נקטי ותו
 ק״ל הא לתכן בתוס׳ דתרומות 1ומייתי לה
 בהגייה ריש חולי!2 דערוס לא יתרוס וכן
 גבי שחיטה פסקינן בריש י״ד דערוס לא
 ישחוט ולפ״ד הב״י יהיה היתר באס מעצי׳
 עיניו בשעת ברכה ואייל הטעס משוס לבו
 רואה הערוה דא״כ קשה למ״ד לבו רואה
 הערוה מותר היאך מפרש תוס׳ זו ומ״ש
 ב״י ראי׳ מדברי הרמב״ס3 דשרי בהחזרת
 פניס שאני התס דכשמחזיר פניו אין
 הערוה כנגדו ולא מתחזיא דלא הקפידה
 אלא אס הערוה כנגדו כמ״ש אסור לקרות
 כנגדה. ואייל גבי תרומה (0) ושחיטה נמי
 יחדי פניו ויברך דמ״מ הוא עצמו בגילוי
 ערוה ואסור לברך משוס ולא יראי בך ערות
 דבר דהיינו שלא יהי׳ בו ערו׳ דבר משא״כ
 לפי׳ ב״י דבראי׳ תליא מילתא ולא איכפת
 לן במתחזי ומ״ש עוד ב״י ראי׳ מדברי
 הרשב״א הביאו ב״י סי׳ ע״ד אמאי דפריך
 התלמוד גבי רוחן במיס צלוליס והרי לבו רואה את הערוה אבל מעיניו לא פריך
 כיון שעיניו חון למיס ומסתכל בחון אינו רואה את הערוה ל״ד לזה כלל דכבר אמרנו
 דוקא ערוה כנגדו אסור ולא למטה ממנו דאס היה עומד על שפת הבור וערוה
 בבור אין איסור לקרות ק״ש ומה שהוא עומד במיס אף שהס צלוליס מקרי מכוסה
 נגל בני אלס רק שהוא יכול להסתכל למטה בערותו אין זה מקרי נגלו ע״כ נרא׳ להלין
 עס בעל הרוקח4 שהביא ב״י לאסור אפיי יעציס עיניו. וראיתי גס למו״ח ז״ל שכתב להחמיר והך החזרת פניס להתירו בו שהחזיר כל גופו ועומל לצל אחר

 לומה למ״ש סימן ע״ג אס היה ישן עס אשתו קורא בהחזרת פניס ושס אין שייך בהחזרת פניס לחול כיון שהוא שוכב וה״נ כן הוא לוקא בהחזרת כל גופו:
ו (א) שליא יהא סנדליו נוגע כר. אע״פ לבעששית נמי נוגע מ״מ סנללו גרע טפי כיון שהסנלל הוא מלבוש שלו: (ב> אסור ליקרות כנגדה. ברמב״ס5 כתוב  ע
 ע״ז ועל פי חזיר על שיעבור ממנו ל׳ אמות כתב ב״י וז״ל נראה מלבדו שאע״פ שהן עובריס לפניו כיון שהרחיק ממנו ל״א שרי ול״ל לצואה העומלת
 במקוס אחל שצריך להרחיק ממנה לפניו כמלא עיניו להיינו כיון שעובריס והולכיס להס בהרחקת ל״א סגי וכ״כ רבינו הגלול מהרי״א אלא שלא מצאתי גילוי
 לזה בגמרא לכך נ״ל למלאחריו מייד ומ״ה סגי כשעברו ממנו ל״א אבל מלפניו צריך להרחיק כמלא עיניו עכ״ל ומו״ח ז״ל הסכיס לפי׳ קמא ותמה על ב״י ששיני
 הלשון של הרמב״ס למיירי מעובר לפניו. ולעל״נ שלא כלבד זה ולא כלבד זה והא ולאי שהב״י כוון נכונה לעני! הלין שצריך להרחיק כמלא עיניו ומ״ש בפי׳ קמא
 לשאני הכא שהצואה או פי חזיר עובריס והולכיס תמהתי על פה קלוש יאמר כן להא בהליא אמדנן בצואה עוברת לאביי ס״ל מותר לקרות כנגלה וא״צ להפסיק
 ומלמה לה לההיא למצורע שעובר תחת האילן והטהור שהוא עומל תחת האילן אינו טמא ה״נ בצואה עוברת ולחי לה רבא שאני מצורע מקביעות תליא
 מילתא לכתיב בלל ישב והכא והיה מחניך קלוש אמר רחמנא והא ליכא אלמא מצואה לא מחלקינן בין קביעות לעוברת ומכלן להקל אליבא לרבא למחמיר גס
 בעוברת ולחלק בין ל׳ אמות או לא אלא ברור שהלבריס כפשטן לצואה עוברת שבגמרא ובפוסקים היינו שהאלס שקורא ק״ש מעביר אלס אחר צואה מלפניו
 על פני רחבו של אלס וזהו משמעות לברי רש״י שפי׳ שנושאי! לפניו גרף של רעי להעבירו עכ״ל. להוא מורה על מ״ש שעיקר פלוגתא לאביי ורבא היא אס צריך
 להפסיק באותו זמן שהצואה הולכת ממש מכוון לפניו או בסמוך לו תוך ל׳ אמות אבל קולס שמגיע ללי אמות או אחר שנתרחקה כן שרי לכ״ע כיון (0)
 שהיא אז מצלו ואמרינן לקמן סימן ע״ט למצלו הוי כמו לאחריו לסגי בלי אמות וזהו ג״כ כוונת הרמב״ס היתה צואה שטה על פני המיס להיינו כשהאלס עומל

 אצל המיס והצואה שטה מצל זה לצל זה ובנתייס באה מכוונת לפניו אז אסור

 שערי תשובה
ב סי׳ ז׳ וסימן ח׳ ועיין ביד אפרים על דברי המג״א בזה ״ ב הביא דברי שאילת יעב״ץ ח ״ ח מ ב  ו
י . עבה״ט ועיין בי״ד סי׳ א׳ לענין ערום לא ישחוט מפנ ה נ מ : (יא) מ ו פ ו ס ״ת בית אפרים חלק אה״ע ב  ובשו
 הברכה והפוסקים כתבו שם דאפי׳ הפיכת פנים לא מהני לאחר שיברך ויכוון להוציאו כיון שהוא צריך
 לצאת בברכתו ושומע כעונה וא״כ אסור לערום לכוון שאז תהי׳ שמיעתו כדיבור והדיבור אסור וע״ש
ת כתנתו יש ח  בת״ש ס״ק ס״ט ויתברר בסי׳ פ״ה אי״ה וע״ש בת״ש ס״ק ע׳ שאפי׳ הולך במכנסים ת
ק גופו בזרועותיו ב ח מ ט שלבו ראה ערותו דרך חיתוך המכנסים ולא דמי ל  ליזהר אע״ג דמפסיק האבנ
הפסקה מעלייתא ) ו בה (אפשר שצ״ל בגופו ו ת בגדיו י״ל דזרועותיו דבר שבג ח  בסי׳ (ע״ט) [ע״ד] ומשמע אפי׳ ת
למעלה הוא ערום ה ו ט מ ל ים ו סה ממתנ  הוא משא״כ אבנט בעלמא וע״ש היכא דאפשר לא סגי אם מכו

ט : פשו תפלה שנאמר הכון כו׳ ו ד הברכה ע״ש ומכ״ש כאן בק״ש ו ם כבו  משו

ר היינו מיום  ומה פריך אי נימא כדעת מהריט״ץ דביום הקבורה חייב א״כ בע״כ מה דקאמר ביום שני פטו
ל לפניו היינו ביום ג׳ מן המיתה כגון ט ו ת לה הדין מי שמתו מ ח כ ש מ  המיתה וא״כ מה פריך הרי יש לומר ד
כח דאף שאינו יום . ובע״כ מו ר ו ט  דלא נקבר עד יום ג׳ וא״כ מצד יום המיתה היה חייב ומצד אנינות הוא פ
ם ל מקו כ ב יום מר ומן הקבורה מנינן וא״כ פריך שפיר דלו יהא דהוי ביום ג׳ מן המיתה מ ש ח  המיתה נמי נ
. ר י פ ל לפניו ואתי ש ט ו ל מ ״ מ ל לפניו וא״כ ל ט ו מחר אף דאינו מ ר היום ו  הרי אם יהיה נקבר היום יהיה פטו
 וזה ראיה ברורה לפענ״ד ודו״ק : והנה בדין אונן אם הוציא בדיעבד איזה אחרים באיזה מצוה אם יצאו או
ל מים ואח״כ נקבר אם . גם בדין אם אונן אכל או הטי ה ז בתי ליו״ד סימן שמ״א מ״ש ב  לא עיין בתשו
 חייב לברך ברכת המזון אם לא נתעכל המזון או אשר יצר עיין בסידור של הגאון מאוה״ג מליסא זצ״ל
ל עליו ב א ת ה ת שהוא חייב ל : הנה בדין מי שמת לו מ ק ״ ו ד בה הנ״ל ע״ש ו  ומה שהשגתי עליו בתשו
ב דלא שייך ת כ . עיין ביו״ד סי׳ שמ״א ועיין בט״ז ש י ו כ ה ו ל פ ת מ ר מק״ש ו ל לקברו פטו ט ו  אפילו אינו מ

 מחצית
 ואין מי טבילה נכנסים בהן אסורה לצאת בהן בשבת. דהיכי דחשיב חיישינן דלמא משלפא ומחר לה לחברתה
 ומייתי לה ארבע אמות ברשות הרביס, וכן אי מיהדק דלמא תצטרך לטבילה ותצטרך להסיר ומיימי לה ארבע
 אמות, אבל חוטי שער דלא מהדקי וגס אינן חשוביס מותרת לצאת בהן. אבל אין מזה ראיה כל כך למג״א
 דדלמא מיירי תחת השבכה והן מכוסים, ועיקר ראייתו מסיפא דילדה לא תצא בשער של זקנה דלמא מחט
 עלה ותסירן מפני הבושה ומייתי לה ארבע אמות. ועל כרחך במגולה מיירי דהא חיישינן דמחכי עלה: (ס״ק
 ו) זמר וכו/ קול דבורה שרי. אפילו באשת איש ואפילו בקריאת שמע: (ס״ק ז) ערוה וכר ובמגלה. אהא לתכן
 (שם) פוחח היינו שבגדיו קרועים אינו קורא בתורה. ואבעיא להו קטן פוחח אי שרי. ופירש רש״י דוקא גדול
 דאיכא משוס לא יראה בך ערות דבר מה שאין כן קטן דאינו מוזהר על זה. ופשט לאסור משוס כבוד
 הצבור. ולא הבנתי לדעת רש״י איך סלקא דעתין דהטעס משוס לא יראה וכר אס כן אמאי שרי לפוחח
 לפרוס על שמע כדתנן התס: (ס״ק ח) ויש וכר ונראה לי דמכל מקום לא יאיזת וכר עיין מה שכהבהי 0וןז
 סימן ע״ד. לניהו לראיה שרי אבל נגיעה אסור דחמיר. ובספר אליה רבה (סק״0 כתב דאין נוהגין כמו שכתב
 מג״א, גס הרא״ש (שם פרק ג סימן נ״5) כתב עול להתיר שאין צריך כיסוי בשעת מילה ודיל כיון ללתקוני
 מילה קאתי קרינא ביה שפיר והיה מחניך קלוש עכ״ל. ולטעס זה גס הנגיעה היתה ראוי להתיר, גס אי
 לא היה תופשו בשעת ברכה על כרחך היה צריך המוהל למשמש ולהקשותו אחר הברכה כלי לילע שיעור
 החתך אס כן יהיה הפסק מרובה בין ברכה למילה: (ס״ק ט) והחדר וכר וב״יז פסק הקא וכר. וללעת הב״ח
 כתב הט״ז ללא סגי בהחזרת פניס אלא צריך להחזיר כל גופו, מה שאין כן ללעת הרב ב״י סגי בהחזרת
 פנים ללא גרע מעצימת עיניס: ומה שכהב הרב ב״י רכן משמע ברשב״א וכר. הבאתיו לעיל במג״א סימן
 ע״ד סק״ה שהקשה על מאן לאמר בש״ס לבמיס צלולים אסור לקרות משוס לבו רואה את הערוה. והקשה
 רשב״א תיפוק ליה לעיניו רואות את הערוה ותירן כיון לעיניו חון למיס שרי כיון לאינו רואה את הערוה.

 וסבירא ליה להרב ב״י להוא הלין עוצס עיניו:
ף (ס״ק ב) לקרוה וכר. וב״יז פסק. למלסתס הרב ב״י בש״ע וכתב אסור לקרות כנגלה, משמע שדנו י  ן
 כדן צואה ממש שמבואר בסימן ע״ט שלפניו צריך להרחיק מלא עיניו. משוס לאזיל לשיטתיה שכתב
 בחבורו על מה שכתב הרמב״ס בצואה עוברת, ופי חזיר, אסור לקרות מגלן על שיעברו ממנו ל׳ אמות.
 למשמע מלשונו לאפילו לפניו סגי בד אמות לצואה עוברת קיל בזה מצואה קבועה, וכן כתב מהר״י

 הגהות וציונים

 1. פ״ג הלכה א׳.
 2. פ״א סימן ג׳.

 3. פ״ג הט״ז.
 4. סימן שכל.
 5. פ״ג הי״ג.

 6. סל ע״ג.

 7. סימן יח.
 8. פ״ג ס״ק קיז.

 9. נרכות רמז עו.
 10 .סימן שכל.

 11 .פ״ג הלכה ה׳.
 12.פ״ג ס״ק קנב.

 13.טז ע״א.

 14.טז ע״א.

 באר הגולה המלא
 ד מרדכי בשם רבינו תאי
 (שם). וכן שוק וקול נאשה
 ערוה ופי׳ רנ האי גאון לכל
 הני לענין ק״ש: ושאר
 פוסקים (בב׳׳י). וכן כתונ
 באהל מועל (הל׳ ק״ש דרך ה׳
 נתיב הי) לקול זמר אפילו
 נאשתו ערוה וכן כתנו הגהות
 מיימון (שם) נשם ר״ת:
 ה שם בגט׳ כ״ת (ע״ב). אמר
 רנ יהולה נכרי ערום אסור
 לקרות קריאת שמע כנגלו:
 ו שם. ערוה נעששית אסור
 לקרות קריאת שמע כנגלה:
 ז רמב״ם (הל׳ ק״ש פ״ג הל׳
 ט׳׳ז). כשם שאסור לקרות וכו׳

 על שיחזיר פניו:
י ך א ברכות כ״ת (ע׳׳ב). ; 
 אמר רנא צואה נעששית
 מותר לקרות קריאת שמע
 כנגלה: ב שם. אמר רנא
 צואה נגומא מניח סנדלו עליה
 וקורא קריאת שמע: ג שם
 (כ״ה.). אתמר צואה עונרת
 אניי אמר מותר לקרות
 קריאת שמע רנא אמר אסור
 לקרות קריאת שמע: ד לפי׳
 תרא״ש (שם פ״ג סי׳ מ״ה).
 פירוש שהיתה צואה על נשרו
 ומכוסה ננגליו או שהכניס
 יליו לרך חור לנית הכסא

 ואינו מריח ריח רע:

 באר היטב
 אח״כ בראשה עיין עמרת זקניס: (ט) אשה. אפי׳ פנויה ובא״ע סימן כ״א משמע לקול זמר א״א לעולס
 אסור לשמוע אבל קול לבורה שרי. עמ״א ובב״ח וביל אהרן: (י) לביאה. היינו בן מ׳ שניס. וכתב המ״א
 ומ״מ לא יאחוז המוהל בערוה בשעת ברכה וקנון בעצמו יוכל לקרות אפי׳ הוא ערום. עמ״א: (יא) ממנה
 וכו׳. ב״ח פסק לוקא החזרת פניס מהני אבל עצימת עיניס או לילה או סומא לא מהני ע״ש וכן הוא לעת
 המ״א ומ״ז (ועיין בספר אליהו רבה פילפול ארוך מזה) ומ״ז העלה עול להך החזרת פניס להתירו הוא לוקא
 שהחזיר כל גופו ועומל לצל אחר ע״ש. והמחבר יל אהרן העלה כלבד ש״ע ע״ש. מותר להרהר בל״ת אע״פ

 שהוא מסתכל בערוה. פר״ח וכ״כ המ״א סימן פ״ה ס״ק ב׳:
ו (א) בעששית וכו׳. ואס מגיע לו ריח רע אסור ל״ח פרק מי שמתו אות קל״ב: (ב) כנגדה. פי׳ ובעינן י ; 
 הרחקה מלפניו כמלא עיניו ומאחריו ל׳ אמות וב״ח פסק לטון לצואה עוברת היא ואינו עומלת במקוס אחל סגי בהרחקת ל׳ אמות אפי׳ מלפניו כמ״ש ב״י בשס מהרא״י. ומ״ז העלה לאס מעביר צואה מלפניו על פני
 רחבו של אלס אז לי בל׳ אמות. לקולס שמגיע לל׳ אמות או אחר שנתרחקה ל׳ אמות שרי טון שהוא אז מצלו ואמרינן גס בסימן ע״מ למצלו הוי כמו לאחריו לסגי בל׳ אמות. אבל מכנגלו ממש צריך להרחיק כמלא
 עיניו ע״ש. וכ״כ הפר״ח ללאחריו ל״א ומלפניו מלא עיניו: (ג) בבגדיו. ואס הוא על ילו ואין בה ממשות אלא לכלוך בעלמא והלך ריחו והוא על ילו לומיא למלמולי זיעה שרי לקרות מגלה. ב״י: (ל) חור. ר״ל

 ביאור הנר״א לבושי שרד
) ושחיטת נטי יחזיר. תירוצו על קושיא זו היא לרוחא למלתא ז פק״ג ל ״  הרא״ש והטור כ׳ ללא מיירי לענין ק״ש וכן הרמנ״ס וז״ש יש ליזהר לחוש להפוסקים הנ״ל: אבל כר. מ״ל: ס״ד ויש והולכות נשוק עיין עצי אחים סי׳ כ״א סק״ג: ט

 מתירץ כר. ממ״ש ואס היו נניו כו׳ ול״ל לרואה שאני משום לאיכא הרהור טפי לא״כ מאי קאמר שס א״י איצטרכא ליה כו׳ אנל נלא״ה לק״מ לפי מ״ש בסוף לנריו לנעי לווקא שהחזיר כל גופה:
) שחיא אז מצדו. מיהו לפמ״ש המג״א סי׳ ע״ט סק״נ לצללים שלפניו כלפניו למי אין זה ישוב כלל: ב ל ״ ק ן ט״ז ס ז  קמ״ל לאינהו כו׳ אלמא לתלי אי מיקרי ערוה או לא וכ״מ נמגילה כ״ל נ׳ לקטן ערום אינו אסור אלא מפני כנול צינור ודברי ;
) כנגדח. לשון כנגלה משמע לאלם אחר ם ל : ש נ״י ) ידו ואץ בת. ר״ל שאינו מכוסה ננגליו כ״ה נ א פק״ג ל ״  רש״י שם צ״ע ועמ״א אלא דלכאורה הל״ל על י״ב שנה ושלים נכונו כמש״ל וכמ״ש לענין ישן בקירוב נשר: ס״ו ותחזיר כר. מ
 רמנ״ס וכמש״ש כ״ל א׳ מהו שזה יחזיר כו׳ ואף למאן לאסר משוס שאחוריהן נוגעין: או שעצם כר. כן למל נ״י מלנרי קורא כנגלה וצ״ל ללאו לוקא ט המעיין ננ״י יראה מנואר להוא עצמו ג״כ מותר לקרות מיהו לדינא אין לעשות כן למתר״י

 הרמנ״ס הנ״ל נהחזיר וכמ״ש נסעיף שקלם לנראיה תלי רחמנא וכמש״ו ול״ל למ״ש נסי׳ ע״ט ס״א להתם לא תליא נראיה כמו
 שחילקו נגמ׳ וכמ״ש נסי׳ ע״ו ס״א אנל הרוקח כ׳ ללא מהני וכן הסטמו האחרונים ולא מהני אלא חזרת כל גופו לכה״ג גס נצואה מהני לענין שא״צ מלא עיניו וכ״מ מירושלמי הנ״ל גני צואה לקאמר מטון לאילו הוי ניממא הוו חמיין מה קומיהון נרם

 כדין אסור ושם לענין מלא עיניו לאו משוס הריח אלא משוס הראיה וז״ש מטון כו׳ ואפ״ה אסור גם נלילה וה״ה כאן וכן למל המרלט משם לענין שנכאן נפ״ג לנרכות ואוסר כמו שאוסר נצואה נלילה נירושלמי הנ״ל:
ו פ״ב וחוא כר. שס נעיא ללא איפשטא וכפי׳ הרא״ש ולחומרא וכ״כ הרמנ״ם: פ״ג אץ כר. תר״י: ס״ד יש כר. לר״ה רניה לר״ח ועול לנפ״ג ליומא פריך מיניה: וי״א כר. לאזלינן לחומרא וי״א כו׳ מלפריך ניומא שס ה״ל אי לנראית פשיטא ואס איתא ן  ן

 חכמת שלמה
. ה ז לכך ה״נ ב ה ו ל ח ת כ  ספקן דרבנן אלא בדיעבד וא״א בענין אחר כוונתו דקיי״ל דאין עושין ספק דרבנן ל
ה ל ח ת כ ן איסור ל ה הוי מטעם דאין מבטלי ל ח ת כ ת אין מזה ראיה דהטעם דאין עושין ספק דרבנן ל מ א  אבד ב
 כמו שמשמע מדברי הט״ז גם כאן דנקט שא״א בענין אחר והיינו כוונתו כמ״ש ביו״ד סי׳ צ״ט וסי׳ קל״ד
ש ביו״ד סימן ״ מ פ . אך ל ה ז ן רק בא״א בענין אחר ע״ש ה״נ ב ל האיסור אין מבטלי ט ב  דאף באינו מכוין ל
ה היינו רק בדבר הרשות כמו דאין ל ח ת כ  ר״א ובש״ע או״ח סימן קכ״ח דאף דאין עושין ספק דרבנן וס״ס ל
ה כמ״ש ל ח ת כ ל ל ט ב ה אבל בדבר מצוה כיון דמותר ל ל ח ת כ ה כן ה״נ אין עושין ספק ל ל ח ת כ ן ל  מבטלי
ת ה מותר לעשו ן בזה כן ה״נ במצו ה מבטלי ל ח ת כ ת ניתנה ל ו ה דלאו להנ  בש״ע או״ח סימן תרכ״ו דבמצו
. ובנידון מה שדברי הש״ע סתרי אהדדי היה נראה דיש ה ז ה גבי מצוה וה״נ ב ל ח ת כ ספק דרבנן ל  ס״ס ו
ספק אם ל כבר ו ב ח ו ת כיון דהחי ת לו מ ת ואח״כ מ מ יב בזה קודם שמת לו ה ק בין היכא שכבר נתחי ל ח  ל
ב ו ל עליו החי ח ת קודם ש ר ולקרוא אבל היכי דמת לו מ ר כעת בזה אף דהוי ספק דרבנן יש להחמי  פטו

 השקל
 אבוהב. אלא לפי שלא מצא הרב ב״י ראיה לחילוק זה בגמרא לכן פירש להרמב״ס מיירי לאחריו אבל
 לפניו אפילו בצואה עוברת אסור כמלא עינו. אבל הב״ח כתב ללשון הרמב״ס שם משמע כפירוש מהר״י
 אבוהב לאפילו לפניו סגי בל׳ אמות ואי משוס שלא נמצא ראיה לזה בגמרא, אולי הרמב״ס מצא כן
 בתוספתא והביא גס כן קצת סמך מן הגמרא עיי״ש. ולכן פסק הב״ח לדינא כוותיה: (ס״ק ג) ומכוסה
 וכר על ידו וכר שרי וכר ב״י הלמידי רבינו יונה ורשב״א. לע בגמרא איתא צואה על בשרו או שהיו ידו
 בבית הכסא רב הונא אמר מותר לקרות קריאת שמע ורב חסלא אמר אסור. וטעס פלוגתייהו מבואר
 שס, וכמו שכתב מג״א סק״ה וסק״ו. ויש פוסקים כרב הונא, ויש פוסקים כרב חסלא, והן ב׳ לעות
 שהובאו פה בש״ע. והרי״ף ורמב״ס גורסין צואה על בשרו או ידו מטונפות מבית הכסא. והקשה הרא״ש
 על גירסא זו לאס כן היכי שרי רב הונא כיון שהצואה נראית ואפילו יבשה אסור. וכתבו תלמיד רבינו
 יונה אף שהרמב״ס יישב זה בלשונו למיירי שאין בו ממשות אלא לכלוך בעלמא ומתוך קטנותו ויבשותו
 נלון אותו כאלו אין שס צואה, אלא שעל זה קשה לכי האי גוונא אמאי יחלוק רב חסלא מלכתיב כל
 עצמותי וכו׳ הא כיון לנילן כאלו אין שס צואה הרי כל עצמותיו נקיים וכו׳ על כאן תוכן לברי תלמיד
 רבינו יונה. והרשב״א כתב גס כן להרמב״ס מיירי שאין בו צואה ממש אלא כעין מלמולי זיעה, אלא
 שהוסיף נה]רשב״א לאפילו בלח שרי משוס כיון לאין בו ריח וליכא אלא משוס והיה מחניך קלוש (לברים
 כ״ג מ״0 וכיון למכוסה, שרי עכת״ל. אס כן אי מיירי מג״א ביבשה שרי לכולי עלמא אפילו להיש אוסרים
 לפסקו כרב חסלא, להא תלמיד רבינו יונה הקשו כן על גרסת הרמב״ס לכי האי גוונא למה יאסר
 רב חסלא, ולגרסת הרמב״ס צריך יישוב, אבל לפי גרסתינו שהיו ׳ידו בבית הכסא׳ באמת נשארה סברא
 חיצונה לכי האי גוונא להוי כעין מלמולי זיעה מותר לכולי עלמא אפילו לרב חסלא, ופליגי בלבר אחר.
 וכן בלח ללא התירו רשב״א אלא משוס שהן מכוסים יש לומר כמו שהקשו תלמיד רבינו יונה לאס כן
 במאי פליג רב חסלא ואסר, וניהו ללגרסת הרמב״ס צריך ללחוק, אבל לגרסתנו נשארה סברא החיצונה
 לאפילו לרב חסלא שרי: (ס״ק ד) דרך חור וכר עיין סימן פ״ג מה שכהבהי. דיל מלכתב רש״י מחיצה
 שבינו לבית הכסא. ולא כתב מחיצות יש לבית הכסא אלא על כרחך סבירא ליה לבמחיצות בית הכסא יש
 להן לין צואה, ולכן כתב רש״י מחיצה שבינו לבית הכסא דיל שיש מחיצות המפסיקות בינו ובין מחיצות
 בית הכסא. ועל זה כתב המאור דאי לאו הכי אסור לקרוה נגד ביה הכסא. דיל נגל מחיצות בית הכסא:
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 נו בית שמואל אבן העזר כא הלכות אישות חלמת מחומס

 1) ה״ג.
 2) אגרת התשובה.

 3) ס״א.
 4) כ׳ ע״א.

 5) ס״ז.
 6) ה״ל.

 7) נראה לצ״ל: ״לאין זו
 כשאלת״.

א <א> ולא יעבור בפתח אשה זונה. ואס חשוד על אשה פרטית שהיי  כ

 ערוה לו מתרץ בו שלא יעבור על פתח ביתה ואס יעבור ילקו אותו

 כדאמרינן בגמד (יבמות דף נ״ב ע״א) בההוא דחליף אפתח, דבי חמר דמידס

 הות דיימא חמותיה מיניה וכ״כ ב״י בשס ד ירוחס סי, זה ס״ק ר: <ב> אחד פנויה

 ואחד אשת איש. פנויה בעולה קאמר

 אבל בתולה אמרי, דיוצאה בהינומ׳ וראשה

 פרועה וכן הוא בב״ח ועיין במרדכי:

 <נ> ולא עוד אלא שראוי לעשות כן.

 והא דאמר <בבבא בתרא דף קס״ח

 ע״א) האי צורב, מדרבנן דאזיל לקדושי

 אתתא לידבר ע״ה בהדיה דילמי מיחלפ׳

 ליה תירץ המ״מ בפכ״א מהא״ב1) משוס

 דת״ח אף שרואה אותה בפעס א, אינו

 בקי בצורת נשיס ויש לחוש שמא יחליפוה

 אבל ע״ה יכירה בפעס אחת:

 <ד> אעפ״י שיש לו הנאה בראייתה. וע״כ

 מ״מ אס רגיל בחטא זה קשה לפרוש יותר משאר עבירות ועיין פרישה סי, כ״ה :

 ב. או להביט ביופיה. הר״י2) כתב לאסור מדאורייתא שנאמר לא תתורו אחרי

 עיניכס והרמב״ס ס״ל מדרבנן ובפנויה לכ״ע מדברי קבלה והרהור אפילו בפנויה

 אסור מדאורייתא: נ. ולא יעבור בפתח אשה זונה. ואס הוא חשוד על אשה

 א, מתרי׳ בו שאל יעבור פתח ביתה

 ה

 להביט ביופיה ג ואפילו להריח בבשמים שעליה אפור
 י ואפור להפתכל בנשים שעומדות על הכביפה ה ואפור
 להפתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה אפיי אינם
 עליה שמא יבא להרהר בה י פגע אשה בשוק אפור <א> להלך
 אחריה ה> אלא רץ ד> ומסרקה לצדדין ז> או לאחריו
 ג(א) ז ולא יעבור בפתח אשה זונה אפילו ברחוק ד
 אמות חוהמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ח> ונתכוין
 ליהנות ממנה כאלו נסתכל בבית התורף (פירוש עריה) שלה
 טואפור לשמוע ד קול ערוה או לראות שערה ט> י והמתכוין

 לאחד מאלו הדברים כ מכין אותו מכת מרדות י> ואלו
 הדברים אפורים נם בחייבי לאוין:

 ב ל לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק
 ה (י) *) יא> <ב> אחד פנויה ואחד אשת איש:

י מותר להפתכל בפנויה לבדקה אם היא יפה שישאנה בין שהיא בתולה או בעולה (ג)  מ

 יב> ולא עוד אלא שראוי לעשות כן יג> אבל לא יסתכל בה דרך זנות יי> ועל זה נאמר

 ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה:
 נ מותר לאדם להביט באשתו אע״פ שהיא נדה והיא ערוה לו (י) אע״פ שיש לו הנאה

 בראייתה הואיל והיא מותרת לאחר ומן אינו בא בוה לידי מכשול ז טד> ס אבל לא 0 ישחק
 עולא יקל ראש עמה:

 פ אפור להשתמש באשה כלל בין גדולה בין קטנה טז> בין שפחה בין משוחררת שמא יבא

 לידי הרהור עבירה באיזה שמוש אמרו ברחיצת פניו ידיו ורגליו אפיי ליצוק לו מים לרחוץ
 פניו ידיו ורגליו יז> אפיי אינה נוגעת בו ח והצעת המטה יח> בפניו ומזיגת הכום:

 ואס יעבור מלקי! אותו ועיין ב״י מ״ש

 בשס רי״ו: ד. קול ערוה. אבל קול פנויה

 או קול אשתו מותר אלא בעת תפלה

 אסור כמ״ש בא״ח ועיין בפרישה מ״ש

 בשס מהרש״ל ודוק, קול ערוה אסור

 אבל קול דיבור שלה מותר וא״ל מש״ס

 קידושין דף ע, דאיתא שס קול ערוה

 אפילו בשאלת שלומי אסור תירץ הרשב״א

 קול דבור מה שהיא משיבןה] על שאלת

 (שלומה) נשלמא] גרע טפי ב״ה 3) : ה. אחד

 פנויה. היינו אלמנה או גרושה אבל

 א] בתולה מותר ופריע׳ הראש בחצר ליט

 אסור אלא משוס צניער ועיין ב״י וד״מ בסי׳

 קט״ו ושס כתבתי בשס הסמ״ג והש״ג

 לאסור אפילו בחצר: ו. נוותר להפתכל

 בפנויה לבדקה. והא דאיתא פרק (כל
 כתבי) [גט פשוט] כשאזיל ת״ח לקדושי,

 אתתא לידבר ע״ה עמו משמע דאין ת״ח

 מסתכל אפילו לבדקה תירץ המגיד כיון

 דת״ח אינו רגיל להביט בנשיס יש לחוש

 שמא יחליפנה אפילו אס ראה אותה:

 ז. אבל לא ישחק. ולהביט במקוס תורפי

 באר הגולה

ד יצחק שבת לף  ג ממימרא ל
 ס״ב ע״ב: ד מלאמר חייא בר אבא
 ב״ב לף נ״ז ע״ב: ה ברייתא ע״א
 לף כ׳ ע״ב: ו ברייתא ברכות לף ס״א
 ע״א בעובלא לרב ור׳ יהולה קילושין
 לף פ״א ע״א : ז מימר׳ לרב חסל׳ ע״א
 לף י״ז ע״א: ח מימרא לרב ששת שבת
 לף ס״ל ע״ב: ט מימרא לשמואל ברכות
 לף כ״ל ע״א : י מכאן על סוף הסימן
 מלברי הרמב״ס בפכ״א מהא״ב: כ וכי
 ה״ה שס כילוע בכל איסור של דבריה׳:
 ל שס מברייתא כתובות לף ע״ב ע״א :
 מ שס ממימר׳ לרב יהולה קילושין לף
 מ״א ע״א ומה שהשיגו הראב״ל ממ״ש
 האי צורבא מדרבנן וכו׳ ב״ב לף
 קס״ח ע״א ה״ה שס ביארו שאין זו
 השגה: נ מימרא לרב יוסף וריש לקיש
 נלריס לף כ׳ ע״א ומבואר שס אבל
 לא במקום הסתר שלהס וכמ״ש הראב״ל
 שם וכתב ה״ה שהוא במכל שכן ולא
 יקל ראש עמה: ס ברייתא באבות לר׳
 נתן: ע מימרא לשמואל קילושין לף
 ע׳ ע״א: פ מהירושלמי פ״ה לכתובות:

 דגול מרבבה
 ארבע מיתות בפי׳ המשני במשב׳
 הבא על הזכר שם הוא ל׳ הרמב״ם
 (ועטרה) [והמערה] נקרא המכניס
 כל העטרה (ומשמע) [והמשמש]
 הוא המכניס כל האבר כלו אבל
 הכנסת קצת עטרה הנה הוא כמו
ר ב ח : *) מ ל ״ כ  שבא דרך אברים ע
 יפה כיוונו הדו ״מ והב״ש דהיינו

א  כ

 מהר״

 הגהות רעק״א
 א] ג״ש אות ה׳ אגל
 בתולה. נ״ב ארוסה אסורה.
 הלוי בתשובה חאה״ע סי׳ מ׳:

 למורה

 כא

 אסור ואס מביט כשהי׳ נדה עונש שלו

 דאית ליה בניס שאינן מהוגניס וכשמביט בעת שרוצה לשמש נעשו בניו סומין כמ״ש בנדריס4). ובלא תשמיש אסור משוס דמגרי היצר הרע בעצמו כמ״ש בסי, כ״ה.

 ובעת נדתה אסור להביט במקומות המכוסיס כמ״ש בי״ד סי, קצ״ה5) ולא כמגיד פכ״א6) דמתיר: ח. והצעת הנוטה. עיין סי, פ, שס מבואר מה שמוטל על

 באר היטב
. ואייל מש״ס קידושין דף ע׳ ע״א דאי׳ שס קול ערוה ר מ ו  אסור אבל קול דיבור שלה מ

 אפיי בשאלמ שלומה אסור מירץ הרשב״א קול דיבור זה מה שהיא משיב על שאלמ שלמה

. פנויה היינו אלמנה או גרושה או בעולה. אבל במולה ה י ו נ ) פ : ה ש ״  גרע טפי בה״י ע

 מומר ב״ח ח״מ בה״י בייש. ופריעמ ראש בחצר ליכ׳ איסור אלא משוס צניעות. עיין בייש.

 אנוסה צריכה לכסות ראשה וכל שלא נבעלה אף שנמקדשה מומרמ לילך בפריעמ ראש כשאר

ק דאף במולי שנמקדשה ס ג ובמשובמ חומ יאיר סי׳ קצ״ו פ ״  במולומ. שבומ יעקב ח״א סי׳ ק

. ק ו ח ש : ו) י ש ״ ק במשובמ יצחק הלוי אחיו של הט״ז סי׳ ט׳ ע ס  יש לילך בכיסוי ראש וכן פ

. ואס מביט כשהיא נדה עונש שלו דאימ ליה בניס שאינס ר ו ס  ולהביט במקוס המורפה א

. ובלא משמיש אסור משוס ן מי ם. וכשמביט בעמ שרוצה לשמש נעשו בניו סו י נ ג  מהו

. ובפנויה לכ״ע ן . הר״י כמב דאסור מדאוריימא. והרמב״ס ס״ל דרבנ ה י פ ו י  א) ב

. דהיינו במוך ה י ר ח  מדברי קבלה. והרהור אפיי בפנויה אסור מדאוריימא: 5) א

. וכנה״ג בשס הרדב״ז ח״ב כמב דלא סגי כשירחיק ד׳ אמומ אלא  ד׳ אמומיה מהרא״י ובה״י

. איסור זה הוא בכל ר ו ס  כל שאינו מרוחק שאינו מכיר ומבחין בה בהלוכה ובמנועומיה א

. כנה״ג בשס ש א  האנשים ובכל המקומות אפיי במקוס שהנשים הולכות מכוסומ מכף רגל עד ר

. ואס הוא חשוד על אשה א׳ מתרין בו שאל יעבור פתח בימה ה נ ו : ג) ז ב ״  הרדב״ז ח

. אבל קול פנויה או ה ו ר ל ע ) קו : ל ו ״ י  ואס יעבור מלקין אותו ועיין ב״י מ״ש בשס ר

 קול אשתו מותר אלא בעת תפלה אסור כמ״ש בא״ח. אבל בספר באר שבע דף קי״ט כתב

. ודוק׳ קול ערוה ה ל פ  בין בתולה בין אלמנה אסור ולא שרי אלא קול אשתו שלא בשעת ת

 שי למורה
 מסי׳ קע״ח ובאמת לא נזכר שם
 מאבר מת רק משחוף ובשבו״י ח״א
 סי׳ צ״ז הקשה ג״כ קושית הב״ש אבל
 הלבר ברור לל״ק ועיין במור לקמן
 סי׳ קע״ח ומצאתי לאתי לילי ספר
 שבו״י עם הגהות של הקלוש הח״ץ
 ז״ל שכתב בגליון ללא קשה קושיות
 השבו״י ושמחתי שזכיתי לכוין לדבריו
 הקלושים ועיין בסוף ספר שער
 אפרים מזקיני הגאון ז״ל זקינו של
 הח״ץ ז״ל ע״ש בק״א מ״ש בנו הרב

 ז״ל וגם כמה גלולים ע״ש :
א ס״נ פרועות ראש. נ״ב ע׳  כ
 מלרש רבה פ׳ בראשית לאינה

 ביאור הגר״א
 ממ״ש ביבמות ק״ח ב׳ פשימא הוא
 הוא ניהו כו׳ ושם הא אינה מכרת
 כו׳ ומ״ס כאן וצ״ל להיפך לקרוץ
 בעיניו לרמוז כו׳ לביל ורגל לא שייך
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 פתחי
) להלך אחריה. עבה״נו ומ״ש בשם הרלב״ז הוא בח״ב סי׳ תש״ע. (ושם מסיים אלא ימהר לעבור לפניה אפי׳ שיעבור א א (  ם
 תוך ל׳ אמותיה או יסתלק לצללין או יאנוס עצמו ויתעכב על שתלך מלפניו כו׳ ואם אי אפשר באחל מכל אלה והוא
 ממהר לדבר מצוה ואם יתעכב יעבור זמן המצוה יתקע עיניו בקרקע וילך ולא יגביהס מן הקרקע ע״ש. ומשמע לתקנתא
 זו ליתקע עיניו בקרקע לא מהני אלא לוקא בממהר לדבר מצוה וע׳ 3גמ׳ ברכות ס״א ולמ״ל פרצוף הי מנייהו סגי ברישא
 אמר רנב״י מסתברא כו׳ לתניא כו׳ וע׳ במהרש״א: (5) אחד פנויה. עבה״נו שכי היינו אלמנה כו׳ ובמג״א סי׳ ע״ה סק״ג
 נראה בעיניו לוחק לפרש כן וכי לפרועות ראש לכתב באה״ע היינו שסותרות קליעות שערן והולכות בשוק לזה אסור אפי׳
 בפנוי׳ כו׳ אלא לפנויה לא מיתסרי מלאוריית׳ כו׳ ע״ש אמנם בס׳ לגול מרבבה כתב ליפה כיוונו הח״מ והב״ש להיינו אלמנה
 וגרושה והוא מלברי הירושלמי בפ״ב לכתובות סוף הלכה א׳ ע״ש (ולפ״ז י״ל לבתולה אין איסור אפי׳ סותרות קליעות
 שערן וע׳ במחצית השקל שם). ומ״ש הבה״נו היינו אלמנה או גרושה או בעולה כו׳ מלשון זה מבואר לבעולה בזנות קאמר
 והיינו כהשבו״י שהביא לקמן. אך באמת לא העתיק כראוי במה מקנו אלו הג׳ יחל כי אלו שלשתן לא הוזכרו במקום א׳
 כי בב״ח וח״מ לא הוזכר אלמנה וגרושה רק בעולה ובב״ש לא הוזכר בעולה רק אלמנה וגרושה והא ולאי למלברי הב״ש
 משמע לבעולה פנויה שזיכתה אין איסור (וכן מלייק מלבדו הפמ״ג בא״ח שם) ואף הב״ח וח״מ מקמו בעולה י״ל לכוונתם
 נמי בעולה ע״י נשואין להיינו אלמנה וגרושה מן הנשואין ולאפוקי מן האירוסין ללא אבל ע״י זנות י״ל לאין איסור בפריעת
 ראש. גם בתשר אא״ז פנים מאירות ח״א סי׳ ל״ה לעתו כן וכי שם בלבר שנתברר על הבתולה שנבעלה ורצה הרב לכופה
 שתכסה ראשה בצניף ומסיק לאין לכוף אותה אס בשביל הכתובה הלא כל הנושא אשה בודק וחוקר אחריה וכיון מתפרסם
 שזנתה כל מה שיעשה לה כתובה מלעתו הוא ורשות בילו להוסיף והא לנהגו לכסות ראשה עושים לטובתה שלא תהיה חרופה
 וגלופה לכל עובר אורח שיראה אותה כריסה בין שיניה וילע שזנתה אבל היכא שהיא אומרת שלא ניחא בתקנתה כגון לא

 תשובה
 שומעין לה ע״ש. אולם בלגמ״ר לעתו כהשבו״י וכי לכן מוכח בירוש׳ שם לבעולה אפילו לא נשאת עליין כלל אינה רשאה
 לצאת בראש פרועה עי׳ שם (ובספר כרם שלמה מפקפק בראייתו מהירוש׳ ע״ש) ומ״ש הבה״נו בשם ת׳
 חו״י לאף בתולה שנתקלשה יש לילך בכיסוי ראש עי׳ שם שכתב לאפילו את״ל לארוסות בזמן הש״ס היו הולכות פרועות
 ראש היינו מפני שהיה בימיהם האירוס זמן רב לפני הנישואין כוי. וע״ש עול שנשאל אולות אחות ראובן שהיתה משרתת
 אצל לוי והיא מכרת בכל חכמה ומלאכה ורבו הקופצים עליה לישאנה בלא כסף והנה לוי בעה״ב שלה אין לו בנים ויש לו
 אשה חולנית בחולי הריאה כמה שנים וכל הרופאים נתיאשו ממנה ודיבר לוי עם ראובן שאל ימהר להשיא אחותו כי כשתמות
 אשתו ישאנה וע״ז רוצה ליתן ת״כ ולשבע לפני עדים וראובן אינו מאמין לשבועתו כי הוא עשיר מופלג ואלים בעירו. ושאל
 ראובן הנזכר לייעץ לו כדת מה לעשות ויעצו גדול שבעירו שיניח ללוי לקדשה לפני עדים שתהיה מקודשת אחר מות אשתו
 והשיב וז״ל שאלתך שאלה שאינה הוגנת היא ודוגמא לשאלה זו שאלני אלמן א׳ כו׳ (יובא לקמן סי׳ קמ״ג) ואף כי שאלתך
 קלה מצד שאין כאן לעז אשת איש והרי ע״פ הדין נושא אדם כמה נשים מ״מ חמורה יותר מכמה צדדים אף אס היה אפשר
 לעשות כן מה שבאמת אי אפשר שאם יקדשה ויאמר לה ה״א מקודשת לי בפרוטה זו לאחר שתמות אשתי יכול לחזור בו
 כבטור ופוסקים סימן מ׳ ואס יאמר מעכשיו את״ל דאין חשש חר״ג דלא תיקן בארוסה כמ״ש בסי׳ א׳ (עבה״ט שם ס״ק כ״א) מ״מ
 אי אפשר דאיך תלך בפריעת ראש כו׳ ועוד יש לחוש לכמה חששות ותקלות כי מנהג בחורי ישראל הפרוצים לנהג קלות ראש
 עם הבתולות אבל עם הנשואות גדרו גדר ואין מי שנוהג קלות ופן חלילה יכשלו בה לכן כלך מדרך זה ומזאת העצה הרעה
 אף כי יש כמה דרכים אשר בהם יוכל להתקשר עם לוי בדרך היתר הלא יכול ליתן שט״ח שיתחייב לראובן אלף ר״ת וזמ״פ
 יהיה אחר שנה אחר פטירת אשתו או בזמן נישואין שלו עם אשה אחרת אכן אס ישא בתולה פלונית פטור ומסולק משט״ח
 זה לגמרי או שיאסר עליו כל בנות ישראל חוץ מזו ועוד כמה דרכים וכל זה יהיה בהעלם וסתר מפני עגמת נפש ולכן לולא

א (עד כאן חסר) ומזה יליף בנ״י דרך ארץ שאין ראוי להתנהג עם אשתו בכיוצא בזה בדברים לפני  כ
׳ אסור אבל לעיין ברישיה כשהוא יושב אפשר דמותר ק י ח א ב ק י ה לי ד א ר נ  אחרים עכ״ל וכי בדרישה ד
 אבל בתשובת רשב״א סי׳ אלף קפ״ח משמע דגם עיון ברישיה אין נכון שמדמין זה ליציקה על הידים ורש״י
 פי׳ בגמי מידע ידיע דיצר הרע כוי דאין כאן חוצפה דאיגני׳ בכנפי דשרה דמידע ידיע דיצה״ר ליכא בהאי
 עלמא לא צריכנה לאצטנועי מיניה עכ״ד משמע דהעיקר משום דגני׳ בחיק׳ הוא וקשה דא״כ למה הוצרכו
 להזכיר דמעיינה ברישיה ונ״ל דתרי טעמים היו שם שלא רצה ליכנס שם דחדא משום אברהם גופיה דאין
 לו לאדם לעשות מילי דחיב׳ עם אשתו בפני אחרים משום צניעות כההיא מעשה שהטיח באשתו תחת

 טורי זהב
 התאינה והלקוהו וגם כאן הוא מעין תשמיש בזה שנית שלא יעורר תאות אחרים ע״י זה שיבא לידי הרהור
 שיזכור תשמיש ע״י זה ע״כ אמר דמצד אברהם עצמו היה שלא כהוגן ח״ו ששכב בחיק אשתו שנית אפילו
 עיון ברישיה לחוד אינו נכון כדי שלא יביא אחרים לידי הרהור ע״ז השיב אברהם דאפילו השכיבה בחיקה
 אין איסור כי בהאי עלמא א״צ לצניעות דידוע שאין כאן תשמיש ממילא אין כאן איסור אפילו לדידיה
 מכ״ש לאחרים א״כ מוכח מזה דאפילו עיון בראשו לחוד אינו נכון בפני אחרים ונראה דיש חילוק בזה
 דעיון לחוד אינו נכון בפני אחרים דוקא באשתו דכל הרואה זה נזכר לקירוב שלהם ע״י תשמיש ויבא לידי
 הרהור ע״י זה משא״ב בבתו ואחותו ונכדו דאין כאן זכרון תשמיש מותר בפני אחרים אבל שכיבה בחיקה

 ברתיה יש לומר שבתו ובת בתו ובת בנו שויס להיתר גס לגבי יחוד ולזה לא שייך בהו חשש תאוה כלל. וצלע״ע כעת אודות יחוד בבת
 בת. ומ״ש לעיל אודות שלא להרהר ביום הנה משמעות לשון הרמב״ס ז״ל בפ״ז דסנהדרין וכן בשארי פוסקים ז״ל שהוא שהרהור
 פניה גס כן אסור והתוספת בע״א י״ז כתבו שהוא איסור דאוריית׳ ועל כל פנים קרובות דתאוות אין להקל וצלע״ע היטב:
ש ז״ל באו״ח תס״ג כתב שחצי שיעור בבל יראה אסור מן התורה הק׳ באולי. נראה שכוונתו מצד שיש אומרים שהתורה ד י ח ר פ  ה
 הק׳ אסרה בל יראה מצד דלמא אתי למיכל מניה. וכיון שבאכילה שייך חזו לאיצטרופי ממילא חצי שיעור אסור בבל יראה גס דלא
 שייך ביה חזי לאיצטרופי וכנ״ל במק״א ובקריבה הנ״ל דשייך חזיא לאיצטרופי שייך חצי שיעור גם להרמב״ן ז״ל ומכל מקום כתב

 שם בדרך ספק כי אולי אינו התחלה כלל דהאיסור וצלע״ע היטב:
א סעי׳ ה׳ והצעת המטה. אודות הצעת המטה והבאת אוכלים ומשקים לשלחן על ידי משרתת נוהגים להקל  כ
 מצד שסומכים על הסוברים שכשיש שם רבים אין קפידא בזה. וכן הוא כשאשתו עמו שאין קפידא וכן בכל אופן
 דלא שייך איסור יחוד. ומכל מקום נכון להזהר שלא תציע לפניו. וכן אס עוצם עיניו בשעת ההצעה. ובשעת הבאת האוכלים
 והמשקים להשלחן אולי על ידי זה אין עוד חשש לכ״ע. ונכון לעשות כן כשנזכר ולשון חז״ל ב׳ שפחות אינה מצעת המטה
 משמע שמותר על ידי שפחה ואולי יש לומר דהיינו שלא בפניו או על ידי העצמת עיניו וגם שהרמב״ס ז״ל כלל כן באיסור
 קריבות מכל מקום נראה שמודה שאין בזה חשש כשאשתו עמו כי אין בזה איסור דאורייתא לכ״ע וחז״ל אמרו רק אסמכתא
 בעלמא ואין חוששין בזה לכוונת תאוה ואולי בסגנון תאוות גס כן אין בזה איסור דאורייתא לכ״ע ואולי כמו שביחוד אין
 חשש תאוה כשאשתו עמו וגס כשהיא נדה כיון שהיא פת בסלו. וכמ״ש בקונטרס אחרון דשו״ת מוהרמ״א ז״ל שנדה היא פת
 בסלו לגמרי וכן הוא בכל גווני דלא שייך איסור יחוד שאין אז חשש תאוות. וכן אין לחשוש מצדה שמא יהיה בה נטיה
 לתאוו׳ גס שהאיסור שוה על שניהם וכמו שאין חוששין ביחוד כשאשתו עמו שיהיה תאוה מצד האשה שמיחד עמה וצלע״ע.
 אולי כמו שמועיל בנדה שתושיט מאכל ומשקה לאישה על השלחן ביד שמאלית אולי כן הוא אודות פנויה או אשת איש להסוברי׳
 שגס בהן שייך מניעת הושטה וכן שייך מדת חסידות להזהר כשאפשר בקל גס שיש שם רבים ובהושטה ביד שמאלית אולי
 קיל במדת חסידות היטב: סעי׳ ו׳ אין שואלין. נוהגים לומר לנשים כשנכנסים תיבה שהוא כעין בקשות טובה. והן משיבות.
 ובקידושין ע׳ משמע ששייך במה שמשיבה על שאלת שלום קול ערוה וכן הביא בב״ש ז״ל ואולי כמ״ש הפוסקים ז״ל לגבי
 שאלת שלום דאבל שעכשיו לא שייך שאלת שלום. כן הוא בזה ובש״ס לא הקפידו רק לגבי שלום ולא בלשונות הנהוגים כעת:
ג לילך אחר מילה לומר להיולדת מז״ט. היינו מצד שאין זה בחינת סגנון שאלת שלום אשה שיש למנוע. רק הוא בקשת  הנהו
 תפילה שיהי׳ למז״ט גס אל משפחת האס כי חז״ל אמרו סתס נולד בן באותה משפחה נתרפאה כל המשפחה וגס דכתיב
 למשפחותס לבית אבותם מכל מקום כתיב גם כן איש יהודי איש ימיני ואמרו חז״ל שהיינו שהי׳ משני שבטים. ומדהוזכר כן
 לגבי חיוב המוטל בסיפור ישועת השי״ת משמע שחל זכות אבות גס מצד האס בדורותיה למעלה. ושייך גם כן ברא מזכה
 אבא גס לגבי משפחת האס למעלה ולזה יש כיבוד אס גס כן על ידי תורה ומעשים טובים של הבן אחר מותה כידוע ממנהג
 עם בני ישראל באמירת קדיש ולהתפלל והרי מדה טובה קיימא לן שהיא מרובה ולזה נראה שרק אב ממשיך פקידה על
 רבעים כשמעשה אבותיהם בידיהם כלשון הפסוק עון אבות כו׳ וכתיב אבותינו חטאו כו׳ מה שאין כן מצד אם אין פקידה
 נמשכת לדורותיה אחריה בשום אופן ובמדה טובה יש חסד לאלפים בין מצד אב בין מצד אמהות וכן הוא בבחינת נתרפאה
 כל המשפחה וכתבתי במק״א שכל מה שאינו שאלת שלום על דעת חבה אינו בכלל מניעת שאלת שלום אשה וכמו שנוהגים לדרוש
 שלום נשים ומה יעשה בהן בבריאות ובהצלחה ונוהגים להתפלל עבורן ולברכן ובפרט שגם שאלת שלום דידן קיל עוד יותר
 משאלת שלום שבימי חז״ל לגבי תוך י״ב חודש כמפורש בש״ע אך מכל מקום איני נהוג לילך בשביל כך לבד באם אוכל למנוע
 את עצמי לפי דיעות הבריות וכשאני הולך לסעודת ברית מילה אני אומר ב׳ פעמים מזל טוב שם ומסתמא היא עונה ברוכים
 תהיו ואין ברכתה קלה בעיני ביום שמחתה במצוה וכמו שהמזל טוב לה כולל למשפחתה אולי כן ענייתה ברוכים תהיו הוא
 במקום אמירת כל משפחתה ויום ההוא הוא תחילת ימי טוהר של יולדת זכר שמורה בחינת היפוך מדת הדין למדת הרחמים

 עזר מקודש
 בבחינת נעשה חלב כמ״ש המג״א ז״ל ושייך בזה בחינת וחסידך יברכוכה ששייכת ברכה לבחינת חסדים ובבחינת ברכת כהנים
 אנשי חסד וגס כשהסעודה למנחה כמו בשבת״ק. אני סומך את עצמי על מה שאני אומר כמה פעמים מז״ט אז בבואי
 להסעודה. ויש לזה טעם קצת שאם היו ממהרים לילך לומר מז״ט בשחרית שבת״ק (באיש מסוים בעירו שייך כן כי מרגישים
 בבואו ומסתמא עונים לו ברוך תהי׳ באומרו בשעת סעודה מז״ט מה שאין אנשים שאינם מסוימים ובאים רבים בפעם אחד
 טוב להם יותר לילך בשחרית שאז הס אנשים מעטים וכל אחד ואחד ניכר ומסוים בבואו ועל כל פנים בעת אומרו ועונים לכל
 אחד ואחד בפני עצמו היטב מה שאין כן למנחה להחפזון ולבואס בערבוביא ובפעם אחד) הי׳ משמעות מזה שהוא בחינת שאלת
 שלום ששייך בו בקש שלום ורדפהו חוץ ממקומך דהיינו גס כן בחינת חפזון ומהירות וכשאיני הולך לסעודת ברית מילה אני
 סומך את עצמי על אמירתי מז״ט כמה פעמים בביהכ״נ הק׳ וכוונתי לכל המשפחות ומסתמא הנשמות של כל משפחות האס
 משיבים ברכה למעוררים עליהם מזלא טבא והנשמות יש להן כח שיחה טובה וגס אין אומר ואין דברים להם בזה בכל
 הארץ קום הקו של חסד וברכה בזה מסתמא ואז אני ככל רוב בני העיר שאינם נהוגים לילך לומר מז״ט ורק הקרואים
י מה שכתבתי במק״א אודות להתפלל עבור אשה גס בפניה שאין כשאלת שלום אשה הנה ת א צ ד מ ו  וקרובים הולכים: ע
 שלא בפניה פשיטא שאין חשש כלל ואדרבא מוטל להתפלל וגס שיודעת מזה. אך גם בפניה אין חשש וכמפורש גבי אליהו
 הנביא ע״ה ואלישע הנביא ע״ה שהתפללו בעד הנשים הצרפית ושונמית ז״ל וכדומה ומשמע שהי׳ תפילותיהם בפניהן (ובבחינת
 בנים לבניך שלום הרי הבקשה להיות לה בניס היא תפילה על שלומה. וכן בבחינת חלב חטים ישביעך שלום גבולך הרי
 הבקשה על פרנסה היא גס כן בגדר תפילה על שלום) אלא ודאי שרק דרישת שלום בסגנון דרישה הנהוגה בעולם להראות
 אהבה זה לזה רק זה מהנמנע לנשים. ולזה המנהג פשוט שילכו לומר מז״ט להיולדת אחר המילה וכן אומרים מז״ט בשעת
 נשואין לנשים וכדומה ורק דרישת שלום הוא בחינת אהבה ביותר בבחינת מש״ה למען אחי ורעי אדברה נא שלום שזה מורה
 על אחוות וריעות. וזה נמנע מצד קירוב הדעת בבחינת שלום לרחוק ולקרוב. מה שאין כן זולת זה נכון להתפלל עבורן היטב:
 וכן מה שנוהגים לברך הקרובות בנות אחיו ואחותיו וכדומה בנשיאת כפיס על גבי ראשיהן. כל שאין קירוב בשר יד ליד.
 גס המקומות המגולים ואין בשר נוגע לבשר אין קפידא כי לא מצינו רק בבחינת מה שאמרו חז״ל המרצה מעות כו׳ ליהנות
 כו׳ יד ליד כו׳ וגס שהסתכלות נמנע גס על מלבושים כשמכירס ומכירה בצורתה הסתכלות הוא בחינת סרסור הראשון בבחי׳
 ולא תתורו כו׳ עיניכם ובבחינת לא חזית אריה כו׳ מה שאין כן נגיעה דכתיב לשון כל הנוגע בה כו׳ מה שאין כן מלבוש
 איננה בכלל זה והרי רק בנדה ההרחקה יתרה מבזולת כידוע מהיתר אכילה בקערה אחת עם אשת איש וכדומה וגם באשתו
 נדה אין קפידא לפעמים בנגיעה בבגד שעליה וגבי מתון ת׳ זוזי שויא משך בגד מעל אשה שסבר שהיא אשת איש ושהי׳ לו
 לחשוש שמא היא גויה ובדררא דאיסורא ודאי הי׳ חושש בכל אפשריות ורק לגבי ממון לא חשש על ידי אהבת המצוות בבחינת
 יתן כל הון ביתו כו׳ ובסוכה אמרו חז״ל שאין הפרש בזה מצד טרדתו בניגוד להרהורי תאוה כמ״ש שם ראיה מההספד
 וחז״ל נקטו המרצה מעות מידו לידי אשה כו׳ שזה לא סגי בלא נגיעה בשר לבשר ולא נקטו המושיט מידו איזה לבוש וההפרש
 בין הסתכלות לנגיעה יבואר ממלבושים ניכרים של יודעה ומכירה דלית דחש מלטלטלם ומלתקנס בידיו אלא ודאי שהסתכלות
 חמור טפי ואלו הי׳ בזה דררא דאיסורא לא הי׳ התנא הקדוש מרכב לכלה כי דררא דאיסור הוא בלא פלוג אך נגיעה
 בלבוש אין בה קפידא ורק בחינת ארכב אכתפיה שגס שלא נקבע על זה איסור קבוע מכל מקום אמר שאי לא דמיא עלייהו
ם ז״ל י נ ו ר ח א  ככשורא ימנעו מפועל ההוא שהוא צד התגרות ביצר לפעמים כי יש בזה מעין חיבוק מה שאין כן זולת זה: ה
 אסרו לכתוב ותאמר שלום לזוגתך ויש נוהגים לכתוב מזוגתי לזוגתך שלום וכן הייתי נוהג כמה פעמים וגם שלא ראיתי כעת
 מפורש בזה להיתר. מכל מקום מסברא נראה שכן הוא שכמו ששלוחו כוותיה ואסור לכתוב ותאמר שלום לזוגתך משוס שאמירתו
 של הבעל הוא בשליחותו כן הוא מה שהאשה עושת לבעלה שליח לדרוש שלום בגינה. שהרי זה רק כאשה דורשת שלום אשה
 ולא יותר ועל ידי זה גס כשלא שמע כלל מאשתו וכותב כן מסתמא כי כשיאמר לה שתעשה כן בטוח שתצייתנו בזה זכין
 לאדם שלא בפניו כיון שדרישת שלום לעם בני ישראל בפרטות הוא מצוה וזכות ולומר לאשתו שתדרוש בגינה בשלום חברתה
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