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מ
 למחבר שמורות הזכויותכל

 רשותו בלי ממנו חלק או הספר לצלם או להעתיקואין

 הספר מעלות בהוצאתנדפס
 דת לעניני המשרדבסיוע



הקדמה

 בעפר ולהתאבק תורה של באהלה לשבת וזיכני טוב כל שגמלני היוצר וישתבח הבוראיתברו
 ארבע על ישפת אבני תשובות של שלישי חלק עולם לאור ולהוציא שליט"א, זמנינו גדולי שלרגליהם

 אמרתי אבל תשובות, להדפיס אנכי ומי בסברא, ובין בגמרא בין ערכי מך ידעתי ערוך. שולחןחלקי
 כן אם שליט"א, רבותי דברי הוספתי התשובות וברוב עולם, לגדולי כוונתי דברים ובכמהשהיות
 לקרא. ועוד כיהודה אלא זהאין

 שמסרתי מה וחלק הלכה בדבר לשואלים שעניתי מה חלקן הן כאן המוזכרותהתשובות
 וכוללים. בישיבותשעורים
 והורוני האמת בדרך אותי הדריכו וגם ספיקותי שפשטו שליט"א לרבותי להודות עליוחובה

 שלום יוסף הרב ומיוחד אחד גאון הפוסקים גדול למו"ר ראשונה ובאהבה. בסבלנות ההוראהדרכי
 ההוראה עמוד למו"ר וכן ספיקותי. פשט וגם לרבים שענה בזמן אצלו לשמש לי שנתן שליט"אאלישיב
 לי נתן שגם הלוי שבט ומ"ס מאיר זכרון ור"מ אב"ד שליט"א ואזנר הלוי שמואל הרב הגדולהגאון
 שלמה הרב הגדול הגאון ההוראה לענק ועוד עת. בכל ספקיותי על וענה בהוראה אצלו שימושלעשות
 יוסף הרב להרה"ג וכן בבהירות. שאלותי כל פשט שתמיד תורה קול ישיבת ר"מ זצ"ל אויערבךזלמן
 עשיית על לוין לא. תודה חייב אני וכן חשובות. הערות והעיר הספר על שעבר שליט"אשורש

 הטוב. הכרת חייב אני לכולם הספר. על רב ועמלהמפתחות
 הנגב ישיבת ראש שליט"א מאיר יששכר הרב הגדול הגאון למו"ר הטוב הכרת חייב אניוכן
 וכן רבות. שנים אצלם שלמדתי השרון רמת כולל ראש שליט"א אדלשטיין יעקב הדב הגדולוהגאון
 מחנה ישיבת דיסקין, כולל וכגון: עיה"ק בירושלים שעורים אומר אני שבהן המקומותלכל

 מתרבה וכך ברבים, הלכה שעורי להשמיע לי נותנים שהם מודה אני לכולם הקודש. וערוציישראל,
 מכולם". יותר "מתלמידי שהרי בתורה ההבנה אצליגם

 עיה"ק בירושלים כאן ישפה" "אבני בשם ותפילה לתורה מדרש בית כעת לי שיש זכיתיוב"ה
 להם להשיב שאוכל הקב"ה וזיכני תורה. דברי ולשמוע להתפלל תורה בני ובאים רוממה,בשכונת
 בו שישמע המדרש בית גבולי ירחיב והקב"ה בעצה. ובין בהלכה בין בשאלותיהם אלי הפוניםולכל
 וחסד. ותפילה לתורה תלפיות תל ויהיה ולילה יום תורהקול

 עדן. נשמתם הורי ושם שמי, בו שרמוז הספר שם בהסבר א' בחלק אמורה מילתיוכבר

 ללמוד לימיני, שעומדת תחי' שרה זוגתי עם יחד עמדי הגדול חסדו ימשיך שהקב"ה תפילהואני
 הספרים שאר לאור להוציא וכן אלי, שפונים הרבים ספיקות ולפשוט ברבים וללמדהתורה

 התורה בדרך הולכים וצאצאיהם הם ובנותי בני לראות וכן באגדה, ובין בהלכה ביןשחברתי
 יחד טובים ימים באריכות אותי לזכות וכן לעולמים, המעין ייבש ולא האילן יקצץ שלאוהיראה

 ישראל. כלל וכל ביתי בני כלעם
 תובב"א, פעיה"ק תשנ"ט שבט כ"ד החתום, עלובאתי

 פיינהנדלר פסחישראל



 פיינשטייןמשה
 ירושלים תפארתי"מ

 יארקבנוא

בע"ה

 פיינהנדלר פסח ישראל מוהר"ר מהרה"ג שו"ת החשוב מהספר קונטרסים כמה ראיתיהנה
 המחבר שהרה"ג איך נהנתי מאד שראיתי, ומהקצת א"י. בנתיבות ומו"צ רב שהואשליטייא,
 ליתן שייך לא הלכה עניני שעל ואף ומובנת. קלה בהסברה מסובכים ענינים מבררשליטייא
 ובטח בו, לעיין ות'יח רב לכל שראוי חשוב ספר זה בטח מ"מ הנידונים, בכל לעיין בליהסכמה
 לחבר ושיזכה זה, ספר בהפצת השי"ת שיצליחהו הנ"ל להמחבר מברך והריני ממנו.יהנו

 ולהאדירה. תורה להגדיל חשובים, ספרים עוד הדפוס לאורולהוציא
 יארק. בנוא תשמ"ג כסלו לחודש ו' בים החורה לגבוד החתום על באתי זהיצל

 פיינ~צטייןבו~צוז

 ווייס יעקביצחק
 ואב"דרב

 תמב"א ירושלם פעיה"ק האשכנזים מקהלותלכל
 יצחק מנחת שו"תמח"ס

 20 ישעיהו רחובירושלים,

 תובב"א. עיה"ק ירושלים,בס"ד,
 לפ"ק. התשמ"ה בארץ ופרינו לנו ה' הרחיב לסדר טוב כי בו שנכפל ג'י31(

 הרה"ג, ידידנו של היקר בספרו הפנאי מיסת לפי קצת לעיין התענגתי כי היוםחגדתי
 פסח ישראל מוהר"ר וכו' ורבא דאביי בהוויות לו רב וידיו נפיק ושייף עייל שייףהחו"ב,

 דיליה תורה יכב"ץ, נתיבות בק"ק ומו'יצ דדינא לעומקא דנחית דיינא שליטייאפיינהאנדלער
 ישפה. אבני יקרנו הטוב כשמו אשרהוא

 בהשקפח ראיתי אשר ביותר ועתה בידו, ותלמודו לחכם תעוז החכמה כי בעבר הייתימכירו
 הישרה וסברתו לקו ההלכה יסודות שם תושיה, הגדיל עצה הפליא כי החשוב בספרולטובה

 דהלכתא. אליבא שמעתתא וסלקאלמשקלת
 רבו ואשרי גדלו שזח ואשרי הלכה, של בעומקה לן כי מוכיחות ידים חיל, עושהישראל
 חילו, ה' ויברך כל, מכל בכל ברכת מתוך ספרו את להו"ל יזכה כי לה' נפשי תורה,שלמדו
 יגיעתו עליון פני נוכח זכותו גדול כי פעלו, ה' וביראת אצלו, אמון תורת לו, אלה אשרלאיש

 מתוך הימים כל ה' בבית בשבתו להמשיך יזכה כי עליון ל - לא ואוחילה ה', בתורתושקידתו
 אבן אבן בציון יסד הנני היעוד לקיום נזכה כי עדי עמו אלקיו ויהי מעליא ונהורא גופאבריות
 רחמיו ברוב דידן במהרה בעולמו שמו יתברך מלכותו כבוד הוד בהתגלות וגו' יקרת פנתבוחן

וחסדיו.
 מלוכה עיר מלך מקרש על ה' אור לגילףהמצמה
 פעיה"ק ואב"ד רב ווייס יעקביצחק

 ח"א. ישפה אגני ישויית נתנו אלוהסכמות



 שטרן זצוק"ל בהגמהר"אבצלאל
 ה"ח החכמה בצל שו"תמח"ס

 חרמנשטאט, קח"י אב"דמיפנים
 יצש הנח מלפרן,פאפא,

 ירושלים 22, סורחקיןרח'

כס-ד
 בשם הנקוב שו"ת מספר חלק המהוים תורה חי' מכ)לים דפוס)ם בדפ)ם הפנא) כמ)סתע))13צ)

 כש"ת נבונים ובינת חכמים בהפלג מופלג חו"ב הרה"ג מחברם לידי שמסרם ישפה""אבני
 פעיה"ק מושבו איתן וכעת בנתיבות ומו"ץ רב שהי' פיינהנדלר שליט"א פסח ישראלהר"ר

 ובקיאות בחריפות לב משמחי ישרים נכוחים דברים בהם לראות ושמחתי ת"וירושלים
 ובמיטב בהבנה פרטיהן ובבירור בהן דן שמחברנו הפרק ש העומדות שכיחותבשאלות
 יזכהו לאשורם. ענינים להבין בספרו להמעיינים לתועלת בודאי דבריו יהיו כן עלהגיון.
 שלומו דורש ונפש כאונה"ט ולתעודה לתורה אומץ ולהוסיף חוצה מעיינותיו שיפוצוה'

 עין. כהרף ה' בישועת קרובה לגאולה צפי' תוך וכט"ס כוחייט התורה בברכת חותםוטובו
 תשמ"ח שתא דה~ף אלח וחסליחות חרהמים היש תוגב"א, ייישליםאיח"9

 שטרן זצמק"ל צהגמהרייאבצלאל

 גאלדשטיין דוביששכר
 סופר" חתם ד"חוגרב

 החומות" שומרי "גאל ישיבתראש
 ת"ו ירושליספעיה"ק

 287877טלפון

 לפ"ק תשש'נ חשון נ' ת"ו ירושליסב"ה,

 חורב בחוקי עוסק יחטיא ולא השערה אל קולע טובא חו"ב הרה"ג כב' לפני הקריבהן
 ממה שו"ת לספר בעזתה, ומו"צ רב שליט"א פיינהנדלר פסח ישראל מהור"ר כש"תבתדירא
 נתנה האמת והנה החשוב, לספרו הסכמתי לתת ממני וביקש הלכה זו ה' דבר לשואליםשענה

 ומזכה שזוכה ככה שלו ואשרי הנה ואחת הנה אחת בספרו כשעיינתי מאוד שנהנתילהאמר
 שמעתתא לאסוקי תורה של בעמלה ולעמול שמים למלאכת כונים לעשות עמו אחיואת

 כל על לעבור הספקתי לא לרשותי שעומד הזמן קוצר שמחמת מאחר אולם דהילכתא,אליבא
 ויבדרון חוצה מעיינותיו להפיץ שיזכה שליט"א להמחבר חיזוק דברי אלה דברי יהיוהספר,

 אכי"ר. ולהאדירה תורה להגדיל בעלמאשמעתתא
 ולוטדיה החורה לכ' הכו"חהכ"ר

 גאלדשטיין דוביששכר

 ח"א. ישפה אבני ישו"ת נתנו איוהסכמות



 קרליץ נסים י. ש.הרב
 אהרןימת

 ברק בני 6, מאיר ר,רחי

 תשמ"ג חשון מר י"ב יוסבס'יו,

 ומסיק מתון ויגע שקדן הרה"ג של להתפאר ידיו מעשי הספרים בראותי בלבי שמחהנתתי
 מכבר מכירו הנני אשר בנתיבות. ומו"צ רב שליטייא פיינהנדלר פסח ישראלמוהרייר
 תנובות מלאים ספרים ספריו לראות שזכינו היום עד מתמדת. בעלי' עלה ומאו שנהכעשרים

 ובירורי למעשה. הנוגעים בדברים מאירות הערות שמעתתא. להסיק כדי בתורה יגיעהפרי
 קשים.עינינים
 מתוך לישראל טוב אך ידו על מכשול שום יבוא ולא הרבים ויכוי בוכות יזכה לברכווהנני
 בתורה. רבות במקצועות מועילים בספריס אותנו יזכה תורה של באהלה ושלוהמנוחה

 קרליץנווים

 געשטעטנערנתן
 ישראל אטדת קריתאנז"ק
 מאירות" "פוים מתיבחטוור"מ

בני-ברק

 לפ"ק. תשמ"ג אייר ט' בני-ברק אגו"י קריתבס"ד,

 החריף הרה'יג יקירא, גברא האי כבוד מעלת חיבר אשר רב דבי מספרא תרופה עליראיתי
 שליטייא פיינהנדלר פסח ישראל מוה"ר מפארים שמו ושלם ירא התורה דלתי על שוקדובקי
 ישרה בסברא דהלכתא אליבא שמעתא לברר שקידתו גודל לדעת ונוכחתי דנתיבות, ומוייצרב

 נתנני לא והאמנם - לאורייתא וחילו כחו יישר טבא לפעלא ואמינא - ובקיאותבחריפות
 הצריכין למעשה הלכה בהוראת ובפרט היקר. שבספרו מעליותא מילי הני בכל לעייןעתותי
 תוה"ק ללזמדי כבוד לנתינת אלז דבריי ישמשו בר0 עצמו, את שנפקיע והלואי רבאלעיונא
 תורה להגדיל חוצה חכמתו מעייני להפיץ השי"ת ויזכהו שמים. לשם ומקדשיהבשקידה

ולהאדירה.
 החורה כבוד למעןהכו"ח
 געשנוענונערנונן
 כ"כ אנוץ קריתאכד"ק

 ח"א. ישפה אנני לשו"ת נתנו איוהמכמות



 והדרה הדור פאר עולם יסור צריק הגדול מרמנו שקכלתי ממצ 5מןהיעי
 סא*( )ככ(ו דע"א שקללה"ה אבוחצירא ישך14ל רכיהאדמו"ר

 תשמ"גתמוז

 רב שהוא שליט"א פיינהנדלר פסח ישראל הרב את היטב מכיר שאני בזה להודיע לי3עים
 מפיו היוצא וכל בהלכה, השאלות בכל אותו שואלים שלנו בבית ואנחנו בנתיבות, כאן1מ1"ץ
 בכתב, בהלכה תשובות משיב והוא סופרים בעט אותו חנן שהקב"ה וידעתי עושים.אמצו
 להדפיס שיצליח אותו מברך ואני ותשובות שאלות של לספר שבהם המובחרים מן אסףוכעת
 והצלחה ברכות לשפע יזכו זו גדולה למצוה בידו המסייעיס וכל ב"יראל, ולהפיצו תזההספר
אכ'ייר.

בכרכה.
 ס"ט אבוחצירא ישראלע"ה

 ח"א. ישפה אבני ישו"ת נתנה 11הסכמה



 הדור מפארמכתב
 גד~

 הפוסקים
 שליט"א אלישיב שלום יוסף הרבהרה"ג

 שגתבתי מה על תשובח שהוא שליט"א אלישיב של1ם י71זף הרב חרה"ג ופיוחד אחד גאון ממו"רמכש
 גותן שאיגו וגדר היות ההסכמות בין שאדפיסמ לי ואמר חספר בהוצאת שאצייח וברכגי קם"ד סי'בפגים

חסכמות.
 תש"משבט

 שליט"א, פיינהנדלר פסח ישראל מוחר"ר ומסיק גע~ון חהב הרה"ג ידידיגגוד
 יבי ושש'ברכח

 לבעלה סיפרה וכאשר הארוחות, בין ממתקים תאכל שלא שנדרה באשה השאלהע"ד

 היתר צריכה והיא לא או נפש עינוי נדרי בכלל זה האם תומ"י לה היפר ימים כמהאחרי
 בין המינים מכל אי תטעום שלא "נדרה פ"ז נדרים מתוספתא ד"ז להוכיח וכתבתשלשה,
 מאכל שכל מבואר הרי יפר", מימי' המין אותו טעמה לא אפילו יפה מאכל ובין רעמאכל
 עכ"ד. נפש עינוי בכלל הכל טעים לא מאכל אפי' נפש עינוי בו שייךבעולם

 מפר מתענה לא ובא' מתענה באחת ככרות משתי נדרה גרסינן פי'ב דף בנדריםאכן
 מתענה לא ובא' נקיה פת שהיא מתענה באחת הר"ן ופי' - מתענה לאין מפר ואיןלמתענה
 הלכה וזוהי מיפר מצי לא קיבר מפת דבנדרה מוכח הרי נפש, עינוי בה שאין קיבר פתשהיא
 בתוספתא דתנינן למאי מותר זה דלכאו' קמאי ע"ז עמדו כבר ואמנם רל"ד, סי' ביו"דפסוקה
 הנ"ל. בסי' ביו"ד פסוקה דתוספתא זו הלכה ואףהנ"ל

 מיירי דבהתוספתא תי' שם ובשטמ"ק נדרים שלהי הרמב"ן על בחי' הריטב"אוהגה
 הככר על מיפר מצי דלא דנדרים והא - הרע המאכל על ומתענה מצטערת שהיאבאופן
 דלא אע"ג שם בנימוק"י ועי' לאוכלו, מתאווה אלא מצטערת שאינה מיירי מתענהשאינה
 רע מאכל שהוא אע"ג מתענה שהיא וכל אזלינן דידה בתר שש לענות אלא נפשה לענותכתיב
 טוב מאכל הוא אפילו יפר לא ממנו מתענה שאינה דכל ומינה יפר ממנו מתענות אחרותשאין
 .עי'יש

 בכלל מילי הני כל דמילתא סתמא וכיוצ"ב יין לשתות ולא בשר לאכול שלא בנדרהיז"ם
 אא"כ להפר לבעל א"א הנ"ל מסוג שאינם בדברים אבל בהם מתענה שהיא ומסתמא נפשעינוי
 לאוכלם. מנוע תהיה אם מתענה שהיאידוע

 וכ"כ נפש עינוי בכלל חרובים אם דמספק"ל הראשונים דעת הביא המדיר סו"פיבר"ן
 דאכילה מידי דהוי אע"ג נפש עינוי נדרי לאו דחרובין דאפשר שם בשטמ"ק הו"דהריב"ש
 חייבין דחרובין דמעשרות פ"א רמב"ם )ועי' למיכלינהו דאינשי אורחייהו דלאמשום

 ראוי היה לא ואם התורה, מן חייבין אינן אדם רוב מאכל שאינן ולפי מדבריהם,במעשרות
 תרו'ימ(. בהפרשת לחייבם מקום היה לאלאכילה

 מחרובין בנדרה גם דא"כ בדידה, הדבר תלוי נפש דעינוי ס"ל לא רבוותא דהני לדוןויש
 דבריהם את וסתמו פסקו והלוא ע"ז מצטערת היא אם נפש, עינוי מכלל להוציאו דנולמה

 למיפר. בעל מצי דלא חרובין של דנדרלאיסתפוקי



 נדרה בין לחלק במ"ש השני( )בתי' רל"ד בסי' הב"י של תירוצו להו דלית נראה גםואף
 אם אמרי' בזה כולו המין ע"ע אסרה שלא בכה"ג דדוקא אלו, בככרות נדרה לבין כולומהמין

 מדבריהם שהרי עיקר( לו נראה הב"י של הזה שתירוץ כ' שם )והש"ך מיפר מצי לא מתענהלא
 החרובין. מין כל ע"ע שאסרהמשמע

 מיירי בתוספתא ששנינו רע דמאכל דההיא לתרץ שכ' הט"ן בשיטת דאזליואפש"ל
 שהרי מיפר מצי ובכה"ג לבריאותה, ומזיק רע שהוא אלא וטעים טוב הוא המאכלשעצם
 וכן לבריאות מזיק שהוא אף על מצטער הי' וכ"א עליו, מצטערת והיא טעים המאכלכעצם
 ולבריאות לגוף מזיק שהוא אלא טוב הוא שהמאכל מיירי שהתוספתא דוד חסדי בספרפירש
שלה.

 והוכחה ראיה צריך נפש עינוי בכלל שיהי' לה מזיק שהמאכל דד"ז כ' שאול בידאך
 עי"ש. נפש, עינוי בכלל שד"ן מסתברא לא הסבראדמצד

 סותר ה"ן שאל"כ מוכח והדבר הנ"ל בתוספתא מבואר ד"ן הטיין דלפי"דונראה
 מתפרשת והתוספתא בדידה תלוי הנפש דעינוי דס"ל רבוותא להני אך הנ"ל, דנדריםלהסוגיא
 עינוי הוה לאוכלו, יכולה אינה אם ע"ן מצטערת שהיא מכיון אלא ממש רע במאכלכפשוטה

 לבריאותה מויק המאכל באמת שאם שאול( היד )לפי הפשוטה להסברא הדרינן ממילאנפש,
 לה. מיפר מצי לא והבעל נפש עינוי בכלל זהאין

 הרי לארוחה, ארוחה בין הממתקים תאכל לא אם מצטערת לא האשה אם האמורלפי
 האשה, לבריאות מויק גם ד"ז אם וכ"ש לה, להפר יכול הבעל אין והנמוק"י הריטב"אלדעת
 דעתה עם להתחשב שיש לארוחה ארוחה בין רק אלא המין כל עצמה על אסרה שלאועוד

 לה. להפר בידו שאין מצטערת איננהשבאם

 שלשה. ע"י נדרה את להתיר יש ע'יז מצטערת היא שאמנם נתברר ולא עוד כלובכן
 החורה בברכ, חותםוהנמ
 אלישיב שלוםיוסף

 ח"א. ישפה אבני לשו"ת נתנה יוהסכמה



 העניניםתוכן

 העניניםתוכן

 חיים אורחחלק

 נט"יהלנות
 אסימן

 כשחיא המטה ע"י שחרית ידים נטילתחיוב
 באמצע הקם בהדר; שישן חבר להעירגורמת
 ידיו את ליטי הייב ואם צרכיו לעשותתלילה

 על מפצעים שסובל מי ידיו יטול ניצד פעמים;ג'
 אידיו

 המטה ע"י שחרית ידים נטילת חיוב : אענף
 בהדר שישן חבר להעיר גורמתכשהיא

 חייב אם צרכיו לעשות הלילח באמצע הקם : בענף
 פעמים ג' ידיו אתליטול

 על מפצעים שסובל מי ידיו יטחכיצד ג:ענף
ידיו

ד ידים נטילת הלנות לסינוםטבלה

 תפיליןהלכות
 בסימן

יב אשה ידי על חולה על תפיליןהנחת

 גסימן
 עליון חלק תתאמת ; תמעברתא עד התיתוראהמשך
 למטה לחתוך צריך אם התיתורא; של תחתוןוחלק

 צבע המעברתא; של החתך שחרותבתיתוראנ
 יג תפילין רצועחע עלשנשפך
 המעברתא עד התיתורא המשך : אענף

 של תחתון וחלק עליון חלקהתאמת
התיתורא

 בתיתורא למטה לחתוך צריךאם
 המעברתא של החתךשחרות
 תפילין רצועות על שנשפךצבע

 תפילההלכות
 דסימן

טז בתפילה ישראל גאל לחתום שכחבענין

 הסימן
 ישראל גאל ברנת בשחרית אומר הש"ץאם

 טבלחש

 וסימן
 מותר אם הכנסתנ בבית העובר ביובצינור
 לקרוא צואה; בו שיש חיתע ע"י ק"שלקרוא
 יח אשפה פח ע"יק"ש

 הכנסת בבית העובר גיוב צינור : אענף
 בו שיש חיתח ע'" ק"ש לקרוא מותראם ב:ענף

צואה
 אשפה פח ע"י ק"שלקרוא : גענף

 זסימן

כ למנין מצרפת ראייה אופןבאיזה

 חסימן
כא למערב בו שמתפלליםביהכ"נ

 בענף

 : גענף
 דענף
 הענף



 העניניםתוכן

 שתיקתאם
טעה

 טסימן
 מוכיחההקהל

 יסימן

 ל4שהש,,ץ
כא

כב

כג

 ס"ת בלי אפים נפילתבענין

 יאסימן
 שוה חיוב שיש במקוםחזקה

 קדושה תשמישיהלכות

 יבסימן
 הכנסת ספר; לתוך עט או ריקה מחברתהכנסת
 לשמרו; הספר על כסוי ספר; לתוךסימניה
 בספר השימוש סימניה; בתור בגניזהשימוש
 חולין דברי או חשבונות השמש; מפנילהגן
 לתוך שמות הכנסת ; הספר כריכת ועלבספר
 נייר הכנסת ספר; גבי על צ'ק כתיבתספר;
 או מזוזת שערות, הכנסת ; הספר לתוךקופי

 מאחורי לתתחבא ; ספר לתוך ובוליםמעטפות
 כד ספרבתוך

 ספר לתוך עט או ריקה מחברתתכנסת
 ספר לתוך סימניההכנסת
 לשמרו תספר עלכסוי

 סימניה בתור בגניזהשימוש
 השמש מפני להגן בספרהשימוש
 ועל בספר חחין דברי אוחשמנות
 הספרכריכת
 ספר לתוך שמותהכנסת
 ספר גבי על צ'קכתיבת
 הספר לתוך קשי ניירהכנסת
 עולים מעטפות או מזוזה שערות,הכנסת
 ספרלתוך

 ספר מאחורילהתחבא
 ספר בתוךטישו

 יגסימן
כח אחר אדם דרךתוכחה

 וברכות ידים נטילתהלכות

 ידסימן
 ידו; על תחבושת יש כאשר בנט"י לנהוגאיך
 לתסיר אפשרות ואין נפוחהאצבע

 כחהטבעת
 על תחבושת יש כאשר בנט"י לנהוג איך : אענף

ידו
 להסיר אפשרות ואין נפוחהאצבע ב:ענף

תטבעת

 טוסימן

 נחשב אמן אם הפסק; מיקרי בטעות הפסקאם
 ל להוציא כוון ולא טעת המברך כאשרהפסק

 אם : אענף
 הפסי

 הפסק מיקרי בטשת
 טעת המברך כאשר הפסק נחשב אמןאם : בענף

 להוציא כ11ןולא

 טןסימן

 עצות הסעודה; בסוף מזונות מיני על לברךאם
 סופגניות בסעודה; מזונות מינילפטור
 הספרדים; לפי מתוקת חלה פת; סעודתבתון
 בבר-מצוה שמגישים מתוקות לחמניות עלברכה
 בהם שיש מזונות אבילת שיעור שמחות;ועוד
 לב ברהמ"ז לעניןספק

 הסעודה בסוף מזונות מיני על לברךאם
 בסעודה מזונות מיני לפסורעצות

סופגניות
 פת סעודת בתי

 הספרדים לפי מתוקהחלת
 שמגישים מתוקות לחמניות עלברכה

 שמחות ועודבבר-מצוה
 ספק בהם שיש מזתות אכילתשישר
 ברהמ"זלענין

 יןסימן
 לד תפו"א קמח עוגת על הסעודה בסוףברכה

 יחסימן
לד ספר גבי על מלא כוס להעביר מותראם

 טישו ;ספר
 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דעגף

 : העגף

 : ועגף

 : זעגף
 : חענף

 : טענף

 : יענף
 : יאענף

 : יבענף

 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : הענף

 : וענף



 העניניםתוכן

 יטסימן
 כוונה מועילה אם המשקין; שפוטר ייןשיעור
 אכילת המשקין; שאר תפטור לא הייןשברכת
 מעט שתיית אחרי ששותת הקפה לפטורסוכר
 בפועל בשותה משקין שאר פוטר יין אםיין;
 לה לשתות בדעתו סגי או לוגמיומלוא

 המשקין שפוטר ייןשיעור
 תפטור לא היין שברכת כותה מועילהאם
 המשקיןשאר
 הקפה לפטור סוכר אכילת מועילהמתי

 יין מעט שתיית אחריששותח
 בפועל בשותה משקין שאר פוטר ייןאם

 לשתות בדעתו סגי או לוגמיומלוא

 כסימן
 השמחות אולם לעזוב דעתו אם מזונותאכילת
 להצטרף; לא להתכוון נשואין; סעודתבאמצע
 הספרדים מנהג ; עמהם ישב שהחתן בלי בשםלזמן

 לח לזימון לענותבמפסיק
 אולם לעזוג דעתו אם מזונות אכילת : אענף

 נשואין סעודת באמצעהשמחות
 להצטרף לאלהתכוון : בענף
 עמהם ישב שהחתן בלי בשםלזמן : גענף
 לזימון לענות במפסיק הספרדיםמנהג : דענף

 כאסעכון
 על ברכה לבדו; באוכל שלם אבטיח עלברכה
 שלם; תפוז על ברכח ממנה; פרוסה שחתךאבטיח
 לחם חצאי שני חיבור שלמה; בננה עלברכה
 על לברך הידור יש מזונות במיני אםבשבת;
 אצבעות בעשר מזונות מיני להחזיק אםהשלם;
 או פרוסה פיצה לקנות רשאי אם הברכה;בשעת
 אם חייט; בבעלי בשלם מצוה יש אם פרוס;לחם
 לט שלמה קציצה על לברךיש

 לבדו באעל שלם אבטיח עלברכה
 ממנה פרוסה שחתך אבטיח עלברכח
 שלט תפוז עלברכה
 שלמה בננה עלברכה
 בשבת לחם חצאי שניחיבור
 על לברד חידור יש מזונות במיניאם

השלכ,

 אצבעות בעשר מזונות מיני להחזיקאם
 הברכהבשעת
 לחם או פרוסח פיצה לקנות רשאיאם

פרוס
 חיים בבעלי בשלם מצוה ישאם
 שלמח קציצה על לברך ישאם

 כבלוומן
 מאכלים על ברכה סולת;דייסא

מג
 סולת דייסא עלברכח
 מסובין מאכלים עלברכה

 ואמן ה' שם הזכרתהלכות
 כגסימן

 גמרא; או חומש לימוד בזמן בפסוק ה' שםאמירת
 בזמירות ת' שם אמירת במכתבים; ה' שםכתיבת
 שם שיש היכן פעמים בזמירות לכפול אםשבת;
 זמירות באמצע בדיבור להפסיק מותר אםה';

 ואהד מקרא בשנים ה' שם להזכיר אםשבת;
 בחצי ה' שם אמירת רש"י; אותרגוט
 מהפסוק

 חומש לימוד בזמן בפסוק ה' שם לומראם
 גמראאו

 במכתבים ה' שםכתיבת
 שבת בזמירות ה' שםאמירת

 ה' שם שיש היכן פעמים בזמירות לכפולאם
 זמירות באמצע בדיבור להפסיק מותראם
שבת
 ואחד מקרא בשנים ה' שם להזכיראם

 רש"י אותרגום
 פסוק בחצי ה' שםאמירת

 כדסימן
 מח הנגינה סיום או המלה בסיום אמןעגיית

 כהסימן
 שמסופק ברכה על לאכילה ברכתו בין אמןעניית
 מט בה מחויבאם

 אענף
 : בענף

 : גענף

 : דענף

 זענף

 חענף

 טענף
 : יענף

 עלברכה
מסובין
 אענף
 בענף

 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : הענף

 : וענף

 : זענף

 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : הענף

 : 1ענף



 העניניםתוכן

 ערביתהלכות

 כוסימן
נ ערבית של ברכו אחרי יצר אשראמירת

 וקדוש נרות הדלקת הטמנה,הלכות

 כןסימן

נב בחמין אורזהטמנת

 כחסימן
נב האש שעל בארגז בשבתחמום

 כטסימן
 בברכה שבת נרות ידליקו ישיבה בחוריאם

 זוג בברכה ידליקו היכן בפנימיה;בחדרם
 נד ספרדיםאורחיט
 שבת נרות ידליקו ישיבה בחוריאם א:ענף

 בפנימיה בחדרםבברכת
 אורחים זוג בברכה ידליקוהיכן : בענף

 םספרדי

 לסימן
 טעה בשחרית; קידוש לפני המוציא וברךטעה
 לחם על המוציא ברך ; משנה לחט בלי המוציאוברך
 מעושר; ודאי שאינו אוכל על וברך טעהאחד;
 טעה בשר; אכילת אחר גבינה על וברךטעה
 נה שחרית תפילת לפני אוכל עלוברך

 בשחרית קידוש לפני המוציא וברד טעה : אעיו
 משנה לחם בלי המוציא וברד טעה : בענף
 אחד לחם על המוציאברך : גענף
 מעושר ודאי שאינו אוכל על וברדטעה : דענף
 בשר אכילת אחר גבינה על וברדטעה : הענף
 שחרית תפילת לפני אוכל על וברדטעה : )ענף
ס וברך טעה דין לסיכוםטבלה

 לאסימן
 הנרות כבוי מחשש חלון פתיחתבענין
 סאבשבת

 שבתהיכות

 לבסימן
 יש אם בשבת; חפצים להחליף לילדיט מותראם
 אם ; מצוה דבר מצד רבנים תמונות בהחלפתהיתר
 בחנם לחלק מותר אם תמונות; והחליפועברו

 סב בשבת רבניםתמונות
 בשבת חפצים להחליף לילדים מותראם
 מצד רבנים תמונות בהחלפת היתר ישאם
 מצוהדבר
 תמונות והחליפו עברואם
 בשבת רבנים תמונות בחנם לחלק מותראם

 לגסימן
 לבן צנצנת פתיחת בשבת; משקה בקבוקפתיחת
 סהבשבת

 בשבת משקה בקגוק פתיחת : אענף
 גשבת ליו צנצנת פתיחת : בענף

 לדסימן
סו בשבת שחומם מאוכלהנאה

 להסימן
סז בשבת שנעשו ממשקפייטהנאה

 לוסימן
 מאביו קידוש שבת; מחללי הורים בביתאכילה
 סח שבתמחלל

 שבת מחללי הורים בבית אכילה א:ענף
 שבת מחלל מאביו קידוש ב:ענף

 לזסימן
 סט שלישי בכלי ונענע תה עלישני; בכלי נענע עלי הכנסת שני; לכלי חלבמזיגת

 שני לכלי חלב מזיגת : אענף
 שני בכלי נענע עלי הכנטת : בענף
 שלישי בכלי ונענע תה עלי : גענף

 לחוזיכ,ן
 התבשיל לתוך אחר כלי ע"י החמים המיםהעברת

 אענף
 בענף

 ג:ענף
 דענף
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 לדבר הגרלה לעשות מותר אשן באיזה ו:ענף מול בעודו לתבשיל מים הוספתשנצטמק;
 לקוגל; חמים מים להוסיף מותר אםהאש;
 מיט להוסיף הספרדים, לדעת מותר,אם

 עא לחמיןתמים
 לתוך אחר כלי ע"י החמים המיםהעברת : אענף

 שנצטמקהתבשיל
 האש מ" בעוח לתבשיל מיםהופפת : בענף
 לקוגל חמים מים להוסיף מהיראם : גענף
 מיט להוסיף הספרדים, לדעת מהיר,אם ד:ענף

 לחמיןחמים

 לטסימן
 שנאסף; ממה מעט ואוכל צלחות מכמהבורר

 הנשאר אוכל או הפסעת מן חסנו"םלחפריד
 עדגצלחת
 שנאסף פפה פעט ואוכל צלחות פבפה 15רר : אענף
 אוכל או הפסחת מן הסכו"ם להפריד ב:ענף

 בצלחתהנשאר

 מסימן
 קטן בסמרטוט השולחן על שנשפכו משקיןנגת

 עה בשבת שנשפך מיט של גדעהוכמות

 מאסימן
 עו מרוביט מים עליח שיש ניילון שקיתנעור

 מבסימן
 הגרלח לעשות מותר אם ; בשבת חילדים ביןחגרלה

 דבר על ההגרלה אם הבדל יש אם גוי; ידיעל
 ע"י ביניתם לחלק לבנים לתת לאב מותר אם ;בודד
 מזל; משחקי לשחקביניהם לילדיט מותר אםגורל;
 מצוה; לדבר הגרלת לעשות מותר אופןבאיזה
 כספים, ממעשר שקנה ישיבת של בהגרלההזתה
 עז בפרס ינהגאיד

 בשבת הילדים ביןחגרלה
 גוי ידי על הגרלה לעשות פותראם
 בודד דבר על ההגרלה אם הבדל ישאם
 ביניהם לחלק לבנים לתת לאב מותראם
 גורל.ע"י
 משחקי ביניהם לשחק לילדים מותראם
מזל

מצוה
 ממעשר שקנה ישיבה של בהגרלההזוכה : זענף

 בפרס ינהג אידכספים,

 מגסימן
פ מתלב העשוי בסבוןשימוש

 מדסימן
 פא התוצאות יכתבו כאשר בשבת חוטמדידת

 מהסימן
 לבית חפצים לקחת בשבת ליולדת מותראם

 פבהחולים

 מוסימן
 בשבת בדלת לדפוק הגר,,א לדעת מותראם

 פבבשנוי

 מזסימן
פג בשבת רעשן לתינוקלתת

 עירובהלכות
 מחסימן

 עירוב מועיל האם מדרגות; בהדר מפתחטלטול
 נחשבת ישיבה האם ; לספרדים מצות שלחצירות
 פד חצירות עירוב לעניןחצר

 מירגות בהדר מפתחטלטול
 מטת של חצירות עירוב מועילהאם

לספרדים
 עירמ לענין חצר נחשבת ישיבההאם

חצירות

 מטסימן
 מן כחלק נחשבים התעשיהבאזור

 אחרת, לעיר תחומין עירוב ע"י הנכנסהעיר;
 עירובין תיקוני אם העיר; בנל ללכת רשאיאם

 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : הענף

 : אענף

 : בענף

 ; גענף

 מבניםאיזה
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 לעשות מותר אם ערים; שתי לחבריועילו

 פה לטייל כדי תחומיןעירובי
 נחשבים התעשיח באזור מבניםאיזה
 העיר מןכחלק
 אחרת, לעיר תחומין עירע ע"יהנכנט
 העיר בכל ללכת רשאיאם
 שתי לחבר יועילו עירובין תיקוניאם
ערים
 כדי תחומין עירעי לעשות מותראם

לטייל

 לבנה קדושהלכוה

 נסימן

 נחשב שלום עליכם העונה מתי לבנהבקידוש
 אדם בני לג' לומר צריך אם עליכם; שלוםכשואל
 ; שלום עליכם להשיב חייב חבירו אם ; עליכםשלום
 לאיזה לבנה; בקידוש עם לרוב מצטרף קטןאם
 פח לבנה קידוש בשעת יפנהצד

 ששם עליכם העונה מתי לבנהבקידוש
 עליכם שלום כשואלנחשב
 עליכם שלום אדם בני לג' לומר צריךאם
 שלום עליכם להשיב חייב חבירואם
 לבנה בקידוש עם לרוב מצטרף קטןאם

 לבנה קידוש בשעת יפנה צדלאיזה

 פסחהלכות

 נאסימן

 צינור תקון פסח; בערב כביסה מכונתהפעלת
 לגזור שבת; מחללי עבור המועד בחולמים

 בבית עבודת תמועד; בחול מעתוןתמונות
 שנשבר תריס תקון המועד; בחולאריזה

 פטח בערב כביטה מכונתהפעלת
 מהללי עבור המועד בחול מים צינורתקון
שבת
 המועד בחול מעתון תמונותלגזור
 המועד בחול אריזה בביתעבודה
 במועד שנשבר תריטתקון

 נבסימן
צג בחבורה שנאפו ממצות חלההפרשת

 נגסימן
 היד על כשנשעכים הסיבה מצות מקיימיםאם

 ולא במטה עדיפות יש אם ההטיבה; צורתדוקא;
 צה להסב להחמיר יכולה אשה אםכסא;

 על כשנשענים הטיבה מצות מקיימים אם : אענף
 דוקאהיד

  ההסיבהצורת : בענף
 כטא ולא במטה עדיפות ישאם : גענף
 להטב להחמיר יכולה אשהאם : דענף

 העומר ספירתהלכות
 נדסימן

 לא ; בשבועות ולא העומר של הימים בספירתטעה
 צז הספירה ימי כל לברךיוכל

 טוב יוםהלכות

 נהסימן
 הגוף כל לרחיצת מים חמום מותר בזמנינואם

 מותר אם בזה; רגילים שכולם כיוןביו"ט
 שהוחמו מים אבי ; נפש לאוכל שמ בדודלהשתמש

 צז ביו"ט כהוחמו דינם שמשבדוד
 כל לרחיצת מים חמום מותר בזמנינואם
 בזה רגילים שכולם כיון ביו"טהגוף
 נפש לאוכל שמש בדוד להשתמש מותראם
 כהוחמו דינם שמש בדוד שהוחמו מיםאם

ביו"ט

 נוסימן
 שאין במקום טוב ביום הבית מפתחהוצאת
 במקום טוב ביום וממחטה שעון הוצאתעירוב;
 קא עירובשאין

 שאין במקום טמ ביום הבית מפתח השאת : אענף
עירוב

 במקום טע ביום וממחטה שעוןהוצאת : בעגף
 עירובשאין

 : אענף

 : בענף

 : גענף

 : דענף

 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : הענף

 : אענף

 : בענו

 : גענף

במועד
 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : הענף
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 עור לפניהלכות

 עהסימן

 לנגן לאשה מותר אם ליהודי; טלביזיהלמכור

 יחד; מזמרים ונשים שגברים במקום זמרבכלי
 קל נשים ברקודי עור לפניבדין

 ליהודי טלביזיה למכוי : אענף
 במקום זמר בכלי לנגן לאשה מותראם ב:ענף

 יחד מזמרים ונשיםשגברים
 נשים ביקודי עוי לפניבדין : גענף

 עוכוימן

 קלב אסורות מאכלות עון על בתשובהחזרה

 רביתהלכות

 עזסימן

קלב בבנק יתרמשיכת

 כשוףהלכות

 עחסימן

 אם בזה; לצפות או קוסם מעשי לעשות מותראם
 לעשות תחבעות; רק שזה להודיעמועיל

 פשוטים דברים להביא לילדים; פשוטותתחבעות
 מותר אם ) אותם מכירים אינם שתושביהלמדינה
 קוסם להביא כשוף; שיעשה גוי מכשףלהביא

 קלה קוסם מעשי לעשותגוי
 לצפות או קוים מעשי לעשות מותראם
בזה
 תחבולות רק שזה להודיע מועילאם

 לילדים פשוטות תחבולותלעשות
 שתושביה למדינה פשוטים דבריםלחביא
 אותם מכיריםאינם
 כשוף שיעשה גה מכשף להביא מותראם

ממש
 קוטם מעשי לעשות גוי קוטםלחביא

 וטבילה חציצה נדההלכות

 עטסימן
 לחומראקלח כתם שעור על הטובלת מברכתאם

 פסימן

 ביאת בתולים; בבעילת הסדין על מגריספחות
 להוציא נכון אם כאבים; ויש שניה בפעםבתחים
 קמ רופא עיייהבתולים
 בתולים בבעילת הידין על מגריי פחות : אענף
 כאבים ויש שגיה בפעם בתולים ביאת : בענף
 רופא ע"י הבתולים להוציא נכון אם ; גענף

 פאכוימן

קמא לזוג גדול מזרוןמכירת

 פבסימן

 נדת; אשתו ידי על לשולחן אחרונים מיםהבאת
 והצעת ברחיצה בפניו שאסור נחשבמה

 קמבהמטה
 אשתו ידי על לשולחן אחרונים מים הבאת : אענף

נדה
 והצעת ברחיצה בפגיו שאיור נחשבמה ב:ענף

המטה

 פגסימן
 בית שיער להסיר חייבות ספרדיות נשיםאם

 קמד הטבילה לפניהשחי

 פדסימן
 שינים שינקרו סמך על חפיפה אחריאכילה
 קמז בטבילה חוצץ סבון קצף אםשנית;

 שינקוו סמל על חפיפה אחיי אכילה א:ענף
 שניתשינים

 בטבילה חוצץ יבון קצףאם י בענף

 פהסימן
 אחרי בדיבור תפסיקה אם לברך לאשה מותראם

 הטבילת ברכת בין דברה האשה אםהטבילת;
 לדבר לכתחילה לאשה מותר אם השניה;לטבילה

 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : הענף

 : 1ענף
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קמח הברכה לפני הטבילהבעניני
 בדיבור הפסיקה אם לב,.ך לאשה מותראם

 הטבילהאחרי
 לטבילה הטבילה ברכת בין דברה האשהאם

השניה
 בעניני לדבר לכתחילה לאשה מותראם

 הברכה לפניהטבילה

 נדריםהלכות
 פוסימן

קנ נדר נקראת לאשה נשואין הבטחתאם

 פזסימן

 השנה; ראש בערב נדרים להתיר כשר אדם כלאם
 דאש בעדב הנדד מפדטים שלא מה מועילאם

 נוסח נשים; עבור ר"ה ערב נדרים התרתהשנה;
קנב

 ראש בערב נדרים להתיר כשר אדם כלאם
השנה
 ראש בערב הנדר מפרטים שלא מה מועילאם

השנה
 נשיב, עבור ר"ה ערב נדריםהתרת
 נדרי כלנוסח

 צדקההלכות

 פחסימן

 כספים; מעשר מכספי בתו של המשכנתאלשלם
 של קטנה ישיבה של לימוד שכר לשלם מותראם
 "חדר" של לימוד שכר לשלם כספים; ממעשרבנו

 מכספי בנות עבור קייטנה לשלם מעשר;מכספי
 נדרו; לקיים כוונה בלי ונתן צדקה נדרמעשר;
 קנד סתם ונתן כספים מעשר חיוב לוהיה

 מעשר מכספי בתו של המשכנתאלשלם
כספים

 ישיבה של לימוד שכר לשלם מותראם
 כספים ממעשר בנו שלקטנה
 מעשר מכספי "חדר" של לימוד שכרלשלם
 מעשר מכספי בנות עבור קייטנהלשלם
 נדרו לקיים כוונה בלי ונתן צדקהנדר

 סתם ונתן כספים מעשר חיע לו היה ! 1ענף

 פטסימן

 שמלוה לגמייח כספים מעשר של כסף לתתאם
 קנולעניים

 צסימן
 מעשר כספים; מעשר ע"ח דחויים צ'קיםנתינת
 קנן מניות ריוח לעניןכספים

 כספים מעשר ע"ח דחויים צ'קים נתינת : אענף
 מניות ריוח לענין כספים מעשר ב:ענף

 גירותהלכות

 צאסימן
קנח ילדים חינוך למעןגירות

 קודש וספרי ס"תהלכות

 צבסימן

 די אם ס"ת; כתיבת מצות מקיימים בזמנינואיך
 קלטת ידי על המצוה מקיימים אם ; ספריםבקניית

 המצוה; לקיים ד"ת לחדש חייבים אם טייפ;של
 המצוה קיים לאחרים, ס"ת שכתב סת"ם סופראם
 כתיבת מצות יוצאים בשותפות אם לעצמו;גם

 מצות ס"ת; כתיבת במצות חייבת אשה אםס"ת;
 קנט בקטן ס"תכתיבת

 ס"ת כתיבת מצות מקיימים בזמנינואיך
 ספרים בקניית דיאם
 טייפ של קלטת ידי על המצוה מקיימיםאם
 המצוה לקיים ד"ת לחדש חייביםאם
 קיים לאחרים, ס"ת שכתב סת"ם סשראם

 לעצמו גםהמצוה
 ס"ת כתיבת מצות יוצאים בשותפותאם
 ס"ת כתיבת במצות חייבת אשהאם

 בקטן ס"ת כתיבתמצות

 צגסימן
 שאין גבוה שולחן על המונח לס"ת גבלהפנות

 קסג מחיצותלו

 : אענף

 : בענף

 : גענף

 נדריכל
 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 אענף

 בענף

 גענף
 דענף
 הענף

 ן אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : הענף

 : 1ענף

 : ןענף

 : חענף



 העניניםתובן

 צדסימן
 הפוכים ספרים מודפס; ספר בהפיכתבזיון

 קסג לאיחסון שמוחזקים ספריםבערימות
 מודפס ספו בהפיכת בזיון י אענף
 ספרים בערימות חפוכיםספרים ב:ענו

 לאיחייןשמוחזקים

 מזוזההלכות
 צהסימן

 במלואו שנפרץ קטך חדר של בפתח מזוזהחיוב
 של שעור כמשקוף; התקרה נחשבת אםלגדול;

 קסה כתליםראשי
 שנפרץ קטן חדר של בפתח מזוזה חיוב : אענו

 לגדילבמלואו
 כמשקוף חתקרה נחשבתאם : בענו
 כתלים ואשי של שעוו : גענף

 צוסימן
קסח המזוזה מול בקביעות תינוקהושבת

 צןסימן

 לו שאין אדם מזוזות; לקבוע הנכון הזמןמתי
 לשהות מותר אם החדרים; לכל מזוזותמספיק
 שותפיך של החדרים דין מזוזה; בלי ימיםכמה
 לו אין לאדם עצה וכו'; גז חדר מקלט,וכגוך
 מזוזה אין אם בשכירות; גר אם וכןמזוזה
 קסט מדריגותבחדר

 מאזות לקבוע הנכון הזמןמתי
 החדרים לכל מזוזות מססיק לו שאיןאדם
 מזוזה בלי ימים כמה לשהות מותראם
 חדר מקלט, וכגון שותפין של החדריםדי1
 וכו'גז

 גר אם וכן מזוזה לו שאין לאדםעצה
בשכירות

 מדריגות בחדר מזוזה איןאם

 הבן ופדיון הקן שלוחהלכות
 צחסימן

 בכנפיה; לטפוס.האם צריך אם בבית; הקןשלוח

קעב הקן שלוח עלברכה
 בבית הקן שלוח : אענף
 בכנפיה האם לטפוע צריך אם : בענו
 הקן שלוח על ברכה : גענו

 צטסימן

 אם מצוה; בר לפני עצמו את שפודה פדיוןדין
 שערות; ב' יביא שהקטן עד בפדיון לחכותיש
 י"ג בן יהיה כאשר מיד עצמו לפדות חייבאם
 קעגשנה

 בו לסני עצמ את שפודה סדיון דין : אענף
מצוה

 ב' יביא שהקטן עד בפדיון לחכות ישאם : בענף
שערות

 בן יהיה כאשר מיד עצמו לפדות חייבאם : גענף
 שנהי"ג

 מעשרותהלכות

 קסימן

 מן עני מעשר או שני מעשר להפרישאם
 קעההפירות

 כהנים טומאתהלכות

 קאסימן

 קבר של החצר שער דרך לעבור לכהנים מותראם
 נמצא שבו בבנין לגעת לכהנים מותר אםרחל;
 גם המאהילים רחל קבר בחצר עצים דיך רחל;קבר
 על וגם החצר על שמאהילים עצים ; עכו"ם קבריעל

קעה
 של החצר שער דרך לעבור לכחנים מותראם
 רחלקבר
 נמצא שמ בבנין לגעת לכהנים מותראם
 רחלקבר
 על גם המאהילים רחל קבר בחצר עציםדין
 עכו"םקברי
 קבר על וגם החצר על שמאהיליםעצים
רחל

 : אענף

 ן בענף

 : גענף
 ד:ענף

 : הענף

 : 1ענף

 רחלקבר
 : אענף

 : בענף

 : גענף

 : דענף



 העניניםתוכן

 העזראבן

 חיים בעלי צערהלכות
 קבסימן

 צריך אם צעב"ח; משום בחנם לעבוד מחויבאם
 לטרוח מחויב אם ; צעב"ח משום הוצאותלהוציא
 קעט חיים בעלי צער משוםבגופו

 צעב"ח משום בחנם לעבוד מחויב אם : אענף
 צעב"ח משום הוצאות להוציא צריד אס : בענף
 בעלי צער משום בגופו לטרוח מחויב אס , גענף

חייס

 ויחוד מכוער דברהלכות

 קגסימן

 קפ איש באשת מכוער דבר על שמספר אחדעד

 קדסימן

 בנסיעה איש עם במכונית לנסוע לאשה מותראם
 פרוץ עם במכונית לנסוע ביום;בין-עירונית

 בין כביש איזה עירוני; בין בכביש גויאו
 אחרי יחוד שיעור שדה; נחשבעירוני
 קפאהחופה
 איש עם במכונית לנ19ע לאשה מותר אם : אענף

 ביום בין-עירוניתבנ9יעה
 בכביש גוי או פרוץ עם במכוניתלנ9וע ב:ענף

 עירוניבין
 שדה נחשב עירוני בין כבישאיזה : גענף
 החופה אחרי יחודשיעור ד:ענף

 וחופה ברכות שבעהלכות

 קהסימן

קפד חרשים כלה או לחתן אירוסיןברכת

 קוסימן
 חדר לנעול צריך אם יחוד, חדר לשכור צריךאם

 לחדר מחוץ העדים ישמרו זמן כמההיחוד;
 יחוד בחדר להתייחד לספרדים יש אםהיחוד;

 קפדהחופה
 יחוד חדר לשכור צרידאם
 היחוד חדר לנעול צרילאם
 היחוד לחדר מחוץ העדים ישמרו זמןכמה
 יחוד בחדר להתייהד ל9פרדים ישאם
 החופה אחריתיכף

 קזסימן

 אשה אם ; ראש בגלוי לחופה ללכת לכלה מותראם
 האשה צריכה אם ראשה; לכסות חייבתמקודשת
 קפח העורף שעל השערותלכסות

 ראש בגלוי לחופה ללכת לכלה מחצר אס : אשף
 ראשה לכ9ות חייבת מקודשת אשה אם : בענף
 שעל השערות לכ9ות האשה צריכה אם ג:ענף

העורף

 משפטחושן

 קחסימן
 שני אם המדינה; של המשפט בבית אדם בןלתבוע
 צריך אם המשפט; בבית לדון מסכימיםהצדדים
 לו קראו המשפט; בבית להתגונן מב"דרשות
 לבית ילכו שלא מפורסם אם ; המשפט בביתלהעיד
 לדון מב"ד רשות ליטול או להפסידדין;

 גוונא; בכל בב"ד לתבוע להחמיר אםבערכאותן
 קצא המשפט בבית שהואשם נהג לטובתלהעיד

 המדינה של המשפט בבית אדם בןלתבוע
 בבית לדון מ9כימים הצדדיס שניאס

המשפט
 בבית להתגונן מב"ד רשות צרידאם

המשפט
 המשפט בבית להעיד לוקראו
 משפט בבית די1 עורללהיות
 דין לבית ילכו שלא מפור9םאם

 לדון מב"ד רשות ליטול אולהפ9יד
בערכאות

 גחנא בכל בב"ד לתבוע להחמיראם
 המשפט בבית שהואשם נהג לטובתלהעיד

 אחריתיכף
 : אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 : אענף

 : בענף

 : גענף

 : דענף

 ה:ענף

 : וענף
 : 1ענף

 : חענף

 : טענף



 העניניםתוכן

 קטסימן
 אחד רשות ידי על מדריגות הדר דרךלעבור

 קצדתדיירים

 קיסימן
 והתחייב דירה קניית בתשלוםהמאחר
 קצהבקנס

 קיאסימן
 בעלים ללא שנמצאו גז בבלוני להשתמש מותראם

 קצו נעולבמקלט

 קיבסימן
 חדש כלי לשלם השואל שיתחייב ע,,מהמשאיל
 קצח ישןתמורת

 קיגסימן
רא ונשבר מים מיכל לחברו הנושאבענין

 קידסימן
רא נשרף והוא מכשיר לכבותשכח

 קטוסימן
 ; מיותרת מנה לקחת רשאי ישיבה בחור אםבענין
 רב לאכול רשאים ישיבה של מטבח עובדיאט

 מנה לקחת רשאי ישיבה בחור אםבענין : אענף
מיותרת

 לאכול רשאים ישיבה של מטבח עעדיאם : בענף

 קטזגויכון
 של הגדרים התורה; מן אסור עכו,,ם גזלאם

 הסחורה; בחשבון שטעה גוי עכו"ם;טעות
 לו ולומר גוי לרמות מותר אם במשקל; גויטעות
 טעות בין ההבדל פרע; שלא בשעה חובושפרע
 ממנו; שגזל לגוי להחזיר חייב ואםלעושק
 ברכב לנסוע רשאי אם ; לגוי עבודה שכרתשלום
 כרטיסית לנהג לתת מותר אם לשלם; בליצבורי
 רגנאר

 התורה מן אסור עכו"ם גזלאם
 עכו"ם טעות שלהגדריס

 הסחורה בחשבון שטעהגוי
 במשקל גויטעות
 חובו שפרע לו ולומר גוי לרמות מותראם

 פרע שלאבשעה
 חייב ואם לעושק טעות ביןההבדל
 ממנו שגזל לגהלהחזיר
 לגוי עבודה שכרתשלום

 לשלם בלי צבורי ברכב לנסוע רשאיאם
 נוער כרטיסית לנהג לתת מותראם

רט הא"ב סדר לפימפתח
רכט תיבות ראשילוח

 . אענף

 : בענף

 : גענף
 : דענף

 . הענף

 : 1ענף

 : זענף

 : חענף

 : טענף



אלשפד; א סימן חייםאורחאבני

 ותשובותשאלות

 ישפתאבני
 שלישיחלק
 חיים אורחחלק

 אסימן

 המטה ע"י שחרית ידים נטילתחיוב
 ; בחדר שישן חבר להעיר גורמתכשהיא
 צרכיו, לעשות הלילה באמצעהקם
 ; פעמים ג' ידיו את ליטול חייבאם
 ידיו על מפצעים שסובל מי ידיו יטולכיצד

 שחרית. ש5 ידים גטי5ת בעגין שאיות כמהנשא?תי

 המפה עייי שחרית ידים נפי5ת חיוב א:ענף
 בחדר שישן חבר ?העיר גורמתכשהיא

 אחד, בחדר שישנים בחורים משנינשאלתי
 עדיין חבירו שחרית, לתפילת בבוקר קם אחדוכאשר
 הידים נטילת של הרעש מן ומתעורר לישון,רוצה
 מחוץ ליטול להקל יכולים אם שאלו ולכןבחדר.
 השני בקצה אלא המיטה, יד על לא עכ"פ אולחדר,
 החדר.של

 דברים אלו וז"ל: כתב י"ח סע' ד' סי'בשריע
 שעשה ומי וכו' מהמטה הקם במים, נטילהצריכים
 משתכח תלמודו הוא ת"ח אם נטל ולא אלו מכלאתת
 בשו"ע מבואר ולא עכ"ל. מדעתו יוצא ת"ח אינוואם

 מן לקימה סמוך שיהיה הנטילה זמן עלקפידא

 מבית ליוצא זו הלכה שהשוה כיון ואדרבא,המטה.
 שלא כמו קפידא שאין משמע צפרניו, ונוטלהכסא
 המ"ב שכתב ואף קפידא. שום דברים בשארמצאנו
 תכף, ליטול שימהר הפמ"ג כשם מ"א וס"ק ל"חס"ק
 אמות. ד' של ענין הזכיר לאאבל

 ומיד וז"ל: כתב ב' ס"ק א' סי' היטבובבאר
 ש"ז, מהוצאת ינצל ובזה ידיו יטול משנתוכשנעור
 מושכב, שנשאר אף לישון רוצה אינו אםומכ"ש
 ההולך בזוהר איתא יעקב תולעת בספר כתבהשל"ה.
 עכ"ל, וכו' חייב ידיו נטל ולא אמות ד'שחרית
 לשמיא מיתה שחייב זוהר בשם כתב ב' ס"קובשע"ת
 סק"ב( שם במשנ"ב זה כל )והובאע"ש.

 אין למה נשאל א' סי' ח"ג יעקב שבותובשויית
 נט"י כלי אמות ד' ללכת איסור בענין נזהריםהעולם
 מוזכר לא ראשונים ופוסקים דבש"ס והשיבשחרית,
 וכן יעקב, תולעת בשם באחרונים רק כלום זהמדין



 ידים נטילת לסוגי הלכותלוח
ן על מברכים 'אם יש אם צריךאם מקום איזהעד שיעור צריךאם צריךאם יד כל על פעמיטכמה -,'/ץ,/השאלה

הנטילהדין כח אוכלי נוטליםבידרביעיתליטול '/ץ,/.יוג
עהנטילה ניגובגבראלסירוגין 
 מברכיםבשחריתאין כלי4צריך פרק ערלכתחילה טובלכתחילהצריך ד' אומרים ויש פעמים ג'צריך שחריתנטילת
 רוח משום לאאבלדנגוב כחוגם לו אין ואםהזרוע אבללהקפידסירוגיןיפעמימי רעהלרוח
רעהלמעכב6גכרא' סוף עד דימים מעכב1 אינובדיעבד שינהשל

 אצבעותיו'קשרי
 מברכים"[לאאין אםספק פרק עדלכתחילה טובלכתחילה צריךלא ויש יד כל על אחתפעם בביתהיה
שנהנגוב כלי4צריך לו אין ואםהזרוע אבללהקפיר ואםסירוגין המתים בין בהולךמחמירים נטל אוהכסא, נ5מעכב' כחוגם קשרי סוף עדמים מעכב7 אינובדיעבד שלשנוטל פעמים ג' שצריך מיטתוומשמש אוצפרניו
גכרא,אצבעותיויפעמים הכסא מבית ביוצא מחמיריםויש דברשאר
עושה פעמים ג' ליטול בכולםוהמחמיד רוחשמביא
סידוגין9 לו., יאמדקדושרעה
צוערבית'ימעכב'י וישגברא סוף עד דימים מעכב אינובדיעבד שנגעו לוידוע במנחה גםאומריםהנגוב כח ולאכלי לו אין ואםהזרוע אבללהקפידסירוגיןיי ידיי כל על אחת פעםדישפוך שלאבידים ויש מברכימבשחריתאין לא צריךאין פרק עדלכתחילה טובלכתחילה צריךלא אומרים ויש בעלמא ברחיצהרילתפילה [אומרים אצבעותיו4יקשרי אומריםויש מטונףבמקום :,שצריך'ישמעכב'[
5 מברכים בשחריתרקאין לא צריךאין פרק עדלכתחילה טובלכתחילה צריךלא אומרים ויש בעלמא ברחיצהדי בידיםתפילה
צ גם אומריםוישהנגוב כח ולאכלי לו אי7 ואםהזרוע אבללהקפירסירוגי17י יריי כל על אתת פעםרישפוך לושידוע -ם וערבית"במנחהמעכבוי וישגברא סוף עד דימים מעכב אינובדיעבד במקוםשנגעו אומרים אצבעותיו4יקשרי אומריםוישבנטונף

שצריך,ןשמעכב'י
 ויש מכרכימלאאיןאפשר פרק עדלכתחילה על שצריךאפשר צדיךלא יד'י כל על אחתפעם ידיכ,נטילוצ
 הסיח שאםאומריםהנגוב כלישצריך לו אין ואםה~רוע רביעית'ן פניםכלסירוגי27י כהניסןשל
 שחרית מנטילתדעתומעכבינ גבראייוכח סוף עד דימים נשיאתלפני

( במקום שנגעאו אצבעותיו"2קשריכפינש

-
8 מברך'ימטונף -*מברכים'2צריך כליצריך פרק עדלכתחילה רביעית'7צריך צריךלא אומרים ויש יד כל על אחתפעם ידיםנטילת

לנגבו2 כחוצריך לו אין ואםהזרועסירוגין24 ג' אומרים ויש פעמיםשתי אכילתעבור
גברא'1 סוף עד דימיםפעמים'2לחנש

 אצבעותיו26קשרי

 מברכימי'לאאין כליצריך פדק עדלכתחילה רביעיתי4צריך צדיךלא אומרים ויש יד כל על אחתפעם שטיבולודבר
הנגוב כחוצריך לו אין ואםהזרועסידוגין2י ג' אומרים ויש פעמיםשתיבמשקה

מעכב44גכרא'4 סוף עד דימיםפעמים40

 אצבעותיו42קשרי



 והי"א י'. ס"ק ומ"ב ב' סע' ד' סי' שו"ע1.
 שם. הגר"א רעת הוא ם פעמי ר'שסובר
 ומ"כ ט"ו, ס"ק ומ"ב ז' ו' סע' ד' סי' שו"ע2.
 רעה. לרוח אף כתב י"ז ס"קשם

 ט'. ס"ק ד' סי' מ"ב3.

 כ"ו. ס"ק ר' סי' במ"ב משמע כן14
 שם החיים כף וכ"כ י"ב, סע' ר' סי' שו"ע5.
 לרו"ר רק הוא הכלי אם ברור שלא אלא מ"ב,ס"ק
 שיותר רו"ר שאר גם או המטה מן הקם שלחמור
 נשארתי ולכן ל"ט, ס"ק שם במ"ב שמשמע כמוקל

בספק.

 מג"א ו', ס"ק הטור הגהות ד' סי' שכנה"ג6.
 מחמירים ריש במ"ב וע"ש ב', ס"ק מ"ב ו,ס"ק
 כן. הפוסקים דעת ואין הנגוב אחר ער לבדךשלא
 מברכים וגם ח', וס"ק א' ס"ק ר' סי' מ"ב7.
 ב'. סע' תקי"ג סי' ות"ב, כפורביום
 המחמירים ודעת ל"ט. ס"ק ד' סי' מ"ב8.
 ס"א. ס"ק שם החיים בכףהובא
 המטה מן הקם אצל סירוגין שמוזכר כיון9.
 שצריך פעם כל שה"ה נראה י', ס"ק מ"ב ר'בסי'
 אם גם הכסא, מבית היוצא ולענין רו"ר. וישג"פ
 ר' סי' המ"ב כמ"ש רעה רוח בו יש צרכיו, עשהלא
 שצריך כתב קורש היכל שבספר אף אמנם מ'.ס"ק
 שם המ"ב כמ"ש דבריו סתר המ"א אבל פעמיםג'

 ולכן המ"א, כמו שפסק במ"ב ומשמע ל"ט.ס"ק
 א'. פעם רק עושין אם סירוגין צריך שלאפשוט
 שיש ס"א ס"ק סוף ר' סי' החיים הכף שיטתאבל

 ושם פעמים. ג' ליטול הכסא מבית ביוצאלהחמיר
 סירוגין, בעינן גם ג"פ בעינן אם כתב ס"בבס"ק

 ח'. ס"ק ד' סי' מ"ב10.

 הדמב"ן שו"ת והנה ה'. סע' צ"ב סי' שו"ע11.
 אמנם רחיצה אלא נטילה צריך ראיז כתב קצ"הסי'
 ענט"י שמברכים ס"ג ס"ק רב במעשה הגר"ארעת

 יד. כל על פ"א שצריךמשמע
 רוח שיש במקום אם כי סירוגין צדיך לא12.
 צריך, לא רעה רוח משום שאינו ובמקוםרעה,
 רק נוטלים בלא"ה וכאן ". ס"ק ר, סי' המ"בכמ"ש
 סירוגין. שייך לא וממילא אחת,פעם

 הפוסקים לפי אמנם ו'. סע' ד' סי' שו"ע13.
 נטילת על שמברכים ג' ס"ק ז' סי' במ"בשהו"ר
 ולפי רביעית, שחייב נראה וערבית, למנחה גםידים
 רחיצה רין שהוא שכתכ קצ"ה סי' הרמב"ןשו"ת
 שנוהגים וכיון רביעית, צריך לא א"כ נטילה,ולא
 לעשות טוב אבל רביעית, חיוב אין גם לברךשלא
 לבטלה. ברכה חשש שאין כיוןכן

 מרבדי מוכח וכן ט"ו ס"ק ד' סי' מ"ב ע'14.
 שביום שכתב ה'( )ס"ק ב' סע' ר' סי' עלהשע"ת
 נטילת על ומברכים אצבעות קשרי ער נוטליםכפור
 לתסילה הנטילה משום שאיירי מוכח וא"כירים,
 ברכה. אין רעה רוח על שהרי רעה, רוח לעניןולא

 התטילה שאין קצ"ה סי' הרמב"ן שו"ת כתב15.
 אלא נטילה צריך אין שהתפילה שויםוהסעודה
 כח ולא כלי לא צריך שלא מוכח וא"כ ע"ש,רחיצה
 כתב ס"ג ס"ק רב במעשה הגר"א אמנםגברא.
 ולפ"ז לערבית, ובין למנחה בין ענט"ישמברך
 ז' סי' במ"ב והו"ר גברא, וכח כלי שצדיךנראה
 ג'.ס"ק

 שם כה"ח ג', ס"ק טור צ"ב סי' שכנה"ג16.

 לענין ק"ו וא"כ לתפילה, איירי ושם י"רס"ק
ברכות.
 לברך שם אומרים ויש ג', ס"ק ז' ס" מ"ב17.
 ע"ש. השו"ע מפסק לזוז איןאבל

 הזכיר לא כ"א ס"ק קכ"ח בסי' המ"ב18.
 פעמים. ב'שצריך
 ראפשר וכתב כ"א, ס"ק קכ"ח סי' מ"ב19.
 ולכן ע"ש, המים ישתנו ושלא גברא ךכח כלירצריך
 פסולים. ומים חציצה לרין שה"המסתבד
 שאם שכתבתי ומה ו'. סע' קכ"ח סה שו"ע20.
 מרברי משמע כן אצבעותיו, קשרי ער רי מיםאין

 ממה י' ס"ק שעה"צ תרי"ג בסי' הו"רהפמ"ג
 ואף אצבעותיו. קשרי ער ביוה"כ שרישכתב

 משום שטעמו שם משמע עליו, חלקששהע"צ
 יוכל שלא משום ולא תענוג, של רחיצה זהשאין
 הדחק. במקום לרוכןלעלות
 כ"א. ס"ק קכ"ח ס" מ"ב21.

 שהטעם מ"ו ס"ק ומ"ב י"ב סע' קנ"ח סי' ע'22.
 זה וכל מיאוס, משום או טמא לחם כאוכלמשום
 כהנים. לברכת שייךלא

 כ"ר. ס"ק קכ"ח סי' מ"ב23.

 נטל שאם כתב ב' סע' קס"ב סי' שו"ע24.
 ומ"ב שניים. מים צריך אין אחת בפעםבדביעית

 כרעה לנהוג ריש ח"א בשם כתב כ"א ס"קשם
 ב' ס"ק שם החיים וכף פעמים. ב' לעשותשאומרת

 יר, כל על ג"פ.רצופים לעשות האריז"ל בשםכתב
 12. הערהוע'

 י"ג. סע' ק"ס סי' שו"ע25.



/ /  מברכים אם יש אם כלי צריךאם ביד מקום איזה עד שיעור צריך אם צריך אם על פעמיםכמה -, השאלה/
 הנטילהעל ניגובדין גברא כחאונוטליםרביעיתליטול ידכל //,./פוג

לסירוגין //,,. ןהנטילה
 מברכים5ילאלכתחילה כלי לא צריךאין של שני פרק ער נוטל רביעית צריךאינו צריךלא כל על אחתפעם אחרוניםמים

 טוב ויש גברא כחולא מים לו יש ואםאצבעותיו, א1מרים1,שס,ר1ג,ן2י,ר0י
לנגב4י שצריךניאומרים קשרי סוף ער לנהוגטובשצריךיי אצבעותיוינ

 מברכים9נלא הנגובאין כלי לא צריךאין שנגע במקום רק ירו אתינקה צריךאינו צריךלא ברחיצהרי בידיםברכה
מעכב6י גברא"נ כחולא פרק ער ליטול להחמירוראוירביעית'נסירוגין2יבעלמא6' במקוםשנגעו

 ער רי מים לו אין ואםהזרועמטונף
 אצבעותיו'י קשריסוף

בשחרית הנגובאין כח וגם כלי4צריך אצבעותיו47 קשרי סוףער טובלכתחילהצריך כל על פעמיםשלש שחריתנטילת
 אבלמברכיםמעכב6גברא5 אבללהקפירסירוגיןי ר' אומרים וישיר של רעהלרוח

רעה'מעכב2 הכפוריםביוכ, רוח משוםלא אינובריעברפעמים46שינה
 באבותשעה
מברכים29 צריך כח וגם כליצריך לו אין ואם הזרוע פרקער רביעית'4צריך צריךלא יר כל על אחתפעם ידיםנטילת
לנגב"2גברא7י אצבעותיו49 קשר סוף ערמיםסירוגין2י שני אומריםויש לחולהללחם

 פעמים'4ג' הכפוריםויוכ, אומרים וישפעמים באבבתשעה

 ויש מברכיםלא הנגובאין כלי שצריךאפשר ואם הזרוע פרק ערלכתחילה על שצריךאפשר צריךלא כל על אחתפעם ידיםנטילת
 שאםאומריםמעכב22 גבראי2 וכח קשרי סוף ער רי מים לואין רביעית9י פניםכלסירוגין2יירוןלכהנים
 שחריתמנטילת הכפוריםויוכ, רעתוהסיחאצבעותיו"5 באבבתשעה

 במקום שנגעאו
 מברךנימטונף

 בשחריתרק הנגובאין כלי לא צריךאין אצבעותיו47 קשרי סוףער טובלכתחילה צריךלא בעלמא ברחיצהרי בידיםוצפילה
 וישמברכיםמעכב6י ויש גברא כחולא אבללהקפירסירוגין2י שצריך אומריםויש שנגעו לושידוע
 גםאומרים שצריך5יאומרים אינובריעבר כל על אחתפעם מטונףבמקום
במנחה וישמעכביריי באבבתשעה
וערבית'י שמעכבניאומרים הכפוריםויום
 מברכים9נלא הנגובאין ולא כלי צריךלא אצבעותיו"0ן קשרי סוףער צריךאינו צריךלא בעלמא ברחיצהרי מטונף במקוםנגע

מעכב6י גברא'נכחרביעית"סירוגיןיי לרחוץ מקיליםויש רוצהואינו
 אם גם צרכיובעשהלהתפלל
מטונףי5 הכפוריםויוכ, במקום נגעלא באבבתשעה



 ואם כ"כ, ס"ק ומ"ב ד' סע' קס"א סי' שו"ע26.
 ליטול צדיך לכו"ע וכה"ג מזיעה מלוכלך ידופיסת
 שם. היד, סיסת סוףעד

 א', סע' קנ"ט סי' שו"ע כמ"ש כלי צדיך27.

 ז'. סע' שם כמ"ש גברא כחוצריך

 י"ב. סע' קנ"ח סי' שו"ע ס'28.

 א'. סע' קנ"ח סי' שו"ע29.

 המדדכי. כשם ד' ס"ק קפ"א סי' החיים כף30.

 הגר"א הוא וי"א י"ט ס"ק קפ"א סי' מ"ב31.

שם.
 ואף עד, ד"ה ובה"ל ד, סע' קפ"א סי'32.
 בתשובה הוכחתי היד, פיסת עם הבה"לשהזכיד

 קצת עם אצבעותיו קשדי לסוף כאן שהכוונהכת"י
 היד. כף צדיך לא אבל שם שנמצאהיד

 במעשה ובגר"א כ"א, ס"ק קפ"א סי' מ"ב33.
 ע"ש, ודביעית כלי שצדיך כתב פ"ד ס"קדב

 שיש נדאה דעתו ולפי גבדא. כח גם צדיךומסתמא
 פסולים. במים ואסוד חציצה,דין

 ס"ק החיים וכף י"ט, ס"ק קפ"א סי' מ"ב34.

כ"ג.
 מבואד והטעם ז', סע' קס"א סי' שו"ע35.

 י"ז. ס"קבמ"ב
 לענין דק הוא נטילה לעשות שהחמיר מי גם36.
 ע' דחיצה, לכו"ע הוא ברכות לענין אבלתפילה

 15.העדה

 במ"ב למחמידים ואף כ"ג סע' ד' סי' שו"ע37.

 כיון דביעית שייך אינו אבל מים שצדיך ס"א,ס"ק
 ו' ס"ק תדי"ג בסי' המ"ב והנה רחיצה רקשהוא

 אפילו מכוסים כמקומות נגע שאם דה"ח כשםכתכ
 ע"ש. ידו כל לדחוץ צדיך אחת באצבע דק נגעלא

 הוא ששם בתפילה איידי ג' סע' השו"ע שםאמנם
 השו"ע וכתב בדכות עבוד שזה כאן אבל נטילה,דין
 נדאה נטילה, ולא נקיון רק שהוא כ"ג סע' ד'סי'

 השע"ת לסי אמנם שנגע. האצבע לנקותשסגי
 נטילה כאן שיש נדאה ס"א ס"ק במ"בשהובא
 להחמיד. שדאויוסיים
 במידי דסגי כתב ס"א ס"ק ד' סי' מ"ב38.
 רין ואין גבדא, כח או כלי צדיך שלא וכ"שדמנקי,
חציצה.
 כ"ג. סע' ר' סי' שו"ע39.

 ריני כל דצריך כתב כ' ס"ק קנ"ח סי' במ"ב40.
 כמו הפעמים מספד דצדיך כתבנו ולכןנטילה
 24. בהעדה וע'ללתם,

 כ'. ס"ק קנ"ח סי' מ"ב41,

 ריני כל שצריך כתב כ' ס"ק קנ"מ סי' מ"ב42.
 ד'. סע' קס"א סי' כדין רינו ולכןנטילה,

 כ'. ס"ק קנ"ח סי' מ"ב43,

 ד'. ענף כ"ז סי' ח"א ישפה אבני שו"ת44.

 ר'. סע' קנ"ח סי' שו"ע45,

 שם שכתב וכיון ג', ס"ק תדי"ג סי' מ"ב46.
 שהובא הגד"א שלפי נראה השנה" כל"כדדכו
 גם אז פעמים, ר' שצדיך שכתב י' ס"ק ר' סי'במ"ב
 פעמים. ד' צדיךכאן

 הוסיף והדמ"א ב', סע' תדי"ג סי' שו"ע47.
 רעה הדוח להעביד דק רחיצה להנאת יכויןשלא
 הידים.מעל

 סעודה. לענין השונות השיטות 24 העדה ע'48.

 במ"ב שמשמע כמו ות"ב כפוד יום לענין שנויואין
 העדה וע' י', ס"ק שם ושעה"צ ג' ס"ק תרי"גסי'

 העדה וע' נ"ג, ס"ק תקנ"ר ס" החיים כף49.
 ע' אצבעותיו, קשרי סוף רי דעה שלדוח והטעם26.

 שאם קשה טעמו אמנם י"ד. ס"ק ד סי' החייםכף
 עד צדיך היה עבודה, משום שהנטילה בשחדיתכן
 בדוד לא ובאמת תפילות. בשאד וכן הזדועפדק
 ונטילת לסעודה ומקילים לתפילה מחמידיםלמה
 וצ"ע. הזדוע, פדק עד ליטול הכהניםידי

 וע' שם. ושעה"צ ז', ס"ק תדי"ג סי' מ"ב50.

 20.העדה

 מתפלל שאינו וכיון ד', ס"ק תרי"ג סי' מ"ב51.
 ומ"ב כ"ג, סע' ד' סי' שו"ע כמו מילין ד, חיובאין
 ס"א.ס"ק

 שו"ע גבדא, וכח כלי דין בו שנאמד כיון52.
 שה"ה נדאה כ"ו, ס"ק ובמ"ב י"ב סע' ד'סי'

חציצה.

 כ"ב. סע' סוף ר' סי' שו"ע53.

 דוח לסלק מועיל שאינו וראי הידים כסוי54.

 מועיל אינו צדור כמו רמנקי מידי אסילו שהרידעה,
 יריו מכסה אם אמנם כ"ב. סע' ד' סי' השו"עכמ"ש
 סי' התיים אדצות וכ"כ רעה, הרוח מזיק אינושוב
 לנגוע רמותר מע"מ בשם ס"ז ס"ק לארץ במאידד'

 אף לנגוע שאסוד משמע כשכד אמנם סדין.ע"י
 ד"ה ובה"ל ה' סע' ד' סי' השו"ע וכדבריבגיגית

 וכמ"ש סגודים הם אם אף לנגוע אין בעינים וכןלא,
 ששאני וי"ל י"ב. ס"ק ומ"ב הנ"ל החייםאדצות
 להם, מתבטלים והעינים השכד של שהכסויהתם
 חוצץ הוי שסיר הידים, על הוא שהכסוי כאןאבל
 חוץ דעה דוח בשאד אם והסתפקתי דעה הרוחמפני
 לא שהדי באוכל, לנגוע אסוד המטה מן הקםמן

 המטה, מן קם לענין דק י"ד ס"ק ד' סי' במ"בהוזכד
 מספק. החמרתי ולמעשה ,וצ"ע



/ /
 מים עבור ללכת אם כשריםאם מועילאם נטל ולאעבר מים שאיןבמקום במקום דין יש אם -( השאלה

 מלפניו מיליןד' שפסוליםמים משקיןשאר הדיןמה תועלת יש אם מיםשאיןחציצה
 לאחריוומיל ללחםלנטילה במפה ידיושיכרוך מועילאם

 מלוחיםוכגון דמנקימידי",/,סוג
 מסריחיםאו /'/, והנטילה
 ירוץ" וגם ללכתחייב וגםכשרים ליטולמותר נגע ואם תפילה,תפילתו רוח לסלק תועלתאין מועילאינו דיןיש שחריתנטילת
מברכים57 משקיןבשאר אבל נאסר לאבאוכל לנגוע יועיל אבלדעה דמנקי'נמיריחציצה2' רעהלרוח

 ליין56פרט פעמים'1 ג'ידיחנובאוכל4נ שינהשל

 ירוץ60 וגם ללכתחייבכשרים" ליטולמותר אינו ואם משתכחתלמודו רוח לסלק תועלתאין מועילאינו דיןיש הכסא, בביתהיה

 משקיןבשאר רוח בו מתלבשת"ח לנגוע יועיל אבלדעה דמנקיננמידיחציצה2נ או צפרניו נטלאו
 ליין56פרטשטות9'באוכל4' שמביא דברשאר

 רעהרוח
 מללכת'6פטור וישכשרים ליטולמותר יטול באמצע נזכר ואםיצא תועלת'6אין במידיינקה דיןאין בידיםלתפילה

 שהםאומרים משקיןבשאר בתפילת הוא ואםכעת,דמנקינ' וישחציצה שנגעו לו ידועשלא
פסולים66 ליין65פרט במידי ינקה עשרהשמונהאומרים מטונףבמקום

דמנקי64 דיןשיש
חציצהן6

 ללכת0'חייב וישכשרים ליטולמותר בסתם בנגע במזיר אףיצא תועלת'6אין זמן יעבודאם דיןאין בידיםתפילה
 שהםאומרים משקיןבשאר אבל בגוף, מכוסיםמקומות אותפילה וישחציצה שנגעו לושידוע
פסולים66 ליין'6פרט המטונפות במקומותבנגע יוכלשלאאומרים מטונףבמקום

 נזכר ואם בשוגג, רקיצא עםלהתפלל דיןשיש
 הוא ואם כעת יטולבאמצע ינקההציבודחציצהי6

 ינקה עשרה שמונהבתפילת דמנקי'6במידי
 רמנקי"6במירי

 ולא שחרית נטלאםאפשר ליטולמותר נטל ולא כפיו נשאאם תועלתי7אין מועילאינו שישאפשר של ידיםנטילת
 נגע ולא רעתוהסיחשפסולים9י משקיןבשאר דעתו הסיח כבר אושחרית רמנקין'מידיריןכהנים

 פטור מטונףבמקום הדחקבשעת וכאילו לבטלה ברכתוהויחציצה"י
 ללכת" חייב לאואם ליין"פרט כפיוי' נשאלא

 ללכתנ'חייבפסולים ליטולמותר שנזכר מתי ידיויטול מים אין אםמועיל מועילאינו ריןיש עבור ידיםנטילת
לנטילהי' משקיןבשאר תלוי ברכה ולעניןבסעורה, )עיין מקוםבקרבת רמנקימידיחציצה76 לחםאכילת

 הרחקבשעת פת כביצה נשאראםהערה('7 יכרוךאלא
 ליין"פרטלאכול"' במפה"ידיו

 ללכת5"חייבפסולים ליטולמותר מתי ברכה בלי יריויטול תועלת2' שישאפשר מועילאינו ריןיש שטיבולודבר
לנטילה'4 משקיןבשאר אם אף באכילתושנזכד דמנקימיריחציצה'4במשקה

 ליין'"פרט מכזית'" פחותנשאר יכרוךאלא
 במפהן9יריו



 כמו יצא ובתפילה י"ד, ס"ק ד' סי' מ"ב55.
 כ"ב. סע' שם בשו"עשמשמע

 נט"י לדין והשוו ז' ס"ק ומ"ב א' סע' ד' סי'56.
 בסי' מבואר בסעודה משקין שאר ודיןלסעודה,

 אפילו כאן אמנם ס"ד. ס"ק ומ"ב י"ב סע'ק"ס
 וביין ט"ז. ס"ק ד' סי' המ"ב כמ"ש יברךבפסולים

 דאפשר. היכא להחמיריש

 ז'. ה' ס"ק ומ"ב א' סע' ד' סי'57.

 א'. סי' כאן בתשובה כמבואר58.

 מ"ז. ס"ק ומ"ב י"ח סע' ד' סי'59.

 שע"ת וע' בספרי, כאן א' סי' בתשובה ע'60.
 השווה י"ח סע' ד' ובסי' שירוץ, ב' ס"ק א'סי'

 רוח משום נטילות לשאר המטה מן הקםהשו"ע
רעה.

 שאין קצ"ה סי' הרמב"ן שו"ת שכתב כיון61.
 ממים גרע לא ממילא רחיצה, רק נטילהכאן

 כ"א ס"ק קפ"א סי' המ"ב כתב שמפורשאחרונים
 הגר"א דעת הוא והי"א חציצה. דין בושאין

 . 15 בהערהשהבאנו

 כ"ו. ס"ק צ"ב סי' מ"ב62.

 ידיו את רחץ שלא כיון כסוי מועיל לא63.
 שיועיל לנגוע במה כאן ואין מטונפות,ונשארות
כסוי.

 מקיל מזומנים מים לו אין אם ידים בסתם64.
 אמנם יצא, שכדיעכד וכ"ש ה', סע' צ"כ סי'השו"ע
 דכיון יטול, שלא סיבה כאן אין באמצעבנזכר
 ובאמצע שום, ויאכל יחזור נודף וריחו שוםשאכל
 במידי ינקה רגליו לעקור יכול שאינו י"חתפילת
 ו'. סע' שם ושו"ע כ"ו ס"ק שם מ"ב ע'דמנקי,

 סע' קפ"א סי' אחרונים, מים מדין ללמוד יש65.

 של ענין רק שהוא כאן וכ"ש כ"א, ס"ק ומ"בט'
 לא ויין קצ"ה. סי' הרמב"ן שו"ת וכמ"שרחיצה
 חשיבותו. משוםישתמש
 כמו שהם פסולים למים וה"ה 61 הערה עי'66.
 חציצה.דין

 ט"ו. ס"ק ומ"ב ה' סע' צ"ב סי' שו"ע67.

 וחיי כ"א, ס"ק ומ"ב ד' סע' צ"ב סי' שו"ע68.
 ב'. דין ז' כללאדם

 מטונף, במקום שנגע בטוח אם דגם נראה69.
 וכן בשוגג. התפלל כאשר בתפילתו יצאבדיעבד
 שיחזור הזכיר שלא ו' סע' צ"ב סי' בשו"עמשמע
 השו"ע ומקור יצא. שבדיעבד דמשמע תפילתו,על
 שנזכר נשאל ושם קצ"ה סי' הרמב"ן משו"תהוא
 שאם קצת דמשמע בשוגג, מטונף במקוםשנגע
 לבאר ויתכן בתפילתו, יצא לא במזיד כןעשה
 63. הערה וע' איסור. על שעבר אותו דקנסומשום

 ובמ"ב יצא. לא דבמזיד שליט"א אחד גאון פסקוכן
 ומשמע ומתפלל חוזר דאינו מסיק י"ג ס"ק צ"בסי'
 שליט"א מו"ר שאלתי ושוב וצ"ע. במזיד, אףקצת
 לא בגוף מכוסים במקומות נגע רק שאםואמר
 במזיד. אפילויחזור

 ד'. סע' צ"ב סי' שו"ע70.

 י"ט. ס"ק קכ"ח סי' מ"ב71.

 דין כאן שיש כיון דמנקי מידי מועיל לא72.
 קכ"ח סי' מ"ב ע' המקדש, בית לעבודת כמונטילה
 עדיין כי ידיו לכרוך מועיל לא גם ולכן י"ט.ס"ק
 שיועיל לנגוע במה כאן ואין הנטילה, נקייםלא

כיסוי.

 לקידוש דומה היא שהנטילה דכיון נראה73.
 קכ"ח סי' מ"ב ע' המקדש בית עבודת לפניידים

 ידיו קידש לא אם ולכן הרמב"ם, בשם כ"אס"ק
 ביאת פ"ה הרמב"ם שכתב כמו פסולהעבודתו
 כפים נשיאת ט"ו פ' הרמב"ם וכ"כ ה"א.מקדש
 טומאת ומנה כפים, נשיאת מונעים דבריםשששה
 נקרא אינו נטילה שכלי מוכה וא"כ כיניהם,הידים
 כפים.נשיאת

 שצריך דאפשר כ"א ס"ק קכ"ח סי' מ"ב74.
 שפוסל ממה ללמוד יש וא"כ המים, ישתנושלא

 ס"ק ומ"ב י"ב סע' ק"ס סי' השו"ע וכמ"שלסעודה.
ס"ד.

 סומכים מים אין דאם כ' ס"ק קכ"ח סי' מ"ב75.
 לחזור צריך שלא פשוט וא"כ ע"ש הרמב"םעל
 נראה דעתו הסיח אם אמנם מילין. ד' מיםאחר
 דחייב מתפילה גרע דלא מילין ד' לילךדחייב
 דלתפילה ק"ו ועוד ד'. סע' צ"כ סי' שו"ע ע'לילך,
 צ"ב סי' בשו"ע כמבואר דמנקי, מידי בדיעבדמהני
 דמנקי מידי מועיל אינו כפיים לנשיאת אבל ד',סע'
 י"ט. ס"ק קכ"ח סי' המ"ב וכמ"ש עבודה כמודהוי

 א'. סע' קס"א סי' שו"ע76.

 העצה רק הזכירו א' סע' קס"ג סי' בשו"ע77.
 מידי כלל מועיל דאינו ומוכח במפה ידיו נטילתשל

 דנט"י דומיא במים נטילה דבעינן פשוט וכןדמנקי,
 א'. ס"ק קנ"ח סי' מ"ב ע' תרומה לאכולדכהנים

 אם רק לזה היתר אין אבל א', סע' קס"ג סי'78.
 ע"ש. מיל ולאחריו מלפניו מילין ד' רחוקיםהמים

 נטילה בלי ולאכול להמשיך לו שאין פשוט79.
 שום. ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכלדכיון
 אם הדבר תלוי ידים, נטילת על ברכה לעניןאמנם
 ב', סע' קנ"ח סי' ע' לאכול, פת כביצה לו ישעדיין

 אם וגם כ"ו. ס"ק קס"ח סי' במ"ב יש לזהודומה



/  עבור ללכת אם כשרים אם מועילאם נטל ולאעבר שאיןבמקוםבמקום דין ישאם -, השאלה/
 מילין ד'מים שפסוליםמיםשאר הדיןמה יש אםמים מיםשאיןחציצה

 ומילמלפניו ללחםלנטילהמשקיןתועלת מועילאם
לאחריו מלוחיםכגון ידיושיכרוך דמנקימידי///,פוג

 מסריחיםאובמפה'//, (הנטילה
 ללכת7'חייב לנטילהכשרים ליטולמותר ברכת באמצע ידיויטול תועלת4'יש במידיינקה דיןאין אחרוניםמים

 אומריםויש משקיןבשאר יטול סיים ואםהמזון,דמנקיי' וישחציצה
שפסולים3נ ליין6'פרט המזון" ברכתאחריאומרים
 דיןשיש

חציצהננ

 מללכת90פטורכשרים57 ליטולמותר בדיעבד9ו יצאבשוגג תועלת'6אין במידיינקה דיןאין שנגעו בידיםברכה
 משקיןבשארדמנקיווחציצה'י מטונףבמקום

 ליין'6פרט
 וגם ללכתחייב וגםכשרים ליטולמותר נגע ואם תפילה,תפילתו תועלתאין מועילאינו דיןיש שחריתנטילת
ירוץ96מברכים7' משקיןבשאר אבל נאסר לאבאוכל רעה רוחלסלק דמנקי"מידיחציצהל' של רעהלרוח

 באוכל4'לנגוע תכפוריםביוב, ליין6'פרט פעמים" ג'ידיחנו יועילאבלשינה
 באבותשעה
 ללכת97חייבפסולים ליטולמותר שנזכר מתי ידיויטול אין אםמועיל מועילאינו דיןיש ללחם ידיםנטילת

לנטילהיו משקיןבשאר אם רק ויברךבסעודה, בקרבתמים דמנקימידיחציצה6' בתשעהלחולה
 הדחקבשעת פת79 כביצה עודיאכל )ע'מקום יכרוךאלא הכפורים ויוםבאב

 יין" לפרטהערהף' במפה7'ידיו
 ללכת"9חייבאפשר ליטולמותר נטל ולא כפיו נשאאם תועלתל'אין מועילאינו שישאפשר ידיםנטילת
שפסולים9י משקיןבשאר דעתו הסיח כבר אושחרית דמנקיי'מידירין בתשעהלכהמם

 הדחקבשעת וכאילו לבטלה ברכתוהויחציצה9ן הכפורים ויוםבאב
 ליין4'פרט כפיו73 נשאלא

 ללכת00יחייב וישכשרים ליטולמותר בסתם בנגע במזיר אףיצא תועלתנ6אין זמן יעבוראם ריןאין בידיםתפילה
אומרים משקיןבשאר אבל בגוף, מכוסיםמקומות אותפילה וישחציצה שנגע לושידוע
שפסולים66 ליין'6פרט המטונפות במקומותבנגע יוכלשלאאומרים מטונףבבוקום
 ואם כעת, יטולבאמצע ינקההצבור,חציצה'9 הכפוריםויוכ, נזכר ואמ בשוגג, רקיצא עםלהתפלל דיןשיש באבבתשעה

 עשרה שמונה בתפילתהוא דמנקי"6במידי
 רמנקי69 במידיינקב

 ויש מללכתפטורכשרים" ליטולמותר בדיעבד'ו יצאבשוגג תועלת'6אין מידימועיל דיןאין מטונף במקוםנגע
 אםמחלוקת משקיןבשארדמנקיווחציצהונ רוצהואינו
 ולכן ליטולמותר ליין65פרט בתשעהלהתפלל

 ידיו" לטנףנכון הכפורים ויוםבאב



 הרמ"א כמ"ש ליטול צריך פת עוד לאכול רעתואין
 א'. סע' סוף ק"עסי'

 ס"ד. ס"ק ומ"ב י"ב סע' ק"ס סי'80.

 ט'. סע' ק"ס סי'81.

 א'. סע' קס"ג סי' שו"ע82.

 מצא שאם ונ"ל ז', ס"ק קפ"א סי' החיים כף83.
 סכנה. של טעם משום ידיו יטול ברכה"מ אחרמים

 למים טעם כתב א' ס"ק קפ"א סי' במ"ב84.
 קדושים, והייתם והתקדשתם משוםאחרונים
 ידיו לכרוך שמועיל וכיון ראשונים, למיםוהוקש
 ה"ה אז א', סע' קס"ג סי' כמו ראשונים מיםלענין
 סדומית, מלח משום שני וטעם אחרונים.למים
 סדומית. מלח תזיק לא שוב מכוסים, שהםוכיון
 משום ידיו שיטול ברכה"מ אחר מים מצא אםונ"ל
 סכנה. שלהטעם

 ומשמע ב', ס"ק סוף קפ"א סי' המ"ב כ"כ85.
 מים. השיג אם ויטול יקום בהמ"ז באמצעדגם

 מ"ב ליין, פרט ומש"כ ט'. סע' קפ"א סי'86.
 כ"א. ס"קשם

 ז'. ס"ק קפ"א סי' החיים כף כתב כן87.

 ס"א. ס"ק ומ"ב כ"ג סע' ד' סי' שו"ע88.

 צריך ד"ה ד' סע' צ"ב סי' בבה"ל מפורש89.
 מה לפי אמנם ברכות, לענין גם חוזר אינושבריעבד
 נראה למזיד, שוגג בין לחלק 69 בהערהשבארנו

 לחזור. יש כאן גם לחזור, במזידשמלחמירים

 ס"א. ס"ק ומ"כ כ"ג, סע' ד' סי' שו"ע90.

 וכף ו' ס"ק ומ"ב א' סע' קס"ג סי' שו"ע91.
 77. הערה וע' מ"ח ס"קהחיים

 שיש אפשר כתב כ"ב ס"ק קנ"ח סי' שעה"צ92.
 ידיו. בכורךלהקל
 מכזית, בפחות הקיל כ' ס"ק קנ"ח סי' המ"ב93.
 תע"ג. סי' הטור דברי בגלל בו חזר שם בהגהאמנם
 להחמיר. כתבנוולכן

 כפחות להקל כתכ כ' ס"ק קנ"ח סי' כמ"כ94.
 משום בתרא במהדורה בו שחזר ואףמכזית,
 קיל דינו שעיקר משמע עכ"פ כן. משמע לאשבטור
 שרי הרחק שבשעת שכיון נראה ולכןמנט"י,
 כאן ס"ד, ס"ק ומ"ב ק"ס סי' השו"ע כמ"שלסעורה

 לכתחילה. גם להקליש

 י"ג ס"ק סוף קנ"ח סי' החיים בכף משמע כן95.
 שחייכ מכואד ששם א' סע' קס"ג סי' שצייןכיון

ללכת.

 ה"ה ללכת שחייב 57 בהערה שבארנו כיון96.
 זו נטילה אבל ברחיצה איסור שיש ואף אלהבימים
 ט'. סע' תקנ"ד וסי' ב', סע' תרי"ג סי' כמ"שעושים

 שכהן כתב ג' סע' תרי"ג בסי' הרמ"א97.
 טהורות, שהן אע"פ ידיו נוטל לדוכןהעולה
 ונראה ז', ס"ק שם המ"ב כמ"ש הפרק עדוהנטילה

 כמ"ש לתענוג אינה זו שרחיצה כיון ללחםה"ה
 סי' החיים כף שכ"כ ושו"ר י'. ס"ק שםשעה"צ
 אדם. החיי על חיים תורת בשם נ"ג ס"קתקנ"ד

 עד שנוטל כתב ז' ס"ק תרי"ג סי' במ"ב98.
 ד' שילך בחול כמו הם הנטילה דיני ולכןהפרק,
 75. העדה ע'מיליל,

 חציצה. לענין וה"ה 15, הערה ע'99.

 חייב גם ולכן ג'. סע' תרי"ג סי' שו"ע100.
 ד'. סע' צ"ב סי' שו"ע בחול, כמו דינו כיללכת
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 בסימן

 אשה ידי על חולה על תפיליןהנחת

 בעצמו, תפילין להניח יכול ואינו חולה אחראיש
 אם ושואל גופו, על תפילין לו תניח שאשתוומבקש
 כן. לעשותרשאית
 תפילין ממצות פטורה שהיא אשה אם לעייןיש
 להניח רשאית גרמא, שהזמן עשה מצות היאשהרי
 גיטין במסכת הגמ' אומרת ובפירוש לבעלה.תפילין
 פסולין אשה שכתבה ומזוזות תפילין ס"ת ב' מ"הרף

 ישנו בקשירה שישנו כל וכתבתם, וקשרתםשנאמר
 קשירת במצות אינה שאשה לגמ' פשוט הריבכתיבה.
 לקשור יכולה אינה גם לכאורה ולכן לעצמה,תפילין
 לאחרים.תפילין

 כתב ל"ט סי' חיים לאורח המהרש"םובהגהות
 א' פרק מיימוני ההגהות מרברי ללמוד יש זושהלכה

 רכל תם רבינו בשם שם וכתב ט'. אות ציציתהל'
 אינה וציצית לולב כגון חייבת האשה שאיןמצוה
 הוא לכך והראיה הציצית ולתקן הלולב לאגדיכולה
 והרי בכתיבה ישנו בקשירה שישנו כל הגמראמרברי
 שם והקשה כציצית. ולא בלולכ לא חייבת האשהאין
 בן ר"ש היה "וכן א' ל"ט דף זרה בעבורה הגמ'מן

 והיתה לחבר שנשאת אחת באשה מעשה אומראלעזר
 קושרת והיתה למוכס נשאת ידו על תפילין לוקושרת

 ריבר ר"ת הרי וקשה כאן. ער ידו" על מוכס קשרילו
 של מהמעשה עליו מקשה ומרוע ולולב ציציתבענין
 שאעפ"י היא שהקושיא ונראה תפילין. שקושרתאשה
 היא אופן בכל תפילין במצות חייבת האשהשאין
 שהלימור מוכח א"כ תפילין, לאחרים להניחיכולה
 רוקא נאמר בכתיבה ישנו בקשירה שישנושכל

 שלא שכן וכל תפילין. תקוני בשאר ולאבכתיבה
 ר"ת. על וקשה מצות בשארנאמר

 אלא האשה על נאסר שלא מיימוני הגהותו21ירץ
 הלולב ואגורת הציצית ותקון כתיבה כגון הרברתקון
 כאן. עד למעבר ומציא המצוה תקון לאו קשירהאבל

 או הציצית או התפילין עשיית שרק בדבריהםומבואר

 גופו על התפילין הנחת אבל האשה על אסורההלולב
 קיום אלא המצוה תקוז נקראת אינה האיששל

 מיצרת אינה בזה כי האשה נפסלה לא ובזההמצוה,
 להניח כשרה שהאשה המהרש"ם מכאן ולמררבר.

 תפילין. תקון זה אין כי תפילין החולהלבעלה
 ממנו נעלם איך המהרש"ם על להקשות ישאמנם
 איך ליישב המיימוני בהגהות תירוצים שנישישנם
 ובתירוץ תפילין. לו קושרת היתה החבראשת

 לו מסייעת אלא קושרת היתה שלא כתבהראשון
 התפילין קשירת שגם מבואר זה תירוץ ולפילקשור.

 התפילין עשיית נקראת האשה ע"י האיש גוףעל
 אין מסייע כי מותר לבעל שסיוע אלא פסולה,והאשה

 של הפעולה כל את עושה האשה אם אבל ממש.בו
 נעלם ואיך פסולה. באמת היא התפיליןקשירת

 לחשוש לנו ויש תירוצים שני שישנםמהמהרש"ם
 הכל לעשות לא אבל מותר לסייע שרק זה,לתירוץ
בעצמה.
 מיימוני הגהות כרכרי אחר פירוש ליישכונראה
 היתה החבר שאשת ממה היתה לא הקושיארלעולם
 אם אפילו שמותר פשוט זה כי גופו על תפיליןמנחת
 הגהות קושית אלא בעצמה, הכל את עושההיא

 של הקשר את קושרת היתה שהיא היתהמיימוני
 תירץ זה ועל יו"ר. או רל"ת או השי"ן שהואתפילין
 קשר את קשר בעצמו והוא לו מסייעת היתהשרק

 רק זה כי כלל, מיירי לא תפילין בהנחת אבלהשי"ן,
 שלשון ואעפ"י התפילין. עשיית ולא המצוהקיום

 גופו שעל משמע וא"כ ידו, על לו קושרת הואהגמרא
 קושרת שהיתה הכוונה ליישב יש קושרת,היתה
 התוס' מרברי הגמ', פירוש שזה מוכח וכן ידו.בשביל
 שצריך אליהו רבינו שם שסובר א' ל"ו דףמנחות
 מחרש. יום בכל שלו התפילין קשר לקשוראדם

 לו קושרת היתה חבר שאשת הגמ' מן זאתוהוכיח
 יום שכל ומוכח קושרת היתה תמיר ומשמעתפילין
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 אליהו רבינו שלמד מבואר הרי מחדש.קושרים
 של היו"ד קשר בקשירת שמדובר הגמ'פירוש
 מדובר אם כי הגוף, על בקשירה ולאהתפילין
 שצריך אליהו רבינו ראיית מה א"כ הגוף עלבקשירה
 הלכה שאין ואעפ"י יום. בכל התפילין קשרלקשור
 שהיא לן משמע שלא משום היינו אליהו,כרבינו
 היו"ר בקשר שמדובר אבל יום, בכל כן עושההיתה
 פירוש שזה לומר נוכל שפיר בזה התפיליןשל

הגמרא.

 שלתירוץ יוצא מיימוני בהגהות זה פירושולפי
 ולפי תפילין של קשר לעשות לאשה מותראחד

 אלא עצמו, הקשר לעשות לה אסור השניהתירוץ
 לבעל.לסייע

 ו' ס"ק אברהם אשל ל"ט סי' בפמ"גומצאתי

 דאין יראה יד של ואף דל"ת של "וקשר וז"לשכתב
 שבת תוס' עיין הוי כתיבה בכלל דנמי אשהלעשות
 דבר כתוב לא שם בתוס' רהא וצ"ע עכ"ל. א'"ס"א

 לא ולמה תפילין, של קשר בעשיית אשה עלמפורש
 מפירשים שהמ מיימוני הגהות דברי את הפמ"גהביא

 בקשירה איירי שהגמ"י שלמד משמע אלאלאיסור.
 הגוף.על

 דהרי מיימוני, בהגהות פירושנו על קשהועוד
 דאם לגוף, התפילין את לקשור פירושו קשירהסתם
 כן. לפרש צריך היה הקשר לקשירת כוונתוהיתה

 פירוש כך למר אליהו שרבינו שהוכחנוואעפ"י

 לומר יש אליהו, כרבינו הלכה שאין כיון אבלהגמרא,
 לגוף. התפילין בקשירת הגמ' את מפרשיםשאנחנו
 ודוחק ידו, על קושרת שהיתה הלשון מוכח שכןועוד
 ידו. בשביל שמדברלומר
 בענין מדבר מיימוני ההגהות שבאמת נראהלכן
 מותר הראשון התירוץ שלפי ואעפ"י לגוףקשירה
 לבעלה, להניח רשאית אינה אבל לסייע רקלאשה
 ממה להוכיח לי נראה וכן זה. כתירוץ הלכה איןאבל

 התירוצים שני את שהביא אחר שם, מיימונישהגהות
 ציצית. בטווית כשרה שאשה להלכה פסקהאלה,
 לבעלה תפילין לקשור שמותרת שכמו דבריוופירוש
 הציצית טויית ה"ה התפילין, עשיית נקרא זהואין
 שרק הוא בזה והגדר הציצית. עשיית נקראשאינו
 בזה הציצית, או התפילין עשיית של הגמרבשלב
 זה אחרי או זה שלפני בשלבים אבל פסולה,האשה
 כתירוץ מיימוני הגהות שפסק וכיון כשרה.האשה
 גופו, על תפילין לו קושרת היתה החבר שאשתבתרא
 מותר גם א"כ התפילין, עשיית גמר אחרי שלבשהוא
 גמר לפני שלב שהוא הציצית את לטוותלאשה
 מיימוני ההגהות פוסק היה אם אבל הציצית.עשיית
 תפילין לבעלה קשרה לא החבר שאשת קמאכתירוץ
 שהאשה מסיק היה לא אז לו, מסייעת היתהאלא
 שבכל פשוט זה תירוץ לפי כי ציצית, לטוייתכשרה

 פסולה. האשההשלבים
 תפילין להניח כשרה האשה למעשה הלכהויכן

 בעלה. גוףעל

 גסימן

 וחלק עליון חלק התאמת ; המעברתא עד התיתוראהמשך
 ; בתיתורא למטה לחתוך צריך אם : התיתורא שלתחתון
 תפילין רצועות על שנשפך צבע ; המעברתא של החתךשחרות

 בענפים לפורפם והנני דינים בכמה מקפידץ שלאמהודרץ תשמ"ג אלולג'
 הבאים. בתפידין גם ראיתי התפי~ין, שץ התיתורא ריבועבדין
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 המעברתא עד התיתורא הטשך א:ענף

 שהוא המקום ער התיתורא שהמשך תפיליןראיתי
 בשפוע אלא ישר בקו היה לא המעברתא עםנפגש

 קרובות שהן התיתורא בפינות בעיקר מצויוזה
 כזה וציורולמעברתא,

וכזהל

ך/,ך

ע~7/

וו/'ל
~ 2 /

 צריך שהתיתורא כיון שהתפילין פסולות ליונראה
 ל"ב בסי' כדאיתא מסיני למשה הלכה מרובעלהיות
 ואעפ"י ברבוע. כאן חסר א"כ מ"ד, וסע' ל"טסע'

 בגלל שלם התיתורא של הריבוע איןשבלא"ה
 כי קושיא זו אין אבל המעברתא, שלההמשך

 חיבור ולכן מסיני למשה הלכה היא אףהמעברתא
 עד אבל התיתורא, לריבוע חסרון אינוהמעברתא

 מרויק. ריבוע להיות חייב המעברתא חיבורמקום
 כאן אין כן, לא אם שהרי כן הדבר ברורובאמת
 ורק ריבוע שם זה על אין פינות בשתי שהריריבוע,
 לזה המעברתא, עד הריבוע והמשך פינותבארבע
 ריבוע.יקרא

 אחר גאון אתי והסכים פסולות, אלה תפיליןוץכן
 אינם החתוך של הצרדים שני אם לעיין ויששליט"א.
 התיתורא. של ברבוע כחסרון נחשב זה אםשווים

 תחתון וחץק עץיון חץק התאמת ב:ענף
 התיתוראשץ

 משופעות שלהן התיתורא שפינות תפיליןראיתי
 שני בין התפילין בסגירת התאמה היתה שלאבגלל
 בבתים, הפרשיות את סוגרים שבהם התיתוראחלקי

ץ
ן *ן  רב אמר חננאל רב "ואמר א': ל"ה מנחותבגמי

 וכתב ע"כ. מסיני למשה הלכה רתפיליןתיתורא
 רש"י לשון ומתוך וז"ל ז' סי' קטנות בהלכותהרא"ש

 משמע אחד מעור והתיתורא שהבתים תפיליןהל'
 ולוקחים דק הבתים שעור לפי כן נהגו לאוהעולם

 נקב ועושים לשנים אותו וכופלים וחזק עבעור
 והכפל הבתים בו ומכניסים העליון בכפלמרובע
 עכ"ל. הבתים פי את מכסההתחתון
 והיינו תיתורא נקראים הצדרים ששני מכאןונץמד

 התחתון העור ובין התיתורא של העליון העורבין
 משמע וא"כ מלמטה, הפרשיות של הפתח אתשסוגר
 ע"י התיתורא את מהוה ביחר שניהםשצירוף
 מרובע, להיות חייב שהתיתורא וכיון ביחד.שנתפרים

 יהיו ביחד התיתורא חלקי ששני פירושוא"כ
 הוא בזה והסברא עצמו. בפני אחד כל ולאמרובעים

 צורת קיבל לא עריין הבתים את סגר שלא זמןשכל
 אינו ולכן הבתים, סגירת היא תיתורא כיתיתורא
 מרובע הוא התיתורא של חלק שכל מה כללמועיל
 צירוף ע"י ביחד מרובע להיות חייב אלא עצמובפני
 התיתורא. של החלקיםשני

 שני שיסגור גרולה זהירות צריך לדינאוץכן
 יבלוט לא שאחד כדי בדייקנות התיתורא שלהחלקים
 שני בצירוף מדוייק מרובע יהיה אלא השני, מןיותר

 צבע יהיה שלא יזהרו התפילין בצביעת וגםהחלקים.
 אחד גאון פסק וכך מרובע. שיהיה כרי בפינותמיותר

 מן התחתון מעט שזז לו שהראיתי בתפיליןשליט"א
 בין עור חתיכות להכניס הסופרים ורגיליםהעליון.
 עשויות להיות צריכות והחתיכות התיתורא, חלקישני

 הבתים. עור ד"ה ל"ז סע' ל"ב סי' בה"ל פי עללשמה
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 התיתורא של הרבוע מן חלק הוא הצורה שמצדוכיון
 כאן שמוזכר וכמו יכלוט אם הרבוע שיפסולנראה
וצ"ע.

 בתיתורא לסמה לחתוך צריך אם ג:ענף

 על התיתורא של העליון שבחלק תפילין ליהראו
 בחלק אבל כדבעי מרוכע חיתוך המעברתאיד

 המעברתא עד פנימה חתוך לא התיתורא שלהתחתון
 מילימטר ארבעה כשלשה אולו קטן חריץ שם ישאלא

 כזה: וציורו יותר, חתוך ולא הריבועלהשלמת

 הסעברתא של החתך שחרות ד:ענף

 שהוא בחתך להשחיר קפ-רא יש אםתשאלתי
 שאר כמו שחור יהיה שם שגם התיתורא אתמשלים
/.י .יץ,,, וכוה:התיתורא ץ ,יק/

 /ן

[
-  פסול. או כשר זה אםונשאלתי

 משני המעברתא שיחתוך וז"ל ל"ב סי' הטורכתב
 ניכר שיהא כדי התיתורא כמו רחכה תהא שלאצדדים
 סגי שלא הטור התנה והנה עכ"ל. התיתורא שלריבוע
 כל ולכן הריבוע. ניכר גם שיהיה אלא מרובעשיהיה
 של הריבוע חיתוך ניכר שיהיה עד הרבה חותךשאינו

 להיות צריך כי ריבוע שם כאן אין עדייןהתיתורא,
 התיתורא לעין שניכר כזאת בצורה במעברתאחסר

 ארוך חריץ יעשה אם אפילו נראה ולפ"זמרובעת.
 מגוף ממש חתך ולא חריץ אלא שאינו כיוןאבל

 מרובעת. תיתורא זו איןהמעברתא,
 בשני הוא תיחורא ששם לעיל שבארנו מהולפי
 אעפ"י א"כ הפרשיות, פי את שסוגריםהחלקים
 אכל כדבעי חתוך הוא התיתודא של העליוןשבחלק
 ריבוע כאן אין א"כ חתוך לא התחתון שבחלקכיון

 שלא זמן כל פסולות שהתפילין נראה ולכןהתיתורא.
 מלמטה ובין מלמעלה בין התיתורא להשליםיחתוך
 פוסקים שיש לי ונאמר בחריץ. ולא גמורובחתך

 ולפי תיתורא נחשב התחתון החלק שרקשסוברים
 זה. על להקפיד צריך ודאידעתם

 מ' סע' ל"ב סי' השו"ע כתב הבתים שחרותולענין
 והנה עכ"ל. שחור לעשותו מצוה הבתים עור :וז'יל
 פוסקים כמה בשם הביא קפ"ר סי'ק שםבמ"ב

 ל"ג בסי' מסיני. למשה הלכה הוא הבתיםששחרות
 למצוה הוא השחרות הפוסקים דלרוב כתב כ"בס"ק

 קפ"ו. ס"ק ל"ב סי' במ"ב ועייןבעלמא.

 שחורות להיות שחייכות כרצועות אפילואמנם
 לצד אלא משחירים אין לכו"ע, מסיני למשההלכה
 בגמ' ומקורו ג' סע' ל"ג סי' בשו"ע וכמבוארחוץ

 ליה דמתהפכין ד"ה רש"י שם וכתב א'. ל"המנחות
 וא"כ עכ"ל. האודם ונראה בחוץ שבפנים :ומהוז"ל
 משום היא בחוץ להשחיר שצריך שהסברא מזהמוכח
 שחור צבע צריך לא שכפנים מה ולכן לעיןשנראה
 צורך שאין לבחים ה"ה וא"כ לעין. ניכר שאינוכיון

 הם הבתים שהרי החיצוני החלק את רקלהשחיר
 וכמו השחרה לענין הרצועות מן פחותהבדרגה

 את משחירים לא טעמא מהאי ולכן לעיל,שנתבאר
 "מבחוץ". ולא "מבפנים" נקרא זה כי הבתים,תחתית

 אפילו אולי שהסתפק הרצועות ד"ה ל"ג סי' בה"לוע'
 שחורה, להיות צריכה אינה שבמעברתאהדצועה
 הבית. לעניןוכ"ש

 שהוא כחתך להשחיר לא נוהגים שפירולפייז
 תמיד זה מקום כי המעברתא, עד התיתורא אתמשלים
 לעין, נראה ואינו שם שנמצאת הרצועה ע"ימוסתר
 השחרה, צריך ואינו מבפנים לקרותו יש שפירולכן
 שליט"א. אחד גאון מו"ר פסקוכן
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 תפילין רצועות על שנשפך צבע ה:ענף

 רצועות את לצבוע שרצה מבחורנשאיתי
 שהספיק ולפמ יותר, להשחירם כדי שלוהתפילין
 עליו מה ושאל הרצועות, על הצבע נשפךלצבוע
לעשות.
 בזה ויועיל לשמה וישחירם שיחזור ליתראה
 חסדא רב סובר א' כ' גיטין בגמ' שהרי וטעמילכו"ע.
 לשמה דיו עליו ומעביר לשמה שלא גט כתבשאם
 שהלכה כיון ולכן ורבנן יהודה ר' במחלוקתתליא
 שבגט סובר יעקב בר אחא רב אמנם פסול, הואכרבנן
 להעביר לכו"ע מועיל ואנוהו א-לי זה של עניןשאין
 סע' קל"א סי' העזר אבן ובשו"ע לשמה. קולמוסעליו
 אומרים. כיש דעתו הביאה'

 שחורות, היו כבר שהתפילין בניד"ד כאןואייכ
 בר אחא רב שסובר וכמו נפשך ממה ההשחרהתועיל

 כמו א"כ כתב, נקרא דיו על שדיו נאמר שאםיעקב.
 גם א"כ התחתון, הצבע לבטל שנשפך הצבעשהצליח
 הצבע את לבטל יצליח לשמה שישחירהצבע

 דיו שאין חסדא כרב שהלכה לומר תמצי ואםשנשפך.
 שנשפך מה כלום הזיק לא בלא"ה א"כ דיו,מבטל
 לפני שחור צבועות תפילין לו שהיו כיוןמקודם
 מותר. הכל ובלא"ה הצבע,שנשפך

 שהביא כ"ד ס"ק ל"ג סי' המ"ב מדברי עליוהקשו
 מועיל אם לשמה, לא רצועות צבעו אםפלוגתא
 שהצביעה התם ששאני ופשוט לשמה. ולצבועלחזור

 אם במחלוקת תליא ולכן לשמה, לא היתההראשונה
 איירי כאן אבל לשמה, ולעשות לחזורמהני

 מועיל שפיר ולכן לשמה, היתה מתחילהשהצביעה
 לשמה. ולצבוע לחזורמ"מ

 בפירוש וישחיר שיחזור אמרתי למעשה~כן
 שכתבנו, מה יועיל לא צבע חסר באמת ואםלשמה.
 כ"ד. ס"ק ל"ג סי' במ"ב שהובא בפלוגתא תליאאלא

 דסימן

 בתפילה ישראל גאל לחתום שכחבענין

 שלא מודים שכו"ע י"ל כזה ובאןפן בפועל,פתיחח תשמ"ה חשוןי"א

 והוצרך חדשה בשירה שעמד באדםנשאלתי
 מקומו היכן שכח שחזר ואחרי קטניםלנקבים
 ישלים כיצד ושאל י"ח, תפילת מיד והתחילבתפילה,
 ישראל. גאלברכת

 שלא אעפ"י חובה ידי יצא אם לדעת עלינוראשית
 זה הרי לחברתה סמוכה ויציב שאמת כיון שהריסיים,
 אינה בברוך חתימה ושמא בברוך, פתחכאילו

 שצריך שי"א כתב א' סע' קפ"ז סי' ובשו"עמעכבת.
 כתב ד' ס"ק ובמ"ב כולא, דזן רחמנא בריךלחתום
 סי' בשעה"צ משמע וכן זו כדעה שהעיקר הב"חבשם
 חתם שלא רגיל ממקרה גרע כאן אמנם ד'. ס"קרי"ד

 היתה ולא לחברתה סמוכה היתה שרק כיוןהברכה,

 קפ"ז. בסי' קמייתא דעה גם והיינו יד"ח,יצא
 יש עשרה שמונה התפלל וכבר ששכח שכיוןאיא
 ישראל. גאל ברכת את להמשיך כעת רשאי אםלעיין

 את לגמור כדי ק"ש בברכות ששהה שמיומצאנו
 המקום, טינוף מחמת בשהייתו אנוס היה לא אםכולה
 א' סע' ס"ה בס' וכמבואר לראש לחזור חייבאינו

 מן נסתלק לא אם דוקא דזה לומר יש אמנםברמ"א.
 שהראה כאן אבל בעלמא, שהייה שהה אלאהברכה
 תפילת להתפלל שעמד ידי על הברכה את גמרשהוא
 אלא להשלים יוכל לא ושוב סילוק, כאן יש א"כי"ח
 לראש. לחזורעליו

 ששכח וכגון י"ח תפילת בהל' מצאנו זוומברא
 ואין לראש, חוזר רגליו עקר כבר אם מטר,לשאול
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 ס"ה(, קי"ז סי' )שו"ע עלינו לברך שיחזוראומרים
 זמן כל רק ברכה להשלים אפשר שאי נראהוהטעם
 יכול לא שנסתלק אחר אבל בתפילה, עוסקשעודו
 לומר יש כאן אף וא"כ לראש, יחזור רקלהשלים
 לראש. לחזור וצריךשגרע

 במקום כולה את לגמור לשהה רומה זהוהרי
 מן מסולק שהוא בוה והסברא מלהתפלל,שאנוס
 והמשיך מלברך דעתו שהסיח כיון כאן ואףהברכה,
 ואף לראש. לחזור וצריך כשהה זה הרי י"חלתפילת
 חדשה שבשירה ד' ס"ק סוף ס"ה סי' במ"בשמבואר

 הברכה מן שנסתלק כאן אבל לכתחילה, לשהותרשאי
 טפי.גרע

 בברכת שהה שאם ס"ה סי' סוף בבה"לונ21באר
 נראה ולכן ק"ש. על גם לחזור צריך ויציבאמת

 קריאת מתחילת להתפלל יחזור י"ח תפילתשאחרי
 על יחזור ואח"כ הראשונה, ברכתו שהפסיד כיוןשמע
 יסמיך אם יעשה וטוב ישראל. גאל ויחתום ויציבאמת
 כדי יצר אשר כמו אחרת ברכה לאיזה ויציבהאמת
 תפילת לענין שמוזכר וכמו לחברתה סמוכהשתהא
 יהיה שלא כדי ק"ש לפני ואת יעשה אמנםהדרך.
 ויציב. אמת לברכת הק"ש ביןהפסק

 הסימן

 בלחש ישראל גאל ברכת בשחרית אומר הש"ץאם

 תש"ן שבטכ"א

 בקמברידג' הח1נה שליט"א שפירא מרק הרייר5כבוד
ארהייב,

אחדשה"ט;
 שא15ת1. ע5 בזה ע1נההנני

 אומר שהש"ץ נוהגים שרבים מה נכון אםשא5ת
 בלחש. ישראל גאל ברכתבשחרית
 אמן עונים אם ספק דיש משום ודאי טעמאוהנה

 שהרי לתפילה, גאולה בין הפסק דהוי ישראל גאלעל
 עונים שלא השו"ע דעת ז' סע' ס"ו סי' או"חבשו"ע
 גאל לומר נהגו ולכן אמן. שעונים סובר והרמ"אאמן,

 הספק. מן להסתלק בלחשישראל
 אינם אמנם אחרונים, כמה בזה שדברווראיתי

 לי. שנראה מה אכתוב ולכן כעת, ידיתחת
 יש אחרת עצה : וז"ל כתב, ל"ה ס"ק ס"ו סי'בט"ב
 עם לסיים שיכוין לכו"ע לצאת כדי לעשותהונכון
 שיתחיל או אמן לענות מחוייב אינו ואן בשוההש"ץ
 עצה יש ואם עכ"ל. וכו' הש"ץ קודם מעטשמ"ע
 המ"ב, זאת הזכיר לא למה בלחש, יסייםשהש"ץ

 בדיוק לסיים לכוין קשה כי קלה, עצה היאשהרי

 לפני להתחיל יזכור אחר כל לא וגם הש"ץ, עםבשוה
 כל את הציל הרי בלחש, הש"ץ סיים אם אבלהש"ץ,
 זו. עצה המ"ב הזכיר לא ולמה הספיקות, מןהקהל

 מוכיחה ל"ב ס"ק קכ"ד סי' המ"ב ל'ומתיטת
 : וז"ל שכתב, בבירור, הברכה סוף לשמוע צריךשאינו

 או הברכות סדר לפי מכיר שהוא וכגון שיודע,אעפ"י
 שעונה ומשמע עכ"ל. הברכה סוף רק משמועשחיסר
 אלא הברכה, את סיימו מתי שמשער מחמתאמן

 מחויב אינו אבל אמן, עונה אינו בה מחוייבדכאשר
 ל"ג. ס"ק ומ"ב ח' סע' הרמ"א וכדברי עונה,בה

 יסיים שהחזן מועיל אינו למה נוסף טעם ישולפ"ז
 לשער שיכול כיון אמן לענות יש כך גם כיבלחש,
שסיים.

 שיש כיון טובה אינה זו שעצה טעם עודונראה
 רם, בקול וברכה ברכה כל לסיים חייב שהש"ץענין
 שכתב נ"ט סי' סוף הטור פי על הוא הדברוטעם
 וערבית אור יוצר ברכת בתשובה ז"ל א"א כתב :ח"ל
 לכוין יכול אדם אין כי בנחת הש"ץ עם אומריםאנו
 מבואר עכ"ל./הרי וכו' בשתיקה ש"ץ עםתדיר

 בקול ק"ש ברכות כל אומר היה שהש"ץ היהשהמנהג
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 ככלי דינו פלסטיק שכלי כותב שמע"כ מהאב5
 מכוסה שאם הזה הדין כל א"כ כן נאמר אםחרס
 הם הפחים כל שכמעט כיון בבירא נופל מותרהיטב
 זה מאיפה יודע אני אין הדבר ולעצם פלסטיק.של

 זה, לענין חרס ככלי דינו שאין פשוט לדידי לופשוט

 המחברים רוב והיתר איסור בליעת לענין גםשהרי
 ואפי' מתכות, ככלי שדינו כותביםשבימינו

 דינו שיהא ראשון בכלי נשתמש שאםלהמחמירים
 זה בין יש גדול וחילוק בליעה, לענין רק זהכחרס
 שדצה מה אבל ד"ה פ"ז סימן בבה"ל היטב ועייןלזה,
 אף פרצליי"ן שקירין חדסינה של כלים לעניןלהקל
 חרס, ככלי שדינם מחמירים איסור בליעתשלענין
 דבכלים לפיכך להחמיר. נכון דלמעשה דמסיקאלא
 ונקי. היטב רחוץ הוא אם להחמיר אין פלסטיקשל

 אסבסט, רק פלסטיק כתב שלא במכתבוושו"ר
 שכלי אדמה ככלי דדינו אומרים שיש שי"ל כייןדכזה
 חזו"א )עיין הרבה דבולע הגעלה מועיל שאינואדמה

 הוי גרף לענין דגם י"ל י"ד( ס"ק י"א סימןיור"ד
 ביוב הצינורות כלל בדרך עושים ובזמנינוככ"ח,

 להקל. נראה שבזהמפלסטיק
 שמועיל כיון רטובים, החיתולים אםאנדות
 ואם עביט, דין ולא רעי של גרף הוי לא א"ככביסה
 ע"מ ואינו רגלים כמי דינו להטפיח כדיטופח

 ואני האחרון בפרט בזה וצ"ע כבלוע. הוילהטפיח,
 לסיים.נאלץ

 וכט"ס ושטח כשר חג וברכת הראף הכבודבכ5
בידידות,

 זילברבנימין
נ.ב.

 אשפה הפחי יענין שכתבתי כטו יי נראה ההדפפהובעת
 וטפניפ אותם רוחצים שאם מציאות שי שאיהשהוא
 הגאת שכתב כטו ויא רעי שי כגרף דינם אין תטידאותפ
 שייט"א. זייבר הגר"בהגדת

 זסימן

 למנין מצרפת ראיה אופןבאיזה

  תשמ"ו שבטכ"ד

 י"ד( סעי' נ"ה או"ח )שו"ע הפוסקים לפינשא5תי
 מספיק אם תפילה, לענין מצרפת שראיהשכתבו
 שצריך או המנין, שם שנמצא המקום אתשרואה
 בעצמם. האנשים גםלראות

 צ"ו סי' ח"א בתשובה שהרשב"א כיון ליונראה
 בזמן אחד בבית שהיו חבורות "שתי זימון מדיןלמד

 מצטרפין אלו הרי אלו את אלו רואיןשמקצתן
 ממש האנשים לראות שצריך מוכח א"כ ע"כ.לזימון"

 מקום לשנוי דומה זה ואין המקום. בראיית סגיולא
 את שרואה ס"א רע"ג בסי' קדוש לגבישמוזכר
 בזה והטעם האנשים. על הקפידא כאן כימקומו,

 שיראו חייבים הם אדם בני לצרף שבאים משוםנראה
 שלא הוא הענין המקום בשנוי אבל השני. אתאחד
 אנשים שיראה ענין ואין הראשון, ממקומויתרחק
 הוא החדר כל כי שם, שישב המקום אומסוימים
מקומו.
 לראות צריך למנין שיצטרף שכדי נראהו5כן
 נמצאים. שהם המקום לראות מספיק ואינוהאנשים

 והוא וילון, מאחורי נשים בעזרת יעמוד שאם נ"לעוד
 ליאות יכולים לא והם הוילון, דרך הציבור אתרואה
 המשנה דלשון והטעם מצטרף. שאינו נראהאותו,
 שכל שמשמע אלו, את אלו רואים הוא זימוןלגבי
 חבירו. את לראות צריךאחד
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 חסימן

 למערב בו שמתפלליםביהכ"נ

 תשמ"ח נח ס' א'יום

 יקרה אבן שייט"א גרליץ אפרים ר' הנכבד ה'וקלכבוד
 כפר-חמידיםברכסים

אחדשה"ט;
 הקיפו טרדות כמה אבל בעתו קבלתי מכתבואת
 והנני דבריו את שוב ראיתי וכעת מזה, ושכחתיאותי

 לו.להשיב
 הוא ירושלים כוון בו מתפלל שהוא הכנסתבבית
 והקהל הקודש ארון אבל למזרח, קלה נטיה עםדרום
 ביחידות להתפלל עדיף אם ושאלתם למערב.פונים
 כמה שאלתם ועוד מערב. לכוון הקהל עם אוככית,
 לשנות. הציבור אצל לפעול צורך יש אם העניןחמור

 שצריך לפי וז"ל: צ"ר סי' הגדולה הכנסתכתב
 תורה שספרי היכל לקבוע נהגו למזרחלהתפלל
 ההיכל קבעו אפילו ומיהו מזרחי, בכותלבתוכו
 עכ"ל. למזרח פניו לה"זיר למתפלל צריך אחרבכותל

 את להניח שנהגו דהטעם הכנה"ג בדבריפבואר
 למזרח( הוא )בחו"ל המקדש בית לכוון הקודשארון
 יצטרכו שלא כדי המתפללים, על להקל כדיהוא

 לפעמים שקובעים מה ונראה פניהם. אתלהחזיר
 וכגון הכנסת, בית מבנה לפי הוא אחרבכותל

 מכובד ואינו ממזרח היא הכנסת לביתשהכניסה

 דנראה אליו שמתפללים הצד באותו אנשיםשיכנסו
 המתפללים. לפני עוברים וגם אליהםכמשתחוין

 בכותל קבעו אם למחות צריך שאין נראהועכ"פ
 בהם. למחות הכנה"ג הזכיר שלא כיוןאחר,

 לכוון גופו שכל דאעפ"י הכנה"ג מדבריומשמע
 לירושלים. שפונה נקרא שפיר למזרח, פניו ורקדרום
 אם : וז"ל שכתב ב' סע' צ"ד סי' השו"ע מל' מוכחוכן

 וכו' א"י לצד פניו יצרד רוחות משאר לרוחמתפלל
 להחכים שרוצה דאיירי כתב הגר"א ובביאורעכ"ל.
 הרוצה חז"ל וכמאמר ררום לכוון גופו את מפנהולכן

 לדרום יהיה גופו שכל דרשאי לנו הרי ידרים.להחכים
 למזרח. שפניו והעיקר בכך, צורך ישאם

 מן אחר לכוון הגוף להפנות איןאטנם
 סי' אליהו יד על החולק הגדול דעת וכןהמתפללים,

 המ"ב וכ"כ ג', ס"ק סוף צ"ד סי' היטב בבאר הו"דא',
 לדרום לפנות צריך שהוא בניד"ד ולכן י'. ס"קסוף
 נראה למערב, פונים והמתפללים קודש הארוןאבל

 פניו ורק כולם כמו למערב גופו להפנות יוכלששפיר
 י'. ס"ק סוף צ"ד סי' המ"ב לדברי ודומה לדרום,יפנה

 ביונייק דוש"תוהריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 טסימן

 טעה לא שהש"ץ מוכיחה הקהל שתיקתאם

 מוריד או הגשם ומוריד הרוח משיב אמר אםזוכר של ראשון טוב ביום במנחה הכנסת בביתבהיותי
 מן הש"ץ חזרת יתחיל אם לשאול ורמז הטל, שאינו הש"ץ חזרת באמצע ציבור השליח נזכרפסח,
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 לב על שם איש אם בציבור ושאלתי לא. אוההתחלה
 ויש זכר. לא אדם ושום בתפילתו, אמר הש"ץמה
 זו. בשאלה ינהוג הש"ץ איךלעיין

 שום לו אין פסח של ראשון ביום במנחההנה
 ושחרית במעריב ורק גשם. שהזכיר טעות לעניןקולא
 אינו הגשם ומוריר מ"ה אמר ולא טעה אםומוסף
 רק ממעריב, להפסיק צריך היה מרינא באמת כיחוזר,
 ממעריב, מפסיקים לא אגורות אגורות יהיו שלאכדי
 שכבר אחרי אמנם ג'. ס"ק קי"ד סי' ומ"ב רה"חע'

 חוזר, טעה שאם הקיץ ככל דינו במנחה במוסף,אמרו

 קללה. משום יש הגשם בהזכרתשהרי

 מוריד אמר אם מסופק צבור השליח שהיהואעפייי
 שהזכיר בחזקת יום ל' ער אבל הגשם, מוריד אוהטל
 ח'. סע' קי"ר סי' השו"ע וכדברי וחוזרגשם

 תקנו ולא שמע הציבור שכל שכיון שטען מייש
 הציבור שהרי כדין שאמר הוכחה בזה יש א"כאותו,
 כעת שהם ואעפ"י טועה. היה אם אותו מתקןהיה

 ודאי הזמן באותו אבל אמר, הוא מה זוכריםאינם
 הוכחה זה א"כ אותו, תקנו שלא וכיוןשהקשיבו

 סברא על לסמוך לי נראה אין אבל נכון. אמרשהוא
 כמו שהרי הש"ץ, מן הציבור שנא מאי שהריזו,

 חזקה על אותו ומעמידים אמר מה יודע אינושהוא
 שהזכיר החזקה אותה יש לציבור גם גשם,שהזכיר
 יתכן שהרי ותקנו, שהקשיבו לומר תיתי ומהיכיגשם.
 להביא ראיתי לא רבר סוף לבם. על שמו לאשכולם
 הקהל. משתיקתהוכחה
 ישראל מקרש בברכת אחז שכבר אעפ"יויכן
 חזקה שיש כיון לראש יחזור אופן בכלוהזמנים,
 א' ס"ק תקפ"ב סי' שע"ת וע' הגשם. מורידשאמר

 ואומר חוזר אז טעות, בגלל לראש שחוזרשבש"ץ
 ואין קדושה. על גם יחזור כאן גם וא"כ ג"כ.קדושה
 והסכים כרין. שאמר לומר הקהל שתיקת עללסמוך
 על לסמוך ואין הש"ץ שיחזור שליט"א אחד גאקאתי

 הוא אבל קדושה על שאלתי ולא הקהל.שתיקת
 קדושה. על שחוזריםפשוט

 יסימן

 ס"ת בלי אפים נפילתבענין

 חשמ"ה איירי"ז

 לאוי"ם; וחכים יניק נ"י יואל הב' והחריף היקר בנילכבוד
אחדאוהיימ,
 אפיו על ליפול ארם רשאי אם שאלתךבענין
 בלבד. לימוד ספרי אלא תורה ספר בו שאיןבמקום

 תחינה שאומרים כתב ב' סע' קל"א בסי'הרמ"א
 תורה וספר ארון שאין במקום גם אפים נפילתבלי

 י"א ס"ק שם ברורה והמשנה ט"ז(. דוקא, לאו)וארון
 רק שם אין שאם החיים ודרך רבה האליהו דעתהביא
 ויש אפים נפילת בלא המזמור יאמר ספריםשאר

 דעת מה באר לא אך ושכנה"ג( )ע"ת בזהחולקים
 חולקים.היש

 וכתב : וז"ל שכתב ו' ס"ק שם היטב בבארוראיתי

 כספר הם הרי ספרים רשאר מודה דהרוקחבשכה"ג
 היכא אפי על ליפול סמיכנא אנא דא ועלתורה

 ספרים ששאר שדעתו ומוכח עכ"ל. ע"שדגריסנא
 אלא אסתר, כמגילת בגלילה ספרים רק לאפירושו
 שנקט כיון ופירושיהם גמרות כמו לימודספרי

 חולקים היש שלדעת ונמצא דגריסנא. היכאשכנה"ג
 מפרים שאר יש אם גם אפיו על ליפולרשאי

 בבית.שמצויים
 ס"ק ב"י קל"א סי' שכנה"ג בספר בפניםוראיתי

 ובמקומינו הרוקח כדברי האשכנזים מנהג : וז"לד'
 ויש הרוקח כדברי נוהגים יש קבוע מנהג ראיתילא

 שכך לי וכמדומה ז"ל המחבר רבינו כדברינוהגים
 ומ"מ אחריו נהגתי וכן ז"ל הרב מורי של מנהגוהיה
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 או הרוקח כרברי שנוהג למי למחות שלא נוהגאני

 עיקר נראה זה ולפי עכ"ל. ז"ל המחבר רבינוכדברי
 אינה אפים שנפילת המחבר כמו לפסוק שכנה"גדעת
 יש המ"ב שכתב מה וא"כ כלל, בספריםתלויה
 על נופלים ספרים שאר בלי שגם פירושו -חולקים
אפיהם.

 טיקוצינסקי מיכל הרב )לגאון ישראל ארץובספר
 שמנהג הטעם כתב ט' אות ב' סע' א' סי'זצ"ל(

 משום הוא ס"ת בלי גם פניהם על ליפולירושלים
 "ויפול הפסוק פי על הוא ס"ת שצריך ההלכהשמקור

 במ"ב( )כמבואר ה'" ארון לפני וכו' פניועל
 כלפני היא הרי עולם קדושת שקדושתהוירושלים

 הבאר דברי אחר לילך שיש לי נראה למעשהאבל
 שאר יש שאם העיקר ולכן שכנה"ג. בשםהיטב
 ספר שום כשאין אבל פניו, על ליפול רשאיספרים
 כספר דינו אין שסירור ומסתבר פניו, על יפוללא
 שליט"א אחר גאון ומו"ר ללימור. עשוי שאינוכיון
 מקום בכל פניהם על ליפול ירושלים שמנהגאמר
 במחלוקת תלוי מקומות בשאר אבל ספרים, בליוגם
 שרק אתי והסכים ליפול, רשאי רוצה ואםהנ"ל
 סירור. ולא לימור ספרי שישבמקום
 התורה גסע?ות ?עיות שתמשיך המצפה אביךוהריני
 והצ?חה. בבריאות ?עתסים שמיםויראת

כעתירת
.אבא ה'.ארון

 יאסימן

 שוה חיוב שיש במקוםחזקה

 תש"ן אדרח'
 חנן ר' הרב וטוטחה מהיר סופר הנכבד הרבני?כבוד
 שייט"אבלום

אחדשה"ט;
 מתפלל שאתה הכנסת שבבית שאלתךבדבר
 מפטיר לקבל שנה בכל שמוחזק אדם ישבקביעות
 לו שיש מטעם זה אם לך ידוע ולא תצוה.בפרשת

 קרובי על או ואמו אביו על שבוע באותויאהרצייט
 על יאהרצייט שבוע באותו לך יש עכ"פ,אשתו.
 כיון המפטיר על חזקה שייך אם ושאלתהוריך,

 רבות. שנים למפטיר עולה כברשהראשון
 ענין בשו"ע מוזכר היכן לבאר עלינוראשית
 אדם וז"ל: המחבר, כתב כ"ב סע' קנ"ג בסי'החזקה.
 או אונס ואירעו גלילה כגון מצוה בשום רגילשהוא
 ורצה העשיר ואח"כ לאחר המצוה הקהל ונתנועוני

 עכ"ל. וכו' המצוה לושיחזירו
 אחר אין במצוה שמחזיק זמן שכל מבוארעכייפ

 בקריאת ה"ה ולכאורה ממנו. אותה לקחתיכול

 לקחת יכול אחר ארם שאין מסוימת בשבתמפטיר
 בניד"ד כאן אמנם בה. מוחזק כבר שהוא כיוןממנו
 המפטיר. לקרוא היוב לו שיש בטענה באהוא

 לו אין אבל המצוה את מחבב שהחרש מרברוהשו"ע
 לחלק שיש נכון אמנם אם ושאלת במצוה. חיובשום
 במצוה. שמוחזק מי לרחות יכולרחיוב
 : וז"ל וכתב קריש בדיני האריך בבה"ל קל"בבסף

 עשה אם אפילו בבהכ"נ בשבת שהולך גרול שבעהבן
 לבן ומדחה הקרישים כל לו יש מ"מ בחול בביתומנין

 מכל חורש י"ב לבן שכן וכל ויא"צשלושים
 ז' תוך שהוא שאדם פשוט והנה עכ"ל. וכו'הקרישים

 שהם חודש הי"ב ואחרי ל' הבן אחרי בחיובובא
 ואיך הקריש, באמירת מוחזקים היו וכבר לוקרמו
 מועילה דלא ע"כ אלא בקדישים. שבעה הבןזוכה
 שמחבב אלא חיובא בר שאינו אדם כנגר אלאחזקה
 חזקת חיוב, בתורת בא השני כאשר אבל המצוה,את

 מועילה. אינההראשון
 עדיף שהוא חדש חיוב לענין רק הוכחנו ע"כאו?ם
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 החדש החיוב שאם מנין אבל הראשון, החיובעל
 של החזקה על עדיפות לו יש הראשון, לחיובשווה

הראשון.
 שני דאם מבואר י"ג ס"ק שע"ו סי' יו"דבשייך
 בני ששניהם וכגון שווים הם קדיש לומרהחיובים
 דיש נימא ואם גורל. ע"פ הקדיש מחלקים אזשבעה,
 הש"ך צריך היה במצוה, שהחזיק במי קדימהדין

 הקדיש, במצות הראשון החזיק לא אם דדוקאלהזכיר
 אף קדם שלא כך ביחד, נקברו הנפטרים ששניוכגון
 דבריו, סתם שהש"ך כיון אבל קדיש, למצותאחד
 חזקה שייך לא לשני, חיוב שיש שהיכןמוכח

לראשון.

 ללמוד לנו ומנין בקדיש נאמרו אלה דדבריםואיית
 שהרי לחלק סברא שום דאין וי"ל מפטיר,לענין
 דנו ולכן הקדיש, את אומר אחד רק היהבזמנם

 כדין ממש דינו וא"כ בקדיש. זוכה מיהפוסקים
 אחד ורק הנפטר, לזכות נאמר הוא שגםהמפטיר
אומר.
 קדם שאחד במה חזקה שייך לא לדינאויכן
 גדול יותר בחיוב בא השני כאשר המצוה אתלתפוס
 והסכים לראשון. שוה חיובו כאשר או הראשון,מן
 שליט"א. אחד גאון מו"ראתי

 עוז ידידרוהרעי
 פיינהנדלר פסחישראל

 יבסימן

 ספר; לתוך עט או ריקה מחברתהכנסת
 ; לשמרו הספר על כסוי ספר; לתוך סימניההכנסת

 ; סימניה בתור בגניזהשימוש
 ; השמש מפני להגן בספרהשימוש

 הספר; כריכת ועל בספר חולין דברי אוחשבונות
 ספר; גבי על צ'ק כתיבת ספר; לתוך שמותהכנסת

 ; הספר לתוך קופי ניירהכנסת
 ; ספר לתוך ובולים מעטפות או מזוזה, שערות,הכנסת

 ספר בתוך טישו ספר; מאחורילהתחבא

 תשמ"ה חשוןי'

 או הגטרא בתוך אותם ישטור טותר דברים איונשאיתי
 והנני בספרים. נשטוש שאיות עוד וכן ספרים,שאר

 הבאים. בענפיםטפרטם

 ספר יתוך עט או ריקה טחנרת הכנסת א:ענף

 יניח אל וז"ל: ל"א ס"ק קנ"ד סי' המ"בכתב

 דבר שום ולא בספר ד"ת בהם נכתבו שלאקונטרסים
 מחברת יניח שלא משמע זה מלשון והנהעכ"ל.
 אם אבל ספר, בתוך ד"ת בה כתב לא שעדייןחדשה
 לתוך להכניס רשאי תורה, דברי מעט בה כתבכבר

 היא ד"ת, שכתב אחר להתיר הסברא ולכאורההספר.
 אם טוב יותר ללמוד יכול כי הספר צורך שהואמשום
 שאמרו וכמו תורה חידושי בו לכתוב מחברת לויש
 קנה לא חבר לך קנה הק'( השל"ה )בשם דרשדרך
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 ללמור שתדע חבר לך הוא הקולמוס שהוא שנהאלא
 הכתיבה. ע"י טוביותר

 החילוק מה ברור לא הרברים, סברת כך אםאמנם
 עצם והרי נכתב, לא עדיין או ד"ת כבר נכתבבין

 למה רומה זה והרי הלימוד. לצורך היא הניירהבאת
 כדי ספר להביא שרשאי י"ד ס"ק שם המ"אשכתב
 וכל : וז"ל המ"א שם וכתב בו שלומר הספרלהגביה
 ז', סע' שט"ו סי' וכמ"ש ממנו ללמור כשעושהשכן
 אעפ"י הלימור, לצורך עושה שאם משמע וא"כע"כ.

 וא"כ שרי. אופן בכל עץ כמעשה בספרשמשתמשים
 שמביאה כיון בה, כתבו לא שעדיין במחברתגם

 למה מובן אינו ד"ת, בה לכתוב וכרי הלימודלצורך
 .' הספר. לתוך להכניסהאסור

 הגמרא, לתוך המחברת שמכניס שכיון לבארויש
 ואסור המחברת, את משמשת שהגמראנמצא

 בו שאין דבר עבור קרושה בו שיש ברברלהשתמש
 זה ואין היא מילתא לאו הזמנה שהרי קרושהעדיין
 במחברת. כתב לא שעריין כיון בעלמא, כעץאלא
 התחתון הספר הרי ספר, תחת ספר מניח אםאבל

 התיר בזה ולכן קדושה, בו שיש ספר עבורמשמש
 שבקדושה הדבר משמש מה עבור שתלוי כיוןהמ"א
 כן. לעשות מותר קדושה בו שיש לדבר שמשמשוכיון

 שלא כאן רבא באליה שמובא מה מובןוץפייז
 לפי הטעם ונראה ע"כ. הספר בתוך הקולמוםיצניע

 דברי בו שכתבו ואעפ"י קדושה, בו איןשהקולמוס
 לפי ולכן, הקולמוס, בגוף נתפסת הקרושה איןתורה

 בו להשתמש שדעתו מה מועיל לא לעיל,המבואר
 קדושה. בו אין עכ"פ כי הלימודלצורך

 לתוך עט או ריקה מחברת להכניס איןולסיכום
 הרי קדושה, כהם אין אלה שחפצים כיון קדוש,ספר
 לספר. בזיוןזה

 ספר לתוך םימניה הכנסת נ:ענף

 כדי בספר סימניה להכניס אדם רשאי אםנשאלתי
 שאין נייר חתיכת היא הסימניה והרי מקומו, אתשידע
 בספר להשתמש מותר איך הנ"ל ולפי קדושה,בו

 לצורך רק הספר לצורך אינו דכאן ונראהעבורו.
 ובלי הלמוד שלצורך בארנו כבר ולכאורההלימוד
 ס"ק כ"א סי' במ"ב מפורש אמנם להתיר, איןקדושה

 לסימן, הספר בתוך הציצית ריניח המהרי"ל בשםח'
 אין הציצית שהרי מותר בעלמא נייר שגם מוכחוא"כ
 מותר. אופן ובכל קרושהבו

 לצרכי גם שתשמישו קולמוס רשאני נראהולכן
 רודאי בספר בקביעות להניחו בדעתו ואיןחול

 מבטלו הציצית משא"כ חול, לעניני גם בוישתמש
 וכדומה. הספר ככריכת והוי בו ללומד לסייעלספר
 קדוש. ספר בתוך סימניה להכניס מותרולכן

 לשמרו הספר עץ כסוי ג:ענף

 לשמרו, הספר על להניח שרגילים הכסויבענץ
 קנ"ד סי' או"ח בשו"ע וכמבואר שמותר פשוטהוא
 על לשמור ספרים של בתיק שמשתמשים ג'סע'

 צורך שהוא משום הוא כאן שהותר ומההספרים,
 שהתיק מה בזיון כאן שייך אין ולכן ושמירתו,הספר
 רק כלל, הספר על שומר שאינו באופן וגם עליו.מונח
 להיתר. הוכחנו כבר הלימוד עלמקיל

 סימניה בתור בגניזה שמוש ד:ענף

 סימניה בתור בגניזה להשתמש מותר אםנשאץתי
לספר.

 במחלוקת תליא לכאורה זה רין בקיצור,ונבאר
 ספר להגביה כרי ספר להניח רשאי אם והט"זהמ"א
 שהוא כיון כאן וה"ה ל'. ס"ק שט"ו סי' מ"כ ע'אחר,

 שרי המקום, לעצמו לשמור כדי מספר בחלקמשתמש
 ללמור. כרי הספר למגביה רדמי המ"אלדעת
 שסובר ז' ס"ק קנ"ד ס' הט"ז רעת לצרף ישועוד
 כל היינו לקלה גרולה מקרושה להוריר דאסורדהא
 כאן ה"ה ולפ"ז ע"ש. גרולה לקדושה שראויזמן

 ברור זה אין אמנם ממנו. ללמוד עוד ראוי אינושהרי
 ס"ת, מטפחת וכגון קרושה בתשמיש דוקאדשמא
 מצאנו לזה ודומה הקדושה גוף הוי הגניזהאבל
 גם להוריד אפשר אי ובזה כ"א. ס"ק מ"ב סי'במ"ב
 דהרי לדחות, יש ועוד עוד. ראוי שאינובאופן

 ס"ק קנ"ד סי' שעה"צ ע' הט"ז, על חלקוהאחרונים
 להלכה. כהט"ז קיי"ל דלא דמשמעכ"ג

 בו להשתמש ואין בזה, להחמיר נראהוץמעשה
 דהוי וטעמו שליט"א אחד גאון אתי והסכיםכסימניה.
 בקדושה.הורדה
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 השמש פפני יהגן בספר השימוש ה:ענף

 להשתמש אסור וז"ל: כתב ל"א ס"ק שםבמ"נ
 כתב ושוב ע"כ. החמה מפני להגן כגון להנאתובספר
 יש בו שלומד הספר על זורחת וכשהשמש : וז"לשם

 כיון לצל להיות אחר בספר להגן הרחק במקוםלהקל
 ע"כ. להנאתו עושהשאינו

 צורך ולא הלימוד צורך רק הוא כאן והריוקשה
 סברת על סומכים לא הרין שמעיקר לומר וישהספר.
 ביטול שיש כאן כגון הדחק במקום אבל הלימודצורך
 כאן אין הלימור צורך משום שגם לסמוך ישתורה
 לספר.בזיון

 ביטול בזה יש סימניה לענין שגם לומר יש זהולפי
 וצריך למד היכן זוכר אינו פעמים כמה שהריתורה
 כמה עוברת מקומו, את זוכר כאשר ואף הרבה,לחפש
 ולכן מקומו. את שמוצא עד תורה ביטול שלשניות
 אבל הלימוד. לצורך ומותר הדחק שעת נקראזה

 כי הרחק שעת כאן אין בהם נכתב שלאקונטרסים
 לספר. חוץ אותם לשמוריכול

 השמש בגלל ללמור לו קשה אםולמעשה
 ספר עם להגן יכול בו, שלומר הספר עלשזורחת
אחר.

 בספר חולין דנרי או חשבונות ו:ענף

 הספר כריכתועי

 בספר חשבונותיו יכתוב ולא שם הא"ר כתבעוד
 אמורים שהרברים ונראה ע"כ. הקולמוס בו ינסהולא
 כמו שרינה לספר שמחוברת הספר של בכריכהגם

 לכתוב אין ולכן ד'. ס"ק מ' סי' מ"ב ע' עצמו,הספר
 יש כי חולין רברי עליו לקשקש או שםחשבונותיו

 ספר. קדושתכאן

 מפר תוך שמות שמירת ז:ענף

 רברי או שמות לשמור אדם רשאי אם לעייןיש
 צורך כאן שאין ונראה הספר. בתוך ישניםקרושה
 שלא לעצמו רק לספר בזה תועלת שום אין כיהספר
 שהזכרנו ואעפ"י שמות. שק אחר לטרוחיצטרך
 לומר יש הלימוד, צורך גם הוא תורה שביטוללעיל
 רבר לצורך ולא כעת בו שלומר הלימור צורךרדוקא

 הרי השמות, להניח שרוצה זה בענין משא"כאחר,
 השמות ישים וכשיתפנה מיר, ללמור להתחיליכול

 שליט"א. אחר גאון פסק כן לשמות. שמיוערבמקום

 ספר גבי עי צ'ק כתיבת ח:ענף

 רשימת כגון חולין רברי שכותבים אנשיםראיתי
 זה אם לעיין ויש הספר, גבי מעל וכדו' צ'קסידורים,
 שאין י"ט סע' רפ"ב סי' יו"ד השו"ע כתב והנהמותר.
 פחות לו שיש כל וא"כ חומשים, על נביאיםלהניח
 יותר בו שיש דבר על מונח שיהיה אסורקרושה,
 על חולין דברי שאר או צ'ק יניח איך וא"כקרושה.
הגמרא.
 היכן הוא חומש על נביאים של שהאיסורנראה
 הקדושה לפי לסרר צריך וא"כ ערימה. לעשותשרוצה
 על הנביא לשים מבקש אם אבל אחד, בכלשיש

 על מניח ולכן השולחן על מקום ואיןהשולחן
 בזיון כאן אין א"כ השולחן, על שהואהחומש
 על אם כי החומש על לשים התכוון לא כילחומש
השולחן.
 שאם בסיס, לענין שבת בהל' כזו סבראומצינו

 שיהיה שרצה משום ולא היתר רבר על מוקצההניח
 אין א"כ בארון מונח שיהיה כוונתו אלא שםמונח
 י"ח. ס"ק מ"ב ש"ט סי' ע' למוקצה, כבסיסדינו

 לספר, נצרכת אינה הצ'ק כתיבת אם כאן גםולפף'ז
 לכתיבת מסייע הספר אם אבל לספר, בזיון כאןאין

 הספר. את מבזה בזה כי אסור, בקלות, יותרהצ'ק
 : וז"ל העיר שליט"א שורש יוסף הרב הגאוןוידידי

 למוקצה טפל נחשב רהבסיס הוא יסורו בסיסדין
 של חידושו ומובן המוקצה. דין מקבלוממילא
 מחוסר וכן בסיס שיהיה כלל מעונין רכשאינוהמג"א
 בסיס. הוי ולא למוקצה נטפל אינו עליו מניחמקום

 ממה נובע הבזיון אין ס"ת, בזיון לענין הכאמשא"כ
 עצם אלא שעליו, למה נטפל בסיס דין לספרשנתן

 לספר בזיון בזה יש ספר על ספר שמניחהעובדא
 פחות חשוב שהתחתון בזה מראה כיהתחתון,
 אם נפק"מ מאי וא"כ לו. בסיס אינו ואףמהעליון,

 סו"ס אחרת מסיבה או מקום מחוסר עליומניח
 עכ"ל. הספר, של בכבודומפחית

 מחמת בא אינו הוא הספר של שהבזיוןועניתי
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 העוכדא מן אלא עליו, מונח שדכר העובדאעצם
 מן חשוכ יותר העליון שהדכר מכריז אניעובוה_
 וכגון מקום, מחוסר נעשה זה כאשר אבלהספר.

 שאין ברור פנוי, מקום כלי כספרים מלאהשהשולחן
 ממעשיו מוכח וממילא הספר, על הצ'ק להגיחכותתו
 מוקצה מדין שכתבתי ומה הספר. לבוות באשאינו
 שום לו שאין שמוכח העיקר אבל בעלמא, דמיוןהוא
 הספר. לכזיוןכוונה

 לדמות שאין אמר שליט"א ואזנר הרכ מו"ראמנם
 גאון מו"ר אמר וכן לספר בזיון יש כאן כילמוקצה
 )שליט"א( אויערבך הגרש"ז פסק וכן שליט"א,אחד

 צ'ק לכתוכ המקילים על זכות ולמדנו לאיסור.]זצ"ל[
 ואין כספרים מלאה השולחן כאשר ספר, גביעל

 משום כן לעשות חלילה לכתחילה אכל פנוי.מקום
 מפני הקלושה דעתי ובטלה הדור, גדולי עלישחלקו
 הרחכה.דעתם

 הספר לתוך קופי נייר הכנמת מ:ענף

 כו שמשתמשים קופי נייר של הדין מה לעייןויש
 שהוא הספר כתוך המכתכ של העתק להשאירכדי

 הספר. כתוך שמור אותו להשאיר רשאי האםכותב,
 שהרי עצמו הספר צורך שהוא לדכר לדמותוונראה
 על הכל יכתוכ אם כי ספר ישאר לא הזה הניירכלי

 הקופי מטרת שכל ונמצא מסודר, ספר יהיה לאדפים,
 בא שהוא מתיק גרע ולא ספר, לו שיהיה כדיהיא

 הספר. עללשמור

 מזוזה, שערות, הכנסת י:ענף
 מפר יתוך ובויים מעפפותאו

 כי ספרים לתוך מכניסים רבים הזקן, שלשערות
 זה אם אפילו אבל קדושה. בהן שיש )כטעות(סוכרים
 להכניס שאין שמות מסתם הזקן עדיף לא הרינכון,

 זקנו, שער לגנוז רוצה ואם ז, ענף כדלעיללספרים,
 הספר מן יעשה למה אכל ניילון, כשקית לשמרויוכל

 שקית. שלתשמיש
 כי לספר להכניס להתיר יש לכאורה נשרה,ומזוזה
 כאן שיש אלא ספר, מקדושת גדולה המזוזהקדושת
 שקית או בתיק להשתמש שיכול כיון כזיון שלענין

 זה שאין כיון זה עבור הספר את לכזות לו ומהניילון
 שאין שכן וכל ו. ענף וכדלעיל כלל הלימודצורך
 הספר. בתוך פסולה מזוזהלשים

 להכניסם אין חולין דכרי שהם וכוליםוטעמפות
 של מכתבים לשלוח בהם שמשתמש ואעפ"ילספר.
 גרע לא אבל הספר, מתוך שלומד תורהחידושי

 שאסור ד"ת כהם נכתבו לא שעדיןמקונטרסים
 הספר. כתוךלהכניסם
 בספר והוכא דניאל החמודי כדברינו שכתבשוייר
 מי וז"ל: י"ז, ס"ק רפ"כ סי' יו"ד תשוכהפתחי
 צריך יהא שלא ככדי ספר בתוך ספר להניחשרוצה
 שום בספר להיח אסור וגם דאסור נראה אח"כלחפש
 שערות, להניח אסור ולכן עכ"ל. שם להשתמרדכר

 שם. להשתמר ספר בתוך ובולים מעטפות אומזוזה,

 ספר מאחורי להתחנא יא:ענף

 השעור, בזמן אחר בספר שמעיינים תלמידיםיש
 אסור וזה בספר, ומעיינים הגמרא מאחוריומתחכאים
 מכין לא אם אמנם ל"א. ס"ק קנ"ד סי' כמ"ככמפורש

 ביטול לו יהיה הספר החכאות ובלי השיעוראת
 לענין ה' בענף שכתכנו וכמו להקל שיש נראהתורה,
 ספר. עם להגן שמותר ללמוד לו שמפריעהשמש

 ספר בתוך פישו יב:ענף

 : וז"ל העיר שליט"א שורש יוסף הרב הגאוןידידי

 בפרט מאד, המצוי מכשול כאן להוסיף דראוינלענ"ד
 כתוך טישו נייר להכניס שרגילים והוא נשים,אצל

 ולפעמים לביהכג"ס, כשהולכים המחזור, אוהסידור
 לשכת, משבת הסידור בתוך מוטמן הטישונשאר
 יו"כ עד זה ומיו"כ לרגל מרגל המחזורוכתוך

 המחזור או הסידור את הופכים וכזההכעל"ט...
 ישפה האבני כלשון שקיות" "תשמיש אולמחסן

 אחד ישיבה ראש של מחזור ראיתי )וכעינישליט"א.
 זה, דין זכר שלא זכות עליו ולמדתי טישו, ניירובו

 חידשתי לא כי ואם הופיע...( טרם ח"ג ישפהואבני
 שכדאי לעורר אלא באתי לא אך מאומה, זוכהערה
 שנזכרו הדוגמאות לרשימת מעשית דוגמאלהוסיף
כאן.
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 יגסימן

 אחר אדם דרךתוכחה

 תשמ"א א' אדרכ"ח

 לחבר או לפועל להוכיח שרוצים שיש מצויהדבר
 כאשר יותר יפעלו שהדברים וחושבים לתלמיד,או
 כני דרך ולכן לענין, נוגע שאינו אהר מאדם יבואוהם
 מהם ומבקשים לאחרים התוכחה נושא את לספראדם

להוכיח.
 י' כלל לה"ר הל' חיים חפץ בס' כתב נבראמנם

 את לסבב יכול שאם י"א ס"ק חיים מים ובאר ב'סע'
 ענין את לספר יצטרך שלא אחרת בעצההתועלת
 נלמד זה ודין לספר, אסור גווני בכל אז עליוהלה"ר

 א' י"א סנהדרין בגמ' כדאיתא עכן של המעשהמן

 לו ענה והקב"ה בחרם מעל מי לדעת יהושעשבקש
 דילטור ופירש"י גורלות והטל לך אני דילטורוכי

 הדבר את לגלות שאפשר שכיון הדבר וביאוררכיל.
 נקרא זה א"כ הגורל, ידי על רק לה"ר לספרבלי

 התועלת להשיג שיכול מקום לכל ה"ה וא"כלה"ר,
 לה"ר. שמספר נקרא זה הרי לה"ר לספרבלי

 של אמצעי שיש התם דשאני לדחות ישאבל
 צורך ואין הרצויה התועלת תצמח שעי"זגורלות
 בספור תועלת ויש גורלות לנו שאין אנחנו אבללספר,
 היא מטרתו כי איסור אין א"כ התועלת, להשיגכדי

 ראיה עוד הח"ח והביא יותר. מרובה תועלתלהשיג
 מאבריו באחד להצילו יכול שאם רודף של הדיןמן
 אם רק נכונה זו הוכחה אמנם רוצח, נחשב הצילוולא

 אם אבל הרוצח, שפוצעים ע"י תועלת אותהמשיגים
 לעניננו וכן להורגו. מותר התועלת אותה משיגיםלא
 לספר. מותר שפיר התועלת, אותה את ישיגו לאאם

 לחבר, לפועל, בתוכחה יזהר בתחילהאמנם
 מאחרים יבקש שלא בזה כיוצא וכללתלמיד
 בעצמו, להוכיח יוכל אם יתבונן מקודם רקלהוכיחם

 אחד וגאון פרי. נשאה תוכחתו אם היטב יבחוןוגם
 מפי טוב יותר תועיל התוכחה שאם אמרשליט"א
 ושרי. תועלת הויהשני

 ידסימן

 ; ידו על תחבושת יש כאשר בנט"י לנהוגאיך
 הטבעת להסיר אפשרות ואין נפוחהאצבע

 ורשמתי ידים בנטילת חציצה בענין שאיות שתינשאלתי
 ענפים. בשניאותם

 יש כאשר בנם'יי לנהוג איך א:ענף
 ידו עלתחבושת

 או תחבושת לו יש כאשר אדם ינהג כיצדנשאלתי
 ידים. נטילת בענין ידיו עלפלסטר

 שעל שרטיה כתב א' סע' קס"א סי' או"חבשוייע
 מי : וז"ל כתב י' סע' קס"ב בסי' אבל חוצצת,בשרו
 היד שאר שיטול לו די עליה ורטיה בידו מכה לושיש
 קס"ב סי' המ"א ותי' עכ"ל. וכו' הרטיה במקוםשלא
 כידו מכה שיש מיירי דהכא וז"ל הב"ח כשם י"חס"ק

 במפה לאכול שאסור אעפ"י וז"ל הרא"שוכמ"ש
 שיגע למיחש דליכא הכא שאני יגע שמאגזירה
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 המכה כאמ מחמת מסירו שאין הרטיה שתחתבבשרו
 לחוש ויש כעלמא מיחוש לו שיש מיירי ולעילע"כ

 הרטיה תחת ליטול וצריך באונלין ויגע הרטיהשיסיר
 עכ"ל. חציצהואיכא

 מיחוש שהיא במכה גם לעיין יש עדייןאטנם
 ע"י התחכושת את להשאיר עצה יש שמאבעלמא,
 ימנע וכך ניילון, משקית או במפה ידיו אתשיכרוך
 נראה אמנם התחבושת. הורדת של הטרחה אתעצמו
 ידיו לכרוך שמותר מה כל שהרי כן, לעשותשאסור
 המפה שיסיר לחשוש שאין ממקום רק הואבמפה,
 עם מכה לו שיש במקום והיינו הנ"ל המ"אוכדברי
 כמו הרי בעלמא, מיחוש לו יש אם אבלכאב,

 את שיסיר נמי ניחוש התחמושת את שיסירדחיישינן
 כלום. המפה הועילה ולאהמפה,
 שחושש בגלל במפה, ידיו לכרוך להתיר איןוגם
 נטילת של הרטיבות ידי על התחמושת תתקלקלשמא
 בזמן כך אחר שמא חוששים אנחנו שהריהידים,
 לו תזיק לא ואז התחבושת, את יוריד הואהאכילה
 האוכל. מזמן רטיבות אין כמר כיהרטיכות

 מיחוש הוא שהמכה כל למעשה נראהולכן
 נטילת לפני התחבושת להוריד חייב הואמעלמא,
 כזמן בילון כשקית ידיו לכרוך יועיל ולאידים,

 אמר רק שליט"א, אחד גאון אתי והסכיםהנטילה.
 שמותר מים לו לאין דדמי לומר יש עצה שאיןממקום
 ממפה. ידיולכרוך

 אפשרות ואין נפוחה אצבע ב:ענץ
 הטבעתלהסיר

 מגלל האצמע לה שהתנפחה אחת מאשהנשאלתי
 איך נט"י, לפני הטבעת להסיר ביכלתה ואיןדלקת,
 לגהוג. צרינההיא

 לדסיר צריך וז"ל: ג' סע' קס"א סי' השו"עכתב
 : וו"ל דרמ"א וכתמ ע"כ נט"י משעת ידו מעלהטמעת
 משעת עליו מקפיד אינו ואפילו רפוי הואואפילו
 מלאכה שעושה משעה עליו ומקפיד הואילנטילה
 יש אבל רפוי הוא אם להקל קצת ונהגו יטנפו,שלא

 עכ"ל. רפוי מקרי איזה כקיאים אנו אין כילהחמיר
 ממ"י. וכממואר לישה, שעת פירושו מלאכהושעת

 מורידה אינה אם להקל יכולה אשה אם לעייןויש
 ז' ס"ק שם המ"מ וכתמ לישה. משעת אפילוהטמעת

 מקודם המחבר שזכר באלו דאף הטוד ודעתוו"ל:
 מ"מ להקפיד אדם מני רוב של שדרכן דבריםדהוא
 ושאר המ"א דעת אמל חוצץ אינו מקפיד אינו הואאם

 כתריה אזלינן לא המחכר שזכר אלו דמכלאחרונים
 דין גם לומר יש ולפ"ז עכ"ל. אדם מני רומ מתרכ"א
 חציצה, שהוא ג' בסע' ממחמר מהדיא המוזכרטכעת
 מה יועיל לא האחרונים ושאר המ"א לדעתא"כ

 מקפידה. אינה זושאשה

 ומסקי וז"ל: שכתמ י"ט ס"ק המ"מ מל' משמעוכן
 להסיר להקפיד שדרכה אשה דדוקאהאחרונים
 איש אבל לישה[ בשעת ]היעו מלאכה בשעתהטבעת
 אין כי מלאכה משעת להסירו להקפיד דרכושאין
 וכו' נטילה בשעת אותו להסיר צריך אין ללושדרכו
 חילק ולא לאיש אשה בין המ"כ שחילק וכיוןעכ"ל,
 דאזלינן משמע א"כ להקפיד, דרכה אם גופאמאשה
 ולא לישה, בשעת להקפיד ודרכן הנשים רוממתר
 לישה. בשעת מקפידה זו אשה שאין מהמועיל

 דרוב הרגילות כפי נקט דהמ"ב לדחות ישולכאורה
 אשה יש אם וה"ה מהוה, הכתומ ודבר מקפידותנשים
 אם כי נראה אינו זה אבל כאיש. דינה מקפידהשאינה
 זאת. לפרט צריך היה הדין כךהיה

 מלאכה לעשות זו אשה של דרכה אין אםאטנם
 שהיא או ספר, מית תלמידת שהיא וכגון לישה,או

 הוי דלא לומר יש מזה משרתות, לה וישעשירה
 כי רומ, מתר שאזלינן לומר אין מזה שהריחציצה,
 מלאכה, עושות שמאמת מאלה אלא נאמר לאהרוב
 במה להם אין הרי מלאכה עושות שלא מאלהאבל

 ורק אדם, בני רומ מתר שאזלינן שנאמר כדילהקפיד
 שחוצץ. לומר אפשר מלאכה העושהבאדם

 שכתמ ורדים גינת משם עדן שערי מספר ראיתיוכן
 מלאכה לעשות דרכם ואין אומנותם שתורתםשת"ח
 כעת(, ת"י הספר )ואין ע"כ הטבעת חוצץאינו

 אלא לאיש, אשה מין מחלק שאינו מדמריוומשמע
 לא, או מלאכה לעשות וה אדם כן דרך אםשמחלק
 כדברינו. ממש זהוא"כ

 האשה שהרי זו סמרא תועיל לא שבניד"דאלא
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 להוריד מקפידה שאינה אלא ללוש, שדרכהאמרה
 חוצץ. ושפיר דעתה שבטלה הדין חזר וא"כהטבעת,
 האצבע, על אותה לסובב יכולה זו שטבעתואע"פ

 לומר יש וא"כ האצבע, מן להסירה יכולה אינהרק
 כי ברפוי גם להחמיר כתב הב"י אך רפוי, נקראשזה
 כאן הרמ"א וכ"פ רפוי, מקרי איזה בקיאים אנואין
 שמיקל יש"ש בשם ד' ס"ק בט"ז וראיתי ג'.סע'

 בפירוש שרד הלבושי שכתב וכמו ברפוילכתחילה
 ובלבד בדיעבד, ברפוי מיקל י' ס"ק והמ"אדבריו.
 י"ח. ס"ק מ"ב ע' אחת, בבת מרביעיתשנטל

 וכמ"ש דמי כדיעבד הדחק ששעת דקי"לוכיון
 יש כאן א"כ ת"ח, בשם ב' ס"ק צ"א סי' יו"דהט"ז
 יכולה שאינה כיון הדחק שעת הוא שהרילהקל
 בענין ידיה ליטול יכולה ואינה הטבעת אתלהוריד
 להבדק ניתן שרפוי טען שליט"א אחד וגאוןאחר.
 במקום האצבע נרטב אם ונראה ידיה שתטולע"י

 סימן זה אין הטבעת לסובב שניתן ומההטבעת,
 להסיר יכולה אינה שאם הוסיף הוא ועודלרפוי.
 ובטלה היד מן חלק נקראת הטבעת הריהטבעת
ליד.

 טוסימן

 ; הפסק מיקרי בטעות הפסקאם
 להוציא כוון ולא טעה המברך כאשר הפסק נחשב אמןאם

 תשמ"ט אלולכ"ח

 שויפ"א אוחיון שלום הרב החשוב האברךיכבוד
 עיה"ק, ירושיים פה דיסקין בכוייהווטד

 וכוחיים,אחדשה"ט

 הפמק מיקרי במעות הפסק אם א:ענף

 המוציא ברכת בירך שאחד במעשה שאלתךבענין
 של הפרעה עקב אמנם הבית, בני את להוציא כווןוגם
 ברוך ואמר שנית לברך והתחיל טעה הילדיםאחד
 היה מה שאל וכעת בירך. שכבר נזכר ושוב ה'אתה
 עשה כבר הרי חוקיך למדני יסיים שאם לעשות,עליו

 מוטב שמא כן ואם ולברך, לחזור וצריךהפסק,
 שנית. לברך שהתחיל מהשיסיים

 בדיבור מפסיק אדם אם לדון, עלינוראשית
 לא. או להפסק הדבר נחשבבשוגג,

 הפוסקים דנו ו' סע' קס"ז סי' או"חבשוייע
 ולא הסעודה, לצורך הפסק של שוניםבאופנים
 ודיבר. טעה כאשר הפסק יחשב שלא כללהזכירו
 יש הסעודה לצורך היה לא הדיבור שאם משםומוכח

 לצורך להפסיק שמותר וחשב שטעה אף הפסק,כאן
זה.

 בשע"ת והו"ד ה' סי' ח"ב מאירות פניםובשויית
 ברכת אחר אמן עונים שאם כתב )ג'( י"א ס"קשם

 וקשה ע"ש. בעצמו בירך כבר אם הפסק הויחבירו
 אמן, לענות חייב שהוא חשב אמן שענה מישודאי
 דמוכח אלא הפסק. כאן שיש יחשב ולמה וענה,וטעה
 תלוי אלא מזיד, או שוגג הוא אם בהפסק תלוישלא
 לא. או בפועל הפסק כאן היהאם

 אינו הפסק, הוי שדיבור מקום שכל נראהולכן
 וצריך לדבר, שמותר וחשב שטעה מה כללמועיל
 הסעודה. צורך נחשב אינו הדיבור אם ולברךלחזור

 פסקי בשם הביא ל"ב ס"ק רע"א סי' המ"אוהנה
 צריך מים על וקידש טעה שאם ]תה"ד[מהרא"י
 יין לשתות דעתו היה דאם המ"א וסיים ולקדש,לחזור
 ודייק עכת"ד. בפה"ג, שנית לברך צריך איןיותר

 דלכאורה ומדברי ד"ה קס"ד סי' ח"א צבי הרבשו"ת
 מים שהיה כיון קידוש היה לא הקידוש שהריקשה

 וע"כ בפה"ג, לברכת הפסק הוי הקידוש נוסחוממילא
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 הוי לא לכן עליו לקדש וצריך יין שהוא שסבורכיון
הפסק.

 המ"א על שחולק משמע שמרעק"א שםוהגיא
 הוי הקידוש דנוסח המ"א, על הגרע"א שהקשהבזה

 ומוכח קידוש. הוי דלא כיון בפה"ג לברכתהפסק
 שחושב מה מועיל שאינו שסובר הגרע"אמדברי
 היה שלא המציאות כתר אזלינן אלא לצורך,שהוא
 שכוונתי ושמחתי לבטלה. אם כי צורך שוםבזה

 אין ד"ה ה' סע' רח"ץ סי' ובבה"ל הגרע"א.לדעת
 טעה אם אף ומשמע הפסק, שהוי רע"א דבריהביא
 רע"א שבסי' קשה קצת אמנם לברך. שצריךוחשב
 רע"א כמו פסק וכאן המ"א, כמו המ"ב פסק ל"בס"ק
וצ"ע.

 פסק ל"ה ס"ק כ"ה שבסי' הקשווהתלמידים
 חבירו של התפילין ברכת על אמן עונה שאםהמ"ב
 וא"כ הוי.הפסק, ראש של לתפילין יד של תפיליןבין

 שחשב מה מהני שלא רע"א כדעת שסוברמשמע
 ע"ח ס"ק רע"א בסי' המ"ב פסק ואיך לצורך.שהוי
 לצורך שהוא שחשב הקידוש שאמירת המ"אכדעת
 הפסק. הוילא

 עצמו של צורך שהוא חשב שבקידוש ליישבויש
 את אמר הוא ולכן הקידוש, חובת ידי לצאתכדי

 אמן בעניית אבל הפסק. מקרי לא וממילאהקידוש,
 ידי לצאת לעצמו צורך כאן אין חבירו, ברכתעל

 שפיר ולכן חבירו, ברכת על בעלמא עניה אלאחובה,
 הפסק.הוי

 שנה וירא פרשת חי איש הבן דברי ליוקראו
 הספרדים בני ולדידן וז"ל: שכתב ז' סע'ראשונה
 ראש של תפילין על לברך דאין מ"ד בתרדאזלינן
 תש"ר, על לברך ובא טעה אם עצמה, בפניברכה
 יסיים לא נזכר, ה' אתה ברוך לומר שהתחילוכיון
 ליה הוי דא"כ פסוק, כקורא שנראה כדי חוקיךלמדני
 ראש, של לתפילין יד של תפילין בין בדיבורהפסק
 כמ"ד תפילין, מצות על לברך הברכה יסייםאלא

 וכאשר עצמן, בפני ראש של תפילין עלדמברכים
 עכ"ל. מקבצאל בסה"קהעליתי

 הגרע"א, כמו שפסק חי איש הכן מדבריומשמע
 אומרים אנו ככ"ז ה', אתה כרוך ואמר ששגג אףולכן
 מצות של בכרכה ימשיך ולכן הפסק, כאןשיש

 שהרבה שידוע הכא דשאני לדחות וישתפילין.
 האשכנזים, וכמנהג ראש של תפילין על לברךפוסקים
 הפסק הוי ששוגג היא ההלכה אם שהסתפק כאןולכן
 הפוסקים דעת חי איש הבן צירף הפסק, הוי לאאו

 אבל ראש. של תפילין על תמיד מברכיןשבלא"ה
 שיש חי איש הבן יודה צירוף, כזה שאיןבמקום
 שחשב כגון בשוגג בירך שאם המ"א לשיטתלחשוש
 הפסק. הוי לא לכך,שצריך
 הפסק הוי דלא המ"א שסובר כיון למעשהנמצא
 יחזור לא וממילא להקל, ברכות ספק שאמרינןנראה
 שהוא שכאן שליט"א אחד גאון מו"ר פסק וכןלברך.
 שיברך, עד לאכול לו ואסור בירך לא שעדייןחשב
 לאכול, שיוכל צורך היא זו ברכה דעתו שלפיונמצא
 כדברי וזה ע"כ. הפסק, דיבורו נחשב לא כזהבאופן
 כא"י, שאמר אחר חוקיך למדני לומר ואיןהמ"א.
 מה אבל הפסק, הוי שלא המ"א לדעת גםשהרי
 כעת להפסיק אין וממילא הפסק יהיה כעתשיאמר
 יאמר מעט, שטעם אחר אמנם חוקיך. למדניבאמירת
 חוקיך. למדניתכף

 הפסק נחשב אמן אם ב:ענף
 יהוציא כוון ויא פעה המברךכאשר

 בסוכה, חמיו אצל אורח שהיה בחתןומעשה
 כוון לא חמיו אבל בסוכה, ולישכ המוציא חמיוובירך

 שכל שעדיף סבר שחמיו כידן לישב בכרכתלהוציאו
 עליו אם החתן ושאל לעצמו. לישב ברכת יברךאחד
 על בחנם אמן שענה כיון המוציא ברכת על גםלחזור
 מחמיו. ששמע לישכברכת
 וחשב טועה אדם כאשר שגם לעיל בארנוכבר
 כמה לדעת הפסק מקרי בכ"ז להפסיק, רשאישהוא

 שרשאי שחשב מה יועיל לא דעתם לפי ולכןפוסקים,
 לענות. לו אסור היה שלמעשה כיון אמןלענות

 לישב לברך צריך היה שבעה"ב דכיון י"לאמנם
 הפסק כאן אין שוב מבעה"ב, יוצא והשומעבסוכה,
 לצאת החתן דעת היתה לא אם ואף אמןבעניית
 לברך חייב "ב שבעה כיון היא בזה והסברא זו.בברכה
 ממנו, שומע כי לבעה"ב טפל והוא הברכדת,שתי
 הפסק. כזה אין לגכיו גםא"כ
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 ברכת שמברכות הנשים בענין שמעתי לזהודומה
 על אמן עונות הן ואח"כ הנרות, על בחגשהחיינו
 הוי שמא וא"כ קידוש עשיית בזמן הבעל שלשהחיינו
 לי ואמר בשהחיינו. כעת יוצאות שאינן כיוןהפסק
 )שליט"א( אויערבך הגרש"ז האדיר הגאוןמו"ר
 עונה שהיא כיון לאשה הפסק אמן עניית שאין]זצ"ל[
 לבעה"ב. שנצרכות הברכותלסדר

 בשמיעה חובתו ידי שיוצא זה באופןולכן
 וענה שטעה אף המוציא לברך חוזר אינומבעה"ב

 החתן רעת היתה לא אם ואף השניה ברכתו עלאמן
 אבל שליט"א אחר גאון אתי והסכים זו. בברכהלצאת

 שכתבנו כפי והוא הפסק, אינו למה אחר טעםאמר
 בברכה צורך לו שיש חשב שהוא שכל א' בענףבשמו
 הוא הרי כאן ואף הפסק, הוי לא בלעדיו לאכולואסור
 לאכול, מותר שיהיה כדי בסוכה לישב בברכתחייב
 שהוא שהתברר אף הפסק משום אמן בעניית איןולכן

 משמע שליט"א אחר גאון סברת ולפי ע"כ.בטעות.
 הוי לא לישב בברכת לצאת כוון השומע כאשרשרק

 בזה. החלוקות רעות א' ענף בסוף הבאנו וכברהפסק.
 ולברך לחזור שלא שנוהגים אמרנו כבר למעשהאבל
 להקל. ברכות ספקמשום

 נאמנה, נברכהואסיים
 פיינהנדלר פסחישראל

 טזסימן

 ; הסעודה בסוף מזונות מיני על לברךאם
 ; בסעודה מזונות מיני לפטורעצות

 ; הספרדים לפי מתוקה חלה ; פת סעודת בתוךסופגניות
 ; שמחות ועוד בבר-מצוה שמגישים מתוקות לחמניות עלברכה

 ברהמ"ז לענין ספק בהם שיש מזונות אכילתשיעור

 שאיות, כמה רשמתי מזונות מיני באכיית ברכהבענין
 ענפים. ששה בזהויש

 מזונות מיני על לברך אם א:ענף
 הסעודדבסוף

 טעונים ד"ה ח' סע' קס"ח סי' בבה"ל האריךכבר
 הסעורה, בסוף מזונות על לברך אם השאלהבענין
 הבאה פת נקרא מה מסופקים שאנו הבה"לומסיק
 ולכן ז', סע' קס"ח סי' בשו"ע וכמבוארבכיסנין
 בכל המחיה ועל במ"מ לברך שמקיליןאעפ"י
 לברך לענין אבל בכיסנין, הבאה פת שלהציורים
 בברכת נפטר וכבר כפת שרינו לחשוש ישבסעורה
הפת.

 שיתקיימו מזונות במיני רק לברך אין לרינאולכן

 מי או ברבש שנילוש והיינו התנאים שלשת כלבהם
 בפירות וממולא ויבש, רק שהוא וכן סוכר, אוביצים
 על שהמברך הבה"ל שכתב ואעפ"י תבלין. מיניאו
 לכתחילה אבל הפסיד, לא הממולאים מזונותמיני
 כל מתקיימים א"כ אלא כן יעשה שלא ראויעכ"פ
 שליט"א. אחר גאון פסק וכן התנאים,שלשת

 כזה מזונות כ"כ מצוי אינו כיום במציאותוהנה
 הוא הבצק ממולא, המאפה כאשר כלל בדרךשהרי
 נוהגים שהספררים שמעתי אמנם ורק. יבש ולארך

 בפורים. אותם ואוכלים כאלה, מזונות מינילאפות
 על לעולם לברך ואין לבירא רינא האי נפל לרידןאבל
 שמתקיימים לוופלים פרט הסעורה, בסוף מזונותמיני
 שהוא כיון ביסלי על מברכים וכן התנאים. כלבהם

 כלל. פת נחשב ואינו בשמןמבושל
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 בסעודה מזונות מיני לפמור עצות ב:ענף

 מזונות מיני גם בהמוציא לפטור לכווןוראוי
 ולפ"ז הח"א, בשם בבה"ל וכמבואר בדבש,שנילושו

 בפירות. הממולא מזונות מין שיפטור שיכווןכ"ש
 אותו לפטור מכוון אינו המוציא המברך אםונשאלתי
 ברכת השומע שמכוון מה יועיל אם מזונות,במיני

 של הכוונה שתועיל לי ונראה לצאת. ומתכוןהמוציא
 וכוונה במלים אותו שמוציא העיקר כי לבדהשומע
 הוייד שהפמ"ג ואף כרצונו. להוסיף רשאילפטור
 כוונת גם שצריך כתב א' ס"ק תרצ"ב סי'במ"ב

 הגר"ש אתי והסכים לי, מובנים לא דבריוהמשמיע,
 שליט"א.דבליצקי
 מובנת אינה לפטור בהמוציא שיכוון זו עצהאמנם

 טפלים אינם לקנוח באים מזונות שהמיני דכיוןלי,
 המוציא שברכת בפירוש שיכוון יועיל ומהללחם,
 וצ"ע. אותם,יפטור

 המזונות. על הסעודה לפני לברך שעדיף נ"לולפייז
 ברכה בספק יכנס שלא מכזית פחות לאכולויזהר

 המזונות סוגי בכל כן לעשות שראוי ומסתבראחרונה.
 שעושה כיון שהרי בכיסנין, הבאה פת של בספקשהן
 שאינה ברכה נחשב אינו הספק, ידי לצאת כדיכן

 שהרוצה ז' סע' קע"ד בסי' מוזכר וכןצריכה.
 יברך בסעודה, מים על לברך אם הספק מןלהסתלק

 אבל חולק, שהרמ"א ואף הסעורה, לפני מים מעטעל
 מאכילת להמנע דאין ונ"ל ע"ש. אחר מטעםהוא
 ברכת אחרי עליה לברך כדי הסעודה בתוךעוגה
 לצורך, שלא אחרונה ברכה גורמים בזה שהריהמזון,
 ודרך וכנ"ל. הסעודה לפני מעט על לברך עדיףולכן
 שרוצים ארם בני שעושים מה נכון אינו גםאגב,

 ובזמן רותח, והתה הסעודה בסוף תה כוסלשתות
 בזה שגם המזון, ברכת מברכים שיתקרר,שממתינים
 נוספת, עצה וישנה צריכה. שאינה ברכהגורמים
 לפטור ויכוון ביסלי או וופל על שיברך העוגה,בענין
 העוגה.את

 פת סעודת בתוך סופגניות ג:ענף

 שהם אעפ"י בחנוכה, שאוכלים סופגניותויענין
 אם צ"ע כפת, דינם שאין וברור בשמןמבושלים

 בכלל אינו דמבושל הסעודה בתוך עליהםמברכים
 לאכלם העולם שדרך לחשוש יש מאידך אבלכיסנין,
 ס"ק קס"ח סי' במ"א וכמבואר לברך אין ובזהלשבוע
כ"א.

 הספרדים לפי מתוקה חלה ד:ענף

 לפי מתוקה חלה על מברכים מה לעייןיש
הספרדים.
 שהיא וי"א וז"ל: כתב ז' סע' קס"ח סי'בשוייע

 תבלין מיני או חלב או שמן או רבש בה שעירבעיסה
 או פירות המי תערובת טעם שיהיה והואואפאה,
 כ"ט ס"ק המ"ב וכתב עכ"ל. בעיסה ניכרהתבלין
 הרוב היה אפילו והיינו הלישה בעת בה שעירב :וז"ל
 נשתנה ועי"ז אלו ממינים ג"כ בה שעירב כיוןמים

 עכ"ל. כיסנין פת מקריהטעם
 אז בעיסה, הסוכר טעם שניכר מתוקה בחלהולפייז
 טעם, תוספת רק הוא והסוכר מים, הוא שהרובאעפ"י
 השו"ע לדעת א"כ היטב, ומורגש שניכר כיוןאבל

 ס"ק קס"ח סי' החיים כף בס' כתב וכן במ"מ.ברכתו
 וירא מרן כדעת להקל הספרדים נוהגים שכןח"ן
 ע"ש. הסעודה בתוך רק יאכל ולא כולם ידי יצאשמים

 לספרדים גדולה חומרא יוצאת לפ"זאטנם
 ואינם מתוקות בחלות השבת את לכבדשרוצים
 ספררי אורח בא פעמים כמה ועוך, כן. לעשותיכולים

 האשכנזים והרי בשבת אשכנזים אצללהתארח
 נמצא וא"כ כאן, הדמ"א וכדעת בזה להקלנוהגים
 שבת בסעודת משנה לחם לו שאין במבוכההספרדי

 במ"מ. ברכתם המתוקות החלות למנהגוכי
 הכרעתו בטעם שם הב"י מש"כ ע"פ ליישבויתכן
 אפילו ברכות וג' המוציא חכמים קבעו לאוז"ל:
 דהיינו עליו לקבוע ארם בני שררך בלחם אלאבכזית
 כל אבל תערובת שום בלי לבד במים שנילושהעיסה
 כיון מתבלין או פירות ממי תערובת שום בהשיש
 חייבוהו לא עליו סעודתן לקבוע אדם בני דרךשאין
 מבואר והרי עכ"ל. וכו' ברכות וג' המוציאלברך

 אדם שבני ממה הוא זה בענין שקובע שהדברמדבריו
 סעורתם. את עליוקובעים
 לחם על גם קובעים אדם בני בימינו במציאותויכן
 שהוא כיון חז"ל בחיוב זה לחם כלול כבר וא"כמתוק
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 היין שברכת כוונה מועילה אם נ:ענף
 הטשקין שאר תפפורלא

 שאינו היין בברכת לכוון עצה יש אם לעייןיש
 גם לשתות יוכל ובזה המשקין, שאר לפטוררוצה
 ספק. לכלל יכנס ולא לוגמיו ממלואפחות

 על המקדש וז"ל: וי סע' נ"ה כלל אדם החייכתב
 דאין כתב המ"א קאווע, או יי"ש לשתות ודעתוהיין
 ולכן לכרך, דצריך נראה ולי המשקין, על לברךצריך
 יברך ואעפ"כ המשקין, לפטור שלא שיכויןהנכון
 המשקין גם לפטור ויכוין צוקער מעט עלשהכל
 "ל.עכ

 שלא כוונה שמועיל לו שנראה הח"א מל'ומשמע
 שיין כיון אמנם סוכר. על לברך החמיר ורקלפטור,
 יועיל מה וטפל, עיקר מדין משקין מיני כלפוטר
 במציאות הן המשקין והרי לפטור, שלאכוונתו
 כלל. בכוונה תלויים ולאטפלים

 י"ז ס"ק י"ט סי' שור התבואות כתב לזהודומה
 אם ביניהם ושח בהמות כמה שוחט אם השאלהלענץ
 שלא שיכוון עצה הפר"ח וכתב מחדש, לברךצריך
 שיחה ישיח שלא זמן כל רק ראשונה בברכהלצאת
 ברכה זו אין כי עליו חלק והתבו"ש ע"כ.בטילה
 שדעתו כיון לבטלה, ברכה אלא צריכהשאינה
 לא שהברכה שמחשב מה מהני לא כולםלשחוט
 אם עצמך הגע וז"ל: שם וכתב מהן. אחת רקתפטור
 ורוצה כולם לאכול ומכוין פירות לפניו מונחיםהיו

 לפטור שלא ברכה בכל שמכוין ע"י א' כל עללברך
 בתמיה, ]והיינו לבטלה ברכה מקרי לא דזה א' א'כ"א
 כוונה מועילה שלא כדברינו מפורש וא"כ עכ"ל.י.פ.[
 שניהם, את לאכול דעתו שבמציאות כיון לפטורשלא
 גאון אתי והסכים י"ב. ס"ק ח' סי' או"ח השע"תוכ"כ
 לפטור. שלא כוונה מועילה שלא שליט"אאחד

 שמועילה שסובר הפר"ח שגם לחדש עודויתכן
 לענין מודה שישיח, עד רק ברכתו שתפטורכוונה
 וטעמי לפטור. שלא כוונה מועילה שלא וטפלעיקר
 ולכן לעיקר, טפל היותו מצד נפטר דטפל די"לבזה
 עצמו מצד לאוכלו בא שאיגו כיון לברכה זקוקאינו
 בברכת בכוונתו תלוי אינו וממילא העיקר, מצדאלא

 שאין גורמת העיקר אכילת של מציאות אלאהעיקר
 הטפל. על לברךצורך

 שתי על עדיפי וטפל שעיקר יתכן איך תשאלואם
 ידידי תירץ הדבר. אותו ממש שהם לשחוטבהמות
 דשתי אע"ג : וז"ל שליט"א שורש יוסף הרבהגאון
 בהמה בכל שחיטה לגבי אך אחד, מין הוובהמות
 מצוה מעשה וכל חדש, מצוה מעשה ישובהמה
 רוצה שאם דין שנתחדש אלא בפ"ע, ברכהמחייב
 וממילא מצוה, של מעשים כמה אחת בברכהפוטר
 על לוותר כוונתו ע"י יכול שהמברך הפר"חטוען
 כלל כרכה חיוכ דאין וטפל בעיקר משא"כ זו,זכות
 לקמן ע' אמנם בעיקר. כלול שהוא כיון הטפלעל

 עכ"ל.במסקנה,
 לפטור שלא העיקר על בברכה לכוון איןעכייפ
 שותה ואם כוונה. בלי גם נטפל שהוא י"ל כיהטפל
 שאר לפטור שלא שיכוון מה יועיל לא ייןמעט

 ראיתי ושוב ליין. טפלים באמת שהם כיוןהמשקין,
 אלישיב הגרי"ש מו"ר הגדול הגאון לדברישכוונתי
 מאה, עמוד י"א פ' הברכה וזאת בספר והו"דשליט"א
 ק"ד. הערה נ"ד פרק ח"ב ששכ"ה כספר וע' 8.הערה

 הקפה יפפור סוכר אכילת ג:ענף
 יין מעמ שתיית אחריששותד

 חתיכות האוכלים לענין דן מ"ז סי' ח"סבשו"ת
 היין ברכת אם הקפה, לפני יין ושתו הקפה, עםסוכר
 בבה"ל והו"ד שפוטרת, והעלה הסוכר, את גםפוטרת
 מברכה נפטר הסוכר איך וקשה יין. ד"ה קע"דסי'
 עליו. ברך לא עצמו והקפה לקפה, טפל הואוהרי
 מברכים לא אם וגם חשובה היא הקפה ששתיתוי"ל
 ויש מכרכה. הסוכר את פוטרת השתיה עצםעליה,
 אלא ברכה בלא שתיה אינה הקפה דשתיתלדחות
 ברך כאילו הדבר ונחשב לקפה, גם עולה הייןשברכת

 לו. טפל הסוכר הוי ושפיר הקפהעל

 שהטפל פוסקים כמה כתבו שכבר לי הראוושוב
 או"ח האג"מ וכ"כ העיקר, בברכת ויוצא בברכהחייב
 כ"ז. סוס"י וחזו"א מ"ב סי'ח"ד

 יוצא הנ"ל הח"ס דברי שלפי אמרתי אגבודרך
 עם סוכר חתיכות לאכול שרגילים שאנשיםחידוש
 קפה עם אותו כשאוכלים הסוכר על יברכו לאהקפה,
 גם הקפה, את פוטר שיין שכמו וטעמי הסעודה.בתוך
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 אינו לקפה, טפל שסוכר וכיון הקפה, את פוטרהלחם
 כרכה.צריך

 כדין דינו הקפה לפני הסוכר אוכלים אםאפנם
 ס"ק רי"ב סי' מ"ב מש"כ ע' העיקר. לפני הטפלאוכל
 שהכל משקין על לברך צריך היה אם המג"א שלפיי',

 כי שהכל, הטפל ברכת אז לו, הטפל לאכולוהקדים
 העיקר ברכת אם אבל העיקר, כברכת ברכה טעוןהוא
 ברכה הטפל על מברכיס אז יין, וכגון אחר דברהוא

 מברכה לגמרי פטור שהעיקר כאן ולפי"ז, לו.הראויה
 פטור הסוכר שגם נמצא הסעודה, בתוך שהיאמחמת
 הקפה. כדין דינו כימבדכה

 את הסביר ח' ס"ק רי"ב סי' הגרש"ז בשו"עאבל
 מקדימים אם שבאמת ד' ס"ק רי"ב סי' המג"אדברי
 לברך שצריך דכיון לו הראויה ברכה טעון הואהטפל
 מה אבל המיוחדת, ברכתו את לברך יש ממילאעליו,
 היה שהעיקר איירי שהכל לברך שצריך הא"זשכתב
 לכל בדיעבד מתאימה שהכל ברכת והרישהכל,
 ולכן בשהכל, נפטר היה זה מאכל גם וממילאמאכל,
 בתנאי והיינו הטפל, על שדכל לברך יכול כוהבאופן
 שהכל. ברכתו המאכלשעיקד

 בעצמו הוא כי העיקר על לברך שאין בניד"דוהנה
 ואינו הטפל, את יקדים אם ינהג איך לעיין ישטפל,
 מברכים לא כאן שהרי שהכל, שברכתו לעיקרדומה
 או בפה"ג בברכת נפטר הוא כי שהכל העיקרעל

 שאם אחרת לברכה אותו לדמות וגםהמוציא.
 אין לו, הראויה ברכה טעון הוא הטפל אתמקדימים

 יהיה ואיך כלל, ברכה לעיקר אין שהרי מסתבר,וה
 ברכה טעון שהטפל עד העיקר מן יותר חשובהטפל
 ברכה. טעון אינווהעיקר

 יין ד"ה קע"ד סי' הבה"ל שהזכיר שמהונמצא
 יין, מעט רק שותה כאשר סוכר מעט על לברךעצה
 עם יחד לאכלו רגילים שלא סוכר שזה בתנאיהוא

 סוכר אבל בזמננו[ טחון סוכר ]וכגון טפל בתורהקפה
 עליו לברך אין סוכר[ קוביות ]וכגון לקפה טפלשהוא
 טפל נחשב הוא כי הקפה שתיית לפני יאכלנו אםגם

 שלא נראה ולכן ליין. או ללחם טפל שהואלקפה
 שתיית לפני אפילו שאוכל סוכר קוביות עליבדך

 על מקודם שברך וכגון טפל, עצמו הקפה אםהקפה
 שליט"א. אחד גאון מו"ר אתי והסכים יין. אולחם

 משקין שאר פופר יין אם ד:ענף
 לוגמיו מלוא נפועלנשותה
 ישתות בדעתו סגיאו

 לוגמיו מלוא בפועל לשתות צריכים אםונשאלתי
 אם סגי או לפטרם כדי משקין שאר ששותה לפנייין

 לדעת חוששים יין במעט שגם ואעפ"י לשתות.דעתו
 לנהוג איך מינה נפקא אבל שפטר, החייםדרך

 ספק. ידי לצאת כדילכתחילה
 כון ליתן וצריך וז"לל א' סע' קס"ז סי' הרמייאכתנ
 מרבבה בדגול ובאר עכ"ל. כוית אחד לכלהפרוסה

 ועיקר יותר לאכול דעתו שאם ז' ס"ק המ"א דבריאת
 ומה לברכה תיכף שאוכל מה על קאי המוציאברכת
 שכבר אף זו אכילה אחר ונגרר נפטר אח"כשאוכל
 שאם למימר איכא בזה דברים ושאר בשיחהמפסיק
 זו אכילה אין מכזית פחות המוציא בשעתאכל

 מן לפוטדו אח"כ שיאכל מה אחריו שיגררחשובה
 להחמיר שיש שם המ"א ופסק עכ"ל.הברכה

 ט"ו. ס"ק המ"ב וכ"כלכתחילה
 שדעתם אחרונים בשאר ראיתי לא כעתאמנם
 המאכלים שאר לפטור חשיבות מטעם הואשהכזית
 האי כלל הוכיר שלא ד' סע' הגרש"ז שו"ע ע'מברכה.
 רק שהוא קצת ומשמע ומחה"ש. בפמ"ג וכןסברא,
 המוציא. ככוד שלענין

 שאר את חשיבותו מדין פוטר שלחם כמועכייפ
 וכמו משקין, מיני כל פוטר היין כן אוכליןמיני

 לפטור כדי מתחילה כוית לאכול הדגמ"רשהחמיר
 לענין להחמיר שיש ה"ה חשובה, אכילה שתהיהכדי
 לפטור שיוכל כדי מתחילה לוגמיו מלוא שישתהיין

 שצריך אמר שליט"א אחד גאון ומו"ר המשקין.שאר
 כ"כ שייך לא כי לוגמיו מלוא מקודם לשתותמדינא
 של קביעות שהוא לסעודה דומה ואינו בייןקביעות
 לוגמיו המלא לשתות שצריך נ"ל ועוד ע"כ.ממש,
 שמצאנו וכמו לגימות, בשתי עכ"פ או אחתבבת
 י"א. ס"ק ר"י סי' הציון שער עי' אחרונה, ברכהלענין
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 כסימן

 ן נשואין סעודת באמצע האולם את לעזוב דעתו אם מזונותאכילת
 ; להצטרף לאלהתכוון

 ; עמהם ישב שהחתן בלי בשםלזמן
 לזימון לענות במפסיק הספרדיםמנהג

  ולשמחה. לששון יהפך הרביעיצום

 שייפ"א דבליצקי שריה הרב הגדוי הרה"גלידידי
אחדשה"ט;

 האוים יעזוב דעתו אם מזונות אכיית א:ענף
 נשואין סעודתבאמצע

 א' פרק שמחות" "שומע מספרו כתמ שליט"אכגף
 כאמצע השמחות מאולם לצאת רוצים שאם כ"מסע'

 מכסנין המאה פת רק לאכול אפשר הנשואיןסעודת
 משמע וה"ה מזימון מתחימים לא ואז לחם,כלי

 משה האגרות דמרי מכמ' שנשמטו נ"ל אמלמרכות.
 פת מעט אפילו יאכל שאם שכתמ נ"ו סימןאו"ח
 ועיקר הסעודה מאכלי שאר עם יחד מכסניןהכאה

 המזון בברכת מתחיימ הרי המאכלים, משארהשמיעה
 שאכל כיון והיינו י"ג, ס"ק קס"ח סי' המג"אוכדכרי
 ומדמרי עיי"ש. מלפתן אתו קומעים שאחריםשעור
 בכסנין. המאה פת לאכול שרשאי נשמעכת"ר

 יהצפרף יא יהתכוון ב:ענף
 וממילא ד"ה שם האג"מ שלשיטת המיא לאעוד

 יוכל לא בשלשה גם אז להצטרף שלא יתכווןאם
 וידידי מרא. אשר למרכת להצטרף יוכל לא וכןלזמן
 עוד למחור שרשאי טען שליט"א מגורי חיים ר'הגאון
 לזמן יוכל ואז איתם רק מצטרף שהואשניים

 וצ"ע. זו עצה המיא לא האג"מ אמנםמשלשה.
 להצטרף שלא שהתכוון אדם יעשה מה לעייןויש

 מהזכרת לענות שיוכל ונראה הזמון, עד נשארולמסוף
 שרשאי אתם קבע ולא שאכל מאדם גרע לא כי ה'שם
 המצוה את הפסיד אמנם "שאכלנו". וגם ה' שםלומר
 להצטרף. כוון שלאכיון

 עמהם ישב שהחתן ביי בשם יזמן ג:ענף

 על מרכות ומשמע משם לזמן רשאים אםונשאיתי
 שהחתן והיינו עמהם, יושמ שהחתן כלי אחדשולחן
 שלהם, מזימון משתתף שאינו אלא מאולםנמצא
וצ"ע.

 יזימון יענות במפסיק הספרדים מנהג ד:ענף
 מזימון להקל נוהגים שהספרדים תמה אניועוד

 הזימון לברכת אלא מפסיק איגו לעגותשהמפסיק
 הכל, את הזן עד סומר הרמ"א והרי ר', סי' המ"יכדעת
 מ"מ וע' מרן, דעת נגד אפילו להקל מרכות ספקוקי"ל
 חמיר השם הזכרת שיש שכעשרה כ"ד ס"ק קצ"גסי'
 וכמ"ש ברכה שנחשב סומרים יש מג' וגם ע"ש,טפי

 ו' סע' קפ"ח סי' במה"ל ונרמז קצ"ג סי' ישעהמגדי
 ל"ח ס"ק סוף קפ"ג סי' החיים בכף ושו"ר ואין.ד"ה

 הם מרכות הד' דכל משמע ז"ל האר"י שמדמרישכתמ
 הזן מרכת מין הפרש או כוונה שום ואין אחדקשר
 דעת מו, הפוסקים שנחלקו דכר וכל מרכות,לשאר

 ע"ש. מרן כדמרי נהגו וע"כ יכריעהמקומלים

 יטאד עד מוקירו ידידו באה"ר דוש"תוהריני
 פיינהנרלר פסחישראל
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 הגדוץ הגאוןתשובת
 שליט"א: דבליצקי שריההרב

 תשמ"א מסע' ב''ום

 וטטרימ וברטהשש'

 ובכללם הפוסקים שכתבו מה שכל לדעת כת"רעי
 עוד עם מהעוגות שבעים שאם מזכיר שכת"רהאג"מ
 כן נוהגים לא בברהמ"ז, מתחייבים וכדומהמאכלים
 ערוך כפי היא הנהוגה וההלכה דבר עמא חזיופוק

 מותר ולכן בלבד. בפת לשער י"ז קס"ח בסי'השולחן
 עוד הגר"א וכפי מעט ביצים מד' פחות עדלאכול
יותר.

 ועאר הט"ב נגד ?הקל וטאין אעטודה טזטרתי עי אנינ.ב.
 )י.פם.( טצטרפים. טאכיים ~~אר יטאטרואחרונים

 גם אח"כ לזמן יוכל שלא שכתב מהובענין
 לברכת דגם שכתב ומה נכון. לכאורה הואבשלשה
 כל כי - מעשי זה אין - להצטרף יוכל לא בראאשר

 אין בחתונות בשלשה, ברהמ"ז המברכיםאלה
 לברך צריכים שהיו אף כרכות מז' ברכה שוםמברכים
 נשמרתי ובספרי קל"ג(, והערות מקורות א' פרק)עיין

 יוכל אז מהעצות עצה שום עשה לא דאםוכתבתי
 דאם הבאה בהוצאה אוסיף אני ועכ"פ בג',לברך
 יעשה וע"כ בג' לברך יוכל לא להיקבע לא עצהעשה
 שלא ובהתכוון כותב. וכמ"ש בג' להיקבעעצה

 וכמ"ש שם עם גם לענות רשאי בסוף ונשארלהצטרף
 כמו לעשות לו שישמעו מי כל על והחובהכותב.
 לאחר שמיד כעת שהייתי חתונות בשתישראיתי
 המעלות שיר התזמורת עם שרים והליפתןהבשר

 ז' עם האורחים כל עם, ברוב ברהמ"ז מידומברכים

 ומי הביתה הולך שרוצה מי ואח"כ כדין הכלברכות
 עד ירקוד וזה חצות תקון עד רוקד זה רוקד,שרוצה

 עם ברהמ"ז ולברך ולשבוע לאכול אבל החמה,נץ
 ועלבון החתן עלבון הית"ש, עלבון זהו מצומצם,מנין

המחותנים.
 עוזידידו

 דבלצקישריה

 כאסימן

 שחתך אבטיח על ברכה ; לבדו באוכל שלם אבטיח עלברכה
 ; שלמה בננה על ברכה ; שלם תפוז על ברכה ; ממנהפרוסה
 מזונות; במיני שלם על ברכה ; בשבת לחם חצאי שניחיבור
 אם ; הברכה בשעת אצבעות בעשר מזונות מיני להחזיקאם

 בשלם מצוה יש אם ; פרוס לחם או פרוסה פיצה לקנותרשאי
 שלמה קציצה על לברך יש אם ; חייםבבעלי

 ~הם נזטן עייהם יברך איך טאטלים נכטהנסתפקתי
 ~יטיס. ~יהיו צריך ואםיטייטים

 לבדו באוכל שלם אבטיח ע? ברכה א:ענף

 על לברך יש אם לבד שאוכל באדםנמתפקתי

 כאשר א~ות%44וזג,ע( בלע"ז )הנקראהאבטיח
 שלם הוא כאשר עליו לברך עדיף או חתוך כברהוא
 מגיש שאם ופשוט בברכה. מצוה הידור שיהאכדי

 סיבה שיש כל שהרי לפרוסות, לחתוך רשאילאחרים
 פרוס לחם לקנות שמעדיף וכגון משלם,להמנע
 כל ולכן פרוס. לקנות מותר שפיר לבד, לחתוךבמקום
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 לטעום שרוצה לבדו, שאוכל באדם הםדברינו
 השלם. על יברך איך לדון יש ובזהמאבטיח,
 שני כאשר קדימה דין הוא שלם דין שכל ליופהצנו
 לא אבל קס"ח, סי' ריש וכדמשמע נמצאים,דברים
 קס"ז בסי' מפורש שהרי אינו, שזה ועניתי יחיד.בדבר
 בעוד הברכה שתכלה כדי וז"ל: שכתב א' סע'וז"ל

 יחיד. בפת אפילו והיינו עכ"ל, שלםשהפת
 חסידים ספר בשם כתב א' ס"ק ר"ב סי'בבהיים
 דאוי אינו יהיה שמא כי הברכה לפני אגוזלפתוח
 בשאד אבל אגוז דוקא כתב השל"ה ובשםלאכילה.
 ישאד עכ"פ כי לבטלה ברכה תהיה לאפירות

 של בברכה הדין איך לעיין ויש החיצונה.מקליפתו
 שלם.אבטיח
 ראויה אינה החיצונה שקליפתו באבטיחוהנה
 כדי לפתוח שיש חסידים הספר לדברי חזרנולאכילה
 האבטיח לפעמים כי לבטלה ברכתו תהאשלא

מקולקל.
 האבטיח את לחתוך בזה נכונה עצה נדאהאמנם

 בחלק לתפוס יוכל שעדיין כדי בחתך וישאירמעט
 וכמבואר שלם נקרא וזה עמו יעלה והגדולהקטן
 תהא שלא גם ירויח ובזה א'. סע' קס"ז סי'באו"ח
 יוכל אז פתוח קצת שהוא כיון שהרי לבטלהברכתו
 לאכילה. ראוי הוא אם האבטיח אתלבחון

 מטנה פרומה שחתך אבמיח עי ברכה ב:ענף

 עדיין ישנה האבטיח, מן פרוסה הוציא כבדאם
 הפדוסה את שיחזיר ידי על שלם שיקרא כדיעצה

 בשו"ע מצאנו לזה ודומה האבטיח. בתוךלמקומה
 חצאי שני לאדם יש ואם וז"ל: שכתב ב' סע' קס"חסי'
 דבר בשום או בעץ יחד יחבדם שלם לחם לו ואיןלחם
 עכ"ל. נדאה, יהאשלא

 שלחם משום לי נראה בעץ, שיחברם שכתבוטה
 החלקים בשני עצמי חיבוד שום לו אין פרוסשהוא
 את להחזיר יכול באבטיח אבל כשניים. נראיםותמיד
 כאילו נראה ויהא באבטיח היטב ומונחתהפרוסה

 יפה מתיישבת ממנו הפרוסה באבטיח שהרי שלםהוא
 שאינו אעפ"י כשלם נראה נקרא שפיר וא"כבתוכו,
 הרב הגדול הגאון כן שעשה ראיתי וכן בעץ.מחובר
 האבטיח חצה כבר ואם שליט"א. דבלצקישריה

 אחד. כמו נראה שיהא כדי עץ יצטרך ודאי אזלשנים,
 צריך אין שבחול דסובר ד' ס"ק קס"ח סי' במ"אוע'

 בחול שאף סוברים וא"ר והשו"ע בעץ, לחברלהדר
 שליט"א אחד וגאון לענינינו. מינה ונפקאמהדרים
 לאבטיח שהוחזרה אבטיח פרוסת להחשיב שאיןאמר
 ממש חיבור צריך כי בעץ מחובר שאינו זמן כלכשלם
 ע"כ. בלבד, בנראה סגיולא

 שים תפוז עי ברכה ג:ענף
 העולם דרך א5א014( )ובלע/'ז תפוזבענין
 לחשוש שייך שלא ואעפ"י אכילתו. לפנילקלפו
 ארוך ענין הוא קילופו אבל לאכילה ראוי אינושהפרי
 הובא הא"ר וכדברי הפסק משום בזה לחשושויש

 שם שמסיק מה לפי וגם א'. ס"ק ר"ב סי'בשע"ת
 אבל לחם, לחתוך כמו כ"כ הפסק אינו אגוזששבירת
 הפסק נקרא שהוא יודה הא"ר שגם נראה תפוזלקלף
 אחד גאון אתי והסכים שיברך. לפני לקלף וישגדול,

שליט"א.
 שהקליפה כיון שלם נקרא המקולף תפוזוגם

 אזלינן פרי בתר ולכן לאכילה, דאויה אינההחיצונה
 בתפוז גם זה ולפי אגוז. בענין הנ"ל השע"תוכדברי
 מקולף. על לברך לחשוש צריךאין

 הספר לפי אבל השע"ת לדעת רק זה כלאבל
 מוכח א"כ התולעים מצד חשש שרק שםחסידים
 וכגון לאכילה ראויה שאינה בקליפה שגםשסובר
 קליפתו גם לו יש כן אם אלא שלם נקרא אינואגוז,

 נאכלת התפוז שקליפת לצרף יש ועודהחיצונה.
 עדיף ולכן שלם. אינו שוב ובהסרתו אנשיםלמקצת
 לקמן. שנכתובכמו

 התפוז את יחתוך הדעות, כל לצאת הרוצהולכן
 יעלה והגדול הקטן את שיתפוס וכדי הרבה ולאמעט
 ממנו. ויטעם אותו לחתוך יגמוד ואח"כ ויברךעמו,
 משום הקלוף לפני לטעום יראה לקלפו, דוצהואם

 אחד וגאון לטעימה. הברכה בין הגדולההפסק
 שנשבר באגוז איירי חסידים שספר אמרשליט"א
 נקרא הוא שלם שנשאר באגוז אבל נפתח הואכאשר
 יברך לדעתו ולכן ע"כ. קליפתו, בלא גם לכו"עשלם
 על לברך המנהג פשוט כן ובאמת מקולף. תפוזעל

 שלם. שהוא בזמן המקולףהתפוז
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 ש~מה בננה עץ ברכה ד:ענף

 הספר שלפי נראה הנה הבננה, על ברכהובענק
 חשש אין כי בקליפתה כשהיא עליה יברךחסידים

 כשהיא גם עליה לברך רשאי השע"ת ולפילתולעים,
 נקרא לאכילה, ראויה קליפתה שאין כיוןמקולפת

 נראה ולכן החיצונה. קליפתו בלי גם שלםהפרי
 שיהשכ ההיצונה בקליפתו כשהפרי לברךשעדיף
 נקלף הוא כי להפסק' לחוש אין וגם הדעות. לכלשלם

 לגמרי הבננה את לקלף ירצה אם אבלבמהירות.
 נכון שאינו נראה בקליפתה, אותה ולעטוףולחזור
 שאפשר י' ס"ק א"א קס"ז בסי' הפמ"ג כתבשהרי
 יד. בית בלי בימינו שיאחזנו עליו שמברך דברבכל
 כעת א"כ ממנה קליפתה את סילק שכבר כיון כאןוגם

 יר. לבית הקליפהדומה

 בשבת לחם חצאי שני חיבור ה:ענף

 בשם ט' ס"ק קס"ח סי' המ"ב על תמה אניכעת
 אחר לו יש אם ומ"מ בשבת ואפילו וז"ל: שכתבא"ר
 נראה דבריו ופירוש עכ"ל. זה, על יבצע לאשלם

 על לחם חצאי שני שיחבר זה על לסמוך איןשבשבת
 לו יש ואם שלם, נקרא שהוא ברור לא זה כי עץידי
 למה תמה ואני זה. על יבצע לא אז שלם שהואאחר
 גם והרי בעץ שמחובר לחם רצוי אינו בשבתדוקא
 כדי מעט שיחתוך א' סע' קס"ז בסי' למדנו חולביום

 מוכח וא"כ עמו. יעלה והגדול הקטן אתשיתפוס
 מחובר עדיין שהוא אעפ"י מזה, יותר שחתךשכל
 שני כשמחבר גם וא"כ שלם. מקרי לא שובמעט,
 לא אבל אחד, כמו נראה הוא הרי בעץ להםהצאי

 השני והצד הקטן האחד בצד לתפוס שיוכלמסתבר
 לבצוע נכון אינו בחול אפילו ולכן עמו. יעלההגדול
 ולמה שלם. לחם לו יש אם בעץ המחובר לחםעל

 בשבת. דוקא זה דין ומ"ב הא"רכתבו
 בקטן שיתפוס בשו"ע שכתב שמה ליישכויש
 זמן כל רק זה שלם, אינו ובלא"ה עמו שיעלווהגדול
 כשתי נראה הוא עץ חיבור בלי כי בעץ חברושלא

 יוכל שלא אעפ"י בעץ שחיבר אחרי אבלחתיכות.
 כיון שלם מקרי שפיר הקטן, ע"י הגדוללהעלות
 בחול דוקא אמנם העץ. ע"י שלם נראה הואשעכ"פ

 כיון אחר, לו יש אם זה על לסמוך אין בשבתאבל
 שלם ובעינן שלם, דין על יותר קפידא יששבשבת
ממש.

 מזונות במיני ש~ם עי ברכה ו:ענף

 מבואר לעיל שהבאנו א' סעי' קס"ז סי'בשו"ע
 והיינו שלימה, שתהיה כדי פת על שמברכיםהאופן

 הככר שאר יעלה בפרוסה יאחוז שאם מעטשחותכים
 אם לעיין ויש וכו'. כפרוסה חשוב כן לא שאםעמו
 או עוגה כמו מזונות מיני לענין גם נאמרה זוהלכה
 מעט רק ויחתוך השלם על לברך הידור וישפיצה,
 לחם. לעניןוכנ"ל

 זו, הלכה נאמר בלחם דדוקא לחלקוהסברא
 יש בכזית אפילו שהרי לחם, של החשיבותמשום
 אלא מזונות. במיני משא"כ המזון, ברכתחיוב

 וכן בפירות, אפילו בשלם הידור שיש זושמצאנו
 היטב בבאר ד' ס"ק ומ"ב רי"א סי' ריש במ"אמבואר
 א'. ס"ק שם ובשע"ת א' ס"ק ר"בסי'

 הוא אלא בלחם מיוחד דין כאן שאין חזינן כןאם
 על לברך מצוה הידור שיש ברכה לענין כללידין

 שצריך מזונות מיני לענין גם נלמד כן ואםהשלם.
 יהתוך אז גדול הוא ואם השלם, על שיברךלהקפיד
 בפת. שעושים וכדרך מקודםמעט

 מזונות מיני להחזיק אם ז:ענף
 הברכה בשעת אצבעותבעשר

 להחזיק בפת רק הזכיר ד' סע' קס"ז בסי'השו"ע
 שלפי נראה אמנם הברכה. בשעת אצבעותבעשר
 ועיקר מזונות. למיני הדין הוא אז שם, שנאמרהטעם
 בפת שמקיימים מצות העשר משום הוא שםהטעם
 במיני שייכות מצות העשר וכל עליו, שמברכיםעד

 שהרי וירקות בפירות שייכים אינם אבלמזונות,
 ויש כ"ד. ס"ק המ"ב כמ"ש חלה, מצות היאהאחרון

 זה וטעם המוציא, בברכת מלים עשר משום טעםעוד
 של בברכה מלים עשר שאין משום במזונות שייךלא

 הוא אצבעות עשר של הסיבה עיקר אבלמזונות,
 בברכה, מלים עשר גם יש זה ואגב המצות, עשרבגלל

 עשר עשו שלא ומה שם. השו"ע לשוןוכדמשמע
 לתת משום לומר יש מזונות, של בברכהמלים
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 נראה אצבעות עשר מצד אבל לפת, מיוחדתחשיבות
 לחלק. איןששפיר
 מזונות מיני להחזיק שיש נראה למעשהויכן
 שלא וצ"ע עליהם. הברכה בשעת אצבעותבעשר
 בזה. מקפידיםראיתי

 פרוסה פיצה יקנות רשאי אם ח:ענף
 פרום ?חםאו

 פיצה או פרוס לחם מעדיף האדם אםונשא?תי
 שמא או החנות, מן כך לקנות לו מותר אםפרוסה
 לקנות שיכול כיון בידים שלם של המצוה בזהמבטל
שלם.

 סי' תה"ד בשם הביא א' סע' קס"ח בסי'הרמ"א
 אבל משניהם לאכול כשרוצה זה וכל הגה וז"ל:ל"ב
 ואין עליו יבצע מאחד אלא לאכול רוצה אינואם

 עכ"ל. עליו חביב או שחשוב אע"פ לשנילחוש
 על לפניו מונח השני אם שאף מבואר שםובתה"ד
 אינו אז מזה לאכול דעתו שאין כיון אבלהשולחן,
 ה'. ס"ק המ"ב וכ"כ עליו, לברךצריך

 פרוס גם בחנות שיש בשאלתינו לדון יש זהויפי
 כי הפרוס מן דוקא לאכול רוצה הוא אבל שלם,וגם
 פחות יש וגם לפרוס, צריך שאינו לו נוח יותרזה

 רוצה שאינו נחשב זה האם פירורים, שללכלוך
 שני לענין דוקא זה דילמא או השני, המין מןלאכול
 יותר לה שיש נקיה שאינה ופת בקיה פת וכגוןמינים
 שאחד רק הדבר אותו ממש שהם כאן אבלסובין,
 מצות מבטל שהוא נחשב אז פרוס, לא ואחדפרוס
 שבאמת כיון השני, מן לאכול דעתו שאין אףשלם
 רוצה כן והוא הדבר, אותו ממש הם אלא שני כאןאין

 הזה. המין מןלאכול
 באופן השלם על לברך צריך שהוא נראהויכאורה

 השלם על לברך צריך שאינו נאמר גם אחרת שהריזה,
 מצות יבטל ותמיד הפרוס, את לאכול רוצה הואכי

 את ולא הפרוס את לאכול רצה הוא שהרישלם,
 יש זה על אחר, מין כאן שאין כיון ודאי אלאהשלם.
 על ולא השלם על שיברך והיינו שלם, שלההלכה
 וכגון דינו, את התה"ד אמר אחר במין ורקהפרוס,
 נקי. אינו ואחד נקישאחד

 בבית לו שיש והיינו תמוה, מצב יצא זה לפיאמנם

 את להתחיל חייב שהוא ונאמר פרוס, ולחם שלםלחם
 בלי לחם עוד לעולם לקנות יכול ולא השלם,הלחם

 אז גדול יותר הוא שהחדש כיון ועוד אותו.להתחיל
 סי' בשו"ע שמבואר כמו גדול, מדין עליו לברךצריך
 המין, מאותו שניהם אם שגם ודאי אלא ב'. סע'קס"ח
 סיבה שהוא מאיזה ממנו לאכול רוצה שאינוכיון

 ורק שלם. של המצוה כאן שאין אומרים כברבעולם,
 השלם, על לברך רוצה שאינו בזה היא הסיבה כלאם
 שהוא אומרים אז אחרת, מניעה שום לו איןאבל
 שלם. מצותמבטל

 פיצה או פרוס לחם לקנות יכול שפירוידינא
 וכגון פרוס, שרוצה סיבה איזה לו שיש כלפרוסה,
 או לכלוך, למנוע רוצה או טרחה, למנועשרוצה
 להשתמש שרוצה או יפה, לפרוס יודעיםשבחנות
 פרוס )לחם צנימים לעשות שרוצה כיוןבפרוסות
 דוקא לקנות חיוב שום לו אין אלה שבכלקלוי(,
 לקנות סיבה לו אין אם אבל עליו. לברךהשלם
 זה-כתב וכעין השלם, לקנות מצוה שיש ודאיהפרוס,
 ה'. ס"ק קס"ח סי'המ"ב

 חיים בבעיי כשים מצוה יש אם ט:ענף

 בעלי באכילת בשלם מצוה יש אם נשאלתיוכן
חיים.
 וכמו בפירות גם בשלם מצוה שיש שמצאנווכיון
 שייך זה שדין מסתבר כן אם א', בענף לעילשהבאנו

 כיון בבשר מצוי הדבר שאין רק חיים. בבעליגם
 אינו וכבר הקרביים, את ולהוציא לשחוטשצריך
 א', סע' ר"י סי' ברמ"א מצאנו לזה ודומה שלם.נחשב

 ממנו. הגרעין את שלקח כל בריה נחשב שאינושכתב
 הקרבים. את לקח אם שלם שאינו כאן הדיןוהוא
 צריך בריה להקרא שהרי גמור, דמיון זה איןאמנם
 סי' יו"ד בשו"ע כדאיתא ברייתו מתחילת אסורלהיות

 קמח לקחו אם גם הרי שלם לענין אבל א', סע'ק'
 דין עקיר מאידך אמנם שלם. נחשב עדיין פתועשו
 שם, ביו"ד וכמבואר חיים בבעלי דוקא הואבריה
 חיים. בבעלי שלם דין שייך שפירולכן

 שלמים חיים בעלי על לברך יכול שאםנמצא
 על לברך יש אז סרדינים, שנקראים קטנים דגיםוכגון
שלם.
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 שימה קציצה על לברך יש אם י:ענף
 לאמקע( או פיש געפילמע)בלעייז

 שעשויה שלימה קציצה על לברך אם נשאלתיוכן
 שאר או ביצים גם ומוסיפים שטחון בשר אומדגים

מאכלים.

 לא שהרי שלם, דין יש בזה שגם פשוט ליונראה
 עשויים שהם שאפילו פת או מזונות ממיניגרע

 אחד, למאפה יחד מצטרפים בסוף ורק שוניםממינים
 יחד מצטרפים שהם דגים או כשר לקציצת הדיןהוא
 ושם מבושל שכאן לחלק אין וגם שלם. אחדלדבר
 אם הדבר על מסתכלים שאנו כיון הכדל שאיןאפוי,
 לא. או שלם כדכר נחשכהוא

 כבסימן

 מסובין מאכלים על ברכה ; סולת דייסא עלברכה

 טוית דיימא על ברכה א:ענף

 הנוזלית הדייסא אמנם כמ"מ, כרכתו סולתדייסא
 ו' סע' ר"ח )סי' שהכל ברכתו לתינוקשנותנים
 כ"ד(. ס"קוכמשנ"ב

 ממובין מאכלים על ברכה ב:ענף

 העשויים מאכלים על לברך מה השאלהבדבר
 ככמה המצויים אגא8( ברא"ן )ובאנגליתמסוכין
מדינות.
 וכמבואר בחלה חייכ אינו סובין לחםוהנה
 סוכין עם העיסה כשלש ורק מ"ו פ"ב חלהבמשנה
 ומוה לחלה. מצטרף הוא ממנה שהופרשו טרםשבה
 מצה חובת ידי בה יוצאים לא שגם הראשוניםרייקו

 הרי"ף(, בדפי ע"כ )י' כ' ל"ו פסחים כר"ןוכמבואר
 וכן סובין. בפת שיוצאים שכתב שם הרי"ף כדעתולא
 יד יוצאים שלא א' סע' תנ"ד סי' או"ח כשו"ענפסק
 סובין. בפת מצהחוכת
 לשעור ללחם מצטרפין שהסובין שראינו כיוןאיא
 איך כן לא שאם דגן, שם לו שיש מוכח א"כחלה,

 חלה לשעור לחטים מצטרף שהאורז ואעפ"ייצטרף.

 אורן שאני אמנם ט', ס"ק שכ"ד יו"ד הט"ןוכדברי
 וכדברי לא, מינים שאר אבל החטים אחר נגררשהוא
 שהוא נראה מצטרף שהסוכין מה וא"כ שם.הט"ז
 שלא ומה הדגן, עם יחד גדל הוא שהרי דגן מיןכאמת
 מטעם הוא בחלה חייב ואינו מצה מצות בויוצאים
 פת אוכלים אינם עניים שאפילו אדם מאכלשאינו
סובין.

 לשון וז"ל: שם פסחים גכורים כשלטיוכתב
 ממנה אוכלים שהרועים בזמן כלכים, עיסתריא"ז
 אדם, למאכל ראוי שהיה קיכר ופת סובין פתכגון

 כחלה וחייב מצה חוכת ידי כפסח כהיוצאים
 ממנה אוכלים רועים אין ואם המוציא, עליהומכרכים

 אין אדם, למאכל ראויה שאינה מורסן פתכגון
 מברכים ואין בחלה חייבת ואינה בפסח בהיוצאים
 שהסובין מדבריו ונראה עכ"ל. וכו' המוציאעליה
 וככל כלבים עיסת נקרא ולכן בהמה מאכל כעצםהוא
 אמנם אדם. למאכל ראוי להיות יכול הואאופן

 פירש מ"ח פ"א המשנה על בחלה שםבירושלמי
 ראשונים, עוד וכ"כ מורסן בה שעירב כלביםעיסת
 י'. ס"ק ש"ל סי' יו"ד הגר"א בביאורוהו"ד

 ידי שיוצאים שסוברים ראשונים כמה מצאנועכייפ
 כ' ל"ו פסחים הרי"ף הם הלא סובין בפת מצהחובת



ישפה ככ סימן חייםאורחאבנימד

 פירשו וה"ה הרא"ש אמנם שם, הר"ן רעת)לפי
 תנ"ר(. סי' ריש או"ח ב"י ע' אחר, כענין אתהרי"ף
 לרעת ואף הנ"ל. גבורים שלטי רעת נראהוכן

 ארם וכני המציאות שנשתנתה כיון אבלהחולקים
 מאכל להיות נהפך שהוא שבמקום י"ל סוכין,אוכלים
 יעשה ואם המוציא, לברך שיש מורים כו"עארם
 במ"מ. יברך רייסא או תבשילממנה

 מה ברכות הלכות על חשוכ כספר ראיתיויא
 רייסות הרכה יש והיום )א"ן8( סובין עללברך

 לכן. עם לכרו אף אותו אוכלים ויש מזה,שעשויים

 קי"ר סי' ח"א אה"ע אג"מ בשו"ת ראיתיוהנה
 מינים ה' ומכל מחטים שנעשו אלו ועל : וז"לשכתכ
 ואם המחיה, על לבסוף וגם מזונות כ"ממברך

 עכ"ל. ובנ"ר שהכל מכרך המינים מה' גםמהקליפות

 מן דייסה שעשו שכתב האג"מ שכוונתוברור
 )א"ן8( לסובין שכוונתו המינים ה' שלהקליפות
 ושעורין. ההטים של הקליפות הןשהרי

 ר"כ סי' המ"כ מש"כ לפי האג"מ של טעמוונ"י
 מה הפוסקים שנחלקו התפוז קליפת לענין ל"טס"ק

 יצא ובריעבד שהכל מברכים ולמסקנהברכתה.
 האג"מ של טעמו זה ואם כפה"ע. או כפה"אבברכת
 יצא. בפה"א הסוכין על ברך אם בדיעברא"כ

 גאון האריר הגאון מו"ר את שמשתי כאשראטנם
 : וז"ל תשל"ט אלול כט"ו מפיו שמעתי שליט"א,אחר

 עליו, מכרכים לא אחר מאכל תערובת בליסוכין
 להסתפק יש ולכן סוכין, האוכלים נתרכו כעתאמנם
 עכ"ל. כחטים דינו נהפך כי בפה"א כרכתושמא

 רק הוא סוף סוף שהרי בזה כוונתו לי ברורויא
 רסכרת התפוז מקליפת שעריף יתכן אמנםקליפה.
 דעת על נוטעים שאין משום הוא שם שהכלהאומרים

 ב' ס"ק ר"ג סי' א"ר וכרכרי אותם, משליכים כיזה
 שיש כיום וא"כ מ"א( סע' פ"ט הלכה כפתחי)הו"ר
 שכן רינו חזר סוכין, אכילת של שלימהתעשיה
 כפה"א. ברכתו וא"כ זה, רעת עלנוטעים

 שאינו חיטה קליפת ששאני משיב היהוהאגמם
 לרפואה. רק הוא שאוכלים ומה כלל, לאכילהראו

 כשנת ופסק שליט"א אחד גאון כו חזר שוכאמנם
 החטה שאיננו כיון שהכל הסוכין על לכרךתשמ"ג
 כירך ואם שהכל, לברך נראה למעשה ולכןעצמה.
 כריעכד. יצאכפה"א

 הרהייג הגדול הגאוןתשובת
 ש?ימתא שיינברג פנחם חייםהרב
 שלימ"א: בוקובזה אייהו הרב דרךשנממרה

 ש5יפייא, פיינהנולר הרב5כבוד

 על עבר לא הישיבה )ראש פסק ישיכההראש
 זה אם המוציא מברך סוכין פת זה שאםהתשובה(
 שהוא כמות זה את אוכל אם במ"מ. רייסא אותבשיל

 ואם הכרכה. מקור בספר לעיין יש לרפואה זה אםאז
 לו שיש בתנאי בפ"א יכרך אז טבעונות בשבילזה

 לסוכין.טעם

 פוב כ5גרכת
ממני

 בוקובזהאליהו
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 כגסימן

 ; גמרא או חומש לימוד בזמן בפסוק ה' שםאמירת
 ; שבת בומירות ה' שם אמירת ; במכתבים ה' שםכתיבת
 ; ה' שם שיש היכן פעמים בזמירות לכפולאם
 ; שבת זמירות באמצע בדיבור להפסיק מותראם
 ; רש"י או תרגום ואחד מקרא בשנים ה' שם להזכיראם

 פסוק בחצי ה' שםאמירת

 לימוד נזמן בפסוק ה' שם אמירת א:ענף
 גמרא אוחומש

 או בחומש הפסוקים את שקוראים אנשיםראיתי
 "השם". אומרים רק ממש, ה' שם לומר בליבגמרא
 כן. לעשות נכון אם לעייןויש

 כשלומד וז"ל: כתב י"ד ס"ק רט"ו סי'במייב
 שהם כמו לאומרן רשאי בתלמוד הנזכריםהפסוקים
 עכ"ל. השם, הזכרת עםכתובים
 שהעיד פ"א סי' יעב"ץ בשו"ת זאת הלכהומקור

 מדברי הוכחה והביא צבי, החכם אביו בשם כךעל
 הוא מציע שאף קרי בעל לענין א' כ"ב ברכותהגמ'
 הרי ע"כ. שבו אזכרות יאמר שלא ובלבד הגמ'את

 ושאר האזכרות מזכיר אינו קרי בעל דדוקאמבואר
 דברי ללמוד בזמננו מותר קרי בעל ואף מזכיר.אדם
 האזכרות. לומר מותר הוא שאף נמצא כרגיל,תורה

 ואינו האזכרות לומר דרשאי משמע המ"בומלשון
 יראה יעב"ץ בשו"ת המעיין אמנם לאמרן.חייב
 והיעב"ץ האזכרות, אמר לא כאשר בו גערשאביו
 ממה הכתובים קריאת לשנות אין כי לזה טעםכתב
 ומפרש כשדורש תורה תלמוד עיקר וזה בתורה.שהם

 עיי"ש. שיקראם בלי אפשר ואיהפסוקים
 באשל רט"ו סי' מהפמ"ג הוא למ"ב נוסףומקור
 כמו לאומרן רשאי וז"ל: כתב ושם ה' ס"קאברהם
 שהמ"ב ונראה עכ"ל. השם הזכרת עם כתוביםשהם

 לחשוש שיש מסתבר אבל הפמ"ג, דבריהעתיק
 ומה ממש. ה' שם לומר חיוב שהוא היעב"ץלדברי
 ביעב"ץ עיין לא שמסתמא משום המ"בשהקיל
 בשם שהביא ט"ו ס"ק בשעה"צ שמשמע וכמובפנים,
 היעב"ץ. את שהעתיקהשע"ת
 הפסוקים לומר חייכים היעב"ץ שלפיונמצא
 נכון וכן ממש, ה' שם עם חומש בלימוד אושבגמ'
לנהוג.

 במכתבים ה' שם כתיבת ב:ענף

 אם וכדו', במכתב פסוקים כתיבת לגבינשאלתי
 לשם כסימן ה' רק לכתוב או ה' שם את לכתוברשאי
ה'.

 לומר חיוב היעב"ץ שהזכיר מה לפי גםאמנם
 אין שבמכתבים נראה אבל בפסוקים, השםהזכרת
 בתלתא ב' י"ח השנה ראש הגמ' ע"פ והוא כן.לעשות
 ומבואר וכו'. שטרייא מן אדכרתא בטילתבתשרי

 לכתוב אין ולכן באשפה יהיו שהשטרותשחוששים
 לחשוש דיש המכתבים בכל ה"ה ולפ"ז ה'. שםבהם
 ה'. שם בהם לכתוב ואסור בבזיון יהיה ה'ששם

 דברי כולו שהוא מכתב שהוא באופן שגםומיל
 לא של הטעם מן ה' שם לכתוב שלא נוהגים גםתורה,
 בתוך ה' שם שיהיה טעות לידי לבוא עלולים כיפלוג,

מכתבים.
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 שבת בזמירות ה' שם אמירת ג:ענף

 שם לומר שבת זמירות שרים כאשר אםנשא?תי
 "השם". רק או ממשה'

 כיון ממש, ה' שם את לומר שעדיףומסתבר
 לאומרם עולם גדולי ידי על ניתקנו השבתשזמירות

 י"ט ס"ק רט"ו סי' המ"ב כתב הרי והודאה, שבחדרך
 להזכיר. מותר והודאה שבחשדרך
 נכון, שאינו נראה להחמיר, אדם ירצה אםוגם
 אומרים לא כאשר שנתקנו צורתן מאבדותדזמירות

 סליחות שיאמר למי דומה זה והרי ממש. ה' שםאת
 הפסיד דודאי ממש, ה' שם את להזכיר בלי פיוטיםאו

 אחד גאון מו"ר אמנם לזמירות. וה"ה התפילה,מערך
 תוקן רק כי בזמירות ה' שם לומר שאין אמרשליט"א

 דבריו. להבין זכיתי ולא פייטנים.ע"י

 ה' שם שיש היכן פעמים ץכפוץ אם ד:ענף

 בזמירות. פעמיים ה' שם באמירת שנכשליםיש
 השואבה בית שמחת לענין איתא ב' כ"ג סוכהבגמ'
 בגמ' והקשו עינינו, ולי-ה לי-ה אנו המלים עלשחזרו
 אומר כאילו שמע שמע האומר כל זירא רביוהאמר
 דמיחזי משום אותו משתקים דתנן מודיםמודים
 בתפילה, רק דלא מכאן ומוכח ע"כ. רשויותכשתי
 פעמיים ה' שם להזכיר אין והודאה שבח בכלאלא
 רשויות. כשתי יהיהשלא

 שרגילים אכלנו משלו צור בפזמון נשאלתיוץפייז
 בסוף ושם משלו" "צור של הקטע את פעמייםלשיר
 רשויות. שתי כמו הוי שמא כן ואם ה', שםנזכר

 סי' השו"ע שכתב כמו שאסור, מסתבר כןובאמת
 כופל כאשר גם שמע לכפול שאסור ט' סע'ס"א

 יש הקטע כל שכופל אף כאן ה"ה וא"כ כולו,הפסוק
 אחת ופעם "השם" אחת פעם יאמר ולכן איסור.בזה
 כפילות שם שאין זמירות ובשאר ממש. ה' שםיאמר
 לעיל. שכתבנו כמו ממש ה' שם לומרנכון

 "השם" אחת פעם לומר יועיל אמנם אםונשאלתי
 רשויות כשתי מחזי עדיין דשמא ממש, ה' שםבמקום
 להוכיח ונ"ל ה'. שם של כנוי מזכיר שעכ"פכיון

 שהביא מ"א ס"ק ס"א סי' החיים כף מדבריכדברינו
 ב' ימלוך ה' לומר נוהגים שיש נ"א סי' הב"יבשם

 אחת שפעם כיון שמע שמע כאומר הוי ולאפעמים
 והרי ע"כ. תרגום, בלשון אחת ופעם הקודשבלשון
 ה' שם אמירת נשאר הפסוק של התרגוםבאמירת
 צ"ל וע"כ בתרגום. שאמר מועיל ומה שהואכמות
 כאן שיש שניכר כיון רשויות כשתי מיחזי לאדשוב
 פעמים. הדבר אותו ולא שונים דבריםשני

 "השם" לומר אחת פעם משנה הוא אם ה"הוץמן
 לשתי דעתו שאין הדבר ניכר שפיר ממש, ה'במקום
רשויות.
 פסוקים כופלים אנחנו פעמים שכמה נשאלתיוגם
 על בק"ש או נא, הושיעה ה' אנא וכגון חוששים,ולא

 פסוקים. כמה ועוד יברכך כופליןהמטה
 ל"ח סוכה במשנה מפורש הדבר הלל בעניןוהנה

 ר"ע כתב הדבר וטעם יכפול. לכפול שנהגו מקוםא'
 כי לה' מהודו הפרק אותו שכל לפי : וז"למברטנורא

 ומאודך במקרא כפול כולו עניתני כי אודך עדטוב
 הללו המקראות לכפול נהגו לכך כפול, אינוולמטה
 שבכתובים רשויות כשתי מיחזי לא שוב וא"כעכ"ל.
 ממה המשך אלא זה אין א"כ כפול, הכל ישעצמם

 עשו. בעצמםשהכתובים
 בהם שיש פסוקים כמה כופלים המטה עלובק"ש

 היא שכפילותם משום דשרי הטעם ונראה ה'.שם
 הדברים שאר גם ולכן בלילה, לשמירהסגולה
 וכמבואר שמירה, משום המטה על בק"שנאמרים
 כיון ולכן להגן, כדי שנאמרים ב' ט"ו שבועותבגמ'

 דוקא הוא להגן כדי שהסגולה ידעושהקומנים
 רשויות. כשתי מיחזי לא שוב פעמים, ג'באמירתם
 ה' דין ל"ה כלל אדם החיי של טעמו שזהויתכן
 פעמים כמה ראשונה פרשה קוראין ויש : וז"לשכתב
 ראשון פסוק לכפול שלא וראוי בשינה, שישתקעעד

 נראה הענין וביאור עכ"ל. ישראל שמע פסוקדהיינו
 שמים מלכות עול קבלת עיקר שהוא ראשוןדפסוק
 כמה בו שיש אף הפרשה שאר אמנם לכפול,אין

 מיחזי לא שוב לשמירה שעושה כיון אבלשמות,
 רשויות.כשתי

 ישראל בשמע שמבואר דאף לדחות, ישאמנם
 דוקא י"ל אבל לכפול, איסור חל הפסוק עלדגם

 בכפילתו. איסור אין אחר פסוק אבל ישראלבשמע
 איסור יש פיוטים בשאר דגם משמע סוכה שבגמ'ומה
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 אבל לחוד, מלה כל בכופל דדוקא י"ל השם,לכפול
 אם כי איסור דאין לומר יש שלם, פסוק שכופלכל

 לחור. ישראלבשמע
 אותו משתקים מודים מודים ב' ל"ג ברכותובגכי

 מודים כאומר שמע שמע האומר כל זירא ר'אמר
 הא לה ותני מילתא מילתא ראמר הא וכו'מורים
 רש"י פירוש ולפי ע"כ. לה ותני פסוקא פסוקאדאמר

 משוה הגמרא והרי פסוק, פסוק בכופל אותומשתקים
 איירי שמע ששמע וכיון מודים, למודים שמעשמע
 איירים מודים מודים דגם משמע הפסוק כלבכופל
 סי' הלבוש לדברי שכוונתי ראיתי ושוב הענין.בכופל
 ה'. ס"ק שם במ"ב והו"דקכ"א

 פסוק לכפול איסור יש בשמע דוקא דלאו לנוהרי
 תפילה בדרך ה' שם שמוזכר ענין, בכל אלא ענין,או
 כיון ולכן שמים. מלכות קבלת או הודאה,או

 שיש ענין שום לכפול אין לה', הודאם דינםשזמירות
 שניה ופעם ממש ה' שם אחת פעם יאמר אלא ה',שם
 "השם".יאמר

 בדיבור יהפסיק מותר אם ה:ענף
 שבת זמייותבאבצע

 זמירות באמצע שמשיחים שיש להעירראיתי
 שיכולים כיון כן לעשות לא להזהר שיש ונ"לשבת,
 לבטלה. ה' שם לירילבוא

 סי' במ"ב והובא חסידים ספר בשם הא"רכתב
 השם מזכיר שחברך תשמע אם וז"ל: י"ט ס"קרט"ו
 עי"ז שהרי וכך כך לי עשה לומר דבריו תוך תכנסאל

 שמים שם שיוציא גורם ואתה דבריך לשמועישתוק
 עכ"ל.לבטלה

 שם הזכרת שם שיש זמירות אמירת שבזמןונכצא
 תורה, בדברי ואף אחרת כשיחה להפסיק איןשמים,
 ונחשב מופסק, יהיה ה' שם בו שיש שהקטע יגרוםכי

 לבטלה. שמים שם כמוציאהדבר

 כקרא בשנים הי שם להזכיר אם ו:ענף
 רשייי או תרגוםואחד

 ממה המקרא לשנות דאין לעיל שבארנו מהלפי
 חיוב יש מקרא שנים אמירת דבזמן נראה כתוב,שהוא

 שם יזכיר לא שאם וחושבני ממש. ה' שם לומרגמור
 ממה הפסוק לשון שינה כי חובתו, ידי יצא לאה',

שהוא.
 שבזמן שכתב א' בענף שהבאנו הפמ"ג שגםויתכן
 רשאני י"ל ממש, ה' לומר רשות הוא הגמראלימוד
 קפידא. אין ולכן הגמרא לימוד הוא שעיקרוהתם
 כל את לומר בא שהוא מקרא שנים אמירת בזמןאבל

 מקרא שנים חובת ידי לצאת כדי הפרשה שלהמלים
 שלא כיון יצא שלא יתכן ה' רק אמר אם תרגום,ואחד
 בפסוק. שכתוב מה נכוןאמר

 שיש מקום בכל רש"י בקורא שגם נייל מזהויותר
 ה' שם י"ל שם גם הפסוק, לשון רש"י שמביאד"ה
 מקום דכל הנ"ל היעב"ץ כדברי וטעמיממש.

 וכיון שהוא, כמות הפסוק י"ל פסוקיםשדורשים
 הפסוק מן חלק אותו י"ל הפסוק לדרוש באשרש"י
 ולפי רשות, רק הוא הנ"ל הפמ"ג ולפי שהוא.כמות

 שנים של ובתרגום בפסוק אבל חובה. הואהיעב"ץ
 שם לומר לכו"ע חיוב שהוא נראה תרגום ואחדמקרא

 ממש.ה'

 פסוק בחצי הי שם אכירת ז:ענף

 אינו כאשר בפסוק ה' שם לומר אם שואליםרבים
 הפסוק. כלאומר

 רמותר נ"ל וו"ל: כתב ב' רין ה' כלל ארםנחיי
 עייש. וכו' השם את שמזכיר אעפ"י פסוק חצילומר
 שכתב ב' ט"ו שכועות הגר"א בהגהות מוכחוכן
 כתב בגמ' והרי עכ"ל. נמחק מעונך שמת עליון :וז"ל
 ע"כ, מחסי ה' אתה כי עד אומרים פגעים שלבשיר
 מוכח ואילך, מכאן למחוק שיש הגר"א שרעתוכיון

 אדם החיי וגם פסוק. בחצי ה' שם לומרשרשאי
 זו. הוכחה הביא ב' דין ה' סי' אדםבנשמת
 שהזכירו ופמ"ג היעב"ץ מדברי לי נראהוכן

 הפסוקים רוב והרי בגמרא, כפסוקים ה' שםשאומרים
 בפסוק שרק להזכיר צריכים והיו בשלימות,אינם
 מוכח כלום אמרו שלא כיון אלא ה', שם אומריםשלם

 הדבר.שמותר
 המתחיל הדיכור שקוראים שבזמן נראהולכן
 ממש, ה' שם לקרוא מותר ה', שם גם שם וישברש"י
 בו. יש חיוב גם הנ"ל היעב'יץולפי
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 כדסימן

 הנגינה סיום או המלה במיום אמןעניית

 הברכה סיום מושך ציבור השליח כאשרנשאלתי
 בקמץ מאריך הוא תפילה שומע בברכת וכגוןבנגון,

 שהוא לפני אמן לענות השומע רשאי אםהאהרון,
מסיים.

 וימהר יחטוף לא ס"ח קכ"ד סי' השו"עכתב
 המ"ב וכתב ע"כ. המברך שיסיים קודם אותולענות
 כל הש"ץ שיסיים עד שימתין ר"ל וז"ל: ל'ס"ק

 שמתחילים אנשים ויש לגמרי, האחרונההתיבה
 אחרונה תיבה בחצי עדיין עומד שהש"ץ בעודלענות
 שצריך המ"ב כוונת לפרש יש אמנם עכ"ל. אסורוזה

 שיסיים הזזכיר רק שהרי המלים, את הש"ץשיסיים
 הנגון. לענין הוכחה ואין התיבה,הש"ץ

 מאריך הש"ץ ואם : וז"ל ל"ה ס"ק שם כתבוהמ"ב
 הנגון כי מיד אמן הקהל יאמרו אמן ואמרו שלבניגון
 ודוקא בניגון, הרבה מאריך אם ודוקא הפסק,הוי
 בזמן תיבת אחר הבקשה עצם כלה שכבר קדישלענין
 הש"ץ אם אבל בעלמא, דאמירן תיבת אחר אוקריב
 אמן יענה לא נגון, באיזה בסופה ברכה בשארמאריך
 עכ"ל. הברכה של התיבה עצם את סיים שלא זמןכל

 כמ"ש בפמ"ג מקורם כאן המ"ב דבריוהנה
 אשל הפמ"ג לשון אעתיק ולכן מ"ב, ס"קשעה"צ
 הברכה בסוף במאריך אבל וז"ל: י"ד ס"קאברהם
 סיים שלא זמן כל אמן לענות דאין יראהבניגון
 הפמ"ג ל' הכין שהמ"כ כרור והנה עכ"ל.הכרכה
 של התיבה "עצם שפירושו הברכה", סיים"שלא

 שמה לומר ניתן שאם המ"ב מל' ומשמעהברכה".
 רשאי כבר נגינה, אלא תיבה אינו משמיעשהש"ץ
 הוא וההמשך נאמרה כבר התיבה גוף כי אמן,לענות
 בעלמא.מנגינה

 "כל כתב הפמ"ג שהרי לזה הכרח הבנתי לאאמנם
 הארכת על שדיבר וכיון הברכה", סיים "שלאזמן

 התיבה הארכת שגם כוונתו נראה נגון, ע"יהברכה
 הברכה. המשךנחשבת

 שאין דמש"כ בפמ"ג פשט הבין שהמ"ב ליומענו
 היינו הברכה סיים שלא זמן כל אמן ברכת עללענות
 שמנגן וכגון האחרונה התיבה את גמר שלא זמןכל

 בין או "תפילה", התיבה באמצע תפילה"ב"שומע
 וכבר "תפילה" אמר כשכבר אבל ל"תפילה""שומע"
 בתרא בקמץ לנגן דממשיך אלא התיבה,נסתיימה
 ל' בין סתירה אין וא"כ אמן, לענות אפשר כברשפיר
 סובר דהפמ"ג הכרח ואין המ"ב, להבנתהפמ"ג
 שכתבתי. כמו נראה לענ"ד אמנםאחרת.

 ל"ג ס"ק ה' סימן הד"ט עיקרי בספר ראיתיוכעת
 בשבת וז"ל: כ"ב סי' יעקב בית שו"ת בשםשכתב
 בסיום בניגון החזן שמאריך וכיוצא נוראיםוימים

 החזן שישלים עד אמן לענות שלא ליזהר ישהברכה,
 הנגון דהארכת חטופה אמן הוי לאו ואם הנגוןכל

 התיבה באמצע אך עצומה, הארכה תועלת הויבסוף
 לבטל יש ולכן בה, שמנגן אף בהארכתה תועלתאין

 באמצעיתה וישמרך בתיבת הכהנים להאריךהמנהג
 ד"ה : יג ]ברכות קורא היה בפ' רש"י ממ"שכמבואר
 המאריך כל התם לדאמרינן טעם בנתינתובדל"ת[
 עכ"ל. ושנותיו ימיו לו מאריכיםבאחד

 של בניגון רק שמאריכים שלמרות מפורש לנוהרי
 הניגון, את שיסיים עד אמן לענות אין התיבה,סוף
 כהנים, שבברכת וישמרך מתיבת דוגמה שהביאוכיון
 זה גם בקמ"ץ, מסתיימת שהברכה היכא שגםמשמע
 שלא עוד כל אמן לענות ואין הברכה כהמשךנחשב
 הקמ"ץ. של הנגינה אתסיימו

 מה כי המ"ב, דברי את גם כך לפרש יתכןזבאמת
 שגם לומר יש הברכה" של התיבה "עצםשכתב
 אם וכן הברכה, של התיבה עצם היא בקמ"ץהארכה
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 או "נים" של בהברה ומאריך "והזמנים" במלהמסיים
 עצמה. התיבה נקרא זה כל סופית, במ"מאפילו
 )נדפס החזו"א של וכתבים תשובות בס'ועי

 החזו"א בשם עדות שהובאה ל"ו סי'בתשנ"א(
 מאריכין שעדיין אף התיבה משנגמרה אמןשעונין
 הד"ט. כעקרי ודלאבנגון,

 מפורש והדין בפמ"ג, משמעות שיש ניוןאטנם
 סוף של בניגון שמאריך עוד שכל נראה יעקב,בבית

 המלה מן כחלק הניגון את לפרש ישהברכה,
 כל שיסיים עד להמתין ויש הכרכה, שלהאחרונה
 שאפילו שליט"א אחד גאון מו"ר אתי והסכיםהניגון.
 המלה. מן חלק הוא ארוךבקמץ

 כהסימן

 ברכה על לאכילה כרכתו בין אמןעניית
 בה מחויכ אםשמסופק

 תשמ"א ב' אדרכ"ד

 משולמי משולם הרהייג סוע"ה חו"ב אהובילידידי
 הל מועדי מח"סשייט"א

אחדשה"ט,
 בברכה לצאת חיוב לו יש אם מסופק הואאם
 כל שהרי אמן שיענה פשוט נראה המברך שלהשניה
 לומר רשאים ולכן הפסק מקרי לא לצורך שהואדבר
 שהוא וכיון המוציא, ברכת אחר בסוכה לישבברכת
 שפיר בסוכה לישב ברכת לברך צריך שמאמסופק
 ולא ספיקו ידי לצאת כדי אמן כשעונה צורךמקרי
 לכרך רשאי אינו הברכה שגוף ואעפ"י הפסק.מקרי
 לענות רשאי הוא אמן אבל להקל, ברכות ספקמשום
 הוא כי הפסק כזה אין וגם לבטלה, ברכה בזהשאין
 הענין.לצורך
 ברכת על אמן שעניית שסוברים פוסקיםויש
 אותה ברך בעצמו שהוא אחרי הפסק מקרי לאחבירו,
 וא"כ 1"ט. סי' ח"א מאירות פ1ים שו"ת ע'ברכה,
 הוא שמא כי אמן לענות שחייב דידן בנידוןעכ"פ
 מקרי ולא אמן לעגות בודאי רשאי זאת בברכהמחויכ
הפסק.

 תקפ"ט סי' או"ח השו"ע כדעת הספרדיםומנהג
 שהזמן עשה מצות על מברכות הנשים שאין ו'סע'

 בברכת האשה את מוציא הבעל כאשר ולפ"זגרמא.
 היא בסוכה, לישב בברכת אותה מוציא ואח"כהלחם

 שדעת כיון בסוכה לישב ברכת על אמן לענותרשאית
 אמן לענות לה מותר ולכן לברך שצריכה היאהרמ"א
 אצל פשוט המנהג וכן דעתו. לצאת שתוכלכדי

 ברכה שכל לדברינו הוכחה מכאן יש ולכןהספרדים,
 משום עליה אמן בעניית אין בה, לצאת צריךשמספק
הפסק.
 שכתב צ"ט סי' ח"א שאל חיים בשו"תעיץ
 אשכנזים אצל בהלל בר"ח חזן להיות רשאישספרדי
 שכיון וטעמו הציבור, להוציא הלל עלולברך

 הלל על לברך חייבים כולם הדין שמן סוברשהציבור
 לברך ויכול לשיטתם חיובא בר נקרא א"כ ר"ח,של
 מובא והוא בזה, הארכתי אחר ובמקום להוציאם,כדי
 ל"ה. ס"ק תכ"ב סי' החיים בכףגם

 פטור שהמברך שאעפ"י מזה למדנועכייפ
 נוהג אחר שקהל כיון אבל מנהגו, לפימהברכה,
 לבטלה, ככרכה זו לברכה להתייחס שייך לאלברך,
 גם ברכה מקרי ושפיר כמגהגו, גוהג אחד כלאלא

 לענות שיכול פשיטא ולכן לברך, לא הנוהגבשביל
 ברכה על אמן עניית משום לחשוש כאן ואיןאמן

 כמנהגו נוהג המברך כי לצורך נאמר הוא כילבטלה
 עושה.ושפיר
 בשבילו הפסק תחשב אמן שעניית לומר איןוכן
 דעתם ידי לצאת רוצה הוא גם כי לאכילה ברכהבין

 אמן בלי כי אמן לענות לו ומותר לברך שיששסוברים
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 כזסימן

 בחמין אורזהטמנת

 תשד"מ איירכ"ט

 נייי דהן שאול הנכבד הבחוריכבוד
אחדשה"ט,
 עם שקית בע"ש להניח מותר אם שאלתךבענץ

 הטמנה. משום בזה יש שמא או בחמיןאורז
 המוסיף רבר הוא שבסיר שהמאכל כיוןיכאורה

 איסור בזה יש א"כ בשקית, כולו עטוף והאורזהבל
 להטמין אסור הבל המוסיף שברבר כיוןהטמנה
 סי' באו"ח האחרונים כתבו וכן שבת. מערבאפילו
 שם )משנ"ב חמים במים הטמנה איסור שישרנ"ח

 הוא שגם החם המאכל לענין ה"ה וא"כסק"ב(,
 להטמנה. חומרישמש

 גם שהרי הטמנה, שם לו יש דבר כל לאחמנם
 סגור שהאוכל אעפ"י סיר, בתוך מכוסה שהואאוכל

 משום הוא בזה והטעם הטמנה. שם לו איןמסביב,

 סובר וכן בישול. דרך אלא הטמנה דרך זודאין
 הטמנה איסור שאין ל"ב ס"ק ל"ז סי' או"חהחזו"א
 ואעפ"י הטמנה. שם בזה שאין משום חמיםבמים

 אבל לעיל, וכמבואר בזה עליו חולקיםשהאחרונים
 לפעמים הדרך כן כי במים דוקא שזה נראהעכ"פ

 באוכל. להטמין ררך אין אבל בו,להטמין
 בתוך אורז עם שקית להכניס מותר למעשהויכן
 הטמנה. איסור משום כאן ואין שבת מערבהחמין
 גם טעם נותנים שהחמין אמר שליט"א אחדוגאון
 נעשה האורז גם חריף החמין אם וכגון הניילוןררך
 שום נותן שאינו במים להטמנה דומה ואינוחריף,
 הטמנה. איסור בזה אין ולכן באוכל,טעם

 דוש"ת,ידידו

 פיינהנדלר פסחישראל

 כחסימן

 האש שעל בארגז בשבתחמום

 תשמ"ג אלולכ"ו

 נ"י יפעי חננאל החביב הבחוריכביד
אחדשה"ט,
 לשים התימנים שרגילים פח, של גדול ארגזבענץ

 דלת, לו ויש הצררים מכל סגור והוא בשבת האשעל
 לארגז, מתחת והאש הסירים, מכניסים הארגזובתוך
 ונשאלתי הארגז. לתוך חשמלית פלטה מכניסיםויש
 שנמצא הסיר גבי על קר אוכל בשבת לחמם רשאיאם

 הארגז.בתוך
 שרגילים הפח כמו אלא זה שאין נראהויכאורה

 לאפות עשוי הארגז אין שהרי לקדירה, מתחתלשים

 אין ולכן החום. על לשמור רק אלא בתוכו לבשלאו
 בכך, בישול ררך אין שהרי כמבשל, מחזי משוםכאן

 שאין באופן הסירים על קר אוכל לשים מותרושפיר
 הוא בזה להזהיר שיש מה אמנם בישול.איסור
 הזה במקום החום כי בישול, מאיסור להזהרלהקפיר

 בקלות בישול, משום בו שיש לח ודבר גדול,הוא
 איסור על ויעבור בו סולרת שהיר לחום להגיעעלול
בישול.
 לפי לחלק שיש אמר שליט"א אחר גאוןומו"ר

 אין אז לארגז מחוץ החמום שאם והיינו החמוםאופן
 וכמו מבפנים החמום אם אבל תנור, ריןלארגז
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 לתנור, נהפך כולו אז בתוכו, פלטה להכניסשרגילים
 תנורים מצאנו שהרי בזה לעיין יש אמנםע"כ.

 ובכל ב', סע' תנ"א סי' בשו"ע וכמו מבחוץשהיסקן
 בזמנינו גם ובאמת תנור. שם לו שיש פשוטאופן
 מגולה, אינה שהאש כך עשויים הכית של אפיהתנורי
 השבוע. כל בו אופים וכך כתנור שדינם פשוטאבל
 אם האש מקום ע"פ נקבע תנור שם שאין מוכחוא"כ
 כחוץ. או כפניםהיא

 תלוי זה שדין לי נראה דמסתפינא, לולאויכן
 חום הוא אם והיינו בתנור, להשתמש שרגיליםבחום
 תנור לזה לקרוא יש שפיר אז בו לאפות שיכוליםכזה
 החום והרי כלל. תנור שם לו אין מועט החום אםאבל

 כי מועט, חום רק הוא האלה כארגזיםשמשתמשים
 אבל בפנים החשמלית הפלטה את שמכניסים אלהגם

 את להפוך כדי בו ואין נמוך, חום אלא בה איןסו"ס
 על אוכל לחמם בשבת רשאים ולכן לתנור, הארגזכל
 בישול. כררך נראה אינו כי הארגז בתוך סירגבי

 זצ"י אויערבאך הגרשייזמרן הגדוי הגאוןרנשובוע
 פיינהנדלר פסח ישראל מוה"ר וכו' הגאון הרבימע"כ
שייפ"א.
אחדשיא,

 דהפלטה לדעתו מסכים והנני מכתבו יקרתקבלתי
 וממילא לתנור הארגז את מחשיב לא הארגןשבתוך
 לגמרי. שנצטנן כלח רק קדירה לאסורשאין

 וברכה טובה חותמיבכץ
 אויערבאך זלמןשלמה

 זה בענין שהעיר מה הגייון בשויי כאןואוסיף
 שיימ"א שורש יוסף הרב הגאוןידידי

 על שליט"א המחבר הרב בקושית התבוננתיהנה
 הלכה נשמטה הכיצד ותמהתי שליט"א אחד גאוןמרן

 בלבו עלה וכיצד שליט"א ממרן בשו"עמפורשת
 כי וסברתי מבחףן, להיסקו מכפנים היסקו כיןלתלק

 לסוף לרדת לזכות כדי הן דעתו ליישב גדולהמצוה
 לו, חייבים שאנו הטוב הכרת משום והן הרחבהדעתו
 מזכח על עולה כזאת עצומה קושיא אראהואיך

 ! ? ואחשההדפוס

 שכשו"ע זו שהלכה ספק דאין נלענ"ד ע"כאשר
 שליט"א, אחד גאון ממרן נתעלמה לא ס"ב תנ"אסי'

 ישפה האבני סברת על חולק דאינו פשיטאואדרבה,
 ראוי אם התנור כחום תלוי דהכל בטוטו"דשכתב
 האש דאם בזה סימן רבנו שנתן אלא לא, או בולאפות
 מבחוץ האש ואם בו לאפות ראוי מסתמאמבפנים
 על כלל דיבר לא ובודאי בו, לאפות ראוי אינומסתמא

 דבכה"ג דפשיטא בזמנם מסיקים שהיו כפי ממשאש
 מיירי אלא מכפנים, לאש מכחוץ אש כין חילוקאין

 אם אך לאפות, בכחה אין שכידוע חשמליתבפלטה
 גדול שהחום נותנת הסברא ארגז בתוך סגורההיא
 בחום לאפות כבר אפשר שמא רבנו בזה וחששיותר,
 בזה. החמיר וע"ככזה,

 לק"מ תנ"א מסי' שליט"א כת"ר שהקשהומה
 תנור לבין הגעלה לענין תנור בין לחלק שישדפשיטא
 דכ' ראיה משם ואדרבה, בשבת, בישוללענין

 לא מבחוץ שהסיקו "דמחמת סקי"ז שםהמשנ"ב
 מבחוץ שהיסקו ומוכח הבלוע" להוציא ההיסקמהני
 פשיטא שבת ולענין מבפנים, מהיסקו פחותחומו
 הוא דכך תדע מעט, לחום רב חום בין לחלקשיש
 ככירה, דינם שלנו דתנורים רנ"ג בר"ס הרמ"א כ'דהא
 תנורים בין חילוק אין הגעלה דלענין דאע"גומוכח
 לאו שכת לענין בכ"ז הגמ', דזמן לתנוריםשלנו
 חומם אין בזמננו דתנורים טעמא והינו תנור,שמיה
 להדיא ומוכח סקכ"ח(, במשנ"ב )עיי"ש כ"כרב

 מרן העלה יפה וממילא בחומו. תלויה תנורדהגדרת
 מבפנים שהיסקו ארגז בין לחלק שיששליט"א
 ופשיטא מכהוץ, שהיסקו לארגז כיותר רבשהומו
 או ככירה לתנור אלא הגמ' דזמן ל"תנור" כונתודאין

 בזה חלק לא זצ"ל הגרש"ז דאף נלענ"ד ועודככופח.
 לכך חשש דלא אלא שליט"א אחד גאון יבלחט"אעל

 בה, לאפות שאפשר כ"כ רב חומה מבפניםשפלטה
 יבחר. והבוחר כנלענ"ד בזה. היקלוע"כ
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 כטסימן

 ; בפנימיה בחדרם בברכה שבת נרות ידליקו ישיבה בחוריאם
 ספרדים אורחים זוג בברכה ידליקוהיכן

 שבת נרות ידליקו ישיבה בחורי אם א:ענף
 הישיבה בפניטית בחדרםבברטה

 בחורים : וז"ל ו' סע' רס"ג סי' או"ח השו"עכתב
 שבת נר להדליק צריכים לביתם חוץ ללמורההולכים
 אין אשתו אצל שהוא מי אבל עליו ולברךבחדרם
 מברכת שאשתו לפי עליו ולברך בחררו להרליקצריך

 עכ"ל.בשבילו

 יש בפנימיה הנמצאים שבחורים משמעובפשטות
 משום הוא והטעם בחדרם. ברכה עם להרליקלהם
 ס"ק המ"ב וכדברי ואבן בעץ יכשל שלא ביתשלום
 אלא בו אוכלים שאינם בחדר אפילו הוא זה ודיןל',
 כ"ט. ס"ק המ"ב וכדברי בלבד,לנים

 רומים היום של הבחורים אין באמתאטנם
 היו ההם בזמנים כי ההם, הזמנים שללבחורים
 אצל "ימים" אוכלים שהיו אורחים בגדרהבחורים
 שלהם שהוא מקום להם שאין ונמצא הבתים,בעלי
 יש ולכן באכילתם, אורחים הם אלא ביתםשנקרא
 הכרח להם אין כי ישנים שהם במקום לברךלהם
 האוכל. במקום יד"חלצאת

 חוץ שלומרים הבחורים דין באמת משתנהובזה
 להדליק צריך שאינו אשתו אצל שהוא ממילביתם
 אורח איננו אשתו עם בביתו הדר כי ולברך,בחדרו
 ואין חובה, ידי יצא כבר ובודאי שלו המקום זהאלא
 שמדליקה במה שיוצא כיון נוספת פעם לברךבכוחו
 שחדר בזמנינו ולפ"ז במקומו. שהדליקה כיוןאשתו
 זה אלא שם, זר שהוא מקום איננו הישיבה שלהאוכל
 הרי בישיבה, בית בן הוא שהרי שלו אוכל חדרכעין
 בנרות יוצא ושפיר אשתו, להדלקת דומהזה

 האוכל. בחדרשמדליקים

 היא הדעות כל ידי לצאת העצה ליונראה
 בחדר שירליקו לפני שלהם בחדר הבחוריםשידליקו
 לבטלה. ברכה של חשש אין ובזה הישיבה, שלאוכל
 נרות לענין ט"ז ס"ק תרע"ז סי' במ"ב מצאנווכן

 אשתו, הדלקת ע"י יוצא שמא לחשוש שישחנוכה
 מדלקת שאשתו לפני מה זמן נרות שידליק עצהוכתב
 לבחורים העצה זו כאן וגם ע"ש. בביתואשתו

 ספק. מכל אותםשמוציאה

 את מינו הבחורים אם אמר שליט"א פישרוהגרייי
 יוצאים שליחם שיהיה האוכל בחדר נרותהמדליק
 בחדרם. בברכה ידליקו אז אותו מינו לא ואםבברכתו
 בחדר ידליק אם חשש שאין אמר שליט"א אחדוגאון
 כיון כדאי אינו גם אבל אוכל, בחדר שמדליקיםלפני

 להבין זכיתי ולא אוכל. בחרר להרליקשעתידים
 לכתחילה התיר ט"ז ס"ק תרע"ז סי' המ"בשהרי

 שעתיד אף מדליקה שאשתו לפני ולברךלהדליק
 מן נכנס אור שאם לי נראה עוד בהדלקתה.לצאת

 בהרלקה לצאת ויכול כלל הדלקה חיוב איןהפרוזדור
 יכול זה באופן גם אבל האוכל, בחדרשמדליקים
 אוכל. בחדר שמדליקים לפני בברכהלהדליק

 בברכה ידליקו היטן ב:ענף
 מפרדים אורחיםזוג

 אחרת, משפחה או ההורים אצל המתארחזוג
 הנרות. על תברך האשה אם הפוסקים בזהנחלקו
 להקל ברכות שספק ח' סע' רס"ג סי' השו"עורעת
 נוהגים שאין כתב הרמ"א אבל אחד, אלא יברךולא
 ס"ק המ"ב וכתב ע"ש. לברך יכולה האורחת וגםכן

 אעפ"י לו המיוחד חדר מהם לאחד יש ואם : וז"לל"ח
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 אכילה צורך שום שם משתמש ואינו שם אוכלשאינו
 עכ"ל. שם לברך יכוללכו"ע

 כדעת שנוהגים לספרדים עצה נראהויפ"ז
 שינה חרר להם יש אם לברך יוכלו דעכ"פהמחכרי
 לכרך יכולים שפיר ואו שם, משתמשים הםשרק

 בארונות משתמש בעה"ב שגם ואע"פ הזה.בחדר
 שימושו שעיקר שמכיון נראה אופן בכל הזה,שבחדר
 היותר ולצד לברך. האורחים יכולים לאורחיםהוא
 לפני ללילה שצריך מה להוציא בעה"כ יראהטוב

 האורח בשימוש כולו יהיה שהחרר כרי הנרהרלקת
בלבר.

 לסימן

 ; בשחרית קירוש לפני המוציא וברךטעה
 : משנה לחם בלי המוציא וברךטעה

 ; אחר לחם על המוציאברך
 ; מעושר וראי שאינו אוכל על וברךטעה
 בשר; אכילת אחר גבינה על וברךטעה
 שחרית תפילת לפני אוכל על וברךטעה

 תשמייב בא פ'מוצש"ק
 הרה"ג סועייה חו"ב אדיר גאון זהאי הראיתי זותשובה
 תורה קו5 ר"ט זצ55ה"ה אויערבך זלמן שלמההרב

 מופיע דברינו עי "העיו ומה ת'יו, עיה"קבירושיים
בהמשך.

 המוציא וברך טעה א:עגף
 בשחרית קידוש5פני

 ונזכר בשחרית בשבת המוציא וברך שטעהאדם
 ינהג. איך קידוש עשהשלא

 מבואר ה' סע' רע"א סי' או"ח ברמ"אוהנה
 כיון יאכל ובהבדלה הלחם על קידוש יעשהשבלילה
 )בסי' שקיי"ל וכיון עכת"ד. לחם על הבדלהשאין
 א"כ הלחם, על קידוש אין שבשחרית ס"ב(רפ"ט
 פשוט קידוש, לפני המוציא וברך בשחריתבטעה
 קירוש. יעשה ואח"כ שיאכל להברלהשרומה

 דכר או תפוח על וברך בלילה טעה שאםומסתבר
 ואח"כ מעט יטעם אז קידוש, עליו עושים שלאאחר

 שאי להבדלה דדומה משום בזה וטעמי קירוש.יעשה
 מעט, שיטעם שאמרינן הלחם, על לעשותאפשר
 בזה.וה"ה

 שכתב י"ב ס"ק שם למ"א שאפילו לי שנראהא5א
 יפסיק ואז המוציא פרוסת רק יאכל הכדלהשלענין
 לגמור שיכול יודה שחרית קידוש לענין אבללהבדיל,

 שלא קיי"ל בדרבנן שהרי יקדש, אז ורק סעודתואת
 רצ"ט סי' במ"א וכמבואר באיסור כהתחילומפסיקים

 אנו שאם כ,יו ס"ק כאן במ"ב מבואר וכן ב'.ס"ק
 צריך אין מררבנן מצוה היא שהברלהסוברים
 דרבנן, לכו"ע שהוא שחרית בקירוש וא"כלהפסיק.
 ואח"כ סעודתו יגמור רק להפסיק צריך שאינוודאי
 הוא שגם טוב יום ליל קידוש לענין הדין והואיקדש.
 וכן ב'. ס"ק סוף רעייא סי' המ"כ וכמ"ש דרבנןמצוה
 רס"ט סי' במג"א הו"ד הראב"ר דעת את לצרףיש

 שחרית, קירוש לפני לאכול שמותר שסוברסק"א
 לכתחילה. אפילו בהיתר היא הסעודה כל דעתוולפי

 בשבת שחרית סעודת התחיל שאם שהוכחנווכיון



ישפה ל סימן חייםאורחאבנינך

 כאשר לעיין יש א"כ לגמור, לו מותר או קידוש,בלי
 לאכול גם צריך האם סעודתו, בסוף קידושיעשה
 או סעודה, במקום קידוש שיהיה כדי הקידושאחרי
 הקידוש. לפני שאכל במה דישמא

 שאכל מי בענין ו' סע' רע"א סי' הרמ"אכתב
 מפה פורס היום, עליו וקידש סעודתו וגמר יוםמבעוד
 מעט לאכול צריך אם וכו' מחלוקת ויש : וו"לומקדש,
 עכ"ל. סעודה, במקום קידוש שיהא כדי הקידושאחר
 שכיון ועו"פ הר"ן דדעת ל"ב ס"ק המ"בופירש
 אין ושוב סעודה במקום קידוש הוי בתחילהשאכל
 למקום נחשב דאינו הרא"ש ודעת לאכול,צריך
 לאכול בשבת עתה וצריך חול של שהיתה כיוןסעודה
 את אכל שהוא לעניננו, וא"כ, עכת"ד. מעטעכ"פ

 בסוף הקידוש שמועיל מודים כו"ע בשבתהסעודה
 כך. אחר כלום אכל שלא אע"פסעודתו

 אם שהרי ברהמ"ו לפני שיקדש לי נראהאמנם
 תהיה האחרונה שהברכה י"ל ברהמ"ו אחריקדש
 עושים זימון של שכוס ואע"פ צריכה. שאינהברכה
 את לכבד חז"ל תקנו שכך התם שאני ברהמ"ז,אחר

 א"כ ברהמ"ז, לכבוד עושה שלא כאן אבלברהמ"ו,
 צריכה. שאינה ברכההוי

 דברינו על העירו ישראל בית בישיבתובחורים
 אם צריכה שאינה לברכה לחשוש איןשלכאורה
 קידוש חובת ידי ויוצא הכוס, על מומן הואבלא"ה
 וימון. שלבכוס

 י"ב ה' שבת מהל' פכ"ט משנה במגיד עי'אמנם
 המזון דברכת ב' ק"ב פסחים הגמ' דברישהביא
 הרמב"ם לדעת ופירש נינהו, מילי תריוקידושא
 העתיד, על וקידוש שעבר על הוא דברהמ"זמשום
 אין ולכן שעבר על דשניהם והבדלה ברהמ"זמשא"כ
 חבילות. חבילות מצות משוםבהן

 שכבר הסעודה על קאי שחרית דהקידושובניד"ד
 השבת, את להכניס והיינו העתיד על אינו וגםאכל
 חבילות הוי דלא הרמב"ם יסבור כאן דגםנראה

 שעבר. על ששניהם כיון להבדלה דדמי כיוןחבילות
 ד' סעי' רצ"ט סי' השו"ע הכריע כבר למעשהאמנם
 ולכן להחמיר. יש בהבדלה גם כוסות שתי לו ישדאם
 ברהמ"ז. אחר עד ימתין אם כוסות שני צריך כאןגם

 לפני המוציא וברך טעה אם שלמסקנה,ונמצא
 קידוש ויעשה סעודתו, לגמור רשאי שחריתקידוש
 כי הקידוש אחרי לאכול חייב ואינו המזון, ברכתלפני
 מקודם. שאכל במהדי

 משנה לחם בלי המוציא וברך מהצה ב:ענף

 שטעה שאחד י"א ס"ק רע"א סי' המ"אכתב
 לחם לו יביאו המוציא, וברך לקדש ושכחבלילה
 ע"כ.משנה
 שכבר כיון משנה לחם כעת יועיל מה לתמוהויש
 בני שחייבים ב' ס"ק רע"ד סי' המ"ב כתב והריברך,
 ידי לצאת כדי הבוצע של המוציא בברכת לצאתהבית
 ולא בברכה דין שזה מוכח וא"כ משנה, לחםחובת
 איך משנה לחם בלי בירך שכבר וכאן באכילה,דין
 משנה. הלחם מן לאכול כעתיועיל
 שהקידוש הקידוש משום שהוא מסתבר לאוגם
 שרד בלבושי )וכדמשמע משנה לחם על להיותצריך
 מ,טנה. לחם צריך שקידוש דין מצינו היכן שהריכאן(
 על ידיו שמניח ז' ס"ק רע"ב בסי' המ"א שכתבואף
 ענין זה אין אבל הפת, על מקדש הוא כאשרהפת
 שמחזיק הכוס על דמקדש דומיא אלא משנה,ללחם
 א"כ משנה, לחם צריך קידוש אם ועוד הכוס.את

 לאחר קידוש, עשה שלא שבת סעודת באמצעהנזכר
 לחם שוב כעת יביא האם משנה, לחם על בצעשכבר
 סעודתו והרי הפת? על כעת יקדש הוא אםמשנה
 לחם כעת יועיל ומה משנה, לחם על היתהבלא"ה
 לחם צריכה שבת סעודת הרי נוספת, פעםמשנה
 בניד"ד ה"ה וא"כ משנה, לחם על בצע וכברמשנה
 לחם בלי המוציא בירך שכבר כיון פרוסהשאכל
 משנה. לחם על לקדש יושיענו מהמשנה

 אם אמנם ד"ה ס"ז סי' ח"א ישפה אבניובשויית
 רע"ד סי' מבוטשאש אברהם האשל דעתהבאנו
 הפרוסה על המוציא מברך אחד שכל המנהגשמיישב
 שהוא משום הבית בעל של משנה מהלחםשקבל
 דעתו ולפי משנה. הלחם על לבצוע שלהםהשליח
 תלוי שאינו כיון שהרי המ"א, דברי שפיראתי

 מה יועיל שפיר הבציעה, במעשה אלאבברכה,
 משנה. לחם על שיבצע כדי משנה לחם כעתשיביאו



נזישג8ז; ל סימן חייסאורחאבני

 קשים עדיין אבל המ"א, דברי בזה שמתורץואף
 כמג"א פסק כ"ג ס"ק רע"א בסי' שהרי המ"בדברי

 ב' ס"ק רע"ד ובסי' המוציא, אחרי משנה לחםשיביאו

 לתרץ ונראה המוציא. בברכת שתלוי אדם כחייפסק
 משנה. הלחם על נקבעת שהסעודה הוכחהשצריך

 לחם כעת יועיל לא פרוסה, על המוציא ברך אםולכן
 משנה. הלחם על שנקבעה הוכחה שאין כיוןמשנה
 הקידוש הרי קידוש, עשה לא שעדיין במקוםאבל
 משנה, הלחם על נקבעה שסעודתו ההוכחההוא

 סעודתו. שזו הוכיח הלחם, על קידוש שעשהשכיון
 המ"ב. דברי מיושביםוכעת

 משנה, לחם בלי המוציא וברך טעה אםולמסקנה
 כעת להביא מועיל שאינו ומ"ב המ"א שלפינראה
 קידוש, עשה לא שעדיין במקום ורק משנה,לחם
 דעת לפי אמנם משנה. לחם כעת לו להביאמועיל
 עשה וכבר הפרוסה על וברך טעה אם גםהא"א
 משנה. לחם להביא מועיל עדייןקידוש,

 אחד לחם על המוציא ברך ג:ענף

 רק הרמתי המוציא שבזמן בדידי הוהועוברא
 בני ושאלו חלות. שתי להרים ושכחתי אחדלחם
 כי שיצאנו ופשוט משנה. לחם יד"ח יצאנו אםהבית
 שלחם וכ"ש משנה, הלחם על היתה שהסעודההעיקר
 את להרים ששכחתי רק לפני, מונחים היומשנה
 הברכה. בזמןשניהם

 אוכל על וברך מעה ד:ענף
 מעושר ודאישאינו

 מה כל לעשר שמחמיר באדם מסופק אניעוד
 בהשגחה כשר אוכל על וברך טעה אם לבית,שנכנס

 לעשר. רשאי אם עישר, שלא ונזכרמוסמכת
 אחר דאף כתכ ט"ז ס"ק ד' סי' דמאיובחזו"א

 שסובר והיינו ע"כ, יאכל שלא מצוה דמאי עלשברך
 דרבנן. איסור מאכילת לבטלה ברכה שעדיףהחזו"א
 בזה כתב הברכה, אחרי לעשר יוכל אםולענק
 ברך ואם וז"ל: אם ד"ה ה' ס"ק ט"ו סי'החזו"א
 להפריש יכול מעשר, הפריש שלא ונזכרהמוציא

 ותרומת ראשון ומעשר גדולה תרומהבמחשבה
 סגי לא שני מעשר חילול מיהו שני. ומעשרמעשר

 באותו עסוקים דצריך מ"ז פ"ד מ"ש כדתנןבמחשבה,
 אם מיהו ה"א, מ"ש מהל' פ"ד הר"א וכמ"שענין
 ואחר בעליונו יבצע הככר של בתחתון מ"שעושה

 על לברך דצריך ובודאי בדמאי, וכ"ז יחלל,המוציא
 הפסק כדין ולברך להפסיק דמותר נראהההפרשה,
 דצריך ואפשר ס"ו, קס"ז סי' באו"ח הסעודהלצורך

 עיקר וגם לחוד, המחשבה על מברכין שאיןלהלחיש
 להחמיר וראוי בהדיא מצינו לא במחשבה מעשרדין
 עכ"ל. להפסיק ראוי להחמיר דראויוכיון

 כוונתו במעשר, להחמיר החזו"א שמסייםומה
 מעשר תרומת אבל ועני, שני ומעשר ראשוןלמעשר
 ת"ג. ד"ה שם החזו"א כמ"ש גדולה כתרומהדינו
 בלי ומעשרות תרומות להפריש בא הוא אםולכן
 פרט בפה, יאמר הכל המוציא ברכת אחריברכה

 במחשבה. שיפריש מעשר ותרומת גדולהלתרומה
 שיוכל כדי הככר בתחתון יעשה שני המעשרוגם

 המוציא. טעימת אחרילחלל
 לומר שיכול נ"ל הקצר, בנוסח לעשר הרגילאמנם

 שני מעשר וחלול ההפרשות "כל דהיינו הנוסח,כל
 ואף כדת." שברשותי בנוסח שכתוב כמו יחולוורבעי
 אחרי לעשות שעדיף שני מעשר חלולשמזכיר
 המעשר יהיה היכן מפרש יאיני היית אכלהמוציא,

 הנוסח יאמר ולכן טעות, לידי לבוא עלולשני,
כלשונו.
 מוצרים לעשר נוהג הוא אם הוא הספק מקוםרק
 לומר יש שבזה לעשר, בלי וברך וטעה הכד"ץשל

 המוציא, ככרכת הפסק ולגרום להחמיר רשאישאינו
 שלא כדי לצורך שהוא כיון ברוך כטול הוי שמאאו

 מנהגו. כפייכשל
 כתב ומ"מ ד"ה ו' סע' קס"ז סי'ובבה'?
 לבהמה, מאכל בתנו אפילו יפסיק לאשלכתחילה

 ולא אסמכתא שהוא דסוברים הטעם ונראהע"כ.
 שמא חושש כי לעשר שבא כאן אמנם גמור.איסור
 יכול שפיר א"כ הדין, מן באכילה שאסור בטבליכשל

 הוא שהאוכל ואעפ"י לכתחילה. אפילולהפסיק
 ברורה עדות כאן שאין כיון אבל מוסמכת,בהשגחה
 לי ואין לעשר מקים יש שפיר ולכן זה, אוכלשעשרו



י,טפה ל סימן חייםאורחאבנינח

 שכתב כ' סי' ח"ד הלוי כשבט וע' להפסק. לחשושגם
 לבטלה ברכתו שתהא עדיף איסור בחשששאפילו

 שלא כדי לעשר רשאי הרי לעניננו וא"כ יאכל,ולא
 אמנם איסור. חשש כאן יש כי לבטלה ברכתותהא
 כיון מעשר כלי שיאכל אמר שליט"א אחד גאוןמו"ר
 טוכה. השגחה לזה ויש כרךשכבר

 בשר אכילת אחר גבינה עי וברך טעה ה:ענף

 הלוי שבט בספרו שליט"א מו"ר מש"כראיתי
 אחר גכינה על וברך שטעה מי בענין כ' סי'ח"ד

 זכור בס' בזה וכ' החורף, כימות שעות ד' בשראכילת
 שבזה כ"א ס"ק פ"ט סי' כררכ"ת הו"דלאברהם
 שליט"א. מו"ר עכת"ד עיי"ש הפר"ח עלסומכים
 יש שעות ד' אחר שרק שליט"א מו"ר מדבריונראה
 שתהא עדיף זה לפני אבל הגבעה מן ולטעוםלסמוך
 הדרת"ש. שם וכ"כ לבטלהברכתו

 פסק ע"פ לאברהם וכור הסי כן כתב לענ"דאטנם
 שעות שש להמתין שחייכים פ"ט סי' רישהשו"ע
 רמ"א ביד יוצאים אנחנו אבל כשר. אכילתאחר
 אכילת אחר וכרך בסילק סגי הדין שמעיקרשפסק
 הרמ"א שהזכיר ואעפ"י גבינה. לאכול כדיבשר

 הט"ז כתב ככר אבל אחת, שעה להמתיןשהמנהג
 מדעתם שעשו פשרה שהוא מהרא"י בשם ב'ס"ק
 ואעפ"י, וברך. כסילק דסגי הוא המתירים דעתאבל

 וכדברי שעות שש להמתין נוהגים אנושלמעשה
 ובירך שטעה כיון אבל הרמ"א, שהביאהמדקרקים

 בברכה שיכשל קולו חומרו נמצא כעת יחמיראם
לבטלה.

 מותר איך שליט"א שנברגר יהודה הרכוהקשה
 להמתין תמיד שנוהג כיון והרי וברך, בטעהלטעום
 נ"ל אמנם ע"כ. נדר, מדין איסור יש שעות,שש

 בשם שלמה מנחת בספר שראיתי מה פי עלליישב
 שמכטלים שמה זצ"ל זוננפלד חיים יוסף הרכהגאון
 שבאים לנדרים עכ"פ מועיל השנה בראשיתגדרים
 חיובו כל שכאן כיון וא"כ ע"ש. טוכה הנהגהמחמת
 הזאת. כפעם להפסיק יכול שפיר שנהג, מהמחמת

 מותר אם שליט"א מילר ראובן ר' ע"יונשאלתי

 על וברך שטעה אחרי אחרונה בכרכהלהפסיק
 לאכול שאסור כיון שהרי שמותר ונ"להגבינה.
 שהבאנו טכל על למברך דומה זה זה, בליהגבינה
 בזה. וה"ה לעשר שמותרלעיל

 באדם לשאלה גם נוגע שכתבנו מה כלואגב
 וברך וטעה שעות שש להמתין שצריך גבינהשאכל
 וברך בשר אכל לענין למש"כ דומה והדין כשר,על
 גכינה.על

 אכילת אחר וברך סילק שכבר כיון לענ"דולכן
 לקנח ימהר הגבינה, על וברך טעה ואח"כבשר,

 כדי כלשהו גבינה ויאכל הרמ"א כמ"ש פיוולהדיח
 אשכנז. בני מנהג לפי לבטלה, ברכתו תהאשלא

 שליט"א. אחד גאון איתיוהסכים

 אוכל עי וכרך פעה ו:ענף
 שחרית תפילתלפני

 שחרית, תפילת לפני אוכל על וכרך אדם טעהאם
 רע"א-סעי' סי' הרמ"א שכתב למה לדמותו שישנראה
 יאכל הבדלה, לפני הפת על וברך טעה שאםה'

 נראה בזה והטעם הפת. על מבדילין שאין כיוןתחילה
 כבוד שהוא רק כעצמותו אסור האוכל שאיןמשום

 כתבו גם זה וכעין הבדלה. לפני יאכל שלאלהבדלה
 אכילה לענין ה"ה וא"כ השתא. ד"ה א' ז' גיטיןהתוס'
 רק בעצמותו אסור האוכל שאין שחרית, תפילתלפני
 יטעם וכרך טעה אם ולכן התפילה כבודשהוא
כלשהו.

 מע' דינים אסיפת חמר בשדי דהרי להקשותואין
 פסקי בשם כתב ה' אות א סי' ו'( )כרך המצריםבין

 יטעם הימים כתשעת כשר על וברך טעה שאםריקנטי
 מוכח וא"כ עיי"ש. מנהג אלא שאינו כיוןמעט

 עדיף מדינא, אסורה בשר אכילת המפסקתשבסעודה
 אסור הבשר אין והרי וקשה לבטלה. ברכתושתהא

 כבוד הוא שבהבדלה לחלק ונראהבעצמותו.
 יאכל, ואח"כ ההבדלה את לכבד בידו וישההכדלה
 ויעשה יקום שאדם כדי רק האכילה אסרו שלאוכיון
 לבטלה. ברכתו ותהיה שיחמירו בדין אין המצוה,את
 בשום תלויה לא בשר אכילת המפסקת כסעודהאבל



נטישפה ל סימל חייםאורחאבני

 נדמה שאינו בעצמותו איסור כמו היא אלאמעשה
 לבטלה. כרכהמפני

 טעה אם יגהג כיצד התשו3ה 3סוף גקיצור יביהועשי,וי
 שנרשמו פרטיט בהר3ה דן כ' ס" ח"ד היף שגטו3רה
באן.

 יי טסר זצ"ל אויערבך הגרש"ז הגדוץהגאון
 זה טבתב תשטתנ, אייר כתז חסישיביום

 הנ"י. התשובה ע5 הערותובו

 איזה עי הערה כל בתחית א3תוב הטעייה עי זהקלוכדי
 טתייחסת. ההערה הנ"ל 3תשו3הקטע

 ומסקנתו. אי ענף עיהערה

 שהרי הבדלה לפני כמו לא קידוש לפני אכילהא(
 והקידושא סעודה כמקום דוקא להיות צריךקידוש
 בסעודה השבת את לכבד כדי הוא שחרית שלרבא

 נוקטים ולפיכך יין כוס על כתחילה שבירךחשובה
 אפי' מצוה כל דלפני אע"ג אסורה טעימהדככל

 מותר וגם הכא, שאני אך לטעום, מותרדאורייתא
 רק הוא האיסור כי קידוש, בלא התפלה לפנילשתות
 ולפני יין ע"י ואכילתו סעודתו לככד שצריךמפני

 דאסור מאי בהבדלה, משא"כ אפשר, איהתפלה
 ומים הכדלה, כמצות שנתחייכ מפני רק הואלאכול
 ]קידוש, הבדלה אם אפי' ולכן לשתות מותרהרי

 להפסיק. צריך שפיר דרבנןי.פ.פ.[

 נראה אטנם ד"ה אי ענף עיהערה

 ולא לכטלה כרכה ה"ו כרהמ"ז אחר יקדש אםב4
 צריכה. שאינהרק

 ואף ד"ה ב' ענף ע?העיה

 לצאת רוצה שאעו דעתו דגילה התם שאניג(
 ידי יצא דלא המשנ"כ כתב ולכן הכוצע שלבכרכתו
 כלל תלוי לא ממש משנה לחם משא"כ משנה,לחם

 טפי. שפיר דאתי ודאי להא"א אך המוציא.בכרכת

 ועובדא ד"ה בי ענף עיהערה

 דכדיעבד חושכני אחד לחם להרים ששנח מהד4
 הוא. כלוםלאו

 די ענף ע5הערה

 גרידא. מחשבה ע"י לעשר יכולה4

 הערות עץ הנלע"ד סשיבוהנני
 זצ"ז הגדולהגאון

 ליקרא שבא שכקירוש זצ"ל הגרש"ז שטעןטה
 לעיין יש לטעום, אסור התחיל אם גם ולכןדשבתא,
 ל"ב ס"ק ומ"ב ו' סע' רע"א מסימן שהוכחנוממה
 וא"כ האכילה, אחרי סעודה במקום קידוש דיןשיש
 אחר גם ששייכת דשבתא יקרא לענין דה"הנראה

 אמרינן בדיעבד לענין שדוקא ליישב וישהאכילה.
 משום אסור לכתחילה אבל הסעודה, אחרשמועיל
 דשבתא. יקרא ולעשות לתקן ניתןשעדיין

 ברכה הוא שהקידוש זצ"ל הגרש"ן שטען מהגם
 לו שאין בלילה, קידוש לענין שמדבר נראהלכטלה,
 של לבטלה ברכה כה ושייכת הסעודה כתוך רקמקום
 ברכה שייך לא שחרית בקידוש אבל השבת,מקדש
 הנהנין. כרכת שהיא כיוןלכטלה,
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 לאכול לו שאסור מאכל על שמברך טעות הלכות לסיכוםטבלה

 לנהוגאיך בטעות בירך מהעל

 הלחס1 על קידושיעשה קידוש בלי שבת בליל לחםעל

 יבדיל2 ומיד הלחם מןיטעם הבדלה בלי לחםעל
 כאן ואין יטעם ואח"כיעשר מעושר שאיננו אוכלעל

 הפסק3משום בספק ואפילו חלה הופרשה לאאו

 כלום4 יטעםלא ציבור בתענית אוכלעל

 כלום5 יטעםלא הבשר אחר וברך סילק לא ועדיין בשר אכילת אחר חלבעל

 פיו ולהדיח לקנחימהר הבשר אחר וברך סילק וכבר בשר אכילת אחר חלבעל
 משהו6 יטעם ואח"כ שעות שש עברו לאאבל

 כלוםל יטעםלא אסורות מאכלות תערובת חשש ואפילו אסורות מאכלותעל

 משהף הלחם מןיטעם לבהמה מאכל נתן לא ועדיין לחםעל
 לכתחילה8 מלח יבקשלא נקי שאינו לחםעל

 יקדש9 ואח"כ משהויטעם קידוש בלי בשבת בבוקר לחםעל

 ואח"כ ולהדיח לקנחימהר בשרעל
 משהיניטעם קשה גבינה אכילתאחר

 משהו11יטעם המגילה קריאת לפני אוכלעל

 משהו12יטעם שחרית תפילת לפני אוכלעל

 משהו13יטעם אב ר"ח אחרי בשרעל

 כלום14 יטעםלא מפסקת בסעודה בשרעל

 ברמ"א. ה' סע' רע"א סי' או"ח1
 י"א. ס"ק ומ"א שם רמ"א2
 סק"ה. טו סי' דמאי חזו"א3
 תקס"ח. רסי' שע"ת4
 צריך והדחה קנוח אבל מנהג, רק הוא ששעה אלא ס"א פ"ט סי' ביו"ד היקל לא הרמ"א אפילו5
 ב'. ס"ק פ"ט סי' יו"ר בט"ז נראה כן6

 קצ"ו. ר"ס או"ח השו"ע מל' כ"מ7
 כ'. סי' ח"ר הלוי שבט ומ"מ, ר"ה בה"ל ו' סע' קס"ז8

 כאן. כתשובה שמופיע זצ"ל אויערכך הגרש"ז של פסקו לפי להכדלה שרומה9
 למחות. ואין מקילים שיש כ' סע' פ"ט כיו"ד הביא הרמ"א כי10
 גרול. כצורך הוי וכאן גדול לצורך התיר תרצ"ב סי' בסוף המ"ב כי11
 2. מס' הנ"ל בהברלה כמו12

 ריקנטי. פסקי בשם חמד שרי13
 המפסקת. סעורה ולא ימים ט' רק השד"ח שהזכיר ממה נראה כן14
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 לאסימן

 בשבת הנרות כבוי מחשש חלון פתיחתבענין

 אקלר דוד הרב בתורה העמץ היקר האברךץבבוד
שץיט"א

אחדשהיש.
 בשבת חלון לפתוח מותר אם השאלהבענק
 תגרום אלא הנרות לכיבוי תגרום לא שהרוחבמקום
 יותר. מהרשיכבו

 שאחורי שנר היא ב' ק"כ שבת הגמ'ססקנת
 פסיק שהוא כיון כררכו ולנעול לפתוח אסורהרלת
 שר"י ט'( סי' )פט"ז הרא"ש וכתב הנר. שיכבהרישא
 הדלת ובפתיחת הדלת באחורי תקוע שהנרפירש

 אל מקרבו או הפתילה מן השמן את מרחיקובנעילתו
 כאן שאין ת'( )סי' המרדכי וכתב עכ"ל.הפתילה
 הנר טלטול חשיב לא הדלת דנעילת מוקצהמשום
 ולא הבית לגבי ובטיל דחשיב לנר בסיס נעשה לאוגם
 וז"ל: רע"ז סי' ריש או"ח הב"י וכתב ע"כ. הנרלגבי
 מותר עצמו בדלת קבוע שעוה של נר אםולפ"ז
 ומבעיר מכבה משום ביה דלית כיון ולנעוללפתוח
עכ"ל.
 משום בשעוה שאין שכתב הב"י בדברי לעייןויש
 בודאי שעוה של הנר יכבה אם והרי ומבעיר.מכבה
 דדוקא הב"י כוונת ונראה מכבה. משום בזהשיש
 הפתילה מן השמן בהרחקת יש ופתילהבשמן

 זמן כל שעוה בנר אבל ומבעיר מכבה משוםוהקרכתו
 ומהר יותר חזק בוערת שהשלהכת אעפ"י ככה,שלא
 יותר קטנה בלהבה וגם מבעיר, משום בזה איןיותר
 על שבשמן הוא הענין והסבר מכבה. משום בהאין
 את המבעיר חומר פהות יש הפתיל מן הרחקתוידי

 אין שעוה של בנר אבל מכבה, שזה ונמצאהפתיל,
 או גדלה הלהבה אלא מתרחקת או מתקרבתהשעוה
קטנה.
 את מנער טבלא גבי שעל נר שם בגמ'ועוד
 וכתבו כבתה. כבתה ואם נופלת והיאהטבלא

 כיון כשמן אבל שעוה של כנר שמרוכרהפוסקים
 שעוה בנר גם והרי לי וקשה מכבה. הוי ממנוששופך
 הנפילה בזמן הפתילה מן הלהבה מתרחקתשנופל
 הנפילה, בזמן מתהפך אלא ישר עומר הנר שאיןכיון
 מוכח ודאי אלא לארץ. שעוה נר להפיל מותרולמה
 השעוה מן הלהבה בהרחקת שאין לעיל שאמרנוכמו
 מככה.משום

 האיסור שטעם כתב י"ז סי' פ"ב ביצהוברא"ש
 ואם ע"ש, כיבויו שממהר משום הנר מן מסתפקשל
 של כיבויו וממהר הרוח נכנס החלון בפתיחת נימאכן
 אם רק כיבויו ממהר נקרא שלא נראה אמנם שעוה.נר

 שעתיד השמן את שמסלק והיינו הנר מגוףנוטל
 חומר כל אלא דבר מסלק אינו כאשר אבללבעור,
 דולק שהוא הזמן בהפרש אין במקומו, הואהבערה
 אם לענין כ' ס"ק תקי"ד סי' במ"ב וע' כבוי.משום
 יש אופן באיזה הנר סביב מלשרף המונע דברמניח
 נוגע זה אין אמנם האסור, כבוי גרם משוםבזה

 כלל. מכבה שאינו כיוןלעניננו
 השעוה נר לכבוי חשש שאין בתנאי זה כלאולם

 רסי' השו"ע כתב שהרי החלון, מן הבאה הרוח ידיעל
 שמא הדלת לפתוח אסור הדלת שאחורי נררע"ז
 המ"א בשם ג' ס"ק המ"ב וכתב ע"כ. הרוחיכבנו
 רגע שבכל כיון אסור מנשב הרוח אין אםדאפילו
 מקילים יש אמנם ע"כ. בזה להבחין וא"א לנשכעלול
 שכשאנו סוברים שהם הרוח ר"ה בבה"ל ומבוארבוה
 רוח רגע באותו שינשב לחוש אין רוח שאיןרואים
 להקל יש הדחק דמקום שם המ"כ ומסיק ע"כ.מבחוץ
 נוכל שלא נמצא המ"א כמו נחמיר אם והנה ע"ש.בזה

 שמא כי דולקים שהנרות במקום בשבת החלוןלפתוח
 בו לעמוד שקשה דבר וזה מבחינים. אנו ואין רוחיש

 מקום יש אם בדכר לעיין צריך ולכן הקיץ,בימות
 בשופי.להקל

 כשהוא ודוקא : וז"ל ב' ס"ק שם המ"ב כתבוהנה

 תשר"מאלול
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 בענין הדלת אל וקרוב ממש הדלת פתיחתנגד
 המנשב הרוח ע"י להכבות יוכל הדלתשכשיפתח
 קרוב בדוקא כוונתו אם ביאור וצריך ע"כ.מבחוץ
 אלא מהדלת המרחק משנה לא שבעצם ונראהלדלת.
 הנר. לכיבוי גדול סכוי יש אם במציאות תלויהדבר

 וכגון להכבות יכול מהדלת רחוק כשהנר גםולפעמים
 דברו ולא כוונים, משני רוח שיש או חזקה רוחשיש
 הרוח לדלת קרוב שכשהנר שמצוי בהוה, אלאכאן

 שמצוי אף ולכן הענין. לפי הכל באמת אבלמכבה,
 יכולה הרוח זאת ובכל לחלון קרובים הנרותשאין

 לאסור. יש בזה גםלכבות,

 כזאת ברוח רק הפוסקים דברו שלא נראהאבל
 מזיזה רק שהיא ברוח אבל הנרות, את לכבותשיכולה

 הוכחנו כבר כי לאסור, אין ואנה אנה השלהבתאת
 שעוה. של בנר הבערה ולא כבוי לא בזה שאיןלעיל

 אינו לחלון ממש קרובים לא הנרות כלל שבדרךוכיון
 הנרות. את לכבות שיכולה כזאת רוחמצוי

 חדא להקל. צדדים שני כאן יש למעשהולכן
 לכבות שיכול באופן מנשבת הרוח אין שכעתשרואה

 ועוד בכה"ג. שמותר מקילים היש וסוברים הנרותאת
 מצוי שזה שנאמר כדי לחלון קרובים הנרותשאין
 ולכן שמותר. מודה המ"א גם בזה וא"כ ממש,לכבות
 קרובים הנרות שאין באופן החלון לפתוחרשאי
 גם הנרות את שתכבה חזקה רוח שאין ובתנאילחלון
 השבת מלפני לדאוג טפי ועדיף החלון. מןבמרחק
 שהסברא אמר שליט"א אחד וגאון החלון.לפתיחת
 ולדינא גדלה, השלהבת שאין היא בשעוהלהקל
 שכתבנו. למההסכים

 ידידו דויש"תוהריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 לבסימן

 ; בשבת חפצים להחליף לילדים מותראם
 ; מצוה דבר מצד רבנים תמונות בהחלפת היתר ישאם

 תמונות; והחליפו עברואם
 בשבת רבנים תמונות בחנם לחלק מותראם

 לילדים מותר אם א:ענף
 בשבת חפציםלהח?יף

 "רבנים", להחליף לילדים מותר אםנשאלתי
 והם קונים, שהם רבנים של תמונות להם שישדהיינו
 של תמונות עם שלהם התמונות את להחליףבאים
 בשבת. כן לעשות מותר אם אחרים,ילדים
 וממכר מקח וז"ל: ט"ו ס"ק ש"ו סי' המג"אכתב

 )רמב"ם יכתוב שמא גזירה אסור במסירה וא' בפהא'
 דאסור סובר דהמרדכי תקכ"ז סי' הב"י וכתב כ"ג(פ'

 לצורך אא"כ ושבת ביו"ט לחבירו במתנה דברליתן

 סי' כמ"ש שרי שבת דלצורך ופשוט עכ"למצוה
 המג"א. עכ"ל ותקט"זשכ"ג

 וממכר מקח לענין מקורו הביא המג"א מקורוהנה
 לקנות אסור וכן : וז"ל י"ב הל' שבת כ"ג פ'ברמב"ם
 עכ"ל. יכתוב שמא גזירה ולהשכיר ולשכורולמכור
 אלא מעות, נתינת בלי גם הרמב"ם שכוונתוברור
 של גזירה כבר בה יש ומכירה קניה של הפעולהעצם
 לחשב חשבונות לרשום שרגילים כיון וממכרמקח
 ולכן חייב, נשאר כמה לרשום או החפץ, עלהכמה
 בשבת. הנ"ל הפעולות ואסרו חז"לגזרו

 בפה, איסור על הרמב"ם בשם המג"א שכתבומה
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 או בפה המוכר אחד : וז"ל י"ג הל' שם הרמב"םכ"כ
 רק הזכיר שהרמב"ם ואעפ"י עכ"ל. אסורבמסירה
 אותו יש בקניה שגם המג"א שלמד צ"למכירה,
 עכ"ל. וממכר" "מקח המג"א כתב שהריאיסור,
 לקנות אסור שכתב י"ב מהלכה כן שדייקונראה

 הרמב"ם וקיצר ענין, בכל שוה שדינם משמעולמכור,
 שוה. שדינם באר שכבר כיון י"גבהל'

 נראה אחר, חפץ בעד חפץ נותן שאדםוהחלפה
 גם אחד לכל כאן יש שהרי ממש, וממכר מקחשהוא
 וכן מזה. גדול וממכר מקח לך ואין קניה, וגםהקנאה
 "ברטר" שמו שנקרא בעולם וממכר מקח שישידוע
 זה בין חפצים מחליפים כסף שבמקום החלפה,והיינו
 שאסור וממכר מקח נחשב זה למה תשאל ואםלוה.

 שאינו אעפ"י בשבת אסור מתנה שאפילו י"לבשבת,
 והיינו תמורה, שמקבל כאן וכ"ש תמורה, שוםמקבל
 השני. שלהחפץ

 יכתוב שמא הגזירה כאן שייך דלא עליוהקשו
 שייכת לא במתנה שגם והשבתי במג"א,שמוזכר
 וא"כ כשכת, אסור אופן וככל יכתוכ, שמאגזירה
 בפרט הגזירה שייכת שלא אף ענין בכל שאסרומוכח
 פעמים כמה כי יכתוב, שמא שייך כאן שגם ועודזה.
 וממילא לתשלום, בו שמשתמש החפץ לשני יהיהלא

 חובו. אתיכתוב
 מן וממכר מקח להם אין שהקטנים עלי הקשוגם
 א'. הל' מכירה הל' כ"ט פ' הרמב"ם כמ"שהתורה

 שם, הרמב"ם כמ"ש מדרבנן להם שישוהשבתי
 דבר פועלים שהם כיון שבת איסור כאן שייךוממילא
מדרבנן.
 ד' ג' סע' שכ"ג סי' השו"ע מדברי עלי הקשווכן
 מזכיר אינו כאשר החנוני מן אוכל לקחתשמותר
 אמנם שבת. וממכר מקח איסור כאן אין ולמהסכום,
 שאסור במ"א מפורש שהרי דוקא, עלי קושיא זואין
 שם הבה"ל כתב באמת אבל בשבת, וממכרמקח
 ולא מכירה הזכיר שלא כיון ההיתר שטעםלהנוני
 הוא שההיתר מוכח כן ואם ע"ש. דמים פסיקתהזכיר
 סכום מזכיר שמוכר אדם כל שהרי השנוי,מחמת
 משום יתכן ועוד לו. שיזכיר שנוי יש וכאןהמקח,
 התירו אז לשבת, לו שצריכים מאכל דברישהוא
 לו מזכיר כן הוא הרי החלפה, בסתם אבל כזה.באופן

 "רבן" בעד פלוני "רבן" שרוצה לו שאומרהסכום,
 היתר. שום כאן אין ולכן מאכלים, כאן אין וגםפלוני,
 כיון בשבת תמונות להחליף שאסור פשוטויכן
 הרב הגדול הגאון אתי והסכים וממכר. למקחדדמי
 שליט"א. קרליץנסים

 רבנים תמונות בהחיפת היתר יש אם ב:ענף
 מצוה דברמצד

 רבנים תמונות החלפת להתיר יש אםונסתפקתי
 מצוה. דבר דהוימצד

 ט"ו ס"ק ש"ו סי' המג"א דברי לעיל הבאנווכבר

 מצוה. צורך הוי אם בשבת מתנה ליתןדשרי
 לצורך וממכר מקח מותר אם מבואר אינואמנם
 ובאמת גרידא. מתנה מנתינת חמור הוא דשמאמצוה
 שכתב דבריו בתחילת שם המ"א בדברי מבוארכן

 לצאת רק עצמו האתרוג קונה אינו מצותן ובזמן :וז"ל
 לקנות אבל להחזירו צריך שהרי ראשון ביום אפי'בו

 עכ"ל. תקפ"ו סי' ע' דאסור נ"ל בי"ט שופר אואתרוג
 מצוה. לצורך גם אסור גמור וממכר דמקחומבואר
 בלבושי ועי' להחזיר, ע"מ רק דהוא שאניואתרוג
 שם.שרד

 נקראת רבנים תמונות שהחלפת רואה אינניובכלי
 "והיו משום ואם בזה. יש מצוה דאיזו מצוה,דבר
 על להסתכל הילד יכול הרי מוריך" את רואותעיניך

 שום בקניה ואין לקנותם, בלי חבירו שלהתמונות
 אלא מצוה, לדבר אינה הילדים כוונת וכל מצוה.צורך

 מהאוסף להנות או שברשותם, בתמונותלהתפאר
 להם. שישהגדול
 כי הילדים עבור שבת עונג בזה שיש שטענוויש
 זו סברה אמנם הרבנים. בהחלפת מתענגיםהם

 נאמר שבת, מחלול יהנו שהם משום וכיתמוהה,
 מקח כאן שיש כיון ולכן שבת. עונג משוםדשרי
 שבת. עונג משום להתיר איןוממכר

 יקטן משום בידם מוחין אין לכאורהובקפנים
 שמובא כמו להפרישם מצווין ב"ד אין נבילותאוכל
 מצווה דאביו אינו זה אמנם א'. סע' שמ"ג סי'בשו"ע
 מאיסור ואפילו השו"ע, במ"ש ולהפרישו בולגעור
 כתב שם המ"ב והנה ג'. ס"ק המ"ב וכמ"שדרבנן
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 ביום וסיכה רחיצה וכמו שרי לכך צריך הקטןשאם
 שבאמת מה רק שהתיר נראה אמנם ע"ש.הכפורים
 או מלוכלך או רעב שהקטן וכגון לכך, צריךנחשב
 אלא לכך, צריך שנחשבים דברים דהם חומששצריך
 רק הוא הצורך כאן אכל עליהם, שרובץ איסורדיש

 שרי. קטן דצרכי לומר שייך לא ובזהלשחק
 בלשון לדבר וכמו בעלמא, מתענג שהקטןובמה

 במ"ב שם שמפורש וכמו שאסור פשיטאהרע,
לאיסור.
 בין רבנים תמונות להחלפת היתר מצאתי לאויכן
 כן. יעשו שלא בידם למחות וישהילדים,

 תמונות והחליפו ענרו אם ג:ענף

 אם רבנים של תמונות והחליפו עברו אםונשאלתי
 צריך שמא או החדשים ב"רבנים" להחזיקרשאי
 הקנין, חל כבר אם וכן נתן. או שקיבל ממה בולחזור
 החדשות התמונות מן להנות לו מותר אם לדוןיש

בשבת.
 וז"ל: אחת ד"ה א' סע' שי"ח סי' הבה"לכתב
 מעשה שנעשה בדבר דוקא ט' כלל אדם בחייכתב
 וכיו"ב כמבשל שהיה מכמות שנשתנה הדברבגוף
 הדבר נשתנה שלא לרשות מרשות המוציאאבל

 בו ואפילו לו אפילו מותר בשוגג אם שהיהמכמות
 מיד מוצ"ש עד לאחרים אפילו אסור במזיד ואםביום
 מבשל כמו תורה איסורי בכל להחמיר ישומ"מ
עכ"ל.

 כמו תורה באיסורי להחמיר שיש שכתב מהוהנה
 שבשוגג מחמירים שמבשל שכמו פירושומבשל,
 נשתנה שלא אעפ"י מלאכות בשאר כן ביום, בואסור
 הדין לו לתת להחמיר יש שהיה מכמות הדברבגוף
 הדין מעיקר אבל שהיה. מכמות שנשתנה מבשלשל
 לעיל. שכתב וכמושרי

 מכמות הדבר נשתנה אם גם דרבנןובמיאכה
 בשם המבשל ד"ה הסימן ריש הבה"ל כתבשהיה,
 ע"ש. ביום בו מותר שבשוגג פוסקיםכמה
 התמונות מן להנות שיכול פשוט נראהויכן
 בגוף מעשה היה שלא כיון בשבת בשוגגשההליף
 מן חל הקנין וגם דרבנן. איסור הוא וגםהדבר

 האלה.הטעמים

 בחנם יחלק מותר אם ד:ענף
 בשבת רבניםתמונות

 וכגון רבנים, תמונות לחלק מותר אםונשאיתי
 מתנה נתינת שמצד ונראה תהלים. אמירתאחרי
 שבת שלצורך כתבנו כבר שהרי לאסור, איןבשבת
 מיד, בתמונות ישתמשו ודאי הילדים וכאןמותר,

 שבת. צורך הוי שפירובשבילם
 ד"ה ב' בענף לעיל כתבנו שכבר תאמרואם
 צריך שהתינוק נחשב אינו המשחק שעניןובקטנים
 שצורך וי"ל שבת. צורך דהוי כאן כתבנו ואיךלכך,
 שמשתמשים דבר בכל נמדדת מתנה נתינת שלשבת
 מדובר לעיל אבל שמשתמשים, דבר הוא משחקוגם

 ברור. צורך להיות צריך ובזה איסורים, לקטןלהתיר
 משום לחשוש כאן שיש שבארנו אחריאמנם
 ומיד שתכף שידוע כיון בשבת, וממכר מקחאיסור
 התמונות להם לתת אין לכאורה תמונות, מחליפיםהם

 בידים. שמכשילן כמו דהויבשבת,
 ליתן שאסור שמ"ג בסי' המ"א כתב לזהודומה
 שמא בו לשחוק אפילו איסור של מאכל דברלתינוק
 כאן שכן וכל ע"כ. בידים כמאכילו דהוייאכלנו
 בידים. כמכשילו והוי תמונות שיחליפו הדברדבטוח
 מעצמינו, גזירות לעשות אין למעשהאמנם

 לא הילדים יזהירו "רבנים" של הפרסיםוהמחלקים
 בשבת. החלפותלעשות
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 לגסימן

 בשבת לשן צנצנת פתיחת : בשבת משקה בקבוקפתיחת

 בשבת טשקה בקבוק פתיחת א:ענף

 משקאות, כקבוקי זבל הברגה פקקיבפתיחת
 נעשה המכסה זה ידי ועל המכסה מן טבעתנפרדת
 שהוא בשבת כלי עשיית משום כאן ויש לשמושראוי
 שי"ד סי' במ"ב וכמבואר בפטיש מכה משוםחייב
 את לנקב אפשר שבת, לפני לפתוח שכח ואם ז'.ס"ק

 שם מ"ב ע' מלמעלה, הנקב על פתח שם ואיןהמכסה
 גם רשאי שוב המכסה, את שניקב ואחר כ"ח.ס"ק

 כיון כלי נקרא אינו כבר כי הטבעת בהפרדתלפתוח
 מנוקב.שהוא

 מקיל ובזה מפלסטיק, שעשויים הברגה פקקיויש
 והו"ד ]זצ"ל[ )שליט"א( אויערבך הגרש"ז הרורגאון

 עמ' השבת מאור ובספר שי"ד, סי' תשוכותבפסקי
 לפני גם כלי שם לפלסטיק שיש משום וטעמותפ"ב.

 דבר רק שהיה במתכת משא"כ הטבעת, אתשקורעים
 כלי. געשה הבקבוק על הטבעת בקריעת ורקשטוח
 חשוב זכות לימוד זה אכל להחמיר, נוהג שאניואף
 מכסה עם בקבוק לפתוח הנוהגים ושלמים רכיםעל
 פלסטיק.של

 מלנקב להזהר שיש המכסה מנקב שאם נ"לאמנם
 החברה של הסמל ציור הוא כי הפקק, שעלבציור

 הציור. מן חלק שמוחק ונמצא המשקה, אתהמייצאת
 והרושם ח"ל: י"ז ה' שבת י"א פ' הרמב"םוכ"כ
 כדרך בהן וכיוצא ובששר בכותל וצורותרשמים

 המוחק וכן כותב משום חייכ ה"ז רושמיםשהציירים
 עכ"ל. וחייב מוחק תולדת זה הרי לתקן הדשוםאת

 מצויר שהוא הצכוע בחלק נקב שעושה כיוןוא"כ
 יש אות, שום כתוכה שלא אעפ"י מסוימת,בצורה
 אתי והסכים שמקלקל. אעפ"י ואסור מוחק משוםבזה
 מוחק. משום בזה שיש שליט"א אחרגאון

 בשבת ?נן צנצנת פתיחת ב:ענף

 את בשכת לקרוע מותר עם פעמים כמהנשאלתי
 אינו והוא לבן, צנצנת המכסה אלומיניוםהנייר
 מכונה. ירי על בכוח מהודק אלא לצנצנת,מחובר

 על נקב שם ואין מלמעלה נקב רהוי י"ל~כאורה
 אמנם ו'. סע' שי"ד סי' השו"ע כמ"ש מלמעלההפתח
 ואיך הפתיחה, צורת ממש הוא זה באופן דידןבנירון
 בפירוש שהרי פתיחתו באופן שנוי כאן שישנאמר
 פתח לעשות דרך שאין משום השו"ע שםכתב

 כמקום בכלי לנקב שיש לי נראה ולכן"למעלה".
 וגאון בשבת. ומותר אותו מקלקל ודאי שבזהאחר,
 כמקום שלא במכסה סכין עם לנקב שמותר אמראחר

האותיות.
 על העיר שליט"א שורש יוסף הרב הגאוןאמנם
 צורת היא שכך דכיון שכתב הסברא וז"ל:דברינו
 רהא צ"ע, מלמעלה בנקכ אף אסור משו"ההפתיחה
 משום דהוא כמשנ"ב מבואר מלמעלה בנקבההיתר
 עפר שיפלו מלמעלה כחבית פתח לעשות ררךשאין

 בו שישתמשו קבוע אפתח דקאי ומשמעוצרורות.
 ררך". "אין סברת בעינן ולהכי מהחכית, ייןלהוציא
 הכלי של תכנו לשתות ע"מ פתיחה על כשמרובראבל

 לאו קבוע, פתח כזה שיהיה כלל כוונה ואיןולזרקו
 אסרו ולא מנא. תקון משום בזה וליכא פתחשמיה
 מגא תקון משום אלא קופסאות לפתוחרבותיגו
 הכא משא"כ עליו, כלי שם היה לא לכןדקודם

 שמהאי ופשוט לכן. קורם אף כלי היתהדהצנצנת
 פ"ט שש"כ ]וע"ע שליט"א. אחר גאון התירטעמא
 בח"ג וכן זצ"ל הגרש"ז בשם ל"ט וכהערה י"אסע'
 עכ"ל.שם.[

 לפתח קבוע פתח כין לחלק שרצה שמהואטרתי
 שהרי הוכחה, לזה צריך המאכל, להוציא רקשעשוי
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 הוא ואז המסגרת, עבור המתאים בגודל נעשיםשהם
 אבל ברגים, ע"י או חום ע"י או למסגרת אותםמכניס
 או הזכוכית גוף את מייצר החנות בעל שאין ברורזה
 המסגרת.גוף

 שבת המעשה את לסתור שאפשר לומר ישואייכ
 המסגרת מן הזכוכית את הלקוח שיוציא ידיעל

 הועילה לא כבר בזה שהרי מחדש אותה יכניסואח"כ
 חול. ביום שנסתרה כיון בשבת שנעשתההמלאכה

 את כי עצה אין הזכוכית הקטנת שלמלאכתאלא
 שבת. מעשה נסתר לא ובזה להשיב, איןהנעשה
 יותר, קטנה מסגרת שיבחור עצה יש לזה גםושמא

 הנוכחי בגודלה כי הזכוכית את עוד להקטין צריךואז
 שנסתר ונמצא החדשה, למסגרת מתאימהאינה
 מחנה מישיכת גואטה רחמים והבחור שבת.מעשה
 היו עכ"פ כי תועיל לא שהקטנה הקשהישראל
 יחד ההקטנות שתי וצירוף הקודמת להקטנהזקוקים
 כיון אינו שזה נ"ל אבל האחרים. למשקפיםמועיל
 כמה משנה אינו להתאימן, חול ביום חותךכאשר
 והגרש"ז בחול. שנעשה מה הוא העיקר ונמצאחותך,

 לעשות זו סברא על לסמוך שאין אמר זצ"לאויערבך
 עשה אם ספק שהוא לומר מקום יש אם ורקשנוי,
 להקל. ישבשבת

 לוסימן

 שבת מחלל מאביו קידוש ; שבת מחללי הורים בביתאכילה

 חשד"מ טבחכ"ב

 דץתות עי שוקד הגחמד הבחור חביבי י-ידיץכבוד
 אחדשה"ט, נ"י ברש ח"םהתורה

 ושאל שבת, מחללי משפחתו שבני בחור דברעל
 בזמן שם מבקר הוא כאשר בביתו לאכול רשאיאם

 וקונה בקולו לשמוע מוכנה ואמו הישיבה. מןהחופש
 לו שומרת וגם מבקש שהוא כפי כשריםמוצרים
 כי בקידוש לנהוג איך שאל ועוד מיוחדים.סירים
 המשפחה. לבני היין ומחלק מקדשאביו

 שבת מחללי הורים בבית אכיץה א:ענף

 שום שבת למחלל שאין אחר במקום כתבנוכבר
 קי"ט סי' יו"ד בשו"ע וכמבואר הכשרות עלנאמנות

 ונכנס יוצא יהיה שהבן עצה יש אמנם ז'.סע'
 ל"ז ס"ק וש"ך י"ב סע' קי"ח סי' כרמ"אוכמכואר
 חלב תוסיף שמא ולחשוש להחמיר צריך איןשבזה

 וכגון ושוהה הולך הוא אם אבל חלקה, אתלהשביח

 השפחות וגם מה זמן ששוהין הכנסת לביתשהולך
 שבת במחללי זה בכל ה"ה וא"כ שם ששוהיןיודעות
 כשפחות. דינם נאמנותשלענין

 שהבן אעפ"י לאכול להקל שאפשר נראהאבץ
 סי' השו"ע כתב שהרי וטעמי הכנסת. לביתהולך
 הקדירות להניח שלא להחמיר יש : ונ"ל י"ב סע'קי"ח
 ומשמע עכ"ל. בבית ישראל כשאין השפחותאצל
 יש ועוד בעלמא. חומרא אלא הדין מעיקרדאינו
 דינם זמנינו של שבת שמחללי פוסקים שיש מהלצרף
 יבום חזו"א )עי' כעכו"ם, דינם ואין שנשבהכתינוק
 יודעים אם וא"כ ב-סקט"ז( סי' ושחיטה סק"וקי"ח

 להם יש אז וחלב בשר מבשלים אינםשההורים
 קי"ט סי' בש"ך וכמבואר עצמם בשל אפילונאמנות
 יש אחר, בית לו שאין כזה הדחק ובשעת י"ז.ס"ק

 לסמוך שאין אמר שליט"א אחד וגאון זה. עללסמוך
 לא זה כי חומרא הוא במשרתת דוקא כי זה,על
 שבת שהמחלל כאן אבל לקלקל ומפחדתשלה
 אין הדין ומעיקר לפחד, ממה לו אין בשלומבשל
 שאין אמר זצ"ל אויערבך והגרש"ז משלהם.לאכול
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 המליחה על או השחיטה על שבת למחללנאמנות
 למעשה חוששים לא כשר שהבשר יודעים אםאבל

 הבשרי. האוכל לתוך חלב ויכניס שילךרשעות

 שבת שמחץץ מאגיו קידוש ג:ענף

 שיתמעט עד היין לבשל יצטרך קידוש,ובענין
 שאכיו לחשוש צריך אינו זה וע"י הרתיחה,מחמת
 ג' סע' קכ"ג בם' וכמבואר בנגיעתו היין אתיפסול

 ביינות שמצוי וכמו מפוסטר היין אם אך שם.ובש"ך
 נחשב שזה לומר שמקילים פוסקים יש אמריקה,של
 כזה השיטות ע' נסך, יין איסור בו ואין מכושליין

 שהחמרתי ואף ק"נ. סי' ח"א ישפה אבני שו"תבספרי
 שיש כיון כאן אכל ע"ש, אג"מ שו"ת כדעת לאשם

 הדחק שעת הוא וגם שנשבה, תינוק שאביולצרף
 להקל. ישגדול,
 שכיון אביו על לסמוך יכול אינו זאת למרותאך
 בקידוש לצאת יוכל לא כעכו"ם דינו שבתשמחלל
 במלה מלה אביו עם יחד הקידוש את יאמר רקשלו,

 וכדברי בידו, הכום שאין אעפ"י בזה יוצאיםובדיעבד
 שהוא כאן וא"כ ד', ס"ק רצ"ה סי' או"ח יוסףהברכי
 היין להרתיח אפשר אי ואם בדיעבד. הוי הדחקשעת
 כיון בקידוש לצאת יוכל לא אז מפוסטר, אינווגם

 אבל בשתייתו. י"ח יוצאים ולא נסך כיין נעשהשהוא
 יוכל בשחרית וכן הפת. על כלחש לקדש עצהיש

 ידים נטילת לפני מדינה חמר כוס על בלחשלקדש
 בזה. ויוצא שהכל מברך שרק כיון ניכר יהי'ולא

 גכפיש, וטברכו צוז ידידווהריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 לוסימן

 ; שני בכלי נענע עלי הכנסת ; שני לכלי חלבמזיגת

 שלישי בכלי ונענע תהעלי

 תשמ"ד איירז'

 שני לכלי חץג מזיגת א:ענף

 יש ולכן בשבת, חלכ עם קפה לשתות נוהגיםרבים
 ואכתוב בשבת. שני לכלי חלב למזוג מותר אםלעיין

 פנאי. מחוסרבקיצור

 שסוכר הרא"מ שיטת הביא שי"ח סי'במור
 שבגמ' משום וטעמו שני. ככלי פת להכניסשאסור
 שני, לכלי מלח להכנים רשאי אם מחלוקתמבואר
 אינו שני שכלי דפשיטא מילתא שאינו מוכחוא"כ
 ולכן שני, בכלי שמתבשלים דברים שיש אלאמבשל
 הו"ד המ"א וכ"כ לחוש. יש דברים ושאר בפתגם

 מ"ב. ס"קבמ"ב

 שמים ס"ח ס"ק השעה"צ כתב משקיםוץענין
 במ"ב ונדמובח ושמן מים דוקא תראה שרי.ושמן
 לח הוא כי שני בכלי תה תמצית שהתיר ל"טס"ק

 להחמיר צריך מבושל היה לא שאם ומשמעונצטנן.
 ושמן. כיין ולא משקים כשאר שדינו הטעם אע"כבו,

 וה"ה וז"ל: שכתב שם המ"ב בסוף משמעוכן
 עכ"ל. שנצטנן חלב הזה הכוס לתוך לתתשמותר
 מותר ונצטנן התבשל שהחלב באופן שרקומשמע
 מים שרק משום אסור בלא"ה אבל שני, לכלילהכניסו
 שרי.ושמן
 משקים ושאד שמים כתב י"ג סע' שהשו"עוטה
 המשקים שכל ומשמע שני, בכלי לשיםמותר

 שכתב פת, גם שהתיר לשיטתו שאזיל י"למותרים,
 ויש וכו' פת ליתן ואסור וכו' שאומר מי יש ה'בסע'
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 )וכ"כ להיתר שפסק בזה מוכח הכללים ולפימתירין.
 אבל מיקל. הוא משקים בשאר גם ולכן שם(,המג"א
 יש משקים בשאר גם בפת, שמחמיריםלדידן

 קנ"א הערה פ"א ששכ"ה שבספר ושו"רלהחמיר.
 לתרץ זכינו ובס"ד בצ"ע. ונשאר קושיתינו עלעמד

 שבת בכלכלת ישראל התפארת פסק וכןקושיתו.
 כ"ג(. )ס"ק הגרש"ז כשו"ע ולא א'()אות

 אם אמנם שני. לכלי חלב למזוג אין למעשהולכן
 בו, סולדת יד הקפה יהיה שלא עד הרבה כ"כימזוג
 מים להכניס שרשאי שפינהו מיחם וכמו למזוג,מותר
 חלב, למזוג רשאי שלישי בכלי וגם מרובים.קרים
 ראיתי שוב אמנם מ"ז. בס"ק בפת המ"ב שהקילוכמו

 להקל מקום יש מפוסטר שבחלב שכתבבששכ"ה
 נתבשל שכבד כיון ל"א ס"ק ש,"ח סי' המ"בע"פ
 וכ"כ שני. לכלי להכניסו מותר שבת לפני ראשוןבכלי

 )באנגלית(. שליט"א איידר הרב של שבתבהלכות
 מפוסטר. לא בחלב רק להחמיר צודך איןולכן

 שני יכיי נענע עלי הכנסת ב:ענף

 ויש בשבת, )מנטה( נענע עלי עם תה ששותיםיש
 שני. לכלי העלים את להכניס מותר אםלעיין

 פוסקים שהרבה משום שהתיר אחד בספרוראיתי
 כל, ד"ה א' ל"ט שבת תוס' של שני כתירוץפסקו
 בא שלא וכל קמ"ה: שבת המשנה שפירוששסובר
 ע"כ בשבת בחמין אותו מדיחין שבת בערבבחמין
 ולשון שני, בכלי להשרות גם שמותר באמתפירושו
 של ראשון כתירוץ לא וזה הסיפא. אגב הואמדיחין
 משום שני לכלי דבר להכניס שאסוד שסוברתוס'
 ע"ש. כמבשלמיחזי

 הנענע שעלי נחשוש לא דלמה בזה לעיין ישאבל
 וכן לאיסור. במשנה שמפורש ישן מליח כמודינם
 מהאי שני בכלי תה עלי להכניס שאין הפוסקיםכתבו
 בין חילוק ואין סקל"ט(. שי"ח סי' משנ"ב )עי'טעמא
 ד"ה ד' סע' שי"ח סי' בבה"ל וכן נענע. לעלי תהעלי

 הם הנענע ועלי ביותר, ורך דק דבר כל שכתבוקולייס
 לומר יש כלל רכים שאינם ואעפ"י כידוע. מאדדקים
 מרוב כי רכים שיהיו צריך לא דקים כך כל שהםכיון

 שיהיו שהצדיך והרמב"ם מהר. מתבשליםדקותם

 אבל עבה. קצת הוא עכ"פ אם דוקא וה ביותר,רכים
 דך. שיהיה צדיך אין הנענע כמו דק כך כלבדבר

 ד' בסע' שהרי השו"ע, פסק כיצד לעיין צדיךועוד

 אותו מדיחים שבת לפני נתבשל שלא שדברכתב
 שהרי שני מכלי שמדיחין ומשמע ע"ש. בשבתבחמין
 וכמו הסיפא, אגב מדיחים שכתב לפרשדוחק

 וכן לסתום. ולא לפרש השו"ע דרך כי התוס',שפירשו
 מדיחין שרק ע' ס"ק החיים וכף ל"ה ס"ק המ"בפסקו
 התיר איך קשה מאידך אבל שני. בכלי שורין לאאבל
 בו שאין אעפ"י והרי ה', בסע' שני בכלי. פתלהניח
 'וכמו כמבשל מיחזי משום בו יש אבל בישולמשום

 נדאה כי כמבשל מיחזי בפת דאין ליישב ויש ד'.בסע'
 השו"ע סובר באמת אבל נאפה. כבר שהואלכולם
 שני. בכלי כמבשל מחזישיש

 משום לקולא נוסף טעם הנ"ל כספר כתכעוד
 וכמו שני, לכלי להכניס שרשאי כתבלין הואשהנענע
 התה עלי את נתיד גם כן שאם קשה, אבל ט'.בסע'
 דוקא הוא תבלין היתר בודאי אלא תבלין.משום
 שתה כיון אבל בישול, חשש בו שאין כזהבתבלין
 לבישול. לחשוש יש שפיר מאד דקים הםונענע
 בשם קנ"ב הערה פ"א בששכ"ה כתב לזהודומה
 דקים שהם דכיון וז"ל: תבלין לענין זצ"להגרש"ז
 עכ"ל. בכ"ש גם מתבשלים שהם כ"שמאד,

 ונענע תה עלי להכניס שאין נראה למעשה~כן

 שני.לכלי

 שיישי בכלי ונענע תה עיי ג:ענף
 לתוך ונענע תה עלי להכניס שאין שבארנוואחרי

 כלי לתוך להכניסם מותר אם לדון עלינו שני,כלי
שלישי.
 שאסור הזכיר רק ל"ט ס"ק שי"ח סי'במ"ב
 הדין מה שיכתוב מצאתי לא אבל שני, מכלילהדיחם
 כלי לענין מ"ז בס"ק הקיל והמ"ב שלישי. כליבתוך

 אפוי, כבר שהוא פת לענין מיירי שם אבלשלישי,
 בזה. שמקיל ה' סע' שם השו"ע דעת לצרף ישוכזה

 שהחמיר נ"ז סע' פ"א בששכ"ה מפורשומצאתי
 השולחן ערוך מספר ומקורו שלישי. בכלי תהבעלי
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 בכלי שמתבשלות רואות שעינינו שכתב כ"חסע'
 סע' מבשל מלאכת השבת שביתת, בשם וכןשלישי,
 יו"ט קהילות בספר ראיתי וכן ע'. ס"ק ובב"רכ"ב

 בתה להחמיר משה תורת זכרו הספר עם ביחדשנדפס
 שלישי.בכלי

 שבת הלכות בספר שמובא האג"מודעת
 י"ז ס"ק ח"ד שליט"א איידר הגר"ש של)באנגלית(

 שיש לי נראה אבל בתה. שלישי בכלי להקלוכ"ו
 כדי שלישי בכלי אפילו ונענע תה בעלילהחמיר
 בזה. שהחמירו לפוסקיםלחשוש

 לחסימן

 ; שנצטמק התבשיל לתוך אחר כלי ע"י החמים המיםהעברת
 ; האש מול בעודו לתבשיל מיםהוספת
 ; לקוגל חמים מים להוסיף מותראם

 לחמין חמים מים להוסיף הספרדים, לדעת מותר,אם

תשמ"ב איירג'

 יצ"ותפרח

 )ווץנט( ץחמץ חמים מים להוסיף מותר אםנ,טאץתי
 )פשטידא( יקוגי חטים מים יהוסיף מותר אם וטןבשגת
 עגפים. ץארבעה מתחץקת והשאץהבשגת

 אחר כץי ע"י החמים המים העברת א:ענף
 שנצטטק התבשיץיתוך

 שעל החמים המים להעביר מותר אם לעייןיש
 כי אחר, כלי ידי על המצטמק התבשיל לתוךהאש
 מן מעביר הוא שהרי חזרה של איסור כאן יששמא
 נראה זה שמא וא"כ לתבשיל, הכלי ומן לכליהסיר
 חדשה.כשהיה

 ממיחם פינה אשי רב בעי ב' ל"ח שבתובגמי
 פירושים שני שם הר"ן וכתב ע"כ. תיקו מהולמיחם
 למיחם המים את שהעביר דמיירי ראשון פירושבזה.
 לאש. להחזיר רוצה הוא האחר המיחם ואתאחר

 ואח"כ אחר למיחם המים את שהעביר שניופירוש
 המיחם ואת הראשון למיחם המים את מחזירשוב

 סי' המ"א וכתב לאש. להחזיר רוצה הואהראשון

 שרי למיחם ממיחם שפינה הב"י שדעת כ' ס"קרנ"ג
 בשבת לכתחילה כמושיב דהוי דאסור הרמ"אודעת
ע"כ.

 הוא ואח"כ המיחם מן מוציא שהוא בעניננווהנה
 שזה נראה האש, על שהוא אחר מיחם לתוךמחזיר
 שם אינו כאן שהרי הר"ן של השני לפירושדומה
 לקדירה מעביר הוא אלא האש על חרשהקדירה
 האש. על נמצאתשכבר
 רק אז הר"ן של השני כפירוש פוסקים אנחנוואם
 את פושטים שאנו כיון למיחם להחזיר אסורלרמ"א
 ולפ"ז הנ"ל. המ"א וכדברי לחומרא הגמ' שלהספק
 יש כי לחמין להוסיף ומשם אחר לכלי להעביראסור
 חזרה. איסורבזה

 הפירושים לשני שרי שכאן יתכן מאידךאמנם
 כשהיה שנראה לומר שייך לא הרי כאן שהריהנ"ל,
 אחר לסיר אחד מסיר הועברו שהמים כיוןחדשה
 בזמן הוא שאסר השני והפירוש האש. עלושניהם

 לפי גרע ובזה האש מן הקדירהשנסתלקה
 שלגמרי הראה בזה אחר לכלי עוברשכשהאוכל
 שתי הרי כאן אבל הקודמת. השהיהנסתלקה
 להמשיך דעתו שעדיין ומוכח האש על הןהקרירות
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 וגם האש. על לקדירה מקדירה מעכיר רק כיהשהיה
 ס"ק שם שעה"צ וכ"פ וכנ"ל להקל הכ"י דעתבלא"ה
מ"ז.

 אחד גאון לי אמר וכך שמותר, לי נראהולכן
 דרך אפילו החמים המים מן להעביר שמותרשליט"א

 אויערכך הגרש"ז מסקנת וכן לחמין. להוסיף אחרכלי
 כדעת לא וזה מ"ד. הערה א' פרק כשש"כ הו"דזצ"ל
 כספרו שליט"א איידר שמעון הרב הגדולהגאון
 ע"ש. תרמ"ה הערה אופה דיני שבתהלכות

 האש מול בעודו יתבשיל מים הוספת ב:ענף

 לחמין חמים מים להוסיף מותר אם השאלהבדבר
 נחשב זה אם היא השאלה האש, על שעודובזמן
 המאכל לערכוכ גורמת המים תוספת שהרימגיס,

 .בקדירה

 שמעון הרכ הגרול הגאון של שכת הלכותובספר
 לדעת חשש תרמ"ג ס"ק אופה דיני שליט"אאיידר
 שסוכר קי"ג ס"ק שי"ח סי' במ"כ מוכאהכלבו
 ולהוציא חטאת, חיוכ כו יש המגיס האש עלשכעודו
 דיש א"ר כשם כתב והמ"ב דרכנן, איסור ישבכף

 כמו נחשב החמים המים בהוספת ולכן בזה.לאסור
מגיס.

 הוצאת אפילו שהרי המסתכר דכר הואילבאורד
 שעה"צ כמ"ש מדרכנן מגיס איסור הוא ככףמאכל
 היא התכשיל לתוך מים וכשפיכת קל"ז, ס"קשם

 שאין אלא ככף. המאכל מהוצאת חזקה יותרפעולה
 אם וגם לאט, שופך אם שהרי שוות, השפיכותכל

 המים כשפיכת ניכרת השפעה אין אז עכה,המאכל
לתוכה.
 ח"ד כאו"ח זצ"ל הגרמ"פ בתשוכות חפשתיוגם
 נראה השאלה ומלשון י"ג, ס"ק כישול דיני ע"דסי'

 אם שאל כי הגסה, נחשכ אינו כלכד המיםשהוספת
 שהם ומשמע ע"ש, שם ולהגיסו מים להוסיףמותר
 פ"ד ס"ק רנ"ג כסי' המ"ב וגם שונות. פעולותשתי
 חמים מים ערוי כענין מגיס איסור שום הזכירלא

 מגיס. משום כזה שאין שדעתו ומוכח התבשיל,לתוך
 ומגיס צרכו כל מכושל שהמאכל כיוןולמט:שה

 חמים מים להוסיף מותר תומרא, רק הוא כזהבאופן

 ישפוך טוכ היותר צד על רק האש, על כעודואפילו
 ממש יהיה שלא הקדירה להזיז והמחמיר לאט.לאט
 כרכה. עליו תכוא המים, הוספת כעת האשמול

 ץקוגץ חמים מים יהוסיף מותר אם ג:ענף

 לקוגל חמים מים להוסיף מותר אםנשאיתי
 אטריות שמכשלים ע"י נעשה וקוגל כשכת)פשטידא(
 כיצים כתוכו מערכבים ואח"כ ומסננים)לאקשין(
 האש. על שמן במעט ומטגניםותבלינים
 כזה פלוגתא הכיא ה' סע' שי"ח סי' כשו"עהנה
 שיש כזה להחמיר שיש כתבו אחרונים ועודוהרמ"א
 שי"ח סי' השולחן ערוך וע' וצליה. אפיה אחרכישול
 יש ולכן כאפיה דינו טיגון שגם שם שמוכח נ"זסעי'
 כהלכתה שכת שמירת פסק וכן טיגון. אחרכישול
 אסור יהא כטיגון שהוא הקוגל ולפ"ז נ"ט. סע'פ"א

 טיגון. אחר בישול משום חמים מים לולהוסיף
 וכנ"ל, ככישול מקודם הוא הקוגל מעשהאמנם

 בישול ואין מבושל, שם כו שנשאר לומר יש כןואם
 יש ד"ה ה' סע' שי"ח סי' הבה"ל אכל בישול.אחר

 דבריו שאין כתכ הפמ"ג, בשם זו סבראשהכיא
 נראה ולכן צליה, אחר כישול הוי דסו"סמוכרחים
 דכר נקרא כבר הוא שכעת שכיון לחשוששצריך
 חמים. מים לו להוסיף היתר איןמטוגן,
 האטריות שרק משום הוא כזה, להחמיר טעםוסוד
 נוטפים חומרים ישנם אכל בישול, של תהליךעכרו
 הטיגון, בזמן רק אותם והוסיפו מבושלים לאשהם
 נתכשלו לא שהם וכיון ותכלינים. ושמן כיציםוכגון
 ישפוך אם כעת הרי טיגון, עברו רק הם אלאכלל

 שייך לא בהם כי יתכשלו, הם רותחין, מיםעליהם
 לפי כזה לדון שיש אלא בישול. אחר כישול איןלומר
 פ"כ( כ' שער השבת משמרת )בס' כהן המנחתדעת

 אחר כישול אין אמרינן יבש המאכל רוב שאםשסובר
 כאן גם וא"כ לח. של מיעוט לו שיש אעפ"יכישול,
 כישול אין כו שאמרינן רבר הוא המאכל שרובכיון
 לא שעדיין במעוט גם איסור אין אז כישולאחר

נתכשל.
 דומים. הענינים שאין דרכו יורה האמתאבל
 שייך הוא אם הוא כשהנידון ולח יבש בעניןדדוקא
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 ששמן לומר יש בזה אחרת, או כזאתלהגדרה
 לח דבר מעט יש תמיד כי כיבש, דינו ביבשהמעורב
 כאז אבל בזה. להקפיד מסתבר ולא היבשבמאכל
 אין נתבשלו, לא שעדיין אחרים מאכלים מוסיףשהוא
 של מקרה אלא ליבש, לח בין הגדרה של שאלהבזה

 לא ובזה שונים שדיניהם מאכלים, שני ביןתערובת
 גם מוזכרת זו וסברא יתבטל. המועט שהמאכלנאמר
 ע"ג. ס"ק שי"ח סי'במ"ב

 מים לתוכו לשפוך עצה שיש טען יוסף בןוהבחור
 בישול. הוא האחרון הטעם ובזה שבת לפנירותחים
 בן של שהעצה לי נראה תשמ"ז(, )כסלו כעת,אמנם
 לענין ל"ט ס"ק שי"ח סי' המ"ב בדברי תלוי'יוסף
 הערוי מועיל שלא הדעות ולפי תה, עלי על תמיןערוי
 אות בשעה"צ )עיי"ש יועיל לא כאן גם שבת,בערב
 לקוגל חמים מים להוסיף שאין לדינא נראה ולכןסג(.

 מטעם שליט"א אחד גאון לדינא אתי והסכיםבשבת.
 כאפיה. דינו אם טיגון בדיןספק

 הטפרדים, ידעת טותר, אם ד:ענף
 יחטין חמים מיםיהוטיף

 בנ"י "כתוב וז"ל רנ"ג, סי' סוף או"ח הב"יכתב
 מקצת תחת גדולה ומכשלה ר"י בשם יחפור לאר"פ
 לתוך ליתן חמים מים של קומקום שטומניןהעם

 שהאחת ופעמים מצטמק כשהתבשיל בשבתהקדירה
 זה ומתבשל בו סולדת היד והאחת בו סולדת ידאין
 אם רותחין שהן ואע"פ בשבת מבשלין ונמצאו זהעם
 זה ודין עכ"ל. בישול" משום בהם יש רתיחנן כחפסק
 הספרדים לדעת רק והוא ד', סע' שם בשו"ענפסק
 בסימן לקמן שיכואר מה לפי פ"ד ס"ק המ"בוכמ"ש
 לא דאם כהפוסקים נוהגים דאנו בהג"ה סט"ושי"ח
 בישול. משום בו אין לח בדבד אפילו לגמרינצטנן
 דבריו בסוף שכתב דבריו פירוש מה לעייןויש
 לומר שדעתו לפרש וחשבתי וכו'. רותחין שהןואע"פ
 בו סולדת יד והיינו רותחים היו שהמיםשאע"פ
 שוב רתיחתן כח פסק שכעת כיון אבל שבת,מלפני
 בישול אחר בישול יש לדעתו כי בישול בהםשייך
 לאו הוא רותחין" "שהן שכתב מה ולפ"ז לח.בדבר
 שפסק מסיים הרי כי רותחין שהיו הכוונה אלאדוקא
 רתיחתן.כח

 ב"ב בעליות יונה רבינו דברי ראיתי שובאטנם
 יחפור לא ר"פ בנמוק"י מובא וגם תנן, ד"ה א'י"ט
 ממה יותר באריכות לשונו יזה הדיז' מקורשהז

 שהיד חמים המים היו אם "ואפילו בב"ישמובא
 ככלי מבשל אינו ערוי דקיי"ל כיון בהם,סולדת
 אל המים את כשמעריז בירושלמי, יכמבוארראשוז'
 שהן אעפ"י הכלי מן כשיצאו מיד הקדירה,תוך

 בתוך ומתבשלים מלבשל רתיחתן כח יפסקרותחין
 בהם יש רתיהתן שפסקה מבושלין שמים ראשוןהכלי
 נראה כאן יונה רבינו דברי ולפי עכ"ל. בישול"משום
 דבריו ופירוש בב"י, שהובאו בדבריו אחרביאור

 יש בכ"ז כעת, רותחין הם בקומקום שהמיםשאעפ"י
 אינם ושוב הכלי, מן יצאו הם שכאשר משוםאיסור
 יתערבו הם כאשר בישול בהם שייך ולכןרותחין
 וכל האש. על עדיין שהוא האחר, שבכליבתבשיל
 הלשון זו כי בדבריו הנכון הביאור שזה יראהרואה

 אחדות. מלים בתוספת בב"יהמובאת

 בלח, בישול אחר בישול שיש סובר יונהורבינו
 המים א"כ דאשון ככלי דינו אין מכ"ד שערויוכיון

 יבינו שסובר ונראה שני. כלי של דין בהם יששבערוי
 ד"ה ב' צ"ה זבחים בתוס' שמואל רבינו כדעתיונה
 מקומות ועוד לט. שבת כל בתוד"ה והרשב"אעירה

 בתוס'. ועיי"ש שני, ככלי שערוישסובר

 סי' השו"ע דברי ביאור גם שזה לומר צריךויפייז
 לכלי מכלי לעדות שאסור הב"י וסובד ד' סע'רנ"ג

 שהמ"ב ואעפ"י האש. על רותחים ששניהםאעפ"י
 והשני בו סולדת היד אחד דפעמים כתב פ"ד ס"קשם
 פירוש אבל פירש, ולא שסתם נראה בו, סולדת ידאין
 מפורש שמצאנו וכמו ברורים יונה רבינודבדי

בדבריו.

 בעצמו ממש"כ הב"י דברי על מקשיםושמעתי
 כל שנתבשל תבשיל : וז"ל שכתב ד' סע' שי"חבסי'
 ופירוש עכ"ל. נצטנן אם בישול משום בו ישצרכו
 לעיל מבואר והרי וקשה בו. סולדת היד שאיןדבריו

 שהוא כיון בישול בו שייך בו סולדת היד אםשאפילו
 שאין בחום רק כאן תלה למה וא"כ אחר לכלימערה
 ליישב ויש בישול. איסור שיהיה כדי בו, סולדתהיד

 בכלי נמצא התבשיל שעדיין איידי ד' סע' שי"חדבסי'
 הראשון המקורי בכלי שהוא עוד כל וא"כראשון
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 רנ"ג כסי' אכל כו. סולדת יד הוא כישול שלהמודד
 דינו מכ"ר ועירוי ראשון מכלי שמוציאו איירי ד'סע'

 תליא ולא מבשל אינו שני שכלי הלכה ונאמרהככ"ש,
 שני. כלי של הלכה זו כי בו סולדת יד של כחוםכלל
 רק בו סולדת יד חום לכתוכ השו"ע דק שפירולכן
 ובאמת ראשון. כלי כתוך עדיין התכשילכאשר
 של החידוש הכיא אם ד"ה ד' סע' שי"ח סי'הכה"ל
 השו"ע. לדברי סתירה כזה ראה ולא שניכלי

 י' סי' שלישי הטור ח"ד התשכ"ץ כשו"תוראיתי
 ממקום מרק להוסיף היתר שנוהגים שראושנשאל
 שם שהמנהגים וענה התכשיל כשיצטמקאחר

 והר"ן והרא"ה והרשב"א הרמכ"ן דעת עלמכוססים
 האוסר שדעת שם וכתכ עליהם. לפקפק ראוי איןולכן
 שם ומסיק עליו חלק הר"ן אכל יונה רכינוהוא

 וראיה כירור האוסר לדברי מצינו שלאומאחר
 לנהוג להניחם ראוי קדמונים מימים הוא הזהוהמנהג
 מפורש איסור כו שאין כדבר להחמיר והרוצהמנהגם
 אם הב"י שגם יתכן ולכן עכת"ד. וכו' מחלוקתגורם
 בזה להקל הספרדים אצל ידוע מנהג שיש יודעהיה

 הרבה עוד ראיתי וכן להחמיר. כותב היה שלאיתכן
 סי' ח"ד דעת- יחוה בשו"ת )הו"ד ספרדיםפוסקים
 הב"י. כדעת ולא להקל שהמנהג מעידים שכולםכ"כ(
 גדולי ע"פ זה ממנהג ידע לא שהב"י הדברותמוה

 של במקומו המנהג שהיה לומר וצריךהראשונים.
 אבל הכ"י של במקומו ולא התשכ"ץ כשו"תהשואל
 נכון. על מיושכ המנהגעכ"פ

 והיינו לכו"ע, מותר שיהיה עצה שיש ליוהעירו
 המצקת את ומשהה מצקת, ידי על המים מוציאאם

 שאז פ"ז ס"ק שי"ח סי' המ"כ כתב שהרי המים,כתוך
 לכצע קשה זו עצה אמנם ראשון. כלי מקריודאי
 אפילו המצקת מן לשפוך לו אסור יהיה שהריאותה,
 לנגבו יזהיר וגם שנצטמקו. בחמין יטבילנו ורקמעט,
 מתקררות. ודאי אלו הטיפות כימבחוץ

 להוסיף המקילים ביד למחות שאין נראהולכן
 החמין של לסיר האש שעל חמים מיםמקומקום
 ראוי אבל המנהג. שכך העידו שככר כיוןשנצטמקו
 מרן. לדעת לחוש להחמירלספרדים

 לטסימן

 ; שנאסף ממה מעט ואוכל צלחות מכמהבורר
 בצלחת הנשאר אוכל או הפסולת מן הסכו"םלהפריד

 תשמ"ט אלולכ"ו

 בורר. בהץ' דברים כמהאכתוב

 צלחות טכסה בורר א:ענף
 שנאסף טטה טעםואוכל

 את מהצלחות שמורידים שמצוי כמהנשאלתי
 ובספר למקומו, מין כל להחזיר כדי שנשארהאוכל
 להפריד דאסור כתב ט"ו סע' י"א פ' משולשאיל

 דכר כל ולשים כצלחות שנשארו שוניםמאכלים

 הצלחות מכל לאסוף עצה יש אם ונשאלתיבמקומו.
 ממה מעט לטעום ואח"כ כמקומו, אחד כלולשים

 לתוך הצלחות מכל תירס שאסף וכגוןשהתאסף,
 הקערה מן תירס קצת יטעמו וכעת גדולה,קערה

 מיד. לאכול כורר שיחשכ כדיהגדולה

 מיון בענין עצה כתב ג' סע' י"ח פ' משולשובאי
 שמוציאו, בזמן אחד בכל מעט שיעיין : וז"להספרים
 עכ"ל. בו שהשתמש כיון כמקומו לסדרו יכולואח"כ
 צריך התערובת מן שמוציא וחפץ חפץ דככלומשמע

 והרי באחד, שישתמש מה יועיל מה כי כו,להשתמש
 זמן. לאחר הוא כי לבורר נחשבהשני
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 ספר שכל כיון כן, הדין בספרים שדוקא י"לאמנם
 בקערה שמתאסף באוכל אבל אחר, במקוםמונח
 שמתאסף. אחרי מעט לטעום שמותר יתכןגדולה
 מתערב כאן שנמצא האוכל שכל רכיון הדברוטעם
 כיון הכל מן היא הטעימה הרי אחר, כרברונחשב
 מן האוכל שהוצאת ונמצא אחד. ממאכלשטעם

 שיערבב בתנאי אמנם מידי. לשימוש היתההתערובת
 הצלחות. מכל שאכל י"ל אז כי היטבהכל

 שאין יתכן עוף, חתיכות כמו גדולותובמנות
 כיון אחת, בצלחת שנאספו אחר אחד כדברלהחשיבן

 טעימת תועיל ולא עצמה, בפני עומדת חתיכהשכל
 שאין מסתבר גם מאידך, אבל לחבירו. מהםאחד

 גדולים שהם כיון בורר משום הצלחת מןבהוצאתם
 לטעום יועיל נפשך דממה לומר יש ולכןוניכרים.
 כעת גם בצלחת, תערובת שם היה שאם שנאסף,אחר
 הוא כי מהם אחד טעימת ותועיל תערובתנחשב
 אז בצלחת, תערובת שם היה לא ואם אחד.כדבר
 בורר. שם היה לאמעולם

 שנאספו השאריות את היטב שיערבב נראהיימן
 עצה יש זה ובאופן מעט לאכול יכול ואזבקערה
 הרב הגדול והגאון הצלחות. שעל השאריות אתלמיין
 אך בורר. משום אסור שזה אמר שליט"א קרליץניסים
 מונח מאכל שכל שכיון אמר שליט"א אחד גאוןמו"ר
 שמאכל ואף כלל, בורר איסור כאן אין בצלחתבנפרד

 ורק תערובת. נחשב זה אין עדיין בחבירו, נוגעאחד

 בורר. מקרי בזה זה נתערבו ממש שהמאכליםבאופן

 הפסולת מן הסכו"ם יהפריד ב:ענף
 בצלחת שנשאר אוכלאו

 בצלחת משאירים לאכול שגמרו אנשים כללבדרך
 בצלחת, שנשארו הפסולת או האוכל עם וסכיןמזלג

 הרברים משאר הסכו"ם הפרדת אםונשאלתי
 כבורר. נחשבתשבצלחת
 י"א פ' משולש האיל דברי א' בענף הבאנומבר

 לתערובת, נחשבים בצלחת שונים רמאכלים ט"וסע'
 בצלחת. המונח בסכו"ם ה"ה לכאורהוא"כ

 שהאוכל ל"ט סע' ד' פ' משולש באילוראיתי
 כי עצמה, הצלחת עם לתערובת נחשב אינושבצלחת

 להחשיבם אפשר שאי אחת בהגדרה נכלליםאינם
 כקבוצה שהם לומר יש בניד"ד אמנם אחת.כקבוצה
 הצלחת על הוא והאוכל הסכו"ם שמקום כיוןאחת

 ברור זה אין אבל הארם. את ביחד משמשיםושניהם
 את משמש הוא כי הצלחת כמו הוא דהסכו"םדי"ל
 משמשת שהצלחת כמו בדיוק מלמעלההאוכל
 מסתבר וכן כלל. תערובת כאן שאין ונמצאמלמטה.
 להתיר שליט"א אחד גאון דעת נראה וכןלהיתר.
 א'. בענף לעיל שהבאנו מה לפי הסכו"ם אתלסלק

 מסימן

 קטן בסמרטוט השולחן על שנשפכו משקיןנגוב
 בשבת שנשפך מים של גדולהוכמות

 נשפכו שאם כתב ז' סע' כ"ג פ' ח"א שש"כבספר
 לנגבם, שאסור גדולה בכמות השולחן עלנוזלים
 ס"ק במקורות וכתב ע"כ. המטלית את יסחוטשמא
 ע"ג. ס"ק ש"ב סי' שעה"צ הוא שהמקורכ"ו

 דלכאורה ואף : וז"ל שכתב שם בשעה"צועינתי
 מטעם להקל אין במיוחד דאף מרדב"זמשמע

 בה, עוד לנגב ראוי שיהיה כדי לכלי כלי ביןשיסחטנו

 עכ"ל. ע"ש קטנה מפה על קאישם
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 כיון קטנה דבמפה השעה"צ לנו חידשהרי
 לידי שיבא לחשוש יש במים, במהדהשמתמלאת
 ראוי והיה לכך, המיוהד סמרטוט שהוא אףסחיטה,
 לנגב קטן סמרטוט לשים מצוי כי זו, הלכהלהביא
 להקל. ואיןהמים,
 חיישינן קטנה שבמפה השש"כ דכרי לי קשיןועוד
 אבל השעה"צ, דיבר זה ועל סחיטה, לידי יבאשמא
 לו שיש גדולה במפה להחמיר שש"כ לספרמנין
 הרי משקין, של גדולה בכמות ואף רב, ספיגהכושר
 אותם. לספוג יכולה גדולהמפה

 לגזור לנו אין עדיין אבל תמיד, הכלל זה שאיןואף
 אם כי איסור מצאנו שלא וכיון מעצמינו,גזירות
 גדולה. בכמות איסור להדש לנו אין קטנה,כמפה
 רק משקין, של גדולה בכמות איסור שאין נראהולכן
 יסחוט. שלאשיזהר

 שנשפכו מים לנגב יש שתמיד למסקנהונמצא
 כמות אף לנגב מותר ואז קטנה, ולא גדולהבמגבת
 אתי והסכים יסחוט, שלא שיזהר רק מים, שלגדולה
 שליט"א. אחד גאון זהבכל

 מאסימן

 5רובים מים עליה שיש ניילון עוקיתבעור

 שאסור א' סע' ש"ב סי' הרמ"א שכתב מהלפי
 סחיטה, חשש משום מרובים מים עליו שיש בגדלנער
 להניח רגילים שרבים ניילון בשקית הדין מה לעייןיש
 גשם מעילי הגשם מן לנער מותר אם וכן הכובע,על

מניילון.
 שניילון לחשוש שיש שליט"א אחד גאוןדעת
 שאסור ט' סע' ש"ב סי' השו"ע שכתב עור כמודינו

 ט"ו פ' שש"כ בספר וכ"כ זה, על זה צדולשפשף
 ולפי זצ"ל. אויערבך רש"ז הגאון בשם כ"דהערה
 משפשף אינו שאם נראה זה, ד"ה שם הבה"למסקנת

 הלכלוך מקום את במים היטב שחופף רק זה עלזה
 עי"ש. הוא שפשוף בכלל ג"כ נקי שיהאומדיחו

 שיש כתב אסור ד"ה ט' סע' ש"ב סי'ובבה"ץ
 פ"ט ברמב"ם מוכח וכן מדרבנן, בעור סחיטהאיסור

 לעור וה"ה בשער סחיטה שאין שכתב י"א ה'שבת
 שאין שכתב וכיון עכ"ל. סחיטתו על חייביןשאין
 וכן העורי לסחוט מדרבנן שאסור משמעחייבין
 קיי"ל ובשערות לשערות, עור שהשווה ממהמשמע
 מדרבנן. לסחוטדאסור
 מים בו שיש בגד מנער שאם הבאנו כברוהרי
 עור מנער אם ה"ה וא"כ מסחיטה, לחשוש ישמרובים
 איסור תהיה זו שסחיטה ודאי אמנם סחיטה, בודיש
 נעור עדיף ולא הרמב"ם בדברי שבארנו וכמודרבנן

 כעור, דינו דניילון שחוששין מה ולפי ממש.מסחיטה
 שעליו. המרובים המים מן ניילון לנער שאסורנמצא
 ע"י כבוס שיש דאעפ"י אמר שליט"א אחד גאוןאמנם
 הספוג בדבר אלא סחיטה אין אבל בניילוןשפשוף
 הניילון. לנער מותר ולכןבמים
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 מבסימן

 ; בשבת הילדים ביןהגרלה
 ; גוי ידי על הגרלה לעשות מותראם
 ; בודד דבר על ההגרלה אם הבדל ישאם

 ; גורל ע"י ביניהם לחלק לבנים לתת לאב מותראם
 ; מזל משחקי ביניהם לשחק לילדים מותראם

 ; מצוה לדבר הגרלה לעשות מותר אופןבאיזה
 בפרס ינהג איך כספים, ממעשר שקנה ישיבה של בהגרלההזוכה

 שייס"א מועלם שלמה הרכ היקר ידידילכבוד
אחדשה"ט;

 ?יידים חפץ איזה או סוכריה יחלק מותר אם שאיתאשר
 ו' סע' שכ"ב ס" או"ח בשו"ע יך סשמע כי גוריע"פ

 יתבארו ובחו? בשבת הגר?ות כעניני פרסים ועודשאסור.
יקמן.

 בשבת הי?דים בין הגר?ה א:ענף

 גדולה מנה ליתן אבל : וז"ל כתב שם בשו"עהנה
 כיתו בני אפילו עליהם גורל ולהטיל קטנה מנהכנגד
 כיתו ובני בניו דעם וי"א קוביא, משום אסורובחול
 קטנה כנגד גדולה מנה על אפילו גורל להטילמותר
 בשבת גורל להטיל ואסור הגה מקפידים, שאיןמפני
 עכ"ל. יהודי אינו ע"יאפילו

 על ב"ב עם גורל להטיל שמותר שסוברתהדעה
 כ"ג פ' הרמב"ם דעת היא קטנה מנה כנגד גדולהמנה
 בקוביא ולשחק להפיס אסור : וז"ל שכתב י"ז ה'שבת
 בניו עם אדם ומפיס וממכר. כמקח שהוא מפניבשבת
 שאין מפני קטנה מנה כנגד גדולה מנה על כיתוובני

 עכ"ל.מקפידין
 דהסכירו כ' קמ"ט שבת הגמ' מן הרמב"םומקור

 אדם מפיס קתני והכי מחסרא דחסורי שם המשנהאת

 גדולה מנה אפילו השולחן על ביתו בני ועם בניועם
 ע"כ. רכ אמר יהודה כדרב מ"ט קטנה מנהכנגד
 להלוות שמותר רב אמר יהודה רב שסוברוהיינו
 רבית. טעם להטעימן כדי ברבית ביתו ובנילכניו
 וממילא זה על זה מקפידין שאין מפני הואוהטעם
 חלוקה של איסור אין גם ולכן כרבית, נחשב זהאין
 אין בלא"ה כי קוביא משום דאיסורו גורלע"פ

 משום גזל איסור הוי ולא זה, על זהמקפידין
אסמכתא.
 כיון סוברין ויש וז"ל: שם משנה המגידוכתב
 ע"ה( )ב"מ נשך איזהו פ' כדאיתא כרב הלכהשאין
 במנה אסורה ההפסה אף למסרך, אתי דילמא היאולא

 ההיא נדחית לא דע"כ אומר ואני קטנה, כנגדגדולה
 וחוששין התורה מן שחוששין רבית גבי אלאדרב

 אלא אסורה שאינה קוביא אבל לסרוכי אתידילמא
 אמנם עכ"ל. וכו' גזרו לא ביתו ובני כבניומדבריהם

 כן ולמד אלה סוברין כיש פסק שכ"ב בסי'הטור
 הדעה היא וכן שם(, וב"ח )ב"י הרא"ש אביובדעת
 בשו"ע.קמייתא

 לא וכן דבר, הרמ"א הכריע לא שםובשו"ע
 מותר אם ביתו ובני בניו בענין במ"ב הכרעהמצאתי
 אמנם קטנה. מנה כנגד גדולה מנה על גורללהטיל
 שכתב י"ב סע' ל"ח כלל שבת הל' אדם כחיימצאתי
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 יכתוב, שמא נכרי ע"י ואפילו גורל להטיל אסור :וז"ל
 נותן והוא ביתו בני ועם שוים, החלקים אםואפילו
 ביתו בני עם דמותר ומשמע עכ"ל. מותר משלולהם
 אלא דבר חילק שלא כיון קטנה כנגד גדולה מנהאף
 משלו. להם נותן דהוא הטעםכתב

 השו"ע, לפי שהולכים שהספרדים נראהולממקנה
 קטנה כנגד גדולה מנה ביתם לבני לחלק להםאסור
 השו"ע בדעת וקיי"ל בשו"ע, קמייתא דעה שכךכיון
 שהכריע אדם החיי לפי אבל כסתם. הלכה וי"אסתם

 וגם להקל. יכולים דשפיר נראה אומרים, כישלקולא
 ובפרט דבר. בזה שכתבו האחרונים בשאר מצאתילא
 כמו לפסוק רגילים מהם שרבים תימני השואלאם

 לקולא. הרמב"ם ודעתהרמב"ם,

 גוי ידי על הגרלה לעשות מותר אם ב:ענף

 מהרי"ל וכתב וז"ל: כתב א' ס"ק משהבדרכי
 יהודי אינו ע"י אפילו בשבת גורלות להטילדאסור
 דלכאורה המהרי"ל, סובר כמאן ביאור וצריךעכ"ל.
 מותר הרמב"ם לפי דהא הרמב"ם על שחולקמשמע
 ב"ב. עם גורלותלהטיל

 איסור שיש לחדש המהרי"ל שכוונת נ"לאמנם
 איכפת דמאי לומר מקום שהיה גוי, ע"י גורללהטיל
 שיבואו חשש אין וממילא הגורל, תוצאות עללגוי
 כיון אבל איכפת לא שלגוי שאעפ"י וקמ"ל מדה.לידי

 דאחרי נמי אי לגזור. מקום יש איכפת,שלמשתתפים
 כאשר גם האיסור חל ממילא הגורל, את אסרושחז"ל
 שאסור מה כל שהרי מדה, יעשה שהגוי חששאין

 ע"י גם ולכן לעשות, לגוי לומר אסור לעשות,ליהודי
 אסור.גוי

 בשבת גורל להטיל ואסור וז"ל: כתבוהרמ"א
 דבא קצת ומשמע עכ"ל. יהודי אינו ידי עלאפילו
 החידוש אלא אינו, וזה גורל. להטיל דאסורלחדש
 צריך היה כך ולכן יהודי. אינו ע"י דאסור הסיפאהוא
 גורל להטיל אסור יהודי אינו ע"י "ואפילולומר

 דברי במקור בהדיא שכ"כ ראיתי ושוב ע"כ.בשבת",
 אמהרי"ל וז"ל: שבת הל' המהרי"ל שהואהרמ"א
 ביניהם גורל להטיל הגוי את להניח לישראליםאסור
 בקוביא שחוק משום גזירה ביו"ט ולא בשבתלא

 לאמת. שכוונתי מאד ושמחתי עכ"ל. מהר"םוכ"כ

 ההגרץה אם הבדץ יש אם ג:ענף

 דברים שני לחיק או בודד דברעי

 בענין הוא ו' סע' שכ"ב סי' השו"ע דל'ונשאלתי
 דיבר לא אבל קטנה. מנה כנגד גדולה מנהלחלק
 קל יותר דהוא לומר יש ובזה בודד, דבר לעניןכלום
 ומשקל מידה לידי יבוא ולא אותו, למדוד שייךדלא
 בשבת. הגרלה איסור של טעמושזה

 בדבר גם הוא והאיסור נ"מ שום שאין ליונראה
 דאתי והיינו קוביא, משום הוא השו"ע ל' שהריבודד,
 בודד. בדבר גם שייך וזה אחרים, עם בקוביאלסרוכי
 כ"ד ס"ק במ"ב הו"ד המ"א מדברי להוכיח ישוכן
 שיעלה מי או קדיש יאמר מי גורל להטיל אבל :וז"ל

 שוחט מי במקדש בשבת מפיסין היו דהא שרילתורה
 עכ"ל. זורקמי

 והרי המ"א, של ההוכחה מה לי קשה אגבןודרך
 איסור הוא גורל ועשיית במקדש שבות דאיןקיי"ל
 במקום שמא כי הכנסת, בבית גם שמותר ומניןשבות,
 יוסף הרב הגאון וידידי אסור. למקדש חוץמצוה
 מהל' בפ"א פסק דהרמב"ם תירץ שליט"אשורש
 לתחום מחוץ פסח קרבן מביאין דאין הי"ח פסחקרבן
 אלא אסור אינו זה דכל ואע"ג יבלתו, חותכיןואין
 לעשותו שאפשר שבות התירו לא בכ"ז שבות,משום
 אמוראי דפליגי א' ק"ג עירובין בגמ' ומקורומע"ש,
 עכת"ד. בע"ש להפיס אפשר ודאי הכא וא"כבזה,
 משום היה לא במקדש הגורל שהתירו מה ע"כוא"כ
 במקום גזרו לא שחז"ל משום אלא שם, שבותשאין
 מאד.[ נכונים ודבריומצוה.

 מנה ולא בודד דבר הוא זורק מי שוחט מיוהרי
 איסור שיש המ"א סבר ולמה קטנה, מנה כנגדגדולה
 דגם ודאי אלא שבקדושה. דבר שהוא לולאבדבר
 לחלקו כדי בשבת הגרלה לעשות אסור בודדבדבר
 דברים. בשניוכמו

 יבנים יתת יאב מותר אם ד:ענף
 גורי ע"י ביניהםיחץק

 ובלבוש : וז"ל ט' ס"ק א"א שכ"ב סי' הפמ"גכתב
 אסור משלהם חולקים בניו אם הא שלו, שהכל]כתב[
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 רק מקפידין, משלהם דהם קטנה, נגד גדולהמנה
 עכ"ל. שרי משלו גורלות מפילאביהם
 פתח שהרי להבין. זכיתי לא הפמ"ג לשוןוהנה
 של הוא דאם ומשמע מקפידין", משלהם"דהם

 אביהם "רק סיים ושוב מקפידין, הם איןאביהם,
 כשל תלוי שאינו מזה דמשמע משלו", גורלותמפיל
 גם גורלות הטלת של הפעולה עצם אלא בלבדמי

 וצ"ע. האב, ידי על להעשותצריך
 וכתב כ"ג בס"ק שם הפמ"ג דברי את הביאוהמייב

 גדולה מנה אסור עצמם משל חולקים בניו ואם :וז"ל
 בתרתי דרק מלשונו ונראה עכ"ל. קטנה מנהנגד

 הם וגם הגורלות מפילים שהבנים דהיינולריעותא,
 זה באופן רק אביהם, של ולא שלהם אתמחלקים
 בזה אין אביהם, של חולקים הם אם אבלאסור.
 מנה לקבל רוצים שהבנים הסבהא מצד אמנםאיסור.
 הצלחתם הרי מאביהם, שהגיע מינה נפקא מהגדולה,
 גם ואולי ומשקל, מדה ושייך הגורל, בהטלתתלויה
קוביא.
 : וזי,ל שכתב הפמ"ג, מדברי לזוז שאין נראהולכן

 להתיר ואין עכ"ל. שרי משלו גורלות מפילאביהם
 שקבלו אף אביהם במקום הגורל עושים הבניםאם

 המ"ב. כוונת גם שדו ויתכןמאביהם.

 לילדים סותר אם ה:ענף
 סזל משחקי ביניהםלשחק

 משמש גלעיני עם משחקים שילדים הדברסצוי
 גלעינים. שיותר כמה להרויח שמטרתם משחקיםכמה
 משחק משום להם לאסור שיש או מותר אם לעייןויש

בקוביא.
 משחק כל לשחק לילדים להתיר איןויכאורה

 בכלל דהוא אחרים, ילדים של כספם מרויחיםשהם
 ה"י פ"ו גזילה הל' הרמב"ם וכמ"ש בקוביאמשחק
 כ"א ס"ק בשעה"צ ]ומש"כ כ"ב. ס"ק שכ"ב סי'ומ"ב
 לא שבת, הל' כ"ג פ' ברמב"ם הוא ההלכהדמקור
 בשבת דרק משמע י"ז הל' שם דאדרבא להבין,זכיתי
 בחול דאף הרמב"ם פרט גוילה בהל' ורק איסור,יש

 תירץ שליט"א שורש יוסף הרב הגאון וידידיאסור.
 במשנ"ב )כא( האות של במקומה סופר טעותשנפלה

 למקח דמי "דקוביא התיבות ע"י להעבירהוצריך
 מפורש שהרי השעה"צ, דברי קאי זה דעלוממכר"
 מקח הוי בקוביא דמשחק שבת כ"ג פ'ברמב"ם
 ע"כ.[וממכר
 דמשחק ז'( סי' פ"ג )סנהדרין הרא"ש דעתאבל
 של בישובו עוסקים שאין משום לעדות פסולבקוביא
 שסובר והטעם ב'(. כ"ד )שם ששת רב וכדעתעולם,
 נשך איזהו בפ' הרא"ש פירש וגזל אסמכתא זהשאין
 בו לתלות דבר ואין כלל בידו שאין משום ע'()ס'

 יבוא שלא סבור שהיה התנה דהכי דאדעתאולומר
 וב"י בטור והו"ד ע"כ. ומקני גמר ודאי הלכך כךלידי
 ש"ע. סי'חו"מ

 עסוק דאינו משום דענינו הרא"ש של טעמוולפי
 שהרי בקטן איסור יש אם לדון יש עולם, שלבישובו
 במשחקים, יומו מבלה אלא מפרנס, הקטן איןבלא"ה
 עולם. של בישובו לעסוק עליו חל לא לכאורהוא"כ

 הקטן דרשאי נראה ראשונים, מחלוקת דהויוכיון
 סי' או"ח במ"א מצאנו וכן המקילים, דעת עללסמוך
 בשבת קידוש לפני לאכול לקטן דמותר א' ס"קרס"ט

 כמ"ש לאכול מותר גדול דגם די"א כיוןבשחרית
 שהרמ"א בקוביא במשחק ובפרט ע"ש.הראב"ד
 סע' ש"ע וסי' י"ג סע' ר"ז סי, בחו"מ לקולאהכריע

 הרא"ש דברי השמיט כ"ב ס"ק שכ"ב בסי' והמ"בג'.
 אחרת אומנות לו יש אם לדעתם שהריוהרמ"א,
 משחק של איסור אין עולם של בישובוועוסק

 ח' ס"ק שכ"ב סי' או"ח המ"א פי על וטעמובקוביא.
 המקילים. לדעת גם בדבר איסור קצת דישדכתב
 לשון פשטות כי חידוש הוי שזה נראהאמנם

 בזה. להחמיר צריך הקטן ואין דשרי, הואהפוסקים
 שמשחקים בקטנים למחות שאין נראהולסעשה

 דכיון לשני, שיש מה להרויח חול ביום מזלמשחקי
 העולם, בישוב לעסוק עליהם מוטל לאשבלא"ה
 אתי והסכים פוסקים. כמה לדעת לשחק להםמותר
 שליט"א. אחד גאון האדיר הגאוןמו"ר

 לעשות סותר אופן באיזה ו:ענף
 טצוה לדברהגריה

 שכ"ב סי' המ"ב כתב בשבת ההגרלה אופןובענין
 שבות בשם שהביא הקודש בנזר ועיין : וז"ל כ"דס"ק
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 להטיל רק מותר שאינו שמשמע כ"ד סי' ח"גיעקב
 ע"י גורל להטיל אכל כנהוג הספר מתוךגורל

 כקלפי ומטילין עליו כ"א שם מע"ש שנכתכופתקאות
 כספר וכ"כ אסור לס"ת שיעלה מי פתקאומוציאין
 עכ"ל.החיים
 שכות הספר לפניו היה שלא המ"כ מדכריוניכר
 והנני הקודש. נזר הספר להכיא צריך היה ולכןיעקכ
 גורלות אותם וגם וז"ל: יעקכ השכות ל'מעתיק
 שכש"ס לגורל דמי דלא אפשר הספר מתוךשעושים
 עכ"ל. ענין ככל דשרי ואפשר לקוכיא, טפידדמי

 ההיתר שכל לומר נסתפק שהשכו"יומתבאר
 מתוך כהגרלה נאמר לא מצוה לדכר גורללעשות
 לא כש"ס שהותר ומה אסור, דוקא הוא כיהספר
 ושוכ פתקאות. דרך שהוא מאד יתכן אכלמכואר,
 לדכר שמותר רק לא הספר דמתוך להסתפקכתכ
 דמי לא ככלל כי מותר מצוה דכר כלי אף אלאמצוה
 פתקאות. דרך כנראה שהיה שכש"סלגורל
 נזר כדכרי לא הם אלה שדכרים יראה רואהוכל
 מצוה, לדכר שרי הספר מתוך לדעתו כיהקודש,
 כלי אפילו מותר הספר שמתוך או השכו"יולדעת
 מצוה, לדכר אפילו אסור הספר שמתוך או מצוה,דכר
 הקודש. נזר כדכרי לא זה אופן ככלאכל

 פירוש שליט"א אחד אכרך לי אמר שוכאמנם
 שכתכ מה כי לעיל, שהכאנו השכו"י כדכריאחר

 אלא הספק, של שני צד אינו ענין ככל דשריואפשר
 דמי לא שכספר שהגורל לעיל שכתכ מה המשךהוא

 שהכיא ואחר ענין. ככל שרי כאמת כי שכש"סלגורל
 שעושים המ"א שכתכ מה להצדיק רצה זו,סכרא
 שלנו הגורל כלא"ה כי מצוה, דכר עכורגורל

 לדכר להקל יש ועכ"פ קל, יותר הוא כספרשעושים
 הנ"ל. הפוסקים דכרי היטכ מתיישכים וכזהמצוה.

 ישיבה של בהגרלה הזוכה ז:ענף
 בפרם ינהג איך כמפים, ממעשרשקנה

 תורה שמוסדות הגרלה ככרטיסיונשאיתי
 ינהג ואיך מעשר, מכספי לקנות מותר אםמוכרים,
 צדקה. ככסף שקנה כיון כו, יזכה אםכפרס,

 כיון מעשר ככספי להשתמש שמותר פשוטונראה
 דכר הוי לא וגם לישיכה, לתרום הוא כו~תושעיקר

 ואף זה. למוסד לתרום אותו מחייכ מי כישכחוכה,
 לולא קונה היה לא אכל רווח, של אפשרות כזהשיש

 צדדי דכר הוא שהפרס נמצא לצדקה. נועדשהכסף
 צדקה. נותן שהוא כזמן שמותרת הנאה טוכתוכעין
 זכה המעשר לכאורה כפרס, זוכה הוא כאמתואם

 נמצא ההגרלה, כרטיס את קנה ככספו שהריכו,
 שיוכל מסתכר אמנם כפרס. להשתמש יכולשאינו
 ולהשתמש למעשר, הכרטיס דמי את חזרהלשלם
 כאן שיש כמחשכתו אלא מעשר דמי נתן לא כיכפרס,
 עסק, כאן שיש שנתגלה אחר אכל כעלמא,צדקה
 ככספו לשלם אלא כוונתו היתה שלא למפרעמתכרר
 שקנה שכיון אמר שליט"א אחד וגאון שיזכה.כדי

 יכול אמנם כפרס, המעשר זכה מעשר, כדמיהכרטיס
 הגונים. תווך רווחילקכל

 וברכה הציחה בכי מברכווהנני
 עוז,ידידו

 פיינהנדלר פסחישדאל

 מגסימן

 בסבוןשימוש

 וז"ל: כשאר ד"ה י' סע' שכ"ו סי' הכה"לכתב
 כודאי מחלכ שלא שנעשים כורית להשיג מצויואם
 וכוונתו עכ"ל. כזה המחמירים לדעת לחושנכון

 מחלבהעשוי

 איסורים כשאר גם שאומרים הפוסקים לדעתלחוש
 מחלכ. עשוי שהוא הסכון כשתיית והוי כשתיה,סיכה

 שכתכ ד' ס"ק קי"ז סי' יו"ד כפר"חוראיתי
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 שהוא כיון מחלב העשוי בסבון להשתמששמותר
 ואין הבה"ל. זה על יענה מה ביאור צריך ולפ"זפגום,
 זה כי פגום, לא הסבון היה המ"ב של שבזמנולומר
 נשתנה. שהסבון לומר טובאדחוק

 אין עכ"פ אבל פגום, שהסבון שאעפ"י לומרויתכן
 וכן להתירו. יש בדיעבד ורק לכתחילה בולסוך

 בשעריך אשר לגר הפסוק מן נלמד שהרימסתבר
 )בכורות מותר לגר ראוי אינו אין ואם ואכלה,תתננה
 כיון ויאכלנה נבילה חתיכת יקח אשר זה ומיכג(,

 נתקלקלה.שכבר
 שיש אמר שליט"א עטייה גבריאל הרבוידידי

 מתי בקיאים אנו דאין משום החמיר שהמ"בלומר

 הוא הסבון עדיין שמא לחשוש ויש לפגם,נחשב
לשבח.

 עשוי שאינו שהסבון עור מרופא שמעתי אגבודרך
 הסובלים כי לעור, בריא יותר הרבה הואמחלב

 חלב. שמכיל רגיל לסבון רגישים בעור,מפצעים
 בקלות להשיג אפשר ישראל בארץ פהובימינו
 וכדברי בהם להשתמש ראוי ולכן כשרים,סבונים
 צריך שאין אמר שליט"א אחד וגאון הנ"ל.הבה"ל
 שהבה"ל ואעפ"י פגום, שלנו הסבון כילהחמיר
 שלנו אבל פגום, היה לא שלו שסבוז בגלל זההחמיר,
 וצע"ק(. לעיל, שכתבתי מה )וראהפגום.

 מדסימן

 התוצאות יכתבו כאשר בשבת חוםמדידת

 על לעבור יכולה היא שאין חום במדידתי5כן תשך"מ כסל1י"ח
 זילברשטיין יצחק הרב הרה"ג סוע"ה חו"ב5כבוד
 יצ"ו, א5חק רמת אניידש5יפייא

אחדשה"ט,

 שהתיר מה וישלח פ' דוד בית בעלוןראיתי
 בשבת חום במדידת אחות עם פעולה לשתףלחולה
 רע"א הגהות פי על וזה אותיות יותר תכתוב שלאכדי
 ו'. סע' קפ"א סי'יו"ד

 יכול שהוא במקום רק רע"א כוונת ליונראה
 דייק ולכן דרבנן איסור רק שיש עצמו אתלהקיף
 להפרישו" מצוה מדין איסור ליכא "ואוליבלשונו
 קנ"א סי' יו"ד בש"ך שמבואר וכמו מסייע והיינוע"כ,
 שהוא מודה רע"א גם עור לפני של בלאו אבל ו'.ס"ק
 אין גדול יותר איסור שיעבור ואעפ"י עצמי,איסור
 לו. לעזורהיתר

 עצמה, במדידה עזרתו בלי החום כתיבת שלהאיסור

 שאעפ"י יודה רע"א וגם עור, לפני של גדר זההרי
 על לעבור רשות לו אין גדול, יותר איסורשתעבור
 אמר שליט"א אחד גאון מו"ר אמנם עור.לפני

 של המספרים את לכתוב האחות תוכל שלאשאעפ"י
 פעולה, לשתף שמסרב לכתוב תוכל הרי אבלהחום,
 באמת וא"כ האותיות, לי ומה המספרים לי מהוא"כ
 שוגגת היא בלא"ה וגם מסייע. רק עור לפני כאןאין

 ולכן ושרי. נפש פקוח בכלל זה שכל חושבתשהרי
 אעפ"י התוצאות לאחות ולומר חום למדוד יכולהוא
 ע"כ. תכתוב, שהיא יודעשהוא

 מוקירו ידידו א5יו הנ5וים ו5כ5 15 מרובה בברכהוהריני
 מאדומכבדו

דוש"ת,

 פיינהנדלר פסחישראל
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 מחסימן

 ; מדרגות בחדר מפתחטלטול
 ; לספרדים מצות של חצירות עירוב מועילהאם
 חצירות עירוב לענין חצר נחשבת ישיבההאם

 תשמ"ג שבטכ"ח

 הוא אס נ"י רמתי אהרן הנחמד הבחור מןנשאלתי

 שבחדר חשמי הארון מן מפתח בשבת יפיפלרשאי
 בעניני ספיקות ועוד ידלת. המפתח להכנים כדימדרגות
 דלהין. בענפים יתבארו חצירות ועירובהוצאה

 מדרגות בחדר מפתח טלטול א:ענף

 וחצירות גגין וז"ל: א' סע' שע"ב סי'בשוייע
 בתוכן ששבתו לכלים הן אחת רשות כולןוקרפיפות
 הרבה בעלים של הם אפילו לזה מזה לטלטלםשמותר
 שלא הדברים וביאור עכ"ל. וכו' מותר יחד עירבוולא
 כדי לכולן, שמשותף לחם והיינו חצירות עירובצריך

 שמותד וכ"ש לחצר. מגג או לחצר מחצרלטלטל
 כשישנן מדובר זה כל אמנם אחת. חצר בתוךלטלטל
 עירוב צריך לא וממילא הוצאה איסור ואיןמחיצות
 להכניסם אסור אבל בחצירות, ששבתו לכליםחצירות
 בכניסת בבית שהיו כלים להוציא אסור וכןלבתים,
 ולאהבת ג'. ס"ק שם מ"ב ע' החצר, לתוךהשבת
 מהש"ס. מקורות בהבאת בזה הארכתי לאהקיצור
 יוצא כחצר, דינו מדריגות שחדר נברר אםולכן
 השבת, בכניסת בתוכו ששבת המפתח לטלטלשמותר
 לבתים. יכניסנו שלאובלבד
 סי' השו"ע כתב העירוב של הפת בעניןוהנה
 בבית אלא בחצר אותו מניחין ואין : וז"ל ג' סע'שס"ו
 ומרפסת אכסדרה שער בית לאפוקי לרירהשראוי
 כו' שער בית לאפוקי : וז"ל כ' ס"ק המ"ב וכתבעכ"ל.
 דריסת והן הואיל מ"מ בתים כעין שעשוייןדאע"ג
 אף וא"כ עכ"ל. דירה חשיבי לא החצר בני לכלהרגל
 שהרי שער לבית שבבתים המדריגות חדר נדמהאנו
 דרך עולים שכולם הדירות בני לכל רגל דריסת בויש
 בית. ולא חצר נקרא ושפירשם

 מדרגות, החדר בכל לטלטל שמותר יוצאולכן
 תאמר ושמא שם. ששבתו כלים מחיצות, לושיש
 העידוב בו מניחים שאין לחומרא רק חצד נקראשהוא
 זה שם. ששבתו הכלים טלטול להתיר חצר אינואבל
 שאין ולפ"ז וז"ל: ל' ס"ק המ"ב כתב שהריאינו,
 כחצר רק לי' חשבינן דידה לבית נחשבבהכ"נ

 ע"ח בלי אחרת לחצר ממנה לטלטל ומותרהשותפין
 שע"ב בסימן כמבואר אחת רשות החצירותדכל

 גם חצר שם לו שיש המדרגות לחדר ה"ה וא"כעכ"ל.
 שם. ששבת מפתח בתוכו לטלטל שרשאילקולא
 הדור גאוני זאת בשאלה נחלקו שכבר ראיתיושוב

 ס"ק ס"ה סי' בעירובין )אולי החזו"א ודעתהקודם,
 הגרי"ז ודעת כמבוי, דינו מדריגות שחדר נ"ב( -מ"ו

 שהוא ה'( סי' וביתו איש נר מצות בס' )הו"דמבדיסק
 הגרי"ז. כדעת כאן שדעתי ונמצא כחצר.נחשב

 חצירות עירוב מועיל האם ב:ענף
 לספרדים מצותשל

 של חצירות בעירוב יוצאים הספרדים אםנשאיתי
 השנה כל מצות על לברך אצלם המנהג שהרימצות
 פת. צריך לעירוב והרי במ"מ,ברכת

 אצל גם פשוט המנהג ששמעתי כפיוהנה
 ונראה מצות. ע"י חצירות עירוב לעשותהספרדים
 שמערבים איתא א' פ"א עירובין בגמ' שהדיהטעם
 וכתב דוחן. בפת לא אבל עדשים בפת וכן אורזבפת
 סי' במ"ב והו"ד הרי"ף(, בדפי א )כו, שם יהונתןר'

 הוא דוחן בפת מערבין שלא שהטעם מ"ז, ס"קשס"ו
 בפת משא"כ ולאכלו לאפותו העולם דרך אורזשבפת
 מאכל אינו שהדוחן טעם כתב הלבוש אמנםדוחן.
 במצות לדון יש ולפ"ז ע"כ. לשבעה, אדם בנירוב

 לאפות שהדרך שכיון יהונתן ר' של טעמו לפישנראה
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 רגם ונראה לעירוב. כשר הוא ממילא מצותולאכול

 שמנהג ואעפ"י כשר, שהוא הלבוש של טעמולפי
 שהדרך מודים הם גם אבל במ"מ, לברךהספרדים
 ולכן ויבש. רק שהוא טוענים שהם רק ממצותלשבוע
 מועיל. זה עירוב לענין אבל בכיסנין הבאה כפתרינו
 לא א"כ אורז, פת הכשירו שחז"ל כיון מסתברוכן
 אורז. מפת מצותגרעי

 יש הספרדים לרעת שגם לדינא העיקרובלאייה
 ברכה מחזיק בספרו החיד"א וכמ"ש המוציאלברך
 יכולים עירוב לענין עכ"פ ולכן )סק"ה(, קנ"חסי'

 הרמ"א דעת לצרף יש וכן כפת. נחשב שהואלסמוך
 עירוב במקום אשיתוף שסומכין שסובר שפ"זסי'

 ודאי ולפ"ז ע"כ, ביין אלא נשתתפו לאאפילו
 מצות. גםשמועיל
 עושים הספרדים שגם המנהג מתיישב שפירובזה
 שאול אבא הגרב"צ פסק וכן מצות. ע"יעירוב

 לקולא. דרבנן שעירוב ואמר ]זצ"ל[)שליט"א(

 חצר נחשבת ישיבה האם ג:ענף
 חצירות עירובלענק

 נחשב שבהכ"נ א' בענף לעיל המבואר לפיהנה

 רשאי חצירות עירוב עשו שלא במקום ואפילוכחצר
 בזמן )וכמובן לחצר בבהכ"נ ששבתו כליםלטלטל
 רינה מה לדון יש וא"כ לעיר( סביב הפתח צורתשיש
 כבית. דינה שמא או כביהנ"נ רינה אם ישיבה,של

 השונים המקומות בין לחלק שיש בזהוהנראה
 מסתבר שם שלומרים המררש בית שהריבישיבה,
 וכתב לדירה. ראוי שאינו כיון הכנסת כביתשדינו
 ראוי אינו הכנסת שבית כ"ט ס"ק שס"ו סי'המ"ב
 האכילה מקום הוא הדירה שהרי קדושתו מפנילדירה
 ע"כ. שם הלומדים לא אם בבהכ"נ לאכולואסור

 בבית לאכול רשאים חכמים שתלמידיואעפ"י
 היום, כל חכמים תלמירי נמצאים ובישיבההמררש
 אין העם ולרוב קרוש מקום הוא שעיקרו כיוןאבל
 מקום כאינו דינו שנשאר נראה שם, לאכולהיתר
רירה.

 בית כמו בו לרון יש ובמטבח אוכל בחרראמנם
 אוכלים שרבים ואעפ"י אכילה. מקום הוא שהרירירה
 בבית האוכלת גרולה כמשפחה אלא זה אין אבלשם
 וכל חצר. ולא רירה בית לזה לקרוא יש ששפיראחד
 ולא כבית שרינם ישנים הבחורים ששם בחרריםשכן

כחצר.

 מטסימן

 ; העיר מן כחלק נחשבים התעשיה באזור מבניםאיזה
 העיר; בכל ללכת רשאי אם אחרת, לעיר תחומין עירוב ע"יהנכנס

 ; ערים שתי לחבר יועילו עירובין תיקוניאם
 לטייל כדי תחומין עירובי לעשות מותראם

 תשד"מ יומווכ"י

 זנתיבוו הסמוך בישוב לשבות שרצונו מאברךנשאיתי
 פרסי, כמה לברר ובקשני לנתיבות, השבת באטצעולבוא

 ענפים. לארבעה השאלה וחלקתי תחומין,בעירובי

 התעשיה באזור מבנים איזה א:ענף
 העיר מן כחזקנחשבים

 או אוצרות אבל העיר, מן כחלק נחשב דירהבית
 וכמבואר מהעיר, חלק נחשבים אינם כנסתבית
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 חדושת שבתי ונ"ל ו'. סע' שצ"ח סי' או"חבשו"ע
 לפועלים, אוכל חדר שם יש אם לעיר לצרףאפשר
 גרים שלא ולמרות בשבת, בו נמצאים שלאאעפ"י
 י"ט. ס"ק שם במ"ב וכמבואר מועיל, דירהבבית

 שליט"א. אחד גאון אתיוהסכים
 בו יש אבל אוכל חדר מלאכה לבית איןואם
 ונראה דירה. כבית דינו משרד אם לעיין ישמשרד,
 לדירה, עשוי שלא מועילכיון שאינו כנסת לביתדדמי

 גרע לא לישון, ע"מ מטה שם לשים שאפשרואעפ"י
 אין כי מהני לא ובכ"ז מטה לשים שאפשרמאוצרות
 לכך. עשוי אינו המשרד וה"ה לכך, עשויהאוצר
 הטעם ואמד שליט"א אחד גאון לדינא אתיוהסכים
 שאין כאוצרות דינם חנויות וגם פיתא. מקוםשצריך
 אין כי שם שאוכלים מה מועיל ואינו דירה, כביתדינם
 של אוכל בחדר אבל החנות, של תשמישו עיקרזה
 בית כמו והוי לאכילה מיוחד חדר אותו חרושת,בית
דירה.

 אחרת, לעיר תחומין עירוב ע"י הנכנם ב:ענף
 העיר בכל זלכת רשאיאם

 הסמוך והישוב נתיבות העיירה בציורוהנה
 שעל כדי תחומין עירוב להניח האברך רצהשרשרת,

 מכיון אך בשבת, לנתיבות להגיע יוכל זהידי
 יש דרום ובצד נתיבות של בדרומה היאששרשרת

 נתיבות כל את לעבור עליו היה גדול, תעשיהאזור
 נמצאת שם כי נתיבות של צפון לצד להגיעכדי

 כניסה לו מתיר שהעירוב מספיק אם ושאלהישיבה,
 שזה אעפ"י העיירה, בכל ללכת רשאי וכעתלעיירה,
 מעירובו. אמה לאלפייםחוץ

 שתי היו וז"ל: ז' סע' שצ"ח סי' השו"עכתב
 שיהיה כדי ושליש אמות קמ"א לזו סמוכה זועיירות

 חשובים לזו ושיריים אמות וע' לזו ושיריים אמותע'
 את מהלכת מהן עיר כל ונמצאת אחת כעירשתיהם

 וא"כ ע"כ. אמה אלפיים לה וחוצה השניה העירכל
 שוב כך כל סמוכות העיירות שתי שאין שכלמוכח
 מגיע שהוא היכן עד רק בשניה להלוך רשות לואין
 עד לו יש תחומין בעירוב או אמה אלפים סוף פיעל
 ת"ח סי' המ"ב שכ"כ ושו"ר מעירובו. אלפייםסוף
 במקום לן אם אבל בה שלן בעיר וכ"ז : וז"ל י"אס"ק

 שלן או העיד באמצע שלו אלפיים מדת וכלהשביתתו
 להלוך לו אין אחרת עיר בחצי מדתו והגיע זובעיר
 ולכן עכ"ל. לכו"ע מידתו שכלה מקום עדאלא

 יועיל לא לנתיבות, משרשרת בא כאשרבניד"ד
 לו ואין מעירובו אמה אלפיים סוף עד רקעירובו
 נתיבות. בתוך יותרלהלך

 או עירובין תיקוני נתיבות לעיירה יש אםאמנם
 שכיון אמות, כד' כולה דינה אם לעיין יש סביב,חומה
 בכל להלך יכול שוב העיר, לתוך עירובו ע"ישהגיע
 חומה מוקפת שעיד מצאנו ו' סע' ת"ה ובסי'העיר.
 מחףן עכו"ם הוציאוהו אם אמות כד' כולהדינה

 חוץ יצא אם אמנם זו, עיד בתוך ונחנהולתחום
 אמות כד' העיר שכל אומרים לא בזה מרצוןלתחומו
 יש דין איזה להסתפק ויש ע"ש. אמות, ד' רק לוואין
 ונראה אחרת, לעיר עירובו ע"י שהגיע למילתת
 עכו"ם שהוציאוהו במי הקילו למה בשאלהדתליא

 שהיה בגלל זה האם אמות, כד' העיר כלוהחשיבו
 דחק מקום הוא שאנוס אדם וכל גוים, ע"יאנוס

 טעם שמא או אמות, ד' דין העיר לכל לתתוהקילו
 כן ואם מצידו, עבידה עשה שלא משום הואההיתר

 בהיתר שהרי מצידו עבירה כאן היתה לא בעניננוגם
 עירובו. ע"י לעירנכנס

 מוקפת שהיא כיון העיר בכל להלך לו שישונראה
 במזיד שיצא באדם ורק אמות, כד' כולה הרימחיצות
 כד' העיר כל לו לתת לא אותו קנסו לתחוםחוץ

 היו העדים שכל ב' כ"ג ר"ה במשנה משמע וכןאמות.
 החצר בכל להלך יכולים והיו חצר בתוךמתכנסים

 זה ודבר אמות, כד' דינה חומה מוקפת שהיאכיון
 בשעה"צ נראה וכן התנה. לפני עוד הדין מעיקרהוא
 להציל שיצא שמי התקנה לענין שכתב ג' ס"ק ת"זסי'

 שם ששבת וכאילו לשם שהגיע העיר בכליכוללהלוך
 מוקפת דאינה אף ומשמע וז"ל: השמשותבין

 וא"כ עכ"ל. העיר כאנשי לו דחשבינן כיוןמחיצות
 כד' היא הדין מעיקר אז מחיצות, מוקפת שאםמוכח
 של עירובין תיקוני וגם מיוחדת, תקנה בלי גםאמות
 סי' במ"ב וכמבואר אמות ד' דין לעיר נותניםצוה"פ
 כ"ב. ס"קת"ה

 שהרי בשעה"צ, חלשה משמעות שזו תאמרושמא
 י"ל וא"כ נפש פקוח לצורך שבאה בחכמהאיירי
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 ההוכחה באמת אבל חומה. מועיל כה"ג כלדוקא
 "ולא ב' כ"ג ר"ה במתני' בהדיא איתא שהרינכונה,
 שיצא מי שכל ומשמע חכמה", אף אלא בלבדאלו

 לא ד"ה שם שהתוס' אף אגב, ודרך שוה. דינובהיתר
 חומה, מוקפת בלא גם אמות כר' העיר שכלכתב
 שאר מדברי דבריו דחה התוס' ד"ה ת"ה סי'הב"י

הפוסקים.
 או שלו אמה אלפיים סוף הגיעו אם לדינאולכן
 שמוקפת עיר לתוך שלו תחומין מעירוב אלפייםסוף

 בכל להלך רשאי כדין, צוה"פ של עירוביןבתיקוני
 חשיבי. אמות כד' העיר דכל כיוןהעיר

 יועילו עירובין תיקוני אם ג:ענף
 ערים שתילחבר

 קמ"א רחוקים שבתיהם ערים שתי עלונשאיתי
 צוה"פ של עירובין תיקוני אמנם מחכרתה, אחתאמה

 האם אמה, קמ"א השעור מן פחות עד לזה זהקדובים
 לא. או אחת כעירדינם

 שצוה"פ שמצאנו שאעפ"י הוא השאלהוטקור
 סי' במ"ב כמבואר אמות ד' של דין העיר לכלנותנת
 היכן עד השאלה לענין רק זה אבל כ"ב, ס"קת"ה
 מדידת לענין אבל לעיר, שנכנס אחר ללכתרשאי
 נמרד נוספת, עיר או נוסף כית לחבר כרי העירגבול
 אינם עירובין ותיקוני דירה, בית של במציאותהדבר
 דירה. בית שםמהוים
 שכתכ י"א סע' שצ"ח בסי' מפורש זה דיןאבל
 ממקום לה מודדין ישבה ואח"כ שהוקפה עירוז"ל:

 מחומתה לה מורדין הוקפה ואח"כ ישבהישיבתה,
 החומה אפילו : וז"ל נ"ה ס"ק שם המ"ב וכתבעכ"ל.
 מקרי אח"כ שהוקפה דכיון הבתים מן הרבהרחוק
 ולדעת אמות כד' חשיב שכתוכה מה וכל לדירההוקף

 אמה השבעים מתחלה לה נותנים בס"ה לעילהדמ"א
 האלפיים לה מודדים ואח"כ לחומה מחוץושיריים
עכ"ל.
 עירובין דתיקוני ב' בענף שהוכחנו מה לפיו~כן
 צוה"פ של עירובין תיקוני לעיר יש אם כחומהדינם
 את מודדים הבתים מן רחוקים שהם אעפ"יכדין,
 בתוך אחרת עיר יש ואם העירוביןי תיקוני מסוףהעיר

 עיר כמו הכל הוי העירובין, לתיקוני ושירייםקמ"א
 שלו האלפיים כקצה שאם מינה נפקא יש וכןאחת.
 יהיה אחרת עיר של העירוב חוט מתחיל לעירומחוץ
 אמות כד' כולה כי השניה העיר כל ללכת לומותר
רמי.

 תחוטין עירובין יעשות טותר אם ד:ענף
 לטיייכדי

 כרי תחומין עירובי לעשות מותר אם לעייןיש
 אויר. ולשאוף לטייל העיר מן לצאתשיוכל

 אין יוסף רב אמר איתא א' פ"ב עירוביןבגטי
 ל"ו עירובין וכמשנה ע"כ. מצוה לדבר אלאמערבין

 אם וכו' למערב עירובי המזרח מן נכרים באו אםכ'
 בזה ומוכח ע"כ. למזרח עירובי המזרח מן חכםכא

 דבד נקרא הוא חכם פני לקכל או הנכרים מןדלברוח
 האבל בית וכן תחומין, עירובי עבורו שעושיםמצוה
 משתה דהיינו א' פ"ב בעירובין כמבואר המשתהובית
 ס"א(. תט"ו סי' )שו"ע נשואין של כגון מצוהשל

 יש אם נשאל ע"ז סי' ח"א הדשןובתרוטת
 שם ללכת חפץ והיה לתחום חוץ יפה פרדסלישראל
 נחשב אם ביו"ט לשמח ולשחוק עירוב ע"יכיו"ט
 בשם שכתבו ממה להיתר והוכיח לא. או מצוהכדבר
 ללכת רוצה אביו אם ביו"ט הקטן דמוציאיןר"ת
 יחידי הקטן להניח יוכל ולא יו"ט בשמחתלטייל
 למולו קטן כמו יו"ט לצורך הוצאה הך וחשיככבית
 דשאני לדחות יש לכאורה אמנם ע"כ. בו לקרותוס"ת
 בו אין ואפילו יו"ט לצורך שמוציא שמספיקיו"ט
 שגם ה' ס"ק תקי"ח סי' המ"ב וכדברי מצוהדבד

 אין כן ואם ביו"ט, להוציא מותר תכשיטלצורך
 שאני. טוב יום כי מצוה צורך הוא שטיולהוכחה

 דתרוה"ד די"ל תה"ד על קושיא כאן שאיןואעפייי
 לצורך אלא קצת לצורך התירו לא ביו"ט דגםס"ל
 דטיול ליו"ט ע"ת מדמה שפיר וא"כ בלבד,מצוה
 קשה אבל מצוה. צודך מקרי נמי יו"ט שמחתמשום
 יו"ט לגבי פסק א' סע' תקי"ח שבסי' הרמ"אעל

 סע' תט"ו ובסי' להוציא כדי קצת צורך שיששמספיק
 מקרי לטייל שהרוצה תה"ד כרעת להלכה פסקא'
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 ראיה ליכא לדידיה דהא תחומין, לעירוב מצוהדבר
 הרמ"א דסמך ליישב ויש כנ"ל. לחלק דיש כללמיו"ט
 לקבל מהולך שהוכיח תה"ד של השניד ההוכחהעל
 עיי"ש. חבירופני

 לטייל רוצה אם דוקא נאמר זה שדין ליונראה
 משחקים או מיוחד דשא בה שיש מסוימתבגינה

 שרוצה בלי בעלמא לטיול כוונתו אמ אבללילדים,

 תחומין לערב היתר אין שוב מסוים, למקוםלהגיע
 שיש שכתב הנ"ל תה"ד בלשון מדויק וזה זה.עבור

 סתם טיול לא שזה והיינו וכו' יפה פרדסלישראל
 שאם הוא הדין וטעם היפה, לפרדס להגיע רוציםאלא
 כי לתחום חוץ לצאת לערב היתר זה אין בסתםמטייל
 הנאתו אם ורק התחום, בתוך גם להנאתו לטייליוכל
 מותר. מסוים מפרדס בדוקאתבוא

 נסימן

 ; עליכם שלום כשואל נחשב שלום עליכם העונה מתי לבנהבקידוש
 ן עליכם שלום אדם בני לג' לומר צריךאם

 ; שלום עליכם להשיב חייב חבירואם
 : לבנה בקידוש עם לרוב מצטרף קטןאם

 לבנה קידוש בשעת יפנה צדלאיזה

 העונה מתי יבנה בקידוש א:ענף
 עייכם שיום כשואי נחשב שיוםעייכם

 ב' סע' תכ"ו סי' לבנה קידוש בדיני הרמ"אכתב
 הוי ומשיב עליך, שלום ג"פ לחבירו ויאמרוז"ל:
 הוא עליכם שלום לאמירת הטעם והנה עכ"ל.כשואל
 וכו', ופחד אימתה עליהם תפל בתחילה שאמרמשום
 עליך שלום אם כי עליך לא לחבירו אומרולכן

 ט"ז(. ס"ק במ"ב והו"ד מ"א ג', ס"ק)פרישה

 הוי ש"משיב הרמ"א שכתב מה מובן זה טעםיפי
 גם הרי שלום" "עליכם שעונים בזה שהריכשואל",

 עליהם תפל אמר כשהוא שגם לחבירו אומרהוא
 כאן אין כן ואם לחבירו, הכוונה היתה לא וכו'אימתה
 שהרי שלום עליכם לבין עליכם שלום ביןהבדל

 באמירת אליו הכוונה שאין לחבר אומריםבשניהם
 עליהם.תפל

 כמו נחשב שלום עליכם העונה שאף יתכןאמנם
 תפל אמר כבר אם רק זה אבל עליכם, שלוםשאמר

 עליהם תפל אמירת לפני השיב אם אבל וכו',עליהם
 שכוונתו ברור שלא כיון כשואל הוי לא עדייןוכו'
 תפל אמירת לפני מיד שגם ויתכן חבירו. אתלפייס
 פנחס והרב שלום. עליכם אמירת מועילה וכו'עליהם
 משיב לבנה קידוש מתחילת שגם טען שליט"אלוין
 תפול המלים מן רחוק עצמו שהוא אף כשואלהוי
 שאין ודאי מברכו, שהוא הודיע שכבר שכיוןוכו',
 מסתברים. ודבריו ע"כ, לקללו שובכוונתו

 אדם בני יג' יומר צריך אם ב:ענף
 עייכםשיום

 לחבירו" "ויאמר הוא ב' סע' תכ"ו סי' הרמ"אי'
 שלום פעמים ג' אחד לחבר שיאמר שסגיומשמע
 ג"פ שאומרים שאחרי כתב ג' בס"ק והפרישהעליכם.
 לומר עליכם שלום ג"פ לומר צריך וכו' עליהםתפול

 י"ל ג"פ, דבר כל שאומרים ומה עליך. לאלחבירו
 נדרים בהתרת שאומרים וכמו הדבר חיזוק הואשג"פ
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 ואף ו'. ס"ק רכ"ח סי' יו"ד הש"ך וכ"כ לך מותרג"פ
 ג"פ. אמירתם ע"י דבריו את מחזק הואכאן

 שלום שונים אדם בני לג' לומר נוהגיםובזטנינו
 לכל שכוונתו חזקה כעין שהוא לומר וצריךעליכם.
 לג' עליהם תפל לומר התכוין שלא שכמוהקהל,
 מן אחד לאף כוונתו היתה לא כן האלה,האנשים
 ג' לומר ויכול חיוב בזה שאין פשוט אמנםהקהל.

 אחד. לאדםפעמים

 שיום עייכם יהשיב חייב חנירו אם ג:ענף

 והוא עליכם שלום לאחד שאומרים הדברמצוי
 איך לעיין ויש הלבנה, ברכת באמצע באמצענמצא
 המשיב. או השואלינהג

 הברכה, באמצע יענה לא שהמשיב פשוטונראה

 שואלים אם שמע בקריאת משיבים אין בומנינושהרי
 ישיב. לא כאן וה"ה ב'(, ס"ק ס"ו סי' )מ"בבשלומו

 מה לפי שהרי תשובתו, את צריך אינו השואלוגם
 לחבירו, שלום אמירת היא העיקר לעילשבארנו
 ואם עליהם", ב"תפל עליו התכוון שלא בזהשמכוון

 שהודיע העיקר והרי עונה, הוא אם לו איכפת מהכן
 לומר יכול לכתחילה גם ולכן שלום. לו נותן שהואלו

 לא אם הברכה באמצע שהוא לאדם עליכםשלום
 ב"הפסק". שיכשילושחושש

 לי והעיר שליט"א. אחד גאון לדינא אתיוהסכים
 ביחידות לבנה קידוש אומרים שאם נ"י כהן שמעוןר'
 כיון עליכם, שלום לו לומר אדם אחרי לחפש עניןאין
 אמנם ע"כ. כו', עליהם תפל אומר אדם שמעושלא
 אעפ"י עליכם שלום לומר יש בצבור אמר שאםנ"ל

 שהוא יודעים שהרי בשקט, וכו' תפול הפסוקשאמר
 הפסוק.אמר

 לננה בקידוש עם ירוב טצמרף קמן אם ד:ענף

 בו שמקפידים מלך הדרת עם ברוב בעניןנשאיתי
 גדול דוקא צריך או בקטן סגי אם לבנה, קידושלענין
 להצטרף.כדי

 מצוה כל : וז"ל י"א סע' ס"ח כלל אדם החייכתב
 ביחיד, ולא בחבורה יעשה בחבורה, לעשותשיכול

 דומה אינו חז"ל ואמרו מלך, הדרת עם ברובכדכתיב
 ובמנחות שעושים. למעוט מצוה העושיםמרובים
 וא"כ עכ"ל. עם רוב הוי דשלשה משמע ע"אס"ב
 המצוה. את מקיימים יחד אנשים שכמה הואהגדר

 סי' המ"ב כתב לבנה בקידוש קטן חיובויענץ
 - ע' סי' בש"ע שמובא - ר"ת דלפי א' ס"קתכ"ו
 לחנכו חייבים חינוך לגיל שהגיע כיון שקטןשסובר
 לחנכו, חייבים לבנה בקידוש גם א"כ שמע,בקריאת
 שאינו מפני פטור לחינוך הגיע אפילו רש"י לפיאמנם
 וא"כ בבוקר, הוא וישן בערב, ק"ש בזמן אצלומצוי
 ופירוש הנ"ל. במחלוקת תלוי לבנה קידוש לעניןגם

 ומן וזה בלילה, דוקא הוא לבנה שקידוש הואדבריו
 מקידוש פטור דש"י לדעת ולכן הקטן, שלשינה
 .לבנה
 לרוב קטן לצרף יועיל שלא נראה רש"י לפיויכן

 פטור שהוא כיון חיובא בר של בגדר שאינו כיוןעם
 הדין.מעיקר
 אינו עכ"פ אבל בק"ש, שחייב שסובר ר"תויפי
 שפסק מה לפי לזימון מצטרף שאינו מקטןעדיף

 רוב של גדר הוא בזימון וגם י'. סע' קצ"ט סי'הרמ"א
 נלמד שזימון א' מ"ה ברכות בגמ' שנאמר מה לפיעם
 והיינו יחדו, שמו ונרוממה אתי לה' גדלו הפסוקמן

 המצוה. מקיימיםשביחד
 רוב שהרי לזימון ממש דומה אינו עם רובאטנם

 של בצורה משנה ואינו בעלמא הידור הואעם
 ברכת מתחדשת לזימון ג' של בצירוף אבלהמצוה,
 אינו ולכן אדם. בני ג' בלי לעשות שאסורהזימון
 עם. רוב לענין מוימון להוכיחמוכרח

 להוציא יכול אינו לחינוך שהגיע שקטןומצאנו
 סע' תרפ"ט סי' השו"ע כמ"ש המגילה בקריאתגדול
 חיוב אבל מדרבנן היא המגילה שקריאת אעפ"יב',

 חד ומפיק דרבנן תרי אתי ולא דרבנן תרי הואהקטן
 לפי עכ"פ ו'. ס"ק שם מ"ב ע' חולקים, וישדרבנן,

 הרי דרבנן, במצוה גם מוציא הקטן שאיןהסוברים
 גם וא"כ הגדול, כמו חיוב דרגת אותה לו שאיןלנו
 הקטן אין כי כאן, אין מלך הדרת עם רובלענין
 אותו להם שאין כיון כחדא המצוה מקיימיםוהגדול
החיוב.
 לענין י' או ג' לענין קטן לצרף שאין נראהויכן
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 אכל חייכ, שהוא ר"ת לדעת שגם כיון לכנה,קידוש
 אתי והסכים הגדול. כמו חיוכ דרגת אותה לואין

 אשה לצרף שאין וה"ה שליט"א. אחד גאוןלדינא
 א'. ס"ק תכ"ו סי' המ"ב וכמ"ש פטורה שהיאכיון

 5בנה קידוש גשעת יפנה צד 5איזה ה:ענף

 כרקיע נמצאת הלכנה ולפעמים היותנשאיתי
 נמצאת ששם דרום לצד לפנות יש אם דרום,לצד

 כשעת שצריכים כפי מזרח לצד שמא אוהלכנה
התפילה.
 תכ"ו כסי' משמע וכן הלבנה. לצד דפוניםנראה
 וז"ל: פעמים ג' רקידה כענין שכתכ ט' ס"קכמ"א
 זוקף רק ללכנה ככורע דמיחזי יכרע שלאויזהר

 ולא מזרח לצד שפונים נאמר ואם עכ"ל.כאצכעותיו
 אינו והרי ללכנה, ככורע מיחזי למה הלכנה,לצד
 ללכנה, שפונים מכאן משמע אלא ללבנה. כללפונה

 ככורע מיחזי יהא שלא כדי לכרוע לו אסורולכן
ללכנה.
 ול' הט"ז כרכות פ"י הרמכ"ם מל' משמעוכן
 כחידושה" לכנה "הרואה א' סע' תכו"ו סי'השו"ע
 עיניו "תולה אמרו וכן הלכנה, את לראות עניןשיש
 לראות שצריך שו"ע( סופרים, מסכת כשם )טורכה"

 ללכנה, לפנות אסור היה ואם שמתחיל, לפניהלכנה
 אחר. לצד יפנה שראה שאחר להזכיר צריכיםהיו
 לפנות שרשאי מוכח א"כ כלום, מוזכר שלאוכיון
 הלכנה.לצד

 שיהא כדי עלינו לומר נוהגים לכנה קידושואחרי
 שאפשר משמע כזה וגם ללכנה התפללנו שלאניכר

 עלינו. לומר הוצרכנו ולכן הלכנה. לכיווןלהתפלל
 כשעת הלבנה לצד לפנות שעדיף נראה51בן
 שאין אמר שליט"א אחד גאון אמנם לבנה.קידוש
 קדוש בזמן שירצה צד לאיזה לפנות ויוכלקפידא
 ע"כ.הלכנה,

 נאסימן

 ; פסח בערב כביסה מכונתהפעלת
 ; שבת מחללי עבור המועד בחול מים צינורתקון

 ; המועד בחול מעתון תמונותלגזור
 במועד שנשבר תריס תקון ; המועד בחול אריזה בביתעבודה

 תשמ"האלול

 משולמי משולם ר' הרה"ג חו"ב אהובי ייידי5כבוד
 ה' מועדי ומח"ם שמע" בית גישיבת רוחני משגיחש-ט"א

אחדשה"פ,

 פמח בערב בבימה מכונת הפע5ת א:ענף

 כסי' מפורש היום חצות לפני בע"פ ככיסהדין
 שלא שנהגו מקום אפילו דשרי ה' בסע' כרמ"אתס"ח
 ככיסה מכונת להפעיל מותר אם ונשאלתילעשות.

 תגמר המכונה של הפעולה שתכנית כאופן זו,כשעה
 כככיסה. שאסור זמן שזה היום, חצות אחררק

 כערכ ככיסה שאיסור הוא וטעמי שמותר,ואמרתי
 לחג יכנס שלא מטעם ולא מלאכה מטעם הואפסח
 לפני במלאכה שהתחיל כל ולכן מנוול, הואכאשר
 טעם אין מעצמה, נמשכת והמלאכה יום,חצות
 יכנס שלא מחמת שאיסורו כחוה"מ אמנםלאסור.
 ששייך יצויר לו אף א"כ מכוכס, אינו כאשרלחג

 ומעצמו המועד, חול לפני הכיבוס פעולתלהתחיל
 סוף סוף כי לאסור יש גם חוה"מ, לתוך הכבוסימשך
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 שליט"א אחד וגאון בגדיו. כיבס לא כאשר לחגנכנס
 דלא מלאכה איסור זמן לפני מכונה להפעילהתיר
 לפני שעון להעמיד שמותר אמר וכן שבת. מערבגרע
 מלאכה. מעשה כאן אין כי בחוה"מ שיכבסהחג

 הכביסה מכונת את להפעיל יכול למעשהו5כן
 אחרי תמשך שפעולתה אעפ"י בע"פ חצותלפני
חצות.

 המועד בחו5 מים צינור תקון ב:ענף
 שבת מח55יעבור

 אינם שתושביו בכפר צינור התפוצץ המועדבחוץ
 ונשאלתי ממים, ניתק הכפר וכל ומצוות, תורהשומרי
 הצינור, להם לתקן אומן מעשה לעשות מותראם

 מים. להםשיהיה
 כחיה"מ שמיתר רבים צרכי כאן שיש פשוטהנה
 כמ"ש רבים לצורך מרחץ לתקון דומה זהשהרי
 בכל מים שאין כיון וכאן ה', ס"ק תקמ"ד סי'המ"ב
 שאם ועוד מזה. גדול רבים צורך לך איןהכפר

 אף התידו דהא נפש לאוכל כ"ש התירולרחיצה
 סי' המ"ב שכתב כמו נפש אוכל לצורך אומןמעשה
 א'. ס"קתק"ל

 תורה שומרים שאינם כיון הוא הספק שמקוםא5א
 עבורם. חוה"מ לחלל אין שמאומצוות,
 ד"ה כ' סע' ש"ל סי' הבה"ל כתב שבתו5ונניץ
 עבור דרבנן באיסור אפילו שבת מחללים שאיןכותית
 : וז"ל ש"ל סי' הגדולה כנסת בספר ומקורוקראים.

 מותר הקראים בנפשותם האלה החטאים בניומיהו
 המנהג פשט וכן שבתא דמנטרי כיון בשבתלילדם
 שומר שלא שמי מזה ונלמד שם. במ"א יהך"דעכ"ל
 עבורו. שבת לחלל איןשבת

 תו"מ שומר רופא שיש שמעתי לא למעשהאמנם
 מה ונראה שבת. מחללי עבור שבת לחלל לאהמקפיד
 פוסקים כמה שכתבו מה ע"פ הוא האידנאשמקילים

 שהרבה ואעפ"י שנשבה, תינוק דין להםשיש
 ועוד מקילים. נפש פיקוח בספק עכ"פ אבלחולקים,

 שמתיר ע"ט סי' ח"ד או"ח האג"מ דעת לצרףיש
 בימינו בזה שיש משום עכו"ם עבור גם שבתלחלל
 גם וא"כ ע"ש, הגוים אותנו יהרגו שלא נפשפיקוח
 שבאמת אמר שליט"א אחד וגאון נוסף. סניף בזהיש

 גוי או שבת מחלל עבור תורה באיסור שבת לחללאין
 עבורם. לעבור מותר דרבנן איסורורק

 מי עבור המועד חול לחלל יש אם השאלהובעיקר
 בזה שיש לי נראה אינו המועד, חול שומרשאינו
 מחלל אלא שבת מחלל שאינו לאדם ובפרטאיסור,
 שאומרים כ"ו ע"ז בגמ' שמוזכר ומה המועד.חול

 לא שהם משום בשבת, עכו"ם מילדים שלאלעכו"ם
 התוס' וכמ"ש איבה, של ענין רק הוא שבתשומרים

 כבר כי מלאכה עשיית משום כאן שאין סבר ד"השם
 גידולו. שפסק או לצאת התינוקנעקר
 שאינו משום הוא גוי, על שבת מחללים שלאומה

 ישראל. על רק לחילול שבת ניתנה ולא ישראלבר
 להם שאין משום הוא קראים על מחללים שלאומה
 ומכ"ש מעלין ולא המורידין מן הם והרי ישראלדין
 שלמה החכמת כמ"ש עבורם שבת לחללדאין

 ורק ש"ל(. סי' שו"ע על קלוגר שלמה ר')הגהות
 בדבר מחללים שבת, שומרים שהם כיון איבהמשום
 מלאכה. בושאין

 שבת מחללי לדון יש שגם נראה חוה"מו5ענץ
 גאון איתי והסכים עבורם, חוה"מ לחלל ואיןכגוים
 שלם, בכפר שמדובר כאן נ"ל אמנם שליט"א.אחד
 עכ"פ או מצות, ששומר אחד שם שאין יתכןלא

 שיהיה לתקן מותר ולכן אנוסים, שהם ודאיהקטנים
 יוכל ביחיד, גם לאיבה לחוש יש ואם מים.להם

 אמנם. בד"ה שהזכרנו הפוסקים עללסמוך

 המועד בחו5 מעתון תמונות 5גזור ג:ענף

 אם שנים, חמש בן נ"י, הקטן בני ע"ינשא5תי
 לוקח הוא המועד. בחול צורות לגזור לומותר

 וסיבת במספריים. אותן וגוזר מעתוניםתמונות
 גזורות. צורות לראות לילדים תענוג שזה היאהגזירה

 לצורך שהוא הדיוט מעשה כאן שישונראה
 גזירה של התעסוקה מן נהנים הילדים כיהמועד,
 לתקון דומה שזה ונראה עבורם. חג עונג וזהוהדבקה
 מעשה שהוא כיון שמותר החוה"מ לנרותפתילות
 ברמ"א א' סע' תקמ"א סי' ע' המועד, וצרוךהדיוט
 מחמירים שיש המ"ב שכתב ואעפ"י ג'. ס"קומ"ב
 מצוה שאין תקמ"א סי' סוף בב"י מבוארוטעמם
 בגזירה יתירה מצוה אין כאן וגם בפתילותיתירה
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 להחמיר, חייב שאינו ודאי הקטן אמנםוהדבקה,
 עבירה. לידי מביאה הבטלה כי עסוק שיהאועדיף
 שאינו ואמר שליט"א אחד גאון מו"ר להיתרוהסכים
 והדבקה גזירה אסור אבל כאן. יש מלאכה איזורואה
 לתעודות, חומר הכנת וכגון המועד, לצורךשאינה
 לדפוס. ספר הכנת או ספר,לבית

 המועד בחול אריזה בבית עבודה ד:ענף

 תפקיד לו שיש אריזה בית פועל ע"ינשאלתי
 ומפעיל מספרים רושם וכן ליצוא פרחיםלקשור
 יש כי בחוה"מ, לעבוד לו מותר אם ושאלמכונה.
 לא הוא אם אמנם הפרחים, יצוא בענין גדולהפסד
 זקוק הוא אין וכן במקומו, אחר פועל ימצאויעבוד
לכסף.

 לקצור אסור וז"ל: ט"ו סע' תקל"ז בסי'סבואר
 לאחר עד יעמוד אם נפסד אינו אם בחוה"מהשדה
 חלק כחו"ל, נמכרים שהפרחים וכיון עכ"ל.המועד

 אין זה ובלי אריזה, בבית העיבוד היא הקצירהמן
 בכל בודאי אבד דבר כאן יש ולכן הקצירה. מןריוח
 בחוה"מ. ומותר האריזה, בבית העבודהתהליך

 כיון מזה, להמנע שראוי נראה למעשהאמנם
 ואינם מצות שומרים לא שהבעלים לפעמיםשמצוי

 חילול לידי ויכא הפסד, כזמן רק עכודה עלמקפידים
 וטעמו שליט"א אחד גאון אתי והסכיםהמועד.
 ע"כ. וכדומה, בניילון הפרחים על לשמור ניתןשהיום

 במועד שנשבר תרים תקון ה:ענף

 צריך והיה המועד, בתול נשבר תלון שלתריס
 למסילתו, אותו ולהחזיר השבור החלק אתלהוציא
 שיקומו לגרום עלול והעדרו ילדים בחדרוהוא

 הבית בני כל לשינת ויפריעו בבוקר מוקדםהילדים
 אם ונשאלתי הבוקר, בשעות המחשיך תריס איןשהרי
 במועד. לתקןאפשר

 כצורכי ונחשב מאד, חשוב הוא לישוןהצורך
 אדם נשבע שאם בגמ' שאמרו וכמו ההכרחיים,הגוף
 )סוכה מיד ויישז אותו מלקיז ימים שלושה יישזשלא
 עושה וז"ל: השו"ע כתב ה' סע' תקמ"ו ובסי'נג.(.
 שם הבה"ל וכתב עכ"ל. במועד תכשיטיה כלאשה

 נפש אוכל וכעין הוא הגוף צורך שזה : וז"ל כלד"ה
 עכ"ל. רבה ובטירחא שנוי בלא כדרכה עושהולפיכך
 בשבילה עבודה מותר הגוף, מצרכי היא ששינהוכיון

 וחומר קל ועוד רבה. ובטירחה שינוי בליבמועד
 וה"ה תכשיטין. מן יותר לאדם נחוצה שינהשהרי
 וכמו הגוף לצרכי אומן מעשה לעשותשמותר

 ק"ה. סי' ח"א ישפה אבני שו"ת בספרישהוכחתי
 התריס את לתקן יצטרך שלא עצה ישוץכאורה

 החלון. על שמיכה עם בבוקר שיחשיך והיינובמועד,
 שליט"א אחד גאון מו"ר למעשה הלכה פסקוכן

 לכסות שאפשר כיון להתיר ואין אומן מעשהשהוא
בשמיכה.

 בינינו וידידות שלום אות אלה תורה דבריויהי
 הגוף, בבריאות ומברכו תורתו לדברי מצפהוהנני
 והצלחה.נחת

כעאירת
 עוז,ידידו

 פיינהנדלר פסהישראל

 הגדוץ הגאוןתשונת
 שליט"א משוץמי טשולםהרב

 תשמ"האלול

 בתורתם הרבים טזכה הגאת הרב גפשי ידידיכבוד
 שץיט"א, פיינהנדלר ישראל הרכונהוראותם
 ורוצה הומן כל עליך חושב שאני אומרהאטת
 עול עולות, כמה עלי רבו אך מילים כמהלכתוב

 להגיע הצלחתי ולא חסדו ברוב והתלמידיםהשעורים
 זיכנו עלינו הי"ת בחסד וגם דבר. ולכתוב הדףאל

 עסוק והייתי חדשים לפני בנים שני שיחיובתאומים
 אאע"ה. של לבריתובהכנסתם
 לכתב פנאי איזה לי חטפתי הדין יום בא לפניעוד
 להפעיל שמותר דנת אייר י"ד מיום במכתבךבחפזה.
 משום דהאיסור חצות קודם פסח בערבהמכונה
 מנוול יכנס שלא שאיסורו בחוה"מ אבלמלאכה
 ויעשה קודם להתחיל שרי בחוה"מ גם ולענ"דאסור.
 אבל זה מטעם הכיבוס מלאכת אסרו דחז"למעצמו
 מותר אם לדון יש רק איסור. אין לענ"ד מלאכהבלא

 כמו העין למראית חיישינן או בחוה"מ כביסהלתלות
 אפשר וזה אסור חדרים בחדרי אף ובשבתבשבת.
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 מד"ס רק כבוס דאיסוד כיון או בחוה"מלהקל
 שמא רק המועד צורך הוי הכביסה תליית דיןבחוה"מ
 אחר שאפשר דנתי ה' מוערי ]ובספר מנווליכנס

 באסור אסרו ולא תורה לאיסור הדר אסרושחז"ל
 יו"ד תשובה בפתחי שכתב כמו חדרים בחדרידרבנן
 עוף[. בחלב שקרים חלב לעגין פ"זסימן

 שמלה לכבס שרצו פסח בערכ עובדה הוהובדידי
 שלך. סברא כעין והתרתי הדיוט מעשהבכיבוס

 כמו הדיוט במעשה אף כבוס אסורדבחוה"מ
 שמא שהטעם כיון כיבוס הדין ה' במועדישהוכחנו

 משום דהוא פסח כערב אבל מנוול, לרגליכנס
 מחוה"מ ע"פ מלאכת חמור יהיה לאמלאכה

 שלך בנידון אבל בע"פ. ה"ה מותר הדיוטשבמלאכת
 דבלא ששרי נוול לטעם שאף לי נראה לחוה"משיכנס
 לאסור. אין וחוה"ממלאכה
 שאינם כפר של המים בצינור הפיצוץבענין
 על שבת חלול איסור מכח לאסור דנת שבתשומרי
 דק לחמך מרחוק להביא לך היה ולא שבתמחלל

 דבריו הובאו אדם החיי שכתכ גופא חוה"ממהלכות
 בחוה"מ מלאכה לעשות או לבשל שאין ה'במועדי
 פשיטא בזה אמנם שבת. מחלל או עכו"םבשביל
 שמותר מצוות בני שאעם קטנים שם דישדשרי

 ועוד שומדים כמה יש שבת במחללי וגםבשבילם
 לא התמונות גזידת בענין שכתבת ובמהסניפים.
 איסור כאן אין אמנם שליט"א אחד גאון דבריהבנתי
 שתהיה לתמונה סמוך לחתוך דוקא שרוצהמחתך
 המ"ב שכותב בסוחרים הבד מחתך כמו נאההתמונה

 שרי לענ"ד מ"מ אבל תקל"ט. בסימן כמדומהלאיסור
 התמונות מן ההנאה דעצם לצורך הדיוט מעשהדזה
 את שא"צ כזו בגוירה מסופקני אמנם צורך.הוי

 זה גם אם בשבילו הנאה החיתוך עצם רקהתמונות
 חוה"מ )בפסקי משה באגדות וראיתי לא. אוצודך
 שליט"א צוקר מהרב חוה"מ הלכ' על בספרהנדפס

 אח"כ זודק אם אפי' דגים לצוד שמותרמארה"ב(
 שדאוי אומר ומ"מ הדיוג מעצם כשנהנההדגים

 מסוימת במידה גזידה בזה וה"ה בדגיםלהשתמש
 ראוי הגזירה הנאת עצם רק צודה, בלי מחתךדהוי

 כנלע"ד. להחמירלכתחילה
 דמי לא שדה, לקוצד לך שדימית הפרחיםבענק
 אם כאן אבל פסידא יהיה השדה יקצור לא אםדהתם
 לא המועד אחד לקצרם וישאדו הפרחים יקצרולא
 לא במועד שקצדו אחד פסידא שיש ומה פסידאיהיה
 לא אם יפסד אם דק להתיר אין לענ"ר לכןמתיר.
 בתוך ליהודים שמוכדים באופן או במועדיקצרו
המועד.
 יצא מתי ישפה אבני שו"ת הספר בענין שמעתי?א
 כתיבה בבדכת לחתום והנני לי. לשלוח ואבקשלאור

 בימי תפילותינו הקב"ה וישמע טובהוחתימה
 בקרוב ויגאלנו עלינו וירחם הבעל"טהרחמים
 בני ולכל לך שלו' והיה מהדה עלינו מלכותוותתגלה

 לבית מבית וכן ומתוקה טובה שנהמשפחתך.
 עמך. להתראות אשמח כב"בובהיותך

 רבהבאהכה
 משולמימשולם

 נבסימן

 כחכורה שנאפו ממצות חלההפרשת

 תשד"מ ניסןז'

 ש?יט"א, שברין מיכאל הרב הרה"ג אהובי ידידייכבוד
אחדשה"מ,

 שנסתפקתם בשאלה העניה דעתי שאבאדאמרתי
 אפיית ואחר קמח שותפים שקנו המצות,באפיית

 שנים או קילו של לחבילות המצות את חילקוהמצות
 חייבים אם ממני ושאלו בסל. החבילות כל אתוצירפו
 ברכה. עם מפרישים ואם חלה, להפדיש כזהבאופן

 אעפ"י שהרי ברכה, עם חלה שיפדישוואמרתי
 דוקא אבל אנשים, להרכה להתחלק המצותשעשויות
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 מחלה פטורה בצק בעודה לחלק העשויהעיסה
 סי' ביו"ד וכמבואר פטור, לה אין אפיה אחרמשא"כ
 לה אין וגם )סק"ב(. וט"ז )סק"ו( בש"ך ב' סע'שכ"ו
 על זה שמקפידים אדם בני שני של שהוא מצדפטור
 מצטרפות, עיסותיהם שאין א' סע' שם וכמבוארזה

 חלוקת לפני אבל המצות את שחלקו אחר דוקאשזה
 בחלה וחייבים שותפים של מצות הם הריהמצות,
 א'. ס"ק שם הש"ך שכתבוכמו

 את חילקו שכבר כיון לפטור טעם ישושמא
 כי שיתערבו רוצים אינם שוב שוות, לחבילותהמצות
 לא וא"כ מחדש, החלוקה של הטרחה על להםחבל
 לדחות יש אבל זה. על זה שמקפידים משניםגרע

 כצק, היה זה כאשר המצב הוא קפידא בעניןדהקובע
 כיון ולכן עיסותיהם. יתערכו שלא מקפידים היוהאם

 היו לא אז בצק, של במצב היו שהמצותשבזמן
 ומה ממש. שותפים היו הם אז כי זה על זהמקפידים
 וכמו קפידא, שם לו אין אפייה אחרשמקפידים
 הבצק שעת דרק לחלק העשויה עיסה לעניןשאמרו
 שקובעת.היא

 הנ"ל, בשאלה שליט"א אחד גאון עם דברתישוב
 בגלל ברכה בלי חלה להפריש שצריך שדעתוואמר
 שכ"ו סי' יו"ד בפת"ש הו"ד האחרונים שלספיקם
 בברכה חלה להפריש נהגו אמאי שהקשו ב'ס"ק

 בהן שאין קטנים ללחמים אותה שמחלקיםמעיסה
 מהפרשת פטור לחלק העשויה העיסה והאשעור,
 גם חלה מפרישים אנחנו השנה שכל ואעפ"יחלה,
 רבות למצות עשוי שהבצק כפסח אכל כזה,באופן
 להפריש להחמיר יש בזה רבים, לאנשים מתחלקוגם
 ע"כ. ברכהבלי

 מו"ר רגלי כפות תחת עפר שאני ברורווהנוה
 והנה צריך. אני וללמוד היא תורה אכלשליט"א,
 למה שיטות כמה יראה הנ"ל בפת"שהמעיין

 ללחמים מתחלקת שהעיסה אעפ"י חלהמפרישים
 לאנשים לחלק שעשויה שדוקא הלבוש שיטתקטנים.
 שמחלקים מה אבל לחלק עשוי נקרא הואהרבה

 לחלק, עשוי של לפטור ענין אינו קטניםללחמים
 בברכה חלה לחייב שיש פשוט זו לשיטה ואףעכת"ד.
 הבצק שמחלקים מה כלל לן איכפת לא שהריכמצות
 רבים, לאנשים עשוי שהוא ומה וכנ"ל, רבותלמצות

 פטור הוא לחלק שעשוי השו"ע דיבר מפורשהרי
 אחר אפל בצק, בעודו לחלק עשוי הוא אםדוקא
 לחלק. עשוי שם כלל חל לא אפוישהוא

 בבצק, תלוי שהכל ב' ס"ק שם הלבוש הסכיםוכן
 תמכור לא אם נמי אי : וז"ל נחתום לענין שםשכתב
 העושה אדם שאר אבל פת שיעשנה בצק תמכר()צ"ל
 פטורה בצק" בעודה לאחרים לחלקה ע"מעיסה
 הרבה לאנשים לחלק שעשוי שהסכים הריעכ"ל.
 אחרי שמחלקה מועיל ולא בצק בעודו רקנקבע
 אפוי. כברשהוא

 הוא לחלק שעשוי סובר ןיו"ט[והמעדני
 אלא עכשיו הכל לאפות לא העיסה אתשמחלקים

 לאפות דעתו אם אבל בערבית וחלק בשחריתחלק
 שיטה ולפי לחלק. לעשוי ענין לו אין שוב כעת,הכל
 כל את שהרי המצות באפיית לחייב פשוט כן גםזו

 מיד. אופיםהבצק

 באופן לחלק דעתו אם שדוקא סובר אפריםובי21
 חלוקה היא שאז לעולם צירוף לידי יבואשלא

 לאנשים אחד איש בין חילוק ואין ופטורההמתקיימת
 לסל ונותן אפיה בעת לצרפה דעתו אם אבלהרבה,
 מקרי לא להתקיים, סופה הזה הבצק חלוקת ואיןאחד
 ענין שאין פשוט זו הגדרה ולפי ע"כ. לחלק,עשוי
 הקרטונים עומדים שהרי לחלק, לעשויבמצות
 כאן אין וא"כ בפנים. יחד לצרפם כדיהגדולים
 בסל. שוב להצטרף עומד שהרי לחלק לעשוישייכות

 המצות אם השיטות כל שלפי למדיםונמצאנו
 לאנשים יתחלקו ששוכ אעפ"י כסל, להצטרףחוזרות
 ומה ברכה, עם חלה להפריש יש אופן בכלרבים,
 בשו"ע וכמפורש כלום אינו בשותפות הואשהבצק
 בחלה. חייבת השותפים שעיסת ב', סע' ש"ל סי'יו"ד

 שצריך השו"ע שאמר שמה לטעון ישושמא
 היה אם דוקא הוא בצק, בעודו לחלק עשוישיהיה

 בעיסה אבל חלה, שיעור בה שיש עיסהלכתחילה
 אנו בזה עיסה, בעודה חלה שעור בה היהשלא

 היה אם שדוקא היא בזה והסברא אפיה. אחרמודדים
 שעתיד מה ידי על להפקיע בא ואתה חלהחיוב

 כל אם אבל מועיל. אינו זה אחר, בשלבלהתחלק
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 זה וצירוף אפיה, אחר של צירוף ידי על באהחיוב
 מועלת שפיר א"כ לחלק, עשוי הוא כי להתבטלעתיד

 לחלק. עשוי שלהסברא

 ח"ח יצחק מנחת בשו"ת זו בשאלה שהאריךשו"ר
 בלי דיפריש ומסיק אחרונים הרבה והביא מ"בסי'

 מ"ד בראשונים מצאתי ולא חפשתי אבלברכה.
 צירוף לענין גם נאמר לחלק עשוי של שהדיןהסובר
 של שהסברא אחד פה אומרים כולם אדרבה, אלאסל,
 וא"כ בצק. בעודו במחלק רק נאמרה לחלקעשוי
 מוכן הלחם כאשר האפיה שלב שאחרי שדעתםמוכח

 סל צירוף אלא לחלק, עשוי מצד בו לדון איןלאכילה,
 העיר לא מהם אחד שאף וכיון גווני. בכלמחייכ

 ברור א"כ אפוי, בדבר גם לחלק עשוי הסבראששיכת
 בפירוש. שמוזכר כפי רק פטור לנו ואין זה גדרשאין
 בביתו מפריש אחד שכל נהגו חבורות בהרבהוכן

 ידידי ששמע כפי שליט"א אחד גאון נוהג וכןבברכה,
 אמר אחד וגאון מנכדו. שליט"א שורש הרבהגאון
 לחלק עשוי שהוא לומר הקילו שאם וחומר, קלשהוא
 כן לומר שיש ק"ו א"כ בצק, שהוא החיוב עיקרבזמן

 חלה, חיוכ בו שיש חירוש יותר שהוא סלבצירוף
 לעיל. שהבאנו העדות סותר זה שהרי הבנתי ולאע"כ.

 ושמח כשר חג בברכתואסיים
 דוש"תידידו

 פיינהנדלר פסתישראל

 נגסימן

 ; דוקא היד על כשנשענים הסיבה מצות מקיימיםאם
 : כסא ולא במטה עדיפות יש אם ן ההסיבהצורת

 להסב להחמיר יכולה אשהאם

 תשמ"ח אדרכ"ז

 בפסח. הסיבה מצות בעניני ספיקות כמה וברראטרתי

 המיבה מצות מקיימים אם א:ענף
 דוקא היד ע?כשנשענים

 כדי היד, על להשען חייבים אם מאברךנשאיתי
 הסיבה. מצותלקיים
 לא ימין על נשענים דאם איתא קח.( )פסחיםבגם'
 שצריך כיון הטעם מבואר וברשב"ם הסיבה.שמיה
 לושט. קנה יקדים שמא אחר טעם ועוד בימין,לאכול
 רק שאם ידו, על להשען שצריך לכאורהומשמע
 אלא בידו, לאכול יכול עדיין הרי וכתפו ראשומשעין
 ידו. על כשנשען דוקא היא שהסיבה מזהמוכח

 נאמר אם גם שהרי לזה הכרח ידעתי לאאמנם
 כף את מעט לשחרר יוכל לא וכי דוקא, ידו עלשמיסב
 ידי על רק לאכול נוח שאינו ודאי אלא לאכול, כדיידו
 בחפשיות היד בכל להשתמש רוצה האדם כי ידוכף

 דרך אלא חירות דרך כאן אין כן לא שאם לאכול,כדי
 היד ואין הצד על להשען שצריך כיון ולכןצער.

 לא לכן זה, צד על שוכב שהוא כגלל לתנועהחפשית
 הוכחה שום כאן אין אבל הסיבה. ימין הסיבתנקראת
 היד. על ממש להשען דוקאשצריך

 ח' ס"ק תע"ב סי' המ"ב מדכרי שהוכיח ישעוד
 על עצמו סומך דאם הפוסקים כתבו : וז"לשכתב
 לא אבל הדחק ע"פ הסיבה מקרי זה גם חבירוברכי
 מוכח כן ואם עכ"ל. כדואג דמחזי עצמו ברכיעל

 על לסמוך יתכן איך כי הידים, על שנשעניםלכאורה
 ואמרתי ע"כ. ידיו, על שישען לא אם עצמוברכי

 להשען כדי ידיו על להשען שצריך מסתברשאמנם
 בזה מעליותא מכאן למדנו איך אבל עצמו, ברכיעל

 עצמו ברכי על הנשען אדרבא שהרי ידיו, עלשנשען
 להשען שחייבים הוכחה אין ולכן חובה. ידי יצאלא
 אין מאידך אמנם חוכה. ידי יצא לא כאן כי ידיו,על

 כי חובה, ידי יצא לא ידיו על שהנשען מכאןהוכחה
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 לא אבל כדואג נראה ברכיו על דוקא לומריש
 צדו. עלכשנשען
 אבל ירצה אם ידו על להשען שיכול מסתברו?כן
 אין כי הסיבה, של מצוה תוספת של ענין שום בזהאין
 שליט"א. אחד גאון אתי והסכים להסיבה. נצרךהיד

 ההסיבה צורת ב:ענף

 : וז"ל ואפילו ד"ה פסחים ערבי ריש הרשב"םכתב
 זכר השולחן ועל במטה חורין בני כדרך שיסבעד

 : וז"ל ז' ס"ק תע"ב סי' המ"ב וכתב עכ"ל.לחירות,
 על שמאל לצד מוטה ראשו ר"ל בהסיבהשישב
 השולחן אצל ראשו תחת וכרים הספסל על אוהמטה
 "ל.עכ

 אבל פירושו, המ"ב העתוק מנין כעת ידעתי?א
 לשים שצריך והוא מדבריו למדנו גדול שדברנראה
 שמאל לצד מוטה ראשו יהיה ולא ראשו תחתכרית
 יפול. שלא עצמו להחזיק ידו על נשען והואבאויר,
 כיון בהסיבה כאן דחסר משום הדבר טעםונראה
 כדי להתאמץ צריך הוא שהרי נוח כמצבשאינו
 הסיבה.לעשות
 וילנא )דפוס בקצרה בסדר בפסחים המרדכיוכתב

 עד יאכל לא שבישראל עני אפילו וז"ל: לד:(עמ'
 ספסל אלא וכסתות כרים לו אין דעני משוםשיסב
 קמ"ל, בכך חירות דרך דאין להסב חייב דאיןוס"ד
 ואפילו. ד"ה ב' צ"ט פסחים תוס' וע'עכ"ל.
 עני אפילו מפרשים ביש פירשו שם תוס'והנה

 ואפילו שתחשך עד קאי שאלעיל פירושרשבישראל,
 שתחשך. עד יאכל לא ימים כמה אכל שלאעני

 שהרי המרדכי כדעת מוכח ה"ח חו"מ פ"זוברמב"ם
 עד על כלום דיבר ולא הסיבה, בדיני זה דיןכתב

שתחשך.
 שהמצוה מרדכי בדברי מבואר פנים כלעל

 רק יצא זה ובלי וכסתות, בכרים דוקא הואלכתחילה
 בכך. אפשרות לו שאין כיון שיוצא העני כמובדיעבד
 הוא וכסתות כרים לו שאין שכיוון היה הס"רוהרי
 שנלמד בודאי אבל שיצא, וקמ"ל מהסיבהפטור
 כדי מאד חשוב שהוא הכרים של החשיבותמכאן
 המצוה.לקיים

 אינם אבל כרית על שנשענים אנשים כמהוראיתי

 על מונח הכתף אם כי הכרית על ראשם אתמניחים
 זמן שכל מוכח, לעיל שהבאנו המ"ב מל' אבלהכרית.
 של בגדר כאן חסר הכרית על מונח ראשושאין
 ולכן להשען. כדי יד או בכתפיים סגי ולאמסובין
 להניח כרית יביאו הבית בני שכל לפרסםמצוה

 הכרית על הראש יניח מסובין ובזמן הכסאבמשענת
 שראשו שסגי אמר שליט"א אחד גאון ומו"רדוקא.
 ע"כ. המ"ב, כוונת גם וזה הכרית יד עליהיה

 כסא ויא במפה עדיפות יש אם ג:ענף

 ואפילו ד"ה ב' צ"ט פסחים הרשב"ם לשוןהנה
 לחירות". זכר השולחן ועל במטה חורין בני"כדרך
 הזכיר לא כי מטה, דוקא שצריך מדבריומשמע
 הספסל. על לשבתשיכול
 כרים לו "אין כתב לעיל דבריו הבאנו המרדכיוגם
 רק בו יוצאים דספסל משמע ספסל" אלאוכסתות
 כוונתו נראה וכסתות, כרים שכתב ומהבדיעבד,
 ואם ספסל, אלא וכסתות כרים לו אין כתב כילמטה
 לו שיש דכוונתו לדחות ויש דומים. שהם מוכחכן

 כמו משמע בפשטות אבל הכר. בלי בלבדספסל
 המ"ב ולשון דיעבד. הוא שספסל לעיל,שכתבנו
 בדיעבד שהוא צ"ל הספסל על או המטה על אושכתב
 ודוחק. עני,כמו

 על או במטה להשתמש להחמיר שיש נראהולכן
 אחד גאון אמנם למטה. שדומה כורסה פניםכל

 צריך ולא מטה במקום הוא שהכרית אמרשליט"א
יותר.

 להסב להחטיר יכולה אשה אם ד:ענף

 אינה אשה וז"ל: ד' סע' תע"ב סי' השו"עכתב
 הנשים וכל הגה חשובה, היא אא"כ הסיבהצריכה
 על סמכו כי להסב נהגו לא אך חשובות מקרישלנו
 עכ"ל. להסב, אין הזה דבזמן דכתב ראבי"הדברי

 בשם הביא כ"ח ס"ק שם החיים בכףאמנם
 המרדכי, כמ"ש להסב הספרדים בין דהמנהגהכנה"ג
 לא הנשים שנהגו האשכנזים בק"ק דגם נראהוע"כ
 ולכן ע"כ. ברכה, עליה תבוא להסב המחמיריםלהסב,
 אבל להסב, להחמיר יכולה אשכנזיה אשה שגםנראה
 הרמ"א. כמ"ש הוא המנהג כי להחמיר צורךאין
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 נדסימן

 ; בשבועות ולא העומר של הימים בספירתטעה
 הספירה ימי כל לברך יוכללא

 תשמ" בהו"בעש"ק

 שייש"א גרוסמן שלמה הרב הרהייגץכבוד
 וש"ת.אחדשה"מ

 העומר של הימים בספירת טעה א:ענף
 בשבועותולא

 אדם שספר לעומר השלושים ביום השאלהבענין
 ימים ושני שבועות ארבעה שהם יום ארבעיםהיום

 יצא. שלא אתי הסכים שליט"א אחד גאוןלעומר,
 רק זה השבועות את שאמר ומה נכון ספר שלאוטעמו
 נכון, היה לא הימים מספר והרי לימים פירושהיה
 חובה, ידי יוצא היה בלבד שבועות סופר כאשרורק
 שלא בספרו, לתקן יש לענ"ד ולכן נכון. דבר אמרכי
 מכשול.יצא

 הספירה ימי כל לברך יוכל לא ב:ענף

 הספירה ימי כל לברך יוכל שלא שיודע מיבענין
 שיודע השואל כוונת אם בברכה. לספור לו מותרהאם

 או לברך שישכח שחושש אלא יום כלשיספור
 שכעת פשוט אז ברכה, בלי ביום שיספורחושש
 כוונתך אם אבל מעכבות. אינן הברכות כי לברךרשאי
 ל' לך הרי אחד יום לספור לגמרי שישכחשיודע
 סי' באצבע מורה ח"א הקדש עבודת בספרוהחיד"א
 אחד לילה ישכח שלא סימנים ויעשה יזדרז וז"לרי"ז

 ולא ביום גם דישכח דאפשר בציבור מונהכשאינו
 הברכות כל היו ולמפרע בברכה לספור עודיוכל

 מי וא"כ עכ"ל. מ"ע וביטל לבטלה שעברומלילות
 כלום יספור שלא פשוט אחד, יום שידלג מראששיודע
 נשים. לענין ג' ס"ק תפ"ט סי' המ"ב כתב וכן ברכה.עם

 דוש"ת ידידווהריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 נהסימן

 כיון ביו"ט הגוף כל לרחיצת מים חמום מותר בזמנינואם
 לאוכל שמש בדוד להשתמש מותר אם ; בזה רגיליםשכולם
 ביו"ט כהוחמו דינם שמש בדוד שהוחמו מים אם ;נפש

 תשד"ם שבטי"ד

 לרחיצת מים חמום מותר בזמנינו אם א:ענף
 בזה רגילים שכולם כיון ביו"ט הגוףכץ

 טוב ביום חמים מים לחמם מותר אםבענין

 כיון לאיסור ופוסקים בגמ' פשוט הגוף, כללרחיצת
 תקי"א סי' טוש"ע :, לט )שבת נפש לכל שווהשאינו
 רוחצים שכולם אנו רואים שהרי קשה אבלס"ב(.
 דהאיסור לומר ואין נפש. לכל שווה היום והואבמים
 נשתנתה שהמציאות אעפ"י בזה"ז גם במקומועומד

 הבה"ל כתב שהרי נפש, לכל שווה הרחיצהוהאידנא
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 כאשר ומתחממים וחוורים מצטננים, והמיםלזרוח
 ליה לקרוא אפשר אי שוב א"כ מחדש, יורחתהשמש
 ואיך כחימום, הפסקה שהיתה כיון יו"ט מערכהוחם
 שפעולח בזמן יו"ט, מערב הוחם לזה לקרואיתכן

 שלא ואעפ"י נפסקה, יו"ט בערב שהתחילההחימום
 אכל מעצמו, הוא והכל כיו"ט, מעשה שוםנעשה
 בפעולת הפסקה שהיתה כיון ביו"ט הוחם שמועריין

 יו"ט. לערב וה חמום ליחס אין ושובהחימום

 שעון מכון אדם שאם לומר שכוונתי תחשובואי
 שיחשב עצמה, שבת ער נדלק ואינו שבת בערבשבת
 לענין דוקא כוונתי אלא בשבת, אור הרליקכאילו
 ולא בשבת, הוחם או שבת מערב הוחם שלהמושג
 ס"ק שם המ"א כתב וכבר בשבת. מלאכה איסורלענין

 או איסור במעשה תלוי אינו בשבת הוחם שהמושגו'
 ואף בשבת. הוחם נקרא עדיין היתר שהוא ואףהיתר
 וגם ביו"ט מעשה שום היה שלא שאעפ"י אומראני
 הפעולה שנפסקה כיון אבל איסור, שום על עברלא

 הוא אלא יו"ט מערב הוחם לזה לקרוא א"אהקודמת
 ביו"ט. הוחםנקרא

 יו"ט, מערב הוחמו שודאי במים אף תאמרואם
 נוחין שיהיו כדי קרים בהם להכניס מותראיך

 ושוב ביו"ט, הוחמו כעת הקרים המים והרילרחיצה,
 הקרים שמטרת כיון וי"ל אבר. אבר גופו כלאסור
 במים חמום שם זה על אין החמים, את לצנןהיא

 ולפ"ז החמים. המים כצנון נחשב זה אלאביו"ט,
 הקרים במים בישול איסור כאן אין למה גםמיושב
 הגוף כל רהיצת לצורך מתכשלים הם לכאורהשהרי
 שאינו י"ל כעת אמנם נפש. לכל השוה הנאהשאינו
 צינוז לשם רק באים הם כי אלו, מים לבשלבא

החמים.
 י"א סע' שכ"ו סי' הבה"ל לדברי שכוונתישו"ר

 קרים מערבים אם שגם מיניה שמוכח אמבטיד"ה
 יש אגב ודרך ע"ש. שבת מערב כהוחמו נחשבעדיין
 המעט כן לא שאם קרים הרבה מיד לפתוחלהזהר
 ואף ע"ן. ס"ק שכ"ו סי' המ"ב וכמ"ש יתבשלוקרים
 מרובים, צונן אפילו שאסור הר"ן לדעת לחוששיש
 לצרף גם ויש ראשון כלי שמקרי בדור לא בניד"די"ל

 לתענוג. שאינה צינה להפיגהמקילים

 שמש הדוד של הברו לפתוח שצריךוממתבר
 המים מן בחלק שישתמש והיינו נפש אוכללצורך
 בסי' המבואר כמו מותר וביה קפה כוס לבשלשיצאו
 שאין אעפ"י מים של חבית נחתום ממלא כ' סע'תק"ג
 לפתוח מועיל אם ונסתפקתי אחד. לקיטון אלאצריך
 וממילא וידיו לפניו החמים המים להוציאהברן
 ושו"ר ב'. סע' תק"ג בסי' וכמו גופו לכלמוסיף
 ולכן ע"ש. בצ"ע ס"ד סע' ה' מועדי בספרשנשאר
 ברוד להשתמש אסור אבל שכתבנו כמו לעשותהנכון
 שהוחם ידוע כן אם אלא אבר אבר גופו לרחוץשמש
 לפני הראשון יו"ט בליל וכגון יו"ט, מערבהמים

 לאוכל מעט ישתמש וגם מחדש, מחממתשהשמש
 ויוהר ביו"ט. כהוחם שרינו אסור בלא"ה אבלנפש

 בישול יהיה שלא כדי קרים מים הרבה מידלפתוח
 אחד וגאוז כרצונו. הקרים למעט יכול ואח"כבהם,

 מעשה שום בלי שגם רע"א שכוונת הכריעשליט"א
 ליחסו מעשה כאן שאין כיון מע"ש הוחם נקראכלל

 שעון ידי על שפועל חשמל בדוד אבל עצמה,לשבת
 דינו בזה בשבת שנעשה מעשה עכ"פ שישכיון

 ואזנר הרכ הגדול הגאון ומו"ר עכ"ד. בשבת,כהוחם
 מים של האיסור סיבת שכל שכיון אמרשליט"א
 פה לחמם, יבא שמא גוירה הוא טוב ביוםשהוחמו

 ידי על לחמם יכול אינו כי לחמם יבוא שמא לגזוראין
 אבר. אבר לרחוץ מותר ולכן שמשדוד
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 נוסימן

 ; עירוב שאין במקום טוב ביום הבית מפתחהוצאת
 עירוב שאין במקום טוב ביום וממחטה שעוןהוצאת

 חשמ"ב סיוןג'
 משולמי משולם הרב הרה"ג וסכובדי אהובי5כבוד
 ה' סועדי 1ח"סש5י1"א

 וש'עז!אחדשה"1

 1וב ביום הבית 1פתח הוצאת א:ענף
 עירוב שאיןב1קום

 ביום הבית של המפתח להוציא שאסור חוששאני
 בבית שיש ואעפ"י כיין. עירוב שאין במקוםטוב
 ומבואר טוב ביום אותם צריך שהוא וכליםאוכל

 ומשנ"ב סי"ח דביצה פ"ק ברא"ש הובאבירושלמי
 היום אמנם להוציאו, שמותר ה' ס"ק תקי"חסי'

 כסף אלא כלים, ולא אוכל גונבים שלא היאהמציאות
 והם האדם, בני חוששים זה מפני ורקותכשיטים,

 באיסור. מטלטל ונמצא היום לצורךאינם
 שסובר ס"א( )שם הרמ"א על נסמוך תאמרואם
 והרי לטלטל, רשאי כספו גניבת חשש משוםשגם
 לו למסור נאמן אדם יש שאם סק"ו המשנ"ב שםכתב

 של חגורה לעשות יכול הרי כן ואם ע"כ, אסורלכו"ע
 יחמיר נפש בעל ועכ"פ כלל. היתר אין וממילאשבת
 שכיון אמר שליט"א אחד וגאון א'. ס"ק הט"זכדברי
 ממילא פתוח, ביתם מניחים שאינם אדם בנישטבע
 לו אין זה בלי כי יו"ט צורך נקראת ביתו פתחנעילת
 ס"ק במ"ב שהרי להבין זכיתי לא אמנם ע"כ.מנוחה,

 שלבו במקום גם החמירו שהמחמירים משמעו'
 וצ"ע.רואג,

 1וב ביום וממחפד שעון הוצאת ב:ענף
 עירוב שאיןב1קום

 שהרי לכו"ע מותר שהוא נראה יד שעוןובענץ
 שעה. בכל לוצריך

 ולא בכיסו לטלטל שיכול נראה ממחטהא1נם

 גוף את צריך שהוא כיון צווארו, על לקשורצריך
 יש אם דתלוי אלא הט"ז. החמיר לא ובזההממחטה,

 אבל להוציא, לו מותר הרבה, שמזיע או הצטננותלו
 תליא אז לו, יצטרך שמא רק חושש הואאם

 אחרי סכינים לענין סק"ב( )שם וט"ז המ"אבמחלוקת
 צווארו על יקשור וממילא אסור, המ"א ולדעתאכילה
 לטלטל שמותר אמר שליט"א אחד וגאת בשבת.כמו

 לו שאין בפירוש יודע אא"כ צורך בזה יש כיממחטה
 כלל. צורךבזה

 בש1חה תורה 1תן חג 15 1אח5והנני
 עדז ידידוכעתירת

 פיינהנדלר פסחישראל

 חוה"מ ע5 5י שהשבת האחרון טכתגך קב5תינ.נ

 הגדו5 הגאוןתשובת
 שלי1מא 1שוי1י 1שולםהרב

 שיי1ייא. ישראל ר' הרה'ע5כבוד
 ואה"ר, בידידותאחדשה"1
 אינני שבת של בחגורה ביו"ט ללכת העצהבענץ

 אבל צער מזה לו כשיש בזה להשתדל צריך אםיודע
 לטלטל אין בהיתר אפשר שאם חושב אני גםבל"ז
 למעלה. החשמל ארגז על המפתח משאיריםואנחנו

 שהוצאה מרדכי המאמר דעת בספרהבאתי
 לביתו כשיחזור ולא ברה"ר לרבר כשצריך רקהותרה
 יו"ט. הלכ' ע"ב סעיףעי'

 שמשתמש לודאי דקרוב דמותר נר' ממחטהבענץ
 סכינים. כמו ספק זה ואיןבה
 יאור? שו"ת הספר יצא 1תי וכ1"פ רגה בהוקרהוהנני

 דוש"ת גרכות חות1י בכ5הנני
 משולמימשולם
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 נזסימן

 הברית קודם בתעניתטעימה

 תשי"מ תשריה'
 מוהל להיות הוזמנתי תדש"ם, שנת גדליהבצום
 צום היה יום אותו הצהרים. אחרי ארבע בשעהבברית
 לאכול ברית לבעלי ומותר תשרי בד' התקיים כינדחה
 ט'. סע' תקנ"ט סי' השו"ע וכמ"ש נדחה,בצום

 שהתפללתי אחרי לטעום לי מותר אםוהסתפקתי
 הברית אחרי עד לחכות עלי שמא או גדולה,מנחה
 לאכול.כדי

 מותר אם הסתפק ט"ו ס"ק תקנ"ט סי'דבשע"ת
 ממה ראיה והביא נדחה, בצום הברית לפנילטעום
 ודחה הברית. לפני רוחצים הברית שבעלישכתוב
 הברית לפני דוקא להתרחץ שצריך יתכן כי זאתראיה
 י"ל באכילה אבל הברית לכבוד נקי שיהיהכדי

 יארע שמא קודם לאכול ואין הברית אחרי עדשיחכה
 כתיקנה היום המצוה לקיים יוכלו שלא קלקלהאיזה
 הפוסקים לשון משמע וכן התענית בחנםובטל

עכת"ד.
 קל"א )בסי' דקיי"ל מתחנוץ שנא מאי לידקשה

 למול שעתידים בגלל בבוקר כבר אומרים שלאס"ד(
 וגם לתקלה, חוששים שלא משם נלמד וא"כהיום.
 לגבי ואדרבא המצוה. לקיים שעומד כיון יו"טשנקרא
 אבל בשחרית אומרים שאין שם הרמ"א כתבתחנון
 וכאן הברית, אהרי שהוא כיון תהנון אומריםבמנחה
 יש הברית שלפני - להפך בדיוק הוא השע"תלפי
 נאמר אם ואפילו לאכול. מותר הברית ואחרילצום

 מה עכ"פ אבל בצום, מאכילה יותר קל הואשתחנון
 הסברא וגם וצ"ע. להפך בדיוק שהוא בזההסברא
 לנו למה כי בעיני תמוהה תקלה דבר יארעשמא

 אפילו ועוד רובא. בתר ניזול אדרבה, בסתם.לחשוש
 שמחת משום אכל הוא עכ"פ תקלה תהיה ח"ואם

 באשמתו. זה אין אח"כ שנשתנה ומההמצוה

 מוכרח כאן אבל מעשים לספר דרכי שאיןואעפ"י
 יש כי גדליה צום באותו שהיתה העובדא לספראני

 נביאים כדברי הם הפוסקים שדברי זו מעובדאללמוד
 עליהם. ה'שרוח
 הברית שלפני בלילה התינוק את בדקתיהנה
 השחרור במכתב וקראתי צהוב, מעט שהואוראיתי
 וביום 11.5 של במספר צהבת לו שישמביה"ח
 נוספת לבדיקה התינוק את החזירו ללידתוהרביעי
 קבעו הרופאים זה פי ועל 11 למספר ירדהוהצהבת
 ראש של ימים שני היו בינתיים אמנם הברית.לעשות
 היתה לכן שקודם שאעפ"י ואמרתי ושבת,השנה
 שעברו הימים שלשת שבמשך יתכן הריירידה,
 נוספת בדיקה לעשות עליהם ולכן המצב,השתנה
 אבי לי הודיע הברית וביום הברית. לפניבבוקר
 אחרי במועדו הברית קיום את אישר שהרופאהתינוק

הצהריים.
 על לאכול חשבתי גדולה מנחה שהתפללתילאחר

 יש שמא בלבי אמרתי אבל לעיל, שכתבתי הסברותפי
 אדם עמי יסכים אם שרק והחלטתי בדבר, נגיעותלי

 הרה"ג מו"ר עם הענין על ודברתי לאכול. אלךגדול
 ואמר הנגב, ישיבת ראש שליט"א מאיר יששכרהרב
 לאכול שההיתר מסתבר כי בזה להחמיר שדעתולי
 אחרי רק אלא שייך זה ואין הברית, לכבוד רקהוא

 מלאכול. נמנעתי למעשה ולכןהברית.
 עדיין והיה הילד את בדקתי הכרית זמןובהגיע

 בבית הרופא של האישור את וכשראיתיצהוב.
 כתוב שהיה לב שמתי למילה, כשר שהילדהחולים
 איך ותמהתי 12.25, הצהבת מספר בעפרוןעליו

 שהרי הברית לעשות בקלות כ"כ הרופאהחליט
 כן ואם 11, היה הצהבת מספר האחרונהבבדיקה
 אסור בעליה הצהבת שכאשר וידוע בעליה, שזהיתכן

 הישיבה ראש הגיע קצר זמן ובתוך ברית.לעשות
 עם והתיעץ סנדק, להיות אמור היה הוא כישליט"א
 את לדחות אמרו ושניהם גדול מוהל ועם גדולרופא
 עשינו. וכןהברית
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 ולא תשובה השערי כדברי שעשיתי ב"הואמרתי
 זו תשובה כותב שאני ביום והנה הברית. לפניאכלתי

 המילה, במלאכת עוסק שאני שנים מעשר יותרזה
 לא ובסוף לברית שבאתי לי אירע לאומעולם
 הדבר קרה היום באותו ורק הברית,התקיימה
 תשובה, לשערי היו נבואה רברי ואמרתילראשונה,

 לאכול ואין כמותו, שהלכה השמים מן לי הראווסימן
 שליט"א אחר גאון אמר וכן הברית. עשיית אחריעד

 שכן ושו"ר הברית. אחרי רק שאוכלים הואשהמנהג
 אכן וז"ל: שכתב ז' ס"ק תרפ"ו סי' במ"במשמע
 אחר ה' ביום לאכול מותרים עצמן בריתהבעלי
 ט"ז. ס"ק שם שעה"צ וע' עכ"ל.המילה

 נחסימן

 ; הימים בט' להתירו אב ר"ח לפני בגד ללבוש יש זמןכמה
 ; הימים ט' לפני פיג'מה או חולצהלבישת
 ; הימים לתשעת סמוך הסרין במקצתשמוש

 אותו ללבוש במקום מלוכלכת כביסה עם בגדלשים

 הימיס. תשעת בדיני שאלות כמהנשאיתי

 אב רתח לפני בגר ללבוש יש זמן כמה א:ענף
 הימים במ' להתירוסתמ

 הרב הגאון של המצרים בין הלכות קיצורבספר
 ללבוש דסגי ט'( )בעמוד כתב שליט"א אייררשמעון
 מותר שיהיה כרי הימים תשעת לפני קצר לזמןאפילו
 הש"ך מרברי מקורו וכתב הימים. בתשעתללבוש
 ד'. ס"ק שפ"ט סי'יו"ד

 כתב א' סע' שפ"ט סי' ביו"ר הרמ"אוהנה
 ללבוש לא אבלות ימי ז' לאחר גם איסוררנוהגים
 שעה רק אחר אדם לבשו ואם וז"ל: וכתבמכובס
 זמן כלומר ר' ס"ק הש"ך וכתב עכ"ל. בכך ריאחת
 מבואר הרי עכ"ל. וכו' זמניות שעה צריך ואיןמה
 שהוא מה בזמן רי אלא שלימה שעה אפילו צריךרלא
 משעה.פחות

 ררלכאו' משם להוכיח יש אם ידעתי לאאמנם
 מתוך יותר קל שהוא שבעה, אחרי דאיירי התםשאני

 כתבו ברכת ר"ה סוף ב' כ"ר מו"ק ובתוס'שבעה,
 יום חצי או יום אחר לארם אותו שמלבישיםוז"ל:
 מה ואולי עכ"ל. לדידיה מכובס בגד קרוי זהואין

 ז' שאחר משום הוא מזה בפחות הפוסקיםשהקילו
 כל, ד"ה א' כ"ג מו"ק בתוס' הו"ד הריב"א דעתהוא
 ללבוש זמן בפחות סגי הריב"א על שחולקיםוכיון

מקורם.

 כביסה ראיסור באב, תשעה בו שחל בשבועואייכ
 אלא כזה, מועט בשעור רי שלא יתכן הגמ', מדיןהוא
 יום. חצי או יום שהוא בתוס' המפורש כשעורצריך
 אמר זצ"ל אויערבך הגרש"ז הגרול הגאוןאמנם
 מילי לכל הימים תשעת כדין ל' בתוך אבילותשריני
 בזמן סגי הימים תשעת לפני לבישה לענין ולכןע"כ.
 זמנית. שעה צריך ואיןמה

 פיג'מה או חולצה לבישת ב:ענף
 היסים מ'יפני

 בספר שליט"א איידר שמעון הרב הגאוןכתב
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 שכגדים ט'( )עמור המצרים בין הלכותקיצור
 מותר הגוף על שלוכשים ופיג'מות גרכייםהתחתונים,
 תגרום החלפתם מניעת אם הימים כתשעתלהחליף
 שליט"א שורש הגר"י לי כתכ וכן עור. גרוי אוצער

 זצ"ל. אויערכך הגרש"ז הגדול הגאון מפי כןששמע

 קשה אמנם כגוף, שנוגע כדבר פיג'מה כללוהנה

 כן ואם התחתונים, הבגדים על פיג'מה לוכשיםשהרי
 כתכ כעצמו הוא והרי בגוף. שנוגע כבגד יחשכלמה
 תשעת לפני ללכוש שצריכים דכר היא שחולצהשם

 מפיג'מה. חולצה שנא ומאיהימים,

 כיון החולצה מן שונה הפיג'מה שאמנם נראהולכן
 לוכשים החולצה אכל הגוף. על הפיג'מה כללשכדרך

 מן בחלק אם כי כגוף נוגע ואינו ארוכה, גופיהעל
היד.

 גופיה כקיץ שלוכשים ישראל שכארץ יוצאולפ"ז
 הרי מגולה, השחי כית ונמצא צרות כתפיותעם

 הזיעה מקום עיקר כי כגוף, שנוגע כגד היאהחולצה
 שאין תחתונים לכגדים דומה והוא כחולצה,נוגע
 אין למעשה אמנם הימים. תשעת לפני ללכושצורך
 ומחליף הרכה שמזיע כזה כאדם רק זה עללסמוך
 הזיעה. מחמת חולצה יוםככל

 המדין במקצת שמוש ג:ענף
 הימים לתשעתמטוך

 נחשכ זה אם הסדין, מקצת על ששנכ מינשאיתי
 וכגון הימים. תשעת לפני בסדין השתמששכבר
 ולכן אחת, ככת סדינים כארכעה להשתמששרוצה
 סדין עם חלק וכל חלקים, לארבעה המטהמחלק
אחר.

 כחלק שהשתמש דכיון מועיל, ששפירונראה
 עליו חל ואין מכוכס, בגד שם לו אין ככרמהכגד,
 אחד גאון מו"ר אתי והסכים חז"ל. שלהאיסור
שליט"א.

 עם בגד ישים מותר אם ד:ענף
 אותו ייבוש במקום מיוכיכתככיסה

 לשים יכול כגד, ללכוש כמקום אם נשאלתיועוד
 שם אותו ולהשהות המלוכלכת הכביסה בתוךאותו
 כי מועיל ששפיר ונראה נעים. ללא ריח שיקלוטכדי

 לא בגד של ריח שקלט כיון אכל לכש, שלאאעפ"י
 גאון ומו"ר מכוכס. כשם נחשכ אינו שוכמכובס,
 משמע היה אכל להתיר, שאפשר ענה שליט"אאחד

 אפשר. אם אחרת עצה להעדיף שישמתגוכתו

 נטסימן

 המערבי הכותל ראיית על מקריעה פוטרת הבגדים הפקרתאם

 תש"ן דחנוכה ז' נר מקץ, פ'עש"ק

 לפני כגדיו להפקיר מועיל אם השאלהבדבר
 קריעה. ממצות להפטר כדי המערכי בכותלשיכקר
 כפני בגדיו יפקיר אם רק הוא השאלהעיקר
 הגמ' וכדברי גמור, הפקר הוי שכזה אנשיםשלשה

 אחד שיהיה כדי שלשה בעינן דמדרבנן א' מ"הנררים
 מעידים. ושניםזוכה

 כרי עצמו לבין בינו הפקר שמועיל שמצאנוואף
 בפירוש וכמכואר בהמתו שכיתת על יעכורשלא

 ס"ג רמ"ה סי' בשו"ע וכ"ה נדרים, פ"ד סוףהרא"ש

 נותן, ד"ה שם וכה"ל ג' ס"ק רס"ו סי' המ"כובדברי
 הרא"ש שגם נראה אמנם הרא"ש. לדעת עכ"פומועיל
 יש כאן אבל מאיסור, להנצל לענין רק דכריואמר
 הסברא כאן שייכת ולא המקדש, כראיית לקרועמצוה

 יעכור שלא כדי אחד בפני להפקיר לו יתירושחכמים
 יתירו ולא המצוה, לקיים יכול שהרי איסור,על

 ממצוה. להמנע לו לסייעחכמים
 יפטר שבאמת נראה שלשה, כפני יפקיר אםאמנם
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 וכן בבעלותו. הבגדים שאין כיון המקדש עלמקריעה
 לו יתן שחכירו והיינו לחכירו כגדיו להקנות עצהיש
 וצריך כגדיו. לו מקנה הוא זה ותמורת מטפחת אוכלי
 שאינו כפירוש לו שיאמר כגדיו שקנה שחכירוגם

 כעת, שקנה כגדיו לקדוע ככותל למכקדמדשה
 ואין ל"ד. סע' ש"מ סי' יו"ד כשו"עוכדמשמע

 מ"כ רמ"ו סי' המ"ב שהזכיר העין למראיתלחשוש
 קורעים שלא אנשים שמצויין כאן דשאני י"ז,ס"ק
 הנכונה והדדך הכותל. יד על ל' בתוך היו שהםכגלל
 ישן כגד יקח אלא המצוה, מן עצמו להפקיע לאהיא
 אחד גאון זה ככל אתי והסכים כגדיו. על חסאם

שליט"א.

 ססימן

 תורה תלמוד ביטול שגורם אביו על יארצייטתענית

 תשמ"השבטי"ג

 כיום יתענה אם בכולל הלומד מאכרךנ,צאווזי
 למעט לו יגדום שהצום לו ידוע כי אביו, כושמת

כלימודו.
 מצוה : וז"ל י"כ סע' ת"כ סי' יו"ד הדמ"אכתב
 נראה וכן עכ"ל. אמו או אכיו כו שמת כיוםלהתענות

 ח' סע' תקס"ח סי' או"ח כשו"ע שכתכ הכ"ידעת
 ולא אכיו מיתת כיום אלא להתענות צריך אין :וז"ל
 ל' כי נדר מצד שכוונתו לומר ואין עכ"ל. קבורהכיום

 על חוכה חלה ראשונה כשנה שאפילו משמעהשו"ע
 מעולם. צם לא שעדיין אעפ"י המיתהיום

 כף וכספר מ"ג. ס"ק תקס"ח סי' המ"כ סתםוכן
 להתענות שמצוה כתב גם ע"ה ס"ק תקס"ח סי'החיים
 סע' ת"כ סי' יו"ד הלכוש זה. לצום טעמים כמהוכתכ
 הסכנה מפני תשובה שיעשה כדי שהטעם כתכי"כ
 ועוד ע"כ. אמו או אביו כו שמת זה כיום מזליהדריע
 שמת כיום שיצטער הוא ודין אחד גוף והאכשהכן
 טעם כתכ והכה"ח תשס"ד, סי' מט"מ כ"כאביו,

 אכיו גם ואז עליונה היותר למדריגה אכיולהעלות
 סתימת עכ"פ ע"ש. רוח נחת לו שעשה כעדויתפלל

 לא רבים מדוע וצ"ע מצוה שיש היאהפוסקים
 לזה.חוששים
 שהם שבזה חכמים כתלמידי להקל הטעםושמא
 סי' השו"ע וכמ"ש שמים במלאכת ממעטיםמתענים

 כשם כתכ ת"ח ד"ה שם וככה"ל כ'. סע'תקע"א
 שיתכטל כמי נאמרו לא הסיגופים שכלהפוסקים
 הספרים שכתכו ידועים כעכידות ואפילומלימודו
 ע"ש. הוא ת"ח אם עצמו יסגף לא להתענותשצריך
 אכיו, כו שמת כיום לתענית לדמות כרור זה איןאמנם
 שכיון ועוד כשו"ע. שמוזכרת גמורה מצוהשהיא
 בגלל עצמו יפטור איך אכיו כלפי חוכהשהוא

 אפשר לטוכתו, הצום אם דכשלמא כלימודו,שממעט
 יצום. ולא תורה ילמד אם טוכתו היא שיותדלטעון
 זו. טענה לומר קשה אכיו, כלפי חוכה זו אםאכל

 שיתכטל לו תזיק התענית אמנם שאם נראהויכן
 עצה עצות. משתי אחת לעשות עכ"פ ישמלימודו,

 פסק וככר התענית, להשלים ולא לצום היאאחת
 להתפלל שנוהגים א' סע' תקס"כ סי' או"חהרמ"א
 וצריך הכוככים. צאת עד משלימין שאין אעפ"יעננו
 שאינו שלפניו כיום במנחה הקבלה כשעתלפרש
 גדולה במנחה עננו לומר ויכול התענית,משלים
 שהוא וכיון ו'. ס"ק שם המ"כ וכמ"ש לאכולואח"כ
 עכור גם כזה שיוצאים לומר יש עננו, לומר לעניןצום

 שם עכ"פ כי אכיו, כו שמת כיום להתענותהמצוה
 יפדה שאדם כספרים מוכאת נוספת עצה לו. ישצום
 אחת עכ"פ שיעשה נראה כן על בצדקה. הצוםאת

 להתענות. המצוה ידי לצאת כדי אלהמעצות
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 סאסימן

 לחש תפילת באמצע שופר תקיעת עלברכה

 לחש של לתפילה רק והגיע לתקיעות איחראדם
 איך ושאל רלחש, בתפילה תוקעים שלו הכנסתובבית
יתנהג.
 קול לשמוע לברך שיכול נראה רמסתפינאויויא
 כיון שהרי בלחש תפילה באמצע גם ושהחיינושופר
 התפילה של הברכות סדר על התקיעות תקנושחז"ל
 וכן התקיעות. זמן שזה כיון לברך רשאי שפירא"כ

 אעפ"י כהנים ברכת על מברך כהן שהוא שחזןמצאנו
 )ע' הפסק משום הושש ואינו התפילה באמצעשהוא

 והטעם כ'(. סע' קכ"ח סי' או"ח ושו"ע א' ל"רברכות
 הוא כהנים ברכת של שמקומו תיקנו שכךפשוט
 וא"כ הפסק. משום חושש אינו ולכן התפילהבאמצע
 היא שגם שופר תקיעת לענין הטעם והוא הריןהוא

 התפילה. ברכות סרר עלנתקנה
 וז"ל ב' סע' תקצ"ב סי' או"ח בשו"ע שנאמרומה
 מי לו יש ואפילו בברכות לתקוע מפסיק אינו"יחיד
 בלי מתפלל שהוא יחיד דוקא היינו עכ"ל, לו"שיתקע
 אבל בציבור רק בתפילה התקיעות נתקנו רלאמנין

 סדר על נתקן בזה הרי בציבור מתפלל שהואבניר"ד
 ודברי שמ"ז סי' ח"א הררב"ז ברברי וע'הברכות,
 רשאי אם יחיד לענין שרנו תקצ"ב סי' יוסףהברכי
 כי לעניננו שייך זה אין אבל התפילה, באמצעלתקוע
 נתקן לכו"ע בציבור אבל יחיד לענין אלא דיברולא
 ב'. ל"ר ר"ה בגמ' שמפורש וכמו הברכות, סדרעל

 בלחש תפילה אם תליא זו שאלה בעצםאמנם
 דינה שמא או יחיר כתפילת דינה הצבורשמתפללים

 הביא רר"ה בתרא פרק גיבורים והשלטי עיר.כחבר
 חוזר כשש"ץ רק נקרא עיר שחבר הריא"ז,רברי

 אחד כל מתפללים כשהציבור אבל רם בקולתפילתו
 הגדולה כנסת וכספר ע"כ. יחידים כולם ביחרתפילתו
 : וז"ל וכתב הריא"ז דברי הביא תקצ"ב( בסי')הגה"ט

 כשאנו אפילו קהילות בקצת עכשיו מנהגינוומיהו
 שלא וזה הברכות סדר על תוקעין ביחידמתפללים
 שמנהג בכנה"ג ועיי"ש עכ"ל. שכתבתי ריא"זכרברי
 פנים כל על שם. במ"א והו"ר בלחש לתקוע לאנכון

 סוברים הם הרי בלחש שתוקעין המנהג שלפילמדנו
 נראה ולפ"ז תוקעים. הם ולכן עיר חבר נקראשזה

 חז"ל תקנת זו הרי מנהגם כפי שהרי לברך, גםשרשאי
 חלק הן שהתקיעות וכיון בלחש, בתפילה גםלתקוע
 לא עדיין אם לברך רשאי שפיר א"כ התפילה,מן

 הפסק. נקרא זה ואיןבירך,
 דמיושב תקיעות תקנו חז"ל והרי להקשותויש
 תקיעת על שיברכו תקנו וא"כ דמעומר תקיעותלפני
 תקיעת שתקנו אעפ"י ולכן מוסף, תפילת לפנישופר
 ומה במוסף נתקנה לא הברכה אבל במוסףשופר
 מתיר זה אין הברכה, את והפסיד לתפילה איחרשהוא
 זה אין ולכן בלהש, התפילה באמצע ולהפסיקלברך
 קודם הברכה את תקנו ששם כהנים לברכתרומה
 ולא התקיעות התחלת זו אין כאן אבל כהניםברכת
 בתקנה צורך ראין ליישב ויש ברכה. שםנתקנה
 מצוה שישנה בכך רי אלא בתפילה, לברךמיוחדת
 באמצע זאת במצוה חייב שהוא וכיון עליו,שחלה
 לקיים אסור כי לברך לו הותר ממילא א"כהתפילה
 של המצוה צורך היא הברכה וא"כ ברכה, בליהמצוה
 לבדך. רשאי ושפירהתפילה
 תקיעות, עדיין שמע ולא איחר שאם נראהויכן
 על התקיעות על לברך יוכל בלחש שתוקעיםבמקום
 אחד וגאון בלחש. תפילה באמצע הברכותסרר

 כי עשרה שמונה באמצע לברך שאסור אמרשליט"א
 שמונה כאמצע שאינן בתקיעות רק נתקנה לאהברכה
 ויוכל אלו בתקיעות לצאת שלא יכוון אלאעשרה,
 רחמים ותלמירי הש"ץ. חזרת של תקיעות עללברך
 יוכל וכך הציבור עם בלחש יתפלל שלא הציע נ"יכהן
 התחיל לא שעור כיון לחש של תקיעות עללברך

 מתחילת החזן עם ביחד ויתפלל מוסף,כתפילת
 שמאריכים האשכנזים מנהג שלפי והוספתישמו"ע.
 לתקיעות להגיע להספיק יוכל הש"ץ, בחזרתבפיוטים
 מו"ר שאלתי תשנ"ב ובאלול הש"ץ. עםולקדושה
 שאין ואמר שליט"א ואזנר הלוי הגר"ש הגרולהגאון
 לחש. של התפילה באמצעלברך
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 סבסימן

 ברך ולא דמיושב תקיעות שמע כאשר דמעומד תקיעות עלברכה

 תשד"מ אלולכ"ו

 ושייתאחדשהייט
 אבל דמיושב, תקיעות על בירך שלא באדםמעשה

 על לברך יכול אם ונשאלתי עצמם, התקיעות אתשמע
 חובה, ידי יצא שכבר כיון שמא או דמעומד,תקיעות
 לברך. יוכל לאשוב

 כשם כתב תקפ"ה סי' או"ח תשובה פתחיבספר
 לברכה זה דין ודימה לכרך. שרשאי הארץ פרישו"ת
 נענע לא שעדיין כיון נטל שכבר שאע"פ האתרוגעל

 ה"ה וא"כ כ"ו(. ס"ק תרנ"א סי' מ"כ )ע' לברךרשאי
 במעומד הם התקיעות שעיקר כיון דמעומדבתקיעות
 הפתחי אבל לברך. ורשאי המצוה נגמרה לאעדיין

 שעדיין אתרוג רשאני לחלק שיש עליו השיגתשוכה
 ע"ש. בידו,האתרוג

 שהחיינו, גם שיברך לי נראה הארץ פרי דעתילפי
 כל ראשונה, באכילה לכרך שכח שאם קיי"לשהרי
 הוי כאן ואף יברך. ראשונה באכילה שאוחזעוד

 התקיעות. מן דעתו הסיח לא שהרי ראשונהכאכילה

 דדעת חדא, נכונים. הפת"ש דדברי נראה העניולי
 שרשאי ל"ב ל' ס"ק תרנ"א סי' בשעה"צ הו"דהגר"א
 ולדעתו לעשייתן. עובר שאינו אעפ"י אתרוג עללברך
 שום אין ולכן לכרך. רשאי עדיין נענע שכבראעפ"י
 שהמצוה התם דשאני שופר לתקיעת מאתרוגהוכחה
 בידו. שהאתרוג עוד כלנמשכת

 שאין לומר יש שפיר פוסקיסי שאר לדעת גםאבי

 ומה דמיושכ. תקיעות שמע שכבר אחרלברך
 עשיית אחר גם שמברכים מצות בכמהשמצאנו
 דהוא ה"ה ברכות י"א פ' ברמב"ם מבוארהמצוה,
 תפילין ציצית וכגון קיימת עשייתה שעדייןבמצוה
 שעדיין אעפ"י המצוה, נגמרה כעת אם ע"ש,וסוכה
 כי לברך יוכל לא במצוה, מלהמשיך דעתו הסיחלא
 אבל הרמב"ם. וכלשון קיימת עשייתה להיותצריך
 למעומד, דמיושב תקיעות כין דעת להסיח שאסורמה
 דמעומד, תקיעות על גם תחול שהכרכה אלא זהאין
 קיימת. עשייתה נקרא זה איןאבל

 י"ג ס"ק קכ"ט סי' בהלכה מצויינים שעריםונספר
 רעת את העתיק ולא הנ"ל הארץ פרי דעתהביא

 ואם הפת"ש עם הצדק וכאמת עליו. החולקהפת"ש
 דמעומד. תקיעות על לברך יכול לא מיושב, שלשמע
 יכול שלא ברך, ולא מעומד של שמע אם שכןוכל
 הבני כדעת ולא קולות, מאה של ההמשך עללברך
 גאון מו"ר אמנם כזה. שנסתפק שם( )הו"דיששכר
 אף מעומד על לברך שיכול הכריע שליט"אאחד
 חז"ל תקנת שהוא כיון דמיושב תקיעות שמעשכבר
 אלול וכעת עליו. לברך יש שפיר מעומדלשמעו
 שליט"א ואזנר הלוי הגר"ש מו"ר שאלתיתשנ"ב
 כיון בידו האתרוג כעדיין דהוי לכרך שיכולואמר
 תקיעות לתקוע ורוצה בתקיעות עדייןשעוסק
 ספק לומר דיש לברך אם צ"ע ולמעשהדמעומד.
 לברך. שאין סובר הפת"ש שהרי להקל,ברכות
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 סגסימן

 חיים" "נר או יארצייט נר על יוה"כ במוצאי האש מאוריברכת
 ; יו"כ במוצאי גז על האש מאורי בוראברכת

 חשמל; על יוה"כ במוצאילברך
 להבדלה מיוחד נר עשה אם לנהוגכיצד

 יוה"כ במוצאי האש מאורי ברכת א:ענף
 חיים" "נר או יארצייט נרע?

 עכור נשמה נרות יוה"כ כערב להדליקנוהגים
 והיינו חיים", "נרות להדליק נוהגים וכןהנפטרים,

 ומ"ב ד' סע' תר"י סי' הרמ"א וכמ"ש שנשוי, מיעבור
 מאורי כרכת לברך מותר אם לעיין ויש יא-יכ.ס"ק
 הללו. נרות עלהאש

 להאיר ולא לכבוד עשויות הללו שנרותומסתבר
 ה' סע' תקי"ד סי' הכה"ל כתכ וכן בהכ"נ כנרותודינם
 לככוד עשוי יהרצייט שנר סופר הכתב בשם נרד"ה

 ולכן כפירוש. ל' ס"ק רח"ץ סי' המ"ב וכ"כאבותיו,
 ויכרך חדש, נר כפור יום במוצאי מהם להדליקנכון
 טעמי ואבאר השני, יד על אחד והיינו שניהם,על

כדכר.
 ברמ"א דהי"א י"כ ס"ק תרכ"ד סי' המ"בוכתב
 משום טעמו כהכ"נ של נר על להכדיל שאיןשסובר
 והרי ע"ש. להאיר" ולא היום לככוד רק נעשה"דלא
 מנר אחר נר שידליק ס"ל כרמ"א שמוזכרת זודעה

 להאיר עשוי שאינו הפסול שכל מוכח וא"כבהכ"נ,
 אחר נר אכל נר, אותו על מכרכים כאשר דוקאהוא

 הזה. הפסול בו אין ממנושנדלק
 ר"ה תרכ"ר סי' ככה"ל הו"ד המ"א ל' משמעוכן
 להדליק מותר ששכתו גחלים : וז"ל שכתכ )כ(,וי"א
 ומשמע עכ"ל. עליו ולברך יוה"כ כמוצאי נרממנו
 שנדלק הנר על אלא עצמם הגחלים על מכרכיםשלא
 לקמן. וע'ממנו,

 שניהן על להכדיל והנכון וז"ל: שם הרמ"אוםיים

 יבריל ולא בהכ"נ מנר אחד נר להדליק דהיינוכיחד
 אנשים וראיתי עכ"ל. לחוד כהכ"נ של עצמו נרעל

 עם יחד כהכ"נ נר את שיצרף הרמ"א כדכרישהכינו
 עליהם. ויברך אחת, אכוקה מהם ויעשה נר,עוד
 השני הנר מן ירויח מה שהרי לי, נראה אינו זהאמנם
 בהכ"נ. של נר עם אחר גוף להיות שנהפך שיתכןכיון
 יועיל זה ומה מצורפים, שיהיו התוספת מהועוד
 עדיף. מהם איזה שלנו הספקלענין
 שכתב הרמ"א מקור שהוא המהרי"ל ל' משמעוכן
 מנר וידליק ככיתו המזומן אכדלתא של נר לכן :וז"ל
 וגם ששכת אור וה"ל שניהם לאור ויבדיל הכנסתכית

 לאור ש"יבדיל שכתב הרי עכ"ל. להאירשנדלק
 אופן וככל כנפרד הם ששניהם מוכח וא"כשניהם",
 סע' קמ"ה כלל אדם כחיי ראיתי וכן עליהם.מברכים

 זה מנר אחר נר להדליק ונוהגים וז"ל: שכתכמ'
 המלה את שדילג הרי עכ"ל. שניהם עלומבדילץ
 מצורפים, שיהיו דין אין כי כרמ"א שמוזכר"כיחד"

 שניהם. על תחול שהברכה העיקררק
 מנר אחר נר להדליק הרמ"א שכוונת נ"לו?כן
 חכירו, יר על אחד לחוד, אחד כל ולהעמידכהכ"נ,
 יצאנו שפיר וכזה אחת. בכת שניהם עלולכרך

 על תחול הברכה כי עדיף מהם איזההמחלוקת
שניהם.
 : וז"ל הוא שמברכין וי"א ר"ה הכה"ל לשוןאמנם

 שהדליקו אחר נר עם יחד בהתדכקו מתיריןמ"מ
 לומר ויש ממש. דכוק שהוא ומשמע עכ"ל.ממנו
 הנרות שני בצירוף שדוקא כוונתו אלא דוקאדלאו

 שכתכנו. מה לפרט נחית ולא ע"ש,מקילים
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 ל' ס"ק רח"ץ סי' המ"ב מדברי דברינו עלוהקשו
 העמוד, לפני שדולק בנר במוצ"ש להשתמששאסר
 לאבוקה מהן לצרף כשרוצה ואולי : וז"ל כתבאמנם
 הפסול הנר שמועיל מפורש הרי עכ"ל. להקפידאין
 נצרף כאן אף וא"כ לאבוקה. הכשר הנר לעשותכדי
 אבוקה. לנו שיהיה כדי ממנו שהדליקו לנר בהכ"ננר
 הצירוף. בענין הכריע ולא אולי, כתב המ"ב שגםוי"ל
 ע"י יפסיד שמא כי לצרף לא שעדיף כתבנוולכן

 .הצירוף

 האש מאורי בורא לברך שאין ברורולמעשה
 ידליק רק חיים, נרות או יארצייט נר על יוה"כבמוצאי

 ולא אור לשם ידיה החדש הנר וכך מהם, אחרנר
 יחד, שיצרפו הזכירו לא שהפוסקים וכיוןלכבוד.
 נר על יברך אלא הנרות, שתי יחד לצרף שאיןנראה
 שנדלק הנר יד על חיים נר או יארצייט נר אובהכ"נ
 חבירו. יד על אחד כלממנו,

 גז על האש מאורי בורא ברכת ב:ענף
 יו"כבמוצאי

 הגז של באש להשתמש עצה יש אםנסתפקתי
 בורא ברכת עבור הכפור יום כל במשך שדלקבישול
 כפור. יום מוצאי של האשמאורי

 בישול, גו של האש על לברך שאין פשוט וההנה
 עשוי ואינו התבשיל את לחמם עשוי הואשהרי
 סי' בשו"ע ופשוט מאיר. ואינו כמעט וגםלהאיר
 שעשוי הנר על אלא מברכים שאין ט'-י"א סע'רצ"ח
 נר להדליק ניתן אם הוא השאלה דמקום אלאלהאיר.
 ההוא. הנר על ולברך הגז מןאחר

 ידליק בישול, גז של אש רק לו שיש שמיונראה
 הגז, של האש על ולא השני הנר על רק ויברך ממנונר
 נר שמא משום רק הוא שניהם על לברך הטעם כלכי

 שודאי בישול גז של אש אבל להאיר, עשויבהכ"נ
 מבה"ל אמנם כלל. עליו לברך שייך לא להאיראינו
 מאירים לא גחלים כי שמברך משמע שאין וי"אד"ה
 דאיירי לדחות יש אמנם עליהם. לברך התירובכ"ז
 רצ"ח סי' בשו"ע וכדמשמע להאיר שעשויותבגחלים
 דפשיטא החידוש מה קשה א"כ אבל כ"ז. ס"קובמ"ב

 ראובן הרב ותלמידי מועיל. ששבת מנר שנדלקדנר
 נדלק הקיסם שאין חלשה בגחלת דאיירי טען נ"יאנש
 כי מסתבר, לא זה אבל ט'(, סע' רצ"ח סי' )ע'ממנו
 שם לו שאין כאילו הוי ממילא חלש כ"כ אור היהאם
 הנר על לברך כדי ממנו שידליקו מה יועיל ולאאש,

 האש. מאורי בוראהחדש

 שאינו מאש שגם מראה הבה"ל לשון פשטותולכן
 נועד הנר שאותו וכיון אחר נר להדליק אפשרלהאיר
 מועיל.להאיר

 י"ב ס"ק תרכ"ר סי' המ"ב מל' לי נראהוכן
 לכבוד רק נעשה דלא : וז"ל ברמ"א הי"א אתשהסביר
 שמותר סוברת זו דעה והרי עכ"ל. להאיר ולאהיום

 להאיר, עשוי לא בהכ"נ דנר אף בהכ"נ מנרלהדליק
 שפיר להאיר נועד השני שהנר שכיון מוכחוא"כ
מועיל.

 רק הזכיר שמברכים וי"א ד"ה דבה"לואף
 בהכרעת איירי זה אך להקל, יש בהכ"1 נרדבצירוף
 הי"א מדברי היא שלנו ההוכחה אבלהרמ"א,

 אף ממנו ההדלקה מועילה שפיר ולדעתושברמ"א,
 להאיר. אינושהראשון

 עם יחד הנר על לברך עצה לו שאיןואעפ"י
 הוא הגז שלהבת כאן שהרי בישול גז שלשלהבת
 הברכה, לתועלת כלום מוסיף ואינו לחימוםבודאי
 הרמ"א, של הפשרה את לקיים נוכל לא זהובאופן
 ממנו שהודלק הנר על לברך שרשאי נראה אופןבכל
 על להבדיל א"א דאם כתב י"ד ס"ק שהמ"בכיון

 מוכח וא"כ ממנו, שנדלק נר על להבדיל מוטבשניהם
 לניד"ד. וה"ה לבדו, נר אותו על גם לברךשרשאי

 שאם נראה להאיר, עשוי אינו הגז של שהאשוכיון
 שניהם על ויברך ממנו שנדלק הנר את אליויחבר

 הדמר וטעם שגרע. נמצא לתקן במקוםכאבוקה,
 מן שחלק וכיון אחד, אש כמו להיות נהפךשהרי
 של לאש הנר מתמטל אולי עליו, לברך אסורהאש
 הנר על ויברך הגז מן נר ידליק לדינא ולכן וצ"ע.הגז,
 לדברי שכוונתי ושו"ר לגז. לקרבו בלי לחודההוא
 פרק ח"ב וששכ"ה קכ"ב, סי' ח"ד או"ח אג"משו"ת
 ל"ד. סע'ס"ב
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 חשטץ על יוהייכ במוצאי לברך ג:ענף

 נר על כפור יום במוצאי לברך מותר אםנשאלתי
 כפור. ביום היום כל במשך דלוק שהיה חשמלשל

 או בהיתר דלוק היה הנר אם תליא זה דדברונראה
 שבת, מחללים החשמל בחברת אם דהיינובאיסור,

 לא החשמל בחברת אם אבל ששבת. נר זהאין
 דהוי כיון לברך, יכולים לכאורה שבת,מחללים
 דמברכים. יו"כ מערבכהודלק
 של האור על מ"ה בורא לברך אין למעשהאמנם
 לחשוש שיש משום ביוה"כ היום כל שדלקהחשמל
 ואף ששבת. נר צריכים והרי יוה"כ, אתשחללו
 שטוענים משום בשבת בחשמל להשתמשהמקילים
 מעשה ספק שהוי משום או נפש, פקוח של היתרשיש
 מאורי של ברכה לענין י"ל קנס, ספק שהואשבת
 להקל. ברכות ספק שהרי להחמיר, ישהאש

 עשה אם לנהוג כיצד ד:ענף
 להבדץה טיוחדנר

 דרך בשם י"ג ס"ק תרכ"ד סי' המ"ב שכתבמה
 בורא לברכת מיוחד נר כפור יום מערב שידליקהחיים
 להזהר שיש נ"ל הדעות, כל יצא ובזה האשמאורי

 ממנו אחר נר ידליק ולא בעצמו, ההוא בנרשישתמש
 אינו השני שמא שהרי וטעמי השני. הנר עלויברך
 יו"כ, מערב דלוק היה לא בעצמו שהוא כיוןמהודר
 הנר על להבריל שעדיף י"ב ס"ק שם המ"בוכמ"ש
 רוצה ואם ממנו. שדלק אחר הנר מן מלהכדילששבת
 שהוא הנר ידליק אז להבדלה, אבוקה לו שיהיהלהדר
 על אחד וישים יו"כ, מערב דלוק שהיה הנר מןאבוקה
 ממנו שדלק נר מועיל שאם כדי לצרפם, בלי השנייד
 שם לו יש אז מועיל, שלא הצד ועל אבוקה, לו ישאז
 יו"כ. מערב דלוק שהיה הנרגוף

 סדסימן

 ; מכן לאחר הקשר ולהתיר הסוכה על קנים חבילת להניח רשאיאם

 ; מחצלת מעין להיות בקשירה יחד שחברן סוףקני
 ; העשוי מן ולא תעשה משום בו יש אם ניילון תחת סוכהבנה
 ; בפורמייקה או שמן בצבע או פשתן בצבע הסכך עצי אתלצבוע

 הסוכה באמצע סכך לשים להתחיל מותראם
 דפנות כבר שיש היכן להתחיל שישאו

 תשמ"ט תשריד'

 תובב"א ירושליםפעיה"ק

 אליהו הרב הרה"ג סוע"ה חו"ב היקר מחותניץכבוד
 ועו"ס, המינים ארבעת מח"ם "ייט"אוייספיש
 גח"ט, בברכת וש"תאחדשה"ט

 את להניח מותר אם שליט"א כת"ר שאלאשר
 הדפנות. אצל שיתחיל לפני הסוכה כאמצעהסכך

 היות כשר הסכך אין הסוכה שבאמצע שכיוןוטענתם
 שיתמלא אחר שגם נמצא לדפנות, מחובר אינוושם

 מן ולא תעשה דהוי כיון יוכשר לא בסכך,הסוכה
 שאלות כמה נקדים השאלה בגוף שנדון לפניהעשוי.
 העשוי. מן ולא תעשהבענין

 קנים חבילת להניח רשאי אם א:ענף
 מכן לאחר הקשר ולהתיר הטוכהעץ

 )קנה קנים של חבילות מוכרים מקומותבכטה
 שיניח לפני הקשר לפתוח צריך אם לעיין וישסוף(,
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 שכבר אחרי הקשר יפתח אם די או הסוכה,על
 הסוכה. עלמונחים

 אסור וכן וז"ל: כתב ט"ו סע' תרכ"ט סי,בשוייע
 על חבילתו מניח שאדם שפעמים מפני בחבילהלסכך
 סוכה לשם עליה נמלך ואח"כ ליבשה הסוכהגג

 לשם החבילה את מגיח אם דאפילו מבואר הריעכ"ל.
 כמסכך והוי גזירה, משום אותו פסלו חו"לסכך,
 במ"ב וכמבואר .יצא לא בדיעכד שאפילו פסולבסכך
 מ'. ס"קשם

 כמה ישנן כינינו שמצויים קנים כחבילותאטנם
 ובמדינותינו וז"ל: כתכ שם המ"ב והנהספיקות.
 יעלניק שקורין אילנות ענפי אגודותשמוכרים
 כחבילה דינם דאין אפשר בבית לפזר אותןוקוצצין
 כשיתייכשו דאדרבא לייכשן להניחן דרך דאיןכיון
 שייכת זו סברא שאין נראה אך ע"כ. כלום שויםאין
 טוכים אלו קנים אדרבה, כי בינינו, שמצוי סוףלקנה
 כשמתייבשים כי להתיבש, אותם מניחים כאשרמאד

 יותר קל שהוא עצמו הקנה ונשאר העליןנושרין
 זה. מצד היתר אין ולכן עליו.לשמור
 זה שמפני וכיון : וז"ל עוד, כתב שם השו"עוהנה
 שדרך בחבילה אלא לאסור הוצרכו לאאסרוהו
 חבילה כל הלכך קנים מכ"ה בפחות וה ואיןליבשה
 אמנם עכ"ל. בה לסכך מותר מכ"ה פחותהשהיא
 דרך שאין קטנים כקנים איירי שהשו"עמסתכר
 כקני אבל הטירחה, משום קנים מכ"ה בפחותלייבשם
 פחות על גם לטרוח מוכן אדם גדולים, שהםסוף

 קנים.מכ"ה
 ארחות כשם תרכ"ט כסי' הב"י כתב כזווסברא

 קנים, כ"ה הוי דחכילה בירושלמי שאמרו דמהחיים
 וכמבואר חכילה הוי בג' בקנים אכל בזרדין דוקאהוא
 לא שהשו"ע ואעפ"י אזוב. לענין א' י"ג סוכהבגמ'
 גדולים שהם סוף בקני איירי דלא י"ל בדברחילק
 שכתבנו. כמו לחשוש יש לחומרא ועכ"פמאד.

 בו להשתמש מותר החכילה את מתירים אםאמנם
 וכמ"ש סכך, לשם שנית אותו להרים צורךואין

 גזירה משום אלא שאינו דכיון י"ז, סע' שםהשו"ע
 במ"ב ע' בעלמא, בהתרה סגי סכך, לשם הניחהוהוא
 מ"ד.ס"ק

 קושרים שאין חבילה : וז"ל כתב ט"ז סע'ובשוייע

 הקונה כשיקננה ומיד במנין למכרם אלאאותה
 לזה שאין נראה אמנם עכ"ל. חכילה אינהיתירנה
 סוף, בקגי קבוע מנין שאין משום סוף לקגישייכות
 קשור להיות כך יניחנה לכיתו מביא הוא כאשרוגם
 בחבילה. סוף קני לשמור לאדם נוחכי

 להביא אפשר איך תמהני : וז"ל דכרינו עלוהקשו
 כלכד וו לא והא הב"י, שהכיא חיים מהאורחותראיה
 במפורש אלא להלכה, העתיקו לא כשו"עשהב"י
 מכ"ה כפחות זה "ואין כתב: דהא כוותיה, דלאפסק

 ורק מכ"ה בפחות אף אסור כקנים ולא"חקנים".
 אף לה חש דלא להדיא ומוכח חבילה, אסרובזרדים
 הזכירו לא וש"פ והמשנ"ב הרמ"א לא ואףלחומרא,
 דהשו"ע כיון ותו, , ? לה וניחוש ניקום ואנן זוחומרא

 מסברא לחלק מנלן לקטנים גדולים בין חילקלא
 ולא בכלל, הגג על לייכש דרך שאין ובפרטולהחמיר,

 לקולא דרבנן וספיקא השו"ע, בדעת ספק אלאיהא
עכ"ל.

 לא שהאחרונים כעיני תמוה באמת דהואוהשבתי
 דבר הוא באמת אבל הקנים, בגודל שתלויכתבו
 ליבשה, בדרך הדבר תלה השו"ע שהרי לכל,שכרור
 אבל ליבשה, טורח אדם אין קטן שדבר כתכולכן
 שאדם פשוט גדולים, בדכרים עוסקים אנוכאשר
 ואף קטן. מדבר יותר הרבה שוויו שהרי ליבשה,טורח
 אבל הפוסקים, סתימת מחמת לדינא הדבר כרורשלא

 לתקן שיש ודאי לתקן, הדכר שקל כיוןלמעשה
 החבילה.ולהתיר

 הוי סוף קני שג' לחשוש דיש נראהולטעשה
 אם אמנם הסוכה, גבי על קשורה יניחנה ולאחכילה.
 צריך ואין בלבד התרה מועילה סכך, לשם כךהניחה
 שגכון אמר שליט"א אחד גאון ומו"ר ולנענע.להרים
 החבילה. פתיחת ע"י לתקן קל כי כזהלהחמיר

 בקשירה יחד שחברן מוף קני ב:ענף
 מחצלת מעיןלהיות

 אותם וקשר סוף קני הרבה שלקח מאברךנשאלתי
 להניח ודרכו מחצלת, מעין שנעשו עד בחוטיחד
 הדבר לו נוח כי יחד שקשרם לי ואמר כך. קשורהסכך
 כאן יש אם ונסתפקתי קשורים. הם כאשרלשמוש
 חבילה.משום
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 דאין משום חכילה משום כמחצלת שאיןונראה
 מחצלת שעושה דאדם ליכש, מחצלת להניחדרך
 שכתכ וכמו המחצלת, עשיית לפני הקנים אתמיכש
 דרך דאין יעלניק לענין מ' ס"ק תרכ"ט סי'המ"ב
 ליבשן.להניחן
 ו' סע' תרכ"ט כסי' הפוסקים למה מכוארולפייז

 משום במחצלת שיש לשאלה בקשר כלום הזכירולא
 שממנו החומר מיבשים שתמיד כנ"ל והטעםחבילה.
 אין ולכן המחצלת, את שאורגים לפני המחצלתעשוי
 חכילה. משום בולדון

 הגאון בשם הביא ס"ו סי' ח"ב נדכרו אזובספר
 לסכך שאסור שליט"א אלישיכ הגרי"שהגדול

 משום מחוכרים צרים מנסרים העשויהכמחצלת
 קני מסתמא אמנם ע"כ. אחד, כנסר דהוי תקרהגזירת
 כדי לתקרה כלל דומה אינו שהרי יותר, קלסוף

 תקרה. גזירת משום עליושנגזור
 מקנים שעשוי כמחצלת השימוש לגוףאמנם
 ח"א ישפה אכני בשו"ת הארכנו כבר בחכלמחוברים
 ראוי שאינו כדבר מעמיד מטעם כו להשתמששאין
 ע"ש. לסכך, פסול שהחבל משום והיינולסכך,

 ניילון תחת סוכה בנה ג:ענף
 העשוי מן ולא תעשה משום בו ישאם
 שלו במרפסת סוכה לבנות רצה אחדאדם
 על ניילון פרס לו, ומפריע גשם שיורדוכשראה
 כאן יש אם ושאל סוכתו, את בנה ואח"כהמרפסת
 הסוכה את שכנה כיון העשוי, מן ולא תעשהמשום
 לניילון.מתחת
 מותר וכן הגה : וז"ל ג' סע' תרכ"ו סי' הרמ"אכתב
 ולסגור לפתוח העשויות הגגות תחת הסוכהלעשות
 עכ"ל. ולפתחן ולחזור הגשמים מפני לסגרןומותר
 וש"א והמג"א הכ"ח דעת הכיא י"ח ס"ק כמ"באמנם

 קודם הגג דלתות לפתוח שצריך כזהלהחמיר
 הא בין לחלק כתב כ"ו ס"ק ובשעה"צ ע"ש.שמסכך,
 תחת סוכה לעשות דמותר כרמ"א כ' כסע'דמכואר
 תולמ"ה. מקרי ולא אח"כ ולהסירו בית אומחובר
 ולסגור לפתוח שעשוי כיון דכעניננו הואוהחילוק
 תולמ"ה, הסכך והוי חשוב מעשה מקרי לאהפתיחה
ע"ש.

 משום בהסרתו אין ניילון שפרס כניד"דולכן
 ועוד הב"ח דעת לפי תולמ"ה ומקרי חשוכמעשה

 ושוכ לכדו עץ כל להגביה צריך ולכןאחרונים.
 י"ח. ס"ק מ"כ ע' סכך, לשםלהניחו

 הסכך עצי את לצכוע מותר אם ד:ענף
 בפורמייקה או שמן בצכע או פשתןבצבע

 שנשאלתי אזכיר הניילון, לענין שדכרנווכיון
 בחומר מקרשים שעשוי הסכך את שצוכעמאברך
 אם ושאל העץ. תוך נספג והוא פשתן, צבעהנקרא
 ונמצא חציצה, הוי הצבע שמא או כך לעשותרשאי
 צבע. תחתשיושכ
 ישפה אבני שו"ת כספרי הארכתי לזה דומהכענץ

 מנסורת עשויים שהם עצים לענין ג' ענף ק"כ סי'ח"א
 הגאון מו"ר דברי והבאתי כדכק. כיחדומדוכקים
 בדכר מעמיד משום כאן שיש דאמר שליט"אהאדיר
 בלי לעמוד יכול הסכך שאין כיון לסכך, כשרשאינו
 הצכע כאן כי לעניננו שייך זה אין אמנם ע"ש.הדבק,
 מעמיד. משום כאן ואין כלל הסכך את מעמידאיננו

 עליה פירס : וז"ל כתב י"ט סע' תרכ"ט סי'השוייע
 שלא כלומר הנשר מפני תחתיה או החמה מפניסדין
 אם אבל פסולה שולחנו על נושרין וקסמין עליןיהיו
 ס"ק המ"כ וכתכ עכ"ל. כשרה לנאותה אלא פירסלא
 פירס אם אכל לגכה. בטיל סוכה צורך דהוי דכיוןנ"ג
 מגין דמסכך משום הפסול טעם החמה, מפניסדין
 נ"כ. ס"ק מ"ב ע' טומאה, המקכל כדברע"ע

 של הקרשים את צוכע אדם כאשר אנן,וניחזי
 על להגן אלא עצמו, על להגן כוונתו איןהסכך,
 מן או השמש מן נזק יקכלו שלא כדי עצמםהקרשים
 התועלת כי לנאותה, נקרא שפיר שזה ונמצאהגשם.
 הגנתו. עכור ולא הסוכה גוף עכורהיא

 הסוכה קרשי את לצפות גם אדם רשאיולפייז
 וחזק יפה צפוי הוא הפורמייקה שהריכפורמייקה,

 עליה פירס נקרא ושפיר הסכך, עצי את ומיפהששומר
 לנאותה.סדין

 סע' שם השו"ע דברי פי על לדון יש עדייןאמנם
 סיכ ושל גמי של פסולה פשתן של כחכלים וז"ל:ה'

 פשתן, של : וז"ל י"ג ס"ק המ"כ ופירש עכ"ל.כשרה
 נשתנה מ"מ כלי שאינם טומאה מקכלין שאיןאף
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 לנו הרי עכ"ל. קרקע כגירולי נראה ואינוצורתן
 כדי צורתו ישתנה שלא גם הוא סכך של נוסףשתנאי
 שחבל ואף אחר. רבר ולא קרקע גידולי שזהשיכירו
 בגוף גם אבל מפשתן, בא שהוא כידוע פשתן,של

 בלבד. ביריעה ולא ניכר להיות צריךהצורה

 יורע ארם כל בפורמייקה, המצופים קרשיםוהנה
 לצפות אדם של ררכו אין שהרי קרשים, כאןשיש
 חוששני אמנם לקרשים. פרט בפורמייקה אחרדבר

 ממה יודעים שכולם שאף פשתן, של לחבליםשרמיא
 הוא חבלים, של צורה שלבש כיון אבל עשוי,הוא
 על פורמייקה צפוי לענין הרבר וכן לסכך.פסול

 יש ושפיר רהיטים של צורה לבש שכברהקרשים,
 שיש יודעים שכולם ואף צורתו. נשתנה מטעםלפסול
 אלא קרשים של צורה זה אין כבר אבל קרשים,כאן
 ז' סע' תרכ"ט מסי' עלי והקשו רהיטים. שלצורה
 מטעם לפסול הזכירו דלא בסולם לסכךלענין

 עצמו דעץ וי"ל אחרים. מטעמים אלא צורתורנשתנה
 אחרי אבל החלקים, נתחברו ורק שהוא כמונשאר
 וצ"ע. נשתנה, העץ גוף גםהצבע

 שגם חוששני פשתן כצבע אותם שציפוובקרשים
 שלא מעץ רהיטים דהרי צורתן, שנשתנה נחשביםהם

 פשתן. בצבע אותם צובעים בפורמייקה, אותםמצפים
 הפשתן צבע בגלל כהה יותר צבע מקבליםהרהיטים
 הוא פשתן שצבע ונמצא הרהיטים. בתוך נספגשהוא
 רהיטים. של עץ אלא עץ סתם שאינו לעץ ברורהיכר
 כיון אבל ונוי, שמירה הוא הפשתן צבע שתכליתואף

 שנשתנה לומר יש לרהיטים, כו להשתמששהדרך
צורתו.

 זו בשאלה שדיבר ראיתי הספר הדפסת בעת]וכעת
 שם וכתב כהלכתה סוכה שליט"א מחותני שלבספרו
 שס"ה סי' שלמה לך האלף שו"ת בשם א,4פ"ה

 הסכך שצביעת קל"ד סי' ח"א אברהם מחזהושו"ת
 בשם נאמנה ערות שם והביא צורה, שנוי נקראיתלא

 מן של שבסוכתו שהעיד שליט"א קנייבסקיהגר"ח
 ורלא שם וסיים צבועים. פלפונים היו זצ"להחזו"א
 שחשש מי שמצאתי וכיון לזה. שחשש הלויכמהרי"א

 שנלע"ד.[ מה מחקתי לאלזה,

 לא הסכך קרשי את לצבוע דאין נראה לרינאוץכן
 אותם לצפות אין וכן שמן בצבע ולא פשתןבצבע

 גאון ומו"ר צורתן. שנשתנה לחשוש דישבפורמייקה
 אבל ומותר כלל חשש אין שבצכע אמר שליט"אאחד

 להחמיר. ישבפורמייקה

 הסוכה באמצע סכך ץשים להתחיץ ה:ענף
 דפנות כבר שיש היכן להתחיץאו

 על סכך להניח מותר אם ששאלתם השאלהבענין
 הסוכה את למלא ואח"כ הרפנות, מן רחוקהסוכה
 להניח שאין רקיי"ל דכיון לרפנות, שמגיע ערבסכך
 כאן הרי תרל"ה( סו"ס ~רמ"א רפנות שיש לפניסכך
 עמהם, קשר שום לו אין לרפנות, סמוך הסכךשאין
 העשוי. מן ולא תעשה של פסולויש

 רק סכך יניח אם דוראי הסכך, לענין הדברוכן
 פסולה, סוכתו תהיה יותר, ימשיך ולא הסוכהבאמצע
 קרוב סכך מניח וגם מעשיו את שממשיך כלאבל

 אחר, דבר הם מעשיו שכל למפרע מתבררלרפנות,
 בהכשר. היה מתחילה שהניח מהוגם

 ראש שליט"א מונטג שמואל הרב הרה"גוידידי
 ג' עומרות כבר אם שגם העיד הנגב ישיבתכולל
 אין הרפנות, אחר אצל הסכך להניח ויתחילדפנות
 אלא בינתיים שייכות לסכך שאין כיון כשרהסכך
 שייכות לו נתן ומי אליה, סמוך שהסכך אחתלדופן
 הוא שהכל לעיל כדאמרן בהכרח ולכן הרפנות.לשאר
 אחד.מעשה
 כרברי שאם ורמ"א, הגמי"י מל' גם לי נראהוכן
 והיינו גדול, יותר חרוש לכתוב צריכים היוכת"ר,
 שרק כיון אבל הדפנות" מן רחוק הסכך להניח"אין

 קיימות שכבר שכל מוכח עשייתן, סרר עלהקפירו
 כאן ואין אחר, מעשה הכל הסכך הנחת הויהרפנות,
 העשוי. מן ולא תעשהמשום
 בקרוב להדפים ויזכה ושמח כשר חג בברכת טסי*םוהריני
 לראות ויזכה מאד רנה בהילחה ~כה הלכות עלמפרו
 בב"א. צדקינו משיח פני ויקבי בשעטו"ט ובתו בנובחופת

כעתירת,
 פיינהנדלר פסחישראל
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 בזה דהשולחן ימשך שמא גזרינן ולא בידו פתונקרא
 ממרחים לקחת גם מותר ולכן בעלמא ארון כמוהוי
 מן ממש אוכל ואינו בידו, שפתו כל משקאותאו

השולחן.

 הסוכה מן רחוק השויחן אם ד:ענף
 ימשך שמא גוזריםאם

 מאכלים ולוקח בידו ופתו האדם יושבאם
 שמא גזרינן שלא נראה הסוכה, בפתח שאינומשולחן
 על דיתיב הוא הגמ' דלשון דכיון הדבר וטעםימשך.
 יד על הוא שהשולחן מוכח א"כ דמטללתא,פומא
 אבל יד, בהושטת לשולחן להגיע ויכול הסוכהקצה
 א"כ אלא יד בהושטת לשולחן להגיע יכול לאאם
 ימשך. שמא גזרינן שלא מסתבר הסוכה, מןיצא

 בסוכה שכויו שויחן יד עץ יושב אם ה:ענף
 לסוכה שמחוץ אחר משויחןולוקח

 אחד על - שולחנות שני לאדם יש אםנסתפקתי
 על נמצא והשני הסוכה, בתוך כולו והוא אוכלהוא
 מאותו מאכלים לוקח והוא מבחוץ הסוכהפתח

 ההוא השולחן אחר ימשך שמא גזרינן האםשולחן,
 לאו.או

 לא גדולה שבסוכה שסוברים ראשונים ישוהנה
 תרל"ד. סי' ב"י ע' שולחנו, אחר ימשך שמאגזרינן
 לו צר שהמקום קטנה בסוכה דרק פשוטוהטעם
 גדולה בסוכה אבל שולחנו, אחר ימשך שמאחיישינן
 אמנם להכי. חיישינן לא בסוכה, מקום לו שישכיון

 שגם הראשונים כדעת אלא הכי פסק לאהשו"ע
 א' סע' תרל"ד סי' הבה"ל וכתב גזרינן. גדולהבסוכה
 בקרן השולחן שם שאם יעקב הבכורי בשם סוכהד"ה
 לצרף יש ז', על ז' שם שאין הסוכה, שלזוית

 הפוסקים עם גדולה בסוכה שמקיליםהפוסקים
 ולא ע"ש זוית בקרז שמחמיר המ"א עלשחולקים
 ברירא דלא לנו הרי שולחנו. אחר ימשך שמאחיישינן
 על דיתיב אמרו שחז"ל ועוד גדולה. בסוכהלהחמיר
 ויש הסוכה בתוך שיושב כל ומשמע דמטללתאפומא
 גזרינן. לא שוב אוכל הוא שעליו שולחןלו

 דחזינן ועוד להקל, משמע הגמ' דלשוןוכיץ
 יד על יושב דאם נראה גדולה, בסוכהשמקילים
 לא לסוכה, שמחוץ השולחן יד על ולא אחרשולחן
 אמר שליט"א אחד וגאון בזה. להחמירנראה

 בשמו שכתבנו וכמו בזה להחמיר שאיןשפשיטא
 גרידא. כארון הואי שהשולחן כיון ג' ענף סוףלעיל

 במוכה ראשו דוקא צריך אם ו:ענף
 ברובו מגיאו

 בסוכה, גופו ורוב בסוכה ישן אדם אםנסתפקתי
 לא. או סוכה מצות קיים אם לסוכה, חוץ שראשואלא

 כשיעור הוא סוכה ששעור שהזכירו כיוןהנה
 רובו, עם יחד ראשו דוקא דבעינן משמע ורובו,ראשו
 שעור מספיק היה ראשו, בלי ברובו סגי היהשאם
 סוכה. של יותרקטן

 ד"ה הרי"ף( בדפי ע"א )ט ע"א י"ט סוכהובריין
 ישנים ואין מצטרף אויר דאמרינן הא על כתבגרסינן
 כלומר לישן כדי בו כשיש דוקא מסתבראתחתיו,
 כדי בו שאין כל אבל תחתיו, רובו או ראשושעומד
 חייב שאינו תחתיו דישינים מסתברא ורובוראשו
 ברמ"א דבריו והובאו ע"כ. בית כמין סוכהלעשות

 בר"ן וז"ל י"ב ס"ק המ"ב וכתב ב'. סע' תרל"בסי'
 עכ"ל. ע"ש בריטב"א משמע וכן רובו או ראשואיתא
 גם אולי כן ואם רובו, או בראשו שסגי מוכח כןואם

 ברובו. או בראשו סגי סוכהבישיבה

 מפסול ללמוד נרצה שאם דרכו, יורה האמתאבי
 חוץ ישיבה של פסול לענין ללמוד יש בסוכהאויר

 קיים לא לסוכה חוץ רובו או ראשו אם והיינולסוכה.
 או שראשו דהיינו דומים, אלה ענינים ושניהמצוה.
 לסוכה. חוץ רובו או שראשו הדין וכן אויר תחתרובו
 רובו או בראשו שסגי מכאן ללמוד היא טעותאבל
 שיש כיון אדרבה, שהרי סוכה, ישיבת מצותלקיים
 סוכה. ישיבת מצות קיים לא רובו או ראשו עלאויר

 וגם ראשו שגם להקפיד חייב קטנות בסוכותולכן
 יכול גופו, לכל מקום אין ואם בסוכה. יהיורובו

 אופן בשום יתן לא אבל לסוכה. חוץ רגליולהשאיר
 גאון מו"ר פסק וכן לסוכה. חוץ רובו או ראשושיהיה
 שליט"א.אחד
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 סוסימן

 סוכות ימי בשאר מהודר חסראם

 תשד"מ תשריו'

 כשר חסר אם המינים ארבעת בדיןהסתפקתי
 להדר יש שמא או לכתחילה גם הסוכות ימיבשאר
 בדיעבד. אלא הכשירו ולא שלםשיהיה

 אני עור וז"ל רל"ג סי' לראב"ד דעים בתמיםוכתב
 ביום הפסולין אותן בין שהזכרנו הפגומים עלאומר
 הפגומים אותם בין שני ביום וכשריםראשון

 דוקא ראשון ביום אפילו דברינו בכללשהכשרנו
 שלמים דמשכח היכא אבל שלמים, משכח דלאהיכא
 נמי ואמרינן ואנוהו א-לי זה משים כשלמיםמציה
 לשלם פגום בין וכ"ש במצוה שליש עד מצוההדור
 וא"כ עכ"ל. יצא פגומים לאותם ונטלן עבר אםמיהו

 משום גם בזה חסר אז שלם אינו שאם בדבריומפורש
 למצוא אפשר אם אותם לקחת ואסור ואנוהו א-ליזה

שלם.
 כל מצוה שלהידור : וז"ל ב' ל"ו סוכה המאיריוכייכ
 עכ"ל. בחסר לצאת חסידות מידת אין בשלםשאפשר

 ודאי שלמצוה ג"כ כתב ב' ל"ו סוכה לנרוהערוך
 שאוכל פרי על לכרך ראפילו מהסר השלםיפה

 הבורא. מצות לקיים שכן כל שלימים שתהיההמצוה
 לנר הערוך תי' ביה ונפק ביה מטביל חנינא שר'ומה

 חשש לא ולכן מינים ג' עוד לו היו שלאשמדובר
לאכול.
 וקלקל הלך איך שהרי דוחק הוא זה פירושאמנם

 ג' עוד הקב"ה לו יזמין שמא והרי בידים האתרוגאת

 לא מבואר בראשונים וכן בהם. לצאת ויוכלמינים
 קיום לפני אכל חנינא ר' איך הקשו שהרי לנרכערוך
 לא כך ובין כך בין הרי לנר הערוך כדברי ואםהמצוה,
 המינים, ד' לו היו לא כי מצוה, של אפשרות לוהיתה
 המינים. ד' לו אין אם היום כל לצום חיוב לאדםואין

 קאמר דלא בשופי לנר הערוך קושית תירץוהמאירי
 נוטל שהיה אלא עליו וברך ביה נפק חנינאדר'

 ליטול נוהג היה כי לאכילה, לפניו שהיומאתרוגים
 ע"ש. חסידות, למידת היום כל במשךלולב

 שחסר שכתב תרמ"ט סי' או"ח בטור מבוארוכן
 לאכול מותר לכתחילה ואפילו הימים בשארכשר
 וא"ב ע"כ. בו לצאת כדי שעור ממנו שישאר רקממנו
 אם שהרי ימים בשאר בחסר חסרון שום שאיןמוכח
 לכתתילה אין אז יאניהו א-לי זה משום הסרוןהיה

 הערוך קושית ולענין מצוה. ההידור ולהפסידלאכול
 וכל בשלם מצוה יש פרי באכילת אפילו שהרילנר
 משם ללמוד ניתן שלא לומר יש הבורא, במצותשכן
 שלם, לחם על לברך שמצוה בחז"ל שמפורשכיון
 טעון עדיין אמנם מצוה. כזה שיש פירשו לא כאןאבל
 וצ"ע. ביניהם, החילוק מהביאור
 שאין נראה ה' סע' תרמ"ט סי' הרמ"א לשוןוגם
 שמותר שכתב כיון הימים בשאר בשלם מצוההידור

 יעקב הככירי למה ירעתי ולא ממנו. לאכוללכתחילה
 ונסתפק הרמ"א מל' התעלם ל"ט ס"ק תרמ"טסי'

 זו.בהלכה
 על העיר שליט"א שורש יוסף הרב הגאוןוידידי
 מל' לדייק, לכת"ר מנליה הבנתי לא וז"ל:דברינו
 הרמ"א כתב לא והא בשלם, מצוה הידור דאיןהרמ"א
 ההקצאה מצד והיינו לאכול, לכתחילה דמותראלא

 רק ממנו דבודל תנאה מהני התם, ביה דמיירילמצוה
 לא ותו ואילך ב' דיום בביה"ש בודל ואינו א'ביום
 ויוצא באכילה איסור אין זה ומצד למצוה מוקצההוי
 "מהודרת" זו דמצוה מנלן אך ב', ביום לולביד"ח

 יאכל ולא כזה תנאי יעשה לא דאם ומנלןמיקריא,
 מהמתנה טפי מהדר אינו בשלם יד"ח יוצאאלא
 ! בחסר? ויוצא )בהיתר(ואוכל

 כלל זה רמ"א נעלם דלא פשיטא ע"כאשר
 הכי למעבד אריך אם שנסתפק אלא יעקב,מהבכורי
 כדחזינן בהידור לולב מצוה בזה ומקייםלכתחילה

 זו דאין או לולב במצות הידר שמסתמא חנינאברבי
 עכ"ל. התם, וכדמשני מהודרת,מצוה

 שכתבתי, כמו משמע הרמ"א שלשוןוהשבתי
 ממנו לאכול לכתחילה אז ומותר וז"ל: כתבשהרי
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 עכ"ל. הנשאר עם מצוה ידי ולצאת ואילך כ'מיום
 "ולצאת המלים גם הולך "לכתחילה" שהמלהומשמע
 גם לנו לומר שכא ונמצא הנשאר". עם המצוהידי

 תנאים. דין לענין רק ולא המצוה, קיום צורתלענין
 נ"כ סי' ח"כ תה"ד של כפסקים ראיתיוכעת
 שבור שהוא ממה באתדוג גדול מום שאיןשכתכ
 דשירי משום הוא חנינא רבי של והטעםומחוסר
 שמה לומר יש ולפ"ז ע"ש. הכשר מן ובא הואמצוה
 שככר משום דוקא הוא לכתחילה הרמ"אשהתיר
 מצוה, שיירי כאן יש ולכן כאתרוג המצוה אתקיימו
 על התנה שהוא כאופן הרמ"א דיבר כאמתולכן

 מצוה. כו קיימו שככר כזה אתרוג והיינוהאתרוג
 כשיורי שמדוכר הכרע ראיתי לא הטור כל'אמנם
 וצ"ע.מצוה

 זו סכרא על לסמוך שאין לדידן נראהולבאורה
 רק שהוא ימים כשאר חסר כפסול רק מצוה שיירישל

 אכל זו. סכרא כתה"ד מצאנו כזה רק כיהידור,
 שהרי ימים כשאר הדר בפסול שה"ה נראהלספרדים
 הימים כשאר כזה גם מכשירים וכ"י הרמב"םלדעת
 דיש אחר אתרוג אחר להדר צורך אין שלדעתםוי"ל
 החיים ככף כתכ ככר אמנם מצוה. שיירי משוםבזה
 וקיי"ל הכ"י על חולקים שיש נ"ז ס"ק תרמ"טסי'
 גם ולכן הכ"י, דעת נגד אפילו להקל כרכותספק

 למעשה. להחמיר ישלדעתם

 סברת הוזכרה שככר נזכרתי תש"נ( )תשריובעת
 רוכ מחמת כאתרוג מראה שנוי לענין מצוהשיירי

 סופר חתם בחידושי והוא הסוכות, ימי במשךמשמוש
 נאמר כהדר גם ולפ"ז ע"ש. והנה, ד"ה א' לו,סוכה

 וצ"ע. מצוהשיירי
 הראכ"ד לדעת לחוש שיש למסקנה נראהעכ"פ
 דקיי"ל תה"ד וכפרט והמאירי דעים תמיםשכספר
 לכתחילה מחמירים וכידוע כלל, כדרך כמותוהלכה
 ואנוהו, א-לי זה משום ימים כשאר גם חסר לקחתלא
 רק צריך אינו אפילו לקנות שהולכים כזמןולכן
 בהם שאין המינים ארכעת לחפש יש ימיםלשאר
 שנפרדו לולב יקנה שלא יראה כלולכ וכן חסר.משום
 שבעה, כל כהימנק נראה או העליונה התיומת עליכו

 הידור משום להקפיד ויש חסר של ענין שזהמשום
 נראה הימים, בשאר לו נחסר אם אמנם כזה. גםמצוה
 שליש עד מצוה הידור שהרי חדש לקנות חייכדאינו
 סי' המ"כ וכמ"ש הראשון למכור יכול אם רקהוא

 שפגום, מה ממנו יקנו לא כודאי וכאן ד' ס"קתרנ"ו
 מיכאל ר' לי והעיר מצוה. שיירי הוא שכלא"הועוד

 יורדים שהמחירים הסוכות שכימי שליט"אהקסטר
 לולב הראשון מחיר של שליש כמחיר למצואיתכן
 הראשון למכור יכול שאינו אף כזה כאופן ולכןחדש,
 הידור משום בזה יש משליש יותר עולה שאינוכיון

מצוה.

 סזסימן

 הלולב טלטול בזמן יד"ח לצאת לא בפירוש לכוון צריךאם
 האתרוג ואת ניילון בנרתיק הלולב את הרים אם ; הכנסתלבית

 לצאת שלא כוונה צריך הערבות בהחלפת אם 2 יפהבקופסה

 תשמ"ט תשריכ"ח

 יד"ח לצאת לא בפירוש לכוון צריך אם א:ענף
 הכנמת לבית הלולב טלטולבזמן

 הכית מן הלולכ את להכיא מותר אםנסתפקתי

 כבר דשמא הכנסת, ככית עליו ולכרך הכנסתלכית
 אמרו כגמ' שהרי הלולכ, את שהגכיה כזמןיצא

 ידי שיצא ונמצא א'( מ"כ )סוכה כיה נפקמדאגבהיה
 המצוה. קיום לפניחוכה

 צריכות מצוות אם כפלוגתא דתליא לומרואין
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 מדרבנן, היא לולב מצות החג ימי בשאר דהאכוונה,
 כוונה, צריכות אינן דמצוות והררב"ז המ"א דעתובזה
 י'. ס"ק ס' סי' מ"בע'

 טען שליט"א ציון בן הרב וחריף היקרוחתני
 רמילתא סתמא הרי הכנסת, בבית לברך שררכודכיון
 בררך. הלולב טלטול בזמן לצאת כוונתו שאיןהיא

 עובר, ד"ה א' ל"ט סוכה בתוס' לעיין דישואמרתי
 הלולב על לעשייתן עובר מברכים איך בשאלהשרן
 בתוס' התירוצים ואחד ביה. נפק דאגבהיה כיוןדהא
 אחר ער בו לצאת שלא שיתכוין אפשר וז"ל:הוא

 :( כ"ח )ר"ה ב"ד ראוהו סוף דאמרינן דאע"גברכה,

 נפיק, לא כרחו בעל מ"מ כוונה, צריכות אינןדמצות
 מב.(, )דף פירקין בסוף ]הכי[ הכא משני דלאוהא

 ללמוד בקי אצל שהולך בקי שאינו באדםדמיירי
 מקרים שני בין לחלק ריש בתוס' ומבוארעכ"ל.
 את להגביה כשהולך הראשון לולב, בנטילתשונים
 שאינו בהריא מכוון אך המצוה, את לקייםהלולב
 אעפ"י זה ובאופן הברכה, אחר ער חובה ידייוצא

 כרחו, בעל יוצא אדם אין כוונה, צריכות אינןשמצוות
 כאשר הוא השני והמקרד הברכה. אחר עד יוצאואינו
 שהוא כקי לארם ללכת כדי הלולב את מגביהארם

 את קיים זה ובאופן לולב, מצות מקיימים איךילמדנו
 הלולכ. את הגביה כאשר מידהמצוה

 כל שהרי מובנים, אינם התוס' דבריולכאורה
 את מקיימים איך ללמוד ע"מ היא הבקי לביתהליכתו
 רצונו כאשר מיד, חובה ירי שיוצא ומנלןהמצוה,
 לומר ויש הבקי. מן שילמד אחרי חובה ידילצאת
 היא כוונתו כאשר אכל ניחא, כך היתה כוונתוראם
 רוצה שאינו בהריא חושב ואינו חובה ידילצאת
 ללכת הלולב את הגביה כאשר מיד וא"כלצאת,
 המצוה. יד"ח יצא הבקי שללביתו

 הוא הדבר של שסתמא מקרים שיש מצאנוובאמת
 הט"ז שכתב מה וזה חובה, ידי לצאת שלאשכוונתו

 מלה המזון ברכת מקריא אדם שאם ז' ס"ק תפ"טסי'
 חובה ידי יצא דלא לברך יודע שאינו למיבמלה
 יום איזה שואלו אדם אם דה"ה כתב והט"זבעצמו,
 אין כי יצא לא בזה גם וכך, כך היום וענה בעומר,הוא
 אמנם ע"ש. אותו, ששאלו למה תשובה אלאכאן

 ע' האחרונים, רהסכימו ברירא לא האחרון זהבאופן

 בהדיא כתב וכך שאם. ר"ה ר' סע' תפ"ט סי'בה"ל
 . בזה. הט"ז כמו קיי"ל דלא י"ר, ס"ק סוףהא"ר

 דאם חירש שאם, ר"ה ר' סע' תפ"ט סי'והבהייל
 תמיר רגיל המשיב הזה והאיש השמשות בין זההיה
 הוי זה רבאופן מסתברא הכוכבים בצאת דוקאלברך
 אח"כ לחזור לו ומותר לצאת שלא בהריאכמכוין
 עכ"ל. צ"ע ולמעשה בברכה,ולמנות

 הלולב את מטלטל שהוא שלנו בציורונתבונן
 נאמר ולכאורה שם, עליו לברך כדי הכנסתלבית
 ששואלו למי רומה זה הרי שם, לברך שררכודכיון
 רהוי הבה"ל שסובר השמשות בבין הספירה יוםאת

 לברך ררכו שאין כיון לצאת שלא בהריאכמכוין
 הבה"ל גם אמנם בבית. לברך דרכו אין וגם זו,בשעה
 על לסמוך רצה שלא ומשמע למעשה, וצ"עמסיים
 לבטלה. ברכה חשש משוםסברתו
 ביהש"מ, לזמן להגיע הבה"ל הוצרך למהגם

 יר"ח שיצא נאמר אם הכוכבים, צאת אחר גםשהרי
 הברכה, את בזה ביטל הרי הספירה יום עלבתשובתו

 זו, לסברא הבה"ל חשש שלא וכיון ברכה, בלי ספרכי
 שלא בהריא שכוון לומר סיבה זו שאין מוכחא"כ
 מעכבות. אינן שהברכות כיוןלצאת

 סוכה התוס' לדברי נחזור זו, סברא שבררנוואחר
 ללכת הלולב הגביה שאם שכתב עובר, ר"ה א'ל"ט
 מיד, יצא אם והרי וקשה יצא. מיד ללמור הבקילבית
 שלא בפירוש כמכוון דהוי ונימא הברכה אתהפסיד
 שלא בהריא לכון שצריך כראמרן ודאי אלאלצאת.
 שעיקר שכל מוכח התוס' בדברי הרי ואררבא,לצאת.
 מקודם ללכת שחשכ אף חובה, ידי לצאת היאמטרתו
 חובה, ידי לצאת היא שהמטרה כיון אבל הבקי,לבית
 שרצונו כיון אנחנו נאמר וכן חובה. ידי יצאמיד
 את שהגביה מיד הכנסת, בבית המצוה אתלקיים
 חובה. ירי יצאהלולב

 על העיר שליט"א שורש יוסף הרב הרה"גוידידי
 יד"ח ריוצא מתוס' כת"ר שהוכיח מה וז"ל:רברינו
 כך כי אמת להדיא, כוון שלא אף הלולב כשנוטלמיד

 בהמשך תוס' הרי אך תוס', של זה בתירוץמשמע
 משום הנטילה אחרי גם לברך דאפשר כתבורבריהם
 במג"א והו"ד הנענוע, אחרי עד מצותו גמרהרלא

 כיון וא"כ סקכ"ו, המ"ב פסק וכן שם, ובפמ"גסקי"א
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 התוס', כמסקנת וקיי"ל הברכה מפסיד אינודלהלכה
 לצאת, שלא בפירוש לכוון דצריך ראיה ליכאתו

 עכ"ל.כנלע"ד

 עד שממרכים ההלכה לפי שגם דבריו, עלועניתי
 הנענועים עשה אם דוקא שזה נ"ל הנענועים,אחרי
 במצוה עוסק שעדיין לומר שייך שבזה לנטילתוסמוך
 שמרים בניד"ד אבל לברך. מותר ולכן נגמרהולא

 שייך לא להתפלל, מניחו ושוב התפילה לפניהלולב
 הנענועים. את עשה לא לעדיין כי לברך שיכוללומר
 ועוד לענינינו. תוס' של השני התירוץ יועיל לאולכן
 אבל בדיעבד, לענין רק כן אמרו התוס'שגם

 לעשייתן. עובר שצריך קיי"ללכתחילה
 ללכת כדי הלולב את שהגביה כל למסקנהולכן
 ולכן חובה. ידי יצא שמיד לחשוש יש הכנסת,למית
 אחרי עד לצאת כוונתו שאין בפירוש לכווןיש

הברכה.

 ניילון בנרתיק הלולב את הרים אם ב:ענף
 יפה בקופסה האתרוגואת

 הכנסת לבית הולכים שאנשים מאד נפוץכיום
 האתרוג ואת ניילון, בנרתיק הלולב את נושאיםכשהם
 חובה ידי יוצאים אם לעיין ויש מהודרת.בקופסה
 ונפקא אלו. כלים ידי על מינים הד' הגביהוכאשר
 ע"ש. יצא דמסתמא א' בענף שכתבתי לפימינה

 ביה, נפק מדאגבהיה מקשינן א' מ"ב סוכהבגמי
 והא והקשו בכלי, שהוציאו כגון הב"ע בגמ'ותירצו
 לקיחה, שמה אחר דבר ידי על לקיחה דאמר הוארבא

 ע"כ. לא בזיון דרך אבל כמוד דרך מילי הניותירצו

 בסודר ידיו שכורך בסודר כגון : כבוד דרךופירש"י
 ע"כ. בקערה כגון בזיון: ודרך )לז.(, לעילכדאמרינן

 : וז"ל כתבו דבעינא ד"ה סוף א' ל"ז סוכהוהתוסי

 בדופני משאוחז לא פירקין דסוף בכלי שהוציאולולב
 יד בבית שאוחז או שוליו תחת ידו מניח אלאהכלי
 התוס' דברי פירש תרנ"א בסי' והב"י ע"כ. כלי,של

 אין שבזה פירושו הכלי" בדופני בשאוחז "לאשכתבו
 הוי אחר דבר ע"י דלקיחה רבא דסברלהקשות
 חציצה, מטעם בלא"ה לפסול יש שבזה כיוןלקיחה,
 יד בבית אוחז או הכלי שולי תחת ידו במניחאבל

 חובה. ידי יוצאים ולא בזיון דרך ונקרא שם,איירי
 ויוצא ט"ו. ס"ק תרנ"א סי' המ"א הסכים זהולפירוש
 את תופס כאשר בכלי יוצאים לא האופניםשבכל
 וכנ"ל.הכלי

 לתפוס אופן שיש בתוס' שלמדו פוסקים ישאמנם
 דאם ופירש בתוס' הגיה הב"ח יד"ח. ולצאתבכלי
 בשוליו באוחז ורק יצא, יד בבית או הכלי בדופניאחז
 בדופני אוחז שאם פירש ו' ס"ק שם והט"ז יצא.לא
 אוחז כמו הוה להחזיק לו יפה דשם יצא למעלההכלי
 אמנם יד, כבית הוי מזה תועלת לו שיש כיוןבלולב
 הכלי מן תועלת לו אין ובזה שוליו תחת ידו מניחאם
 שהכלי תאמר אם אז הכלי של יד בית אוחז אםוכן
 בשני ולכן יד, לבית יד בית אוחז הוי יד ביתהוא

 ע"כ. יצא, לא אלהאופנים
 בדופני תופסים אם פוסקים כמה שלדעתונמצא

 תרנ"א בסי' המ.ם גם ובאמת חובה, ידי יצאהכלי
 דהוי והיינו ענין, בכל להחמיר שיש כתב ל"אס"ק

 מקילין. שיש כיון הדין מעיקר ולאחומרא
 את בו שתופסים ניילון בנרתיק לדון ישוכעת
 בגלל בצדדים אותו לתפוס שרגילים ונראההלולב.
 אחר. במקום לתפוס נוח ואינו לו שיש הגדולהאורך
 הוא שהניילון כיון הכלי דופני נקרא שזהומסתבר

 בין האתרוג בקופסת וגם בצדדיו. שתופסים כךבנוי
 בצדדיו אותו לתפוס רגילים כסף או מנחושתשעשוי
 ידית, לו שיש לאתרוג קופסה )ויש דופן. נקראשהוא
 וכנ"ל(. יד בית דהוי יצא לאובזה

 והאתרוג הלולב של התיק שבהחזקת שראינווכיון
 אם לדון עלינו פוסקים, כמה לדעת המצוה אתקיים

 קיים שהוא היכא כוונה צריכות אינן מצוותאמרינן
 האדם דעת אין דשמא פוסקים, למקצת רק המצוהאת

 פוסקים. מקצת לפי ולא לכו"ע יצא אם אלאלצאת
 העומר, ספירת מדין להביא יש זו להלכהוהוכחה

 והמדקדקים : וז"ל ב' סע' תפ"ט בסי' השו"עשכתב
 לעשות ראוי וכן הכוכבים צאת עד סופריםאינם
 אין אבל יצא הדין דמן י"ד ס"ק המ"ב ובארעכ"ל.
 כתב אופן ובכל ע"ש. לכתחילה לספק להכנסראוי

 כמה מה"ש חבירו אותו שאל אם ד' בסע' שםהשו"ע
 צריכות אינן שמצות שכיון דהיינו וכו', הספירהימי

 השמשות, בין יצא ובדיעבד כ"ב( ס"ק )מ"בכוונה
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 במצוה דאם חזינן וא"כ בברכה. לספור יכול אינושוב
 אמרינן בזה גם בדיעבר, אם כי בהידור לאשמקיימים

 חובה. ירי יצא כוונה, צריכות אינן שמצותשכיון
 ר' סע' שם השו"ע דברי מגוף להוכיח ישוכן
 לחזור יכול אינו וכך כך היום ענה שאםשכתב
 שמצות נאמר איך והרי וקשה ע"ש. בברכה,ולספור
 את שיפסיר לו שיגרום כזה באופן כוונה צריכותאינן

 מצוה לקיים שאין פשוט והרי המצוה. שלהברכה
 מעכב שאינו שכל מוכח אלא ברכה. בלילכתחילה
 ויצא כוונה צריכות אינן מצות אמרינן ערייןבדיעבר,

 מעצמו. חובהידי
 הוא שמחברו השלם, המינים ארבעתובספר
 לוקח שאם תכ"ט בעמ' כתב שליט"א,מחותני
 לצאת שלא לכוון צריך אינו בנרתיק המיניםארבעת
 תרנ"א. בסי' המ"ב שפסקכיון

 ענין שבכל ל"א ס"ק
 מה לפי אבל עכת"ד. להחמיר, יש ככלישהחזיק
 אינן שמצוות אמרינן יצא, בדיעבר אם שגםשהוכחנו
 שיצא לומר יש שפיר א"כ יר"ח, ויצא כוונהצריכות

 כתב רק המ"ב גם כי הכלי, בדופני החזיקאם
 יצא. לא בריעבר שגם הכריע ולאלהחמיר,
 אם שדוקא שם המינים ארבעת בספר כתבעוד
 תרנ"א סי' בשו"ע אמנם ע"כ. בימין, הלולבהחזיק
 ומ"ב ע"כ, יצא היפך ואם וז"ל: הרמ"א כתב ג'סע'
 עכ"פ אבל ע"ש. בזה מחמירים דיש כתב י"טס"ק
 כוונה. צריכות אינן רמצוות י"ל יצא שבדיעברכיון
 בהדיא כוון לא אם בשמאל, הלולב החזיק אםוגם
 סוכות של ימים בשאר שכן וכל יצא. לצאתשלא

 סברי פוסקים דכמה מדרבנן הוא לולבשמצות
 צריכות אינן מצות אמרינן לכו"ע דרבנןשבמצות
 ימי ששאר וכיון י'. ס"ק ס' סי' מ"ב ע'כוונה,

 גם נוגע זה מררבנן, הוא לולב מצותהסוכות,
 רי"ל הכלי, ברופני מחזיק אם האחרוניםלפלוגתת
 החזיק אם שיצא המקילים על לסמוך נוכלדבררבנן
 להחזיק שאין היא חומרא לעניננו ולכן הכלי.בדופני
 יצא. שכבר לחשוש שיש כיון הכליבדופני

 לאתרוג מסביב כריכה שיש בזמן אתרוגוהנוטץ
 ארבעת בס' כתב גפן, צמר או מפשתןשעשויה
 סי' השו"ע לדברי דכוונתו ונראה יצא. שלאהמינים
 או ונטלו סודר עליו כרך ואם וז"ל: ז' סע'תרנ"א

 וכתב עכ"ל. יצא דלא י"א ונטלו ידו על סודרשכרך
 לא לר"ן גם הלולב על סודר דבכרך ל"ג ס"קהמ"ב
 יחזור נטלו אם וע"כ תמה, לקיחה הוי רלאיצא

 ברור, איננו המ"ב ולשון ע"כ. ברכה בלאויטלנו
 הלולב, על סורר שכרך האופן על שמרברשמשמע
 אינו, זה באמת אבל ברכה. בלי וליטול לחזורשצריך
 שאומר י"א אין שבזה בעצמו המ"ב כתבשהרי
 שהוא י', סע' קמ"ח כלל אדם בחיי מפורש וכןשיצא.
 שרק מ"ב, ס"ק שעה"צ כמ"ש המ"ב דברימקור
 ברכה. בלי ויטול ויחזור שיצא י"א ידו על סודרבכרך
 בפשתן אותו שעטפו האתרוג לענין שה"ה נראהולכן
 יוכל שלא חשש שאין בירו, ואוחזו גפן בצמראו

 לומר אין כי זו, אחיזה אחרי ברכה עם אותוליטול
 יצא. לא שודאי בסורר מסביב לכרך דרמי יצא,שכבר

 הולך אם גם לצאת שלא שיכוון נראהולמסקנה
 והאתרוג נרתיק בתוך הלולכ ואוחז הכנסתלבית

 לחשוש דיש בגרב, או בפשתן עטוף שאיננובקופסה
 פוסקים ולמקצת כוונה צריכות אינן שמצוותשכיון
 בבית לברך יוכל לא שמא יצא, בכלי באוחזגם

 בזה שאין אמר שליט"א אחר גאון ומו"רהכנסת.
 כי בזיון דרך מקרי שפיר שלנו בנרתיקים כיחשש
 כוונתו ונראה ע"כ. המינים, ד' להחזיק רק עשויאינו

 באתרוגים אבל להחזיק, כדי רק שהם לולבלנרתיקי
 את שומרים אנשים הרבה לולב של וגם ליופי. גםהם

 וצ"ע. יתיבש, שלא שומר כי עת בכל בנרתיקהלולב

 כוונה צריך הערבות בהחץפת אט ג:ענף
 ץצאתשץא

 בזמן אם לעיין יש לעיל, שנתבאר מהולפי
 לצאת שלא כוונה צריך גם הערבות, אתשמחליפים

 שהרי שיצא לחשוש ויש הלולב, את שמגביהכיון
 כוונה. צריכות אינןמצוות

 להחליף הלולב את מגביה שהוא דבמהונראה
 ללכת כדי שמגביה התוס' שכתבו למה דומהערבות,
 שהלימוד כשם כי המצוה, את לקיים איך ללמורלבקי
 החלפת גם כך המצוה, את לקיים אופן הוא הבקיאצל

 ראמרינן וכיון המצוה. את לקיים תועלת היאהערבות
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 ולכן המצוה, קיום היא שהתכלית בקי אצלבהולך
 התכלית. היא זו כאן אף מיד, כבריצא

 בלי הלולב את שהגביה כיון מאידך,אמנם
 התוס' וכתבו מינים. הד' כל בידו אין הריהאתרוג
 ליטול משיתחיל ושמא : וז"ל עובר ד"ה א' ל"טסוכה
 עובר והיינו מברך האתרוג שיטול קודםלולב

 מוכח כן ואם עכ"ל. זה את זה שמעכביןלעשייתן
 שהרי בזה, שיוצאים חשש אין הלולבשבהרמת
 זה. את זהמעכבין
 כדי וכגון הלולב, את רק מגביה כאשרויכן
 שלא בפירוש לכוון צריך אינו הערבות, אתלהחליף
 חובה. ידילצאת

 סחסימן

 ן תורה ספרי עם יחד נביאים ספרי עם לרקוד מותראם

 ; ס"ת שאוחז בזמןלהפיח
 ן אחר לס"ת גבו מפנה כאשר התורה לכבודלרקוד

 ן עומד הס"ת כאשר הפיוטים בזמןלשבת

 ן הרקודים בזמן בחלונות או בפתחים לעמוד לנשים מותראם

 תורה שמחת ביום הסעודה בזמן כפיםמחיאות

 נסתפקתי תורה, שי יכבודה עצרת נשמיני הרקודיםנזמן
 הרקודים. בענין ספיקותכמה

 נביאים ספרי עם לרקוד טותר אם א:ענף
 תורה ספרי עםיחד

 על נביאים ספרי הילדים הוציאו כאן הכנסתבבית
 עם אנשים כשרקדו ההקפות בזמן איתם ורקדוקלף
 כיון לס"ת זלזול בזה אין אם לעיין וישס"ת.

 לתורה. הנביאים אתשמשווים
 מה מפני עולא דאמר איתא א' כ"ג מגילהבגם'
 מפני תחילה בתודה שיקרא צריך בנביאהמפטיר
 תורה כבוד מפני ד"ה רש"ן ופירש ע"כ. תורהכבוד
 עכ"ל. שוה נביא וכבוד תורה כבוד יהא שלא :וז"ל

 הנביא כבוד משוים אם לתורה בזיון דיש לנוהרי
 שיכירו כדי בתורה קורא המפטיר ולכן התורה.לכבוד
 לנביא עולה אדם שאין כיון שוה, שניהם כבודשאין
 כלבד. לתורה שעולים כמובלבד

 וז"ל: ה' סע' רפ"ב סי' או"ח בשו"ע לזהודומה
 מאותם אחד אלא להפטיר שיודע מי נמצא לאאם

 אתר קדיש ש"ץ אמר וכבר בתורה לקרותשעלו
 לחזור צריך להפטיר שרוצה זה הפרשהקריאת
 וכתב עכ"ל. וסוף תחילה קריאתו על ויברךולקרות
 מפני הוא שהטעם האחרונים בשם כ"ח בס"קהמ"ב

 בזיון ואיכא תחילה בתורה שקרא ידעו שלאהנכנסים
 פה היה שלא ידעו שלא בניד"ד שה"ה ונראהלתורה.
 כתורה. נביא שלכיבוד

 באופן הקפות לחלק שאסור פשוט נראהויכן
 ספרי וחלקם תורה ספרי יקבלו האנשים מןשחלק
 שוה, נביא כבוד שאין היכר שיש כל אמנםנביאים.
 מקבלים ילדים רק אם ולכן איסור. שאיןנראה

 מקיף גדול אדם שרק שניכר כיון איסור איןנביאים,
 עם מקיפים גדולים ואם עדיף. וכבודו תורה, ספרעם

 הנביא עם להקיף אותם מכבדים שאין אע"פנביאים,
 דיש ונראה הס"ת, שמחלקים כמו כבוד בזהיש

 שכבדו שיאמרו לנכנסים לחוש יש כילהחמיר,
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 נביאים, לוקחים ילרים רק אם אבל נביא. עםלהקיף
 קפירא שאין אמר שליט"א אחר וגאון רמי. שפירבזה
 ממש. עליה כאן שאין כיון בגרוליםאף

 ם"ת שאוחז בזמן להפיח מותר אם ב:ענף

 בזמן להפיח מותר אם לעיין יש ההקפותבזמן
 לתורה. בזיון כזה יש רשמא ס"תאחיזת

 לענין אלא הפחה איסור מצאנו לאיכאורה
 בס"ת אבל גופו, על מונחים שהתפילין כיוןתפילין,
 שכתב ומה בזה. איסור שיש לנו מנין אוחזו,שרק

 ערותו לגלות שאסור א' סע' רפ"ב סי' יו"רהשו"ע
 אסור כי הס"ת לאחיזת ענין אינו זה גם הס"ת,בפני
 הערוה, את תראה שהתורה מקום בכל ערוהלגלות
 גלוי כמו כך כל ניכר שאינו להפחה הוכחה מזהואין
ערוה.

 סי' או"ח הרמ"א מדברי נכונה הוכחה ליונראה
 הארון מן רחוק לישן וטוב הגה : וז"ל ו' סע'תרי"ט
 ע"כ. הפחה לירי יבוא פן ט"ו ס"ק המ"ב וכתבעכ"ל.
 אותם וז"ל: המהרי"ל בשם כתב שם כר"מובאמת
 יבואו פן בכהכ"נ ישנו לא כריסם שממלאיםנערים
 בית ככל הוא שהאיסור ומשמע עכ"ל. נפיחהלירי

 למה צע"ק ולפ"ז הארון, יד על דוקא ולאוהכנסת,
 הקודש. ארון יד על דוקא הרמ"אהזכיר

 יר על יפיח שלא הרמ"א שכתב מה לפיעכייפ
 אמנם הס"ת. שאוחז בזמן יפיח שלא וחומר קלהארון
 גמור, איסור ולא כבור ררך של ענין שהואמסתבר
 שליט"א, אחר גאון פסק וכן בש"ס. הוזכר שלאכיון
 בזה. להחמירשיש

 התורה לכבוד לרקוד ג:ענף
 אחר למיית גבו מפנהכאשר

 מפנה שהארם מצוי תורה, בשמחת הריקודיםבזמן
 איש ידיהם מניחים שכולם וכגון תורה, לספר גבואת
 ויש תורה. הספר לפני כך ורוקרים חבירו, כתפיעל

 שרי. אםלעיין
 שעוסקים שכל לומר אחר במקום הארכתיוכבר
 ממעשיו מוכח כי לתורה בזיון כאן אין התורהבכבוד
 הס"ת עם לשבת נוהגים ולכן התורה. ככבורשעוסק

 את ומפנים אחר בס"ת לתורה עולים האנשיםוכל
 כבר כזו וסכרא התורה. בכבור עוסקים הם כיגבם,
 בניד"ך שגם י"ל כן ואם ע"ש. ברכה עמק בספךכתב
 בזה ואין התורה לכבור רוקרים שהרי איסוראין

כזיון.
 ס"ת שהאוחז כתב קמ"ז סי' סוף המ"באמנם
 עם הצר מן להרחיק צריך המפטיר מאחוריויושב
 בכבור כשעוסקים אף שמחמיר משמע וא"כהס"ת.
 מקיפים בריסק שבישיבת שמעתי ובאמתהתורה.
 על אותו מניחים זה ואחר הס"ת, עם אחתפעם

 של ספק ירי יוצאים ובזה בלעריו. ורוקריםהבימה
 מכשול בזה מונעים וגם לס"ת, גב להפנותאיסור

 ס"ת שמטלטלים בזמן ההקפות, בזמןמהיושבים
 והוא ריוח, עור כזה שיש ונ"ל ר'(. ענף לקמן)ועי'
 עם רבות פעמים להקיף מקומות ברוב שנהגומה

 שפיר וא"כ פעמים. ז' להקיף צוה והאריז"להס"ת,
 מז' יותר להקיף שנהגו ואלו פעמים. ז' לעשותנזהרים
 לשמחה ההקפות בשאר שמכוונים צ"לפעמים,
 הקפות. ז' לשם ולאכעלמא
 א' ס"ק סוף מ"ז קמ"ז סי' הפמ"ג ע"פ י"לועוד
 רוקא היינו ערום ס"ת להחזיק ראסור רהאשכתב
 ולרבק לתפור כגון תקון לצורך אבל צורך,כשאין
 בהיכל ובונים וכו' אפשר רלא היכא וכרומהשרי
 שלא ברקורים, ה"ה וא"כ עכת"ר. אפשר דלאהיכא
 להפנות לא להזהר צריך הזמן כל אם לרקוריוכלו
 בזיון. מקרי ולא אפשר אי ומקריהגב

 התורה לכבור לרוקרים שיש למעשה נראהויכן
 ראוי אבל לסמוך, מה על לס"ת גבם אתהמפנים
 שמותר אמר שליט"א אחר וגאון בזה.להחמיר
 בלבר. ארעי בררך שעוברים כיון שטעמווכמרומני

 דפיופים בזמן לשבת טותר אם ד:ענף
 עומד הם"תכאשר

 לשבת שאסור פשוט הס"ת עם שרוקריםבזטן
 הרואה : וז"ל ב' סע' רפ"ב סי' יו"ד בשו"עוכמבואר

 הכל ויהיו לפניו לעמוד חייב מהלך כשהואס"ת
 או למקומו ויגיענו שמוליכו וה שיעמור ערעומרים

 עכ"ל. מעיניהם שיתכסהער
 התורה, לכבור שאומרים הפיוטים בזמןוהנה
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 הפיוטים את לשיר ועומדים הרקודים להפסיקרגילים
 זה אם לעיין ויש קל". "מפי והאמונה" "האדרתכגון
 למקומו. שהגיע או למוש שעמדונקרא

 שאוחזים שבזמן שכתב בפמ"ג שראיתי ליוזכור
 כעת כי לשבת מותר החורש ברכת לאמירתהס"ת
 שיש פיוט לכל ה"ה ולפ"ז הזה. הפיוט לאמירתקבעו
 לפוש בעמדו ודוקא לשבת. ומותר קבע שמקרילומר
 לעמוד.חייבים

 בפתחים יעמוד לנשים מותר אם ה:ענף
 תורה בשמחת הרקודים בזמן בחלונותאו

 או בפתחים עומדות שנשים מקומות בכמהראיתי
 זה אם לעיין ויש המתיצה, מן למעלה אוכתלונות
מותר.

 הביא לט( סי' ח"א )או"ח משה אגרותבשויית
 לנשים גברים בין מחיצה שעושים למנהגשהמקור
 גדול תקון ב' נ"א סוכה הגמ' ע"פ הוא הכנסתבבית
 ראש קלות לידי באים שהיו המקדש בביתעשו

 נשים שיהיו כדי בבנין והוסיפו השואבה ביתבשמחת
 ע"ש. מהספד ק"ו ולמדו למטה, ואנשיםלמעלה

 משמחת טפי קל הוא הכנסת בבית תפילהובאמת
 ישראל כל מחמירים זאת ולמרות השואבהבית

 תורה בשמהת ודוקא וכדין. כדת מתיצהשתהיה
 השואבה, בית שמחת כדוגמת בשמחהשעוסקים
 בעזרת להיות נזהרות אינן והנשים זו בהלכהמזלזלים
 בזה למחות גדולה מצוה ולכן כדין. מכוסהנשים

 ינעם.ולשומעים

 המעודה בזמן כפים מחיאות ו:ענף
 תורה שמחתביום

 ביום ולטפח לרקוד שמותר הזכירוהפומקים
 ע' רתורה, קילוסים שאומרים כשעה תורהשמתת

 רק היא שהקולא ומסתבר ג'. ס"ק של"ט סי'מ"ב
 כפיים ומוחים ורוקדים לפנינו מונח שהס"תבזמן

 בדוד מצאנו וכן התורה. כבוד מוכח שבזהלכבודו,
 שיושב בזמן אבל ה'. ארון לפני ומכרכר מפזזשהיה
 שאינו כיון התורה, כבוד לשם מכוון אם אףבביתו
 וכן כפים, ומחיאת רקוד של היתר שאין י"למוכח,
מסתבר.

 סטסימן

 בחנוכה אשכנזי בבית ספרדיאכסנאי

 של בביתו המתארח ספרדי של הרין מה לברריש
 בחנוכה.אשכנזי
 מדליק, כעה"ב שרק הספרדים שנוהגים מהוהנה

 המהדרין ד"ה ב' כ"א שבת התוס' רעת פי עלהוא
 היכר יהיה לא שוב הבית בני ידליקו שאםשסובר
 שיש יאמרו כי שיצאו, ימים כנגד בנרות מוסיףשהוא
 ע"כ. אחד נר הדליק אחד וכל בית בניהרבה

 של בביתו המדליקים הם כמה הדבר תלויויפייז
 אין שוכ חנוכה נרות מדליק אתד רק שאםהאשכנזי,
 היכר שיהיה בעינן שהרי להרליק המתארחלספרדי
 את יקלקל הוא ידליק הוא ואם הספרדי, של דעתולפי

 שמדליקים אדם בני כמה יש בלא"ה אם אמנםההיכר.
 ידליק הספרדי שגם נ"ל אז האשכנזי, שלבביתו
 שכמה כיון היכר כאן אין בלא"ה שהריבעצמו,
 מעלין של הענין את ירויח עכ"פ וכעתמדליקין,
 וגאון האשכנזים. וכמנהג הרמב"ם שסוברבקודש
 כי ממנהגו לשנות לו שאין אמר שליט"אאחד

 מדליק. אחד רק שתמיד סובריםהספרדים
 דאשכנזים כתב י"ז סי' יחזקאל ננסתובשויית
 היכר דכעינן שכתבו התוס' כי פליגי, לאוספרדים
 ולכן היכר צריכים רה"ר ובני בחוץ למדליקיםאיירי
 בפנים שמדליקים מדבר הרמב"ם אבל ידליק, אחדרק
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 לומר הכית בני יטעו לא שהרי היכר, בעינן לאשאז
 בני כמה הם שיודעים כיון אחד נר הדליק אחדשכל
 המתארח שאשכנזי כתב ולכן הזה. בבית ישנםבית

 שהוא אעפ"י נרות להדליק רשאי ספרדי, שלבביתו
 שבלא"ה כיון היכר, יהיה לא שכעת לספרדימקלקל
 האשכנזי, עם הצדק וא"כ בפנים מדליקיםבזמנינו
 אמר שליט"א אחד וגאון בו. למחות לספרדי איןולכן
 בו למחות רשאי הספרדי אבל כמנהגו שידליקשנכון
 הבית. כעל הואכי

 כזה באופן להדליק נוהגים ששוב בזמנינוו5פייז
 עם הצדק וא"כ רה"ר, לבני גם ניסא פרסומישיהיה

 או כחוץ אחת מנורה רק להדליק שאיןהספרדים

 שלא וצ"ע רה"ר, לכני היכר יהיה לא אחרת כיבחלון
 זו המנורות את להרחיק שיכולים ואעפ"י כך.נהגו
 כיון זו בעצה יחזקאל לכנסת ליה ניחא דלא חזינןמזו
 שלי"טא שורש יוסף הרב והגאון וצ"ע. הזכירושלא
 דהא יחזקאל הכנסת של חידושו' צ"ע וז"ל:העיר

 בשעת ורק בחוץ להניחו רמצוה להריא כתבהרמב"ם
 כתבה מהדרין של ההלכה ותו, בפנים. מדליקהסכנה
 בין חילק לא עוד ושם הפרק, בתחילתהרמב"ם
 לא זה מטעם ואולי בחוץ. למרליק בפניםמרליק
 אחד וגאון עכ"ל. הכנס"י, של חידושונתקבל
 יחזקאל הכנסת כמו פוסקים אנו אמר'שאיןשליט"א
 ע"כ. בפנים, או כחוץ תלויואינו

 עסימן

 בחנוכה ישן חרס בנר והדליקעבר

 תש"ן טבתו'
 שיימ"א, ביליצר אפרים הרב המכוגד הרבנייכבוד
 פעיה"ק דיסקין, מהרייי5 בכוי5 תחכמוני בשבתיומד

 תובבייאירוו5ים
אחדשהייט,
 של בנר בחנוכה והדליק עבר אדם אם שאלתאשר

 בשו"ע ומבואר ישן, ונעשה בו הדליקו שכברחרס
 אחרת, לילה בו מדליקין דאין ג' סע' תרע"ג סי'או"ח
 ס"ק )מ"ב מצוה בזוי והוי מאוס שהוא משוםוהטעם
 לא. או כדיעבד יצא אםכ"ט(,

 נזר אבני שו"ת מדברי יצא דלא ראיהוהבאת
 השייכות מה להבין זכיתי ולא ת"ק, סי' ח"באו"ח
 שצריך הם דבריו כל כי שלנו. לשאלה דבריושל

 השיש על הנרות הדביק אם ולכן לנרות, כלישיהיה
 לא אדמה תפוחי לתוך אותם תחב אם או יצא,לא

 גם מצוה. בזוי לענין כלום דיבר לא אבל כלי.מקרי
 החיים כף בס' שהובאו הפוסקים מדברי שהכאתמה
 וקליפי הנשבר חרס לענין ס"ב ס"א ס"ק תרע"גסי'

 כלום הזכירו ולא לכתחילה לענין רק דברוביצים,
 בדיעכד. יצאשלא

 ג' הלכה כ' פרק סופרים במסכת זו הלכהומקור
 ואם ישן בנר להדליק ואסור חנוכה נר מדליקין :וז"ל
 ול~נזכר עכ"ל. יפה יפה באור מלבנו ישן אלא לואין
 בזוי משום שאסור רק ישן בנר יצא שלא כלוםשם

מצוה.
 מצוה דבזוי כתכ ב' דין ס"ח כלל אדם חייובמפר

 רש"י מדברי כן ולמד מדאורייתא, גמורה דרשההוא
 שילמרו רכולהון, אבוהון : וז"ל שכתב, א' כ"בשבת
 ושפך מקרא לן דנפקא הדם כסוי דם, ממנו;כולם
 עליו בזויות מצות יהיו שלא טעמא בה ומפרשוכסה
 כתב וכן מ', סי' אריה שאגת בשו"ת כתב וכןעכ"ל.
 בשדי דבריהם והובאו ב', ל' דף ביצה יהושעבפני
 ל"ח(. סי' הכי"ת )מערכת ר"ט עמ' א' כרךחמד

 כיון אבל התורה, מן דהוא נימא אי דאף נ"לאמנם
 הדבר וטעם בדיעבד, יצא זה באופן המצוהשעשה
 דאמר מילתא דכל ב' ד' תמורה רבא דאמרדאף

 שם פירש הרי מהני, לא עביד אי תעביד לארחמנא
 תעשה בלא שרק ונמצא תעשה. לא תעביד, לארש"י
 כתבה התורה כאן אכל מהני. לא עביד דאי לומרשייך
 גם כן ושחט, ששפך יד באותו דהיינו וכסה,ושפך
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 התורה אבל ברגלו, לכסות שאין משם ונשמעיכסה,
 ושפך כתבה אלא תעשה, לא בלשון השתמשהלא

 בדיעבר. מהני עביד אי ודאי וכאןוכסה,
 א' ה' תמורה הגמ' מדברי דברינו עלוהקשו
 היפה על הרעה מן תורמין דאין מהא ראיהשהביאה
 ובכ"ז "תרימו", עשה בל' דהוי - חלבו מכלדילפינן
 לא. או מהני עביד אי בה וטרינןשקלינן

 הקשה כבר לא" "גרוע ד"ה שם שרש"יועניתי
 אלא ממש לאו דהוי משום ולאו : וז"ל וכתב זוקושיא
 שזה לומר יש וא"כ עכ"ל. הוא עשה מכלל הבאלאו
 כמו עשה בל' בתורה מפורש שהדבר היכןדוקא

 בענין כתבה התורה כאן אבל חלבו", מכל"תרימו
 ואיננו שחיטה, לענין הוא "ושפך" והיינואחר,
 הוא כי עליו בזויות מצות יהיו שלא לעניןמפורש
 שדומה לומר שייך לא ובזה בלבד, דרשה שלענין
ללאו.

 למה הקשה אבוהון ד"ה תוס' א' כ"כובשגת
 דכולהון דאבוהון נאמר לא ולמה דם, דכולהואבוהון
 דלא ר"י ותירץ : ל' ביצה בגמ' מקרא דנפקי סוכהעצי
 איכא מהם דבמסתפק סוכה מעצי לומדיםהיינו
 נר לאור מעות וכהרצאת סוכה בנוי אבל מצוהכיטול
 דאף וכוונתם עכת"ר. מצוה כיטול ליכאחנוכה
 עדיין אבל ברגלו שמכסה בזמן המצוה אתשמבזה
 לדבר סוכה בעצי משתמש אם אבל מתקיימת,המצוה

 שמכסה דאף קצת ומשמע סוכה, מצות מתבטלתאחר
 מצוה ביטול נחשב ואינו קיימת המצוה עדייןברגלו,
 וה. באופן יצא שבריעבדכיון

 חנוכה מערכת 195 עמ' ט' כרך חמד בשדיוראיתי
 פ"ח סי' חאו"ח סופר כתב שו"ת בשם כתב ד'סי'
 נא הקריבהו בו שיש כדבר שנסתפק לי, וישד"ה

 דבריו כל אמנם יצא. לא בריעבד אף שמאלפחתך
 עכבר גללי וכגון תשקצו בל בזה שיש באופן הםשם

 אבל למצות, קמח מהם שעושים בחטיםשהתערבו
 מצוה, בזוי אלא תשקצו כל משום כאן איןבניד"ד
 מצאתי ולא מכובדת, בצורה המצוה עושהשאינו
 סופר. הכתב בזהשדיבר
 המצוה עשה שאם מקום בשום מצאתי לאעכ"פ
 הדם כיסה שאם נראה ולכן יצא, שלא בזויהבצורה
 בכלי חנוכה נר הדליק אם או שחיטה, אחרברגלו
 אבל בדיעבד, חובה ידי יצא בו הדליקו שכברחרס

 על שעכר לחשוש דיש כן לעשות חלילהלכתחילה
 אחד גאון מו"ר פסק וכן התורה. מן גמורהדרשה

 דרך אלא אינו כי כריעבד שיצא דפשוטשליט"א
 המצוה. לעשות איךלכתחילה

 טאד רגה בברכה מסייםוהרעי
 הסכבדוידידו

 פיינהנדלר פסחישראל
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 דעה יורהחלק

 עאסימן

 כלים במדיח וחלביבשרי

 תשמ"ח ניסןט'

 עוסק שץיטיש, עמנואל מיכאל הרב אהובייידידי

 תונביש פעיה"ק טציץ" "עזר בארגץ באמונה צבורבצרכי
 וש"ת;אחדשה"ט
 מותר אם )"[ח45קעח15ם( כלים מריחבענין
 רברי והבאת וכשריים. חלכיים לכליםלהשתמש
 הסלים. יחליפו אם להיתר זצ"להאג"מ

 שם וכתב כ"ט סי' ח"ב יו"ר אג"מ בשו"תעיינתי
 אי קודם רותחים אחרים במים שיריח מהראויוז"ל:
 שיש סכר האג"מ שגם הרי עכ"ל. לזה פנאייש

 כלל כלים בלי התהליך שיעשה ירי על הגעלהלעשות
 לבשרי. חלביבין

 שם שאין שהבין ידאה באג"מ שם המעייןועוד
 כתב וכן בטל. וחלכ בשר המעט אלא בעין וחלבבשר
 או בעין שומן עליהם כשליכא : וז"ל הנה ד"השם

 עכ"ל. וכו' איסור ליכא הרבוק שומן נגר ששיםשהיה
 אף הרין שמעצם ונמצא וז"ל: שנית שם כתבוכן

 כלי שהוסרו אחר שם ליתן רשאין היו המיםבאותם
 מים רבוי הוי הבעין רנגר חלב כלי שם להריחהבשר
 עכ"ל. מששים יותד הרבההרבה
 בטל ואינו בעין שם יש שאם פשוט ניאהאבץ

 ונמצא בעין חלב שהיה וכגון יבלעו, הדפנות הריבס',
 בעין, בשר בו מבשל ושוכ חלכי, כסיר הואשהמריח
 והדפנות וחלב בשר בלעו והרפנות שהכליםנמצא
 כשאין גם כן אחרי בהם שידיחו הכלים אתיאסרו

 שהדיח בכלים כשר של ממשות שהיה וכגוןאיסור.
 נקיים חלביים כלים הריח ושוב ס', היה ולאכמדיח
 ומקור וחלב. בשר משום יאסרו והדפנות הכליםכ"י,
 שכתב ג' סע' צ"ה סי' יו"ד השו"ע מרכרי זהדין

 וכו' חולבת ביורה שהודחו כשר של קערותוז"ל:
 אוסרין ויש וז"ל: זה על הרמ"א וכתב עכ"ל.מותר
 הנידון ממש וזה עכ"ל. בהן דבוק שומן איןאפילו
 בו מריח ושוב בשרי, לכלי נהפך המריח שהרישלנו
 שהתיר שמה פשוט ולכן יומן. בני חלבייםכלים

 על שמונח הבעין נגד ס' שיש בתנאי הואהאג"מ
הצלחות.
 שעושים בזמנינו שמצוי במה גריעותא ישועוד
 שאין יותר גדול חשש שיש ונמצא קטנים,מריחים
 הבעין לעומת מריחים שהם המים בכל בס'כיטול

שבפנים.
 במדיח להשתמש להתיר נראה לא למעשה,וץכן
 על לעמוד שיכול מי שאין כיון וחלבי, לבשריאחד
 לפני נקיים לגמרי כמעט יהיו שהכליםהדבר

 בבתי פשוט המנהג וכן למריח, אותםשמכניסים
 הסלים, החלפת על סומכים ולא ה', לרכרהיראים
 לדינא אתי והסכים מדיחים. בשני משחמשיםאלא
 ומחמת שכתבנו. הטעם מן שליט"א אחדגאון

 קצרתי. מאיץשהשליח
 בדיצה הזכחים ומו הפסחים מו 5אכו5 יזכהווהקב"ה
וחדוה.

כעתירת, בשר.בהם
 פיינהנדלר פסחישראל יש אחד מסוג רק ממשוח היה אם גםובאמת
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 עבסימן

 ; איסור טעם מפני חוצץ דק אלומיניום נייראם
 איסור של אוכל כאשר הכלים לאסור יש בדיעבדאם

 עליהםהונח

 תש"ן שבטי'
 שייטייא פביאן ישראל הרב החשוב האברךיכבוד
 חיים[, אורחות ישיבת ראשןוכעת

אחדשהייט,

 חוצץ דק אלוטיניום נייר אם א:ענף
 אימור פעםטפני

 ניר בתוך החלה את ששורפות שיש השאלהבדבר
 כשרה, אפיה תכנית על מונח כהיותו דקאלומיניום

 האיסור טעם מפני חוצץ הזה הניר אם לדון ישוא"כ
 לגבי גם לשאול יש וכן התבנית. לתוך יבלעשלא
 התנור. מדף עלהנחה

 הרמ"א דברי ע"פ להיתר לדון מקום שיש דנתיפה
 בזו זו שנוגעות קדירות דשתי ח' סע' צ"ב סי'יו"ד
 נחשב כאן ואף עכ"ל. בנגיעה זו את זו אוסריןדאין
 יעבור לא החלה וטעם אחד, לכלי אלומיניוםהניר

לתבנית.

 כמה ויש בזה, להקל לכתחילה לסמוך איןאטנם
 ס"ק ק"ה סי' יקותיאל התורת דעת חדא, לכך.טעמים

 דהקשה ק"פ, ס"ק צ"ב סי' תשובה בדרכי והו"דח',
 דכיון לכלי מכלי או למאכל הכלי מפליטת שנאמאי

 מ"ט א"כ רוטב בלא גם לצאת יכול דמכלידאמרינן
 להחמיר הרוצה : וסיים וכו', שבצדה הכלי יבלעלא
 משובח זה הרי בזו זו נוגעות קדירות בב' עצמועל

 מוכרחות הראיות שאין כתב שאול יד ובספרעכ"ל.
 בחלב. בשר לגבי לא אבל איסורין בשאר רקלהחמיר
 של בבליעה דאיירי כאן עכ"פ שם. בדרת"שוהו"ד
 אין ובאמת בזה. להחמיר פוסקים כמה דעתחלה,

 מדבר הוא שהרי חלה, לגבי מיקל שהרמ"אהוכחה
 בחלב. בשרלענין

 מ"ו סי' פ"ח חולין שלמה של בים ראיתיועוד
 למיסר דבעי למאן ואפילו : וז"ל שכתב השביעיבדין
 שהקדירה הכא אבל בזו זו חמין הנוגעים קדירותשתי
 ביש"ש שכבר לנו הרי עכ"ל. למיחש איכא מאיצוננת
 והו"ד נוגעות, קדירות בשתי שהחמירו פוסקיםהביא
 פ"ב. ס"ק צ"ב סי' הגדולה בכנסתגם

 בדיעבד רק הוא נוגעות קדירות שדין מסתברגם
 הרמ"א דברי כן לפרש יש ואולי אסור. לכתחילהאבל
 בכל להזהר יש שלכתחילה שסיים ח' סע' צ"בבסי'
 הזה, בסעיף שהזכיר מה כל על דוקא דמשמעזה,
 נוגעות. קדירות ב'כולל

 הוא אם לדון שיש אלומיניום ניר בנידוןובפרם
 כלל, לכלי דומה ואינו מאד, דק הוא שהרי לא, אוכלי
 כזה דק שבדבר לנו ומנין בעלמא, כקליפהאלא

 קדירות. ב' של ההלכהנאמרה

 שיחצוץ אלומיניום ניר על לסמוך שאין נראהולכן
 כמו איסורים בשאר ובפרט איסור, בליעתמפני

 על אלומיניום בניר אותם להניח ואין וחלה,טריפות
 שליט"א. אחד גאון מו"ר אתי והסכים כשרים.כלים

 הכלים לאסור יש בדיעבד אם ב:ענף
 עייהם הונח אימור של אוכלכאשר
 בניר החלה הניח כבר אם השאלהבענין
 הכלי. את לאסור יש אם בכלי, אותה ואפהאלומיניום
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 הפוסקים רעת א', בענף שבארנו מהכפי
 כלי, אינו כלל אלומיניום שניר החשש וגםהאוסרים,

 אם אמנם הכלים. את לאסור יש בדיעבד שאףנראה
 לאסור אין אלומיניום בניר פעמים שתי החלהיעטוף

 י"ל הראשון, בניר נוגע השני שהניר דכיוןבדיעבד,
 לעבור הטעם יוכל לא נאסר הראשון הניר אםדאף

 אמר שליט"א אחד גאון מו"ר אמנם השני. הנירבגלל
 דרמי משום אחת בעטיפה גם לאסור איןשבדיעבד
 נטילה, כדי אלא אוסר שאינו ועוד קדירות,לשתי
 ע"כ. נטילה, כדי כמו בזהונחשב

 עוז ידידו ביוניקו דועיקעוהריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 עגסימן

 טבילה לענין מפלסטיק חשמליכד

 לארץ מחוץ קנקן להטביל צורך יש אםנשאיתי
 חשמלי חימום גוף יש ובתוכו מפלסטיקשעשוי
 המים. את בו שמרתיחיםממתכת,

 שאסור הכד על שכתוב שאף לדעת ישראשית
 הגר"ש הגדול הגאון מו"ר לי אמר למים,להכניסו
 שבעים הכלי מייבשים שאם שליט"א ואזנרהלוי
 יקרה שלא הדבר בדוק הטבילה, אחרי שעותושתים

 זה אחרי ועבד שלי בטוסטר עשיתי וכן נזק. שוםלו
 שנים.עשר

 חיוב גורם החשמלי הגוף אם היא בזההשאלה
 שהרי הכלי, עיקר גם והוא ממתכת שהוא ביוןטבילה
 כל כי הקנקן, את קונים היו לא החימום גוףבלי

 מים. להרתיח היאתכליתו
 וכמו מעמיד, של דין חימום לגוף יש אם לדוןויש

 שמבואר הריחיים את שמעמידים ברזל שלחשוקים
 ברכה, בלי שטובלים י"ב ס"ק ש"ך ק"כ סי'ביו"ד
 מה וכל לריחיים קיום שום אין החשוקים בלישהרי
 הברזל, הוא לפעול, האפשרות את לריחייםשנותן
 החימום גוף בלי שהרי חימום, לגוף שה"ה לומרויש
 את מעמיד החימום שגוף נמצא הקנקן, את יקנולא

הקנקן.
 מבחינת אבל הכלי, תכלית על דברנו כאןעד

 גוף של החשמל חוט הרי הכלי, שלהמציאות
 על נסתם זה ונקב הקנקן מתוך נקב דרך יוצאהחימום

 מצד גם ולכן ידלפו. לא שהמים כדי מתכתידי
 הוא הכלי שבתוך המים של המעמידהמציאות,
 רחיים כדין ברכה בלי זה כלי להטביל יש ולכןמתכת.

 אחר גאון אתי והסכים ברזל. בחשוקי אותםשהעמידו
שליט"א.

 עדסימן

 טבילה הטעונים בכליםאכילה

 תשמ"ג אדרערלהי

 ובקשה בתשובה, שחזרה מבחורהנוצאיוצי
 נקנו כי בטבילה החייבים הכלים את להטבילמהוריה
 היא אם ושאלה זאת. לעשות סרבו ההורים אבלמגוי,

 לא מכלים הוריה בבית לאכול אופן בכלרשאית
טבולים.
 הוא טבול שאינו בכלי להשתמש האיסורוהנה
 מותר, ד"ה ז' סע' שכ"ג סי' הבה"ל וכדברימדרבנן,
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 אבל התורה מן הוא הטבילה שחיוב בכלים אפילוווה
 מדרבנן. הוא להשתמשהאיסור

 ד"ה כ"ד הערה פ"ג כלים טבילת בס'וראיתי
 )שליט"א( אויערבך מהגרש"ז ששמעומהגרש"ז

 מדרבנן הוא ההשתמשות שאיסור דכיון]וצ"ל[
 תחילה, תטבילו אלא בכלי תשתמש אל לנושאמרו
 יתן לא המוכר אם אבל לטובלו כשיכול זה כלוא"כ
 שרי ולשתות לאכול שרוצה כיון לטובלו,. לקחתולו
 בית וכגון אחר של בבית ה"ה 17 סברא ולפי ע"כ.לי'

 להטביל. לו נותנים שאינם כיון הפטור לו ישההורים
 הגדול הגאון לפני כאן שכתבתי מה את אמרתיושוב

 אתי והסכים ]וצ"ל[ )שליט"א( אויערבךהגרש"ו
 וכעת שלו הם הכלים אם וה בכלל אין וכמובןלדינא.
 בעל על שהרי סיבה, איוו מחמת להטבילם יכולאינו

 כמו ולא עצמם מחמת להטבילם חיוב חלהכלים
 מה מחמת הוא שהחיוב שלו שאינו בכליבמשתמש
 פ"ד הגרש"ו בשם שם וכ"כ הטבילם. לא הכלישבעל
 שלא עוד כל רק וה על לסמוך אין אבל ד'.הערה
 יעדרו ההורים אם אבל הכלים, את להטביל להיודמן
 ואעפ"י הכלים, כל את להטביל תודרז או הבית,מן
 סברא על וגם הטבילה. מועלת כן גם דעתם, נגדשוה
 )שליט"א( אויערבאך הגרש"ז לדינא אתי הסכיםזו

]וצ"ל[.

 עהסימן

 ; ליהודי טלביזיהלמברר
 ; יחד מזמרים ונשים שגברים במקום זמר בכלי לנגן לאשה מותראם

 נשים ברקודי עור לפניבדין

 תשד"מ סיוןכ"ז

 ייהודי מלביזיה יבוכור א:וננף
 את למכור רשאי אם תשובה מבעלנשאיתי
 שרואים כלי היא )הטלביזיה ליהודי שלוהטלביויה

 שאם טען פריצות(,כי מיני וגם העולם חדשותבו
 גדול. הפסד לו יהיה לערביימכור

 שכתב ט"ו סי' ציון בנין שו"ת לפיואמרתי
 לעשות למומר לתת רשאי מסייע, איסורדבמקום
 וגם העבירה שעת שאינו כיון איסור בה שישמלאכה

 שניתן כיון ולפ"ז ע"ש. להדיא האיסור תבעלא
 להשיג אפשר וגם אחד, במקום טלביזיהלהשיג

 כאן יש אלא עור, לפני על עובר אינו א"כמשומש,
 צופה היהודי אין המכירה ובומן ומאחד מסייע.חשש
 ובפרט עבירה, שעת הוי לא א"כ אסורים, דבריםבו
 אסורות, תכניות בטלביזיה שאין בעת לו ימכוראם

 אין וגם אסורים. דבדים כעת בו לראות יוכל לאשאן
 לנו אומר שאינו לאיסור, בפירוש תובע הקונההיהודי
 האסורים, דברים לראותשרוצה

 שלדעת דבר המשיב בשם מביאיםוראיתי
 גם לסייע אסור ס"א, דגיטין בסוגיא ורש"יהרמב"ם
 הפסד שהוא זה באופן אמנם עבירה, בשעתשלא
 ויוכל הנ"ל ציון הבנין על לסמוך שאפשר נראהגדול,
 ליהודי. הטלביזיהלמכור
 לשו"ת דבדים בכמה שכוונתי ראיתיושוב

 גדול שבהפסד נראה ולכן קפ"ד. סי' ח"בהמהרש"ם
 וגם מיד בו ישתמש שלא בתנאי ליהודי למכורמותר
 הגאון ומו"ר איסור. בו לראות שרוצה מפרשלא

 שאפשר אמר שליט"א ואזנר הלוי שמואל הרבהאדיר
 בוה לצרף שאפשד למומר, למכור יקפיד אםלהקל
 איסור במומר שאין סק"ו( קנא סי' )יו"ד הש"ךדעת

 ההיתר מן כך כל נוחה דעתו שאין אמר וגםמסייע,
בזה.
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 זמר בכלי ינגן לאשה מותר אם נ:ענף
 יחד מזמרים ונשים שגבריםבמקום

 באקורדיון לנגן שהוומנה מאשהנשאלתי
 ונשים. גברים יחד שיומרו במקום ספר, ביתבמסיבת
 הופעתה שבלי לה שידוע שבמקום הדברוברור

 במקום אבל לנגן. לה אסור ודאי יחד, יזמרו לאלנגן
 איסור יש האם הופעתה, בלי גם ישירו, הכישבלאו
 לאו. או מנגנת שהיא בוהמסייע
 כלי שאין בזמן כי באיסור, מרבה משום לדוןו"ם
 מרבים זמר כלי הרבה כשיש אבל מעט, רק ישירוזמר

 כתב )שם( ציון בנין שבשו"ת אלא לשיר,האנשים
 לעשות שיכול דהיכא )ו:( בע"ו הריטב"אבשם

 ואעפ"י עור לפני משום ליכא ידינו על שלאהאיסור
 ע"ש. חיישינן לא ידינו על באיסור שמרבהשאפשר
 נשים יותר שמרבים מה לחוש אין כאן גםולפ"ו
 משום לדון כאן שייך שלא נראה זה בלי וגםלשיר.
 בזה אין מזמרות, שהן נשים שיש כיון באיסור,מרבים
 הגברים כי מומרות, נשים שעוד במה איסורתוספת

 אם יותר גדול איסור על עוברים אינםששומעים
 הוא הקול כי נשים, חמש במקום נשים עשרשומעים

 משום לדון יש ואדרבא מאה, ובין אחת בין ערוהקול
 מבחינים לא מומרות, נשים בהרבה כי באיסורמיעוט
 בקולות. כךכל

 קול איסור יש נשים בהרבה שגם שפשוטואעפייי
 באיסור. מרבה משום בו אין עכ"פ אבל ערוה,באשה
 הכלי שבגלל טען שליט"א שטרן משה הרבוידידי
 את מגדיל וזה הנשים, עם יחד שישירו אנשים יששיר

 בנעורת, אש נחשב שהוא סוטה הגמ' וכדבריהאיסור
 מסייע או עור לפני נחשב שזה נראה אין אבלע"כ.
 ערוה. באשה קול יש זה בלי שגםכיון

 ציון הבנין בשו"ת והו"ד )שם( הריטב"אוכתב
 דמשום נהי לאיסורא בפירוש ליה תבע אי : וז"להנ"ל

 מסייע משום במילתא איסורא אכתי ליכא עורלפני
 או איסור לעשות לו גורמין שאנו כל עבירה עובריידי

 ידי מסייעין שאין לן וכדקיימא באיסורלהרבות
 ולא אסור החזקו להם לומר ואפילו בשביעיתישראל
 ישראל דכל בידו למחות חייבים שאנו אלאעוד
 לעשות להם לגרום להם שאסור וכ"ש לזה זהערבין
 בפ' וכדאמרינן כלל באיסור להרבות או איסורשום

 מסרינז היכי לרועה חיותא אנן דאלת"ה אוחזיןשנים
 עכ"ל. התםוכדפרישנא
 ליה תבע משום כאן יש דשמא לדון ישועפייז
 לנגן שתבוא לאשה אמרו שהרי לאיסורא,בפירוש
 לה שאמרו ונמצא יחדיו, האנשים לשיר שיוכלוכדי

 לא עדיין אבל איסור. על לעבור להם שתסייעבפירוש
 לאיסור שתבע הריטב"א פירש שהרי הדבר,ברור
 להם לגרום או באיסור להרבות מסייע אםנקרא
 בלאו שגם בארנו כבר כאן והרי האיסור, עללעבור
 מרבה נקרא הנשים רבוי ואין תזמרנה. הנשיםהכי

 גם שהרי איסור לעשות להם גירמת אינה וגםבאיסיר,
 ישירו. הם תנגן, שהיאבלי

 לעובד לומר שאסור אמרו שחז"ל כיון אופןובכל
 ואם למחות, שחייבים אלא עוד ולא החזקו,בשביעית

 להם מרבה אינו אם גם איסור שיש מוכח הריכן
 מעשיהם שמאשר בוה אלא איסור, גורם אובאיסור

 בעשיית ידיהם מחזיק זה כי מסייע משום בויש
 הריטב"א שהזכיר שמה לומר צריך ולפ"זהעבירה,
 אעפ"י לאסור יש בזה איסור, גורם או באיסורשמרבה
 כאן כי אותם, מעודד אינו וגם למהות בידושאין

 החוקו ובאמירת בפועל הסיוע מעשה מצדהאיסור
 מסייע שאין אעפ"י ועידוד מסייע מצד הואהאיסור
 אבל בלשונו דוחק קצת שזה ואעפ"י ידיו.במעשה
 דבריו. שיתיישבו כדי לתרץ יש כךעכ"פ

 על עוברים שהם בזמן מנגנת שהיא כיוןויפ"ז
 זה לדמות יש ונשים, גברים ביחד לשירהאיסור
 מסייע משום ואסור שביעית לעוברי החזקולאמירת

 עבירה. עובריידי

 נשים ברקודי עור יפני בדין ג:ענף

 הנשים בין שרקדה שבזמן מאשהנשאיתי
 על ומתבונן בפתח עומד אחד גבר ראתהבחתונה,
 להמשיך לה מותר אם ושאלה הרוקדות.הנשים
 אותו. מכשילה היא דשמאלרקוד,

 ונראה בזה. יש איסור איוה לברר עלינוראשית
 רוצה הוא אם שהרי מסייע, איסור אלא כאןשאין

 עליה, דוקא להתבונן זקוק אינו נשים, עללהסתכל
 שם. רוקדות נשים הרבהשהרי

 המשנה דברי הביא א' ס"ק ק"ס סי' יו"דובפתייש
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 ראם ראע"פ רבית גבי שכתב ב' רין מלוה פ"רלמלך
 בשביל עור, אלפני עובר האחר הלוה היה זה לוהלא
 שכיון רבריו ופירוש ע"ש. עור מלפני נפטר לאזה

 לפני איסור נשאר השני, את המכשיל אחר יששעכ"פ
 אחר ראין היכא רק שייך מסייע איסור משא"כעור,

 ע"ש זה, על חולק משה והפני איסור. עלשעובר
בפת"ש.

 מן להנות בנשים המתבונן יוכל לאובנידייד
 זו שאשה לומר אין וא"כ תרקור, שאשה בליהרקורים
 שהרי אחרות, נשים שיש כיון לפ"ע על עוברתאינה
 על לעבור כרי רוקרות לנשים נזקק הואעכ"פ

 אשה כל הנ"ל, למלך המשנה שלרעת ונמצאהאיסור.
 מה"ת. עור לפני על עוברתשרוקרת
 שהאיש בבירור יורעים היינו אם זה כלאטנם

 רוקרות, היו לא ואם רוקרות, נשים רוקא לראותרוצה
 כוראות, ירוע זה אין אם אכל כנשים. מתכונן היהלא
 ואין מהם, להנות בנשים שמתבונן יתכן בהחלטהרי
 הרי הרבר, כאן ואם הרקורים. לראות רוקא עניןלו

 שם היותה עצם כי להכשילו, רבר עושה האשהאין
 עור. לפני שיקרא מעשה נחשבאינו

 אם כי עור לפני להחשיב שאין לומר ישובכל?
 וכגון להכשיל, מיוחר שהוא רבר שעושיםבזמן

 אבל איסור, רבר מוכר או לנזיר, יין כוסשמושיט
 שרגילות מה והיינו כררכה, עושה שהאשהבמה
 זה אין בה, ולרקור לחתונה לבוא וכגון לעשותהנשים
 להכשילו רבר עושה אינה כי עור, לפני בגררנכלל
 עצמו. את מכשיל הואאלא
 בכל להסתלק שעליה נאמר איך שהרי מסתבר,וכן
 דבר והוא עליה, שמסתכלים מרגישה שהיאפעם
 השכל. מןרחוק
 או להתלבש לא מצווה שהאשה נראה רברמוף
 כל אבל עליה, להסתכל עינים שמושכת באופןללכת

 מחיצה, שיש במקום רק ורוקרת בצניעותשמתלבשת
 ועל הגרר, עוכרים מתפרצים שכמה לדאוג להאין
 נאמר ועליה וימת, לרשע הלעיטהו נאמר זהכגון
 ישראל. עלשלום

 עוסימן

 אסורות מאכלות עון על בנתשובהחזרה

 על תשובה יעשה ארם איך השאלהבענק
 לא לבו, את טמטמו כבר והרי אסורותמאכלות
 חלב האוכל והרי תשובה, תועיל לא למהירעתי
 כפרה לו שיש בפסוק ומפורש חטאת קרבןמביא

 החמור בחלב אם כן ואם ל"ה( ר: )ויקראוסליחה

 כפרה שיש כ"ש כפרה, לו יש כרת באיסורשהוא
 בלאו. כולם שהם טמאות ובהמות וטריפותלנבילות

 זה במזיר, ולא כפרה יש בשגגה ררוקא תשיבניואם
 ורואים שוה, בשניהם הוא הלב טמטום שהריאינו

 מועילה.שתשובה

 עזטימן

משיכת

 תשמ"ג תמוזי-א

 בלוי ישעי' יעקב רבי סועייה חוייב הסשורסם הגאוןיכי
 ועו"ס, הדר חובת יהודה ברית מח"סשייט"א

 בבנקיתר

 אוכר )וכלע"ז יתר משיכת אם השאלהע"ד
 בבנק, בחשבונו כסוי לו שאין בזמן הבנק מןרראפט(

 נשאלתי ועוד הבנק. של עיסקא היתר לזה מועילאם
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 של מצב למנוע ע"מ כסף ללות להקפיד ישאם
 להתבייש שעדיף השואל שאל כי יתר,משיכת
 בעוה"ב. ולאבעוה"ז
 וז"ל: מ"כ סע' רבית הל' הגרש"ז בשו"עוכתב

 עיסקא עצמן הן שמקבל המעות כשאותן זהוכל
 ביציאותיו, אותן מוציא ואינו להרויח בהןשמתעסק

 הלוואה שהן המעות חצי על יתר הוציא אםאבל
 או דירתו או פרנסתו לצורך כגון ריוח, שאיןביציאה
 להוציא רשות לו שנתן הנותן מדעת בין חובו,פירעון
 אחרות מעות החזיר שמיד אף מדעתו, שלאבין

 ואם שלו הריוח ה"ז והרויח, בהן ונתעסקתחתיהן
 ע"ש. עכ"ל וכו' גמורה רבית ה"ז להנותןנתנו

 קע"ז סי' יו"ד בשו"ע מפורשים הדבריםובאטת
 המעות הוציא הלוה אם וז"ל: שכתב ז'סע'

 שכיון והיינו עכ"ל. רבית הוי רווח ונתןביציאותיו
 הכסף נהפך א"כ עצמו, לצורך בכסףשהשתמש
 נותן הוא אופן בכל ואם לעסק ולא גמורהלהלוואה

 רבית. משום אסור זה הרי רווח זהעל
 ס"ק קע"ז סי' תשובה דרכי בספר ראיתיאמנם

 לא ]אמנם ק"ס סי' ח"ג ומשיב שואל בשםמ"א
 להתיר שכ' שו"מ[ בשו"ת שם זה חילוקמצאתי
 שכירות שמקבל מה רק מסחר שום לו שאיןלמלמד

 לצורך או בנו את להשיא מעות ללותהמלמדות
 משום למלוה ריוח וליתן וכדומה וכגדיםמזונות
 מעות ליקח מוכרח הי' זאת ליציאה שהלוהודלולא
 מה נמצא זאת, יציאה לצורך עסק מאיזהאחרים
 זו מלוה במעות הרויח כאילו אחר כעסקשהרויח
 כיציאותיו.שהוציא
 לו יהיה לא ואם מהמלמדות שפרנסתו מלמדו~כן

 ירויח ולא התלמידים עם ללמוד יוכל לא לאכולמה
 הלוואתו על ריוח ליתן רשאי פרנסתו כדיהשכר
 בנו את להשיא כשמלוה וכ"ש מזונותיו,לצורך
 לשלם כדי ללוות מותר וכן לבנו, מזון מליתןשמרויח
 מתבטל היה החוכ לשלם לו היה לא דאםחובותיו,
 עי"ש. העיסקא לשלם צריך ע"כ פרנסתומעסק
 הדין ובין שאלתו בין השו"מ שמחלקומה
 מתחילה שבשאלתו - ז' סע' קע"ז סי' כשו"עהמבואר
 אבל העיסקא של הכסף את בחובו לקחת לוהרשה
 בכסף להשתמש ממנו ביקש שלא מדוברבשו"ע

 מל' הוכיח פ"ח סי' ש"י תשורת ובשו"תהעיסקא.
 לו שיש וכתב וז"ל: שכתב קכ"ב( סי' )ב"קהמרדכי
 להוציא המעות מן המקבל יצטרך שאםלהתנות
 ע"י למפקיד אותם ויזכה בקרוב אותם שיחזירלצרכו
 רשות שקיבל שאעפ"י מפורש הרי עכ"ל. וכו'אחרים

 אחרות מעות לו לזכות צריך עדיין אבל המלוהמן
 רבית. איסור יש שאל"כתחתיהן

 דחה רט"ז לסי' במפתחות ח"ב מהרש"םובשויית
 יזכה לא אם שאסרו שהפוסקים ש"י התשורתדכרי
 לא אם אפילו ידוע, דבר שקצץ באופן דכרו אחר,כסף
 ואם עיסקא היתר צד על כנעשה אבל כלום,הרויח
 ע"ש. עכת"ד שרי דבכה"ג י"ל יפטר הרויח שלאישבע
 ריוח, היה ולא לריוח סכום שקצצו שכיון דבריווכיאור
 אם אבל רבית, אלא ריוח נקראת לא המעות נתינתא"כ
 להשבע שיכול שם מפורש הרי עיסקא היתרעשו
 ולא הכל, מן יפטר ואז דבר הרויח שלא העיסקאמקבל
 רוצה אינו כאשר משלם שהוא מה וא"כ דבר.ישלם

 לו ואין נשבע, שאינו משום קנס אלא זה איןלהשבע,
 לשלם יכול שפיר ולכן בכסף שעשה מה עםקשר
 עיסקא. לצורך לא בכסף שהשתמשאעפ"י
 שהרי ברורים. לא עדיין המהרש"ם שדבריא~א
 הוא הרבית ותשלום עיסקא היתר עושים שאנואעפ"י
 עכ"פ אבל השבועה, חסרון בגלל קנס שלבגדר
 היא העיסקא שהרי עיסקא של צורה להיותצריכה
 נעשית הקנס וצורת רווחים, על תשלום לתתהמתירה
 כאן אין אם אבל הרווחים. סכום קביעת עללהקל
 והרי קנס, לזה שקוראים מה יועיל מה כלל, עסקשום
 רבית אלא זה ואין עסק, שום כאן שאין יודעיםאנו

 מועיל שאינו פשוט שזה קנס, לזה וקוראיםגמורה
 רבית. איסורלהתיר

 וכמבואר התירו בקושי עיסקא 3היתרואפי~ו
 הנדפס הפנים בלחם )מובא כ"ג אות הסמ"עבקונטרס
 עיסקא ההיתר ביאור אחרי שכתב רבית( הל'בסוף
 תמוהים דברים אלו שכל אעפ"י וז"ל: בינינוהנהוג
 כדי לאסרם אין שעה לצורך מ"מ כהערמהונראים
 להוסיף דלא הבו וא"כ עכ"ל. ברית לבני מחיהליתן
 הותר. בעיסקא ורקעלה

 וז"ל: תירץ שליט"א שורש יוסף הרבוהרה"ג
 לא דלעולם המהרש"ם על הקושיא ליישבנלענ"ד
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 שום כשאין אף לגמרי הת"ע להתיר המהרש"םנתכוון
 בצירוף כונתו אלא דקנס סברא הך משום כללריוח
 שהזכיר וכפי השויימ וסברת עסקיו כל דמשעבדהא
 וכונתו במפתח, בהערתו גם לזה ורמז התשובהבגוף
 איסור ליכא נמי כלום הרויח דבלא דכיוןלומר

 ע"י להתיר יש ממילא ריבית אבק אלאדאוריתא
 עכ"ל. הנ"לסברות

 בשו"ת המבואר ע"פ היא הנכונה העצהאבל
 בסימן נתיבות ולפמ"ש וז"ל: פ"ז סי' ש"יתשורת
 סחורה איזה שיקנה המלוה לו אמר דאם ס"אקע"ו
 הסחורה נקנה שותפות לשם סחורה וקנהשירצה
 היה ה"נ לצרכו הוציא המלוה דמעות אףלמלוה
 חוכו לפרוע שירשהו זה אופן על לעשותאפשר
 הלוה ליד מעות שכשיבא ולפרש לו שנותןכמעות
 ונעשה שותפות לשם מתחילה העסק יהא בהןויתעסק
 הוא שנקנה סחורה כי המלוה חוב יפקע ואזישליחו
 יוכל הזה שהכסף והיינו עכ"ל, שלו המלוהכפרעון
 אחר שדבר שמתנה רק כחפצו בו להשתמשהלוה
 יהיה הלוה כי בו שותף יהיה הוא כו וירויחשיקנה
 שותף יהיה המלוה ואז הסחורה לקנות המלוהשליח
 זה לפי אמנם הלוה. מן רווחים לקבל המלוה ויוכלכו

 יש שכבר בסחורה שעבר על קנין לעשות שצריךנראה
 לקנות. עתיד שהוא סחורה על שליח לעשותו אולו

 וז"ל: המהרש"ם בשם הביא הג"ל תשובהובדרכי
 על שלקח כתוב היה ה"ע שבהכתב שנשאלכדבר

 לשלם חייב אם בה הרויח ולא פלוניהסחורה
 טראט"ע שנתן דכיון והעלה העיסקאההתפשרות

 וכל הסחורות וכל עצה"ע במלוה עליו כזקףהו"ל
 לא ואם העיסקא לנותן משועבדים המה שלוהעסקים
 העיסקא לשלם צריך עסקיו בכל הרויח שלאנשבע
 חל הזה שהשעבוד סובר שהמהרש"ם ואעפ"יעכ"ל.
 שעבוד ביניהם פירשא שלא כיון חידוש וזהמעצמו,

 אפשרות שיש לענין נלמד עכ"פ אכל דבר, כלעל
 המעות. קבלת בזמן שמפרש ע"י הכל אתלשעבד

 אדם שאין שידוע מה ע"פ להקל עוד ישובבנק
 כאן אין וא"כ מוגבל כערבון חברה זו שהרימסוים
 שליח ע"י רבית והוי מלוה הנחשב מסויםאדם

 של"ח( סי' דב"מ פ"ה במרדכי )הו"ד רש"יוכשיטת

 והו"ד קט"ו סי' מהד"ת בשמים הרי בשו"ת בזהוע'
 עיין. ד"ה קכ"א ס"ק קייס סי' תשובהבדרכי
 צריך אינו שמים ירא שגם נראה למעשהוץבן
 שפותח בזמן יראה רק הלוואות לקחת עצמולדחוק
 שלו הכרטיס על יכתוב בבנק כסף ומפקידחשבון
 חלק גם לבנק משעבד והוא עיסקא היתר ע"פשזה

 או סחורה או ביתו וכגון רווח מזה לו שישברכושו
 סודר קנין ע"י זאת לעשות ויכול דולרים. אומניות
 זה ותמורת הבנק במקום סודר יתן אחד שאדםוהיינו
 בספר לי דמסייע תנא ומצאתי רכושו. משעכדהוא
 המצויים ריבית דיני קיצור בקונטרס רביתטעם

 וגאון ג'. סע' י"ג פרק שליט"א( שטרנבוך)לגר"מ
 שבכל אמר אבל זו עצה עם הסכים שליט"אאחד
 לעיסקא. הכסף אין סוף סוף כי לכתחילה זה איןאופן

 ]זצ"ל[ )שליט"א( יצחק מנחת שו"ת בעל וייסוהגר"י
 או הכן לחתן צריך אם רק זה על לסמוך שאיןאמר
 עם עיסקא ההיתר עושים לא כי גדול הדחקשעת
 כך. כל תוקף לו ואין המרכזיהבנק

 זה. בענין דעתו ?חוות יואיי אם ימעכ"תואודה
 מאד, רבה בנרכהואסים
 פיינהנדלר פסחישראל

 הגדוץ הגאון השיב אשרוזה
 ש?יט"א: בלויהרב

 תשמ"ג תמוז כהכ"ה,
 שליטייא, פיינהנדלר פסח ישראל ר' הרהיו מע"כאץ

 למכתבו.בתשובה
 לח בפרק בספרי זו בשאלה בארוכה דנתיכבר
 עסקים לו שאין מי ולדעתי מקומות, וכעוד יח,הערה
 קצוצה, רבית משום בזה יש עצה"ע הלואהומקכל
 היעו שבועה, מגיעת עבור הוא שהתשלוםואע"פ
 עפ"י הריוח לברר ובמקום עיסקא ע"דכשלוקח
 כשלוקח אבל קצוב, סכום שיתן מוסכםשבועה
 לעשות ומתחייב כלוה ה"ז עיסקא, ע"ד שלאמתחלה
 רבית. לו יתן לאו ואם פלונידבר

 יש אם אה"נ אחרים, נכסים שישעבר כת"רומ"ש
 עסקים לו שאין מי אבל מועיל, אחרים עסקיםלו

 משעבד מהאחרים,
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 הדירה לשעבד שיכול מסתבר רירה, לו ישואם
 אבל רוחי, עסק הוא שדירה מקובל שכהיוםלעיסקא,

 שלא סודר קנין ע"י מועיל התנאי אם מסופקאני
 אינך הסניף מנהל שאף ואפשר הבנק, מנהלימרעת
 לכך.מוסמך
 כמה של עיסקא היתר בנוסח הכנסתי האחרוןבזמן
 עסקים גם משעבד שהמקבל מזרחי( בנק )כגתבנקים
 עסקים לו שאין מי למעשה, עכ"פ לעיסקא.אחרים
 אם אחרים, עסקים לו יש ואם הוא, גמור איסורכלל,

 על לסמוך יש לא ואם מועיל, בפירושמתנה
 מכך. ימנע וראי שמים ויראהמהרש"ם,
 חברה בדין האחרונים רברי על לסמוך כת"רט"ש
 ולא לחברה כשמלוה רק הקולא שאין נראהכע"מ,
 קשה, וראי ררש"י היתר על ולסמוך מחברה,כשלוה
 בזה. מפקפקים אחרוניםשהרבה

 התורהבברכת
 הראויובכבוד
 בלוייעקב

 עחסימן

 ; בזה לצפות או קוסם מעשי לעשות מותראם
 ן תחבולות רק שוה להודיע מועילאם

 ן לילדים פשוטות תחבולותלעשות
 ; אותם מכירים אינם שתושביה למדינה פשוטים דבריםלהביא

 ; ממש כשוף שיעשה גוי מכשף להביא מותראם
 קוסם מעשי לעשות גוי קוסםלהביא

 תשמ"א תמוזג'

 ואחיזת זריזות-ידים מעשי יעעות טותר אםנשאלתי
 וכן (41101ג )ויאנגיית קוסם" יסעשי שגקראעינים

 פרמים ועוד ד שאיה בכך. יצפות מותר אםהשאלח
 יקמן.יתבארו

 קוסם טעשי יעשות סותר אם א:ענף
 גוה יצפותאו

 אסור : וז"ל ט' הל' ע"ז הל' י"א בפ' כתכהרסבוים
 אותן הוריע אלא מעשה עשה שלא אעפ"ילעונן

 חכמים ודברי אמת שהן מדמים שהכסיליםהכזבים
 הרואים בפני ומדמה העינים את האוחז וכלוכו'

 בכלל זה הרי עשה לא והוא תמהון מעשהשעושה
 שם מדבריו המפרשים והקשו עכ"ל. ולוקהמעונן

 והוא סקילה חייב המכשף וז"ל: שכתב ט"והלכה
 והוא העינים את האוחז אבל כשפים מעשהשעשה
 מרדות מכת לוקה עשה לא והוא שעשהשידאה
 שבאחיזת כתכ ט' כהלכה שהרי קשה וא"כעכ"ל.
 מכת דק לוקה שאינו כתב ט"ו ובהלכה לוקהעיניים
 דין. בית מיתת לאזהרת שניתן לאו הוא כימרדות

 עיניים אחיזת שיש קע"ט סי' ביו"ר הב"חותירץ
 מרמה ידי על ונעשה ידים וזריזות קלותשהוא

 הרמב"ם כתב זה ועל כשוף בו אין אבלותחבולה
 מעשה שעשה הרואים בפני שמדמה ט'בהלכה
 הסוג אבל תעוננו. לא משום לוקה זה ועלתמהון
 שיש וכגון כשפים ע"י העינים את האוחז הואהשני
 הקשואים שנלקטו כאילו ומראה קשואים שלשדה
 לא למעשה אבל כשוף, ע"י הוא כך שנראהומה
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 מרדות מכת ולוקה במכשף נכלל וזה הקשואיםנלקטו
עכת"ד.
 עושים אם מלקות חיוב שיש הב"ח מדבריהיוצא
 הש"ך פסק וכן ותחבולה. מרמה ע"י תמהוןמעשה
 פוסקים. ועוד הב"ח בשם י"ז ס"ק קע"ט סי'יו"ד
 על ו' דין פ"ט כלל אדם החכמת התרעםוכבר

 החתונות על עיניים אחיזת שעושיםהבדחנים
 בלאו עוברים שהם שפילער טאשיןונקראים
 עור לפני משום עובר לעשותם והמצוהדאורייתא

 שאסור וכ"ש למחות צריך למחות שבידו מיולכן
 נ"ל שעושה נכרי הוא אם אבל ולראותםלהסתכל
 קע"ט סי' יו"ד בפת"ש והובא עכת"ד, לראותדמותר
 ז'.ס"ק

 תחבולות רק שזה להודיע מועיל אם ב:ענף

 של ענין שהוא להודיע מועיל אם השאלהובענין
 בלשון לעיין יש כשוף של ענין ולא התנועהקלות

 לזה שידמה ומה : וז"ל ל"ב ל"ת המצות ספרהרמב"ם
 כל ההמון אצל המפורסמים החרטומיםמפעולות

 את אוחז יקרא זה שעושה ומי אסור מהםפועל
 זה עם והוא לוקה, זה ומפני הכשוף מין והואהעינים
 ציור כן כי גדול, מזה וההפסד הבריות, דעתגונב

 אצל אפשרית המניעה תכלית הנמנעיםהענינים
 שכלם ויפסיד מאד, רע והקטנים והנשיםהסכלים
 זה והבן שיהיה, אפשר והיותו הנמנע להאמיןוישיבם
עכ"ל.
 שידמה "ומה שכתב הרמב"ם לשון מתחילתוהנה

 כאן שאין שיודיע מה יועיל שלא נראה וכו'"לזה
 מעשה שעושה במה הוא האיסור כי כשוףמעשה
 בו שאין יודעים שכולם אעפ"י כשוף כמעשהשנראה
 שידמה ומה לכתוב הרמב"ם דייק ולכן כשוף.מעשה
 מעשה כאן רואים העם שהמון והיינו ההמוןאצל

 אסור. וזה כשוף למעשההדומה
 דבריו בסוף הרמב"ם שכתב מה לפיאפנם
 שייך לא לכאורה ע"כ, הנמנע" להאמין"וישיבם
 תנועת ידי על אפשרי שהדבר מסביר הוא אם זהחשש
 לא שוב האמת את שיודעים כיון שהרי הידים,קלות
 הראשונה כסברא יותר נראה אמנם בנמנע.יאמינו
 הוא להאמין שישיבם הרמב"ם שכתב שמהמשום

 שנוכל החלטי טעם זה אין אבל התורה, לאיסורטעם
 של האיסור הותר כבר הטעם שייך לא שאםלומר

 שלא אעפ"י הפעולה את אסרה שהתורה ועודהתורה.
 הטעם שייך אם בין חלקה לא התורה כי הטעםשייך
 ועוד אופן. בכל הפעולה את אסרה והתורה לאו,או
 להשיבם שייך עדיין ההסבר ידי על שגם לומריש

 בקלות נעשה שהדבר שיודע אעפ"י כי בנמנעלהאמין
 הראייה עצם כי ההבל אחרי נוטה לבו אבלהתנועה
 האמת. את שיודע "י אעפ בכשוף להאמין אותומושכת
 קלות של ענין שהוא מודיע אם שגם נראהועוד
 א"כ נעשה, הדבר איך מסביר שאינו כיון אבלהידים
 אינו שהרי ההמון בעיני תמהון של כענין הדברנשאר
 אפשרי, בלתי הנראה כזה דבר לעשות יתכן איךיודע
 כיון ידים קלות שהוא לו שנאמר מה מועילואינו
 היא איך הפעולה על המדויק ההסבר ניתןשלא

 שהוא מה כל יגלה לא שהקוסם ברור וזהנעשית.
 וכיון הקהל, את להתמיה היא כוונתו כל שהריעושה,
 שיאמר מה כלום מועיל לא דבר כל מסבירשאינו
 שאמרנו הקודמים ההסברים ולפי ידים. קלותשהוא
 אסור בכ"ז נעשה הדבר איך בדיוק שיפרטאעפ"י
 שאמרנו. הטעמים מןהדבר

 זה שאם כתב תרצ"ה אלף סי' הרדב"זובשויית
 ידים קלות או מהירות או תחבולה ע"י עיניםאחיזת
 הבריות דעת גונב שהוא אלא תורה איסור בזהאין

 מה שכל מודיע הוא אם הרדב"ז דעת לפי הנהע"ש.
 נאמר לא ותחבולות, הידים קלות הוא עושהשהוא
 כאן שאין בפירוש שהודיע כיון דעת גניבתאיסור
 טבעי. בלתי דברשום

 שכל יודע העולם שכל מה מועיל אםונשאלתי
 אין אולי ולכן תחבולות, ע"י נעשים האלההדברים
 שהרי מועיל, אינו שזה נראה אבל דבר. לפרשצורך

 וכמו דורות, מדורי תחבולות שיש ידועיםהדברים
 גניבת בזה שיש כתב אופן ובכל הרדב"ז,שהזכיר
 לפרש חייב הרדב"ז על שסומך מי גם ולכןדעת,
 בתחבולות. נעשה שהכלמקודם
 שיטת על למעשה לסמוך כדאי שלא נראהאבל
 בזה שיש סתמו הנ"ל והש"ך דבשו"ע כיוןהרדב"ז
 ורק הרדב"ז שיטת על שסומך מי אבל תורה.איסור
 גאון ומו"ר בידו. מוחין אין בתחבולות שהכלמודיע
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 ארבע או שלש יסביר הוא שאם אמר שליט"אאחד
 תמהון שיראה כדי אותם עושים איך בדיוקתחבולות

 שליט"א אחד גאון שיטת והסבר השאר. להתיר ישאן
 מראה כאשר עינים אחיזת לזה לקרוא שאיןנראה
 שאעו ואף תחבולות, לעשות ניתן איך ממשבפועל
 את שמראה כל אבל המסובכות, התחבולות אתמראה

 שהוא הדברים שאר על גם ללמוד ניתןהעקרון,
 זה איך להסביר עליו שקודם כוונתו ונראהעושה.
 אם שהרי עושה. הוא איך להראות ואח"כנעשה,
 איסור. על יעבור שבינתיים יגרום הדכר יעשה,קודם
 בזה קפידא אין לציבור, שהסכיר שכיון מסתברגם

 בזה כי ההסבר, את שמעו ולא מאוחר נכנסושאנשים
 ועוד אחרו. שהם בזה עצמם את הטעו שהם לומריש

 מתחילה. שהיה מה מאחרים ישמעו ודאישהם

 ליזדים פשומות תחבולות יעשות ג:ענף

 הדברים תעוננו, לא כאיסור כלול אםנשאלתי
 שעושה וכגון קטנים, לילדים שעושיםהפשוטים
 נעלם שהמטבע או אפו, ממנו לו שתולשכאילו
 אחר. במקוםונמצא

 הילדים שרק משום היא בזה להקלוהטברא
 מיד רואה אחר אדם כל אכל כזה, טועיםהקטנים
 ועוד כשוף. שום כהם ואין פשוטים דברים כאןשיש

 עובר הבנתו חוסר שבגלל ומנלן עצמו בילדשהתסרון
 שכל י"ל מאידך אמנם תעוננו. לא איסורהמבוגר
 כאן יש זה, את שרואה האדם בעיני תמוהשהדבר
 עדיין כי פשוט, דבר שהוא מה לן איכפת ולאאיסור.
 להטעות שעושה וכל הרואה, עבור לטעות מקוםנותן

 המצות בספר הרמב"ם וכן האיסור. בכלל הואהרואה
 שאסור נראה לדינא ולכן קטנים. הזכיר ל"בל"ת

 לילדים. פשוטה עינים אחיזת גםלעשות

 ימדינה פשוטים דברים להביא ד:ענף
 אותם טכירים אינםשתושביה

 או רדיו להפעיל שאסור נאמר לא למהנשאלתי
 מכירו. שאינו מי עכור תמוה דבר הוא שהריטייפ,
 להפעיל שאפשר מקום ככל שנתפשט שכיוןונראה
 יביא אם ורק כלל. תמוה דבר זה אין א"כ ורדיו,טייפ

 כיון איסור בזה יהיה באפריקה ליהודים כזהמכשיר
 לפני להם להסביר צורך יהיה ואז מכירים,שאינם

הפעלתו.

 גוי מכשף להביא מותר אם ה:ענף
 ממש כשוףשיעשה

 פ"ט כלל אדם החכמת בשם לעיל שנזכר מהלענין
 להסתכל, מותר עיניים אחיזת עושה הנכרי שאם ו'דין

 בשם ל"ז ס"ק קע"ט סי' תשובה דרכי בס'ראיתי
 בזה ג"כ שעמד רנ"א סי' עשה המצות על שיקמהר"ם
 אם דוקא דזה וכתב עכו"ם, הוא העושה אםלענין

 ע"י הוא אם אבל התנועה קלות הוא עינייםהאחיזת
 אסור א"כ מוזהר ב"נ גם הכשוף דעל כיוןכשוף
 דאיכא ואפשר עבירה עוכרי ידי מסייע דהוילראות
 .והנה הדרת"ש. עכ"ל ע"ש וכו' עור ולפני משוםבזה
 מה על תמה אני אכל ידי תחת שיק מהר"ם הספראין

 תרומת כתב והרי הכשוף, על מוזהר נח שבןשכתב
 עובר והרי וא"ת וז"ל: צ"ו סי' )ח"כ( בפסקיםהדשן
 פ' ישמעאל ר' לדברי לנכרי שואל אפילו כו' עורלפני
 דלא נראה הכשוף, על מוזהרים נח דבני מיתותארבע
 מצות דשבע אמר תלמודא דכולי ישמעאל כר'קיי"ל
 המהר"ם חלק איך וא"כ עכ"ל. לא וטפי נח בנינצטוו
 על מוזהר נח בן שאין שפסק תה"ד דברי עלשיק

 וצ"ע.הכשוף,

 על חולק י"ג סי' פ"ח חולין ביש"שוהמהרשייי
 א'. ס"ק קע"ט סי' יו"ד בש"ך והו"ד הדשןתרומת
 שחלק מה שהרי דברינו, על קושיא מכאן איןאכל

 וסובר במכשפים, לשאול מותר אם הואהיש"ש
 לשאול רק לא הוא האיסור כי בהם לשאולשאסור
 לא אמנם עי"ש. במכשפים גם אלא וידעוניבאוב
 לעשות לא מוזהר הגוי אם בענין כלום היש"שהזכיר
 תה"ד, כמו בזה שסובר מוכח וא"כ כשוף.מעשה
 צ"ע. שיק המהר"ם דבריולכן

 "אם איירי ביש"ש הסימן שכל דברינו עלוהקשו
 להוכיח ומאריך גוים" ע"י במכשפים לשאולמותר
 הגוי, ע"י והיינו שאסור, להדיא ופוסק התה"דנגד

 דאף הול"ל שרי דבגוי לתה"ד מודה ואם מיירי,דבגוי
 עיי"ש ועוד שרי, בגוי דאורייתא לאו איכאדבישראל

 אבל גוי, ע"י "וכ"ש כשוף לבטל שמתיר הסימןבסוף
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 היתר למצוא אוכל לא חשאב"ס סתם כגוןבע"א
 פשוט וא"כ אסור, גוי ע"י דאף ומשמע -כלל"
 ע"כ. תרוה"ד, על בזהשחולק

 במכשפים לשאול אם איירי שיש"ש שאףועניתי
 כאשר איסור יש אם הוא הנידון אבל גוי, ידיעל

 עובר עצמו שהגוי הזכיר לא אבל הגוי, מןשואלים
 מופיע שהגוי הוא עליה דנים שאנו והנידון איסור.על
 אותו שואלים לא ואנחנו כשוף, ועושה הצבורבפני

 היש"ש דברי בסוף וגם כשוף. ע"י לנו שיענהשאלות
 מדבר לא חולי, לבטל איך הגוי מן ששואליםאיירי

 כשוף. מעשה סתםשעושה
 בשתי שמשתמשים הגוים של בספר ראיתיאמנם

 ע"ז להם שיש שמעתי וכן כשוף, לעשות כדיוערב
 כיון עור לפני משום כאן יש וא"כ כשוף.לעשות
 שיש לי נראה זה אין אבל ע"ז, על מצוויםשהגוי
 הזכירו לא והיש"ש תה"ד גם שהרי הסתם מןלחשוש
 שאין מוכח וא"כ ע"ז, מטעם במכשף לשאולשאסור
 משתמש שהנכרי יודעים שאין זמן כל בסתםלחשוש
 לא שהקהל ליזהר צריך וגם כשוף. לעשותבע"ז
 לשאול באיסור נכשלים כבר אז כי כלום ממנוישאלו

 כמ"ש תהיה תמים מטעם אסור שהואבמכשפים
 לשאול באיסור נכלל שהוא מטעם או הנ"לתה"ד
 בזה יזהרו ואם הנ"ל. היש"ש כמ"ש וידעוניבאוב

 כשוף לעשות נכרי להביא איסור דאין נראהלכאורה
ממש.

 הוא בזה שהאיסור אמר שליט"א אחד גאוןומו"ר

 ומה לו, שאסור דבר לעשות לגוי שמצוה שבותמשום
 בחולה איירי כי שבות איסור תה"ד בזה הזכירשלא
 ע"י עושה אם להזמינו אסור ולכן שבות בו גזרוולא

 בתה"ד. כך משמע לא כי קצת צ"ע אמנם ע"כ.כשוף,
 משום ממש כשוף לעשות נכרי להביא אסורולמעשה
 לעשות, לישראל שאסור דבר כל שהרי לגוי,אמירה
 אבן שמואל הבית כמ"ש לעשותו לנכרי לומראסור
 קע"ט סי' יו"ד הפת"ש וכ"כ ט"ז, ס"ק ה' סי'העזר
 חולה. לענין וע"ש כשוף. לענין ב'ס"ק

 קוסם מעשי ~עשות גוי קוסם ~הביא ו:ענף

 שיבוא קוסם לגוי לומר מותר אם לעייןויש
 באופן יעשה ואם ישראל. בפני עינים אחיזתלעשות
 לו לומר שמותר פשוט לעשות, לישראלשמותר
 דבר שום יסביר לא אם היא השאלה אמנם כן,לעשות
 עינים. אחיזת יעשהורק

 שאין שפוסק הרדב"ז לפי שגם שבארנווכיון
 יש בכ"ז תחבולות, ע"י עינים באחיזת תורהאיסור
 לגוי לומר שאסור נראה דעת, גניבת שלאיסור
 שאסור כיון תחבולות, ע"י דעת גניבתלעשות
 לעשותו. לנכרי אסור גם כן, לעשותלישראל
 קוסם מעשי לעשות גוי להביא המותרת הדרךויכן

 על יודיע שהגוי ע"י הוא ידים, זריזות שלבתחבולות
 על הדבר שמותר שנראה וכיון זאת, שיעשה לפניכך
 לגוי. לצוות יכול עכ"פ הרדב"ז,פי

 עטסימן

 לחומרא כתם שעור על הטובלת מברכתאם

 ירושלים תשמ"ז, סיוןי"ג
 פוסקי גדויי בין ככוכבים, הרבים מזכה אהובי ידידיזכבוד
 פרדס סח"ס שליט"א גרוס מרדכי הרב הרה"גדורינו,
 ועו"ס,שמחה

 באה"ר,אחדשה"ט

 החשוב הספר מן וללמד ללמוד הקב"ה זיכניהנה

 נותן ואני דבריו. מכל נהניתי ומאד הלוי, שבטשעורי
 בית ]בעיר דוד יד בכולל הספר מן כסדרןשעורים
 שליט"א[ כהן מרדכי הרב הגאון ידירי שלשמש

 הערות כמה ואעיר היקרים. מדבריו נהניםוהאברכים
 הלימוד.דרך

 ד"ה קס"ג עמ' סק"א ק"צ סי' הלוי שבטבשעורי
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 שאמר היראים כדעת המחמירים בענין כתבויש,
 : וז"ל שם וכתב זמנינו, של כינה כמו הוא כתםשעור

 גריס של הקטן השעור עד להחמיר אפשרולכן
 מסתבר כשמחמיר הקטן ובשעור וכו'כמחמירים
 עכ"ל. הטבילה על לברך גםדאפשד
 הח"ס כדעת סברו הפוסקים שרוב דכיון לעייןויש
 דספק קיי"ל והרי בתחילה, כמו כתם שעורשנשאר
 לברך שאין מספק, זו טבילה גרע ולא להקל,ברכות
עליה.

 מספק, שטובל שכיון שליט"א מרן סוברושטא
 אם רק נאמר להקל ברכות דספק לברך, גםמותר
 הוא שהספק היכן אבל הברכה, בגוף הואהספק

 אמנם להקל. ברכות ספק אמרינן לא בזהבמצוה,
 שנסתפק מי : וז"ל ה' ס"ק תקפ"ה סי' כמ"במפורש

 א' ביום לולב[ נטילת ]או שופר קול שמע אםלו
 שהוא כ' וביום מברך ואינו תוקע התורה מןשהוא
 עכ"ל. להקל, ד"ס דספק לתקוע א"צ מד"ס אלאאינו
 בזה גם המצוה, בגוף ספק שיש היכא דגם מבוארהרי

 להקל. ברכות ספקאמרינן
 אם ספק שיש דהיכא כתב סייז סימן רישובטייב
 שיש אעפ"י עליה, לברך אין בהמצוה כללמחויב
 לברך צריך המצוה עשה אם יודע אינו שאםפוסקים
 כלל מחויב אם כספק הוי בניד"ד והנה ע"ש.עליה,

 שמא כי לטבול, צריכה אם יודעת אינה שהריבמצוה,
 ונמצא כתם שעור כאן ואין הח"ס כדעתהלכה

 הטבילה. על לברך אין לכו"ע זהשבאופן
 לענ"ד ולכן הק'. דבריו להבין זכיתי לא דברמוף

 וכדעת גריס של קטן שעור על לטבול המחמירהגם
 ברכות ספק כי הטבילה על לברך לה איןהיראים,
להקל.

 בץונ"ח ידידווהריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 הגדוץ הגאון ידידי ץי השיב אשרוזה
 שליט"א גרום טרדכיהרב

 ה' השמיטה, שנת וכו', ה' מצוות כל את וזכרתם לסדר עש"קכס"ד,

 לפ"גתשמ"ז

 כל ץנאר תדירא נאורייתא העוסק הגאון, הרנ ידי"נכבוד
 כיצ'ת חתרומיות, ונפדותיו ביראתו שכערכין יקרחמירא,
 ודאין מורה שזי%"א, פיינהנדלר פסח ישראלטוהר"ר
 שמש. בית כולץ וראש ירושץים,כעיה"ק

 נאה"ר ושמעכת"ראחדשה"ט

 בתו לאירוסי טבא מזלא בברכת אפתחראשית
 יהי חברון. ישיבת מבחירי החשוב הבחור עב"גתחי'
 שרוי' שכינה ותהא יפה יפה זיווגם שיעלהרצון

 נחת הרבה ירוו זוג' עם ומעכת"ר הימים, כלכיניהם
 שיחי'. צאצאיהם ומכלמהם

 שיעורי בדברי מעכת"ר מכתב בדבר אבואועתה
 דמי דלא די"ל והוא ויש, דב"ה קס"ג עמ' הלוישבט
 כשיטה מחמירים והאשה הבעל דאם ספיקותלכל

 ומה"ט דאיסורא, חתיכה נפשייהו שויא כברמסוימת
 במקום אנפשי' דבשוי' ]וא"ל הטבילה על לברךיש
 בכה"ג מ"מ ברכה, דליכא רבים לדעת טהוריםדהם
 הנהגתם לקבוע יכולים הפוסקים פלוגתתדהוא

 ובפרט אנפשי'[. ששוי' ואיתא המחמיריםכהפוסקים
 בטהרתה ספיקא דבכל דס"ל רבים דעתדמצטרף
 באריכות בזה דהובא מה עי' הטבילה על לברךאפשר
 דכל בכתמים ובמיוחד נ"ד, סי' טהרהבשערי
 ק"צ. רס"י בט"ז כמבואר מספק אלא אינוטומאתם

 גרוסמרדכי
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 פסימן

 ; בתולים בבעילת הסדין על מגריספחות
 ; כאכים ויש שניה כפעם בתוליםכיאת
 רופא ע"י הבתולים להוציא נכוןאם

 השמ"ז טבתכ"ה

 3רוס מרדכי הרב הרה"ג סוע"ה חו"ב חביבי ידידיץכבוד
 האבידה, ומשפט שמחה פרדם מח"סשייט"א

 רבה! באהבה וש"תאחדשה"ט

 בתולים בבעיזת המדין עץ מגרים פחות א:ענף

 שאינו הרגיש מצוה שבבעילת מחתןנשאלתי
 פחות רגלו על מצא אמנם העטרה, אפילומכניס
 דם, מגריס פחות הסדין על מצאו וכן דם,מגריס
 אם לראות תכף בדקה שלא כיון טמאה היא אםושאל
 המקום. באותו דם להיש

 שאמדינן דאעפ"י אסודה, שהיא פשוט לינראד
 כגריס, כתם מצא שלא זמן כל בכינה שתלינןבעלמא
 בחזקת והיא מצוה בעילת שהיתה כאן שאניאבל

 אמרו ולכן בתולים. דם שזה במצוי תולים אנובתולה,
 שחיפהו חוששין כלום, מצאה לא אם שגםכאן

 מועילה, אינה כדיקה שאפילו מוכח וא"כ זרע,שככת
 הסדין על כתם אפילו ולכן דם. מצאה כן אםוכ"ש
 במצוי. שתלינן כיון מטמא מגריס פחותשהוא

 בשם ז' ס"ק קצ"ג סי' תשובה דרכי בספר נראהוכן
 מליבאוויטש צדק צמח בשו"ת הו"ד ליב יהודההג"מ
 בבתולה מגריס פחות כתם שטימא קנ"ד סי'חיו"ד
 בתולים דדם י"ל תשמיש בשעת כאב שמרגשתכיון
 שליט"א אחד וגאון צדק. הצמח כדעת ולא ע"שהוא
 לתלות יש אז עטרה אפילו הכניס שלא נכון שאםאמר
 כתם לטמא יש עטרה, הכניס אם אבל בכינה,הדם
 שנראה אומר הייתי דבריו ולולא ע"כ. מגריס,פחות
 ויש עטרה הכניס ובודאי בזה, מבין החתן שאיןלי

לטמא.

 כאבים ויש שניה בפעם בתוזים ביאת ב:ענף

 בית משו"ת למד ז' ס"ק קצ"ג סי' שמחהבפרדס
 מצאה ולא גמורה בעילה בעל שאם ע"ו סי'שלמה
 צריך דם וראתה צער לה היה שניה ובביאהדם,

 שנלמד י"ח ס"ק במקור וכתב מת. באברלפרוש
 ימים. ה'מספירת
 לה שהיה שליט"א כת"ר כתב למה לי ברורלא
 וכבר תשמיש, בשעת דם שמצאה כיון והריצער,
 דם לרואה לחשוש יש דם, בלי גמורה בעילההיתה
 לענין להקל שאין הב"ש שכתב וכמו תשמיש,מחמת

 צער בלי גם ולכן מת. באבר שיפרוש ה"ה ימים,ה'
 צער. ענין מוזכר לא ב"ש בשו"ת וגם כן, הדיןכלל

 דע"י דמילתא אורחא הוא שכך הכוונהוקטטא
 מעלה אינה בלא"ה כי דם, לה שיש יודעתהכאבים

 שאף הוא החידוש דילמא או דם. לה שיש הדעתעל
 מת באבר יפרוש אופן בכל לבתולים, סימן הואשצער
 וצ"ע. גמורה, ביאה היתה שכברכיון

 רופא ע"י הבתוזים זהוציא נכון אם ג:ענף

 פעם ובכל פעמים ב' בעל שכבר בחתןנשאץתי
 לרופא לילך לאשה נכון אם ושאל דם, מעט רואההיא

 שאין שאעפ"י וטען כלי. ידי על הבתוליםלהוציא
 לכלי, אותה שעשה מי עם אלא ברית כורתתהאשה
 שכבר אחר אבל כלל, בעל כשלא רק שייך זהחסרון
 שמוציא במה חשש אין שוב לכלי, אותה ועשהבעל

 הבתולים. שארית אתהרופא
 טובה, עצה מצד תועלת יש אם ידעתי לאבאמת

 ענף נ"ח סי' ח"ד יצחק מנחת בשו"ת מבואר כברכי
 ידי על הבתולים מוציא שהרופא אחר שגם ד' אותג'

 בגלל זה שאחר בעילות בכמה רואה היא עדייןכלי,
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 כי בתקנתן, חכמים הועילו מה וא"כ הניתוח,מכת
 נטה הנ"ל והמנח"י פעמים. כמה עוד תראהבלא"ה
 וצע"ג כתב בסוף אבל הנתוח, אחרי בביאותלהקל
ע"ש.
 האשה כורתת שלא חז"ל שאמרו מה מצדוגם
 נבעלה, שכבר או לכלי, שעשאה מי עם רקברית,
 צר פתח שיש אעפ"י כי לרופאים, לילך שאיןנראה
 על אלא נקרא הדכר אין הפתח, את גמר שהרופאכיון
 גומרו.שם

 שהולכות בבתולות למחות שיש נראהו5כן
 וכן בעל. כבר אם אף הבתולים את להוציאלרופאים

 הבתולים את שמוציאות בתולות שיש ששמעתימה
 ברית. כריתת של הטעם מן נכון, אינו בידים,בעצמן
 הבתולים. את להוציא יש אחרת עצה שאין באופןורק
 נעשה ברית כריתת שגמר הסכים שליט"א אחדוגאון
 בעל אם אף ולכן גמור, לכלי אותה שעושה מיע"י

 את יגמור הרופא אם כלי לעשותה מועיל אינובמקצת
 הבתולים.הוצאת
 שיפוצו ומברכו הרמה לתשובתו מצפהוהנני
 הרבים. ולזכוי לתורה פעלים להרבות חוצהמעינותיו

 דוש"ת עוז ידידוכעתירת
 פיינהנדלר פסחישדאל

 הגדו5 הגאוןתשובת
 ש5יט"א גרום מרדכיהרב

 לפ"ג. תשמ"ז ה' השמיטה, שנת שבט, לחודש '"ב ב', ליום אורבס"ד,

 כש"ת טובא, ויראה בתורה ומופיג מופיא הגאון, הרבכב'

 ומו"צ רב שליט"א פיינהנדלר פסח ישראלטוהר"ר
 בכת"י, ושו"ת ישפה, אבני ובעטח"ס נתיבותגק"ק

 כראוי והשלום הברכה למבוא האתרים דרךאחר
 טבת. מכ"ה מעכ"ת מכתב בדבר בזה אבוא -וכיאות

 יעוי' מכגריס, פחות ונמצא בתולים ביאת בעניןא4
 ומסקנתו קנ"ד סי' צדק צמח בשו"ת בזה דהאריךמאי

 בזה. מעט כתבתי ובמק"אדטהורה

 בפרדס כתבתי אשר על מעכ"ת דהעיר במאיב4
 שכתב למאי כוונתי בודאי וכו'. סק"ז קצ"ג סי'שמחה

 ראשונה, פעם ראתה שאם דא"ל והוא בסו"דמעכת"ר
 צערא נמי בשאיכא שניה בפעם בתולים בדםשתלינן
 ועוד תלינן. לא ראשונה בפעם ראתה שלאבכ"ז

 לא ראשונה דבעילה בגוונא מפלוגתא בהאדיצאתי
 בבתולים תלינן אי צער ולא ושני' גמורההיתה

 ויעוי' בזה מחמיר ס"ה י' סי' העזרדבשולחן
 אם דגם להוסיף ויש - ע"ד שכן קצ"ג סי'בבדה"ש
 נמי צער הי' ובשניה צער היה לא ראשונהבבעילה
 להיות יכול אינו הצער כי מת באבר לפרושמצריך
 בזה. צ"ע ואכתי להיתראסיבה

 לוברי - וכו' הרופא ע"י בתולי' ביתור בעניןג4
 והוא מעט הרופא בהוציא איפכא לציין ישמעכ"ת
 אפשר הדברים ובעיקר ברית, לכריתת דייחשבגמר
 שו"ת ויעו' להתעבר. בראויה סגי כלי עשאהדמצב
 צ'. סי' ח"ט יצחקמנחת

 חוצה טעינותיו יהשצת ומצפה ויקר בכבודהדוש"ת
 גרוסמרדכי

 פאסימן

 לזוג גדול מזרוןמכירת

 תש"ן שבטכ"ב
 גרוסמן הלוי יהודה אהרן הרב הרה"ג חו"בלכבוד
 תובב"א, ירוש5ים עיה"ק פה חונהש5יט"א

אחדשה"ט;
 כה, עד עניתי ש5א סליחה ואגקש בעתו, קביתימכתבו

 עי יענות פנאי טעט לי נזדמן וכעת במזי, ת5וי הכץאבי
מכתבו.
 ממכירת שפרנסתו ה' לדבר וחרד ירא אישבענין
 שישנים גדול מזרון לקנות שרוצים וישמזרונים,
 אנשים שיש שידוע והיות ואשתו, איש אחתבמטה
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 אם היא שאלתו האשה, טומאת כזמן גם זאתשעושים
 משום בו יש דשמא כזד מזרון להם למכור לומותר
 מסייע. או עורלפני

 לחברתה אשה משאלת מ"ט פ"ה שכיעיתבמשנה
 אכל ותנור ורחיים וכברה נפה השביעית עלהחשודה

 הרמכ"ם וכאר ע"כ. עמה תטחן ולא תכורלא
 הדכרים אלו התרת וטעם : וז"ל המשניות עלבפירושו
 כקש לומר שאפשר לעכירה מיוחדים שאינןמפני
 כו לטחון והריחיים דכר כו להכין או בו לתקןהנפה

 זה וכשכיל המטוה בו לבשל והתנוררפואות
 היא שכיעית פירות שכשכיל ותאמרכשתבאר
 עכ"ל. כלום לה ליתן אסור אותםמכקשת
 איסור אין בהיתר לתלות שיש שכל מבוארהרי
 שמסתמא לנו שידוע אעפ"י שלו, כלים להםלתת
 נפה של שימושן רוב שהרי איסור, בהםתעשה
 לתלות שאפשר כיון אבל לטחינה, הםוריחיים
 שוב היתר דבר כו לעשות הכלי את לקחהשהשכנה

 לאסור.אין
 מקום בה שיש גדולה כמטה השימושובענין
 כמחללי לנו ידועים האלד האנשים אם אףלשנים,

 איסור לעשות שדעתם נדע איך רואה אינישכת,
 אנשים וכמה כמה יש והרי נדותה. בעת יחדולשככ

 וא"כ שכת, שומרי שאינם אעפ"י נדה דיניששומרים
 אחרי ורק אך זאת במטה יחד ששוככים מאדיתכן

 לנו אין כהיתר, לתלות שיש וכיון במקוה,טכילה
 שנתבאר. וכמולאסור
 או קצרה שמלה וכגון פריצות לכגדי דומה זהואץ
 אלה כגדים רכישת שהרי קצר, שרוול לה שישחולצה
 את לגלות ע"מ אותם מבקשת שהיא כמו הוינחשבת
 אבל לכך. מיוחדים שהם שידוע כיון ברבים,כשרה
 להשתמש שניתן כיון לעבירה מיוחדת אינההמטה
 כהיתר.כה

 שדרך שסובר המהרש"ם דעת את כאן לצרף ישגם
 משקאות שמוכר וכגון מסייע, איסור איןמכירה
 י"א. סיד ששי בחלק וכמ"ש מברכים, שאינםלאנשים

 להשיג שאפשר מטה שמוכרים כיון נאמר אנוואף
 מכירה כדרך מסייע איסור רק כאן אין אחר,כמקום
 המהרש"ם. כהשמיקל
 או גדול מזרון מכירת לאסור שאין נראהולכן
 שליט"א. אחד גאון פסק שכך וכמדומני גדולה.מיטה

 פבסימן

 ; נדה אשתו ידי על לשולחן אחרונים מיםהבאת
 המטה והצעת ברחיצה בפניו שאסור נחשבמה

 יוויחן אחרונים מים הבאת א:ענף
 נדה אשתו ידיעל

 מים לשולחן להכיא לאשה מותר אםנמתפקתי
 נדותה. כעתאחרונים
 וכתכ וז"ל: ט"ז ס"ק קצ"ה סי' יו"ד הש"ךכתב
 לפני לתת דאסור הנשים דרשות כספר יונההר"ר
 מפני רגליו בהם שירחץ וכלים מים של קיתוןבעלה
 דכלול יונד ברבינו ומכואר עכ"ל. חיכה דרךשהוא

 הבעל עכור המים הבאת גם ורגליו פניוברחיצת
 אכל כלל, רחיצה פעולת אינה שהיא אעפ"ילרחיצה,

 כבר הכאתם גם רחיצה, היא המים שסיכתכיון
 חיכה.נחשכת
 וצריך רגליו, בהם שירחץ הוא יונה רבינוולשון
 דמילתא ואורחא ופניו ידיו לרחיצת ה"ה אםכיאור
 דילמא או רגלים, לרחיצת להביא רגילים דהיונקט
 דאפילו מיוחדת חיכה יש רגלים כרתיצתדוקא

 חיכה. נחשבת כברהבאתם
 אסורה : וז"ל כתב ט' סע' קט"ז כלל אדםובחכטת

 ליתן ואפילו ורגליו ידיו פניו לרחוץ מים לוליצוק
 אסור בו שירחוץ והכלי המים עם הקיתוןלפניו
 עכ"ל. בו נוגעת אינהואפילו
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 על בין אדם החכמת דיבר דמתחילה מבוארהרי
 דאסור ההלכה את הכיא ושוב רגליו, על ובין ידיועל

 על דוקא דקאי פירש ולא וסתם מים קיתוןלהביא
 דכוונת דסובר מדבריו מוכח וא"כ רגלים,רחיצת
 ידיו. על וגם רגליו על גם היא יונהרבינו

 אחרונים מים עם כוס מביאה אם לכאורהואייכ
 איסור. בזה יהיהלשולחן
 דברינו על השיג שליט"א שורש יוסף הרבוהגאון

 והרי ידיו, לרחיצת אחרונים מים ענין מהוז"ל:
 מים של ידים דנטילת בכותחא כביעתאפשיטא
 דלא אלא חיבה של רחיצה מקרי דלא רק לאאחרונים
 אלא ידו כל נוטל שאינו בגלל ולא כלל. רחיצהמקרי
 שייך ולא רחיצה כלל זה שאין משום אלא ידו,מקצת
 נטילה, של בעלמא מצוה אלא דאינו כלל, חיבהבזה
 שהביא ומה ומזיגה. ברחיצה אלא חיבה נאמרהולא

 שותה הבעל דסו"ס התם שאני לקידוש, ייןממזיגת
 וממילא שתיה לצורך מזיגה ומקרי שתיה.ומקרי
 עכ"ל. וז"פ, חיבה,איכא

 שבט משעורי דמסייע תנא שליט"א הגאוןוהומיף
 בד"ה ט"ז ס"ק הש"ך דברי על קצ"ה סי'הלוי

 נט"י לצורך מים דהכנת פשוט : וז"ל שכתבולמעשה
 שרי אחרונים מים לצורך ואף לסעודה אושחרית
 עכ"ל. מצוה מעשה אלא רחיצה מעשה זהדאין

 שהוא משום הוא שאסורה רחיצה שגדרוהשבתי
 ברחיצת גם וא"כ לבעלה, עושה שהאשה אישידבר
 לא זרה ואשה אישי, דבר הוא ידיו על אחרוניםמים

 שגם חידש יונה שרבינו ואחרי הזה. בדברתעשה
 מים להביא אסור ממילא כרחיצה, נכללההגשה
 מזיגה הוא קידוש של מזיגה דברינו ולפיאחרונים.

 מצוה. משום התירו ולאממש
 גראה בסעודה, שהסבו אנשים כמה יש אםאמנם

 מדברי ללמוד יש וכן המים. בהבאת חיבהדאין
 הקערה להביא אבל : וז"ל שכתב י"ג ס"ק שםהש"ך
 קפידא אין ממנה אוכלים הכית בני שכל השולחןעל

 קערה מאותה ביתה בני עם אוכל בעלה שגםאע"ג
 הבאת לענין ה"ה כן ואם עכ"ל. חיבה הכאדליכא
 גם הבית שבני חיבה כאן דאין לרחיצההמים

 לבד. לו מיוחדים המים ואין במיםמשתמשים
 מים הבאת להתיר נוסף טעם לומרואפשר

 שום בזה אין ממילא מצוה, לשם דהוי כיוןאחרונים
 הכוס מזיגת גם שהרי זה, טעם נראה אין אמנםחיבה.
 קצ"ה סי' יו"ד בשו"ע כמבואר נדותה בימי להאסור
 כוס לו למזוג שמותר האחרונים הזכירו ולא י',סע'

 עם לאכול היתר הזכירו לא וכן להבדלה אולקדוש
 שמע אלא מצוה. כסעודת עוסקים אם נדהאשתו
 יש דעדיין מצוה, לשם שהוא מה מועיל שלאמינה
 במצוה. שעוסקים בזמן גם לבעלה אשה ביןחיבה

 לרחוץ עלמא שנהוג כיון להתיר נוסף טעםויתכן
 כל את רוחצים ולא אחרונים, מים עבור מיםבמעט
 שאין כיון חיבה ראין לומר יש כן ואם כולו,היד

 נראה לא אמנם בלבד. היד מעוט אלא ממשיתרחיצה
 היד, מקצת על או היד כל על מים לי דמה בזה,לחלק
 רחיצה. של בענין חיבה כאן יש סוףדסוף

 מים של הקיתון את להביא לאשה עצה דישונייל
 ביר להגישו או ממנו מקום בריחוק ולהניחאחרונים
 מסתבר והנה הכוס. במזיגת שמצאנו וכמושמאל,
 שתשפוך וכגון ממש, רחיצה לגבי זו עצה תועילשלא
 הט"ז שדעת קיתון בהגשת אמנם שמאל, ביד גופועל
 עכ"פ להקל יש א"כ מים, לו להביא שמותרת ח'ס"ק

כשינוי.
 סי' השולחן בדי לדברי שכוונתי מצאתיוכעת
 רשות של רחיצה בין וז"ל: שכתב קנ"ד ס"קקצ"ה
 לסעודה ידים נטילת כגון מצוה של רחיצהבין

 מים לנטילת הרין רהוא ונראה שחרית, ידיםונטילת
 הבאנו וכבר לדעתו. שכוונתי ושמחתי עכ"ל.אחרונים
 שכל כקערה הוי נוטלים אנשים כמה יש שאםלעיל
 להגיש עצה יש וכן ומותר, ממנה אוכלים הביתבני

 שליט"א אחד וגאון מקום. ברחוק או בשמאלהמים
 אלא שאינו כיון אחרונים מים להביא לה שמותראמר

 מי להביא גם מותר ולכן תענוג של ואינולזוהמה
 נטילת אבל רעה, רוח משום שהוא שחרית שלנט"י
 ע"כ. רחיצה, של ענין יותר שהוא אסור לסעודהידים

 בפניו שאמור נחשב מה ב:ענף
 הממה והצעתברחיצה

 ומזיגת המטה והצעת לרחיצה מים הגשתבענין
 כתובות בגמ' וכמבואר בפניו רק הוא האיסורהכוס,
 רואה. ואינו פניו שמחזיר מועיל אם לעיין ויש א'.ס"א
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 כתב קנ"ג ס"ק קצ"ה סי' השולחן בדיובספר
 שלא כמו דהוי לאחוריו עצמו מחזיר אםשמועיל
 אמרו לא דחז"ל לי תמוה הרבר אמנם ע"ש.בפניו
 צריך שהרבר אמרו אלא לראות, לבעלשאסור
 ואם בנוכחותו, שלא והיינו בפניו, שלאשיעשה
 חיבה. כאן ויש נוכח הוא הרי פניומחזיר

 י' סע' על קצ"ה סי' הלוי שבט בשעורי מצאתיוכן
 עינים עצימת מהני ולא לפניו, וז"ל: שכתב ו'בס"ק

 בהצעת וכן עבורו, שעושה מרגיש אם פניו החזרתאו
 שלא שצריך בדבריו ומבואר עכ"ל. י"א בסע'המטה
 חיבה. שם יש שם שגמצא שכיון בנוכחותויהיה
 אם מועיל לא שגם אמר שליט"א אחר גאוןומו"ר
 שהיא כיון החרר מן שיצא לבעלה אומרתהאשה
 שכיון שלמר והיינו ע"כ. המטה, את להציערוצה
 דבריו ולפי שם. נוכח שהוא כמו הוי בגללהשיוצא
 כמו נחשב כי פניו, מחזיר רק אם לאסור שישכ"ש
בפניו.

 פגסימן

 הטבילה לפני השחי בית שיער להסיר חייבות ספרדיות נשיםאם

 תשמ"א חזון פ'עש"ק

 מפז היקרים בחיבורים הרבים מזכה רבה גברא האייכבוד
 בצרי עזרא הרב הרה"ג חו"ב מצויז דףזומפנעים
 ת"ו. עיה"ק בירושיים אב"דשייט"א

 ושיית.אחדשהייי
 ג' סע' י"ד פ' הטהרה תורת בספרו כתבכתייר

 בית שיער ותסיר ורגליה ידיה צפרני תקצוץוז"ל:
 איש והבן השו"ע מן ומקורו עכ"ל, והערוה"השחי
 חיוב שהזכירו מצאתי ולא בשניהם חפשתי והנהחי.

 שמיני פ' חי איש ובבן השחי. בית של שיערלהסיר
 ערוה מקום של שער שכחה אם רק הזכיר ז' סע'ש"ב

 קפידא אין השחי בית ששיער ומשמע עיי"ש.וטבלה
 דינו הזכיר לא למה כן לא שאם לכתחילהאפילו
 סי' יוסף ברכי בספר מוכח וכן שכחה, שהיאבריעבד
 שיער להעביר שכחה אם רק שהזכיר ב' ס"קקצ"ח
 השחי בית שיער על קפירא דאין ומשמע הערוה,בית

 איש הבן דכרי מקור הם והברכ"י לכתחילה.אפילו
חי.

 מקורו הערוה בית שיער שמסלקים הטעםובאטת
 זה הדבוקות ששערות ו' סע' קצ"ח סי' יו"דמשו"ע
 שהרי בנשואה, מקום באותו חוצצות זיעה מחמתבזה
 שכיון ישועה שערי שו"ת בשם הנ"ל הכרכ"יכתב

 דיבוק ושום זיעה שום נשאר ולא יפה יפהשרחצה
 שערות מחמת הוא שהחשש מוכח א"כ חוצץ,אינו

 שם מרן כתב בהריא הרי וא"כ זיעה. מחמתדבוקות
 מחמת בזה זה רבוק אפילו השחי בית ששיער ו'סע'
 כיון להסירן יש טעם מאיזה וא"כ חוצץ, אינוזיעה
 מחמת דבוקות הן אם אפילו שהרי לחשוש מהשאין
 והבן הברכ"י רקרקו שפיר ולכן חוצצות. אינןזיעה
 כפתור וזה הערוה. בית שיער רק והזכירו חיאיש
 בס"ד.ופרח
 שמשאירה "ואשה וז"ל שם כת"ר שכתב מהגם
 ויניקה עיבור בימי אף תמיד והערוה השחי ביתשיער
 צריכה אינה האשכנזים וכמנהג עליו מקפדתואינה
 יהיה שלא כהוגן השיער תנקה אבל השיערלהסיר
 ומה זה. דין כת"ר למר מנין ירעתי לא עכ"ל.מסובך"
 ויניקה, עיבור בימי השיער משאירה שהיא לןאיכפן
 משום אלא עצמן, השערות משום החציצה איןוהרי

 היא אם וגם זיעה, מחמת ידבקו שמאשחוששים
 מחמת דיבוק של חשש יש עריין להשאיר,רגילה
 דדי משמע מסוכך" יהיה "שלא שכתכ מה גםזיעה.
 מסובכות השערות אין אפילו והרי קשרים יהיושלא
 בזה רבריו ולכן חציצה. זו הרי רבוקות שהןרק

 מאד. בעיניתמוהים
 תאמר זו אשה אם שאפילו נראה מזה,ויו21ר
 הן מקום אותו של השערות אם מקפדתשאינה
 השערות שאעפ"כ נ"ל זיעה, מחמת בזו זודבוקות
 ברברי נראה וכן זיעה, מחמת רבוקות הן אםחוצצות
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 אדם בני ררך "ואם וז"ל א' סע' קצ"ח בסי'מרן
 מקפדת אינה אם אפילו חוצץ עליו להקפידלפעמים
 כיון לעולם עליו מקפדת אינה אפילו או עתהעליו
 הרי עכ"ל. חוצץ" עליו להקפיד ארם בני רובשדרך
 לן איכפת לא חוצץ שהוא קבעו שחז"ל דבר שכללנו
 רשות אין לספרדיות גם ולכן מקפדת. אינה שהיאבזה

 שכיון הטבילה בזמן הערוה בית שער אתלהשאיר
 שיהיו החשש משום השער להסיר נוהגותשהן

 מן לפרוש רשאית אחת אין הזיעה, מחמתדבוקות
 מקום באותו שערה מנדלת שהיא אעפ"י כיהמנהג,
 מחמת השערות לרביקות לחשיש יש אבלתמיד
 בזה שעוברת חוששני במרדה תעמור ואםהזיעה.
 אבל ודוק. אמך תורת תטש אל וכן גדר פורץמשום
 אפילו משאירה אם קפידא אין השחי ביתבשיער

לכתחילה.
 ונאמנה רבה בברכהוהריני

 בב"א; וירוש?ים ציון לנחמתומצפה
 פיינהנדלר פסח ישראלהק'

 ש?יפייא: בצרי דרב דגדול הגאוןתשובת

 תשמ"ב טבתר"ח

 ומוייצ רב שיימייא פיינהנדלר פסח ישראל הרבזכבוד
נתיבות.
 וטבורך! שובר"ח

 בעת התקבל תשמ"א חזון פ' מעש"ק היקרמכתבו
 רבים מכתבים הצטברו כך ועקב בחו"ל,שהותי
 הדין בית של רין פסקי וכן ולמעשה,להלכה

 עד להשיבו לצערי התפניתי לא כן ועל וכו'ושיעורים
 לקצר. נאלץ אני עתה ואףעתה.

 לבית השחי בית שיער בין חילק בחכמתומעכיית
 הספרדים מנהג למעכ"ת ירוע שלא מחמת וזההערוה

 מעכ"ת, שרייק מה וכל שניהם. את לגלחשנוהגות
 כמו הוא למעשה המנהג אבל יפים, ריוקיםהם

 בני כל מנהג שכן רבר, עמא מאי חזי ופוקשכתבתי,
 והמעשה המנהג אחר ואין שניהם, את לגלחהמזרח
 .כלום

 מפורסמים שהם אלה בדברים היה שדיואעפייי
 רק שכתב חי איש מבן למשל שדייק הדיוקעכ"ז
 ומובן אחד דבר שכתב דיוק אינו הערוה, ביתשיער

 הבן ממשפחת בביתנו ואנו שניהם. שמגלחיםממילא
 שמעולם לנו וברור המשפחה מנהג ויודעים חיאיש
 ביניהם. לחלק בדעתו עלהלא

 בעל לגאון והוא ספר מתוך למעכ"ת אכתובועכייז
 שיצא יו"ד על לאלפים" "חסד הנקרא יועץ""פלא
 השחי בית "שער : וז"ל כתב ס"ב קצ"ח ובסי'מכת"י,
 אפילו סם, ע"י הסירו לא ואם שחוצץ, וי"א חוצץאינו
 שמשה" לא אם ולטבול לחזור צריכה במספרים,הסירו
 השחי. בית שיער להסיר שנוהגים מפורש הריוכו'

 שכתב כ"ט סי' נרה ה' יוסף ילקוט בס' ראיתיוכן
 יש הערוה ובית השחי בית שער להסיר שכחה"אם
 וציין חוצץ". דבר היה לא אם אף בדיעברלהקל
 הספר לי ואין ח'. אות י"ג סי' ח"ב אומר יביעלספרו
 בית שיער מחתינהו מחתא בחדא עכ"פ בו.לעיין
 מצד ביניהם חילוק שאין שפשוט הערוה וביתהשחי
 הדיוק כן ועל ביניהם. לחלק כתב לא כן ועלהמנהג

 וה"ה הערוה בית שיער שכתב מוכרח אינומהברכ"י
 השחי. ביתלשיער

 טעמים לו יש קרושים ישראל של מנהגםוודאי
 לעשות העם שנוהגים שרואים וכל רבות,וסיבות
 הם נביאים בני הם נביאים לא שאם לדעתצריכים
 קדוש. שורש יש מנהגולכל

 ואכתוב זה, במנהג טעמים כמה לומרואפשר
 מצד לחוש שנהגו והוא לומר, שיש מה אחדטעם
 בריני שביעי שער הבית בתורת שכתב הרשב"אסברת

 אינו הסתרים ובית שבשחי "אבל וז"ל:הטבילה
 אבית אפילו מקפדת האשה אבל )האיש(,מקפיד

 מיבעיא שלא מורה אפילו והלשוןהסתרים".
 שבית שהטעם ומסתברא השחי, בית עלשמקפדת
 שאין מה וכו' חברותיה בין כגון גלוי לפעמיםהשחי
 חוששת וודאי כלל, גלוי שאינו הסתרים ביתכן

 יותר. שגלוי במהומקפדת
 סי' טהרה בשיורי הובאה הזו הרשב"אומברת

 מהר"ש מבואר שכן עליה וכתב י"ח אותקצ"ח
 "ובית שכתב מ"ג פ"ט מקואות מס' המשנהבפירוש
 וכ"כ הסתרים" בית בכלל דהוי תניא בחנםהשחי
 ס"ל דאי שם ודייק משמו. רשבועות ספ"בהר"ן

 חוצץ אינו באשה אפילו השחי שבית כהטורלדר"ש
 בית בכלל שאינו בהדיא לכתוב שהוצרך קשהלא



י,םפה פג סימן דעהיורהאבניקמו

 דייק וכן כהרשב"א. ס"ל דהר"ש ע"כ אלאהסתרים.
 וכתב עי"ש 17 לקושיא שתירץ מרוטנבורגממהר"ם

 המשנה שהעתיקו ומהרשב"א דמהרא"שעוד
 יש דלכן וסיים סוברים. איך לדייק איןכצורתה
 ע"י השערות נדבקו אם באשה השחי בביתלהחמיר
זיעה.

 עולם גדולי לדעת לחוש נבע דהמנהג י"ל כןועל
 ואעפ"י מרוטנבורג. ומהר"ם והר"ש הדשב"אאלה
 אפשר עכ"ז זו, מחלוקת הביא ולא כטור כתבשמרן

 השו"ע. את חבר שמרן לפני עוד נתפשטשהמנהג
 מנהג מרן לפני הספרדים שנהגו דינים שישנםוידוע
 אחרת, בשו"ע שפסק אף כן לנהוג והמשיכומסוים,
 המנהגים. לשנות כא שלא כתכ עצמו שמרןמכיון
 הוא הדינים ואחד הפוסקים. בזה האריכווכבר

 לא מרן לפני המנהג שנתפשט שכל כידוע.בהטמנה
 ולא לנהוג שרוצים חדש למקום כן כתב ומרןמשנים,
 ההלכה. עיקר איך קודם, מנהגהיה

 ואם המנהג. סותר אינו השו"ע פסק הרי 7הובענין
 שאף מהשו"ע. סתירה לזה אין ולנהוג להחמיררוצים

 ביניהם. לחלק מרן דעת נראה וכן ביניהםשחלקת
 השחי מבית השיער את להוריד שלא התוצאהאבל
 אפשר עכ"ז ביניהם נחלק אם דגם מוכרחת.אינה

 מסובך. יהיה שמא אלא הדבוק משום רק ולאלהוריד

 משום החציצה שאין מעכ"ת שהשיג מהועייכ
 לפי דבוקות, שמא שחוששים רק עצמן,השערות
 לנוהגים ובפרט דבוק. משום רק לא הוא החששהנ"ל

 שי"ל הפוסקים כתבו כבר השערות להורידומקפידים
 מה עי' כך. נוהגים שהם כיון למקפידה הדברשנחשב
 ו' סי' נדה ה' יו"ד הארץ שדה בס' זו בסבראשדז

 הצפרנים בדין הרמ"א מדברי דייק ולבסוףדכ"ו
 ולא שמשה לא שאם שמשה. ללא שמשה ביןוחילק
 בזה. מ"ש בשיו"ב ועי' עי"ש. שנית תטבולהורידה
 כן ועל הדבוק בשביל שזה החליט מעכ"תעכ"פ
 משום דוקא שלאו הנ"ל עפ"י אבל מ"ש, לוהוקשה
 שאף משום או החולקים לדעת לחשוש משום אוכך,

 שנהגו לומר עוד ואפשר להוריד. נהגו מר"ןלדעת
 וכך שערות להם היו שלא כמאמד יופי משוםאפילו

 ומקפידים יופי בוה רואים היו ההםבתקופות
 והמנהג למנהג. לומר יש רבים טעמים עכ"פלהורידו.

 עליה. לחלוק שאין עובדאזו

 כהוגן השיער "תנקה שכתבתי תמה שמעכ"תומה
 יהיה שלא לנקות לתרתי נתכונתי מסובך" יהיהשלא
 להוסיף צריך שהייתי ונכון מסובך, יהיה ושלאדבוק
 מטעה אינו זה לשון וגם מסובך. יהיה "ושלא"וא"ו
 יהיה לא ממילא כהוגן שתנקה שכתבתי כיוןכ"כ
 הבאות ובמהדורות הערתו על שמח אני אבלדבוק.
 וא"ו.אוסיף

 שכן ודאי מהמנהג, לפרוש שלא מעכ"ת כתבאשר
 תלוי ולא כך, המנהג טעם מאיזה משנה לא אבלראוי
 לנו די אלא הדבוקות, השערות משום אםבזה

 יש הוראה מורה שעפ"י מקומות יש ואם כך.שהמנהג
 אלא זה. בפרט להכנס רוצה איני התרה לעשותסיבה
 בסוף מעכ"ת כמ"ש להורות יש כללי באופןודאי

 הטעם משנה ולא מהמנהג. לפרוש שאסורמכתבו
 בו. שנהגו מנהג בכל להיות ראוישכן

 בעזרי יהיה והוא משגיאות, יצידניוהקביוה
 התורהבברכת
 בצריעזרא



קמזי~טפה פד סימן דעהיורהאבני

 פדסימן

 ; שנית שינים שינקרו סמך על חפיפה אחריאכילה
 בטבילה חוצץ סבון קצףאם

 שזימ"א קרמר צבי הרב הרה"ג חו"ב אהובייידידי
אחדשה"ט,

 סמך על חפיפה אחרי אכילה א:ענף
 שנית שיניםשינקרו

 לחפוף שמקפידות נשים שיש שאלתךבענין
 כך אחר אבל הפוסקים, שכתבו כמו יוםמבעוד
 שלש עד לטבול יכולות ואינן הילדים עםעסוקות
 לאכול להן מותר אם השאלה ולכן כן, אחרישעות
 לפני השינים את שוב שינקרו מה על ולסמוךבינתים
הטבילה.
 נדה הל' בקיצור הרא"ש בפסקי זו הלכהמקור
 שאינן הנשים נהגו יפה מנהג : וז"ל המסכת,שבסוף
 שלא כדי הטבילה ובין הדחיצה בין כלוםטועמות
 יו"ד ברמ"א והו"ד עכ"ל. שיניה בין חוצץ דבריהא
 חיוב לשון הרמ"א נקט אמנם כ"ד. סע' קצ"חסי'

 שהוא כתב שלא צ"ע וקצת לאכול", לה "ואיןשכתב
 יפה.מנהג

 רחיצת בלי הרא"ש כוונת אם מבואר אינועכ"פ
 שנית, לרחוץ כוונתה אם שגם הכוונה או שניתהפה
 החפיפה. עיקר אחר תאכללא

 מ"ט ס"ק קצ"ח סי' טהרה( )בשיורי טהרהובטדרי
 דכ' לטבילה הרחיצה דבין נראה ומ"מ וז"ל:כתב

 נמי ויו"ט בשבת אפילו כלל לאכול לה דאיןהרמ"א
 בימות טבילתה זמן בהגיע וכגון לאכול להאסור
 ויו"ט שבת קודם שרוחצים ויו"ט שבת בלילהקיץ

 לה שאין אכילה זמן אחר הטבילה לביתוהולכת
 שהוא דכיון הטבילה מבית ביאה אחר עד כלללאכול
 שהיא מתוך יפה תנקר לא שמא לטבילהסמוך
 עכ"ל. לביתהמהומה

 תרצה אם גם לאכול לה דאין בהדיא לנוהרי

 שהוא דכיון מבואר והטעם שנית, השיניםלרחוץ
 תהא שמא חוששים הטבילה של החלקיםמעיקרי
 מבעוד החפיפה שעושות דכמו והיינו לביתה,מהומה
 נקור גם ה"ה לביתה, מהומה תהא שלא כדייום

 לעשות לה שאין החפיפה, כמו חשוב הואהשינים
 ונמצא שנית, לנקר חייבת תהיה שתאכל וכיוןבלילה,
 ביום. ולא בלילה נעשהשהנקור
 הס"ט. מדברי לשמוע יש גבירתא הלכתאוכמה
 היא הטבילה ובין הרחיצה בין לאכול שאין זוהלכה
 אינה וממילא הרחיצה את תקלקל שאכילהמשום
 מבעוד חפפה אם ולכן האכילה. אחרי לטבוליכולה
 אם ג', סע' קצ"ט סי' יו"ד השו"ע שכתב כמויום

 חפפה לא וכאילו החפיפה את קלקלה בלילהתאכל
 שצריכה הדחק דבשעת כתב שם הרמ"א אמנםכלל.
 לחוף וצריכה ביום לחוף לה שא"א או ביוםלחוף
 לביתה תמהר שלא ובלבד לעשות יכולהבלילה
 חופפת שהיא שבאופן ונראה ע"כ. כראויותחוף
 שהיא יודה הס"ט גם הרמ"א, שהזכיר וכמובלילה
 שיניה ותנקר תחזור אם החפיפה אחרי לאכוליכולה
 הכל עושה וכה כה בין דהרי האכילה, אחרישנית
 מן יותר השני בנקור יותר שתמהר חזית ומאיבלילה,
 לאכול נכון אעו בזה שגם יתכן אמנם הראשון.הנקור
 הראשון. הניקור על תסמוך שמאכי

 דרחצה היכא איירי דהרא"ש ליישב יש אוליולפ"ז
 כל שבלא"ה כיון יפה מגהג רק הוי ובזהבלילה,
 אמנם לביתה, מהומה שהיא בזמן היתההחפיפה
 מבעוד בחפפה איירי מדינא, שהוא דמשמעהרמ"א
 ולכן הרמ"א, דברי על דיבר שהס"ט מובן ולפ"זיום.
 צ"ע עדיין אמנם וכנ"ל. כלל לאכול לה שאיןכתב
 כתב ואיך יום, מכעוד דתחפוף כתב הרא"ש גםדהרי
 וצ"ע. יפה, מנהגדהוא

 פתחי בשם גם שהביא הלוי שבט בשעוריוראיתי



יק2ונצה פה פד סימן דעהיירהאכניקמח

 שבת עונג מניעת בזה ויש לצום שצריכה דאע"פזוטא
 שמסיק מה אמנם ע"ש. לאכול לה אסור אופןבכל
 מסעודה שימנעו וכגון הדחק כשעת להקל הלוישבט
 בזה ויבחינו ילדים שיש וכגוז הבושה מפני או רבזמז

 מפורש שהרי להבין. זכיתי לא עמהם, אוכלתכשאינה
 מפורש וכן כקיץ, שבת כליל גם כזה להחמירכס"ט
 אפילו תאכל שלא א' סע' קכ"א כלל אדםבחכמת
 וגם רב. זמן צמה שהיא משמע כן ואם ויו"ט.כשכת
 כטן כאכ לה שיש לומר יכולה הרי הילדים,משום
 כתבו האחרונים שכל וכיון אוכלת. אינהולכן

 בזה. להקל יש איך הבנתי לא בזה,להחמיר
 אסור יום, מבעוד חופפת דאם נראה למעשהלכ"פ

 כל הפסידה בזה כי שנית, שתנקר סמך על לאכוללה
 את עשתה אם וגם יום. מבעוד החפיפה שלהמעלה

 תטעה שלא כדי לאכול נכון לא בלילה החפיפהכל

 בדי בספר הסכים וכן ראשון. ניקור עללסמוך
 באופן גם שם ומשמע קפ"ח. ס"ק קצ"ח סי'השולחן
 סמך על לאכול לה אין בלילה לכתחילהשחפפה
 נראה. וכז שנית,שתנקר

 במבייה חוצץ סבון קצף אם ב:ענף

 נחשב הוא אם באזניים שנשאר סבון שלקצף
 מחפיפת נשאר לפעמים כי טבילה, לעניןחציצה
 חוצץ שאינו דדבש דומיא חציצה שאינו נ"להראש.
 מן שנשאר הסכון וכן ט"ו( סע' קצ"ת סי' יו"ד)שו"ע
 מדבש. גרע ולא בעלמא קצף הואהחפיפה

 ידידו, מטני רנה גברכה מסייםוהגני
 פיינהנדלר פסחישראל

 פהסימן

 ; הטבילה אחרי בדיבור הפסיקה אם לברך לאשה מותראם
 ; השניה לטבילה הטבילה ברכת בין דברה האשהאם

 הברכה לפני הטבילה בעניני לדבר לכתחילה לאשה מותראם

 תשמ"ט כסלוה'

 לברך לאשה מותר אם א:ענף
 הפבייה אחרי בדיבור הפמיקהאם
 אחרי בדיבור שהפסיקה אשה בעניןנשאיתי
 יכולה היא אם הטבילה, על שבירכה קודםהטבילה
 שהמכרך דכמו היא הספק וסיבת לאו. או לברךעדיין
 ותוזר הברכה את הפסיד כדיכור והפסיק המצוהלפני

 וכיון הברכה, את דהפסיד המצוה לאחר ה"הומברך,
 לברך. אפשרות אין שוב נעשתה, כברשהמצוה
 דמברכת פסק א' סע' ר' סי' יו"ד השו"עוהנה
 : וז"ל הרמ"א וכתב הטבילה, לפני בחלוקהכשעומדת

 שלאתר נוהגים וכן הטבילה אחר עד תברך שלאוי"א
 עצמה מכסית המים בתוך עומדת בעודההטבילה
 עכ"ל. ומכרכת כחלוקה אובכגדה

 : וז"ל השל"ה בשם כתב א' ס"ק שם היטבובבאר

 ואח"כ ותברך שיטבלו לנשותיהן יזהירו מעשהאנשי
 עכ"ל. שניתתטבול
 אחרי שנית שיטבלו ידי על ירויחו מה באור,וצריך
 לברך השו"ע דעת ידי לצאת בזה נרצה דאםהברכה,
 וטבילה אחת, פעם טבלה כבר היא הרי הטבילה,לפני
 מה וא"כ טהורה, כבר שהיא כיון כלום אינהשניה
 שנית. לטבול ישתועלת

 התשובה בסוף כתב קפ"א סי' יאיר חותובשו"ת
 הברכה זמן ספק הוא הנוספת הטבילהשטעם
 מסופקים שאנו היינו ע"ש, ר' סי' יו"ד ושו"עכבהטור

 הטבילה. אחרי או הטבילה לפני הוא הברכה זמןאם
 כתלק זה טעם כתכ כעצמו שהשל"ה לי הראוושוב
 )דף מחלוקת ד"ה קדושה ק' אות האותיות שערא'

 מחלוקת יש הטכילה כברכת : וז"ל שכתכ ע"כ(קס"א



קמטישפה פה סימן דעהיייהאבני

 שתעלה לאחר או הטבילה קודם תברך האשהאם
 את שהנהיג מעשה ואנשי לחסידים וראיתימהטכילה,

 תעשה א' פעם גופה כל שתטבול לאחר - כךאשתו
 תעשה ובזה שנית פעם תטבול שתברך ולאחרהכרכה
 הדיעות לשני כן גם יוצאת ותהיה יתירהקדושה
 שהקשינו. וכמו מובן אינו אבלעכ"ל.

 סי' טבילה הל' ח"כ יו"ד )חזן( לב חקריובספר
 שאם הנשים שיכוונו צ"ל דע"כ ליישב כתבל"א
 תעלה לא לעשייתן עובר לברך שצריך כמ"דהלכה

 שנחלקו ומה מצוה, לשם הראשונההטבילה
 דמכוון שאני הכא ככוונה, שלא בטבילההפוסקים

 לכוון יודעת אינד אם וגם כנודע, טפי גרע לצאתשלא
 טובלת, היא רכנן ע"ד טובלת הטובלת דכלאמרינן
 ראשונה מטבילה יותר עיקר היא שנית טכילהולפ"ז
 ע"כ. להחמיר, אזלינן בה דאירע ספקוכל

 חות השו"ת מדברי להפך הם לב החקריודברי
 השניה הטבילה טעם שאם כתב שהוא קפ"א, סי'יאיר
 יפול אם גם א"כ הברכה, זמן מתי הספק משוםהוא
 פעם. עוד לטבול צריכה לא היא השניה, כטבילהספק
 הטבילה שטעם דכיון סובר יאיר דהחות ליישבויש
 תרצה שהאשה מסתבר אינו הברכה, מצדהוא

 טבילה על כרכה להרויח כדי מהודרת טבילהלהפסיד
 על להתנות האשה כוונת ודאי ולכן מהודרת.שאינה
 אחרונה בטבילה תקלה יארע שאם ראשונה,טבילה
 בלא תצא שלא כדי ראשונה בטבילה לצאתדעתה
כלום.

 הראשונה הטבילה אחר שדברה באשה אנןוניחזי
 שהבאנו לב החקרי לפי הטבילה. על לברך יכולהאם
 דעתו לפי שהרי לברך, שיכולה לכאורה נראהלעיל

 צריך שאם שלה בתנאי תלויה הראשונההטבילה
 ראשונה, בטבילה לצאת רוצה אינה לעשייתןעובר
 ולכן הברכה, את שתפסיד בכה"ג רוצה אינהוא"כ
 ברכה לה תהיה שלא שניה בטבילה לצאתדעתה

לבטלה.
 כזאת כוונה לה שיש בסתמא לומר לנו מניןאמנם

 זה דכל לומר ויש לצאת. דעתה אין דיכרה אםשגם
 תהיה שלא באופן לכרך שדעתה שלה, בתנאיכלול
 גם כי בזה כלול הדיבור גם וא"כ לבטלה, ברכהלה
 לבטלה. לברכה גורםהוא

 בב' היא הזאת הטבילה שכל שראינו כיוןולכן
 דברה אם לברך יכולה שפיר תנאי, ידי ועלטבילות

 על הוא שהברכה דסומכת ראשונה, טבילהאחרי
 שהבאתי ועוד ד"ה ב' בענף לקמן וע"ע שניה.טבילה
 גם תתיישב ובזה לברך, שיכולה לקולא סבראעוד
 גאון מו"ר אמנם עיקר. א' שטבילה שאמר החו"ידעת
 דהברכה תברך לא דברה שאם אמר שליט"אאחד
 ההפסק שהיה לא אם למצוה, סמוכה להיותצריכה
 בדי בספר הוכיח וכן לברך. דיכולה הטכילהמענין

 סי' שור מתבואות שלא ד"ה ביאורים ר' סי'השולחן
 בדיבור הפסיקה שאם י"ט( ס"ק בדרכ"ת )הו"די"ט
 לא שוב לטבילה שייכים שאינם אחרים דכריםאו

 ע"כ.תברך

 המבילה ברכת בין דברה האשה אם ב:ענף
 השניהימבייה

 שטבלה קודם הברכה אחרי דברה האשהאם
 די"ל דכיון ולברך. לחזור לה שאין פשוטשנית,

 הדבור הוי לא שוב ראשונה. טבילה על קאידהברכה
הפסק.

 וברכה, ראשונה טבילה אחרי דברה אםאמנם
 זה באופן לכאורה שניה, טבילה לפני דברהושוב
 בין בדיבור הפסיקה נפשך ממה שהרי לברךתחזור
 ראשונה טבילה על היא הברכה דאם לטבילה.הברכה
 הברכה ואם הברכה, ובין בינה בדיבור הפסיקהכבר
 הברכה בין בדיכור הפסיקה גם שניה, טבילהעל

לטבילה.

 לברך אין זה באופן שגם דרכו יורה האמתאבי
 וכבר ראשונה טכילה היא העיקר דשמא י"ל כישנית,
 שהפסיקה ואף הטכילה. בגוף חובה ידייצאה

 הטבילה וגוף מעככות אין ברכות עכ"פ אבלבדיבור,
 בריבור הפסיקה שאם לעיל שהבאנו ואף קיימה.כבר
 וכאן השניה הטבילה על היא שהברכה אומריםאנו
 לפני בדיבור הפסיקה שהיא כיון זו סברא שייכתלא

 שנית, שתברך נראה אין עכ"פ אמנם השניה,הטכילה

 על אחת פעם לברך יכולה שהיא שחדשנו מה לנודדי
 דאין מסתכר לא ולברך לחזור אבל התנאי,סמך
 אינו כי פעמים, ב' שתברך עד כך כל ודאיהתנאי
 מתכוונת שהיא תנאי עשתה כאילו הוי שאמנםברור
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 יצאה שכבר וכיון ראשונה, כטכילה לצאתשלא
 שככר אחרי לכרכה מקום אין שוכ ראשונהכטכילה
דכרה.
 היכא נאמר הפסק דין דכל ריתכן י"לוונוד
 לכלך דצריך משום והוא המצוה, קיום לפנידמברכים

 הוי לא שוב כדיכור, שהפסיק וכיון לעשייתן,עוכר
 המצוה אחרי רמכרכים היכא אבל לעשייתן.עוכר
 ולכן הפסק. אינו הדיכור גם לעשייתן, עובר כאןדאין
 ראשונה, לטכילה לה עלתה שהכרכה לומר ישכאן
 ומספק המצוה, קיום אחרי הפסק נחשכ הריבורדאין
 שנית. ולכרך לחזוראין

 אחרי כדיבור הפסיקה אם דאף למעשה נראהוכן
 לא שניה, לטכילה הכרכה בין וגם ראשונהטכילה
 גאון בשם א' ענף בסוף מש"כ ולפי לכרך.תחזוד
 כי שנית, לכרך שייך לא זה כל כלי שליט"אאחד
 ולא ראשונה, וכרכה ראשונה כטכילה יצאהשמא
 כאן שייך אין וממילא כ', טכילה על שנית לברךשייך
הפסק.

 ידבר יכתחייה יאשה מותר אם ג:ענף
 הברכה יפני הפבייהבעניני

 הטכילה כעניני לדבר לאשה מותר אםנםתפקתי
 שהיא מנהגנו לפי הברכה וכין הטכילה כיןלכתחילה
 הטכילה. אחרימכרכת

 שאסור הרמ"א פסק ו' סע' קס"ז סי' או"חובשוייוג

 כגון עליו, שמכרכים דברים מענין לדכרלכתחילה
 מלח", "הכיאו אמר שאכל וקודם הפת עלשכרך

 לענין שה"ה לומר יש וא"כ הפסק. הוי לאוכדיעכד
 לדכר דאין המצוה, קיום אחרי שמכרכיםטכילה

 עצמה. הטכילה מעניני דברים אפילולכתחילה
 דין דאין דיתכן סברא לעיל הכאנו מאידךאמנם
 לפני כשמכרך רק המצוה לקיום הברכה כיןהפסק
 שאינו היכא אכל לעשייתן. עוכר דבעינןהמצוה,
 ככה"ג המצוה, קיום אחרי אלא לעשייתן עוכרמכרך
 דרשאי י"ל זו סכרא ולפי הפסק, דין כלל שייךלא

 הטכילה. מעניני לדכרלכתחילה
 שאו הפסוק לומר שנוהגים ממה קצת נראהוכן
 וכמ"ש הכרכה, לפני ידים נטילת אחרי קודשידיכם
 ראחדי משמע וא"כ מ"ד, ס"ק קנ"ח כסי'המ"ב
 התם דשאני לדחות יש אמנם הפסק. דין איןהמצוה
 והוי סי"א( )שם הרמ"א כמ"ש המצוה מן הנגוכשגם
 לנגוכ. לעשייתןעוכר

 לדכר שרשאי כזה חידוש מצאנו שלאוכיק
 בעניני ואף ענין בשום לדכר ראין נראהלכתחילה,
 אמנם הכרכה. את שתסיים עד הטכילה אחריטכילה
 היא לה, עלתה הטבילה אם מסתפקת דהיאכאופן
 וכן לכרך. רשאית היא אם לברר כדי לדבררשאית
 הדין לשאול להפסיק רשאי י"ח תפילת כאמצעאפילו
 סי' המ"ב כמ"ש יתפלל איך דין כאיזה נסתפקאם
 לכתחילה אף הפסק הוי דלא כאן וה"ה כ', ס"קק"ד
 לכך. צריכהאם

 פוסימן

 נדר נקראת לאשה נשואין הבטחתאם

 חשמ-ה סיוןי"ז

 שכצעירותו שנזכר ישיבה בבחור השאלהנענין
 לא אמנם לאשה, אותה שישא אחת לבחורהאמר
 אותה. שישא אמר ורק שבועה, או נדר לשוןאמר
 אחרת. אשה לשאת רשאי אם שואלוכעת

 שלא כיון ושבועות לנדרים ענין כאן איןלבאורה
 סי' יו"ד כשו"ע אמנם שבועה. או נדר לשוןהזכיר

 הוי זה פרק אשנה האומר וז"ל: כתכ ב' סע'רי"ג
 לעשות או הרמ"א, והוסיף צדקה. לתת נדרכאילו
 ס"ק שם הש"ך ופירש עכ"ל. קיים ונדרו מצוותשאר
 דינו מצוה שאר לעשות כשאומר או כלומר : וז"לז'
 כאר וע' עכ"ל. נדר והוי זה פרק אשנה כאומר כןגם

 בספרי שכתבתי מה וע"ע ותראה. ט' ס"ק שםהגולה
 נדר לשון שום כלי שגם ותראה ב' ענף ק"פ סי'ח"א
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 דבר אעשה כשאומר לקיים מתחייבים שבועהאו
 מצוה. שהואפלוני

 כנדרי זה הרי אחת אשה שישא שאומר כיוןו~פ"ז
 הנושא שהרי מצוה, דבר הוי שנשואין כיוןצדקה
 לשאול ואין לקיים. שחייב ונמצא מצוה, מקייםאשה
 מה מספיק שמא זו, אשה לישא שחייב לנומנין
 מצות יקיים אחרת באשה גם שהרי אחרת אשהשישא
 הגמ' ולשון הנ"ל השו"ע מלשון שהרינשואין,
 חל שהנדר מוכח וכו' זה פרק אשנה האומרבנדרים
 גם וא"כ בפיו, שהוציא זה פרק על והיינו לשונולפי
 נדרו לקיים יוכל לא זו, אשה שישא שאמר כיוןכאן
 אחרת. אשה שישא ידיעל

 אם לברר לנו יש נדר דין עליו שחל שבדרנוואחר
 עכ"פ או הנדר, התרת לענין האשה הסכמתצריך

ידיעתה.
 על נדר : וז"ל כ' סע' רכ"ח סי' יו"ד בשו"עכתב
 לאותו הודיעו א"כ אלא לו מתירין אין חבירודעת
 אלא מתירין אין הודיעו דאפילו וי"א דעתו עלשנדר
 שום כשכיל דעתו על שנדר ודוקא ורצונומדעתו
 על שנדר משה כמו השבועה בשביל לו שעשהטובה
 היתה והשבועה בתו לו שהשיא בשביל יתרודעת

 עכ"ל. יתרולתועלת
 שבזמן תשובה בעלי כמה לי אמרו במציאותוהנה
 או ונשוק להכוק אשה מפתים היו מצות שמרושלא

 אותה שישאו לה מבטיחים שהיו ידי עללתשמיש
 חיבוק דהיינו טובה לו עשתה שהאשה ונמצאלאשה.

 נדר כאן יש וא"כ לה, שנדר הנדר תמורת תשמישאו
 דהיינו מרצונו, אלא להתירו שאין חבירו דעתעל
 האשה.רצון

 היתה והשבועה וז"ל: שם כתב הרמ"אוהנה
 במה סגי שלא לומר וכוונתו עכ"ל. יתרולתועלת
 שגוף צריך אלא נשבע, הוא ולכן טובה קיבלשמשה
 וכגון לחבירו, תועלת לו שיש ענין יהיההשבועה
 ממנו יהנה ויתרו למצרים ישוב שלא נשבעשמשה
 הרמ"א על חלק מ"ג ס"ק שם הש"ך אמנםומבתו.
 אין שוב שקיבל, טובה תמורת שנשבע שכלודעתו
 גם אלא חבירו לתועלת תהיה השבועה שגוףצורך
 דעת על נשבע נקרא זה גם בעלמא, ענין הואאם

 דעות שהביא י"א ס"ק בפת"ש עוד וע' ע"ש.חבירו

 כי לכו"ע חבירו ע"ד נדר הוי ובניד"ד בזה.שונות
 לתועלת היא לאשה אותה שישא שההבטחהודאי

האשה.
 הטובה קבלת אחר היא ההבטחה בהם מקריםו"ם
 ואח"כ אתה, שימש או אותה שהבק וכגון האשה,מן

 אחר גם אם לעיין ויש לאשה. אותה שישא לההבטיח
 חבירו. דעת על נדר משום כאן יש עדיין הטובהקבלת
 דעתו על שנדר ודוקא וז"ל: והרמ"א השו"עוכתב
 וכו' השבועה בשביל לו שעשה טובה שוםבשביל
 כתמורה לבוא צריכה שהשבועה ומבואדעכ"ל.
 וכמו לו. נשבע טובה לו שעשה אחרי דהיינולטובה,

 שיתרו כדי למצרים לשוב לא ליתרו נשבע שמשהמה
 שלא עד בתו לו לתת יתרו רצה ולא בתו, לוישיא
 מחבירו, טובה קיבל בעבד אם אבל משה. לונשבע
 דעתו. על נשבע נחשב זהאין

 שעשו דהיינו השבועה" "בשביל הדמ"א כוונתוזו
 לקבל דעת על והיינו השבועה, תמורת הטובהאת

 לשם היתה לא הטובה אם אבל הטובה. עבורשבועה
 נשבע הטוב, הכרת כאות חבירו אלא שבועה,קבלת
 מתבאר וכן חבירו, דעת על נשבע זה אין מעצמו,לו

 מ"א. ס"ק הש"ךמדברי

 שצריך חבירו דעת על נדר כאן שאיןואעפ"י
 וכן ידיעתה. צריך עכ"פ אבל האשה, שלרצונה
 וז"ל: שכתבו שם והרמ"א השו"ע מדברימתבאר
 בלא לו להתיר יכולים חבירו ע"ד נדר מעצמו אםאבל
 כדי לו שהתיר לו שיודיע שצדיך וי"א הג"הדעתו
 ופירוש עכ"ל. וכו' נדרו על שעבר אותו יחשודשלא
 בשביל נשבע רק טובה, תמורת נשבע שלאהענין
 מ"ה(. ס"ק הש"ך )לשון חבירורצון

 חשדא משום הוא לחבירו, להודיע שצריךומה
 ולכן השבועה, קיום כאן ואין לו נשבע חבירושהרי
 לא שהרי הסכמתו צריך אין אמנם לו, להודיעצריך
 כ"כ השבועה, תמורת קיבל שהוא טובה עבורנשבע
 מ"ו. ס"קש"ך

 כתב אותה לישא לאשה נשבע שאיש מהובענק
 איש וז"ל: כ' סע' סוף רכ"ח סי' יו"ד שםהרמ"א
 את זה לישא לזה זה שנשבעו או חרם שקבלוואשה
 מקרי דזה חבירו דעת בלא לאחד מתירין איןזה

 כך משום ונשבעו חבירו לישא רוצה אחד שכלהטבה
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 על נשבע שאינו שקס"ד הענין ופירוש עכ"ל. לזה7ה
 שזה וקמ"ל מחבירו טובה קיבל שלא כיון חבירודעת

 נחשבת בעצמו 7ה אתו, להתחתן הסכיםשהאחר
 להשבע, צד כל מסכים חבירו, הסכמת ותמורתטובה
 חבירו. ע"ד נשבעונקרא

 חרם או שבועה שהיתה הוא הפוסקים לשוןוהנה
 אמירה רק שבועה לשון היה לא אם אבלביניהם,
 שבועה, כאן שאין כיון אותה לישא חיוב איןבעלמא,

 ולא מצוה דבר כאן שיש לעיל שכתבנו כמו לאוזה
 מה גרע מאי קשה כן ואם נדר. או שבועה לשוןצריך
 וצ"ע. 7ה, פרק אשנה מלשון אותה שישאשאמר

 לאשה האומר שתמיד לחשוש נראהוידינא
 אחד שכל נמצא כך אומרת היא וגם אתהשיתחתן
 המצוה לעשות שמסכים כיון חבירו, ע"ד נודרנקרא
 מפתה אם שכן וכל מסכים. שחבירו מהתמורת
 אתה. שיתחתן הבטחתו תמורת מחבקה אובחורה
 הסכמתה וצריך חבירו ע"ד כנדר וה כל להחשיבויש

 אם גם זה שכל ופשוט יתירו. א7 ורק הנדר,להתיר
 שעדיין אחר, לאדם נשאת היא וגם אשה נשאכבר
 הוא שהנדר אמר שליט"א אחד וגאון התרה.צריך

 לעיין ואמר ה7ה, האדם עם דוקא לא אבללהתחתן
 להתחתן המתחייב בענין הע7ר אבן בסוף מאירבבית
 התחייבות. מדין לקיים חייב אם אשהעם

 פזסימן

 ; השנה ראש בערב נדרים להתיר כשר אדם כלאם

 השנה ראש בערב הנדר מפרטים שלא מה מועילאם
 נדרי כל נוסח ; נשים עבור ר"ה ערב נדריםהתרת

 תשד"מ אלולכ"ו

 שנהוג נדרים התרת מנהג נענין דיניט נכמההסתפקתי
 השנה. ראשבערב

 נדרים יהתיר כשר אדם כל אם א:ענף
 השנה ראשבנרב

 ערב של נדרים בהתרת מקומות בהרבהראיתי
 לעיין ויש נדרים. להתיר ב"ד עושים ג' ג' שכלר"ה
 בשו"ע להלכה שנפסק הירושלמי דברי פי עלבזה
 צריך המתירים בין להיות שכדי א' סע' רכ"ח סי'יו"ד
 הש"ך וכתב נדרו. להתיר פתח לשואל לפתותשידע
 לפניהם שמא כי יתירו לא חרטה ידי על שגם ג'ס"ק
 פתח. שצריךנדר

 דסגי איתא א' לז בכורות בגמ' רהרי ליוקשה
 רק מעצמם, יודעים שאינם והיינו וסברי להודמסברי

 שצריך אמרו איך וא"כ מבינים, הם להם מסכיריםאם

 להיות צריך שאינו ליישב ויש פתח. לפתוחשידע
 לו יסבירו כאשר שיבין סגי אלא התורה בכלת"ח
 לדעת חייב הוא נדרים בהתרת אבל ענין,אי7ה

 דברי מובנים ולפ"7 להכשל. עלול זה בלי כימעצמו,
 המתירים שצריכים שכתב ב' דין ק' כלל אדםהחכמת
 אפשר שאי נדרים שיש כיון נדרים התרת דינילדעת
 שאינו שאע"פ כנ"ל החכ"א ולמד ע"ש. אותםלהתיר
 להתיר. שידע חייב התורה בכל שידעצריך

 ר"ה בערב שעושין נדרים בהתרת לדון ישויפייז
 מפרטים לא כי דבר שידע צריך אינו בעצם הרישבזה
 אפשר שאי נדר להתיר שיכשל חשש ואיןהנדר

 והיינו פלוג. דלא לומר יש מאידך אמנםלהתירו.
 לדעת חייב הוא נדרים להתיר כשר שיהיהשכדי
 ועוד דבר, לדעת צריך אינו 7ה שבאופן אעפ"ילהתיר
 לידי לבוא יכולים השנה ראש בערב גםשבאמת
 להתיר שברצונו בנדר השואל יזכר שמא כימכשול,
 ואם בהתרה. כלול 7ה נדר גם אם המתירים אתוישאל
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 וזה השואל. אח ויכשילו הן ישיכו דכר יורעיםאינם
 אם כחרטה להתיר שאין הנ"ל הש"ך כרכריכלול
 מסתכר. וכן פתח, לפתוח יודעאינו

 שהמתירים מקפירים העולם שאין לתמוה ישו5כן
 גם נררים, להתיר שמכינים חכמים תלמידייהיו

 השנה. ראש ערכ של נדריםכהתרת

 הנדר מפרמים ש5א מה מועי5 אם ב:ענף
 השנה ראשבערב

 את שיפרטו הוא נדר להתיר כדי התנאיםאחד
 פרט לא ואם י"ד, סע' רכ"ח סי' כיו"ד וכמכוארהנדר
 היא חכמים שתקנת וכיון ע"ש. התרה התרתןאין

 של זו כהתרה התועלת כל מה א"כ לפרטשחייכים
 כוונתם שאין כנוסח שאומרים ואעפ"י ר"ה.ערכ

 כי כלום הועיל לא אכל להתירם, אפשר שאילנדרים
 לפרט. חז"ל תקנת קייםלא

 פ"ח יומא כרא"ש הו"ר ר"ת כתכ שכן ראיתיושוב
 מיום שהוא נדרי כל של הנוסח על שהקשה כ"ח,סי'

 כלי יתירו ואיך הנדר לפרט צריך והרי הזה,הכפורים
 ההוא הנוסח את מיישכ שם הרא"ש אמנםלפרט.
 היינו הנדר לפרט צריך פפא רכ ראמר והאוז"ל:

 על נדר אולי נדרו לו להתיר החכם לפני כאכשהנודר
 וכתכ עכ"ל. נדרו החכם לו יתיר ולא מצוהדכר

 רעת אין יוה"כ כליל אכל : וז"ל ח' ס"ק נתנאלהקרכן
 עכ"ל. מצוה דכר על נדר להתיר להקה
 כר"ת. שהמנהג שכתכ כ' ס"ק תרי"ט סי' מ"כועי
 שתי לומר כא"י כנסת בתי כהרכה המנהג היוםאמנם

 וכ"כ כר"ת, וגם שעכר" "מיוה"כ יחר: גםהנוסחאות
 השולחן. והערוך אדם, והחייהיעכ"ץ,
 ראשונים. כמחלוקת תלויה זו ששאלהונמצא

 ראש כערכ גם ההתרה תועיל לא ר"ת לדעתולכן
 נרר ככל זו התרה על לסמוך שאין נראה ולכןהשנה,
 בנפרד. ויתיר יפרט אלא זוכר,שהוא

 נשים עבור י5ה גערב נדרים התרת ג:ענף

 הכנסת לכית באות נשים שאין הפשוטהמנהכ
 שנא מאי ולכאורה ר"ה. כערכ נררים התרתלעשות
 מקפידות אינן מרוע וצ"ע נדרים, לענין מנשיםגכרים
 לעשות. עליהן ומהלכוא.

 אם כרור לא בלא"ה לעיל שבארנו מהו5פי
 שמחמת יתכן ולכן ר"ה, ערכ של ההתרהמועילה
 כיון נדרים התרת לעשות לכוא שלא נהגוצניעות
 שתאמרנה שנכון נ"ל אמנם שמועיל. כרור דכרשאינו
 לא שכזה הכאה, השנה של מוסר" "הריני הקטעאת
 לומר תשכח ואם כעלמא. תנאי הוא כי שלשהצריך
 או יוה"כ, של נדרי בכל לכוון תוכל ר"ה כערכזאת
 שתזכר. עתככל

 נדרי כ5 נוסח ד:ענף

 רנדרנא אחת כתיכה לומר שיכול מסיקהמ5א
 תרי"ט סי' כמ"כ והו"ר להכא, גם משמע זהרלשון
 והו"ד קמ"ה סי' ח"א יעב"ץ כשו"ת אמנם כ'.ס"ק

 לשון כין חילוק שיש כתכ תרי"ט ר"ס תשוכהכשערי
 לשון אבל ע"כ. דנידרנא והיינו כחיריק שהואעתיד
 שיטה המ"ב הכיא ועור דנדרנא. שהוא נראהעכר

 נררנא. די לומר שיששסוכרת

 לומר יוכל הדעות כל לצאת רוצים שאםונמצא
 בחיריק הוא גם כי דאינררנא )או רנידרנאפעם

 ופעם דנררנא, אחרת ופעם עתיד( לשון עלשמראה
 ג' אומרים כלא"ה שהרי נררנא, די יאמראחרת
 הנוסח לשנות שאין כתכ שהשע"ת ואע"פפעמים.
 שתי לומר שרוצים דוקא נראה כל, כפי ומורגלהנדפס

 פעם ככל אם אבל זה, אחר זה כיחרהנוסחאות
 לכלול יוכל שפיר אחר, נוסח אומר נררי כל עלשחוזר
 הנוסחאות.כל
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 פחסימן

 ; כספים מעשר מכספי בתו של המשכנתאלשלם
 ן כספים ממעשר בנו של קטנה ישיבה של לימוד שכרלשלם

 ; מעשר מכספי "חדר" של לימוד שכרלשלם
 מעשר; מכספי בנות עבור קייטנהלשלם
 ; נדרו לקיים כוונה בלי ונתן צדקהנדר
 סתם ונתן כספים מעשר חיוב לוהיה

 איזה בענין כספים מעשר בהלכות שאיות כמהנשאיתי
 כמפים. ממעשר לשים האדם יוכלמחובותיו

 בתו של המשכנתא לשלם א:ענף
 כםפים מעשרמכםפי

 אמנם כספים מעשר לתת שמקפיד מאדםנשאיתי
 עצמו על קיבל והוא היות ושואל השעה, לודחוקה
 את בתו של הדירה עבור לשלם בתו נשואיבעת

 מעשר. מכספי זה חוב לשלם יוכל שמאהמשכנתא,
 באחד נשאל רל"א סי' חיו"ד סופר חתםבשו"ת
 שולחן על שנים שש הנשוי בנו את לזוןשהתחייב

 כספים ממעשר הכסף את לשלם יוכל אם ושאלחמיו,
 דעתו היה שאם הח"ס והשיב השעה. לו דחוקהכי

 וגם דמי, שפיר מעשר ממעות לפרנס נשואיןבשעת
 במשנה שמבואר כמו לבנו ילך חצי שרק יחלקאז

 בשעת כך על דעתו היה לא אם אבל פאה,פ"ח
 שש הזוג את לפרנס בשטר עצמו חייב הרינשואין,
 ואפילו מעשר, ממעות חובותיו פורע אדם ואיןשנים,
 חובו יפרע שלא לעשר חייב גרנו המלך שאנסמי

 עכת"ד.ממעשר
 ממעשר לשלם יכול שאינו דמה מדבריווטשמע

 כחוב והוי לשלם בשטר נתחייב שכבר מחמתהוא
 לשלם, בלבד הסכמה אלא שטר הי לא אם אבלגמור,
 שבחובה. דבד זה ואין שעה, בכל בו לחזור יוכלהרי

 פעמים כמה נתן שכבר כיון חובה דמקרי די"לואף
 יו"ד שו"ע )ע' פעמים ג' שעשה צדקה נדרי כמוהוי
 קל"ו(. סי' ח"ב יושר אמרי ושו"ת א', סע' רי"דסי'
 שלא כיון נדר של גדר אין כזאת שבצדקה נראהאבל

 ההתחיבות של תשלום לשם אלא צדקה, לשםנתכוון
 עליו נתפס שלא ממון כחוב הוי וממילא הזוג.לבני
 נדר.שם

 שבמעשר סוברים פוסקים שכמה לצרף ישוכן
 סי' יהושע פני ובשו"ת החולק. מן אומרים לאכספים

 הוא שלנו כספים דמעשר משום לזה טעם כתככ'
 התורה. מן ואינומנהג

 לשלם בקנין נתחייב שלא שכל נראהולכן
 מעשר. ממעות אותו לשלם יכול עדייןהמשכנתא,

 הדברים הן שהן אמר שליט"א אחד גאוןאמנם
 ומה התחייבות. הוי קנין בלי וגם באמירההנקנים
 התחייבות. של לדוגמא הוא הח"סשנקט

 כםפים פמעשר בנו של קטנהישיבה שי ליטוד שכר לשלם מותר אם ב:ענף

 על להורים חשבון שולחים קטנות ישיבותבכמה
 הילד את להוציא מאיימים ואף אש"ל, או לימודשכר
 ואסור שבחובה דבר הוי אם לעיין ויש ישלמו. לאאם

 מעשר ממעותלשלם
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 גשאל קי"ג סי' ח"ב יו"ד משה אגרותבשדית
 יעקב בית בבי"ס הבנות לימוד שכר לשלםבדבר
 בנים בין חילוק יש דודאי והשיב מעשר,ממעות
 אף לכניו ללמד חייכ הא מקרא דללמוד מדינאלבנות
 לשלם רשאי שאינו שבחוכה דבר הוא וממילאבשכר.
 להן ללמר האב על חיוב שאין לבנות אבלממעשר
 היה צורך היה ואם שבחובה. דבר זה אין הריתורה,
 אמריקה במדינת אבל מעשר, מכסף ליתן להתירשייך

 שלהם ספר בבתי ללמדם דמלכותא מדינאשחייבים
 שאם ונמצא וכו', ללמרם רשות איכא הי"תובחסדי

 של לבי"ס ליתן מוכרח יהיה כשר לבי"ס יתןלא
 לראות מחויב שזה אמונה, ללא ח"ו שהואהמדינה
 שבחוכה דבר הוי וממילא וכו' כשרה תהיהשבתו
עכת"ר.

 המבואר לדין הבנים בענין האג"מ כוונתונראה
 היה וז"ל: שם שכתכ ו' סע' רמ"ה סי' יו"דבשו"ע
 ללמדו חייב שכר תינוקות מלמד שלוקח בעירמנהג
 חייב ואינו כולה שככתב תורה שיקרא עדבשכר
 אפשר דלא מילי והני וגמרא. משנה בשכרללמדו
 מצוה ליה אפשר אם אבל שעתא ליהדדחיקא
 והרי עכ"ל. ואגדות הלכות וגמרא משנהלאגמוריה
 שבכתב. תורה אם כי כנו את ללמד חיוב דאיןמכואר

 כל ללמדו שחייב שכתכ שם מהרש"א גליוןוע'
 הרמב"ם, בשם מש"כ וע"ש הב"ח. בשם כ"כההנ"ך.

 וכתובים. בנביאים חיוב ישאם
 שכתב ג' סע' רנ"א סי' יו"ד בשו"ע מצאנווכן
 חייב שאינו הגדולים ובנותיו לבניו הנותןוז"ל:

 ולהנהיג תורה, הבנים את ללמד כדיכמזונותיהם
 עכ"ל. צדקה בכלל זה הרי וכו' הישרה בדרךהבנות
 שאינו תורה ללמדם שמדובר לומר צריך כאןוגם

 ללמדם. מדינאמחויב

 שיכול כיון לקולא סברא עור יש קטנהונישיבה
 כסף מבקשים שלא קטנה בישיכה ללמוד בנולשלוח
 שילמד חובה שום שאין ונמצא לימוד. שכרעבור
 שכחובה. דבר הוי ולא כסף, שמבקשיםכמקום
 על חיוב שאין וגמרא משנה שם שמלמדיםובצירוף
 מעשר. בכספי שיוכל נראה בנו, את ללמרהאב

 על שאלתי )ולא שליט"א אחד גאון אתיוהסכים
 וגמרא(.משנה

 "חדר" של לימוד שבר לשלם ג:ענף
 מעשרמכספי

 הישיבה עד לומדים שהילדים "חדרים" כמהגם
 לשלם מותר אם לעיין ויש לימוד. שכר גוכיםקטנה,
 מעשר.מכספי
 שכ"חדר" יוצא ב' בענף שהבאנו מה לפיהנה
 דבר נחשב ככר הנמוכות, בכיתות מקראשלומדים
 תורה. תלמוד של בחיוכ כלול זה כישבחובה
 הבנים את לשלוח יכולים ישראל בארץ נאןאמנם
 "חנוך ששמו חרדי שהוא המדינה של ספרלבית

 לא תורה שכני ומה בחנם. הוא הלימוד ושםעצמאי",
 חול, לימודי יותר שם שיש מחמת הוא לשם,שולחים

 יותר גבוהה היא קורש בלימורי הלימורים רמתוגם
ב"חדר".
 כיון שבחובה דבר הוי דלא נאמר אם לעייןויש
 גם ויצא עצמאי, חינוך של הספר לכית לשלוחשיכול
 הספר. לכית הילד את ששולח דמלכותא דעאידי

 כיון מעשר, מכספי לשלם מותר ששפירומסתבר
 ולכן כסף, עולה שאינו אחר במקום חובה ידישיוצא
 אחד וגאון חובה. אינו בגדר הוא שמשלםמה

 יעשה עצה לו אין אם שרק אמר אבל הסכיםשליט"א
 העצמאי. לחנוך ישלח לא הרי כיכך

 ננות עבור קייפנה ישלם ד:ענף
 מעשרמכםפי

 קייטנה הוצאות לשלם מותר אם נסתפקתיועוד
 להם שיהיה הבנות חינוך לצורך והוא הבנות.עכור

 הספר. מכית החופש בימיתעסוקה
 התחייבות שום לו שאין שכיון לומרוחשבתי

 חופש, ומן שהוא כיון לקייטנה הילדה לשלוחבעולם
 דבר הוי שלא נראה שולחים, לא רבים הוריםוגם

 בתנאי אמנם מעשר. ממעות לשלם ומותרשכחובה.
 לו שיהיה נוחיותו לשם ולא חינוך לשלם כןשעושה
 כחופש. עולפחות

 נדרו לקיים כוונה בלי ונתן צדקה נדר ה:ענף

 לצדקה כסף שיתן נרר שאדם השאלהבענין
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 יצא אם ושאלו נררו, לקיים כוונה כלי נתןואה"כ
 שיצא. פשוט לי נראהבזה,

 כיו"ר והוכא קי"ח סי' מהרי"ל משו"ת מוכחוכן
 לילך רהנודרת י', סע' תקס"ח סי' ואו"ח רי"ז, סי'סוף
 מטעמי שם לילך אותה שכרו ואח"כ צריקים קבריעל

 הנדר, חובת ידי שיצאה המהרי"ל כתבמסחר,
 אם לן אכפת נמאי הנדר מקיימת שהיאדהעיקר
 כלל הזכירו ולא עיי"ש. אגב אחר שליחותעשתה

 דכל מוכח אלא הנרר. חובת ירי לצאתשיתכוונו
 היתה מה לן איכפן לא שוב הנדר, לשון כפישעושים
 מנררי לי להוכיח שרצו ומה הנדר. קיום בזמןהכוונה
 סי' או"ח השו"ע כתב שהרי נכון, הוא ההפךתענית,
 ימים סכום לצום הנודר וז"ל: י"א סע'תקס"ח
 וגם עכ"ל. לו עולין תענית.חובה בהם ואירערצופים,

 ופשוט. הוכה, ידי לצאת שיכוון מוזכר לאכאן

 לצרקה, כסף סכום שיתן ארם נרר שאםנמצא
 חובת ידי יצא נדרו, לקיים כוונה בלי סתם נתןואת"כ
 אהד וגאון מעשה. צריך אלא כוונה צריך לא כינדרו

 מן לבא צריכה שצדקה כיון יצא שלא אמרשליט"א
 א' ס"ק רמ"ט סי' יו"ד ט"ז )ע' החובה מן ולאהחולין

 שייך אחרות בשבועות ודוקא וכו'( חובו כפורעה"ל
 ע"כ. כוונה, צריך שלאלומר

 מתם ונתן כמפים מעשר חיוב לו היה ו:ענף

 אבל צרקה, חיוב לאחר שהיה השאלהובענץ
 שנתן שמה מחליט ואח"כ בסתם נתן הנתינהבזמן
 שלו. החיוב לשם יהיההוא

 כוונתו ויתכן חיוב. לו היה למה מבואר לאהנה
 שכח הנתינה ובזמן כספים מעשר לתת נוהגשהוא
 צדיך שלא נדאה זה ובנידון כספים. מעשד לשםלכווז
 של אופן הוא כספים מעשר של המנהג כי שנית,לתת

 אז שצריך כמו שנתן וכיון שלו צרקה הרמיחלוקת
 כדבעי. המנהג את קיים והרי כך על ולכוון לומה

 נתן הוא וכעת שנרר נרר הוא החיוב סיבת אםאמנם
 שכתבתי מה ע' הנדר, את לקיים כוון ולא הסכוםאת
 ה'. ענףלעיל

 פטסימן

 לעניים שמלוה לגמ"ח כספים מעשר של כסף לתתאם

 תשמ"ז כסלוו'

 מעשר של כסף לתת מותר אם השאלה11,-[1ר
 שמא כי לאנשים, הלואות שנותנת לגמ"חכספים
 הכסף וכאן לצמיתות לעניים הכסף את לתתצריך
 בגמ"ח.נשאר

 כספרו זצ"ל היים החפץ עמר כבר זובשאלה
 סי' יו"ד השו*ע דברי והביא י"ח פ' ח"ב חסראהבת
 עניים מתנות הל' פ"י ברמב"ם ומקורו ו' סע'רמ"ט
 למעלה זו בצרקה יש מעלות שמונה : וז"ל שכתבה"ז
 ביד המחזיק ממנה למעלה שאין גרולה מעלהמזו,

 עמו עושה או הלוואה או מתנה לו ונותן שמךישראל
 עד ידו את לחזק כדי מלאכה לו ממציא אושותפות
 והחזקת נאמר זה ועל ישאל ולא לבריות יצטרךשלא
 הלוואה נתינת שגם שמפורש הח"ח ורייק עכ"ל.בו

 מעשר מכספי גם לרעתו וממילא צדקהנחשבת
 הלוואה. לתת אפשרכספים
 רנ"ט סי' השו"ע מרברי זה על פקפק שובאמנם
 שלא זמן כל להלוותו יכול לצדקה זו סלעדהאומר

 כאן אין ההלואה שבגוף ומשמע ע"ש, גבאי לידיבא
 להלוואה נתינה כין מהלק אינו שהרי צדקה,נתינת
 שדיבר פשוט כי קושיא מכאן אין לענ"ד אמנםלעני.
 נחית ולא צרקה, שאינה לעשיר הלוואה לעניןרק
 יש בזה כי צדקה, גופא שהיא לעני בהלוואהלדון
 להלוות. שמותר שפשוטלומר

 שותפות עמו העושה גם הזכיר הרמב"ם והריוא"ת
 מכספי נתינה שום אין וככה"ג מלאכה, לו ממציאאו

 יעבור הוא אם מכיסו לו שמשלם פשוט כיצרקה
 צדקה שיש לומר ויש צדקה. נקרא זה ולמהבשבילו,
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 ממעשר נותן שאינו ופשוט בגופו, צרקה וישבממונו
 הרמב"ם לנו הודיע אכל בגופו, צדקה בעניןכספים
 מכיסו כסף שיפסיד כל אבל צדקה, נקרא זהשגם
 כספים. ממעשר לקחת ורשאי צדקה שפירנחשב

 אינו המצות בספר שהרמב"ן שם כתבוהח"ח
 למצוה נחשבת אלא צדקה, בשם לעני הלוואהמכנה
 בזמן הרמב"ן בשם כן שכתב )ק"ק עצמה.בפני

 בפני כמצוה הלוואה מצות שמנה זה הואשהרמב"ם
 הרמב"ן היכן ידעתי לא וגם קצ"ז, במ"עעצמה
 ראיה לנו אין שלדעתו הח"ח וכתב הח"ח.(שהזכיר
 לו הכסף יוחזר לא אם ורק מעשר, מצות כזהשיקיים
 יש אז לגמ"ח, לחלוטין מופרש הוא כיוליורשיו
 ממעות מצוה רבר לעשות שמותר הפוסקיםלצרף
 סי' ריש ע' ולהשאילן, ספרים בו ליקח וכגוןמעשר
רמ"ט.
 כי חולק, שהרמב"ן לומר יש למה ידעתיולא
 אין עצמה, כפני כמצוה לעני ההלוואה שמנהאע"פ
 והוא מצות תרי"ג שקכלנו המצות מנין לענין אלאזה

 נחשב שגם פשוט אבל נפרד, באופן זה במספרנכנס
 עניים. לפרנס ניתן שהכסף כיון צדקה שלסוג

 כאשר לישיבה, מנתינה גרע שלא ליוהעירו
 לקנות או כנין לבנות בכסף משתמשתהישיבה
 של לידים עבר לא הכסף כאן והרי ספרים. אורהיטים
 אלא צרקה, יחשב ולמה בישיבה, נשאר והואהעניים
 צדקה זו הרי הצדקה מן נהנים שהעניים שכלודאי

 הנותן וכן ולהנאתם. לרשותם עומר וה כיגמורה,
 עת ובכל גמ"ח, בעצמו שעושה או לגמ"חהכסף
 הדבר נחשב שפיר העניים, לרשות עומדהכסף

 דברינו על העיר שורש יוסף הרב הגאון ידידילצדקה.
 העני מקרי דישיבה דפשיטא לדחות וישוז"ל:

 נקרא זה אין לישיבה גזבר שיש משום דאטובעצמו,
 הגמ"ח שגזבר בגמ"ח, משא"כ לעני? ניתןשהכסף
 למי קיימת והקרן עת בכל בחזרה ומקבלמלוה

 הכסף, על בעלים שנשאר בגמ"ח הכסף אתשהפקיד
 שאם וי"ל עכ"ל. וז"פ לישיבה, כשנותןמשא"כ
 נחשב אינו ששוכ ודאי כספם את יקחוהבעלים
 שפיר כידם, נמצא שהוא עוד כל אבל כספים,למעשר
 המצוה. אתמקיים
 מצוה דבר לעשיית הלוואה מצות שדימהומה
 שנחלקו מה כי בזה לעיין יש הפוסקים, בזהשנחלקו

 שהעניים כל אבל לעניים, ניתן הכסף שאין משוםהוא
 מודים. כו"ע ובזה צדקה, מיקרי שפיר ממנונהנים
 יוכל שפיר מתחילה התנה לא אם גם לענ"דולכן

 לעניים להלוואות שלו כספים המעשר כללהשתמש
 ולפעמים בעצמו, גמ"ח יעשה או לגמ"ח יתן אםכין
 מקיים גם אם הצדקה שבדרגות המעולות מןזוהי

 יותר לתת שאין אמר שליט"א אחד וגאון בו.והחזקת
 בידי נשאר לא זה כי חסד האהבת שכתב כמומשליש
 לתת אפשר מתחילה התנה לא אם גם אבלהעני,
 זה.שליש

 צסימן

 ; כספים מעשר ע"ח דחויים צ'קיםלתת
 מניות ריוח לענין כספיםמעשר

 תשמ"א א' אדרי"ב

 משולם הרב הרהייג סוע"ה חו"כ אהובי ידידייכבוד
 ה'. מועדי מחיים שויפייאמשולמי

 וש"ת;אחדשה"ט

 כספים מעשר ע"ח דחויים ציקים לתת א:ענף

 מעשר יתן שאדם שמבקשים שנהוג במה לעייןיש

 צ'קים נותן הוא ולכן הרויח לא שעדיין מה עלכספים
 את ירויח שכבר אחרי הוא פרעונם שזמןדחויים
 מועיל אם לעיין ויש כספים, במעשר ויתחייבהכסף
בכה"ג.
 בשו"ת שנתחייב לפני נתינה בענין דן ככרוהנה
 לעני להלוות דצריך וכתב ע"ג סי' חיו"דנוב"ק
 זה על ומחשב שלו מעשר מפריש ואח"כמקודם
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 סי' יו"ד ורמ"א א' ל' גיטין הגמ' וכדברי לענישהלוה
 ומתנה צדקה דרך סתם לעני בנותן אבל ה'. סע'רנ"ז
 לו וא"א נתן שנתן ומה לחשוב מה על לו איןאז

 ועיי'יש מהריוח אח"כ המגיע המעשר לעצמולעכב
 בזה. להקל הנוהגים את ליישב שכתבמה

 נחשב שזה לומר יש דחויים צ'קים הנותןאמנם
 הצ'ק שהרי שנתחייב, לפני הכסף את נתן כברשהוא
 חלק לשלם מוכנים ואנשים כסף שוה הואהדחוי
 הרי וא"כ הצ'ק, תמורת בצ'ק הכתוב הסכום שלגדול
 הכסף את נתן כאילו זה והרי כסף. השוה דברהוא
 מעט. ערך הפחתת עםהיום

 התורם שיאמר לי נראה חשש מכל לצאתולכן
 וכאשר הלוואה בינתיים הוא הצ'ק של שכסףלגובה
 להיות יהפך הוא אז הצ'ק של הפרעון מועדיגיע

 סברת על לסמוך שיש אמר אויערבך והגרש"זמתנה.
 לחשב יכול הוא מיד הכסף את שנותן ואעפ"יהנו"ב
 או החודש בסוף חשבון עושה הוא כאשר זמןלאחר
 החוק שהיום שכיון אמר שליט"א אחד וגאוןשנה.

 הכתוב הזמן לפני הכסף להוציא יכול שאינואומר
 דמי. ושפיר חוב שטר אלא זה איןבצ'ק

 מניות ריוח לענין כספים מעשר ב:ענף
 מעשר לענין המניות של הרווחים חישובבענץ
 בשנה אחת פעם חשבון לעשות אפשרכספים,
 נראה וכן לשלם, ואז המניות מן הרויח כמהולחשב
 הנו"ב. בשם א' ס"ק רמ"ט סי' יו"ד הפת"שמדברי
 גמור חיוב שאינו כספים במעשר להקל שישומסתבר
 בס' אמנם י"ב. ס"ק של"א סי' יו"ד הפת"שוכמ"ש
 בכל החשבוץ שיעשה כתב ב' ס"ק י"ח פ' חסדאהבת
 ע"כ. שנה בכל עכ"פ או שנהחצי

 האינפלציה של שבתנאים לדעת זאתאמנם
 יותר עלו שהמניות מה רק רווח נחשב אינושבזמננו,
 ערך שמירת אלא אינו מזה פחות כי המדדממחיר
 שליט"א(. אחד גאון )מפיהכסף

 דוש"ת ידידוהריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 צאסימן

 ילדים חינוך למעןגירות

 תשך"מ שבתט"ו

 ר' הרב כאמונה רבים בצרכי העוסק הרבניץכגוד
 שייפ"א דרדיק3בריאל

אחדשה"ט,

 הקיפוני שונות מרדות אבץ מבת, ו' מיום מכתבךקגיתי
 הסליחה. ואתך התפניתי עתה רקולכן

 ויש גוי עם גרה שהיא ישראל בבת השאלהבענין
 אינה ואופן פנים ובשום ממנו, ילדים שלשהלה

 הילדים את להציל שרוצים וכיון אותו, לעזובמוכנה
 להעשות ניתן לא וזה כדין, יהודי חינוךשיקבלו
 מן עזרה בלי בארגנטינה, בה גרה שהיאבמדינה
 עזרה נותנת הקהילה ואין היוקר, בגללהקהילה,
 גדלים שהילדים המצב ונמצא גוי, עם שגרהלאשה
 הגוי את לגייר הצעה העלו ולכן יראה. ובלי תורהבלי
 ועצה הקהילה. מן לעזרה זכאים שיהיו כדיהזה

 כאן שהחינוך ישראל לארץ אותם להביא היאאחרת

 נשואה היא אם בזה מדקדקים לא וכאן חינם,הוא
 אם בזה דהסתפקת אלא הילדים, חינוך לעניןלגוי
 אותו. שיגיירו ידוע לא אם לארץ גוי להביאמותר

 הגר כשבא וז"ל: י"ב סע' רס"ח סי' יו"דבשוייע
 או שיטול ממון בגלל שמא אחריו בודקיםלהתגייר
 ליכנס בא הפחד מפני או לה שיזכה שררהבשביל
 באשה נתן עיניו שמא אחריו בודקין איש ואםלדת

 להם מודיעים עילה להם נמצאת לא ואם וכו'יהודית
 עמי על בעשייתה שיש וטורח התורה עולכובד

 נודע אפילו גר זה הרי וכו' שיפרשו כדיהארצות
 יצא וטבל ומל הואיל מתגייר הוא דברשבשביל
 שאנחנו מכאן נלמד עכ"פ עכ"ל. וכו' העכו"םמכלל
 דברים לו ואומרים גרים לקבל לא משתדליםמצידנו
 להתגייר. ירצה ולא בו שיחזורכדי

 בדבר דן ר"ל סי' ח"א ודעת טעם טובובשויית



קנטי,טפה צכ צא סימן דעהיורהאבני

 הש"ך דברי והכיא בנכרית נפשו שדכק יהודיאיש
 רואים אנחנו שאם שכתב כ"ג ס"ק רס"ח סי'יו"ד

 ע"מ שאומר אעפ"י מותר שמים לשם להיותשסופו
 ראות לפי הכל ולכן גדול כהן להיות כמו ככודלקבל
 קלה שדעתו כזה שכאיש כתב זה ולפי הב"ד.עיני
 עמה תשאר נשתמר שלא וכיון להשתמד בקלותויכול
 להתגייר דדעתה מוכח א"כ שיגיירוה כדי אכיובבית
 ולגיירה לקבלה ומותר איש לשם הוי ולא שמיםלשם

 על להשפיע יכלה הרי שהגויה כוונתו ונראהעכת"ד.
 שהוא אדרבא אלא להתגייר אותה יביא שלאהיהודי
 שלא וכיון כן, לעשות בקלות מוכן והיה להשתמד,ילך

 לשם כוונתה ודאי אביו, לבית אתו כאה אלא כןעשתה
 יהודי היה הגיור בלי גם כי דכר הרויחה לא כישמים
 שמים. לשם שכוונתה נמצא וא"כ אתה, נשארזה

 ק"ט. סי' ח"ו המההש"ם בשו"ת גם דבריווהובאו
 כאן שאין בשאלתנו גם לומר אפשרולכאורה

 בלי גם שהרי שמים, לשם מתגייר שאינוחשש
 צריך הוא מה וא"כ אתה, לגור להמשיך יוכלשיתגייר

 כתלי מתוך אמנם שמים. לשם לא אם הגירותאת
 מהן, להפטר רוצה שהיה צרות לו שיש נראהמכתבך
 להוציאו מאיים יהודי, שהוא דירתו, של בעה"בשהרי
 ילדיה שתשלח עליה לוחצים אנשים ועודמביתו
 בנידון שהגירות ונמצא הגוי. את ותעזוב יהודילחינוך

 דומה זה והרי מצרות עצמם להציל פתרון מהוהדידן
 שמים. לשם שאינו מוכח שהוא אריותלגירי

 שכתבת.במכתב ממה כלל שמעתי לא כך עלונוקף
 הענין כל רק אותו, שיקבלו ומבקש בעצמו באשהגוי
 בענין, המתעסקים של בדעתם עלה הגירותשל

 ויקבלו הילדים את להציל כיצד תכנית עלשחשבו
 לבוא אנו שחייבים מנין וא"כ הקהילה. מןתמיכה
 הם כאשר לנו רי והרי שיתגיירו, הגויים אתולשכנע
 אבל לדחותם, משתדלים אנו אז וגם מעצמם.כאים
 אותו לשכנע צריכים שאנחנו נשמע שכתבת מהלפי
 על הנטען מצד שאלה עור ויש התורה. ררך זוואין

 הנ"ל ומהרש"ם טוטו"ד כשו"ת ומבוארהעכו"ם
 שכתבנו. מה מצד בניד"ד עיכוכ יש כאמור אבללהקל,
 אותם להביא הוא המעשי שהפתרון נראהולכן
 הילדים את להציל אפשרי שיהיה כדי ישראללארץ
 יהיה הגוי אביהם ובאשר תורה. של חינוך להםולתת
 בניו יראה כי להתגייר מעצמו שיבא יתכןכארץ
 אפשר ואז בכך, ירצה הוא וגם התורה בדרךהולכים
 הכוונה שאין שמוכח זמן כל אבל אותו, לגיירלדון
 גאון פסק וכן לקבלו. אין עכשיו, וכמו שמיםלשם
 אותו. לקבל אין כזה שבמקרה שליט"אאחד

 ידידו, מטני מרובה בברכה מסייםוהריני
 פיינהנדלד פסחישראל

 צבסימן

 בקניית די אם בזמנינו; ס"ת כתיבת מצות מקיימיםאיך
 אם ; טייפ של קלטת ידי על המצוה מקיימים אם ;ספרים
 ס"ת שכתב סת"ם סופר אם ; המצוה לקיים ד"ת לחדשחייבים
 מצות יוצאים בשותפות אם לעצמו; גם המצוה קייםלאחרים,
 מצות ; ס"ת כתיבת במצות חייבת אשה אם ; ס"תכתיבת

 בקטן ס"תכתיבת

 כדי תורה ספר כתיבת יארגן שרוצים מאברכיםנשאיתי
 ספר כתיבת ~ל מצוה יש אם הציבור עבור להםשיהיה
 בזה"ז.תורה

 בזמנינו מ"ת כתיבת טצות יקיים איך א:ענף

 אבל וז"ל א' סי' סוף ס"ת כהל' הרא"שכתב



ישפה צב סימז דעהיורהאבניקס

 כנסיות בבתי אותו ומניחים ס"ת שכותביםהאידנא
 מישראל איש כל על עשה מצוה ברבים בולקרות
 וגמרא ומשנה התורה חומשי לכתוב משגת ידואשר

 כתיבת מצות כי ובניו הוא בהן להגותופירושי'
 ישראל בני את ולמדה כדכתיב בה ללמוד היאהתורה
 המצות פי' ידע והפי' הגמ' וע"י בפיהםשימה
 מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים עלוהדינים
 ב'. סע' ע"ר סי' יו"ד השו"ע וכ"פ עכ"ל.לכתבם"

 מקיימים אין הרא"ש שלפי והש"ך הפרישהודעת
 אלא ס"ת בכתיבת בזמנינו ס"ת כתיבת מצותבכלל
 שגם וי"א המצוה. מקיימים ופירושים הגמ'ע"י

 מצוה גם שיש אלא המצוה מקיימים ס"תבכתיבת
 הנ"ל. בש"ך הו"ד והב"ח הב"י וכמ"ש ופי'בגמ'

 בזמנינו לפטור טעם כתב ל"ו סי' אריהוהשאגת
 שגם וכיון ויתרות בחסרות בקיאים אנו שאיןמשום
 אמנם עכת"ד. לנו אין דרבנן מצוה גם בה לומדיםלא

 כדברי סוברים לא שהם נראה הפוסקיםמשאר
 מ' מנ"ח עי' זה. טעם הזכירו שלא כיון אריההשאגת
תרי"ג.

 סי' קדושים דעת ס' בתוך ודמ"ח יונה בניובספר
 ספרי לו שישאיל מי לו אין שאם כתב ב' סע'ע"ר
 דזה ס"ת מלכתוב יותר בהם מצוה אז ופוסקיםש"ס
 עכת"ד. ללמוד כדי ס"ת למכור שרשאי תורהלימוד
 גם שהרי זה טעם שדחה כ"ג ס"ק מעט מקדשוע'
 של מ"ע קיום בזה מבטלים אין הס"ת שמוכריםאחרי
 שמותר ממה ראיה אין וא"כ קיים, שכבר ס"תכתיבת
 ס"ת יכתוב שלא איירי כאן שהרי ללמוד כדילמכור
 דברי אבל תורה. ללמוד כדי הותר לא זה ושמאבכלל
 והיינו למעשה קודם דתלמוד משום נכונים יונההבני
 עכת"ד. משגת ידוכשאין

 על להקפיד לא העולם מנהג בזה מיושבעכייפ
 גם לקנות משגת ידם אין שהרי ס"ת כתיבתמצות

 ולכן ס"ת וגם תורה בהם ללמוד שיכוליםהספרים
 והפרישה הש"ך דעת לפי ובפרט קודם. תורהתלמוד
 מי אבל בזמנינו. ס"ת כתיבת מצות בכללשאין

 לקנות כסף די לו ויש בעושר אותו חנןשהקב"ה
 לו יש ודאי ס"ת לכתוב וגם תורה בהם ללמודספרים
 שניהם. את ויקיים המחמירים דעתלצאת

 ספרים בקניית די אם ב:ענף
 יהדפים צריך שמאאו

 לו די אם לעיין יש דלעיל, הרא"ש שיטתלפי
 הרמ"א שהרי הדבר וטעם ופירושיהן. גמראלקנות
 כחוטף הוי מגיהו ולא ס"ת שקונה א' סע' שםכתב
 לגבי ה"ה ולפ"ז בזה. יוצא ואינו השוק מןמצוה
 דבר. להגיה צריך אלא שקונה, די לאגמרא,
 את להדפיס שיוכל כדי לאדם תורם הואואם
 בעצמו, שכותב כמו זה הרי שלו, תורההחידושי
 אלא בעצמו, לכתוב צריך אינו ס"ת בכתיבת גםשהרי
 אין וגם ספרו. את שיכתוב סופר ששוכר במהדי

 את כשוכר נעשה שהרי כשותפות, שהוילחשוש
 לשוכר דומה שהוא להדפיסו ע"מ הספר שלהמחבר

 לכתוב. הסופראת
 המשנת בשם כתב ח' ס"ק שם תשובהוהפתחי

 מן מצוה כחוטף הוא הרי ס"ת שהקונה שאףחכמים
 המוכר אם אבל הרמ"א, כמ"ש בזה, יוצא ואינוהשוק
 מצוה כחוטף דינו אין למכור מנת על מתחילהעשאה
 מנת על דעתו ספר שהמדפיס כיון ולפ"ז השוק.מן

 ממנו. הקונה יצא שפירלמכור,

 קץמת ידי עץ המצוה טקיימים אם ג:ענף

 אם נשאלתי בהר-נוף, זה שעור אמרתיוכאשר
 יכולים שהרי טייפ, של קלטת ידי על המצוהמקיימים
 קלטת. על הש"ס כל אתלקנות
 את ללמוד יכול הוא הקלטת ידי שעל ודאיוזה
 שהוא מקום לכל הקלטת נושא הוא שהריהתורה,
 התכלית מתקיימת כן ואם לומד. הזמן וכל לשםנוסע
 על והדינים המצוה ידע זה ידי על שהרי הכתיבה,של

 הרא"ש. וכמ"שבוריים
 כן ואם לכם", "כתבו הוא הכתוב של' ניוןאטנם
 הקול שומע שהוא ואף הכתוב, דבר שצריךמשמע
 שם אין שהרי כתיבה שם זה על אין אבל הקלטת,של

 דומה זה והרי בלבד. קול שומעים אלאאותיות
 וילמד מקום בכל אותו שילווה ת"ח לעצמולשוכר
 קיים לא אבל ת"ת, מצות שמקיים שאף תורה,אותו
 ס"ת כתיבת מצות מקיימים לא כאן ואף כתיבהמצות
 טייפ. של קלטת ידיעל



קסאישפה צב סימן יע"ייי"אבני

 המצוה יקיים ד"ת לחדש חייבים אם ד:ענף

 שהיום לעיל כתבתי ס"ת כתיבת מצותבענץ
 כמ"ש ס"ת ולא ספרים שאר בכתיבת היאהמצוה
 יש אם ונשאלתי ב'. סע' ע"ר סי' יו"ד ושו"עהדא"ש
 שאין פשוט ונראה חידושים. לכתוב דוקאמצוה
 האידנא שם השו"ע כתב שהרי בחידושים דוקאמצוה
 ופירושיהן וגמרא ומשנה תורה חומשי לכתובמצוה
 ע"כ. אשה ולישא תורה ללמוד לא אם ימכרםולא
 דוקא הצריך ולא ומשנה חומש גם שנקטוכיון

 שאין אף תורה דברי בכל דסגי מוכח תודה,חידושי
 מוולוז'ין הגר"ח דברי ידועים וכבר חד"ת.בהם

 מה יותד מבין שהוא שכל ע"ד( אות)בשאלתות
 תודה. חידושי זה הרישלמד,

 יאחרים, מיית שכתב סתיים סופר אם ה:ענף
 לעצמו גם המצוהקיים

 בהר-נוף שלי השעור משומעיונשאיתי
 שכרו כי לאחרים ס"ת שכותב הסופר אםבידושלים,

 לעצמו. מצוה בזה מקיים גמ לכתוב,אותו

 לא שהדי מצוה, לו שיש שנדאה אמרתיומסברא
 שעשה כיון שכר שיש בשליחות העושה מכלגדע

 מתיחסת והמצוה שליח שהוא ועף מצוה.המעשה
 הפועל שהוא מצד משכדו זה גדע לא אבללאחר,
במצוה.

 י"ג סי' בשו"ת בינה האמדי דבדי הראוניושוב
 בתודה שיעסוק כדי לת"ח פרנסה שממציא מיבענין
 י"ל וא"כ ד"ה שם וכתכ כשכר, עמו יחלוקוהוא
 אי בהפעולה הדבק והמצוה התודה שכרשעצם
 שיראה מי ואין ראתה לא עין כי בהן להשתתףאפשר
 הגמולי שכר סוג אולם וכו', והעושה הפועלרק

 וכו' להשתתף יכול שפיר בזה בהפעולה דבקשאינו
 שכר לו יש הפעולה שעושה שמי מוכח כן ואםע"כ.

 בפועל. עשה שהוא כיוןהמצוה

 כתיבת מצות הסופר מקיים ששפיר נראה כןואם
 לאחרים, הס"ת את נותן הוא שבסוף כיון אמנםס"ת.
 לעיל. שהבאנו חיים התורת לפי המצוה הפסידשוב

 יוצאים בשותפות אם ו:ענף
 ס"ת כתיבתמצות

 : וז"ל ע"ד סי' יו"ד לשו"ע בהגהות הגדע"אכתב

 לציבור הס"ת להקדיש לו דאין כתב חייםבתורת
 היא הרי שמקדישה דכיון לעצמו אחרת כותבאא"כ
 עשה מצות ידי בזה יוצא ואינו שלו ולאו הקדששל

 להת"ח ליה פשיטא דמפשט משמע עי"ש לכםכתבו
 דהא בזה יוצא דאינו בשותפות ס"ת לו ישדאם

 עכ"ל. בו שותף הוא גם לציבורכשמקדיש
 סי' יו"ד עייאש יהודה בית בשו"ת ראיתיאמנם

 דלא ודאי הרבה אנשים ס"ת קנו שאם שכתבכ"ג
 מוטלת דהא ס"ת כתיבת מצות מהם אחד שוםקיים
 ואחר עכת"ד. הרמב"ם שכתב כמו ואיש איש כלעל
 כל שהחיינו לברך העם נהגו כבד מיהו : וז"ל כתבזה

 ההיכל לפני סידורו בשעת היא והבדכה ס"תהקונה
 שעולה ובשעה בהכ"נ לבני במתנה שיקנהווקודם
 ליתנו בלבו יגמוד הקדיאה בעת השבת יוםלס"ת
 הטוב ברכת רם בקול יברך ואז לציבודלגמרי

 הבית שסובד סותרים, נראים ודבדיו עכ"ל.והמטיב"
 .אופן ובכל בשותפות בה יוצאים לא שס"תיהודה
 היפך וזה לציבוד גמודה במתנה הס"ת את שיתןסובר
 יוצאים שלא התו"ח מדבדי שדייק הגדע"אמדברי

 לומד וצריך לציבור. יתן שלא שכתב כיוןבשותפות
 את קיים הס"ת את שכתב שבזה יהודה הביתשסובד
 בכך הפסיד לא מדשותו הס"ת שיצא ואעפ"יהמצוה

 המצוה.את
 בשותפות מתחילה הס"ת את כתב אם דוקאויכן

 מעולם היה שלא כיון ס"ת כתיבת מצות את קייםלא
 הס"ת את שכתב כיון אבל לו ושייך מיוחדהס"ת
 וכן מרשותו. הס"ת יצא שאח"כ לן איכפת לאבעצמו
 שם רע"א בהגהות הו"ד תצא כי פ' דוד הפרדסדעת

 שם. בפת"ש הו"ד ועוא"ח ג' ס"ק שםובפת"ש
 כבר בשותפות יוצאים אם הדין בעיקראמנם
 בזה יוצאים אם ס"ג סי' חיו"ד אפדים הביתנסתפק
 וראיתי הנ"ל. דוד בפדדס נסתפק וכן חובתםידי

 בשותפות יוצאים דלא להוכיח האחרוניםמש"כ
 לו שהניחו אעפ"י א"ר ב' כ"א סנהדריןמהגמ'
 שלא לשמו ס"ת לו וכותב אביי איתיביה וכו'אבותיו
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 איתא ואם לא, הדיוט אין מלך אחרים בשםיתנאה
 בין ההבדל הרי שותפין בשל גם יוצא הדיוטדשל
 לו כותב מלך בשל דהא מאד פשוט להדיוטמלך
 אבל עכת"ד. דוקא לו מיוחד כולו שיהא פי'לשמו
 לכל הגמ' נחת לא שהרי לענ"ד הכרח כאןאין

 אם זה לענין רק ומלך הדיוט של ס"ת ביןההבדלים
 הכי בלאו שהוא בס"ת דהיינו אבותיו בשליוצאים
 אינו מלך שרק נראה שבמשנה אמרו זה ועלכתוב
 בין נ"מ שיש נימא אפילו כן ואם אחרים בשליוצא
 הנקודה זו שאין כיון אבל שותפות לענין למלךהדיוט
 שיש לתרץ שייך לא א"כ לדון רוצה הגמ'שעליה
 שלא למדו שהאחרונים יתכן ועוד כזאת מינהנפקא
 בשותפות. יעשה שלא פירושו אחרת, בשלמנאה
 בברייתא. הפשט שזה להקשות צריכה היתהוהגמ'
 שזה לגמ' משמע שלא לדחות יש התכוון לכךואם

 מידי. כאן מוכח לא לענ"ד ולכן בברייתא.הפשט
 שמקיימים ברור ולא נפקא לא ספיקא מידיעכייפ
 על היא שהמצוה יתכן כי בשותפות ס"ת כתיבתמצות
 ס"ת הל' שמח באור ועי' בשותפות. ולא יחידכל

 י"ד סי' בסנהדרין יעקב וקהלות ברוך, ומנחתרפ"ז
 ע"ש. זה בענין שכתבו מה)י"ב(

 ס"ת כתיבת במצות חייבת אשה אם ז:ענף

 ראיתי ס"ת, כתיבת במצות חייבות נשים אםובדין
 בד"ה מ"ע חלק בסוף המצות בספר הרמב"םלשון
 ס"ת[ ]כתיבת והי"ר וז"ל: שכתב הראשונההמצוה
 חייב שאיש מבואר עכ"ל בה חייבות הנשיםאין

 תרי"ג( )מ' החינוך ספר כתב וכן פטורה.ואשה
 בתלמוד שחייב במי רק היא המצוה כי פטורותדנשים
 אמנם ע"כ. תורה מתלמוד פטורות ונשיםתורה
 ללמוד חייבות נשים דגם ל"ה סי' אריה שאגתבשו"ת

 ממצות גם אותם לפטור אין ולכן שלהם הדיניםאת
 ס"ת.כתיבת
 לומר יש אריה השאגת קושית ליישב שנראהומה
 הדינים בגלל התורה בברכת חייבות שנשיםשאעפ"י
 תורה. ספר כתיבת של חיוב גורם זה אין אבלשלהם
 שהן וכיון תורה דברי אמנם הם שלהם דדיניםכי

 שהן התורה על לברך חייבות הן זאתלומדות
 שחייב במי תלוי' ס"ת כתיבת מצות אבללומדות.

 מתלמוד פטורות נשים והרי תורה תלמודבמצות
 כדי היא ס"ת כתיבת מצות שתכלית והראיהתורה.
 הרא"ש שסובר ממה היא תורה ללמודשיוכל

 גמרא של ספרים בשאר המצוה אתשמקיימים
 היא ס"ת כתיבת של שהמצוה מוכח וא"כומפרשים

 להן אין הנשים אבל תורה. תלמוד מצות לקייםע"מ
 ללמוד אלא חייבות ואינן תורה תלמוד של כלליחיוב
 ס"ת. כתיבת למצות חיוב גורם זה אין ולכן דיניהןאת

 מש"כ וע' ו'. סי' ח"א הלוי לבית שכוונתיושו"ר
 פטורות. נשים שבזה"ז ל"ו סי' בסוף אריההשאגת

 ברכה בשיורי ע"ר סי' יו"ד הברכ"י סייםעכ"פ
 של כמנהגן ודעמיה הרמב"ם "ודברי וז"ל א'ס"ק

 שאין פשוט שמנהג והיינו עכ"ל. תורה"ישראל
 הלכה. וכן ס"ת כתיבת במצות עוסקותהנשים

 בקפן ממת כתיבת מצות ח:ענף

 בפוסקים דיון מצאתי לא בזה קטן, חיובולענין
 וז"ל ב' ס"ק ע"ר סי' קדושים דעת בספרזולתי

 עכ"ל ]חסר[" מצוה ה"ל קטן בשביל ס"ת"ולכתוב
 בזה נשארו ורק קדושים הדעת מדברי שחסרוהיינו
 דבריו. תחילת של האלההמלים

 ס"ת לכתוב יכול אינו עצמו שקטן פשוט זהוהנה
 אם אפילו וזה ג', סע' רפ"א סי' יו"ד השו"עוכמ"ש
 ועוד ז'. ס"ק שם הש"ך וכמ"ש לחינוך הקטןהגיע

 ולא שערות שני שיביא דצריך הפוסקיםהאריכו
 ל"ט סי' או"ח המ"א וכמ"ש דרבא חזקה עלסמכינן
 כיון וא"כ ז'. ס"ק רפ"א סי' יו"ד ופת"ש א'ס"ק

 לצוות יכול אינו ממילא ס"ת לכתוב יכול אינושהקטן
 עביד מצי דלא מידי כל קיי"ל שהרי לכתובלאחרים

 שהמנחת שו"ר ב'. י"ב בנזיר כדאיתא שליח משוילא
 טעם ועוד נשים. בענין כן שהקשה תרי"ג מצוהחנוך
 שהרי בשבילו לכתוב לסופר לצוות רשאי הקטןשאין
 שליח. עושה קטןאין

 יו"ד הרמ"א כתב הרי מוכן ס"ת יקנה הקטןואם
 רש"י דעת ולפי בזה. יוצא שאינו א' סע' ע"רסי'

 שמצוה אלא מצוה בזה שיש כחוטף( ד"ה ל.)מנחות
 לקיים יוכל ס"ת הקונה קטן בעצמו, כותב אםטפי

 הדעת של לשונו את מתרץ זה אין אמנםמצוה.
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 מצוה" ה"ל קטן בשביל ס"ת "ולכתוב וז"לקדושים
 מן בכה"ג מצוה אין רש"י לדעת אפילו והריעכ"ל

 הזכרנו. שכברהטעמים
 דכיון הוא קדושים הדעת דברי ליישב שנראהומה
 א"כ תורה בנו את ללמד התורה מן מצווהשהאב
 שהרי ללמוד שיוכל כדי ספר עבורו להכין יששפיר
 תורה לימוד בשביל הוא ס"ת כתיבת מצות שלהטעם
 ולכן תורה. ללמוד יוכל איך ס"ת לקטן היה לאואם
 אלא עצמו בשביל לא ס"ת כותב שהגדול מדוברכאן

 והייתי תורה. לקטן ללמד בו להשתמש שיוכלכדי
 מיועד שהוא כיון ס"ת כתיכת מצות כזה שאיןאומר

 מה"ת מצוה שיש כיון קמ"ל ולכן קטן שללשמוש
 כתיבת מצות מקיימים שפיר תורה הקטנים אתללמד
 שצוה בגדול הוא המצוה קיום אבל כזה. בס"תס"ת

 במצות שייך לא הוא הקטן אבל הס"ת אתלכתוב
 וכנ"ל.ס"ת

 רש"י לדעת מוכן, ס"ת קונה הקטן אם לדינאולכן
 בזה. יוצא אינו הרמ"א ולדעת מצוה, בזה לויש

 צגסימן

 מחיצות לו שאין גבוה שולחן על המונח לס"ת גבלהפנות

 גבוה שולחן על מונח תורה הספר אםנסתפקתי
 ארון ואין רגלים ארבע לו ויש ארבעה ורחבעשרה

 כזה. באופן לס"ת גב להפנות מותר אםמתחתיו,
 נראה וז"ל: י"ג ס"ק רמ"ב סי' יו"ד הט"זכתב
 ורוחב טפחים מי' גכוה שהוא השולחן על נמידה"ה
 צריכים שאין עצמו בפני רשות הוא שגםארבע
 מחיצות יש אם בהדיא מבואר לא אמנם עכ"ל.לעמוד
 מסביב.לשולחן

 הרמ"א דברי הביא קפ"ד סי' יאיר חותובשו"ת
 שכתב, הנ"ל( הט"ז העיר )שעליו י"ח סע' רמ"בסי'

 שבבהכ"נ צבור אין הבימה על כשהס"ת ואפילו :וז"ל
 על וכתב עכ"ל. אחרת ברשות דהספר לעמודצריכים

 ברחב מיירי שם כי והאמת וז"ל: יאיר החותזה
 ג"כ ומוקף דידן( בימה )כדרך ארבע ההואהמקום
 י' גבוה ה"ל דודאי זולתם אפילו או דהו כלמחיצות
 עכ"ל. מילי ולכל לשבת עצמו בפני רה"י ד'ורחב
 הס"ת נחשב מחיצות כלי דגם בהדיא לנוהרי
 י' שגבוה דבר על מונח שהוא כיון אחרתברשות
 פשוט עמידה, לענין נאמדה זו שהלכה ואף ד'.ורחב
 זה. באופן איסור שאין הגב להפנות לעניןשה"ה

 צדסימן

 ; מודפס ספר בהפיכתבזיון
 לאיחסון שמוחזקים ספרים בערימות הפוכיםספרים

 מודפם ספר בהפיכת בזיון א:ענף

 כאשר מודפס ספר להניח מותר אם השאלהבענין
 למעלה. וסופו למטהתחילתו

 וז"ל: הרמ"א כתב ה' סע' דפ"ב סי' יו"דבשו"ע
 צריך כך וכשמצאו פגיהם על להפוך-(וותוואסור
 הברייתא מדבדי זו הלכה ומקוד עכ"ל.להפכו
 לא ומזוזות תפילין ספרים כותבי א' צ"חעירובין
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 את עליה פורס אלא פניה על יריעה להפוך להןהתירו
 צריך כך מצאו אם שגם הרמ"א ומש"כ ע"כ.הכגד
 היה דקתני שם המשנה מדברי שנלמד נ"ללהפכו,
 משהגיע וכו' מידו הספר ונתגלגל הגג כראשקורא

 נפל כאן והרי ע"כ. הכתב על הופכו טפחיםלעשרה
 יהא שלא לדאוג עליו מוטל זאת וככל מעצמו,הספר
 דלא משום הוא הכתכ על שהופכו )ומה כבזיוןמונח
 שם(. כגמ' וכמכואראפשר

 שם(, השו"ע כגליון )נדפס כרכה, שיוריובספר
 אותו וכשקוראין בזה נזהרים אינן הרבה : וז"לכתב
 שהוא הספר דעלמא למילי כשפוסקין אפילו אולס"ת
 והם פניו על הופכו וכיוצא תהלים או חומש אוקורא

 עכ"ל. ינעם ולמוכיחים הדין את ליתןעתידים

 על אותו ולהפוך רגפר לפתוח שאין מבוארהרי
 כיריעה, שהרי כדכר, יש איסור דאיזה לעיין וישפניו.
 והחלק למטה שהכתכ כיון כזיון נחשכ זה הופכו,אם

 הצדדים, משני הדפים נדפסים בספר אכללמעלה,
 ראה ומה למטה, וכתכ למעלה כתכ יש לעולםוא"כ
 אחר. כתכ או למעלה יהיה זהשכתכ
 כזיון נחשב מה תלוי שהכל הוא שהגדר נדאהולכן
 שרגילים וכיון לספרים. כבוד לשמור המקוכללפי

 השולחן, על הכריכה עם כלימוד הספרלהחזיק
 וטעם כזיון. נחשכ ככר למעלה, היא הכריכהכאשר
 כשתחילתו הספר להחזיק שמקוכל כיוןהדבר

 ככזיון. מוחזק שהספר נראה הופכו כאשרלמעלה,
 לכתחילה, בזה להזהר שליט"א אחד גאון פסקוכן
 בעיניו. כ"כ חמור שאינו לי נראהוהיה

 מפרים בערימות הפוכים ספרים ב:ענף
 לאיחמוןשמוחזקים

 שיש כמחסנים או ספרים ככריכית הדכרמצוי
 ותחתית הפוכים שהספרים ספרים הרבהבהם

 רכה טרחה שיש וכיון מעלה. כלפי פונההספרים
 להקל ניתן אם לעיין יש הספרים, את להפוךלהקפיד
 כזה. הדחקבמקום
 שאמרו המשנה על מקשינן א' צ"ח עירוכיןובגמ'

 לא ואי אפשר לא הכא ומתרצינן הכתכ עלהופכו
 ונמצא ע"כ. טפי הקודש כתכי כזיון איכאאפיך

 לכסות כגד לו שאין כאן וכגון אפשר שאישבמקום
 הספר את להשאיר לו מותר רש"י(, )ע' הכתכאת

 יהיה שלא כדי אותו הופכים לכתחילה ואףהפוך,
 גדול. יותרככזיון
 ויש רכים ספרים לאדם שיש דכיון נאמר אנוואף
 לצר הספרים כל את ולהפוך לעמוד גדולהטרחה
 שהם. כמות להניחן ורשאי אפשר אי כמו הויהנכון,

 לקולא נוספת סכרא לומר יתכןולכאורה
 שמתעסקים כזמן רק הוא ספר הפיכת שלשהאיסור

 המעשה וכעין לשימוש, כעת עומד שעכ"פ אוכו
 מידו ונתגלגל בספר קורא שהיה צז:( )שםכמשנה
 וכן ככזיון מוטל יהיה שלא כדי להפכווהתירו
 היריעה להפוך ספרים לכותכי התירו דלאככרייתא

 מתייכש, שהדיו כזמן הכתכ על אכק יעלה שלאכדי
 ואין כארון מונח שהספר האופן כלל מוזכר לאאבל

 כו.מתעסקים
 ר"ת כתכ הא ד"ה א' ל"ג מנחות בתוס'אמנם

 וס"ת המשקוף, על בשכיבה המזוזה את להעמידשיש
 שטעמו כתוס' ומפורש ע"ש. מושככ שכארוןולוחות
 דרך שאינו משום הס"ת עומד יהיה שלא ר"תשל
 הדדכ"ז וכשו"ת ע"ש. ליה קרי חמור וקבורתכבוד
 כארון הס"ת דמעמידים כתכ תתקס"ה סי'ח"כ

 המזוזה לשים כר"ת פוסקים אין שהריכעמידה,
 הס"ת יונח איך קפידא שיש ומשמע ע"ש.כשכיכה

 מונח אינו אם כי בו, מתעסקים שלא כומן אףכארון
 אף וא"כ וכזיון. כבוד חסרון כאן יש הנכונהכדרך
 שלא כזמן גם בכזיון הספר להניח שאין נדאהכאן

 כו.מתעסקים
 יש שאם לעיל שכתבתי כמו נראה עכ"פאבל
 כמו הוי בזה, להקפיד שקשה במפעל או רכים,ספרים

 והסכים הפוכים. הספרים את להניח ורשאי אפשר,אי
 שמסוגל מי אמנם שליט"א. אחד גאון מו"ראתי

 קדושת למען התאמץ כי לו אשרי כזהלעמוד
הספרים.
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 צהסימן

 ; לגדול במלואו שנפרץ קטן ארר של בפתח מזוזהחיוב

 כתלים ראשי של שעור ; כמשקוף התקרה נחשבתאם

 קטן חדר ש5 בפתח טזוזה חיוב א:ענף
 5גדו5 במ5ואושנפרץ

 אמנם גדול, לחדר שנפרץ קטן חדר בעניןנשא5תי
 נעשים הכתלים רק הכניסה בצדדי בולט משקוףאין

 : וכזה במזוזה, חייב אם יותר,רחבים

 כמזוזות חשיבי הצדדים שמן הבית כותלי מ"מאחד
 עכ"ל. מזוזה שם מקרי כלה שהכותל מקום' דכלוכו'

 שיש ונ"ל המזוזה. על לכרך שיש דדעתוומשמע
 קצת הוי הא : וז"ל שכתב הט"ז בדברי דפוסטעות
 מקרי כלה שהכותל מקום דכל פצים במקוםהכותל
 צריך הכותל" "קצת שבמקום ונראה עכ"ל. מזוזהשם

 נגמר שהכותל איירי הרי כי הכותל", "קצהלהגיה
 אבל הכותל" "קצה מתאים ולכן כתלים, ראשיוהיינו
 ביאור. לו אין הכותל""קצת

 לו שאין במקרה כתב א' ס"ק שם הש"ךאמנם
 ומצד מזוזה יש ימין שמצד וכגון אחת מזוזהאלא

 את יקכע מהפתה, הלאה הכותל ממשיךשמאל
 שחושש הש"ך של שטעמו ופשוט ברכה. בליהמזוזה
 אחד בפצים סגי שלא כחכמים שפסק הרמב"םלדעת
 שגם ונראה א'(. ל"ד )מנחות פצימין שתי חייבאלא

 המזוזה שיקבע הש"ך יסבור כתלים ראשי שלבמקרה

 פצים בענין הרמכ"ם לדעת שתשש דכיון כרכה,כלי
 הזכיר שלא כתלים ראשי בענין שיחשוש ה"האחד

 לא שהש"ך פלא וקצת זה. מחידוש כלוםהרמב"ם
 כדברינו משמע לא בב"י אמנם בהדיא. זאתהזכיר
 הרמב"ם.בדעת

 ולמה כתלים, ראשי נקרא מה ביאור צריךועדיין
 שיש היכר שיהיה הוא שהגדר ומסתבר כפצים.דינם
 אין זה בלי כי מזוזות צריך ולכן כניסה, או פתחכאן
 שאדם היכן אמנם בעלמא. פרצה אלא פתח שםכאן
 ההיכר הוא הכותל קצה הרי הכותל, קצה מולעומד
 כדי כלה שהכותל מבין האדם כי פתח, כאןשיש
 בו שהנכנס במקום רק שייך זה אבל פתח. כאןשיהיה
 במלואו הפרוץ הקטן בחדר אבל כתלים, ראשירואה
 פרצה אלא כתלים ראשי כלל רואים אין גדוללחדר
 לחדר בכניסה מזוזה לקבוע חיוב אין ולכןגמורה.
הגדול.

" .י-יג
ן

 במזוזה חייבים אם כתלים ראשי בעניןוהנה
 סי"ד( מזוזה )הל' הרא"ש דדעת הפוסקים,נחלקו
 נתשבים עצמם כתלים דראשי רפ"ז סי' יו"דוטור

 צפוני כותל וכגון אחר. ברוח פתח לגבי אףכפתחים
 שמסתיימים ומקום מזרח, לצד ופתוח דרומיוכותל
 כי במזוזה, חייב הר"ז שיורד, משקוף יש הכתליםשני
 מהגמ' הרא"ש ומקור כפצים. נחשב הכותלראש

 פצימי, ערי א"ל פצימין ליה לית והא א' ל"דמנחות
 הן הן הכתלים ראשי אלו כלומר הרי עדי,ופירש"י
 עכ"ל.פצימין

 עשרה הזכיר ה"א מזוזה מהלכות פ"ווהרמביים
 לו שתהיינו כתב וביניהם במזוזה, להתחייבתנאים
 נחשבים הכתלים שראשי כלל הזכיר ולא מזוזות,שתי

 שבגמ' הרמב"ם שלמד לומר וצריך מזוזות.במקום

 הכתלים הוי שפיר דאז הכותל שבאמצע בפתחאיירי
 הפרצה. את לסתום פונים שהם כיוןכפצימין,
 הפתח ואם : וז"ל כתב א' ס"ק רפ"ז סי' יי"דוהייו
 בצד פצים שאין שאעפ"י חייב כזה הרוח כלממלא
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 והיינו הקטן, לחדר בכניסה מזוזה קביעת לעניןוכן
 ממזוזה, שפטור נראה לקטן, הגדול מן הנכנסבימין
 להתחייב שכרי וטעמי, הכותל. זוית בו שישאעפ"י

 נגמר, שהכותל והיינו כותל, ראש הוא אם דוקאזה
 קצה זה אין אחר, לכוון המשך לו יש הכותל אםאבל

 פתח. שם כאן ואין ;הכותל

 דעת )בס' מעט המקדש מן ללמוד נראהוכן
 ראש אם אבל וז"ל: שכתב ג' ס"ק רפ"ז סי'קדושים(
 הכותל ראש אין אז מהפתח להלאה נמשך אחדכותל
 ממשיך נמשך דרומי כותל והיינו עכ"ל. לפציםנחשב
 : כזה וציורו הצפוני, הכותל מן הלאה ישרבקו

 קטנה חצר בענין "ואם", ד"ה ב' ס"ק קע"ב סי'ביו"ד
 גדולה דגם לומר מקום ויש וז"ל: לגדולה,שנפרצה
 לפצימין, כתלים ראשי כאן שאין כיון קניםצריכה
 קנה להניח דצריך נראה פצים א"צ דגדולהואת"ל
 עכ"ל. קטנה כותל בסוףעליון

 מותר שיהיה שבת לענין דאיירי דבריוובטשור
 יותר רחבה פרצה בו שיש הגדולה בחצרבטלטול
 הקטנה, החצר לתוך נפתחת והיא אמות,מעשר
 שהעומד כיון פצימין כאן יש אם החזו"אונסתפק
 פרוץ אינו קטנה לחצר שנפתח שהצר רואהבגרולה
 כיון אבל הקיר, באמצע פתח בו יש אלאבמלואו
 נמשכים הם כי הפתת במקום כתלים ראשישאין
 וקנה קנים שני עם הפרצה לסתום צריך ממילאלהלן
 פתח שם כאן יש דילמא או צוה"פ, שיהיהעליהם
 הקטנה. החצר כתלי סוף ער נמשך הוא שהפתחאלא

 שאנו זו בהלכה נסתפק שהחזו"א שנראהואף
 חרא, טעמים. משני להקל נראה בכ"ז בה,דנים

 הרמב"ם נחלקו כתלים ראשי של זושבהלכה
 שמא והיינו להקל, ס"ס כאן שיש נראה ולכןוהרא"ש
 במזוזה, מחייבים אינם כתלים שראשי היאההלכה
 אינו שלנו בציור שמא במזוזה מחייבים שכןואת"ל
 שדעת הבאנו שכבר ועוד כתלים. ראשינחשב
 נראה ולכן ממזוזה, לפטור בבירור מעטהמקדש
 ושפיר ודאי, מידי מוציא ספק אין ודאי שדעתושכיון
 עליו. לסמוךיש

 סי' יו"ד תנינא )תאומים( לאברהם חסדובשו"ת
 כתב ק'( ס"ק למשה כהלכה מלכים במזוזת )והו"דע'

 בכל ואין במלואה לגרולה שנפרצה קטנהברירה
 קיי"ל שתיהן בצירוף אם כי ד' על ד' מהדירותאחת

 את אצלה מושכת הגדולה דהדירה ע"ב צ"בבעירובין
 הגדולה ולכן אצלה, בטלה שתהיה הקטנההדירה
 עכת"ד. פטורה והקטנה במזוזהחייבת

 על דנים ואנו ד' על ד' אחד בכל ישוגשאלתינו
 עירובין מהגמ' ללמוד שאפשר ונראה ביניהם,הפתח
 שהיא כיון הקטנה לרירה חשיבות שאין ע"אצ"ב

 אין ולכן הגדולה, לדירה בטלה והיא במלואה.פרוצה
 הקטנה. לדירה בכניסה כלל, מזוזה חיובבה

 ניכר דלא הצידה נוטה הקיר אם דכ"שומשמע
 שכ"כ ושו"ר ג'. ס"ק שם קדושים הדעת וכ"כפתח.
 כזה שבציור ד' ס"ק רפ"ז סי' מעט המקדשכהדיא
 זוית רק יש רפתח השני ולצר וז"ל: ממזוזה,פטור
 : כזה וציורו ע"ש. עכ"ל, פצים הוי דלא הביתדכותל

 .ןל
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 עצמן הן שהקירות דאף משום בזהוטעמי
 הפתח עכ"פ אכל במלואו, פרוץ שאינו כיוןהפצימין,

 להלן. נמשך שהכותל כיון מסוים במקום ניכראינו

 שכתכ זו, בהלכה מסופק שהוא נראהובחזוייא
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 שבאים שלנו בבתים שמצוי במה למעשה,ויכן,
 שהקירות ידי על גדול לחדר נפתח והוא צרמפרוזדור

 בכניסה במוווה צורך אין ושמאלה, ימינהפונות
 והן לגדול, מהקטן הנכנס מימין הן הגדוללחדר
 ראש כאן אין צר בכל כי לקטן, מהגדול הגכגסמימין
 את כלל רואה אינו הרי לגרול הקטן מן רהיינוכותל.
 וכן הרביעי. בצד פרוץ הכל אצלו כי הכותלראש
 בו אין גם ד', על ד' בו יש הקטן החדר כאשרלהפך
 : כך וכגון יותר פנימי הוא שהקטן אעפ"י מזוזהחיוב

4 - י=. ~  

 למזוזות נחשבים כתלים ראשי שאין הואההלכה
 סותמת המזוזה שתהא בעינן אלא צוה"פלהכשר
 בולט להיות צריך עליון קנה וכן וכו' הפתחמקצת
 אינה עצמה תקרה אבל התקרה שטח מכללמטה
 תר"ל סי' המ"א וכמ"ש בצוה"פ עליון לקגהגחשבת
 עכ"ל. מהירושלמי ב'ס"ק

 המעיין אבל החזו"א, רגלי תחת עפרואנכי
 על שחלק יראה ב' סע' תר"ל סי' או"ח הגר"אבביאור
 דכתב הירושלמי על חולק שהכבלי שכתבהמ"א
 ל"ג )מנחות שמאי בפתחי כי לכך עשוי שיהאשצריך

 בדברי הרגיש והחזו"א לכך. נעשו דלא תירצו לאב'(
 שיורד דאיירי ותירץ ואמנם( ד"ה שם )חזו"אהגר"א
 מדבר הגר"א דהרי הבנתי, ולא ע"ש. התקרה מןקצת
 העליון, הקנה במקום הוא שהסכך הרמ"א דבריעל
 מטה. כלפי יורד שהסכך כלל הרמ"א מרברולא

 בד"ה שם הגר"א דברי דוחה אמנם דהחזו"אושו"ר
 ס"ק ומ"ב ב', ס"ק א"א שם פמ"ג וע' ע"ש.והגר"א
 לא הרמ"א על שהסומך כתב )שם( שהמ"ב וכיוןי"ב.

 ולכן לחומרא, לדעתו לחוש שיש כ"ש א"כהפסיד,
 לחומרא. מזוזה לקבוע דיש לומר יש שפירלעניננו

 דדברי דומיא אלא ללמוד לנו דאין נ"לאמנם
 לראשי דומה הוא ולכן נגמר שהסכך והיינוהרמ"א,
 תקרה, ראשי לי ומה כתלים, ראשי לי מה כיכתלים,
 וכדברי ברכה בלי ויקבע פתח צורת מהויםושניהם
 ממשיכה התקרה אם אבל לרמב"ם. שחששהש"ך
 וכמו כתלים ראשי אמרינן לא בזה מסתיימת,ואינה

 מעט ואם שנמשך. קיר לענין א' בענף לעילשכתבנו
 עם יקבע ובזה משקוף הוי שפיר מטה כלפיבולט
 .ברכה

 כתלים ראשי של שעור ג:ענף

 כי כתלים, ראשי של השעור מה לברר צריךועדיץ
 פניה אלא כאן שאין לומר יש הרבה רחכ הואאם

 אחר.לכוון

 כתלים. ראשי של לעובי שעור מצאתי לאוכעת
 וז"ל: כתב, )סק"ג( רפ"ז סי' קדושים בדעתאמנם

 //..ע/י

 דכ"ש ונראה שליט"א. אחד גאון בזה אתיוהסכים
 שכתבתי. הראשון לדיןשמסכים

 עייון כמשקוף התקרה נחשנת אם ב:ענף
 נמוכה תקרה בעד לחדרבכניסה

 משקוף לו שאין לחדר כניסה שיש הדברמצוי
 נכנסים שממנו החדר מתקרת נמוכה התקרה רקעליון
 כמשקוף נחשבת הנמוכה התקרה אם לעיין וישאליו,
עליון.

 עליון משקוף שיהיה חייב אם לדון עלינוראשית
 מטה. כלפי בולטת שאינה אף בתקרה סגי שמאאו

 : וז"ל כתב, ה' ס"ק סוף רפ"ז סי' מעטובמקדש
 בה ואין קירוי לצורך רק העשויה דתקרה נראהועוד
 אפשר המזוזות שתי על משקוף בתורת להיותהיכר
 לענין בתשובה שכתבתי כמו כמשקוף מהנידלא

 עכ"ל. וצ"ע הארכתי ושם בשבת, טלטול לגביצוה"פ

 סי' ביו"ד כרור כדבר זו הלכה כתב החזו"אאמנם
 מסברת שנראה מה וז"ל: מה ד"ה ג' ס"קקע"ב
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 כותל אמצע אל לפנים הנכנס מהכותל השוהבמשקוף
 מסוף שם המשקוף בריחוק שעור יש אולישכנגרו
 כבסוף ה"ל ג"ט תוך אולי או ר"א בתוך שאםהכותל
 עכ"ל. ברכה לענין ע"כ - צל הנ"ל וכלהכותל,

 הלאה, ממשיך הכותל ימין צר שאם יבריוובאור
 קרושים הרעת אבל ממזוזה, שפטור פוסקיםאנו
 מעט רק הלאה נמשך שאם ברבר, שעור שישסובר
 ג' הוא אם בשעור והסתפק מזוזה, שם לו ישעריין

 אמות. ד' אוטפחים
 הוא אמות, ד' שעור שהרי הוא, הספק דמקורונ"ץ
 המשך רחוק שאם ונמצא במזוזה, שחייב חדרשעור
 אחר כחרר הוא הרי חדש, חדר של כשעורהכותל

 גיסא ומאירך הראשון, לחרר כמזוזה להחשיבוואין
 משום טפחים ג' הוא שהשיעור לומר סבראיש

 שמאל. בצד המזוזה עם לבודרנחשב
 הכתלים, ראשי לענין גם נאמר זה ששעורויתכן

 את לייחס ויש לבוד כאן יש טפחים ג' עד שהוארכל
 הכא שייך דלא ונראה לפתח. מזוזה והוי לכאןהכותל
 כל בשעור כותל לזה לקרוא דאין אמות, ר' שלשעור
 בפלוגתא רתליא רופפת זו שהלכה ובפרט רחב.כך

 כתלים בראשי להחמיר נראה ולא והרמב"ם,הרא"ש
 שאין אמר שליט"א אחד וגאון טפחים. מג' יותרשהם
 חייב שפיר כתלים ראשי שזה שרואים דכל שעורבזה

במזוזה.

 צוסימן

 המזוזה מול בקביעות תינוקהושבת

 רכתב והא : וז"ל שליט"א גרוס הגר"מ אליכתב
 ח"א ישפה אבני בשו"ת ]נדפס התשובה בסוףמע"כ
 מול תינוק להושיב דלא י.פ.פ.[ ר', ענף סוף י"אסי'

 התם - בפת"ש המובא הקטנה היר עפ"יהמזוזה
 הם המזוזות דוב כיום אבל אחד בכלי כשהואמיירי
 גרע ולא בקביעות אף להשתמש ושרי כלי בתוךכלי

 עכ"ל. בכה"ג רשרי המטהמתשמיש
 לא כלי בתוך כלי גם כי לחלק לי נראה לאאמנם
 וכבר המזוזה. מול בזיון של תשמיש לעשותיועיל
 שאסור שאעפ"י אסור ד"ה כ' סע' מ' סי' הכה"לכתכ

 בתוך כלי יניחם או התפילין שיוציא ער מטתולשמש
 בכסוי סגי התפילין לפני צרכיו עשיית לענין אבלכלי,
 מזה. להפך שכתב דה"ח רברי על בצ"ע ונשאראחר
 כלי בין הברל אין בזיון תשמיש שלענין חזינןוא"כ
 ובכל אחד, ככסוי אפילו ומותר כלי כתוך כלי אואחד
 מול בקביעות בזיון בתשמיש הקטנה היר החמירזאת

 יש כלי בתוך בכלי המזוזה יניח אם ה"ה א"כהמזוזה,
 לרעתו. בזה,להחמיר

 עשיית ובין המטה תשמיש בין לחלקוהטעם
 צרכים עשיית טפי שחמיר לי נראה בקביעות,צרכים

 בשו"ע וכן בזיון. למקום המקום את עושה הואשהרי
 אפילו הכסא בית כנגר לקרות אסור א' סע' פ"גסי'
 לבית הזמינו ב' סע' שם וכן ע"כ. הצואה ממנופינו
 ע"כ. בתוכו לא אבל וכו' בו נשתמש לא וערייןהכסא
 שמיוחד למקום אלה דינים שייכים שלאובודאי

 תורה רברי לומר איסור אין שהרי המטה,לתשמיש
 שם. לישון רגילים ואשתו שאיש שינהבחרר

 בשו"ת שראיתי מה פי על הוא בזה לחלקוהסברא
 הספרים לכסות שצריך שהטעם קפ"ר סי' יאירחות

 כעל נעשה שהאיש משום הוא המטה תשמישבמקום
 טומאה של ענין בזה יש וא"כ התשמיש, בזמןקרי
 בעל נעשה שהוא באדם דין זה הרי ולפ"ז בזיון.וגם
 ולכן טומאה. מקום שהוא למקום שייך ולאקרי

 כאן שיש שכיון לספרים, כסויים שני צריךבאמת
 שני צריך אז קרי מחמת טמא להיות שנהפךאדם

 זה הרי צרכים שם שעושים במקום אבל רוקא.כסויים
 במקום רין והוא קרוש מחניך והיה שלענין

 כתב למה מובן באמת ולכן מתחללת.שקדושתו
 כיון שהרי צרכים לעשיית אחד בכסוי דסגיהבה"ל
 אחד, בכסוי סגי א"כ צרכים לעשיית מיוחר אינושזה
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 שבאותו מחמת כסויים שני צריך המטה בתשמישורק
 קרי. בעל נעשההרגע

 וראיתי הקטנה יד בספר בפנים עיינתיושוב
 לענין בפירוש שם שכתב שאע"פ כדברינושמוכח
 שאין כתב אופן בכל אחד, בכסוי דסגי צרכיםעשיית
 שם כתב ועוד המזוזה. מול כזאת קביעותלעשות
 באמת אבל בקביעות. המזוזה מול ערום לרחוץשאין

 מול בקביעות המטה בתשמיש איסור הזכירלא
 שכלי אמר שליט"א אחד גאון מו"ר אמנםהמזוזה.
 וכמו בקביעות צרכים לעשיית מועיל כליבתוך

 יותר קל צרכים שהרי הוא וחומר וקלבתשמיש,
 שצריך החמור המטה ובתשמיש אחד כסוישמועיל
 כשיש בצרכים ה"ה וא"כ בקביעות, מותר כסוייםשני
 מותר. כסוי בתוךכסוי

 צוסימן

 ; המזוזות לקבוע הנכון הזמןמתי
 ; החדרים לכל מזוזות מספיק לו שאיןאדם
 ; מזוזה בלי ימים כמה לשהות מותראם

 ; וכו' גז חדר מקלט, וכגון שותפין של החדריםדין
 ; בשכירות גר אם וכן מזוזה לו שאין לאדםעצה

 מדריגות בחדר מזוזה איןאם

 הדירה עבור מזוז1ת שתי רק ?1 הי1 ש?א מאברךנשאץתי
 זאת 1שאץה אותם. יניח היכץ ושאץ בה גר שהיההחדשה
 יתבאר1 מז1זות ץאדם אין כאשר נחוצים פרטים1ע1ד

 ענפים.בששה

 המזוזות ?קבוע הנכון הזמן מתי א:ענף

 סתמי' נ"ל ולכן וז"ל א' ס"ק י"ט סי' המג"אכתב
 על מברך לכן בתוכה כשדר קובעה במזוזהדמילתא
 שלא עד ציצית בו קובע מסתמא טלית אבלעשייתה
 וכתב עכ"ל. וכו' עשייתו על מברך אינו לכןלובשו
 דקיי"ל במזוזה וה"ה וז"ל ד' ס"ק י"ט סי'המ"ב
 נכנס כשהוא רק המזוזה על לברך אין היא הדרחובת
 דעטיפה דומיא ממש הוא דאז ומיד תכף בהביתלדור
 עכ"ל. בה דר כשכבראו

 יכול בודאי כליו לשם דמשהניח ליה דפשיטאויש
 עליה ולברך בו לדור שנכנס קודם עוד מזוזהלקבוע

 בו ולדור לכנוס ודעתו החיוב זמן בשביל שקובעכיון
 במזוזת הו"ד רי"ט, סי' תנינא בשמים )הרימיד

 שהרי לענ"ד ברור דבר זה אין אמנם ד'.( עמ'מלכים
 תכף לגור נכנס ואינו כליו מניח אדם פעמיםכמה
 זמן הבית חפצי קונים שהם וכלה בחתן שמצויוכמו
 שמא אבל ת"י הנ"ל הספר ואין הנשואים. לפנירב
 של וכדגדר שם הכלים בהנהת היוכ כבר לו שישי"ל
 ובדברי במזוזה שחייבים העצים ובית התבןבית

 זו סברא ברורה לא אמנם ב'. סע' רפ"ו סי'השו"ע
 של התכלית כל אם רק מתחייב העצים שביתדיתכן

 לגור הוא שהתכלית כאן אבל עצים, הואהשימוש
 טפל הוא העצים כבית השימוש א"כ הדירהבתוך
 דריש ע' ועוד בזה. דברנו ובמק"א השימוש.לעיקר
 שהארכנו וכמו תדיר אינו וכאן תדיר תשמישהשצריך
 מקלט.לענין

 הנ"ל המ"ב כדברי לעשות דעדיף נראהולמעשה
 והיינו בו לגור נכנס בפועל הוא כאשר מזוזהויקבע



י'2פה צז סימן דעהיויהאבניקע

 ישן לא שעדיין ואעפ"י בדירה. לישון שדעתוביום
 בפועל, שם נמצא והוא לישון שדעתו כיון אבלשם
 ולקבוע להחמיר ירצה ואם לברך. יכול שפיראז

 כליי, שמכניס בזמן או שם לגור שדעתו מזמןהמזוזה
 ולקבעו ממקומו להזיזו יראה וגם יברך לא עכ"פאז

 מלכים במזוזת וע' ממש לגור נכנס הוא כאשרמחדש
 לחשוש וזה מקום ומכל וד"ה והעיקר, ד"ר ד'עמ'

 תעשה משום מוקדמת בקביעה שיש הדע"קלשיטת
 ביום שיקבע אמר שליט"א אחד גאון העשוי. מןולא

 לגור. לדירהשנכנס

 טזוזות מטפיק 15 שאין אדם ב:ענף
 החדרים5כץ

 מזוזות שתי רק לו שאין באדם השאלהובטנין
 אותם. יניחהיכן

 וז"ל ב' סע' רפ"ז סי' יו"ד הרמ"א כתבכבר
 על סומכים עולם דרוב אלו במדינות נתפשטוהמנהג
 מה על להם ואין נכון ואינו בתיהם בפתה אהתמזוזה

 בכל כדינו ביתו יתקן שמים ירא כל לכןשיסמכו
 אעפ"י והנה עכ"ל, שנתבאר" וכמו החייביםהפתחים
 לחומרא אבל לקולא זה מנהג על לסמוך לנושאסור
 לפתח המזוזות באחת ישתמש ולכן לו לחושיש

 ביתו. שלהראשי
 חדרים על לו שיש המזוזות את לשים יראהוכן
 פלוגתא בהם שיש בחדרים ולכן לכו"ע. חייביםשהם
 )ע' לקבע כדי רק ד' על ד' בהם שיש חדריםוכגון

 באחרונים )ע' מרפסת או כ"ג( ס"ק רפ"ו סי'ש"ך
 יהיו אלה חדרים אז ישים( צד באיזה פלוגתאשיש

 יש ט"ו( סע' )רפ"ו דלת בו שאין חדר וכןהאחרונים.
 דלת. בו שיש חדר ועדיף פטור שהואאומרים
 גם שיש אמר בישיבה בשעורי השומעיםואחד

 לא ואז היום במשך שינה בחדר ישתמש שלאעצה
 בחדרים להשתמש גמר כאשר ובלילה במזוזהיתחייב
 שינה. בחדר ויקבענה המזוזה מהם יסיר אזאחרים
 החדר לסגור יזהר אז כך לעשות רוצה שאם ליונראה
 עיון צריך בו. ישתמש לא שאמנם כדי ביוםשינה
 מועיל אולי שיועיל מנין השימוש ביטל שלאדכיון
 סהדי. אנן בגלל אנשים שלשה בליהפקר

 מזוזה ב5י ימים כמה 5שהות מותר אם ג:ענף

 פמ"ג ועיין וז,ל א' ס"ק רפ"ה סי' הפת"שכתב
 מזוזה שאין ויו"ט בשבת לו נודע דאם ל"א סי'לאו"ח
 אי אבל לצאת הוא מחויב אחר בית לו וישבפתחו
 הציצית דומיא בתוכו לדור שרי אחר בית ליהלית
 מזוזה אין אם בחול אפילו דה"ה ונראה ע"ש י"גבסי'
 אם בתוכו לדור ורשאי בשבת כמו דינו בעירנמצא
 ח' ס"ק י"ג סי' המג"א שכתב כמה אחר בית לואין

 עכ"ל. ודו"ק" א' ס"ק י"ט סי' מג"א וע' ציציתלענין
 דחינן דלא באעפ"י מבואר ח' ס"ק י"ג סי'ובמגייא

 לו נודע אם מ"מ הבריות כבוד מפני דאוריתאאיסור
 תורה אמרה לא כי מסיר אינו הבריות כבוד וישבשבת
 ציצית בו להטיל מ"ע אלא ציצית בלא בגד תלבשלא
 עובר אינו בשבת ציצית להטיל יכול שאינווכיון

 אלא שרי לא ולכן איכא דרבנן איסור דעכ"פופשוט
 שעה בכל עובר ודאי בחול אבל הבריות כבודמשום
 מזוזה דאטו ותדע כשלובשו ציצית בו דהטילבעשה
 אלא ומעקה מזוזה בו שאין לבית ליכנס אסורומעקה
 הב"י. בשם במ"א ע"כ לא ותו קאי ועשהבעמוד
 מלקבוע אנוס שהוא במקום שאפילו מבוארו5פייז

 להשתמש דרבנן איסור יש אופן בכל המזוזהאת
 וכגון הבריות כבוד במקום רק ולכן מזוזה בליבבית
 בבית. להשאר מותר אז בו, לגור אחר בית לושאין
 אינו אם אנוס לו לקרוא יש בחול שגם הפת"שולמד
 איסור יש שוב וממילא אופן בשום מזוזה להשיגיכול
 בלי בבית לגור עליו אסרו רבנן בכה"ג שאפילודרבנן
 בבית. לגור שרי הבריות כבוד כאן יש אם ורקמזוזה

 חדא דברים. בשני בכאן להזהר צריךאמנם
 להשיג ניתן אם שהרי להשיג מזוזה איןשבאמת
 מצות רגע כל מבטל כבר אז משתדל אינו והואמזוזה
 ניתן שלא כמעט ימינו של במציאות ובאמתעשה.
 הסופרים רבו שהרי מזוזה להשיג שאיןלומר

 רכבת או מכונית יש אז בעירו אין ואםוהסוחרים,
 לו לקרוא שייך ולא קצר. בזמן אחר למקוםלהגיע
 חסרון או עצלות הוא בעדו שמונע מה באמת כיאנוס
 עבורו שטרחה או פלוני במקום לקנות שרוצהכיס

 לשם.להגיע
 כבוד של בגדר הוא פעם שכל פשוטואינו
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 יוכל אז הזאת בעיר חברים לו יש אם שהריהבריות,
 משום כו יש ברחוכ לגור ובשלמא כביתם.לישון
 לישון מאחרים לבקש שיכול כל אבל הכריות,כבור
 מ"ב וע' הבריות. כבוד של ההיתר כאן אין אזאצלם,
 נקרא הוא אם חבירו לסוכת דלילך כ"ג ס"ק תר"מסי'

 בגדר אינו גם ולכן עיי"ש ליה פסיקא לאמצטער
 חבירו. אצל לישון לילך הכדיותכבוד
 מזוזה. במצות מתעצלים אנשים למה ידעתיולא
 שאין אומר היה האם שלו, התפילין נפסלים היוואם

 לא זה הרי ימים, כמה תפילין יניח ולא כעתברירה
 לבטל לא אדם כל יראה במזוזה וגם הדעת. עליעלה
 קצר. לזמןאפילו

 הוא שחיובו בשכירות בדר גקל אם לעיין ישוהנה
 בדירה. להשאר יוכל מזוזה לו אין ואםמדרבנן,
 שכתב ח' ס"ק י"ג סי' המג"א מדכריונראה
 ציצית להטיל אפשדות עליו שאין בשבתשאפילו
 עובר אופן בכל אבל תורה, איסור על עובר לאולכן
 הבריות כבוד במקום רק הותר ולא דרבגן איסורעל

 דרבנן של חיוב לו שיש במזוזה ה"ה ולפ"זע"ש.
 במקום רק הותר לא אופן בכל אז בשכירותוכגון
 הכריות.כבוד

 היכן הוא בשכירות ברר להקל שיש מהאמנם
 להקל יש שבזה הזה החדר על חיוב יש אם ספקשיש
 סי' הפת"ש שכתב ושו"ר לקולא. דרבנן ספקמטעם
 אפשר אז מההלכה דחויה שאין שדעה ט"ז ס"קרפ"ו
 עיי"ש. כשוכרדפטור

 שותפין של החדרים דין ד:ענף
 וכו' גז חדר טקלט,וכגון

 משותף מקלט להם שיש אנשים כמה ישהנה
 במחסן כמו משתמשים מקלט וכאותו לבניןמתחת
 בבית. מקום להם שאין ישנים דברים מיני כלעבור
 המקלט. על מזוזה חיוב יש אם לעייןויש

 ובית התבן בית כתכ ב' סע' רפ"ו סי' יו"דובשו"ע
 גם כי הטעם ונראה עכ"ל חייכים" הבקר וביןהעצים
 חפצים שם לאצור עבור רק בו שמשתמשיםמקום
 שגם כיון במזוזה חייב זה גם ועצים תבןוכגון

 מזוזה. ומח"כ הדירה, של שימוש נקראהאחסון

 וכל וז"ל הדדישה בשם ב' ס"ק הש"ך כתבאמנם
 שיוצאים כיון ממש שם דרים אינם אפילו מהנךאחד

 מזה ומוכח עכ"ל. דירה" בית חשיב בוונכנסים
 מקלט ולפ"ז התדיר, השימוש מחמת באשחיובו

 אמנם חיוב. בו אין אז רחוקות לעתים רקששימושו
 מי שלא כתב י"ב הערה פ"ב הדר חובתכספר

 רק פטור ויוצאים נכנסים לא שאם בהדיאשיכתוב
 וכן בצ"ע. נשאר ולכן חייב האוצרות שביתסתמו
 בזה לחייב יצחק מנחת בעהיח"ח וייס הגרי"י ליאמר

 בזה, לדון שצריך אמר ברכה לענין אמנםכמזוזה,
ע"כ.

 ויש הפוסקים במחלוקת תלוי שהמקלט נראהולכן
 הדירה את שוכר הוא ואם ברכה. בלי מזוזה בולשים

 מדרבנן, רק וייב שוכר מדין הוא במקלטשימושו
 דרבנן. ספק דנקרא לומר יש אז מחלוקת שישוכיון
 ס"ק רפ"ו סי' יו"ר תשובה בפתחי נמצא לזהורומה
 גם לו יש אז הדירה על בעלים הוא אם אמנםט"ז.
 ברכה בלי מזוזה להניח וצריך המקלט עלכעלים
וכנ"ל.

 תדיר שם להשתמש הרגילים אנשים יש גזובחדר
 שגם נראה ואז אופניים. או עגלות שם לשיםכדי

 ברכה. עם במזוזהחייבים

 מזוזה יו שאין לאדם עצה ה:ענף
 בשכירות גף אםוכן

 יש מזוזה, מצא ולא כוחו בכל ניסה אדם אםוהנה
 מצות ביטול של עשה המצות על יעבור שלאעצה

 שאין החדר או הבית את להפקיר היא והעצהמזוזה.
 קל"א שבת בגמ' הוא זו הלכה ומקור מזוזה.שם

 י"ג סוס"י מ"א ועי' להפקירן. בידו שםשאמדו
 או אחר חדר לו יש אם אבל ג'. ס"ק רפ"ה סי'ומק"מ
 הערמה דהוי הפקר על לסמוך אין בעיר מזוזהנמצא

 ב'(. ל"א עמ' מלכים )מזוזתבדאורייתא
 אין בזה שהרי שכודה בדירה יעשה מה לעייןויש
 שהוא קנין לעשות שיוכל ונראה להפקיר.בידו

 לבעלים. חזרה זכותו את ומקנה השכירות מןמסתלק
 מן נסתלק ככר שהרי שוכר מצד לחייבו אין כןואם

 שאינו להתנות יוכל הוא שואל, מדין וגםהשכירות.
 רק בחפץ קנינים כו שיש כשואל להשתמשרוצה
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 זכויות. שום בלי אהרים בשל המשתמש כמוישתמש
 כבוד של ההיתר בו ושייך מדרבנן הוא שוכרובלא"ה
הכריות.

 מדריגות בחדר מזוזה אין אם ו:ענף

 הדר או מדריגות הדר לו שיש מאברךונשאיתי
 עם בשותפות והוא מזוזה שם שאין גז הדר אומקלט
 להניה שדואג אדם אין אמנם הכניסה, של הדייריםכל
 מכספו שיוציא עליו הל ההיוב אם ושאל מזוזה.שם

 עליו שאין יאמר שמא או מאהרים יגכה כךואהר
 האהרים. מן יותרהיוב

 זה ההצר בני כופין הרי בהצר שיש בהיוביםוהנה
 הו"מ ושו"ע ב' ז' ב"ב וכמו אותם לקיים כדי זהאת
 על זה היוב להטיל ברור לא אמנם א'. סע' קס"אסי'
 כל הרי מאידך אמנם בענין יפעל שהוא מסויםדייר

 איכפת לא אהרים אם אף וא"כ המצוה על עובראהד
 כי מזוזה וישיג שילך לעצמו לדאוג צריך אבללהם
 שאינו רגע כל איסור גם זה אלא ממון היוכ רק זהאין
 המצוה. לקיוםדואג

 שאינה דרבים במזוזה קולא שמצאנוואעפ"י
 ושו"ע י"א ביומא וכדאיתא ביובל פעמיים רקנבדקת
 הוא אם רק קולא כאן אין אבל א', סע' רצ"א סי'יו"ד
 אותו הטריהו לא שוב אז המזוזה וקובע הולךאמנם
 קולא אין המזוזה את קבעו שלא זמן כלאבל

 שכיון אמר שליט"א אהד גאון ומו"ר כלל.בשותפים
 אז מזוזה מניה שלא זמן שכל איסור של גדר כאןשיש
 דייר כל על ההיוב מוטל א"כ איסור, על עוברהדייר
 ירצו לא הדיירים שאר אם ואפילו מזוזה. תכףשישים

 שיוציא היוב עליו מוטל אופן בכל בכספםלהשתתף
 הנצרכת. המזוזה ויקנהמכספו

 צחסימן

 בכנפיה האם לטפוס צריך אם ; בבית הקןשלוה
 הקן שלוה עלברכה

 תשמ"א א' אדרא'

 הרבני כביר באופן הרבים מזכה והנכבד החשוביכבוד
 'ימרוה השכועון עורר שייפ"א פולק ישראלהרב

יצמא".
 רשיית:אחדשהייט

 בבית הקן שיזח א:ענף

 המשרה ספור והוא הקן שלוה על הסיפורקראתי
 הלקכם ואשרי במצות, ודקרוק שמים יראת שלאוירה
 ואוסיף יקרים בסיפורים הרבים את מזכיםשאתם
 הערות.כמה

 על רובצת האם שמוצא מי הלכה מבהינתאמנם,
 אינו ברשותו, אהר מקום כל או ההלון אדן עלהבנים

 הולין המשנה מן למדנו וכן הקן, שילוח מצותמקיים
 שאינו איזהו מזומן בשאינו אלא נוהג שאינו ב'קל"ה
 אם אבל בפרדס שקננו ותרנגולים אווזים כגוןמזומן
 פטור. בביתקננו

 ואינן שמרדו והיינו בפרדס שגדלו אלהואפיו
 הביצים מעל אחת פעם האם הגביה אם ידו,תהת

 לו זכתה שלו, הם האלה שהמקומות כיוןשהטילה,
 קונה אדם של שחצירו כיון ופטור מזומן והויהצירו
 דעה יורה ערוך בשלהן מפורש זה כל מדעתו, שלאלו
 שם. ובש"ך ב' סע' רצ"בסי'

 רובצת אם ביתו בתוך שמוצא שמי מדברינוהיוצא
 את לקיים אפשרות שום לו אין אפרוחים או כניםעל

 על הקן משלוה התלהב שיהוהי לספר והבלהמצוה,
 כדי היטב ערוך שלהן ללמוד היה עדיף כי ההלוןאדן
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 אחר גאון ומו"ר המצוה. את לקיים איךלדעת
 תבוא שהאם לפני שיאמר עצה שיש אמרשליט"א
 שיהיו ביצים או אמא בשום לזכות מתכווןשאינו
 מובאת זו עצה ושו"ר מזומן. נקרא אינו ואזברשותו
 זצ"ל טייטלבוים והגר"י זצ"ל יונגרייז הגר"רבשם
 בזה. מש"כ אג"מ שו"ת ועי' משה. יואלבעל

 בכנפיה האם לפפום צריך אם ב:ענף

 לעוף, מקל עם האמא את שהניע שכתכתם מהגם
 סוברים פוסקים כמה אלא הרעות לכל אינוזה

 וכדברי ולשלחה בכנפיה אותה לתפוס הואשהמצוה
 ומשמע ה'. הלכה שחיטה הלכות י"ג פ'הרמב"ם
 תפס לא אם הרמב"ם שלרעת שם משנהבלחם
 שאין נראה ברש"י אמנם המצוה. את קיים לאבכנפיה
 הכנפיים את יקוץ שלא והעיקר בכנפיים לתפוסחיוב
 בכל אז לעוף יכולה היא אם אבל תפוסה שתהיהכדי
 בלי אותה ששלח אעפ"י המצוה, את קייםאופן

 אמנם ר'. סע' שם השו"ע פסק וכן בכנפים,להחזיק

 שחושש ומשמע הרמב"ם, דעת הביא ט' ס"קהגר"א
 ולשלחה. בכנפיה אותה לטפוס שצריךלדעתו
 להחזיק להחמיר שראוי הסיפור מן נשמט זהוכל
 ולשלחה.בכנפיה

 הקן שץוח עץ ברכה ג:ענף

 מברכים שאין שכתב סק"ב רצ"ב סי' פת"שעיין
 חזקה על אותן נעמיד וקשה מוזרות. ביצים הוישמא
 : )סח נשך איזהו פ' ב"מ תוס' שכתכו וי"ל רוב,או

 אין ולכן טפי שכיחי מוזרות שביצים איכא(ד"ה
 חזקה. או רוב עללסמוך

 הבקי ת"ח אם טוב היה מכשול, יצא שלאוכדי
 מתאימים הם אם לראות הסיפורים על יעכורכהלכות
להלכה.

 מסיים, הריני תצליחו שלעולםובתפייה
הדוש"ת

 פיינהנדלר פסחישראל

 צטסימן

 ; מצוה בר לפני עצמו את שפודה פדיוןדין
 ; שערות ב' יביא שהקטן עד בפדיון לחכות ישאם
 שנה י"ג בן יהיה כאשר מיד עצמו לפדות חייבאם

 רוצה אינו ואביו וחצי עשרה שתים בן בילד כאןנשאץתי
 ופרטים עצמו, את 5פדות הבן עץ חיב ח5 טמתי5פדותו
 דיה5ן. בענפים יתבארונוספים

 עצמו את שפודה פדיון דין א:ענף
 מצוה ברלפני

 פרקיה דלא והיכא איתא א' כ"ט קידושיןבגמ'
 ע"כ. תפדה פרה דכתיב למיפרקיה איהו מיחייבאבוה
 האב עבר וז"ל ט"ו סע' ש"ה סי' יו"ד השו"ע פסקוכן
 ע"כ. עצמו לפדות חייכ כשיגדיל בנו את פדהולא

 יוסף זכרון ת' בשם כ"ה ס"ק שם הפת"שוכתב
 בכל שחייב דאע"ג רוקא שנה י"ג בן שיהיהרהיינו
 במצות רוקא היינו לחינוך משהגיע מררבנןהמצות
 זו במצוה משא"כ שיגדיל אחר גם לקיימןשיכול
 שוב לקיימה יכול לא עכשיו יקיימה שאםדפדיון

 עוד. ע"שכשיגדיל,

 עצמו, יפדה הקטן אם שגם לומר ישוץכאורה
 משום גדול יהיה כאשר ולפדותו לחזור צריךעריין
 לא ממילא זו, במצוה חינוך מצות שייך שלאשכיון
 נראה הפת"ש דברי פשטות אמנם כלל. הפדיוןחל
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 קטן, עדיין הוא כאשר עצמו את יפדה הקטןשאם
 ויש גדול. יהיה כאשר עצמו את לפדות צריך לאשוב
 לאו"ח בהגהות הגרע"א מש"כ לפי בזה עיון מקוםלי
 אחרון ביום שאכל בקטן שנסתפק ב' סע' קפ"וסי'
 הלילה קודם ערב לעת שנה י"ג בן שנעשהלפני

 המזון נתעכל לא עדיין גדול שנעשה הלילהובתחילת
 דהוא נדון ואם לברך, מדאורייתא מחוייבאם

 דכשהתשיך הלילה קודם בירך דאם י"לדאורייתא
 חייב היה לא דברך דבעידן כיון ולברך לחזורצריך
 דרבנן ברהמ"ז ע"י לפטור יכול אינו לברךמה"ת
 לדינא. בצ"ע שנשאר עוד עי"ש דאורייתא,חיובא

 העיר שליט"א שורש יוסף הרב הרה"גוידידי
 גבי דוקא שנסתפק משמע רע"א ל' מפשטותוז"ל:
 חתנו בשם שמביא מהדוגמא היא לכך והראיהעיכול,
 מיירי. עיכול לענין נמי דהתם החכמ"א שלמספיקו
 חיוב להוציא מהני לא דרבנן ליה דפשיטאוי"ל

 קאי אי ברהמ"ז בחיוב אלא מסתפק ואינודאורייתא,
 ובניד"ד העיכול שעת על גם או אכילה שעתעל

 עכ"ל. מהני, דלאפשיטא
 עצמו את יפדה הקטן כאשר הרי בניד"ד גםויפ"ז

 איך וא"כ מדרבנן רק המצוה מקיים אינו קטנותובזמן
 שהוא בחיוב ויוציאנו דרבנן המצוה קיוםיועיל

 כעת.דאורייתא
 בזמן המצוה את קיים שאם לדינא נראהולכן
 גדול, שהוא בזמן ויקיימנו יחזור אז קטן עדייןשהיה
 והעירו בצ"ע. נשאר שרע"א כיון שוב לברך איןאמנם
 ולכן בכסף, לזכות יכול הקטן אם ספק גם שישלי

 עצמו. לפדות יכול אינושמא

 עד בפדיון לחכות יש אם ב:ענף
 שערות ב' יביאשהקפן

 אעפ"י שערות, ב' הביא לא שהקטן זמן כיהנה
 שכתב וכמו דרבנן חיוב רק לו אין שנים לי"גשהגיע

 הקטן שחייב נראה וא"כ ב'. סע' תרט"ז סי'השו"ע
 כדי שעףות ב' שיביא עד עצמו מלפדותלהמתין
 מועילה שלא ופשוט מדאורייתא. פדיון חיובשיהיה
 לכלל הגיע לשנים שהגיע שכל שסובר דרבאחזקה

 לענין איירי כאן אבל דרבנן לענין רק שזהסימנים,
 אחד גאון לדינא אתי והסכים דאורייתא.מצוה

 והיינו שערות ב' של הגדרים כל צריך וגםשליט"א.
 ולא שנה י"ג בן שנעשה אחר שערות הב'שיביא
 קנ"ה סי' אה"ע בשו"ע וכמבואר מקודם לושגדלו
 שיהיו שצריך נראה וכן י'. סע' קס"ט וסי' י"דסע'

 בפי לינטל שראוי אורך ויהיה גומות, השערותבעיקר
 כדי קנ"ה סי' באה"ע המבוארים פרטים ועודהזוג
 פרטים. הרבה ועיי"ש התורה, מן ראוישיהיה

 טיד עצטו יפדות חייב אם ג:ענף
 שנה י"ג בן יהיהכאשר

 עצמו מלפדות להמתין רשאי אם נשאלתיעוד
 עצמו את לפדות חייב או שנה, י"ג בן יהיהכאשר
מיד.

 בבכורות הרא"ש שדעת הבאתי אחרונמקום
 שמצוה המצות את ושמרתם משום מיד לפדותשצריך
 יום שכל סובר והתניא תחמיצנה, אל לידךהבאה
 לענין דברו הם אמנם תפדה. של מ"ע עלעוברים
 במה הבן לענין גם נאמר זה אם לעיין ויש האב,חיוב
 עצמו. את לפדות חייבשהוא

 לגבי גם שייך ודאי הרא"ש של שטעמוונראה
 בקטן הוא התניא של טעמו גם באמת אבלהבן

 א' כ"ט קידושין בגמ' שהרי הוא וטעמושהגדיל.

 מהפסוק זאת ולמדו עצמו לפדות חייב שהבזאיתא
 יום שכל גם דרשינן מלה מאותה והרי"תפדה",
 נראה ולכן פודה. אינו כאשר המצוה עלעוברים
 את לפדות חייב מיד שערות, ב' שהביא שידעשברגע
עצמו.
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 קסימן

 הפירות מן עני מעשר או שני מעשר להפרישאם

 ט"ו לפני היה ואם חנטה, בתר אזלינן פירותלענין
 נסתפק הדר ובפרי שעכרה. השנה כפי מתעשרבשבט
 סקט"ז( ז' סי' - שביעית סק"ז, ג' סי' )כלאיםהחזו"א
 אחרי נלקט ואם לקיטה בתר ראזלינן כאתרוג דינושמא
 הרר בפרי ולכן הזאת. השנה כמו מתעשר בשכטט"ו
 ט"ו אחרי שנלקט לחשוש שיש בשבט ט"ו אחריהשנה
 לא וגם מספק. המעשרות שתי את לעשר יוםבשבט

 לפני נלקטו הדר הפירות מן חלק שמא לחשושצריך
 אין הרי ובזה בשבט, ט"ו אחרי וחלקן בשבטט"ו

 לכל שיש משום רק לא חברתה, על אחת משנהלעשר
 גם אלא עני, מעשר וזה מע"ש זה נפרד- חיובאחד

 זו שנה מפירות מעשרין אין מע"ש, השניםכשבשתי
 לסמוך ויש כאחת היא לקיטתם דרך כי חברתה.על

 בשבט. לט"ו סמוך שאינו כל התאריך, מאותושהכל

 קאסימן

 ; רחל קבר של החצר שער דרך לעבור לכהנים מותראם
 ; רחל קבר נמצא שבו בבנין לגעת לכהנים מותראם
 ; עכו"ם קברי על גם המאהילים רחל קבר בחצר עציםדין

 רחל קבר על וגם החצר על שמאהיליםעצים

 הבנין יחצר נכנסים כהנים וראיתי רחו בקברבקרתי
 הדברים ופרבתי שם כהנים דין מה לברר ויש שם.ושוהים
 ענפים.בארבעה

 לעבור לכהנים מותר אם א:ענף
 רחל קבר של החצר שערדרך

 נשאל כ"ד סי' ח"ב הדשן תרומת שלבפסקים
 בשערי לצאת שלא הכהנים שמחמירים מהבענין

 המת שעבר עד הקברות בית ושער והעירהחצירות
 טומאה דסוף משום ופתחים השערים לאותןחוצה
 וכו'. בבית המת דאהלות מ"ג בפ"ז כדתנןלצאת
 ליזהר נהגו דלא נמי נראה "וכן וז"ל תה"דוהשיב

 בפ' פירש דרש"י כיון הטעם ונראה בזהכגבולינו
 שם לצאת הטומאה שסוף הפתח שטמא דמההדר

 למשה הלכה המת של האהל תחת שאינואעפ"י
 דמילתא כיון לומר נוכל בדבר טעם ואין הואמסיני
 היא רכך ונימא עלה לוסיף דלא הכו הוא טעמאכלא
 מתוך תחילה אותו שמוציאין פתח באותו דוקאהלכה
 נטהר יציאה ובאותו הואיל האויר תוך אלהאהל
 ולא יטמא פתח שאותו הלכה ]יאמרו[ )יאמרו(האהל,
 עכ"ל. וכו"' וה חילוק על לתמוה ואין ואילךמכאן

 וז"ל הרמ"א כתב ד' סע' שע"א סי' יו"דובשוייע
 להחמיר". נהגו שלא במקום הפסיד לא"והמיקל
 שהביא מתירים כיש להקל הכריע שם מרבבהוהדגול
 שו"ת דברי הביא ח' ס"ק שם ופת"שהרמ"א.



ישפה קא סימן דעהיייהאבניקעו

 טעם היה אילו "דודאי שכתכ צ"ו סי' ח"אמהרי"ט
 העיקד היה לצאת טומאה סוף משוםהמחמידים

 באמת אך המנהג לבטל ראוי והיה מתירין הישכדעת
 עליהם, ויאהיל פתאם בפתע יביאוהו שמא הואהטעם
 ליזהר נכון מ"מ בדבר חכמים שחשו מצינו שלאואף

 המבי"ט הרב אכיו הקיל זה ומטעם ע"כ וכו'"במצות
 פתאם עליהם יבא שהמת חשש אין כי בשבתז"ל

 עי"ש.בשבת
 אדם בני דעת שאין קבוע קבר הוא רחל קבדוהנה
 היכן תלוי הכל הרי לצאת טומאה סוף ובדיןלפנותו.
 פ"ז אהלות במשנה שכתוב וכמו המת לפנותדעתו
 ד' שהוא בחלון או מהן באחד להוציאו "חשבמ"ג

 שכל והיינו ע"כ, הפתחים" כל על הציל טפחים ד,על
 בדעתו החליט לא שעדיין משום דק טמאיםהפתחים
 בדעתו שהחליט כיון אבל המת את יוציא פתחבאיזה
 הפתחים. כל נטהרו א"כ המת, את יוציא פתחבאיזה
 אדם בני דעת שאין קבוע קבר שהוא בניד"דוא"כ

 לומר שייך לא כי טהודים הפתחים כל הדילפנותו
 דעת לפי אפילו ולכן לצאת. טומאה סוףבזה

 קבוע. בקבד להקל יש תה"ד בפסקיהמחמירים

 טומאה סוף של זו שהלכה לטעון מקוםויש
 אין אם גם ככית מת שיש מקום בכל היאלצאת,
 שהפתח מסיני למשה הלכה שהיא לפנותו,דעתם
 ואף טמא. לפנות דוצים היו אם משם יוצאשהיה

 שאר נטהרו אחד פתח על שחשב שכיוןשמצאנו
 לפתח המקום את שצמצם משום היינוהפתחים,
 שאינו להחליט יכול איננו אבל הפתחים, ביןמסוים
 אחד שעכ"פ נאמרה ההלכה כך כי כלל, המתמוציא

 בבית. מת יש כאשד נטמאהפתחים

 שגם ב"ש ד"ה א' י' ביצה בתוס' משמעוכן
 ויש ע"ש. הפתחים כל נטמאים במקומו המתבנשאד
 י"ל וכן ע"ש. הב"ח הגהות שכתב מה לפילדהות
 אבל הגמ', של הס"ד לפי רק הם התוס'שדבדי
 כלל צריך לא בברירה, וב"ה כ"ש פליגי דלאלמסקנה
 כפשוטה. מתבארת דהמשנה זה דחוקלתירוץ

 אמרינן קבוע שבקבר משמע התוס' שפשטותואף
 תה"ד ע"פ להקל יש עדיין אכל לצאת, טומאהסוף
 בו שייך המת יוצא היה שממנו הראשון הפתחשרק

 החצד. בפתח לא אבל לצאת, טומאה סוף שלבהלכה

 משום החמירו שהכהנים המהרי"ט של טעמוויפי
 בשער נמצאים שהם בזמן פתאם יצא שהמתשחששו

 בקבד להקל שיש פשוט א"כ כך, על לב ישימוולא
 שאין כיון המת את יוציאו שפתאם שייך לא כיקבוע
 בו שהקיל לשבת דומה זה והרי לפנותו.דעתם

 את שיוציאו חשש אין שבשבת משום ז"להמבי"ט
 חשש. אין קבוע בקבד גם וא"כהמת

 דחל קבר של לחצר להכנס לכהנים מותדולכן
 שייך לא כי גג לו שיש השער את עובדים שהםאעפ"י
 אחד גאון פסק וכן הנ"ל, המחמידים טעםכאן

שליט"א.

 לגית יכהנים מותר אם כ:ענף
 רחי קבר נטצא שבובבנין

 א' מ"ד סוטה בגמ' אמדינן המת אל קדיבהבענין

 גזרו חכמים ופידש"י לטומאה, אמות ד' תופסמת
 שלא כדי אמותיו באדבע הנכנס כל מטמא המתשיהא
 שלא סבור ויהא לו ליקדב טהדות אוכליידגילו
 ולאו ויאהיל ידו יפשוט שמא לחוש וישהאהיל
 ה' סע' שע"א סי' יו"ד השו"ע וכתב עכ"ל.אדעתיה
 עשרה גבוהות במחיצות מסייים הוא אם "אכלוז"ל

 צדיך אין טפחים עשדה עמוק בחדיץ אוטפחים
 כגמ' ומקורו עכ"ל, טפחים" ד' אלא ממנולהרחיק
 החכמת וכתב לדא"ש. טומאה והלכות הנ"לסוטה
 אעפ"י הקבד "אבל וז"ל י"ד דין קנ"ט כללאדם
 י' גבוה מחיצה שם שאין כיון באבנים בנוישהוא
 עכ"ל. מחיצות" מסיימי מקדי לאטפחים

 בו שיש הבנין דין מה לדון עלינו קודםאטנם
 כל מטמא אינו סתום בית א' י"ב ב"ב ובגמ'קבר.
 ע"כ. סביביו כל מטמא פצימיו את פדץסביביו

 וחכמים כקבד הוא הדי פצימיו את "ופרץופירש"י
 יקרבו שלא כדי אמות ד' הקבד סכיבות אתטימאו
 והתוס' עכ"ל. אדעתייהו" ולאו ויאהילו טהרותעושי
 מסיימי הוי דכאן רש"י על הקשה פרץ ד"השם

 "ויש וז"ל כתבו ובסוף אמות ד' דין אין ובזהמחיצות
 מחיצתא מסיימי לא נמי דבית הקונטדס פ'ליישב
 איכא מ"מ הבית על יעלה שמא למיחש דליכאדאע"ג
 אפילו במגע מטמא דקבד בכתלים יגע שמאלמיחש

 עכ"ל. הצד"מן



קעזישפה קא סימן רעהיורהאבני

 אם אפילו פתח, לו שיש שבבית הוא העניןופירוש
 כי מסביב בכתלים לנגוע איסור אין הפתח, אתסגר
 המת ששם פתח לו יש שעדיין כיון קבר שם לואין
 שם את שעקר דהיינו פצימיו את פרץ אם אבליצא,
 הבית כל נהפך אז לגמרי, אותו שסתם ע"יהפתח
 פירש כן מטמא. הוא הצדדים מן ואפילו קברלשם
 שכל משום וטעמו קל"ו, סי' ח"א הרשב"אשו"ת
 בקבר הכתוב גזירת והוא ודופק כגולל נעשההבית
 התוס'. כוונת גם שזו ויתכןסתום.

 פתחים לו ויש מת בו שיש שבית מכאן נלמדוא"כ
 יו"ד הרמ"א וכ"כ מסביב. הבית בקירות לנגועמותר
 ובלבד )שם(, הרשב"א שו"ת בשם ה' סע' שע"אסי'
 ועיין הרמ"א, כמ"ש עליו מאהיל דבר שום יהאשלא
 רחל. קבר של בקירות לגעת לכהן מותר ולכןלקמן.

 רחל קבר בחצר עצים דין ג:ענף
 עכויים קברי עץ גםהמאהיץים

 רחל בקבר שראיתי מה להזהיר ראוי זאתעוד
 לגוים ויש גוים של קברות בית יד על שוכןשהוא
 רחל. קבר של החצר על גם מאהילים שהםעצים
 האוהל אותו תחת הם בחצר העומדים הכהניםוא"כ
 גוים. קברי שםשיש

 לענין אוהל נחשבים העצים ענפי אםולענין
 לא שכותים ב' נ"ו נדה במשנה מבואר המת,טומאת
 זו. הלכה להם ואין דרבנן שהוא משום עליונאמנים
 משום הטעם כתב אילן ר"ה ב' נ"ד נזירובתוס'

 זה רחוקים שהענפים מעליא אהל לאושמדאורייתא
 מן כזית בודאי יש כי אף טפח פותח בהם ואיןמזה
 תחת הלך כי טהור התורה ומן מהם אחת תחתהמת
 ע"כ. תהתיו, בהולך דגזרו הוא ורבגןכולן

 קברי שאין ה"ג אבל מהל' פ"ג הרמב"םודעת
 טומאת מהל' בפ"א וכ"כ באוהל מטמאיםעכו"ם
 ממגע ד"ה א' ס"א יבמות התוס' אמנם הי"ג.המת

 השו"ע ופסק באוהל, מטמאים עכו"ם שקבריסוברים
 הרמ"א וכ"כ להיזהר שנכון ב' סע' שע"ב סי'יו"ד
 הו"ד האחרונים בוה האריכו וכבר להחמיר.שנכון
 הכהן ושב בשו"ת ראיתי וכן ט'. ח' ס"ק שםבפת"ש

 באוהל שמטמאים מפורש ירושלמי שמצא ע"הסי'

 יד )כ"כ הרמב"ם נגד התוס' אחר הולכים שאנוועוד
 נכון הב"י ומ"ש כ"ח(, אות הרמב"ם בכללימלאכי
 ואפ"ה הרמב"ם אחרי להמשך שדרכו משוםליזהר
 רע"א בהגהות גם והובא עיי"ש, ע"כ ליזהר נכוןכתב
שם.

 עכו"ם שקברי משום והיינו דרבנן, תרי דהויואף
 רק היא ענפים של אוהל טומאת וגם מדרבנן,מטמאין
 מלהטמא. להזהר יש בכ"זדרבנן,
 שישגיחו רחל קבר על הממונים את לעורר ישויכן
 על העצים יאהילו שלא כדי כדין העציםשיקצצו
 בטומאת הכהנים יכשלו שלא כדי בחצרהשוהים
 שליט"א אחד וגאון שבארנו. וכמו עכו"ם שלהמת
 להחמיר יש אבל דעות שתי שיש שאףאמר

 בלי צמודים הענפים אם תלוי הדבר אמנםלכתחילה.
 ע"כ. כאוהל, שיחשבו כדיהפסק

 החצר עי שמאהיץים עצים ד:ענף
 רחל קבר עלוגם

 בנין על מאהילים עצים אם הדין מה לעייןויש
 בחצר. שעומדים כהנים ויש החצר, על וגם רחלקבר

 ס"ק שע"א סי' יו"ד בש"ך הו"ד הדרישה,כתב
 שהמת הבית הפתח שע"ג בגג תלוי "הכל וז"לי"ד

 הבית של להגג הפתח שלפני מהגג באה ומשםבתוכו
 שיש אלא זה אצל זה סמוכים הבתים שאיןואף

 אם קטן גג עליה שאין אף הצד מן ביניהםמחיצה
 באה כשהטומאה דהא טפח רחב עליה מונחהקורה
 טומאה הרי הבית כל את מקיף והגג לגגמהפתח
 ואותה מחיצה אותה תחת מן שהוא הגגמתחת
 וכו'" לה הסמוך הבית גג תחת הטומאה מביאמחיצה
 שהטומאה פוסקים ובעוד כאן מבואר עכ"פעכ"ל.
 על שמאהיל דבר איזה יש אם ולכן הפתח דרךיוצאת
 הטומאה כי הדבר, אותו תחת לעמוד אסורהפתח

 המאהיל. הדבר אותו תחתמתפשטת
 על טפחים ד' בו שיש פתוח חלון יש אםוהייה

 בשו"ע וכמבואר לטומאה יציאה משמש הוא גםד"ט
 י"א. ס"ק וש"ך ד' סע'שם

 לכאורה, הוא, לבנין מחוץ גם שמטמאיםוהטעם
 ש"ך שם, הרמ"א וכדברי לצאת, טומאה סוףמשום



יוםנ~ה קא סימן דעהיורהאבניקעח

 לדון יש ולפ"ז ט'. ס"ק והגר"א ו' ס"ק ט"ז ח',ס"ק
 לפנותו, אדם בני דעת שאין רחל קבר כמו קבועבקבר
 רק לטמא ואין לצאת, טומאה סוף אמרינן לאשמא
 או הפתח על שמאהיל מה לא אבל הבנין שבתוךמה
 וכן. ד"ה א' ענף לעיל שכתבנו מה וראה החלון,על

 רק לצאת, טומאה לסוף שייך זה שאין נראהאמנם
 זה הרי חלון, או פתח על שמאהיל דבר שישכל

 הטומאה וממילא הבית, של הגג של אחדהמשך
 י"ד פ' ישראל התפארת ל' וכן לחוץ. גםמתפשטת
 דהטומאה וז"ל: שכתב כ' ס"ק יכין מ"דאהלות

 להפתח שממעל הזיז שתחת לאויר מהביתמתפשטת
עכ"ל.

 טמאים, שתחתיו כלים וז"ל: כתב שםוהרעייב
 שדרך לפי בסיפא כדפליג יהושע ר' פליג לאבהא

 אהלות המשנה לשון הוא וכן עכ"ל. לצאתטומאה
 שדרך טהור שבתוכה מה בבית טומאה מ"בפ"ד

 חזינן א"כ ע"כ. להכנס דרכה ואין לצאתהטומאה
 שהטומאה אמרינן לצאת שדרכה בגללשרק

 שהדבר במקום דרק אינו, זה אמנם לחוץ.מתפשטת
 ולא אחד לכוון הולכת שהטומאה דחזינן באורטעון
 להכנס. ולא לצאת שדרכה אמרינן בזה השני,לכוון
 פחות שהוא במגדל חור שיש מ"ב בפ"דוכגון
 ג' רק הוא שהזיז מ"ד בפי"ד או טפח,מפותח

 חוץ, כלפי רק מטמא שהוא אמרינן ולכןאצבעות,
 נכנסת הטומאה אז כשעור, חלון או דלת יש אםאבל
 שיכולה מקום לכל מתפשטת הטומאה כי בפנים,גם

להגיע.

 תחת קמור שהוא ביב אמרינן מ"ז אהלות בפ"גוכן
 טפה פותח ביציאתו ויש טפח פותח בו ישהבית
 שבתוכו מה בבית טומאה טהור, הבית בתוכוטומאה
 ע"כ. להכנס דרכה ואין לצאת הטומאה שדרךטהור,
 משום הוא ברישא, טהור הוא שהבית מהוהנה

 לרה"ר היוצא לפתח הביב דרך יוצאתשהטומאה
 הפתח שהרי הבית לתוך נכנס ואינו הרע"ב,כמ"ש

 ובסיפא ע'. ס"ק התפ"י כמ"ש מכוסהשבבית
 לצאת הטומאה דרך כי טהור שבתוכו שמהדאמרינן

 דרך לביב להכנס ולא לרה"ר הפתח דרך הביתמן
 וגם ע"א. ס"ק התפ"י כמ"ש לביב, הבית שביןהפתח
 ביציאתו ואין טפח פותח בו יש איתא המשנהבסוף
 טהור שבתוכו מה בבית טומאה וכו' טפחפותח
 וגם ע"כ. להכנס דרכה ואין לצאת הטומאהשדרך
 הפתח דרך לצאת הטומאה שדרך מצד פירושוכאן

 הביב. דרך ולא לרה"רהרגיל

 אמרינן לא לצאת טומאה שסוף נאמר אםוהגם
 אבל לצאת, טומאה סוף לענין דוקא זה קבוע,בקבר
 חלון, או פתח שיש במקום הטומאה התפשטותלענין
 משום הוא הדבר וטעם קבוע. בקבר גם אמרינןזה

 אחד כגג והוי הבית, של המשך הואהתפשטות
 כיון יחד מצטרפים מבחוץ וגם מבפנים כיוןמשותף
 וכן ד"ה א' ענף לעיל הבאנו וכבר אחד. בהמשךשהם
 קבוע בקבר שגם ממנו שמוכח ביצה התוס'דברי
 לצאת. טומאה סוףאמרינן

 אחד בצד רחל קבר בנין על מאהיל העץ אםאטנם
 יאהילו שהעצים אעפ"י אז ופתחים, חלונות בושאין

 הקבר מונח ששם למקום שמגיעים עדמלמעלה
 לעמוד איסור שאין בכה"ג נראה הבנין לגגמתחת
 טפח פותח שיש משום הוא וטעמי העץ. ענפיתחת
 רצוצה טומאה הוי לא א"כ התקרה ובין הקברבין

 עד סתום קבר כאן אין וגם לרקיע. עד ועולהשבוקעת
 צד כנגד ואפילו ועולה בוקעת שהטומאהשנאמר
 פתחים עם בנין הוא רחל קבר בנין שהריהריקן

 מבואר זה כל סתום. קבר דין לו לתת ואיןוחלונות
 שע"ב. סי' יו"ד בב"יהיטב

 שלא רחל קבר בחצר הכהנים יזהרו למעשהולכן
 על ומאהילים עליהם שמאהילים עצים תחתיעמדו
 על רק מאהיל העץ אם אבל הקבר, בנין חלון אופתח
 כיון ממש הקבר כנגד אפילו הבנין של תקרה אוהקיר
 איסור. בזה אין דלת, או חלון שםשאין
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 העור אבןחלק

 קבסימן

 ; צעב"ח משום בושנם לעבוד מחויבאם
 ; צעב"ח משום הוצאות להוציא צריךאם
 חיים בעלי צער משום בגופו לטרוח מחויבאם

 שזיטי,א, וונדר מאיר ר' הנכנד ידידי5כב1ד
אחדעוהייט,

 כוב בשגגה 1דרס שו1, במכ1נית גמע שאדם השא5הבדבר
 ש5 ר1פא 15 5הביא ח1בה ע5י1 יש אם 1שאו בכב"ם,שרץ
 ידרכ1. ינס1ע יהטשיך רשאי א1חי1ת

 מחויב כ5ב הדורם אם א:ענף
 צעב"ח משום בחנם5עבוד

 חיוב בו יש חיים בעלי דצער במק"א הבאנוכבר
 סי' חו"מ הרמ"א וכמ"ש הפקר, של הבהמה אםגם

 חייב ומשאו עכו"ם בהמת דאפילו ט' סע'ער"ב
 שאין אף והיינו דאורייתא, דהוי צעב"ח משוםלפרוק
 הסמ"ע כמ"ש לאיבה לחוש ואין אותו, רואההעכו"ם

 ט"ו.ס"ק

 טרחה אלא בזה שאין במקום רק הוא זה כלאבי
 ממון לבקש שרגילים במקום אבל ממון. הפסדולא
 בזה. חיוכ יש אם לעיין יש כזאת, פעולהעל

 הטור( )בשם כתב ט' סע' ער"ב סי' חו"מוברמ"א
 יכול חיים כעלי צער משום וחייב לפרוק פטורדאם
 וז"ל: י"ז, ס"ק הסמ"ע כתב אמנם ע"כ. שכר,לקבל
 ולומר בהשכר הפריקה לתלות אסור הוא כזהראפילו

 ירצה לא אם דאף אפרוק לא שכר לי תתנו לאאם
 בעלי צער משום לפרוק חייב שכר הבעל לוליתן
 עכ"ל.חיים

 זו הלכה שלמד י"א ס"ק שם בפרישהוראיתי

 לו ליחן ירצה שאם צעב"ח לענין שכתב הטורמדברי
 משום זה לשון דנקטו וכתב ע"כ. לקבלו רשאישכר
 לעשותו שמחויב שכר בעליו לו ליתן ירצה לאשאם
 ע"כ. צעב"ח, משוםכחנם

 ב"מ הגמ' מל' שדייק י"א ס"ק בכ"ח ראיתיאמנם
 גביה עביד בהדיה למריה איתיה כי דקאמר ב'ל"ב
 בשכר גביה עביד בהדיה למריה ליתיה וכיכחנם

 לא דאי בהדיא דמשמע דאורייתא, צעב"חולעולם
 משום לפרוק מיחייב לא שכר ליה למיהככעי

 הוא שהשכר הב"ח שהבין ונראה ע"כ.צעב"ח,
 כאשר אלא בחנם מחויב דאינו דהיינו דבחנם,דומיא
 מן הבעלים שעומד בזמן אבל בהדיה, למריהאיתיה
 נאמר ואם בשכר. אלא בחנם מחויב אינוהצד

 ברצונם, תלוי והכל לשלם לסרב הבעליםשיכולים
 מכאן מוכח אלא בחנם. להם שיעשו שירצו ודאיהרי
 בחנם. לעשות מחויכדאינו

 בסמ"ג ועיינתי בסמ"ג. כתוב שכן הב"חוהוסיף
 שהוא שאמרנו ומה : וז"ל שכתכ וראיתי פ"א פ'עשין
 שכרו שיקח בשכר אבל בחנם בד"א וישב בהלךפטור
 לנו הרי עכ"ל. חיים כעלי צער משום חייבלעזוב
 חל וחיובו פטור, הוא בחנם, שהוא זמן דכלמבואר
 שכר. מקבל כאשר ורקאך

 נראה הפוסקים מחלוקת כאן דיש ניוןעכיש
 רק אעשה ולא הסמ"ג כדעת לי קים לטעוןשיוכל
 וכמדומני חיים. בעלי צער כאן שיש אעפ"יכשכר
 הוסיף אבל מחויב, שאינו אמר שליט"א אחדשגאון
 הנ"ל. לנידון דמיון לושאין

 תש"נ חשוןי"ט
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 הוצאות להוציא צריך אם ב:ענף
 צעב"חמשום

 שאם והטור הרא"ש דעת לפי שגם לי נראהועוד
 עכ"פ אבל בחנם, לעבוד חייב הוא שכר לו נותניםלא
 שחיוב דמסתבר זה. על הוצאות להוציא חיוכ לואין

 אתם אף בחנם אני מה מטעם חיוב הוא בחנםלעבוד
 ללמד לענין א' ל"ז נדרים בגמ' שנאמר וכמובחנם
 הוצאות להוציא שצריך שמענו לא עדיין אבלתורה.
 צעב"ח.על

 כמבואר בחנם לעשות שצריך אבידה בהשבתוכן
 עושה ואינה שאוכלת בבהמה אבל א' סע' רס"הבסי'

 מזונות, לבהמה שיתן ע"י להפסיד חייב ואינומוכרם
 הראשונים ימים בג' ואף כ"ד. סע' רס"ז סי'ע'

 האבידה משפט בספר כתב בהם, לטפל חייבשהמוצא
 חייבים דבעלים פ"ו ס"ק צדק מאדני רס"זסי'

 צריך המוצא שאין מוכח א"כ ע"כ.בתשלומים,
 צעב"ח לענין שכן וכל המצוה. על הוצאותלהוציא
 על הוצאות שום להוציא צריך שאינו בשכר,שהוא
 זו.מצוה
 שדרס החיה את לרפא רופא להזמין צריך אםולכן

 חיוב שום לו אין עליו, יהיו שההוצאות כיוןבתאונה,
 הוצאות להוציא האדם מחויב שלא כיון כןלעשות

 צעב"ח. מצותעל

 בגופו לטרוח מחוי5 אם ג:ענף
 חיים בעיי צערסשום

 של מצוה שאין במקום שגם לעיל הבאנווכבר
 הוא עכ"פ לו, עוזרים הבעלים שאין וכגוןפריקה
 צעב"ח. משום לפרוקמצווה
 עבור בגופו לטרוח אדם שמחוייב מוכח.ואייכ
 לפרק גדולה טרחה שיש בודאי שהרי צעב"ח,מצות
 להביא לטרוח צריך בניד"ד ולכן הבהמה. מןהמשא
 בחנם. בו שמטפלים מקום כל או לעיריה הבהמהאת
 שאין בתנאי זה כל אמנם בדבר, טרחה לו שישאף

 וכמו שכר, עליה לקבל שרגילים עבודה בגדרהטרחה
 אמר שליט"א אחד גאון מו"ר אמנם א'. בענףשבארנו
 שצריך דה באופן כלל צעב"ח שנאמר ברורשלא
 ע"כ. ברפואתולעזור

 נאמנה בידידות דוש"תוהריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 קגסימן

 איש באשת מכוער דבר על שמספר אחדעד

 תשד"מ איירכ"ח

 שראה לי ואמר מאוחר בלילה אחד איש אליבא
 ריק לבנין איתה ונכנס נשואה אשה מחבק גברכעת
 לבנין ויכנס שני עד יביא האם ממני ושאל אדם.מבני
 בחוץ שיעמדו עכ"פ או בקלקלתה, האשה אתלתפוס
 היחוד ממקום תצא היא כאשר יראה גם שני שעדכדי
 החשוד. עםיחד

 בניאוף, החשוד את לתפוס לבנין להכנסואמרתי
 נפשות סכנת שהוא חדא טעמים. מכמה לעשותאין
 בילקוט מצינו וכן אותם. להרוג עלול שהנואףכיון

 שופכות וידיים וז"ל תש"ר רמז נשא פרשתשמעוני
 או יהרוג יתפס שאם מנת על נכנס שהנואף נקידם

 נפשות, לסכנת להכנס להם מה וא"כ עכ"ל.יהרג
 קשה הנואף בהם שירגיש בלי לבנין להכנסשהרי
 אמר שליט"א אחד גאון ואמנם בדבר. יש וסכנהמאד.
 הם שגם להצטדק העדים יוכלו ריק בנין וזהשהיות
 סכנה. בזה שייך ולא הבנין את לראותרצו

 אעפ"י לבעלה אסורה האשה שאין אמרתיושנית
 או הזנות, את שראו עדים שאין זמן כל זינתהשהיא
 וכתב ב'. צ' בנדרים ומקורו לה. מאמין הבעלעכ"פ
 שיינתה עדים אין : וז"ל ו' סע' קט"ו סי' אה"עבשו"ע
 זה לדבר חוששין אין שזינתה אומרת שהיאאלא

 אעפ"י וא"כ עכ"ל. באחר נתנה עיניה דשמאלאסרה
 שאין כיון נאסרת, לא היא שזינתה, היאשהמציאות
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 שלא כיון מאיסור עין העלמת כאן ואין נאמנות,לה
 לבעלה. האשה עדייןנאסרה
 כרי שני ער ויביא העד ילך דשמא לעיין שישאלא
 שהם שיראו וכגון מכוערים דברים עכ"פשיראו
 ממקום כיוצאים ודיני החשוך הריק הבנין מןיוצאים
 שהוא א' סע' ט"ו סי' אה"ע בשו"ע שמבואראופל
 מקום אם צ"ט סי' רע"א שו"ת וע' מכוער. דברנקרא
 אין אבל הלילה, בחצי העיר רחוב נקרא גם הואאופל
 מקום זה הרי וחשוך ריק שבנין דידן לנידון נוגעזה

 ע' הבור. מן זה את זה למעלין ודומה גמוריחוד

 ו'. ס"ק שםפת"ש
 לא עדיין כיעור, של עדים שני יהיו אם גםאבל
 הבעל שרשאי אלא בעלה, על זו אשהתאסר

 ט"ו הלכה אישות כ"ד פ' הרמב"ם כתב וכןלהוציאה.
 וכיוצא דלתות והגיפו זה אחר זה שנכנסו או :וז"ל

 כלא תצא להוציאה הכעל רצה אם אלובדברים
 לשונו ופשטות עכ"ל. התראה צריכה זו ואיןכתובה
 להוציאה. חיוב לו ואין תלוי, הרבר שבבעלמשמע
 דבעל ו' ס"ק קט"ו סי' אה"ע שמואל הביתוכ"כ
 ואין אותו כופין אין אבל בע"כ להוציאהרשאי
 רברי פירש שכך ע"ש להחזיקה עצה לומשיאין
הרמב"ם.
 דברי על משנה הכסף שכתב מה לי קשהולפייז
 התראה, צריכה שאינה ומ"ש וז"ל הנ"להרמב"ם
 יתי כעלה על נאסרה ככר שעכרה שכיון הואפשוט

 על אסורה האשה דבריו ולפי עכ"ל. התראה שייךלא
 אם הרמב"ם כתב ואיך להוציאה, חייב וא"כבעלה
 וצ"ע. להוציאה, הבעלרצה

 דעת כיעור, ערי וגם פסיק דלא קלא יש אםעכייפ
 דעת אבל אותה, מוציא שהבעל והשאילתותר"ת

 רק בעלה על נאסרת האשה שאין והרמב"םהרי"ף
 ר'. ס"ק שם שמואל בבית בזה וע' טומאה,בעדי
 עדי יש שאם הכריע ע"ב סי' סוף חאה"ע קמאובנו"ב
 אם אפילו הבעל מן מוציאים פסיק דלא וקלאכיעור
 כי כן לעשות חייב שהבעל נראה לא אבל בנים. לויש
 המקילים. כדעת לי קים לומריוכל

 בנים, לה שיש ועוד קול, שום אין בניד"דעכ"פ
 בעלה. על אותה יאסרו שלא ודאי כיעור עדיוא"כ

 אינו כיעור על לי לספר שבא אחד עד אותוובלא"ה
 השלשה מן שאחד ב' קי"ג פסחים הגמ' וכדברינאמן

 בחבירו עכירה דכר הרואה הוא שונאןשהקכ"ה
 א' סע' סוף קט"ו סי' אה"ע והרמ"א יחידי. בוומעיד

 ולכן הוא. כלום לאו מכוער בדבר אחר שעדכתב
 הרע, מדרכה שתשוב האשה את שיוכיח לעדאמרתי
 גאון אמנם מזה. חוץ דכר לעשות עליו מוטלואין
 כדי לראות שני אדם להביא שיש אמר שליט"אאחר
 ישמור שהבעל כדי ועוד ירצה, אם לגרשהשיוכל
 שכתבתי ומה להאמין. יוכל עדים בשני שהריאותה
 כי כלום יועיל לא שזה אמר אותה יוכיח אחדשעד
 לדכריו. תשמע לאהיא

 קדסימן

 ; ביום בין-עירונית בנסיעה איש עם במכונית לנסוע לאשה מותראם
 ; עירוני בין בכביש גוי או פרוץ עם במכוניתלנסוע

 ע בין כבישאיזה
 יחודשיעור

 תשמ"ב אררז'

 הורביץ הלוי אברהמ הרב הרה"ג סוע"ה חויציבבוד
 נ"ח, היכה דבר בעהמ"ם'טייט"א

אחדשה"ע

 ; שדה נחשבירוני

 החופהאחרי

 נסיעת בענין הנגב בישיבת שעור נתתי שעבר שבת%י
 שייט"א כת"ר מאת ואבקש אנשים. עם במכוניתאשה
 וכדי זמעשה, היכה בזה שואיים הרבה כי בדברינוזעיין

 ענפים. יארבעה השאיות חיקתי ברורים יהיושהדברים
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 במכונית ינטוע יאשה מותר אם א:ענף
 ביום בין-עירונית בנטיעה אישעם

 שני עם מתיחדת אשה אבל ב, פ' קידושיןבמשנה
 נקרא בין-עירוני כביש אם פשוט ולכן ע"כ.אנשים
 דבר ובספרו אנשים. שני עכ"פ צריך יחוד,מקום
 או בשדה אבל וז"ל: כתב ט"ו סע' ט' סימןהלכה
 )שב כבעיר דינו ושבים עוברים שם שמצוייםבדרך
 שני עכ"פ שצריך כעיר שדינו ומשמע ע"כ,יעקב(

 שיש כיון בשדה כמו שלשה צריך לא אמנםשומרים.
 ממש"כ נראה וכן הזאת. בדרך ושבים עובריםעכ"פ
 משמע אבל יחוד, מקום הוי לא שבעיר שברחובשם

 תמיד לעיר מחוץ אבל העיר, בתוך רק אלהשדברים
 נקרא הוא אם לדון שיש רק יחוד, מקום נקראהוא
 אנשים. שלשה שצריך ושדה דרך או בשנים דסגיעיר

 בפת"ש הו"ד קכ"א סי' ח"א הרדב"זובשוי'ת
 דבלילה ודאי דהא כתב ח' ס"ק כ"ב סי'אה"ע

 הוא אם ביום וכן פתח בלא אפילו יחוד הויבאפילה
 רואה אדם שאין מקום הוא המטה מרגליותתחת
 במציאות תלוי שיחוד חזינן וא"כ עכ"ל. וכו'אותם
 הוא אותם רואים שלא כיון המטה תחת ביוםוגם
 יש הזמן שכל מקום הוא אם להפך וה"היחוד.
 שייך לא אבל בשדה, שהוא אעפ"י אז ושבים,עוברים
 ושבים, עוברים הזמן כל אם יחוד מקום לזהלקרוא
 רגע. כל מירתת שהוא העיר רחוב כמו דינוואדרבא
 רגע בכל ביום הרי עירוניים, בין בכבישיםולכן

 דין לו ואין לרחוב דומה ממש וזה מכונית,עוברת
 אתי והסכים כלל. יחוד מקום הוי ולא שדה, אודרך
 ס"ה. סי' אה"ע ח"ד אג"מ וע' שליט"א. אחדגאון

 בכל אסור ודאי בתוכו, לראות אפשר שאי כזהוברכב
כביש.

 גוי או פרוץ עם ינסוע טותר אם ב:ענף
 עירוני בין בכבישבמכונית

 אינו עירוני בין שכביש א' ענף לעיל שנתבארכיון
 עם לנסוע לאשה שמותר נראה א"כ כלל, יחודמקום
 הו"ד הברכ"י מדברי מוכח וכן גוי. או פרוץנהג

 בפתח להתיחד שהתיר ט' ס"ק כ"ב סי' אה"עבפת"ש

 מקום שאינו שכל ומוכח הפרוץ, עם אפילופתוח
 מע"כ כמ"ש לגוי וה"ה הפרוץ. עם אפילו מותריחוד
 י"ח. סע' פ"ג הלכה דברבספרו
 לא מדוע שנשאלתי מה לפשוט לי נראהובזה
 המכונית את יטה במכונית שנוהג שהפרוץנחשוש
 פרוץ הוא שהרי יחוד איסור בה שיש עפרלדרך

 שמותר שכיון לתרץ נ"ל אמנם ליה. ניחאובהפקירא
 חיישינן ולא והפרוץ הגוי עם פתוח בפתחלהתייחד

 א"כ עמו, שמתיחדת ונמצא הדלת את ינעולשמא
 נמצא שבו המצב לפי נירון יחוד שהאיסורמוכח
 ולכן יחוד. של למצב יכנסו שמא חוששים ואיןכעת,
 יחוד, משום בה אין עירוני בין בכביש שהנסיעהכיון
 יחוד. למקום המכונית את יטה שהנהג חוששיםאין

 עירוני בין בכביש לנסוע האשה יכולה לדינאויכן
 הגדול הגאון פסק וכן גוי. או פרוץ נהג עםגם

 חוששין שאין ]זצ"ל[ )שליט"א( אויערבאךהגרש"ז
 הלכה דבר בספרו ומע"כ יחוד. למצב עצמושיכניס
 בספרו ע' כן, אומרים אם גוי או בפרוץ שצ"עכתב
 חילק לא ]זצ"ל[ )שליט"א( הגרש"ז אמנם קפ"ה.עמ'
 לדברינו. שהסכים ומשמע וגוי פרוץלענין

 שדה נחשב עירוני בין כביש איזה ג:ענף

 לכביש כוונתי עירוני, בין כביש שנקטתיטה
 רכב כלי שבודאי גדולות, ערים שתי ביןהמקשר
 המציאות היא כן כי היום, כל בו ושביםעוברים
בזמננו.
 לעיר המובילים בכבישים הוא הספק מקוםרק
 הדבר שיעור מהו וצ"ע ומושבים. לכפרים אוקטנה
 דינו או יחוד איסור כו שאין רחוכ כמו שדינושנאמר
 שלשה. שצריך כשדה דינו או שנים, שצריךכעיר

 סי' הלכה בדבר )הו"ד י"ט סי' אה"ע יעקבהשב
 שלפעמים כאלה דרכים אבל : וז"ל כתב ט"ו( הע'ט'

 לפעמים ורק אדם שם עובר ולא שעות כמהעוברים
 ולפי עכ"ל. וכו' כשדה דינם ושב עובר בהםיש

 שאין ודאי א"כ שעות, כמה ושב עובר שאין זוהגדרה
 וכפרים הקטנות לעיירות שמוליכיםלכבישים
 עדין אבל שלשה. שצריך דרך או שדה דיןומושבים
 הגדר ומה שנים שצריך בכביש השעור מה לדוןצריך
 יחוד דין כלל לושאין
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 עוברת לא אם בזה תלוי יחוד ששעורונראה
 לצלות כדי שהוא טומאה שעור של כזמןמכונית
 אה"ע ובשו"ע א' ד' בסוטה וכמבואר ולגומעהביצה
 של ספרו מחדש שנדפס ראיתי וכעת ס"ד. קע"חסי'

 קצ"ט, בעמור שלישית במהדורה הלכה רברמע"כ
 שניות. 35 של זמן שהוא נסיונות מכמה מסיקושם
 מכונית עוברת שניות 35 שבכל הדבר ברור אםולכן
 מקום נקרא כבר זה לזה מעבר אבל יחוד, איסוראין
 שומרים. שני שצריךיחוד

 זו להגדרה הסכים שליט"א אחד גאוןובוו"ר
 שני שצריך שאעפ"י אמר רק טומאה, בשעורשתלוי
 שלשה ימינו של בכבישים להצריך אין אבלשומרים
 נוסעים שהיום שכיון משום וטעמושומרים.
 לזה לקרוא שייך לא אז במהרה כאות שהןבמכוניות

 צריך ולא שומרים בשני סגי בכביש תמיד ולכןשדה,
 חמש שהוא דעתו יחוד שעור לענין אמנםשלשה.
דקות.

 שבכל זצ"ל אויערבך הגרש"ז הגדול הגאוןודעת
 משום הוא והטעם יחוד. איסור איןהכבישים
 והו"ד אותו, יראו ומתוכן אחרות מכוניותשמצויות
 קפ"ה. עמ' ג' הוצאה הלכה דבר מע"כ שלבספרו
 עוברת רגע שבכל בככיש ורק חולק שם מע"כאמגם
 יחוד. איסור אין מצויה, המכוניות ותנועת מכונית,בו

 לעולם בכביש לדינא. והמסקנה השיטותונסכם
 אפילו שומרים, בשני וסגי שומרים שלשה צריךאין

 מקילים ויש שעות. כמה שם עוברים שלאבכביש
 עת שבכל כיון בכבישים, יחוד איסור איןשבכלל
 יחוד שיש מחמירים הרבה אכל מכונית. לכואיכולה
 חמש שהוא יחוד, שעור תוך עוברות לא מכוניותאם

 שניות. וחמש שלושים שעור שהוא וי"אדקות

 החופה אחרי יחוד שעור ד:ענף

 מחלוקת בזה שהבאנו יחוד שעור בענין אגב,ודרך
 בזה יש שניות, וחמש שלושים או דקות חמש הואאם

 חומרא כאן שיש והיינו ולחומרא. לקולא מינהנפקא

 שלושים כל תעבור שמכונית שצריך יחודכאיסור
 שלושים נוסעת אם אסורה מעלית וכן שניות,וחמש
 יחוד בענין אמנם לשם. יכנס שאדם בלי שניותוחמש

 בזמן שסגי קולא כאן יש החופה, אחרישנוהגים
 בודאי החופה של שביחור ונראה היחור. עבורמועט
 של"ט סי' המ"ב דעת בלא"ה שהרי להקל, לסמוךיש
 לביאה הראוי יחוד בכתולה בעינן שלא ל"בס"ק
ע"ש.

 יפוצו שעוד ומברכו הטהורה לאמרתו מצפהוהנני
 בבריאות ברורה הלכה להדבות חוצהמעיינותיו
 לו. אשר ולכל לווהצלחה

 דוש"תכעתירת
 פיינהנדלר פסחישראל

 הרב הגדו? הגאון שענה מה להעתיקוהנני
 שלים"א הורביץאברהם

 תשמ"ב מ:"אי"ב
 ש?יש"א וכ"תשוכ"ת
 על הנכתב על במיוחד מכתבים על להשיב ליקשה
 דבדי לפרש באתי אמנם ותעיין. וגמור זילספרי,
 בכונתם. יטעו שלאכספרי

 : סט"ו ט' סי' הלכה בדבר מש"כ במכתבך,הבאת
 כבעיד דינו ושבים עוברים שם שמצויים דרך אושדה
 צריך ולא יחוד בו ואין ופירושו, עכ"ל. יעקב()שב

 ובפוסקים יעקכ בשב להדיא וכ"כ כללשומרים
 שברחוב שם: ומש"כ בהערה. שם הובאמשמו
 מקום נקרא הוא לעיר מחוץ אבל ודייקת וכו'שבעיר
 שם עובר לפעמים שרק וה באופן רק והיינויחוד,
 בדדך אף אז ושבים עוברים שם כמצוים אבלאדם,

 בהערה מכואד כ"ז יחוד, מקום זה אין לעירשמחוץ
שם.

 זה.בסי' בענין כתבתי כבר פרוץ נהג לעניןמשייכ
 חדשות בהוספות שלישית ובהוצאה א', ס"קט"ו
 זצ"ל. הגרשז"א תשו' על בתשו' א'סוסי'
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 קהסימן

 חרשים כלה או לחתן אירוסיןברכת

 1ייט"א קופשיץ הכהן משה הרב הגדוץ הגאון5כבוד
 ירו1יים פעיה"ק רוממה הישיבות חניכי הבנמת ביתרב
ת"ו,

 11"ת,אדדשה"מ

 י"ו ס"ק הט"ו על א' סי' יו"ד רע"א דכרי הביאכב'
 שומע. אינו החתן אם גם אירוסין כרכת מכרךדהרב
 א' סי' אהע"ז מהד"ת הנו"כ מדכרי להעירויש
 חרש החתן ואם חחתן, להוציא הכרכה דעיקרדכתכ
 המסדר, יכרך ואיך זו ככרכה יוצא אינו שומעואינו
 ככדכת שייכת הכלה שגם לומד מקום היהואם

 חרש אמנם הכלה, את המסדר שמוציא י"לאירוסין

 ומשמע ע"כ. כרכה, כאן אין ודאי חרשתשנשא
 לכרך אין פקחית, והיא חרש כחתן דגםכמסקנתו
 הגרע"א. כדעת לא וזה אירוסין,כרכת

 כאשר מכרך קידושין המסדר אם זו שהלכהוכיון
 למסדר שאין נראה כמחלוקת, תליא שומע אינוהחתן

 להקל. כרכות דספק לכרך,קידושין

 בעזרת מנוחות מי ע5 עדתו ינהי די ביי עד בברכהוהנני
הה'ת.

כעתירת
 פיינהנדלר פסח ישראלהק'

 קוסימן

 ; היחוד חדר לנעול צריך אם ; יחוד חדר לשכור צריךאם
 ; היחוד לחדר מחוץ העדים ישמרו ומןכמה

 החופה אחרי תיכף יחוד בחדר להתייחד לספרדים ישאם

 השמ"ד א' אדרכ"ו

 נוהגים 1בעת היחוד חדר בענין שאלות כמהנ1אלתי
 יש אם ץדון יש ובן החופה. אחר בו להתייחד והכלההחתן

 ענפים. בארבעה יתבארו והדברים בן, ץנהוגלםפרדים

 היחוד חדר ישכור צריך אם א:ענף

 צריך הכתולה את הנושא אם השאלהבדבר
 את לייחד לנו די שמא או היחוד, חדר אתלשכור
 וכלה. לחתןהחדר

 החיים דרך שלו כסידור מליסא הגאון כתכוהנה
 נ"ה סי' אה"ע בפת"ש והו"ד שכת כערכ חופהכדיני
 והוי החדר אותו להחתן ליחד וצריך וז"ל: כ'ס"ק

 צריך שלא מורה וה ולשון עכ"ל. לכיתוכהכניסה
 לחתן אותו שמייחדים כמה לנו ודי החדר אתלשכור
 לו מיוחד שזה כיון חופה של יחוד נחשכואו

 כיתו. לתוך כהכניסה זה והרי היחוד, כעתלשימושו
 דחופה וי"א וו"ל: כתכ א' סע' שם שהרמ"אואעפ"י
 נשואין לשם לכיתו החתן שהביאה כל אלא יחודאינו
 או ממש ביתו שצריך משמע לכיתו לשון וא"כעכ"ל.
 פירש החיים שדרך כיון אבל לו, השכור כיתעכ"פ



קפהישפה קו סימן העזראבלאבני

 נראה א"כ לחתן, מיוחד יהיה שהבית כזה שסגידבריו
 יותר. להחמיר צריךשלא

 כיון שהרי רה"ח רברי נראים מסכרא גםובאמת
 הוי ושאלה שאלה נקרא זה א"כ לחתן מיוחדשהחדר
 אם ואף ביתו. נחשב ושפיר דינים, לכמהכשכירות

 סגי חופה לענין אבל השתמשות היתר רק כאןאין
 לכנוס רוצה שהוא שמוכיח מעשה רק כאן אין כיבזה
 החדר מייחד שהוא וכיון חופה לשם לרשותואותה
 לרשותו אותה לכנוס שדעתו בזה מוכיח א"כעבורו,
 חופה.לשם

 חדר של דשכירות הקשה שם מקודש עזרובספר
 שי"ג סי' חו"מ הש"ך לדעת שהרי תועיל לאהיחוד
 הופה שמא נסתפק ושוכ לו. קונה אינה שכורהחצר
 כצ"ע. ונשאר שכירות ומועילה חצר קנין כמואינה
 ע"מ מתנה או לזמן שמכירה כתב דכריוובסוף
 לענין וכן חצר לענין שקונה מודים כו"ע אולילהחזיר
 ע"ש.חופה

 כדעת ל"ב ס"ק של"ט סי' המ"ב פסקוידינא
 נראה ולכן לחתן, יחוד החדר שמייחד שמספיקדה"ח
 או החדר לשכור שמחמיר ומי לדינא. העיקרשכן
 כרכה. עליו תכוא להחזיר, ע"מ כמתנה מזהעדיף
 לעשות לכוא רוצה וכעת נשוי ככר שהוא אדםאכל
 יוציא שלא כדי כלום יעשה שלא שעדיף נראהכן,
 הוריהם כניסת קודם נולדו שבניו עצמו עללעז

 כזה. להחמיר אין ולכןלחופה,

 היחוד חדר ינעול צריך אם ב:ענף

 שאהר א' הל' אישות פ"י הרמב"ם דעתהנה

 ככית שניה ביאה עליה לבוא לו "אסורהקידושין
 עמה ויתיחד ביתו לתוך אותה שיביא עדאביה

 סי' אה"ע כלשונו השו"ע, פסק וכן לו".ויפרישנה
 כתב וכן ממש. יחוד צריך זו שיטה ולפי א'. סע'נ"ה
 שלנו שמנהג הב"ח בשם ה' ס"ק שם שמואלהבית
 שום שם מלהכנס למנוע יש ולכן הדעות כללצאת
 ע"כ. גמור יחוד שיהיה כדיאדם

 צריך שלא הוא לדינא שהעיקר ברור זהאמנם
 דחופה וי"א וז"ל: שם הרמ"א כתב וכן ממש,יחוד
 נשואין לשם לכיתו החתן שהכיאה כל אלא יחודאינו

 ולא : וז"ל ל"ב ס"ק של"ט סי' המ"כ פסק וכןעכ"ל.

 חופה הוי אעפ"כ לביאה הראוי יחור דוקאכעינן
 פשוט שמנהג כתכ שהרמ"א ועוד עכ"ל.גמורה
 ע"ש. כלונסאות על פרוסה ליריעה לחופהלקרוא

 היחוד חדר לנעול שיש כותכים שישוראיתי
 שעומרים המנהג לפי אמנם יחוד. שיהיה כדימפנים
 אדם לשום נותנים ולא היחוד לחדר מחוץ העדיםשני

 יש אם גם והרי מזה. גדול יחוד לך אין לשם,להכנס
 יחוד שגדר אלא הדלת, לפרוץ יכולים עדייןמנעול
 שיכנסו פוחד לא כי עליה לבוא חושש שאינו כלהוא

 אינו שוב הרי כחוץ ששומרים כאן. ואףאנשים,
 לאסור ענין אין צניעות מדיני וגם עליה. לכואחושש

 כחדר שהם כל אבל לשמש, אסור אדם כני כפני רקכי
 לשמש. מותר אדם, בני שםשאין

 שהעדים כל מפנים לנעול צורך שאין נראהולכן
 אחד גאון אכל אדם. יכנס שלא מכחוץשומרים
 תועיל העדים שמירת כי לנעול שצריך אמרשליט"א

 שמא יפחד החתן עדיין אבל אחרים אנשים כלפירק
 כל לבעול יוכל ולא לחדר להכנס ירצו עצמםהעדים
 להכנס. יכולים שהעדיםזמן

 העדים ישטרו זמן כמה ג:ענף
 היחוד יחדרטחוץ

 יש זמן כמה כשאלה שמתלבטים העדיםרבים
 בשעור תלוי זה ודבר היחוד. לחדר מחוץלשמור
 סי' אה"ע ובטור א' ד' סוטה בגמ' המבואריחוד
 דבר ובספר ולגומעה. כיצה לצלות כדי שהואקע"ח
 הספר, בסוף שלישית הוצאה יחוד עגיני עלהלכה
 שהוא ככיצים ומנסיונות הפוסקים מדבריהוכיח
 במעלית נסיעה לענין שם ולמד שניות. 35 שלשיעור
 אקספרס מעלית וכגון שניות 35 במשך עוצרתשאינה
 במעלית כנסיעה יש אם והיינו יחוד איסור בזהשיש
 אותו לעצור שיכולים בלי שניות 35 של זמןמשך

מכחוץ.
 היחוד שענין כ' בענף הוכחנו שכבר כיוןועכייפ

 שעור לענין גם לכן לחומרא רק הוא היחוד חדרשל
 זה לענין עכ"פ הנ"ל שעור על חולקים שיש אףיחוד,
 מחוץ להמתין צריכים העדים ואין לסמוך, יששפיר
 שניות. מ-35 יותר היחודלחדר
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 יחוד בחדר להתייחד לספרדים יש אם ד:ענף
 החופה אחריתכף

 נכנסים והכלה החתן שאין הוא הספרדיםמנהג
 על הפרוסה היריעה של החופה אחר ותכף יחודלחדר

 עם לסעודה באים והכלה החתןהכלוגסאות,
 רשאי ספרדי והאם טעמם, מה לעיין וישהמסוכין.
 האשכנוים. כמולעשות
 שכיון הספרדים מנהג על שהקשה מיויש

 עד ליחוד נכנסים ולא נשואים ברכתשמברכים
 לפי ובפרט הפסק. כאן שיש נמצא לביתם,שהולכים

 הוא שיחוד להלכה פסק שהשו"ע לעיל שנתבארמה
 לבטלה. ברכה כאן אין למה וא"כ חופה, לעניןהקונה
 ברכת היא נשואין שברכת הפוסקים דעת לפיותירץ
 דין שאין שאעפ"י צ"ע עדיין לדעתי אמנםהשבח.
 להיות צריכה הברכה עכ"פ אבל השבח בברכתהפסק
 נשואין על יברכו ואיך עליו, שמברכים לדברסמוכה
 חמש ארבע כעבור רק בפועל יתקיימו הנשואיןכאשר
 לגמרי. אחר ובמקוםשעות
 הרי"ף בדפי ב' ד' ב' ז' פסחים בר"ן נראהוכן
 היא נשואין שברכת הסוברת לדעה המקורשהוא
 צריך לא השבח שברכת שם והוכיח השבחברכת
 הגדול לים שיתקרב לומר שאין דיבור כדי תוךלברכה
 ע"ש ומברך רואה אלא ורואה ויברך עיניו עוצםיהא
 אבל לעשייתן העובר על מקפידים שלא משמעוא"כ
 ברכות לענין שכתב ומה אחד. במעמד הואעכ"פ
 ושומע תכיפה שעור חכמים בהם נתנו שלאהשחר
 בו שחזר נראה בשחר, ומברך הלילה בחציתרנגול
 הם השחר שברכות ומיהו ד"ה שם כתב שוב כימוה
 מברך תרנגול שמע לא שאפילו עולם של מגהגועל

 שאפשר השבח ברכות לכל ללמוד אין וא"כע"ש.
 למצוה. קשר בלילברכם
 נהגו הנשואין ברכת ולענין : וז"ל הר"ן, כתבועוד
 שאין לפי לחופה שתכנס אחר אלא מברכיןשאין
 שהרי תדע ושבח תהילה ברכות אלא הללוברכות
 שאעפ"י כוונתו ונראה עכ"ל. ו' כל אותםמברכים
 ואח"כ המצוה מקיימים וקודם הסדר אתשמהפכין
 עוכר מצד חסרון כזה אין אופן בכלמברכים,
 שאין ברור אבל השבח. ברכת שהוא כיוןלעשייתן
 שמברכים כרכות לשבע לגמרי דומה הנשואיןכרכת

 מברכים הימים שבעת בכל כי הימים, שבעתבכל
 שם ולכן חופה. של המצוה בשעת ולא הסעודהבסוף
 אבל החופה, עם קשר לו ואין הסעודה על נתקןהוא

 על נתקן הוא סעודה, בלי שמברכים החופהבשעת
 הר"ן וכוונת החופה. כמעמד להיות וצריךהחופה
 ולא המצוה אחרי לברך שתקנו הסדר לענין רקלהקל
 אבל הים, ראיית בכרכת וכמו ברכות, ככשארלפניה
 ברכת גם כי כלל אחר במעמד שיברכו כוונתואין

 המצוה. במעמד להיות צריךהשבע
 כתכ י' סי' חאה"ע ח"ז עבדי ישכילובשוי'ון
 היחוד חדר עושים שאינם הספרדים מנהגשהסבר
 שחופה שסוברת השיטה על שסומכים משוםהוא
 שעומדים הכלונסאות, על הפרוסה היריעההיא

 הטלית פריסת והיינו הברכות, בשעתתחתיה
 השו"ע דברי ישב ולפ"ז נ"ה. סי' ברמ"אהמוזכרת

 נדה תנשא שלא הדבר שכשר שכתב ב' סע' ס"אבסי'
 להכנס הנדה יכולה הדין שמעיקר והיינו שתטהר,עד

 חופה נקרא היחוד שלא השו"ע סוכר וע"כלחופה
 עכת"ד. ע"ש, הטלית פריסתאלא

 שעכ"פ כיון עבדי, הישכיל דברי לפני גםאמנם
 ע"כ החופה, עבור היחוד דין נ"ה בסי' השו"עהזכיר
 זה שאין כתב עבדי והישכיל להחמיר. מקום כאןיש

 ודאי השו"ע, שהוכירו כיון נ"ל אמנם הדין,מעיקר
 שכתב שכיון ועוד להחמיר. טעם שיש לומרשרצה
 ע"כ א"כ שתטהר, עד לחופה תכנס שלא הדברשכשר
 לעשות לה אפשר ואי היחוד הוא שהחופהשחושש
 מי שכל הדבר כשר גם כן ועל נדה. שהיא בומןיחוד

 הוא כי יחוד, בחדר החתן עם תתייחד לחופהשנכנסת
 חופה. לעשות לנדה כשר שאין הטעם והואהדין

 עדיין להחמיר, גדול מקום שיש שבארנוואחר
 כעשיית איסור חשש איזה יש אם לברר מקוםנשאר
 בשם שכתכ אחד בספר וראיתי הקידושין. אחרהיחוד
 למה כלה יודעים שהכל שמכיון וז"ל השולחןערוך
 הביאה שלפני יחוד עדי צריך אין לכ"ע לחופהגכגסת
 בשם עכ"ל ע"ש הדבר מכוער ואדרבא נשואיןלגמר

 שערוה"ש יתכן איך בעיני, תמוה הדכר אבלערוה"ש.
 עדים מעמידים שרבים ישראל של מנהגן עליאמר
 נה )בסי' בפנים ועיינתי מכוער. דבר שהואליחוד,
 ויתכן ברור לא ערוה"ש שלשון וראיתיסקט"ו(
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 נקרא שזה החופה אחרי תכף לבעילהשכוונתו
 גם כי דבר, משם ללמוד נראה לא עכ"פ אבלמכוער.
 הסימן. בכל ע"ש מסקנתו, זואין

 בפני יחוד לעשות הדבר מכוער אם הסבראו5עצם
 נאמר אם שאפילו אני אומר הקירושין, אחריכולם
 אחר אבל צניעות, חוסר בזה שיש כזאת סבראשיש
 חוסר כאן אין שוכ א"כ בכך האשכנזים נהגושכבר
 גדול חלק של מנהג קיום רק כאן אין שהריצניעות,
 במקום הספרדים היו אם ובשלמא ישראל.מכלל
 כן שהעושה יתכן א"כ ספרדים, רק שם שישמוצאם
 אחר אבל צניעות. חוסר משום בו שיש המנהג,נגר

 אין שוב האשכנזים, כל נוהגים וכן רבים בהשדשו
 שכבר המנהג קיום הוא אלא צניעות, חסרוןכאן
 היחוד בחדר כי צניעות חסרון כאן אין ובלא"הקיים.
 דברים הדעת על יעלו שאנשים כדי מיטה שםאין
 צניעות חוסר כאן שיש נראה לא ולכן צנועים.בלתי
 וכלל.כלל

 הרכ של מאמרו לירי בא זה כל שכתבתיואחר
 הוא ובו תשמ"ג, אייר באור-תורה שנדפס ס"טנאמ"ן

 אחד יחוד חדר לעשות הרוצים נגד בתוקףיוצא
 ושאר הר"ן שכתבו המנהג נגד שהוא ברכותהשבע
 אכותינו מנהג לעזוב ואין וספרדים אשכנזיםפוסקים
 שגם צ' סי' סוף בנימין המשאת מדברי והוכיחע"ש.

 מה אני ואומר ע"ש. יחור בחרר נהגו לאהאשכנזים
 כאן היה אם ובשלמא להחמיר. הרוצים על הקצףיצא
 ספרדי ובא יחוד חדר לעשות לא האשכנזיםמנהג
 משום לחוש יש א"כ ולהקל, האשכנזים כמולעשות

 שמנהג בירר שהוא אחר אבל אמך. תורת תטושאל
 כמו עושה אינו להחמיר הבא א"כ בזה, להקלכולם

 השו"ע. כרעת להחמיר חושש הוא אלאהאשכנזים,
 להחמיר ללמדו חיוב לנו שאין אומר היה אםובשלמא
 נראה. אינו זה להחמיר שלא ללמדו אבלניחא,
 מנהגן על לערער שאין שאעפ"י נראה לדינאולכן

 אחר תכף יחוד חדר לעשות לא שנהגו הספרדיםשל
 עצמו על להחמיר הרוצה ספרדי אבלהקידושין,
 וכמו יחוד, לחדר להכנס תכף שצריך לפוסקיםולחוש
 תבוא בזה, להחמיר האשכנזים מן רביםשנוהגים
 השיטות. כל דעת יצא בזה כי הטוב ברכתעליו

 קוסימן

 ; ראש בגלוי לחופה ללכת לכלה מותראם
 ; ראשה לכסות חייבת מקודשת אשהאם
 העורף שעל השערות לכסות האשה צריכהאם

 "א תשמ אלולכ"ב

 נ5י יחופה י5כת יבתתות טותר אם השא5הבדבר
 נשואות נעשות הן החופה אחר כי שערותיהן,יכסות
 עוד אבאר ואגנ ראש. כיסוי ביי כחתונה ונשארותיאיש,
 ראש. בכסוישאיות

 יחופה ?5כת 5כ?ה טותר אם א:ענף
 ראשבג5וי

 לא וז"ל: ב' סע' כ"א סי' אה"ע השו"עכתב
 פנויה אחת בשוק ראש פרועות ישראל בנותתלכנה

 וו"ל: ב' ס"ק הח"מ וכתב עכ"ל. איש אשתואחת
 דיוצאה אמרינן בתולה אבל קאמר, בעולהפנויה

 במרדכי ועיין בב"ח הוא וכן פרוע וראשהכהינומא
 נמצא השו"ע בדברי הח"מ של פירושו ולפיעכ"ל.
 בעולה א( ראשן: לכסות חייבות נשים סוגיששני
 רא"כ וקשה איש. אשת ב( כעת, בעל לה איןואפילו

 בעולה, שהיא חזקתה והרי איש אשת של החידושמה
 שאנו דאעפ"י קמ"ל, איש דאשת צ"ל ע"כאלא

 כבר שהיא כיון אבל נבעלה לא שעדיין בעדיםיודעים
 לדחות ויש ראשה. את לכסות חייבת היא איש,אשת
 כנ"ל. העיקר אבל קאמר, זו לומר צריך ואיןדזו



ישג~ה קז סימן העזראכןאבניקפח

 כשם כ' ענף לקמן מש"כ עי' כזנותובנבעלה
המשנ"ב.

 ראשה. לכסות תייכת ארוסה אם הפוסקיםונחיקו
 אה"ע בבה"ט והו"ד ק"ג סי' ח"א יעקב השבותדעת
 כיון ראשה מלכסות פטורה דארוסה ה' ס"ק כ"אסי'
 לא לפרש דדוחק שם כתב אמנם עדיין. נבעלהשלא
 באלמנה דאיירי ראש פרועות ישראל בנותתלכנה
 סתורות ששערותיהן דהיינו פירש ולכן בעולהשהיא
 וכמ"ש בבתולה אפילו אסור זה ודבר קלועותולא

 והא וז"ל: עוד וכתכ ג'. ס"ק ע"ה סי' או"חהמ"א
 שיצאה עדים יש אם דכתוכות כרפ"כדאמרינן
 אפי' משמע מאתיים כתובתה פרועה וראשהבהינומא
 עם חתונתם ביום כך שהולכים מנהגינו הוא וכןבשוק
 הולכים פעם שכאותו משום היינו סתורותשערות
 למיהש ליכא ונשים קרוכים והרכה השושכיניםעמה
 חופתה, כיום לזנות כלה עלוכה תהיה ולאלמידי
עכ"ל.

 ללכת לכלה שמותר מדבריו לכאורהונראה
 כיון מגולות כששערותיה בסעודה ולהשתתףלחופה
 כיון שהרי קשה, אבל שם. ונשים קרובים הרבהשיש

 איכפת מאי א"כ איש, אשת שהיא כיון הואשהאיסור
 של שחידושו נראה ולכן כעת. תזנה לא שהיאלן

 כשערות לחופה הולכות שהן כמה הוא יעקכהשכות
 אסור שזה כתב והרי קלועות, לא שהן והיינוסתורות,
 שכיון כתב ולכן לעיל, שבארנו וכמו בבתולהאפילו
 כיום אז פריצות משום רק התורה מן אינו זהשדין

 שנעשתה מיד אבל לפריצות. לחשוש איןהחופה
 לכסות חייבת שהיא מודה יעקב השבות גם אישאשת
 ראש. בגלוי יותר תשב ולאראשה

 שכתב השבו"י דברי מסיום דברינו עלוהקשו
 מותרת נבעלה שלא דכל כמ"ש ודאי אלאוז"ל:
 באונס אפי' בנבעלה משא"כ הבתולות כל כמולהלוך
 מותרת היא נכעלה, שלא זמן שכל מפורש הריעכ"ל.
 לדבר השבו"י ירד לא כי אינו, זה אבל ראש.בגלוי

 לדבר בא רק ראשה, מכסה שהיא פשוט שזהבנשואה
 בגלוי מותרת עדיין שנתקדשה שאף וכתב ארוסה,על

 נבעלה. שלא זמז כלראש

 בפ"ב דאיתא כדברינו בירושלמי שמפורששו"ר
 הנשואין מן בתולה שמא לומר "וחש : ה"אדכתובות

 יוצאת אינה הנשואין מן כתולה אומרת זאתהיא
 כשיטה הובאו הירושלמי ודברי עכ"ל. פרוע"וראשה
 מרנא. וכתב ד"ה כתובות פ"ב ריש במשנהמקובצת

 איש אשת נעשית שהיא הדבר שעצם מפורש לנוהרי
 אעפ"י ראשה לכסות אותה מתייכ ככר זה הנשואיןמן

 נכעלה. לאשעדיין

 ילפינן באשה ראש גלוי איסור והרי להקשותויש
 ראש את ופרע הפסוק מן ע"א ע"כ כתוכותכגמ'
 השני בפי' שם ופירש"י סוטה לגבי שנאמרהאשה

 פרועה לאו השתא דעד מכלל ופרע, תורהמדצוותה
 הרמב"ם וכ"פ ב' כ"ד בסוטה אמרינן והרי ע"כ.היא
 אישך מבלעדי הפסוק מן כדילפינן ה"ה סוטהפ"כ

 היא אם וא"כ הבועל, לשכיבת הבעל שכיבתשקדמה
 הפסוק וע"כ שותה, אינה הנשואין מן בתולהעדיין
 הנשואין, מן בתולה על נאמר לא האשה ראשופרע
 פרוע. וראשה יוצאת לא שהיא הירושלמי אמרואיך

 של הדין עיקר את לומדים דאנחנו ליישבונראה
 ללמוד אין אבל סוטה לגבי שנאמר מפסוק ראשגלוי
 בעלמא. אשה לדין בסוטה המיוסדים הפרטים כלאת

 שהזכירן שותות שאינן הנשים מכל לכךוהוכחה
 ואשת סומא אשת וכגון ה"כ סוטה פ"כהרמכ"ם
 והרי יד. כרות או שומע שאינו מי או האלם אוהחגר
 ללכת מותרות אלה שנשים הדעת על להעלותאין

 הל' פרטי מכל ללמוד שאין מזה ומוכח הראש,בגלוי
 שצריכה זה דין גם ולכן הראש. כסוי דין לעניןסוטה

 לה אין סוטה להיות כדי הכעל כעילתשתקדים
 הראש. כסוי לדיןשייכות

 שהתירו פוסקים שיש שכיון טועניםוראיתי
 שעדיין לנשואה ה"ה א"כ ראש, בגלוי ללכתלארוסה

 הספר מדברי מוכח וכן אינו, זה אמנם נבעלה.לא
 מן שדייק א' ס"ק כ"א סי' העזר אבן יעקבישועות

 אינה הנשואין מן בתולה שדוקא הנ"להירושלמי
 יוצאה האירוסין מן כתולה אכל פרוע וראשהיוצאה
 שאסר קצ"ו סי' יאיר החות על וחלק פרועוראשה
 הרי עכ"פ אבל עכת"ד. ראש פרועת ללכתלארוסה

 מן בבתולה מחמירים בארוסה המקילים שגםלנו
 שנסתפקו יעקב הישועות הזכיר ובאמתהנשואין.
 נכעלה ולא לחופה נכנסה אי תשובות בעליהאחרונים
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 כמו הירושלמי מן והוכיח ראש פרועת תצאאם
 בס"ד. לדעתו שכוונתי ושמחתישכתבנו

 ראש בגילוי שאסורה הוכחנו לא שעדייןנמצא
 א' סע' נ"ה סי' אה"ע והרמ"א הנשואין. אחריאלא

 מקום חופה עכשיו לקרוא פשוט שמנהגכתב
 ומכניסים כלונסאות גבי על פרוסה יריעהשמכניסים
 אותם מוליכים ואח"כ וכו' ברבים וכלה החתןתחתיה
 החופה וזה צנוע במקום ביחד ואוכליםבביתם
 סגור בחדר היחוד ולפ"ז עכת"ד. עכשיוהנוהגת
 ואז נשואין, נקרא כבר החופה אחר לעשותשנוהגים
 שהרמ"א ואעפ"י מנהגינו. לפי ראש בגלוינאסרת
 שהכריע נראה אבל חופה היא מה שונות דעותהביא
 הח"מ דברי על ציין הגרע"א אמנם הנ"ל. הדעהכפי
 ושם נ' סי' סוף יאיר החות דברי את ט' ס"קשם

 אע"פ נשואין נקרא כבר הכרכות אחרי דמידמבואר
 ביחד. אכלו לאשעדיין
 ראיה להכיא צריך שלא אמר שליט"א אחדוגאון

 לכסות צריכה שהיא פשוט הוא כי הירושלמימן
 אחרי עד לחכות נכון שאינו שאמר וכמדומנישערה,
 מן רק ולא לכסות צריכה היא בחופה כבר כיהיחוד
היחוד.

 נוהגים דאנו הכ"ח כשם כתב ט' ס"ק ח"מובספר
 היינו בהינומא הכלה ראש וכשמכסים כולםכדברי
 נתקדשה דכאשר הח"מ וכתב התוס'. לדעתחופה
 עיי"ש. התוס' לדעת נשואה למפרענקראת

 שורש יוסף הרב הרה"ג ידידי העיר אגב]ודרך
 בטעם כישיבתינו נתקשינו רב זמן זה : וז"לשליט"א
 ה. בקידושין דהא החופה, קודם הכלה לכסותהמנהג
 הקידושין קנין את גומרת דחופה מוכח שם()ובכ"מ
 ולא הקנין, תחילת קודם גמר לעשות שייךוהאיך
 חל שהקנין המחדש הנ"ל הח"מ דברי אלאמצאנו
 בש"ס מצינו היכן להבין זכינו לא וערייןלמפרע,
 אחרי למפרע חלה שחופה זה דברוראשונים
 אמאי תמהנו ובעיקר איכא, בזה סברא ומההקידושין,

 החופה קודם הכלה את לכסות ז"ל רבותינותקנו
 והרי למפרע, קנין של זו מחודשת לסבראולהזדקק
 בהינומא. יכסנה ואח"כ שיקדשנה לתקן היהאפשר
 ליישב.[ומצוה
 נכרית. בפיאה לחופה באות רבות בתולותוכיום

 תנהג איך נכרית בפאה נוהגת שאינה כאשה לעייןויש
 לאשה לפסוק יתכן שלא לי שטענו וישבחופה.
 ברגע שכבר נכרית, בפאר להחמיר עצמה עלשקבלה
 ותלבש ראשה תקל ראש בכסוי שחייבתהראשון
 שתלבש לכתוב יכול שאינני השבתי ואניפאה.

 כך הנשמע, דבר לומר שמצוה כשם משוםמטפחת
 אומר אני ורק נשמע. שלא דבר לומר שלאמצוה

 שפאה כיון הראש, גלוי על נכרית פאהשעדיפה
 הרבה בה טועים זו וטעות מחלוקת. היאנכרית

 שאינן נשים שיש במקום הנכרית הפאה עלשצועקים
 הרבה. ומקלקלים מטפחת, ללבושמסוגלות

 לחופה לבוא לכלה שאין למעשה נראהעכייפ
 הרבה לרעת החופה תחת מיר שהרי ראשבגלוי
 סי' המ"ב שלפי ובפרט נשואה. נקראת ככרפוסקים
 והרי הראש, לכסות חייבת הארוסה גם י"א ס"קע"ה
 לבוא היא יכולה אמנם קידושין. יש החופהתחת

 אותה מכסה שהחתן מהרגע אך ראש, בגלוילחתונה
 כי מכוסה להשאר היא חייבת החופה לפניבהינומא
 כבר נקראת שהיא לחשוש יש הכסוי של זהמרגע
 בזמן תיכף ועכ"פ הראש. בגלוי ונאסרתנשואה
 גם נשואה כבר נקראת אח"כ כי ראשה תכסההיחוד
 בפאה לחופה לבוא הנכון ולכן המקילים.לרעת
 עדיף נכרית פאה ללבוש לא המחמירות וגםנכרית

 ראש. בגלוי תלכנה ולא כךשתלכנה

 מקודשת אשה אם ב:ענף
 ראשה לכסותחייבת

 אכן : וז"ל כתב ק"ג סי' ח"א יעקב שבותבשו"ת
 להלוך מותרת נשאת לא ועדיין שנתקדשהבתולה
 אפי' מאתים שכתובתה כיון בודאי ראשפרועת
 ע"ש ס"ז ר"ס בא"ע שם כמבואר האירוסין מןאלמנה
 כמ"ש דלא הפוסקים ומשמעות בש"ס פשוטוהוא

 שנתקדשה בתולה דאף קצ"ו סי' יאיר חותבתשובת
 בספר וכן עכ"ל. אינו וזה ראש ככיסוי לילךיש

 על חלק א' ס"ק כ"א סי' העזר אבן יעקבישועות
 שקאמר הירושלמי מן ודייק הנ"ל יאירהחות

 הא פרוע, וראשה יוצאה אינה הנשואין מןשבתולה
 ע"ש. פרוע וראשה יוצאה כן האירוסין מןבתולה
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 וכתולות וז"ל: כתכ י"א ס"ק ע"ה סי'והט"ב
 כתולות וה"ה הראש כגילוי לילך אסורותארוסות
 ואינה זינתה אם ומ"מ הראש לכסות צריכיןשנבעלו
 יכולין אין הנשים כדרך ראשה על כצעיף לצאתרוצה
 שנתארסו בתולות של ההלכה ומקור עכ"ל.לכופה
 הר"י כשם מהגרע"א שהוא י"ט ס"ק בשעה"צכתב
הלוי.

 כתולה לענין קולא שום שאין מלשונווטשמע
 שנבעלו כתולות לענין כסיפא רק שהרישנתקדשה,

 לענין שאיירי שברישא ומשמע כופין, שאיןכתכ
 להכין זכיתי לא אכל כופין. גם כזה ארוסות,כתולות
 יעקכ וישועות יעקב השכות דכרי המ"כ מן נעלםאיך

 שמקילים, הפוסקים מגדולי שיש וכיון לעיל.שהכאנו
 יכולין שאין שנתקדשו כתולות לענין שגםנראה
 שיסמוכו. מה על להם שיש כיון ראשן לכסותלכופן

 יכסות האשה צריכה אם ג:ענף
 העורף שעלהשערות

 הדכר מצוי ראשן על מטפחת שלוכשותובנשים
 אם לעיין ויש כעורף. המטפחת מן שערותשיוצאות

 של כחלק נחשב שמא כי אותם לכסות חיוכיש
 הראש.שערות

 הגה וז"ל: כתב ב' סע' ע"ה סי' או"חהרמ"א
 לצמתן מחוץ לצאת שרגילין נשים של השערותוה"ה
 כובע שמלכד ר"ל וז"ל: כתב י"ד ס"ק והמ"כעכ"ל.
 את המצמצם כגד והוא צמת לה יש ראשהשעל
 לצמצם שא"א מעט ואותו לחוץ יצאו שלאהשער
 סימן סופר ]חתם הרשב"א מקיל ע"ז מהצמתויוצא
 יתראה שלא מאך החמיר נשא פ' ובזוהר עי"ש[ל"ו
 וכתכ וכו' לכיתא מסכנותא דגרמא מאשה שערשום
 עכ"ל. כהזוהר לנהוג דראויהמ"א

 כעורף, שערות שיהיו אסור הח"ס לפי שגםונראה
 אחרי גם לכסות אופן כשום יכולים שלא מה רקשהרי
 נוסף בגד וגם כוכע והיינו כיסויים, שני לאשהשיש

 לכסות. לא לה מותר הזה המעט השער, אתלצמצם
 שלא כטוח כמעט אחת, מטפחת רק לוכשת אםאבל
 הזוהר לפי וכ"ש שכעורף. השערות כדיןמכסה
 ששערות ודאי כן אם שער, שום יתראה שלאשכתב
 אסורות. הםאלו

 הכלל : הוא ל"ו סי' או"ח בחלק סופר החתםוישץ
 ופדחת כראש מקום כשום שער שום כלהיוצא
 לה שיש לא אם היא, ערוה כחדרה אפי'בנשואה
 כוכע, גם רכים של וחצר וכשוק כראשהמטפחת
 ואינה לפדחתה אוזן שבין שער כשורתואמנם
 ערוה, אינה שנהגו, כמקום כסיד, וסדמקולעת

 ובפרט הלכה, עוקר הזוהר עפ"י שהמגהגובארצותינו
 א"כ מחלוקת, כאן אין חזקת ס"פ רשכ"םדלפי'
 האמור האלה לרכוצת לחשוש ויש הוא, גמוראיסור
 עכ"ל. ממנו ירחיק ככרכה שחפץ ומי הנ"ל,כזוהר

 האשה כשערות היחיד שהמקום יראה רואהוכי
 הגברים אצל הפיאות מקום הוא להקל, מקוםשיש

 לפדחתה אוזן שכין שער "שורת הח"ס כלשוןהנקרא
 מנהג שאין כמקום הח"ס הקיל כזה מקולעת",ואינה
 כשער כלול הוא שכעורף, השער לענין אכללכסות.
 כזה. היתר שום כלל פרט שלא כיוןהראש

 שהשער שליט"א אחד גאון מפי שמעתיוכן
 יש ולכן ע"כ. שבראש, השער כמו ממש דינושבעורף
 השערות לגלח מטפחת הלוכשות לנשיםלהורות
 כל את כמטפחת לכסות אפשרי כלתי כמעט כיבעורף

 כהקפדה תלויה רכה וכרכה שכעורף.השערות
 אלו.בהלכות
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 משפט חושןחלק

 קחסימן

 ; המדינה של המשפט בבית אדם בןלתבוע
 ; המשפט בבית לדון מסכימים הצדדים שניאם
 ; המשפט בבית להתגונן מב"ד רשות צריךאם

 ; המשפט בבית להעיד לוקראו
 ; משפט בבית דין עורךלהיות

 : דין לבית ילכו שלא מפורסםאם
 ; בערכאות לדון מב"ד רשות ליטול במקום להפסיד עדיףאם

 ; תחילה בב"ד לתבוע מקרה בכלאם
 המשפט בבית שהואשם נהג לטובתלהעיד

 תשל"ט תמוזי"ח

 חברת נגד תביעה יו שיש אדם רשאי אם השא5הבדבר
 ביי המדעה ש5 הטשפט 5בית אותם 5תבועהביפוח
 יצייתו ש5א שיודע כיון תורה, ידין בתחייה אותםיתבוע
 תורה. ידיןביא"ה

 המשפט בבית אדם בן 5תבוע א:ענף
 המדינהש5

 הזה דדבר חמור כמה לכאר אמרתיראשית
 בבית רעהו את איש לתכוע בעו"ה הפקר כמושנעשה
 חוקי פי על אלא תורה דין פי על דן שאינוהמשפט
 ז' הל' סנהדרין הל' כ"ו פ' הרמב"ם כתבהמדינה.
 אעפ"י שלהן ובערכאות עכו"ם כדייני הדן כלוז"ל:
 חרף וכאילו רשע זה הרי ישראל כדיני דיניהםשהיו
 ואלה שנאמר רבינו משה בתודת יד והריםוגדף

 לפני ולא לפניהם לפניהם תשים אשרהמשפטים
 העכו"ם יד היתה הדיוטות לפני ולא לפניהםעכו"ם
 בדייני ממנו להוציא יכול ואינו אלם דינו ובעלתקיפה
 רצה לא אם תחילה ישראל לדייני יתבענוישראל
 בעל מיד עכו"ם בדיני ומציל מב"ד רשות נוטללבוא
 עכ"ל.דינו

 וז"ל: ה' דין ח"א ס"ב שער התרומותובספר
 להזדקק רשאי אתה אי ישראל כדיני שדיניהםאעפ"י
 הבצע אחרי ונוטים כדינינו אינם כשדיניהם כ"שלהם
 שהוא מזה גדול מסור לך שאין ועור אסורשהוא
 ע"א בדיני להכניסו לבבו במשמטת חבירומסבב
 הבא יודע ומי דמים שפיכות על חשודיםשסתמן
 במכמורת יפול אם בפניהם דבר יפול איךלפניהם
 מסור השתא הוא ק"ו ועוד לפניהם בדבדוזדונם
 הנאה ואין חבירו ממון לאבד וגרם חבירו ממוןשמסר
 שמסר מסור כדין כן ועשה שעבר ומי וכו' לומגעת
 עכ"ל. וכו' חבירוממון
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 המשפט לבית חבירו התובע דין שבעל לפנינוהרי
 ממון כמוסר דינו א"כ תורה דין פי על דןשאינו
 גברא ההוא א' קי"ז בב"ק נלמד ומשפטוחבירו,
 סי' חו"מ בשו"ע ונפסק וכו', אתבנא אחווי בעידהוה
 מקום ככל המוסר להרוג מותר וז"ל; י' סע'שפ"ח
 אלא שימסור קודם להרגו ומותר הזה כזמןאפילו
 אפילו בממונו או בגופו פלוני מוסר הריניכשאמר
 כשו"ע ועי"ש עכ"ל. למיתה עצמו התיר קלממון

 יכול ואם התראה צריך אם השו"ע ובמפרשיוברמ"א
 שאם אומרים שיש ואעפ"י מאבריו. אחד ע"ילהנצל
 לא אז שלו את להוציא כדי רק דינו, לעכו"םמסד
 הכריעו אבל ה', סע' שם השו"ע וכמ"ש מסורמקרי

 חולקים היש כדעת כ"ו ס"ק וש"ך י"ז ס"קהסמ"ע
 שרוצה בכה"ג אפילו מסוד דין לו דישוסוברים
 חחו"מ משה אגרות בשו"ת וכ"כ שלו. אתלהוציא
 י"ב. ס"ק כ"ו סי' גר"א וע' ח', סי'ח"א

 כ"כ עבירה שעושים האנשים נואלו מהואינ
 ס"ק שם סמ"ע וע' למיתה, עצמם שמתיריםחמורה
 חבירו את לתפוס שרצה אחד על מיימוני מתשובתי"ז

 לתפוס להניח רצה שלא ומתוך למשפטולהכריחו
 דין התובע על מהר"ם ודן השופט והרגו הכהועצמו
 שגם פשוט שהרי בעכו"ם דוקא שזה לומר ואיןרוצח.

 דין פי על דנים שאינם זמננו של היהודיםהשוטרים
 ע"י להרגו ועלולים לאדם מכים הם גםתורה,

 שניתן מסור דיז לתובע יש שפיר ולכןמכותיהם,
 נחמיה זלמן הג"ר מו"ר אמנם בנפשו. ממנולהנצל
 בין מסור לענין לחלק שיש אמר שליט"אגולדברג
 לעכו"ם,ישראל

 ססכיסים הצדדים שני אם ב:ענף
 המשפט בניתלדון

 )ומקורו א' סע' כ"ו סי' חו"מ השו"ע נתבהנה
 התובע נתרצו דאפילו משפטים( ר"פ עה"תברמב"ן
 הוא הדכר וטעם אסור. ג"כ בערכאות לדוןוהנתבע
 לא א"כ התורה בדיני זלזול כאן שיש דכיוןפשוט
 בזה מזלזלים עכ"פ שהרי הנתבע הסכמתמועילה
 המקבל וז"ל: כתב ג' סע' שם ובשו"ע התורה.בדיני
 כלום אינו עכו"ם לפני חבירו עם לדון בקניןעליו
עכ"ל.

 פבייד רשות צריך אם ג:ענף
 המשפם בניתיהתגונן

 ואינו אלם דינו בעל שאם א' ענף לעיל הבאנוכבר
 ומציל מכ"ד רשות נוטל ישראל כדיני להוציאיכול
 שתכעוהו הנתכע יעשה מה לשאול ויש עכו"ם.כדיני
 וראיתי מב"ד. רשות צריך בזה גם אם עכו"םבדיני
 הלך התוכע דשם : וז"ל צ"ז ס' יהזקאל כנסתכשו"ת

 ב"ד דעת צריך שפיר בזה חובו לגבותבערכאות
 כדין שלא השני עשה אשר לבטל אמנם וכו'ומנדין

 ואין כלל ב"ד רשות צריך שאין פשיטאבערכאות
 עכ"ל. וכו' בעולם התראה שוםצריך

 משפט לבית תבעו כבר התובע שאם חזינןואייכ
 צריך ולא להתגונן כדי המשפט לבית ללכת לומותר
 ח"א מהרש"ם בשו"ת עי' אמנם זה. על בי"דרשות
 הוצאות כמה עשה שהנתבע דהיכא שכתב פ"טסי'

 ודאי התובע על העולם אומות בדיני שבועהוהטיל
 כן לא דאם העולם אומות בדיני לדון בדעתושהיה
 וה"ל חנם שבועת חבירו על להטיל אסורהיה

 החליט דכבר ובע"כ וכו' מקודם לד"ת אזלהזמינו
 נגמר שכבר וכיון העולם אומות בדיני להשתדלבלבו
 לחייב אין הבית מכר וכבר התובע נשבע שכברהדין
 כבר הנתבע גם שהרי לד"ת עמו לירד ראובןאת

 עכ"ל. דד"מ עצמם על קבלו ושניהם בזהנתרצה

 הפשפם כנית יהעיד יו קראו ד:ענף

 והם ושמעון ראובן בין דו"ד יש אם לדון ישעוד
 להעיד מלוי מבקש וראובן לערכאות, דיניהםמסרו

 כן. לעשות לוי רשאי אםכערכאות
 וז"ל א' סע' כ"ו סי' בחו"מ כתב כבר הרמ"אוהנה

 וא"כ עכו"ם" לפני ההולך ביד המחזיק מחרימין"וכן
 את שמסרו אנשים בעבור להעיד שהולך זה אדםאף
 לשם ההולכים ביד מחזיק זה הרי לערכאותדינם
 שרירא רכ מדכרי נראה וכן אותו. להחרים שישודינו
 "מי וז"ל ד' ס"ק ובש"ך ט' ס"ק בסמ"ע שהובאגאון

 להוציא יכולים ואינם בפקדון או בחובשחייבוהו
 שאינו עכו"ם של דואר בי מקום ביניהם וישמידו
 רשות יש חבירו מישראל עדות ומקבל שוחדלוקח
 שזה ויעידו השופט לפני שילכו ותלמידיםלזקנים
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 מוכח וא"כ עכ"ל. וכו'" כן לעשות ומצוה לזהחייב
 ללכת התירו לפועל מוציא שהעכו"ם בכה"גשרק

 אין עכו"ם לפני באיסור שהלכו היכא אבלולהעיד
 מה ג' סי' חו"מ ח"ס שו"ת וע' ולהעיד. ללכתרשות
 דברינו הדין בעיקר אבל שרירא, רב בדברישפלפל
נכונים.
 את לתבוע מב"ד רשות קיבל שראובן היכאאמנם
 לטובתו להעיד לוי רשאי א"כ בערכאות,שמעון
 ראובן שאם נראה וכן גאון. שרירא רב בשםוכנ"ל
 שמעון של בע"כ ערכאות של לב"ד שמעון אתתבע
 שהרי שמעון של לטובתו להעיד לוי רשאיא"כ

 שרשאי צ"ז סי' יחזקאל כנסת שו"ת בשם לעילהבאנו
 לוי רשאי ולכן ב"ד רשות בלי גם להתגונןשמעון
 ולעזרו. לטובתולהעיד

 משפמ גבית דין עורך יהיות ה:~2נף

 נראה הקודם, בענף עדות לענין שכתבנו מהוכי
 שלהם, המשפט בבית דין עורך להיות לעניןדה"ה

 והיכא וכנ"ל. עבירה עוברי ידי מחזיק הוא גםשהרי
 גם רשאי א"כ שם, עדות למסור שרשאישאמרנו
 לא מאד ליזהר צריך הסתם מן אבל דין, עורךלהיות
 גדול הנסיון כי דין, עורך של מקצוע בנו אתללמד
 לתבוע איסור שיש משפט עצמו על יקבל שלאמאד
 בערכאות.אותו

 דין לבית ילכו שיא מפורסם אם ו:ענף

 ביטוח חברת נגד תביעה לו יש אם השאלהבענין
 נשמעים אינם שהם ומפורסם שידוע אחרת חברהאו

 ב"ד רשות כלי אותם לתכוע רשאי אם תורה,לדיני

 הערכאות.לדיני

 מבוטשאש לגאון הקדשים כסף בספרוראיתי
 בערכאות לילך שאין גם : וז"ל ב' סע' כ"ו סי'חו"מ
 דעב"י הצדק( דין )מבית מבדה"צ רשות קודם גויםשל
 לעשות שלא חיוב מאליו שיודע עליו שידוע מימ"מ
 תועיל שלא אומדנא שיש או בעירו ממונה והואעוולה

 לרבים ידועה אומדנא והוא דעב"י בבדה"צהתביעה
 א"צ חבר חז"ל שאמרו מה מעין בזה ששיך י"לוכו'

 לגבי התראה לגבי מ"מ כן שם קיי"ל דלא וגםהתראה
 עכ"ל. כנ"ל אומדנא שמועיל י"למשפט

 ישראל מבני שהם שאף הביטוח לחברת ה"הוא"כ
 של במשפטים רק העת כל עוסקים הם בעו"האבל

 והוא היום, יפה ב"ד כח שאין ידוע וגםערכאות,
 א"כ תורה, לדין יצייתו שלא בכותחא כביעתאפשוט
 צריך שאין הנ"ל הקדשים כסף על לסמוך ישבכה"ג
 מצות שומרי הם אם אמנם תורה. לדין תחילהלתבעו
 דין. בבית קודם אותם לתבועצריך

 רשות לימוי במקום יהפסיד עדיף אם ז:ענף
 בערכאות ץדוןמב"ד

 לידי להגיע יוכל שאם אמר אחד שחבםשמעתי
 מאד, גדול סכום שיפסיד אף לערכאות מחוץפשרה
 לערכאות ללכת יצטרך שלא כדי כן, לעשותיש

 דין. פי על כן לעשות רשאי שהיהאעפ"י
 סי' חו"מ הסמ"ע מדברי לזה סמך להביאואמרתי

 רשע נקרא גם חבירו דהמשביע דכתב ס"א ס"קפ"ז
 להשוות ה"ל לישבע מוכן שנתבע רואה שהואכיון
 זה של מפיו תצא שהשבועה יגרום שלא באופןעמו
 שאעפ"י רואים אנו וא"כ עכ"ל. וכו'" ידועל

 עליו אופן בכל בדינו צודק שהוא יודעשהתובע
 בגללו, ישבע לא שחבירו כדי משלו ולוותרלהתפשר

 שלא כדי ולוותר להתפשר שצריך נאמר כאןואף
 דשאני לחלק, יש אמנם לערכאות. ללכתיצטרכו
 וכו' נזדעזע העולם שכל מאד שחמורהשבועה
 מן יעמוד איך וא"כ כ', סע' פ"ז סע' בחו"מכדאיתא
 שהוא היכא אבל כזאת. עולה שעושים ויראההצד
 א"כ תורה לדין מציית ואינו תורה לדין אותותובע
 רשות נותנים ב"ד כאשר התורה לדיני זלזול כאןאין

 דיני של התיזוק הוא אדרכא אלא לערכאות,ללכת
 עונשו, על יבוא הדין בבית שהמזלזל להראותתורה
 פשרה. לעשות חייב שהוא בזה לומר שייךולא

 רשות יטול רק הנ"ל כחכם קי"ל לא לדינאויכן
 ההר. את הדין ויקובמב"ד

 תחיץה בבייד ץתבוע טקרה בכץ אם ח:ענף

 הקדשים כסף על לסמוך לעיל שכתבתי אףהנה
 ידוע הוא אם דין בבית קודם לתבוע צריךשלא

 הביטוח, חברת וכגון דינא מציית שלאומפורסם
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 בלא"ה אכל הדחק, כשעת אלא זה דאין נדאהאמנם
 ומקכלים בב"ד שתובעים השו"ע דברי את לקייםיש

 הוא הדכר שטעם הגר"א בשם לי ונאמר רשות.מהם
 את לבצע כ"ד של שלוחים נעשים הערכאותשאז
 קבוע דין לבית ללכת התוכע חייב לא אמנםהדין.
 החכרת את יזמינו והם ת"ח שלשה לאסוף דשאיאלא
 יתנו אז יבואו לא פעמים ג' אחר ואם לדין.ביטוח
 ערכאות. של משפט בבית לתכוע דשותלתובע

 שהואשם נהג למובת יהעיד מ:ענף
 המשפמבבית

 עוכר אחד שאדם איך ראיה עד וראהמעשה

 העד ושאל נדרס. הוא רשלנותו ידי ועל אדום,כרמזוד
 המשפט כבית הנהג לטוכת להעיד ללכת רשאיאם
 אשם. שאיננו כדור הדכר כי עליו להגןכדי

 ג' בענף לעיל שהתרנו לדין דומה שזה ליונראה
 שתבעו אחרי להתגונן כדי משפט לכית ללכתשמותד
 בבית הנהג את שתובעים שכיון י"ל כאן ואףאותו.

 אם שנא מאי הרי עליו, להגן מצוה ישהמשפט,
 שלא אחר אדם תוכעים או כדין שלא אותותוכעים
 צריך לא שלהתגונן היא הסברא שבשניהםכדין,
 דין. מכיתרשות
 ואיננו הנהג שתוכעים שראה כזה כאופןולכן
 המשפט. בבית עליו ולהגן ללכת מצוהאשם,

 קטסימן

 הדיירים אחד רשות ידי על מדריגות חדר דרךלעבור

 תשמ"ח סיוןל'

 ואחד דיירים לכמה השייכת חצר בענין2,טאלןזי
 מעין כחצר להשתמש לחכידו לתת רוצההדיירים
 רשות לו נתן ואמנם לביתו. דרכו לקצרקפנדריא
 שאחד בזה די אם שאלתו וכעת בחצר.לעכור
 כולם. הסכמת צריך שמא או רשות נותןהדיירים
 אתה מכאן וז"ל: ה"ט שכנים פ"ה הרמב"םכתנ
 אנשי לכיתו אצלו שהביא השותפין מן שאחדלמד
 עליו שמרכה מפני עליו לעככ לחבירו יש אחרתכית
 הרמב"ם שמקור משנה המגיד וכתב עכ"ל. הדרךאת

 על שאלה שהגמ' א' ס' בתרא ככא הגמ'מדכרי
 יפתחנו לא אחרת כחצר בית "לקח כ' נ"טהמשנה
 ותירצו טעמא: מאי בגמ' והקשו השותפין",לחצר
 ד"ה הרשב"ם ופירש הדרך, את עליהם שמרבהמפני

 עכשיו ויוצאין נכנסין אדם בני שרוב : וז"לשמרבה
 כדמעיקרא צניעות וליכא מבתחילה יותרבחצר
 שמרבה לפי וז"ל: ה"ח שם הרמב"ם כתכ וכןעכ"ל.
 אחד שכן לזה שהיה כמי נעשה הדרך אתעליהן
 הרמכ"ם למד ומזה עכ"ל. הרבה שכנים לוונעשו

 ביתו, בתוך לגור אחרים לאנשים לתת לו אסורשגם
 בחצר. שישתמשו אנשים מרבה הוא בזה גםכי

 דכרי על כתב בהשגות ה"ט שםוהראבייד
 זה סותרים דכריו נ"ל דאשי כחיי א"א : וז"להרמכ"ם

 ופותחה ביתו על עלייה שבונה תחילה שאמר זה,את
 חלוקות, בדירות שכנים מרכים שהם ואעפ"ילביתו
 ואם שירצה, מי כל לכיתו יכניס שלא ממנו ימנעואיך
 עכ"ל. ממנו נמנע לת"ת אכסנאין לקבלירצה

 דברי שאין הראב"ד השגת את תירץ משנהוהמגיד
 כי דכל עמו, ונטפלין שולחנו על בסמוכיןהרמכ"ם

 אבל כרכה, עליו ותכוא לדוחה פתוח ביתו יהאהא
 שם ודרין עמו נטפלין ואין שולחנו על סמוכיןכשאין
 עלייה פותח שהוא הרמב"ם שכתכ ומה לעכב.יכול
 אדרבא אחרים, בה שידורו למימדא לאו ביתולתוך
 שיעברו דיורין להכניס עשוי שאינו מפני הואהטעם
 אעפ"י בידו מוחין לחצר העלייה ולפתוח כיתו,דרך
 לרבות כמיניה כל דלאו דיורין, בה מכניסשאינו
 בעי ולא דירים בה יכניס שמא או כחצר,פתחים
 ז"ל, הרמכ"ם כדעת נראה זה כדינא, כהדיהלמיקם
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 או בפתחים מרבה שאינו שכל הוא ז"ל הראב"רורעת
 עכת"ד. חלוקין ואפילו דיורין להרבות יכולבבתים

 שאנשים במה איסור שום אין הראב"ר לפיאמנם
 האיסור כל כי בחצר, יגורו או לחצר יכנסונוספים
 יש שבוה רלתות, או פתחים יותר יש אם רוקאהוא
 לא אבל שלו. לפרטיות שמפריעה החצר בצורתשנוי
 יכנסו כמה או בביתו יגורו כמה לחכירו לומרשייך
 את עליו שמרבה האיסור נאמר לא זה ועללביתו,
הדרך.

 כדעת פסק כ' סע' קנ"ד ס?' חו"מובשו"ע
 סמוכים הם אם אלא דיורים להוסיף דאסורהרמב"ם

 ביתו למלאות שיכול כתב והרמ"א שולחנו,על
 חרש. בנין מוסיף שאינו כל וריוריםאכסנאים

 וז"ל: כתכ תקנ"ח רמז חזקת פ' סוףבמרדכי
 והאחד אחר שבבית שותפין הרבה על לר"מונשאל
 יכולין חבריו אם בחלקו להשתמש הרבים אתמרשה
 כמו לעכב שיכולין הוא פשוט דבר והשיבלעכב,
 השותפים לחצר יפתחנה לא אחרת בחצר ביתלקח

 שמרבה מפני בה שותף עצמו שהוא לחצרואפילו
 פ' בנררים דתנן הא תאמר ואם הדרך,עליהם

 מהם מאחד הנאה מודר השוק מן אחד היההשותפין
 הוא יכול אומר יעקב בן אליעזר ורבי לחצר יכנסלא

 שלך לתוך נכנס ואיני נכנס אני חבירך של לתוךלומר
 יש התם, כדמפרש יעקב בן אליעזר כרבי לןוקיימא
 מותר ויתור ליה דסבירא בחצר מילי דהנילומר
 אבל אינשי קפדי לא רחצר דאהילוך הנאהבמורר
 עכ"ל. אינשי וקפדי הוא ויתור לאו דכיתהילוך

 אחד שאין המרדכי הוכיח היאך באורוצריך
 מן בחלקו להשתמש לרבים להרשות יכולהשותפין
 לדעת והרי א'(, ס' )ב"כ הררך עליהם מרבה שלהדין

 סמוכים שאינם בדיורים רוקא הוא האיסורהרמב"ם
 נקרא אינו שולחנו על כסמוכים אבל שולחנועל

 אלא איסור אין הראב"ד ולפי הדרך, עליהםמרבה
 מעשה בלי בלבד בדיורין אבל חלון או פתחכעשיית
 שיטה יש שלמררכי נראה כן ואם איסור. איןכנין

 כרעת ולא הרמב"ם כרעת לא שאינהחרשה,
הראב"ד.
 רנראה ח' ס"ק קנ"ר סי' חו"מ בסמ"ע ראיתיושוב
 דיכול אמרו ולא : וז"ל כתב ולכן זו בקושיאדהרגיש
 כשהבית אלא וריורים אכסנאים ביתו אתלמלאות

 הראב"ד שהתיר דמה רבריו ופירוש עכ"ל. לברוהוא
 הוא חדש, בנין מוסיף שאינו עוד כל בריוריםלהרבות
 אבל בלבר החצר ררך עוברים הדיורים כאשרדוקא

 לשאר מפריע ואינו הבית בתוך הוא הקבועתשמישם
 לרבים נותן השותפין אחד כאשר אבלהשותפין,
 שהיא כזו הפרעה הבית, בתוך כמקומולהשתמש

 שיש מורה הראב"ד גם קביעות, בה ויש ביתכתוך
 איסור.כזה

 ויתור של גדר הוא דבחצר במרדכי מכוארעכ"פ
 בחצר כי נכנס אני חבירך של לתוך לומר יכולובזה
 סע' קנ"ר סי' חו"מ הרמ"א פסק וכן אינשי, קפרילא
 לאחר רשות נותן הדיירים שאחר בניר"ר ולכןכ'.

 דרכו, את לקצר מדריגות חדר או החצר דרךלעבור
 כולם. הסכמת צריך ולא כן, לעשות מותרשפיר
 שליט"א. אחד גאון מו"ר אתיוהסכים

 קיסימן

 בקנס והתחייב דירה קניית בתשלוםהמאחר

 תשמ"ה שבטכ"ז

 שיף שייט"א הינמן יצחק הרג וחגיבי ידידייכבוד
 רב!וישע

 ער לשלם הקונה והתחייב רירה שמכרתשאית

 איחר והנה בקנס, יתחייכ ישלם לא ואם פלוניתאריך
 אמנם קנס. דולר 1500 של חוב שהצטבר עדלשלם
 לא ואם לשלם מתחייב שאם בפוסקים שמבוארהיות
 משום מדרבנן גזל בזה יש קנס, יתחייב במוערישלם
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 ס"ק קע"ז סי' יו"ד הש"ך לזה שרמז וכמואסמכתא
 זה. כסף לגבות היתר לו יש אופן באיזה ושאלתל"ז.

 מקום בכל שנהוג משום להתיר טעםויתכן
 קנס לפרט מקום בכל נהוג וכן זה, קנס לגבותבמדינה

 היא בזה והסברא דירה. של מכירה בשטרכזה
 דסבור שאינו דבר על שסומך משום היאשאסמכתא

 שאין במקום אבל התחייב, ולכן לשלם יכולשהוא
 שהוא מה מצד ההתחייבות אין זה בלי דירהלקנות
 בגלל ומתחייב גומר הוא אלא דבר, איזהסבור

 מצאנו וכן זה. בלי דירה להשיג שאיןהמציאות
 שגומר פעמים שיש י"ג סע' ר"ז סי' חו"מברמ"א
 ומקני. גמר כן אם דירה, ישיג לא זה שבלי וכאןומקני.
 שכתב ט"ז סע' שם למבואר דדמי לומר ישועוד
 בו החוזר לקנוס בשידוכים שעושים שקנס וי"א :וז"ל

 בו החוזר שיתחייב הוא כדאי כי אסמכתא הוילא
 כאן ואף עכ"ל. חבירו, את שבייש הבושת לדמיבקנס
 הפסדים למוכר יש בזמן, הדירה בעד משלמים לאאם

 אחרת לדירה בכסף להשתמש רגילים כיגדולים
 לא מוגזם בפצוי אמנם ההפסד. את לשלם הואוכדאי
 וגאון הקנס. על להתפשר נכון ולכן זה היתרשייך
 מה וכל חשוב וב"ד קנין שצריך אמר שליט"אאחד

 הקנס לגבות אפשר אי זה ובלי בשו"עשמוזכר
 דרך מקילים שיש אמר רבית ולענין בדיעבד.ואפילו
 כאשר אבל פעמי חד לקנס כוונתו ונראה עכ"ל.קנס
 סי' ברמ"א וכמבואר לרבית לחשוש יש מצטברהוא
 ל"ג. ס"ק וש"ך ט"ז סע'קע"ן

 דוש"ת,והריני
 פיינהנדלר פסחישראל

 קיאסימן

 נעול במקלט בעלים ללא שנמצאו גז בבלוני להשתמש מותראם

 זיע"א. הק' האר"י יאצ"ט אב מנחם ה' א' יוםכס"ד

 מוהר"ר ומעיותיו בטדותיו מפואר הגאון, הרבכבוד
 נתיבות דק"ק רב שיימ"א פיינהנדלד פסחישרא'
 רגא יגברא וכיאות כראוי והשלו' הברכה טבואאחר

דכוותין

 ביום בטלפון השאלה בדבר מאהבה בתשובההנני
 דדרכו במקלט נמצאו אשר ריקים גז בלוני בשניה',

 דאינו אומרים הכית ודיירי כמפתח, נעוללהיות
 יכול האם גז, לבלוני זקוק השכנים אחד ועתהשלהם,
 אשר דברים המוצא כרין בהן ולהשתמש דמיהןלשום
 לקנות.שכיחי

 ידיעת ללא חפץ חבירו בבית דהניח בגוונאהנה
 במקום כמונח לדונו דאין נראה חבירו,ורשות

 ע"ז אחראי ואינו לשומרו א"צ חבירו דהאהמשתמר
 לעיין )יש מלשלם פטור בכוונה שלא הזיקםואם

 אדם שבני ועוד נעול שהמקום כיון משתמרדעכ"פ
 י.פ.פ.( החצר, בעל של שהם שחושבים לגנובפוחדים

 שהניחו בכלים ס"ד שע"ט סי' בשו"עכמבואר
 יכול הנחתם ע"י הפסד לי' אית אם וכןבחצירו,
 ע"י לנפשי' דינא אינש דעביד בי"ד בלא אפי'להוציא
 א', לסע' כוונתו )נראה שם ובנתה"מ ד' סי'שו"ע
י.פ.פ.(.
 מדעת, לאבדה לדונו נראה אין הלין דמטעמאאף
 דאין דאינשי במקום כן דמניח בכה"ג]אמנם

 מהתם, יקחו או ויסלקוהו חבירהם בממוןמתחשבים
 המשתמר, למקום חשיבא לא מ"מ מדעת[, אבדההוי

 מדעתו. שם דהניחו כיון עליו ליכא אבדהוחיובי
 להחליפו יכול שאינו מסתבר אבדה דיני וליכאוכיון
 דמקורו ]ואפשר האבדה, מהלכות נמי דהואבאחר
 עושה שאין דבר דמוכר דילפינן דוהשבות מקראנמי

 עשוי' שאינה באשפה דמניח והא וצ"ע[,ואוכל,
 גמ' כמבואר כאבדה דינו אותה מפנים ועתהליפנות
 בחצר דהוא הוזכר לא התם ר"ס סי' ושו"עכה:

 יניחו ובעה"ב אינשי, קפדי לא דבאשפה ועודחבירו,
 אבדה. הוי ובמפנהו המשתמר, כמקום הוי ולהכישם



קצזישפדן קיא סימן משפטחושןאבני

 דהוי אפשר במקלט דהוי כיון בני"דאמנם
 במקום כהינוח ודינו אינשי בהא קפדי דלאבאשפה

 שגנבים גניבה דהוא הדברים נראים מאידךהמשתמד,
 הוי ובהא שם[, ד"ס סי' ערוה"ש ]ועי' שםהניחוהו
 קודם בו שגרו דיירים דילמא צירוף איכא וכןאבדה,
 בו יש אם עליו להכריז דצריך כאבדה ודינושכחוהו

 לעצמו וליקחנו דמיו לשום יכול סי' בו אין ואםסי'
 לדינא. צ"ע ועדיין תפילין, במצא דס"ז סי'כמבואר
 מסופקני מונח דיהא דדינו ונטלו הינוח בספקוגם
 דהוא ברירא דלא כיון למוכרו דיכול דינא איכאאם

 משום איכא ומכר ואוכל עושה שאינו ]ודינאאבדה
 ע"י אם הכא לעי' יש וכן - הבעלים[, לטובתדהוא

 נמי דמעיקדא כיון יחזיר דלא דין איכאנטילתם
 להראשונים בחצרם מונח דהי' בהא בהשבהנתחייבו
 לידי' אתי דבאיסורא דינא אמרינן נמי דבחצדדס"ל

 תליא השותפין חצר דהוי והכא בהשבה,דנתחייב
 והכ"נ מאחרים, קונה השותפין חצר איבפלוגתא

 ועי'. זה. בפרט דברנו ובמק"אבזה,
 בעני"ז והחלטתו דעתו יודיעני שכת"רבתקוה

 המכרעת. היאאשר
ידידו

 גריסמרדכי

 שייט"א גרוס מרדכי הרבהרה"ג הגדוי יגאון השבתי אשרוזה

 מרדכי הרב הרה"ג וטסיק מתק חו"ב יקירי ידידיינבוד
 שמחה פרדס טח"סגרוס

 רשיית.אחדשהייט
 שמצאו אחד בנין מדיירי שנשאלתי השאלהעתד
 כמה כבר שם הנמצאים גו בלוני שני שלהםבמקלט
 חקירה, אחר גם ידוע ולא במנעול נעול והמקלטשנים
 דמיהם לשום יכולים אם ושאלו הכעלים. הםמי

 סי' חו"מ בשו"ע הנזכר תפילין וכדין בהםולהשתמש
 כ"א. סע'רס"ז

 כמקום לדונו שאין החשוב במכתבו כתבכת"ר
 שהרי לשומרו אי"צ המקלט שבעלי כיוןהמשתמר
 כמו מלשלם פטודים הוזקו ואם רשות בלי שםהניחו
 יש שעדיין ואומר ואען ד'. סע' שע"ט סי' בחו"מדאי'

 אדם ובני נעול שהמקום כיון המשתמר כמקוםלדונו
 שייכים שהבלונים חושבים כי משם לגנובפוחדים
 פטור, בכוונה לא הזיק שאם לן איכפן ומאילדיירים
 שהוא לן וסגי להזיק חשודים הדיירים איןוהרי

 עצמו. מצד שםמשתמר
 מוצא על אין אבידה שחיוכי כת"ר נתבעוד
 ע"כ. מדעתו שם הבלונים בעל שהניח כיוןהכלונים
 בעל של דעתו היתה מה תליא שזה נראהאמנם

 שם להניח רשאי שהוא שחשב יתכן שהריהכלונים,
 דברים הרבה שיש מקום הוא במקלט כלל בדדךכי
 רברים עוד שם יש אם מפדיע זה ואין שימושייםלא

 הבעלים שאין דבר שהוא שסבר י"ל וא"ככאלה.
 אם הפוסקים במחלוקת ותליא כך עלמקפידים
 רשאי באמת אם מדעת שלא ליאוש זה דיןלדמות
 המוטעית דעתו לפי אפילו עכ"פ אבל כן,לעשות
 המוצא את לדון יש שפיר ההלכה, מה יודעשאינו
 אבידה.כשומר
 בו ומצא חפץ שקנה אדם בדין הפוסקים דנווכבר

 בחפץ משתמש הוא הרי מום בו שמצא ולמדותמום
 טענת לטעון יכול שאינו הוא והדין מום, בושמצא
 ואינו בחפץ, שהשתמש כיון מחל שהדי טעותמקח
 שם ודנו ג'(. סע' רל"ב סי' )חו"מ להחזידויכול

 הוא המשתמש אם א', סוס"ק בפת"ש הו"דהפוסקים,
 המום, מציאת אחרי להשתמש שאסור יודע ואינוע"ה
 ידיעה בחסדון וגם מידותיהם השוו שחכמיםוכתבו
 שחסרון מכאן נלמד א"כ עיי"ש. בו לחזור יכולאינו
 השתמש. אם וכותו והפסיד פוטר אעו הדיןידיעת
 במקלט, הבלונים להניח שרשאי שחשב אף כאןואף
 זכותו. הפסיד כן הדין שאין כיוןאכל

 ע"ה בין לחלק יש ששפיר לומר יש בניד"דאמנם
 שאינו וכיון כאבידה לדונו דוצים אנו כאן כילת"ח
 לענין ודוקא מזו. גרולה אבירה לך אין הרין,יורע

 מוחל המשתמש שכל סהדי שאנן אומרים אנומחילה
 שפיר אבידה דין לו לתת אם כשדנים אבל טענתו,על
 לו ולהחזיד הדין יודע שאינו בזה להתחשביש

חפציו.
 אין גניבה, שהוא הדבדים שנדאים כת"רוטשייכ

 לא שהדי נעול במקום דבדים יניחו לא כי לי נראהזה
 נעול היה לא אם וגם משם. דבריהם להוציאיוכלו
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 כיון כגנבים שיתפסו יחששו עדייןמתחילה,
 שהזכיר ומה שלהם. שאינו כמקלטשנמצאים
 כאשפה שהמוצא כסופו ר"ס סי' בחו"מערוה"ש
 כמקום דוקא הוא גנוכ, שהוא יתכן להתפנותהעשויה
 פשוט. וזה נעול,שאינו

 שכעכר הדיירים שאחד הוא שמסתכר מהאבל
 שהיה כזמן שם זה את שהניח הוא זה ככנין גרהיה
 וגם כלונים. שם לו שיש שכח הוא ואח"כ כדירה.גר
 מקום לו שאין אלא שם, שהניחם זוכר שהואיתכן

 מקום שהוא כיון עכ"פ אכל החדש. ככיתולהניחם
 סע' ר"ס סי' חו"מ הרמ"א לדכרי כאנו הריהמשתמר

 ואפילו הניח ודאי כמו הוי דככה"ג ל' ס"ק וש"ךי'
 המשתמר מקום לך ואין כהם. יגע לא סימן כויש
 כהם. לנגוע לו אסור כודאי ולכן נעול ממקלטיותר
 שאם שכתכ שם הרמ"א דכרי על רע"א כחידושיוע'

 הינוח דרך הוא דמסתמא אמרינן לגמרימשתמר
 לדונו יש לעניננו גם וא"כ ע"כ. הוא הינוחוכודאי

 אחד גאון אתי והסכים כו. לנגוע ואסור הינוחכודאי
שליט"א.
 אם שאפילו לי ונראה למוכרם. רשאי אינו גםולכן
 אותם להחזיר צריך הוא אותם, ונטל המוצאטעה

 נחשב המקום וגם משתמר הוא המקום שהרילמקומם
 לביתו, אותם הוליך אם שאפילו עוד ונראהסימן.
 שהזכיר שמה הוא וטעמי למקומם. להחזירםצריך

 כעל כא שמא למיחש דאיכא מ"ח ס"ק שםהסמ"ע
 שם, מצאהו ולא זה ממקום ליטלו וכיקשהאבידה

 ואם השותפים, חצר שהוא לעניננו שייך זה איןע"כ
 הדיירים את שואל היה הגז, כלוני את ליטול כאהיה

 על אחד אף שאל שלא וכיון הם. איפהומתענין
 הופיעו לא שעדיין לומר יש שפיר הכלונים,אודות
 אתי והסכים למקומם. אותם להחזיר וצריךהכעלים
 שליט"א. אחדגאון

 ודוש"ת, ערכו כרום וטברכו יתרה בחיבה דושיאוהריני
 פיינהנדלר פסתישראל

 קיבסימן

 ישן תמורת חדש כלי לשלם השואל שיתחייב ע"מהמשאיל

 חשמ"ט סיוןי"ג

 בלוי ישעיה יעקב הרב חו"ב הגדוץ הגאץלכבוד
 ועו"ס, יהודה ברית טח"םשייפ"א
 ושיית,אחשה"מ

 ישכר שאם השואל עם להתנות מותר אםנשאיתי
 או ישן, כלי לו שהשאיל אף חדש, כלי שישלםהכלי,
 כזה אין אם לדון יש וכן רכית. משום אסורשמא
 אסמכתא. משום גזלאיסור
 מתנה וכן וז"ל: ה"ט שכירות פ"כ הרמב"םכתב
 להיות ושוכר שכר נושא או ש"ח על הפקדוןכעל
 בשכועות או שכממון תנאי שכל כשואל, בכלחייכין
 עכ"ל. עדים ולא קנין צריך ואינו קיים ממוןשל

 א'. צ"ד ב"מ וגמ' במשנהומקורו

 את להעלות השומר עם להתנות דיכול מכוארהרי

 יתחייכ ועי"ז מעולה, לשמירה שלוההתחייכות
 נקט שלא ומה הדין. פי על כהם חייכ שלאכדברים
 משום הוא שואל, של התשלום העלאתהרמכ"ם
 המצויה הדוגמה נקט ולכן ככל, חייכששואל

 כמו יתחייכו השומרים שאר שגם רוצהשהמפקיד
 השואל.שמתחייכ
 אסמכתא, משום כזה אין למה לעיין ישאפנם
 כשואל להיות שהתחייכ שמה חנם השומרשיטען
 וסמך אונס שיקרה לכו על עלה שלא משוםהוא

 כשורה. יהיה הכלשודאי
 הר"ן כחידושי שראיתי מה פי על ליישכונראה

 מהניא דהכא טעמא דהיינו : וז"ל שכתב א' צ"דכ"מ
 לה מוקמינן דהתם וההוא מידו קנו שלאאעפ"י
 השומרין כדין הוא כבר דהכא משום מידוכשקנו
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 דלעיל ההוא אבל יותר להתחייב מתנה שהואאלא
 עכ"ל. קנין בעינן כלל שומר בדיןשאינו

 בפרשת נתחייב שכבר דאדם בדבריוומבואר
 בהתחייבות לעלות להתחייב יכול בקלותשומרים,

 כאן אין כי קנין לזה צריך ואינו יותר. ולהתהייכשלו
 שבגלל ונראה אחרת. דרגה אלא בהתחייבותשינוי
 כיון אסמכתא משום בזה אין גם הזההטעם

 לא שבכלל מה מתחייב שאדם פירושהדאסמכתא
 ב'(, כ"ד )סנהדרין בקוביא משחק וכגון חייב,היה

 כלל קיימת היתה שלא התחייבות של חידושדהוא
 את והשליש חובו מקצת שפרע במי או דיבורו.לפני
 תן פלוני יום ועד מכאן לך נתתי לא אם לו ואמרשטרו
 עצמו את לחייב בא דהוא א'(, קס"ח )ב"ב שטרולו

 אסמכתא. הוי ולכן וכלל, כלל חייב היה שלאבמה

 חיוב, כבר לו יש חובו מקצת בפרע והריואיית
 שלא חדש דבר על היא עצמו הלוה שמחייב שמהוי"ל

 פרוע שהוא שטר למלוה לתת והיינו בו,נתחייב
 נ"ה סי' חו"מ שו"ע וע' כולו, לגבותו שאפשרמקצתו
 ס"ק שם ונתה"מ ט"ז ס"ק ר"ז סי' שם והש"ך ב',סע'
כ"ט.
 דרבית רבית, של חשש כאן שיש ראיתי לאוגם
 ומחזיר חטים סאה שלווה וכגון בהלוואה, רקשייכא
 לא יותר, נותן השואל אם בשאלה אבל סאין, שתילו

 כחפץ השתמש שרק כיון רכית לוה לקרואשייך
 אם ואף כלל. הלוואה כאן היתה ולא אותווהחזיר
 היתה לא הרי ערכו, כפול לו מחזיר והוא הכלינשבר
 לקרוא אין וממילא שאלה, אלא הלוואה שוםכאן

 רבית. בשםלתשלום
 נ"ח ב"מ התוס' ע"פ הוא כאן לדין שיש מהאטנם

 בההיא נמי אי : וז"ל שכתבו יוחנן רבי אמר ד"הא'
 לו שהשאיל העולם סבורים כשואל שמתחייבהנאה

 בתוס' ומבואר עכ"ל. נפשיה משעבד הנאהובההיא
 משום הוא כשואל להתחייב קנין בעינן שלאשהטעם
 לו, שהשאילו סבורים שהעולם מיוחדת הנאה לושיש
 שם לו שיוצא כיון ולכן משאילים. נאמן לאדםורק

 אף כשואל להיות זה תמורת מתחייב הוא נאמןכאדם
 קנין. עשהשלא

 אדם אין ממשית, תועלת לו שתהיה דבליומשמע
 דוקא צריך אלא בעלמא מלים ידי על עצמומשעבד

 ומבקש החפץ, לו משאיל שהוא כאן גם אמנםקנין.
 הנ"ל הסברא שייכת שואל, מכל יותר להתחייבממנו
 של שם יקבל כאן גם שהרי ממשית, תועלת לושיש
 משעבד הוא זה ותמורת לו, שמשאילים נאמןאדם

 לו שיש כיון הדין, מן יותר התחייבות עלנפשיה
 קנין. שום עשה שלא אעפ"יתועלת

 כלי שישלם השואל עם להתנות שאפשרונמצא
 הנזק, כפול שישלם להתנות וכן הכלי, ישבר אםחדש
 משפטי שצריך נראה אמנם קנין. שום צריך לאוגם

 ופשוט.התנאים,
 שהובאו הריטב"א דברי כאן ששייכים ליוהעירו
 מוסד של החדשה במהדו' )ונדפסו סו. ב"מבשטמ"ק

 בשטמ"ק )קנג: הלוהו מתני' בד"ה קוק(הרב
 וקנס מחברו מעות שלוה "כל וז"ל: שכ'הרגילים(
 שקבע לזמן אפרעהו לא שאם מעכשו בקניןעצמו
 מוכח וה"נ ריבית משום בו שאין כפלים לושישלם

 עכ"ל. חובו", במעות שפרע דמי מההיא ג"פבפ'
 ברעק"א ומצאתי לנד"ד. ממש דומה זה נידוןולכאו'

 פליגי תוס' דלכאו' שכ' מה אות שם ב"מבמשניות
 שעושה מיירי שהריטב"א להעיר ויש זו. סבראעל
 ולפחות בזה. וצ"ע קנין, בלא עסקינן והכאקנין

 קנין. שיעשו נוספת עצה בזההרוחנו
 דעת אינו הנ"ל שהריטב"א מצאתי החיפושאחר
 וכ"פ קסח. ב"ב מיגא"ש הר"י כ"פ אלאיתיד

 הביא דהרשב"א גם ומצאתי של"ה. בסי'הריב"ש
 וס"ל תרנ"א סי' ח"א בשו"ת מיגא"ש הר"ידעת

 זה דיון - והעיקר הערמה. משום לכתחילהדאסור
 פסק דהשו"ע סי"ד קע"ז סי' ביו"ד להלכהנפסק

 והריב"ש כהריטב"א מתיר והרמ"א הנ"לכהרשב"א
 בזה. שהאריך סקל"ה שבהגר"אועיי"ש

 סי' יו"ד בשו"ע מפורשת זו ששאלה ראיתישוב
 מישראל ברזל צאן מקבלין אין וז"ל: א' סע'קע"ז
 דמיהם משלם המקבל הרי הצאן מתו ואם וכו'דהיינו
 ורחוק לריוח קרוב הצאן בעל שהרי אסור זההרי

 הוקרו שאם הצאן בעל עליו קבל אם לפיכךלהפסד,
 וכו' מותר זה הרי ברשותו הן הרי נטרפו או הוזלואו

 אלא מיירי לא זה וכל וז"ל: הרמ"א וכתבעכ"ל.
 במה כלל ריוח לו אין אם אבל ריוח למקבלכשיש
 כל עליו קיבל ואפילו כלל הלוואה כאן איןשמקבל
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 עליו לקבל חנם לשומר מותר דהא שריהאחריות
 עכ"ל. כשואללהיות

 את שואל הוא שהרי ריוח למקבל יש הריובניד"ד

 ואיך הלוואה, כמו דינו כן ואם ממנו, ונהנההחפץ
 יותר משלם שהוא עד האחריות כל את מקבלהוא
 שכיון ודאי אלא שואל, של דין פי על שמחויבממה
 ורחוק לשכר קרוב הוי המלוה ואצל הלוואה כאןשיש

 שרק הרמ"א כתב ולכן רבית. משום כאן ישלהפסד,
 הנאה. לו שאין כיון כשואל להיות מתנה חנםשומר
 נראה ולכן מחיובו. יותר על מתנה שואל איןאכל

 אין שאז המשאיל של יהיה וזולא שיוקרא היאשעצה
 המקבל. עם להתנות יכול ושפיר כמשכיר אלאדינו

 כל לתת המקבל שחייב שכיון הוא העניןוביאור
 ומה אצלו, הלוואה כמו הכסף הרי הצאן, שלהשווי
 שהוא רבית כמו הוי הרווחים מן חלק גם לושמוסיף
 על הם והוזלה שאונס באופן אבל הלוואה. עלתוספת
 כאן אין ושוב הנותן של עדיין נחשב הצאן הריהנותן,
 המקבל מעצמו מת הצאן שאם ואעפ"י רבית.איסור
 הנותן, על זה דברים שלכמה כיון אבל לשלםצריך
 כרבית. מיחזי לאשוב

 השואל כאשר רכית חשש שיש כיוןו5מעשה
 יש הישן, הכלי ישבר אם חדש כלי לתתמתחייב
 כמבואר וזולא יוקרא עליו יקבל שהמשאיללהחמיר
 תלויה זו ששאלה אמר שליט"א אחד גאוןלעיל.
 דאגרא ספינה בענין נשך איזהו בפ' הגמ'בדברי
 שיוקרא עצה שיש אמר ולמעשה ע.(. )ב"מופחתא
 ולא כשוכר הוי ואז המשאיל חשבון על יהיהוזולא
 לרבית. לחשוש אין ושובכשואל

 אם לעיין יועיל אם שליט"א לכת"ר מאדואודה
 נכונים.דברינו

 מאד, רבהבברכה
 פיינהנדלר פסחישראל

 הבדייץ חבר הגדו5 הגאוןתשובת
 ש5יט"א ביוי ישעי' יעקב הרבהרה"ג

 תשמ"ט מנ"אי

 שייט"א, פיינהנדלר פסח ישראל ר' הרה"ג טע"כאי
 שאיתגבדבר

 לא סימן בקצה"ח עי' לא, או קנין צריך אםבענץ
 סט סי' ת"א מהדו"ת ובשו"מ שם. ובנה"מ שמוסימן
 בח"ב אבל אסמכתא. דהוי משום קנין שצריךכתב
 קנין. שא"צ מסיק נא סימןשם

 שכתב סק"ד קעו סי' יו"ד ש"ך עי' רביתו5ענץ
 יותר מתחייב שאינו משום רבית, משום בזהשאין
 בעין. מחזירו כעין כשהיא אבל ישבר, אםאלא

 ובכבודבברכה
 בלוייעקב

 י.פן. ש5הערות

 תש"ן אלולב'

 א' ס"ק ש"מ סי' בקצה"ח הוא קצה"חמקור

 מחמת במתה להתחייב שואל התנה שאםשמסיק
 בעלמא. בדברים סגימלאכה

 חידושים ש"מ סי' המשפט בנתיבות נתה"מטקור
 קניז. בלא דמתחייב מסיק גם ב'ס"ק
 גאון דברי גם בעצם רבית לענין זה כאן שנתבטה
 אחרי ד' ס"ק קע"י סי' שם הש"ך שהרי שליט"אאחד
 ועד : וז"ל כתב ישבר אם אלא מתחייב שאינושכתב
 ע"כ. לזולא בעלים ברשות הוא שבירהשעת

 שכתב קע"ו סי' הטור דברי על בב"י מפורשוכן
 להיתר טעם רבינו ונתן : וז"ל וכו' פרה לשכורמותר
 כלומר מיתה שעת עד הבעלים ברשות שהואלפי
 עכ"ל. וזולא יוקראלענין
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 קיגסימן

 ונשבר מים מיכל לחברו הנושאבענין

 תשמ-ה כסלוכ"1
 חדר מנה5 ש5יטייא בלוך רפאל הרב וחניני ידידי5כבוד
 יצ"ו, ננתיבות חייםתורת
 דב: זיישעשיזם

 לתלמיד שעזרת השאלה בדבר מכתבךקב5תי
 נפל והמיכל )ג'ריקן( מים מיכל במקומוונשאת
 לא. או לשלם עליך אם ושאלתונשבר,

 סע' ד"ש סי' חו"מ לשו"ע זה דין לדמותהשבתי
 ונשברה בשכר למקום ממקום חבית המעביר : וז"לא'
 והרי גדול אונס זה שאין שישלם הוא תורהדין

 תקנו אבל בהן חייב שהוא ואבידה כגניבההשבירה
 אתה שאם בה פשע שלא שכועה חייכ שיהי'חכמים
 לחבירו חבית שיעביר אדם לך אין ישלםאומר

 הבהמה כמיתת החבית שבירת בו עשוולפיכך
 עכ"ל.ושבירתה
 לילדים לעזור אותך ששכרו לומר יש בעניננווכן
 ואעפ"י הכמים. תקנת של הפטור עליך וחלכטיול,
 הילדים עבוד דברים לשאת בפירוש לך אמרושלא
 אופן בכל עזרה להגיש שצריך מאליו מובןאבל

 העבודה. מן חלק וזהשאפשרי
 ואז להשבע שעליך למעלה המבואר הדין חלויכן
 צורך אין לך מאמינים התלמיד הורי ואם פטור.תהיה

בשבועה.
 בהרבצת הקודש עבודת להמשך בברכהואמיים

 ישראל. לילדיתודה
 ידיד1,ממני

 פיינהנדלר פסחישראל

 קידסימן

 נשרף והוא מכשיר לכבותשכח

 תשמ"ג טבתו'

 נ"י זיידל ממשפחת החביב הנחור5כבוד
 רנ!ש5ו'

 כביסה מכונת מחבירו אחד ששאל המעשהבענין
 מחמת מתה מדין לפטור יש אם אותו, לכבותושכח

 נשרף. המנוע כימלאכה,
 כגון הוא מלאכה מחמת מתה של הגדרהנה
 בלה הזה הזמן ובתוך שנה לעשרים בגד לושהשאיל
 בבגד שישתמש לו נתן הוא לזה כי פטור אזהבגד,
 ובתוך מכונה לו שהשאיל כגון או יגמר, הבגדוכמובן

 לחייבו אין בזה אז התקלקלה, היא הרגילההפעולה
 אבל שעשה. מה וזה שישתמש השאיל הוא לזהשהרי

 להשגיח צריך היה שהרי פשיעה אלא זה איןבניד"ד,
 מחמת למתה ענין זה ואין המכונה, אתשיכבה
 שמעתי זה כל זה. את לו נתן הוא לזה לא כימלאכה
 ש"מ סי' חו"מ בשו"ע פשוט והוא גדול,מת"ח
 שד"מ בסי' וכן הארץ", כל כדרך "שלא : א'סוס"ע
 בו". שינה "ושלא :ס"א

 נ5ונ"ח דוש"תוהריני
 פיינהנדלר פסחישראל
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 קטוסימן

 : מיותרת מנה לקחת רשאי ישיבה בחוראם
 לאכול רשאים ישיבה של מטבח עובדיאם

 תשמ"ה שבטי"ד

 שליט"א בוכובזה אברהם החביב הבחורלכבוד
אחדשה"ט

 ץקחת רשאי ישיבה בחור אם א:ענף
 מיותרתטנה

 אוכל לקחת רשאי בישיבה בחור אםשאלת
 שבחורים וכגון בישיבה, אחרים שולחנות עלשנשאר
 מיותרות. מנות ויש לכיתםנסעו

 אסור לזה מתנגד הישיבה ראש שאם בזהוהנראה
 דעת שעל א' ט' ב"ב בגמ' וכמבואר מנה עודלקחת
 ביום פעמיים ארוחות לחלק ירצה ואם תורמים.פלוני
 אינו ביום, פעמים ג' שנותנים ישיבות כשארולא
 הישיבות כל כמו נוהג אם אבל זאת, לעשותרשאי
 חייבים ובישיבות הסדר כך כי נותנים, זה דעתועל

 גזל. של ענין בדה יש שומעים לא ואם בקולו,לשמוע

 דברינו על כתב שליט"א שורש יוסף הרבוהרהייג
 להכא ט. ב"ב הגמ' ענין מה להבין זכיתי לא :וז"ל
 על צדקה לגבאי צדקה דהנותן קאמרינן התםדהא
 להעביר הגבאי רשאי וע"כ נותן, הגבאי שלדעתו
 משא"כ לכסף, שוקוק לו שנראה עני לכלהכסף
 הוא אלא צדקה גבאי אינו הישיבה הראשבניר"ר
 ואביון לעני יותר ודומה צדקה, המקבל העניעצמו
 לעני נותן צדקה והנותן ילדים, מרובת משפחהכעל

 ואין ביתו, לבני עינו ראות לפי הכסף אתשיחלק
 של בביתו האוכל לחלוקת שייכות כל הצדקהלנותן
 רשות בלי שאוכל דבחור ופשיטא הכא. וה"ההעני
 יבחר. והבוחר עכ"ל. בגזלעובר

 אפשר הרי השולחן, על אוכל נשאר אםולכן
 רשאי וע"כ מקובל דכר וזה אחרת, בארוחהלהגישו
 מיותרות. מנות יקחו שבחורים להתנגד הישיבהראש

 ישיבה של מטבח עובדי אם ב:ענף
 ץאכוזרשאים

 במטבח לעובדים מותר אם ששאלת מהבענין
 הישיבה. מראש רשות לקכל מבלי לאכולהישיבה
 דה הרי הישיבה, של האוכל מן לאכול רוציםאם
 מן לאכול לפועל זכות ואין המלאכה גמראחר

 באותו המטבח עובדי דרך ואם עבודתו. בזמןהפירות
 צריכים אינם אתו, שעובדים האוכל מן לאכולמקום
 ואם המנהג. על ויסמכו הישיבה, ראש אתלשאול
 כי רשאי אינו דה, על מקפיד אופן בכל הישיבהראש
 למעלה. שכתבנו וכמו הדרךכך

 גאון מו"ר מפי שמעתי זה במכתב שכתבתי מהכץ
 שליט"א.אחד

 וברכה, בהצלחה וטברכו דושיאוהריני
ידידו

 פיינהנדלר פסחישדאל
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 קטזסימן

 ; עכו"ם טעות של הגדרים ; התורה מן אסור עכו"ם גזלאם

 ; במשקל גוי טעות ; הסחורה בחשבון שטעהגוי
 ; פרע שלא בשעה חובו שפרע לו ולומר גוי לרמות מותראם

 ; ממנו שגזל לגוי להחזיר חייב ואם לעושק טעות ביןהבדל
 ; לגוי עבודה שכרתשלום

 ; לשלם בלי צבורי ברכב לנסוע רשאיאם
 נוער כרטיסית לנהג לתת מותראם

 דברים ארבעה מנכרי קנה שיהודי מעשה עלנשאלתי
 שכח חשבון הנכרי עשה 1כאשר לק1פסה א1תם1הכניס
 לנכרי להשיב צריך אם 1שאל1 דברים. שלשה רקוחישב
 הרביעי. הדבר עץ התשל1םאת
 ירקות קיץו וחצי שץשה שקנה באחד מעשה היהוע1ד
 אבל היה1די וענה שקל1 הם כמה הנכרי ושאל נכריאצל

 לב1 שם לא כי קילו שלשה רק בחשבון רשםהנכרי

 מצ1ת יש אם שאץ1 בזה 1גם וחצי. שלשה אמרשהיהודי
השבה.
 וטעותו עכ1"ם גזל בדין טועים שרבים וראיתיוהי1ת
 בס"ד. 1פוסקים בש"ס טטק1רם הדברים את אבאראמרתי

 התורה מן אסור עכויים גזל אם א:ענף

 הניחא כותי ככרם ולא רעך בכרם ב' פ"ז ב"מבגטי
 למישרי קרא דאצטריך היינו אסור כותי גזללמ"ד
 מותר גזילה השתא מותר כותי גזל למ"ד אלאפועל
 הקדש של ולא רעך בכרם לה מוקים מיבעיאפועל
 מה א"כ מדרבנן רק אסור כותי שגזל נאמר ואםע"כ.
 את ידרוש איך מותר עכו"ם גזל המ"ד על הגמ'שאלת
 רק הוא אסור עכו"ם גזל למ"ד גם והריהפסוק
 מכאן מוכח אלא הפסוק את צריך לא הוא וגםמדרבנן
 סי' חו"מ הגר"א כ"כ התורה, מן הוא עכו"םשגזל
 ח'. ס"קשמ"ח

 דגזל הסוברים שיטת את בדוחק ליישבונראה
 שם התוס' דברי ע"פ מדרבנן אלא אסור אינועכו"ם
 אם מותר עכו"ם גזל למ"ד שאפילו שכתבו אלאד"ה
 שגזל ס"ל שתוס' ואף דאסור. מודה השם חילוליש

 עכו"ם שגזל הדעה לפי אבל התורה, מן אסורעכו"ם
 המ"ד על לא התוס' סברת לומר אפשר מדרכנןאסור
 והיינו אסור עכו"ם שגזל אלא מותר עכו"םשגזל

 השם חילול שיש שבמקום מודה הוא גם אכלמדרבנן
 סובר מותר עכו"ם שגזל ומ"ד התורה. מןאסור

 מותר. השם חילול במקוםשאפילו
 הניחא שאמרו שמה הגמ' דברי יתיישבוולפתז
 היינו קרא, דאיצטריך היינו אסור עכו"ם גזללמ"ד

 השם חילול שיש במקום הפסוק את להעמידשאפשר
 מן לוקחים שפועלים ורואה בעה"ב שעומדוכגון
 מן שאסור מודה הוא גם ואז בהם ומוחההכרם
 פועל שהוא כיון בכה"ג שמותר הפסוק וקמ"להתורה

 שגזל המ"ד לפי אכל פירות. לקחת כפועל זכותווזו
 במקום אפילו שמותר סובר הוא א"כ מותרעכו"ם
 תירצו זה ועל קרא, קמ"ל מאי וא"כ השםחילול
 אחר. בענין הפסוקשדורש
 לשיטת לכאורה יועיל לא שכתבנו מה כלאטנם
 שסובר מותר בכותי ישראל ד"ה א' נ"ז סנהדריןרש"י

 משום מדרבנן רק הוא אסור עכו"ם גזל מ"דשאפילו
 את שיישבנו התירוץ נסתר וא"כ ע"כ. השםחלול
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 דבמקום אמרנו שהרי דרכנן עכו"ם גזלהסוברים
 שגם רש"י סובר וכאן התורה, מן הוא השםחלול
 מדרבנן. רק הוא השם חלולבמקום

 "משום בין לחלק שיש רש"י שיטת ליישב1'קט
 שכל והיינו השם". חלול "במקום ובין השם"חלול
 שמא החשש בגלל נאמר עכו"ם גזל של דרבנןהדין
 אפילו ולכן השם חלול יהיה ואז לעכו"םיתודע
 חלול משום לאסור יש לעכו"ם נודע שלאבמקום
 בפועל ויש לעכו"ם כבר שנודע במקום אבלהשם.
 מן הוא עכו"ם שגזל מודה רש"י גם בזה השםחלול

 ב' פ"ז ב"מ הגמ' את ליישב אפשר ובזההתורה.

 מן הוא ולכן השם חלול בפועל שיש במקוםדאיירי
 רש"י. לדעת גםהתורה

 מן אסור עכו"ם שגזל הפוסקים הוכיחוועוד
 יגלום יכול ב' קי"ג ב"ק בגמ' שנלמד ממההתורה
 ע"כ. קונהו עם ידקרק קונהו עם וחשב ת"לעליו

 דהכי לר"י ונראה וז"ל יכול ד"ה התוס'ופירשו
 לו ויתן הכנעני את שיטעה עליו יגלום יכולפירושו
 א"כ עכ"ל. קונהו" עם וחשב ת"ל לו שנתן ממהפחות
 שהוא כיון התורה מן אסור עכו"ם שגזל מכאןנלמד
 הנ"ל. הגר"א כ"כ הפסוק, מןנלמד

 בתיבות: דבריו סיים הנ"ל בסנהדרין רש"י1הנה
 אסור עכו"ם שגזל שהמ"ד והיינו בתרא,בהגוזל
 למה כוונתו ובפשטות בתרא. בהגוזל נזכרמדרבנן
 רק שהוא קונהו עם וחשב הפסוק מןשדרשנו
 שתרצנו מה לפי אבל התורה. מן נאסר ולאאסמכתא
 מן עכו"ם גזל שיש מודה הוא דגם רש"יבשיטת
 שהגמ' לומר רש"י הוצרך למה קשה א"כהתורה,

 לומר אפשר הרי דרבנן, באיסור איירי בתראבהגוזל
 השם חלול שיש כמקום ואיירי גמורה דרשהשזו

בפועל.

 קונהו עם ידקדק בגמ' שאמרו שכיון לתרץוצריך
 לא שהוא העכו"ם את להטעות שאפשר אייריע"כ
 שימת של ענין שהוא משמע דקדוק כי בטעותירגיש
 ולכן השם, חילול בפועל כאן שיש איירי לא וא"כלב,
 נודע שכבר במקום אכל דרבנן, רק שהוא רש"יכתב

 שיש כיון התורה מן שהוא לומר יש שפיר אזלעכו"ם
 וכנ"ל. בפועל השם חלולכבר

 עכו"ם פעות שץ הגדרים ב:ענף

 "טעות וז"ל ה"ד גזילה י"א פ' הרמב"םכתב
 אבל מעצמו שטעה והוא ומותרת כאבידתוהעכו"ם
 ב' קי"ג ב"ק בגמ' אמנם עכ"ל, אסור"להטעותו

 שמואל אמר שם דגרסינן להטעותו מותר שגםמשמע
 לקנא מכותי זבן דשמואל הא כי מותרתטעותו
 זוזא חד ליה ואבלע זוזי בד' דפרזלא במרדדהבא
 נחשת של בחזקת זהב של "מזרק וז"ל ופירש"יע"כ.
 מדמיו זוז שעיכב אחרת טעות ועוד זוזא ליהואבלע
 ונראה עכ"ל. " ד' במקום ג' שלקח בחשבוןוהטעהו

 משמע וא"כ ד' במקום ג' רק לגוי שנתן רש"ימדברי
 הרמב"ם. כדברי ולא במתכוון אותושהטעה
 ותירץ כ' סי' פ"י שם היש"ש זה על עמד1כבר
 כפ' בחושבנא זוזא ליה ואיבלע לפרששצריכים

 וילך הגוי שישמח בעבור יותר לגוי זוז שנתןהערוך
 שילם לא זה פירוש ולפי ע"כ. הר"ן, פי' וכןמהרה
 ממה יותר לו שילם הוא ואדרבא פחות, לגוישמואל
 הגוי של דעח גניבת כאן שיש להקשות ואיןשבקש.
 זה וגם מותר זה עצמו את מטעה שהגוי היכאשהרי
 רש"י של פירו.שו לפי ואפילו עצמו. את מטעההוי
 את משך שכבר באופן דוקא שאיירי היש"שכתב
 בתשלום ההטעייה את מדמה רש"י וא"כהחפץ

 קנה שהיהורי כיון כי שמותרת, הלוואתולהפקעת
 מותר ולכן חוב כבר הם זוזי הד' ממילאבמשיכה
 אם אבל הלוואתו. הפקעת נחשב שזה ג' רקלשלם
 הלוואתו הפקעת כאן שאין במקום הגוי אתמטעה
 שמוסיף ומטעהו אחר דבר או כלים ממנו שקנהוכגון
 שהוא מטעהו והוא ממנו הגוי שקנה כגון או במניןלו

 גזל דהוי שאסור מודה רש"י גם אז כסף יותר לוחייב
 עכת"ד השם חלול דליכא היכא אפילו ואסורממש

 על לסמוך יש אם יבואר ה' בענף ולקמןהיש"ש.
 להלכה.רש"י

 כתב מותר. לכו"ע מעצמו הגוי טעה אםאמנם
 שעשה כגון "כיצד וז"ל ה"ה גזילה י"א פ'הרמב"ם
 ראה ישראל לו שיאמר וצריך וטעה חשבוןהעכו"ם
 שאתה מה אלא יודע ואיני סומך אני חשבונךשעל
 לו אמר לא אם אבל מותר זה כגון לך נותך אניאומר
 שם ונמצא לבודקו העכו"ם יתכוון שמא אסורכן

 שהרמב"ם שם המ"מ וכתב עכ"ל. מתחלל"שמים
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 מהך מיהו ע"ב קי"ג בב"ק הכי רעבר כהנא כרבפסק
 ישראל לו שיאמר דא"צ התם משמע ורבינאדשמואל

 הכי דעכד כהנא ורב סומך אני חשבונך שעלראה
 השמיטו והרמ"א השו"ע וכן ע"כ. חסידות"ממידת
 ס"ק שמ"ח סי' חו"מ מהגר"א משמע וכן זוהלכה
י"ג.

 את להטעות שמותר שסוברים פוסקיםויש
 ד"ה ב' קי"ג ב"ק בתוס' משמע וכן במתכוון.העכו"ם
 אסור מותד היה כנעני לטעות אע"ג וז"ל:יכול

 עצמו ועושה שגוזל יודע שהכנעני במקוםלהטעותו
 אז יודע הכנעני שאין במקום ומשמע עכ"ל, ידעכלא
 שמ"ח סי' הד"מ למד וכן במתכוון. להטעותומותר
 סתם כתב שהטור ואעפ"י שם. הטור בדעת א'ס"ק

 ממה הד"מ כן שדייק נראה אבל שרי, עכו"םשטעות
 השם חילול דליכא לו יודע שלא וכלבד הטורשכתב
 לן איכפת מאי מעצמו שטעה בטעות מדובר ואםע"כ

 לב שם לא שהוא לטעון יוכל היהודי והרי לושיודע
 בטעות הטור מדכר בודאי ולכן הגוי, שללטעותו
 הגוי. את מטעהשהיהודי

 את להטעות שמותר תו"ס שיטת שבארנו מה?פי
 וכגון לשקר. גם מותר אם נשאלתי כמתכוון,הנכרי
 אף ארבע לו יאמר לי, נתת כמה אותו ישאלאם

 שלש. רק לו נתן הואשבאמת
 גם שאסור דעת, גניבת מטעם לאסור ישו?כאורה

 הגוי את להטעות שהתירו הפוסקים אמנםבנכרי.
 בדברי וכדמוכח דעת לגניבת חששו לא הריבמתכוון,
 הטעם שכתב ו', ס"ק שמ"ח סי' ריש חו"מהסמ"ע

 אלא הותר ולא להטעות, שאסור שאמרו הפוסקיםשל
 דעת, גניבת של האיסור משום הוא מעצמו,כשטועה

 אינם כמתכוון להטעותו שהמתירים מוכח כןואם
 לזה.חוששים

 לאיסור חוששים שאינם הפוסקים טעםובבטשור
 להטעותו, איסור שאין שכיון לומר יש דעת,גניבת
 אפשר אי שהרי דעתו, לגנוכ מותר גם ממילא כןאם

 מכל שונה שזה ומה דעתו. לגנוכ מבלילהטעותו
 תועלת לו שיש משום הוא הנכרי, של דעתגניבת
 תועלת לו שאין במקום אבל לו, שמותרתממון

 אותו שיכבד כדי דעתו לגנוכ רוצה סתם אלאממונית,
 אסור.זה

 כבר שהרי הרמכ"ם כדעת עיקר נראה לרינאאמנם
 של דעתו גגיבת אפילו שהרי ונבר התוס' עלהקשו
 הלכו וכן להטעותו. שאסור כ"ש וא"כ אסורעכו"ם
 והמרדכי הסמ"ג הם הלא עו"פ הרמב"םבשיטת
 ובפרט ג'. ס"ק שמ"ח סי' והש"ך היש"שוהגמ"י
 גזל של תורה איסור כאן יש פוסקים הרכהשלדעת
 העכו"ם להטעות ואסור להחמיר יש בודאיעכו"ם
 שרי. מעצמו טעה אםורק

 דסחורד בחשבון שפעד גוי ג:ענף

 והגוי דברים ארבעה הגוי מן שקנה השאלהבענין
 נקרא שזה נראה דברים, שלשה על רק חשבוןעשה
 עשה לא שהרי ומותר, מעצמו שטעה עכו"םטעות
 אינו וגם לטעות. לגוי שגרמה פעולה שוםהיהודי
 שכבר כיון סומך אני חשבונך על ראה לו לומרחייב

 והסכים הפוסקים. הכריעו שכך ב'( ענף )לעילהוכחנו
 שליט"א. גולדברג הגרז"נאתי

 ?סשקץ בהקשבד גוי מעות ד:ענף

 מה היהודי את ששאל גוי בענין השאלהובדבר
 קילו וחצי שלשה ענה והיהודי המלפפוניםמשקל
 שהגוי נראה בזה גם קילו, שלשה רק ורשם טעהוהגוי
 הנכון. המשקל את לו אמר היהודי שהרי מעצמוטעה

 : וז"ל כתב ד' סע' גזילה בהל' הגרש"ז והריוא"ת

 החפץ בעד מעות בנתינת כחשבון להטעותואסור
 לו מקנה הנכרי אין שהרי קונהו, עם וחשב שנא'כמו

 והמטעהו לו, שפסק הדמים סכום בעד אלאהחפץ
 חובו כמפקיע ולא החפץ כגונב ה"ז המעותבחשבון
 במתכוין, במטעהו רק נאמרו דבריו אמנםעכ"ל.
 מעצמו. הגוי טעהובניד"ד

 את יתלה הטעות את יגלה הגוי שאםואעפ"י
 את לו הודיע לא שהיהודי ויאמר ביהודיהאשמה
 את שהודיעו לטעון יוכל היהודי הרי הנכון,המשקל
 אתי והסכים האמת. זאת שהרי שמע לא והואהאמת
 במשקל ישקר היהודי אם אמנם גולדברג.הגרז"נ
 הוא בזה הרי קילו, שני רק כאן שיש שיאמדוכגון
 בלי מלפפונים עוד שלוקח ומה במתכוון אותומטעה
 עכו"ם. גזל איסור כאן יש תמורתםלשלם
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 יו ו5וטר גוי 5רטות טותר אם ה:ענף
 פרע שלא בשעה חובושפרע

 מגוי שקנה שסיפר אחר תשובה מבעלנשא5תי
 ללכת מיהר וכאשר שקל חמישים בשוויירקות
 הירקות עבור שילם לא שהוא הגוי לו הזכירלדרכו,
 שקל מאה של שטר לו נתן כבר שהוא ענהוהיהודי
 עשה אם ושאל עודף, לו חייב שהוא הגוי אתושכנע
 לגוי. להחזיר חייב ואםכהוגן

 ב"ק היש"ש דברי ב' בענף לעיל הבאתי כברוהנה
 אסור ועו"פ הרמב"ם שלדעת שכתב כ' סי'פ"י

 כיון רש"י לשיטת אמנם גווני. בכל העכו"םלהטעות
 עליו מוטל וכעת הפירות את היהודי משךשכבר
 הלוואתו והפקעת כהלוואה, דינו התשלום הרילשלם
 פחות לגוי לשלם יכול רש"י לשיטת ולכןמותרת,
 הגוי את שמטעה כאן אף וא"כ לו. שמגיעממה

 הסכים שהגוי מותר, רש"י לשיטת אז כבר,ששילם
 כהפקעת זה הרי החוב, את שילם כבר שהיהודיכיון

 כבר שהרי צ"ע זה גם באמת אמנם ומותר.הלוואתו
 הסוגיא את מפרשים והר"ן שהערוך היש"שהביא
 קניה על שתשלום הגמ' מן הוכחה ואין אחרבענין
 כאן שיש נראה לרעתם ולכן הלוואתו כהפקעתנחשב
 וצ"ע. ואסור, עכו"םגזל

 ודאי שלכתחילה אמר שליט"א גולדכרגוהגרזיינ
 הסכים בדיעבר ולענין דעת, גניבת כאן יש כיאסור
 ביש"ש. שהובאו והר"ן הערוך לרעת לחוששיש

 ונפיק בעייל השו"ע על הנתיבות שלדעתוהוסיף
 כל מתבטל אז החוכ את משלמים שלא כיוןאזוזי
 כן. לא רש"י בדעת סובר שיש"ש כנראה אבלהמקח

 5עושק שעות בין ההבד5 ו:ענף
 ממנו שגז5 5גוי 5החזיר חייבואם

 שהטעה שאחרי מבואר ה' בענף הנזכרבמעשה
 ובזה במרמה. כסף ממנו הוציא החוב בעניןהגוי
 כאן אין שהרי אסור ודאי שזה היש"ש לפינראה

 וא"כ ממש. כגזל מטעהו אלא הלוואתוהפקעת
 שלקח מה לגוי להחזיר חייב אם השאלהנשאלת
 באיסור.ממנו

 לגזול "ואסור ה"ב גזילה הל' פ"א הרמב"םוד'5
 או לגזלו אסור עכו"ם אפילו תורה ריןכלשהוא
 מפורש וא"כ עכ"ל. יחזיר" עשקו או גזלו ואםלעשקו
 גם ולכן העכו"ם מן שגזל מה להחזיר חיובשיש
 להחזיר. צריך דידןבנידון

 הרמב"ם ל' העתיקו שנ"ט סי' ריש והשו"עוהטור
 ונראה יחזיר, עשקו או גזלו דאם הסיפא אתוהשמיטו

 א' סע' ש"ס כסי' שכתבו מה משום שהשמיטוהולי

 המפשט נתיבות ודעת הגזילה. את להחזירשחייבים
 קידוש משום הוא לו שההשבה א' ס"ק שמ"חסי'

 מן הוא שהשבה שמוכיחים יש אמנם מדבריהם.השם
 פ"א. גזילה הל' המלך שער ע'התורה,

 שם כתב לעשקו שאסור שכתב הרמב"ם דבריוע5
 לעשקו שאסור שכתב זה על לתמוה יש וז"ל:הכ"מ
 לאפוקי דמשמע כתיב רעך את תעשוק לא קראדהא

 ]קיג:[ ומאכיל הגוזל פ' דאמרינן ועו"קעכו"ם
 הפקעת היינו ועושק מותר הלוואתודהפקעת
 כגון וכו' עושק איזהו בסמוך רבינו כמ"שהלוואתו
 שרבינו וי"ל שכירות או הלוואה חבירו ביר לושהיה
 שרי ממש גזל שאין הלוואתו הפקעת כדפירש"יסובר
 נתתיו ליורש דטען היכא כגון השם חילול ליכאכי

 וגם משקר דקא בהדיא העכו"ם ידע דלא ומתלאביך
 אסור מותר העכו"ם רטעות אע"ג שם כתבוהתוס'

 עצמו ועושה שגוזל יודע כשהוא העכו"םלהטעות
 לעשקו או לגזלו אסור לכתוב רבינו ודייק יודעכלא
 מן זה איסור שאין לומר בל"ת עליו שעובר כתבולא

 עכ"ל.התורה"

 הרמב"ם בדעת משנה הכסף מדברי יוצאוא"כ
 מותר. זה הרי שקר בזה שיש יודע הגוי שאיןשעושק
 וכאילו כסף לו שיתן הגוי את כשמשכנע ה"הוא"כ
 הטוב מרצונו לו נותן שהגוי כיון לו, חייב היהשהגוי
 יתכן א"כ ידיעתו, בלי או בחזקה ממנו לוקחואינו
 אמנם יודע. הגוי שאין כיון ומותר עושק נקראשזה

 כבר שהרי הלוואתו להפקעת שייך זה שאיןמסתבר
 אותו מטעה הוא שאם היש"ש דברי אתהבאנו
 עכור כתשלום לו שיוסיף או בסחורה לושיוסיף
 ואסור. גזל נחשב זה א"כ היהודי מן שקנהסחורה
 שמגיע חושב שהוא כיון ברצון נותן שהגויואף
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 כיון איסור יש אופן בכל אבל האלה, הדבריםליהודי
 במרמה. ממנו להוציא אותו הטעהשהוא

 הגוי אין אם שמותר עושק של שהגדר נראהולכן
 הסחורה או המעות מסירת בזמן אם דוקא הואיודע,

 ורק ברצון הגוי נתן אלא מרמה שום היה לאעדיין

 ומחזיק הגוי את מרמה היהודי התשלום בזמן כךאחר
 שהגוי וכגון ברצון. מתחילה לו נתן שהגוי מהבידו
 לו החזיר שכבר ומשכנעו אותו מטעה והוא לוהלוה
 היכא הוא הנ"ל רש"י שהתיר מה וכן החוב.את

 הוא מכן לאחר ורק העכו"ם ברצון החפץ אתשמשך
 אם אבל היתר. יש כאן גם וא"כ בתשלום אותורימה

 כסף ממנו להוציא העכו"ם לרמות באמתחילה
 ואסור, גזל שם אלא עושק שם זה על איןבמרמה,

 גולדברג הגרז"נ אתי והסכים לגוי, יודע לא אםאפילו
שליט"א.

 לגוי עבודה שכר תשלום ז:ענף

 למקום אותו שיסיע גוי שהזמין ביהודימעשה
 והיהודי שעה, כחצי רכבו עם לבוא איחר והגוירחוק
 אלא מתחילה עליו שדברו למקום רק לא אתונסע
 טען כי לגוי תשלום הוסיף ולא מקומות כמהלעוד
 אם שאל וכעת לבוא. איחר שהגוי מה על פיצוישזה

 לא. או עשהנכון

 ב"מ בגמ' איתא לגוי שכיר שכר תשלום בדיןוהנה

 מאחיך ופירש"י ע"כ לאחרים פרט מאחיך ב'קי"א
 הרי עכ"ל, מאחיך" ואביון עני שכר תעשוק "לאוז"ל
 גוי. של שכר לעשוק איסור נאמר שלא מפורשלנו
 וכמו לגוי שיודע השם חילול במקום איסור שישורק

 שכיר ששכר והטעם גזילה. הל' ריש הכ"משכתב
 לפועל ניתנה שהעבודה משום הוא עושקנקרא

 ללוה מרצונו הכסף שנתן בהלוואה וכמומרצונו,
 א' עמ' שם שבגמ' ואעפ"י חובו. את מפקיעואח"כ

 הכתוכ חלקן ולמה ~ל זהו עושק הוא זה אמררבא
 הל' פ"א הרמב"ם אמנם ע"כ. לאוין בשני עליולעבור
 עושק, נקרא שכירות בידו שהכובש כתב ה"דגזילה
 הנ"ל ב"מ מהגמ' הקשה ה"ג שם משנהוהמגיד

 ולכן עיי"ש. אחרת סוגיה על סמך שהרמב"םותירץ

 שפיר לו משלמים שלא לגוי ידוע שלא שכירבשכר
 ו(. ענף )לעיל הנ"ל הכ"מ וכדברי אותו לעשוקמותר

 איחר שהגוי הנ"ל בשאלה לדון יש זה לפיוהנה
 הגוי את לחייב שייך שלא ונראה אותו. להסיעבבואו
 לכאורה אבל לבוא, שאיחר מה על לשלם דין פיעל

 לעשוק לו מותר שיהיה טוב תירוץ ליהודי שישכיון
 יוכל שפיר אז נוספת, הסעה על לו לשלם שלאאותו

 כיון המותר עושק של גדר כבר זה שהרי כןלעשות
 משום כן לנהוג אין לדינא אמנם לגוי. עצמושמצדיק

 כאן יש וממילא כעלמא, תירוץ רק שהוא מביןשהגוי
 שאסור. עושק וגם ה'חילול

 צבורי ברכב ינסוע רשאי אם ח:ענף
 ישלםביי

 באוטובוס לנסוע לאדם מותר אם התלמידיםשאלו
 שאינו במקום לו לשלם בלי גוי של מטוס או רכבתאו

 לגוי.ידוע

 ריש משנה הכסף דברי ו( ענף )לעיל הבאנוכבר
 איסור הוא בגוי עושק של שהאיסור שכתב גזילההל'

 עלינו כן ואם לגוי. שיודע באופן נאמר ורקדרבנן
 כגזל. או כעושק נחשב רשותו בלי נסיעה אםלדון

 מה שהרי עושק, נחשב שזה יותרומטתבר
 שהנוסע משום אינו הנסיעה, עבור לשלםשמבקשים

 שכירות. של ענין הוא אלא הבית, הבעל מן דברגונב
 שרוצה ומי שלו, בדכב המקום את משכיר הביתבעל
 ואדם הנסיעה. של השכירות את לשלם חייבלנסוע
 על עובר זה הרי משלם, ואינו יהודי של ברכבשנוסע
 אין וגם השכידות את משלם לא שהוא כיוןעושק
 שייך מחבירו חפץ לוקח אדם כאשר ורק לשלם.דעתו
 גזל. לזהלקרוא

 רשאי אדם, לשום יודע לא שהדבר בטוח אםולכן
 דהוי כיון רשותו בלי הגוי של ברכב לנסועיהודי
 יודע. שאינו במקום ושרי נכריעושק
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 לנהג לתת למבוגר מותר אם ט:ענף
 נוערכרטיסית

 הצעירים שמשלמים מקום אודות עלונשאיתי
 ברכב נסיעה עבור מוזל תעריף מסוים( גיל)עד

 להגיש צעיר, כבחור שמראהו בחור רשאי אםצבורי,
 יחשוב שהוא כדי הצעירים בה שמשתמשיםכרטיסיה
 צעיר.שהוא

 בלי ברכב שההשתמשות הקודם בענף שבארנואף
 שהוא כאן אבל כגזל, ולא כעושק דינו נתשבלשלם
 שלא צעירים רק בה שמשתמשים בכרטיסיהמשלם
 דעתו את גונב הוא בזה הרי עשרה, לשמונההגיעו
 בגמ' וכמבואר הגוי של דעתו לגנוב ואסור הנכרי.של

 א'. צד,חולין

 לנהג נוער בכרטיסית לשלם היתר שאין נראהולכן
 דעת. גניבת איסורמשום
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מפתח

 א-ב( טדר)לפי

 : המעייןלשמוש

 מופיע סימן באיזה מראה הראשונההאות
 ענף. באיוה מראות השניות האותיותהנידון.
 אותו של המתחיל לדבור מראה שמופיעההמלה
 הנידון. על שמדברקטע

 ותקשת ת/ ל, טובה תנהגת בענין נדר, :לדוגמא
 נמצא "והקשה" ד"ה ה' ענף ל' בסימן :פירושו
 טובה. הנהגה בענין נדרהנושא

 אמב, בשבת משפחתו לבני להגרילאב,
 אכא, לברכה חתוך או שלםאבטיח,
קיא שמור במקוםאבידה,
 אכא, ברכה לפני לפתוחאגוו,
 גקא, עכו"ם מת של טומאהאוהל,
 דקא, רחל קבר על מעץ טומאהאוהל,
 דקא, וממשיך מת שבו בנין פתח עלאוהל,
 גקא, עץ ענפי ע"י עכו"ם קבר עלאוהל,
 בנה, שמש מדוד חמים במים שמוש נפש,אוכל
 שנאסף ממה ולאכול צלחות מכמה ברירהאוכל,

 אלט,
 טבלהל, צבור בתענית עליו ברךאוכל,
לח בשבת בישול אחר בישול דיןאוכל,
לד בשבת מחימום להנותאוכל,
לו שבת מחללי מהוריםאוכל,
 אלב, סכום מזכיר כשאינו בשבת מחנוניאוכל,
 ג צו, מזוזה מלקבועאונס,
 אמט, מהעיר כחלק נחשבאוצר,
 אא, חברו ויעיר ידיו ליטול הרוצהאורח,
 סט בחנוכה אשכנזי אצל ספרדיאורח,
 אמט, מהעיר כחלק נחשב תעשיה,אוור

 א כג, לאמרן אםאזכרות,
 געח, לילדים פשוטות בתחבולות עינים,אחיות

 קוסמות בתחבולות לצפות עינים,אחיזת
 ה עח, , אעח,

 העח, גוי ע"י עינים,אחיזת
 דמב, בשבת ביניהם מגריליםאחים,

קה חרשים וכלה לחתן ברכהאירוסין,
לו שבת מחללי הורים בביתאכילה,
קטו לפועלים ישיבה במטבחאכילה,
נז ברית קודם בתעניתאכילה,
 גיט, לעיקר קודם טפלאכילה,
 ג-הסה, לסוכה מחוץ כשהשלחןאכילה,
פד לטבילה חפיפה בין ארוך הפסק כשישאכילה,
 א ל, בשחרית קידוש לפניאכילה,
 ו ל,' שחרית תפילת לפניאכילה,
סו מינים ד' נטילת לפני מאתרוגאכילה,
עד טבילה טעונים מכליםאכילה,
 לסוכה מחוץ כשאחד שולחנות משתיאכילה,

 הסה,
עו נדר כדיןאמירה,
כד נחשבת מתי חטופה,אמן
 בה מחויב אם כשמסופק לאכילה ברכה ביןאמן,

כה
 בטו, בה מחוייב שאינו בברכה כהפסקאמן,
 ב טו, להוציא כוון לא כשהמברך מפסיקאמן,
 כד מסיים שהמברך לפניאמן,
כד הברכה של הנגון מסיים שהש"ץ לפניאמן,
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 טבלה א, ליטול כששכח יד"ח יוצא אםבדיעבד, אטו, ברך כשכבר הפסק נחשבאמן,
 טבלהל, שהאכילה לפני לחם על ברךבהמה,ה סופה נשמעה שלא ברכה עלאמן,
 אל, הבדלה לפני בטעותבוצע,ה הש"ץ של ישראל גאל ברכת עלאמן,
 אל, קידוש לפני בטעותבוצע, אטו, חבר של תפילין ברכת עלאמן,
סג כשר טי איזה האש, מאוריבורא גא, ידיו מלטולאנוס,

 ממה ואוכל צלחות בכמה שונים מאכליםבורר,קיב גדריהאסמכתא,
 אלט,שנאסף ב יד, לנט"י טבעת להסיר יכולת ללא נפוחה,אצבע

 בלט, בצלחת שנשאר מפסולת סכו"םבורר, ז כא, מזונות כשמברכים בעשרה להחזיקאצבעות,
 אצד, ספר בהפיכתבזיון, סו סוכות ימי בשאר מהודר חסר המינים,ארבעת
ע במצוהבזיון, נמצאים בו הכלי כשמגביה יוצא המינים,ארבעת

 אסח, נביא עם גם כשרוקדים לתורהבזיון, בסז,
יב ספרבזיון, אסז, כשמגביה יוצא המינים,ארבעת
קטו נוספת מנה לאכול בישיבהבחור,כח כתנור דינו מתיארגז,
 אכט, שבת נרות הדלקת מקום ישיבה,בחוריכח בשבת בתוכו חמום האש עלארגז,
ס יארצייט על כשיצום תורה,בטולכח בשבת בתוכו פלטה לתוכו שמכניסיםארגז,
עא כלים במדיח בס',בטלח המקדש בית בכוון הקודש,ארון

 בפ, כאבים ויש השניה בפעם בתוליםביאה, אקז, ראשה לכסותארוסה,
 או, בביהכ"נ העובר צינורביוב, דנא, המועד בחולאריזה,
יב,י ; דיב, למנוע בספר שימוש תורה,ביטולקג לבעלה אסורה זנתהאשה,
 גלח, ביבש בישול אחרבישול, זצב, ס"ת בכתיבת חייבתאשה,
לח בלח בישול אחרבישול, גקז, שבעורף שערות כסויאשה,
 גלח, טיגון אחרבישול,ב בעלה על תפילין להניחאשה,
לד בשבת מבושל אוכל בחימוםבישול, גע, בפסח להסבאשה,
לה ישראל עבור במזידבישול,ב ציצית לטוותאשה,
 בלז, בשבת תבליןבישול, א-בקד, ערים בין ביום איש עם לנסועאשה,
 לערכאות ללכת רשות נטילת דין,ביתב בעלה על תפילין לקשוראשה,
 ז קח, ה; קח, ג; קח, א;קח, לענין בה מחויבת שאינה אמןעלברכת עונהאשה,

פג הטבילה לפני השיער הסרת השחי,ביתכההפסק
לד בשבת אוכל מחימום להנות חולים,בית געה, מתבונן וגבר נשים עם רוקדתאשה,
 מה בשבת לשם לקחת ליולדת מותר חולים,ביתצא לגיירו גוי עם שגרהאשה,
ח למערב בו כשמתפללימ כנסת,בית גפ, הבתולים את להוציאאשה,
 גמח, חצר נחשב כנסת,בית גו, לידה ק"ש קריאתאשפה,
 או, ביוב צינור בו שעובר כנסת,ביתכו לערבית ברכו בין יצר,אשר
 טבלהא, נטילה דיני כסא,ביתכו חיובו תחילת יצר,אשר

קט הגבלות משותף,ביתסו ממנו אכילהאתרוג,
 אקח, ערכאות כדין משפט,ביתסב נענע או שנטל לאחר ברכהאתרוג,

 בקח, מסכימים אם בו לדון משפט,בית
 ח קח, ן דקח, בו להעיד משפט,ביתב

 אקא, בשערים טומאה קברות,בית
 אא, אמות ד' בדיןבית, אנח, אב ר"ח לפני לבישהבגד,
 גצז, מזוזה בלי בה לגורבית,מא מרובים מים עליו יש אם נעורובגד,
 הצז, במזוזה יתחייב שלא להפקירבית, ד נח, הימים ט' לפני מלוכלכת כביסה עם שהיהבגד,
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קיא נעול מקלט בתוך גן,בלוני
עב אלומיניום ניר דרך בכליבליעה,
 גו, אשפה בפח ריחבליעה,
 גו, שונים חומרים ע"י ריח,בליעת

 בסי'יא, אחרים של קדישים דוחה שבעה,בן
 ג צט, י"ג בן שנהיה ברגע עצמו פודהבן,
צט עצמו פודהבן,

 דפח, מעשר מכספי קייטנהבנות,
 בפח, מעשר מכספי לימוד שכרבנות,
 גסד, ניילון תחת כשעומד סוכה,בניית
 בפח, מעשר מכספי לימוד שכרבנים,
 בקא, קבר בו שישבנין,
 דכא, מקולפת או שלמה על לברךבננה,
ען ריבית לענין יתר משיכתבנק,
 אפ, מגריס פחות בתולים,בעילת
 טכא, שלם על לברך מצוה חי,בעל
 אכג, אזכרות להזכיר קרי,בעל
קג כיעור מעשה עשתה שאשתו יודעבעל,

 ב ל, פרוסה על כשברך משנה לחם עלבציעה,
 נב חלה לחיוב שנתערבב שתים שלבצק,

 אלג, בשבת הפקק פתיחתבקבוק,
 הטז, מזונות שיעור על ספקברהמ"ז,

 ביו"ט לדוד יכנסו קרים כשמים חמים פתיחתברז,
 בנה,

 ג פ, הבתולים מוציא כשרופא כורתת אשהברית,
 נז בתענית קודם לטעום מוהלברית,
 בטן, לצורך שלא אחרונה,ברכה
 ד יוצא אותה המתחיל אם לחברתה, סמוכהברכה
 קה חרשים וכלה לחתן אירוסיןברכה,
 בכא, חתיכה פרס כבר אםברכה,
 דיט, שעור לשתות כוונה מועיל אםברכה,
 סג האש מאורי בוראברכה,
כד אמן עניית לענין סופה הארכתברכה,
 א טו, בשוגג הפסיקברכה,
 אפה, טבילה לאחר בדבור הפסקברכה,
 בפה, שניה לטבילה בינה בדיבור הפסקברכה,
 טבלה א, מטונף במקום שנגע אחרי ליטולברכה,
 טכא, שלמים תיים בבעלי מצוהברכה,
כא שלם על עדיףברכה,
יז סעודה בסוף תפו"א קמח עוגתברכה,
 טבלהל, צבור בתענית אוכל עלברכה,
 טבלהל, מגילה קריאת לפני אוכל עלברכה,

 שחרית שהתפלל לפני אוכל עלברכה,
 מעושר ודאי שאינו אוכל עלברכה,
 חלו ממנו הופרש שלא אוכל עלברכה,
 מפסקת בסעודה בשר עלברכה,
 הימים בתשעת בשר עלברכה,
 בשר שאכל לאחר גבינה עלברכה,
 מסובין דבר עלברכה,
 לאכול לו שאסור דבר עלברכה,
 דייסא עלברכה,
 מתוקה חלה עלברכה,
 עט לחומרא כתם שיעור משום טבילה עלברכה,
 ג יט, עיקר על ולא טפל עלברכה,
 ביט, משקין, לפטור לא יין עלברכה,
 איט, משקין פוטר מתי יין עלברכה,
 אטז, הסעודה בסוף מזונות עלברכה,
 זכא, אצבעות עשר עם מוונות עלברכה,
 גצח, הקן שילוח מצות עלברכה,
 טבלהא, ידים נטילת עלברכה,
 גיט, קפה עם שנאכל סוכר עלברכה,
 ב נד, יום כל יברך לא אם העומר ספירת עלברכה,
 ג-ד כא, מקולף או שלם פרי עלברכה,
 1כא, מזונות במיני שלם עלברכה,
 אטו, לספרדים ראש של תפילין עלברכה,
 דמיושב ששמע לאתר דמעומד תקיעות עלברכה,

סב
 קודם שמע כשלא בשמו"ע שופר תקיעת עלברכה,

 הפסק נחשבת מתי אמן ענייתברכה,
 רם בקול מברך ש"ץברכה,
 לערבית סמוךברכו,
 בערבית להמשיך חיובו בענין ענייתוברכו,
 וסילוק שהייה דיני ק"ש,ברכות
 קידוש לפני בטעות אכילה,ברכת
 לערבית ברכו בין יצר, אשרברכת
 כשר נר איזה האש, מאורי בוראברכת
 להשלימה כיצד ישראל, גאלברכת
 לאומרה הש"ץ על כיצד ישראל, גאלברכת
 הבדלה לפני בטעות המוציא,ברכת
 קידוש לפני בטעות המוציא,ברכת
 הכל את להזן זימון בין להפסיק המוון,ברכת
 כהן חזן ע"י כהנים,ברכת
 להמוציא הפסק הוא אם בסוכה, לישבברכת

 1ל,
 דל,

טבלהל,
טבלהל,

 1ל,
 הל,
 בכב,

ל
 אכב,
 דטז,

עט
 גיט,
 ביט,
 איט,
 אטז,
 זכא,
 גצח,
טבלה

סא
כה
ה
כו
כו
ד
 אל,

כו
סג
ד
ה
אל,
אל,
 דכ,

סא
 בטו,



ישפהמפתחאבניריב

 דקו, אמירתה שעור שבח,ברכת
 ב טו, לקידוש מפסיק אם לנשים שהחיינו,ברכת
 עא כלים במדיח וחלב,בשר
 עא חלבי במדיח להדיחם בכלים דבוק אםבשר,
 ה ל, הימים בתשעת עליו ברךבשר,

 אקז, ראשה לכסות חיוב הנשואין מןבתולה,
 ג פ, רופ ע"י הוצאהבתולים,
 בפ, השניה בביאה כאבבתולים,
 אפ, מגריס פחותבתולים,

ג

ד להשלימה הצריך ישראל,גאל
ה אומרה הש"ץ על כיצד ישראל,גאל
 גסח, עצרת בשמיני רקודים בזמן לס"תגב,
 ג מט, עירוב או מבית נמדד עיר,גבול
 הל, בשר שאכל לאחר עליה ברךגבינה,
 בפב, בעלה בפני דבר עושה אשהגדר,
 בקטז, עכו"ם טעותגדר,
 ה-וקטז, להשיב צריך הטעהוגוי,
 בנא, עבורו שבת/חוה"מ חילולגוי,
קטז הטעייתו או טועהגוי,
 בקד, יחוד לענין במכונית אתו לנסועגוי,
 במב, בשבת ליהודים גורל לעשותגוי,
 העח, שעושה קוסמות במעשי לצפותגוי,
 דעח, כשוף מעשי עושהגוי,
 חקטז, לשלם בלי לנסוע שלו צבורי רכבגוי,
 ז קטז, עבודה שכר תשלוםגוי,
צא להתגייר איש לבית שבאהגויה,
עג טבילה מחייב חשמלי בכד חימום,גוף

 ד א, מב, משפחה בני ביןגורל,
מב בשבתגורל,
 גנא, המועד בחולגזירה,
 אקטז, מהתורה אסור עכו"ם,גזל
 אקטז, ה' חילול שיש במקום עכו"ם,גזל
 א א, שחרית נט"י מרעש לחבר שינה,גזל
 קטו ישיבה במטבח באכילהגזל,
 קיב ישן תמורת חדש כלי לקבל ע"מ להשאילגזל,
 קי בתשלום מאחר של בקנסגזל,
 ה-וקטז, להשיב צריך מעכו"םגזל,
צא ילדים חינוך למען אבגיור,

 אקז, לכלה ראש,גילוי

צא שמים לשםגירות,
פט מעשר כספי לתתגמ"ח,
קיא שמור במקום באבידהגניבה,
קטז גוי של דעת,גניבת
 דיב, סימניה בתורגניזה,
צא דחויוגר,

 אפ, בתולים בבעילת פחותגריס,
 בו, צואה בו שיש בחיתול רעי, שלגרף
 או, סתום ביוב בצינור רעי, שלגרף

ך

 אא, הבית כל אמות,ד'
 במט, עירוב או חומה מוקף עיר אמות,ד'
 טבלה א, ליטול כדי ללכת חיוב יש מתי מילין,ד'
 סו סוכות בשאר כשר חסר מינים,ד'
 ב סן, נמצאים בו הכלי כשמגביה יוצא מינים,ד'
 א סז, כשמגביה יוצא מינים,ד'
 גא, לנט"י מים אחר ללכת מלין,ד'

 אטו, הפסק מקרי בשוגגדבור,
קג להעיד שני עד להביא מכוער,דבר
 1 ג,מב, בשבת הגרלה מצוה,דבר

 בפז, נדר מצוה,דבר

 חיב, ספר גבי על לכתוב חולין,דברי
 טכא, שלם על לברךדגים,
 בנה, מים כשיוציא שידלק ביו"ט חשמלי,דוד
 גנה, ביו"ט בתוכו שהוחמו מים דין שמש,דוד
 ב נה, ביו"ט בתוכו במים שמוש שמש,דוד

 דכג, שבת ז~ירות באמצעדיבור,
 בפה, שניה לטבילה ברכה ביןדיבור,
 אפה, לברכה טבילה ביןדיבור,
 אכב, ברכתהדייסא,
 קט בבנין לעבור לעכב או להרשות יכול אחדדייר,
 א צז, מזוזה בה לקבוע מתידירה,
מו בשבת לדפוקדלת,
לא שבת לנרות כשחושש ולסגור לפתוחדלת,
 א-ב פ, בתולים מבעילתדם,

 דל, עליו שברך אחרי לעשרדמאי,
מו בשבת בדלתדפיקה,
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כד אמן עניית לענין ברכה סוףהארכה,
 אל, המוציא וברך שכחהבדלה,
עו נדר כדיןהבטחה,
לד בשבת אוכל עגלת בחימוםהבערה,
 ב א,סז, המצוה קיום נחשבת לולבהגבהה,
 קט משותף בביתהגבלות,
 גמב, בודד דבר על או דברים שני ביןהגרלה,
מב בשבתהגרלה,
 1מב, מצוה לדברהגרלה,
 זמב, מעשר דמי של מכרטיס זוכה אםהגרלה,
 אמב, קטנה או גדולה מנההגרלה,
 1מב, בשבת ספר מתוךהגרלה,
 במב, בשבת גוי ע"יהגרלה,
עא אחד כלים במדיח וחלבי בשריהדחה,
 ה ל, בשר אחרי גבינה לאכול מועילההדחה,
 ב כט, ספרדים לאורחים שבת, נרותהדלקת
 א כט, ישיבה לבחורי מקומה שבת, נרותהדלקת
 לח בשבת שבפלטה לאוכל חמים מיםהוספה,
 קט המשותף לביתו דיירים,הוספת
נו עירוב שאין במקום ביו"טהוצאה,
 דמט, ביו"טהוצאה,
 בנה, ביו"ט שמש מדוד מיםהוצאה,
 ד פח, מעשר מכספי לבנות קייטנה לשלםהוצאות,
 ב סז, יוצא מינים ד' המכיל בכליהחזקה,
 קיג חיובו ונשבר חפץהחזקה,
 גלב, בשבת עבר אםהחלפה,
לב בשבת חפציםהחלפה,
 גסז, יוצא ערבותהחלפה,
לב בשבת רבנים תמונותהחלפה,
מב בשבת גורל,הטלת
כז שקית ע"י בחמיןהטמנה,
כז שבת מערבהטמנה,
 בקטן, לעכו"םהטעייה,
 ה-וקטז, להשיב צריך עכו"םהטעייה,
 אסה, יותר גדול בחפץ מצוה,הידור
 בסה, גדולה בסוכההידור,
סו המינים בארבעת חסרהידור,
 אסה, הסוכה בתוך יהיה גופו שכלהידור,
 סט לספרדים בחנוכה הנרות במספרהיכר,
 עז עסק לצורך לא כסף כשמלוה עיסקא,היתר

 ספר בתוך דבריםהכנסה,
 עסק לצורך כשאינו לריבית חששהלוואה,
 צדקה כדיןהלוואה,
 נט"י עבור מים אחרהליכה,
 שחרית של ידים נטילת לפני אמות ד'הליכה,
 חובה ידי יוצא אם בידו לולבהליכה,
 אשכנזים אצל המתפלל לספרדי ברכההלל,

 משנה לחם בליהמוציא,
 הבדלה לפני ברךהמוציא,
 בשבת אחד לחם על ברךהמוציא,
א לפניו ידים נטילת דיניהמוציא,
 אטו, בשוגג שניה פעם לברך התחילהמוציא,
 משנה מלחם הפרוסה על מברך כ"אהמוציא,

 ובשו"ת בל,
 אל, קידוש לפניהמוציא,
 טבלהא, ות"ב ביו"כ ידים נטילתהמוציא,
 ד טז, מתוקה חלה עלהמוציא,
 דיט, מיד כזית אכל אם פוטרהמוציא,
 אטז, ממולאות מזונות פוטרהמוציא,
יז בסעודה תפו"א קמח עוגת פוטרהמוציא,
 ג לב, באיסור עליו שעבר מדבר בשבתהנאה,
 לד בשבת שחומם מאוכלהנאה,
לה בשבת שנעשתה ממלאכההנאה,
 הסד, מתחילים ממנו מקום סכך,הנחת
ב חולה( )עבור אחרים ע"י תפילין,הנחת
ב חולה( )עבור אשה ע"י תפילין,הנחת
 את לראות מועיל עינים אחיזת מעשיהסבר,

הקוסמות
 אשההסיבה,
 היד על בפסחהסיבה,
 חבירו או עצמו ברכי עלהסיבה,
 ימין צד עלהסיבה,
 צורתההסיבה,
 טבילה לפני בגוף שיערהסרה,

 געה, נשים רקודי על מסתכל כשגברהסתכלות,
 בסח, ס"ת אחיזת בזמןהפחה,
 אצד, מודפס ספרהפיכה,
 בצד, הפוכים ספרים ערימותהפיכה,
 גסח, ריקוד בזמן לס"ת גבהפניה,
צג גבוה שולחן על לס"ת גב,הפניית
 לה בשבת שנעשתה ממלאכה יהנה לא אםהפסד,
 1 קח, לערכאות ללכת במקוםהפסד,
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ישפהמפתחאבניריד

 גפז, נשים עבור נדרים, התרת אטו, הסעודה לצורך לא בדבור,הפסק
 בטו, להוציאו כוון לא כשהמברך באמןהפסק,
ז דכג, שבת בזמירותהפסק,
 בפה, שניה לטבילה ברכה ביןהפסק,
 גכ, החתן בלי בחתונהזימון,כו לערבית ברכו ביןהפסק,
 דכ, הכל את הזן לפני לספרדים הפסקזימון, גאל על אמן בעניית לתפילה גאולה ביןהפסק,

ז ראיה ע"י צרוףזימון,הישראל
פג טבילה לענין דבוקות שערותזיעח, דכ, הכל את להון וימון ביןהפסק,
 דכג, פעמיים ה' שם להוכיר שבת,ומירות ג פה, ן אפה, לברכה טבילה ביןהפסק,
 גכג, ה' שם להזכיר שבת,זמירות ברכה בין בה חייב אם שמסופק אמן בענייתהפסק,

 דכג, בדיבור להפסיק שבת,זמירותכהלאכילה
 אפה, הטבילה ברכתזמן, אטו, תפילין בעניןהפסק,
כו אחר למנין לחכות צריך אם כמהומן, אטו, בשוגגהפסק,
 הל, גבינה לפני בשר אחרי לחכותומן, הל, לגבינה בשר בין חיובהפסק,
 גקו, יחוד לחדר מחוץ לשמורומן, גכא, לקלפו וצריך תפוז על כשמברךהפסק,
 אא, בשחרית ידים נטילתומן, על שברך אחרי בשר על אחרונה ברכה לברךהפסק,

 הל,גבינה
ח דל, ברכה אחרי לעשרהפסק,
כד אמן לעניית ברכה בסוף ארוך נגוןהפסק,
 אפב, נדה אשה ע"י מים בהבאתחבה, הצן, במזווה חייבהפקר,
כא שלם שיקרא ע"מ חתיכותחבור,נט בכותל מקריעה פוטרת בגדים,הפקרת
 אסד, ייבוש סכך שלחבילה,נב לחלק בעשוי חלה,הפרשת
נו מפתח עבור ביו"ט להשתמש שבת, שלחגורה ממנו הפרישו שלא אוכל על ברך חלה,הפרשת

 דצב, ס"ת כתיבת מצות לקיים כדי ד"תחדוש, טבלהל,
אכט, שבת נרות שם להדליק אוכל,חדר בכב, סובין מלחם חלה,הפרשת
 גמח, חצר נחשב אוכל,חדר דל, במחשבה מעשר,הפרשת
אקו, השכרה יחוד,חדר דל, האוכל על ברך שכבר לאחר מעשר,הפרשת
 בקו, לנעול יחוד,חדר בפב, בנדה בפניו נחשב מתי מטה,הצעת

 דקו, לספרדי יחוד,חדר גיט, לעיקר טפלהקדמה,
 אמח, מפתח טלטול מדרגות,חדר וצב, לציבור שכתב ס"ת במסירתהקדש,
 וצן, מזווה חיוב מדריגות,חדרמו בשבת בדלתהקשה,
קט דרך לקיצור להשתמש מדריגות,חדר אנה, להתרחץ ביו"ט מים בחמוםהרגל,

 אא, אמות ד' כדין שלם,חדרלא בשבת מנר אשהרחקה,
 בצז, במווזה חייב אחד כל אםחדר,פב נדההרחקות,
 גפח, מעשר מכספי לשלםחדר, קיב ישן תמורת חדש כלי שיתחייב ע"מהשאלה,
 אצה, במווזה לגדול שנפתח קטןחדר, אקו, יחוד חדרהשכרה,
קי קנס והצטבר שילם שלאחוב,ד ישראל גאל ברכתהשלמה,

 גנא, תמונות לגוור המועד,חולקיב כלי בשאילת להוסיףהתחייבות,
 בנא, שבת/גוי מחלל עבור לחלל המועד,חולעו חבירו דעת על כשנדר נדר,התרת
 דנא, אריזה בבית לעבוד המועד,חול בפן, הנדר פירוט בלי מועיל נדרים,התרת
 הנא, תריס לתקן המועד,חול אפן, להתיר כשר מי נדרים,התרת
 בנא, שבת למחללי מים צנור תקון המועד,חול גפן, נוסח נדרים,התרת



רטוישפהמפתתאבני

 בשבת אוכל מחימום להנותחולה,
 התוצאות כשיכתבו חום למדודחולה,
 ות"ב ביו"כ ללחם נט"יחולה,
 תפילין להניח יכול שאינוחולה,
 אב ר"ח לפני לבישהחולצה,
 נפש לכל ששוה מיםחום,
 יחוד בליחופה,
 ראשה לכסות צריכה הכלה ממתיחופה,
 נדהחופה,
 כהנים ברכת על מברך כהן,חון

 שוה חיוב שיש במקוםחוקה,
 בשבת קר אוכל בחימוםחורה,
 בערבית להמשיך ברכו בענייתחיוב,
 אחר חזקת דוחהחיוב,
 ונשבר חפץ מעבירחיוב,
 מנוע לכבות שכח אם נזקחיוב,
 החום מידת בכתיבת שבת,חילול
 שבת/גוי מחלל עבור שבת,חילול
 חלה להפריש חייב בצקחילוק,
 בשבת ממנו להנות אוכלחימום,
 הגוף כל לרחיצת ביו"ט מיםחימום,
 בשבת מיםחימום,
 טוב יום מערב מיםחימום,
 פעמי חדחיתול,
 רגלים במי רטובחיתול,
 צואה בו שישחיתול,
 עא בשרי במדיח להדיחם בכלים דבוק אםחלב,
 ה ל, בשר שאכל לאחר עליו ברךחלב,
מג סבון בתוךחלב,
עו אכילתה על כפרהחלב,
 אלז, בשבת שני כלי לתוךחלב,
 דטז, ברכתה מתוקה,חלה
 טבלהל, ממנו הופרשה שלא אוכל על ברךחלה,
 נב חבורה ממצות הפרשהחלה,
 בכב, סובין מלחם הפרשתהחלה,
 עב כשרה תבנית ע"ג אלומיניום בניר שריפהחלה,
 א קטן, עכו"ם מגול ה',חלול
לא שבת לנרות כשחושש לפתוחחלון,

 דלב, בשבת רבנים תמונותחלוקה,
כח האש שעל בארגן בשבת,חמום
לח בשבת חמים מים הוספתחמין,
כן שבת מערב בתוכו הטמנהחמין,

סט אשכנזי אצל ספרדי אורחחנוכה,
ע מאוס בכלי הדליק אם יצאחנוכה,
 אלב, סכום מזכיר כשאינו בשבתחנוני,
סו בסוכות מהודר המינים בארבעתחסר,
 פד הטבילה עד ארוך הפסק כשיש לאכולחפיפה,
 ידים בנטילתחציצה,
 ידים בנטילת דיניםחציצה,
 לסכך מתחתחציצה,
 שבגוף שיערחציצה,
 נחשב ישיבה אםחצר,
 בו ששבתו כלים בו לטלטלחצר,
 בבנין שותף ע"י שינויוחצר,
 משותף בית שלחצר,
 ההסיבה בדרךחרות,
 ביוב צינור של וכיסוי בכפיהחרס,
 ישן כשהוא חנוכה נר בו להדליקחרס,
 אירזסין בברכת להזציאזחרש,
 בו טועה גויחשבון,
 בשבת אוכל לחמם חיבורחשמל,
 עליהם וברך אסורות מאכלות תערובתחשש,

 טבלהל,
כ ברכות שבע לפני לצאתחתונה,
קה אירוסין בברכת להוציאו חרשחתן,
 גכ, בלעדו לזמןחתן,
 אקו, יחוד חדר לשכורחתן,

ט

 דנח, מלוכלכת בכביסה שהיה בגד הימים,ט'
 א נח, קודם בגד לבישת הימים,ט'
 גנח, הסדין במקצת שמוש הימים,ט'

 בפה, שניה לטבילה ברכה בין הפסקטבילה,
 ג פה, ן אפה, הברכה לבין הפסקטבילה,
פג בגוף בשיער חציצהטבילה,
עג מפלסטיק חשמלי כדטבילה,
פד החפיפה אחרי לפניה לאכולטבילה,
עט לחומרא כתם שיעור על לברךטבילה,
 עג מפלסטיק חשמלי כד כלים,טבילת
 עד להטביל מוכן אינו הכלים כשבעל כלים,טבילת
 עד נטבלו שלא מכלים לאכול כלים,טבילת
 ב יד, בנט"י חציצה לעניןטבעת,
 ביד, ליטול כיצד מדלקת ביד תקועהטבעת,
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ישפהמפתחאבנירש

 לכך כשרה אשה ציצית,טויית
 עכו"ם בקבריטומאה,
 קברות בית חצר בשערטומאה,
 לרה"ר מתפשטת יוצאתטומאה,
 מקבר מרחקטומאה,
 טומא ראה מת,טומאת
 ידים נטילת דיני במשקה,טיבולו
 תחומין עירוב עבורו לעשותטיול,

 ליהודי למכורטלביזיה,
 עירוב שאין במקום ביו"טטלטול,
 בשבת לעיר מחוץ חולים לביתטלטול,
 מדרגות בחדר מפתחטלטול,
 גדרה עכו"ם,טעות
 אמן אמירתטעות,
 העומר בספירת הימים בספירתטעות,
 הבדלה לפני המוציא ברךטעות,
 קידוש לפני המוציא ברךטעות,
 בשר שאכל לאחר גבינה על ברכהטעות,
 לאכול לו שאסור דבר על ברכהטעות,
 משקין פוטרת יין,טעימת
 בה יוצא שאינו לברכה אמן עונהטפל,

 הפוכים ספרים ערימת בהפיכתטרחה,
 בחצר לסוכה בירידהטרחה,
 מדריגות בחדר מזוזה בקביעתטרחה,
 ג קב, חיים בעלי צער למנוע כדי צריך כמהטרחה,
 מג סבון בתוךטריפות,

י
קיא נחשב מתי מאבידהיאוש,

ס לימודו למיעוט כשיגרום לצוםיארצייט,
 א נג, בפסח עליה להסב ישיד,
 טבלהא, ליטול צריך פעמים כמהיד,
 טבלהא, ליטול מקום איזה עדיד,

 דמט, הוצאהיו"ט,
מה לעיר מחוץ חולים לבית שנוסעתיולדת,
 ג נה, שמש בדוד שהוחמו מים דין טוב,יום
 נו עירוב שאין במקום הוצאה טוב,יום
 אנה, הגוף כל לרחיצת מים חימום טוב,יום
 ב נה, שמש בדוד במים שמוש טוב,יום
 ב נה, כשידלק חשמל מדוד במים שמוש טוב,יום
 טבלה א, בו נטילה דיני כפור,יום

סג במוצאי מברכים נר איזה על כפור,יום
 השבועות את אמר אך העומר בספירת טעהיום,

 אנד,נכון
מה בשבת בלילה באמבולנסיחוד,
 א-בקד, עירוני בין בכבישיחוד,
 גקד, קטנה לעיר המוביל בכבישיחוד,
קג ריק בבנין נשואה ואשה גבריחוד,
 אקו, יחוד לחדר החתן עבור החדריחוד,
 דקו, מהחופה חלקיחוד,
 בקד, למצב יכנס שמא לחשושיחוד,
 גקד, שעוריחוד,
סא בשמו"ע שופר תוקעיחיד,
 אסד, הסוכה גבי על סכך חבילתייבוש,
 בסד, מחצלת עשית ע"יייבוש,
 ד יט, שיעור לשתות כשמתכוון משקין פוטרתיין,
 א יט, משקין הפוטר שיעוריין,

 אמב, בשבת הגרלהילדים,
 אלב, בשבת חפצים להחליףילדים,
 געח, פשוטה עינים אחיזת להם לעשותילדים,
 ה מב, בשבת מזל משחקי לשחקילדים,
צא לקרבם גוי מאבאילדים,

 ח אחר לכוון כנסת בבית כשמתפלליםירושלים,
 ב פח, מעשר מכספי לימוד שכר קטנה,ישיבה
 ד סח, פיוט בזמן עומד כשס"תישיבה,
 גמח, חצר לדיןישיבה,

ל

 בפ, השניה בפעם בתולים בביאתכאב,
 אפ, תשמיש בשעת בתולהכאב,
 גצז, מזוזה או מציצית אנוס אם הבריות,כבוד
 א סח, נביא לעומת תורהכבוד,
 אנא, פסח בערב במכונהכביסה,
 גקד, יחוד לענין קטנה לעיר המובילכביש,
 א-ב קד, יחוד לענין לעיר מחוץכביש,
 גקד, יחוד שעורכביש,
עג בטבילה מחויב מפלסטיק חשמלי,כד
סא כהנים ברכת על מברך חזן,כהן
 טבלהא, כפים נשיאת לפני נטילה דיניכהן,
 ב קא, מקבר ריחוקו חיובכהן,
 טבלה א, כפים נשיאת לפני ות"ב ביו"כ ליטולכהן,
 א קא, קברות בית חצר שער דרך לעבורכהן,

ב
 גקא,
 אקא,
 דקא,
 בקא,

טבלהא,
 דמט,
 אעה,

נו
מה
 אמח,
 בקטז,
 אטו,
 אנד,
 אל,
 אל,
 הל,

 טבלה ל, ;ל
 איט,
 בטו,
 בצד,
 בסה,
 1צז,



ייזישמהמפתחאבני

 דקא, רחל קבר על המאהיל עץ תחתכהן,
 גקא, עכו"ם קברי על המאהיל לעץ מתחתכהן,
 ח מערב לכוון כנסת בבית כשמתפלליםכוון,
 ב כ, לזימון להצטרף לאכוונה,
סז הלולב בטלטול לצאת לאכוונה,
 אסז, במצוות מועילה לצאת לאכוונה,
 ביט, מוגבלת בצורה בברכה לצאתכוונה,
 דיט, משקין פוטרת שיעור לשתותכוונה,
כו ברכו אמירת יד"ח לצאת שלא מועילהכוונה,
 ה פח, נדר לקיים כדי צריךכוונה,
 ביט, משקין תפטור לא יין שברכתכוונה,
יח ספר או פת גבי על להעבירכוס,
נט מקריעה פוטרת בגדים הפקרתכותל,
 דיט, מאכלים לפטור לחם לאכולכזית,
 טבלהא, בנטילה החיוב גברא,כח

ע מצוה ביזוי איסור דם,כיסוי
 אקז, נשים לאלו חובה ראש,כיסוי
 גקז, שיכסה צריך שער כמה ראש,כיסוי
 ג יב, ספר על לשמורכיסוי,
 או, ביוב צינור שלכיסוי,
 בקז, קידושין לאחר ראש כיסויכלה,
 אקז, ראש בגילוי לחופה ללכתכלה,
 א קז, נוהגת כשאינה אף בפאה לחופה ללכתכלה,
 על שעומד לאוכל חמים מים להוסיף ראשון,כלי

לחהאש
לז בשבת לתוכו אוכל הכנסת שני,כלי
עד נטבל לא עוד אם ממנו אכילהכלי,
צו תשמיש או צרכים בעשיית כלי בתוךכלי,
 ב סז, כשמחזיק יוצא בתוכו מינים ד'כלי,
 טבלה א, בנטילה החיובכלי,
ע חנוכה נר בו להדליקכלי,
קיב חדש לקבל ע"מ ישן להשאילכלי,
 עא ובשרי לחלבי כלים מדיח באותו להדיחכלים,
 ב קב, חיים בעלי צער למנוע כדי לשלםכסף,
 עז ריבית לענין מהבנק יתר משיכתכסף,
 א ו, ביוב צינור שלכפיה,
 דכג, פסוקיםכפילה,
 דכג, שבת בזמירות ה' שםכפילה,
 ואם מעשר מכספי לקנות צדקה של הגרלה,כרטיס
 זמב,זוכה
 טקטז, לגוי ישלם שמבוגר נוער,כרטיסית
 ג סה, בחוץ כשהשלחן בסוכה לאכולכריך,

 איד, ביד תחבושת כשיש במפה,כריכה
 ג א, לסעודה נט"י במקום מועילה במפה,כריכה
 מים כשאין במפהכריכה,
 כך יוצא אם גפן בצמר מינים ד'כריכה,
 עליה שחלה ספר קדושתכריכה,
 הלבנה לכווןכריעה,
 עינים באחיזת לצפותכשוף,
 גוי ע"יכשוף,
 בסוכות המינים בארבעת חסרכשר,

 בכריכה או בספר חולין דבריכתיבה,
 ספר גבי על חולין דבריכתיבה,
 ד צב, לקיים כדי ד"ת לחדש צריך אם ס"תכתיבה,
 א צב, בזמנינו ס"תכתיבה,
 וצב, בשותפות ס"תכתיבה,
 גצב, קלטת ע"י י"ח יוצא ס"תכתיבה,
 חדושים שידפיס למי תרומה ע"י יוצא ס"תכתיבה,

 הצב, יוצא הסופר אם לאחרים ס"תכתיבה,
 ז צב, נשים לגבי ס"תכתיבה,
 חצב, קטן לגבי ס"תכתיבה,
 בכג, במכתבים ה' שםכתיבה,
מד בשבת חום מדידת תוצאותכתיבה,
עט בטבילה לברך לחומרא שיעורכתם,

ל

 אנח, אב ר"ח לפני בגדלבישה,
 בלג, בשבת פתיחהלבן,
 הנ, לכוונה תפילהלבנה,
 ב סז, הגבהתו ע"י יייח יוצא אם נרתיק בתוךלולב,
 א סז, לביהכ"נ בדרך חובה ידי לצאתלולב,
 לח בישול אחר בישוללח,
 גל, להרים שכח אם יד"ח יוצא משנה,לחם
 פרוסה על המוציא ואמר ששכח לאחר משנה,לחם

 בל,
 טבלה ל, לבהמה מאכל שנתן לפני עליו ברךלחם,
 טבלה א, האכילה לפני ידים נטילת דינילחם,
 טבלה ל, עליו וברך נקי לאלחם,
 הכא, חצאים שני לחברלחם,
 טבלהא, ות"ב ביו"כ ידים נטילתלחם,
 דיט, מתחילה כזית אכל אם פוטרלחם,

 ד טז, ברכתן מתוקות,לחמניות

 טבלהא,
 בסז,
 ויב,
 הנ,
 אעח,
 דעח,

סו
 1יב,
 חיב,

 בצב,
 הצב,
 זצב,
 חצב,
 בכג,

מד
עט

 אנח,
 בלג,
 הנ,
 בסז,
 אסז,

לח
 גל,
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 מוונות שברכתןלחמניות,
 ישראל גאל ברכת בסיוםלחש,
 הסיבה דיני הסדר,ליל
 טבילה לפני לאכול שבת,ליל

 ה' שם הוכרתלימוד,
 טלבויה במכירת עור,לפני
 גדול מורון במכירת עור,לפני
 כשוף לעשות מגוי בקשה עור,לפני
 וגבר אשה בשירת עור,לפני
 געה, נשים רקודי על מתבונן כשגבר עור,לפני
 יג הענין לסבב אחרת דרך כשיש הרע,לשון
 יג שיוכיח ע"מ לאחר ענין ספור ע"י הרע,לשון

 ה ג, צבע כשנשפך תפילין בצביעתלשמה,

מ

 טבלהל, בשוגג עליהם ברך אסורות,מאכלות
 עו אכילה על בתשובה חורה אסורות,מאכלות
 ט קטן, לגוי כנער ישלםמבוגר,
 אמט, מהעיר חלק כדין תעשיה באזורמבנים,
 טבלה ל, הקריאה לפני אוכל על ברךמגילה,
 לח האש שעל לתבשיל חמים מים הוספתמגיס,
מד בשבת חום,מדידת
עא וחלבי לבשרי כלים,מדיח
נן הברית קודם בתענית לטעוםמוהל,
 א לג, ציור בו שיש בקבוק בפקק נקב בעשיתמוחק,
 סג מברכים נר איזה על כפזר, יוםמזצאי
 ט אמר ש"ץ אם ספק הטל,מוריד
 ב צן, החדרים לכל מספיק לאדם אין אםמוווה,
 ג צן, שכור בביתמוווה,
 דצן, מקלט כגון שותפין בחדרימוווה,
 אצה, לגדול שנפתח קטן חדרמוווה,
 1צן, מדריגות בחדר חיובמוווה,

 גצן, אין אם בבית לגורמוווה,
צו תינוק להושיבמוווה,
 אצן, לקבוע מתימוווה,
 הצן, לקבוע יכול אינו אם עצהמוווה,
צו מולה תשמיש או צרכים עשייתמזוזה,
 א צה, משקוף יש אחד צדמוווה,
 טיב, ספר בתוך שמירהמוווה,
 גצה, כתלים ראשי שעורמוווה,
 בצה, עליון כמשקוף תקרהמוווה,

 1כא, שלם על ברכהמוונות,

 א-בטן, הסעודה בסוף עליהם לברךמוונות,
 ז כא, כשמברכים אצבעות בעשר להחזיקמזונות,
 ה טן, לברהמ"ן אכילתם שעורמוונות,
 טבלהא, נטל שלא אדם דיןמויד,
לה בשבת שנעשתה מלאכהמויד,
פא לווג גדול מכירתמורון,
 איב, ספר בתוך שמירהמחברת,
 1סח, בסעודה תורה בשמחת כפים,מחיאת
 צג גבוה שולחן שע"ג לס"ת גב להפנות כדימחיצה,
 לו וקידוש בביתו אוכל שבת,מחלל
 ב נא, בחוה"מ מים צנור עבורו לתקן שבת,מחלל
 פא לווג גדול מורון לו למכור מותר שבת,מחלל

 ב סד, בסכךמחצלת,
 דל, מעשר להפרישמחשבה,

 בו, חיתול בתוך רגלים,מי
 טבלהא, מים כשאין מועיל אם דמנקי,מידי
 גא, מועילה למה דמנקי,מידי
קיג ונשבר מעבירמיכל,
 טבלהא, הנטילה דיני אחרונים,מים
 אפב, לשולחן תביא נדה אחרונים,מים
לח בשבת בפלטה לאוכל הוספה חמים,מים
 טבלה א, כשאין דמנקי מידי מועיל אםמים,
 טבלהא, ליטול מותר משקין באיזה כשאיןמים,
 טבלהא, עבורם מילין ד' ללכת חיוב יש מתימים,
 אפב, לרחיצה לבעלה תביא נדהמים,
ברז בפתיחת זיתחממז לדזד שיכנסז קריםמים,

 בנה,ביו"ט
 גנה, ביו"ט שמש בדוד שהוחמומים,
 איד, יטול כיצד תחבושת עםמכה,

 א-בקד, יחוד לענין בכביש לנסועמכונית,
 אותה כבה לא כי מנוע ונשרף שאל כביסה,מכונת

קיד
 אלב, בפהמכירה,
 אעה, ליהודי טלביזיהמכירה,
פא לווג גדול מורוןמכירה,
 ד עח, גוי הוא אם תחבולותיו על להסתכלמכשף,
 ב כג, ה' שם בז לכתובמכתב,
לה ממנה להנות בשבת שנעשתהמלאכה,
 ד יט, משקין לפטור ע"מ לשתות לוגמיו,מלוא
 ען עסק לצורך לא כסףמלוה,
ען בריבית ללוות יכולמלמד,

 דטן,
ה
נג
פד

 ו-ן כג, אןכג,
 אעה,

פא
 דעח,
 בעה,
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 ב נו, עירוב שאין במקום ביו"ט הוצאהממחטה,
 קטו יאכל בישיבה שבחור נוספתמנה,
 משנה מלחם הפרוסה על המוציא מברך כ"אמנהג,

 ובשויית בל,
סט בית לכל יותר או אחתמנורה,
 בצ, מהרוח מעשר לחשב כיצדמניות,
כו לחכות צריך זמן כמה אחר,מנין
כו לאחר לחכות צורך יש מתימנין,
ז ראיה ע"י צרוףמנין,
 אקח, לערכאות חברו מוסר אםמסור,
 אעה, ליהודי טלביויה במכירתמסייע,
פא לזוג גדול מזרון במכירתמסייע,
 ב עה, מזמרים ונשים שגברים במקום בנגוןמסייע,

 א ג, שנפגשים במקום ותיתוראמעברתא,
 ד ג, החתך שחרותמעברתא,
 טיב, ספר בתוך שמירהמעטפה,
 אעח, בהם לצפות קוסמות,מעשי
 צדקה של הגרלה כרטיס לקנות כספים,מעשר

 זמב,
ק שני מעשר או הדר מפירות עני,מעשר
ק עני מעשר או הדר מפירות שני,מעשר
 1 פח, להחשב יכול בסתם צדקה נתינת אםמעשר,
 ד ל, עליו שברך לאחר באוכלמעשר,
 בצ, מניות ריוח על להפרישמעשר,
 דפח, לבנות לקייטנה לשלםמעשר,
 אפח, בתו של משכנתא לשלםמעשר,
 גפח, ב"חדר" לימוד שכר לשלםמעשר,
 בפח, קטנה לישיבה לימוד שכר לשלםמעשר,
 פט להלוואות לגמ"ח כספו לתתמעשר,
 אצ, דחוי צ'ק ע"י לתתמעשר,
 טבלהא, מים כשאין בה לכרוךמפה,

יא שנה כל לקבל שמוחזק אדם אצלמפטיר,
 א נו, עירוב שאין במקום ביו"ט הוצאהמפתח,
 א מח, מדרגות בחדר טלטולמפתח,
 בכב, סובין פת ע"י יוצאמצה,
ע בבזיוןמצוה,
 בלב, רבנים תמונות בהחלפתמצוה,
 הצב, בשליחותמצוה,
 אצב, בזמנינו תורה ספר כתיבתמצוה,
נב לחלק בעשוי חלה הפרשתמצות,
 במח, לספרדים חצרות לעירובמצות,

 בקז, ראשה לכסות חייבתמקודשת,

 סכך הנחת תחילתמקום,
 בשבת וממכר,מקח

 מזוזה חיובמקלט,
 גז בלוני בו נמצאומקלט,
 בשבת מהחלון נרותמרחק,
 קטנה היא אם סוכה,מרפסת
 בקוביאמשחק,
 בשבת לילדים מזל,משחקי
 ריבית לענין בבנק יתר,משיכת

 מעשר מכספי לשלםמשכנתא,
 מזווה לענין עליוןמשקוף,
 ממים חוץ באחרים ליטולמשקין,
 יין בברכת נפטר מתימשקין,
 קטן בסמרטוט נגובם בשבת שנשפכומשקין,

 בשבת שנעשומשקפיים,
 חל מתי מלאכה, מחמתמתה
 יותר מאוחר למנין לחכותמתי,

 ביוב צינור של וכיסוי בכפיהמתכת,
 בשבתמתנה,

 הסד,
 אלב,
 דצז,
קיא
לא
 בסה,

מב
 המב,
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 אפח,
 בצה,

טבלהא,
 איט,
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לו אוכל כשרות לענין שבת מחללינאמנות,
 א סח, עצרת בשמיני עמו רקודנביא,
מ בשבת קטן בסמרטוט משקיןנגוב,
 בעה, יחד מזמרים ונשים שגברים במקוםנגון,
 כד אמן עונים והקהל תיבה בסוףנגון,
 ביו"כ תפילה לפני ונטילה מטונף במקוםנגיעה,

 טבלהא,ות"ב
 טבלה א, תפילה לפני ליטול מטונף במקוםנגיעה,
 לבעלה לרחיצה מים הבאתנדה,
 חופהנדה,
 לשולחן אחרונים מים להביאנדה,
 בפניו בגדר נחשב מתינדה,
 טובה הנהגה בעניןנדר,
 אותה לשאת לאשה כשהבטיחנדר,
 מצוה לדברנדר,
 הנדר פירוט בלי להתירנדר,
 בעלמא ונותן לצדקהנדר,
 להתכוון בלי לקייםנדר,
 לעני כסף לתתנדר,
 חבירו דעת עלנדר,

 אפב,
 ובשו"ת דקו,

 אפב,
 בפב,

 והקשה הל,
עו
 בפן,
 בפז,
 הפח,
 הפח,

עו
עו
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 אפז, להתיר רשאי מינדרים,
קג בקלקלתו לתפוסנואף,
 גפז, בער"ה נדרים בהתרת נדרנוסח,
 טבלהא, צריך פעמים כמהנטילה,
 טבלהא, הדין מה נטל ולא עברנטילה,
 אא, זמנה שחרית, ידיםנטילת
 אא, אמות ד' הליכת לאחר שחרית, ידיםנטילת
 א חברא, כשמעירים המטה ליד שחרית, ידיםנטילת
 ב יד, טבעת עם נפוחה אצבע אם ידים,נטילת
 בא, הלילה באמצע ידים,נטילת
 גא, ביד פצעים לו שיש במי ידים,נטילת
א וטבלה הלכות ידים,נטילת
 איד, ביד תחבושת יש כאשר ידים,נטילת
 ג א, עבורו מים אחר ללכת ידים,נטילת
 גא, ליטול יצטרך שלא עצות ידים,נטילת
 אפב, חבה של רחיצה ידים,נטילת
 טבלהא, בנטילה החיובניגוב,
 גסד, מתחת סוכה בונהניילון,
מא מרובים מים עליו כשיש נעורניילון,
 לפני שניה פעם על ולסמוך לאכול שיניים,ניקור

פדטבילה
 עב לתבנית אסור טעם בין כחציצה אלומיניום,ניר

 א-ב קד, יחוד לגבי ביום עירונית ביןנסיעה,
 ח קטז, לשלם בלי גוי של צבורי ברכבנסיעה,
 מא מרובים מים עליו שיש בגדנעור,
 בקו, יחוד חדרנעילה,
 אסז, שגומרים עד לברךנענועים,
י תורה ספר בלי אפיים,נפילת
י לימוד ספרי בנוכחות אפיים,נפילת
 אלג, ציור עליו שיש בקבוק פקקנקוב,
סג עליו האש מאורי בורא לברך בהכ"נ,נר
סג עליו האש מאורי בורא לברך חיים,נר
סג עליו האש מאורי בורא לברך יארצייט,נר
לא בשבת שמןנר
לא בשבת שעוהנר
לא בשבת הדלת באחורי קבוענר,
סט אשכנזי אצל ספרדי אורח חנוכה,נרות
 א כט, בישיבה החדר בתוך שבת,נרות
לא בגללן החלון לפתוח לחשוש שבת,נרות

 בסז, הגבהתו עייי יוצא לולב שלנרתיק,
עו לאשה הבטיח אם חייבנשואין,
 טבלהא, לפניה לכהן נטילה דיני כפים,נשיאת

 טבלהא, ות"ב ביו"כ ליטול כהן כפים,נשיאת
 ב טו, בקידוש הפסק שהחיינו אםנשים,
 ה סח, תורה בשמחת ריקודים בזמן בפתחיםנשים,
 ג פן, בער"ה נדרים התרתנשים,
 זצב, ס"ת בכתיבת חייבותנשים,
 גקח, להתגונן מב"ד רשות צריךנתבע,
 אצ, שמחויב לפני מעשרנתינה,

ס

מג מחלב העשויסבון,
 דסד, לסכך מתחת פריסהסדין,
 גנח, הימים ט' לפני במקצתו שמושסדין,
 נג הסיבה דיני פסח, לילסדר
 בכב, ברכה לענין ממנו תבשילסובין,
סה לה שמחוץ משלחן אוכלסוכה,
 א סד, קנים של קשורה חבילה עליה להניחסוכה,
 ו סה, בחוץ ראשו עם לישוןסוכה,
 אסה, בפנים ורובו כשראשו לכתחילהסוכה,
 ב סה, במרפסת קטנהסוכה,
סד וסכך סוכה דיניסוכות,
סו המינים בארבעת מהודר חסרסוכות,
 לביהכ"נ הלולב בטלטול חובה ידי יוצאסוכות,

 אסז,
 המינים ארבעת ראהסוכות,
 לולב ראהסוכות,
 סכך ראהסוכות,
 גיט, פוטרן יין אם קפה עם חתיכותסוכר,
 גיט, בסעודה לקפה טפלסוכר,
 אכב, דייסא על ברכהסולת,

 גטו, פת סעודת בתוךסופגניות,
 ה צב, לאחרים ס"ת כותב אם בעצמו יוצאסופר,

 מא מרובים מים עליו שיש בגד בנעורסחיטה,
 כד נחשב מתי ברכהסיום,
מד בשבת חום במדידת לאחותסיוע,
ד ק"ש מברכותסילוק,
ד כתפילה כך נחשב מתיסילוק,
דיב, בגניזה להשתמשסימניה,
ביב, ספר עבור להשתמשסימניה,
 טבלהא, בנטילה החיובסירוגין,
בלט, בצלחת שנשאר מהפסולת ברירהסכו"ם,
דסד, מתחת חציצהסכך,
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 אסד, קנים של קשורה חבילה להניחסכך,
 הסד, הנחתו תחילת מקוםסכך,
 בסד, סוף מקני מחצלת עשייתסכך,
 דסד, בצבע צביעתוסכך,
 אבל א,א, רעה מרוחסכנה,

קט בבנין שותף של שולחן, עלסמוכים
כו ערבים למעריב ברכוסמיכה,

מ של.משקין גדולה כמות נגובסמרטוט,
 ג סה, בחוץ כשהשלחן בסוכה לאכולסנדויץ',
 טבלה ל, בשר על ברך מפסקת,סעודה
יז בסופה תפו"א קמח עוגת על ברכהסעודה,
 טז בסופה מזונות עםסעודה,
 בנד, יום כל לברך יוכל לא אם העומר,ספירת
 השבועות את אמר אך ביום טעה העומר,ספירת
 אנד,נכון
 דל, עליו וברך מעושר אוכל אםספק,
 לאכילה ברכתו בין אמן עונה לברך צריך אנזספק,

כה
 הטן, מוונות שיעור על ברהמ"זספק,
עט טבילה בענין ברכותספק,
 איט, משקין שפטר ייןספק,
ה ישראל לגאל אמן ענייתספק,
בטז, בכיסנין הבאה פתספק,
ט הטל במוריד ש"ץ שלספק,
בסח, מהפחה להזהר שאוחז בומן תורה,ספר
 גסח, ריקוד בזמן גב הפניית תורה,ספר
 תרומה או בקניה כתיבה י"ח יוצא תורה,ספר

 בצב,להדפסה
 גצב, קלטת ע"י כתיבה י"ח יוצא תורה,ספר
 ד סח, לשבת מותר פיוט בזמן כשעומד תורה,ספר
 א צב, בזמנינו כתיבה תורה,ספר
 1צב, בשותפות כתיבה תורה,ספר
 זצב, נשים חיוב לגבי כתיבה תורה,ספר
 חצב, קטן חיוב לגבי כתיבה תורה,ספר
 צג גבוה שולחן על כשהוא גב להפנות תורה,ספר
 1 צב, לציבור נתינה תורה,ספר
 הצב, לאחרים כתיבה ע"י יוצא סופר תורה,ספר
 ד צב, כתיבה י"ח לצאת כדי לחדש צריך תורה,ספר
 יב לחול בו השמוש גדריספר,
יח מלא כוס מעליו להעבירספר,
 אצד, הפיכתו מודפסספר,

 דקו, יחוד חדרספרדי,

 בחנוכה אשכנוי אצל מתארחספרדי,
 מתוקה חלה על ברכהספרדים,
 כשמתארחים שבת נרות הדלקתספרדים,
 בשבת לחמין חמים מים להוסיףספרדים,
 הכל את להזן וימון בין להפסיקספרדים,
 מצות ע"י חצרות עירובספרדים,
 אפיים נפילת עבור מספיק אם קודש,ספרי

 חול לדברי בם שמושספרים,
 עיפוש מחמתסרחון,
 בשבת שנעשתה מלאכהסתירה,

סט
 דטן,
 בכט,
 דלח,
 דכ,

מח,ב

יב
 גו,
לה

 דנא, המועד בחול אריוה בביתעבודה,
 בו, בחיתול רגלים מי שלעביט,
קג כיעור מעשה לראות שני הבאתעד,

 ח קח, , דקח, משפט בביתעדות,
 ג ב,קו, יחוד לחדרעדים,

 גא, שונות מטומאות נטילהעדיפות,
 במרפסת קטנה או בחצר גדולה סוכהעדיפות,

 בסה,
 בטן, בכיסנין הבאה פת היא אםעוגה,
יז סעודה בסוף תפו"א קמחעוגה,
 בלב, רבנים תמונות בהחלפת שבת,עונג
 וכל ד,קח, משפט בבית דין,עורך
 גקז, שם אשה של שערות כסויעורף,
 1קטז, גויעושק,
ן משם למנין מצורף אם נשים,עורת
 דכא, הפרי קלוף לאחרעטיפה,
נב חלה בהפרשת דינה לחלק העשויהעיסה,
 ב יט, משקין ושאר יין בענין וטפל,עיקר
 גמט, עירוב או מבית נמדד גבולהעיר,
 תחומין עירוב ע"י כשנכנס בכולה להסתובבעיר,

 במט,
 ממנה חלק נחשבים תעשיה באזור מבניםעיר,

 אמט,
 במט, אמות ד' בדין עירוב או חומה מוקףעיר,
 א מח, לחצר מחצר בטלטול חצרות,עירוב
 ג מח, לישיבה חצרות,עירוב
 במח, לספרדים מצות ע"י חצרות,עירוב
 מט תנאים באלו תחומין,עירוב
 גמט, ערים שתי מחברעירוב,
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 גמט, עיר של גבולה קובעעירוב,
לח בשבת האש על אוכל לתוך חמים מיםעירוי,
 ב-ד קטן, בחשבונו טועהעכו"ס,
 גקא, מטמאים קבריםעכו"ם,
 במט, לתחום חוץ יהודי שהוציאעכו"ם,
 קט לחלקו רבים מלהביא משותף דיירעכוב,

 ב לז, בשבת שני לכלי הכנסה נענע,עלי
עו כסף לו לתת נדר אדםעני,

 ג נ, , א נ, לבנה בקידוש לחבר שלום עליכםענייה,
 כה הפסק לענין לספרדי בהלל אמן,עניית
 מחויב אם כשמסופק לאכילה ברכה בין אמן,עניית
 כהבה
 אטו, חבר של תפילין לברכת אמן,עניית
 כד הברכה מסיים שהמברך לפני אמן,עניית
ה סופה נשמעה שלא ברכה על אמן,עניית
 כו בערבית להמשיך חיובו מה ברכו,עניית
 עז כשאין הלוואהעסק,
קט המשותף בביתו פתיחהעסק,
 דקא, רחל קבר על מאהילעץ,
 גקא, עכו"ם קברי על מאהילעץ,
 לתפילה ומגיע תקיעות ברכת ומפסיד למאחרעצה,

סאבלחש
 כשמתארחים שבת נרות להדליק לספרדיםעצה,

 בכט,
 בטז, הסעודה בסוף מזונות ספק לפטורעצה,
 א יט, משקין פטר יין אם ספקעצה,
ה לתפילה גאולה בין הפסק יהיה שלאעצה,
ס יארצייט בתענית לצום לאעצות,
א נא, חצות אחר כשימשך במכונה לכבס פסח,ערב
אפז, נדריס להתיר רשאי מי השנה, ראשערב
 דפז, נדרים התרת נוסח השנה, ראשערב
 גנה, לשבת פעולה המשך שבת,ערב

 גסז, יוצא בהחלפתןערבות,
 בצד, הפוכים ספריס בהערימה,
 חיב, חומש גבי על נביאערימה,
קח בהם להשפטערכאות,
נב חל מתי בבצק , לחלקעשוי
צו מזוזה מול צרכיס,עשיית
 ביד, עבורו חציצה מהווה טבעת אםעשיר,

 אקן, נוהגות שאינן לאלו בחופה נכרית,פאה
 מג בסבון חלב בדיןפגום,
 גצט, שנה י"ג בן שנהיה ברגע לעצמופדיון,
 ב צט, שערות ב' שמביא בתנאי לקטןפדיון,
 א צט, עצמו את הפודה לקטןפדיון,
קטו שם לאכול במטבחפועלים,
 טבלה ל, מגילה קריאת לפני אוכל על ברךפורים,

 ד סד, סכך ציפויפורמייקה,
 גו, לידו ק"ש קריאת אשפה,פח

 בנח, אב ר"ח לפני לבישהפיג'מה,
 דסח, לשבת מותר עומד ס"תפיוט,
 אג, בתיתורא התפיליןפינות,
ק עני או שני מעשר להפריש הדר,פירות

בו, רעי של כגרףפלסטיק,
ח בתפילה ירושלים לכווןפניה,

אכט, שבת נרות להדליק היכןפנימיה,
 ו-ז כג, , אכג, ה' שם בו להזכירפסוק,
יז אדמה תפוחי קמח עוגת על ברכהפסח,
נג הסיבה דיניפסח,
נג הסיבה דיניפסח,
 החג בערב חצות אחר כשימשך במכונה לכבספסח,

אנא,
נב חלה הפרשת חבורה מצותפסח,
 גא, בנט"י ינהג כיצד מרטיבות בידפצעים,
 מה בשבת חולם לבית לקחת ביולדת נפש,פקוח
 קג ריק בבנין נואף בתפיסת נפש,פקוח
 בשבת עבורם שנעשתה ממלאכה להנות נפש,פקוח

לד
 בנא, שבת/גוי למחלל נפש,פקוח
 אלג, ציור כשרשום בו נקובפקק,
 אלג, בשבת לפתוח משקה בקבוק שלפקק,
 בפז, בלעדיו נדר להתירפרוט,
 חכא, שלם במקום לקנותפרוס,
 בקד, יחוד לענין במכונית אתו לנסועפרוץ,
 א-דכא, שלם על לברךפרי,
 בכספי נקנה כשהכרטיס צדקה של מהגרלהפרס,

 זמב,מעשר
 אפח, מעשר מכספי חוב,פרעון
כו אחר מנין עבור לחכות שצריך זמן,פרק

 ג לח, בשבת לתוכו חמים מים הוספתפשטידא,
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קיד מנוע לכבות שכח אםפשיעה,
 1קח, לערכאות ללכת במקוםפשרה,

 אטו, מהי בכיסנין, הבאהפת
 בטו, ספק בכיסנין, הבאהפת
 שבע עד להשאר ולא לאכול בכסנין, הבאהפת

 אכ,ברכות
 בכב, ברכתה סובין,פת
 בכב, מצה לענין יוצא סובין,פת
לו בשבת שני לכלי הכנסהפת,
יח מלא כוס מעליו להעבירפת,
 דטז, פירות מי טעם עםפת,
 אפז, נדרים להתיר עיימ לעשות לדעתפתח,
 בצז, אחד בכל מזוזה לשיםפתח,

 אלג, בשבת משקה בקבוקפתיחה,
 בלג, בשבת לבן צנצנתפתיחה,
לא שבת נרות כבוי מחשש חלון,פתיחת

צ

 דסד, סכךצביעה,
 דסד, סכך ציפוי פשתן,צבע
 הג, תפילין רצועות על נשפךצבע,

 זמב, הגרלה כרטיס בקניתצדקה,
 בפח, ובנותיו בניו למלמד בשכרצדקה,
פט הלוואה ע"י יוצאצדקה,
 הפח, נדר חובת ידי ולצאת בעלמא לתתצדקה,
 א פח, כנדר נחשב מתיצדקה,
 מעשר מכספי להחשב יכול בסתם נתינהצדקה,

 ופח,
 עצהס, צום פודהצדקה,
פט קיום צורתצדקה,
 מעשר ראהצדקה,
 בו, חיתול בתוךצואה,
פד לטבילה חפיפה ביןצום,
נז ברית קודם לטעולם מוהלצום,
ס יארצייט עלצום,
קט בבנין שותף ע"י שינויה חצר,צורת
או, בביהכ"נ העובר ביוב,צינור
 בנא, שבת למחללי בחוה"מ תקוןצנור,

 דקו, יחוד חדר בעניןצניעות,
 ג א, קב, למנוע כדי לטרוח החיוב חיים, בעליצער
 ב קב, למנוע כדי לשלם חיים, בעליצער

 טבלא, נטילתן אחרי נטילה דיניצפרנים,
 צ, העתיד על כמעשר דחוי,צ'ק

 נ חלה להפריש כדיצרוף,
 אנשים או המקום ראית ע"י למניןצרוף,

ק

 ונרא ז, ראיה ע"י לזימון מצטרפת נפרדתקבוצה,
 טו, מתוקה חלה על סעודה,קביעות
יט, לחם כמו בייןקביעות,
צז, מתי מזוזות,קביעת
קא, החצר בשער טומאה רחל,קבר
קא, מטמא שהוא מרחקקבר,
קא, מטמא עכו"םקבר,

 י בספר בשמושקדושה,
 האע מול כשהיא בשבת חמים מים להוסיףקדירה,

ג
) בזו זו הנוגעותקדירות,

 י שבעה בן חיוב של קדימהקדיש,
 הוכחה שתיקתם אםקהל,
לח בשבת לתוכו חמים מים הוספתקוגל,
 עה, הרבה מצטרפים אם אשה,קול
 לברך צריך ש"ץ רם,קול
 ' בשבת להשמיעקול,

 יב, ספר בתוך שמירהקולמוס,
 בטבילה מחויב מפלסטיק חשמלי,קומקום
 בשבת בפלטה לאוכל מתוכו מים להעבירקומקום,

 ספר בתוך שמירהקונטרס,
 במעשיו לצפותקוסם,
 תחבולות שזה שיאמר מועילקוסם,

 גוי ע"יקוסמות,
 בזימון חיובוקטן,
 במגילה חיובוקטן,
 לבנה לקדש חיובוקטן,
 ס"ת בכתיבת חייבקטן,
 קניה ע"י ס"ת כתיבת יוצאקטן,
 בשבת ברעשן לשחקקטן,
 מול משחק לשחקקטן,
 בצט, שערות ב' שמביא ממתי עצמו פודהקטן,
 א צט, עצמו פודהקטן,
 דנ, עם כרוב לבנה לקדוש צרוףקטן,
 א ל, קידוש לפני בצע כאשר סעודה, במקוםקידוש

טבלה
 אצ,

נב
ז

ונראה
 דטו,
 דיט,
 אצז,
 אקא,

יב
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ט
 גלח,
 בעה,

ה
מו
 איב,

לח
 איב,
 אעח,

 ה עח, , בעח,
 העח,

 ולפי דנ,
 ומצאנו דנ,

 דנ,
 חצב,
 חצב,

מז
מב



ישפהמפתחאבנירכד

 אל, כן לפני לאכול בשחרית,קידוש
 גנ, ביחידות לבנה,קידוש
 הנ, פונה כוון לאיזה לבנה,קידוש
 כשהוא עליכם שלום לאדם לומר לבנה,קידוש

 גנ,באמצע
 בנ, אדם בני לג' עליכם שלום לומר לבנה,קידוש
 גנ, באמצע שלום עליכם לענות לבנה,קידוש
 נ עליכם שלום אמירת ענין לבנה,קידוש
 ד נ, עם לרוב קטן צרוף לבנה,קידוש
 ביחס יקדש מתי בשחרית שכח אםקידוש,

 אל,לברהמ"ז
לו שבת מחלל אב מפיקידוש,
 איט, משקין פוטר מתיקידוש,
 אטו, בשוגג מים עלקידוש,
 אל, המוציא וברך שכחקידוש,
 אל, אוכל על וברך שכחקידוש,
 דפח, מעשר מכספי לשלם לבנותקייטנה,
 קט משותף מדרגות חדר או חצר דרך דרך,קיצור
 ג נה, לרחיצה ביו"ט חמים מיםקירור,
 ג-דכא, ברכה לפני פריקלוף,
 מסביר אם מועיל בקוסמות ידים,קלות

 ה עח, ב;עח,
 גצב, ס"ת כתיבת מצות ידה על יוצאקלטת,
 יז סעודה בסוף העוגה על ברכה תפו"א,קמח
 ב טז, מזונות ספק עם בסעודהקנוח,
 הל, בשר אחרי גבינה לאכול מועילקנוח,
 יז הסעודה בסוף מברך אם תפו"א עוגת שלקנוח,
 ב סד, מחצלת להכין סוף,קני
 אסד, קשורים בעודם הסוכה על להניח סוף,קני

 בצב, ס"ת כתיבת י"ח יוצא בספרקניה,
 חכא, שלם או פרוס לחםקניה,
 חצב, כתיבה חיוב יוצא קטן ס"תקניה,
 אצב, ס"ת לכתיבת קודמת ספריםקניה,
קי בשידוכים בו לחוזרקנס,
קי חוב תשלום אי עלקנס,
 אלן, בשבת חלב עםקפה,

 ב יד, חציצה לענין תתלכלך שלא בטבעתקפידה,
 י כא, שלמה על לברךקציצה,
 בנא, עבורו שבת חילולקראי,
 בו, חיתול ליד תורה או מק"שקריאה,
 טבלהל, לפניה אוכל על ברך מגילה,קריאת
 נט הופקרו כשהבגדים בכותלקריעה,

 יום בכל תפילין,קשירת
 אשה ע"י תפילין,קשירת
 הסוכה על לשים קנים חבילתקשר,

ך

 צירוף לגבי המנין מקוםראיה,
 השופר ברכות על דינים השנה,ראש
 לפניה נדרים התרת השנה,ראש
קטו נוספות מנות לאכילת מתנגד ישיבה,ראש
 ו סה, כשישן לסוכה מחוץראש,
 צה,ג ן אצה, מזוזה חיוב לענין כתלים,ראשי
 א-ג ג, בתיתורא תפיליןרבוע,

 טבלהא, בנטילה החיוברביעית,
 ישן תמורת חדש כלי שיקבל ע"מ במשאילרבית,

 מצטבר מקנסרבית,
 עםרוב
 נטילה דיני רעה,רוח
 ות"ב ביו"כ נטילה דיני רעה,רוח
 מהלילה רעה,רוח
 סכנה רעה,רוח
 שבת נרות בענין לחשוש צריך מתירוח,
 הבתולים את להוציא אליו ללכתרופא,
 ג נה, שמש בדוד שהוחמו מים ע"י ביו"טרחיצה,
 א פב, נדה ע"י חבה דרךרחיצה,
 אנה, ביו"ט מים לחמם הגוף כלרחיצה,
 בפב, בנדה בפניו נחשב מתירחיצה,
קט בבנין שותף ע"י דרך,ריבוי
עז מסחר לצורך לא בהלוואהריבית,
ען מהבנק יתר במשיכתריבית,
 גו, מאשפה היוצאריח,

 בקא, מקברריחוק,
 חקטן, לשלם בלי לנסוע גוי של צבורי,רכב
 א א, שחרית מנט"י שנגרםרעש,
מן בשבת לתינוקרעשן,

 הג, צבע עליהם שנשפך תפיליןרצועות,
 מפתח לצפות לנשים מותר תורה בשמחתרקוד,

 הסח,
 אסח, נביא עם עצרת בשמינירקוד,
 געה, מתבונן כשגבר נשים,רקודי
 ו-זכג, ה' שם בו בלימוד להזכיררש"י,
 גקח, משפט בבית להתגונן מב"דרשות,

 אסד,

 סבסא,
 ד א,פז,פז,

קיב
קי
 דנ,

 טבלהא,
 טבלהא,

 א-בא,
 אבלא,א,

לא
 גפ,



רכהישפהמפתחאבני

 לח האש על לתבשיל חמים מים בהעברתשהיה, ז קח, , ה קח, ישמע שלא מי לתבוע מב,ידרשות,
 ד המקום טינוף ע"י ק"ש בברכות שהייה,ש

ד ויציב אמת בברכת דינהשהייה,
יז סעודה בסוף תפו"א קמח עוגתשהכל,ט הטל מוריד על המסתפקש"ץ,
 אטו, הפסק מקרי בדבורשוגג,ה ישראל גאל ברכת מברך כיצדש"ץ,
 טבלה ל, ן ל לאכול לו שאסור דבר על ברךשוגג,ה רם בקול לברך צריךש"ץ,

 טבלהא, ליטול השוכח דיןשוגג,קיג פשיעה בלא דבר שבר אםשבועה,
 ביט, שוב מברך בהמות בין השחשוחט,עו חבירו מאת לטובה כתמורהשבועה,
צג ס"ת עליו כשיש גב להפנות גבוהשולחן,עו להנשא ואישה איש שלשבועה,
 ג-הסה, בפנים לאכול מותר לסוכה חוץשולחן,קיג חיובו העברה מתוךשבירה,
 דסה, בפנים לאכול מהסוכה רחוקשולחן,כ קודם מהאולם לצאת ברכות,שבע
 א טז, מוונות לפטור המוציא בברכת המכווןשומע, אלט, שנאסף ממה ואוכל מצלחות בוררשבת,
 כוון לא שהמברך בברכה לצאת המכווןשומע, אל, קידוש לפני לחם על ברךשבת,
 בטו, בהלהוציאו אכט, בישיבה נרות הדלקתשבת,
סא ביחידות בשמו"עשופר,לח בפלטה לאוכל חמים מים הוספתשבת,
סא שמו"ע באמצע עליה לברךשופר,מב גורל הטלתשבת,
 הצב, ת"ת במצותשותפות,כז סיר בתוך בשקית הטמנהשבת,
 וצב, ס"ת כתיבתשותפות,מו קול השמעתשבת,
 דג, המעברתא חתןשחרות, דלב, רבנים תמונת חלוקתשבת,
 טבלהא, ות"ב ביו"כ נטילה דינישחרית, אמח, מדריגות בחדר טלטולשבת,
 טבלהא, רעה רוח של נטילה דינישחרית, אמח, מדריגות בחדר מפתח טלטולשבת,
 ול, התפילה לפני אוכל על וברך טעהשחרית,מה חולים לבית דברים לקחת יולדתשבת,
סו מאתרוג באכילה מצוה,שיירי אלב, חפצים מחליפים ילדיםשבת,
 אצח, בבית הקן,שילוחמו בדלת לדפוקשבת,
 גצח, קיומו על ברכה הקן,שילוח גלב, באיסור עליו שעבר מדבר להנותשבת,
 אצח, המצוה קיום מקום הקן,שילוחלד אוכל מחימום להנותשבת,
 בצח, בכנפיה האם תפיסת הקן,שילוחלה בה שנעשתה ממלאכה להנותשבת,
 וסה, בחוץ כשראשו בסוכהשינה, הכא, לחם חצאי שני לחברשבת,
טבלהא, אחריה נטילה דינישינה,כח האש על בארגז לחמםשבת,
מו בשבת בדלת בדפיקהשינוי,לא נרות כבוי מחשש חלון לפתוחשבת,
 אנה, חז"ל מימי דרך שינוי בגלל הלכהשינוי,מז לתינוק רעשן לתתשבת,
קט בבנין שותף ע"י חצר צורתשינוי,מד חום מדידתשבת,
 דסד, סכך צורתשינוי, אלז, בשבת שני לכלי חלב מויגתשבת,
טבלהא, בנטילה רביעית חיובשיעור,מ קטן בסמרטוט משקין נגובשבת,
 איט, משקין שפוטר ייןשיעור,מא מרובים מים שעליו בגד נעורשבת,
עט בטבילה לברך לחומרא כתםשיעור,מט תחומין עירובי עשייתשבת,
 הטז, ברהמ"ז ספק בהם שיש מזונותשיעור, אלג, בקבוק פקק פתיחתשבת,
פג הטבילה לפני הסרתושיער, בלג, לבן צנצנת פתיחתשבת,
 אקז, קלוע ולא פוורשיער, א-בקד, יחוד לגבי שומרים כמהשדה,

 בעה, יחד ונשים גברים שלשירה,סב תקיעות שמע שכבר לאחרשהחיינו,
 אל, בשבת קידוש לפני ואכלשכח, בטו, לקידוש מפסיק אם לנשיםשהחיינו,
 גצן, בה מזוזה חיובשכירות,לו שבת מחללי אצל כשר אוכלשהיה,





אבני

 אאות
א,

 אחד -
 אברהם אשל -אייא

 אפשר אם אפ~?ר,אי
 כן אם אלא -אא'יכ
 דין בית אב -אכ"ד
 העזר אבן -אבה"ע
 נור אבני -אב"נ
 משה אגרות -אג"מ
 דאמר איכא -א"ד
 הכי אי -א"ה
 ונדסבק הממרג אלטונה -אה"ו
 נמי הכי אין -אה"נ
 העזר אבן -אה"ע
 רבה אהבה -אה"ר
 ואם אב -או"א
 העולם אומות -אוה"ע
 חיים אורח -או"ח
 נפש אוכל -אוכ"נ
 זרוע אור -א'ץ

 דרישת אחרי -אחדשה"ט
 הטובשלומך

 זה אחר -אח"ז
 כך אחר -אח"כ
 יהודי, אינו ישראל, ארץ -א"י

 יחע אין ה',אתה
 ישעיה אברהם -אי"ש

 רבה שמיה יהא אמן -אישה"ר
 כן אס -א"כ

 רצון יהי כן אפן -אכיהייר
 להאריך מקום כאל אין -אכמ"ל
 הכי לאו אי -אל"ח
 כן לא אם -אל"כ
 לגבוה אמירה -אמל"ג
 נמי אי -א"נ
 גכ על אף -אע"ג
 פי על אף -אעפ"י
 כן פי על אף -4עמיכ
 הכי אפי* -אפ"ה
 אפילו -אפי'

 הכי אפילו -אפי"ה
 *מר א8שר -אפ"ל
 צריך-צורך אין -א"צ
 *מר צריך אין -אצ"ל
 קידשנו 4א?ר -אקב"ו

 וציוונובמצוותי
 רבי אמר רבה, אליהו -א"ר

 הברית ארצות -ארהייב
 הקודש אוץ -ארה"ק

 תיבות ראשילוח

 תיבות ראשילוח
 פטן השמוש אותיות בלי הואהלוח

 ש מ, 1, ה, ד,ב,

 שייך אין שפיר, אתי -94'ש
 תאמר אם -א"ת
 לומר תימצי אם -את"ל

 באות
 בחור -ב'

 אדם בן -מ,א
 בישול 4טקר בישול -בא"ב

 היטב באר -באה"ט
 ה' אתה ברוך -בא"י
 בתרא בבא -ב"ב
 ברק בני -ב"ב
 בחלב בשר -בב"ח
 דין בית -ב"ד
 אמורים דברים במה -בד"א
 השולחן בדי -בדה'יש
 כלל בדרך -בד"כ
 ה', ברוך הוא, ברוך -ב"ה

רכטישפה

 אדם בני -בנ"א
 ישראל בני -בנייי
 דשמיא בסייעתא -בס"ד
 בית בעל -בע"ב
 דע בעל -בליד
 הבית בעל -בעח"ב
 יתברך ח' בעזרת -בעה"'ת
 ספר חמחבר בעל -.בעחמ"ס
 יום בעוד -בעו"י
 חיים בעל -בע"ח
 לטעה עלינו בא -בעל"ט
 האדמה פרי בורא -בפה"א
 חגפן פרי מרא -בפה"ג
 הקי פרי בורא -בפח"ע
 עצמו בפני -בפ"ע
 קמא בבא -ב"ק

 המזון ברכת -ברהמ"ז
 יוסף ברכי -ברכ"י

 שאמר, בחך -ב"ש השמשות בין הלל, בית הי,בעזרת
 גדולות הלכות כעל -בהייג
 היטב באר -בהייט
 הכסא בית -בה"כ
 הכנסת בית -בהכ"נ
 הכסא בית -בהכ'יס
 הלכה באור -בה"ל
 המדרש בית -בה"מ
 המדרש בית -בהמ"ד
 התורה ברכת -בה"ת
 הזה בזמן -ביה"ז
 חדש בית -בייח
 יומו בן יוסף, בית -בי'י
 דין בית -בי'ד

 הכנסת בית -ביהכ"נ
 המרחץ בית -ביהמח"צ
 המיצרים בין -ביהמ"צ
 חמקדש בית -ביהמ"ק
 הקברות בית -ביה"ק
 חולים בית -בי'יח
 כסא בית -בי"כ
 מדרש בית -בי"מ
 גוונא האי בכי -בכה"ג
 שור בכור -בכו'יש
 זאת ככל -בכ'יז
 הכנסת בית -בכ"נ

 הכי כלאו -בלא"ה
 יהודה לחם בית -בוהיי
 מיע בר מציעא, בבא -ב"מ
 חיים מיס באר -במ"ח
 מוונות מיני בורא -במ"מ

 שמאי בית שמואל,בית
 טובות בשורות -בש"ט

 כבוד שם ברוך -בשכמל'1
 ועד לעולםמלכותו

 גאות
 גאון -גי

 אחד גאון אצבשת, גי -ג'יא
 וקטום גחף -גריק
 ורדים גינת -גוייר
 הכתוב גזרת -גזה"כ
 כן גם -ג"כ
 גמרא -גמ'

 חסדים גמי*ת -גמ"ח
 אליחו רבי גאון -גף'א
 ריים רבי גאון -גר'ח
 יוסף רבי גאון -גר"'ש

 אלישיב(ש*ם
 איגר עקיבא רבי גאון -גרע'יא
 איגר עקיבא רבי גאון -גרעק"א
 זלש שלמח רבי גאון -מ-ש"ז
 דאא
 דברי דף, -ד

 אמות די -ד"א
 בעלמא דאמירן -דאנ(יע
 שמואל דבר -דב"ש
 מרבנ(ע דגול -דגמ'יר
 חמתחיל דבור -ד,ח
 חחיים דרך -דהייח



אבנירל
 שלומך דורש -דוייש
 תמיד שלומך דוהש -דושיית
 וה דין וה, דבר -דייו
 טפחיס די -ד"ט
 כלל דרך -ד"כ
 משה דרכי -ד"מ

 אליעזר דמשק -דמש"א
 סופרים דברי -ד"ס
 קדושים דעת -ז,ר'ק
 תורה דעת -דש'ת
 קבלה דברי -די'ק
 דוקטור -דר'

 תשובה דרכי -דרת"ש
 מתיריס לו שיש דבר -דשיל'מ
 לעולס בא שלא דבר -דשלבל'ע

 תורה דברי תורה, דבר -ד"ת

 האות
 הלכה -הי

 יצחק רבי האלקי -האריי
 לטובה עלינו הבא -הבעל'ט
 אשרי הגהות -הג"א
 הכותב הגהת -הג'יה
 הטור הגהת -הגה"ט

 מימוניות הגהות -הגמי'י
 מרדכי הגהות -הגמ"ר
 החשוב, האיש הדין, הוא -ה"ה

 המגידהרב
 הגאון הרב -הה'יג
 הדין הוא -ההייד
 דברו הובא -הו"ד
 ליה הוי -הוי'ל
 טעמא האי -ה'יט

 והמטיב הטוב -הטוה"מ
 וישמרהו יחיהו ה' -הי"ו
 ליה הווה -ה"ל
 הלכה -הל

 מסיני למשה הלכה -הלל"מ
 תפילה הלכות -הל'ית
 מילי הני -היימ
 נמי הכי -ה'ינ
 קאמר הכי -ה"ק

 הוא ברוך הקדוש -הקב"ה
 ראיה הביא -ה"ר

 הגאון הרב -הרה"ג
 וה הרי -הר"ז
 רבי הרב -הר"ר
 יתברך השס -השי'ית

 זאחצ
 אינו וה -וייא
 וה את וה -זא"ן
 בוה וה -זפיז
 הזה ומן -זה"ו
 עליע יגן וכותו -זי"ע

 לאברהס זכור -וכליא

 תיבות ראשילוח

 לשונו זח -ז"ל
 זה על זה זה, עם זה -זעי'ז
 פשוט זה -דיפ
 לברכה צדיק זכר -זצייל

 חאות
 חלק -ח'
 א' חלק אדם, חיי -וי,א

 העזר אבן חלק -חאה'יע
 חיים אורח חלק -חאו"ח
 וחלילה חס -ח"ו
 ובקיא חריף -חו"ב
 המועד חול -חוה"מ
 וכלה חתן -חו"כ
 לארץ חוץ -חו'יל
 איש חזון -חזז"א
 לברכה זכרונם חכמינו -חז'יל
 משפט חושן חלק -חחו"מ
 אזולאי דוד יוסף חיים -חידי'א
 דעה יורה חלק -חיוייד
 אדם חכמת -חכ"א
 אדם חכמת -ובמ"א
 צבי חכם -חכ"צ
 משפט חושן מחוקק, חלקת -ח"מ
 סופר חתם -ח"ס

 לאברהם חסד -חסליא
 סופר חתם -חת"ס

 טאות
 באב מ -ט"ב
 אוכלין טומאת אבן, טורי -טו"א
 זהב טורי -טו"ז
 טעם -טוב -טו"ט
 ודעת טעם טוב -טוט"ד
 ערוך ושולחן טור -טוש"ע
 זהב טורי -נויז
 דיעה יורה טור -טיו"ד
 כעיקר טעם -גיכ"ע
 סופר טעות -ט"ס
 קטן טלית -ט"ק

 יאות
 אומרים יש -י"א
 ויחיהו ה' ישמרהו -יה"ו
 רצון יחי -יה"ר
 רבה שמיה יהא -יהש"ר
 דעה יורה -יו"ד
 חכיפורים יום -יוח"כ
 טוב יותר טוב, יום -יו"ט
 דעה יורה -יור"ד
 עשרה שמונה חובה, ידי -מ,ח
 טפררם י' -מ,ט
 שכר יין שרף, יין -יי"ש
 לתרץ יש לומר, יש -מ,ל
 ויכוא יעלה -יעו"י
 שם יעוין -יעו"ש

ישפה
 היטב שם קוין -ק~יה
 פיינהנדלר ישראל -י"פ
 פיינהנדלר פסח ישראל -יפ"פ
 וגואלי צורי ישמרהו -יצי'ו
 אלוקים ירא -יר"א
 שמים יראת שמים, ירא -יר"ש
 שלמה של ים -יש"ש
 יתברך -ית'
 נאות
 כתב -כ'

 אם כי אחד, כל -כ"א
 כבודו -כב'
 גדול כהן -כ'יג
 הוא כן -כ"ה
 הגדולה כנסת -כה"ג
 החיים כף -כה"ח
 כוליה -כו'

 וחתימה כתיבה -כו"ח
 טובה וחתימה כתיבה -כוח"ט
 וכך כך -כו"כ
 עלמא כולי -כו"ע
 זה כגון זה, כל זמן, כל -כ'יז

 סלה טוב כל -כטו"ס
 יד כתב -כ"י
 כך כל כן, כמו כתב, כן -כ"כ
 מפורש, כן מוכח, כן -כ"מ

 משנה כסף משמע,כן
 שכתוב כמו -כמ"ש
 נראה כן נראה, כך -כ"נ

 הגדולה כנסת -כנה"ג
 סופר כתב -כ'יס
 פסק כן פירש, כן -כ'יפ
 צרכו כל -כ'יצ
 קודשו כתב קודש, כתבי -כ'יק
 ראשון כלי -כ"ר
 שכן כל -כ"ש
 תורה של כתרה -כש"ת
 תורת כבוד -כ"ת
 תימא כי -כ"ת
 יד כתב -כת"י
 תורתו כבוד -כת"ר

 לאות
 לייו -ל

 אמרינן לא -ליא
 שרד לנושי -לבו"ש
 היה לא -ליה
 הרע לשון -לח"ר
 ונפש לב -לוי'נ
 חפצה ונפש לב -לונ"ח
 חמודות לחם -ליח
 טוב יום ליל -ליו"ט
 הפחות לכל -לכה"פ
 זר עם לשון -ש'יז
 דעתי לעניות -ל~ג"ד



רלאישפה תיבות ואשילוחאבני

 ספיקא ספק סוף, סוף -ש,ס שייד ש מרובה -מעה"פ זה לפי -ש"י
 סעיף -סע' הקרבנות מששה -מעח"ק דעתי עניות לפי -לפפן
 פרק סוף -שיפ טוב יום מערב -מעיו'!ט דעתי עניות לפי -לפייד
 להקל ברכות ספק -סושכ"ל כבודו מעלת -נ"ביכ טוב לקח -לק"ט
 העומר ספירת -ג~פהע"ו שני מששר -נ"ב'ש מידי קשיא לא -לק"מ
 קטן סעיף -שיק אחר מקום -מק"א שייך לא -ליש

 תורה ספר -שית אחר מקום -מקו"א הרע לשון -לשוד'ר
 ומזווות תפילין ספרים -סת"ם טומאה מקבל -מק"ט תעשה לא -ל'ת

 עאחע מעט מקדש מי,ק 8~מיש

מ -מג" "יי" "::"  " "ה 
1"--ינ,.ן. יי

 שכתב מה -משייכ אסורות מאכלות _-מאכא"ס
-

ד

ב"ס:
:ס-בנעי י י

פ-::ה":ת."-  הארץ עם -עייה נאות דאמר מאן -מ"ד
 גילולים עובד -עו"ג אדם נשמת -נ"א סופרים מדברי -מדיס
 הרבים עוונותינו -עו"ה בסוף נזכרתי -מ'ב בעבירה הבאה מצווה -מהב"ע
 הבא שלם -עוה"ב דידן נידון -מ'ד ב' מהדורה -מהדו"ב
 הוה עולם -עוה"ו ביהודה נודע -נו"ב ג' מהדורה -מהדו"ג
 ספריס עוד -עו"ס קמא ביהודה נודע -עב'ק קמא מהדורה -מהד"ק
 פוסקים עוד -עו"פ תנינא ביהודה נודע -נוב"ת תנינא מהדורה -מהד"ת
 זרה עבודה זה, ש -ע"ז ונוש נושא -נו"נ טעמא מהאי -מה"ט
מה"פ

- 
 ידי על -ע"י ידים נטילת -נט"י הפנים מראה

 עיין -עי' לדבר ידיים נטילת -נטידטב"מ לב כן יוסף רבי הרב מורנו -מהריב"ל
 הקודש עיר -עיה"ק נמשקהשטינ~ז צהשן טוב יום הרב מורמ -מהריט"צ
 טוב יום ערב -עיו"ט לפגם טעם עש -נטל"פ לוי יעקב רבי הרב מורינו -מהרי"ל

 וה ידי על -עי"ז יאיר נרו -נ"י קשטרו יעקב הרב מורנו -מהריק"ש
 שם עיין -עיי"ש דידן נידון -ניד"ד אידלס שמואל הרב מורנו -מהרש"א
 כך ידי על -ע"'כ דידן נידון -נידו"ד מרדכי שלום רבי הרב מורנו -מהרש"ם
 כן על כאן, עד כרחך, על -שיכ להלן, נאמר לעיל, נאמר -מיל התורה מן -מה"ת
 ומולות כוכבים עובד -עכו"ם לינראה לאור מוציא -מו"ל
 לשונו כאן עד -עכ"ל דעתי לעניות נראה -פלענ"ד וממכר מקח -מו"מ
 הגמרא לשון כאן עד -עכלה"ג מינה נפקא -נ"מ צדק מורה -מו"צ
 פנים כל על -עכייפ יוסף נמוקי -נמוק"י שבת מוצאי -מוצ"ש
 דבריו תוכן כאן עד -עכת"ד פשוט נראה -נ"פ קודש שבת מוצאי -מוצש"ק
 מנת על -ע"מ אפיים נפילת -ש"א קטן מועד וקציעה, מור -מוייק
 הפרוץ על מרובח עומד -עמה"פ ברלין יהודה צבי נפתלי -נצי"ב ורבי מורי -מו"ר
 דעתי עניות -ענ"ד הכסף נקודות -נקה"כ זהב משבצות -מ"ז

 סדר על סוף, עד -ע"ס נראה -נר' ברכה מחויק -מח"ב
 עצמו על עוד, עיין -ע"ע השקל מחצית -מחה"ש
 פי ש -שיפ סאות השקל מחצית -מחה"ש
 השנה ראש ערב -ערהייש ספר -ס' ספר מחבר -מח"ס
 השולחן ערוך -ערוה"ש א', סימן - ס"בש'א, שבת מחלל -מח"ש
 הרדש ראש ערב -ערייח וכדומה בסימן כתוב מצאתי כהן, מנחת -מ"כ

 סימן ריש עיין -ערס"י המצוות ספר -סהי'מ מיכל יחיאל כן ליבוש מאיר -מלבי"ם
 קודש שבת ערב -ערש"ק התרומה ספר -עאה"ת למלך משנה -מלימ
 שם עיין שכת, ערב -ע"ש סימן סוף סוף, סוף -סו"ס משנה מגיד מקום, מכל -מ"מ

 מלכים שולחן על -שש"מ קטן סיכי סוף -סושיק נפשך ממה -ממנ'יפ
 קודש שכת ערב -עש"ק הרים ועוקר סיני -סושיה אב מפ,ם -ממיא
 חסידים ספר -שיח חנוך מנחת -מנ"ח
 8ח81 סימן -סי' יצחק מטשת -מנ'יי
 פרשה פעם, פרק, -פי ליה סבירא -ש'ל נפשך מה -ממ'פ
 א,, פרק - פ"בפייא, גדול מצוות ספר -סש,ג מסכת -מש
 וכדומה ב',0רק קטן מצוות ספר -סמ"ק ששה מצוות עני, מעשר -%ן



אכנירלכ
 פנים אל פנים -פאייפ
 הקתטרס פירוש -פ"ה
 ורביה פריה -ט"ר
 יהושוע פני -פ"י

 נפש פיקוח -פיקו"נ
 רשי פירזצ -פירש"י
 מגדים פרי -פמ"ג
 דזמרא פסוקי -פסו"ד
 דזימרא פסוקי -פסוד"ז
 עצמו פני -פ"ע

 הקודש עיר פה -פעיה"ק
 דמיין פרנקפורט -פפד"מ
 קטן פרק קמא, פרק -פ"ק
 רישיח פסיק -פ"ר
 פרשה -פר'

 חדש פרי -פר"ח
 מגדים פרי -פרמ"ג
 רשי פירש -פרש"י
 תואר פרי -פר"ת
 תשובה פתחי -פ"ת
 תשובה פתח -פת"ש

 צאות
 אחד צד -צ"א
 בשול אחר צליה -צאייב
 הכוכבים צאת -צה"כ
 הפתח צורת -צוה"פ
 לומר צריך -צ"ל
 לעיין צריך -צל'יע
 ספרי מלא צנא -צמ"ס
 עיון צריך -צ"ע

 חיים בעלי צער -צעב"ח
 גדול עיון צריך -צע"ג
 קטן עיון צריך -צע"ק

 קאות
 קשה קטן, -קי

 הוא ברוך קדוש -קבייה
 וצוונו במצוותיו קדשנו -קבייו
 התורה קריאת -קה"ת
 וחומר קל -ק"ו
 אחרון קונטרס -קו"א
 רם קול -קו"ר
 לן קיימא -ק"ל
 לן משמע קא -קמ"ל
 סופרים קנאת -קנא"ס
 דעתך סלקא קא -קס"ד

 השולחן קצות -קצוה"ש
 ערוך שולחן קצור -קצש"ע
 קדושה קהלה קצת, קשה -קייק

 התורה קריאת -קריה"ת
 שלם קדיש שמע, קריאת -ק"ש

 ראות
 רבי -ר'

 אלעזר רבי -ריא

 תיכות ראשילוח

 דיךי בן אברהם רבי -ראם'ד
 אשר רביט -ראייש
 גמליאל רבן -ר'יג

 זימרא בן דוד רבי -רדב"ז
 הרבים רשות השנה, ראש -ר'ה
 הגאון רב -רה"ג
 הרבים רשות -רה"ר
 חקודש רוח -רוה'יק
 רעה רוח -רו"ר
 לברכה זכרונם רבותינו -רזי'ל
 חגגאל רביגו חודש, ראש -ר"ח
 לוי בן יהושע רבי -ריב"ל

 אברהם בן טוב יום רבי -ריטב"א
 אלפסי יצחק רבי -רי"פ
 לומר רוצה ליצלן, רחמנא -ר"ל
 מתא, ריש מתיבתא, ריש -ר"מ

 מאיר רבי רמב"ם, מגיד,רב
 איסרליש משה רבי -רמ"א
 מימון בן משה רבי -רמב"ם
 נחמן בן משה רבי -רמב"ן
 ניסים רבינו -ר"ן
 סימן ריש -ר'ס
 עקיבא רבי -ר'ע
 איגר עקיבא רבי -רע"א
 מברטנורה עובדיה רבי -רע"ב

 איגר עקיבא רבי -רעק"א
 פרק ריש -ר"פ
 רבי רב -ר"ר

 אדרת בן שלמה רבי -רשב"א
 גמליאל בן שמעון רבי -רשב"ג
 מאיר בן שמואל רבי -רשב"ם
 זלמן שלמה רבי -רש"ז
 יצחקי שלמה רבי -רש"י
 שטרשון שמואל ר' -רש"ש
 תם רביע -ר"ת

 שאות
-ש'וב  ב' שנה 

 יעקב שבות -שבחיי
 הגבורים שלטי גלויות, של -ש"ג

 תעשה ואל שב -שואל"ת
 ומשיב שואל -שו"מ
 ערוך שולחן -שו"ע
 ראיתי שוב -שו"ר
 ותשובות שאלות -שו"ת

 מקובצת שיטה -שטמ"ק
 יתברך שם -ש'י
 שיטת -שי'

 ברכה שיורי -שיו"ב
 כהן שפתי -ש"ך

 הגדולה כנסת שיירי -שכה"ג
 לקט שבלי -ש"ל
 הברית לוחות שתי -של"ה

ישמה
 לאצרך שיחיה -שליט"א

 אש טוביםימים
 מינה שמע מלכים, שולחן -ש"מ
 בהלכה מצוינים שערים -שמ"ב
 בהלכה מצוייגיס שערים -שמב"ה
 עשרח שמונה -שמו"ע
 תרגום ואחד מקרא שניים -שמו"ת
 עצרת שמיני -שמ"ע
 סדרים ששה -ש"ס

 המלך שער -שעה"מ
 הציון שער -שעה"צ
 גס לי שעשה -שעל"ג
 תשובה שערי -שע"ת
 צבור שליח -ש"ץ
 קודש שבת קרגן, שיורי -ש'יק

 החמה שקיעת -שקיעה"ח
 שמים שם -ש"ש
 כהלכתה שבת שמירת -שש'יכ
 כהילכתה שבת שמירת -עהצכ"ה
 תורתך שלום -ש"ת

 תאות

 תירץ -ש
 באב תשעה -ת"ב

 שור תבואות -תבו"ש
 הבית תורת -ת'יה
 הארוך הבית תורת -תה"א
 הדשן תרומת -תה"ד
 תוספות -תו'

 ותיכון תבנה -תובב"א
 אמן בימינובמהרה
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