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הקדמה
 בתורה הבוחר ה'נשם

 פרי את לראוח והגיענו וקימנו שהחיינו ה' אתאברך
 יוצא שני חלק אב"י בית שו"ח ספריהגיוני

 בעל מפאנו עזרי' רבינו הגאון שבירך כמו עולםלאור
 במו"ק יעב"ץ הגאון כמוש"כ ספרו בגמר תרומהגדולי

 בחפץ נתקבל ח"א ספרי ב"ה קכ"ג. סי' בשע"תכמבואר
 אזלו קצר ובזמן - הערצה, וברוב התורה בעולםוברצון
 היושבים ישראל יחכמי תודה גדולי ע"י הספרים-משוק
 ביתי את ולהגדיל להרחיב אוחי ועודדו למשפטכסאות
 של הלכות בברורי הפרק על העומדים בדבדים אב"יבית
 ד"ח ברכות בש"ס ז"ל כמאמדם יומים היום החייםחנאי
 כנסיות מבחי יוחר בהלכה המצויינים שערים ה'אוהב
 שבבתי דאעפ"י שפי' במהרש"א עיי"ש מדרשות,ובתי

 חביב הלכה של חלק מ"מ תורה לומדים ג"כמררשים
 הגזית לשכת שם היה קיים המקדש שבית דבזמןיותר

 ודאי ועמהם הסנהדרין עפ"י פסוקה הלכה יוצאתשמשם
 במקום בהלכה המצויינים שערים ועכשיו שדויההשכינה
 לידי המביאה בתלמוד לגירסתו מקום קובע ת"חשכל
 בש"ס ר"ד לעיל ומצינו יעו"ש, פסוקה הלכהמעשה
 בזה א"ע החפאד ע"ה דוד מלכינו דאדונינובדכות

 כדי וכשליא וכשפיר כדם מלוכלכות שיריובחסידותו
 ירושלים עיד הרי הדבדים ולהבין לבעלה. אשהלטהר
 בעצמו דוד של דינו ובית וסופרים חכמים מלאההיתה
 צ"ל אך ושליא, שפיד בשאלת המלך את הטריחומדוע
 שהלכה עמו, וה' הפסוק של המובן ז"ל שדדשועפי"מ
 ופירש"י מסכח גלי דוד דנ"ג עירובין ש"ס כדאיתאכמותו
 בדין הסחפקו כאשר לכן הוראות ומורה בתורה יגעשהי'
 עמו שה' בידעם דהמע"ה לפני הענין הציעו ושליאשפיד
 ידע ענוותנותו מרוב בעצמו המלך אולם כמותו,והלכה
 לכוון לזה זכה הוא רק אחדים תורה גרולי עודשיש

 ה' מאת ביקש לכן שלו, עניוות גורל מחמחלהלכה
 אני גאון ולא אני חסיד כי באמדו ממכשולשישמרהו

 יכשל שלא שמיא לרחמי דהוראה מילי בכל הוא נחוץלכן
בהן.

 האדם את שמכניסין דבשעה איתא דל"א שבתדבש"ס
 קבעת באמונה ונתח נשאת לו אומריםלדין

 דבד, מתוך רבר הבנת בחכמה פלפלת לתורה,עתים
 להבנת בחכמה פלפול בין ההבדל מה להתבונןוצריכים
 היינו דבר מתוך רבד הבנת פי' ורש"י דבד, מתוךדבר
 נראה אך דעת, ג"כ הוא דאורייתא פלפולא ולכאורהדעת,
 אליבא שמעתחא לאסוקי הוא דבד הבנת דהמובןלומר

 הלי"ז ת"ת מהל' בפ"א הרמב"ם כמוש"כרהלכתא
 מראשיתו, דבר אחריח וישכיל שיבין מה נקראדגמרא

 יעו"ש. וכו' לרבר דבר וידמה מדבד דברויוציא

 מהלימוד בחכמה פלפלת של הלימוד סדר לגמריושונה
 בזה הגדיר ויפה דבד" מתוך דבר "הבנחשל

 ח' סי' ח"א המשולש בחוט ז"ל מוואלזין הר"חהגאון
 דהיתירא בכחא שפתח מה על השואל לפני שםשהתנצל

 ברוב וז"ל - אחרת הגמרא מסוגייח הבין והשואל-
 נוטה שכת"ר אלא אחד מקום אל הולך כוונתינודברים
 לא כמוהו אני ואף עליו מוטל הדבר שאין מחמתלחומרא
 הועלה טרם העיון מתוך העולים ההיתר צדדי אלפניתי
 ההוראה עול צוארי על שהעלו ועתה וכו' ההוראה עולעלי
 לעצמי חובה וראיתי קוני עם וחשבתי הסביבהמכל

 יצילנו והשי"ת עגונות תקנת על לשקוד כוחי בכללהתחזק
 של לאמיתה הרין להוציא לבבינו שיכוון ובלברמשגיאות.

 עינינו יפקח אמת חותמו למען שמו יתברך והואתורה
 רואים דבדיו, נועם יעו"ש בחורה, האמת דרך לנולהוציא
 בחכמה" "פלפלח של הלימוד בין ההבדל איפואאנו

 ולהוסיף יסודותיה עמקי את ולהשכיל להבין ועמלביגיעה
 חדי והקב"ה ולהארירה תודה להגריל ופרחים צציםבה

 להלכה רבר מתוך רבד הבנת אמנם ראורייתא,בפלפולא
 דבר אחרית וישכיל שיבין הנ"ל הרמב"ם וכלשוןולמעשה
 עמל ולאחר כהן. נדרשת שהתורה כהמדות ויכיןמראשיתו
 הפוסקים רבותינו ודברי הגמרא טעמי בהבנתויגיעה

 הדין להוציא שמים לשם בכוונה האחרונים וגםהראשונים
 מתוך דבד "הבנח זהו תורה של לאמיתה לאמיתהוהפסק
 וכמו דהלכתא, אליבא שמעתתא לאסוקי כלומרדבד",
 מן סייעתא גירסא דלאוקמי ד"ו במגילה הרי"ףשפי'
 תשתכח שלא גירסא לאוקמי פי' רש"י דהנה הוא,שמיא
 הלכה לכוון היינו גירסא לאוקמי פי' הרי"ף אולםממנו

 אאמו"ר מאת ושמעחי דשמיא, סייעתא בעילאמיחו
 שנסמך בעת מהרש"ם הגאון מאת ששמע מהשסיפר
 את שביקר בעת חורפו בימי כי לו שסיפר להודאהממנו
 בסמיכת שיסמכו כדי מברארי ז"ל מהרש"קהגאון
 כבד והלך התורה מקצועות בכל שדברו ואחריחכמים,
 כללי הלשון: בזה בשלום ממנו שנפדד בעת שאלוללוותו
 על מהרש"ם הגאון מאוד התפלא וע"ז יודע? אתההודאה
 בכל דבדו שכבר אחדי כזו שאלה אותו ששואלשאלחו,
 להג' אמר - ואדרבה וההלכה, התורהמקצועות

 מזה עוד לדבר רוצה אדמו"ר כבוד אםהמהרש"ק-
 בזה מהרש"ק הגאון והשיב לשמוע, ומזומן מוכןהרינו
 מאת לבקש צריך הוראה שבעל לך אומר גדול כללהלשון:
 תצילני אתה רבש"ע נטלית, לשמיא עיני ויאמדהשי"ת
 מבניו שנכתב רעק"א שו"ת ובהקדמת בהוראה,ממכשול
 רובם כי רואים להיותינו אפס וז"ל, בזה התנצלוהגדולים

 שבנושאים ברמיונם החכמים מן קצת גםמהתלמידים
 לא חפץ כל בם ימצאו בל למעשה הוראות שהםכאלה



הקדמהד

 חרוץ יקר כל מראשית להבריאו השכל לחדדמהמועיל
 שערום בל ועמקות ידעום בל חדשות לראות מהערבולא
 המה ואם רעק"א הגאון בני של התנצלות כל יעו"ש,וכו'

 כמוני ערך לקטני מכש"כ לזה חששו הרוח ענקיהגדולים
 התנצל רעק"א הגאון ואם כראוי, וחכמה תורה בישאין
 שדרש טוטה בש"ס רב דברי מחשש להורות שמוכרחא"ע
 שהגיע ת"ח זה הרוגיה כל ועצומים ז'( )משלי הפסוקעל

 ולירא להתנצל כמוני ננס שעל ודאי מורה ואינולהוראה
 הגיע שלא ת"ח זה הפילה תללים רבים כי דקראמרישא
 לא-ל בעתירה נטלית לשמיא עיני לכן ומורהלהוראה
 תמיד לכוון והשכל בינה דעה לחנני ומחוללייוצרי

 תורה. שללאמיתה

 ב"ה ישנם ישראל ובארץ הברית בארצות פהדונחה
 ואברכים חמד בתודי שלומדים וכולליםישיבות

 הדחק מתוך תורה הלומדים ויר"א תורה גדולי מהםהרבה
 גדושה, במדה בהם נתקיים בחכמה" "פלפלת שלוהמובן
 מזניתיס למעשה הלכה כלומר דנד מתוך דבר הבנתאבל

 הוראה בעלי על וקלון בבוז מביטים ואדרבאלגמרי,
 כמו מקצוע זהו למעשה והלכה הוראה ענין כלובעיניהם
 בעלי שאר לכל כמו להם והעדצה והיחס אתרתמלאכה
 מי תיישים אין גדיים אין אם הבא בדור יהיה ומהמקצוע,
 יסרר מי נשים שאלת יפסוק מי שמועה יבין ומי דעהיורה
 על להתריע צריכים הישיבות וראשי ישראל וגדוליגיטין.
 ז"א הלכה ללימוד והערצה חיבה ולטעת והערב השכםזה

 כומן בישראל לפניס דבד. מתוך דנד הננת שללימוד
 בעל שלכל הנורא השואה קודם כתיקנן היושהשנים
 בתור או ישראל כלל בתוככי חשוב מקום הי'הוראה
 הוראה ללימוד המושך הכוה הי' זה ממילא מו"ץ אואכ"ד
 ישראל בערי נכבדה במשרה למטרתו להגיע שיוכלכדי
 הש"ע, מקצועות בכל בהוראה להתמחות צריך הי'וע"ז
 ונתרוקן תוכנו את אבד אב"ד" "רב התואר עכשיואבל
 למען הוראה ללמוד ביותר זירוז צריכים ממילאלגמרי
 ח"ו. ההלכה תורה תשתכח שלא ישראל כלל שלעתידו

 ששגבו דברים כתב ספרו בהקדמת חוה"ל נעלדהחסיך
 בידיעת עסקינו כל מהיות מזהיר הואממנו,

 וכדומה גיטין דיני כגון הזרות ושאלות הנכריםהדינים
 לידינו כזו שאלה וכשיבוא בעיוניות עסקינו כל יהי'אלא
 לימוד ע"י דהרי התסיד דברי הבנתי לא מעולם בה.נעיין
 הזדככות לידי לבוא יכולים הפרה את שנגח שורשל

 חילוק אין המשנה ובקדושת כמושכלות, ולהכיןהמידות
 ודאה שמע, את קורין למאימתי הפרה את שנגח שורבין

 שהשואל החטיד בעד להליץ שרצה לנפש במרפאמש"כ
 היטב לכן וקידושין גיטין בטיב לעסוק הוה הכי ברלאו
 ישרות במידות תתילה א"ע לקשט שצריך בו דיבראשר

 לקשט ילמוד ואת"כ לו שצריך מה ובאמונתוובתורתו
 חושן הלומדים כמו בקערה המהפך האדם אבללאחרים
 אינו בכלל בגופו הנוהגים במצות אבל רעה ויורהמשפט
 הלומדים הנערים בלימוד וכן ושמאלו ימינו ביןיודע

 מכאן וקרח מכאן קרח נשאר וטופו החומש קודםגמרא
 נדבדי והמעיין יעו"ש, מפראג המהר"ל שהאריךכמו

 כלל, דבריו זה שאין יראההחטיד

 כתב בחקותי בסדר התורה על בחידושיו החת"סוהגאון
 הדרך זה לא דבמח"כ החוה"ל החסיד דבריעל

 בש"ס וקבעו חז"ל כבשוהו ואשר ה' חפץ אשרהסלולה
 לנ' חוץ אחד ורגלו אמה נ' בתוך אחד רגלו להואיבעיא
 תיש גופו דכ"ג נדה ובש"ס דכ"ג ב"ב ש"ס עייןאמה
 חז"ל ידעו כי שבש"ס וטריא שקלא רוב וכה"ג אדםופניו

 את ומביא והאמיתי הגדול האושר זהו אלו דבריםשידיעת
 ובתנאי הגדול בשמו ודבקות היום כל ה' ליראתהאדם
 בו דבק בתורתו הדבק כי ה' לשם כוונתו תחילתשיהיה
 לו להכין שירצה באופן עליו תביבים הדינים ויהיויתברך
 עליו לעיין צריך יהיה ולא יעשה מה כזה יזדמן אוליאם

 לעינים, קילורין המה כי לשונו במתק יעו"ש מעשהבשעת

 צררונו רכת עלי תגמולוהי כל על ה' את נפשיכרכי
 כתבתי כבר כאשר החשכים בימים השואהבזמן

 חרט הגדול המקונן הנביא ירמיה ח"א. טפריבהקדמת
 אבל בשעתו, וישראל המקדש בית חורבן את קוד,םבאש
 שיוכל נביא עוד נברא לא זמנינו של הגדול החורבןאת

 מאוד דלה אנוש שפת מעמינו, שליש של תורבן עללקונן
 את ששרף אש של המבול של התהום מיטוי לידילהביא
 בזמן אז אמר הנביא ישראל, עם של והקדוש היקרכל

 לכך שתי תמרוריס לך שמי ציוניס לך הציביהחרבן
 עריך אל שבי ישראל בתולת שובי הלכת דדךלמסילה
 - הפשוט במובן - הדברים אין זמנינו לחורבןאלה

 לציונים המקומות איה עכשיו ציוניפן לך הציביאמורים.
 בתאי ונתנקו שנשרפו לאלה בעוה"ר הגרוללדאבוננו
 שתי נפש, מר להתפלל תמדורים לך שמי אבלהגאזים,
 הדברים ורבותינו, אבותינו לנו שדרכו למסילהלבך

 בתור ישמש "ביתי" לכן שאת, ביתר עתה לנואמודים
 ומשפחת אבי בית ומשפחת משפחתי לכל וגל-עדציון

 התורה אדירי הלבנון ארזי הרוח ענקי עולם גדולירעייתי
 מלאה תהילתם ואשד בחייהם בישראל למופת היואשר
 גלגל את הקהו אשר התורה שדי אמיתיים גאוניםהארץ

 קומתם, בשיעורהחמה

 עלי אב"י בבית חדש תדר בנין בגמר עתהדבונכודי
 אאמו"ר ה"ה הבית של האדריכל אתלהזכיד

 הבית נבנה ולזכרו לשמו כי ז"ל המוכהק הגאוןהרב
 החומר כל כי הראשון לחלק בהקדמתי כתבתי כבדכאשר
 שאבתי חיים מים באר מבארו כי משלו הוא הכללהבנין
 אליבא שמעתתא לאסוקי הלימוד דדך וכל תורתימי

 שאבו כמוני ז"ל, מורי אבי אדוני אצל למרתידהלכתא
 משאת כל כי בששון מים תורתו ממעין רביםתלמידים
 בהם ולטעת תלמידים ולהעמיד תורה להרביץ הי'נפשו
 בידו ועלה החטידות דרך עפ"י שמים וידאת תורהאהבת
 הכורת עלה עליהם גם ובעוה"ר רבים, תלמידיםוהעמיד



הקדמה

 כשהיינו הזעם בימי ז"ל אאמו"ר ברוך, זכרם ויהי'הי"ד
 יושב הוא היה הנאצית האינבזיא של ובמצוקבמצור
 נתפוצצו לו מסביב וחידושים, בביאורים בתורהועוסק
 ונתמוטטו נפרצו עולם גדרי עולם גבעות ושחו ערהררי
 מחוץ אפס עד ירדה האנושות ערך נשתנו, תכלוערכי
 ואקציות הריגות שחיטות מות, אימת ומחדרים חרבתשכל
 הקל הגמרא, את נטש לא ז"ל ואבי לאלפיםנערכות
 נשמתו ויצאה קיים, כחו עדיין יהודא בן פפוס שלוחומר
 לכאן שבא מי אשרי ז"ל כמאמרם בידו, והגמראהטהורה

 הי"ד. ממש בידו בידו,ותלמודו

 תש"ד שנת אב מנחם ה' ביום אחרון לדור זאתדר!כתב
 ואז הסובייטים ע"י נגרשו ימ"ש היטלרקלגסי

 ביער אשר הבור ומן החורים ומן המחבואות מןיצאנו
 מבטן שיצאנו כמו עירום יצאנו חדשים, י"ט עשינוששם
 נחרש עולם הבית וכל, מכל נתרוקנה עירינואמינו,
 מקדש בתי מדריכות, מהם ועשו ונשברו נהרסוהמצבות
 ישראל בתי של השכונות כל מקומם, את לנו נודע לאמעט
 להשמיד שרצו הגויים מפני היינו מפחדים ונהרסונשרפו
 עדים יהי' שלא כדי נס עפ"י שנצלו הפליטה שאריתאת
 - הרוצחים. עם זרוע שלובי שהלכו התעתועים מעשיעל
 שארית את לארגן נפשי אות בכל רציתי לאטלאט

 לעיר הלכנו כל, אין לרש אבל גריירינג בעיריהפליטה
 גליציא גליל מכל הנמצאה השארית נתקבצו ושםלבוב

 מאש מוצלים אודים יבשות עצמות מצאנוהמזרחית
 איזד היתה הראשונה השאלה ה', לדבר וצמאיםכמהים
 השנה, ראש יהי' ומתי פסח הי' ומתי היום בחודשיום

 שכבר ורובנה דובנה וואהלין מגליל אנשיםהרבה
 לעשות מתי ידעו לא תש"ד הפסח קודם עודנשתחררו

 לא כי ימים בשני מאוחר הססח עשו חשבונם ולפיפסח
 לחשוב שיודע מי ביניהם הי' ולא השנה של הקביעותידעו

 כאשר כי החודש, יום את להם ואמרתי השנהקביעת
 בגיא הייתי וכבר מביתי נגרשתי כאשר ז"א לגולהיצאתי
 קביעת לדעת לבי אל נתתי נס בררך ונמלטתיההריגה
 ג' שנה היתה תש"ג שנת במחזור, היא שנה איזההשנה

 ושנת זח"ג היתה הקביעות וסימן מעוברת שנהבמחזור
 וא' ה' ביופ הי' דר"ה א' יום ז"א הכ"ז, הי' סימנותש"ד
 ואחר מלא אחד כסדרן החדשים וסדר בשבת הי'רפסח
 השנה, כל את יודעים ב"ש א"ת של החשבון ועפ"יחסר
 בני אפילו זה בענין בקיאים ולא מזה ידעו לא ההמוןאבל
 הי' כבר הסובייטים כיבוש בעת תרצ"ט משנת ועודתורה,
 לוחות להדפיס אסרו כי פה כעל והקכיעות החשכונותכל
 הקביעות שיודע מי והי' כתיקונן שנים עוד הי' אזאבל

 הכיבוש תחת כבר היתה המערבית שגליציאואעפ"י
 נעים והיו בגולה יצאו כבר ישראל אלפי ורבבותהנאצי

 הי' הדת חיי מ"מ פולין של המזרחית בגלילומטולטלים
 אב מנחם בחודש תש"ד ובשנת ובמסי"נ. בחשאיעכ"פ
 ושחררו הגרמנים הרוצחים את גרשו הרוסים מחנהכאשר
 שכבר לאחר אותם ראינו אך וכאשר לחיים ממותאותנו
 חדשים ששה במשך כי הגואל מלאך כאל בואם עלחכינו

 בכל חכינו עינים ובכליון מקומם על המלחמה בחזיתעמדו
 לנו הי' יום וכל הסבל כח קשה הי' כבר כי לבואם,רגע
 הפגישה של הרושם את אשכח לא ולעולם שנים.כיובל
 על אותנו ולקח יהורי, היה הוא הראשון, הרוסי החיילעם

 מספר, חדשים לפי כא שלא לחם חתיכת לי ונתןעגלתו
 לי ונתן כותנתו את פשט והוא להלבישני לו היה לאבגדים
 מן מכנסיים בדרך מצא אח"כ מערומי, את לכסותכדי
 ונתן החייל מן המכנסיים פשט המלחמה בחזיה שנפלחייל
 על עמו נסעתי עדיין, לי היה לא וכובע מנעלים אבללי

 היה המלחמה של החזית אשר עד אחדים ימיםעגלתו
 טוב המשלם ברוך לטובה הזה החייל יזכר והלאה,מאתנו
 ובגילוי יחף גריידינג לעירי באתי כשאך מצוה.לעושי
 וכובע לרגלי מנעלים למצוא בירי עלה בניקל ולאראש

 והמחבואות החורים מן ובאו נתקבצו וכאשרלראשי,
 בעירי יהודים אלפים עשרת ומערך המוצליםהאודים
 להפיח כוחי בכל התאמצתי יהודים שלשים לערךנשארו
 את ולהרגיע ונדכאים הנשברים בלבות ונחמה תקוהרוח
 ויאוש צער ומלא שבור הייתי שבעצמי אעפ"ירוחם
 להתפלל מקום לארגן בידי עלה אחדים ימים שלובמשך
 ולא ציצית לא שבקדושה דבר שום לנו היה שלאאעפ"י
 על וטויתי הטוי' מלאכת את למדתי סידור, ולאתפילין
 שארית של קיבוץ מקום ללבוב הלכנו לציצית. צמריריכי

 בי עיניהם נתנו שלומי אנשי אותי ראו וכאשרהפליטה
 הייתי כי לומר יכלו לא לך ]שמלה לנו תהיה קציןלאמור
 לכהן לבובה באתי תש"ה טבת ובחודש עליון[ בגדבלא
 כזכות הרכה פעלתי ובעזהשי"ת אב"ד. רב בתורפאר
 מגעת. שידי מקום עד ולחזק לארגן הקדושיםאבותי

 ישראל, השארית עבור כשר עוף בשר להכיןהתאמצתי
 היתה לא וחקרתי בדקתי וכאשר כבר פתוחה היתההמקוה
 להכשיר בידי עלה וב"ה מעיין או בור לשוםמחוברת
 שדרשתי הראשונה ובדרשה לטובה, אלקי לי זכרההמקוה,
 יאוש מלאי והשבורים הנדכאים ישראל בני אחינולפני

 השמימה פרושות וכפינו עומדים שאנחנו כיוןאמרתי
 עלינו, שמוטל מה לעשות מקודם עלינו ולישועהלעזרה
 זצלל"ה קליגר מוהר"י החסיד הגאון זקני בשםואמרתי
 ואותי הפסוק על דורשים רבותינו בדרשתו פעםשאמר
 עזבו אותי הלואי ט"ז( )ירמי' שמרו לא תורתי ואתעזבו

 עזוב מלשון היא זה במקרא עזבו המלה שמרו,ותורתי
 לפי הנביא של והכוונד וסיוע עזרה לשון שפירושותעזוב
 חפצו שהם על בנ"י על קובל הנביא היא כך חז"לדברי
 את ישמרו שלא במה להקב"ה כביכול ולסייעלעזור
 אכל התורה כנגד שהם ותחכולות כאופנים כלומרהתורה
 תנו אומר הכתוב אדרבה שכזה בסיוע חפץ אינוהקב"ה
 עושין שישראל זמן כל חז"ל אמרו וע"ז לאלקיםעוז

 זה ועל מעלה של בפמליא כח מוסיפין מקום שלרצונו
 הם - עזבו ואותי - ואומר ישראל את הנביאמוכיח
 התורה כנגד שהם כאלו באופנים כביכול לי לעזורחפצים
 להבליט חז"ל מסיימים וע"ז שמרו" לא תורתי "ואת-

 אותי הלואי ישדאל את מבקש שהקב"ה הכתובכוונת
 של בפמליא כח מוסיפין והיו לי עזרו הלואי -עזבו



הקדמה

 אח שישמרו ע"י שמרו" תורתי "ואת זה באופןמעלה
 בנ"י בלבות לטעת כוחי בכל עבדתי ודפח"ח.התורה

 במחבואוח שהיינו זמן בכל כי ומצוח תורההנאנחים
 נתחלל והש"ש והקדוש היקר כל נשכח המוותובמחנות
 המצות לשמירת מחדש להתחיל הי' וקשהבעוה"ר
 עלה וב"ה לגוי, היינו מאז אבוחינו מסורת כלולשמירת
 לעובדו תמיד עלינו ה' נועם ויהי קרושים ישראל כיבידינו

 דקדושה. הדעת והדחבת נחת מתוך רצונוולעשות

 פוריה גפן ביתי לנות וברכה כבור אומר כולוובהיכלי
 משכלת אשה הערינה הרבנית רעייתיה"ה

 את מייצגת המופתית ובהתנהגותה שבעירתהושולמית
 ואומנת אמא וחשובה גדולה אשה של הטיפוסיתדמותה
 שלשלת הגאון הרב חותני בת שתחיה אסתר מרתבישראל
 מוה"ר כש"ת ובריבי פחתי בר השלם החכםהיוחסין
 רב בקראקא תחכמוני בשבת ישב ז"ל קליגר ישכרמשולם

 הדור פאר חו"פ והקדוש החסיד בהגאון מזרחידביהמ"ד
 גריידינג, הגאבד"ק זצלל"ה קליגר יוסף מוה"רכקש"ת
 מיו"ח נחת לרוות ונזכה ובנעימים בטוב ימיה ה'יאריך
 המושלמת הבכירה בתינו ה"ה והחביבות היקרותבנותינו

 בעלה עם שתחיה בונא אידל מרח לב יקרתוהמשכלת
 שלשלת יר"א המופלג הרה"ג בארם היקר חתניה"ה

 היקרים ובניהם שליט"א הלברשטאם חיימ מו"ההיוחסין
 נ"י יוסף יששכר משולם העלם שעשועים ילדיה"ה

 לאה צפורה הילדה ובתם נ"י, יעקב אברהמ ציון בןוהעלם
 שבע בת מרת לב יקרת השולמית החשובה ובתינותחיה,
 שלשלח המופלג הרה"ג חתני ה"ה בעלה עם שתחי'רחל

 שליט"א, סורוצקין משה אברהמ מו"ה רוח יקרהיוחסין
 נ"י, יעקב העלם ה"ה שעשועים ילדי היקרים בניהםעם

 יהושע וזלמן נ"י, יוסף יששכר ומשולם נ"י, מאירואלה
 במידותיה והחשובה לב יקרח היקרה הבתולה ובתינונ"י,

 הברכה על יעמדו כולם שתחיה, מרים אביבההתרומיות
 גדולים ומבורכים ישרים דורוח מהם לראות שנזכהיה"ר
 רמי מרבנן צורבא האי ז"ל וכמאמרם וביר"אבתורה

 נבט. דנבט דכיון קלא דתותילפרצודא

 לפ"ק תשל"ו אלול ז' יארקנוא
 יהודה באלפי הצעירכעתירת

 ליעבעס אייזיקיצחק
 ביטאמאבד"ק

 החופ"ק ולבוב בגריידינגומלפנים



 ותשובותשאלות

 י ב א ת יב
 חיים אורחחלק

 אסימן

ב"ה,
 מכוברי לידידי והמשנה ברביי' וברכהשלום
 שלשלח חו"ב צמ"ס המפורסם הגאוןהרב

 הלברשטאם רובין מוהרש"י כש"חהיוחסין
 יע"א. מציעשנוב האדמו"רשליט"א,

 כנה, בידירותאחדש"ח

 קטנים לבחים הגרולוח הפרשיוח בענין ק1נטריסוקבלתי
 בזה האריך וכת"ר הפרשה, כל מכיל אינושהביח

 מה לי ואין אמח רין והרין להחןרן, הגיון ומיטב טעםבטוב
 כח"ר מש"כ נקודות. אלו אי להעיר רק ורצוני עליולהוסיף
 שכתב המחבר מלשון לרייק שרצה הרב חתנו בשםשליט"א

 זקופה שתהא שלה בבית פרשה כל יתן מ"ה סעי' ל"בבסי'
 שתהא ממש, כל שהמובן ל כ מלשון ודייק בביתהמעומד
 כן הרבר אין באמת ע"כ, לחוץ בליטה שום בלי בביחהמובלעח
 כחב הלבוש שבעל סק"ג, חקפ"ב סי' באו"ח הט"זכמוש"כ
 למחוק שראוי בכבורך כולו העולם כל על מלוך החפילהבנוסח
 והט"ז העולם, כל על מלוך אמרו כבר שהרי ו, ל 1 כחיבח
 הלכך ככולו רובו לפעמים ראשכחן משום הגירסא שפירמקיים
 תיכת כופלין הכי משום רוב על לפרש שיש כל בתיבת סגילא

 הרשעה ל כ ו בנוסח גם וכן ש, מ מ בדיוק דמשמע"כולו",
 כי במקרא גם מצינו וכן בפרמ"ג, יעו"ש וה מטעם ג"כ ה ל 1כ
 ל כ להדגיש הכוונה ג"כ ט"ז( )במרבר קדושים כולם הערהכל

 ומש"כ בזה, מש"כ קרח פ' חורה בחררי עיין רוב, לאממש
 עם שהחווכח מה מ' סי' או"ח חתים מחשובח שליט"אכח"ר
 כל מחוך רוב חמיר דבעינן שם ומסקנחו קלוגר שלמה ר'הגאון
 ממילא רוב בחר אולינן או כולם נתוערו אם דרק בסנהדריןכמו

 בהו למימר ליכא הפרשיות מידת לפי באורך בהם שחסרבבהים
 מסחברא איפכא לפיע"ר יוחר, כאן דליכא כיון ככולורובו
 לחיתם וצריכים פרשיוח לפנינו יש עסקינן קא בפרשיוחדאנן
 וכיון רובם רק הבחים לחוך כולם נכנסו לא אבל הבחיםלתוך
 די ג"כ הפרשיוח ררוב בזה אמרינן הפרשיוח כל לפנינושיש

 ז"א לבחיהן, נכנסו כבר כל מתוך שרוב כיון לבתיהםלהכניסם
 אנו ואין רובם רק כולם נכנסו שלא הפרשיות על דניןשאנחנו
 ובין גדולים בין שהן כמו שיעור אין להכתים כי הבתים עלרנין

 כל. מתוך רוב כאן יש ממילא כידוע השמ"ר לשיטח חוץקטנים

 דין במקור מנחוח ומש"ס מונרע הוא ממקומו הרברדבאמת
 ל"ד בדף דאיחא זה לדין ראיה להדיא כן מונחזה

 ואם אחר בעור בתים בר' ומניחן עורות ר' על כותבן כיצדהא
 דמיירי לומר וצריך יצא, בתים בד' ומניחן אחר בעורכתבן

 שכתב בשיטמ"ק עיין בתים בר' אחך עור ליתןבאפשרות
 רלא מחוברין ישארו ולמעלה לפרשה פדשה בין חתךדעשה
 מחוברים למעלה הפרשיוח נשארו אם ולפי"ז האורך, כלחחך

 ע"כ להיות וצריכין הבחים בחוך כולן לחיתן א"אממילא
 מבואר הרי לחיחורא, הבחים בין רק מבתיהן חוץלמעלה
 כן כשר בריעבד דרק מבואר רבגמרא ואעפ"י כשר דוהבהדיא
 בריעבד דרק ראמרינן דהא נן אינו באמח אבל לכחחילהולא
 להיות צריך לכחחילה כי אחד בעור דכחבן משום רק היינוכשר
 ולא מעלה לא וה הבחים בתוך כולן שאינן מה אבל עורוחבד'

 לפי עיי"ש כן נראה בפרש"י וכן בזה, לן איכפת ולאמוריד
 יחחוך שכתבן שלאחר אחד בעור כשיכחבם וז"ל הב"חגירסת

 סי' בב"י הוא וכן בתיס, בד' ומניחם פרשיוח ד' כמיןמלמעלה
 ועיין אצבעוח ר גורס הוא פרשיוח ד' כמין שבמקום רקל"ב

 נכונה. יוחר שגרסחו שםבצו"ק

 רבי דברי ביניהן ריוח שיתן וצריך איחא שם בגמראולהלן
 או חוט שנוחן ושוין צריך אינו אומריםוחכמים

 רצריך רקאמר האי קאי ולפירש"י ואחח אחת נל ביןמשיחה
 יהי' ריוח דהאי ומובנו אחד בעור דכתבן אהא ביניהן ריוחשיתן
 פירושו ולפי דרבי טעמא וזה לפרשה, פרשה בין החתךלמקום
 ריוח להיזת מוכרח הרי דא"צ דאמדי רחכמים טעמא מאיקשה
 ובשלמא הבחים לחוך לחיתן אפשרות ליחן כרי החחךלמקום
 רחפילין הא בד"ה ע"א בדל"ג לעיל בחום' הר"חלשיטת
 לחוך לתיתן אפשרוח יש ממילא מושכבים להיוח צריכיןומזוזה
 רק כר"ת דלא לשיטחו רש"י אבל ריוח בלא אפילוהבחים
 לפרשה, פרשה בין ריוח בלא א"א א"כ זקופות להיוחרצריכין

 שם בב"י המובא ורי"ו פירש"י, על הב"י מרן קושייתוזה
 לאו ביניהן ריוח שיתן וצריך בגמרא ראמרינן רהאיפירש

 למקום ריוח להיוח מוכרח לכ"ע רזה קאי פרשיוחאכחיבח
 דכיון גופייהו הבהיס על קאי אלא להבחים לחיתןהחחך

 בין ריוח ליחן עכ"פ צריך אחד עור על כחוביםדהפרשיוח
 סגי רק בבחים ריוח א"צ ולחנמים נפרדים, שיראו כריהבחים
 אבוהב מהר"י ולשיטח בנימוק"י ג"כ הוא וכן משיחה, אובחוט

 ובזה פשוטות רק וקופוח אינן שהפרשיוח הברייתאשפירש
 הפרשה ובסוף האחד בביח ראשונה פרשה להניח יוכלהאופן
 שיטח היא וכן הלאה, וכן הב' לביח יצאה ומשם מעט כפליהי'
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 אין אופן רבכל השיטוח אלו מכל סבואר עכ"פ חביב, ן'מהר"י

 לשיטת ובפרט הבתים, בחוך כולן להיות מוכרחוחהפרשיות
 חוץ מונחות פרשיות הארבע דכל שפירש ל"ו בס"קהט"ז

 עכצ"ל א"כ שלו בביח כ"א מונח שלמעלה הגליון רקלהבתים
 קפידא דליכא מזה נראה בחיתורא למטה מונחוח הפרשיוחרכל
 כפי הרמ"א ושיטח נ"ב, - בתיהן. בחוך הפרשיוח כלשיהיו
 ע"ז כחב וכבר להבין קשה והמג"א הפרישה שפירשומה

 הט"ז בפי' הלכו"ש מש"כ וגם כוונחו, דבין רלאהפרמ"ג
 מפסיק נוחל במקום מובנו בגמרא דאיתא משיחה אורהחוט
 פי' שפיר אחי דבלא"ה לזה הכריחו מי הבנתי לא לבית ביחבין

 הפרמ"ג. שפי' כמו הט"זדברי

 בחוך הן הפרשיוח רזב אם דחלוי לומר כת"ר שהביאךב~ה
 כאן שייך אם צ"ע לפיע"ד ככולו רובו אמרינן אזהבתים

 דכל סק"ו כ"ז בסי' הט"ז במש"כ דהנה ככולו, רובולומד
 מעט ואם השער עיקרי במקום להיות צריכיןהתפילין
 קשד חפילין חובח ירי יוצא אינו למקומן מחוץ הןמהחפילין
 כולה החורה בכל כמו ככולו רובו בזה נאמר לא מרועלכאורה
 לולא ראשו, שער רוב בגלוח סגי דהי' נזיר בש"סכמבואר
 רל"ח, בגמרא עיין כולה רבעינן בפי' התורה לנושגילחה
 שרצד ז' סי' באו"ח מהרש"ג הגאון בשם מכיאין ראיחיובאמח
 רובו אמרינן לא חורה שעורי בכל וכן בחפילין, גם כןלומר
 כוית כגון ארם לאכילת ששייך רמה צ"ל לוה וההסברככולו,
 לומר שייך לא נזיח חז"ל דשיערו ניון רוב מהני לא בזהמצה
 רביעית בשיעור אבל מכזיח בפחוח אכילה מקרי דלא כללרוב
 הוא השיעור רק הארם לשחייח חז"ל שיערו לא בזהלכוס
 דוא השיעור כוסות בארכע נמי וכן בהשתיד ולאבדכוס

 ברוב או הראש על החפילין וברוב השחיה בעצם ולאבהכוסוח
 לעיל שביארנו כמו כל מחוך רוב שוה אעפ"י במקומןפרשיוח
 ראמרינן מקום רבכל ככולו, רובו למימר כאן שייך לאמ"מ
 רק חשיבוח לו יש ממנו וחלק חלק דכל משום היינו ברוברסגי
 להרוב אחשביה דהחורה אמדינן שפיר בזה הנררש שיעורחסר
 מהם מקצח לכל הבחים או התפילין כפרשיות אבל כולו,כמו
 ביח יש אם רק הפרשיות של השם כל וחסר חשיבות שוםאין
 שייך לא ולכן פרשה, או חפילין נקרא אז שלמה פרשה אושלם
 אלא ובשיעור בנמוח חסרון אינו דהרוב ניון ננולו רובולומר
 ברוב וכן רוב מדני לא ולזה המצוה של החפצא כל שלחסרון
 בזד למימר דליכא הט"ז רברי שפיר צדקו הראש עלחפילין
 ררוב כיון ביה למיסר ליכא החפילין כפרשיות וכן ככולורובו

 פרשה הוי לא פדשד ררוב דמי שפיר בבחיהן מונחיםהפרשיוח
 להרוב ריבתה רהחורה גבי' למימר לזה חשיבוח שום ואיןכלל

 לענ"ר. וז"ב הכלכמו

 פסחים על חד"ב כספר שראיתי עפי"מ כזה לומר ישוכן
 ז"ל בריסק איש חיים ר' הגאון בשם שהביא ע"פבפרק

 במעשה החלרים בענינים רק נאמר ככולו רובו דהכללשכחב
 פעולחו על נקרא מעשה שם הלא המעשה רוב שעשהרכיון

 הנ"ל מעשד לעשוח שחייבו החורה חובת ידי ריצאואמרינן
 ולכן כולו המעשה נעשה כאלו הוי רבמציאוח אמרינן לאאכל
 דשחיטה דמעשה דשחיטה דומיא רוקא שייך ככולו ררובוהכלל
 המעשה דלא ראכילה עבירוח או בסצוח משא"כ המצוההוא
 דשם ערוה כעילח או חלב אכילח למשל העבירה או המצוההוא

 היא הערוה של הבשר הקירוב או האדם בגוף החלכ שלהחפצא
 אח חייבה שהחורה במקום לכן גופא המעשה ולאהעבירה
 רוב ראכל אע"ג כזיח לאכול להאדם חייבו חז"ל אוהארם
 מ"מ האכילה מעשה שעשה כלומר כולו אכל כאלו והויהכזיח

 שחלויד המציאוח לו וחסר בגופו ליכא עריין כזית שלמציאוח
 רובו אמרינן רלא שפיר מובן זו הנחה לפי לכן המצוה,בה

 בביחה פרשה רוב או עיניו בין חפילין רוב לענין בתפיליןככולו
 המציאות אלא גרידא המעשד אינו דמצוה עצם שם יגםמשום

 שייך לא מציאוח ועל בביחה והפרשה עיניו בין מונחשהתפילין
 ככולו. רובולומר

 והבא מצורע גבי בתורה מצינו הביח אל ביאה חורהובלשון
 נטמא ורובו ראשו דנשיננם י"ד( )ויקרא הביתאל

 )ויקרא תבא לא המקדש דואל מקרא מרבינן דל"בובזבחים
 מהל' בפ"ג פסק ודרמב"ם ביאה, שמה במקצח דביאדי"ב(
 מרדוח מכת לוקין במקצת ביאה ו,נל הלי"ח מקדשביאח

 ומפרשי במקצח ביאה על מלקוח דחייב עלי' פליגוהראב"ד
 בהחו"ה וראיתי הרמב"ם, שיטח לחרץ בזה עמדוהרמב"ם
 דבאמח לאזהרד צווי בין חילוק דיש הרמב"ם רעחשמתרץ
 לכן ממנו אנר בא אם ולא כולו בא אם רק יצדק לא ביאדלשון
 הפסוק על דכ"ז בזבחים דדרשינן כמו כולו שיבא צריךבצווי

 ציצחו ואם בחוץ רגלו ראם ל'( )שמוח מועד אהל אלשבבואם
 ככולו. רובו באזהרה אכל ביאה אינובחוץ

 דהנד ככולו רובו לומר א"א בלאה"כ שפיר מעיינין כראך
 שנטמא מעיל לקיש ריש אמר איתא רצ"ה זבחיםבש"ס

 יקרע לא שנאמר ומכבסן שלשה על משלשה בפחותמכניסו
 למ"ד דאפילו כתבו מנניסו בד"ה שם ובחוס' נ"ח()שמוח
 הואיל בגד שאני ביאה שמה במקצח ביאה הפסולין כלבריש
 לומר יש לפי"ז יעיי"ש, כולו נכנס כאלו חשיב לא לחתכוויכול
 אבל הדין מצד זה אבל לחחכו אסור חפילין של דפרשהדאע"ג

 בי' אמרינן דלא כהונה בגדי כמו והוי לחחכו אפשרבמציאוח
 כאלו חשיב לא לחתכו במציאוח ריכול הא רמשום ככולורובו
 של זה בענין הארכחי ל' סי' או"ח ח"א ובספרי כולו,נכנס
 הירש יוסף ר' המנוח דגאון דרב לידידנו בתשובד כרובביטול
 בסי' להלן גם וכן צבי ארץ ספרו על הערה בקרקא רומ"צז"ל
 מניחן הוא בגמרא דהלשון דאעפ"י לומר יש גיסא ולאידךמ"ז:
 זה לשון בחורה מצינו אבל בפוסקים הלשון הוא וכן בחיםבר'
 אח והבאח כדכחיב והמזבח השלחן וטבעוח הארון טבעוחגבי

 לבחים הבדים, יהיו הארון בטבעח כ"ה( ,שמוח בטבעוחהבדים
 כחבה ומ"מ שא"א בטבעות כולם היו לא דבדים ודרילברים,
 בטבעוח הי' מהם קצת שרק אעפ"י הדי לבדים, לבחיםדתורד
 חכמים ולשון לחוד תורד דלשון י"ל אכן בחים, הטבעוחנקראו
 מש"כ שנ"ד כלל בימל"א ועיין דנ"ח ע"ז בש"ס כמבוארלחוד

כזה.

 מטעם לאו בפשוט רק ככולו רובו לומר שייך לא בניד"דלכן
 מקומם, שם שמונחים מקום ככל רק עלה קאחינןרובא

 כמו לכתחילד אפילו כשרים החפילין העני' לדעחי גםלכן
 למחות שיש כחב שהשלה"ק כיון רק בטוטו"ד כח"רשהעלה
 לכחחילה עכ"פ רבריו באימה לקבל מחוייבים אני כןבהעושים

 שלא כיון זה בשביל החפילין לפסול אין בודאי בדיעבדאבל
 בזה. רבריו הביאו לא הפוסקים וגם איסור לשוןכתב

 הישן גבי דכ"ו סוכה מש"ס ראיה להביא כח"רדכוש"כ
 בקציצה אוחז ואינו ברצועה אוחז קרי וראהבתפילין

 בחיחורא לאחוז עצה יש הלא דחפילין כמו חיחורא איןואם
 דפוס עצמן חפילין שהן בקציצה יאחז ולא רש"י מש"כוהביא
 דמדוע כח"ר סש"כ אבל בהדיא כן נראה מפירש"י הנהמושבן,

 בזה חפילין מקרי לא שחיחורא הרב לשיטח בחיחורא יאחזלא
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 בסי' ובפוסקים הנ"ל במנחות בגמרא דאיתא לפי"מ לפקפקיש
 דתיתורא ע"ז סעי' ל"ב בסי' עצמו הגר"ז בדברי וביותרל"ב

 מקרי התחתונה התיתורא עם אותה שתופרין מקוםהעליונה
 כיון בקציצה לאחוז תו א"א ממילא הבתים, מן המתפשטעור
 לכן הבתים של הקדושה לו ויש הבתים מן הוא העליוןרחלק

 מכאן. ראיה אין וממילא ברצועות רק לאחוזצריך

 ז"לבסי' להגר"ז בש"ע מש"כ על לתמוה כת"רדכושייכ
 בסי' יחיאל מנחת בס' ממש"כ והביא ס"א סעי'ל"ב

 מזה ללמוד אין לכן ז"ל הרכ כרכרי הדפוס טעות דישקי"ט
 הרב שכתב לפי"מ אבל תח"י אינו הנ"ל הספר הנהמאומה,
 החריץ אם דאף ור"ל מאור ברורים דבריו תח"י הנמצאבש"ע
 עכ"פ ניכר שהחריץ בר"א כשר התפר מקום עד מגיעאינו

 והמחיצות מחיצות הבתים בין כשיש התנה תנאי ועודלמעלה
 כשניכר כשר אז הבתים עומק סוף עד למעלה עדמגיעות
 עומק עד מגיעות המחיצות אין אם אבל למעלה רקהחריץ
 שהי' או מבחוץ הבתים דפנות כמו גבוהים שאינן ר"להבתים
 א( חסרונות, שני שיש כיון פסול אז אח"כ שנקרעו רקכן

 לפיע"ד. הרב כוונת זה חריץ, היכר ב(המחיצות

 הביא כבר שכת"ר וראיתי בקונטרסו היטב עיינתיעכשיו
 ל"ו. ס"ק ל"ב בסי' הט"זמדברי
ידידוש"ת,

 חופ-ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 בסימן

 הרב לידירי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 שמואל מו"ה יר"א בתורה ומופלגהמופלא

 יע"א. יארק בניו סת"ם סופר נ"ירובינשטיין

 גסה בהמה מעור נעשו שהכתים בתפילין שאלתובדבר
 קמטים בהתיתורא שמה שנמצא לי הראהוכמ"ע

 מוכרח אחד מעור שנעשו וכ'~ן מאוד עב שהעור ע"יגדולים
 הקמטים את מילא למישור העקוב לעשות וכדי קמטיםלהיות
 פגימות נשארו הדבק נוטלים וכאשר אחר במין אובדבק
 פוגמים אינן הפגימות אם השאלה ולכן אצבע כחציגדולות
 ובהשקפה זה, אודות ישיבות בני מכמה נשאלתי וכברהריבוע

 שכבר שמעתי ואח"כ כשרים שהתפילין אמרתיהראשונה
 אומרים יש הדעות ונחלקו מדרשא בבית זו שאלהנשאלה

 בזה. ונימוקי טעמי לכמ"ע ואבאר פוסלין ויששכשרים

תש~בה:
 הלכה דתפילין תיתורא רב אמר דל"ה מנחות בש"סגרסינן

 הלכה רתפילין מעברתא אביי אמר מסינילמשה
 שנתן לאהד גשר דתפילין תיתודא ופירש"י מסינילמשה
 ידים בווי כעין עשויין שהבתים הדחב הפה דדך בבתיםהאגרות
 האצבעות בבתי ונותנם הפה דרך האגרות ומכנים גוטיןשקורין
 ארוכה נשארת והרביעית מעט אחת מכל הדפנות משלשוחותך
 ותופר הרפנות שלש של חודן על ומטילה האורך לאותווכופלה
 של מושבו בית והוא זה של רחבו על הדפנות שלש שלחודן

 של הרצועה כשנותן מעברתא גשר, של רף כעין ונראהתפילין
 עכ"ל הרצועה סביב הקלף וכפל תיתורא באותו סביבתפילין

 בתים הד' את שמכסה כפול קלף שאותו נראה מלשונורש"י,
 הבתים של דהיינו הבתים של הצד מן לא כלומר מהאורךהוא
 כי והי' שהוא שמאל מצד או שמע פרשת שהוא ימין מצראו

 כולם הבתים את לכסות העור שכופל האורך מן אלאיביאך
כאחר.

 אחר באופן פירש"י הביא קטנות בהלכות המרדכיאולם
 שהכניס לאחר ז"ל פירש"י תיתורא וז"לשכתב

 מניח רביעי בית עור לבד הבתים כל מקצע בבתיםהאגרות
 עור מאותו מעכרתא מושכו, בית הוא וזו למטה וכופלוארוך
 הרצועות בהם שמכניס לבתים חוץ כפולה בליטה עושההנכפל

 שם. תפורות שאין ואילך אילךהנמשכות

 הרי פירושו דלפי מסתברא שלפנינו שבגמרא פירש"יולפי
 לאורך הוא הבתים את המכסה הארוך שהעורלאחר

 כמו עצמו העור מאותו המעברתא את לעשות יכולממילא
 מצד הבתים את המכסה שהעור שלנו בתפילין רואיםשאנו
 מש"כ אבל הרצועות, מעבר מקום המעברתא הואהרוחב
 הרביעי או הראשון הבית שמצר ז"א רש"י בדבריהמרדכי
 מקום איה דבריו לפי א"כ בתים הארבעה כל לכסות עורנשאר

 ששייר ממה דחוץ לפירושו וצ"ל הרצועות, למעברהמעברתא
 לאורך עור עוד שייר הבתים את לכסות הבתים מצדעור

 מעברתא. מזה לעשותהפרשי,ת

 שם התוס' שכתבו כמו אחר מעור נעשה הכל רש"יולשיטת
 כן, נוהגין אנו שאין שם וסיימו תיתוראבד"ה

 דהתיתורא שם בשטמ"ק דכריו מוכא אחר באופן פירשוהר"'
 וחציו כפול אחר עור אלא הבתים מעור ואינו כפול אחר עורזה

 השני וחציו הנקב אותו דרך הבתים להוציא הוא נקובהעלית
 תיתורא נקרא לפיכך מלמטה הבתים פי את וחופה למטההוא

 מהבתים. למטה גשר של דף כעין שהואלפי

 של צדרים הג' בכל בליטה שום הי' שלא נראהולפירש"י
 אותן שעל שלנו לתפילין שיש כמוהבת'ם

 1"א התיתורא צדדי שני לחבר התפירות הולכיםהבליטות
 וכמה מלמעלה הבתים של הבליטות עם שלמטההתיתורא
 שמניחין קודם הרצועות את הבליטות אותן על גולליןאנשים
 היו הבתים של הדפנות לדעתו רק - שלהן, להתיקאותן

 שכתב מלשונו נראה וכן בליטה שום בלי התיתורא אלנתפרים
 בית והוא זה, של רחבו על הדפנות שלש של חודן ותופרוז"ל

 תפילין. שלמושבו

 למשה הלכה מרובעות תפילין תנא איתא בגמראולהלן
 ופירש"י ובאלכסונן, בתפרן פפא רב אמרמסיני

 התפירה חוט ימשוך שלא ריבוען את ישמור בתפירתןבתפרן
 ריבוען שיהא ובאלכסונן רוחבו ויקצר יתכווצו שלא מדאייותר
 חז"ל שאמרו אלכסון אותו להם שיהא כדי כרחבו ארכומכוון
 יהא ולא באלכסונן, חומשא ותרי אמתא בריכוע אמתאכל

 ולפי פסולין, זויות להם שיש שאעפ"י רחבו על יתרארכו
 העיקר רק מרובעות להיות צדיכין התפירות שאין נראהפירושו
 התפירות ע"י התפילין של הרבוע יתקלקל שלאלדקדק
 רק אם פירש לא אבל מרובעים להיות צריכים הבתיםולשיטתו
 למעלה גם או ריבוע של הקפירא הוי מושבן במקוםלמטה
 שיש כתבו תפילין בר"ה שם ובתוס' מרובעות, להיותצריכין
 מרובעין הבתים צריך ושמא מושבן במקום רק מרבעיןשאינן
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 דלא נראה הי' וקצח יד של וכן דבוקוח כשארכעחן ראששל
 פפא ר' שמפרש כמו ובאלכסונן, בחופרן אלא מרובעוחבעי

 מרובעים הכל לעשוח נהגו שהעולם שכחב בשטמ"קועיי"ש
 שפי' כמו פי' והנימוק"י הבחים, מן למעלה החפילין גוףאפילו
 התפירות אבל ממש מרובעות להיות צריכין דהתפיליןרשייי
 שגם פירש הרא"ש בפסקי אולם מרוכעוח להיוח צריכיםאינן

 מרובעוח. להיוח צריכיןהחפירוח

 אפילו כשרים דהתפילין שאלתך בנידת לפיע"ד נראהלכן
 רבר שום אין רש"י דלשיטח כיון שאמרנו כמולכחחילה

 מלבד צדדים הג' מכל הפרשיוח מושב ממקום מהבחיםבולט
 הרצועוח מעבר של המעברחא מקום שהוא הרביעיבצד

 כלל בליטה כלי להחיחורא מהבחים הן החפירוחרלדידי'
 ז"א שפה לעשוח כלל צורך אין ממילא לחוץ,מהחיחורא
 הבחים אח מכסה שהחיחורא ממקום חוץ מהחיחוראבליטה
 מה לן איכפח ולא הפרשיוח שבהם הבחים הן מרובעוחועיקר
 שם פוסל ריעוחא שום ואין הצדדים מכל מהחיחוראשכולט
 בו. פוסל פסול שום אין המצוה של מהשיעור יחר שהואומה

 כמו בו פוסל פסול אין השיעור מן דביחר ראי' להביאוגראה
 השיעור אלא מקדשין דאין שרח בכלי חנאידפליגי

 גכי דחנאי בפלוגחא דק"י זבחים בש"ס כדאיחא להםהראוי
 בחוץ בחג מים לוגין שלשה המנסך החם דאיחא המיםניסוך
 במאי בגמרא ופריך חג לשם שמלאן והוא אומר אלעזר ר'חייב

 קמיפלגי, למים שיעור במם יצחק בר נחמן ר' אמרקמיפלגי
 לוגין משלשה יוחר אפילו דלהח"ק שפירש בפירש"יעיי"ש

 כלי קדשינהו לא טפי אכל לוגין שלשה רק ולר"א כליקדשינהו
 בד"ה בחוס' עיי"ש להם הראוי אלא מקדשין שרח כלידאין
 איפכא חיים הר' בשם שפירשו יעו",ש למים שיעורביש

 עוד ועיין למים שיעור יש סבר וח"ק מנא קדשינהודלר"א
 רחלוח עצרח כבשי גם שכחבו ואי~ו בד"ה דמ"ו מנחוחבחוס'
 חזי דלא כיון מקדשן החנור אין אחח בבח אפאם אפילובחנור
 הנ"ל בזבחים החוס' מדברי להעיר כחבחי ובמק"אכולהו,

ואכ"מ.

 דכ"ב שבח בחוס' כמבואר סוכה עצי גבי מצינו זהוכעין
 עצי ובין סוכה נויי דבין ח הר" בשם שכחבו סוכהבד"ה

 מצוה ביזוי משום אלא אסורי לא סוכה הכשר על היחריםסוכה
 כרי דוקא אלא מקרא אסור' ולא למצוחו שהוקצה משוםאו

 מועלין אבל בחור"ה די"ג מעילה בחוס' עוד ועיין סוכה,הכשר
 כדי רק להקציצה כלל א"צ דלרש"י כיון ולפי"1 בזהמש"כ
 לא זה הרי יוחר שבולט ומה הבחים אל החיחורא שלחפירה
 צורך שיש מה אלא מקדשין החפילין דאין החפילין בכללנכלל
 צורך שאין מה פגימה משום בו לפסול מקום אין לפי"ז לכןבו

 לפיע"ד. וז"פבו

 בכלל הוא דהחיחורא נימא אי דאפילו בזה לומר נראהועוד
 לא פגימה כי פוסל שפגימה לן המר מאן אבלהריבוע

 ושוין דל"ד במנחוח בגמרא שם מבואר דהרי הריבועמבטל
 בר"ה בחוס' עיי"ש ואחח אחח כל בין משיחה או חוטשנוחן
 לפי"ז א"כ נ"א, סעי' ל"ב סי' בש"ע וכ"ה שם ובשטמ"קחמוין
 הפסק יש ממילא ביניהם משיחה או וחוט פרודוח הבחיםאם
 נימא ומדוע הריבוע מקלקל זה אין ואפיה"כ לביח ביחבין

 ריבוע. משום יפסול בהחיחוראשפגימה

 בצד לא בהצדדים הבתים נפגמו אם בזה לעיין שיש מהאך
 לא ר"ל בריבוע חסרון זהו אם מ~ו זו הבחים הפרדחשל

 רהנה הבחים של האורך בצד אלא הבתים של החריציםבצד
 בענין הלכה בביאור שם כחב ל"ט סעי' ל"ב בסי'המ"ב

 בחפילין פגימה דכל ז"א הצד מן סגימה ע"י הריבוענחקלקל
 סוכה התוס' מדברי סמוכין והביא הרבוע, קלקול בגדר זההרי

 מטעם שפסול המזכח פגימח רכל שכחבו שכל בד"הדמ"ט
 קלקול מטעם פגימה שפוסל י"ל בחפילין גם ממילאריבוע
 הוא רהקפידא טעמא איכא שבמובח ואעפ"י יעו"ש,הריבוע
 בשם כן העיר כת"ר כאשר שלמוח אבנים כדכחיבבשלימוח

 מהל' בפ"א הרמב"ם מדברי לדייק יש וכן כן לומר שרצהח"א
 הציפורן בה שחחגור כרי שנפגמה אבן שם שכחב הלי"רביה"ב
 אח חבנה שלמות אבנים שנאמר ולמזבח לכבש פסולה זוהרי
 והביא שם רש"י וכ"כ רי"ח חולין מש"ס ומקורו וגו' ה'מזבח
 באבנא בין מחלק שם בגמרא אולם שלמוח אבנים הפסוקג"כ
 טפח לרשב"י ובסידא שהוא בכל דבאבנא בסידאובין

 אבנים דכחיב משום דהו בכל באבנא ופירש"י בכזיחולראב"י
 וכבש קרן רבנן חנו רס"ב זבחים בש"ס איתא ובהדיאשלמוח
 המזבח קרא אמר הונא רב אמר מנה"מ מעכבין וריבועויסוד
 מהל' בפ"ב הרמב"ם פסק וכן לעכב המזבח שנאמר מקוםכל

 הלי"ז.ביה"ב

 בבנין אבל המזבח באבני רק הוא שלמות רגרר מזהזקזינן
 בגמרא כמבואך דהמזבח אחריני מקרא נלמדהמזבח

 הכל וריבוע ויסוד וכבש קרן דהיינו בגמרא דאיחא הני כלוכן
 שכחבו כמו לומר יש שפיר ממילא דהמזבח, הנ"ל מקראנלמד
 ושפיר בריבוע חסרון הוא המזבח דפגימת הנ"ל בסוכההחוס'
 ברם פגימה, ע"י בריבוע חסרון איכא בחפילין גם לומריש

 שלמוח מטעם שהוא דפגימה לומר צריך דמילחאלקושטא
 דלא כיון בחפילין כלל למימר ליכא ציפורן כחגירחששיעורו
 וכ"פ בטפח לרשב"י שהשיעור פגימה אבל שלמוח בהוכתיב

 פוסל בחפילין רגם לומר יש בזה טפח הוא רהשיעוךהרמב"ם
 כדי כמשהו לא אבל במזבח טפח שיעור ערך כפי כזופגימה

 צפורן.חגירח

 הבחים של כיסוי מובנו החיחורא דהרי בזה עוד לומר ישוכן
 מעלה של מהחלק להיוח צריך רהריבוע לן יימר מאןלכן

 למטה, של להחלק שלמעלה חלק אח שמחברים מקום הכפלשל
 נחפרים הבחים רק שלמעלה להחלק כלל רא"צ לרש"ידבין
 להיוח שא"צ שבחוס' והר"י להגאונים ובין החיחורא אלמחודן
 הוא הריבוע עיקר אבל בפ"ע היא החיחורא רק אחדמעור
 והרי העליון לא אבל החפילין כשמהפכין החחחוןמהחלק

 במנחוח הש"ס בפירוש חלוי כה פוסל קלקול אםבהחיחורא
 טבלא שפני זמן כל חפילין הונא ר' אמר החם דאיחאול"ה
 שלש כשרות שתים נפסקו אמר חסרא רב כשרותקיימת
 זה אלא אמרן לא כשרוח שחים דאמרח הא רבא אמרפסולוח
 של עור טבלא ופירש"י פסולוח ~ה כנגד זה אבל זה כנגדשלא
 הבחים עור נקרע שלא טבלא פירש טבלא ערך ובערוךבחים,
 ל"ג בסי' הב"י מרן שפירש מה ולפי מרובעח כטבלאהעשויין
 עור דהיינו נראה הנימוק"י ומדברי החיחורא היינו הטבלאדפני

 היינו קיימח טבלא דפני נראה ולי הב"י וסיים מלמעלההבחים
 אלא מכשירינן דלא צדדים שאר מכל שלמים דבעילומר

 דוקא. לביח ביח ביןכשנקרעו
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 הבתים מושב אין אם רק כהכתים פסול אין לדש"יולפי"ז

 שניקב כל הנימוק"י ולפי' הב"י שכחב וכמוקיים
 בניקב כשר לבית ביח בין ורק פסול מלמעלה הבחים שלהעור

 לבית בית בין רק נקב פוסל מקום דכל שם הב"י שכחבולפי"מ
 מדברי לד"ק רצה ה' בסי' בח"ב הד"ח והגה"ק פוסל,אינו

 מדוע פוסל דנקב נימא דאי בתפילין פוסל אינו רנקבהגמרא
 דימי ורב ניקב שמא בדיקה דצריך קלף גבי בגמרא שםאמרינן

 דגם איחא ואם בקולמוסו בודקו דהי' החם ס"למנהררעא
 בקולמוס לבדוק א"א התם הרי נקב פוסל הבחים שלבהעור
 פנים מצד הביח כל נפסק אם רק פוסל אינו דבזה ודאיאלא
 אינו בהבתים קלקול איזה או דנקב מזה מבואר עכ"פפסול,
 פוסל אינו ג"כ החיתורא של החיצון צד ולכן הריבוע אחמגרע
 ששם שלמעלה מה ר"ל החיצון וצד באמצע חסרון אובקמט

 החחחונה. עם העליונה החיחורא אתמחבר

 כענין דברינו להתויק לי נדאה זה בענין התחקיחיוכאשר
 במנחות החוס' שכתבו מה לפי שלמעלדהחיתורא

 שהבינו מה כפי מושבן מקום אלא מרובעין שאינן דישהנ"ל
 כמוש"כ התיתודא היינו מושבן מקום של דמובןהפוסקים
 מ"מ ריבוע, של הדין מעיקר שזה קע"ז אוח ל"ט בסעיףהמ"ב
 העליק חלק ולא מושבן מקום נקרא התחתון החלק דרקי"ל

 לפי"ז וממילא הבתים, את המכסה חלק מובנו מושבןדמקום
 אפילו פגמים יהי' התיתורא של העליון בחלק אםאפילו

 למטה רק למעלה מרובעין יהי' ולא באמצע רק לאבהקצווח
 אי ואפילו התיתורא, זה שאין כיון כשר ג"כ הבתים שלבכיסוי
 וחפשתי עי"ז, מיפסל דלא י-ל ג"כ בית נקרא וה שחלקנימא

 חסד בספרו תאומים מוהר"א הגאון והוא לזה נאמן עדומצאחי
 מרובעוח דבעינן דהא וז"ל שכתב ח' סי' חנינא או"חלאברהם
 אלא גובהן שטת בכל כן שיהי' בעינן לא כרוחבן אורכןשיהי'
 כאשר וביותר כרוחבן שאורכן מקום גובהן בשטח שנמצאכל
 מיעוט שבמקום אף ממש כרוחבו אורכו מרובע הוא גובדןרוב

 הוא מדובע שדזא דובו ב~ה אמדינן דיבוען נחקלקלגובהו
 וכחבו שמעכב המזבח מריבוע ראיה שדביא יעו"שככולו,
 ריבוע הוי לא דלמטה אע"ג וו-ל רב בד-ה רנ"ד בובחיםהחוס'

 יעו"ש. כדברינו מוכח ריבוע דוי המערכה במקוםלמעלה

 שכחב קכ"א סי' בח-ד המהרש"ם להגאון ג"כ ראיתיוכה
 בוה אין מצט ברלט  התפילין דפנות כאמצע דאםלדשואל

 בע"פ לכמ"ע שאמרתי מה כפי וגם ריבוע, לעניןקפה-א
 דהרי לדריבוע פוסל פגימה שאין ראיה גופאשמהחפילין
 ובב'" הנ"ל במנחוח וברא"ש בחוס' המבואר כפיהמעברתא
 מסיני למשד הלכה חפילין של דמעברחא מ"ד סעי'ובש"ע
 בו ויעשה אחד מצד ארוך יהא התיחורא שעורדהיינו

 כמו רחבה חדא שלא צדדים בשני יחחבנו כיצדהמעברתא
 ועיין וכו' התיתורא של הריכוע ניכה שיהא כדי התיתורארוחכ

 מקצרים דלכן שכחב ט' ובסי' ז' בסי' בסוגיא שםברא-ש
 מעברתא דהיינו בו עוברח שהרצועה מקום הכפלבליטח
 כמו רחבה המעברחא תהי' שלא הצדףים בשני אוחווחותכים
 מושב שהוא החיחורא של ריבוע ניכר שיהא כדיהתיחורא
 הריבוע, של וה מטעם דחפילין בכל הוא וכן יעו"ש,החפילין

 גם א"כ הריבוע קלקול מטעם בתיתורא פוסל דפגימה נימאואי
 אין וא"כ יתר, לי ומה תסר לי דמה בריבוע פוסלבליטה
 ושם חתך יש בהקצווח שרק כיון כשרים דעולם כל שלהתפילין
 שהרצועה מקום הרוחב משך בכל אבל מרובעת,החיתורא

 דבהתיחורא צ"ל ע"כ אלא רוחבו, על יתר אורכו שםעוברת
 בליטה. ולא חריץ לא פוסללא

 פגימות מאשר דריבוע יוחר מקלקלוח דבליטות לומר ישדכן
 בפ"ג הירושלמי ממש"כ הביא הנ"ל לאברהם החסדדהרי
 בראשיח ימי מששח מרובע אין אומר רשב"ג ה' הלכהבנדרים
 כנעה והרי מרובע האיטלקי כגריס בהרת תנינן והא ר"בהתיב
 ומרובע שרץ שהוא מכנעה דמקשה הפנ"מ ופי' קיטורין,מלא
 כך כל חלק שאינו קשדים מלא שהוא פי' קיטודין, מלאומשני
 בליטוח כלומר קשרים שיש דכל מבואר הרי מרובע, שטחכמו

 דשאני לומר יש דאמח אליבא אכן יעו"ש, הריבועמקלקלח
 ניכר אינו ממילא קשרים לו יש צדדין דבכל דכיון הזאחהכנעה
 זה פגימה או בליטה אחד במקום שיש מה אבל הריבועחלל
 רצה ג"כ שהוא לאברהם בחסד ועיי"ש להריבוע, מזיקאינו
 קדמון בשם הביא וגם מרובע, בגדר אינה לגמרי שהכנעהלפרש
 להאילן לו שיש פידוש וקיטודין אילן מין הוא שכנעהשפידש
 בהקצוות באם לדינא לכן יעו"ש, הריבוע אח המעגל סביבוסיב

 מקום יש במינו ברבק ונסתם פגם יש מלמעלהשבתיחורא
 בחיתודא ולמטה בהבתים למעלה דהעיקר שביארנו, כמולהתיר
 כמיתון, כזה לעיין עוד יש למעשה אולם הבתים, אתהמכסה
 בזה להתיר יש העניה לדעחי מלמעלה התיחורא באמצעאבל
 בושש. צריך דין ליח במינו כשנסתם ובפרט להריבוע מזיקרלא

 שנפסקו תפילין כחב הלי"ח חפילין מהל' בפ"גוהרמב"ם
 או זו בצד זו החפירוח שתי היו אםהתפירוח

 פסולות, אלו הרי זו נגר שלא זו אפילו חפירוח שלשהשנפסק
 חסדא ורב הונא רב פליגי ובוה התפירות על רק קאיולדידיה
 מה לשיטחו גם ומ"מ קיימת הטבלא שפני זמן כלבגמרא
 הבחים עור על קאי קיימת טבלא שפני זמן כל הונא רבשאמר
 הר"י שיטת הביא ובכ"מ בוה הב"י כחב וכן התיחורא עלולא

 שהוא אלא התפירוח על דקאי הרמב"ם כדברי שפי'אכסנדרי
 וגם בכ"מ, יעו"ש דבחים עוד על ולא החיחודא על דקאימפרש
 עדיפי ישנוח דלרש"י הרמב"ם לפי' פירש"י בין חילוקיש

 השיטות כשתי מחמרינן ואנן עדיפי, חדשותולהרמב"ם
 בשם הב"י שיטח לפי עכ"פ ל"ג, סי' בריש להלכהכמבואר
 שלמים דחפילין להיות שצריכין בגמרא הפירושהמרדכי
 היכא אבל לתדשים ישנים בין חילוק אין ובזהמבחהן

 חסרון או קמט משום למיפסל ליכא מבחרן שלםדהחיתורא
 דכקו כאם התירו גדולים והרכה דתיהורא. של העליוןבצד
 בשם הביא ל"ב סי' ובדע"ח הנקב או הקרע מקוםבדבק

 שפיר הוי במינו הקרע דדיבק דהיכא בתשובה מינץמהר"ם
 כשמדבק ולכן מינו הוי מעורוח העשויה בקלעה לכןחיבור
 האומן כאשר בני"ד ולכן להקל יש טהור מעור בקלעהדקרע
 ומעור במינו הקמטים את ומילא הדבקים דיבק דבחיםדעושה
 ס"ת סי' ששי חלק חח"ס בשו"ת ועיין להקל יש בודאיטהור

מזה.

 כלים ארבעה חפילה מ"ח פי"ח דכלים ממחניחין שהביאדמה
 שניד וכן מח טמא טמאה וחקנה ראשונה קציצההתיר

 ונחפרו. שנחחכו דהינו בפהמ"ש הרמב"ם ופירש שלישית,וכן
 או בעור נקרעו אם אפילו תיקון דמדני מדבריוומשמע

 שמואל רבר בשו"ת אבודב מהר"ש בשם דביא וכןבמעברתא
 הכדור מ"א דכלים בפכ"ג להלן דאיחא ממה וכן רי"אסי'

 מהתוספחא שהביא בר"ש יעו"ש והחפילין והקמיעוהאמום
 דכלים.בפ"ב



 י בנ4ש ג' ב', סי'שוייתאו"ח ת יביב
 טומאה רלענין למימר דאיכא בזה עליו להעיר1לפיע"ד

 שלם כלי לי' הוי דנתפדו דכיון לומר יששפיד
 ע"י רכשרין לומר מנלן תפילין מצות לענין אבללטומאה
 שלמות לענין אבל החפירה ע"י שלמים הן רבמציאותשנחפרו
 רלא לומר יש שפיר מצוה להכשר שלמות רין רהיינולמצוה
 אחר ענין הוא לטומאה שלמוח רגרר תפירה ע"י שלמותמקרי
 שלמות רין רהיינו למצוה שלמוח לענין שייך ולאלגמרי

 מ"מ מדינא שלמוח רהוי רמה להיפך לומר ישולפעמים
 שלמות. הוי לאכמציאוח

 אחר גאון בשם להקשוח ששמעתי מה ליישב נזה1אר11חנא
 המשכן דקרשי רק"ב שבח בש"ס ראיחאבהאי

 ראיתא מה ולפי וסתמן אבר לתוכן מטיף ררנא בהןשנפלה
 לחוכן והטיף שנקבו זכוכית רכלי רט"ז רשבת בפ"קבברייתא

 כלים במסכח איתא וכן מטמא מאיר רבי בשם רשב"גאבר
 וסחמו שניקב זכוכיח של כוס גבי ס"ל יוסי ררבי מ"גבפ"ל
 שם שבת החוס' ולשיטת המעמיר אחר הולך רהכל טמאבבעץ

 דהמעמיר כיון החורה מן טמא רלר"מ אומרים וחכמיםבחוד"ה
 עץ של להיות צריכין המשכן קרשי הרי קשה ולפי"ז מתכחהוא

 להקרשים אבר להטיף מותר והיכי עומרים שטים עציכרכחיב
 מתכת של הקרש יהי' המעמירו האבר ע"י הרי הנקבלסחום

 המעמיד.כמו

 רין ור"י רלר"מ אמח רהן שכחבנו כמו לק"מ לפיע"ראכקנם
 ולא לרין רק זה אבל המעמירו כמחכוחהכלי
 רינו רהכוס ראעפ"י אחרת, היא המציאוח כילהמציאות
 במציאוח הוא זכוכיח של כוס עדיין מ"מ אבל לטומאהכמתכת
 יהי' רינא רלענין דאעפ"י המשכן קרשי גבי ולבן עליו,ושמו
 ובכאן מקרי שטים עצי עדיין מ"מ אבל כמתבותנירונין
 חילוק יש בקיצור, עץ, נקראים שיהיו שמא על חורההקפירה

 בענין הרבה להאריך ויש מחכוח, מציאוח לבין מתכות ריןבין
 ואכ"מ.זה

 ידידו, בזה, לי נראהכן

 חופ"ק ליעבעס אייזיק 'צחקהק'

 תשל"ה חמוזנ"ב

 גסימן

 הרה"ג ה"ה לידירי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 ומירות במעלות מוכחר המדעים כלילהמפורסם
 שליט"א קרויס הכהן דוד אברהם מו"הטובות
 בקהילח רב כעת הערמאנשטארט אבר"קמלפנים

 יע"א. יארק בניו התקוהשערי

 תשא פרשח שבשבת היות נ"י הרב גיסו בשם שאלחובדבר
 הרוצים קרובים הרבה לו ויש מצוה בר בקהילחו לויש

 העגל פרשח להלוי לקרות שצריכים והיוח לחורה לעלוחג"כ
 הקרואים להרבוח מקום רי אין ולהלן ומשם האהל מתוךער
 העולים שאר מן לאחד העגל פרשח ולקרות לשנוח מוחרהאם

 נפשוחיכם. על לכפר ער יקראוהלוי

תשובה:

 וגם שלום ררכי מפני כן לעשות רמותר לפיע"רהנראה
 לקרוח החקנה כל והרי הכנסת ביח בהכנסחלהרבות

 בש"ס כמבואר שלום ררכי משום הוא בראשונה וללוילכהן
 שלום ררכי משום בזה שהקילו רברים בכמה ומצינו רנ"טגיטין
 ומכירת התורה קריאת כעת ונרבות נררים כגון הקהלותקנת
 לקופת והכנסה בצרקה להרבוח כרי והכל ויו"ט בשבתהמצוח

 ביהכנ"ס. לצרכיהקהל

 תכ"ח סי' במג"א המובא בכנה"ג הוא זה לרין מקור1הנה
 כמבואר בהעגל השתתפו לא שהלוים מטעםסק"ח

 זו, בקריאה לחורה יעלו שהם מהנכון לכן רס"ו יומאבש"ס

 אבל הרבה שמרקרקים החורה בקריאח מנהגים כמה מצינווהרי
 בפרשח הים שירת גבי והרי לשנות, מוכרחים הצורךבעת
 אנשים לשני לקרוח השירה באמצע להפסיק שלא נהגובשלח
 הפרשיוח בסרר באבוררהם כמבואר כולה יגמור אחררק

 ראפילו כתב ו' בשער התורה קריאח על אפרים בשעריוהגאון
 באמצע להפסיק אין לחורה לעלות חיובים הרבה שישבמקום
 הגאון ה"ה דאחרונים מגדולי לאחד מצינו זה כל ועםהשירה,
 סי' בא"ח מובא ט"ז סי' באו"ח שניטוך ריבי"ם שו"חבעל
 היכא שלום ררכי משום השירה להפסיק להתיר שחוכךקמ"ב
 של להמשפחה השייכים אנשים אפילו או חיובים הרבהשיש

 השמחה.בעלי

 ררבי מפני הקריאה במנהגי לשנות היתר ג"כ ראיתי1כה
 מחוברות שהן בזמן בחקתי בהר בפרשת רהרישלום

 סי' או"ח בט"ז כמבואר לרביעי בהעולה הסררוח לחבררהמנהג
 שידיד כדי ישראל בית כל נהגו וכן הלבוש בשם סק"ארפ"ב
 אינו ארם ששום היכא אבל סררה, בכל הקרואים מספרחצי
 בעצמו הקורא מקומות בהרבה התוכחה בפרשח לעלוחרוצה
 יכול ואינו כהן הוא שהקורא היכא אמנם זו לפרשהעולה
 עצה המ"ב נתן התוכחה לקריאת לחמישי או לרביעילעלות
 הפסוק ער בחקחי סרר ער בהר בפרשת קרואים לששהלקרות
 יקרא והשביעי הסררוח יחבר והששי בארצכם לבטחוישבתם

 יעלה כך ואחר אתכם בריחי את ער וגו' שלום ונתתי פסוקמן
 סוף ער נושן ישן ואכלתם הפסוק מן ויקרא בעצמו כהןהקורא
 ררכי רמשום מבואר עיי"ש. אחרון יהיה והוא בחקחיסרר

 הסררוח. אח ברביעי לחבר להקפיר איןשלום

 חכמים רוח אין בקרואים להרבות זה מנהג שנל1אעפ"י
 סי' בח"ב הרשב"ץ זה על החרעם כאשר מזהנוחה

 שרי רגמרא רמרינא ואעפ"י היטב בבאר בקיצור מובאקפ"ז
 רק החורה על ברכו לא בזמניהם אבל הקרואים עללהוסיף
 איכא מברכים הקרואים שכל עכשיו אבל והאחרוןהראשון
 בפראג חיקן המהר"ש והגאון צריכה, שאינה רברכהחששא
 החת"ס אבל הצבור, טורח מפני קרואים מג' יותר להוסיףשלא

 כרי מטעם קרואים הרבה להוסיף המנהג מקיים ק"ע סי'באו"ח
 שחל הכפורים ביום ואפילו תורה לתלמור ההכנסהלהגריל
 שיש היכא מ"מ כפרה בעניני לסיים קפידא שיש אעפ"יבשבת

 כן. לעשוח יכולים להוסיף בזהמנהג

 אמר רבא בר חנן רב אמר איחא רל"א השנה ראש1בש"ס
 הכנסח בביח חלוקין כך כאן שחלוקין כררךרב

 הל"ה תפלה מהל' בפי"ג הרמב"ם ולרעח לך, הזי"ווסימנך
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 בהלכוחיו הרי"ף גירסח הוא וכן וגו' אשא כי להששיקורק
 וכמסכח וגו' ידין כי להששי דקורין ס"ל שם ותוס' רש"יאולם

 ומבואר וגו' ירין כי להששי וקורין י"ב בפרק כן איחאסופרים
 אין מ"מ לחורה לעלוח חיובים הרבה יש דאפילובפוסקים
 ברברי לסיים קפרינן כי האזינו בשירח להוסיף הקריאהלשנוח
 בחרושי שם והמהרש"א בתשובה העם שיחזרו כדיחוכחה
 לשון שמובנו ל"ך הזי"ו של בההחחלה טעם כתבאגרות
 וכיון לישראל הקב"ה נחן החורה של חפארח כלומרחפארח
 כהרי"ף אם להששי להחחיל מקום באיזה מחלוקתשיש

 סי' יוסף זכרון בחשובח העלה לכן וחוס' כרש"י אווהרמב"ם
 ויסיימו ייין כי פרשח לחלק יכולים לעלוח חיובים רכשישט"ז
 סוף ער אשא כי מן יקראו ולהשביעי מציל מירי ואין הששיעם

 עמז. אדמחו וכפדהשירה

 בודאי בגמרא נזכר ולא בעלמא מנהגא רק יהוא נני"רעכ"פ
 ללוי רק לקרות להקפיר שלא הצורך לעת להקליש
 שכחב מה וירוע ולויה כהונה יחוסי לנו אין עכשיוובלאה"כ
 בחלק המהרשר"ם אחריו והחזיק מ"י סי' בחשובההריב"ש

 היחוס כחב בירו שאין הזה בזמן כהן רכל רל"ה סי' העזראבן
 דוסא בקונטרס בי"א בספרי בוה ודאדכחי כהן ספק אלאאינו
 שכ"ב סי' ביו"ר הש"ך מרברי והבאחי צ"ה סעי' בשרכל

 אלא וראי לכהן הזה בזמן השתא מחזיקינן ילא ג"כרפסק
 כחב מזו וגיולה רנ"ו סי' או"ח ברמ"א הוא וכן כהןלספק

 כסף אח להחזיר המנהג רנכון קנ"ה סי' ח"א יעב"ץבשאילח
 החיוב ולשיטחו הכהנים של ספק מחמח גזל מחששהפדיון
 גם לצרף יש זה פי ועל מררבנן רק הוי כפים לנשיאח הזהבזמן

 הלוים. ביחוס ספק מחמח להקל לסניףכן

 ישראל מנהגי כי במנהגים ח"ו מקיל אני שאין למודעיוזאת
 שכתב בחשובה הרשב"א כרברי שלמה חורההמה

 הרשב"א ורברי מאוד חשובים המה זקנוח הנשים שנהגורמנהג
 בפי ששגור ומה י"ג, סי' משה השיב בשו"ח מובאיםהללו
 בירושלמי הוא הרבר מקור הרין אח מבטל שמנהגהעולם
 למישחייה רלא רנהגן נשייא זעירא ר' אמר הל"א פ"רפסחים
 פ"א יבמוח בירושלמי הוא וכן יעו"ש, מנהג עליל ראבמן

 בענין מש"כ חרכ"א סי' להר"ח הישר בספר ועייןהל"א
 אולם יעו"ש, בחשאי שבח נרות על לברך הנשים שלהמנהג
 בשעת לכן וטובים גרולים שהקילו מצינו כבר הללובענינים
 שלום ררכי מפני להקל לצדד יש שעה בהוראחהדחק

 רחנינן רבהאי הר"ן שיטח לחרץ לפיע"ר נראה נזהובהיותי
 ואינו מוסף בו שיש יום כל הכלל זה יכ-אבמגילה

 ובשבת ששה הכפורים ביום חמשה ביו"ט ארבעה קוריןיו"ט
 הר"ן זה על וכתב עליהן מוסיפין ואין מהן פוחחין איןשבעה

 אשבת עליהן מוסיפין אבל במשנה ראיחא רהאיבחירושיו
 עריף שהוא לשבת להשווחן שלא כרי לא בשאר אבל קאילחור

 רחיר מיניה רעריף יליכא מוסיפין רוקא ובשבחמינייהו
 ויוה"כ יו"ט על גם קאי ראכולהו נראה רש"י ומרבדיממנינא,
 לביטול למיחש רליכא עליהן מוסיפין במלאכה ראסורקרכיון
 בברייחא עקיבא רלרבי רעק"א הגאון והקשה יעו"ש,מלאכה
 קאמר זה ועל ששה ובשבת שבעה יביוה"כ רס"ל בגמראלהלן
 עליהן רמוסיפין והאי עליהן מוסיפין אבל מהן פוחחיןאין

 ששה, על בשבח רמוסיפין ג"כ קאי בשבח ליה ארסמוךבוראי
 פי על ואף משבת יוחר אחר הרי שבעה ביוה"כ רלרע"קוכיון
 קשה ולפי-ז ליוה"כ ליה רמשוי חיישינן ולא בשבח מוסיפיןכן

 לשבח. להשווחן ניחוש לא ויוה"כ ביו"טלמשנחינו

 שכתב מגילך על הטו"א רברי בהקדם לחרץ לפיע"רונראה
 רביוה"כ רס"ל רע"ק של הטעם לו נתבררדלא

 איסור שבשבח משבת קיל ייוהכ"פ כיון משבח יותרקוראים
 דאין ביוה"כ עינוי משום לומר סברא ואין כרת ויוה"כסקילה

 בפסח רא"כ יחירא גברא לי' למטפי היום לקרושת עניןזה
 יו"ט שאר על יחירא גברא ליה נטפי חמץ באכילח כרתרענוש
 צ"ע ולכאורה נעילה, רהיינו יתירא צלוחא משום צ"לאלא

 רק בי"ד מיתח רליכא משבח קיל ריוה"כ ראמר מהבדבריו
 בי"ר למיתת כרת בין חילוק ליכא לשיטחו לרע"ק והריכרת
 ששה סקילה ראיכא דבשבח לשיטתו לומר יש שפירא"כ

 נמי נטפי להכי יחירא צלוחא נמי איכא כרת על רנוסףוביוה"כ
 דלא אע"ג למימר איכא בשבח גם ולרע"ק יחירא גבראחר

 דציבורא טירחא ומשזם עונג מצזח דאיכא כיון ששה רקתקינו
 טרחתן על ולוותר להוסיף רצו אם אבל ששה רק תקינולא

 מחבריה רטפי דכל טעמא איכא לרע"ק וגם לן, לעשותמוחרים
 ביוה"כ להוסיף, יכול ויוה"כ בשבח לכן גברא חד ליהטפי
 ובשבח ג"כ להוסיף ויכול שבעה תקנו לכן כלל טורחיליכא
 להוסיף רוצה אם אבל ששה רק שבת עונג של טורחרא'כא
 כהאי יהיו שלא מטעמא מוסיפין אין המוער וחול וביו"טרשאי
 אין ששה וביוה"כ שבעה דבשבת למשנתינו אמנם מ'ניה,רטפי

 יטפי כשבת יהיה שלא כדי ביוה"כ לא אבל בשבח רקמוסיפין
 אחר. באופן זה כעין שכתב באו"ג ומצאחימיניה

 בבתי רק הוא להקל לציר שכחבנו מה רכל להרגישלמותר
 המה הכנסח בית באי שכל הרב גיסו של כמוכנסיות

 לשם המה מצוה בר בשמחת המשתחפים וכל חורהשומרי
 לשם באים אינם מצוה לבי שהבאים כנסיות בבחי כן לאמצוה
 ישראל קרשי כל גאוה ברגל רומסים הם כי בעוה"רמצוה
 הללו לאנשים רואוח, שכך לעינים אוי בש"ק במכונזתזבאים
 מוה יוחר החורה בזיון לך אין כי לחורה לעלוח לקרוחםאסור
 אחר ובמקום חגיז מהר"ם להגאון הלחם שחי בספרועיין
 מי שכחב יחרו פרשח עוזיאל בן יונתן החרגום מרבריהבאתי
 רישראל בכנשתהון יתחמי ילא הרברות עשרת עלשעובר
 ולאו בזה מש"כ קרושים בפרשת רזא סויי בספר ועייןיעו"ש
 וי"ל. אמורים רברי רכוותי' רבהלגביא

ירירו,

 חיפ"ק ליעבעס אייזיק י(נחקהק'
 תשל"ד אדרט,

 דסימן

 הרה"ג לידירי והמשכה ברבייה וברנהשלום
 זיו אשר מו"ה המדעים כלילהמפורסם
 יע"א. יארק בניו רי"א בישיבת ר"משליט"א

 אוחו הרשה מבעה"ב שאחר לפניו שבא בענין שאלחובדבר
 עש"ק ביום לירו והגיע חמצו למכור הראר ע"יבכו"ה

 בכל המכירה נגמר שכבר אחר אחה"צ ניסן י"ג זושנה
 לעשוח מה פסח ערב בשבת רש"י כמנהג חצו.ו קורםהקניינים

 להשטר לספחו אפשר או מחרש מכירה שטר לעשוח צריךאם
 איך תוה"ק רת עפ"י המועילים הקניינים בכל נעשהשכבר

להחנהג.
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תשובה:

 קנינים כמה נכחב הקונה הערלשביר מכירה בהשטר הנהא(
 מקום יש אם עצמו בפני קנין בכל לבאר נראהלכן

 שלא דברים עור להוסיף יש הקנין שנעשה אחר שגםלומר
 הקנין בחוקף ג"כ נכלל שזה להקונה ולומר בהשטרנאמרו
 אוריחא קרקע ואגב כסף קנין נכחב בהשטר כבר,הנעשה

 ואחד אחר בכל נחזה ועחה בעצמו מהשטר חוץוסיטומחא
 כקנין הקנין, נעשה שככר אהר להוסיף מועיל אםמהקנינים

 ולשיטח קנין בחורת המוכר ליד הכסף ניחן שכבר אחריכסף
 שדה גבי כרמצינו בכסף רק קונה מישראל שעכו"םהראשונים

 ר:"ר בב"ב החוס' שכתבו כמו בכסף הקנין שהי'עפרון
 ואפילו מקנחו רמכסף מקרא רנלמר שם הרשב"םוכמוש"כ
 בלא בכסף קנה לא מעכו"ם דישראל שטר שכותביןבמקום
 קנין אינו רשטר לחור בכסף קונה מישראל עכו"ם מ"משטר

 ספר אח ואקח רירמי' מקרא נלמד שטר דקנין כיוןבעכו"ם
 לעכו"ם קנין אין בחזקה וגם ישראל הי' והחם וגו'המקנה
 רוירשתם מקרא ילפינן דחזקה ישראל מיר כשקנהבקרקע
 דל"א ברש"י כמבואר לישראל רק ונאמרה בה וישבחםאותם
 שהוא המעוח מחן לאחר ולכן יעו"ש. קצ"ה סי' חו"מובש"ע
 על גם יחול שמקוךם המעוח שנתינח לומר אפשר איךהקנין

 להקונה. לו שנוחן עכשיו שלהחמץ

 במטלטלין ובין בקרקע בין כסף בקנין רהנה לומר יש אךב(
 לו שהי' רמי הל"ר מכירה מהל' בפ"ז הרמב"םרעת

 לי שיש בחוב יין של חבית לי מכור לו ואמר חברו אצלחוב
 בו החוזר וכל עתה הרמים שנחן כמי זה הרי המוכר ורצהאצלך
 לקידושין רדמי וכחב שם עליו השיג והראב"ד שפרע מימקבל

 לדעח ראיה הביא וה"ה קנה ובמה נחנה להוצאה מלוהדאמרינן
 ר"י בשם חייא ר' רקידושין בפ"ב הירושלמי מדבריהראב"ר
 אין ובמטלטלין קנה לא ובקרקעות לחומרין מלוהקידושי
 והרשב"א הרמב"ן בשם ג"כ והביא שפרע, למי אוחומוסרין
 בכחב אבל מהני לא קנין בחורח דרק רכתב שם במשל"מועיין
 יו"ר סעי' ר"ר בסי' והמחבר יעו"ש, דקנה פשיטא השטר אחלו

 רעח זה חולקים ויש כחב ואח"כ הרמב"ם דעח מקורםהביא
 הקנין בשעת מעוח למתן א"צ הרמב"ם לרעת ממילאהראב"ד.

 מכבר המוכר ביד שיש המעות סמך על לחול יכול הקניןרק
 בא רהחוב היכא היינו מ"מ הרמב"ם על החולקים לרעתואפילו
 בסי' נתבאר כבר מכר מממת בא ההוב אם אכל הלואהמממת
 אפילו גמור קנין בו דקונין מוךה הרא"ש דאף ב' סעי'קצ"ט

 נשרפו משום רבנן גורו לא שכיח לא כזה רחוב כיוןמטלטלין
 רבקנין בוה חזינן ר"ד, בסי' כן הסמ"ע שכחב כמו בעליהחטיך
 אם אפילו אלא הקניה בשעח מעוח המחן להיוח א"צכסף

 קרקע בין לקנוח ויכול לן איכפת לא המוכר ביר כברהמעוח
 נתן החמץ הקונה העכו"ם כאשר אם בני"ר לכן מטלטליןובין

 קונה של שם גם בו כוחב והוא לו להמוכר בידו שכברהשטר
 החרש החמץ על גם מקודם שנעשה כסף הקנין שפיר חלחרש
 רבפקדון ק"צ בסי' בפוסקים מבואר מוו וגרולה עחה, לושמסר
 יכול בעין מקצחו או בעין והפקדון המוכר אצל להלוקחשיש
 וכן כמזומן הוי ניחנה להוצאה לאו רפקרון כיון בוהלקנות
 אפילו בו לקנוח יכול בעיניה דהדרא חפץ לו שהשאילבשאלה
 שיכול הנאה עחה לו רנחוסף השאלה ימי בחוך ערייןכשהוא
 ביר הקניה של המעות עוד כשאין אפילו ולכן ג"כלמכרו

 החמץ. להעכו"ם להקנוח יכול ג"כ המוכרהיהודי

 רקונין רס"ל להרמב"ם ראפילו למימר ראיכא א'בראג(
 למי ררק בפירוש כתכ הוא הרי מ"מבמלוה

 בזה עיין הפוסקים שביארו כמו גמור קנין זה אין אבלשפרע
 רכחב ר"ה בסי' בפח"ש המובא ק"ע סי' חו"מ חח"סבשו"ח
 לפי י"ל אך קנה, לא להרמב"ם גם מדאורייתא גמוררקנין

 אח משחיטין פרקים רבארבעה רפ"ג חולין בש"סהמבואר
 יר ראז משום פסח ערב הוא הזמנים מן ואחד ן כרחו בעלהטבח
 סעי' ט קצ" סי' מ בחו" הוא וכן קונוח ומעוח העליונה עלהלוקח

 דין על דכריהם העמידו ומו"ל ככסף קונין הללו רכזמניםג'
 בכסף רקונין כיון הללו דבזמנים החח"ס שכחב ולפי"מחורה
 מי לענין רק לא ם להרמב" גמור קנין קונין במלוה גם גמורקנין
 העליונה על הלוקח יד מצוה דלצורך כיון לפי"ז י"ל לכןשפרע
 דבר לכל רה"ה המהרי"ל בשם שם הרמ"א שכחבולפי"מ
 חמץ מכירח ולענין י"ל ממילא וכרומה לקידוש יין כגוןמצוה
 קונוח ומעוח מצוה דבר בכלל נכלל זה גם יראה מבל להנצלכרי

 גמור, קנין קונה מלוה גם קונוח רמעוח היכא וכל מררבנןאפילו
 על מעוח מחן לאחר דברים עור להוסיף המוכר יכול שפירולכן

 שביארנו. כמו נעשה שכבר כסף הקניןסמך

 קונה דעכו"ם לעיל הנזכרים הראשונים לשיטח דלכןר(
 המטלטלין גם רקונה לומר יש שפיר בכסףקרקע

 קונה בעכו"ם ד"ג בבכורות רש"י לשיטח ובפרט קרקעאגב
 רעכו"ם זכייה הלכוח בריש הרמב"ם רעח וכן בכסףמטלטלין

 גרירא הכסף ע"י המטלטלין קונה ממילא ובמשיכה בכסףקונה
 מוינא והר"י דב"מ בפ"ר הג"א ולרעח קרקע אגב לקניןוא"צ
 לעשות רא"א רהיבא ה' סי' קנין בסדר מיימוני בתשובתהמובא
 שנחן המעות קונה בחמץ שפיר לכן כסף קניין קונה אזמשיכה
 בקנין לומר וא"צ אח"כ המוכר שהוסיף מה כל עלבחחילה

 על עכשיו דנין ואנו בשטו נכחב אג"ק דקנין כיון קרקעאגב
 לקמן. נדבר אג"ק קנין ועל כסףקנין

 הפוסקים לשיטת להקונה ניתן שכבר שטר ל2:קניןה(
 רק קונה אינו דעכו"ם קצ"ד סי' בחו"מהמבואר

 מכירה מהל' בפ"א ברמב"ם כמבואר הכסף נחינת עםבשטר
 בטור המובא והרמב"ן הרא"ש ולרעת א', סעי' שםובש"ע
 נחינח קודם השטר לכתוב צריך ג' סעי' קצ"ד סי'ובש"ע
 הלוקח, קנה לא השטר נחינת קודם המעות נחן ואםהמעות
 רבוה ס"ו סי' חו"מ חת"ס חשובח בשם סק"ה בפח"שומבואר
 קנה דלא כיון הקרקע על ומונחים מטלטלין גם לו מכראפילו
 בו הקורם דכל הפקר ונעשו לו נקנו לא המטלטלין גםהקרקע
 רהקנין ביארנו כבר בכסף רניקנין במטלטלין ולכן יעו"ש,זכה
 המוכר, הישראל ביר הכסף שכבר לאחר אח"כ גם לחוליכול
 הרמב"ם לרעח בעכו"ם ניקנית אינה דקרקע שטר בקניןאולם
 צריך השטר וכחיבח הכסף נחינת עם בשטר אלא ניקניתראינה
 להקנו, אפשר אי ממילא כמבואר, הכסף נחינח קודםלהיות

 הישראל ביד המעות שכבר אחר בשטר הקרקעלהעכו"ם
 להקנוח אפשר לכן קונה אינו מעוח בלא גרירא ושטרהמוכר
 הכסף עם שטר צריך הקרקע אבל בכסף החרש החמץ םלהעכו"
 השטר לקנין א"א המוכר הישראל ביד כבר שהכסףומכיון

 כלל.לחול

 שכתב עפי"מ שכחב ז' בסי' חיים מים בשו"ח דכ,ש:אתיו(
 צריך בעכו"ם דלהכי ד' ס"ק קצ"ד בסי'הסמ"ע

 מישראל שקנה מישראל עדיף רלא משום מעוח נחינח עםשטר



טי י בא ד' סי' או"חשו"ת ת יב
 וכסף שטר רצריך טעמא רכל וכיון יעו"ש, וכסף שטררצריך
 בשטר קונה רבישראל היכא א"כ מישראל עריף רלאמשום
 מעוח נחינח בלא רקונה רעחה מפני שדהו במוכר כגוןגרירא
 מכירה מהל' בפ"א בה"ה וכמבואר מעוח בלא קונה בעכו"םגם

 מפני שרדו רבמוכר וכיון הכ"מ מרן ברברי ועיי"שהל"ז,
 וראי ראז משום שטר רמהני ב' סעי' קצ"א בסי' מבואררעחה
 חמץ במכירח לכן בסמ"ע עיי"ש לחור בשטר להקנוחהגמר
 להקנוח שיוכל כדי רק הקרקע להעכו"ם השכיר רלא סהריראנן
 בשטר להקנוחו דעחו זאי א"כ באג"ק שם המונח החמץלו

 רעחה מפני שדהו מוכר גבי כמו מעוח נחינח בלא אפילולחוד
 כסף בלא שטר מהני קרקע רבשכירוח לחרש שם האריךועוד
 קנה ממילא החמץ מקום להעכו"ם משכירין רק בחמץוהרי

 גרירא. בשטר המקומוחהעכו"ם

 בשם ה' בס"ק הסמ"ע שהביא עפי"מ להוסיף לי ונראהז(
 ראעפ"י המחבר שכתב מה על הרשב"אחשובח

 לו מקנה ראם - רמים שיחן עד קנה לא לירו השטרשהגיע
 לך מכורה שרי שטר לו וכחב המוכר לו שחייב בחובהשדה
 כבר לו שנתחייב במה להקנוחו גמר דודאי לחור בשטרקנאו
 למכור להמוכר לי' רניחא כיון חמץ גבי נמי י-ל ולפי"זיעו"ש
 להקנוחו גמר לכן יראה דבל מלאו בזה להינצל כרי לחודבשטר
 עליו זקף ראם בסק"ה הנחיבוח שהעלה ולפי"מ לחוד,בשטר
 דבריו ולפי יעו"ש לחוד נשטר קנה ג"כ המקח מעותבמלוה
 וכן נמלוה עליו זקף המקת דמעות כיון כשטר קנה כני"דג-כ
 לפיע"ד. ברור וזה שטר קנין איכא שפיר לכן ג"כ בשטרנכחב

 פרק בריש החוס' מש"כ נכון על לישב נזה 1ארווחנאח(
 החם ראיחא על שפירושו דבכורוחשני

 כנעני עכד אף וכחזקה וכשטר ככסף נקנית אתוזה מהבגמרא
 כנעני עבר אף מישראל כשקונה שם בתוס' ופירשו בכסףנקנה
 לפי שטר שיועיל מסחבר לא בעכו"ם אבל מישראל כשקוניןכן

 הבחים חזקח בפ' כראמרינן בעכו"ם שייך לא שטרשקנין
 ער קנה לא וישראל לי' איסחליק לידיה זוזי מטא מכיעכו"ם
 בקנין סגי החם הרי משם ראיה דמה וקשה לירי', שטרארמטא
 דלא דעח סמיכוח משום קנה לא דישראל והאי לחורכסף
 הראיה הנראה לפי י-ל אך שם, כמבואר רישראל דעחיהסמכא
 דכיון בדין הי' שטר קנין שייך רבנכרי איחא אם הואכך

 השדה שחשאר רעחי' סמכא רלא משום קנה לאדישראל
 במקום מישראל הקונד בישראל שהדין כמו דנכריברשוח
 כלל שייכוח לו אין דנכרי ע"כ זדאי אלא השטר לכחונשנהגו
 אם ואף הכסף בקבלת מיר הקנין נגמר מצדו לכן שטרבקנין
 מזה עיין יועיל לא אחר שזכה קודם שטר אח"כיכחוב

 דמהני י"ל בני"ד עלה ראתאן למאי נחזור -בשטמ"ק.
 אח"כ. הנוספים הרברים על גם שטר ושל כסף שלהקנינים

 ראי לומר לכאורה נראה זה בנידון החחקיחי דכאשרט(
 משום תל לא קרקע שכירות של דקניןנימא

 שפירש"י לפי"מ אג"ק קנין ליכא ממילא שטר קניןשחסר
 היובל בשנח שרהו דמוכר החם ראיחמר הא גבי דכ"טבערכין
 כל מכורה אינה אמר ושמואל ויוצאה מכורה אמר רבעצמה
 דמר מיניה שמעיח ענן רב אמר איחא בגמרא ולהלןעיקר,
 זביני, הררי לא וחרא זביני הדרי חרא וכו' חרחישמואל
 לוקח והחזיק מטלטלין עמה שמכר כגון השני בפי'ופירש"י
 להם שאין נכסין רקיי"ל המטלטלין משך ולאבקרקעוח
 ובשטר בכסף אחריוח להם שיש נכסיס עם נקניןאחריוח
 שדה ויוצאה מכורה דאמר לרב משיכה, צריך ואיןובחזקה

 והמעות מכורה אינה דאמר ולשמואל מיקני, ומטלטלקהדרא
 יעו"ש חזקה הויא לא דקרקע רחזקה מטלטלין מיקנו לאמחנה
 יכול ממילא זביני הררא דאם ולפי"ז ירענא, ולא בר"הבחוס'
 עיקר כל מכורה אינה ואם שפיר מכורין רהמטלטליןלהיוח

 רתמץ ימקום אמרינן אי ר בני" ולכן כ, ג" נמכרו לאהמטלטלין
 אג"ק. קנין חו ליכא נמכרלא

 דברי לפי דמי שפיר בלאה"כ רבני"ד בזה החבוננחי ,12בי(
 כיון חמץ רבמכירח שכחב ל"ג סי' בשו"חהנ"ש

 הקרקע של הקנין ולכן מטלטלין שהוא החמץ הוא המקחדעיקר
 ובמסירח בכסף סגי לכן אג"ק המטלטלין שיקנה בעבור רקהוא

 כן והוכיח שירצה עח בכל לשם ללכח הקונה שיוכל כדיהמפחח
 דהעיקר היכא ורוקא בכור גבי ש"כ סי' ביו"ד הב"י מרןמרברי
 דעחיה סמכא דלא משום שטר צריכין הקרקע הוא המקחשל

 לצדד יש רבריו רלפי וכחב מביאו חמ"ח בסי' מדרש"םוהגאון
 נעשה לא אם השטר בדין האחרונים שפקפקו פרטיםבכמה
 גבי דנ"א בב"ק הש"ס מדברי עליו העיר הנ"ל והגאוןכראוי,
 והבאחי ואכמ"ל בזה להעיר כחבחי ובמק"א רליו לי' רמסרהא

 לענינינו. שנוגע מהרק

 בשם ק"צ בסי' הב"י מרן שכחב עפי"מ עור לומר יש 1כןיא(
 הוא רהשטר רהיכי דקידושין בסופ"ק הר"ןחידושי

 וקונה המעוח נחינח משעח חל השטר הרי ראיה שטררק
 דשטרי ד' סי' יהושע בספר הגה"ק שכחב ולפי"מלמפרע,
 סך בעד שמכרחי שכוחב ל(ק ראיה שטרי רק הם חמץמכירח
 מהרש"ם והגאון המעות על נמשכח שהמכירה מוכח הריפלוני
 גם הודאה בלשון שנכחב בשטר מהרשר"ם בשם ג"כהביא
 בקידושין הריטב"א כחב מזו וגדולה ראיה, שטר הויאלרידן
 קנה קנין שטרי רגם רבכורוח פ"ב ריש בריט"א מובאבפ"ב
 יש טעמי הלין מכל יעו"ש, ראיה בשטרי רוקא ולאולמפרע
 לגרולי ומצינו נעשה שכבר השטר על לסמוך בני"ר גםלצדד

 הקילו חמץ מכירח בשטרי דאירע ריעוחוח שבכמההאחרונים
 לעיל. שהבאחי והסברוח השיטוח סמך על ובוראיבזה

 בהסבר לפיע"ד נראה קנינים בעניני בסוגיא 1בהתב1גנייב(
 לבין מישראל בכסף בקונה בהחילוקהרברים

 בכסף קנה דלא אע"ג מישראל רקונה מעכו"ם בכסףהקונה
 הקנין אין לכן רעחיה סמכה רלא משום שטר שכוחביןבמקום
 שלא ומן דכל משום הפקר הוי ולא לחזור יכולים דשניהםכלום
 בקונה אבל המקנה מרשוח יצאה לא הקונה לרשוחנכנסה

 לחזור יכולים אינם ושוב המעוח בנחינח הקנין נגמרמעכו"ם
 משום קנה לא הישראל מ"מ רנ"ר, בב"ב הרשב"םכמוש"כ

 החילוק ביסוד רמילחא וטעמא הפקר, והוי דעחיה סמכהרלא
 והט"ז הסמ"ע נחלקו כסף קנין במהוח רהנה לומר נראהבזה
 אין ולהט"ז המקח שיווי הוא הכסף הסמ"ע רלשיטח ק"לבסי'
 שהמעות פשוט המובן ולהסמ"ע הקנין, לעשות רקהכסף
 ואעפ"י ממנו שקונה הקרקע מחיר זהו להמוכר נוחןשלוקח
 חלק זה אבל מהמעוח מעט רק המעוח כל לו נוחןשאינו

 עליו נשאר והשאר הפרעק חחילח והוא הקרקעמחשלומי
 המוכר ר"ל שניהם ע"י נעשה הקנין החהווח לפי"ז ולכןבמלוה
 נוחן זה הקנין בחלוח שוחפים ושניהם והמקנה, הקונהוהלוקח
 סובר הט"ז אולם הסמ"ע, דעח זהו הקרקע לו מקנה ווהכסף

 הפעולה כל ולכן הקנין לעשות ופעולה סיכה אלא אינודהכסף
 לו מוסר והמוכר המעוח הנוחן הלוקח ע"י רק נעשה הקניןשל

 הקרקע שאע כיון המעוח נחינת ע"י שדהו לקנוח,הרשוח



 י בזו ד' סי' או"חשו"ת ת יבטז
 לך ללוקח אומר שהמוכר חזקה ק1ין כמו והוי המעותבמחיר
 החזקה שעושה הלוקח ע"י נעשה הקנין פעולח דכל וקניחזק
 נכנס השרה המוכר ליד הכסף נחינח ע"י כסף קנין כןוכמו

 של כסף מקנין ישראל של כסף קנין רשאני י"ל ולכןלרשותו,
 שקבל המעוח במחיר הקרקע הוי בישראל כסף דקניןעכו"ם
 הועיל לא אם ולכן הסמ"ע כשיטח הקרקע שיווי הואדהמעוח
 יצאה לא ע"כ שלו שיהי' השרה לקנוח הלוקח שנחןהכסף
 לכן השרה, במחיר אלא הכסף נוחן דאינו כיון המוכרמרשות

 להמוכר קנויים המעות אין לרשותו השדה נכנס שלא זמןכל
 יכולים שניהם לפיכך שלו הכסף במחיר קיבלו לא שהלוקחכיון
 מקרא רילפינן מעכו"ם כסף קנין גבי משא"כ בהם,לחזור
 לשון רק מכירה לשון כלל נזכר לא הפרשה רבכל עפרוןרשרה
 אינה בזה הקנין דצורח לי יתננה מלא בכסף כדכתיבנחינה

 בעלמא לקנין אלא אינו שהכסף אלא הכסף מחיר הואשהשדה
 ע"י ולכן הכסף במחיר ניתנה שלא כמחנה אלא אינווהשדה
 סמכה לא ואם מרשותו השרה יצא הכסף העכו"םשקיבל
 היציאה מבטל זה אין לרשותו נכנס ואינו זלוקחדעחיה
 בו לחזור יכול ואינו הפקר הוי וממילא העכו"ם שלמרשוחו

 נגמר. שהמכרכיון

 סק"ב כ"ט בסי' הא"מ שהקשה מה ליישב יש זה 1בדרךיג(
 מקידושי לדבריו ראיה שהביא במה דט"זעל

 לומר א"א ואשה עפרון משרה קיחה קיחה לה רילפינןאשה
 בכסף וה"ה המעוח מחיר שהיא ולומר המקח שיווישהוא
 דיש דבריו דחה והא"מ שם, ברבריו כמבואר כן נמיהשדה
 א"א שביארנו ולפי"מ המקח שיווי היא אשה דגם לדעתולומר
 והלוקח שהמוכר הוא המקח שיווי שהמובן כיון כןלומר

 השרה אח נוחן שהמוכר הקנין בפעולח שניהםמשחחפין
 מקנה שהאשה כן לומר א"א באשה אבל שקבל הכסףבמחיר
 אינו והקנין הקידושין פעולח דכל שקבלה המעוח במחירא"ע
 בה הבעל שיעשה א"ע מוסרח רק והאשה הבעל ע"י כולואלא
 ראשה וז"ל, שכחב ד"ל בנדרים בר"ן ועיין הראוקהקנין
 בקרקע חזקה לקנין ו1מי שביארנו וכמו הבעל אל א"עמפקרח
 אח שמטר דהיינו וקני חזק לך הלוקח אל אמר שהמוכר ידידעל
 כן וכמו בזה לקנוחה חזקחו מהני בה שיחזיק ללוקחהשדה
 אלא אינו שהכסף ונמצא אותה שיקנה עצמה מוסרתהאשה
 ולא הכסף את לה שנותן במה אוחה קונה שהבעל קניןבחורח
 המקח. שיוף דזהו הכסף במחיר עצמה אח נותנחשהיא

 דילפינן אשה קידח~י דהא הסמ"ע על הט"ז שהקשה 1מהיד(
 די"ל המקח שיווי אינה עפרון משדה קיחהקיחה

 זה אין המקח שיוף הוי נמי עפרון בשדה דהקנץ אח"לדאפילו
 דהא לקנין אלא הכסף אין דשם אשה קידושי לכסףנוגע

 דכמו לומר הקנין גוף על ללמד זה אץ עפרון משדהדילפינן
 הוא דהילפוחא אלא בכסף נקניח אשה כך בכסף נקנהדשדה
 כדכחיב אכסף אלא קאי לא עפרת בשדה דכחיב שהקיחהדכמו
 כי בקידושין דכתיב הקיחה נמי כן כמו ממני קח השדהכסף
 ידעינן וממילא בכסף חהי' שהקיחה הכוונה אשה אישיקח

 משל לגמרי שונה באשה הקנץ צורח מהוח אבל בכסףדנקנית
 אינו באשה המקח שיווי טל ענין הוא רבשדה דאע"ג שדהקנין

 שביארנו. כמו לקנין אלאכן

 העכו"ם מן קרקע דשכירוח כחב א' בסעי 1הרמ"אטו(
 וכתב עליו חולק והט"ז לחוד בכסףקונה

 לדעת אלא בכסף קונה העכו-ם מן דשכירות כתב לארהב"י

 להסוברין אלא לישראל ענו"ם בין מחלק ראינוהרשב"ם
 אינו שכירוח אפילו קנה לא זה קנה שישראל במקוםראפילו
 לדברי ראיה להביא א' ס"ק בקצה"ח ע"ז וכחב וכו' בכסףקונה

 ומחניחא קרא רבא ראמר דמ"ח ב"מ החוס' מרבריהרמ"א
 רוקא רב ואמר מעל לבלן נחנה רתניא מחני' לקיש לרישמסייע
 לא משיכה רמחסרה אחריני מירי אבל משיכה מחסרא דלאבלן
 וחירצו חזקה מחוסר והא וא"ח בתוס' והקשו דמשך ערמעל

 איחוחב וכי וא"ח חו והקשו לחוד בכסף נקנה קרקעדשכירוח
 יעו"ש נכרי בבלן לה מוקי יוחנן רר' ותירצו ממתניתין יוחנןר'

 החוס' בדברי שכחב במה עליו להעיר יש ולרעתיבקצה"ח,
 דס"ל הרמב"ם כשיטח סברי דנ"ד בב"ב החוס' דהריבב"מ
 איירינן אנן אבל שטר שם ראין משום לחוד כסף מהנידוראי
 שאין במקום אפילו שטר רבעינן דס"ל פוסקים הניאליבא
 לדירהו ממילא שטר בלא דישראל דעחא סמך דלא שטרכוחבין
 כן דישראל, דעחא סמכה לא בשכירות דגם הט"ז שפירמקשה

 בוה. ואכמ"ל הט"ו בער להליץאפשר

 שבשעח בע"פ וגם אודיחא קנין בשטר שנכתב מה 31םטו(
 עדים בפני להלוקח המוכר אמר המכירהמעשה

 שנאמר מה כל לו ומשכיר שמוכר גמורה בהודאה מודהשהוא
 רסברי הראשונים ולדעח תוה"ק, עפי"ד המכירהבשטר

 בשיטמ"ק כמבואר וכדומה משיכה כמו גמור קנין הויראודיתא
 כמו רמ"ו ב"מ בתוס' וכמבואר גיורא איסור גבי דקמ"טבב"ב

 אחרונים כמה ולדעח סק"ד קצ"ד בסי' הקצה"ח בזהשהאריך
 מ' בסי' הנחיבוח הביא כאשר אודיחא מהני עדים בלאאפילו
 קנץ מעשה הוא דאודיחא נאמר ואם דל"ח בגיטין הפנ"יבשם
 כמבואר ורביח חמץ כמו איסורין להפקעח גם מועילהממש

 גמור קנץ אינו דאודיתא הסוברין לשיטח אולם הנ"ל,בקצה"ח
 אינו עדיין אבל בי"ד ע"י הרבר את להוציא זכות אלא אינורק

 כמבואר שלו יהי' שזה לו הודה שחבירו האדם אוחו שלכקניינו
 לכ"ע ולשיטחם רנ"ב סי' בב"י הובא דמ"ו בב"מבריטב"א

 בט"ז ועיין ורבית, חמץ דהיינו איסורין להפקעת מועילאינו
 לאפקועי הודאה מהני דלא שסובר י"ר ס"ק קס"ח סי'יו"ד

 רביח גבי דוקא דהיינו שם ח הב" שכתב לפי"מ ואפילואיסורא,
 של המשכון והוי הודאחו עם להעכו"ם המשכוןשמזכה
 הלוה על א"ע סמך והמלוה רביח איסור בטל וממילאהעכו"ם
 נגד מהני לא עדים ואפילו לעכו"ם המשכון באמחשמזכה
 הוי 11 גופא והודאה לעכו"ם באמת המשכון שמזכההודאתו
 כדמוכח ק1ץ חשוב דהודאה בהמשכון זוכה להיות לעכ1"םק1ין

 כיון כן י"ל חמץ גבי גם דבריו ולפי גיורא ראיסורמעוברא
 שטר גם וכחב כסף מהעכו"ם שקיבל בעצסו יודעדהישראל
 דהישראל כית מ"מ קנין שטר הוי לא דהשטר נימא איאפילו
 יראה בל על יעבור שלא כדי ובהקנאה במכירה דוקארוצה
 דזה לזכות בכוונה הוי וההודאה להקונה הכל ומקנה גמרבודאי
 בהשטר ד1כתב כית בני"ד למימר איכא שפיר ולכן מהניודאי
 הקונה ביד השטר כאשר אח"כ אפילו א"כ אודיתא קניןמכירה
 השטר סמך שעל בע"פ לו ולומר חמץ עוד לו להוסיףיכול
 שהשטר נימא אי ואפילו חמץ, עוד לו מקנה הוא מכברשבידו
 בחורת זה בשטר עוד להקנות יכול ואינו שלו כבר הקונהשביד
 דגם נימא אי ואפילו הוא ראיה שטר עכ"פ אבל קניןשטר
 דאודיחא ביארנו כבר מ"מ כלום אינו ג"כ ראיה שטרבתורח
 בלא דאפילו הנ"ל גיורא דאיסור וכהאי בע"פ אפילומהני
 מ' סי' בנתה"מ עיין הנ"ל רמ"ו ב"מ מחוס' כדמוכח מהניעדיף
 הפוסקים לשיטח מועיל מאיסורא לאפקועי ואפילומזה

 פ"ב בריש אלגאזי הרי"ט ג"כ כחב וכן בקצה"חכמבואר
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 מכירח בענין לקולא גם גריר ממונא בתר דאיסורארבכורות

 יעו"ש.חמץ

 במה להעיר לפיע"ד נדאה אוריתא בענין עיוני דמדייז(
 ראוריחא דמ"ו ב"מ מחוס' ראיה להביאשכחבו

 החוס' רנתבו הנ-ל בקצה"ח כמבואר איסור בענין גםמועיל
 בהודאה המעוח לי' רליקני וקשה באג"ק ניהלי' וניקנינהובר"ה
 בפרק גיורא איסור של הודאחו ע"י מרבא מרי רב שקנהכמו
 בבריא וה"ה חחילה שלו הי' שלא 'זדעים שאנו י אעפ" שמחמי

 מבואר הרי ירושה, בר הי' שלא אעפ"י מרי רבמדקנינהו
 גליא שמיא דקמי דאע"ג אודיחא קנין מהני לאיסוריןראפילו
 דהוא כיון מוכח אלא חומש בלא אידך ופריק לו איןשמעוח
 לפקפק יש לרעחי יעו"ש, לאיסורין גם מהני ממילא קניןגופא
 קנין אינו ראודיחא נימא אי דאפילו לומר דאפשר זובדאיה
 פיו הודאח מחמת בבי"ר אוחו לתבוע יכול הוא הרי מ"מגמור

 על דמעשר מהלל כשהוא ולכן עדים כמאה דין בעלוהודאת
 רהרי חבירו ממעשר ולא ושלו ממנו דמקרי אפשר זדמעוח
 לתבוע יכול דמדינא כיון חבירו בעד ולא דידיה בער הויהפדיק

 שלו. המעשר גם הוי וממילאהמעות

 שם שכתבו להיפך כחבו בב"ק דהחוס' הקצה"ח כ ומש"יח(
 רמה רביתא אסיפא אגב בתוד"ה ק"דבדף

 אוחן אפילו וכו' בחצרי אמוח ר' לו והקניתי בהרשאהשכוחבין
 והאי רין בעל דהודאת משום מפרשים יש קדקע להםשאין
 קרקע אגב לי' וניקני דפריך בגורן עומד הי' גבי הזהבדפרק
 ארעא לי' דאית בעינן מדאורייחא התם ארעא, לי' דליתומשני
 שיוכל מדאורייתא מעוחיו קרויין דיו לא ארעא לי' ליחראי

 איסורין רלענין מדבריהם משמע שני, מעשר פירוח בהןלפרות
 דברי לחרץ יש לפיע"ר בקצה"ח, יעו"ש אוריחא מהנילא

 במהות האחרונים גדולי שחקרו מ עפי- ו " זא יסחרו שלאהחוס'
 החורה לנו רחרשה כלומד אג"ק של המובן אם אג"קקנין

 לגבי הטפל אהד קנין הכל וא"כ קרקע לגבי טפיליןדמטלטלק
 י"ל או דצ"ז, בב"ק בנימוק"י זה כעין מבואר ובאמתהעיקר,
 קנין חשיב הדבר עצם הקרקע רהקנאת ר"ל אג-קרהמובן

 הפשוט כהמובן טפל מטעם דמועיל נימא אי לכןבמטלטלין,
 מועיל יהא לא הסברא דמצד י-ל להקרקע טפל ר-לאג"ק

 הוא קנין הוי דאח-יתא הסברא כל דהדי בזה קנין מטעםאוריתא
 לו מקנה אם א"כ הזה הדבר עכשיו לו שהקנה כמו דהוימשום
 כיון אגב הקנין כלל בהו שייך לא קרקע לו ואין אג"קהמעות
 דלא מלוה כמו הוי וזה טפלין המטלטלין שיהא קדקע כאןדאין
 מטלטלין שעבוד לענין הקצוה"ח שכתב כמו אודיחא קניןשייך
 זה אבל הודאה משום דק ומועיל קנין מרין אודיחא מהנידלא
 לו רדקנה מיירי בב"מ החוס' אולם מע"ש, בפדיון מועילאינו

 קנין ע-י לו שהקנה לו מאמינים לכן אודיחא ע"ידמעוח
 דברים אריכוח לי ויש קנין מטעם מועיל שפיר לכןהמועיל

 ואכמ-ל. הקצוה"מ בדברי אודיתאבענין

 קנין גם חמץ מכירת בשטר לכתוב נוהגין שאנו מה וכפייט(
 רסיטומתא דע"ד בב"מ בגמרא ומבוארסיטומתא

 גם חביבא ולדב קניא דסיטומחא ררבא משמיה פפי רבכדאמד
 ממש למיקני רנהיגו דבאחדא בגמרא ולמסקנא ממשלמקניא
 שעושין קנס בענין ומניומי בחור"ה רס"ו בב"מ ועייןקני,

 יע"ש, סיטומתא כקנין דהוי מטעם רמהני שידוכיןבשעח
 דקנין כ' סי' י"ג כלל הדא"ש בתשובת מבואד מזווגדולה

 חו"מ בחת"ס עיין לעולם בא שלא לדבר גם מועילסיטומתא

 הגדעק"א בשם הביא ר-א סי' בחו"מ ובפח-ש ב', אוח ס"וסי'
 בא שכבר בדבר רק דקנה סיטומתא מצינו רלא קל"רבסי'

 בשם ס' סי' דב"ק פ-ק ביש"ש הרש"ל דברי והביאלעולם
 למול בנו לו לתח לאחד שנרר מי גבי רשבת ט-ו בסו"פהמרדכי
 ולדעת סיטומתא, מטעם מהני לא הבן נולר לא עדייןדאם
 בין בחמץ ממילא בסיטומחא נקנה קרקע גם ר-א בסי'הש"ך

 לדעת מיבעיא ולא בסיטומתא נקנה הקרקע וביןהמטלטלין
 הוי סיטומתא רקנין רס"ל רכ"ב סי' המיוחסח בתשובההרמב"ן
 רק דהוי להסוברין אפילו אלא חמץ במכידח מהני דודאימה"ח
 בנחיה"מ ר"א בסי' עיין ולבכור לחמץ מהני ג"כ ררבנןקנין

 אשה המקדש מנהג מטעם דקונין קנינים ובשארי בזהמש"כ
 ל"ה ס"ק כ"ח סי' בבי"ש כמבואר מדרבנן רק קידושין הויבזה
 המובא החח"ס ביאר כאשר תורה קירושי הוי בסיטומתאאבל

 ר"א. סי'בפח"ש

 ונכתב המכירה בשעת הנעשה סיטומתא הקנין לכןכ(
 שמוסיף מה על גם לחול יכול בחיאי מכירהבהשטר

 הנ"ל בתשובה כהרא"ש דלא נימא אי אפילו אח"כהמוכר
 לו שמוסיף מה על מ"מ לעולם בא שלא דבר להקנוח יכולשאין
 גם כבר שנעשה סיטומחא של והקנין המכידה חל בודאיאח"כ
 קנין בחורח שהשטר נימא י . ואפילו אח"כ לו שנותן מהעל
 הקנין מ"מ אח"כ נעשה אשד על לחול יכול אינושטר

 על וחל חוקפו אח אבר לא בהשטר הנכחב והאוריחאסיטומתא
הכל.

 קנין גם חמץ מכירח בשטר לכתוב דנהיגי ובאתראכא(
 קירושין בחוס' הר"ת כשיטח וס"לחליפין

 ובסי' קכ"ג סי' חו"מ בש"ע ועיין בחליפין קונה דעכו"םד"ג
 וברוח בעכו"ם חליפין קנין בגמדא מצינו דלא אע"גקצ-ד
 בישראל החעודה וזאח לרעהו ונתן נעלו איש שלףמצינו

 הפוסקים כחבו ע"ז אבל זה קנין מועיל בישראל דרקדמשמע
 זה בדרך להקנות תמיד כן נהגו דישראל ר"ל בישראלדהמובן
 עליו לערעד יוכל לא אדם ששום קנין לעשוח רצהובועז

 מוסיף המוכר אשר על גם חלים הקנינים שאר עםוממילא
 חמץ מכירת שטרי הרבה וראיתי ע"ז, חל חליפין קנין גםאח-כ
 בכל כמעט אג-ק (קנין סודר קנק גם שכחבו ישראלמגרולי
 חולק קכ"ג סי' בחו"מ שהש"ך ואעפ"י כן נכחב מכירהשטר
 הכדיעו האחרונים גדולי כל מ"מ בעכו"ם סודר קניןדאק
 דאין כיק מיני' וקנינא לכתוב דאין רק מכירה בשטרי כןלכתוב

 שם. בט"ז כמבואר לעכו"םשליחות

 שכבר השטד על לסמוך דיש נראה שביארנו מה 73כלכב(
 תוקף וליחר החמץ את הקונה העכו"ם בידנמצא

 עחה לו מוסיף שהוא שמה בע"פ לעכו"ם יאמר טובמהיוח
 בע"פ ג"כ לו ויאמד בשטר הכתובים הקנינים עפ"י ג"כנמכר
 הנ"ל כל לו ומשכיר מוכר שהוא גמורה בהודאה מודהשהוא

 כיון לו יחן לא מעות אבל חוה"ק עפי"ד המועיליםבקנינים
 לא מעוח עח' לו יתן הוא ואם בהשטר נכתב כבר הכסףרסכום
 הפוסקים דוב ולדעח גרידא, כסף קנין ויהיה בהשטר נכלליהי'
 כחבנו שכבר פ ואע" במשיכה רק מטלטלין כלל בכסף קוניןאין
 בשם קנין בסדר מיימוני וחשובח מ דב" בס"ד הג"א בשםלעיל
 בכסף שפיר קונה משיכה לעשוח שא"א רבמקום מוינאהר"י
 בקנין ג"כ ולכללו שטד קנין גם לעשות נכון לכחחילהמ-מ
 בכור גבי סק"ז שכ' סי' יו"ד בש"ך ועיין בזה. כנ-לאג"ק
 סגי אלא הריאה הראש שוה מעות העכו"ם שיחןדא-צ
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 דאנן מקח ביטול חשש אין אפיה"כ יותר ששוה אעפ"יבפרוטה
 החוס' וכ"כ להיפטר כדי להעכו"ם ומקנה גמר דישראלסהרי
 רמפקרא בד"ה די"ח שבח בחוס' ועיין דע"ו, בחראבפרק
 דליכא אע"ג הפקר גבי שכתבו אפקרה בר"ה ד"לובב"מ
 שביחח איסור יעשה שלא בלבו דמפקר סהדי אנן מ"משלשה

כלים.

 להלכה:סיכום
 להיות יכול כסף קנין מכירה מהל' בפ"ז הרמב"ם לשיטתא(
 בשעת מעוח מחן וא"צ המוכר אצל הלוקח של בחובגם

המכירה.

 לקנות. יכול פקרון של נמעות רגם הפוסקים לשיטתב(

 מהזמנים הוא פסח רערב רפ"ז חולין בש"ס המבואר לפיג(
 קנין בכסף וקונין העליונה על הלוקח ויד הטבח אחשמשחיטין

 וקונין מצוה רבר מקרי יראה רבל מלאו להינצל ממילאגמור
 בכסף. גמורקנין

 גרידא. בכסף קונה עכו"ם ד"ג בבכורח רש"י לדעחר(

 נמשיכה לקנוח דא"א היכא מיימוני וחשובח הג"א לרעחה(
 קונוח. מעוחאז

 גם בשטר קונה דישראל דהיכא העלה ז' בסי' חיים המיםו(
 רעתה מפני שדהו במוכר ובישראל ישראל כמו קונהעכו"ם
 מלאו להינצל רעחה מפני מוכר מקרי בע"פ וחמץ בשטרקונה
 יראה.דבל

 בב"מ התוס' רברי עפ"י חמץ במכירח מועיל אודיחא קניןז(
 בלא דפורה איסור בענין מיירי ושם עדים בלא אפילודמ"ו
 גריר. ממונא בתר זאיסוראחומש

 כיון חמץ רבמכירת ל"ג סי' בחשובה הנ"ש דברי לפיח(
 רק הוא והקרקע המטלטלין מכירח על רק דוא הכוונדדעיקר
 לחוד. ככסף קונה בזה אגבלקנין

 קונה ראיה דבשטר ק"צ בסי' הב"י מרן שכתב עפי"מט(
 רשטר כתב יהושע ספר בעל והגה"ק דמעוח נחינחמשעת
 קנין. שטר ולא ראיד שטר רק הוי חמץמכירת

 דע"ד ב"מ בש"ס כמבואר ממש קנין הוא סיטומחא קניןי(
 מקורם. בשטר נכחב שכבר מה על לחולויכול

 מועיל ד"ג קידושין בחוס' ר"ת לדעח סודר קניןיא(
בעכו"ם.

 בחמץ. מועיל קרקע אגב קניןיב(

 בחוקפן המה בהשטר שנכחבו הקנינים כל הנ"ל לפיממילא
 יאמר ועוז חוקף וליחר האיסור זמן עד להוסיףויכול

 למכירה. חמץ עור לו שנוחן בשעה האודיתא לשון הפעםעוד
 שהעיקר שבתב י' סי' חיו"ד מהרו"ת שו"מ בשו"ח ועיין-

 להלוקח. להקנות המוכר שברעתמה

 תשל"ד, ניסן רכ-

ידידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 הסימן

 חשל"ד למ"טמונים כ"א אייר ו' מנוחה במוצאיב"ה,

 הרב לירירי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 גרינבלאט אפרים מו"ה בלום אוצרהחו"ב

 טנסי. במעמפיס רבשליט"א

 בשבת הרבים ברשוח מווח קוץ שרואה במי שאלחובדבר
 אמות מר' פחוח פחוח לטלטלו רמוחר בש"ערמבואר

 בו יוזקו שמא דחיישינן משום להריא לטלטלו מוחרובכרמליח
 חו וליכא כמנעלים הולכים שכולם כזמנינו עתה אבלרנים
 חורח מספר והביא בזה, להתיר שייך אם ררבים דהזיקאחששא
 יחפים הולכים אינם הילרים שאפילו דבמקומוחינו שכתבשבח

 לטלטלו. אסור לכן להם להזיק הקוץ יכולולא

השובה:

 ונימוקו טעמו ידעתי ולא ראיתי לא השנת תורת ספרהנה
 שייך עתה רגם כלל חילוק דאין נראה לפיע"דאבל

 היו לא הגמרא בזמן גם רהרי דרבים הזיקא מטעםלהתיר
 ימכור לעולם רקכ-ט בשבח בגמרא כראיתא יחפיםהולכים
 ביזוי לך שאין ופירש"י לרגליו מנעלים ויקח ביחו קורוחאדם
 יחף לילך שלא מקפידין יש ואררבה בשוק יחף המהלךמן

 לוקר הילרים ררך וגם כירוע דארמה שנחקללהמטעם
 להחמיר לנו ומנין להיזק וקרוב משחק מזה ועושיםבאשפתות

 ש"ח סי' או"ח ובש"ע דמותר, בהדיא בגמרא המפורשבדבר
 להזיק שיכולים במקום שנשברו זכוכית דכלי איתא ו'סעי'
 דאעפ"י רנראה בהם, יוזקו שלא כרי השברים לטלטלמוחר
 מותר מ"מ בביח שהוא כיון לרבים רהזיקא חששאדליכא
 בין לחלק שם הפרימ"ג זה על כחב וכבר השברים אתלטלטל
 דמוד דזה בכדמליח אמוח ארבע לטלטול מוקצה טלטולאיסור

 דרבים. דהיזיקא חששא במקום רק והחירוטפי

 היזיקא דשכיח היכא טפי חמור דבבית לומר ישולכאורה
 מצוח גבי חצא פרשת בספרי רמבואר מה פיעל

 הנפש ושמירח רוצח מהלכות פי"א ברמב"ם הוא וכןמעקה
 עשה מצוח נפשוח סכנת בו שיש מכשול דכל להלבהדל"ד
 לך השמר שנאמר יפה יפה בדנר ולהזהר ממנו ולהשמרלהסידו
 סכנה לידי המביאין המכשולוח הסיר לא ואם נפשךושמור
 סי' בחו"מ הוא וכן דמים חשים לא על ועבר עשה מצוחביטל

 מצוח ביטל ההיזק מסלק אינו אם בבית זה ולפי ח', סעי'תכ"ז
 מצר דגם למימר איכא וממילא חעשה לא על ועוברעשה

 רק לא נפשות סכנת של ההיזק לסלק חיוב איכא הנפששמירח
 עלי' רמיא חיובא אלא היזק כל לסלק בשבת לושהחירו
 פנים כל על היזק סחם רק נפשוח סכנת משום דליכאוכמקום
 רמיא עליה דלאו הרבים ברשוח כן שאין מה לסלקו מצוהאיכא
 על החיוב היכן ער דנחי אחר ובמקום המזיקים. לסלקחיובא
 עובר אינו פנים כל ועל הרבים ברשוח מכשולים לסלקהארם

 בביתך. רמים חשים ולא של חעשה לאעל

 כיון הרבים מברשוח טפי חמור היחיר רברשות מזהנראה
 צ"ע ולכן מזיק וכל מכשול כל לסלק עליושהאחריוח

 ואפשר דרבים הזיקא במקום רק להחיר כחב שהמחברמה
 בו יכשל שלא ולשמור לעמוד עצה לו יש היחיר דברשותלומר
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 אח לח"ב מקום בשום מצינו רלא כיון בוה צ"ע אבל ארם,שום
 רבנן אטריחו רלא מצינו מקומוח בכמה ואררבה בוהאדם

 ולשמור.לעמור

 ש"ח בסי' והמג"א להחמיר מקום בזה רואה איני לרינאלכן
 החירו קוץ דדוקא הבה"ג בשם הביא ל"ו בס"קהנ"ל

 רהזיקא חששא כאן אין ולהכירו לראוחו שאפשר רבראבל
 דאיתא מהאי בזה עליו הקשו כבר אבל לטלטלו ואסורררבים
 עיין כדרכים, להתבונן אדם כני של דרכן דאין דכ"ו נ"קנש"ס
 הולכים אם אפילו ולפי"ז שם השקל במחציח המובאבחו"ש
 החינוקוח משום וגם וליפול בקוץ ליחקל חשש ישבמנעלים

 שביארנו. כמו הרבים שברשוח באשפחוחהמטפחים

 דבסי' עצמו אח שסותר הא"ר ברברי שהקשה מהדבדבר
 ואכל שכח ראם האבוררהם בשם כחב סק"גחע"ז

 חע"ח ובס" אפיקומן ולאכול לחוור צריך האפיקומןאחר
 לחזור צריך אין האפיקומן אחר ואכל עבר ראם כחבסק"כ
 שני הרכיב כח"ר במחילח מירי, קשה לא אפיקומן,ולאכול
 עריין רהוא רהיכא שונים ענינים שני דהם שוניםדברים
 שאר אחריו אכל כך ואחר האפיקומן ואכל הסעורהבאמצע
 המזון ברכח קורם אפיקומן כויח לאכול צריך בודאי בזהרברים
 אין פירוח אפילו ואכל ועבר המזון ברכח בירך כבר אםאבל
 שישאר כדי אפיקומן כוית לאכול כדי ידיו וליטול לחוורצדיך
 והאכוררהם האנודרהם, דכרי הכיא והא"ר נפיו מצהטעם
 רבר ואכל שכח ואם לשונו וזה כחב ע"א( )רס"ג ההגרהבסרר
 ופוסק האפיקומן ממצח מצה כזיח ואוכל חוזר האפיקומןאחר
 ער האפיקומן מצח אכל ולא שכח כחב שם ב' בעמוד כךואחר
 והרא"ש העזרי האבי שיטח שם והביא וכו', לברך יריושנטל
 בסי' בטור כן גם )המובא המוציא ולבדך ידיו ליטולשצריך
 פרי בורא בירך שכבר אחר עד נזכר לא ואם ראבלנהתע"ז(
 ברכח לברך שצריך כיון יאכלנה לא המזק ברכח כוס עלהגפן
 לרביעי שלישי בין וגם הכוסוח על מוסיף ונמצא הכוס עלהמזון
 לסמוך שלנו מצוח הם כדאי גוונא האי ובכי ישחה רלאק"מ"ל
 שאכל מצה ואוחה לישה משעח שמורוח שכולם כיוןעליהם

 שמא תאמר ואם האפיקומן, מצות במקום לו עולהבאחרונה
 אמרו שלא מעככ זה אין וכו' פירות אלא לכסוף מצה אכללא
 שאם אמרו לא אבל אפיקומן הפסח אחר מפטירק שאיןאלא

 שהרי מפסח האפיקומן עריף ולא שני פסח שעושיןהפטירו
 עיי"ש. לו לזכר אלאאינו

 שני שמביא בהריא מבואר דבריו הביא תע"ז בסי' הב"יומרן
 צריך האפיקומן אחר אכל דאם כתב כתחילה כוה,דינים

 רעריין כיון אומרח זאח האפיקומן ממצח כויח ולאכוללחזור
 בפיו שישאר כרי מצה לאכול צריך בודאי המזק ברכת בירךלא
 בירך כבר דאם כחב כך ואחר רפסח רומיא מצוה מצותטעם
 טעונה המזון דברכח כיון מצה לאכול לו אפשר ואי המזקברכח
 ה, וה, כלום, לעשוח צריך א', נוה הכוסוח על להוסיף ואי,כוס

 דברי הביא חע"ז בסי' בחחילה הא"ר שכחבהדברים
 ממצוח עוד לאכול שצריך האפיקומן אחר באכלהאבודרהם
 כחב תע"ח ובסי' הסעורה בחוך עריין שהוא רהיינוהאפיקומן

 טעם יהיה ולא פירוח אפילו המוון ברכח אחר ואכל עברראם
 ולברך ידיו וליטול לחוור צריך אינו מקום מכל בפיומצה

 כמבואר. אפיקומן ולאכולהמוציא

 דכחב חע"ח בסי' ברורה המשנה מרברי כח"ר שהנשומה
 האפיקומן אחר לאכול דאין המחבר שם שכחב מהעל

 לשם שמורה מצח כזיח ולאכול לחוור צריך אחריו אכלדאם
 ציין וה ועל המזון ברכח בירך לא שעדיין מיירי הואאפיקומן
 החק כן כחב באמח יעקב, כחק רלא האבודרהם בשםלא"ר
 אם דבריעבר שכחב לפיע"ר צ"ע אבל סק"א חע"ח בסי'יעקב
 בסי' לעיל עיין וסיים אפיקומן ולאכול לחוור צריך איןאכל
 דאיחא מה עם הוא דינא רחר דס"ל מדבריו רנראה סק"החע"ז
 שם שכחב כמו המזון ברכת לאחר קאי התם באמח אבלהחם
 כן יצא, בריעבד מקום מכל דברים שאר שאכל אף לשונווזה
 מה על סוככים שם ורנריו יעו"ש, ככ"י מוכא הרד"אכתכ
 על הגפן פרי בורא בירך שכבר ער נוכר לא ראם המחברשכחב
 שאכל המצה על ויסמוך אפיקומן יאכל לא המזון ברכתכוס
 להאי זה ענין מה אבל הרד"א דברי הביא זה ועל הסעודהתוך
 צ"ע לכן המזון ברכח בירך לא שעריין רמיירי תע"חדס"

 וברורים. נכונים הא"ר דברי אבלברבריו

 מרן מרברי והביא לפניו המן ברכח בענין כח"ר שכחבוכוה
 הנ"ל הגה"ק הנה השבחוח במאמר יששכר הבניהגה"ק

 של בסעורה לבוא שלעתיד זצ"ל הרמ"ע הקרוש בשםמביא
 הוא שכחב כמו לחם נקרא והוא הנגנז המן צנצנח יוציאולויחן
 יעו"ש, השמים מן לחם המוציא עליו ויברכו ה' נחן אשרהלחם
 באימה דבריהם לקבל וצריכים קבלה רברי הם דבריהם כלהנה
 וכן מררבנן הוא לפניהם רברכה דל"ה ברכות החוס' שיטחולפי
 ומשה התורה מן לאחריהם וברכה הראשונים רוב שיטתהוא
 ברכות בש"ס כדאיחא הון ברכח לישראל להם תיקן ע"הרכינו
 לפניה ברכה המן על ישראל בני שברכו יחכן איך לכןדמ"ח
 לחם המוציא לשק וגם מררבנן, הוא לפניה ברכה ענין דכלכיון
 המן אצל מקומוח בכמה לחו'.ל דמצינו יתכן לא השמיםמן

 נכון היה יוחר כן ואם לישראל המן להם ירר כמו ירידהלשון
 ברכוח ובש"ס המוצ'א, ולא השמים מן לחם המורידלנרך
 שירר בשעה הון ברכח לישראל חיקן משה הלשון איחאהנ"ל
 ואין מוונוח מיני בורא שברכו לומר מסתבר יוחר לכן המןלהם

 יאריך. שנוחיו וה' להאריך עחה לי גורםהפנאי

ידידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יש:תקהק'

 וסימן

 מענמיל אהרן יצחק החריף הרבלכבוד
 נ"י.בבאלטימאר

 ס" בש"ע ראיחא במה הזמון ברכח בענין שאלחובדבר
 סוף עד עכ"פ רם בקול לומר המומן שצריךקפ"ג
 הזן.ברכת

 להודוח יחד ולהחוועד להודמן הוא הזמון ברכח גררהגה
 להשביע בהשפעחו השי"ח שנחן הטוב עלולהלל
 חז"ל ודרשו וברכת הטבעח רואכלת מקרא ונלמדלבריותיו
 כפי רמ"ח בברכוח בבר"חא כמבואר הומון ברכח 11וברכח
 גדלו ומפסוק יעו"ש היכן עד בד"ה דמ"ו בברכוח התוס'גרסח
 שעכ"פ נלמר ל"ד( )חהלים יחדיו שמו ונרוממה אחילה'

 נאדו אמאי דאלת"ה כן ועכצ"ל שלשה ומון לכרכתצריכים
 יליף אסי דרב שאכלו שלשה פ' בריש בגמרא אמוראיהנהו
 ונארו אקרא ה' שם רכי מקרא אבהו ורבי אחי לה' דגדלומקרא
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 זו רברכת מקרא דילפינן להלן בגמרא רברייחאמהילפוחא

 בעינן רעכ"פ ילפינן קראי דמהנהו עכצ"ל אלא הזמוןברכח
 דשלשה מנה"מ דפירש מפירש"י מבואר וכן לזימוןשלשה
 מקשה זמון ברכח עיקר על רלא ר"ל צירוף לברכתראוים
 דנלמד הזמון עצם על ולא שלשה של סכום על רקמנה"מ

 בברייחא. כמבואר רברכחמקרא

 עד אמר נחמן רב זמון ברכח היכן עד איחא להלןובגמרא
 רק שם ולפידש"י הזן ער אמר ששח ורבנברך

 אבל זמון ברכח הוא רהזן הזן ברכת אומרים שלשהכשהם
 אולם ירושלים ובונה הארץ ברכח רק אומרים שניםכשהם
 ברכח דהרי פירש"י להו נהירא לא היכן ער בר"ה שםהחוס'

 יעו"ש. מינה פטור יחיר ואין מדאורייחא הואהזן

 כל יברך רהמזמן רס"ל והטור והרא"ש הרמב"ם לשיטחולכן
 ברכת עיקר וזה המסובים כל אח ויוציא ברכותהג'

 וברא"ש הל"ג ברכוח מהל' בפ"ה ברמב"ם עיין לרידהוהזמון
 בב"ח ועיי"ש קצ"ג סי' ובטור כ"ז סי' שאכלו שלשהבפרק

 גבי מ"ה ברף הגמרא מלשון ראיה והביא שיטחםשמבאר
 ריפתא כרכי מרפחי אחא ורב אשי רב בר ומר מרימר בריהורה
 להו לברוכי מחבריה מופלג רהוה חד בהו הוה לא הדדיבהדי
 היכא מילי הני לזמן חייבין כאחח שאכלו שלשה רחנן האאמרו
 עריף, ברכות חילוק נינהו הררי רכי היכא אבל גרול ארםראיכא
 כלל מברכים המסובין אין המזמן בברכח ריוצאין רהיכאמשמע
 רברי שם רחה והב"ח קצ"ה בסי' הגר"א בביאור עוד מזהועיין
 מהמזמן הזמון ברכת כל לשמוע רא"צ החם רס"ל הב"ימרן
 לשמוע צריכים הזימון ברכת ררק אחרח הרא"ש ברבריוהבין

 עיי"ש לעצמו לברך כ"א יכול המזון ברכת כל אבלמהמזמן
 יעו"ש. בזה הב"י על ג"כ שחולק סק"גבר"מ

 בברכת יוצאין הכל אח הזן ברכת רער במג"א מבוארולדינא
 קצ"ג בסי' והמחבר הזמון, ברכח עיקר שזההמזמן

 עם בלחש יברך מהמסובין אחר שכל הרבר רנכון כחב ז'סעי'
 בטור ר"פ שיטח וזה החחימוח ואפילו וברכה ברכה כלהמהרך
 שיענה כרי המברך קודם לסיים ויקרים הרמ"א ע"ז וכתבשם
 דעכ"פ הבה"ג שיטת הרמ"א כחב ב' סעי' ר' בסי' ולקמןאמן
 ולרידי' יעו"ש, להפסיק צריך הוא הכל אח הזן כרכחעד

 היכן ער בגמרא רפליגי ששח ורב נחמן רב דאמוראיהפלוגחא
 לענוח אכילתו להפסיק היחיר דצריך היכא היינו זמוןברכת

 חיינו ובטובו משלו שאכלנו ברוך שאמר כיון לר"נלהמסובין
 ששח ולרב המזון ברכח עיקר לדידיה שזה לסעודתו לחזוריכול
 אח הזן ברכת המברך שיגמור ער לסעודחו לחזור יכולאינו
 הזן. ברכח שיגמור ער להמחין דצריך כר"ש פסק והבה"גהכל,

 כל לשמוע צריכים הפוסקים רוב וכשיטח דגמראוכודינא
 כל לכוון שקשה כיון רק המכרך מפי המזוןנרכמ

 יוחך שטוב הפוסקים כחבו לכן המברך מפי ותיבהחיבה
 בשם הב"י כמוש"כ המברך עם המזון ברכת כל בלחששיאמרו
 המברך עם יחר שמסיימים כיון צירוף מקרי זה וגםהחשב"ץ,
 כמו כוונה חסרון של חשש ראיכא וכיון אמן, אחריוועונין
 ובסי' יעו"ש כן לעשוח טפי עריף סק"ז קפ"ג בסי' הט"זשכחב

 לכוון ליזהר יכולים היו התלמוד חכמי שרק שכחב סק"הקצ"ג
 שאיננו אנחנו אבל טפי, עריף וזה כמלה מלה המזמןלכדכת
 בסי' בא"ר ועיין בלחש, כ"א שיברך ניחא טפי להזהריכולים
 לעצמו יברך אחד שכל עדיף דלהכי שכחב ט"ו סעי'קפ"ג

 "ולהבין" לשמוע צריכים רק 'ברך רלא הב"ח מלשון כןורקדק
 אחד כל לברך צריך כן ובלא הקורש לשון להבין שצריכיםהיינו

 לכ"ע.לעצמו

 המרקרקים כן נוהגין באה"ב פה וגם אירופהובארצות
 המזמן שגומר אחר לעצמו כ"א לברךלהחחיל

 מהמסובים אחד כל ממחין וברכה ברכה שבכל רק חיינוובטובו
 הזמון וזהו אמן. לענוח כדי רם בקול הברכה המזמן שיגמורער
 נוהגין סעודחו להמשיך רוצה והוא להמסובים עונה אחר אםרק

 המזמן מפי הזן ברכח כל לשמוע להמתין שצריךכהרמ"א
 ברכח עם ברכוח הג' כל מברך ואח"כ לסעורתו חוזרואח"כ
 שכחב ה' אוח ז' מער:ח בשר"ח מצאחי וכה והמטיב,הטוב

 שגמר תיכף לברך ומחחיל לעצמו מברך אחר שכלרמנהגינו
 שימיים ער להמחין למרקרקים ראה ולא חיינו ובטובוהמזמן
 הי' )הוא אשכנזים לרבנים ראה וגם הכל אח הזן לומרהמזמן
 ובטובו המזמן שגמר לאחר המזון ברכח חיכף שהחחילוספררי(
 יעו"ש. הכל אח הזן עד במלה מלה עמו לומר דקדקו ולאחיינו
 ויכול מנהגינו יסור לבאר כרי קצח הארכתי נוד:ין, אנווכן

 לכוון וקשה הלבבוח נחמעטו הגלות רוחק שמחמת כיוןלהיות
 הוא רבהמ"ז וכיון בעוה"ר קשה במלה מלה לומרואפילו
 בהמ"ז יד"ח יוצא ועכ"פ לעצמו יברך שכ"א יוחר נכוןמה"ח
 גדולוח בסעורות לכן משלו, שאכלנו בנברך יוצאין זמוןומצוח
 יוצאין הזן ער ראשונה ברכה אפילו המזמן מפי לשמועשא"א
 מצוה סעורח או מריעוח במסיבח אבל משלו שאכלנובנברך
 רם בקול מברך שמזמן מקומוח בכמה המנהג רב עם שמהשאין
 יוצאין ובזה אמן אחריו לענות מרקרקים והשומעים הזןער

 :והגין. אנו וכן זמוןיר"ח

 יחר להודמן הצריכו בברהמ"ז רק מרוע, רמילחאובטעמא
 דס"ל למאן בין לברכה להתעורר המסוביםכל

 כן הצריכו ולא ררבנן רזמון רס"ל למאן ובין מה"ת הוידזמון
 כח"ק הלכה רפסקינן תפילה ובשלמא ומצות ברכותבשאר
 בקי שאינו אח אלא מוציא הש"ץ דאין דר"ה בסופ"רדר"ג
 הירושלמי בשם שם הר"ן בחידושי כמוש"כ די"ל הבקי אתולא

 ועיין עצמו על רחמים מבקש אחר כל שיהא מסחבראדחפילה
 כל את חייבו לא מדוע וברכותיה קרי"ש אבל קכ"ד סי'באו"ח
 ורק רגמרא מדינא המזון בברכת כמו הש"ץ מפי לשמועאחר

 שמעה רק אמרה לא ראם נ"ט בסי' הרמ"א כתבבריעבד
 המזון ננרכת דרק למימר איכא הרבר ובטעם יצא,מהש"ץ

 קלוח לידי לבוא יכולים הסעודה ובעת הסעודה אחרשמברכים
 להחראה הצריכו מה"ח שהן הברכוח כבור משום לכןראש

 וברכוחיה קר"ש אבל והחיוב המצוה לקיים להחעוררוא,הרה
 מורא שמה שיש המדרש בביח אפילו או בביהכ"נשמברכים
 ולא בזה לומר יש כן והזהרה, להחראה הצריכו לא מעטמקרש

 בזה. אחר טעםראיחי

 כי החם רבא דאמר גלותא ריש גבי הנ"ל ר": ברכוחובש"ס
 בגמרא ומקשה ג', ג' מברכינן ר"ג בי' רפחאאכלינן

 וניפקו תו ומקשה ואיקפר ר"ג שמע עשרה, עשרהולברכו
 שמעו לא כ"ע דאוושא איידי ומתרץ גלוחא דרישבברכחא
 המג"א ע"ז וכחב קצ"ג סי' באו"ח להלכה הוא וכןיעיי"ש,
 משום שלשה שלשה לברך שיכולים טעם עור דיש ו'בס"ק
 מזה והוכיח ל"ח שרוחה הבריוח כבור וגדול דרי"גזילוחא
 כבוד ולכן מררבנן רק הוי בעשרה זמון דברכת שםהפרמ"ג
 חסור, רלא לאו רק רוחה הבריוח דכבור אוחה דוחההבריוח



כא י ב(ו ז' ו', סי' או"חשו"ת ת יב
 מדרבנן רק דהוי כן בפירוש דכתב הרשב"א נחידושי שםתיין

 דנתנ הוא מילתא מד וזילותא דהקפדה כרשכ"א שםומכואר
 לכן הבריות כבוד וגדול דר"ג זילותא הוי דאיקפד רכיוןשם

 נינהו. טעמי דתרי שכתב המג"א על קצחצ"ע

 כאחת שאכלו דעשרה כתב ט"ז סעי' מ-ח נכללדהחיי"א
 דמוחר המג"א כתב מצוה לדבר לילך אחדוצריך

 בנשארו דדוקא ומסיים רצ"ע כתב וע"ז שלשה בשלשהלזמן
 מצוה, לדנר אפילו לצאת אסור עשרה נשארו נלא אנלעשרה
 שנשארו להיות דצריך זה לדין ראיה להביא לפיע"דונראה
 גבי זה דין במקור שם בגמרא רש"י מדברי השם להזכרתעשרה
 השם הזכרת של מזימון נפשייהו דמפקי אע"ג רש"י וז"לר"ג
 בי' מפקי אינהו לאו השם בהזכרת גלותא ריש מזמן הדרוכי

 לאיזה הכי לאו דאי בעשרה אח"כ בירך דר"ג מבוארמדבריו
 מבואר כבר הרי בעשרה, אח"כ ברך דר"ג רש"י כתבצורך
 דרק לאשמעינן ודאי אלא השם מהזכרת נפשייהו מפקידאינהו
 לברך הם יכולים בשם לברכה עשרה אח"כ דנשארבגוונא
 במקום עדיין בנשאר דרק מסתברא הכי ובאמת שלשהבשלשה
 אבל ליחלק יכולים אז ש"ש להזכיר עשרה הסעודהקביעות
 הזדמנו שכבר דבמקום כן לומר לנו מנין ההזכרה לגמרילבטל
 אח"כ לבטל שיוכלו השם בהזכרח בזימון ונתחייבויחד

 מבואר ובמשנה השם, הזכרת מחיוב המסיבה כל אתולהוציא
 היכא ובשלמא עשרים שם שיהיו עד נחלקין אינןדעשרה
 שמברכים שאותן אע"ג השם להזכרת עכ"פ עשרהרנשארו
 כיון מ"מ השם הזכרת של מזמון נפשייהו מפקיבשלשה
 להם התירו הבריות כבוד משום במקומן עשרה עכ"פדנשארו
 מינייהו פרח שיהי' דקביעות כל לגמרי ליחלק אבלליחלק
 מפשטות וגם כן לומר לנו מנין דשם הזכרת של זימוןחובת
 שמעי לא כ"ע דאוושא איידי דמתרץ כן מוכח הגמראלשון
 עכ"פ שמה ישארו שלא ימלט ולא רב המון שם דהי'מוכח
 ישאירו אם הר"ג יקפיד בודאי דבלאה"כ בשם לזמןעשרה

 לפע"ד. וז"פ בעשרה זימון בליאותו

 שאכלו דעשרה הנ"ל המג"א בשם שם החיי"אדכזש"כ
 מאד תמוה מצוה לדבר ללכת ליחלק מותריםכאחת

 דכ-ש בסק"ז שם כתב דהמג"א במג"א כן מצא אנהלפיע"ד
 אבל עכ"ל, ג' ג' ליחלק שרשאין מצוה לדבר ללכח צריכיםאם

 לא ג' לג' וכשיחלקו עשרה רק שם שהי' כלל זכר לאהמג"א
 ננשארו איירי דהמג"א למימר ואיכא לזימון עשרהישאר
 ההזכרה להפסיד ליחלק ולא השם בהזכרת לזימון עשרהאח"כ

כלל.

 או מצוד לדבר ללכת בין לחלק בבינ"א החיי"א מש"כגם
 בזה לעיין יש בהזכרה הזימון להפסיד דרי"גבגוונא

 ואכמ-ל, המג"א על להמליץ כתבתיובמק"א

ידירו,

 החופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 ור"ח שבשבת האבודרהם בשם הביא קפ"ט בסוס"יהמג"א
 )בדל"ת מגדיל ובחול מגדיל בברהמ"זיאמרו

 הוי יו"ד בלא ובחיריק גדול מלך הוי דבחולם והטעםחרוקה(,
 רק נזכר לא באבודרהם והנה גדול, מלך הוא ושבת קטןמלך
 איחא נוסחאות ובמקצת ר"ח, גם דוסיף והמג"א ר"ח ולאשבת
 לומר שרוצה ברוך במקור להתו"ת וראיתי וחוה"מ, יו"טגם

 וכוונת מגדול, אומרים בש"ב בסידורים כתוב שהי' מוזרדבר
 זה פסוק )כי מגדול, איתא נ' נש'מואל - היא נש"נהר"ת
 לומר המעתיק וטעה מגדיל( כתיב ושם בתהלים גםאיתא

 האחרונים גדולי כל על לומר קשה אבל בשבת, מובנושבש"ב
 שלפי לומר יש לפיע"ד אולם בזד, שטעו ועוד והא"רהמג"א
 כיק כוונתו מגדול אומרים שבשבת שכתב האבודרהםגירסת
 ומגדיל דקט"ז שבת בש"ס כמבואר בכתובים קורין איןשבשבת
 בשמואל הכתוב מגדול אומרים בשבת לכן בתהליםכתוב

 שכתנ לפי"מ אנל כאכודרהם, שכתכ מה לפי וזהשכנכיאים,
 טעמא. האי ליתא בר"ח הרי מגדול אומרים בר"ח דגםהמג"א
 איתא ובא"ר סור עפ"י טעם לזה יש האריז"ל בכתביאמנם

 מקרא, קרא וחודש שבת לזהסימן

 באמתחתי מונחת והיתה מכבר ערוכה כבר היתההתשובה
 דברי על הערתו ובדבר הדאר על לשלחהושכחתי

 דבר הספר לידי יזדמן אם שם אעיין אי"ה בספריתשובתי
 שלא לכ' להזהיר באתי אבל הנ"ל הגאון ספרי לי אין כיאברהם
 על לכתוב לתוה"ק כב,ד אינו זה כי גלוי' על תורה דברילכתוב
 האחרונים גרולי בשם לח"א בתשובה בזה כתבתי וכברגלוי'
 לא והלאה מהיום לכן דבר הסתר ה' כבוד כי כן לעשותשאין
 בכוח"ט מברכו והנני למזורזין, אלא מזרזין ואין כןיעשה
 לחיים,לאלתר

הני'ל

 זסיכזן

 הרב ידידי ה"ה ויקירא רבה לגברא רבהשלמא
 אוצר התורה מכמני בכל חו"ב הגרולהגאון
 מאיד מו"ה כש"ת וכו, לשבח המפורסםבלום

 יע"א. נוארק אבר"ק שליט"אבלומנפלד

 שושנה פרח שו"ת הענקי בספרו נתננדתיאחדשת"ה
 לשבת יזכה בשנים רבות ועוד להרר"גותשוח"ח

 תורתו באור התורה ועולם הת"ח עיני ולהאיר תורה שלבאהלה
 יבא בי עד חשובים בספרים התורנית הספרות אתולהעשיר

 בבי"א.שילה

 דגו אשר את לכת"ד להודיע הקודש חיבת מחמת אמנעולא
 דברי כת"ר הביא מ"ד בסי' בו, שוטטי מידירעיונ'
 שמשא תיחמי כד לר"א ליה אמר דרב פ"ר ברכותהירושלמי

 בגמרא ופריך מנחתא דנצלי גולתא לי תיתב ד'קלאבריש
 פי' והפ"מ וכו' הכי הוא איממא תמן דקלא ברישושמשא
 עדיין בבבל דיקלא בריש כשהשמש ר"ל קושיא לשוןשהוא
 בזמן והלא הי' בבבל והוא הכי רב עביד והיכי בא"י גדולהיום
 כניהותא פי' והחרדים יעו"ש חמה דמדומי עם אינו בבבלהזה
 כותב כת"ר כאשר מאוד קשה הפ"מ ולפי' קושיא, בלשוןולא
 לפי לחשוב נצטרך אם הזמנים בסרר ורגלינו ירינו מצאנודלא

 ובספרי ושעתו, מקומו לפי אלא לאדם לו ואין א"יחשבון
 על לתמוה ג"כ מזה כתבתי לאור עתה זה שיוצא אבי ביתשו"ת
 פשיטא קמ"ל רמאי קשה החרדים בעל פי' על וגם הפ"מפי'
- מ"ח ובספר אחרת לחשוב אפשרוכי  בסי' בא"א מובא 

 דזמן במשנה חז"ל שאמרו דמה אחד גדול בשם מביארל-ה
 בכך רמזו בתרומתן לאכול נכנסין שהכהנים משעהקרי"ש
 ומפשטות שבירושלים, צאה"כ כפי משערין המקומותשבכל
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 זה דבר להו שמיע לא הפוסקים וכל כן משמע לא חז"ללשת
 שכמקום הומן כפי משערין בכל רק להו סנירא לאכלומר
 בא"א עיין בזמן. החלוי דבר לכל והן ויו"ט לשבח הןההוא
 הירושלמי מדבר' המח' לדברי ראיה יש ולכאורה בוהמש"כ

 הנ"ל. הפ"מ של פירושולפי

 גבול לענין דלעולם הירושלמי דברי בפירוש י"לולפיע"ד
 לענין האדם בו שנמצא המקום העיקר ולילהיומם

 מדח רק הדין משורח שאינו בדבר אולם קרי"ש חמןשויו"ט
 או חמה דמדומי עם להחפלל כמו וחיקין מנהג אוחסידוח
 המנחה חפילח בזמן כגון בהלכה מחלוקח שיש עניןאפילו
 כאשר שקיה"ח אחר מנחה להחפלל יכולים הפוסקיםדלרוב
 במקום יום דעדיין כיון י-ל בזה כביר, זמן זה בחשובההוכחחי
 א"י של זמן על המנחה בחפילח להמחין 'כול לכן נמצאשהוא
 רחוקה שאינה דבבבל כיון חמה דמרומי עם הוא שבא"יבעח
 בראש בא"י שהחמה ובזמן בעמק יושבח שהיא רק מא"יהרכה

 מנחה, אז להחפלל ויכול צאה"כ קודם יום בבבל עדייןהאילנוח

 זמן עד בחפילחו להמחין הי' דיכול רב על הירוש' שפירופריך
 צאה"כ, קודם עריין ובבבל האילנוח בראש החמה יהיהשבא"'
 אבל ול"ז שקרוכים לא-י ככל שנין נהשטמ רק להיות יכולוזה

 רבזמן כיון א"י עם להחחשב א"א מא"י הרחוקיםבמקומוח
 רברי לישב כנ"ל הלילה. באמצע כבר שם בא"'השקיעה
 ג"כ הירושלמ' דברי בהבנח הדר"ג כוונח ואפשר -הירושלמי

 חמוהים. באמח הנ"ל המח' ודברי - בזה האריך כיכן

 חסימן
 רצריך שאלחו בנידון לפשיטוח כח-ר כחב קל"חנסי'

 היה לא המילה דמעשה כיון ד"ב ממנולהטיף
 בודאי אמו אם ראפילו לפיע"ר מילה, למצוח רק גרוחלשם
 בספר' בחשובה הוכחחי כאשר להטד"ב א"צ ג"כנכריח
 שנימול דהעיקר י"ג חלק בנעם ג"כ והובא ע"ח דסי'בחיו"ד
 שלא אפילו כבר טבל דאם בטבילה כדמצינו מילה מצוחלשם
 בגמרא כדאיחא סגי לנירתה אשה או לקריו רק גרוחלשם
 לקריו. טבל לא מי לנדחה טבלה לא מי דמ"ה יבמוחבש"ס
 הל'"ב בפ"ג קידושין בירושלמי גם וכ"ה ג"כ במילה כןוכמו
 טבל שלא גר שאין כשר גר הוי טבל ולא שמל גר קפרא ברחני

 אר"י חמורה מטומאה קלה טומאה ליה עלח וקשיאלקריו,
 והר"ח עיי"ש, לו עלת ישראל קדושח לשם וזו שזו כיוןבר-ב
 א"צ רגר וס"ל הבה"ג על פליג לא כד"ה דקל"ה שבחבחוס'

 יבמוח מש"ס לשיטחו ראיה להביא שם כחבחי ואנילהטר-ב
 ושכיר רחושב בקרא טמא כי ערל דמרבה לר"ע דפריךרע"ו
 מהיל, וגבעוני מהיל ערבי לאחויי שמעיא א"ר ליה עבידמאי
 צריך ולא נינהו ערלים הרי בחמיה נינהו מולין והנהו חוופריך
 וקטן טבל ולא שמל גר לאחויי ומחרץ וכו' למעוטינהוקרא
 לדייק יש ולכאורה לדטד"ב, דצריך וקסבר מהול כשהואשנולד
 רם להטפח רצריך מהול כשהוא שנחגייר גר נמי מרבי לאאמא'
 מוכח וראי אלא חו"ק לאכול ואסור מהול הנולד קטן כמוברית

 הר"ח. כשיטח ומוכח לדירי' להטד"ב א"צדבגר

 ואינו אמו אחר הולך דהולר דקיי"ל כיון לפקפק יש עדייןאך
 ליה דניחא גביה למימר ליכא וממילא האב אחרמחיחס

 שם פלוגחא איכא האב בלא קטן ובגר אבוהו רעבידבמאי
 מבואר ובהריא הבי"ר אוחו מטבילין אם דק"ט בב"קבגמרא
 הבי"ר ולא לגיירו הכח לו יש האב דרק ובפוסקיםבגמרא

 כח מה בני"ד ולכן י"ז, סעי' רס-ח סי' יו"ד ש"ע עייןבלבר,
 ואם כלל, אחריו מחיחס אינו הבן אם האב ע"י לגיירו יפהבי-ד
 עם דהאם לקבלו שפיר יכולים להחגייר לבי"ד הביאחואמו

 לשם למולו להמוהל קרא האב אם אבל הכח להם ישהבי"ד
 נעשה מילה הבריח דטכס כיון י"ל אך יפה, כוחו במהיהדוח
 בנה אח שמלין מזה יודעח והאם ומכרים קרובים ע"יבפומבי
 והוא להמוהל מביאחו בעצמה שהיא כמו שפיר הוי מחחדולא

 בי"ד. במקוםהוא

 קנ"ו, סי' אה"ע בד"מ מובא האו"ז, שכחב עפי"מ י"לוכן
 נכריח או השפחה מן הנולד בבן שםשמסחפק
 וכן בנו שפיר מקרי מדרבנן עכ"פ אבל בנו אינורמדאורייחא

 ראמותו לומר מסתפקים דיש י' סעי' ט"ו סי' נרמ"א ג"ככהב
 אבל אחריה הולך הולד מה"ח דוקא נכריח או השפחהמן

 של זרעו דמקרי להחמיר יש לכחחילה לכן זרעו הוימררבנן
 שם שהקשה רט"ז בברכוח בחו"א ברמב"ן מצאחי וכההאב,
 בשורה עליהם עומדים אין ושפחוח רעבדים דאמרינן האעל
 'חאבל ומי אליו מחייחסים ראינם כלל אבלים להם איןהרי

 להם שאין דאעפ"י נאמר דשמא שם וחירץ בשורה,לעמוד
 דסוף משום קרבוח לענין הם מתאבלים מ"מ יוחסין לעניןשאר
 י"ל ג-כ בני"ד ולפי"ז עיי"ש, קרובים הם במצ'אוחסוף

 אב הוא במציאוח מ"מ כלל אב הוי לא יחוס דלעניןראעפ"י
 ראיחי וכה אבוהו, דעביד במאי ליה דניחא למימרואיכא
 בטבע שהוא דמאי שכחב כזה בענין קמ"ז סי' כהן דעחבשו"ח
 שם והביא לאב נחשב אם החורה בדיני חלוי אינו האברחמי
 לו יש אם רק ביחוס חלוי אינו דבגרוח גאון יהודאי רבבשם
 כאב בזה נחשב שיהיה אופן באיזה הקטן על שליטהאיזה

 בראיוח בזד שהארכחי בנעם לעיין הדר"ג ימחוליעו"ש,
ברורוח.

 הטוב, בכל ומברכו ונישא הרם כערכו המכבדו ידידואו"ד

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 טסימן

 משה מו"ה בתורה המופלג מרבנןלצורבא
 יע"א. נ"י בברוקלין שליט"א,גראסמאן

 דמי סקי"ג קס"ח בסי' המג"א מש"כ עפ"י שאלחובדבר
 הבאה פח וגם דברים ושאר בשר של סעודהשאכל

 לברך שחייב בקביעוח סעודה שיעור יש דכל וביןבכיסנין
 ואח"כ דברים שאר קודם באכל הרין מה דמזון וברכחהמוציא
 ובהמ"ז. המוציא לברך צריך זה באופן גם אם כיסניןפח

תשובה:

 לי' דאמר דמ"ב בברכוח איחא בגמרא דהנה נזה ליהנראה
 סעורה עליו קובעים שאחרים כל הונא לרב נחמןרב

 כל אלא מכרכה נפטרח לא מרובה דאכילה ופירשי'י לברךצריך
 גבי סעורה ושיעור ברהמ"ז טעון בכך אכילחן קובעיןשאחרים
 רש"י במחלוקח וחלוי ביצים ר' או ביצים ג' הואעירוב

 שש הוא הקב דרוכע ברוקה בן יוחנן כר' הלכה איוהרמב"ם
 בפ"ח במשנה כמבואר הקב שלישיח דהוא שמעון כר' אובצים

 שמעון כר' ורש"י ברוקה בן יוחנן כר' פסק והרמב"םדעירובין,
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 עשרון חצי הוא סעודה קביעת דשיעור מבואר ז"ל הרבוכש"ע
 מש"כ והביא בעה"ש נ"כ וכ"פ סעודות ל"ב לנלנולתעומר

 ד' או נ' של בשיעור נוחה רעתו שאין הנר-א בשםבחיי"א

 לב' לנולנולח עומר של 11 במדה אוכל בריא דלאדםביצים
 ביצים ד' הוא סעודה דשיעור לומר מחמירין ולכתחילהסעודות
 הנ"ל לשיעור הלפחן נם לצרף להחמיר המג"א מש"כאולם
 שיעור עכ"פ בזה צריך ולדעתו ע"ז חולק הרב בשו"עבאמח
 וסברתו מהלפתן חוץ בכיסנין הבאה פת של ביצים נ' או ד'של

 תחומים עירובי של סעודות בשחי הצריכו למה דאל"ינכונה
 ע"י סעודוח לד' די מזה פחות נם הרי ביצים ו' או ח' שלפת

 אפילו כלל סעודה מקרי לא זה משיעור דפחות ע"כ אלאליפתן
 ואח"כ דברים שאר קודם אכל אם גם ולפי"ז ליפתן. הרבהעם
 אח"כ לבדך חייב ביצים ד' כשיעוד אכל אם בזה גם כיסניןפח

 מ"מ דברים שאך שאכל ממה שבע שכבר אעפ"י המזוןברכת
 והראי' ברהמ"1, לברך א"צ כיסנין פת ביצים ר' אכל לאאם

 שכתבו לחמניוח בד"ה ברכוח התוס' מדברי המנ"אשהביא
 מזה והוציא המוציא עליו מברך בפורים כמו עלייהו קבעדאם
 ש"מ הלחמניות עם ג"כ דברים שאר אוכלים דבפוריםרכיון
 שאכל מיירי דהתוס' י"ל אכן לקביעות. מצטרפין דבריםרשאר
 הי' בלא אבל הלחמניות של מפת ביצים ד' הפחותלכל

 ביצים דג' כיון קביעות הוי לא ביצים ד' של שיעורבהלחמניות
 דעי"1 למימר איכא לכן עכ"פ עניים סעודת הוא ביצים ד'או

 ודי ארעי סעורת רק הוי זה ובלא בעניים כדמצינו קכיעותמקרי
 פת לאכול רוצה אם שאלתו בנידון ולכן שלש, מעיןלברך
 לאכול ירצה אם דברים ושאר בשר אכל שכבר אחרכיסנין
 ואח"כ המוציא ולברך ידיו ליטול צריך ביצים ד'כשיעור
 אז בנמלך רק ראשונה בדכה א"צ מזה בפחות אבלברהמ"ז
 כמבואר שלש מעין ואח"כ מזונות מיני בורא לברךמחוייב

 י"ד. ס"ק במג"אלהלן

 לברך בפת אכילה שיעור דהנה בזה לומר ישולכאורה
 כדכתיב שביעה כדי הוא מדאורייתאברהמ"ז

 כמבואר בכזית חייב ומדרבנן ח'( )דברים וברכח ושבעתואכלח
 פחות אכל דאם פסק ר"י סי' ריש ובמנ"א רל"ב. ברכותבש"ס
 נפשות בורא רק מברך לכזית השלימו דברים ושאר פתמכזית
 מצטרף אינו פרס אכילח מכדי יותר ושהה כזית אכלואפילו
 נ"כ שכתב ת"ל מצוה במנ"ח נ"כ ועיין בזה, אכילה מקרידלא
 בברהמ"1 חיוב לענין רק אחת בבת הכזית לאכול דצריךכן

 לכדי ואח"כ כזית אכל קודם אם שביעה לכדי דהיינומה"ת
 לי' מספקא פרס אכילת מכדי יותר ושהה פת אכלשביעה
 שביעה, בכדי לברהמ"1 ראורייתא לחיוב מצטרף אםלהמנ"ח
- רכ"ד אלפים ב' סי' בתשובה הרדב"זאולם  בשע"ח מובא 
- סק"ח קצ"זסי'  כגון שבע והוא פת כזית שאכל דמי נתב 

 בברכת אחרים להוציא יכול קודם שאכל או חולה או וקןשהוא
 להוציא יכול אינו מדרבנן דהמחויב דס"ל לבה"ג אפילוהמזון

 העולת בשם הביא ובא"ר מודה, בזה מ"מ מה"תלהמחףב
 נעשה כזית אכילת ובקביעת אכל כבר באם בזה שמסתפקתמיד
 אמנם המזון, בברכת מה"ת חייב אם למעשה דצ"עשבע

 קפ"ד בסוס"י והפרמ"נ מה"ת. חייב דבזה משמעלהרדב"1
 דברים ע"י ולא מפת רק א"ע שישביע צריך הסברא דמצדכתכ

 דביא שלא יעו"ש, מה"ח בברהמ"ז חייב הוא אז ורקאחרים
 מה צירוף ע"י מה"ת חייב כן דהוא להיפך שכתב הרדב"זדברי
 ושבעת. שפיר הוי שבע שהוא דכיון דברים שאר קודםשאכל

 דלהרדב"ז הנ"ל בשיטות ג"כ תלף דני-ד לומר יש1עפי"ז
 דברים שאר מקודם אכל אם מה"ת ברהמ"זדלענין

 להתחייב שביעה כרי פת שאכל כמו זה הרי פת כויתואח"כ
 הבא בפת סעורה קביעות לענין לדירי' ממילא מה"חבבהמ"ז
 קודם אכל אם בבהמ"ז להתחייב לקביעות שיעור דישבכיסנין
 אבל בבהמ"ז, מחוייב בכיסנין הבא פת ואח"כ דבדיםשאר

 מקודם שאכל מה כלל מחשבין ראין דס"ל בזה עליולהחולקים
 ומה כיסנין פת על מלכתחילה לקביע צריך כאן גםממילא

 סעודה. לקביעות להצטרף כדי בזה אין קודםשאכל

 דברים שאר עם ביצים ד' שיעור בכיסנין הבא פת אכל1אם
 שהה אלא ביחד ביצים הד' אכל לא רק מזה שבעוהוא

 לברך צריך אם להסחפק יש פרס אכילת מכדי יותרבינתים
 ואח"כ פת כזיח באכל הנ"ל המנ"ח שמסתפק כמוברהמ"ז
 אבל מה"ת ככהמ"ז לדתחייב כרי שביעה כדי פת דרבדאכל
 מצטרפת וו אכילה אם פרס אכילת מכרי יותר הרבהשהה

 כרי רהיינו סעורה לקביעת באכל ומי וכאן מה"תלבהמ"ו
 ולפרמ"ג בוה,  להסתפק יש בכיסוין הבא פת ביצים ר'שביעה
 רלקביעות רס"ל המג"א ולרברי בוה כלל ספק ליכאהו-ל

 סי' בריש שכתב לפי-מ אולם כן. י"ל רברים שאר גםמצטרף

 איוו פרס אכילת מכרי יותר שהה אם כוית אכילת לעויןר-י
 רכתיב כיון לבהמ"ו כוית אכילת רלעוין לחלק וצריךמצטרף
 הוא אכילה רכל חו"ל וקבלו .שבעת ואכלת אכילה לשוןבתורה
 לא רבלאה"כ אחת בבת ביחר הכוית לאכול צריך לכןבכוית
 כיסוין פת כ~ית אכל אם סעורה קביעות לעגין אבל אכילהמקרי

 לומר יש לעגיים עכ"פ סעורה שיעור שה ביצים ר'והשיעור
 באכל כמו הכי ריוא בוה גם ראפשר שביעה לשיעור כמורריוא
 אכילה מכרי יותר ושהה אכל שביעה לשיעור ואח"כ פתכוית
 בודאי ולהרדב"ז מה"ח לברך מחויב אם המו"ח רמסת76פרס
 שאר פת ה:זיח אחר אכל אפילו לדידיה דהרי מה"תמחויב
 להוציא שיכול כיון מה"ח לברך מחויב מהם ושבעדברים
 יותר בשהי' ביצים ד' של השיעור באכל גם לכןאחרים
 בצל"ח ועיין בוה, לומר יש כן בהמ-ז לברך צריך פרסמאכילת
 דכתב ריפתא כריכי ומלכתא מלכא ינאי גבי דמ"חברכוח
 היו המסובים כל וכי להו לברוכי אינש לי' הוד רלא דמהלהעיר
 ודאי אלא בהמ"ז לכרך שיכול אחד הי' שלא כך כלבורים

 יושבי כל לכן לחם רק לא למעדנים אכלו המלךשבשלחן
 ומי בבהמ"ז להתחייב לשובע לחם אכל מהם מי ידעו לאשלחנו
 ולא המעדנים מן די' שלהם והשובע לחם מעט רק אכלמהם

 ולא לשובע לחם באכל רק חייב דמה"ת מה"ת בבהמ"1נתחייב
 ומי מה"ת בבהמ"ז שחייב הוא מי נסתפקו לכן דבריםמשאר
 יעו"ש, מה"ת המחויכ את לדוציא יכול אינו והדרבנןמדרבנן
 מן רק להיות צריך דהשביעה בפשיטות להצל"ח ס"לעכ"פ

 כהרדב"1. דלא דברים שאר מן ולאהלחם

 נראה הנ"ל ברכות בש"ס זה דין במקור זה בענין1בהתב1גגי
 אכל הונא דרב התם דאיתא במה להעירלפי"ז

 רב לי' אמר בריך ולא בקבא תלתא תלתא בני רפתאתריסר
 צריך סעודה עליו קובעים שאחרים נל אלא כפנא עדונחמן
 רב לי' ואמר בכיסנין הבאה פת אכל הונא דרב ופירש"ילברך,
 דאחרים דכל המזון מברכח נפטרת לא כזו מרובה דאכילהנחמן

 דמה בזה להעיר יש ולכאורה בהמ"ז, טעון סעודה עליוקובעים
 הונא דב בידך ברכה איזה דאה נחמן רב אם בתחילההי'

 בירך שלא יתכן איך א"כ המוציא ברכת בירך דאםבתחילה
 גילה הרי בכיסנין הבאה פת על המוציא בירך דאםלבסוף
 מיני בורא לברך לו הי' רבלאה"כ בזה סעודתו לקבועדדעתו
 משום לבסוף בירך לא דלהכי לומר ואין כיסנין, פת עלמזונוח
 ראשית כתיב, דושבעת בזה פטור ומה"ת עדיין שבע הי'שלא
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 ביצים מג' הוא סעודוח שחי דשיעור רכיון כן לומרדוחק
 כ"א רהיינו ומבורך בריא לארם סעודה שיעור וזה ביצהומומש
 שהן קב רהיינו חלחא א:ל הונא ורב ביצה ועשירית וחציביצים
 עומר של החשבון כפי סעורה משיעור יוחד ו,ה ביציםכ"ד

 חיב מררבנן רעכ"פ כיון ועוד מ1ה, שבע הי' ובודאילגלגולח
 רכזיח דאע-ג מש"כ בפנ"י מזה עיין בכ1יח אפילובבהמ",
 ררב ואת"ל הונא רב בירך לא מדוע קשיא מ"מ דרבנןשיעורא
 מרוע קשה אכתי מזונוח מיני בורא שבירך מר"ה שמענחמן
 מקביעוח יוחר רזה חלחא אכל כאשר חיכף ר"נ הגיבלא

 יוחר לאכול רוצה דאם לו לומר לו הי' עליו קובעיםשאחרים
 יוחר לאכול רוצה אם נמלך כרין המוציא ברכח לברךמחוייב
 ברכח לברך מחוייב יוחר ביצים ר' כשיעור רק יאכל אםואפילו
 ונמהש"ק סקי"ד נמג"א כמנואר לאכול שרצה מה עלהמוציא
 האחרונה הברכה על לבסוף עד כלום נחמן רב הגיב לאומדוע
 מעיקרא בידך לא דאמאי לו לאמור נחמן לדב לוהיה

 צריך הרי יוחר לאכול עחה רק נמלך הוא ואםהמוציא,
 ברהמ"ז. ואחריו המוציא, לברךעכשיו

 רב בירך ברכה איזה מעיקרא שמע לא נחמן דרב לימרואין
 רכ על אכל ראשונה הכרכה על כלום אמר לא ולכןהונא

 הי' הרי המוציא בירך דאם בראשונה בירך מה קשה גופאהונא
 מיני בורא בירך ואם בהמ"1 בירך לא ומדוע לקביעותדעחו
 כמו לערך וזה קבים תשעה שיעור אכל שכבר כיון הרימזונות
 הי' למה כנ"ל לגלגולח עומר החשבון כפי סעורות ארבעשיעור
 בברכוח הצל"ח שכחב לפי"מ אך בהמ"ז, לברך שלאדעחו
 דמשמע אחריו בירך ולא סחם שכתב רש"י רברי לפרשהנ"ל

 נפשוח בורא עכ"פ והרי בריך לא נמי נפשוח בוראדאפילו
 לעיל כמוש"כ ס"ל דרש"י לפרש הצל"ח וכתב לברך,הו"ל
 לגכי טפל הפת אהרונה נרכה דלענין בכיסנין הנאד פתנד"ד
 מברך החבלין שעל החבלין של אחרונה בברכה ונפטרתבלין
 כלל שייך ולא התבלין על רק קאי הברכה ובאמת נפשוחבורא
 לכן טפל היה והפת ופח תבלין אכל הונא רב גם ולכן הפתעל
 על נפשות בורא רק אחרונה ברכה הפח על כלל בירךלא

 הרבה שאכל כיון ר"ל כפנא עדי נחמן רב אמר 1ה ועלדתבלין
 ראוי שאין מפח שביעה כדי שאכל כיון טפל הפח אין חופת

 ולפי"1 יעו"ש, דרבנן לברכה טפילה דאורייתא ברכהלהיוח
 מיני בורא אכילה קודם בירך הונא רב רבאמת למימראיכא
 אין ראשונה ברכה ולענין חבלק מיני כל לאכול וכוונחומזונות
 רש"י בכוונח מזה לעיל הצל"ח כמוש"כ התבלין לגבי טפלהפח

 הפת מ"מ ראשונה בברכה לחבלין טפל הפח שאיןדאעפ"י
 שהי' עד הרבה מאכלם הי' ואלו להתבלין שלאחרי' לברכהטפל
 בבהמי1 חייב ודיה שביעה כדי שבחוכה הפח מן שאכלאפשר
 אמר וע"ז מדרבנן, שהוא חבלין ברכת לגבי טפל הי' לאמה"ת
 הפת אין תו הרבה פח שאכל כיון ר"ל כפנא עדי נחמן רבלו

 לדיות ראוי ואין שביעה כרי שאכל כיון התבלין לגביטפל
 נפשוח. בורא רהיינו דרבנן לבדכה טפילה דאורייחאברכה

 רבדים דשאר המג"א כסברח ס"ל לא בודאי הונא רבולפי"ז
 הרבה פח אכל ואפילו סעורה לקביעות ג"כמצטרפין

 רק בדמ"ז לברך א"צ מעדנים שאר על סעהרחו שקבעכיון
 לרב ואפילו כהמג"א, רלא לא וחו החבלין על נפשותבורא
 הרבה פח שאכל כיון ברהמי1 לברך צריך הי' דכן רס"לנחמן
 בהמ"ז מברך אז שביעה כשיעור כיסנין פת כשאכל רקמ"מ
 על אחרונה ברכה רק לברך א"צ שביעה שיעוד אכל בלאאבל
 צ"ע המג"א דברי לכן להם טפל ודפח שאכל הרבריםשאר

לדינא.

 זאת ולולא לעיל שהוכחחי כמו נראה שאלחו בנירוןלכן
 וכן - הרב ש"ע בעל הגה"ק רברי על יתירוחישחמכתי

 1ה משיעור נוחה דעחו אין ג"כ והגר"א העה"ש, ג"כהכריע
 לדחות בנפשי הרהבחי לא - סעורה לקביעוח ביצים ר'של
 ביצים ד' של שיעור עכ"פ אוכל אם ולכן המג"א, רבינורברי
 1ה שיעור אכל הסעורה אחר או רברים שאר של הסעודהבתוך
 בהמ"1 לברך א"צ זה משיעור ופחוח בהמ"ז לברך צריךאז

 בזה.כנ"ל

ידירו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 יסימן
 החדיף הרב ידידי לכבוד והמשכה וברכהשלום

 שליט"א. מייזלעס שמואל מו"הומופלג

 אפילו הקפירו לא וגליציא פולין שבערי היות שאלחובדבר
 קשר לעשוח בשבח חורה ספר בגלילח תורהבני

 כחבו והמג"א הט"1 שי"1 סי' בש"ע והרי גביו עלועניבה
 זת"ש. ט"ו ס"ק ומג"א בט", כמבואר כן לעשות שלאלהחמיר

 :תשובה

 המררכי הוא המחמירים פנח אבן רהנה בזד ליהנראה
 השאלה ובאמת קשר גבי על עניבה לעשוחהאוסר

 בשבח הקשר ההתרת על גם אלא הקשירה על רק לאהיא
 קשרים אלו פרק בריש דש"י ולשיטת התורה לקריאתבבוקר
 כך קישורן על חייב שהוא רכשם החם רתנן הא על שפי'הרי
 קשרי להחיר לפעמים נצרכים חל1ון דציידי - התירן עלחייב

 ברבריו מבואר הרי להרחיבן, או לקצרן כדי הקיימוחרשחוח
 בחוד"ה ע"ג בדף שם התוס' אמנם חייב, לבר בהחרהרגם

 מנת על מחיר בעינן אי בזה להו ברירא דלא נראההקושר
 גם משמע וכן לחפור מנת על רבעינן קורע גבי כמולקשור
 הסברא ומצד יעו"ש, לקשור מנח על רבעינן הרא"שמדברי
 מנח על בעינן לכן מקלקל רהוי כיון בקורע ררוקא לחלקנראה
 סברא יש לכן תיקון הוא בעצמו זה דרי במחיר אבללחפור
 רגם חזינן רש"י לשיטח עכ"פ לקשור, מנת על בעינן דלאלומר
 מקום בשום מצינו לא בזה והרי איסור י,ם קשר היחרעל

 ג"כ מצינו ולא קודם חורה הספר של הקשר להחירלהחמיר
 בבוקר שקראו חורה הספר באותו במנחה בשבח לקרוחלהקפיר
 על לא חשש יהי' ולא ביומו להחירו העשוי הקשר שידאכרי

 בשחריח ההחרה ועל במנחה המתיר על ולא בבוקרהקושר
 במקום רהוי משום רמוחר למימר איכא במנחה גם וכןבשבח
 של קשר אפילו מוחר מצוה ובמקום הקריאה לצורךמצוה

 נמג"א. עיי"ש א' נסעי' דמחנר כמוש"כ אומןמעשד

 גבי על רעניבה האגור בשם כחב ה' סעי' שי"ז נסי'והרמ"א
 לאסור הביאו והמג"א והט"1 היחר בו נוהגיןקשר

 דדחה נראה משה בדרכי עצמו הרמ"א ומרברי המררכיבשם
 ושם ציצית בהלכוח המרדכי רברי הביא שהרי המררכידעח
 לפסוק החליט כן פי על ואף קשר ע"ג עניבה בענין ג"ככחב

 דהיכא רידוע עקא דא אך מוחר, קשר ע"ג דעניבהכהאגור
 אין אבל נוהגין שכן המובן להקל נוהגין סחם כותבדהדמ-א

 מובנו לנהוג יש וכן שכוחב היכא ורק מ,ה, נוחה חכמיםרוח
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 מסכים הגר"א גם הרי גיסא ולאירך הרין שורח הואשכך
 כהמררכי והמג"א הט"1 שפסקו ומה הרמ"א כפסקלהלכה
 במקום שלא עניבה גביו ועל קשר סחם ררק לומר ישלאסור
 אפילו א' בסעי' המחבר החיר כבר מצוה במקום אבלמצוה
 בלי רא"א כיון להקל סניפין עור ויש אומן, מעשה שלבקשר
 שלא חורה הספר של האבנט אח להרק מהעניבה למטהקשר
 בזיון לירי ויבוא חורה הספר של אחר צר ח"ו ויפוליחפרק
 ועניבה קשר בלא ההידוק יעשה ראם לומר נראה ועורהחורה,
 ספר אוחז של חשש ויש תורה בספר ביריו לנגוע מוכרחע"כ
 מ"מ חורה הספר לאחוו מוחר רלצורך אעפ"י ערוםהורה
 לחחוב יצטרך שלא ראפשר מה בכל מ1ה למנוע יש טובמהיוח
 שלא בטוח אופן ג"כ זה אין וגם הס"ח חלקי שני ביןהקצווח
 א"ע וסומכין בזה מקילין הרבה זה שמטעם להיות ויכוליתפרד
 אפילו קשר גבי על עניבה בפשיטוח המחיר האגור שיטחעל

 מצוה. לצורךשלא

 להקל נוהגין בלשון שכחב הרמ-א בלשון לעיל שכחבנוומה
 יו"ר ובברכ"י מזה סק"ט ח"צ סי' המג"א מש"כעיין

 הנהגות בסדר להפרמ"ג כוללת ובפתיחה ה' אות 7"יסי'
 העיר אוזן ביעיר והחיר"א ז'. אוח ג' סי' והנשאלהשואל
 העם נהגו אמר ור"י כר-מ הלכה אמר רב רכ"ו חעניחמש"ס
 הלכה רלמ"ר להלן שם ואיחא כר"מ מנהג אמר ורבאכר"מ
 ררשינן לא בפירקא מנהג ראמר ומאן בפירקא להררשינן
 עביר ואי אורינן לא נמי אורויי נהגו ראמר ומאן מורינןאורויי
 יעו"ש, כן נהגו מעצמם שהם משמע העם רנהגו ופירש"יעביר
 בברכח חעניח קבלח גבי ח' סעי' חקס"ב בסי' ברמ"א עורועיין
 וכלה חחן מערכח ובשר"ח יעוי-ש העם נהגו מיהו שכחבבה"ב
 נהוג והאירנא החם ראיחא רקל"ו חולין הש"ס מרבריהעיר

 יעו"ש. וכו' סבי כחלחעלמא

 והרמב"ם הרי"ף לרעח קושר מלאכח של העניןוביסוד
 אומן מעשה הוא אם רק קיימא של בקשר חייבראינו

 אומן מעשה או קיימא של שהוא אעפ"י הריוט ובמעשהרוקא
 של שאינו הריוט ומעשה אסור אבל פטור קיימא שלשאינו
 קשר כל פוסקים ולשאר מזה, בב"י עיין לכתהילה מותרקיימא
 להפוסקים ולכן הריוט מעשה אפילו חטאח חייב קיימאשל

 אסור אבל ופטור קצח קיימא נקרא ג"כ אחר מיוםריוחר
 המובא ירוחם רבנו ולשיטח ימים לשבעה רק רש"יולשיטח
 ממילא קיימא של קשר מקרי שנה חצי העומר רקשרבב"י
 לכחחילה אפילו מוחר הריוט מעשה והוא מזה בפחוחלפי"ז
 דאין כיון זה על זה קשרים בשני לכן והרמכ"ם, הרי"ףלשיטת
 אמנם אסור לכן הוא אומן מעשה שמא וחיישינן בקיאיםאנו

 מוחר והרמב"ם רלהרי"ף לומר יש קשר גבי עלבעניבה
 מ-מ מררבנן אסור וסייעחו רש"י רלרעח ואעפ"ילכחחילה
 לכחחילה. רמוחר והרמב"ם הרי"ף על בזה לסמוך ישבררבנן

 בגמרא ראמרינן עפי"מ לומר צריך רמלחא לקושטאאך
 אומר מאיר ררבי מחניחן הא על קשרים אלו פרקבריש

 עליו חייבין אין מיריו באחח להחירו יכול שהוא קשרכל
 מאיר לר' עניבה אחא דמר אחוי אחרבוי רב בעי שםובגמרא
 הוא מידיו באחח להחירו ריכול משום מאיר דרב טעמיהמהו
 רלא משום מאיר דרבי טעמא רילמא או להחירו יכול נמיוהא

 המיוחסח בשיטה שפירש ולפי"מ חיקו. מיהרק. והאמיהרק
 בקשר היינו מהו בגמרא רפריך מאיר לרבי דעניבה רהאלהר"ן

 ראיסורא חיקו כל ממילא בחיקו וסלקא גביו עלועניבה
לחומרא.

 בהריא כמבואר מוחר מצוה רלצורך רכיון בני"ר צ"לולכן
 שפוקקין למרנו ומרבריהם שבח בסוף רמשנהבגמרא

 של שאינו קשר וקושרין ופירש"י בשבח וקושריןומוררין
 עשוי באין לה מפרש שי"1 בסי' ובטור לכחחילה, אפילוקיימא
 ולרבר אסור אבל פטור רשוח רלרבר ימים שבעה חוךלהחירו
 הקשר על כעניכה רהמקילין כטעמא לומר ייט וכן מותר,מצוה
 חלקי ב' בין הקצווח יחן ואח"כ אחר קשר יעשה אםרהרי
 לפקפק יש ג-כ בזה הרי האבנט אח להרק כרי חורההספר
 ע"ג בעניבה האוסר המררכי בטעם שמבואר מה רלפיהרבה
 משום ואסור שפיר הקשר מיהרק העניבה רע"י משוםקשר
 ואם להחקיים לו רא"א משום מוחר אחד רקשר רהטעםהקשר
 משום האיסור ממילא יחקיים עי"ז הרי גביו על עניבהעושה
 ע"י הקשר יהרק אם גם 1ה ולפי העניבה משום ולאהקשר
 שלמטה הקשר יהרק עי"ז ג"כ באמצע הקצווח שחישיחחוב

 לחחוב רק הקשר על עניבה לעשוח שלא בחקנחן הועילוומה
 ב' רבעינן רהא א' סע" סוף ברמ-א מבואר ובהריאהקצווח,

 עשה אם אבל ביחר רברים שני כשקושר היינו 1ה על זהקשרים
 והוא קשרים כשני רינו משיחה או חוט של אחר בראשקשר

 ומקרי שפיר מחהרק ראז משום הטעם פי' ובמ"במהסמ-ג
 הלכד בביאור שם מובא ג-כ במרדכי הוא וכן אומןמעשה
 רלא משום הוא אהר קשר של הטעם דכל מכואר הרי כ,להמ"
 גם החוט שבראש קשר רהיינו היטב מיהרק שהוא והיכאמיהדק

 ע"י או עניבה ע"י אחר קשר מהרקים כאשר ממילא אסורזה
 הקשר מחמח אסור ג"נ הקצווח חחיבח ע"י רהיינו אחראופן

 אחר אופן ע"י הקשר מהרק אם כלום מועיל לא לכןהחחחון
 ספר גלילת מצוח לצורך שדוא מה ההיתר עי7ר דכלועכצ"ל
 לי חמוה ועור אחר, אופן לבין עניבה בין נפק"מ אין לכןחורה
 עניבה עם קשר לעשוח שלא החול בימוח גם חששו לאאמאי
 בזה קפירא יש באמח אם הקשר להחיר בשבח יצטרכו שלאכרי
 ע"מ בעינן רבמחיר לעיל שהבאחי והרא"ש החוס' לשיטחאך

 לקשור ע"מ בעינן רלא רש"י לשיטח אמנם שפיר, ניחאלקשור
 טובה עצה יש והרי ס"ח בקשירח אחר אופן חקנו לאאמאי
 ע"י לרכוס רק לקשור שא"צ לס"ת אכנט ככאן עושין שישכמו

 לכן קפירא. כך נל ראין ש"מ בזה חששו ומרלאכפחורים
 רוצה אחד אם רק וכו' לישראל להם והנח להחיר ישלרינא
 לחוש אין לדינא אבל טוב, מה עניבה בלי אחר באופןלעשוח
 לרבר דהוי משום הטעם עיקר ובוראי רבר עמא מה חזוופוק

 בזה. לע-ד כ"נמצוה.

ירידו,
 ח""ק ליעבעס אייזיק י(~חקהק'

 ה"ה שלפנינו הדור גרולי בזה רנו שכבר ראיחי עחה ב.נ.

 מרדכי לבושי ובשו"ח ס' סי' באו"ח המהרש-גהגאון
 תח"י הספרים ואין מזה אוחי העיר וח"א פ"א, סי'מהרו"ח

 ברבריהם. בזה אעיין ואיה-שעחה
הנ"ל
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 ת יבכו
 יאסימן

 תשל"ג הפסח בפרוסב"ה,

 הלוי חיים מו"ה המו"מ הרב מכובדילידידי
שליט"א.

 אם בשרביטין כשהן הירוקים הערשים אודוח שאלחוברבר
 וכח"ר קטניות גזירח עליהן אין אם בפסח לאכלןמוחר
 לפסח. אוחם מחירין רכנים שהרבהכחב

 בפולין חמיך נהגו וכך אוחם להחיר ראין נדאהלפיע"ד
 סי' בברכ-י ועיין לאכלן שלא הגר ובארץבאשבנן

 רוד כיח ספר בשם שם והביא לאסרן חמיר שנהגו שכחכחנ"ג
 לבני זה היחר על פקפק והוא בפסח לאכול שהתירם רי"וסי'

 שדומה מפני קטניוח מגזירח חרדל אפילו לאסור שנהגואשכנז
 כחבחי ובמק"א יעו"ש. שרביטין לו שאין אעפ"ילקטניוח
 מן הנורר רנ"ר נדדים בש"ס רמבואר והוא להחירן דאיהלהביא
 בר"ן ועיי"ש ירק, בכלל שהן מפני לח המצרי בפול אסורהירק
 לאכלן שרוצה מי לכן ירק. בבלל המצרי שפול בהריא כןשכתב
 חורה ישראל מנהג כי לאסרן יש לדינא אבל אוחו מזניחיןאין
 זה קטניוח איסור עליהם שקבלו אשכנו בני תמיר נהגו וכןהוא

 ושגור חנ"ג סי' בב"י מובא הסמ"ק כמוש"כ שנה מאותכשבע
 משה השיב בשו"ח וראיתי הדין, אח מבטל רמנהג העולםבפי
 שיש הקבלה לרחוח דאין הרשב"א חשובח בשם שהביא י"גסי'
 מופחים ריבוא ששים מפני עמינו מבני זקנוח נשיםביד

 שבתב חרכ"א סי' להר"ח הישר בספר ועיין סותרו,המראים
 שהרבה בחשאי שבח של הנרוח על לברך הנשים מנהגבענין

 ולא ושחקח פיקח והוי כלל זה על לערער דאין זה עלמערערים
 שהנשים לפי השלום. מלאכי יענשוך לא וגם עליךילעיגו
 אינן ואם וכו' המנהג שכחח ישמע לא שקולן בלחשמברכוח
 מהר"י בשו"ת מבואר גיסא ולאירך הן, נביאוח בנותנביאוח
 "גהנם" אוחיות דמנה"ג לומר העולם בפי דשגור ס"1 סי'מינץ
 ל"ח. כלל המ"ם מערכח בשר"ח ועיין הקרמונים מליצחוזהו

 הל"א ריבמוח פ"ב בירושלמי מכואר דמילחאולקושטא
 פ-ר פסחים בירושלמי הוא וכן הל"א פ"אובב"מ

 ראכ מן למישתייה רלא רנהגין נשייא זעירה ר' אמרהל"א
 למנהג ודמז יסור דכשיש רברים מכמה יעו"ש מנהגעל'ל

 כן. לנהוגצריכים

 ממנהג הוא קטניוח איסור שכל אעפ"י העני' לרעתיאכן
 מ"מ לגזירה גזירה גוזרין ואין נפש נוחי אבותינושנהגו

 מנהג לבטל שלא נכון העומד על מרובה פרוץ שהדורעכשיו
 הקדוש החג טרדח מחמח כחוב, אמיך תורח תטוש ואלישן

 יאריך, שנוחיך וה' אקצרהבעל"ט

ירידו,
 חופ"ק ליעבעס אייויק יצחקהק'
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 יבסימן
 הרב לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום

 נ"י פענפיל אהרן יצחק מו"ה חו"בהמופלג
 יע"א. באלטימארבעיר

 להחפלל יכול אם בע"פ להחפלל שיכול במי שאלחובדבר
 משום אסור אולי או בכוונה שיחפלל כדי הסידורמחוך

 כש"ס כמבואר בכתב לאמרן רשאי אחה אי שבע"פרברים
 רמוחרין רהאי אמרינן אי בין לחלק רצד וכח-ר ר"סגיטין
 לעח דחויה רק או הוחרה מגרר הוא לה' לעשוח עחמשום

 זח.ש.הצורך

תשיבה:
 גרירא קריאה רעל בפשיטוח נראה ראשונה בהשקפההנה

 גיטין בש"ס ראמרינן רהאי כלל קפידא שום ליכאבחול
 אחה אי שבכתב רברים וכו' נחטני בר יהורא רבי דרש ס'דף

 לאומרן רשאי אתה אי פה שבעל רכרים פה בעל לאומרןרשאי
 לישראל למוסרן רשאי אחה אי שבכתב דברים ופירש"יככחכ,
 שרש"י הרי לכוחבן רשאי אחה אי פה שבעל ורברים פהעל
 הרי לקרוחן רשאי אחה אי כתב ולא לכותבן במלת הרגישו"ל

 הי' וזה הכחיבה על רק שאלה שום אין הקריאה רעלכהדיא
 חידושיו כל לכחוב נהג שלא אדלר נחן ר' הגאון שלהקפירא

 ר"ח סי' באו"ח החח"ס הגאון תלמידו וכמוש"כ ברמזיםרק
 בכחבי דהיינו לכחוב ניתן רלא היכא ובאמח כח"רשהביא
 בשבח בגמרא אמוראי דפליגי לשון בכל הנכחביםהקורש
 מצילין אין בהן לקרות נחנו לא דמ"ר אליבא הונא דלרברקט-1
 ניתנו לא בר"ה החוס' שכחבו מה וכפי הדליקה מפניאוחן
 לכחוב ניתנו רלא כיון טעמא רהיינו פור"ח הרב דפי'לקרוח
 בע"פ לאומרן אסור שככחב דרברים משום כהן לקרותאסור
 שבע"פ דדברים מקום בשום מצינו לא אבל בתוס'עיי"ש
 ואדרבא בכתב לקרותן אסור שיהא לעשוח עח משוםשנכחבו

 יהא בע"פ משניוח או מסכח איזה שיודע מי א"כ הכי נימאאי
 הראשונים גדולי כל ולדבריו הספר מחוך ללמודאסור

 אח"כ למדו לא שבע-פ החורה כל בע"פ שידעוכמלאכים
 דפסקינן וכיון מחכימות, אוחיוח המימרא וירוע הגמראמתוך
 יהי' אמא' לקרות שניחנו מפני בשבח מצילין קודש כתבירכל

 מתפלל היה רהאריז"ל וירוע הסירור מחוך להחפללקפידא
 ובודאי בבאה"ט, צ"ג סי' או"ח בש"ע כדהובא הסירורמתוך
 בחוך החפילה ואם בע"פ בחפלה אפילו לכוון יודע הי' להאריז"
 החי האר"י הקדוש הי' לא בוראי רחוי' בגרד רק הואהסירור
 להינצל סגולה שכחבו מה וידוע הסירור. מחוךמתפלל

 זה וסמכו הסידור מחוך להחפלל החפילה כעח זרוחממחשבוח
 ט', )אסחד וגו' הרעה מחשבחו ישוב הספר עם אמר הפסוקעל

 זה, מטעם בע"פ שלמד הגד"א בשם שאומרים ומהכ"ה(,
 אמח. זה שאק אמרו מחלמיריוהדכה

 והרי חז"ל מררשוח על מיוסרים התפילות מן רהרבהוידוע
 די"ז מגילה בש"ס דאיחא עשרה שמונה חפילחאפילו

 הסדר על כרכוח י"ח תקנו נביאים גם ובהם זקנים ועשריםמאה
 לפני ברכוח י"ח הסדיר הפקולי שמעון איחא בגמרא שםולהלן
 ע"י הברכוח נחקנו שכבר ואעפ"י כיבנה, הסדר על גמליאלדבן

 מ"מ ויסדום וחזרו שכחום הסדיר מה אמרינן מ"מ זקניםהק"כ
 נחקנו ברכות הי"ח דכל הלקט בשיבולי מובא במדרשותאיתא

 י ב 4ש י"ב י"א, סי' או"חשו"ת



כזזיבי י"ב ס" או"חשו"תבית
 עד אבינו אברהם מימי המאורעוח לפי לזמן מומן 11 אחרבוו

 אברהם וכשניצל כסדרן ותקנום כללום והם הגדולה כנסחאנשי
 מגן ה' אחה ברוך ואמרו המלאכים פתחו כשרים מאודאבינו
 טל עליו הקב"ה והביא נשמחו שפרחה יצחק ובעקידתאברהם
 הברכות יתר וכן המחים מחיה ברכח מלה"ש אמרו תחיהשל

 הרבה המה שלנו התפילות לפי"ן לכן המאורעוח ע"ינתחברו
 על לפרש כחב בגיטין שם בגמרא ורש"י חז"ל אגדוחמדברי
 מעייני לקיש בן ור"ש יוחנן דר' בגמרא החם דאיחאהא

 לכתוב ניחן לא והא בגמרא ופריך בשבתא דאגרחאבספרא
 ניחן לא הא ופירש"י חורחך הפרו לה' לעשות עח משוםומתרץ
 גם דבריו ולפי יעו"ש. ואגדה הלכה גמרא דבר שוםלכחוב
 הש"ס בהגהות חיות מוהר"צ הגאון אבל לכתוב אסרואגדות
 כבר היו יוחנן ר' קודם עוד דגם וכתב רש"י דסרי עלהעיר
 רכלאים בפ"ט הירושלמי מרברי והביא בכחב חז"לאגדות
 והחנצל יוסי ב"ר ישמעאל דר' מקמי קם לא חייא דר'הל"ג
 חהילים באגדת לעיין מסתכל שהי' במחשבה טרוד שהי'א"ע
 דהי' ומבואר זה, בסגנון ל"ג פ' בב"ר וכ"ה הפנ"מ בפי'יעי"ש
 בן ור"ש יוחנן ר' גבי בגמרא דאיחא והאי חז"ל אגדותכוחבין
 אבל הדיוטוח כשטרי להם נחשבו ולא בשבתא התם איירילקיש
 אותן מצילין שאין מפני הגמרא וקושייח רבוחא שום איןבחול
 מוחר ראגדות גרידא הכחיבה איסור מצד ולא הדליקהמפני

 חייא דר' הירושלמי מדברי הביא מהך"צ שהגאון ]כמהלכחוב.
 מן איחכנע שלא איתא שלפניגו בירושלמי דרבי מקמי קםלא

 בבלי מש"ס להביא יכול הי' וגם יוסי ב"ר ישמעאל דר'קומוי
 אחר בסגנון חהילים אגרוח של זה ענין החם דאיחאבקידושין

 ולא ברבי שמעון ר' ואזיל וחליף מסוחא בי' יחיב הוה חייאדר'
 שניחי חומשין שני לאבוה ל" ואמר ואחא ואיקפד מקמיהקם
 של חמישיוח שני ופירש"י מפני, עמד ולא חהלים בספרלו
 ראיה ליכא דמבבלי י"ל אך אגדותיו מדרש לו שניתיספר
 איחא בירושלמי אולם בע"פ עמו למד ואפשר בספרשלמד
 מבואר עכ"פ אגדה חילים ספר בכל עיניי אשגריתהלשון
 חפילוח דסדר למימר איכא וממילא לכחוב הי' מוחרדאגדוח
 לקרוחן מוחר וממילא לכחבן ומותר רבוח אגדות בי'איכא
 דש"ס דקושייח וז"ל דבריו בחוך חייח המדר"צ שםומש"כ
 לכחוב אסור וה ומפני הדליקה מפני אוחם מצילין דאיןכיון
 בחול אבל בשבח רק איירי וה בהם, לעיין אסור ושובאוחם
 באגדוח לא אבל בכחיבה רק כלל בקריאה קפידאליכא

 דבריח יוחנן ר' בשם עומדין אין פ' בריש בירושלמיכדאיחא
 יעו"ש. משכח במהרה לא ספר מתוך אגדה רהלומדכרוחה

 מחוך להחפלל קפידא ראין זה מטעם לפיע"ד נראהלבן
 בפרט כלל קפידא שום אין דלהלכה שביארנו כמודסידור

 שבע"פ חורה כל לכחוב לעשוח עח משום החירו שחז"ללאחר
 הדליקה מפני להצילן דיכולים כיון בהן לקרוח לכ"עמוחר
 הלכות רכוחבי בגמרא כדאמרינן חליא בהא דהאבשבת
 ועיין הדליקה מפני אוחן מצילין שאין מפני תורהכשורפי
 או ליה דמשכח דמאן מטעם שכחב די"ד בתמורהבשטמ"ק

 יעיי"ש. שורפו אוגונזו

 מתוך לקרוח דמוחר אחר מטעם לומר יש דמילחאולקושטא
 התוס' שכחבו עפי"מ שבע"פ חורההכחב

 קאמרינן דהיכי שם שהקשו רברים בחוד"ה רי"דבתמורה
 ברבר אלא להקפיד דאין בחרא בתירוץ וחירצו בע"פמומורים
 לחירוץ ראיד מביא הגר"א ובהגהוח חובחן ידי אחריםשמוציא

 על וקורין נכנסין דבמנחה התם דאיחא דכ"ח חעניח מש"סזה
 ג"כ שדביא מ"ט סי' במ"ב ועיין יעיי"ש, שמע אח כקוריןפה

 דרק בהרא בחירוץ כן שחירצו ד"ע יומא ישנים החוס'מדברי
 כמו י"ל ועפי"ז בע"פ, לומך אסור חובחן ידי רביםלהוציא
 האיסור כל רק ביחידות שבכחב חורה בע"פ לומר קפידאדאין
 חורה לקרוח רגם לומר יש כן כמו אחרים אח לדוציאהוא

 י"ל ביחידות אבל רבים להוציא רק קפידא אין ג"כשבע"פ
 בע"פ לומר דמוחר דטעמא לומר שיש ואעפ"י לכ"ע.דמוחר
 אימחא משום למיחש איכא ברבים דרק כיחידותדברים

 איפכא לומר סברא איכא שבע"פ בדברים ממילאדציבורא
 לא אולם ביחיד לא אבל הכתב מתוך לומר מותר ברביםדרק
 סי' בב"י עיין דציבורא אימתא מטעם בוה הטעם שיהי'מצינו
 נראה לכן בע"פ, פסוקים לומר להחיר טעמים שכתבמ"ט

 שביארנון. כמו לומר דישלפיע"ד

 מה דכל הנ"ל ביומא ישנים בחוס' הראשון חירוץ לפיוגם
 כמו למימר איכא בע"פ לומר מוחר יום של סידרושהוא
 דברים הכחב מחוך לגמרי מותר יום של רסידרושביאדנו
 בין לחלק בחרא בחירוץ בתמורה התוס' שכחבו ובמהשבע"פ
 מש"ס החוס' לדברי המג"א הביא יד"ח רבים להוציא וביןיחיד
 אמר בע"פ אוחה קורא יחיד במנחה החם דאיחא דכ"חחענית
 כולן אלא בציבור בע"פ חורה דברי לקרוח יכול יחיד וכיר"י

 כחירוץ בהדיא מבואר כקרי"ש בע"פ אוחה וקוריןנכנסין
 שלמה חכמח הש"ע בהגהח הרש"ק שהגאון ]ולפלאהחוס'.
 ראיה כתב בהגהותיו המהרש"ם הגאון וגם זו ראיה ג"ככתב
 רז שכל הללו הגאונים על ולפלא לדם קדמו שכבר הרגישוולא
 והגר"א המג"א דברי ראו שלא התורה מכמני בכל להו אניסלא

 אחר[.על

 לא אבל שבע"פ לחורה אסרו הכחיבה על דרק שכחבנוובכוה
 בתרא בפרק בירושלמי דמבואר לפי"מ הקריאהעל
 יצחק בר שמואל ר' עומד הקורא בפרק ברי"ף מובאדמגילה

 ספרא גו מן חרגומא מושיט סופר חד חמא כנישחא לביעל
 בכחב; בכחב בפה בעל"פ שנאמרו דברים לך אסור לי'אמר
 פסק וכן כתיבה, דוקא ולאו אסור לקרות דגם מבוארהרי

 דכתב מחוך יחרגם דלא הלי"א חפלה מהל' בפי"בהרמב"ם
 שעומד במתורגמן מייר דהירושלמי לומר יש אך פה, עלאלא
 הכחב מתוך לומר דאסור למימר איכא בזה בחורד הקוראאצל
 קריאה במקום שלא אבל בתורה כחוב שתרגום יאמרו שלאכרי

 בשעת דרק י"ל בהרמב"ם וגם בזה איסור דאץ לומראפשר
 בשבח התוס' שכחבו ולפי"מ אחר, במקום ולא אוסרקריאה
 כמבואר יוסף רב כדמתרגם בע"פ לומר שרי דתרגוםהנ"ל
 דמוחר הוא רבותא ממילא כדמחרגם בתוד"ה ר"ג ב"קבחוס'
 התורה פירוש שהוא כיון לאסור אמינא דהוה בע"פלאמרו
 דאין לפיע"ד נראה ולכן בע"פ. לאמרן אסור שבכחבורברים
 גדולים להרבה מצינו שבכחב דברברים כלל ע"ולהקפיר
 מ"ט בסי' הב"ח כגגוש"כ בע"פ לאמרם שלא שהקפידווטובים

 ובדברים לעצמן אפילו פה על לומר שלא נזהריםדהמדקדקים
 להתפלל שהקפידו ומהר"ם דמהרש"ל להגאונים מצינושבע"פ
 חמיד שהתפלל מורו בשם העיד ומהרח"ו הסידור, מתוךדוקא
 בוה. כנ"ל בשע"ח שכתב כמו בע"פ ולא הסידורמחוך

ידידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק 'צחקהק'

*



 י ב(ל י"ג סי' או"חשו"ת ת יבכח
 יגסימן

 כש"ת בלום אוצר המו"מ הרב ידידיכבוד
 שליט"א. גאלדשטיין מאיר חייםמוה"ר

 במוך שבת בערב טהרה הפסק שעשתה באשה שאלתובדבר
 מותרת אם סעי"א קצ"ו סי' ביו"ד המכואר כדיןדחוק

 לרה"ר. לשוק לצאתאח"נ

 שהתקינה במוך אפילו רק השאלה טהרה בהפסק רק לאהנה
 מפתח לצאת יכולה אם אפילו לרה"ר רק ולאלנדתה

 חצרות בעירובי השתתסו ולא רוורין עוד בה שיש בביתביתה
 כן. לשאוליש

 וכו' אשה יוצאת במשנה דס"ד שבת בש"ס זה דיןכ~קור
 שלא הדם בו שיבלע ופירש"י לנדתה שהתקיוהובמוך

 דבכיה"ג זה פי' על הקשו ובמוך בד"ה שם ובתוס' בגדיהיטנף
 דכל די"א בפ"ק כדאמרינן הוא ומשוי טינוף אצולי רקהוי

 על הדם יפול שלא שכוונתה פירשו לכן משוי הוי טינוףאצולי
 הרבה הביא ש"ג סי' והטור מצערה, ונמצא עליה ותייבשבשרה

 מהל' בפי"ט בהגמ"יי ועיין התוס' כשיטת שפסקוראשונים
 רק התוס' כשיטת ט"ו סעי' ש"ג סי' בש"ע פסק וכןשבת

 בגדיד. טינוף אצולי משום רש"י כמו פירשהמאידי

 יפול שלא משום דרק זה דין יסוד דכל בזה לפיע"ד נראהלכן
 קושיית משום יוא מותר אז עי"ז ותצטער בשרה עלהדם

 מש"כ עפ"י קושייתם לתרץ נראה אבל הנ"ל רש"י עלהתוס'
 בברזא משמוש גבי שי"ב בסי' בטור מובא מרוטנבורגמהר"ם
 לצאת דשרי נראה הי' בגוף כולו תחוב הברזא דאם הטבעתבפי
 בפיו המוציא דצ"ב המצניע בפרק דתנן להא דמי דלאבו

 כשהוא דהתם אסור אבל פטור דשבת פטורי וכל פטורובמרפקו
 בלוע שהוא הכא אבל נראה המשוי מרפקו ופושט פיופותח
 שמכניסו ניון מתירו איני אמנם דשרי. נראה הי' בגוףכולו
 איכא להני ממש דמיא דלא אע"ג ולהוציא להכניס כדיתדיר
 קצת דמי דלהכי בדבריו מבואר וכו'. אסור אבל דפטודלמימר
 ולהוציאו לחזור כדי תדיר שמכניסו כיון ובמרפקו בפיולמוציא
 מהר"ם מדברי דמשמע ע"ז נתב בסק"ח שםוהמג"א

 ולכאורה לכתחילה, מותר בגוף כולו התחוב דדברמרוטנבודג
 מרוטנבורג מהר"ם מרברי משמע רהיכי ביאור צריכיןרבריו

 דלהכי כתב מרוטנבודג הר"מ דהרי מותר בגוף כולודבתחוב
 לחזור כדי תדיר שמכניסו כיון ובמרפקו בפיו למוציא קצתדמי

 דמכניסו משום אסוד דלהכי מדגיש בעצמו הוא הריולהוציאו
 ואיזה כולו בגוף תחוב שאינו משום ולא ולהוציא להחזירכדי
 מהר"ם דברי פי' והב"ח בגוף, כולו תחוב לענין כאן ישדיוק

 וכו' תדיד שמכניסו כיון מתירו איני אמנם וז"ל,מדוטנבודג
 בגוף כולו בלוע שהוא אעפ"י מתירו איני קאמר רהכינראה
 כדי הוא פעמים ברוכ שהרי ובמרפקו בפיו למוציא דמידמ"מ
 ובמרפקו בפיו ובמוציא בגוף נשאר יהא ולא ולהוציאולחזור
 ממש דמיא דלא ואע"ג ואסור המשוי נראה פעמים ברובג"כ
 שיהא א"א בגוף בלוע שהוא באותה ודאי דבסבדא כלומרלהני
 לו אפשר נראה שאינו בשעה דאף ובמרפקו בפיו משא"כנראה
 איכא אפיה"כ מרפקו ופושט פיו פותח כשיהי' נראהשיהא
 פירושו ולפי הב"ח, עכ"ל הני כי אסור אבל רפטורלמימר
 ולהוציא להכניס דדרכו כיון הברזא הר"מ התיר לאדלהכי
 והברזא מוציאו לפעמים דק תדיר בגוף כולו טמון שאינוכלומד

 ממש דמיא ולא קצת ובמרפקו בפיו למוציא דמי לכןנראה
 בהני כן ולא לראותה א"א בגוף שטמון בשעה דברזאלהני

 ולפתוח ידו לפשוט פעם בכל יכול נכסין שהמה בשעהראפילו
 להמוציא ברזא בין יש חילוק דאיזה בזה וצ"ע נראין ויהי'פיו
 בעת אפילו להוציא יכול ג"כ בברזא דהרי ובמרפקובפיו

 אדם כל בפני בשוק להוציאו יכול במוציא רק בהגוףשטמון
 הר"מ מש"כ גם ולהוציאו, לביהכ"ס ללכת צריךובברזא

 מה אסור להכי ולהוציאו לחזור כדי תריר דמנניסומרוטנבורג
 שהוא בשעה העיקר לעולם שם שיהי' צריכים וכי בזההמובן
 הגוף. לגבי דבטל המוציאין כדרך תו מקרי לא ז עי" בהגוףבלוע

 היינו מותר כולו התחוב דדבר המג"א דבדי פירשוהלבו"ש
 פי' וכן תריר ולהוציא להכניס ררכו שאיןבאופן

 ותמה דבריו הביא השקל והמחצית המג"א דברי התו"שגם
 בלשון דהרי המג"א דברי כן שפירשו הלבו"ש על וגםעליו

 דרכו שאין זה דבר כלל הזכיר לא דהרי כן משמע לאהמג"א
 הוא ההיתר דעיקר בדבריו מבואר רק תד'ר ולהוציאלהכניס
 דרכו דברזא אחר פירוש הוא פירש ולכן בגוף כולושתחוב
 כדי להגוף חוץ נשאר מועט דבר דק בגוף כולו להכניסשלא
 ומש"כ פעולתו פעל שכבר שמרגיש בעת להוציאושיוכל

 אינו המעט שאותו כוונתו בגוף כולו תחוב שהברזאהמהר"ם
 יעיי"ש. אותו מכסים האדם של שהעגבות מפניבחשבון

 שאשה במוך דהרי התוס' קושיית דל"ק לומר ישועפי"ז
 בעת ובפרט בעומק מכניסה הרי לנדתהמתקי!ה

 דחוק בעומק להיות דצריך קצ"ו בסי' דמבואר טהדההפסק
 לצאת לה מותר תדיר ולהוציא לחזוד דרכה ואין גופהבתוך
 התוס' קושיית קשה ולא בגדיה יטנפו שלא לצורך רקואפילו
 ואם בכיסו הזב יצא רלא הא גבי בגמרא דמתרץ ~ירא דר'מהא
 שלא כדי לי' מיבעי והא בגמרא דמקשה אסור אבל פטוריצא
 בכיס דהתם חשיב קא לא טינוף אצולי דכל ומתרץ כליויטנפו
 בגופה מכניסה שהאשה במוך משא"כ הגוף בתוך הכיס איןהזב

 לגמרי. דמותר י"ל בזה תדיר ולהכניס להוציא דרךואין

 ובמוך וז"ל שכתב בהדיא כן מבואר המאיריובלשון
 את לשאוב הצנועים בחדריה ליתנו לנדתהשהתקינה

 גופה בתוך משמע בחדריה ולשון בגדיה יטנפו שלאהדם
 החדר נאשה חכמים משלו משל די"ז נדה בש"סכדאמדינן
 קושיית דל"ק לתרץ תיקן זה בלשון והרי והעליהוהפרוזדוד

 שביארנו. כמוהתוס'

 לתרץ שכתב דס"ד בשבת שלמה מגיני בספר ראיתיוכה
 טינוף דאצולי דאמרינן דהא רש"י על התוס'קושיית

 לא מטינוף בגדיו להציל הכיס דנושא בזב היינו הואמשוי
 בגדיו רק יטנפו לא דהרי המטונפין בבגדיו שיתגנה גנאימשום

 שלא כהכיס כוונתו רק בזה גנאי וליכא מבפניםהתחתונים
 כיון משוי הכים הוי שפיר לכן עי"ז ויתקלקלו הבגדיםיתלכלכו
 אין ולכן בגריו בשביל רק יתגנה שלא עצמו בשביל כוונתודאין
 בגדיה יתלכלכו שלא בהמוך דכוונתה נדה משא"כ תכשיט,זה

 האשה מ"מ התחתונים בגדיה שרק אעפ"י בעלה עלותתגנה
 ותמאס בעלה אותה יראה בגדיה כשתפשוט שמאחוששת
 על מקפדת ואינה חתגנה שלא המוך נושאת הכי משוםבעיניו
 תכשיט דוא שהמוך נמצא עצמה על מקפדת רק בגדיהליכלוך
 נמי כן בעלה בעיני חן למצוא דכוונתה תכשיטין שארכמו
 שפירשו ז"ל התוס' לפי' משוי ואינו לה הוא תכשיט הזההמוך

 הגנאי צער נמי כן בשרה על הדם יפול אם תצטער שלאדהטעם
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 דתכשיט פירושי לפי כש"כ שרי עצמה בשביל עושה שהואוכל
 קושיית על תירוץ עוד שהביא שלמה במגיני יעו-ש לההוא

 דדוי י"ל לנידתה שהתקינה במוך תינח הא דבריו ולפיהתוס'.
 שלא גבה תששא דליכא טהרה הפסק של במוך אבלחכשיט
 דזב להאי דומה זה והרי משוי לי' הוי חו א"כ בעלה עלחתגנה
 רא'ות שלש ובעל לבריקה ליה רמיבעי ראיות שתירבעל
 תספור אם לדעת צריכה האשה נמי והכי לספירה ליהרמיבעי

 אסורה. יהי' לרש"י שגם אפשר וא"כ בטהרהמעכשיו

 ומוך מבחוץ שהוא הזב כיס בין יש גדול דתילוקועכצ"ל
 יתורץ זה ובתילוק גופה לתוך מכנסתשהאשה

 שבת בתוס' ועיין לעיל, שביאר:ו כמו רש"י על התוס'יושיית
 שאינה מלאכה של הענין שם שהגדירו .ר"ש נד"הדצ"ד
 למנות אפילו עצמו לכיס א"צ רבזב וכתבו לגופהצריכה
 נמי דהכי 11 להוצאה א"צ מ"מ הכים דצריך :קיים אוראיותיו

 שאלתו בנירון לדי:א ולכן יעו"ש, רוכתא בחד יתיב אי ליהסגי
 שכת בתוס' כמבואר כתכשיטין שהקילו שמצינו כמו להקליש

 יש יארק כניו עם רבתי שהעיר אעפ"י ענני, רבי בד"הדס"ד
 שמקילין הנהו מ"מ כרמלית ולא מה"ת ר"ה דהוילומר

 הראה וח"א טהרה, הפסק של במוך להקל יש בודאיבתכשיטין
 כזה שהחמיר ז"ל מטרניפאל להגאון השרון חבצלת בשו"תלי

 היתר. ולא איסור לא אומר אינילכן

ידידו"ש.

 התופ"ק ליעבעס אייזיק '(:חקהק'

 חשל"ב אלולה"י

 ידסימן
 תשל"ה למ"טמונים עשרה ניסן כ"הב"ה,

 המדעיפ כליל המפורסם הרה"ג מכובדיידידי
 מוהרא"ד כש"ת דאירופד הרבניםמשרידי
 אבד"ק מלפניפ שליט"אקרויס

 דקדלת הרב וכעתהערמאנשטאדט

 שע-
 יע"א. יאיק במודתקוה

 שמזכירים שנתם בקהילתז שההדג נמנדג שאלתובדבר
 הנשים וגם קדיש אומר הקהל כל במועדיםנשמות

 בבר הזה המוזר שהמנהג וכיון קדיש אומרות נשיםבעזרת
 להם הנת או לבטלו מחוייב כת"ר האמ לבטלו קשה שמהנתישן

 וכו'.לישראל

 :תשובה

 בברכות למעט טוב דכאשר נ"ה סי' או"ח נשו"עאיתא
 תשובת בשם שם ומובא בקדישים, למעט טובכך

 עשרה שנאספים זה על תגר דקרא קס"ג סי' שמואלדבר
 משנה או תורה פסוקי על קדישים כמה ואומרים אדםבני

 יזכור תפילת אתר קריש כלל שייך לא ממילא יעו"ש,וגמרא
 התפילה גמר אחר רק ברייתא או פסוק שום אמרו שלאכיון
 קדיש לומד אין שמע על בפורס אפילו ודרי קד'ש לומרתקנו
 כדי אבל ג' סעי' נ"ד בסי' לעיל כמבואר ברכו מיד יתחילרק

 עכ"פ יש הדבר לבטל יסבימו לא בודאי כי למתלוקת יבואשלא
 דעל כיון דשבשתא קריש לומר ואת"כ ברייתא או מזמורלומר
 שכחב ז' סי' חו"מ בסמ"ע ועיין בע"ב, מנהג לבטל וקשהעל

 סי' בריש אברהם באשל ועיין תורה, מדעת דיפך בעה"בדרעת
 ליזהר שצריכים דאעפ"י לברבות דומה אינ, דקדיש שכתבנ"ה

 בו שאין כיון ברכה בבתינת אינו קדיש מ"מ בברבותמלהרבות
 ועיין נמתקים, שאינן משמות שס שום ולא הזכרהשום

 יוסיף אשר עוד שכל וז"ל שכתכ נותלין יש ספרבהקדמת
 המת לנפש טפי ניחא הקדיש באמירת ולהרבותלהתפלל
 שהביאו קדיש בריני המטא"פ על המגן באלף ועייןיעו"ש,
 מהתופת שהשרידים הנורא התורבן לאחר האידנאובפרט
 לזכר קדיש לומר אפילו בעוה"ר זכו לא מאש מוצליםאודים
 ימליצו והמה ודי"ד, ובו' ל"2ראל לדם הנח לכן הוריהםנשמת
 שהנשים מה עקא דא אולם ע"ז, להרעיש אין ולבן בעדינוטוב
 בסי' החוו"י מש"כ 1.דוע מוזר דבר זה קדיש אומרות ג"כבע"נ
 זר דמעשה שם שכתב שע"ו סי' ליו"ד בפת"ש מובאיכ"ב
 פטירתו לפני וצוה בן בלי נעדר שאחר באמשטרדםאירע

 תאמר הלימוד ואחך יב"ח תוך בביחו יום כל עשרהשילמרו
 ;'אף שם וכתב ופרנסי' הקהלה תכמי בה מיתו ולא קדישהבת
 השם, קידוש על מצווה אשה דגם כיון הרבר לסתור ראיהדאין
 היא זרע1 כי לנפשו רוח ונתת תועלת יש בבת דגם סברא ישוגם
 תורה הם שגם ישראל מנהגי בת יתלשו שעי"ז לתוש ישמ"מ
 יעו-ש, כן לזלזל ויבואו ואטלולא כחוכא דרבנן מיל'ומתזי
 ואין כלל נקריש לבת דאין ס"ח בשם ג"כ כתב ש"ע סי'וננל"י

 לקדיש מקום שום אין לכ"ע בביהכנ"ס לכן שטות אלאזה
- צ"ג סי' כת"ב השבו"י כתב בביתה רקלנשים  מובא 
 רתו האתרונים כל אולם לזה מקום דיש - קל"ב סי'בשע"ת

 מזה. קדיש מערכת במש"ש עיין כידוע,דבריו

 וקדושה חורה בדברי אם בזה לעיין יש ערוה באשה קולדכוצד
 על בשלת פ' אנך תומת בספר דהנה כן לומרשייך

 וז"ל כתב כ"א( ט"ו, )שמות לה' שירו מרים להם ותעןהפסוק
 כל אמרה דמרים דהמכילתא המאמר בפי' כתב ז"להרא"ם
 בלשון מפורש ואינו ז"ל בתיי רבינו דברי מטים וכןהשירה

 שייך לא ערוה באשה דקול רענן זית הרב ומש"כהמכילתא
 וכ"כ יעו"ש וכו' אני וכמוש"כ דשכינהא. אימתא דאיכאהכא

 שיש דבמקום קול מערכת לפי דבש בספרו בעצמוהאזולאי
 הרהור. משום ליכא דשמיאאימתא

 בשופטים מפורש ממקרא לזד סמוכין להביא נראהולפע"ד
 דליכא הרי וגו' אבינועם בן וברק דבורה ותשרד',

 מרים גבי הנ"ל בתורה וממקרא שכינה השראת במקוםהרדור
 הגה"ק בשם לפרש ששמעתי לפי"מ ראי' דאין למימראיכא

 וכל מרים דבאמת איפכא לרייק שכחב זצ"ל מבעלזאאדמו"ר
 ומדוייק בפיהם שרו והאנשיס בתפים רק בפיהן שרו לאהנשים
 הי' להנשים כי להאנשים ר"ל "להם", ותען הכתוכ מלשוןכן

 אמרה מרים ור"ל -להן". ותען נקבה לשון להיותצריך
 שכן מוכת המכילתא מלשון אולם שירה, לשירלהא:שים
 אומר הוא לאנשים שירד אמר שמשה שם שכתב שרוהנשים
 שם. פירש"י עיק לנשים שירה אמרה ומרים אתריו עוניןוהם

 וגם דהאנשים כיון להקל סעד עוד למימר איכאדבני"ז.
 משתמעי לא קלא תרי א"כ ביתד אומריםהנשים

 דנורה דגבי ל י" ונזד ערוד נאשה לקול למיהש ליכאובלאה"כ
 אך משתמעי. ולא קלא תרי הוי א"כ ברק עם יחד דשרוכיון
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 דדבורה הא על מי בד-ה דמ"ה כיבמות התוס' שכתבולפי-מ
 ההיא בעת ישראל את שפטה היא כדכתיב ישראל אתשפטה

 הדיכור פי דעל די"ל לדין פסולה ראשה אעפ"י ר'( ר',)שופטים
 יעו"ש, שאני הדיכור דעפ"י י"ל שירה לעניז גם א"כשאני
 אמנם שאני הדיבור דעפ-י הנביאה מרים גבי גם לומר ישובזה
 דיני להם מלמדת היתה שדבורה אחר תירוץ כתבו שםהתוס'

משפט.

 ה בד" רפ"ב קידושין בסוף התוס' שכתבו עפי"מ לומר ישדכן
 בנשים, משתמשים שאנו השתא סומכין אנו זו שעלהכל,

 עושה שאינו דכל די-א ה' סעי' כ-א סי' אה"ע ברמ"אועיין
 סומכים אנו וע"ז מותר, שמים לשם כוונתו רק חיבהדרך

 דאיכא תפילות בעניני בודאי לכן בנשים להשתמשהאידנא
 דלשם סקי"א שם כבי"ש ועיין להקל, יש בודאי דשמיאאימתא
 דכל בני"ד לכז ולאמה, לאביה רוח נחת לעשות היינושמים
 אעפ"י הנעדרים נשמת לטובת דעתן לפי בהקדיש הנשיםכוונת
 וגדול יד בחוקת למחות אין מ"מ מזה נוחה חכמים רוחשאין
 לכן שלום לעשות וכו' והנורא הקדוש השם שאפילוהשלום

 מנהגם. להם יניחלפיע"ד

 והמסתכל כתב הל"ב ביאה איסורי מהל' נפנ"אוהרמב"ם
 כמו להנות ונתכוון אשה של קטנה באצבעאפילו

 לראות או הערוה קול לשמוע ואפילו התורף במקוםשמסתכל
 בסתם אבל להנות כדי במתכוון דרק משמע יעו"ש אסורשערה
 ח"ו מתכוון שמישהו למימר ליכא קריש כאמירת וכןלא

 יחד אומרות שכולן כיון הברה קול רק ששומעים ובפרטליהנות
 קדוש במקום קדושים ודברים קלא מתרי יותר והוי הגבריםעם
 כתב ד' סי' תפלה הל' באשכול ועייז הרהור שום מעורריםאינן
 ומר קול כששומע אף קרי"ש לקרות שמותר שאומר מידיש
 איתמר ולא ממנה ליהנות מכוון אינו אם שערה ורואה אשהשל

 ואח"כ ובשערה, בקולה ליהנות אלא ערוה באשה קולבגמרא
 באמת הוא וכן בגמרא כן משמע שלא זו שיטה בעצמודחה

 ליהנות מתכוון באינו אפילו קרי"ש בשעת תמיר לאסורלהלכה
 כשיטת מתכוון בלא להקל מקום יש קרי"ש בשעת שלאאבל

 הרהור דמעורר י"ל דזמר זמר בלא קול ובפרט הנ"להרמב"ם
 כנ"ל. כעלמא קול לאאבל

 כוונתי רק זה בענין קולות לחפש כוונתי אין כי להתנצלועלי
 והנה זה על להרעיש שאין המוזר המנהג בערלהמליץ

 שאין כיון מותרות אם צ"ע נשים בעורת בחשאיבאומדות
 כדכתיכ אנשים של עדה וצריכים שומעים אנשיםעשרה

 הנס על הודאה בכרכת ומצינו ישראל בני כתוךונקדשתי
 רי"ט סי' ריש כבאה"ט מובא קס"א סי' ח"ב בהלק"טדמכואר
 בפני לאורויי שצריך מפני הודאה ברכת מברכת אשהראין
 ובכנה"ג פנימה, מלך בת כבודה דכל ארעא אורח ולאועשרה
 עכ"פ או אנשים ושישמעו נשים של בביהכנ"ס לברךהסכים
 צ-ע אחד באיש דדי ומש"כ יעי"ש, אחר ואיש נשיםבפני

 שיש מועיל מה אנשים עשרה של עדה כאן אין דאםלפיע"ד
 ואכ"מ. מזה כתבתי וכמק"א אחר אישכאן

 כזאת תהא לא וחלילה חלילה כן להנהע לנתחילהובודאי
 ביד כוח ואין כן עושין שכבר בדיעבד אבלבישראל

 וכו' שוגגיז שיהיו מוטב הזה הריק המנהג לבטלכת"ר

 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקיזו

 אה"ק פתיחת קודם נויאים בימים אירופה נערידכירנא
 באמירת לבכות נהגו בעז-נ הנשים התורהלקריאת

 שיסיימו עד להמתין נהג בביה"כ והחון בקולותהתחינות
 גדולי אצל ראיתי וכז להו דניחא ש-מ רכנן ומדשתקותפילתן
 סתם איתא בגמרא והנה וה. כענין באשה לקול חשו ולאהדור
 סתמא קול ולא ומר קול איתא בפוסקים אולם ערוה באשהקול

 של קולות ובפרט הרהור שום מעורר אינו סתם דקולמשמע
 למיחוש. ליכא בודאי קדושים במקומות ובקשותתפילות

 טוסימן

 חשל-ג למ-טמונים טו"בכ"ה,

 אפרים מו"ה הרה"ג לידידי רבאשלמא
 יע"א. טע-נ בממפיס רב שליט"אגרינבלט

 והוקבע אנשים שני עוד עם ביחד שסעד באחד שאלתובדבר
 ט' שמה שאוכלים במק"א ראה ואח"כ כזימוןלברך

 לכרך עמהם להזדמן לילך מקומו את לעזוב ורצהאנשים
 הכי. למיעבד יאי אי בשםבעשרה

תשובה:

 אסור בשלשה לזימוז הוקבע דכבר דכיון בזה לי הנראהא(
 ריש במשנה כהדיא כדאיתא מהחבורה לחלקלו

 וכן לחלק רשאיז אינן כאחד שאכלו שלשה דברכות ז'פרק
 לזמן שלשה דנשאר היכא דאפילו מבואר חמשה. וכןארבעה
 ואפילו זמון חובת עליו וחלה בהרייהו הוקכע שכבי כיוןמ"מ
 לזמן בהרייהו לקבוע אחרת לחבורה ילכו השנים או היחידאם

 עמהם אכלו שלא כיון כלל מחייכו לא התם מ"מבעשרה
 פ"ז בריש תר"י ה-ה ראשונים שיטות להרבה סעודהבתחילת
 סי' בב"י דבריהם מובא והסמ-ג הבה"ג דעת וכ"הדברכות
 איזה או המוציא ברכת רק קובעתם אכילה אין ולדעתםקצ"ג,
 זמוז חובת עליהם חל לא אבל מומנים רצו אם רק אחרתפעולה
 בעשרה לזמן ורוצה זמוז חובת עליהם דחל להסובריזואפילו
 מטעם ולא לעשות לו אין גדולה מצוה לעשות השםבהזכרת
 עבירה כעובר הוא הרי אלא המצוה מן פטור במצוהשהעוסק

 נתחייבו שכבר במקזמו הנשארים מהשניפ הזמון שמפקיעבזה
 מלעשות פטור דיבנן במצוה העוסק אפילו הרי ובלאה"כבזמון
 ע"ב סי' במג"א כמבואר העוברת דאורייתא מצוהאפילו
 האחרונים. גדולי בזה האריכו וכבר כפרמ"ג עיי"שסק"ר.

 דתנינן הא על דכ"ה לסוכה הרשב-א בחדושי ומבואךב(
 הקשה הסוכה מן פטוריז מצוה דשלוחיהתם

 במצות עוסקים לפטור בדרך דבלכתך קרא לי למההרשב"א
 דהא דצ"ל ותירץ אחרת מצוה מפני וו מצוה יניח למהפשיטא
 גדולה אחרת מצוה ולעשות 11 מצוה להניח בעי דאפילוקמ"ל
 מינה דמיפטר הוא איפטורי דסד"א בירו הרשות איןהימנה
 דכיון קמ"ל בידו הרשות הא ולמיעכד הא למשבק בעי איאבל

 ואסור הרשות כדבר עכשיו אצלו הוא הרי האחרת מןדפטור
 דאפילו בהדיא מבואר עיי"ש רשות של דבר מפני מצותולהניח
 המצוה. להניח אסור הימנה גדולה מצוה לעשותכדי



לא י ב(י ט"ז ט"ו, סי' או"חשו"ת ת יב
 מלשון דרבנן, או מה"ת הוי אי הזימון ברכת ד'ן 1'סודג(

 מנין מה"ת המזק ברכת דמ"ח בברכותהברייתא
 וו אלקיך ה' את הון ברכת וה וברכת ושבעת ואבלתשנאמר
 ברכת 11 וברכת להיפך גורס הגר"א )נ"ב וכו' הזמוןברכת
 דמ"ו לעיל התוס' גרסת וכ-ה הון ברכת זו אלקיך ה' אתהזמון
 הגרסאות בחלופי רבתי נפק"מ יש ולפיע"ד היכן עדבד"ה
 איכא מ"מ מקרא דנלמד דאעפ"י וי"ל לקמן(, נבארכאשר
 ברהמ"ז רעיקר דאע"ג הוא בעלמא אסמכתא דקראלמימר
 בדכת גם דלהת"ק כיון אסמכתא רק הוי ומון ברכת מ-ממה"ת
 בברכת וכמו בעלמא אסמכתא והוי מקרא גלמד והמטיבהטוב
 מנין רב אמר יהודה א"ר רכ"א לעיל דאיתא לפניההתורה
 וברכת ושבעת ואכלת שנאמר מה"ת לאחריה המווןלברכת
 הנו אקרא ה' שם כי שנאמר מה"ת לפניה התורה לנרכתומגין
 בסהמ"צ מנאה שלא - להרמב"ם ס"ל ואפיה-כ לאלקינו.גרל
 שם דכי אקרא אסמכוהו דרבנן בעלמא אסמכתא רק דהוי-
 דברכות פ"ו ריש הירושלמי על במר-פ ועיין אקרא,ה'

 על בהשגותיו והרמב"ן הרמב"ם. בשיטת הדבהשהאריך
 מצוה למגותה ראוי ואין מה"ת דהוי כתב ט-ו במ"עהרמב"ם

 עם אחד גמנה איגו בכורים שמקרא כמו הקריאה עםאחת
 והמג"א יעו"ש, הפסח אכילת עם מצרים יציאת וספורהבאתו
 אסמכתא הוא בזה שהדרשה מפני ם הרמב" מגאה לא דלכןכתב
 להגן תמיד בקודש כררכו הרמב"ם בעד כלום הליץ ולאבלבד

 הדמב"ן. מהשגותעליו

 וה מה ממגי שגבו דבריו הרמב"ן רגלי עפר נשיקת 1אחרד(
 מצרים יציאת ספור ומצות בכורים ממקראראיה

 הבאת ועצם הקריאה בודאי בכורים גבי רהתם ק"פואכילת
 מביאין יש דהרי וב"ז תלויין שאינן רברים שני הןהבכורים
 נשבע אשר לומר יכול שאינו גרים כגון קודין ולאבכורים

 בוה"ו הרי פסח בקרבן וגם דבכורים בפ"ק כמבוארלאבותינו
 ובזמן ארם כל מחוייב יצי"מ ספור במצוה אבל פסח לנושאין

 ספור מצות שקיים אעפ"י כרת חייב ק"פ לעשות החרלהמקדש
 לימוד של המצוה קיום בלא הנרכה התורה בברכת אבליצימ"צ
 התורה לימוד וגם תשא בלא עובד אלא אררבה כלוםאיגה
 כדאיתא היא, גרולה עבירה מ"מ מעכבות אינן שברכותאעפ"י
 שזה תחילה בתורה ברכו שלא על דררשינן רפ"א נדריםבש"ס
 וב"ז תלויין והלימור ברה"ת שפיר לכן הארץ אבדת ח"וגורם
 דזה י"ל לכן ובכורים לפסח כלל רמי ולא היא אחתומצוה
 אמת ומשה התורה בלימוד התורה ברכת שכלל הרמב"םכוונת
 בחדושי ועיין ואכ"מ. בוה הארכתי ובמק-א אמתותורתו

 התורה דברכת שהוכיחו שם ובמאירי דכ"א ברכותהרשכ"א
 מה"ת.הוי

 וכ"ה מה-ת הוי דזימון דס-ל ראשונים יש וה לעונותה(
 דברכות פ"ז מהתוספתא ומקורו הראב"דשיטת

 בש"ס התוספתא גירסת לפי מה"ת דהוי בהריא התםדאיתא
 דומק רנראה כתב בדכות מהל' בפ"ה ספר ובקרית ווילגאדפוס

 אבל מה"ת דהוי יתכן השם דמוכירין כיון מה"ת הויבעשרה
 מקדא דילפיגן דכיון דיליה וחילי' מררבנן רק הוי דשלשהזמון
 תוך רילפינן עשרה וצריך שבקרושה דבר הוי אלקיך ה'ראת

 שבקדושה. דנר ככלתוך

 לשלשה עשדה בין בחילוק לומר נראה הדבר 1בהסבךו(
 שאכלו דשלשה אמתגיתן פרקין ברישרהנה

- מנה"מ בגמרא איתאכאחד  דשלשה מגה"מ ופירש"י 
 אתי לה' גרלו קרא דאמר אסי רב אמר - צירוף לברכתראויין

 הבו אקרא ה' שם כי מהכא אמר אבהו רבי יחד'ו שמוונרוממה
 מנין רבנן דתנו דמ"ח בגמרא רלהלן להתבונן ויש לאלקינו.גדל

- רהת"ק מה-תלבהמ"ו  כמבואר ישמעאל רבי הוא 
 שגורס הגר-א בהגהת ועיין - דברכות פ"ו רישבירושלמי

- רעק"א אומר רביג-כ  וברכת ושבעת מואכלת יליף דהת"ק 
 דאמוראים נאדו מדזע את' לד' מגדלו הזמון ברכת יליףורבי

 וילפו המוון בברכת דאיירי אלקיך ה' את רברכתמהילפותא
 להגאון ומצאתי המזון בברכת כלל איירי דלא אחרינימקראי
 לא מדוע בזה שעמד קמ"ו בשאילתא שאלה בהעמקהנציב
 מברכת ריליף דברייתא הת"ק היינו מהכא לה יליף ותגאקאמר
 בזה, שעמד בפג"י גם ועיין עיי"ש, בזמון דאיירי אלקיך ה'את
 דבעשרה דשלשה לומון דעשרה וימון בין לחלק ריש י"ללכן
 צריך ה' נהוכרת ממילא ה"א דאת מקרא דנלמד כיון מה"תהזי

 הקרית כמוש"כ - שבקדושה דבר ככל עשרה של עדהלהיות
 שפיר ואתי מדרבגן רק הו' דשלשה זמון אבל - הג"לספר
 עשרה דעל צירוף לברכת ראויין דשלשה מגה"מ רש"ילשון
 בגמרא הגירסא יותר נכון ועפי"ז אלקיך ה' ראת מקראידעגו
 שבקדושה דבר ככל בעשרה רמובנו אלקיך ה' מאת נלמדדומון
 לא מוברכת נלמד רומון הגר"א לגירסת אבל עשרהדצריך
 עשרה בין זה חילוק להעמיס יש ובאמת בעשרה, רוקאמשמע
 רכול הפנ"י ברברי מדרבנן רק רהוי רשלשה לומון מה"תרהוי
 לשלשה עשרה בין המחלק ספר הקרית סברת ג"כ דזהולהיות

 בגמרא. הנ"ל דיוק מכח מררבנן רקדהוי

 כבר בני"ד מ-מ מדרבנן רק הוי רבשלשה לפי"ז 1אפיל1ז(
 שעוסק בעת פטור ראורייתא ממצוה דגםביארנו

 לחלק לו דאסור רק דפטור רק ולא ררבנן אפילובמצוה
 ריליף אבהו לרבי ובפרט מהם ומון חיוב לפקוע ג' שלמחבורה
 ברכת בגמדא ילפיגן קרא ומהאי וגו' אקרא ה' שם רכימקרא
 מהאי המצות במגין הוי הג"ל ולהרמב"ן מה"ת לפניההתורה
 מהאי מה"ת הוי בשלשה ומון ברכת גם לדידיה ממילאקרא
 לפניה בהמ"ו יליף הל"א דברכות פ"ז ובירה~למי גופא,קרא
 ונרכת הכא כתיב לפניה התורה מברכת שם שם מגו"שמה"ת
 אף לפניה ברכה להלן מה אקרא ה' שם כי התם וכתיב ה'את
 בד"ה מברכין כיצד פרק ריש ברכות ובתוס' לפניה ברכהכאן
 מק"ו לפניה ברכה בגמרא התם דילפינן דהא כתבולפניה

 לאו ק"ו דהאי שכן כל לא רעב כשהוא מברך שבעדכשהוא
 דלאו משמע לעיל בע"ק וגבי מה"ת הוו דא"כ הואק"ו

 גבי אישות מהל' פ"א ריש בדמב"ם ועיין הוא,דאורייתא
 עיי"ש קיחה קיחה דגז"ש מדות ני"ג דנלמר כסףקדושי
 וה מענין טרפות להלכות בפתיחה ובפרמ"ג ובכ"מבהה"מ
 והנראה סופרים, מדברי כסף לקרושי קרי דהרמב"םיעו"ש
 כתבתי.לפיע"ד

 כ(ז)(ילמן

 להנ"לעוד

 פסת ערב מסכת בסיום שהשתתף בבכור שאלתו 1בדברא(
 לאכול אח"כ יכול אם הסיום אחר כלום טעםולא

 יומא נקרא מסכת דסיום כיון בזה לצדר לפיע"ד הנראהבביתו
 חוינא דכי לי תיתי אביי אמר דקי"ח בשבת כדאיתאטבא

 ועיין לרבגן, טבא יומא עבידנא מסכתא דשלים מרבנןצודבא
 סעודה ולעשות לשמוח דמצוה ברמ"א רמ"1 סוס"יביו"ר
 בשם שם שהביא סקכ"ו בש"ך יעיי"ש מצוה סעודתוגקראת



 י בא י"ז ט"ז, סי' או"חשו"ת ת יבלב
 שישמח רבה מצוה סיים שלא מי דאפילו מרובה בפ'המהרש"ל

 שמחד שמדמה ע' סי' 7ה11"י בשם הביא ובפת"ש המסייםעם
 אין וביו"ט טבא יומא דהוי דכיון ומסתברא הילולא לשמתתזו

 בסי' במג"א ועיין אחר מקום או זה במקום אוכל אםחילוק
 הסעודה על לאכול שמותר דבמקום דפשוט שכחב סק"יתקס"ת
 הסעודה קודם רק בביתו לאכול את"כ ומותר כלל תעניתאינו
 לאכול מותרים הברית בעלי רק בביתו לאכול דאסור דנ"לכתב
 בבוקר לאכול שאסור והטעם שלהם. יו"ט שהוא מפנימיד

 שם המג"א כמוש-כ דסעודה עד קצת שיתענה כדי הואבביתו
 במה"ש. עיין התה"ד בשםבסק"ח

 דהשייכים כתב ט"ל סעי' תקפ"א בסי' המט"א אמנםב(
 הסעודה במקום רק לאכול רשאין אינןלסעודה

 מסעודת לו שולתים אם אפילו לאכול לו אסור בביתואבל
 הסעודה קודם אפילו לאכול דתירו הברית לבעלי רקהברי"מ
 ולכאורה שלו, יו"ט שהוא מפני התיי"א שכתב מה וכפיבבוקר
 בביתו לא אבל לאכול לו מותר בסעודה דרק מדבריונראה
 שמשתתף כ"א סיום סעודת גבי מ"מ הכי נימא איואפילו
 מלשון מוכת וכן בת"ת שמתוייב כיון שלו היו"ט הויבהסיום

 גם כן ומוכח לעיל, המובא יו"ד ובש"ך מרובה בפ'דמהרש"ל
 מרבנן צורבא חזינא דכי לי תיתי הנ-ל בשבת הגמראמלשון
 שרק אעפ"י מבואר לרבנן טבא יומא עבידנא מסכתיהדשלים
 רבנן. לכל הוי טבא היומא מ"מ מסכתיה סיים מרבנןצורבא
 במג"א התרה"ד כמוש"כ דכוונתו לומר יש המט"א בדבריוגם
 לו שיהיה קדי הוא הסעודה קודם לאכול דאסור דטעמאדנ"ל
 לו מותר קצת התענה שכבר הסעודה אתר ממילא תעניתקצת
 אבל הסעודה דתחלת קודם לאסוך רק וכוונתו בביתולאכול
 עם עמהם לסעוד רוקא קפידא דאין דמותר י"ל דסעודהאחר
 בכורים בתענית ולכן עמהם, המשתתפים וכל הברי"מבעל'
 סיום על לסמוך ולא להתענות מחמירים שהרבה אעפ"יבע"פ
 סמך דהוא שצ"ג סי' יו"ר שאול ידי בהגהת כמוש"כמסכת
 בזה החמיר נוב"י הגאזן וגם מסכת סיום על לסמוךקלוש

 אעפ"י בכורים בתענית מקילים גדולים הרבה זאתולעומת
 להיפך מבואר פסחים בירושלמי אבל סופרים, במסכתשמקורו
 על סיום בענין בתשובה בזה והארכתי בע"פ, להתענותדאין
 בתעניח להקל נוהגין והעולם יו"ט הוי - משניותמסכת
 הלילה ממצות התענית ע"י יתבטל שלא כדי והטעםבכורים
 בזה. הרבה מקילים לכן התענית שלאחר חולשתוע"'

 אסור הסעודה דקודם הנ"ל תקס"ת בסי' המג"אדבדבריג(
 בסופ"ב הר"ת מדברי להעיר יש בביתולאכול

 שדוחה דדבר דר"ה בסופ"ק הירושלמי בשם שהביאדמגילה
 שבח בליל המכשירים השבת את שידתה מהו ביוםשבת

 תני בחול תיפתר החביתין לעשות חביתן עושה העמידווהתנינן
 בשבח. בין בחול בין אלקנו בית לעבודת התמיד סדר זה אחאר'

 יכול השכת את לדתות יצטרך שבת ביום דלמחר דהיכאמבואר
 אוקימתות הרבה דיש בירושלמי עיי"ש שבת בליל גםלדחותו
 בסי' מהרש"ם בהגהת מצאתי וכה הנ"ל, האיבעיאלפשוט
 דפ"ד ממשנה גם והביא הנ"ל הירושלמי מדברי שהעירתקפ"ח

 קובע שבת ערב גם רלב"ה וב"ה ב"ש במחלוקת מ"בדמעשרות
 שאסור לחומרא הוי לב"ה דהתם להתם ל"ד ולפיע"דלמעשר,
 לקולא דגם יימר מאן אבל שבת של הקביעות ע"י בע"ש.ואכול

 כן. לכ"הס"ל

 גבי סעי"ב תצ"ג בסי' הרמ"א מדברי לני"ד ראי' וקצתד(
 בערב להסתפי לו מותר א' ביום ל"ג חל דאםל"ג

 אח"כ בהיתר לעשות שיצטרך שידעינן רמה מזה הרישבת
 הנ"ל. המג"א כדברי שלא וזה הדבר התתלת קודם אפילומותר

 יזסימן
 להנ"לעוד

 מעט ואוכלין משקל לאבד שרוצים באנשים שאלתוובדבר
 לעשות יכזלים אם מלבושיהם להקטין צריכיםלכן

 את לקצר שרוצים אנשים או בתוכד ט-ב להיות שחלבשבוע
 הללו. בימים לאסור בגדים כתיקון הו"ל איבגדיהם

תשובה:

 שאסור סעי"ז תקנ"א סי' יבשו"ע בטור שמבואר מההנה
 לתקן ולא - חדשים בגדים לעשות ר"ל בגדיםלתקן

- מכבך לו שישבגדים  אסור כבר הבגדים לבש לא אם ממילא 
 דרי קודם לבשם כבר ואם הימים בט' תיקון שום בהםלעשות

 בבגרים רק שצריכים מה לעשות יכול ובישנים כבר ישניםהם
 בסעי"ג שם כמבואר ללבשם אסור מכובסים או מגוהציםישנים

 שם שניה ולדיעה פשתן, כלי וכן מותר שלנו וכיבוסובסעי"ד
 שבת ולכבוד שלנו וכיבוס פשתן בכל' אפילו לאסודנהגו

 דלקצר נראד שאלתו בדבר לכן דמותר סקי"ר במג"אמבואר
 דשמלה ללבוש בלאה-כ שמותר באופן מותר ארוכהשמלה
 לפתוח קודם צריכים ממילא רותבו ממדת לקצר שרוצה מיאבל

 לה בטל התפירות שהת'ר בשעה א"כ למידתו ולתקנםהתפירות
 לכאן באו תדשות פנים הרי אותם כשמחבר ואת"כ בגדתורת
 גבי דצ"ד ובתים ועיין חדש, בגד לתקן ואסור חדש כבגדוהוי
 במקום ומכבסו ונכנס קורעו ונטמא לקלעים תוץ שיצאבגד
 הוא, בגד ולא רחמנא אמר בגד קורעו רבינא לד מתקיףקדוש

 להלן שנו לא בד"ה בתוס' עיי"ש מעפורת כרי בהדמשייר
 שיחקן בפ" מפירש"י שהביאו מה האו"ד באמצעבדצ"ה
 לאתד ותפרו שחזר הכי לישני ג"כ בגד גבי דא"כ וכו'הפתיחה
 דדיכא מוה ונשמע יעו"ש חדש בגד דתשוב בע"כ אלאשקרעו
 ומתקנו אח"כ וחוזר כלי דין ממנו שנתבטל עד הבגדרנקרע
 לא דלדש"' תדש בגד הוי אי שכ' ותזס' רש"' בפלוגתתתליא
 בבגד לתקן צריכים כאשר ולכן תדש. מקרי ולתוס' חדשמקרי
 אם ותלוי קודם התפירות להתיר צריכים בודאי רתבומדת

 הוי נשתייר לא ואם תהש בגד מקרי לא אז מעפורת כדינשתייר
 ואסור. חדשבגד

 בענין הנ-ל רש-י מדברי שהעיר תס"ח סי' במהרש"םועיין
 עם הפנימי צדו על ישן בגד להפוך בע"פ מוחראם
 פה לכן בזה יותך להאריך ואין יעו"ש. חרש בגד מקריההיפוך

 קולמוסי, שביתתתהא

 הטוב, בכל מברכו דוש"תידידו,

 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

*



 י"ט י"ח, סי' או"חשו"ת ת יבנ
ז~

לג י בנ

 יחסימן
נ"ה,
 החורני להרבני והמשכה ברביי' וברכהשלום
 אברהם מו"ה יוחסין מגזע ומופלגמופלא

 יע"א. יורק בניו נ"י סופר בנימיןשמואל

 כאשר חורה ובני יר"א כמה שנוהגין במה שאלחובדבד
 הבית לסגור וצריכים הביח אח לעזוב בשבחרוצים

 אח עמם לטלטל יכולים אינם עירוב לנו דאין וכיוןבמפחח
 החיצון וכצד 6ן[ך קוןס באנגליח שקורין מה עועדם לבןהמפחח
 של המפחח הוא פנימי וכצד העניבה של מהדק בל כמונראה
 בי הוא גדול וצורך ולמפחח למהדק לשחיהם משמש וזההכיח
 לדעח ודוצה הדלח שיסגור מבלי כלל הביח מן לצאחא"א

 העני'.חו"ד

תשובה:

 דכל ט' סעי' ש"ג סי' כש"ע להמכואר דומה הוא לבאורההנה
 הרבים לרשוח בו לצאח מוחר להמלבוש המשמשדבר
 שנעשה כיון מ"מ המהדק 1ה בלא הולכים שלפעמיםואעפ"י
 דאין ל"ט כסעי' המבואר לבילה ודמי הבגד צורך שפיר הוילכך

 ברצועות וכן אגבה שמבוטלוח ביון כמשא חשובוחהדצועוח
 וגבי להבגד חפורוח הם דהחם ואעמ"י יעו"ש באבנטהתלויוח
 ולא להכחונח לא כלל קשורות ולא חפורוח לא אינןני"ד

 ל"ו כסי' האגור מדברי אחר במקום ביארנו מ"מלהעניבה
 חפגרים להיוח שצדיך הענין דכל ל"ו כלל אדם בנשמחמובא
 לאחויי ואתי נפל דילמא חששא משום היינו להכגר קשוריםאו
 לכן חיישינן, לא משא משום אבל הרבים כרשוח אמוחד'

 ואחי יפול שמא למיחוש ליבא להכחונח דמיהדק כיוןבני"ד
 עיי"ש להכגר לצורך שהוא כיון הוי לא ומשא אמות ד'לאתויי
 משא דאפילו מהירחמלמי בן שהביא מקוצי הר"ש בשםשהכיא
 לפי אולם הרבים, לרשוח להוציא שרי להבגד מחוכרשהוא

 ולהשחמש לחכשיט העשוי דרבר י"א סעי' ש"א כסי'המכואר
 היינו שם מחירים ולהיש בו לצאח אסור נאוח מפחחוח כמוכו
 שזה כיון נמי הכי א"כ נחושח או בדזל בשל ולא כסף כשלדק
 אבל בו, לצאח אסור יהי' המפחח של בצד להשתמשגם

 אם אז תכשיט שהוא בדבר דרק כיון אינו זה דמילתאלקושטא
 בטל לכגד צורך שהוא בדבר אבל אסוד לחשמיש גםמשמש
 של רצועוח כמו לגופו חשמיש צורך שהוא אעפ"י להבגדשפיר
 דליכא כיון להכגד חפודים להיוח וא"צ ל"ט דסעי'האבנט
 צורך הוא דהרי כרה"ר אמות ד' לאחויי אתי דלמאלמיחוש
 קשוריה כה מעמדח דאם נקובה שאינה למחט ודמילהמלבוש

 כה. לצאחרמוחרח'

 תכשיט רהוי לומר דיש מכסף עשוי המהדק אם בני"דדלכן
 אבל להקל, נראה היה בזה"ז כחכשיט רמקיליןלדידן

 מ.גרע וזה ולאשה לאיש חכשיט והוי כן עושות נשים דגםכיון
 מקום יש המלבוש צורך שהוא בדבר אכן ט' כסעי' כמבוארגרע
 דדק שביארנו כמו להמלבוש מחובר להי.ח דא"צלהקל

 גופו על שהוא וכחכשיט להמלבוש, מחובר בעינןבחכשיט
 עליה שיש בטבעח כמו דמוחר לומר יש כגדיו על לאממש
 לחחום שחשמיש. אעפ"י הוצאה איסור עליו שאין לאישחוחם
 דק"כ בשבח כמכואר מוחר מ"מ בשבח האסורה מלאכהשהוא

 צריך בגדו על שהוא מה אבן י ברש- עיי"ש שבצוארו סודרגבי
 שכל רופף הוא תבשיט של ההיתר לכן להבגד מחוברלהיוח
 לנו אין דהאידנא שבת שבתום' של" השר לדעת הואההיתר
 מעורבח שאינה כחצר ודינו כרמלית רק והוי גמוררה"ר

 סע"' שמ"ה בסי' המחבר אבל י"ח, סעי' ש"ג בסי'כמבואר
 בזה לנו די וממילא רה"ר איכא ב1ה"1 שגם 11 כדעהסתם
 ובפרט זו, כגון ולא ממש חכשיטין לאשה תכשיטיןלהחיר
 רק הוא ש"ג כסי' במחבר המבואר ההיחר דבל דכיוןלאנשים
 רבחי בעיר ולכן מ1ידוח, 'היו ואל ש'גגות שיהיו דמוטבלנשים
 להתיר, וא"א רה"ר שהיא לחוש יש בודאי יארק כניו כ'"עם
 יום כל מהבית כל-1 לצאח שא"א נחוץ ענ'ן שזה מכיוןאבל
 אבל בזה לאסור א-א חורה וחלמוד חפילה לצורך ובפרטשבח
 הט-ז כמ'ש"כ לעשוח מהנכון לפ'ע"ד לבן סאוד, קשהלדתיר
 החגור ובראש בהחגורה כן לעשוח הנ"ל י"א בסעי'והמג-א
 הנקבים לח'ך אוח' שתוחבין שבאמצע והלשון זענקלכמין

 זהו מ"ה ס-ק ובמ"ב בפרמ"ג עיי"ש המפחח יהי' לכךהעשויין
 כמ-ע בשאלת העניבה של במהדק אבל מרווח היוחדהדרך
 ואופן שב.ארנו, כמ' היתר ולא איסור לא אומראינני

 ברה"ר עומד הוא כאשר הדלת לפחוח בהחגורהההשתמשות
 מעל החגורה כל לקחח שאסור פא"פ לכמ-ע אמרתיכבר

 כה 'לחג'ר לח'ץ להוציאה בפנים כשעומד או בח'ץהמכנסיים
 על שהחגורה בעוד רק והכנסה הוצאה של איסור כזה 'שכ'

 לכוש שהוא זמן דכל בה וינעול אחד לצד קצת אותה ימתחגופו
 הממשמשים החג ימ. טרדת ומחמח והכנסה הוצאה ליכאבה

 לקצר, אנ. מ.כרח על-טובאים

ידידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק 'צחקהק'

 תשל-ב ניכן'.א

 יטסיכ~ן
ב"ה,
 מגזע בתורה המופלג להרבני תניינאשלום
 נ"י סופר בנימין שמואל אברהם מו"היוחסין

 יע"א יארקבניו

 לכן דמוציאין כדרך זה שאין לומר רצה שנמ-ע מהבדבר
 מוציא אם הרי כן לומר יכול כמ"ע איך אנ. תמהמותר

 שבת במשנה במכואר אסור אבל פטור המוציאין כדרךשלא
 וידוע המוציאין כדרך הוציא שלא פטור בפיו המוציאדצ"ב
 ואגב כן, לומר טעוח זה לכן אסור, אבל פטור שבח פטורידבל
 אם די"ג בכריתות דתנן דהאי המוציא בד-ה שם החוס'כתבו
 שדרכן באוכלין מילי הני חייב בפי1 והוציאו שבתהיתה

 הש"ס ובהגהוח בח'ס', יעו"ש אבילה בשעת בפיולהוצ'אן
 דהרי התוס' בדברי 1ה על העיר זיל פרנקיל ר"בלהגאון
 בגמרא דמקשה דק"ב להלן בגמרא בהדיא מבוארדבריהם
 מיכו'ן דקא כיין אלא ומתרץ בכך הוצאה דרך אין האואמאי

 לאוכלה שצר.ך מחשבתו ופירשיי מקום ליה משויאמחשכחו
 כל בהדיא מבואר 'ע'"ש. בפי' זו לדוצאה ואחשבהבהליכחו
 הר"ח בפירוש דע.ין דלק"מ נראה ולפיע"ד בגמרא התוס'דברי

 כלומר בכך הוצאה דרך אין והא היא דהקושיא בגמראשפירש
 כמקום והנחה טפחים ד' ממקום בעקירה אלא החיוכ דרךאין



 י ב14 כ"ב סי' או"חשו"ת ת יבלך
 החה"ד על השיג שם והט"ז דמוחר ח' סעי' רנ"ג סי'ברמ"א
 הרי המאכלים לכה2ול מתכות האש את המצית ם דהעכו"דכיק
 ואע"ג עכו"ם, ב"טול לענין קי"ג סי' מיו"ד והביא אסורזה

 יהיו שלא החבשילין להחם רק לבישול נחכוון לאדהעכו"ם
 לזה דא"צ כיון ממש לבישול שיכות לחוש חיחי דמהיכיקרים
 איכפח לא לבישול יחכוון כן העכו"ם אם ואמילו הישראלכלל
 מה וגם לאסור, אין ממילא דנפשיה דעחא על זה דעושה כיוןלן

 דאם שם דמבואר עכו"ם בישול גבי דיו"ד מהאי הט"זשהקשה
 כלים בו לייבש חממו אפילו בחנור בשר שיש העכו"םידע
 הבשר לבישול גם נחכות דשמא עכו"ם בישול משוםאסור
 על הקדירוח מעמיד בעצמו רהעכו"ם בני"ד מכש"כוא"כ
 אולם המאכלים, לבה12ל גם שמכוון נראה מזה והריהכירה
 מתכוק נאינו דגם דחם דשאני להחם כלל דמי דלא די"לנראה
 שבח גבי הכא משא"כ בישולו כל אסור ישראל בשבילכלל
 שמא גזירה מטעם ישראל בשביל במכוון רק הוא האיסורשכל
 למיחוש ליכא בני"ד ממילא בשבילו לבשל הישראל לויאמר
 גם דוקא שיתכוון להעכו"ם לומר להישראל לי' דלמהלזה

 כלל למיגזר וליכא ממילא יחבשל כוונחו בלא דגם כיוןלבשל
 חקס"א סי' בפו"כ הגה"ק לזקני יהושע בספר ומצאחיבזה

 הט"ז. קושייה זה כעיןשתירץ

 בנצטנן אפילו ג"כ הקיל סק"מ רנ"ג בסי' דהמג"אב(
 שהניח לאחר החנור מסיק העכו"ם אםלגמרי

 הנך דכל בידך כללא האי דנקוט מ"ג בס"ק ומש"כהחבשילין
 בחבשיל אבל חם בחבשיל אלא אינו זה בסי' הנזכריםשריוחא

 נראה מה"ח בה12ל משום אסור איזה שי"ח בסי' מבוארקר
 דאורייחא בה2ול איזה עכו"ם ע"י דאי יועראל ע"י מיירידזה
 ע"י רמיירי ע"כ אלא ראמירה שבוח רק דהוי עכו"ם ע"ישהך
 דוקא להיות צריך כזה הכירה על התנשילים נתן שהואישראל
 שם המג"א כתב שפיר לכן עכו"ם, בע"י ולא חםבחבשיל
 על לגמרי שנחקרר החבשיל נוחנין שהעכו"ם דנוהגין מ'בס"ק
 ררק מ"ג בס"ק רמש"כ נימא ואי יעו"ש, שהוסק קודםהחנור
 אלא מ', בס"ק קודם למש"כ זה סוחר א"כ מוחר חםבחבשיל
 אפילו ובזה ישראל ע"י מיירי מ"ג דבס"ק שביארנו כמוודאי
 שי"ח בסי' כמוש"כ העכו"ם שהסיק קודם החבשילנוחן

 ליחן אפילו אסור בישול משום האסורים הדברים דכלסקי"א
 רנ"ג בסוס"י כמוש"כ ההיסק קודם החנור על או הכירהעל

יעו"ש.

 דהיינו בהיחר הוא האש שעשייח רק הוא כ"ז אולםג(
 בימי הביח חימום לצורך אש עח2השהעכו"ם

 לצורך האש נעשה א"כ הביח לחימום שא"צ בקיץ אבלהחורף
 בשו"ח ג"כ כחב וכן ט' סי' ח"ד בחשב"ץ עיין בזההחבשילין
 כי בזה להחמיר מש"כ קמ"ה סי' ז"ל מהרש"ק להגאתטוטו"ד

 מוחר שזה הביח להסיק העכו"ם שכוונח כיון הוא ההיחרכל
 שיש ואף ממילא מחחמם והחבשיל הצינה אצל חוליםשהכל
 אפילו ולכן הדערמה, עושה העכו"ם הרי הנכרח הערמהבזה

 ובעה"ש לח בחבשיל אפילו מוחר הרבה ונחחמם קרהחבשיל
 החנור להסיק להעכו"ם לומר יכול הישראל שגם לומררוצה

 רנ"ג. בסוס"י בדבריועיין

 להקל מקום יש מעצמו כן עשה העכו"ם אם בני"ד לכןד(
 כלום עשה לא הישראל דהרי שבח סעודחלצורך

 כשו"ת שהקיל מציט מזו ונדולה העכו"ס ע"י נעשהוהכל
 נתן הישראל אם אפילו רנ"ג סוס"י בשע"ח המובאבי"א

 ג"כ פסק וכן העכו"ם ע"י שהוסק קודם החנור עלהקדירה
 בנחן אפילו להקל הגאון לזקני ז' סי' או"ח ליוואי ברבשו"ח
 מביא רנ"ג סוס"י הלכה ובביאור החנור, על המאכליםישראל
 עכו"ם ע"י להחם לח בדבר אפילו להקל שצירד הברכ"יבשם
 בזה ולסמוך ממש האש ע"ג נוחן אינו אם לגמרי בנצטנןאפילו
 שבח דלצורך המ"ב וסיים בישול, אחר בישול אין הסובריםעל
 בני"ד ולכן יעו"ש, בזה להקל דיש אפשר אחרח עצה לוואין

 על זה אין מ"מ שבח מערב הכירה על הי שהמאכליםאעפ"י
 ולא המאכלים אזבעסט או טס על שמעמידים כיון ממשהאש
 האש בין מפסיק דבר רביש ךדוע בחול שעושק כדרך האשעל

 עדיף וכאן רנ"ג סי' במג"א כמבואר גו"ק כמו מקריוהקדירה
 שדקילו במה והחם עצמו מדעח עשה רהעכו"ם כיתיוחר

 התנור להסיק להעכו"ם אמר הישראל אם אפילו הנ"להנדולים
 אם ובני"ד הצינה, אצל חולים שהכל מטעם הוא החורףביח

 ולא שהייה לא כאן דליכא לפי קיל מעצמו האש עשההעכו"ם
 אם ראפילו לעיל המובא ל"ז בס"ק המג"א דברי ולפיחזרה
 דאסור ה' בסעי' הרמ"א דכחב הקדירה להחם לעכו"םאמר
 על העכו"ם חממו לא אם מ"מ הקדירה להחם להעכו"םלומר
 שגדולי מאחר להקל יש ממש הכירה על או ממש האשגבי

 דבריו ולפי לעשוחו, לישראל אפילו ככה"ג מתיריןהפוסקים
 בזה. להקל ויש ממש האש על שלא הוי ג"כבני"ר

 של אמירתו ע"י האש אח עשה דהעכו"ם היכא דהנהה(
 על עבר הישראל הרי לכאורה לומר ישישראל

 י"א ס"ק שכ"ג בסי' המג"א ולדעת לעכו"ם דאמירהשבות
 טבילח גבי עיי"ש ממנו להנות מוחר דרבנן איסור עלבעבר
 ש"ם כיון בהכלים להשתמש מוחר בשבח והטביל דבעברכלים
 ברמ"א רע"ו בסי' המבואר לפי ולפי"ז לכחחילה אפילומחירין
 סעודח לצורך נר להדליק לעכו"ם לומר רמותר די"א כ'סעי'
 לצורך גמורה במלאכה אפילו לנכרי אמירה דמוחר דס"לשבח
 דעח הוא וכן בזה החמירו מהגדולים ררבים )אע"ג מצוהבמקום

 רצה זו שיטה ועפ"י העיטור בשם הר"ן שיטח וזההשל"ה(,
 אאע-ה קיים איך העולם קושיית ליישב דע"ח בעלהגאון
 למימר איכא ולהנ"ל מיחה, חייב ששבח ב"נ הרי שבחשמירח
 צורך דהוי כיון שבח סעודח לצורך עכו"ם ע"י מלאכהשעשה
 כמה לשיטוח שליחוח יש לעכו"ם ומעכו"ם ומוחרמצוה

 הרי ישראל הוא ואם מלאכה עשה הרי ב"נ הי' אם לכןפוסקים,
 לא הישראל ובודאי - עבר לא דרבנן שבוח ועל שבחשמר
 כן עשה בשוגג רק האש לעשוח להעכו"ם לצווח במזיד כןעשה
 עשה נעצמו הוא אם אפילו ונשוגג עסקינן, ברשיעידאטו
 לאחרים מוחר במשנה מאיר דרבי אליבא דאורייחאמלאכה
 שבש"ע אעפ"י כווחי' פסקו התוס' בעל והר"י ביום, בואפילו
 י"ל עכו"ם ע"י בעשה מ"מ כר"י רפוסק כהרמב"םפסק

 מה על ולפי"ז והש"ע, להרמב"ם גם ביום לבו מוחרדבשוגג
 ובפרט להקל מקום יש לעכו"ם דאמירה שבוח עלשעבר
 לצורך לעכו"ם אמירה לכחחילה דהחיר הנ"ל העיטורלשיטח
 מגוף נהנה הכא דהרי להתם דמי דלא אע"ג שבתסעודת

 ההנאה הרי הסעודה לצורך נר הדלקח גבי והחם ממשהמלאכה
 לכחחילה והחם אמרינן קא בדיעבד אנן מ"מ הנר מגוףאינו

החיר.

 המאכלים הרי האש מן להנוח לצדד חאמר כה דאםו(
 להחם אש שעשה בעכו"ם כמו מותריםבלאה"כ

 של ההיסק קודם התבשילין נתן אם הרמ"א ההיר דכזההכית
 מוחר, צוננות בקדירוח אפילו הנ"ל מ' בס"ק ולמג"אהחנור
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 דבמחנות כין רבים לצורך וגם ,ןבת לצורך שהי בנ"'דלכן
 צורך מקרי הר"ז חולים וקצת קטמם תם אנשים הרכה ישקיץ
 ה' סעי' רנ"ג בסי' כחב שהרמ"א וכיון בזה, להקל וישגדול
 הרמ"א מש"כ כידוע אדם לכל מנהג שזה משמע נוהגיןדלכן

 שכחב מה על לבאר המגילות על ברכה בענין ל"ה סי'בתשובה
 שכחב מקום רבכל לברך שלא נהגו דהעם ת"ץ סוס"יבש"ע
 חכמים רוח אין אבל מעצמן כן נהגו שהעולם הכוונה זהבלשק
 ראוי שכן מזה משמע נהוגין וכן שכתב היכא רק מזהנוחה

 סק"ט. במג"א יעו"ש להחמיר, וא"צלנהוג

 לי' קנסינן אי בשבח ררבנן מלאכה בדין דבעידניז(
 רמ"א בעירובין התוס' הנה ממנה,מליהנוח

 לחחום חוץ שיצאו פירוח בין לחלק כתבו הפסידו לאבר"ה
 לא דבמזיר בשבח המבשל ובין להון ראפקא למאןרמוחרים
 דבררבנן ברבריהם מבואר דאורייחא, איסור הוי דהחםיאכל
 איתא פ"ב רחרומוח במשנה רהרי לכאורה וקשה קנסינן,לא

 הוי שהמעשר אעפ"י בשבת המבשל עם ביחד בשבתהמעשר
 לפי"מ אולם מה"ח דהוי במבשל כמו דקנסינן מדרבנןרק

 במעשר דלהכי ביו"ט ואפה עבר גבי די"ז ביצה בש"סראיחא
 ומאני אחריני פירי לי' דאיח משום אסור בשבחומטביל
 בפירש"י עיי"ש שאני, רשבח איסורא בשבח ומבשלאחריני,
 קנסינן להכי סקילה ואיסור מלאכות מאבות הף רבישולדכיון
 עיין הוא, דרבנן איסורא לשבח ביו"ט ואפה בעבר אבלבמזיד
 ומטביל מעשר רמי ולא י"ל אך סקי"ד ת"ה סי' במג"אמזה

 עצם קודם הרי ומטביל דבמעשר לחחום חוץ שיצאולפירוח
 לאכול כלל ראויין הכלים היו לא העבירה שלהפעולה

 שפיר קנסינן לכן שבח מעשה אהני ממילא בהכליםולהשחמש
 הפירוח הרי לחחום חוץ שיצאו בפירוח אבל ועשה דעברלמאן
 למעשר כלל ל"ר לכן העבירה מעשה קורם ג"כ דאוייןהיו

 ראויין היו הבישול קודם רגם אע"ג בשבת ובמבשלומטביל
 איסור איכא וגם האיסור מעשה ניכר עכ"פ מ"מ חי,לאכול
 בחידושי מצאחי זו סברא וכעין בי', קנסינן שפיר לכןסקילה

 לא שכת דכמעשה שכתכ הנ"ל דמ"א לעירוכיןהריטכ"א
 זה ותיקון פעולה בו שנעשה הדבר בגוף רניכר היכא רקאסרינן
 בעצם שינוי שום ניכר שאינו היכא אבל שבח מעשהנקרא

 נעשה דלא לתחום חוץ חפץ בהוצאח דהיינו האיסור,בפעולח
 שאין כיק שבת מעשה אסרינן לא בזה החפץ בעצם תיקקשום

 יעו"ש. מעשהזה
 בעצם שינוי שום נעשה דלא כיון בני"ד ועפי"זח(

 ליכא איסור מעשה ע-י שנתחממוכהבשילין
 סברח ובעצם שבח, ממלאכח יהנה שלא לי' דקנסינןלמימר

 נחי"ח בהגהות ועיין אכ"מ, אבל להעיר יש הנ-להריטב"א
 חמין דליכא כיון שבח במאכלי ולכן בזה, מש"כ ח"הבסי'

 כלל קנסינן לא דבזה אחריני פירי דליכא כמו הויאחרים
בדרבנן.

 שבח מהל' בפי"ב הרמב"ם מש"כ לישב בזה דארדדחנאט(
 נמים לצרפו כדי הכרזל את המחמםהל"א

 למה בהשגוח בראב"ד שם והקשה וחייב מבעיר חולדח זההרי
 והדר רפי דמרפה לאחינא סיכתא כמו מבשל משום אסורלא

 הל"ו בפ"ט לעיל הרמב"ם ממש"כ העיר ובלח"מקמיט,
 מבשל, תולדח זה הרי גחלח שחעשה ער המחכוח אחדהמחמם
 לחייבו בפי"ב הראב"ד שכתב מה על לומר דצה המגידוהרב
 אור נעשה עצמו שהוא דבר רכל נראה ראינו מכשלמשום
 דהרי וקשה מכעיד, אלא המכשל לומד ראוי אינוושודף

 אעפ-י מבשל משום שחייב בפ"ט כחב בעצמוהרמב"ם
 חייב דלהדמב"ם ומסקנחו בלח"מ, יעו"ש ושורף אורשנעשה

 בסי' במג"א ועיין מבעיר, ומשום מחמם ומשום מבשלמשום
 י"כ, לפרק ח' מפרק עצמו סותר דהרמכ"ם שכתכשי"ח
 זה בענין הנ"ל הלח"מ של היסוד עפ"י לומר בזה ליוהנראה
 מחמם משום או בישול משום דלחייבו בישול אחרדבישול
 דשייך במקום חלוי בישול משום לחייבו דבאו רהיכא בזהחלוי
 אחר גם במ~ול משום דחייב להסוברים בישול אחרבישול
 במקום אפילו מחמם משום אבל בלח, רהיינו הראשוןבישולו
 בחבשיל לכן מחמם, משום עכ"פ אסור בישול שייךרלא

 משא"כ לו ורע מצטמק צרכו כל בנחבשל אפילו חייבשנצטנן
 שייך לא רותח שהחבשיל היכא וכל בזה, שייך לא מבשלמשום
 במ~ול דיש דס"ל למאן מבשל משום וחייב מחמם משוםבי'

 בישול.אחר
 לשיטח במש"כ בסק"ג הט"ז בדברי זה רבר להעמיס וישי(

 במקום אפילו רבנצטנן שם שכתב וביאורוהרא"ש
 בכוונחו וי"ל לחייבו ג"כ איכא בישול אחר בישול משוםדליכא
 רברי שפיר וצרקו בזה שביארנו כמו מחמם משוםלחייבו
 אבל דברים אריכוח בזה לי ויש הרמב"ם, בדבריהלח"מ
 הלח"מ דברי על שכתב מה המשנה במרכבח ועייןאכמ"ל,

 ודו"ק.הנ-ל

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקייו,
 ער בר"ה רנ"ג בסי' בביה"ל המ"ב מדבר' רמ"עדמןש"כ

 בעבר קאי רהתם לני"ד ענין זה אין שיעשובכרי
 וכפירש"י דל"ח. בגסרא איפשטא דלא איבעיא רהואבמזיד
 נמ' עבר בד"ה שם התוס' לפי' ואפילו במויד היינו ושההדעבר
 במזיד עכו"ם ע"י שנעשה דמה שם הגר"א כמוש"כ כאןמותר
 י"ד בס"ק במג"א ועיי"ש בשוגג, ישראל שעשה כמוהוי

 ביצה הש"ס מדברי לעיל שביארנו ולפי"מ ל"ה, בס"קובמ"ב
 כסי' המג"א וכמזש"כ גזרינ, לא אחריני פירי דליכאדהיכא

 כנ"ל. לעיל המובא י"ד ס"קח"ה
הנ"ל

 כג1(יכמן
 המופ' הדב לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 צבי יהושע מו"ה כש"ת המדעים כלילבתורה

 יע"א. בדיוודדיל רב שמידמאןשליט"א
 והי' הפסח חג לפני יומים נפטרה שאמו באחד שאלתובדבר

 צערו מתוך היחידי היורש ובנה חמץ בביתהלה
 החמץ. ד'ן מה מאמו שירש החמץ למכזר שכחנאכלותו

תשיבה:
 ג' סעי' חמ"ח בסי' המחבר שכחב עפי"מ נדאה לכאורהא(

 או שוגג הניחו אפילו הפסח עליו שעבררחמץ
 הל"ד חו"מ הלכות בריש מהרמב"ם והוא בהנאה אסוראנוס
 כדי סופרים מדברי הוא קנס אונס או בשגגה דאמילו כןשפסק
 הפסח, אחר בו שיהנה כדי בפסח ברשוחו חמץ אדם יניחשלא
 דהיכא נכ"ח נפסחים הראיש כתכ החמץ שניטלוהיכא
 בל על עבר שלא דכיון הפסח אחר החמץ מותר הדין מןשביטלו
 התם דגרסינן ביה פליגי ובירושלמי למיקנסי', ליכאיראה
 וריש אסור אמר יוחנן ר' מהו הפסח אחר בי"ד חמצוהפקיר
 חייש לא לקיש וריש להערמה חייש יוחנן ר' מותר אמרלקיש

 רהרי הפסח לאחר בהנאה דמוחר למ"ד הקשה והב"חלהערמה,
 דגם אלמא המועד לאחר יבדוק המועד בתוך ברק לאמדתנן
 כלא מיירי דמתניתין די"ל ותירץ כהנאה אסור הפסחלאחר
 שש לאחר היינו המועד דלאחר שפירש"י כמו י"ל אוביטלו

יעו"ש.
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 ישראל בבית שנמצא דחמץ המחבד כתב להלן ובסע"חב(

 הפר"ח ולדעת שביטל אעפ"י אסור הפסחאהר
 בדק ואפילו בהנאה אפילו דאסור שלו בש"ע הרכ הגאוןוכ"כ
 הרשב"ץ בשם הביא יעקב החק אולם אסור, מ"מ כדיןג"כ

 שכתבו מהפ'סקים ויש בהנאה עכ"פ כדינו וביטל בבדקלהתיך
 בא"ר עיין אונס מהמת כלל בדק שלא אעפ"י בביטללהתיר
 החמץ להתיר גמור כא'נס הקילו האחרונים מגדולי והרבהמזה,

 אפילו שהתירו ויש בהנאה רק שהתירו מהם ישאחה"פ,
 בשו"ת עיין החמירו, וההת"ס רעק"א הגאונים אולםבאכילה,
 באונן שכתב תמ"ה סוס"י בפרמ"ג ועיין מזה. קי"ד סי'חת"ס

 שמותר פסח של באחרון או פסח של בשביעי חמץ לושנתחמץ
 עליו חל שלא כיון בזה הערמה השש שייך רלא לאהה"פהחמץ
 האבלות ע"י אנוס שהי' וה מצר לכן יעו"ש, כלל והל"תהעשה
 בספד כמבואר גדולים הרבה בזה האריכו וכבר להקל לצדדיש

 כי בזה להאדיך ואין הו"מ מערכת ובשי"ח תמ"ח סי'אור"ח
 ידועים.הדברים

 בשם ומי יי"ש הי' החמוצים דהנה בזה לרון שיש ומהג(
 שהביא מ"ח סי' בשו"ת הבי"א מש"כ .ידועוקולוניא

 זיעה דק הוי דיי"ש שלמה מגיני בעל להגאון תשובהשם
 כמבואר האחרונים, גדולי בין במחלוקת זה ודברבעלמא,
 רק מה"ת כיעוד א"צ וא"כ באריכות תמ"ב סי'בשע"ת
 בח"י ועיין לקנסו, שייך ולא כלל יראה בל על עבר ולאמררבנן

 והנוב"י בעלמא זיעה הוי אי יי"ש כדין סק"ד הנ-ל תמ"בסי'
 לצרף יש לסניף עכ"פ להתיד. בזה הוכך ס"ד סי'מהד'-ת

 בעלמא. זיעה רק שזה זוסבדא

 בהג"ה שם כתב ט' סעי' חמ"ב בסי' הגר"ז הדב ובש"עד(
 על לסמוך יש גרול הפסד רבמקום יי"שבענין

 בתערובות ביש דאפילו והר"ן .הרא-ש והרי"ף התוס'שיטה
 שהיי"ש כיון מ"מ פרס שתיית או פרס אכילת בכדי חמץכזית
 לא אם מהתעדובח פרס ולשחות לאכול שא"א 'הזק הריףהוא

 מההמץ כזית ש'תה או אוכל שאינו ונמצא בינחייםשישהה
 להשה,תו מותד מהתערובת פרס שתיית או אכילה שיעורבכדי
 בו נותנין ואין בחערוכת טעם נ,תן החמץ אין אם מה"הבפסה
 ואין ולחמיצות לחדיפוח דהיינו בעלמא לקיוהא אלא ההמץאת
 ענר אם לפיכך סופדים, מדברי אלא הפסה קודם לבערוצייך
 יי"ש אף ולדבד'הם בהנאה מותר זה הרי ביערו ולא הפסחעליו

 כזית שיש אעפ"י שכר משמרי או חמוצה מחבואהשנעשה
 חוק שהיי"ש כיון מ"מ מהחערובת פרס שחייח בכדיחמץ
 ואין בינתיים שהייה הפסק בלי פרס ממנו לשתות שא"אוהריף
 קטניות ממיני הנעשה הי'"ש שהרי בתערובת טעם נותןההמץ
 ואין חמוצה מתבואה הנעשה ליי"ש שוה טעמו דבש ממיאו

 דק שהוא והריף הזק עי"ז שנעשה החמץ כה אלא זהביי"ש
 לסמוך ויש בהנאה מותר הפסח עליו עבר ואם בעלמאקיוהא
 הוא הפסח עלי' שעבר שהמץ כיון גדול הפסד במקוםעל'הם
 תעדובת מיני מכל נעשין יי"ש מיני כל ובזמנינו מדרבנן.רק

 מיני מכל נעשה ועיקדו תבואה של קטן מאחוז נעשהומתהילתו
 מכל בו מערביס וחזק הריף נעשה כבר כאשר ואח"כקטניוח
 וביטלו מכרו ולא באנוס להקל סניף יש בזה לכן משקאותמיני

כדין.

 להגעיל מותד אם שאלתו בדבר ק"כ בסי' ההת"ס והגאוןה(
 מש"כ הביא לפסח השנה כל של יי"ש שלי'רות

 דס"ל דנהי שכר של כלים גבי סק"ח תנ"א כסי' השקלהסהצית
 מים עיקרו מ"מ טעם רק ולא שעורים של ממשן הוידכשכר

 א"כ שהכל, עליו מברכים טעמא מהאי דהא שעודים כולוואינ'
 אכילת ככדי כוית בו יש שלנו דשכר הרא"ש שהעידמסתיין
 מינים וגם בו יש מים גם עכ"פ אבל כרת עליו וחייביםפרס

 מינים בו שיש כיון דבי'"ש מדבריו הזינן יעו"ש,אחרים
 מדרבנן. רק הוא לבער והחיוב להקל לדון יש מעורביםאחרים

 הוו לא כי נוקשה חמץ רק הם בודאי וקולוניא נשם מי וכןי(
 מיני כגון ההמוצים שארי וכן כלכ לאכילתראויין

 ודין מים עם פירות מי דהוי כיון נוקשה דהוי י"ל ג"כמאפיה
 אפילו נוקשה דהמץ תמ"ז סוס"י נמחבר 'מבואר להן,נוקשה
 מותר שם המג"א ולדעת הפסח, אחר בהנאה אסוך אינובעיני'
 לכן ידאה, בל על עבד דלא כיון הפסח לאחר באכילהאפילו
 ג"כ הוא והחמץ מררבנן רק ה'י הפסח עליו שעבר רחמץכיון

 הפסה. לאהר בהנאה להקל יש דדבנן תרי והוימדרבנן

 שמכר מכידה השטר בנוסה דהנה בזה עוד לצדד שישוכ1הז(
 שנותן בעת המוכר שכח אם דגם נכתב שלוהחמץ

 בכלל זה גם ברשותו הנמצא חסץ איזה חמצו למכודכו"ה
 שירש החמץ גם א"כ מכידה שבשטר הקנינים עפ"יהמכירה
 מועיל הנוסח וה אם בזה לדון שיש מה אך המכירה, בכללמאמו
 צריך חמץ דהמ'כר סק"ט תמ"ח בסי' המק-ח מש"כ לפיבכלל
 ה'י החמץ מפדט אינו ואם אצלו שנמצא חמץ מין כללפרש
 בזה והעצה יעו"ש, בטל דהמכי ידוע מינו שאין דבךכמוכר
 במתנה לו נותן הוא לו ידוע שאינו חמץ נמצא דאםלכתוב
 ד' סעי' רמ"א בסי' הפוסקים במהלוקת תלוי וזהלהקונה,

 דכשם למכר דמי ומתנה זכייה מהל' בפ"ג הרמב"םדלדעת
 להבירו והכותב מתנה הנותן כך המכר לסיים צריךשהמוכר
 לו שנתן הדכר סיים ולא הואיל וכו' לך נתונה מנכסיקרקע
 דלא דהיכא דמילתא וטעמא כלום. המקבל קנה לא ידועואינו
 שהמין דכיון ס"ל עליו ולהחולקין דעתו, סמכה לא כלום,מסיים
 גם 'לשיטתם סתנה, שפיר הוי ידוע המק,ם שאין אעפ"יידוע
 שאינו אעפ-י מכירה שפיר הוו ידוע שהמין היכאבמכר
 שגם היכא אבל הנ"ל, בסי' באריכות כב"י בזה כמבוארמסויים
 מתנה ואינו מכר דאינו להרמב"ם מורים ידוע אינוהמין

 המין, לסיום המקום סיום שהשוה מה על רק היאומחלוקותם
 אדבע הקנאה כקנין לכתוב נ'הגין שאנו דמה שכתב בט"1ועיין
 כשיטת זהו הקרקע הוא היכן המקום מסיימים ואין קרקעאמוח

 הרמב"ם. עלהחולקין

 רבר שפיר הוי ידוע רהמין רהיכא לשיטחם ועפי"זח(
 מין דהיינו ידוע המין הר' חמץ גכי א"כמסויים

 בלשון אפילו רק מתנה לו שנותן להיות רוקא א"צ לכןהמץ
 לכן כהשטד, דכתובים הקנינים תוקף על להקנות יכול ג"כמכר
 שיטת ידי לצאת דהרי כן ועכצ"ל הנ"ל המק"ה במש"כצ"ע

 לא לשיטתו נמתנה גם הרי והמין המקום סיום דצריךהרמב"ם
 לפיע"ד. וז"פ חמץ גבי כלוםמהני

 אם דגם בהשטר דמש"כ נימא דאי כתבתי ובמק"אט(
 כלום מהני לא לו מכוד הכל המץ איזהנשכח

 שכחב לפי"מ השטר כל על להוש יש א"כ הרמב"םלשיטת
 או ומטלטלין מעות דבהחליף די-א י' סעי' ר"ג בסי'הרמ"א
 כל נתבטל במעות קונין אינן והליפין הואיל ביחד וקרקעמעות
 החמץ גם להקונה שמקנה מכירה בשטר בכתב א"כהקנין
 ואח"כ בהשטד הנפדטים החמוצים כל כמו לו ידועשאינו
 כל גם יתבטל עי"ז המכירה בשעח יזיוע שלא המץ שהי'נמצא

 דכאן שביארנו כמו צ"ל ע"כ אלא שבהשטר, והקניניםהמכירה



לט י בנ(י כ"ג סי' או"חשו"ת ת יב
 שבשוק השער כפי לו שמוכר בהשטו נכתב כבר חמץדהמין
 כן להוכיח ויש מסויים דבר שפיר מקרי הבקיאים שומתוכפי
 הוי מנכסי קרקע דבאומר דס-ל רמ-א בסי' הפוסקיםמדברי
 נכסי כל כולל קרקע דבלשון משום י"ל מ"מ מסויים שאינודבר
 משא"כ אחרים סוגים שהם אעפ-י ג-כ בתים אפילו ניידידלא
 לדוכיח יש וכן מסויים דבר דהוי '"ל משדותי שדה כתבאם

 גזולה שדה במכר ראמר רב על התם דפריך רט"ז ב-ממש"ס
 זכות כל לשני ראשון מכר מה הראשונים מבעליםולקחה
 אמר לא לך מכור מאבא שאירש מה גבי והרי לידו,שתבוא
 כתבו רהרי לכאורה וקשה דעתי'. סמכה דלא משום ומשניכלום
 מאבא שאירש מה דהך דזבנה בד"ה דצ"א דכתובותהתום'
 שלא לירש שעתיד אביו של משדותיו סתם שדה לו במכרמיירי
 דלא מסוייס שאינו דבר לי' הוי וא"כ עיי"ש, מקחו כללבירר
 מסויים. קנין לי' הוי גווני האי דבכי מוכח ודאי אלאקנה

 כתב באם שכתב קפ"ה סי' ח"א מהרש"ם נשו"ת וראיתיי(
 ונשכח חמץ איוה ברשותו נמצא שאםבהשטר

 לפני השטר את קרא אם רק מהני זה במתנה לו נותן הואממנו
 בפיו קרא בלא אבל מתנה לשון גם ואמר מכירה בשעתדנכרי
 כן שנכתב במה תועלת שום אין במתנה לו שנותן השטרלשון

 גם כלל קונה שטר אין שבמטלטלין כיון מכירהבהשטר
 ועיין קנין, עושה שטר אין בקרקע דגם לנכרי ומכש-כבישראל
 דגם למימר דאיכא לתרץ כתבתי ובמק"א דע"ט, ב"קרש-י
 בזה. ואכמ"ל מרובה הפסד במקום בדיעבד מהני בפיו קראבלא

 מועיל דאינו נאמר דאם להעיר לעיל שכתבנו ובכשהיא(
 דגם י"ל אזי מכירה בשעת הנשכח הדבר עלהקנין

 מסויים דבר דבעינן הסוברים לשיטת עי"ז יתבטל השטרכל
 דגם ום"ל הרמב"ם על החולקים רגם לומר ברעיוני עתהעלה
 דבחמץ ג'סא לאידך י"ל מ"מ הקנין מועיל מסויים שאיגובדבר
 החולקים שיטת יסוד דהרי מסויים שאינו בדבר קנין מהנ'לא
 להו דקשיא משום הוא וסייעתו הראב"ד ה"ה הרמב"םעל

 ל" דאית הקרקע כל קנה מ"מ קרקע שם דוכיר רלאדאע"ג
 כור בית לעצמו האדון ויקח התחתונה על העבד שידאלא

 מוכר אני שדה חצי דק"ז ב"ב בש"ס כדתנינן שבנכסיומעידית
 כחוש נוטל דהלוקח בגמרא התם ומפרש שדהו. חצי לו יניחלך
 ח"ג בתשובה הרשב"א והקשה התחתונה, על השטר בעלדיד
 מועיל אמאי ברירה אין דלמ"ד שם בשטמ"ק מובא צ"אסי'

 המוכר דביר כיון איזהו לו סיים בלא שרה חצי לוכשהקנה
 שחצי למפרע הדבר דוברר אמרינן לא הרי שירצה איזהלברור
 דיכי אלא ברירה אין אמרינן לא כאן דעד ות'רץ לו, הקנהזה

 לא אז למפרע אלא ואילך שיתברר משעה הקנין שיחולדא"א
 גם הקנין שיחול שאפשי היכא משא"כ ברירה אין למ"דמהני
 אין למ"ד אפילו למפרע ג"כ מהגי שכשיתברר ולהבאמכאן
 לך קנויין נכסי בכל דהתם למימר איכא ולפי-1 יעו"ש,ברירה
 שייר כור בית איזה ש,תברר משעה הקנין לחול יכול שפירהלא

 והמקח הקנין כשיבורר הרי חמץ מכירת גבי משא"כלעצמו
 ולהלאד זו משעה הקנין לחול מצי הוי לא שש לאחרדהיינו
 שיחול דא"א וע-כ הוא, ברשותי' ולאו בהנאה ראסורכיון
 מהני לא דא ברירה אין קיי"ל דאנן כיון וא"כ למפרע רקהקנין
 מסויים, שאינו דכר על הקנין חל דבעלמא להסוברין גסבזה

 דבר כמו שפיר הוי דכאן שביארגו כמו לומר צריךאע-כ
 שם רש"י שכתב רלפי"מ ד"ט דגיטין להאי דמי דלאמסויים
 כל דעל דכיון קרקע כור מבית חוץ נכסיו כל לו בהקנההיינו
 שייר השדה שזה האדון ל, יאמר בו לזכות העבד שירצהשדה

 כיון חמץ גבי אכל השדות מכל אותו לדחות יכול ועי-זלעצמו

 לו כתב מזה וחוץ בהשטר, הנפרטים החמוצים כל לושמכר
 זה הרי לי מכורים ג"כ הנזכרים ממינים חמץ עוד ימצאשאם

 לכ-ע. לו לקנות יכול ושפיר מסויים דברמקרי

 בחמץ דקנסינן דהא כתב הנ"ל בדכ"ט בפסחים והר"ןיב(
 קנסינן בלחוד לדידיה לאו הפסח עליושעבר

 מובא אסור, נמי לאחריני אפילו אלא איסורא רקעבידמשום
 דאמרינן מהא לדבריו ראיה והביא תמ"ח סי' בב"ידבריו
 מיד מותר הפסח אחר עבירה עוברי של דחמצן פ"קבחולין
 ש-מ אסור, הכי לאו הא דמחליפין וטעמא מחליפין שהןמפני
 בסי' והפר-ח אסור. לכ"ע הפסח עליו שעבר ישראל שלדחמץ
 דצ"ח בב"ק דתנן מהא הר"ן לשיטת סמוכין הביא סק"גתמ"ח
 ואעפ"י לפניך, שלך הרי לו אומר הפסח עליו ועבר חמץדהגוזל
 יראה בל על עבר לא הנגזל הכא והרי החמץ, להנגול לושאסור

 שעבר דחמץ בהדיא מבואר להנגזל אסור ואפיה"כ הגולןרק
 דב"ק דמתניתן י"ל אך דר"ן. כמוש"כ לכ-ע אסור הפסחעליו
 מה"ת אסור הפסח עליו שעבר דחמץ רס"ל דר"י אליבאאתיא
 לכל ואסור כלל חילוק אין לכן לאו איסור בוה דאיכאוכיון
 הסברא ומצד הוא, קנסא משום דלאו כיון לנגזל וגםהעולם
 יראה בל על שעבר קנם מטעם לר"ש דאי כן דעכצ"לנראד
 לשלם אותו קנסו ולא לפניך שלך הרי להנגזל הגזלן אומרמדוע
 הגזלן ובאמת יראה, בל על עבר שהוא כיון חמץ דמילדנגזל
 הרי לפניך שלך הרי אומר ואם לקונסו וראוי באחריותוחייב
 ולר' מזה, נשכר והחוטא יראה בל על עבר שלא להנגזלהקנס
 מפסיד ממילא העולם לכל אסור דמה"ת דכיון שפיר אתי'הודה
 לשיטת ראפילו לומר שם כתב ה' פרק בכורות א ובריט"הנגזל.
 מותר החמץ חמץ בגזל מ"מ אסור נמי לאחריני דהחמץהר"ן

 רק דיינו לאחרים דאסור דר-ן קאמר יא כאן דעדלהנגזל,
 ירושה מתורת כגון מחדש בהחמץ לזכות באים שאחריםהיכא
 מקבל או לוקח או הפסד להם אין אלה דכל סחורה מתורתאו

 להם דאין ירושה מתורת לזכות בנו ובא העובר שמת אומתנה
 הריוח מניעת רק להחמץ חז"ל שאסרו עי"ו בממונאפסידא
 כיון גמור ממון הפסד לו שיש יהנג~ל אבל דז"ל, ל~ה דשו~לא

 גולו לא דאי לפניך שלך הרי לו אומר שהגולן הוא הדיןדשורת
 ממון דמפסיד ובכה"ג לנכרי, מוכרו או הפסח קודם אוכלוהי'
 קנאו כשכבר פסידא לי' אית לוקח דגבי ואע"ג חז"ל גזרולא

 נפשי' על דאפסיר איהו זה לחמץ אסרו שחז"ל כיוןמ"מ
 יכול הרי הפסח עליו שעבר חמץ שוה ירע שלא והיכאשקנאו

 הוא. טעות דמקח ממקחולחזור

 קנסו דלא בכור אוזן בצורם מדוע הר"ן לשיטת קשה אךיג(
 המבואר בשביעית שגטייבה בשדה וכן אחריובנו

 מלאנתו מכווין גבי וכן אחריו בנו קנסו דלא די"ג מו"קבש"ס
 וצ"ל העולם, לכל קנסו חמץ גבי ורק לבנו קנסו לא ג"כבמועד
 מו"ק בש"ם דאיתא הנך דכל כ' סי' או"ח הנוב"יכמוש"כ
 לא שנטייבה דשדה הדבר גוף על איסור שם נקרא לאהנ-ל
 הרי שביעית במוצאי בורה יניחגה אם שהרי השדהנאסרה
 במכווין וכן בעצמו, לו מותרת תהא לשמיטה שגיהבשגה

 שם נקרא ולא מלאכתו עושה המועד אחר הרי במועדמלאכתו
 על איסור שום אין בכור אוון בצורם וכן המלאכה. עלאיסור
 כן ולא לשחטו מזתר בעצמו ה,א אדר מום בו יולד דאםהבכוד
 איסור שם עליו חל החמץ אסרו שחו"ל כיון הפסח אחרבחמץ
 איסור שם עליו שחל וכיון העולם לכל בהנאה אסור דבחייוכיון
 העובר שמת אחר ואפילו מותר להיות חוזר האסור דבראין

 אצל גם באיסורו ונשאר הדבר על איסור שם נקרא כברעבירה
 מזה. באריכות יעו"שבנו,
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 דעביד דהיבא הנ"ל דמו"ק בסוגיא המתבאר ולפייד(

 באיסורא משא"ב אחריו בנו קנסו מה"תאיסורא
 בביטול דמדאורייתא החמץ שביטל ביון בני"ד לכןדרבנן
 המוכא המגי"ש לשיטת וביי"ש מדרבנן אסור ודק סגיבעלמא
 הגר"ו ולשיטת מדרבנן רק ואסור בעלמא זיעה רק הוילעיל
 מה"ת להשהותו ומותר הפסק בלי פרס ממנו לשתותא"א
 לכנו מותר מת החמץ שבעל היכא ובכיה"ג מדדבנן, רקואסור
 איסור כאן שאין ביון אחריו בנו בזה קנסו דלא בהנאהעכ"ס

 בשאר וכן כ"א. ס"ק תמ"ח בסי' הח"י כתב וכןדאורייתא.
 לפיע"ד נראה מדרבנן רק ואסור נוקשה דהם החמץמיני

 למכרם טוב מהיות ובאבילה הפסח, לאחר בהנאהדמותרים
 אפילו מוחר לעיל המובא המג"א דלשיטת אעפ"ילנכרי

 והשי"ת כנ"ל טוב. מה למכרם אפשר אם בזה מ"מבאכילה
 משגיאותיצילנו

 תשל"ה, איירר"ח

ידידו.
 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(נחקהק'

 באונס להקל שדעחו קצ"ט סי' בחשובה בתשב"ץ ראיחיעתה
 ומה בדרבנן, לקנוס ואין סגי בביטול דמדאורייחאכיון
 מהני לא ידוע דלחמץ דס"ל משום באונס מחמירשהרמב-ם

 בריש בידושלמי מבואד ובאמת באונס. גם החמיד לכןביטול
 אפילו בו קנסו קנס התם דאיתא הל"א פאה דמסכת ה'פרק
 שגדש בו קנסו קנס וז"ל מדעתו. חוץ אחרים גדשו אפילוש~גג
 אפילו שוגג אפילו מזיד כדין עד עניים של לוקטן גביעל

 חוץ אחריפ גדשו אפילו שעודין ע"ג חטין אפילוכרוכוח
מדעחו.

 כדסימן

ב"ה,
 צורבא להאי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 יקוהיאל חיים כמר בתורה ומוסלג חריףמרבנן

 נ"י.רוטמאן

 שכתב חרמ"ג בסוס"י הפרמ"ג מדברי שכחבח מהבדבר
 חובה ראשונה בלילה סוכה רישיבח דכיוןלחרש
 מצה כמו רגן מיני מחמשת פח כזית לאכול וצריךמדאודייחא
 לאכול צריך לכן דמצות מחג עשר חמשה עשר חמשהדילפינן
 דגז"ש פסח בליל מצה כמו פרס אכילת בכדי בסוכה פתהכוית
 פירות ממי עשירה יעשנה שלא לומר יש ועוד היא.גמורה
 כזה אריפחא לקדש יכול עליה סעודה קבע דאם למ"דאסילו
 סוכוח של ראשון בליל משא"כ היין על כשמקדש שכןמכל
 במצה ולא מצה בכזיח שיוצא גמור בפת אם כי יוצאאינו

 זת"ד. זה דין הביאו לא הש-ע שמפרשי לחמוה וכחבתעשירה,

חשובה:

 להקשוח כתב דק"ח בפסחים הצל"ח דהנה נזה ליהנראה
 שהי' כי~ן סוכוח בערב גם התענה לא ר"שאמאי

 ליה מהני הוי לא לאורחא בצפרא מידי טעים ואיאיסטניס
 פת כוית כלילה לאכ~ל חייב בסוכוח דגם כיוןמיכלא

 לבסומא דרווחא כיון ותירץ פסח. בליל מצה כמומדאורייתא

 ומיני בתבלין מתובל פת הנוית לאכול יכול ובסוכותשכיחא
 שהרי שהוא כמו לאכול צריך דמצה לפסת ב~ה דמי ולאמתיקה
 להיפך בהדיא מבואר הרי יעו"ש. המצה טעם לבטלאסור
 ~בירושלמי הפרמ"ג דברי הביא שלא וצ-ע הסרמ"ג,מדברי
 שיאכל עד להלן מה בעי זעירא דרבי איתא הל"ז בפ"בס~כה
 דלא בעיא והוא בסוכה. דגן כזית שיאכל עד וכאן מצהכוית

 מקום בכל כמו בכזית סגי אי האיבעיא פי' והקה-עאיפשטא.
 אולם השני. בפירוש יעו"ש כביצה שיעור דבעינן דילמאאו

 בירושלמי האיבעיא דברי פירש ט"ו סי' דסובה בפ"בהרא"ש
 יוצאין אסשר או פת צריך אם רק כביצה או כזית שיעור עללא

 מזה. נתנאל בקרבן עיי"ש תרגימא במיני גםיד"ח
 ססק הרי בירושלמי איפשטא דלא איבעיא דהוא כיוןנראד ולסירוש~

 של שאינו תרגימא במיני דרק לומך י'1 אך לחומרא,איבעייא
 יוצא בתבלין מתובל בפת אבל יוצא דאינו לומר יש בזהפת

 מחיקות שום בלי תפל פח דוקא להיות דא"צ יד"חשפיר
 עוני. לחם דבעינןמצה כמ~

 חמשה עשר חמשה דגמרינן דאע"ג לומר בזה לי שנראהוכוה
 לפסת סוכה כלל דמי לא וה לענין מ"מ המצות מחגעשר

 תאכלו בערב כדבתיב האכילה בעצם הוא החיוב בפסחרהרי
 מצה דהכזית הכתוב וגזירת האכילה היא המצוהמצות,ופעולת

 הישיבה היא המצוה פע~לת כסוכה אמנם עוני, לחם להיותצריך
 עושה והאכילה בקביעות להיות צריך והישיבהבסוכה

 פת שאובל דכיון שאוכל פת איזה נפק"מ אין לכןהקביע~ת,
 יד-ח, שפיר יוצא קביעות של שיעור שזה כזית שיע~רבקביעות

 דאם ז"א הקביעות על דוקא הוא ממצה גז"ש דילפינןוהאי
 יש שסיר לכן תדורו, כעין תשבו בסוכה ישיבה מקרי כזיתאוכל
 שכתב כמו מחיקה במיני מחובל בפת גם יד-ח דיוצאלומר

 העולם נהגו רלא חזינן וגם וברורים נכונים ורבריוהצל"ח.
 בזה. כנ"ל עוני מלחם כזית דוקא בסוכהלדקדק

 חג עשר חמשד עשר חמשה גו"ש דילפינן מילתאובהאי
 חדש דבר בזה לומר לפיע"ד נראה המצוח מחגהסוכוח

 ראשונה דבלילה הא~"ח שיטת מביא תרל-ט בס' הב"ידהנה
 ברמ"א להלכה מובא לילה, ודאי שיהיה עד יאכל לא סוכותשל
 דמילתא בטעמא כחכ '"ב כס"ק והט"ז ג', סעי' תדל"טסי'

 יעו"ש, מצות תאכלו בערב דכתיב המצוח מחג דנלמדמשום
 פ' סי' יצחק זכר בספר שחידש עסי"מ בזה להעירולפיע-ד

 בעצמה מצה חובת מצד א' חי~בים שני איכא מצהרבאכילת
 ומצות כדכתיב פסח חובת מצר כ' מצות. תאכלו בערבכדכתיב

 מצה חובת בין החיל~ק הנ"ל הגאון ומבאר יאכלוהו, מרוריםעל
 תנאים איכא מצה דלחובת הפסח מצד מצה חובח וביןבעצמה
 נידוע. חוכחו ידי בה לצאת כדי בהמצוה פרטייםודינים
 תנאים שום ליכא דבזה הפסח מצד מצה בחובתמשא"כ
 שני פסח גבי כמו חמץ ולא מצה להיות שצריך רקופרטים
 דצ"ה, בפסחים בגמרא כמבואר בבית ומצה כשחמץשנאכל
 כמצת בדיני' להיות צריבה אינה המצה שני פסח רגביופשיטא
 יאכלודו, ~מרורים מצות על כתיב דבקרא אע"ג ראשוןססח
 הפסח עם הנאכל ראשון פסח של מצה גכי לומר יש נמי כןכמו
 נעימים. בדברים ב~ה שהאריך יעו-ש מצה, דיני פרטי כלא"צ

 בקוד"ה פסחים ערבי סרק בריש פסח,ם בתוס'והנה
 עד בעינן מצה דגבי התוספתא בשם כתכומשתחשך

 משום יום מבעוד ויו"ט שבח כסעודח לאכול מצי ולאשתחשך
 דצריך לפסח איתקש ומצה הזה בלילה הבשר את ואכלןדכתיב
 שהסבירו מה וכפי שם הרא"ש כתב וכן עיי"ש, ממשלילה
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 יו"ט בתום' יו"ט קדושת עליו קיבל דכבר דאע"גהפוסקים
 לילה צריך ומצה ופסח שבת או 'ו"ט רק לילה וה איןמ-מ
 לקיים יכול דאינו כ"ד בכלל בהד'א הרא-ש כתב ונןדוקא.
 דמה ל~מר נראה לכן יו"ט בתוספות מצה דאנילת עשהמצות
 וטעמא משתחשך בעינן דבמצה הנ-ל בפסחים התוס'שנתבו
 לפסח איתקש ומצה הוה בלילה הבשר את ואכלו דנתיבמשום
 על דכתיב דפסח חיובא משום הנאכלת במצה רק הוא זהדין

 במצה אבל ממש. לילה בעינן בהאי ~גו' יאכלוהו ומרוריםמצות
 בה בעי ולא לפסח נלל איתקש לא גרידא מצד לשםהנאכלת
 רמאי למימר איכא שפיר ולכן 'ו"ט בתוס' גם ויוצאלילה

 דמצה חיובא מתורת הוא לפסח דסונות עשר חמשהדמקשינן
 ל'לה צריך רבוד הפסר עם דנאכלת דמצה מחיובא ולאגרידא
 ולכן 'ום, מבעוד גפ לצאת ד'כול גרידא למצד הואוהך'קש
 דהרי מצות תאכלו דבערב מקרא דנלמד הנ"ל הט"ו מש-נצ"ע

 הבשר את דואנלו מקרא ~לא גרידא מצה רק נלמד והמפסוק
 דבערב מקרא דהרי דנ"ל בפסחים התוס' שנתבו כמובלילה
 בתשובה ביארתי וכבר לני"ר כלום משמע לא מצ~תתאכלו
 מובנו תורה שכתבה בערב רלשון ח"א בי"אבספרי
 ועיין בוה, שהארכתי יעו"ש החמה שקיעת שאחר יוםמבעוד

 הרש"ל. עם שהתוונח מה סונה הלכות בסוףבט-ז

 קיל פסח בליל מצה חובת של דמצוה מוה עולהולפע"ד
 יום מבעוד גם לצאת דיכול הפסח הוכת שלממצות

 של המצד 'וחר חמור חנאי' בכל מצד דיני פרטי בנל'הרי
 בעל הגא~ן שהוכיח כמו הפסח של מהמצה גרידא מצה,ובח

 צ"ע. הדבר ולכן הנ"ל יצחקוכר

ירידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצהקהק'

 כהסימן

 ה,כ"

 כמדדשו להאברך והמשכה ברביי' וברכהשלום
 מו"ה טהורה ה' ויראת בתורה ומופלגחדיף
 עיה"ק בירושלים נ"י הופמן יצחק אברהםהרב

 בב"א.ת"ו

 מחובר בפנים בד להם שיש גשם במעיל' שאלתובדבר
 בקיץ דבד להסיר יכול ולכן )ויפער( רוכסן ע"ילמעיל

 כירוע, הרוכסן חצי המעיל בחוך ממילא ונשאר הרוכסןע"י
 הבד שדוסר בקיץ זה במעיל כשבח לצאת מותר אם השאלהלכן
 דמעיל לגבי בטל ואינו הרוכסן חצי בפנים שנשארמכיון

 ס"ק ש"א בסי' ברורה במשנה המובא נ"ו כלל בחיי"אכמבואר
 ממש הוא בני"ד ולכן בטל, אינו להשלים שדרכו דכדכרק"נ
 שאלתו. תוכן זה מ"ז סעי' ש"א בסי' הרב לש"ע וצייןכזה,

מ,12בה:
 רחיי"א דינא להאי שאלתו נידון רמי רלא בוה לי הנראהא(

 לכן ונחקלקל שנפסק בדבר מיירי רהחם נ"וכלל
 כמו הבגר לגבי חו בטל ולא ולחקנו להשלים רעתו אם חילוקיש

 לא לכן ולתקנן, להשלים ודעתו הן דמשוכין כיון ציציתהוטי
 שונה אבל לרה"ר, בה לצאת ואסור משוי שפיר והויבטלי

 שהוא הרוכסן כמו מהבגד כחלק נתקן שמתחילה דברלגמרי
 מטלית גרע ולא הבגר, לגבי ובטל בכך שדרכו מהבגדחלק

 אפילו בשבח לרה"ר בה לצאת דמוחר כהלכתההמצויצת
 החלק הן הציצית רביום דכיון וטעמא ציצית זמן דלאובלילה
 ברמב"ם מבואר וכן בה. לצאח בלילה גם מותר הטליתמן

 מוחר כהלכחה המצךיצת רטלית הל"כ שבת מהל'בפי"ט
 הגמורה הציציח שאין בלילה ובין ביום בין בשבת בהלצאת
 וכן האימרה, כמו ומתכסיסיו הבגד מנוי הוא הרי אלאמשוי
 והה"מ מזה. וכמג"א כב"י יעו"ש סעי"א י"ג סי' כשו"עהוא
 בה לצאח אסור מצ~ייצח רטלית שסובר מי דיש הביאשם

 שאין הכריח ורבינו וכו'. ציצית זמן הלילה שאין מפניבלילה
 הציצית עושה שהמצוה מפני אלא המצוה מפני היציאההיתר
 יעו"ש כלל משוי שאינו דבר אלא מוציא אינו והרי להסליחנוי

 אבל להמעיל נוי הרוכסן שאין אעפ"י בני"ר ולכןבהה"מ.
 נוי להציציח משוה המצוה רק דהתם להבגד הציצית מנוייעדיף

 מהבגר כחלק הרוכסן ניחקן מעיקרא הרי דכא אבללהטלית
 בסעי' המבואר באבנט הקבועוח רלולאות רינא להך ודמיממש
 המנעלים שאין ראעפ"י בב"י המובא התוס' מדבריל"ט

 דאעפ"י הרי אבנט, אגב ובטלי חשיבי רלא בהםקשורים
 קשורים דאינן כיון לכלום משמשים הלולאות איןדעכשיו

 היה שדרכן כיון להאבנט המנעלים אח לחבר ועיקרןלהמנעלים
 למעלה אוחן ולמחוח במנעלים דאחח הרצועד ראשלקשור
 נשארו יחף כשהולך ולפעמים באבנט קשור הי' השניודאש

 ואעפ"י בשבת, בהן לצאת מוחר מ"מ כאכנט תלוייןהרצועות
 חשיבותן מפני להאבנט בטלות אינן משי של דהרצועותדהיכא
 בסעי' כמבואר לרה"ר בדן לצאת אסור קשורוח אינן אםולכן
 כית מ"מ להאבנט מחוברימ דהרצועוח דאעפ"י מזה חזינןל"ט,
 אבל חשיבותן, מחמת בטלי לא המנעלים לצורך השתאדאינן
 מן לא חלק ואיק להאננט קשורין רק שהן בהלולאוחהחם

 המנעלים את לחבר רק דעיקרן כיון המנעלים מן ולאהאבנט
 צורך שום להם אין להמנעלים קשורין דאינן היכא לכןלהאבנט
 בני"ר הכא אבל חשיבוחן מחמח לדאבנט רבטלי לומרוא"א
 חלק והוי ממש מחובר אלא להמעיל קשור רק לא הרוכסןהרי
 ומותר מהמעיל חלק שהוא לומר שפיר איכא בזה המעילמן

 בשבת. בהןלצאח

 סה"ח בשם הביא שבח מהל' נפי"ט 1בהגמ"ייב(
 בהן לצאח מוחר באבנט הקבועוחרבלולאוח

 בהן לקשור ראךין והן הואיל וחשובין משי של הן אפילויחף
 ומה יעו"ש. להגביהן למטה התלויות דמכנסים מראשי אחדאח

 ענין אינו ק"נ ס"ק במ"ב המובא החיי"א מדברי כמ"עשהביא
 דמי או עליו נשאר אהד וצד שנפסקו מיירי דהתם לני"דכלל

 וגם בגר לגבי בטלי לא לכן להשלים שרעתו כיון ציציחלחוטי
 מן כחלק יחד בנתפרו אבל קשר ע"י בנתחברו דרק י"לאפשר
 עיון, צריך בזה ועריין הבגר לגבי חמיד בטל רבזד י"להבגד
 הבגר מן כחלק מתחילה שנעשה כיון מותר בוראי בני"דאבל
 פשוט. נדאה כן לדה"ד בשבת נו לצאח ומותר כלום נפסקולא

 בגדיו מרצועוח רצועה דבנפסק דהחיי"א רינא 1בהךג(
 לחקנה היעתו אחת ונפסקה הצדרים שנישקושר

 ק"נ, בס"ק מביאו והמ"ב לדבגר, בטלד רלא בך לצאתראסור

 שגגה רברי שהם עליו כחב ק"ז בסעי' השלחן הערוךהגאון
 רק מיירי החם הרי דקל"ט שבת התוס' מדברי כן שהביאדמה

 שקורין בגד גבי שכתב יעו"ש ובר"ן כרמכ"ם כמכוארבציצית
 תפורים המה ומאחוריו ארוכים שנצין בו שיששטוב-חאלאט
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 החאלאט גבי ודאי בטל' אבנט כמו הבגד סכיבות בהםוכורכים
 באחורי וחלויים קשור שאינו בזמן אפילו בהבגד לצאחומוחר
 שם הרי מ"ז בסי' בש"ע הרב מדברי כמ"ע שהביא ומההבגד.
 עריין, מחובר אחד ראשו ונשאר הבגד מן שנפסק ברברמיירי
 ולמה לעיל, שביארנו כמו לכך מחחילה שנעשה בדבר לאאבל
 החלויוח ברצועוח שמיירי הקודם בסעי' הרב מש"כ ראהלא

 שאין אעפ"י האבנט לגבי בטלוח דהרצועוח המבוארבאבנט
 של דהרצועוח דאמרינן דמה נחבנו וכבר בהן, קשוריןהמנעלים

 ע"י מחוברין רק חפורים דאינן משום רק הוא בטלוח אינןמשי
 שהן כיון חמיד מותר בחפורים אבל מהבגד חלק ואינןקשירה

 מהבגד.חלק

 הסמ"ג בשם י"ר ס"ק ש"א בסי' בט"ו מנואר ובהדיאר(
 דברי והביא ככסוח הוא לכסות המחובר דברדכל

 בחיבור אבל תפירה ע"י לכסות מחובר אם דוקא דהיינוהב"ח
 ועיין ל"ד. בס"ק שם המג"א וכ"כ ככסוח, הוי לא קשרע"י

 בשעה"צ פ"ד ס"ק ברורה במשנה מובא הגר"אבביאור
 חשיב לא מ"מ חכשיט ולא מלבוש לא שאינו דברראפילו
 רצה ט"ו סי' אדם ובנשמת יעו"ש, בבגד דחפור היכאכמשוי
 למיחוש רליכא רבמקום לחפירה קשירה בין חילוק דאיןלומר
 הוי ולא מותר נמי קשירה ע"י אפילו לאתויי ואחי נפלדילמא
 שם בנש"א המובא ל"ו סי' ובאגור הבגר, לגבי ובטלכמשוי
 שיש הסרבלים על וז"ל כלל מיחוש ביח ליכא רבחפוריןמבואר
 וחלויין בשבת שנושאין בלע"ז קפוליש מאחוריהםלהם

 רק בהן מתכסין שאינן מאחר משוי להיוח ודינםמאחוריהם
 שאותן והשיב ברצועוח, שתלויין אותן ובפרט מטינופתלהציל

 בהן מחלבשין לפעמים כי המלבוש נמו שהן מוחריןשחפורין
 משא דאפילו מקוצי הר"ש וכתב והגשמה, והקור הרוחמפני
 אוחן וכל שרי למלבוש מחובר כשהוא לפעמים הצריךכזה

 בהדיא מבואר הרי עכ"ל. עבדי שפיר לאו ברצועותהתלויין
 דע"כ דבריו על כחב בעצמו והנשמ"א שכחבנו, כמוהחילוק
 לאתויי ואחי 'פסקו שמא וחיישינן ברצועוח בחלוייןדמיירי
 מה דכל מבואר עכ"פ הוי. לא כך ובין כך בין משאאבל

 את לשמש שנעשה כיון כלל משא חשיב לא לבגדשמחובר
 לחלק יש בזה לאחויי ואחי יפול שמא ובחשש הצורך בעתהבגד

 לא. ובלאה"כ קשור או תפורבין

 כוסימן

עודלהנ"ל

 מבפנים הבגד צוואר שעל המיחלה אורות שאלתוובדבר
 או באמצע שנפסק יחד על הבגד בו לתלוחהעשוי

 המחלה שאין כיון לרה"ר בהבגד לצאח מוחר אם אחדבצד
 זת"ש. להשלים דדעחו משום הבגד לגביבטל

 כיון מותר בוראי כלל חשוכ שאינו בר של במתלה הבהא(
 כלל חשיבוח לו שאין מחמת להשלים דעתוראין

 איכא בזה אחד מצד ונפסק ברזל של שלשלח הוא אםאבל
 אבל לרה"ר, בו לצאת ואסור עליו להשלים דדעתולמימר
 להשלים דעתו אין ובודאי חשיבות לו אין אז באמצעבנפסק
 דהיכא ציציח גבי דקל"ט בשבת בגמרא כדמצינוומוחר
 דחשיב משום חטאח חייב כהלכחה מצוייצח שאינהדהטליח
 רש"י בפלמחת ותלוי ל"ח סע" בשו"ע כמבואר להשליםודעחו
 של דטעם דלרש"י בטלי, ולא דחשיבי הגמרא בפירושוחוס'

 ציציח( בד"ה )בתוס' הר"ח ולפי' ציצית מצוח הואחשיבוח
 ולשיטתם בטלי לא לכן עליהם להשלים עור שיכול משוםהטעם
 הבגד, לגבי בטל לא ולחקן להשלים שיכול ערך לו שיש מידינל
 ואסור בטל לא חשיבות איזה לו יש אם ני"ד גבי כןכמו
 דהכל מסתברא חשוב דבר נקרא מה והשיעור בשבח, בהלצאח
 שאינה דטליח ענינא בהאי ובעיוני המקום. ולפי האדםלפי

 רב דאמר בהאי בזה להעיר לפיע"ד נראה כהלכחהמצויצח
 כהלנחה מצוייצח שאינה בטליח דהיוצא דקל"ט בשבחהונא
 ויש בטלי. ולא חשיבי טליח לגבי דציציח חטאח חייבבשבח
 כיון חטאח דחייב בסחמא אמרינן לא מדוע לכאורהלהחבונן
 שהולך האיסור מחמח בה לצאח אסור ממילא מצוייצחדאינה
 לעיל בעירובין רש"י שכתב לפי"מ ציציח בלא כנפוחבד'

 אחר מזוג יוחר לובש אם הוא חפילין ומן שבח רלמ"רברצ"ה
 איסור אחי חוסיף בל על שעובר כיון מ"מ חכשיט דהויאעיג
 נימא נמי הכי דכריו ולפי ונו', כמשוי עליו ומשוי חוסיףבל

 כמשוי לי' משוה צ'ציח בלא כנפות ארבע לבישח שלדהאיסור
 הציציח. משום ולא גופא הבגד מטעם חטאחוחייב

 הנ"ל רש"י דבר' עפ"י הקשה ציציח בהל' ארי' 1השאגתב(
 ראיתא מהאי למשוי לה משוהרהאיסור

 מצוה שארבעחן זו את זו מעכבוח ציציוח ד' חנן דנ"חבמנחות
 מאי בגמרא ומקשה מצוח, ד' ארבעתן אומר ישמעאל ר'אחח,
 הונא רב דאמר בינייהו איכא ה1נא ררב רבינא אמרבינייהו
 חטאת, חייב בשבח כהלכחה מצוייצת שאינה בטליחהיוצא

 ולא לשלש הטיל מיהו הונא דרב להו איח דכ"עופירש"י
 דהוי בחטאח וחייב כהלנתה שלא מצוייצת הויא לח"קלרביעי

 דשלש כהלכחה מצוייצח הויא ישמעאל ולר' משוי ציציחלי'
 גם דהלא השאג"א ע"ז והקשה פסול, ואינו איכא מיהאמצוח
 להד' הטיל ולא לשלש בהטיל הן מצוח רארבע ישמעאללר'
 האיסור צריך ישמעאל לר' גם א"כ חגרע בבל עוברהרי

 אחח במחן שנתנן ארבע במחן דאמרינן כמו למשוילהשווח
 השאג"א. קושיית תונן זה חגרע, לא על ועובריוצא

 משוה רהאיסור קאמר לא דרש"י לומר לפיע"ד נראה לכןג(
 ולא בגד לא אינו בעצמו שהוא בדבר רק כמשוילי'

 איכא בזה וחכשיט בגד נעשה הוא המצוה מצד רקחכשיט
 משוה הזה דאיסור תו אמרינן איסור בזה ריש דדיכאלמימר
 גמור תכשיט או גמור בגד בעצם שהוא בדבר אבל משוי,להו

 לכן משוי, לי' משוה רהאיסור למימר ליכא בזהבמציאות
 המשוי לכן אחת מצוה רארבעחן דס"ל דלהת"ק שפירמחורץ

 אינן בעצמן שהן משום למשוי הופכוח הן כי הציציח חוטיהן
 בהן שאין בזמן לכן ובגר למלבוש אוחן משוה המצוה רקבגד
 דארבעתן רס"ל ישמעאל לר' אמנם למשוי. נעשין הןמצוה
 הטיל ולא ננפות לשלש הטיל אשר בעח א"כ הן מצוחארבע
 הוא האיסור אז חגרע לא משום הוא האיסור אשרלארבע
 כיון אחח מצוה עוד הזה כהבגד שחסר כלומר גופאבהבגד
 להבגד משוה לא ואיסור כהלכתן הן לדידיה ציציותשהשלש
 כזה בבגד אין ישמעאל דלר' בגמרא קאמר שפיר לכןכמשוי,
 כלל משוי אינו בגד בעצם שהוא דבר כי הוצאה איסורמשום
 חגרע, לא משום בו שיש אעפ"י חטאח חיוב משום בוואין

 השאג"א. קושייח שפירומתורץ

 דבטלית לעיל שהקשינו מה לתרץ נמי נזה 1אר11חנאד(
 האיסור ואין במציאות בגד שהוא כיוןגרידא

 משט חטאח חייב כהלכחה מצוייצח באינה לכן לבגד להמשוה
 חיוב ליכא כלל מצויצח באינה אבל לבגד בטלי דלאהצ'ציח
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 עשה על שעוכר ואעפ"י משוי הוי ולא נגר שהוא כיוןחטאת
 לשיע"ד, וז"נ כנפוח, ארבע בה שיש נבגד צ'ציח חיובשל

 שי"ג במצוה המנ"ח בדברי טובא לי קשה הכי נימא דא'ה(
 לחדש שם שכחב והנה( בד"ה הנ"ל במצוה)יעו"ש

 איסור על שעובר ממה חוץ עור של מנעלים ביוה"כ שנועלדמי
 כיון חטאח חייב לרה"ר הללו במנעלים יצא אם הסנדלנעילח
 מש,ה הסנדל נעילת של דהאיסור משוי אלא הוא מלכושדלאו
 דאיסור תפילין גכי הנ"ל כעירוכין רש"י דכרי עפ"י משוי,לי'
 של האיסור הכא נמי הכי משוי להחפילין משוה חוסיףבל

 דנעילח דאמר למאן מיבעיא ולא משוי, לי' משוה הסנדלנעילח
 דנעילח למ"ד אפילו אלא משוי הוי בודאי מה"ת הויהסנדל
 חו שאסרו כיון דרבנן איסור דגם אפשר מדרבנן רק הויהסנדל
 ביוה"כ זה במנעל לצאח אסור א"כ משוי אלא מלבוש הוילא

 יש שביארנו ולפי"מ יעו"ש, גמור משוי כעל עליווחייבים
 או בגד אינו בעצמו שהדבר במה רק כן קאמר לא דרש"ילומר
 איכא בזה ותכשיט נגד נעשה הוא המצוה מצד רקתכשיט
 בעצם שהוא בדבר אבל למשוי לה משוה שהאיסורלמימר
 למשוי. לה משוה דהאיסור לומר שייך לא נזה נמציאותמלנוש

 אומר וז"ל י"ג( סי' בנ"' )מזנא החכלח בפרק והמרדכי1(
 חוט לאיש נפסק שאם מדרויי"ש שלמה הר'הי'

 לובשו שאם אוחו שיחקן עד ללובשו שאסור בשבח טליתשל
 דאע"ג בשמעתין כדמוכח דליחיה ר"י והשיב בעשה,עובר

 דמצוח לר"י נראה לכך דרבנן, בכרמלית שדי הוי לאדאיפסיק
 אמר ולא כשילבשנו ציציח בו להטיל אלא אינו דציציחעשה
 ציציח בלא כנפות ארבע בו שיש בגד תלכש לא כלשוןהכתוכ
 ומ"מ ציצית, בו להטיל גרידא מ"ע אלא עמו הדין ודאי הי'דאז
 יכול עתה שאין כיון עוכר אינו וגם ללנוש אסור הטליתאק

 בעשה שלובשו שעה כל עובר ודאי ובחול שבת שהוא בולהטיל
 הד' לשיטח כי יראה בדבריו והמעיין עכ"ד. ציצית בודהטיל
 כלל בזה וליכא הבגד, לבישת רק הוא האיסור מדרויי"ששלמה
 מענין רק הוצאה איסור כלל הזכיר לא כי שבח הוצאתאיסור
 הטור בלשון כדמצינו ציצית בלא כנפות ארבע לבישחאיסור
 כהלכתה מצוייצת שאינה דטליח הגמרא כלשון שכתבשם

 כי מזה מוכח הוצאה, משום דהיינו חטאת חייב בשכתהיוצא
 למשוי אותן משוה האיסור בגד עצמן מצד אינן אשרהציציח
 אותו משוה האיסור אין כגד עצמו מצד שהוא הטליתאבל

 כדי בהציצית נשאר שלא דהיכא בפוסק,ם מצינו וכןלמשוי.
 ולא להטלית שבטלין מפני בהם לצאת איסור אין אזעניבה
 בהטליח לצאח אסור מדרךי"ש שלמה הר' דלדעת כללהזכירו
 במציאות עצמו שהוא דבגד ודאי אלא משוי עצמו שהואמפני
 על דפליג הר"י לדעת וכן אופן, בשום כלל משוי הוי לאבגד
 ארבע של בגד ללבוש דמוחר וס"ל הנ"ל מדרויי"ש שלמההר'

 שאינו כיון מקום מכל אבל בשבת דהיינו לתקנו שא"אבמקום
 כמשוי מיחשב עצמו שהכגד להיות יכול ציצית מצותמקיים
 בזה להאריך ויש בזה, צ"ע ועדיין המצוה, מקיים שלאכיון

 לאורה להוציאו יזכיני השי"ת המנ"ח על ובספריואכ"מ,
 בזה. הדבדהאדכחי

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 הדין מצד כשכת, חלקים השני לרכס מותר אם שאלתוובדבר
 טוב מהיות אמנם מנא מתקן משום בזה דאין לומריש

 בשבח נשחנה האויר מזג אם אבל שכת מערב כן לעשותמהנכון
 לצורך. להתיר יש שכת מערב כן לעשות יכולולא

הנ"ל

 כזסימן

 ידידי לכבוד והמשבה ברביי' וברכהשלום
 הכהן יהורה חיים מו"ה בלום אוצרהרה"ג

 יע"א, בהאמילטאן רב שליט"אווייזער

 הד' ככל משמרתו על לעירו שנא מעח היות שאלתובדבר

 אפילו החעניח קריאח קרא לא אחח פעם אףצומוח
 ובדוחל מחענין שבעה או ששה שליכא מחמח באבבתשעה
 ועחה למנין מתפללים עשרה יום בכל לאסוף לו עולהגדול

 בעצמו והרב המחענים מצוח שומרי אנשים שנינתוספו
 ועל המחענים אנשים חמשה לו יש ועכ"פ שמחעניסוהשמש
 אם בשאלחו נפשו לכן שמתענה, מי עוד יש אם בטוח אינויוחר
 חפילת תשחכח שלא כדי עננו ותפילת ויחל לקרות מקוםיש

 התענית.וקריאת

תשובה:

 עננו ותפילח ציבור התעניח ביום ויחל קריאח נענין הנהא(
 בביהכנ"ס מתענין עשרה שמה דאין במקוםלהש"ץ

 עשרה דבליכא ג' סעי' תקס"1 סי' ובש"ע בטור המבוארלפי
 אם מסחפק ובפרמ"ג בפ"ע, כרכה עננו לומר א"צמתענין
 חפלה, בשומע לומר הכריע והגר"א תפילה בשומע עננולומר

 צומות דכד חכינ נן מהר"ם תשובת בשם מניא שםובשע"ת
 שבעה או ששה רק שם יש אם אפילו נינהו קבלהדמדברי
 בסי' והפרם"ג ויחל, ולקרות עננו ברכח לומר יכוליםמתענין
 הי' עשרה השמונה הש"ץ לומר כשהחחיל אם מסחפקחצ"ב
 לומר 4כול בזה אם מקצתן יצאו ואח"כ מתענין עשרהשם

 סי' בתשובה והחח"ס יעו"ש, עצמה בפני ברכה עננוהש"ץ
 בחשעה לחורה לעלות יכול מתענה שאינו מי דגם הכריעקנ"ז
 שאינו מי אפילו לכן היום, חובת משום היא דהקריאה כיקכאכ

 הצבור כל אפילו זה טעם ולפי החורה, בקריאח מחוייבמחענה
 כתורה לקרות יכולים מ"מ ומריעי קצירי כגון מתעניןאינם
 קצת מיתון דצריך שם מסיק למעשה אולם ויחל, בסדרבמנחה
 באנ נחשעה שאכל שחולה החח"ס להגאון לו ברור זהאבל

 במנחה. לחורה לעלותיכול

 הכפורים יום גבי שכתב כ"ד סי' הגרעק"א בשו"ת ועייןב(
 יכול סכנה בו ויש חולשה מחמח מחענה שאינומי

 מחמח הוא בשחריח שהקריאה כיון לחורה לעלותבשחרית
 במנחה רק 1י1"ט שכת כשאר כמו היום וקדושת היוםחוכת

 יעו"ש. כזהמסתפק

 להקור שכחנ ל"א ס" ח"נ פענח צפנח נשו"ח וראיתיג(
 ברכה מטבע נקרא אם וקריאה תפילהבגדר

 החענית, משום או זאח ולקרות זה לומר צריך התעניתדביום
 מטבע בגדר הוי דאז בזמן הקבוע חענית בין דנפק"מ שםוכחב
 של בגדר הוי אז סיבה משום רק דהוי תעניח ובין חפילהשל

 של הזכיר לא אם דכ"1 ברכות בחוס' רפליגי במה וכןהזכרה,
 דאם שתים, ור"ח שבח במוצאי מחפלל אם ושבת חודשראש



 י ב:(ו כ"ח כ"ז, ס" או"חשו"ת רצ יב:כוד
 הוא ואם יזכיר לא מ"מ דהרי חזרה שייך לא הזכרהמשום
 התפלל לא דמ"מ פעמ עוד להתפלל צריך תפילה שלמטבע
 אינמ אם צומות ד' דבכל הוא כך לדינא וסיים וכו',כתקנה
 עננו אומר והש"ץ רחל קורין מתענין עשרה אין אפילודחויים
 צריך צומות בג' נדחה ואם ברכה מטבע זה כי עצמה בפניכרכה
 בדבריו, יעו"ש לדינא הוא כן א"צ באב ובתשעה מתעניןעשרה
 ברמיזותיו רגיל אני אין כי דבריו כל מבין אני שאיןואעפ"י
 נראה זאת עכ"פ ולהבינם, בדבריו לעיין אשתדלואיה"ש
 הברבה מטבע דהוא ביון דמילחא דטעמא רלרינאמרבריו
 להקל סעד איכא לסן היום לחובת היא והקריאה היומלאותו
 לומר רגיל שהי' ז"ל מאאמו"ר קבלתי ואני הצורך, בעתכזה
 הפחות לכל או עשרה יש אם ולמנות לשאול א"צ צומותדבד'
 לחוש א"צ המנין ועל בודאי מתענין שהי' כיון מתעניןז'

 לי הי' ולא הנ"ל והגרע"א החת"ס דברי על הסתמךומסתמא
 ונימוקו. טעמו פיו את לשאולהזדמנות

 להקל ג"כ שכתב סעי"ז תקס"ו סי' נעה"ש וראיתיד(
 מתענין במקצת דדי הקבועימ ציבורבתענית

 הגדולים מן לאחד שראה וכתב עננו, ולתפילת התורהלקריאת
 למעשה ולכן הנ"ל( החת"ס על כוונתו בודאי )נ"ב, כןשהורה
 זאת רק להיפך, בש"ע מפורש דין נגד הלכה לפסוק קשהבודאי
 ביהכנ"ס יש מתענין כמה ולמנות לשאול דא"צ נראהעכ"פ
 בתורה לקרות יכולים מתענין שממ שיורעים כיון רק צומותבר'

 קרה"ח ענין בל לבטל שלא ברי עצמה בפני ברכה עננוולומר
 בזה. להתיישב צריכין עדין ולמעשה צבור,בתענית

 זה דין דהנה כזה לפיע"ד נראה זה בדנר ובהתבונניה(
 דאין סעי"ג תקס"ו בסי' המחברשכתכ

 בכית ממ כן אם אלא עצמה בפני ברכה עננו אומרהש"ץ
 כיון מתענק עשרה בעיר "ם אם ואפילו מתענין עשדההכנסת
- לא, עשרה בביהכנ"סשאין  הדשב"א מדברי מקורו 

 תענית עליהם שקבלו בעשדה איתא ושם פ"א סי'בתשובה
 הש"ץ אק דלעולמ הרשכ"א וכתב בביהכנ"ס אינןומקצתן
 דכיחידימ עשרה שמ שיהיו עד עצמה בפני ברכה עננואומד
 לא אבל כן כתב עליהם שקבלו בצומות דרק בהדיא מבוארדמו,
 בשם שם השע"ת הביא וכן קבלה, מדברי שהן צומוחבד'

 בן מהר"ם בשם שם בבדכ"י הוא וכן בתשוכה חביכ בןמהר"ם
 בד' אבל עלייהו שקבלו בצומות רק מיירי דהרשב"א -חביב
 האגודה ובספר בזה. די מתענין בששה או בשבעה אפילוצומות
 יכולים מתענין שלשה רק ליכא דאפילו איתא בב"ח()מובא
 קיי"ל דלא עליו כתב והב"ח רחל, ולקרות עננולהתפלל
 לקריאה גדים קא ריומא דס"ל הנ"ל החח"ס וסברתכווחיה,
 בן מהד"ם כסברת חה נינהו קבלה דמדברי צומות בד'היינו
 או לשבעה עכ"פ רק מקיל זו סברא עפ"י דהמהר"ם דקחביב
 רצה זו סבדא עפ"י והחת"ס סתענין, עשרה וא"צלששה
 שזה כיק ומריעי קצידי דהיינו מתענין אינם בכולםלהתיר
 מתענין ג' גם האגודה ולשיטת יום לאוחו הברבהמטבע

 כדי דהוא לומר יש ג' והמספר ויחל, וקורין עננומתפללק
 זו כסברא נאמר דאם לי קשה אך יתענו, לתורה העוליםשעכ"פ
 הצריך מדוע א"כ דין ליומא הברכה מטבע וזהו גרימדיומא
 עכ"פ ולהאגודה מתענין, לשבעה או לששה חביכ בןמהר"מ
 להיות יכולימ ג"כ לתורה העולים אפילו דהרי מתענקשלשה
 וכמו הכפורים יומ לגבי הנ"ל הגרעק"א כמוש"כ מתעניןהאינן
 ממילא וליכא ומריעי קצירי כולהו דאפילו החת"סשכתב

 בזה. לפיע"ד צ"ע לכן לתודה, לקרות אחריניאינשי

 תשובת עפ"י לחלק רצה הנ"ל תצ"ב בסי' דהפדמ"3ו(
 ואין שליחות מטעם שכתב הנ"להרשב"א

 למימר איכא ויחל לקרות אבל בעננו רק וזה ליחידיםשליחות
 עשרה בביהכנ"ם שאין אעפ"י שמתענין בעיר עשרה ישדאם

 של ענין כלל כאן שייך ולא צבור תענית שפיר הוי מ"ממתענין
 כעונה הקורא מפי ושומע וקורא מברך אחד דכלשליחות
 כבוד מפני בציבור נתקן התורה ברכת והרי בלחש,ואומר
 תורה ספרי ב' והרי לבטלה, ברכה חשש כך כל כאן ואיןהציבור

 עמרם, רב מחקנת רק כלל בגמרא מצינו לא ביו"טשמוציאין
 ולפי"מ כזה, שהאריך יעו"ש קצת צ"ע ברכותיה עם הפטרהרק

 אבל עלייהו שקבלו בצומות מיירי דהרשב"א לעילשביארנו
 דאין לומר יש בזה לגמרי שונה קבלה מדברי שהמ צומותבד'

 דיומא כית לומר יכול עננו דגם ויחל לקריאת עננו ביןחילוק
 הברכוח. מטבע והף גריםקא

 י"ל בעיר כנסיוח בתי עוד יש אם שאלתו בנידון לדינא לכןז(
 מחענין שיש כמו והוי צומוח כד' מתענק שמהדיש

 בעיר שכשיש קהלות באיזה מנהג דיש הפרמ"ג דכתבבעיר
 קורין מתענין עשרה בביהכנ"ס שאין אעפ"י מחעניןעשרה
 אומרים אין עננו אבל בברכוחיה( ההפטרה גם )ומסתמאויחל
 אין לעיל שכתבנו ולמאי חפילה, בשומע רק עצמה כפניברכה
 מעלה צד שיש דמה ויחל לקריאח עננו ברכח ביןחילוק

 שנחקן מפני לבטלה ברכה חשש כך כל רליכא החורהבקריאת
 כיון הברבה מטבע דזה בעננו מעלה איכא הצבור כבודמשום

 כנ"ל. גרים קאדיומא

 הטוב, בכל מברכוידידו

 חופ"ק ליעבעם אייזיק יצהקהק'

 קריאה בעל להיות התענה שלא למי מוחר אמובוטאלתי
 בשו"ת פסק כן כי לקרוח לו שאין והשבחיבת"צ

 קריאה בעל להיות יכול שאינו ליה דפשיטא כ"א סי' עשקבאר
 ולפי"מ לעיל: שביארנו לפי"מ כזה עדיין לפקפק שישואעפ"י
 דלדעת קטן גבי כ"ה סי ראשון חלק בי"א בספרישביארנו
 לשיטת ובפרט בתורה המקריא גמ להיות קטן יכול והט"זהב"ח
 יכול ולשיטתם ברבר מחוייב מקרי התורה בקריאת קטןהתוס'
 מיוחד חיוב לקטן שיש במצוה יד"ח אחרים להוציאקטן

 מקרי עכ"פ מחותב התענה שלא מי דגמ לומר יש ולכןמדרבנן,
 מה כפי לקרות לאסוד יש לדינא ומ"מ התודה קריאחלגבי

 הנ"ל. עשק הבארשפסק

הנ"ל

 כחסימן
ב"ה,
 גריגבלט אפרים מו"ה מו"מ הרה"ג ידידיכבוד

 יע"א. טנסי במעמפיס רבשליט"א,

 למעשה הלכה דל"ה כיון במועדו השבחי שלא ר כת" לייסלח
 בהל' הרמ"א כדברי הערתו ובדבר אדחי, דאדחיוכיון

 ונוחנין הכוס על דמברכין כיוה"כ במילה חרכ"א סי'יוה"כ
 הוא חינוך בר לאו החינוק דהרי כת"ר והקשה הנימול,לתינוק

 הברכה. חובת ידי יוצאקואין



מה בי~1 כ"ח סי' או"חשו"תבית
 הב"ח לדעת בת"ב מילה גבי רהנה נוה לי הנראהא(

 בסי' והמג"א הנימול לתינוק רק ליתןשהחמיר
 ליתן מותר חינוך בגדר שדם יתינוקות דגס פסק סק"טתקנ"ט
 להיות צריך טעימא עכי'פ ליוה"ב, ל"ר דדבנן דת"בביק

 וכ"ה שיטעום צריך דהמברך דנ"ב ברכות בש"סכמבואד
 בעירובין בגמדא שם ופריך דק"ד, ופסחים ד"מ עירוביןבש"ס
 צריך דמבדך ומתרץ ולנחיה, עליה לברוך זמן ברכתגבי

 אחא כרב הלכתא לית לינוקא, לוחביה תו ופריךשיטעום
 רבינו בשם דלמא בד"ה שם התוס' וכתבו למסרך, אתידילמא
 למסרך אתי דלמא חיישינן קבוע שהוא זמן גבי דדוקאשמואל
 לא בעלמא אקראי אלא הוי דלא ביוה"כ או בט"ב במילהאבל

 דבתינוק נראה מדבדיהם יעו"ש, למסרך אתי רלמאחיישינן
 דלמא מששא ליכא למינוך הגיע דכלא איירינן חינוך בדשהוא
 הוא רגנאי משום לטעום דצריך רטעמא פי' ורש"י למסרךאתי
 בפה"ג ברכת שתהא וכו' אדם ממנו יהנה שלא ברכה שללכוס
 נדאה רמי. שפיר אחדיני לי' טעים ומכי לצורך שלא הייןשל

 לחנוך הגיע לא או לחינוך שהגיע תינוק בין מחלק דלאמרבריו
 ובמדדכי מיני', יתהנה שלא לכוס גנאי משום טעמאדעיקר
 ביומא דאיתמהיל לתינוק ליתן דסגי ראבי"ה תשובתהביא

 כד"ת ולא למסדך חיישינן לא האי כי ינוקא דגבידתעניתא
 מובא נ"ב סי' בתשובה הר"ן אולם תינוק, לכל ליתןרמתיד
 וצריך לבטלה כרכה והוי זה מועיל דאינו כתב תקנ"ט סי'בב"ח
 בסי' המג"א לדבריהם ורמו לחינוך שהגיע תינוק ממנולשתות
 דהמברך שכתב לפסחים חלאוה במהר"ם דאיתי וכהתרכ"א.
 שאם אפילו'אחד אלא הוא שיטעום דוקא לאו שיטעוםצריך
 ככל הלכך שם ומסיים המצות, את כמבזה נדאה טועםאינו
 כולהו נפקי לינוקא אפילו ליה דמטעם כל הכוס עלברכה

יעו"ש.

 למי לטעום נותנים אין אם דלהר"ן מחלוקתן טעם ולהביןב(
 טעמא ולדש"י לבטלה ברכה הוי לחינוךשהגיע

 יטעמו שלא להכוס גנאי דהוא משום הכוס מן לטעוםדצריכין
 מבואר שם בתשובה בהר"ן דהנה בזה לפיע"ד נראהממנו

 ולא לבדך יכול בשבילו נתקן הכוס שעיקד מי בשבילדהמברך
 ס"ל מילה של בכוס רק נתקן בשבילו שהכוס מי רקלטעום
 הברכה אין ממילא התינוק על חלה המצוה דאין דכיוןלהד-ן
 בגדר שהוא מי ממנו לשתות וצריך התינוק על הולך המברךשל

 סי' יומא במרדכי אולם לבטלה. ברכה וה הדי לאו ואםחינוך
 דבמילה שמשון בדבי יעקב רבינו דברי מקודם הביאתשכ-ז
 הוא הכוס על דמכדכים דטעמא כוס כלא מכרכיםכיוה"כ
 לקטן אמילו להטעימו א"א דביוה"כ וכיון היין על שירהמשום
 בשאר אבל ביוה"כ ודוקא כוס בלא מברכים למסרך אתידלמא
 גם דלהד"ת שם והביא להיולדת, או לתינוק נותניןתעניות
 למיסדך אתי דלמא חיישינן ולא לתינוק מהכוס נותניןביוה"כ
 במילה כוס על דמברכין טעמא המרדכי דברי ולפייעו"ש,
 בטעמא ס"ל דרש"י לומד יש ועפי"1 היין, על שירהמשום

 דלא כיון ולכן היין על שידה משום במילה הכוס עלדמבדכין
 גנאי מרמת ודק בהמצוה חייב שהוא מי בשביל הכוסניתקן
 דבשלמא להתינוק, שנותנין במה בזה די מהכוס לטעוםצריכים
 האיש על החוב ממילא בהמצוה להמחוייב נתקן הכוסלהד"ן
 או והבדלה, בקידוש כמו לשתותו לאחר ליתנו אולשתותו
 אין לרש"י אבל בבדכתו, שיוצא אחר או שותיהושהמקדש

 של שהכוס המצוה דק הכוס לשתות שהוא מי על חיובשום
 די ממילא ממנו ישתה שלא להכוס גנאי וה דבלא -שמהברכה
 חשש אבל להכוס גנאי תו וליכא ממנו טועם הנימול שהדךבזה
 מי על חיוב שום חל לא דמעיקרא כיון כלל ליכא לבטלהברכה

 בקיצור שהוא. מי על חיוב בתודת נתקן דלא לשתותושהוא
 יהיה שהכוס החיוב ולרש"י הכוס את לשתות החיובלהר"ן
 שלא תינוק ע"י אפילו נשתה להיות יבול לרש"י וממילאנשתה,

 חינוך. לגדדהגיע

 אחרק בקונטרס הפנ"י קושיית לתרק נזד וארווחנאג(
 מברך קידושין המסדר איך כ"א סי'לכתובות

 ואיך שיטעום צריך המברך הרי מהכוס שותה ואינובפה"ג
 הנהנין, ברכת הוי הא המסדר בברכת והכלה החתןיוצאין

 לי' הוי כוס רצריך כיון למימר איכא נשואין ברכתובשלמא
 אין דמדינא אירוסין ברכת אבל המצות כברכת והוי קירושכמו
 יש זו וקושיא הברכה. יד"ח יוצאין איך ממנהגא רק כוסצריך

 של פה"ג ככרכת יוצאין איך מילה של כוס על גםלהקשות
 סופ.ג כמבואר טועם המבדך אין אם להיולדת כשנותניןהמברך
 חוץ מהכוס לטעום המברך גם צריך הנהנין דבברכתדר"ה
 דהוי יעו"ש קידוש ובדכת מצה אכילח של המוציאמברכת
 יעו"ש וו בברכה לצאת דא"צ ערבות ג"כ ואיכא המצותכברכת

 כידוע. דוכתי ובכמה קס"ז סי' ובש"עבפידש"'

 לשיטת מילה של דבכוס לעיל שביארנו מה לפי אולםר(
 הוא מילה של שהכוס המרדכי דבדי פי עלרש"י

 חיוב אין ממילא היין על אלא שירה אומרים שאיןמשום
 להכוס גנאי יהיה שלא נשתה שיהיה רק ב"א שום עללשתות
 בשתיית ג"כ ודי והבדלה קידוש כמו כ"כ חובה של כוס זהואין

 המברך בבדכת יוצאת ג"כ שותה היולדת אם גם ולכןהתינוק
 רק מדינא כוס טעון דאין כיון ג"כ אירוסין בברכת גםוכן

 היין על שירה משום דהעיקר מילה של כוס כמו והויממנהגא
 רק להנות כוונתו דאין כיון מהכוס לשתות ולא לברך יכולולכן

 היין. על שירהלשם

 נתקנה שהברכה למי דלהוציא דס"ל הנ"ל הד"ן לדבריאולם
 אפשר ולטי"ז ענין. בכל להוציא המברך יכולבשבילו

 התינוק. בטעימת ולצאת מילה של כוס על בפה-ג לברךלדעתו
 יוצאין אין לכן דתינוק על חלה המצוה דאין דכיון כתב הואאך

 כן על חובה משום נתקן הכוס רלדידי' כיון התינוקבטעימת
 להתינוק רק ולא אחר חיובא לבר או לשתותו המברך עלהחיוב

 לרידיה. אירוסין בכוס גם הטעם וזה שביארנו.כמו

 ז"ל מלוצק הגאון למחו' מאזלמ"ש בשו"ת דאיתי וכהה(
 דאין דכיון שכתכ ל"ד סי' מאיר הכית מדכרישהכיא

 עליו לומד כדי בפה"ג לברך ראוי היין על אלא שירהאומרים
 שמברכין וכמו כוס, הטעון דבר וכל והבדלה קידוששירה
 על בפה"ג לברך דאו: כך ממנו כששותין הגוף הנאת עלבפה"ג
 דסברא וסיים עליו, לה' שירה לומד יין לה שיש הנשמההנאת
 שיטעום. צריך המברך אמרו דלכן לפרש ואפשר היאנכונה

 ולא - ממנו. יטעמו לא אם לכוס הוא שגנאי-ופירש"י
 - בתשובה הד"ן כדברי - לבטלה ברכה שהוא מפניאמרו
 עליו לומד היין בדיאת על היא שהבדכה מפני יטעמו, לאאם

 הכוס, של הגנאי להסיר כדי התינוק בטעימת די ולפיכךשירה
 עליו לומר היין בדיאת על גם היא בפה"ג של הברכהכי

 מקום בכל להמבדך' לבטלה בדכה חשש אין ולפי"זשירה,
 הכוס. של הגנאי להסיד היא התינוק וטעימת כוסשצדיך

 דמקשה הנ"ל בעירובין בגמרא דאמרינן במה להעיר ויש1(
 יעקב בר אחא כרב הלכתא דלית ומתרץ לינוקאליתביה

 בד"ה דפ"ח בפסחים התוס' שכתבו לפי"מ למיסרך אתידילמא



 י ב14 כ"ט כ"ח, סי' או"חשויית ח יבבמך
 שלא דהוי אע"ג פסח בירים לקטן ליתן שרי מצוה דלחינוךשה

 אתי רילמא רחיישינן מבואר בגמרא הרי יעו"ש,למנויו
 בחינוך 11 חששא ליכא התוס' ולרברי מצוה רהוי אע"גלמיסרך

 לפיע"ר. וצ"עמצוה

 ברכה דגורם יין שאני ברמ"א ברכות ברש"' עוד ועיין1(
 ואעפ"י עליו ומברכין בא הוא מקומות בכמהלעצמו

 יעו"ש, הכי אי בר"ה שם ובתוס' לשתותו, צריכים היושלא
 כזה, ואכמ"ל רברים אריכות 47 יש רפ"ח פסחים התוס'וברברי
 התוס'. כדברי מש"כ פ"ג סי' או"ח חת-ס בשו"תועיין

 לו. אשיב ואיה"ש מנ"א כ"1 מיום מכתבו קבלתיבינתיים
 הוא מי 'ודע ואיני ראיתי טרם קודש מקראיוספר

 שהדליקה באשה תרע"ט סי' המג"א ברברי ששאל ומהמחברו.
 שאינה בהרלקתה התנתד ואם הנרות בהרלקת שבתקבלה שכבי כיון חנוכה נר בעצמה להרליק יכולה ראינה שכתנרות

 תורף 1ה חנוכה נר להרליק אח"כ יכולה אם שבתמקבלת
שאלתו.

 רס"ג בסי' מב1אר דכן כן להתנות דיכולה מסתבראלפיע"ד
 כן, להתנות ריכולה 1במג"א עיי"ש ברמ"א י'סעי'

 שהחיינו לברך הנשים שמנהג רביו"ט כתבתיובחידושי
 ברכת דאמרה דכיון כלום להתנות לה א"א אז הנרותבד1לקת
 ויו"ט, שבת קרושת עי"1 קבלה דכבר להתנות לה א-אהומן
 ר"ה עצרת התם ראיתא הנ"ל ר"מ עירובין מש"ס הרברויסוד
 1מן דאמר כיון לי' ושתי עליה מברך אי עביר היכיויוה"כ
 מתרץ לא ואמאי בגמרא, עיי"ש וכו' לי' ואסר עליהקבליה
 ויכול עריין יוה"כ קדושת עליו לקבל שלא שדתנהרמיירי
 יכול אינו הזמן ברבת דאמר רהיכי מוכח אע"כ להכוס,לשתות
 יכול הנרות הרלקת רבברכת דמילתא 1טעמא כלל, להתנותעור

 צריכה דהדלקה רכיון למימר איכא דומן בברכת ולאלהתנות
 מילתא מוכחא ממילא א"כ ויוה"כ השבת כניסת קורםלהיות
 אינו ווה הנרות הרליק עתה שוה כיון לגביה הוא חולדעריין
 והגיענו וקיימנו שהחיינו שאמר כיון 1מן אבל בחול, רקיכול
 מסתברא ולכן הזמן. קרושת את בזה שקיבל מוכח הודלומן

 ואעפ"י דזמן. קרושת כל 1לנהוג מלאכה שום לעצמו לולאס1ר
 מחמת ליזהר צריכים 1דאי לכתחילה בזה עוד לפקפקשיש

 היום.קרושת

 דיכול ודאי חנוכה ימי בתוך שבת אירע אם לפי"זוב2,נתה
 שבת, נר הדלקת אחר חנוכה נרות להרליקלהתנות

 רלאחר לומר סברא איכא בשבת חל רחנוכה א' ליל אםאכן
 כיון לילה עשאו כבך כן אם שהחיינו חנוכה בנרות בירךשכבר

 יברך ואיך הזמן עליו קכל וככר החמה משתשקערמצותה
 לדדליק לכתחילה לומר מוזר רבר זה אכל שבת, נרות עלאח"כ
 לדיפך עכ"פ אבל כן שאומר מי מצינו שלא קורם שבתנרות
 בהדלקה שבת מקבל שאינו ולדתנות שבת נרות עללברך
 עור הערותיו יתר 1על לעשות. יכול בודאי חנוכה נרותואח"כ
 למוער.חזון

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 כטסימן

ב"ה,
 הרב לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום

 מו"ה נעלה מאוד וו"ח ויר"א בתורההמופלג
 בעיר יקרה פינה נ"י נוסבץט מיכלר'

 יע"א. ביטשמיאמי

 לתורה עתים קובע שהנך וב"ה קבלתי תורתךחידושי
 1ה בבוחך הלאה לך טבין, ראורייתאופטפוטי

 הבאה מצוה של הענין ובדבר לתוה"ק ופרחים צציםלהוסיף
 ברברי בזה לפיע"ר שנראה מה לך ואכתוב הערת יפהבעבירה

המנ"ח.

 התוס' קושיית לתרץ חכמה רבר כתב שכ"ה במצוההמנ"ח
 קרא לי לטה שם הקשו שהתוס' הנ"ל ר"טסוכה

 בעבירה, הבאה מצוה מש1ם ליה תיפוק גזולה סוכהלפסול
 בעבירה הבאה דמצוה רבריו ותמצית באריכות המנ"חותירץ
 לא שהאדם אלא כשרה היא והמצוה הדלר כגוף פסולאינו
 חפצא בעצם ולא המצוה בקיום הוא החסרון המצוה,קיים

 פסול זה הרי גזולה סוכה ביחוד פסלה כשהתורה לכןרמצוה,
 11 הנחה מתוך רס1כה. גופא רהיינו רמצוה החפצאבעצם
 פסולה ג1ולה סוכה טעם מאיוה להלכה 1פקותא המנ"חממציא
 בסוכה לאכול חיוב שאין הראשון מלילה חוץ החג ימיבשאר
 שדפסול עכשיו ולאכול, בסוכה לישב צריך אוכל שאםאלא
 ומכטל לסוכה חוץ כאוכל זה שהרי נמצא הסוכה כעצםהוא
 בעבירה דבאה מצוה משום רק הפסול היה אילו אבלמ"ע,
 אכל כלא זה והרי מצוה, ביטל ולא בשרה הסוכה הריבלבר
 כשהסוכה הרי בסוכה לאכול שהחובה הראשון בלילה לכןכלל,
 שום שאין ימים בשאר אכן המצוד, מקיים האדם איןג1ולה
 לכן עונש שום עליו אין כלל אכל לא ואם בסוכה לאכולחיוב
 שהרי בעבירה הבאה מצוה היא גוולה שסוכה לומר שייךלא
 גזולה סוכה אסרה התורה אם אבל לסוכה חוץ אכל לאמ"מ

 חוץ כאוכל זה והרי הסוכה הכשר בעצם פסול וה הרימגוה"כ
 מחורדת. נפק"מ וזהלסוכה,

 הגזול לולב במשנה רתנינן מהא ע"ז להקשות ישאולם
 התם בגמרא מפרשינן גזול פסול ובטעם פסולוהיבש

 יבש תרווייהו רכיילינהו ומכיון בעבירה הבאד מצה;משום
 בגוף פסול הוא היבש רלולב רכשם משמע הרדי בדדיוגזול
 של החפץ בגוף פסול הוא גזול נמי כן כמו המצוה שלהחפץ
 בעבירד הבאה מצוה מטעם גזולה שסוכה מבואר הריהלולב.
 מק"ם אינו שהגברא רק לא המצוה של החפץ בגוף פסולהוא

 שווין דתרווייהו היבש לולב במו המצוה בעצם פסול רקהמצוה
 כמו הוא הרי זו בסוכה אכל אם החג ימי בשאר גם כן אםבזה,

 דפסח רומיא ג11ל מביא בגמרא שם ולהלן לסוכד, חוץשאוכל
 מקרא הקרבן בעצם פסול שזה רפסח דומיא דגזול כן גםמבואר

 גזול אף תקנתא לי' לית פסח מה וגו' דפסח ואת גזולרוהבאתם
 תקנתא. לי'לית

 הבאד למצוה ראיה מביא הל"ג פי"ג בשבת דירושלמיוהנה
 אין רי"א התם דאיתא בתורה אחר מפסוקבעבירה

 אלה הילא רב אמר עבירה מצוה אין אומר יוסה ר' מצוהעבירה
 מצות. אינן לאו ואם מצות הן הרי כמצותן עשייתן אםהמצות



מז14בי כ"ט סי' או"חשו"תבית

 הבאה מצוה לפסול קרא הביא בכבלי מדוע להעירויש
 קבלה מדברי שזה והפסח הגזול את מוהבאחםבעבירה
 הבאה רמצוה המצוח דאלה מקרא מכיא הנ"לוכירושלמי
 כחורה המפורש מקרא הבבלי הביא לא ומדוע פסולה.בעבירה
 הבאה מצוה דכענין צ-ל לכן הירושלמי. כמו המצוחאלה

 המצוה, בעצם פסול שהוא מה א( ענינים. שני כאן ישבעבירה
 ידי יוצא אינו שהאדם ז"א המצוה, נקיום ריעוחא שיש מהכ(

 בעצם הפסול שהוא רמה לומר ומסחברא המצוה. בקיוםחובחו
 גזול דוהבאחם מקרא למדים זה למצוה ראוי הדבר שאיןהמצוה
 בעצם פסול הוא שפסח כמו דפסח דומיא גזול הפסחואח

 המצוח רואלה ומקרא המצוה. בעצם פסול נמי גזול כךהקרכן
 אינו שהגברא ר"ל האדם, ע"י המצוה קיום של העניןלמדין
 ולכן צריכים, שניהם ולכן בעבידה, כאה היא אם המצוהמקיים
 שייך לא מדרבנן שזה שני ביויט לולב בענין דאייריבבבלי
 לכן דאורייחא במצוח נאמר שזה המצוח דואלה מקראלהביא
 ואם הפסח, ואת גזול והבאחם שנאמר קבלה מדברי קראמכיא
 דרבנן במצוה כן אם המצות דואלה הפסוק בבבלי מביאהיה

 הבאה למצוה חיישינן רלא למימר איכא שפיר שני יו"טדהיינו
 שמשם קבלה רברי של מפסוק להביא הוכרחו ולכןבעבירה
 הבאה מצוה פסול שני יו"ט כמו דרכנן למצוה דגםנראה

בעבירה.

 דנ"ל כסוכה הריטכ"א דכרי לכאר זה בדרך1אר11הכא
 שהקשו החוס' קושייח שם הביאדהריטב"א

 דלא וחירצו בעבירה הבאה מצוה איכא הא גזולהבסוכה
 קרבן כגון למצות שכא בדבר אלא בעבירה הבאה מצוהאמרינן
 ליכא ריצוי בה שאין כסוכה אבל בהם וכיוצא ולולבשופר
 נהירא דלא הריטב"א זה על וכחב בעבירה, הבאה מצוהמשום
 משום גזולה ולמצה טכל של למצות חששי כירושלמידהא

 בעבירה. הבאהמצוה

 הכאה במצוה ענינים שני לנו שיש שכיארנו לפי"מאולם
 בקיום דץ שזה המצוח דואלה מקרא חדאבעבירה

 מקיים אינו שהוא האדם על המוטל המצוה בעצםהמצוה
 מקרא הנלמד אחד ענין ועוד עבירה, ע"י היא אםהמצוה

 ראוי שאינו המצוה בגוף פסול וזהו הפסח ואח גזולדוהבאחם
 כך הקרבן בגוף פסול הוא שמום כמו דפסח דומיא וגזוללמצוה
 קושיית שפיר יחורץ זה פי ועל דהקרכן, בחפצא פסולגזול

 קרבן כמו למצוח שבא כדבר דרק שחירצו החוס' עלהריטב"א
 בסוכה לא אבל בעבירה הבאה מצוד אמרינן בזה ולולבשופר
 ולמצה טבל של במצוח אמרינן בירושלמי הלא ריצוי, בהשאץ
 הוא החוס' סברח אבל בעכירה, הבאה מצוה משום דפסולגזולה
 לרצוח שבא בדבר אלא בעבירה הבאה מצוה אמרינןדלא

 גזול דוהבאחם מקרא מקרבן לה ילפינן שאנו מאחרוכוונחם
 שבא רקרבן דומיא במצוח רק נאמר זה כן אם וגו' הפסחואח

 בעבירה הבאה למצוה לימוד עוד לנו יש הרי אולםלרצוח
 רק זה אולם התורה מצות על גאמר  ווה המצות דואלהמקרא
 שהיא היכא המצוה מקיים שאימ הגברא של המצוהבקיום
 ראויה שאינה המצוה בגוף פסול וה אין אבל בעבירהבאה

 רמצוה הרין בה נאמר לא ריצר בה ראין סוכה גבי ולכןלמצוה,
 שהוא וגו' הפסח ואח גוול רוהבאחם מהקרא בעבירההבאה
 של במצוח רק נאמר שזה למצוה ראוי שאינו הרבר בגוףפסול
 מה בעבירה הבאה רמצוה הרין בסוכה יש מ"מ אבלריצוי

 אלא החורה מצוח בכל שהוא המצות רואלה מקראשלמרים
 אח מקיים שאינו  הגברא של המצוה בקיום רין רקשהוא

 גם היא כשרה המוכה גוף אבל בעבירה באה כשהיאהמצוה
 בעבירה.כשבאה

 התומ' קושיח בחירוץ המנ"ח רברי שפיר צרקורלפי"ו
 בסוכה לאכול חיוב שום עליו שאין החג ימירבשאר

 לסוכה חמז לאכול לו ואסור בסוכה לאכול צריך כשאוכלרק
 גוף שהרי לסוכה חוץ כאוכל זה אין בעבירה כשבאה גם כןאם

 שיש הראשון בלילה רק בעבירה כשבאה גם כשרההסוכה
 מקיים האדם אין בעכירה כשכאה כן אם בסוכה לאכולחובה
 עם ביחד נשנה גזול דהרי שהקשינו מה ומחורץ סוכה. מצוחבה
 הבאה מצוה משום גזול פסול וטעם והיבש הגזול לולביבש

 המצוה כגוף פסול שזה דיבש רומיא שגזול מוכח כן אםבעבירה
 בעבירה הבאה מצוה אנו למדים דדדי ועזד בהגברא,לא

 לקרבן מום בעל פסול כמו הוא דגזול משמע גזולמוהבאתם
 בלולב או בקרבן רק נאמר זה דין הרי שביארנו מה לפיכרם
 בה נאמר לא ריצוי בה שאין סוכה אבל ריצוי של מצוהשהוא
 שאינו הרבר בגוף פסול שהוא בעבירה הכאה מצוה שלהדין
 בעבירה הבאה מצוה של הדין בה שנאמר אלא למצוהראוי

 בקיום דין שזהו המצוח דואלה מקרא דהיינו אחרמלימוד
 שבאה מפני המצוה מקיים אינו שהוא הגברא שלהמצוה
 המצוה לקיים מחוייב שהוא היכא שפיר שייך וזהבעבירה.
 ימי בשאר אבל בסוכה לאכול שמחוייכ הראשון בלילהדהיינו
 חוץ לאכול לו שאסור אלא כסוכה לאכול חיוכ עליו שאיןהחג

 ואין כשרה הסוכה גוף מ"מ בעבירה כשבאה גם כן אםלסוכה
 דבירושלמי דמה הריטב"א קושייח ול"ק לסוכה, חוץ כאוכלזה

 בעבירה הבאה מצוה משום גזולה ולמצה טבל של למצואחששו
 הבאה מצוה איכא גזולה ומצה טבל דבמצוח שםהכונה
 של המצוה בקיום דין שהוא המצות דואלה מקראבעבירה
 רק לא וזהו עבירה ידי על כשהיא המצוה מקיים שאינוהגכרא

 שבחורה. המצוח בכל אלא ריצוי שלבמצות

 תרווייהו בעבירה הבאה למצוה הלימודיס שני הני1,נפי"ז
 דין זהו המצוח דואלה מקרא שלמדים מהצריכי

 לאו וזה המצוה מקיים אינו שהוא הגברא של המצוהבקיום
 מקרא שלמדים ומה המצוח בכל אלא ריצוי של במצוחדוקא

 שאינו הדבר בגוף שפסול דפסח דומיא וגזול וגו' גזולדוהבאחם
 קרבן. כמו לרצוח הבאים במצות רק נאמר זה אבל למצוהראוי

 לפסול קרא הביא בסוכה דילן דבש"ס שמה ניחא שפיר1בזה
 ולא 1ג1' הפסח וא,ו גזול מוהבאתם בעבירה הבאהמצוה

 וגו' המצות אלה בחורה המפורש שבירושלמי הקראמייחי
 רק נאמר שבחורה קרא האי דהרי ניחא שביארנוולפי"מ
 שני ביו"ט בלולב ולכן דרבנן, במצות ולא דאורייחאבמצות
 הביא לכן בעבירה הבאה למצוה חיישינן לא מדרבנןשהוא
 מהאי הלימוד ואם וגו' הגזול אח והבאחם קבלה שמדברימקרא
 ולכן למצוה ראוי שאינו הדבר בגוף פסול שזה מבואר הריקרא
 איגו ממילא פסול הלולכ שגוף כיון שני כיו"ט גם פסולהגזול

 דרבנן. למצוה גםראוי

 הל"ז חו"מ מהל' בפ"ו הה"מ דברי ליישב יש הזהיבדרך
 יוצא אדם שאץ הרמב"ם שכחב מה על שםשכחב

 הרמב"ם דברי שמקור הה"מ וכחב גזולה במצהיד"ח
 א"ר מצוה עכירה אין הנ"ל שבח מהל' בפי"גמהירושלמי

 לאו ואם מצוח הן הרי כמצוחן עשייחן אם המצוח אלההילא
 הנ"ל סוכה מש"ס מקורו הביא לא מדוע ולכאורה מצוח,אינן



 י ב4ל ל"א ל', סי' או"חשו"ת ת יבמח
 את דוהבאתם מקרא ו)למד עבירה ע"י מצוה יד"ח יוצאיןדאין
 לולב דמכשיד דהי')ו בגמרא התם דפליג מאן ואפילו וגו'הגזול
 במצה אבל מררבנן שהוא מפני רק ה"נו שגי ביו"טהגזול
 ולפי"מ בג~ולה, יד-ח יוצא דאי)ו מודה מראורייחאשהיא

 הד'טב"א כדבד' ריצוי בה שאין סביון דכמצה )יחאשכחב)ו
 של מקרא כעבירה הכאה מצוה של הרין בה נאמר לא לכןהו"ל

 המצות ואלה של מפסוק מהירושלמי מקודו מביא ולבןוהבאתם
 לי ויש זה. בכל ודוק שפיד, ואתי כולה החורה בכל נאמרוזה
 יזכני השי"ת המנ"ח על ובחיבורי ואבמ"ל, דבד'ם אריבותבזה

 דבד על ורכב צלח והדרך בזה. הדבה האדכחי לאורלהוציאו
 וגו'אמח

'דידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 לסימז

 בתו'" המופלג מכוברי ליריר' תניינאשלום
 במיאמ' נוסבויט מיכל מו"ה נעלה מאורוו"ח

 יע"א.כיטש

 ואכחוב מידי ל"ק לפיע"ד המ)"ח בדבר' שהקשית מהבדבר
 בזה. שכתבתי מהלך

 בשם המל-מ שהביא מה על כתב שס"ה במצוההכקנ"ח
 בועלים דבש)י דקיי"ל מה על להקשותהמהדי"ט

 אותו להבא גם בודקין דהמים קיי-ל אנן הא ושותהחוזרת
 באן דאין המ)"ח וה על וכתב לשתות, צריכה למה כן אםואותה
 ראיתא מה דלפי התלמידים לחרד רק אמרה ולא קושיאהתחלת
 שית)ה מהו אשי רב נעי ובגמדא אטמא שלא אמןבמשנה
 גלגול ילפי)ן ומכאן רמת)ה. ומסקי)ן אחרו)ים נשואין עלהאדם
 דכ"ח קירושין בש"ס כמבואר אמן אמן מדכתיבשבועה
 שקי)א וה איש בעבור הוא השתי' דעיקר הגמרא מלשוןמכואר

 והן מקודם הן זו בשבועה עליה לגלגל הבעל ברצון תלוי וזהלה
 כל על אותה בודק'ן והמים השנועה תקבל הכל ועללהבא

 בידו הרשות כלל עליה מגלגל הבעל אין אם אבלהגלגולים,
 כמבואר ולהלן ומזה, עבשיו על אלא השבועה מקבלתוא')ה
 לגלגל להתובע כייפי)ן ולא שבועה לגלגול גן"ש וילפי)ןבתורה
 אינה ואם הכל את עליה מנלנל רוצה אם נ~רה החורה נמיהכי
 אין כלל גלגל שלא היכי כן אם כלל עליה מגלגל אי)ורוצה
 ומכש"כ וכדומה, ארוסה כגון גלגל שלא מה על בורקיןהמים
 כלשון השבועה מקבלח אי)ה עליה מגלגל אי)ו אםלהבא
 להח)וח צריך דהוא )ראה אדם, שית)ה מהו והגמראהמשנה
 מגלגל ואי)ו מתנה אי)ו אם אבל להת)ות בידו ורשוחעמה
 נראה ובן אותה, בודקין המים ואין השבועה מקבלת אי)הבודאי
 לגלגל לבעל יש שכתב סוטה מהל' הלי"ז כפ-ד הרמב"םמרברי
 רוצה ראם כבעל תלוי דהכל מבואר זי)תה, שלא בשבועהעל'ה
 רהכהן להוכיר להרמב"ם היה כבעל תלוי אין דאםמגלגל
 תלוי דהכל בעליל )ראה לכן בודקין. והמים זה כל עלמשביע
 גלגול בלא ושותה וחוזרת רשותה משכחת שפיר וממילאבבעל,
 רשות )תנה התורה רק לגלגל מחוייב הבעל אין וגם להבאעליה

 יגלגל. ירצה שאםלהבעל

 בסוגיא רכ"ז קידושין הריטב"א מדברי להעיר לפיע"דגראה
 מה"ת שבועה לגלגול מנין עולא אמר שם דכחבדגלגול

 גלגול דגמרי)ן אע"ג פי' אמן אמן האשה ואמרהש)אמר
 דאלו בעלמא דליכא מאי כסוטה איכא מסוטה מה"תשבועה
 דאין קיי,ל בעלמא ואנן מעצמו הגלגולים פותח הכהןבסוטה
 ר' אמר התם דאמרי)ן תובע דטעין עד לגלגול לו פותחיןבי"ד

 מגלגלין אין לכל אמר חסדא ודב משכיד חוץ מגלגלין לכלהונא
 חסרא לרב לו, למפחח בינייהו איבא בינייהו מאי משכירחוץ

 דב ומודה הו)א. בר' והלכתא פתחינן לא הו)א ולר'פתחי)ן
 וכל איסודא דהוי סוטה דש)יא אלא הכהן פותח דבסוטההו)א

 דבר ובעלי מאיסורא לאפרושי ומחייב' לוה ~ה עדביןישראל
 לנו אין דבד בעל טעין לא אי הוא דממו)א הכא אבלחשידי
 עליו שיגלגל לו ולפחוח הדיינים עורכי עצמי)ולעשוח

 בריטב"א.'עו"ש

 מעצמו הגלגולים פותח דהכהן בהריטב"א בהדיא מבוארהנה
 המהר'-ט. דנרי צדקו וממילא המנ"ח כמוש"כ שלאוזה

 המ)"ח דכדי שפיר ר)כו)ים דמילתא לקושטא לומר ישאך
 הגמרא מלשון כ)ראה לגלגל רוצה שהבעל מה העיקררלעולם
 מלשון וכן הבעל הוא רהעיקר דמשמע - אדם שית)המהו

 הבעל הוא דהעיקר - לגלגל להבעל יש שבחנהרמב"ם
 תלוי שהכל המובן אין הגלגולים פותח רהכהן הדיטב-אומש-כ
 מצי)ו שבתורה כיון רק אי)ו וה לגלגל דוצה שהוא מהבבהן
- האשך את הכהן והשביע הכהן, והעמיד הכהן מעשהשהכל  
 והביא הפרשה בתחילת דק מוזבר והבעל לאשה הכהןואמר
 פותח דהכהן הריטב"א כתב לכן - הכהן אל אשתו אתהאיש

 דבשבועה וביון השבועה וע)ין מעשה פותח הוא ר',להגלגולים
 שהכל לומר כוו)תו ואין הגלגולים. פותח כתנ הגלגול גם)כלל
 לכהן אומר שהוא מה הבעל ביד באמת רק לגלגל הכהןביד

 לגלגל שבכוחו מה להבעל מלמד 1הכהן עליה לגלגל רוצהשהוא
 אבל לגלגל שיכול מה בל ע"י הכהן מגלגל דוצה הוא ואםעליה
 לגלגל שיכול מה דין להנעל ללמד להבי"ד אין ממו)ותבד'ני
 הריטב"א כ11)ת זהו הריינים, כעורכי יהיה שלא ה)תכעעל

 בהדיא הוא וכן לפיע"ד. ברור וזה המנ"ח דברי שפירוצדקו
 אמר רכ,ד ד' ובפרק דכ"ב רסוכה בפ"ג רוכתי בבמהבגמרא
 שהכהן הכוונה בודאי לבן שותה, אי)ה משקה אי)יבעלה

 לו שאומר הבעל ע"' הגלגולים את פותח הוא אותההמשביע
 הערבות מחמת ו~הו לאלם פה פותח דק והוא לגלגל שיבולמה

 בזה איסודא איכא ממו)ות בדי)י ולהיפך כן לעשותמחוייב
 ששו)ה החידוש וזהו הריי)ים, עורכי מטעם להתובע פהלפתוח
 להוציאו יוכני השי"ת המנ"ח על ובחירושי מממונא.איסורא
 קושייתך. מחורצח וממילא בזה. הרבה הארכחילאוך

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 לאסימן

 מוה"ר כש"ת המפורסם להרה"ג רבהשלמא
 טגסי. בממפיס רב שליט"א גרינבלטאפרים

 באפשרוח הייחי לא אבל במועדו קבלחי מכחבואחדש"ת
 על הערחו ובדבר הסליחה. כח"ד ואחלכחוב

 אקדיש לאורה להוציאו ה' יוכני שלישי בחלק )איה"שספרי
 הערכה ודברי חודה מכחבי בל על ולתח לשאח מיוחדמדור

 ויחקלס שמעחחא חסחיים ומיניידו ומיני בהםשנחכבדתי



מט י ב (1 ל"ד ל"ג, ל"ב, סי' או"ח שו"ת ת יב
 של חשיבותו למען בקצרה עתה אכתוב שאלותיו ועלעילאה(
 לא הגמרא ברברי דכ"ט ברכות רש"י ברברי שהעיר מהכת"ר
 מדוע כת"ד והעיד ביין, תשתכד לא ופידש"י תחטא ולאתדוי
 גבי ד"ז מגילה בש"ס גס ובן משקאות בשאר ולא בייןדוקא
 יעוי"ש ביין להשתכר פירש"י בפוריא לבסומי אדםמיחייב
 היין מז וישת ב"ן רק מצינו בתודה דשכדות דכיון י"לבפשוט,
 י' )ויקרא תשת אל ושכר יין וכן כ"א( ט' )בראשית וגו'וישכר
 וגו' שכר נסך הסך בקרש ביין דרק מצינו נסכיס גבי וכןח'(

 מדכתיב דמרבינן ד"ג תענית בש"ס ומבואר ז'( כ"ח)במדבר
 ואחד המים נסוך אחד מדבר הכתוב נסוכק דבשני נסךהסך
 עינים בפתח ועיין יין דוקא הוי שכר נסך דלשון הרי היין,ניסוך
 לר"י להזהיר אליהו שהוצרך דמה שכתב ז"ל החיד"אלהגאון
 י"ל דכריו ולפי יעו"ש, ויו"ט שנת לככוד אפילו היינו תררלא
 זה בגלל דוקא היק על קידוש חיוב איכא ויו"ט דבשבתכיון

 ביין. תשתכר לאפירש"י

 לבג(יבמן
 אם ונסתפק אשה שעד וראה שמתפלל כמי שאלתוובדבר

 או תפילתו להמשיך יכול אם נשואה או בתולההוא
לא.

 אשה שער דהרי להפסיק דא-צ בפשוט נראהלפיע"ד
 לא דמה"ת מדרבנן רק הוא ערוה דהוידאמרינן

 ערוה נקרא דשערמצינו

 ר-

 כמו לאשה נוי דהוי דמצינו כיון
 ונן הרהור. משים חכמ'ם אסרו לכן דכיד בברכותשפירש"י

 הוי האשה גוף דכל שכתב הרמב"ם מדברי הפוסקיםדייקו
 עיין קר"ש, בשעת האשה בגוף יסחכל לא לפיכךערוה

 דוקא מלשונו משמע הלט"ז קר"ש מהל' בפ"גברמב-ם
 כתב בערוה והרי מותר. עיניו כשמעצים אבלכשמסתכל
 וגם האשה גוף דכל משמע פניו שיחזיר ער דוקא שםהרמב"ם

 מדייק וכן עיניו עצימת מהני לכן מדרבנן רק הוי בכללשער
 בתולה או נשואה שער הוא אם בספק ולכן יעו-ש, ד' כללבנ-א
 מותר באשפה אפילו מ"ר בספק כמו כנגדה להתפללמוחר
 ז', סעי' ע"ו בסי' כמבואר מדרבנן שהוא מפני לכחחילהלקרות
 באשה קול גבי נתב דד"י ע-ה בסי' הב"י הביא מזווגדילה
 לבו לכוון יכול הוא אם מנגנת שהיא בשעה דאפילוערוה

 אליה לב משים ואינו אותה שומע אינו שהוא בעניןלתפילחו
 אסור אינו טפח כשמגלה וכן קריאתו, להפסיק לו ואיןמותר
 לכן יעו"ש. מותר בעלמא בראיה אבל בה כשמסתכלאלא

 תפילתו. להמשיך יכולבספק

 לגסימן

 ר-ל כתפיו על במעיל בשבת לצאח מותר אם שאלתודבדבר
 רק ידים בתי לתוך ידיו את לשום כדרכו לובשושאינו

 ד-א לאתויי ואתי מעליו יפול שמא חששא ואיכא עליותלוי
ברה-ר.

 גבי דקמ"ז בשבת בגמרא מבואר דהרי דמותר לפיע-דגראה
 ועיי"ש - כתיפן שעל בסודרין יוצאיןהרהטנין

 ולחכמים - מותר במקופל דאפילו שכתב הגר"אבהגהת
 בפי"ט הרמב"ם וכ-פ באצבעותיו, לו כרוכה נימא איןאפילו
 בגמרא מ?ינו מזו וגדולה ל"ד סעי' ש"א סי' ובש-עמשבת

 בשבת לרה"ר ויוצא ובכסכסיה בכילה ארם דמתעטףבדל"ט
 בה ומתעטף כסדין הוא דהכילה בפירשיי עיי"ש חוששואינו
 ג-כ רק ללבזש עשוי' רק ל-ה דהכילד ומשמע מלבושכדרך
 איפסק וכן בשבת בה לצאח מוהר ואפיה"כ אהל ממנהלעשות

 ל"ט. סעי' ש"א סי'בש"ע

 להיות צריך לכתחילה בוראי בלילה פרוזבול לנתובובענין
 גיטין בש"ס כמבואר חשוב בי"ד דצריך כיוןביום

 דינא בבי או דסורא דינא בבי אלא פרוזבול כותבין דאיןרל"ו
 ממונא יאפקועי דאלימי ור"א דר-א דינא דבי כגוןדנהרדעא
 שמיטה מהל' בפ"ט ברמב"ם ועיין ראלימי. בד"ה בחוס'עיי"ש
 ח"י בסעיף הרמ-א אולם ס"ז, ס- חו-מ ובטור הלי"זויובל
 אפילו להיות יכול וכא"א פרוזבול, לכתוב יכול בי-ד דכלמקיל
 ברמ-א כמבואר בפניהם שלא אפילו בע"פ גם דסגי כיוןבלילה
 כספים שמיטח ענין דכל וכיון השולח. בפ' המררכי בשםשם

 שלא חכמים תקנת רק מקום בשום מה-ת נוהגת אינהבזה"1
 ובני בזה הרבה מקילים לכן מישראל שביעית תורתהשתכח
 ועיין זה. מטעם פרוזבול לעשות עתה גם נוהגין רר-אתורה

 פרוזבול. בענין שהארכתי קני'ד בסי'בספרי

 ברצות לאיתני אחזור כאשר באריכות לכת"ר אכתובואי"ה
 הטוב, בכל המברכו או"דה'

ידידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 לדסימן

ב"ה,

 הרב לידידי והמשכה כרבי' וכרכהשלום
 בידרמאן מאיר חיים מו"ה וו"ח בתורההמופלג

 נ"י. ככרוקליןשליט"א

 קכ-ו סי' בח"א בתשובה הרשב"א מדברי שהעיר מהבדבר
 שיצא אעפ-י הבדכות דכל דקיייל דאע"פ שםשכתב

 העומר ספירת גבי שכן וכל אחרים את להו?יא 'כול מ-מנבר
 יוצא השומע ירצה ואם הספירה רק הברכה המצוה עיקרשאין
 כמו לעצמו אחד כל סופר כך ואחר מהש"ץ הברכה חיבתירי

 סי' א' בחלק להלן בעצמו הרשב"א והרי בהלל, נוהגיןשאנו
 הש-ץ בספירת לצאת שלא יחידים דעת דאם וז"ל כחבתנ-ה
 מהש"ץ לצאת ידצו שאם מדבדיו משמע ולבדך. לחזורצריך
 וזה יד-ה, לצאת יכולים שפיר כעונה שומע מתורת הובתםירי

 קושייתו. תוכן זה קכ"ו בסי' לרבריוסתירה

תשונה:

 אחד חכם בשם בסק"א תפ"ט בסי' הפר"ח כן הקשהכבר
 סק"ד, השקל במחצית ג"כ הוא וכן כן,שהקשה

 ונראה תנ"ה. לסי' קכ"ו מסי' עצמו את סותרדהרשב-א
 אדם דאין כתב תפ"ט סי' בריש המג"א דהנה לתרץלפיע-ד
 דאעפ-י כעונה שומע מתורת חברו בספירת חובתו ידייוצא

 ספירה דמי לא מ"מ כעונה שומע מתורת יד-ח יוצאדבקידוש
 לספוד אדס כל ד?ריך הכתוב גזידח דבספירה משוםלקידוש
 צריך ואחד אחד שכל היינו וגו' לכם וספרתם כדכתיבבעצמו



 י ב14 ל"ו ל"ה, ל"ד, סי' או"ח שו"ת ת יב
 לצאח יכול רהכרכה כתב שם יעקב והחק יעו"ש,לספור

 כן מבואר וכאמת הספירה. עצם ולא כעזנה שומע ע"יכשמיעה
 וגו' לכם דוספרתם מקרא רנלמר רס"ו. מנחות בש"סבהדיא

 המצוה אי אמוראי בזה ופליגי לספור ואחד אחר כל עלדהמצוה
 רק מני ואמימר שכועי גם למימני גם המצוה או יומי למנוחרק
 מביא הכ"י ומרן הוא, למקדש זכר רק כי שכועי מנה ולאיומא
 ספירה כין לחלק שכחכ ד' חלק ה' נחיכ ירוחם הרבינוכשם
 אמנם מה-ח דאידנא גם היומי דספירח דשכועי לספירהריומי
 מיום כחוב השכועות ספירת דגכי כיון השכועותספירת
 ממילא עומר ליכא הזה דכזמן וכיון התנופה עומר אחהביאכם

 בספירח דרק ולחלק לומר יש ועפי"ן יעו"ש, מדרבנן רקהוי
 לצאח יכול לכם כחיב דלא כיון מ"מ מה"ת דדוי אעפ"יהימים
 השכועוח בספירח אכל כעונד שומע מתורת חברו בספירתגם

 לא לכן לכם וספרחם דכחיב כיון מ"מ מדרבנן רק רהויאעפ"י
 דרשב"א רברי קשה לא ולכן כעונה, שומע כזהאמרינן

 אין ושבועי יומי למימני למצוה דס"ל לדידן דמילחאדלקושטא
 דבספירח כיון כעונה שומע מחורח חברו בספירח יוצאארם

 חנ"ה כסי' הרשב-א אולם כעונה, שומע אמרינן לאהשכועוח
 השבועוח כספירח מיירי קכ"ו וכסי' הימים בספירחמיירי
 מקרא דנלמד מנהות מש"ס לעיל שכתכנו ומהולק"מ.

 שפירשו מה כפי זה ואחד אחד כל על דהמצוה לכםדוספרתם
 חברו, את מוציא אחר דאין הגמרא דכוונח יעקב ודחקהלבוש
 להורוח שבא הברייחא בכוונת פירשו האחרונים מן הרבהאכן
 ספירח כמו בלבר לבי"ר שנמסרד מצוה שזהו נאמרשלא

 רחיר, יהיר כל על מצוה שזהו אלא ויובלות,שמיטין
 מצות כשאר כמו לצאח אפשר כעונה שומע בחורח מ"מאבל

 כשו"ת ועיין הראשונים. מחלוקח כבר שזה הוכיחובמ"ב
 אני מוכרח דזמן טרדח ומחמת מזה י"ט סי' ששי חלקחח"ס

 להאריך. שאמרו כמקוםלקצר

 תשל-ג ניסןי"א
 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 להסיבןן

 הנ"לבענין

 לספור אחת פעם ששכח יר"א אחד מחזן נשאלתי רב זמןוזה
 לפני ולספזר לברך ימול היד לא זלכן חעומרספירת

 החול בימי גם דרכו וגם העומר שכימי שבחוח בכלהציבור
 לו והיה וזמרה בשירה דעומר ספירח לספור כנסיוח לבחילילך
 בפני וכושה כיס חסרון וגם כברכד לספור יוכל לא אםעג"נ
 אחר לאיש או מכניו לאחר שיאמר לומר בדעחי ועלדהקהל
 יספור ואח"כ בכרכחו יוציאו והוא הספירה על יברךשלא

 מוציא כבר שיצא אעפ"י דברכות דכל דקיי"ל כיוןבעצמו
 ס" או"ה ככנה"ג ומצאתי מספרים ומינותי ככרכתו.אהרים
 שחיסר דמי דקיי"ל דאע"ג פסקו שלוניקי דרכני שכחבכ"ט
 לאחר להוציא יכול מ"מ ברכה בלא אח"כ יספור אחדיום

 דומה זה דאין זד פסק על דשיג והוא ככרכחו, בספירההמחוייב
 דדוקא יצא שכבד אעפ"י אחרים להיציא דיכול דקיי"ללמאי
 אבל חובחו ידי יצא שככר רק חיובא בר בעצמו שהואבמי
 לאחרים מוציא אינו כלל חיובא כר אינו בעצמו רהואהיכא
 להלכה דס"ל הנ"ל תפ"ט כסי' בפר"ח ג"כ מצאחי וכהיעו"ש,
 מהירושלמי ראיה והכיא בברכחו אחר להוציא יכולדאינו
 כרך לבן מוציא אינו עיר רבן התם ראיחא הל"ג פ"במגילה

 וצ-ע לאחרים. להוציא יכול אינו כרבר מחוייב שאינודכיון
 רהכפרים מגילה כריש המשנה על רש"י כרכרילפיע"ר
 כקיאין אינו הכפרים שכני פירש"י הכניסה, ליוםמקדימין
 לא לכן העיר מכני אחר להם שיקראנה וצריכיןלקרות

 הכניסה יום רפעמים י"ר ביום ולכא להתאחר חכמיםהטריחום
 כדכריו שלא מכואר דכירושלמי וצ"ע יעו"ש, בי"א אוכי"ג

 דבספירה נראה העניה ולדעתי בתו"א. ע"ז עמר שככרומצאתי
 רק כספירה מחויב הוא עריין מ"מ לכרך יכיל ראינואע"ג
 כרכר, מחוייכ מקרי עריין הוא אכל לברך יכול אינוהשחא
 רק הוא חיוכא כר רגכרא כיון יר"ח יצא שככר למי ממשורמ'
 למה ממש ודמי זו כמציה עכשיו מחוייכ אינו אונסמחמח
 ידו שנקטעה רמי ל"ט כסי תפילין בהלכות המג"אשכתב

 לכתיכת הוא כשד מ"מ כקשירה שאינו אעפ"יהשמאלית
 ליה, דכאיב הוא פומא אלא הוא חיוכא כד רגכרא כיוןתפילין
 אעפ-י מ"מ אונס מחמת המצוה מן שפטור שמי מבוארהרי

 שישנו דכל מקרי חיוכא כר אכל לקיימה זו כמצוה עודשאינו
 בכחינה. ישנובקשירה

 שיטת לפי ירו שנקטעה ממי זו בראיה עריין לדקדק ישאך
 הייב מ מ- יד של מתפילין שפטור דאעפ"י דס"להפוסקים

 בקשירה ישנו עדיין מקרי לשיטתם וממילא ראש שלכתפילין
 בחום' ועיין ל-ז. סי' כשאג"א מזה עיין ראש, של תפיליןע-י

 בזה. מש"כ אמרינן כי בחוד"ה רי"דיבמוח

 ור' גאון האי רב הגאונים שיטת לצרף נראה לדלכהלכן
 בסוף כרא-ש המובא הר"י שיטת וכ"ה גאוןסעדי'

 דלהלכה ואעפ"י עצמה, בפני מצוה ולילה לילד דכלפסחים
 שפיר פרנסחו רזה הרחק בשעת מ"מ כרכה בלא דסופרנקטינן
 נעצמו. יכרך שלא למי ככרכתן להוציא ויכול למימראיכא

 רק זה בענין הרבה להאריך ויש כן. שעשו גדולים כשםושמעחי
 רמגילה פ-ק בריש ישראל כתפארת ועיין כעח נפניחילא

 בזה.מש"כ

 לי)(יבןן
 היות חובןקבחל( בלע"ן החולים בכיח הממונה מרבנשאלתי

 והוא אנושה מחלה על חולה החולים בכיחשנמצא
 וביקש בלע"ז ~טטח(עהיוחן העורקים ע"י ניזון והואיר"א
 והוא הוכתו ידי להוציאו הכיס על היום קידוש שיקרשממנו
 שאינו כיון מכוקשו למלא כן לעשוח נכון אם בביחו קידשככר
 בשאלחו. זח"ר סעורה כמקום קידוש יהיד ולא לאכוליכול

תשובח:

 הרמב"ם רהנה יחשב ולמצוה כן לעשוח שיכול לפיע"דגראה
 התורה מן עשה דמצות כתנ שכת מהל' כ"ט פרקבריש

 השכת יום את זכור שנאמר ברכרים השבת יום אחלקרש
 לזכריהו וצריך וקידוש שבח זכירת זכרהו כלומרלקרשו
 בהברלה, יביצ,אתו היום בקידוש בכניסחו וביציאחו.ככניסתו
 על ולהבדיל היין על לקרש סופרים מדברי כותב ו' בהל'ולהלן
 את לקדש שצונו ון"ל כחב קנ"ה עשה המצות וכספרהיין.
 יציאת בם נזכיר יביציאתו בכניסתו רברים ולאמורהשבת
 הקודמים הימים משאר והכדלו ומעלחו היום וקדושמצרים
 לה,כיר דצריך הרמב"ם הזכיר ככאן הנה אחריי. והבאיםממנו
 דקי"ז פסחים הש"ס מרברי והוא היום בקידוש מצריםיציאח
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 נקירוש מצרים 'צ'את להזניר וצריך 'עקנ נר אחא רבאמר
 מצרים מארץ צאחך 'ום את תונור למען הנא נת'נהיום,
 דצריך פי' והרשב"ם לקדשו, השבת יום את וכור הכאוכתיב
 של בתפילה ובין בכוס בין היום בקירוש מצריס יציאתלהוניר
 ולדעת מפסח, מציגו במה מוערים ובשאר רפסח בגו"שט1בת

 חונתו ידי יצא כנר ערבית נתפילת רע"א ס" ברישהמג"א
 ועיין מררנגן, רק הוא היין על וקירוש התו,ה מן קידוששל

 הט"ז רברי רחו הפרמ"ג גם וכן והרגמ"ר י"ט, נס-ק שםנט-ו
 סעורה ונמקוס בהפילה חונתו ירי יצא ננר דמה"ת רניוןשם
 חונת ירי יצאו ראיך הקשה והמג"ח יעו-ש. מררננן רקהוי

 נגמרא נמנואר מצרים יציאת הוניר רלא כיון כתפילהקירוש
 מגזירה רגלמר ניון מה"ת שהוא ופשוט זו מימרא על חולקואין
 הגוסה ע-י דרק הט"1 דכרי צדקו וממילא תורה, כגופי והו'שוה
 מצריס יציאת רהזכיר כיון קירוש חונת 'רי יוצא הקירוששל
 יתרו נפרשח שאלה בעמק ועיין יעו"ש. גרידא נתפילהולא

 נזה. ג"כשעמר

 אם ואסילו ערבית תפילח התפלל לא החולה הרי נני"רלכן
 היום בקירוש מצריס יציאת עריין הזניר לא הריהתפלל

 זומא ננן רהלכה שמע בקריאת מצריס יציאה שהוניראעפ"י
 אחר רין זה היוס בקירוש אבל נלילות מצרים יציאתרמזנירין

 הוא עריין נן אם שמע רקריאת ההזכרה עם שיינות לוואין
 מרין להוציאו אחר יכול וממילא התורה מן בקירושמחויינ

ערבות.

 מימרא רק"א פסחים בש"ס המבואר לפי עקא דאאך
 אמודאי וכולהו סעודה במקום אלא קידוש ראיןרשמואל

 וכיון רע"ג בסי' נש"ע איפסק וכן נן בגמרא התסס"ל
 בלאה"נ קירוש ירי יצא לא ממילא לאנול יכול אינושהחולה

 זה רמילתא לקושטא אבל סעודה. בלא הקירוש לו יועילומה
 סעורה נמקוס נת'קונה המצוה לקייס ינול שאיגו ראעס"יאיגו
 נוס בלי אפילו בעלמא נדנריס יוצא מראורייתא קירושאבל
 יום את לקדש התורה מן עשה מצות שכתכ הרמ3"םכלשון
 ומנש"נ וקירוש שבת זנירת ונריהו ונו' ברבריםהשבת

 אחר ינול לקדש בעצמו לו ונשא"א הנוס עלנשמקרש
 מן שמחוייב כיון ערנות מטעם המצות בכל כמולהוציאו
 להחולה שא"א ומנ'ון נרברים, עכ"פ השבת את לקרשהתורה
 להוניר רצריך הגמרא לשיטת וכפרט בתפילה ולקרשלהתפלל
 לא רבתפילה כיון התפלל אסילו יצא לא בקירוש מצריסיציאת

 מצריס. יציאתהזכיר

 הרה"ח נשם שהביא סק"ח רע"ב סי' בנרכ"י ראיחי1כה
 במרבר שהיה רמי קי"1 סי' נת"י נתשובה מולכומוהר"י

 לח~ור צריך שבת של ערבית שהתפלל אעס"י ויין לחםבלא
 צריך כוס בל' שאפילו ברנריו מנואר הקירוש. ברכתולומר
 שנת קרושת והזכיר שהתפלל אעפ-י הקירוש בגוסחלקרש
 מה לפ' ואפילו גפשה, באנפי מלתא הוא קירוש מ"מבתפילה

 מטעמיה הייגו זו הוראה על חולק שהסר"ח שס הביאשהנרכ"י
 מי אכל בתפילה, קידוש חונת לרעתו ויצא התסלל שכנרלפי

 וניון כוס נלי אפילו לקרש מחוייב בוראי להתפלל יכולשאינו
 מוכתו. ירי להוציאו אהר יכול לקרששמח~ייכ

 דכל ח' אות ג' חלק בוללת בפתיחה הפרמ"ג שהעלה מהדלפי
 עשה לא אס עשה במצות לעשות שתקגו ררבגןמילי
 היוס קידוש גבי ולכן יעו"ש יצא לא התורה מן אףכתקנתם

 מי כן אס סעורה נמקום ולהיות היין על לקרש תקנו רחו-לכיון

 עריין יצא לא מימ התפלל שכנר אעפ"י היין על קירששלא
 ולפי-1 יעו"ש, יצא לא מקטן קירוש נ אח" שמע ואס חונתוידי

 עדיין ומחוייב חונתו ידי יצא לא עדיין ג"נ בהתפללאסילו
 קירוש שענ"פ ואעפ"י להוציאו אחר ויכול היין עלנקידוש
 מחויינ לתקן ראפשר מה נל מ"מ יקייס לא סעורהבמקוס
 אשתו את להוציא יכול דנעל איך ג"נ יתור'ן ועפי"1לעשות.
 לא והיא התסלל כנר והוא מחוייבת נן גס שהיאבקירוש
 מוה עיין מררנגן. רק והבעל התורה מן ומחויינתהתפללה
 לא הנ"ל הפרמ"ג רברי פי על בוה מש"נ ל"א מצוהבמג-ח
 תקגת בלא חונתו ירי עד"ן יצא לא ג"כ שהבעל ניון כלוסקשה

 אשתו. את להוציא ינול ושפיר הכום על לקרשחנמים

 הג"ל רע"א כסי' הדגמ"ר קושיית שפיר כ~ה1מת1רץ
 חונת ידי דיוצא שנתנ י"ט בס"ק הט"ז עלשהקשה

 רהרי הרגמ"ר והקשה בעלמא באמירה נוס נלא אפילוקירוש
 לאמירת וא"צ בתפילה יצא כבר התורה מן הקירושחובת
 יצא לא רבתפילה ס"ל רהט"ז לומר יש אך כום, בלאקירוש
 במצוה המג"ח שכתב נמו מצרים יציאת הזכיר שלא כיוןעדיין
 תרע"ח בסי' כתב בעצמו דהט"ז צ"ע עריין אך הנ"ל.ל"א

 ב~ה. צ"ע לנן יעו"ש ררבגן רקירוש הרמב"ם בשםסק"ב

 רב מרברי פסחים הש"ס מרברי המג"ח בצרק שהעיר1ב13ה
 בקירוש מצריס יציאת להזכיר רצריך יעקנ בראחא

 בפרשת הרמב"ן שנתב עפי"מ בוה לומר לפיע"ר גראההיוס
 הזה ביוס שיהיו קודש מקראי וטעם ב'( נ"ג. )ויקראאמור
 ישראל על הוא מצוה כי אותו לקרש וגאספ'ם קרואיםכולס
 בתפילה נפרהסיא היוס לקרש מוער ביום אלקיס בביתלהקבץ
 גם ולכן בפרשה, כת'ב שנת גם הרי רנר'1 ולפי וכו',והלל
 שגי איכא רבשבת מוה לגו ויוצא קודש מקראי כתיבבשבת

 ועוד לקףשו השבת יום את מובור חרא קירוש, לחיובלימוריס
 וה פ' ועל בתפילה, היוס לקרש קורש מקראי מפסוקלימור
 הכוס על קירוש ילפיגן לקרשו השבת יום את רזנורמקרא
 שעל כקידוש ולכן כתפילה קידוש ילפיגן קודש דמקראומקרא
 שבתפלה בקירוש ולא מצריס יציאת שפיר איכאהנוס

 הוא היין על ונריהו גאמר אם רוקא ווה קורש ממקרארהלימור
 קורש מקרא עניגיס שגי כאן ויש רש"י, כשיטת התורהמן

 בפסחיס הרשב"ס לשיטת אבל יין, הכוס על וונריהונתפילה
 ובין בתפילה בין היום בקירוש מצריס יציאת להונירשפירש

 שס כמבואר וגו' תזכור מלמען שוה מגוירה רגלמר הכוסעל
 הקירוש ועיקר מררבגן אלא איגו הכוס רעל סובר והואנגמרא,
 אסמנתא רק היא שוה הגזירה וא"נ ברברים, היוס אתלקרש
 קירש לא ואם בתפילה רהיינו התורה מן אחר קירושורק

 לפיע"ר. וז"פ מה"ת הנוס על לקרש צריךבתפילה

 שמזכירין שבת נתפילת גירסא מניא ל"ה סי' בו בנל ב.נ.
 בראשית למעשה ונר מצרים יציאת גסנתפילה

 מצריס,וליציאת

 חופ-ק ליעבעס אייזיק יו1חקהק'
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 לזסימן

 אברהם מו"ה הרה"ג מכובדי ידידינני
 יע"א. במעמפיס רב שליט"אגרינער

 בשחרית ש:י ניום נתורה קראו שלא בצינ1ר שאלתובדבר
 דיכולים האחרו:ים גד1לי נתשונת המבוארולפי

 הקריאה ואחרי עשרה לשמנה אשרי בין נמ:חה נתורהלקרות
 כמ:חה שכת ככל כ:דוג השמו"ע לפני 1"א קדיש חציאומרים
 התפללו שכבר אחר או קודם התאספו אם אנל צבור,ובתע:ית

 שלם. קדיש או קדיש חצי הקריאה אחר לומר אם הדיןמהו

תשונה:

 ב1ה ביארו כנר במ:חה נתורה לקרות אם הרין נעצםהנה

 מהר"י שו"ת בשם כת"ר שהניא כמו האחרו:יםגרולי
 החת-ס מהגא1ן רנ מעשה מביאין ראיתי וגם :"א, סי'אסאד
 בשם אומרים שמעתי וכן נמ:חה בת1רה לקרות שצוהז"ל

 כן לדייק יש 1באמת נן, שעשה 1"ל נריסק איש הר"חהגאון
 ונשבת וחמישי בש:י התם ראיתא דל"א במגילה המש:המלשון
 על קאי במ:חה דתינת לומר מקום ויש כסדרן, קוריןבמ:חה
 גם וכן המנחה, נתפילת לקרות ריכול וחמישי שני על גםכולן,
 רמגילה נפ"ר התם דאיתא כן לפרש יש הירושלמיבלשון
 וחמישי נש:י בתורה קורין שיהיו לישראל התקין עזראבזה"ל
 בננלי אולם וחמישי, שני על גם קאי ובמ:חה נמנחה.ובשבת
 בשבת במ:חה שקורין תיקן עורא אחר בלשון איתא דפ"בב"ק
 אבל שנת על רק קאי נמנחה תינת ולפי"1 וחמישי בשניוקורין
 להיות יכול לקרותה התקנה היתה בשחרית שדוקא מבוארלא
 מהל' י-נ פרק בריש הרמב"ם אמנם לקריאה. כשד היוםשכל
 בתורה. קורין וחמישי נש:י בשחרית דרק בהדיא כתבתפלה
 שהשמיסו בהרמכ"ם נוסחאות דיש דנראה שם בכ"מועיין
 בטעמא שכתכ שם מגילה כתוסיו"ט ועיין כשהרית,תיכת

 ק1דם הוא שנת הרי שנת קודם וחמישי ש:י דחשיברמתניתין
 שבת חשיב דלהכי לומר יש ולפע"ד יעו"ש, וחמישיש:י

 וחמישי שבש:י 1ה חירוש להשמיע:ו בכוונה לבסוףבמנחה
 וכשבת וחמישי בש:י כתב משוה"כ נמנחה גם לקרותיכולים
 ועיין וחמישי. שני על גם קאי במ:חה שתינת להדגישבמנחה
 הוכיר לא וחמישי בש:י הקריאה תקנת גני פ"י סופריםבמסכת

 יעו"ש. נשחרית תינתכלום

 ה:ה הקריאה אחר קדיש חצי או שלם קדיש לומר אםדבדבר
 :שלמו וב1ה בעלמא דאמירן עד הוא הקדיש:וסח

 תמיד אומרים התורה קריאת ואחר קריש של תיבותהכ"ח
 זוטא קדיש הפוסקים בלשון ונקרא בעלמא דאמירן עדקדיש
 שהוסיפו האחרים הקרישים כל כלפי קדיש חצ' העולםובלשון
 סיום ואחר 'תום, קד'ש או תתקכל או דרב:ן קריש כגוןעליהם
 קריש אומרים ומעריב ומנחה מוסף של עשרה שמו:התפילת
 כעין וזהו תתקנל, קדיש דסידרא קדושה אחר ובשחריתתתקבל
 בנינת ומסיימים מתפללין כך ואחר פי אמרי לרצון יהיהפסוק
 לימוד ואחר נמרומיו שלום ועושה רבה שלמא 'האהשלום
 ש:תק:ה בקשה וזהו דרב:ן, קדיש אומרים פה שבעלתורה

 הקדיש עיקר אנל ותלמירידון תורה לומרי קיום עללהתפלל
 שחרית תפילת בסדר באנודרהם )ועיין בעלמא דאמירן עדהוא

 כ"ח כאן אין הרי וצ"ע לעילא ער הוא 1וטא דקדיששכתב
 מיד קדיש אומרים אין צבור וכתענית במנחה, ובשכתתיבות(

 קאי והקריש קדיש חצי אומרים התפילה קודם רק הקריאהאחר
 לאחר הקדיש אומרים אחרוח קריאות ואחר הקריאה עלגם

 נקדושא ובח1ל לדוד נתהילה שמפסיקים כיון הקריאהסיום
 נאנודרהם כמנ1אר תתקנל קדיש כך אחר אומריםדסידרא

 נו.ונכל

 שתמיד מבואר כ' הלכר תפלה מה' נפי"נ הרמב"םומדברי
 הת,רה קריאת בין אחד קדיש רק אומריםאין

 התפלה ולהתחלת הקריאה לסיום לשתיהם ועולה מוסףלתפילת
 אחר קדיש שאומך כ"ב בהלכה כתנ מוסף נו שאין ניוםרק

 העם וכל קדיש אומר היום וסדר לרוד תהילה ואחרהקריאה
 הקדיש נ:וסח כהדיא כמנ1אר תתקבל קדיש ור"ל:פסרין
 בין אמד קדיש אומרים טוכ ויום כשכת אבל אהכה סדרשבס1ף
 זה וקדיש שם. כ' בהלכה שכתב כמו מוסף לתפלתהקייאה
 ננוסח ב-מכ"ם כמבואר קדיש חצי הוא התורה קריאתשאחר
 תפלה כל קודם לעולם קדיש אומר ש"ץ שם שכתבהקדיש
 קדיש 'אמר וכו' היום סדר שיאמר ואחך תפלה כלואחר

 ;וסחו הניא כך ואחר קדיש יאמר וכו' בתורה לקרותוכשישלים
 דוהו :ראה אמן. ואמרו בעלמא דאמיין ר"ל אמן ואמרועד

 שאומר קד'ש כל ו~יל בתיא קדיש נוסח כך ואחר קרישחצי
 כל אלא כלום אחר'ו א1מר שאי:ו התפלה שגומר אחרהש"ץ
 זו :וסחה נסופו לה1ם'ף העם נהגו ו:פסרין אותו שומעיןהעם

 אומרים, שא:ח:1 ממה ש':1ים ,בכמה וכו' צלותהוןתתקבל
 נוסח מנ'א כך ואחר אמן. ואמרו עד וכו' במרומיו שלוםעושה
 פה שנעל התורה לימוד אחי א1תו שאומרים דרב:ןקד'ש
 רק ליכא שלשיסתו :יאה לכן כלל. מ1כיר א'נו שלםוקדיש
 לקריש קורא והוא קדיש חצ' או תתקנל וקריש דרנ:ןקד'ש
 שכתב כמו ולא נעלמא דאמירן עד ו:וסח1 נתרא קד'שתתקנל

 לעילא עד :1סהו קל"ד ס" או"ח נטור הוא וכןנאבודרהם
 ת'נות. כ"ח 1ה לפידל'כא

 הקריאה ב'ן אחד קד'ש רק ליכא דלהרמנ"ם חוי:ןעב"פ
 ש1ם דליכא כיון דמ'לתא דטעמא לומר וצריךלמוסף

 לכן למוסף הקריאה נין להפסיק הקר'אה אחר ותחי:התפלה
 סי' נמג-א המונא בהגמי"י שכתב כמו לשתיהן, עולההקדיש

 אחר קדיש במנחה בשבת אומרים א:ו שאין בטעם סק"ברצ"נ
 של להקד'ש ,ה קדיש בין להפסיק נמה שאין כיוןהקריאה
 ההפטרה קריאת שם שיש צנור נתע:ית ואפילו התפלהקודם
 וכן להקריאה, שייכת שההפטרד כיון הפסק הוי לא זהובמ:חה
 ;ם עולה עשרה השמ:ה שלפני שהקריש פררס בליקוטיהוא

 בגלילת להקדיש הקריאה נין שמפסיקין ואעפ-ילהקריאה.
 יעו"ש. הוא אריכתא דסיומא הפסק חשיב לא ת1רההספר
 שא1מרים הרמכ"ם טעם דוהו למימר איכא וה לפיממילא
 דכ'מים הרמנ"ם שכתב ומה לשתיהן, אחד קדיש רקתמיד
 שעולה קודם הקדיש לומר נהגו ומוסף מפטיר בהםשיש

 תורה הספר החזרת שיש דכיון ב1ה נכוו:תו לומר ישהמפטיר
 המפטיר קודם הקדיש לומר יותר מהנכין לכן המפט'רוקריאת
 שהקדיש ואעפ"י כך כל להקדיש הקריאה בין להפסיקשלא
 הקדיש להסמיך ייתר יתכן מ"מ מ1סף לתפילת כן גםעולה

 ביום ורק עדיין התפלל שלא להתפלה 1לא קרא שכברלהקריאה
 ספר מוציאין כ"ב בהלכה להלן הרמכ"ם כתב מוסף בושאין
 תהלה אומר כך ואחר קריש ואומר ומח1ירו בו 1קוראיןתורה
 וכי1ן :פטרין, העם וכל קדיש וא1מר וכו' היום וסדרלדוד
 הקריאה אחך קדיש לומר צריך לכן היוכ בסדר דפסקדאיכא

 התפלה. קידם גםוקדיש
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 למקומה תורה הספר מחזירין דכשגומרין הרמב"םוכ,ש"כ
 אומרים אין מדוע להכין צריך ולכאורה קדישואומר

 קד'ש לומר איתא הפוסקים בכל והר' הקריאה אחר מידהקדיש
 לומר כוונחו דאין לומר לפיע"ד נראה בס"ת הקריאה אחרמיד

 לכסות נוהגין שאנו דכמו פשוט אלא לההיכל הס"חשמחזירין
 המנהג היה להרמב"ם לומר יש כן הקד'ש אמירח בעחהם"ח
 התפלה ואחר ארעי באופן הבימה שעל בחיבה הם-תלשום
 שכתב מה פי על דברי:ו ויסוד בהיכל. במקומה תורה הספרנחנו

 היכל בו ובוני, שם דכח3 ג' ובהלכה ב' הלכה בפי"אהדמב-ם
 באמצע ומעמ.דין כתב ג' בהלכה ולהלן תורה ספר בושמניחין
 וכשמעמידין וכו' בחורה הקורא עליה שיעלה כדי בימההבית
 עמד הכ-מ ומרן באמצע, אוחה מעמיד'ן הס"ח בה שישהתיבה
 מיני שנ' כאן מזכיר שהוא 'ישוב שצריכין הדמב-ם דבדיעל

 תיבה ועוד הקורא עליה שעולה והיא בימה קראה האחדתיבות
 דברי לפרש מש"כ ק"נ סי' ובב'" עיי"ש. ס"ח בה שיששניה

 הס"ת מעמיד'ן דבהיכל זה בדרך לומר יש ולפיע-דהרמב"ם,
 ז"א ארעי באופן הס"ת מעמידין הבימה שעל ובחיבהבקביעוח
 ומעמידה ההיכל מן הס"ת לוקח הכנסח חזן התפלהשקודם
 ולאחר הקריאה לעח נכון שחהיה כד' הבימה שעל החיבהבתוך

 לוקחין התפלה גמך ואחר להתיבה הס"ת ממייריןהקריאה
 לשון מיושב ובזה ההיכל, אל אותה ומחזירין התיבה מןהם"ת

 הת'בה על לא דמשמע הס'.ח בה שיש החיבה שכתבהרמב-ם
 השלחן על הס"ת אח שמניחין נוהגין שאנו כמו קריאהלצורך
 בחוכה, דמשמע בה ולא ס"ח עליה שיש למימר ל" הוי זהדלפי
 ל,מר צריך זה וכדרך הלשון שפיר מיושב שביארנו מהולפי

 למקומה הס"ת שמחזיר בפי"3 להלן לומר הרמב"םבכוונח
 שאנו כמו הבימה שעל החיבה לתוך אלא לההיכל ר-לדאין
 במפה. הס"ת דמכסין הקדיש בשעת הקייאה אחרעושים
 התיבה. לתוך הקדיש קודם הס"ת הכניסו הרמב-ם שלו3זמ;ו
 אחר הס"ח שמוציאין מקום כ"ד בהלכה הרמב"ם שכתבוזה

 רשאין הצבור אין להצניעו אחר לבית אוחו ומוליכין בושקראו
 אינן זה בלא הצבור הרי ולכאורה וכו' הם"ת שיצאו עדלצאת
 שאין אמי אי ובשלמא תפילתן. סיימו שלא כיון לצאחרשאין
 גמר קודם לצאח הוכרח דיחיד לומר יש לצאת רשאיהיחיד
 יחבטל עי-ז הרי שיצאו יתכן איך הצבור כל אבלהחפלה
 דאחר שביארנו כמו וראי אלא התפלה יגמרו ולאהחמיד
 התפלה ס'ום ואחר ארע' באופן בתיבה הס"ת נתנוהקריאה
 הצבוך אין לההיכל הס"ח הולכח ובשעח לההיכל הם"תהוליכו
 הדמבים. דברי עולים נעים מה ונזה ת, הס" קודם לצאתרשאין

 לשון ליישב רצה רוקח הר"א להגאון הדמנ"ם עלובטו"א
 על שכוונתו הס-ח בה שנתנו התיבה בעניןהרמב"ם

 ר"ל ס"ת בה שיש שכחכ ומה הש-ץ עליו שמתפללהעמוד
 והבין בך"ת כתוב היה וכן ס"ח תיבות דאשי ווה חפלה,סידוך

 חפלה סידוך על הכוונה ו3אמח תורה ספר על שהכוונההמעחיק
 ס"ת. ר"ת ג"כ כוונהשזה

 תפילת אחר בחורה קראו אם לומר נדאה שאלחוובנידון
 לא ועדיין הש"ץ חזרת של חחקבל אחר דהיינומנחה

 הקריאה אחר לומר צדיך בודאי יחום וקדיש לשבח עלינואמרו
 אחר קדיש ויאמרו הסדר כל עד'ין סיימו שלא כיון קדישחצי
 בברכת החפלה לסיים כרי שנתקן רבה שלמא ויהאעלינו
 זה כעין ומצינו עלינו אחר יאמרו ויה לכיחם כשנפטריןהשלום
 לקרות תדס"ט בסי' כהרמ"א להנוהגין תורה שמחתבליל
 ואחד קדיש חצי אומרים הקריאה כשגומרין ש"ח בלילבחורה
 שם ולשונו החיים דרך בסידור כמבואר יחום וקדיש עלינוכך

 לשונו העתיק וכן ש-ח, בליל הקריאה אחר קדיש לומרונוהגין
 התורה. קריאת בכל כמו קדיש תצי לומר כוונתו ובודאי3מ"ב

 בס'דורו )נ"ב קדיש חצי בפירוש איתא יעב"ץ הגאוןובסידור
 ונראה קדיש של זה דבר כלל ליחא שם בחייו 'דו עלהנדפם

 של הגושכנקא עליו וליכא מדעחו זה כתב הסידורשהמדפים
 בודאי המנחה חפילח סיימו כבר הצבור כל אם אבלהיעב"ץן

 השלום. בברכח לסיים כדי שלם קדיש לומר צריך הקריאהאחר

 החם איחא באנ תשעה גבי תקנ-ט בסי' הט"זולדעת
 אחר אבל חתקבל עם קדיש ואומרים ערביחמחפללין

 קדיש וכוונתו במנהגים הוא וכן חחקבל בלא קד'ש וכו'איכה
 לומי המנהגים בשם ג"כ כחב תרצ"ג סי' בריש והמג"אשלם.
 שלא דאעפ"י מזה הז'נן תתקבל, בלא שלם קדיש המגילהאחר
 שלם קד'ש אומרים מ-מ יתום וקדיש עלינו חפילח עדייןסיימו
 חצי עשרה השמונה אחר לומר הסוברין ודעת קד'ש, חצ'ולא
 כמו טובא צ"ע האבודרהם דעת הוא וכן הרוקח ה"הקדיש

 ד-ד מגילה החוס' מדברי תרצ"ג סי' בריש המג"אשהקשה
 שלם קדיש אומר עשרה השמנה אחר דבפורים פסק.בחוד"ה

 ך בא" כמבואך המגילוח אחר תתקבל קד'ש לומר ג"ך דעוחויש

 שלא קד'ש חצי הקריאה אחר לומר כזה העניה דעתי לכןשם,
 המנחה חפילח סיימו כבר באם רק חמיד הקריאות מכללשנוח

 כנ"ל שלם קדיש לומך נראה אן מנחה עדיין התפללו שלאאו
בזה.

 סי' ח"ג בחשב"'ן התורה קריאת שאחר הקריש בעניןאגב
 להש"'ן. לא לאבלים ש.יך הזה דהקריש מבוארקע"א

 לומך לו א.ן ואם אב לו יש הקורא שאם אצלינו המנהגולכן
 בשבח לשביעי או בחו? לשלישי בתורה העולה אם וכןהקדיש
 מצאחי וכה הקדיש, אומר הוא ב"מ אבל או צייט 'ארבעל

 ג'. שער קדיש ברי:י אפריםבמטה

 תשל-ג למ-טמונ'םטו"ב
 החופ-ק ליעבעס אייזיק י(!חק הק''דידו,

 לתסימן
להנ"ל

 משעת שמורים מצות לאכול קפידא יש אם שאלתובדבר
 אירופא בארצות הנה פסמ. של אףרו, ביום גםקצירה

 דשימור דס"ל הראשונים כשי' חנ"ג בסי' הפר"ח להכרעחאפי'
 פסח של אחרון ביום מ"מ ולעיכובא הוא מדינאדקצירה
 כמו טחינה משעח שמורים מצוח גם לאכול המדקדקיםנהגו

 ביום מ"מ בפסח שרויה מצה לאכול שלא הנוהגיןהמדקדקים
 שמעחי וכן שרויה, מצה דוקא לאכול נהגו פסח שלהאחרון
 לאכול שהקפיד זצ"ל הבעש"ט הקדוש בשם החסידיםבחוגי

 וטעמא פסח של באחרון כחושה ממצה )קניידליך(עיגולים
 'מות בכל כן שאוכלין ישראל כלל עם להתכלל כדידמלחא
 שמורים מצות לאכול שנהגו ג-כ לומר יש זה ומטעםהפסח
 כנ"ל 'שראל כלל כמו לנהוג פסח של באחרון טחינהמשעת
 אצל המנהג היה וכן המדקדקים נהגו כן עכ"פ דמלחא,בטעמא
 מצה לאכול שלא החדדים של המנהג בענין אגב, ורבותי,אבוחי
 הראב"ן ה"ה הראשונים מן לאחד זה לדין מקור מצאחישרויה
 ממצה פרפיל לעשות טוב אינו ומיהו 11"ל שכתב דע"גלפסחים
 יעו"ש, זה מפני זה לאסור הוא וטוב מקמח גם כן יעשושלא
 כזה שהחמיר הכנה"ג בשם שהביא ח"ס בסי' היטב בכארועי'
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 כמו ג"כ כוונתו ובודאי בדבר מכשול אירע אחת שפעםוכתב
 תת-י כנה"ג הספר ואין מחמירין. 'ש זה ועל הראכ-ןשכתכ

 הנ"ל. מהראב"ן הוא מקורו ואפשר כדבריולעיין

 החופ"ק ליעבעס אייזיק י:נחקהק'

 לטסימן

 להנ"לעוד

 הפסח קודם לנכרי למכור צריכים אם שאלתובדבר
 פשוט הדבר לרפואה או למלאכה רק העשויאלקאהאל

 בו שיש דדבר דמ"ה בגמרא ולהלן דמ-ב פסחיםבמשנה
 וכמבואר בפסח, לקיימו מותר לאכילה ראוי ואינו חמץתערובת
 שאינו כיון למיכל אתי דילמא ג1רינן דלא תמ"ב סי'בש-ע
 כמו הוי הדחק 'די על לאכלו שאפשר היבא אולם לאכילהראוי
 שעל כיק מ"מ כלל אדם מאכל שאינו פי על אף נוקשהחמץ
 בחק עי'"ש בפסח להשהותו אסור לאכלו יכולים הדחקידי
 דיי-ש המג-ש שכתב מה ג"כ לצרף יש ובאלקאהאל מזה,יעקב
 עליו חלקו האחרונים שגדולי אעפ"י בעלמא זיעה רקהוי

 חכמים עטרת בשו-ת ועיין תמ"ב. סי' בריש בשע"תכמבואר
 גורם. הזמן אין רק זה ברין הרבה להאריך ויש בזה מש"כ ה'סי'

 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקידידו,

 מסימן

 דנשים כתכ קידוש כדיני המייס ררך כסידורו החו"רהגאון
 של הכוס מן דכששותין בעליהן ע"י בקידוששיוצאות

 שכבר כיון היין על הגפן פרי כורא לברך שלא  יזהרוקידוש
 פרי בורא ברכת הקירוש אחר יבדכו ואם הקירוש בכליצאו
 היין על ואח"כ היום על דמברך דס"ל  שמאי כבית ידיההגפן
 ואח"כ היין על דמברך הלל כבית קיי"ל דאנן כהלכתא דלאוזה
 על ובמקדש איסורא, עביד ב"ה במקום כב"ש והעושה היוםעל
 ע"כ והמסובין סעודה במקום אלא קידוש אין הר'הפת

 חובת ידי לצאת כשמכוונין לכן הפת, מן לאכולמחוייבים
 אולם המקדש, של המוציא בברכת גם ממילא יוצאקידוש

 של הכוס מן לשתות צריכין אין הרי היין עלכשמקדשין
 אכל היין מן לשתות דוקא המסוכין על מעככ וה שאיןהמקדש
 פרי בורא בברכת לצאת שלא ומכוון הנוס מן לטעוםכשרוצה
 יעי"ש. דאסור צדיכה  שאינה ברכה כגורם הוי המקרש שלהגפן

 דב"ה טעמא דלפי לחדש כתב דנ"א בברכות הצל"חאולם
 להתפלל דרבן שאין נשים א"1 להקידוש גורםדהיין

 אם לכן התורה מן מחוייבות הרי היום ובקידוש ערביתתפילת
 היום על שתנרך מורו הלל כית גם לעצמה מקדשתהאשה
 לדברי שהקשה עיי-ש שמאי, בית כרברי היין על תברךואח-כ
 התורה מן היום דקידוש כיון שתאמר לקדושה גורם שהייןב"ה
 שצריך בודאי פת ולא כוס לו ואין במדבר  שהוא מי כןואם
 לקדושה גורם שהיין ב"ה אמרו ואיך כוס ובלא פת בלאלקרש

 כתב וכן שתאמר. הקדושה צריכה כוס בלא דאפילושתאמר
 תפילת מתפללת שאינה דאשה דע"א בסי' 'עקבהישועות
 אין ואם בכניסתו היין על שמקרשין מה הוא עיקר ולכןערבית
 חובת לצאת כוס בלא אפי' לקרש דמחוייבות פשיטא ייןלהן

 ואח"כ היום ברכת ולברך לקדש יכולות לכן מראורייחאקידוש

 לברך צריכה ערבית תפילת מתפללת שכן ואשה היין,ברכת
 המקדש 'כוון היין כרכת שגם יותר טוב לכן היין, כרכתתחילה

 יעו"ש. בברכתולהוצ'אה

 הרא"ש שיטת לפרש סק"ד רע"א בסי' הט"ז  שכחב מהולסי
 דאע"ג המוצ'א לברכת הגפן פר' בורא ברכת ביןלחלק

 אכילה איסור דהיי:ו בעי תרתי מ-מ כאכילה אסורהדשתיה
 אלא בו דאין יין כן שאין מה קידוש, דעשה ההפסק מעשהוגם

 בורא לברך לו שיש בשעה שהרי מעשה שום ולא לחודאיסור
 הכוס אותו לכן הקידוש אמר לא עדיין הקידוש מחמת הגפןפרי

 הלחם לברכת כן שאין מה היין לברכת צריך אין עליושמקדש
 שכתב מה ולפי באריכות. בט"ז עיי"ש הקידוש אחרשזמ:ו
 התפלל לא ערכית תפילת שגם מיירי מפה בפורס דכאןהט"ו
 גם ערבית התפלל רבלא והישויע"ק הצל"ח סברתולפי
 על גם א"כ היין על כך ואחר היום על לברך צריך הלללבית
 הפסק הוי הקידוש א"כ הקידוש אחר לברך צריך ה"ןברכת
 הגפן פרי בורא ברכת בין תו חילוק ואין ה"ן על לברךוצריך
 דבלא סברא האי ליה לית דהט"ז נראה ועפי"ז המוציא.לברכת
 סי' בדע-ת ועיין הקידוש אחר היין ברכת הוי ערביתהתפלל

 בזה. מש-כרע"א

 בריש 'שראל ובתפארת ג' הלכה פ"ג ברכות בירושלמ'ועיין
 עיי"ש הירושלמי בדברי לפרש מש"כ דמגילהפ"ק

 הגירסאות. בשינו' דתלויודו"ק

 מאסימן

 הרב 'ד'די לכבוד והמשכה ברבייה ינרכהשלום
 ישראל מו"ה נעלה מאוד וו"ח המפורסםהגאון

 שליט"א.מיירוביץ

 יארק ניו מפה פכ-ס מו"ה דרכנ' ש"כ אודות שאלתובדבר
 ניתוח לו לעשות והוכרחו רח"ל כבדה במחלהשחלה

 הבטן על לפניו היציאה דרך את והעבירו הטבעת פי אתולסתום
 בלע"ז יחוס01051]( היציאות 'צאו עליו שדרך נקב לושפתחו
 לתוך הצואה יפלו ששמה פלסטיקה של כיס תלוי הנקבועל
 ריח ירגישו שלא מאוד מהודק הבטן אל מחובר והכיסהכיס
 במקומו אחר מניחין או אותו מנקים הכיס וכשיתמלאהצואה
 בתפילין שכקדושה רכרים ככל יתנהג איך כשאלתו נפשולכן

 ואם בכלל הענין מכל עליו עגמה ונפשו ותפילה שמעקריאת
 ות"ש. ברוחו ח"ו יפול שלא סכנה יש בטו"ת להתפלל יוכללא

תשובה:

 כי אותו הרגעתי ב-ה ואני זה בענין הנ"ל מש"ב נשאלתיכבר
 וסיפרת' עליו, עבר אשר מכל מאוד עגום היה רוחומצב

 כזה ניתוח עבר שג"כ שעבר מדור פולין מגאוני אחד מגדוללו
 ברוחו. ח"ו נפל ולא הקודש עבודת בעבודתו פעיל היהומ"מ
 מרומם. רוח במצב מצאתיו וב"ה ש"ב את  פגשתי כביר לאוזה

 רכ"ה ברכות בש"ם דוא זד דין מקור הנה לדינא הענ,ןולעצם
 אמר הונא רב הכסא בבית מונחת ידו או בשרו על צואהאיתמר
 קריאת לקרות אסור אמר חסדא ורב שמע קריאת לקרותמותר
 תהלל הנשמה כל דבתיב הונא דרב טעמא מאי רבא אחרשמע
 ה' תאמרנה עצמותי כל דכחיב חסדא דרב טעמא מאי וכו'ק"ה

 בכלל והחוטם הפה דנשמה כל ופירש"י ל"ה( ןתהלים כמוךמי



נה י בא מ"א סי' או"חשו"ת ת יב

 הונא כרב פסקו והדא"ש והרי"ף אברים. שאד ולאההילול
 חסדא דרב ראע"ג חסדא כרב חננאל רבינו דפסק כהבוובחוס'
 שם כתבו ועוד יעו"ש, לחומרא אזלינן הוה הונא דרבחלמירו
 מיניה גמרא מדאקשי הונא כרב פסק אלפס דרב דהאיהחוס'

 ד"ל. הממונה בפרקביומא

 פפא רב אמר איחא הנ"ל בש-ס רהרי בזה להעירולפיע"ד
 ומקשה שמע קריאח לקרוח אסור במקומהצואה

 ניחנה לא נראית דלא אי פשיטא דנראיח אי דמי היכיבגמרא
 עומד ונראיח דיושב צריכא לא ומחרץ השרח, למלאכיחורה
 דאיחמר בשרו על מצואה שנא ומאי חו ומקשה נראיח.ואינו
 מותר אמר הונא רב הכסא בביח ידיו שהיו או בשרו עלצואה
 שמע קריאח לקרוח אסור אמר חסדא ורב שמע קריאתלקרוח
 זוהמא. נפיש לא במקומה שלא זוהמא נפיש במקומהומחרץ
 תאמרנה עצמוחי כל משום אסור אמר חסדא רבופירש-י
 וקשיא לא הריח זוהמח משום אבל עצמותי כל משוםטעמא

 יעו"ש. מחרווייהו פפאלרב

 על דצואה מהא רמקשה בגמרא המקשה לפ'רש"יולפי"ז
 חסדא לרב גם אלא פריך הונא מרב דוקא לאובשרו

 דסחמא דוכחה לפי"ז וליכא דריח לזוהמח חייש לא דהואקשה
 קושייח דהרי אליביה פפא לרב מדפריך הונא כרברתלמודא
 כיומא כגמרא דגירסתם ועכצ"ל חסדא, לרב ג"כ הואהגמרא

 רב דברי כלל שם הזכיר שלא דידן בגמרא שהוא כמו היהלא
 מסקו וממילא פפא לרב מקשה ומיניה הונא רב דברי דקחסדא
 עפ"י לפירש"י אולם הונא, כרב דתלמודא דסחמאלפי"ו

 כחב ביומא חננאל דרבינו לי חמוה אך מידי, מו:ח לאגרסחינו
 לעשוח כשיושב כשנראיח במקומה רצואה וו"ל פפא רבברברי
 ווהמא רנפיש משום כנגרה שמע קריאח לקרוח אסורצרכיו
 על רבצואה מדבריו מוכח יעו"ש, בשרו על לצואה דמיאולא
 דאיך בזה כעח צ"ע לכן הונא כרב לקרוח דמותר ס"לבשרו
 יהושע ובפני חסרא. כרב פסק חננאל דרבינו החוס'כחבו
 דלא דפסק חננאל הרבינו שיטח על לדקשוח באמח כחבברכות
 דמסקינן דהאי לחרש וכחב הונא כרב ביומא דתלמודאכסחמא
 כל רכתיב משום היינו דאוסר חסרא דרב דטעמאבגמדא
 טעמא האי שייך דלא ברור נראה ולפי-ז חאמרנה,עצמוחי
 סמוך כגון בארם המטונפין מקומות ולענין הערוה אברילענין
 עצמוחי כל בכלל הוי לא ודאי האברים ראוחן הטבעחלפי

 הכא שכן וכל כנגדן לקרות אסור אותן הרואה אפילושהרי
 התם מקשה ולכן מיחטב, כשהוא ונראית במקומוכשהצואה
 ואס הונא רב דמחיר בשרו על מצואה שנא מאי שפירבגמרא

 בשאר אלא עליו פליג לא חסדא רב דאפילו למימר לן איחכן
 הטבעת בפי משא-כ חאמרנה עצמוחי כל דכחיב משוםאברים
 חסרא רב אפילו תאמרנה עצמוחי דכל טעמא האי שייךילא
 ולכן זוהמא נפיש רבמקומו שפיר משני זה ועל דשרימודה
 עצמו מצד לאסור יש חאמרנה עצמוחי רכל טעמא בלאאפילו
 בפני יעו"ש שפירש"' כמו הריח נחפזר שלא כיוןדצואה

יהושע.

 האי שיך לא הערוה ואבר' הטינופת דבמקום הפנ"יולדברי
 שלא אפילו הטנעת ונפי  חאמר~ה  עצמומי רבלסימא

 מקום מ"מ הבטן דרך היא שהיציאה בני"ד כמו הערוהבמקום
 חאמרנה, עצמוחי כל לומר לסברחו שייך לא ג"כ הואטינופח
 הוי שכאן ואעפ"י קרי"ש לקרוח מוחר חסדא לרבממילא
 רב וגם בשרו על מצואה וחמור זוהמא ונפיש במקומהצואה
 דטעמא לומר יש זה על אך במקומה, בצואה דאסור מודההונא

 כיון ובני-ד הריח נתפזר שלא משום הוא במקומהבצואה
 דמי ולא הגוף בחוך להתפזר יכול הרי גופו על מהודקשהכיס
 מד הוא במקומה דצואה לומר יש )ואולי במקומה,לצואה
 מקרי לא אדם בידי שנעשה היציאה אבל בחולדהשבטבע
 יהושע הפני וכסברת כן( לומר יש אם צ"ע ועדייןמקומה

 היא דהקושיא רש"' גירסח לפי אפילו כן לומר אנומוכרחים
 עצמוחי כל משום חסדא דרב דטעמא דכחב חסדא מרבג-כ

 פפא לרב ולקשיא לא. הריח זוהמח משום אבלחאמרנה
 דרב דנהי חסרא מרב להקשוח יתכן איך לכאורהמחרווייהו,

 עצמוחי כל משום מ"מ אבל הריח לזוהמח חייש לאחסדא
 ולכן זה מטעם אוסר פפא רב דגם להיוח ויכול אוסרחאמרנה

 על בצואה דמחיר הונא רב מדברי רק פפא לרב קושיאאין
 א"כ טעם מאיזה נפק"מ ומה אוסר באמת חסדא ורבבשרו

 הונא. מרב רק בהקושיא הגמראסתימת

 משום ליכא במקומה בצואה הרי יהושע הפני לסברחאולם
 מוחר ההו"א לפי חסדא לרב גם ולכן עצמוחיכל

 ולכן אסור זוהמא נפיש רבמקומה הגמרא למסקנח רקלקרות
 לפי"ז וממילא חסדא מרב גם מחרווייהו דגמרא קושייחשפיר
 הגמרא. כקושייח ג"כ רחלמודא כסחמא חננאל הרבינופסק

 דצואה פפא כרב ה' סעי' ע"ו סי' בש"ע איפסקולהלכה
 להמתיר אפילו הכל לדכרי לקרות אסור דטבעתבפי

 שזה כיון בני"ד אבל הריח זוהמת משום והיינו בשרו עלבצואה
 ברוחו ח"1 יפול שלא נפש כפקוח וכמעט גרול הדחקשעח
 דשרי, כלל ריח דליכא כית לומר יש להתפלל אפילו יכולשאינו
 הנ"ל, יהושע הפני כסברח ליכא תאמרנה עצמותי כלומשום
 ממנו וזב הטחורים חולי לו שיש מי גבי כחב ח' בס"קוהמג"א

 לו ויש מעופשת סדוחה ליחה ממנו יוצא הדם ואגב תמידדם
 יש אז רע ריח שם אין ואם שבקדושה, דבד בכל אסור רעריח
 מה ולפי הרדב"ז, מתשובת והוא בדבריו עיי"ש להקלמקום
 רבריו שפירש וכפי הרדב-ז מתשובת אפרים היד שםשהביא
 ממנו שיוצא אעפ"י היציאה מקום ורוחץ רע ריח דליכאדהיכא
 רצ"ל בגירסחו יעו"ש קרי"ש לקרוח מוחר צואה צחצוחיג"כ

 דרבנן רק הוי האיסור דכל הסוברין לפי ובפרט תקנהרא"צ
 בשרו על צואה בהך שאפילו ואעפ"י בזה להקל מקום ישבודאי
 הביא ולדינא חסדא ודב הונא רב בזה דפליגי במקומהשלא

 והר"ח הונא כרב פסקו והרא"ש ברי"ף השיטות שניהמחבר
 דלא יונה הרבינו שיטח הביא ואח"כ חסדא כרב פסקווהא"ז
 מאליה נכסה שהיא במקום אלא בשרו על בצואה המתירהתיר
 מ"מ אבל המחמיר, כרברי לעשוח רנכון ומסייפ מלבושבלא

 המחירין על ולסמוך להקל יש הדחק דבשעח פסקהחיי"א
 דנ'"ד. מזה גדול הרחק שעח לך ואין י"ד בס"ק במ"בעיי"ש

 להעביר בושפ מי החפילה קודם גופו על לזלף עצה ישעדד
 פפא דרב דטעמא - זו עצה להנ"ל אמרחי וכן -הריח

 שלא כיון שפירש"י וכמו זוהמא נפיש במקומה יצואההוא
 מי או בושם מי ע"י רע הריח לגרש עצה יש לכן דיחהנתפזר
 זקנים מושב בבית שהיה ח"ח מוקן נשאלחי אחת ופעםקולק,
 ותפילה שמע בקריאח לעשות מה רע ריח תמיד שםוהיה

 כסי' אור"ח כספר ראיתי וכן כן  לעשות לו ואמרתיותפילין,
 ואע וו עצה שנתן חיים לב ספר מחבר ספררי גרול שהביאע"1
 בזה התבוננח' וכאשר ונימוקו, טעמו בו לעיין תח"י הנ"להספר
 כהן גבי דע"ה כתובות הש"ס מרברי לזה ברורה ראיהמצאחי
 דחמרא בקיוהא להעבירה דאפשר זיעה או הפה ריח לושיש
 עבודה ועביד בפומיה פילפלא לנקוט עצה יש נמי הפהומריח
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 רכהן הלי"ז המקרש ביאת מהל' נפ"ז הדמב"ם כתנוכן

 פיו ולריח ועובר בבושם גופו כל ושף רוחץ כזיעתוהמזוהם
 ועובר. בו וכיוצא זנגביל או פלפל בפיונותן

 לענין וכן ותפילה קדי"ש בענין לעיל כתבתי נברולדינא
 רמבואר לפי"מ נקי גוף רצריכין רכיוןתפילין

 ס"ק ובמ"ב פ' סי' היטב בבאר מובא נ"ח סי' רמ"אבתשובת
 בכל להפיח מוכרח שמחמתו חולי לו שיש רמי הפחה גביב'

 איסור ינא דלא ימיו כל וקרי"ש מתפילה לפטדו רא"אשעה
 שהיא תפילה או קרי"ש של ראורייתא עשה מצות ודחיררבנן
 שלא כרי תפילין הנחת להתיר גם חוכך והפרמ"ג ררבים.מצוה
 רקיל אפשר ובני"ר רתפילין, מה"ת עשה מצות לעולםיעבור
 כזה. כנ"ל שכיארנו, כמו להקל יש לכן מהפחהיותד

 תשליג הרניעיצום

ירידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(נחקהק'

 מבסימן

 הפרוסטט שקר על ניתוח להם שהיה מאנשים כ"פנשאלתי
 שפופרת הרופא משים החולים נבית שהם זמןוכל

 כיס תלוי ולמטה השתן שלחופית תוך ער האבר בתוך גומישל
 מה ונשאלתי הרגשה נלי ההשתנה נוטף ולתוכו פלסטיקהשל

 ותפילין. ותפילה שמע בקריאתלעשות

 סקי"א ע' סי' במג"א המונא הרא"ש רעת רלפיוהשבתי
 אלא תורה אסרה רלא העמור כנגד הוי לארשותת

 לכן מררבנן רק ואסור מה-ת מותר ממילא בלבד העמורכנגד
 ולהתפלל קרי"ש לקרות יוכל לא אם נפש עגמת לו שישבחולה
 שכתב צ"ח סי' הרמ"א בתשובת ראיתי וכה להקל, ישבטו"ת
 יוכל שלא לו שנרי מי גבי הרא"ש מרכרי ולמר והברין

 ותפילה קרי"ש ומן שיעבור רמוטב רכתב הפהה בלילהתפלל
 יכול דידן דבנידון הרמ"א מזה ודייק נקי גוף בלא שיתפללממה
 שמוטנ רק קאמר לא הדא"ש דהדי ולהתפלל קרי"שלקרות
 רק ברבר איסור שיש אמר ולא ותפילה קרי"ש זמןשיעבור
 היכא אבל אח"כ להתפלל תקנה לו שיש כיון להמתיןרמוטב
 גוף כלא להחפלל לו מוחד בכך שרגיל רהיינו זו תקנהדליכא
 או קרי"ש של דאודייחא לחיוב ורחי רדבנן איסור אחי דלאנקי

 נרה גבי התהיר מש"כ והניא ררבים מצוה שהואתפילה
 משום נוראים בימים להתפלל הכנסח לביח לכנוםשמוחרת
 דמה לומר ריש הביא ואח"כ דירן בנירון מכש"כ נפשעגמח
 היינו תפילה זמן לו לענור רמוטב הפחה גבי הרא"ששכחב
 רהרי כך כל להקפיר אין רגלים מי גני אבל הפחה גבירוקא
 אמות ארבע להרחיק צריך דשם רגלים ממי חמוך דהפחהמצינו
 אמות ארבע להרחיק שהצריכוהו מצינו לא רגלים מיוגבי
 רק ליזהר לו רא"א אונס במקום להחמיר ראין הרמ"אוסיים
 מבואר הרי יעי"ש. נקיים יהיו העליונים שהבגרים להקפידדיש

 זה. במצנ להתפלל להחיר רישכהדיא

 מ"ד של עביט כרין אינו רגלים המי עם החלוי הכיסואודות

 בכל ובלאהיכ כחרם רינו ואין מפלסטיקה נעשהרוה
 של כעביט דינז אין לכן חדש אחד כים לו נוחנים שנתמלאפעם

 בזה. כנ"למ"ר

 שאחר בחולה שנשאלחי נשאלה בזה רנחי אחרובמקום
 הנוראה נמחלה השחן שלחופיח על ניחוחשעבר

 לו ועשו השלחופיח כל לו לנחח הרופאים והוכרחו הסרטןשל
 הבטן על רבוק פלסטיקה של שלחופיח מבחוץ הבטן עליציאה
 רינו מה בעצמו להוריקו הוא צריך הכיס כשיתמלא פעםונכל

 יצר. אשר וכרכח ותפילין וחפילהלקרי"ש

 כלל לברך שא"צ לומר סברא יש לכאורה יצר אשרוברכת
 אח הקב"ה שברא הבדיאה סרר על נתקנה הברכהכי

 מהם אחר יסתם או יפתח ואם וחלולים נקבים בחכמההארם
 נעוה"ר זה ארם שעל וכיון אחת שעה אפילו להתקייםא"א
 זה אין לו שעשו שהנקנים כיון לברך לו מה הנקביםנסחמו
 יציאה לו עשו הרופאים שבחחבולוח מה ועל עולם שלכברייתו
 יש גיסא לאירך אבל העולם, כסדר שלא הוא אחריםנקבים
 יציאח על חז"ל שחקנו השבח בדכח הוא דהברכהלומר

 על והוראה שבח בחורח נחקנה ועיקרה הגוף מןהמוחרוח
 נפק"מ ואין מגופו המוחרוח בהוציאו להארם שישההנאה
 כלל. להתקיים א"א היציאה לולא כי היא היציאה אופןבאיוה

 שנשאל נ' סי' חאו"ח שלמה לך האלף בשו"ת מצאחיוכה
 כיון יצר אשר לברך אם לאונסו מ"ר שמטפטףבמי

 על לברך דא"צ מברכין כיצד בפרק יהודה לרב קללה מיןשהוא
 על הוא יצר אשר דברכח והשיב קללה מין שהוא מפניהנובלות

 טובה הוי גופו וזה בחכמה הארם אח יצר אשר הבריאהגוף
 על הוי בעצם אבל רעה הוי הוה רלאיש בכך ומהלהאנושות

 נובלוח גבי יהורה ורב רבנן פלוגתח באמח וזהו הטובה,דבר
 רעחה בכך מה העץ פרי בורא הוי הברכה רעצם כיון ס"לדרכנן
 ור"י טובה, הוי ווה הבריאה גוף על הוי הברכה מ"מ נובלוחהם
 ע"י בא רהשתא כיון הטובה על הוי הנרכה דבכללות ראףס"ל
 סיים לכן הבריאה עצם בחד אזלו ורבנן עליו מברכין איןקללה
 לגמרי שונה רני"ר ואעפ"י יעו"ש, יצר אשר לכרךדצריך
 שלא הוי בני"ר אבל העולם כדרך הוי היציאה עכ"פדהתם
 הברכה וומן לברך רצריך לפיע"ד נראה מ"מ הבריאך.כסדר

 צריך אז אחד כים על ומחליף הכיס נתמלא כאשרמסחברא
 בסי' לעיל כתבתי בבר ותפילין ותפילה קרי"ש ולעניןלברך.
 ובמי היציאה מקום על חלוי כיס בענין ההיחר צדדימ"א

 יוחר. קילרגלים

 כדי בריא גוף לנו ויתן מחלה מכל יצילינו חנםוהרופא
 אכי"ד. הטונ על חמיר ולברכו ולשרתו לעמודשנוכל

 מגסימן

 אליבא שמעתתא מו"מ החו"ב הרב ידידיכבוד
 רב שליט"א גרינבלט אפרים מו"הדהלכתא

בממפיס.

 עתה ובאתי להשיבו, עתה עד נפניתי לא שאלתובדבר
 על ד"ת אלי בתב כת"ר הנה הרמתהלתשובתו

 מאוד הקפידו ישראל וגדולי בכך ת"ת דרך ואיןגלויה
 פענח צפנח בעל מרווינסק והגאון גלויה על בד"ת לכתוכשלא
 כי עליו וגער גלויה על ר"ח לו שכתנ אחד על מאור כעםו"ל
 הפורים שימי והיוח כ"ה(. )משלי רכר הסחר ה'כבוד

 שאלתו כדכר פורים בעניני לתשוכתו פניתי ובאיםממשמשים
 בשוחפוח. מנות משלוח מצות יר"ח יוצאיןאם
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 א:שים ששני ו"א השולחים מצר אם בזה לי הנראהא(
 לשניהם לעלוח מנה אחד לאיש ושלחודשתחפו

 לולב כמו ראורייחא מצוה אפילו רהרי יד"ח יוצאיןבוראי
 צריך בשאול יוצא ראינו כיון החם רק בשותפוח 'וצאיןוכרומה
 בכל 'וצא בוראי מנוח במשלוח אבל לדברו חלקו כ"אלהקנוח
 בשני להיוח יכולה השאלה רק רלכם קפידא רליכא כיוןאופן
 ושמעון ראובן כגון אנשים לשני בשוחפוח מנות ששלחואנשים
 רוקא רוצה וראובן ויששכר ללוי מש"מ בשותפותששלחו
 אנו צדיכין זה ובכגון מיששכר הנאה מורר הוא כי ללוילשלוח
 כי ליששכר יגיע שמעון וחלק ללוי יג'ע ראובן שחלקלומר
 ובוד ליששכר, ראובן חלק 'גיע אם הנרר על יעבוראיפכא
 שחלק הרבר שהוברר לומר שצריכין ברירה בענ'ן שאלהאיכא
 שמעון מצר והנה ללוי, יגיע ראובן וחלק ליששכר 'גיעשמעון
 נפק"מ אין א"כ ברירה 'ש בדרבנן דקי'"ל כיון למיחשליכא
 ברירה יש אם מה"ח שהוא ה:רר מצד ראובן חלק על רקכלל

 ואם הנרר על יעבור ולא משל"מ מצוח יקיים ללוי 'גיעשחלקו
 מצוה מצד מש"מ על שאלה ויהי הנדר על יעבורלאו

 בעבירה.הבאה

 חסרון איכא בדרבנן דגם נימא אי אפילו לומר נראה אךב(
 יר"ח יוצאין שניהם כלאה"כ כאן מ"מבברירה

 ביארתי כאשר יחל בבל לעבור חששא וליכאבמשל"מ
 שס שחירש מ-א פ"ה במע"ש הר"ש מדברי והבאתיבחירושי

 המעות אח מניחין רהצנועין במשנה החם רחנינן האעל
 כחכ האלו המעות על מחולל יהא מוה הנלקט כלואומרים
 שיחלקט ער החילול חל ואינו הואיל ברירה וה ראין ע"ןהר"ש
 יהא מעכשיו דקאמר ברירה החם חשיב המתלקט כלררוקא
 לעיחוחי רוסא ר' התם רקאמר והא אח"כ שילקטו מהמחולל
 השחריח מן אפילו כרין שלא הלוקטין עניים של הפקר גביערב
 עניים יתפקרו שלמ קמ"ל טובה עצה אלא וכו' לעשוח יכולהיה

 רהחלוח היכא ררק ברבריו מבואר יעו"ש, שהפקיר כיוןללקוט
 וצריכין עדיין נתברד שלא בומן למפרע להיות צדיכה הרברשל
 וה הוא ו~כן נתברר שלא בזמן למפרע הרכר הוכרר לומראנו
 הדבר שהחלוח לומר אנו שצריכין היכא אבל בברירהחלוי
 למפרע גם לתלות צריכים אגו זאין שיתברר בעת אח"כתהיה
 ברירה ענין וה אין הרבר יחול אן הבירור ומן כשיגיע לנו ר'כ'
 יהיה שילקוטו מה כל לומר שפיר יכול רבעי כרם גבי לכןכלל

 ברירה. וה ואין ואילך לקיטה מזמןמחולל

 ויחלקו ויששכר ללוי יגיע המנה כאשר בני"ר ועפי"זג(
 וחלק ללוי נשלח ראובן שחלק אמרינן אןביניהם

 לומר צריכים אנו ואין עכשיו נחברר כן ליששכרשמעון
 זה ואין עכשיו הוא הרבר החלוח רק למפרע הרברשהוברר

 הר"ש. רכרי לפי כללברירה

 כן שדידש צ-א סי' אה"ע חלק נוב'"ק בשו-ח יראיתיד(
 מי את שאמרה אשה גבי שאלחו בנירוןג"כ

 אם בעלי מיד גיטי לקבל בחריקאי שליח יהיה פלונישיבחר
 תלוי זה ואין כן לעשות יכולה ששפיר הנוב"י וכחבמהני

 רוקא בחרה א"כ פלוני שיבחר מי אח שאמרה רכיוןבברירה
 דאיחא גט יכתום קולי השומע רכל ורומיא הפלוני שיבחרבמי

 הוברר לומר שא"צ רכיון ג"כ בזה והסברא רמהניבמשנה
 הציווי גגמר אן בשליח יבחר שהפלוני אחר רק למפרעהרבר
 נימא אם מהני שלא במה אלא נאמרו לא ברירה ריני וכלשלה
 להיות שצריך אלא מבורר יהיה בירור לירי הרבר שבאבשעה
 לאיוה לאשחי גט כתוב ללבלר באומר כמו למפרעמהני

 בוה הגט נכחב כבר רוצה שהוא בשעה ואח"כ אגרששארצה
 הדבר שהוברר לומר אנו וצריכין בהלשמה החסרוןאיכא
 א"צ השלידות במינוי אבל בר.רה, זהו לשמה שנכתבלמפרע
 וא"צ הוברר כבר ואן הגט קבלח בעת רק וולוחה להיוחהשליח
 זלפלא יעו"ש, לברירה גוגע וה דבר ואין למפרע הובררלה'זת
 ב~ה קרמו שכבר הנ"ל במע"ש הר"ש מרברי הביאשלא

 קכ"ג סי' בחאהע-ז לקמן בוה ועיין ]נ.ב.בפירוש.
 ברירה[. מענין באריכוח מש"כ שטראסבורג לק"קבחשובה

 הרוקח בשם שהביא הגמ"'י רברי לישב בזה וארדדו(נאה(
 תנ"ר סי' בב"' רבריו מובא חו"מ מהל'בפ"1

 מצה לירו שיגיע מי כל לומר ללמר שטוב חנ-ר בסוס"'ובמג"א
 רמ"ב וערבה לולב בפרק כדאמרינן במתנה לו היא הרישל'

 לו היא הדי בידו לולבי שיגיע מי כל לומר אוחומלמדים
 אכן ברירה, אין ובראורייתא ברירה וה הרי ולכאורהבמח:ה,
 צריכ'ן אנו דאין דכיון כלל קשה לא והנוב"' הר"ש דברילפי
 של :טילה בשעח עתה רק למפרע הרבר הוברר כאןלומר
 ובכיה"ג חלקו לחברו מקנה אחד כל מצה אכילח ובשעחהלולב
 ולק"מ, והאכילה הנטילה בזמן חל רהקנין כיון כלל ברירהליכא
 מני ועמוקים רחבים ברירה ריני כי רברים אריכוח בזה ליויש

 להאריך. ואכ"מים

 אין רבררכנן נימא אי אפילו שכיארנו עפ'.מ עכ"פו(
 וכצר קבלה מדבר' רק הוי צר בחר ובני"רברירה

 עור ורע ברירה, כאן שייך לא מ"מ נרר מטעם מה-ח הויהשני
 רהיינו קבלה מדברי בשניהם אפילו שותפות לציירראפשר
 חלקו שלח וראובן בשוחפות מנוח להם הי' ושמעוןשראובן
 מחנה בחורח ליששכר חלקו שלח ושמעון מנות משלוחללוי

 ללוי הגיע ראובן שחלק לומר צריכים אנחנו בכיה"גלאביון
 ומחנוח שמעון קיים לא אחרח כי ליששכר שמעוןוחלק

 כבר ושמעון לאביונים מחנות מצוח ק"ם כבר וראובןלאביונים
 חלק להיוח צריך מצותו 'קיים אחר שכל וכרי משל"מק"ם
 כ"א 'ר"ח יוצאין שניהם שהוכחנו ולפי-מ מבורר,כ"א

 אחד לכל שו"פ להיות צריך שלדעחו בת"ר ומש"כבמצוחו.
 כיון יפות מנזת להיות צריך רק לפיע"ר נכון לא והמהשותפין

 ראויוח מנוח להיוח צריך לכן שמחה משום המצוהרטעם
 רביעיח או כו'ת בשיעור אפילו די ואין חשוב ודברלהחכבר
 לכל בפרוטה רי לאביונים שבמחנוח אעפ"י חורה שיעוריכבכל
 בש"ח המובא בברכ"י אכן במ"ב, המובא הריטב"א לשיטחעני
 ביצים ג' של סעורה שיעור להיות רצריך 'עקב זרע בשםהביא
 בשו"פ די ולדעחם בוה מפקפקים האחרונים גרולי אבל ענילכל
 נראה לפיע"ד אבל המשל"מ, בשיעור מסחפק ובא"א ענילכל

 אם להסחפק מקום יש רק להחכבר הראויה מתנה להיוחרצריך
 שניטלח מי של ערך לפי או השולח ערך לפ' היא המנהחשיבזח
 רמגילה בפ"ק הירושלמי מרברי מביא והחיי"אאליו.

 וו, בראיה לפקפק יש ולפיע"ר המקכל ערך עםרמחחשבים
 אבאר.כאשר

 רבה הושעיה לר' שלח נשייא יורן ר' הירושלמי לשון וזהז(
 בנו קיימת לי' ואמר שלח רחמר לגין וחר עטםחרא

 שלח רחמר גרב וחר עגל חד ל" ושלח חזר לאביוניםומחנוח
 רמשמע החיי"א כחב וע"ו מנוח, ומשלוח בנ, קיימת לי'ואמר
 שנוחנים כררך הוא קטנה מתנה לו ששלח רמחחילהמזה

 משלוח ר(הו אמר מרובה מחנה לו כששלח ואח"כלאביונים
 בזה יוצא אינו לעשיר פחות רכר שולח שאם מזה ומשמעמנות

 רר"ל בוה המשמעות מבין איני אבל מנוח, משלוחירי
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 צריך עשיר איש הוא המקבל ואם המקבל עםרמתחשבין

 שלפי אעפ"י ערכו כפי גרולה מנה לשלוח משל"מ לוהשולח
 עני איש הי' הושעיה ר' והרי מועטת במתנה לו די המשלחערך

 מנחה קבל כאשר ואפיה"כ עשיר היה הנשיא הוא הלאוהשולח
 מתנה קבל כאשר כך ואחר לאביונים מתנות בתורת קבלהקטנה
 ערך לפי רמתחשבין מזה ש"מ משל"מ. בתורת קבלהגדולה
 ר' דהיינו המקבל ערך לפי ולא העשיר הנשיא דהיינוהשולח

 בכוונתו הבנתי החיי"א דבר' את ראית' כאשר יבאמתהושעיא.
 דבר שולח דאם "דמשמע דמש"כ השולח ערך לפ'דמתחשבין

 פחות דבר שולח עשיר ראם בזד ר"ל יוצא" אינו לעשירפחות
 הלמ"ר רק עשיר אל מובנו לעשיר של הלמ"ד ואין ערכולפ'

 לפ' להעשיר פחות שהדבר ור"ל שלפניו פחות תיבת אלמחובר
 בסי' בבה"ל להמ"ב ראיתי אבל הבנתי, כך השולח והואערכו

 שולח ראם להוכיח דר"ל אחרת החיי"א בכוונת שדביןתרצ"ה
 ראי' אין מהירושלמי כי בוה צ"ע ולפיע"ד פחות, דברלהעשיר

לפיע"ד.

 נזכר ולא ד"ז מגילה בבבלי ג"כ הוא הזה המאמר והנהח(
 לר' לי' שלח נשיאה ריי וז"ל ששלח אחת פעםרק

 קיימח לי' שלח דחמרא וגרבא תלתא דעגלא אטמאאושעיא
 עי'"ש לאביונים ומתנות גירסא( )ולחד מנות ומשלוח רבינובנו

 משל"מ לקיים יכולים אם בזה לפלפל כתב והטו"אבפירש"י,
 דברי ג"כ והביא והאריך אחת בפעם לאביוניםומתנוח

 בנוסח הזה למאמר איתא ויקהל פ' ובשאילתותהירושלמי
 בנו קיימת לי' שלח וכו' הושעיא ר' לי' שלח ר"י וז"לאחר,
 ותלתא תלתא עגלא לי' שלח הדר וגו' מנות ומשלוחרבינו
 ולפי לאביוניס, ומתנות רבינו בנו קיימת לי' שלח דחמראגרבא
 שלח ואח"כ קודם נשיאה לר-י לי' שלח הושעיא ר' זוגרסא
 ור"י משל"מ לר"י שלח הושעיא ור' הוכיעיא לר' הנשיאר"י
 שם הביא הנצי"ב והגאון לאביונים. מתנות הושעיא לר'שלח
 נשיאה ר"י שלח פעמים דשני הרד"ל פי' עם הירושלמיגירסת
 בתורת קטנה מתנה הושעיא ר' קבל ראשון ובפעם הח~עיאלר'

 בתורת גדולה מתנה בשנית לי' שלח ואח"כ לאביוניםמתנות
 שפי' נראה דבדיו בסוף שם ובטו"א הנשיא. כידמשל"מ

 כגירסת משל"מ נשיאה לר"י שלח הושעיא דר'בירושלמי
 גם בדבריו וצ"ע הגירסאות, שני שהרכיב עיי"שהשאילתות

 הושעיא מר' המשל"מ קיבל כאשר הנשיא דר"י להביןקשה
 היה נשיאה שר-י מצינו לא כי רבינו בנו קיימת לי'שלח

 דיה לא הושעיא ר' שגם ואעפ"י הושעיא ר' שלתלמידו
 של כבודו רמשום י"ל שפיר מ"מ נשיאה ר"' שלתלמירו
 ר' ל" קרי לא בודאי נשיאה ר"' אבל רבינו ל" קר'הנשיא

 בירושלמי, כן לגרוס קשה כי בזה צ"ע לכן רבינוהושעיא
 בזה. מש"כ למגילה מהרצ"ח בהגהותועיין

 רבא בעי ד"ז קידושין מש"ם להעיר דיש בזה התבוננתישוב
 ומקבל נותן בחר מהו, בפרוטה בני לשני בנותיךשתי

 ליכא. והא אזלינן רידהו בתר דילמא או ממונא, והאיכאאזלינן
 קטנות בבנות רמיירי ר"י אומר שחי, בד"ה התום'וכתבו

 בתורת קידושין מקבל ואב בגדולות דאי נינהו דאברקידושין
 עדיף לא דשליח אחת לכל פרוטה דבעי פשיטאשליחות
 בתורת ע"כ הנותן שהרי רוקא לאו דקאמר נוחן רבחרמסשלחו
 פרוטות שחי בעי הוי אולינן ניתן בתר ואי בא הוא בניושליחות
 מקבל בתר אי היא הבעיא אבל מקדשים בעצמם הבניםכאילו
 ע"כ שו"פ המקבל שיקבל אלא לחוש אין רשמא לגמריאזלינן
 מזה למרנו ועכ"פ לחימרא איבעיא ספק נקטינן והתםיעיי"ש.

 לפשוט רוצה אישוח מהל' בפ"ה והמשל"מ מקבל. בחרדאזלינן
 הנאה באיסורי חולניח אשה במקדש שלי האסתפקחאמכאן
 דידה בתר אזלינן אי כלום שוה לא ולדידיה שו"פרלדירה

 עיי"ש כלום שוה לא ואצלו אזלינן דידיה בתר אוומקודשת
 בזה.שהאריך

 דאיכא המפרשים שכחבו כמו י-ל דמלחא ולקושטאט(
 הכסף הנוחן הוא הבנים של דהאכלמימר

 נותן בתר ואזלינן כנעני עבד מדין ומקודשת בניו עבורמשלו
 ט"ז, ס"ק ל-א סי' בבי"ש המובא מהרי"ט בחירושיכמבואר
 המהרי"ט רברי שהביא מהכנה"ג שהביא שם בבאה"טועיין
 המהרי"ט לשון את הא"מ שהביא לפי"מ אולם אחר.באופן
 בניו בשביל הנותן הוא רהאב רהיכא אמח רשניהםמבואר
 מקבל והוא המקבל בתר ואזלינן כנעני עבד מדיןמקודשח
 הוא דחד דממונא הוא חצאין לאו לידיה פרוטה אחי וכישו'לפ
 הממון שיהא עד מחולקים גופים הנותנים שאין ליריהדאחי
 בעד פרוטה לאב שנחנו אדם בני ששני עכשיו ולמדנומוחלק
 לאו וחד חד דכל כיון שניהם לקדושי כלל לחוש אין בנותיושחי
 המהרי"ט דברי את העתקחו לפי נמצא יעו"ש, יהיבשו"פ
 שהביא הבי"ש דברי בוה וצדקו הדינים שני באמחהביא

 הבאה"ט. עליו שהקשה מה כלל ול"ק המהרי"טבקיצור

 לקרש לאביהם הבנים של השליחות חל איר מאד לי חמוהאך
 אינם עצמם דהבנים כיון אחח בפרוטה בשבילםאשה
 אס עצמם דהם החס כמבואר פרוטה בחצי כ"א לקרשיכולים
 לקידושין כלל לחוש אין בנוחיו בער פרוטה הבנוח לאבינחנו
 ועכצ"ל שליח, משוי ומצי עביד מצי לא דאיהו מידי איכאומי
 להמקבל ואי המקבל הוא העיקר רק הנותן מצד קפידאדאין
 כיון כן לומר לנו מניין אבל מקורשת שפיר שו"פאיכא

 ובחידוש' לפיע"ד צ"ע לכן ממשלחו, עדיף לאדהשליח
 ואכמ"ל. בזה הארכח'לקידושין

 או הנוחן ערך אחר הולכין אם זה דדין למידין נמצינוי(
 היא כי הוא פשוט דבר לאו המקבל ערךלפי

 יש הירושלמי מדברי החיי"א ומש"כ קידושין, בבבליהאיבעיא
 אינן בהירח~למי הפירושים וכל לעיל כדביארנולדחוח
 של בחורחן וכ"ה והרד"ל הפנ"מ שפירש מה כפימוכרחין
 לר' נשיאה ר"י כששלח הראשון שבפעם לירושלמיראשונים
 ואמר בעיניו יקרה החשורה היחה לא קטנה מנההושעיא
 שלח והרר לאביון, מחנה היא רק כמוחו לאדם מתנהשאינה
 ומשלוח רבינו בנו קימח לי שלח וע"ז גדולה מנחה נשיאהר"י
 הוא כן וכי לפיע"ר וקשה לך, הראויה החשורה זו כלומרמנוח
 מנחה לו לשלוח בפה לחבוע המעלה רמי גרולים לאנשיםהררך
 במנחה משל"מ מצוח יוצא דאינו אמרינן אי אפילוגדולה
 להנשיא להודיע הנימוס מן זה אין מ"מ השולח ערך לפיקטנה
 הנשיא קייס כבר אפשר כי לו ששלח במה יד"ח יצאשלא

 לא נשיאה ר"י וכי קשה ועור אחי, באיש משל"מ שלהמצוה
 מנוח. משלוח שיעור להיוח צריך כמה מזהידע

 כאשר רמחחילה בירושלמי אחר פירוש לי נראה לכןיא(
 דחמר לגין וחד עטם חדא הושעיא לר' שלח נשיאהר"י

 היה אחרח כי משל"מ מצוח לקיים בזה הנשיא כוונח הי'באמח
 כבוד בדרך יותר וזה לאביונים מחנוח לקיים מעוח לו,טולח
 מתנות לקיים יכול עפי-ד כ' הושעיא כר' חשוב לאדםלשלוח

 שני ששלח בזה וגם מאכל, דוקא ולאו במעות גםלאביונים
 מצות דלשם מלחא מוכחא ויין בשר ומשקה מאכלמינים
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 לכל אחח מחנה לשלוח די לאביונים למחנוח כי שלחמשל"מ
 ולא משל"מ למצוח הנשיא כיוון שבח-אי ראיה ועודעני,

 כי משל"מ לקיים כדאי בודאי מקורם כי לאביוניםלמחנוח
 בפרשה המוקרם וכל לאביונים מחנוח קודם כחובה זומצוה
 הושעיא לר' לשלוח כיוון נשיאה דר"י מוכח זה מכלוכו'.

 משל"מ לו ישלח שהנשיא חשכ לא הושעיא ר' רקמשל"מ
 רבינו בנו קיימח לי' שלח לכן בו שהיה יחירא עניו.תמחמח
 נשיאה ר"י אולם הושעיא ר' ברעח היה כן לאביונים,ומחנ.ח
 שראה אחרי אבל למשל"מ כיוון הוא כי אחו. היתה אחרתרעח
 לכן לאביונים מחנוח בחורח להמתנה קבל הושעיאשר'

 וממילא משל"מ בחורת אחרת מחנה לו ושלח בדעחוהחיישב
 צריך משל-מ שיעור כי מהראשונה יוחר גדולה מנהשלח
 מנה לשלוה הוכרה לכן לאכיונים ממתנות וגרולה ראויהלהיות
 עכשיו שראה כיון אושעיא ור' מהראשונה, גרולהיותר

 כגמולו לו להשיב מהנימום א"כ משל"מ לו שלחשהנשיא
 הכריע ולא נסחפק אכן להמשלח, בחזרה לשלוח העולםכדרך
 לא א. משל"מ בחזרה לשלוח צריכים להנשיא גם אםבדעתו
 ואמר משל"מ ג"כ לי' שלח שלא על החנצלוח לי' שלחלכן

 החנצלוח. רברי זהו מנוח" ומשלוח רבינו בנו "קיימחבזה"ל
 ונימוקי טעמי להנשיא משל"מ ג"כ שלחחי שלא מהכלומר
 מנה הילך רבא בעי ר"ו קירושין בש"ם ראיחא עפי-מ והואבזה

 מקודשח פפא דר' משמי' זוטרא מר אמר מהו לך אניואקרש
 הנאה דבההוא עסקינן חשוב רבארם בגמרא התםואסיקגא
 דאדם בוה מבואר נפשה, ומקניא גמרה מינה מחנהדמקבל
 לכן קבלה, ולא נחינה חשיב מאחר מחנה המקבלחשוב
 רבה לגברא משלחים אם משל"מ מצוח דגם למימראיכא

 המקבל רהרי משל"מ מצ.ת בזה מקיימים לא בפוריםמשל"מ
 ר' כוונת הי' דזה וי"ל המקבל. הוא והמשלח הנוחןהוא

 כמנהג משל"מ לו שלח שלא על הנשיא לפני להתנצלאושעיא
 לכן להמשלח, בחזרה שולחים מנוח מקבלים שכאשרהעולם
 בנו קיימח הנשיא אחה ז"א רבינ." בנו "קיימח לי'שלח

 נשלח אנחנו אם אבל קבלה והו מקבלים אנחנו כאשרהמצוה
 ג"כ לנו נחשב ויהיה ומלכנו רבינו אחה כי המצוה נקיים לאלך

 לפי וממילא הירושלמי רברי פי' כנ"ל כנתינה, ולאכקבלה
 המקבל. או הנותן ערך לפי מחחשבים אם הכרע אין זהפירוש
 בשוחפות מנוח משלוח מצות לקיים יכולים כי לרינאחבנא

 למוער. חזון עוד רבריווביחר

 תמיד, וכש"ט פורים בשמחת המברכוידירו,

 "זפ"ק ליעבעס אייזיק 'צחקהק'

 מדסימן

 מוה"ר להרב והמשכה ברבייה וברכהשלום
 במושב רוחני מנהל הי"ו גרינבויםאפרים

 .זקנים

 עונין אינם כולם שכמעט זקנים במושב שאלחו בדברא(
 קריאה והבעל מהש"ץ שומעים רק וכו'אמן

 וברכו. לקרושה הש"ץ לחזרח צבור דין לזה יש אםבחורה
 דכחב דאע"ג מהרי"ל בשם הביא סק"ח נ"ה בסי'המג"א
 קכ"ר בסי' כמוש"כ הש"ץ לברכח ט' שיכוונו דבעינןהרא"ש
 ואינו שמשיח מי דאפילו מזינן דהא הכי נהיגינן לא ר'סעי'
 ספר בשם הביא י"ט ס"ק קכ"ר בסי' והמ"ב מצטרף,שומע

 בחזרח עצמו לבין בינו דא בכגון הש"ץ שיחנה שלמהשלחן
 לברכוחיו ויכוונו אמן אחריו חשעה יענו לא שאםהחפילה
 סעי"ב קכ"ד ובסי' יעו"ש, נדבה בחודח ההיא החפילהשחהא
 והצבור רם בקול מיד להחפלל יוכל שבשעה"ר הרמ"אכחב

 לכל אחד שיהי' וטוב הקרחם, הקל אחר עד בלחש עמומחפללין
 יענה שאחד עכ"פ דדי מבואד הש"ץ, אחר אמן שיענההפחוח
 ט' אין שאם המחבר כחב ר' בסעי' אולם הש"ץ, ברכחעל

 לבטלה, ברכוחיו להיוח קרוב הש"ץ לברכח מכווניםאנשים
 עריין החפלל לא שהוא מיירי דהרמ"א לחרץ האחרוניםוכחבו
 שם בסק"ד להט"ז ואפילו לבטלה, ברכה לדירי' הוי לאממילא
 שאין המג"א שהביא המהרי"ל דברי על שכחב נ"הבסי'

 בטלה שיחה בהפסקח איסור שעושים השוטים מן ראיהמביאין
 כשאין כאלה פושעים אנשים עם להצטרף שחלילה זמסייםוכו'
 לשמוע רוצים שאינם דיליה בגוונא רק זהו מ"מ זולחםמנין
 פושעים אינם הללו הזקנים הרי שאלחו בנירון אבל הש"ץרברי
 להחמיר אין בזה דעחם לכוון להם קשה זקנה מחמח רקח"ו

 ועמהם. לפניהם להחפלל גמ"ח של ענין שזהוובפרט

 להוציא שהוא הש"ץ לחזרח כנה"ג אנשי חקנחד,נ'קרב(
 כל אם וגם דל"ג בר"ה כמבואר בקי שאינואח

 כמבואד החפילה לחזור הש"ץ מחוייב ג"כ בקיאיןהציבור
 קכ"ר, בסי' בב"י מובא האבודרהם, שהביא הרמב"םבחשובח
 לחזור התיבה לפני ירר הש"ץ אם כזה הרמכ"םשנשאל
 לפני הש"ץ שירר חכמים וחקנו הואיל והשיב רם בקולהחפילה
 כלל לבטלה ש"ץ חזרח חהיה לא בקי שאינו אח להוציאהחיבה
 מפני בביהכנ"ס בקירוש שחקנו כמו החקנה עיקרמפני

 מעין ברכח וכמו בביהכנ"ס אורחים שאין ואעפ"יהאורחים
 כל שם שהיו אעפ"י לביהכנ"ס לבא המאחרים בשבילשבע
 נעשית שלא ענינו אין אמר רכר כשכיל הנתקן דכר כל כיהקהל
 רק בשבילו שנחקנה הרבר אוחו שם שיהי' עד ההיאהחקנה
 שאל"כ הענין זה שיובן וצריך וכו' ההיא החקנה שנעשיחענינו
 חפילה בכל צריך והי' לשיעורים דבריהם נוחנים החכמיםהיו

 אפילו ולפי"ז יעו"ש, לא או בקי הוא אם ואיש איש כללחפש
 כמו עומדח במקומה החקנה מ"מ ברכה כל אחר יענו לאאם

 זה הרי ממילא בקידושו, יוצא אדם שום שאין אעפ"יבקירוש
 ששומע ברכה כל אחר אמן לענוח מחוייב ארם שכל ברכהככל
 כיון לבטלה ברכה זה אין מ"מ אמן אחריו עונה אדם איןואם

 הדבר קרוב זה בלשון הטור כחב ולכן בלאה"כ, לברךרמחוייב
 לאומרה נחקנה כי לבטלה ברכה הש"ץ ברכח להיוחבעיני

 לבטלה כברכה נדאה לברכוחיו המכוונים ט' וכשאיןבעשרה,
 נ"ה סי' ריש לעיל כחב כבר כי לבטלה ברכה ממש לאאבל
 קצח אם ואפילו גומר הש"ץ מקצחן ויצאו  בעשרה החחילראם
 בדרישה מזה עיין הש"ץ, גומר שמועוח מספרים אוישנים
 הזקנים על להקפיד שלא לומר מקום יש לפי"ז ממילאסק"א.
 יהיה ולא באונס דש"ץ ברכח אחר עונין אינם אם אפילוהללו
 דכאן לומר ואפשר החקנה, עיקר דזה כיון לבטלה הש"ץהחזרח
 למש תפילת מתפללין שאינם אנשים כמה שיש כיון יותרעדיף
 כמו הן דהרי אוחם מוציא והש"ץ הש"ץ החזרח שומעיםודק

 בקיאים.שאינם

 שצריך משום הש"ץ חזרח על הטור שכחב השני לטעם אךג(
 דחקנו שפיר אחי ממילא כהנים וברכח הקרושהלומר

 כדי בקיאין כשכולם אפילו הש"ץ חזרח חמיד לומרחז"ל
 עכ"פ רלקדחפה כיון בני"ד לכן כהנים, וברכח הקרושהלומר

 זה בשביל כדאי לכן קדוש קרחם הש"ץ מטי לשמועעומדים



 י בא מ"ז מ"ו, מ"ה, סי' או"ח שו"ת תביס
 חמיד לקביעוח חז"ל חקנח לקיים הש"ץ של החפילה כלחזרח
 כנסיוח בחי בהרבה ובעוה"ר להחקנה, טעם רליכא היכאאפילו
 לב שמים אינם הרבה ג"כ מצומצם מנין רק רליכאבמקום
 בחזרח לעמוד הכל צריכים ומדינא אחריו לענוח הש"ץלחזרח
 אפילו ועבשיו מנהגים הגהות בשם שם ברמ"א כמבוארהש"ץ,
 והרבה ואנה, אנה ופונים ושבים עוברין הרבה חורה בניאצל
 א"ע סומבים ואולי בזה מקילין במצוח המדקרקים מעשהאנשי
 הוה ראמר המרודי בר גבי רפ"ז: יומא בש"ס ראיחא האעל

 רצבורא שליחא מטא וכי יחיב והוה דשמואל קמיהקאימנא
 האי ודוי עיקר ש"מ אמר מיקם קם חטאנו אנחנו אבלואמר
 ומצאחי הש"ץ, חזרח בזמן יחיב רשמואל מבואר יע"ש,הוא

 פיוטים אמירח בעח רמייר' לומר ורצה בזה שעמרברש"ש
 דאיתא דר"ה סופ"ר מירושלמי העיר ר"ה סוף ובאז"גיעיי"ש,
 דצלון מן בחקיעחא חמן יחיבין הוו חסדא ורב 1עירה רביהחם
 קם, רי'"ץ חפילח רלאחר שפירש בקה"ע עיי"ש צלוחאאח

 ר"ה סוף בר1"ה מבואר וכן יחיבין הש"ץ חזרח דבעחמוכח
 היבא ראפילו הנ"ל בירושלמי מבואר מ1ו וגרולהיעי"ש,
 החזרח בשעח לישב יכול ג"ב הש"ץ בחפילח יוצארהיחיד
 בחפילח יד"ח יוצא שהוא בעח הסברא שמצד אעפ"יהש"ץ
 מבואר בירושלמי מ"מ הש"ץ כמו לעמוד צריך עכ"פהש"ץ
 מאין וצ"ע הש"ץ, חזרח בעח לישב להנוהגין גדול סמך וזהכן.
 וצ"ל בזה. להחמיר ברמ"א המובא מנהגים להגהחיצא

 בחחילח דבמכווניס האחרונים שכחבו מה על סומבימרבדיעבר
 מקצחן מיצאו גרע לא מכוונים אינן שבאמצע אעפ"יהחפילה
 לישראל להם והנח לבטלה ברכה הוי ולא החמלה כלרגומרין

ובו'.

 תשל"ה חשתט"1

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 מהסימן

 אפרים מו"ה מו"ו הרה"ג לידידי ושמחהאורה
 יע"א. במעמפיס רב שליט"אגרינבלאט

 שפרשח ז' סעי' חרפ"ה בסי' רהי"א בטעמא שאלחובדבר
 בשם כן כחב והב"ח זכור פרשח כמו מה-ח ג"כפרה

 רט"ז. מגילה וחוס' רי"ג ברכוחהחוס'

 עיין 1כור פרשח רק פרה פרשח כלל ליחא שלפנ'וובתוס,
 ונמחק חוס' בפסקי הוא וכן החורה כל בר"הבחוס'

 במג"א הוא וכן שלמה, בחכמח מהרש-ל הגהח פי עלמהחוס'
 הא להו מנא רצ"ע וכחב זו שיטה על חמה והב"ח חרפ"הבסי'

 עצמו לטהר אדם רחייב יצחק דר' דמימרא נימא איואפילו
 רק מ"מ הזה בזמן גם נוהג הם"ז ר"ה בש"ס כראיתאברגל

 אפר לנו שאין כיון מח לטומאח לא אבל מגופו היוצאלטומאה
 פסח קורם פרה פרשח לקרוח שייכוח אין זה לפ' ממילאפרה,
 הבאר כחב ובן לפסח הטמאים להזהיר כרי הוא הטעםרכל
 מההלכה הפוסקים השמיטו שפיר דלכן שע"ג סי' ביו-דהיטב
 והגאון הזה, בזמן נוהג שאינו מפני הנ"ל יצחק רר'מימרא
 הרמב-ם מרברי להוכיח כחב רי"ז ביצה על בצל"חהנוב"י
 הביח בזמן רק נוהג זה חיוב ראין הל"י טו"א מהל'בפט"1
 יכולים והיו פרה אפר להם שהיה בזמן אפילו החורבןולאחר
 זה דין נוהג היה לא מ"מ מח מטומאח אפילו עצמן אחלטהר

 המקדש בזמן שאפילו מזה בגדולה 'עו"ש מקרש שאיןכיון
 עצמן לטהר מחויבים אינם לרגל עלו שלא מירושליםהרחוקים
 הזה. בזמן נוהג שאינו להוכיח ס"ז סי' השאג"א כחב וכןברגל

 מן שהוכיח שם הטור רברי על כחב חר"ב בסי' הב"חאולם
 כולי למיכל יכול אי לרב ליה מפקיר רר"חהירושלמי

 אבי וכחב בשחא ימים שבעה אכול לא ואי אכול בטהרהשחא
 וקורא הכפורים ליום ר"ה שבין ימים עשרה אלו קבלחיהעזרי
 רפשיטא להזהיר צריך אין השנה שבראש לפי 'מים ז'אוחן

 זה על וכחב ברגל, עצמו לטהר ארם שחייב בטהרהשיאכל
 כרגל עצמו לטהר דחייב רכיון 'צחק ר' מרברי רלמדנוהב"ח
 רלא ואע"ג לעשוח צריך הוא לטהר לו ראפשר מה כלא"כ
 דאפשר. במאי נפטר לא זה משום דבר מכל לטהר לי'אפשר

 חיוב יוחר שיהיה לזה טעם מצינו לא מראורייחא לחייבלכן
 בספר ראיחי הספרר"ם גרולי ובשם וחורש, שקליםמפ'

 מראורייחא באמח וחורש שקלים רגם דס"ל חרפ"ה סי'א"ח
 קמא פרק סוף בירושלמי שכחב מה לפי אך לזה, טעם נחנוולא

 שהרי פרה לפרשח החורש פרשח להקרים הוא רבריןרמגילה
 מה ומפני הפרה נשרפח לו ושני המשכן הוקם בניסןכאחד

 לומר יש לכן יעו-ש, ישראל של טהרחן שהוא מפניהקרימוהו
 וראיחי זו, לפרשח חומר חז"ל נחנו טהרה של חשיבוחרלגורל
 רמז לה שיש מפני זו לשיטה טעם שכחב חרפ"ה סי'בעה"ש
 עולם לחוקח 'שראל לבנ' והיחה כחיב חוקח דבפרשחבחורה
 חלוי אינו פרה ראפר לדורוח נוהגח שחהא בספריודרשינן
 אבל עיי"ש, פרה אפר להם היה האמוראים בזמן רגםבמקדש
 היה משובשח רנוסחא כחב והגר"א מצאחי, לא נכוןטעם
 סרה פרשח על כן איחא ג"כ בברכוח ריה"ח בחוס' אולםבחוס'
 צ"ע לכן די-ז מגילה בריטב-א הוא וכן זכור פרשחכמו

בטעמא.

'רירו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 נווסינמן

 להנ"לעוד

 כבר רפסח ב' או א' היום בסעורח צל' לאכול מוחר אםבענין
 חע"ו סי' א"ח בס' המובאים האחרונים גדולי בזהרנו
 רק איחא רבמשנה כיון בזה להקל ומסחברא עיי"ש,ובשר"ח
 ובשר קרר בצלי בפרט ביום גם לאסור טעם אין פסחיםלילי
 מקילין הרבה במרינחינו לכן לפסח, ראוי שאינו ועגל ושורעוף

בזה.

הנ"ל

 מזסימן

 הספרריים על חגר קרא א' אוח בסולם נסידורו יענ"ץהגאון
 לגמר' בטל ודחולם לפתח קמץ בין מבריליםשאינס

 לשונם למחלח ואין הברחם שהשוו וצירי בסגול עשו וכהאצלם
 ביוחר מדוייקח הספרריח רההברה חושבים והעולם יעו"ש,צרי
 שיודע למי האל-ף להברת העי-ן הברח בין הבדל יש בהכי

 היא העי"ן הברח כי נפררים ביטויים המה כי בוריה עלהשפה



סא י 4:2ש מ"ח מ"ז, סי' או"חשו"ת ת יב
 השם קריאת ובענין האל"ף, מהברת יותר ועמוקהבחוזק
 אם הנו"ן תחת א"כ פתח כמו בקמ"ץ קורין אם א"דהקרוש
 ונבר מאוד, חמור דבר וזהו חול קורש מן זה הרי בפתחקורין
 נא אם ה' ויאמר בפסוק וירא בפרשת בחיי הרבינו זה עלהזהיר
 ספרדי הי' שהוא ואעפ"י י"ח( )בראשית וגו' בעיניך חןמצאתי

יעו"ש.

 בלוט רכתיב דמה שם במש"כ דבריו על להעיר שיש מהאך
 שהוא לפי חול והוא בקמץ י"ט( )בראשית א-ר-נ-י נאאל

 פסוקה והלכה הרין נגד שוה ממני שגבו ודבריו פסוק:סוף
 על רש"י כתב וכן קורש הוא הזה שהשם דל"ה: שבועותבש"ס
 בפ"ו הרמב-ם פסק וכן קודש זה שהשם אמרו רבותינוהתורה
 שכתב פ-ז ח"ב נבוכים במורה ועיין הל"ט, התורה יסודימהל'
 סתירה וזה לעשות, אוכל לא כי לוט אל המלאך אמר וז"לשם
 ה:ה שהשם התורה 'סודי בהל' בספרו עצמו הוא שכתבלמה
 הרבינו שם כתב עוד הנ-ל, שבועות מש"ס ומקורו קודשהוא
 מאוד ותמוה הניקוד, וה שנל ושום במגילה אמרו וכן וז"לבחיי
 בשו"ת ועיין הניקוד, לקרמת גרולה ראיה יהיה גרסתושלפי

 בהקרמת הבחור אליהו ר' הגדול והמדקדק רפ"ד. סי'הריב"ש
 מש"ס הניקוד קדמת נגד להוכיח רצה המסורה מסורתספרו
 גרסתינו ולפי עמלק לזכר וכר בין שטעה יואב דכ-אב"ב

 אלו ח'( )נחמיה שכל ושום רל"ז ובנדרים במגילהבגמרא
 אות י' סי' ח"א בי"א בספרי ועיין בזה, צע"ג לכןהפסוקים

כ"ב.

 מחסימן

 הגאון הרב לירירי והמשכה ברבי" וברכהשלום
 )ז"ל(. שליט"א מוהרא"11המפוו'סם

 על פה עכשיו הוא ישראל מארץ שגיסו היות שאלתובדבר
 ובשני לא-י לשוב יו"ט אחר אי"ה ורעתו קצרביקור

 יהיה וזה ז"ל אביו לפטירת השנה יום הוא השנה שבועותשל
 הוא השבת שביום כיון לתורה לקרותו היתר יש אם השסתביום

 זת"ש. בלאה"כ קריאהיום

תשונה:

 ביו"ט לתורה לעלות ישראל ארץ לבן שאין המבואר לפיא(
 של להקריאה שייכות לו שאין כיון גליות שלשני

 לעשות לו שאסור אעפ-י חול יום הוא אצלו דהרימוערות
 דאם פוסק ח' בשער אפרים שערי והגאון בפרהסיא,מלאכה
 יו"ט אם אבל שני יו-ט בסתמא כתב הוא אבל יעלה לאקראוהו
 לחלק. כתב לא בזה בלאה"כ קריאה יום שהוא בשבת חלשני
 בדין הרבה האריך קם"ח סי' בח"א יעב"ץ הגאון בשו"תוהנה
 חלוי דלדעתו וה בענין אחרת דרך לו ויש גליות של שנייו"ט

 שבני בחו"ל ובין בא"י בין השלוחין לשם מגיעין שהיובמקום
 דכל איפכא הדין והוא טובים ימים שני יעשו לא מקומותאותן
 שקהשו ההם בימים דין בית שלוחי הגיעו שלא במקומותהדרים
 מירושלים הדחוקים ישראל ארץ בני אוהן אפילו הראיהעפ"'
 שלא כיון טובים ימים שני יעשו ימים עשרה ממהלךיותר
 ר"' מכריז דר"ה פ"ק בריש כדאיתא תשרי שלוחי לשםהגיעו
 תרי ל'עבדו תשרי שלוחי מטו ולא ניסן שלוחי דמטוהיכא
 בכל מדוייבים לארץ בחוץ ישראל ארץ בני ולדעתויומא,

 חו"ל. כבניהרברים

 שהלך כרך בבן שאלתו ברבר מ' סי' ח-א יעקב 1בשבותב(
 ביום המגילה קריאת בזמן לחזור ודעתולעיר

 ממנין עולה שיהיה מהו בציבור, הכנסת בבית מתפלל והואט"ו
 הפ' לקרות מחוייב אינו שהוא כיון עמלק ויבוא בפ'הקרואים
 בש"ע המובא ט' שורש המהרי"ק מרברי והביא יום,באותו
 התענה, שלא למי בתענית לתורה לקרות שאין קל"ה סי'או"ח
 - שנשאל ר' סי' ח"א קטנוח הלכות מתשובת מביאואח"כ
 לתורה לעלות יכול שאינו בחו"ל א"י בבן - שאלתינוכנידון
 דחה והשבו"י הנ"ל, המהרי"ק על ג"כ ומסתמך שניביו"ט
 הקרואים מן להיות ישראל ארץ בן דיכול ומסקנתודבריהם
 עולה דקטן דכ"ג מגילה הש"ס מהך וראייתו שני ביו"טלתורה

 יעו"ש. חיובא בר אינו דהוא אע"ג שבעהלמנין

 לו שאירע במעשה שכתב הנ"ל קטנות הלכות דברי 3,1לג(
 והקפיד לתורה ונקרא גליות של שני ביו"טבליוורנו

 והגאון קראוהו, כבר אם אפילו לברך שלא ומסקנתומאוד
 חדים ברברים חיצו כברק ויצא סוללה עליו שפך הנ-ליעב"ץ
 אביו דברי גס והביא בתרתי וטעי אדרבנן שעבר עליווכתב
 לארץ חוץ דבנ' בשיטתו הירועים קס"ו בסי' החכ"צהגאון
 כבני שני יו"ט לנהוג א"צ לח:ור בדעתם אפילו לא-יהבאים
 בני שחייבין לומר שייך אין להקולא הגורם דבמקוםא"י,

 וגם חומרתם, לנהוג חומרא שנוהג ממקום משם שיצאוהמקום
 מבני שלמה עדה שאם שם ומסקנתו להעיר כתב אביו דבריעל

 שהם להם לומר מקום שיש ישראל בארץ להתיישב באוחו"ל
 בזה ואין בחו"ל, כמו שני יו"ט לעשות אבותיהם במנהגישארו

 חריפים. בדברים מש"כ 'עו"ש תתגודרו לאמשום

 כמבואר בזה האחרונים גדולי הכריעו כבר 1לדינאד(
 שהביא מה כפי י-ל ובני"ד תצ"ו בסי'בפר"ח

 לפסוק בידם שקבלה ת"ו צפח רבני בשם הנ"ל בהלק"טשם
 שיש בשבת חמישי או שני ביום גליות של שני יו"ט חלדאם
 שרעתו ישראל ארץ לבן מותר בלאה"כ התורה קריאתבהם
 מוטל עליו שגם כיון לתורה לעלות הנוספים מן להיותלתזור
 לי ומה דיומא בסדרא לי מה זה ביום בתורה קריאהתובת
 יום הוא רשבת כיון בני"ד לכן יעו"ש, בתורה אחרבמקום

 קרואים שבעה קורין  דבשבת וכיון התורה בקריאתשנתחייב
 שאצלו כיון שייכות לו אין גרידא יו"ט של קרואים בחמשהלכן
 יכול בזה שבת בשביל רק שהן ובשביעי בששי אבל יו-טאינו
 רהלק"ט מהאי יותר עריף וזה לשביעי או לששי לעלות א"יהבן
 באמצע ביו"ט היא העצה צפת חכמי בשם רבריו לפידשם

 להוסיף פסקו לכן חמשה הן הקרואים שמנין בה' או בב'השבוע
 דבלאה"כ כיון כלל להוסיף א"צ בני"ר אבל הקרואים מניןעל

 אחר נשלמו יו"ט של הקרואים ומנין שבעה קוריןבשבת
 השבת בגלל רק באים והשביעי והששי יו-ט של שהןהחמשה

 אולם לכאורה לי נראה כן אחר, במקום או זו בסררא לימה
 דלא רס"ל המחמירים נגר להקל בזה להכריע קשהלמעשה
 שבועות מעניני הזא הששי וקריאח השבועות בחג ובני"דיעלה,
 אמנם חג, אסרו כבר שאצלו א"י לבן לתורה לקרות לומרקשה

 לקרותו. להקל לצדד ישלשביעי

 חילוק דאין שכתב קס-ט ס" או-ח חת"ס בשו"ת 3,1י'ןה(
 מלשון שמבואר אעפ"' הדין מעיקרהסררות

 מבואר מ"מ בימיהם נוהג הסררות חילוק הי' רכברהגמרא
 מערבא רבני התם דאיתא לעכב דאינו דכ"ט במגילהבגמרא
 דכ"ג מגילה בתוס' ועי'ן יעז"ש, שני בתלת לאורייתאמסקו

 בזה כנ"ל מזה, י' אות ו' סי' הד"ט בעקרי ועיין חרבתוד"ה



 י ב(ש מ"ט מ"ח, סי' או"חשו"ת ת יבסב
 א"י לבן לעלות דמוחר הפוסקים על לסמוך יכוליםדבשעהד"ח

 התורה קדיאת בו שיש ביום עכ"פ גליות של שניביו"ט
 הפרשיוח חילוק ובענין יעלה. לא לששי עכ"פ אבלבלאה"כ
 נפניחי ולא במקו"א הארכחי בזה להקפיד יש אם כח"רשהעיר

 יאריך. שנותיו וה' בזה להאריךכעת

 לשמור אמיחית לקבלה שנזכה מברכו דוש"חידידו,
 ולקיים,ולעשות

 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצהק
 חשל-ה המיוחסיום

 מטסימן

 מכוכדי לידידי והמשכה כרביי' וברכהשלום
 אירופה רבני משרידי המפורסםהרה"ג
 הכהן יוד אברהם מו"ה כש"תהמלומד
 כעת הערמאנשטאיט אכד"ק מלפניםשליט"א

 יע"א. יארק כניו התקוה שערי דקהלתרכ

 מדיירי שנתרוקנה בשכונחו הכנסת בבית שאלחובדבר
 ולהנשאדים בשכונתו נשארו יהורים ומעטישראל

 מנין להם אין וגם הבנין של ההוצאוח כל את לפדנסקשה
 הולכים שלכם הכנסת ביח שמתפללי מה רק יום בכללהתפלל

 למכרו מוחד אם בציבור להתפלל המנין להם להשלים יוםבכל
 חיפלה לבית ימכדנו שהוא לחוש שיש במקום יהודילסדסוד

 ע"ז.של

תשובה:

 התם דאיתא הא על דכ"1 מגילה כש"ס וה דיןמקור
 שמואל ד' אמד תיבה. לוקחין הכנסת בביחבמתניתין

 אבל כפרים של ביהכנ"ס אלא שנו לא יוגתן ר' אמר נחמניבד
 ליה מזבני מצו לא ליה אחו רמעלמא כיון כרכים שלביהכנ"ס
 מחסיא דמתא כנישתא בי האי אשי רב אמר דדבים, לי'דהוה
 בעינא אי קאתו דידי דארעתא כיון לה אתו דמעלמאאע"ג

 דדבים כנסיוח בחי להו הוה כרכין רבשל ופירש"י לה,מזבנינא
 נראה יעו"ש, להם בעלים לבדם העיר בני ואין בעליהןוהכל

 למכור הכוח העיד לבני דאין בעלות משום הוא דהעיקרמדבריו
 לפדש כתבו כיון בד"ה שם התוס' אולם לרבים, השייךדבר
 שאינם אעפ"י להתפלל שם ללכת רגילים אדם בני שדוברכיון
 געשה דבים אותן רלדעת כיון מקום מכל בבניגו כלוםנותנים
 יש דעוד כחבו ואח"כ למכרו, יכולים ואיגן קדושתוחמורה
 ולפי יעו"ש, צרכיו ובשאר בבנינ1 נוחגים ררבים כיוןלפדש
 ולא קדושתו חמורה כרכים של הכנסת בית הראשוןפירושם
 השני לפידושם וגם קדושתו. דקיל כפרים של לביהכנ"סדמי
 משום למכרו רשות להם אין שלכן כפירש-י דלא נדאהנמי

 החוס' דלפירוש הבעלות להם וחסר לבנין חלק נותגי שלחלקם
 עתה דגם מובנו צרכיו ובשאד בבנינו נוחנים דרביםשכחבו
 והרע"ב ביהכג"ס צדכי לכל נותנים הם נבנה שכברלאחד
 אחו קא דמעלמא כיון דכרכים ביהכנ"ס כתב המשנהבפידוש
 אינו לשוגו מפשטות הנה לה, מזבני מצי ולא דדביםהויא

 לפרש נכון ויותד החוס' כפידוש או כפידש"י כוונחו אםמבואר
 להם ואין דבים של שהוא כיון מזבני מצו דלא רש"י כפי'שהוא

 הרע"ב רברי לפרש כחב יו"ט התוס' אמנם זה, עלבעלות
 אותן דעח ועל שמה להתפלל באים שדבים כיון החוס'כפידוש
 חמורה מ"מ בבנינו כלום נוחנין שאין אעפ"י נעשהרבים

 למכדה. יכולין ואיןקדושחה

 סי' ר-ג המבי"ט כשם סקי"ב קנ"ג בסי' המג"אולשיטת
 כרכים של בבידכנ"ס מתפללים אינם דאםקמ"ג

 ובשלמא במג"א. מבואר לא דמילתא וטעמא למכרהיכולים
 אינם כבד אם לכן קדושחו חמורה כרכים דשל התוס'לשיטח

 לשיטח אבל למכרה. ויכולים הקדושה פקעה שמדמחפללים
 מחפללין ח1 דבדליכא עכצ"ל, בעלות העיר לבני דאיןרש"י
 הרי הקדושה מטעם החוס' ולשיטח חלקו אחד כל מחלובודאי
 מועלים ולא נהנין לא מצוותן שנעשו דלאחר כקדשיםמצינו
 וכמכ1אר בהנאה מוחרין דמה"ת נדנין לא מדרכנן ורקבהן
 ונמצאת שאבדה או בעליה שמתו בחטאח דחמורה פ"דבריש
 דק נהנין לא מ"מ הגוף קדושח בד שהי' אעפ"י מוםבעלח
 ואעס"י בהרע"ב. עיי"ש קדושחה אלים לא מה"ת אבלמדרבנן
 בהר"ן מבואר ביהכנ"ס בקד1שח אבל נהנין לא מדרבנןשעכ-פ
 לשיטת 1בפרט מדרבנן רק הוא בידכנ"ס דקרושח שםבמגילה
 הוי ביהכנ"ס דקדושת דס"ל קנ"ג סי' בכנה"ג המובאהרמב"ן
 נזרקין. מצ1חן שנעשו דלאחר מצוה חשמישיכדין

 מחסיא במתא אשי ררב האי שפיר אחי רש"'ולשיטת
 דאע"ג אשי רב דאמר בגמרא התםדאיתא

 קאחי דמעלמא כי1ן כרכים של הוה מחסיא דמתאדביהכנ-ס
 וכן לה מזבנינא בעינא אי קאחי דידי דאדעחא כ'ון אבללה

 דכיון ניחא רש"י ולפירוש ז', סעי' קנ"ג סי' בש"עאיפסק
 אשי שרב מה כל ממילא אש' דרב אדעתא להבנין המעותדנחנו
 הוא והרי דעחו על נתנו דמתחילה כ'ון בהסכמחן הואעושה
 איריא מה קדושח1 דחמורה דס-ל להתוס' אבל הביח,הבעל
 ועכצ"ל אזלה. להיכן קדושתו מ"מ הרי ר"א דעח עלדנתנו
 אין מצ~תה נעשה ככר אם חמורה ןכי קדושה אפילזדדרי
 אשי רב דאם הכוונה ר"א בדעח דחלוי כיון ולכן בהמועלין
 1יוכל בהביהכנ"ס צורך שום אין כבר בודאי הרי למכרהיסכ'ם

 קרושתו. דפקעהלמכרה

 ישיבתו וקבע ר"א שבא דעד פידש בב"י מובאוהנימוק"י
 וכיון דעולם בני שם לכא רגילים הי' לאשם

 ג-כ ולפיר1שו דמי. כפרים כשל לרבים הוקדש לאשמחחילה
 בני"ד ומסתברא בוה, מש"כ בב"י עיין שפיר ואתי מאודנכון
 המנהלים דעת על נדבתם נחנו כהכנין שהשחחפו האנשיםדכל
 מב,אר הרי אחרח בדעת דחלו והיכא ומנהגם, רוחם לפישיבנו
 כסק"ו הט"ו שכתכ ולפי-מ למכרו. דמוחר בגמראבהדיא
 מה כל לעשוח שיכ1לים בפירוש הנודבים כל התנו בלאאפילו
 מרברי כן ודייק נדבחם, נתנ1 דידהו אדעחא מסחמאשירצו
 אשי כרב הדור גדול דוקא לאו ולדידי'. הנ"ל מג'לההתוס'

 וגדולה חורה מצינו לא אשי רב 1עד רבי דמימותכדאיתא
 י-ב בס-ק המג-א שהעלה לפי"מ ואפילו בו, אלא אחדבמקום
 שכנאוהו היכא רק זה היחיר בדעח בתלו דמהני דמאיהנ"ל

 שתלו מה מועיל א'נו לבנינו נדבו אררים גם אם אבלמשלדם
 בוה, נוחה דעחו שאין העולם כסוך אחד יש דשמא אחרתברעח

 יעו-ש לדעחו מסכימים העולם כל מסחמא אשי רבדבשלמא
 ואנ-מ המג"א דנר' על להעיר כתנחי אחר ונמקוםבמג"א

 בזה.להאריך



סג י ב(1 מ"ט סי' או"חשו"ת ת יב
 בעצמו המג"א להלן שכתב לפי"מ דמילתא לקישטאברם

 אפילו שם מלהתפלל פסקו כבר דאם המבי-טמדברי
 דבריו, לעיל שהבאחי כמו למכור יכולים כרכים שלביהכנ-ס

 כנסיות בתי כל יארק נוא עיר בפה המצב דלפי לומר ישועוד
 ואעפ"י להם שהנהיגו במנהגים מיוחדת חבורה ע"ינבנים

 לנודבים אבל מיוחרים מנודבים ממון לאסוף מגביחשעושים
 באיזה שיובלו הכנסת בית חלק להם שידיה כוונהאין
 ואולמות היכלוח בונים דרובא ורובא שמה, להחפלל לבאפעם

 מזה נוהה חכמים רוה שאין לדברים אפילו להביהכנ"סמסכיב
 המקום אוחו ולכן הכנסת. ביח קדושח בהם וחסרבעוה"ר

 שבירושלים טורסיים של הכנסח כבית דינו שמהשמתפללים
 צרכיו. כל בה ועשה אלעזר לר' שמכרוהו בגמראדמבואר

 אין ובכפרים כפרים של כביהכנ"ס דדינו נאמר כהדאם
 העולם מכל נדבות לקחו אפילו נבנה מעות מאיזהחילוק

 והרי הנדבוח, נתנו דידהו דארעתא כיון למכרומוחרים
 בעיר היחה שהביהכנ"ס אעפ"י בירישלים דטרסייםבביהכנ"ס

 שפיר, מכרוהו בשבילם אותה בנו דהטרסיים כיון מ"מגדולד
 כיון דטרסיים הכנסח כבית רינו יארק בנוא ביהכנ"ס כללכן

 סי' בעה"ש מזה עיין העיר לכל ולא מיוחדח לחבורדדשייך
 כרך מקרי דלא המ"ב בשם י-ז בס"ק המג"א ולמש"כקנ"ג,
 או לסחורה ליריד תדיר שמה מחקבצים שהסוחרים עיראלא
 מקדי זהו תודה ללמוד הרבה אליו שבאים גדול חכם שםשיש
 זה דרך יארק( כנוא )כמו שם עוכרימ שרכים כזה אכלכרך
 עחה מעטים ועפי"ז כרך מקרי לא זה קבועה ישיבה בליתדיר

 ככרך. זה לענין שנדונים כנסיוח בחיבזמנינו

 למכרו מותר הנ"ל להמבי"ט כבר מנין שם אין אם לדינאלכן
 הביהכנ"ס של ההוצא~ת לפדנס בכחם שאין כיוןזגם
 על חיוב שום אין המנין להשלים אפילו וגם שמד איןוהכנסה
 משלהם הכנסח בית להם שיש כיון שמה ללכח אדםשום

 ביהכנ"ס רקדושח הנ-ל הרמב"ן שיטת בצירוף לכןלהתפלל,
 מצוחן שנעשה לאחר דנזרקין מצוה תשמישי כמו רקהוי

 מקום יש לכן מדרבנן רק כנסיוח בתי קדושת כל הריולדר"ן
 המכירד.להתיר

 דלעתיר שכחבו כנסיות בתי בד"ה דכ-ח מגילה תוס'~עיין
 יעלו דכולם דכיון משום בידכנ"ס קדושת נפקאלבוא

 לאוחן ודוקא שם התוס' וו"ל קדושה, הוי לא שוב ישראללארץ
 תיפקע בימינו במהרה הגואל בא לעת שהרי תנאי מדנישבבבל
 דבאמח הרמב"ם שיטת מבאר ובעה-ש יעו"ש,קדושתן
 כני כפרק כירושלמי כהדיא משמע והכי מה"ת הויקדושהן
 ומן דכל תנאי על עשויין כנסיות בתי כל לשיטתו אבלהעיר

 לזמן. הקדש כמו רק והוי למכרו יכוליםשירצו

 לי אמר שכת"ר מה לפי אבל המכירה היתר לענין הוא זהכל
 העיד טובי ו' כמו והם הבהכנ"ס טובי הסכמח רק זהשאין

 מכרו שלא אלא שנו לא רבא דאמר בגמרא מבואר הריאבל
 העיר טובי ז' מכרו אבל העיר אנשי במעמד העיר טובישבעד
 דמי, שפיר שיכרא בי' למישחא אפילו העיר אנשיבמעמד
 הכנסת ובית מקדושחן דמים מורידין דאין שנו לאופירשיי
 ספר בדן לוקח דספרים דומיא לוקח ביד אף עומדבקדושתו
 שלא אלא הב"ח( )גירסת בקדושחן הספרים מנהיג והלהתורה
 מן קדושה פקעה וכו' מכרו אם אכל העם כרשות הטוביםמכרו
 ע"ז וכתב וכו' רצונם כל מהן לעשות ומותר הדמים, ומןהחפץ
 דבלאו דס"ל רש"י מדברי רמבואר להקשות רעק"אהגאון

 הכנסח הבית וגם מקדושחן דמים מורידין אין העיר אנשימעמד
 יוצאין והדמים ביהכנ"ס העיר אנשי ובמעמדבחשיבוחו
 כתב ורבנן בד"ה ע"ב דכ"ז לקמן בעצמו רש"י והרילחולין,
 אם ממנ"פ והרי וכו' בקדושה להו ומעלה דמי רשקילדכיון
 בקדושה הדמים להעלות צריך לא העיר אנשי במעמדבמכרו

 לחולין יוצא הביהכנ"ס דהא עביד דבעי מה הלוקחואעפי"כ
 אנשי מעמד ובלא שיכרא בי' למישתא אפילו מוחרוהמעות
 בקדושתה הביהכנ"ס מ"מ בקדושה הרמים מעלין אם אףהעיר
 אנשי במעמד חהי' לא המכירה אם כני"ד וממילא עכ"ל,קאי
 ממילא בחשיבוחו דביהכנ"ם וגם בקדושתן הדמים הריהעיר

 להעלוחן צריכין הרי המעוח, אם יעשו מה בחרתידשאלה
 צריך המכירה לאחר וגם ביהכנ"ס מקדושת חמורהלקדושה
 זהו לתיפלה ימכרו ואם בגמרא דאיתא דברים מהד' חוץלהיוח
 אולם הנ"ל בדכ"ו לפירש"י וזה דברים, הד' מכל גרועיותר

 וטה"ע ע-י המכירה דהיתה דהיכא ח' סעי' בש"ע פסקלהלכה
 לחולין, יצא והמעוח שירצה מה כל בה יעשה הלוקחבמאה"ע
 במי' המחבר שפמק מה דלפי"מ שם הביא הלכה בביאורוהמ"ב

 לתשמיש ליחדם לו שאין שבלו מצוה של בטליתות ב' סעי' אכ"
 בה להשחמש כך כל ב,יון בה לנהוג ראין הכא נמי הכימגונה

 יותר. גרוע שזה לתיפלה ומכש"כ דברים,בהארבעה

 משום תיפלה מזה לעשות לנכרים למכור אסור בלאה"כ~גם
 שכיח דודאי דנהרי עברי כתרי הוי דלא ואעפ"י עורלפני

 לשיטת ג"כ לי' בדשכיח אפילו מ"מ אחר במקום לקנותלהם
 ביו"ד והרמ"א עבירה, לדבר מסייע בכלל הוי ר"ג בשבחהתוס'
 ס"ל בסק"ו שם שהש"ך ואעפ-י להלכה, כן הביא קנ"אסי'

 להחמיר דביא שם בהגר-א אולם מסייע משום ליכאדבנכרי
 שכתב עפי"מ עור לפני משום דאיכא לומר יש וגםבזה.

 מודיס הכל רבני"ד וז"ל הקראים בנידון בסופו בח"בהרדב"ז
 דדוקא דנהרא עברי בתרי קאי לא אפילו חורה איסורדאיכא
 איכא לכן יין לשחוח לו שאסור יודע שדנויר לנזיר יין כוסגבי

 כיון דדילמא עבירה עוברי ידי מסייע משום רק דליכאלמימר
 רק ליכא לכן יעבור ולא יחחרט אפשר לו דאסור יורעשהוא
 ודאי כן לעשוח לו שמוחר יודע שהוא בני"ד אבל מסייע,משום
 בזה איכא לכן וראי איסור הוא אסור לדידן והרי לידאכיל

 יעו"ש. עור לפנימשוס

 ביהכנ"ס לא פשוט ביח אפילו דהרי לומר נראהובלאה"כ
 דמ"ד גיטין בש"ס כמבואר לעכו"ם למכוראסור

 בפ"ט הרמב-ם פסק וכן אסורים דמיו לעכו"ם ביתדמוכר
 המלח לים ויוליכם בהנאה אסורים דהרמים הל"ג עכו"םמהל'

 שיעבדוה קודם הדמים לו נתנו דאם ע-ז כתכוהראכ"ד
 בארץ הוא כשהביח היינו בגמרא התם לפירש"י אמנםמוחרים.
 והרמב"ם לארץ, בחוץ דאפילו סתמא כחב והרמב"םישראל

 ותלוי אח"כ או שיעברוה קודם דמים נוחן בין כלל מחלקלא
 גם ולהרמב"ם בא"י רק דלרש"י והרמב"ם, רש"יבמחלוקת

 על תמה ז"ל מאמשטדדם מזהר"א והגאון לארץ,בחוץ
 לא הרי אסורים דמיו לעכו"ם ביחו כמוכר מדועהרמב"ם
 דמיו שיהא לעכו"ם תקרובת שהמוכר מקום בשוםמצינו
 כמו לפרש אפשר ובאמח דמיו, שתופס זה שנא ומאיאסורים
 להקל שנהגו ומה קנס, משום ישראל בארץ דרקשפירש"י
 צדדי האחרונים גדולי בתשובח נמצו כבר לנכרים בתיםלמכור
 קצ"ו סי' חיו"ד בי"ש שו"ת עיין לעשות, איך ועצותההיחר
 ע"ז עצמו שהכית היכא דרק שפירשו ההיתר ועיקר כזהמש"כ
 חומר חזינן עכ"פ ע"ז, בה להכניס רק הוא כאשר לא אסוראז

 כן לעשוח כדאי אינו בודאי לרבים לכן זד. בעניןהדברים
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 על לסמוך להקל מקום מם חיפלה לכיח ביח המוכרדביחיד
 טובי ששבעה השם חילול משום איכא לרבים אבל הנ"להש"ך
 להם ישר לא למכרה צריכין לבן ע"ז לבית ביהכנ"ס מכרוהעיר

 בזה, כנ"ל בזה, יוחר וטוב בדאקער ע"יאלא

ידידו,
 חיפ"ק ליעבעס אייזיק '(נחקהק'

 נסימן

 מכובדי לידידי והמשכה בדביי' וברכהשלום
 קלר יהודא מו"ה בתורה ומופלג החריףהרב

 ת"ו. שבע בבארשליט"א

 ומברכיז בשכח שלישית בסעודה חחז בהזדמן שאלחובדבר
 בסי' המג"א כהכרעח נוהגין שאנו מה לפי ברכוחשכע

 עד אוחו משאיריז רק המזון ברכח של הכוס לשחות שלארצ"ט
 כרכות. שבע של בכוס להחנהג איךלהבדלד

תשובה:

 דכיון כחב הש"ע בהגהח שלמה בחכמח מהרש"ק הגאדןא(
 גם לשחוח שלא נכון ברהמ"ז של הכוס שותיןדאין

 על חמיד מכרכין נשואין שכרכח אעפ"י ברכוח שבע שלהכוס
 כום על יברכו אם ברהמ"ו של כוס גם עמו דהוי כיון מ-מהכוס
 בדכה, של לכוס זלזול בזה איכא בהמ"ז כוס על ולאנשואין
 וגם ולשחוחו נשואין כוס על לברך כן כחבו אחרונים הרבהאבל

 סעי' רצ"ט כסי' ו"ל הרב בש"ע והנה בהמ"ו, של כוסלשחוח
 אחד כוס רק לו אין דאם ברהמ-ו כוס שחיית לענין כחבז'

 קודם ברהמ"ו לאחר חיכף להבדיל צריך ולהבדלהלכרהמ"ז
 השחיה עם ההכדלה לאחר ולא ברהמ"ו אחר ממנושישחה
 ברכח אחר מיד ברהמ"ו מכוס לשתות שצריך לפי ומזלאחר
 ניוז מ"מ כוס טעונה אינה דבהמ"ו להאומרים ואף וכו',המווז
 יש הכל שלדברי לפי הכוס על כרהמ"ז עכשיו מברךשהוא
 לשחוחו ג"כ לו יש א"כ הכוס על לברך המוכחר מן מצוהעכ"פ
 מיד להבדיל לו יש ולכז המובחר, מז למצוה ברהמ"ו אחדמיד
 של לכוס יין לו יש ואם מיד, לשחות כדי המזון כרכתאחר

 יברך ולא הבדלה של השני כוס על מיר להבריל לו ישהברלה
 השני כוס על אלא בהמ"1 של הראשון כוס על הגפן פריבודא
 של כוס ג"כ ישחה ההבדלה כוס שחיית אחר ומיד הבדלהשל

 דנכוז בדבדיו מבואר יעו"ש, המובחר מן למצוהברהמ"ז
 איירי דבהכי מעריכ החפלל לא שעדייז אעפ"י קודםלהבדיל
 שכע לברך צריכים אם גם ולפי"ו יום מבעוד ואוכל ביושבהתם

 ישחה ואז הכוס על יבדיל ברהמ"ז שאחר מהנכוןברכוח
 הברהמ"ו. שברך מי וגם ברכוח שבעהמברך

 שכחב מצאחי דצ"ט בסי' חניינא קדושים יבדעתב(
 בשבח שלישיח בסעודה בדכוח שבעדכשמברכים

 ישחה לא אם לבטלה ברכה חשש יהא שלא הכוס לשחותנכון
 על יבדך לא אם וגם בהכות שבע מבדכין אין כוס בלי שהרימיד
 דכריו ולפי שבע, שיהיה והראוי ברכוח ששה דק יהיההכוס
 כוס על לבדך אין שלדעחו כיון צ"ל הגדש"ז של העצה חוליכא

 בזה להחנהג ואיך לעשוח מה לדעחו וקשהברהמ"ז
 יש בודאי השמשוח בין קודם הוא עדיין אם והנהלמעשה,

 להחחיל דמוחר רצ"1 סי' כריש הט"1 שיטת לפי הכוסוחלשתות
 כבר אם אבל להלכה, מכיאו והמ"ב החיי"א וכ"כ חשכהכספק
 גם מובא רצ"ט סי' כריש הכ"ה שכתכ לפי"מ חשכהודאי

 שלא כדי ערכית חפילח קודם דיכדיל להמ"כ הלכהככיאור
 )כמוש"כ החפילה אחר עד ברהמ"ז של הכוס שחייתיאחר

 קודם להכדיל כז נוהגין העולם דאין כתב והמ"בהגרש":(,
 ברכות שבע שמברכין כעח דבני"ד לפיע"ד נראה לכזהחפילה.
 והכלה שהחחן כדי החפילה קודם לרכדיל כז לעשותמהנכון
 לכחחילה כחב ז"ל שהגרש-ו ובפרט מהכום. לשתותיוכלו
 שונים, מנהגים כוד ויש ברכוח, שכע כלא אפילו כןלעשוח

 בדבר. להחליט וקשה ופשטי', ונהראונהרא

 סמכו מכאן התם ראיתא ר"ג מגילה בש"ס הערתו דבדברגן
 לשמוע ובאין חורה חלמוד שמבטליז רכי ביתשל

 בשמיעח איכא תורד כיטול דמאי כח"ר והעיר מגילה.מקרא
 וה על עמד כבר הקודש, מכחבי ג"כ מגילה הרי מגילהמקרא

 תורה תלמוד דיכטל לה דמשכחח לתרץ שם וכחב שםהרש"ש
 והתלמידים המגילה עדיין קרא לא דהרכ דהיינו המגילהע"י
 יבטל דדרכ אמרינן וע"ז מגילה, מקרא שמעו או קראוכבר

 ע""ש, המגילה לקרות ילך שדוא ע"י החלמידים שלהשיעור
 דאעפ"י אדוכה מעלה לא זה כל אכחי לפיע"דאבל

 ביטול וה מד המגילד בקריאח יד"ח יצאו כברשהחלמידים
 לימוד ג"כ וה הרי המגילה קריאח פעם עוד ישמעו אםחורה
 ועוד חורה. תלמוד מצוח מקיים אינו לימודו על שחוור מידאטו
 מק"ו נלמד חורה חלמוד דמבטלין וה דבר דהרי דבריו עלקשה

 לת"ח דרבים ת"ח כין לחלק איחא בגמרא להלן והרימעכודה
 מק"ו ילפינז ווה מעבודה קל דיחיד ח"ח דרק ומבואד יחידשל

 דעכודה דאע"ג מעכודה חמור דרבים ח"ח אבלמעכודה
 מעבורד חמור ררבים ח"ת אפיה"כ מגילה מקרא מפנימבטלין
 שכחב כמו לומד א"א ולפי"1 מגילה. מקרא מפני מכטליןולא

 דרבים ח"ת זה דהרי חלמידים עם הלומד ברב דאייריהרש"ש
 מגילד. מקרא מפני לכטלהואין

 דרבים דח"ח חרפ"ז כסי' בדרישה שכתב עפי"מ לימי ישאך
 בענין כמו ביחד ישראל כשכל רק מקדי דרבים לומררצה
 על באחי עחה המלאך ואמר ביחד ישראל כל שהיודיהושע
 אפילו כיחד ישראל מכל שאינו דרבים ח"ח אבל ח"ח,ביטול
 מ"ו סי' ח"ג יעקב שבוח בשו"ח ועיין יחיד, כמו נחשכיםרבים
 דרבים ח"ח ביז חילק שלא הרמב-ם שיטח בזה לפרשמש-כ

לריחיר.

 שבח בש"ס דאיחא עפי"ג: לומר נראה בפשטוח אולםד,
 כיח כיטול מפני בשבח בכחובים קוריז דאיןדקט"ז

 ביח כיטול מקרי כחובים דקריאח מכואר יעו-שהמדרש
 גווני תרי דיש ח"ת בהל' ו"ל הגרש"ו שכחב ולפי"מהמדרש,
 וערבית שחרית שמע בקריאח מקיים הוא א( החורהלימוד
 כשרונו לפי כ"א החורה עמל הוא ב( ונו', ימוש לא בי'דקרינן
 לשונו, במחק באריכוח יעו"ש לכד בקדי"ש יוצא אינוווה

- ח"ח דמבטלין ניחא שפירולפי"ז - דב בעיון לימור ר"ל   
 מגילה. מקדא לשמועובאין

- נזה, יארווחנאה(  לחרץ - הנ"ל הגדש"ז לפי"ד 
 איז, בחוד"ה ד"מ כקידושין דחוס'קושייח

 לדין לאדם דכשמכניסין איתא דל"א דבשבת שםשהקשו
 לחודה עחים קבעח ואח"כ באמונה ונחת נשאח לואומרים

 על אדם של דינו דחחילח איחא ד"ז ובסנהדדין הנ"לובקידושין



סה י ב(ו נ"ב נ"א, נ', סי' או"ח שו"ת ת יב

 יעו"ש, י-1( )משלי מדון ראשית מים פוטר שנאמר תורהדברי
 דיש כיון לומר דיש ניחא שפיר הגרש"ז בשם שכתבנוולפי"מ
 יום בכל תורה ללמוד אדם דחייב א( בת"ת חיובים מינישני
 קאי ובקומך בשכבך דקרא בגמרא כדאיתא וקימה שכיבהבזמן
 בתורה ולהגות ללמוד חיוב יש ועוד ב( התורה. לימוד חיובעל
 ופרחים צצים להוסיף התורה לעמל נפש1 ותכונת הבנתוכפי

 בתורה עמלו להיות מחוייב ופרנסתו מצב1 וכפילתוה"ק
 לפי ת"ל מאי דגנך ואספת דל"ה ברכות בש-סכדאמרינן
 ככתבם דברים יכול מפיך ה1ה הת1רה ספר ימוש לאשנאמר
 כך ואחך ארץ דרך מנהג בהם הנהג דגנך ואספת לומרתלמ1ד
 כפירש"י בפיך מחודדים תורה דברי שיהיה כדי בתורהיעסוק
 תורה בדברי לעסוק הברכה בנוסח הפוסקים שפירשו וכמוז-ל

 נפשו. וכוחות הכנתו כפי כתורה העסקןיינו

 ובקומך בשכבך ללמוד אדם בל של דת"ת הראשון בחיובלכן
 ראשית מ'ם פוטר שנאמר מק1דם אדם לכל שואלין זהעל
 וביגיעה בעמל בתורה גדלות על השני החיוב על אמנםמדון,
 אין זה על גופו צרכי לכל אדץ דרך מנהג נהג שכבראחר

 נשא אם לאדם לו שואלין מעיקרא אלא אדם של דינותחילת
 מקרא שנלמד ארץ כדרך ההנדגה דהיינו באמונה,ונשא

 היינו לתורה עתים קבעת לו שואלין כך ואחר דגנךדואספת
 החיוב ידי יוצא וערבית שחרית קרי"ש ובקריאת השני,החיוב
 דמנהות בגמרא כדאמרינן וגו' ימוש לא כי' דקרינןהראשון
 בו והגית של המצוה חובת ידי יוצא וערבית שחריתדבקרי-ש

 בתורה ולעמול לעסוק השני חיוב 'די לצאת אבל ולילה,יומם
 ושננתם הפסוק לקיים הראשון החיוב אחר נפשו תכונתכפי
 לכן בקרי"ש, יוצא אינו בפיך מחודדים תורה דברי שיהיולבניך

 קושיית שפיר ומתורץ באמונה. ונתת נשאת לאדםשואלים
 ודו-ק. 1"ל הגרש"ז של ההנהה עפ-י הנ"ל קידושיןהתוס'

 סי' או"ח אפרים בית בשו"ת ומצאתי בספדים ובינדיןיון
 בן לנדא יעקבקא ר' שהגאון שם שהביאס"ח

 לעיל שכתבנו מה כעין לו ומתרץ 1ו קושיא לו הקשההנוב"י
 הוי וכתובים ב:ביאים לקרות וגמרא משנה מלימודדהמבטל
 שאסתר אעפ"י המגילה קריאת ומכש"כ ת-ת ביטולבכלל
 להגאון החיים בספר ג"כ ראיתי וכה נאמרה, הקודשבר1ח

 הוי המגילה דקריאת דנהי 11 קושיא לתרץ שכתב קליגרמהר"ש
 לא התורה לימוד דרך ללמוד בנתכוון רק היינו מ"מ תורהג-כ

 א1 הקריאה חובת יד' לצאת צריך אם אבל קריאה ידילצאת
 לשניהם יכוזן ואם ת-ת 'די יצא לא חובה לשם 'כוון אםממנ"פ

 בענין בצדק להמעיין צ"ע ודבריו באריכות, יעו"ש כלל יצאלא
 והזמן ואכ"מ בזה הארכתי ובמק"א כוונה, צריכותמצות

 ב1ה.להאריך

 נביאים דקריאת הנ"ל אפרים בבית הגאון ובמש"כז(
 לפיע"ד צ"ע ג"כ ת"ת ביטול מקריונתובים

 שם מ"מ דקט"ז כשבת הש"ס דכרי לעיל שהכאתידאעפ-'
 דרק לומר ויש ת"ת ביטול ולא "ביהמ"ד" ביטול הלשוןאיתא
 שם שאין מפני הכתובים בלימוד לומר שייך המדרש ביתביטול
 המדרש הבית עיקר שזה הוראות ושום והיתר איסורענייני
 אין אבל יעשון אשר והמעשה בה ילכו הדרך את להעםלדרוש

 בזה. צ"ע לכן תורה ביטולזה

**

 נאסימן

 להנ"לעוד

 וידו ליע הפאראלי1 מחלת על בחולה שאלתוובדבר
 מהו הרגשה שום לו ואין לגמרי משותקתהשמאלית

 שמאלו. על או ימינו על יניח אם יד של תפילין הנחתלענין

 מ1ה בתשובה כתבתי וכבר פעמים הרבה ב1ה נשאלתיכבר
 כמו הוי בידו הרגשה לו דאין דכיון לומר ישדלכאורה

 כמד הדי דיבשה דכ"ד קידדשין בש"ס מצינו והרי ידד,נקטעה
 משם ללמוד דאין אינו זה באמת אך גפה, יבשה גבי ע"שחסרה
 עלי1 מוכיח ושמו כגפי1 1גב1רתו כוח1 שכל בע1ף איירידדתם
 לכן כ'( א' ,בראשית וגו' יעופף ועוף כדכתיב עפיפה שםעל

 כן, אינו אדם ביד אבל חיותו כל ממנו ניטל כאלו דויביבשה
 חיות קצת בידו שיש זמן דכל לומר יש לכן משם, ללמודוא-א
 ידו על תפילין להניח לו יש דם מוציא במחט כשנוקביןדהיינו

 זו הרי דם מוציא ואינו במחט נוקבין אם אבלהשמאלית
 סי' ח"א ובאנ-ז ר"מ סי' ח"ב מהרש-ם בשו-ת ועייןכיבשה,

 ולא בתשובה בזה והארכחי להלכה, כן ג"כ שפסקו מ1הא'
 להלכה פסקו כבר האחרונים גדול' כי בזה להאריך כעתנפניתי

 השמאלית, ידו על תפיליןלהניח

ידידו,
 חופ"ק ליעבעם אייזיק יצחקהק'

 נבסימן

 המו"מ להרה"ג והמשכה ברביי' וברכהשלום
 הרב עהרענרייך נפתלי מו"ה היוחסיןשלשלת

 יע"א. בברוקלין כעח שליט"אממאד

 ממסכתות מסכת או משניות מסכת שסיים במי שאלתובדבר
 חשוב וד אם סופרים מסכת או כלה מסכת כגוןקטנות

 פסח בערב לאכול יכולים ובכורים מצוה סעודת לעשותשמחה
 באב. תשעה בתוכה שחל בשבוע בשר לאכולאו

תשובה:

 אביי אמר דקי"ח שבת מש"ס הוא סיום דסעודת דיןמקור
 מסכתיה דשלים מרבנן לצורבא ח1ינא דכי ליתיתי

 סי' ביו"ד הרמ-א כתב זה פי ועל לרבנן, טבא יומאעבידנא
 מסכת כשמסיים סעודד ולעשות לשמוח דמצוה כ"ו סעי'רמ-ו

 לבכודים להקל המנהג נשתרבב ומזה מצוה, סעודתונקראת
 ת"ע בסי' המג"א שכתב כמו מסכת, בסיוס לאכול פסחבערב
 ברית סעודת על לאכול לבכורים להתיר הלוי מהד"שבשם
 מכל להחמיר נהגו דבמדינתינו סיים שהמג"א פי על ואףמילה,
 סעודת על לאכול לבכזרים להקל המנדג נתפשט כברמקזם
 הרמ"א פסק בתוכה באב תשעה שחל בשבוע וכן מסכתסיום
 בשר. אוכלין מסכת סיום דבסעודת י' סעי' תקנ"אבסי'

 הרי מסכת המלה של הפירוש וגם מסכת סיום של המובןדהנה
 ופירש"י מסכתא גלי דוד איתא דנ"ג עירוביןבש"ס



 בי14 נ"ב סי' או"חשו"תביתסו
 את מפרשין אחר לשון לאחרים, למדו הראשוןבפירוש

 וכו' בלבן שמחיישב עד דבר של בטעמו ומדקדקיןשמועוחיהן
 ובכל ביה כתיב שאול וגבי הוראוח ומורה בחורה יגע היהורור
 זוכה היה לא פירש"י י"ד( א' ,שמואל ירשיע יפנהאשר

 גלי לא רשאול פירש דנ"ט גיטין ברש"י אולם כהלכה,להורוח
 לפי לכן לאחרים, לימד שלא אלא היה בחורה גרולמסכחא
 ררק זה לפי ויהיה הוראה עניני מובנו מסכח בעירוביןפירושו

 הלכחא ולהסיק ללמור שיש ר"ל הוראה בעניני ספר גומראם
 כל גיטין פירש'" ולפי מסכח, סיום נקרא זהו מלימורוגבירחא
 ענין איוה בסיים מקצוע ובכל ענין בכל לאחרים חורההמלמר
 כמו שמועה מלשון הערוך פירש מסכח ומלח מסכח סיוםנקרא
 משמועה מקובלים היו פה שבעל חודה כי ישראל ושמעהסלח
 ועיין שמועה, לשון שמעתחא של הפירוש ג"כ וזה שמועהאל

 לשון הוא רמסכת שכחב א' באגרח בפחיחחו או"חבפרמ"ג
 בפ"ו בשבח ורש"י חיים, עץ היא התורה כי האילן מענפיענה
 יו"ט בתוס' ועיין השחי, חוטי שמסרר היינו והמיסך פי'רע"ה
 אומרח זאח סידור לשון הוא מסכח א"כ בזה שכחב מהשם

 ברייחוח. או משניוח שלסידור

 למאן טבא יומא רעביד בגמרא אביי כוונח וה לפיולכן
 מסכח רוקא רלאו לומר צריכין אנו ע"כ מסכחיהרשלים

 אביי רהרי מסודר לפנינו שהוא כמו והגמרא המשנה ר"לגמרא
 רק החלמור ניסרר לא עדיין ובימיו הראשונים מהאמוראיםהיה

 הגמרא אח סיררו הם אשי ורב רבינא אחריהם שהיוהאמוראים
 על היה שכוונחו לומר אפשר אי ולכן החלמור, אחוחחמו
 צריך כרחך ועל מסודר, עריין היה לא שבימיו כיון גמראמסכח
 השירים שיר במררש מצינו והרי המשניוח, על רכוונחולומר
 והרי הלכות של מסכחות ששים אלו מלכוח המה ששים ה'()ו'

 וגם ורעים סרר של מסכחוח הי"א גם מסכחוח הששיםבכלל
 על ואף כלל גמרא עליהם שאין טהרות סדר של מסכחוחהי"ב
 או כלה כמו קטנוח המסכחוח אולם מסכחוח נקראו כןפי

 המסכחוח בכלל נכללו שלא כיון וכרומה ארץ ררךמסכח
 קוראים שאנו פי על אף החלמוד חחימח אחר רב זמןונסררו
 בוה, צ-ע משנה בהם שאין כיון מקום מכל מסכח בשםאותם
 נקרא זה הרי הוראה עניני דכל בעירובין רלפירש"יאעפ"י
 חזינן מ"מ רבוח הלכוח איכא מסכחוח בהנהו וגםמסכח
 הב"ח וקני שכחב כמו בחורה עוסק נקרא אינו בהםרהעוסק
 שם רכתב המחפלל בצר ישיבה איסור גבי ק"ב סי'באו"ח
 רלא המחפלל מן להרחיק צריך ארץ ררך בהלכוחדהעוסק
 החם רפריך ברכוח מש-ס ראיה והביא בחורה, עוסקמקרי
 קרי, לבעל דשרי ארץ ררך בהלכוח היינו אחריני בפרקאונגרוס

 חקנ"א. לסי' מהרש"ם ובהגהת בפרמ"גועיי"ש

 פה שבעל לתורה שבכחב חורה בין לימוד חשיבותדב,נצם
 מציעא בבא בש"ס מבואר הרי לגמרא משנהובין

 ונוטלין מדה במשנה מדה ואינה מרה במקרא העוסקיםרל"ג
 למשנה רץ הוי ולעולם מזו גרולה מדה לך אין גמרא שכר,עליה
 לך אין בגמרא אמרח קשיא גופא הא ופריך גמרא, מןיוחר
 מן יוחר למשנה רץ הף ולעולם אמרח והדר מוו גדולהמרה
 עלמא כולא שבקו 11 משנה נשניח רבי בימי יוחנן א"רגמרא
 מן יותר למשנה רץ הוי ולעולם להו דרש הרר גמרא בחרואזלו
 נמי וכן ממשנה, עריפא דגמרא רמבואר בפירש"י עיי-שגמרא
 שלום אין ולבא וליוצא מקרא דדרשינן ד"י חגיגהבש"ס
 מקרא לדבר הלכה מרבר ארם שיוצא כיון רב אמר ח'()זכריה
 הרי למשנה, מחלמור הפורש זה אמר ושמואל שלום לו איןשוב

 ממשנה. עדיף רחלמור לשמואל בהדיא מבוארג"כ

 עריפא רהלכה רב מרברי מכאן להסיק יש גיסא לאידךברם
 ערוך בשלחן הלכתא מסיים שהוא מי אם וא"כממקרא

 מקרא נגר ררק לומר יש אך במקרא, פרק ממסיים טפיעריף
 מגמרא גם אפשר ראי לדירן כרם גמרא נגד ולא הלכהעדיף
 והפוסקים ערוך השלחן בעלי מתוך רק ברורה הלכהלהסיק

 מהגמרא. לכאורה עריף הש"ע לימוד זה לפייהיה

 מהר"ל הגאון בשם הביא ספרו נהקרמת יי"טוהחוס'
 שמפרשי שעחה שם רבריו וחוכן באריכותמפראג

 וטריא השקלא כל אחרי הגמרא מסקנח פי על פירשוהוהמשנה
 ולכן והתוספחוח הברייחוח פי ועל הגמרא בעלי האמוראיםשל

 והרא"ש הרמב-ם ה"ה הראשונים פירושי עם משנההלומד
 הנ"ל הגאון תיקן ולכן הגמרא גם לומר זה הרי והרע"בוהר"ש
 כרי משניוח בפרקי יום בכל להחעסק חבורות חבורותלחבר
 גמרא כן גם רוה כיון למשנה רץ הוי ולעולם ז"ל מאמרםלקיים

 המפרשים. 'ריעל

 הך כן גם איתא כחב' כל פרק בריש שנחובירושלמי
 כך ואחר יוחאי בר שמעון רבי בשםברייחא

 שלא עד אמר דאח הרא בון ב"ר יוסי רבי אמר התםאיחא
 משניות רוב רבי בי מששיקע אבל משניות רוב רבי בישיקע
 גירסת היא כן המשנה מן יוחר התלמור אחר רץ הוילעולם

 שפירש-י כמו הבבלי מסקנח כמו וזהו שבידינו,הירושלמי
 אמר ראת הרא פירש הערה הקרבן אולם עריף,רחלמור
 רבי שיקע שלא עד מוו גרולה מרה לך אין בחלמורשהעוסק
 רוב רבי משקבע אבל במשנחו ההלכות רבי קבע שלאפירש

 למשנה רץ הוי קאמר וה ועל עריפא, משנה במשנתוההלכות
 גירסא לפניו שהיה מפני לסיפא ממציעחא ברייחא קשיאולא

 כחב לחלמור רץ הוי לפנינו שכתוב ובמקום שם במסקנאאחרח
 כגרסח ישן בדפוס בירושלמי מצאתי וכן למשנה רץ הויבי'

 לפנינו שהוא כמו גירסתו שם משה והפני הערה,הקרבן
 ירע שכבר רלאחר בפי' שכחב רק עריף רגמרא הבבליכמסקנת

 על עוד לחוור במקום לתלמור רץ הוי אז בהן ובקי המשניותכל
 בוה. מש"כ ירושלים בטוב עי'"שהמשניוח

 במקרא העוסק רלהכי פירש למהרש"א אגדוחובחירוש'
 רק נוהג המקרא שלימוד מפני מרה ואינהמדה

 משנה ולימור באבוח במשנה כראיחא עשר בן ער חמשמבן
 ער עשרה חמש מבן הוא גמרא ולימור עשר חמשה ערמעשר
 חלמור מהל' בפ"א הרמב"ם שכחב מה פי ועל חייו, ימיכל

 שבכחב חורה ללמור לו צריך יהיה ולא בחכמה רכשיגרילתורה
 מזומנים ובעחים בינחו רוחב לפי לחלמור בתורה ימיו כליפנה
 הוא לימור עיקר רבריו לפי וממילא יעו"ש שבכחב חורהילמוד

 הארם. ימי כלבתלמור

 המקרא רנמשלה איחא ח' הלכה ח' בפרק סופריםובמסכת
 עשיר ואיש כקונדיטון והגמרא כיין והמשנהכמים

 דלימור פי על ראף הרברים מסביר והמק"ס בשלשחן,מחכלכל
 ללימור ההכרח מקום מכל מזו, גרולה מרה לך איןהגמרא
 שלשה מוכרחים ולקיומו הארם רלגוף רכמו ומשנהמקרא
 רק שינוי שום בלי ואורגנליים פשוטים דברים א(רברים,
 בל' אבל מלאכות שינוי בהן שיש רברים ב( מים, כמוכברייחן
 רברים ג( יין. כמו מינים משאר הרכבה או חערובוחשום

 שונים מינים בו שיש קונדיטון כמו מלאכוח ושינוימורכבים
 כל נכללין אלו שלשח ובכלל אוחן ומטגנין שמבשליםמבשמים
 מוכרחים הנפש לחיקון כן כמו הגוף,- לקיום ומשקהמאכל
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 הגבורה מפי שיצאו הרברים כל הם מקרא א( רברים,שלשה
 ,"ל חכמינו חז"ל בצרו אשר משנה ב( שהוא, כל שינוי שוםבלי

 הן גמרא ג( יין, כמו שהן במשנה אותן ושנו המקראמרברי
 בררכי הענינים הרכבת פי על ז"ל חכמינו שהוציאוהרברים
 לאור להוציא כרי בהן נררשת שהתורה מירות עשרההשלש
 מיין מעולה וקונריטון ממים מעולה דיין פי על אף ולכןההלכה,
 יעו"ש. ביחר הרברים שלשת בלא לעולם אפשראי

 סי' או"ח שלמה לך האלף השו"ת מרברי כת"ר שהביאומה
 צריך אין פסח בערב אחר בנביא בסיום רגם שכתבשפ"ו
 רגם מרבריו שנראה ע' סי' חוו"י משו"ת גם והביאלהתענות,
 ר' להגאון קרמו כבר הנה מצוה, סעודת הוי אחר ספרבסיום
 הא על שם שכתב די"ז בברכות יהושע הפני קליגרשלמה
 אמר דאיוב ספרא מסיים הוי כי יוחנן רבי גמרא התםראיתא
 זה על וכתב טוב, משמן שם טוב שלמה אמר ועליו וכו'הכי
 רגיל היה ראיוב ספרא מסיים הוי כר יוחנן ררבי יהושעהפני

 הוי מסכת בסיום ראפילו בשבת כראשכחן סיום סעודתלעשות
 גמרא רהרי ברבריו צ"ע ולפע"ר עיי"ש, לרבנן טבא יומאעברי
 בלימוד שכן ומכל ראביי מהך ראיה ומאי ממקראעריפא
 לומר אפשר אי הכי ובלאו המררש, בית ביטול רמקריכתובים
 כמי רירן לנירון ראיוב ספרא בסיום יוחנן ררבי מהךוללמור
 שלומרים כמו סתם למד לא יוחנן רבי רהרי מקרא ספרשלמר
 של תילים תילי ואות אות כל על דרש הוא כי המיליםפירוש
 הגמרא בעלי והאמוראים התנאים כדרך ואגרותהלכות

 שלנו, ללימור ענין זה ומה פה שבעל תורה עיקר וזהוהמררש,
 הבנויים מהראשונים פירושים עם המקרא שלומר מיואפילו

 גפ"ת, שלומרים כמו בעיון לימור זה אין ז"ל חכמינו מררשיעל
 השירים שיר למשל ספר שגומר רמי למימר איכא בזהאבל
 כלל רמי לא אבל מקרי ספר סיום וכרומה רבה המררשעם

 הנ"ל. בברכות רר"ילהאי

 בערב וסיים תומו לפי למד אם ררק המהרש"ק שכתבוכ~ה
 מסכת ובלומר סיום לעשות כרי בלומר לא אבלפסח

 בזה יש לשמה שלא ראפילו הלימור מעלת ראיכא כיוןגרולה
 בדבריו וצ"ע מצוה, לסעודת הסיום נחשב ולכן הלימודחשיבות
 נפק"מ מה לבו שיכוון ובלבר הממעיט ואחר המרבה ראחדכיון
 וצריך התורה עסק הוא העיקר קטנה או גרולה מסכת למראם
 מרה זה הרי המקרא רבלימוד דכיון רמילתא בטעמאלומר
 לך ראין גמרא אבל תומו לפי שילמור בעינן לכן מרהואינה
 סעורת הוי בסיומו לימוד גווני כל לכן מזו וגרולה טובהמדה

מצוה.

 מינץ מהר"ם בשם הביא סקכ"ז רמ"ו סי' ביו"דוהש"ך
 הכושר לשעת מעט ישייר המסכת לסוףדכשבאין

 היטב בנאר המובא בא"ר אולם סעודה, בו לתקן דראוייומא
 תומו לפי בלימורו לו מזרמן לא ראם להיפך מבואר תקנ"אסי'
 בסי' מהרש"ם בהגהת ועיין כך, משום יאחר ולא ימהרלא

 הנ"ל הא"ר על שתמה זכרון אבני תשובת בשם שהביאתקנ"א
 מותר המקרש בית רבחינוך ר"ט קטן מוער מש"ס ראיהוהביא
 של המצוה גמר נקרא כן גם רשייר ראף רמוכח פורתא,לשייר
 גם כן וכמו קודם, לגמור יכול שהיה פי על אף הבחירה ביתבנין

 וגם הכושר, שער על לשייר יכולים סיום כמו אחרתבמצוה
 לגמור רהממהר מבואר המצרים בין בדיני יעב"ץ הגאוןבסידור
 למצוה. עצמו את שהקרים ונשכר זריז זה הרי ספרסיום

 בערב בכורים תענית בין חילוק ריש לומר ניאהולפיע"ד
 אב חורש ראש אחר בשר אכילת לאיסורפסח

 ולפי סופרים, במסכת מקורו פסח בערב בכורים תעניתרהרי
 הירושלמי שיטת גם היא כן עוברין אלו פרק בסוף הר"ןגירסת
 חמץ בין אומר ריב"ב תנא התם דאיתא פסחים ערבי פרקבריש
 ולא חמץ לא אכל לא רבי ריב"ל בשם סימון רבי אסור מצהבין
 ורבי רריב"ב, הרא מן חמץ ולא לוי ררבי הרא מן מצה לאמצה

 בן יעקב ררבי תלמיריה לא הוה בתירה בן יודא ררבימתלמיריה
 אבא יונה רבי מנא רבי אמר בכור רהוה בגין אלא הוהקודשיי
 מן אלא הרא מן לא תנחומא רבי אמר אכיל, והוה בכורהוה
 כן ברמשא, אכל הוה לא ביום אכל כד הוה איסתניס רביהרא
 מן הרבה לפני הגירסא היה וכן שלפנינו הירושלמי גירסתהיא

 אכל לא רבי זה ולפי רק"ח, פסחים ברא"ש כמבוארהראשונים
 בערב אכל מנא רבי אבי יונה רבי וגם איסטניס, שהיהמטעם
 אכיל לא יונה דרבי אחרת גירסא הביא הנ"ל הר"ן רקפסח

 עיין פסח, בערב להתענות צריך רכן הירושלמי מסקנתולשיטתו
 דכן הירושלמי רכתב ומזה ת"ע, סי' יוסף בברכי מזהבאריכות
 סי' יוסף בברכי מזה באריכות עיין פסח, בערב להתענותצריך
 הביא בכור הוה ררבי במסקנתו הירושלמי רכתב ומזהת"ע,

 מתענים הבכורים אין בשבת פסח ערב רכשחל ראיההתה"ר
 התענה בכור משום אי אז לירע יכולים היה כן לא ראם ה'ביום
 ראיה מכאן הביא יעקב והישועות איסטניס, או חמץ משוםאו

 מותרים דהבכורים בב"י המובא שבמרדכי יחיאל רנינולדברי
 דגם ומוכח מצה, ולא חמץ לא שאינן תרגימא מינילאכול

 לבכורים לרינא והתיר תרגימא מיני לאכול מותרלבכורים
 המקור בזה חזינן פנים כל על תרגימא. מיני פסח בערבלאכול
 בירושלמי. גם אומרים ויש סופרים במסכת התעניתשל

 מנהג רק הוא אב חודש ראש אחר בשר אכילת איסוראמגמ
 הרמב"ם שגם פי על ואף מנהג לשון בטורכמבואר

 כתב המגיר הרב אבל תענית, מהלכות ר' בפרק זה מנהגהביא
 דגרסי נוסחאות שיש פי על ואף לאסור, נהגו לא שבמרינתושם
 הראשונים מן אחד שום מ"מ בשרא למיכל רלא בירושלמיהכי
 רק מרינא לאסור הכי ס"ל רלא ש"מ זו גירסא קיימולא

 זה למנהג שאין להוכיח כתב לסנהררין חיים ובתורתממנהגא,
 ולכן להמהרש"ם, או"ח בהגהת רבריו מובא בגמרא,שורש
 ובערב מסכת וסיום מצוה בר בסעורת להקל הרמ"א שפירכתב
 לאכול שלא להחמיר נהגו דבמדינתינו הנ"ל המג"א כתבפסח

 מצוה. ברבסעורת

 ותלמירו פסח ערב בתענית מאוד החמיר הנוב"יוהגאון
 רבו את ושאל בכור שהיה מאהבה תשובה בעלהגאון

 אחר בכור היה הוא כי פסח בערב מסכת סיום לעשות יכולאם
 לפטור סיום שעשיית העיר בכל כרוז יצא וכן בירו, ומיחהנפל

 כהוראה. שלא הואמלהתענות

 מצות מלילה לקיים רצריכין כיון בוה מקילין העולםאולם
 מצות וכל ומרור מצה ואכילת מצרים יציאתסיפור

 מחמת כראוי לקיימה יוכל ולא להתבטל יוכל יתענה ואםהלילה
 כוחו להחזיק מידי לטעום נחפז שיהיה ועוד דתענית.חולשת
 מסכת. סיום ירי על בזה להקל האחרונים כתבולכן

 להקל יש אב חודש ראש אחר בשר דלאכול לרינא נראהלכן
 יו"ט והתוס' הרע"ב פירוש עם משניות מסכתבסיום

 בגיטין לפירש"י רבים לפני בחבורה בלימור שכן ומכלבעיון
 פירושי לימוד ירי על ולכן מסכת, נקרא ברבים דלימודהנ"ל
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 וטובים לגדולים וחזינן הגמרא, גם שלומד כמו הויהראשונים
 אכילת אחר להוטים ח"ו היו שלא פי על אף הרכה בזהשהקילו
 קשת, כמטחוי הרחק איסור של נדנור מכל פרושים והיוהבשר
 ושמעתי זצ"ל, אריה קול בעל הגאון זקינו בשם הביא כת"רוגם
 שאמר זצ"ל מבעלזא מהרי"ד אדמו"ר מרן הגה-קבשם

 משום היה מקדשינו בית רחרבן כיון משום דמילתאבטעמא
 יתהפכו התורה לימור שע"י להראות בזה רצו התורהעזיבת
 שיהיה יהי"ר טובים ולמוערים ולשמחה לששון האלוהימים

 רידן.במהרה

 דאליבא לעיל שביארנו פי על אף בכורים נתעניתאולם
 ומצינו מסכת סיום מקרי נמי משניות סיוםראמת

 של לגמרה ומשתה סעודה ועושין שכתב תרס"ט סי'ברמ-א
 רשלמה מקרא דנלמד השירים שיר ממדרש ומקורותורה,
 שעושין מכאן אלעזר רב אמר עבדיו לכל משתה ויעשכרכתיב
 בשם שכתב הא-ר בשם הביא והמ-ב תורה, של לגמרהסעורה

 נמי וראיה יעו"ש, סעודה עושין מצוה כגמר רגםהראב"ח
 כחמשה לישראל טובים ימים היו רלא ממשנה תעניתמש"ס
 כריתת של המצוה אז שגמרו לפי בגמרא ומפרש באב,עשר
 לא מ"מ מרובה פרק בסוף ב"ק ביש"ש ועיין למערכה,עצים

 בזה. להקל ורבותי לאבותיראיתי

ירידו,

 החופ"ק ליעבעס אייויק י(נמקהק'

 בטור בלמדי עכשיו סופרים מסכת בענין שכתבתי מה ב.נ.
 אכיו בשם הטור שם שהביא ראיתי רע"ח בסי'יו"ד

 אך וז"ל כתב מבחוץ או בפנים התפירה מקום בעניןהרא"ש
 מקורו זה והרי מבחוץ, לתפרם שיש יש החיצוניםבספרים
 מצאתי וכה חיצונים ספרים ליה קרי והרא"ש סופריםבמסכת
 נקרא סופרים דמסכת שכתבו אבל בד"ה ר"ס פסחיםבתוס'
 מה שהביא תקפ"ב ס" באו"ח בררישה ועיין חיצונים,ספרים
 סופרים המסכת נגד עיקר הוא דהירושלמי הרא"ששכתב

 יעו"ש. בתלמור רבריו הובא ולא האחרונים ברורותשנתחבר

הנ"ל

 נגסימן

 יקירי חתני לאהובי והמשכה ברביי' רבהשלמא
 סורוצקין משה מר ומופלג החריףהרב

 תוג"ב. עיה"ק בירושליםשליט"א

 שס"ד במצוה המנ"ח רו"ז הגאון מרברי שהערת מהבדבר
 כתב דהרמב"ם כיון עשה מצות התשובה דאיןשכתב

 וס"ל תשובה, שיעשה עשה מצות כתב ולא תשובה הכשיעש
 משמיענו הרמב"ם אלא חיובית מצוה התשובה ראיןלהרמב"ם

 עפ"י תשובה יעשה א, יכופר שעונו ירצה שאם טובהעצה
 הזכרת - העבר על חרטה - לתשובה הררושיםהתנאים
 ולא תשובה בעשה וידוי במצות גם וכן להבא, על וקבלההחטא,
 חיובית מצוה שאינה מפני הוירוי שביטל עונש לו איןהתורה
 כמו והוי דוירוי העשה קיים לא רק שעשה עונו על לוונתכפר
 כן כמו העשה מקיים אינו כנפות ארבע לו אין ראם צציתמצות
 לו נתבפר וגם עשה מצות מקיים תשובה עשה אם תשובהמצות

 כלל מ"ע ביטל ולא החטא עונש עליו יש עשה ובלאחטאו,
 ראויין רברים הם בזה להעיר שכתבת ומה בזה, האריךוהמנ"ח
 בפ"א הרמב"ם דכרי לתרץ לן נרווח דבריך ולפי שאמרם,למי
 וזה להבא על קבלה הוא התשובה רתנאי שכתב תשובהמהל'
 מצינו לא ביוה"כ כה"ג של בוירוי והרי ביוה"כ, וידוי שלעיקרו
 שחידש רלפי"מ לומר לפיע"ר שנראה ומה להבא. עלקבלה
 על השי"ת לפני להתוורות דמ"ע ראעפ"י שס"ד במצוההמנ"ח
 הרמב"ם כמוש"כ עליהם שנתנחם בעת שחטאנו החטאיםכל

 בפיו התודה לא אם מ-מ החינוך, וכ"כ תשובה מהל'בפ"א
 לענין מ"מ מ"ע שביטל אעפ"י בלב בחרטה תשובהועשה
 חייבי וגם בלב, בתשובה נתכפר שעבר העבירה עלכפרה

 תשובה בלא מתכפרין ראין מלקות וחייב בי"ר ומיתתכריתות
 דאם בלב תשובה היינו כפרה חלוק' ככל מתכפריןובתשובה

 יש בלב מתחרט ואם מהשי"ת כפרה לו אין כלבו מתחרטאינו
 בוידוי כלל תלוי אינו אבל מבפרת שהתשובה מה כפרהלו

 ביטל כן עשה לא ואס עצמה כפני מ"ע הוא דוירוי רקרברים
 שהביא במנ"ח יעו"ש ומכפרת נתקבלה התשובה אבלמ"ע
 שהוא מנת על אשה קירש דאם רמ"ט קרושין מש"סראיה
 בלבו, תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע הוא אפילוצדיק
 והביא צריק, הוי בפיו התוורה שלא אעפ"י בלב דתשובההרי
 מכפרין, וראי ואשם חטאת במשנה רפ"ה מיומא ראיהעוד

 היה לא מתחרט היה לא שאם איכא, תשובה ומסתמאופירש"י
 רוירוי נימא אי ראפילו המנ"ח כתב ולהלן יעו"ש. קרבןמביא
 בלב תשובה עשה אם צדיק הוי בעצמו הוא מ"מ הכפרהמעכב

 בלבו הרהר שמא אמרינן גמור דברשע הנ"ל בקירושיןכמבואר
 לא עריין אם דאפילו בכפרה תליא לא ורשע וצריקלתשובה
 לישב יש תאמר כה ואם גמור. צריק שפיר הוי מ"מ לונתכפר
 כתב תשובה מהל' בפ"א שהרמב"ם מה על מקשים שראיתימה

 לרבר חוור אינו שלעולם להבא על קבלה היא התשובהרתנאי
 ומה וז"ל הל"ב בפ"ב הרמב"ם כתב וכן וירוי, של עיקרו וזהזה
 ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובההיא

 גדול הכהן דהרי קשה ולפי"ז וכו', עור יעשהו שלא בלבוויגמור
 וכן עוד יעשה שלא עליו שמקבל שיאמר מצינו לאביוהכ"פ
 זוטרא מר אמר רפ"ז יומא בש"ס איתא ישראל כל שלבוירוי
 רשמואל איתא ולהלן צריך לא תו חטאנו אנחנו אבל אמראבל
 קם חטאנו אנחנו אבל ואמר רצבורא שליחא מטא וכי יתיבהיה

 הרמב"ם כתב וכן הוא, האי וירוי עיקר מינה שמע אמרמיקם,
 אבל ישראל כל כו שנהגו הוידוי הל"ח תשובה מהל'בפ"ב
 על קבלה דצריך מקום בשום מבואר ולא יעו"ש חטאנואנחנו

להבא.

 יש בכפרה תליא לא ורשע רצדיק המנ"ח שחירש לפי"מברם
 רק תשובה הוי נסי להבא קבלה בלי ראפילולומר

 מש"כ ממילא חטאו ע"י רשע תו מקרי שלא רל מכפרתשאינה
 לענין רק זהו להבא על קבלה הוא התשובה רתנאיהרמב"ם
 עב"פ אבל להבא על קבלה בלי מועיל לא זה החטא עלכפרה
 גרול הכהן יוהכ-פ של בוירוי שפיר ולכן רשע, מקרי לאהוא
 של דעיצומו כיון להבא על קבלה להזכיר א"צ ישראל כלוגם
 עצם רק צריך ולא התשובה לכסרת א"צ ממילא מכפריום

 ברברי בפירוש מבואר וזה רשע, נקרא יהיה שלאהתשובה
 מצות בין התורה מצות בל רעל כתב שמתחילה הנ"להרמב"ם
 התשובה ותנאי להתורות, צריך ל"ת מצות ובין מ"ע ביןהתורה
 ואשמות חטאות בעלי וכן כתב ולהלן להבא, על קבלה ג"כהוא
 ער בקרבנם להם מתכפר אין ובו', קרבנותיהן שמביאיןבעת

 בזה כתב לא וכאן וכו', רברים וירוי ויתודו תשובהשיעשו
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 גבי לעיל כמוש"כ כן עוד 'עשה שלא עצמו על לקבלשצריך
 מתויבי כל וכן הרמב-ם כתב להלן וכן ול"ח, עשה עלעבר

 חשובה שיעשו עד מחכפר אין מלקוח ומחויבי בי"דמיתוח
 כן יעשה שלא להבא על שיקבל בתנאי כחב לא ג-כ וכאןויחורו
 אעפ"י ממונו והמזיק בחברו החובל וכן הרמב"ם כחבובסוף
 וישוב שיחודה עד מחכפר אינו לו חייב שהוא מה לוששילם
 קבלה שצריך החנאי הרמב"ם כחב וכאן יעולם, כזהמלעשוח

 וגבי ול-ח, עשה על עבר גבי מרוע להבין וצריך להבאעל
 על קבלה של החנאי הרמב"ם כתב ממונו והמ1יק בחברוהחובל
 וגבי הקרבנוח הבאח בעח ואשמוח חטאוח בעלי וגבילהבא

 כחב לא הוידוי בעח מלקות חייבי או בי"ד מיחוחמחוייבי
 ררק לעיל שביארנו ולפי"מ להבא, קבלה צריכים רהםהרמב"ם
 עוד יהא שלא לענין ולא להבא על קבלה צריך כפדהלענין
 עשה על עבר גבי שפיר לכן בחרטה רק סגי דבזה רשענקרא
 שום אין רבזה כיון בחברו וחובי ממונו מזיק גבי וכןול"ח
 החנה לכן כפרה שצריך וכיון החשובה רק אחרחכפרה

 גבי הרמב"ם הרגיש וכן להבא על קבלה של התנאיהרמב"ם
 מוכרח כפרה דלענין 1"א שיחורה עד מחכפר דאינו ממונומזיק
 חייבי גבי אבל לעולם, כזה לעשות ישוב שלא עליולקבל
 כפרה להם ד'ש כיון בי"ד מיתות מתוייבי או ואשמותתטאות
 די בזה לכן מכפרים והמלקות המיתה או הקרבנוח דהיינואחרת

 גבי ניחא שפיר ולכן להבא, על קבלה בל' חרטה ע"'בחשובה
 לכפרח וא"צ מכפר יום של רעיצומו כיון הכפורים דיוםוידוי

 על שפיר ואחי יהבא על קבלה בלי בתשובה די לכןהחשובה
 עדיין שיש ואעפ-י דיוהכ"פ, מוידוי ול"ק הרמב"ם דברינכון

 מהחשובה חלק שהוא דוידוי דכמו כן י"ל מ"מ בוהלפקפק
 מועלת עכ"פ חשובחו החורה לא אם מ"מ החשובהומחנאי
 להבא קבלה בלא חשובה נמי כן כמו רשע. להיקראשלא

 רשע. להיקרא שלאמועלת

 בגמרא יסוד לו יש המנ"ח של דחידושו נראהולפיע"ד
 החם דאיחא דכ"ב יבמוח בש"ס כןדמבואר

 דבר, לכל הוא ובנו קללחו ועל מכחו על חייב דממזרבמשנה
 )שמוח תאור לא בעמך ונשיא כאן קרי אמאי בגמראומקשה
 משמיה פנחס רב כדאמר ומתרץ - עמך מעשה בעושהכ"ב(
 תו ומקשה תשובה. כשעשה נמי הכא חשובה בעושה פפאדרב
 איוהו אומר מנסיא בן שמעון והחנן הוא תשובה ברוהא'
 והוליד הערוה על הבא זה א'( )קהלת לתקן 'וכל לאמעוות
 הוא, עמך מעשה עושה מיהא השתא ומתרץ ממור.ממנה

 ונדי הוא, עמך מעשה עושד ושב דזאיל מיהח השחאופירש"י
 חשובה משעח מיהו קיים שממזר זמן כל ונוכר גלוי דעונונמ'

 שאעפ"י בהדיא מבואר הוא, עמך מעשה עושה בכללואילך
 מקרי מ-מ חטאו על כפרה עדיין לו ואין נמחק לאשהחטא
 אח ת'קן שלא אעפ"י עחה צד'ק שהוא ז-א עמך מעשהעושה

 לחקן. יכול שאינו מההעווח

 וגו' אמת דבר על ודכב צלח הדו"שתמיך

 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

4*

 נדסימן

נ"ה,
 מכובדי לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 פרהליך שלמה מו"ה בלום אוצר החו"מהרב

 יע"א ווערנאן במאנט רבשליט"א

 אצל במשרדס להם יש סוחד'ם שכמה היות שאלתובדבר
 או צורך לאיזה המשרד עוזבים שכאשר מכונההטלפון

 איש ואין מצלצל שהוא מי וכאשר סגור שהמשרד ויו"טבשבת
 שבעור המטלפן להשואל שעונה תקליט בהמכונה יש אןלענוח
 פחוח 'היה ומחר סגור המשרד שהיום או בעה-ב ישובשעה

 או שלו הטלפון מספר ואח שמו אח שיאמר מהמטלפןומבקש
 המכונה ופוחח למשרדו שב הבעה"ב וכאשר בקשתושיאמר
 לכן כמבוקשו, רורש לכל ומסדר שטילפן מי מהתקליטשומע
 ר"ל ויו"ט בשבח במכונה להשחמש מוחר אם בשאלתונפשו

 השאלה באמח שאלתו. חוכן זה השבת, קודם המכונהלהעריך
 הבית אח עו1בים שכאשר בתים בכמה ששכיח מה על ג"כנוגע
 אז עונה ואין מצלצלים וכאשר מטלפן ומן באוחו שהואומי

 לומר ומבקשים בביחו הבעה"ב שאין עונין הטלפון שלמהמרכז
 הנקרא: שלו הטלפון מספר ואח שמטלפן הואמי

 סאוא~יע5אג[~ועא[5

תשובה:

 היא הזאח המכונה מטרח כל רהנה בזה לפיע-ד הנראהא(
 שהמשרד זמן בכל רק גרירא ויו"ט לשבח רקלא

 מטעם סגור שהמשרד בימים או העבורה שעוח לאחר כגוןסגור
 במקומוח בשבת ראשון יום ובכל העמים בחגאוח כגוןאחר
 או כשהמנהל היום אמצע בכל או משרד שום פוחחיםשאין

 וגם בזה משתמשים קצר 1מן על המשרד את עו~בהמזכיר
 או שעה כלל בדרך ננעל המשרד ויו"ט שבח ערב בכלאפילו
 ויו"ט לשבח רק וה אין ממילא היו"ט או השבת לפנישעתיים
 נראה לכן בחוכם ויו"ט לשבח וגם מצוא עח לכל רקגיירא
 איכא ישראל 'טלפן אם א( בוה, החששות כל קורםלבאר
 איש 'טלפן כאשר בשבת וממכר מקח איסור ב( דלפ"ע.חששא
 על עובר שהמטלפן מה על הנה עבודה. או סחורה איוהלהזמין
 הטלפון של השפופרת את מרים רק שכאשר הבערהאיסור
 הטלפון למכשיר חשמלי זרם הכנסח עצם וגם חשמל' אורנדלק
 צלצול וגרימת החיוג ובשעח והחזרחה השפופרח הרמחעקב

 נעשה זה כל אבל החיוג, גמר עם המבוקש במקוםהפעמון
 אז גם הטלפון אצל מכשיר שום יהיה לא אם דאפילובלאה"כ
 ואח"כ החיוג מחחיל רק כאשר מיד האיסור כל עושההמצלצל
 זה היום סגור שהמשרד לו שמודיעים מה וגם השפופרחבהרמח
 משרד או חנות על שלט שתולה מי כמו זה והרי כלוםאינו

 שיתן התקליט ע"י לו שמוריעים מה הוא והעיקר סגור.שהיום
 והוא הטייפ אל מדבר והוא מבוקשו ואח הטלפון מספראח

 יצחק בית בשו"ח כמבואר אסור זה ודבר בקשתו אחמקליט
 הנקרא להמכונה בשבח דלדבר בהמפחחוח ל"א ס"חיו"ד

 ודא' זה רבים ימים הדיבור אח המחזיק כלי והואפונוגראף
 זה והרי בהמכונה הנמצאח בהשעוה רושם שנתהווה מפניאסור
 פנקס שעל שעוה דמוחק ש"מ סי' באו"ח כמבואר כותבכמו
 הקול להשמיע אסור וכן שעוה על בכוחב הדין והואחייב,
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 כיון ממילא בבי"צ, יעו"ש קול משמיע משוםמהפונוגראף
 כמו היטב באר אותם שומעים שאח"כ רשמים רושםדבריבורו
 בזה ליכא חטאת דחיוב אע-ג כותב כמו הוה לכן מפיושיצאו
 אבל דפטור ובמרפקו ברגלו או בשמאלו מכותב עדיףדלא
 חטאת חיוב הוי בידו עושה היה אם רושם משום אבלאסור

 רשימות שתי דבעשה שבח מהל' בפי"א ברמב"םכמבואר
 אבל חייב הכותל על או נייר על ציור שום צייר אובעלמא
 מחלל ישראל יטלפן אם ולכן אסור, אבל פטור בפיובעשה
 עכ-פ או בקשתו את ויקליט ידבר אם עור לפני בזה איכאשבת

 עבירה. עוברי ידימסייע

 דלא כיון כלל לפ"ע כאן ליכא דמלתא לקושטא אכונםב(
 בכל לקנות לי' דשכיח כיון דנדרא עברי בתריהוי

 בי"א בספרי ביארנו דכבר ליכא ג"כ מסייע ומשוםמקום,
 ד-ב שבת בריש התוס' שיטח דלפי י"ט אות ע"א סי'חיו"ד
 שייך לא דלפ"ע דזה פרקא בריש שם והרא"ש הוצאדבתוד"ה

 אפילו אסור מדרבנן אבל מה"ת רק הוא דנהרא עברי בתרירק
 אהרן זקן ושו"ת תצ"ו סי' או"ח בפר"ח ועיין לי', רשכיחהיכא
 רלא היכא אפילו אלא דנהרי עברי בתרי דוקא דלאו פ"חסי'

 רפ"ה, סי' מוו"י בשו"ת מוד ועיין אסור, ג"כ תיכף לפנישכיה
 מחוייבים ראנחנו כיון לי' בשכיח מדרבנן דאסור דטעםאולם

 רהרי כן שכתב רל"ב מצוד במנ"ח עיין מאיסוראלהפרישו
 להפרישו מצווין בי"ד לתיאבון נבילות אוכל בקטןאפילו

 בישראל דוקא דזה שכתב שמ"ז בסי' במג-א ועייןמאיסורא,
 דהא כיון בעכו"ם לא אבל להפרישו רמצווים זה טעםשייך
 ערבות ליכא נח בבן אבל ערבות מטעם דוא להפרישורצריך
 להפרישם, מצווים אנחנו אין לכן בערבות עמנו נכנסורלא
 כדברי זו סברא ג"כ שכתב סק"ו קנ"א סי' יו"ד בש"ךועיין

 ליכא מומר בישראל דגם שם הש"ך דברי ולפי יעו.ש,דמג"א
 בכוונת הדגמ"ר שם שהסביר מה וכפי להפרישו דצריךטעמא
 הוא ישראל שחטא אעפ"י מומר דבישראל ראעפ-יהש"ך
 מעבירה, להפרישו לענין כשר ישראל שאר לבין בינו מהוא"כ
 רק לדפרישו מצווין אין בישראל ראף הוא דש"ך כוונתאבל

 מחו"ב להפרישו אחר איש ביד כח ויש בשוגגכשעובר
 והמשנה הוא שוגג שהקטן נבילות האוכל בקטן כמולהפרישו,

 דרוצה בישראל אבל מיירי, בשוגג דשבת קמא פרקבריש
 מחוייב אחר ישראל אין גמור מומר אינו אפילו במזידלעבור

 דוקא לאו דוא הש"ך דנקט ומומר הש"ך לשיטתלהפרישו
 לכן דבר לאותו מומר נקרא במזיד עבירה העובר רכלמומר
 וליכא במזיד שבת מחלל הוא דרי בשבת שמטלפן מיבני"ד
 וליכא ג"כ מסייע משום כאן ליכא ממילא להפרישוחיוב

 דרבנן. איסוראפילו

 קס"ט סי' באו"ח הב"ח שכתב לפי"מ בני"ר לומר יש1כן
 שיודע למי אלא לאכול לתת דאסור מכאן ללמודשיש

 דביודע ור"ל מותר צדקה לעשות דמתכוון כיון ונראד שיברךבו
 מיד עובר לאכלו כדי לירו או פיו לתוך נותן אם ידיו נטלשלא
 בשעה לאו אם יברך אם יורע שאינו למי אבל עור, לפנימשום
 אינו ואם צדקה מצות מקיים אדרבה כלום עובר אינו לושנותן
 ע"ה שהוא יודע אפילו לפ"ע על עובר אינו צדקה הנותןמברך
 דב"ח כ"כ צרקה, מצות יבטל כן מפני לא כלל יברך ולאגמור
 דבריו הביא בסק"ו והמג"א יעו"ש יונה דד"ר מדבריללמוד
 דכ"ב ע"ז הש"ס מדברי לרבריו מאוד קשד ובאמתבקיצור.
 שמו, על שנקראת מפני לכותי שדהו ארם ישכיר רלאבהאי
 ליד תיפוק שמו על שנקראת משום איריא מאי בגמראומקשה

 ולפי קאמר, ועוד חדא ומתרץ מכשול תתן לא עור לפנימשום
 איסור כאן אין בחול לו שמשכיר בשעת הרי הב"חרברי

 לעשות. עלינו מה חוה"מוכשיבוא

 יסתרו דלא התוס' דברי לתרץ כדי הוא הש"ך דברי 1'ס1ךג(
 דקשו דרישא בבא בתוד"ה ד"ג דבשבתאהדרי

 לא לפ"ע על עבר קא והא פטור דבית ובעל חייב העניאמאי
 הי' לא אפילו ליטלו יכול שהי' מיירי אי ואפילו מכשול,תתן
 לד מוקי לנזיר יין כוס דמושיט עור לפני משום עבר דלאבידו
 שחייב איכא דרבנן איסור רמ"מ דנהרא עברי בתרירקאי

 הוא וכן עיי"ש, בנכרי דמיירי ותירצו מאיסוראלדפרישו
 האי על מנין בד"ה שם כתבו ד"ו ע"ז בתוס' הרי שםברא"ש
 כוס ארם יושיט שלא מניין נתן א"ר תניא כגמרא דתםראיתא
 מכשול תתן לא עור ולפני ת"ל נח לבני החי מן ואבר לנזיריין

 ע"ז וכתבו דנהרא, עברי בתרי בדקאי בגמרא להלן להומוקי
 אעפ"י איסור דבר למומרים להושיט אסור דלפי"זהתוס'
 להם נאסר והוא שיאכלודו ירוע דדבר כי שלהםשהוא

 יוכל שלא במקום בדקאי ומיירי ליד חשבינן גמוררכישראל
 דנהרא עבדי בתרי בדקאי וכדמסיק זה לו יושיט לא אםליקח
 עכ"פ איכא ליה דשכיח היכא דאפילו בהריא כחבו בתוס'והרי

 דבשבת שפיר מתורץ קנ"א בסי' דנ"ל ולהש"ך דרבנן,איסורא
 מיירי ובע"ז להפרישו ומחוייב ערבות איכא לכן בישראלאיירי

 אסור לכן להפרישו מצווה ואינו ערבות דליכא מומרבישראל
 וזה איסורא ליכא לי' בשכיח אבל דנדרא עברי בתרירק

 כן. לחלק להש"ךשהוכרח

 לו שיתן בין לחלק דנ"ל הב-ח שהעלה לפי"מ אולםד(
 רבשעת אח"כ לאכול לו שיתן ובין מירלאכול

 דבשכת התוס' דברי שפיר מתורץ איסור שום עושה איןסיועו
 עבירה יעשה לא לידו לו יושיט לא ואם ידו לתוך שנותןמיירי
 דמחוייב כיון מדרבנן דאסור כתבו שפיר בזה הוצאהשל

 מיירי בעיז התוס' אבל העבירה, בשעת לסייעו ולאלהפרישו
 שפיר בזה אותו שיאכלו שיודע איסור דבר למומריםבנותן
 איסור כאן אין איסור הדבר בלאה"כ להו דשכיח כיוןאמרינן
 שאוכלים בשעה להמומרים להו מסייע דלא וכיון עור.דלפני
 אעפ"י פיהם לתוך להם ליתן רוצה באם ואיהכ"נהאיסור
 ומתורץ לדידהו, דאסור להיוח יכול מעצמן ליקחשיכולים
 רבפ"ק הרא"ש רברי יסתרו לא נמי וכן התוס', דברישפיר
 הרבינו דברי שפיר מיושב נמי וכן התוס', כדברי כתבדשבת
 י"ב ובנתיב בע"ז דתוס' כרברי כתב ח"ו ריש י"ז דבנתיבירוחם
 בסק"ז. הגר"א בביאור ועיין בשבת התוס' כדברי כתבח"ג

 שדהו אדם ישכיר דלא מהאי ע"ז מש-ס דקושיה 1לתרץה(
 לפ"ע משום בזה ראיכא בגמרא דמקשהלכותי

 אח"כ יהיה דהאיסור איסור כאן אין לו שמשכיר בשעההרי
 חילוק אין בזה לפ"ע לענין ררק למימר איכא עבורה,בשעת
 מד"ת שדוא כיון אסור ג-כ אח"כ תעשה דעבירה אםאפילו
 אם בין לחלק איכא שפיר מדרבנן שהוא מסייע באיסוראבל

 דב"ח. כמוש"כ אח"כ רק או לו שנותן בשעת נעשהדאיסור

 מאין יורע דאינו הנ"ל הש"ך על הקשה מהרש"א ובגליון1(
 ראי למזיד שוגג בין לחלק לדש"ך לי'פשיטא

 הלעיטהו השנה ימות בשאר רשב"ג ראמר דס"ט מרובהמפרק
 איסור על עובר כך ובין כך דבין התם דשאני די"ל וימות,לרשע
 שלא מצווים אנו אין עכ"פ רשעות שעשה דבר ובאותוגזל



עא י ב(י נ"ד סי' או"חשו"ת ת יב
 לא דבלאה"כ בפשוט נראה 1לפיע"ד ע1ד. אחד באיסוריעשנה
 לרשע הלעיטהו רשב"ג דאמר שני דמעשר להאי כללדמ'

 אנו שאין רק אדם לשום להכשיל עובדא עבדינן לאדהתם
 אנו אין כי תעשה ואל בשב והוא יעבור שלא תיקוןעושין

 במזיד יעברו שלא העבריינים בשביל תקנות לעשותמחוייבים
 לנו דאין דמע"ש בפ"ה בפיהמ"ש שם הרמב"םכמוש"כ
 לעשות אמנם מכשול. לידי יבוא שלא לגזלן תקנהלעשות
 אסורים דברים במזיד לעבריינים למכור כמו להכשילמעשה
 ועיין איסור. דבר לו לשפות ולא להפרישם מצווים אנובודאי
 בין שמחלק הידושלמי שמביא מ"ה רדמאי פ-ג יו"טבתום'
 דאין דאמר יוסי רבי לדברי הנ"ל דמע"ש פ"ה ברישרשב-ג
 חבר דרך דאין משום כ1ותיה ס"ל דלא לרמאין אחראיןאנו

 יעו"ש. בידים מעשה 1עושה מתוקן שאינו דבר מוציאלהיות

 חבר רופא התם איתא הל"א דדמאי בפ"ג ובירושלכויו(
 ידו לתוך נותן הארץ. עם לחולה מאכילשהי'

 אסור ידו לתוך אפילו בודאי אבל בדמאי פיו לתוך נותן1אינו
 אפילו נח בבן אבל בישראל אסור ר1פא משל אבל חולה,משל
 בפי' שם משה בפני עיי; אסור, רופא משל אבל מותרבודאי

 שאינו אף ראורייתא דבאיסור הירושלמי מדברי מוכחבגירסתו
 שיאכל שיודע כיון בירו בנותן דאף אסור העבירה בעתמסייע
 להעיר שכתב מה שם 'רושלים בציון שם ועיין להושיט,אסור
 ובמק"א לפיו ממש שנותן כמו הוי ידו לתוך דבנותןבוד

 זאכמ"ל. הירושלמי ברברי בזההארכתי

 דהיכא שכתבו הנ"ל שבת התום' בדברי ובהתבונגיח(
 משום דרבנן איסור איכא ליהדשכיח

 זה רבר רהרי צ"ע דלכאורה מאיסור להפרישודחייבים
 ממצוח גרע לא עכ"פ מאיסוד זולתינו את להפריששמחוייבים

 דבדי על לעבור הרוצה אדם לכל להוכיח דמחוייביםת1כחה
 יקום לא אשד אדור בפסוק עה"ת הרמב"ן בפירוש ועייןתורה,
 אח אחרים שיקיימו להקים בידו שיש מי דכל כ"ז( )דבריםוגו'

 המפרשים פירשו תוכחה ובמצוח יעו"ש, בארור קייםהחורה
 דרשו שחז"ל אעפ"י עבורו, חענש שלא חטא עליו תשארלא
 משתנוח פניו אפילו יכול חטא עליו תשא דלא הפסוקעל

 מ"מ בדבים יכלימנו שלא חטא עליו תשא ולא לומרתלמזד
 הוי וא"כ עבורו תענש שלא ערבוח מדין הוא מקרא שלפשוטו

 דאורייתא.איסור

 באבני די"ג בחגיגה אבן בטורי שכתב עפי"מ צ"ל לכןט(
 בע"ז והרא"ש התום' דמש"כ שם שכתבמלואים

 ולא דרבנן איסור אפילו ליכא לי' דבשכיח מדבריהםדמשמע
 מטעם דרבנן איסור עכ-פ דאיכא דשבת בפ"ק שכתבוכמו

 כמו רהעיקר נבילות, האוכל בקטן כמו להפרישודמחוייבים
 עבירה עוברי להפריש מצווים ישראל כל דודאי בע"זשכחבו

 קטן להפריש מחוייבים הכי מש1ם דאפשר. היכא העבירהמן
 עסקינן הכא אבל להפריש1, שפיר דאפשר כיון נבילותאוכל
 דנהדי עברי בתרי קאי דלא היכי הכי משום אפשרבדלא
 על ומעכב מוחה באין לעשותה לפניו מזומן עבירה והאיוהואיל
 הילכך הוי מאי לו נותו כי נעצמו יקח זה לז יתן לא דאםידו

 שדחוק ואעפ"' בטו"א. יעו-ש בזה ליכא דרבנן איסוראפילו
 בע"ז לקמן דתניא מהך הקשה עצמו הוא כאשר כן לומרמאוד
 מפני לעכו"ם שדהו אדם ישכיר לא אומר רשב"אדכ-א

 והשתא לפ"ע משום לי' ותיפוק בגמרא ופריך שמו עלשנקראת
 לפ"ע, משום ליכא לי' דאית היכא לפ"ע מש1ם הרי פריךמאי

 לומר יש סברתו מ"מ שמו. על שנקראת משום אסורלכן
 עברי בתרי קאי דלא דהיכא לדרכינו. התוס' דבריבביאור
 גם ולא כלל מסייע בזה אין לפניו ומזומן מ1כן והואדנהרא
 כלל לד1ן שייך לא ולכן ל1 יושיט שלא בזה מאיסורהפרשה
 איסור דאיכא התום' שכתבו ומה מאיסור, הפרשה חיובמשום
 כמו עבירה עוברי ידי מחזיקין דאין גדר משום הואדרבנן
 איסור רק בוראי ווה בשביעית, לעוברים שלום לומרשאסור
 שחייב כאן איכא דרבנן איסור דענ"פ התום' כוונת ווהדרבנן,

 שאינו אף לו .לעזור לחזקו אסור ממילא מאיסורלהפרישו
 דמסייעו דהיכי באמת ונמצא כלום, העבירה בעצםמסייע
 שחייב הטעם מאות1 תורה איסור הוי ודאי העבירהבעצם

 לזולתו מאיסור המדשה חי1ב של הרין ועיקר מאיסורלהפרישו
 לפיע"ד. ופשוט ון"ב לעיל שביארנו כמ1 מה"תהוי

 במה טובא לעיין יש סק"ו קנ"א בסי' הש"ך ובדבריי(
 למויד שוגג בין ומחלק הרא-ש דברי אתשמתרץ

 סי' י"ד בדף הרא"ש מדברי דהרי מסייע מש1ם ליכאדבמזיד
 ראיה מביא הרא"ש דהרי בהכי, מחלק לא דהרא-ש מוכחי"ד

 הנ"ל ד"מ פסחים מש"ס דלפני לפני על אפילו עוברדבישראל
 לישראל ימכור שמא התם דחיישינן בחישתא דטבעהבארבא
 ניכר לא והתם לישראל ימכרנו שמא לנכרי למכור אסורלכן

 גבי נמי כן וכמו במזיד, דהוי לע", מכאן ראיה ומההאיסור,
 במזיד אלא כאן הסוגיא להעמיד אפשד אי ובאמתישראל.
 האיסור בעצם בשגג רק לד משכהת לא נשוגג עכו"םדהרי
 כמו החי מן אבר שזה ידע שלא כגון מותר דבר שהואדסבר
 מכלום, פטור נח דבן הל"א מלכים מהל' בפ"1 הרמב"םשפסק
 בזה וליכא לכתחילה לו להושיט מותר לישראל דגם י"לובזה
 מן יודע העכו"ם ואם הרמב"ם. מפרשי כן שכתבו כמולפ"ע

 כמבואר מזיר. נקרא זה לו שמותר שחושב אלאהאיסור
 במכות כרבא פוסק דהרמב"ם כתב הכ"מ ומרן שם.ברמב"ם

 יונתן ר' אמר נחמני בר שמואל וכר' למויד קרוב דהויד"ט
 הא וא"כ יעו"ש, למר ולא ללמוד לו שהי' נהרג נח דבןדאמר
 עובר לישראל ומוכר חוזר העכו"ם דאם הרא"שרכתב

 ג"כ איירי עור לפני על להעכו"ם שמכר הראשוןהישראל
 וקשה לפ"ע איכא במויד גם דלהרא"ש בהדיא ומוכחבמזיר.
 מקום ריש לעיל כתבנו וכבר הרא-ש. דברי בפי' הש"ךדברי
 בזה. רב וצ"ע אחרים בדרכים והרא"ש התום' רברילחרץ

 הש"ך דברי להטעים כחב קכ"ו סי' יו"ד נזר ובאבנייא(
 היסוד דהרי ערבות משום ליכא דבמומרהנ"ל

 דוכשלו מקרא דנלמד דל"ט בשבועות בש"ס מצינו ערבותשל
 כשיש לה ומוקי לזה, זה ערבין ישראל שכל מלמד באחיואיש
 להלוותו מ1תר מומר קיי"ל והנה מוחה. 1אינו למחותבידו

 מ-ו שער ח-א הרמב"ן בשם בבעה"ת הדברים ומקורברבית,
 נקרא דלא וביון עיי"ש. אחיך מקרי לא דמומר משום ה'אות
 המומר. בער ערב אינו דבאחיו מקרא ילפינן וערבותאחיו

 לו שאומך מה בשבת וממכר מקח של ענין כאן ליכא גם'ב(
 ובקנין קנין. שום כאן דאין מבוקשו את לטלפןשיכול

 רעק"א הגאוו כתב בשבת שיחול מנת על שבת בערבהנעשה
 א' פרק ריש מירושלמי ראיה 1הביא ראסור קנ"ט סי'בתשובה

 רבשתמות בתנאי הכפורים יום בערב אשה לקדש דאסודדיומא
 ביום קנין כקונה דהוי משום ביוהכ-פ הקידושין יחול1אשתו

 מי אם אפילו דהרי בשבת קנין שום ליכא בני"ד אבלהכפורים.
 ידברו השבת אחר רק כלום יקנה לא הרי בשבת יטלפןשהוא
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 שום בלא המסחר ידיעת רק כאן אין ובשבת מכירה מעניןעמו
 וכבר הנ"ל, רעק"א הגאון על חלקו אחרונים הרבה וגםקנין,

 יעו"ש. ל"א סי' ח"א בספרי מזהכחבנו

 ליתן בין ולחלק לומר לי נראה היה זה בענין ובהתבוגגייג(
 למבקש השואל אדם ליד מכשול שלדבר

 אם לו ליתן ומבקש שואל דאם שאלה בלי לו ליתן ובין לוליתנו
 לו שיש דכיון למימר איכא אז שמבקש דזה הדבר מן לויש

 כלל מבקש שאינו מי אבל עור לפני משום תו ליכאבלאה"כ
 כלל מבקש שאינו כיון לו ליתן אסור לו שיש אעפ-י דברשום
 דכיון משלו לו שיש אעפ-י האסור רבר לו ליתן סברא שוםאין

 באמת זה הרי לו וכשנותנין רוצה שאינו אפשר מבקששאינו
 מוכח ד"ו עיו מש"ס אולם לפ"ע, על ועובר מכשול לפניונותן
 לא לדיריה בהמה ליד אית 'כי התם דאיתא בזה חילוקראין
 אדם יושיט שלא מנין נתן ר' אמר והתניא עור, לפני משוםעבר
 וגו', עור ולפני לומר תלמוד נח לבני החי מן ואבר לנזיר ייןכוס
 ובן הנזיר שאין מיירי דהתם נימא קושיא מאי לכאורהוקשה
 בעצמו הוא רק החי מן ואבר יין אחר ומהדרים שואליםנח

 עור לפני על שעובר למימר איכא שפיר בזה ל' להושיטרוצה
 עולה שלא להיוח יכול מ"מ בעצמן, ליקח יכולין שהי'אעפ"י
 חזינן דלא וכיון לו מושיט הי' לא אם בעצמו ליקח דעתועל
 לו לספות היתר שום לנו אין איסורין על לעב'ר ממנו רצוןשום

 מהרר דהנכרי היכא אמנם, עור, לפני משום הנ.תן עוברושפיר
 מהדר שהישראל מיירי לא דע-כ הישראל אצל בהמהלקנוח
 לקנות הישראל אל בא דהנכרי רק אצלו שיקנה הנכריאחר
 שפיר בזה לע"ז להקריבד דרצונו מזה חזינן לכן הבהמהאצלו
 להקריבה ויכול משל' בהמה לדנכרי לו ריש דכיון לומריש

 בוה דליכא למימר איכא שפיר בוה מישראל, לקנותומהדר
 מכאן קושיא אין ולכן בלאה"כ. לעשות דיכיל כל לפ"עמשום
 בגמרא ומדמקשה נח לבן החי מן ואכר לנזיר יין דכוסלהך

 ואעפ"י בהכי לחלק דליכא ש"מ כראמרינן מתרץ ולאמהתם
 למירק איכא לנויר יין כוס בד"ה התם בגמרא רש"ישמפירוש

 לשתותו" יבא "שמא לשונו במתק שם שכתב שביארנו כמוכן
 בוראי לכן ביין, יוצה שהוא להנותן כלל בר'ר שאינומשמע
 בגמרא. כן מתרץ לא מדוע צ"ע לכן לפ"ע משום בזהאיכא

 בתרי הוי דלא כיון ליכא דלפ"ע ביארנו כבר נני"ד אכןיד(
 כאן ליכא רבלאה"כ לומר בלבי ועלה דנהרא,עברי

 מפקרינן לא זה ועל רלפני לפני רהוי כיון עור לפנימשום
 מפקדינן אלפני אביי אמר בע-ז רי"ד להלן בגמראכדאיחא
 בשבח המטלפן כאשר ובני"ד יעו"ש, מפקדינן לא דלפניאלפני
 מה הרי מבוקשו לומר לו שמצוה המשרר הבעל דברישומע
 אינו השומע לאוון כשמגיע הטייפ על המשרר הבעלשריבר
 כמה הקול מתגלגל הטלפון מכונת ידי על רהרי אליו 'שךדיכור
 אח"כ שמשמיע המכשיר ע"י השומע אוון אל שבא עדגלגולים

- המרבר מן היוצא הקולהד  בשו"ת ביארנו שכבר ואעפ"י 
 לכתוב הטלפון על וערים סופר מינוי גבי קכ"ה סי' ח"אבי"א
 של היסוד שהוא הלשמה לגבי מגרעת זה דאין - לאשתוגט

 במכונת ונקלט שנתרכז קולו של ההר שאפילו מכיוןהמינוי
 לגבי הברה כקול וה נחשוב אי ואפילו וה. בענין ריהשמיעה

 קול כעינן דשם מגילה או שופר קול לשמוע כגון התורהדיני
 לאוון הגיע אם ממילא אדם בן גרון מפי יוצא אוריגינל'גמור
 לגבי שמיעה נחשב וה אין שונים גלגולים ועיי מכשירע"י
 ע"' ריבור הוי שפיר גט לכתוב מינוי גבי אבל שופר,מצות
 כיון בני"ר ולכן רבים, וגלגולים מכונה ע"י שהוא אעפ"יטלפון

 ועל דלפני לפני זה הרי להמטלפן ישר נשמע הבעה"ב קולשאין
 מפקדינן. לאזה

 הרא"ש שכתב מה לפי אינו זה דמילתא לקושטא אולםטו(
 דעל אמרינן נכרים גבי דדוקא '"ד סי' דע"זבפ"ק

 להכשיל דחיישינן כיון ישראל גבי אבל מפקדינן לא דלפנילפני
 גבי ד"מ פסחים בש"ס כדאמרינן דלפני אלפני נמיחיישינן
 הדר דילמא לנכרים לובוני דאסור בחישתא דטבעהארבא
 דלפני, לפני מטעם בני"ד למימר ליכא לכן לישראל,ומזבני
 כיץ כאן ליכא בלאה"כ עור דלפני ביארנו דכבר כיוןאבל

 דנהרא. עברי בתרי הוי ולא לי'דשכיח

 רב דס"ב נדרים בש"ס דאיחא עפי"מ בזד לומר י,ן וכןטז(
 ליה אמר נורא לבי זבניה אבא ההוא ליה הוהאשי

 עצים רוב ליה אמר וגו' עור לפני האיכא אשי לרברבינא
 וכל בהיתרא למיתלי איכא רדא שם הר"ן ופי' ניתנה,להסקה
 אשי דרב בת'ר'צא דט"ו בע"ז וכן הלינן, למיתלי דאיכאהיכא
 על רמצווד אע"ג תלינן בהיתרא למיתלי דאיכא היכאדכל

 יטלפן לא אפשר בני"ד נמי הכ' ממילא וכו'. בהמתושביתת
 אך חלינן. בנכרים למיחלי ראיכא וכיון נכרים רק 'שראלשום
 חמרא ההוא זבין רבה גבי להלן שם דגמרא ממסקנא צ"עעדיין

 טעמא מאי אביי ליה אמר לנכרי אח-כ למכור החשודלישראל
 אויל והא ליה אמר זביני, לישראל אנא ליה אמר הכי מרעביר
 מובין, קא לא ולישראל מובין לנכרי ליה אמר לנכרי ליהומובין

 איתא בגמרא שם ובמסקנא בישראל, תלינן הלכך'פירש"י
 דרצה דהיינו אררכיה, ולא פרסי תלתא אבתריה רהיטדרבה
 מוכח הרי ליה. דזבין חמרא הה'א לאהדורי כדי המקחלבטל

 שהי' אעפ"י עור לפני מחשש המקח לבטל רצה דרבהבמסקנא
 לפרש כתבו רבה בד"ה שם ובתוס' לישראל. ימכרנו אםספק

 דישראל דתלינן מטעם למכור לו דמותר רבה דסבררמעיקרא
 בתליית הונא ררב טעמא לעיל רחי גופא רבה והרי ליהמזבין
 מטעם ליה דחי ורכה זבנה דלשחיטה אימור אמר דר"השחיטה
 בתירוץ שם ותירצו בשבת. בהמתו שביתת על מצווהראדם
 זבני, לרדיא דרובא בשחיטה כך כל למיתלי ליכא דלעילבתרא
 לומר סברא איכא לנכרי בהמד דבמכירת התוס' מרברימבואר
 ספק זה ואין לרדיא, ובני ררובא כיון בשחיטה למיחלירלא

 וצ"ע להיתרא, רתלינן לומר יש השקול בספק אבלהשקול
 תלינן דלעיל דאע"ג כתבו רהיט ד"ה בתוס' לקמן דהרילפיע"ד

 ימכור שכך לה. מזבין רלישראל תלינן לא הכא ובנהדלשחיטה
 יובא הוי בהמה מכירת דגבי כאן מדכריהם מוכח לזה, כמולזה

 השקול ספק הוי חשוד לישראל רבה דזבין חמרא וגבילשחיטה
 ולתלות מספק ואסרינן לנכרי, כמו לישראל ימכורשכך

 צריכים החוס' רברי לכן להיחרא, רובא להיוח צריךבהיחרא
 עכ"פ ואכמ"ל, בזה הארכתי ובחירושי דבריהם, להביןביאור
 לחשוש ואין בעיר נכרים דרוב כיץ להיתרא רובא איכאבני-ר
 ובפרט השבת, את ויתללו ישראל יעברו שבשבת שבתקודם
 לכן עבירה עוברי ידי מסייע של חשש רק כאן ליכא עורדלפני

 ולהתיר. לדקליש

 בדבר שם שכחב כ"ג סי' ח"ג שבו"י בשו"ח מצאחי וכהיו(
 אגרת לו לכתוב רהיינו אחר לאיש גורם בעניןשאלתו

 בית כאן אין כזו דבגרמא וכתב בשבת אליו ויגיע שבתקודם
 דאמר דכ-ו ב"ק מש"ס ראיה והביא דרבנן, באיסוךמיחוש
 אחר ובא וכסתות כרים תחתיו והיה הגג מראש כלי זרקרבה
 באידנא טעמא מאי פטור וסלקן קדם בעצמו הוא אפילווסלקן
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 במלאכה אפילו דבשבת שם ומבואר מפסיק, פסוקידשדא
 איסורא ליכא שכותב בשעה הכא כן כמו הכי קיי"לדאורייתא

 קריאה לידי שבא יימר דמי כלל גרמא אפילו זה ואיןכלל
 איזה מחמת בו יקרא לא המקבלו או בדרך יחעכב דאוליבשבת
 לפי ממילא יעו"ש. כלל חשש שום דליכא מסיק לכןסיבה,
 את שמעריך דבשעה בוה איסורא ליכא ג"כ בני"דדבריו
 יימר מי וגם כלל, איסורא ליכא ההקלטה וחומרהמכונה
 כיון דאורייתא איסורא בזה דליכא וגם בשבת, יטלפןשישראל
 האו"ז ולשיטת בשמאל, מכתיבה עדיף לא פיו ע"ידכחיבה
 רק הוי שלהם כתב י"א סעי' ש"ו סי' באו"ח ברמ"אהמובא
 מה"ת, הוי שלהם דכתב וס"ל החולקים דרבו אע"גמדרבנן,
 אה"ע ובבי"ש ח' סעי' הרב ובש"ע י' ס"ק ש"מ סי' מג"אעיין
 מררבנן, רק הוי בודאי הטייפ ע"י הכחב מ"מ קכ"ו, סי'ריש

 דיבורו שע"י פונוגראף גבי הנ"ל יצחק הבית הגאוןומש"כ
 אבל מלפנים היה זה ככותב הוי ולכן בהשעוה רושםנחהוה
 שום שאין לי ואמר השמל כעניני כקי מהנדס עם דיכרתיעכשיו
 על נקלטים הקול גלי רק ההקלטה אחך הטייפ על הניכררושם
 כלל, רושם לא אפילו כחיבה ליכא לכן אלקטרוני דרךהטייפ
 החשמל בכח השימוש והוא חשש בוה איכא אחר מצדאך

 החשמל, ורם את מניע דבריבורו דכיון בהחלט, שאסורבשבת
 מלאכה ראפילו ביארנו כבר אולם הבערה, חוספוח כאןואיכא

 איסור שום אז רליכא שבת בערב כן עושה אם מותרדאורייתא
 רבא אמך דע"ז סנהדרין בש"ס וכמבואר השבו"י שכחבוכמו
 קדם הוא ואפילו וסילקו אחר ובא בבור וסולם לבורדחפו
 פסק וכן הוא, לעלות יכול דשדייה דבעידנא פטורוסילקו
 רציחה לגבי אפילו הרי הלי"א וש"נ רוצח מהל' בפ"גהרמב"ם
 גבי וכן פטור איסוך מעשה היה לא העשייה בשעת אםהחמורה

 השבו"י. כתב כבר כאשר כןנזיקין

 מן ואבך דנויר והאי וז"ל כתב ר"1 בע"ז ובר'טב"איח(
 דמצי היכא כל לתקלה חוששין שאנוהחי

 ואעפ"י לפ"ע, משום ליתא ידינו על שלא איסוראלמיעבד
 מכל אבל חיישינן לא ידינו על באיסור מדבה שהואשאפשר
 ליכא לפ"ע רמשום נהי לאיסודא בפירוש לי' תבע אימקום
 כל עבירה עוברי ידי מסייע משום במילתא איכא איסוראאכחי
 שקיי"ל כמו באיסור להרבות או איסור לעשות לו גורמיןשאנו
 שאנו אלא עוד ולא וכו' בשביעיח ישראל 'די מסייעיןשאין
 שאסור וכש"כ לוה, זה ערבין ישראל דכל בידו למחותחייבין
 עכ"ל, כלל, באיסור להרבות או איסור שום לעשות להםלגרום
 היכא ליכא עור לפני רמשום דאעפ"י הריטב"א מדברימבואר
 מסייע משום אבל באיסור ידו על שמדבה אעפ"י לי'דשכיח
 אם באיסור לו מרבה שרק היכא אפילו איכא, עבירה עובריידי
 דליכא אעפ"י בני"ד דבריו ולפי לאיסור, בפירוש לי'חבע
 אסור מסייע משום אבל לעיל שביארנו כמו עור לפנימשום
 שמטלפן מי ולכן לי' דתבע היכא באיסור להרבות רקאפילו
 שידכר לו שאומרים מה להטייפ שומע אם לאיסור ותכעכשכת
 באיסור מרבה עכ"פ הרי שלו הטלפון מספר אח ויתןמבוקשו
 של השפופרת את בהרימו הבערה איסור על עבר שכברלאחר
 מוסיף מבוקשו את ולהקליט לרבר מתחיל הוא וכאשרהטלפון
 אנו מוכרחים לכן אסור, זה הרי א הריטב" ולדברי פשע עלחטא
 מסייע משום כלל ליכא רבמומר הנ"ל הש"ך כמוש"כלומר

 שכחב כמו לחלק ס"ל דלא נראה הריטב"א שמדבדיואעפ"י
 ישראל ידי מסייעין דאין דקיי"ל מה שם הכיא שהריהש"ך

 הרי בשביעית שעובד ומי כשבת חמור שביעית והר'בשביעיח
 להש"ך כמומד הוא הרי שבת ובמחלל בשבת שעובד כמוהוא

 ובאמת להריטב"א כן ס"ל דלא וע"כ הדגמ"ד, הבנתכפי
 במק"א כתבתי בשביעית לישראל סיוע איסור של וומהלכה
 כמומר הוי שבת בחילול דרק נאמר אם רק כהש"ך דלאדמוכח

 עבירות. בשאריולא

 מקח דמשום להתיר מקום דיש ביארנו כבי לדינא לכןיט(
 וה והרי כלום ולוקח מוכר שאינו בוה ליכאוממכר

 ידוע סחורה למכור כאן שיש חנותו על או משירו על שלטכמו
 כשכת יטלפן אחד ואם וזה, זה מספר 'טלפן לטלפן שרוצהומי
 כאן ג"כ ליכא מסייע ומשום כלל. החנות בעל על אחריותאין

 באריכות. ביארנוכאשר

 :סיכום

 רנהרא. עברי בתרי הוי דלא ליכא עור לפניא.

 במזיד. דעושה כיון הש"ך לשיטת ליכא מסייע משוםב.

 כותב משום ליכא הטייפ על רשימוח עושה ובפיוהמרברג.
 המוכא האו"ו לשיטת ממש בכותכ אפילו מדרבנן רקדהוי

 ש"ו. בסי'ברמ"א

 אח בהרימו הבערה איסור על עבר כבר שהמטלפןכיוןד.
 חו ליכא בשיעורין אח"כ שמרבה ומה הטלפוןשפופרת
 להריטב"א. עור לפנימשום

 זמ?שה גורם בשבת ואח"כ שבת ערב מעשהבעושהה.
 בח"ג השבו-י לשיטת ומותר בעלמא גרמא רק הוימלאכה

 כ"ג.סי'

 ולא לפ"ע משום ליכא ובספק יטלפן ישראל אם ספקדהוי1.
 רט"ו. ובע-ז דס"ב נדרים בש"ס כמבואר מסייעמשום

 ד"ה בחוס' ט-ו בדף התוס' ומדברי בעיר נכרים דרובכיוןז.
 ובספק אסור לאיסורא ברובא ררק בחרא בחירוץדבה

 להיתרא. בדובא ומכש"כ בהיתרא, תלינןהשקול

 על שלט שתולה מי כמו דהוי וממכר מקח של ענין כאןאיןח.
 למכוד. לו שיש סחורד אי:החנותו

 ולזמנים שבת לעדב רגם לשבת רק זה מכוון ראינוכיוןט.
 לפני שעתיים המשרד שעווב כיון כן עושיםאחרים
השבח.

 ישר מדבד שאינו כיון דלפ:י לפני דהוי לומר סברא יש גם'.
 גלגולים כמה מתגלגל המדבד של שהקול כיון המטלפןאל
 השומע. אוון אל שבאעד

 בזה. לפיע"ר נדאהכן

 תשל.ד. למ-טמוניםט"ו
 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(:חקהק'
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 נהסימן

 ידידי לכבוד והמשכה ברביי' ונרכהשלום
 חוב"ט המפודסם הגאון הרב ה"המכובדי
 שדגא יחזקאל שלוס מוה"ד היוחסיןשלשלת
 האדמו"ר שליט"א האלבדשטםרובין

 יע"א.מצישינוב

 השנה שבועות של שני ביום מדרשו בבית היות שאלתובדבר
 לעלות חיובים שהיו כהנים שני והי' בשכת להיותשחל

 נשאר לא ממילא למפטיר לעלות חזקה לו יש אחד ואישלתורה
 לעשות שלא מנהגו כי אחד לכהן רק לתורה לעלותמקום

 אין ולכן אחרון, לכהן לקרות מקום ליכא לכן כיו"טהוספות
 ולקרות אחרת עליה לו ולתת מחזקתו להמחזיק לדחות רקעצה

 למפטיר. השנילהכהן

תשובה:

 לעשות ירצה אם דאפילו כת"ר מש"כ בזה ליהנראה
 ועיקר תעשר עשר קריאת מפני בנירונו א"אהוספות

 דצריך כיון הוספה יעשה אם אפילו לכן הבכור כל הואהקריאה
 להיות צריך והחיבור הבכור כל עם תעשר עשר הקריאותלחבר
 שהקורא מחוברין סידרות ב' שקורין בשבת כמוהרביעי
 שבעה רק בלאה"כ יהי' לא ולפי"ז הסידרות מחכרהרביעי
 הוספה עכ"פ יהי' רפ"ב בסי' הט"ז ולדעת הלבוש לדעהעולים
 לברר צריבים רק הדחק בשעת בזה עצות כמה ממ באמתאחת,
 בדרך לילך תמיד צריכים שמים דלחפצי נכון היותר דרךאיזה

 כירוע. ובטוח נכוןהיותר

 כ' כמו המה הבכור כל עם תעשר דעשר כת"ר מש"כלכן
 בקריאת לחברם יש המנהג לפי לכן המחוברותסידרות

 סידרות לב' הקריאות להשוות כן לומר לכת"ר מנלי'הרביעי
 בשבת כשחל תמיד יו"ט של הקריאה הוא תעשר עשרהרי

 בחול כשחל אפילו יו"ט של הקריאה הוא עצרתובשמיני
 כל קורין חג של האחרון דיו"ט דל"א מגילה בש"סכדאיתא
 מצות איפכא שגורס בר"ן עיי"ש ובכור, וחוקים מצותהבכור
 עשר שמתחילין שפירש"י כמו ומובנו הבכור וכלוחוקים
 הנוהגים הרבה וחוקים מצות פרשה באותה שיש לפיתעשר
 הקריאה זו הרי ממילא תרס"ח, סי' בש"ע להלכה הוא וכןבחג,
 תעשר בעשר קרואים ששה לקרות אפילו יכולים ולכן היוםשל

 המהר"ל בשם הביא בעצמו כת"ר כאשר הבכור בכלוהשביעי
 ומכש"כ השביעי רק שניה בפרשה לקרות שדי שהורהמפראג
 הפרשיות כסיום קפידא שאין וכית הבכור, וכל תעשרבעשר
 האוינו בפרשת או כפרה בעניני שמסיימים ביוהכ"פנמו

 הזי"ו כמקדש מחלקים שהיו כמו הקרואים סדר אתשמחלקים
 יש תעשר עשר שקורין בחול כשחל עצרת ובשמיניל"ך,

 ממילא הבכור בכל כמים תשפכנו עד להכהן שקוריןמקומות
 הבכור כל מן ומקצת תעשר עשר מן מקצת רק להכהן קראלא

 וכמנהגים אחת קריאה רק סידרות ככ' רינם דאין מזהומוכח
 איתא הגדולים במחזורים הנדפסים טירנא הר"א הגאוןשל

 אשר בכל עד וללוי תעשה אשר ידך מעשה עד להכהןלקרות
 ער חמישי האלה החוקים עד לרביעי חיך עד לישראלתעשה
 קרואים שני רק תעשר בעשר קורין אין לדבריו ואפילו לךנתן

 סידרות. כב' דינם שאיןהרי

 אין השלום דלמען מצינו ג"כ סידרות בב' אפילו מזווגדולה
 דבשבת רביעי בהעולה הסידרות לחברלהקפיד

 התוכחה פרשת שמה ויש מחוברים ובחקותי בהרשקורין
 הקורא ואם התוכחה, לפרשת עולה בעצמו שהקוראונוהגין
 תכ"ח בסי' עצה המ"ב נתן לרביעי לעלות יכול ואינו כהןהוא

 בפרשת להששי ולסיים בהר בפרשת קרואים לששהלקרות
 יחבר שהששי ז"א בארצכם לבטח וישכתם בפסוקבחקותי
 אתכם בריתי את עד בארץ שלום ונתתי פסוק ומןהסידרות,

 יקרא בחקותי סדר סוף עד נושן ישן ואכלתם ומן לשביעי,יקרא
 במקום בזה כך כל קפידא דאין מוה חוינן אחרון, בתורהכהן
 ג' סי' או"ח שני חלק בי"א ובספרי שלום, דרכי אודוחק

 הגאון מדברי לוה סמוכין הבאתי אנדשעלעס ללאסבתשובה
 בשירת להפסיק להתיר שחוכך ס"ז סי' באו"ח שניטוךריבי"ם
 משום רק או חיוכים הרבה שיש במקום שלו' דרכי משוםהים

 והרי יעו"ש השסחה בעלי של המשפחה עם הבאיםאנשים
 הים כשירת להפסיק שלא מבואר הפרשיות בסדרבאבודרהם
 בדברים להחמיר אק הצורך דבעת מבואר השירהבאמצע

 בזה.בכיוצא

 הגאונים בשם האבוררהם רלשיטת אחרת עצה ישובני"ד
 בסי' בב"י המובא גאון סערי' ור' גאון עמרםרבינו

 כהן אחר כהן לקרות דנהגו י' סעי' בש"ע להלכה הוא וכן הקל"
 כהן לרביעי ואח"כ וישראל לוי כהן ו"א ישראלבהפסק
 יש ולפי"ז הצורך, כפי הלאה וכן ישראל ולששי לוילחמישי

 המרדכי בשם שם הרמ"א לשיטת ואפילו לני"ד זו עצהג"כ
 השבעה שנשלמו אחר רק ולוי כהן לקרות דאין ירוחםוהרבינו
 לסמוך יש ודחק צורך דבמקום שם הרמ"א סיים מ"מקרואים

 לרביעי לקרות לכת"ר עצה הי' ממילא הראשונה, הסבראעל
 ואח"כ ישראל ג"כ ולשביעי ישראל ולששי לוי ולחמישיכהן

 בחזקתו. יעמודהמפטיר

 שפסק מה לפי המפטיר של המחזיק עם הדין העניהולדעתי
 ומקורו במצות חזקה ויש קמ"ט סי' בחו"מהרמ"א

 שהחזיק דמי הבתים חזקת פרק בריש במרדכי מהר"םמדברי
 וטרי שקיל קכ"ח סי' בפו"ב ובתרה"ד לרחותו, איןבמצוה
 ליה דלית בחינם החזיק בין לחלק שם ומסקנתו המרדכיבדברי
 בספרי בזה הארכתי ואני יעו"ש, חזקה לו יש ובשכרחזקה
 ת. בעזהי" הענין כל וביררתי ו קנ" סי' מ בחו" ראשון חלק אבי"

 בזכור מוכא תשס"ד סי' חסידים בספר מצאתי עתהאך
 שנותן ומי במצות חזקה דליכא שכתכ ח' מערכתלאכרהם

 סי' ח"ב יעב"ץ בשאילת והגאון המצוה לו שייכה לצדקהיותר
 בדטים, שקנאה במצוה שהחזיק מיירי רהס"ח לפרש כתבע"ב
 בחינם במצוה בהחזיק אכל קורם, האחר יותר נותן אחר אםלכן

 את לרחות אין המצוה עבור ממת יתן שהוא מי אםאפילו
 דבקנה דאדרכא הנ"ל התרה"ד שכתב ממה להיפך וזההמחזיק
 ובאמת חזקה, ליה לית ובחינם חזקה לו יש בדמיםהמצוה
 יהיה לצדקה ליתן שרוצה דמי לומר סברא דאין טעמומסתבר

 בחינם. שרוצה מי מפנינדחה

 ג"כ שהוא ובפרט החיוכים לכל דוחה הוא המחזיקעכ"פ
 לעלות החיובים כל והרי שהם כמו לתורה לעלותחיוב

 מנהגים רק וכראשונים בתלמוד שודש שום להו ליתלתורה
 גבוהים ענינים המה ובוראי האחרונים רבותינושהנהיגו
 ידוע כאשר שלמה תורה והמה בישראל ונתקדשושנתקבלו
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 מש"כ הבאח' אחר ובמקום 'שראל. מנהג' של החשיבותגודל
 רמנהג י"ג סי' משה השיב בשו"ת ומובא בתשובההרשב"א
 יעו"ש, מופתים באלף אפילו לבטל אםור וקינות נשיםשנהגו
 בירושלמי מקורו הרין את מבטל רמנהג העולם בפי ששגורומה

 דלא דנהגין נשייא ועירא רבי אמר הל"א ראשון סרק'במות
 ד"כ מנחות בחוס' ועיין עי'"ש. מנהג עליל דאב מןלמשחייה

 בגמרא דאיתא הא גבי הריבור באמצע נפסל ר"ה בחוס'ע"ב
 כתבו חענית שמיה לא החמה עליו שקעה שלא חעניחדכל

 ועיין הכוככים, צאת עד נוהגין שהכל היא תורה אכותינורמנהג
 ישראל מנהג' בענין שם שכתב נ"א טי' או"ח חת"םבשו"ת
 מים ממקור חצובים בארות המה כי בהם יד לפשוטשאסור

 קצ"א. סי' ובחיו"ר יעו"שחיים

 בלי אפילו עצוח ריש לעיל שביארנו נמו לומר יש לרינאלכן
 ג"כ הקרואים בין הפרשיות ולחלק הקרואים עללהוסיף

 אעפ"י ביו"ט מוסיטים אין אצלינו וגם כך כל להקפיראין
 והגאון ביו"ט, להוסיף הנהיגו הצריקים גרולי שכמהשידעתי
 וסיים זה בענין האריך קע"א וסי' ק"ע סי' באו"חהחת"ס
 שיש אעפ"י בשבח שחל ביוה"כ אפילו להוסיף שנהגודבמקום
 'כולים להוסיף מנהג כשיש מ"מ כפרה בעניני לסייםקפידא

 'עו"ש. להוסיף מקומו שמנהג בא"ר כמבוארלהוסיף

 להפטיד קודם דוא ציט היאד נעל ג"נ כשהואולהמחזיק
 שיש דמי ט' שער אפרים כשערי כמכוארננכיא

 שלפניו בשבח למפ:ויר עולד הוא שאחריו בשבוע צייט יארלו
 לומר רצה ח"י סי' אריה מצפה ובספר הזוה"ק, בשם להומטו
 השבוע באמצע צייט יאר לו שיש שמי המנהג נשתרבברמזה
 והרי בנביא מפטיר שהוא כיון שלפניו בשבת מוסףמחפלל
 ראיחי אולם מוסף, מחפלל הוא בנביא דהמפטיר במשנהאיחא
 וי"ע מקאריץ מוהר"פ הקדוש בשם וכן האריז"ל בשםמביאין
 חפילח בעח הוא הנשמוח עלייח שעיקר הקבלה עפ"' זהמנהג

 מעשה. ואנשי חסידים נוהגין וכן שבחמוסף

,דירו,

 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 נךסימן

ב"ה,
 הרב לידידי והמשכה ברביי' ובדכהשלום

 נ"י. זיגגר משה יוסף מו"ה ומופלגהמופלא

 בשבח הקרים במים להשחמש מותר אם שאלחובדבר
 הגג על שיש וויליאמסבורג בגליל כמו הה~ניםבבנינים

 המים כמוח נחמעט במים וכשמשחמשים )טענק( סיםגיגיח
 הסילונוח מן מים להעלות לעבוד מחחילה והמשאבהבניגיח
 אבל הענין, כל אופן לחאר נשתרל זו הלכה שנבארוקודם
 כענין שאלה יש גדולים כהכנינים גם העיר מימי כל עללדעתי

 על התחקיחי ולא ידעתי שלא כיון אבל בשבח, בהןלהשחמש
 איני לכן האלקטרי בכח עובדים הם איך הפלומפס שלטיבם
 החחקיחי הישנים הבנינים על אבל עחה, כלום בזהאומר

 של המהלך כל אח ונוכחחי וראיחי רבר יורעי אצלוחקרחי
 כרלהלן. והמההמים

 הדוחה ולכח ללחץ נזקקים מבחוץ הבאים הם'לונות מןהמים
 כל גרול אינו שלהם שהלחץ ובמקומות המושך כחאו

 למשאבות כן גם נזקקים הטבע בכח לעלות שיספיקו ערכך
 הגגות על ג'גיות יש מיוחדח ללחיצה שנזקקים ובמקוםפאמפם
 יוצאים הם ומשם הגיג',ת אל המים דוחקים פלופסוע"י

 יו"ט בתוס' ועיין הבנין, חלק' שבכל הסילונוח בתוךנמשכים
 שהביא לכיור מוכני עשה קטין בן גבי יו"ד משנה דיומאבפ"ג
 כדמוח חלול קנה בתוך קנה אלא גלגל הי' שלא נחח כףמבעל
 מעלין המכחול ניענוע 'רי ועל במים ותקוע בשפופרתמכתול
 הכח רק פלומפ, המשאבה גם עשוי הדרך זה ועל 'עו"ש,המים
 בהגיגיח המים נתמעט כאשר ולכן אלקטריק, ע"י הואהמניע
 להעלוח עבורתו לעבור אלקטריק של המוטור מחחיל הגגשעל
 להנקודה מחחח המים ירר כאשר בהגיגית מקום וישהמים,

 מוחר אם השאלה ולכן עבודתו, המוטור מחחיל אזהמסומנח
 להיוח יכול מים ליקח הברזא פותח כאשר כי בהמיםלהשחמש

 גורם והוא הנקודה חחח ער המים נסלו כבר הרגעשבזו
 כח עם מגע שום כל וכירוע עבודתו, להחחיללהמוטור

 השאלה. תוכן זה ראורייחא, איסור הוא בשבחהאלקטרי

תשובה:

 פסיק א( נקודות: בג' בזה לרון שיש בזה לפיע"דהנראה
 ב( כמובן, כלל רישא פסיק כאן הוי רלא היינורישא

 וגם ליה ניחא רלא רישא פסיק הו"ל דישא פסיק הוי איואפילו
 שני, כח דהוי ג( מתכוק, שאינודבר

 בר"ן מובא הרשב"א שכחב לפי"מ רישא פסיק בעניןא(
 בנועל במחניחן החם דאיתא האי על האורגסו"פ

 הרשב"א ע"ז כחב בתוכו שמור צבי ונמצא לשמרוביחו
 ביתו ולשמור ביחו בתחילה לנעול שהחירו נראהרבירושלמי

 כך שע"י אעט"י ביחו לשמור צריך שהוא וכיון שבחוכווצבי
 הצבי אח לשמור יתכוון שלא ובלבד מוחר ממילא הצביניצוד
 בון ב"ר יוסי רבי ו' בהל' בירושלמי בהדיא מבואר וכןבלבר,
 בערו ונעל בעדו לנעול ונחכוין כררכו רץ צבי היה ר"חבשם
 להעלוחו בנהר_ונחכוין מבעבע תינוק ראה מותר, הצביובעד

 עליו הקשה שם והד"ן מוחר, עמו דגים של נחילהולהעלוח
 דצבי ובעד בעדו לנעול בנחכוין שאפילו לומר אפשרדהאיך
 מלאכה לעשוח לו נחיר ביחו לנעול שצריך מפני וכי מוחריהא

 וכחב הרשב"א רברי לסחור שם הרמב"ן כתב וכןבשבח,
 מתכוין שהוא אעפ"י שינעול קודם בביח צבי ש"םדכשיודע
 לו שאסור הצבי לצידח כלל יחכוין לא אפילו הביחלשמירח
 על כחב שם הגבורים ובשלטי רישא, פסיק דהו' הביחלנעול
 רישא פסיק דקיי"ל ראע"ג למדין שנמצינו הדשנ"אדנד'
 אינו רישא הפסיק רעביד מעשה שבאותו רוקא דיינואסור
 הפסיק באוחו אם אבל עמו היחר דבר עושה ואינומחכוין
 להדבר גם ויחכוין עמו היחר רבר גם עושה שעושהרישא
 וסיים שרי, לו גם ומכתן רישא הפסיק עביד אפילו אזההיחר
 סי' במג"א ועיין בזה, מש"כ יעו"ש קולא דזה השלטד"גע"ז

 שם. ובמה"ש '"א ס"קשט"ז

 רישא דפסיק דם"ל לומר נראה הרשב"א דנר' דבהסבדב(
 עחה עושה שהוא שהמעשה היכא רק אסוראינו

 בשבח, לעשוח תורה שאסרה איסור מלאכח בלי שיי~שהא"א
 אינו ההנעלה מעשה הרי צבי בו שנמצא ביחו רלת בנועלאולם
 יש בביח צבי שנמצא ע"י רק כלל מלאכה זה אין כי כללאסור



 י ב14 נ"ו סי' או"חשו"ת ת יבעו
 לנעול בנחכוין ולכן צידה, מלאכת היינו הנעילה על מלאכהשם

 לן איכפת לא זה עי"ז הצני לעידת גם שמחכוון אעפ"יהפחח
 הוי הצירה וכוונח מלאכה, שם אין ההנעלה מעשה רעלכיון
 עצם על הוא ההנעלה של שהמעשה מפני כלל מעשהבלא

 הוי ולכן הצבי צידח על ולא היחר מעשה שזה הרלח שלהנעילה
 במחכוון אפילו ולכן איסור, מעשה שום בלא הצידהמלאכת
 לא לכן הביח לצורך הוי ההנעלה מעשה דעיקר כיון הצבילצוד
 על הר"ן קושייח כלל קשה לא ולפי"ז רישא, פסיק כללמקרי

 . אהדשכ"

 הברז אח פוחח אם אפילו בני"ר הרשב"א דברי דלפיג(
 חחח כבר בהגיגיח שהמים בשעה המיםלקחח

 מהסילונוח מים להעלוח המוטור אח מפעיל הוא ועי"זהנקודה
 הוא הברז פחיחח שעצם כיון כלל, רישא פסיק זה איןאעפי"כ
 פעולה שנעשה ומה כלל איסור בה אין כי היחרמעשה

 אם אפילו רלהדשב"א לומד ויש אחר, בגוף נעשה זהבהמוטור
 שהמעשה כיון מפסיד אינו זה גם המוטור להפעיל ג"ככוונחו
 כלל מעשה בלא היא האחרח והכוונה היחר מעשה הואשעח2ה
 הפעלח עצם ולכן ההיחר פעולח על המעשה שרינן שאנןכיון

 דבעושה ס"ל דהרשב"א כלל איסור מעשה בלי הויהמוטור
 אחרח מלאכה נעשיח זו מלאכה וע"י אחר בגוףמלאכה
 נחשב זה אין האחרח להמלאכה הכוונה ולולאבסיבחה,
 רק הצידה לחכליח הכוונה לולא הצבי בצידח כמו כלללמלאכה

 לכן למלאכה, ההנעלה מעשה נחשב הצבי לצירח הכוונהע"י
 מעשה להפסיד בכחה אין גרידא רהכוונה הרשב"אסברת
 שום בה אין הברז פחיחח בני"ר נמי כן הרלח, נעילח שלההיחר
 אחר בגוף נעשה זה המוטור הפעלח עי"ז שנעשה ומהאיסור
 יכולה זו כוונה אין המוטור להפעלח ג"כ במחכוון אפילוולכן

 המוחר. עליולאסור

 הרשב"א על החולקין והרמב"ן הר"ן רגם עוד לומר דיו2ר(
 רק הרשב"א על פליגי לא כאן רער בני"ר דמוחריודו

 הרי ר ובני" הצבי לצידח כוונחו אפילו מחיר שהרשב"א מהעל
 להפעלח ולא להמים רק הברז בפחיחח כוונחו שאיןכיון

 להלן. נבאר כאשר לכ"ע רמוחר לומר מקום יש לכןהמוטור

 וכפי הרשב"א בהבנח שכחבנו במה בזה לעיין מ2 1,1דיי7ה(
 בסי' הא"ר רהרי הנ"ל השלטה"ג שהסבירמה

 ביו"ט ממעטין ראין האי גבי דל"ג סוכה מש"ס הקשהשט"ז
 מחקן קא והא בגמרא ומקשה ממעטין, אמרו ראבר"שמשום
 מחכוק שאינו ודבר לאכילה שלקטן כגון ומחרץ ביו"טמנא
 ליה ראיח ומחרץ רישא פסיק הוי והא חו ומקשהמוחר,

 היחר מעשה שעושה שאעפ"י מבואד יעו"ש אחריחיהושענא
 רישא פסיק דהוי מקשינן אחריחי הושענא ליה ליח איאפיה"כ
 ג"כ לברכה גם יחכות אפילו הרשב"א לשיטח ולכאורהואסור,
 קח2יא אין ובאמח כנ"ל. היחר מעשה הוא שהמעשה כיוןמוחר
 בר"ן כמבואר כן כתב בעצמו דהרשב"א כיון השלטה"געל

הנ"ל.

 הך רמי דלא הא"ר קושייח לחרץ יש לפיע"ר אמנםו(
 יש גופא הושענא בהך דהתם מעליו מרוביםרענביו

 המעשה בזו לאכילה הענבים שליקט דמה האיסור מעשהבה
 הענבים ליקט שהוא דבהושענא זאח רישא הפסיק איכאגופא

 גני אבל בידו, יש האיסוד מעשה מ"מ לאכילה שכוונתואעפ"י
 הוא רישא והפסיק ברלח הוא הנעלה של המעשה צביצידת
 אינו ההנעלה בפעולח ז"א ההנעלה בפעולח ולא הצידהבענק

 רברים שני הם וההנעלה והצירה הצבי של הצ'רה כלוםניכר
 הצירה כלל ניכר ואינו היתר מעשה היא ווהנעלדופעולת

 בהושענא הלקיטה של מעשה ניכר בההושענא אבלבהפעולה,
 אחריחי הושענא ליה ראיח לחרץ הגמרא הוצרכה ולכןגופא,
 בזה. מש"כ שבח מהל' בפ"א בהקובץ ועיין לפיע"ר,וז"פ

 בצרעח מילה להחיר קרא איצטריר למה לי קשה אךז(
 הרשב"א סברח לפי רהרי למיסר לן חיחירמהיכי

 מעשה עי"ז שנעשה רק איסור בו אין המעשה רכעצםרהיכי
 מעשה ע"י שנעשה האחרח להמלאכה בנחכוון אפילואיסור
 המילה שמעשה הבהרח את במל א"כ בה לן ליח שלוההיחר
 והבהרת המילה על וכוונחו מצוה ומעשה היחר מעשההוא
 במלאכת דרק ועכצ"ל להחיר, קרא לן צריך ולמה ממילאנקצץ
 לכן בעינן מחשבח מלאכח רבשבח כיון זו סברא לומר יששבח
 עי"ז שנעשה רק איסור בה אק הפעולה בעצם אם בזהחלוי
 בשאר אבל מחשבח, מלאכח חו זה אין האסורה אחרחפעולה
 לעשוח ג"כ לו מזרמן ההיחר רבמעשה רהיכא כן אינואיסורים

 מ"מ ממילא נקצץ שהבהרח דבהרח בהך כגון איסור מעשהגם
 רחמנא, קפיר איסור מעשה רעל הבהרח לקצוץ לכווןאסור

 נצרעת. מילד לדתיר קרא איצטריך שפידולכן

 דס"ל דק"ג שבח בתוס' המובא העדוך לשיטח ובפרטח(
 וכן לכחחילה, מוחר ליה ניחא רלא דישארפסיק

 כחב ח"י סעי' ש"כ סי' בש"ע הב"י ומרן בח"ד הרי"ודעח
 על שחלקו הראשונים לרעח ואפילו ברבר היחר נוהגיםדהעולם
 בזה, ואסרו ועור וסה"ח והמרדכי והרא"ש החוס' ה"ההערוך
 ליכא חיובא אבל אסור מררבנן ררק שם במג"א מבוארמ"מ

 להקל. שומעין בררבנןוממילא

 דק"ג בשבח ררש"י ליה" ניחא "לא במובן להעיר ויו2ט(
 כלומר ליפוח ליה איכפח לא דחבריה בארעאפירש

 שם ובחוס' מפסיר ולא מרויח לא מזה נפק"מ שום לושאין
 לי' ניחא דלא רישא רפסיק הערוך בשם כחבו צריכא לאבד"ה
 וקוצץ אוהבו שאינו באחר וכגון רחבריה בארעא דקעבידכגון
 ואפילו לכחחילה מוחר הנאה לו שאין מילה בשעחבהרח
 לא ליה" ניחא "לא המובן ג"כ לפירושם ליכא, ררבנןאיסור
 חביח החיר רר' הביאו שם בחוס' להלן אולם ליה,איכפח

 בשבח ממנו הין ולמשוך הפקק להסיר בפשחןשפקקוהו
 רישא פסיק והוי הפקק כשמסיר יסחוט שלא שא"אאעפ"י
 בזה הנה מותר, לארץ נופל שהיין זאת בסחיטה נהנה שאינוכיק

 והכל בהסחיטה כלל רוצה שאינו כלומר ליה ניחא לאהמובן
 נגר היינו המילים כפירוש ליה ניחא לא המובן וזה רצונונגר

 הנצמח הרבר אם בין כלל מחלקים שאין מרבריהם נראהרצונו,
 כלומר לי' ניחא לא רק אם או רצונו נגר הוא המלאכהמאוחה

 ליה. איכפחלא

 דחנמי וז"ל שם כתב ק"ג וברף דכ"ט בשבת 1,ק1ואיריי(
 מיתר וזשה שבודאי דבר שאף כתבופרובינצא

 מחמת הנגררח מלאכה שאותה זמן כל לכך כוונתו ואיןהואיל
 אלא רישא פסיק מצד איסור ואץ לו קשה היתר שלמעשה

 דכל ק"ג בדף להלן כחב וכן ליה. ניחא ממנה הנגררחשבאוחה
 לר' אפילו לכתחילה אפילו מותר לו קשה שהדבר רישאפסיק
 שמעון לר' ג"כ לו נוח ואינו לו קשה הדבר שאין והיכאיהודה,
 כשנת ע"ה מדף כן והוכיה היינ, יהודה ולר' לכתהילהטותד
 משום חייב ואינו דפטור התם ראמרינן חלזון צידח גבישם

 כי ליה ניחא טפי נשמה ביה ראית כמה רכל משום נשמהנטילת



עי י בא נ"ו ס" או"חשו"ת ת יב
 לא דהמובן אמרינן אי בני"ד לכן יעו"ש, צבעיה דליצילהיכי
 מגיע רלא הדבר קשה לא כאן הרי לו" "דקשה ר"ל ליהניחא
 ]דק ולפעול לעבוד מעשיו ע"י מחחיל המוטור אם היזק שוםלו
 -[ איסור מלאכח בכל הוא וזה ידו על נעשית שהמלאכהזה
 י"ל לי' איכסת לא ליה" ניחא "לא דהמובן אמרינן איאנל
 יש חמיד הדי מים ליקח הבדז שפוחח דבעח כית בני"דשפיר
 על אם הברל איזה פעם בשום מרגיש ואינו מים של שפעשם
 פעולחו להתחיל המוטור מוכרח מים עכשיו לוקח שהואידי

 לעלוח הפלומפ אח מפעיל שהוא עי"ז הקנים לתוך מיםלהביא
 אזי המוטור אח יפעיל לא שהוא אם כי הגיגיח לחוךמים

 המוטור יחחיל ידם ועל שלהם הברז יטחחו אחריםדיירים
 לשיטחו. רמוחר לומר יש ולכןעבודחו

 רק"כ שבח בש"ס שמבואר עפי"מ בזה לומר יש דכןיא(
 מלאכה חעשה דלא מקרא וילפינן בשבת שרירגרמא

 ב"ק מש"ס לכאורה וקשה יעו"ש, שרי וגרמא אסורעשייה
 שבח דגבי מסייעחו רדרוח היכא זודה גבי החם דאיתאר"ס
 הרי הוא, בעלמא גרמא הכא אבל מחשבח מלאכתבעינן
 כחב כאשר גרמא מיני שני ריש ולחלק ועכצ"ל להיפךמבואר
 רב בי מהר"י בשם הל"ד שבח מהל' כפ"ט הכ"מ מרןלחלק
 אח נחן ואחד האור אח נחן אחד ברישא הרמב"ם דכחבבהא

 כולם וכו' המים אח נחן ואחר הקדירה את נתן ואחדהעצים
 אח אחד שפה אם אבל איחא שם ובסיפא מבשל, משוםחייבים
 אח 'ונחן אחר ובא המים את ונחן אחר ובא חחילההקדירה
 והסביר מבשל, משום חייבים לבד האחרונים שנים וכו'הבשר
 אחח בבח כולם באו אם דדוקא לסיפא רישא בין לחלקהכ"מ
 בזה, שהאריך יעו"ש פטורין זה אחר בזה משא"כ חייביםכולם
 שני שיש כיון הגמרא סוגייח שפיר יחורץ דבריו לפיממילא
 בעלמא גרמא רק עושה שהוא אעפ"י זורה דגבי גרמאסוגי
 זו בפעולה ונעשה אחח בבח בא המלאכה פעולח עצםמ"מ
 אח"כ נעשיח המלאכה בשבת אבל חייב ולפיכך עשייחובשעח
 חיד"א הגאון בספרי ראיתי זו סברא וכעין אחת, בבחלא

 כן. ליישב יש מ"מ בזה לפקפק יש שערייןאעפ"י

 לחלק י"ג סי' קמא הגוזל בפרק הרא"ש שכתב דלכ!י"מיב(
 רחייב דגרמי דינא ובין רפטור בנזקין גרמאבין

 מיד ההיזק רנעשה דהיכא הרא"ש ומחלק דד"ג, דדאיןלמאן
 במשסה כגון מיד ההיזק נעשה דלא היכא אכל והייכ גרמימקרי
 דאיתא האי רכריו לפי ולכן ופטור, גרמא רק הוי הכלנאת

 נעשד שלא נכיה"ג נמי היינו שרי דגדמא הנ"ל דל"כבשבת
 מפראג למהר"ל ארי' גור בספר כחב זה וכעין מיר,המלאכה
 אבל מיד שנעשה בדבר אלא רישא פסיק הוי דלא דע"גבשבת
 שאינו דבר מקרי זה זמן לאחר רק מיד נעשה שלאבדבר
 הנ"ל. בב"ק הרא"ש סברח זה ובאמח יעו"ש, ומוחרמחכוק

 של הברז פותח הוא כאשר בני"ד הרי תאמר כה דאםיג(
 כיון הקנים מן כפתיחתו מיד שכאים המים הריהמים

 אח להפעיל דבר שום עושים אינם הרי בהקנים מים חמידשיש
 ההסעלה מחחילה אז הקנים מן המים מודיק כשהוא דקהמוטור

 ההפעלה[ של להנקודה שבגיגיח המים באו אז כבר באם ב.]נ.
 עליו בדאשקיל דע"ז וסנהדרץ דט"ז חולין בש"ס דאיתאוהאי
 ואחר ראשונה שפיכה רק היינו כוחו נקרא רזה רמיאבידקא
 כשפיכה אפילו והדי גרמא, רק נקרא ואילך הדאשונההשפיכה
 וכן כוחו נקרא השפיכה למקום ממש בסמוך רק היינוראשונה

 מרחוק בכוחו להדיא בשפוכה גם אלא המונע בהסרת דוקאלאו
 בהאי דק"ז חולין כש"ס כמכואד גרמא דק הוי השפיכהממקום

 וביו"ד קנ"ט סי' או"ח בש"ע ועין ידתם,  נטלח  לעניןרתולא
 ער כי ראשונה משטיכה יוחר נמי הוי בני"ד והרי מזה, ז'סי'

 מן המים הורקח דהיינו הרנה ומן יש פעולחו המוטודשיתחיל
 ולכן כוחו, מכח יותר וזהו הנקודה אל שמגיע עדהקנים

 עדיין יש שמא ספק א( ספיקות, כמה יש הנרזא אתכשפותח
 עחה פתח אחד איש גם שמא ספק נ( בהגיגיח מיםהדבה
 פתחו כיחד שניהם שמא ג( פחח, שהוא בטרם שלוהברזא
 מ"מ אסור, אבל פטורין שעשאוהו ששנים ואעפ"יהברזוח

 לכתחילה. מותרבספק

 החורש וז"ל שכחב ל"ו סי' שבח בהל' להחזו"א דרא'תייד(
 והארם לכך המחוקנת במכונה בשבח הזורעאו

 לאדים הגורם חום כח מוציא ועי"ז .ראשונה לחיצהלוחץ
 האדים יצירח ממשכח הגלגל וחנועח הגלגל את ויתניעושיבואו
 דיליה גירי חשיבא והחרישה ה,ריעה דכל נראה חלילה חוזרוכן

 מעשיו הוא ההמשך דכל באש הנימוק-י שכתב כמוומעשיו
 מחשבתו עיקר כל הרי דהחם דמי לא דני"ר נראה אכןיעו"ש,
 אחר לענין הוא מחשבתו עיקר הכא אבל הפעולה לעצםהוא

 שום הפעלח לעצם מחשבה שום לו ואין להמים רקדהיינו
 דדבר רהטעם מחכוון שאינו מרכר עדיף לא ועכ"טתנועה,
 כוונה בלי הנעשה מעשה דכל משום הוא מותר מחכווןשאינו
 בפסיק ראסור והאי מאליו כנעשה והוי הפועל אל מחייחסאינו
 הוא ואעפי"כ איסור יעשה שבודאי שיודע רכיון משוםרישא
 לשיטח ניחא דלא רישא ובטסיק כוונה, כמו הוי זו יויעהעושה
 נהנה לא הרי בזה ליה ניחא דלא דכיון לומר ישהערוך

 כוונה, שום עח~ה זו יריעה אץ בזה לכן האיסור,ממלאכת
 היינו ככוונה הוי רידיעה וס"ל הערוך על להחולקיןואפילו
 מלאכה אבל בידים כולה את עושה שהארם במלאכהרוקא

 היץ,%ה ידה שעל הפעולה אח רק עושה והאדם מאליהשנגמרח
 והמ ככוונה, הוי רישא רפסיק אמרינן לא בזה אח"כהמלאכה
 חזון ועוד כעח, גורם הזמן אין אבל הריבור אח בזהלהרחיב

למועד.

 רע"י כיון בעלמא גרמא רק הוי דבני"ד לעיל ביררנו כברטו(
 ועי"ז המים מן הקנים נתרוקנו הברזאפחיחח

 ממש ודמי נצוצוח, עי"ז המוליד המוטור של ההפעלהמחחיל
 דשרי מאן האי פפא רב דאמר ד"ח מכות בש"ס ראיחאלהאי
 רבי רמחלוקח וקטיל חמרי ואזיל תמרי ואתר לריקלאפיסא
 והכי הר"ח בפירוש עיי"ש כוחו כוח דהוי פטור דלרבנןורבנן,
 שנתרוקנו ועי"ז לצאת, המים מניד הנרזא הפותח הוא כןנמי

  המיטיי. להפעלת  סיבה וההמים

 דט"1 חולין בש"ס ראיחא עפי"מ לעורר יש דעדייןטט
 ובסרנא רמיא לסרנא רפחרא סרנא ביןרמחלק

 ופירש"י שני, בכח ולא ראשת בכח רק כשרה שחיטחורמיא
 לגלגל והחחיל המים את המעכב הרף כשנטל מיד ראשוןבכח

 להלן וכן הרף, שנטל ארם מכח הוי שהט גלגולווכתחילת
 לחבריה רכפחיה מאן האי פטא רב ראמר הא כי שםבגמרא
 ראשון בכ" וה"מ וכו', "ייכ ומיח דמיא בידקא עליוואשקיל
 לעיל(, )מובא בגמרא יעו"ש הוא בעלמא גרמא שני בכחאבל
 לשם המים באו ועי"ז המים של המונע את והפוחח מבוארהרי

 ארם כח מקרי מהסכין נשחטח והבהמה הסכין אחומפעיל
 ע"י הבאה הסכין להפעלת חושבין שאנו מטני כשרהושחיטתו
 מעיינין כר אולם הוא, וכחו בעצמו הארם ע"י שבא כמוהמים
 מחחיל הברזא פחיחת דע"י חזינן אי רבשלמא כלל רמי לאבזה
 כן אינו למעשה אבל ראשק כת שפיר הוי המוטור פעולתמיד



 י בא נ"ז נ"ו, סי' או"חשו"ת ת יבעח
 כאשר המוטור הפעלת עד הברזא פתיחת מן הרבה זמןהש
 הקנים מתחילים הברזא שפותח דבעת לעיל ביארנוכבר

 לצאת להראשוניס דוחפים האחרונים ומים המים מןלהתרוקן
 והם הברזא שבצד להמים רק פועל הברזא של הפתיחהופעולת
 מתחיל זו הרקה וע"י להתרוקן. השני שמצד להמיםגורמים
 עד דקות כמה ושוהה שני מכח יותר דוי וזה פעולתוהמוטור
 בזה. ברור כנ"ל בזה לחלק מקום יש ממילא המוטור,הפעלת

 הנ"ל דק"כ כשבת הגמהא סוגחת ליישב נזה דארויחנאח(
 אכיי עלה ליט בשכת המדורה כנגד דלת אדם פותח התםדאי'
 ברוח אי דאסר דמאן מ"ט מצוי' ברוח אילימא עסקינן,במאי
 להכין לכאורה וקשה דשרי, דמאן טעמא מאי מצויהשאינה
 ונועל פותח הדלת שאחורי נר תנא איתא שם בגמרא מזהלעיל הרי לאסור איכא סברא מאי מצויה ברוח דאם לי' קשיאמאי

 מאי בגמרא ומקשה רב עלה לייט כבתה, כבתה ואםכדרכו
 תנא ותנא יהודא כר' ס"ל דרב משום אילימא רב לייטטעמא
 שמעון כר' דתני כל יהודא כר' ס"ל דרב משום שמעון כר'לה

 מודה רישא דבפסיק דמתרץ בגמרא יעו"ש ליה, לייטמילט
 ור"ש, ר"י נמחלוקת תלוי זה הרי דגמרא הס"ד ולפיר"ש
 מ"ט המדורה כנגר דלת דהפותח בהאי פריך מאי לפי"זוקשה
 הרלת אחורי רנר בהאי כר"י רסבר משום לימא דאסררמאן
 ר"י. אסר רישא פסיק ע"י שלא שהבעיר דכל דס"ד מהלפי

 הנר מתנרנר כן ידי שעל ראעפ"י פירשו פותח בד"הובתוס'
 מבעיר, או מכבה והוי מתקרב או השלהבת מן השמןומתרחק
 מתכוק שאינו דכר גבי המחלוקת טעם להסביר לפיע"דונראה
 ומעשה איסור מעשה דברים שני בזה שיש ופעולה עובראדככל
 למעשה רק מתכוון שאינו כיון לר"ש ס"ל בזה אחת בבתהיתר
 והאיסור ההיתר מעשה חשבון על היא הפעולה כל הריההיתר
 מעשה של בחשבון היא העשיה דפעולת כלל מעשה בליהוא

 פסיק גבי הרשב"א שיטת בהסבר לעיל כתבנו זה ]כעיןההיתר,
 אין איסור מעשה כאן שיש כת וס"ל עליו פליג ור"ירישא[
 על ולא עליו רק וליתנו המעשה לסלק יכולה ההיתר עלהכוונה
 שיש הדלת שאחורי נר גבי ולכן האיסור. של המעשהעצם

 ויש השמן נידנוד היינו איסור מעשה דברים שני זהבמעשה
 פתיחת עצם היינו ההיתר ומעשה מבעיר או מכבה אוכאן
 ר"י - רישא פסיק כאן דאע הס"ד לפי - פליגי ובזההדלת
 אלא איסור מעשה רק והוא מעשה דעושה היכא אבלור"ש
 לו שאין הרבר שאמת אעפ"י האיסור למעשה נתכוון לאשהוא
 כאן שאין כית האיסור של הפעולה עצם ע"י אסור מ"מכוונה
 נר גבי שפיר ולכן היתר, מעשה על הפעולה לזקוףמקום

 עי"ז ממש כיבוי מעשה עושה שהרלת אעפ"י הדלתשאחורי
 היתר מעשה כאן יש הרי גיסא לאידך אבל השמן,שמנדנדת

 אי ור"ש ר"י נחלקו בזה ולכן הדלת, פתיחת עצם היינוג"כ
 כאן דאין הס"ד לפי אסור או מותר מתכוק שאינו דכראמרינן
 והרוח המרורה כנגד דלת דהפותח בהך אולם רהטא,פסיק
 כשלעצמה הדלת פתיחת אין התם האש את מכבה אומבעיר
 כיבוי או הנערה הפתיחה ע"י שגורם אלא איסורמעשה
 כן עשה עצמו שהוא כמו זה הרי כזו פתיחה שכלואמרינן
 היתר כולו הפתיחה מעשה הוי רישא פסיק וה אין אםיכן לאיסור, גורם רק אלא איסור אינו הפתיחה עצם אבלוהדליק
 גורס רק בהפתיחה איסור כאן שאק כית לר"י גםומותר
 דמאן מ"ט דפריך הגמרא קושיית שפיר ומיושב כנ"ל.לאיסור
 הף ולא דר"י אליבא גם דשרי לני"ד מזה לנו ףוצאשפיר. ואתי שרי, לדידיה גם במדורה אבל דאסור לר"י ס"להרלת שבאחורי בנר ררק לומר ריש כר"י דס"ל למימר וליכאדאסר
 רק"כ שבת בדש"י ועיין לעיל, שביארנו כמו כלל רישאפסיק

 איסור לגבי מתכוון שאינו דדבר מדבריו דנראה הנ"לבסוגיא
 פטור. לר"יגם

 ז"ל הנקין רי"א הגאון שכתב לישראל נעדות ורא'ת''ח(
 ואינו לקרר רק מתוקן דהאלקטרידהיכא

 בכלל אלקטרי אין ודולקת אור המוציאה מכונה עמומצורף
 גלגל סביבת כמו האלקטרי בכח השתמשות כל וממילאהבערה,

 אינו ביד גלגל שסיבוב כמו מלאכה גרם שום בו אין מוטורשל
 זרם יש שבפנים אומרים שהטבעיים ואעפ"י מלאכה,בכלל

 בכל יש בהסתר האש כח הנה האלקטרי של כוח בכלניצוצות
 ללכת מתחיל כשהאדם ולמשל תנועה, בכל וביחוךדבר

 חומר איזה על כשמכה וכן בפנים החום ניצוצות בומתעוררים
 כלשון ניצוצות או החום זרם בפנים מתעודר מתכות עלובפרט

 בפועל העולם לאויר כשייצא רק נקרא אש ועכ"פהטבעיים
 מיקראסקאפית ראיה ואפילו ובהעלם, בכח ולא עליוושמו
 על מלאכה שם דאין דהיכא שם וסיים מציאות בכללאינה
 אפילו למלאכה מתכוון אינו וגם - דידן כבנידון - זופעולה

 ואני עיי"ש, לאסור ענין כאן אין לתכליתד וכש"כלפעולתה
 מדברי לדבריו ראיה להביא נ"ט סי' ח"א בי"א בספריכתבתי
 גמורה דמלאכה שם שכתב סק"ב תק"ב סי' או"חהפרמ"ג
 רלאו אש ניצוצי ויוצאים וכדומה אבן על בכרזל במכהליכא

 יעו"ש. וכו' גרמא רק הוא והדלקההבערה

 הנצוצות רואים אנו סוכ"ס דהרי בזה צ"ע לדעתי אמנםיט(
 לגרום עלולים והם לראותם מוכשר אדם וכלבעין

 דבר כל או גפרורי חומר על או גאז על נופלים אםתבערה
 להתייחס שצריבים לומר סברא יש לכן האש, מןשנאחז

 נ' סי' שבת בהל' החזו"א והגאון ממש, לאש כמולהניצוצות
 את עושה הוא האלקטרי כח של ההזרמה שעם שכל לחדשכתב
 כושר לו ואין דומם הוא האלקטרי ובלי לפעול שיכול לכליזה

 ברבריו, יעו"ש כך משום וחייב ממש בונה הוא וה כגוןפעולה
 כלי ובונה עה~ה הוא האלקטיר כח של הזרמה דעצםמבואר

 הנ"ל. הגראי"ה כרברי שלא ווהגמור

 ודבר כוחו ובח גרמא בענייני בזה להאריך יש הרבהוהנה
 לכמה ומסתעפים עמוקים ענינים המה כי מתכווןשאינו
 ואכמ"ל.סוגיות

 רק כלל רישא פסיק כאן דאין לב"ע מותר בני"ד לרינאתבנא
 בית כל נהגו דכבר וכית כחו וכח מתכוון שאינודבר

 יצילנו התורה ונותן וכו'. לישראל להם הנח להקלישראל
משגיאות.

מידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק תשל"ב מנ"אי"ב

 נזסימן

 האברך לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 יהודא חיים מו"ה בלום אוצר בתודההמופלג
 בנוא כעת יע"א לונרת בעיר נ"יצוויגער

יארק.
 ו(וסור מוקצה האלקטרי של הכפתור אם שאלתובדבר

 שהולך רהיינו וכח ורם שם שאין בומן אפילולהניעו,



עט י בזנ נ"ח נ"ז, סי' או"חשו"ת ת יב

 אכל שבת מערכ שנערך הזמן כפי מפעילו והוא וייגערע"י
 יתחיל שלא הכפתור את ולסגור לשנות שרוצה החיישנבשבת
 חשש גם נזה 'ש אם או דהדלקה זמן את לאחר אולהאיר

 זח"ש. וכיבויהבערד

תשובה:

 בפרמ"ג איחא בזה וכיוצא לאסור, אין מוקצה מטעםהנה
 שעל הבלעך לסתום להחיר שכתב סק"ט א"א שט"ובסי'
 יעו"ש, רלת כמו הוי שם וקבוע הואיל בתוכו העשויהקוימען
 להגן החורף בית התנור של סתימה כעין הי' כאירופאוהקוימען

 אש שיש זמן כל דהרי ככוונהו צ"ע וכאמת החוס, יצאשלא
 האויר יכנס שלא הבלעך סוחם שהוא דע"י מכבה זה הריבחנור
 וכוונח כלל אש שם שאין בכוונחו וצ"ל נכבה, האשחיכף

 מבחוץ, הקור יכנס שלא רק החום יצא שלא אינההסחימה
 כלל. מוקצה הבלעך אין לרעחו עכ"פאבל

 הב"י דהנה מוקצה איסור איכא במחובר אם לעיין ישועדייל
 שמואל שה"ר בפ"ה ההגהות בשם הכיא רע"זכסי'

 ולנעול לפתוח אסור דלא אומר והיה עצמה ברלת הנר מניחהיה
 הכית לגכי כטלה שהדלת כיון מוקצה משום בזה דליכאדמשום
 כסי' הטוד כתב וכן טלטול, כאן ואין לקרקע כמחוברחשוב
 בצרפת דכשהי' שכתב מרוטנבורק מהר"ם דברי שהביאתר"פ
 הדלח אחורי רהנוכה הנרוח שקבע שמואל ר' מורי אתראיתי
 חשוב ולא לגבה ובטלה לקרקע מחובר שהדלת לדבר טעםונחן

 לומר שייך לא דבדלח כחב סק"א ובמג"א הנרות,כמטלטל
 והגרש"ז יעו"ש, הביח לגבי בטלה רהדלת לנר כסיסדנעשה
 משום הרלח בטלטול איסור דאין ג"כ כחב רע"ז סי'בש"ע
 מפני לנר בסיס נעשית לא שהדלת לפי נד קנוע שץנרמוקצה
 ולא אצלו וכטלה להביח משמשח דיא שהרי חשובהשהיא
 לאו טלטול אטו החם דאיחא דל"ו ביצה בש"ס ועייןלהנר,
 הוא טלטול ע"י הוצאה תחילח שם ופירש"י הוא, הוצאהצורך
 כיון ולפי"ז יעו"ש, היא הוצאה משום אלא אינו שגזרו מהוכל
 לקרקע מחובר בכל ולכן הוצאה, מחשש הוא טלטול איסורדכל
 הראב"ר שיטח באמח הוא וכן שא"א, כיק הוצאה חששליכא
 לו נחיר שאם להוצאה גדר הוא טלטול שאיסור דעיםכהמים

 לרה"ר. מרה"י להוציא גס עי"ו יבואלטלטל

 לדעיר יש במחובר מוקצה דליכא הנ"ל הגרש"ז שנחבדבמה
 דמ"מ שכחב ד' סעי' של"ו בסי' עצמו מדבריע"ז

 בידיו יזיזם שלא בזה וכיוצא בירק כשמשחמש ליזהרצריך
 במג"א כן מבואר ובאמח מחובר, כל כרין מוקצה שהםמפני
 לחים בעשבים דמקנחים המחבר שכתב מה על סק"ו שי"בסי'

 ממני דמג"א ע"ז וכתב יויזם, שלא וכלכד מחוברים הםאפילו
 המג"א על חולקים שם והתו"ש דא"ר אולם מוקציםשהם

 בשבח, נשרו או הנחלשים בפירוח ורק במחובר ליכאדמוקצה
 משום לאו אי בהן להשתמש מחוברים שהן זמן כלאבל

 דליכא בעשבים ולכן מוקצה, איסור ליכא במחוברמשתמש
 שלא דמש"כ מוקצה משום גם ליכא במחובר משתמשמשום
 יש וכן במחה"ש, יעו"ש מהם יחלש שלא שיזדר ר"ליזיזם
 מפני בידיו יזיזם שלא הנ"ל של"ו בסי' הגרש"ו דמש"כלומר
 מהם יחלוש שמא מובנו רק מוקצה דוקא לאו מוקצהשהם

 כחב של"ו בסי' הט"ז אך הוא. לישנא שגירח רקומוקצה
 דגם לי נראה ותו וז"ל כשבת עשכים גכי על לילך נעניןנפידוש

 יעו"ש הוא מוקצה דודאי בירק להשתמש אין מוקצהמתמה
 בזה. וצ"ע הנ"ל הא"ר כמוש"כ דהכוונה י"ל הט"ז כדכריוגם

 דכל נ' סי' שבח בהל' החזו"א הגאון מש"כ הבאתיובמק"א
 בפתידח שעושים מה ז"א האלקטרימעשה

 רק הבערה בלא אפילו פעולה לכל הכח להזריםהכפחור
 כיון כלומר בונה, של ענין זהו אלקטרי בכח דמופעללמוטור
 הוא האלקטרי כוח זרימת ע"י רק פעולה כושר לו איןדהדומם
 זרם את סוגר כאשר וממילא בונה, ממש זה הרי אוחומפעיל

 יעו"ש. סותר בגרר הואהאלקטרי

 בונה או סותר משום הכפתור להניע אסור לדכריוולכאורה
 דכעת כיון זה כל ש"ך לא דמילחא לקושטאאבל

 כי בכותל האלקטרי זרם של כח שום אין דכפתור מניעשהוא
 של הזמן יגיע כאשר גרמא רק זה ואין הזייגער, ע"י ניזצקהכל

 להניע ולכן פעולתו יתחיל לא הניחק הכוחל לחוך הכחהזרמת
 הנערך הזייגער של זמנו קודם עבודחו שיתחיל כדיהכפתור
 כ"פ הבאתי כבר והרי הבערה, גרם שזה אסור בודאימע"ש
 מחזה הגאק מורי וכראשם האהרונים גדולי מרכרי ח"אכספרי
 לא אמרינן שכת מלאכת שבכל ראעפ"י לומר שחידשאכרדס
 אולם דק"כ נשנת כדאיחא שרי גרמא הא מלאכה כלחעשד

 גרמא גם לכן חבערו לא רק עשייה לשק כחיב דלאבהבערה
 מוחר זה עבודחו יחחיל שלא בכוונה הכפחור להניע אבלאסור,
 ליכא סותר או בונה משום וגם כיבוי, גרם אפילו שאינוכיון
 בכותל אלקטרי כח שום ליכא הכפחור מניע שהוא רבשעתכיון

 לעיל. שביארנוכמו

 האדמו"ר הרהגה"צ ידידי מאח נשאלתי כביר זמן זהדהנה
 שבתוך הפנסים אורוח נ"י ה"שמוהרשי"ש

 מחחיל הדלת פוחחים שכאשר זה באופן שנעשההפרידזידער
 שנעשה יש הכתיס כפתחי גם הפנס, נככה הסגירה וע"ילהאיר
 שפותח וע"י נככה הכפתור על הפתח לחיצת 'די שעלנאופן
 הפנס שנת נערכ לוקחים לכן להאיד, מתחיל הלדץ ובטלהפחח

 לאיסור, הי' ודעחו ולכבוח, להאיר יתחיל שלא כדיממקשו

 לוקחים כאשר אמילו לאסור לדבריו להסכים ג"כוהשבתי
 לאסור יש מ"מ כיבוי או הבערה חשש כאן ואין הפנסמע"ש
 שבכותל החוטים אח המחבר הכפחור לחיצת שע"ימטעם
 עד ניתק כבר שהי' מה הגולם לחוך אלקטרי של זרם עי"זמכיא
 שקודם לוה והעצה הנ"ל, החזו"א לשיטת כונה לי' והויהנה
 הפרירשידער כתוך או הכותל כתוך לשקעו הכפתור אתידחוק
 מחורו לצאח הכפחור אח יניח שלא עבה מטליח עליווידבק
 שבת קדושח מחמח מ"מ אבל לדינא, כנ"ל הדלח פתיחחבעח

 יבואו שלא כדי האלקטרי של כפחור אח להניע שלאמהנכון
 והבערה בכיבוי בוד מקילין מהמון רבים בעוה"ר כי בזהלהקל

 לאסור. בוה ליכא מדינאאבל

 וחתרבה חורה של באהלה לשבת שיוכה מברכוידירו"ש
הדעת.

 דופ-ק ליעבעס אייזיקיצחק

 תשל"נ ויחימוצש"ק

 בחסימן

 בספינה והפליג האמריקני בצבא העובד נאחדנשאלתי
 ביום הוא לכאן משם והחילוק ליפן הרחוקלמזרח



 י בא נ"ט נ"ח, סי' או"חשו"ת ת יבפ
 יום שמה אצלם כבר שבת הוא שלנו חשבון שלפי ובשעהשלם,
 יום את בדרך שמר שמה הגיע שלא ער לשם והנוסעראשון
 אדצות את בצאתו למנות שהתחיל הימים כחשבוןהשבת
 שמה אבל חשבונו לפי בבוקר שבח ביום ליפן והגיעהברית,
 אחמול קיבל כבר והוא בשבת ראשון יום הוא כבר בואובמקום
 הוא אם השאלה לכן שבת, ותפילת בקידוש השבח את ערבלעח
 דכיון לא או חשבונו שלפי שבת קדושת את להשליםצריך

 )ויקרא מושבוחיכם בכל כנאמר תליא במקום השבחדקדושת
 השבת, זמן עבר כבר עתה שהוא במקום והרי ג'(כ"ג

 בספינה שהתחיל השבח אח להשלים צריך שלפע"דוהשבתי
 מן העדים באו ראם ד"ה ביצה מש"ס דיליוחילי

 עיי"ש קהוש ולמחר קודש היום אוחו נוהגין ולמעלההמנחה
 דהרי בני"ד מכש"כ ולפי"ז עליו, טוב יום קדושת רכלבפירש"י

 כיון רק הסועדוח כל לחשבון קורש מחר יהיה באמחהחם
 שבת היה רבאמח כאן מכש"כ אוחו, גומרין בקדושהשהחחיל
 טעות משום ולא משם שיצא מקומו לפי לשבוח התחילכאשר
 יכול ותפילין שבת קדושת בכל אותו לגמור צריך בודאי ספקאו

 עוד. והוכחוח ראיוח ע"ו לי ויש כרכה, בלאלהניח

 נטג(י13ן

ב"ה,
 ידידי לכבוד והמשכה בדביי' ובדכהשלו'

 פרץ מו"ה היד"א בחורה מופלגהרה"ג
 נ"י גארדענס בקיו רב שליט"אשטיינבערג

יע"א.

 אשר כפי בעירו שחיקנו העירוב בנידון שאלחו עלבתשובה
 אז שהיה אעפ"י הצדדים כל כמעט לי הראהכח"ר

 עצם על והנה מסביב, המקומות מכל ראיחיו מ"מבלילה
 שכח"ר נקודות אלה אי על רק נשאלחי לא העירוב שלהחיקון
 הנראה לנח"ר ואכחוב נשאלחי ע"ז מערערים שיש ליאמר

 הצד. מן הפתח צורח שזה הטענה אודות בזה.לע"ד

 ברזל של העמודים האופן בזה העירוב נעשה שראיתי כפיא(
 עמור כל ואל ישרים עמודים העיר ברחובוחהעומרים

 למעלה המחעגל קשח כמין ברזל של ענף עבריו משנימחובר
 שבאמצע העמוד ראש ועל אלקטרי פנס תלוי ועליו העמודמן

 יוצא עביו ובאמצע הרבה עב והעמוד העירוב של חוטמתוח
 העירוב של אופן זהו העירוב של החוט מתוח ועליו ברזלחתיכת

 שראיחיו.כפי

 ידוע רבר הוא הפתח בצורת הצר מן פסול של הענין כלב(
 חיקק בראותו ספר היודע תלמיד וכל רב בי ברלכל

 דבר ז"א הצד" "מן על מיד שואל הפתח צורח ע"יעירוב
 הוא זה רין והנה וד"ל, להשמאיל או להימין לצדדיוחהמביא
 הפתח צורח חסרא רב אמר די"א עירובין בש"ס בגמראמימרא
 בזה פליגי הצד מן של ובפירוש פסול, הצד מןשעשאה

 גביהן על קנה נחן שלא היינו הצד מן פירש הר"חהראשונים,
 צורח וזהו מכאן וקנה מכאן קנה רק אלא הפתח עשה ולאכלל
 על חקרה לו ואין הצדרים מן מווזוח לו יש כלומר הצד מןפתח

 להלן. יבואר כאשר גאון רבינו ג"כ פירש וכןגביהן,

 הפחח צורת כתב הל"כ שבח מהל' נפט"זוהרמב"םג(
 דרך שאין כלום אינה הצד מן אותהשעשה

 שכן הביא שם והה"מ באמצע אלא זזיות בקרן להיותהפתחים
 דהף כותל של מצדה שעשאה דהיינו גאון האי רבינו ג"כפי'
 והביא אינשי, עבדי לא זוית בקרן ופחחא זויח בקרן פחחאליה
 אלא מחוורין אלו דברים שאין ע"ו שכחב הרשב"אבשם
 הוא הפי' אלא הוא גמור הפחח צורח נסי הכותל בראשאפילו
 עד פתח ואינו באסצע קנה וקשר מכאן וקנה מכאן קנה הצרמן

 שמחח בגמרא פירש"י וכן יעו"ש, גביהן על קנהשיעמיד
 הרי"ף אולם ראשיהן, על ולא באמצעוחו לזה מזההזמורה
 האי רבינו פי' ג"כ הביא והרא"ש גאון, האי רבינו של פי'הביא
 והמעיין יעי"ש, כפירש"י אלא מובן הפירוש שאין וכחבגאון
 האי הרב של פי' דלפי כפירש"י דמשמע יראה הגמראבלשון
 הצר מן אילימא בגמרא קאמר היכי זוית בקרן הוא דאםגאון

 כלום, עשה לא הצד מן שעשאה הסחח צורח ר"חוהאמר
 - גבן על - זוית קרן על תירוץ זה רמה גבן על אלאומחרץ
 מן שעשה כיון הפחח צורח זה אק לדעחו ג"כ גבן עלראפילו
 שפיר ניחא והרשב"א ולפירש"י זוית, קרן רהוי קניםהכתלים

 וז"פ. הצר מן של היפך זהו גבן דעלהתירוץ

 להרמב"ם ס"ל הגמרא בפי' דרק כתב ובכ"ס הב"י ן13רןד(
 הרמב"ם מודה לדינא אבל גאון האי כרבינווסייעתו

 ראיה להביא נראה ולפיע"ר כלום, אינו הצד מן הפתתרצורת
 מהל' בפי"ז דהנה הצד, מן הפחח צורח פוסל אינודלהרמב"ם

 המבוי בפחח יהא כמה מבוי גכי הרמב"ם כתב הלי"דשבח
 טפחים מעשרה פחות אין גבהו קורה או בלחי להכשירו דיויהי'
 אם אבל פתח צורח לו הי' שלא בד"א וכו' אמה כ' על יתרולא
 מעשרה פחוח או אמה מאה גבוה היה אפילו פחח צורת לוהי'
 דצורת להרמב"ם דס"ל בהריא מבואר עכ"ה מותר, וה הריוכו'
 מיניה זלעיל וכיון טפחים, מיו"ד סחוחה למבוי מועילההפחח
 מיו"ד פחוח אינו הלחי דגובה בעצסו הרמב"ם פסק י"בבהל'
 נחיר אם טפחים יו"ד גבוהה אינה המכוי אם וא"כטפחים
 הצד מן גביהן שעל הקנה להיות צריך ע"כ הפחח בצורתאותה
 גביהן שעל להקנה א"א עשרה גבוהה אינה המבף שכלכיון
 דהרמב"ם מזה ומוכח הצד, מן שהקנה וע"כ גבוה,להיוח
 ועיין גאון, האי רבינו כפי' הצד מן בגמרא דפי'לשיטחו
 מעשרה בפחוח דגם הרמב"ם מדברי שנראה שכתב שםבהה"מ
 דאין וס"ל עליו חולק הרשב"א אמנם מועילה, פתחצורת
 יעוי"ש פתח צורח וכש"כ טפחים מעשרה פחותהמחיצה

בהה"מ.

 הצד מן דצוה"פ שס"ב סי' בש"ע מבואר באמח ולהלכהה(
 כמו שסירשו ראשונים כמה לשיטת אכלפסול

 ו,נח וכן לעיל מובא הר"ח פירש וכן גאון האי רבינושפי'
 ומה שביארנו כמו כן י"ל ג"כ הרמכ"ם ובשיטתהרי"ף
 דמן ס"ל להלכה דגם להוכיח הרמב"ם ברברי לעילשכחבנו
 טפחים מיו"ד פחוח אינו דהלחי דפסק מהאי פוסל אינוהצד
 שכתב עפי"מ די"ל מעשרה, פחותה מכוי להכשיר אפשרואיך
 לפירש"י הצד מן דהך פשוט רנראה סק"ר שס"ב בסי'הט"ז
 בקצה שלא קשור שלמעלה כשהחבל רק לאיסור מובנואין

 החבל מן למעלה הקנה מן קצת בולט אלא הקנה שלהעליון
 למעלה מהקנה בולט ואינו מצרו העליון בקצה כרוך אםאבל

 המבוי דלעולם לומר יחכן דבריו ולפי יעו"ש, כשרמהחבל
 עבה היחה הפחח צורח של ר"ל שהקנה דק עשרה גבוההאינה
 למעלה מהקנים בולט שאינו כיון הצר סן שהיתה ואעפ"ימאוד
 שלמעלה הקנה טן ממילא להט"ז, כשר הרי גביהן שעלמהקנה



פא י ב(ש נ"ט סי' או"חשו"תבית

 והקנים מאוד עבה שהקנה כיון טפחים עשרה ליכא להארץעד
 חו ליכא שלמעלה הקנה מן רק עשרה גבוהים באמח הצרשמן
 גם רלהרמב"ם להיוח יכול ולפי"ז הקנה, עובי מחמחעשרה
 בולטין שמדצדדים הקנים שאין גווני כהאי הצר דמןלדינא

 הט"ו. כשיטת נוה כשר גניהן שעל הקנה מןלמעלה

 אינו הצד דמן ס-ל הראשוניס מן דהרבה חוינןעכ"פו(
 מה לפי הל"ט רעירובין פ"א מירושלמי וגםפוסל

- טפי, עדיף הצד דמן שם הירושלמי מפרשישפירשו  ב. נ. 
 ס"ל דהירושלמי יוצא ולדבריו אחר פירוש פי' שםבגה"ש
 רשח אח צירפו באירופה עיירות ובהרבה - יעו"ש.אחרח
 העמוד שעל באופן שם שהי' ובמקומוח הפחח לצורחהטלפון
 העמוד צדי ב' על שהלך רחב יחר גביו על מלמעלה הי'הזקוף
 וה ובאופן הטלפון של החוטים הלך ועליהם גביעים הי'ועליו
 בשפוע עומד שהעמור כמו רק הצד מן זה שאין למימראיכא
 שמחעקם ומה דמי שפיר הגביעים על הולכים שהחוטיןוכיון
 באופן הי' לא מקומוח בהרבה אבל מזיק. אינו מלמעלההעמוד
 קבועים גביעים עבריו משני מלמעלה הי' העמוד על רקהנ"ל
 כיון הצד מן הוי לכאורה ווה החוטים, משוך הי' ועליהם הצדמן

 לצורח הקנים צירפו ואעפי"כ הגביעים מן גבוה הי'שהעמור
 עירובין נתיקון חיים המקור שיטת עפ"י הי' ההיתר וכלהפחח
 אינו כאלו הגביעים מן למעלה הוא אשר העמוד דרואיןשכחב
 גכי על הולכין רההוטימ כיון ולכן דמי, לפסיק וכמאןכאן

 ל" משוה החיבור הרי העמורים על נקבעים והגביעיםהגכיעים
 ומה החוט הולך ועליו מאוד עב העמוד זה במקום כאלו והויחד

 עירובין לחקן הדחק בשעת סמכו וה ועל אינו כאלושלמעלה
 שכחבו ממה זה על פקפקו גדולים והרבה הגדוליםבהערים
 מפחח דנילף בגמרא שם דפריך מה על ר"ק בעירוביןהחוס'
 ליה דהוי החצר שער פתח שאני והא בחוס' והקשו החצרשער
 שהקלעים עמודים ווי גבי על הי' שהכלונסוח כיון הפתחצורח
 צורת דהוי אימא ואיבעיח ד"ה בתוס' שם וחירצו בהם,חלויין
 מבחוץ, בעמודים חקועים הי. רהווים משום הצד מןהפחח
 התקועים הווים על המונחים דהכלונסוח דס"ל בתוס'מבואד

 מן כחלק הם רהווים אמרינן ולא הצד מן הוי מבחוץבעמודים
 שנחנם כמו הוי הווים גבי על הכלונסוח וכשנוחניםהעמודים

 של השני חירוץ רק דביאו פוסקים הרבה אבל העמוד, גביעל
 מחוץ עכשיו אני אבל דברים אריכוח בזה לי ויש שםהחוס'
 בוה. להאריך לי א"א לכן ספרים ומחוסר קיץ במעוןלביחי

 של בכשרות ספק כל אין העני' לדעתי שאלתו בנידון לכןז(
 על מונח החוט הרי שראיחי מה דכפי הפתחהצורח

 ב' מתפצלים צדיו שמשני לן איכפח ומה ממש העמודגבי
 שלמעלה כל חיים המקור דלדעח העמוד מגובה למעלהענפים
 סי' בפרמ"ג מבואר בהריא והרי דמי, וכנטול אינם כאלו הןהרי

 מן קצח ונחקק לקנה קנה בין חחב אם שם שכחב סקי"טשס"ג
 דכשר אפשר ג"כ למעלה יוצאים שהקנים אעפ"י וכו'הקנים
 משום היינו דשרי אפשר בלשון כתב שהפרמ"ג ואעפ"י ש,יעו"
 נראה הרי בני"ד אבל הצד מן שיוצא כמו ונראה אחד קנהדהוי

 המה הצד שמן והענפים העמוד על וסובב הולך שהחוטלעינים
  דכשר נראה לכן באמח, הוא כאשר אחר לצורך שהםכרברים
 יחכר אם שאפילו לפיע"ד נראה מזה ויותר לכתחילה.נזה
 האלקטרי של הפנס אשר הצד שמן הענף מן העירוב שלהחוט
 בעיגול שהולכים ומה הטלפק, בחוטי כמו כשר ג"כ עליוחלוי
 הקורה גבי די"ד דעירובין בפ"ק במשנה דאיחא עפי"מי"ל
 פשוטה היא כאילו אותה רואין עגולה או עקומה היחהשאם

וכשר.

 דנו כבר ובאשר עירוב לשם נעשה שלא לחשוש שיש ךלמהח(
 העומד בלחי הנה הטלפון לצרף בענין הגדוליםבזה

 שפיר הוי זלאביי דט"ו בעירזבין ןרבא אביי מחלוקחמאליו
 העומד בקורה אבל כג"ם ביע"ל כידוע כאביי בזה והלכהלחי

 שנעשה משום מועיל אינו והרא"ש הרשנ"א לשיטחמאליו
 בזה להקל כחבו כבר אבל היכר, כלל ליכא בזה ולכןלהיכד
 ח' סי' ח"ב יעקב בשבוח כמבואר האחרונים רבוחינוגרולי
 עירוב לשם נעשה שלמעלה הקנה הרי בני"ד אבליעו"ש,

 שכחב יעקב השבוח של חידושו בלא אפילו כשרובלאה"כ
 רואה איני לכן מחיצה משום רק היכר משום אינו הפחחדצורח

 כלל. חשש שםבזה

 המג"א הוא עירוב לשם נעשה בלא המחמידים פנח אבןךהנה
 סוכה סוף דאין הירושלמי בשם שכחב סק"ב חר"לבסי'

 בלא קפידא ראיכא הרי כך, לשם נעשה דלא פאה משוםמצלח
 מחרצים ששמעחי בוכרוני מונח באמח אבל זה, לשםנעשה
 למצוה שנעשה דכיון בסכך החם רשאני מהרש"ק הגאוןבשם
 גבי בר"ה הר"ן שכחב וכמו הפתח לצורח מהני לא לכןאחרח
 ס"מ כוונה צריכוח אינן דמצוח ראעפ"י למחעסקהחוקע
 מינה בח דלאו בה מחריב מינה דבח משום טפי גרעלהתלמד

 יעו"ש טפי גרע אחרח למצוה במתכוון לכן בה, מחריבלא
 כיון הפחח צורח הסכך מן לעשוח כדי בני"ד נמי כן וכמובר"ן,
 בנעשה אבל הפחח צורח לשם תו מהני לא למצוהשנעשה
 לכך. כיון שלא אעפ"י הפחח לצורח שפיר מהני חוללדבר

 פסחים התוס' מדנרי להעיר יש הר"ן סנרת ךבעצםט(
 דליכא דהיכא בגמרא החם דאיחא האי עלדקי"ד

 פרי בורא אמרור מעיקרא מברך הונא רב אמר חסאאלא
 ואכיל, מרור אכילח על עליה מברך ולבסוף ואכילדאדמה
 יעו"ש, כוונה רבעי לקיש כריש סבר הונא דרב החוס'וכחבו
 מרור ידי הראשונה כאכילתו יצא לא הכי דמשוםוכוונתס
 בעלמא טיבול לשם רק מרור חובח לידי לבו כיון זלאמשום
 אין א"כ כהר"ן ס"ל דאי הר"ן כסברח ס"ל דלא מזהמוכח
 די"ל כוונה צריכות דמצות מרור תוכת ידי יצא שלא מוהראיה

 הוכת ידי יצא לא כאן להכי רק כוונה צריכות אין למ"דדאפילו
 מינד נת לכן לטינול דהיינו אחרת למצוה דכיוון משוםמדור
 רלאו לאכילה סתם רק אחרח למצוה כוונה בלא אבל בהמחריכ
 ס"ל רלא וע"כ יד"ח יוצא שפיר בה מחריב לא מינהבח

 מפרש שם בפסחים בעצמו שהר"ן דדבר ומעניין הר"ן,כסברח
 ובמקום כוונה רבעי לקיש כריש סבר הונא דרב התוס'כפירוש
 ענין ,ה כי לזה אכ"מ אבל הר"ן דברי על להעיר כתבחיאחר

 הר"ן. דנרי על מש"כ נדל"נ לר"ד נטו"א ועייןרחנ,

 הנר בראש העירוב של החוטים יחנו דאם כח"ר ךמש"כי(
 כחבחי כבר הצד מן ממש זה הרי האלקטרישל

 על כמו העירוב חוט לתח מוחר שם דגם כלום זה דאיןלעיל
 ואעפ"י להעירוב הטלפון שצירפו במקומות הטלפוןגביעי

 העמוד מן היוצאים דהקנים ר"ל בעיגול הולכיןשהפנסין
 פשוטים הן כאילו אוחן דרואין כיק הפנסין חלוייןשעליהן
 מהך כת"ר שהכיא הראיה והרי כדי"ד. הנ"ל כמשנהכדאיתא
- שס"ג בסי' דהט"זדינא  דאם כתב דהט"ו - מאוד ברורה 
 דקנה מן למעלה הולך אלא הקנה אל מחובד ממש החוטאין

 להקנים החבל גובה בין מפסיק גג יש שלמטה הקנה מןולמעלה
 מן למעלה בגג גדול נקב שיפחח צריך רק וכו' בוה איסוריש

 יעו"ש, הפסק בלי דחבל חחח מכוונים שיהיו בעניןהקנים
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 דעה יהרהחלק

 סאסימן

 המדעים כליל הו"ב הרה"ג מכוכדי ידידילננור
 מלפניס שליט"א ברומר יודא מוה"רכש"ת

 י. נ. ככרוקלין כעת כילייןאבר"ק

 אנושה כמחלה נחלה והחלש הזקן שדודו היות שאלתובדבר
 רק מאוד מסוכן ודוא לכ התקפת לו דיה ככיר לא,זה

 כלא אכל כחיים ישאר אפשר ניחוח לו יעשו שאם ספק קצתיש
 על להסכים מוחר אס דדין מדו קצר כזמן ימ,ת כודאיניחוח

 ארוכה. יעלה ר'אפשר קצח ספק עליו שישהניתוח

תשובה:

 דשמא שעה לחיי עכ"פ לפקו"נ הנוגע מאוד חמורהענין
 לחיוח יכול הי' הניחוח וכלא מיד הניתוח ע"יימוח

 שעה לחיי דאפילו שכת חילול לגכי מצינו והרי קצר זמןעוד
 דחנן הא על רפ"ה יומא בש"ס כראיתא שבת לחללמחוייכים

 מצאוהו אם דגל את עליו מפקחין מפולת עליו שנפלה דמיהתם
 דאפילו צריכא לא ומתרץ פשיטא כגמרא ופריך מפקחיןחי

 ד' סעי' שכ"ט סי' או"ח כש"ע להלכד הוא וכן שעה,לחיי

 לכשל עשכים לוחשות שדיו כנשים איחא תם"ז סי'וכס"ח
 שימות למות ואם יחרפא ימים שכעת יחיה אם ועושותכשחלו
 אם לחישות מלחש אחד הי' שנכפה מי וכן ימים השכעהכתוך
 בחוך מתים היו לאו ואם ימים, תשעה בתוך יחרפאיתרפא
 האדם את שממיתים הדין ליתן עתידין החכם אמר ימים,תשעה
 לפתוח רצה שלא תרדיון כן חנינא לר' דומד זד דרי זמנוקודם
 כמהרש-ם דכריו מ,כא מיתתו, לקרב שלא כששרפוהופיו

 דכלא מיירי רהס"ח לומר דיש ע"ו וכתכ שכ"ח, סי'לא"ח
 ולפי יעו"ש ארוך כזמן שיחרפא ספק הי' העשכים שלהרפואד
 לעש,ח להחיר יש ימות כודאי הרפואד דכלא היכאדכריו

 שעה. חיי ספק משוםהרפואה

 נכפה כחול' שאלתו כדכר כ' ע"ו ס" כי,"ד החת"סוהגאון
 אך רפואה לה מלכקש נתייאשו ככרשהרופאים

 תרופה לה ימצאו הרחוק דרך על דאפשר אומריםהכומרים
 ווו תמות הללו סמים ע"י אפשר אבל חריפים בסמיםלמחלחה

 ביו"ד דט"ז כרכרי החח"ס ושו"ט למות, או לחיים טוכתדהיא
 הר"י תשוכת כשם דמהרש"ל מש"כ שם שהכיא פ"דסי'

 מ"כ כשער הרא"ש מחשוכת אולם נפשוח, סכנת הוהדנכפד
 דהדין החח"ס ומסיק נפשות סכנת הוד לא דנכפה להוכיחיש

 הכומרים לכתי למסרד דאסור ככותחא מכיעא יותרפשוט

 להיכנס להם החיר דמי אסור ג"כ ישראלים לרופאיםדאפילו
 דלא הרא"ש לדעח ומכש"כ להחיות או להמיח נפש,חבספק
 הולכים חורה איסורי על דלעכור ונדי נכפה, החולי סכ"נהוה
 למסרה זה לע,מת אך סכ"נ כזד דיש כמ"ד הוי שמאלהקל
 למיחד למסרה ואסור סכ"נ בזה אין שמא שפיד אמרינןלמיתה
 היה סכ"נ דאיכא ודאי אמרינן דאי מדבריו עכ-פ מוכחיעו"ש.
 מיתתה. את חקרכ זו דרפואה לחוש שיש לרפואה למסרהמוחר

 מסוכן חולי למסור כוה בנידון לפסוק א"א זה שמדי,קואעפ"'
 שהחולה דיכא עכ"פ אכל זו מרפואד למות שיכוללרפואה

 שע"י אפשר רק זו ממחלה ימות כודאי הרופאים דעחלפי
 ,ספק ניחוח לעשות להחיר יש כודאי כמהרה למות יוכלניחוח
 יועיל שלא קרוכ 'ותר רק שקול הספק אין אפילו שעהחיי
 לא שעה ולחיי ויחיה יתרפא שמא הוא רלטובתו כיון מ"מכלום

חיישינן.

 לחוש אם זו כשאלד נשאל ע"ה סי' ח"ג שכו"ידבשו"ת
 להחיר, ה:שיכ עדיף חעשה ואל ושכ שעהלחיי

 ומקרכ לגמרי לרפאוחו כדי כן עושה דלא היכא רודאיוכחכ
 כדאיתא ממש כגוסס אפיל, דמים שופך הוא הרימיתחו

 היכא אפילו לרפואה עושה הרופא אם אבל א' פרקבשמחוח
 רק החולה ימוח דבלאה"כ כיון בזה מיתתו שיקרב להיותדיכ,ל
 מניחין כודאי מיד ימות חועיל לא אם הרפואה וע"י מידלא

 התם דאיחא דכ"ז ע"ז מש"ס וראייחו הספק ,תופסיןהודאי
 מתרפאין אין מת ספק חי ספק יוחנן ר' אמר חסדא רכאמר
 ומתרץ שעה חי' והאיכא ופריך מהן מתרפאין מח ודאימהן
 ליה קטיל כודאי רעכו"ם ופירש"י חיישינן, לא שעהלחיי
 דידעינן היכא מהן מתרפאין מח ודאי יחיה, אולי שיניחומוטב
 מהן מתרפאין לרפאותו ישראל כאן ואין ימות ירפאנו לאשאם

 ירפאנו ושמא מיית דכי כלאו דא ליה עכיד מאידעכו"ם
 בש"ס דאמרינן הא הקשו לחיי בד"ה שם וכתוס' ע"כ.העכו"ם
 אלמא שעה לחיי לחוש כשכת הגל את עליו מפקחין הנ"ליומא

 אם דהתם לטובחו עכרינן והתם דהכא למימר ראיכאחיישינן,
 וראי מהעכו"ם יחרפא ולא חחוש אם והכא ימוח חח,שלא

 הספק. למיעכד לדודאי שכקינן וכאן וכאןימות,

 להספק ותופסין הודאי מניחין ימות שודאי כיון כני"דלכן
 די"א אדם בחורת דרמכ"ן ,כ"ה ויתרפא יחידאול'
 כן פסקו א' סעי' קנ"ד סי' וכי,"ד רוצח. מהל' כפ"רוכרמכ"ם
 מתון להיות צריכין נפשות דיני הוא דוה כיון ומסיקלהלכה
 שכעיר מומחין רוכ עם וכדיקוח חקירות בשכע לכדוקמאוד
 שיש לפי כפול שהוא דמינכר רוכא דהיינו דיעות רוכעפ"י
 דחכם וכדסכמת דיעות רוכ עפ"י 'עשד לכן דדעת לקלילח,ש
 דכריו מכיא ווילנא דפ,ס ליו"ד רש"א וכגליון יעו"ש.שכעיר

 קנ"ד. כסי' עיי"שלהלכה
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 ממש זו בשאלה ג"כ נשאל עטלינגער מהר-יוהגאון
 וכתב קי"א סי' ציון בנין שו"ח בספרוכמבואר

 ג"כ והביא להחיר דיש פשיטא עכו"ם רופא רע"ימקודם
 יש ישראל רופא ע"י רגם כתב ולמסקנא הנ"ל ע"זמש"ס
 שניתן מכאן ירפא ורפא דס"ה ב"ק בש"ס אמרינן רהאלהחיר
 הקביה יאמר שלא דקמ"ל פי' ורש"י לרפאוח, לרופארשוח
 של"ו סי' יו"ר ובטור בח"ה הרמב"ן אולם מסי, ואנאמחי

 הורג ונמציתי אטעה שמא הזד לצער לי מה יאמר שלאפירשו
 שיש אעפ"י יעו"ש, לזה לחוש הרופא דא"צ הרי בשוגג,)פש

 או שלו הרפואה דע"י דהיכא לני"ר כלל דמי דלא בזהלפקפק
 ב"ה )ובזמנינו ויחיה, שיתרפא שקול ספק עכ-פ יש הניתוחע"י
 היכא אבל חלילה( שימוח דהו כל ספק רק יש ניתוחים מיניככל

 ראיה אין שיחיה דהו כל ספק שיש הרופא יורעשמלכחחילה
 ידו על גולה בשוגג והרג טעה דהרופא דהיכא ואעפ"ימשם

 כתבו מ"מ של"א בסי' הטור שהביא מתוספחאכמבואר
 רמצוה כיון ברפואה דטעות זה מחשש למנוע ראיןהפוסקים
 נפש פקוח משום דהותר וכיון נפש פקוח בכלל והואקעביד
 החילול כלום יועיל ולא שימות שאפשר אעפ"י שבחלחלל

 רפואה מיני כל לעשות רציחה איסור בספק דמותרטכש"כ
 לא גופו רהשבת אברה השבת בכלל ג"כ והוא מחוייבובודאי
 כמו מאוד מתון להיות צריכין שאלתו בנידון לכן כידוע,כ"ש

 וצריכין הנ"ל השבו"י כמוש"כ בטלפון לכת"רשאמרתי
 כ"פ ששמענו בזמ:י:ו בפרט מומחין רופאין עםלהתייעץ
 ממון להוציא בשביל רק הכרח ללא ניחוחים עושיםשרופאים

 הוה בדירי וכן עצות אוברי שהם האומללה המשפחהמיד
 ליפול מבלי מקודש עזרחו לנו שלח חולים הרופא וב"העובדא
 ירפאיהו חנם והרופא וד"ל. הרופאים המנחחיםכרשת

 טשגיאוח יציליוו והשי"ח כנ"לויחלימיהו

ירירו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(:חקהק'

 זו שאלה ממש שדביא צ"כ סי' ע"ב כלל בינ"א עיין ב.1.
 שהוא אמרו מומחים ורופאים עלמא לי' כתקיףבחולה

 ואז רפואה לו ליתן לנסוח שרוצים רק ימות ובודאי יאושלאחר
 והשיב מותר, אם תיכף שימות אפשר או שיחיה להיוחיכול
 יעו"ש. שם והתוס' רכ"ז ע"ז הש"ס מרברי ג"כ ויסודולהחיר

 אחד. בסגנון מתנכאים הנביאים שכל רואההנך

 דקודם נינהו סתראי לכאורה צ"ע הנ"ל רע"ז רש"ידכדברי
 ירפאנו לא שאם חול' וז"ל כחב מח ספק חי ספקגבי

 ודאי דעכו"ם מהם מתרפאין אין ימות ספק יחיה ספקרופא
 מת ודאי גבי ולהלן יחיה, אולי שיניח ומוטב ליהקטיל

 ושמא מייח בלאה"כ הא ליה עביד מאי דעכו"ם כחבמתרפאין
 לי' קטיל ודאי דעכו"ם מקורם כחב רש"י הרי העכו"םירפאנו
 רש"י כוונח ראין ועכצ"ל שירפאנו, ספק שום שוב ליכאא"כ
 שדרך רובא והוי רמוכח אומרנא מכח רק גמור ודאי שזהלומר

 אנו ימוח או יחיה שמא האדם של הספק ולנגד לרציחההעכו-ם
 לומר רש"י כוונח ואין כודאי העכו"ם של הרוב אחמחשבין

 רובא. מכח רק גמור ודאישזק

הנ"ל

*

 סבסימן

 הרב ידידי לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום
 היוחסין שלשלת חו"ב המפורסם הגדולהגאון
 אייסנשטיין צבי מנחם מו"ה כש"תוכו'

 יע"א. לואיס הגאבד"קשליט"א

 מאח שנשאל מה בדבר העניה דעתי לחווח חרביניענותו
 בעוה"ר המתפרצים אורות אמת של חסדהח"ק

 שהנהיגו כרח ב"מ המחים של הטהרה לעשות מניחיםשאינם
 לכלוך מכל והדחה הרחיצה שאחר רנא מקדמת נ"ערבוחינו
 והמה מים קבין תשעה עליו ושופכין הנפטר את מעמיריןוצואה
 הח"ק יכולין אם השאלה לכן קבין, החשעה לבטלרוצים
 המח צרכי וכל התכריכין ולבישת קבורה עניני שאר כללעשות
 אזי וה על יסכימו לא ראם הדחק בשעת קבין תשעה עלולוותר
 וצרכי הענינים כל והכנת הרחיצה עניני בכל נכריםיחעסקו
 ולשכבי. לחיי בזיון וזהו נכרים ירי על יהיה הכלהלויה

 עיקר הוא המנהג מחים בקבורת הנהמים ענינים בכלה1ה
 מי על דמעכבין ש"נ סי' ביו"ד הב"ח שכתב כמוהדין

 דאבל בברייחא שהותרו בדברים אפילו המנהג לשנותשבא
 כמלאכים הראשונים מנהגי על מיוסרים הרברים וכלרבחי
 רמ"ו בסנהררין כדמצינו החלמוד חכמי מזמן עור דבריםוהרבה
 ומה בעלמא מנהגא בגמרא ומתרץ מניין, התורה מןקבורה

 כלומר ממנהגא לישתני דלא כדי למשה הקב"הראקבריה
 כוח גדול כך בישראל הנהוג ממנהג לשנוח רצה לאכביכול
 ישראל רבני יעשו מה אבל מתים בעניני בפרט ישראלמנהגי
 בענינים רהיחירא בכחא לדון וצריכין יפה עולה רורןשאין
 אח ולבחור ראפשר מה כל פנים כל על להציל וחמוריםגבוהים
 אח ולגדור ממרום רוח עלינו יערה והשי"ת במיעוטוהרע

 ברחמים.פרצחינו

 במתים ישראל מנהג וז"ל כתב אבל מהל' נפ"דהרמכ"ם
 נפחח ואם המת עין את מאמצין הוא כךובקבורה

 אותו שמדיחין אחר נקביו את ופוקקין לחייו אח קושריןפיו
 חכריכין אוחו ומלכישין שערו וגוזזין בשמים במיני אוחווסכין
 בסי' הטור לשון הוא וכן וכו' לבנים פשחן של בחוטחפורין
 הוא ההדחה דטעם הכלבו בשם שם הכיא הב"י ומרןשנ"ב,
 הרבה עוד ויש טלטולו, בעת המתעסקים יקוצו שלאמשום
 נטילח כגון בהן נודגין אנו שאין בפוסקים מובאיםמנהגים
 תשובת בשם משה בדרכי שכתב כמו השערות וסריקתהצפרנים
 הכנסח לביח ללכח המחרחצים החיים כדרך לרחצו זאבבנימין
 סי' חסידים ספר בשם הביא החח"ס הגאון ובצוואחבשבת,
 כדכתיב הנפש יציאת קודם ידיהם שנוטלים צדיקים דישחק"ס
 וכשמח אוחו רוחצין דכשנולד ה'( )קהלח ילך כן שבאלעומת
 במובן טהרה של הענק דכל נראה פנים כל על אוחו,רוחצין
 בקבלה לנו שיש מה רק בגמרא שורש לזה מצינו לאהאמתי
 בח"א כ"ח סי' ירוחם ברבינו כמכואר החסיר יהורה רכינומאח

 שפחי בחלק יבוק במעבר הוא וכן הנ"ל, בב"י הובאוברוקח
 לטובח רק הוא הרחיצה כל וברמב"ם ובגמרא כ"ב פרקצרק

 המלבושים חיקון בעת המחעסקים יקוצו שלא כריהמתעסקים
 רק מצינו לא טוטאה מכל להוציאו במובנו טהרה לשוןאבל
 של ענין ובפוסקים בש"ע נזכר ולא בפשוט נקיוח לשוןהוא

 בספר רק מנהג איזה בזה שיהיה גופו על לשפוך קביןחשעה
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 שתיקן ז"ל הזקן הלל בשם מביא אחרון בקו1טרס הפ1יםלחם
 דברי' מובא קבין, תשעה ידי על בטהרתו למת הרחיצהסדד
 עיין כן 1והגין אין דבומ1י1ו זה על וסיים יהודה לחם ביתבספר

 ג"כ. שמביאו היו"ד על המהרש"אבגליון

 לטהר ישראל תפוצות בכל המ1הג 1תפשט שכבר אעפ-ילכן
 מים קבין תשעה המת על להטיל הרחיצה אחרהמתים

 במקוה ה1פטר את לטבול המ1הג המעלה רמי צדיקיםוגבי
 כ-ה סי' אמת שפת כהלק 'בוק במעבר מצאתי אולםטהרה,
 רגלים בשלש לפחות עצמן והמטהרים והמקדשים ,ז"לשכתב
 בארבעים גופם בטבילת לא אם הכפורים ויום הש1הובראש
 על מטילין לפחות ברם בטהרה תיקון ודאי להם היה זה כיסאה
 אמת של חסד שבכלל לי יראה מים קבין תשעה ורובםראשם
 הנה בחיים דרכו שכך ביודעם בטהרתו המתעסקים עמושיעשו

 קבין תשעה גופו ועל ראשו על יריקו שטיפתו בשעת כי טובזה
 עכ"ל.וכו'

 כן ש1הגו הא1שים על רק הוא שהמ1הג ברבריוכובואר
 כלל מועיל אי1ו דמילתא לקושטא והריבחייהם

 ,אין הט,מאה אבות אבי הוא המת דהרי לטהרה קביןהתשעה
 של הטעם רק קבין, בתשעה לא ובודאי במקוה כלל טהרהלו

 אדם החכמת שכתב כמו הוא קבין בתשעה או במקוההטהרה
 1גע' שהן מהקליפות לטהר כדי ז' סעיף משה מצבתבקו1טרס

 רח"ל. ארםב1י

 מה אבל אדם לכל כן לעש,ת המ1הג דהשתא אעפ"ילכן
 זה בשביל וכי בוה רוצים המשפחה שאין במקום1עשה

 של חסד עמ, ולעשות הדברים שארי בכל המת עם 1ת1הגלא
 1ק1'ס מדוע לכבודו לעשות דאפשר מה בכל להשתדלאמת
 יתעסקו לא אם דודאי 1כרים עמו שיתעסקו אותו למסוראותו
 אסור וראי וזה 1כרים הכל יעשו קדישא החבורה א1שיעמו

 נכרים יתעסקו שלא דאפשר מה ככל להשתדלזמחוייבים
 ישראל. שלבגופות

 גם כתב וכן ד"ו בביצה המאירי דברי הביא יפהוכת"ר
 דמת בגמרא דמבואר דהאי פ-ב בסי' הדשןהתרומת

 הטהרה דגם ס"ל דהמרדכי עממים בו יתעסקו ראשוןביו"ט
 בה שכתוב 1כרית תשובה דמצא כתב והוא 1כרים ידי עלע'שין

 מפני סדין דצריך המרדכי שכתב דמה אותו מטהרימדישראל
 ישראל ידי על לטהרו לכבודו לחוש יש טפי אדרבאהכב'ד
 לפי אי1ו 1כרים 'די על המת הוצאת דאפילו בקש אובידים
 שליט"א כת"ר ומש"כ 1כרים. 'די על לטהרו שכן מכלכבודו
 יגע שלא ליזהר ראיה להביא שכתב הגרשו1י עבודת ת שו"בשם
 לבל שצוה ע"ד אבי1ו ביעקב שמצי1ו ממה ישראל במת1כרי
 שהם מ1כדיו אחד ולא מצרי איש ולא ב1יו רק במיטתויגע

 אין באמת ויחי. פרשת התורה על ברש"י כמבואר כ1עןמב1ות
 מהשגתי1ו למעלה שקדושתו אב'1ו מיעקב ראידלהביא

 מי1יה. למיגמר ליכא פשוטיםולא1שים

 ללמוד יש כת-ר שהזכיר רל"ח בסי' צדיק הצמח מדבריאך
 חיל באיש שאלתו בדבר היתר להמציא טרח דהואהרבה

 לקבור עצמו את לטמא רשאי אם החולים בבית המשמשכהן
 יקבר בו יטפל לא אם שגם כיון מצוה מת 1קרא אם יהודימת
 ופלפל החולים, בבית שם המשמשים חיל א1שי 1כרים ידיעל

 הבריות כב'ד משום הותרה דטומאה דכיון מטעם לולהתיר

 הבריות כב,ד מקרי 'שראל בגוף 1כרי 'תעסק שלא זה גםוהרי
 הבריות כב,ד משום מצ'ה למת לטמאות לכהן שמותר כמולכן
 מת בקבורת לטפל לטמאות להכהן להתיר סברא 'ש כןכמו

 שיהיה לישראל הוא דג1אי 1כרים בו יטפלו שלא כדיישראל
 'ש 1קודות 'בכמה בזה שהאריך יעו"ש נכרים 'די על1קבר
 מכל דבריו ,לפי בזה, להאריך מקומו כאן אין אבל על"להעיר
 במתי 1כרים יתעסקו שלא הבריות כבוד מש,ם דירן ב1ידוןשכן

 על דאפשר מה בכל ולעשות קבין התשעה על לוותר ישישראל
 כה1ים טומאת על דאם הדברים שאר בכל ישראל מנהגיפי

 קבין התשעה על לוותר להתיר מקום יש בודאי הצ"צהתיר
 בהם יתעסקו שלא המתים עם חסד ולעשות המת כבודמשום

1כרים.

 גדולי חתרו דכבר בזה להתבו1ן יש 1אמר כה אםאך
 קבורת על ברכה חז"ל תק1ו שלא מה על להביןהאחרו1ים

 דתורה מן שה'א 1ראה תצא פרשת הספרי דמלש'ןמתים
 כי כתיב בי-ד בהרוגי ררק 1ראה דמ"ו בס1הדרין הש-סומלשון
 וכן בעלמא, אסמכתא רק ה" מתים ובשאר תקבר1'קבור
 משום או בזיו1י משום קבורה שם דבעי בגמרא להלן שםמשמע
 להאי דליקבריה בעינא לא אמר אי מי1ה 1פקא למאיכפרה
 אמרת ואי כפרה בעי1א לא אמר הא כפרה משום דאיגברא

 ה'א 'כי בעי1א לא לומר יכול הוא האיך התורה מן היאדקבורה

 פי על אף אדם כל על שהוא התורה מן עשה מצות לבטליכול
 רק שהוא ודאי אלא לבטל כמי1יה כל לאו לטובתושהוא
 אפשי אי לומר יכול ולכן בעלמא אסמכתא 'קראמדרב1ן
 שכתב בר"ח ועיי"ש לטובתי. רק והוא הואיל חכמיםבתק1ת
 מובא אדם בתורת הרמב"ן אולם מדרב1ן, רק שה,אבפירוש
 כתבתי הרמב-ם ובשיטת מה"ת שהוא ס-ל שס"ח סי'בב"י
 אבל מהל' י"ב בפרק ברמב"ם עיין הכרע, שאין אחרבמקום
 שם, יעויין הש1י ובשורש רל"ח מצוה המצות ובספר ח'הלכה

 אפילו לכן בזה הארכתי בשר כל רופא בקו1טרס ח-אובספרי
 מברכין שאין מה בעי טעמא מדרב1ן רק שהוא דאמרלמאן

 זו. מצוהעל

 בש"ס חסדא לרב זה על מברכין שאין הטעם כתבוהגר"א
 בנכרי שכשרה מצוה דכל רקסבר דמ"במ1חות

 רשאים דאין שביאר1' מה לפי אולם לברך צריך איןבישראל
 לכה1ים אפילו ומותר 1כרי ליד לקבורה ישראל מתלמסור
 קדוש ישראל דגוף מצוה למת כמו 'שראל מתי לקבורלטמאות
 אין טעמא מאי זה לפי קשה - בהם ליגע רשאים 1כריםואין

 חסדא. דרב טעמא תו דליכא כיון זו מצוה עלמברכין

 מתים קבורת על לברך שאין מה אחר טעם לפע"ד 1ראהאכן
 פרק בריש בר"ן דבריו מובא הראב"ד שכתב מה פיעל

 מים 1טילת על ברכה חז"ל תק1ו לא הכי דמשום הבשרכל
 ממלח יסתכן שלא משום אלא 1תק1ו דלא דכיוןהאחרונים
 שעה בכל מברכין שאין כמו זה על מברכין אין לכןסדומית

 דמים ד1-ג ברכות במסכת דאמרי1ן ומה הסכ1ה, מןש1שמרים
 והייתם ראשו1ים מים זו והתקדשתם ש1אמר מצוהאחרו1ים
 אלא איירי לא דהתם לומר יש האחרו1ים מים אלוקדושים
 כדאיתא ידיו ליטול צריך שהוא מווהם דבר וכשאוכללמברך
 פסולות מזוהמות ידים כך לעבודה פסול מזוהם שכהן כשםהתם

 אין המסובים לשאר 1מי א' מזוהם דבר אכל בלא אבללברכה
 כתב ועוד יעו"ש, סדומית מלח משום חובה אלא מצוהב1טילתן

 ברכה מברכק לגבי1ה תבשיל שבין ידים דב1טילת הראב"דשם



פז י בנמי ס"ג ס"ב, סי'שו"תיו"ד ת יב

 האחרונים דמים לחובה דמו דלא משום חובה להו דקריאע"ג
 אבל איכא נמי מצוה הכא אבל סכנה משום אלא ליתאדהתם
 מן להימנע אלא באין שאינן מצוה מקרי לא דבזה אומריםיש

 יעו"ש.העבירה

 שהכריע דכיון שמעתתן שפיר לן נרווח הראב"ד דבריולפי
 תקנו לא העבירה מן להימנע רק בא דהדבר היכאדכל

 ליד ישראל מתי ליתן דאסור לעיל דברינו ולפי זה, עלברכה
 דיש עבירה דוקא ולאו ברכה תקנו לא לכן בהם לדתעסקנכרים
 משום הוא הענין דתכלית דבר דכל לומך הראב-ד דכוונתלומר
 בשלילה רק מצוה הוי כן אם חיצוני נגורם החוץ מן אחרדבר
 והגאון לברך, צריך אין לכן העבירה. מניעח משום דוקאולאו

 מקבורת שכר ליקח מותר איך החוו-ד להגאון הקשהרעק"א
 עיין החיפלה, למעט רק הוי מתים דבקבורת לו ותירץמתים.
 בקבורה ניחא שפיר לכן יעו"ש קנ"ח סי' או"ח חח"סבשו"ת

 דכולה כויוני או המת יתכזה שלא העיקר כן אם בזיוני משוםאי
 לא העיקר נמי כפרה משום ואי בשלילה וה הרי ממילאחיי
 מעשה על ברכה חקנו לא לכן החיצוני הגורם רק הפעולהעצם
 דליכא אפשר טעמא האי דליכא היכא לכן הראב"ד. לדעתזו

 ב"ר אלעזר רבי גבי ב"מ בש-ס שמצינו כמו קבורהחיוב
 לא גביה שייך היה דלא כיון שנה כ-ב לקבורה ניתן שלאשמעון
 אלעזר דרבי במהרש"א עיי"ש בזיוני משום ולא כפרהמשום
 תעשה בלא גם ועובר מצוה דקבורה אעפ"י הקבורה על חשלא
 נסיון לידי בא כבר והוא בזיוני או כפרה משום דקבורהכיון
 לא נמי וכפרה בזיון לידי יבוא ולא בו ישלוט ותולעה רמהשאין
 נראה כן עליו ומכפרין ממרקין היו לו שהיה דיסורין צריךהיה
 עפר. שוכני וירננו ויקיצו לנצח המות שיבולע ויה"ר בזה.לי

 מכבדו פורים בשמחת מברכו תורחו שלום דורש ידידו'
כערכו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(:חקהק'

 תשל"ו שני אדרח'

 כ(גסיכ~ן

ב"ה,
 הגאון הרנ לככוד והמשכה כרכיי' וכרכהשלוס

 יצמק מוה"ר כשיית בלוס אוצר חו"כהמפורסס
 קנדה טורונטו בעיר רב שליט"א,אהלבוים

יע"א.

 ויש כשר יין שעושין גדולה קאמפאני של בגח שאלחובדבר
 רק גמור בהכשר הולך והכל נכרים עובדים הרבהשמה

 דהיינו הנכרים ע"י נעשה זה היין לחוך הסוכר נוחנקכאשר
 האם ידים בתי ע"י היין לחוך סוכר של השקים מוריקיםשהם
 בטוב בזה האריך וכח"ך השאלה, חוכן זה היין על חששאין
 מותר בכוונה שלא עכו"ם מגע דהוי להוכיח הגיון ומיטבטעם
 לאו דהאומות הזה דבזמן הרמ"א מש"כ ועפ"י בשתיה,אפילו

 בכוונה. שלא מקרי מגען כל נינהועכו"ם

תשובה:

 מוריקים שהעכו"ם השאלה בציון נותב שנת"ר מה לפיהנה
 כלל נגיעה שום זה אין הרי היין לתוך סוכר שלהשקים

 נלל נגיעה וה אין הסוכר שמערין דמה אחר דבר ע"יאפילו
 לר' אפילו בשתיה מותר היין לתוך מים מוריק אם אפילודהרי
 אמרינן לך לך משום עכו"ם שמזגו יין דאוסר דנ"ח בע"ויוחנן
 רמותר מודה במים מ-מ ז' סעי' קכ"ה בסי' להלכה וכ"הנזירא,

 חיבור ניצוק לי' דאית מאן דאפילו בסק"ו שם הש-ךוכמוש-כ
 דאפילו שם הש"ך ומסיק לא, ליין מים אבל ליין יין דוקאהיינו
 ולשיטת ממים עד'ף לא הסוכר וממילא מותר במים נגעאם

 וריקה רכל עלם טוב יוסף ר' בשם כל בד"ה נ-ט: בדףהחוס'
 ר' ולהרב בשתיה מותר בכוונה אפילו דבר שאר או אבןליין

 מותר מויגה בכוונת שלא מים זרק אם הד'ן היא מקוצימשה
 טהור שבוב דכל בגמרא אשי כרב דס"ל ולשיטחם בשתיה,היין

 כפי"מ לרש"י אולם כשתיה, ומותר נסך יין עושה אינוכעכו-ם
 במגע ס"ל דרש"י התם בד"ה להלן והתיס' הרשב"םשפירשו
 בין ומחלק בשחיה אסור בכוונה שלא אחר דבר ע"יעכו"ם
 בחמתו שלא דזורק דהיכא כחמתו, שלא לזורק כחמתוזורק
 חיישינן לבור סמוך שהיא כיון מ"מ טהוך בזב שזריקהאע"פ
 אלא בידו אוחז הי' שלא לפי בחמתו בזורק אבל בהיין נגעשמא
 ממילא ביין נגע שמא למיחש תו ליכא לכן זרקה לבורסמוך
 בהאבן נגע שלא היכא רק הוא בחמתו היתך לפירש"ילפי"ז
 מגע כאן כלל וליכא זורקה לבור סמוך רק להיין וזורקובידו

 בחמחו ושלא מכחו לאו לבור ובא לבור שמתגלגל כיוןעכו"ם
 לבור סמוך שהוא כיון מ"מ להבור בהריא וורקו שאינואעפ"'
 כיון שרי ענין בכל התוס' לפי' אולמ ביין יגע שמאחיישינן
 לדעתס דמותר בכוונה שלא אחר דבר ע"י עכו"ם מגעדהוי
 ועיין בזה מש"כ זו משנה על יו"ט בחוס' ועיין בשתיה,אפילו

 ה-ג. בר"ה דנ"ז לעיל בתוס'עוד

 לתוך חפץ או אכן דהזורק פסק ד' סעי' קב"ה סי'ובש"ע
 עד דוחהו והיא מחגלגל התפץ ואם בשתיה מותרהיין

 אפילו מותר בחמתו כן עשה ואם בהנאה אסור היין לתוךשנפל
 דבזריקה ומשמע סק"ח, ובש"ך סק"ח בט"ו עיי"שבשתיה
 בין כלל מחלק דאינו כיון בשתיה מותר לבור בידו בהדיאאפילו
 לשלא בחמתו בין המחלק הרא"ש פי' מביא והב"י לא, אובידו

- ז' ס"ק בט"ו מובא -בחמחו  ומסקנח יעו"ש אופנים בשני 
 בחמתו שלא בזורק ולאסור בראשון לפי' לחוש דישהט"ו
 בהיין נגע שלא ברור שלא כל היין עד ודוחהו מחגלגלוהחפץ

ביד.

 אינו שהעכו"ם השקים מתוך סוכר במוריק לפי"זממ'לא
 בלי עובד העכו"ם אם לכן בהשקים רק בהסוכרנוגע

 לנגיעה בכוונה שלא אחר דבר ע"' נגיעה הוי נמי ידיםבתי
 בנגיעה דרק מרובה הפסד במקום שלא אפילו בשתיהומותר
 במקום דק בסקע"א הש"ך מחיר מגע בכוונת אחר רברע"י
 כמוש"כ ע"ז עובדי אינם דנכרים בזה"ז לדידן מרובההפסד
 הב"י שהגריר לפי"מ בכוונה שלא בני"ד הוי ובודאי כ"דבסעי'
 אחר, ברבר עוסק ואינו בהיין ליגע שרוצה היינו כוונההמובן
 או למודדו מכווין שהיה כגון אחרח בכוונה אבל כוונה מקריזהו

 לנגיעה בכוונה שלא מקרי לתוכו שנפל חפץ או פרילהוציא
 בנגע אפילו מוחר ג"כ בזה"ז להרמ"א יין שהוא כלל ידעובלא
 שנכנס בעכו"ם דמחוזא בעובדא '"ב בסעי' לעיל והנהביד.



 י בא ס"ג סי'שו"תיו"דביתפח
 כיין ונגע מחפש כשהוא ידו ופשט יין לבקש ישראל שללחנות

 שתק מדוע ע"ז להעיר יש ולכאורה בהנאה, היין אסורושכשכו
 וצ"ל בשחיה, אפילו מותר היין בזד"ז דלדידן הגיה ולאהרמ"א
 אז אחריני מידי שהוא סבור דדעכו"ם היכא דדוקאלפיע"ד
 כ"ד בסעי' הרמ"א כוונת וזה גופא, ביין כשנגע אפילומותר
 של היא אם חבית על לי' ומספקא יין מחפש שהנכרי היכאאבל
 דזה המחבר מיירי ובזה בכוונה עכו"ם" מגע "הו"ל לא אויין
 לחנותא עייל דעכו-ם בגמרא כמבואר דמחוזא מעשההי'

 אז לא לו אמרו וכאשר לזבוני חמרא לכו איח ושאלרישראל
 וז"פ בכוונה נכרי מגע דהוי אמרינן שפיר בזד לחפשהתחיל

לפיע"ד.

 רבי נ"ח בדף החם בסוגיא דאיתא מה לתרץ נזדדארווחנא
 וקא יתבי הוו נהוראי בן יוסי ורב ארזא בןיוחנן

 דרמא לבחר אשקינן חא ליה אמרו גברא האי אחא חמראשתי
 וחד בהנאה אפילו אסור חד הוא דעכו"ם מילתא איגלאילכסא
 אסר שפיר דאסר מאן לוי בן יהושע ד' אסר בשתיד, אפילושרי
 דעתיה סלקא אמר מימר דאסר מאן שרי שפיר דשריומאן
 ונסכיה, הוא חמרא ודאי אלא שחי קא שיכרא הני כידרבנן
 הני כי דרבנן דעתי' סלקא אמר סימר שרי שפיר דשרימאן
 שיכרא ודאי אלא אשקינן תא לדידי לי ואמרו שחו קאחמרא
 אהרדי סחרי הדיוקים ולכאורה נסכיה, ולא שתו רקאהוא

 שתו שיכרא הני כי רבנן דאמרי דאסר דמאן אמרדמעיקרא
 רק שרי הוי לי' מספקא הוי דאי סשמע הוא חמרא ודאיאלא
 הני כי דרבנן דס"ד דשרי דסאן אמר ואח"כ אסור חמראבודאי
 דוי שיכרא ודאי אלא אשקינן תא לדידי ואמרי שתיחמרא
 אסור הוי שיכרא או חמרא אי לי' סספקא הוי דאימשמע

 דסיפא. לדיוקא דרישא דיוקאוקשה

 צריך בשתיה להחיר דודאי עיקר דסיפא דדיוקא צ"לדע"כ
 דאי לנגיעה בכוונה שלא מקרי דזהו שיכרא ודאילהיות

 עכו"ם למגע למיחש לי' הוי שיכרא אי חמרא אי לי'מספקא
 דיש שביארנו וכמו - דגמרא מדינא לשתיה עכ"פדאסר
 מותר אז אחריני מידי שהוא סבור דהעכו"ם היכא ביןחילוק
 זה שיכרא אי חמרא אי לי' במספקא אבל גופא בייןכשנגע
 הנ"ל, י"ב כסעי' דמחבר כדינא בכוונה עכו"ם מגעמיקרי
 אבל חמרא כודאי רק לומר צריך דנאה אפילו דאסורוברישא
 בהנאה עכ"פ מוחר שיכרא אי חמרא אי לי' דמספקאהיכא

 לפיע"ד וו"ב שיכרא ודאי להיות צריך בשחיה להחידוברישא
 שפיר. בגמרא הדיוקיםומתורץ

 שאינם בעכו"ם בזה"ז להקל הרמ"א שכחב עפי"מעכ"פ
- ג"כ בני"ד מותר בודאי ע"זעובדי  אזיל הרמ"א 

 בסחם להקל שם שרצה קכ"ד בסי' בחשובוחיו לשיטתי'בזה
 דפוסים בכמה ההיא והחשובה סכנה בו שאין לחולד אפילויינם

 מרבינו היא התשובה באמת אם מסופקים ורביםנשמטה
 הל"ז דסנהדרין פ"ד מהירושלסי הוא שם חילי' וכלהרמ"א
 ממפרשי רבים אולם ביי"נ, מדקדקין אין החםדאיתא

 כתוב שהיה המדפיסים לידי נפל שטעות משעריםהירושלמי
 הנו"ן במקום ג' כתוב והי' למעלה בדד נו"ן יו"ד ביחבי"נ

 כבר הביא אי יג"ש בן בקטן מדקדקין שאין ר"ל בי"גומובנו
 של בעכו"ם שמקיל ביו"ד כאן הרמ"א מדברי אולםסימנים

 הרמ"א. מרבינו היא כן דהתשובה נראהזמנינו

 הוא ומשמשי' ע"ז בטוב יךיעה שהגדר כת"רדמש"כ
 ומזכיר שזוכר היינו בטור וכ"ה כגמראכדאיחא

 אוסר דאינו קטן כמו הוי מזכיר אינו אם וממילא ע"ז שםבפיו
 אינו בשחיה אפילו ולשמואל לרב בשתיה, רק בהנאדמדינא
 ע"ז שם מזכיר שאינו גדול ולכן דבירב, כמעשה עיי"שאוסר
 בזה"ז עכו"ם כל זה בלא הנ"ל הרמ"א לדברי דרי כקטן.דינו
 יין בהל' דוכחי בכמה הש"ך לנא כייל וכללא כוונה בלאהויין
 מותר לדידן בזה"ז בשחיה דגמרא מדינא דאסור יין דכלנסך

 אפילו מותר בכוונה שלא אחר דבר ע"י ובנגיעה בשחיהאפילו
 בהפסד רק מוחר בהיין דבנגיעה מרובה הפסד במקוםשלא
 ח"י ס"ק קכ"ג ובסי' מ"ג ס"ק קכ"ג סי' בש"ך כמבוארמרובה

 סק"א.וקכ"ה

 דיין מבשלים להיין הסוכר שנוחנין שקורמ כת-רוכ1ש"כ
 הרא"ש הראשונים שיטת ידוע מעלות 180בערך

 יין נקרא דמאימתי ג' סעי' קכ"ג בסי' המובאיםוהרשב"א
 ע"י ממידחו שיתמעט רהיינו האש גבי על משהרתיחמבושל
 סולדת שהיד היכא לח בדבר והרי סק"ז, בש"ך עי'"שהרתיחה

 קצח מהמדד ג"כ נתמעט זה בשיעור ומסתמא כמבושל דינובו
 רחב"א אמר בו סולדת יד של השיעור מ' דף שבת בש"סועיק
 שי"ח סי' או"ח בש"ע הוא וכן כו ניכויח תינוק של שכרסונל
 בינוני אדם שיד דשיעורו כתב ל"ד כלל באו"ה אסנם י"ד.סעי'
 שכתבו ודא"ר הדרישה בשם הכיא סקל"ז ובמה"ש בו,נכוד

 בחבשיל סווית היד אם דשואלים הוראה למורי תשובהדמכאן
 של בגובה הוא החום אם לכן יעו"ש, אינו וזה באצבעמשערים

 כדי ובאיסורין נסך בו שייך ולא מבושל הוי בודאי מעלוח175
 סעלוח. 90 של בגובה גם מחמרינן מבושל נחשבשיהי'

 ומנש"כ אוחו מבשלים אין אם אפילו כשר היק לדינאלכן
 כנ"ל. מעלות 175 של בחום אותוכשמבשלים

 הטוב, בכל מברכו דוש"חידידו,

 חופ"ק. ליעבעס אייזיקי?חק

 תשל-ו שבטד'

 סקי"ח שי"ח סי' או"ח במג"א עיין בו סולדת ידובשי,נוך
 מהירווטלמי הביא סק"ה ק"ה סי' יו"דובש"ך

 במפרשי עיי"ש בו שולטח היד החם דאיתא כירהסו"פ
 סי' ליו"ד ובפת"ש הירושלמי, דברי בפירוש ותלויהירושלמי

 אינן דאנן שכחכ לחולין בחידושיו דבכו"ש דברי הביאק"ה
 ראוי דאורייחא במידי לכן נכוד חינוק של כרסו בשיעורבקיאין
 הוא כמד לדעח חקרו האחרונים מגדולי הרבה אךלהחמיר,
 מובא הרוק כחמימות דשיעורו מבואר ק"ד סי' ובחוו"ידשיעור
 בי' למיכל שרי כסא בי' חלבא דחלכ איחא ובבה"גבפת"ש,
 מחמימוח יוחר 11ה הוא, צונן לי' דחולבון בשעחא דחלבבשרא
 דאפילו וכחבו הש"ע מפרשי באחרונים דבריו הובאהרוק,
 בשעת חלב של חום משיעור יותר להחמיר אין תורהבאיסור
 אינו אדם של רוק של דחום ידוע אבל הבה"ג, דעח לפיחליבה
 הבקיאים שאמרו וכפי חליבד בשעח בהמה חלב של חוםכמדח
 מעלוח ארכעים לערך עולה חליבה בשעת בהמה חלב שלשחום
 צלזיוס מעלוח 37 הוא בריא אדם גוף של וחמימוחצלזיוס
 לכן מעלוח 35 לערך הוא מפיו שיצא לאחר דאדם מפדוהרוק
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 מעלוח 90 לערך וזהו זה. חשבון לפי לחוש צריכיםלחומרא
 שכתבת' כמו להחמיר צריכים היין ננישול לקולא אכןפידנהט,
לעיל.

הנ"ל

 סדסימן

 הרב מכובדי ידידי ה"ה רבה לגבראשלמא
 שלשלת נעלה מאוד הדגול המפורסםהגאון
 ולקין שמואל מוה"ר כש"ת מב"מהיוחסין

 יע"א. לוקאטש הגאבד"קשליט"א

 של בהענין ולעיין לחוו"ד חרביני ענווחו נידידוח.אחדש"ת
 נבוך אני מעורי באמח בהמוח, של הלשוןניקור

 וגם "הלשון" בפירוש כלל נזכר לא דבגמרא כיון זהבענין
 בפ"ז ז"ל הרמב"ם ומכללם הזכירו לא הראשונים מגרוליהרבה
 מיכן הלשון שבצד הלחי חוטי רק הזכיר הלי"ג מאכ"אמהל'
 הזכיר, לא גופא הלשון וחוטי הרם חוטי בין מונה זהומיכן

 נזכרו שלא חוטין שאר גם הזכיר שם שהרמב"םואעפ"י
 הה"מ כחב ע"ז אבל דדמא חוטי חרי רק ליחא רבגמראבגמרא
 אלא הני רלא"ד סבור שהוא מפני חוטין שאר גם רבינודמש"כ
 וכ"כ ומליחה, חחיכה צריכי השחיטה לביח דסמיכי הניאפילו
 מה על הוסיף רהרמב"ם וכיון בהה"מ, יעו"ש מפרשיםמקצת
 א"צ. דלדידי' בהדיא ש"מ הזכיר לא לשון וחוטי בגמראדאיחא

 חוטי בהני נטעה שלא לבאר נחיח דהרמב"ם כיוןומסחברא
 שלא הלשון חוטי ג"כ לומר הו"ל השחיטה למקוםדסמיכי
 חוטי בכלל ונכללו א"צ דבאמת דס"ל ש"מ ניקור דא"צנטעה

 החחחון.לחי

 הוו חוטי חמשה וכו' אביי אמר בדצ"ג איחא חוליןובש"ס
 דידא וכו' דמא משום וחרין חרבא משוםחלחא

 הוא דקים וחוטין שבלחי ודלועא ופירש"י דמא משוםודלועא
 הנה דם, משום הם שאף הצואר מזרקי חנא לא הלכךדקחשיב
 לשון כלל הזכיר ולא החחחון לחי היינו דלועאלפירש"י
 דקין חוטין ררק להלן דכתב כיון רש"י בכוונח שי"לואעפ"י

 דם משום הם שאף הצואר מזרקי חשיב לא להכי דקחשיבהוא
 נשנו ולא דם משום שאסורים דנרים שיש מלשונודנראה
 אלו רק הזכיר לא דרש"י כיון אבל הצואר, מזרקי כמובגמרא
 שהכל דרמב"ם דברי בפירוש הה"מ כמוש"כ רכוונחוצ"ל
 ובכלל הצואר מזרקי בכלל הכל לרש"י כן כמו הלחי חוטיבכלל
 חוטין אבל דלשון שבצד חוטין גם דנכלל י"ל הצוארמזרקי

 לא.שבלשון

 לא דאי חוטי דחמשה מימרא האי על הקשה כמידושיודהר"ן
 שחט בלא הרי חוטי תרי הני איריא מאי הורידיןחחך

 ואי שבגוף הדם חוטי משום אבר אבר לחתכה צריךהורידין
 חוטי משאר טפי ודלועא רידא אסורי אמאי הורירין אחשחט
 דסמיכי ראעפ"י חוטי הני נקט דלרבוחא בחירוצו עיי"שהגוף

 מדבריו מוכח עכ"פ להם, מועלח הורידין שחיטת איןלורידין
 שורש במקום דהיינו לורידין סמיכי הוו בגמרא דאיירידהני
 הראב"ד מרברי הניא כר"ן שם ולהלן גופא, כלשק ולאהלשק
 דמא משום ודלועא דידא דאמרינן רהאי שלו משהובאיסור
 הלכך הבהמה יר במקום העוף דגף העוף שבגף לחוטיןה"ה

 שבכחף וחוטין העוף לחיי עצם וכן האגפים עצם לחחךצריך
 לחתכס, וצריך הם דלועא נכלל הלשון ושתדת הם ידאבכלל

 במקום הלשון שחחת מהחוטין שהמרובר בפי' נראהמרבריו
 בעי אומצי גבי לקמן רש"י מרברי נראה וכן לדלחי,חיבורם
 היינו הצואר חוטי ואם ורידין, הצואר חוטי מזרקי דפי'ומזרקי
 במקום היינו רדלועא מזה מוכח לעיל רש"י כרמפרשדלועא
 וגם הלשת חחת בחחיכה שם ודי התחחון ללחי הלשוןחיבור
 השורש המה והעי"ן שהלמ"ד נראה דלועא המלהפירוש
 אבל דקנ"ה ובשבח לעט עדך נערוך עי' לועס, כמוופידזשו
 הפה בחוך ז"א הלעטה מקרי להחזיר שיכולה רבמקוםמלעיטין

 הלשון. בשורש וזהו הבליעה לביחקרוב

 שם שכתב כן נראה ס"ה סי' בב-י המובא הרוקח מלשוןוגם
 מזרקי והם הבהמה ובגרון שבצואר החוטין להסירשצריך

 ואחד מימין אחד הצואר צדי משני גידים ב' ובעוף דםמלאים
 הב"י ע"ז וכחב דם, מלא הצואר שבאמצע חוט ויוצאמשמאל
 בגמרא מצאתיו לא דם של חוט יש שבלשון ג"כ הטורשמש"כ

 שבלשון דחוטין הראב"ד בשם כחבו ובר-ן שהרשב"ארק
 שבטור העיטור מבעל הניקור בסדר להלן וכן הם. דלועאבכלל
 שורש תחח כסכין ומחתך אחר גיד דמוציא ג"כ איחאשם

 דדברי ע"ו כחב הב"י ומרן דם. של חוט ממנו ומוציאדלשון
 כלל א"צ ראל"כ הגוף מן הראש הפריד בשלא בזההמחבר
 כל נחתכו כבר הגוף מן הראש רהפריר דכיון חוטין שוםלהוציא
 דברי על בזה מש"כ בפרישה ועיי"ש להסירן, חו וא-צהחוטין
 ויש המהרש"ל במש"כ שם והאריר בת"ח הרמ"א ובדבריהב"'
 דברי שהביא שם בב"ח גם ועיין ואכ"מ. ברבריהםלהעיר

 מורים כ"ע דלועה המובן לעצם עכ"פ אבל הב"י, עלהחולקים
 הלשון. שורש עלדקאי

 שבלחי החוטין וז"ל כחב ס"ה סי' בשו"ע המחבואולם
 נראה "ובלשון" ומכאן מכאן הלשון שבצדהחחחון

 נשם בב"י דבריו לפי וזה דס, חוטי יש עצמו שבלשוןמדבריו
 רק זה אבל דם מלא חוט יש הצואר שבאמצע שכחבהרוקח
 דברי על הסי' בריש כתב בעצמו הב"י והרי שם, כמבוארבעוף
 מצאתיו לא דם של חוט יש שבלשון הטור שמש"כהטור
 רחוטי הראב"ד בשם כן כתבו והר"ן הרשב"א רקבגמרא
 הראב"ר דברי לעיל שביארנו מה ולפי הם. רלועא בכללהלשת
 הצואר חוטי רק הלשון חוטי על ברבריו כלל מבוארלא

 על המהבר כוונת דגם צ"ל כרחך על לכן הלשון,ושנשורש
 בביאורו הגר"א מדברי נראה וכן הלשון, שבשורש הדםחוטי
 הראב"ד דברי וד ובלשון רמש"כ המחבר דברי על שצייןשם

 בבהמה דיש גאון בשם שם הביא והטור דלועא, בכללדנכלל
 שזה הטור ע"ז וכחב לחתכם וצריך דם של וגידין חוטיןכמה

 הגידין רק לחחוך א"צ דגמרא דמדינא בגמרא נזכרה לאחומרא
 קאי אי הטור רברי בפירוש נדחקו והב"ח הב"י ומרןהנזכרים,

 הגאון, דכרי על רק או הרמכ"ם כשם למעלה הנזכר כלעל
 דגמרא מדינא דלאו להטור דס"ל בודאי הרם חוטי עלעכ"פ
 דבהמה ידא במקום הוא העוף דגף חזינן והרי ממנהגא רקהוא
 החוטין בעוף ליטול דא"צ די"א ג' בסעי' הרמ"א כחבומ"מ
 כמו מדינא זהו שלהראב"ד אעפ"י המנהג רכן וסייםהללו,

 הש"ך אבל ע"ז תמה הדרישה הרי ובאמח לעיל.שנחבאר
 מגדולי לאחד מצינו והרי הרמ"א דברי שפיר מיישב ו'בס"ק

 לא זד וכל לשנים בעוף הגף עצם לחתוך שהצריךהאחרונים
 מקומות ג"כ מצינו בני"ד ולכן זו. לחומרא מקום בשוםנהגו
 בדר"ח מובא בכה"ג כמבואר הלשון בניקור נהגושלא
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 הלשון בשורש אפילו ",וה הלשון חוטי נ,טלין אינםשבק,שטא
 ולכן כמבואר לנקר צריכים מדינא זזהו התחתון" לחיבמקום
 בס" בתשובה הנ"ש בשם שם הביא וכן הזה מנהג עלהתרעם
 לנקר נ,הגין שאינם באשכנז קהילות איזה על שהתרעםכ"ה

 הלשון ש,רש עיקר על דקאי למעיין שם מדברי, ,נראההלשון,
 גירי עיקרי על דקאי כן ,מסתברא הנ"ל, בדר"ת בזך,האריך
 שכתב לדמהרי"1 הניקור סדר בשם שס שהביא מה לפיהלש,ן
 שהטבחים ראה זה את אך הלשון, לנקר טבח לשום ראהשלא

 תשוכת נשם שם ,האריך כשורשו. הלשון שתהת הבשרחותכים
 להם יש דלשון בניקור המקילים שהמקומות האחרוניםגר,לי
 נתבאר וכבר הרמב"ם דעת גם משמע שכן שיסמוכו מהעל

 תחת חוט שיש שכתב במה העיטור מבעל זה רין במקוךלעיל
 של חוט שם נמצא שלא כתבו הניקור ספרי וכל דם מלאהלש,ן
 דעוברים הלבנים חוטים השני שזהו כתבו הסברא מצד רקרם

 לבנים המד הלל, החוטים רואין אנ, וכאשר צדדיו, משניבלש,ן
 שהם לומר וקשה כלל דם טיפת אפילו בהם נראה ולאוקשיס
 לכן המקומות. במנהג ותלוי דבר עמא מה חזו פוק לכן דםחוטי
 רנא מקרמת כאן נהגו איך ,לדרוש לחק,ר שליט"א כת-רעל
 כתבחי. והנלע"ד יעשה וכן הראשונים המהגרים הרבניםע"י

 אסוריס בעצמן שהגירין לומר שליט"א הרב בנו שרצהוכוה
 דהרי כלל להיאמר ניתן לא זה בהם, הנבלע הדם מפנילא
 הם הגידין חתיכה בלא כן ונצלו דם בהם יש אם אפילואדרבה
 חוטי גבי שם שכתב קל"ז ל"ת בסמ"ג כמבואר קליפהבמקום
 הללו הגידין עם היד נצלו שאם הלחיים ושל הכתף שלהדם
 דחיטין של העור שהרי הח,טין נטילת אלא א"צ קליפהאפילו
 מתיבש ודדם הבשר א,סר ואינו הדם כלפי ומגין קליפהבמקום
 קצת רם איכא אי אפילו בני-ד לכן עיי"ש. לפלוט מלחלחואינו

 הלשון. לת,ך לפל,ט להדם א"א קשין שהם כיון מ-מבהחוטין

ירידו,
 החופ"ק ליעבעס אייזיק יש:תקהק'

 השל-ד כסל,י-ט

 סהסימן

ב"ה,
 המופלא להרב והמשכה ברב" וברכהשלום
 רב שליט"א לירפילד דוד מו"ה וכו'ומופלג

 יע"א. פלארידא ביטשבמיאמי

 לאיזה ברחם טבעת לה תיקן שהרופא באשה שאלתובדבר
 זיבת תמיר מוציאד הטבעת דחיקת מחמת ועי"זצורך

 להפסיק לה קשה ועי"ז חלב עם קפה כמראה ומראיחו לחדבר
 של זילוף לעשות לה מותר האם נק"ם בהז' ולהבריקותבטהרה
 זה מנדתה עצמה לטהר שת,כל כדי הבדיקות קודם חמיםמים

 המראות. של הדין ,מה שאלתות,כן

תשובה:

 ירוע לטבילה וחציצה הנקיים בדיקת לענין הטבעת בדברהגד
 דאו"מ קל"ד סי' ומהר,"ת ס"ד סי' י1"ר הנובי"קדברי

 לכיאת ראוי בעיא לא ולכן הסתרים בית ולא בלוע הויכאשה
 לשיטת דאפילו מים לכיאת דאוי כעיא כיהס"ת דדוקאמים

 מ"מ מה"ת לביאת ראוי בעיא דביהס"ת דכ"ה בקירושיןהתוס'
 כיון הוא דביהס"ת הטעם דכל לבי"מ, ראוי כלל בעיא לאבלוע
 שם בקידושין הריטב"א כמוש"כ כגלוי, דינו טומאהדלענין
 לבי"מ, כלל א"צ טומאה לשום גלוי מקרי שלא בלועולכן
 באשה באו"מ דמ"ב נדה בש"ס ורבא אביי דפליגי במאיאולם

 רק דיינו הוה ת דביהס" כרבא והלכתא ת ביהס" או הוה בלועאי
 הוי לכ"ע החיצון מבית למעלה הרחם בעומק אבל החיצוןכבית
 בין עד היינו שם בחירושיו הרמב"ן שכתב ולפי"מבלוע,

 ס"ל קצ"ב סי' בחיו"ד החת"ס אמנם בנוב"י. יעו"שהשיניים
 דהוי כיון חציצה משום ליכא נמי דשיניים מבין למטהדאפילו
 שם שיהיה דוקא מקפדת האשה דאדרבה מקפיד ואינומיעוט
 סקט"ז קצ"ח סי' בפת"ש עיין הנוב"י. דברי ג"כ שהביאע""ש

 דבריהם. באריכותשהביא

 בעומק נתון הטבעת אם לדעת בני"ד צריכים לדנוב"יולכן
 ראוי ובעינן ביהס"ת הוה דלמטה השינ"ם מביןלמעלה

 מיעוטו רהוי מטעם לדקל יש מקום בכל ולהחת"סלבי-מ
 לבי"מ. בלל וא"צ מקפידשאינו

 יעיין באשה הולדה כלי בכל המובן להגריר לידעובכדי
 את באריכות שביארתי ע"ט סי' ב'"א שו"תבספרי

 דאחרונים מגדולי והרבה - באנגלית הללו האבריםשמות
 חציצה מטעם והן נקיים בדיקח לענין הן ברחם בטבעתהקילו
 להפסק שם לבדוק א"צ חציצד הוה לא ראם בזה זהותלוי
 בח"א המהרש"ם וכן הנ"ל. החת"ס כמוש"כ ולנקיים.טהרה
 להן שיש הנשים דכל רכיון הנ"ל מטעם להקל בזה כתב מ"וסי'

 וכשוחט כקצב דינן במקומה הטבעת שיהיד מקפידותטבעות
 ג"כ מביא קצ"ח בסי' והד"ת ידיהם, על בדם מקפיריםשאינם
 בו. לעיין תח"י הספר ואין יעו"ש בזה המתירים גדוליםמהרבה

 שם והביא להקל בזה חוכך ס' סי' בתשובה רעק"א דגאוןגם
 נימא אי אפילו באשה דאו"מ לחרש שכתב החוו"רבשם

 שא"א דכיון כלל לבי"מ א"צ מ"מ בלוע ולא ביהס"תרהוי
 שאפשר במקום דרק רחמנא אצרכוה לא לתוכה מיםשיכנסו
 א"א חציצה בלא ראפילו היכא אבל הצריכו מים שמהשיכנסו

 כתב לא ראי דהא וראייתו לבי"מ, ראוי א"צ מיםלביאת
 היא ומד ממש מים ביאת צריך הוי דוידיו מיעוטארחמנא
 דלדעת לסניף הגרעק"א שם כתב וגם א"א, אם לעשותיכולה

 כתוס' דלא מררבנן רק הוי דביהס"ת לבי"מ רראויהריטב"א

 יעו"ש ושיעורו המקום ררבנן תרי הוי ממילא הנ"לקירושין
 והז' טהרה רפסיקת הבדיקה ברין שנוגע ומה בזה, להקלשכתב

 מזה. נדבר ולקמן בוה האריךנקיים

 צריכין אנו כביהס"ת נידון דאו"מ נימא דאי מזה לנוהיוצא
 מקפיד שאינו מיעוט דהוי החת"ס שכתב כמולומר

 להן שיש הנשים בתר אזלינן מקפידות נשים ששאראעפ"י
 שא"א דכיון הנ"ל החוו"ד כמוש"כ או מקפידות ואינןטבעות
 בלוע רמקרי נימא ואי ראוי להיות א"צ שם המיםשיכנסו
 דאו"מ ראיה לדביא לפיע"ד ונראה מים, ביאת א"צבלאה"כ
 נרה בש"ס דאיתא ממה לבי"מ ראוי וא"צ בלוע מקריבאשה
 מטומאתה לטבול שירדה יולדח א"ר אשי בר ח"א א"רדמ"ב
 לי' אמר טהורה בעלייה טמאה בירידה דם ממנה ונעקרלטהרד

 דיא בלועה טומאה טמאה אמאי בירידה זירא לר' 'רמיהר'



צא י ב(י ס"ה סי' יו"דשו"ת ת יב

 הלל כבית וקיי"ל שבועיים לאחר לטהרה מטומאהופירש"'
 הוי דלא רתמנא תלא וטבילה ביומי לעיל כותים בבנותדאמרי

 ובעיא בלוע הוי דאו"מ נימא ואי טבילה. לאחר אלא טהורדם
 נהי היא בלועה טומאה פריך מה לבי"מ ראוי ר"ל מיםביאת

 משום טבילה לה עלתה לא עי"ו אבל מטמא לא בלועהדטומאה
 ודאי אלא בטבילה תציצה הדם והוי מים לביאת ראוידבעיא
 ברורה. ראיה וזו מים לביאת ראוי להיות כלל א"צדבלוע

 מברעסלוי מהר"י הגאון שהקשה מה ליישב בזהדארוחנא
 התם דאיתא הא על ט' סי' יוסף זכרוןבתשובת

 הוי בלוע או הוי ביהס-ח באשה או"מ להו איבעיא דמ"בבנדה
 אמרת אי באו"מ נבלה כזית לה תחב אם מינה נפקאלמאי

 במשא הוי בלוע אמרת ואי משא טומאת מטמא הויביהס"ת
 ראוי להיות אפילו א"צ דבלוע נימא ואי עיי-ש, מטמא לאנמי

 דאי בפשיטות רנפ-מ בגמרא אמרינן לא אמאי מיםלביאת
 א-צ הוי בלוע אמרת ואי מים לכיאת ראוי צריך הואביהס"ת
 דגם מסקנא לידי בא זו קושיא ומתוך מים לביאת ראויאפילו
 דאי לק"מ לפיע"ד אמנם יעו"ש, מים לביאת ראוי בעיבלוע
 שפיר ניחא א"כ מדרבנן לבי"מ דראוי כהריטב"אנימא

 שהוא ברבר ולא מה-ת שהוא ברבר נפקותא לעשותלהגמרא
 בחציצה מ"מ מה"ת הוי לבי"מ שראוי למ"ד ואפילומדרבנן
 מיעוט דהוי כיון מדרבנן הוי בודאי אשה של הרחםבבית

 לפקפק יש עדיין אך ומקפיד. רובו רק מה"ת הוי ולאהמקפיד
 מ"מ מדרבנן הוא מים ביאת ראוי של שהענין דאעפ"יבזה

 ובכל יום בכל השכיח בדבר נפק"מ לעשות יוחר ניתאאפשר
 לתת הנשים צריכות שלפעמים לבעלה אשה בטהרת דהיינוזמן
 לה מתחב יותר דשכיתא מילתא וזה לרפואה דבר רתםלתוך

 שכיחא. דלא מילתה דזה באו"מ נבילהכזית

 אי דאפילו לעיל המובא התוו"ד הגאון שחידש לפי"מאך
 כלל מים לביאת א"צ מ"מ בלוע ולא הוי דביהס"תנימא

 לביאת אצרכזהו לא מים שמה שיבואו כלל אפשר דלאדכיון
 הוכרחה ממילא מים לביאת ראוי להיות בעיא לא ממילאמים

 באופן לביהס"ת בלוע בין לנפק"מ צריכוחא לעשותהגמרא
 בזה. נפקותא אין לבי"מ ראוי דלענין כיוןאחר

 הטבעת דע-י כיון נקיים ולז' טהרה להפסקת הבדיקהדבענין
 הסוברין לשיטח בפרט ובסדקין בתורין לבדוקא-א

 דספירת דנדה פ"כ כריש הרמכ"ן כמוש"כ מה"ת הןדהכריקות
 משמע בודקת היא כך לזיבתה סופרתן שהאשה נקייםז'

 להורות עליו שקשה כתב רעק"א והגאון מה"ת היאדבדיקה
 ראשונים כמה דשיטת הוכית החו"ד והגאון זהבדבר

 המובא הראב"ד אולם וסדקין, חורין בדיקת בעינןדמדאורייתא
 וסדקין תורין בדיקת בעינן לטהרות דרק ס"ל קצ"ו סי'בב"י
 מ"ו סי' במהדו"ק והנוב"י תו"ם, בדיקת א-צ לבעלהאבל

 רק וסגי הו"ס בדיקת כלל בעינן לא רמדינא להוכיחהאריך
 זו דבדיקה הפוסקים רוב והסכמת הראב"ד. כשיטתבקינות
 דש שהשמש מקום עד להיות שצריכה חוגמ"יי הרא"ששכתב
 קצ"ו בסי' הב"י הסביר כאשר המובחר מן למצוה רקאינה
 משום הוא דש שהשמש מקום עד דבעינן הסובריןבטעם
 אעפ"י התיצון לביח הדם ביציאת מטמאות דנשיםרקיי"ל
 אולם החיצון, בית הוא דש שהשמש מקום ועד יצא לאשעדיין
 שדן יוסף הזכרון בשם הביא סקכ"ג קציו בסי' טהרהבסדרי
 לראייתה ו' ביום או ה' ביום מלראות פוסקוח נשים דרוכבזה

 ווסתה ימי מחשב בעלה דט"ו נדה מש"ס לזה סמוכיםועשה

 עבר כשכבר א"כ מקודם לראות רגילותה עפ"י שמחשברהיינו
 עדיין שמא לתוש לנו אין סתום ומעיינה לראות שרגילהומן

 בבית נתעכב מכבר שיצא הדם שמא לחוש יש רק פתותמקורה
 כלום מזיק לא החיצון מבית אח"כ שיוצא מה והריהחיצון
 חיו"ר אברהם בית כתשובת כמוש"כ נקיים הז' ספירתלענין
 שעי"ז טהרות לענין ערב טומאת טמאה שהוא רק מ"בסי'

 דמטמאה דקיי"ל והא לבעלה גם זו בבדיקה לכתתילההחמירו
 רק הוא העמידוה הרחם בית נותלי דאימור משוםלמפרע
 לבעלד אבל חו"ס בדיקת בעינן לכ"ע לטדרות שלכןלטהרות
 תזקת בדליכא אפי' דם מוקמי לא הרחם בית כותליאמרינן
 תו"ס לבדוק דא"א דבבתולה מרחזינן לזה והוכיתוטהרה

 בעינן ולכתתילה שאפשר בדיקה ע"י רסגי לדינאמוקמינן
 סמכינן לא לברורי דאפשר היכא כל רקיי"ל משום חו-סבדיקת
 בחויס לבדוק שא"א בני"ר כמו שא"א היכא אבלארובא

 מתזקינן. לא ריעותא ואחזוקי ארובאסמכינן

 שצריכך הטבעת בנידון במסקנתו הגרעק"א שהעלהובןד
 שיכנס ער הרבה ותרחוק בתוכו ומוך בשפופרתלבדוק

 תינד דהא ממש האם לפי סמוך דש שהשמש ממקוםלפנים
 המקור פי ער להגיע יכול לכן כאמצע שחלול הרגילבטבעח
 יכול איך האם על מכסה כעין העשוי בטבעת נעשה מהאבל
 פי על מונת דהטבעת בפירוש כתב והתוס' המקור לפילהגיע
 פי עד להגיע יכול הטבעת בתוך דהיינו באמצע ולכןהרחם
 להתנהג איך האשה אל לדבר כמ"ע יראה בני"ד לכןהמקור.
 דחוק מוך להכניס צריכה מגעת שידה מקום שעד טהרהבהפסק
 מהשבעה אחד יום הנוד למנות תתחיל ואז נקי המוך אםותראה
 מים, של הזילוף בענין להלן עוד אבאר כאשר כן תעשהנקיים
 גדולי שהעלו מה רק לדינא כלום תרשתי שלא כמ"עוידע

 עבדינן. קא שליחותייהו ואנןהאחרונים

 )ברוין( חום במראה ליתה זיבת בענין שאלתו בנידוןועתה
 כרוין מראה הנה הבדיקות קודם זילוף לעשותשנדוץ

 שהרכה ואעפ"י קפה ובמראה בברוין מקיל טהרההסררי
 כיון בני"ד מ"מ טהרה. בהפסק ובפרט מתמיריןאתרונים
 האם על הדוחק הטבעת מחמת באים הללו שהליתותשיודעים
 קפה במראה ובפרט הרגשה בלא שהוא כיון להקל יש בוהוהרי
 או שנוטה משום הוא תום במראה המחמירין דטעםלבנה
 שאינו רואות עינינו לבנה קפה ובמראה לאדמומיח אולשתור
 לכן הדוהה מן כרוהה אפילו ואיגו הללו למראות כללנוטה

 להקל. יש הללו המראותמתמת

 זה בענין כתבתי כבר הבדיקות קודם זילוף לעשותאך
 בזה ודנתי ע"ז סי' יו"ד ח"א בספרי עייןבתשובה

 היא בטהרה שהפסיקה לאחר אמרינן אי תלוי זה דדברוהעליתי
 ע"י ונשטף באו"מ דם שהי' לתוש אין ממילא טהרהבחזקת
 עריין היא טהרתה פסיקת אחר שגם אמרינן אי אבלהזילוף,
 רם שהיה למיחש ראיכא משום שתטבול ער טומאהבתזקח
 נובי"ק בשו"ת כמבואר טהרה בתזקת לאוקמה וא"אונשטף
 טהרה תזקת לה אין ולתוס' טהרה חזקח לה יש ולרש"י נ"זסי'

 דס"ח נדה הש"ס מדברי זה על להעיר וכתבתי שתטבול.קודם
 וביום טהור ומצאו ראשון ביום א"ע שבדקו והזבה הזבבמשנה
 זה הרי בינחיים בדקו לא הימים ושאר טהור ומצאוהשביעי
 דאחר בהדיא מבואר כר"א דהלכה בגמרא יעו"ש טהרהבחזקת
 בחידושי ועיין טהורה. בחזקת האשה טהרה הפסקבריקת

 ואכמ"ל. זה בענין מש"כ נדה ברישהרשב"א



 י ב14 ס"ה סי' יו"דשו"ת ת יבצנ
 שכתבתי לפי"מ טהרה והפסק נקיים ז' הספירחואודות

 בדיקח אחר ולכן בגמרא שם כר"א דהלכהדמבואר
 הבדיקוח בכל תעשה מה אבל טהורה בחזקח היא טהרההפסק
 בדס"ח בגמרא ומבואר טהרה בהפסק הבדיקה חעשה איךוגם
 בשלישי בטהרה שהפרישה נדה רב אמר אבא בר ירמי' ר'אמר
 ומחרץ פשיטא בגמרא ופריך נקיים שבעה למנין סופרחושלה
 דהכא ופירש"י חחילחן שאין אעפ"י סופן קמ"לדהכא

 בטהרה שלפניו ששה כל מחזקינן ז' בריקח דמשוםאשמעינן
 דמשהוחזק בעינן בטהרה הפרשה ומיהו בשלישי ופסקההואיל
 שפסק ותמצא שתברוק עד בטהרה לאחזוקי ליכא פתוחמעין
 להיות מוכרח השביעי ויום טהרה הפסק דבדיקח מבוארוכו',
 בדיקת וע"י סתום במעין מוחזקת חהי' טהרה הפסק שע"יכדי
 וטהורים נקיים שהיו לפניה ימים ששה כל מחזקינן השביעייום
 שביום עי"ז לעשות יכולה טהרה דהפסק בזה תעשהומה

 ולעת בחו"ס ופגם סוג מכל בפנים לנקוח זילוף תעשהשלפניו
 אם השביעי יום של הבדיקה אבל טהרה, הפסק תעשהערב

 חנקה הזילוף ע"י וא"כ הבדיקה קודם מים של זילוףתעשה
 לא או דם שם הי' אם ניכר יהי' ולא שם שהי' דם טיפוחכל

 ימים הששה כל להחזיק מהבדיקה ראיה שום לה איןושוב
 בטהרה.לפניה

 כי רא דאיחתא בשריותא לי נראה בזה התבוננחי כאשראכן
 טהרה הסדרי דהנה ישראל בנות תקנח על חז"לשקדו

 בתשובח המובא מהר"ג הגאון דברי הביא סקט"ו קצ"וכסי'
 קרטין תמיד שמוצאת באשה שאלחו בנידון ל"ו סי' יעקבשבוח

 וסח לה שיש כיון בהבדיקוח להקל שם וכחב הרוק ע"ישנימוחו
 שום תעשה לא מה"ח צריך שזה בטהרה שחפסוק ואחרקבוע
 וחטבול טהרה בהפסק ראשונה הבדיקה על רק וחסמוךבדיקה
 טוב לדעחו לכן ראשונה, בבדיקה רק סגי דבדיעבדלבעלה
 בראייח אח"כ ולהקל נקיים הז' בכל מלבדוק זו קולא עללסמוך
 טהרה הפסק בבדיקח רק שמקיל בזה השיג והסד"טהקרטין,
 עולה אינה טהרה הפסק רבריקח כלל ספירה שם לה איןרהרי

 בחקנח להקל אין ולדעתו בעינן ובדוקין ספורין ואנןלספירה
 יעו"ש, הקרטין במציאח להקל ומוטב הבדיקה בעניןחכמים
 לה. סגי טהרה מהפסק חוץ אחח בבדיקה פ דעכ" מדבריוונראה

 וסחה דם שראחה באשה קצ"ו סי' בחוו"ד איחא מזווגדולה
 אפילו לבדוק לה וא"א דם המוציאה מכה להויש

 מאותן רהא היא טמאה ספירחה בימי רם חמצא שלא אחחפעם
 יהא לא וזו בעינן ובדוקין ספורין אנן לנקיים שיחדההימים
 אחד ביום אחח פעם נבדקה אם רק דטמאה, נבדק שלאאלא

 בחזקת הימים כל מוקמינן שוב טהורה ומצאה לנקייםשיחדה
 דהפסק במסקנחו יע"ש במכה הדמים כל וחולה וטהורהבדוקים
 שביארנו לפי"מ אפילו דבריו ולפי סגי, אחד יום ובדיקחטהרה
 כל מחזיקינן השביעי יום בדיקח דע"י בנדה רש"י מדברילעיל
 דם כל נשטף הזילוף ע"י אם ולכן בטהרה שלפניוהימים

 שמא בטהרה שלפניו הימים כל להחזיק יכולים איךשבקרבה
 השביעי יום בדיקח דע"י לומר כוונתו רק ונשטף, דםהי'

 הנ"ל החוו"ד שכחב כמו ובדוקק ספורין הימים לכלמחזקינן
 ע"י לומר א"א ולכן דם ומוציאה מכה לה שהעראעפ"י
 בודאי דהרי דם היה לא הימים בכל שבודאי הז' ביוםהבדיקה

 ביום הבדיקה ידי דעל כוונחו פשוט ולכן הוא, מכהדם
 בחזקח ר"ל ובדוקק כספורין הימים לכל מחזיקין אנוהשביעי
 החוו"ד. דברי עפ"י רש"י בכוונח כנ"ל כראויבדיקה

 הש"ע מפרשי רבוחינו דגדולי לראות יש האמור כללאור
 יכולה טהרה דבהפסק בני"ד נראה לכן בבדיקוחהקילו

 ותוכל ההוא בזמן נקיה תהיה וממילא טים עם זילוףלעשוח
 ספירחה בימי יום בכל כן לעשוח יכולה ולדעתי הנקייםלמנות
 ימי שבכל ועצתי בזה להקל האחרונים בתשובת ראיתיוכן

 כראיתא מראה שם חראה שלא צבעונים בגדי חלבושספירתה
 הש"ע על מקשה שם הרגמ"ר אגב - י' סעי' ק"צ סי'בש"ע
 שמחה רבנו בשם הביא איסו"ב מהל' בפ"ט בהגמייידהרי
 שלא הבגד לטהר אלא זה רבר בגמרא אמרו שלא ראב"ןובשם
 בבגדי נמצא אפילו לבעלה טמאה האשה אבל טהרותיטמא

 להקל קשה בב"י כדאיתא מחמיר הרמב"ן שגם וכיוןצבעונין
- עכ"ל.בזה  קס"א סי' ח"א מאהבה חשובה בשו"ח הנה 
 כרבו דלא ופסק בזה האריך נוב"י הגאון חלמיד הי'והוא

 ובלאה"כ שמחה כרבנו דלא ס"ל פוסקים הרבה ועודהנוב"י,
 להצילה כדי קאמר טובה עצה דרך דרק בחוה"ש שכחבלפי"מ
 לבעלה רק אחרת בטומאה נפק"מ לנו אין דעחה וכיוןמכתמים
 כלל, הכחמים תראה שלא היא דהעצה כיון מותרחממילא
 שכוונחו להיוח יכול תקנו שכחב הרמב"ם בלשוןובשלמא
 והוא לבעלה הכוונה בודאי הש"ע בלשון אבל לטהרותלחקנו
 הנוב"י שגם להיות ויכול כלל כתמים חראה שלא טובהעצה
 דטעמא שכחב דס"א בנדה רש"י בלשון ועיין כנ"ל, כזהמודה

 גמור דם כמראה בו ניכר הכתם דאין צבעונין בבגדידמקילינן
 בשם כחב לעיל המובא שבו"י ובתשובת ודו"ק,יעו"ש,

 בו שיש דבר בביתו לו שיש דמי להסמ"ג בביאוריוהמהרש"ל
 עליו וחאסר ימצא שמא אחריו לבדוק וירא איסור ספקחשש
 מה דה"ה השב"י סיים דבריו ולפי בדיקה, בלי לאכלודיכול
 נמי הגאונים מחומרח רק דטריפה בהדיא בגמרא מוזכרשאינו
 ראשי הטבחים משליכים טעמא ומהאי לבדוק, שלארשאי

 א"א חס"ו סי' או"ח בפרמ"ג ועיין החמה. בימוחהכבשים
 מהר"א בשם והביא הנ"ל מהרש"ל לדברי ג"כ שהביאסק"ל
 ולפי"ז יעו"ש, איסור מחשש להעלים מוחר מצוה דבדברשטיין
 בזה בקיאין אנו דאין חומרא מחמח רק דזה )ברוין( חוםבמראה
 צבעונין כגדי לבישח ע"י עין להעלים מוחר לאדום נוטהדשמא

 בזה.כנ"ל

 להלכה:סיכום
 אינו להנוב"י גם מהשיניים למעלה חוצצת אינההטבעחא.

 ולפי להחח"ס מקפדח שאינה מיעוט דהוי י"ל ולמטהחוצץ
 לבוא יכול שאין כיון מים לביאח ראוי להיות א"צהחוו"ד

 כלל. מיםשם

 קפה כמראה ובפרט מקילין הרבה יש )ברוין( חוםמראהב.
לבינה.

 הטבעת. רחיקח' ע"י בהרגשה שלא באיןהליחוחג.

 השביעי ביום וגם טהרה ההפסק קודם זילוף לעשותיכולהד.
 והסד"ט. החו"ד מדברי שביארנו כמו לעשוחיכולה

 כחמים. חראה שלא צבעונין בגדי חלבש ספירחה ימיבמשךה.

 חורחו במאור עיני ראיר משגיאוח יצילנו והשי"ח בזהכנ"ל
 ו, חשל" שבטי"ג

ידידו,
 חפ"ק ליעבעס אייזיק י(וחקהק'
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 סוסימן

 ידידי לכבוד והמשכה בדביי' רבה שלמאב"ה,
 כש"ת חו"ב המפודסם הגאון הרב ה"המכובדי
 בבדוקלין רב שליט"א זלטוביץ אהרןמו"ה
 הבדית דארצות הדבנים אגודת נשיאוסגן

וקנדה.

 וצריכה בהחניכים ניחוח שעברה באשה שאלחובדבר
 התחבושת אח להחליף שבוע בכל רפואילטיפול

 עד החתך מקום על להגן לה שעשו פלסטיק שלוהכיסוי
 הפלסטיק לה שיש בומ, לנדתה לטבול 'כולה אםשחתרפא

 עפ"י חציצה הוי דלא לומר רצה וכח"ר חציצה. מטעםבפיה
 כל אמדינן דלא העומד כל בתוד"ה דע-ו בב"ק החום'דברי
 אחר אלא תיכף לזרוק יכול כשאינו דמי כזרוק לזרוקהעומד
 דלא הוא כן נמי הכא ממילא הנפש דם כל בכוםשיחקבל
 בעצמה יכולה שאינה כיון דמי כנטול לנטול העומד כלאמרי:ן
 חייץ. ולא המוגבל בזמן הרופא ע"י רק מפיה הפלסטיקליטול
 בשאלתו קצ"ה ס" בחיו"ד החח"ם הגאק מש"כ ג"כוהביא
 שעחידין אעפ-י שערותיהן עם הטובלוח הכלוח אודוחשם

 כאלו לכך העומד דכל חציצה הוי ולא מצוה בעילח אחרלקצצן
 אהך דבר דפסק בל' מיד לעשות שעומד היכא רק נעשהכבר
 דוקא שרצונן מצוה בעילת של הפסק יש הנ-ל בהכלותאבל
 העומד נל בזה אמךינן לא לכן בשערוחיהן החחן אללבוא

 זת"ד. עשה כבר כאלולעשוח

תשובה:

 כמו כן לומר א"א לפיע"ד אבל חכמה דבר שזהאעפ"'
 אלו מ"ד דמקואוח פ"ט במשנה תנינן -שאבאר.

 בד-ה דס"ז נדה ובתום' המדולדלח וצפורן וכו' חוצציןשאין
 החום', וכ"כ בסוגרהם המדולולת וצפורן החם איתאלפלוף
 צפורן גורם הרא"ש בפירוש אולם זאח למחוק דישיו-ט

 בר-ש מובא ובחוספחא מקצחו, שנדלדל דהיינוהמדולדלח
 אינה זו הרי רובה שפרשה צפורן אומר יוסף בן יונחן ר'איתא
 באדם המדולדלין והבשר והאבר החם איתא לזה וקודםחוצצת
 וצריך ט"ס דזה ונראה בחוספחא וכן חוצצין, אינן אלוהרי
 גרסו החוספחא שהביאו הפוסקים כי חוצצין אלו הרילומר

 המדולדלת וצפורן כ"ב סעי' קצ"ח יו-ד בש-ע וכ-הדחוצצין
 ובפירוש הך, דהיינו י"ל התוספתא שפירשה וציפורןדמחניתן
 דהמדדכי הפוסקים נחלקו רובה שפירשה יוסף בן יונחן ר'דברי
 פירשד אבל ככולה דרובה רובה דוקא כתב חשמ"זבסי'

 וכן לפרוש החחילה וכבר לפרוש דעומדת כיון חוצצתמיעוטה
 חוצץ, מיעוט אבל חוצ'ן אינו ברובא דרק לחלק הטורפסק
 לרובא, מיעוט פירש בין החילוק בזה לבאר האריךובב"י
 ובשר דאבר סחמא דכחב דמקואות בפ-ב דהרמב"םוטעמא

 בין חילק ולא המדולדלח צפורן וכן חוצצין אינןהמדולדלין
 ובשר אבר הנ"ל בחוספתא גורם והסמ"ג למיעוטא.רובא

 והט"ז כ"א. ס"7 הגר"א בביאור ועיין חוצצין. אינןדמדולדלין
 וגם למיעוטא, רובא שבין בהחילוק הב-י דברי הביא כ"בבס"ק
 ברובא דלהמרדכי שכחב הט"ז בספרי ט"ס )נ"ב המרדכירברי
 בכל לו הונח ולא להיפך( וצ"ל חוצץ אינו ומיעוטאחוצץ

 עדיין שנדבק במה חציצה אין דודאי לפרש וכחבהפירושים
 כן אמרינן הנפרש החלק על רק מעולם מגולה היה שלאכיון

 ואין הוא צר הסדק דמקום נמצא נסדק ומיעוטו קיים רובודאם
 נמצא רובו נפרץ אם משא"כ הסדק באותו לבוא יכוליןהמים

 לביאת ראוי והוי שם לבוא מים ויכולים הסדק מקוםשנחרחב
 דרך אין רובו נפרץ אפילו המדולדל ובשר באבר אבלמים

 מחזיקו אלא הרבה לה כאיב דהוה ועומד תלוי שהוא כךלהניחו
 לביאת ראוי אינו לכן להחזיק, שיכולה מה כפי הגוף אלתמיד
 מלאכת עיין לחלק הלבוש גם כתב זה וכעין יעו"ש, שםמים

 בזה. מש"כ המשנה עלשלמה

 עדיין שנדבק במה חציצה שום דאין הט-ז במש"כ לעייןויש
 דמי וכקצוץ לקצוץ שעומד ואעפ"י מגולה היה שלאכיון

 לבי"מ ראוי ולא מים לביאת וא"צ נקצץ לא דמ"מ כיוןמ"מ
 ארוכין שהם הכלים ידוח כל גבי הל"ה דמקואות בפ"ידהרי
 דהשאר הרע"ב ופירש המדה מקום עד מטבילין לקצוץועתיד
 חציצה הוי ולא דמי כחתוך ליחחך העומד דכל טבילהא-צ

 מים ביאח טעון אין דכלים דביהם"ת עצמו החחךלמקום
 ביהם"ח דאילו דאדם ניהס"ת על דכלים ביהם"חויחירים
 אבל בעינן מים לביאת ראוי מ"מ מים ביאח דא"צ נהידאדם

 אדם דאין צריכי לא מים לביאח יאוי אפילו דכליםביהס"ת
 מהתוספחא. כן והביאו והרא"ש הר"ש כחב וכן שם.מקפיד
 אחר חירוץ שתירצו מטביל בד"ה דע"ג חולין בחוס'ועיין

 חוליות. כעין העשויין בידותדמיירי

 הוי לא דאמאי התוס' קושיית בישוב לפיע"ד שנראהולמה
 דאוי דלענין למימר איכא דלעולם החחך מקוםחציצה

 במחניחן דאמרינן ומה לאדם כלים בין חילוק אין מיםלביאח
 לחתוך שצריך במקום חציצה הוי ולא המדה מקום עדדמטבילין

 לביאח כלל א-צ ובבלוע בלוע רק ביהס"ח דין כאן הוי דלאי"ל
 מבואר עכ"פ חוצץ. אינו כה-ג באדם גם לפי"ז ממילאמים

 זה אין המדה מקום אחר שקוצץ דקודם לומר יש הכליםדבידוח
 כן וכמו דמי כחחוך לחחוך העומד כל דאמרינן אעפ"יחציצה
 דט-ז שכחב לפי"מ ובפרט בכיה"ג. חוצץ אינו באדםנמי

 דעל למיעוטא רובא בין המדולדלח בצפורן לחלק הנ-לוהלבוש
 המים אין שבמיעוטא מפני חילוק יש נדלדל שכברמקום
 במקום אבל רובא גבי משא"כ כבר שנסדק במקום לבואיכולים
 ביהס"ת, ולא בלוע דהוי מטעם לומר ויש חוצץ אינוהמחובר
 לומר רצה שהשואל הכלוח בענין ה:"ל החת"ם במש"כולכן

 והוצרך חציצה והוי דמי כקצוץ לקצוץ העומדוחדהשערוח
 בין הפסק דאין היכא דרק החום' כמוש"כ לחדשהחח"ס
 יש וכאן דמי דכעשוי אמרינן אז בינתיים אחר לדבדהעשויה
 דמקום כיון זה לכל א"צ מש"כ דלפי מצוה, בעילת שלהפסק

 לבי"מ ראוי להיוח וא"צ בלוע רק הוי לקצוץ העתידוחהשער,ת
 לכו"ע.כלל

 כ-ה בדף שם שכתב הפלא-ה להגאון המקנה בספדורא'תי
 ראוי להיות צריך דביהם"ח דאמרינן דמהלחדש

 מים ביאח צריך וא"כ באשה חוצץ דביהס"ח תנינן והרילבי"מ
 ורק תציצה פוסל אינו בעצמן ממש הסתרים דבבית וכתבממש
 ומה לתוכן, המים שיבוא ביהס"ת דלתוח נפחחו שלא זמןכל

 דלתוחיה לפתוה א"צ מים ביאת בעי לא דביהס-תדאמרינן
 חציצה כלומר מים לביאח ראוי של והמובן לסתמןויכול
 איכפת לא בעצמו גופה חציצח אבל שם פוסל זה אחרממקום

 בידוח ולכן ביהס"ח, דלחוח וכל הפה לפחוח א"צ כן ובגלללן,
 באן ואין הכלי מגוף הכל השאר לקוץ החחיל שלא כלהכלים
 דהכי כלל פוסל חציצה אין גופא ובביהס"ח החוץ מןחציצה
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 דחציצה חששא ליכא ג"כ כדכלות גם דבריו ולפירבותי'

 הכלים. ידות כמו לקוץ העתיריםכשערותיהן

 אי אפילו הכלים דבידות כתכ דמקואות נפ"ידבמשנ"א
 לאו הכא לבי"מ ראוי בעינן נמי דככליםנימא

 שאילו במקום היינו לכי"מ ראוי דבעינן אמרינן רכי הויחציצה
 זה אכל בעינן מיהא דאוי גלוי וכשאינו חוצ'ן היה גלויהיה

 יש אם משהו באותו שם מקפיד אדם אין שחחכו אחראפילו
 ולא תשמיש מקום שם שאין דבר שאר או זפח או טיטשם

 אינו לעולם מקפיד אדם שאין דכל לן ופשיטא יד מגעמקום
 בנידון הכא ג"כ דכריו לפי עכ"פ יעו"ש, לכתחילה אפילוחוצץ
 משדו אותו על כלל מקפדת דאינה הכי לומר 'ש ג"כהכלות

 מזה. כ"ג אוה קצ"ח סי' נסד"סועיין

 אגו אכתי בגי"ד דמי כחתוך דלאו נימא אי אפילוובלאה"כ
 על דבר איזה ביש כד"ג באמת אם לבארצריכים

 חוצ'ן דאינו בפשיטות אומר דכת"ר חוצץ אינו זה אםהחגיכים
 מקפדת, שאינה מיעוט הוי זה אם בזה לדון צריכים אנווהרי

 שהוא היכא השיניים על חציצה בעגין כ1ה דנתיובמק"א
 ט"ו ס"ק בפה"ש זעיין לא. אז מקפיד מקרי זה אםלרפואד
 כיון חציצה דהוי כאו"מ טבעת בענין הנוכ"י כשםמש"כ
 המררכי דברי וידוע יעו"ש, הטבעת להסיר צריכה לידהדכשעת
 גכי י' סעי' קצ"ח סי' ברמ"א המובא נדה הלכותכסוף

 ג' מביא שם וכמרדכי חייצי, לא להסירם דסכנהמארלאקן

 כביהס"ת כבלוע הוי זב"1 דמהדק משום א' טעם להתיר.טעמים
 וטעם רביתא, הכי הוי להסירם שסכנה מפני ב' חוצץ,דאינו

 שסבנה רמפני מסביר ובלבוש כנ'"ד, כלל שייך לאהשלישי
 כתב וכסד"ט חוצץ, אינו ולכן מקפדת כאינה הוילהסירם

 להסירם. דסכנה משום השלישי הטעם כמרדכידהעיקר

 רבי בירכו חץ לו הנכנם תניא דמקואות כפ"חובתדספתא
 חוצץ 1ה הרי אומרים וחכמים חוצץ אינואומר

 חוצץ, 1ה הרי עץ בשל אבל מתכות בשל אמורים דבריםבמה

 כסוף והר"ש יעו"ש, אחרת גירסא לו שיש הגר-א בביאורעיין
 שבמתכות מפגי השגי בפי' ופירשה 11 ברייתא הביאמקואות
 חוצץ, אינו מקפיר שאינו ודבר כשמוציאו טפי סכנהאיכא
 מקפדת שאינה למימר איכא סכנה מחמת ררק מרבריומוכח
 שם"ב סי' נדה הלכות ובאו"ז הכי, למימר ליכא סכנה בלאאבל
 מארלאקן גבי המרדכי של לדינו 11 מתוספתא ראיהמביא
 דרק מבואר עכ"פ יעו"ש, להסירן שסכנה מטעם חוצציןשאינן
 למימר איכא סכנה במקום שלא אכל חייצי לא סכנהמחמת
 משום גם כזה כדאיכא אפילו המקפיד מיעוט מקרי 1הדגם

 היא מקפדת שעתה ואעפ"י סכנה. זה אין אם מהני לארפואה
 הלכות ברא"ש ומבואר מקפדח, מקרי מ"מ שם שיהיהדוקא

 גכי א' סעי' קצ"ח סי' כש"ע להלכה הוא וכן ס"ו סי'מקואות
 מקפדת שתמיר אעפ"י לישה בשעת להסירו שמקפרתטבעת
 המקפיד מיעוט מקרי מ"מ ידה מעל טכעתה להסירשלא

 דהוי אעפ"י חוצצין דהטבעות הטעם פי' והראב"דוחוצץ,
 מובא להסירו מקפדת לישה שבשעת לפי מקפיד שאינומיעוט
 יסיים שהרופא לאחר ג"כ הרי בני"ד ולכן כ"ג ס"קבט"1

 ולכן התחבושת פיה מתוך להסיר מקפדת בודאי תהי'הרפואות
 חוצץ. עתה דגםי"ל

 בהני המרדכי דמש"כ לומר בזה בתבתי נמק"אאולם
 הוי הסכנה מפני לגלחן מצי דלא כיוןמארלאקן

 שהכיא ולפי"מ הערל, בפרק עובר כמו חייצי ולארכיתיה
 שלישי טעם הוא דרכיתיה טעמא דהאי האגור בשםהסד"ט
 סכנה שהוא משום רק אינו רכיתיה דהיינו י"ל לכןכפ"ע
 חוצ.ן אינו תמיד כהכי ררביתיה כיון אלא ב1ה ותלוילהסירן
 שרצונה כיון כ ג" שאלתו כנידון לומר ויש סכנה, בדליכאאפילו
 או התחכושת להסיר לה אסור הרופאים פקודת ולפיבזה

 שהתחכושת בזמן ממילא שהוגבל ובזמנו ע"י כ"אלהחליף
 דוקא להיות לפי"ז "צ וא חוצצין, ואינן בדכי רכוחיהו פידבתוך
 אבל בזה י"ל כן רביתיה הכי מקרי צורך אלא סכנהכמקום
 כס"ק כסד"ט מובא קמ"ו סי' בח-ב פמ"א הגאון לנגריעומד
 רק לומר שייך לא רכיתיה דהכי שאלתו בנידון שם שכתכי"ט
 המררכי וגם אדם ע"י במחכוון בנעשה ולא בחולדה שנעשהמה

 סכנה. כדאיכא רק רביתיה דהיינו לומר כתבלא

 דאיתא עפי"מ 1ה כדין שהתחקיתי לאחר ב1ה לומר שישומה
 שעל ורטיה מלוגמא אספלנית דמקואות כפ"חבתוספתא

 חוצץ אינו אומר יהודה ב"ר יוסי ר' חוצץ אומר רביביהם"ת
 בסדקי וקסמין צרורות לו נכנסו איתא כתוספתא שכולהלן
 כביהם"ת שהוא מפני חוצץ אינו אומר רע"ק מלמטהרגליו

 גבי פלוגתתם טעם מכאר קצ"ח בסוס"י הב"י זמרןיעו"ש,
 טעמי' וכן חוצץ דאינו ס"ל כר"י דר"י ורטיה מלוגמאאספלנית

 דביהס"ת דס"ל משום רגליו כסדקי וקסמין צרורות גבידרע"ק
 ראוי רעכ"פ ס-ל ורבי מים לכיאת ראוי אפילו להיותא"צ

 דדוחק רבי על דפליג בר"י כר"י ס"ל ורע"ק בעינן. מיםלכיאת
 לא ורטיה מלוגמא אספלנית בר"י דלר-י כ1ה דפליגילומר
 ע"כ אלא במציאות פליגי דא"כ דמהדקי ס"ל ורכימהדקי

 לאו, או מים לכיאת ראויין כעי ביהם"ת אםפלוגתייהו

 אספלנית גבי כרכי פסק הל"ר דמקואות בפ"בוהרמב"ם
 ח,ינן עכ"פ רגליז, בסדקי צרורות גבי נמי וכן ורטיהמלוגמא
 מים לביאת ראוי להיות א"צ דביהס"ת דס"ל תנאידאיכא
 פלוגתא מים לביאת ראוי של הענין דכל דכיון י"לועפי"ז
 לבי-מ ראויין להיות כלל דא"צ למ-ד ואיכא בתוספתאדתנאי
 דהרי לאצטרופי ח1י מ-מ כוותייהו קיי-ל לא דלהלכהאע"ג
 דכ"ה כקידושין הריטב"א דהיינו מררבנן רק הוי פוסקיםלכמה

 רמיעוט דרבנן תר' הוי לדידהו ולכן שם, הרמב"ןוכחידושי
 ורבי מדרבנן ג"כ לכי"מ וראוי מדרבנן רק הויהמקפיד
 לכן חוצץ ורטיה מלוגמא באספלנית דם"ל לשיטתיהבתוספתא

 לטבילה הצריכה שיניה בין עצם שמצאה דשפחתו מעשהגבי
 עליה. החמיר לטהרות רק פוסקים כמה ולדעתשנית

 מקפדת אחר בזמן אבל מקפרת אינה עכשיו שהיאוהיכא
 דינא כהך דחוצץ א' סעי' קצ"ח סי' בש"עמכואר

 עליו שמקפדת שכאצבעד טכעת גבי כ"ו סי' בפ"טדהרא"ש
 הסכרא מצד וכאמת דחוצץ זמנים בשאר ולא לישה בשעתרק

 דטבעת להך דמי דלא פיה בתוך בתחבושת בני"ד למימראיכא
 שמקפדת 1מנים איכא רק אצכעה על תמיד היא הטבעתדהתם
 ולא הטכעת על היא והקפדה יתקלקל שלא כרי הטבעחלהסיר
 אבל וחוצץ. להקפדה 1ה נחשב ומ"מ באצבע מקומועל

 ובזמן לרפואה שצריכה בזמן רק בפיה מקום לו איןבתחבושת
 ב1ה להתחשב א-א ממילא כלל לזה מקום שום איןאחר

 כאן שאין כיון אחר בזמן בפיה זה דכר יהיה שלאשמקפדת
 המכה שעל ברטיה ראמרינן ומה החוץ, מן דבר לשוםמקום

 כביהס"ת לחציצה בגוף חצ'צה בין ולחלק צ"ל ע"כדחוצצת
 בענין מושגים הרבה ריש וידוע ככיהס"ה. שהקילודמצינו
 הדבר שהגדיר בעה"ש עיי"ש קצ"ח סי' בריש כמבוארהקפדה
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 שהקיל ס"ה סי' ח"ב חיים דברי בשו"ח ועיין חילוקים,בכמה
 בביהם"ח. להקל שיש ומכש"כ המכה של ברטיהג"כ

 הירושלמי מדברי זה לרין ראיה להביא כחבחי אחרובמקום
 שהביאו יום בכל בד"ה דמ"ד 'ומא בחום'המובא

 גרס ובירושלמי ניאשתיק לד היה דביוה"כ דחוספחאדברי
 שלא כדי עשוי היה סביב עור של נרחק פירש וריב"אנרחק.
 במסמר לה דקבע ומשני חוצץ ואינו בירושלמי ופריךיכוה,
 במסמר דקבעו דהיכא מבואר המחחה. כגוף ויחשב בטלשיהא
 איחא מ"ב פ"ו דאהלוח ובמשנה חוצץ, אינו אחד יום עלאפילו
 וכו' בחלון נחונוח שהן חנן של קופה או גרוגרוח שלחביח

 סריא בחבן אוקימחוח כמה איכא די"ט ב"ב ובש"סטהורין.
 דזי והא וכו', נרקב סריא תבן ופירש"י בשהחריפו,גרוגרוח
 המונח שמונה דבן איחא בגמרא ולהלן לי' מבטל ולאלטינא
 שם ובחום' לטלטלו, ראסור בשבח החם לה ומוקי ממעטבחלון
 השבח. שיצא קודם שימוח בגוסם דאיירי כחבו אחיאבד"ה

 וגרוגרח תבן גבי בגמרא מחרצי לא אמאי הקשהובשטמ"ק
 החם לי' מבטל ע"כ לי' חזי לא דביומיה וכיון בשבח,ראיירי
 חי שמונה בבן בחלון בגמרא לקמן כדאוקימחא וחוצץליומו
 ואמר בגוסם דאיירי שכחבו שם החוס' כדבר' ולא החם,המונח
 מבואר נראה השטמ"ק מדברי עכ"פ קבורחו. חהארשם

 ביטול, דוי דלא סברי והחוס' ביטול הוי אחד ליוםרביטול
 בשבת ח' בן ממעט אמאי באמת הקשד סוכה בריש אוהריטב"
 ותירץ אחד, ליום רק דהוי כיון ביטול זה אין הלא מוקצהמטעס
 יבוא שמא חיישינן לא הדין מצד ליטלו ראסור דהיכאשם

 יבוא שמא מטעם הוא לעולם ניטול דבעינן דטעמא משםליטלן
 שיטלו. חיישינן לא ליטלו איסור ובאיכא משםליטלו

 הוי נמי אחד ליום דביטול והשטמ"ק הריטב"א שיטחולפי
 דהחציצה היכא הכי נימא נמי חציצה גמי א"כביטול

 הרין מצר ליטלו אסור רשם בשבח ח' בבן כמו הוי לרפואההוא
 לקלקל דבר חעשה לא ובודאי רפואה משום ליטלו אסורוכאן

 הוי לזמן וביטול שביטלחו מפני חציצה הוי לא ולכןהרפואה
 שהבאחי יומא בחוס' דירושלמי וכהאי אחר, ליום אפילוביטול
 דבטל אחד ליום רק שהוא אעפ"י חוצץ אינו דהניאשחיקלעיל

לדמחחה.

 להלן באהלוח במשנה דמבואר עפי"מ דמילחאולקושטא
 ובטלו צרורוח או עפר שמלאו ביח מ"בכפט"ו

 רק ובצרורוח בסחם אפילו דבעפר המפרשים ופירשומבוטל.
 וחני מחניחין הך על איחא ר"ד סוכה ובש"ס בפירושבביטלו
 סחם כעפר הוא הרי לפנוחו עחיד ואין חבן אומר יוסי ר'עלה
 בטיל. ולא תבן כסתם הוא הרי לפ;זתו ועחיד עפרובטל.

 דאפילו רש"י לדעת מבואר לשבעה. בפיו ובטלו דחבןופירש-י
 כגון שביטלו פי' ח הר" אולם ביטול, הוי ימים ז' של לזמןביטול

 מובא העזרי האבי דעת וכן לעולם, משם ליטלו שלאשהסכים
 לפירש'.י, הסכים הרא"ש אבל לדבריו ראיה והביא שםברא'.ש
 במשנה להקשוח יש ועפי-1 מזה הרשב"א בחידושיעיין

 בחלון חבן של וקופה גרוגרוח של בחביח הנ'.ל בפ"בדאהלוח
 ראוי דאינו סריא כתיננא הנ"ל ככ"כ כגמרא לה ומוקידחייצ'
 דמיירי י"ל בפשוט הרי זה, לכל צריכין אמאי להו ומבטלכלל
 כמבואר מבוטל הוא הרי ובזה בפירוש ובטלן לי' :דחזואפילו
 שעמר ומצאחי מבוטל, ובטלו עפר שמלאו ביח גביבמשנה
 לי' דניחא שם וחירץ דאהלוח. בפ"ו במשנ"א זובקישיא
 בסחם דאיירי שמואל דאמר דרקיק דומיא בסחםלאוקמא

 להחמיר הוא מדרבנן רק הוא ביטול ענין דכל שםומסקנחו
 כל מ"ז דמקואוח בפ"1 שפוה"נ גבי כגון מצינו לאולהקל
 שצריך מצינו ולא לטבילה כשר שאין ממעט בשפוה"נשיעמוד
 וכיון יעו"ש, פסול ג"כ ביטול בלא דאפילו משמע לזהביטול
 דיש כחבנו כבר ובני"ד מדרבנן רק הוי טומאה בד'ןדביטול
 לביאת ראוי להיות דא"צ דס"ל חנאי דאיכא כיון להקללצרף
 מדרבנן רק הוי והרמב"ן א הריטב" ולשיטח הסחרים, בביחמים
 אפילו בפיה ביטול דמקרי למימר שפיר איכא חחבושח גבילכן
 הו' החג ימי שבעח דעל ד"ד בסוכה רש"י כשיטח קצר לזמןרק

 ג"כ אחד ליום רק ביטול אפילו הריטב"א לשיטח והריביטול,
 שהאריך מה חרל"ג סי' או"ח בב"י מזה עוד ועייןמבוטל,

 יעו"ש. לזמן רק בביטול הרמב"ם שיטחלבאר

 אם להסחפק דיש נימא אי אפילו שאלחו בנידון ליינאתבנא
 ספק מטעם להקל יש מ"מ המקפיר דבר מקריזה

 א"צ מדאורייחא דשמא דרבנן אחד וספק בראורייחאספיקא
 ראוי בעינן דכן ואח"ל מים לביאח בביהס"ח ראוי להיוחכלל

 המקפיד, מיעוט הוי רלא חציצה זה אין שמא מיםלביאח
 מ"מ לכו"ע מים לביאח ראוי כעינן מדרבנן שעכ"פואעפ"י

 ספק דבכל הפוסקים שכחבו כמו ולקולא דרבנן ספק לי'הוי
 שו"ח ועיין לקולא, אזלינן ררבנן אחד וספק בדאורייחאספיקא

 שם שכחב הרחם בביח בטבעח שאלחו בנידון ס' סי'הגרעק"א
 דראוי ושיעורו המקזם דרבנן תרי הוי הסתרים דביתלצרף
 בנידון לכן דרבנן. הוי המקפיד ומיעוט מדרכנן מיםלביאת
 על החחבושח שיהא דוקא מקפדח האשה בודאי כח-רשאלח
 חעשה לא ובודאי הרופא כפקודח בקרוב שחחרפא כרימקומו
 בזמן אם לחשוב לנו ואין הרפואה חהליך אח לקלקלמאומה
 מקפיד אחר אדם אם וגם בפיה זה על מקפדח היא תהיהאחר
 שהביא החח"ס בתשובת כמבואר מילתא תליא דבדידה זהעל

 עם החחן אל לבוא מקפרח היא שאדרבא הכלוח גביכח-ר
 או מקפרח היא אם מילחא חליא דבדידה מבואר הרישערוחיה

 נידון הראש פוסקים ולהרבה הראש כל הוא שהחם אעפ"ילא
 בביהם"ח, הקילו דהרבה הסחרים בביח ומכש"כבפ"ע

 בזה. לי נראהכן

 ימי שבמלאוח להשחדל לה אפשר אם טוב מהיות11ה"כ,
 להרופא חלך שאו מנרחה להיטהר שצריכה ביוםטהרה

 א"א ואם מחרש. החחבושח יחן שחטבול ואחר החחבושחליקח
 יצילנו והשי"ח בטהרה רברינו ויצא וטהרה, כן לטבוליכולה

משגיאוח,

ידידו,
 חופ-ק ליעבעס אייויק יצחקהק'

 סזסימן

ב"ה
 הרה"ג ידידי לכבוד והמשכה ברביי' רםשלום

 במעלוח מוכחר ומופלג מופלאהמפורסם
 דוד אברהם מו"ה המדעים כליל טובוחומדוח
 הערמאנשטאדט אבד"ק מלפנים שליט"אהכה1
 יע"א. יארק בניו התקוה שערי אבד"קכעח



14בי סי'ם"זשו"תיו"דביתצו
 ונקבר שחל"ח שבעלה מקהלחכם אחח באשה שאלתובדבר

 מצבה להעמיד האשה רצתה ועתה רקהלתכםכביה"ח
 בעלה, אצל מוע"ש לאחר קברה גם שיהיה כרי קברו עלכפולה
 כפולוח מצבוח לעשוח שלא בקהלחכם תקנה שישוהיות
 דעת נגד זממה להפיק רצונה אופן בכל והאשה הזהבמקום
 זו תקנה ליכא הקהלה של הישן שבביה"ח כיון לכןקהלה
 למקום בעלה קבר לפנות רצונה קברים ב' מקום שם עודונמצא
 נקברו שהוריה כיון משפחתה קבר יהיה ששם כאמתלאההוא
 באותו אלא ממש הוריה אצל אינו הפנוי המקום אבלשם,

 אצל לקבול הלכה בקולה לשמוע רצו לא הקהלה יכאשרביה"ח
 שאלתו. תורף זהערכאית

תשובה:

 עור ויש הפינוי עצם איסורים שני יש מתים נפינוי הגהא(
 לעיר ביה"ק שיש ממקום מח מוליכין ראיןאיסור

 כמביאר מה"ח שהוא דיעות 'ש פינוי האיסור ובעצםאחרת
 שהוא מוכח אסור מספק דגם דאמר כיון דמ"ז סנהדריןברש"י
 הביא שס"ד בסי' הב"י אכן לחומרא חורה ספק ככלמה"ת
 זה דין ומקור הנמצא, קבר גב' מש"כ 'עו"ש מדרבנןשהוא

 העצמוח ואת המח אח מפנין אין הל"ד רמו"ק בפ"בבירישלמ'
 לאדם לו ערב לבזוי ממכובד ואצ"ל מכובד לקבר מכובדמקבר
 המח, ניוול משום הוא האיסור וטעם אכותיו, אצל נינוחשהוא

 להמח צער דיש איחא תמ"ט סי' אבלוח הל'וכאו-ז
 מקומו דקנה מצוה כמת דהוי למקום ממקום א,חיכשמטלטלין
 דמים. שופך כאלו אחר למקום ביה"ק שיש ממקום מחוהמוליך

 לפנוח דאסור הדין איחא בסעי"א שס"ג סי' יי"דובש"ע
 ה.נ"ל דמו-ק מהירושלמי ומקורו והעצמוחהמח

 ומקורו לעיר מעיר מת מוליכין דאין הדין מביא ב'וכסעי'
 היינו מחירין לפעמים הדינים ונשני דמו-ק כפ"גמהג"א
 תנאי על בנקכר או ישראל לארץ להוליכו או אבותיולקברי

 ביה"ק שיש ממקום הולבה איסור יבטעם לפנותי,מלכתחילה
 שם הקבורים המתים כבוד מ,מום הש"ך כתב אחרלמקום
 נקכר שלא איירי והחם זה, אח אצלם לנוח שלא אותםשמבזה
 ב~ה איכא דודאי נקבר שכבר ממקום לפנותו ומכש"כעדיין
 החסיר יהודה רבינו מצוואח הוא זה דין ומקור להמתים,כזיון
 נזיר מירושלמי לזה סמיכין שהביא חסד במקור עיי"ש י-א,סי'
 באיסור בפוסקים המבוארים איסורין כמה עוד ויש הל"אפ"ז
 בטעם המפקפקין האחרונים לגדולי וראיחי מחים,פינוי

 להוליכו מדוע דא"כ שם הקבורים להמתים בזיון משוםהאיסור
 ליכא בזה וכי לפ:ותו מוחר אבותיו לקברו או ישראל~ארץ
 כאשר פשוט הטעם לפיע"ד אולם שם, להנקברים בזיוןשום

 בזיון זה הרי טעם בלי אחר למקום אוחו מוליכין או המתמפנים
 לו שערב מפני רבה טעמא דאיכא היכא אבל שמהלהנשארים

 לכפרה שיהיה ישראל בארץ להיקבר שדוצה או אבותיומקום
 להמתים ב~יון שוב וה אין עמו אדמתו וכפר שנאמרכמו

 בזה. מחירין שפיר לכן שם להיקבר רצה שלאשנאמר

 להרבה שנוגע עצמוח פנוי של האיסור חומר ח~ינןעכ,יפ
 להמחים. ובויין הדין, חררת המח, ניויל דהיינואיסורין

 מפני להמחים קשה שהבלבול משום טעם עוד איחא בוובכל
 לדבר וזכר הנ"ל סי' ובט"1 בב"י מובא הדין מןשמתיראין

 למה אומר הוא א' ובשמואל לי יניח אז ישנחי ג'מאיוב
 אוסר דביצה בפ"ב ביש"ש והמהר,ם-ל וגו', לעלותהרגזחני

 מוחו, לפני כן צוה שלא היכא אבוחיו לקברי אפילו המחלפנות
 לקבר' והחיד עליו חולק ח-י ס"ק חקכ"ו בסי' המג"אאולם

 החת"ס והגאון המחה"ש, המג"א בכוונת שפי' מה כפיאבוחיו,
 גם דבדיו ולפי היש"ש בדברי הגיה ל"1 סי' ששיבחלק

 ובודאי אבותיו, ולקברי ישראל לארץ לפנוחו מוחרלהיש"ש
 ב~ה דהחיר הנ"ל הירושלמי על 'פלוג לא היש"ש דהרי כןצ-ל

בפירוש.

 אפילו להוליכו מוחר אביחיו דלקברי דהרמ"א דינאובהך
 מפורשח גמרא שהוא לי נראה באמח כן צוהבלא

 אח מוליכין ומח דינו :גמר החם דאיתא די-א מכוחבש"ס
 שמח קודם מח וגו' בארץ לשבח לשוב רכתיב לשםעצמותיו

 ישוכ דכתיב אכותיו קברי על עצמ~חיז אח מוליכין גדולנהן
 בודאי הי' שמת שבמקום דאעפ"י מזה מוכח 1ג1',הרוצח
 בערי שמח היכא וגם לקבורה מקלט לערי אוחו מוליכיןכיה"ק
 עצמותיו מוליכין גדול כהן מיחח ולאחר שם נקבר וכברמקלט
 הרמב"ם כחב וכן ביה-ק הי' ששם אעפ"' אבוחיו קבריעל

 קוברין מקלטו בעיר שמת דרוצח רוצח מהל' בפ"זכפירוש
 משם הרוצח עצמוח מוליכין הגדול הכהן שימוח ובעח שםאוחו
 מוליכין ואפיה"כ שם נקכר שככר בהדיא הרי אכותי~,לקברי
 ומח שכחב כמכוח שם ברש"י מבואר וכן אבותיו, לקכריאוחו
 במכוח לדש"י שציין הגר"א בביאור ועיין ~מן, אחר גדולכהן
 מוחר נקבר בככר דאפילו משם ראיה להביא דכוו:תו וי"לי"א

 כיון ראיה אין דמרוצח '"ל אך לפנוחו, מצוה .ברוצחלפנוחו
 ואכ"מ. בזה וצ"ע כפרתו. ווה הרוצח עם כן לעשות גזה"כדשס

 לפנוח ההיחר אופני שום כלל למימר ליכא דבני"ד נראהלסן
 משפחה קבר לעשוח שדצונה שאומדת מה רק בעלהקבר

 זהו אם כעלה אצל אשה לקנור א( דלהלן, בפרטים לעייןיש

 שם נקברים האשה של שהוריה מה ב( אבוחיו, קברי שלהמובן
 אצל לקכרה דאשה נימא אי אפילו ג( משפחה, קבר הוי זהאם

 קכר ולעשות כחיים עריין האשה אם משפחה קבר מקריכעלה
 אם אפילו ר( בזה, צ"ע נעלה קכר מקודם לפנוח עי"ומשפחה

 הנ"ל במקימוח פנוי מקום דאין היכא משפחה קבר הוי ואתכל
 אבוחיו. אצל הוי זה אם ביה-ח באוחו שיהיה רק המשפחהשל

 אצל נינוח שהוא לאדם לו ערב הנ"ל מו"ק הייושלמיולשון
 שם נקברים שאבוחיו ז"א אבוחיו דוקא משמעאבותיו

 אנתי עם ושכבחי כדכתיב הקדושים אבוחינו אצל שמצינוכמו
 הוא וכן מ"ט( )בראשית אבחי אל אותי קכרו מ"ו(,בראשיח
 י"ט(. )שמיאל אבי קבר עם בעירי יאמוח הנביא בשמואלאומר

 בני נקברו ששם דהמובן פירש בסק-ב שם הט"ז זקניאולם
 ואשה לאשתו שבעל ברור דבר זה אין אבלמשפחתו

 אחר 'חחחן מהן שאחד יתכן דהרי "משפחתו. מקרילבעלה
 משפחחו יקרא שלא לזה ראיה לי שאין אמח הן ווגו, בןמיהח
 ואפילו לחומרא חודה ספק הרי מה"ח שהוא רש"י לדעחאבל
 כמו איסודין להרבה שנוגע כיון אבל מדרבנן רק דהוי נימאאי

 של הזאח לצרה לנו מה ובלאה-כ להקל, מנלן לעילשביארנו
 דהאשה כיון אסחו עם בקבר יחד שיהיה כדי ממקומו מתפיניי
 מוע"ש ולאחר במקומו ישאר שבעלה יותר טוב בחייםעדיין
 כפולה מצבה דהיינו פעוט דבר ומשום בעלה אצל אותהיקברו
 ורעדו פהדו עולם גדולי אשר מחים פינוי של חמור איסורנחיר

מלהחיד,
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 כלום אינו וה שם נקברים שהוריה אומרח שהיא~כ:ה
 אשתו משפהת ולא אבותיו משפחת צ"לדמשפהתו

 הבעל לא אבל משפחתו בין נמנית להיות יכולהואשחו
 הרי הכי נימא אי ואפילו מעולם שמענו לא וה אשחובמשפחת
 שהעלה מה כפי משפחה קבר לומר בני"ד שייך לאבלאה"כ
 הגאון ברבריו החזיק ואחריו ק"כ סי' אש אמרי בעלהגאון

 הזה במקום להיות צריך הפחוח רלכל שמ"ג סי' בח"ג םמהרש-
 בביה-ק ליכא וכאן משפחה קבר להיק-א כדי קבריםשלשה
 כל יהיו אם דאפילו נראה וביותר קברים, ?שני מקום רקהישן

 נראה לפיע"ד אולם משפחה וקבר אבותיו קברי שיהחנאים
 אצל להיוח צריך והפוסקים הירושלמי רקאמ- אבוחיודאצל
 דגם אחד גדול בשם לי אמר וכת"ר ביה-ק, באותו רק לאממש
 הלשון מצינ. דהרי כן נראה לא אצל מקרי ביה"קבאוהו
 ממש אצל דוקא דהמובן צדיק אצל רשע קוברין איןבחז"ל
 בכל מובנו דאצל נימא ואי אהר בצד קוברין ביה"ק באוחודהרי

 רשעים שם שנקברים בב'ה-ק לקבור אס.ר יהיה א-כהביה"ק
 הרי ועוד ע.ז. להקפיד מקוס בשו2 -אינו ולא כשריםאנשים
 ובביה"ק הפסקה הוי באמצע דדך דביש ובפאה בכלאיםמצינו
 כן. לומר א-א לכן ושורה שורה כל בין מפסיק דרךיש

 קבד הוה במקום לעשות כדי המח פינוי להחיר ~בדברב(
 נדאה שמה, אדם שום נקבד לא ועדייןמשפחה

 שמח אור שהגאון אמת הן בשו-א. כן לעשות דאיןלפיע-ר
 חלקה המשפחה בני דבקנו לחדש רצה שמחוח הלכותבסוף

 מבני שם נקבר לא שעדיין אעפ-י המשפחה בשביללקברות
 ביה"ק שמה שיש ממקום מת להוליך ע'"ז מותר מ"מהמשפחה
 ספר בסוף דכחיב הא על דקי"א ב"ב הש"ס מדבריוחיליה
 בנו פנחס בגבעח אוחו ויקברו מת הכהן אהרן בן ואלעוריהושע
 בהר לפנחם היה איך שם בגמרא וטרי ושקיל אפריםבהר

 היה גדול כהן דאלעזר ופשוט מאשתו ירושה ע-י ומסיקאפרים
 תמיד מוכרח והיה כירושלים רי:ה היה שילה כשנתקדשהואז

 דיהא המקדש כלי מהל' בפיה הרמב"ם כמוש-כ בשלהלישב
 לקבויה הוליכוהו והאיך לעולם, משם זז ואינו בירושליםביתו
 פנחס של שהוא משום ועכצ"ל בשילה קברוהו ולא אפריםבהר

 שפנחס אעפ"י משפחתו בשביל קברות ימקום אוחושהקצה
 להוליך התירו ולהכי משפחה קבר מקרי מ"מ בחיים היהעריין
 במק-א ב. ןנ. בנו משפחח בקבר להקבר אפרים להר אלעזראח

 ולפיע"ד אבותיו(. קברי מקרי בנו אצל אב שגם מכאןהוכחחי
 המנ"ח שכחב דלפי"מ בשילה מת דאלעזר לן יימר דמאןקשה
 שכיון מפני מירושלים וז לא גרול שהכהן בטעם קל"1במצוה
 ובתוס' סוכה בש"ס כמבואך לינה טעון קרבן שמביא מישכל

 יום מידי הקר;ב הכה"ג והרי ראה פ' ובספרי לינה בד"השס
 בפ"ג ברמב"ם ועיין בירושלים. ללון הוצרך לכן מנחהביומו
 ולא חולה היה מיחחו קודם שאלעזר להיות ויכול ביכוריםמהל'
 קרבן אלעזר הקריב לא וממילא תחחיו אחר ומינו עבודתועשה
 ד"נ מנחות בש"ס ומבואר אפרים, להר משילה אז ויצאמנחה

 חחחיו אחר ומינו ומח שחריח מחצה שהביא גדולדכהן
 בשחדית הכה"ג דבמת מבואר וכו' מביתו עשרון חצי יביאלא
 מנחה הקרבן מביא הוא הערבים בין תחתיו אחר כה"ג ימנואם

 באירע דגם ע"א ד"ה בליקוטים יומא בפנ"י ומבוארמשלו,
 וגם ראיה שום משם אין ולפי"ז יע"ש, כן הדין נמי בכה"גפסול
 עמ. שיסכים דבלבד דתנה דלמעשה להלכה דק כן כחבבעצמו
 מורה איזה עמו שהסכים הביא ולא המובהקים מהמודיחאחד

 כ"ז. אות מ"ה סי' ח-א בי"א בספרי בזה מש"כ ועייןמובהק.

 ל"שב . לפיע. נראה הנ"ל רקי"א דב"ב בסוגיא עיוני~כ:די
 מה-ת הבעל דירושת החם דילפינן שם הגמראסוגיית

 פנחס בגבעח אוחו ויקברו מח הכהן אהרן בן ואלעזרמדכחיב
 לאלע~ר לו היה שלא לפנחם מנין וכי בגמרא ומקשה וגו'בנו
 פפא רב ליה אמר וירשה, ומתה אשה פ:חס שנשא מלמדאלא
 נמ' ופנחס ירית לא בעל לך אימא לעולם דלמא ממאילאביי

 חוזרח השדה נמצאח דא-כ אמרת מצית לא ומתרץ וביןדמיובן
 קשה ולכאורה שלו. שאינו בקבר קבור צדיק ונמצאביובל
 אלעזר אכתי מאשתו לפנחס בייושה לו דנפלה נימא אידאפילו
 לקבר השדה לו מקנה בנו פנחס אם דאף שלו שאינו בקברקבוך
 לפי"מ אך למת, וזכיה קנין ראין משום אלעוי בה וכהלא

 קנין למח וזכיה קנין דיש שע"ח סי' בתשובה הרשב"אשכתב
 בקנין בקברו זכד שפיר דאלע~ר ניחא שפיר קבורד בצרכ'גמור
 מחים פינוי לאסור טעם עוד איכא ועפי"ז בנו. פנחס ע"יגמור
 לדחותו א"א ממילא גמור בקנין בקברו זכה דהמתדכיון

מחזקחו.

 בנעט מהר"ם להגאון שאירע הנודא מהמעשהדיד~ע
 בעיירה ונקבד בקאדלסבאד שנפטר מניקלש~ודגזצ"ל

 נפחלי טזה"ד הדה"ג ה"ד הגאון של זבנודסמוכה,
 שדעחו קבורתו בעח בפירוש התנה פטירחו בעח שםשהיה
 ואח"כ הממשלה מטעם רשיון שישיג לאחר מכאןלפנותו
 כבוד ישכון ז"ל שהגאון רצה כ"א הנ"ל הקהלוח שתיהחדיינו
 ישראל דייני תלתא מגו מתר' פס"ר לקיים ונתפשרובארצו
 בנוי ההיתר והצעת פראג, וגאוני והחת-ס רעקיא הגאוניםה"ה
 שרצונו פטירתו לפני צוה בעצמו שהגאון א( יסודיה ג'על

 הר"ר הגאון ה"ה אלקים איש קבר אצל בניקלשבורגלהיקבר

 קבורתו בעת בפירוש החנה נפחלי הר' שבנו בן זצ-ל,שמעלקי
 וחלקת אבותיו משפחתו גדולי כל ג( משם לפנותושדעחו
 בגיקלשבודג במק"א קבודים היו ניקלשבודג רק"קהרבנים
 לפנות ההיחר החח"ס הגאון בנה יסודות השישה אלוועל

 כתב רל"א סי' בח"א והשוימ מהרמ"ב הגאון שלעצמוחיו
 פינוי להתיר לפסוק הגאונים של הבי"ד כרכרו כרכיריםדכמה

 לכן בארצו, כבוד לשכון אבותיו לקברי ימיב שלעצמותיו
 דעתו על לסמוך לבל כזו שאלה אליו בבוא מורה כליחוש
 הדור. גדולי בהסכמת רק למקום ממקום מתים לפנוחלפסוק
 בעת תנאי שהיה אומרת האשה אם דאפילו שם כחב מוווגדולה
 שהמתים הס"ח דברי שם והביא נאמנת, אינה לפנותוהקבורה
 ובויון צער איכא וגם אחר למקום המח כשמוליכיןכועסים
 בעלה קבד לפנות היחר שום אין כני"ד לכן עצמו,המת

 נוגע זה כי במקומנו. יעשה לא שכן תוקף בכל למחותוצריכים
 הענין כל ובכלל אמונה, מחסרון נובע זה כל כי איסוריםלכמה
 אדם אין כי מוה, נוחה חכמים רוח אין כפולות מצבוחשל

 בביאת באמונה חסרון בוה יש וגם לנפשו, פורענוחמקדים
 כפולה במצבה דוקא רוצה היא שכן באחח היא ואםהמשיח,
 ולאידך הקהלה מצד תקנה כ"א זה ואין לה להרשותיכולים
 גדולי שכל מתים פינוי של מאוד חמור לענין זה נוגעגיסא
 עמה ללכת צריכים ואם בוה, מלהקל ורעדו פחדועולם

 תלוי הקולר אז בעלה קבר לפנוח רשיון לה 'ח:ו והםלערכאוח
 המות שיבולע ויה"ר כנ"ל. הצלחם נפשכם את ואחםבצוארה

 ישראל. על ושלום עפר שוכני וירננו :יקיצולנצח

ירידו.
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
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 ממעשה לכח"ר אספר הזה הענין חומר לכת-ר הראוחולמען

 מוה-ר כש-ת החסיד הגאון מוח"ז אצל שאיןערכ
 בעיר כבוד מנוחחו כי מיקוליניץ אבד"ק זצ-ל באב"דמשה

 בתור פאר כהנו אבותיו ואכוח ואבוחיו שהוא מקוםמיקוליני'ן
 ידושע ספך בעל מאוה"ג האדיר הגאון זקינו שגם עדרבנים
 באב"ד משפחח של השדה בחלקת הנ-ל בעיי שם :בודשוכן

 גשם ביום אחח אשה שמחה טהור לא מקרה ואירעהמפורסמח.
 ולא באב"ד מוה"מ הגה"ק אצל בטעוח בלילה ונקברהשוטף
 ואח-כ מחאה שיעשו הלוי' אצל נבונים אנשיס ההיא כעתהיה

 של למרגלוחיו ממש שוכבח אשה כי תמהו כן ראוכאשר
 נבלה לעשוח זאח מה לאמור העיר כל וחהום הנ"להגה-ק
 לקברי המיוחד הזה הקדוש במקום אשה לקבור ליתןבישראל
 מה ההיא בעח הגדולים דנו כאשר ואח"כ הצדיקים.הרבנים
 שייך דהמקום כיון אחר למקום האשה קבר לפנוח אםלעשות
 כקבר דהוי '"ל א"כ זר לאיש ולא ולמשפחתם הרבניםלחדקח
 הדין מצד וגם לפנוחו ומוחר בעלים מדעח שלא שנקברהנמצא
 אפילו אלא רשע דוקא לאו דזה צדיק אצל רשע קובריןדאין
 אצל וכפרט אסור ג"כ מופלג וחסיד צדיק אצל ובינוניכשר
 צריכים הי' הדין ומשורת בזה, הרבה וטרו ושקלו עולםגדולי
 דומר מדמח מ"מ ופקפוק חשש שום בלי קברה אתלפנות
 קברה לפנוח להסכים ורעדו פחדו מחים פינוי שלהאיסור
 גבוהה מחיצה עשו רק שהוא, כמו הדבר להשאירוהסכימו
 עוד ועשו כולם, הרבנים קברי של השורה כל מסביבלהקיף
 רוצה שאני והנקודה לענינינו נפק"מ אינם אשר חקנוחכמה

 וה' מחים פינוי בענין מגיעים הדברים היכן עד הואלהדגיש

 ברחמים. ישראל עמו פדצח'גדור

 סחסימן

נ"ה,
 הרה"ג לידידי והמשכה כרכיי' וכרכהשלום
 מיכל מו"ה טוכות כמעלות מוכתרשלה"י

 יע"א. כמילוואקי רכ שליט"אטברסקי

 51[1חסנסא11ל( בלע"ז שינים שהרופא באשה שאלחובדבר

 צדיכים ולפעמים השיניים לחזק 5ם(8~8 בלע"ז פיה לחוךנתן
 חציצה זה אין אם לטבילה דינה מהו משנה יותד בזהללכח

לטבילתה.

תשובהי
 במקור קצח להאדיך אנ' מוכרח זה דין עומק למצוח כד'א(

 וביח הסחרים ביח סופ"ח במקואוח חנינן זה.דין
 דכ"ה קידושין ובש"ס מים בהן שיבואו צריכין אינןהקמטים

 וכו' דמי דכטמון רב וסבר בגמרא פדיך טבילה לענין לשוןגבי
 בין עצם ונמצא ועלתה שטבלה דבי ביח של בשפחהמעשה
 לא מים דביאח נהי ומתדץ אחדח טבילה רבי והצריכהשיני'
 ונחלקו בגמדא יעו"ש בעינן. מים לביאח הראוי מקוםבעינן

 איחא שם דריטב"א דבחדושי הגמדא דבדי בפידושדראשונים
 ולענין הואיל הוא בעלמא מדרבנן דהא נד"ו רבינואומד
 כגלוי, נמי טהדה לענין רבנן שוויוה מה"ח כגלוי דינוטומאה
 בשרו כל את ודחץ כחיב דהא בעי לא מים וביאח דחיצהומיהו
 שם הדמב"ן גם כתב וכן מאבדאי, כל אף מאבדאי בשדומה

 שם בקדושין החום' מדברי אולם מדרבנן. רק דהויבחידושיו
 דבינו וכן מה"ח דהוי לכאורה נראה הראוי כלבתוד"ה
 דבטבילה מנלן לדקשוח שם דכחבו החום' בשיטתהפוסקים
 כל את ורחץ דכחיב דמקרא ומחרצי מים לביאח ראויבעינן
 דכחיב וכיון בשרו מכל דמרבינן ביהם"ח אפילו משמעבשרו
 כל דאיכא וכיון ביהם-ת ולא מאבראי ידיו מה ודרשינןוידיו
 דבעי לה מרבינן להכי הפחוח לכל למימך איכא ח ביהם"לרבות
 י"ל שם בחום' היטב ולהמעיין בחוס', יעו"ש מים לביאחראוי
 ג-כ הק' שם בחי' הרשב"א אבל בעלמא אסמכתא רקדהוי

 רק הוי מים לביאח דאוי דמצריכינן דהא וחירץ החוס'קושייח
 דלשון החקינו מה"ח גופו כל לטבול שצריך דלפימדרבנן,
 לביאת ראויין צריכים יהיו מגולים הם דלפעמים כיוןושינים
 נשר דמכל שמתרצים החוס' דלשיטת הדשב"א שם וסייםמים,

 דכחיב כיון מ"מ ביהס"ת למעט בשדו דכל דאע"ג לי'דדשינן
 מים לביאח דאויין להיות צריכים דביהס"ח עכ"פ מדבינןכל

 בחירוצו דקודם כיון מה"ח הוי דלהחום' מדבריו נראדיעו"ש,
 דס"ל מבואר החום' חירוץ הביא ואח-כ מדרבנן דהויכתב

 בעלמא. אסמכתא רק ולא ממש מה"ח דהוי החוס'בשיטת

 דדאוי הסוברין לשיטת הקשה לצ.ח סי' טהדה ובסדריב(
 הרי זאח 'תכן איך מה"ת הוי מיםלביאח

 הגוף במיעוט במקפיד גם והר' הגוף מיעוט דק הויביהם"ח
 ראוי דבעינן לומר אפשך ואיך מדרבנן רק מה"ח חוצץאינו

 המקפיד במיעוט חוצץ אינו מה"ח הרי מה-ח מיםלביאת
 עליו ומקפיד רובו חורה דדבך ד"ד עירובין בש"סכמבואר
 עליו מקפיד וגם דגוף רוב לריעוחא חרתי דבעינן יעו-שחוצץ

 מיעוט או מקפיד ואינו דובו או סגי בחדא אפילוומדדבנן
 זו. קושיא בחירוץ מזה נדבד ולקמןהמקפיד

 ורטיה מלוגמא אספלניח איחא פ"ח דמקואות דבתדספתאג(
 ב"ר 'וסי ר' חוצץ אומד רבי ביהם"חשעל

 נכנסו איתא בחוספחא שם ולהלן חוצץ אינו אומדיהודה
 חוצץ אינו אומד רע"ק מלמטה רגליו בסדקי וקסמיןצרורוח
 טעם מבאך קצ"ח בסום"י הב"י ומרן כביהס"ח, שהואמפני

 מ"ל יהודה ב-ך דר"י ורטיה מלוגמא אספלנית גביפלוגתחם
 רגליו בסדקי וקסמין צרורות גבי דדע"ק טעמי' וגם חוצץדאינו
 ראוי אפילו להיוח א"צ דביהס"ח דס"ל משום חוצציןדאינן
 ורע"ק מים לביאח ראוי עכ"פ דבעינן ס-ל ורבי מיםלביאח
 דלר-י בזה דפליגי לומר דדוחק דבי על דפליג ב"ד כך"יס"ל
 ס"ל ודבי מהדקי לא ורטיה מלוגמא אספלניח יהודהבר

 אם פלוגחיידו .ע"כ אלא במציאות פליגי דאיכדמהדקי,
 ודרמב"ם לאו או מים לביאח ראויין להיוח צריךבידס"ח
 ורטיה מלוגמא אספלניח גבי כרבי פסק הל"ד מקואוחבפ"ב
 חנאי דאיכא חזינן עכ"פ דגליו, בסדקי צרודוח גבי נמיוכן

 מים. לביאח ראוי להיוח א-צ דביהס"תדס"ל

 לכמה מים לביאח דאוי של הענין דכל דכיון י"ל ועפי"זר(
 ג"כ הוי המקפיד ומיעוט מדרבנן רק הויפוסקים

 דאויין להיות כלל דא"צ דס"ל תנאי דאיכא וכיוןמדרבנן
 מ"מ כווחייהו קיי"ל לא דלהלכה אע"ג בביהסית מיםלביאח

 דס"ל לשיטחיה ורבי דרבנן תרי עכ"פ דהוי ליה לאצטרופיחזי
 מעשה גבי לכן דחוצץ ורטיה מלוגמא אספלניח גביבחוספחא
 ולדעח שניח לטבילה הצריכה שיניה בין עצם שמצאהדשפחחו

 דא-צ י-ל ולבעלד עליה החמיד לטהדוח רק פוסקיםכמה
 לדעחו. שניחטבילה



צט י ב(ו ס"ח סי' יו"דשו"ת ת יב
 דאיתא מה לכאורה שקשה מה לישנ נזה וארווחנאה(

 ונמצאת הוושט את כשמט דכ"מ מוליןכש"ס
 לאחר או נשמטה שחיטה קודם אם יודע ואינו שמוטההגרגרת
 דמדמינן שם בגמרא יעו"ש פסול בשחיטה ספק כל וכו'שחיטה

 לו עלתה דלא חוצץ דבר עליו ונמצא ועלה לטבל מילתאהא
 הביא והרמ"א י"ז סעי' כ"ד סי' יו"ד בש"ע איפסק וכןטבילה,
 תלינן לא מידו העוף השוחט זרק דאפילו המהרי"ק בשםשם

 דאם פסק כ"ו סעי' קצ"ח ובסי' נשמט פרכוס או זריקהרמחמת
 ואחר שלה ביהס"ת ולא שיניה בין טבילה קודם בדקהלא

 ובתבשילין בכתמים שנחעסקה עד בדקה לא נמיהטבילה
 ואמרינן לקולא תלינן שיניה בין עצם ומצאה בדקהואח"כ
 תלינן טבילה גבי מדוע לכאורה וקשה בה, עיילו טבילהדבתר
 ריש במקום אפילו תלינן לא שחיטה וגבי בה עיילו טבילהדבתר
 לשיטת ברם פרכוס, ע"י נשמטה השחיטה שאחרלתלות

 שפיר מתורץ מדרבנן רק הוי מים לביאת דראוי דס"להפוסקים
 דהוי בשמוטה אבל לקולא תלינן ררבנן ספק דהויכיון

 ולקושטא לחומרא, במה"ת דספיקא תלינן לאדאורייתא
 נשמטה אם שמוטה גבי דהתם כלל דמי לא בלאה"כדמילתא
 נבילות או טריפות מהלכות בעצם איסור זה הרי שחיטהקודם
 מים לביאת דאוי שאינו רק בעצם איסוד זה אין טבילה גביאבל

 בזה. וצ"ע דמי לאוממילא

 ועלה טבל איתא הנ"ל חולין בש"ס דהרי להעיר יש ועדייןו(
 באותו שנתעסק אעפ"י חוצץ דבר עליוונמצא

 שלא לי ברי שיאמר עד טבילה לו עלתה לא כולו היום כלהמין
 מקואות מהל' בפ"ב ברמב"ם הוא וכן לכן, קודם עליוהיה

 על טמא העמד דאמרינן בגמרא מבואר רמילתא וטעמאהלכ"ג
 בי' איתילידא הא דגמרא ומסקנא טבל לא ואימאחזקתו
 הבי'ח בשם ט"ז סעי' קצ"ט סי' בש"ך להלכה הוא וכןריעותא
 טבילה לה עלתה לא המין באותו בנתעסקה דאפילו כןדפסק
 בזה והטעם שנית טבילה דא"צ מבואר בכיה"ג בביהס"תאבל

 במיעוט נמי מיירי חוצץ דבר עליו בנמצא רהרי לדינאבחילוק
 חוצץ דבר לנמצא ממש דמי א"כ מדרבנן רק דהויהגוף

 הוי מים לביאת דראוי הראשונים לשיטת אפילובביהס"ת
 האדם בגוף דחציצה בזה לומר נראה ביניהם והחילוקמה"ת,
 דצריך ר"ל במים בשרו כל את דורחץ מקרא נלמדדפוסל
 במקום הרי חוצץ דבר עליו ובנמצא במים הגוף כללטבול
 אם בספק ולכן הטבילה בעצם חסרון בוה ויש טבל לאהחציצה
 על טמא העמד בזה אמרינן טבילתו בעת חוצץ דבר עליוהיה

 יש הטבילה במעשה דהרי לפנינו טבל הרי בוה לומר ואיןחזקתו
 זו בטבילה כח אין לכן החציצה במקום טבל שלאחסרון

 טבילה דבתר לתלות שיש ואעפ"י טומאתו, מחזקחלהוציאו
 כית טומאתו מחזקת להוציאו א"א מספק מ"מ בי'עיילי

 החציצה בנמצא אבל הגמרא, כלשון ריעותא בי'דאיתיליד
 לביאת ראוי מקום רק מים לביאת שם דא"צ כיוןבבידס"ת

 שבאמת כיון לפנינו טבל הרי כאן לומר לנו יש הרי א"כמים
 הטבילה ומעשה גופו חלקי כל על עלה והמים נטבל גופוכל

 חסרת כאן גם לנו שיש ואעפ"י טומאתו, מחזקתמוציאו
 קודם עוד עליו היה ואפשר שם שנמצא כיהס"ת שלבחציצה
 במים גופו ביאת של הדין בעצם חסרון אינו זה אבלשטבל
 ראוי של דין כאן שחסר חיצוני חסרון זה רק בשרו כלדהיינו
 ביאת של הדין עצם על ולא חיצוניח ריעותא וזהו מיםלביאת
 היה גופו כל שהרי הטבילה במעשה דהיינו במים בשרוכל

 ראויין רק כלל מים לביאת דא"צ מקומות שיש רקבמים
 ואין בו נתקיים כבר במיס בשרו כל ורחץ של והדין מיםלביאת

 טבילה לפנינו טבל דהרי כיון חזקתו על טמא העמד עליולומר
 וליכא הציצה כלי כמים היה מים לכיאת הצריך גופושכל

 ברין רק במים בשרו כל בביאת דהיינו הטבילה בעצםריעותא
 דבר עליו נמצא בין חילוק יש ושפיר מים, לביאת ראוי שלאחר

 בסברא. נכון חילוק זה ולפיע"ר בביהס"ת, שנמצאחוצץ

 מיעוט מקרי זה אם שאלתו בנידון לנאר עלינו ועתהז(
 דוקא רצונה דעתה כיון נימא אי מקפדת,שאינה

 כיון דילמא או מקפדת אינה לכן פיה בתוך החוטיןשיהיו
 שלא דוקא מקפדח עבודחו יגמור הרופא כאשרדסו"ס
 וחוצץ המקפיד מיעוט הוי לכן רגע אפילו החוטיןלהשאיר
 לדינא זה רבר לדמות ואין מה"ת, חוצץ רש"י ולשיטחמדרבנן,
 שערות בקליעות ו' סעי' קצ"ח סי' ברמ"א המובארהמרדכי
 חוצצין שאינן מרלוקין או מארצעפ הנקרא בזו זודבוקות
 כמו רביתא הכי והוי להסירם דסכנה אחריני טעמא איכאדהתם

 מעוברת שנתגיירה גיורת גבי דע"ח יבמות בש"סדאמרינן
 רהמרדכי ואע"ג הוא, אמו ירך דלאו אע"ג רביתא היינודעובר
 או מטמאי ולא כבלוע דהוי להתיר טעמים עוד שםהביא

 קשורות נימין דג' דקיי"ל כיון ועוד חייצי, לא ולכןכביהס"ת
 דכתב שם בסד"ט עיין כבלוע נחשב לא אי אפילו חוצציןאינן

 בזה. שהאריך יעו"ש סכנה דהוי משום טעמאדעיקר

 רבי בירכו חץ לו הנכנס תניא דמקואות פ"חובתדספתאח(
 זה הרי אומרים וחכמים חוצץ אינואומר

 זה הרי עץ בשל אבל מחכות בשל אמורים דברים במהחוצץ
 חוצץ אינו עץ דבשל שגורס הגר"א בביאור עיין )נ.ב.חוצץ.
 בסדקי צרורוח לו בנכנסו לעיל שהבאתי דברייתא רישאוזה

 ופירשה זו ברייחא הביא מקואות בסוף והר"ש מלמטה,רגליו
 ודבר כשמוציאו טפי סכנה איכא מתכות שבכל מפני השניבפי'
 סכנה מחמת דרק ג"כ מדבריו מוכח חוצץ אינו מקפידשאינו
 הכי. למימר ליכא סכנה בלא אבל מקפדת שאינה למימראיכא

 זו מתוספחא ראיה מביא שס"ב סי' נדה הלכות ובאו"זט(
 חוצצין שאינן מארלאקין גבי המררכי שללדינו

 סכנה מחמת דרק מבואר עכ"פ יעו"ש, להסירן שסכנהמטעם
 מקרי זה דגם למימר איכא סכנה במקום שלא אבל חייצילא

 אם מהני לא ג"כ רפואה גם בזה בדאיכא אפילו המקפידמיעוט
 מ"מ שם שיהיה דוקא היא מקפדת שעתה ואעפ"י סכנה זהאין
 כ"ו סי' מקואות הלכות ברא"ש ומבואר המקפיד, מיעוטמקרי
 שמקפדת טבעת גבי א' סעי' קצ"ח סי' בש"ע להלכה הואוכן

 להסיר שלא מקפדת שתמיד אעפ"י לישה בשעתלהסירו
 והראב"ד וחוצץ, המקפיד מיעוט מקרי מ"מ ידה מעלטבעתה

 מקפדת שאינו מיעוט דהוי אעפ"י חוצצין דהטבעות הטעםפי'
 ס"ק שם בט"ז רבריו מובא להסירו, מקפדת לישה שבעתלפי
 הרפואות יסיים שהרופא לאחר ג"כ הרי בני"ד ולפי"זכ"ג
 יש ולכן פיה מתוך החוטין מיד להסיר מקפדת בודאיתהיה

 חוצץ. עתה שגםלומר

 מארלוקין בהני המרדכי דמש"כ בזה למימר איכא אולםי(
 ולא רביתיה הוי הסכנה מפני לגלחן מצי שלאכיון

 בשם הסד"ט שהביא ולפי"מ הנ"ל הערל בפרק עובר כמוחייצי
 יש ולכן בפ"ע, שלישי טעם הוא דרביתיד טעמא דהאיהאגור
 ותלוי להסירם סכנה שהוא משום רק אינו רביתיה דהיינולומר
 בליכא אפילו חוצץ אינו תמיד בהכי דרביתיה כיון אלאבזה

 דרצונה כיון הפה שבתוך חוטין הני גבי נמי לומר וישסכנה,



 י בזו ס"ח סי'שו"ת'ו"ד ת יבק
 יחקלקלו שלא כדי לדסירן לה אסור הרופא פקודח ולפיבזה,
 חוצצין ואינן בהכי רביחיהו בפיה שהן בזמן ממילאשיניה
 הכי מקרי צורך כל אלא דוקא סכנה במקום להיוח לפי"זוא"צ

 מובא קמ"ו. סי' בח"ב שהפמ"א נעשה מה אבלרביתיה,
 לא רביחיך דהכי שאלתו בניד,ן שם כתב י"ט, בס"קבסדר"ט
 וגם במחכוון, בנעשה ולא בחולדה שנעשה מה רק לומרשייך

 .לא סכנה ראיכא במקום רק רביחיה רהיינו כחב לאהמררכי
 סכנה.בליכא

 טעמים הרבה הביא שהפוסק דהיכא שם הסד"ט כ ומש"יא(
 היכא אלא אחר במקום מזה ללמוד איןלהחיר

 אין אחד טעם שחסר ובמקום טעמים הני כל לצרף שייכוחשיש
 לומר דיש בזה להעיר נראה לפיע"ד אחריני, טעמי עללסמ,ך
 איחמר החם דאיתא דע"ט במנחות בגמרא לישני בחרידחלוי
 למקומה חוץ תרד לא עלחה אם לזמנה חוץ ששחטהחטאת
 יהושע כר' רבה חרד לא לרבא תרד לרבה ורבא רבה ביהפליגי
 לגבי' ר"א בי' מדהדר דרבה לגבי רבא ביד והדר כר"אורבא
 נדוננו לי' דקאמר הוא התם ביה, הדר לא דרבה לגבי רבאדר"י,
 לא עלחה אם לשמו משלא לי' דיינת אי הכא אבל לשמומשלא
 כרת בו שאין פסול דנין לדון ר"י החחיל החם איתא ולעילחרד,
 כרח בו שיש שפסול לזמנו חוץ יוכיח ואל כרח בי' שאיןמפסול
 ר"א ושתק כרח בו ואין מחשב שפסול לשמו משלא נרוננוועוד
 לנר אחד טעם מהני קמא דללישנא חזינן בגמרא,יעו"ש

 רנלמד והעוד של השני טעם בלא מהני לא בתראוללישנא
 נתווכחו חורפי שבימי ודכירנא כרת, בו שאין מחשבהמפסול

 לפשיטוח בזה כחב ע"ג בסי' החכ"צ וזקני זו, בראי'הלומדים
 כל על לסמוך אין להחיר צדדים הרבה מביא שהפוסקדהיכא
 חולין מש"ס ראי' ומביא ועוד שאמר אעפ"י עצמו בפניצד

 כלל הפוסקים כללי במערכת בשד"ח ומצאחי יעו"ש,דמ"ט
 לא הנ"ל מנחות הש"ס ומדברי כדרכו בזה שהאריך ט' סי'ט"ז

 שהביא ובמה האחרונים, וגם הראשונים הפוסקים כלהעירו
 תרי דהנך שם דכתבו ועוד בד"ה דפ"ה בכתובות התוס'מדברי
 במק"א וסימן אמיד לא רבעינן זה בלא זה מועילין איןטעמי
 ויש כלל ראיה אין התום' דמדברי לומר ריש להעיר בזהכחבחי
 בעצמו שהסד"ט הדבר ומעניין ואכמ"ל, דברים אריכוח בזהלי

 צד מכל היתר צדדי לחפש הוראה בעלי דדרך כתב ק"צבסוס"י
 לשון בין ולחלק לומר יש ולפיע"ד לחוד אחר בטעם דסגיאע"ג
 הבאים דפוסקים לשון ובין דראשונים גדולי ולשוןהגמרא
 לגנכ שדרכם הפוסקים כספרי שרגיל למי כידועאחרידם
 בסיס על הדין להעמיד כדי לדבריהם וראיות ודיוקיםסברות
 קצרה בלשון חמיד שדברו הראשונים גרולי משא"כנאמן

 וטעם טעם כל הרי לדבריהם טעמים כחבו כאשרוממילא
 הדין. להעמיד יש זה באופן דרק כתבוהולדיוקא

 אפילו בני"ר לפיע"ר נראה זה בענין התחקיחי וכאשךיב(
 המקפיד דבר מקרי זה אם להסתפק דיש נימאאי

 דתלוי לעיל שביארנו לפי"מ בזה להקל מקום יש מ"מ לאאו
 ולרע"ק בר"י רלר"י דמקואוח בתוספתא דתנאיבפלוגחא
 להיוח צריך ולרבי מים לביאת ראוי להיות כלל א"צביהס"ח
 סתמא איתא ונדה קידושין דבש"ס ואעפ"י מים, לביאתראוי
 מדרבנן רק זה הרי וסייעחו הריטב"א שיטח לפי הרי מ"מכרבי
 דרבנן וספק מים לביאת ראוי להיוח א"צ לרבי אפילוומה"ת
 מ"מ מה"ח דהוי דס"ל והמאירי החוס' לשיטת ואפילולקולא,
 שהדבר וא"כ מדרבנן או מה"ח הוי אי פלוגחא ספק עכ"פהוי
 דשמא בדאורייתא ספיקא ספק לי' הוי לא או חייץ איספק

 מים לביאח ראוי דבעינן ואח"ל מים לביאח ראוי א"צמה"ח
 שעכ"פ ואעפ"י המקפיד, מיעוט הוי דלא חציצה זה איןשמא

 לקולא דרבנן ספק לי' הוי לכ"ע מים לביאח ראוי בעינןמדרבנן
 דרבנן אחד וספק בדאורייחא ס"ס דבכל הפוסקים שכחב.כמ.

 שאלחו בנידון ס' בסי' הגרעק"א בשו"ח וראה לקולא,אזלינן
 דרבנן חרי הוי דביהס"ח לצרף שם שכתב הרחם בביחבטבעת
 הוי המקפיד ומיעוט מדרבנן מים לביאת בראוי ושיעורוהמקום

 יעו"ש.מדרבנן

 דסוברין שיטח על לעיל שהבאחי הסד"ט ובקושייתיג(
 אינו מה"ח הרי מה"ח הוי מים לביאחדראוי

 דהוי להסוברין גם להקשות יש לפיע"ד המקפיד, רובו רקחוצץ
 אפי' הגוף מיעוט כל והרי הגוף מיעוט הוי ביהס"ח הרימדרבנן
 דוי דאו ומקפיד רובו אטו רגזרינן מדרבנן רק הויבמקפיד
 בזה לגזור שייך איך הגוף מיעוט רק דהוי בביהס"ח וא"כמה"ח
 בחציצה בביהס"ח לגזור שייך ולא גזרינן ולא גזלג"ז דהויכיון
 ממה גם נצטרף וכאשר מבחוץ בגופו חציצה עליו כשישרק

 בביהס"ת אבל וח.צץ ומקפיד רובו אז ויהא בביהס"חשחוצץ
 גזלג"ז גזרינן דלא דוכחי בכמה כרמצינו לגזור שייך לאגרידא
 רע"ב בעירובין בגמרא אמרינן מקפיד שאינו מיעוט גביוהרי
 ואנן גזירה גופא דהיא משום המקפיד מיעוט אטו גזרינןרלא
 מיעוט דאפילו בביהס"ח נימא נמי כן כמו גזלג"ז ונגזורניקום

 רבי של רשפחתו בהאי לפי"ז ועכצ"ל גזלג"ז, הויהמקפיד
 דהוי אע"ג בביהס"ח עצם כשמצאה שנית טבילהשהצריכה
 שכחבנו כמו רבי עליה החמיר לטהרוח דרק י"ל החםגזלג"ז
 נדה בטבילח גם אמרינן דרבי עובדא דמהאי ואעפ"ילעיל,

 בין עצם אח"כ ומצאה טבלה ואם שיניה בין לבדוקדצריכה
 היינו כ"ד סעי' קצ"ח בסי' כמבואר שנית טבילה צריכהשיניה
 שאפיל. נדה בטבילח חז"ל שהחמירו שמצינו כיוןמטעמא
 ברמ"א כמבואר לכתחילה חטבול לא חוצצין שאינןבדברים
 דגם למימר איכא זה ומשום ש"ד, הגהות בשם קצ"ח סי'ריש

 היכא רק אבל גזלג"ז דהוי אע"ג זה מטעם גזרוככידס"ת
 ולכן בביהס"ח, במיעוט בזה גזרו לא אפשר בלא אבלדאפשר
 אפשר בלא גזרינן לא מפיה החוטין להוציא דא"אבני"ד
 שביארנז ולמה המקפיד, מיעוט דהוי נימא אי אפילובמיעוט
 אי בספק ואפילו מקפדח אינה דהוי בזה למימר איכאלעיל
 ררבנן וספק ס"ס משום להקל יש ג"כ לא או מקפדחמקרי

לקולא.

 רח"ל פיה שנעקם אחת באשה נשאלתי נביר לא וזהיד(
 דעקמומית ליישר פלסטי ניחוח לה עשה אחדורופא

 על החניכים להעמיד פלסטי עצם פיה לחוך לשיםוהוכרח
 של במשך כן להיות וצריך סנטרה על בחפירות וחיברומכונם
 ועלה חציצה. זה אין אם מנרתה להיטהר יכולה אם לכה"פשנה

 ומקפדת לרפואה דזהו כיון לומר ראשונה בהשקפהבדעתי
 על חחגנה שלא להחרפאוח כדי פיה בתוך להשאיר ע"זדוקא
 דאיכא מצאתי בזה החחקיתי כאשר אבל חוצץ, אינובעלה
 דחנינן מהא המקפיד מיעוט דהוי אמרינן ג"כ דלרפואהלמימר

 אבל במקדש גמי עליו כורך באצבעו שלקה כהן דק"גבעירובין
 היא שבוח בשבח ורפואה שמרפא משום ופירש"י במדינהלא

 צלצול אבל גמי אלא שנו לא איתא שם בגמרא ולהלןואסור,
 ומתרץ חציצה משום ליה וחיפוק ופריך בגדים יתור הויקטן

 במקום חסרא רב אמר רבא דאמר דרבא ופליגאבשמאול
 על שלש בגרים במקום ושלא חוצצת אחת נימא אפילובגרים
 ע"כ. חוצצות אינן שלש על משלש פחות חוצצותשלש
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 וז"ל כחב הל"ח המקדש כלי מהל' בפ"יוהרכןב"ם

 כגון בגדים במקום שלא בגד בשרו עלכרך
 על אצבעות שלש בו היה אם עקבו על או אצבעו עלשכרכו
 חוצץ, אינו מכאן פחות ופוסל חוצץ זה הרי אצבעותשלש
 גמי על'ה לכרוך מותר באצבעו שלקה כהן כתב ט' בהל'ולהלן
 דם להוציא נתכוון ואם שלש על שלש בו שאין בגד אובשבת
 בשעח לכלי בשרו בין הכגד או הגמי יחוץ שלא והואאסור
 הלא זה את זה סותרים רבריו א"א הראב"ד ע"ז וכתבעבורה,
 להכלי היד בין חוצץ אינו משלש פחות בגדים במקום שלאאמר
 הרמב"ם בין זו בפלוגתא והנה ובזבחים. בעירובין הואוכן

 אינו שלש על משלש פחות דאמך רבא רמדברי י"לוהראב"ר
 כוונת וזה להכלי היד בין הוא חציצה רהמובן משמעחוצ'ן

 חוצץ רלשון מפרש רש"י אמנם שם, בהשגותיוהראב"ר
 בגרים, ייתור לענין אלא איתמר חציצה לענין לאו רבאדקאמר
 דקאמר חוצצות לשון מפרש רהראביר כתב שם הכ"מומרן
 על השיג משוה"כ איחמר להכלי היד בין חציצה לעניןרבא

 חוצצות .אינן חוצצות רפי' כרש"י רבינו דעת אולםהרמב"ם,
 גם וכן בגרים ייחוך לענין רק איתמך חציצה לעניןלא

 למה כפשטה חציצה נימא דא' כפירש"י, הכריעהריטב"א
 עבודה כולה הרי נגדים במקום לשלא בגדים במק,ם ביןחלקו
 מקום. בכל אחח נימא אפילו שיחוץ וראוי בעי:ן כהן שלבגופו
 הכרע דאין למימר א'כא רבא ברברי שפיר מעיינין כדברם

 לומר יש דמלתא רלקושטא מפשטן רבא רברי להוציאמספיק
 חוצץ המקפיר ומיעוט עליו מקפיד ארם כגדים רבמקוםשפיר
 משלש בפחות להקפיד ארם ררך אין בגרים במקום שלאאבל
 להקפיד ארם בני דרך שלש על שלש בו יש אם רק שלשעל

 שגבו דבריהם ולכן כנ"ל, חציצה הווי לא מזה בפחותולפיכך
 הרמב"ם של מחלוקת טעם לפרש הארכתי ובמק"אממנו,

 בזה. ואכמ"לוהראב"ר

 מקרי מ"מ לרפואה כשהוא דגם מכאן מיכח עכ"פטו(
 משום דתיפוק כריך מה ראלת"ה המקפירמיעוט

 רפואה משום במרינה אסור ולכן ג"כ מרפא גמי הריחציצה
 חוצץ אינו דהגמי טעמא הי'נו דילמא א"כ שבות שהואבשבת
 חוצץ. ואינו מקפיר שאינו מיעוט והוי לרפואה דהוימשום

 המובא הירושלמי דברי יפי להקל צרפתי אחר מטעם אךטז(
 ממה החם ראמרינן יום בכל בד"ה דמ"ר יומאבתוס'

 לה די' והיום ניאשתיק לה היה לא יום בכל בתוספחאדתנינן
 גרס ובירושלמי קול, להשמיע :ישתיק פי' לרש"יניאשתיק
 סביב עשוי הי' עור של נרת'ק פי' וריב"א יכווה, שלאנרתק
 חם מתכות כלי רכל משום יכווה שלא בו לאחוז המחתה שלידה

 מבשאר יותר נרתק היופ צריך היה לפיכך כולו, חםמקצתו
 במסמר רקבעי ומשני חוצץ ואינו בירושלמ' ופריך וכו'ימים
 בטל שיהא יר לביח נרתיק אותו נקבע הי' מסמרין ע"'כלומר
 במסמרין דנקבע דהיכא ניה מבואר המחתה, כגוףויחשב
 ברורה ראיה ממילא חוצץ אינו אחר ליום רק שהי'אעפ"י
 להחניכים הפלסטי העצם בתפירוח חיבר שהרופא דכיוןלני"ד
 הם רהחוטין כיון שאלחו בנירון כן וכמו חציצה. תו הוילא

 בביהס"ת שהוא היכא ובפרט חייצי לא תו להשינייםמחוברים
 וספק בדאור"תא ס"ס מטעם חוצץ ראי:ו היתי צדדי כמהדיש

 לע'ל. ביארנו כאשךררבנן

 חציצה דך דמי דלא די"ל לכאורה לפקפק יש עדיין אךיי(
 תכלית העיקך בהחציצה רהתם בטבילהלחציצה

 והמחתה והכהן הקטורת הקטרת מעשה הוא בהעבודההשירות
 הכהן במעשה דין יש רק ההקטרה לתכלית אמצעיים רקהמה
 יהיה שלא היינו ההקטרה לתכלית להגיע בידו המחחההלוקח
 לעצם נוגע שאינו חיצוני דין וזהו להמחחה ידו ביןחציצה
 כבוד ררך זה שאין במשרת חסרון זהו רק ההקטרה שלהתכלית
 מסלקים כאשר ממילא חציצה, ע"י בקורש לשרתוגרולה
 הכלי אל הניאשתיק במסמר שקובעים עי"ז הזההחסרון

 כלי זה והרי הכלי של החשיבוח לו נותן הנרתק שלוהקביעות
 בחציצה אבל כלל. ההקטרה למעשה נוגע אינו זה וכלעבה

 וגזרה מטומאתו האדם את לטהר הוא התכלית העיקרבטבילה
 דבר עליו נמצא ואם חציצה בלי במים גופו כל שיטבולהתורה
 מצינו לא ובזה הטבילה, חכלית בעצם פסול זה הריחוצץ
 ומה הטבילה, של המעשה ועצם דעיקר אצל קביע~תשיועיל
 שכל אעפ"י חוצץ אינו המקפיד מיעוט תורה דדברדאמרינן

 מקפיר שאינו מיעוט רק ומררבנן במים להיות צריך הי'גופו
 כן לומר רא"א להגוף נבטל דהמיעוט מטעם זה אין חוצץ,אינו
 לומר צריכים רק להגוף יתבטל שזה להסירו מקפ'ר שהואברבר

 מ"מ להמים הגוף בין החוצץ מה דבר הגוף על שישדאעפ"י
 על באים המים שאין ואעפ"י המים תחת נחכסה הגוף כלהרי
 שגם חדש דין יש רק גופו כל במים נא כנד אנל גופו חלקיכל
 רין יש רק מטומאתו להעלותו די אין מ"מ עליו היה שהמיםזה
 פירשו חציצה של ובדין בשרו", "כל ממלת הנלמד חציצהשל

 בחדא אבל חוצץ ומקפיר ברוב שרק התורה כוונתחז"ל
 אבל חוצץ, אינו המקפיר ובמיעוט מקפיד ואינו ברובלריעותא

 ויתבטל להגוף רבר איזה שיקבע מה שיועיל בזה לומר שייךלא
 בעבודת לחציצה רטבילה חציצה הך כלל דמי לא וא"כלהגוף
 קדושת ג"כ לו ויהיה להכלי דנתבטל י"ל שפיר רהתםהקודש

 בזה. י"ל כן שרתהכלי

 מטעם הוא לכ"ע חוצץ דאינו מקפיד שאי:ו ובמיעוטיח(
 בלוע כמו זה הרי להסירו מקפיד שאי:ורכיון

 בביהס"ת שהקילו פוסקים לכמה כרמצ'נו חוצץשאינו
 לכיאת בעי ולא ביהם"ת ולא בלוע שמקרי לומר שישבמקומות

 שערות גבי דהמררכי בדינא לעיל שכתבנו ובמה כלל.מים
 חוצץ דאינו בטעמא לומר שהוצרך מארצעפ הנקראקלועות
 הגרעק"א שכתב לפי"מ בזה לומר יש להסירן דסכנהמשום

 או דבוקות שערותיה בשכל מי'רי רהתם הנ"ל ס' בסי'בתשובה
 לכן מקפרת, שאינה מה מועיל אינו רבזה שערותיה רובעכ"פ
 חוצץ לרש"י דבלאה"כ להסירן הוא דסכנה משום לטעםהוצרך
 הנ"ל י"ט בס"ק הסד"ט גם כן כתב וכבר מקפרת באינהאף

 דנחשב משום סכנה לטעם א"צ שערות ברוב אינו ראםשכתב
 אינן כאלו מארלאקין להן שיש הנשים דנל כיון מקפידאינו

 בתר אלא שבעולם הנשים בתר בזה אזלינן ולאמקפירות
 כיון דאמרינן אומניות בעלי כמו בזה כייצא להן שישהנשים

 בזה. מקפידין דעלמא שרובא אעפ"י חוצץ אינו בכךדאומנתו

 להן בנעשה לטבול לנשים לאסור החכ"א דעח ידיע והנדיט(
 בבינ"א עיי"ש ק"ה בכלל כמבואר בשיניהןסתימה

 לדינו הנ"ל המררכי דהוצרך מהא לרבריו ראיהשהביא
 הוי מ"מ לרפואה דהוא אע"ג אלמא סכנה משום שערבקליעות
 לשינים בסתימה נמי כן וכמו סכנה, משום לאו אי וחוצץמקפיר
 ולפי"מ חוצץ, מ"מ רופא ע"י ונעשה לרפואה שנעשהאע"ג
 מרברי ראיה שום אין והגרע"א הסד"ט מרברי לעילשהובא
 אנל סכנה לטעם הוצרך דובן או השעדות בכל דדקדמדדכי
 רהיכא שם בהדיא מבאר והסד"ט כלל זה לטעם א"צבמיעוט
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 לרפואה לה זה אם סמנים ע"י המארלאקן לה עשהדהרופא
 האחרונים גדולי כל הרי וכלאה"כ שערות, במיעוט חוצקשאינו
 זה אק כי לזה היחר למצוא וחחרו הנ"ל החכ"א דברירחו

 כידוע. בזה להיזהר בומנינו כללבמציאוח

 להחיר צדדים כמה יש בני"ר עלה דאחאן למאי גחזדרכ(
 מטעם להקל שכתבנו רמה ואעפ"י שביארנוכמו

 גוף שעל מה דרק לומר דאפשר ע"ז לפקפק יש דביחהדהכי
 שאינו מה אבל דמארלאקן בשערות כגון כתולדההאדם
 נראה אבל רביחא, הכי לומר שייך לא אפשרבחולדה

 עכ"פ קבוע, לזמן רק להסירו א"א באם להקל ישדבביהס"ת
 שהוא דכיון בחולדה שאינו אעפ"י רביחה הכי לומר ישבזה

 דמי ולא מקפיד אינו מקרי זה הרי מרובד לזמן רפואהמשום
 סי' ובש"ע פ"ט במקואות במשנה המבואר המכה שעללרטיה
 שאני דביהס"ת כיון מרובה לזמן שזה אעפ"י דחוצץקצ"ח

 להסירה סכנה דאיכא היכא ברטיה גם והרי לעיל,כמבואר
 כנ"ל ס"ה סי' ח"ג ביו"ד הד"ח הגה"ק הקיל טבילהבשעח

בזה.

 שהקשה נ' נאות לעיל שכתנתי הסד"ט ודכריכא(
 לומר אפשר ואיך הגוף מיעוט הוידביהס"ח

 דבחציצה די"ל לחרץ שרצה ומה מים לביאח ראוי בעידמה"ח
 והמים אינו כאלו זה דהרי חוצץ אינו דבמיעוט טעמאהיינו
 לא אם אבל בשרו כמו זה הרי בזה לי' דניחא כיון בבשרנוגעים
 מה"ח ואסור מים ביאת חסרה הרי מים לביאח כלל ראוייהיה
 זה פי' דחה בעצמו הסד"ט וגם כן, לומר גדול דוחק זהואבל
 פיה קפצה גבי מ"ה דמקואוח בפ"ח בר"ש השני כפירושופי'
 ראשון בפי' הר"ש ופי' טבלה, לא כאלו שפחוחיהקרצה

 פידוש פי' ואח"כ בפיה. המים יכנסו שלא שפחותיהשהדביקה
 שפחותיה שדוחקח דוחק לשון דקחני נראה וקצח וז"לאחר
 דברים שהן שבשפחותים מפני הוא שהפסול והיינוביוחר
 איכפח לא הפה לחוך מים לביאת אבל המים יכנסו לאשבגלוי

 זו על זו ביותר שדוחקחן שם הרא"ש פי' וכן ראוי, שיהאלן
 המים יוכלו שלא משום ולא גופא השפחיים משום ג"כוהיינו
 גבי כמו בביהס"ח חוצץ דבר מונח אם ודוקא פיה לתוךליכנס
 ובאמח חוצץ, כשמקפידות מ"ג בפ"ט הנזכר וקלקי רכישפחת
 וז"ל הל"ד מקואוח מהל' בפ"ב הרמב"ם בדברי כןמוכח

 שתרפה ער כחב ולא תחילה שתדיח עד חוצץ באשהביהס"ת
 הדחה ע"י ביהס"ת שתנקה דהעיקר מזה מוכח המשנה,כלשון
 חייש דלא נראה אבל ויחוצו, זיעה מלמולי שם יהאשלא

 דמקואוח בסופ"י בעצמו הר"ש וכן בעצמם הקמטיםלפתיחת
 מים לביאת ראוי בעי' דביהס"ח לאו דחנן שפחיה דקרצהכחב

 שדוחקת שם כדפרישיח אלא קפידא שייך לא שפחיםדבקריצח
 חמודות בדברי כחב וכן החיצון בשר ומחכסה ביוחרשפתיה
 בב"י ועיין הר"ש, בדעת צ"ה אוח הרא"ש של מקואותלהלכות
 דדבריו כתב מקואות הלכוח בסוף הר"ש דגם שכחב קצ"חבסי'

 מזה. מ"ה דמקואות בפ"ח בחוסיו"ט ועיק עיקר,האחרונים

 שצריך שם שכחבו פתחה בד"ה דס"ז נדה דבתוס'כב(
 מים, לביאת ראוי שיהא פיה שחפחחללמדה

 שצריכה הר"ש של ראשון כפי' מדבדיהם משמעולכאורה
 חדחוק שלא לומר שכוונתם לומר יש אכן ממש, פיהלפתוח
 בגלוי שהן השפתים חלק דהיינו המים יכנסו שלאהשפחים

 מכאן שכהב הראנ"ד נשם הניא חונ"י הר"ש, של השניכפי'
 דהרי הטבילה בעח סיה לפחוח צריכה האשה שאיןלמדנו
 שפתים חיתוך ומשום קאמר להו דמהרקא שפתותיהבקרצה

 שפחיה שבקריצוח ואת"ל בקריצחה, מסתחר שהיאהנראה
 .אי כעי לא מים דכיאת נהי רבא אמר הרי המשנההקפידה
 הפה תיך מים ביאת נמי בעינן הא פחוח פה דבעינןאיחא
 קושייח קשה ושפיר חציצה בדין דחלוי נראה עכ"פיעו"ש.

 הנ"ל. בסד"טהזי"ר

 ראוי ענין בהסבר ו' באוח לעיל שביארנו לפי"מ אךכג(
 בנמצא גם ולכן חיצוני דין שזהו מיםלביאח

 היציאו הטבילה דמעשה שפיר אמרינן חוצץ דברבביהס"ת
 ריעוחא דאחיליד ומה לפנינו טבל רהרי טומאחומחזקח

 בדין חלרון רק גופו לכל מים בביאח חסרון אינו זהבביהס"ת
 ריעותא איחיליד לא הטבילה ובעצם מים לביאח ראוי שלאחר
 ולהרק י"ל שפיד ולפי"ז לפנינו, טבל הרי אמרינן ושפידכלל

 אסור מים לביאח ראוי באינו דלכן הנ"ל בסד"ט הזי"רקושייח
 חלוי לא מים לביאח דראוי המקפיד במיעוט אפילומה"ח
 החלוי חציצה לדין שייך ולא אחר דין שזה כללבקפידא
 מפני אסוד ג"כ מקפיד ואינו במיעוט דהוי אעפ"י וכאןבקפידא
 הסוברים לשיטח מה"ח אסור וזה מים לביאח ראוישאינו
 בדברי גם זו סברא להעמיס יש ואפשר כנ"ל. אסורדמה"ח

 וו. לסכרא ג"כ דכוונתו די"להסד"ט

 הנ"ל קידושין התוס' בדברי להעיר כחבחי ובח'דוש'כד(
 מים לביאח ראוי דבעינן דהאשכחבו

 גם דמשמע בשרו כל אח ורחץ דכחיב משוםבביהס"ת
 כל אף מאבראי ידיו מה ודרשינן וידיו וכחיבבביהס"ח
 ביהס"ח שמרבה כל דאיכא כיון מ"מ ביהס"ח לאפוקימאבראי
 מים לביאח ראוי דבעינן מרבי להכי הפחוח לכל למימראיכא
 למעט דוידיו המיעוט צריכים למה קשה ולכאורהיעו"ש,
 והנה חוצץ, ואינו מיעוט רק הוי כ דנלאה" ליה ותיפוקניהס"ת
 חוצץ אינו דמיעוט דהאי לחדש רצה דמקואוח בפ"חבמנ"א
 אבל טבילה בשעת ידיעתו בלא חוצץ דבר עליו בנמצא רקהוא
 לא בדיעבד אפילו חוצץ דבר עליו שיש טבילה בשעתבידע
 כל נפלו נאמר כה ואם כן, לומר גדול דוחק וזה טבילה, לועלחה

 להקל בפוסקים הנמצא מקפיד שאינו מיעוט שלההיחרים
 שוה ביהס"ח בדין לחלק לעיל שביארנו לפי"מ אולםבבירא,
 דין וזה כלל מקפיד לא או מקפיד לדין שייך ולא חיצונידין

 ודברי לק"מ ממילא מים לביאח ראוי להיוח שצריךמיוחד
 נכונים.החוס'

 שביארנו אעפ"י להקל לצדד יש בני"ד לדינא תבנאכה(
 מקפיד ללא מקפיד בין לחלק שייך איןדבביהס"ח

 באינו ג"כ בביהס"ת שהקילו האחרונים לגדולי חזינןמ"מ
 מקומוח שבשאר מה בביהס"ת קולוח הרבה יש ובכללמקפיד,

 מקפדח היא בודאי ובני"ד לעיל, שביאדנו כמו מקילינןלא
 להשאירן החליט שהרופא זמן כל מקומן על ישארושהחוטק
 דבר שום שיניו על יהיה שלא מקפיד אדם שכל ואעפ"יבפיה
 קצ"ה סי' יו"ד בחח"ס כמבואד מילחא חליא בדידהמ"מ
 עליהן ששערוחיהן בעוד הטובלות הכלות דלענין שםשכחב
 כיון חציצה הוי לא ומ"מ מצוה בעילח אחר לקצצןועחידין
 לה שיהיו מקפדח אדרבה דהרי המקפיד מיעוט הוידלא

 כל הוי דהתם אע"ג דידה בהקפדה דחלוי הרי יעי"ש,השערות
 בביהס"ת, ומכש"כ בפ"ע נידון הראש פוסקים ולהרבההראש
 בזה, אכמ"ל אבל דברים אריכוח בזה לי ויש לפיע"ד, ברורוזה

ידידו,
 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
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 סטסימן

ב"ה,

 מכובדי לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 מיירוביץ שמואל מי"ה בתו"י המופלגהרבני

נ"י.

 חדרים ובשני אחד מנכרי חדש ביח שקנה היוח שאלחובדבר
 הביח שמכר קודם רב זמן זה סחמן והנכרי חלונותהיו

 שלא החסיד יהודא רבינו צוואח מחמח עחה חשש ישאם
 שלא אעפ"י האיסור חל החדש הקונה על גם אם חלונוחלסחום

 הראשון. הבעה"ב ע"י נעשה רק בעצמוסחמן

תשובה:
 פחח או חלון אדם יסחום לא בלשון נאמר הצוואה בלשקה2ה

 בו ינקוב אלא בו לצאח דרכן כי השדים יזיקו שלאלגמרי
 בלשון ג"כ כחב חתשמ"ו בסי' להלן חסידים בספר וגםנקב,

 שמא לפי ופחחים חלונוח לסחום שסכנה ומכאן וז"להצוואה
 זה ומלשון הדרך, באוחו אלא לעבור להם שאין לשדיםנגזר

 נסחם כבר אם אבל סכנה יש בעצמו לסחום רק דהחששמשמע
 סחר אם לענין כחב חס"א בסי' אולם קפידא, ליכא אחרע"י
 לשנוח קפידא יש בזה גם אם במקומו חדש ובנה הישןהביח

 דחש מאן דליח ע-ז כחב דחסידוחא ובמילי והחלונוחהפחחים
 פחח או חלון יסחום שלא רק משמע מעיקרא והכוונהבכך
 לומר דיש שם כחב וגם שם חסד במקור דבריו מובא כבר,שהיה
 הפצומין בנשאר אבל פצומיו אח גם פרץ אם רק חששדאין
 למימר איכא הסברא מצד אכן שעה, לפי דק דזה היכראיכא
 אפילו חמיד לחוש יש אפשר המזיקין מפני הטעם שכחבלפי"מ
 אם נפק"מ מה וגם הביח שקנה מקורם אחר ע"י נעשהאם

 שעה. לפי רקנעשה

 על שנשאל ה' סי' דוד ביח בשו"ח שכחב עפי"מ לומר ישאך
 נעשה כבר באם ריה-ח של הצוואה בענין בזהביוצא

 עבד דכבד דשרי נדאה ועידן זמן עבר וכבר אחר ע"ימקודם
 בהו איגרי דנ"ב גיטין בש"ס כדאמרינן נגע וכל מחלה כלמשם
 הדין ר"מ דאפקיה ווי אמר שימשי בי' חלחא דעבר וכיוןשטן

 כליו אח פינה כבר זמן איזה להדע יוכל רלא דכיוןמביחיה
 דכיון בני"ד לומר יש וכן יעו"ש, הימים כל להם וטובמשם
 להו אזלו כבר רב מזמן נסחמו וכבר מקודם נעשהדכבר

 להסביר א"א הללו בדברים אבל לגמרי, מזה ונחייאשוהמזיקין
 קפרינן דקפיד ומאן הענין בל משיגים אנו אין כי הסבראמצד
 א"א למעשה אבל ז"ל כמאמרם וכו' קפיד דלא ומאןבהדיה
 בגבולינו. ח"ו ושבר שוד ישמע שלא ויה"ר ברור דברלהגיד

 בש"ס מאיר דר' בהאי דמילחא בטעמא לומר ישואפשר
 לומר יש שמשי בי תלתא דעכבינהו הנ"לגיטין

 שלש עברו כבר אם בני"ד ולכן חזקה, הוי זימני דחלחאמטעם
 אק ולכן מזה ונחייאשו וחזקחם דרכם מהם ניטל כברשנים
 א"א ודינים שבסברות כתבחי כבר אבל חו, להזיק רשוחלהם
 שלאחר לדעח גמירי דיני המזיקין וכי וגם דיה"ח צוואחלבטל

 להם נחן ומי שמה לעבור רשוח להם ואין חזקחן אבדו שניםג'
 החסיד יהודה רבינו של הצוואה גבי מצינו והרי מקודםרשות
 דאיתא דברים וכמה הז"ל דברי נגד שהם דברים כמהז"ל

 אחוחו בח או אחיו בח שישא כגון לעשוחם מצוה שהםבחז"ל
 זא"ז, לישא אוסר ריה"ח ובצוואח דס"ב יבמוח בש"סכמבואר

 בח רק איחא בגמרא ואגב ע-ט סי' אה"ע נובי"ח בשו"חועיין
 כחב איסו"ב מהל' כסופ-ב והרמב"ם אחיו, בת ולאאהותו
 בש.'ע וכ-ה אחוחו בח או אחיו בח אדם שישא חכמיםדמצוח
 הטעם שבחב גאון שיירא ר' חשובח בשם וראיחי ב' סי'אה"ע
 בת דבנושא משום אחיו בח ולא אחוחו בח רק בגמראדאיחא
 ח"ו ימוח שאם יבום מצוח דהיינו מה-ח דבר לעקור רוצהאחיו
 בחוס' וכ"ה יעו"ש, ערוה משום ליבמה יוכל לא בניםבלא
 ולא אחותו בח דוקא ריב"ן דפי' ספק בד"ה חוס' דצ"טיבמוח
 דמירושלמי בתוס' עיי"ש יבום מצות ביטול משום אהיובת

 עי"ז שיבטל אעפ"' אחיו בן אשח לישא דמוחר להיפךמוכח
יבום.

 אזהרת בטעם שכתב ל"א סי' הראשה אבן בשו-תועיין
 מזיק ואם אב של בדם קרובים דכל משוםריה"ח

 אבל שמים לשם רק בנחכוון אמרו הגמרא חכמי וחז"ללהבנים
 שמזיק ריה"ח זה על הזהיר שמים לשם מחכוונים שאינןהיכא

 אלי' ר' הגאון )הוא הנ"ל הראשה אבן בעל והגאוןלהילדים,
 לגדולי בנסיון שנחברר שם כחב לובלין( אבד-קקלאצקין
 והאם כשהאב הם אלמים חרשים הנולדים מרביח כיהרופאים

 לזה זה יותר קרובים והאשה שהאיש וכל בשר שאריהם
 רדוע אלמים חרשים מהם הנולדים מספר ירבהבמשפחחם
 בדבריו. יעו"ש ובדומה העצבים וגירוי העורוןחולי

 סכנה בהם שיש דדברים לומר יש דמילחאולקושטא
 החיים וחנאי והתקופוח הזמנים לפימשחנים

 חולפח אזי משחנה החיים של והטבעיוח שמציאוחובאופן
 שגם להיפך גם ולפעמים להיחר הדבר חוזר ממילאהסכנה
 שבדורות החיים וחנאי מצב לפי שכן בהיחר היההדבר

 אולם מותר הדבר היד ולכן סכנה משום הדבר היה לאהקודמים
 בזה ונעשה נשחנה והטבעיוח שהמציאוח המאוחריםבדורוח
 בשו"ח מזה עיין לאיסור. הדבר נעשה סבנה של ענין כךע"י
 ועיין נ"ג. סי' ח-ב מלכיאל ובדברי ע' סי' ח"ג יעקבשבוח
 מוכרחים היו הגמרא חכמי דבזמן של"א סי' או"חבש"ע
 סכנה בזה דהיה המילה לאחר וגם המילה לפני הילרלרחוץ
 כלל סכנה ליכא האידנא אבל לרחצו בשבח גם הוחרולר"א
 כחב המשנה על ישראל ובחפארח אדם. כל כרחיצח דינווהדי

 סי' באו"ח ועיין בשבח. לרחוץ ומחמירין עכשיו הטבעדנשחנה
 ברמ"א. ד' סעי' קנ"ו סי' ובאה"ע ב' סעי'קע"ג

 ולררוש לחקור א-א הללו דבענינים כחבחי בבר בני"דולכן
 כיון אבל קפיד דקפיד ומאן דבר עמא מה חזיופוק

 אבל בזה, להקל לצדד יש הסחימה ממעשה רב זמן עברשכבר
 במקום נקב לעשוח כזה קטן דבר כי לזה לחוש יש העני'לדעחי
 מנכרי שקניחי בביחי בעצמי ואני כן, לעשוח כדאי חלוןכל
 אח פרץ לא אבל המוכר ע"י שנעשו סחומים חלונוח ג"כוהיה

 חשש מידי לצאח החלונוח בכל נקבים עשיחי מ"מהפצימין
 בענין שכחב וי"א י' סי' חאה"ע צדק אבני בשו"ח ועייןסבנד.
 ואם גדולים רבנים לשלשה לשאול צריכים שבזה ריה"חצוואח
 בבמה ראיחי וכה פיהם. על לעשוח יכולים יסכימוהמה

 שבכגון ורבותי מאבוחי קבלחי וכן האחרונים לגדוליחשובוח
 יצחק חקל בשו"ח ראיחי שוב גדולים. עם להחייעץ צריכיםדא

 ושומר דא. בכגון שהחיד מ"ו סי' זצ"ל מספינקאלהגה"ק
 באהלו, בשלום וישכון דע פגע מכל ויצילהו ישמרהוישראל

 חופ"ק ליעבעם אייזיק 'צחקהק'ידידו,
 תשל"ג למסמוניםח"י



 י ב14 ע"א ע', סי'שו"תיו"ד ת יבקד
 עסימן

 בחו"י ומופלג החריףלהרבני
 ג"י סגל חייםמו"ה

 אם פעמים שחי מלהחחחן להיזהר צריכים אם שאלחובדבר
 בנו של באופן או אחיות לשחי אחים שני אחראיש

 ראובן. לבן ובחו ראובןלבת

 דבר לומר קשה ריה"ח צוואח של בדברים כי כחבחיכבר
 אומרים יש כי המקום ובמנהג בהקפדה וחליאברור

 בשו"ח כמבואר כן צוה לזרעו רק ז"ל החסיד יהודהדרבינו
 אנו כי בהזהרה כן צוה לזרעו דרק ע"ט סי' חאה"ענובי"ח
 שלא כגון לשומעם לנו אסור שכמעט רברים בהצוואהמוצאים
 הגה"ק אכן יעו"ש, מצוה שהוא איחא ובגמרא אחוחו בחישא
 הצואה על גדולות כתב באה"ע ח' סי' בח"א חיים הרברימרן
 חורתינו כל אשר והאו"ז הסמ"ג של רבו שהיה ריה"חשל

 באש וכחב אחריהם נמשכים וצרפת אשכנז בארץ,מנהג'נו
 ריד"ת נגד בלשונו שדרחיב להנוביי מאריה לי' דשרוקודש

 מהצואה דברים כמה ולרעחו או"צ, ארץ אריאל גולח שלרבן
 ג"כ מבואר שזה מפני וחמוחה כלה כגון נאמד העולםלכל
 דאיחא ממה עליו להקשות אין ובאמת חכמים. משנחבספר
 מצוח מחחילה בגמרא ראיחא ממה לנו ידוע הלא כיבגמרא
 חזרו מצוה לשם מכוונים הדור שאין שראו ואח"כ קודםיבום
 אלה שבכמוח לומר יש כן כמו קודם חליצה מצוחל,מר

 הראשונים בדורות במו שמים לשם החיתון היה אםהזיווגים
 הגמרא חכמי נזהרו לא משוה"כ דע, רבר ידע לא מצ,השומר

 אין שדדורות רא" ~הדסיד אד~ת~, בח לישא צווואדרבא
 שיוקפד מה חכמחו בגורל והעלה שמים לשם יפהמכוונין
 אש לדבח החוצבים הקדושים ברבריו יעו"ש הזווגבעניני
 נסיבין הוו חסדא ררב רבנחיה דמ"ר ברכוח בש"ס ועייןקודש,
 מהאי הביא והנוב"י חמי בר עוקבא ולמד חמי ברלרמי

 כהנוח. אחיות זוג שמונים נשאו כהנים אחים זוגדשמונים

 ל"ז בסי' אומץ י,סף בספרו חיר"א להגאון מצאתיאמגם

 'שאו לא אחים רשני רבינו שצוואת שכחב ב'אות

 לזה לחוש שיש ס"ב סי' אה"ע כנה"ג הרב כחב אחיותשחי
 בשם יהיו לא וחמיו דחחן ז"ל רבינו רצוואת כתב שם ג',באות
 חשו לא שרבים הגם אחד בשם 'היו לא ,חמותה כלה וכןאחד
 יעו"ש. בזיווגם הצליחו שלא מעשים ראיחי הצעיראני

 הצוואה על גדולוח שריבר אעפ"י זצ"ל הר"ח מיןוהגה"ק
 שם דבריו כפי הקפיד וחמוחה בכלה רקמ"מ

 רישא מעיד אחד באיש ידענא עובדא ואנא הנ"ל,בהתשובה
 ושאל אחיו אשח גיסחו אחוח את בז-ש לישא ורצהשנתאלמן
 שאנחנו אעפ"י לו ואמד זצ"ל מבעלזא הגה"ק מרןלעצת

 זצ"ל מצאנז הד"ח שהגה-ק כיון מ"מ הצוואה בענינימחמירים
 דרב אחריה והוי צאנז גליל היא רישא ,עיר זה על הקפירלא

 יש שני זווג שהוא דכיון עוד וסיים להתחחן עמו הסכיםלכן
 י' ס" חאה"ע צדק אבני בשו"ת ממש"כ הבאתי ובמק"אלהקל,

 לשאול צריכים החסיר יהודה רכינו של הצוואה שבעניןוי"א
 על לעשות יכולים מסכימים המה ואם גדולים רבניםלשלשה

 בזה. הדור צדיקי עצח לשאול או יעו"ש,פיהם

 עאסימן

 מו"ה כש"ת המופלג להדב וברכהשלום
 ג"י בבדוקלין שליט"א גראסמאןמשה

 החופש בימי קיץ במעוני רירה לו שיש במי שאלחובדבר
 השבוע בכל הוא והבעל הקיץ בימי שם דרים ביחוובני

 ואח"ב ב"ב אח מבקר הוא השבוע ולסוף לשבחים ורקבעיר
 ביום אשחו אח לפקוד מחוייב הוא אם העירה חוזרהוא

 לדרך.שיצא

תשובה:

 ואמר דס"ב: ביבמוח בגמרא דאיתא לפ'"מ בזה ליהגראה
 יוצא שהוא בשעה אשתו אח לפקוד ארם חייבריב"ל

 ל"א( )'רמי' וגו' נוך ופקדח אהלך שלום כי וידעח שנאמרלדרך

 שהאשה מלמד ג'( )בראשיח חשוקחך אישך ואל בגמר',ולדלן
 לא 'וסף א"ר לדרך יוצא שהוא בשעה בעלה עלמשחוקקח
 סע" קפ"ד סי' יו"ד נש"ע איפסק וכן לוסתה סמוך אלאנצרכה

 שהוא הזמן שיעור בפוסקים ולא בגמרא מצינו לא והודי'.
 'וצא שהוא המקום מרחק שיעור וגם בדרך להחעכבצריך
 שיוצא המקום מרחק שיעור מצאחי האחרונים ובחשו'מביחו
 לא לביתו חוץ העכבה של הזמן שיעור אבל מילין '"בשהוא
 אין וגם יחעכב הוא ימים כמה חילוק דאין מסחברא לכןמצינו,
 זהו דלריב"ל כיון לביח, ישוב מחי יורעת אשתו אםנפק"מ
 דס"ל הפוסקים לשיטח ובפרט מקדאי, דנלמד מה"ח גמורחיוכ
 בחשמיש אפילו הוא לוסחה סמוך אפילו יוסף ר' דאמררמה

 ודראב"ד, רש"י שיטח וכ"ה קפ"ר סי' ובב"י בטורכראיחא

 אסמכחא וקרא מררבנן רק הוא ריב"ל רקאמר דדחיוב ס"רואי
 דהרי לוסחה סמוך חשמיש להחיר שייך איך הואבעלמא
 ודאי אלא מה-ח הוא פוסקים להרבה לוסחה סמוךפרישה
 סמוך דאפילו לומר שייך ממילא מה"ת, הוא לפוקרהדהחיוב
 ר' דאמר דהאי להסוברים ובפרט בחשמיש מחוייבלוסחה

 שיפרשו 'שראל לבני דאזהרה די"ח שבועות בש"סיאשי'
 בני אח דוהזרחם וקרא מררבנן הוא לוסחן סמוךמנשיהן
 דמצות לומר שפיר שייך בעלמא אסמכחא מטומאחם'שראל
 רסמוך פרישה איסור רוחה מה"ח שהוא לדרך ביוצאפקידה
 דרבנן וסחות רקיי"ל למאי ובפרט מדרבנן רק שהואלוסח

 לוסח. סמוךומכש"כ

 דהאי 11"ל שכחב די"ח לשבועוח הר"ן בחירושי מצאחידכה
 וכ"ת ררבנן, וסחוח קיי"ל רהרי דוא אסמכחאוהזרחם

 לא טהורה ומצאה ובדקה הוסח זמן שעבר היכא לעניןה"מ

 מהאשה לפרוש מה"ת מ"ע איכא מ"מ אבל בטומאהמחזיקינן
 אדם חייב ריב"ל אמר דהא הכי. אמרח מציח לא לוסתהסמוך
 צריכא לא יוסף וא"ר לררך שיוצא בשעה אשחו אתלפקוד
 גמור עשה הוי דוהזדחם דעשה איחא ואם לוסחה סמוךאלא

 שביארנו. כמו הרי יעו"ש, לדרך ביוצא רבנן שריהיכא

 אמר דר"י דע"ב פסחים בש"ס ראיחא לפי"מובלאה"כ
 פטור בעל נרה 'במחו חייב בעל נדהאשחו

 בשעח שלא ומשני מצוה עביד קא נמי אשתו בגמראומקשה
 אשחו אח לשמח אדם חייב רבא והאמר חו ומקשהעונחה,
 במה מזה ומשמע לו שמתאויח רואה אם ופירש-י מצוה,ברבר



קה י בזו ע"ב ע"א, סי' יו"דשו"ת ת יב
 קושיית רהרי מה"ת חיוב היינו וכו' ארם חייב רבאראמר
 דאס"ר מצוה ברבר טריר מטעם מקרבן לפטרו החםהגמרא
 ופטור במצוה עוסק מטעם לפטרו שייך לא דרבנן מצוה רקשזה
 רואל מקרא דנלמד לררך ביוצא לפי"ז ממילא מחטאת,עי"ז
 על אז משתוקקח האשד לדרך הבעל שביציאח חשוקחךאישך
 לימים רק הולך אם ואפילו מה"ת לפקרה הבעל מחוייבבעלה
 ג"כ בכיה"ג אם לספוקי ראיכא לביחו ישוב מתי ויורעחאחדים
 ולחומרא. ראורייתא ספיקא לי' הוי מ"מ משחוקקתהאשה

 מימרא רעל לכאורה קשה ראכתי בזה להבין שיש1מה
 יוסף ר' אמר לררך יוצא גבי הנ"ל ביבמוחרריב"ל

 האשה של השתוקקות שמצר בזה מצינו לוסתה סמוךאפילו
 ררבא במימרא ובפסחים לוסחה, סמוך אפילו יוסף ר'החיר
 בגמרא מסקינן מצוה ברבר אשחו את לשמח ארםרחייב
 וצ"ע פרישה משום איסור רק מצוה ליכא לוסתהרבסמוך
 מטעם לפוקרה לוסחה בסמוך גם מחוייב לדרך ביוצאאמאי

 אסור בעלה על משתוקקח שהיא ודאי וברואההשתוקקותה
 של השתוקקוח מצד דרבא רבהך בזה י"ל אך לוסחה,בסמוך
 יכול אהר וכל השתוקקות של לסימ! גבול שום ליכאהאשה
 מזה לבוא ויכול לתשמיש ומתאוה משחוקקת שאשחולחשוב
 חז"ל נתנו ולא לוסח, דסמוך פרישה במצוח גרולקלקול
 אבל השתוקקות של הגבול ישער אחד שכל לשיעוריםדבריהם
 הוא שכן וטובו לאפיו ארם של לרעתו התורה ירדה לדרךביוצא
 לקלקול למיחש ליכא ובזה בעלה על משחוקקת אשהשכל
 כנ"ל לא ותו לדרך יציאה היא הגבול כי לוסת בפרישהלהקל

בזה.

 שופר מהל' בפ"ב הטעד"מ שכתב לפי"מ להעיר יש3,1דיין
 מצוד ברבר טעה אמרינן לא ררבנן במצוהרבטעה

 דגם ררבא בהך לעיל שביארנו כמו ועכצ"ל פטור מצוהועשה
 רהוי רק ראלח"ד לשמחה מה"ת מחוייב עונתה בשעתשלא

 כרכר טעה אמרינן דרכנן במצוה דגם מזה מוכת א"כמררבנן
 רמגמרא הנ"ל המלך כטעם דלא וזה פטור מצוה ועשהמצוה
 על כלל קשה לא שביארנו ולפי"מ איפכא, מוכחהנ"ל

 דאיכא לומר נראה זה בענין ובהתבונני דרבא, מהךהטעה"מ
 רמעשה היכא א'( מצוה ועשה מצוה ברבר טעה גוונאחרי

 דהיינו לעשות שחשב המצוה של הקיום הוי גופא הואהאיסור
 ישר שייכוח האיסור למעשה ראין היכא ב( וקרבנותבמילה
 אין בזה לרה"ר בטלטול ולולב בשופר כגון המצוהלקיום
 לולב והנטילת התקיעה היא דהמצוה המצוה לקיום ישרשייכות
 רק מצוה שום עריין עביד קא לא לרה"ר ההעברהובמעשה
 קיום הוי העבירה רמעשה הראשון באופן לכן מצוה,הכשר
 שהוא כיון מ"מ דרבנן במצוד אפילו למימר איכא בזההמצוה
 וזה האיסור מעשה עשייתו בעת המצוה של הקיום בעצםטרוד
 למצוה ראורייתא מצוה בין חילוק אין לכן אונס כמו עכ"פהוי

 של רדמעשה בגוונא רדיינו השני באופן אבל ופטור.דרבנן
 מצוה בין מחלקינן שפיר המצוה של הקיום עצס הוי לאדאיסור

 בדבר טעה מקרי לא דרבנן דמצוה דרבנן למצוהראורייחא
 וחייב.מצוה

 טעה דוי עונתה בשעת שלא אפילו בפסחים דרבא נהך פ,3כ"
 דהוא משום דרבנן רק רהוי נימא אי אפילו מצוהברבר

 דגמרא ס"ר הוי ולכן דראשון באופן כמו מצוד קיוםגופא
 רלא ולולב בשופר דטעה"מ דכתב בהך משא"כ מקרבןלפטרו
 מקיים לא רהתם דרבנן מצוה שהוא כיון מצוה ברבר טעהדוי

 לפיע"ד. וז"פ כנ"ל ברה"ר דהעברה של האיסור בעתהמצוה

 עבסימן
 להנ"לשנית

 לעת המררש מבית לביחו שחוור ישיבה בבן שאלחוובדבר
 לביהמ"ד חוור ואח"כ הערב סעודח לסעורערב

 הכנסת מביח אצלו באים פעמים והרבה השיעורללמור
 מנחה לחפילת דמנין להשלים עמהם ללכת ממנוומבקשים
 אעפ"י המנין להשלים עמדם ללכת מחוייב הוא אםומעריב

 לימודו. סרר את מפריעשזה

תשונה:
 בש"ס כמבואד אדם כל על חיוב הוא בצבוד תפילההנה

 ולחפילה לגבל רשב"ל אמר אבהו א"ר רמ"ופסחים
 ללון עת ובא בדרך ארם מהלך אם ופירש"י מילין ד'ולנט"י

 ומתפלל הולך מילין ד' ברחוק לפניו ביהכנ"ס יש אםולהתפלל
 ולא כפירש"י רנראה כתבו ולתפילה בד"ה שם והתוס'שם

 וכן לתפילה, יריו לרחוץ למים רהיינו שפירש הערוךכפירוש
 מיל ברחוק לעיר מחוץ הרר דאפילו צ' סי' או"ח בש"עאיפסק
 שתפילה אעפ"י בצבור להתפלל העירה יום בכל ללכתמחוייב
 רל"ח, לסוטה אורה בקרן כמבואר מדרבנן רק הויבציבור
 הא מ"מ מד"ת דתפילה דס"ל וסייעתו להרמב"םואפילו

 מדדבנן. דק הוי צבודדצד'כד

 להחפלל ללכת שא-צ נראה נבידמ"ר שלומר מילכן
 בש"ס כדאיתא שלומר במקום שם יתפלל רקבביהכנ"ס

 בי תליסר להו רהוו אע"ג אסי ורב אמי דרב ר"חברכוח
 גרסו דהוו היכא עמודי ביני אלא מצלו לא בטבריאכנישחא
 זה אבל ביחירות התפלל אין, בד"ה בר"ל להלן התוס'ולרעת
 וחבריו רשב"י שרק אעפ"י אומנחן שתורתן ור"א לי"ארק
 כלל דפסיקו לא רדם רי"א בשבת נראיחא אומנתן חורחןהי'

 הל"ב דשבח בפ"ק הירושלמי ולשיטח לתפילה אפילומלימודם
 יוחנן. דר' מימרא וזה לקר"ש אפילו דפסיקו לא וחבריורשב"י
 שאמר בבבלי יוחנן ר' מדברי דערתי כ"ה סי' בי-אובספרי
 הפסיקו לקר"ש אבל הפסיקו לא לחפילה ררק רשב"יבשם
-וצ"ע.  ר' כראמר לתפילה גם הפסיקו הגמרא חכמי אולם 
 להחבטל רק זה אבל לתפילה מפסיקין אנו כגון דתםיוחנן
 הי' החלמוד חכמי גם בציבור תפילה לענין אבל מתפילהלגמרי
 כהרמב"ם הכריע צ' סי' בש"ע והמחבר אומנתן תורתןבגדר
 אם אבל לביהכנ"ס ללכת א"צ אז בביהמ"ד מנין יש אםרדוקא
 בציבור, להתפלל לביהכנ"ס ללכת מחוייב בביהמ"ד עשרהאין

 עשרה כלא אפילו אומנתו שתורתו דמי די"א כתכ שםוהרמ"א
 יעו-ש. בביהמ"ר להחפלל טפיעריף

 הרמ-א דדרי אומנתו שתורתו מי לנו אין בזמנינו עתהולכן
 עכשיו יכול ומי בלאה"כ מלימודו מתבטל שאינוהתנה

 דהתלמידים פשיטא לכן בלאה"כ מלימודו מחבטל שאינולומר
 לביהכנ"ס ללכח מחוייבים אינם בביהמ"ר מנין להםשיש

 שום ליכא וממילא עם רב ליכא בביהכנ"ס גם כילהתפלל
 כל איכא בוראי בביהמ"ר ואדרבה מביהמ"ד לבידכנ"סעדיפוח
 פריצים באו כבר כנסיות בבחי משא"כ ביהמ-ר קדושתתנאי

 ג"כ האורטורוקסיים כנסיוח בחי אפילו קרושתהוחללוד
 מוטב וממילא ור"ל, האמיתית צורתם כבר פשטובעוה"ר
 נראה שאלתו בנידון אכן הישיבד, של בביהמ"רלהתפלל
 מנין יש בביהמ"ר רהרי בביהמ"ד בציבור תפילה שאלתרליכא

 ללכח מחוייבים התלמירים אם דשאלה רק בציבורומתפללים
 אחריני. טעמא איכא בזה בביהכנ"ס דמניןלהשלים



 י ב 14 ע"ה ע"ר, ע"ג, סי' יו"ר שו"ת ת יבקח
 שמנה בן קראי חרי ראיצטריך החם דאיחא דקל-ב שבחמש"ס
 חשיעי למעוטי וחד שביעי למעוטי חד השמיני וביוםימים
 איכא הבן דבפדיון וכיון הוא זמניה ואילך משמונה אמינאדהוה
 מבן פחוח מזה וממעט חפדה חודש מבן ופדוייו קרא חדרק

 יומא כל ממילא למעוטי קרא ליכא ואילך משם אבלחודש
 רק חסרון בזה אין שלשים אחר רבריו ולפי יעו"ש, הואזמניה
 שיש שאמר החח"ס בשם ראיחי במצוח זריזוח ובעניןזריזוח.
 הבאה מצוה דדרשינן - המצוח אח ושמרחם פסוקים שניבזה
 בבוקר אברדם וישכם מפסוק למדנו ועוד חחמיצנה, אללידך

 באותו המצוד מקיים איננו אדם ואם למצוח מקדימיםדזריזים
 אינו ואם המצות אח ושמרחם על עובר למחר ומניחההיום
 מוישכם הנלמד הזריזוח מדת על עובר היום באוחומזדרז
 פה"ב שמצוח דנ"ל קידושין מש"ס מוכח עכ"פ בבוקר.אברהם
 שזה מבואד הריב"ש בשם הרמ"א ומדברי עוברח מצוהאינה
 במחנה ועיין זו. במצוה שייכות לאחר אק לכן שבגופומצוה
 בסי' הט"ז דברי על שהקשה מה ז' סי' ומחנה זכיה בהל'אפרים
 לחרץ דברים אריכוח בזה לי ויש בפה"ב זכיה בענין הנ"לש"ה

 להאריך. אכ"מ אבל הט"זשיטח

 א"ע מל לא דאם הרמב"ם כחב רבמילה כח"ר שהעירדכןה
 ע מ" מבטל הוא הרי עליו שיעבור ויום יום וכלמשיגריל

 ושהייה שהייה כל על רחייב בחב הל,ל בפ"י כלאיםובהל'
 ובבלאים ויום יום כל על חייב במילה מרוע פשט, שלאאעפ"י
 רבמילה בלל רמיון וה אין לפיע"ר עב"ר, ושהייה שהייהעל
 שימוח ער ברח חייב ראינו להרמב"ם מיבעיא ולא מ"ע וההרי
 למילה בשר היום וכל הוא זמויה יומא כל א"כ א"ע ימולולא
 הוא  רגע שבכל לומר שייך לא לכן וריווח מצוח בה ישאלא
 בו החרו אם לכן ל"ח מצוח זהו בכלאים אבל המצוהמבטל
 למצוח כלל דמיון זה ואין ושהייה שהייה בכלעובר

 וז"פ.מילה

ידידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 עדסימן

 ירירי לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום
 יע"א. נ"י בברוקלין דב סדין יצחק מו"ההרה"ג

 מקום החיים בביח שיש בקהלחו שהמנהג שאלחוברבר
 בצר לנשים ומשכב אחד לצד אנשים למשכבמיוחד

 דנא מקדמח הונהג וכן החיים להילוך מעבר דרך ובאמצעהשני
 קבר אצל קבר מקום לקנוח ורצונה אחת אלמנה באהועתה

 רצונה. למלאות יכולים אם המנוחבעלה

תשונה:

 אנשים נקברין שיהיו בזה קפידא מצינו לא הדין מצדהנה
 הגמרא בימן מצינו ואדרבה עצמן בפני ונשים עצמןבפני

 משפחתם וכל ואשחו איש משפחה קבר לעשות המנהגשהי'
 קברו בהמוכר רפ"ד בכתובות בברייחא כדאיחא מיוחדבמקום
 משפחה, פגם משום כרחו בעל אוחו וקוברין המשפחה בניבאין
 נחת שיש שם שכחב פ-ט אמת שפח בחלק יבוק במעבדועיין

 במערח ומצינו יעו"ש, בעלה אצל נקברח היא אם ואשהרוח
 זוגוח זוגוח שנקברו הקדושים והאמהות האבוח אצלהמכפלה
 בנאה ר' דע"ג ב"ב בש"ס ועיין דנ"ג, עירובין בש-סכמבואר
 מעיינא וקא רשרה בכנפה גני הוי דאברהם חזו מערתאמציין
 וראינו דמכפלה מערח אח לבקר זכינו עתה ב. ]נ. ברישי'לי'

 שנבנו המצבוח ע"י האבוח מקברי רחוק האמהוחשקברי
 כידוע ב"א שום עדיין ראה לא המערה עצם אח אולםלמעיה

 זל"ז[. שקרובים להיותויכול

 סדד שם שהביא ווילנא בדפוס קס"ב דף שלח פ' בזה"קועיין
 סדורא וז"ל: המכפלה במערח הקדושים האבוחקבורת

 אדם דכורין לגבי ודכורין נשין לגבי נשין שכני היךדלהון
 יצחק לשרה סמיך אברהם חוה לגבי שרה לי' סמיך חוהברישא
 יעקב לרבקה סמיך לאה ליצחק סמיך רבקה לאברהםסמיך
 זכרים לקבור דוקא שהקפידו י"ל ולכאורה יעו"ש, ללאהסמיך
 לומר קשה דאמח אליבא אבל נקבות אצל ונקבות זכריםאצל
 משם ללמוד אין לכן הקפירא יהיה אמו אצל בן על רגםבזה

 טעמים יש כי הללו מהקדושים ללמוד א"א ובכללכלום,
 לה' אשר בנסתרות עסק לנו ואין האנושי משכל רחוקגבוהים

אלקינו.

 ולא בעלה אצל חקבר דאשה בסופו שס-ו סי' ביו"דדעיין
 בעניני אולם פ"ד שמחוח ממסכח ומקורו אביהאצל

 כאשר דנא מקדמח שנהגו המנהג הוא העיקר וקבורהביה"ק
 הוא בזה דהמנהג ק"י סי' חיו"ד אבי ביח שו"ח בספריביארחי
 הש"ס מדברי שם והבאחי בהלכה, כמו למעשה גרולשורש

 ממנהג לשנוח רצה לא דכביכול החם דאיחא דמ"ובסנהדרין
 על דמעכבין שכחב ש"נ סי' יו"ד בב"ח ועיין בישראל,הנהוג
 בברייתא בהדיא שהוחר מה אפילו המנהג לשנוח שבאמי

 בקיצור. סק"א שם יו"ד בש"ך דבריו הובא רבתידאבל

 שום לשנות לח"ק דחלילה שכחב שנ"ב סי' בל-י בספרועיין
 עד חזו ופוק הקודמין להמחים בזיון דהוי משוםדבר

 סי' הס"ח במש"כ ישראל מנהגי וגודל מגיעין הדבריםהיכן
 אחר קרובץ רק משולם רבינו של קרובץ אמר לא שאחדחר"ז
 צור אין ]הקרובץ חלף צור אין של קרובץ לומר רצה לאואחר
 אשכנז בסידורי אשכנז בפיוטי עיין חנוכה בשכח הואחלף

 עון הוא שאין ואעפ"י יום שלשים בתוך רח"ל ומחוהישנים[
 יעו"ש. עולם, גבול תשיג אל משום אלאמה"ת

 שום לשנוח אופן בשום יסכים לא שכח"ר אמונה עצתילכן
 חדשוח שכל בספרים ואיחא עכשיו עד שנהגו ממהדבר
 וה' להאריך ואין ח"ו הציבור לגדול סכנה הוא ביה"קבעניני

 יאריך,שנוחיו
ידידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 חשל"ה שבט כיומוצש-ק

 עהסימן
 התורה רלחי על שוקד החו"בלהרב

 באלטימאר. בעיר פעגפיל אהרן יצחקמו"ה

 לומדים חול ובלימודי דתי ספר ביח ממנהל שאלחוברבר
 מציירים והם השמים וצבא והירח השמשמחהלוכוח



קט י בזו ע"ה סי' יו"דשו"ת ת יב

 יאי אי מנייר מהם חבניות עושים וגם בגיר הלוח עלתמונתם
 בגדר שזהו מטעם שהתיר אחד חכם בשם והביא הכילמיעבד

 שאלתו. תוכן זה ולהורותלהבין

תשובה:

 בטבלא לר"ג היה לבנות צורח דמות רכ"ר ר"ה נש"סתנינן
 בגמרא ופדיך להדיוטות מראה שבהן בעלייתוזבכותל

 שמשיי כדמות תעשון לא וגו' אתי תעשון לא ודכתיב שריומי
 לעשות שאפשר שמשין אלא תורה אסרה לא אבייומתרץ
 תו ופריך וכו' היכל חבנית בית אדם יעשה לא כדתניאכמותן
 תעשון לא והתניא שרי מי כמותן לעשות שא"א ושמשיןהתם
 ומתרץ במרום, לפני המשמשים שמשיי כרמות תעשון לאאתי
 הדדי בדרי פנים ארבעה דמות אלא תורה אסרד לאאביי

 שמשין אלא תורה אסרה לא אביי התם תו מתרץואח"כ
 והחניא שרי מי דתחתון ושבמדור תו ופריך העליוןשבמדור
 ההיא תניא כי ומתרץ ולבנה חמה לרבות ממעל בשמיםאשר
 ר"ג שאני ומשני שרי מי גרידתא ועשייה ופריךלעבדם
 ליה ואמר לו עשו דאחרים יהודה ר' והא לו, עשוראחרים
 חותמו התם ומשני דדין עיניה סמי שיננא יהודה לר'שמואל
 והא לחשרא חיישינן ומי ופרכינן וכו' חשרא ומשום הוהבולט
 והוו אנררטא ביה דהוה בנהרדעא ויתיב רשף כנישחא ביההיא
 ומתרץ לחו2דא חיישו ולא התם ומצלו וכו' ושמואל רבעיילו
 רבים שכיחי דוא רנשיא כיון הוא יחיד ר"ג והא שאנירבים
 עביר להתלמד אימא ואיבעית הוה רפרקים אימא איבעיתגביה

 ולהורוח. להבין למד אתה אבל לעשות תלמד לאוכתיב

 הדר לא דאביי מילי תלת הני דכל כתבו לא בד"ד שםוהתוס'
 אסרה לא וה"ק אמח תירוצי דכולה זימנא בכלביה

 ובשמשין וכו' היכל תבנית כית אלא מטה של בשמשיןתורה
 ד' דמוה העליון ובמדוד וכוכבים ולבנה חמה אסרההחחחונים

 אסרה לא כמותן לעשות דא"א ולבנה חמה דבריהם ולפיפנים
 לבנה דדמות הר"ח כתב וכן קמא בתירוצא אביי דברי לפיתורה
 ביומא התוס' וכ"כ תורה אסרה לא לבנה לעשות לאדםשא"א
 מסרו ולא מעיקרא דמשני מד מכל ביה הרר לא דאביידנ"ד
 שבמדור רשמשין שכתבו בתוס' יעו"ש יחכמים אלאהכתוב
 לו עשו אחרים אפילו אסור הקודש וחיות שרפים כגוןהעליון
 לא תעשון לא דכתיב משזם בדבים כגון חשדא בדליכאואפילז
 ישמשין איצטריך לכם תעשו ולא וכו' לדרשה זימני תריתעשון
 אבל לעצמכם לכם ודוקא ולבנה חמה כגון התחחוןשבמדור
 בגמרא דמשני על התוס' הקשו שם ולהלן לכס, עושיןאחרים
 ותירצו שב,ת לנכרי אמירה דרי לו עשו דאחרים ר-גשאני

 הרא"ש כתב 11 קושיא ומכוח רבנן גזרו לא מצוהדבמקום
 17אן כלומר לו עשו דאחרים ר"ג דשא:י דגמרא תירוצאלפרש
 עשו הם רק לעשות לו צוה לא שהוא ר"ל מהעשוי הנכרימן

 אך התוס' קושיית תו קשה לא רבריו ולפי בשבילו,מעצמן
 שהנכרי חששא איכא עדיין רהרי לשיטתו להקשות ישלפי"1
 כלים דהמוציא ע"ז כש"ס במשנה להלן כדאיתא לע"ועשאן
 לע"1, נעבדו רשמא המלח לים יוליכם לבנה חמה צורתועליהם

 הרא"ש. שיטת ליישב שיש מה עוד נכארולקמן

 הנ"ל התוס' שכתבו מה על הקשה בתוספותיו יעק"אוהגאון
 עשי באחרים אפילו אסור העליון שבמרורדשמשין

 צריכים למה דא"כ 1ימני תרי תעשון לא דכתיב משוםלו
 מדאיצטריך הרי משליהות נכרי למעט אתם דגםהררשד
 שליחות דאין מזה מוכח אחרים ע"י לאסור תעשון מלאהלימור
 דאין ואי כשלוחו דהוי אסור ממילא שליחות יש דאלולנכרי
 לאו השליח אם דב"מ בפ"ב לישנא לחר הא עבירה לדברשליח
 נכרי וא"כ עבירה לדבר שליח אין ביה שייך לא חיובאבר

 לאידך וגם אשלד"ע ביה שייך לא תעשון לא על מוזהרראינו
 גביה שייך לא עביר דודאי דנכרי לומר יש עביר בעי ראילישנא

אשלד"ע.

 דלקיים דס"ל הרא"ש שיטת עפ"י לתרץ נזה ליוהנראה
 ידו על נעשה שלא היכא אפילו אסור צורהשום

 שאחרים היכא רק נאסר רלא נימא דאי כן לומר צריךוע"כ
 פ"ב ובריש עבירה לדבר שליח בזה מצינו הרי בשליחותועשו

 הבאין כתובים שני הוויין וטביחה דמעילה אמרינןדקידושין
 נמי צורה בעשיית דגם נימא ואי עבירה לרבר שליח דישכאחד
 ועכצ"ל תעשון דלא לאו נמי חשיב לא מדוע לד"ע שליחיש

 דכאן רק עלה קאתינן שליחות מדין דלאו הרא"שכמוש"כ
 קנין הן שיהיה אופן כל ע-י צורה שום לקיים שלא הכתובריבה

 דמילתא לקושטא לומר יש ברם בצווי עש"ה ע-י כמומאחרים
 שליחות משום אחרים ע"י לחייב לה משכחת שליחות ע"ידגם
 כיון לד-ע שליח יש פוסקים לרוב דב1ה שוגג כשהשליחכגון
 שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי לומר גביה שייךרלא
 דלא לאו על מצווה דאינו כיון חיובא בר רלאו נכרי ע"יאו

 שליחות דאין ואעפ"י אליל לשם עושה שאינו זמן כלתעשון
 דהיכא קפ"ב סי' בריש הנתיבות שהעלד מה לפי מ"מלנכרי

 השליח מעשד שיחשב לענין רנין ואנו לדתבטל להמעשה אדא-
 לד"ע. שליח יש אמרינן בזה כעונש לחייבו המשלח עשהכאלו
 בגמיא חשיב דלא ומה דב"מ, בפ"ק הנימוק"י מדכרי כןוהעלה
 של'ח ד'ש צורות עש"ת נמי דקדוש'ן בפ"ק וטב'חה מעילהגבי

 תעשון מלא לכם עושין אחרים דאין הכתוב דריבה דנהילד"ע
 להייכ אלא קאתי להמשלה להייכ רלאו למימר איכא 1ימנ'תרי

 העושה מחייב דלא נימא רלא אחרים בשביל העושהלהשליח
 מבואר וכן לאחרים, בעושה ולא לעצמו בעושה רקצורות

 בידו לאחרים ע"ז העושה הל"ט עכו"ם מהל' בפ"גברמב-ם
 צורות בעושה נמי לומר יש כן וכמו חייב דהעושה והיינולוקה
 לחייב תעשון רלא קרא מהאי לן דנפקא אליל לשםשלא

 כן אחרים בשביל יהעושה לחיינ ג"כ היינו לאחריםהעושה
 כזה.י"ל

 שליחות יש למימר ראיכא שפיר מתורצת רעק"אוקושיית
 נכרי ע"' ואפילו שליחות משום ליכא ובוי"דלנכרי

 ולכן כלל שליחות רין ביה שייך לא הוא חיובא ברדלאו
 אחרים ע"י לאסור ו'מני תרי תעשון דלא קראאיצטריך
 אתם רגם הררשה איצטריך ושפיר העליון שבמרורבשמשין
 משום דלאו כיון בזה הוכחד ליכא ומ~:כא משליחות נכרילמעט

 לפיע"ד. נראה כן עלה קאתינןשליחות

 העבירה לעשה אם לד"ע שליח אין של 11 בסוגיא עיוניונ:די
 לומר לפיע"ד נראה השליח או המשלח עלמתייחס

 אם להמשלח מתייחס אינו העבירה מעשה אם החקירהבענין
 הווכוח בזה וידוע להמשלח מתייחסת אינה הפעולה עצםגם

 גדול' בין ה"ה התורה עולם את בשעתו אן שהרעישהגרול
 איש הלוי 'צחק ר' מוה"ר הגאון זקני הרוח ענקי ההואהרור

 ששלח באחר במעשה 1צ"ל הנוב"י 1הגאון מהאמב1רגהורוויץ



 י 84:2 ע"ה סי' יו"דשו"ת רצ י2:קי
 מאוה"ג החדר"ג נגד כע"כ המורדת אשתו את לגרששליח

 אין רקיי"ל כיזן פסק והנוכ"י ע"ה סי' נוכי-ק כשו-תכמכואך
 על דשליח שעבר וכיון בטל ךמעשה עצם גם א"כ לד"עשליח
 והרי כלל גט ול"ה השליהוח עצם גם ממילא בטל דרגמ"החרם
 כהן בד"ה ד"י בם"מ התוס' מדברי יסודו ובנה גמורה א"אהיא

 יש דאי מינה :פקא ירבא ראף שכתבו בתרא בחירוץשאמר
 הקדהטין חלין אין שליחוח אין ואי הקדושין חליןשליחות
 נכוחות בראיוח הוכיח הנ"ל הלוי יצחק ר' והגאוןיעו"ש.
 מ"מ אלין מתיימסת ~העכירה עבירד עשד שהשליהדאעפ"י

 התורה שרי הנ"ל והגאונים הגירושין פעולת נתבטלהלא
 שיטחו. להצדיק איתן כדעתו עמד אחד וכל חיצם כברקהוציאו

 מ"מ הגבודים ההרים בין ראש' להכניס כדאי שאיניואעפ"י
 נראה למעשה עכשיו נוגע זה רבר שאיןכיון

 יצחק מוה"ך הגאון זקני דמעיקרא הצדיק להצריקלפיע"ד
 בתשובה הריב"ש דנרי על נבנה דברינו ויסוד זצ-למהאמבורג

 ח' ס" שותפין כךלכות אפרים המחנה אחריו ומילא תס"הסי'

 קצוצה ברבית ממונם נתן שהאפוטרופוס הענ"ם הקדשגבי
 להחזיר. חייבים ואינם העניים ביד זכו הרביח לקח כברדאם

 יחומים של דאפוטרופוס הר"ח מדכרי עוד שם דביאוהמח"א
 לאחרים שחב במקום אפילו מועיל היחומים בשבילשתפס
 כיון הריב"ש בדי:ו וסיים דמי יתמי כיד ידו דאפוטרופוסמשום
 שאין אעפ"י ךעניים בו זכו האפוטרופוס ביד כבך הואדהרביח
 העניים כיר דידו שאני האפוטרופוס מ-מ עבירה לדבךשליח

 יעו"ש. שלשתן מעמד גב' דב"ב בפ"ק המררכיכמוש-כ
 עבר והוא האפוטרופוס של העבירה דמעשה בדבריהםמבואר

 צריכים ואינם בהרביח זכו והעניים והיחומים רביח איסורעל
 נראד הדבר ובהסבר כדיינים היוצאה קצוצה רביח כריןלהחזיר
 חלות גם מבטל העבירה מעשה אם הוא מחלוקתם דיסודכיון

 ממילא המעשד על חייב דהשליח וכיון השליחוח מעשהפעולת
 ךגאון סובר לכן הגירחטין, פעולח בעצם כלום להמשלחאין

 מ"מ מהאמבורג זצ"ל הגאון זקני ולד' א"א, היא דעדייןהנוב"י
 שליח דאין לדשליח מתייחסת שדעבירה אעפ"י קייםהמעשה
 ושליחות ש11ת שליחוח דרכי כל דלא נראה לכןלד"ע.

 וממכר למקח או לקידושין לשליחוח דומה אינולגירושין
 ובעלות קנין בה לו ויש שלו היא האשה דרי לגירושיןדשליחוח
 אשתו שחהיה או ובידו שלו ךיא האשה הרי החורה דיניועפ"י
 כל דרי לגרשה שליח ממנה הוא כאשר ולכן לגרשה אוכגופו
 עושה וכשהשליח לשליחו נותן דוא לעשות ובידו בכתו שישמד

 הכוח בכל בעצם פועל זה דרי בחריקאו דבעל שלשליחותו
 עשה הפעולה שבעצם אעפ"י המשלח הבעל לו שמסיוהוכוח
 לו מחייחס אינו דעבירה ומעשה בע"כ שגירש בזהעבירד

 כשלוחו אינו שעשה האיסור דלענין כיון להשליח רקלהמשלח
 במעשה ריעוחא זה אין מ"מ לד"ע שליח אין דקיי"לכיון

 מפני המשלח כמו הוא הרי השליחוח רלעצם כיוןהשליחות
 השליחות מעשה קיים שפיר לכן וזכוחו כוחו כל לושמסר

 אין הרי אשה לקדש שליח בעושה משא"כ קיימין.והגירושין
 אינו תחרצה לא היא שאם בהאשה וזכוח כוח שוםלהמשלח

 לו שאין מה להשליח וזכוח כח שום מסר ולא לקדשהיכול
 חלות הוא הקידושין במעשה רק השליחוח עדיין חל ולאבעצמו

 גם א"כ להשליח ומת"חסח עבירה מעשה שזד וכיוןדשליחות
 ולא דמעשה בטל ממילא להמשלח ולא אליו מחייחסחהפעולד
 בחירוצא דנ"ל בכ"מ החוס' כחבו שפיר ולכן וכלל. כללחלין
 מסר דלא כיון הקידושין חלין לא שליחות אין דאיבתרא
 מטעם ג"כ להיות יכול הריב"ש וסברח להשליח, כלוםהמשלח

 וכיד העניים כיד דאפוטרופוס דיד כיון הרביח להחזיר דא"צוד
 האפוטרופוס ואין והוכות הכומ כל לירו שנמסרהית:מים
 העבירה מעשה לכן הכוח כל לו שנמסר כיון לקידושיןכשליח
 הגאון זקני דברי צדקו לפי"ז ומעחה השליחוח. עצם מבטלאינו
 דר"ג חרם על עבר דהשליח דאעפ"י זצ"ל מהאמבויגהך"י

 לא המעשה מ"מ לר"ע שליח דאין המשלח ולאמאוה"ג
 ולא שנחמנה בעח מיד חלה "כעל שליחוח דעצם כ'וןנתבטלה
 כוח איזה יש אם חילוק דיש כקיצור העבירה ע"ינתבטל

 לגירושין קירישין כין ההיל,ק וזה לדשלימ. למסרולהמשלמ
 פעולח מיר וחלה להשליח למסרו להבעל כח ישדבגירושין
 אין כקידושין אבל העבירד ע"י נחבטלה ולאהשליחוח
 בשעח רק למסור מה לו שאין כיון דמינוי בשעח חלההשליחוח
 הוא השליחוח מעשד בל לכן השליח עושה והעבירההעבירה
 דברי בזה וצדקו בסברא לפיע"ד נכון וזה בזה, ונחבטלהשלו

 זצ"ל. מהר"י הגאוןזקני

 יש רלכאורד הרא"ש דברי בפירוש עלה דאחאן למאיכחזור
 שם דמוכה כלים בהמוציא להלן שם מהמש:הלהעיר

 למימר דאיכא לעיל כדאמרינן לע"ז :עבדו שמאדחיישינן
 אין דבלאה"כ להו פלח לא בודאי למכוך עשאן דהנכרידכיון
 כדמבואר הרא"ש בסברת י-ל כן שלו הע-ז למכור עכו"םדרך

 עיי"ש. לי' מזבין לא לי' דפלחי' איחא דאם בדכ"בבגמרא

 ונראה לו עשו דאחרים זה דין דשמיטו 1הרמב-םוהרי"ף
 שבמרור בשמשין אחרים ע"י נזה להתיר ס"לדלא

 דקשד חירוצא בהאי להו ניחא דלא הוא דידהו וטעמאהחחחון
 נמי להו ניחא ולא שבוח משום ראסור התוס' קושייחלהו

 בשליחוחו ולא לו עשו דמעצמו הרא"ש שכחב כמולמימר
 ולא ונאסר לי' פלח כבר דהעכו"ס למיחש איכא אכתידא"כ
 לומר יש כן זה דבר השמיטו לכן כדלעיל לתרוצי נמי להוניחא

 דוחק. שזהאעפ"י

 הרמכ"ם שכחב מה עפ"י בני"ד להלכה בזה לידהנראה
 לנוי צורות לעשות דאסור הל"י עכו"ם מהל'בפ"ג

 אדם צורח אלא לנוי לצור אסור ואין וכו' עכו"ם שאינהאעפ-י
 ואח"כ לוקה צר ואם וכו' בולטח הצורה שחהא והואבלבד
 ומזלוח כוכבים ולבנה חמה צורח לצור אסור וכן כתב '"אבהל'

 אדם בצורח דרק מדבריו ונראה וכו' אחי חעשון לאשנאמר
 הרמב"ם כתב לא ולבנה חמה בצורח אכל בעושה מלקוחחייכ
 איסור רק מלקוח ליכא חו"ל של הללו דבצורות משמעדלוקה
 כיון מ"מ אחי תעשון דלא הפסוק ג"כ שהביא אעפ"יגרידא
 אדם רצורח מבואר עכ"פ לוקה, דאינו ש"מ מלקוח דוכיררלא

 כחב אדם בצודת והרי ולבנה חמה מצורח חמורלשיטתו
 שעל הצורוח כגון סימנים של דצורה י' בהל' שםהרמב"ם
 מוחרוח אלו ךרי אדיגה ע"י רוקם מעשה או והטבליוחהלוחות
 דאסור סחמא י"א בהל' הרמב-ם כחב ולבנה חמה צורתוגכי
 ע"י או חקיקה ע"י בין מחלק ולא ולבנה חמד צורחלצור

 נראה אדם צורת גבי שמחלק כמו רוקם ומעשהסימנים

 מלקוח ליכא ובחו"ל מלקוח דחייב חמור אדם דצורתראעפ"י
 ולבנה חמד בצורת חומרא איכא גיסא לאידך מ"מלרידיה
 טעמו ביארו לא הרמב"ם ומפרשי אסור נמי ממנים ע"ידאפילו

 בזה.ונימוקו

 לצורח אדם צורח בין מחלקי לא דנ"ל ביומא החוס'אולם
 אין סמנים ע"י או רוקם במעשך ענין דבכל ולבנהחמד



קיא ' ב:14 ע"ה סי' יו"דשו"ת ת יב:
 מקרא שנלמד דכל שכחבו כרובים בד-ה בחוס' עיי"שאיסור
 רוקם ומעשה סמנ.ם ' ע' מותרים וגו' פסל לך תעשהדלא

 בהם ואין צבעים מיני שהם כיון בציירים ליכא חשדאואפילו
 ולבנה בחמה הרמב"ם החמיך מדוע רמילחא ובטעמאממשיח.
 ולבנה בחמה דמצינו כיון י"ל ממנו החמור אדם מבצורתיוחר
 דעכ"פ סמנים ע"' גם מחמירינן לכן אסור מושקעח בצורהדגם
 כיון במושקעח אסור דלהכי די"ל אעפ"י ממושקעח עד.ףלא
 סמנים ע"י דגם למימר איכא מ"מ כמשוקעין נראין ברקיעדגם

 דכל דס"ל סמנים ע"' מותר בי1מא התוס' לרעת אולםאסוך,
 בצורה רק חורה אסרה לא לך חעשה דלא מקרא שנלמדמה
 בחמה לדידהו דגם אעפ"י ציורים ע"י ולא ממשוח בהשיש
 בתוד"ה דמ"ג בע"ז שכחבו כמו במושקעת אפילו אסורולבנה
 שוקעין הם דברקיע כיון בטעמא והריב"א הר"ח בשם ר-גוהא
 בסברח צ"ע לכן בהן וכיוצא בפרצופין רק בהכי מפליג.ולא

 בזה.הרמב-ם

 דציור קמ"א סי' ביו"ד הט"ז מש"כ לישב בזהואר11חנא
 קרא ומ"מ ממשוח בו דאין כיון ממשוקעעדיף

 כן באמח גשם בחפילח במחזורים ציורים שהדפיסו מה עלחגר
 לך תעשה דלא איסזר כזה דאין הנ"ל כיומא התוס' דעתהוא
 בצורות שמסתכלים מפני כן לעשוח ראוי דאינו רק וגו'פסל
 ובד"מ ליכא, איסורא אבל בתפי1ה לבם מכוונין ואינםהללו
 במררכי המובא בתשוכה מהר"ם מדבך' הביא סק"ה קמ"אסי'
 במיני פסל לך חעשה לא שייך דלא ג"כ שכחב הצלמים כלפרק

 דבציורים ג"כ וכחב שוקע ולא בולט לא שאינןצבעונין
 הט"ז על חולק שם ובנה"כ ע"ז, משום בהו ליכאבמחזורים
 דברי צדקו שביארנו ולפי"מ ממשוקעח עדיף דציורבמשיכ
 מקום ואין שבמרדכי ומהר"ם החוס' שיטח הוא כן כיהט-ז

 הס"ז. על דנקה"בלהשגח

 חורה אסרה דלא דנראה כחב דמ"ג לע"ז הר"ןובחידושי
 העכו"ם מנהג שהיה בצורוח אלא חשדאמשום

 כל אוחם לצור מוחר לעבדן מנהגם שאין אלו כגון אבללעבדן
 לקיים המנהג וכן כלל. נעבדות שיהיו נשמע ולא ;ידעשלא
 שמוחה מי שמענו ולא חורה אסרה שלא מאוחן בולטוחצורוח
 ואוסרין עליו חולקין פוסק'ם שהרבה ואעפ"י בר"ן, יעו"שבכך
 לומר מסתברא לפיע-ד אבל נעבדוח באינן אפילו חשדאמשום
 חשדא משום גם אלא להו אסרו לחוד דע"ז חשרא משוםדלא
 בר"ה החוס. שכתבו וכמו פסל לך חעשה דלא לאו עלדעבר
 עיניה סמי שיננא לר"י שמואל דאמד דהדא סמי בד"הדכ"ד
 יעו"ש לך חעשה לא על ועבר שעשאן חשדא משום היינודדין
 יש אכן נעבדוח, שאינן הצורוח באוחן גם שייך 11 וחשדאבחוס'
 עיניה סמי לר"; שמואל דאמר דמה כיון ולומר לצדדמקום
 דצורח באנדדטא רק זה לך חעשה לא על לעכוי לחשדאוחשש
 איכא אדם מצורח דקיל ולבנה בחמה אבל טפי חמוראדם

 חששא גם ליכא חלמידים עבור ספר בביח דנעשה כיוןלמימר
 על בגיר רק ונרשם לןתלמד רק שנעשה יודעים דהכל כיון11

 דהו כל חשדא כלל דליכא מסחברא אוחו מוחקין ואח"כהלוח
 באינן אבל מחמרינן אז דע-1 חששא דאיכא בנעבדוחורק

 להקל. הנ"ל הר"ן שיטח על לסמוך יש בודאינעבדוח

 החם דמקשה שם בסוגיא בר"ה שמעחן לן נרווח זהובדרך
 רהיב דשף כנישתא בי האי והא לחשדא חיישינןומי
 חיישי ולא התם מצלו ושמואל ורכ אנדרטא כי' דהוהבנהרדעא
 דביח ומחרץ הוא יחיד דר"ג חו ומקשה שאני רביםומחרץ
 כדמשני מעיקרא מדוע לפי"ז וקשה הוא כרביםהנשיא

 חייש לא טעמא מאי מר"ג להקשוח ליה הוי לחשדאדחיישינן
 שביארנו מ לפי" אולם לבסוף, עד להקשוח המחין מדועלחשדא
 שיחשדוהו הוא דחשדא ס"ד הוי דמעיקרא כיון כלוםל"ק

 דהאי שאני רבים לחרץ שייך לא ובזה לך חעשה לא עושעבר
 בשעח שעבר עצמו לר"ג אלא לרבים כלל שייך לאחשש

 כיון ר"ג גבי ליה ניחא הוי דאפיה"כ אלא י"ח עלעשייתו
 הוי דא"כ דל"ת חשדא גביה שייך לא לכן מצוה עשהשהוא
 כנישחא בבי אנדרטא מהאי מקשה לכן בעבירה הבאהמצוה
 דהאנדרטא מצוה ליכא והתם ומצלו התם עיילו ושמואלירב
 לכבור דק אוקמוהו לנוי לאו ואפייו החם אוקמוהו למצוהלאו
 ומשני לחשדא דניחוש שפיר וקשיא שם הר"ן כמוש"כהמלך
 מעיקרא ס"ד דהוי ממה ביה דהדר מזה נראה שאנירבים

 רבים בין חילוק אין דבזה לך חעשה לא על שעבר הואדהחשד
 דס"ל וע"כ שעשאה להיחיד רק נוגע דהחשד כיוןליחיד
 חשירי לא דרבים לומר שפיר יחכן ובזה לע"ז, שוה הואדהחשד
 שפיר זה ועל לע-ז כיק שלא חשדא ביה דשייך מר"ג קשהובזה
 דע"ז חשדא וליכא רבים שכיחי הנשיא דבביח דכיוןמתרץ

 חשידי. לאדרבים

 על בג'ר לכחוב להקל דיש בני"ד לפיע"ר ניאהולהלכה
 שב'ארנו לפי"מ דהרי והלבנה החמה צורחהלוח

 הביא סק"ו ובפ"ח להחיר, מקום יש צבעים ע-י בציוראפילו
 להקל שהעלה י"ג סי' חאו"ח יחזקאל כנסח חשובתבשם

 על ומסחמך ולבנה חמה צבע של בצורוח מצוייר שהיהבפרוכח
 הט"1 מש"כ ועל לעיל שהבאחי שבמרדכי מהר"םתשובת
 לכן ללבנה שעובד מי במדינחינו עחה נמצא שלא וכיוןהנ"ל,
 מכש"כ החפילה בביח בפרוכח להקל מקום יש ואם להקל,סיים
 להקל. יש בודאי מלכחחילה לימוד לשם שנעשה ספרבביח

 וחצי כחמה עיגול הלוח על שרושמים דמה בזה לי נראה1עוד
 שאסרו ולבנה חמה לצורח ענין זה אין כהלבנהעיגול

 חמה צורוח עם כלים המוציא גבי בפיהמ"ש דהרמב"םחז"ל
 הכוונה רק קשח או עיגול בצורח המובן דאין פירשולבנה
 הצלמים שבעלי דהיינו והלבנה החמה אל המחייחסוחבצורוח
 שאומרים עד צורוח לכוכבים מייחסים טלאס"טהנקראים

 צורח ואמרו העגלה על יושב מעוטר המלך צורח השמשצורח
 וכן והלבנה החמה אל המיוחסח צורה שנמצא ר"ל ולבנהחמה
 שרק ואעפ"י להלכה דמריהם הביא בסק"ח והש"ך הרע"ב.פי'

 גם לאסור מסיק בשהייה או בעשייה אכל הש"ך כן כתבבמוצא
 חששא ליכא בצבעים אפילו או בגיר לכחוב אבל וקשח,בעיגול
 דרכם אין הללו לצורוח שעוברים במקום אפ.לו כי לע-זלחשוד
 לצורוח עובדים שאין במקום מכש"כ בעיפרון או בגירלכחוב
 מד"ח מצאחן וכה 11"ב. כלל מיחוש בית כאן אין בודאיהללו
 ח"ב עכו"ם מהל' בפ"ג הקטנה יד ספר בשם שהביאסקמ"ו
 של הצורוח בעניני בזה הדיבור שהדחיב סקל"ג י"ח ל"חמצוח
 בלי עיגול והצי עיגול דלעשות להלכה והעלה דתהתוןמדור

 להקל. יש בחוכה צורה ובייחידודין

 הש"ך בשם שכחב ד'( כ' )שמוח 'חרו פ' בחו"ח1ראיתי
 עובדים העכו"ם שאין בבירור דנודע דהיכאוהגר"א

 זה דבר כלל דליחא טעוח זה ובמחכ"ח לאסור טעם איןלהם
 במוצא רק איחא דשם ולבנה חמה בצורת להקל שםבש"ך
 הגכרים דרך שאי, נזה"1 מותר הלל1 צורות ועליהםכלים
 על היחר שם ליחא אוחם לצייר אבל בהנאה מותרים לכןלעבדן

 בהגר"א. ולא בש"ך לאזה
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 ולהורוח להבין בגרר דזהו ח"א כשם כ-תוכוש"כ

 מצוה איכא דהתם ג לר" במסקנא בגמראכדמתרצינן
 לתקן חדשים לקדש דמצוה לעיל המוכא התוס' שכחבוכמו

 בבית חול בלימודי אבל ולהורוח להבין נקרא וזההמועדים
 בפסוק הנאמרים דברים בשאר וכשלמא מצוה, ליכאהספר
 שפירש'" כמו לידע צורך איכא ולכשף לנחש שלאדהיינו
 תעשה לא לבניך ולהורוח מקולקלים הם כמה מעשיהםלהבין

 להינצל איך לידע צריכים לפעמים וגם לע"י חוק שוהו וכךכך
 כפ"כ וכרמכ"ם זה, טעם שייך לא ולבנה בחמה אבלממכשפים

 משארי קצח לדעת צריכים דסנהדרין כתב א הל" סנהדריןמהל'
 הביא הכ"מ ומרן ומזלות, תקופות וחשבון רפואה כגוןחכמוח
 וחשבונוח הרפואה חכמת לדיינים צורך דמה הרמ"ךקושיית
 ומולוח חקופות דגם דקמ"ל הכ-מ ע"ו וכתכ המולות,וחכמת
 חדשים ולקבוע שנים לעכר לידע כדי לרעת צריכיםבודאי
 חיו"ד בחת"ס ראיחי וכה זה שייך לא דבזה"ו ופשוטיעו"ש.

 פרנסחו לצורך שצריך כמי שאלתו בדבר שם שכחב קב"חסי'
 אומנים של קיבוץ במקום אדם בני של צורוח לפסלללמור

 להבין בגדר רזהו מטעם להתיר השואל שם וחשבבאקדמיא
 להבין בגמרא שם דהמובן החת"ס הגאון זה על והשיבולהורות.
 התירו לא לעשוח ללמוד אבל ולמעשה הלכה היינוולהורות

 ולהורות לדבין שייך בזה"ז דגם דאעפ'" שכחב עיי-שכלל
 סיים מ"מ שכר וקבל דרוש משום סנהדרין לנו שאיןאעפ-'

 בזה. היחר שום יורע ראינושם

 ולבנה חמה של מנייר חכניוח לעשות כענין שאלתודבדבר
 יש הוה פרקים דשל ר"ג דשאני בגמרא המסקנאלפי

 ניכר ושיהא אותם לחכר ואח-כ פרקים פרקים לעשותעצה
 ואז בהמקצועות יפה יפה לחברו שלא דהיינו אתד מעורשאינו
 שמעתי חורפי ובימי להשהוחם, איסור ליכא וגם לעשוחםמוחר
 בשם יהושע בסוף רש"י דברי על להעיר אחד גדולבשם

 לסימן יהושע של קבר על חמד תמונת שהעמידוהמדרש
 ועברו חמה תמונח עשו איך וקשה יעו"ש, החמה אתשהעמיד

 רברבים כגמרא כתירוץ ועכצ"ל 1ג1' פסל. לך חעשה לאעל
 ראיה ויהיה בצבעים היתה דהחמונה לומר יש אכן חשדא,ליכא
 אדם חמונח אפילו ציורים לעשוח איסור ליכא דבצבעיםמכאן

 בני"ד להתיר דיש להלכה סיכום - ולכנה. חמה צורחומכש-כ
 בעהי"ת. שכיארנוכמו

 תשל"ד אדרער"ח

 החופ-ק ליעבעס אייזיק יז:חקהק'

 עוסימן

 הורוויץ הלוי מרדכי מו"ה המכובד החזן מידידינשאלתי
 החשובה הכת נצרת למשפחתו הגדול האסוןאחר

 עוד, לדאבה יוסיפו ולא שברם אח 'רפא ה' ימיה בדמישנקטפה

 לא"י להוליכה הנפטרח רצון עפ"י החליטו השכוליםההורים
 כך אחר להוליכה בתנאי בפה לע"ע נקברה סיבה עפ"יאבל

 להם ואמרחי ההובלה לסדר רצו שבועיים עבור ולאחרלישדאל
 הענין. יסדרו ואו שנה אחר עד להמחיןלפיע"ד

 המת את מפנין שאין מכואר הל"ד כפ"ד מו"קבירושלמי
 הטעם איחא ובקה"ע למכובד מכובדמקבר

 ובשמואל הדין מיום שמחיראים מפני למחים קשהשהבלבול

 הנמצא קבר גבי שס"ד סף ובב"י וגו' הרגזתני למה אומרהוא
 לפנותו מותר השדה כעל מדעת שם נקכר אס דנספקכתכ
 הל"ה, טו"מ מהל' פ"ח בכ"מ כחב וכן לקולא, דרבנןדספק

 שכחב דמ"ו כסנהדרין רש"י מדכרי להוכיח נראה לפיע"דאבל
 שנקבר בבירור נודע אם דדוקא הנמצא דקבר זה בדיןשם

 יעו"ש, לפנוחו אסור מספיקא אבל השדה בעל דעח בליבגוילה
 והראשוגים לקולא דרבנן ספיקא הרי מדרכנן רק דהויואס"ד
 קבר דמוכר רעך גבול חסיג לא שופטים פ' הספרי על והסמכו
 מקומו קנה מח דכל סמכו ומכאן תסיג. כלא עוכראכותיו
 בעלמא אסמכחא וקרא מדרבנן הוא דבאמת וי"ל לפנוחוואסור
 דהוא דס"ל נראה לפנוחו אסור דספיקא הנ-ל מרש"י אכלהוא

מה"ח.

 בשם הביא שס"ג בסי' הב"י מחים פינוי של האיסורובטעם
 לי יניח או ישנתי לדבר זכר הדין חרדח משום כוהכל

 כ"ח(, א' )שמואל הרגזתני למה אומר הוא ובשמואל ג'(,איוב

 ויש שמו להוכיר מבלי בו הכל לשון כחב הנ"ל במו"קוהקה"ע
 חרדת של טעם ולפי להלן יבואר כאשר אחרים טעמיםעוד
 חרדת תו ליכא משפט של חודש י"ב עבור לאחר א"כהדין
 הנביא ושמואל משנ"ה פ"א במו"ק החפא"י כחכ וכןהדין,

 בט"ז שס"ג סי' בריש ועיין הוה, יב"ח חוך הדין מןשנחיירא

 או למק"א להוליכו מוחו לפני צוה דהנפטר היכא ולכןובש"ך

 כיון מותר אז ישראל לארץ להוליבו לפנוחו או אכוחיולקברי
 הירושלמי כלשון אבוחיו אצל נינוח שהוא לאדם הוארערב
 בא"י נקבר להיות בודאי לו נוח ישראל ולארץ הנ"למו"ק
 עמו, אדמחו וכפר דכחיב מכפר א"י שעפר כפרחושהוא

 שזה כיון ולכן סק"ד ובש"ך ירוחם רבינו בשם בב-יכמבואר
 הבלבול על הוא מווחר ממילא בזה לי' וניחא לו ערב כילטובחו

 הדין.וחרדח

 סתום בארון המונח במח גם שייך הדין חרדת שלדהטעם
 משום אחרינא טעמא איכא עצמות בליקוטאכל

 וכן ניוול, הוי המח לראוח הארון לפחוח רק אפילו המחניוול
 עם הארון דלטלטל ז' וסי' מ"ז בסי' בחשו' החכ"צ הגאוןהעלה
 דעד החכ"צ שם ומש"כ הדין, חרדח איכא למקום ממקוםהמח
 לטלטלו אלא הדין חרדת טעם ליחן הפוסקים הוצרכו לאכאן

 לפחחו אבל בניוולו אוחו רואין שאין ומסוגר סחוםבארון
 הל"ה פ"א מו"ק ובירושלמי חמור, יוחר הוא ניוולוולראות
 ליקוטי משום בו אין למקום ממקום ארון המעכיר תניאיתא

 בארון אבל אבן של בארון אמר דאח הדא אחא א"רעצמוח,
 של בארון אפילו יוסי א"ר עצמוח, ליקוטי משום בו יש עץשל
 וכ"ה בירושלמי יעו"ש עצמוח ליקוט משום בו איןעץ

 דהמת דהיכא מכאן מוכח ולכאורה בפסחים. פ"חבירושלמי
 סחמא דהרי הרין חרדת משום גם ליכא בו שנקבר בהארוןמונח
 וה אין ענין דלכל דמשמע עצמות ליקוט משום בו דאיןאיתא
 עצמוח ליקוט איוהו בירושלמי שם להלן כדאיתא ליקוטנקרא

 זעידה ר' בשם חגיי ר' למקום, ממקום באפיקריסןהמעבירין
 עצם עצם מלקט עצמוח ליקט כן וחני כשמוען עצמוחליקט
 ליקוט משום ליכא עץ של בארון אפילו יוסי לר' א"כוכו'

 הדין חרדח משום ולא ניוול משום לא דבר לכל בללעצמות
 גם דליכא דמוכח הנ"ל הירושלמי החכ"צ הגאון יפרנסואיך

 עץ. בשל אפילו לר"י בארון במונח הדין חרדתמשום

 עצמוח בליקוט אבלות לענין רק מיירי דהירושלמי י"לאך
 ח"ג סי' בב"י מובא מו"ק בסוף הנימוק"י שכחבלפי"מ
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 אביו דכשדואה משום או"א עצמות בליקוט אבלות שלרהטעם
 ס"ל לכן עליהם ודואג בקרבו חם לבו ואפר עפד שנעשוואמו

 אבל איבול איכא ממש עצמות בלוקט דדקלהידושלמי
 עפד שנעשו או"א שרואה טעמא האי תו ליכא בארוןבמונחים
 מצד כאן איירי לא ולכן הארק רק כלום רואה אינו דהריואפר
 הנ"ל בפסחים הפ"מ ובאמת אבילות, מדיני דק כלל הדיןחרדת
 - עצמות ליקוט משום בו דאין מש"כ הידושלמי דבדיפירש
 דמעבירו ומשום היום כל להתאבל צייך שיהא לעניןוז"ל
 עצמות כליקוט זה אין לקברו אחד למקום :ה ממקומבארון
-ממש,  מוכח וזה אבלות לענין רק דאיידי לפירושו מבואר 

 לליקוט שמועה אין תני התם איתא דלהלן גופאבירושלמי
 דהירושלמי בהדיא הרי שמועתו על להתאבל דהיינועצמות.
 החכ"צ זקני דברי שפיר ונכונים אבלוה לענין התםמיירי
 מחוייב דאינו רק סתים בארון במונח גם איכא הדיןרחדדת

 לפיע"ד. וז"פלהתאבל

 א"י דעפר כיון לומר יש לא"י להוליכה שרצונם נני"דאך
 להיות לה דניחא הדין חרדת שוב ליכא ממילאמכפר

 ככל דמצינו כיון י"ל גיסא ולאירך כפרתה שהיא כא"יקכורה
 לפני בצוה או אבותיו לקברי כגון הפינוי חז"ל שהתירוהני
 חודש י"ב אחר יק התירו לא מ"מ אחר למקום להוליכומותו

 להמתין בני"ד ג"כ מהנכון לכן האחרונים גדולי בספדיכמביאר
 לא מתים פינוי חז"ל שאסרו טעמים הנך וכל יב"ח, עבורעד
 המתים לפנות לכ"ע מותר ישראל לארץ דלהוליך בני"דשייך

 הידועים במקרים חז"ל שהתירו ומה שס"ג סי' בש"עכמבואר
 ביררתי כאשר תורה איסור הוא שניוול אעפ"י מתיםפינוי
 דעת וכ"ה י"ז סי' בשר כל רופא בקונטרס ח"א בי"אבספרי

 בתר דאזלינן דילפינן די"א חולין מש"ס ברורה וראי'הראב"ד
 טרפה דלמא וליחוש קטליה רחמנא דאמר נפש מהורגרובא
 לי' דבדקינן תימא וכי רובא בתר דאזלינן משום לאו אלאהוה
 לי ותמוה מה"ת, איסור שוה בהדיא מוכח הרי . מינוול קאהא

 רהרי מררכנן איסור הוא דניוול שס"ג כסי' הכ"י ממש"כמאור
 לקברו הפינוי חז"ל שהתירו ומה מה"ת. דהוי מבוארבגמרא
 אעפ"י מותו לפני כן בצוה או אבותיו לקברי או ישראלבארץ
 כבור משום הוא דהאיסור דלתא כיון לומר יש מה"ת אסורשזה
 בודאי לכבודו או לכפרתו או לטובתו שהוא דבר וכלהמת
 והמלין מה"ת שאסור המת בהלנת מצינו והרי כבודו עלמחל
 דמ"ז סנהדרין בש"ס יוחנן ר' כדאמר בל"ת עובר המתאת

 אל אמר אס אמאי וא"ת לכמודו, להוליכו מותרואפיה"כ
 דלא בעיא שהוא בגמרא התם כדאיתא לו שומעין איןתקברוני
 וכ"פ ולחומרא, הוא איסורא דספק הפוסקים וכתבואיפשטא
 מה"ת, שהוא מפני לו שומעין דאין שמ"ח סי' ובש"עהרמב"ם

 ראיכא משום לו שומעין דאין טעמא איכא דהתם י"לאכן
 האנושי מין את לבזות כמיניה כל לאו לכן חיי דכולאבויונא
 לבני שצוה הצריק ביוסף מצינו והרי כלל בזיון ליכא כאןאבל

 במצרים נקבר שהי' אעפ"י ישראל לארץ להעלותוישראל
 ממה ראיה אין ע"ה אבינו ומיעקב דחיי בזיונא דליכאמוכח
 שנקבר טרם ה" התם כי 'שראל לארץ מיד להעלותושצוה
 היה ולא מ"ז( )בראשית במצרים תקברני נא אל שצוהשהרי
 שהיה ראיה עכ"פ ע"ה הצדיק מיוסף אבל פינוי שוםגביה
 דהרי ראיה ג"כ מיעאע"ה דגם לומר אפשי וגם כבר,קבור

 בדרך ונשתהו ישיאל לארץ ממצדים ימים כמה היהההולכה
 שבעת ואבל גדול מספד שם ועשו הירדן שבעבד האטדבגדן
 כיון ניוול חשש היה שלא ואעפ"י ז'( )בראשית כדכתיבימים
 לכבודו, שהיה כיון אבל היה, הלנה עכ"פ אבל אותושחנטו

 כל .הי' ישראל באדץ המכפלה, למערת אבותיו לקבריולהוליכו
 דא. בכגון שהתירו דהיתראופני

 המת וניוול הדין חררת של הטעמים עפ"י תינח האאולם
 לטובתם שזה כיון כבודם על מחלו דהמתים י"לשפיר

 המתים לשאר בזיון שזה משום הפוסקים שכתבו לטעמיםאבל
 ומה הבזיון על שימחלו להמתים יש פיוס איזהשבביה"ק
 דכיון צ"ל אך ישראל לארץ שהוא או כן צוה שזה להואיכפת
 אמר שלא כיון להס כזיק וה אין ממילא הפינו' על טעםשיש
 לו עדב להיות קפידא לו שיש רק עמהם להיות רוצה אינושהוא

 ישראל. לארץ או משפחתו בקברלהקבר

 הדין כתבו שס"ג סי' וש"ע דבטור להבין בזה1אר11חנא
 סופ"ב הירושלמי בשם וכו' קבר לפנותדאסור

 לא מדוע קשה ולכאודה חה"ב, בספרו הרמב"ן הביאודמו"ק
 קכר דמ"ז מסנהדרין דילן מש"ס מקורו והשו"ע הטורהכיאו
 והטור בהנאה ואסור טמא מקומו פינהו לפנותו אסורהידוע

 מקור וזהו לפנותו, דאסור זה דין גם הביאו שס"ד בסי'והמחבר
 דקכר רינא דכהך י"ל אך מתיס. פינוי לאיסור רילן בש"סנאמן
 דאסור ז"א המקום דין דזה אשמעינן לפנותו אסורהידוע
 המת דין ומצד בהנאה ואסור טמא ישאי דהמקום משוםלפנותו
 כי ממקומו מת לפנות היתר שום ליכא וממילא נפק"מ, כאןאין
 שלא כדי הקבד על עולמית טומאה שגזרו דדבנן גזדה והכל

 פינוי היתר בהדיא איתא דמו"ק דירושלמי בהך אבליפנוהו
 לתוך לפנות מותי לבזוי ממכובר אפילו המת לטובת אולצורך
 משוה"כ אבותיו, אצל נינוח שהוא לאדם לו שערב מטעםשלו

 למדנו שלא מה ידושלמי מהר מתים לפינו' המקורהביאו
 או לכבוד שהוא היכא היתר צד ללמדינו כדי הבבלימדברי
 ויקוצו לנצח המות שיבולע ויה"ר כנ"ל. המת שללטובה

 אכי"ר. עפד שוכניוירננו

ידידו,
 חיפ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 עזסימן

 הרב ידידי לכבוד והמשכה בדבי' וברכהשלום
 בעיר פענפיל אהרן יצחק מו"ההחו"ב

 יע"אבאלטימאר

 ר"ה בערב עושים שאנו נדרים התרת בנוסח שאלתובדבר
 מכאן מבטל אני בלשון שאומרים מודעהבמסידת

 והרי מנחה בשעת תעניח מנדרי חוץ וכו' הנדרים כלולהבא
 תענית דקבלת מוכח עליו קבל נדר וכי איתא די"ב תעניתבש"ס

 כנדר.אינד

תשובה:

 או למזבח דקדש נדרי א( נדדים: מיני שני יש כי פשוטהדנר
 בריש הרמב"ם שביאר כמו איסור נדרי ב( הבית,לבדק

 דברים עצמו על אוסר שאדם מה איסור נדרי דיני נרריםהלכות
 ודיני נפשו, על איסר לאסור בתורה שנאמר מה וזההמותרים

 מ"ע בזה שיש י"ג דל' פי"ד מעה"ק בהל' מבאד הקדשנדרי
 יעי"ש לשלמו תאחד דבל ול"ת שמה והבאתם שמהובאת



 י ב14 ע"ח ע"ז, סי' יו"דשו"ת ת יבקיד
 כס"ע שהביא הריטב"א שכתב וזה נדרים, ברישובתויו"ט
 רבחי .נפק"מ הקדש כנדרי רק איסור כנדרי אינו חעניתדנדרי
 שלא בנודר לפי"ז ממילא חפצא איסור הוא נדרים דהריבוה

 של החפץ לאסור שיכול מפני חל הנדר .יו"ט בשבתלאכול
 א"צ מנחה בשעח חעניח בקבלח אבל נרר בסתם וזההמאכל
 בגרר אינו חענית שקבלח מפני חק"ע בסי' כמבואר בזההתרה
 דברי שפי' מה בזה ונכונים נדר, לשון בלא קבלה רק סחםנדר

 גברא חיוב הוי הקדש דנדרי כמ"ע שהביא בעה"שהריטב"א
 לאלקי נדר גדול נדר מצוה לעשות עליו המקבל כלובודאי
 בתשובה לשוב או עצמו לסגף כדי להתענוח הנודר וכןישראל
 מצוה. לבטל חלה שאינה כשבועה דינ. אכל הוא מצוהדבר

 לדינא נפק"מ יש נדר בגדר אינו חענית דקבלח לפי-זממילא
 לו א-א מחר כיום לאכול שלא סתם נדרבאם

 בשעת תענית בקבלח אבל אחר ביום ולפרוע התעניחלהלווח
 מפני ופורע תעניתו אדם לוה בהדיא בגמרא אמרינן הרימנחה
 במסירת הלשון דאיתא .מה כוה, חילוקים עוד ויש כנדר,שאינו
 כנדר שדינו מ.בנו אין מנחה בשעח תענית מנדרי ח.ץמודעה
 חעניח. מקבלח חוץ כוונחו רק לשון שגירח זהרק

 מבעור עליו קבל שלא תעניח כל בגמרא ראיחאובוה
 להחענוח מחוייב הב"ח לדעח באמת חעניח, אינויום

 בסימן המג"א אבל נדר, כמו דחשוב פנים כלעל
 חומרא מטעם רק כנדר כלל הוי דלא עליו חולקחקס"ג
 בגדר זה אין דבאמת כיון מדינא ולא להחענוחצריך
 ולפי מזה. סק"ג בט"ז ס"ג רט"ו סימן ביו"ד ועייןנדר,
 נרבה בחענית הריני לומר רק צריך אין חענית בקבלחזה

 בסידור הוא וכן נדר, בלי לומר וא"צ גורע המוסיף וכללמחר
 אומרים שאנו ההחרה של הנוסח בענין ומש"כ יעב"ץ.הגאון
 לצאת כדי דהכוונה י"ל לך מחולים הכל מותרים יהיוהכל
 עבר ופן ונשבע. נדרו שככר הנדרים להתיר שאין הר"חשיטח
 של המובן ולדעתו חרי"ח סי' בטור כמבואר עליהםאחד

 למימר איכא לכן וישבעו, שידרו מה להבא רק הואההתרה
 רק ולכן להבא, שמובנו "יהיו" כתיבח מדגישיםשהמתירים
 לך מחולים רק יהיו חיבח בלא ואח-כ יהיו אומריםבההחחלה

 לך,שרוים

 ידידו. בזה,כנ"ל
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 עחסיבמן

 מלחמת לוחם המו"מ הרב לידידי רבהשלמא
 שליט"א הולנרר דוב דוד מוה"ר כש"תהקודש

 דאמריקה. הרכנים איגודנשיא

 נכרי לאופה הכשר לתח חרדי לרב אופן יש אם שאלחובדבר
 המשוחים בייאליס וגם בייגל מאפה מינישעושה

 עכו"ם. ובישול עכו"ם פח מטעםבמאלטער

 דבמקום קי"ב בסי' בשו"ע מבואר עכו"ם פח מטעםהנה
 דגזירח דאע"ג עכו"ם פח לקנוח אסור מצר' ישראלשפח

 ב' פרק בריש בירושלמי כמבואר לגמרי נחקבלה לא עכו"םפח
 והחירוה, וה על ועמעמו עמומוח מהלכוח הוא דפתדע"ז

 ישראל בבל נחפשטה לא זו דחקנה דמשום בפוסקיםומבואר
 הקילו לכן מצוי ישראל פת שאין מקומות דיש נפש חיי בזהויש
 במקומה הגזירה עדיין מצוי ישראל שפת במקום אבלבה

 יעו"ש, סק"ח קי"ב בסי' הש"ך שכחב לפי"מ ואפילועומדת,
 ישראל משל יפה עכו"ם שפת רוקא להיוח צריךעכ"פ

 עכשיו לומר א"א וזה שם המחבר כשיטח אסורובלאה"כ
 לומר וא"א העכו"ם משל טוב יוחר ישראל פח הרבהשמצוי
 בזה אין לכן חשיבותו מפני עכו"ם מפח 'וחר נוחהשדעחו
 שעברו מדורוח האחרונים גדולי ולכן לו, דחוקה שפתלומר

 י"ו סעי' בעה"ש כמבואר אירופה בארצוח בזההחמירו
 דוקא לאו השנה בכל בזה תמיד זהירים כולםדבמדינחינו
 פלטר ואין מועטים שישראל הרחיקים במקומות רקבעשי"ת

 יעו"ש. עכו"ם מפלטר אוכלים אזישראל

 יארק כניו כ"י עם רבחי בעיר בודאי דהאידנא במצבלכן
 פת איסור רכל וכיון להקל שאין בוראי ישראל פחשמצוי

 בזמנינו החרבו ובעוה"ר חחנות גזירת משום הואעכו"ם
 הדברים כל לאסור שיש בודאי תערובח נשואי הרבהלדאבונינו
 פת על הכשר חעודח ליחן לכן חחנות, משום חז"לשגזרו
 זהירוח אפילו חשש שום אץ כאלו גמור היחר יהי' שזהעכו"ם
 הכשיר אם ואפילו מזה נוחה חכמים רוח אין בודאי הפחלאכול
 הכשיר אם י' סעי' שברמ"א ולהי"א חיתוי ע"י החנורהישראל
 אפילו הוסק בלא לעת מעח עמד ולא אחח פעם התנורישראל
 דרק ע"ז כחבו האחרונים אבל מותר, ימים כמה כך בואפו

 להיוח צריך לכתחילה אבל ע"ז לסמוך יש הדחקבשעח
 ריפחא האי הלכחא רבינא אמר ל"ח בע"ז בגמראכראיחא
 או ישראל ושגר עכו"ם אפה או ישראל ואפה עכו"םדשגר
 שפיר חחויי בה וחחה ישראל ואחא עכו"ם ואפה עכו"םשגר
 השלכח ע"י יום בבל החנור הכשיר ישראל אם אפילו לכןדמי,
 ישראל חיחוי ע"י שלא בשבח שנאפה מה אבל אסורקיסם
 בוה קפידא שום אין כאלו ממנו ישראל לוקחים השבתואחר
 ההיתר כל בע"ו הר"ן לשיטח וגם שפיר, עבדי לא וראיכלל
 של בפח אבל עכו"ם ע"י שנעשה ישראל של בפח רקהוא

 אעפ"י בשיטחו אויל הטור וגם כלום מהני לא לדעחוהעכו"ם
 מהלכה.שנדחו

 נמי איכא ובזה במאלטעד משוחים המה הבייאלי"ס הרי1,נ1ך
 סעי' ברמ"א המובא החוס' כשיטת עכו"ם בישולמשום

 הפח לגבי בטלים ואינם בעין שהם כיון בביצים המשוח רפח1'
 הראשונים לשיטח ואפילו עכו"ם, בישולי משום בוהיש

 ולאו חזוחא רק הוי בביצים דמשוח שם להלכה המחברשהביא
 לטעמא רק לחזוחא אינו המאלטעד בני"ד הרי הואמילתא
 הכשר מתן על לכן עכו"ם, בישולי משום גם בו יש בודאיעבידי
 שלא לרבים מכשול זה אין אם טובא לעיין יש עכו"ם פחעל
 ה~הירוח כל חשחכח שלא עכ"פ ליזהר שצריכין בכללידעו
 המק.ם דרך בשבת כשהולכין בעצמך והגע עכו"ם,מפח

 פה הנעשה שכל וחחום כתוב ש~ט יש ובחלון בשבחשאופין
 אחוכא זה אין וכי פב"פ הרב בהשגחת וישר כשרהכל

 מזה. יוחר עוד ואפשרואיטלולא

 דבמקום י' בסע' המחבר שהקיל כטעם לעיל שכחבנו1במה
 על טוחים ביצים אם אפילו פוטר כפת היתרשנהגו

 הגר"א כחב כן היא, מלתא לאו דחוותא משוס הוא מוחרפניו
 אוסרים דיש שם הרמ"א דמש"כ מזה מובח ממילא י"דבס"ק
 שטוחים כדרך שהוא בל בטוח מיירי פניו על טוחיםבביצים
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 רזה כ"א בסעי' העה"ש מש"כ צ"ע ולכן חלות, עלבביצים
 הכוונה אין פניו על טוחים שניצים נפת לאסוד הדמ"אשכתנ
 החלות ממ2חין שאנו כדרך שהוא כל משיחה שמושחיןהיכא
 ולפי"מ יעו"ש, ממשא בי' דלית מותד ודאי דזה ש"קבעדב
 דבלאה"כ שהוא כל במשיחה מיירי הדמ"א הדי הגר"אשפירש

 מש"כ שם יהונתן במטה ועיין וז"פ דאסוד מודה המחברגם
בזה.

 מתיקה מיני או פת מלקנות נזהר נפש כעל שכל כזמנינולכן
 אעפ"י ומצות תורה שומר שאינו מישראלאפילו
 שהביא כמו מומר פת לאכול מותד עכו"ם פתשמגזירת
 שלא למשה התפארת בשם עכו"ם מאכלי הלכות ברישהפת"ש
 לישא דמותר חתנות גזירת גבי' דליכא כיון מומר פת עלגזרו
 לחם שום קונים אנו אין בעוה"ר דהאידנא המצב לפי מ"מבתו

 ברליכא אפילו עכו"ם פת לקנות שלא ק"ו ש"קממחללי
 מתיקה מיני הרמ"א שהתיר מה על כתב ובד"תחששא,
 בימינו אבל בימיהם היינו פלטר פת בכלל שהםולעקי"ך
 רברים עירוב של חשש יש עכו"ם פת של האיסודדמלבד

 יעו"ש. בפשיטות לאסוד יש איסור ושמןטמאים

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(נחקהק'

 עטסימן

 ביצים ב' בבישלו תולדות פ' בעש"קנשאלתי
 ואח"כ אחת בביצה דם טיפת ונמצאבקדירה

 שבת. לכבוד מאכל בהקדירהבשלו

 הביצה דקליפת כיון מטעם ש"ק לכבוד להתיר לפיע"דנראה
 בשם הר"ן כמוש"כ לאיסור מצטרפת אינההטריפה

 עיין האיסור, את מעלים איסור דקליפי רערלה פ"קהירושלמי
 והרא"ש הר"ש בדעת איסור עצמות גבי צ"ט סי' רישביו"ד

 הכשירה הביצה וקליפת האיסור. לבטל להיתרדמצטרפין
 ואעפ"י הכשירה, בביצה היתר רוב יש וא"כ לההיתרמצטרפת
 ראיתי וכה להתיר, יש שבת לכבוד מ"מ ע"ז לפקפק יששעדיין
 זה. בכעין להתיר ג"כ שכתב צ' סי' חי'ב יושר אמריבשו"ת
 השניה הביצה גם להתיר דיש נראה בדין התחקיתיוכאשד
 דאין דקיי"ל דכיון ברוב בטילה הטריפה דהביצהמטעם

 הביצה של הטעם נתחלק א"כ חשבון לפי אלא מדמעהמדומע
 רוב שפיד איכא ביחד ולכן ולמים, הכשידה לביצההאסורה
 הרבה ופלטה בלעה האסורה הביצה דשמא לחוש ואיןכשרה,
 דיש במשבצות הפרמ"ג  כמוש"כ רובא ליכא וממילאפעמים
 דמה"ת דכיון בנידונו שם כתב והפר"ח הפר"ח, בשם צ"בסי'
 ליכא בני"ד דבריו ולפי בזה תו דייקינן לא ברוב במינו מקבטל

 מינו אינו שזה המים ע"י רק רובא דליכא כיון הכילמימר
 פעמים. כמה הרבה ופלטה בלעה שהביצה למיחש איכאושפיר
 אבל וז"ל ק"ג סי' בריש הפרמ"ג דכתב עפי"מ לומרדיש

 בההיתר נפלט איסור מחצה שאין הוא ידוע לבד טעמופליטת
 ש.יעו"

 סק"י ס"ו בסי' הש"ך מדברי זה על להעיר שיש מהאך
 כאן יש ספק ס"ס מטעם ג"כ דמותר בחד חדבתערובת

 היתר הביצת שמא איסוד כאן דיש ואת"ל לא או איסודביצת

 דרבנן וספק מדרבנן אלא אסור אינו וא"כ איסור מביצתגדולה
 רוב יש תמיד הדי זה לכל צריכין למה ולכאורה יעו"ש,לקולא
 כלל לס"ס צריכים אנו ואין שביאדנו כמו המים ע"יהיתר

 הכי. למימד דליכא ש"מ כן כתבומדלא

 אק הש"ך ומדברי כן י"ל שפיר דמילתא לקושטאאולם
 ניכר שלא טרופות בביצים מיירי דהש"ך כללראיה

 כאן שיש כית שכתבנו כמו לומר שייך לא ובזה הטריפההביצה
 וז"פ ס"ס מטעם לומר הוצדך שפיד ולכן איסור שלממשו
 ספנא המה באה"ב דהביצים מטעם ג"כ לצרף וישלפיע"ד

מארעא.

 פסימן

 בביצה דם טיפת ומצאו ביצים בבשלונשאלתי
 מהקרירה רותחת הביצה הוציאו וכאשראחת
 של הדין מה פורצליין טעלער לתוך אותהשברו

הטעלער.

 דינה דהביצה נימא אי דאפילו הטעלער להתיר לפיע"דנראה
 שנפסק עירוי כמו דהר להתיר יש מ"מ ראשתככלי

 בלא להתיר יש בקליפה שא"א והיכא בקליפה ודינההקילוח
 בתשובה הרמ"א בשם סקל"ג תס"ז סי' במג"א כמבוארקליפה
 שכתב בהמפתחות קל"ז סי' ח"א מהרש"ם בשו"ת מצאתיוכן
 אינו צונן דהתתאה דכיון מטעם להתיר גם וצירף להתירג"כ
 ובין בחלבון בין מספק רק אסורין ביצים דדם וכיון חומראאלא

 סי' תליתאי טוטו"ד משו"ת ג"כ והביא להתיר, יש לכןבחלמון
 ספנא המה כאן דהניצים די"ל להקל לצרף ויש יעו"שקי"ח

מארעא.

 פ14סיכמן

ב"ה
 המפודסם הרה"ג מכובדי לידידי ובדכהשלום
 מו"ה כש"ת השרירים מהרבנים המדעיככליל

 מלפנים שליט"א קרויס הכהן דודאברהם
 שעדי דק' רב כעת הערמאנשטאדטאבד"ק

 יע"א. יארק בניוהתקוה

 שנהגו ממה לשנות רוציכ כיה"ק מנהלי אשר שאלתובדבר
 רק למעלה בתל הקבר צורת לעשות שלא דנאמקדמת

 הקברים על נאה עשב מין לזרוע וגם שווין יהי' הקבר,םשכל
 הכי. למיעבד יאותאם

תשובה:

 אבי בית שו"ת בספר' בזה כתבת' כבר הקבר צורת בדבראו
 נטרונאי רב מתשובת והבאהי ק"י סי' ביו"רח"א

 או הקבר על אמה גבוה הל לעשות הישרה שהדרך ז"לגאון
 אפילו לשנות פחדו הפוסקים שגדולי מצינו והרי יעו"ש,יותר
 שכתב שנ"ב סי' בל"י בספר ועיין קבורה בעניני שהוא כלזיז

 הקורמין המתים כזיון משום מהמ:הג לש:ות לח"קשחלילה



 י ב:14 פ"א סי' יו"דשו"ת ת יב:קטד
 על ירו המשנה כל לכן השינוי בעוזן קשה ונענשו שינוופ"א

החחחונה,

 מגילה בש"ס חנינן הקברים, על נאה עשב נטיעח דבדברב(
 מרעין אין ראש קלוח כהן נוהגין אין ביה"קרכ"ט

 בהן מלקטין ואין המים אמת בהן מוליכין ואין בהמוחבהן
 והוא המחים, כבור מפני במקזמן שורפן ליקט ואםעשבים
 אסור ליקטן ואם הלשון איחא ושם פי"ר בשמחוחברייחא
 במקומן, שורפן ליקטן עצמן הניית בשביל ואםבהנאה

 כבוד משום הוא האיסור דעיקר נראה הברייתא לשוןומפשטות
 דל"ד נראה כהנאה אסור הלשון בשמחוח ראיחא ומההמחים,
 בכבור שהקיל קנסא משום רק הנאה איסורי ככל הנאהאיסור
 הנ' כל שהביא אחר שם הרא"ש בפי' כחב וכןהמחים,
 מחים של כבודן מפני סיים דאש קלוח נוהגין דאיןדברייחא
 אף רמיירי נראה בהמה בהן מרעין דאין דהא' כחבואח"כ
 אם הקברים על דאי המחים של כבורן מפני ואסור עולםבקרקע
 הנאה איסורי ככל )ר-ל בהנאה אסור בנין של קברהוא

 מותר - הקברים על שלא היינו - בביה"ק הנטועיןוהאילנוח
 כחב זכ, המחים. כבור של חשש כאן ואין פייזחיהןללקוט
 שהאילנוח שכחבו אין בד"ה שם בחוס' בהריא הוא וכןהמררכ'
 מפני מחים של כבודן משום בהם שאין מוחרים כהןשנוטעין
 לקט ואם וו"ל סחם כחב והד"ן עצמן, הקברים עלשאינם
 מלשזנו לכאודה ונראה כהנאד שאסורין מפני כמקומןשורפן
 כיון כן לומך אפשר איך וקשה ממש. הנאה איסורדכ11נח1

 ואיזה הקכרים על שלא אפילו הביה"ק בכל מיידידהברייחא
 כל כמעט הקברים על אפילו דהרי בזה שייך הנאהאיסור

 שס"ב סי' יו"ד כטור המובא ישעי' הרכינו על חולקיןהפוסקים
 בהנאה אסור הקבר בתוך המח אה שמכסין דהעפרדס"ל
 כגון עולם קרקע ורק כחלוש וחשוכ הזא חברו ולכסוףדחלוש
 ולבסוף חלוש או בנין של קבר אכל בהנאה נאסר אינו והכזכין
 דאינו ישעי' היבינו דברי על כחב זהטור בהנאה, אסורחברו
 לא רהרי עולם קרקע נקרא חברו ולבס,ף חלוש אלאנראה
 שיטח הוא זכן 'עז"ש, כנין של בקכר רק למיסר חלמוראמשכח
 ולכן הרי"ף כחב וכן רצ"1 ס" הרשב"א בחשובח וכ-ההרא"ש
 שלא אפילו הכיה"ק כל על כפרט ממש הנאה איסור לזמרא"א
 רעפר סחם כחב הלי"ז אבל מהל' כפי"ד וברמב"ם הקברים,על

 עיין חברו, ולבסוף בחלוש אפילו משמע בהנאה מוחרהקבר
 אסורין קברוח בחי הרמב"ם כחב בהלי"ג ולעיל מזהכב"ח
 קורין ולא מלאכה בהן עושין ואין בהן אוכלין אין כיצרכהנאה
 נוהגין ולא בהן ניאוחין אין דבר של כללו בהן שונין ולאכהן
 בהן מרעין ראין דהיינו דכרייחא הנך וכל ע"כ. ראש, קלוחכהן

 עשכים כהן מלקטין ואין המים אמח בהן מוליכין זאיןכהמוח
 י"ל ובפשטוח הכ"מ מרן זה על עמד וכבר הרמב"םהשמיט

 ומכש"כ בהן ניאוחין אין דכחב בהא זה כל כללדהרמב"ם
 בהמחו לרעוח רהיינו בזיון של דברים בהן לעשוחשאסור
 דכל נראה פ עכ. מאכילה. בזיון יוחד בודאי דזה עשבים,וליקוט
 הנאה איסור משזם ולא ראש קלוח משזם אסורין רבריםהנך
 סעי' שס"ר סי' ביו"ד והרמ"א פשוט. וזה שביארנו כמוממש
 נאסר לא קבר של עולם רקרקע שכתכ המחבר רברי על כחבא'

 חלוש הוי על'1 ונחנו וחזרו הקכר מן שלקחו רהעפרוי-א
 זמשמע ישע", רבינו שיטח וזהו בהנאה ואסור חברוילבסוף

 זו. כשיטה הכריע שהרמ-אלכאורה

 כשיטח להיפך הרמ"א כחב שס"ח בסי' להלן אדלםג(
 קבר של עולם מקרקע ליקח ראין שכחבהרא"ש

 שרי לרפואה ולכן המחים כבוד משזם בהנאה דמוחראע"ג
 לאישחא שקלו הוו דרב רמקברי רמ-ז סנהדרין בש-סכדאיחא

 אינה עולם דקרקע עבדין אינון ריאוח אמר ושמואל יומאנח
 העם בני קבך עפרה'אל אח דוישלך מקדא לה ויליףנאסרח

 לא במחוכר ע"ז מה לע"ז העם בני קבר מקיש ס-ג()מלכים-ב
 ררק דגמרא ומסקנא מיתסר. לא במחובר נמי הכימיתסרא
 האיסור כל ולכן עולם, קרקע לא אבל בהנאה אסור כניןבקבר
 כאן הכריע והרמ"א מותר, ולרפואה המתים כבוד משוםהוא

 ולבסוף רתלוש ישעי' רבינו על החולקים הראשוניםכשיטת
 אסור ישעי' זלרבינו לרפואה החיר ולכן כמחובר דינוחברו
- מה"ח בהנאה ראסור כיון לרפואהאפילו  דאז לפקו.נ ורק 

 האיסורין. ככלמוחר

 בטעמא שכחב הר"ן כרברי לחמוה לעיל שכחבנו דבמהר(
 הרי בהנאה דאסוי משום עשבים בהן מלקטיןדאין

 בביה"ק איכא הנאה איסור ומה ביה-ק בכל אייריהברייחא
 מש"כ שהביא הב"ח ~קני מש"כ עחה ראיח' הקברים עלשלא

 דאסורין הד"ן מש"כ לפרש מורו בשם אבלוח בהל'הסמ-ג
 רעפר ישעי' כרבנו וס"ל ממש הקברים על כוונתוכהנאה
 חברו ולבסוף חלוש דהוי מה"ח כהנאה אסור המתשמכסין
 ואסורין הנאה איסורי גרולי הוויין העשבים ולכן כחלושודינו
 בגמרא הברייחא על כן שכחב הר"ן מלשון אבל בהנאה,ג"כ

 לרבינו אפילו הנאה איסור שייך לא ובזה הקברוח בכלדאיירי
 משום מדרבנן הנאה איסור בכוונתו הב"ח פירש לכן'שעי'

 המחים.כבור

 בהנאה אסורין קכרוח רבחי בהלי"ג הרמב"ם, דנוש"כה(
 דהרי המחים כבוד משום מררבנן ררקעכצ"ל

 ומשמע בהנאה אסור אינו הקבר דעפר כחב י"ז בהל'להלן
 מצאחי וכה לעיל שביארנו כמו חברו ולבסוף בחלושאפילו
 הדברים דכל שכחב הל"ה טו"מ מהל' בפ"ח הכ"מלמרן

 בהן נוהגין אין דכיה"ק הנ"ל במגילה בגמרא בברייחאהשנוים
 כדאיחא הנאה איסור הרמב"ם קורא אלו לדברים ראשקלוח

 דמחים כבוד משום רק וטעמא הלי"ג אבל מהל' בפי"דברבריו
 איסור אבל ראש קלוח של בגדר הם הנהו דכל מדרבנןואסור
 מרכינו חוץ הפוסקים לרוב בנין בקבר דק ליכא מה"חהנאה
 חכרו, ולבסוף חלוש מטעם הקבר שעל בעפר שאוסרישעי'
 ישעי'. כרבינו דלא ח"ט בסי' המג"א להלכה פסקוכן

 הגבורים בשלטי מצאחי זה בענין החחקיחידכאשרו(
 לפיע"ר חמוה דבר שכחב רמ"ז רסנהרריןכסוגיא

 כהם ~כו וכבר רבים של כביהכנ"ס דינם רבים של קברוחדבחי
 לקבר עולם קרקע כין הברל אין לכן אוחם שקנו משעההמחים
 עדיין נקברו שלא למקום שם נקברו שכבר מקום ובין בניןשל
 שם ריליף שם בגמרא לרבא דהרי דכריו להבין זכיחי ולאכו.
 במה אף מיחסרא לא בהזמנה ע"ז רמה הומנה לענין מע"זשם
 רילפינן וכיון היא, מילחא לאו והזמנה מיחסרא לא בהזמנהנמי
 דנאסר רבים של ביה"ק בין ולחלק לומר מנלן מע"זמח

 אפילו מיתסרא לא לחור בהומנה רכע"ו כיון גריראבהומנה
 בה שעשה אעפ-י רבים רבשל בע"ז מצינו ואררבה רבים,כשל
 רכים של מים גבי דנ"ט ע-ז כש"ס כראיחא מיחסרא לאמעשה
 בש"ע איפסק וכן יעו-ש. בידז רטפחינהו אע"ג נאסריםדאינן
 השלט"ג ומש"כ ברבריו צ"ע לכן א' סעי' קמ"ה סי'יו"ר

 יש למח וכייה שיש רהיינו המחים בהן זכו דככרכפשיטוח
 כבר אם קנה דלא החם ראיחא די"ר גיטין מש-ס בזהלהעיר
 מת שכבר למקבל דליתיה הא וו"ל שכחב שם ברש"י עייןמת
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 יורשים, קנו ולא בטעות זכייה נמצאת יודע היה לאוזה

 לי' תיפוק בטעות זכייה דהוי לזה רש"י צריך מדועולכאורה
 בסי' הקצה"ח ע"ז עמד וכבר למח קנין אין נמי טעוחבלא

 הארכתי קכ"א סי' בשר כל רופא בקונטרס ובספריקכ-ה,
 מובא שע"ה סי' ח"ב בחשובה הרשב"א מדבריוהבאתי
 דבר למת שהק:ה שמי שם שכתב ג' סעי' ר-י סי' חו"מברמ"א
 דל' במחנ"א ועיין המת, קנה כבודו או קבורחו לצורךשהוא

 ואכ"מ. מש"כ ל"א סי'זכייה

 להתיר שכחב שכ"ז סי' בחיו"ר החת"ס להגאון 1ראיתיז(
 רעיקר הביה"ק תיקון לצורך ביה"ק שלהעשבים

 שכן יורעים שהחיים וכיון המחים כבוד משום הואהאיסור
 רבינו לשיטת אבל כבודם על מוחלים מיחתם אחר לבןעושין
 דהוי חברו ולבסוך תלוש מטעם מדינא בהנאה דאסורישעי'
 גם לומר ריש החת"ס בתב וע"ז הבי למימר ליבאכתלוש
 הקברים על שגדלו העשבים להתיר דיש 'שע" רבינולשיטת
 מעגלה הנאה איסור ילפינן דהרי חברו ולבסוף תלוש עלאפילו
 מעילה אין מזבח בקדשי והרי כקדשים בה כתיב דבפרהערופה
 פ"ג וברמב"ם דל"א, תמורה בש"ם כמבואר מה"תבגידולין
 איסור ברירא לא הבית בדק בקרשי ואפילו הלי"ב מעילהמהל'

 יעו"ש. בגידוליןמה"ת

 הקדש בגידולי מעילה דאין במש"ב מאוד לי תמוה1באמת
 דמת הנאד איסור גדזלי להתיר רצה 1ה סמךועל

 שם משם מע-ז מת ילפינן הנ"ל דמ"ז בסנהדרין ירבאדהרי
 לכן הגידולין יאסרו במח גם אסורין הגידולין בע-ז כמוא"כ

 בזה.צ"ע

 הא על שהקשה הריטב-א קושיית לתרץ בזה 1אר11חגאח(
 דימי רב אחא כי דנ"ד ע"ז בש"סדאמרינן

 אסרה לא עולם לקרקע המשתחוה שאמרו אעפ"י יוחנןא-ר
 רלפי"ז הריטב"א והקשה אסרה ומערות שיחין בורות בהחפר
 הרי בהנאה מותר עולם בקרקע בקבר למה מע"ז מח ילפינןאי
 בשו"מ לע"ז בחפר כמו בהנאה יאסר הקבר חפירח מעשהע"י

 הלכה בשו"מ בה דחפר זה דין הוי דבע"ז שם ותירץדאסרה,
 מת ילפינן רלא זה לדין מע"1 מת ילפינן לא ולכן מסינילמשה
 יעו"ש, מהללמ"מ ולא בתורה שבתוב מה לענין רקמע"ז

 בע"ז בשו"מ לחפר קבר חפירת בלל דמי דלא לתרץוגלפיע"ד
 בגר אורג גבי ס"ל ורבא היא מילתא לאו הזמנה בע"זדהר'
 ע"ז גבי לכן מע"ז דנלמד גרידא בהזמנה מיתסר דלאלמת

 לא ההשחחוי' מעשה שעשה אעפ"י עולם לקרקעבהשחחוה
 לא אפילו ולהרמב"ם נאסרה בשו-מ בה שחפר אחר רקנאסרה

 דלדעת קמ"ד סי' בב"י כמבואך הבשו"מ חפירת אחרהשתחוה
 ולרעח החפירה אחר השתחוה אם רק מיחסרא לאהרא"ש
 החפירה אחר השתחוה לא אפילו ע"ז מהל' בפ"חהרמב"ם
 כתב בש"ע והמחבר החפירה קודם של ההשתחויה ע"י:אסר
 ומשמע אסרה בשו-מ בה חפר באם הגמרא כלשוןסתמא
 ומש"כ סק"כ, שם בש"ך עיין אח"כ השתחוה בלאאפילו
 אחר השתחוה בלא דגם הרמב"ם לשיטת לפי"ז בזההב"ח

 לקרקע שדשתחוה מתחילה שעשה דמה עכצ"ל נאסרהחפירך
 ואז החפירה אחר עד חלה שלא רק איסור מעשה היה זהעולם
 פעולת היה ואז הע"ז ע"י שנעשה למפרע מילחאאיגלאי
 נאסר לא לה השתחוה ולא לע"ז בשו"מ חפר ואםהמעשה,
 ההשתחויה של רמעשה רק מילתא לאו הזמנה דס"ללרבא
 מה בקברות אבל לע"ז לי' משוה זה החפירה קודםשעשה

 דהרי מילתא לאו הזמנה הרי המקום והוקדש הוזמןשכבר
 כ ג- בו קבר ולא ונמלך הזמ:ה רק לא שעשה קבר בחוצבאפילו
 אבותיו כבוד מחמת לבנו אסור אביו קבר בחוצב רק נאסרלא

 וא"כ כלום, לאו גרירא הזמנה מכש-כ הנ"י בסנהדריןכמבואר
 של התייחסות שום בלי האיסור זהו הקבורה מעשההתחלת
 עולם בקרקע הוא האיסור מעשה ולכן החפירה מקורםהענין
 בשו"מ בחפר דס"ל להרא"ש אולם נאסרה. לא עולםוקרקע
 שום אין א"כ החפירה אחר לה השתחוה אם רקדנאסר

 לכאורה א"כ החפירה קורם שלו ההשתחויה למעשההחייחסוח
 למח. קבר חפירת כמו לע-ז בשו"מ לחפירחשוה

 שכתב עפי"מ מרווח באופן לתרץ לפיע"ד נראה אכןט(
 שנטעו באילן אשרה גבי רמ"ה לע"זהרמב"ן

 הוא האיסור ועיקר :אסר אינו דמחובר כיון לע"זמחחילה
 של אילן בין חילוק יש לכן תלושה שהיתה הנטיעהמחמת
 מיתסרא נכרי של דע"ז דדינא עכו"ם רבשל נברי לשלישראל
 אז דהוי הנטיעה בעת תיכף האיסור חל ולכן עשייחומשעח
 רק עשייתה משעת נאסרה לא דרינא ישראל בשל אבלחלושה
 נאםרה לא תלושה שהיתה הנטיעה בשעת לכן שעבדהמשעת
 נאסר לא ומחובר מחובר הויא ואז שעברה בשעח רקעדיין
 לקרקע בהשחחוה נמי ה"ה דבריו לפי ממילא ברמב"ן.עיי"ש
 אדם יד חפיסת דהוי משום דנאסר בשו"מ בה חפר ואח"כעולם
 ואז החפירה בעת מיי דנאסר עכו-ם בחפר רק דזה החפירהע"י
 בשו-מ חפר אם ישראל של בע"1 לא אבל אדם יד תפיסתהוי
 תפיסח בה שהיתה בשעת א"כ החפירה אחר רק השחחוהולא
 שהשתחוה ובעת השתחוי' מחוסרת דהא נאסרה לא אדמיד

 נאסר לא ומחובר מחובר רק אדם יד תפיסת תו ליכאאח"כ
 בע"ז לכן נאסר. לא ג"כ דמחובר כיון נמי בקבר גםולפי"ז
 ע"י שמיד לפי נאסרה נכרי בשל בשו"מ בה רבחפראעפי"י
 דק""ל בקבר משא"כ מיד אסורה דבנכרי נאסרהחפירתו
 המת בו שנתנו בעת רק הקבר נאסר ולא היא מילתא לאוהזמנה
 רהזמנה איסור שם אז חל לא אדם יר תפיסת בו שהיתהובעח
 ודינו מחובר הוי בתוכו המח נתינת בעת ואח-ב מילתאלאו

 שם בסוגיא כמבואר שתיעבד עד נאסר שאינו ע"זבמשמשי
 בחוצב דהרי המח בו שנקבר עד הקבר נאסר לא לכןבסנהררין

 בקרקע אבל בנין בקבר דאיירי שם בגמרא מוקמינן לאביוקבר
 מקיש וגו' עפרה אח דוישלך מקרא כדילפינן מיתסר לאעולם
 איתיביה בר"ה בתוס' יעו"ש במחובר מיחסר דלא לע"זקבר
 ממש ורומה מחובר אז הוי בקברו המת אח"ב כשקוברא"כ
 ראעפ"י נטיעה בשעח השחחוה ולא לע"1 שנטעולאילן

 שהי' שבעת מפני בישראל נאסר לא אח"כ לושמשחחוה
 חלה לא אח"כ גם לכן כלל האיסור עליו חל לא אדם ידתפיסת
 דגם לעיל דמובא הרמב"ם לשיטח ניחא זהא איסוד, שוםעליו
 להחולקין אבל בשו"מ חפירת ע"י נאסר אח"כ השחחוהבלא
 מהני ולרידהו בשו"מ שחפר אחר בהשחחוה ררק רס"לעליו

 עדיין קשה שאח"ב לההשחחוי' שמחחילה אדם ידחפיסת
 הריטב"א.קושיית

 בתב בסק"ר הנ"ל קמ"ה סי' רבש"ך בזה עוד להעיר וישי(
 ישראל דבנטעו שם שכתב הנ"ל הרמב"ן כדברידלא

 היה ההשתחוי' שבשעח אעפ'" נאסר לו השחחוה ואח"כלע"ז
 ג"ב הוא שבן לבאר בחירושי בזה כחבחי כבר ובאמתמחובר.
 שפי' שנטעו אילן גבי בפירש"י עיי"ש דמ"ה בע"ז רש"'שיטח
 אכ"מ אבל בזה והארכחי הבא בתוד"ה עיי"ש גרעיןשנטעו

 בזה. וצ"ע הנ"ל רש"י רברי על מסחמך שהש"ךואפשר
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 שדה מ"ג פי"ג באהלות רתנינן מהך בזה התבוננתי שוביא(

 נטע כל נטעת ואינה ורע כל נזרעת קבר בהשאבד
 פירות עושה שאינו סרק מאילן חוץ אילנות בה מקיימיםואין
 התוספתא גירסת הביא והרע"ב שלפנינו המשנה גידסת היאכך

 בתויו"ט עיין זרע כל נזדעת אינה התם דאיתא דאהלותבפי"ז
 שלא שם אדם בני להרגיל שלא משום הוא האיסודוטעם
 בזרעים אבל עליהם שמאהילים האילנות ע"י וזה באוהליטמאו
 מטעם צ"ל אסור בזרעים דגם בתוספתא ולר"י זו חששאליכא
 הל"ג טו"מ מהל' כפ"ח והרמכ"ם אילנות אטו זרעיםגזרינן
- זרע כל נזרעת במשנה גירסתו לפי -כתב  מותד זו שדה 
 אין אבל לקבר מגיעין זרעים שרשי שאין לפי זרע כל בהלזרוע
 למת, עד מגיעין שהשרשים מפני מאכל אילני בתוכהנוטעין

 אסור סדק אילן דגם כתב הרמב"ם על בהשגותיווהראב"ר
 דהתוספתא גירסא ולהך בזה, מש"כ שם בכ"מ עייןלנטוע
 בזריעה רשניהם בטעמא לומר יש זדע כל נזדעתראינה

 זה מטעם בהמות מרעין שאין כמו המתים כבור משוםוכנטיעה
 בה נגעו טומאה משום לאו ולפי"ז התפא"י כתב וכןבביה"ק

 אין זרע כל נזרעת דגורס ולהרמב"ם המתים, כבוד משוםרק
 שלא משום רק הנאה איסור משום או המתים ככור משוםכאן

 דמותר וו לגידסא קשה ולכאורה ויטמאו. אדם כנילהרגיל
 פוסק בעצמו הרמב"ם הרי זרע כל ונזדעת סרק אילנילנטוע
 אסודין רביה"ק - לעיל מובא - הל"ג אבל מהל'בפי"ר
 שעמד במשנ"א ומצאתי שם, ולנטוע לזרוע מותר ואיךבהנאה
 דהרי למת מגיעין השרשים שאין הרמב"ם מש"כ עלבזה

 ובמק"א בהנאה, אסור שהקבר לזדוע אסור מגיעין אינןאפילו

 הוא בהנאה שאסור מה דלדידי' הרמב"ם רברי לתרץכתבתי

 לכן לעיל, שכתבנו כמו ממש הקבר שעל עפר אפילומדדבנן
 החמירו טומאה משום רק דדבנן ספק הוי קבד בה שאבדבשדה
 לגירסת עכ"פ ואכ"מ. בזה והארכתי בנ-א שם להרגילשלא

 נזרעת דאינה ע"ב סוף ד"ה מו"ק כתוס' ג"כ וכ"ההתוספתא
 א"כ הנאה ואיסור המחים כבוד מטעם שפירשו ולפי"מ זרעכל

 ממש בקברות מכש"כ לזרוע אסור קכר כה שאכר נשדהאם
 דפסקינן וכיון המתים וכבוד הנאה איסוד מטעם אסודבודאי
 בהם ניאותין ואין מלאכה עושין אין קבדות דבבתילהלכה

 מדינא. הקברות על לזרוע דאסורמכש"כ

 שעל בעפר להמקילין דאפילו נראה שאלתו בנידון לכןיב(
 בסי' הרמ"א וכמוש"כ ישעי' כרבינו דלאהקבר

 וה ביה"ק לצורך הקברים של מעשבים להנות ומותרשס"ה
 לא לכתחילה עשבים לנטוע אבל מאליהן שגדלו בעשביםרוקא
 אבל רפואה לצודך רק הקבר של מעפד ליקח דאין כתברהדי

 לצודך הוא המתקדמים של מושג שלפי ואעפ"י אסוד,בלאה"כ
 וברקנים קוצים עליהן יעלו שלא המקום את לייפותביה"ק
 מומא הף שלדירהו ומה כלום זה אין שלנו מושג לפימ"מ
 ומצינו זה, ראינו לא אבותינו ומימות מומא, הוי לאלדידן
 מהם להגוח ביה"ק של העשבים על שנשאלו האחרוניםלגדולי
 להתיד לשאול ב"א שום רעת על עלה לא אבל ביה"קלצורך
 להשתרל מחוייבים לכן ממש, הקברים על לכתחילהנטיעה
 וירנגו רקיצו לנצח המות שיבולע ויה"ר הגזידה לבטל עוזבכל

 עפד.שוכני

 תשליד טבתט'

 ח,ודירחם"

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 פבסימן

 שליס"א גרינבלט אסרים מו"ה הרה"גלידידי
 יע"א. בממסיסרב

 חברת של חרושת בבתי הנעשים הכלים אודות שאלתובדבר
 הם ולכן יהודים המה המניות מבעלי והרבהמניות

 ולברך הללו הכלים לטבול צריכים אם החרושת בביתכשותפין
עליהם.

מ,ט~בה:

 המקפת שאלה הוא המניות בעלי של לבעלות הנוגע הנהא(
 בבנקים ורבית בפסח, חמץ כגון תורה דיניהרבה

 של המהות להגדיר צריכים ולכן ועוד ושבת כנו"טסחורה
 הטיבה או שותפות, סתם כמו והו אם מניות בחברתהבעלות
 ובענין בהמניות. המשקיעים עם שייכות לה שאין עצמהבפני
 שטרי ובענין קי"ז סי' ח"א בספדי בזה דנתי כבר בבנקיםרבית
 כענין עור ביארתי ובחידושי ישדאל מדינת של "באנדס"מלוה
 נאמר אם רבין לפיע"ד נדאה טבילה ובנירון בבנקיםרבית
 פשוט שזה נאמר אם ובין בפ"ע בריה הוא למניותרחברה

 זו טבילה טעם רהרי טבילה צדיכים הללו הכלים מ"מכשותפות
 לקרושח ויכנסו עכו"ם מטומאת שיצאו בכרי בירושלמימבואד
 א"צ בשותפוח כלי שקנו ועכו"ם בישראל טעמא ומהאיישדאל
 יוצא דאינו דכיון י"א סעי' ק"כ סי' ברמ"א כמבוארטבילה
 עיין עליו, עכו"ם שם דעדיין ביון זו בטבילה טומאהמידי
 באו"ה. זה דין ובמקור הגר"א ובביאור כ"ב בס"ק שםבש"ך

 מה"ת הוי כלים דטבילת דלמ"ר זה דין על מתמה ובבי"כוב(
 המבואר לפי א"כ הפוסקים רוב שיטתוכ"ה

 ורבנן ראב"י רפליגי שותפין שני של בור גכי דנ"א ב"קבש"ס
 משתמש כ"א ברידה יש דלמ"ד כרירה אין או כרירה ישאם

 בחלק גם בכולו משתמש הוא הרי ברירה אין ולמ"דבחלקו
 העכו"ם חלק על ולכן ברירה אין רכראורייתא קיי"ל ואנןחברו

 מה אולם מטבילה. פטור ושואל שואל הוא הישראל הריבהכלי

 דיני כבכל חומרא מחמת זה בדידה אין רבדאורייתאדאמרינן
 היכא אבל לחומרא הוא מה"ת שהוא רמה דאמרינןהתודה

 גם אמרינן כודאי ברירה יש נימא אם יהיהדהחומרא
 לו יש שהישראל בנידון ממילא כרירה ישכדאודייתא
 להחמיר ברירה יש לומר צריכין אזי בהכלי עכו"םבשותפות
 לו נקנה ראשונה שמשעה הדבר הוברר דאמרינן טבילהלהצריך

 ואע"ג רידיה כולו ההשתמשות בעח והוי בהכלילהשתמש
 בכך, מה ריריה כולו יהיה בהכלי משתמש שהעכו"םדבעת

 בזה. שהאריךעיי"ש

 בגמרא האוקימתא לפי זה לכל צדיכים אנו אין לפיע"דג,
 מזה זה הנאה שנדרו השותפין גבי דמ"הדנדרים

 וראב"י המשותפת לחצר ליכנס שניהם דאסודין ס"לדת"ק
 ומחלוקתם שלו להוך ניכנס וזה שלו לתוך נכנס דזהסובר

 משתמש אחד שכל ובשעה כרירה אין ס"ל דת"קבברירה
 אלא משתמש כשלו שהוא הדבד הוכרר אומרים אנו איןכחצד
 ממנו, הנאה מודד הוא והיי חברו בחלק משתמש הואשמא

 יכול בחצר משתמש שהוא וכשעה ברירה יש ס"לוראב"י
 בשם רבה בגמרא ואוקמי לו שביררתי חלקי זה לומדההוא
 ס"ל לכן חלוקה דין בחצד ריש היכא אלא נחלקו דלאזעירי



קיט בי(ו פ"ב סי'שו"תיו"דבית
 שיהא הוברר לא החצר את קנייחם שבשעת ברירה איןלת"ק
 אבל כלל לחלקו יכוא לא שמא כי זה בחלק להשתמש זהרשאי
 שידוע מפני ברירה שיש מודה הת"ק אף חלוקה דין בהבשאין
 מדם אחד לכל רשוח ויהי' בשותפות החצר שתמידלכל

 בני"ד ולפי-ו בגמרא, יעו"ש שירצה זמן בכללהשתמש
 דין בהכלי שאין כיון בשותפ1ת כלי להם יש 'ם ועכושישראל
 כגון לקולא שהוא היכא ואפילו ברירה יש לכ"ע ממילאחלוקה
 מפני דוקא ואצ"ל בהשותפות להשתמש להם שמקיליןבנדרים

 ברירה. דיש אמרינן לכן לחומראשהוא

 מחוייב ומחצה מחצה של בשוחפוח גם דבריו לפי נכוצאד(
 עכו"ם ששותפוח מקום שבכל ואע"גבטבילה

 למיפטרינהו קרא צריך הגז וראשית וחרומה בבכורה כגוןפוטר
 למעט מצאנך ילפינן דלרבנן דקל"ה חולין בש"סכמבואר
 מחוייב וממילא למיפטר קרא ליכא והכא עכו"םשותפות
 הוי דלא משום קרא צריך לא דהכא למימר דאיכאבטבילה
 עיין ישראל לרשוח לגמרי מכניסה רלא ועוד מד'ן, דכלידומיא
 שם שעדיין והגר"א הש"ך שפירשו לפי"מ אולם מזה,בעה"ש
 פעם ובכל ברירה יש נימא אי דאפילו משמע עליועכו"ם

 שם עדיין מ"מ כולו שלו מקרי בדכלי משחמששהישראל
 מטבילה. למיפטרי' הסברא לכן הכלי על חמיד נקראהעכו"ם

 אותה ומכרו בשוחפוח כלי עשו ועכו"ם ישראל ~אםה(
 מהוייכ הקונה אם כהדיא מכואר לא כזהלישראל

 על להחולקין גם מטבילה דפטור מסתברא אבל לא אובטבילה
 דהכא מפני בשותפוח הכלי קנו ועכו"ם שישראל בדיןהרמ"א
 שיצא דהירושלמי טעמא דליכא וכיון כלל בברירה נפק"מאין

 חלק רק ולא בו ישראל של חלקו גם דהרי עכו"םמטומאח
 הי' דשם מדין דכלי דומיא הוי לא וגם דעכו"ם שלהטומאה
 לכן ישראל לקדושת מדין מטומאח ויצאו העכו"ם שלכולו
 לקמן. נדבר בזה לעיין עוד שיש ומה מטבילה, פטוריןבודאי

 נראה מניוח חברח של חרושת בחי של בכלים בני"ד ולכן1(
 הם מניות דבעלי נימא אי ואפילו בטבילהדמחוייבין

 בכלל מבורר ואינו השוחפוח חלק כלל ניכר דאינו כיוןשוחפין
 מפורסמים והכליס הכלים על שמם שם נקרא זלא אחד כלחלק
 של במדינה דרובא רובא או גויים כולו שדוא הפירמא שםעל

 דמיעוטא מעוטא הוא ישראל של והאחוז נכרים מליוניםמאוח
 וראיה בטבילה, חייבים שותפין באמח המה אם אפילולכן

 חרם עליך הריני החם דאיתא דמ"ח נררים הש"ס מדברילדברי
 בדבר ואסורין בבל עולי של בדבר מותרים שנידם חרם עליואח
 של דענין פירש המשניות בפירוש והרמב"ם העיר, אותהשל
 שזכר מה והוא רגלים לעולי שוהפות בו שיש הדכר כבלעולי
 ולכל ישראל כל של ממון שלהם והבנין שההוצאה אעפ"ימהם
 שאין מאוד מ1עט זכוח אם כי זה אין בהן זכוח לו יש מהםאחר
 א' נקודות, שחי בדבריו מבואר עכ"ל רשות שוב מהםלאחד

 אינו מעט דזכוח ב', בדבר רשות או בדבר זכות בין חילוקשיש
 ישראל שכל אעפ"י בבל עולי של בדבר לכן לשוחף אותועושה
 זעיר הוא הזכוח אולם הדבר בכל זכות להם ויש לזה חלקםנתנו
 בכוחו אין לכן הדברים בכל כלל רשות לו נותן ואינומאוד
 של חברת הרי ולפי"ז ממנו, הנאה המודר חברו על חלקולאסור
 שהם נימא א' שאפילו רגלים עולי של דבר כמו ממש הןמניות
 ואפילו העסק בכל כלל רשוח שום להם שאין כיון אבלשוחפין

 עי"ו הכלים לפטור שיוכל ופעוט מועט זה הרי וכוח לדם ישאם
מטבילה.

 דמוחרין בטעמא במשנה הר"ן שפירש מה דלפי איבראז(
 הפקירום בבל שעולי מפני בבל עולי שלבדבר

 ולא כהפקר רהוי המשנה בפי' הרע"ב ג"כ פי' וכן 'שראללכל
 ובני"ד בה נגעו הפקר משום התם ולפי"ז שוחפות, שלכדבר
 כלל דמי ולא העסק על בעלוח שיש כיון כלל הפקר זהאין

 הרמב"ם פירוש לפי אולם פירושם, לפי בבל עולי שלשלדבר
 אינו מועט שחלק מפני רק הוא הפקר משום רלאו שפירמוכח
 הרמב"ם שפסק מה שעל שפיר וניחא כלל, בעלוח רשוחנותן
 הביא בבל עולי של בדבר הנודרין דמוחרין הל"ב רנדריםבפ"ז
 בהל' ובב"י טעמא פירש ולא נדרים מש"ס מקורו הכ"ממרן
 כפי' זה דין שהביא הטור דברי לפרש כתב רכ"ד סי'נדרים
 בכ"מ כלום כחב לא הרמגה'ם רברי ועל הפקר, משוםהר"ן
 דליכא כיון מדינא רק הוא הפקר משום לא דלהדמב"םמפני
 של בדבר דמוחרין סחם המחבר כחב ובש"ע כלל, רשותלכ"א
 ולאו מדינא שזה לשונו מפשטוח ונראה טעם שום בלי בבלעולי
 לני"ד. ברורה ראי' הוא זה פירוש לפי ממילא הפקרמשום

 חטיבה היא למניוח דחברה נימא אי אפילו גיסא דלאידךח(
 באמח הוא וכן - שוחפוח כמו ולאו עצמהבפני

 להתחשב אין בודאי הממשלה, ודיני דח יודעי עם ריברחיוכן
 לבעלי אין החוק שלפי זאח ולמרות ישראל של המניות עםכלל

 מן לגמיי נבדל בריה הוא העסק וכל בעלוח שוםהמניוח
 עם שייכוח שום אין ולהחפצא שם ממונם המשקיעיםהאנשים
 מתוצאות שנולדה הכריה על עכו"ם שם אין וא"כהגכרא
 דלא כיון טבילה צריכה הזאח החטיבה שתוצרת ומנלןהמניוח
 מסחברא ולכן בעינן דמדין רומיא ואנן מרין דכלי רומיאהוי

 כן ועכצ"ל בטבילה ומחוייב פרטי עכו"ם כמו הוא כזודחטיבה
 מ"מ אחרים בעסקים למניות דדומה בבנקים רביח גבידהרי
 חמץ גבי וכן מחידין, לכן ונשוך נזשך זלוה מלוה כאן דאיןכיון
 להם שאין כיון ימצא ובל יראה בל על המניוח לבעלי לחייבאין

 אי אפילו ובזה מקומו, איה אפילו יודעים אינם כי לבערורשות
 - אחריוח לדם אין באמח כי - אחריוח להם שישנימא
 העכו"ם בביח עכו"ם של חמץ על אחריות כמקבל הוימ"מ
 החמץ למקום ליכנס רשות להם שאין כיון עליו עוברשאינו

 גופא טעמא ומהאי החמץ של במקומוח להשחמשומכש"כ
 כעלות אפילו כעלות שום המניות לכעלי דאין כיון למימראיכא

 היא והבריה כלים שיוצרח חדשה בריה רק לו איןמוגבלת
 אם שבמדין ס"ד וכי עלי' עכו"ם של ושמה עכו"ם ע"ינבראה
 לא שם ע"י שנעשו כלים של חרושח ביח ישראל שםמצאו

 של שם אלא עלי' עכו"ם שם נקרא שלא מפני בטבילהיחחייבו
 בלי ממונם שם השקיעו שישראל לן איכפת מה וכיהפירמא
 (ה משום גויים שכולו חרושת בכית ושותפות התהייבותשום
 לפיע"ד נראה לכן מטבילה, ע"י הגעשה התוצרת הקוניםיפטרו
 מניוח בעלי שיש אעפ"י בכאן חרושח בחי של הכליםדכל

 חמץ שלענין כיון גופא טעמא מהאי בטבילה מחוייביםישראל
 בפ"ע כחטיבה מניוח לחברת מחשבינן בו וכיוצא ורביתושבת
 מעוח שהשקיעו מה מכל רבית מקבלים המניות דבעלוכיון

 חצי או רבע כל רביח מקבלים מניות בעלי הרבה )נ"בבהמניוח
 ואין ונשוך נושך ולוה מלוה כאן שאין זה היתר ע"ישנה(
 להם ואין יראה בל על עוברים ואין החמץ לבער חיובעליהם
 הנעשים שהכלים לומר נוכל ואיך שבת, מלאכח שלאיסור
 נראה לכן כלל, ישראל של חלקם מפנ' מטבילה פטוריןשמה
 דמהרש"ל שיטח לזה ולצרף ובברכה טבילה דצריכיםפשוט
 הוא הכא אדרבא לומר לי ונראה וו"ל שם שכתב דק"בפסחים
 לבטלה לברכה חיישינן ולא עדיף לברך שמיקל דהיחראכחא
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 לברך שלא רמחמרי רבנן לאפוקי תשא לא משום עונרלהיות
 בי"א שו"ת נספרי נזה מש"נ עיין מעכבות אינן הברכותכי

 וחמץ רנית נענין שכתבתי דמה למודעי וזאת ל"ז. סי'ח"א
 שהכל לפסוק בזה רצוני אין בפ"ע לחטיבה זה רחשבינןושכת
 הוה ההיתר על לפקפק הן הרבה כי טונ, היותר צרעל

 חתרו האחרונים גדולי שכל ניון אבל בזה, הארכתיובחידושי
 קולי תרי יהיה הכלים להטניל שלא ניקל ואם היתרלמצוא

 אהדדי.דסתרי

 י' בסעי' רמבואר דינא מהך זה לרין סמונין להביא יש 1כןט,
 נלי ממנו לו לעשות עכו"ם לאומן בסף שנתןכישראל

 אין שמא דדינא ספיקא רהוי משום טנילה א"צ התוס'רלשיטת
 משום טבילה צריך הריצנ"א ולרעת כלי בשבח קונהאומן
 טעון מספיקא לנן נלי. בשבח קונה אומן דשמא ברינאספיקא
 ג"כ נתן האומן ואם נרכה נלא לטנלו פסק והרמ"אטבילה
 נ"כ בס"ק הש"ך ולרעת לכ"ע. טכילה צריך משלו כסףמעט
 דאומן בפלוגתא נפק"מ אין רעכש'ו אע"ג ולפ'"ו בביכה,גם

 יום שכירי רק אינם שהאומנין ניון כל' נשבח קונה אין אוקונה
 גם נתן דהאומן רהיכא חזינן מ"מ בהכלי חלק שום להםואין
 של בהשבח חלק לו באין אפילו בטכילה מחוייב משלוכסף
 של הוא החומר רנל נימא אי אפילו בני"ר יוגרע ומדועהנלי
 בעלי ורוב המשרתים וכל הפקידים האומנין עכ"פ אבלישראל
 להט-ז ואפילו מטנילה, יפטרו אמאי יהודים אינםהמניות
 מ"מ ברכה כלא טבילה רצריך רהרמ"א כרינא דס"ל י"בבס"ק
 של הוא סוף וער מתחילה המנגנון רכל כיון יותר רעדיףבני"ד
 לפיע"ד. וז"ב הטנילה על לביך צריך להט"ו גם נוראינכרים

 נררים מש"ס להוכיח לעיל שכתבנו במה התבוננתי ,12נ:י,
 רמותר הנאה רמורר מילתא להאי רמי רני,דדמ"ח

 כמוש"כ זעיר ונות רק רשות לכ"א שאין משום בנל עוליבשל
 כשותפין שהן מפני אסורין העיר אותה של וברברהרמב.ם.
 וכו', ודביהכנ"ס והמרחץ הרחבה העיר אותה של דברואיזהו
 זכות אחד לכל שיש השותפין נחצר מקרי דביהכנ-סועכצ"ל
 זנות, רק רשות אחד לנל שאין בנל עולי של בניגודורשות
 מטמא מי ודכפרים פריך רי"א יומא נש-ס רהרי צ-עדלפי-ו
 ולא אותה כבשו אותה שיננשו ער לאחוזה והתניאבנגעים
 חלקו אנות לבתי חלקו ולא לשנטימ חלקו לשבטיםחלקוה
 מי הבית לו א,~ר ונא ת"ל חלקו מכיר אחד כל ואין אבותלבתי

 שם וכתבו וכו', לו מיוהרין שאין אלו יצאו הבית לושמיוחר
 בית דמחייבא דלעיל הברייתא על בזה דפליגי ישניםבתום'

 מעולם. חלקם נתברר רלא הכא שאני נמי אי במזוזה.השותפין
 הנעלים אין מקרי כפרים של אפילו כנסיות רבת' בזהמבואי
 ודמי רשות לו אין עי,ז הרי מבוררין הבעלים אין ואםמבוררין
 התם דאמרינן רקל"1 חולין מש"ס מוכח וכן רגלים, עולילשל
 למעוטי אתי גגך דכתינ וקרא במעקד חייב שותפין שלרבית
 של לחצר דמי רלא ועכצ"ל בפרש"י, עיי"ש כנסיותבתי

 מבוררין. הבעלים ראין משוםשותפין

 הבעלות לכ"א שחסר אעפ"י כנסיות רבתי לומר יש אךיא(
 רמי לא מ"מ ואחר כ"א של חלק מבורר שאינוכיון

 לבני אין רגלים לעולי רשייך מה רהרי בבל עולי שללדברים
 רשות יותר הדברים תיקון להוצאת הכסף שנתנו ישראלארץ

 העולם לכל מלכתחילה נננה שזה מפני ננל מהעוליהשתמשות
 נגון ננררים דמתניתן הני וכל כנסיות בתי אבל נה, שוויןוהכל

 ואפילו בהם שווין הכל אין להם דשייך וכל והמרחץהרחבה

 לצורך חלקם לנותני ורשות וכות יותר יש נרכין של כנסיותבתי
 לכן בההוצאות, כלום השתתפו שלא לאלו מאשר הרבריםתיקון
 ענ"פ להם יש נעלות קצת מ"מ מכורר חלקם שאיןאעפ"י
 בבל עולי של מהדבר ויותר כלום נתנו שלא אלו מאשריותר
 ינול אחד כל רבשותפין רגילים שותפין נמו לא מ-מאנל

 לאחר חלקו למכור כך נדי עד אפילו חלקו על המקח עללעמוד
 שותפק לכן זה כל לו שאין העיר אותה של ברבריםמשא"נ
 לענין גם וכן ביתך, מקרי דלא פטור וביהננ"ס במזוזהחייבים
 אבל גגך, מקרי רלא פטורין כנסיות וכתי חייבין שותפיןמעקה
 להם יש בעלות קצת מ"מ מבורר חלקם שאין אעפ"יבנדרים

 בחברה נני"ד אבל הנאה, המהרר על חלקו לאסור כך נדיעד
 על רבית נוטלים והם המניות להקונים בעלות שום איןלמניות
 שצרינק עכו"ם כלי כל כמו הם הכלים לכן נהלואות כמומעות

טבילה.

 הרמב"ם, על הרמב"ן קושיית ליישב נוה 1אר11חנאיב,
 רנדרים נפ"ז שפסק שם. כנררים בר-ןמובא

 רין בה שאין כחצר דוא רניהכנ"ס ראוקמינן וכיוןכראב-י
 ופסק כראב"י רפסק תרי לני שטרא מזני הרמב"ם א-כחלוקה

 זה שהניח נך"ן יעו"ש העיך אותה של ברבר ראסוריןכמתניתן
 היא הקושיא ני וסיים ליישנ כתב רנדרים נפ"ז ונלח"מבצ.ע.
 בחילוק שניררנו לפי"מ לומר לפיע"ר ונראה ועצומה.גרולה
 שפיר פסק בחצר שותפין גבי כ א" כחצר לשותפין ס כיהכנ"בין

 ראמרינן ומה כרכנן. פסק כביהכנ"ס ומ"מ כראב"יהרמכ-ם
 ס"ל ובזה דמי, חלוקה דין נו שאין כמי כנסיות רנתיבגמרא

 רב נאשר מעיקרא היינו ,2לו נתוך נכנס אחר דנללהרמב"ם
 בה כשיש רמחלוקת דזעירי אוקימתא לפי לרבה מקשהיוסף
 לבתר אבל לד-ה מותר חלוקה דין בה באין אבל חלוקהדין

 וביש חל,קה רין נה בשאין דמחלוקת זעירי בשם יוסף רבדאמר
 דבתי לומר צריכים אנו אין בזה לדיה אסור חלוקה דיןבה

 דלרברי בזה והסברא חלוקד. דין בה שאין כחצר הואננסיות
 מטעם דלאו עכצ"ל מותרין לנ"ע חלוקה דין בה דבאיןרבה

 הברירות בכל כמו ברירה כאן המובן אין כי עלד קאתינןברירה
 אנו ברירה דבכל בנדרים שם הר"ן שהסביר כמושבש"ס
 ונאן מעיקרא, הנוונה הי' שנך הרבר שהוברר לומרצריכים
 אנו הקנין מתחילת רק מעיקרא שהוברר אח"כ אומרים אנואין

 המדובר הי' כן הקניה מתחילת רק אח"כ ולא נןאומרים
 רב לי' מקשה שפיר ולפי"ז לנרירה. צריכים אנו ואיןביניהם
 אחרת כי לכל מלכתחילה שנננה הוא כן ביהכנ"ס דגםיוסף
 עת בכל הכנסת לנית להתפלל שילך מוכרח יהורי כל כיא-א
 משתמש אינו שחנרו בזמן ישתמש שנ"א ואא"ל זמןובנל
 דהרי קושייתם לתרץ אמר כתור"ה דמ"1 התוס' שכתבווכעין

 כראב"י, הלכה הונא רב אמר ואיך נרירה איןמראורייתא
 ויתור משום רק ברירה משום הטעם אין בראב"י דכאןותירצו
 דרב לאוקימתא אולם בתוס'. יעו"ש הנאה במודר מותרדוה
 דטעם ובזה חלוקה דין בה באין רמחלוקת זעירי אמריוסף

 דיש בחצר להשתמש מותרים רלראב-י ברירה משוםעכצ"ל
 רבברירה ברירה משום הטעם אין ננסיות בבתי אבלברירה
 אין כי שלו ןמקום כל הרי משתמש אחד שכל שבשעהאמרינן
 כולם הרי הכנסת בבית אבל אחת בבת שניהכ שישתמשוהכרח

 שלענין ואעפ"י השותפין, לחצר דמי ולא אחת בבתמשתמשים
 בבית בעלות מאשר אחד לכל בעלות יותר יש בחצר הריבעלות
 לכן ביארנו נאשר בנעלות רק תלוי אינו בנדרים אבלהננסת
 דברי לתרץ כנ"ל אסורין ובניהכנ"ס שניהם מותריןבחצר

 צ"ע. ועדיין והטורהרמכ"ם



קכא י 14:2 פ"ג פ"ב, ס" יו"דשו"ת ר2 י2:

 והגאץ הנב"י ה"ה האחרונים גדולי שכתבו דנ:כןהיג,
 שיטת רלפי להעיר והחכ"א בטוטו-דמהרש-ק

 ממנו ולקחו וחזר לעכו"ם כלי המוכר רבישראל והרא-שהת.ס'
 כשמוכרין בע-פ א-כ י"א בסעי' להלכה וכ"ה טבילהצריך
 החמץ קונה כשישראל הפסח ואחר הכלים עם לעכו-םהחמץ

 .בעך וה בדין נבוך ואני הכלים. לטבול לפי-ז צריךמהעכו"ם
 שם נקרא אם דאפילו ממני שגב. ודבריהם ארע ולאאנכי

 עכו"ם שם המובן דהרי טבילה א"צ מ"מ הכלים עלהעכו,ם
 דאצל .אע"ג עליהם .רשות בעלות לו שיש היינו הכליםעל

 לאהר מ"מ ~אהרי,תו ברשותן לגמרי המד הקונדדע:ו"ם
 מעכו"ם כלים כקונה זה אין אותם קונה הישראל כאשרהפסח
- הכ"י שכתכ לפי"מ בטבילהלהייבם  ט' סע" ברמ"א מוכא 

 לפי"מ אחר לישראל ומכרו לסחורה מנכרי כל' שקנהדישראל
 לצרכי ולא קלפים בו לחתוך חבר. לקחו ראם בהגה"אשכתב
 ל.מר הב"י .רצה בירו, ה.א שאול שהרי להטבילו א"צסעודה
 לא שהרי להטבייו צריך הקונה אין אחר לישראל במכר.דגם

 דהג"א להך ודמי לסמורה, שלקמו כיון הראשון כידנתהייכ
 וכתב מדסיים אבל סעודה לצרכי ולא קלפים לחתוךבלקחו
 חייב הי' בידו לקוח הי' שאם משמע בידו הוא שאולשהרי
 כיון לסחורה ישראל אצל מהעומדין בלוקח ה-ה וא-כטבילה
 ז"ל רב בי מהר"י הגד.ל הרב מורו ה.רה .כן לקחם.שמנכרי
 מי רק להטבילם א"צ לסחורה כלים הלוקח דחנוניעכ"פ
 רהב"י ולהס"ד בטבילה, מחויב סעודה לצורך מהחנינישלוקח
 בקנאו אפילו הכלי לטבול א"צ מהחנוני שקונה הישראל גםהי'

 לטבלו חייב הקונה דהישראל בזה כתב במסקנא רקלסעודה
 דס-ל י' בס-ק לדט-ז ואפילו מטבילה פטור לכ"ע החנזניאבל

 גם פטור בזדאי החנוני ם מ" ברכה בלא בטבילה חייבדהשואל
 כלים המ.כר שחנוני ישראל תפ.צות בכל המנהג .כןלדידי'
 הש."ת בשם הביא ובד"ת מטבילה פטור עכו-ם בידישנעשו
 גזוז המוכרים מזיגה שבעלי שכתב ט"ז סי' חיו"ר ס.פרשבט

 בשאלה דקוניס אצל שהן משום אותן טזבלין זאיןבצלזחית
 כיון מלטב.ל פטור ג-כ גופא .המוזג מטכילה פטורושואל
 בו לחתוך כמו וה.י סעודה צרכי ולא לסחורה הכליםשאצלו
 מים בדדך כשקונים לפעמים וגם מטבילך דפטוריןקלפים
 רק הקונה אצל שהכלי כי.ן טבילה א"צ עכו-ם אצללשת.ת
 לשתות מותר מומר הוא אפילו ישראל אצל אפילו וגםבשאלה
 כיון מזיגה כלי לטבול א"צ כשר ישראל דאפילו כיוןמכלי.
- יעו"ש. לעצמו סעודה לצורך ולא סח.רה לצ.רךשהם  ב. נ. 
 כליהם טובלין מזיגה בעלי תורה שומרי שישראל המנהגבאמת
 לסחורה כשקונה מדוע דמלתא וטעמא - חניות בעלי לאאבל
 דא"צ קלפים בו לחתוך מקנאו גרע דלא הוא פשוטפטור
 סע.דה. כלי על הוא דקפידא מדין דכלי דומיא הוי .לאטבילה

 מישראל חמץ כלי הקונה דעכו"ם לומר ס"ד איך ד,נפי"זידו
 לחזור הקונה דדעת דידוע לסחורה רק לצרכולא

 הערמה בלא הוא דהמכירה נימא אי אפיל. הפסח אחרלמכרו
 להןונד יצטרך מדוע לכך דעת. אץ לכ"ע בודאי לצרכומ"מ
 מעכו"ם הקונה כישראל דאמרינן וכמו הכלי לטכולממנו

 לרשות עכו"ם מרש.ת שיוצא קניה מקרי זד איןלסדורד
 מקרי לא דלסוחר ישראל לרשות יצא לא שעדייין מפניישראל
 דהסוחר רש.ת לשום עדיין יצא לא שבאמח מפני לרש,חשיצא
 הקונה וישראל הכלי בעל העכו"ם בין וממצע סרסורהוא

 מהישראל החמץ הקונה הסוחר ם דהעכו" לומר יש רקלסעודה,
 העכו"ם לרשדת נכנסה לא ממילא ומוכר שקונה סוכן רקהוא

 תיתי .מהיכי מטבילה ופטורין ישראל של כלים ונשאר.כלל
לחייבן.

 עכו-ם של בחנות כלים שקונה במי לרינא מזה דנפק"כלט.,
 יתחייבו לא ישראל אצל שנעש. עליהם.נרשם

 סוכן רק שהעכו"ם כי.ן עכ."ם בישות שהיו מקרי דלאבטבילה
 וכן זה דבר צ"ע הענ" לדעתי ולכן קאי, ביש.תו .לאווסרסוי
 שנעשו שלהם בחניות כלים במדין מצאו ישראל אם מדיןבכלי

 בשו-ת מש"ל לי תמוה ול:ן בטבילה, נתחייב. לאמישראל
 והוא כלים של מנ~ת כעל במשומד ק"ג סי' מהדו-ת שיתשורת
 ולהמשומד לכלים חרושת בית בעל ישראל אצל הכליםקונה
 אחר במקום כלים של חנות המחזיק ישראל קונה לו ישהנ-ל

 שהוא הישראל החרהעת בית לבעל כוהב המשומדולפעמיכ
 והוא חשבונו על אייו ישך החנוח בעל להישראל כליםישלח
 שמשומד כיון שם וטרי .שקיל הסיטונות. בעלי כדרךישלם
 לא דעדיין החרושת הבעלי מיד עדיין הכלים קנה לאהסיטון
 ולפי-מ יעיי"ש, לרשותו עדיין הכלים כאו ולא מעותנתן

 אם אפילו טבילה הכלים יתחייבו מד.ע גדול צ"ע לעילשכתבנו
 צריכים אמאי ג-כ ישר המש.מד מידי הישראל ליר באוהכלים
 שם .מש"כ לסחורה, לצרכו הכלים קנה לא שהוא כיוןטבילה

 ואכ"מ, במק-א דנתי כלים טבילת לעניןבמומר

 דוש-תידידו.

 חופ-ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 תשל-ה מרחשוןב'

 פגסימן

 מו"ה בתורה המופלג הרבני מכובדי ידידיכבוד
 קאנאדא בטורונטו נ"י, גריגבץם מאירחיים

יע"א.

 דא"צ תצ"ד בסי' המג"א שכתב מה בדבר שאלחובדבר
 דק קשה גבינה אוכל אינז אם דמזון בבדכתלהפסיק

 זה מצאו ולא וחפש פ"ט סי' ליו-ר וציין אחרת מפה ליקחיזהר
 קשה. גבינה המובן מה וגם שם,ביו"ד

חשובה:

 מילתא להא אנא דאמר עוקבא מר גבי מבואר ממראהנה
 אכיל הוד כי אבא דאילו דאבא לגבי חמדא ברחלא

 ואיל. השחא כי למחר ער גבינה אכיל הוה לא האירנאבשרא
 אכילנא, אחריתי לסעודתא אכילנא רלא הוא סעודחא בהאאנא

 בסעורתא דלאו לסעודחא בד"ה ה דק" שם בחולין החוס'וכחבו
 לאלחר אפילו אלא ערבית ואחת שחרית אחת לעשותשרגילץ

 אחר ובבשר רבנן, פלוג דלא מותר ובירך השלמן סילקאם
 מבואר אררבא רק וברך סילק ג"כ צריך אם מבואר אינוגבינה
 גנינה גנינה, לאכול אסור בשר אכל דסדא ד' אמד בגמדאשם
 וגבינה עוף בד"ה ע"ב בדק"ד שם ובתוס' בשר, לאכולמ.חר
 לאכול אסור בשר אכל דאם גדולות וההלכוח הר"ח בשםכחבו
 ובאכל שרי וקינוח בנטילה אבל וקינוח נטילה בלא היינוגבינה
 רלא עוקבא ומר וקינ.ח נטילה בלא אף בשר לאכול מותרגבינה



 י ב(ש פ"ד פ"ג, ס" יו"דשו"ת ת יבקכב
 שהחמיר או וקינוח נטילה בלא היינו אחריתי סעודה עדאכל

 עצמו.על

 או"חובב"י
 ס-

 שלא עצמן על מחמירין ד'ש הביא קע"ג
 שכחב מפני אחח בסעודה גבינה אחר בשרלאכול

 מיכלא האי דאכיל מאן דכל אשכחן וז-ל משפטים פ'ה1והר
 ואי וכו' יומין ארבעין חדא בסעודתא או חדא בשעתא אוכחדא
 דלא אחרא מסטרא נשמתא ליה אוזפין יומין באינון בראוליד
 קודם רק גבינה דבאכל כתב מ' כלל באו"ה אולם קדישא,איהו
 בשר לאכול מותר חלנ מיני שאר או חדשים ששה עליושעברו
 אכל ואם ולפיו, לידיו והדחה קינוח ע"י סעודה באותומיד
 המתולעת גנינה או יב-ח עליו שעכרו לאחר ישנהגבינה
 לאכול שלא חסידות מידת מ"מ בדבר איסור שאיןאעפ"'
 פ"ט, ס" ביו"ד בד"מ מוכא יעויש, סעודה באותו בשראחריו
 צריך גבינה אחר דגם ג"כ כתב סק"ג בבאה"ט מוכאובכה"ג

 יעו"ש. וכירךסילק

 סילק צריך נשר אחר גבינה שלנו התלמוד דעפ"י חזינן פעכ"
 מבואר אינו גבינה אחר ובבשר עוקבא דמר כהאובירך

 בשל"ה ועיין ובירך, סילק צריך בזה גם הזוה"ק עפ"ירק
 יש חלב מאכלי לאכול דהמנדג דבעצרת שכתב שבועותבמסכת
 ואח-כ שעה ולהמתין המזון ברכה ולברך והדחה קינוחלעשות
 בשבועות שהקילו גדולים לכמה דמצינו איברא בשר,לאכול
 סי' יעקב בחק כמוש"כ ובירך סילק בענין השנה מבכליוחר
 וחלב בשר מאכל לאכול בשבועות לדתיר טעם דישתצ"ד

 והגר פולין במדינת מקום בשום ראינו לא מ"מ אחת,בסעורה
 דא"צ המג"א ומש"כ ובירך, סילק בלא נזה להקלואשכנז
 בפ' התורה על חיים מים כאר בספר עיין המזון בברכתלהפסיק
 דא"צ המג"א דמש"כ שכתב וחלב חמאה ויקח פסוק עלוירא

 ו' ס"ק שפ"ד בפרמ"ג ועיין סופר. טעות הוא בינתייםברהמ"ז

 סילוק צריך חלב מאכלי אחרי בשבועות דגם בהדיאשכתב
 בגבינה להחמיר כתב הרמ"א הנה קשה גבינה ובעניןובירך,
 חדשים ששד ישנה הוא אם הסתם דמן כתב והש"ךקשה,
 שהבאתי האו"ה דברי ג"כ הביא הט-ז זקני אולם קשה,חשובה
 דדוקא סיים ולדינא מותלעת, שהוא או חדשים דששדלעיל

 נעשד ולא מוחלעת ואינה ישנה אבל להחמיר ישבמוחלעח
 להחמיר. אין בקיכד הועמדה אשרמחלב

 צריך מותלעת גבינה אחר דרק לומר יש דט"ז דבריולפי
 משמע דבריו סיום לפי מ"מ שעות ששהלהמתין

 ששה להמתין וצריך קשה גבינה מיקרי בקיבהדבהועמדה
 עליהן עברו כבר אם יודעים אנו שאין שלנו ובגבינותשעות,
 וחילי שעוח ארכע בהמחנח להקל יש לפיע-ר חךניםששה
 די החורף ובימות זמניות בשעות מקיל הפר"ח דהרידילי.

 שהאחרונים ואעפ"י בסק"ה, הלחה"פ גם וכ"כ שעותבארבע
 אחר בבשר לא אבל בשר אחר בגבינד היינו הפר"ח עלחלקו
 בגבינה מקילין כ ג" חולי מיחוש במקום והרי קשה אפילוגבינה
 פ"ט, סי' בידא"פ כמוש"כ הפר"ח על לסמוך בשראחר

 דיכא מקום ובכל הפר"ח על דשיג בסק"א שהפמ"גואעפ"י
 משום היינו כוותיה רלא פסקינן פוסק איזה עם חולקרהפר-ח
 הב"י גם כאן מ"מ כרמ"א פסקינן ואנן כהב"י פוסקשהפר"ח
 ושמעתי שעות. שש להמתין כשר אחר בגבינהמחמיר

 כחכמי מכריע דהפר"ח דכיון הוראה גדולי בשם ז"למאאמו"ר
 שחכמי במקום כמותו להכריע אשכנז לבני אין לכןהספרדים
 בשם שאמרו זקנים מרננים קבלתי וכן אחרת, פסקואשכנז

 ובאה-ע כהא"ר לפסוק יש או"ח דבעניני 1"ל החת-סהגאון
 מחמיר שהפר"ח שבמקום אמרו אחר גדול ובשםכהבי-מ,
 גבינה גבי בני"ד ולכן כהפרמ"ג. לפסוק י,ם מקילוהפרמ"ג

 דיש כיון שעות ארבע אחר הפר"ח על לסמוך דיש אפשרקשה
 כנ"ל. קצח בחולי בשר אחר אפילו בלאה"כמקילין

ידידו,

 חופ-ק ליעבעם אייזיק יצחקהק'

 פדסיכ~ן
נ"ה,
 הרב לידידי והמשכה נרמיי' וברכהשלוק
 שליט"א מוהר'ל אפרחיים מג1ע חוטרהמו"מ

 בברוקלין. טורןר"ר

 בן וילדה לנכרי שנשאת בישראלית שאלתו בדבר תאחדש"
 נכרית שנשא בישראל ולהיפך בשבת למולואם

 בשבת. למול מותר אם בןוילדה

תשובה:
 שהמיר רישראל איחא י"ם סעי' רס"ו סי' ע"ר נשו"עהנה

 בטור והוא בשבת אותו מלין מישראלית בן לוונולד
 רעה לתרנות שיצא אותו מחזיקין שאין והטעם העיטור,ובבעל
 לו שנולד דישראל כתב להלן י"ג ובסעי' ישראלית. שאמוביון
 ס"ק ובש"ך י' בם"ק והט"ז בשבת, אותו מלין אין מנכריתבן
 שיצא מחזיקין שאין הטור שפסק במה הב"י על חולקיןט"ז
 אותו מחזיקין מומרת שאמו ובזה ישראלית שאמו כיוןלת"ר
 להלכה. ג"כ שמשיג בש"ך עיי"ש בשבת למולו ואיןבכך

 ג"כ דתה המירה לא אפילו לנכרי בנשאת דגם נראדולפיע"ד
 היא דרי רשמי באופן שנשאת גופא דזה בשבת אותו מליןאין

 ישראלית בת על הבא ועבד דעכו"ם דקיי"ל ואע"גכמומרת,
 רש-י לדעת דרי מ"מ בשבת ימולו לא ולמה כשרהולד

 התורד על כרש"י וכ"ד גרות צריך דולד דע"אבקידושין
 ישראלית אשד כן ויצא הפסוק על כ"ר( )ויקרא אמורבפרשת
 מלמד ע"ז רש"י וכתב ישראל בני בתוך מצרי איש בןוהוא

 הי' תורה מתן דקודם 1ה על מש"כ שם במ1רח' ועייןשנתגייר.
 כמו שנתגייך רמובן בזה מש"כ כרמב-ן ועיין דזכר, אחרהולד
 מהר"ם בשו"ת מזה ועיין במ"ת, לברית שנכנסו 'שראלכל
 על באו עכד או שנכרי במקרה דרק י"ל אבל כ'. סי' אה"עשיק
 אבל בשבח למולו ומוחר כשר רהולד אמרינן אז העראלבח

 בשבת ימולו לאין כמומרת היא הרי ר,2מי באופןכשנשאת
 דנ"ל. והש"ך הט"זלשיטת

 דנולר דבן למשה תפארת ספך בשם הביא שםוהפת"ש
 לומר יש אבל כשכת, אותו מלין מנכרילישראלית

 אבל כשבת אותו מלין אז בזנות במקרה שילדה ג"כ מיירידהוא
 וכה בשבח, למולו ראין מירה הוא רגם י"ל לנכריבנשאח
 למולו דאין ג"כ שכתב כ"ט סי' אה"ע מי"צ כשו"תמצאתי
 על שכתב ט כ" בס"ק הפרישד מדברי לדייק יש נמי וכןבשבת,
 לו ונולר ישראלית ונשוי רמו שהמיר בישראל הטור שכתבמה
 וה"ה ו1יל הפרישה ע"1 וכתב בשבת. אותו מלין ממנהבן

 לומר ויש עכ"ל, הכי רינא הוי נמי ישראל בת על שבאעכו"ם



קכג י ב4ש פ"ד סי' יו"דשו"ת ת יב

 ס"ל בזה בזנוח במקרה עלי' בבא דרק לומר ג"כדכוונתו
 גכי הטור מלשון לשונו שינה מדוע דאל"כ כשבתדנימול
 שבא בעבו"ם דה"ה בתב זה ועל ישראליח שנשוי מומרישראל

 ש-מ במ1מר כמו ישראלית שנשוי קאמר ולא ישראל בתעל
 שאירע במעשה בדרישה ג-ב ועיין בשבת. :ימול וה באופןדרק

 פסק בזה נתעברה שמישראל ואמרה זבר שהמליטהבאלמנה
 נימול מ"מ נתעברה דמנכרי נימא אי דאפילו בשבתדנימול
 בפרשת הרמב"ן ולשיטת יעו-ש. בנשואין הי' שלא כיוןבשבח
 כישראל הוי לא מנכרי ישראלית דכן שכתכ כ-דן )ייקראאמור
 מקרי שיטוח לכמה והרי דגלים. לענין ובן בארץ נחלהלענין
 בפסקי ועיין נברי. שאביו זו ריעותא ע"י לישראל אפילופגום

 דע.ה. קידושיןתוס'

 גאון האי רב שנשאל מילה הל' האשכול בספרוכןצאת'
 לה ונולר ישראליח אשה יו ויש שנשתמרבישראל

 מאי בשבת למהלו מותר והשיב בשבת למולו אם ממנובן
 בנו את שיעזוב ואפשר ה1א יעקב 1תולעת אברהם זרעטעמא
 אחריה שילך ואפשר ישראליח אמו שהרי ועוד ישראל,בדת
 לאסור בח לנו ואין רעה לחרכות שיצא אותו מחזיקים אנוואין

 נימול לידה טמאה שאמו כל אמרו בעבדים ואם בשבחמילחו
 בישראל מיירי החם אבל כש"כ. לא אברהם בורעלשמנה

 בישראלית אבל הוא ישראל שחטא אעפ-י דאמרינןשנשתמד
 כמו בשבת למולו דאין י1דה הוא גם אפשר בוה לנבריהנשואה

 לעיל.שביארנו

 השו-ע מפסק לעיל הבאתי בבר מישראל בן שילדהובנכרית
 כמותה, דולדה בנך קרוי דאינו בשבת למולודאין

 לא המחבר דהרי למולו יבולים בחול דעב"פ לומר ישולכאורה
 לדייק יש וכן מותר. בחול אבל בשבת מלין שאין רקבתב

 בפר איש יעקב התם דאיתא ו הל" ב פ- יבמות הירושלמימדברי
 דארמיותא בריה למיגזר מהו ליה שאלין אתון לצוך אזלנבורי'

 לכית משפתותם על ויתילדו הדא מן להון מישרי וסכרבשובחד
 בשם יוחנן ר' דאמר ההיא מן לי' אמר וכו' א'( )במדבראבותם

 בנך את יסיר בי ובתיב בם תתחתן לא כחיב יוחי בן שמעוןר'
 קרוי מגויה בנך ואין בנך קרוי מישראל בנך ז'( )דבריםמאחרי
 שכתב רס"ו בסי' שם בפרישה עיין אך יעו-ש, בנה אלאבנך
 ואינו במוחה נכרית דולד כיון מנכרית בן למול אין בח1לדגם
 רב"ט סי' ח-א '1"ד טוטו-ד בשו"ת ועיין ביתך. ילידנקרא

 בביהכנ"ס שם לה ליחן מותר אם מישראל נכרית בבתשנשאל
 על להאב רשוח שום ואין גמורה גויה דה1לד כיון בהחלטואוסר
 קנ"ו בסי' שהד-מ ואעפ-י יעו"ש. בחך קרויה דאינההבת

 כחו ומיחשבה אב הוא הרי דמדרבנן האו-ז בשם הביאבאה"ע
 רק וגם ספק בדרך רק כן דכחב יראה באו"ז המעייןאולם

 לקולא. ולאלחומרא

 גירות גבי זה בענין דנחי צ"ו סי' ח"א ני"א שו"תובספרי
 תב-ג סי' חו"מ כרמ"א אומרים היש דבייוהבאת'

 לבעל, ולד1ת דמי לישראל הנשואה ושפחה דעכו-ם ג'סעי'
 שאינם אעפ"י בניו על רשות לו יש דעכ"פ מזהמובח

 לגייד ג-ב יכול לפי-ז וממילא אמם, אחר רק אחריומת"חסים
 וגם ולדות דמי לו שיש בזה אבהות לו שיש כיון מנכריתבניו
 עבדים גבי שבחב דט"1 בברבות אדם בתורת הרמב-ן שיטתלפי

 כיון אחריהם מתייחסין בניהם שאין אעפ"י עליהםדמתאבלים
 ועיין שאר, להם אין שמדינא אעפ-י קרובים הןדבמציאות
 גאון יהודאי רב בשם שם 1הביא קמ"ז סי' כהן דעתבשו"ח

 הולד על שליטה איזה לו שיש במה רק בייח1ס חל1י אינודגירות
 עליו כאפוטרופוס ועכ"פ כאכ כוה נחשכ שיהיה אופןכאיזה

יעו"ש.

 נכריח שאמו ביון למולו שאין נראה אחרת מנקודהעכ"פ
 שבחור כיון לו הוא זבות ומה בנברי יתגדלממילא

 מצוח בתרי-ג מחוייב וכיהודי ב"נ מצות בשבע רק מחוייבנברי
 לאוין חייבי של עונשין לו יהיה בעוה"ר אמו אצלוכשיתגדל
 תוכ כלה ועד מהתל הגרות כל לכו כי"ד ומיתת כרית1תותייכ'
 מוחך אז להתגייר עצמה על מקבלח ג-ב אמו אם רק לו.הוא

 ידוע באלו אנשים של והגרות גרוח, לשם למולו להםלהזדקק
 על אבוח לב להשיב ממרום רוח עלינו יערה והשי"תוד"ל.

 תוה"ק. לחיק בנים ולבבנים

 בשבת למול שלא הראשונים מן אחד בשם כת-ר שאמרגמה
 בגדולי וגם דראשונים בתורת כן מצאתי ולא ידעתילא
 דנשאת ולפיע"ד והש"ך הט-ז לרעח במומרח רקהאחרונים

 הנ-ל. הבי-צ וכמוש"כ למומרתדמי

 לילך מחוייב המוהל אם בענין בתשובה כתבחיובמק"א
 במקום בזמנו חינוק למול בדי ונד נע ולהיותבשבת

 הנ"ל הילדים בשביל אבל שבח עונג מצות לבטלשמוכרח
 למולם לביתם או הח1לים לבית לילך צריך שאינו אצ-לבודאי

 בזה. בנ-ל בשבת למולם אסוררק

 תשל-ו מרהשתט1.ב

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקידירו

 באיסור עור לפני על דהעובר האחרונים במש"כ שהעירגמה
 על עוכר רדכנן כאיסוד תכרו את שמכשיל ר"לדרכנן

 שהקשה קמ"ט סי' דעה בשערי וראיתי מדאורייתא, עורלפני
 חורין בת את שנשא עבד התם דאיתא ד-מ גיטין מש"ס זהעל
 ואני בידך יש בך כל יוחנן רבי לי' אמר לחירות יצא רבובפני
 מקוהשת אומר מאיר רבי לשפחתו אירוםין שטר הכותבשונה

 דלעבדיה מידי איכא ומי וכו' מקודשת אינה אומריםוחכמים
 זה לפי וקשה איסורא. עביד ואיהו איסורא ליה מעבדלא

 רק בקהל לבא איסורן אין ושפחה דעבד הרמג-םלשיטת
 שפחה כשנושא עצמו הוא הרי מידי איכא מי פריך מהמדרבנן
 הרי לעבדו חורין בת משיא משא-כ דרבנן איסור רק עובראינו
 עור לפני על עובד דרבנן באיסור דהמבשיל כיון ע1ר לפניעובר
 חמור המבשיל אין ולעולם אינו דזה צ"ל ע-כ אלאמה-ח,
 הרמב"ם שפסק לפי"מ לחרץ נדאה ולפיע"ד עצמו.מהעובר
 בעשה עובר חבמים דברי על דהעובר קע-ד מצוהבסהמ"צ
 תסור, לא הוא והל"ח חעשה לך יאמרו אשר היא העשהול"ח,
 דברי על דהעובר הל-ב ממרים מהל' בפ"א וכ"פ י"ז()דברים
 מפני זה לאו על לוקין ואין תסיד לא של בל"ת עוברחכמים
 לקולא דרבנן ספק דאמרינן ומה בי"ד, מיחת לאזהרתשניחן
 התנו דרבנן הרקיע וה1והר מהרמ-ט בשם מש"כ בלח"מעיין

 פליג בסהמ"צ והרמב"ן בספיקם, תמיד להקל תקנתןבשעח
 בזה.עליו

 ולכן עור לפני של הלאו או חסור לא של הלאו ל' מהועפי"ז
 בגמרא שפיר ופריך דאודייתא איסור הוא לעצמוגם



 י 14:2 פ"ד סי' יו"דשו"ת ת יבקכד
 איסורא עביד ואיהו איסורא מיעבר לא דלעבדיה מידי איכאמי
 כן לומר א"א דמילתא לקושטא אך מה.ת. רשניהםכיון

 הרמב"ם דמש-כ ול"ח בעשה הוא חכמים רבדי עלרהעובר
 מי היינו ול"ח בעשה דעובר הנ"ל ממרים ובהלכוחבסהמ"צ
 ממרא 1קן וכגון הגזיח שבלשכח הגדול הבי-ד דברי עלשעובר
 כעין חקנחם חוקף לכן שבע-פ חורה עיקר שהמה וכיוןוכדומה

 עכירה מעוכר קיל ררבנן עבירה שעובר מי אבל תורהשל
 לאו אבל הדור חכמי לדברי לשמוע מצוה ואעפי"כראורייחא

 זה בחילוק שהעיר שופטים פ' כתו"ת ומצאתי בזה. ליכאגמור
 דבר' על להשיג שהגיה מה הרמכ"ן רברי מאוד חמוהלכן

 איירי לא דהרמב"ם יעו-ש בזה מודר הרמב-ם דגםהרמב-ם
 הגזיח. כלשכח בירושלים הגדול ביר"ד נגד שהמרה במירק

 מהיכן במחלוקח דב"ג שבח הש"ס בדברי כתבתיבמק"א
 אמר אויא רב דרבנן מצות על וצונו לומרילפינן

 לך, ץאמרו 1קניך ויגדך אביך שאל אמר נחמיה רב חסורמלא
 ררב למימר דאיבא בינייהו ומאי פלוגחחם בטעם לומרדיש
 מקומם מקור חכמים דברי רכל ס"ל תסור מלא כן דלמדאויא
 דהחורה ומובנו גמורים ועשה ל"ח לי' והוי תסור דלאבלאו
 על העוכר ומ"מ ח1"ל וגזרות לתקנות לשמוע תמיד לנוציותה
 ס"ל נחמיה רב אבל שבכללוח, לאו דהוי לוקה אינורבריהם
 בספרי ומקורו ממרא ~קן על רק קאי תסור דלא קראדהאי
 11 תעשה לך יאמרו אשר המשפט ועל וז"ל שופטיםפרשת

 מובא הל"ב ממרים מהל' בפ"א הרמב"ם וכמוש"כ עשה,מצוח
 הוא הללו הרמב"ם דברי דמקור שכחב ברדב"1 עיי"שלעיל

 והסייגים הג1ירוח דרבנן מילי וכל הנ"ל, שופטים פ'מהספרי
 ופסוק ויגדך אביך שאל הפסוק על אסמכוהו חז"ל ועשושגזרו
 החילוק ו~הו בעלמא, אסמכתא רק הוא הפשוט המובן לפי~ה
 ולרכ ממש מה"ת הוא אויא לרב נחמיה, לרכ אויא רבכין

 מש"כ החח"ס בחידושי ועיין בעלמא, אסמכחא רק הואנחמיה
 זו. מחלוקחבענין

 מה על הא' בשורש הרמב"ם על הרמב"ן שהקשהדמה
 לשיטת דהרי לקולא דרבנן ספיקא מקום בכלדקיי"ל

 ואיכא חסור מלא ממש חורה כדיני הן דרבנן מילי כלהרמב"ם
 ראיחי וכן ולחומרא, דאורייתא ספיקא הוי ממילא ול"תעשה
 מה על אחד גדול בשם ג"כ שהקשה אנגל יוסף ר' הגאוןבספרי
 דאין דס"ל לפי"מ תורה איסור על חל דרבנן דאיסורדאמרינן
 תורה איסור על חל דרבנן איסור ומדוע איסור על חלאיסור
 יש אמנם הנ"ל. לפי חורה כאיסור ג"כ הוי ררבנן איסורהרי
 דהתורה חפצא איסור הוי חורה איסור דכל הידוע לפילומר
 דרבנן איסוד אבל בעצם ואסור איסור שם לה ונתנה זה עלגזרה
 זה, דבר לאכול האדם על אסדו דחז"ל כלומר גברא איסורהוי
 לשמוע מחוייב אדם שכל כיק רק בעצם איסור זה איןאבל

 על עובר אם ממילא לאכול עליו אסרו והם חכמיםלחקנח
 על עבר רק איסור של חפץ אכל לא שאסרו מה ואוכלדבריהם

 יש ומעתה תסור, לא על וענר חכמים לגזירות שמע שלאזה
 דרבנן ספיקא אמאי הרמב"ם על הרמב"ן קושייח ולחרץלומר
 לדעת דאורייחא איסור איכא דרבנן באיסור דגם דנהילקולא,
 חכמים מדברי נסור שלא הוא האיסור שכל מכיון אבלהרמב"ם

 ימין לך יגידו אשר הדבר מן חסור לא תורה שאמרהכמו
 אם לומר היינו לך יגידו אשר הפסוק בכוונח והמובןושמאול,

 הם אם ספק לנו יש אם אבל לנו, שהגידו מה בבירור יודעיםאנו
 שאין כיון רגדתם על כלומר עליו עוכר אינו בזה הרי כןהגידו
 הכלל מובן שפיר ולכן בזה, לנו והגידו אמרו כן אם בידורלנו

 הוא דבריהם של הדבר דעצם אעפ"י לקולא דרבנןדספיקא
 הגדתם. של הכירור כאן חסר מ"ממה"ת

 איסור על חל דרבנן דאיסור דאמרינן אמאי שפירומתורץ
 שנימא כדי החפצא על כלום אין דאיסור כיוןתורה

 אחר לאיסור מקום ואין בלאה"כ הוא איסור של דחפצאכיון
 הגברא על רק החפצא על אינו דבריהם של דאיסור כיוןלחול
 חפצא איסור עליו הי' דמקודם איסורם לחול מקום ישממילא
 איסורים שני שניהם על עובר ולכן גברא איסור עליו חלואח"כ
 על הרמב"ן קושיית שפיר ומחורץ חפצא, ואיסור גבראאיסור

 אבל בענין מקומוח כמה ליישב יש זו הנחה ועפ"יהרמב"ם,
 יאריך. שנוחיו וה'אכמ"ל

 נשים אי גרמא שהזמן דרבנן מצוה בענין כח"ר שהעירומה
 רש"י מחלוקח דזהו אחר במקום בזה בתבחיפטורות

 דנשים במשנה החם דתנינן בהאי ד"כ ברכוח בש"סוחוס'
 ערב רכתיב רכיק ומחרץ פשיטא בגמרא פריך בחפילהחייבות
 שהזמן עשה כמצות נ"ה( )תהלים ואהמה אשיחה וצהריםובוקר
 בד"ה התוס' גרסת הוא כן נינהו דרחמי קמ"ל הואגרמא

 ומאי הוא דרבנן תפילה שהרי ליה גריס לא ורש"יכתפילה,
 דרבנן עשה מצות לרש"י ולכן יעו"ש, בה שייכי עשהמצות
 במנ"ח וראה פטורוח, ולחוס' חייבוח נשים גרמא ה1מןאפילו
 רק הוא מדיפתי חייא ר' דדרשח נימא ראי שכחב שי-גמצוה

 יוהכ"פ ערב באכילת חייבוח נשים גם א"כ בעלמאאסמכחא
 משום פטורוח נשים מה"ת גמורה ררשה דהוי נימא איאבל
 שזהו הביא שלא ולפלא יעו"ש, גדמא שהזמן עשה מצוחדהוי

 בחשובה רעק"א והגאון הנ"ל, ברכוח לתוס' רש"י ביןפלוגחא
 לא מ"ג, סי' או"ח ח"א בי"א בספרי דבריו הבאחי ט"1,סי'

 מצות לכל בזה ונפק"מ לתוס' רש"י כין פלוגתא שזה ג"כהביא
 לענין וכן מדרבנן דהוי למ"ד העומר ספירת לענין כגוןדרבנן
 חייבוח, נשים אם בשבח סעודוח שלש ולענין הלבנהברכח
 א"א הנ"ל ברכות רש"י דמדברי לומר לפיע"ר נראהאמנם
 אי דהיינו אחר באופן רש"' דברי לפרש דיש כן דס"ללמידק
 לילך יש דבדרבנן לומר דיש פשיטא לשון שייך לא דרבנןהוי
 ובמקרא חנוכה בנר חייבות דנשים הטעם רכמו הרבר טעםבחר
 הנס באותו היו שהן הטעם מפני גרמא שה~מן אעפ-ימגילה
 איזה מפני בתפילה לנשים חז"ל שפטרו לומד אפשר כןכמו
 בזה לומר אפשר כן כך כל פשיטוח זה אין ולכן אחרטעם
 בשם שהביא רצ"א סי' או"ח בברכ"י ומצאחי רש"י,בדברי
 מררבנן שהוא גרמא שהזמן מ"ע בכל חייבות דנשיםאו"ח

 גבי דהרי ע"ז והקשה נשים, ובין אנשים בין שוהדבדרבנן
 ואי נס באוחו היו שהן לטעם צריכים חנוכה ונר כוסותארבע
 וחוס' רש"י מדברי זכר לא ג"כ והוא פטורוח היו זה טעםלאו

 1ה, פרק אשנה ואיה"ש חלמוד צריך הדבר ועדיין הנ"ל,ברכוח

ידידו,
 החופ"ק ליעבעם אייזיק יצהקהק'

**



קכה י ב4נ פ"ו פ"ה, סי'שו"תיו"ד ת יב

 פהסימן

 ה,ב"

 הנכבד לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום
 אחד נ"י האמערישמידט ירחמיאל ד"רודנעלה

 יארק. בניו סיני מונט החולים בביחמהרופאים

 והוכרחו רר על ניתוח שעברה אהת באשה שאלתובדבר
 מחלה מחלקת ויאש רח-ל הסרטן מחלת מחמתלנתחה

 לירע כרי אנלי1 לעשות שתסכים האשה עם לרבר ממנו ביקש11
 הארורה למחלה רפואה למצוא תועלת מ1ה ויהיה המחלהש1רש
 קבורה. צריכה הדר אם הרר את לקבור יכלו לא ממילאהזאת
 מחויבת אינה התורה עפ"י אם בתנאי רק הסכימהוהאשה

 זת"ש.לקברה.

תשובה:

 בש"ס דאיתא רלפי"מ כלל קבורה רא"צ ב1ה ליהנראה
 או ב1יונא משום קבורה להו איבעיא רמ"וסנהררין

 מת שיראוהו כל לעין יתב1ה שלא משום ופירש"י כפרהמש.1ם
 אותו ומשפילין שמורידין 1ו בהטמנה כפרה משום ונבקעונרקב

 טעם והנה מכפר, הקבר חיבוט כלומר פירש והר"חבתחתיות.
 בבית מונח רק אדם שום רואה שאינו כיון בזה שייך לאב1יונא
 ולא החי מן אבר שזה ניכר 1לא נראה ולא כבוד בררךהחולים
 ליכא כפרה טעם וגם האדמה, פני על כרומן באשפהמונח
 בשו"ת ועיין ליתא, הטעמים שני לכן כלל הקבר חיבוטרליכא
 סק"א. שס"ב סי' ליו"ר בפת"ש מובא ק"א, סי' ח-בשבו"י
 מן אבר לקבור ריש מוכח ד"כ כתובות רמש"ס אעפ"ישכקב
 מצר 1ה ראין י"ל אבל 1רועותיהם קברו שחין מוכי גביהחי
 מחויב ראינו אפשר סכנה מטעם שחושש ומי קבורהחיוב
 כהנים שס יכנסו שלא מיומד כחרר ליתנו צריכים רקלקברו
 זה שאין נאמת ומשמע יעוי"ש. מטמא החי מן שאברכיון

 נפלים והרי נפליהן שם קוברות דנשים החם ראיתא כיוןמדי:א
 חיו"ר נובי"ת ועיין תקכ"ו, סי' מג"א עיין מרינא. קבורהא"צ
 ואין מדינא קבורה א"צ החי מן ראבר ג"כ שכתב ר"טסוס"י
 מן להציל כדי הוא האברים שקוברין ומה לקברו ג"כמצוה

 בשם הביא ל' סוס"י א1מץ יוסף בספרו והא1ולאיהטומאה,
 גם נוהגין שיש כ"ה פרק רננות שפתי בחלק יבוקהמעבר
 ואררבא בהלכה יסור ל1ה אין אבל הנופלים שיניולהצניע
 רעשיראה גרמא רין יוחנן ר' גבי דברכות פ"ק בש"סמבואר
 בשו-ת וראיתי קבורה, רא"צ מוכח שן רהי' הערוך ופירשביר
 הל"א פ"1 נ1יר מירוש~מי שהביא עיח סי' יו"ר אהרן1קן

 סי' וביו"ר רובו. ועל ראשו על רק קב1רה חיוב אין ג1פארבמת
 לקבור תו מחוייב 1רובו ראשו מתחילה ראו ראם מבוארשס"ד
 ראשו מתחילה ראו לא אם אחר אבר על אבל קטן, אבךגם

 שכתב אבל מהל' פי"ד משל"מ הניין קבורה, חיוב איןור1ב1
 ולכא1רה יעו"ש. ורובו ראשו על אם כי קבורה חיוב ר'איןנמי
 בקבורת מצוה ריש הנ"ל הירושלמי מן ראיה להביאי"ל

 אביו של לאבמה"ח מיטמא כדן שאין התם דאיתאאמה"ח
 מאביו לאבמה"ח מיטמא כהן שאין רמ"ג נ1יר בבבלי גםוכ"ה
 על מיעוט לנו למה החי מן אבר לקבורת מצוה רליכא נימאואי
 ראיכא וראי אלא קב1רה לצורך רק מיטמא כהן אין הלא1ה

 מערכת יצחק בפחד ועיין מ1ה, כהן ממעטינן לכן ב1המצוה
 ר' הזקן של רגל שחתכו פירארא מעיר מעשה שהביאאבר

 בהוראת קברוהו ותיכף ברגלו ומכה ח1לי מחמת ריאטושלמה
 יראים הרבה רנוהגין שכתב הנ"ל יבוק במעבר עוד ועייןבי"ר.
 מחמת שחושש רמי שם מסיק הנ-ל והשבו"י אבמה-חלקבור

 עיי"ש. לקברו מחויב אינוסכנה

 רבאהלות אהל טומאת לענין אבר מקרי רד אם לעיין ישאך
 שיש אותם רק מנה ולא אברים רמ"ח מונה מ"חפ"א

 ואברים אהל לטומאת כזית צריך עצם בלא אבל עצםלהם
 ר' של בתלמידיו מעשה ה דמ" בבכורות כדאיתא באשההיתרים

 ברקו למלך שריפה שנתחייבה אחת 1ונה ששלקו'שמעאל
 רלתות, ושני צירים ש:י ושתים וחמשים מאתים בהומצאו

 באשה יתרים ג' רק מנה הל"1 מת טומאת מהל' בפ"בוהרמב"ם
 ממילא באהל, מטמאים אינן היתרים ואותם בכ"מ,עיי"ש
 רנתי ובמק"א אהל, לטומאת כלל אברים אינן אשה דרילפי"ז
 וצ"ג צ"ב סעי' רכ"ב בקונטרם ח"א בי"א בספרי יעו"שבזה

 דמונה והגיד ואזנים עינים כגון רמ"ח שכמנין אכרימבאותן
 ביון בקבורה מחוייבים הללו אברים אם רל"ב נדריםבש"ס

 אבמה"ח לענין זה ולעומת אברים בכלל אינן אהלרלטומאת
 בשר וככלל דק-ב הולין בש"ס כמבואר אברים בכללהמה

 כמבואר עצם בו שאין אבר יותר חמור אדרבה האבר מןהפ1רש
 אברים בגמרא מונה שבארם האברים מנין ובכלל בגמראשם

 או אבמה"ח לאיסור לרמותו אם צ"ע קבורה לענין לכןהללו,
 מחייב לא אבר נחשב 1ה אין טומאה רלענין וכיון אבר,לטומאת

 הנאה איסור משום הוא במת קבורה רחיוב כיון בקבורהג"כ
 - ביארנו. כאשר טומאה משום הוא דמת הנאה איסורוטעם
 מחוייבים ראינן י"ל האברים בכלל ראינן אשה ברריולפי"1
 קבורה חיוב ליכא גמורים באברים דאפילו דחוינן וכיוןבקבורה

 הנ"ל, בשבו"י כמבואר לסכנה 1ה חוששין אנשים הרבהוגם

 יהיה דאפשר צורך משום גם ב1ה ראיכא כיון להקל נראהלכן
 לסמוך ראין אעפ"י הממארח להמכה תרופה עי"1 למצואמקום
 ח"א בספרי בזה הארכתי כנר כאשר מתים בניתוחי ח"1ע"1

 משגיאות, יצילני התורה ונ1תן ב~ה.כנ"ל

 תשל-ג טבהה-י

ידירו,
 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 פוסימן

 אפרים מו"ה הרד"ג לידירי טובה ושנהכוח"ט
 ספר בעהמ"ח במעמפיס רב שליט"אגרינבלט

 אפרים.רבבות

 לשלוח ועבורתו תורני במשרר העובר באחר שאלתובדבר
 שיש הרשימות כפי עמינו לנריבי בקשהמכתבי

 העוסק אהד ואיש כספיה, בתמיכה לאחיעזד להיותבהמוסד
 של הרשימה לו למסור מאתו ביקש כלה הכנסתבמצות

 האם הנ"ל רבה למצ1ה לע1ור לפנות למי לירע כדיהמנרבים
 אחר גם אם לו איכפת מה כי הרשימה למסור להפקירמותר

 נוטה כת"ר 1דעח שאלתו ת1כן 1ה שלהם, בהרשימהישתמש
 לו. ליתןשצריך
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תשובה:

 בלי הרשימוח ליחן רשוח להפקיד שאין נזה ליהנראה
 לו אין הראשי המנהל ואפילו המוסד מנהלרשות

 שלא מקפידים וחסד צדקה של המוסדוח שכל כידוע בזהרשות
 מפני שלהם בהמוסד התומכים של רשימוח אדם לשוםינחן
 ידוע סכום לתרום המנדבים של שדרך כיון נזק חשש להםשיש
 נוספת למצוה ליתן יצטרכו ואם שבצדקה דברים לכל שנהבכל
 ממון הפסד עי"ז ויהיה לחמוך, שרגילים ממוסדות 'קמצוא1י

 חרומתם על שיוסיפו מנדבים ימצאו אם ואפילולהמוסדוח,
 איכא ממילא אחר ממקום 'קמצו רק יוסיפו לא מהם רובאאבל

 בזה. הפסר חששעכ-פ

 מששים לפאה פוחתין אין חנינן ב' משנה בפ"א נפאהוהנה
 השדה גורל לפי הכל שיעור לפאה אין שאמרוואעפ"'

 דמתחילה קצת מגומגם המשנה לשון והנה הענוה, רובולפי
 דאעפ"י ז"א מששים לפאה פוחחין דאין לומר רבינופחח
 חו"ל אבל מה"ח, ר"ל לפאה שיעור דאין במשנה תנינןדכבר
 ואעפ"י כחב ואח"כ מששים פחות לא למטה שיעורנחנו

 והיינו הרע"ב שפי' כמו מד"ח ר"ל שיעור לפאה איןשאמרו
 לפי הכל סיים מ"מ - מה-ת שיעור אין למטה ובין למעלהבין
 התנא כתב כבר למטה ר"ל וכו' העניים רוב ולפי השדהגודל
 אפילו שיעור אין ג-כ רלמעלה וסיים מששים פוחתיןדאין

 ואעפ"י פוחתין באין דפחח וכיון המשנה, סגנון הוא כךמדרבנן
 מה על דקאי משמע וכו' השדה רוב לפי הכל מ'.מ וכו'שאמרו
 דאמרו ואעפ"י הוא כן ואמר דפתח המשנה לשון כדרךדפחח
 שיעור ויש פוחחין דאין רהיינו שפתח כמו עכצ"ל מ"מאחרח
 השדה גודל לפי וא"כ כלום. אמר לא מזה למעלה אבללמטה
 ר' שיטח וכ"ה ליחן. א"צ מששים ריותר עכצ"ל ענייםורוב

 לבעה"ב לקולא דברים שני דדרש פאה ריש בירושלמישמעון
 הירושלמי. דברי לקמןויבואר

 ראם השדד גודל לפי הכל דמתניתן סיפא פירשוהרע"ב
 ששים על ומוסף נוחן מועטים ועניים גרולהשרהו

 ששים על מוסף מרובים ועניים קטנה שדהו ואם שדהו גודללפי
 עניים מתנות מהל' בפ"א הרמנ"ם פסק וכן העניים רובלפי

 גדולה בשדה אפילו השיעור על תמיד להוסיף דצריךהלט"ו
 דתמיר הרמב-ם בשיטת הולך דהרע"ב ונראה מועטים,ועניים
 כן כתב לא המשנה שכפירוש ואעפ"י השיעור על להוסיףצריך

 עיין מששים יפחוח שלא דהעיקר ש הר" שפי' כמו רק םהרמב"
 הרע"ב בדברי להגיה רצה ראשל-צ ובהגהוח בחוי"ט.מזה

 בזה ומיישב ששים, עד מוסף צ-ל ששים על מוסףבמקום
 דהרע"ב כיון כן לומר א-א לפיע"ר אולם דתוסיו"ט,קושיית
 מתנות בהלכות הרמב"ם והרי הרמב"ם, בשיטת תמידהולך
 נראה לא המשנה שמפי' ואעפ-י בפירוש כן כתב הנ-לעניים
 כתב ושם בהלכוח מש-כ דהעיקר הרמב"ם כשיטת ידועמ"מ

 ששים. על דמוסףבפירוש

 דברים שני דרש שמעון דר' איתא פאה יישובירושלמי
 וענייס מרובים שרהו בעה"ב שללקולא

 נותן מרובים ועניים מועטים שרהו העניים לפי נוחןמועטים
 ועניים מרובים דבשדהו ר"ל דפנ"מ שפי' ולפי"מ שדהו,לפי

 מכשיעור יפחוח שאפילו העניים לפי אלא ליתן א"צמועטים
 בשדה אמנם גרולה. שהשדה כיון עני לכל יפה חלק יגיעמ"מ
 ששים שיעור על להוסיף א"צ עניים הרבה שיש אעפ-יקטנה

 איך ששים שיעור נתנו רחז"ל כיק מאוד דחוק ופירושויעו"ש.
 גמלים הנא לו אומרים ודאי ונזה זה משיע~ר לפחזהיכול
 שנראה אליהו בשנות ועיין שם, בירושלמי כמבוארוטעון,
 חילופי במה יש אבל שמעון, ר' דברי בן שפירש ג"כמדבריו
 הרי"ד ובתוס' הרידב-ז מש"כ ועיין צ-ע, לכן בדבריוגרסאוח
 ד"ו כחובוח בש"ס מצינו בצדקה אבל בפאה זה וכלמזה.

 בפ"ז הרמב"ם וכדפסק מחומש יותר יבזבז דאל אושאדחקנת
 מן מצוה הוא דחומש רמיט סי' יו"ד ובש"ע עניים מתנותמהל'

 הסד וגמילות מעשרה. אהד הוא כינונית ומדההמובהר
 בירושלמי כראיתא שיעור. אין בגופו רק שיעור לו ישדבממונו

 אריכות בוה לי יש הנ"ל פאה בריש המשנה 1בדברי פאהריש
 כזד. להאריך ואכ"מדברים

 ואפטר הנותנים רעת יודעים אנו שאין כיון בני"ד לדי:אלכן
 דבשדה הנ"ל כירושלמי שמעון כר' עושים מהםכמה

 עוד יקבל, אם ממילא הטדה לפי נותנין מיובים ועני'םקטנה
 למודים שהי' כמו ויחנו יקמצו עי"ז אחרח לצדקה ליחןבקשוח
 לפי יוסיפ, ולא נינו:ית כמרה מעשןה אחד או חומש אוליתן
 אין לכן שלדם, להמוסד עי-ז הפסד יהיה ממילא הענייםרוב
 מצינו רבצדקה ,כיון המנרבים. של שמות לאחר ליתןלהם
 לומר אין בודאי מחומש 'ותר יבזבז ראל א,שאתקנת

 בוה. כנ"ל פאה גבי עניים רוב כפי יתנהגושהמנדבים

 תשל-ה אלולי-ו

,דידו,

 חופיק ליעבעס אייזיקיצחק

 פזסיכ1ן

 "ענפיל יצחק כש-ח בתורה המו"מ הרבכבוד
 יע"א. באלטימאר בעירג"י

 עפ"י ברבית בבנק מעות המשקיעים אודוח שאלחובדבר
 נכרים של בבנק או האחרונים גדולי שהחירוהיתרים

 פי על כי שבח שכר על היא השאלה אבל רביח איסורדליכא
 באנגליח הנקרא יום בכל רביח מחשבים הבנקיםרוב

 המג"א שכתב ,פי"מ 51שזש1ת1 4שנתטסק1ם0],ע1[8)1
 שאלתו. תוכן זה שבח, שכר נקרא זה סק"ז ש"ובסי'

תשונה:

 שהביא זה דדין מיחוש בית כאן אין דבני-ד בזה ליהנראה
 דאם שכחב אעפ"י פרק בכתובות מהר"ןהרמ"א

 יום שכיר מקרי וכך כך יום כל לו לשלם והחנה לחורששכרו
 להלות צריכים ברבית המלוים באותן דהה"ד המג"א כתבוע-ז
 לא או כולה השבוע מכל יפרע השבוע באמצע יפרע שאםבענין
 כל רקנסוהו מורד גבי אפילו דהא לימים יחשוב ולא כלליפרעו
 משל ליתן אסור הכי אפילו ליום וכך כך יחן מורד שהואזמן
 הר"ן בלשון והמדקדק, יעו-ש וכו' שבת שכר לי' דהוישבח
 ר"ל יום בכל וכך כך לו לשלם עמו והחנה בזה"ל שהדגישיראה

 הימים חשבון עפ"י ידי' שהחשלומים ריברו ההשכרהשבשעח
 החודש כל בעד לו משלם חודש שבסוף ואעפ-י יום לכל וכךכך
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 רביח גם והרי יום, בכל לסלקו שיכול כיון יום שכיר מקרימ"מ
 מדברים אין להבנק המעות כשנותנים לכתחילה הריבבנקים
 שמשלמים יודעים רק מחדשים לא אפילו משבועוח אומימים
 אז מחשבים הרביח לוקחים כאשר ואח"כ לשנה אחוזים וכךכך
 זה חשבון ולפי המעוח אצלם הי' מהשנה ודלק זמןכמה

 תשלום כתור לא אכל הימים שממשכים אמת הרכית,משלמים
 מפרסמים שמשלמים הרביח כי מהשנה חלקים כמה רץהימים
 והמלוה מזו, טובה יוחר הבלעה לך אין וא"כ לשנה אחוויםכמה
 כך פינקסו על כיתב הבנק של שהפקיר מה רק כלום מחשבאינו
 יורע הוא החשבון כל להמלוה לי' איכפח ומה החשבון לפיוכך
 יום כל מחשב אינו הבנק של הפקיר וגם לשנה שמשלמיםרק

 לחודש ט"ו ביום למשל ימעות שקיבל דולך דשבונו רקבפ"ע
 הבאה בשנה לאוקטובר ט"ו יום וכהגיע למספרם,אוקטוכר
 השנה כלוח קודם המעוח ליקח ירצה ואם שנתו, לועלתה

 זה חשבון ועל חורש חלקי וכמה חרשים כמה עמומחשבין
 חשבון פי על הרביח שמשלמים המובן ואין הרביחמשלמים
 כחב והמג"א השבח, יום שכר גם מחשבין וממילאהימים

 באמצע יפרע שאם בענין להלוח צריכים ברביחשהמלוים
 גכי כמו לימים יחשוכ ולא וכו' כזלה השבוע מכל יפרעהשכוע
 אפיה"כ ליום וכך כך יתן מורר שהוא זמן כל דקנסוהומורד
 מרבריו נראה שבח, שכר לי' דהוי שכח משל ליחןאסור

 כל שבועוח של חשבון על והלוה המלוה בין הי'שהמדובר
 לחשוב צריכים שבוע באמצע כשמשלם ממילא וכך כךשבוע

 י"ט בס"ק והמ-כ שבת כשכר מחזי ממילא השבוע שלבהימים
 ברביח דהמלוים שכחב קצח בשינוי המג"א לשוןהעחיק
 כס"ק והא"ר כלל, וה ליתא כמג"א אכל לחודש" או"לשנה
 בכל דינר בשנה דינר י"ב לאומר זה רין לדמוח ריש כתבי"ד
 אחר אולינן אי רמספקינן ט"ו סעי' שי-ב סי' בחו"מחודש
 מיירי והר"ן הכא, הדין והוא העיבור חורש לענין ראשוןלשון

 מיירי, לא זה מדין אבל ויום יום לכל באמת דמוסיפיןבמורדח
 זה בדין מסחפק ע"ג סי' ששון הר"א דבחשובח ניחאוהשחא
 מהמילה אמרו שלא כיון ודאי ברכית דמלוים הא"ר כתבולדלן
 מכל אח"כ לו משלם שאינו אעפ"י לשבוע רק יום כללשלם
 רברי מבאר הציון בשער והמ"ב יעי"ש, גבי' הוי מחילההשבוע
 ולא חודש או לשנה בסחם הלוהו דאם מורה הוא דגםהמג"א
 אירע החשלומים בעת ואח"כ הימים חשבון לפי אזהזכיר
 עבור לו לנכוח יצטרך ולא רשרי השבוע באמצע לוששילם
 ולא דודש או שנה על הלוהו שמחחילה כיון שעברוהשבחוח

 להא"ר דשגה שום אין ולרעתו הא"ר כמוש"כ שכמ שכרהוי
 המג"א.על

 שהמלוה רבשעה כיון כלל מיחוש ביח כאן אין בני"רלפי"ז
 שבועוח או ימים כלל מזכיר אינו להבנק המעוחנוחן

 נימא אי ואפילו שבח, שכר בזה ליכא לדמג"א אפילולכן
 על לווחר צריך השבוע באמצע הרביח לוקח המלוהדכאשר
 שכוע סוף עד רק האחרון שבשכוע מהימים ליקח ולאהימים
 גביה הוי בעלמא מחילה אח"כ שמקבל מה מ"משעבר

 כמוש"כ הרמ"א על חולק השבו"י וגם הנ"ל, הא"רכמוש"כ
 לחודש שכרו ראם רמש"כ ראיה אין דמהר"ן בסק"כהמ"ב
 שלפי ראף יום שכיר מקרי וכך כך יום כל לשלם עמווהחנה
 לא מסחמא מ"מ השבוע באמצע ולסלקו לחזור יוכלרבריו
 אח"כ שפיר ומקרי חורש שכיר שפיר והוי כאמצע בויהזור
 לו רמוחר חורש או שבת בשכיר והרי ושרי, בהבלעה שבחשכר
 אינו הזמן בחוך יחזור הפועל אם אפילו בזה שבח שכרליקח
 עם בהבלעה והוא הואיל שעבר מזמן השבחוח שכר לומנכה

 היכא ימים עשרה שכר לי חן לומר הפועל יכול לכן הימיםשאר
 שמר לא דאם סובר והמ"ב שני שבוע כאמצע הוזרדהפועל
 אחר יום שמר אם רהוי מידי בשכרו לו לנכוח יכול השבחביום

 בביה"ל. כמש"כ החיי"א על חולק הואובזה

 רל"ז ונררים רי"ח בש"ס המבואר שבת שכר נאיסורדהרי
 התוקע, ושכר חזנים שכר בענין חקפ"ה סי'ובאו"ח

 סי' וברע"ח טעמים מכמה עליהם זכוח ללמר כחבווהפוסקים
 לוי רבי הל"א פ"ה רסוכה בירושלמי ראיחא מהא הביאש"ו

 קהלא מצמחא מיעול סלעין חרחין נסבין הוי נחמן ברויהודה
 כן נהגו שכבר הרי שבח שכר שנטלו מבואר יוחנן. ר'קומי

 ברש"י מבואר שבת שכר איסור טעם והנה דנא.מקדמת
 רמיחוי משום הנ"ל דל"ז נדרים ובתוס' הנ"ל דס"דכתוכות
 נראה ה"ה  שבח מהל' כ"ר בפרק ומרמב"ם וממכר,כמקח
 ממצוא ררכיך רעשוח מקרא הוא בשבח מו-מ איסוררטעם
 מותרים שמים חפצי ולכן נ"ח( )ישעי' רבר ורברחפצך

 חפצי ולא אסורין חפצך ררק רקי"ג בשבת בגמראכראיחא
 לקחת בפונרקאוח להקל סניף רעית בעל הגאון ומש"כמצוה.
 קשה ובאמח אורחים, הכנסח של מצוה רהוי משום שבחשכר
 שכר לקחח שאסור רבר לך אין רא"כ וו מברא עללסמוך
 לסחורה הולך רכשארם רמ"ח בסוס"י הרמ"א שכתבלפי"מ

 שבח רשכר חששא חו ליכא וה לפי מצוה רבר מקריולפרנסה
 בוה צ-ע לכן מצוה משום הוי שכר לוקח שארם מה רכלבכלל

 ב"ב. אח לפרנס רהיעו מצוה צורך הוי בני"ר גםולרבריו

 בחודש חתן וכך כך אמר ראם כתב רהשב-ל מביא הב"ידנזרך
 עליו וכחב  שבח ישכר גמי הוי ליום וכך כךשיבוא

 לכ"ע בוראי ובענינינו יעו"ש הפוסקים מרברי כן נראהראינו
 שהמקים ומה הימים כלל מייר ראינו ייון חששאליכא

 המובן אין להיום מקושר הרביח שמשלמיםמפרסמין
 שלקח מי המנהג שהי' פי' רק השבח יום וגם הימיםשמחשבין
 נחנו ולא החורש מכל הרביח מפסיר הי' החודש באמצעמעוחיו

 לא החורש באמצע מעוחיו שנחן מי וין שעבר חורש ער רץלו
 הימים אח המלוה והפסיר הבא מחודש רק רביח לונחנו

 ררך עכשיו אבל הבא החוזהן החחלח ער החורשמשאריח
 יום ער המעות שקיבלו מיום ההלואה ומן לחשובהבנקים
 מחשבין אין אבל כלום מפסיר המלוה אין לכן המעוחהחזרח
 ההשקעה מיום מחחיל והחודש חדשים רק שבועוח אוימים

 שנה מעותיו אצלם שהי' מחשבים המעות לו מחויריןוכאשר
 איכפח לא לכן ימים ועשרה חרשים ששה משל "ר ע שנחייםאו
 הימים שאר עם בהבלעה לו שנותנים כיון שבחות ג"ב שהי'לן

 לפיע"ר.וז"פ

 הבלעה שהמובן וז"ל שכחב ט' בסעי' ז"ל הרב נש"עועיין
 הימים שאר בשכר מובלע השבת שכר כשהי'ר"ל

 כעד וכך כך לו שישלם עמו שהתנה דהיינו השמירהבשעת
 המעוח נחינח בשעח בני"ר הוא וכן יעו"ש. החרש כלשמירח
 שביארנו כמו וכך כך לחודש או לשנה הוא המרוברלהבנק

לעיל.

 ומורדת רמורד מהא הרביח של לדין סמוכין שהניאוהמג"א
 בוה להעיר שנראה מה והנה הנ"ל כחובוחבש"ס

 בשבח רינרין שבעה מכתובחה לה פוחתין  רמוררח החםראיחא
 שנא מאי בגמרא ופריך רינרין שלשה רק לה מוסיפיןובמורד
 רשבח, לה יהבען דלא איהי שנא ומאי דשבח ליה ריהבינןאיהו
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 איהו שבת כשכר מחזי לא פחית קא רמפחת איהיומתרץ
 להבין צריכים ולכאורה שבת, כשכר מיחוי מוספא קאדאוסיפי
 דרמי משום שבת שבר על גזרו דחז"ל דמאי מסתבראדהרי
 הנותן דגם המקבל ובין הנותן בין חילוק אין ומימכרלמקח
 איסור הנותן על דאין אמרינן אי ואפילו שבת, שכר ליתןאסור
 בררבנן רגם להסוברין לפ"ע משום בזה איכא עכ"פבזה

 איהו בגמרא מתרץ מה ולפי"ז ראורייתא, לפ"ע עלעוברים
 תאמר אם אפילו הרי שבת כשכר מיחזי לא פחית קאדמיפחת

 רנותנת איכא דידה גני אנל שנת שכר משום ליכא רידיהדגבי
 לכתובתה שמפחית במה הרי קשה ועוד השבת, יום בעבורהקנס
 למורר ודומה מרויח הוא הרי זה ומצד לממוניה מוסיף הריבזה

 וראיתי שבת. כשכר מיחזי ועי"ז לכתובתה להשמוסיפין
 דכיון שפירש קמא במהרורא רש"י בשם שהביאבשטמ"ק
 כמשתכר מיחזי לא לכן שלו ממון שאר עם בידו כתובתהרכולה
 במתניתן יוסי ולר' בכולה. מעיקרא וקאי תפיס האבשבת
 גובה אחר ממקום ירחטה לה תפול שאם עד והולך רפוחתדאמר
 כתובתה על מוסיף רקא רבתוספת מסתברא איפכא א"כהימנה
 הפחת אבל בלבד מוסיף קא ראוסופי אלא מידי בידה נותןאינו
 ויום יום מירי לוקח הרי שלה מלוג נכסי כנגד מפסיר קאאי

 בשטמ"ק, בזה עיין שבת. שכר טפי ומיחזי שלה מלוגמנכסי

 בין החילוק בהסבר דברים אריכות בזה לי ויש בזה צ"עלכן
 אכמ"ל. אבל למורדתמורד

 לא שבת כשכר מיחזי לא אחד דמצד רכיק חזינןעכ"פ
 ולכן שבת שכר שפיר הוי אחר שמצד מה לןאיכפת

 דמצד כיון השבת יום עבור משתכר שהבעל אעפ"יבמורדת
 לכן מכתובתה לה שפוחתין מה רק כלום מיחזי לאהאשה
 נימא אי אפילו בבנק ברבית ולפי"ז בשבת, רינרין ז' להפוחתין

 מחשב אינו המלוה אבל עצמו בפני יום כל מחשבשהבנקאי
 כלום לו מבררין ואין וכך כך פנקסו על שכותבין מה רקכלום
 רהוי שבת שכר כלל מיחזי לא א"כ לו שנותנין מה הסברבשום

 כית כאן אין בלאה"כ לעיל שביארנו ולפי"מ ושרי,בהבלעה
 תורה לבני ובפרט מזו טובה הבלעה לך ראין בזהמיחוש

 מה רק אחרת הכנסה שום להם ואין אומנתןשתורתם
 ועיין להתיר. יש בודאי בבנק הנדן של ממונםשמשקיעים

 לתמוה דאין שכתבו בחנם אני מה בתור"ה דכ"ט בכורותבתוס'
 מתרומת שכרם נוטלין שהיו שבירושלים גזירות דייניעל

 בשום עוסקים הי' ולא זה על הי' עסקם רכל רכיוןהלשכה
 שהקילו הרי יעו"ש, להתפרנס צריכים כרחם שעלמלאכה

 זה. בכעיןחז"ל

 בני"ד מותר והשב"ל הר"ן לרעת שאפילו הנ"ל מכלסיכום
כנ"ל.

 תשל"ו מרחשקכ"ה

תידו"ש,

 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 פחסימן

 הרה"ג לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 במאנט רב שליט"א פרייליך שלמהמוה"ר

 נ"י.ווערנאן

 מותר אם אביו על חורש י"ב בתוך רח"ל מאבל שאלתובדבר
 זכר. שלום הנקרא הכן שבוע על שנת נליל לילךלו

תשובה:

 לאכול שלא דהמנהג שצ"א סי' יו"ד בש"ע מנואר הנהא(
 כ"ז ס"ק רמ"ו בסי' ובש"ך בעולם סעורהבשום

 האבל יכול מסכת סיום דעל מינץ מהר"מ תשובת בשםמביא
 שהנער כמקום מצוה כר נסעודת וכן מצוה סעודת דדוילסעזד
 שכח דאם כתב בסק"ב שם ובפת"ש ברגמ"ר, עיי"שדורש
 סעודת על ללכת למחר לו מותר ש"ק בליל זכר סעודת עלוהלך
 משמע עיי"ש, בפרהסיא אבלות הוי ילך לא דאם מצוההבר

 כיון זכר שלום מסיבת על ללכת לו ראין לי' דפשיטאמדבריו
 כתב בסק"ג שם והט"ז ש"ק. בליל לשם הלך שכחה מחמתדרק

 בסעודת להקל יש ואם אב על שלשים דאחר מדבריוומשמע
 הוי שבת בליל זכר בן דסעודת הביא ג' בס"ק שם ובבל"ימצוה

 להקל. מקום יש לפי"ז מצזה.וממילאסעודת

 ממקור מצוה סעורת רהזי ראיה להביא לפיע"ד דנדאהב(
 ושמואל דרב התם דאיתא ד"פ ב"ק מש"ס זהרבר

 לבי' בר"ה שם ובתוס' יעו"ש הבן שבוע לבי' איקלעיור"א
 אמרינן והרי הבן, שבוע בסעודת השתתף דרב מבוארישוע
 אמרת ואי הרשות מסעורת מתהני לא ררב דצ"הבחולין
 רב השתתף איך מצוה סעודת הוי לא הבן שבועדסעורת
 דברי לפי ובפרט מצוה סעודת מקרי דזהו ע"כ אלא זובסעודה
 א"כ חולים ביקור של ענין רהוי שם בט"ז המובאהמדרש

 מצוה_ סעודת הויבודאי

 בפירוש שכתב ק"פ סי' ח"ב יעב"'ן בשאלת מצאתי דכהג(
 הבן שבוע כמו כך כל שמחה בה שאיןרסעודה

 ועיין בשבת, להקל יש וכו' הנולד לזכר שבת בלילשעושין
 סי' התה"ד בשם שהביא סק"ח מש"ז תמ"ר סי' או"חבפרמ"ג
 בפרמ"ג שם מבואר ואגב מצוה. סעודת דהוי שספקרס"ט
 הקהל התפללו שכבר לאחר אפילו שבת בליל הנולרדתינוק
 ואין זה שבת בליל זכר שלום של המשתה עושין מ"מערבית
 ללידה קרוב רק מילה הברית שלפני הבא שבת לליללהמתין
 יעב"ץ הגאון מספרי באחד ראיתי ואני אמו, מבטן הבןשנזשע

 המילה. שקודם בליל זכר השלום לעשותשכתב

 פט)(י23ן

להנ"ל

 רח"ל גסיסה של במצב היתה שאמו באחד שאלתוובדבד
 הוא כי - הממשלה מטעם בספינה להפליגוהוכרח

 ויתעכב הרחוק המזרח לארצות - מלח בתור בצבאעובר
 מיד האבלות להתחיל יוכל אם שאלתו לכן ימים חודשבהאני'

 להאני'. יררכאשר

תשובה:

 דור גבי דכחיב רהאי כתבו דאי בד"ה דב"א מו"קבתוס'
 בת של הילד גבי י"ב( )שמואל-ב' ארצה ושכבהמלך

 ותירצו עליו, התאבל ואיך חי הי' הילר רעדיין אע"גשבע
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 ואעפ"י כמח הוא הרי ימות מות לו אמר והנביא הואילרשמא

 בירושלמי ראיתא ממה הביאו ואח"כ שיחיה, עליושהחפלל
 עולמו על מתאבל והי' המבול להיות שעתיד מה יורערהקב"ה

 בחוס'. יעו"ש המבול שהביאקורם

 להעיר יש שמת בטרם בנו על התאבל המלך שרור מהועל
 חרה חרב ראפילו ר"ו ברכוח בש"ס מבואר רהרילכאורה

 ועיין הרחמים, מן עצמו אח 'מנע אל ארם של צוארו עלמונחח
 רנר זה הרי לכן זה, נענין מש"כ שמ"א סי' ניו"ד ר"שנספר
 שאני, המלך ורור עריין, מת שלא בעוד להחאבל להתחילמוזר

 בש"ס הנביא וישעי' המלך חזקי' בענין בזה הארכתיובמק"א
 ואכמ"ל.ברכוח

 קרוב ראינו לו שאמדו דמי ב' סעי' של"ט סי' ביו"די,1יין
 הבי"ש ולשיטת עליו להתאבל צריך ימים ג' היוםגוסס

 והאחרונים אשתו, את להתיר שמת עליו מעירין 'מים ג'אחר
 שהשיג מאחר ונשאלחי בפת"ש, כמבואר בזה עליופליגי
 בקבורחו להשחתף ללכח לו וא"א אחיו שמת מאירופהטלגרם
 האבלות להחחיל לו ואמרחי להתם מהכא רחיקא אורחאכי
 לבני רבא להו אמר דכ"ב מו"ק בגמרא דאיתא הא' כימיד

 אפייכו מהדריתו מכי ערסא נתר אזליתו דלא אתוןמחווא
 חל אי:ו ראבלוח ראע"ג ופירש"י מנו, אחחלו ראבולאמבבא
 הגולל כנסחם חזרחכם מחזו רלא לרירכו הגולל שיסתםעד

 לפקפק שיש ואעפ"' ב', סעי' שע"ה סי' בש"ע וכ"היע"ש,
 במי ו' בסעי' להלן שם המובא הרא"ש רחשובת מהך ערייןבזה

 מיר אבלוח ונהג אחרת בעיר קרובו עכו"ם שצלבושהוריעוהו
 לו עלה לא אנלות אותז נצלינה עומד שעדיין לו נודעואה"כ
 כפי - מיירי רהתם רמי רלא '"ל אבל משיקבר, ומונהוחוזר

- ברא"ש הרין במקורשמבואר  בזה אחיו על החוב שהי' 
 שלשה רלאחר השאלה בלשון כמבואר לקברו עבורלהשתרל
 הי' ולכן רב ממון שית:ו ער בצליבה שעומר הוריעוהוימים

 היכא אבל מחרש, אבלות לדתחיל מחוייב לכן בטעוחדאבלות
 כי נזה החיונ עליו ואין לקנרו להשתתף לנוא להקרונדא"א
 שפיר וצריך לקברו נחייאש כמו הו' לכן זולחו משחרליםשמה

 וירננו ויקיצו לנצח המוח שיבולע ויה"ר האבלות,להחחיל
 עפר.שוכני

 חופ"ק ליעבעס אייזיק 'צחקירירו,

 צסימן

 הנ"ללהדב

 שמח באחר שנשאל בענין הביח גדול בענין שאלתוובדבד
 הגרול אחיו לבית השבעה באמצע ובא בלונרוןאביו

 פדסאות עשר בתוך קרוב ממקום הבא כדין עמו מונה הואאם
 לבוא 'כול אוירון שע"י וכיון בינוני אדם מהלך של שיעורשזה
 קרוב שבמקום רהטעם קרוב מקום מקרי אפשר היוםבאותו
 כמו שמח היום באוחו לבוא יכול שהי' מפני עמהםמונה

 כמאן יומא בחר הכא מסיק הוה שמע ראי כיון הפומקיםשכחבו
 עיין האחרונים גרולי בזה נסתפקו וכבר רמי, בהרייהוראיחא

 השו"מ להגאון רעח יוסף ובספר שס"א ס" 'ו"ד שיקבמהר"ם
 צדדו וכולם מהרש"ק, להגאון שלמה נחכמת וכן שע"הכסי'

 באבל. המיקל כדברי רהלכה הכלל עפ"ילהקל

 ואלו בפרק במו"ק ברא"ש המובא הראב"ר רנריולפי
 פרשו פרסאוח עשר של רהשיעור פ"ה סי'מגלחין

 בחריה שרריה ולמחר לחשכה סמוך הגולל נסחם ראםרבוותא
 לגבייהו אתא אחרא וליומא לחשכה סמוך לגביה ומטישליח
 אבל של תוקפו הוא שעריין שלשה תוך האבלים משיגנמצא
 אוירון ידי על לבוא יכול אם בזמנינו ממילא רבריו ולפייעו"ש,
 שמצטרף להיות יכול ימים שלשה בתוך הבית גרוללמקום

 אצלם. לבוא לו שאפשר כיוןעמהם

 מורי רנהגו שכתב בח"ב צ"ר סי' ריעה בשערי ראיתיוכה
 שומעין ובאבלוח כ"פ הורה הוא וכן בזה להקלהוראה

 הקשה קוועטש מוהר"ש הגאון שבחשובח שם הביא והואלהקל
 יכול והיה למוריעים חוץ שהיה הרי רצ"ר רפסחיםמברייחא
 לא ובררך לומר חלמוד חייב 'הא יכול ופררים בסוסיםלבוא
 לבוא באמח שיכול ראעפ"י מזה מפורש בררך: הוא והריהיה

 שמתרץ מה 'עו"ש רחוקה ררך נחשב מ"מ ופרריםבסוסים
בזה.

 למעט קרא איכא בפסח רהרי כלל קושיא זה איןולפיע"ד
 ע"י המקרש לביח לבוא באמח שיכולראעפ"'

 קרא רמעטיה כיון פסח מקרבן פטור אפיה"כ ופרדיםסוסים
 אמינא והוי רחוקה ררך הוי לא הסברא מצר קרא לאו איאבל
 ררך לי' משוה ליום פרסאוח עשר ברגליו הילוך ע"יררק

 ולכן קרובה, שפיר ליה הוי ופררים 'סוסים ע"י אבלרחוקה
 אם קרובה שפיר הוי אבלות לענין קרוב גבי בני"ר שפירלפי"ז
 יש ואפשר ב. נ. - לומר יש כן וכרומה באוירון לבואאפשר
 יש עדיין אנל - הנ"ל השע"ד נדברי גם זו סנראלהעמיס
 טעמא בחוד"ה ר"ו ביכמות החוס' שכחבו מה לפי בזהלפקפק
 רלא מהכא נילף איצטריך רלגופיה רכיון ראררבא שםשהקשו
 :וכל אחר במקום קרא דגל' רכיון מרבריהם מוכח ע""ש,רחי

 קרא רגלי כיון נמי כאן ולפ'"ז ג"כ, אחר למקום מזהלמילף
 זה הרי מקום רבכל למימר איכא רחוקה דמקרי פסח קרבןגבי
 ויה"ר נזה להקל יש להלכה מ"מ נוה. וצ"ע רחוקהמקרי

 לנצח. המוחשיבולע

 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(:חקירירו,

 צאסימן

 גראסמאן משה המו"מ הרנ ידידיכנוד
 יע"א.בברוקלין

 ואשתו בברי"מ קוואטר להיוח שנחכבר במי שאלתוובדבך
 האשה ידי על כר שישים ע"י היחר יש אם נדהפרסה

 עם התינוק יקח שהבעל ובעח עליו מונח שהתינוק מהכרחוץ
 'ריה. שעל בהכר רק בידיה 'גע לאהכר

 כחב פ"ה בסי' אומץ 'וסף שו"ח בספרו החיר"א הגאוןהנה
 להקל יש מ"מ הקריבות ע:יני בכל להחמיר שנכוןראף
 כיצד הא ביובל פעם ובאקראי קטן וברגע מצוה לרברכשהוא
 וכו' הילור לבן סנרקח להיוח רצתה :פשה באות יולרחכשאשה
 ליולרת חכימיא ושרו יע"א בשלו:יקי נוהגת שישושמעחי
 הילר תאחז והיולרח וכו' כסתות שחי וית:ו סנרקתשתהיה
 השני ככסת אוהזה ידו הכן ואכי הראשון בכסת ידים להוישימו
 כחובוח בשטמ"ק יראה דהרואה להת'ר נראה וכן שמעתי,ע"כ



 י ב~ו צ"ג צ"ב, סי'שו"תיו"ד ת יבקלב
 אולם בשלג, לטבול דמותר הרמב-ם בשיטח הב"ח דעתובאמח
 יעו"ש. בשלג לטב'ל אסור דלהרמב"ם ס-ל ע"א בס-קהש"ך

 הלי-ג אבוה"ט מהל' בפ"ו הכ"מ מין במש-כ להעיר ישוכן
 כשנגע המים יסיט שלא שא-א הרמב"ם שכחב מדעל

 שאם דנ"מ דאפשר קורקום הר-י דברי הכ"מ מרן והביאבהן
 מדבריו ומוכח היסט, תו דליכא כגליד קרושים חטאת המיהיו
 דמי בהדיא מבואר הנ"ל ובחוספתא מטמאין. שנגלד לאחרדגם

 ח1יו שנמוחו אחר רק טה'רין טופח משקין שהגלידוחטאת
 שהגיה כמו בחוספתא הגירסא לפי אולם הישנה.לטומאחן
 קורקוס הר"י על לק"מ שהגלידו טמאים מים דגריסהגר"א

 חטאח. במי כלי איירי לאדהחוספתא

 גרע דלא י"ל לוגין בשלשה לפסול קיט'ר שאלתינו בנידוןלכן
 שה'גלדה בשאיבה דפסקינן וכיון שהוגלרומשאובין

 עליו להקוות רק דכשר להסוברין ,אפיל' שאובין מכללדיצאה
 שם שבאו בטרם הכשרים רבו דידן בנידון הרי כשריםמים

 דמו 'לא לכאן באו חדש'ת ופ:ים למים ונחהפךהקיטור
 דראה וח"א לעיל, שביארנו כמ. ואיסורין והכשרלטומאה
 וה בענין י"א ס"ק תניינא י' סי' במקואות איש ההווןמש-כ
 דשאובין מהך סמוכין ג-כ והביא בג"ל פוסל אינ'דקיטור

 מחשש קיטור ע"י שלג להפשיר מ'תר אם ,בעניןשה'גלדו.
 האחרונים גדולי מש"כ במקו"א הבאתי טהרה ע"יהווייתו
 ה'וייחו הוי לא דזה והמהרש"ם שיק והמהר"ם רעק"אהגאון
 אדם ע"י מקרי ולא כחו כח הוא הקיטור שכח ארםע"י

 ב,ה. להאריךואכ"מ

ידידו.

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 צגסימן

 ה,ב"

 מכובדי לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 אפרים מודייר כש"ת בחוי"ר המוימהרב

 יע"א. בשיקאגא שליט"א,קליינמאן

 מותר אם [טן85יון5וו[ כלים לרחיצח במכונה שאלחובדבר
 שמעת כי זד אחר בזה חלב וכלי בשר כלי בדלרחוץ
 בזה. דעחי חווח לדעח ורוצה יארק בני, בזהשמקילין

תשובה:

 אמר רב בקערד שעלו דגים גבי איתא דקי"א חוליןבש"ס
 לאכלן מוחר אמר ושמואל בכותח לאכלןאסור

 בפירש-י עיי"ש טעם, נוחן בר טעם בנוחן ומחלוקחןבכוחח
 בכותח לאוכלן אסור הי' ממש בשר עם מבושלים היודאם

 הביא ב' סעי' צ"ה סי' יו"ד ובש"ע והלכחא, בד"הובחוס'
 נוחן ובישול בצלי לאסור רש"י בשיטח ריב"ן דעחהרמ"א
 בשר של דקערוח במחבר איחא ג' ובסעי' טעם נוחן ברטעם

 ,אם טעם נוחן בר טעם נוחן דדוי מוחר חולבח ביורהשדודחו
 הממשות, כנגד ששים במים שיהא צריך בהן דבוק ש,מןהי'
 טעם נוחן בר טעם דנוחן ב' בסעי' לעיל הרמ"א כחב כבראבל

 זה אחר ,ה דבהודחו כחב י"א בס"ק והט"ז אסור.לכחחילה
 נחערבו דהטעמים לומר חו דליכא מוחר ראשון בכליאפילו
 סי' או"ח בש"ע ועיין כן, ג"כ שכחב ט"ז ס"ק בש"ךועיי"ש
 ביחד חלב וכלי בשר כלי מלהגעיל ליזהר דיש ב' סעי'חנ"ב
 אחר בזה דלהגעיל ח' בס-ק לדמג"א מש"כ במחד"שיעיי"ש

 נוחן דג' סק"ח בא"א בפרמ"ג ועיי"ש נטבנ"ט, משום מוחרזה
 מקום יש ולפי"ז לכתחילה, אפילו מוחר כלים שני ע"יטעם
 דמחליפין כיון יוחר עדיף וכאן לכחחילה דמותר בני"דלומר
 כדאמרינן הגעלה כמו המה השניים דדמים למימר ואיכאהמים

 לבשל ומוחר לחברו גיעול נעשה ויום יום בכל דצ"1בזבחים
 אמרינן ולא אחמול שלמים בה שבישל בקדירה האידנאשלמים
 הוא שני רטעם משום דהאידנא שלמים באכילת ממעטדקא

 הנ"ל א דקי" ה,לין כתוס' ועיין איסור, לידי שיכא קודםונתכטל
 מים שיש לפי שלישי טעם דהוי התם רשאני לומרשרצו

 אך כמובן, המים ע"י שלישי טעם הוי ג-כ בני"ד והריבקדירה
 רק נקיים אינם בודאי הם הרי לרחיצה בכלים דבני"ד לומריש

 דבכלים האו"ה שיטח וידוע חלב או בשר מאכלי בהםדבוק
 סי' בפרמ"ג כמבואר אסור ,ה אחר בזה שהורחומלוכלכים

 נגד ששים הדחה במי שאין דאעפ"י לומר ואין סקי"ח.צ"ה
 בשם בשפ"ד צ"ה סי' ריש בפרמ"ג כמבואר שבכליםהלכלוך
 א' כבשר הליכלוך כל חשבינן לא בהיתר הרי מ"מהאו"ה,

 ס' יש בודאי דמועט הטעם וכנגד בו שנבלע הטעם נגד רקכחלב

 דיש חדא כ"ד, ס"ק צ"ב סי' בט"ן עיין המדומע, שיעורלפי
 יש לפעמים הרי ועוד לכתחילה איסור מבטלין דאיןחשש
 נגד ששים ליכא ובזה גבינה א' בשר ממשוח שללכלוך

הליכלוך.

 אולם לכתחילה מותר טעם נוחני דבג' לעיל שכתנתיומה
 בזה דגם מכואר י' ס"ק תנ"כ כסי' הט"ז זקנימדברי

 ע"ן סוף התוס' דעח הוא כן באמת אבל לכתחילה,אסור

 סקט"ו צ"ד בסי' והש"ך שעה, כל פ' בריש בפסחיםוהרא"ש
 אך לכחחילה, אפילו נו"ט בג' להחיר פוסקים עהי שיטחהביא
 וכפוח קערוח רק מדיחין אין הנ"ל דבהמכונה כיון י"לעדיין

 רק מבליע אינו דעירוי וכיון ראשון מכלי עירוי ע"ישחשמישן
 כמבואר ששים יש בודאי הכלים קליפח וכנגד קליפהכדי

 איסור מבטלין ראין ואע"ג סק"ב שפ"ד צ"ד בסי'בפמ"ג
 כמבואר לבטל כוונתו דאין כי'ן מ"מ לעיל כמוש"כלכחחילה

 לחמם דמוחר נמלים בו שנפלו דבש גבי י"ח ס"ק פ"ד סי'בט"ז
 היכא אפילו ב,ה אסרו האחרונים מגדולי הרבה אבלהדבש,
 לא דהכלים מש"כ וגם פ"ד, בסי' יעו-ש לבטל כוונחודאין
 דידוע לפקפק יש ג"כ ע"ז עירוי מטעם קליפה כדי רקבלעו
 מבליע זה גם הרבה עירוח דע"י סקי"ד צ"ד בסי' הט"זמש"כ
 על שחמה כ"ן ס"ק בשפ"ר ס"ח ובסי' שם בשפ-ד ועייןבכולו,

 הכשרו עירוי ע"י שתשמישו דכלי חנ"א בסי' דקיי"ל מהאזה
 מהני מה בכולו בולע הרבה עירוי דע"י איחא ואם עירויע"י

 בכולו. בו נבלע שכבר אחרי עירוי ע"'דגעלה

 מותר בדיעבד דדרי ולהחיר לומר פנים דיש נראדעכי'פ
 אופן בשום דא-א נראה לכחחילד להחיר אבללכ"ע

 לאסור דנוהגין י"א ס"ק חק"ט סי' או"ח במג"א דמבוארדלפי
 למיטעי אחי דילמא והטעם איפכא או לחלב מבשר כלילהגעיל

 בזה, לפקפק אדם שום דעח על עלה ולא הכשר בלאלהשחמש

 כלל בתשובה ברא"ש מבואר ובאמח ישראל, בית כל נהגווכן
 רוחח בשר בהן שאכלו עץ של וקערוח וכפות וז"ל: כ-ה סי'כ'

 לא והרא"ש יעו"ש חלב בהן לאכול ומוחר ברוחחיןמגעילן
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 התיר פשוט רק ההגעלה טרם הכלים על שאלה שהי'מיירי

 החמירו האחרונים גדולי ואעפי"כ יעי"ש. כן לעשוהלכחחילה
בזה.

 שנשתמש פארווע רק חלב של ולא בשר של לא שאינווכלי
 גבי צ"ז בסי' הט"ז מדכרי בשר או חלב כטעותבו
 או לבשר לא אבל שהיה כמו להגעילו רוקא רצריך נראהמדוכה
 מהרש"ם בשו"ת .ראיתי מזה, מהרש-7 בהגהות עיי"שחלב
 שמותר קדושים דעת בעל הגה"ק בשם שהביא רמ"א סי'ח-ב

 מנהג בזה ואין לפארווע אח"כ להשתמש מבשר כלילהגעיל
 ליחדו רצה אם ואח"כ איפכא או לחלב מבשר רקלאסור
 בו שמשו שלא יב"ח עכרו ככר אם יגם מותר חלכ שללשימוש
 שלא כדי זה בענין דמקפידים חזינן עכ"פ להחליף, ג"כמוחר
 שלא כלל להתיר אין בודאי זו כמכונה לכן מכשול. ליריבואו
 כידוע וגם ביחד, חלב ושל בשר של כלים להדיח גם בזהיקילו

 ב"ה ישראל בבתי מצוי מאכלים של שהשפעבמדינחינו
 אכילה בכלי ומשיירים כלבים לאכילת לתוץ מאכליםשזורקין
 יהיה לא בודאי בקערות כשר ישיירו כאשר ולכן מאכל,הרבה

 כלל. בזה להתיר אין לכן הבשר נגדששים

ירירו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 הבינ"א בשם שהביא צ"ז סי' מש"ש בס' עיין אגכ בנ.
 הקרירה ישהה חלכ או כשר עלי' שניתז פארוועדבכלי

 צ"ע ולפיע"ר לפארווע, שהיתה כמו בה ישתמש ואח-כמעל"ע
 בשפע. בו משתמשים שאין בכלי הגעלה בלי להתירכזה

 איסור מבטלין דאין דינא האי על העולם שמקשיןוכ1ה
 דכתיכ מסנהדרין ילפינן ביטול דיני כל הרילכתחילה

 דעת לכתחילד מבטלין בסנהררין והרי להטוח רביםאחרי
 לתרץ הש"ך שכתב עפי"מ מירי קשה לא לפיע"דהמיעוט,
 גבי המחבר שהביא דתרה"ד דינא על סק-מ פ"ד סי'ביו"ד
 דספק כיון לכתחילה אפילו לטוחנן דמותר המתולעיםחטים
 גם סנהררין גבי ולפי"ו יעו"ש. כלל איסור שום יתערב אםהוא
 כדעה האמת אם ספק רק הי' המיעוט רעת שנתבטלקודם

 דבביטול לומר יש גם לכתחילה, דעתם לבטל מותר לכןהמיעוט
 התערובות כחוך המיעוט נשאר הביטול לאחר גם בעלמאאיסור
 רעת מבטלין הרי מכריע שהרוב לאחר סנהדרין גביאבל

 דאין נימא אי ואפילו כלל, מיעוט כאן ואין לגמריהמיעוט
 כתשובה ביארתי כאשר הרוכ כמו לעשות מחוייבהמיעוט
 פרק בריש בב-ק ההוס' דברי בהסבר מ"1 סי' ח"א בי"אבספרי
 אם ממנ"פ וכהמיעוט כהרוב כשניהם להיות א"א מ"משני,
 חיו-ד כספרי עור ועיין וז"פ, כלל מיעוט כאן אין כהרובהצרק
 ותירצתי שנתנדה, הורקנוס בן דר-א כהאי מש"כ פ-טסי'

 הרי תפילין הורקנוס בן ר"א הניח איך ר"1 בנדה החוס'קושייח
 בתיקו, ונשאר איפשטא רלא בעיא הוא בחפיליןמנודה
 מחוייב הי' ר"א אם להעיר וכתבתי דט"1, מו"ק בש"סכמבואר
 והבאתי לגמרי, דעתו ולבטל החכמים כדעת לפסוקבדבך

 יעו"ש מהללאל בן עקביא גבי מ"1 פ"ה דעדיותממתניתן
 בזה,ואכמ"ל

הן"ל

 צדסימן
ב"ה

 הרב לידידי והמשכה ברבי' וברכהשלום
 שליט-א פערל ליב יהורא מו"ה במע"טהמו"מ

 כנ"י. סלנטר רי'י ישיבתראש

 והוא נשאת בתולה לפרץ הגיעה שבתו במי שאלחובדבר
 לערוך וגם שושבין להיות יכול אם אמו על יב"חכתוך

 כנהוג. זמר בכליהחתונה

תשובה:

 המתים כל על התם רגרסינן דכ"ב מו"ק בש-ס זה דיןמקור
 אמו ועל אביו על יום ל' לאחר השמחה לבית:כנס

 .פירש"י מריעות ולשמחת חנה בר כר רבה אמר יכ"חלאחר
 כך כל שמחה הוי ולא זה עם זה ואהובים רעים שעושיןסעורה
 ילשמחת בד"ה ובתוס' לא, ד;שואין כגון דשמחה סעודהאכל

 היתה עם פ"ט שמחות כמסכת ראיתא דמאי כתבומריעות
 אם מצוה סעודח קורא מהו ירענו לא מותר מציה שלסעודה
 בשם הביאו ואח"כ באבל, מתיר החודש קידיש סעודתדוקא
 חשיבא דלא ליכנס מותר מילה ברית דלסעודה שמשוןרבינו
 שהשמחה מכרכינן דלא ר"ח דכתובות בפ"ק כדאמרינןשמחה
 דכניסה מס17 ולכסוף וכו' שמחה וליכא דטרידי משוםבמעונו
 ולפי יעו"ש, ושתיה אכילה בלא שמחה ראין שרי אכילהבלא

 ולכניסה שמחה רליכא מותר מילה כרית לסעורת רקרבריהם
 דגם כתבו קט"ז אות תוס' כפסקי אולם מותר, ג"כ אכילהבלא

 זה ליתא דבתוס' וצ"ע היא מצוה דסעודת מותר חיפהלסעודת
כלל.

 היינו השמחה בית בגמרא רהמובן רמפרש נראהוכ1פירש"י
 וכן המשתה לבית הר"ח פירש וכן נשואיןסעודח

 חתן, סעודת השמחה בית פי' מגלחין ואלו בפרק הנימו"יגם
 המובא פ"ט שמחוח במסכח זה לפירוש סעד איכאובאמת
 מזה ונראה המשתה לבית לילך אסור בזה"ל התם דאיתאבתוס'
 סעודת דהמוכן הנ"ל, ונימוק"י והר"ח רש"י שפירשוכמו

 רשני נראה וה ולפי גרידא, הנשואין טקס על רק .לאהשמחה
 ובית והחופה הנשואין טקס מקום היינו השמחה בית הםדברים
 שהכיא בעה"ש וראיחי הסעודה, מקום היינוהמשחה

 לכית חלילין מוליכין אין התם דתניא דמו"ק סופ-במהתוספתא
 הם, דבריס דב' מביאר המשתה .לבית השמחה לבית אלאהאכל

 וז"ל הנ"ל הברייתא אחר בלשון איתא הל"ח מו-קובירושלמי
 .אם אב ועל יום ל' עד כסעודה לילך אסור הוא המתים כלעל
 יש הרי מותר החודש קידוש או מצוה חבורת היתה אם יב-חער
 רי,1 ועכצ"ל ובסעורה המשתה. ביח השמחה, בית לשונוח ג'לנו

 בזה. החילוק ומהו הללו הלשונות ביןחילוק

 דיש כ' אלברצלוני יהורה הך' בשם שצ"א סי' בטורוהנה
 א. הברכות לשמוע לחופה יב"ח תוך ליכנסנוהגים

 כלל שם ליכנס לו שאסור כתב והרמב"ן לאכול, לא אבללבקך
 וכלה חתן במזמיטי שם שעוסקים בשעה בין אכילה בשעתבין

 חוץ עומד יב"ח דכל באשכ1ו נוהגין וכן ז"ל הרא"ש א"אוכ"כ
 הביא והב"י לבית כלל נכנס ואינו הברכית לשמועלבית

 דוקא המשתה לבית נכנס דאינו דהא כתב בפ"1דהגהמ"יי



 ' ב14 צ"ד סי' יו"דשו"ת ת יבקלד
 מותר אירוסין וברכת הנשואין לבית לילך אבל שמחהלסעודת
 טפוח ולא ריקוד לא שם שמחה ש'ם אין שהרי שבעה אחרמיד

 ס"ל שהגה"מ הב"י והבין ל' אחר דוקא פ" וראב"ןושחוק,
 הב"י על הד"מ תמה זה ועל הטור שהביא להקל נוהגיןכהיש
 ונישואין אירוסין לברכת לכנוס אלא התיר לא הגהמי'"דהרי
 דהיינו ריקוד לא שם דליכא כמוש"כ שמחה כלל דליכאבמקום
 ונשואין אירוסין ברכת שם ומברכין החופה שע'שיןבמקום
 לכנוס אבל העיר ברחוב הוא כי כלל וסעודה שמחה שםוליכא
 אף הסעודה אחר ברכות ז' שס ומברכין הסעודהלמקום

 ב. )נ. שמחה שם ואינא הואיל דאסור מודדהגהמי-י
 הטור על הגהות בחידושי כמבואר כלל זה ליתאבהגהמי"י
 שופטים(. סדר הרמב"ם שבסוף בהתשובות זהונמצא

 בשם כתב הטוד דהדי הב"י מרן דנרי לתרץ נראהולפיע"ד
 נין אכילה בשעת בין כלל לכנס ל' דאסורהרמב"ן

 אעפ'" אכילה ובשעת וכלה חתן במזמוטי שעוסקיםבשעה
 רפלוגת"הו י"ל לכן ליכנס אסוד מ"מ וריקוד טיפוחשלינא
 בזה גם וסייעתו דלהרמב"ן וריקוד טיפ'ח דליכא היכאהוא
 בדברי י"ל כן וריקוד טיפוח בדליכא רק היינו ולהמתיריןאסור

 בזה. מש"כ בב"ח זעייןהב"י

 מותר מילה ברית דלסעודת הנ-ל במו"ק התוס'1מ21"כ
 בכתובות בשיטמ"ק הנה שמחה, חשיבא דלאליכנס

 דלא צרפת דבני בשם כן שכתב ג"כ הריטב"א בשם הביאד"ח
 בסעודת במעונו שהשמחה מברנין שאין כיון שמחההוי
 לאבל ומותר שמחה סעודת כך משום הוי לא מילהבדית

 שם.לאכול

 ברכת קבעינן רלא דנהי כן מסתבר דלא הריטב"א ע"זוכתב
 סעודת מ"מ דינוקא צערא משום במעונושהשמחה

 למצות שם ליכנס אבל אותה קובעים השמחה ועל היאמצוה
 בלא לשמחה יכנס שלא אלא למצות נאסר שלא מותר זדמילה
 לא דלסעודה מסקנתו עכ-פ בדוכתא. בס"ד כדפרישנאמצוה

 על נקבעה מ"מ מצוה משל שהסעודה אעפ"י להתיר לומסתבר
 בעצמו הוא והרי מותר, זה מילה למצות רק ליכנס רקשמחה
 שבעה אחר ליכנס יצחק רבינו התיר המילה דלבית כתבבמו"ק
 שמחה חשינא לא מילה ברית דסעודת ואמו אביו עלאפילו
 שהשמחה אמרינן לא טעמא ומהאי דינוקא צערא איכאדהא

 בתוספתא כדאמרינן מותר מצוה סעודת שהוא וכאןבמעונו
 דליכא דחודש עיבור וכגון זאת, כגק נכנס מצוהדלסעח-ת
 רבני דעת דחה בכתובות דהרי לפי"ז וקשה האי. כולישמחה
 יצחק לרבינו הסכים וכאן כוות"הו לי' מסתבר רלאצרפת
 הריטב"א הסכים לא דלעולם '"ל אך ברי"מ, לסעודתלהתיר
 יצחק רבינו דנרי על כתב שבמסקנתו וכיון יצחק רבינולדברי
 לומר יש אלו בענינים האריך האדם תורת בספרו והרמב"ןוז"ל
 הביא בכוונה לכן בטור כמובא נזה החמיר שם דהרמב"ןכיון

 יצחק. נרבינו דלא לאסוד נלומר נזה דאריךדהרמב"ן

 יכנס לא ואמו דלאביו כתב הל"ז אנל מהל' נפ"ווהרמב"ן
 מצוה שמחת ועל יב"ח עד מריעות שמחתלשום

 מצוה ולשמחת א"א כתב בהשגות 'הראב"ד נלום, הזכירלא
 הראב"ד דברי ומקור 'ום, ל' עד מתים כשאר ואמו אביועל
 אם התם דאיתא לעיל המובא דמו"ק הירושלמי מדבריהוא
 להראכ"ד וס"ל מותר, החודש קידוש או מצוה הבורתהיתה
 אע-ג קאמר והכי קאי אסיפא מצוה חבורת היתה ואםדהך

 שלשים אחר מותר מצ'ה סעודת היתה אם יב-ח ואמודנאביו
 הראב"ד וסובר מצוה, נסעורת ואם לאב מתים שאר שויםונזה

 מזה עיין מצוה. סעודת כל אלא דוקא לאו החודשדעינ'ר
 נראה מריעות סעודת שכתב הרמב"ם ומלשון שם,נלח"מ

 וכשיטת שמחה שם שאין במקום ליכנס מותר מצוהדלסעודת
 הנ"ל. מו"ק בתוס'הר"ש

 ואם לאב 'נ"ח בתוך לאבל בשמחה השתתפות בעניןלכן
 הפשוט והמונן השמחה לנית במ-'ק הגמ' ולשוןאסור.

 שם שאי, אעפ"י והנשואין החופה דהיינו השמחה שלמקום
 שצ"א בסי' הרמ"א ביהכנ"ס נחצר החופה ואם כללסעודה
 שהוא לפי הגהמי"י רעת היא ראשונה דיעה דיעות ב'הביא
 המהרי"ל רעת היא שניה ודיעה להתיר כר"מ כדכריוהכין

 נרכת ולברך קידושין לסדר לאכל התיר ומ"מ נזה גםלהחמיר
 החופה תחת החתן להכניס שושבין להיות התיר וגםאירוסין
 יש אם אך סק"ג, שם בש"ך כמנואר שבת נגדי ללבוש גםויוכל
 כשיטת לאסור דיש נראה זמר וכלי וכלה חתן מזמוטישם

 מיירי שהם אעפ"י לעיל המובא והטור והרא"שהרמב",
 שאין נראה הסברא מצד אולם כביהכנ-ס ולא נניתשהחופה

 נוה.לחלק

 הסעורה מקום כלומר שמחות המסכת כלש'ן המשתהובביו!
 שמחה שם שיש כיון מ"מ שם אוכל שאינ'אעפ-'

 ינ'ח. בתוך לאבל אסורומשתה

 לו מותר הירושלמי כלשון החודש קידוש כגון מצוהסעודת
 בסעודת גם וכן עמהם לאכול גם לו ומותרלהשתתף

 גם המרדכי בשם ולהרמ-א התה-ד לשיטת ופה"ב מילהברית
 יתום של נשואין נשמחת לאכול לז מותד זלהראב"ד אסורב,ד

 המעשה. להתבטל יוכל שם יאכל לא באםויתומה

 אח או והכלה החתן הורי לא אחר באיש רק הוא זהוכל
 אעפ"י נשואין של טקס שום בכל אסור שלהםואחות,

 חצר ברח'ב החופה אם רק וכלה חתן לשמח מצוהשזה
 להמסדר רק הברכות לשמוע שם לעמ'ד מקילין ישהביהכנ-ס
 יש ל' בתוך ואפילו או"א על יב"ח בתוך גם לו מותרקידושין

מקילין.

 אבל גם כי הנשואין לדחות דאין נראה שאלתו בנידוןלכן
 הרמ"א במוש"כ שבת בגדי וללב'ש שושנין להיותיכול
 שבת בגדי ללבוש מותרים בודאי הכלה או החתן הוריומכש"כ
 והכלה החתן יצטערו שלא כדי מהסעודה לאנ'ל ג"כומותרים
 שעושין ברכות בשבע וגם ר"ג ס" במהרשר"םכמב'אר
 להיכנס החו"כ של ואחות אח מותרים המשתה ימיבשבעת
 בשבת ומכש"כ ק"פ סי' ח"ב יעב"ץ בשאלת כמבוארלהמשתה
 להלכות וביאורים בחירושים מזה ועיין לקרובים. גםדמ'תר
 סעיף מדגליות דא"ו להגא,ן שמחות דלנות ס,ף ביו"דשמחות

 יעב"ץ, השאילת דברי על מש"ככ"ב

 לעדוך עתה העולם שדרך כיון י"ל זמך הכלי לשמועולענין
 מהחתונה ימנעו ואם כ"ז ע-י וצהלה נשמחהחתונות

 וגדולה להתיר, ריש נראד והכלה החתן מזה יצטערו זמרכלי
 מ' אות במש"ש מובא ל"ו ס" חיו"ד הר"ט בעקרי מצאתימזו

 שלפני כלילה זמר ככלי לנגן שהתיר חיר"א הגאון בשםשהכיא
 אביה למיתת יב-ח בתוך היא זהיולדת המילה וביוםהמילה
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 של לההורים גם לפי"ז ממילא יעו"ש שלה יו-ט שהואמפני
 בחי' חשוב 'ותר מאורע זהו כי שלהם יו"ט זה הרי והכלההחתן

 זמר כלי לשמוע להם ומותר בניהם לחופת שזכו ביוםההורים
 בכלי לנגן להתיר שמצדד שצ"א בסי' ברוך אמרי בהגה,תוראה
 וסרה כדגל הוי לדידהז החופה דשעת כיון ומחולות ברקודיןזמר
 והכלך ההתן להוליך להתיר יש לכן בפרהסיא אכלותמהם

 חתונות לעשות שהמנהג וכיון זמר. בכלי אחר לביתמהחופה
 באבלות איירי שהוא ואעפ"י יעו"ש להתיר יש לכן זמרבכלי
 שלהם יו"ט שהוא מטעם בזה שהקילו דחזינן כיון מ"מדחו"כ

 בשו"ת ראיחי זה וכעין בזה, מותרים ג-כ חו-כ שהורימסתברא
 בתוך להוליכו אבל לחתן שהתיר ציא סי' חאו"ח יעלהיהודא
 מטעם המקום כמנהג וכ"ז וכמהולות כתופים העיררהובות
 לדחות דאין לדינא תבנא יעו"ש וכלה חתן לשמחמצוה

 שיהיה ויה"ר כרגיל החתונה לעשות ויכוליםהנשואין
בשטומו"צ,

ידידו,
 החופ-ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 רק הוא האיסור לעיל שכתבנו הראב"ד לשיטת והנה ב.נ.
 בב"י כמבואר להיפך ס"ל והסמ"ג מצוהלסעודת

 יש הצורך דבעת כתב ובעה"ש רשות, סעודת על הואדהאיסור
 הביא ובבל"י באבל, המיקל כדברי דהלכה המקילים עללסמוך
 הש-ע בגליק והגרעק"א בזה להקל שכתב לחה-פ שלקו"א
 רק לאכול ג-כ להשושבינין בפולין דהמנהג ג"כ וכתבהביאו
 לרב מתיר ח"ג בטוטו"ד מהרש"ק והגאון קודם, קצתלשמש

 יעו"ש. נשואין בסעודת לאכולאפילו

 צהסימן

ב"ה,
 האברך ליףיףי והמשכה ברביי' וברכהשלום

 מאיר הרב ה"ה תורה חררי בכל חו"בכמדרשו
 י. נ, בברוקלין נ"י לאקנערשמואל

 יזכה הבכור הבן להולדח טוב מ,ל בברכת לברכו הנניראשית
 ובדבר טוב, וכל נחת ברב תורה וללמדולפדותו

 לעשות יש מתי בשבת חל שלו הפדיון שיום היותשאלתו
 או שבת במוצאי והסעודה הפדיון לעשות אם והסעודה,הפדיון

 א'. יום עדלהמתין

תשובה:

 שביום דהיכא דס"ל סקי"ט ש-ה סי' ביו"ד הש"ךלשיטת
 כניסת קודם תשצ"ג י-ב כ"ט כלו כברועש-ק

 בתשובה הב"ח שיטת וכ"ה עש"ק הששי ביום פודין אזהשבת
 של"ט ס" או"ח המג"א אולם שם בש"ך ומוזכר קכ"הסי'

 שלא ג"כ כתב תקפ"א סי' ובמט"א הש-ך על חולקסק"ח
 המ"ב גם הכריע וכן שבת בערב שלשים ביום הפדיוןלעשות
 חת"ס בשו-ת ועיין דחכ"צ, שיטת וכ"ה כהמג"א של"טבסי'
 כיון שאלתו בנידק לכן דש"ך, בעד שהליץ פ-א סי'או"ח
 מנמה לאהר כלו מלקים תשצ"ג שעות י"כ יום כ"ט שלשהזמן
 כמבואר ודסעודה דפדיון אז לעשות כדאי אין בוראיקטנה
 והסעודה הפדיץ לעשות אם אבל יעו"ש, רמ"ט סי'במג-א

 יום עד להמתין ייחר ומהנכת לפיע"ד, נראה לא שבתבמוצאי
 י-א סעי' ש"ה סי' בש"ע המובא התרה-ד דמלשון כיתראשון
 השלשים יום חל דאם שכתב ביום, הפריון לעשות נכוןנראה
 ראשון יום עד ימתין אלא בשבת אותו פודין אין בשבתואחד

 שבת. במוצאי לפדותו דאץנראה

 דכ"ט קידושין מש"ס להוכיח כתב סקי-ב שם בש-ךוהנה
 ועיין ביום, לפדות דהמנהג סיים מ-מ בלילה גםדפודין

 ובשו"ת צבור בתענית חל אם לענין חקס"ח בסי'במג"א
 ואחד השלשים יום דבחל הדין ולהש"ך קפ"ט סי' יו"דנובי"ת
 י"ב יום כ-ט כלו כבר התענית שלפני ביום אם א, צבורבתענית
 לשיטתו ך דהש" שלשים ביום לפדותו יש חלקים ג ותשצ"שעות
 אבל התענית, יום של ואחד שלשים בליל לפדותו יש לאוואם
 אחר של בלילה הסעודה ולעשות התענית ביום לפרותואין

 ביום לפדות דהמנהג וסיים בכה"ג, פרסומא דליכא כיוןהתענית
 כהכרעת יעשה ולמעשה שאחרי', בלילה והסעודההתענית
 שבת בערב ולא ראשון ביום והפדיון הסעודה לעשותהמט"א

 שהביא רמ"ט בסי' במג-א ועיין הסעודה, לעשות שיוכלכדי
 מילה ברית בסעודת לאכול רצה שלא מלובלין המהר"שדברי
 דסעודת כתב שם והרמ"א בלעדו, מנין שהי' כיון סנדקשהי'
 שם והב"ח שבת, בערב לעשות מותר הבן פדיון או מילהברית
 שם הביא והמג"א עשירית, שעה קודם להתחיל דהמצוהכתב

 שם שהביא במג-א יעו"ש מלובלין להמהר"ש השיבדהשל-ה
 בזמן דוקא הוא בבשר אלא שמחה דאין דהא העו"שבשם

 מש-ס ראיה הביא והוא שמחה שלמי והי' קייםשביהמ"ק
 בבשר בבשרדאמרינן אלא שמחה אין בזה"ו דגם ר"עסנהררין
 )והריטביא שמחה ביה אית נמי כשלמים שהוא זמן כלמלוח

 בבגדי סגי רק ביו"ט בשר א"צ דבזה", כתב רל"דבקידושין
 עכ-פ יעו"ש(, המגוהצין פשתן בבגך' ובא-י בבבלצבעונין
 כמו א"א שבת ובערב בבשר סעורה לעשות דואלמצוה
 הכל לעשות מהנכון לכן קטנה מנחה לאחר שהוא כגוןשכתבנו

 ראשון.ביום

 הנה בארצינו המטבעות לפי הפריון כסף בשיעור ששאלומה
 א"א דבומנינו דכיון כתב סק"ב פ"ח סי' בחו"מהסמ"ע

 סגי דאין למימר לן הו' הדין מן לכן פרוטה בשוה כלוםלקנות
 הוא וכן זהובים בשני הבן בפדיון ולא אשה בקירושיבפרוטה
 הסמ-ע דברי שהביא לאחר ט"ז ס"ק רצ"ד סי' יו"דבש"ך
 הרמב"ם שיטת ולפי יעו"ש, ווינר חצי שוה להיות דצריךסיים

 צ"ו והדינר גראן הנקרא שעורות שפ"ד משקל הואדהסלע
 ד' האיסר שעורות ח' הפונדיון שעורות ט"ו והמעהשעורות

 של השיעור זה חשבון ולפי שעורה, חצי והפרוטהשעורות
 ו"א כסף שעורוח 1920 לערך יעלה הבן לפריון סלעיםחמשה
 מהל' בפ"ד ברמב"ם עיין גראן, ועשרים מאות ותשעאלף

 סי' יו"ד בט"ז ועיין הל"ג, שקלים מהל' ובפ"א הל"גערובין
 הוא הבן לפריון סלעים חמש של רשיעור שכתב סק"אש"ה
 בשם הט-ז דברי על שם כתב הגר"א אבל וקווינט לויטחמש

 לויט חמש השיעור ולדעתו בדקדוק שלא שהואהמהרש"ל
 גראן 1890 עולה השיעור הט"ז רבינו ולדעת הלויט,ושלישית
 הס"ק בתחילת בעצמו הט"ז אמנם גראן, 1920 עולהולהגר"א
 ותשע אלף הוא המהרש"ל של שהשיעור הפרישה בשםהביא
 מאבותי קבלתי ואני מווקק, צרוף כסף שעורות ועשריםמאות
 כסף גראם 95 לערך הגראם חשבון לפי עולה שהשיעורודבותי
 5 שמשקל מבקיאים ושמעתי וקוק, כסף גראם דעקא ~ועשוה
 יותר בהם יש וממילא נקי כסף גראם 120 בהם יש כסףדולר

 חמש ושקלתי בחנתי בעצמי ואני גראם, 95 של הנ"למשיעור
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 כהנ"ל ומצאתי שתחי' הבכירה לבתי הבכור נכדי בפדיוןדולר

 לקלבון. גם יוצאיןובזה

 ספ"ח מהל' בפ"ט הרמב"ם דברי לפי תורה של אמהושיעור
 והגאון שעורים ז' כרוחב אגודל דרוחבהל"ח

 שהוא ומצא פעמים כמה שמדד כחב קפ"א סי' באו"חהחח"ס
 בכח ידחקנו אם אברים בעל גדול אדם של אגודל לרוחבמחאים

 בארכן שעורים ב' או ברחבן שע.רים ז' לפניו .יניח הדףעל
 מידח כמו הוא והצאל מאוד, בקרוב צאל שיעור ממשוהוא

 לפיע"ד צ"ע אברים בעל באדם שמדד החח"ס )ומש"כאינטש.
 או"ח השקל במחצית ועיין בינוני, באדם דמשערין קיי"לדהרי

 דחיקה בלא להיוח צריך האצבע דמדידח דכחב סק"ה י"אס"
 בינוני אדם של דאצבע כחב קכ"ז בסי' בעצמו החח"סוהגאון
 אמה שיעור הפוסקים רוב שיטת ולפי שעורים(. ז' מדחהוא
 בינוני,ואני אדם של אצבעוח כ-ד שהוא צענטימעטער "4הוא

 כשיע.ר למדוד צריך זמן בכל אדם שכל ז"ל מאאמו"רקבלתי
 שהשיע.ר קכ"ז בס" החת"ס כחב וכן .דור, דור בכל בזמנ.הזה
 בענין דרק ודור ד.ר בכל בינונ' ארם כשיעור הוא אצבעשל

 שיע.ר לחשוב שצריכים הנוב"י להגאון הודה שנחקטנוהביצים
 החו."י בשם כן ג"כ והביא ואמה, אצבע לענין לא אבלכפול
 הרי"ף הראשונים מימי השיעוך'ם נשתנו שלא כןוה.כיח

 אמה ששיעור ג"כ שכתב נ"ה סי' 'ו"ד בדע"ח ועייןוהרמב"ם.
 48 ה.א המרידה דרכי עפ"י טפחים ששה בח ח.רהשל

 חשבון .לפי צ"מ 2 מחזיק אצבע דכל כיוןסענטימעטער
 בקיש"ע גאנצפריעד הגר"ש דעח ולפי צ"מ 56 הואהחח"ס
 הדעוח ככל מחמירינן מקוה לשיעור לכן צ"מ 58 לערךעולה

 ושיעור והזמן. המקום ולפי הדיין עיני ראוח כפי אחרובמקום
 הרמב"ם חשבון ולפי כתבתי, כבר סלעים חמש שלהפדי.ן
 של גרע.ן )מובנו הגראן חשבון ולפי דראהם ששה הואשהשקך
 גראם, מאה ס"ה גראם 20 סלע של השיעור יעלהשעורה(
 כסף, גראם 125 לערך יותר יעלה לא המחמירים לשיטחואפילו
 ויהי' דולר רבע עוד עם דולר ממש יתן להממיר שירצה מילכן
 שיעוך לגבי השיעורים בענין הארכחי ובמק"א הדעוח,לכל

 ואכמ"ל,מקוה

 החופ"ק ליעבעס אייזיק 'צחקידידו,

 צוסימן

ב"ה,
 הרב לירירי והמשכה ברביי' וברכהשלום

 נ"י קלר יהודא מו"ה בתורה ומופלגהמופלא
 א"'. שבעבבאר

 או עצם של או זהב של שיניים אודוה שאלתובדבר
 שוחין אם הדין מה הפה לחוך שמושיביםפלסטיקה

 לפסח. הדין ומהו רותח בשר של רוטב או רוחחחלב

תשובה:

 רק כלל האיסור שהה דבלא רכ"ג סי' ח"א הררב"זבתשובת
 הל' חמו"ד בספר הוא וכן בולע איגו שםעבר

 בולע אינו הפה דרך שעבר בשיעור ולפי"ז א'. סי'תערובות
 בולע שכן ס"ל בב"ח להל' בפחיחה שהפרמ"ג ואעפ"יכלל

 לסמוך והחמו"ד הרדב"ז הם כדאי מ"מ כלל שהה בלאאפילו
 לו שאין למי אחרח א"א כי הדחק שעח הוא זה כי בזהעליהם
 לסניף שכחב קצ"ז סי' ח"א במהרש"ם מצאחי וכהשיניים,
 אדם שיד שיעור הוא בו סולדח יד דשיעור דס"ל האו"המש"כ
 כדברי שלא מחמירין אנו שלהלכה ואעפ"י בו נכוהבינוני
 בפסח אבל להקל, יש בני"ד מ"מ בו סולדח יד בשיעורהאו"ה
 אפשר, אם עירוי ע"י להכשירן יש אס.ר שני בכלי דגםכיון
 שבטבע דבשינים שכחב מ"ג סי' בחיו"ד בי"צ בשו"ת.עיין
 אינו חי בעלי וכל בעזרקים מחזברים ושהן דואיל ב~לעיםאינן
 בולעים דמ"מ י"ל גמור חיוח להם שאין כיון מ"מ אבלבולע
 השנה דבכל נראה לכן יעו"ש, ברוחחין להריחן דיש שםוסיים
 הפה שבתוך דמה כידוע לפגם, טעם נותן רהוי ןמימראיכא
 כיון לפסח אבל להקל יש לכן השינים בין ומכש"כ מידנפגם
 ובאם עירוי, ע"י להכשירן להחמיר יש אסור לפגם טעםדנוחן
 חמים מים ע"י יחעקמו או יחקללו שלא שחיישינן בעירויא"א

 ג"פ. ועירוי מילוי ע"י להכשירןיש

 או טעמו מקרי אם נימוח חלב או סלב לענין כת"רוכןש"כ
 לאו כעיקר טעם הסוברין לשיטח ונפק"מממשו

 ?~ב או ס~ב לשיטחם ולכן והרמבי'ם רש"י ה"הדאורייחא
 טעם הוי רק אם ששים בו יש אם וספק לחבשיל שנפלונימוח
 לדידהו. מדרבנן רק רה.י כיון בספיקו להקל יש ממשולא

 ממשו ולא טעמו שם שכתב דס"ז ע"ז בש"ס לשיטחוורש"'
 ונימוח שנפל חלב או לקדירה שנפל חלב כגון עליו לוקיןאין
 ככל לחלק יש ספק בכל לדיריה א"כ יעו"ש, בעין ממשושאין
 פירש"' על חלקו אר"י בד"ה שם והח.ס' לקולא. דרבנןספק
 זה שבדרך איסור של גופו מקרי שזה בשר על שנפל בסלברק

 .נימוחו להיחר שנפלו ודם בהלב אבל בחלב בבשר תורהאסרה
 ממשו. .לא טעמו רקמקרי

 שומן המהחך גבי להיפך רש"' כתב דצ"ז זבחים נש"סאולם
 רש"י וכחב בי ונבלע שלמים של צבי ממנו וסךחטאת

 ואין בקדשים לאיסור מצטרף היתר למדים אנו מכאןע"ז
 רש"', עכ"ל ממש אלא טעם זה שאין כעיקר טעם מכאןללמוד

 איסור של ממשו מקרי בבשר הנבלע דשומן בהדיא שכחבהרי
 קדשים בין חילוק דיש רש-י דברי לתר.ן כחבחי.במק"א
 דצ"ח בחולין הרשב"א בחידושי ועיין ואכמ"ל.לאיסורין
 ממשו או טעמו מקרי בבשר שנבלע חלב אם בזהשנסתפק
 שאמרו במקום לקצר מוכרח אני החג טרדח .מחמחיעו"ש,

 יאריך. שנוחיו וה'להאריך

.ד'דו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 חשל"ג ניסןז'

 (2זגמיכמן

ב"ה,
 מכובדי לירידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 חיים מו"ה חו"ב בתורה ומופלג המופלאהרב

 יע"א. בשיקאגו נ"י ארינשטייןמאיר

 דיווארס והשיג רב זמן אשח. אח שעזב באחד שאלתובדבר
 אם שנה עשרים זה בנפרד והיה מת ואח"כאזרחי
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 ואמך חרדי לרב שאלה והאשה עיה להתאבל מחרעתאשתו

 מה. העמ' חת"ד זשזאל להתאבלשא"צ

תו2ובה:

 לפיע"ררא"צלהתאבלאעפ"ישלכאורהי"לעפי"מהנראה
 על אשתו שמרש באחד שע"ה בס" הב"חשכתב

 בבח מצעו והרי עליה מתאבלת דאעה גט יהא ימות אםתנאי
 '"א( )שמואל-ב' כדכתיב אזריד על מתאכלת  ווויייו2כע

 בעלה, על ותספר אישה אוריה מת כי אוריה אשתותשמע
 ביח למלחמת היוצא כל רנ"ט שבת בש"ס חז"ל דאמרואעפ"י
 על היה רהגט התוס' שם וכתבו לאשתו כריתות גט כותבדור

 שנתן דמי בהדיא כתב ר' סי' גיטין ביש"ש הרש"ל אמנםתנאי,
 עליה, להתאבל א"צ מתה כך ובתוך אשתו את לגרשעיניו
 רר' טעמא מאי רבא אמר די"ח בגיטין הש"ס מדבריויסודו
 ועיין פירות, לו אין שוב לגרשה עיניו שנתן כיון קסברשמעון
 אשתו לו שאמרו אחר באדם מעשה גבי דקמ"ו ב"בבש"ס

 עליה נפל וכו' לבודקה לחורבה אחריה ונכנס היאתותרנית
 אלא אחריה נכנס ולא הואיל חכמים אמרו ומתהחורבה
 שמי שמעינן רמהכא הרשב"ם ופי' יורשה, אינו מתהלבודקה
 יורשה, אינו שוב לגרשה בדעתו שיש קטטה מתוך אשתושמתה

 ועיין פירות, לו אין שוב לגרשה עיניו משנתן בגיטיןכראמרינן
 כתיב דבתרווייהו עליה מתאבל דאינו דהה"ר שכתבברש"ש
 לפירושו דחו שהפוסקים ראעפ"י וכתב אליו, הקרובלשארו

 באבל, המיקל כרברי רהלכה עליו לסמוך יש אבילוח לענין ממ"
 גרולי בתשובת מ"מ לאשתו בעל בין לחלק שיש ואעפ"ייעו"ש

 שהביא צ' י' אה"ע בפת"ש ועיין להלכה, זה צירפוהאחרו:ים
 בטור והנה מזה, אמור פ' בתו"ת ועיין הנ"ל, היש"שדברי
 אע"ג נתגרשה שלא זמן רכל הרא"ש בשם מביא צ' סי'אה-ע
 והרבר ה' בסעי' ברמ"א וכ"ה יורשה, מ"מ לגרשה עיניושנתן
 דירושח נאמר דאם מדרבנן או מה"ת הבעל ירושת איתלוי
 חכמים תקנת רק שהן מפירות ללמוד אין התורה מןהבעל
 שהוא ירושה אבל פירות חכמים לו תקנו לא לגרשה עיניוובנתן
 דלפי"ו שכתב צ' סי' בישועי"ק ועיין מ"מ, יורשהמה"ת
 למילתא רב קאמר דשם דתותרנית מהך הרשב"ם ראיותנסתרו
 בש"ס כמבואר סופרים מרברי הבעל ירושת דס"ל לטעמיהורב

 בזה כוותיה קיי"ל לא ואנן לפירות לה מדמי ולכן דפ"דכתובות
 כיון הנ"ל הרש"ל דברי צדקו אבילות לענין וממילאיעו"ש,
 שפיר ללמור יש סוסרים מדברי ג"כ שהוא א' מיוםדחוץ

 עליה להתאבל מחוייב אין פירות לו דאין רכיוןמפירות
 המורה. הורה שפיר לכן באבל, המיקל כדבריוהלכה

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 צתסיכ~ן
נ"ה,

 ה"ה ויר"א כתורה מופלג כמדרשולהאברך
 נ"י. לעווין חיים שמואלהרב

 טבילה צריכים ונילון פלסטיקה כלי אם שאלתובדבר
 שאין ואמרו מומחים עם דיברתי העכו"ם מןבנלקחין

 ולכן וזכוכית, מתכות של ולא חרס של לא בהם חומרשום
 מה"ת טבילה צריכין מתכות כלי דרק טבילה, שא"צנראה

 מן לא אינם הללו כלים ולכן מדרבנן זכוכית וכלי פוסקיםלרוב
 חרס של חומר גם בהם שאין וכיון זכוכית, מן ולא מתכתידומד
 מיני שיש ואעפ"י נטרפו, אם הגעלה ע"י דניתריןנראה

 כמו כלי מהן לעשות ולחזור להתיכם שיכוליםפלסטיקה
 בו לך אין בזכוכית הוא חכמים רגזירת רכיון י"ל אבלבזכוכית,

 מאור שקשה וכיון גזירתם, על להוסיף ואין שגזרו מהאלא
 יש לכן ממקואות הרחוקים במקומות כלים טבילח שלהענין
 בלא להטבילם עצמו על להחמיך יכול נפש בעל ולכןלהקל.

 טבילה. דא"צ נראד מדינא אכלכרכה

 יש בטבילה מחוייב אם ספק שיש מקום דכל כת"ךוכוש"כ
 בביה"ס החוו"ד מדברי והביא לטבול,להצריך

 לחומרא ספיקא להרמב"ם גם מצוה רבספק לחרששכתב
 דפריך טומטום גבי ר"ר בחגיגה הטו"א מרברי והבאתמה"ת
 קרא לי למה ופירש"י ספיקא, למעוטי קרא איצטריךבגמרא
 לא אי ודאי רהא בטו"א והקשה לחיוביה, לן תיתימהיכא
 ראורייחא רספיקא רקיי"ל כיון רחייב אמינא הוה קראמיעטו
 להרמב"ם ראפילו שכתב עיי"ש מספק, לקיים וחייבלחומרא

 חיוב גבי רהתם חילוק יש דהרי להתם ל"ר לפיע"ד הוא.כן
 יש להרמב"ם לכן חיובית, במצוה זה דהרי כן י"ל שפידראיד
 מצוה אינה כלים טבילת אבל מה"ת לחומרא ספק ג"כלומך
 רק טבילה א"צ העכו"ם מן הנלקחין כלים לו אין דאםחיובית
 זה הרי לטבלן מחוייב אם ספק שיש בכלים להשתמשכשבא
 מוחר ספק להרמב"ם וממילא בהמצוה, לא באיסוריןספק

מה"ת.

 יש לחומרא רמה"ת החוו"ר שחידש מצוה נקיוםובספק
 רל"ג זבחים התוס' מרברי לסברתו ראיהלהביא

 אשם דסמיכת בגמרא דאיתא הא על שם שכתבו סמיכהבד"ה
 בפרק ראמרינן האי שפיר אתי רבזה דאורייתא, לאומצורע

 עמו ולוגו אשמו שמביא מצורע ספק גבי רע"זהתערובות
 ומתן סמיכה טעון אשם ואותו אשמו וה הוא מצורע אםואומר
 לא ובין אשם יהא בין סמיכה למיתנא ליה למה וקשהבהונות,
 אשם דסמיכת משום אלא סמיכה בעי שלמים אלא אשםיהא

 מה"ת סמיכה רטעון לאשמעינן ובעי דאורייתא לאומצורע
 דשלמים ספיקא רמשום בהדיא מבואר רשלמים. ספיקאמשום
 ליכא הרי והתם לחומרא מצוה רספק משום מה"ת סמיכהבעי
 בעי ולא הוא אשם דילמא לן מסתפק דהרי כלל חיוב חוקתשום

 ספיקא משום מה"ת סמיכתו הוי ואפיה"כ מה"ת כללסמיכה
 ואעס"י מה"ת. לחומדא מצוד דספק מזה מוכחדשלמים,

 חיובית. מצוה הוי לא התם דגם לפקפק יששעריין

 יאריך, שנותיו וה' בזה להאריך עתה נפניתיולא

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 צטסימן
ב"ה,
 מכובדי לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 מאיר חיים מו"ה בלום אוצר המו"מהרה"ג
 יע"א. בוויניפעג שליט"א מערמעלשטייןהכהן

 חולים לבקר ללכת לו מותר אם שאלתו בדבראחדש"ת
 וגם אדם שם מת שמא לחוש יש כי החוליםבבית
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 ענין הוא ולפעמים באהל, המטמאים ממתים אבריםנמצא
 ענין הוא רב בתור וגם המשפחה. כל על שלום משוםהכרח
הכרתי,

תשובה:

 ספיקות לרבות יכול שאתה כל מ"ר רטהרות נפ"ו תנינןא(
 הרבים ברשות טמא היחיד ברשות ספקותוספק

 ספק בתד אפילו רהרי ברה"ר קתני ראיירי התוס' וכתבוטהור
 שם יש אם וספק הרבים רשות הוא החולים בית וא"כטהור,

 ספק מטעם שם ליכנס להכהן מותר יהא לכאורהטומאה,
 היחיד רשות שהוא אעפ"י החולים ובית הרבים, ברשותטומאה
 רה"י שהן יש מקומות והרבה רה"ר הוי לטומאה מ"מלשבת
 מהל' בפ"כ ברמב"ם כמבואר טומאה לגבי ורה"רלשבת

 לטומאה, ורה"ר לשבת רה"י הף ביהמ"ד והרי הל"ב,אבוה"ט
 כלים שהנית באחר מעשה פ"ת דטהרות בתוספתאכמבואר
 רה"י שאינה וטיהרוהו חכמים לפני מעשה וכאכביהכנ"ס
 החולים בית גם ולכן לתפילה, שם נכנסים שרבים משוםגמורה
 קרוביהם את לבקר - מהחולים חוץ - שם מצוייןרבים

 א"צ דברה"ר ס"ו רטהרות בפ"ו להלן מבואר והריומיודעיהם,
 אינן אפילו ארם כני תלתא שם שמצויין רק רבים שםלהיות
 עיי"ש רה"ר מקרי מ"מ הספק שנולד בשעה שםמצויין

 אפילו הספק שנולר בשעה תלתא שם באיכא דאיבהרע"ב,
 אלא תמן וליכא רה"י דהוי מסוטה רילפינן טהור חרריםבחדרי
 ג"כ שם במשנה המבואר בסילקי והרי והנבעלת, הבועלתרי,
 יעו"ש, אנשים הרבה שמה מתאספין שלפעמים מפני רה"רהוי
 בפ"ו כמשנה שם מבואר לטומאה רה"ר לגרר הכללוהרי

 נטילת בלי ולצאת ליכנס לרבים רשות  שיש מקום דכלרטהרות
 רה"ר, הויא יחיד בשל אפילורשות

 מותר יהי' ממילא ברה"ר טומאה ספק רהוי נאמר 1אםב(
 ע"ז לפקפק  יש עריין אך חולים, לבקר שם לילךלכהן

 שבספק הרשכ"א בשם רמ"ח בע"ז הריטב"א שכתכעפי"מ
 שם, להיות לכהן אסור מ"מ הוא שטהור אעפ"י ר ברה"טומאה
 לילך ארונות על מרלגין גבי די"ט ברכות בצל"ח מזהעיין

 להאי הגמרא הוצרכה למה בצל"ח והקשה מלכים,לקראת
 רוב בדליכא אפילו הרי טפח תלל בהן יש ארונות ררובטעמא
 הרבה שם יש מסתמא מלכים לקראת שהולכין כיתארונות
 עפי"מ ותירץ טהור, וספיקו ברה"ר טומאה ספק והויאנשים
 לענין א"כ גולל ליה הוי הקבר שכיסוי שם התוס'שכתבו
 הארונות על הרולג זה ניטמא דוראי נפק"מ אין וטהרהטומאה
 לאו, אי עליו מוזהר הכהן אם כהנים לטומאת רק הואוהספק
 הספיקות ככל איסור ספק רק טומאה ספק זה איןולכן

 במנ"ח מזה עיין לחומרא, תורה שספק הוא רכללאבאיסורין
 רס"ג.מצוה

 הוי החולים דבית נימא אי אפילו דבריהם לפי 1לפי"1ג(
 לענין מ"מ טהור רספיקו ברה"ר גם הרירה"ר

 שכתב לפי"מ אך לחומרא, ראורייתא ספק ככל הויאיסור
 אחר בספק וטומאה איסור יחד שנזרמנו רהיכא הנ"להמנ"ח
 ברה"ר שנמצא מפני להקל רינו הטומאה שמצד ברה"רוהוא

 טומאה רספק זה כלל מכח האיסור בצר ג"כ מקילינןממילא
 וכיון בשניהם מקילין בוה וה שחלוי כיון להקל סטיקוברה"ר
 טומאה לענין הספק עליו וגם הכסות ועל בכסות לבושרהכהן
 ג"כ עליו איסור גם ליכא ממילא טהורים, וכליו שהואאמרינן

 צ"ב סי' ח"א בי"א ובספרי ביחד, שניהם על רהשאלהכיון
 ברה"ר. נהנים טומאת של האיסור בענין בזההארכתי

 לענין שם שכתבו ראין בר"ה רי-א ב-ק נתוס'ומבואדר(
 גם נפק"מ בו ריש ראע"ג בשיליא ולרספק

 רה"י בין חילוק יש וטהרה טומאה ובענין וטהרה טומאהלענין
 וכרה"ר טמא, ספיקות וספק ספיקות הרבה גם רברה"ילרה"ר
 רה"י בין נפק"מ אין בעלה לענין מ"מ טהור, אחר ספקאפילו
 מותר באיסורין רס"ס ספקות לשני אחר ספק בק רקלרה-ר
 מש"כ פי"ג א' שמעתתא שמעתתא שב בספר ועייןעיי"ש,
 לרברי וראיה הנ"ל, הצל"ח כרברי שלא מבואר הריבזה,

המנ"ח.

 לביקור ליכנס לכהנים היתר שפיר יש תאמר כבר ואםה(
 ראמרינן והאי רה"ר רהווין חולים בתי בכלחולים

 הלכה יוחנן ר' אמר ברה"ר טומאה ספק גבי רל"ז ע"זבש"ס
 ם ברמב" ועיין טפי, בה יזלזלו שלא כרי ופירש"י כן, מוריןואין

 טהרות לענין רק וזהו יעו"ש, הל"ט אבוה"ט מהל'בפט"ו
 מ"מ כן, מורין ראין לומר יש בוראי איסור לעניןומכש"כ
 מת שם יש אם ספק ספיקא ספק איכא רכאן למימראיכא
 פסק והרמב"ם הוא, עכו"ם מת שמא מת שם שישואת"ל
 באוהל, מטמאין אינן עכו"ם רקברי מת טמא מהל'בפ"ה
 יש עכ"פ באהל מטמאין רכן פסקו רקי"ר ב"מ שהתוס'ואעפ-י
 אינו עכו"ם שמח וסייעתו כהרמב"ם הלכה שמא ס"סעריין
 טמאי בזה"ז שכהנים כהראב"ר הלכה ושמא באהלמטמא
 שמתחילה שע"ב בסי' ברמ"ר ועיין א"ע, לטמא ומותריםמתים
 לא הראב"ד רשמא ואמר בו חזר כ ואח" ס ס" מטעם להקלכתב
 טמאים לכהנים איכא תורה איסור אבל מלקות לענין אלאאמר
 בחמים בעצמו הראב"ר מרברי כתבחי ובמק"א א"ע,לטמא
 מצאתי ואני איכא, איסורא דעכ"פ בהריא שכ' רל"ו סי'דעים
 רמש"כ שכתב כהנים טומאת הלכות בסוף אשכולבנחל

 שהראב"ר ירוע כי עיקר זה אין הנ"ל רעים בתמיםהראכ"ר
 שכתב ממה בו וחזר זקנחו לעת הרמב"ס על השגותיוכתב

 תורה איסור איכא רלהראב"ר נימא אי ואפילו רעים,בתמים
 כלל. מח כאן אין שמא הספק עיקרמ"מ

 הריב"ש שכתב עפי"מ הוא כהן לאו שמא ספק עוד 2111ו(
 בחשובה המהרשר"ם אחריו והחזיק מ"ר סי'בתשובה

 מטעם להקל שם דכתב לכהן שברה בענין רל"ה סי'בחאה"ע
 להם שאין בזה"ז רכהנים כיון הוא, כהן לאו שמא ספקס"ס,
 האשה שמא כהן שהוא ואת"ל כהנים ספק רק אינם היחסכתב
 צ"1 בסי' בשר כל רופא בקונטרס בזה והארכתי נטמאה,לא

 מחזיקינן לא רבזה"ז שכתב תנ"ז סי' או"ח ברמ"א ועייןוצ"ז,
 סק"ד ר"א סי' ובמג"א במג"א עיי"ש כהנים בוראילכהנים
 שקרימה אעפ"י הכהן להקרים נזהרים אנו אין רעכשיושכתב
 ובשאילת כהונה, ביחוסי בקיאע אנו שאין משום מה"תהוא

 מעוח להחזיר המנהג ויפה דטוב כתב קנ"ה סי' ח"איעב"ץ
 זה לעומת כהן, אינו שמא גזל ספק מחשש הילר לאביהפריון
 בחשובת כמבואר חזקה בכהני להחמיר שכתבו גרולים :מהיש

 זה אין עכ"פ אבל חזקה, גרולה מטעם קמ"ט סי' ח"אמהרייט
 לס"ס. זה לצרף ונוכל גמורוראי

 ליכנס לכהן ומותר טהור ספיקו ברה"י אפילו הרי 1בס"סז(
 הנזיד שאין פ"ז נזיר בירושלמי המבואר ולפישם,

 אעפ"י ספק של דין לו ריש ברה"י טומאה ספק עלמגלח
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 מגלח הנזיר אין מ"מ כודאי טומאה לענין אוחו עשחהשהתודה
 על ס"ס שם שיש במקום ליכנם מוחר לכהן וראי א-כעליו

 שאיסור כיון האיסורין בכל כמו מת טומאח מן שהואהטומאה
 ומכש"כ ברה"י אפילו להדדי איתקשו נזיר וגילוחטומאה
 מח שם ליכא שמא ס-ס מש,ם החולים לביח דהיינוברה"ר
 באהל. מטמא ואינו הוא עכו"ם שמא מת שם שישואת"ל

 נימא א' ואפילו כא"י ישראל של חולים בביח דאפילדח(
 עכו"ם במחי שם לספק שאין רה-י הוידביה"ח

 הלוי חיים רבנו הגאון בשם שראיחי עפי"מ להקל לצדר ישג"כ
 היינו טמא ספיקו ברה-י טומאה ספק דאמד'נן רמה שכחבו-ל

 ודאי בתודח לא אבל טומאה כודאי להספק עשחהשהחורה
 הוא הספק שהרי ונכילה שרץ טומאה סתם דק מתטומאת
 מח בטומאת דק חיב שאינו היכא ולכן מת, כאן יש אםבעצם
 מת, סומאח ודא' אינו מ"מ טמא ודאי שבדה"י אעפ"'בוה
 טומאה בספק גם מת טומאת על רק מווהד שאינו בכהןולכן

 עצם דמ"מ בספק 'טמא דלא לאו על גם לוקה אינובדה"י
 לביה"ח ליכנס לכהן מוחר חידושו ולפ' בספק, מוטלהענין
 דטמא ברה"י סומאה ספק והף רה"י דק דהוי נימא איאפילו
 נפלא חידוש וזה מת, טמא ודאי מטעם לא אבל ודאימטעם

 ז"ל. הרח"הלה"ג

 יש בדה"ר טומאה ספק על לסמוך לעיל שכתבנו דכוהט(
 בד"ה דכ.'ח בסוטה החוס' שכחבו עפי"מ בזהלהעיר

 ממשנה כן והוכיחו דה"י דין לו יש דה"ד כל דבלילהבדה"ד
 ועבר כלים דהמאבד איתא טעמא דמהאי מ"ג פ"חדטהרות
 יש חולים בת; כל בלילה ולפי"ן יעוי"ש, טמאים הלילהעליהם
 הויא דכלילה דכיון לומר דיש אלא עוד ולא רה"' רקלהם
 ב"ב בש"ס מבואר בהדיא דהרי רה"י הויא ביום גםרה"י
 לעולם הויא הגשמים ימות עליה שעברו כיון דבקעהדקנ"ג
 ראיחא מהא חשיבני ואל החמה, בימות אפילו לטומאהרה"י

 רה-ד ונעשה דהי' שהי' דמקום מ"א פ-ו דטהדוחבמחניחן
 בה ויש חדשה טומאה עתה נולדה אם דוקא דוה כרה-רדינו
 רה"י היוחו בשעח נולד שכבר בספק אבל כרה"ר נידוןספק
 דעדיין כיון כרה"י נידון ג"כ רה"ר ונעשה נשתנה אפילובזה
 שנעשה בוה דינו נשחנה לא המקום באותו ספק לאוחוישנו
 הנ"ל, בדקנ"ג בב"ב בשטמ"ק בהדיא מבואר וכן רה"ר,עחה
 שבלילה אעפ"י ערב לעח בביה"ח שנמצא במי לפי"ןולכן

 לו שהי' ספק לאוחו ישנו דעדיין כיון מ"מ הרשוח דיןישחנה
 הדשות של דין עי"ז נשתנה לא תדש ספק נולד ולאביום

 לרה"י.מרה"ר

 בענין ומחלק שמפרש להמשנה בפידושו דלהדאב"די(
 גוף דנשחנה היכא דכל הדשויוח שלשינוי

 דנפלו ע"י רה"ר שנעשה רה"י דמחניחן האי כגוןהרשוח
 דינו נשחנה לכן עליו מוכיח שהשינוי כיון הרה"י שלהמחיצות

 השינוי כלל נראה ולא מחיצוחיה נשחנו שלא בבקעה אבלג"כ
 ע"י לטומאה ומטהרה לטהדה .מטומאה דינה שישחנה נאמראם

 ואטלולא כחוכא דרבנן מילי והוי לקלקולי אחי הזמןשינוי
 ע"י בני"ד דבריו לפי ממילא ברבריו, מש"כ בשטמ"קיעו"ש
 לפיע"ד. וז"ב הרשות, שישתנה לומר א"א ללילה מיוםהשינוי

 לכהנים להקל מקום דיש בעוהשי"ח בידרנו נבר דלדינאיא(
 שיטח עוד לצרף ויש חולים ביקור מצותלקיים

 ואעפ"' מדרבנן רק הוי הסמוך ראהל סק"ג שע"ב בסי'הש-ך
 אולם מה"ח, דהוי וס"ל עליו חולק שמ-ג בסי'שהמג"א

 בדבדי יפה עיין לא דהמג"א כתב כ"ה סי' בח"אהשבו"י
 דהוי הש"ך כדעח ג"כ החזיק די"ט ברכות בפנ"י ועייןהש"ך,
 מה לפי יותר ויתכן ח"ל בסוכה הפנ-י וכ-כ מדדבנן,רק

 אינה דאורייתא אהל טומאח דעיקר רש-י בלשון לעילשכחבחי
 מאהל משא"כ ממש אחד באהל הן והטהרוח כשהטומאהאלא
 אלא אינה וחלונוח פחחים דדך לביח מבית או אחרלאהל
 במקום החולים בבית דבדיו ולפי בפנ"י, 'עוי"שמדרבנן

 הסמוך לבית חשש יש רק מחים שמה אין החוליםשנמצאים
 ובידושלמי לקולא, דדבנן ספיקא לכן מדדכנן רק דהויוכיון
 בכלאים ולא במת לא מדקדקים אין חני הל"א דכלאיםבפ"ט

 מיירי דרבנן בטומאה דרק שם פי' והמד"פבביהמ"ד,
 דהירושלמי שכתב די"ן כתובות בדיטב"א ועייןהירושלמ',

 אכל בככלי התיר רדכנן כטומאה דדק הככלי עלפליג
 ולכן מצוה, במקום דאורייתא בטומאה אפילו מחידהידושלמי

 חולים. ביקוד של מצוה במקום דרבנן בטומאה להקל סניףיש

 דאמרינן הא על להקשוח כחב דבעמ בפ"ב דהנימדק"ייב(
 ל"ת דוחה אבידה דהשבח עשהדאין

 אכתי טומאה דבשעת באידנא הוי לא בלאה"כ הרידטומאה,
 ולכאודה דמדא. לידיה דמטי עד השבה של המצוה מק"םלא
 בשעח בהשבה הוא מתעסק דהדי באידנא שפיר דדוי לחדץיש

 דכל בצדעח מילה גבי כמו עדיין נגמרה שלא אעפ"'טומאה
 לא כאלו פדע ולא דמל המצוה מקיים לא עדיין פרע דלאזמן
 בצרעח למילה דמי דלא לומר יש אכן לכאורה, לומד יש כןמל,

 בהשבח אבל המצוה מגוף הוא שנעשה מה כל במילהדהחם
 הוי והשאר הבעלים לביח ההשבה הוא המצוה עיקדאבדה

 כמצוח נמי וכן בצרעח, למילה רמי לא לכן מצוה,כמכשידי
 מה פי על ועכ"פ המצוה. הכשר דק הוי ההליכה חוליםביקור

 כמה עוד ואיכא טומאה בספק למימר שפיר איכאשביאדנו
 לחרץ לעיל שכחבנו מה ועל מצוה, במקום להקל רקםספיקוח
 כחבחי בכהונה ספק מטעם בשבויה להקל המובריםשיטח
 או רפואה של במקרה דק לסמוך א"א לבד זה על כיבמק"א
 טומאה אבל רחוקוח לעתים מזדמן ש~ה ניון אחדחמצוה

 קדושח יסוד לערער יכול זה כי כלל בוה להקל איןדשכיחא
 בישראל.כהונה

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 להנ"לעוד

 שער דרך לביה"ק להיכנס לכהן מותר אם שאלתוובדבר
 הדרך צדי משני שם שיש רק מאוד רחב שהדדךהגדול

 על גם הענפים מגיעים השני ומצד הדרך על שמאהיליםאילנוח
 הדרך. מן שרחוקיםהקברים

 לכהן שמוחר בפשיטוח כחב סק"ג שם"ט סי' יו"ד הט"ןהנה
 אעפ"' הטומאה על מאהילים שאינם ענפים חחחלעמוד

 שם הש"ך וכ-כ הסומאה על המאהילים האילן מן ענפיםשיש
 דהדי ממני שגבו הפדישה ודברי יעו"ש, הפדישה בשםבסק"א
 לאו דמדאודייחא אילן בתוד"ה דנ"ד נויד בחוס' מבוארבהדיא
 דגורו הוא ודבנן וכו' מוה וה רחוקים שהענפים מעליאאהל

 בסוף אילן בד"ה דנ"ו נדה בתוס' הוא וכן חחחיו, בהולךטומאה
 דברה"ד מדרבנן אלא אינה אהל טומאח הך כלומר וז"להדיבור
 אוחם דואים מזה וה המוברלים הענפים א"נ טהור,ספיקו
 בהדיא מבואר הרי יעו"ש, וכו' אהל ליחשב סמוכוח הםכאילו
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 הענפים רוקא ולאו האילן כל אהל הוי הארץ על המיסךראילן

 הפרישה שיטת לבאר בזה שעמר מי מצאתי ולא המתשתחתיו
 לכן להלכה, רבריו הביאו והש"ך והט"ו התוס' דברי נגדשהם
 נראה ולמעשה רא, פרק אשנה ואיה"ש וה ברין נבוך לע"עאני

 גרול באילן הענפים בין הברל יש אם לרייק דא"א כיוןלפיע"ד
 להחמיר צריכים בודאי בעלים מעוטף שהאילן הקיץובימות
 כמליצת שמה הכהנים ילכו שלא כהונה קדושת מחמתבזה
 ובר"ש פ"ט ראהלות בתוספתא ועיין בביה"ק, לכהן מהחז"ל
 סי' מרדכי פרשת בשו"ת ועיין ורו"ק. מזה מ"ב דאהלותבפ"ח

 בזה. מש"ככ"ג

ירירו"ש,
 חיפ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קסימן

נ"ה,
 הרב היקר לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 הלוי בצלאל מו"ה בתורה ומופלגהחריף

 בסיראקיוז. רב שליט"אשלאססער

 למוסר מלבושיו כל ליתן צרה בעת שנרר באחר שאלתוברבר
 ותכשיטין ווהב כסף כלי הרבה לו ויש וחסד צרקהשל

 זת"ש. לא או הנדר בכלל ג"כ המהאם

תשובה:

 כ"א( )שמות משפטים בפרשת עזיאל בן יונתן בתרגוםהנה
 ותכשיטה מזונא יגרע לא ועונתה כסותה שארהפי'
 הן תכשיטין ולדנריהם ידושלמי בתרגום ג"כ וכ"ה להומיעל
 סי' בח"א יעקב שבות בשו"ת וראיתי וכסותי', מלבושי'בכלל
 בגדים להלביש שלא עצמה על שקיבלה באשה שנשאלכ"ד

 הטבעות להשים ג"כ אסורה אם טובים בימים להלביששרגילה
 והשיב לא, או טובים בימים ידיה על לשים שרגילההחשובים

 פי"ג בנגעים רתנן מהא וראייתו קבלתה. בכלל הטבעותדגם
 לבית שנכנס דמי מקומות ובעור רמ"ב ברכות בש"ס וכ"המ"ט

 היה טמאין והן הוא כירו וטכעתיו כהיפיו על וכליוהמנוגע
 מיר טמא הוא באצבעותיו וטבעותיו ברגליו וסנרליו כליולבוש
 על כליו ופירש"י פרס, אכילת כדי שישהא עד טהוריןוהן

 מלבוש דרך בו מלובשים שאינם בידו וטבעותיו וסנדליוכתיפו
 לבישתן ררך כולם וכן כליו לבוש היה כתיפיו על רכליודומיא
 הטבעות גם בגרים לבישת דבכלל מבואר הרי בגריו,קרויין

 בשבו"י. יעו"שבכלל

 במי שפסק תרנ"ו סי' בח"א הרשב"א בתשובת מצאתידהנה
 וספרים מעות בתיבה לי שיש מה כל ואמרשהקדיש

 וכלי תכשיטין ג"כ לו הי' התיבה ובתוך להקרש יהי'ובגדים
 אין דמכאן לומר יש אולם נגד'ם, בכלל אינם הם הרי ווהבכסף
 נראה הרי ובגדים ומעות ספרים ופרט דאמר דכיוןראיה

 וכלי כסף כלי בתיבה שהי' שכיון וגם שפרט מה רקשכוונתו
 ממילא וזהב כסף של בית כלי רק תכשיטין דוקא לאו ז"אזהב
 נראה ויותר בכלל, אינם הטבעות גם בכלל אינן כסף דהכליכיון

 אחר הנ"ל יעקב השבות וגם וזהב, כסף כלי בכלל המהרטבעות

 באחר שפסק קכ"ר בסי' אפרים השער על להשיגשהביא
 מנעלים לו לתת ג"כ דמחוייב לחבירו להלביש א"עשהתחייב

 דאין אפרים השער שכתב כמו דלא לבוש בכלל מנעליםרגם
 לפי הנ"ל רנגעים המשנה מרברי והרי להנעילו חיובעליו

 לבישתן רבדרך לבוש נקראים ג"כ מנעלים הריפירש"י
 יעקנ השנות מסיק מ"מ בשבו"י, יעו"ש בגדיונקראים
 חיוב לו אין מ"מ אבל להנעילו ג"כ מחוייב דלרעתוראעמ"י
 התחייב לא כי מלבוש בכלל שהוא אעפ"י ידו על טבעת לוליתן
 צריך אינו טבעת אבל ארם לכל וצורך מנהג שהוא מה רקא"ע
 ובתר ארם בני לשון אחר הולכין בנררים והרי יעו"ש, ארםלכל
 רי"ח סי' בריש בט"ז ועיין לו, לתת חייב אינו לכן הנודרכוונת
 חבירו לצורך הנורר ובין עצמו לבין בינו הנודר בין לחלקמש"כ

 הנותן. של לשונו מצד חכירו ווכהרנזה

 תצוה בפרשת עה"ת בספרו לעווין הר"א להגאוןוראיתי
 וישם שש בגרי אותו וילכש הפ' על מ"ט()נראשית

 שבבגרי הלשון משינוי הנ"ל הגאון שדייק צוארו על הזהברביר
 מזה משמע "וישם" כתיב הזהב וברביר "זילבש" כתיבשש

 מהפסוק משמע רכריו ולפי כגר בכלל אינןרתכשיטין
 הנ"ל.כהרשב"א

 יש ג"כ עוזיאל בן יזנתן התרגום מרכרי לעיל שכתכנודמה
 שהמה בגדים רק הוא תכשיטה רהמובן לומר דישלפקפק

 מכברותי למאני להו קרי יוחנן ררב כהא הארם לגוףתכשיטין
 מצינו לא הרי ממש תכשיטין על רכוונתו לומר סבראדאין
 כסותה, כתיב ובתורה תכשיטין בכלל המה שבגרים מקוםבשום

 כלום, מזה למירק וליכא ממש בגרים רמובנו למימר איכאלכן
 ובלשון ארם בני לשון אחר הולכים רבנררים רכיון כתכנווכנר
 דא"צ נראה הדין מצד לכן בגרים בכלל תכשיטין אין ארםבני

 הוכחות גם לומר שיש כיון אבל והתכשיטין, הטבעותליתן
 ח'( )מג"א אסתר במגילת הפסוק מרברי ח"א העירני וכןלהיפך

 זהב ועטרת וחור תכלת מלכות בלבוש המלך מלפני יצאומררכי
 נראה מרדכי מלבושי אחר הי' זהב רעטרת הרי וגו'גרולה

 חלק עכ"פ ליתן מהנכון לכן לבושים, בכלל ג"כדתכשיטין
 וכראי וכו', יתן לז אשר כל צרה רבעת כיון לצדקהמתכשיטין

 הדין מצד אבל תבא שלא צרה כל על עליו להגן צרקהמצות
 שאין ארם בני לשון אחר רהולכים שביארנו כמונראה

 וטבעות נזמים מובנו אין באמת תכשיט ולשון בכלל,תכשיטין
 כוחלת נשים תכשיטי הן אלו ת"ר ד"ט מו"ק בש"סכמבואר
 תכשיט רמ"ח בכתובות רש"י ועיין פניה, על ומעבירהופוקסת
 בשמים תכשיט רק"ז להלן וכ"ה רוכל אבקת שלבשמים
 בין הפרש שכתב מהרי"ל בליקוטי ועיין אשתו, בהםלהתקשט
 ררך על וולתו לו וא"א הארם לגוף הנצרך רבר כל לנויתכשיט
 דבה כל הוא נוי אבל תכשיט נקרא הוא וסרבל כתונתקטא

 בתשב"ץ ועיין בו, להתנאות רק עשוי ואין בלעדושאפשר
 המהרי"ל דברי ולפי תכשיט, לשון כפי' מש"כ ש"א סי'נח"נ
 שהבאתי יוב"ע בתרגום תכשיטה הלשון שפיר מובןהנ"ל
 הלכות או"ח בטור מובא יו"ט מהל' פ"1 ברמב"ם ועייןלעיל.
 בגדים להן קונה רנשים יו"ט שמחת גבי תקכ"ט סי'יו"ט

 והפוסקים הראשונים רבלשון נראה עכ"פ יעו"ש,ותכשיטין
 אינן בוראי ונזמים טבעות ולפי"ו בגרים בכלל אינםתכשיטין

 בזה. כנ"ל בגריםבכלל
.דידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'



קמא י ב14 ק"א סי' אה"עשו"ת ת 'בנ

 העזר אבןחלק

 קאסימן

ב"ה,

 הרה"ג ידידי ה"ה ענין בכל יצליח המניןבימי
 גאנצווייג יונה מו"ה כש"ת וכו'המפורסם
 קליפורניה אנדושעלעס בלאס רבשליט"א

יע"א.

 ולא עריסה שם לה שיש פרירל האשה נהשם שאלתובדבר
 )באל"ף אשר הנקרא אביה בשם וגם בהגטנכתב

 אשי בתורה ונקרא שנכתב כמו לא סגולה( ושי"ןפתוחה
 4][,ונ(45,. צרוי'( ושי"ן קמוצה)אל"ף

תשובה:

 אין בגט נכתב שלא עריסה שם רברבר בזה לפיע"דהנראה
 העריסה שם אם גיסא ולאירך כלל מיחוש ביתכאן

 בשם הראשון בצד הנה בזה לעיין יש בגט הנכתב נשתקעשכבר
 ביררתי כבר אותה קורין שהכל חניכה רק נכתב שלאעריסה
 סי' דבב-י ראעפ"י קכ"ב סי' חאה"ע בי"א בספריבתשובה
 הבי"ש מ"מ בריעבר רק כשר הרמב"ם רלשיטת הביאקכ"ט
 הג"פ ג"כ כתב וכן לכתחילה אפילו מכשיר קכ"ט סי'בריש
 לכתוב לכתחילה רכשר עובריה שם גבי קל"ב ס-ק קכ"טבסי'
 אביו נהג שכן פ"ו ס" ציון שיבת בשו"ח גם כתב וכןעבירי,
 תלוי זה רין ויסוד לכתחילה לבר החניכה רק לכתוב נוב"יהגאון
 חניכתו כתב התם ראיתא רפ"ז דגיטין במשנה גרסאותבחילוף
 ולא פלוני איש בן פלוני איש איתא ל,ה וקורם כשרוחניכתה

 הוא כך עושין, שב'רושלים הדעת נקיי היו וכך כשר עדכתב
 של לווי שם חניכתו פי' ורש"י שלפנינו במשנההגירסא
 ולפי - ה,ה האיש של פרטי שם לא :"א - כולההמשפחה
 בגיטין אבות חניכת בגמרא להלן בברייתא כמו המובןפירושו
 הרע"ב גם פירש וכן אלעור בן שמעון ור' ת"קמחלוקת
 ,כנוי המגרש האיש כנוי ר"ל כנוי פי' הרמב"ם אולםבמשנה,
 אנא שכתב ו,"ל אחר פי' פירש רי"ד ובתום' המתגרשתהאשה
 אינו פלוני ואותו פלונית כת רחל יתיכי פטדית פלוני ברדאובן
 מתיחסין שהיו ממשפחתו גרול אחר אלא אביה ולא אביולא
 ולפי עזרא אביהם שם ה" שלא וכו' ע,רא בן אברהם כגוןעליו
 ולא השם בעיקר וכתב והמתגרשת המגרש שם הרירבריו
 גרול איש שם על וכתבו קראו האבות בשם רקהחניכה

 נצר רק בן רוקא לאו הוא פלוני בן והמובןממשפחתם
 וו.ממשפחה

 איירי דהמשנה שפירש והר"ת הר"ח בשם הביאוהר"ן
- והמתגרשת המגרשבחניכת  הרמב"ם. שפי' כמו 

 במשנתינו רגרס' והר"ת הר"ח בשם כתבו וכך בר"הובתוס'
 נק" היו וכך כשר זחניכתה חניכתו כתב הירושלמיכגרסת
 אלא כותבין היו שלא פירוש כותבין, שבירושליםהרעת
 כרהכא האיש בחניכת איירי לא ובגמרא אבות, וחניכתחניכתם
 דבריהם ולפי יעו"ש, שמה על נקראת שהמשפחה חניכהאלא

 בגמרא. רברייתא להחניכה רמתניתן החניכה ביןמחלקים
 שנקיי כי,ן לכחחילה כשר קורין שהכל חניכה הרי זוולגירסא

 כן. עשו שבירושליםהרעת

 חניכת של הרין ה,כיר שלא הרמב-ם על הקשה הב"יוכורן
 ועכ"פ שמעון ב"ר ור"א הת"ק בברייתא רפליגיאבוח

 לומר יש ולפיע"ר רורות, שלש ער כשר שמעון ב"ר לר"אגם
 עצמו חניכת ר"ל רחניכתו במשנה פירושו רלפי רכיוןבפשיטות

 על ופליג האבות של בכינוי איירי ובברייתא אבותיו שלולא
 המשנה לשון חפס לכן כלל אבות בחניכת מכשרה רלאמתניתין
 כגרסת גורם הרי במשנתנו גרסתו לפי והרמב"םלהלכה,

 אחר הוא כותבין שבירושלים הדעת נקיי היו רוכךהירושלמי
 לכתחילה הד'ן שכן משמע כשר, ותניכתה מניכתו כתכ שלהרין
 הבי"ש אולם כן, כתב לא בספרו בהלכה רק הרעת נקייכמו
 בריעבר ררק משמע גירושין בהל' רמלשונו דאעפ"י ס"להנ"ל

 יעו"ש. כשר לכתחילה רגם רמודה י"ל מ"מ הרמב"םמכשיר

 עריסה שם להאשה הי' אם ראפילו לפי"ז לנו יוצאעכ"פ
 ולאירה לכתחילה אפילו כשר ג"כ בהגט נכתבולא

 בגט לכתבו אם נשתקע כבר העריסה שם אם לעיין ישגיסא
 בסי' בבי"ש המובא הלבוש רלרעת רינו מה נכתב אםובריעבד
 ג"כ כל בפי הנקרא שהשם ואעפ"י פס,ל הגט ל-ו ס-קקכ"ט
 וכן רירה, לגבי אחר כשם הוי רזהו כיון פסול מ"מ ג"כנכתב
 מינץ המהר"ם על שם וחולק ב' באות להבי"ש בש"נמבואר
 נשתכח שכבר אעפ"י רילי' בעוברא צפורה שם גם לכתוברס-ל
 לבאר כתבתי קכ"ג סי' ח"א בספרי אחת ובחשובה זה.שם

 מינץ למהר"ם הבי"ש בין פלוגתא ליכא רמילתארלקושטא
 כלל פרובה שם לכתוב רא"צ מינץ להמהר"ם מורה הבי"שרגם

'עו"ש.

 ה-ה הגאונים מדכותינו קבלו שלפנינו הדור גרליאולם
 של הנגע ראו כאשר עטלינגר ומהר"יהחת"ס

 בכל לכתוב רוקא החליטו הארץ לעמי ולהתדמותההתבוללות
 ישראל מפי ישתכחו שלא כרי הקרושים שמות שבקרושהרבר
 בלה-ק מוצאם שאין ישראל שמות אפילו או הקרושיםשמות
 לנשתקע, ב,ה חששו ולא הרורות בכל ישראל בני נקראו כןרק
 בגיטין נכרים של שמות כלל לכתוב שלא ללכח שהרחיקוויש
 ברת גיות שם לכתוב שאין רל"ד גיטין בתוס' ר"ת לשיטחלחוש
 רידעינן רהיכא נהגינן אנן אכן בהמכונה. אפילו וישראלמשה

 כל בפי הנקרא ושם וה לשם מקרימים אנו העדיסה שםבבירור
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 ה1"ל ל"א ס"ק קכ"ט בס" והבי"ש ברמתקרה אובהמכמה
 שמחה לזה בעת שנקראת באשה הרמ"א שכתב מה עלדקדק
 ההמ"א ויעת חיי מחמת ולא ירירל שמה שעתהואח"כ
 וריירל אותה קורין העולם שרוב אעפ"י הקח-ש שםלהקדים
 שנקראת אשה גבי להיפך כתב פ"ד סי' בתשובה הרמ"אוהרי
 ואח"כ פעסליין לכתוב כתב לפעסליין שינתה ואח"כאסתר

 אסתר.דמתקריא

 אמת ותורתו אמת דמשה הרמ"א דברי לתרץ נראהולפיע"ד
 מחמת בעצמה האשה התם ופעסליין אסתררגבי

 להיקרא רוצה היתה ולא שם כמכואר שמה שינתה סיבהאיזה
 שמו משנה כמו והוי הסיבה מחמת לגמרי אסתר בשםעוד

 אפילו אותו ומקרימין עיקר השני דהשם הדין ראו חולימחמת
 כמו קודש שם הוא והראשון לעז שם הוא החדש השםאם

 דלאו נראה הסברא ומצד ח', סעי' קכ"ט בסי' הרמ"אשכתב
 אחרת סיבה מחמת בנשתנה דהה"ד חולי מחמת כנשתנהדוקא
 מזלו לשנות כוונתו חולי מחמת דנשתנה רכיון טעמא בתרדזיל
 בסיבה כן כמו מזלו דריע הראשון משמו לשכוח רוצהולכן
 שאר או פחד מחמת הראשון שמו להשכיח שכוונתואחרת
 בר"מ דהרמ"א עובדא בהך משא"כ עוד, להזכירו ולאסיבות
 אותה קראו ואח"כ הלידה בשעת שמחה שנקראתבאשה
 לסלק רצונה היתה לא ובזה שמחה של הפירוש דזהווריידא
 שפיר לכן אחד מובנו וריידא וגם דשמחה שמחה, שםולשכח
 ולק"מ. לפיע"ד וז"פ שמחה שם קודם לכתוב הרמ"אפסק

 ואשה איש דכל דהאידנא במצב לומר שפיר נראה זהוב1ט?ם
 שם על דרובא רובא לידה בעת ישראל בשמותנקראו

 על לש1ות מתאימים ואח"כ לעולם כבר שהלכו וסבתאסבא
 הר"ת, או צלצול אותו להם שיהי' וברובא א1גלייםשמות
 לא לכן בלידה להם שניתן שמותם לשכוח כוונתם איןממילא
 מהרי"ק מדברי הבאתי אחר ובמקום עי"ו. הנשתקע שםנקרא
 אליהו לכתוב דפסק באלי שנקרא אליהו שם גבי פ"זבשורש
 כשר ג"כ אליהו שם רק כתב לא אם ובדיעבר באליהמכונה
 בעת לו ניתן לא זה ששס יודע באלי אותו שקורא מידאפילו
 דכריו על להעיר וכתבתי קודש, שם אחר שם לו יש רקמילתו
 מרים רובא לה קרי דהוו כההיא דל"ד גיטין הש"סמדברי
 שום וכל שרה ולא שום וכל מרים נהרדעי אמרו שרהופורתא
 הם דשניהם ומרים בשרה דרק ולחלק לומר יש אך לה,שיש
 אליהו לגבי באלי כגון לועו אחר בשם אבל כן, לכתוב ישלה"ק
 נראה עכ"פ באלי המכונה אליהו לכתוב צריך לכתחילהבודאי

 כשר. בודאי אותו קורין שהכל שם דנכתבבני"ד

 קפידא דאין נראה ובסגול בפתח שנקרא ישר השםדבדבך
 רלא שנקראים שבתורה שמות כמה מצינו דהריכלל

 שרה כגון כתיבתם משנים אין ואעפי"כ בתורה שנכתביםכמו
 כמו עמוק בחיריק קורין ואנחנו בקמץ הריש נקראשבתורה
 צריכה שהכף ברכה תיבת שמבטאים וכמו (י באותבפולנית
 וגרמנית בפולנית ,י באות בחיריק כמו ומבטאים כקמץלהיות
 הריש תחת בקמ"ץ שנכתב כמו שלא מבטאים תורה בתיבתוכן
 שינוי על להקפיר אין לפי"ז לכן סגול, עם מעורב בחיריקרק

 אותם מבטאים אנו אין שמות הרבה כי יקר בשםהנקודות
 אשר של האל"ף וגם להם הראויות הנקודות עםכראוי

 בלי כשר דהגט לפיע"ד נראה לכן בפתח, מבטאיםהספרריים
פקפוק.

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידו,

 קבסימן

ב"ה,
 יר"א בתורה המופלג האכרך הרבלכבוד
 למד מלומדי נ"י הופמן יצחק אברהםמוה"ר
 תוב"ב. עיה"ק בירושלים השם יראיבכולל

 יסוד שיש ומפורסם גדול רב שפסק במה שאלתובדבד
 בעת לבתו לנשק או טלחבק להימנע לאבלהחמיר

 מיני לכל וכן טהורה לא שהיא בזמן לבנה לאם וה"הנדתה
 וכרומה. לירה מירו הושטה כמוהתרחקות

השובה:

 בתו עם דאכ ד"פ בקידושין מבואר הרי דגמרא מדינאהנה
 וכ"פ בכסותו ישן ווה ככסותה ישנה זו בהגדילו אמוועם
 כ"א סי' ובש"ע הל"ז, כיאה איסורי מהל' בפכ"אהרמב"ם

 הגרולה כנסת ראנשי משום כזה חז"ל דהתירו והטעם ז'סעי'
 מכי הרע יצר תקיף ולא בקרובים מגרי רלא ביצה"ר ביהאהני

 וכהא רס"ר, סנהדרין בש"ס כמבואר לעיניה ונקרינהוכחלינהו
 שמים לשם הכל דאמר שם  בקידושין דשמואלדאידך

 אלא אישות לחיבת אחריה דעתו אין דבקרוביםוכפירש"י
 אפילו הכל בד"ה שם התוס' ולשיטת יעו"ש, קורבהלחיכת
 ו' בסעי' והרמ"א יעו"ש, בזה מקילין בנשים השתמשותלענין
 נראה שמים לשם כוונתו הגמרא ולשון להלכה דבריהםמביא
 ובזה ולאמה, לאביה רוח נחת לעשות דכוונתו כפירש"ייותר
 סחס בענין רמיירי התוס' לפי' אבל שמים, לשם הכוונהיתכן

 לשם הלשון מהו חיבה דרך עושה שאינו רק באשהלהשתמש
 המובא קמ"ח אלף סימן בתשובה הרשב"א ולדעתשמים,
 נדה באשתו רק חבה של רברים אסרו רלא ה' סעי'ברמ"א
 בבי"ש עיי"ש לידה מידו להושיט או אחת בקערה אכילהוהיינו
 דכל דס"ל משום הוא המקילין וטעם וא"א, בעריות אפילווזה

 בדברים רק איסור אין לכן מדרבנן רק אסורין אינןהקריבות
 לך דלך וכדומה, ונישוק חיבוק כמו עבירה הרגל לידיהמביאין
 לישון דאסור בהגדילו לבנה ואם לבתו ובאב לנזיראאמרינן
 ט"ו ס"ק בבי"ש כמבואר שרי ונישוק חיבוק מ"מ בשרבקירוב

 בבאה"ס. גם מובא בפרישהוכ"כ

 יותר חמור חבה של ורברים הרחקות רענייני חוינןעכ"פ
 יש ובעריות בה גס דלבו משום בעלה כלפי נרהבאשה

 בבתו חומרא שום בפוסקים מצינו ולא בגדולות אפילומקילין
 שיטות דיש כמ"ע ומש"כ מנדה, חמור דעריות כיון נדתהבימי
 מצאתי לא אני הקילו וטהורה גדולה או קטנה בבתודרק

 אמו ירי לנשק דנהג מהאריז"ל גדול לנו ומי מזה רמזבפוסקים
 וגס הכוונות ספר בשם רע"ר סי' במג"א כמבואר שבתבליל
 לשאול יצטרכו לבנה ואם לבתו שהאב הצניעות מגדר והשאק
 למי רק 11 לחומרא יסוד שום אק לפיע"ד לכן וסתה, זמןעל

 לוה באמו או הגדולה בבתו ליגע שלא וזהירות פרישותשנוהג
 לשיטת ואפילו לנדה, קריבה מטעס לא אבל לה יאמרקרוש

 דכל שנ"ג מצוה בסהמ"צ וכ"ה איסו"ב מהל' בפר"אהרמב"ם
 סק"כ קצ"ה סי' ביו"ד להש"ך מ"מ מה"ת הוא בעריותקריבות
 איסור ליכא חבה כדרך שלא אבל חבה בדרך הוא אםדוקא
 ועיין הרמב"ם, בשיטת בסהמ"צ הרמב"ן הבין וכןמה"ת,
 יו"ר בנובי"ת ועיין בזה הש"ך על שהשיג כ' סי' רישבבי"ש
 בררך שלא אם לפי"ז וממילא הש"ך, כדברי שהחזיק קכ"בסי'



 ק"ג ק"ב, ס" אה"עשו"ת וז יב
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קמג י וב

 לא לבנה ואם לבתו דבאב לומר יש שפיר מדרבק רק אסורחבה
 של ולא אנהות של חבה זה לבנים אבוח אהבח ענין כי כללגזרו
 התוס' כמחס"כ מוחד יצה"ר דליכא ובמקום כמובן יצה"רגירוי
 על דמקשה בירושלמי מש"כ שהביאו וכהן בד"ה די"טבסוטה
 כיעור הדבר ואין מחחחיה, ידו מניח בכהן במשנה דאיתאהאי
 לשעה, מצוי יצה"ר אץ ילד כהן תימא דאפילו וחירצווכו'
 חיישינן לא קלה דלשעה פירשו הידושלמי מפרשיוהנה

 מצוי יצה"ר דאין פירשו אחדים מפרשים אולםלהרהור,
 דאיכא לאמו כן ולפי"ז להרהור למימש ליכא לכן קרושנמקום
 כלל, חשש אין אב כיבוד ראיכא לאביה בח וכן אם כיבודמצוח
 הוה רב מבי אחי הוי כי עולא די"ג שבח בש"ס דאיתא האוכן

 חדייהו אבי לה ואמרי ידייהו אבי לאחווחיה להומנשק
 מיד הכנסח מביח כשיוצאין אדם בני דדרך די"ז בע"זופירש"י

 גם ולפירושו יעו"ש, ממנו ולגדול ולאמו לאביו נושקהוא
 כיבוד של המצוה מטעם בכיבוד,לכן מחוייב הגדולהלאחוחו
 שלא אפילו הרהור חשש ליכא מצוה ובמקום להן נשקאחיותיו
 ח"ב שבו"י בשו"ח מש"כ על להעיר יש מכאן ואגבבקרובוח,

 להעיד הרבה ויש הגדולה לאחוחו כיבוד חיוב דאין קס"גסי'
 אחוחו כיבוד בענין בזה האדכחי ובמק"א ואכמ"ל.בזה

 ויצא פ' דנה מנראשיח שהביא יחרו פ' נחו"ח ועיין"גדולה,
 אחוחה לפני שדיברה אמנו רחל של ענשה בענין ע"דפ'

 יעו"ש.הגדולה

 קרובוח של דנשיקה החם דאיחא ס"ה פ' רבה נמדרש~עיין
 פ' ברמב"ן ועיין ורחל ביעקב כדמצינו גנאי בהאין

 גדולים ענינים יש זה בענין אבל וגו' לרחל 'עקב וישקויצא
 מרבדי וגם טעמיהם להבין בנסחרוח עסק לנו ואיןונשגבים
 יחיב הוי דר"י כהאי והאמודאים החנאים החלמורחכמי
 נריש כחפיה על להכלה לה דמרכיב אחא ור' דטבילהאשערי
 שרפי היו והמה ככשורא עלי' דדמיי' ואמר דכחובוחפ"ב
 הירא כל לכן נדבר, ומה נאמר מה חומר קרוצי אנן אבלמעלה
 גדר מוצא שאחה מקום דכל חז"ל מש"כ חמיד י!כור ה'לדבר
 לו במוחר עצמו המקדש וכל קדושה, גדר מוצא אחהערוה
 ובן לבחו אב לאסור מקור אין הדין מצד אבל לו, יאמרקדוש
 נדחה. בימי החקרבוח מיני ושאר ליד מיד דבר להושיטלאמו

 או גדולה גבי שכחב בקידחיין המאירי מדבדי כמ"ע כ~נגו2"
 לחבקה אסור בנחקדשה או ערומה לעמודבושה

 אבא בר אחא דרב החם דאיחא מה פירש שהוא נראהולנשקה,
 אוחביה ברחיה לבת שקליה חחניה חסדא ר' לבי'איקלע
 פי' הזקן ר"י בחוס' אולם ונשקה, שחבקה היינובכנפיה
 בגדי חחח שהניחה בשר בקירוב עמה שישן בכנפי'אוחביה
 לה סבר לא חסדא ד' לו שאמר מה פירושו לפי ממילאמטחו
 בק"ב עמה לישן אסור דבנחקדשה לומר היינו דמקדשאמד
 בפכ"א הרמב"ם מדברי נראה וכן שרי, ונישוק בחיבוקאבל
 בתו לחבק מוחר האב וז"ל שהחחיל אעפ"י הל"! איסו"במהל'

 וכך הגדילו קטנים שהן זמן כל וכו' נק"ב עסו וחישןולנשקה
 דחיבוק חימא לא בכסוחן אלא עמהם ישנים אין שנשאחאו

 דישנים שסיים כפי אלא שהחחיל כמו ק"ב כמו הויונישוק
 בפ"א המל"מ מדברי כמ"ע ומש"כ זה, בכלל חו"נ וגםבכסוחן
 לא המשל"מ הנה שנחקדשה בבחו אסוד דחו"נ דכחבדסוטה
 ענין בזה איכא ובודאי וטריא השקלא בחוך דק להלכה כןכחב
 כשכבד ובפרט גדולות עננוח לנשק שלא וחסידוח קדושהשל

 הן אם כין לתלק והעיקר כן, לומר א"א הדין מצד אנלנתקדשו
 מדרך זה אין כי להיאמר, ניחן לא זה בטהרחן אובנידחן

 שאפשר ואעפ"י לעיל, ביארנו שכבר כמוהצניעוח

 לקדושחו עדך שאץ כיון ראיה אין הקדוששמהאריז"ל
 לקושטא מ"מ מהשגהינו למעלה והוא קדשו ולרוחופרישוחו
 כדמצינו לו יאמר קדחס בפדישוח שמחנהג ומי הוא כןדמילחא
 בחי. מפני בי הזהרו מאיר ר' אמר חניא דפ"ב קידושיןבש"ס

 דגדולי כחב הל"כ ביאה איסורי מהל' בפכ"בוהרמב"ם
 וכר בתי מפני בי הוהרו לחלמידיהם אומרים היוהחכמים
 החנאים מדברי ובכלל בקרובים. מגרי דלא בי' דאהניואעפ"י

 שרפי היו שהם דוגמא להביא א"א החלמוד חכמיוהאמורים
 מעשיהם וכל אש כגחלי דבריהם וכל ממלאכים גדוליםמעלה
 בפרק דר"נ באבוח ומצינו פניות שום בלי לבדו לה' בלתיהי'
 במיטה עמו שנה י"ג אחוחו בת אח גדל הגדול אליעזר דד'ט"ו
 יעי"ש, וכו' לאיש והחנשאי צאי לה אמר סימנים לה שבאועד

 לו, יאמר קדוש וכר עצמו המקדשוכל

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק 'צחקהק'

 קגסימן

להנ"ל

 עם דנ"א בפסחים בגמרא דאיחא במה ונסתפק שעלהובמה
 ובעל אמו ובעל וחמיו מאביו חוץ רוחץ אדםהכל

 משום האיסור וטעם ו' סעי' כ"ג סי' אה"ע בש"ע וכ"האחותו
 הוא יצא שמשם נזכר שרואהו שמחוך שם כפירש"יהרהור

 אסור. גיל מאיזה קטן בבן לכן הרהורא ואיכאואשחו

 בשני תלוי א"כ הרהור משום דטעמא ניון ניא"לפיע"ר
 ישן דזה הגדילו גבי דפ"א קידושין בש"סהלשונוח

 רב אמר עזא רב בר אדא רב אמד וכמה התם דאמרינןבכסוחו
 עשרה שחים בן תינוק אחד ויום שנים חשע בת חינוקחאסי
 רום שנה עשרה שחים בח תינוקח דאמרי איכא אחר ויוםשנה
 הב"ח בהגהוח עיי"ש אחד ויום עשרה שלש בן חינוקאחד
 ט' בן ותינוק אחד ויום שנים ג' בח חינוקח קמא בלישנאשגורס

 ויום שנה י"א בת תינוקח גורס בחדא ובלישנא אחד ויוםשנים
 בני"ד לומר יש ולפי"ז אחר. ויום שנה י"ב בן וחינוקאחד

 עמה לישן מוחר ובתו באב התם דמה ובנו באב הכאדמכש"כ
 בביח אביו עם בבן מכש"כ גדלות לשנוח שהגיע עדבק"ב
 פרק איסו"ב בהל' והרמב"ם יוחר, להחמיר אין בודאיהמרחץ
 הבן ונעשה הגדילו רק הגדלוח זמן כלל הזכיר לא הל"זכ"א
 והב"ח צמח, ושערך נכונו שדים שיהיו עד גרולה והבחגדול
 אחח שנה אסור הרא"ש וכגירסח בחרא כלישנא דהילכחאכחב

 סי' ובאו"ח לזכר, וי"ב לנקיבה י"א דהיינו הגדלוח שנוחלפני
 הטור כחב בק"ב בתה עם באם או בנו עם באב קרי"ש לגביע"ג

 וכן מוחר, סימנים הביאו כשלא י"א בח וחינוקח י"ב בןדחינוק
 לתינוקת י"נ שכתכ ט"ס שיש נראה )נפרישה נפרישההקשה
 החמירו דכאן חירץ סק"ב ובמג"א כן( ליתא ובטור לחינוקוי"ג
 יש דהרהור חששא דרק כיון בני"ד מסחברא לכן בעדיוחטפי
 עכ"פ רק בזה להחמיר ואין כלל זה שייך לא ט' בן דבקטןלומר
 בזה, מקילין והעולם יב"ש, בן דהיינו לגדלוח סמוך שנהעד

 בזה להקל העולם סמכו מה על ידע שלא כחב סק"הובפת"ש
 במקוה לטבול שהולכים מעשה ואנשי לחסידים ראינוובאמח
 וכו' לישראל להם הנח לכן בזה חשו ולא בניהם עםכיהד

 עם ביחד ובנהרוח בימים הרוחצים הנאורים האנשיםולהיפך
 שחיה. בבגדי הולכיםבניהם



 י בזי ק"ד ק"ג, סי' אה"עשו"ת ת יבקמד
 זקן לפני קומתו מלוא לקום מדקדקים שאין על שתמהדבמה

 וה והדי נעלמא, הידור איוד לעשות נוהגין רקושינה
 ובש"ע דל"ב קידושין בגמרא כמבואר שיבה מפני לקוםמ"ע
 ע"ה, זקן דאפילו שם בתוס' ר"ת ולפירוש רמ"ד סי'יו"ד

 ילד שדוא דחכם ז' בסעי' דאיתא מה על דסמכו גראהלפיע"ד
 רק קומתו מלוא ר"ל בזקנה המופלג הזקן בפני לקום חייבאינו
 הנ"ל קידושין התוס' בשם בסק"ד הש"ך שם וכתב להדרו,כדי
 חובשי תורה בני סתם לכן חייב. אינו מהזקן יותר חכם הואראם

 נהגו לא זה כגלל כ"כ זקנים מסתם יותר חכמים המהכיהמ"ד
 ת"ח זקנים בפני אבל זקנים סתם בפני קומחם מלואלקום

 וז"ס. קומחם מלוא לקום צריכיםבודאי

 שירידו"
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 חשל"ו כסלוטו"ב

 קדסימן

 ה,נ"
 הרה"ג לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום

 שליט"א כהן בועז ד"ר כמו'המלומד
 יע"א. יארקבניו

 אשתו לגרש שבא בחרש לפניו שבא בעובדא שאלתובדבר
 אליבא כשר שידי' הגט בכתיבת להחנהג איךהחרשת
רהלכתא.

תשובה:

 ופקח פקחת שנשא חרש רקי"ב יבמות נש"ס 1 ריןמקור
 שכונס כשם יקיים רצה יוציא רצה חרשחשנשא

 רב אמר איתא דע"א גיטין ובש"ס ברמיזה, מוציא כךברמיזה
 לאשתו, גט וגוחנין כותבין הכחב מחוך לדבר שיכול חרשכהנא

 דכל משום וטעמא כהנא מדרב לאפוקי שם רגמראומסקנא
 וחשוב לי' אית שבישחא דלתא מדבר ואינו שומעשאינו
 אח דמוציא ו' סעי' קכ"א סי' אה"ע בש"ע איפסק וכןכשוטה,
 רק פיו בקפיצת ולא באצבעותיו שרומז רהיינו ברמיזהאשתו
 סק"ט בח"מ עיין שפתים, בעקימת ולא בראשו אובידיו

 להסופר שיכחוב ידו כתב ע"י לגרש יכול הב"ח ולדעחובפר"ח
 היטב מבינים אנו דעי"ז הראש מהרכנת יותר עדיף דזהודעדים
 אמר בד"ה ע"א רף בחוס' כן ומבואר לגרש, שרוצהכוונחו
 שכן והשיב אשתו אח לגרש רוצה אם בכתב ששאלוהודבחרש
 יעו"ש הענין בטוב מבין שהוא טובה הוכחה בזה בגירושיןרוצד
 והרמב"ם בחרש, ידו כתב מהני רלא עלי' חולק והט"זבתוס',
 דכתיבה דס"ל להדיא מדבריו מוכח הלט"ו גירושין מהל'בפ"ב
 בריקה בעינן לא כחיבה רגבי סובר דהרי מהרכנהעריפא

 רגיטין בפ"ז הרא"ש אולם בדיקה, בעינן הרכנה וגביבנשתחק
 כן והוציא ירו כתב מהני לא אופן דבשום ס"ל י"טסי'

 הוא וכן מהרכנה, גרועה רכתיבה הירושלמיממשמעוח
 כחב אפילו אלא עוד ולא וז"ל הל"ח דגיטין בפ"בבחוספחא
 ונחנודו שכחבוהו אעפ"י חתומו ולעדים כחוב לסופר ידובכחב
 ולעדים כחונ לסופר אומד קולו שישמעו עד פסול לה ונחנולו

 היכא רק הכריע ולא השיטוח ב' הביא בסק"ט והבי"שחחומו.
 אם קפיצה ע"י וגם כחב עיי ג"כ דמוציא י"ל כחב ע"ידכנס

 וכיון הבי"ש כ"כ קפיצה, ע"י ג"כ מוציא קפיצה ע"יכנס
 דס"ל מוכח כן מוציא כן כנס אם דדק לקפיצך ידו כחבדמדמ'
 מהני. דלא קפיצה גבי בפירוש שפסק כמו מהני לא ידודכחב

 ולכחחילה בחרש ידו בכתב להקל אין בודאי לדינאדלפי"ז
 ולא דיעות שני הביא רהבי"ש בריקה החרשצריך

 הרי"ף בשם הגמ"יי לשיטח לכחחילה לחוש מהנכון לכןהכריע
 הבי"ש על חולק הש"ע על בהגהותיו והגרעק"א אותו,דבורקים
 דכעינן מטעמא כתיכה מהגי לא דכנשתתק דפסקינן רכיוןוס"ל

 ע"י אבל בגופו מעשד רהוי הרכנה או קולו ישמעשהסופר
 דלא מטעם רק דעת חסרון משום הטעם אין א"כ לאכחיבד
 שכנס כשם לומר שייך לא לכן כחיבה ע"י לסופר ציווימקרי
 דלא להחמיר התו"ג גם כתב וכן יעו"ש, ליכא סופר ציווידמ"מ

 כחב. ע"י כנס אם אפילו כת"ימהני

 גמגומים כמה ויש לחרש הגט נוסח הביא בסק"ווהפת"ש
 בדאיוח והן בדנוסח הן שונים מרפוסיםושנויים

 גט לכחוב צריך האחרונים רוב הכרעח ולפי לקמן, אבארכאשר
 כמו דעלמא גט על נוסף נוסח רק שזה חרש גט מנוסח חוץרגיל

 הביא וכן דפח"ש כחב וכן ס"ח, ס" הצ"צ בשם הבי"ששהביא
 מו"ה הגאון בשם מש"כ הצ"צ לשון בסק"ט יעקבדישועוח
 קנ"א בסי' דחהש צ"צ בשו"ת ג"כ כתב וכן מקראקאפייבש
 בסי' יעקב השבוח רק ס"ד, סי' הגט מערכח בשר"חמובא
 כותבין דאין ס"ל בחרא במהרורא שבעה והנחלת בח"אקכ"ג
 יעקב דשבוח ודברי לא, וחו ירוחם הרבינו כנוסח רק אחרגט

 החחתונה, על ידו המשנה כל לומר המדה על שדפריזקשה
 חכמים שטבעו ממטבע משנה זה דהרי לומר הדברוקרוב
 מה על נוסף גט שכוחבין בוה איכא ריעותא דאיוהבגיטין,
 כותבין בשמוח בספק פעמים כמה דהרי ירוחם הרבינושכחב
 בלי הוא ירוחם רבינו של דגט מודים כ"ע לאו ובזה גיטיןשני
 הרבה שיש כתב קנ"א בסי' החדש ובצ"צ פקפוקים,שום

 למשל נסתר בלשון הוא הנוסח שכל כיון וה בנוסחלגמגם
 ולא בירה בנפשייכי, ולא בנפשה, ושלטאה רשאה לה,כתבנו
 שם והר"ן ד"ח דקידושין בפ"ק הרשב"א ובחידושיבידיכי,
 בלשון וכשאומר אחרים עם שידבר בגירושין מצינו שלאכחבו
 "לה" דאשה, על ואומר אחרים עם שמדבר כמו הוא הרינסתר

 לא נזכר לא יהוי רי ודן גבי הגט בנוסח להלן וגם"בנפשה",
 בזה, נסתפקו ובגמרא נוכח, בלשון מנאי ולא נסחד בלשוןמיניה
 ג"כ פשוט גט לכתוב מהנכון לכן יעו"ש, פקפוקים כמהועור
 מקרי חרש גבי פשוט בגט רגם לומר מקום ויש כלום מויקולא
 כל הסופר שכתב מה מבין אינו שהחרש דמה כריחוח,ספר
 אח דמגרש כל ראטו כלל ריעוחא הוי לא זה הרי הגט,נוסח
 ברעוח צביחי רכוחב בהגט כחב שהסופר מד מבין הואאשתו
 כלום אומר אינו הרי פבח"פ אנתחי אנח ופטריח ושבקיחנפשי
 הגט כחיבת קודם שאמר מה והעיקר המובן. כלל יודע אינוכי

 החרש גם והרי אשתו, אח לגרש גט לכחוב להסופרשממנה
 לבדקו שיבאו בי"ד צריכין זה ועל ברמיזה זה לרמזיכול

 אחר לכתוב הבי"ד יכולים וזה כהוגן הכל עשה אםולראוח
 רמיזחו וראו אותו שבדקו רריינא אשרחא הגט שלהסירור
 מקום בשום מצינו ולא הכל ווה אשתו את לגרששכוונחו
 והעיטור והרי"ף שהגאונים כיון אך להבין, צריךשהמגרש
 הגט שבחוך הנוסח ירוחם הרבנו שהביא כמו לשונםמביאין
 עדים ולא אוחו חותמים והבי"ד ברמיוה נעשה שהכל נכתביהי'
 גוסף פשוט גט אנל נכון, היותר הדדך הגאונים קנלת לפיווהו
 איך למעשה נבוך אני ועדיין בזה. צ"ע לכן מזיק אינו זהעל

 קנ"א בסי' החדש בצ"צ וראיתי קודם, לסרר גט איזהלעשוח
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 או ס"ח בסי' הצ"צ כמוש"כ גיטין שני לכתוב אם וטרידשקיל
 והוא יעקב, השבות כמוש"כ ידוחם רכינו כנוסה אחדרק

 גט מסדרין דקודם מדבריו שם והנראה גיטין שני לכתובהסכים
 הבי"ש מלשון נראה וכן רי"ו, בנוסח נוסף ואח"כסשוט
 כתב לה נותנין ואת"כ דמש"כ פשוט גט מסדרין שקודםכסק"ט
 הבי"ד על שנחתם חרש הגט זה המובן הבי"ד ע"י אותהשגירש
 רהגט כן נראה ס"ח סי' בצ"צ המובא התוסיו"ט מלשוןוכן

 ולשון וז"ל החשובה באמצע שכתב חרש להגט קודם הואסשוט
 קאי עצמו בפני שנכחב אגיטא הטופס בזה שכחוב רנאגיטא
 מלשון נראה וכן קודם, פשוט הגט כתנ שכבד משמע-

 הגט סדר דקודם החוסיו-ט לשון בקיצור שהביא יעקבהישועוח
 המקומות בכל נראה וכן יעו"ש, הנוסף הנוסח ואח"כפשוט

 והחוסיו"ט. הצ"צ דברישהובאו

 בשערים נורע ספר רברי בסוגריים הביא הפח"שאולם
 לוכלין אכד"ק ו"ל אשכנזי כעריש מו"המהגאון

 לכחוב צוה סלאנימא בעיר חרש גט לסדר לידו שבאשכתב
 לידה ולמסור ירוחם הרבנו כנוסח לכחוב ואח"כ פשוט גטקודם
 י"ב סי' בחאה"ע ורדים גי2ח תשובח הביא ואח"כ החרשע"י
 וגם פשוט, גט ואח"כ חרש הגט קודם ליחן החליטשהוא
 הססדדיים מגדולי ג"כ הביא סי' גט מעדכחבשד"ח

 ואח"כ ירוחם רבנו של הנוסח שקודם הנ"ל ורדים הגינחכמו שכתב~
 לכאן סבדא יש כי בזה להכריע קשה באמת לכן פשוט,גט

 יש להקדים איוה בזה גדולה קסידא דליכא כיון ולפיע"דולכאן,
 יצילנו התודה ונוחן חדש, הגט ואח"כ פשוט הגטלהקדים

 השאלוח, וסדר הנוסח פה ורצוףמשגיאוח,

 קהסימן
 חרש מלאכח בספר שהביאו כפי ירוחם הרבינו של הנוסחוזה

 וסופרים, ססרים מפי הנ"ל המחבר שהגיה חיקוניםעם

 שנת הראשון אדד לידח יום ועשדים בשנים נשבחבשניא(
 אלפיםחמשח

 מונין שאנו למנין עולם לבריאח ושש ועשרים מאותושבעב(
 יאדק בנואכאן

 דינא בי אנחנו האדסן נהד ועל ימא כיף על דיחבאמחאג(
 חחימיןרלתחא

 קדמנא אחא כד הוינא כחדא חלחאבמוחנד(
 המכונה מאיר דמתקרי הלוי מאיר ישראל כן אהרןמשהה(

מאדיס
 ליה דאינסיבא אברהם בח שרה להוציא ורמז ליהורמזנאו(

ברמיזא
 גמורה מגורשח למהוי דנא גיטא לה כתבנא לנאומדרמזז(
 גבר לכל להחנסבא למהך בנפשה ושלטאה רשאהוחהאח(
 ולעלס דנן יומא מן כידה ימחא לא ואנש תיצכיןיט(
 שבוקין ואגדח פטורין גט לה יהוי דיורןי(
 אדם לכל מוחרח היא והרי דרבנן כחקנחא חרוכין וססריא(
 וישראל. משה כרחיב(

 במה שמה יש אנל חרש גט נוסח ג"כ הניא סק"זבפת"ש
 בחיבת האחרונים, שכתבו ממהשינויים

 יו"ד בלא איחא ובסח"ש הסמ"ך אחר יו"ד כחבנו"דאינסיבא"
 כחבנו ורמזנא סוסיח נו"ן בלי נכחב ובסח"ש דחתימיןובחבח
 בפח"ש "ריחיצבי" יו"ר מלא ובסת"ש המ"ם אחר יו"דבלא
 איחא והחם החי"ח אחר באל"ף כחבנו ימחא חיצביין, דיאיחא

 לכן שינויים. דפוסים בכמה ראיחי גוסא ובפח"שבה"א,
 הנ"ל הספר חרש המלאכח כנוסחח לכחוב המחוורלפיע"ד
 הססר אבל החמישית, בשדרה 'ארק בנוא הספרים בעקדראיחי
 רק משהו, ממנו לראוח וקשה באמצע ונקרע מטושטשהיא

 ליתא ירוחם, הרבינו בנוסח מש"ש, בספר ממנו העתקראיתי
 מגדולי הרבה אבל וישראל" משה "כדח האחרונההשורה

 הגט שכל אעפ"י וישראל משה כרח לכחוב כחבוהאחרונים
 וצונו מברכין אנן דמדרבנן מידי על גם מ"מ מדרבנןהוא

 יעקב בישועוח וגם וישראל, משה כדח לומר ג"כ שייךממילא
 וג"כ ירוחם רכינו הגט נוסח מכיא סק"ט הקצד בפי' קכ"אבסי'
 מכיון מודעות ביטול ואודות הפת"ש ממש"כ שינוייםבקצח

 וכחיבה בקריאה מלומד הוא כת-ר שכחכ מה כסישהחדש
 כחב שע"י מהנכון לכן מודעוח ענין גם לו להסבירויכולים
 כל דעתו על עולה שלא אעפ"י טוב מהיות המודעוח כליבטל
 מודעוח ענין ג"כ יודעים שאינם ע"ה כמה שיש כיון והענין
 מודעות שיכטלו זה ענין להס להסניר דוקא מקסידיםמ"מ

 מענין יודע אינו החרש דוראי אע"ג מהם גרע לאוהחרש
 יודעים אינם אדם בני סחם גם כי לי' לחשודי חיחי דמהימודעה
- מודעה,מענין  השני. גט יסדרו הדאשון הגט סידור ואחר 

 של הסרר עפ"י חרש הגס לסדר השאלות כל אנארועתה
 פשוט. גט בנוסח נקיהקב

 אח לגרש רוצה אם רמיזה ע"י בשאלוח להחרש לנדוקיש
 ענינים בשאר ואח"כ גירושין הענין מבין הוא ואםאשחו

 דהגמ"יי דכיון בזה וכיוצא בפירוח בדיקה וגם הגט מעניןשאינן
 שצריך דוקא הקפיד י"ג בס"ק בבי"ש המובא הרי"ףבשם

 בזה. להקל אין לכןבדיקה

 כדלהלן: בשאלוח מחחילין הנריקהדאחר

 נהרהד שעמו הדיינים לשני אומר הרב כ"ו( סי' נקי )כקבא(
בחשובה.

 לאשחו גט ליחן רוצה אם להחרש הרב ירמו ל"ו( )בק"נב(
 הן. בדמיזהוישיב
 כחב. ע"י להיות יכול מודעוח ביטולג(
 כלי וכל והקולמוס והדיו הנייר אחר ע"י יזכה הסופרד(
 והחרש החרש ליד הכל הזוכה ימסור ואח"כ להחרשכחיבה
 הסופר. ליד הכלימסור
 להסופר כתיבה וכלי והדיו הנייר שיתן לההרש הרכ ירמזה(
 והאשה לאשחו גט הסופר שיכחוב דצונו אם בשאלה לווירמז
 ואם החרש של הרמיזה ענין היטב שיתברר בכדי שמהחעמוד
 הן, הבי"ד בפני להסוסר כן ירמוו והחרש לגירושיןכוונתו
 אעשה. כן הן להחרש לו משיבוהסופר
 על יחחמו שהבי"ד רצונו אם להחדש ברמיזה הרב ישאלו(
 נרמיזה לו ישינו והבי"ד הן, ידמוז והחדש הסופד שיכחונהגט
 והקולמוס והדיו הנייר להסופד ההרש ימסור ואה"כ נעשהכן
 להסופר. כתיבה כליוכל

 מצווין אנחנו גם פב"פ הסוסר אתה להסופר יאמרו הבי"דז(
 כחוב פבת"ס אשחו את בו לגרש החרש לפב"פ גט לכחובלך
 אעשה. כן משיב והסופר גירושין ולשם ולשמה לשמו הגטאח
 הגט על נחחום אנחנו שעמו הדיינים לשני אומד הרבח(

 אשת אח לגרש פב"פ המגרש לשם סב"ס הסופרשיכתוב
 גירושין. ולשם ולשמה לשמו ונחתוםפבח"ס
 ופב-פ סב"ס בי"ד אחם אלי שמעו להבי"ד אומר הסופרט(
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 לגרש פב"פ המגרש בעל לשם עושה שאני התיקונים 3לופב"פ
 גירושין. ולשם ולשמה לשמו הכל מתקן ואני פנת"פ אשתואת
 ארוכות שורות י"ב והשרטוט התיקונים כל עה2ה הסופרי(
 הבי"ר. חתימת עבור קצרות שורותוג'

 אחם אלי שמעו אומר וקודם הגט לכתוב יתחיל הסופריא(
 המגרש בעל לשם זה גט כותב הנני ופב"פ ופב"פ פב"פבי"ד
 ולשמה לשמו אותו כותב ואני פבת"פ אשתו את בו לגרשפב"פ
 גירושין.ולשם
 קנ"ח. סי עד נקי בקב הסדר עפ"י הגט כותב הסופריב(
 שיחתמו. קודם הגט יקראו הדיינים קנ"ט( סי' )ק"ניג(

 הדיינים לשני יאמר שחותם הדיין ק"ס( סי' ונקי )קביד(
 בעל לשם וה גט מותם שאני ופנ"פ פב"פ אתם ראושעמו
 אשתו את בו לגרש גט לחתום ברמיזה לי שצוה פב"פהמגרש
 ויחחום גירושין ולשם ולשמה לשמו אותו חותם ואניפבת"פ
מיד.
 וכל השלישי הדיין גם וכן השני הדיין גם יאמר ככהטו(
 שא"צ אעפ"י קס"א( סי' )ק"נ חבירו חתימת לראות יכווןאחה
 חתימתם.לקיים
 סי' עד קס"ב )מסי' הגיטין בכל כמו זה בגט ינהגו אח"כטז(
רט"ז(.
 כמבואר בישיבה להיות שצריך בי"ד כדין ישבו הבי"דיז(
 כ"ח. סי'בחו"מ

 סי' עד נקי בקב רי"ז מסי' שנרשם כמו יעשו הבי"דיח(
רכ"ו.
 האשה מידי למעלה ידו שיגביה להבעל ירמזו הבי"דיט(
 לידי הגט נותן שהבעל איך ראו שעמו הדיינים לשני יאמרוהרב
 רכ"ז(. סי' )ק"נהאשה

 רל"א. סי' עד רכ"ז מסי' בק"נ שכתב כמו יעשו אח"ככ(

 ולא אשתו את מגרש הוא זה שבגט להחרש הרב ירמזכא(
 לאשתו ירמז בעצמו שהוא לו וירמז אשתו מהיום עודתהיה
 סי' )ק"נ ידיה לתוך הגט בנחת ויפיל זה בגט מגרשהשהוא
רל"ב(.
 ידך קמהן הרב לה יאמר בידיה שהגט לאחר אח"ככב(
 ותכניסנו טפחים ג' למעלה ידיך שתי ותגביהי הגט אתוהתזיקי
 בקב ראשק גט סדר סוף עד ומכאן רל"ה( סי' נ )ק" הסרבלתחת
נקי.

 מה ולפי אחר גט ליתן שצריך להבעל מרמז הרב אמ"ככג(
 כמו פשוט הגט להקדים יותר נכון העני' דלרעתי לעילשביארנו

 ליתן כך ואחר רמיזה ע"י בשאלות הסדר כפי ויעשו הגיטץבכל
 ירוחם. ברבנו הנוסח כפי הגאונים כתקנת חרשגט

 קיסימן
 סיץ ט"ז תשל"ד בהעלותך עש"קב"ה,
 ידידי לכבוד והמשכה בדביי' ובדכהשלום
 פלדמן מענדל מו"ח המפודסם הדה"גמכובדי

 יד'א. בבאלטימאד דבשליט"א

 וכפי עוועלין המכונה חוה המתגרשת נשם הנכתב הגטכרכר
 איטא - מעריסה - בשם נקראה היא כת"רשחקר

 שמה שינתה הספר לבית ללכת התחילה כאשר ואח"כלאה
 פסול. הגט הרי ר כת" ולדעת עוועלין נקראה היא כל ובפילחוה

תו2יבה,

 נשתקע כבר הרי לאה איטא השם דהנה בזה לפיע"יהנראה
 שם בכותב סקל"ז קכ"ט בסי' והבי"ש הלבושולרעת

 מ"מ ג"כ כל בפי שנקראת השם כשנכתב אפילו פסולהנשתקע
 מינץ דהמהר"ם אעפ"י דידה לגבי אחר כשם הוי דזהפסול

 מעריסה ששמה אשה גבי בכיה"ג מכטדר ס"ד סי'בתשובה
 וכתב נשתקע צפורה והשם פרובה כל בפי ונקראהצפורה
 כהלבוש וס"ל עליו חולק והבי"ש פרובה המכונה צפורהלכתוב
 כל, בפי שנקראה פרובה ג"כ שכתנ אעפ"י נכיה"גדפסול

 הטי"ג עליו שתמה ממה הבי"ש דברי להצדיק כתבתיובתשובה
 סי' אה"ע חלק בי"א שו"ת בספרי בזה עיין ס"ק ב' אותבש"נ
 אץ בני"ד וכן צודקים דשניהם באריכות שס שביארתיקכ"ג
 שמה שינתה דכבר כיק נשתקע שכבר לאה איטא כלללכתוב
 הנשתקע, בשם לפסול החמירו הנ"ל הפוסקים ולשיטתלחוה,

 גדולי שכתבו מה עפ"י העריסה שם לכתוב נהגינן אנןאכן
 הגאק ותלמידו החת"ס והגאון בנעט מוהר"מ הגאוןהאתרונים
 דבר דלכל כיון העריסה שמות לכתוב דנכק שיקהמהר"ם
 בשו"ת כמבואר העברי בשם משתמשים הם הרישבקדושה

 ושינתה לביאה מעריסה אשה שם גבי ל"ח סי' חאה"עחת"ס
 המכונה לביאה לכתוב ופסק הגויים לשם להתדמות ללאנישמה

 אינה נפש ובשאט ישראלי שם היה מעריסה ששמה כיוןלאני
 ממנה נעקר לא העברי שם אבל העברי בשם להיקרארוצית
 בחאה"ע בתשובה בזה חוכך הד"ח הגה"ק וגם בחת"ס,יעו"ש
 העריסה שם תמיד לכתוב הורו באירופה והגרולים קנ"ח,סי'
 תשתכח שלא וכדי לנכרים התדמות של המתלה שהתחילהבומן
 הדץ מצד גיסא ולאידך ההתבוללות, של הים בתוך ישראלשם
 ראיה להביא בתשובה כתבתי ואני הנשתקע, שם לכתובקשה
 מדברי אחר בשם שיקרא אעפ"י העברי שם לכתוב יכוליםדכן

 נקרא כך ואתר אליהו מעדיסה ששמו כמו פ"ו שורשהמהרי"ק

 דשם דכיק ופסק באלי המכונה אליהו בהגט וכתבו באלי כלבפי
 בשם נויע לא שהוא אעפ"י לכן כינוי רק בעצם שם אינובאלי
 ששמו היויע דכל משום נשתקע חקדב ולא כשר הגטאליהו
 כמו אליהו לשם יאמינו וכך אחר שם לו שיש יורעבאלי

 אליהו לכתוב יש דלכתחילה סיים לכן אחר, לשםשיאמינו
 יעו"ש. באליהמכונה

 שם לכתוב להתיר הגדולים כרכרו כרכורים כמה חזיופוק
 אין בדיעבד עכ"פ אבל כל, בפי בו נקרא שאץהעריסה

 איטא בני"ד נכתב שלא מה על בזה לחשוש וסברא טעםשום
 להיקרא אחר עברי לשם שמה שינתה שאח"כ כיק ועודלאה,
 לכתבו ואץ נשתקע לאה איטא השם לכ"ע מקרי בודאיחוה

 שם יזכר שלא טעמא תו דליכא הנ"ל הגדולים לפי"דאפילו
 אחר. קודש לשם דשינתה כיקישראל

 התניכה רק לכתוב צריכים הי' לכתחילה דמילתאולקוו2טא
 דכיון גרידא עוועלין רההנו אותה קוריןשהכל

 שם לכתוב אם להתיישב וצריכים עריסה שם הי' לא חוהדהשם
 כיק לכתוב א"א בודאי תוה דמתקריא עוועלין ולכתובכזה,
 לכן דמתקריא עליו לכתוב יכולים איך חוה בשם נקראהשלא
 שהשם אעפ"י כשר עוועלין המכונה תוה כבר שנכתבכיק

 ששינתה קודם עוועלין שנקראה כיק לחוה כינוי אינועוועלין
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קמז י ב

 המכווה אם והווב"י הבי"ש בין המחלוקח וידוע לחוה,שמה
 לנתונ הגדולים הנריעו כנר אנל השס, על או דארם עלקאי
 דבכיה"ג כחב קכ"ט סי' שבג"פ ואעפ"י המכווה, בכיה"גגם

 לפיע"ד וראה אמום דמחקרי כותבים בפ"ע שם הואשהכינוי
 בפ"ע עצם שם הוא שהכיווי היכא רק הוא הג"פשכוונח
 וראה לישראל ולא לנכרים עצם שם שהוא מה אבללישראל
 ע"ד( )בישעי' הרד"ק מדברי וגם המכווה, לכחוב הסבראמצד
 ובשם הפסוק על ח"י( סי' אה"ע חח"ם בחשובח גם)מובא
 הוא, ישראל כי ויאמר שמו יכסה הרד"ק פי' יננהישראל

 מפניהם ישראל.וייראו הצלחח יראו כאשר הנכרים כיוהמובן
 וכיון הוא, ישראל כי יאמיוו למען ישראל בשם א"עיכנה

 כיווי הכתוב קראו ישראל שם לעצמו הבוחר עכו"םשאפילו
 לא כינוי רק לו וקרא שאינו נכרי שם לו הבוחר ישראלמכש"כ

 הרמ"א לשיטח ואפילו המכונה, לכחוב מסחברא ולכן עצם,שם
 או המכונה לכחוב אם הספק מקום דבכל פ"ד סי'בחשובה
 קריאה לשון כי כיווי כ ג" כולל שזה דמחקרי לכחוב ישדמחקרי
 לכחוב יוחר דטוב נראה מ"מ זה בשם נקרא להיוחו הכלכולל

 מי כחב כ"ב סי' שם אנשי חירושי בס' דהנה בכיה"ג,המכווה
 ולשיטח דמחקרי עליו לכחוב יש אלטר שם לסגולה לושניחן
 אלטר המכונה לכתוב יחכן איך השם על קאי דהמכווההבי"ש
 ווראה יעו"ש, אחר לשם כינוי ולא עצם שם הוא דאלטרכיון

 לכחוב מם הארם על קאי דהמכווה דס"ל הווב"ידלשיטת
 ק"א בסי' בעצמו כחב חא"ש בעל הגאון והרי אלטרהמכווה
 רק עצם לשם לו ניחן לא זה ששם וטעמו אלטר המכונהלכחוב
 ואין עצם ולא טפל הוי מסילא עה"ר מפוי הקודש שםלהסחיר

 הכל האוגליים שמוח כל דבריו ולפי יעו"ש, שמוח שאר ריןלו
 צריך ממילא ישראל שמוח אח לכסוח רק עיקר שאינםיורעים
 העלמה פירושו שכינוי הרד"ק דברי לפי ובפרט המכונהלכחוב
 אכנה לא אדם ואל כ"א( )ל"ב איוב ברלב"ג ג"כ ועייןוכיסוי,
 דמסחבר כחב פ"ב סי' א"ח ובשו"ח שמו, אעלים לאפירושו
 בשם שיתכנה פירושו במקרא יכנה רלשון ואמר אם כןלומר
 יצא פעל כמובן יכונה ישראל ובשם לומר להכחוב הו"לישראל
 בשם שיחכנה והייוו השם כינוי מלשון לא הוא שהפירושוש"מ
 בו שוקרא שמו ויכסה יעלים ישראל שבשם ורקישראל
 משה ובדבר ק"ג סי' חאה"ע בי"ש בשו"ח וראהבגיותו,
 וראה עכ"פ יעו"ש המכווה לכתוב שהסכימו מ"ז סי'מהדו"ח

 משחבש. לא הכי דכחב מאן אופןדבכל

 מוכח יכנה דמהמובן הרד"ק פירוש ילפי כחנוווכבר
 כווב"י ודלא הבי"ש כדעח השם על קאירהמכווה

 ישראל שם על דגם צ"ל הגרים על רקאי שם לפירש"יאולם
 הזה השם את לו להחזיק רוצה הגר שהרי כינוי לשוןשייך

 גמור.לשם

 לועזי ואחד עברי אחד שמות ב' לה שיש באשהולכתחילה
 העברי בשם ומיעוט הלעז בשם לה קוריןוהרוב

 שתלוי קנ"ג נסי' נספרי הונחחי ננד קודם לכתונ מדםאיזה
 אשה גבי קכ"ט סי' בד"מ והרמ"א הב"י מרן ביןבמחלוקח
 דלהב"י לוריירל שמה שיוחה ואח"כ שמחה מעריסהשנקראה
 בו לה קורין שרובא מהשמות דאיזה הרוב אחר בזההולכין
 ועל העברי שם מקדימין תמיד ולהרמ"א להקדיםצריכים
 הלבוש בשם הביא בסקל"א והבי"ש המכווה, כוחביםהלע"ז
 ראזלינן ושרה מרים גבי בגמרא דאמרינן והאי כהב"י,להכריע
 איזה מכריע הרוכ לכן הקודש מלשון ששניהם מפני רוכאכתר

 מ"מ השם באותו לה קורין רובא אפילו לעז בשם אבללהקרים
 וכן ט"ז בסעי' הרמ"א להלכה הכריע וכן העברי לשםמקדימין

 לכן הבי"ש. כהכרעח בסק"ה בר"י למהר"ם בסה"גהוא
 לכתתילה. נשר הגטלפיע"ד

 להשחדל טוב מהיוח האשה ליר ומסר לא הגט שעדיין כיוןאך
 שויחן חוה השם זה אם לפקפק יש עריין כי אחר גטלסדר

 ובודאי דמעוטא, מיעוטא אפילו זהו אם בביה"ס המורה ע"ילה
 ולכן זה בשם לה קרא שהמורה רק כלל זה בשם השחמשהלא
 רמיעוטא מיעוטא שרק ושם העריסה, שם אח משקע זה שםאין

 עברי. שם שהוא אעפ"י השם לעיקר לעשות אין להקורין

ירידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קזסיכזן

ב"ה,
 הרבנים ידידיי לכבוד והמשכה ברביי' רבשלו'

 הבי"ד חברי הערה עיני קע"י מנהיגיהגאונים
 מהללו כפי כ"א דאמריקא הרבנים איגורשל
 זינגר והר"ר גרינברג מאיר מוה"רה"ה

שליט"א.

 את לפוינו ששפך פב"פ בהבעל לקדמוא דאחא נדברעיינתי
 שנחפרדה שוה משמנה יוחר שזה איך שיחומרי

 ולא להו מיחדר לא כי אשחו זו ביחו אח לעזוב והוכרחהחבילה
 מריבוח של שלשלח היו ימיהם וכל כלל ביויהם שלוםהי'

 הי' הרופאים ועצת אנושה כמהלה שנתלה עד הרף כליוקטטות
 ליה בעיוא אמרה היא כי לחייו סכוה הביח כי ביחו אחלעזוב

 הוזמוה האשה אזרחי, בדיווארס זמ"ז ופרדו ואז ליהומצערנא
 להופיע, אופן בשום רצחה ולא פעמים כמה שלנו מבי"רגם

 שבשום עמדחה אח להצהיר בפויו שלא לבי"ד באה אחחופעם
 ולא לההגרש לא הבי"ד מפי שיצא דבר לשום תצייח לאאופן

 לאחד עולם עד לראוחו ולא וקמחה לוקום ברצווה כילהשלים
 העמוד לא שבאם בה החרו ואח"כ הבי"ד, אח עזבה זוהצהרה
 אחרח אשה לישא רבנים ק' של היחר להבעל יינחן לד"חעמו
 ולא סוררה כחף ותנה ההתראות כל ואחר וישראל משהכדח

 ולא אזרחי דיווארס שהשיג שאחר עקא רא אך לכלום,שמעה
 נלי אחדח אשה עם החקשר וישראל משה כדח גט להשיגיכול
 להיוח שיוכל היחר לו להמציא לפנינו בא ועתה וקידושיןחופה
 ולמצוא בדיוו לעיין מאחוו וביקש וכדין כדת ובחומהבעזר
 ולשוב יהודאין גוברין כאודח לחיוח שיוכל למכתותרופה
 זה וקידושין חופה ובלי חרר"ג הכפול חטאו על שלמהבתשובה

 השאלה.תורף

 להזדקק מחוייכים דכי"ר אם א( דלהלן: הפרטים לנארעלינו
 חופה בלי אישוח חיי אם ב( בחדר"ג. שמעללעבריין

 שעבר מי ג( דרגמ"ה. החרם בכלל והוא כפילגש הויוקידושין
 דאי אמריון ולא חופסין הקירושין אם אשתו על אשהוקידש
 אם ד( כלום. במעשיו דאין בע"כ בגירושין כמו מהוי לאעביר
 לאמח עדוח וגבה שלא כיון לו להתיר טעוותיו עפ"י יסודיש

דבריו.

 מהר"י בתשובת שכחב עפי"מ לומר יש ריהטא לפוםא(
 במינקת להקל י"ג סי' אה"ע ברמ"א המובאמיוץ
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 הכי מחטא להצילה ככדי הנקה חדשי כ"ד קודם להינשאמזנה
 כלי אשה עם ידור שלא כד' לו להזדקק להנ'"ד דיש י"לנמי

 אשה לו במייחד גם סעי"א כ"ו בסי' הרמ"א ולרעחקירושץ,
 וגו' קרשה חהי' דלא בלאו ראורייחא איסור הוי קידושיןבלי

 שם והבי"ש הח"מ שכחבו לפי"מ ואפילו הרמב"ם,לשיטח
 בהגר"א עיי"ש איכא עשה איסור עכ"פ מ"מ לאורליכא
 ימיהם דכל היכא מ"מ מררבנן רק רהוי למ"ר ואף ח'סוסי"ק
 אוחם להציל כדי קל איסור לעשוח שהקילו מצינו באיסוריהיו

 לחקנח להזרקק שצריכים לומר מצינו ולפי"ז תמידי,מאיסור
 עפ"' חרר"ג להחיר הבי"ר ביר כח דיש היכא ובפרטעבריין
 כלל איסור שום יעשו ולא הש"ע בעלי רבוחינו הפוסקיםדברי

 להפרישו מחוייבים נמי ואפשר לו, להזרקק שיכוליםמכש"כ
מאיסורא.

 בביח רמבואר מזנה במינקח להחם רמי דלא י"ל אךב(
 של מעוון רבים הצלח משום הקילו רלהכי שםשמואל

 חקנח בזה ולבטל להקל מצינו לא נפשה הצלח משום אבלזנוח
 אמרו זה ועל חמורה הכי עבירה הצלח משום אפילוחז"ל

 שכתב ל"ו סי' אה"ע חח"ס בשו"ח ועיין וכו',  לרשעהלעיטהו
 היכא אלא האשה תקנת משום להתיר שאין מינקת כעניןג"כ
 וכאשר יעו"ש. הגויים בין ליטמע שלא החינוק על חששדיש

 במחלוקת תלוי זה דדבר לומר לפיע"ר נראה זה בעניןהחחקיחי
 כרם גבי שני מעשר מהל' פ"ה בריש במשנה וחוס'הרמב"ם
 רברים במה דשב"ג אמר ארמה, בקוזזות אוחו מציינץרבעי

 הנלקט כל ואומרים המעוח מניחין והצנועים בשביעיחאמורים
 בשנח רק לרשב"ג ממילא האלו, המעוח על מחולל יהאמזה

 לגזול להכרם להבאים שנים בשאר אבל החקנה עשוהשמיטה
 באיסור, לאכול ויניחום וימות לרשע הלעיטהואמרינן

 פירש הלקיטה קודם הילול של התקנה שעשוולהצנועים
 זה עושים הם השמיטה בשנח שענינו שם בפיהמ"שהרמב"ם
 הרע"ב פי' וכן וכו' שיפדה שרינו רבעי כרם ברשוחםכשיהיה

 קאו. ג"כ השמיטה אבשנח רהצנועיםג"כ

 כחבו והצנועים בחוד"ה רס"ט ננ"ק החוס' אולםג(
 הם א"כ רבעי בכרם נוהג שביעיח ראםלהקשוח

 רהצנועין צ"ל לכן לחלל, הבעלים יכולים ואיך ההפקר מןזוכים
 דלהרמב"ם לומר יש לכן בחוס', יעו"ש קיימו שבוע שניאשאד
 שבוע שני בשאר אבל חקנה הצנועין עשו הפקר בפירוחדרק

 רהלעיטהו עבירה עובדי עבור כלום לחקן א"צ לגזולשבאים
 עשו השנים בכל רהצנועין החוס' לפ" אבל וימוח,לרשע
 גם מ"מ גזלנים המה להכרם שהבאים אעפ"י חילול שלהחקנה
 זו במחלוקח חלוי בני"ד ועפי"ז לחקן, צריכים עבירהלעוברי

 ולחוס' לע"ע לחקן א"צ רלהדמב"ם לעבריין לחקן צריכיםאם

 הוא החקנה רהחם ואעפ"י לעבריינים, גם לחקן צריכיםכן
 בחטאו מושרש כבר הוא ובני"ר ועץ עבירה לידי שיבואוקודם
 שאנו ואפשר פשעו על חטא מוסיף ויום יום בכל הדימ"מ

 כי"א שו"ת כספרי כזה מש"כ ועיין לכוא. לעתיד לתקןצריכים
 נ"ג. סי'או"ח

 רל"ט בסוכה הכפ"ח קושייח ליישב בזה 1אד11ח1אר(
 מהל' בפ"ח שפסק הרמב"ם עלשהקשה

 פירוח מע"ה ליקח ראסור בסוכה כהברייתא הל"ישמיטה
 שהוא כל אפילו לע"ה שביעיח רמי מוסרין שאין לפישביעית
 דלמה הכפ"ת והקשה שביעיח, בקרושח אותן יאכל לאשמא
 מעוח הרי יאמר כבר מסר דאם זה פרט גם הרמכ"ם הביאלא
 ואוכלן ובא ביתי בחוך לי שיש פירוח על מחוללין יהיוהללו

 ראין הנ"ל דברייחא בסיפא שם כדאיחא שביעיחבקדושח
 נטע גכי כן ס"ל הרמכ"ם והרי וכו', שכיעית פירותמוסרין
 בפ"ה כהצנועין שם דפסק הל"ו שני מעשר מהל' בפ"טרבעי

 מפירוח הנלקט כל ואומרין המעוח אח רמניחין שנידמעשר
 בין ולחלק ועכצ"ל הללו, המעוח על מחולל יהא הללורבעי
 ברשוחו שאינו דבר מקדיש ארם ראין דאעפ"י להקדשחילול
 ומחורץ בפניו, שלא לארם רזכין זכייה מטעם לחלל יכולמ"מ
 קנ"ו בסי' להרמב"ן המיוחסח בחשובה שהקשה מהבזה

 שאינו רבר לחלל שיכול וכיון שם הכ"מ מרן ברבריכמבואר
 פירוח גבי גם הזו העצה ג"כ הרמב"ם כתב לא אמאיברשוחו

 ביחו. בתוך לו שיש הפירוח על לחללשביעיח

 רק התקנה עשו דהצנועק הרמנ"ם שפסק לפי"מ ברםה(
 הלעיטהו אמדינן שבוע שני בשאר אבלבשכיעית

 רק לגזלנים, אחראין אנו ואין לגזול שבאו כיון וימוחלרשע
 שביעיח פירוח גבי לכן לחקן, מחוייבין הפקר שהכלבשביעיח
 לסחורה ולא דלאכלה העשה על עבר דע"ה כיון מע"השלקח
 יכשל שלא עבורו חקנה לעשוח לנו אין שביעיח פירוחומכר
 שבאים היכי חקנה לעשוח צריכק אנו שאין כמו שביעיחבדמי
 עבירה, לעוברי אמראין אנו ראין כרכעי יכשלו שלאלגוול

 משום לע"ה שביעיח דמי למסור אסור שלכחחילהואעפ"י
 בסוכה רש"י שכחב כמו מכשול חחן לא עור אלפני עברדקא
 שום עליו אין לע"ה שביעיח דמי ומסר שכח באם מ"משם

 הרמב"ם השמיט דבכוונה י"ל לכן עבירה, עוברי לחקןאחריוח
 לשיטת אולם ביחו, בחוך לו שיש פירוח על חילול שלהחקנה
 קיימי שבוע שני אשאר גם דהצנועין דס"ל הנ"ל בב"קהחוס'
 גם לחקן צריכים מ"מ גזלנים המה להכרם שהבאיםואעפ"י
 היכא עצה בברייחא איחא שפיר ולכן עבירה, ועוברילהגזלנים
 הפירות על אותם שיתלל לע"ה שכיעית דמי ככר ומסרששכח
 יהי' וממילא שביעיח, ברמי יכשל לא שהע"ה בביחו לושיש
 כן, ס"ל שלא מכיון והרמב"ם החוס' לשיטח זו מברייחאראיה
 קושייח שפיר ומיושב הנ"ל הברייתא של הסיפא השמיטלכן

 לפיע"ד. וז"ב הרמב"ם עלהכפ"ח

 שדיח לא ראי משום שהקילו לחז"ל מצינו גיסא 1לאידךו(
 בש"ס כדמצינו גדולים יוחר לחיובים אחיליה

 בגמרא ואמרינן לנכרי כיסו נוחן בררך לו שהחשיך מישבח
 וי"ל ברה"ר. אמוח ר' לאחויי אחי לי' שריח לא דאיבטעמא
 נחרופפה שהאמונה בעוה"ר רהאירנא המצב לפי ג"כבני"ד
 לירי אתי לי' שרינן לא אי למיחש ואיכא מאחנ"ינהדנה
 גוררח ועבירה בחטאו מחירש ולהיוח חמורוח יוחרעבירוח
 ער והיחרים קולות אחרי לחפש עלינו שמוטל אפשר לכןעבירה
 בירינו שאין וראי אבל חוה"ק, דין עפ"י להקל שאפשרכמה
 לחמורוח יבוא שלא זה בחשבק ח"ו קל איסור אפילולהחיר
 שיחירו זה סמך על חפץ שלבו מה יעשה ואחד אחר כלדא"כ
 בענין של"ד סי' ביו"ד הט"ז במש"כ ועיין יוחד, יחפרץשלא
 פריצים רשכיחי ממקום שנשאל כ' שער כעקרה ועייןזה,

 בעון יכשלו שלא כרי פנויוח וונוח להתיר הבי"ר ורצובעריוח
 כל בי"ר ברשוח שלא הנעשה גדול חטא כי והשיב איש,אשח
 חטאח הוא בי"ד ברשוח הנעשה קטן חסא אבל נקייםישראל

 בני"ר כי והגם יעו"ש, בגכעה ופלגש סדום עון הי' וזה הקהלכל
 חמור ענין הוא חרם מ"מ איסור נדנור שום לעשוח הבי"רא"צ

 ור"ל. בו להיזהר מאודוצריכים

 בלא אשה עם שרר בזה חדר"ג על עבר אם לעיין 1'שז(
 אם פלוגחא איכא בפילגש דהנה וקירושיןחופה
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 דגם פסק י"א סוס"י דיבמוח בפ"ב דביש"ש בזה גזררגמ"ה
 כ"ד אות א' סי' ב"י בהגהוח ובכנה"ג חדר"ג איכאבפילגש
 עליהם חולק והוא בפלגש חדר"ג דאיכא אומרים שישמביא

 מחקריא לא ואשה אשתו על אשה לישא רק גזר לאדרגמ"ה
 גדולי ובחשובת יעו"ש, ובכחובה וקידושין בחופהאלא

 עיין החרם בכלל פילגש אם בזה חלוקוח דיעות ישהאחרונים
 יעב"ץ והגאון זה, בענין נביאים חבל שמביא א' בסי'באוצה"פ
 להחיר להוכיח האריך ח"י ס"ק ט"ו סי' בח"ב שאי"עבספרו
 שיש כמי דאפילו אגכ בדרך כתכ דכריו ונתוך כוה"ז, גםפילגש
 בסכינא ופסק חדר"ג משום וליכא בפילגש מותר אשהלו

 וליכא פלוגחא לי' הוי עכ"פ יעו"ש, אחרח שיאמר במיחריפא
 כמו רדינא בספיקא להקל מקום ויש כמאן דהלכחאהכרעה
 מדרבנן רק הוי דחדר"ג וכיון כידוע, המעשה דגוףבספיקא
 ס"ק ובבי"ש י"ח ס"ק בח"מ ס"ו סי' אה"ע בשו"עכמבואר
 וכן איסור ולא חקנה רק דהוי משמע שם הח"מ ומלשוןי"א,
 תקנה בלשון דרגמ"ה לחרם שהביאו הפוסקים מלשוןמשמע
 הר"ן מדברי הוכיח ע"ז בטי' נוב"י הגאון רק ממש, איסורולא

 להקל כחב קמ"ו סי' בחיו"ד בעצמו הוא מ"מ מה"ח הוידחרם
 רק הוי שחדר"ג שכחבו האחרונים לגדולי מצינו וכןבספיקו,
 סי' בכחובוח הגמ"ר מדברי והביאו המנהג מצד וקבלהתקנה
 אלא גזר שלא קל איסור הוא רגמ"ה דחקנח שכחברצ"א
 מספק רק הוי החמישי אלף לאחר בזה"ז ועכ"פ קטטה,משום

 ולקולא. וממנהגאדרבנן

 גזר רגמ"ה אם דספק בפלגש עכ"פ האלה הדברים פי 1עלח(
 הויא היוחר לכל בני"ד ולכן להקל, ספיקו בודאיבזה

 בלא אשה שלקח בזה רק חדר"ג על כלל עבר ולא כפילגשרק
 דהיינו מחירין יש בזה הרי נפילגש אוחה נדון ואםקידושק
 סי' המיוחסוח שנשו"ח הרמנ"ן מתשונח שם והניאהיענ"ץ,
 כן להעמים ורצה שמוחר, לו והשיב יונה מרבינו שנשאלרפ"ד
 כלום כחב מדלא פילגש לאסור דעחו שאין הרמב"םבדברי
 שרק שם החנה ולא למלך פילגשים כשהזכיר מלכיםבהל'
 יעב"ץ הגאון מש"כ מאוד חמוה ב. ]נ. להדיוט ולא מוחרלמלך
 מדברי מביא סעי"א כ"ו בסי' הרמ"א הרי הרמב"םבדעח

 הביאו וכן קדשה, תהי' מלא פילגש על דלוקין להיפךהרמב"ם
 צ"ע לכן מזה בב"י עיין הרמב"ם, בשיטח כן פוסקיםכמה

 בשם הביא והרמ"א ס"ח סי' הר"ן בחשובח הוא וכןבדבריו[
 סיים הרמב"ן אבל דמוחר, אליו וטובלח אשה לו דבמיחדי"א
 ידעו שאם הפילגש מן חזהירם במקומך רבינו ואחה וז"לשם

 יעו"ש. בנידחן עליהן ויבואו ויפרוצו יזנוההיחר

 האחרונים הפוסקים כל סחימח דמילחא 1לק1ו~טאט(
 שלוקח ומי פילגשים בזה"ז חוקף בכללאסור

 לכן עבריין, ונקרא לנדותו וצריכים גדר פורץ נקרא פילגשעחה
 לומר וא"א פילגש המחירין מן ידע לא הבעל בודאיבני"ד

 דבוה"ז קל"ח סי' בצ"צ כמוש"כ לפילגש שלקחהשכוונתו
 ידע לא פלגש לו שמיתד זה נפילגש, איסור נוהגיןשאנו
 דודאי בביאה שקדשה י"ל לדעחו לכן שמחיר הרמב"ןמדברי
 להכי למיחש ליכא ובני"ד זנות בעילח בעילחו עשהלא

 ג"כ ידע לא פילגש של זה דין ידע שלא דכמו בביאהשקדשה
 זנוח לבעילח דחשש נימא דאי בביאה אשה לקדששיכולים
 נימא חיחי מהיכי כזונה עליו חהי' שלא כדי לקדשו הי'וכוונחו

 חדר"ג. עליו להעמיסהכי

 ר' הוא גט להצריך בפילגש המחמירים פנח אבן הנהי(

 רק דשמא שצ"ח סי' בריב"ש המובא גאוןחסדאי

 והפוסקים נח, מבן גרע דלא אסורה לאסור אבל נפקאממיתה
 שהרי גירושין קשים כמה דכ"ב בסנהדרין ראיחא מהאדביאו
 ולשון לגרש, לו התירו ולא אבהמג עם ליחד לדודהחירו
 לגרש סתם ולא גט משמעגידושין

 כלום בלא הביח מן אות"
 הפילגשים, גם בחשבון הי' דוד של נשים בהי"ח גםוא"כ
 בריש יבמוח ובירושלמי הפילגשים, גם גט שצריכיםומוכח
 אעפ"י חמיו אשח לגבי איה בת מריצפה ראיה מביאפ"ב

 שלא זמן כל נח בן חומר להם דיש י"ל אך פילגש,שהיתה
 ניציאה נעלמא כהפרשה להם שדי נח נן כדין זמ"זנפרדו
 שווין, והאשה האיש ודין מהם ואחד אחד בכל וחלוימרשוח
 דגם למימר ואיכא הל"ז מלכים מהל' בפ"ט הרמב"םכמוש"כ
 כיון כן וכמו גמורים, גירושין וק"ו קשים ג"כ כאלוגירושין
 לכן גירושין איזה שצריכה אשה בחור זקוקה אחח פעםשהיתה
 עכ"פ חמיו אשח בכלל נכנסח שהיתה להירושלמי לי'פשיטא
 המספיקים פומביים גירושין להם כשהי' אבל איסוראלגבי
 לומר לחוש שיש רק תו חשש דליכא למימר איכא נח בןלגבי
 שום דליכא באופן ולפי"ז זנוח, בעילח בעילתו עושה אדםשאין
 אנחנו איש אשח חומר מחמח ובודאי צד  לשוםהוכחה

 כשאנו אבל גט להצריך ערכאוח נשואי בכל לפי"זמחמירים
 בזה, ספק בכל להקל שצריכין ביאדנו כבר חדר"ג בעניןדנין
 להעמיס אהמ כאשח דנן הבעל של להאשה לדינא ראיה איןלכן

 ררגמ"ה. חרםעליו

 שלא כיון להחיר מקום יש אם זה בענין 1בהתב11נ'יא(
 כי בביח הקטטה שהרגיל מי בבירורירענו

 שהאשה אמרינן אי אפילו אבל זה על עדוח גבייח לנו הי'לא
 כיון אבל הוא אלא והמריבוח הקטטוח וגרמה החחילהלא

 ממנו מגורשח להיוח אזרחי דיווארס להשיג השחדלהשהיא
 אופן נשום רצתה לא וישראל משה כדת ולהתגרשכערכאות
 עי"ז ולעגנו לצערו שכוונחה הבי"ד לפני הצהירה כאשרלקבל
 באומרח ע"ז סי' בש"ע כמבואר כמורדח דינה הריבלבד
 מפני או שקללני מפני או וכך כך לי שעשה מפני מצערוהריני
 פלוניח ואומרים וכו' מבי"ד לה שולחין מריבה עמישעשה
 הוא אם יב"ח דלאחר ברמ"א שם ומבואר בעלה, עלמרדה
 לישא לו מחירין או כרחה בעל ממנו לקבל צריכה לגרשרוצה
 בשם המרדכי דעח דיעוח ב' שם הביא והרמ"א אחרח,אשה

 אם יב"ח להמתין א"צ נשים ב' נחטאין שאין דבזה"זהראב"ן
 אחרח אשה לישא לו מחירין רוצה אינה ואם לגרשה,רוצה
 והמהרי"ק הרשב"א שיטת היינו חולקין היש דעח הביאואח"כ
 לו דנראה הח"מ זה על וכחב אחרח, אשד לישא לו להחירשאין
 אבל אחרח אשה לישא לו מחירין אין רק חולקיןדלהיש
 ומחירין חולק שום נמצא לא זה על יב"ח בע"כ אוחהלהשהוח

 שכחב ח"ב בנח"י ועיין הכחובה, לה ונוחן בע"כ לגרשהלו
 רוצה" אינו "ואם צ"ל רוצה אינה דאם דמש"כ ברמ"אדט"ס
 האשה שמעגן אף לגמרי מותר ראשונה דלדעה בבעלדחלוי
 אם או שיגרשנה או בידו והברירה אחרח אשה לישא לומחירין
 וע"ז אהרת, אשה לישא לו מהירין לעגנה וכא לגרש רוצהאינו
 שהיא דהיכא והמהרי"ק הרשב"א שיטח וזה די"א הרמ"אכתב
 אבל אחרח אשה לישא לו מחירין אק פטורין גט לקבלרוצה
 מודים והמהרי"ק הרשב"א גם גט לקבל רוצה אינהכשהיא

 אחרח. לישא לודמתירין

 אשה לישא לו דמוחר משמע הרמ"א לשון 11ןכזת'נ1תיב(
 מר"ב היחר בלא אפילו יב"ח לאחראחרח

 פ"ב, סי' חניינא רעק"א בשו"ח איחא וכן בבי"שיעו"ש
 לה שיש בזה להקל שצירפו האחרונים מגדולי לכמהוראיחי
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 ממנו עצמה את הפקיעה שהוא רכיון אזרחי ריווארסכבר

 להגרעק"א הסכים סי"ד נח"י ובספר רגמ"ה חיקן לאבכיה"ג
 ובשו"ח ג' סי' יצחק עין בתשובת בזה עיין מר"ב, רא"צבזה

 ה1ח"י רברי ג"כ והביאו בזה מש"כ ע"ח סי' בנעימיםחבלים
 הב"ח ומש"כ מר"ב, בלא להחיר שצירפו להגרעק"אשהסכים
 י"ל במורדח אבל ב1שחטיח רק מר"ב להצריך בידורקבלה
 להצריך החמיר קס"ז בסי' החח"ס הגאון אולם מר"ב,דא"צ
 בסי' הרמ"א לשון פירשו האחרו1ים מגרולי הרבה וגםמר"ב
 בי"ש כשו"ת כמבואר כמר"כ הך לו להתיר דכוונתו הנ"לע"ז

 בודאי. להחיר יש רבנים מאה בהיחר עכ"פ פ"ובסי'

 דבריו מובא ר', סי' ח"ד הרשב"א בתשובת המכואר דלפייג(
 דבהיחר להלכה, רכ"ו סוס"י ריבוח דבריבחשובח

 להחיר מקום יש לפי"ז האשה, בפני עדות גבייח א"צלחרר"ג
 אברהם בריח בחשובח מזה עיין כלל, עדוח גבייח בלאאפילו
 בהיחר מ"מ בזה מחמירים גדולים שהרבה ואעפ"י צ"דסי'

 חמיר להצריך בירו שקבלה הב"מ ומש"כ בזה, סגי לכ"עמד"ב
 לגמרי לעקור שרצו היכא היי1ו החרר"ג, להחיר רב1יםמאה

 מאה להצריך רגמ"ה החוה בזה מקום ובאיזה זמן באיזההחק1ה
 פרטי באופן רק החק1ה לגמרי עוקרים אינם אם אבלרבנים,
 האחרונים גדולי מדברי כירוע נלום, רגמ"ה כלל התנה לאבזה

 אב1"ז ובשו"ת ז' סי' חאה"ע מלכו ישועוח בשו"חכמבואר
 יעו"ש. אהע"זחלק

 להקל דיש רגמ"ה בחקנח ספק בענין כחב1ו לעיליד(
 שם שהביא נ"א ס"ק א' בסי' הבי"שכמוש"כ

 דררא משום הי' לא רגמ"ה רתקנח הגמ"ר בשם הד"ממש"כ
 או בחקנחא בספק לכן תיקן, קטטה משום העיקר רקראורייחא
 דאורייתא, חששא דלינא כיק הפסיד לא המיקלבפלוגחא
 ספק בדיני ביו"ד הש"ך מדברי להעיר ברעחי עלהעכשיו
 בררבנן אפילו איסורא דאחחזק דהינא שם שנחבספיקא
 דחרם סק"כ ט"ו בסי' הבי"ש העלה הרי ובחרם לחומראאזלינן
 סק"א קנ"ח בסי' בבי"ש ]ועיין איסורא איחחזק מקרידרגמ"ה
 כלה שכבר דבזה"ז ס"ל דהגמ"ר ועכצ"ל בזה[ ש1סתפקש1ראה
 דררא בי' רליח וכיון בעלמא, מנהג אלא אינו החרר"ג שלהזמן

 איסורא. באתחזק אפילו בספיקו להקל יש מה"תדאיסורא

 האשה עם וישראל משה כדת קידושין הי' דאם וכני"דיד(
 שלא זמן וכל אחדר"ג עבר א"כ עמהשהוא

 סי' בספרו בי"צ והגאון השניה, עם להיות אסור הראשו1הגירש
 כל דאמרי1ן משום כלל חפסו לא ש1יה דקירושי לומר רצהצ"ו
 כמוש"כ מה1י, לא עביד אי תעביר לא רחמנא ראמרמה

 החרם על ועבר הואיל בע"כ רבגירש קי"ט בסי'הכנה"ג
 דלא קידושין גבי 1מי י"ל כן כמו כלל, מעכשיו מהני לאאמרי1ן
 לכה"ג מאלמ1ה בקירושק דילפי1ן לומר א"א באמח אבלמה1י,
 איסור על שעבר מקום בכל ה"ה הקידושין חפסו לדבאדאפילו
 הבי"צ שם מסיק ומ"מ לרבא, אפילו חופסין הקידושיןמ"מ
 לפקפק כחבתי ובמק"א ברכה, בלא ש1יח יקרש1ה שאתדליחר
 ועיין בזה, ואכמ"ל נאן מה1י לא עביד אי לומר שייך אםע"ז

 לא ובמקומו בזמ1ו דרגמ"ה שכתב י"ר סי' הב"י מרןבשו"ח
 נשא נבר אם אבל אשתו על אשה ישא שלא אלאחיקן

 ג"כ שכחב המבי"ט בשם גם שם והביא שמענו, לא זושיגרשנה
 גוווי כמה דאיכא דרבנן מאיסורי רגמ"ה חק1ח חמירארלא

 חצא. לא נשאח ואם ח1שא שלאדגזרי

 הב"י מרן לרברי סמונין להביא לפיע"ר ש1ראה דכוהטו(
 כמי סעי"ה ר"ח סי' ביו"ד דאיתא מהאוהמבי"ט

 לשק אמר אם ו1שא ועבר ש1ים ג' חוך אשה ישא שלאש1שבע
 על שנשבע כמו לי' הוי עמה 1שואין יעשה שלאשמשמעו
 סי' עבוה"נ בעל והגאון לו, ומחירין עליו ד1שאל ואכלההככר

 חרם שהטילו בקהל שם בשאלחו כאן הש"ע מרברי הוכיחכ'
 רב וקבלו ועברו קרובים שמה לו שיש בעירם רב לקבלשלא
 רניון אצלם אוחו להחזיק רמוחרים שמה קרובים לו שישכזה
 בעירם קרובים לו שיש רב שום להחזיק שלא החרם הי'שלא
 מה החרם על ועברו אותו קבלו שכבר וכיון לקבלו שלארק

 חדר"ג גבי 1מי י"ל וכן אצלם, להחזיקו ומוחרים עברושעברו
 הסברא מצד אשחו על אשה לישא שלא רק החרים שלאדכיון
 י"ל כן עמה, להיוח רשאי נשא וכבד רבעבר למימראינא

 דמלשק אמח הן כן אא"ל בזה שפיר מעיינין כד אולםלכאורה,
 במהר"ם וכן י"ר סי' פארווא במהר"ם המובאהחקנה

 רגמ"ה ששם הקהלות תקנח חרם בזה"ל שם איחאמרוט1ברג
 הראשונים שפירשו מה לפי"מ אבל נשים", שחי לישא"ראין
 בכחובות וכהגמ"ר מ"ח סי' בחשובה הר"ן ה"ה החרם שלטעם

 יכניס שלא קטטה משום רהטעם י"ג ס"ק א' סי' בד"מהמובא
 הוא תקנה דהעיקר לומר א א" ממילא יעו"ש, ביהו לחוךמריבה
 בריב יהי' שלא המשפחתיים החיים על החק1ה רק ה1שואיןעל

 ובשלמא רגמ"ה, חקנת על עובר ויום יום בכל ולפי"זומדון,
 רכן אדם בני לשון אחר דהולכין למימר שפיר איכא 1דריםגבי
 לי חמוה העבוה"נ ודברי וחרם, בחקנה לא אבל ב1דריםהדין
 הקבלה של זמן על העיקר אין בודאי רב קבלח גבי דהרימאוד
 רצונם אין ממילא חייו ימי כל הקהלה הנהלח נל לעחידרק

 מאליו המובן דבר וזה קהילחו לבני קרוב יהי' שלהםשהרב
 אבל בזה להאריך ויש לפיע"ר וז"ב ל1דרים כלל רומהואינו

אכמ"ל.

 לכוף שצרינים בפוסקים מבואר דמילתא דלקדשטאטז(
 האשה אח לגרש הבעל אח ו1ידוייןבחרמוח

 אם אכל הראשונה גירש כשלא רק וזה באיסורשנשא
 והיא הבעל עם הצדק הבי"ר עיני ראוח ולפי מורדחהראשו1ה

 בזה ממ1ו, ל1קום או לעגנו כדי פטורין גט לקבל מסנמתאי1ה
 היחר ע"י השניה עם להיוח לו להתיר יש הדין דמצדי"ל

 חרר"ג קולר ולהסיד לו להזרקק הבי"ד על החוב ובזהממר"ב
 השבים. תק1ת מפני צווארומעל

 תיכף הרי השאלה לשון דכפי זה בע1ין אחד פרט דעדדיז(
 האשה הביח לעזוב והוכרח החבילה ש1חפרדהאחד

 היא אז ממילא לבוא, דצתה ולא פעמים כמה לד"חהוזמ1ה
 שהעלו כמו בי"ד להזמ1ת באה שלא עי"ז מורדת היתהנבר

 גדולים ועוד והחוו"ד זצ"ל יהושע הספר זק1י ה"ההגדולים
 על אחרת אשה לישא להבעל והחירו למודדת כזה ל1ידקשדנו
 במסרבת וא"נ מזה פ"ב סי' ח"ב רעק"א בשו"ח ועיין זה,יסור

 הוא דח על רעוברת ואעפ"י דת על כעוברח רינה לד"תלעמוד
 הרא"ש כשיטת צ1יעוח בע1יני או איסור דבר בהאכילחורק

 החליטו כבר מ"מ קט"ו, סי' בש"ע וכ"ה דע"בבכחובוח
 זה הרי לר"ת לעמוד דבסירבה האחרונים גרולירבוחינו

 ובמהדש"ם 1"א סי' ח"א בד"ח כמבואר באיסוריןכמכשילחו
 בלא בזה התירו והגרעק"א החוו"ר והגאו1ים נ"ח, סי'ח"ה

 לבוא במסדבח ג"כ החיר יהושע ספר בעל הגאון וכןמר"ב,
 שם הביא מ' סי' צדק אבני ובשו"ת ממר"ב, היחר בלאלר"ח

 אבר"ק מהר"ש והגאון רב1ים מאה בלא החידשהחוו"ד
 לר"ח לבוא מסרבת של לבעל קירושין סידרטארניפאל
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קנא י ב
 חיקן לא שרגמ"ה ומסחברא מנ"ח, בעל הגאון אביובהסכמח
 נקשר יהי' שהאיש לנקום הרוצוח הנשים בידילחמוך

 אז לכן נועם, דרכי דרכיה כל כי ליבן לשמחתבנחשתיים
 כן עשו ולא למצבו תרופה לבקש הבי"ד יכולים היובשעחו
 רוצה הבעל כאשר ועחה קידושין בלי אשה ונשא הלךוהוא
 שלנו הבי"ד ע"י האשה מחדש הוזמנה וכאשר בחשובהלשוב
 הי' שכבר כיון מ"מ להתיר יסוד שום עכשיו אין אםאפילו
 מעליו נסתלק שכבר לומר אפשר הרי בהיחר אחחפעם

 לו התידו שלא רשמי באופן היחר הי' שלא אעפ"יהחדד"ג
 עבריין מקרי בי"ד ברשוח שלא שעושד מי ובוראי בי"דשום
 מהר"י דגאון והנה עחה. להחירו יש גרול יסוד הרי עכ"פאבל
 במי נשאל ט"ז ס"ק א' בסי' בפח"ש המובא מטיקטיןאייזיק
 נתרפאה ונינתיים נאחרת ונשתדך לנשואין היתר קיכלשככר

 לו לדתיר קו ונטה משודכתו לישא לו מותר אםהראשונה
 במי מ"ג סעי' רכ"ח סי' ביו"ר בש"ע שכתב ממהויסודו
 אח המשודך קלקל הזמן ובחוך לאשה לפלוני בתו לתתשנשבע
 בקלקולו בעורו לבי"ד בא הי' שאם משבועתו דפטורמעשיו
 השבועה עוד חלה אינה בו יחזור כן שאחר אעפ"י לווהותר

 יעו"ש. הוחר שהותר דכיוןעליו

 הגאון בראיית זה בכל לפקפק יש נזה התנוננתי וכאשריח(
 רק דוא האיסור דהחם כלל דמי דלאמטיקטין

 לגמרי בטלה מעשיו קלקל שהמשודך ובזמן השבועהמכה
 דא"א דתרה אפילו דא"צ שם כמוש"כ וכל מכלשבועתו
 מאיזה בתשובה אח"כ שחזר אעפ"י שכן וכיון למומרשתנשא
 המשל"מ כחב מזו וגדולה ונשבע, חזר שלא כיון אז יאסרטעם
 שאמר במי והפנ"מ הראנ"ח מש"כ על הל"ב מנדריםבפ"ח
 דשרי תשובה עשה שאם רע שאביה לפלונית נושא שאניקונם
 חולק והמשל"מ למקומו, האיסור חזר לסורו הזר אח"כואם

 נתבטל בגללו שנשבע דבר נחקיים שלא דכיון וכתבעליהם
 הנדר מ"מ למקומה הסיבה חזרה שאח"כ ואף וכל מכלהנדר
 האיסור הלא מטיקטין הגאון של בנידונו משא"כ נחבטלכבר
 החרם מעליו מסתלק חולה שהיא דבשעה נהי חדר-ג משוםהוא
 אח"כ כשנתרפאיח מ"מ אז לאישוח ראויה אינה שהיאכיון
 דבר כמו למקומו חרם איסור חוזר שוב לאישות ראויהוהיא

 לאיסורו הדבר חוזר האונס וכשיעבור אונס מחמחשמתירין
 חזקח חרם גבי ברמ"א קנ"ו סי' בחו"מ שמצינו כמוולקדמוחו
 אמרינן לא לדור רשות לו ונתנו זמן על לאחד החירו דאםיישוב
 נמי וכן יעו"ש, אח"כ לגרשו ויכולין אישתרי דאשתריכיון
 סעי"נ רל"נ סי' ניו"ד נעצמו הוא שנשנע נשנועהמצינו
 לשלם לו אין הזמן וכשהגיע פלוני ליום לשלם דכשנשבעבהגה
 ולקיים לשלם יכול אם כן אחרי ואפיה"כ משבועחודפטוד
 לפיע"ד צ"ע לכן במזיד, השבועה על כעובר דינושבועתו

בדבריו.

 גבי דקי"ב בב"מ הש"ס מדברי לזה סמוכין להביא יש דכןיט(
 או חנוני אצל דכשהמחו שכיר פעולה תלין לאאיסור

 חוזר להו איבעיא בגמרא שם ואיחא עובר, אינו שולחניאצל
 יעו"ש חוזר אמר ורבה חוזר אינו אמר ששת רב חוזר אינואו

 שם החוס' פי' עפ"י - תלין בל לענין הוא רפלוגחייהובגמרא
 אינו ששת דלרב בעה"ב על ראשון ביוס מיד בו דכשחוזר-
 אחת שעה שניחק כיון תלין בבל להחחייב לענין עליוחוזר
 חלין, בל לאיסור חוור אינו שוב השולחני אצל כשעמדממנו
 קיי"ל דאנן וכיון כדמעיקרא, הוי ומנו דחוך כיון חוזרולרבה
 ניחק דניתק כיון אמרינן ולא ששת רב לגבי כרבההילכחא
 כיון מטיקטין הגאון בנידון הדין והוא זמנו, תוך דהוימשום

 אמרינן ולא זמנו חוך הו"ל אחרח אשה שנשא טרםדנתרפאה
 שכבר אחר נתרפאה אם דאפילו לומר ואפשד וכו', דניחקכיון
 ר-ח סי' ביו"ד שמצינו ואעפ"י חרר"ג, עלי' רביע אחרחנשא

 ונשא ועבר שנים ג' חוך אשה ישא שלא בנשבע לעילהמובא
 חזינן א"כ לו, ומתירין דנשאל ואכלה ככר על כנשבעדהו"ל
 גבי נמי י-ל וכן השבועה חלוח עליו אין הנשואיןדלאחר
 לדור איסורא עליו חייל לא חו בהיחר נשא דכבר דכיוןחדר"ג
 שלא שמשמעוחו לשק דכשאמר שם מבואר הרי מ"מעמה.
 אפשר בזה ה"ד וא"כ הנשואין אחר גם אסור אשתוחהי'
 - ביחד נשים שתי בביחו לו יהי' שלא הי' רגמ"ה חקנתדלשון
 גם וא"כ מעיקרא רגמ"ה של דחרם כוונת לעיל ביארנוכאשר
 שהיחד בשעה דאף י"ל וא"כ עמה, לדור אסור הנשואיןאחר
 הדר כשמתרפאית אח"כ מ"מ אהרת לישא לו מתירין היוהולה

 וחייל. החדר"ג איסוראתי

 הדשב"א שכתב עפי"מ לומר יש דאמח ד14ליבאכ(
 הי' דההיחר דהיכא ד"כ לקידושיןבחידושיו

 אישחרי ואישתדי הואיל אמרינן מצוה ולצורך מצודלדבר
 דלא תואר ביפח כגק הרשות לדבר שהותר היכאמשא"כ
 ואשחרי הואיל אמרינן לא בזה יצה"ר כנגד אלא חורהדיברה
 דאין הפוסקים לדברי מר"ב היתר גבי לכן יעו"ש,אשחרי
 שפיר והוי פו"ר מצוח עדיין הבעל קיים שלא במקום רקלהתיר
 האיסור אין ג"כ כשתשחפה אפילו אז מצוה דבר בשבילההיחר
 לשבת מצוח לקיים רוצה הבעל באם ג"כ י"ל וכן וניעור,חוזר
 פוסקים להרבה ג"כ עבירה הרהור משום ואפילו הכי הדיןג"כ
 בזה ביארנו כאשר אישתרי דאישתרי כיון י"ל מה"תהוא

 וז"פ. חמיד מצוה לדבר הוי מר"ב של היתר כל ממילאבמק"א,

 דנשתדך היכא הנ"ל מטיקטין דהגאון דינא ~בהךכא(
 לומר לפיע"ד נראה אחרת אשה אםבינתיים

 חוקף בכל הקהלוח וחרם קנין עושין דבשידוכין דכיוןבפשטות
 לעבור ולא ולקיים לאשר ובקנס בחרם עלידם קבלווהצדרים

 יוחר לחדר"ג לחוש חזיח מה למימר איכא א-כ הקבלוח כלעל
 ממילא מהאי, דהאי אולמי' מה עליו שקבל הקהלותמחרם
 משודכחו אח לישא עליו שקיבל לאחר בטל הראשוןהחרם
 הגדולים. מן אחד בשם כן ראיתי שכבר לי וכמדומה בזה,כנ"ל

 גדולי בשם שמביא א' סי' אה"ע בכנה"ג ראיתי ש~בכב(
 נשואין חחילח על רק הי' לא שחדר"גהספרדיים

 כאשד נתחילה רק להוציא אותו כופין אין שונ ונשא ענרואם
 שלא אוחו ומנדין אוחו כופין אשחו על אשה לישארוצה
 כתב באיסור הנעשה מקח גבי ר"ח סי' ובחו"מ בחדר"ג,למעול
 דאיתא מהא עליו הקשה והסמ"ע מכירה דמכירחוהרמ"א
 למכור שלא בנשבע בשבועוח המרדכי מדברי ר"ל סי'ביו"ד
 היכא בטל דדמקח להלכה ומסקנחו כלום במעשיו דאיןומכר

 קנין בקונה פסקינן דהא עליו דקשה והט"ז באיסור,שנעשה
 שם וכתכ מהני, לא עכיד אי אמרינן ולא קיים דהמקחכשכת
 עביד אי אמרינן אז עצמו מצד בדבר איסור דיש דהיכאלחלק
 רבנן דאמרו השחא דפ"א כחובוח בש"ס דאיתא כהא מהנילא
 מהני לא עביד דאי ר"ל זבינא לאו זבינא זבין אי ליזבןלא

 גורם שהיום מצד שהאיסור בשבת במונר משא"ניעו"ש,
 ולא השבועה מצד האיסוד הוי למכור שלא בנשבעמשוה"כ

 דביש הוא בזה והחילוק קיימח, המכירה לכן עצמו המקחמצד
 נעשה לא כאלו מהני לא עביר אי אז המעשה בעיקרריעוחא
 כעין שכחב ר"ל סי' יו"ד ובש"ך אחר על בש"ך שם ועייןכלל,
 בחדר"ג שמעל אשחו על אחרח אשה וקידש בעבר ועפי"זזה,
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 לעשות דאפשר כיון קיימים רמעשיו למימר איכאנמי

 מקח כמו הקידושין בעצם ריעותא ליכא וגם בהיתרהקירושין
 קיימץ. רמעשיובשבח

 המהרש"ל על שם השיג תקכ"ר סי' באו"ח דהט"זכג(
 סמ"ק הגהח בשם שם שהביא במה ח' סי'בביצה

 שם ג"כ והביא מעשיו מהני רלא ומכר למכור שלאבנשבע
 רבנן ראמרו כיון זבינא לאו רזבינא שם ראיתא רכתובותמהך
 רהתם רכחובוח מהך ראיה דאין עליו השיג והט"ז ליזבן,לא

 נאמר ואם האשה לטובת הנכסים ליזבן רלא תקנחא רבנןעברו
 וכל בתקנתן חכמים הועילו מה א"כ ק"ם המקח ומכררבעבר
 יפוי נחנו שחכמים אלא עבירה וליכא כיון למכור יבואאחד
 במירי משא"כ הוה, הכח מפקיע ואיהו אלו בנכסים להאשהכח

 דרבנן תקנתא מועיל ודא' ויו"ט כשבח במכר כגון עבירהשהוא
 ראם אלא חכמים שאסרו מה עבירה מלעשות יזהר אחדרכל
 ק"מים, ומעשיו בראשו חלוי העבירד של הקולר עבראחר
 קיימים רמעשיו אמרינן אי כן יעשה אחר שכל למיחשוליכא
 על בעבר ג"כ י"ל זו וסברא יעו"ש. בזה עבירד ראיכאכיון

 אי כן יעשה אחר שכל למיחש וליכא קיימים דמעשיוחדר"ג
 מסתמא חרר"ג ראיכא דכיון בדיעבד קיימים דמעשיונימא
 הקולר שעובר ומי עסקינן ברשיעי דאטו מזה האנשים כליזהרו

 ק"מים. מעשיו ומ"מ בצוארותלוי

 לגרש שלא בנשבע הירועה בשאלה קכ"ט ס" ובנובי"תכד(
 הר"י בשם הנ"ל המרדכי רברי שהביאאחר

 ולא כשרה רשחיטתו בשבת שוחט בין לחלק כתב פרץבר
 כיון בשבת שוחט רשאני לרבא מהני לא עביד איאמרינן
 ודוקא גרם היום רק בהיתר להיות יכול השחיטהרמעשה
 מהני לא עביד אי אמרינן באיסור אלא לעשות שא"אבמעשה
 אמר לא כאן דעד הנ"ל, רהמררכי למכור שלא בנשבעמשא"כ
 בשום א"א דאז למכור שלא לחלוטין בנשבע אלאהמררכי
 נעשה המקח גוף ממילא השבועה על בעובר רק למכוראופן

 ועבר פלוני בהסכמח רק למכור שלא בנשבע אבלבאיסור,
 ע"י בהיתר לדיות יכול הי' המקח א"כ בהסכמתו שלאומכר

 ודומה שבועתו על ועבר קיים דהמקח אמרינן בזה פלוניהסכמת
 לעיל מובא ר"ח סי' בחו"מ הט"ז כתב זה וכעין בשבתלשוחט
 נוב"י שדגאון ולפלא באריכות, זה מבאר שהט"1 רק כ"בבאות
 ונשא עבר גבי נמי י"ל זו סברא ועס"י הנ"ל, דט"1 הביאלא
 הראשונה שיגרש ע"י בהיתר להיות 'כולים דהקירושיןכיון

 בשבת. לשוחט ודומה בהיחר הם הקידושין עצםולכן

 עביד אי לומר א"א באיסור הנעשה במקח הדכר ובעצםכה(
 בפת"ש מובא הפמ"א שכתב עפי"מ מדנילא

 שייך לא באיסור הנעשה רבמקח לוטר שכתב ר"ח ס"בחו'מ
 שאחר היכא היינו מהני לא עביד אי אמרינן רכי מהני לאלומר
 קיימין האיסור מעשי שאין לומר ל" קנסינן איסור דברעושה
 לא שנאמר שעי"1 היכא אבל דרחמנא, אמימרא רעברכיון
 דמקח כגון עבירה שום כלל עשה שלא אחר איש יפסירמהני
 לא דלוקח אבל איסור עשה והמוכר ולוקח מוכר שישוממכר
 הלוקח, יפסיד שלא כרי להמוכר לקנוס אין עבירה שוםעשה
 הבעל על רק רובץ רחדר"ג הפוסקים דברי לפי לומר יש נמיוכן
 הוא וכן כ' סי' ישויע"ק בשו"ת כמבואר דאשה עלולא

 אמרינן אי ולכן האשד, על האיסור ראין ל"ה סי' ח"בבהלק"ט
 וב1ה להאשה קנס ג"כ 1ד יהי' א"כ דקירושין מעשה מהנירלא
 ולמעשה להלכה, לומר יש כ"ז מהני, לא עביר אי אמרינןלא

 ונשא רבעבר י"ר בסעי' בהריא שפסק רמ"א ביד 'וצאיםהרי
 מהן. אחח שיגרש ונירויין בחרמות אותוכופין

 לא ראמא' שהקשו העולם קושיית לישב בזה וארדוהנאכו(
 וכעין החרר"ג, דוחה דפו"ר רעשהנימא

 בן וחציו עבר חציו גבי שם שהקשו רמ"א בגיטין התוס'שכתבו
 שם וחירצו קרש, יהי' דלא ל"ח ולרחי דפו"ר עשה דליתיחורין
 ואי פו"ר, על מיפקדא לא דאשד עשה ליכא דבדירהמשום
 רעשה נימא שפיר תקשה חדר"ג בכלל הוי לא רהאשהנימא
 עשה ליכא דברידה לתרץ וליכא ררגמ"ה, החרם דוחהדפו"ר
 חטפיר גבה ליכא דחדר"ג גם ר"ל ליכא חעשה לא גםדהרי
 החרם בכלל האשה רגם נימא אי וכשלמא החרר"ג, דלדחיקשה
 איכא, וחרם עשה ליכא רבדידה החוס' כחירוץ מירי קשהלא
 רחי רלא יבום גבי ראמרינן דכמו ב1ה לומר לי שנראהומה

 כראמרינן שניה ביאה אטו ראשונה ביאה רגזרינןהחרר"ג
 דפו"ר עשה גבי לומר יש נמי כן לאווין חייבי גבי יבמותבש"ס
 ובאמת פו"ר, קיים שכבר אחר אטו פו"ר שקיים קורםרג1רינן
 דחי לא רלהכי הנ"ל בגיטין התוס' קושיית לחרץ יש זהבדרך
 פו"ר שיקיים קודם רגזרינן קדש יה" רלא הל"ת דפו"רעשה
 מתרצי סזה עדיפא התוס' רק פו"ר מצות קיים שכבר אדראטו

 עשה. ליכאדכרידה

 שהקשו להעיר במק"א כחבתי הנ"ל גיטין החוס' ובדבריכז(
- ר"ל שפחה לישאריכול  - שפחה חצי 

 הל"ת רוחה ועשה חורין בת רלישא הקשו לא אמא'לכאורה
 שפחה ולר הרי שפחה רנושא יותר לן עריף וזה קרשה תהי'רלא

 בתחילת שם החוס' כמוש"כ פו"ר מצוח יקיים ולאכמוחד
 שפחה רישא יועיל דמה דס"ב ביבמות התוס' וכ"כהדיבור,
 הו"ל מי1'ה עריפא ולפי"ז חייס, לו אין דעבר כמוחהדולרה

 על התרגום שפי' כמו ל"ת דוחה ועשה חורין בת רישאלהקשוח
 בבני קדש יהיד ולא ישראל מבנוח קדשה תהיה לאהפסוק
 יסב ולא עבר לגבר ישראל בת איתתא חסב לא ות"אישראל
 הלאו ירחה רפו"ר ועשה כ"ג( )דברים אמא אחתא י,טראלגבר
 פירש ב' אות א' במצוה המנ"ח דגאון והנה קרשד, תהי'דלא
 חהי' רלא ל"ת רלדחי הקשו כן רבאמת בקושייתם התוס'דברי
 ראין יראה שם בתוס' והמעיין חורין, בת רישא היינוקףשה
 קרש, ידי' רלא ל"ת ולדחי רפו"ר עשה דליתי דכתבו כןכוונחם
 לא ישראל דבר האונקלוס של פירושו לפי קרש יהי' לאדהמובן
 תעשה לא רלרחי לומר להתוס' הו"ל פירושו ולפי שפחהישא
 ואי לעבר, ישראל בח חסב דלא א1הרה שוה קהשה חהיהדלא
 המנ"ח שהביא הכפ"ת קושיית קשד יהי' שביארנו כמונימא

 הל"ת רוחה דיבום רעשה מתייבמין דמה"ת לאויןרבחייבי
 עשה ליכא בדידה הרי דחי והאיך דכ"ב, יבמות בש"סכמבואר
 אולם 'עו"ש, בתוס' כן לפרש דמנ"ח הוכרח 11 קושיאומשום
 נוגע שאינו מה ואכמ"ל אחר באופן לחרץ כתבנובמק"א

לענינינו.

 מהני רלא בע"כ גירש בין בהחילוק הרבר ובהסברכח(
 מעשיו דמהני חדר"ג על ועבר ובנשאמעשיו

 עפי"מ לומר נראה לעיל, המובא קי"ט סי' הכנה"גכמוש"כ
 ובחו"מ קי"ז סי' ובי"ר תקפ"ח סי' באו"ח הט"ז זקנישחידש

 לאסור, חז"ל כיד כח אין להיתר בתורה המפורש דדבר ב'סי'
 רגמ"ה החרים לפי"ז איך האחרונים גרולי הרבה עליווהקשו
 נשים, שתי לאיש תהיינה כי בתורה מפורש הלא נשים שתיעל

 תנשא קתני מי בש"ס מקומות בכמה ראמרינן כמו לומרונראה
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 ולכן דיעבד בלשון כתבה דהתורה לומר יש כן כמו קתנינשאת
 אין תורה רהתירה בדיעבד אבל לכחחילה, לאסור רגמ"היכול
 א"א ונשא בענר דכויענד אמרינן שפיר לכן לאסור,נכחו
 כיון אדרבה בע"כ גט גבי אבל ביטלה, לא שהתורה מהלבטל
 רכר ערות כה כמצא רדוקא ככ"ש התורה לשון לפרששיש
 חשיב לא עכ"פ אנל כנ"ה קיי"ל דנאמת נהי לגרשהיכול

 בדיעבד. אפילו לאסור רגמ"ה בזה ויכול בתורהמפודש

 בע"כ גט בין החילוק ג"כ זה דלענין לומר יש זה דבז'רךכט(
 מצוה במקום נשים שתי לישא או מצוהבמקום

 חשיב לא השתא בזה אומר גזר דרגמ"ה כיון למימרדאיכא
 משא"כ מצוה הוי דלא הוא בדיעבד שאסר מה ודוקאמצוה
 מצוד חשיב שוב מעשיו מהני דבדיעבד כיון נשים שחילענין
 הואיל שבת אצל הוא מוכן טבל דמ"ג בשבת רש"י שכתבוכמו
 מהני חז"ל דברי על ועבר אחד בא שאם היינו מתוקן,וחקנו
 מצוה וממילא ח,י לעולם חשיב מהני דבדיעבד וכיוןמעשיו,
 שהקשו מה לפי ג"כ האוסרים בדעח י"ל נמי ועפי"1 הוי,נמי
 תשיך לנכרי בחורה דמפורש נכרי דרבית מהאי הנ"ל הט",על

 דפסח בהאי נמי וכן חייו, כדי משום לא אם אסרוהו,וחכמים
 התוס' שם וכתבו די"ב בחולין למימר איכא מאיוקדשים
 איך ג"כ ותימה מדרבנן, רק אסור דלמא פריך לא תאוהדמבשר

 להיחר. בתורה שמפורש מה לאסור רבנןיכלו

 דבר לאסור יכלו לא דחז"ל דמה בזה לומר נראה לכןל(
 על משבועה עכ"פ עדיף לא להיתר בתורהשמפורש

 חייל דבכולל מצינו ואעפי"כ חייל דלא דאמרינן מצוהדבר
 ברברים בסחורה קי"ז סי' ביו"ד דהתם ניחא לכן למיסר,ומצי

 שהוא בשמיני בשבת במילה וכן עצמו דבר באותו דהואטמאים
 חז"ל ביד כח אין התורה, התירה שבפירוש עצמו דברבאותו
 רק התירו רח,"ל דהטעם נכרי רבית גבי הוא כן לאלאסור,
 אסרו בלבד זה דאטו ממעשיו ילמד דלא משום הוא חייובכדי
 הרבה הרחקה משום חז"ל דאסרו מצינו דהרי חז"לוגזרו
 נכלל ג"כ נכרי רבית לכן ממעשיו ילמד שלא כדירנרים
 לאסור חז"ל יכלו שפיר בזה ממעשיו ילמד שלאהגזירה
 כיון מצוה במקום למיסר רמצי חדר"ג על לנו יקשה לאוממילא
 אח"כ לכן מצוה במקום שלא ובין מצוה במקום בין הי'רגזירתו

 התם כתובות בריש דאיתא כהאי כלל המצוה עליו חלהלא
 בירושלמי דאמרינן וכהאי לי' דחקינו דרבנן בתקנתאאנוס

 סופרים. שחכשוהו כמונעשה

 חדר"ג בענין שקשה מה לתרץ בזה שמעתן לן דנרודחלא(
 כופין מומין בה שיש באשה קי"ז בסי'מרוע

 לגרש שלא שהחרום לחדר"ג כלל חיישינן ולא להוציאאוחה
 מזה גרול מום לך שאין בנשתטית ולא ב מר" להיתר וא"צכע"כ
 של מדרשו מבית שוות שתיהן דהרי מר"ב להיתרצריכים
 דכי,ן שפיר ניחא שביארנו למה אולם הגזירה, יצארגמ"ה
 רבלאה"כ מצוה כמקום ושלא מצוה במקום בכולל גזרררגמ"ה

 אם רק כולל שייך והיכא להיתר המפורש דבר על לגזור מצילא
 ג"כ מצוה במקום שלא שייך ואצלו הבעל על דהגזירהנאמר
 משא"כ מצוה, במקום שלא אטו מצוה במקום גם עליו גזרולכן

 נמקום שלא כלל שייך ולא מצוה נמקום רק שייך לאבני"ר
 ניחא ושפיר בזה כלל רגמ"ה ג,ר לא דודאי לומר יש לכןמצוה,
 כופין דהבי"ד ודאי מומין לה שיש באשה קי"ז בסי' דהתםבזה
 מצוה במקום גזר דלא חדר"ג כאן ואין מבעלה גט לקבלאוחה
 לו להתיר וצריכים היא גירושין בת דלאו בנשתטיתאמנם

 שלא אטו מצוה במקום גם לגזור שייך ועליו נשים שתישישא
 ממר"ב. היתר לזה צריכים ולכן מצוהכמקום

 עבריין הנהו דנן הבעל אופן בכל הנה בני"ד לדינא תבנאלב(
 וגכי כי"ד כרשות ולא קידושין כלא אשהשנשא

 מגיעים הדברים היכן עד היטב חו"ר הי' שלא אעפ"יהאשה
 לי' ומצערנא לי' בעינא עכשיו שאומרת בזה אבל עליושמרדה
 אחר מורים לקול לשמוע רצתה שלא לזה וחוץ מורדת ג"כהיא
 דברי שכל בבי"ד הדבר נתברר הי' ואם והתראוח הזמנותכמה
 סעי"ב ע"ז סי' בש"ע מבואר דינה דרי אמת הם נגדההבעל
 חיקן לא דכמורדח אחרת אשה לישא לו דמתירין לעילהמובא
 הי' לד"ת כשעתה אותה שהזמין והבי"ר בחרם,רגמ"ה
 לעיל, שביארנו כמו שיהי' אופן באיזה לו להחירביכולתם
 כיון אבל באיסור ולא בהיתר אשה שישא יכול הי'וממילא
 בודאי בזה כלל דנו ולא להם שהיד טעם מאיזה כן עשושלא
 להאשה להודיע צריכים ועכשיו כהזגן שלא שעשה עברייןהוא

 ואם וישראל, משה כדת גט ממנו לקבל צריכה הדיןשמשורת
 זאת כל לאחר ואם עפי"ד, ליתן שמחוייכ ממון תביעח להיש
 דינה הבי"ד דברי לכל ומסרבת מורים לקול לציית רוצהאינה

 ולא אותו לצער רק שכוונה תחילתה על סופ" והוכיחכמורדח
 האמור כל יסור ועל נעלה, לתקלת רק עצמה לתקנתתחוש
 ולומדי רבנים צ"ז עוד יסכימו ואם לו, להתיר מסכימיםאנחנו
 ביד גט שישליש לאחר כדמו"י אחרת אשה לישא לו מותרלמד
 יצילנו התורה ונותן לקבלו תוכל שכשתתרצה להולכהשליח

משגיאות,

 לפ"ק חשל"ה נסלוי"א

 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 קחסי13ן

ב"ה,
 הרב לכבור והמשכה ברבייה וברכהשלום
 ואבד"ק רב שליט"א גודמן אר" מוה"רהמו"מ

 יע"א. באריזונאדטוקסון

 גט ולשליחת לכתיבת מינוי הכתב אודות מכתבו עלבתשובה
 גט לסדר מאוד חמור ענין שזה כת"ר ידעאשה

 ויש ידו ככתב מינוי ע"י רק הבעל של בנוכחותו שלאפטורין
 הראשונים גדולי רבותינו בדברי כמבואר ופשורי עיקוליבזה
 ע"י ועדים סופר למנות שיוכל בפקח מבורר היתר מצינודלא
 דפ"ב כהתוספתא פסקו וסמ"ק וסמ"ג והר"ן והרא"ש ידו,כתב
 לשמה, העדים וחתמו לשמה הסופר כתב התם דאיתאדגיטין
 לסופר שיאמר עד פסול לה ונתנוהו וחתמוהו שכתבוהואעפ"י
 לסופר ידו בכתב כתב אלא עוד ולא חתומו ולעדיםכתוב

 ולעדים לסופר הוא שיאמר קולו שישמעו עד פסול וכו'ולעדים
 דאיירי התוספתא דברי פירש ק"כ בסי' הב"י ומרן וחתמוכתבו
 לא ענין דבכל משמע התוספתא מלשון אולם בפקח ולאבחרש
 דנכל כיון פקח אפילו אלא חרש דוקא ולאו ידו כתנמועיל
 מהני דלא להחוספתא ס"ל בסתם רק בחרש איירי לאהפרק

 כתב הנ"ל והב"י כתב, ממעט דקולו שם כמנב"ככמוש"כ
 זה ועל בפקח ידו בכתב דכשר ובעהע"ט הרמב"ם שיטתלפרש

 כמבואר ידו בכתב בפקח בשעה"ר להקל המקיליםהסתמכו



 ' 21 א ק"י ק"ט, ק"ח, ס" אה"ע שו"ת וז י21קנד
 המובא כ"ג ביח ובהרד"ך קנ"ה סי' בח"ב מטראניבמהר"ם
 קי"ד בסי' השבו"י החזיק ואחריהם ק"כ בסי' היטבבבאר

 כת"י ע"י גט לסרר להקל מעשה ושעשו מבריסקומהר"ם
 מקום שם והי' ח"י ס"ק בפח"ש המובא מעץ דעירבמעשה
 מחמח כרבריו לעשות דינין בחי כל סמכו ועכשיו גדול,עיגון

 מתרבים ועי"ו קמראל ברת האמונה נתרופפהשבעוה"ר
 סומכים אנו לכן גט בלא יוצאוח וא"א בישראלממזרים
 למען בזה ההיחר צרדי כל ומחפשים המקילים עלבשעה"ד
 בי"א שו"ח בספרי בזה הארכנו וכבר ישראל, בנוחתקנח
 הרי ולכן בזה. אחרוח עצות יעו"ש וקנ"ב קכ"ה סי'חאה"ע
 המינוי כחב הוא הבעל בפני שלא גט לכתוב הדבר חוקףעיקר

 ולחחום לכחוב ולהשליח ולהעדים להסופר שממנהוהרשאה
 לכן 111חנין וחוחמין כותבין זה סמך ועל האשה, ליר הגטוליחן
 ממה או בכ"י הבעל שכחב ממה קטן אוח אפילו לשנותא"א
 חתם והוא כחבו והבי"ר בפיו שאמר מה או בכח"י,שחחם
 גט לכחוב א"א שגיאוח הרבה יש ההרשאה שבכחב וכיוןעליו,
 יחחום או יכחוב שהבעל כח"ר ישחדל לכן זו, הרשאה סמךעל

 בטוב. יעלה שהכל אקוה ואז מחדש מינףכחב

 שם שכוחבים קורם הכינויין לכתוב צריכים המגרש ב,2םא(
 הכינוי לכחוב צריכים אביו שם אצל גם וכןאביו

 דיוו. המכונה רור בן רזשאורי ומכונה רזשאוסעף המכונהיוסף

 ולא בסוף באלף סימא לכחוב צריכים המחגרשח ב,2םב(
 בש"ס ועיין ס' אוח ש"נ בבי"ש כמבוארבה"א

 גם לכחוב צריכים וכן בביחא, סימא בביתא סבתא רי"טערכין
 כיון סאנררא המכונה ולא סאנדרא דמחקריא סימאהכינוי
 שם הוא רגיטא וכיון גיטא סימא העריסה בשם נקראהדהאשה
 דחוף שהענין וכיון כידוע דמתקריא לכחוב צריכיםחול

 ובקיצור, ריחוי בלי מיד השבחי לכן כת"רכמוש"כ

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצתקהק'

 השל"ה טבתכ,

 קטסימן

ב"ה,
 וכו' ומופלג המופלא הדה"ג לידידי דבהשלמא
 שליט"א וועברמאן אהרן פינחס מו"הכש"ת

 יע"א. פלאדידא במיאמידב

 רמתקרי אחר הכהן לכתוב שצריכים כת"ר שהעיר מהבדבר
 סי' ברמ"א כמבואר קודם הכהן כוחבין בהמכונהורק

 רגם אמח רהן בזה לענ"ר הנכון המהרי"ק, בשם ה' סעי'קכ"ט
 גם כתב וכן כן מבואר כ"ג בסי' יוזיפש ב"ר מהר"ם שלבסה"ג
 וכבר לדמתקרי, המכונה בין לחלק והבי"ש ז"ל הט"זזקני

 בתשובה קל"ג בסי' אה"ע חלק אבי בית שו"ח זאחביארחי
 גרולי בזה שהסבירו מה שמה והבאחי מעקסיקו,לעיר

 שהביא כ"ר בס"ק בפח"ש ועיין רמילחא, בטעמאהאחרו1ים
 ל"ח ס"ק קכ"ט סי' ובג"פ שלו בסרה"ג מקושר הגטמש"כ
 ואחר הכחיבה במקום אחד שמוח שני לארם שישדהיכא
 הכחיבה ומקום הנחינה מקום שם רכותב הנחינהבמקום

 לחורה זה בשם עולה הכחיבה במקום ששמו והיינוברמחקרי
 בזה לכן כהן, התואר עם ביחר שמו קורין לחורה לווכשקורין

 שבאמח מפני שניהם על רקאי לבסוף הכהן לכחוב שישפשיטא
 שני לו שיש היכא אבל כהן רמחקרי עליו לומר ושייך כהןנקרא
 כל בפי נקרא הוא ובאחר לתורה עולה הוא באחרשמות,
 רמחקרי לכחוב שייך ואיך הכהן נקרא אינו כל כפיוממילא
 כיון הכהן הירצל דמתקרי לכתוב שייך איך כבני"ד למשלהכהן
 ויהי' גרידא הירצל רק הכהן הירצל אותו קורא אינו אדםששום
 סמוך הכהן לכחוב שיש מסחברא בזה לכן השם כשינוינראה
 דבר ולכל לס"ח הכהן באמח נקרא שבו שלו הקודשלשם

 שפסק הישויע"ק בשם חיים מים בשו"ח הביא וכןשבקדושה,
 נקרא כל ובפי ישראל יעקב לחורה שנקרא באחד למעשהכן
 ישראל יעקב לכחוב והעלה כהן והוא לבד ישראל בשםרק

 כיון הכהן ישראל דמתקרי לכחוב דא"א ישראל דמחקריהכהן
 יעו"ש, הכהן ישראל לומר בשמו אוחו כשקורין בחוץ ררךראין
 וכן הירצל דמחקרי הכהן הירץ נפחלי לכחוב בני"ד מהנכוןלכן

 אפילו קורם הכהן בכיה"ג לכתוב ורבותי מאבוחיקבלתי
 בזה, להאריך ואיןבדמחקרי

ידידו,
 ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 חשל"רעשי"ח

 קיסימן
 פילד משה בנימין מו"ה המו"מ הרבכבוד

 יע"א פיניקס בעיר הבי"ד וחברישליט"א
אדיזונה.

 שאין כח"ר ירע אהרן בן אפרים מהמגרש ההרשאהבדבר
 ניירוח, שני על נכחבה כי יען זו להרשאה ערךשום

 ולכן הראשון, הנייר על וקיום חתימה שום שאין מאליוומובן
 הכחב על שנכתב מה על רק הוא הקיום כי כלל ע"1 לסמוךא"א
 על גט לסרר וא"א מקויימח בלתי הרשאה זו הרי ממילאהשני
 ועוד כלל, ערך שום לו אין המינוי וכל זו והרשאה המינויסמך
 ונכחב גמור פסול וזה כדין שלא בהרשאה שם שנכחב אחררבר
 נחי( "א5 5,811 ול ור(1 ס( וחסוחפ כדלהלן: בסוגרייםשמה

 ומבואר בהחלט אסור וזה ;( .ר וח( ,ן811חז "%" (ק 8)חראס(
 רלא בעיא הוא מזנותיך חוץ לה אמר ראם רפ"ה גיטיןבש"ס

 בגמרא, איפשטא רלא בעיא ככל לחומרא ואזלינןאיפשטא
 ארם לכל מותרת אח והרי בלשון שם רי"ר בתוס'ומבואר
 ארם לכל מותרת את הרי הוא גט של וגופו לזנותמתירה
 וכש"ע גירושין מהל' בפ"ח והרמב"ם שם במשנהכמבואר
 לכל להתנסבא למהך הגט רבלשון וכיון ג' סעי' קל"ו סי'אה"ע
 אח והרי אח"כ לכתוב צריך נשואין רק רמשמע וכו'גבר

 פטורין להיות רצריך זנוח אפילו לה להתיר ארם לכלמותרח
 הרי לכהן מלהנשא חוץ שאמר כיון בני"ר לכן שיור, שוםבלי

 ובזה בה, תופסין וקירושין לאווין מחייבי היא לכהןגרושה
 ג"כ להינשא וגם פסול והגט שיור רהוי במשנה בהריאמבואר
 דאמרינן כמו ופסול שיור ג"כ והוי נשואין ע"י רקמשמע

 את והרי אח"כ לומר צריך ולבן נשואין משמערלהתנסבא
 ע"י משמע באנגלית ו(1גה( לשון כן כמו ארם לכלמותרת
 ל"א ס"ק קל"ר סי' בכנה"ג ועיין זנות, לשייך ואסורנשואין
 ועיין בזה. מש"כ רפ"ה בגיטין הרמב"ן בחידושי ועייןמזה,
 הרשאה בענין מש"כ קל"ה סי' אה"ע בחלק אבי ביתבספרי
 חייקל ר' להרב אז כתבתי תשל"ב בשנת והנה ניירות.בשני



קנה י ב4ש קי"א ק"י, סי' אה"עשו"ת ת יב
 על בעבריח נוסח להם ושלחחי זה בענין רביבו ולהרבשיפרין
 הנוסח הי' זה 1יירוח ב' על שהי' באנגליח והנוסח אחרנייר

 ידו. כחנ ע"י ולא הטלפון ע-י הסופד אח המגדששימנה

 נוסח ג"כ וחמצאו בעבריח הנוסח עכשיו לכם שולח אנילכן
 צריכים הא1גלי ובה1וסח קכ"ח בסי' ה1"ל מספריזה
 הוא שהעיקר ואעפ"י לכהן שאסורה הנ"ל ההוספהלמחוק

 הראשון 1ייר על גם להחחים חראו מ"מ בעבריחההרשאה
 אבי בשם חחימחו יאשרו שהדיי1ים וגם המגרש, אחלמטה
 אורין כתנתם לא מרוע אורן המכונה אהרן כתנתםהמגרש
 אפשר ווון3( כוחבין בא1גליח אם וגם הרי"ש אחרביו"ד
 שמו מבטאים איך יודעים אחם בודאי אבל ארין לכחובצריכים

 המבטא. הוא איך לי לכחוב בבקשה לכןבדיוק,

 החורה, בברכח דוש"חידידכם

 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(:חקהק'

 קיאסימן
 נתנצר שהבעל שליח ע"י גטבענין

 צבי נטע מוה"ר המו"מ הרה"גלכבוד
 שלופ טענ. במעמפיס דב שליט"אגרינבלאט

 מרובה.ובדכה

 שהוא כיון מאוד מסובך ע1ין הוא פב"פ הבעל של הגטבדבר
 להולכה שליח לעשוח א"א ולמשומר רח"לנח1צר

 ווייל מהר"י, בחשובח כמבואר והשליחוח הגט יבטל פןמחשש
 קמ"א סי' וברמ"א י-א סע" ק"מ סי' בש"ע וכ"ה קכ"וסי'
 להאשה הגט לזכוח עצה הביא רל"ז סי' ובחה"ר 1"ט,סעי'

 רבווחא המציאו כבר זו ועצה הולכה, שליח לעשוחואח"כ
 כשליח הרי מחנה שליח 1קטי1ן אביי אמר וז"ל שכחבקדמאי
 יכול שאי1ו לאשחי זה בגט זכה אמר שאם משמע וכו'הגט
 לאשחו גט ששלח אחד מומר על המורה דן ומכאן בולחזור
 זכה לשליח שיאמר וצוה והשליחוח הגט יבטל שמא יראיםוהיו
 ממעשה החה"ד הביא וכן הרר, מצי לא וחו לאשחי זהבגט

 גדול העחיק וכן זיכוי, לעשוח רש"י והורה רש"י בימיבמומר
 יעו"ש להמומר זיכוי לעשוח שצוה ישן המררכי מדבריאחד

 אי1ו זה אם מה1י אם הזיכוי ברין בזה פליגי לא וע"כבחה"ד,
 משחדלח שהאשה היכא אבל דו טן למיחב דטב להאשהחוב
 ובח"ב הגט, לה לזכוח וצריכים לה הוא זכוח בודאי גיטהלקבל
 לעשוח דאסר המהרי"ל בשם ששמע החה"ד הביאבפו"כ
 כשישמע להשליח מבטל דודאי משום למומר להולכהשליח
 הביא ואח"כ השליחות, לבטל שלא עליו לקבל הואשצריך
 אותו משביע והי' להולכה .שליח שעשה הגאון מורובשם

 הגט, יבטל אם ראשו על שיבואו בחורה הארורוחבקללוח
 ע"י הגט להאשה לה מזכה הי' להולכה השליח שעשהוקודם
 פבח"פ לאשח' זה בגט זכה לשליח המומר ואומר השליחאוחו
 קורם לקבלה שליח ודוקא להולכה, שליח אוחו עשהואח"כ
 שהוא נמצא לקבלה ואח"כ קודם להולכה השליח עשה אםאבל

 בחה"ד. יעו"ש השליחות כחמבטל

 של החששא כל רהרי צ"ע זה ע1ין רכל להעיר 'שולפיע"ך
 המומר 'נטל שמא הוא שנתה"דהגאונים

 יודעים שאינם בוה"ז רבמומרים למימר איכא ולזההשליחוח

 בחה"ד רהמעשה כלל לזה 1יחוש מרוע הגט ביטול מע1יןכלום
 שפיר לכן גיטין סופר דחו שהמיר קודם שהי' במומר הי'שם

 אנל והשליחוח, הגט לנטל להכעיס יעשה שלא חששאאיכא
 שהגדולים כיון אולם זה, ענין כל להו איכפח לא בזה"זמומרים

 קודם לעשוח והצריכו מומר בכל בסחמא לזה חששוהראשונים
 שכן וכיון דבריהם, באימה לקבל צריכים א1ח1ו קבלהשליח
 כן קבלה דברי רבריהם וכל והרמ"א המחבר בש"עאיפסק

 לעשוח.צריכים

 שיטת לפי למיהוש איכא לפיע"ד דמילתא לקושטאברם
 עכו"ם כמו שליחות בכלל אינו רמומר רס"להפוסקים

 בבאה"ט מובא י"ד סי' גיטין בדי1י הב"י מרן בחשובחכמבואר
 רע"ב ס1הדרין בחוס' ועיין שלוחין, הל' בחו"מ קפ"ח סי'ריש

 ורמז בריח בן אי1ו מקרי מומר דישראל שכחבו ישראלבחוד"ה
 דגיטין בפ"ב ובשלה"ג מ"ז ס"ק קמ"א סי' בבי"שלרבריהם
 כית הגט לשליחוח כשר כן מומר דישראל הרמב"ם בשםהביא
 כשר ישראל כשהוא ש1שאה אעפ"י בגט אשחו את פוטרשהוא
 כן, ועכצ"ל יעוי"ש, אחר של הגט שליח להיות יכול הואכן

 איך גט לכחוב הבעל שליח הוא דהסופר דם"ל למ"דדאלח"ה
 בחורח אי1ו אם גט לו לכחוב להסופר לצווח מומריכול

שליחוח.

 בשליחוח ראי1ו נימא אי במומר זיכוי יחכן ראיך עקא ראאך
 ל1כרי דשליחוח 1הי דאמר דע"א בב"מ לרבינאואפילו

 ליח מה"ח אם הזכיה מועיל מה ליה איח מררבנן זכיה לי'ליח
 הוכיה מה1י מה מה"ח לו מקורשח האשה והרי זכיהליה

 הרשב"א בחידושי כמוש"כ י"ל רביח לע1ין ובשלמאמדרב1ן,
 במעוח שיזכה בפירוש לישראל ה1כר' שאמר מיירי דרישאשם
 הפקר בי"ד והפקר לעצמו בו לזכוח ויחזור הישראל מןההם
 וכי נכדי של מעוח להו הוי מדדבנן ידו על זוכד שנכדיוכיון
 אי בגט אבל יעו"ש, זכיה מדין נמי וסיפא יזיף מנכרי האייזיף

 ובשטמ"ק הזכיה, מדרב1ן סהני מה ל1כרי זכיה איןמדאורייחא
 זכיה ליח דשליחוח נהי הוא בגמרא הראב"ד רגירסחהביא

 יכול דמה"ח כיון שפיר אה1י זו ולגירסא ליה איחמראורייחא
 ליה זכי רישראל דמוחר ברישא החם כמו שירצה מי לכללזכוח
 מה"ח, ל1כרי ליה זכי וישראל ליה הב לישראל גוי ליהדאמר

 יש ב1כרי זכיה של זה ובענין וכיה, מהני גט גבי 1מיומשוה"כ
 ואכס"ל. רברים אריכוחלי

 קורם לעשוח החה"ר כעצת לעשוח צריכים בודאיעכ"פ
 הוא הבעל אם בני"ר לכן זכיה, מטעם קבלהשליח

 ע"י הגט לעשוח וצריכים גיטין שם כוחבין שאין אחרבמקום
 לזכות דבר דליכא כיון כלל זיכוי לעשוח א"א ובזה וח1וכחבו
 הרי זכיה לעשוח בשו"א א"א ואם עריין 1כתב לא הגטכי

 קמ"א בסי' הפח"ש הביא ובדיעבד דמי כריעברשעהר"ח
 השליח עשו דבלא מ"ד סי' בחראי גאוני תשובח בשםסק1"ו
 ח"ב הפמ"א בשם הביא וכן בדיעבד, כשר עיגון בסקוםקבלה
 דברים הבי"ד שדאו להתיד סניף דידיה בעובדא ס"דסי'

 ס1יף איכא בני"ר והרי השליחוח, 'בטל לא שבודאיה1יכרים
 בכלל, ביטול וע1י1י ג'טין מע1ין כלום יודע אי1ושהמומר
 הבי"ד הוקיקוהו אם בין לחלק ק"ב סי' הב"ח שכחבולפי"מ
 לא ואם יבטל שכן לחוש יש אז השליחוח לבטל שלאלקב"ח

 שאינו כיון לביטול כלל לחוש אין אז לקב"ח הבי"רהזקיקוהו
 לקב"ח להזקיקו שלא כראי אפשר לפי"ז א"כ הגט, הלכותיודע
 להשכיע א"א וככלל כיטול של זה מהשש ככלל שנצא כדיכלל
 למומר משביעים הצורך ובמקום וכק"ח החורה בשבועתמומר



 י ב14 קי"ב קי"א, סי' אה"ע שו"ת ת יבקנו
 דבר בשום מאמינים אינם שבזמננו והמומרים ב לעוה" חלקועל

 שכתב ס"א סוס"ק כסג"ש ועיק אמונתו. על להשכיעויתכן
 מ"מ יעו"ש, וחנו כחבו ע"י לגרש יכול אינו שמחנכרבפירוש
 קבלה, שלי" בלי גט לסדר יכולים רבשעהד"ח לעילביארנו
 בכגון א"צ נחינה שליח דגם ביארחי ח"א בי"א שו"חובספרי

 לסופר הרבה במינויין המגרש דעח אח יערבב שלא כדירא
 חוששין אנחנו ואם יעי"ש, נחינה שליח ועוד ולשליחולעדים
 הסופר כאשר להיזהר צריכים ממילא כנכרי שדינו לומרבמומר
 או קונוח מעוח אי פלוגחא איכא בנכרי הרי כחיבה הכלימקנה
 ליוהד צריך לכן ומשיכה כסף שניהם לעשוח וצריכיםמשיכה
 בהגבהה לקנוחו וגם כחיבה כלי בער כסף מהבעל ליקחהסופר
 צריך להסופר כחיבה הכלי מקנה המגרש כאשר ואח"ככנהוג
 ליקנוח נכרי יכול לא אחרח כי הגבהה וגם כסף לוליחן

 רש"י רעח לצאח רכדי ו' סע" ש"כ סי' ביו"ר ועייןולהקנוח,
 שניהם, לעשוח צריך קונה משיכה רק ר"ח ולדעח קונוחדמעות
 בדיעבר אחד קנין רק עשה לא אם סק"ח שם הש"ךולשיטח

 יעו"ש. מככורה נפטר לאג"כ

 קודם השליחוח מינף חמיד מקדימין שליח ע"י גט בכלדוק1ה
 לעשות שצריכים בני"ר אך והעדים, הסופר שללמינוי

 צריכים רק כלל השליחוח ענין כל קודם להזכיר א"אהזיכוי
 יאמר ואח"כ קבלה שליח ליד וליחנו כרגיל הגט כללסרר
 עוד חעשה ועוז חוקף ליחר רק ממך, גרושה אשחך כברלהבעל
 להשליח להזהיר צריכים רק להאשה, הגט למסור להולכהשליח
 לומר שיוכל כדי דגט כל וכחתימת ככתיכת שיעמודהולכה

 זה. כל כידוע נחחם ובפני נכחב בפניאח"כ

 גט בסרר נקי בקב כח"ר ימצא ראשונה ההרשאה111סח
 המודעוח רביטול כיון לפיע"ר ונכון ושני,ראשון

 שיעשה שקודם יחכן השליחוח מינוי קודם יעשהוההחרוח
 מינוי על בקיצור עכ"פ המודעוח יבטל להולכההשליחוח

השליחוח.

 קיבסימן
להנ"ל

 שליט"א, הרה"גידידי
 כי לדעח ונוכחחי בטלפון כח"ר עם דיברחי נלילהאתמול

 מובהקים רבנים עוד ישנם וב"ה ישראל אלמןלא
 האריכוח כל וממילא גו"ק הלכוח בטיב שיודעים השדהבערי
 זה, בענין להחנהג איך בעצמו יודע כח"ר כי צורך ללאהוא
 ואודוח למזורזין, אלא מזרזין אין חז"ל אמרו כבר מ"מאבל
 שנחנצר קודס לו שהי' שמו רק לכחונ לדעחי הנכק המגרששם

 ועיי"ש ה' סעי' קכ"ט בסי' כמבואר נשחקע כבר אםאפילו
 ליה ראיח וחניכה שום וכל דכוחבים וכית ובבי"ש,בט"ז

 כידוע. חשש שום שוב ליכאממילא

 עדים בפנינו כרלהלן: ההרשאה יכחוב הגט סידור1אחר
 ימים בשבת מטהחחומי

 ושלשים מאות ושבע אלפים חמשחשנתלירח
 כאן מונין שאנו למנין העולם לבריאחוארבע
 הבעלמסר ריחבאמחא
 ליד כריחוח גט לי' ראיח וחניכה שוםוכלבן

 הבעל בפנינו אמר וכךפב"פ

 קודם פ פב" לשלוחו ליה דאיח וחניכה שוםוכלבן
 והרי פכת"פ לאשתי זה כגט זכה פכ"פ אתה לירו הגטשמסר
 כך ואחרי אדם לכל ומוחרח מעכשיו ממני בו מגורשחהיא
 דאיח וחניכה שום וכל פלוני בן פלוני להבעל הגט המסדראמר
 הגט חקח רמילחא ולרווחא ארם לכל מוחרח אשחך כברליה
 אחה בפמנו ואמר וחזר עשה וכן לו למסרו וחחזור השליחמיד
 מקום בכל לידה אוחו וחן פבח"פ לאשחי זה גט הולךפב"פ

 חיבורך כפי ופיך כעשייחי ועשייחך כירי ידך וחהאשחמצאנה
 רשוח לך אני ונוחן כנחינחי ונחינחך כשלוחי ושלוחךכדיבורי
 ושליח הדואד 'די על נפניו שלא אפילו נחדיקאך שליחלעשוח
 עד אונס בלא אפילו שלוחים מאה ער אפילו שליח אחרשליח
 לידה זה גט שיגיע וחיכף שימצאנה מקום בכל לידה הגטשיגיע
 מאה עד אפילו שלוחך שליח מיד או שלוחך מיד אומידך

 ומוחרח ממני בו מגורשח היא חהיה אונס בלא ואפילושלוחים
 ככל הולכה שליח לעיל הנזכר עליו שנעשה והגט אדםלכל

 מחא ונחחם נכחב למעלההכחוב
כשכתדיתכא
 ושלשים מאוח ושבע אלפים חמשחשנחלירח

 ביטל ובפנינו ופב"פ פב"פ בו החחומים ועדיו עולםלבריאח
 עדיהן, ופסל זה גט על מסר אם מורעות כל לעיל הנזכרהכעל
 לעולם ובחלקו בחרם לעיל הנזכר הבעל עליו קבל בפנינווגם
 אח ולא השליח אח ולא הגט אח לבטל שלא אמונחו ועלהבא,

 שריר ודכל וחחמנו כחבנו בפנינו ונעשה שראינו ומההשליחוח
וקים

נאוס
נאום

 כדלהלן: דדיינא אשרחא הדיינים יכחבוואח"כ
 וחחמו בפנינו( )ונחקיימו התנא כחרא דינא בי חלחאבמוחב
 כדחזי, וקיימנו1ו ואשרנוהו ופב"פ פב"פ סהדי חריבאנפנא

נאום
נאום
גאום

 הדגיל בנוסח שניה הרשאה יכחוב שני השליח של המינויואחר
 הולכה. שליח ע"י גטבכל

 לכחוב איחא נקי קב שבספר ההרשאה שבנוסח אעפ"ידה1ה
 המסקנא אבל אביו שם קודם שמו אחר שוםוכל
 אביו שם אחר שום וכל לכחוב הב"ח בשם י"ב בס"קבפח"ש

 יעשה. כן לפיע"רלכן

 נקרא שכן אמה לי מסר כן כי ליב כחבחי האשה אביבשם
 הי' אם שלו הקודש שם אח יודעח אינה והיא כלבפי

 פרצה נשואיה אחר כי רב זמן עמו היחה לא כי אריה אויהודה
 המהרימ"ט כרעח ליב רמחקרי בח לכחוב מהנכת לכןהמלחמה,

 צרק במעגלי ינחנו ח והשי" בלידחו, קודש שם לו ניחן בודאיכי
 הלכה, ברבר נכשלשלא

 החודה,בנדכח

 חט"ק ליעבעס אייזיק יש:חקהק'

 כאפשר אבל זכיה לעשות אופן כשום א"א כאם רק יהוכל
 אח לכסוח משחדל אני אזי בהוצאוח מכורך שזהרק
 היעוצה והעצה טוב, היוחר צד על לעשוח שיוכל בכדיההוצאוח

 בבוקר לעירו ילכו והעדים הסופר עם שהמסדר הואבזה
 במקום למקומם יחזרו ואח"כ כנהוג אוחם ימנהוהמגרש
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 ועומרת העומר יכחבו ולא הגט ויחחמו ויכתבו גיטיןשכותבין
 שוב ילכו והחתימה הכתיבה יגמרו וכאשר העדים מקוםרק

 קבלה השליח ליד הגט ימסור והבעל השליח עם הבעללמקום
 באוחו להיות וצריך הולכה, לשליח אוחו ימנה ואח"כ זכיהע"י
 למקום לנסוע והערים להסופר א"א ואם מוקדם, יהי' שלאהיום
 שלא ועדים סופר בשעהד"ח למנות 'כול הבעל הריהבעל
 הגאון ובראשם האחרונים גדולי החירו כבר כאשרבפניהם
 ח"א בי"א בספרי בזה הארכחי וכבר כידוע, מבריסקמהר"ם
 שהי' למגרש כן לעשות למעשה הוריחי וכן קכ"ה, סי'אה-ע
 בסי' בחכ"ש מצאחי ואח"כ גיטין, שמה לכחוב וא"אבמאסר

 בזה. כנ"ל מרע, שכיב בגט כן לעשוח שכחבקכ"ח

 קיגסימן
 ה,ב"

 אוצר מו"מ המלומר הרב לירירי רבהשלמא
 )ז"ל( שליט"א כהן בועז מוה"ר כש"תבלום

 יארק.בניו

 לסדר לפניו שבא באחד בעוברא הטלפון ע"י שאלחובדבר
 לנשים לקרות דרכם ושם ישראל מארץ לזוג פטוריןגט

 ה' מטילין היכר ולאות זכרים שמוח סחם או נביאים שלשמות
 היא לבסוף וה"א דניאל הוא השם שעיקר דניאלה כגוןלבסוף
 במקרא מצינו לא זד דשם דכיון כח"ר ונסחפק לנקבה,סימן
 באלף לכתוב צריכין אפשר א"כ חז"ל בדברי ולאלנקבה

 לע"ז. שם כל כדיןלבסוף

 :תשונח

 לבסוף בה"א לכתוב דצריך לו שאמרחי כמו בזה ליהגראה
 צריכים בודאי בה"א חותמת היא אם מיבעיאלא

 זה שם שאין היכא החתימה בחר דאזלינן זה כלל כמו כןלכחוב
 בטעוח דהחתימה דהיכא - מדחתימה אחרח בתנ"ךמבואר
 להיפך מבואר שאינו בשם אבל - החתימד על משגחינןלא

 מ"מ כלל חותמח אינה אם אפילו אלא החתימה בתראזלינן
 רק תנכ"י עברי שם הוא השם דכל דכיון בה"א לכחובצריכים

 בכמה מצינו והרי עי"ז כוחו יוגרע מדוע הה"א של ההוספהעם
 בה"א וכוחבין געגועים ע"י נשתנו רק בתנ"ך שמקורםשמות
 לה שקורין חנה או ליקה אותה שקורין לאה שם כמולבסוף
 הט"ז זקני שכחב לפי"מ ואפילו לבסוף, בה"א כותביןחנה"לה
 על לדשיג שכתב סאייא שם גבי סמ"ך אות נשיםבשמות
 שרה משם שנגזר מפני בה"א סאייה לכתוב שכתבהלבוש
 רמי ולא סאייא, לבסוף באל"ף לכתוב צריכים הט"זולדעח
 השם בכל אין מ"מ שרה משם שנגזר אעפ"י סאייא דשםלני"ד
 של האותיוח כל דאיכא היכא אבל כלל שרה משם אותשום
 כדין בה"א לכתוב יודה הט"ז גם שלבסוף בההוספה רקדשם
 ליקה שם גבי למ"ד אוח נשים בשמות בד"ח ועיין קודש,שם

 ראיה אין משם אבל באל"ף, ליקא לכחוב כתב לאה משםהנגזר
 בני"ד כן לא לאה משם אחת אות רק ליכא ליקה דבשםלני"ד
 ספרי בכל וגם לבסוף הוספה עם רק רניאל השם כלאיכא

 בסי' שאל חיים בשו"ת ראיחי וכה בה"א, ליקה אי'האחרונים
 וכתב עוזיאלה אביה ביח שם על שנקראה אשה גבי שכתבל"ט
 דניאלה לכתוב פשוט נראה לכן לבסזף, בה"א לכתוב אגבבדדך

 כאלו בשמוח ישראל מארץ הנשלחים גיטין תח"י יש וגםבה"א
 לבסוף,בה"א

 ליעבעס אייזיקיצחק

 קידסימן
 הנ"ל להרב תניינאשלום

 שלו ששם ואמר להתגרש לפניו שבא באחד שאלחוובדבר
 חוחם וכן סוריא מיוצאי המזרח מעדוח והואשיה

 יש אם כח"ר ונסחפק שמאי כוחבים שאנו כמו לאשמו
 עשו מבני בחורה איתא זה שם הנה חחימחו, עללהשגיח
 בספרו ז"ל לעווין אהרן ר' להגאק וראיחי י"ג(, ל"1)בראשיח
 בה"א אלישה עצמו שחוחם במי בזה בכיוצא שדן נח פ'עה"ת
 בפ' בתורה שמצינו כיון כחתימחו לכחוב יש אם להחגרשובא
 בבי"ש המבואר לפי כ"ז, ביחזקאל וכ-ה אלישה יון ובנינח

 באיזהו נמצא אך דאם מתחי' בשם מ"ם אות אנשיםשמזת
 תרחי באיכא דרק מחחימחו לשנוח אין המגרש כחחימתמקום

 וגם כחחימחו בחנ"ך מקום בשום נמצא שלא והיינולטיבוחא
 וא"כ יעו"ש, החחימה על משגיחין אין אז בהמבטא שינויאין
 לשנוח אין בה"א הזה השם בתנ"ך כן שמצאנו אלישהבשם

 מעדות שהוא וכיון כן, הדין בשמה גם דבריו ולפימהחחימה,
 אין שמאי והשם פח"ח כמו הקמ"ץ מבטאים והמההמזרח
 כי הנ"ל הגאון על לסמוך יש לכן כך כל בהמבטא נרגשתהיו"ד

 גוברי'רב

ידירו,
 חופ-ק ליעבעס אייזיקיצחק

 קטוסימן
 ללהנ"

 רק אותם שקורין המתגרשים של בשמות שאלחוובדבר
 הגדר ומה בגט לכותבן יכולים אם דמיעוטאמיעוטא

 דמיעוטא. מיעוטאשל

 לפעמים רק בהגט כן כותבין אם כלום מזיק לא העני'לדעתי
 בזה הניקוד או הא'ות מפני לכותבן שקשה שמזתהן

 פ"ח סי' חאה"ע נובי"ק בשו"ח ועיין להשמיטן,מהנכון
 ועיין הללו, שמות לכתוכ א"צ דלדעתו קי"ז סי'וכמהדו"ת

 דמה שכחב ח"י וס"ק ט"1 ס"ק הלקט שבלי בקונטרסבטי"ג
 העולם בפי אם פורתא בכלל אינו שם באיזה קורין הביתשבני
 ספרא ד"ט ע"ז בש"ס חז"ל דברי וידוע יעו"ש, כן נקראלא

 חוספאה, תנאבצירא

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק



 י ב4ש קט"ז סי' אה"עשו"ת ת יבקנח
 קטזסימן

נ"ה,
 הרב ידידי לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום

 שליט"א ברגר פינחס מו"ה בתורההמופלג
 וינוואלה במדינת ראשי ורב קרקסאבך"ק

יע"א.

 כרת פטורק גט בלא בעלה אח שעזבה באשה שאלחובדבר
 אזרחיים בנשואין אחר לאיש ונשאח וישראלמשה

 שאין גדול סכום לה שיחן אחר רק מבעלה גט לקכל רוצהואינה
 כי מעיגונו להחירו אופן יש אם לה ליתן אופן בשוםכיכולתו

 לעבירה רק עבירה להרהורי לחוש שיש רק ולא צעיר אישהוא
 אחח אשה עם החקשר ועכשיו כידוע, במדינחינו בעוה"רגופא
 על להמתין יצטרך ואם וישראל, משה כדת אותה לישאורוצה
 מקום יש אם אזרחיים .בנשואי אותה ישא רבנים מאה שלהיתר

 זת"ש. שלשה, של בי"ר ע"ילהחירו

תשובה:

 רבוחינו גדולי כי רהיחרא בכחא לרון נזה ליהנראה
 מובא כאשר דרכו לפי כ"א כזה האריכוהאחרונים

 ישועוח בעל והגאון באריכוח א' סי' הפוסקים באוצרדבריהם
 שלשה, בי"ר ע"י רק רבנן מאה בלא החיר ז' סי' בחאה"עמלכו
 בעל תחח יושבח ואינה כעלה אח שעזבה באשה מייריוהוא
 כתובה לה שיש לאשה רק תקנחו חיקן לא דרגמ"ה וטעמואחר
 דבריו ולפי רגמ"ה, חקנת ג"כ אבדה כחובחה אבדהואם

 שאינה נימא אי אפילו באיסור לאחר שניסת בני"רמכש"כ
 לא ובודאי עליו נאסרה וכבר היא רת על עוברת מ"ממומריח
 בנחשתיים יהי' שהאיש המורדת בירי לחמוך רגמ"החיקן

 בנשחטית גם ובאמח נועם, דרכי דרכיה כי המורדח לבלשמחת
 לו ריש הב"ח זקני שכתב כמו רבנים מאה א"צ ררינאמעיקרא
 חקנת ועיקר רבנים, מאה ע"י רק להחיר עולם מגדוליקבלה
 לגמדי לעקור כשירצו רק הוא רבנים מאה להצריךרגמ"ה
 אבל רכנים, מאה מצריך בזה מקום ובאיזה זמן באיזההחקנה
 לא מעיקרא בזה הרי הנ"ל באופן רק החקנה עוקרים אינםאם
 ל"ז סי' הגרשוני עבורח בשו"ח עיין וכן כלום, רגמ"החיקן
 צ"ע עריין למעשה אולם רבנים, מאה בזה שא"צ להלכהשכחב

 יעי"ש.בזה

 שברחה כאשה שכתכ ד' סי' חאה"ע לוואי כר בשו"תועיין
 ופסק דחה להמיר בכדי שלהם החיפלה לביחמבעלה

 ממאה כלל הזכיר ולא לה הוא רזכות כיון גט לה לזכוחדצריך
 א"צ עכ"פ מ"מ לזנוח דח המרח בין חילוק שיש אעפ"ירכוים
 נשחמדה גבי ז' בסי' ברמ"א והמעיין רבנים, ממאהלהיתר
 מאה הזכיר לא מזנה גכי קט"ו ובסי' מורדת גבי ע"זובסי'
 קי"ט בסי' והח"מ אחרת, אשה לישא דמוחר סתם רקרבנים,
 אבל אחרח אשה לישא לו להתיר ולא בע"כ לגרשה דרקפסק

 אחרת. אשה לו להחיר טוב דיוחר נראה הפוסקים כלמרברי

 מאה להצריך דוקא החמירו האחרונים מגדולי הרכהאכן
 בריח חשובח בשם רי"ט סי' בח"א המהרש"ם וכןרבנים

 אין בעלה על שנאסרה באשה דגם צ"ב סי' חאה"עאברהם
 בחשובח הוא וכן רכנים, מאה היתר בלי אחרח לישאלהחיר
 בזה, להקל נראה הראשונים בדברי אכן ק"כ, סי' ח"אשכו"י

 בשם שמביא קפ"ו סי' אעפ"י פרק בריש במרדכיוראיתי
 חורש י"ב להשהותה שצריך כרבוחינו רהלכה ראעפ"יהראב"ן
 משהינן לא נשים שתי נושא ארם שאין ה~ו ברורוחאגיטא,

 ליה ושרינן לי' קנסינן הנשים כל שתווסרנה בשביל ואםלה,
 מזו וגדולה יעוי"ש, וחחעגן תשב והיא אחרח אשהלישא
 היא דהרי לר"ת לעמוד במסרבת האחרונים רבוחינוהתירו
 כמבואר - רבנים מאה היתר בלא אפילו רת עלכעוברח
 פ"ח סי' ח"ה ובמהרש"ם נ"א סי' ח"א חיים דבריבשו"ח
 החוו"ד הגאונים והרי ר"ח על כעוברת היא הרי לד"חדמסרבת
 בעל הגאק ומרברי רבנים מאה בלא במורדח החירוורעק"א
 מאה בלא לר"ת במסרבת ג"כ להחיר ללמוד יש יהושעספר
 שם והביא צ', סי' אה"ע צדק אבני בשו"ח הוא וכןרבנן,

 והגאון רבנים, מאה בלא במסרכח להחיר מעשה עשהשהחוו"ר
 לר"ח מסרבת של לבעל קירושין סירר מטרניפאלמהר"ש

 זצ"ל. המנ"ח הגאון אביוכהסכמח

 חשש משום דאפילו ראיה נשתטיח בענין הנאתיובמק"א
 במשנה רמבואר מהא להתיר יש עכירההרהור

 הי' לא נאה לבה הי' אם אומר יהודה ר' רי"א קמא פרקסוטה
 דחייש משום יהורה רר' דטעמא בגמרא התם ואמרינןמגליהו

 מירי עקרינן הרהור חשש רמשום מזה מבוארלהרהורא,
 הוי והכא חעשה ואל בשב רק הוא דהתם ואעפ"ירמראורייתא

 מדרבנן, רק הוי החרר"ג פוסקים לכמה הרי מ"מ ועשהכקום
 תקנה רק הוי רהחרם אשכנז חכמי בשם א' בסי' בב"חכמבואר
 הר"מ רברי שהביא כ"ח ס"ק א' סי' כבי"ש ועיין להקל,וספיקו
 לפי"ז לכן הפסיד, לא המקיל כתקנחא פלוגחא רהוירהיכא
 קיים שכבר במי אפילו בקו"ע אפילו להחיר יכוליםכני"ר
 מזו וגרולה לחור עבירה דהרהור טעמא משום פו"רמצוח
 וכן לו, מתירין לחור לשבח משום רק ראפילו שם בב"חמבואר
 בנשים רק גזר לא דרגמ"ה ת"ש סי' ח"כ ברדב"זמבואר
 מינץ מהר"ם בחשובת מבואר וכן בעליהן, תחת לשבחשיכולוח
 והגון מבו-ר טעם שיראו זמן שכל היחה החקנהרחחילח

 לו,שיחירו

 הזאח התועבה נעשחה הרבר נכון אמח אם בני"רלכן
 להתיר הוראה גרולי בי"ר להושיב צריכיםבישראל

 ממאה חחימוח לקבץ אפשרוח להם יש ואם מעיגוני,לבעלה
 מקום יש כ"י עם רבחי עיר יארק בניו פה כי טוב מהרבנים
 -. שליח לשלוח בהוצאות כרוך שזה מובן ק"ר, קצך בזמןלקבץ
 סכום רבנים מאה רוקא להיות רצריכים הטעם לומר ישאגב
 ראיתי מינץ במהר"ם המובא בהחקנה בפירוש מבואר וכןכזה,
 רבנים מאה הוצרכו מאור ונחוץ חשוב דבדבר משוםהטעם
 של והטעם להורות, שישבו מאה הוריוח בריש כראיחאדוקא,
 יהורה ארצוח של היחה גרולה דסנהדרי משום י"ל ארצוחשלש
 אה"ע מצאנז להגה"ק ד"ח בשו"ח ועיין והגליל. הירדןעבר
 נמצאו דאם שכחב צ"ב סי' אריה שם ובשו"ח מ"א סי'ח"ב

 בלשון דהרי בהכי, סגי ארצות משלש רכנים מאה אחחבמרינה
 ארצוח, סשלש ולא ארצות משלש רבנים מאה איחאהתקנה
 בלשון כן מרייק דלא נראה ר' סי' אה"ע חח"ס בשו"חועיין

 לכן ארצות מכמה רבנים כאן שיש כיון יארק בניו ופההתקנה,
 ויותר. ארצות משלש רהוי סומכיםע"ז

 וגם להמחין רוצה אינו שהבעל או ככה הענין לסרר א"אואם
 ע"י להתירו שיש לפיע"ד נראה הוצאות, כך כללהוציא

 נזר אבני בשו"ח מבואר וכן למעלה, כמבואר שלשה שלבי"ד
 שכתב בעלה חחח שזינתה באשה שאלת'נו בכעין ר' סי'אה"ע
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 אשתו אינה זו הרי ממילא הזנות על גמורים עדים ישדאם
 בספר דמבואר ולפי"מ קמ"א, סי' מהרי"ק בחשובחכמבואר
 כשם נדריה מפר ואינו יורשה אינו פסולה דאשחו להר"חהישר
 דס"ל הרמב"ם לדעח ואפילו כארוסה, והיא לה מטמאשאינו
 החוס' דעח הוא וכן נדריה, מפר עשה וחייבי לאויןדמחייבי
 מודה האישות דנחקלקל תחחיו בזינתה מ"מ ר"צ,ביבמות
 דאיחא הא שפיר ניחא ובהכי נדריה, מפר דאינוהרמב"ם
 ואח"כ בטעוח ונשאח הים למדינח בעלה שהלך באשהבגמרא
 האישות שנתקלקל דהיכא משום נדריה מפר אינו בעלהבא

 ואינו כארוסה שהיא כיון - נדריה. מפר דאינו הרמב"םמודה
 דלכן י"ט סי' פדווה המהר"ם שכחב ולפי"מ במזונוחיה,חייב
 מזונות לארוסה דליח משום אחרת ליקח בארוסה ר"ג גזרלא

 לכן בסיפוקייהו מיקם לא ואפשר לזונן רמחוייב נשיםדבשחי
 לארוסה. ודמיא מזונותיה אבדה שזינתה וכיון רגמ"הגזר

 ואם כדאי כודאי רכנים מאה ע"י אפשר אם טונ מדיותלכן
 גט לה לזכוח נזר האבני מסקנח לעיל שכתבתי כמוא"א

 ועברה אחר בעל חחת שיושבת מאחר לה הוא גמור זכותכי
 להמתין ירצה לא שאם הרהק וכשעת הנק איסור על ניאהנכל
 רבנים מאה בלא לו להתיר יש רבנים מאה של היחרעל

 הניל. נזר האבניכמסקנת

 בנשואים אחר בעל תחח יושבת שהיא בירור לו איןדאם
 מנואר כיעור עדי ואפילו ע"ז עדוח לגבוח יכולאזרחיים

 הנ"ל באבנ"ז ג"כ וכ"ה לו, להתיר דיכולים האחרוניםבגדולי
 ריבוח דברי בשו"ת כמבואר סגי, ג"כ בפניה שלא עדותואפילו
 חדר"ג דלהחיר ר' סי' ח"ד הרשב"א חשובח בשם רכ"וסוס"י
 הוא וכן האשה, בפני עדוח לגבוח א"צ אחרת אשהלישא

 מזו וגדולה הנ"ל, ובאבנ"ז צ"ב סי' אברהם בריתבתשוכת
 ברי טוען שהבעל דהיכא ג' סי' אה"ע יצחק עין בשו"חמבואר
 ואעפ"י בע"כ לגרשה דבידו במיגו נאמן מורדח שהיאלי

 גידש אם דבדיעבד כיון מ"מ בע"כ לגרש שלא הדר"גדאיכא
 מיגו. הוי שפיר קי"ט בסי' כמבואר מגורשתבע"כ

 אחרת אשה לישא פב"פ להבעל להחיר יש האמור כללאור
 משום אפילו דהרי למעלה המובאים החנאים כלעפ"י

 גופא והרהור צעיר איש שהוא כיק לו מחירין עבירההירהור
 מכל ונשמרח ד"כ ע"ז בש"ס כדאיתא דאורייחא איסורהוא
 בש-ס כדאיתא מה"ח הוא והרהור וכו' יהרהר שלא רערבר
 חשובה בשערי עיק מעבירה, קשין עבירה דהרהורי דכ"טיומא

 דדרשה שכ' שלא בחוד"ה הנ"ל ע"ז ובתוס' יונהלהרבינו
 ובתוס' בעלמא, אסמכתא רק ולא גמורה דרשה הואדונשמרח

 דאסור ג"כ מדנריהם דמוכד נמינו, מין נד"ה דצ-אנ"מ
 מגדולי והרבה סק-א רצ"ז סי' יו"ד בט"ז ועיןמה"ח,

 כת"ר שכוחב מה כפי הנ"ל והבעל עליו. חלקוהאחרונים
 רח"ל למעשה רק אצלו יש הרהור של חשש רק לאבעוה"ר
 אנן נ"ע רבותינו גדולי התירו שכבר וכיון לו להתיר ישבודאי

 משגיאות, יצילינו החורה ונוחן עבדינן קאשליחוחייהו

ידידו,

 חופ"ק ליעבעם אייזיק '(נחקהק'

*

 קיזסימן

 להנ"לעוד

 פתהו על דופק וכעלה הנשתטית נאשה שאלתוובדבר
 היטב באר כח"ר כחב שלא כיון מעיגונולהחירו

 לחולי החולים מביח תעודות לבעלד יש ואם האשה שלמצבה
 לסמוך א-א לחוד רופאים על כי מחלחה ערך על המעידיםרוח

 רופאים על רק להרופאים שמשחדים הרבה שכיח כיבזמנינו
 אינה שהאשה תעודתם על לסמוך ינולים ומצוח תורהשומרי
 מהדו"ק יואב חלקח בשו"ח ועיין אישות, לחיי כללראויה
 עפ"י גמורה שוטה אינה שהאשה שאף שכחב כ"ד י'חאה"ע
 הביח לשמור יודעת ואינה יכולה שאינה הוא מצבה אם רקהדין
 להבעל להחיר יכולין אז הרי ופחייחה שטוחה מחמחכראוי
 בחשובח וכ"ה לבעלה, לעזר להיוח צריכה אשה כי אחרחלישא

 אדוך חולי כדין להמתין צריכין ובנשתטיח ק-א. סי'מהרי"ק
 בדניאל ומשמע בע"כ לגרשה מותר ואח"כ בש"עהמבואר
 לשלוחיך ארכא חהוי הן כדכחיב יב-ח הוא ארוךששיעור
 שכחנו כמו שנים שתי להמחין ונכון עשר חרי ירחיןלקצח
 וזה פרס אחצי אוקמא מכיצה דאפקיה דכיון די"ג בשבחהתום'
 וסופרים. ספרים ומפי מקובלני כך נועםדרכי

 זה, בדבר נחכם אז הנ"ל כל לי יכתוב כת"רוכאשר

הנ"ל

 קיחסימן
נ"ה,
 מכובדי לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלומ
 מלבר יחודח מו"ה בלום אוצר המו"מהרה"ג

 יע"א. נדזשמייקא רנשליט"א

 ואחר שיקאגו בעיר נכרי' אשה שנשא באחד שאלחובדבר
 כדח קידושין לו לסדר לפניו באו והוריו גיירד רבזמן

 אך החחונה צרכי כל והכינו טבחו אח טבחו וכבר וישראלמשה
 יש אם ברינו נעשה מה הבחנה ימי עדיין עברו שלא עקאדא

 הנשואין. להתירמקום

ת~מך2:י?:

 אחר עליה נטען שכבר זו אשה לישא בכלל לו מוחראם
 בי"א שו"ת בספרי באריכוח בזה רנחי כברשנתגיירה

 בפרהסיא עמה דר שכבר אחר להקל קו ונטיחי צ"א סי'ח"א
 אחר הי' וזה נטען איסור בטעם והרשב"א רש"י בפלוגתחוחלי

 תערוכת נשואי של המספדת אז פשתה כאשר הנוראההשואה
 הסיבוח בגלל שעה הוראת בבחינח אז והיחהבעוה"ר

 אוצר הספר לאור יצא ואח"כ לזה, שגרמווהמאורעות
 הדורוח גדולי מרבוחינו נביאים חבל שם וראיחיהפוסקים
 כל קודם לכן כאלו, במקרים להקל קו ג-כ שנטושלפנינו
 האיש זה הוא מי הגרוח עצם על ולדרוש לחקור כח"רמחוייב

 המצות וקבלח בסבילה וכדין כדח הגרות לעשוח בזהשהשחדל
 גרות בעניני מחעסקים אינם רר"א לומדים רכנים הרבהכי

 זה על ולדרוש ולחקור מחון להיוח צריכים בזה"זובמדינתינו
 לכח"ר.כידוע



 בי(ו קי"ח סי' אה"עשו"ת תביקס
 ואפשר קידושין לו לסדר מותר אם לעית הש ההבחנהדאודות

 על לעבור עבירה עוברי ידי מסייע משום בזהיש
 סי' ריש בבי"ש עיץ מה"ת, דהוא שיטות דיש הכחנהאיסור
 כיץ עבירה עוברי הץ מסייע מיקרי לא דזה לומר יש אךי"ג
 שלא אותו יציל אדרבה רק ב בלאה" יעבור בודאי זה איסורדעל
 איסור על מלעבור אותו וימנע קידושין בלא אשה עםידור
 תהי' דלא כלאו מה"ת אסור הרמב"ם דלדעת פנויהביאת

קדשה.

 נראה זה בדין להקל מקום יש אם זה בענין התחקיתידכאשר
 בש"ס התם דאיתא זו בסוגיא העיון לאחרלפיע"ד

 שנפדו והשפחה והשבויה הגיורת בתניא דל"היבמות
 ר' דברי חדשים שלשה להמתין צריכות ושנשתחררוושנתגיירו

 טעמא מאי רבה אמר מיה ולינשא ליארס מתיר יוסי ר'יהודה
 אמר תתעבר שלא כדי במוך משמשת מזנה אשה קסבר יוסידר'
 נפשה מינטרה לאיגיורי דדעתה ביון גיורת בשלמא אבייליה
 שלא שנזרע זרע ובין בקדושה שנזרע זרע בין להבחיןכדי

 דמ"ב לקמן דתניא דהא חוץ בד"ה התוס' וכחבובקדחטה,
 יהודה כר' חדשים שלשה להמתין צריכין וגיורת גרלפיכך
 יוסי כר' אפילו נמי אי יפה, נתהפכה לא שמא דחיישאתיא
 ידוע אם להמתין צריכין וגיורת גר לפיכך קאמר והכיאתיא

 מינטרה דלא לחלק דיש לומר יש ועוד נתהפכה. ולאשנכעלה
 האיש מאותו הזרע שכל כיון בעלה עם כשמתגיירת כללנפשה
 זה מבעלה שנורע זרע כין ולהבחין להמתין חוששתואינה

 בקדחטה. נזרע לשלאבקדושה

 שפחה כתב הלכ"א גירושין מהל' נפי"אדהרמב"ם
 יום צ' ממתינין שנתגיירה וגיורתשנשתחררה

 להבחין כדי יום צ' אותם מפרישין שנתגיירו ואשתו גדאפילו
 יפת וכן בקדושה, נזרע שלא לזרע בקדושה שנזרע זרעבין

 צדיבה עצמה לתקנת יום ל' תורה לה שנתנה אעפ"יתואר
 הה"מ ע"ז וכתב הצ', מכלל והל' הולד לתקנת יום צ'להמתין
 נשואות שהיו וגיורת בשפחה דאיירי הרמב"ם דבריבפירוש
 ואעפ"י להמתין א"צ בלאה"כ אבל ובעבדותן בגויותןלבעלים
 את ומשמרת מחהפכת מזנה אשה מ"מ מזנות בחזקתשהן
 כן לומר צ"ל וע"כ בגמרא, יוסי ר' כרברי תתעבר שלאעצמה
 יוסי לר' יהודה ר' בין בגמרא הוא פלוגתא נשואות באינןדאי
 יהודה דלר' ומפותה באנוסה גם נחלקו וכן אחין ארכעהבפרק
 דרבינו וכיון להמתין, צריכות אינן יוסי ולר' להמתיןצריכות
 לא דבזנות ההלכות וכדעת ישראל בת באנוסה יוסי כר'פסק
 כל וגיודת שפחה גבי יוסי כר' נמי כאן דלהלכה ודאיגזרינן
 יוסי כר' הלכה שמואל ראמר בגמרא וכדאמרינן נשואותשאינן
 שאין ושפחה בגיורת דודאי המפרשים כתבו ובן בתרא,בלישנא
 בשעת מתהפכות שכולן להמתין צריכות אינן בעליםלהן

 הכי למימר ליכא נשואות גבי אבל תתעברנה שלא כדיתשמיש
 בב"י הכ"מ ומרן מזה, ובלח"מ בהה"מ יעו"ש עיקדוכן

 הי' זה שאם זה בפידושו הה"מ על לתמוה כתב י"ג סי'באה"ע
 באינן וגיורת שפחה דין ולכתוב למימר ליה הוה דרמב"םכוונת

 הב"י כחב לכן להמתין צריכות דאינן יוסי כר' ויפסוקנשואות
 ומפותה באנוסה יוסי כר' הרמב"ם דפסק דאע"ג למימרדאיכא
 דס"ל יהודה כר' אלא כוותיה פסק לא ומשוחררת בגיורתמ"מ

 וגיורת גר החולץ בפרק מדתניא וטעמיה להמתיןדצריכות
 יהודה כר' בפשטה וההיא חדשים שלשה להמתיןצריכות
 על השיג שכן הב"י על שתמה בסק"ז בבי"ש ועייןאתיא.
 וכו' נשואות שהיו וגיורת שפחה כתב ה' בסעי' ובש"עהה"מ

 וזהו להמתץ, א"צ נשואות דבאינן ומשמע להמתיןצריכות
 פשיטא א"כ להמתין א"צ דבזנות הרמכ"ם כדברי הה"מכפי'

 ועיץ לבעלים, דנשואות היכא רק להמתין צריכה אינהדגיורת
 דהרי להמתץ א"צ מזנה דגיורת דפסק סקי"ג הגר"אבביאור
 כר' ס"ל ושפחה ובגיורת כמזנה, יהודה כר' ס"ל בגמראשמואל
 יוסי כר' דס"ל כיון מזנה דגיורת דין השמיט והרמב"םיוסי

 לדמתין דא"צ מזנה כגיורת כש"כ להמתין דא"צ ישראלבמזנה
יעו"ש.

 נימא אי אפילו כעלה עם דרה כבר שהאשה נני"דדלכן
 אינה כזנות דגיורת הרמכ"ם בדכרי הה"מכמוש"כ

 ביושבת מ"מ תתעבר שלא נפשה דמינטרה כיון להמתיןצריכה
 שייך דלא למימר איכא נשואים בתור בפרהסיא בעלהתחת
 בשם התוס' למש"כ ורמי תתעבר שלא נפשה דמינטרהלומר
 חוששת אינה בעלה עם שמתגיירת כיון וגיורת דבגר הנ"להר"י
 ירדב"ז שבתב לפי"מ ובפרט הבעל, מאותו שהזרע ביוןלהבחת
 הה"מ על שהשיג סק"ה כפת"ש מוכא קצ"ו סי' בח"אבתשוכה
 להמתין. צריכה נשואה כאינה אפי' ולדידי' הרמב"ם דבריבפי'

 כמוש"כ בגיורת מקילין הרבה שיש ראינו גיסאולאידך
 הבחנה דין ובעצם להמתין, א"צ דזקנה הש"ע בגליוןהדגמ"ר

 דגם כגמרא מבואר אדרבא קולא שום מצינו לאכישראלית
 שא"א אופנים י"ב שם חשוכ ובגמרא ואיילונית, ועקרהזקנה
 תמיד להמתין גזרו מ"מ מעוברת שהאשה להיות אופןכשום
 בהל' במשל"מ ועיין בזקנה, מקילין וכגיורת פלוג לאמשום
 שנתגיירו וגיורת בגר לפניו בא דעוכדא הביא הנ"לגירושין
 דכל משום המתנה בלא להתיר והסכים מעוברת היתהוהיא
 חורבה מיניה נפיק ולא גופא היא משום למיחוש רליכאהיכא
 ונשואין בגירושין דאיתא מילתא דליכא היכא ובפרט גזרינןלא
 לצדד ריש אפשר לכן עיי"ש, לאיחלופי אתי ולא בזה גזרינןלא

 ער במוך דשימשה לומר סברא יש להתגייר דרצונה כיוןבני"ד
 עם שנתגיירה כגיורת יכמות רהתוס' להאי דמי ולא הגיוראחר
 הכא אבל היו גויים שניהם דהתם נפשה מינטרה דלאבעלה
 בעלה רצון לעשות להתגייר רוצה והיא ישראל הואהבעל
 תתעבר שלא נפשה דמינטרה לומר יש שפיר בזהוהוריו,

 הגיור. אחרעד

 אחר בשם שהביא י"ג בסי' הפוסקים אוצר נספד ראיתידכה
 ילדה לא שדאשה היכא בהבחנה להקל הספרדייםמגדולי

 להתעבר שלא נפשה דמינטרה חזינן בגויותה ממנועדיין
 ואעפ"י יעו"ש, חדשים ג' הבחנה בלא להקל מם לכןבגויותה
 בזה להקל דיש מסתברא בני"ד מ"מ סברתו על לפקפקשיש
 היא אם לראות מיראל רופא אצל נסיון תעשה שהאשההיכא
 הרופא עדות על בהבחנה להקל שחלילה אעפ"י בהריוןאינה
 צריכה ועקרה זקנה דאפילו כיון כתקנתא פלוג דלאהיכא

 כמו להקל בלאה"כ צדדים שיש כיון דא בכגון אבללהמתין,
 אינה דדבחנה שם כיבמות כגמרא רבא לדעת ובפרטשביארנו,
 מקרא נלמד דהבחנה לשמואל ואפילו חכמים גזירת רקמה"ת
 רק הוא דקרא לומר יש מ"מ אחריך ולזרעך לאלקים לךלהיות

 י"ג. סי' בריש בבי"ש עיין בעלמאאסמכתא

 בר"ה ביבמות שם התוס' שכתבו במה לישב נזהדארווחנא
 ד"ק נושאין בפרק לקמן וז"ל אחריךולזרעך

 נכרית תנסב לא לאברהם רחמנא לי' דאזהר קרא מהאידדיש
 לומר ויש לומר בזה התוס' בעי מאי ולכאורה וכו',ושפחה
 מדרבנן הוא דהבחנה דס"ל לרבא לתרץ בזה התוס'דכוונת
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 אחריך רלזרעך קרא איכא הרי מאביו אחוחו ישאשמא

 החוס' כחבו לכך קרא בהאי עביד ומאי מד"ח הואדהבחנה
 אחריתי. לררשה איצטריך רקרא ררבא אליבאלתרץ

 מה"ח הוי אי הבחנה בענין לומר לפיע"ר נראה בוהובהידו[י
 פלוגתא איחא רמ"ח בגמרא שם רלהלן מררבנןאו

 ימים ירח תואר יפח גבי חורה רכחבה רמה ס"ל רת"קרתנאי,
 רררש יום חשעים ס"ל אלעזר בן שמעון ורבי יום שלשיםהיינו
 אליה תכא כן ואחר שלשים כן ואחר שלשים ימים שלשיםירה

 חואר יפח וז"ל ריבמוח בפ"1 בתוספחא איתא וכןובעלחה,
 להמחין שצריכה אמרו חכמים אבל יום שלשים לה תורהנתנה
 בגמרא לח"ק לפי"ז ממילא הולר, חיקון מפני חרשיםשלשה
 חזינן רהרי מה"ח היא רהבחנה לומר א"א רחוספתאולסחמא
 ליפח ימים חודש רק לה רנחנה כלל להבחנה חששה לארהחורה
 רלזרעך מקרא רהילפותא לשמואל לומר א"א ולכןחאר,
 רצריכה אמרו רחכמים איחא רבהדיא גמורה ררשה הויאחריך
 למילתיה אמר רשמואל לומר ודוחק חדשים שלשהלהמתין

 אלעזר. בן שמעון רר'אליבא

 וזה דז"ל ממני ששגבו דברים דמ"ח ביבמות נמאירי1ראיתי
 צריך ואינו יום שלשים פירושו ימים ירחשנאמר

 אין הזרע מצר חרשים שלשה והמתנת בכיה מחורח עודלהמתין
 בגויותו אחח ביאה עליה בא הוא אף שהרי א"א היחה אםכאן

 הרי עליה שבא בכך רמה הם חמוהים ורברים עכ"ל,בהיחר
 גוי יהי' רהוא בקרושה שלא זרע יהי' זו מביאה שנולרהולר
 כמוחה וגויה שפחה ולר רהרי הבחנה צריך זו מביאה גםוהרי
 צריך ולכך בנך קרוי אינו העכו"ם מן הבא רבנך כלל בנוואינו

 צריכין רבריו לכן עכו"ם לזרע ישראל זרע בין להבחיןלהמחין
 תואד יפח גבי כחב הנ"ל גידושין מדל' בפכ"א ודד"מ דב.עיון
 רוקא זהו חרשים שלשה להמתין חכמים שהצריכורמה

 אשה מ"מ זונה בחזקח שהיא אעפ"י ופנויה נשואהכשהיתה
 בגמרא. יוסי כר' א"ע משמרחמזוה

 נשואה בגיורת מסתפק בסק"ר מחוקק שבחלקחואעפ"י
 הרגמ"ר מ"מ הבחנה צריכה אם זקנה אוקטנה

 להביא ולפיער"נ להמחין, צריכה ראינה להו פשיטאוהמשל"מ
 רהרמב"ם להמחין, צריכה אינה רבזקנה הרמב"ם מרבריראיה
 להמתין צריכה חואר יפח גבי מלכים מהל' בפ"חכחב
 באמת והרי אחריו, חרשים ושני בכיה של חדש חרשיםשלשה
 למה וא"כ לשיטתו בכיה של החורש אחר גיורח נעשיתהיא

 שלשה להמחין צריכה היא הרי בכיה של החורשמצטרף
 המחנה של הטעם רכל רכיון צ"ל ע"כ אלא משנתגיירה,חרשים
 רבין כיון זו חששא שייך רלא והכא מעוברח היא שמאהוא
 אינה לכן מעוברח אינה והיא חרשים שלשה עברו כברהכל

 ריכול נראה ולרינא בזה צ"ע ועריין להמתין, יותר עורצריכה
 משגיאוח. יצילנו והשי"ת לעיל, כמוש"כלעשוח

ירירו,

 ליעבעס אייזיקיצחק
 חשל"ה סיוןנ'

 רק זה הה"מ על שחולק בחשובה הרדב"ז בשם מש"כ ב.1.
 ברבריו שם המעיין לרינא אולם הרמב"ם רבריבפירוש

 יעו"ש. במזנה להקל הפוסקים כל שהסכמח שהביאיראה

 קיטסימן
נ"ה,
 חו"ב הרה"ג מכובדי לידידי תניינאשלו'

 רב וכעח לובלין חכמי ישיבחמבחירי
 שליט"א. מלבר יהודה מו"ה נ"יבדז'מייקה

 רברי על לתמוה שכתבתי מה על להעיר כת"רמש"כ
 ואינו יום שלשים ימים ירח מפרש רהמאיריהמאירי

 הזרע מצר חרשים ג' והמחנת בכיה מחורח עור להמתיןצריך
 ביאה עליה בא הוא אף שהרי איש אשח היחה אם כאןאין
 אף הרי עליה שבא בכך מה רהרי והקשיתי בהיתר, בגיוחהאחח

 יהי' זו מביאה שיולר הולר רהרי הבחנה צריך עצמו שלמביאחו
 העכו"ם מן הבא רבנך כלל בנו ואינו כמוחה שפחה רולרגוי
 להבחין כרי עצמו מביאח הבחנה צריך וממילא בנך קרויאינו
 המאירי רכוונח לומר רצה וכח"ר וכו' בקרושה שנזרע זרעבין
 אחת ביאה בגיוחה עליה לבוא לו התירה שהחורה רכיוןלומר
 או השפחה על בא בכלל זה אין ממילא כן הסובריםלשיטת
 על רענד וכיון כן לעשות שלא עליו רוכץ האיסור רשםנכרית
 כן לא בנו, יהי' לא שהבן אוחו התורה קנסה ררחמנאמימרא
 בנו יהי' שלא אוחו קנסה לא לכן התורה שהחירה חוארביפח
 וכח"ר בנו, יהי' בלאה"כ רהבן ביאתו על הבחנה א"צממילא
 ביאה עליה בא הוא שאף שכתב המאירי מרברי לרייקרצה
 יהי' הולר בהיתר שהביאה שכיון כלומר בהיחר בגויוחואחת

 עכ"ר.שלו

 ברמב"ם איחא רבפירוש גמור טעוח זהו מכת"הבמחילה
 ראשונד מניאד נתעכרה הל"ה מלכים מהל'כפ"ה

 העכו"ם מן שהוא מפני הרברים מן לרבר בנו ואינו גר הולרהרי
 מקור שכתב "מ הכ מרן ברברי ועיין אותו, מטבילין הבי"ראלא
 בי"ר דעח על אוחו מטבילין קטן גר רי"א כחובוח מש"ס זהרין

 זה ולר ראין הוא הכי נמי והכי לבי"ר, מביאחו ראמוופירש"י
 יעו"ש, בנך קרוי אינו העכו"ם מן הבא רבנך כללמישראל
 יהי' לא שהבן החורה אוחו קנסה העבירה שמפני כח"רומש"כ
 לירי ישראל בן נמסור לא קנס רמטעם קנס זה ראין אינו זהבנו,

 ליד ישראל נפש למסור ת2ראל ולכלל להבן גם קנס וזהעכו"ם,
 אח יסיר כי כרכחיב החורה גזרה כך רק כן לומר חלילהעכו"ם
 חז"ל ודרשו ר'(, ז', )רברים אחרים אלהים ועברו מאחריבנך

 ונפק"מ כמותה ולרה מישדאל שילדה נכריח דסיחבקידושין
 זה בן ע"י מיבום אשחו אח פוטר ואינו בנו קרוי שאינולדינא
 גזרח רק קנס שוב זה ואין רברים לכמה ועוד בנו ולא בנהשזה

הכתוב.

 לי' שרינן אמאי להקשוח שכחב ו' בהל' שם בכ"מדעיין
 אינו נמי זרע ראוחו וחירץ הבחנה בלא ראשונהביאה

 בנו. אינו מעכו"ם רכנךקדוש

 ראשונה רביאה הנ"ל ממלכים בפ"ח הרמב"ם שכחבדמה
 הביאו שלא בר"ה רכ"ב קירושין ובחוס' מיר לומוחר

 מיר ראשונה ביאה לו מוחר רלרב בירושלמי בזה פלוגתאריש
 המעשים, כל אחר להיות צריך ראשונה ביאה גםולשמואל
 רגמרא רסחמא משום כרב פוסק רהרמב"ם שם כחבוהכ"מ

 ס"ר ואי חואר יפח בח שהיחה חמר גבי הכי סברבסנהררין
 גמורה ישראליח היא הרי א"כ לו התירו המעשים כלראחר
 אלא היחה מאביו אחוחו היא הרי לאמנון מוחרח היאואיך
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 כלל בחו היחה ולא דוד עליה בא המעשים כל דקודםודא'
 עליה לבא לו אסור רש"י ולשיטת לאמנון, מותרתוהיתה

 דברה לא קאמר מאי א"כ הקשו שם ובתוס' כלל,במלחמה
 נתפייס האיך בה אסור דבמלחמה כיון יצה"ר כנגד אלאתורה
 ותירצו שנחגיירה, כיון תמוחות בשר לה קרי ואמאי בכךיצרו
 קרי גמורה גיורת ואינה בע"כ שמתגיירת כיון למימרדאיכא
 ובחוס' ותמר, מאמנון שתירצו מה ועיי"ש תמותות בשרלה

 מדאמרינן וראייתו מיד לו הותרה ראשונה דביאה מבואררי-ד
 כל ואתרי תואר יפת לן שרא כותית לן אסר הבשר כלבפרק

 ומטבילה אוחה כופה להתגייר על" קבלה שלא אעפ"יהמעשים
 ביאה אחד לו הותרה היתרים ששני דבריו לפי נמצאבע"כ,
 שקבלה אעפ"י שניה ביאה אחר ושנית דבר שום בלאראשונה
 לך ולקחת בגמרא כדאמרינן אשתו היא מ"מ ובכפיהבאונס
 שהיא ואעפ"י בה תופסין וקידושין בה לך יש לקוחיןלאשה
 ראשונה מביאה הנולד והבן מרצונה נחגיירה שלא כיוןכותית
 הבנים אבל הכוחית, על הבא ככל בנה אלא בנו קרויאינו

 שלא אעפ"י בפרשה האמורים המעשים כל אחרשנולדו
 עיי"ש אשתו קראה הכתוב שהרי בניו קרויים מרעתנתגיירה

באריכות.

 לו הותרה ואז שלם בלב להתגייר צריכה להרמב"םולפי"ז
 הותרה בכפיה בנחגיירה גם רי"ד ולהתוס' שניהביאה

 הגירות דכל דאף בזה יש ד'ן וחידוש שניה ביאה חואר יפתלו
 להאב מתייתסים והבנים אשתו נקראת מ"מ בע"כהיתה

 יעוי"ש. מהפסוק כןוהוכיח

 דהתורה רי"ד התוס' לשיטת להסחפק נתנתיובמק"א
 הוי בע"כ גירות דאפילו תואר ביפת לנוחידשה

 על מתייחסים שהבנים בזה ובין אשחו שנקראת בזה ביןגירות
 כדין ישראל לכל מותדת אח"כ אם בגט מגרשה ואםהאב

 דמותרת תואר יפת גבי דין חידוש רק דזה לומר דיש אוגדושה
 או גיר,ם,ה אם אבל אחריו מתייחסים והבנים אשתו ונקראחלו

 לזה וצ"ע שלם, בלב שתתגייר עד לישראל אסורהנחאלמנה
 בנים נולדו דכבר דכיון הותרה דהותרה דכיון '"ל הסבראומצד

 אח"כ לומר א"א ישראל בית ככל אביהם אחרהמתייחסים
 ראיה אבל לומד יש כן לישראל, להינשא אסורהשהאשה

 בזה. לעיין יש לכן עדיין ל' איןברורה

 כיון שניה בביאה מותר אי כהן גבי הנ"ל קידושיןובו2"ס
 דגם לרב ס"ל בגמרא קמא וללישנא בגיורתשאסור

 בתרא וללישנא אשתרי ראשתרי רכיון לכהן מותר שניהביאה
 אשחרי דאשתרי כיון אמרינן דלא שניה ביאה אסור לרבגם
 כנגד אלא תורה דיברה דלא אשתר' לא ראשונה ביאהדגם

 הביא תקל"ב מצוה ובמנ"ח הותרה, ולא דהייה רק והוייצה"ר
 סי' בבי"ש גם ועיין דחויה, דרק מבואר הרשב"אדבחידושי

 לומר שייך ראשונה ביאה אחר רק דבריהם ולפי סקי"חט"ו
 שהי' אעפ"י נתגיירה שכבר היכא אבל דחויה רק אשתרידלא

 כיון שפיר לומר יש נשואין דיני בכל שנשאה כיון מ"מבכפיה
 דאשתר' כיון לשנ' מותרת גירשה אם לראשוןדאשתרי
 בישראל ונסחפק עלה והמנ"ח בזה, לומר נראה כןאשתרי,
 הכתוב גזירח דכך משום הוי אי דמותרת ואדומיתבמצרית
 בגמרא כמבואר יתירות מצוח הכתוב בהם דריבה כהניםושאני
 נאמר ואם גירותה, אחר אותה ליקח רמותר קהל פסולידגם

 אז שהך דלא אעפ"י הותרה שניה ביאה גם ואדומיתדבמצרית
 מת או גירשה אם להסתפק יש יצה"ר כנגד תורה דיברהלומר

 ממש וזה הותרה דהותרה כיון דאפשר אחר לישראל מותרחאם
 ודו"ק. בע"כ גירות אחר לעיל שנסתפקנוכמו

 בירושלמי דר"' אליבא הנ"ל בקידושין התוס'ובקושיית
 ביאה גם ולשמואל ושמואל דרבבפלוגחא

 חמר את אמנון נשא איך המעשים כל אחר הוחרהראשונה
 תירץ בחידושיו הריטב"א הגירות אחר שנולדה כיוןאחותו
 לר"י לי' ולית כלל גירות הוי לא כפיה ע'" היתה דהגירותדכיון
 בלב שחתגייר וער בה לך יש ליקוחין לאשה לך דולקחתדרשה
 כמו ס"ל דהמאירי נאמר ואם יעי"ש, גמורה גויה היא הר'שלם

 דמש"כ דבריו ברוחק לתרץ יש הנ"ל הריטב"אשהעלה
 בא הוא אף "שהרי א"א היתה אם כאן אין הזרע מצדדהמתנה
 דנתגיירה דכיון לומר רצונו בהיתר" בגויותה אחת ביאהעליה
 הבנים דגם להבחנה כלל א"צ לכן ג'רות זה אין הריבכפיה
 ומה אחריו מתייחסין יהיו לא המעשים כל אחר לושיהי'
 הגירות, אחר כמו הויא הגירות שקודם דהבחנהנפק"מ
 ומוחר מיד כרחה על מטבילה לזה קודם אמר בעצמווהמאירי

 עליה קבלה בלא אבל בפרשה האמורים הדברים לכל וא"צבה
 ומש"כ בפרשה האמורים הדברים כל לעשות צריך מצוחעול

 שהוא היינו וכו' לההגייר תרצה ולא וכשתעשה אח"כהמאיר'
 ירצה, אם לעשות יכול באמת אבל בכפיה לגיירה רצהלא

 לפיע"ד. וז"פ המאירי דברי שפירומתורצים

 שידידו"
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 תשל"ה סיוןכ'

 קכסימן

ב"ה
 הרב לירירי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 נטע חיים מו"ה היוחסין שלשלתהמו"מ

 נ"י.קליינמאן

 מאה על להחתים שלא להחמיר מקום יש אם שאלתובדבר
 נמנה להיות רצה לא ז"ל הרב אכיו כי החדר"גרבנים

 לחדר"ג. המתיריםבין

תשונה:

 להצטרף שלא בגדר בעדם שגדרו רבנים מנמה שמעתי אניגם
 להשתתף מצוה אדרבה העני' לדעתי אבל חדר"גלהתיר
 מהרשד"ם בשו"ת מבואר וכן מעיגונו, לאיש להתידולהזדקק

 אשה מהמחיר מאוד יגדל שכרו מעיגונו לאיש דלהחיר ק"מסי'
 פו"ר ביטול דמשום א' סי' באה"ע החת"ס כתב וכברמעיגונה,

 ביד כוח ויש דבריו רגמ"ה העמיד לומר יש תעשה ואלבשב
 אשה בלא איש להעמיד אבל תעשה ואל בשב לעקורחכמים
 נגד יפ"ת התירה התורה והרי ועשה בקום שיחטא לודאיקרוב
 ועיין יעו"ש, דמשה מאורייחא חדר"ג אלים לא לכן הרעיצר

 להסתפק מלחדול לי חלילה שכתב ד' סי' ראם קרניבשו"ת
 העעון, מככלי לאיש להתיר רבה מצוה לעושה נטפללהיות
 דבדורותינו י"ב ס"ק קי"ט בסי' הט"ז זקני נבר מש"נועיין
 זה על מפסידו ואתה אשתו על אשה לישא שלא חדר"גשיש
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 קשים עבירה והרהורי חטא ובהרהור פו"ר בלא ימיו כלשיהיה
 עליו נשגיח ולא הספק על האשה כטוכת נשגיח למהמעכירה
 סק"י לעיל הט"ו כחב אחר ובמקום יעו"ש, עונשין ברשהוא
 והרבה האשה, של מהעיגון מק"ו שלו לעיגון לחושדראוי
 פו"ר על מצווה שהוא איש בעיגון ק"ו אשה בעדוח חז"להקילו
 דפקיעי חשוב בי"ד ע"י נעשה ההיחר עם דוקא ווהיעו"ש,

 וד"ל. ויר"א הוראה ובעלי לת"חשמייהו

 שמואל ר' מהרב מכחב שם נדפס הגר"א נחולדוחדראיתי
 שלעזינגער יוסף עקיבא ר' להרב מצפחהעלער

 מרבו ששמע וארץ שמים עלי אני מעיד הלשון בזה שםוכחב
 עולה הי' אם כי ז"ל הגר"א מרבו שסיפר השלחן פאחבעל
 לעיר מעיד ומסננ וחפילה חודה מנטל הי' דנרים שניבידו
 בזה כי נשים שחי בענין חדר"ג לבטל הוא הדברים מןואחד
 אין אבל איגרא, מרפסין אלו ודברים הגאולה, החקרבוחיהי'
 אין לכן עלה, חחום הגר"א של הגושפנקא אם בטוחיןאנו

 להחיר מקום יש הדין פי שעל היכא עכ"פ ע"ה בפנילאמרם
 יאריך, שנוחיו וה' בזה להאריך ואין הוא, רבה מצוהבודאי

 ליעבעם אייזיק יצחקיידו,

 קכאסימן

ב"ה,
 בחורה מופלג הנעלה החסיד החורני ידידיכבוד
 בירושלים נ"י בערגער יהורא חייםמו"ה

 ת"ו.עיה"ק

 להשיב עלי קשה כי הנה עד לו השבחי שלא כמ"ע לייסלח
 ופרחטים לצנועים השייכים דחסידוחא מילי הניעל
 11 למדה הגעחי לא ובעוה"ר המעלה רמי וחסידיםלצדיקים

 ריקם פניו להשיב יכולחי לא שניח לי כחב שכמ"ע מכיוןאבל
 כמו לאיש יד להושיט שלא מוזהרח אשה גם אם שאלחובדבר

 מחהר.שהאיש

 בכף ידו יהודי יחקע לא איחא חחר"ץ סי' חסידיםבספר
 בכף יהודיח ולא יהודי איש בבף הנכריח ולאהנכריח

 סחג בבגד מעוטפח שהיד אעפ"י יהודיח בכף הנכרי ולאהנכרי

 ליהודיח דיהודי לומר שרצה חסד במקור שם ועהן עריוחלגלוי
 כהן בחוד"ה דס"א מנחוח מדברי וראיה שרי, בגד הפסקע"י

 כמו מחהרח דאשה מזה נראה הירושלמי בשם מש"כעיי"ש,
 בזה יש אם באנשים נשים הסחכלוח בענין כמ"ע ומש"כאיש.
 שעשו השואבה ביח שמחח גבי דנ"א סוכה בש"ס עייןקפידא
 הסחכלוח משום חששו ולא אנשים בשביל רק גדולחיקק
 דאיה להניא יש וכן שמלמטה, האנשים על שמלמעלההנשים
 דכי דטבילה אשערי ויחיב רגיל הוי יוחנן ר' ד"כ ברבוחמש"ס
 )בראשיח בחוה"ק מצינו מזו וגדולה בו, יסחבלו מטבילהסלקו
 שבנוח הצדיק ליוסף שבח שהי' הרי שור עלי צעדה בנוחמ"ט(
 הצדיק, ליוסף שבח הוי לא איסור זה ואם ביופיו, לראוחצעדה
 שמואל מילקוט שהביא קכ"א סי' ש"י חשורח בספרוראיחי
 לא בגמרא אולם באנשים, להסחכל ג"כ לנשים שאסורראיה
 ועיק לאיסור, דמז שום כפוסקיס לא וכן בזה קפידא שוםמצינו
 ולא האיש אח משמשח דאשה מעיים בחולי של"ה סיביו"ד
 ברבוח בש"ס ומצינו נינהו הרגשה בנוח דלאו כיקחיישינן
 דכחיב שאול של ביופיו להסחכל כדי שמואל אמרדמ"ח

 דבכל רבר עמא מה חזי ופוק העם, מכל גבוה ולמעלהמשכמו
 לכיהכ"נ נשים מעזרת חלונות היו רנא מקדמת ישראלתפוצות
 ולא אנשים של מביהכנ"ס הכל לראוח חוכלנה שהנשיםכדי
 דניחא ש"מ רבנן ומדשחקי לוה לחוש אדם שום דעח עלעלה
 של ומר קול חשמע לא שאשה חרי"ד סי' בס"ח ומש"כלהו,
 לא שהעולם החסיד בדברי רברים הרבה יש אבל בזה, צ"עאיש
 ליכא הרהור ע"י באנשים שהם החששוח דכל ומסחברא כןנהגו

 .בנשים

 נשיהם אח לקרוח שלא נהגו גדולים שכמה במה ששאלדכ1ה
 אוח פ"ג רוח בילקוט הנה לבעלה. האשה גם וכןבשמם

 שמעון לבעלה קראה חלפחא בן שמעון ר' שאשח מצאחיד'
 מימי יוסי ר' אמר איתא רקי"ח שכת וכש"ס כפניו תוארכלי
 וראיחי יעו"ש, ביחי לאשחי אלא אשחי לאשחי קראחילא

 מהרי"ל דרשות בשם שהביא א' סי' אה"ע חלקבכנה"ג
 אומר הי' אחרים עם אשחו על מדבר כשהי' סגלשמהר"י
 שהחפאר כמו אשחי אמר ולא פרוי הויז מיין אשכנזבלשון
 אוחה קורא וכשהי' יעו"ש אשחו לאשחו קרא שלא ר"יא"ע
 אינן שהזיווגין העולם כדרך ניט איהר הערט אשכנז בלשוןאמר

 מככדה הי' לעצמה מדבר וכשהי' זא"ז שמותיהןמזכירין
 נשאה. שאלמנה מפני רבים אל מדבר כאלובדבריו

 שלום משום שכחב החניפוח שער צדיקים באורחוחדע"ן
 הילמדנו בשם מביאין וראיחי לאשחו, אדם יחניףביח

 משום אשחו אח להחניף אדם צריך רבוחינו אמרו החםדאיחא
 בח דמכריזק הטעם כחב לך פ' דכלה אגרא ובספר ביח,שלום
 בדרכי חז"ל שאמרו דרך על לפלוני פלוניח ולא לפלוניפלוני
 כדי פלוני אשח רק בשמה חברו אשח יקרא שלאהמוסר
 שם איתא שמות פ' וכזוה"ק לו, ואסורה א"א שהיאלהזכיר
 יעו"ש, פלוני בח איחקריאח אזדווגח דלא עד איחחאבדי"ב
 ליקרא שלא הגר וארץ בפולין מעשה אנשי חמיד נוהגין הי'וכך

 זה על הקפידו לא ליטא שגדולי כמרומני אבל בשמה,לאשחו
 ידיהם. על מים ליצק זכיחי לא כי בזה בטוח אינניאבל

 באים כאשר אדם בני שהרבה מה על כמ"ע שמחרעםדמה
 לא מדוע טבא צפרא אומרים להחפלל בבוקרלביהכנ"ס

 קודם שלום בשאילח שאסור כיון הזה הרע מנהגמבטלין
 איחא רמ"ו בסי' בחשב"ץ כי כמ"ע יחרעם לאהחפילה.
 ומה החפילה קודם הכנסח בביח אדם כל בשלום שאלדמהר"ם
 כשמשכים לומד רוצה קודם שלום נשאלח לאסורדאיחא
 לשאול מוחר הכנסח בביח או בדרך מצאו אם אבללפחחו
 ישאול שלא עצמו על להחמיר שרוצה מי ואפילויעו"ש,
 אגב קרי"ש. באמצע אפילו מוחר להשיב אבל אדם כלבשלום
 טבא בצפרא חבידו בשלום שואל אהם כאשר העולם שנהגומה
 )גוט טובה ושנה טבא צפרא לו משיב חברו מארגען()גוט

 המחברך חמיד להוסיף זה על סמך יש יאר( גוט אמארגען
 ה' לקוצרים כרך דכעז כ'( רות )כמגילת כדאיתאלהמכרך
 דה' מימרא יהא המחרגם ופי' ה' יברכך לו השיבו והםעמכם

 למדונו יחכן עוד ח"ל, שכחב באלשיך שם עייןבסעדכון,
 הוא בי ווה בשלומו השואל אל להוסיף שלום המשיבשצריך
 כי עמו ה' שיהי' בלבד שלא הוסיפו והם עמהם, ה' שיהי'ברכם
 בעניני דבריו ועל יעו"ש, בעצמו יחברך הוא יברכיהואם

 ואם הם קדושים ישראל כי להאריך א"א טובוח ומידוחמוסר
 ה', דורש הלבבוח וכל הם נביאים בני נביאיםאינם

 הטוב, בכל מברבו דו"שידידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק 'צהקהק'
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 קכבסימן

 אחר העדים כוחבין אשה שבכחובח מה על חמהחימעודי
 בלשון נכחבח אשה רכחובח דכיון עד חיבחחחימחם

 שצריך מה או הבעל שאמר מה אומרים שהעדים כלומרנסחר
 צריכים מדוע העדים לשון הוא הכחובה לשון כל א"כלמימר
 כיון אשה בגט בשלמא מדברים, בעצמם הם דהלא עדלכתוב
 העדים לכן להאשה המגרש מהבעל נוכח בלשון נכחבשהגט
 הנוסח ובל עדים רק שהם לציין עד לבחוב צריבים חחימחןאחר
 בשם הביא י"ט ס"ק ק"ל בסי' והבי"ש הבעל, של אלאאינו

 משום שטרוח בשאר ולא עד בגט לחתום דצריך דהאיהלבוש
 שהבעל מעיד שהוא כלומר עד חוחם לכן הבעל לשון הואדהגט
 כחב י"א סעי' שם ובש"ע יעו"ש, לפניו זאח כלאמר

 כחב וע"ז עד יעקב בן יוסף וכו' לכחוב צריך העדדכשחותם
 הטעם.הבי"ש

 עדי דגם לומר רצה ט"ז אוח מ"ז סי' שנעהובנחלת
 א"צ שמדינא אעפ"י עד לכחוב צריכיםההרשאה

 ג"כ ההרשאה לעדי יש כן נכחב דהגט כיון מ"מ כןלכחוב
 ובקב בהגט; שנכתב ממה בההרשאה לשנות שלא כדי כןלחתום
 דמה שבעה הנחלח על חמה נ"ו אוח ושני ראשון גט בסדרנקי
 דהגט שווין ראינם מאחר הגט עם ההרשאה להשווח מזהשייך
 את ג"כ והביא עדים, לשון הוא וההרשאה הבעל לשתהוא

 עד בההרשאה יחחמו דאם שם וסיים הנ"ל הלבוש בשםהבי"ש
 זלא משמע הגט בסדר מהרמר"י בסדר גם בגט, כלום תקנולא

 בשאר כמו סחם מדכחב עד בחיבח הרשאה על העדיםיחחמו
 והבי"ש, מהרמר"י מפסק יזוז אל לכחחילה הלכך וסייםשטרוח
 הנדפס אה"ע ברמזי ישראל החפארח לה"ג ג"כוראיתי
 חגיז הר"י בשם שהביא קכ"ו בסי' גיטין מסכת סוףבמשניות
 בעדו כמדבר הגט בנוסח לכחוב למנהגינו וז"ל אגב בדרךשכחב
 מזה מבואר יעו"ש עז. חיבח בחחימחן העדים יסיימוולכך

 דליכא כיון עד לכחוב להעדים להצריך טעמא ליכאדבכחובה
 כנ"ל. טעמאהאי

 קכגסימן

 מכובדי לידידי והמשכה כרבת' וכרכהשלום
 מוה"ר כש"ת צמ"ס חו"ב הגאון הרבה"ה
 קנדה בטורונטו רב שליט"א אחלבויחיצחק

יע"א.

 למקומכם שבאו הסוביטיח רוסיא מגולי בנשים שאלחובדבר
 ומסכימים מגוריהם במקום ברוסיא נשארוובעליהן

 אבל וישראל משה בדח פטורין בגט נשוחיהם אחלגרש
 חורה דח חיי שום שמה ואין מרבניה נחרוקנה רוסיאלדאבונינו
 להחיר לעשוח מה לעדוח ראויים להיוח חורה שומריויהודים
 ודעח בטו"ט היתר בצדדי האריך וכח"ר מעיגונן,להנשים
 לשמוע ורוצה וחנו דכחבו הסוגיא בכל הראשונים שיטחדהביא

 וה. בענין העניהה11"ד

ת~טדבה:

 בסי' ח"א בי"א שו"ח בספרי זה בענין בארוכה דנחיכבר
 בש"ס 11 בסוגיא ופלפלחי וקנ"ב וקכ"זקכ"ה

 בדברינו יעו"ש דהלכחא אליבא שמעחחא לאסוקיוהראשונים
 בחוד"ה דע"א גיטין החוס' כשיטח וחנו כחבו ע"י להחירלצדד
 כשמחרצה רק בפה הגדה בעי לא דגט ר"י אומר זירא רביאמר
 דאיחא דדאי לגיטין בחידושיו הריטב"א דעח וכ"היעו"ש
 כהנא ררב בדינא רק היינו כהנא מדרב לאפוקי קולובגמרא
 דדעחא משום הכחב מחוך דיבור ממעטינן ונחחרש פקחשהי'

 לכחוב ולעדים לסופר ידו בכחב שכחב בריא אבל היאשבישחא
 מפיו, שמיעה וא"צ ונוחנין כוחבין שפיר לאשחו גטולחתום
 לסופר ידו בכחב כתב בפ"ב בתוספחא דאיחא האיולדידהו
 לה ונחנו וחחמוהו שכחבוהו אעפ"י וחחומו כחובוולעדים
 לומר יש שפיר בבריא אבל ונחחרש בפקח רק היינופסול,
 סוגיא דלפום כחב ק"כ בסי' הב"י ומרן ידו, כתבדמהני

 עד בגמרא דאיחא ומה ידו, כחב מהני דבפקח משמעדשמעחן
 איירי כהנא רב הרי רב אמר כהנא מדרב לאפוקי קולושישמעו

 מהרכנח גרע דלא פקח ולא קולו מן ממעטינן וזה בחרשרק
 כח"ר שהביא ומה בברייחא, ממעטינן דלא בנשחחקהראש
 לעיין ידי תחח הספר אין הנה מ' סי' ח"א יקרה אבןמשו"ח
 דע"ב גיטין מש"ס שהוכיח משמו כת"ר ומש"כבדבריו,
 רב, אמר כהנא מדרב לאפוקי שם מדאמרינן הקול הוארהעיקר
 בפ"ב בחידושיו הרשב"א רעת דוה בזה כלום לן חרית לאהנה

 והמרדכי והר"ן וסד"ח י"ט אוח דגיטין בפ"ז והרא"שדגיטין
 הנ"ל גיטין מהש"ס שיטחם ומקור ק"כ, בסי' הטור כחבוכן

 זה לעומח אבל רב אמר כהנא מדרב לאפוקי קולו התםראיתא
 כמבואר חרש רק מקולו ממעטינן דלא ראשונים להרבהס"ל
 היא וכן גירושין, מהל' בפ"ב הרמב"ם דעח שכן שפירשבב"י
 בדברים הנ"ל בספרי הרבה והארכחי העיטור, בעלשיטח

 דיבור על חורה דהקפידה דהיכא ראיה להביא ומש"כנאוחים,
 סח"ם סופרי האיך הכי חימא לא דאי דיבור כמו יד כתבאין

 בסנהדרץ במשנה מבואר הרי המפורש השם אתכותבין
 נימא ואי הבא, לעולם חלק לו אין באוחיותיו השםדההוגה
 הוא הרי השם אח כותב שהוא בשעה א"כ דמי כדיבורדכחב
 כדיבור. אינה דכחיבה עכצ"ל ואלא באוחיוחיו, אוחוכהוגה

 איסור איסורו שם אח ההוגה דהרי כלל דמי לאלפיע"ד
 בחשובח עיין ו'( )דברים חירא אלקיך ה' דאחעשה

 שמו להזכיר המקום כבוד זה אין כי קמ"ט סי' ח"אמהרי"ט
 כחיב לעלם שמו זה כי במקדש לזה המיוחד במקום רקהאמחי
 שירוח חפילוח עניני בכל להזכיר מוחר הכינויים וכל ג'()שמוח

 יעבור שלא כדי לבטלה שמים שם להוציא שלא רקוחשבחוח
 ולהרמב"ם ז'(, )שמוח לשוא אלקיך ה' שס אח חשא לאעל

 במג"א עיין דאורייחא, איסור הוא הלט"ו ברכוח מהל'בפ"א
 דס"ל ע"א דל"ג השנה ראש בחוס' עי' אולם סק"ר, רט"1סי'
 דרק לומר יש שפיר ולכן יעו"ש, הוא בעלמא אסמכחאדרק

 לענין כויבור אינה כחיבה אבל שמים כבוד זה אין בפהלדוציא
 הוא הדבר חכליח גט גבי אבל ה' יראת של העשה על לעבורוה

 דורש שהמגרש מה יבינו והעדים שהסופר ר"ל ההדדיחההבנה
 רכיון האמיתי כוונתו מובנו "קולו" ראמרינן ומהמהם

 שיבינו באופן להיוח צריך לשמה כחיבה דבעינן חורהדהקפידה
 כאשר ולכן לשמה, ולחחום לכחוב דכוונחו הבעל צוואחהיטב
 חסרון ליכא חו וכוונחו דעחו ומגלה ידו בכחב כוחבהמגרש

 המחלוקח וידוע כדיבור, הכתיבה שפיר בזה ממילאבהלשמה,
 בענין יעקב השב הגאון לבין קצ"ד בסי' החוו"י הגאוןשבין
 דכחיב אע"ג השבועה מועיל שפיר דלהחוו"י בכחבשבועה
 כחבם מפי למעט קרא איצטריך עדות וגבי בשפחיםלבטא
 בחח"ס מזה עיין פליג, יעקב והשב כדיבור, הוי כתיבהולדעחו
 צ"ו סי' באו"ח עוד ועין החוו"י, בעד שהליץ רכ"ו סי'יו"ר

סק"ה.



קסה י ב(1 קכ"ג סי' אה"עשו"ת רז י2:
 אומר הבעל אם עכ"פ כריבור אינו רכהינה להסונריןואפילו

 המינוי לשון כל ערים שני בפני שכותב קודםבפיו
 בודאי ופב"פ פב"פ ולהעדים פב"פ הסופר את שממנהבע"פ
 בפיו אותם שמינה ליון המגרש של "בקול" התסרון תוליכא
 שמעידין העדים של הבתב מועיל שפיר וע"ז בפניהם שלארק

 מועיל לא זה גם דלהרמב"ן ואעפ"י בפיו, כן אמרשהבעל
 לשאר מ"מ הבעל מפי בעצמן ישמעו והעדים שהסופררבעינן
 עדים דליכא היכא אפילו מזו וגרולה בזה, שפיר מהניפוסקים
 יש ג"כ המינוי שכתב קודם כן שאמר הבעל מפיששמעו
 סי' ת"א ומשיב שואל בשו"ת מבואר וכן בשעהד"ת,להכשיר
 עי"ז רק חתימתו על ערים בלי הבעל יד בכתב שהכשירמ"ט

 בבית הרר"ך בדברי והמעיין קבעל, של ידו כתב שזהשמכירים
 התיר חתימתו קיום סמך על רק עדים שום בלא שגם יראהכ"ג
 מהר"ם הגאון מעשה עשו כבר עד'ם דאיכא והיכאבזה,

 ובמקום בזה. להקל השבו"' כתב וכן לעיל, המובאמבריסק
 נשום רצה לא שהבעל לקדמנא דאתא בעובדא בזה דנתיאחר
 עזב שכבר לאחר עדים בפני מינוי שטר על לחתום אפילואופן
 לשמוע רצה ולא היפיס שקורין מהרקים והוא רב זמן אשתואת

 ולחתום לכתונ הסכים הפצרות ולאחר נג"פ אשתו אתלפטור
 המינוי כתב על לחתום הסכים סוף כל וסוף משלו, נוסת רקאבל
 עיגון מקום שהי' וכיון חתימתו על שיעירו עדים בפני לאאבל
 להאשה, שהיו מכתבים עפ"י תתימתו לקיים לזה הסכמנוגדול

 בביה"ת היותו ובזמן אנושה, במחלה הבעל נחלהובינתיים
 מעשה נעשה וכן לירה, מידו בגט לפוטרה שרוצה לאשתוהודיע

 אמת. בדרך שהנחנווב"ה

 לפיע"ר שבת מחלל' של עדות פסולי בענין כת"רול111"כ
 למעשה הלכה תשובה שראיתי כפי זה לכלא"צ

 ז"ל וואלקין מוהר"א הגאון ה"ה שלפנינו הדור מגדולילאחד
 תורה שומרי בעוה"ר שמה נמצא שלא אחת מעירשנשאל
 סי' בחו"מ הרמ"א שכתב מה עפ"' ערותן לקבלת והתירומצות
 דלא דבמקום הקדמונים דתקנת שנ"ג סי' תה"ר בשםל"ה
 נשים בגדי על ערות או ביהכנ"ס במקומות כגון אנשיםשכיח
 נשים גם נאמנים זה על להעיד כשרים אנשים שכיחדלא

 ואעפ"י זו, חקנה בני"ר גם לצרף יש לפי"ז ממילאיעו"ש,
 מ"מ לי ברי טען שהחובע היכא ררק שם מסייםשהרמ"א

 בזה. לצדד יש עיגוןבמקום

 בזה כחבתי כבר הטלפון ע"' ועדים סופר מינויךאך7.ךון
 מע"י יותר בזה שיש העריפות לבאר ח"אבספרי

 כבר כאשר ופשורי עיקול' הזה בדרך יש כחב דע"יכחב
 וע"י הטלפון ע"י יהיו שהמינויין טוב יותר לפיע"ד לכןביארנו,
 נמקום אנשים ע"י אישור ע"י וגם דקלא נטב"ע הכרהעדי
 ופב"פ לסופר פב"פ את הטלפון ע"י ומינה שריבר דבעלשזהו
 נגמר דתיכף בזה העדיפוח לכח"ר ואבאר לעדים,ופב"פ

 הבעל מיד וחחום כחוב השליח ליר הנמסר בגט כמוהשליחות
 מבואר דהרי להשליחות, הבעל ביטלו שמא למיחש חווליכא
 בלשון שיאמר וגם שנים בפני שיבטל דבעינן רל"ג גיטיןבש"ס
 שמועיל מה דהעיקר כיון בגמרא כמבואר לבטלשמועיל
 אופן שיהיה צריך לכן דיבור, ומבטל דיבור ראתי הואהביטול
 הדיבור לבטל בהדיבור כוח שיהא מעליא דיבורהביטיל
 שביטלו למיחש ליכא האשה ליד הנמסר בגט ולכןהראשון,
 לא שנים בפני לבטלו שצריך כיון האשה ליר שנמסר טרםהבעל
 דר"ג ומצינו גיטא, דמבטל אמאן מנגיר ררב כיון כך כלחשיב
 חיישינן לא ולכן השליח, בפני שלא יבטלנו שלא התקיןהזקן

 במינוי אבל השליחוח נגמר שכבר היכא רק וה וכללביטול

 השליהות עדיין נגמר לא א"כ נפניהם שלא ושליח ועד'םסופר
 רא בכגון עדיין הגט ונחתם נכתב ולא המינוי זמן ידעו שלאכיון
 בטל ועי"ז לבטל, סג' עצמו לבין בינו אפילו בעלמא בחזרהסגי

 בפני להיוח וא"צ יחול, שלא שיחול קורם באומרהשליחוח
 גיטין בחוס' ועיין כלל, חיילה ולא לגמרי השליחות ובטלשנים
 בלילה ונחחם ביום דנכתב בסוגיא חיישינן בתוד"הדי"ח

 שמא ניחוש הים ממרינת הבאים הגיטין בכל לר"לשהקשו
 עדיין נגמר שלא לפי טפי חיישינן דהכא וחירצו הבעלביטלו

 הרבה שהאריך קנ"ח סי' עויו"ט בשו"ת ועין יעו"ש,השליחות
 ביטול של רבה חששא איכא כחב ע"י דבמינוילהוכיח

 עריף לכן והעדים הסופר ליד הכתב הגיע בטרםהשליחות
 חו דליכא השליחות חיכף דנגמר טלפון ע"י מינוי טפילפיע"ר

 בע"פ. מינוי דהוי כיון השליחוח לביטוללמיחש

 מכירין אינם והשליח והסופר שהערים אעפ"י הטלפוןוע"י
 אחד'ם אנשים יש אם אנל המגרש את דקלאנטני"ע

 די הטלפון ע"י המינוי אח ג"כ שומעים והם קולו אתשמכירים
 הסופר אין ג"כ פא"פ ממנה המגרש אם גם דהרי בזה,ג"כ

 ע"י רק המגדש את אישיח מכירים והשליחוהעדים
 עו-

 הכדה
 מפיו ששומעים כיון בהלשמה חסרון שום בזה ואיןאחרים,
 אמרינן דצ"ו חולין ובש"ס לשמה, ולחחום לכתוב מצוהשהוא

 באשתו מוחר סומא האיך ראל"כ מסימנא עדיף רקלאדטבי"ע
 נחלח ספר בשם כת"ר שהביא ומה בלילה, בנשוחיהןובנ"א
 מי שיש שהביא שליט"א פלדר גדלי' מו"ה להרה"גצבי

 שום הביא לא כי כלום המפקפק בדברי אין טלפון עלשפקפק
 נימא אי אפילו דהרי מילי, פטומי סתם רק לזה סברא אוראיה
 שופר קול לשמיעת כגת התורה דיני לגבי הברה כקול נחשברזה
 בן גרון מפי יוצא אוריגינל' גמור קול בעינן שם אבל מגילהאו

 אין שונים גלגולים וע"י מכשיר ע"י לאזנו הגיע אם לכןאדם,
 לסופר למינוי לני"ד משא"כ מצות לגבי שמיעה נחשבזה

 מחגלגל הטלפון מכונת רע"י נימא אי דאפולו ושליחועדים
 המכשיר ע"י השומע אוזן אל שכא ער גלגולים כמההקול

 מגרעח זה אין אבל מהמדבר היולא הקול הר אח"כשמשמיע
 קולו של ההד אפילו רהרי המינוי של היסוד שהוא הלשמהלגבי

 זהו לפיע"ד לכן זה, בענין ד' השמיעה במכונח ונקלטשנתרכז
 האחרונים גדולי בזה דנו כבר כי ובפרט מרווח היוחרהדרך

 בחורתינו האמונה שבעוה"ר בזמנינו לכן להתירוהחליטו
 מעט במחי ונשארנו הנורא התופח לאחר נחרופפההקרושה

 כדת ג"פ בלא נשואין ע"י הממזרוח למעט עצה נטכס לאואם
 הסוף יהיה מה הללו בארצות עתה המחרבים וישראלמשה
 חוב מוטל ישראל רבני על לכן הנתדלדל, ישראל ביתבכרם
 החירו כבר ובני"ד דחוה"ק, עפ"י היחר צדדי לחפשקרוש

 ואנן לעיל שניארנו הדרכים ע"י עיגון נמקוםפרושיס
 בהיחר משתמשים בזמננו דינין בחי וכל עבדינן קאשליחותייהו

 ומהר"ם והשבו"' מטראני ומהר"ם הרד"ך הגאונים שלזה
 שאלחו בנידון לכן עיגון, במקום מעשה עשו שכברמבריסק
 הק' ואני פקפוק, שום בלי הנ"ל הדרכים עפ"י לסדר כח"ריכול

 כת"ר ויכול קב"ח, בסי' בספרי עיין המינוי, כתב נוסחערכחי
 קכ"ה ובסי' קכ"ז בסי' בספרי ושם רוסיא, בלשוןלתרגמו
 ונותן עי'"ש כארוכה זה ענין כל כעזהשי"ת ביארנווקנ"כ

 משגיאות. יצילינוהתורה

ידידו,
 ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 תשל"ו אד"ש י"במוצש"ץ



 י ב14 קכ"ה קכ"ד, סי' אה"ע שו"ת ת יבקסו
 קבדסימן

 הרב ברענער פינחס ר' הרב מידידי הטלפון ע"ינשאלתי
 גט סידור בעח יע"א וינזואלה בקרקסהראשי

 ונראה שווין אביהם שמוח והי' חחימה לעירי עדים שניוהזמין
 יעקב שמוחם לשלש שיראו לו והשבתי אחים שני כמוחחימחן

 אחרים עדים לו הי' שלא הרחק שעת הי' כי אברהם בן יצחקבן
 אבל בזה החמיר האזולאי שהגאון ואעפ"י לחחום,שיודעים
 לפשיטוח שכחב ס"ה סי' אה"ע מלכו הסועוח בשו"חמצאחי
 לחוש אע ע"כ ישראל בחוך נחפשטה ולא יתירה חומראשהוא
 חיים בשו"ח ועיין לכחחילה, אפילו כן נהגו שלא במקוםלזה
 בכה"ג שהצריכו מירושלים רב מעשה שהביא ט"ל סי'שאל
 הגט מערכת בשר"ח מצאתי אח"כ יעו"ש, השמותלשלש
 לשלש זו עצה לעשוח יכולים שמעון בן יוסף בשנידאפילו

השמוח.

 תשל"ב טבתח"י

 קכהסימן

ב"ה,
 ידידי לכבוד והמשכה כרביי' וברכהשלום
 ומרומם המשכיל מו"מ החו"ב הרבמכובדי
 בקהלח רב שליט"א נח חיים מוה"דכש"ת

 במונטריאל. לבוקרשומרים

 יארק מניו אחד רב אליו ששלח הגט ברבר שאלחובדבר
 היוח בהרשאה טעות ויש במונטריאל מסירחולסדר
 ובטעוח מאוחר רק הגט כחיבח ביום נכתבה לאשההרשאה

 ההרשאה כחיבח ביום ונחחם נכחב שהגט בהרשאהכחב
 הגט זה שאין לחוש יש ולכן קרוס מזמן נכתב הגטובאמח

 האשה. שלמהבעל

תו~ובחז

 בחשובה הרא"ש לדעח עצמו בגט אפילו דמינכר בטעוחהגה
 קכ"ו סי' אבה"ע בש"ע ראשונה דעה והוא כ"חכלל

 לירח יום עשרים ברביעי כחב אם אפילו כשר הגט כ"אסעי'
 והוא שבט כ-א הי' רביעי יום וגם בשבח כחב ולא ודילגשבט
 דעח והוא חולקין דהם הביא והרמ"א כשר, הגט עשריםכתב

 דעת שהביא גו"א ספר בשם הביא והפת"ש דפסולהריב"ש
 הרא"ש רעת על לסמוך יכולים דבשעה"ד כץ מהר"םחשובח
 ידעו דלא החודש בקביעוח הטעוח דחלינן בזהלהכשיר
 ג"כ כחב שטרות גבי ה' סעי' מ"ג סי' ובחו"מ דירחא,בעיבורא
 הקשה סק"ז שם והש"ך בכיה"ג, להכשיר הרא"ש דעחהמחבר
 כמו החולקין דעח להביא כלום הרמ"א כאן הגיה לאמדוע

 די"ל לתרץ וכחב בזה, לפסול הריב"ש דעח שהביאבאבה"ע
 גבי החם דשאני רי"ל או להחמיר, להרב לו נראה בגיטיןדרק

 לכל ניכה ממילא עצרח שמיני יום וזה חשרי כ"ב רכחבשטרוח
 מקום יש שטר בגדר שזה בהרוסאה ולפי"ז יעו"ש, טעוחשזה

 סופר. בטעוח לחלות מקום ריש היכאלהקל

 מהר"י בשם כ"ז סעי' באה"ע קמ"א בסי' ברמ"א מנואראך
 לכחוב שלא בהרשאה לרקדק צריכים רלכתחילהמינץ

 י"א סי' חאה"ע בשו"ח החת"ס הגאון מש"כ וירוע ר"ח,אפילו
 מוה"ר הנורא הגאון אח שביקר דבעת רב מעשה שםשהביא
 דדיינא מהספרא לפניו הביאו הפרק ובאוחו איגראמשולם
 ודקרק אחר, למקום לשלחה שנכחבה הגט לשלוחהרשאד
 הני כל הלא החח"ם אוחו ושאל יו"ר של קוצו על רמ"אהגאון

 הר"ן רבו בשם הרא"ש שכתב מטעם הוא בהרשאהדקדוקים
 נכחב הגט גם שם בהרשאה דקדקו לא שהבי"ר כיון לחושדיש
 לא זה אבל ל' סעי' קמ"א סי' ברמ"א כמבואר ברקרוקשלא
 רק הי' רזה ז"ל הגרמ"א לו והשיב גוברי', ררב רבינו אצלשייך

 מגדולי הרבה אולם בזמנינו, משא"כ וכו' הראשוניםבדורות
 ריודעים רהיכא כ"ז בס"ק בפח"ש כמבואר הקילוהאחרונים
 להם נזדמן דטעוח רק גיטין בטיב בקיאים המהשהמסדרים
 בו. דקרקו שלא הגט לעיקר תו לחוש אין יבין מיושגיאות

 ק"ו בסי' הצ"צ כמוש"כ הוא בזה החשש עיקר הריברם
 מהבעל שנשלח הגט וה אין רשמא הנ"ל בפת"שהמובא

 אבל עבוה"ג, בעל חחנו עם בזה שהחווכח עיי"ש אחר גטרק
 שנכחב כמו בהגט מדוייקים סימנים דיש כיון לומריש

 הגט על להעדים לשאול יכולים וגס הגט, סימני כלבהרשאה
 דאין לומר ואין זה, גט על הרשאה על לחחום שלוחים נעשואם

 ומגיד, חוזר אינו שום שהגיר דכיון לומר כלום נאמניםהעדים
 מגוף זה דאין יעקב הישועוח כמוש"כ למימר איכא זהעל

 הגט על לשליח פלוני אח מינה שפלוני רק העידו רהםהעדוח
 ולכן כלום, מעידים הם אין הרשאה נוסח כל ועל הגט חוכןועל

 על מ"מ חחימחן טרם ההרשאה לקרוח צריכים שהעריםאעפ"י
 מינה שהבעל המינוי ענין על רק מעידים הם אין הגט שלזמנו

 בחשובח מבואר וכן מידי, לא וחו בחריקאו שליח להיוחלפב"פ
 דשם שנכחב בהרשאה שאלחו בדבר פ"ב סי' אה"עמהרשד"ם

 בגט נכחב וכן ראובן, שמו ובאמח שמעון הי' המגרשאבי
 סופר טעות רק שזה מחוכו שמוכח מפני להכשיר והשיבראובן
 ולכחוב ולשלחו גט לכחוב יעשה לא שכן רמסתברארמילחא

 אחר. שםבהרשאה

 א"צ גט שהביא שליח הרין מצר דהרי בזה להעיר שישדמה
 האמינוהו וחז"ל לשליח אותו מינה שהבעל ראיהשום
 בריש הרא"ש כמוש"כ נחחם ובפני נכחב בפני כשאומרלשליח
 בעצמו שהשליח כיון השליחוח ערי לקיים שא"צ רגיטיןפ"ק
 סי' אבה"ע בש"ע וב"פ הגט, לשליחוח מבעל שנחמנהנאמן
 שהשליח מה רק הגט בשליחוח ערוח שום רבלא ג' סעי'קמ"ב
 בריש בגמרא כראיתא נאמן כראוי לשליח עושאו שהבעלאומר
 רבכל שטרוח קיומי משארי הגט קיום דמשונה רגיטיןפ"ק
 חכמים האמינו הגט ובקיום ערים שני צריך בקיוםדוכחי
 לומר חכמים תקנו כן ובגלל עדים, כשני הגט את המביאלשליח
 להחליפו שלא כדי אחר רק שהוא כיון נחחם ובפני נכחבבפני
 שלא עגונוח חקנוח מפני וזה חרי רבעינן דעלמא שטרוחבקיום
 ע"י גיטה אח לקיים א"ע להטריח תצטרך שלא עליהלהחמיר

 כלל הגט אח המביא השליח א"צ לפי"ז וממילא ערים,שני
 בסי' כמבואר הרשאה לכחוב תקנו חומרא מחמח רקלהרשאה
 זה הראר ע"י הנשלח בגט אבל יעו"ש, וכ"ר י"א סעי'קמ"א
 לעשוח אין ל"ה סעי' קמ"א בסי' הרמ"א דלרעח אחרענין
 להקל העלו האחרונים שרבוחינו אעפ"י כחב ע"י הולכהשליח
 עכ"פ בעינן מ"מ ל"ה בס"ק בפח"ש שמובא כמו בכחבגם
 הרשאה מרינא דא"צ היכא אפילו והרי ההרשאה, עלקיום
 שיש היכא מ"ס לעיל שביארנו כמו גט המביא בשליחדהיינו
 אפרים מחנה בעל הגאון העלה מכחישו והרשאה הרשאהבידו

 שטר נגד נאמן אינו השליח דבזה ו' סי' גירושיןבהלכות
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 רבי מחלוקח ובחזקה בשטר לידון הבא להאי ודמיהרשאה
 בגמרא ומסקינן בחזקה, ולרשב"ג בשטר נידון דלרביורשב"ג
 בטל מזוייף השטר נמצא דאם כלומר מיפלגי קארבלברר
 כיון מ"מ לשטר א"צ חזקה לו שיש מי דכל דאע"גחזקחו,
 נמי וה"ה חזקחו, בטלה ראיה אין ומהשטר בשטר לידוןשבא
 מהבעל לשליח שנחמנה לומר נאמן השליח דהי' אע"גבני"ד
 מכחישו השטר והרי השטר מכח שבא כיון אבל שטר שוםבלא

 נאמנוחו. בטלהלכן

 ה"ה כרשב"ג הלכה דפסקו מרבווחא כמה דאיכאדוקגב(
 הג"א כדהביא ומהרי"ח ורוע ואור משולם ור'הרשב"ם

 אם אבל בעדים לברר דא"צ לומר היינו בורר זה פרקבריש
 חזקחו, דבטלה מודד רשב"ג אפילו להר"ם ואמרו עריםהביא
 בזה הרי הגט עם ביחד הדאר ע"י שנשלחה בהרשאהועפי"1
 אין הרי בטעוח נכחבה ההרשאה ואם מדינא קיוםצריך

 לסמוך אין לכאורה לכן לשליח עשאו שהנעל ראיהלהשליח
 ההרשאה. עלכלל

 ראינו רהרי השטד של הקיום מגוף זה דאין לומר אפשרלכן
 והעדים פב"פ אח לשליח מינה שהבעל בהרשאהברור

 הגט בזמן הסופר שטעה ומה חחימחן, קודם השטר אחקראו
 רק קראו הם רהרי מזיק אינו זה קדום בזמן נכחב הגטדבאמח

 נוגע זה ואין כחיבחו זמן לידע כדי הגט אח ולא השטראח
 ועל הגט, חוכן על ולא השליחוח על רק מעידין הם כילעדוחן
 על הרי הבעל ששלח הגט זה אין דשמא הנ"ל הצ"צ שלהחשש

 לגרש הבעל שכחב הגט שזדו הגט וסימני מהבי"ר קיום ישזה
 יוחר עדיף וזה פלוני, אח להולכה לשליח ומינה אשחואח

 על השאלה הי' דשם הנ"ל אפרים מחנה בעל שנשאלמהעובדא
 הוא ולאבהתי שחיבח סימן בחורח נכחב דבהשטר הגט שלסימן
 ולאבהחי במקום ולאהבחי נכחב ובטעוח בהגט שיטהבריש
 טעוח רק שזה וניכר נראה מ"מ אבל כלל, סימן זד אקממילא
 דכל והמרדכי הרא"ש שכתנ וכמו נגט, אהנה דאין כיוןסופר
 אבל סופר, בטעוח תלינן לאלו אלו סותרים דהדבריםהיכא
 אכן אחרים, סימנים שם הי' ובודאי כלל סימן זה איןעכ"פ
 שלא סופר טעוח נפל רק כחיקונן הי' הסימנים כל דריבני"ד
 שלא נכחבה שההרשאה מפני הי' וזה כדוגן הגט של ומנונכחב
 הגט כחיבת ביום ההרשאה כוחבים וכרגיל הגט כתיבתבזמן
 ביום היה ההרשאה שזמן לכתוב טעוח לידי הסופר באועי"ז
 על רק מעירים הערים ממילא דמינכר, טעות וזה הגט,כתיכת
 שלא חלינן דדיינא בהאשרחא והריינים השליחוח שלהמינוי
 דק"ט כחובוח בש"ס כמבואר שחחמו בטרם השטרקראו

 קראוהו. שלא אעפ"י חוחמיםדדיינים

 מ"ו סי' חו"מ בש"ע המובא והריב"ש הר"ן לדעחואפילו
 הם מי ולראות לקרוח עכ"פ צריכים דדיינים כ'סעי'

 לערים ולא לריינים קרוניס יהיו שלא כדי והלוההמלוה
 לעיין בני"ד מ"מ סקנ"א, בש"ך עיי"ש בפניהםהמעידים
 בודאי זה הרשאד של ובומנו דגט של זמנו דרשאה שלבהשטר
 בשם שהביא א' סי' הגט מערכח בשד"ח וראיחי לקרוח,א"צ
 של שהמסדר לחחם שאין להקל שצידד ב' סי' ח"א פנ"ישו"ח
 ספרים נדפסו וכן בש"ע מסודר הכל שעכשיו כיון ע"ה הי'הגט
 וסביר גמיר שהמסדר לדעח צריכים רק הגט סרר כל היטבבאר
 בספרי קורא הרי ת"ח חטימש כעיון ונו"כ כש"ע למד לאדאי

 בחחינה. כמוהגיטין

 כיון להקל סניף עוד יש וגם להחיר בני"ד לפיע"ר נראהלכן
 אין לכן ברלוסקמא צרורים יחד באו ההרשאוח עםרהגט
 הפזיזות מחמת לתלות יש הטעותים וכל הגט זד שאיןלהסחפק
 מבוהלים חמיד המה אנשים וכמה במדינחנו החייםוסררי

 ולמכשולוח. לטעוחים באים ועי"ו ושוב ברצואודחופים

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק י!נחקהק'

 קכוסימן

 ניעטש מייאמי ממתא אליו שנשלח בגט שאלתווברבר
 והוא מארטא ששמה האשה שם באיות טעוחונמצא

 ליד הגט נמסר וכבר חי"ו, כתב טי"ח במקום מרחא,כחב
 ג' אוח בשא"נ והטי"ג הבי"ש שכתב לפי"מ לכאורההאשה,

 אם המחחלפים באוחיוח דגם שם מבואר גרשום גרשוןגבי
 לעז בשמוח אמנם יעוי"ש, פסול הגט במבטא שינוימרגישים
 דכל כחב ל"א סעי' קכ"ט בסי' דהרמ"א ראעפ"י אחרחמצינו
 לקרוח יכולין שהחי"ו כיון טי"ח רק חי"ו לכחוב אין לעזשמוח
 דהעיד דאעפ"י שכתב יעו"ש רל"א סי' מתה"ד ומקורורפויה

 קרימס להיוח צריך שהי' אעפ"י בשי"ן כוחביןקרימ"ש
 בשי"ן לקרות למטעי איכא וא"כ להעיר קורין כן כיבסמ"ך
 לכן ימניח, בשי"ן באמח נקראד מקרם שהעיר מפניימניח
 דברי על כתב ק"ל ס"ק קכ"ט סי' ובג"פ כמקרם שמהנשאר
 בשמוח גם רק כללא האי איכא לעז בשמות דוקא דלאוהחה"ר
 גבי מ"ד בסי' הרח"ש מש"כ והביא כן, כותבין ספרדייםשל
 שבתולד אותה קורין בשבת שנולדה אשה שכל שבחולהשם
 שאבטולא לכחוב לומר שירצד להשואל הרח"ש שםוכתכ
 דכיון והשיב רפויה בתי"ו לקרות לטעוח יבואו שלא כדיבטי"ח
 וכתב בחי"ו, שבחולה לכתוב יש לכן שבח משום נגזררהשם
 היה שבת משם שנגור טעמא האי לאו דאי דמשמע הג"פע"ז

 באותיות שמ~ת בענין שהאריך יעו"ש בטי"ת לכחובמסכים
 בחי"ו לקרוח שיכולים כיון שינוי הוי בני"ר ולפי"זהמחחלפות,

רפויה.

 ביבמות במשנה נמצא מרתא רשם כיון בוה לומר לי נראהאך
 דשם וידוע מקומוח בכמה ועור בייחוס בח מרחאדס"א

 עליו וכותבין הקודש שם הוא הרי ובמדרש בגמראהנמצא
 מרתא, לכתוכ צריכים אפשר לכמחילה אפילו ולכןדמתקדיא

 יצחק איסק בשם כתבתי קל"ג סי' העזר אבן ח"א בי"אובספרי
 בר מרי דכ"א ביבמוח בגמרא נזכר דאיסק כיון איסקדמתקרי
 שאין כיון המכונה ולא דמתקרי לכחוב שביררנו יעוי"שאיסק

 לעז. שםזה

 אזיל נפאחה לד קרו דהוו ההיא גבי רס"ג גיטין בש"סד1ניין
 בתי"ו שמוח רכוחבין מבואר הרי תפאתה, כתובסהדי

 השינוי מפני אלא בעלמא חספא דהוי החם פסול לא כאןדעד
 כי סמ"ך במקום חי"ו נכחב מ"מ אבל הנו"ן במקום התי"ושל

 היא והתי"ו דללו שמוח בהן ויש הספרריים שמות אצלחקרחי
 האחרונים גדולי בחשובח וראיחי תי"ו, כוחבין ומ"מרפויה
 נכתב באם שכחב ג' סוס"י עיני בת בשו"ת עיין כוהבנידון
 כיון להיפך או תי"ו במקום שמאליח שין או כ"ף במקוםקו"ף
 וצידד סוסי במקום סותי בשם בשאלתו כמו לעז בשמותשזה
 בשער חיים בדברי ועיין במבטא, הרגש שאין כיוןלהקל



 ' ב(1 קכ"ח קכ"ז, סי' אה"עשו"ת ת יבקסח
 הגט ניחן שכבר וכיון 'עו"ש, שאשה שם גבי ז' אוחהאוחיוח

 הדחק בשעח להחיר לפיע"ד נראה הבי"ד כבוד משוםוגם
 משגיאוח. יצילינווהשי"ח

ירידו,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קכזסיכ~ן
נ"ה,
 הרב לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום

 געלמאן שלמה מו"ה כש"ת ומופלגהמוסלא
 נ"י. הילס בסר~סט רבשליט"א

 רוצה והוא בת לו ילדה הנכרית שאשתו באחד שאלתובדבר
 'כולים אם אלם גבר והוא בביהכנ"ס שם להליחן

 רצונו.למלאוח

תשובה:

 והיא כמותה נכרית ולד דהדי הוה נדבר מעשות לנ,חלילה
 האשה אה שכירך מי לומר יכולים ואיך גמורהנכרית

 מכאיב שחוק וזה בישראל. שמה ויקרא נכריח, -היולדת
 הדת מאור כיבוי לך ואין כן הס"ח לפני לומר נורא השםוחילול
 שמי בימיו עלחה שכך לדור לו ואוי הללו דברים לומר מזהיוחר
 חיחון בדרך ואם נשג"ז איסור יום בכל ועובר נכריח עםשדר
 ולחלל לביהכנ"ס לבוא חוצפה לו יש תתחתן לא על מה"תעובר
 יטעו שלא קלקול מוה לבוא יכול וגם בפרהסיא. שמיםשם
 החחחנות ע"י בישראל וחחערב האב כמו ישראליח שהיאלומר
 דישראל י"ג סעי' רס"ו סי' יו"ד בש"ע ועיין ישראל. בןעם

 לומר יש ולכאורה בשבח, אוחו מלין אין מנכריח בן לוהנולד
 דגם בהדיא מבואר שם בפרישה עיין אולם למולו, מותרדבחול
 ביתך יליד נקרא ואינו כמותה נכריח דולד אותו מלין איןבחזל

 דאין רכ"ט סי' ח"א יו"ר טוטו"ד כשו"ת מצאתי וכהיעו"ש,
 כאמה דהולד כיון וגם מישראל נכריח לבח בביהכנ"ס שםליחן
 אין הרי האב על שבירך המי לעשוח ואפילו כלום להאב לואין
 האו"ז בשם הביא באה"ע קנ"ו בסי' דהד"מ ואעפ"י האב,הוא

 יראה באו"ז המעיין אולם בתו. ומיחשבה אב הוא הרידמדרבנן
 לקולא. ולא לחומרא רק וגם ספק בדרך רקדכחב

 דשפחה ג' סעי' חכ"ג סי' חו"מ ברמ"א הי"אולשיטת
 מוכח לבעל ולרוח דמי לישראל הנשואהועכו"ם

 אחריו מחייחסים שאינם אעפ"' בניו על רשוח לו שישעכ"פ
 ח"א ב"א שו"ח בספרי עפי"ז כחבחי ובמק"א אמם, אחררק
 מעכז"ם בנו לגייר דיכול מוכח וו רלשיטה גירות בענין צ"וסי'
 שיטח לפי וגם ולדוח, דמי לו שיש בזה אבהוח לו שישכיון

 אעפ"י עבדים לענין שם שכחב רט"ז בברכוח בחו"אהרמב"ן
 כיון עליהם מחאבלים מ"מ אחריהם מתייחסין בניהםשאין
 להם אין רינא דלענין אע"ג קרובים הם במציאות סוףדסוף
 נכריח דבן שכחב קמ"ז סי' כהן דעח בשו"ח ועייןשאר,

 לומר שייך בוה גם מ"מ ויחוס אבהוח ענין כאן איןמישראל
 דרחמי משום הוא זה דיסוד אבוהון דעכיד כמאי להודניהא
 לא או לאב נחשב הוא אם החורה בדיני חלוי אינו בנו עלהאב
 אהבה כאן ויש עליו ורחמיו שלו האב בטבע שהוא מהרק

 שם והביא אבוה, דעביד במאי לי' דניחא סהרי ואנןטבעיח
 לו שיש במה רק ביחוס חלוי אינו דבגירוח גאון יהודאי רבבשם
 ועכ"פ כאב, בזה נחשב שיהי' אוסן באיזה הבן על שליטהאיזה

 מה לכל מסכמח דהאם לומר סברא יש וגם עליו.כאפוטרופוס
 לכן לה, הוא זכוח וזה ומגדלו מפרנסו שהוא כיון עושהשהאב
 ולדעח לגיירה, דיכול לומר מקום יש לגיירה רוצה האבאם

 ואם אב הסכמח בלא אפילו הגירוח דמהני במק"א כחבחיהר"ן
 ראיה הביא רמ"ד סי' חיו"ד שיק ובמהר"ם הבי"ד, ע"ירק

 שאין ומה כדיעכד כקטן הגירות דמהני דס"ח סנהדריןמתוס'
 שעפ"י כיון ולכן עכו"ם, גזל משום היינו לכחחילה כןלעשוח
 רוצה שהוא מה בבניו לעשוח הכח לו יש הרי דמלכוחאדינא

 מחייחסים שאינן מפני יכול אינו חוה"ק דח שעפ"'אעפ"י
 יעו"ש. גזל חו מקרי לא מ"מאחריו

 אזל נבורי' כפר איש יעקב הל"ו פ"ב 'במוח בירושלמידעיין
 דארמיוחא בריה למיגזר מהו ליה שאלין אחוןלצור

 לביח משפחוחם על ויחילדו הדא מן להון מישד' וסברבשובחה
 בשם 'וחנן ר' דאמר ההיא מן ליה אמר וכו' א'( )במיבראב,חם

 בנך את יסיר כי וכחיב בם חחחחן לא כחיב יוחי בן שמעוןר'
 קרוי מגויה בנך ואין בנך קרוי מישראל בנך ג'( )דבריםמאחרי

 יעו"ש. בנה אלאבנך

 הל' האשכול בספר כתב מנכרי בן שילדה בישראליתולהיפך
 לו ויש שנשחמד בישראל גאון האי רב שנשאלמילד

 מוחר והשיב בשבח למולו אם ממנו בן לה ונולד ישראליחאשה
 הוא יעקב ותולעח אברהם ורע טעמא מאי בשבחלמהלו
 ישראלית אמו שהר' ועוד ישראל, בדח בנו אח שיעזובואפשר
 לתרבות שיצא אוחו מחזיקין אנו ואין אחריה שילךואפשר
 כל אמרו בעברים ואם בשבת, מילחו לאסור כח לנו ואיןרעה
 יעיין כש"כ. לא אברהם בזרע לשמנה נימול לידה טמאהשאמו
 שם ובפח"ש סקט"ז ובש"ך סק"ו בט"ז רס"ז סי' יו"דבש"ע

 כ"ט. סי' אה"ע בי"צובשו"ת

 תשל"ה סיוןי"ט

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידירו"ש

 קכחסימן

 תשל"ה למבנ"י ט"לנ"ה,

 מפארים שמו המו"מ הרב מכובדי ידידיכביד
 הראשי הרב שליט"א ברנר סנחסמו"ה

בונזואלה.

 ל?זןר השם בגט לכתוב איך שאלחובדבר
 וט~ט~

 שנקרא מי
 שא"נ ככי"ש כי סגולית ועי"ן סגולית נלמ"דשמו

 קיצור הוא וליזר מאלעזר השם קיצור הוא בקמ"ץ דליוראיחא
 השמוח. בספרי נמצא לא לעוער השם אבלמאליעזר

תשובה:

 לנקודח היו"ד נקרא להיוח יכול ביו"ד ליזר כי בוה ליהנראה
 המקומות כמכטא ותלוי סגו"ל לנקודת וגםציר"י

 אמן תיבת למשל בציר"י, מעורב שבור כסגו"לולפעמים
 אבל חוטיבט בצירי המ"ם מבטאים הגר ובארץבגליציא



קסט ר 21*2 קכ"ח,קכ"ט סי'שו"תאה"ע וז יב
 כל יכן ימעץ שבור סגי כמו המ"ם מבטאים ובליטאברוסיא
 סטלה הלמ"ד לעוער נשם לכן שב~ר בסג, מבטאיםציר"י
 או התכה כראש כסגול לפעמים הללו כמקומות וכידוערגילה,
 מבטאים אז זה אחר זה אהת בתבה סגולין ב' שישבמקום
 והסגול לחם ~סר ילך כמו ציר"י עם מעורב הראשוןהסגול
 ג"כ תלוי וש~ש[ כשם לכן ל~ם ס~ך ש"ר בשוה כרגילהשני
 או וריסן מליטא הוא אם הוא מקום מאיזה האישבמוצא
 הצירי נשמע ג"כ צרוי' ביו"ר ליור כותבין כאשר אזמרוסיא
 מבטאים וההגרים הגליצאים אבל לעיזער ונקרא שבורכסגול
 צריכים לאיזער אותו קורין כאשר ולכן לעזער כזההציר"י
 ליזר ביו"ר ולא הלמ"ר אחר בעי"ן סגולה למ"דלכתוב
 ולעזער בציר"י ליזר שנקראו אנשים הי' במקומותינוודכירנא

בסגול.

 לרוגמא לעזר אמורא שפ מקומות בכמה בירושלמייכ[צינו
 לכאורה ולפי"ז דתענית פ"ב בריש ירושלמיעיין

 נאמת אך הלמ"ד אחר נעי"ן כוה לעור לכתונצריכים
 האות להשמיט ררכו שהירושלמי כידוע ראיה איןמהירושלמי
 והשמיט אלעזר הי' החכפ ששם ואפשר החבה שלהראשון
 משם. הוכחד אין שוב לכן אלעור ר' גורס ובפנ"מהאל"ף

 בעי"ן דנקראין שמוח דמצינו דכיון לומר במחשבחייעלה
 בבי"ש כדאיחא ומיכל הירש כמו ביו"רונכחבין

 מבטאים הירש רכל שם שכתב סק"ה נ' אוח שא"נובטי"ג
 הירש בחיריק הה"א מבטאים ליטא במדינח רק הערשבסגול
 שחוחמין הרור מגדולי איכא וטובא הרבה מצוי שהשם כיוןאך
 לחומו בקסת ימשוך ארם כל ואחריהם ביו"ד הירשא"ע

 מהמונים אפילו בעי"ן שיכחוב מהפ אחד לא ושטרוחבאיגרוח
 בפי משחנה דלישנא שיגרא מחמח כי לעז חשש איןלכן

 חוחם אם ורק ביו"ר הירש לכחוב מהנכון לכן לסגול,המדבר
 כש"נ בטי"ג ועיין חחימחו, אחר לילך ריש אפשר בעי"ןא"ע

 בסק"ג. יעו"ש מיכלה גבי מ"םאות

 הסררים בכל שמצא כחב כ"ה סי' אה"ע חח"סיבשו"ת
 בחירי"ק כן קורין פולין דבמדינת וכחב ביו"רהירש

 אחד שופ שמענו לא פולין מדינח דבכל צ"ע ]נ"ב הה"אחחח
 כן קראו החת"ס בזמן ואפשר הה"א חחח בחיריק הירששיקרא
 סק"ט ר"ח בסי' המג"א שכחב לדוחן קורין ובמדינחינווצ"ע[
 חותם אינו אפ ולכן בפתיח, מרש קורין ולאדם בחירי"קהירש
 אעשה מה אבל יו"ד, בלא מרש לכחוב ראוי הי' ביו"דא"ע

 לשון ט' אחו נ"ב סי' ח"א מאהבה תשובה בספרשמצאתי
 הרש עצמו חותם אפ אף הירש זצ"ל פישל"ס מהר"םהגאון
 ומ"מ ידענו לא טעמא והנה עכ"ל, מעשה נעשה וכן יו"רבלא
 על וחרות החקזק שם וכל וקן הורה וכנר המלך אחרי יבאמ'

 שפיר והוה לעז חשש בהפ אין שוב ראשונים ספריהלוחוח
 הנרפס הספר ע"י שנחפרסם כיון המגרש הוא שזה מחוכומוכח
 הירש אלא לכחוב לשנוח לנו אין לכן בגט, זה שפ כוחביןשכך
 עצמו הוא ממשיכ להעיר יש החת"ס דברי ועל יעו"ש,ביו"ד
 יו"ד בלא הרש לכתוב מעשה שעשה הרש שם גבי קט"זבסי'
 מצאתי ואח"כ שלי החח"ס בגליון רשמתי וכן כך חוחםאם

 מ"ם. אות כאה"ש ע"ז העירשכבר

 שפ שהביא י"ט סי' )קרלין( דור בית בשו"ח ראיחי זהיראה
 לכחוב ונחחכפ לפינסק לשלחו גט סירר אחר גדולשרב

 ומקופ כך זה שם לועזין פינסק בעיר כי יען בעי"ןהערש
 ופסלוהו וקרלין פינסק רבני הגאונים עליו ונמנו עיקרהנתינה

 שקורין דאעפ"י נראה הנ"ל מכל יעי"ש, בחזרה הגטושלחו
 אעפ"י לעזר גבי בני"ד לומר יש לכן ביו"ד, כוחבין מ"מבע'"ן
 ולא רגילה סגולה ולמ"ד בעי"ן לעזר שקורין מקומותשיש
 ליזר, ביו"ד לכתוב שפיר יכולין מ"מ בצירי מעורב שבורבסגול
 כתבו דהחפ .יזר להשפ ומיכל הירש בין חילוק שישואעפ"י
 חתמו וכן הראשונים ספרי הלוהות על הרות שהשם מפניהטעם
 כיון מ"מ טעמא, האי ליכא בני"ר אבל הדורוח, גדוליא"ע

 והשפ בצירי וליזר בקמ"ץ ל~זר רק השמוח בספרידמצינו
 הגלילוח בכל אירופה ערי בכל המצוי שם הוא בסגוללעזר
 לחלק בזה קפידא ואין הך והיינו בצירי בליזר נכלל שזהש"מ

 ורצה מלך שם גבי ק"נ סי' ח"ב ד"ח בשו"ח ועייןביניהם,
 וכחב המ"פ אחר יו"ד להטיל בצירי מילך לכחוב לומרהשואל
 ועל שבלה"ק מלך שם על מלך אוחו קורין רמסחמא הר"חע"ו
 וכיון קירבך גבי החה"ר כמוש"כ קפירא אין במבטא שינויקצח
 מלך בלה"ק נקרא במדינה מלך וגפ ביו"ר מלך שפ מצינושלא
 ששמו במי ולכן יעי"ש, לציר"י נוטה נקרא כל בפי מ"מבסגול
 א"צ הדין ומצד השפ קיצור שזה נראה ייזר ונקראאליעזר
 דק ביו"ד, ~יזר לכחוב יש בגט לכחבו שצריכין ובמקוםלכחבו
 הערש בשפ הנ"ל הטי"ג רדעח כיון בעי"ן עצמו חוחםבאפ
 אפ בני"ד לעיין יש בעי"ן א"ע שחוחם היכא בעי"ןלכחוב
 לדינא נראה כלל לחהום יודע דאינו כיון אבל כהתימתו,לכתונ

 כחבחי, והנלפע"ר ביו"ר ליזרלכחוב

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקידידו,

 קכטסיכ~ן

 הרב ידידי לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום
 מו"ה כש"ת היומסין שלשלת המפורסםהגאון
 אכד"ק מלפנים שליט"א וואלקיןשמואל

 אהרן. בית ישיבת ראש כעתלוקאטש

 אליו וניסח בנכרי נפשה שדבקה באשה שאלתובדבר
 בברוקלין הידוע האיש לאוחו הלכה ואח"כבערכאוח,

 כחובה, לה וכחב הצרמוני' עשה והוא קירושין, להםלסדר
 הנשואין אחר קצר זמן ואחר צדק, גר הבעל על נכתבובכתובה

 מקום יש אם בדינה נעשה מה נורעו, לא ועקבוחיו אוחהעזב
 העיגון. מכבלילהחירה

תשיבה:
 לחוש מקום יש אפ לעיין יש דמקודם בזה ליהנראה

 רק עשה האיש וא~תן כשר בי"ד ע"ישנחגייר
 על שנעשו בקידושין ממש יש אם שנחגייר ואת"להנישואין

ידו.

 במילה דין ביח ידי על נחגייר באמח שאפ ברור הרברהנה
 ידפ על כן גם הנשואין הי' בוראי מצוח וקבלתוטבילה

 לא וזה כלל נהגייר שלא מוכח הנ"ל להרשע שהלכו בזה רקכי
 גרי המה כזה"ז הגרים כל וכפרט כשמש כרור רק אומדנארק

 בהגרוח עיקר שזה מצוה שופ עליהם מקבליפ ואינםעריות
 בפיהפ אומרים אם ואפילו שלשה של בי"ד בפני המצוחקבלח

 ולבו פיו ואין כן, בדעחו שאין בודאי הרי עליהםשמקבלים
 לזרוק חישב ואח"כ סתם ששחט כשר שבישראל ואעפ"ישווין
 שהוא דל"ט חולין בש"ס מבואר לע"ז חלבה ולהקטירדמה
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 יש ג"כ במ"ר ולפי"ז ר, ס" יו"ר בש"ע וכ"ה מחים זבחיספק
 עכ"פ והף לקים כמנתו ומעיקרא החחרט אח"כ רק שמאספק
 הללו גרים על בוה רנתי במק"א אך מומה ישראל או גרספק
 בקיום גמור כישראל מחנהגים שאינם רואין ראנודהיכא
 קבלו לא מעיקרא גם שבוראי רהשתא חזקה בחר אזלינןהמצוח
 קירשה גבי רע"ט קידושין בש-ס כמבואר המצות עולעלייהו
 היא הרי רלרב בוגרת היא והרי בעיר עצמה וקירשה בררךאביה
 ומסקנא שניהם, לקרושי חיישינן אמר ושמואל לפנינובוגית
 רלרכ ששה רמשלים יומא בההוא דקריש צריכה לא שםרגמרא
 ס"ל ושמואל בוגרת הויא נמי בצפרא בוגרח דהשחאכיון

 אישוח מהל' בפ"ג והרמב"ם סימנים, ראייחי היארהשתא
- הה"מ, שם שכתב מה כפיהלי"ד  יעו"ש כרב להלכה כוונחו 
 ובח"מ סעי"ה ל"ז סי' אה"ע בש"ע ועיין בוה מש"כבלח"מ
 עצמה קירשה קתני רלרבוחא החוס' שיטת להלכה הביאסק"ג
 לקירושי חיישינן לא אפיה"כ א"א עחה שהיא ראעפ"יבערב
 לעולם אלא האב קירושי חלו וממילא בגרה רהשתא לומרהאב
 לא האב וקירושי בבוקר גם בוגרח שהיתה ולומר להקלתלינן
 בוגרח היא מרהשחא ראמרינן בגמרא רב לשיטת ולכן כלל,חלו
 חזקח לה שיש אעפ"י החוס' ולשיטת בוגרח, היתה בצפראגם

 שלנו גרורים בגרים לומר יש כן כמו חיישינן, לא מ"מא"א
 גם מסחמא ישראל ברת מחנהגים שאינם רואין שאנוכיון

 כשרות חזקח להם הי' ולא המצות עול עליו קבל לאמעיקרא
 שמעתתא בשב ועיין רהשחא. חזקה בחר אזלינן לכןמעולם,
 מהל' בפ"ר ובשעה"מ רש"י כשיטת מש"כ ט"ז פרקש"ג

 הנ"ל הש"ש ברברי בזה הארכתי וכמק"א הל'"ר,אישוח
 בענין ג' סי' חאו-ח בי"א שו"ת בספרי מש"כ ועייןואכ"מ,

 לזה.רומה

 ישראל ברת מעיקרא כלל התנהג שלא ספק אין בני"רלכן
 אם אפילו כלל קירושין חשש ואין גמור גוי הויממילא

 המפורסם האיש אותו ע"' ובפרט כשר, ארם ע"י הקידושיןהי'
 עשה עצמו שהוא רמוכח ואומרנא ממזרים, להרבוחבמעשיו
 ומוחרח פנויה היא הג"ל האשה לכן כרין, שלא גרות שלהטקס

 עכו"ם. בביאח שנפסלה כיון לכהן לא רקלהינשא

 היא הרי מ"מ הפרטים בכל כרין שנחגייר נימא איואפילו
 כלום הקירושין במעשה שאין כיון פנויהכרין

 ולא מפורסם רשע שהוא כיון כלל נאמן אינו שהואדפשיטא
 ברומה השני ובודאי בער חחם בעצמו והוא כשרים, עריםהי'
 יורעים הם עכ"פ ערכאוח רנשואי ערכאוח מנשואי גרע וזהלו,
 לזה, חשש לא והוא וישראל משה כרח רתיים נשואיןשיש
 בנשואי דמחמיר למאן קידושין לשם שבעל לומר סבראואיכא
 רעתו ולפי רחיים נשואין לעשוח שהולך מי אבלערכאוח

 החורה כריני ועושה ראביי הנהו האיש אוחו הריהמשובשת
 שנעשו הקירושין על רעחו בעילוחיו בכל עמה שהוא מהוכל
 רליכא בערכאוח כן לא כלום אינן ובאמת האיש אוחוע"י

 שם הי' שמא לחוש ואין גט, להצריך מחמירין לכן כןלמימר
 מש"כ וירוע הקירושין. מעשה ראו והם לעדוח כשריםאנשים
 לעדי צירף המסרר שדרב בנירון צ' סי' בחאה"ע החת"סהגאון
 שהי' כיק להחיר חוכך והחח"ס לערוח הפסול קרובקידושין

 על והשגיחו ראו שלא אף כשרים אגשים העם באסיפתשם
 רמוכח אומדנא מ-מ מקורשח אח הרי ואמירח הטבעחנחינת
 לא אבל 'עיי"ש, ונשואין אירוסין ברכח וברכו שנתקדשההוא
 כשרים לאנשים ומה בביה"ק לכהן מה לני"ר.רראשיח כללרמי
 סמכו לא כודאי הרי התם הי' אי ואסילו האיש, אוחו שלבביחו

 ולכן קה-ושין, כערי ולחשכם הקידושין מעשה שנעשהרעחייהו

 קירוועין על רסמך כיון קירושין לשם שבעל בזה למימרליכא
 נשים סרר סוף מיימוני כתשובת מבואר וכן האיש, אותושל

 יורע ארם רכל קטנה בקרושי ררק ל"א סוס"י ברמ"אהמובא
 היכא אבל קירושין לשם רבעל אמרינן לכן לקטן קירושיןשאין

 יעי"ש. אחרים קירושין צריך למטעיראיכא

 לשם רבעל למיחש ליכא נמי הערכאות נשואי עלולחוש
 1. סי' הריב"ש רברי רירוע בישראל אפילוקירושין

 אעפ"י קירושין חשש ראין כ"ו סי' ריש מובא ר"ט סי'ובחה"ר
 הביא גירושין מהל' בפ"י והמשל"מ שנים, כמה עמהששהה
 חוששין אין בכרת שהוא נרה רהבועל הררב"ו תשובתדברי
 עושה ארם אין עליו לומר שייך ולא קירושין לשם בעלשמא

 ממש שיש נימא אי אפילו בני"ר ומכש"כ זנות, בעילתבעילחו
 ולא לקירושין לכוון כלל מושג לו אין הזה הגר בוראיבהגרות

 שירוע כיון לעלמא מותרת ה,אח האשה לכן זנוח. לכעילחחש
 חללים רכים כבר אשר האיש אותו של הרשע מעשהומפורסם
 על גבי"ע עליו הוגבה שכבר ובפרט לפסלו ראיה א"צהפיל
 בש"ך מובא רס"ו בסי' הריב"ש ולשיטת חטאתו. ועלרשעו
 בפניהם, הגב"ע להיוח א"צ ערים לפטול שכרי ל"חסוס-י
 שלא עדות לקבל ריש בנחיבוח שם מבואר קירושיןובערי
 כן לומר מקום יש בזה שחולק האו"ח לשיטח ואפילובפניהם
 לכל ומפורסם שירוע כיון זה לכל וא"צ בזה, להאריךואכ"מ

כאמור.

 האשה בשם לי מסר שכת"ר מה כפי ברור נראה והכל
 צ"ע גרירא האשה הגרח על רק כי רמוכח אומרנאומחמת

 תלוי איסורא איחחזק רכבר רבדבר עליה לסמוך ישאם
 גיטין ריש בחוס' כמבואר נאמן ע"א אם ראשוניםבמחלוקת

 וראי איסורא איתחזק ובלא ט"ו, ס"ק קכ"ז סי' יו"ר בש"ךעיין
 מבואר איסורא איחח,ק ובלא שבערוה וברבר נאמן אחרער

 מסטנב מרגליוח סענרר ר' להגאון כ"ג סי' ח"ג הרא"מבשו"ח
 היכי איסורין בשאר נאמן אינו אחר רער רלהפוסקים שסורעתו

 בלא אפילו נאמן אינו שבערוה ברבר א"כ איסוראראיחחוק
 סי' חאה"ע קמא במהרורא נוב"י הגאון אמנם איסורא,איתח,ק
 ברבר אפילו איסורא איחח,ק בלא בפשיטוח רעחוס"א

 אישוח לסדר מיימוני מחשובח ויסורו מהימן, אחר ערשבערוה
 ג' סי' ו' שמעחחא שמעחתא בשכ באריכות מזה עיין ג',סי'

 רק עריין שבערוה רבר מיקרי לא נתחזק שלא זמן רכלשכחב
 ולכן מממון, רבר רבר גמרינן איסורא איחחזק שוראיהיכי
 חחילת על שהרי איסורא איחחוק ולא שבערוה רבר הויבני"ר

 דבר ובעלח האשה אף ולכן מהימן אחד וער רנין אנוהקירושין
 גם מהימן א דע" רהיכי שם, בנוב"י כמבואר נאמנח ג"כבעצמה
 להאשה להאמין מקום יש לכאורה לכן נאמנח, בעצמההאשה

 רבריה.לכל

 שהקילו ראעפ"י כן לומר רא"א נראה בזה החבוננחיוכאשר
 וגם במסלפ"ת לעכו"ם להאמין אשה בערותחז"ל

 חז"ל האמינו לא ראורייחא עדוח בפס,לי מ"מ נאמןע"א
 סעי' קי"ט סי' יו"ר בש"ע ועיין י"ן, סי' ריש כאה"עכמבואר

 נאמן שבת לחילול חוץ מעבירוח לאחת מפורסם שהוא מיז'
 עצמו, דכר אוחו על אפילו נאמן אחרים ובשל איסוריןבשאר
 על רהחשור כרשב"ג רפסקינן סק"כ קפ"ז ובסי' בש"ךעיי"ש
 פעמים ג' רהיינו במומר אבל בחשוד ורוקא ומעירו דנוהרבר
 בני"ד לפי"ן לכן מעירו, ולא רנו רלא מורה רשב"גאפילו
 רחשודה רבר לאוחו חשורה היא וגם בה איחנייהו כולהובודאי
 רלעצמה רבריה לפי ערכאות בנשואי נכרי עם שררהלעריוח
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 דנו לא לכ"ע במומרת הש"ך לדעת לאחרים ואף נאמנתאינה
 היין. אנו מפיה לא לכן מעידוולא

 ולשיטת תשובה יעשתה התחרטה שעתה נימא איואפילו
 עדוח דבפסולי ל"ג ס"ק ל"ד סי' בחו-מהש"ך

 נאמנח וממילא בכשרות וסופו תחילתו בעי:ן לא עבירהמחמת
 בדמ"א כתב מזו וגדולה פסולה, בעת שנעשה מה על לומרעתה
 כשר תשובה עליו קיבל שרק דמומר כ-ב בסעי' הנ"ל ל"דבסי'

 סקכ"א בש"ך עי'"ש עדיין, עשה שלא אעפ"י מידלעדות
 על להשיג האריך שם באו"ת אכן יקיים, מסתמאדאמרינן
 להדיא דמבואר דסנהדרין בפ"ה התוספחא ומביאהש"ך
 והש"ך בכשרות וסופו תחילתו בעינן עבירה בפסולידאפילו
 ששון בן מהך"א כדעת סל"ז ל"ה בסי' ופסק בו חזרבעצמו
 וע"ן כשרות, לכלל שבאו לאחר אף פסולה אנוסיםדעדות
 אי זה בענין הדיבור שהרחיב ל"ו סי' חו"מ חת"סבשו"ת
 בין שם ומחלק בכשרות וסופו תחילתו בעי:ן עבירהבפסולי

 יעוי"ש. פסולים לשאר חמס מחמתפסול

 שהדבר כיון שביארנו כמו בזה נפק"מ אין לענינינואולם
 לדברי'. להאמין צריכין אנו אין לכלידוע

 כיוצא ענין ס"ה סי' ח"ב שוום שאילת בשו-ת יאית'עתה
 עם שדר מי גבי חדר"ג על השאלה הי' התם רקבזה

 לו סדרו ריקים ואנשים ישדאל דת לקבל והכריחהוכרית
 ישראל בכלוח כנהוג החופה קודם אותה הטבילו וגםקידחטין
 רק :תגיירה דלא כיון ופסק אותו, עזבה ואח"כ מה זמן יחדודרו
 מצוח אם כי ישראל בדת לנהוג התחילה לא ואף אישותלשם

 נתגיירה לא כי תחילתה על מוכיח סופה לכן לפנים ורקשחיטה
 שלה ובנשואין ובקידושין כגירותה אי, לכן כלל, גירותלשם
 לחדר"ג כלל ענין בזה ואין כבחחילה כעכו"ם ודיוהכלום,
 הי' התם רק כבני"ד ממש וזה יעו"ש, אחרת אשה לישאומותר
 הבעל. על וכאן האשה עלהשאלה

ידידו,
 החופ"ק ליעבעס אייזיק יש:חקהק'

 קלסימן
ב"ה,
 הגאון הרב לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום

 אב"ד שליט"א רוזנטאל יעקב מו"ההמפורסם
 ת"ו. בחיפה האיזודיהרבני

 נקודות אלה אי על להעיר רצוני להחם מהכא הג"פאודדת
 לאסוקי כוונת' לטובה רק כי דברי על לי יסלחוכת"ר

 דמתקריא שרה כתבנו האשה בשם דהלכתא. אליכאשמעתתא
 אעפ"י הגיודח, שמה רק כחב וכת"ר אבינו אברהם בתלינדא
 כשר ג"ב והמחגרשח המגרש שם דק האבוח שם בחבדבלא
 ושמה שמו דדק ט' סעי' קב"ט בסי' המבואר הרשב"אכשיטח
 לכתוב צדיך דבגר הרא"ש שיטת הביא כ' בסעי' להלן מ"מחנן
 שם להזביר צדיך שליח ע"י בגט ובפדט אבינו אברהםבן

 סי' בחו"ג כמבואר העמידה מקום כותבין דאין כיוןהאבות
 זה לעומח בגיות, האבוח שם לכחוב צדיך ולדעחו סקי"אקכ"ט
 אינו שליח ע"י בגט דאפילו האחדונים גדולי בין מקיליןיש

 מים ובשו"ת קפ"ב סי' ח"א בדדב"ז כמבואר האבוח שםמעכב

 סמוכים כתבתי האשה.ובמק-א אבי בשם ובפדט ס"ג ס"חיים
 התם דאיתא דקט"ו יבמות מש"ס להאשה האיש בין זהלחילוק
 בההוא להלן וכן אנתתי פלונית יח פטרית נהילאי בר דודאנא
 פטרית וכו' חייא בר ענן אנא בי' וכחיב בסורא דאישחכחג'טא
 האשה ואצל אביו שם הזכיר הבעל דגבי הרי פלונית. אנתחיית
 ופוסלין מחמידין דיש כיון אבל אבי', שם ולא פלונית שמהרק

 סי' בתרה"ד כמבואר האבות שם הזכירו בלא בדיעבדאפילו
 סקי"ז, בבי"ש מובא בזה, פוסלין ד'ש הביא הלבוש וכןקל"א
 בת לכתוב דא"א והיכא דחיקא. בפרצה א"ע להכניס לנולמה

 אברהם שם להזכיר דאין לסורו שחזר בגר כגון אבינואברהם
 סי' אה"ע אבי בית שו"ת בספרי דנחי כבר בזה כמובן,אבינו
 רהות פלונית לכחוב והחלטנו האשה ליד הבעל מיר בגטקל"ב
 שליה ע"י כגט אולם ז"ל, דנקין הגדי"א עמי והסכיםגיודתא
 גיות של השם לכתוב התו"ג כמוש"כ לעשות צריכים דאבכגון
 משום הוא האב שם בלא הרא-ש שמכשיר דמה אביושל

 בב"י כמבואר והדירה הלידה מקום לכתוב נוהגין היודבימיהם
 אבל האבות, שם בעינן לא לכן ב' סעי' קכ"ח סי'ובש"ע
 נכחוב לא אם והדירה הלידה מקום כוחבין אנו שאיןבזמנינו
 סי' אה"ע הנובי"ח כמוש-כ מחוכו מוכח הוי לא עמידחןמקום

קי"ג.

 אפילו האבוח שם לכתוב שלא בשעהד"ח סומנים שאנודכןה
 כרתי מסירה דעידי כר"א קיי"ל שאנן לפי שליחע"י
 היא ומי המגרש הוא מי שלפניהם מה יודעיםוהעד'ם

 מתוכו. מוכח בעינן לאהמתגדשת

 ונסחפקנו אביטל משה בן אהרן כת"ד כתב שני השליחבשם
 וא"ו בלא או הטי"ח אחר בוא-ו אם אביטל לכתובאיך

 ע"ה המלך דוד אשת אשה שם הוא וא"ו בלא אביטלכי
 ספרא אביטול אמורא שם הוא בוא"ו ואביטול ג'()שמואל-ב'

 משוחפים שמוח ובחז"ל בתנ"ך מצינו ובאמת '"ח, ד'במו"ק
 בפרשח איש שם תמנע השם מצינו בחורה ולנשיםלאנשים
 לאליפי פילגש היחה ותמנע ג"כ נאמר ושס תמנע אלוףוישלח
 דס"ה ביבמוח פזי השם מצינו ובגמרא אשה, שם עשובן

 שם פזי מצינו מקומוח בכמה ובירושלמי חייא ר' בתשהיתה
 פזי ר' בשם פזי בן ר"י הל"ג בפ"ד סנהדרין 'רח2למי עייןאיש,
 החלטנו לכן פזי ר' מצויין איש הל-א פ"ג ע"ז בירושלמיוכן

 קפידא ליכא השליח שם רק דהוא דכיון בוא"ו אביטוללכתוב
 שמו. לכחוב איך כךכל

 ואח כינרו אח בח"ר כתב לא מדוע לנו שתמי' מהובידתר
 וגדולי עירו שם והעיקר השליח שלמלאכתו

 הדבה שיש עם דבחי בעיר ובפרט זה על הקפידוהאחרונים
 שחוחנו מה שהביא י"ז סי' אה"ע חי' נפש בשו"ח עייןיוב"ש,
 אברהם מוה"ר הגה"ק תשובת לו שלח מקוטנא מוהר"יהגאון

 באמדיקה ראשון משליח הרשאה כח בדברמטשעכאנאוו
 ולא משה בן מאיר שמו רק וכתב בפוילין שני לשליחשמינה
 ממש דאין הנ"ל הגאון ע"ז וכחב עיר מאיזה בהרשאהנזכר

 וכמה השליח הוא מקום מאיזה הזכיר שלא כיון זהבשליחות
 מקוטנא מוהד"י הגאון וחוחנו בעלמא, איכא משה בןמאיר

 ג"ב נשאל נ"ג סי' בחאה"ע מלבו ישועוח בספרובחשובוחיו
 ובחב ניישטאדט דק' ומהדב פלונסק דק"ק מהרב בזהבמעשה
 הגט למסור יעץ והוא שני מהשליח העיר שם נזכר בלאלהחמיר
 ולהאשה להעדים יודיעו ולא הגט יתקלקל שמא מחששלהאשה
 שלא להאשה לה יאמדו הגט מסירח ואחר בדבר חשששיש
 לזה ביות אם הגט המסדד להרב יכתבו אשר עד לאישתנשא



 י בזו קל"א ק"ל, סי' אה"עשו"ת ת יבקעב
 כוחבין דאם י"ל דמילחא ולקושטא בזה, שהאריך יעו"שהאיש
 שלא השליח אח הממנה כוונח הנה להבי"ד, הידוע השליחבשם
 אוחו למנוח וכחבו אותו יודעים שהבי-ד האיש זה עלבפניו
 השליח למנוח להיזהר צריכים בודאי לכתחילה מ"מלשליח
 והגה"ק מלאכחו, ומה עירו ושם אביו ושם בשמו פרטיובכל
 בשמוח דגם מזה ביותר החמיר קל"ג סי' בח"ב ד"חבעל

 מגורם. מקום בהרשאוח להזכיר יש והמחגרשחהמגרש

 המבואר הר"ן וחשובח הריב"ש לשיטח אשה1ב?ד111
 עירו שם להזכיר צריך י"ח סעי' י"ז סי'ברמ"א

 עיר עוד יש דשמא העיר אח לסיים ג"כ צריך הרמב"ןולדעח
 גיטין גבי וגם י"ז בסי' עגונות בקונטרס עיין זה, בשםאחרח
 ההוא גכי עיירות לשתי דחוששין דכ"ו כגיטין כגמראמצינו
 מחא בשירי בי' כחיב והוה הונא דרב דינא בי דאישחכחגיטא
 חסדא ורב שוירי לשני חוששין הונא רב ואמר נהרא, רכיסדעל
 הונא רב מינך לה בעי דלאורחא בה ועיין פוק לרבה ליהאמר
 ואפילו יחזיר, זה הרי בי"ד מעשה כל דחנן ואשכח דקנפיק

 דסגי והמהרי-ק הרא"ש דהיינו ברמ"א שם המקיליןלשיטח
 הח"מ שמבאר לפי"מ אכן העיר, שם בלא אביו ושםבשמו
 שזה לדבר רגלים ראיכא היכא דרק הרא"ש סברח ל"אבס"ק
 מולי בן מכלוף אשח שהחיר דהרא"ש בעובדא כגון מחהאיש
 העיד והעד לפאס לילך בכוונה יצא שבעלה ידעה שאשחומפני
 למקום אזל בעלה שמא חיישינן לא לכן לפאס סמוךשנהרג
 כהאי ממש והוי ונהרג, לפאס אחא אחר ואיש בעלמאאחר
 ביבי דרב אחחיה בר גלוחא ריש יצחק גבי דט"ו יבמוחדש"ס
 רהמ יצחק מהחם שלחו ושכיב לאספמיא מקורטבא קאזילהוה

 לאספמיא מקורטבא קאזיל הוי ביבי דרב אחחיה ברגלוחא
 ורבא חוששין אמר אביי לא או יצחק לחרי חיישינן מיושכיב
 לדבר רגלים דאיכא לרבא חיישינן לא בזה חיהמינן. לאאמר
 מודה הרא"ש גם לדבר רגלים דליכא היכא אבל מח האיששזה
 מיחה בין חילוק דיש למימר וליכא העיר, שם להזכירדצריך
 לה אמינא מנא אביי דאמר איחא בגמרא שם להלן דהרילגט

 מחא קלוניא בצד ביה וכחיב בנהרדעא דאשחכח גיטאדההיא
 ושלחה אנחחי פלוניח יח וחרוכיח פטריח אנדרולינאיאנא
 חיבדק לי' ושלח נשיאה יהודה דרבי לקמיה דשמואלאבוה

 הסברא דמצד אעפ"י מגט, מיחה יליף דאביי הרי כולהנהרדעא
 החירו אשה בעדוח מצינו דהרי לגט עיגונא בין לחלקיש

 לא גט גבי אבל דמוכח ואומדנא חזקה דאיכא היכאחכמים
 דשווין משמע מגמרא אולם ואומדנא, חזקה מחמח להקלמצינו

 וגירושין. מיתההן

 שוירי לשני בגט חוששין דאין פסק קל"ב נסוס"ידהרמ"א
 דסגי קמא וללישנא בגמרא הלשונוח בשחיוחלוי

 עכ"פ בבי"ש, עיי"ש שוירי לחרי חיישינן לא לטיבוחאבחדא
 בעדוח להמקילין אפילו בגט לכ"ע לכחוב צריכים העירשם

 הכל הסימניס כל כוחבין אם אפילו לדבין יש עדיין אךאשה,
 אכחי הרי כזה מרויחים אנו מה השליח הוא שזה היטככאר
 מכירים אינס והעדים ראשון השליח הרי בזה מהני מהצ"ע
 מכירים המה אס דבשלמא אחר, שבמקוס שני השליח אחכלל
 שנחמנה האיש הוא זה יאמרו אוחו יראו כאשר ממילאאוחו
 השליח אח מכירים שאינם היכא אבל השליחוח, ונשלסלשליח
 יודעים אינם בעצמם הם אך עירו ושם אביו ושם שמו ע"ירק
 מעיר וכך כך נקרא האיש שזה שיעידו עדיס להביא צריכיםרק

 ואמרו חרי אחו ראילו דצ"ו חולין בש"ס מבואר ובהדיאפלוני,
 לי' קטלינן לא נפשא קטל סימניה והאי סימניה דהאיפלניא
 ממילא לי' קטלינן בגיה עינא טביעוח לן איח אמרוואילו

 אין פלוניח מעיר פלוני של השליחוח מינוי על המעידיםהעדים
 שזה שיעידו עדים שני לעוד צריכים הם דהרי דבר חצי רקזה
 דנאמח לזמד יש אך גמודה. עדוח הוי ולא בסימניו האישהוא

 האיש שזהו האיש על יעידו שהעדים ומה שלם דבר הויעדוחן
 הם והעיקר בעלמא מילחא גילוי רק עדוח זה אקבסימניו
 להאדיך ויש דבד, חצי הוי ולא המינוי על המעידיםהעדים
 אחרון בקונטרס יהושע בפני ועיין אכמ"ל, רק זהבענין

 מזה. ע"ג סי'לכחובות

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקידידו.

 קלאסיל1ן

נ"ה,
 הרב לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלו'

 ברנר פיגחס מו"ה כש"ת ומופלג מופלאהחו"ב
 יע-א. וינזואלה בקרקס הראשי הרבשליט"א

 ידי על ונתנקכ לידו הנשלה כגט הטלפון ע"י שאלתובדבר
 אחד ובמקזם השיטין בין בטופס מקומוח בכמההדאר

 של האמצעיח ביו"ד דיתיצבייין שבחיבח יו"ד באוח נקבנמצא
 נדוד הרחיק כבר והבעל היו"ד צורח ניכר הי' אבל יודי"ןהג'

 דגט. להכשיר מקום יש אם אחר גט ממנו להשיג מאודוקשה

תש1בה:

 וערב שחי קרוע שנמצא גט כחב ב' סעי' קכ"ה כסי'המחבר
 שטרוח כשאר בטל גט זה הרי בי"ד של קרעשהוא

 כ"א בסעי' ולהלן וכו' כשר בי"ד של קרע ואינו נחקרע אםאבל
 שם ואק חחימה בעידי ידה מחחח יוצא הגט כשהי' בד"אאיחא
 והי' בפניהם הגט לה שנמסד עדים יש אם אבל מסידהעידי
 בין או המחק על הגט חורף שהי' אעפ"י כשר זה הריכשר

 מי ויש בפניהם לה כשנחן וערב שחי קרוע שהי' אוהשיטין
 מהל' בפ"ד הרמב"ם לשון והוא וערב, שחי בקרועשפוסל
 וז"ל וכתב עליו חולק שם והראב"ד וי"ז ט"ז ט"ו הל'גירושין

 אמרו שלא מגורשח מהיוחה יופסל למה הוא מקוים הגטאם
 בי"ד וקרע,הו בו גבחה שכבר אומרין כי חגבה שלא אלאפסול
 זה דין ומקור עיי"ש, נהלכה יפה הסכים שלא ליודומה

 החוספחא לשון וזה בה"ה כמבואר גיטין שילהיבחוספחא
 או נימוק פסול בי"ד של קרע בו נקרע פסול, נחקרע בשרנקרע

 ובבואה נטשטש או נמחק כשר ככברה שנעשה אושהרקיב
 ובירושלמי פסול. לאו ואם כשר לקרוח יכול אם קיימחשלה
 הרי נחקרע כשר זה הרי הנקרע עור איחא הל"ג דגיטיןבפ"ב
 פסול בי"ד כקרע נקרע אבל בי"ד כקרע נחקרע בשלא פסולזה

 לעדים. כחב בק בי"ד קרעאיזה

 כשרוח לענין דאיירי החוספחא דברי מפרש הנ"לדהרמב"ם
 נחקרע או מעצמו נקרע בין ומחלק בו לגרשהגט

 שחי נו בקדע דהיינו הבי"ד ע"י בנחקרע ואפילו הבי"דע-י
 בפירוש שבחב כמו כשר מסירה בעידי הגט לה נמסר אםוערב
 וכן כשר בפניהם לה כשנחן וערב שחי קרוע דכשהי' י"זבהל'
 החוספחא אח הרשב"א פירש וכן כ"א. בסעי' המחבר ג"ככחב

 בנחקרע אבל הגט אח פוסל הקרע דאין בו לגרש כשרדבנקרע
 הקרע דע"י מסירה עידי ע"י אפילו בו לגרש פסול וערבשחי



 קל"א סי' אה"עשו"ת ת יב
ש~

קעג י בנ

 ע"י בו לגרש מוחר להרמב"ם אולם בעלמא, כחספא לי'הוי
 וערכ שתי כקרוע שפוסל מי דיש הכיא והמחכר מסירה,עידי

 הרשב"א. רעחוהוא

 גט דליחן הראב"ר מדברי דמשמע נ"ח נסעי' נחבדבעה"ש
 ובאמח וערב, שחי קרוע באינו אפילו פסולמקורע

 רברי על קאי דהראב"ד רק הראב"ד בדברי כן מבואראינו
 שחי קרוע שנמצא גט וכן ריעבד לשון שכחב שםהרמב"ם
 כחב ע"ז כשר, בי"ד קרע ואינו נקרע אם אבל בטל זה הריוערב

 קאי וזה מגורשח מהיוחה יופסל למה מקויים הגט דאםהראב"ד
 לא מעצמו נקרע הגט באם אבל עי"ז נפסל דאין בי"ד קרעעל
 צ"ע לכן להאשה, אוחו מליחן דפסול בזה הראב"ד כללאמר

בדבריו.

 דאפילו כ"ג סי' מ"ב חשובח הביא ל"ו נס"קובבי"ש
 לה ליחן לכ"ע כשר מחודף והוא האוח לחוךבקרוע

 אינו כשהאוח והיינו וערב שחי קרע כשאינו לכחחילההגט
 אחר שנעשה כיון כשר למטה גויל מוקף דאינו אע"גמשחנה
 קרע דכל כ"ד בס"ק הט"ז מש"כ שהביא יעו"שהכחיבה,
 שלא להקל אין דלמעשה וסיים כגט, כאן כשר כס"תשכשר
 בן חשובח הביא ולבסוף האוח בחוך נקרע אם הדחקבמקום
 אפילו להקל שפסק הב"י מרן חשובח שם שהביא ל' סי'ששון

 כהרשב"א. דלא וערב שחיבנקרע

 ע"ז שרמז ששון בן בחשובח שהביא הב"י מיןדבתשובת
 שגם והביא הרמב"ם בלשון רקרק הנ"להבי"ש

 עיי"ש הרשב"א ראיוח ודחה הרמב"ם לדעח דעחו נוטההר"ן
 מפני רק בזה הרשב"א פסל לא דע"כ ה' סי' הב"יבחשובת
 אבל קרעוהו, הבי"ר אפשר או  לבטלו  בנונה קרעו הכעלשמא
 בעידי רסגי מורו ב"ע  במקרה  היתה  שהקריעה לן רברורהיבא

 בזה שהאריך יעו"ש כ"ד סי' ח"א המבי"ט וכ"כמסירה,
 בטעוח רק הגט לבטל הקרע נעשה דלא ידוע דאםלהוכיח

 בו. לגרש נשר להרשב"א אפילונחקרע

 האוחיוח להיוח בגט מדינא א"צ והרא"ש החוס' דלדעחוכיון
 בשם צריכא בד"ה כ ד" בגיטק שכחבו כמו גוילמוקפים

 דדוקא גויל מוקף רא"צ ס"ל הר"י וגם מרדכי, בר יצחקרבינו
 בהו דכחיב משום גויל מוקפוח בעינן ומזוזוח חפיליןבס"ח

 ליכא בגט אבל תמה כחיבה רבעינן בגמרא ודרשינןוכחבחם
 לספירת נגט דכתנ דספר בעינן לא ודיו ספר דאפילוקפידא
 להחמיר דנהגו כחב ו' בסעי' והמחבר יעו"ש, דאחא הואדברים
 יגרור דכוקוח אוחיוח יש ואם גויל, מוקפות האוחיוחשיהיו
 החו"ג שהגיה מה כפי הרמ"א דברי ולפי להפרידם,ביניהם
 מזה בעה"ש ועיין לחקנו, יכול או חיקון בלי גם להקלכוונחו

 מזה. ובבאה"ג יעו"ש בזה האריךובפר"ח

 כניקכ מצינו מ"מ גויל מוקף דכעינן בסתו"ם אפילווהרי
 הבבלי בין חילוק יש ובזה דכשר, האוחבחוך
 בר אשיאן רב אמר איחא רכ"ט במנחות דבבבלילהירושלמי

 שחי הביא שם ורש"י פסול ירכו כשר ה' של חוכו ניקבנדבך
 ימיני רגל זה וירכו פנימי רגל זה חוכו דראשון לפי'לשונוח
 והרמב"ם שבחוכו, והחלק הגויל זה חוכו אחריניוללישנא
 הטור וכ"כ רש"י של אחרון כלשון כחב חפילין מהל'בפ"א
 צריך מבפנים דגם משמע דבירושלמי וכחב באו"ח ל"בבסי'

 פסול. חוכו כל בניקב הלכך גוילמוקף

 הבבלי של הריעוח שחי הביא ט"ו סעי' ל"ב נסי'דהמחבר
 בפנים גויל מוקף כעינן לא וממילאוהירושלמי

 זה וירכו פנימי רגל זה דחוכו רש"י של ראשון לפי' אפילווהרי
 הנקב במקום הרי כשר קטנה כאוח נשאר אם ואפילו ימינירגל
 קודם כן שהוא בין הכ"י מחלק זה ומשום גויל, מוקף שםאין

 גויל מוקף א"צ בזה דגם חזינן מ"מ הכחיבה, לאחר אוהכחיבה
 גם גויל מוקף דצריך להירושלמי דגם להיוח ויכול צדמכל

 הנקב ונעשה גויל מוקף אינו אחר במקום רק אם מ"ממבפנים
 להאשה, ליחנו בכיה"ג כשר בודאי בגט ולכן לכ"ע, כשראח"כ
 בגט כ"ג ס"ק בג"פ מובא ר"א סי' מהרלב"ח בחשובחומבואר
 גויל מוקפח ואינה הנקב עד סופה מגיע ארוכה נו"ןשהיחה
 לכחחילה. ליזהר שיש אעפ"י לחחו להשליח מונע הי'שלא

 ריחיצבייין שבחבח היו"ר בחוך ננקב שאלחו נניוןדעפי"ז
 עם קטנה יו"ד צורח ולמטה הנקב מן דנשארכיון

 הם לכ"ע בזה למעלה גויל מוקפח שאינה יו"ר זו הריהעוקצין
 נעשה באם בזה להכשיר יש בסחו"ם אפילו והרילהכשיר.
 ומכל היו"ד באמצע הי' הנקב ואם לעיל, שביארנו כמואח"כ
 אם ביאר לא וכמ"ע הגט, להכשיד יש בודאי שלם היההצדדים
 ועפי"מ כשר, הגט אופן וככל אמד מצר רק או לגמרינפסקה
 רק פוסל אינו הירו,טלמי רלדעת סק"ח ל"ב בסי' הט"1שחידש
 אחד בצד מעט נשאר אם אבל האוח שבחוך הקלף כלבניטל
 גויל מוקפח אינה אחד מצד רק היו"ד הרי בני"ד לכןכשר,

 להירושלמי. אפילו כשרושפיר

 סי' בחו"מ בשטרוח מצינו דהרי להקל יש נלאה"נובכי"ך
 במקום דהיינו בי"ד קרע קרוע דשטר א' סעי'נ"ב

 בפרק דבש"ס פסול וערב שחי שקרוע או והחורף והזמןהעדים
 היינו בי"ד דקרע ס"ל יהודה ר' בזה פליגי דקמ"ת פשוטגט

 שחי היינו בי"ר קרע ולאביי והחורף הזמן ומקום העדיםמקום
 על בא להוסיף ואביי כחרווייהו דס"ל נראה והמחברוערב,
 דנראה והרא"ש הרי"ף בשם הב"י כמוש"כ יהודה ר'דברי
 וערב שחי דגם להוסיף אלא ר"י על לחלוק בא לא דאביידס"ל
 אבל והזמן, העדים במקום שאינו אעפ"י בי"ד קרעמקרי
 מקרי דאינו אחא לאיפלוגי דאביי הריב"ם בשם כחבבהג"א
 בהל' משנה במגיד ועיין וערב, שחי קרוע שיהי' עד בי"דקרע
 הקשה צ"ב ס"ק קכ"ה סי' ג"פ ובספר מזה, הלי"ד בפכ"גמלוה
 קרע מקרי וערב דשחי הנ"ל קכ"ה בסי' המחבר פסקדבגט
 שהסביר מה כפי בשטרוח ושם מזה, עוד נדבר ולקמןבי"ד
 ככפליו הוא שהקרע דהיכא נטזר המוכא הרא"ש נדנריהט"ז
 היד משמוש מפני מעצמו שנעשה וניכר הנייר שנכפלבמקום

 ואינו וערב שחי לגמרי נקרע אפילו רב זמן שמונח מפניאו
 לעין דנראה כיון בני"ד בגט א"כ יעו"ש, כשר מ"מ כללמעורה
 בטעוח אחר אדם ע"י נעשה רק לפסלו בכוונה שלאשנעשה
 בכל כולו נקרע אם אפילו ולכן גט, שזה כלל ידעשלא

 כשר מ"מ לאביי ובק יהודה לר' בין בשטר הפוסליםהמקומוח
 כוונה. בלא מעצמו שנעשהכיון

 בטעם להקון לפיע"ד נראה 1ה בענין החחקיחידכאשר
 בעינן הרי דבסח"מ ובשטרוח בגט בקריעהפסלוח

 רברים עוד ויש חמה כחיבה ליכא בנקרע לכן תמהכחיבה
 קיימוח ואוחיוח בנקרע ואפילו שרטוט כגון בסח"םהמעכבים
 ר' אמר דל"א מנחוח בש"ס מבואר שיטות ג' בחוךונקרע
 יחפור שיטין בשני הוא קרע רב אמר חננאל רב אמרזעירא
 וטעמא ר"פ סי' יו"ד ובש"ע ברמב"ם וכ"ה, יחפור אלבשלש
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 ר"פ סי' ריש בט"ז כמבואר ואנוהו קלי זה דבעינןדמילחא
 להגן בכדי גדרים כמה יש הללו הדבריס קדושת ומהמתהנ"ל,
 לספירח רק הוא רחמנא דכחב רספר גט גבי כן לא קרושחן,על

 ראיחא ומה לעיל, המובא בגיטין החוס' כמוש"כ בעלמארברים
 בס"ק והבי"ש הגט אח לשרטט דנהגו י' סעי' קכ"ה בסי'בש"ע
 מראורייחא, שרטוט בעי דגט במנחוח רש"י שיטח מביאי"ר
 על לחמוה אגרח כחבה בד"ה דל"ב במנחוח החוס' כחבואבל

 הצ"ק גירסח עפ"י יע"ש שרטוט דבעי בגט מצינו רלאפירש"י
 בזה וכחבחי כן, גט גבי ס"ל דלא י"ל באמח רש"י ובדברינ"ב,

 משם הביא לסה"ג בפחיחה נקי ובקב בזה. ואכמ"לבמק"א
 רספר דגיטין סוגיא כהך ס"ל לא ררש"י האחרוניםגדולי

 משום יוחנן רבי רסוטה כסוגיא אלא ראחא הוא דבריםלספירח
 דוקא דספד דאתא, הוא דבדים לספידת לאו דספד ישמעאלדבי

 המחקיים ורבר ספרים ב' ולא אחר דספר ילפינן ומינהבעינן,
 הכל דעל מסיני למשה שהלכה אלא ספר, דיני ולכלוחלוש
 רספר חצא כי פ' בפסיקחא ראיחא מה הביא והרשב"אכוחבין,
 מש"כ לעיל הבאחי להלכה אולם יעוי"ש, שרטוט רצריךמלמר
 ושונה בגט קרושה שום אין עכ"פ אבל בזה, להלכהבש"ע
 בחורף ואפילו בי"ר בקרע אפילו בנקרע לכן מסחו"םלגמרי
 עליו הולק הרשב"א רק מסירה, עידי ע"י דכשר להרמב"םס"ל
 עליו שרמז ששון בן הר"א בחשובח מבואר בזה וטעמובוד

 שני שם וכחב הגט ביטול הוי הקריעה רעצם ל"ו בס"קהבי"ש
 אבל הקריעה במעשה לפסלו שנחכוון דיכא דדוקאאופנים
 עירי ע"י עכ"פ דכשר יודה הרשב"א דגם י"ל מעצמובנקרע
 אינו מסירה עידי ע"י אפילו רפוסל הרשב"א דטעםמסירה
 מה פי שעל ואעפ"י קרעו, שהבעל משום רק הגט שנקרעמפני
 קרע כעין הקריעה שע"י כחב הרשב"א רברי הר"ןשהביא
 בטלו הקריעה שעצם משמע הנשבר כחרס הוא הריבי"ד
 שמציאות שנאמר מוכרת הזה המשמעות אין אכל גטמתורת
 בחחילה כחב הרשב"א שהרי הביטול, סיבח היא עצמההקריעד
 שהבעל בזה הקפירא רעיקר רמשמע שקרעו" "כיוןבלשון
 היא הרי הבעל שקריעח דמסחברא מלחא ווה בעצמו,קרעו

 מעצמו. בנקרע לא אבל להגט גמורביטול

 ס"ל בעצמו בנקרע דגם למימר איכא גיסאולאידך
 להגט פוסל הקריעה רעצם פסול רהגטלהרשב"א

 ג"כ וזהו דנשבר כחרס הוא והרי החשיבוח ממנו ונוטלומבטל
 זה ראין פסול מסירה עירי ע"י אפילו דבקרוע הפר"חסברח
 ששון בן מהר"א בחשובח יעו"ש דליחיה כמאן והוי כללשטר

 ולכאן. לכאן ודאיות סבדות והביא בזהשהאדיך

 הבעל דרק הראשון כאופן ששון בן הר"א כמוש"כ נימאיאי
 יכולים הבי"ר רגם וי"ל קריעה ע"י הגט לבטלבכוחו

 זה ובגלל בהגט פסול איזה שראו או קריעה ע"י דגטלבטל
 אינו אחר איש אבל לבטלו להם צוה בעצמו שהבעל אוחוקרעו
 פסול שום בה אין בעצמה והקריעה קריעה ע"י לבטלויכול
 קדחסה שום ואין והתיכות האותיות לקרות דיכולים היכאלהגט
 הג"פ קושייח ליישב בזה וארווחנא קריעה, ע"י שיופסלבהגט

 ררק והש"ע הטוד וכן הרמב"ם פוסק בגט רכאןשהבאחייעיל
 פסקו שטרוח גבי מלוה בהל' ואלו בגט פוסל וערב שחי שלקרע

 בי"ר קרע נמי מקרי והחורף והזמן הערים במקוםדקריעה
 כיון גט דגבי מאוד ניחא שכחבנו מה ולפי השטר, אחופוסל
 הבעל שאין וכיון הגט אח לפסול יכולים הבי"ר או הבעלדרק
 אחר, במקום או בחורף או הגט לפסול יכולים מקום באיזהיורע
 ע"י הבעל בודאי וערב שחי רהיינו בי"ר קרע בו יש אםלכן

 מעצסו שבוראי חלינן אחר במקום אבל לדגט ביטלוהבי"ר

 שיהי' א' דברים שני איכא בגט ובאמח בכוונה, שלאנעשה
 כידה ראיה שיהי' כ' להינשא ומותרת גרושה שהיא כירהלרא"
 יכולה אינה וערב שחי שנקרע בגט ממילא כחובחה,לגבוח
 קרעו שהבי"ד מורה שזה הקריעה ע"י נפסל שכבר בולהינשא
 שאינה בודאי כחובחה בו ולגבוח ביטלו, שהבעל עי"ואוחו
 רהלכה בי"ר הקרע ע"ייכולה

 כאב-
 ובהריא בחראה דהוא

 לה א"א וערב שחי קרוע רבגט רפ"ט כחובוח בש"סמבואר
 ליחוש עיקר גובה גט ראמר לרב בגמרא החם דמקשהלהינשא,
 רינא בבי מפקא והדר וגביא רינא בי בהאי גיטא מפקאדלמא

 לאנסובי בעינא אמרה ליה דקרעינן חימא וכי וגביא,אחרינא
 לאו קרענוהי רנן גיטא אגביה וכחבינן ליה דקרעינן ומחרץביה,
 זימנא ביה וחיגבי חיהרר רלא אלא הוא פסול רגיטאמשום

 לא וגם וה כגט להינשא א"א ני"ד הקרע דע"י מנואראחרינא,
 שחי רבנקרע המחבר כחב גיטין בהלכוח ולכן כחובחה,לגבוח
 ג"כ כחובחה לגבוח יכולה אינה וממילא בטל גט זה הריוערב
 ירי על נחבטל לא הגט וערב שחי נקרע בלאאבל

 הביח ירי על ביטלו שהבעל מורה רדקריעה כיוןהקריעה
 כי מבוטל הוא לכן וערב שחי קורעים דין והביחרין

 בו להינשא כשר הגט הבי"ד ע"י נעשד שלא רהיינואחרח
 נקרע ראם ואכיי, רר"י כפלוגתא תלוי הכתוכה לעניןוממילא
 ולאביי פסול לר"י החורף ומקום הזמן ובמקום העריםבמקום
 אבל המקומוח, באינך ולא להשטר מבטל בי"ד קרע ררקכשר,
 לבטל מקום אין רשם בשטרוח ראיירי נ"ב סי' בחו"מהחם
 של דחיוב על לראיה רק והשטר פרוע דוא אם רק חובשטר
 מורה רוה שנקרע מקום רבכל המחבר פסק שפיר בזהממון
 דספר אמרינן אי רבגט כלום, לו שחייב ראיה להמלוה לושאין
 גט זה הרי הגט לקרוח שיכולים זמן כל א"כ דברים לספירחרק
 רק לכן הבי"ר, או דבעל רק לפסלו בירו אין אדם ושוםכשר
 כשטרוח אכל אחרים כמקומות לא אכל להגט מכטל כי"דקרע
 חו לו אין כי כלל שטר כאן אין א"כ להשטר קרע אחר אדםאם
 השטר שנקרע מקום בכל לכן לו חייב שהלוה להמלוהראי'

 הנ"ל. הג"פ קושייח לחרץ בזה י"ל כןבטל,

 עדי ע"י ובפרט כשר הגט בני"ד עלה דאחאן למאינחזור
 רהרי מסירה בעידי בני"ד כשר להרשב"א דגם וי"למסירה

 דיכא לכן להגט ביטלו שמא מחשש רק בזה פסל לאהרשב"א
 לכ"ע בזה הדאר ע"י מקרה אירע רק ביטלו לא רהבעלרידעינן

 משגיאוח. יצילינו והשי"ח כנ"ל,כשר

 תשל"ה תמווג'

.דידו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(:חקהק'

 קלבסילמן

ב"ה,
 המופלא להרנ והמשכה ברניי' וברכהשלום
 מנהל נ"י אנטעלמאן מ"ש מו"ה יו"שומופלג

 ב"א. פראווידענסישיבת

 העוברוח ובחולוח נשים יש הישיבה שבמשרד שאלחובדבר
 ,.4נ[4אכ(עו ה- ובהשפעח המורוח בצווח וגםשמד
 ובין בחולוח בין .45א בשם להיקרא רוצוח המהא10זגן[18ן

 ופנויוח לבחולוח לקרוח הדרך חמיד שדי' כמו לאנשואוח
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 אחר בשם להיקרא רוצות נולן וענשיו .מ4, ולנשואות

 צניעות. בעניני ישראל ומנהגי התורה נגר זה איןאם

מש~בה:

 שקורין בתאר איש לאשת לקרות אין רוראי בזה ליהנראה
 רווקים לגברים מכשול נותנין כי ולפנויותלבתולות

 איסור יונה הרבינו ולשיטת ביופיה, להביט אסור בא"אדהרי
 לר"י תשובה בשערי עיין מה"ת, אסור הוא בא"אהסתכלות

 הר"י מש"כ הביא כ"א סי' בשיו"ב ובברכ"י ס"ב. אות ג'שער
 מפיק ר"כ ע"ז ובש"ס לעבירה מומר נקרא בא"ארהמסתכל

 ומש"כ כ"ג(, )רברים רע דבר מכל רונשמרת מקראלה
 מררות מכת אותו רמכין הל"כ איסו"כ מהל' כפכ"אהרמכ"ם
 מדרבנן רק הוא רהאיסור סק"ז כ"א בסי' הבי"ש למרומזה
 בספר הרמב"ם מרברי בסק"א ארזים בעצי עליו העירכבר

 ואחרי לבבכם אחרי תתורו רלא הלאו שמנה מ"ז ל"תהמצות
 ולא הוא גמורה רררשא בהריא מוכח הלאוין במניןעיניכם
 הנ"ל איסו"ב בהל' הרמב"ם שכתב ומה בעלמא,אסמכתא
 שבכללות לאו רק דהוי משום לומר יש מרדות מכת אותורמכין
 בפנויות או בבתולות הסתכלות אבל מעשה. בו שאין לאואו

 כמבואר מותר, שישאנה כרי יפה היא אם לבדקה כריבכוונה
 כ"א בסי' בש"ע להלכה וכ"ה הנ"ל איסו"ב בהל'ברמב"ם

 בסוגריים בפ"ב דר"נ באבות דאיתא מה בזה ורבותא ז',סעי'
 א"א אם לפי"ז ממילא לכן לאחיו, או לבנו או הואשישאנה
נקראה

 פנויה שהיא וסבור אותה רואה רווק איש אם הרי .4.5י
 איסור לירי מביאתו היא הרי לישאנה לבדקה כדי בהומסתכל
 כבר שהיא יורע היה הוא ראם בא"א הסחכלות שלתורד
 והרי עור, לפני משום בזה ואיכא עמה עסק לו אין הרינשואה
 א"א כין הגכולים לטשטש כדי הוא הזה הרע המנהג כוונתכל

 ללמר שמטרתה בישיבה ובוראי הצניעות גרר ולפרוץלפנויה
 מבואר והרי בהחלט, זה אסור ישראל לבני וצניעותתורה
 תלמד ולא סופרים רווק ילמד רלא קירושין סוףבמשנה
 אבות או הנערים של האמהוח מפני מטעם סופריםאשד

 לבית התלמידים כשמביאים שייכות ביניהם יהיה שלאהנערים
 ישראל. בית לכרם חז"ל שגדרו הצניעות מגדר וזההספר

 אזרווגת רלא עד איתתא איתא בדי"ב שמות פרשתובזוד"ק
 ועיין אשד, אתקריאת דאזדווגח בתר פלוני בתאיתקריאת

 פלוני בת שמכריזין הטעם שכתב לך פרשת דכלד אגראבספר
 המוסר בדרכי חז"ל שאמרו דרך על לפלוני פלונית ולאלפלוני
 להזכיד כדי פלוני אשת רק בשמה חבדו אשת אדם יקדאשלא
 על שעומר לכת"ר לי' ותיחי יעו"ש, לו ואסורה א"אשהיא

 של החינוך בבתי ובפרט דצניעות ררכי על להגןהמשמר
 גהנם אותיות הוא זה ומנהג לאורייתא, חילי' יישר ישראלילרי

 כת"ר. עם בזהוהצדק

 שמבואר התשובד באמצע קצ"ו סי' חוו"י נשו"תיעיין
 א"א שהיא נכרת כמלכושיה להיות צריכה אישראשת

 יעו"ש. הבתולוח כמנהגולא

 קלגסימן

 בן אמיר דאמריקה הרבנים איגור של הבי"ד לפנינו נאהן
 וערכה כביר זה אותו עזבה שאשתו איך לנו וסיפריצחק

 וכן הנזכר בעלה עם נשואיה את לבטל בערכאות קובלנאעליו
 ג"פ לקבל אופן בשום רוצה ואינה ממשלתי ריווארסהשיגה
 עורף פנתה מהבי"ר הזמנות כמה ואחר וישראל משהכרת
 חוה"ק, בחוקי מאמינה שאינה מפני מורים לקול לשמועמבלי
 להתיר לע"ד נראה מעשיה מכל הג"ע ואחר ברינה העיוןואחר
 של בי"ר ע"י רק ממ"ר היתר בלי עיגונו מכבלי הנזכרלבעלה
 ברוך ב"ר ומהר"ם הראב"ן דברי עפ"י רברינו ויסורשלשה,
 שם והביא ז', סי' חאה"ע מלכו ישועות בשו"ת רבריהםמובא
 אחרת אשה לישא לאחד החיר שלמד חמרת שהגאון רבמעשה
 שם עוד וכתב אישות, מכל שבטל כיון תשמיש מחמתברואה
 ולדעתו ממ"ר, היתר בלא שהתירו גרולים מכמה יורעשהוא
 היכי כל הרבר וכלל א"א מאיסור להצילה גט לה לזכותצריכים
 כי רגמ"ה תקנת גם אכרה כתוכתה הפסידה פשיעתהשע"י

 כתובה. לה שיש לאשה אלא תיקן לארגמ"ה

 שברחה אשה בנידון ד' סי' חאה"ע ליוואי בר בשו"תד,1"ן
 ממ"ר כלל הזכיר ולא גט לה לזכות שפסק בעלהמביח

 ל"ז בסי' עבוה"ג בשו"ת עהי ועיין בזה, למ"ר רא"צונראה
 נשתמדה גבי בסי"ז הרמ"א והנה בזה, למ"ר דא"צ ג"כשכתב
 מאה כלל הוכיד לא מזנה גני קט"ז ובסי' מורדת גכי ע"זונסי'
 נשתטית גבי ובאמת אחרת אשה לישא דמותר סחם רקרבנים
 לו דיש כתב הב"ח רק להבעל, להתיר למ"ר א"צ הריןמעיקר
 תקנת ועיקר להתירו, רבנים מאה להצריך עולם מגרוליקבלה
 באיזה התקנה לגמרי לעקור כשירצו הוא מ"ר להצריךרגמ"ה
 להתיר יכולים רבנים מאה שרק התנה בזה מקום ובאיזהזמן
 כהנ"ל פרטי באופן רק התקנה לגמרי עוקרים אינם אםאבל

 הפוסקים. מרברי כידוע כלום רגמ"ה תיקן לאב,ה

 ר' סי' בחאה"ע בספרו האנ"ז הגאון שכתנ לפי"מובפרט

 מפסדת דעי"ז כיון הרמב"ם דלדעת כיעור עריגבי
 ה"ה שזינתה אומדנא בתר אזלינן ממון רלענין משוםכתובתה
 לא דלכן מפדוואה המהד"ם שכתב ועפי"מ מוונותיה,שאברה

 בשתי ורוקא מזונות לארוסה דלית משום בארוסה רגמ"דגזר
 אבל לזונן לו יספיק לא ושמא לשתיהן במזונות שמחוייבנשים
 בה ליכא שוב מזונותיה שאבדה כיון נמי ובני"ר בארוסה,לא

 ישמע שלא הרבר שקרוב דבשעה"ד שם סיים והאבנ"זחדר"ג,
 יעו"ש, מ"ר בלא לו להתיר יש ממ"ר, דיתר שישיג עדלהמתין
 הבעל ישמע שלא הנ"ל הגאון חשש ובמקומו בשעתוואם

 ולא ישמע שלא להוש יש כוראי כאן כזמנינו מכש"כלהמתין
 שלשה. של בי"ד ע"י להתירו וישיציית

 החרר"ג היתר בענין מ"מ בפניה העדות נגבה שלא אףדהנה
 בחשובת כמבואר האשה בפני ערות גבייתא"צ
 סוסי' ריבות דברי בתשו' דבריו מובא ר' סי' ח"דהרשב"א

 שכמה ואעפ"י צ"ד, סי' ברי"א בתשו' ג"כ וכ"ה להלכהרכ"ו
 בשעה"ד מ"מ רבנים מאה להצריך מחמירים האחרוניםמגדולי
 להתיר לע"ד נראה דין מן כל ולכן המקילין, על לסמוךיש

 פ"ו מצות ולקיים ביתו את לבנות ויוכל מעיגונו הנ"ללהבעל
 וכן רבנים מאה להצריך פסקנו למעשה מ"מ קיים, לאשעוד

 משגיאות. יצילינו והשי"תעשינו.
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 קלדסימן

ב"ה,
 ידידי לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום
 כש"ת וכו' חו"ב המפורסם הגאון הרבמכובדי
 הגאבד"ק שליט"א ייסט מאירמו"ה

 יע"א.אמשטרדאם

 מי ושגיאוח גדול טעוח בו שנפלה להכא מהתם הגטבדבר
 לכחוב החליט שלכן במכתבו כותב כת"ר וכאשריבק

 שפסק מסודר גט בספר כן שראה מפני יוסי המכונה יוסףבגט
 טעות שזה ספק נלי אבל לי אין דנ"ל הספר אח כן,לכחונ
 להיות א"א אחרח כי יוסי דמתקרי להיות וצריךהדפוס
 בזה. לפיע"ד שנראה ומה הפוסקים רבוחינו בספריכמבואר

תש~בהו

 אחר לשם כינוי ולא עצמו בפני שם שהוא היכאבודאי
 כשהוא השם קיצור ואפילו נדמתקרי לכתנוצריכין

 כמבואר ובדמתקרי לכתבו צריכים עצמו בפני שם גםלפעמים
 גבי א' אוח אנשים שמוח ובבי"ש ט"ו סעי' קכ"ט סי'ברמ"א
 וכתב דמתקרי לכחוב דמדינא ובמקום חנן, דמחקריאלחנן
 בסי' הב"ח וכ"כ דפסול, פ"ד סי' בתשובה הרמ"א פסקהמכונה
 הגט, דפסול אשכנז חכמי כל פסקו וכן ע"ו סי' ובחשובהקכ"ט
 עצמו, בפני שם שזה היכא המכונה לומר יחכן דלא הואוטעמם
 בין לכן כשלעצמו שם ואינו אחר לשם טפל שזה מובנווכינוי

 על קאי דהמכונה להנוב"י ובין השם על קאי דהמכונהלהבי"ש
 ולשיטת נפ"ע, מונהק שם על המכונה לומר שייך לאהאדם
 לכתוב צריך העצם להשם שייכות לו שאין בכינוי גםהב"ח
 רבינו של דינו בבית שנסדר בגט מהמעשה כידוע דמתקריעליו
 המכונה יצחק בן מארדוש המכונה מרדכי בו ונכחבהב"ח
 לפסלו עליו עירער עמוקוח המגלה והגאון לובא, דמתקריאייזק
 הרעיש הגט של והמעשה לובא המכונה להיות צריך הי'רלדעחו

 צ"ה סי' הב"ח בתשובת במבואר בשעתו החורה עולםאח
 כ"ה ס"ק קכ"ט סי' כט"ז ועיין כתראי. גאוניוכתשוכת
 רק לו שניתן אעפ"י העצם בשם עכ"פ ז"ל חוחנו בעדשהמליץ
 בין כלל המכונה עליו לכתוב שייך לא השם לקצור אולכינוי

 לכ"ע. לועזי או עברי שםשהוא

 קי"ט סי' חאה"ע הנובי"ת דלדעח לומר אפשר הי'ולכאורה
 זכר דעל ראיה והא האדם על קאי דהמכונהדס"ל

 אין הרי השם על קאי ואי דמתקריא נקיבה ועל רמחקריכוחבין
 שהוא לעז דבשם לומר אפשר ולפי"ז לנקיבה, זכר ביןחילוק
 רק זה שאין דאעפ"י המכונה עליו לכתוב יחכן דשפיר עצםשם
 האדם על לומר שייך מ"מ בפ"ע שם רק אחר לשםכינוי

 אדמי או ענדי שם על נשלמא וה, נשם שמכונה כיוןהמכונה
 לועזי שם אבל כן שנקרא רק כן המכונה לומר כלל בו שייךלא

 אך כן, מכונה שהאדם לומר יחכן שפיר בפ"ע העצם שםשהוא
 ס"ל להלן חשובה באותה שם בעצמו הנוב"י דהרי צ"עלפי",
 דמחקרי. רק המכונה עליו לכתוב אין העצם שם שהואדהכינוי

 החם דאיחא ד"כ תעניח הש"ס מדברי לזה סמוכין להביאויש
 ימים הארכת כמה אהכה כר אדא ר' את תלמידיושאלו

 אדם בני לו שמכנים פי' ופירש"י בהכינתו לחברי קראתילא
 מוכח ברש"י ישנים ספרים גרסת לפי הוא כן ל11י, שםכגת

 אוחו ומלוה אחר לשם טפל שם כלומר לווי שם מובנודכינוי
 כ"ט( )בראשית אלי אישי ילוה הפעם במקרא כדמצינותמיד
 שפירשו בהכינתו בד"ה שם התוס' לפי' אולם בפ"ע, שםואינו

 בני אותו שמכנין בפירש"י הב"ח הגיה וכן לגנאי אותושמכנין
 עצמו שם שאינו מוכח עכ"פ אבל אחרח, הכוונה לגנאיאדם
 טפל, שם זה כינוי התוס' פירשו נדרים כינויי כל נדריםובריש
 כמו כינוי נקרא הנדר עיקר שאינו דכל שם הרא"ש פי'וכן

 על שכחבו או בד"ה דל"ח סוטה בתוס' ועיין לחברו, שםהמכנה
 בכינוי שם פירשו בכינוי יהי' כהנים דברכח בגמרא דס"דמה

 שם אינו דכנוי מוכח עכ"פ יעו"ש, כקריאחו דלת באלףדהיינו
 ואכ"מ. בזה הארכתי ובמק"א כינוי, נקרא וזההמיוחד

 בש"ס כדאיתא דמחקדי הלשון דל מצינו נגמדא1באמת
 מרי איה דמחקרי הדיא בר אחא דל"הגיטין

 כותבין מרי איה דחניכה מבואר חניכחו, הי' כךופירש"י
 למר ומוה מרים, דמחקריא שרה החם איתא וכןבדמתקרי,

 הנזכר הגט בנידון דמחקרי כותבין כנוי על דגם לדינוהב"ח
 בבבל קורין הי' דכך חול של כינוי לדעתו מרי ואיהלעיל

יעוי"ש.

 בדמחקרי לכחבו צריכים לכ"ע עצמו במני בשםלכן
 פסול, הגט המכונה בנכתב ולהבי"ש ולהב"חולהרמ"א

 דיוסי יוסי דמחקרי יוסף נכתב להיוח צריך בודאי בני"דולכן
 הבי"ש כתב וכבר ובגמרא במשנה הוא מובהק דשם כנויאינו

 עם התווכח שם ובטי"ג ב'. אות אנשים ובשמות י"ו סי'בכללים
 שבתלמוד שם דעל והוכיח פוזנא אבד"ק שעפטיל מו"ההגאון
 שם הוא דיוסי י' אות שא"נ באה"ש כחב וכן דמחקרי,כותבין
 לכתוב צריכים יוסף מהשם קיצור כשהוא גם ולכן עצמו,בפני

 ההוא כמקום השם זה שכיה לא אם אפילו וגם יוסידמתקרי
 בדמחקרי, לכחבו צריכין שם שהוא במק"א שנמצא כיוןמ"מ
 אעפ"י יוסי השם גם לכתוב שצריכין כח"ר צודק בני"דולכן
 יטסי לכחוב יותר הי' נכון לדעחי אבל מיוסף. קיצורשהוא
 לא באלף דייסי כיון ייסי המכונה לכתוב יכולים ואזבאל"ף
 המכונה, לכחוב ושייך לועז כשם הוי ממילא בגמראנמצא

 ביו"ד ייסי קורין ואצלנו חלומה ביו"ד ייסי קורין אנוובגמרא
 כל קורין גרמני' יוצאי יהודים רק וי~סקא, י~סל כמוקמוצה
 יאוסף, בן קורין יוסף וגם יאוסי, - קמ"ץ עם מעורבחולם
 לכחוב דדעתו יוסל גבי יו"ד אות שא"נ בבי"ש דמבוארואע"ג
 אעפ"י יוסף משם שנגזר כיון באל"ף י~סל ולאבוא"ו

 בחולם, הוא יוסף הקודש ובשם קמוצה ביו"ד היאשהקריאה
 וקשה באל"ף ייסל לכחוב כתבו אחרונים גדולי הרבהאבל

 דורשין ראין א' אות בכללים הבי"ש מש"כ וידוע בזה,להחליט
 הפוסקים גדולי שהחליטו כמו לעשות תמיד וצריכיםבשמות

 והד"ח. והטי"ג והבי"ש הסדרים בעל ה"ההאחרונים

 שהוא כמו הגט מסירת לסדר החלטנו בוה החבוננוחולאחר
 ממק"א שליח ע"י דנגט ודבותי מאבותי קבלחיכי

 הדחק שעת מקרי הגט להחויר שלא כדי הבי"ד כבודמפני
 דלהלן. מטעמים להחיר ישובשעהד"ח

 שכתב ומ"מ בד"ה באמצע ס"ר ס"ק בג"פ המבואר לפיא(
 וטעה ליאון דמחקרי יהודה דכוחבין ספרר דלבנישם

 המכונה לכחוב דרגילין אשכנז לבני וכן ליאון המכונהוכחב
 לי יראה וכו' ליכ דמקרי וכתכ ליכ המכונה יהודה אוליאון
 השם משינוי לעז שייך דלא כיון פסול חשש שום זהשאין

 נראה וכן ערומים, לשון וחבחר משום אלא ואינוואביזרייהו
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 לעיכובא, כן כתב לא דהכלבו שכתב דקמ"ג מהרח"שמדברי
 המהרי"ק לשון מדקדוק נראה וכן מ"ו סי' במהרשד"םועיין
 ומלשונו טועה אלא אינו ליאון המכונה יהודה דהכותבשכתב
 זה שאחר ואעפ"י מזה הגט מיפסל ולא טועה רק דאינומשמע
 שיטת לסניף לצרף יש מ"מ בוה דפוסל הנ"ל הב"ח דברימביא

 מקודם. שהביאהמקילין

 דבדיעבד ט"ו אות י"ז סי' בכללים בטי"ג המבואר עפ"יב(
 יעו"ש, כשר המכונה תרטם לשון על כתכאם

 בדיעבד כשר ארמי כל גם אלא דוקא לאו תרגום דלשוןונראה
 צריך דלכתחילה רס"ל אע"ג לכן ארמי, לשון הוא הריויוסי
 המכונה. גם כשר בדיעבד מ"מ דמתקרי ארמי לשון עללכתוב

 שם גני סקל"ו א' אות אנשים שמות נטי"ג מבוארג(
 לכתוב דא"צ כתב סלך כל בפי ונקראאלימלך

 הכינוי כותבין ואם מאלימלך השם קיצור רק דהוי מלךהכינוי
 בקונטרס הפת"ש עליו והקשה מלך, רמתקהי לכתוב ישלסימן
 דכן ט"ו סעי' הרמ"א כתב חנן - אלחנן גבי מרועהשמות
 יהודא שארית ספר בשם שם והביא חנן רמתקרי לכתובצריך
 אלימלך בגט ינכתב סלד זנקרא אלימלן ששמו באחד י'סי'

 רהו"ל חוינא דקא גמגום קצת שזה וה על דכתב מלךהמכונה
 גמגום קצת ע"ז דמש"כ הפת"ש ע"ז וכתב דמתקרי,למכתב
 המכונה והב"ח הרמ"א דלרעת גדול גמגום לדעתו וה דהריצ"ע

 יהודה שארית רבעל חזינן מ"מ יעו"ש, פסול דמתקריבמקום
 גבי מ' אית באה"ש ועיין פסול, ולא גמגום קצת לזהקורא

 לכתבו יש לסימן סלך גם כשכותבין ג"כ שכתבאלימלך
 תיכה רק שם שאינו דכתיכה כתנ שם י"ט וכאותכדמתקרי
 עליו כותבין אם כך כל קפירא אין בלה"ק שהוא אףפשוטה
 א"צ לכן בפ"ע לשם מקום בשום נמצא לא ומלךהמכונה
 גמגום אינו בדמתקרי ולא בהמכונה שכתבו מה ועכ"פלכתבו
 לשם בחז"ל שנמצא אעפ"י יוסי בשם ועפי"ז יעוי"ש,גדול

 לא יוסי מעדיסה נקרא אדם שום אק דעכשיו כיון אבלמובהק
 וכשר גמגום קצת רק וה אין כהמכונה נכתכ שאם ממלךעדיף

 מערכת ע"נ בספר מש"כ ג"כ לצרף ויש נשלח, שכברבריעבד
 המבואר כל עפ"י לכן דמתקרי, במקום מכונה להכשירמ'

 משגיאות, יצילינו התורה נותן והשי"ת מסירתוסררנו

ידידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קלהסימן

ב"ה,
 הרה"ג לירירי והמשכה ברביי' וברכהשלום

 שליט"א דעננבורג ר"ש מו"ההמפורסם
 קגדא.במונטריאל

 שיחו מרי את ושפך לפניו שבא אחר באיש שאלתובדבר
 אותו וגירשה שנים שלש וה עליו מררה פב"פשאשתו

 יצאה לחדדה ללכת רצה ופ"א בנפרד, והמה המיטותמחדר
 אזרחי דיווארס ממנו לקבל עליו קובלנא וערכה בסכיןלקראתו

 וישראל משה כרת וגט ממנו, פטורין לקבל בידה עלתהוכן
 שיוכל מעיגונו להתירו בקשתו לכן אופן בשום רוציתאינה
 צעיר. איש והוא ובחומה בעור יהודאין גוברין כאורחלחיות

זת"ש.

תשובה:

 י"ב אחר דעכ"פ ב' סעי' ע"ז סי' אה"ע בש"ע המבוארלפי
 ב' שם הביא והרמ"א אחרת אשה לישא לו מותרחודש

 נשים שתי נושאין שאין הזה דבזמן הראב"ן בשם המרדכידעות
 רוצה אינה ואם לגרשה רוצה אם חודש י"ב להמתיןא"צ

 חולקין היש דעת הביא ואח"כ אחרת. אשה לישא לומתירין
 אשה לישא לו להתיר שאין והמהרי"ק הרשב"א שיטתהיינו
 אין רק חולקין דלהיש לו דנראה ע"ז כתכ והח"מאחרת,
 י"ב בע"כ אותה להשהות אבל אחרת אשה לישא לומתירין
 לה ונותן בע"כ לגרשה לו ומתירין חולק נמצא לא זה עלחורש

 יעו"ש.הכתובה

 הדמ"א נדנדי סופד דטעות כתנ ה' ס" ח"נ יעקנובנהלת
 רוצה אינו ואם צ"ל רוצה אינה דאם שכתבדמה

 כשמעגן אף לגמרי מותר ראשונה דלדעה בבעל תלוידהכל
 שיגרשנה או בידו והברירה אחרת אשה לה~א לו מתיריןהאשה
 אחרת. לישא לו מתירין לעגנה ובא לגרש רוצה אינו אםאו
 הרשב"א דעת וזה - אומרים ריש הרמ"א כתבוע"ו

 לו מתידין אין גט לקבל רוצה דהיא דהיכא -והמהרי"ק
 הרשב"א גם בגט רוצה אינה כשהיא אבל אחרתלישא

 יעיי"ש. אחרת אשה לישא לו דמתירין מוריםומהרי"ק

 בשם ק"כ סי' מהרשד"ם בתשובת שמנוארדאעפ"י
 לישא לו להתיר במוררת להחמיר שחוכךהמהרי"ק

 באינה להתיר יבא במורדת להתיר נבוא ראם מטעם אחרתאשה
 אחרת וישא מוררת שהיא יאמר הנשילו תקריח ואםמורדת
 לזה לחוש אין בו מרדה שהיא הוכחה דאיכא היכא מ"מאבל

 אלף סוף ער רגמ"ה תיקן רק שמא ספיקות כמהדאיכא
 יעלה דלא כלל תיקן לא במורדת ושמא הזמן עבר וכברהחמישי

 עליו שוחקת ואשתו בנחשתים אסור האיש שיהיה הדעתעל
 תיקן לא וכואת נועם ררכי ררכיה ותורה איסורים כמה בזהויש
 ננחלת חוו"ד הגאון רנרי וידוע מהרשד"ם, עכ"ל כללהרנ
 שהדין דהיכא ז"ל הגרעק"א עם שהסכים בתשובהיעקב
 הנ"ל המהרי"ק דברי והביא ק"ר בלי באחרת מותרלגרשה
 הלא אחרת לישא בעל התרת רבר ועל וו"ל שכתב ס"גבשורש
 להטא במורדת שמתיר הראב"ן מרברי קצת נראה כן כיירעת
 י"ב אם כי האשה את מעגן אין דהתם לדחות יש ומ"מאחרת
 ננחלת ופירש וכו', קאי לה רמשהינן קאי דינ"ח דאעיגוןחודש
 תתעגן והיא אחרת לה~א לו מתיר דהראב"ן כוונתויעקב
 וע"ז כלל, לתקנתה חתשינן לא גט לקבל שרוצית ואףלעולם
 לעגנה כשרוצה אחרת לישא מתירין אין ראולי לדחותכתב
 אנן רק לגרשה רוצה שהוא יב"ח שהיית לענין הכאושאני
 לשניה יגדש שמא או ליסדה כדי יב"ח מלגרש אותומעכבין
 משא"כ באחרת, לו מתירין ולהכי בה כשתחוור ראשונהויחוור
 למה כתובה ובלי מרצונה או בע"כ תיכף לגרשה כירו שישכאן
 העלה ולכן יעו"ש, לעולם המוררת ולעגן אחרת לישא לונאמר
 מודה המהרי"ק גם גט בקבלת רוצה אינה שהיא דהיכישם

 לו יש הדין שמן היכא ק"ר היתר בלי באחרת לושמתירין
לגרשה.

 תבשילו תקדיח אם שגם המהרי"ק דחשש החשש רכלדעדד
 דכמו עכשיו שייך לא מורדת שהיא ויאמר אחרתישא
 דגט דכיון זה מטעם בע"כ לגרש להתיר חש לאשהמהרי"ק

 לכל ידוע דחרר"ג בע"כ לגרש כן יעשו ולא מסירה עידיצריך
 לכתחילה תנשא דלא אהני ע"ב די"ז גיטין בש"ס דאיתאכמו
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 לישא משא"כ יעוי"ש, זמן בלא גיטא סהדי לי' חתמודלא
 שיש וכשיתודע אשה וישא אחרת לעיר שילך לחוש ישאחרת
 לכן טובה, אמתלא וזה מוררת שהיא בטענה יאמר אשהלו

 אם לגרשה יכול אם לו להתיר שאין המהרי"ק כתבשפיר
 להתרותה לבי"ד לילך מוכרח יהי' וממילא בע"כ, אומרצונה
 לו אין ותו באחרת לו מתירין אז תרצה לא ואם גטשתקבל
 דהרי היתה שמוררת לומר בי"ד רשות בלי כשישאהתנצלות

 גט. לקבל כה התרה אם לברריצטרך

 מתירין או בע"כ יגרש או שכתב ע"ז בסי' הרמ"אדמרברי
 בע"כ לגרש דרק מלשונו משמע אחרת לישאלו

 וצריך חמור נשים שתי לישא מ"מ רגמ"ה תיקן לאשבכה"ג
 וישא אחר למקום ילך שמא חיישינן דלישא הטעם וי"להתרה,
 להתרות שצריך בי"ד מפי התרה צריך לכך בי"ד רשותבלי

 בי"ד ברשות שלא ישא אם לומר יוכל שלא כדיכראשונה
 עדים גט משא"כ התרה צריך מורדת שגם כיון היתהשמורדת

 אפילו בי"ד בהתרת דסגי נראה אבל ידעו, לא אם יחתמולא
 לפמ שיבא צריך עגונה תשאר שלא כדי אפשר או ק"רכלא
 בע"כ בגט יותר דטוב האומרים וסכרת לו, שיתירוכי"ד

 על גם החרים בע"כ רבגט טעמא היינו נשים שתי לומלהתיר
 תוכן יריעת בלי ועדים סופר שישיג שכיח ולא והעדיםהסופר

הדבר.

 שיטת ולפי טענתו( לעיל )כמבואר טוען שהבעל בני"דולכן
 רובץ החרם רק כלום השניה האשה על דאיןהפוסקים

 להאמין סברא ויש איסור של ענין הוא להבעל ולכן הבעלעל
 כתוכות י בפנ" המובא הרשב"א שכתב כמו לי ברי שטועןהיכא
 עד מטעם וגם חזקה נגד אף לי בברי נאמן עצמו דלגבידכ"ב
 יש שעדיין אף מהימן להיות הוא ראוי באיסורין נאמןאחד

 לאיצטרופי. חזי מ"מ ע"זלפקפק

 דמותר נראה ב' סעי' ע"ז בסי' הרמ"א דברי מסתימחדהנה
 ונראה בבי"ש, עיי"ש יב"ח אחר אחרת אשה לישאלו
 פ"ב, סי' תניינא הגרעק"א וכ"כ מ"ר, לזה דא"צמדבריו
 שכבר היכא בזה להקל שצירפו האחרונים בתשובתוראיתי
 רבכה"ג ממנו א"ע הפקיעה שהיא כיון בערכאות ממנונתנרשה

 להגרעק"א הסכים ה' סי' ח"ב נח"י ובספר רגמ"ה. תיקןלא
 ישועות ובס' מזה ג' סי' יצחק עין כספר ועיין מ"ר, דא"צבזה
 והנח"י הגרעק"א דברי ג"כ והביא בנידונו מש"כ ז' סי'מלכו
 להצריך בידו דקבלה הב"ח ומש"כ ק"ר. בלי להתיר לצרףהנ"ל
 החת"ס אולם מ"ר. דא"צ ס"ל דהוא י"ל במורדת אבלמ"ר
 האחרונים מגרולי הרבה וגם מ"ר. להצריך החמיר קס"זבסי'
 עיין מ"ר, להצריך דכוונתו הנ"ל ע"ז בסי' הרמ"א לשוןפירשו
 עכ"פ פ"ב, סי' ויצהר תירוש ובס' פ"ו סי' בי"ש בשו"תמזה

 אשות מערכת בשד"ח ועיין בודאי, להתיר יש מ"ר שלבהיתר
 כאריכות. מזה כ' אות ב'סי'

 קי"ט כסי' הח"מ הנה הב"ח זקני כדברי לעיל שכתבנודבמה
 לישא דת על בעוכרת התיר שלא מהרמ"פ דכריהביא

 י"ג בסי' שם התשובה ובאמצע בע"כ, לגרש רק אחרתאשה
 לישא מותר מצוה דבמקום והריטב"א הרשב"א בשםהביא
 מאה התקנה בלשון שנאמר ומה רבנים מאה היתר בליאחרת
 מקום ובאיזה זמן באיזה התקנה לעקור ידאו אם היינורבנים
 מצוה במקום אבל כתובה השלשח וגם רבנים מאה צדיךבזה

 והביא בזה, רגמ"ה גזר לא כי כלל א"צ בזה ליחידבאקראי
 דבנים מאה צדיך מצוה במקום דאף דסובר הנימוק"ידברי

 משמע וכן והריטב"א, הרשב"א נגד בטלים דדבריווכתב
 על להתיר עולם מגדולי קבלה נשתטית גכי שכתב הב"חמדברי
 סובר דהב"ח נימא ואי בו, כל בספר שכתב כמו רבנים מאהפי
 מאה של התקנה נאמרה מצוה מקום על דגם הנימוק"יכמו
 נאמר כן הלא עולם גדולי בדעת זה הב"ח תלה למה א"כרבנים
 מאה של התקנה דעיקר ודאי אלא רגמ"ה של התקנהבעיקר
 באיזה התקנה לגמרי ולעקור לבטל כשירצו רק נאמררבנים
 ידוע כמקום אבל רבנים מאה צריך זמן באיזה אומקום

 מאה כלל בעינן לא דת על עוכרת או מורדת אובנשתטית
 קבלה לו הי' עצמו שהב"ח רק רגמ"ה, גזר לא דבזהרבנים
 ולא רבנים מאה פי על רק בנשתטית להתיר שלא עולםמגדולי
 דת על עוכרת או במורדת ולא בנשתטית רק זו קבלהמצינו

 ל.כנ"

 לא או פו"ר קיים כבר הבעל אם כלום כתכ לא כת"רדהגה
 הירהור לחשש וכוונתו לימים, צעיר איש שהוא כתברק
 מחשש יותר חמור פו"ר קיום דמצות לומר יש ולכאורהעבירה,
 איתא הבתים חזקת בסו"פ ב"ב דבש"ס עבירה הירהורשל
 הוא דין ביהמ"ק שחרכ מיום אלישע בן ישמעאל א"רתניא

 ובתוס' וכו' בנים ולהוליר אשה לישא שלא עצמנו עלשנגזור
 על דשמא ותירצו ורבו פרו הכתיב הקשו הוא דין בד"השם
 אבינו אכרהם של זרעו והיינו קאמר פו"ר קיימו שכבראותן
 מצות דעל מזה מבואר יעו"ש, ובת בן אלא יוליד שלאכלה
 לגזור יכולים המצוה קיים כבר באם רק לגזור אפשר איפו"ר
 ובמק"א עבירה, להרהור שיבואו אעפ"י אשה בלאלעמח-
 לישא ושלא מעבירה קשים עבירה הרהורי דבאמת בזהכתבתי
 דבר לעקור חכמים ביד כח ויש תעשה ואל בשב הואאשה
 היכא ר"צ יבמות בש"ס כמבואר ועשה בקום אפילומה"ת
 מתוך בתוד"ה דפ"ח בתוס' עיי"ש מילתא מגדר משוםשהוא
 שכתב לפי"מ פו"ר מצות כמו בתורה בהדיא דמפורש היכאאך

 בתורה המפורש דדבר תקפ"ח סי' ובאו"ח קי"ז סי' ביו"דהט"ז
 דכרברי כתבתי הש"ע בגליון ב. )נ. לאסור חכמים ביד כחאין
 דעה שערי ובשו"ת יעו"ש ד"ד מגילה במאירי מבוארהט"ז
 רסוטה פ"ג בירושלמי מבואר הט"ז דסכרת כתב פ' סי'ח"א

 בכלל ותהא ופריך וכו' לחו"ל שתציל מהו כהנת התםדאיתא
 אל אמור כהנים טומאח פ' מדחה עתה נמצא ומתרץהגזירה,
 קיימו שכבר לאחר התוס' כתבו לכן הכהנת(, אל ולאהכהנים
 או זקנות נשים לישא יכולים עבירה הרהור משום ואיפו"ר
 שלא נזירות ב' איתא דבגמרא ואעפ"י מהרהור, וינצלועקרות
 נשים כלל לישא שלא דמשמע בנים להוליד ושלא אשהלישא
 בנים להוליד שיכולה אשה לישא שלא הגמרא בכוונתמ"מ

 הגזירה. בכלל אינן ועקרוח זקנוחאבל

 דהנה נשים שתי לישא שלא דגזר דחדר"ג בהך נזהובהיותי
 את דפו"ר העשה ירחה לא למה העולםמקשים

 וליתי לישא בד"ה ד"ב בחגיגה התוס' שהקשו כמוהחדר"ג
 נאמרו תירוצים וכמה וגו' קדש יהיה דלא תעשה לא ולרחיעשה
 ישראל שכל כיון נדר כמו הוי דחדר"ג לומר יש ולכאורהבזה,
 וכל דברו יחל לא ועשה תעשה לא כמו הוי לכן עצמן עלקבלו
 פוסקים כמה בשם הבי"מ שכתב לפי"מ אך יעשה, מפיוהיוצא
 רק הוי דרבנן ואיסור מדרבנן החדר"ג הוי החמישי אלףדלאחר

 הר"ן שהעלה עפי"מ בזה לי שנראה מה אך גרידא, תעשהלא
 לדבריהם עשו דחז"ל נדחה לא דרבנן שבות דגם דל"בבר"ה
 ועשה תעשה כלא חשוב דרבנן איסור גם ולכן חורה כשלחיזוק
 להמעיין בזה לפקפק יש עדיין אך ועשה, ל"ת רוחה עשהואין

 תורה" כשל תקנה עשו "דהכא וכתב שדקדק בר"ה הר"ןבדברי
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 גזירה משום שהם דכיון ויו"ט דשבת בשבוחים דכאןוכוווחו
 בשארי משא"כ ועשה כל"ח חשובים הם חורה של מלאכהאטו

 מגילה ובש"ס ועשה, כל"ח כך כל תוקף להם אין דרבנןאיסורי
 פתיח רהוה רומאי דיהודאי כנישתא בי ההוא איחארכ"ו
 למיעל כהני בעו והוו מת ביה מחית רהוה אידרונאלההוא
 תיבוחא דלו להו אמר לרבא ליה אמרו אחו התםלצלויי
 לנחת העשוי עץ וכלי לוחח העשוי עץ כלי ליה דהוהאותבוה
 לרבא רבנן ליה אמרו הטומאה בפני וחוצץ טומאה מקבלאינו
 ליה והוה עלויה תורה ספר מנח כי ליה דמטלטלי וימויןוהא

 ממה לכאורה וקשה בגמרא, יעו"ש וריקם, מלא ליהמיטלטלא
 לעשרה לדשלימו עבדו שחרר דר"א ברכוח בש"סדאיחא
 בהם דלעולם העשה רוחה דחפילה דעשה מטעםלתפילד
 משום הכא מ"מ לעשה דוהה עשה אין רכעלמא אעפ"יתעכודו
 דהכהנים כיון ומי כאן ולפי"ו עדיפא, עשה דהיא דרביםמצוה
 בציבור דחפילה דעשה נמי וימא בציבור להחפלל ליכוסרצו
 הראשווים שכחבו מה ולפי דטומאד, תעשה ללאידחה

 איכא כפים לנשיאת ליכנס רצו רהכהנים והרשב"אהריטב"א
 כפים. דנשיאח עשהנמי

 איון להכי ועשה ל"ת הוי דטומאה דכיון לומר וראהאך
 דהוי כיון דרבנן טומאה רק דוי החם דהרי קשה אךורחין,

 הש"ך כמוש"כ הכנסח בבית היה לא דהמח הסמוך בחדררק
 שנראה סק"ו שמ"ג סי' במג"א )ועיין סק"ח שע"ב סי'ביו"ר
 וא"כ מה"ת( הוי הסמוך דאהל וס"ל הש"ך על בזדשהשיג
 דאורייתא דבטומאה כיון צ"ל וע"כ הטומאה, נדחה לאמדוע
 ולפי"ו דאורייתא, כמו אלים דרבנן טומאה גם ועשה ל"חהוי
 לומר יש בפשטות אך כן דרבנן איסורי בשאר גם למימראיכא
 עוד בודאי שם והי' גדולה עיר הי' דמחווא ביון בגמראהחם
 ולישא להחפלל שמה ללכת הכהנים יכולים והיו ננסיותבתי

 להאריך ויש ל"ת, דוחה עשה למימר תו ליכא ממילאכפיהם
 לענייווו. ופק"מ שאין אכמ"ל אבלבוה

 מצוה במקום אפילו חיקן דרגמ"ה דס"ל הראשוניםולשיטת
 בשם רצ"א סי' בכתובות המרדכי שכחבלפי"מ

 יש ואם ליבם זקוקה במקום אפילו הוא דחדר"ג אביגדורה"ר
 ובחשובת לה, יחלוץ רק יבימתו את אסורליבם אשה כברליבם
 וכיון פו"ר ממצות עדיפא יבום דמצות כתב י' סי' מינץמהר"י

 דהרי בזה צ"ע לפיע"ד אמום פו"ר מצוח כש"כ יבוםרמבטלים
 משום הוא החדר"ג רטעם כתב הנ"ל במרדכי אביגדורה"ר
 יבום מצות לדחוח דס"ל אביגדור דר' לומר יש וממילאקטטה
 בגמרא החם דדרשיון דק"א יבמוח בש"ס טהור מקומומקור
 עצה לו שמשיאין מלמר כ"ה( )דברים אליו ודברומקרא
 קטטה חכויס ואל שכמותך אצל כלך לו ואומרים לוההוגנת
 ולכן יבום, מצות רחיון קטטה חשש דמשום מוה חזיוןלביחך,
 וכיון קטטה משום הוא רעחו לפי רגמ"ה תקנח כל הרילפי"ז
 דודחה יבום מצות כמו זה הרי קטטה מחשש רוחיןדלדידי'
 לביחו, קטטה להכניס שלא זו עצה לו דמשיאין כיון קטטהמפני
 ביש"ש הרש"ל וכמוש"כ רחליצה עצה בי' איכא ביבוםאבל
 אליו מודברו רדרש תוא דהאי א' סי' בבי"מ מובא דכ"ויבמות

 למצות קודמת חליצה דמצות ס"ל הוא לחלוץ עצה לודמשיאין
 חליצה לכ"ע בזה ש"ב סי' בתשובה הריב"ש וכמוש"כיבום
 לא בחליצה דאפשר ביבום ררק למימר איכא ולפי"וקודם,
 לומר יש לגמרי מה"ח מצוה לדחוח אבל המצוה לגמרידחיון

 קטטה. מחשש דחיון דלא ס"ל אביגדור ה"רדגם

 רוב לדעת פו"ר מצוח עדיין קיים לא הבעל אם נני"דולכן
 קיים כבר אם אך כלל, בוה רגמ"ה גזר לאהפוסקים

 שיש מי דאפילו דס"ב יבמוח בש"ס המבואר לפי פו"רמצות
 ואם ירך, תוך אל דלערב מצות לקיים כדי ס"ת מוכרין בויםלו

 ממש"כ ללמור כדי בוה יש הרי קטטה מחשש יבום מצוחדחיון
 אפילו ישא אשה לו שאין דמי רס"ג סי' בחשובההתה"ד
 עיי"ש פו"ר של המצוה וקיים בוים לו יש אפילו קטטהמחשש
 כו.ובתי וכבר יעו"ש, בוה וגעו עבירה הרהור שמשוםבחה"ר
 מצוה רחיון עבירה הרהור דמשום בחשובה אחרבמקום

 פורעח אינה נאה שערה הי' דאם ד"ח סוטה מש"סראורייתא
 ועיין עבירה הרהור משום והטעם וגו' ופרע דכחיבאעפ"י
 האשה, יד תחח ידו מויח כהן גבי מוה די"ט סוטהבחוס'

יעו"ש.

 רבנים מאה בלי להחיר מקום דיש לעיל כתבנו כברולדינא
 מאה ע"י רק חמיד החמיר החת"ס שו;גאון כיוןאבל

 שישבו ולאחר רבנים מאה להשיג להשחדל מהוכון לכןרבנים
 אופן בשום אפשר אי ואם אלה בדברי ויעיינו שלשה שלבי"ד
 אוי הקשים( מדברים זה אין שלדעחי )אעפ"י רבוים מאהלקבץ
 לבקיאים שמייהו דפקיעי רבנים שלשה ע"י להתיר מקוםיש

 ואון בזה האחרונים גדולי רבוחינו התירו וכברבהוראד
 משגיאוח. יצילוו התורה ונותן עברינן, קאשליחותייהו

 תשל"ד טבתח"י

.דידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 קלוסימן
ב"ה,
 שר הגדול הגאון ידידי לכבוד וברכהשלום
 נזר דאומחי' ומדברנא דעמא רבההתורה
 פיינשטיין מוהר"מ כש"ת הדור ופארהרבנים
 יע"א. בנ"י ירושלים רחפארת ר"משליט"א

 תורתו, שלום דרישתאחר

 איש בדבר שלוו בבי"ד שאירע המעשה אודות נוהבאתי
 דיווארס וקבלה אוהו עובה אשתו אשר מפהאחד
 אבל להו מיתדר דלא כיון עוד אליו לשוב רצחה ולאבערכאות

 ד. בעיר היא ועכשיו להם הי' לא וישראל משה כדת פטוריןגט
 איוו ג"כ והבעל ונרי עם להתחחן עומדת שדיא פסק דלאוקלא
 כדח בג"פ לגרשה כלל ביקש ולא בעוה"ר כלום עלמקפיד
 שבוי אחת אשה עם להתחחן עומד שהוא כיון רק וישראלמשה

 כרח הראשווה אשחו אח שיגרש רק מסכימים איוםמשפחתה
 סדרנו ולכן גט לקבל האשה הסכימה ומחחילה וישראל,משה
 הרב ע"י הגט ושלחנו כנהוג שלוחים שני ע"י כדמו"י ג"פלהם
 ולא האשה התחרטה ביוחיים אבל השוי, השליח לידדשם

 מהרב ביקשנו להתחחן רצה שהבעל וכיון הגט, לקבלהסכימה
 ועיין ואח"כ הראשון השליח ליד הגט בחורד לשלוחדשם
 הגט להחזיר מיאן והרב לאשתו, הבעל ע"י הגט לוכותבדיוו

 יעשה שהוא לו וציווה שליט"א הדד"ג פי אח ששאלבטענתו
 להאיר שליט"א מכת"ר במטותא לכן דבעל, ולא הויכויבעצמו
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 כי כן להרב לו אמר שהדר"ג להאמין לי קשה כי זה בעניןעיני
 את בהמירה או במורדת גט זיכוי בדבר מקום בשום מצינולא

 בי"ד. ע"י שיהי' בזינחה אודתה

 ר' הרה"ג לחלמידו שליט"א רמ"פ הגאון צוה למעשה ב.)1.

 מיד להחזיר מ"ד. להרב לטלפן שליט"א בלוטאלימלך
 כנהוג(. לאשחו הגט אח יזכה והבעל יארק לניוהגט

 אוסטריך קהלוח חכמי בין מחלוקת הוא גט זיכוי בע1יןא(
 מהרי"א בתשובת כמבואר ריינוס קהלחלחכמי

 לזכוח הבעל צריך אוסטריך דלחכמי א' סי' אה"ע בב"יהמובא
 לזיכוי כלל דא"צ ס"ל ריינוס וחכמי דחה שהמירה לאשחוגט
 ובשו"ת דחה, את המירה רהאשה היכא כלל גזר לא דרגמ"הגט

 הצ"צ הגאון חוחנו בשם מביא ל"ו סי' הגרשוניעבורת
 י' סעי' א' בסי' והרמ"א גט זיכוי להצריך מקובל הי'שבפולין

 בין מחלקין ויש במומרת גט לזכוח מקומוח מקצח דמנהגכתב
 בסי' דבי"ש כמוש"כ זנות מחמת בעלה על לנאסרתמומרת
 א' בסי' הרמ"א ממש"כ תקשה דלא מיישבין ובזה סק"זק"מ

 שלא מחמירין דיש ה' סעי' ק"מ ובסי' גט לה מזכהדבמומרח
 תירץ לכן קמ"א, שודש המהרי"ק שיטת והוא גט לדלזכוח
 ואעפ"י במומרת ולא הרמ"א החמיר בנאסרת ררקהבי"ש
 על לנאסרה מומרח בין חילוק אין המהרי"ק של טעמודלפי
 לה ביש ראפילו דס"ל הרי"ף לשיטת חושש דהוא כיוןבעלה
 שכבר כיון מ"מ לידה הגט שמגיע עד מגורשח אינה מ"מזכוח

 לשנוח נפשאי למשכוני בעינן לא גט לזכות המנהגנתפשט
 זה וכחילוק לנאסרח, מומרח בין לחלק יש לכן מקומותממנהג
 בסברא הבי"ש בדברי להחזיק צ"ב סי' הנובי"ק ג"ככחב

 אבל לה הוא זכות לכן במירדה עומדח שהיא חזינןדבמומרת
 כתב בנוב"י והשואל עוד. מזנה להיוח מוחזקח אינהבזינחה
 החדר"ג להבעל להחיר לענין הרמ"א מיירי א' דבסי'לחלק
 היחר בענין מיירי ק"מ ובסי' התם מיירי לא האשה לגביאבל

 כחבו האחרונים מגדולי הרבה וגם להחמיר, יש דבזההאשה
 סק"ח כפת"ש מוכא והכ"מ שלמד החמדת ה"ה כןלחלק
 שכחב סקכ"ה בסי"א בבי"ש כן מוכח נראה ולפיע"דיעו"ש,

 ואח"כ חדר"ג" "משום אחר ע"' גט לה מזכה הרמ"א דבריעל
 לה לזכות צריך חדר"ג בלא דאפילו אחר טעם נחן דבד"מכחב
 משום להחיבם אסורה והיא צרחה שחחיבם לחוש שיש מפניגט
 מבואר וכן ליבם. דנוהגים במקום הוא יפה מנהג לכן סוטהצרח

 הלמד מהדבר משמע וז"ל שכחב י"ט בס"ק מחוקקבחלקת
 וכן ה רגמ" חקנח על יעבור לא שהבעל כדי הוא דהטעםמעניינו
 ואח"כ קמ"א, סי' ובמהרי"ק רל"ז סי' בתה"ד בהדיאהוא
 הנוב"י הגאון ומש"כ סוטה, צרת דמשום הד"מ דברי ג"כהביא

 בדלים א"א שהיא זמן שכל מפני לה הוא חוב הגטדבזינתה
 זה פנויה תהה אם משא"כ הפקר מנהג בה נוהגין ואיןממנה
 זה, על להשיב שיש כחב בעצמו הנוב"י וגם כן לומרדוחק

 באוסטריך נוהגין דלכן רנ"ו סי' בפסקים בחה"ד מבוארוכהדיא
 מוטב היא מזנה דודא' משום לישא כשירצה גט להלזכוח
 מ"ב סי' פמ"א שבחשובח וגעפ"י א"א. ולא פנויהשחזנה
 אמרינן הרי דאדרבא זכוח זה דאין לומר אחד גאון בשםהביא
 יעו"ש. ימתקו גנובים דמים באיסור לה דניחא נדריםבש"ס
 זכות דהוי רק כן אמרינן דלא כתנ סקל"ג א' כסי' הגר"אאבל

 א"א. איסור על חעבור דלאלה

 דס"ל הנ"ל קמ"א בשורש המהרי"ק לשיטח דאפילדב(
 קמ"א בסי' והרמ"א הגט בזיכוי תועלחדאין

 לשיטח חושש והמהרי"ק הנאסרח באשה מחמירין דישהביאו

 יוכל דלא חזרה לענין אלא מהני לא דזכייה דגיטין בפ"קהרי"ף
 והכי העכד ליד השטר שיגיע ער נגמר החרות אין אכל בולחזור
 לידה, הגט שיגיע עד מחגרשח האשה אין אשה גט גבינמי
 יעקן אהלי ספר הביא צ"ז סי' ח"ג מהדו"ג בשו"מ הגאוןאולם

 לאשחי זה בגט זכי בפירוש שאומר דהיכא שכחבלהמהריק"ש
 הרמב"ם מלשון כן דקדק וכן מיד, דמגורשח מודה הרי"ףגם

 על בו לו וזיכה שחרור גט הכוחב שם רכחב עבדים מהל'בפ"ד
 אעפ"י לחירוח יצא עבדי לפלוני זה בגט זכה ואמר אחרידי
 תן אמר אם אבל בפניו שלא לאדם שזכין לידו הגט הגיעשלא
 עד לחירוח העבד יצא ולא בו לחזור יכול אינו לעבדי זהגט

 לאמר חנו אמר בין שמחלק בהדיא מפורש לידו, הגטשיגיע
 דאמר דהיכא כן אשה בגט גם לכן לחירות מיד יצא דבזכהזכה

 הביא שו"מ והגאון מיר, מגורשת לאשחי זד בגט זכהבפירוש
 בעלה על הנאסרת דאשה דגיטין בפ"ק בהג"א דכחבמהא
 בקבלחו מיד מגורשת היא והרי לפלוניח זה בגט זכה להואמר
 בין דמחלק כנוב"י דלא בזה ומבואר לה, הוא זכות כי זהשל

 שו"מ. בשו"ת יעו"ש לנאסרת,מומרת

 על שם בגיטין הרמב"ן שהקשה מה יחורץ דבריו ולפיג(
 דקי"ח יבמות בש"ס דאיתא מהא הדי"ףדבדי

 אי שם בגמרא דמבעיא הים למדינח ובעלה היא שהלכההאשה
 ומה להחגרש יכולה אינה הרי וקשה חובה או לה היאזכוח

 זכה, אמר או חנו דאמר היכי בין ולחלק עכצ"ל אלאנפק"מ
 כחב סק"ו הנ"ל בסי' והט"ז לפיע"ד, וז"ב הרי"ף סברתוזה

 להרי"ף ס"ל שחרור בגט דרק אשה לגט שחרור גט ביןלחלק
 סברא דיש משום לידו הגט שיגיע עד לחירות יוצא העבדדאין
 דמגורשח י"ל באשה משא"כ ליה ניחא בהפקירא דעבדאלומר

מיד.

 זולח מק"ר היתר וא"צ בזה ליכא לכ"ע חדר"ג ובעניןד(
 מק"ר, היחר להצריך במזנה גם מחמירהחת"ס

 צריכין אם לעיין יש בני"ד לכן סי"ג, אה"ע חח"ס שו"תעיין
 בעלה שליה מיד הגט לקכל רוצה אינה שהיא כיון גט להלזכות
 ח"א יעקב השבוח לדעח בגט רוצה שאינה צווחח שהיאוהיכא
 אין שבודאי כיון הזיכוי כלום מהני לא ע' סי' והנובי"ק ק"כסי'
 'צחק עין בספרו רי"א הגאון אולם רצונה, נגד לה זכותזה

 משמע הראשונים דברי שמכל לבאר כתב א' סי'באה"ע
 כל אצל דעחו ובטלה בע"כ לאדם זכין עצמו מצד גמורדבזכות
 עומד דאפילו דכתב דקל"ח בב"ב הרשב"ם מדברי והביאאדם
 דבריו הובא דכ"ג בקידושין הרשב"א וכ"כ לו, הוא יכוחוצווח

 כ"ט סי' צבי ארץ ספר בשם עוד שם והביא א', בסי'באוצה"פ
 וכן פנויה חהא חזנה שאם כדי גט לה לזכות להבעלדכופין
 הרמ"א דמש"כ שכתב וואקס אלעיר חיים ר' הגאון בשםהביא
 הוא חוב אלא מילתא חליא במנהגא לאו גט לד לזכוחדנהגו
 ואף להצילה עליו ומוטל א"א באיסור וחכשל תזנה דילמאעליו
 שבידו מי על החיוב להצילה דאפשר מה כל מ"מ מומרחשהיא
 מה רק הנ"ל הספרים את ראיתי שלא ואעפ"י 'עוי"ש,להצילה

 רק לעשות יכול גט דזיכוי חזינן עכ"פ אבל מביאםשהאוצה"פ
 מה מפני לעשות יכולים דהבי"ד נימא דאם הבי"ד ולאהבעל
 שהבי"ד מקום בשום מצינו ולא לזכוח להבעל לכוףצריכים

 לאשה. גט לזכותיכולים

 הגט שלקח מד. הרב שעשה מה לי וראה לא ובלאהייכה(
 הוא ועכשיו להאשה בו וזיכה השליחמיר

 הגט שלקח בזה הרי הולכה השליח מיד הגט שחיקחמשחדל
 השליחות כבר ביטל הרי בזה להאשה ע"' וזיכה השליחמיד
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 השליח את לקבלה שליח עשתה בעצמה האשה אםואפילו
 כמבואר הבעל אצל שליחות חזרה דלא כיון כלום אינולהולכה
 בר שמואל בר יצחק רר' שם רגמרא ומסקנא דס"ג, גיטיןבש"ס
 מיתה לאחר וחליצה מחיים גט וחליצה גט אצרכהמרינא
 למי שליח ונעשה שחזר שליח רכל רכתב בפירש"יעיי"ש

 לחזור שהוח הי' שלא ער הראשון משליחוח ניתק לושנשחלח
 ראויה שאינה ושליחות שליחותך עשיתי ולומר משלחואצל
 לא הזיכוי מעשה לפי"ז וממילא שליחוח, אינה ולהגירלחזור
 היא ואם קבלה לשליח אותו עשחה בעצמה האשה מאלועריף

 איך קבלה שליח הולכה מהשליח לעשוח יכולה אינהבעצמה
 אין הרי הגט לקבל חרצה לא האשה ואם כן, לעשוח אחריכול
 שיכולים שליט"א הרר"ג של הסברא לפי רק וזה כלוםהזיכוי
 כלום. זה אין בלאה"כ העניה ולדעתי הבעל. כלא זיכוילעשות
 אורה בקרן להעמידני שליט"א הרר"ג מכבור במטוחאלכן
 השליח של השבועה את שיתירו טוב יוחר ולפיע"ר זה,בענין
 הנכון הררך יהיה וזה הגט לה יזכה הבעל ר"ל והואוהבעל

והפשוט.

 כיון בני"ר גט לזכות עריין מקום אין דמילתא ולקושטא1(
 שכן ברור רבר זה ואין להגוי ניסת לאשעריין

 אין כי גט לה לזכות מקום אין עליו נאסרה לא עריין ואםתעשה
 בחשובה, לשוב עור תתחרט ואפשר כיעור עירי אפילוכאן

 לרוב עליו נאסרה בזה הרי לנכרי ניסח כבר אםובשלמא
 כמו ודלא ר"ג כתובוח בתוס' הר"ת שיטת ס"ל דלאהפוסקים
 אינה עכו"ם ביאת ע"י רלר"ת הנ"ל בכחובות המאירישכתב
 מודה רלצעלה שכתב בשטמ"ק ועיין ישראל, לבעלהנאסרת
 על אין מראורייתא רלר"ח לומר רוצה והפנ"י שאסורה,ר"ח
 לא שעריין כיון אבל מררבנן רק ונטמאה של האיסורהבעל
 נאסרה לא זה יסור ועל בלבנה מוזרוח שמרברים מה רקניסת

 י"א סעי' ז' סי' ברמ"א ועיין כלל, גט לה לזכוח וא"אלבעלה
 חיישינן דלא ואומרים מקילין דיש שהביא שהמירה אשהגבי
 מ"מ הרמ"א על חולקין והבי"ש שהח"מ ואעפ"י זינתהשמא
 נועל אחה בעלד על אוסרה אתה ואם נשואה שכברבא"א
 עיי"ש ברמ"א הי"א דברי צורקים בזה התשובה רלחלפניה
 וזה יעו"ש, קמ"ב סי' הנוב"י בשם כן שהביא ט"ו ס"קבפח"ש

 ב. )נ. בעלד את שעזבה אשה בסתם אבל דחה בהמירהרק
 אשה ראין וכיון אותה( עזב הוא רק אותו עזבה לא היאבני"ר
 שנאסרה למימר ליכא וסתירה קינוי ע"י רק בעלה עלנאסרת
 כל לאוסרה א"א שזינתה חזקה ראיכא היכא ואפילו בעלהעל
 כתוד"ה דס"ו קידושין כתוס' כמכואר כעדיס נתכרר שלאזמן
 רנאסרח כיון י"ל בזה כהן בעלה על ולאוסרה יעו"ש, אבייאמר
 דבר הוי דלא ערים בלא אפילו בחוקה רי לזה זונהמשום

 מגרולי והרבה סנהררין מהל' בפט"ז ברמב"ם כמבוארשבערוה
 כמו כתובחה לה להשליש רא בכגון הצריכוהאחרונים
 לא ממילא לכן נאסרה לא עדיין שהאשה מטעםבנשחטית
 כמבואר התראה בעינן כתובתה דלהפסירה כיון כתובתהאברה

 ג' סעי' קט"ו סי' ברמ"א מובא ל"ב כלל הרא"שנתשובת

 סק"ח. בבי"שעיי"ש

 דעח לפי דידן בנירון להעיר רוצה אני אחר ענין בעודז(
 ראעפ"י דס"ל האחרונים מרבותינוהגרולים

 שליח שלח שהמשלח היכא מ"מ לארם זכיןראמרינן
 אינה זכייה גם שיהי' טעם מאיזה נתקיימה לאוהשליחות
 בדרך יתקיים שהענין דוקא רצה שהמשלח רי"ל כיוןמועילה
 מטעם דזכייה אמרינן אי אפילו זכייה ע"י ולאשליחות
 מדברי כן שהוכיח ב' סי' אהע"1 יצחק עק בשו"ת עייןשליחות,

 שם שכתב שיעשה מהו בחור"ה רכ"ג בקירושיןהתוס'
 שבא לפי גרע מיגרע שמא גיטי וקבל לך לו שאמרדאמירחו
 כי זו בראיה הרבה לפקפק שיש ואעפ"י יעו"ש, שליחוחמטעם
 גרולים לכמה ראיחי וכבר אחר, באופן התוס' רברי לפרשיש

 רבר זה אין עכ"פ מ"מ התוס', ברברי אחר פירוששפירשו
 כך. כלפשוט

 היא רהזכוח כיון בני"ד לומר במחשבחי עלה אחר דכוצדח(
 של בחרמו מהילכד להיפטר כרי להבעלג"כ

 מאדם זכין לומר שאין ואעפ"י נשים שחי לישא שלארגמ"ה
 אין אז שליחות מטעם זכייה אם הרבר וחלוי לאדם זכיןרק

 על חילוק אין בשליחות כמו מארם זכין או לארם זכין ביןהברל
 מטעם אינה דזכייה נאמר אם אבל לשליח ממנה הוא אופןאיזה

 קידושין בש"ם כמבואר נשיאים רגבי מקרא נלמד רקשליחות
 שליחות, בחורח ולא זכייה מחורח להם זכו רהנשיאיםדמ"ב
 המובא מקארטשין הגאון רלדעח האחרונים גרולי בזה רנווכבר

 חכמי על שם שפליג הל"ג גירושין מהל' בפ"ו המשנהבמרכבת
 שהבעל בנשחטית קרם מימי שנהגו מה על רפליגיקונשטנרינא

 חכמי ולדעח להאשה יתנהו שכשישתפה שליח ביר גטמוסר
 כיון ממזרות בחשש הם להם יולרו אשר בניםקונשטנרינא

 שליח למיעבר מצי לא עביר מצי רלא מלתא דכלרקיי"ל
 דהשליח לומר ריש בסברא המנהג מיישב מקארטשיןוהגאון
 ררק משום הבעל שליחות בלא אפילו שחשחפה אחר לגרשמצי
 ע"י רקבלה לשליח ררמו משום הוא בעלמא מילתאגילוי
 מכל מוסכם ואפיה"כ השליח למנות צריכה שהיאהאשה

 עי"ז מחגרשח והאשה ממנו הגט מקבל ראחר במומרהפוסקים
 הגאון לרעת הרי המומר, ביטול מועיל אינו ושוב זכייהמטעם

 בלבר מלתא בגילוי רק וסגי בגט שליחות רין א"צמקארטשין
 וכתב שם עליו פליג המשנה והמרכבח זכייה מטעםוהעיקר
 בסי' והקצה"ח יאמר, ולא הדבר וישחקע הוא גרולדטעות
 להפריש המשרתח שיכולה הירועים התה"ר רברי הביארמ"ג
 ביח שו"ח בספרי ובמק"א עליו, חולק והוא זכייה מטעםחלה
 בחאו"ד וכן זה, נדין הרנה דאדכתי ק"מ סי' אה"ע חלקאבי
 החמץ מוכרים כאשר אנשים הרבה כאן שנהגו מה ברבר מ'סי'

 בניהם של החמץ גם מכירה בשטר לכתוב מצווים פסחבערב
 שכתבו ממה זכייה של הענין באריכוח והבאתי פיהם שאלתבלי
 הגאון ומש"כ וה בענין הרבה והערתי מזה, האחרוניםגרולי
 המשנה והמרכבח הקצה"ח על להשיג הנ"ל יצחק בבארהרי"א
 הנ"ל הגאון והביא מאדם, זכין ולא אמרינן לארם רזכיןרס"ל
 קטן דגר רי"א ככתוכות דאמרינן מהאי כדכריהם שלאראיה

 גר וגבי לארם דוכין זכייה משום בי"ר רעת על אוחומטבילין
 רהרי בזה צ"ע ולפיע"ר לו, מזכים חפץ איזה כאן יש זיכוימה
 אם נאמר זכייה דדין הוא והמה"מ הקצה"ח של סברתםעיקר
 רבר שום לו זוכה אם רק חפץ דוקא ולאו עבורו רבר שוםזוכה
 גירות לדין הנצרך רעת של הדין על זכייה שפיר הוי בגירותלכן
 כלל לו זוכה ראינו היכא אבל רבר, שום לו זוכה עכ"פובזה
 שעשאו כמו יהיה זכייה של הרין רע"י למימר רבעינןאלא
 על השגה שום בזה אין לכן ממש לרעחכם בעינן זה רעלשליח

 לי ויש מזה, י"א סי' אה"ע חת"ס בשו"ת ועיין הנ"ל,הגדולים
 הדר"ג כבור את להטריח רוצה אני אין אבל דברים אריכוחבזה

 כך, כל פשוט הענין ראין חזינן עכ"פשליט"א.

 ירירו, רבריאו"ר

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'



 י בנ14 קל"ז סי' אה"עשו"ת ת יבקפב
 קלזסימן

ב"ה,
 הגאון הרב לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום

 מאיר אברהם מהו' צמ"ס חו"בהמפורסם
 יע"א הוניאד אבד"ק שליט"אאיזראעל
 ועוד הש"ס על המאירי ילקוט ספרבעהמ"ח

 יע"א. ברוקלין חוב"ק יקריםספרים

 להוציא רננים מאה של ההיחר בדבר הגיעניקךנטריסו
 אהרן וינא מעיר הבעל אח העיגוןמכבלי

 מרדה יצחק נת צפורה שאשתז יהודא יקוחיאל נןאניגדזר
 באשמוח המשטרה אל עליו הלשינה וגם מביחו וגירשחועליו
 גדולוח בהוצאוח בידו שעלה עד גדולה בסכנה והי'שונוח

 המשסט נביח עליו שהלשינה .הקובלנוח מהמסירותלהשחחרר
 הסכסוכים לסרר וינא בעיר הני"ר לפני לד"ח והזמינההמחוזי
 ממנו להחגרש עכ"פ לאו ואם אליו לשוב חחרצה אםשביניהם

 בקול מלשמוע עודף פנתה והיא וישראל, משה כרח פטוריןבגט
 ע"י נהתם וינא רק"ק מהכי"ר סירוכ כתכ הכעל כיר וישמורים
 קריאח לקול סוררח כחף שנחנה האנ"ד שטערן בצלאלהרה-ג
 מטופל איש הנהו כי הבי"ד פחחי על רופק והבעלהבי"ד,
 לבל לו לעזור ונקשתו חומה ובלא עזר בלא והוא קטניםבילדים
 את ובירר רהיחרא בכוחא פחח וכח"ר רגמ"ה. של בחרמוילכד
 מאחנו וביקש הגיון ומיטב טעם בטוב הצררים מכל העניןכל

 העני'. דעחינו אתלחווח

תשך2:ח:

 דהנה מורדח היא בכולהו דאבוהון בזה לפיע"דהנראה
 שגזמה באשה כחב ד' סעי' קט"ו בסי'הרמ"א

 מקרי זה רנר לה יעשה אם להורגו נכרים עליו שחשכירלבעלה
 החראה צריכה דח על דבעוברת שם ומבואר רח, עלעונרת
 בחשובה הרשב"א אולם בע"כ, לגרשה ויכול כתובתהלהפסיד

 או"ז מהר"ח שנשאל מביא קט"ו סי' בב"י המובא חקע"אסי'
 רם בקול ואמרה לשוק וברחה בעלה עם שהתקוטטהבאשה
 ולכן ובבנו בעבדו מקלקל ושהוא מעללים רע איש הנהושבעלה
 מפני לשרפו השלטון לפני לקבול שילך אחד נכרי עליושכרה
 כחובתה להפסיד מורדח רין עליה שאין הרשב"א והשיבזה,
 שלא מנואר עכ"פ יעז"ש, מתשמיש אלא מורדת שאיןלפי

 אפילו דח על עוברח היא הרי רבריו לפי דהרי הרמ"אכדברי
 לאו דמורדח ס"ל הפוסקים שרוב כיון אבל לעשוח כשגזמהרק

 היא הרי בעלה נגד עושה שאשה דבר בכל אלא מחשמישדוקא
 כי בע"כ לגרשה ויכול כתובה בלא שתצא ודינה נגדומורדח
 על להלשין מזו גדולה מרירה לך ואין רגמ"ה חיקן לאבזה
 ישראל שבני וכיון להורגו ערלים רוצחים לשכור אוהבעל
 על ועוכרת מורדת כה איתנייהו כולהו הרי רמ"א כידיוצאים

 לה שאין שאלחו בנידון הנ"ל בחשובה הרשב"א שכחב ומהדח,
 נכרי ששכרה בזה רת על עוברח היא עכ"פ הרי מוררתדין

 לחרץ הביא א' בסי' אוצה"פ בספר אך לשלטוןלמסרו
 כעם ומחוך קטטה מחמח זאח עשחה שהאשה מיירידהרשב"א

 מובא ל"ג בסי' הרא"מ כמוש"כ צערו על נחפס אדםואין
 יולדיו אח המקללח באשה י"ר ס"ק קט"ו בסי' היטבבבאר
 כיון כחובחה אח עי"ז מפסדח אינה אוחה מכה שהואמחמח

 וז"פ. וצער מרירוח מחמח יוצא פועלשזה

 המרדכי דעח דיעוח ב' הביא ב' סעי' ע"ז נסי'ךהרמ"א
 א"צ נשים שתי נושאין שאין דבזה-ז הרמב"ןבשם

 לו מחירין רוצה אינה ואם לגרשה רוצה אם ינ"חלהמחין
 והמהרי"ק הרשנ-א שיטח הוא שניה וריעה אחרת אשהלישא
 דגם הח"מ כחב זה ועל אחרח, אשה לישא לו להחירשאין
 אנל אחרח אשה לישא לו מתירין שאין רק הוא שניהלדיעה

 ומחירין חולק נמצא לא זה על יב"ח בע"כ אוחהלהשהות
 כחב ה' סי' בח"נ יעקב הנחלח והגאק יעו"ש, בע"כלגרשה
 רוצה אינה דאם שכחב במה הרמ"א בדברי איכא סופררטעוח
 דלדיעה בבעל חלוי דהכל כלומר רוצה" אינה "ואםוצ"ל

 אשה לישא לו מחירין אוחה כשמעגן אף לגמרי מוחרראשונה
 לעגנה ובא רוצה אינו אם או לגרשה או נירו והברירהאחרת
 אומרים ריש הרמ"א כתכ זה ועל אהרת לישא לומתירין
 אחרח אשה לישא לו מחירין אין גט לקבל רוצה רהאשהרהיכא
 הרשב"א בגט רוצה אינה כשהיא אבל הראשונה, שיגרשעד

 אחרח. אשה לישא לו דמחירין מודיםוהמהרי"ק

 בסכנה והיה השלטון לפני עליו הלשינה שהאשה בני"דולכן
 אנו שאין אעפ"י - כוחב שכת"ר מה כפי -גדולה

 רלדעח הזאח הנבלה עשחה וכעס קטטה מחמח אםיודעים
 להרמ"א מ"מ דח, על עוברח ולא מוררח דין לה איןהרשב"א

 על עוברת היא הרי ולרידיה לעיל, שכחבנו כמו נוה חילוקאין
 תיקן לא כחובה לה שאין ואשה בכחובה, .שלא שתצא ורינהרח

 ואשה כחובה להן שיש לנשים רק היתה דחקנחו רגמ"העבורה
 החמדח והגאון כידוע, רגמ"ה תקנת ג"כ אבדה כחובתהשאכדה
 ב"ר מהר"ם וחשובח הראב"ן דברי הביא כ"ה בסי'שלמה
 עצמו והוא רננן מאה של היחר בלא דא בכגון שהחירוברוך
 ליכא אישוח מכל בטל שהוא דכיון זה בנימוק למעשה כןעשה
 אהע"ז חלק ישו"מ בשו"ח זה כל כמכואר נגרה חיוכ שוםגכיה

 ז'.סי'

 מצוח קיים כבר רנן הבעל בקונטריסו כח"ר דברי לפיוהנה
 י"ב ס"ק קי"ט בסי' הט"ז זקני רברי לפי אבלפו"ר

 להחיר יש מעבירה דקשה עבירה הרהור דמשום הס"קבאמצע
 נשגיח ולא עונשין בח לאו והיא האשה בטובח נשגיח דלמהלו

 ומלא וכו' עבירה יעשה ובוראי עונשין בר שהוא הבעלבטובח
 גדולי נחשובח וכ"ה ל"ח בסי' החכ"צ גם כתנ וכןהרהורים
 זה בלא אבל בלבד, עבירה הרהור מחשש להחירהאחרונים
 להחיר מקום יש ירך חנח אל רלערב מצוה דמשום כן גםמצינו
 זרוע אור נתשוכת שכתכ מה הניא דכ"ח סי' כיז"ד דהנ"חלו.
 עוד חנשא שלא כף חקיעח לי חנה לאשחו שאמר נאחדקטן
 אחרח אשה אשא שלא לך ארור אני גם מוחי אחרי אחרלבעל
 כבר הוא אפילו חל נדרו שאין האו"ז ע"ז וכחב מוחך,אחרי
 חל אינו נררה גם ומעחה כף החקיעח בשעח פו"ר מצוחקיים

 הבעל דנדר דבריו הב"ח ופירש מוחו, אחרי לינשאומוחרת
 מה"ת בה שנצטוה המצוה אח לבטל דנשבע משום חלאינו

 ומצוה אשה לישא חייב עדיין פו"ר מצות קיים שככרדאעפ"י
 ולכן ידך, חנח אל ולערב זרעך זרע בבוקר משום הוא תורהדבר
 אע"ג אחר לבעל עוד חנשא שלא כפה שחקעה שבועחהגם

 היא רגם ואע"ג פו-ר על מצווה אשה ראין משום חלדהיה
 מריש ראיה והביא הר"ן כדכחב לאיש שתנשא קענדהמצוה
 הכי ואפילו מבשלוחה יוחר בה מצוה דקאמר מקרש האישפרק
 ראינה כיון המצוה את לבטל נשבעח טעמא מהאי נקראחאינה
 כיק אבל כף, החקיעח חל היה זה מצד וא"כ החורה מןמצווה
 אדעחא רק היא נדרה שלא כיון חל אינו שלה גם חל אינודשלו



קפג י 14:2 קל"ח קל"ז, סי' אה"עשו"ת ת יב:
 גם בטלה ששבועתו וכיון אחרת ישא לא הוא שגםדהכי

 יעו"ש. בטלהשבועתה

 מה"ת הוא לערב מצות דגם האו"ו בשם הב"ח שיטתולפי
 כתב ח' סעי' רל"ט סי' וביו"ד דבריו פירש שהב"חוכפי

 אחרת אשה ישא שלא לה .נשבע זקנה אשה שנשא במיהרמ"א
 כלל שהרי דשבועה חלה פו"ר מצות קיים שלאאעפ"י

 והש"ך פו"ר, מצות בהן לקיים יוכל שלא נשים גםבשבועתו
 הלה דלא דמנואר הנ"ל האו"ז מרברי הקשה כ"גנס"ק

 דתלוי הש"ך קוש,ית לתרץ בוה כתבתי אחר ובמקוםהשבועה,
 נפק"מ שאין בזה ואכמ"ל בפלגש המצוה לקיים יכול אםבזה

 ולכל מה"ת מצוה דוה לומר דמנליה צ"ע האו"ז ודברילעניננו,
 כדברי חמור שג"כ קבלה מדברי מצוה דהוי לומר יכולהיותר
 דרבנן בזה מקרי קבלה דמרברי מ"ע דגם מצינו אכןתורה,

 ו'. בסעי' ובש"ע רל"ט בסי' בטור כמבואר חלהדהשבועה

 דס"ב יבמות בש"ס דאיתא מה עפ"י בזה לומי ישאך
 אשה בלא לישב לאדם אסור אומר יהושע דר'בברייתא

 הוא עבירה דהרהור שם כמלחמות הרמכ"ן שכתכ~פי"מ
 דמצות הלט"ז אישות מהל' בפט"ו הרמב"ם פסק וכןמה"ת
 שם ועיין הרהור, לידי יבא שלא אשה בלא ישב שלאחכמים
 הנ"ל, ביבמות דר"י ברייתא טהור מקומו למקור שצייןבהה"מ
 האו"ז דברי צדקו שפיר ולכן דאורייתא, הוי לפי"זוממילא
 חלה לא ושפיד מהרדורים להינצל כדי מה"ת הוי דלערנדמצוה
 כתב מזו וגדולה דלערב, מצות את לבטל דהויהשבועה
 דאפילו קט"ו סי' בב"י מובא תקנ"ז סי' בתשובההרשב"א
 סי' שא"י בשו"ת ועיין רגמ"ה, גזר לא חסידות מדתבמקום
 לערב מצות מטעם השבועה להתיר זו בשאלה ג"כ שדןנ"ט

יעו"ש.

 על יעלה דלא צ"ה סי' אלשקר מהר"ם בתשובתדנהבואר
 איסור חשש שיש במקום רגמ"ה שתיקן לומרהדעת

 יעו"ש לגירושין המחייבת סיבה איוה אפילו או עבירה נדנודאו
 בנחשתיים אסור להיות איש לעגן מזו גדולה סיבה לנוואין

 במרדה שעומדת דבלים בת גומר רעה אשה לבלשמחת
 רגמ"ה. גזד לא ודאי בזה לבי"ד מלבואובסירובה

 דמשום קל"ר( בסי' לעיל )עיין כתבתי נמקו"אובתשובה
 מצוה אפילו דדחינן מצינו עבירההרהור

 - דמשה מאורייתא רגמ"ה גזירת אלים ולא -דאורייתא
 פורעת אינה נאה שערה היה דאם ר"ח סוטה בש"סומבואר
 עבירה הרהור משום וטעמא האשה ראש ופדע דכתיבאעפ"י
 האשה יד תהת 'דו מניח כהן גני די"ט סוטה כתוס'ועיין

 בזה. שהעירו האחרונים גדולי בתשובות כבר ומצאתייעו"ש,

 קודם להתרותה צריכים אם לעיין עוד יש שאלתו בנידוןלכן
 החת"ס והגאון אחרת, אשה לישא להבעלשמתירין

 רבנים מאה היתר בענין לומר צידד ר"ג סי' בח"ובתשובה
 האחרונים מגדולי כמה אבל הכרזה, שצריכין אחרתלישא

 שהוא היכא אבל הכרזה נעי הכתובה לענין דדוקאהסכימו
 נראה מ"מ חדר"ג, לענין הכרזה א"צ הכתובה ליתןרוצה

 עמו להשלים או תתרצה לא שאם בה להתרות להחמירלפיע"ד
 פסק דבמורדת כיון אחרת אשה לישא לו יתירו להתגרשאו

 כדי אפילו התראה להצריך קי"ד סי' במהדו"ק חשו"מהגאון
 יותר חמור דהרי החדר"ג להתיר מכש"כ כתובתהלהפסיד
 בתשובת עוד ועיין בממון, הנוגעין מדברים איסורלהתיר

 קודם פעמים שלש להתרותה מהנכון ולכן פ' סי' ח"כהחת"ס
 רגמ"ה. של חרמו להבעל לושיתירו

 שלשה של בי"ד שישבו אחר לכן כת"ר דברי נכוניםולדינא
 הנ"ל, להבעל להתיר יש לדברינו ויסכימו בזהויעיינו

 ואנן וכו' לרצון אמרינו נא ויהיו משגיאות יצילינו התורהונותן
 קעבדינן. ובתראי קמאי הפוסקים דרבותינושליחותייהו

ידידו,
 ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קלחסימן
נ"ה,
 הרבנים לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום

 הרבנים איגוד של הבי"ד חבריהגאונים
 יבורך. בשמו כ"אדאמריקה

 לפנינו ושפך פב"פ הבעל ה"ה לפנינו שבא בהעובדאעיינתי
 בו בגדה דבלים בת גומר שאשתו היות שיחו מריאת

 שלשלת הי' ימיהם וכל בנשואיו להו מיתדר לא מתחילה גםכי
 בבית היה אשר כל ולקחה אותו עזבה והיא וקטטות מריבותשל

 בעדכאות דיוואדס דשיגה וכבר רב זמן בנפרד חיים כברוהמה
 וישראל, משה כדת פטורין בגט להתגרש ממנה ביקשוהוא
 וכבר ממנו להתגרש ולא אליו לשוב לא לעגנו רוצהוהיא

 ולא עורף פנתה והיא הבי"ד לפני לבוא פעמים כמההוזמנה
 ע"י הוזמנה וגם נגרו ותביעות טענות איזה לענות אפילורצתה
 לא מורים בקול מלשמוע סוררת כתף נתנה והיאהטלפון
 לעיין הבי"ר מאת ביקש ולכן להבי"ד, לבוא ולא עמולהשלים
 כאורח לחיות שיוכל כדי תרופה למצוא מעיגונו ולהתירובדינו
 לא עדיין וגם צעיר איש הנהו כי ובחומה בעזר יהוראיןגוברין

 פו"ר. מצותקיים

 להתירו מקום ויש גמורה מורדת שהיא ונרור פשוטהדבר
 מצות עדיין קיים לא שהבעל א( הוא: דברינוויסוד

 ואבוהון לד"ת, לעמוד מסרבת עבירה, הרהור מחמת ב(פו"ר,
 לבוא ולא עמו לדור רוצה שאינה דכיון מורדת הואדכולהו
 דת על כעוברת דינה תורה בקול מלשמוע ומסרבתלבי"ד
 במאכילתו או צניעות בעניני רק הוא דת על דעוברתואעפ"י
 סי' ובש"ע דע"ב בכתובות הרא"ש כשיטת אסוריםדברים
 לד"ת לעמוד דבסידבה האחדונים גדולי העלו כבר מ"מקט"ו,
 היים דכרי נעל הגה"ק כמוש"כ נאיסורין כמכשילתו היאדרי

 הגאונים והרי מ"ח, סי' ח"ה ובמהרש"ם נ"א סי'בח"א
 והגאון רבנים מאה בלא אפילו במורדת התירו ורעק"אהחוו"ד
 בלא אפילו לד"ת לעמוד במסרבת התיר יהושע ספרבעל

 בשו"ת הוא וכן רת, על כעוברת דהויא כיון רבנים מאההסכמת
 מעשה עשה שהחוו"ד שם והביא צ' סי' אהע"ז צדקאבני
 מטארניפאל מהר"ש והגאון רבנים, מאה בלא במסרבתלהתיר
 הגאון אביו בהסכמת לד"ת מסרבת של לבעל קידושיןסידר

המנ"ח.

 רוצה שאינה כיון המובנים מכל מוררת היא הנ"ל האשהולכן
 ובזה מערכאות דיווארס כבר השיגה וגם עמולהיות

 החיובים מכל אותו ופטרה הזכיות מכל א"ע הפקיעהעצמו
 תיקן לא דרגמ"ה כיון רגמ"ה תקנת את גם אבדה וממילאנגדה
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 גם אברה כחובחה שאברה וכיון כתובה להן שיש לנשיםרק

 לעיל עיין אחר, נמקום בתשונה ביארתי כאשר רגמ"התקנח
 עדיין קיים לא שהבעל וכיון יעו"ש, באורך וקל"ו קל"רבסי'
 מחמת וגם רגמ"ה, גזר לא מצוה רבמקום וידוע פו"רמצוח
 כרילפינן מה"ת איסור וזה מעבירה דקשה עבירההרהור
 הרמב"ן שכחב וכמו וגו', רע רבר מכל מונשמרחבגמרא

 דהיכן מה"ח הוא ידך תנח אל דלערב רמצות רס"לבמלחמות
 דאם רכיון הרמב"ן רברי עפ"י וכתבנו מה"ח זה רברמצינו
 אשה לישא לו יש לכן הרהורים לירי יכוא אשה בלאיהיה

 מה"ח. שהוא האו"ז טעם וזה מהרהורלהינצל

 עבירה הרהור רמשום י"ב ס"ק קי"ט סי' אהע"ז בטו"זועיין
 בטובת נשגיח דלמה לו להחיר יש מעבירהרקשה

 בר שהוא הבעל בטובת נשגיח ולא עונשין בת לאו והיאהאשה
 בסי' החכ"צ זקיני גם כחב וכן עבירה יעשה ובוראיעונשין

ל"ח.

 בתשובת מבואר אולם נגרו טענוחיה שמענו שלאואעפ"י
 גביית א"צ בחרר"ג דהיינו דבזה סי' בח"רהרשב"א

 בסוס"י ריבות דבדי בתשובת דבריו הובא האשה בפניעדות
 מסרבת שהיא משום וכי צ"ר סי' ברי"א בשו"ת הוא וכןרכ"ו
 יצחק עין בספר מבואר מזו וגרולה ימיו, כל אותו נעגןלר"ח
 נאמן מוררת שהיא לי ברי טוען שהבעל דהיכא ג' סי'אהע"ז
 כיון מ"מ חדר"ג ראיכא ואעפ"י בע"כ, לגרשה רבירובמיגו

 שפיר קי"ט בסי' כמבואר מגורשח בע"כ גירש אםרבריעבר
 וט"ו י"ר בסי' בצ"פ בתשובה ז"ל רוזן מוהר"י והגאון מיגו,הוי
 אשה לישא ויכול חרר"ג כאן אין בעלה אח שעזבה באשהכתב
 שהניחה כיון לה משועבד שהוא השיעבח- נתבטל בזה כיאחרת
 מחמת רק ישא שלא אחרת באשה חרר"ג ועיקראוחו

 פקעו ממנו שברחה וכיון מה"ח לה משועבר שהואהשיעבורים
 לעמח- שסירבה באשה בשאלתו שם ולהלן השיעבורים,כל

 לו יאמרו והב"ר להב"ר שיבוא להבעל שישלח כחבלר"ת
 לא וה כי ע"י זה הוה אם ררגמ"ה לטוחא בתנאי עליושיקבל
 וכמו שפרע מי גבי כמו הנשואין, לגרר ולא עליו רקשייך

 איסורא רק רזה נאמן ובזה ע"ב רס"ו במנחות התוס'שכחבו
 מי גבי ע"א רי"ד ובכורוח רכ"ט בקירושין התוס' שכתבוכמו

 לישא לו להחיר יוכל אז בתנאי יקבל ואם בזה, עיי"ששפרע
 לקבל תרצה אם התראה הרב לה ישלח הנשואין וקורםאחרח,

 רבנים, מאה כלל וא"צ ס"ג רף בכחובות מוררת גבי וכמוגט
 שגלחה באשה הל"ב רוצח מהל' בפ"ז הרמב"ם מש"כוהביא
 יריה שמעשה באם לזונה הבעל מחוייב ראין מקלטלערי

 יעו"ש. בזה שיעבור עור לו שאין והטעם למזונוחיהמספיקים
 רק להקל אין לכן מ"ר תמיר מצריכים גדולים שהרבה כיוןאבל

 רבנים, מאה היתרע"י

 אשה לישא הנ"ל להבעל להחיר יש לעיל האמור כללאור
 כל ולסלק כרמו"י ג"פ לה שישליש לאחראחרח

 מזונוח לה לחת בערכאות א"ע החחייב וכבר כנהוגהחיובים
 רבנים צ"ז עור עמנו יסכימו ואם המרינה משפט כפיודירה
 ואנן נ"ע רבותינו גרולי רא בכגון התירו כבר כאשר למרולומרי

 משגיאות. יצילינו החורה ונותן עברינן קאשליחותייהו

 תשל"ו מרחשוןח'

 החופ"7 ליעכעס אייזיקיצחק

 קלטסימן

ב"ה,
 הגאון הרב לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלו'

 הורוויץ רוד אברהם מוה"ר כש"חהמפורסם
 יע"א. בשטראסבורק אבדק"ישליט"א

 דאורייחא, ביקראאחדשח"ה

 לומר רצה שכת"ר שליחוח מינוי בענין מכתבו עלבתשובה
 אעפ"י לכן מהענין כלל ידע לא שני שהשליחהיוח

 וכהאי ברירה ראין י"ל מ"מ השליחות לקבל אח"כשמסכים
 קבלה שלוחי עשרה עשתה ראם מ"ר סעי' קמ"א בסי'רמבואר
 ע"ז וכחב מגורשח, מהם אחד ליד הגט שהגיע כל אחחבבת

 שירצה מי כל אמרה ראם הרשב"א בשם ס"א בס"קהבי"ש
 ברירה אין בזה נאמר אפשר לקבלה שלוחי יהא לו ליחנוהבעל
 לא שני השליח שנחמנה רבשעה כיון נמי בני"ר וא"כעכ"ד,
 סבר אח"כ אם אפילו ממילא השליחוח חל לא ולכן כללירע
 ותיחי הרשב"א. כרברי ברירה ראין לומר יש השליחוחוקבל
 ישראל אלמן לא וב"ה וקוץ קוץ על שמרקרק לכת"רלי'

 נמצאים וגרולי' מרבני' נתרוקנה ואירופה הנורא התופתולאחר
רבנים

 וגרולי~
 לנהל בקרוב ויזכה לו שככה העם אשרי בצרפת
 ברנה. לציון פרויים כנהנטעי

תשובה:

 הנובי"ק מרברי כת"ר מש"כ רהנה בזה לפיע"רהנראה
 לא ברירה דיני דכל לחדש שכתב צ"א סי'אה"ע

 אבל למפרע שהוברר לומר צריכין שאנו ברבר אלאנאמרו
 הגט קבלת בשעת רק למפרע מבורר להיות א"צ השליחוחמינוי
 באמח וכו', למפרע הוברר כלל לומר וא"צ הוברר כברואז

 ומקור ראשונים בהרבה כן ומבואר לנו חרית לא זוסברא
 ולא גזל ראמר יוחנן ר' על רמקשה רס"ט ב"ק בש"סהרברים
 מהא ומקשה להקריש יכולים אינם שניהם הבעליםנחייאשו
 מזה הנלקט כל ואומרים המעות את מניחין הצנועיןדחנן
 ואיך ברשוחו אינו נלקט שכבר כיון והא הללו המעוח עלמחולל
 וקאמר ללקוט שעחידין המחלקט כל ראימא ומחרץ לחלל,יכול
 בברירה תלוי שוב ללקוט שעחירין המחלקט רכל בגמראאח"כ
 מה רעל כן אומרים היו מתי הקשו הנלקט כל בד"ה שםובחוס'

 אומרים היו שעה בכל וכי מועיל אינו האמירה אחרשמלקטים
 על תקנה הוי לא כן אומרים היו ערב שבכל תימא וכי הפסקבלי
 לאו הנלקט רכל הר"י בשם וחירצו אמירה קודם שאכלומה
 נלקט שלא בעח- מעוח מניח אלא לקיטה אחר ממשרוקא
 ובשטמ"ק מחולל, יהי' נלקט לכשיהי' זה רבעי כרםואומר
 רק שייך לא רברירה בזה לחרץ פרץ רבינו תלמירי משםמביא

 לכשיהיה באומר אבל נחברד לא שעדיין בזמן מעכשיוכשיחול
 הכל. לרברי ומהני לברירה ענק זה אין מחולל יהיה אזנלקט

 רבריו והובא פ"ב סי' ארם חולרוח בספר גופאוהרשב"א
 סברא כתב ברירה מערכת בסוף נבחר כסףבספר

 הרגיש שלא לי' אניס לא רז שכל נוב"י הגאת על ולפלאזו
 הנחיבוח זו סברא כחב וכן והשטמ"ק, הרשב"א כ"כשכבר
 הרשכ"א וז"ל הרשב"א דברי ג"כ הביא ולא ס"א סי'בדיש
 אחד לחבירו רהמוכר רקיי"ל מה על אחר לו שהקשהבחו"א
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 ברירה אין הרי שירצה איזה לו ליחן שצריך סתםמקרקעותיו

 הוברר לומר צריכין שאנו היכא אלא ברירה דין ראיןוחירץ
 שאם מעיקרא אז חל הי' כבר עכשיו שהוא דמה למפרעהדבר
 הכוחים מבין יין רלוקח כההוא קיום לו אין הרבר הובררלא

 שוחה זה נמצא ברירה אין ואם ששחה לאחר מפריששהוא
 היום עניים שילקטו דכל דוסא ררב בהאי וכן למפרע,טבלים
 גזל אוכלין נמצא ההפקר קדים שלא ברירה אין דאי הפקריהא
 הללו המעות על מחולל יהי' המתלקט כל שאומרים כצנועיןוכן
 זה בהרי וכן באיסור אוכלין נמצא בחחילה ההילול הל לאשאם
 מיתה לאחר גט לי' הו' נדידה אין שאם מחי אם מעכשיוגיטך
 אחר לו שנוחן כל לברירה צריכין אנו אין נוחן או במוכראבל

 נתן לא דאפילו לו קנוי וד הרי מתנה או מכר מהמתמשדותיו
 והמחנה המכר לקיום צריך ואינו קיים זה הרי עכשיוער

 צריכין שאנו ברירה שייך במכר שאף חשיבני ואללדמעיקרא,
 בחשרי בביחו ביח בקנין לו שמכר הרי כיצד ממש המקחלשעח
 המלוה ובא בכסלו לו ונחן משדוחיו ובירר במרחשוןולוה
 שקדם הדכר הוכרר נאמר לא ואם מהלוקמ שדה אותולגכות
 לקיומו מ"מ אבל הימנו גובה המלוה הרי הקנין משעחהמקח
 אין שוב המקח שנתקיים וכיון לברירה צריכין אנו אין מכרשל
 השדה לברירח מכר בין שנעשה והלואה לברירה צריכיןאנו
 דין שייך רלא בזה נוחן אני גדול וכלל המכר כח מגרעחאינה
 מחי באם או לשמה נכחב רלא לגרש שא"א במה אלאברירה
 אם ושותה מיחל וגבי מיחה לאחר גט לי' הוי ברירה איןשאם
 חכם בא אם גבי וכן טבל רהוי לשחוח לו א"א ברירהאין

 ללכח לו וא"א עירוב כאן שאין נמצא ברירה אין דאםלמורח
עכ"ד.

 בפי' כחב רכאן זא"ז סוחרים הרשב"א רברי לכאורהועפי"ז
 נירור 'די על הנאה דבד של חלוח דאיןדהיכא

 לחיות צריכה כשהחלוח רק ברירה בןין חלויה כךשלאחר
 לאיזד בגט רכחוב כגק דדבר עוד נחברר שלא בזמןלמפרע
 צריכד הגט בכתיבח לשמד של שהחלות אגרששארצה
 ולכן נחברר לא עדיין כחיבה ובשעח כתיבה בשעחלדתברר
 דא"צ לקבלה שלוחי יהא הבעל שירצד מי כל שאמרההיכא
 בשעח להיות יכול השליחות של וחלוח למפרע מבוררלהיוח
 השלימות מלות להיות וא"צ דבעל מיד השליה של הגטקכלת

 ברירה. כלל תלוי אינו לפי"ז לכן המינויבשעח

 מטעם ולאו לחוש אחר טעם איכא קבלה דבשליחועכצ"ל
 זה אין רמילחא לקושטא כי ברירה כעין אלאברירה

 שכחב ולפי"מ הנ"ל בתו"א לשיטחו להרשב"א ברירהבגדר
 דכרי על שהקשה המהרי"ט דכרי על סק"ג ס"א כסי'הקצה"ה
 נכחב שלא שטר גבי שכחב ט' סי' ס"ח כלל בחשובההרא"ש

 יכול שמוציאו מי לכל עצמו שמשעבר אלא המלוה שםבו
 כמעשה המלך כשאול דמצינו ממה ראיה והכיא בולגבות
 דכתיכ נכסיו ואת עצמו את ושענד שאול דאמר דפלשתידגלית
 י"ז( )שמואל-א' נדול עושד המלך יעשדנו יכנו אשר דאישוהי'
 בש"ס כראיתא ממון באוחו לדוד שאול ונחחייב והכהו דודובא

 באותו לדוד שנחחייב דאעפ"י ס"ל דשאול רק די"טסנהדרין
 עכ"פ מקודשת אינה במלוה רהמקדש מקודשח אינה מ"מממון
 מכיר שאינו למי נכסיו לחת א"ע לשעבד דיכול ברורהראיה
 ושעבר המלוה אח שיודע כאן וכש"כ השיעבוד בשעתויודע
 דעח לפי המהדי"ט זדקשה יעו"ש, מעליא שטר רהויא"ע

 א"כ מה"ת שיעבוד דיו לא כרירה אין דמשום דכתכהרמכ"ן
 ברירה אין הא מהני היכי גדול עושר יעשרנו ראמר דשאולהאי
 דקני דוא שליחות דמד'ן איכא אחריני טעמא דדוד דהאיוחירץ

 דבר עשה לחברו והאומר קנין, בעי לא רשליחות מיליוכל
 הלכך קנין בלא נחחייב שליחוחו משעשה מנה לך ואחןפלוני
 שעה ובאוחה שליחוחו שעשה בשעה זוזי להני קנהאימח
 לגליח, שהרג בשעה ממון באותו דוד זכה ולכך הואמבורר
 דעדיין וכיון מעכשיו הוא שהחיוב היכא בין לחלק דבריווחוכן
 והחיוב הקנין אם אבל מהני לא אח"כ דהוברר אע"ג נחבררלא
 בעובדא משוה"כ שפיר, מהני נחברר כבר ואז זמן לאחרהוא

 הוברר. כבר ואז שלימותו שעשה אחר הוא הקנין גמררשאול
 אשה גבי הנ"ל הרשב"א חשובח מהך זה על הקשהוהקצה"ח
 לקנלה שלוחי יהא לו ליתנו הנעל שירצה מ' כלשאמרה
 לומר צריכים אנו שאין אעפ"י ברירה, משום בזהדאיכא
 קכלת כשעת רק לשלימ פלוני שנתמנה למפרע הדכרשהוכרר

 של דבענין הקצה"ח חירץ לכן השליחוח של החלוח הואהגט
 רהרי ברירה עניני כלל שייך לא שליחוח דגבי שאנישליחוח
 מי כל ולכן כמוחו אדם של ושלוחו שלוחים לכ"ע עושההוא

 כחבו לעשרה דאמר בהך ולכן כמוהו הוא הרי שליחוחושעשה
 הן רשנים הוברר ואיך תנאי משום ואינך עדים משום שניםגט

 גבי האומר בפרק נמי וכן הזמינם, דבערבוביא כיון עדיםמשום
 ודאי אלא כולם ע"י כוחב אחד לאשתי גט כחבו לעשרהאמר
 הוא שאול גבי וכן ברירה עניני כלל שייך לא שליחוחרגבי
 וכיון גרול עושר יעשרנו יכנו אשר האיש מי לכולםמרשה
 ואין עושה שלו צווי ע"י העושה כל א"כ הוי שליחודכ"ע
 עושה הוא עלמא כולי דהרי שלוחו הוא מי ברירה כאןמחוסר
 לממנה גם מחוסר וזה השליחוח עשייח אלא מחוסרואין

 פיו רעל כיון נחחייב שליחוחו כשגומר אבל לשליחוחלמיוחר
 כל נמי זה וכענין צוויו פי על עושין כ"ע ובזה עושההוא

 שלוחו נעשה דזה לומר כרירה ענין כזה אין יכתוכ קוליהשומע
 לאיזה ודוקא מכלל, יוצא זה אין לבל עושה שהוא דכיון זדולא

 לכולהו הדי נהני אבל בדידה ענייני שייך חחילה בפחחשחצא
 שליח שמנחה באשה רהרשב"א בהא אבל שלוחים,עושה
 ולא בדעחו רחלחה וכיון הבעל שירצה מי בעלד ברצוןוחלחד
 ברירה אין לכן בזה בעלה רצון אז הי' אם שמינחה שעההוברר

 בקצוה"ח.יעו"ש

 דבשעח היכא דאפילו הרשב"א מדברי שהוכיח דבריוולפי
 נוגע ג"כ זה הרי מ"מ הדכר הוכרר כבר העניןגמר
 בדעחו הי' שכן למפרע הדבר הוברר לומר שצריכיןלברירה
 נהדיא כתנ דרשנ"א דהרי מאוד תמוה ולכן המינוינשעח
 אנו ואץ הדבר הוברר כבר הענין דבגמר דהיכא פ"ב סי'בתו"א
 או הקנין חל שפיר בזה למפרע הדבר הוברר לומרצריכים

 לברירה. ענין זה ואיןדשליחות

 דברי לפרש ס"א סי' בריש דנתיבות כחב מזודגדדלה
 וא"צ אח"כ לחול שיכול היכא דכל בחו"אהרשב"א

 כטונא כגון למפרע גם מייל שפיר אז למפרע המלותדוקא
 וככסלו כהשון ולוה כהשרי כקנין לך מוכר אני כניתידכית
 ברירה אין אם אף חל ודקנין המכר דגוף כיון הניח לונירר

 יכול ח הבע" ואין למפרע גם חייל לכן להבא לחול יכולשעכ"פ
 הלשב"א בכוונח הנחיבוח דברי להבין לי קשה אך ממנו,לגבוח
 חל לכן אח"כ הקנין יחול דעכ"פ דכיון לומר דכוונחו נימאדאי
 לכן בשטר או בכסף הי' דהקנין היכא ניחא זה אבל למפרעג"כ

 לחול יכול זה כל על אבל המכירה מזמן חל לא הקנין אםאפילו
 דאז סודר נקגק נעשה מה אנל השדה לו שנורר נשעהאח"כ
 לחול תו יכול לא למפרע מל אינו דאם למפרע רתלעכצ"ל
 רק לא רמילחא ולקושטא למארי' הסודר דדר רכבר כיוןאח"כ
 הוא דהרי להבין קשה הרשנ"א דברי עצם רק קשה הנתינוחעל
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 המלוה חוב שוב ברירה נימא לא ראי משום רק כן קאמרלא

 כיון קשה א"כ סודר בקנין דמיירי וכיון לגבות יכול והואקדים
 דאין כיון יקנה לא מכאן דלאחר מפני למפרע דקונהדעכצ"ל
 למארי'. הסודר הדבר דכבר כיון לקנות במהלו

 בקנין קונה אינו דבאמח הרשב"א בכוונת לומר נראהולכן
 שהוברר משעת השדה קונה שהוא בפשיטות רקהראשון

 בקנין עכשיו קונה בהשדה שהחויק ואחר לו מכר שדה איזהלו
 רק זה וכל לעיל שהבאת' הרשב"א בלשון להעמיס וישזה

 קשה לכן רקונה מנלן למפרע אבל ולהבא מכאן השדהלקנות
 שפירשו מפרשים עור ראיתי ובאמת הנתיבות, סברת להביןעלי

 למפרע על ג"כ חל דהקנין הנתיבות שפי' כמו הרשב"אבדברי
 ראשונים ועוד דמע"ש בפ"ה והר"ש הראשונים כדבריוגם

 לכן וו כוונה לומר א"א לעיל המובא בב"ק בשטמ"קהטובאים
 בוה.צ"ע

 לשליח קבלה שליח לדטות רצה שמתחילה אעפ"יוהנוב"י
 לשליח ממנה שהבעל הולכה בשליח דכמוהולכה

 את לו מברר ואינו בחריקאי אחר שליח לעשות רשות לוונותן
 לשליח ממנה הראשון שהשליח בשעת ולכן השליח שיהי'מי

 כמו והוי זה פירש לא הבעל הרי השליחות חלה איךהשני
 כמו וממש שלוחי יהא ויברר שישלח מי את אמרשהבעל
 והשליח שלוחי יהא פלוני שיברר מי את שאומרתשהאשה
 ואח"כ רכ"ח גיטין בש"ס כדאיתא הכעל שליח הוא הריהשני
 רשוח נותן הבעל הרי הבעל דבשליח דמי דלא ואמר זאתדחה

 ולכן במקומו שליח למנוח שלוחו יהי' שהוא הראשוןלהשליח
 הבעל כאילו נחשב השני לשליח ממנה הראשון שהשליחבעח

 זה לדבר הוא שלוחו הראשון שהשליח עתה ממנהבעצמו
 גיטה לקבל האשה שליח גבי כן לא כמותו אדם שלחטלוחו
 הבחירה משפט מהאשה ניחן בידו אשר שלפלוני לומרשא"א
 לשליח הנבחר אח למנות שלוחה והוא שלוחה שיהי' מילכחוד
 עתה אותו בחרה האשה כאילו הרי להשליח בוחר שהואוכעת
 בשליח א"א ווה כמותה ושלוחה שלוחה הוא הבוחר פלוניכי

 אחר שליח למנוח יכול קבלה שליח שאין כיון כן לומרקבלה
 בעצטה האשה וא"כ לשליח מימסרין ולא מילי דהוימשום
 יבחר שפלוני אמרה אם ולכן לשליח ולמנוחו לבחרוצריכה
 חיכף שהיא אלא השליח את יעשה שהוא הכוונה איןהשליח
 ברירה הוי תו לכן פלוני שיבחר מי אח שליח ממניתעתה

 עכ"פ מילי. בענין בזה להעיר שיש מה אכחוב לקמןואיה"ש
 הנ"ל על חששא איכא קבלה בשליח דרק נראה הנוב"ימדברי
 הבעל כמו הוא הראשון השליח בודאי הולכה בשליחאבל

 כמותו. ארם של השלוחובעצמו

 בחו"א הרשב"א הקדמונים שיטח דוהו שביארנו מהולפי
 המובאים ראשונים ועוד שני ממעשר כפ"הוהר"ש

 הראשק השליח מאת שנחמנה שני בשליח ולכן ב"קבשטמ"ק
 מסכים שני שהשליח בעת להיות יכול השליחוחדחלות

 למפרע הדבר שהוברר לומר צריכים אנו ואיןלהשליחות
 בהחלט מינה ראשק שהשליח כיון גרע דבני"ד כח"רומש"כ

 כיון השליחות עדיק חל לא המינוי ובעת פלוני את אחרעל
 אח לקבל מסכים שאח"כ אעפ"י ולכן כלום השליח ידעשלא

 ידע לא ההתמנות שבעת כיון בהסכמתו חועלח מההשליחות
 לומר אפשר איך מאוד לי תמוה ברירה, בגדר זה הרי וא"כמזה
 הוא הרי הראשון מינוי בטלה רכבר נאמר אם אפילו רהריכן
 הראשק שהשליח כיון מחדש עכשיו השליחות עליו לקבליכול
 ועכשיו השליחוח לקבל רצה לא מתחילה רק כלל חזרלא

 למנותו יכול עתה גם דהרי עתה של המינוי סמך עלנתרצה
 הראשון השליח ביד הגט אין שעכשיו ואעפ"י מחדשלשליח
 קמ"ח ס" חאה"ע אבי בית שו"ת בספרי ביארתי כברמ"מ

 שני שליח למנות יכול הראשון השליח ביד הגט אין אםדאפילו
 בסי' א' דעה והוא הרמ"ה לשיטת דאפילו מילי חששוליכא
 אחר שליח לעשות יכול קבלה שליח דאין מ"ג סעי'קמ"א
 שליח מ"מ לשליח מימסרן ולא מילי דהוי משוםבמקומו
 מילי דהוי הפירוש קבלה כשליח דהתם לוה רמי לאהולכה
 שהשליח הפירוש ואין להשליח כלום נחנה לא רהאשהמשום
 רק הוי לא להשליח מהאשה רק להשני כלום מסר לאראשון
 ממילא הגט להשליח לו נתן שהבעל להולכה בשליח ולכןמילי
 מילי. זה ואין אחר לאיש השליחות למסור השליחיכול

 מה לדחות הנ"ל הנוב"י הגאון מש"כ לישב נוהוארווחנא
 הלכה לשליח קבלה שליח לדמות מקודםשדצה

 ביד דיש היכא דהרי מילי הוי קבלה דשליח מחמת זהודחה
 שכחבו לפי"מ מילי מחשש מפקיע זה הדשאה כתבהשליח
 מילי קרוי השטר דמסירח אותיות בתוד"ה דע"ז כב"בהחוס'
 מעשה לך אין השיעכור על בשמו בשטר כשכותב אבלוכו'
 חו השליח שם על נכתבה דהרשאה כיון א"כ יעו"ש, מזהגדול
 שנכתב בהשטר רהתם לפקפק יש שעדיין אעפ"י מילי הוילא
 בשטר אבל טעשה הוי וזה נכסים שיעבוד לו מקנה שמועל

 הוי ולא להשליח כלום מקנין האשה או הבעל איןהרשאה
 בחקיושיו הרשב"א שכחב לפי"מ לומר יש אך כלל,מעשה

 שליח שעשתה באשה למה שם דהקשה דמ"אלקידושין
 ותירץ מילי הוי הרי אחר שליח לעשוח יכול השליחלקידושין

 רלא אע"ג גווני האי ובכי בקנין השליח שעשחה דמיירישם
 רק מילי הוי דלא הקנין ע"י הדבר אלים להשליח כלוםהקנחה
 שם ונכחב ההרשאה דע"י כאן לומר יש נמי הכי יעו"ש,מעשה

 אלים מקויימת והרשאה ובשבועה חומר בכל עליהםשמקבלים
 מילי. להוי דלא השליחוחבזה

 דהא התקבל פרק בריש המרדכי שכתב עפי"מ לומר ישוכן
 שעשה היכא רק לשליח מימסרן לא דמילידאמרינן

 כשעושה אכל הגט נגמר לא ועדיין וחתימה לכתיבה רקהשליח
 לשליח שפיר ומימסרן נינהו מילי לא מעשה גמר עלשליח
 עריין, הגט נגמר דלא משום מילי וחתימה לכחיבה קריולהכי
 עליו שהקשה עיי"ש סק"ג רמ"ד סי' בקצה"ח דבריומובא
 מילי החסרון הוי בנתינה דגם שם דמבואר דכ"ט גיטיןמש"ס

 ואכמ"ל. לחרץ כחבתי ובסק"איעו"ש

 מקצועוח בכל נוגע וה אשר ברירה בעניני קצתובהתבונני
 הדורוח גדולי וכל ים מני רחבה והיאהחורה

 זה רבות בסברוח מוצקוח ויסודוח כללים דרכו לפי כ"אהוסיפו
 ולכן דהלכתא, אליבא שמעחחא להסיק וקשה סותר וזהבונה
 לחדש שכחבו לפי"מ כלל לברירה נוגע זה דאין לומר ישבני"ד
 חמחוט צא לעבדו האומר גבי דפ"ח בפסחים הש"סמפרשי
 ומוקמינן הראשון מן יאכל וטלה גדי חמחט הפסח אחעלינו
 ואינן עבריהם על שחלויין ופירש"י ומלכה במלךבגמרא
 שיש שכחבו כמלך בד"ה בתוס' עיי"ש סעודחן עלמקפה-ין
 אם שמן אם טלה אם גדי אם קפדו לא לכן מעדנים רובלהם
 משום אחר טעם כתב ק"פ מהל' בפ"ג הרמב"ם אולם -כחוש
 נחיר טלכות שלום מפני וכי יו"ט החוס' והקשה מלכותשלום
 רקיי"ל דהאי מוה והוכיח לשריפה העומד דבר לאכוללהם

 והם ברירה אין אמרו ההם מדרבנן רק זה ברירה איןבדאורייתא
 היכא וחוס' לפירש"י לפי"ו מלכות. שלום משום להתיראמרו
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 ליבא שווין הררכים וכל שיהי' אופן באיזה הקפרה שוםרליכא
 מי מקפרח האשה שאין לומר יש ב1ייר לכן ברירה משוםבזה

 בזה ליכא לכן הגט קבלח הוא הדבר חכליח רק גיטהשיקבל
 בש"ס וכ"ה רקי1ין קמא בפרק 1מי מצי1ו וכן ברירהמשום
 קי1יהן אח שלקחו 1שים שתי אומר יוסי רבי רל"זעירובין
 יקריב הכהן שירצה איזה לכהן קיניהן אח שנח1ו אובעידוב
 להו איכפח לא לה1שים הרי חטאח יקריב שירצה ולאיזהעולה
 לעולה שירצה איזה להקריב הכהן יוכל לכן הכהן שיבחרמה

 שאינן כיון כלל ברירה בכאן שייך ולא לחטאת שירצהואיזה
מקפירוח.

 אמ1ם ברירה, ענין רשייך כח"ר לשיטת ריבר1ו כהעד
 כזה ומעשה ברירה ענין נזה כלל ליכא דמילחאלקושטא

 אליו ש1שלח קמ"ז סי' בספרי כמובא עויו"ט בעל להגאוןאירע
 גט הבי"ר על שיש להשליח והגירו הגט וכשהגיע מאמריקהגט

 הגט שליח להיוח רוצה שאינו אמר להאשה למסור אליושלוח
 בו הפצירה ואח"כ הרב אצל הגט מונח והיה לירו הגט לקחולא

 ודן להאשה ולמסור שליח ולהיוח הגט לקבל ונחרצההאשה
 אחר להאשה הגט למסור השליח יכול אם ה1"להגאון

 שלא במה קפידא שום ראק ופסק רוצה, שאינו אמרשמעיקרא
 מה1' שפיר אח"כ ש1תרצה כיון השליחוח לקבל מקורםרצה
 אחר ושמע לאשחי גט יכתוב קולי השומע כל באומררודאי
 שרוצה ואמר כו חזר ואח"כ גט לכתוכ רוצה שאינוואמר
 עליו לקבל שנחרצה רכיון לכחוב ררשאי וראי הא גטלכחוב

 רצה לא אם הולכה בשליח נמי וכן שליח אז נעשההשליחות
 השליחוח כח מתחיל ואז מהני ו1מלך 1חרצה ואח"כמחחילה

 והשליח להשליח הגט ונוחן כאן הי' הבעל ראם ונהי הבעל,של
 לקבל השליח 1תרצה ואח"כ הבעל והלך שליח להיות רוצהאינו

 ומסרו מונח שהי' ממקוס מעצמו הגט השליח ולקההשליחות
 להבעל אמר שהשליח כיון גט הוי רלא נראה בזהלהאשה
 לעשותו ברעחו הבעל גמר לא שוב שליח להיוח רוצהשאינו
 לעשוח ברעחו וגמר לכופו יכול שלא כיון רצונו נגרשליח
 דעח שנשח1ה כיון אח"כ שנתרצה מה מה1י לא לכן אחרשליח
 ולא כאן אינו שהבעל רא בעוברא אבל שליח מלעשוחוהבעל
 הבעל רעח נשח1ה ולא בשליחוח שמסרב מהשליח כללשמע
 קצ"ז סי' פ"י ובחשובח השליח, אח"כ 1תרצה אם מהנישפיר
 להאשה הגט למסור השליח ריכול והחליט זה בענין ג"כנשאל
 רכ"ג גיטין מש"ס והביא בי1חיים שחזר במה לן איכפחולא

 במה לן איכפת ולא רמי רשפיר ו1שתפה וחזר השליחבנשחטה
 נינחיים. דשליחותשנתבטל

 באחר מסטשוב הגט אודוח ט' סי' באה"ע בי"אדבשך"ון
 השליח רצה ולא כחב ע"י לאשתו גט לכתובשצוה

 רמלבר כחב ואח"כ בכחב מינוי בע1ין רן ומקורם נתרצהואח"כ
 בשעח נתרצה שלא שליח שכל לפי שליחוח כאן ראין נראהזה

 ורוצה חוזר אח"כ אם ואף השליחוח בטל מהשליחותששמע
 הנ"ל הפנ"י דכדי ג"כ הביא ואח"כ מהני לא לעשותכשליחות

 לא כאן וער הבי"א. רכרי רחה העויו"ט והגאון רבריוודחה
 ששמע רבשעח היכא רק השליחות רבטל להבי"אס"ל

 השליחוח של המי1וי בטל לרעחו לכן נחרצה ולאמהשליחות
 רבריו בא עת ער ירע שלא רק בשליחוח מיאן שלא היכאאבל
 ברבר רק השליחוח רחלה מורה הבי"א גם בזה שנחמנהאליו
 אם אפילו יהושע רלהפני להעויו"ט הפ"י בין חילוק ישאחר
 ולבסוף מהשליחוח חזר ואח"כ השליחוח עצמו על קיבלכבר
 העויו"ט ולשיטח השליחות, מהני מ"מ השליחות לקבלנמלך
 ריעותא זה אין מעיקרא כלום ירע שלא דמה מסחבראאיפכא

 היכא אבל שליח שפיר הוי השליחוח עליו מקבל אח"כאם
 וביטל חזר ואח"כ השליחוח עליו וקבל מעיקראש1חמ1ה
 המי1וי 1חבטל שכבר כיון ו1מלך שחזר מה מה1י לאהשליחוח

 עליו קבל שכבר כיון לבטל כוח לו ויש מהשליחוח שחזרבעח
 רצה לא ואם מקורם שליח בכלל הי' רלא היכא אבלהשליחוח
 נחרצה ואם שליח הי' לא שעדיין כיון כלום ביטל לאמקודם
 כלום ירע לא שהשליח מה ב1י"ר לכן שליח, רין לו ישאח"כ
 עליו בקיבל רק ה1"ל הבי"א לגאון אפילו ריעותא זהאין

 להגאון ס"ל בזה ונחרצה 1מלך ולבסוף בו ח,ר ואח"כהשליחוח
 בזה מהשליחוח כלל ירע בלא אבל השליחות שביטל יו"טע11ג

 האשה. ליר הגט למסור ולמעשה להלכהפסק

 להגאון שו"מ נש~"ת מצאתי זה נענק התחקיתיוכאשר
 ש1עשה שליח ע"י בגט זה בכעין ג"כ ש1שאלמלבוב

 עפ"י מינה בלבוב ראשון והשליח לפעסט לשלחו ע"מבלבוב
 לפעסט הגיע הגט וכאשר 1עשה וכן בפעסט ש1י לשליחהמגרש
 בטעות הי' הכל כי בפעסט כזה איש שום מצאו לא רשםוהבי"ר
 הראשון שהשליח אחר שני שליח שם ללבוב וכחבומהמגרש
 יעשה הראשון שהשליח הסכימו בלבוב והבי"ר אותוימ1ה
 רבמת מ"ב סעי' קמ"א בסי' כראיחא שליחוח מי1וימחרש
 ראפילו פסק שם ובט"ז אחר שליח לעשות יכול הש1יהשליח
 אחר שליח ע"י ולשלחו ממנו ליטלו יכול חי השליחאם

 יכולים מ"מ השליחות לבטל שלא נשבע ככר שהשליחואעפ"י
 מכמה כלל לזה הסכים לא השו"מ והגאון שבועתו, לולהחיר
 טלי כמו לי' הוי א"כ בפעסט הי' כבר שהגט כיון א(טעמים,
 כיון ג( לשליח, מימסרי ולא מילי רהוי ב( קרקע, גבי מעלגיטך

 ברור רהדבר שם סיים ולכן השליחוח נחבטל הרי טעהשהבעל
 סי' חליתאי במהרורא יעי"ש אחר גט לעשות וצריך בטלרהגט

קפ"ר.

 לפי קרקע גבי מעל גיטך טלי כמו רהוי לחוש במש"כדהבה
 גיטך טלי שייך רלא שכ"ז סי' ח"ג בחשב"ץהמבואר

 כלל נחינה א"צ שליח גבי אבל עצמה בהאשה רק קרקעמע"ג
 ועיין בעלמא, קוף כמעשה אמילו מעג"ק גיטך טלי גםומה1י
 התוס' מרברי והביא שם שהאריך מזה קכ"ה בסי' בקצה"חמזה
 קצ"ט סי' בחחו"מ והחת"ס יעי"ש האומר בד"ה רי"גגיטין
 לטלי לחוש שייך רלא בשליח להקל ומסיק בזה ג"כהאריך
 שאנח1ו רכפי במקו"א כתבחי כבר ובלאה"כ מעג"קגיטך
 עפ"י רואר הבי ע"י בפ1יו שלא שליח למ1וח עכשיונוהגין
 נגיטי, הדי"ף ולגירסת מעג"ק גיטך לטלי חיישינן ולאני"ד
 בפניו שלא השליחוח רמועיל בגמרא בהדיא מבוארר"ל

 שלא הבי"ר אצל מונח כבר רהגט רכיון ה1"ל השו"מומש"כ
 שנתמנה בטרם שם רמו1ח כיון זה לשליח שליחותבחורח
 לשליחוח רמי ולא מעג"ק גיטך כטלי הוי זה החרשהשליח
 בבך לחלק דוחק זה באמח מכבר, הממונה השליח לירבכ111ה

 זה. בדוחק הרגיש ה1"ל הגאוןוגם

 רמסחמא מפקיד גבי דפ"ה בב"ב הרשב"ם שכחב מהולפי
 הרא"ש כחב וכן רשוחו אח להמפקיר נפקר לוהקנה

 לשמירח ביחו להמפקיר הנפקר רהשאיל רכיון פסחיםבריש
 שליח ממנה רהשליח כיון לומר יש ולכן לי', קרי ביחוממ111
 טלי בזה שייך ולא לירו 1ח11 כאלו לי' הוי לירו הגט ובאאחר
 שכחבו וחיזול בר"ה רע"ז גיטין בתוס' ועיין מעג"ק,גיטך

 חצר קנין ע"י לרשוחה הבעל מרשוח בא רהגט רכיוןבפירוש
 הגט שמקום כיון ב1י"ר לומר יש נמי הכי לה. 1תנו כאלוהוי
 כחב וכן מפקיר של הוא ה1פקר רחצר לו שייך השליחביר



 י ב14 קל"ט סי' אה"עשו"ת ת יבקפח
 לעיולי דשותא החצד בעל לי' דיהיב דכיון דמ"ח בב"קדש"י

 יעו"ש. הניזוק הצד לי' והוי כגוה לי' אקניהרוכתא

 לשליח מימסדק דלא מילי מטעם השו"מ הגאון שפקפקומה
 לפי מילי מחשש מפקיע הדשאה דכתב לעיל ביארנוכבר

 המרדכי שיטת ולפי אותיות בד"ה דע"ז בב"ב התוס'דבדי
 ליכא מעשה גמר על שליח דבעושה המקבל מדק ברישבגיטין
 נתבטל הרי טעה שהבעל דכיון שכתב ומה מילי. משוםבזה

 ונחתם נכתב דהגט דכיון גדול עיון צדיך בטל והגטהשליחות
 והגאון הגט, יתבטל מדוע הדאשון השליח ליד ונמסדכראוי
 ולבסוף כידוע מה"ת משמע דבטל חדיפא בסכינא פסקהנ-ל
 הגט שזהו עליו השגיח ומי הגט את שמד מי דבלאה"ככתב
 תשונתו ולנסוף הסמנים מועיל ולא ממנו דעתו הסיחיאולי

 שמור שיהי' תשמדו זה את - שלו להבי"ד בבידורהדגיש
 יעו"ש. ת"ל תורה ענין בו יש כי ה' ברצות מצואלעת

 מיחוש בית כאן אין השליחות דבענין נדאה שכתבנו מהמכל
 כאשד השליחות ביטול משוס ולא ברירה מטעםלא
 דברי רק והעוניו"ט והבי"א הפנ"י ה"ה גדולים בשםביארנו
 אם עיון צריך עוד למעשה לכן לנגדי עומדים השו"מהגאון

 משגיאות. יצילינו התורה ונותן לא. או אחד גטלסדר

 הטוכ, ככל מנרכו מוקירו ידידואו"ד

 חופ"ק ז"ל מוהרא"י נה"ג ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 תשל"ו טבתח-י

 צדיק יהיה עולםלזכר

 קודש ת ב צמ
 ושנחנקו שנשרפו ושניוחטו, שנהרגו הקדושותלנשמות

 דמם. ינקום ד' תש"ב-ג'. בשנות יתברך שמו קדושתעל

 כ"ק ה"ה והטהורים הקדהשים ברחמים יפקור הוא כמתמים שוכן הרחמיםאכ
 קליגר יוםף טוה"ר כקש"ת והרבנות הרבנים ונזר פאה"ד החסיד הגאון אדמו"רמוח"ז

 עם ביחד תש"ב אלול ז' ביום השטימה בסערה עלה גריידינג, הגאבד"קזצללה"ה
 הי"ד. איש וחמישים ומאתיםאלפים

 נריידיננ, אבד"ק ז"ל יוסף טוה"ר בהגאון י"ושכר משולם מו"ה הגה"ג הרבחמי
 החשובה הברילה ובתם ז"ל, אליעזר מו"ה בת אידל מרת וחצדקנית החשובהוחמותי
 ירחמיאל, כטר החשוב הבחור ובנם יההשע, ייחק כמר החשוב הבחור ובנםמרים,
 הי"ד. תש"ב אלול כ"ח ביום המוקד על עלו אליעזר, היקר העלםובנם

 באב"ד משה סוה"ר הגאון בת ז"ל רחל טרת הצדקת הרבנית חו"ז - עולםולזכר
 תרפ"ה. שנת באב בח' נפ' מיקוליניץ, הגאבד"קזצ"ל

 נ6' ז"ל, דוד טרדכי ב"ר אליעזר מו"ה החסיד הרבני חו"ז נשמת - עולםולזכר
 מו"ח הרה"ח בת יוככר הינדא החשובה האי2ה חו"ז ונשמת תרפ"ם, אד"ר ו'ביום

 תרצ"מ. אב בחודש נפ'אלכסנדר,

 דם תשפונת םמרוםים הביטה חנת תראח. עקרות ואלה זכור מזכהוונאלה
 נקטתם. את ותנקום כפרגורך תראה רמם ותמצית והידקניותחיריקים
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 משפט חושזחלק

 קמסימן

נ"ה,
 הגאון הרב לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלים
 כש"ת הבושם ערוגת צמ"ס עצום חו"בהגדול
 הגאבד"ק שליט"א בלומנפעלר ר"ממו"ה

 יע"א.נוארק

 בתודה קבלחי למנה לי שלח כח"ר אשר המלך שערספרו
 שליט"א לכח"ר הוקרה ואוח ביטוי תח ולמעןרבה

 החורה חלקי בכל הענקיים בחיבוריו התורה עולם אחהמאיר
 לא דחסידוחא ומילי מוסר בדברי גם משובצים ואגדההלכה
 כי בו שוטטי מדי רעיוניי הגו אשר את לכת"ר מלהודיעאמנע
 הדברים חשיבוח ולמען מקופיא, רק בספרו עדיין עיינחילא

 ויה"ר ברכה לת"ח תיכף ז"ל כמאמרם תיכף השבתיוהאומרם
 את ולהאיר תורה של כאהלה לשכת יזכה כשנים רכותשעוד
 ס"ח בפרק גוצבב"א. ביאת עד וחכמחו בתורחו התורהאופק
 דעתו לבטל מחוייב יהא שהיחיד אבל וז"ל כת"ר כתב י"טאוח

 שהוא להיוח יכול כי מצינו לא זה הרוב לדעת שמתנגדוסברחו
 עכ"ד. מסיני שקיבל להחורה להאמתמחכוון

 לדעח דעחו לבטל מחוייב היחיד שאין בפשיטוח חפסהנה
 פ"ה בעדיות דמצינו כך כל פשוט זה אין לפיע"דהרוב,

 דברים בארבעה בך חזור לו דאמרו מהללאל בן עקביא גבימ"ו
 אמר איתא שם י' במשנה ולהלן וכו' אב"ד ונעשך אומרשהיית

 לו אמר אומר שהייתי דברים בארבעה בך חוור בני לבנולו
 ואחה המרובים מפי שמעתי אני לו אמר בך חזרח לאולמה
 מש"כ להראב"ד המשנה בפירוש עיי"ש היחיד מפישמעח
 אבל בשמועחו עקביא עמד להלכה דרק פי' והתפא"יבזה,

 המפדשים גדולי כל אבל חכמים. כדברי באמת עשהלמעשה
 כדבריו עקביא עשה למעשה דגם דס"ל נראההראשונים
 דרב דפ"ח בסנהדרין בגמרא מחלוקת הוא דמילתאולקושטא

 דרק ס"ל אלעזר ור' כדבריו עשה למעשה דגם ס"לכהנא
 למעשה. ולא נדנריו עמדלהלכה

 על שהקשו ד"ז בנדה התוס' קושייח ליישב נחנחי אובמק"
 מהו מנודה דט"ו מו"ק בש"ס להו דאיבעיאהא

 האיבעיא לפשוט יש הרי החוס' והקשו בתיקו ונשארבחפילין
 כמבואר שנחנדה אחר חפילין שהניח הורקנוס בן דר"אמהא
 שכחבנו ולפי"מ התוס', בהגהת עיי"ש דנ"ח סנהדריןבש"ס

 ולבטל חכמים כדעח לפסוק מחוייב הי' ר"א אם היאדמחלוקת
 כלל, הנידוי עליו חל לא הרי מחוייב הי' לא ואם לא אודעתו
 או כדבריהם עשו ב"ש אי בגמרא מחלוקת די"ד יבמותובש"ס

 משום כדבריהם ב"ש עשו דלהכי בגמרא תירוצא ולחד עשולא
 וחזינן ב"ש נגד הרוב היו שב"ה אעפ"י מב"ה טפי מחרדישהיו

 מחדדי שהם היכא הרוב עד לעשוח המיעוט יכוליםשלפעמים
 מנין רוב נגד בנין רוב שהיו ב"ה נגד ב"ש כמו מנין מהרובטפי
 כמו כב"ש שפסק משום שנחנדה אעפ"י הורקנוס בן ר"אולכן

 הרשב"ם גם כחב וכן הר"ת בשם ד"ו בנדה התוס'שכתבו
 חש לא שר"א אפשר לכן ב"ש מתלמידי שהי' היינודשמותי
 וקרע בד"ה דנ"ט ב"מ התוס' מדברי משמע וכן לנידויובעצמו
 בגדיו לקרוע צריך דמנודה מר"א להוכיח שאין שםדכחבו
 דלצעדא לומר יש זה דעל כן עשה מדהוא מנעליוולחלוץ
 לא בד"ה דט"ו במו"ק התוס' כחבו וכן כן, עשהבעלמא
 עדיין ב. ]נ. כן עשה בעלמא לחומרא דשמא ראיה איןדמר"א
 עצמו על קבל שד"א שכחבו הנ"ל ד"ז נדה החוס' בדבריצ"ע
 פ"ט סי' ח"א בי"א בספרי עיין בזה כתבחי ובמק"אהנידוי

מזה[.

 זכאי בן יוחנן ר' גבי מ"ה פ"ב באבות במשנה המבוארולפי
 כל את מכריע שהוא הורקנוס בן ר"א על שאמרמה

 לקולא לנידויו כלל חש לא שהוא להיוח יכול ישדאלחכמי
 הסנדל ונעילת בגדים לקריעת לחומרא רק תפילין להניחשלא
 כתפילין מנודה לענק הורקנוס כן דר"א מהא למיפשט א"אלכ,

 קושייח שפיר ומתורץ בחיקו בגמרא סלקא ושפירדעלמא
החוס'.

 לשון המניח פ' ריש ב"ק החוס' מדברי כח"ר שהביאדכוה
 שבדיינים מדבריהם והמובן קצת, מגומגמים שםהחוס'

 לגמרי הוי לכן כהרוב לדק מחוייב שהמיעוט כיון מיעוטליכא
 לעשוח לו אסור דהמיעוט עכצ"ל לפי"ז ממילא שאינו,כמי

 הקצה"ח אולם רעחם לגמרי לבטל צריכים שהם כיוןכסברתם
 ע"א של בבי"ד דרק מבואר כת"ר( )שהביא הספיקוחבקונטרס
 בבי"ד אבל הסנהדרין רוב נגד דעחם לבטל המיעוטצריכים
 להעיר יש ובאמח כסברחם, לעשוח יכולים דהמיעוט י"לפשוט
 דאפילו תירוצא לחד הנ"ל יבמוח בש"ס מבואר דהרי דבריועל
 מזה עיין דעתם לבטל המיעוט צריך ג"כ הגדול בבי"דשלא

 דבר הריטב"א כתב שם ולהלן בזה, מש"כ הריטב"אבחידח~י
 והיחר באיסוד אמוראי או תנאי בגמרא דפליגי דהיכאחידוש
 בזה מטהר וחד מטמא חד שרי וחד אסר חד וטהרה בטומאהאו
 מי שיש כיון לקולא אפילו שירצה מי כדברי לעשות כ"איכול

 הי' התלמוד לחכמי מ"מ כמותו הלכה שאין אעפ"י כןשאומר
 צריך הי' שהדבר ואעפ"י אחר מהוח הדבר על להמשיךהכוח
 יעו"ש, היתר מהוח עליו להמשיך בכוחו מ"מ אסורלהיוח

 ודבריו ומיעוט רוב ענין כל בטל דא"כ פלא דבר זהולפיע"ד
 בהמניח החוס' דברי בעצמו הביא שכח"ר וכיון ממני,שגבו
 דעחו לבטל מחוייב היחיד שיהא מצינו שלא מקודם כתבאיך

 להרוב. שמתנגדוסברחו
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 אמרינן כי וז"ל שכחב קכ"ד אוח ת"כ בקיצור נתומיםדעיין

 היינו להטוח רנים אחרי מלא ומקרא רובא בחרלילך
 לעשוח אנחנו מחוייבים אז גמור נידון ועל המעשה עלכשדנין
 דנו אם אבל כהוראחו ולעשוח הרוב יוריהו אשר החורהכפי

 בזו לדורוח הלכה קבעו רק לפניהם הבא למעשה שלאבדינים
 שאחריהם בי"ד ביד ורשוח להטוח רבים אחרי שייך לאודאי
 ושיקול דעחם כפי הרוב נגד כמיעוט הלכה ולקבועלחלוק
 המרובים בין היחיד דברי נשנו למה בעידיוח כדחנןסברא
 ופירשו עליהס. יסמוך אחריהם ני"ד ינא שאסלנטלה
 לקבוע בי"ד ביד רשוח שהמ ממרים בהל' והרמב"םהראב"ד
 ג"פ בספר ועיין בת"כ. יעו"ש הרבים נגד כאחד אפילוהלכה
 יראו שאם דעדיוח בפ"ק הראב"ד דעח שהביא ה' כללבכללים
 כמו כמוחו הלכה ויקבע עליו ויסמוך דיחיד דבריהבי"ד
 בכ"ד הראשונים כיחידי הלכה שקובעים באמוראיםשמצינו
 רובא והלא למה טעם וצריך חולקים שהמרוביםאעפ"י

 כשנחלקו היינו מה"ת רובא דאמרינן דהאי ונ"לדאורייחא,
 אז לפניהם השאלה שנשאלה הבי"ד או הסנהדרין מעשהבשעח
 הפסק או הדין אוחו אמנם הרוב אחר והולכים הדיןפוסקים
 לחלוק אחר בי"ד יוכלו שלא לדורוח הלכה כן נשאראינו

 יהי' אשר השופט אל חורה אמרה שהרי הפסק אוחו עלעלידם
 הדין סוחר אחר טעם לו ונראה אחר בי"ד יבוא ואם ההםבימים
 היחיד של טעמו שמסחבר אלא אחר טעם ימצא לאואפילו
 זה בדין נבוך ואני יעו"ש, רבים לגבי כיחיד פסקולהעמיד
 ובדברי דיינים ברוב זה בענין הארכחי ח"א בי"אובספרי

 דכ"ו. ב"קהחום'

 בלי"נ ואיה"ש חשיבותיה אגב לכח"ר להעיר חזיחי זהכל
 שהשי"ח לכה"ג מאחל ואני ספרו בכל לעיין מועד ליאקח

 הטובה ה' כיד חוה"ק אוצר אח עוד להעשיר ועצמה כח לויחן
עליו,

ידידוש"ח

 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 קמאסימן

ב"ה,
 מכוברי לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 ערוגת צמ"ס חו"ב המפורסם הגאוןהרב

 הגאבד"ק שליט"א אשרי ר'א מו"ההבושם
 ישיבח וראש יע"א יארק בנוא הגרולביהמ"ר
 יקרים. ספרים של בעהמ"ח ואמונה,תורה

 קבלחי למנה לי שלח כח"ר אשר ממעמקים שו"חספרו
 בוה בא ואני מקופיא אמרוחיו נחרי על וענרחיבחודה

 ועוד לי היקרים בדבריו שעיינחי להראוח רבריו עללהעיר
 לחוה"ק. ופרחים צצים להוסיף יזכה בשניםרבוח

 לו מוחר אם סכנה במקום שנמצא במי כת"ר דן "בסי'
 בזה. הרבה והאריך הדרך סכנח שיש למקו"אלברוח

 דאם החם לי ומה הכא לי מה דמה"מ השאלה כל אח הבנחיולא
 הושב האדם אם כזה יש ספק איזה להייו סכנה ישבלאה"כ
 ללכח לו אסור שיהא במקו"א חייו את להציל סיכויים לושיש

 כח"ר שהביא המקורות ומכל מזל, משנה מקוס משנהואפשר

 עיירוח על שצרו נכרים גבי דמ"ה עירובין מש"סדהיינו
 איירי דשם לכאן ענין אין זה שכ"ט סי' או"ח ומש"עישראל,
 נמי נפשוח סכנח על דאפילו שבח לחלל לענק אחרבענין
 הולכין דאין דמיעוטא מיעוטא על רק אפילו שבחמחללין
 פטור דההורגו ביד"א גוסם גבי ומצינו הרוב, אחרבפקו"נ
 ומ"מ למיחה גוססין דרוב דע"ח סנהדרין בש"סכמבואר
 דאין דפ"ד דיומא בחרא בפרק כדאמר השבת עליומחללין
 איהו, בד"ה דמ"ד נדה בחוס' וכ"ה הרוב, אחר בפקו"נמהלכין
 על גס הסכנה שער אדם כתורה ברמכ"ן המוכא כה"גולדעת
 בהעמק ועיין השבח, את מחללק יום מארבעים בפחותעובר
 כבה"ג, ס"ל השאלתות דגם שמוכיח ברכה פרשתשאלה

 ואעפ"י זב"ז חלוי דלא מוכח ההורגו על חיוב שאיןואעפ"י
 לו דכלו בידעינן דרק בפשיטוח חפס סקט"ו ש"ל בסי'שהמג"א
 אבל השבח, עליו לחלל מוחר אז קיימא לבן שנחשבחדשיו
 המג"א, נגד לערער כחב הש"ע על בהגהוחיו רעק"אהגאון
 בחשובה בוה הארכחי ובמקו"א בזה, מש"כ בידא"פועיי"ש

 איה"ש. לאור בקרוב שיצא ח"בבספרי

 בהדיא מבואר וצוקה בצרה שנמצא למי לעזרה לבואדהחידב
 שהוא בחנדן ליואה מניין דע"ג בסנהדריןבגמרא

 חייב שהוא עליו באין לסטים או גוררחו חיה או בנהרטובע
 י"ט( )ויקרא רעך דם על חעמוד לא לומר חלמודלהצילו
 הוא עצמו להצלח שבודאי הו"א שום אין לפי"זוממילא

 דאפשר. מה בכלמחוייב

 חברו להציל סכנה לספק א"ע להכנים בענין כח"רדכ1ו2"כ
 חו"מ בב"י המובא הירושלמי ומביא ודאיחמסכנה

 הירושלמי הפוסקים הביאו דמדלא כחב הסמ"ע אמנם חכ"וסי'
 רוצח מהל' בפ"ז באו"ש ועיין כווחיה, ס"ל דלא מכללהזה
 מעיר יוצא שאינו רוצח בענין הרמב"ם במש"כ שכתבוש"נ
 ישראל כל אפילו בעדותו מישראל נפש להציל אפילומקלטו
 עיי"ש למיחה עצמו החיר יצא ואם צרויה בן כיואב לוצריכין

 פ"ג למכות בתפא"י גם ועיק כהירושלמי, ס"ל לאדהרמב"ם
 מוחר מצוה לקיים שכדי מוכיח מ"ג בברכוח ובפ"א בזהמש"כ

 היזקא. שכיח דלא היכא רק סכנה לספק א"עלהכניס

 החינוך שכחב מה על המנ"ח קושייח להביא כח"רדכ1ו2"כ
 לנידון זה שייך רמה הבינוחי לא ג"כ תכ"הבמצוה

 בדרך א"ע לסכן סכנה ממקום לברוח מותר אם שנשאלשאלחו
 מיירי שם החינוך והרי בסכנה, יהיה ג"כ למקומו בהגיעווגם

 ויכול מהם אחד לידו שבא דמי וכחב עממים ז' להרוגבמצוה
 אם דגם הוכיח והמנ"ח זו, מצוה בטל שיסחכן מבלילהרגו
 לשאלחו. ענין זה ומה יעו"ש, להרגו מחוייב ג"כיסחכן

 לשון זה דהנה הנ"ל המנ"ח קושייח ליישב נראהולפיע"ד
 צונו שהכחוב ועמלק עממים ז' של דאבדןהחינוך

 יכא זה על ועוכר וכו' דור נכל לעולם ולאנדם שמםלמחות
 בטל הרגו ולא בדבר שיסחכן מבלי להרגו ויכול מהם אחדלידו
 נשמה, כל חחי' לא שנאמר חעשה לא על שעבר מלבד 11עשה
 הסכנה מפני נדחים המצות דכל נהי וצ"ע המנ"ח ע"ווכתב
 לא דהחורה וירוע עמהם ללחום ציוחה דהחורה זו מצוהמ"מ
 נהרגים העולם ובדרך ברמב"ן כמבואר הנס על דיניהחסמוך
 ללחום גזרה דהחורה חוינן א"כ המלחמה בעח הצדדיםמשני
 ומצוה הזה כמקום סכנה דהויה א"כ סכנה דהוא אףעמהם
 החינוך דהנה בזה לי והנראה עכ"ד, שיסחכן אף אותולהרוג
 כחב מיניה ולעיל וכו' ונקבוח בזכריס נוהגת זו דמצוהכחב
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 מלחמת אלא חחילה נלחם שלא ישראל מלך הי' שלאהחינוך
 מצוה בכל וכן עמלק ומלחמח עממים ז' מלחמח שהיאמצוה
 גבי אולם עמלק, ומלחמח עממיס ז' מלחמח יחד כללםזו

 מה~ראל יחיד כל דעל בחינוך כחב חר"ר במצוה עמלקמלחמח
 אין זו מצוה דהרי עליו העיר והמנ"ח החיוב, מוטלהזכרים
 סוטה בגמ' בהדיא מבואר זו ובמלחמה נשים, יפטרו מדועהז"ג
 המשנה על העיר וברש"ש למלחמה, יוצאח מחופחה כלהדגם

 וחרחם למלחמה יוצאוח נשים דגם משמע וז"ל הנ"לבסוטה
 לצורך וכדומה ולאפוח לבשל אלא יוצאוח אינן ואוליהוא

 על בפירושו החפא"י וכן יעו"ש המלחמה אנשיהגבריס
 הררכים ולחקן מזון לספק יוצאח מחופחה דכלה פירשהמשנה
 גבי מדוע להבין וצריכין היא מלחמה בח לאו דאשהכיון

 עמלק וכמלתמת ונקכות כוכריס דנוהג כתכ עממים ו'מלתמת
 כתב בפ"ה מלכים בהל' וברמב"ם בזכרים. רק דנוהגכחב

 עמלק זכר לאבד רמ"ע סחם כחב עמלק מחייח גביבהל"ה
 להחרים עשה דמצוח כחב עממים ז' גבי בהל"ד לזה קודםאולס

 עובר הרגו ולא מהם אחד לידו שבא מי וכל וכו' עממיםז'
 כחב עממים בז' כאן הנה נשמה, כל חחי' לא שנאמרבל"ח
 לא עמלק מחייח גבי אבל ואחד אחר כל על זו שמצוהבפירוש
 כולו, הצבור חובח רק או ואחד אחד כל חובח זהו אם כלוםכחב
 חר"ד במצוה כחב - המנ"ח גירסח לפי - החינוךאבל

 מצוח שלש ז"ל שאמרו כענין כולו הציבור על מוטלחדהמצוה
 מלך להם למנוח ישראל לארץ כניסחן בשעח ישראלנצטוו

 יחיר כל ועל הבחירה ביח להם ולבנוח עמלק של זרעוולהכריח
 שמחייח בהדיא שכחב הרי - החיוב מוטל הזכריםויחיד

 עממים. ז' במלחמח כמו יחיד כל על גם מוטלעמלק

 גם נוהג עממים דבז' ראיחא דמה לומר נראה זה כללאחר
 למלחמה ללכת ג"כ כהו דנוהג למימר לאוכנקכות

 דגם מצוה במלחמח דחייבוח דנקבוח לעיל כחבנו כברדהרי
 כיון הגברים לצורך ולאפות לבשל היינו מחופחה יוצאחכלה
 מש"כ לפי"ז ממילא במלחמה ללחום נינהו כבוש בנוחדלאו
 מובנו אין זה בנקבוח גם דנוהג עממיס ז' מלחמח גביהחינוך
 רכחב כיון הכוונה רק מצוה במלחמח ללחום ללכחלחייבן
 יזדמן אם בכלל נשים גם ממילא ואחד אחד כל על הוארהמצוה

 ללחום אבל אוחו להחרים מחוייבות מהם אחד מקום בכללהן
 נמצינו נינהו, כיבוש בנות דלאו מחוייבוח הנשים איןבצבא
 כל מלחמח חובח א( ורינים, ענינים שני זו במצוה שישלמדין
 מז' אחד ימצא אם ויחיד יחיד כל על מצוה ב( כולו,הציבור
 דאשה ללחום הצנוד חיונ נחוד ולכן להדגו, מחויבעממין
 הנשים גם ויחיד יחיד על שמוטל המצוה בחלק אבלפטורה
 עמלק מחייח דגבי החינוך שיטח ניחא שפיר לכן המצוה.בכלל
 ג' ד"כ סנהררין בש"ס כדאיחא כולו הכלל על מצוה שזוכיון
 עמלק של זרעו ולהכריח מלך להם להעמיד ישראל נצטוומצוח
 שהכל כיון בראשונה היא מלך ומינוי הבחירה, ביח להםולבנוח
 עמלק, זרע להכריח המלכוח חובח וזה מלך של עניןהוא

 החוכ מוטל יחיר כל שעל עמלק מחיית גכי החינוךומש"כ
 לקושטא אולם כן, כחב עממין ז' גבי וגם עמלק זרעלאבד

 ז' גבי יחיד כל של ההחחייבוח בין יש גרול חילוקדמילחא
 הוא היחיד של החיוב עממין ז' דגבי עמלק מחייח לביןעממין
 גבי אבל ואחד אחד כל על פרטיח מצוה רק מלחמה מתורתלאו

 מלחמה מטעם ג"כ הוא יחיד כל על שיש החיוב עמלקמחייח
 בשלח בפ' ובמכילחא דר, מרר בעמלק לה' מלחמהכדכחיב
 הקב"ה ונשבע עמלק מגזע גרים לקבל שלא זה מפסוקדרשינן
 ונראה יעו"ש, עמלק של ונכד נין יניח שלא שלו הכבודבכסא
 מחוייב אחד שכל ומה לדורוח נוהג בעמלק ה' שמלחמחמזה

 למצוח דמי ולא המלחמה, מהמשכח ג"כ הוא שמםלמחוח
 ישראל איש כל על המוטל פרטיח מצוה שזה עממק ז'החרמח
 מה אפילו עמלק מחייח אבל נקבוח והן זכרים הן המצוהלקייס
 לפי"ז שפיר ממילא מלחמה מחורח ג"כ הוא מחוייב יחידשכל
 זו הנחה לפי ממילא נינהו מלחמה בנוח דלא פטורוחנשים
 דבז' עמלק, למלחמח עממין ז' מלחמח בין ההבדל הכליחורץ
 חלק היינו ונקבוח בזכרים רנוהג החינוך כחב שפירעממים
 מחייח גבי אבל מלחמה מחורח לאו יחיד כל על שמוטלהמצוה
 שמוטל מה דגס כיון פטורוח דנשים החינוך שפיר כחבעמלק
 מלחמה מחורח ג"כ הוא שמו אח למחוח ויחיד יחיד כלעל
 ומחורץ עמלק, במלחמח כחיב דר דמדר עדיין פסקהשלא
 מבלי לידו בא אם דרק חכ"ה במצוה החינוך מש"כשפיר

 כשעת שלא כיתיד מיירי דזה 11 מ"ע כטל או הרגו ולאשנסתכן
 בשאר כמו לסכנה א"ע להכניס מחוייב אינו ממילאמלחמה
 המלכוח ודין מלחמה דין מטעס הציבור במצוח אבלמצוח
 המצוה, עצם שזה עצמן לסכן מחוייבים ישראל כלבוראי
 גם מלחמה מצוח גבי דבאמח המנ"ח קושייח שפירומחורץ
 אבל המצוה עצם שזה מטעס עצמן לסכן שצריכין מודההחינוך
 עמלק מלחמח גבי ולכן א"ע, לסכן א"צ יחיד כל על שמוטלמה

 גבי כמו יסתכן שלא זה תנאי החינוך התנה לא תר"גכמצוה
 כולן מחוייבין זו במלחמה שבאמח מפני עממין ז'מלחמח
 ולכן סכנה היא מלחמה וכל מלחמה בחור שהוא כיוןלהסחכן
 שפיר ומחורץ לפיע"ד, וז"ב במלחמה דאינן כיון פטורוחנשים
 מחייח גבי חר"ד במצוה וגם להסחכן בענין המנ"חקושייח
 כמו עממים ז' למלחמח דמי ולא פטורוח נשים שפירעמלק

שביארנו.

 בין לחלק ס"ל באמח הנ"ל מלכים מהל' נפ"ה~הרמב"ם
 עממים דבז' עמלק למלחמח עממים 1'מלחמח

 עמלק במלחמח אבל ואחד אחד כל על מצוה שזה בהדיאכחב
 דגם וס"ל עליו חולק החינוך ובזה כולו, הכלל חובח רקזה

 כלל שהחינוך ומה ואחד, אחר לכל מצוה הוא עמלקבמלחמח
 צד ככל דומים שאינן אעפ"י עמלק מלתמת עם עממין ז'כיחד
 בחובח דומה צד בחר דעכ"פ משום - חכ"ה במצוה היינו-

 בחור אבל מזה נפקעו ונקבוח לזכריס, רק דזה למלחמהציבור
 נפקעו נשים עמלק ובמלחמח חייבח אשה גם עממין בז'יחיד

 להאריך אכ"מ אבל רבריס אריכוח זה בענין לי וישלגמרי.

 רבוח ועוד הטוב בכל מברכו ביקרו חפץ הנאמן ידידוא"ד
 ספרותינו אח ולהעשיר חורה של באהלה לשבח יזכהבשנים
 נעימיס.בדברים

 חופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 קמבסימן
ב"ה,
 ידידי לכבור והמשכה ברביי' וברכהשלום
 מצוה מלחמת לוחם המפורסם הרה"גמכובדי
 הולנדר רוד מו"ה תוה"ק כבוד עללהגן

 נ"י בברונקס רבשליט"א

 בארץ מהשטחים נסיגה של הענין אח לכאר שאלחובדבר
 מבט מנקודח הימים ששח במלחמח שנכבשוישראל
ההלכה.
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תשובהו

 בעוה"ר כי שכר לקבל דרוש בבחינת רק הוא לדעתי העניןכל
 התורה דעת עם מתחשבים אינם ישראל מדינתמנהיגי
 בנו ויקוים ותושיה בעצה ממרום רוח עליהם יערהוהשי"ת

 ה'. את דעה הארץ ומלאה הכתובמאמר

 מלחמת ואיזה בהל"א כתב מלכים מהל' בפ"ההרמב"ם
 ועזרת עמלק ומלחמת עממים ז' מלחמת זהמצוה

 מקומו מקור הביא הכ"מ ומרן עליהם, שבא צר מידישראל
 מצוה במלחמת בד"א יהודה ר' אמר דמ"ד סוטה מש"סטהור
 וכלה מחדרו חתן אפילו יוצאין הכל חובה במלחמתאבל

 ד"ה לכנוש יהושע מל"מת רבא אמר בגמרא ולהלןמחופתה.
 למעוטי פליגי כי רשות ד"ה לרווחא רוד בית מלחמתחובה
 רשות, לי' קרי ומר מצוה לי' קרי מר עלייהו ליתו דלאעכו"ם
 ועמלק עממים ז' למלחמת שקרא הרמב"ם על הכ"מ תמהולכן
 פסק דרבינו קושייתו מתרץ והלח"מ חובה, קראה ולאמצוה
 בית דמלחמת ומצוה רשות מילי תרי רק ליכא ולדידהוכרבנן
 מצוה הוי יהושע ומלחמת רשות רק הוי עכו"ם ולמעוטידוד

 כז' אינו אם ישראל ארץ כינוש הרמב"ם לדעת לפי"ויעו"ש,
 ליתו דלא עכו"ם בלמעוטי אפילו רשות מלחמת הויעממים
 לכבוש מצוה עממים משאר דגם ס"ל הרמב"ן אולםעלייהו,
 מהראשונים הרבה דעת וכן מצוה כמלחמת והוי ישראלארץ

כהרמב"ן.

 תכ"ה במצוה החינוך שכהב עפי"מ לפיע"ד לומר ישדעפי"ז
 לידו שבא דמי להחרימם דמצוה עממים שבעהגבי

 עשה בטל הרגו ולא בדבר שיסתכן מבלי להרגו ויכול מהםאחד
 נשמה, כל תחיה לא עליהם שנאמד לאו על שענר מלבדוו

 הסכנה מפני נדחים המצוות דכל דנהי דצ"ע המנ"ח ע"זוכתב
 לא דהתורה וידוע עמהם להלחם ציוותה התורה זו מצוהמ"מ
 במלחמה הטבע ובדרך ברמב"ן כמבואר הנס על דיניהתסמוך
 גזרה דהתורה חזינן א"כ מלחמה בעת הצדדים משנינהרגים
 הזה במקום סכנה דחויה א"כ סכנה דהוא אף עמהםללחום
 דכל ולפי"ז עכ"ד, שיסתכן אעפ"י אותו להרוגומצוה

 דהתורה נפש לפיקוח למיחוש ליכא. מצוה מלחמתשמלחמתו
 מלחמת דהוא למ"ד בני"ד גם למימר איכא ממילא בזהרחתה
 שעל אפילו אחור לסוג ואסור נפש דפקוח דין בזה ליכאמצוה
 בני"ד יותר ועוד ח"ו, מלחמה של מחשש אפילו מארצינואחד

 שכבר אחר אבל הארץ לכבוש מלחמה לערוך הואדלהמנ"ח
 מלחמה יערכו שמא מחשש להם למסור לפנינו הארץנכבשה

 לצאת שמצוה מודה הרמב"ם גם בזה מגן מלחמתנגדינו,זהו
 בש"ס ומבואר בידינו כבר שנכבשד הארץ על לדגןלמלחמה
 יחטיאו פן בארצך ישבו לא הפסוק על דדרשינן דמ"הגיטין
 שלא עליו שקיבל בעכו"ם יכול תניא ל"ג( כ"ג, )שמות ליאותך
 וגו' אדוניו אל עבד תסגיר לא ת"ל מדבר הכתוב ע"זלעבוד
 דכבר צ"ל דע"כ המטרשים וביארו יעו"ש, בקרבך ישבעמך

 כל תחיה בלא הוזהרו כבר הרי דבלאה"כ ישראל עםהשלימו
 וכ"פ ישראל, בארץ להושיבם שלא מוזהרים אבלנשמה,

 תקיפה ישראל שיד שבזמן עכו"ם מהל' בסופ"יהרמב"ם
 למסור לומר ס"ר ואיך בינינו עכו"ם להניח לנו אסורעליהם
 בארצך. מטבו דלא תורה איסור על ולעבור ה~ראל עיירותלהם
 תקיפה די ידינו אין ישראל בארץ דרים שכבר הערביםועל
 שלא העולם כל מפני מפחדיס אנו כי לדאנוננו אותםלגרש
 השטחים להם להחזיר אבל במובן. עי"ז ח"ו אותנוישמידו
 חשש רק העולם אומות מפני פחד של ענין זה איןשבידינו

 סברת וכעין הנ"ל המנ"ח כמוש"כ לומר יש ובזהמלחמה,
 מלחמה דסכנת ה דמ" נעירובין הנצי"כ הגאון ג"כ כתכהמנ"ה
 אבל הדין מצד י"ל זה כל יעו"ש, סכנות לשאר דומהאינה

 היכן עד ולדעת ראש בכובד זה ענין לדון צריכיםלמעשה
 וד"ל. מגיעיןהדברים

 לתרץ כתב ישראל חמדת בספרו דן מאיר ר' הגאוןאמנם
 ס"ל הרמב"ן גם דלרעתו וכתב המנ"חקושית

 אם באו"ת שואלין היו מצוה במלחמת דגם ס"ל ולכןכהחינוך
 את לסכן מצוה ליכא יצליחו לא דאם יצליחו אם והיינוילכו
 כן כמו נפש פקוח מפני נדחית כולה התורה דכל וכמועצמם

 שפיר סומכין וע"ז באו"ת, שאלה צריך ולכן מצוה,המלחמת
 יעו"ש. עת'דות להגיד דק הדין את לברר דאינו כיון האו"תעל
 ז' דמלחמות כתב החינוך דהרי המנ"ח רברי צרקו לפיע"דאבל

 עליהם שבא מצר ישראל עזרת ומלחמת ועמלקעממים
 בכל זו מצוה ונוהגת מבי"ד רשות ליטול א"צ אלובמלחמות

 מש"כ הביא ואח"כ להרגם, כח לה~ראל שיש זמן ובכלמקום
 יעו"ש, לדורות נוהג ואינו לרורות נוהג של המובןהרמב"ם
 לשאול או"ת לנו אין הרי זו מצוה נוהג בזה"ז גם אםממילא
 וממילא מלחמה דע"י עכצ"ל אחריהם לרדוף מצוה ואםקודם,

 המנ"ח. דברי וצדקו נפשות סכנתיהי'

 העומד דבר לך אין דהרי להעיר כתבתי שלי המנ"חובגליון
 ולפי דמים ושפיכות וג"ע מע"ז חו,ן נפש פקוחבפני

 ראינו ולא עממים ז' מלחמת דהיינו אחד דבר עוד יש הר~דבריו
 במצות יעבור ואל יהרג דברים הג' שמלבד לומר מקוםבשום
 עכשיו ישראל של מגן מלחמת הוא אחרת אמנםאחרות.
 ישראל ארץ גבולות על להגן רבה מצוה באמת שהואבזמנינו
 דכאשר כארץ היושבים דאנשים חזי על להגן מגן מלחמתווהו
 על להגן להלחם צריכים ישראל את להתקיף ח"1 האויבבא

 א"ע להציל גם אלא אחרים את להציל רק לא והמצוההנפשות
 את יתקוף שלא האויב מן היא הסכנה כאשר לכן הסכנה,מן

 שכל וכיון באויב, ולהלחם להתגונן ישראל כל על מצוהה~ראל
 מחוסתם וכלה חתן אפילו בזה לכן בסכנה הוא ואחדאחד

 נפש פקוח הרי בזה קשה ולא בסכנה בעצמם שהם כיוןיוצאים
 לכן א"ע להציל הוא נפש הפקוח אדרבא דהרי המצות כלדוחה

 חייו. על להגן מישראל אחד כל עלהמצוה

 ומה בדבריו צודק דהמנ"ח נראה הזה נדבר נתבונןדכאשר
 דמים ושפיכת וג"ע ע"ז דברים בג' רק אמרינןדלא

 בפשיטות י"ל עממים ז' מלחמת גם חשוב ולא יעבור ובליהרג
 נמשם את למסור מחויבים מיתה בודאי הם הנזכרים דבריםדג'
 לחייו סכנה דבר ספק רק והו ועמלק עממים ז' במלחמתאכן
 נפשו על להמלט יוכל לא שמא האוייב כנגד הלוחם אחד כלשל
 להרגו ויכול מהם אחד לידו בבא החינוך כמוש"כ ביחידוזהו
 חייו, את שמסכן במקום אפילו ולהמנ"ח להסתכן,מבלי

 הוא בקרב העומד אחד כל הדי לוחמים שדנים היכאובמלחמה
 בג' כמו יעבור ואל יהרג בגדר זה אין וממילא סכנהבספק

 הנ"ל.דברים

 ישבו ולא תחנם, לא לאוץ כמה איכא שטחים להם למסורלכן
 ולשיטת כידוע הארץ מן ע"ז ביעור של ענין וגםבארצך

 והורשתם נ"ט ל"ג, )במדבר מסעי פרשת התורה עלהרמב"ן
 הוא הארץ כבוש ר' מצוה המצות בספר וכ"ה וגו'  הארץאת
 אסתר והמגלת מצות, תרי"ג בין זה מונה אינו והרמב"םמ"ע
 תרי"ג בין מנאה לא שהרמב"ם דמה וכתב הרמב"ן עלהשיג
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 בימי רק נהגה לא וישיבחה הארץ ירושח שמצוח לפי הואמצוח
 שגלו אחר אבל מארצם. גלו שלא זמן וכל ודוד ויהושעמשה
 המשיח. בוא עח עד לרורוח נוהגח זו מצוה אין ארמחםמעל

 דהרמב"ן הרמב"ן על אסחר המגלח השיג נקורוח שחידבעוד
 וישבחם הארץ אח והורשחם חורה ראמרה רמהכחב

 הארץ אח והחנחלחם אוחה לרשח הארץ אח נחחי לכם כיבה
 רק ליחא בפסוק ב. ]נ. ל"ג( )במרבר לאבוחיכם נשבעחיאשר

 ליתא[ לאכותיכם נשכע אשר המלים אכל הארץ אתוהתנהלתם
 כמו ומצריה בגבוליה כולה ישראל ארץ הזו במצוה להםופרט
 ובשפלה בהר בערבה שכיניו כל ואל האמורי הר ובאושאמר
 מקום ממנה יניחו שלא ז'( א' )רברים וגו' הים ובחוףובנגב
 כאשר רש עלה המרגלים בענין יחעלה אמרו מצוה שזווהראיה
 הפסוק כאן ]גם כ"א( א' )רברים חחח ואל חירא אל לך ה'רבר
 לאמור ברנע מקרש אחכם ר' ובשלוח עור ואמרו ברקרוק[שלא
 לא וכאשר כ"ג( ט' )רברים לכם נחחי אשר הארץ אח ורשועלו
 שמעחם לא וכן ה' פי אח וחמרו כחוב הזה במאמר לעלוחאבו

 קורק שחכמים הוא זו והבטחה יעור לא מצוה שהואהוראה
 כחב ואח"כ - בזה שהאריך עיי"ש - מצוה מלחמחאוחה
 ארץ רירח והיא בה הפליגו שחכמים המצוה כי אניואומר
 בעיניך יהי' בחו"ל ודר ממנה היוצא כל שאמרו ערישראל
 לאמר ה' בנחלח מהסחפח היוס גרשוני כי שנאמר ע"זכעובר
 הטפרי ולשון וכו' י"ט( כ"ו )שמואל-א' אחרים אלהים עבורלך

 אחי בן חנניה ור; חרש בן מחיא ור' בחירא בן יהודה בר'מעשה
 וזכרו לפלטיא והגיעו לארץ חוץ יוצאין שהיו נחן ור' יהח2ער'
 וקרעו רמעוחיהס זלגו עיניהם אח וזקפו ישראל ארץאח

 לעשוח ושמרח בה וישבח וירשחה הזה המקרא וקראובגריהם
 עכ"ל. המצווח כל כנגד שקולה ישראל ארץ ישיבחואמרו

 שרק הרמב"ן על להשיג אסחר המגלח בחחילה שכחבמה
 אין לדורוח בגלוח אבל זו מצוה נהגד ויהושע משהבימי

 נאמר ראם מאד לי חמוה המשיח ביאח ער נוהגח זומצוה
 לרורוח נוהגח אינה 11 הרי הזמנים מן בזמן נוהגח שאינהדמצוה
 יהי' לא לרורוח נוהגוח ואינן בארץ החלויוח המצוח כללפי"ז
 מצוח כמה מונה בעצמו הרמב"ם והרי מצות החרי"ג ביןנמנים

 נוהג זה מה רבינו שהגריר קפ"ז במצוה ועיין בארץ,החלויוח
 עמלק ומחייח עממים ז' הריגח גבי מש"כ עיי"שלרורוח
 ועל מקרי לדורוח נוהגח המצוה מ"מ זכרם אבר שכבראעפ"י
 אלינו שחשוב ישראל ארץ ישיבח מצוח וכמה כמהאחח
 המג"א כחב ועוד היא. לדורוח נוהגח בוראי המשיחבביאח
 דקי"א כחובוח בש"ס דאיחא מה לפי נצטווינו אדרבא כיהנ"ל
 מן והוכיח בחזקה הארץ אח לכבוש ללכח באומוח נמרורשלא
 יעלו שלא בו ודרשו וגו' ירושלים בנוח אחכן השבעחיהפסוק
 שהמצוה אמר לא הרמב"ן כי חמוה כן גם זה בחומה,ישראל

 זה כי הארץ לכבוש כחזקה לעלוח באומוח למרוד ישראלעל
 לעלוח כושר שעח לנו שיהי' שבזמן אמר רק יצליח לאבוראי
 וכמו כורש בימי כמו המדינוח ברשיון חורבוחיהולבנוח
 לעלוח אנחנו מצווים המאוחרוח האומוח באישורבזמנינו
 רבינו בשם כחובוח בסוף החוס' שכחב ומה עפרה, אחולחנן
 המהרי"ט מש"כ ידוע ישראל בארץ לרור מצוה אין רעחהחיים

 עברים מהל' בפ"ח פסק הרמב"ם והרי זה כחב טועהשחלמיד
 לעלוח רבו אח כופין ישראל לארץ לעלוח שאמר רעברהל"ט
 פסק מלכים ובהל' עכו"ם ביד שארץ בזה"ז גם נוהג זה ודיןעמו

 על להשיג המג"א כחב עור לעולם, ישראל מארץ לצאחראסור
 שיצאו בזמן בכו החנאים רגרולי מהספרי שהביא מההרמב"ן
 ואמרו לעשוח ושמרח בה וישבח וירשחה המקרא וקראולחו"ל

 ע"ז וכחב המצווח, כל כנגר שקולה ישראל ארץשישיבח
 זה מקרא לקהם בידם הי' שלא זה על די' שבכו דמההמג"א
 בגריהם אח שקרעו ממה ודראיה בכו זה על חרב הי'שהביח
 נוהגח 11 מצוה שאם מחאבלים והיו בכו החורבן שעלשנראה

 היו עחה גם והלא בגריהם וקרעו בכו למה החורבן לאחרגם
 בכייחם עיקר כי יראה הספרי בלשון המעיין לקיימה,יכולים
 ששקולה בפירוש אמר שהרי ישראל ארץ אח שעזבו עלהיה

 רברי על יד השג בכרי אין לכן המצוח ככל ישראל ארץישיבח
 אמת. ותורתו אמת ומשההרמנ"ן

 הקדוש הגאון בשם קו' הביא ישראל חמדח בס' רמ"רדהגאת
 ארץ דישיכת הרמכ"ן לשיטת שהקשה 1"להרי"מ

 למשה נאמרו מצווח חרי"ג ראמר שמלאי לר' מ"ע הואישראל
 מה מפני די"ג סוטה בש"ס דרש בעצמו שמלאי ר' רה,ימסיני
 הוא מפריה לאכול וכי ישראל לארץ להכנס רבינו משהנחאוה
 ואין ישראל נצטוו מצוח הרבה משה אמר כך אלאצריך

 שיחקיימו כדי לארץ אני אכנם 'שראל בארץ אלאמחקיימין
 עשה מצוח הוא ישראל ארץ רישיבח נאמר ואם ירי. עלכולן
 ישיבח מצוח לקיים רבינו משה דרצה בפשיטוח דרש לאאמאי
 לא שפיר וא"כ מצוה זה ראין ס"ל שמלאי רר' ע"כ אלאהארץ
 כחב ע"כ מצוח, חרי"ג בכלל זו ראין זו מצוה הרמב"םמנה
 הארץ אח רוהחנחלחם מקרא הוא הלימוד רכל רכיון בזהלחרץ
 הארץ ישיבח מצוח עליהם אין בארץ חלק נטלו לא לויח2בט
 החלויוח מצוח לקיים רצה רבינו רמשה שמלאי ר' ררשולכן
 כיון רבינו משה על אין הארץ ישיבח מצוח עצם אבלבארץ

 בארץ. חלק לו היה ולא לוי משבטשהוא

 פסק הרמב"ם רהרי יפה עולה אינו רחירוצו בזה לידד;גראה
 רכהניס בטופו י"ז הלכה שני מעשר מהל'בפי"א

 ערי להם יש בארץ חלק נטלי שלא שאעפ"י מחוודיםולויים
 ור' מאיר ר' בזה פליגי שני מעשר מהל' בפ"ה ובמשנהמגרש
 נטלו שלא לפי מחוורים אינם ולויים כהנים ס"ל מאיר דר'יוסי
 מגרש ערי להם שיש לפי רמחוודים ס"ל יוסי ור' בארץחלק
 להם שיש מקרי המגרש ערי רע"י יוסי כר' פסק הרמב"םלכן
 ישראל ארץ ישיבח מצוח ג"כ עליהם יש ממילא בארץחלק

 מגרש, ערי להם היה מ"מ בארץ חלק לקחו לא ששבטואעפ"י
 לקיים רצה רבינו רמשה שמלאי ר' דרש לא למה קשהואכחי
 אך מגרש. ערי להם היה דשבטו כיון ישראל ארץ ישיבחמצוח
 ויובל שמיטה מהל' בפי"ג הרמב"ם שכחב דלפי"מ לומריש

 על אין רבריו לפי ממילא מלחמה ממצוח נפקע לוי רשבטהל"ז
 כיבוש במצוח נכללים ראינם הארץ ישיבח מצוח לוישבט
 להם לחח ישראל על חוב זהו מגרש ערי שנוטלים ומההארץ
 אולם לומר יש כן הארץ, אח לרשח מצוה עליהם איןאבל

 השואל רמש"כ כחב ג' אוח חנ"ו סי' יו"ר נזר אבניבשו"ח
 בפ"א הרמב"ם רהרי אינו דזה כיבוש משום הוא ישיבהדמצוח
 יש למ"ד מעכו"ם הקונה ישראל גבי להיפך כחב חרומוחמהל'
 יהיה איך כיבוש משום המצוה ואם יחיר כיבוש מקריקנין

 על אסחר המגילת קושייח שמחרץ מה יעו"ש היחיר עלהמצוה
 בעשה עובר ישראל לארץ מבבל העולה למה רא"כהרמב"ן
 לחדש רשאי נביא אין הלא וגו' יהי' ושמה יבואו בבלהמרכחיב
 היא דהמצוה הרשב"ש בחשובח שכחב מה פי ועל מעחהרבר

 יעלה שלא והנשבע מצוה של הכנה רק היא והעליההישיבה
 כשהנביא ולכן המצוה אח לבטל נשבע חשיב לא ישראללארץ
 העליה ראין כיון החורה מצוח נגר זה אין מבבל יעלו שלאאמר

 לעלוח. שלא האיסור שפיר וחל כללמצוה



 קמ"ד קמ"ג, קמ"ב, סי' הו"מ שו"ת ת יבקצד

 דהעליה לומר אפשר דאיך לי מוננים לא הדשב"שודבךי
 מצוח לקיים אפשר איך רא"כ מצוה הכשר רקהיא

 ולפי לארץ בחו, שדר מי של עליה ע"י לא אם האר,ישיבת
 מפני השבועה חלה כלל אשה ליקח שלא שנשכע מידכריו

 פרו מצוח לקיים א"א והרי למצוה הכנה רק המהשהלקוחין
 והכ"ח המצוה, את לכטל נשכע וה הרי א"כ אשה בלאורבו

 אשה לישא שלא בנשבע האו"ז חשובח הביא רכ"חבסוס"י
 קיים בשכנר אפילו כלום בדבריו אין אשחו מוח אחראחרח
 חנח אל ולערב זרעך זרע בבוקר משום חיוב לו יש ערייןפ"ו
 ולהמנ"ח שם ובש"ך ח' סעיף רל"ט סי' ביו"ד ועייןידך,

 עצם ולא מצוה הכשר היא הבעילה רגם שחידש א'במצוה
 יכולה שפיר רבריו ולפי המצוה היא הבנים לידח ררקהמצוה
 הרשנ"ש דנרי. ולפי מצוה הכשד רק שזה כיון לחולהשבועה
 כחב נזר האבני הגאון וגם בזה צ"ע אבל עליה, מצוח גביהנ"ל

 נזה. וצע"ג נפשיטוחכן

 הפסוק על שכחב בחקחי פרשח החורה על ברמב"ןדעיין
 שהוא כ"ו( )ויקרא בה היושבים אויביכם עליהושממו

 את מקנלח אדצינו שאין הגליוח בכל מבשרח טובהבשורה
 ככל תמצא לא כי לנו והכטחה גרולה ראיה זו וגםאויבינו
 והיא מעולם נושבח ושהיחה ורחבה טובה היא אשר ארץהישוב
 וכולם ולשון אומה קכלה לא ממנה יצאנו מאז כי כמוהחרנד

 ידם. לאל ואין להושיבהמשחדלים

 נבואח על שכחב מכוח מסכח סוף אגרוח בחידושידעיין
 עיים תרושלים חחרש שדה ציון בגללכם לכןאוריה

 לאחר שממה חהיה שהארץ נחמה ג"כ שזה ג'( )מיכה וגו'חהיה
 עדוח ג"כ וזה לכבשה לישראל נוח וחהיה שם ישראלשאין

 זמן עד מיושבח ירושלים חהיה שלא זכריה שללנבואחו
 וגו' וזקנוח זקנים ישבו עוד נבואחו שחחקייםהגאולה

 בה רוח נחח ליח2ביה וידיה הגאולה בזמן ירושליםשחחיישב
 שמו. יחברךממנו

 בזה הרבה להאריך תש ענין באוחו לענין מעניןנמ~סכתי
 השטחים בדין בזה כחבחי אחר ובמקום אכ"מאבל

 החליוח מצוח בענין דינם מה עכשיו ישראל שבידהחרשים
בארץ.

 אתנו ולא נכיא עוד אין ראינו לא אותוחינו בעוה"רדעתה
 לכן וחומים אורים ולא סנהדרין לנו ואין מה עדיודע

 בציון השוכן העם אבל ישראליח כלל שאלה שהואאעפ"י
 וכמה המרחפח הסכנה יוחר מרגישים המה וצדיקיהוגדוליה
 ארץ גרולי על לכן ה' מזבח על העלו קרבנוח וכמהמלחמוח
 רק הוא בזה דברינו וכל דעחם לחווח הרשוח להםישראל
 כבר זה דדבר לומר יש ואפשר טבין, דאורייחא פטפוטיככחינת
 זכאי בן יוחנן רבי בין הביח חורבן בזמן התנאים גדולינחלקו

 דנ"ו. גיטין בש"ס כדאיחא עקיבא רביובין

ידידו,
 ליעבעס אייזיקיינהק

 תשל"ד. טנתח"י

*

 שראשי בישראל דהאידנא המצכ לפי אם שאלתודבדכר
 אם כידם ניתן המדינה רסן וכל דתיים אינסהממשלה

 עם החחשבו לא שהמחוקקים הממשלה לחוקי לצייחמחתיבים

 מחוקי גרע ולא דינא דמלכוחא דינא דקיי"ל כיון חוה"קחוקי
 להם. לצייח שמחוייבים מדינוחשאר

תשובה:

 למוכסין דנודרץ המשנה על דכ"ח בנדרים הר"ןהנה
 דמלכוחא דינא שמואל והאמר החם בגמראדמקשינן

 וכתנ מאליו העומד במוכס ינאי ר' רבי בשם ומחרצינןדינא

 שמואל אמר עכו"ם במלכי דדוקא החוס' בשם זה עלהר"ן
 לא אם להם לומר ויכול שלו שהאר, מפני דינא דמלכוחאדינא
 לפי לא ישראל במלכי אבל האר, מן אחכם אגרש מצוחיחעשו
 הרשנ"א גיכ כחב וכן בה. שוחפין ת2ראל כל ישראלשאר,

 מ"ד סי' נחו"מ החח"ס הגאון אולם חרל"ז, סי' בח"אבחשובה
 שנחחלקה כיון שלהם הארץ שאין ישראל במלכי שאףכחב

 כרצונם עליהם מקכליס וחוקיו נימוסיו כל מ"מלשנטים
 אכל החורה לדיני מחנגר כשאינו זה כל ומ"מ גמורה;במחילה
 אומוח למלכי אפילו אזי בהדיא שכחבה חוה"ק לריניכשמחנגד
 טובי ז' ובענין ישראל, למלכי ומכש"כ שומעים איןהעולם
 ל', סי' ח"א שאל חיים בשו"ח החיר"א מש"כ עייןהעיר

 בשם ח"פ בסי' ב"ב בש"ס המרדכי מש"כ הבאחי אחרובמקום
 העולם בחיקץ בזה מש"כ ועיין בזה, להאריך ואכ"מראכי'
 זה ברבר להאריך ואין ג' אוח רל"א בסי' המהרש"םלהגאון
 אומר לא אם לי ואוי אומר אם לי אף הללו רבדבריםכידוע
 סך ח"א במבי"ט וכ"ה רמ"ט סי' הריב"ש בשו"ח ועייןוד"ל,

 נחכמה ידועים להיוח צדיכיס העיר טובי רז' שכחבופ"ד
 שגם אמר ז"ל הנקין מוהרי"א המנוח הגאון וידירי חטא.ויראח
 ומסחמא המדינוח, כבכל רינא דמלכוחא רינא ישראלבמדינח

 חוה"ק. לדיני מחנגדים שאינם בדיניםכוונחו

ידירו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצהקהק'

 קמדסימן
ב"ה,
 ירידי לכבוד והמשכה ברביי' וברכהשלום
 צמ"ס חו"ב המובהק הגאון הרב ה"המכונרי
 מאיר אסרהם מוה"ר כש"ת הבושסערוגת

 פינה וכעת הוניאד הגאבד"ק שליט"אאיזראעל
 עיני המאיר יע"א נ"י ברוקלין נעיריקרה

 המחוכמים. כחינוריוחכמים

 שבו המאירי ילקוט הגרול ספרו כנה נידידוחאחדש"ת

 בו ומצאחי בהערצה קבלחי שליט"א כח"רכבדני
 הראשונים הדורוח גדולי העלו אשר מכל חמדה כלי כלאוצר

 לאוצרו, מלהכניסו גדול ורבר קטן דבר הניח לאוהאחרינים

 י בא
 קמגסימן

 להנ"לשנית



קצה י ב4ש קמ"ר סי' חו"משו"ת ת יב

 צצים ולדוסיף חורה של באהלה לשבח יזכה בשנים רבוחועוד
 חושי' ושוחרי חורה אוהבי כל לב לשמחח לחוה"קופרחים
 מוחר אם שאלחו ובדבר הרעח. וחחרבה רבים כו ישוטטולמען
 שכל כידוע המשפט ביח של ברזשורי להשחחף חוה"קעפי"ד
 כיון בזה להשחחף כפעם פעם מרי נקראים המדינהאזרחי
 לו מוחר אם חרדי מעו"ר נשאלחי וכבר נפשוח, דיני שםשדנים

 דיני שם שדנים המחוזי המשפט בביח שופט להיוחלהשחדל
נפשוח.

 :תשדבה

 או לשבט אם הדין חוחך שהוא שופט בין גדול חילוק ישהגה
 רק העונש חוחכים אינם המה כי הרזשורי וכיןלחסד

 הרוצח בכלל הוא הנאשם אם המעשה דרגח אח שוקליםהמה
 אח חורצים אינם אבל ב' או א' בדרגא פושע הוא אם או לאאו

 והנראה השופט. מעשה זה כי הפושע של עונשו ואחמשפטו
 בזה.לפיע"ד

 נפשוח ההורגים כל כחב הל"ו מלכים מהל' נפ"גהרמב"ם
 בעד אפילו החראה בלא או ברורה בראיהשלא

 ולחקן להרגו רשוח למלך יש בשגגה שהרג שונא אואחד
 הנה העולם. רשעי יר לשבר וכו' צריכה שהשעה מה כפיהעולם
 מעשה החם דאיחא הל"ג דסנהדרין בפ"ו בירושלמי הוא זהדין

 לכלבה נזקקין אדם בני שני וראה בדרך מהלך שהי' אחדבחסיד
 דוד ומרן עלן ומסהיד אזיל חסידה גברא דו ידעין נןאמרין
 רינו ונגמר עליה אסהידו עלוי וניסהחו ניקרמיה אלא לןקטיל
 יחירחי כלב מיד נפשי מחרב הצילה אמר שדוד הואליהרג
 מבואר חסיד, של מכלבו מכלב אוריד מחרב כ"ב()חהלים
 ולאו אחד עד עפ"י מיחה בעונש לענוש המלך לדור הי'דרשוח
 האו"ש והגאון עריוח. בעניני אפילו רק רציחה בענינידוקא
 מדין להרגן רשוח הי' לגנכים ראף הסועלים פרק מרישהביא

 נתיר אחד עד ע"י האם שהקשה יעו"ש העולם, לתיקוןהמלכות
 מהל' בפ"ו הרמב"ם שפסק עפי"מ לחרץ כחב לכן להריגהגופו
 שהרג הדם גואל גם לכן אחד עד עפ"י נהרג נח רבןרוצח

 רשוח לו יש ישראל מלך וכן עליו נהרג אין אחד בעדלהרוצח
 שמצוה חורניים בחוקים סנהדרין בדיני לדון דדוקאלהרגו
 הדם בנואל אבל עדים שני דבעינן החורה צוחה לדץעליהן
 כמו דינם המדינה לחיקון והוא להם ניחן דרשוח ישראלומלך

 מושכל. ענין שזה וסיים נח לבני הנימוסיח החורהשנחנה

 רוצח מהל' בפ"ב דהנה הרמב"ם בדברי בזה לעיין שישדכ~ה
 בהן וכיוצא הרצחנים אלו וכל הרמב"ם כחבהל"ד

 כדץ להרגם ישראל מלך רצה אם בי"ר מיחח מחוייביןשאינן
 להרגם בי"ד ראו אם וכן בידו הרשוח העולם וחקנחהמלכוח
 כסי רשוח להם יש לכך צריכה השעה היחה אם שעהבהוראח

 לבי"ד רשוח שיש זה לדין מקור כחב הכ"מ ומרן שיראו,מה
 רבי"ד דמ"ו סנדדרין מש"ס מיחה בעונש לענוש שעהבהוראח
 שרכב לאחד סקלו היוונים ובימי החורה מן שלא ועונשיןמכין
 מדין לענוש להמלך כח שיש הדין על אבל יעו"ש בשבח סוסעל

 מרידה הוה דלא היכא מקור שום מרן הביא לא זה עלהמלכוח
 ראיחי אבל מיחה, בעונש לחייב להמלך כח דישבמלכוח
 אח להרוג שצוה אבישלום גבי דמצאנו מהאי לזה מקורבאו"ש
 הצילחו החקועיח והאשה להמיחו דחו רצה זה יבכלאמנון
 וגם הרוצחים בפני לגדור הטלכוח דמדין אלמא סיהבדברי
 במלכוח מורד דמדין הוא מוח בן חבירו ידי על חבירו אחההורג

 חמר אחוחו עבור היה והרציחה מלך בן הוא דגם שם הוילא
 זל. לדין נאמן מקור וזה מלכוח לסררי שייך ולא פרטיענין

 המלך .סמכוח בין מחלק דנ"ל רוצח בהל'דהרמב"ם
 לחקנח המלכוח מדין כח יש דלהמלךלהסנהדרין

 אולם מיחה בדין לענוש המלכוח בריני קבוע רין וזההמדינה
 מלכים ובהל' בקביעוח ולא שעה להוראח רק זה כח איןבבי"ד
 לדון להמלך כח דיש הרמב"ם כחב בהחראה ושלא אחד עדגבי
 משמע צדיכה, שהשעה מה כפי העולם לתק, כדי למיחהאותו

 עד עפ"י המלכוח מדיני להרוג שיכול קבוע דין זה שאיןמדבריו
 ועונשים דמכין כהבי"ד דינו אלא החראה שום ובלאאחד
 הך בין יש גדול דחילוק צ"ל אך המלך, דין כן השעהלצורך
 הרמב"ם מיירי רוצח רבהל' מלכים דהל' להך רוצח דהל'דינא

 שכפתו או והרגהו עבדו ששלח או לחברו להרגו הורגבשוכר
 מיחה חייב דבזה חיה והרגחהו בו וכיוצא הארי לפניוהניחו
 לבי"ד רק ובעדים בראיה גמור רוצח הוא ממילא שמיםבידי
 הרשוח ניחנה המלכוח מדיני להמלך אבל להרגו רשוחאין

 נפש בהורג מלכים דהל' דינא בהך אבל המדינה, חיקוןמשום
 אחד עד אין החורה דמדיני כיון בהחראה שלא או אחדבעד
 בהחראה שלא או הרוצח הוא שהוא גמור בירור כאן יאיןנאמן
 הוא ההחראה עיקר וכל מזיד היה שהוא בזה בירורדלאו

 לרבנן ואפילו מכות בש"ס יוסי כר' למזיד שוגג ביןלהבחין
 אנו אין החראה בלא לדידהו עכ"פ אבל יוסי ר' עלדפליגי
 שאין הרמב"ם כחב בזה לכן לרציחה כוונחו היחה אםיודעים
 י"ל כן שעה, הוראח בחורח רק קבוע מדין להרגו להמלךכח

 הרמכ"ם.בדברי

 תמור דרוצת הל"ט רוצח מהל' כפ"ד הרמכ"ם דכריולפי
 בשום כפרה לו שאין שכעולם עבירוח שארי מכלמאוד

 בע"ז שחטא אעפ"י כאחאב מצינו וכן וכו' שיהרגוהו עדאופן
 דינו ביום גרם נבוח רציחח עון שבחורה עבירוח מכלשחמור
 ברוצח לדבריו ולפי"ז עכ"ל, בירים הרגו שלא ואעפ"ימיחחו
 הורגים אנו שאץ למלכוח למסרו מוחר בהחראה שלאבעדים
 דהוי שם במשנה מבואר כריחוח בחייבי והרי ממש בידיםאוחו
 המדינה למשסט למסרו א"כ מיחחן לקרב ומוחר קטלהבר

 דסנהררין. במשנה המבואר מיחחו ממקרב טפי הוי לאעכ"ס

 כיו"ד הב"ח סש"כ הבאחי קנ"ח סי' ח"א ני"אדבספרי
 יש דלהלכה זה בדין הרמב"ם שיטח לבאר קנ"זסי'

 בכרי בן כשבע חורה מדין מיחה שמחויב מי א( חילוקים, ג'בזה
 בדיניהם רק מיחה חייב אם ב( למלכוח, למסרו לכחחילהמורץ
 לכחחילה כן מורין ואין הוא חסידים משנח לא חורה מדיןולא

 אין אבל בדיניהם חייב אם ג( שאלה, עפ"י אפילו לידםלמסרו
 שאלוהו אם אחר עונש או מיחה חייב אם בבירור יחועיםאנו
 שם בסק"ח והט"ז לכחחילה, כן ומורין לידם למסרומוחר
 דאעס"י בכרי בן כשבע הרמ"א נקט דלהכי וכחב זה דץמבאר
 מוסרזן מ"מ המלכוח חוק מצד אלא מיחה חייב לא חורהדמדין
 בטלכוח ומורד שסושע מי דבזמנינו סיים ולכן יחדוהו, אםאוחו
 יחדוהו לא אם אסילו להם למסור הראוי ומן אוחו מוסריןשלו
 שאר או בזיוסים עוסק כגון עבירוח בשארי מוחזק שהואבמי

 ישראל, לשאר רחוף כמו שהוא כיון סכנה בהם שישדברים
 בשם זה דין כחב ב' סעי' חכ"ה סי' בחו"מ והרמ"איעו"ש,

 ולא עצסו מדעח כן כתב והט"ז מריזבר"ג ומהר"םהנימוק"י
 וצ"ע. הרמ"א דבריזכר



 י 84:2 קמ"ד סי' חו"משו"ת רז 'בקצו
 מלכים מהל' בפ"ג הרמב"ם שיטח עפ"י ישראלדלמלכות

 מדין נפשוח דיני לדון הסמכוח להס ישהנ"ל
 דיש יימר מאן עכו"ם למלכות אבל המדינד בני לטובחהמלכוח
 ואעפ"י ישראל, כמלכות חוה"ק דת עפ"י הסמכוחלהם

 מדיני ולא השעה לצורך רק משפטן אין כן גם ישראלשלמלכוח
 לאוה"ע ולא לעשוח רשוח החורה נתנה להם מ"מהחורה
 אבל המלכוח בשלום תמיד להתפלל מוזהרים שאנחנוואעפ"י

 בדיני המלכוח דין לחזק אבל העולם קיום מפני בתפילה רקזה
 כין הילוק דאק י"ל דמילתא לקושטא אמנם מנלן,נפשות
 בדיניהם, מיחה חייבי לבין מיתות בחייבי ישראלמלכוח

 חני החם דאיחא צ"ד פ' בב"ר שכחב ממה הבאתידבמק"א
 גדולה סנהדרי ירדה יהויקים אח לכבוש נבוכדנצר שעלהבשעה

 לידי אוחו תנו בי מרד יהודה מלך יהויקים להם אמרלקראחו
 כך וכי להו ואמר לך בעי נבוכדנצר ליה ואמרון אזלון אלך,ואני
 אל עבד תסגיר לא כחיב הרי נפש מפני נפש לדתוחעושים
 בכרי בן לשבע זקנך עשה כך לא לי' אמרו כ"ג( )דבריםאדוניו
 מזה הרי יעו"ש, ע"כ ופייליה אוחו ושלשלו ונטלודו עמדווכו'
 המלך דוד זקנו כמו שעשו להחנצל לו השיבו שהסנהדריןממה
 דמיון זה ומה לנבוכדנצר למסרו הם עשו כן בכרי בןלשבע
 לנבוכדנצר מרד רהויקים ישראל למלכות מרד בכרי בןשבע

-הרשע,  במלכוח מורד דין לו היה דיהויקים ביפ"ח עיין 
 דינא עכו"ם של המלכוח מצד מיחה המחוייב דגם מזהמוכח
 דאין דס"ל פ"ח חרומוח בירושלמי יוחנן לר' ובשלמאהכי
 אח שמסרו הסנהדרין עשו שפיר לא או מיחה חיוב ביןחילוק
 שמעון לר' אלא מיתה חייב שאינו אעפ"י לנבוכדנצריהויקים

 למסרו מוחר מיחה שמחוייב מי דרק וס"ל דפליג שם לקישבן
 חטא שלא לידויקים סנהדרין מסרו איך א"כ בכרי בן שבעכמו
 בין חילוק ראין מזה מוכח ע"כ אלא החורה דיני עפ"יכלום

 דמלכוחא רינא מצד או החורה דיני עפ"י מיתההמחויב
 שאין מבואר לעיל המובא הט"ז מדברי וגם עכו"םבמלכוח
 עכוים מלכות לדיני ישראל של דמלכות מדין עובר ביןחילוק
 בפ"ה וברמב"ם פ"ח חרומוח בירושלמי זה דין במקורוגם

 הוא מלכות מאיזה חילוק שום שאין משמע יסוה"חמהלכוח
 שהי1 ארם בני סיעוח חני הירושלמי לשון דזה מיחהמחוייב
 ונהרוג מכם אחד לנו תנו ואמרו גויים להם פגעו בדרךמהלכין
 לא נהרגים כולן אפילו כולכם אח הורגין אנו הרי לאו ואםאוחו
 בן שבע כגת אחד להן ייחדו ואם מישראל אחת נפשימסרו
 שיהא והוא לקיש בן ר"ש אמר יהרגו, ואל אותו ימסרובכרי
 חהב שאינו אעפ"י אמר יוחנן ורבי בכרי בן כשבע מיתהתייב
 עריק מלכותא תבעתיה קושב בר עולא בכרי, בן כשבעמיתה
 אין להן אמרו מדינחא ואקפת אתון ריב"ל גבי ללוד ליהואזיל
 ריב"ל גביה סלק מדינתא מחרבין אנן לן ליה יהבון אתוןלית

 ולא עלוי מתגלי יליף לטוב זכור אליהו ודוה לון ויהביהופייסיה
 נגלה אני ולמסורוח אמר עלוי ואיתגלי צומין כמה וצםאתגלי
 חסידים. משנת חו ליה אמר עשיחי משנה ולא ליהאמר

 מודין אין דלכתחילה וסמם לקיש בן שמעת כר' פסקרהרמב"ם
 דהרי בכרי בן שבע כמו סתם עכו"ם דין דלרשב"ל ונראה כן.לו
 בכרי בן שבע כמו הירושלמי כתב עכו"ם בי' דפגעו מעשההאי
 אם פלוני לנו תנו ואמרו יחדוהו ואם בלשונו כתב הרמב"םוגם
 רפחח ג"כ הרי להם אותו יתנו בכרי בן כשבע מיחה מחוייבהיה
 בן כשבע מיתה מחוייב היה אם ומסיים עכו"ם להם אמרואם
 כמו העכו"ם דין ע"י מיתה מחוייב להם אחד דדין מבוארבכרי
 מעשה מהאי וגם ישראל. מריני מיחה שמחוייב בכרי בןשבע

 ומדן לדיב"ל ועדק מלכותא דתנעתיה נש בד בהאידדיב"ל
 היה נש בר דהאי דס"ל הרמב"ם דברי על בזה כתבהכ"מ
 עוד היה לא ריב"ל בזמן והרי בכרי בן כשבע מיתהמתוייב

 מלכוח דין בין חילוק דאין מבואר "כ א לישראל מלכוחבעוה"ר
 עכו"ס. למלכיישראל

 אפילו לכחחילה כן מורין דאין פסק ד"ימנ"םדאעפ"י
 בירושלמי דריב"ל מעשה האי משום מיחהבמחוייב

 דאפילו וי"א סתם כחב קנ"ז בסי' הרמ"א אולם הנ"לחרומוח
 והש"ך בכרי, בן כשבע מיחה חייב אא"כ למסרו איןבכה"ג
 והט"ז לכחחילה, כן מורין אין דלהרמב"ם ע"ז כחב ט"1בס"ק
 אותו מוסרק שלו כמלכות ומורד שפושע מי דאפילו פסקשם
 שחיי הפושעים כך כל שרבו בזמנינו רואים ואנחנולהם,

 והפושעים העיר ברחובוח ללכח וסכנה גמור הפקרהאנושות
 ונזק פגע מכל יצילנו השי"ח יום בכל מחרביםוהרוצחים
 כמה עברנו התופח שרידי ואנחנו ישראל דלחותוישמור
 הרוצחים לידי ישראל נפש למסור שלא זה בעניןנסיונות
 רבני הזעם שבימי אחרון לדור זאח ותכחב ימ"שהגרמנים
 מהם בקשו זדת שממשלח גדולוח בנסיונות נתנסוישראל
 במספר ולאבדון לשריפה יהודים פעמים כמה להםלמסור
 עברו כ ג" הק' ואני בנסיון ועמדו כולם יהרגו לאו ואםמסויים
 אבוחי בזכוח וב"ה נשגבים ונסיונות הרפתקאות כמהעלי

 נפשי אח מסדחי וכמ"פ ברותי ליפול מבלי דעחי עלעמדחי
 צפורנם מתחח נמלטתי נסים ובנסי לגרדום עי"זונלקחחי
 שם אנשי מקולטרים אנשים וכמה הטורפות החיוח שלהגסוח
 כדאי שאינו מה ועשו ברוחם ונפלו בנסיון לעמוד יכלולא

 יסורי מחמח רק המעשים כל נעשו ח"ו בזדון לא כילפרסם
 חנניא גבי בגמרא כדאיתא ממיחה גרועים דיסורין וידועמות

 למות נפשם רהערו ונצרפו נבחנו אשר ואחר ועזרי',מישאל
 ואלה זכור מזבחות אלה אח יחברך שמו קידוש עלונהרגו
 יחר אח ורחם חוס חמה וכלה אף ושכך והנחם תראהעקדות

הפליטה.

 דאין לפיע"ד נראה שאלתינו בנידת עלה דאתאן למאינחזור
 שדיברנו 6ה מכל שונה ני"ד דהרי כלל מיחחם ביחכאן

 לדעת לכן למיתה להם למסור מותר אם השאלה דהחםלעיל
 לוי בן יהושע דרבי וכהך לכתחילה כן מורין איןהרמב"ם
 דבידים כיון תסידות מידת זה שאץ לו אמר ראליהובירושלמי
 דינא שמצד בני"ד אבל מוחר, זד גם ולהט"ז להם,מוסרין

 מקרב הרעה לבער ולעזור לעשות אזרח כל מחוייבדמלכוחא
 שזה כיון רינא רמלכותא דינא אמרינן בוראי דא ובכגוןהעם
 ולהעניש ומשפטים חוקים לעשות ויכול המדינה לחקנתדוא

 ועחן י"ד, סי' 1' פרק בב"ק ביש"ש כמבואר זה עלהעובר
 קפ"ה שורש המהרי"ק בשם כן שכתב שס"ט סי' חו"מברמ"א
 דיני נגד אינו שזה וכית ע"ל, סוס"י ובש"ך בסמ"עועיי"ש
 בתשובה הרשב"א ומש"כ רינא, רמלכותא דינא בוראיהתורה
 דינא דמלכותא דינא אמרו שלא כ"1 סי' חו"מ בב"ימובא
 מדיני שהם ובדברים דמלכא הורמנא דאיכא במאיאלא

 שמואל שאמר כמו המלוכה משפטי לנו שיש כמו כיהמלכות
 דיניהם וע"ז ידועים דינים להם יש כך ח'( א' )שמואללישראל

 אלא המלוכה ממשפטי אלו אין בערכאות שדנץ רינים אבלרין
 שאם הדיינים בספרי שימצאו כמו עצמן של דיניהםהערכאות

 שם ברשב"א המעיץ ח"1. התורה דיני כל בטלת כן אומראתה
 תקנת של בדינים ולא לתברו ארם שבץ בדברים דמיירייראה

 בדיני כי בזה לדון סמכות שום בעוה"ר לנו שאיןהמרינה
 גם תוקף לזה ויש בזבל"א לדק סמכות עכ"פ לנו ישממונות

 שהוא כיק דינא דמלכותא ד'נא לכ"ע נזה לכןבערכאות
 משפטי כל הי' הביניים בימי כידוע וגם המדינהלתקנת

 לדיני שייכות לזה הי' ולא הנוצרית הכנסי' שלהערכאוח
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 דיני הם הערכאות דיני כל עחה אבל המלכות שלהממשלה
 המדינה של הממשלה מטעם הם ממונים והשופטיםהמדינה
 במק"א כחבחי וכבר כמובן, המדינה לחקנח הוא הכלוא"כ
 כמוש"כ מאוד מסובך דין הוא דמלכוחא רינא שלרהענין
 בספרי בזה הארכחי וכבר צ' סי' חו"מ משה השיבבשו"ח
 כל חובח זהו לדזשורי שנקרא מי בנידק ולכן ק"ס, סי'בי"א
 אינם הם וגם אזרחים בחור חובחם למלאוח המדינהאזרחי
 המה רק להשופטים, שייך רזה עונש שום ומטיליםנוחנים
 וגם אומר שהקטיגור כמו באמח הוא אם דעחם לחוותצריכים
 בזה נשאלתי כבר כאשר שופט להיוח ואפילו העונש,מדריגח
 רק עצמו מדעת המשפט את חורץ דאינו כיון דמותר ג"כנראה
 ובהדיא חפקידו. למלאוח הוא ומוכרח המדינה חוקיעפ"י
 ב"ד ישמעאל ר' גבי דפ"ד ב"מ הפועלים בפרק בגמראמבואר
 אחה מתי עד ליה אמר אליהו ביה פגע גנבי חפיס רהוהיוסי
 הורמנא אעביד מאי לי' אמר להריגה אלקנו של עמומוסר
 בבתי האידנא אבל ישראל גנבי הי' והתם יעו"ש, הואדמלכא
 מותר בודאי לכן נשפטים עכו"ם רוצחי דרובא רובאמשפט
 מזו וגרולה לכך, נחמנה רמעיקרא כיון רמלכא הורמנאלעשות
 ערכאוח ע"י שנעשה בשוחפות או במקח ממונות בדינימצינו
 דכל האחרונים גרולי פסקו סכסוך איזה ביניהם כשישואח"כ
 כיון בני"ד כן וכמו בערכאוח כמו לפסוק צריכים זהענין

 דעחם. כפי לפסוק מוכרח המלכות מטעםשנחמנה

 הא על שכחב בשטמ"ק המובא רפ"ג ב"מ נריטכ"אדעיין
 חפסוהו שמעון ב"ר אלעזר ר' דאמר בגמראדאיתא

 הסנהדרין בזמן ושלא החראה ובלא ערים בלא דדאין והאוז"ל
 בלא להרוג המלכוח ומריני הוא דמלכא דשליחא הכאשאני
 גר שהרג בדוד שראינו כמו העולם לייסר והחראהערים

 שמדיני מכואר יעו"ש, כמותו מלך של ושלוהוהעמלקי
 דילי', בהורמנא נפשוח ריני לדון מוחרהמלכוח

ידידוש"ח,
 חופ"ק ליעכעס אייזיק י?הקהק'

 תשל"א. מנ"אה'

 קמהסימן

 תשל"ג מנ"א ב'ב"ה,

 שנור חיים מו"ה בתורה מופלג מכובריירירי
 בב"א. ת"ו ברק בבני מושבך איתןנ"י

 חסד לך וזכרחי חורה דלחי על שוקד לראוחך מאודשמחתי
 ביהמ"ד חובשי המופלגים מבחורים בהיוחךנעורים

 להוסיף זה בכחך הלאה לך דינקותא, גירסא מז"ל שבמוובצדק
 הי"ד. אבותיך לחפארת לתוה"ק ופרחיםצצים

 ר-ג לי' אמר דל"ז ברכוח הש"ס בדברי הערח אשרובדבר
 הרי המחלוקח בק ראשך מכנים אח מתי ערעקיבא

 הו"ל והיכי במחלוקח ראשו מכניס הוי שיעשה אופןבכל
 שלש יאמר ראם ואדרבה מהמחלוקח עצמו אח להוציאלמיעבד
 כבר כרבים, והלכה ר"ג על דפליגי רבנ! מדברי היפך הויברכוח
 די"ל לחרץ וכתב ה' חפץ בספרו האוה"ח בעל הגה"ק כןהקשה
 שלש של פוטרח אינה שלש מעין רברכה דקיי"ל כיוןדסובר

 ברכוח שלש לברך הו"ל א"כ שלש מעין פוטרת ברכוחושלש
 ומדלא בשלש יוצא ררבנן אליבא דגם רכ"ע אליבא יד"חויוצא
 ולא שלש מעין כמ"ד הוא דסובר במחלוקח א"ע הכניס כןעשה
 מכריע אחה למה ר"ג אמר לכן דשלש סברא לההיא כללחש

 רק מכריע הוא רכן משום לאו דטעמו רע"ק והשיבבמחלוקח
 יעו"ש. כרבים הלכה ורבים דיחיר כללאמשום

 נחן בר"ה שם החוס' דהנה פשוט באופן לשר ישולפע"ך
 וצ"ע ברכוח שלש יברך שרע"ק סבור דר"גכחבו

 לכן וכו' ורבים יחיד של הכלל נגר יעשה שרע"ק כן סבוראמאי
 עשו ב"ש אי במחלוקח די"ד יבמות בש"ס דאיחא עפי"מצ"ל

 ב"ש עשו דלכן בגמרא חירוצא ולחד עשו לא אוכדבריהם
 היו שב"ה אעפ"י מנ"ה טפ' מחדדי שהיו משוםכדבדיהם
 ויש כהמיעוט להכריע יכולים שלפעמים מזה חזינן נגדםהרוב

 מנין, מהרוב גדולים שהם כגון הרוב נגד כדעחם לפסוקמציאוח
 רק לברך כרבנן לפסוק מחוייב הי' ר"ג אם לעיין קמועפי"ז
 מ"1 בפ"ה בעדיוח מצינו והרי לגמרי, רעחו וללטל שלשמעין
 שהיית דברים בארבעה חזור לו אמרו מהללאל בן עקביאגבי

 בני לבנו לו אמר איתא שם במ"ז ולהלן וכו' אב"ד ונעשךאומר
 בך חזרח לא ולמה לו אמר אומר שהייתי דברים בר' בךחזור
 היחיר מפי שמעח ואתה וכו' המרובים מפי שמעתי אני לואמר
 בפיהמ"ש וביחוד זו למשנה הראשונים במפרשיםוראה

 רק כדכריו עקביא עשה למעשה רגם דפירשולהראכ"ד
 האמוראים במחלוקח חלוי זה ובאמח כן, פירש לאהחפא"י
 עשה למעשה דגם ס"ל כהנא ררב רפ"ה סנהדריןשבש"ס
 למעשה, ולא בדבריו עמד להלכה דרק עליו חולק ור"שכרבריו
 למימר איכא ועפי"ז שם, מש"כ מזה לסנהררין בתו"חוראה
 סבור שפיר ולכן הרבים נגד ולמעשה להלכה בדבריו עמדדר"ג
 שהי' כיון התוס' שכתבו כמו כרכות שלש יברך עקיבאשר'

 רע"ק קפץ הלשון בגמרא איתא ולכן ובנוכחוחו, דר"גבאחרא
 ישראל נשיא ר"ג נגר הנימוס מן שלא חמוה דבר שעשהדנראה

 ברכוח. שלש לברך צריך הרין מצד כיבאתריה

 בספרי זה ביארחי כאשר שנויה במחלוקת זה דדברא'ברא
 לבאר בזה הריבור והרחבחי פ"ט סי' בי"אשו"ח

 שבסוף בכללים ג"פ בספר וראה המניח פרק רקמ החוס'דברי
 דבריו על העיר הספקות בקונטרס הקצה"ח והגאוןהספר
 לבטל המיעוט צריכים ע"א של בסנהררין ררק שםומחלק
 יכולים דהמיעוט לי' פשיטא בבי"ד אבל כהרוב ולעשוחדעתם
 בדנדים בדבדיהם להעיד שם כחנתי ואני כדעחם,לעשות
 ד"ז בנדה החוס' דברי לחרץ שם כחבחי זה ובדרךנאוחים,
 יש הרי בחפילין מהו מנודה בגמרא האיבעיא עלשהקשו
 אעפ"י תפילין שהניח הורקנוס בן דר"א מהא האיבעיאלפשוט
 שהוכחחי מה ועפ"י דנ"ח, בסנהררין כמבואר בנידוישהי'
 כלל לנידויו חש לא ר"א דבאמח הנ"ל התוס' קושייחיחורץ
 דשמוחי כב"ש שפסק שנחנדה אעפ"י חפילין שפיר הניחולכן
 גם וכ"כ הר"ת בשם התוס' כמוש"כ כ"ש מתלמידי שהי'היינו

 החוס' מדברי שמשמע כמו לנידויו כלל חש לא והואהרשב"ם
 כן, עשה בעלמא דלצערא שם שכחבו וקרע בר"ה רנ"טבב"מ
 דשמא ראיה אין דמר"א לא ד"ה דט"1 במו"ק גם כתבווכן

 כן. עשה בעלמאלחומרא

 חש כן שר"א אחרת כחבו הנ"ל בנדה שהחוס'אעפ"'
 עכ"פ החוס', ברברי להעיר כתבחי ובמק"אלנידויו

 זה וכעין כמוש"כ, שפיר לחרץ המ הנ"ל ברכות הש"סכרברי
 כנדי דמזבני להנהו שמואל דאמר ד"ל פסחים בש"סמצינו



 י ב14 קמ"ז קמ"ו, סי' חו"משו"ת ת יבקצח
 בגמרא ופריך כר"ש, לכו דרשינא לא ואם אכנדיכי זביניאשוו

 הוה, דרכ אתריה ומשני ס"ל כר"ש שמואל דהא להוולדרוש
 דרב באתרא מ"מ דרב עליה פליג דשמואל דאעפ"י מבוארהרי
 שרע"ק ר"ג הי' סבור ולכן כדבריו שלא לפסוק רצהלא

 המחלוקח. בין ראשו יכניס ולא ברכוח שלש יברךבאחריה

 תמיד, וטובחו רו"שידידו

 החופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

 קמיסימן
 ה,ב"

 הרב לידירי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 יארק בנוא שליט"א א"י מוה"ר כש"תהחו"ב

 א.יע"

 הידוע בהעסק לדיין שנברר היוח שאלחו בדבראחד"ש
 הוכרח שונוח סיבוח מחמת ואח"כ רצונולמרוח

 הדיינים ואם כדין שלא עשה אם הזה הדין מן א"עלסלק
 פס"ד. לחח יכוליםהנוחרים

תשובה:

 לסלק רשאי הי' לא נוטה הדין להיכן כבר ידע כח"ר אםהנה
 מש"ס ומקורו סעי"א י'ב סי' בחו"מ כמבוארא"ע
 נוטה הדין להיכן יודע ואחה דבריהם דמשחשמע ד"וסנהדרין

 מפני חגורו לא שנאמר לכם נזקק איני להם לומר יכול אחהאי
 הרין להיכן יודע דאם נראה הגמרא לשון מפשטוח והנהאיש,
 כן שהדין ברורוח בראיות גמור בירור לו שאין אעפ"ינוטה
 כתנ נסק"א שם הסמ"ע אמנם עצמו, אח לסלק אסורמ"מ
 ועיקר לאלקים המשפט כי מדכחיב א"ע לסלק שאסורהטעם

 הדיין שצריך מדבריו מבואר יעו"ש, דין גמר הואהמשפט
 זקני אולם מי עם הדין ספיקוח שום בלי גמור בבירורלדעח
 אין נוטה הדין להיכן ירע דלא דכיון בזה עליו חולק שםהט"ז
 לכן איש מפני תגורו דלא הלאו אצלו שייך ולא עליו דיקשם

 רובץ ולכן דיין שהוא כיק נוטה הדין היכן יודע מסתמאבודאי
 אצלו נתנרר שלא ואעפ"י איש מפני תגורו דלא הלאועליו

 הט"ז רבינו כרברי משמע הגמרא מלשון ובאמח גמור,בבירור
 הגמרא נקט ולא נוטה הדין להיכן שיודע בגמרא הלשוןדאיחא

 בבירור.שיודע

 על זכוח ללמד שכחב משפט עין בספר ראיחיאולם
 להיכן שיורעים לאחר אפילו מהדין א"עהמסלקים

 כמצוה המנ"ח הגאון דו"ו ממש"כ דילי' ומילי' נוטהרוין
 יכולים פסול או קרוב דינים הבעלי עליהם קבלו דאםחע"1
 דמילחא וטעמא נוטה הדין היכן שידעו לאחר אפילו א"עלסלק
 גבייהו חו וליכא א"ע לסלק יכולים לדון מחוייבים דאינןכיון
 בהודאוח אפילו תורה רמרין דקיי"ל מה ולפי חגורו. רלאהלאו

 משום תקנו ורבנן אנן הדיוטוח ואנן מומחין בעינןוהלואוח
 דמה"ח כיון ולכן עברינן דקמאי דשליחוחייהו לומרנעילח
 כמו ודינן כלל לדון חיוב בודאי כאן ואין לדק פסוליםאנחנו
 לסלק יכולים עלייהו דקבלוהו היכא ראפילו פסול אוקרוב
 להסחלק כן נהגו לא העולם אבל כח"ר על להמליץ כ"זא"ע,

 וכבר המנהג נגד הוא כת"ר שעשה מה לכן הדיןבאמצע
 פסק לתת יכולים הנותרים שהדיינים כתשונה כמק"אביארתי

 ואכ"מ,דין

ירידו,
 ליעבעס אייזיקיצחק

 קמזסימן

ב"ה,
 יוחסין מגזע נעלה מאד וו"ח הרה"ג ידיריכבוד
 סנה שליט"א ארי גור זלמן שניאורמו"ה

 יע"א. נ"י בבדוקליןיקרה

 יחד וישבו וזבל"א בזבל"א שדנו ד"ח בעסק שאלחובדבר
 וכל ראש בכובד יחד ונו"נ הצזק-ים של טו"חלשמוע

 ובאו חוו"ד הביעו והדיינים טענוחיהם הציעו מהצדדיםאחד
 ההחלטה חוכן בכת"י כחב מהדיינים ואחד מסקנאליד

 א"ע, וסילק האמח דיק ברח ואח"כ הבי"ד כל עליושהסכימו

 כחבו ביניהם החלטה הי' שכבר כיון הנשארים הדייניםושני
 מגו חרי שגם בע"פ ביניהם המדובר שהי' כיון בשניםפס"ד
 בחח"י בירורין שטרי נכחבו וגם פס"ד להוציא יכוליםחלחא

 פס"ר. להוציא עשו כדין אםובקגא"ס

תשובה:

 לסלק להדיין לו שאסור היכא מיבעיא לא בזה ליהנראה
 לגמור הנוחרים השנים יכולים דודאי מהדיןא"ע

 שרואה אחר נשכר חוטא ויהא הדין מדח לקתה דאל"כהדין
 שיתפרדו כדי א"ע יסלק אחת בדעה עמו אינם הדייניםשרוב

 נראה מ"מ א"ע לסלק לו שמוחר היכא אפילו אלאהחבילה
 פס"ד, להוציא השנים שיכולים סק"ה ח"י בסי' הש"ךמדברי
 פ"ק מהג"א הוא ד' בסעי' המחבר שכתב זה ריןדמקור

 לדין שישבו שלשה ח"י ובסי' י"ב סי' בב"י המובאדסנהדרין
 דמעיקרא כיון הדין לגמור יכולים השנים אין א"ע אחדוסילק
 סי' בחו"א הרשב"א רברי הביא והב"י יחבו, דשלשהאדעתא
 הדין לחחוך יכולים השנים אין מהם אחד דבמסתלקק"ד

 משא ומתוך כלל מתוך רק מקום בכל רוכ דאין הרברוהסניר
 הי' שלא כיון רוב הוי לא הכלל מחוך הנפרד רוב אבלומחן
 וכחב הב"י על השיג בד"מ הרמ"א אולם בזה, ומחןמשא
 איך שיודע טרם א"ע סילק דהדיין היכא רק כחב לארהג"א
 שכבר כיון הדין לגמור יכולים השנים אין ובזה נוטההרין

 אפשר נוטה הדין היכן כבר ידעו אם אבל בשלשה,התחילו
 כוחב והוא שם בב"ח ג"כ וכ"ה בשנים אח"כ לגמוררמוחר
 בשנים לגמרו מותר נוטה הדין להיכן ידעו דאםכודאות
 הרי חלתא מגו חרי אפילו חלחא כדשיימא ע"ז בסוףוכראיחא
 כיון מ"מ א"ע לסלק להריין לו רמוחר היכא דאפילומבואר
 פס"ד להוציא יכולים נוטה הרין היכן ידעו כברשדשנים
 להדיין אסור דלהב"י והרמ"א הב"י פליגי ובזהבשנים,
 פליגי והב"ח והרמ"א נוטה, הדק להיכן שיודע אחרלהסחלק
 קודם א"ע סילק דאם רק כהג"א כן מבואר ראינו בזהעליו
 ג"כ וודו - דין פסק ליתן להשנים אין נוטה הרין איךשידע
 וזהו בשלשה לדון שהתחילו כיק הנ"ל בחו"א הרשב"אדברי
 להיכן ידעו בשכבר אבל דיינים ויוסיפו יודע איני אומרכאלו
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 דיכול אפשר סילוק לענק אבל בשנים, לגמור יכולים נוטההדין
 בשנים. הדין ויגמר נוטה הדין לדיכן יודע אפילולהסחלק
 הג"א מדברי הב"י כדברי הוכיח י"ב בסי' דו"פובהגהח
 שידע קודם א"ע אחד וסילק לדון שישבו שלשה שםשלשונו
 לסלק לו אסור ידע שכבר רלאחר משמע וכו' נוטה הדיןלהיכן

א"ע.

 הדיק בנסחלק דאפילו דס"ל והנחיבוח להתומיםואפילו
 הדק לגמור הנותרים השנים יכולים אינם כדיןשלא

 א"ע סילק דהדיק היכא דוקא היינו מלשונם הנראה כפיאבל
 ת1ורו לא על שעבר אעפ"י לו הנוגעים טעמים מחמח כדיןשלא
 מחמח א"ע מסלק הדיין אם אבל החבילה דנחפרדה י"למ"מ

 מושב אח לבטל עי"ז ורוצה בדין זכאי יצא שלאשרואה
 יכולים בודאי בזה בדינו יתחייב לא דינו שבעל כריהדיינים
 נגדו שהרוב יראה כאשר בורר כל דאל"כ הדין, לגמורהשנים
 לאמחו, אמת דין שום יצא לא ולעולם הדין מן יסחלקאז

 ונעשה די חלחא מגו חרי שגם בע"פ כולם החנו בני"דובפרט
 הדיין אם ואפילו בשנים, פס"ד להוציא יכולים בודאיבקגא"ס
 לנמק שצריך כיון מילחא, לאו ג"כ יודע איני אומר א"עשסילק
 אינו יזה יודע איני סחם רק לא שלו הספק מקום הדיניםלפני
 שלו הספק מקום לומר מחוייב שהוא כיון ממילא כידוע,כלום
 בסי' הב"י לשיטח ובפרט א"ע לסלק לו אסור כלום אמרולא
 שהוא הןיין דגם שם בפח"ש מובא י"ט סי' רוכל ובאבקתי"ט
 להטוח רבים אחר דקיי"ל כיון הפס"ד לחחום מחוייב הרובנגד

 ואם מהירח~למי, כן שהוכיח עיי"ש שקר חוחם אינוממילא
 י"ל אך סוד ומגלה רכיל הולך הוא הרי דין הפסק על חוחםאינו

 דינו בעל בזכות להפך צריך הנברר דיין רכל כיתדבזבל"א
 על פ עכ" אבל שכנגדו דין בעל כלפי סור מגלה כאן איןממילא

 רכיל. הולך זה הריהשליש

 דאמילו כחב י"ט בסי' בפת"ש מונא קמ"ז סי'1בחוו"י
 מ"מ הדין מביח רץ אחד ודיין הדין נפסק לאעדיין

 שרוצה טוען אם אפילו הדין לגמור הנוחרים השניםיבולים
 בזה. שהאריך יעו"ש יכול אינו ג"כ דייניםלהוסיף

 ר"ג סנהדרין מש"ס זה לדין ראי' להביא ניאה1לפיע"ד
 כדי בחמשה אומר רבי בשלשה ממונוח דיניח"ר

 גמר לא מי בחלחא אטו בגמרא ופריך בשלשה הדיןשיגמר
 וקשה בשלשה, רין שגמר מפני קאמר הכי ומחרץ בתרידינא

 לסלק יכול אחד אם בחלחא כשיתחילו אפשר דהרילכאורה
 דין בגמר שלשה יהיה ולא חבריו עליו שרבו יראה כאשרא"ע
 ישארו שנים יסחלקו אם שאפילו כדי חמשה רבי מצריךולכן

 א"ע אחד יסלק אם דאפילו מוכח ודאי אלא דין, לגמרשלשה
 העחיק סעי"ג ובעה"ש הדין, לגמור הנוחרים השניםיכולים
 האו"ח לשת זה דאין בריקדוק שלא והנחיבוח האו"חדברי

 וסילק דעבר או סיבה איזה אחרמי דאי איתא שםדבתומים
 יעו"ש עסקינן ברשיעי ראטו לגמור יכולים הדיינים אקא"ע

 אבל כהאו"ת להלכה מסיק לכן אחרח, העחיק והעה"שבלשונו
 ישיבח לבטל כדי לגמור רצה לא הדיין באם רמלתאלקושטא
 לגמור יכולים להאו"ח דגם י"ל בזה השני הצד לטובתהבי"ד

 ןיינים. להוסיף וא"צבשנים

 דלפי"מ מש"כ האו"ת דברי על להעיר כחבתיובמק"א
 היינו דין דגמר כפירש"י ס"ב י"ב נסי'דקיי"ל

 האו"ז של דטעמא הב"ח מש"כ א"כ זכאי אתה פלוניאיש

 כפירש"י דלא זה רין גמר הינו נוטה הדין להיכן ידעי אירס"ל
 דנריו אבל יעו"ש, דינא להך ליחא כדש"י דקיי"ל כיוןוממילא
 איש גמ"ד הוי פשרה דגבי לזה זה דומה אינו רהרי ממנישגבו
 לבעלי הנוגעים מדברים שזה מפני כפירש"י זכאי אחהפלוני
 כגמר נוטה הדין היכן הוי שפיר הדיינים ריעוח לענין אבלדינים
 ראיוח לי רש הב"ח, כשיטח בשנים הפס"ד לגמור ויכוליםדין

 בזה. אכמ"ל אבלנכוחוח

 אהד רכנסתלק רס"ל לעיל המוכא כתו"א הרשכ"א דכרי111ל
 בשם סקי"ד י"ג בסי' הכנה"ג כחב החבילה נחפרדהמהם

 שמח שוחפק כןין המה דהנשארים בטעמא מלך משאספר
 שמח בשוחפק הרי דבריו ולפי השוחפוח, דנתבטל מהםאחד
 נעשה שכבר מה אבל להבא רק היינו השוחפוח דבטל מהםאחד
 אעפ"י אחד שסח בשוחפין והרי השוחפוח בטל לאע"ז

 הבקיאים עיני ראוח לפי אם מ"מ השותפותשנחבטלה
 אח כופין להשוחפין היזק יהי' השוחפות מירכשיחפרדו
 יחפרדו אם בני"ד כן וכמו השוחפוח, עם להמחק השניהשוחף
 היזק מזה יהי' רוצה - הדיין כלומר - השוחף כאשרהבי"ד
 הוצאוח היזק יהי' מ"מ אחר בי"ד יבררו אם אפילו השנילהצד

 השני. להצר היזק לגרום בידו ואיןהד"ח

 השנים דיכולים בושש צריך ןין דליח לפיע"ד פשוטלכן
 שרוצה כמו החבילה שיתפרדו רק דאלת"ה הדיןלגמור

 בזה ליכא אחרת דעצה מהדין א"ע שסילק השלישיהדיין
 איני אומר דאחד היכא רק דזהו יכולים אינם דייניםדלהוסיף
 יוסיפו אז - להפס"ד כבר שהסכים אחר לא - באמתיורע

 וזה א"ע לסלק כן לעשוח בי"ד בכל יכול לפי"ז א"כדיינים,
 יהי' וכאן להטוח רבים אחר אמרה דהחורה החורה דין נגדיהיה
 של האמחלא דע"י כיון התורה מדעח להיפך המיעוטכדעח
 בספרי ועיין הרוב, כדעח ולא כדבריו יהיה בי"ד בכל יודעאיני
 זה בענין שהארכחי מ"ז וסי' ל' סי' חאו"ח אבי ביחשו"ח
 נגד זהו המ,עוט כדעת הדבר דישאר היכא רכל ברורותבראיוח
 דהיכא ביארחי ובמק"א להטוח, רבים אחרי של התורהדעח

 בהכרח צריכים לכן דיינים להוסיף א"א אחד דייןשנסחלק
 עיקר וזה להטות רבים אחר החורה דין לקיים פס"דלהוציא
 שונות באמחלאות בטרוניא שבא השני צר של והחלונוחלדינא
 הבי"ד נגד האחרוח הטענות ועל כלום בדבריו אין הפס"דלבטל
 מגו בחרי לא המדובר שהי' שאמר דבריהם להכחישדהיינו
 דהבי"ד כ"א בסי' כמבואר בטלים דברים סחם זהחלחא
 פטומי סחם זה לי קים טענת וגם עדים שני נגד אפילונאמנים
 כלום. זה שאין יודע חורה בן וכל ע"ז להש,ב כדאי ואיןמילי
 ואקוה ישראל דייני על ושלום בשלום עמו אח יברךוה'

 באהבה ויקבלו אמח דברי קושט לבם אל ישימושסוכ"ס
 למעלה. דין אין למטה דין וכשישהפס"ד

ידידי,
 החופ"ק ליעבעס אייזיקיצחק

~שם,,ע



 בני(ו קמ"ח סי' חו"משו"ת ת יבנר
 קמחסימן

נ"ה,
 באנשים היקר המו"מ הרב מכובדילידידי
 הראשי הרב שליט"א ברנר פינחס מו"הכש"ח

 יע"א. וינזואלה במדינחבקרקס

 הכל אח ומכר קרקעות של חלקה לו שהיה במי שאלחובדבר
 השוחפים מן אחד היה בעצמו והוא שותפיםלארבעה

 היה כך בעצמו הוא הרביעי ואחד מבחוץ שוחפים שלשהו"א
 היו והשאר מעוח מקצת אחר כל נתנו והשותפין המכירה,סגנון

 המוכר הלך ואה"כ המותר נתנו ולא ידוע זמן על ליתןצריכים
 תובעים ועתה גדול, סכום והרויח כולה החלקה אתומכר

 המעות נתנו שלא דכיון טוען והמוכר בהריוח חלקםהשוחפים
 מי. עם הדין לגמרי המכירהבטלה

תשובה;

 שהי' התנאיס וכל המעות של הפרעון וסגנון המכירה צורתכל
 אבל בזה לשפוט קשה לכן היטב באר לי נורע לאביניהם

 פשוטה מכירה היה אם הנה אופן. בכל לו להשיב אנסהמ"מ
 וכשבא לפרעון זמן הגבילו והשאר עירבון הלוקח ונתןכנהוג
 מעות לו הי' שלא או ליתן רצה לא והלוקח המוכר חבעוהזמן
 עייל המוכר דאם דע"ז בב"מ בגמרא משוט הרין בזהליתן
 ק"צ סי' חו"מ בש"ע איפסק וכן לוקח, קנה לא אזוויונפיק
 חזר ואם כולו קנה לא החויק או השטר כחב דאפילו י'סעי'

 תן או מעותי לי תן לו אומר רצה העליונה, על הלוקח ידהמוכר
 וכ"ה שפסקו, כשער שבה מהיפה ונוטל מעותי כנגד קרקעלי

 אכיו דעח הביא והטור מכירה מהל' ח' טרק ברישברמב"ם
 המעות כנגד קיים המקח בהם חזרו שלא זמן דכלהרא"ש
 על השני ויד בטל זה הרי מהמקח חוזר מהם וכשאחד נתןשכבר

 מעוחי נגד קרקע לי חן או מעותי לי תן אומר רצההעליונה
 דכיון עכשיו של כשער לקבל צריך קרקע כשמקבלולדעתם
 כשיטת פסק ובש"ע שפסקו, השער נתבטל ממילא בטלשהמקח
 ממילא הלוקח קנה נתן שכבר המעוח דכנגד והנימוק"יהר"ן
 שהיתה היכא רק וב"ז שפסקו, כשער נוטל קרקע נוטלכשהוא
 הלוקח א"ע החחייב והשאר מעוח מקצח שנחן בסחםהמכירה
 וידעינן אזוזי ונפיק עייל שהמוכר כיון לכן ידוע לזמן לוליחן
 לכן הדיין עיני ראות בפי למעות שצריך מפני אלא מוביןדלא
 אפילו במלוה המעות של המוחר שזקף היכא אבל המקחבטל
 מליה, רק הם דהמעוח כיון המקח בטל לא אזוזי ונפיק עיילאם

 שציוה במי סק"ה ק"כ סי' מחוקק בחלקת מבואר מזווגדולה
 הבעל ליד הגט ונחן הגט כתב והסופר גט לו לכתובלסופר
 כלל לו פרע שלא אעפ"י זמן לאחר לו לפרוע עמו והתנהברצון
 לו ליתן שמחוייב רק ברצון הגט לו שנחן כיון בירו גזל דגטל"ה
 מיד המעות ליתן א"ע שהחחיינ היכא אנל כשר, והגטדמים
 אולם מגורשח, ואינה בידו גזל הגט הף בודאי לו שילםולא
 זמן לאחר לו לפרוע הגט לו דבנתן הנ"ל החמ"ח שכחבבמה
 בין מחלק דאינו נראה כשר, הגט המעות כלל לו נתן דלאאע"ג
 פלוני לזמן לך אשלם לו שאמר בסתם רק או במלוה עליוזקף

 לפרוע מנת על מלכחחילה לו שנחן דכיון כשר הגטדמ"מ
 מדברי אמנם מעות, רק לו וחייב הגט קנה לכן זמןלאחר

 במלוה עליו בזקפן דרק מבואר וממכר מקח גכי כאןהפוסקיס
 לו לפרוע מנח על בהקפה סתם לו בנחן אבל קיים המקחאז

 בזה עיין אזווי, ונפיק עייל אם קנה לא נחן לא אם זמןלאחר
 הן"ל ב"ב בגמרא כן מבואר ובהדיא בוה, מש"כ סק"וכנתיכות
  בווף ררק לומר החמ"ח  כוות  רגם לומר ודוחק י', סעי'ובש"ע
 כחבחי ובמק"א כן, משמע לא מלשתו כי איירי במלוהעליו

 בזה. ואכמ"ל וממכר למקח גט ביןלחלק

 לעיל כמוש"כ היחה המכירה סגנון אם שאלתו בנידוןלכן
 קבע והשאר מעוח מקצח לו ונחן רגיל מקח שהי'דהיינו

 אבל המקח קנה לא אווזי ונפיק בעייל אז בזמנו פרע ולא זמןלו
 או במלוה המותר עליו שזקף רהיינו אחרח הי' המעשהאם

 סוכ"ס אבל בומנו המעות נתן שלא רק במלוה זקף לאאפילו
 אבל עוד, לחזור יכול ואינו דקנה י"ל בזה המעות לונתן

 חזוד היה לא המעות המוכר לקח כבר אם כ' כן היה לאמסחמא
 משלמים כאשר הסוחרים דרך כי לאחרים למכור זהממקח
 ערכאוח ע"י ניירוח לחתום לעו"ד שהולכים גדול בסכוםמעות
 כח"ר צריך גם ערכאות, בדיני בו לחוור יכול אינו בודאיואז

 מפני השדה מכר לא הוא אם הראשונה המכירה סיבתלחקור
 שאר ותובע ונכנס יוצא שהוא דאעפ"י מבואר רבזהרעתה
 החביעה סיבת כי בו לחזור יכול ואינו הכל קנה מ"מהמעוח
 ומקנה גמר מצדו אכל בו יחזור הלוקח שמא שחשש מפניהיא

 הכל.לו

 חוב שטר רק מעוח כלום הלוקח נתן לא המכירה בשעתדאם
 בזה המעוח של הסך על שיעבוד דהיינו אחר באופןאו

 מובא הריטב"א בחידושי ועיין קנין, מקרי זה אם לעייןיש
 ויש כסף, כמו שפיר הוי דזה דס"ל הנ"ל דע"ו לב"מבשטמ"ק
 עצמו על חוב דשטר דט"ז קידושין מש"ס לזה ראיהלהביא
 אילימא ה"ד שטר האי בגמרא התם דמקשה כסף שפירמקרי
 עצמו על דשט"ח מנואר כסף היינו אדמיה שטרא לי'דכתכ
 בזה. מש"כ קמ"ט סי' הב"ח בתשובת ועיין כסף, שפירמקרי
 יחן המעוח ששארית ביניהם המדובר היה המכירה בשעתואם
 דכיון הלוקח וטוען המעות נחן ולא הזמן והגיע פלוני לזמןלו

 בין מחלוקח הוא זה דין לו, מחל בודאי המוכר לו תבעשלא
 והביא בזה שהאריך ק"ץ סי' במש"ש עיין האחרונים,גדולי
 שלא דכיון רפסק ז' סי' הגרשוני עבודח בשו"ת זה בכעיןמש"כ
 על מקפיד שאינו רעחו שגילה כמו דהוי מחל מסתמא לותבע
 ב"מ מש"ס לדבריו ראיה והביא עוד, לו להמתין ויכולהזמן

 יעו"ש. לדעחך אחך לומר תלמוד תבעו לא אפילו יכולדקי"א

 והשאר עירבון שנחן פשוטה מכירה היה אם לדינאלכן
 והמוכר נחן ולא הזמן ועבר ידוע לזמן לתת א"עהחחייב

 מעוח רצה העליונה על הלוקח ויד בטל המקח בזה בזמנותבעו
 כשער מעוחיו כנגד שרה לו יתן שדה רצה ואם לו ליחןמחוייב
 הפוסקים שיטח פי על הוא כן הש"ע, כהכרעח מעיקראשפסקו

 ביניהם. לפשר מהנכוןמ"מ
ידידו,

 חמ"ק ליעבעס אייזיק י(נחקהק'

 חשל"1 מרחשוןי"ד

**



יא י ב(י קמ"ט סי' הו"משו"ת ת יב
 קמטסימן

נ"ה,
 הגאון הרב לידידי והמשכה בדביי' וברכהשלום

 כליל הישן דור של הרבנים משדידיהמפורסם
 שליט"א. רא"ד מוי'ה כש"חהמדעים

 הקהלה למנהלי כח יש אם רבנוח חזקח בענין שאלחובדבר
 קבלחו. בעח שנחנו מהכיבודים רבם אחלקפח

תשובה:

 יש אם אדם לשום שהי' במצוח בחזקה דהרי בזה ליהנראה
 פשוט דבר זה מחזקחו להעבירו הקהלה בני בידכח

 הפוסקים גדולי רבוחינו האריכו כבר כאשר זה כח בידםשאין
 חלק ח"א בי"א שו"ח בספרי בחשובה זה בענין הארכחיוכבר
 אילן גבי הוריוח בסוף הירחמלמי מדברי והבאחי קנ"ו סי'חו"מ
 יום בכל דנשייא בשלמיה שאלין הוק פזי ודבר הושעיאדר'
 סזי דבר אילן אזלין קדמאי עלין הושעיא דר' אילן1ה11ן

 לר' אישתאלת קדמאי מיעל כעיין אתין ננשיאותאואיתתתנית
 יש וכי כמשפטו, המשכן אח והקמוח אמי ר' לון אמראמי

 בררום בצפון ינחן להנחן שזכה קרש זהו אי אלא לקרשמשפט
 שמשפהת דלאחר מהירושלמי יוצא מפורש יעו"ש, נדרוסינתן
 בפחח ראשונה להשכים בהכיביד מכבר החזיקו הושעיאר'

 יע"ש פזי דבר אחר שיבואו לדחוחם טזי דבר יכלו לאהנשיא
 במצוח. חזקה של זה בענין שהארכחיבמה

 ראפילו לומר שרצה מ"ב ס"ק קנ"ג סי' או"ח במג"אדע"ן
 חזקה ג"כ שייך מצוה בדליכא גם גרידאבכיבוד

 זה דין במקור דהרי המג"א על לחמוה כחבחי שבמק"אואעפ"י
 גרידא בכבוד ולא ג"כ מצוה בדאיכא רק זה דבר ליחאבמררכי
 הכיכתים לכל הזקה איכא בודאי רכנות חזקת גכי כני"דמ"מ

 לו יש אי דעלמא באינש רק פליגי לא דע"כ להרבהשייכים
 רהרי הכיבודים לכל חזקה איכא לכ"ע אב"ד לרב אבלחזקה
 ומכש"כ שבקדושה דברים המה להרב השייכים הדבריםבכל
 ממה כלום לגרוע אסור בודאי דממונא דדרא גם דאיכאהיכא

 סעי' קמ"ט סי' בחו"מ ועיין קבלחו, בעח מעיקראשהעניקו
ל"א.

 ברמב"ם מבואר ובמנותן בשררה חזקה דהמ זה דיןומקור
 כל אלא בלבד המלכוח דלא הל"ז מלכים מהל'בפ"א

 ומקורו עולם. ער בנו ולבן לבנו ירושה שבישראלהשררוח
 ממלכתו על ימים יאריך דלמען מקרא ונלמד שופטים פ'מספרי
 ישראל פרנסי לכל מניין י"ז( )דברים ישראל בקרב ובניוהוא
 ממלא שבנו דכל ברמב"ם עוד ומבואר וכו', ח"ל ירושהשהם
 כי אוחו ומלמדין אביו חחח אוחו מעמידין ביראה אביומקום
 חטא שביראח מפני נשיא בני ר"ג דאמר הקדוש דרבינוהאי
 מרן בדברי עיין דק"ג בכחובוח כמבואר אביו מקוםמילא
 בסוף ועיין כ"ב, סעי' רמ"ה סי' ביו"ד הוא וכן שם,הכ"מ
 הגאון של בנו שאול מו"ה מהגאון חשובה נדפס הרמ"אשו"ח
 שפוסקין דכל שם וכחב זה בענין מקראקא העשיל ר"רהגדול

 עולם. ולזרעועד לו פוסקין גדולהלאדם

 מי שכל דווחח הלכה שכחב ב' סי' ח"ב במבי"ט ראיחייכה
 בנו מוהל או שוחט חזן הן חכם הן מינוי איזה לושיש

 לשחף אדם שום ביד כח אין לכן בספרי כדאיחא חחחיו,עומד
 ליטול כח שאין עאכ"ו זה לכלל שבאנו וכיון עמו, אחרלו

 לרנ השייכים הכיבודים כל לו והעניקו מעיקדא שנחמנהמהדב
 הד"ט בעקרי מצאחי מזו וגדולה כלום, ממנו לגרועשאסור
 כחבים לחחום בעיר שהחזיק בחכם י"ז אוח ר"ל סי'בחי"ד
 יכול שאינו לחחום ג"כ ודצה ממנו גדול אחר חכם ונאוכחונוח
 מגדולחו, להורידו ואין הראשון החזיק שכבר מפני אופןבשום
 כחרם בוטים בדברים החדש החכם נגד שיצא מהיעו"ש
 ברב שלא יראה שם והמעיין בגחלחו, יכווה שלאומזהירו
 רב ומכש"כ חכם בסחם רק איירי דקהלה מילי לכלשנחמנה
 בשו"ח ועיין לו. ניחן שכבר מה ממנו לקחח אסור דזדאירשמי
 זה בענין הרבה להאריך ויש בזה, מש"כ כ"א סי' חו"מחח"ס
 דרכו, לפי כ"א כענין כבר דנו האחרונים גדולים ספרישכל
 שנוגע מה והעיקר להאריך א"צ לקצר שאמרו במקוםאבל

 בקצרה. נפשאי נקיטנא ולמעשהלהלכה

 בירושה דלאו נפק"מ אין דלכאורה אעפ"י זה כל כחבחיהנה
 חז"ל בעיני הענין גודל להראוח כוונחי רקאיירינן

 מכש"כ לבניו להנחיל אפילו כך כדי עד הראשוניםורבוחינו
 ומגדולחו מכבודו כ"ש אפילו ליגע שאסור בעצמולהדב
 סי' כאו"ח ארי' שם כעל הגאון ה"ה האהרונים מגדוליוראיתי

 ונראה פלגא קטלא לי ומה כולה קטלא לי מה זה על שהמליץז'
 הקהלה בכח דאין בושש צריך וין ליח לכן שפ"ר, של עניןשזה
 או ממק אל הנוגעים כדבריס נין מהרכ שררה שוםלקפח

 וכו' בגחלחן זהיר הוי חז"ל הזהירו וכבר לכיבודים,הנוגעים
 כיס. חסרק דאיכא היכאומכש"כ

 חורה ומרביץ חכם בענין קי"ו סי' ריבוח דברי שו"חד,1"ן
 עמו אחר לשחף הקהל ורצו שהזקין מהקהלהממונה

 השקלים רפ"ב החוספחא מדברי שם והביא מעבודחולהקל
 הקודש בעבודח לו שיסייע מי לו לקחח הממונה עלשהחיוב
 מזה א"ע סילקו שכבר כיון שירצו מי להעמ'ד בהקהל כחואין

 המכם. מינויכשעת

 בעניני לא הרב אח לקפח כח דאין בודאי שאלחו בנידוןלכן
 וחבוא יונעם ולהשומעים רוחניוח בעניני ולאגשמיוח

 טוב. ברכחעליהם

 שם מש"כ שי"כ סי' תאו"ח שיק מהר"ם בשו"ת עודדוניין
 הרמ"א דברי על שכחב מה החח"ס הגאון מורובדברי

 ובשו"ח ס"ב סי' ח"א מהדו"ג שו"מ ובשו"ח רמ"ה, סי'ביו"ד
 ובשו"ח רנ"ג סי' ח"ב או"ח שטערן הרי"ז להגאון יהוסףזכר

 ז. סי' או"ח ארי'שם

ידידו,
 ח1פ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 במה להעיר לי נראה בישראל שררוח בעניני עיוני מידי ב.נ.
 כהנים טומאח גבי אמור בפ' דלהכי העולםשאומרים

 דעפ"י לאביו קודם לאמו כ"א( )ויקרא ולאביו לאמוכחיב
 איחא שכן לי וכמדומה הזכרים, כמו חיוח אינן הנקיבוחהרוב
 להלן מדוע ולכאורה לאביו, קודם מחה אמו שלכן עזראבאבן
 יש אך לאמו. קודם אביו חורה הקדימה שם י' בפסוק כה"גגבי
 כבר הוא אם ממילא לבניו גדולחו מורקם גדול רכהן כיוןלומר
 היה לא עדיין אמו שמחה ונשעה מאניו זאת ירש בודאיכה"ג
 מח כבר דבהכרח קודם אביו חורה הקדימה שפיר לכןכה"ג



 י בא קנ"א סי' חו"משו"ת ת יברי
 קגאסימן

 המו"מ להרכ והמשכה כדביי' וכדכהשלום
 יע,יא. בכרוקלין גראסמאן משה מו"הכתורה

 ספרים המוכר משמעון ספריס שקנה בראובן שאלתובדבר
 ממנו וביקש הספרים רמי לו ושלח ישראלבארץ

 טוען ושמעון לראובן, הגיעו לא והספרים לארה"ב לולשלחם
 חייב שמעון האם בררך, שנאבדו ואפשר בהראר שלחםשהוא
 לו, ששלח המעות לו להחזיר או אחרים ספרים לראובןלשלוח

 שאלתו. תוכןוה

 בדעתי הי' שלא מפני תיכף לו השבתי שלא כמ"עידקנ
 כחיב אחיכם בין שמוע ממונות בריני כי זה בעניןלהשיכו

 וגם הבע"ה בעצמו הנהו נמ"ע אם בטוח אינני כי א'(זדברים
 להשיב דרך אין לכן הריינים כעורכי עצמך חעש אל חז"לאמרו
 הלכה להתייעץ ורוצה מרין על ליושב רק ממונותבדיני

 מפה ספרים שמוכר אירע שכן שמעתי השבוע אולםלמעשה,
 התריינו וכבר בררך ונאברו ישראל בארץ ספרים הרבהקנה

 לכן למעשה ולא להלכה רק זה אין ממילא וזבל"אבזבל"א
 בקצרה. לואשיכ

 קונות טעות תורה רבר יוחנן ר' אמר איחא רמ"ז נ"מכוב"ס
 לו יאמר שמא גזירה קונה משיכה אמרו מהומפני

 הלוקח ולכן קצ"ח סי' בחו"מ איפסק וכן בעלייה, חטיךנשרפו
 נגמר אם אבל הגכהה, ובלא משיכה כלא הספרים קנהלא

 קנה בזה הרי הסוחרים כין הנהוג אחר כקנין ביניהםהמקח
 ככר שהמוכר היכא סק"ר ר"א בסי' הסמ"ע ולדעתהלוקח,
 לו ריאמר חששא איכא דתו כלום מהני לא המעות כלקיבל
 ה"ה עליו פליגי האחרונים גרולי אכן בעלייה, חטיךנשרפו
 סי' חחו"מ קל"ר סי' בחשובה רעק"א והגאון ד' בס"קהנתיבוח
 דבקגא"ס וס"ל קצ"ח, סי' בריש בפת"ש מובאצ"ט,

 שכתב ולפי"מ הלוקח, קנה המעות כל נתן אפילווסיטומתא
 דמעות בהריא ביניהם שהתנו דהיכא ה' בסעי' והרמ"אהב"י
 והש"ך בהדיא, מרהתנו גרע לא סיטומתא קנין עכ"פ קנהיקנו

 בסיטומתא אבל גרידא במעות רק זה אבל זה, על פליגבסק"י
 רקנה.מח-ה

 טענת לא הוה היכי דעובדא גופא יח-ע איני שאלתוובנידון
 סונח הי' מקום ובאיזה שמעון טענת ולאראובן

 הספרים היו ראם נאחסנה או המוכר בבית אסהספרים
 דזה ביתו אנשי ברשוח או המוכר רשוח לא שאינהגאחסנה
 הנהר שפת על או ביער המונחים עצים לחברו שמוכר למירמי
 לא שהמוכר לומר שייך דלא קונות דמעות לומר סברא ישבזה
 מזה עיין כלל, רשותו תחת שאינו כיון הסחורה להצילירצה

 אם דגם הפוסקים שהעלו מה לפי ווופילו ד', סעי'בעה"ש
 חששא כאן דליכא הבטיחוח בבחי וממים מאש בטוחההסחורה
 היזק יהי' לא כך ובין כך דכין כיון בעלייה חטיך נשרפולומר

 ברשות ראינה היכא דכל בתקנתא רבנן פלוג לא מ"מלהלוקח
 כשהסחזרה רזקא זהו מ"מ במעות, הלוקח קנה לאהלוקח
 של רשות שאינה באחסנה הסחורה אם אבל המוכרברשות

 קונות. דמעות י"לשניהם

 סוס"י בח"ב המבי"ט שחידש מה עפ"י בזה לומר ישוכן
 ר' סי' ובפת"ש י"ב סעי' ר' סי' משפט בשער מובאקמ"ה

 המחזיק או המגביה או רהמושך המחבר שכחב מה עלסק"ח
 ולמשוך להחזיק לאחר שאמר אפילו אלא עצמו ע"י רוקאלאו
 ע"ז וכתב הקנייה, ררכי בשאר או לו וכה וה הרי להגביהאו

 הספינה המושכים עצמם הספינה בעלי היו ראפילוהמבי"ט
 שקונים נ"ל הי' הסחורוח לבעלי להקנוחה אותהומסייעים
 שקונה ארם כעצמך הגע לזה, שליחים נעשו שהרי זובמשיכה

 שהוא למוכר ואמר מנעול בחיקון בה להחזיק ורצה טחבירוביח
 כן, ועשה נכיח שיחזיק כרי שיחן בשכירות אותה שיתקןאוטן
 שנעשה כיון המוכר ע"י אפילו בבית שהחזיק פשוטנראה
 זה דרין ראע"ג מםיק ולבסוף ונו', ובשכירותו לרעתושלוחו
 משך ולא מחבירו חפץ קנה באם מ"מ ררבוותא בפלוגתאתלוי
 שלוחך ביר או העכרי עכרך ביד או בנך ביר לי שלח לוואמר
 שלוחו דנעשה הלוקח קנה שהגביהו או ומשנו בירם ששלחמיד
 להמוכר לי' אמר רק בעצמם להם אמר שלא אף הלוקחשל

 השואל דאם השואל דפרק מהאי כרמוכח יו לשלחו להםלומר
 חייב דלנ"ע העברי עבדך ביד או בנך ביד לי שלחה לי'אמר

 אמר שלא אף השואל של שליח רנעשו מטעם באונסיןהשואל
 פלוני המשאיל להם שאמר כיון מ"מ להמשאיל רק כלללי'
 אותה קבל והוא ידבם על לו לשלחה פרתי לו להשאיל ליאמר

 הפרה בעל ע"י שואל של שלוחו ונעשה לו זכה לידולמסרה
 לענין וה"ה בשטמ"ק, מובא והראב"ד, הנימוק"יכמוש"כ
 זה דדבר הנ"ל משפט השער במש"כ והנה הכי, רינא נמיקנייה
 שכירוח מהל' בפ"ה הה"מ דמרכרי ררכווחא בפלוגתאתלוי
 אין אכל זה בדין מורה הה"מ דגם כתכתי כמק"א להיפך,מוכח
 מה רק וכתכחי עתד נפניתי לא כי בזה להאריך פההמקום

 לני"ד.שנוגע

 לי שלח להמוכר אמר הלוקח ראם המבי"ט נרברימבואר
 ליד החפץ המוכר שמסר תיכף שלוחך כידהחפץ

 שאלתו כנידון לכן החפץ, הלוקח קנה הגביהו או ומשכוהשליח
 הדואר, ע"י הספרים לו שישלח לשמעון אמר ראובןבודאי
 והם הספרים ראובן קנה דואר לבי הספרים כשנתן מידא"כ

 אעפ"י שליחות בחורח שהוא ישראל ברואר וכפרטבאחריותו
 מצינו מ"מ במק"א, ביארחי כאשר שליחות דין כאןשאין

 רהרגיש נראה העברי, עברך ביד או איחא המבי"טשבלשון
 בתורת שאינו כיק ובעכו"ם שליחות, מטעם שהואעברי

 ישראל בדאר ולכן הלוקח, עבור לקנות יכול דאינו י"לשליחוח
 כתבתי אבל הספרים, ראובן קנה ושפיר שליחות מטעםאיכא

 בזה. לפסוק יורע איני לכן דעובדא גופא יודעשאיני

יוידו,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 מעוח ונחן כהם ללמזד לעצמו ספרים שקנה ביחיד אנל ב.1.
 יש אז המוכר בביח הספריט נשרפו ואח"כ משךולא

 בארכעה דפ"ד חולין ס בש" דאיתא מ עפי" פטור דהמוכרלומר
 סי' בחו"מ ועיין תורה, דין על רבריהם העמידו בשנהפרקים
 על מעוח בנתן הדין רהוא המהרי"ל בשם הרמ"א פסקקצ"ט
 הדין דכן בקצוה"ח עיי"ש לוקח דקנה שבח בערב לקידושיין

 הדין רכן האחרונים גרולי כתשוכת וע=ן פת, על מעותבנתן
 ע"ר סי' יו"ד בש"ע שכתנ לפי"מ וא"כ פורים,בצרכי

 ופירושיהן, וגמרא ומשנה תורה חומשי לכתוב מצוהדהאידנא
 יש כן קונות, דמעות הנ"ל מצות לשאר דמי מצוה שזהווכיון
 חז"ל העמידו מדוע דמלתא בטעמא לעיין יש אך לכאורה,לומר

 שלקח בבשר רק וה דין איתא דבגמרא תורה דין עלרבריהם
 דא"א משום משיכה רא"צ הטעם לומר ויש הטבח,מאת



יה י ב(ו קנ"ב קנ"א, סי' חו"משו"ת ת יב
 אשר עד הבהמה את היחוט לא דהטבח כיק משיכהלעשות
 אפילו לשוהטו אז דועתו המעות כל ויקכץ הכשר כלימכור
 שכחב הגר"א בביאור ועיין במעותיו, הלוקח קנה לכןביו"ט
 בשם הרמ"א שכתב מה על וגם לחברו, אחד דבר לדמותדאין

 ועיין מוכרח, זה דאין הגר"א כתב לקידוש יין גבימהרי"ל
 עירובין מהל' בפ"ו דהרמב"ם דכיון שכתב רעק"אבחירושי
 במעות קנה דלא דעירובין פ"ז בסוף כחכמים פסקהל-כ
 שס"ט בסי' המג"א וגם עיקר שכן כ' והה"מ הנחתוםאצל
 רהוי לקידוש ביין הרמ"א כתכ קצ"ט בסי' מרוע זה עלהקשה
 דגם כתב ולכן מעותיו קנה לא עירוב וגבי בשנה פרקים ד'כמו
 יעו"ש, לחזור ויכול לי קים לטעק המוכר יכול לקידוש ייןגבי
 טעמא איכא יו"ט לצורך בבשר שכתב ה' סעי' בעה"שועיין
 קודם לשחטו יכול שלא כיון העליונה על ירו שהלוקח מהרבה

 שבת על בשר וגם ביו"ט לשחטו ויכול הבשר כל אתשימכור
 שבת קודם למשוך יכול מ"מ בשבת בשר לאכול דמצוהאע"ג
 או"ח בפרמ"ג ראיתי אך שבת. בערב תהיה השחיטהדע"כ
 דמעות כן הדין אתרוג בקונה דגם שכתב בא"א תרנ"ו סי'ריש
 מ"מ יו"ט בערב למשוך יכול דהי' דאע"ג נראה יעו"ש,קונות
 חז"ל תקנו עוברת במצוה דרק ועכצ"ל קונות, דמעותאמרינן
 'ש .כי לדינא נזה צ"ע ועדיין תורה, דין על דנריהםוהעמידו
 מצוה לצורך האתרוג דקנה כיון באתרוג דמילתא בטעמאלומר
 להיות יכול עדיין לו קנה לא דמעות נאמר באט לכןעוברת
 גבוה מחיר לו ליתן שרוצה קונה מצא אם בו יחזורשהמוכר
 לקנות פנאי יהיה שלא המצוה הראשון הלוקח יפסידועי"ז
 דין על דבריהם חז"ל העמידו לכן המצוה לקיים אחראתרוג
 בהם, לחזור יכולים אינן שניהם ממילא הלוקח לטובתתורה
 יין שקנה דאדם המהרי"ל לשון הביא קצ"ט סי' בחו"מובד"מ

 דבר והוא דהואיל בו לחזור למוכר אסור שבת בערבלקידושא
 אינו דמוכד דדק מדנדיו ונדאה תודה. דין על להעמיד ישמצוה
 היא התקנה רכל בו לחזור יכול הלוקח אבל בו לחזוריכול

 יכול אינו הלוקח רגם דמשמע כתב הנ"ל הפרמ-ג אכןבשבילו,
 יעו"ש. כן לומר יש מצוי שאין מצוה דבכל וכתב בולחזור

 קנב)!יכ~ן
 מכובדי לידידי והמשבה ברביי' וברכהשלו,
 סגל רי"א מו"ה כש"ת המפורמם הגאוןהרב

שליט"א.

 הבתולה ,אורות שאלתו בדבר העני' לחוו"ר תרבניענ111!1
 חוטמה כי להקטינה חוטמה על ניתוח לעשותשרוצית

 הוא לכן הבחורים בעיני חן תשא שלא יראה והיא קצתארוך
 כן לעשות מותרת אם מסופקים והורי' ניתוח לעבורמוכנת

 ית"ש. הניתוח. סכנתמפני

תשובה:

 הפוסלין המומין כל דע"ב דכתובות נמחניתן תנינןא(
 אלו מומין פרק ובבכורות בנשים. פוסליןבכהנים

 מאבריו קטן או מאבריו גדול חוטמו כהנים מומי גביתנינן
 ברמב"ם הוא וכן קטנה, כאצבע תנא דמ"ד בגמראובברייתא
 שאיני אעפ"י ולפי"! יעו"ש, הל"ז מקיש ניאת מהל'נפ"ח
 בחוטם הוא מום קצת עכ"פ מ"מ החוטם גדלות שיעוריודע
 לקישויים לחשוש מקום לה יש ממילא אדם כל כדרךשלא

 מובא ר"כ סי' חוו"י בשו"ת ועיין כבודה, לפי הגק זיווגלמצוא
 מהמת השידוכין קשר לכטל רצה שאהד כנידון סק"ככפת"ש
 יעו"ש, הראוי מן יותר ארוך חוטם לה יש שהכלה לושנודע
 שעכ"פ חזינן מ-מ כלום בדבריו שאין שמסקנתוואעפ"י
 לכן יופיה ותואר הפנים צורת את ומקלקל להכלה היאריעותא
 סכנה של חשש משום ב( בעצמה, חובל מצד א( לעיין,יש

 עצמו. את לסכן לאדםשאסור

 שו"ת בספרי באריכות כזה דנתי כבר בעצמה חוכל מצדב(
 שביארתי יעו"ש בשר, כל רופא בקונטרס ח"אבי"א

 אחד ליתן אפילו ומותר בעצמו לחבול היתר צר יששלצורך
 וביארתי לזולתו, לעזור כדי בו תלויה הנשמה שאיןמאבריו
 מצד להנותן סכנה יהיה שלא בתנאי רק שמותר ברורותבראיות
 עצמו לסכן לאדם שאסור המתוח סכנת מחמת אךהניתוח

 דברים מכל ליזהר ויש קט"ז סי' יו"ד בש"עכדאיפסק
 לחוש תש מאיסורא סכנתא חמירא כי סכנה לידיהמביאים
 ומבואר ברמ"א. יעו"ש איסור מלספק סכנה לספקיותר

 לכל להפריש מחתיבים דבי"ד שנתפתתה נערה בסו"פברא"ש
 שמזיקין ויסורין נזק והרי יעו"ש, בעצמו להסתכן שדוצהמי

 שכת נש-ס כמכואר לעצמו ולגרוס לעשות לאדס אסורלאדס
 שאני מותר בחול וכי לי' אמר בשבת אדמה לאכול מהודקי"ג
 להץ שמביא ופירש"י מלקה, שהוא מפני אסוד בחול אףאומר

 להוציא כופין שחין דמוכה דע"ז כתובות מש"ס מוכח וכןחולי,
 אישות הלכות בסוף ברמב"ם להלכה הוא וכן הסכנהמפני

 בסופ"ז והתפא"י ממקתו, שהיא מפני בע"כ אותןשמפרישין
 ישראלים פועלים לשכוה שאסור ראיה מכאן הביאדכתובות
 רהצים. שהם אעפ"י רח"ל המתדבקת במחלה לחולהלשמש

 נילד שנשאל נדנד שכ"א סי' חיו"ד נוד נאנני 1כוצאתיג(
 ולישרו הרגל ליישב אופן רש עקום ברגלהנולד

 בזמנו למולו א"א לכן רכים הילר שעצמות עוד כל גיפסע"י
 הרגל ליישב גיפס שע"י והשיב יעו"ש, המילה לדחות מותראם
 שכל מפני מסכים אינו אפעראציע לעשות אבל מסכיםהוא

 מ"מ מבטיחים שהרופאים ואף סכנה בחזקת המהאפעראציעס
 שכ"ח סי' במו"ק זאת לעומת עליהם. לסמוך שאין יגידהנסיון
 צער לו שיש במקום נפשות בספק לבחור לאדם דמותרכתב

 מחמת לחתוך עצמו למסור בכליות או בכיס קשיםויסורין
 האדם בתורת והרמב"ן יעו"ש, ונרפאים נושעים פעמיםשכמה
 שניתן מכאן ירפא ורפא שדרשו חז"ל דברי פירש הסכנהשער
 סמים ליתן לרופא רשות נתנה שהתורה לרפאות לרופארשות

 להחולה להזיק ויכול רעל יש התרופות שבכל אעפ"ילרפואה
 תרופות מיני כל ליתן לו מותר לרפואה שכוונתו כיוןמ"מ
 ומתון זהיר להיות צריך הרופא אבל - בהרמב"ןיעו"ש

 מישראל. אחת נפש להרוג זהירות באי ח"ו יכול כיבמלאכתו

 גבוהה לדרגא הרפואה חכמת נתפתחה כבר בזמנינו א1לםג(
 ובפרט הסכנה בגדר אינם חיצונייםוניתוחים

 הזהירות הוא והעיקר יום בכל מעשים שזהו פלסטייםניתוחים
 הוא החשש ואותו מהניתוח כתוצאה להתהוות שיכולמזיהומים

 שצריך רעתו על עולה לא אדם שום ומ"מ שן בעקירתג"כ
 לספק ולהיכנס להרופא ללכת לו מותר אם חכם שאלתלעשות
 מוכרח ויסורין כאב לו שיש כיון רק הרם זיהום מחששסכנה
 לו יעלה שהבל בה' בבטחון השן את לעקור להרופא ללכתהוא

 יראה שהיא מכיון הנ"ל נהבתולה נני"ד י"ל כן כמונסדר,
 ונפש, רוח ודכאות יסורין ג"כ זה רואיה כל בעיני חן תשאשלא
 אין כי פניה חזות לשפר פלסטי ניתוח לה להתיר מקום ישולכן



 2:י4ש קנ"ב סי' חו"משו"ת יצ י2:רי
 לה שאין ר"ל ד"ל תענית בש"ס ז"ל כמאמרם ליופי אלאאשה
 הוא וכך בטבעה מונח זה יפה, להיות רק אחרת ודאגהמגמה

אופיה.

 נמי אי שכתבו יכול בתוד"ה ד"ר בתענית שם בתוס' ועייןד(
 ומצינו ליופי, אלא עלמא דייק לא אשהדגבי

 הקילו וחז"ל ביופיין נשתבחו הקדח~ות שהאמהותבתוה"ק
 כמבואר בעלה על תתגנה שלא אבלן בימי להתקשטלנשים
 פניה שתואר בעצמה שחושכת אשה לכן שפ"א, סי'ביו"ד
 עבורה גדול צער באמת וזה מזה מצטערת אדם כל משלמשונה
 ראיתא הא על שכתבו בשביל בד"ה ד"נ שבת בתוס'כמבואר
 צערו בשביל בשרו שעל מכה וגלר צואה גלדי ארם מגררהתם
 שמתבייש אלא אחר צער לו אין ראם שס בתוס' וה עלוכתבו
 מכש"כ יעו"ש, מזה גרול צער לך דאין שרי ארם בני ביןלילך
 גדול צער לה הויא כודאי נשאת בתולה לפרק שהגיעהבתולה
 הרגיל לפי לא חוטם לה שיש גרול מום שזה חושבת היאאם

כמובן.

 רנתי קי"ב אות בשר כל רופא בקונטרס הנ"ל ובספריה(
 מותר אם בהרות ע"י פניה עור שנתקלקלבאשה

 הדיכור את שם והרחבתי פניה על להפשיט המת מן עורלקחת
 רואות דעינינו כיון נמי וני"ד זה, בדבר הנוגעים האיסוריןבכל

 רקכ"ט בשבת בגמרא ומצינו סכנה בגדר אינו חיצונידניתוח
 שומר ביה ררשו כיון בזווי קיימא נמי שבתא מעלי הקזהגכי

 כתב תס"ח ס4' או"ח משה ובדרכי קט"ז(, )תהלים ה'פתאים
 בערב רם מקיזין דאין פרץ רבינו בשם שהביא בו הכלבשם
 כיון כתב והרי"ף וכו', שבועות ערב אטו דגזרינן משוםיו"ט
 וכן להקיז דאין כתב ומהרי"ו ה', פתאים שומר רבים ביהדדשו
 כהמהרי"ו רהמנהג הרמ"א כתב י' סעי' שם ובש"עהמנהג,
 דמבואר כיון הקזה בענין זה כל אבל יו"ט בערב להקיזשלא
 מבואר אינו בני"ר אבל כהמהרי"ו להחמיר יש לכןבגמרא
 א"כ ניתוח כל סכנה שהי' ראינו שאנו מה רק סכנה שזהבגמרא
 דהום מכל להינצל הרפואה והתקדמות הנסיבות שנשתנועכשיו
 רבים ביה דרשו דכיון שכתב הרי"ף על לסמוך לנו יש רלקתאו

 מ"מ זה ליתא לפנינו שבהרי"ף אעפ"י ב. )נ. ה', פתאיםשומר
 אחר(. במקום הרי"ף שב"ב הרמ"א רבינו דברי עלינונאמנים

 מכואר א"ע ליפות כדי נוי לצורך בעצמו חובל ובענין1(
 יוצאות קטנות הכנות ס"ה דף שבת במשנהבהריא

 סי' בש"ע להלכה וכ"ה שבאזניהם, בקיסמין ואפילובחוטין
 שליט"א, כלוט אלימלך הרה"ג ידידי והעירני כ' סעי'ש"ג
 דתכלית כיון ועכצ"ל חובל משום האזנים לנקב החירוראיך

 מוכח הרי לצורך וזהו כנזמים האזנים לקשט כדי הןהנקבים
 חבלה. ע"י דזהו ואעפ"י לצורך מקרי לנוי יפוי דלתכליתבהדיא

 הוא ואליו הפסוק על דדרשינן דקי"ב ב"מ בש"ס ומבוארז(
 זה עלה מה מפני כ"ר( )דברים נפשו אתנושא

 שכרו על לא וכי למיתה עצמו את ומסר באילן ונתלהבכבש
 עבור לסכנה עצמו את להביא דמותר מבואר יעו"ש,הוא

 אירע אם ראפילו כ' סי' בתשובה הרמב"ן ולשיטתפרנסתו,
 א"ע הכניס שמתחילה כיון הבית בעל פטור להפועלאונס

 לצורך אפילו רק לפרנסתו דוקא שלאו לומר יש ולכןבסכנה,
 סכנה. לספק עכ"פ להכניס לו מותראחר

 לבטל יכול דאינו במש"כ להעיר יש הנ"ל החוו"י ובדבריח(
 שהתנה היכא רק ארוך בחוטמההשירוכין

 דקיי"ל בפירוש התנה ובלא מומים בה שאין מנת עלבפירוום
 דמי ולא כלל ספק ליכא בני"ר לומר יש מספק, מקודשתבנשים
 בעלמא דקיי"ל אעפ"י ולכן דמחמרינן איש דאשתלחומרא
 בקנס וחייב כלל ספק הוי לא כזה מספק ממון מוציאיןדאין

 שהוא הכתובה לענין אפילו דהרי לפיע"ד וקשהיעו"ש,
 אפשר ואיך מספק ממנו גובין אין שיטות לכמהמראור"תא

 ממנו גובין אין מה"ת שהוא דברבר היכי מספק בקנסלח"בו
 קנס של בממון וכש"כ כלל התנה לא אפילו מומיןבטענת
 א"ע התחייב לא דהכי אדעחא ובודאי עצמו את התחייבשהוא
 ס"ק ובבי"ש ט' ס"ק ל"ט בסי' בחו"י ועיין מום. בעלתלאשה
 סי' ח"א וראיתי בשבו"י בספרים ובינותי בהדיא כן שכתבוט"ז
 מומים כענין דברים אריכות בזה לי ויש בזה, ג"כ שעמדק"ר

 אכמ"ל. רק השבו"י שםבמש"כ

 יצליח והשי"ת כן לעשות דמותרת לפיע"ד נראה לדינאלכן
 שומר רבים בה רדשו וכיון הגון ויווג למצואררכה

 עולם. שמחת לה והיתה ולהתרפא להתחזק אותה ישמורישראל

ידידו,
 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 שבש"ס תיק"ו כל שמפרשים מה על כת"ר שהעיר ומהט(
 לא מדוע ו'איבעיות, ק'ושיות י'תרץ ת'שבימובנו

 בסה"ק בזה עמד כבר התורה, נותן ע"ה רבינו משהיתרץ
 שבסוף כהליקוטים זצ"ל מברדיטשוב להגה"ק לויקרושת
 זה צריך מדה כאיזה זאת להבחין יוכל מי וז"ל, שם וכתבהספר
 בזה והוא בחיים שהוא מי כמוחו הלכה שיפסק להתנהגהעולם
 מי אבל להתנהג העולס צריך מדה באיזה יורע הואהעולם
 להתנהג העולם זה צריך מרה באיזה כלל יודע אינו חישאינו
 בזה תמיד והוא מיתה טעם טעם ולא וקיים חי אליהו והנהבה,

 יודע הוא כי והאיבעיות הקושיות יפשוט הוא ולכךהעולם,
 מה ג"כ יובן ובזה יעו"ש, להתנהג העולם צריך מדהבאיזה
 התורה את לנו נתן שכבר ע"ה רכינו למשה הר"תשאמר

 מסה"ד. כידוע להורותובירינו

 ס' בפרק ז"ל להמבי"ט אלקים בית בספר מצאתיועתה
 אינו לוי שהקדושת לפלא ב. )נ. בזה ג"כשעמד

 יתרץ שהוא ע"ה רבינו משה על כן נאמר לא למהמוכירו(
 כי שם וכתב והשופטים, הנביאים שאר או והאיבעיותהקושיות
 בדורות שהיו החכמים כל וכן והשופטים הנביאיםשאר

 ידעו לא כשיחיו התחיה ימי ער ע"ה רבינו וממשההעוברים
 התחתון בג"ע היו כי מותם אחר שקרה ממה הזה עולםמעניני
 ז"ל אליהו אבל הגשמי, הזה עולם מעניני מובדליםוהעליון
 בימיו שהיה מה ידע יהורם ימי עד מרע"ה מימות חיהאשר
 הגרמים מן כאחר גופו נזרכך ונפש בגוף הסתלקותוואחר

 ישראל צרת בעת להמצא השי"ת והכינו יותר אוהשמימיים
 ידו על התורה שנתנה מרע"ה אפילו כי וכו' ידו עללהצילם
 לסיבת אצלו ברורות כי אף התורה ספיקות לברר יכולאינו

 יהיה ובדיבורו יתכרך הקל החייהו ועתה מגופו נשמתושנפרדה
 יעו"ש. הוא בשמים לא אמר והכתוב השמים מןכמדבר

הנ"ל
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 קנגסימן

 מכובדי לידידי והמשכה ברביי' וברכהשלום
 מצוה מלחמת הלוחם ומופלג המופלאהרב
 הולנדר דוד מו"ה ישראל קרשי עללהגן

 י. נ. בבראנקס ערן מאנט בקהלת רבשליט"א,
יע"א.

 בשאלה הקדושה חורחנו מבט מנקודח לו לבאר שאלחובדבר
 חורה שומרי רופאים בועידח הפרק על עחההעומדח

 שונוח מאמונוח הרופאים בחוגי לדית עלחה כבר זוובעיא
 הנערה של מהמקרה אקטואלית שאלה היא האחרוןובזמן

 ע"י חיה והיא בלע"ז 8ום0ש מרמיטה שנח של במצבהנמצאח
 קשים, יסורין סובלח והיא בלע"ז ז810[וק85ז לנשימהמכונה
 מוחר אם למחלחה חרופה שאין הרופאים קכעו מצבהולפי
 מהיסורין לפדוחה וכדי מיחחה אח לקרב המכונה ממנהלקחח
 האנושוח זו וכעיה חמלה מחוך המוח החשח ז"אשלה,

 הקדושה חורחינו רעח אח לבאר עלינו לכן רב זמן בהמחלבטח
 זו. עדינהבשאלה

תשובה:

 עוד ולכאר קצת להאריך עלינו החמור הענין ולכרר לבארכדי
 חרופה לחח מחוייב הרופא אם א( זה: בדבר נקודוחכמה

 לו מאריך הוא אחד שמצד שיודע בזמן כו וגוסס מסוכןלחולה
 ב( קשים, יסורין לו גורם הוא השני ומצד שלו שעה החייאח

 ממנו לקחח לו מוחר אם חרופוח לו לחח מחויב שאינואח"ל
 מוחר אם ג( מיסוריו, לחלצו בכוונה מקודם לו שישמטה
 ידי על אבל יסוריו ירגיש שלא חרופה נואש לחולה לחחלרופא

 המוח החשח של המושג בכלל יש אם ד( קצו, אח מקרב הואזה
 היהדוח. והשקפוח החורה דיני לפי רחמנוחמחוך

 טובע חברו אח לרואה מניין ע"ג בדף איחא סנהדריןבש"ס
 על חעמוד לא לומר חלמוד להצילו חייב שהואבנהר

  מהתם ופקא  מהכא והא בגמרא  ומקשה י"ט( )רקרא רעךרם
 השב ופרש"י לו והשבוחו לומר חלמוד מניין גופו אברחנפקא
 בנפשיה מילי הני אמינא הוה מהחם אי ומחרץ לעצמו, גופואח
 לא קמ"ל ופירש"י קמ"ל, לו אימא אגורי ומוגר מיטרחאבל

 על חזור אלא משמע _עצמך על חעמוד לא רעך דם עלחעמוד
 מקרא ילפינן פירש"י לפי הנה רעך. רם יאבד שלא צדדיןכל
 הצלת בשכיל הוצאות להוציא דמחוייב רעך דם על תעמודדלא
 מ"ע זה לו רוהשבוחו ומקרא בל"ח עוכר כן עשה לא ואםחכרו
 ביטל כן עשד לא ואם בגופו חברו אח להציל ארם כללחייב
 על חעמוד לא של להל"ח לו רוהשבוחו מ"ע בין והנפק"ממ"ע,
 וא"צ לקיימה מנכסיו חומש לחח מחוייב עשה דמצוח רעךדם

 או"ח בש"ע כמוש"כ עוברח במצוה אפילו מחומש יוחרלבזבז
 כדי בל"ח אבל סק"ג, קנ"ז סי' יו"ד ובש"ך לולב גבי חרנ"וסי'
 כל ליחן שצריך הנ"ל סי' ביו"ר ברמ"א מבואר יעבורשלא

 חעשה. לא על יעבור ולא לואשר

 רלא מקרא דילפינן רכיון הגמרא רברי נהבנח צ"עדעפי"ז
 להצלת לו אשר כל לחח רמחריב רעך רם עלחעמוד

 לן צריך ולמה נגופו חנרו אח להציל שצריך מכש"כ הריחנרו
 בקרא ובשלמא בגופו, בהצלה לחייבו לו והשבוחוקרא

 אמינא הוה מהא אי בגופו הצלה מיניה דילפינן לודוהשבוחו

 ז"א מנכסיו חומש עד למ"ע שיעור ויש עשה מצוח רק דזהכיון
 כמו הוצאוח זה על להוציא צריך בגופו חברו אח להציל כדיאם

 צריך כמה עד שיעור ויש הוצאוח שאד או הדרךהוצאוח
 קרא שפיר צריכץ לכן לבזבז חו א"צ מזה יוחר אבללהוציא
 שיעור אין ל"ח ועל ל"ח מצוח דזה רעך דם על חעמודדלא
 הכל, נלמד חעמוד דלא בקרא אבל לו, אשר כל להוציאוצריך
 מובא קל"ט סי' בחשובה החוו"י שהעלה עפי"מ לומר ישאך

 א"צ ג"כ מעשה בה שאין ל"ח דעל סק"ד קנ"ז סי'בפת"ש
 סגי נמי לו דוהשבוחו מקרא גם ממילא מ"ע מעל יוחרלבזבז
 אינו ג"כ חעמוד דלא מלימוד רגם כיון הצלה חיובללמוד
 מעשה, בו שאין לאו דהוי כיון מ"ע כמו מחומש יוחרמחוייב
 סי' ובאו"ח ד' חקירה גומא חיבח בספרו הפרמ"ג ג"כ כחבוכן

 הוה מהתם אי נגמרא מחרץ מה קשה וממילא יעו"ש,חדנ"ו
 לא אימא אגורי ומוגר מיטרח אבל בנפשיה מילי הניאמינא
 מ"ע ככל לי' הוי מ"ע וזה לו והשבוחו קאמר דקרא כיוןקמ"ל
 דלא קרא לי למה קשה ואכחי לקיימה חומש לבזבזשצריך

חעמוד.

 דמי מכאן להוכיח רצה רל"ז סי' מנחה נקומץדהמנ"מ
 שאינו אסשר להצילו ויכול לדעח עצמו שמאבד.
 והשבוחו של העשה דעל רעך דם על חעמוד דלא הלאו עלעובר
 נוהגת אינה בממון אבדה רבהשבח כיון מצווה ראינו ודאילו

 מוזהר, אינו ג"כ חעמוד לא של הלאו על גם אלא מדעחנאבדה
 מהכא הא כגמרא מקשה מה הלאו על עובר רכזה תימאראי
 הא לו והשבוחו ח"ל מניין גופו אברח נפקא מהחםנפקא

 אברה כמו לדעח עצמו מאבד אח להציל פטור לומוהשבוחו
 אח גם להציל לחייב חעמוד דלא קרא צריך לכן בממון,מדעח
 וכרמוח יעו~ש, בזה ליכא לאו דגם אע"כ לרעח, עצמוהמאבר
 ת"ר התס דאיחא דכ"ט עירובק מש"ס להניא יש לדנר'1דאיה
 שאכל חנינא ברבי ומעשה שבו הנחש מפני בצל ארם יאכללא
 רחמים חבריו ובקשו למוח ונטה וחלה שבו נחש וחצי בצלחצי
 להגאון הש"ס בהגהח ועחן לו, צריכה שהשעה מפני וחיהעליו

 רחמים עליו מבקשין הי' לא זאח דאילולא דש"מ שכחביעב"ץ
 בנפשו ונחחייב בסכנה עצמו והכניס לעצמו רעה שגרםמפני
 ובאמח יעו"ש, רחמים עליו בקשו לו צריכד שהשעה מפנירק

 לאבד רוצה אחד דאם עכ"פ שם. הריטכ"א כחידושי כןמבואר
 אעפ"י המנ"ח כמוש"כ להצילו מחריבים ראין אפשרעצמו
 הוא דהרי מדעח ממת לאברח דמו דלא בזה לפקפק עדייןשיש

 כמוש"כ בעה"ב הוא אין נשמחו על אבל ממונו עלבעה"ב
 קנין זה ארם של שנמש הל"ד וש"נ רוצח מהל' בפ"אהרמב"ם

 דיני עפ"י לצורך בה להשחמש רק להאדם ואין הקב"השל
 עצמו רמאכד לומר הפליע דחז"ל כיק לומר יש ואכןהתורה,
 הצלה חיוב גביה ליכא ממילא הבא לעולם חלק לו איןלדעת
 עדיין לכן רודף אינו אם הצלה חיוב איכא ג"כ רוצח עלדהרי

 בזה.צ"ע

 עשה פסוקי חרי דאיכא דהשחא מוכח הגמראדמדברי
 לכן רעך דם על חעמת' רלא ול"ח לורוהשבוחו

 רהיינו העשה של הפסוק מכוח הצלה של חיוב דאיןבמקום
 תעמור לא של הל"ח עכ"פ אבל בגופו להצילו יכולשאינו
 נפרדים ענינים שני שהן כיון כן לומר ומסתבראאיכא,

 לי. למה קראי חרי קשה ע"כדאלח"ה

 לרפאות הרופא חייכ כתב מ"ד פ"ד כפיהמ"שדז:רמב"ם
 שאמר מה בפירוש נכלל חה ישראל חולימה"ח

 אוחו כשרואה שהוא גופו את לרפאוח לו והשבוחוהפסוק
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 בחכמתו, או בממונו או בגופו או יצילהו להצילו ויכולמסוכן
 ההצלות כל נלמד לו דוהשכותו שמקרא בדכריו מכואריעו"ש,
 סתם כתב הל"ח פ"ו בררים ובהלכות בממונו ובץ בגופובין

 עכ"פ לו, מוהשבותו הילפותא הזכיר ולא בידו לרפאותושמצוה
 ומסוגיא רעך, דם על תעמוד דלא הל"ת הזכיר דלאחזינן
 במקום וממילא ול"ת מ"ע חיובי תרי דאיכא נראהדגמרא
 שיכול ובמקום העשה על כן גם עובר בממונו להצילשמחריב
 כתב וכן תעמוד, דלא תעשה לא על ג"כ עובר בגופולהציל

 ולא להציל טךכול דכל הלי"ב וש"נ רוצח מהל' בפ"אהרמב"ם
 א' סעי' תכ"ו סי' בחו"מ פסק וכן תעמוד, לא על עוברהציל
 נפקא לו מוהשבותו בגופו להצילו דאילו סק"א בסמ"עעיי"ש
 תעמוד דלא ומקרא לו להשיב צריך חברו של גופודאבדת
 דעיקר לומר יש א"א אבל וה, על ממון להוציא אפילומדבינן
 דהיכא ולומר גופו אבדת דהיינו לו מוהשבותו הואהילפותא
 שרצה כמו תעמוד לא משום גם ליכא לו והשבותו משוםדליכא
 לרופא קוראים כאשר ולכן הנ"ל, מנחה בקומץ המנ"חלומר
 ממצוה פטור במצוה דעוסק אע"ג אחרת במצוה עוסקוהוא
 מללכת דפטור אמינא הוה אבדה דהשבת ומילפותאאחרת
 תעמוד דלא לאו גם טךש כיץ אבל מסוכן אפילולהחולה
 אחרת כמצוה עסק של תירוץ כלי ללכת אופן בכלמחו=ב
 מקרא דנלמד כית הוצאות זה על להוציא שצריך היכאאפילו
 שפירש"י כמו אגורי ומוגר למיטרח אפילו דחייב תעמודדלא

 לעיל. המובאבגמרא

 פרק אשנה ואי"ה לעיין יש עדיין בסנהדרין הסוגיאדבהסבר
 על המוטל הצלה מחיוב דיברנו כה עד בס"ד.דא

 מה ובכל סמא ליה לבדרי לרפאותו עי"ז ההצלה דהיינוהרופא
 מחמת מחתו להיפטר לו לעזור אבל יסוריו מעליו להקלדאפשר
 פשוט הדכר כי מלהזכיר חס זהו מיההו אה להחישיסורין
 אולם, בריא אדם שהרג מי כמו רוצח הוא הרי לגוססדההורג
 רוב דאמרינן זאת למרות התורה דיני לכל כחי הוא הרידגוסס
 לו לעשות דאסור רבתי דאבל א' בפרק כמבואר למיתהגוססין
 וכדתק של"ט סי' יו"ד בטור והובא מיתתו המקרב דברשום
 הנפש יציאת בשעת גוסס של עיניו המאמץ דנ"א שבתבש"ס
 הגוסס מגלחין אלו בפרק הר"ן לשון וזה דמים, שופך זההרי
 שהוא בבית ליכנס רשאי וכהן ולמתנה גט ליתן כחי הואהרי
 בש"ס מבואר ובהדיא למיתה, גוססין שרוב אעפ"י בועומד

 פסק וכן חייב, שהוא שמים בידי גוסס דההורג דע"חסנהדרין
 עליו נהרג הגוסס את דההורג הל"ז רוצח מהל' בפ"בהרמב"ם
 ובדמב"ם שם בגמדא דמבואד אדם בה= גוסס ואפילויעו"ש
 מחללין בד"ה דמ"ד נדה התוס' לשיטת מ"מ פטורדההורגו
 שרצה ומה הרוב, אחר נטש בפקוח הולכע דאין השבת אתעליו
 ומובא לעיל המובא הר"ן מלשון לדייק נ"ט סי' יעקב ביתבס'

 הוא הרי דגוסס דברים לכמה שם חשיב רהר"ן בסק"אבש"ך
 לחלל דאין אלמא השבת את עליו דמחללין נמי קאמר ולאכחי
 בגליון עליו השיג כבר אבל נדה, כהתוס' דלא השבתעליו

 כחי הוא הרי לומר שייך לא מחללין שעל נטענהמהרש"א
 גירושין לענין כמת חשוב וזה מדבר באינו דגם לומר דישמשום

 השבת. עליו מחלליןמ"מ

 שם הרי"ף דברי על כתב דמו"ק בפ"ג הגיבוריםובשלטי
 כחי הוא הרי דגוסס רבתי דאבל הברייתאשהביא

 מניחין ואץ נקביו את פוקקין ואין לחתו קה2רין אין דברלכל
 עד שנאמר שימות שעה עד טבורו על מיקר וכלי מתכותכלי
 אותו מדיחין ואין אותו סכץ ואין הכסף חבל ירתק לאאשר
 ואין שימות עד המלח גבי על ולא החול על אותו מטיליןואין

 הדבר למה דמים שופך זה הרי בו והנוגע עיניו אתמעצמין
 על וכתב נכבה. מיד אדם בו שנוגע שכיון המטפטף לנרדומה
 אנשים קצת שנוהגין מה לאסור נראה דמכאן גבורים השלטיזה

 מתחתיו הכר ששומטין לצאת יכולה הנשמה ואין גוססכשהמת
 עופות של נוצות במיטה יש כי שאומרים מהרה שימותכדי

 ככרוכיא זה על צעקתי פעמים וכמה תצא שלא לנפששגורמין
 והר"ר עלי, חלקו ורבותי בידי עלה ולא הזה הרע המנהגלהסיר
 שנים כמה ואחר להתיר, זה על כתב ז"ל איגרא אישנתן

 ז"ל שם שכתב לדברי סיוע תשכ"ג סי' חסידים בספרמצאתי
 אל אחר במקום שישימוהו עד למות יכול ואינו גוסס הואואם

 דשמחות הברייתא ג"כ הביא ש"ל בסי' והמחבר משם,יזיזוהו
 חסידים הספר שכתב מה גבורים השלטי הביא ולהלןהנ"ל

 ביה לאוהו קרוב אחד והיה גוסס אחד איש הי' שאםבהחילה
 וזה משם, החוטב מסירין לצאת יכולה הנשמה ואין עציםחוטב
 דבר לעשות דודאי לתרץ וכתב כך, אחר שכתב ממההיפך

 דבר שום או עצים לחטוב כגון הגוסס מהר ימות שלאשיגרום
 אסור זה כל לשונו על מלח לשום או לצאת הנשמהשתתעככ
 ההוא הגרמא להסיר שרי בזה כיוצא כל מלשונו שםכדמשמע

 אסור, נפשו ליציאת מהרה מיתתו שיגרום דבר לעשותאבל
 כדי אחר כמקום ולהניחו ממקומו הגוסס להזיז נמי אסורוהלכך
 תחת הכנסת בית מפתחות לשים נמי אסור ולכן נשמתו,שתצא
 נפשו, יציאת ממהר זה גם כי מהרה שימות כדי גוסם שלראשו
 להוציא מותר תצא שלא לנפשו שגורם דבר שם יש אם זהולפי
 הנר על אצבעו מניח אינו שהרי כלום בכך ואין הגורםאותו
 או הגוסס על דבר להניח אבל במעשה כלום עושהואינו

 דודאי נראה מהרה נשמתו שתצא כדי למקום ממקוםלטלטלו
 יעו"ש. הנר על אצבעו מניח דהריאסור

 ממקומו להזיזו - עשייה בין שמחלק כמה בדכריומבדאר
 ברמ"א להלכה מבואר וכן הגרמא, הסרת ובין-

 שלא לטובתו שהוא אעפ"י מיתתו לקרב עשתה ענינידכל
 סגולה בדרך אפילו דבר שום לעשות אסור מ"מ יסוריןיסבול
 פעולה עושה סוף כל דסוף כית אסור ג"כ הגוף להזיזשא"צ
 החולה של בגופו ממש בפועל עושה שאינו אעפ"י מיתתולמהר
 כמו להסירו מותר נשמתו יציאת שמעכב החו, מן גורם בה2רק

 לשונו מעל מלח להסיר הרמ"א שמתיר ומה וכדו', עציםחטיבה
 שם הט"ז עצים דחטיבת דומיא דהוי הנפש יציאת מעכבשזה
 בנה"כ והש"ך פיו, את שמזיז כיון ואוסר זה על פליג ב'בס'
 לכן הוא, כלום לאו כזה קל דנענוע וס"ל הרמ"א בעדהליץ

מוהד.

 עצים לחטיבת לשונו מעל המלח הסרת דמי לאולפע"ד
 זה דרי עצים וחטיבת בגופו הוא המלחדהסרת

 מותר, אם לעתן יש ג"כ אבר החת בלא אפילו לכן לגופומחוץ
 דהא מותר לשונו מעל המלח דהסרת לומר רצה בל"יובספר
 המחבר שכתב כמו לומר וצריך לשונו, על המלח יבואמאין
 שלא כדי לשונו על מלח משימין ואין מיההו להרחיקדאסור
 על מלח שהניחו כהוגן עשו לא שמתחילה נמצא כן עלימות
 אבר, יזי~ו שלא בנחת רק מלשונו המלח לסלק מותר לכןלשונו
 הוא במחבר הלשון דהרי בדבריו וצ"ע כן לומר א"אולפע"ד
 והלשון לשונו, על מלח מטךמין אץ כתב ולא מלח גרגירולא

 נותנין דאין לזה קודם שכחב מה על קאי מלח גרגיר ולאשכתב
 ולא מים של צלוחית ולא מגריפה ולא קערה לא כריסועל

 לשונו", "על המילים כלל המחבר הזכיר ולא מלח שלגרגיר
 לשון וזה זה לשון ג"כ ליתא זה דין במקור בפ"א רבתיובאבל

 שעה עד המלח על ולא חול על אותו מטילין אין שםהברייתא
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 המיקר הכלי על לא היא וגירסחו זה כל מחק והגר"אשימות
 הנ"ל. חשכ"ג בסי' עיי"ש הבל"י שהביא כלשון איחאובס"ח

 יש ועפי"ז ברבריו. צ"ע לכן נן ליחא ובש"ע ננרייחאאבל
 וכיון קשים יסורין לו שיש אעפ"י בגוסס לכאורהלומר

 יפעלו היכן עד ובפעולחן הללו בהסגולוח בטוחים אנושאץ
 זה כל אסור מיחחו להחיש גורם בגופו נענוע שכל מזהחוץ

 התרופות לו לתת לרופא חיוכ מצינו לא גיסא ולאידךכהחלט,
 לרומא רשוח רק נחנה החורה כי יסוריו את ולהאריךלהגוסס
 ליחן לו אסור גם ואפשר ויסוריו צערו אח להאריך ולאלרפאוח

 עצים. החטיבח שאסרו כמוכלום

 על השכת את דמחללין הנ"ל כנרה ההוס' לשיטתאולם
 חרופוח לו לתח חיוב ריש מוכח ומדבריהםהגוסס

 על החולקים לשיטח אבל בו נשמחו עוד כל חייו אתלהאדיך
 לו לתת חיוכ אין שוכ הגוסס על שכת לחלל דאין וס"לההוס'

 יציאת את ולעכב יסורק לו לגרום אסור גם ואפשרחהופות,
דנפש.

 ~810ווק85ן כמו לנשימה מכונה ע"י חי שהחולה היכאאמנם

 ואם בלע"ז, ~חח8עפז1חן העורקים ע"י הניחן מזון ע"יאו
 המזת זרם אח או לגופו המכונה של הקונטקט אחמפסיקים
 מעשה זהו בוראי זה בלא לחיוח יכול אינו והחולהלהעורקים

 בידים. חייו פחיל אח מכבה הוא שבזהרצח

 ימים שלשה הוא גוסס הטיעור סימניו נכל בגוסס הוא זהוכל
 ב' סעי' ובש"ע נטור המובא מרוטנבורג מהר"םכשיטח

 להחאבל הקרובים צריכים גוסס הניחו אם ימים שלשהרלאחר
 ח"י ס"ק י"ז בסי' הבי"ש ולדעח מח, כבר ודאי דאמרינןעליו
 היה ימים שלשה שלפני עליו העידו אם להנשא אשחויכולה
 הפרמ"ג כזה כתכ מזו וגדולה כזה, חולקין והרכה גוססנעלה
 הגל עליו ונפל בי"ר מיחח שחייב רמי שכ"ט סוס"יכאו"ח
 לחיוח שעוח עוד לו ויש אוחו ממיחין אין דבשבח כיוןבשבח
 י"ג סי' ח"א יעקכ שבות כשו"ת ועיין הגל, את עליומפקחין

 זה. בעניןמש"כ

 במחחרח דהבא רע"ב סנהדרין בש"ס ראיחא להאי דמידלא
 נפל אם להרגו השכם להרגך רהבא להרגו רמוחרכיון

 אין רהחם הוא קטילא רגברא מסני עליו מפקחין אין הגלעליו
 שכ"ט בסי' במג"א ועיין מיד, להרגו דמוחר כלל שעה חיילו

 בשבח במחחרח דהבא בהך דברים אריכוח בזה לי וישסק"ד,
 לישב מש"כ ל"ט אוח שבח במוסך במנ"ח וראה בזה,ואכמ"ל
 וגו' ישראל נני ושמרו הפסוק על תשא נפ' עה"ת האו"חדברי

 מאד.החמוה

 קשה במחלה בחולה אבל גסיסה של במצב דיברנו כהער
 ומחנוץ למחלחו חרופה עוד שאין קבעווהרופאים

 חכמח של ההחפחחוח אחר ועכשיו בחייו ומואס קשיםביסורץ
 על שאפשר חדישים בסמים זריקות מיני כל והמצאחהרפואה
 מותר אם הבעיה ואין רבים לימיס החולה חיי אה להאריךידם
 מעשה רהוי בושש צריך דין רליח רחמנוח מחמח מיחחולקרב
 ידי ועל מלאכוחי באופן חי שהוא כיון היא הבעיה רקרציחה
 להפסיק דהיינו המונע אח להסיר מוחר אם יסורין לו גורמיםזה

 כדי ולא יסוריו ממיצר לחלצו הנימוק מחוך והחרופוחהזריקוח
 ממילא רק אחרח בכוונה רק רחמנוח מחוך המוח אחלהחיש
 וכיון ממנו, מנעו שהחרופוח מה קיצו אח להחיש גרמא זהיהיה

 בחכמח שונים גילויים ע"י שונוח רפואוח מחחרשוח יוםשבכל
 חעמוד זכוחו אולי חנם לרופא יקוו נשמחו בו עוד וכלהרפואה

 למחלחו, רפואה וחמצאלו

 הטריפה אח דההורג כחב ז' הל' פ"ב רוצח בהל,דהרמב"ם
 הוא הרי בשוק ומהלך ושוחה שאוכלאעפ"י

 שיכול אעפ"י טריפה דאדם מדבריו יוצא ארם, מדיניפטור
 כמח. דינו מ"מ רכ זמןלחיות

 כחי רינו מ"מ למוח נוטה שהוא אעפ"י שמים בידיוגוסס
 לחלק מקראי ילפינן רע"ח סנהדרין ובש"ס רבר,לכל

 שקשה אעפ"י ולטריפה אדם בירי לגוסס שמים בירי גוססבין
 ולפי"ז בזה, לחלק חו"ל קנלו כך מ"מ הסנרא מצדלהבין
 אעפ"י חרופה לו אין הרופאים רעח שלפי כברה במחלהבחולה
 ארס מדיני פטור וההורגו כטריפה רינו רכ זמן לחיוחשיכול
 לצדד מקום יש נני"ד ממילא חייב, שמים בהץ לגוססוההורג
 בץ בזה נפק"מ אין לדינא לדירן אבל סחם, מבגוסס יוחרלהקל
 כמו דוצח נקרא זה דגם שמים בדין לחיוב אדם בדיניחיוב
 אין אלו בכל אדם מדיני פטור גבי הל"י נפ"ג הדמב"םשכחב
 לכן דם ממנו דורש דמים ודורש רוצח הוא והרי אותוממיתין
 שמים דין הרי בזה גם אבל לטריפה רמי רני"ד נימא איאפילו

 רוצח. ונקראעליו

 באופן מכונה איזה ע"י מנגר לו חלויין שחייו בחולהולכן
 הרי להמכונה בינו הקשר יפסיק שהוא מי אםמלאכוחי

 בריני בחייב רגם בגוסס רק לא בטריפה אפילו רוצח נקראזה
 בש"ס דאיחא להאי רומה המכונה וסילוק רוצח נקראשמים

 לבוא חמה סוף חייב ומח בחמה כפחו רבא דאמר הנ"לסנהררין
 רוצח מהלכוח בפ"ג ברמב"ם הוא וכן פטור, לבוא צינהסוף

 ידו שסילק אחר שחיכף כיון בחמה לכפחו דמי המכונהוסילוק
 ולא המכונה ע"י הוא ונשימחו חיוחו שכל מח הואמהמכונה

 ענין רק הוא המונע רהחם עצים חטיבה של המונע לסילוקדמי
 סיסוק ממש זה הנשימה כוח מונע אבל גשמי סילוק ולאסגולה

חיוחא.

 לחולה טריפה בין בהחילוק לעיל דמבואר לפי"מומעתה
 להגריר עלינו חייב וגוסס פטור טדיפה דההורגהגוסס

 שם בסנהדרין ורש"י שמים, בידי גוסס ומהו טריפה אדםמהו
 מוח, של בקרום נקב או הוושט נקיבח היינו דטריפהפירש
 שלם בחזקח ארם כל וז"ל כחב ח' בהל' שם הרמב"םאולם

 הרופאים ויאמדו טדיפה שוה בודאי שיוודע עד נהרגוההורגו
 דכר ימיתנו לא אם ימות וכה כאדם תעלה לה אין זושמכה
 בטריפח חעלה לה אין זו רמכה הרמב"ם דמש"כ ועכצ"לאחר,
 לגוסס וה בין מה קשה וא"כ ביד"ש חולי מחמח הואהאדם
 בטבע המונח העולם כדרך חולים המה שניהם דהריביר"ש

 שום רואין אנו שאין היינו ביד"ש דגוסס לומר ודוחקהאנושוח,
 שאנו היינו ביר"ש וטריפה מאבריו אחד בשום בגופוקלקול
 מנלן אבל נחקלקל, בו חלויה שהנשמה מאבריו שאחדרואים
 שם בגמרא מצינו ואררבה הם ביד"ש דשניהם כיון בזדלחלק
 מעשה אחעביר דבשניהם משום לטריפה ביר"א גוססדמרמין
 משמע א"כ ביד"ש גוסס משא"כ ביר"א, מעשה היינובהו

 או הכאה כגון חיצוני מקרה ידי על רק הטבע מצד אינודטריפה
 כאנר דק לא דק זה כעין נמי הוי ניד"א וגוסס וכדומה,נפילה
 גופו, כל נחלש חיצוני מקרה ידי על ונמי הגוף בכל רקאחר

 זה. פרק אשנה ואיה"ש בזה צ"עועדיין



 * י 4:2ש קנ"ג סי' חו"משו"ת רצ י2:רי
 ארם בריני חייב ביר"ש גוסס שההורג כיון לרינאלכן

 שדמית ורופא ארם בריני פטור ביד"א וגוססובטריפה
 ונוטה נחבל היה כבר שהחולה לא אם בדי"א חייב מסוכןלחולה
 רש"י לרעת בוושט או מוח של בקרום ארם מכות ע"ילמות

 וחייב רוצח נקרא מ"מ אבל אדם מריני פטור ראובסהדרין
מרי"ש.

 ראיה והביא זו חמורה בשאלה שרן ל' סי' נצ"ב בס'דראיתי
 המלך חוקיהו של נמעשה ד"ו נדכות הש"סמדבד'

 חזקיהו חלה ההם בימים ל"ח( )ישעי' הפסוק על שםדדרשו
 כי לביתך צו ה' אמר כה אליו ויאמר ישעיהו אליו ויבואלמות
 זכותא רגרמא אפשר ברתך לי הב אמר וגו' תחיה ולא אתהמת
 גזרה נגזרה כבר ליה אמר רמעלי בנין מינן ונפיק ורידךרידי
 אבי מבית מקובלני כך וצא נבואתך כלה אמוץ בן לו אמרעליך
 מן עצמו יתייאש אל צוארו על מונחת חדה חרב אפילואבא

 כמו למות כבר ונטה שחלה המלך חזקיהו גבי התם ומההרחמים
 לאמור ישעיהו נביאו יד על לו שלח והקב"ה בפסוקשמפורש

 הרחמים מן נתייאש לא זה כל עם תחיה ולא אתה מת כילו
 וה' ויתפלל הקיר אל פניו ויסב כרכתיב החסר לה' התפללאלא
 בחולה מכש"כ שנים עשרה חמש אח"כ וחי תפילתוקיבל

 אם אפילו לכן למות, עליו נגזרה אם יורעים אנו שאיןרעלמא
 רופא מיבעיא ולא למחלתו תרופה שאין ברעתו ישפוטהרופא
 שכולם לתלות ראין כן החליטו הרבה רופאים אפילו אלאיחירי
 שאנו ואעפ"י להו, למה ררחמנא כבשי בהדי מ"מ ברמיונםטעו

 משום היינו לחלל הכפורים ויום שבת גבי לרופאיםמאמינים
 אבל ולהחלימו ולהחיותו לרפאותו הרפוי בפעולת נפשפקוח

 להמיתו.לא

 ללמוד א"א מהאי אבל דאמת אליבא הדברים כנים כיואף
, למעלד ונעלים גבוהים מענינים מיירי דהתם"לני"ד

 למלך לאמור נביאו ע"י שלח שהקב"ה דברים האנושי משכל
 מובא חסידים משנת ל"ב אליהו אדרת כס' ועייןחזקיהו,
 כלה לישעיהו חןקיהו שאמר רמה שכחב לברכוחבשטמ"ק
 תאריך ולא בנבואה לך שנאמר מה כלה לומר רצה וכו'נבואחך
 אלא עליך נגזרה כבר באמרך בנבואה לך נאמרו שלאברברים

 מנבואה יהי' אלו הדברים שאף לסבור אטעה שלא מכאןצא
 חקנה שאין לי נאמר שבנבואה להיוח הרחמים מן רעחיואסיח
 אנו אין וכי יעו"ש, וכו' מקובלני כך רק בנבואה כן נאמר לאכי

 שני מכש"כ מבטל וצדיק גוזר שהקב"ה ומאמיניםיודעים
 גבירחא, הלכחא כמה ללמןינו כאן חז"ל וכוונח הללוצריקים
 וגם לקיר בינו חוצץ דבר יהא שלא חפילה בריני כלקורם
 כמו הרפואוח על לסמוך ולא החולה על רחמים לבקששצריך

 שלא והעיקר הרפואוח ספר אח גנז שחזקיהו האי עלשפירש"י
 למהר"ל ישראל נצח בספר ועיין הרחמים, מן א"ע ארםימנע

 והרי האגדוח, מן למרין אין ובכלל בזה מש"כ ל"ו פרקמפראג
 מנשה לבניו אח"כ חזקיהו שעשה מה להבין מאודקשה

 לאמטויינהו אכחפיה רכבינהו חרא יומא להלן כמסופרורבשקה
 ביה למטוי דאבא רישא חזי מינייהו חד אמר מררשאלבי'

 לע"ז קרבנא עליה לקרובי ראבא רישא חזי אמר וחרגלראני
 להבין וקשה מח, ורבשקה חי מנשה בארעאוחבטינהו
 לעח לו שנולרו לבניו ישראל מלך יעשה כזאחשאכזריוח

 להמיחם רצה לא שבאמח שכחב יעקב עיון בס' ועייןזקנחו,
 ילרים לחבוט זה כל עם אבל רמים, שפיכת ה' לפנישקשה
 אין אנל המלך, כחזקיהו לצדיק נודאה אכזריוח ג"כ זהלארץ

 להלכה. מהם למידין ואין האגרות עלמשיבין

 דאמחיה הקדוש רבינו גבי מצינו דק"ד כחובוחדבש"ס
 רנ' אח מבקשים עליונים ואמרה לאיגראסליקא

 אח חחחונים שיכופו יה"ר רבי אח מבקשיםוחחחונים
 חפילין וחלץ הכסא לביח דעייל זימני כמה דחזאי כיוןהעליונים

 החחתונים אח עליונים שיכופו ר יה" אמרה וקמצטער להוומנח
 מאיגרא שרייא כוזא שקלה רחמים מלבקש רבנן שחקו הווולא

 במהרש"א ועיין ררבי, נפשיה ונח מרחמי אישחיקולארעא
 רמז הוא לארעא ושרייא לכוזא דשקלה דמה דכחבבחר"א
 שכירתו אדם של גופו הוא כן מיתתו הוא שנירתו חרסדכל'
 במעשה הגופי שלימוח להשיג לו שא"א מיחחו היא זווצערו
 מוחר שימוח דחולה על רבחפילה חזינן יעו"ש, החפיליןכענין
 רשחקו כיון עכ"פ שימוח שיחפללו לרבנן מצינו שלאאעפ"י
 שימוח החפללה והיא הכוזא דרבי אמתיה דועדייא אחררבנן
 ש"מ בגמרא רבריה קבעו רחז"ל מזה וגם כן להו רניחאש"מ

 כן. לעשוחדנכון

 בעיני נראה ררבי ראמחיה בהאי כחב ר"מ בנדריםדזור"ן
 החולה על רחמים לבקש שצריך פעמים קאמרדהכי

 שיחיה לו אפשר ואי הרבה בחוליו שמצטער כגוןשימות
 לביח ~ימני כמה דעל אמחיה דחזאי דכיון בכחובוחכראמרינן
 ומשום רבי רלימוח כלומר וכו' יה"ר אמרה מצטער וקאהכסא
 מפני לחיוח אפילו מועילו החולה אח דהמבקר קאמרהכי
 לומר צריך אין מבקרו שאינו ומי מועלח יוחר חפילהשהוא
 הנאה ליה ראיכא היכא אפילו אלא לחיוח מועילושאינו
 יוצא יעו"ש, מהניהו אינו הזוטרחא אוחה אפילובמיחה
 נואש. בחולה ועכ"פ שימוח חולה על להחפלל שמצוהמדבריו

 על מצטער שהי' יוחנן רבי גבי דפ"ד נ"מ נש"סדמצינו
 עד צ11ח וקא מאניה וקרע בכי והוי רשב"לפטירח

 הרי נפשיד ונח עליה רחמי רבנן בעו מיניה דעחיהרשף
 ונשחטה ממנו רעחיה נעקרה דכבר כיון שימוח רבנןשהחפללו

 החורני וירידי שימוח, עליו החפללו שם רש"י שפירשכמו
 העיר שבע באר מעיר נ"י קעלער יהודא מו"ה בחורההמופלג
 שם שכחבו צדוקי האי בד"ה ר"ז ברכוח החוס' מדבריאוחי
 דצדוקי אח להעניש רצה רריב"ל בגמרא החם ראיחאבמאי
 ניים שעתא האי מטא וכי ללטייה ורצה טובא ל'ה מצערדהוה
 החוס' זה על וכחבו הכי למיעבר ארעא אורח לאו ש"מאמר
 בירי אבל ארם בידי היינו מעלין ולא מורירין דהצדוקיםאע"ג
 בירי ולהורגם ולהטריחם להענישם ארעא אורח לאושמים
 מבואר ר"ד ע"ז בחוס' הוא וכן אדם, בני כדרך שלאשמים

 בידים. מלהרגו קשה יוחר שימוח ארם על דלהחפללבדבריהם

 רק כן כחבו דהחוס' לני"ר רמי לא דמילחא לקושטאברם
 וכיון החורה ריני עפ"י ביד"א מיחה שמחוייבבמי
 אדם ע"י זה ארם אח להרוג חיוב הטילה הקרושהשהחורה
 חפילוח, ע"י לא ממש בירים לעשוח אנחנו מחוייביםממילא
 בי"ד מיחח חייבי בין בעונשיה חילקה רהחורה חזינןוהרי
 כי אופנים מיני ארבע יש בי"ר במיחח וכן בי"ש מיחהלחייבי
 עונש אחרח ולעבירה זו לעבירה עונש שזה החורה גזרהכן

 שהחורה ז"א מעלין ולא מהמורירין הם הצדוקים אם לכןאחר,
 כחבו שפיר בזה לכן ארם, ע"י יקבלו שעונשם חובההטילה
 להחפלל רהיינו ביד"ש להענישם ארעא אורח רלאוהחוס'

 שהבי"ר שא"א בי"ד מיחח שמחוייב מי שימוחלהשי"ח
 על שדטילה דתורד דיני נגד שזה שימות העונר עליחפללו
 בחולה משא"כ בי"ד, מיחות בארבע נפשוח ריני לדוןהבי"ד



ריא בני(ו קנ"ג סי' חו"משו"ת תבי
 מיחה, למחויב ח"ו אותו לדון ואין כשרות בחזקח אדםשכל
 לא מדוע יסוריו ממיצר לחלצו לו לעזור בכוחינו שאיןוכיון
 אזי ה' בעיני ישר לא ואם מיסוריו אותו שיגאל לה' עליונחפלל
 החפילה כי ויחלימהו, וירפאיהו ידו ישלח וחסדיו רחמיוברוב

 מיסוריו יחלציהו גזרה ח"ו נגזרה כבר באם רק הואשמתפללים
 יעשה, בעיניו הטוב החסדוה'

 אחח באשה מעשה דברים בסדר רבה במדרשדנוצאתי
 לו ואמרה חלפחא בן יוסי רבי לפני ובאהשהזקינה

 טועמח שאיני הם נוול של חיים ומעכשיו מדאי יותר זקנחירבי
 לה אמר העולם מן להיפטר מבקשת ואני משחה ולא מאכללא
 דבר לי יש אפילו אני למודה לו אמרה ימים כך כל הארכחבמה
 לה אמר יומ בכל הכנסת לכית ומשכמת אותו מנהת אניחביכ
 ועשחה הלכה זה אחר זה ימים שלשה הכנסח מביח עצמךמנעי
 אשרי המלך שלמה אמר זה ועל ומתה, חלחה השלישי וביוםכן

 ח'(, )משלי חיים מצא מוצאי כי אחריו וכחיב לי שומעאדם
 א"ע המאבד ככל דינה א"ע ממיחה היחה הזאת הזקנה אםוהנה
 זה דבר שאין ואעפ"י זאח עשתה יסורין שע"י אעפ"ימדעת
 עיין לדעת, עצמו מאכד נקראת ג"כ ויסורין צרות שע"יכרור

 סי' יו"ד חת"ס ובשו"ת מזה סק"ב שמ"ח סי' יו"דכפת"ש
 אבל מאעל"ד, בזה נקרא ג"כ ביוחר המיצר שאפילו כחבשכ"ו
 יש כי האחרונים גדולי בזה האריכו כאשר כך כל פשוט זהאין
 לכ"ע עכ"פ ואכ"מ הארכתי אחר ובמקום ולכאן לכאןפנים
 אחרים על או עצמו על להחפלל אבל הוא חסידוח מדחלאו
 מדח או איסור נדנוד בזה ראין ומוכח כן שעשו בחז"למצינו

חסידות.

 רבי גבי די"ח בע"ז הש"ס מדברי ר לני" סמוכין להביא ישדכן
 האור אח בהן והציתו זמורוח שהקיפוהו תרדיון בןחנינא
 כדי לבו על והניחום במים ושראום הביאו צמר שלוספוגין
 בך ויכנס פיך פתח לו אמרו וחלמיד'ו מהרה נשמתו תצאשלא
 הוא יחכל ואל לי שנתנה מי שיטלנה מוטכ להם אמרהאש

 ולמהר פיו לפתוח רצה לא שרחב"ח בזה איפוא מבוארבעצמו.
 זאת למרות לו שנשארו החיים רגעי על וחס נשמחויציאח
 על צמר והספוגי האש ע"י מווח יסורי כך בכל מעונהשהיה
 היחר לו אין קשים ביסורין המעונה שאפילו מזה מוכחלבו,
 ביסורין המעונה דגם החח"ס דן ומזה )נ"ב הנפש יציאחלמהר
 נקרא כן והעושה לחייו קץ לעשות לו אסור רכותוצרות

 א"ע שאיבד דמי שפסק ראש הבשמים על חגר וקראמאעל"ד
 החח"ס דברי ובאמח רוצח נקרא לא ואנחה יגון צרוחמתוך
 לחיי להביאו להאספיקלטור כך אחר שנשבע ממה ממנישגבו
 בשלדבח גם וירבה צמר הספוגי אח ממנו יסלק אם הבאעולם
 יצוה או בעצמו עושה אם לי ומה נשמתו, יציאת אתויקרכ
 ראך מקרא דצ"א ב"ק בש"ס דדרשינן ומה כן לו לעשותלאחר
 מיד אומר אלעזר ר' ט'( )בראשיח אדרש לנפשתיכם דמכםאח

 שאני, קטלא דדילמא בגמרא ומסקינן דמכם אדרושנפשוחיכם
 וכ"פ לאחר, ההורג כמו רוצח הר"ז א"ע דההורג בזהמבואר
 או בעצמו הוא לי מד וא"כ הל"ג רוצח מהל' בפ"בהרמב"ם

 לדבר שליח אין דקיי"ל אעפ"י מיחחו להחיש לאחר שציוהמה
 המשלת חייב שמים בדיני פ עכ" מ"מ המשלח אח לחייבעבירה
 שמאי לדעת בחרא בלישנא דמ"ג קידושין בש"סכמבואר
 לאומר שוכר בין חילוק אין ל"ב סי' בחו"מ הש"ך ולדעחהזקן,
 רבה בבראשית בהדיא ומבואר בדי"ש, המשלח חייבותמיד
 האדם ומיד להלן דכחיב דמכם אח אך מהפסוק דדרשהנ"ל
 ט'(, )בראשית האדם נפש את אדרש אחיו אח אישומיד

 דחייב מוכח חברו אח להרוג אחרים את השוכר רזהודרשינן
 החח"ס. הגאון בדברי צ"ע לכן שליח, ע"י גם שמיםבדיני

 רחב"ח שהסכים דמה לומר נראה בזה החבוננחי כאשראכן
 מרבה אני אם רבי האספקטור לו אמר כאשראח"כ
 לחיי מביאני אחה לבך מעל צמר של הספוגין ונוטלבשלהבת
 הספוגין ממנו נטל ומיר בשבועה לו הסכים ורחב"ח הבאעולם
 אע"ג כמהרה כטהרה נשמתו ויצאה כשלהבת והרכה צמרשל

 ובין בפועל סיוע בין לחלק דיש פיו לפתוח רצה לאשבעצמו
 באופן מעשה עשה שלא כיון רחב"ח הסכים ולזה המונע,הסרת
 גם הסכים רחב"ח דהרי ארוכה מעלה אינו זה כל אבלישר

 שידעו דכיון כלום משם ללמוד דאין ועכצ"ל בשלהבח,להרבוח
 שרני חז"ל כדנרי גורה נגזרה שכך מעלה שרפי הללוהקדושים
 שמע כי לו ונם הבדים לבוש האיש מאח ושאל עלדישמעאל
 לכן הכטורים(, יום )במוסף מלפני היא גזרה הפרגורמאחורי
 של המצוה למהר הסכימו היוצר רצון הוא שכן שידעוכיון

 אחר. למקום מכאן למידין ואין שליח ע"י עכ"פ השי"חקידוש

 דמכם את ואך הפסוק על נח כפרשת עה"תדבתדס'
 המד"ר את שהביאו אחר )הנ"ל( אדרשלנפשוחיכם

 אך ח"ל ועזריה מישאל כחנניד אפילו יכול להלן איתאהנ"ל
 וכן א"ע, ולהרוג למיחה א"ע למסור יכול השמד ובשעחוכו'

 ירא ואם בה ודקרני חרבך שלוף לנערו שאמר המלךבשאול
 בנסיון ולעמוד לסבול יוכל שלא יסורין לו יעשו שמאאדם
 מישאל דחנניה ומפרשים אוסרין ויש א"ע, להרוגשיכול
 עשה מכמים כרשות שלא ושאול למיתה נמסרו ככרועזריה
 ברב מעשה הביא ואח"כ אוכמן, המכונה אברהם ברמהר"י
 שיעבירום ירא היה כי השמד בשעת חינוקוח הרבה ששחטאחד
 רוצח וקראו ביוחר עליו כועס והיה עמו אחד רב והיה דחעל
 רב אוחו יהרג כדברי אם הרב אוחו ואמר חושש היה לאוהוא
 עורו פושטין ודיו העכו"ם אותו שחפסו היה וכן משונהנמיתה
 שחט לא ואם הגזרה נתכטלה כך ואהר לכשר עור כין מולונתנו
 הפסוק בפירוש דיעוח שני דיש מבואר יעו"ש, ניצולין היואוחן
 להימלט אפילו א"ע לאבד היתר שום אין השני ולפירושהנ"ל,

 קשים.מיסורין

 אלפי שרבבות בעח רעה ראינו בשנוח דנוראה השואהבימי
 יתכרך שמו קידוש על ונשרפו לגרדום נלקמוישראל

 בעינינו נוראה באכזריות קשים עינויים אחר הגאזיםבחאי
 פעמים כמה דיברנו הי"ד חיים נשרפים היקרים ציון בניראינו
 נורא היה המציק חמח מפני הפחר כי הנ"ל רבה המדרשמדברי
 אמן לעולם ה' ברוך לתחיה ועמדנו בנסיון עמדנו וב"המאוד

 .ואמן

 עכ"פ רק לני"ד ללמוד א"א דרחב"ת דמהך לעיל ניררנוכבר
 יציאח להחיש מעשה לעשוח בין חילוק דיש לראותיש
 השליח ע"י האש דוספח רגם וי"ל המונע, דסרח וביןהנפש
 ומחי במה להחליט להרופא אין ולכן המונע הסרת ג"כמקרי
 צריך רק בחייו שקץ נואש חולה או הגוסס, על להקליכולים
 כי בחורה גדול רב בדסכמת והעיקר רופאים עוד עםלהתייעץ
 ולרבי בכ"ג דוא נפשות ובדיני חו"ד, צריך נפשותבדיני

 ומבואר בכ"ג, מלקות אפילו דסנהדרין פ"ק ברישישמעאל
 עומדח מיתה במקום מלקות רבא דאמר ד"י בגמראלהלן
 מתים דזימנין משום השני בפידוש מלקות בד"ה בתוס'עיי"ש
 לרופא רשוח אין ולכן ד"ח; חגולין הן באלו כדתנן המלקותע"י



 י ב(1 קנ"ג ס" חו"משו"ת ת יבר'ב
 חריפים סמים ליתן ואפילו בעולם מומחה הכי אפילו יחקץלדץ

 ולא בדוקות ברפואות לרפאות לרופא רשות רק נתנהותוה"ק
יותר.

 או גסיסה סימני בו שנראה בחולה שאלתינו נניוןוהעיקר
 ע"י או מכונה ע"י מלאכותי באופן שחיבחולה

 בתשוכתו החת"ס והגאון יסורין, עי"ז וסובל ותרופותזריקות
 רמ"ד שהחכם שכתב מה אחד לחכם מש"כ של"ח בסי'הידועה
 נורע שאין אמרו ומננו רופאי כי באמרו המת הלנת להתירטען
 הבשר בעיכול דק להבחין וא"א למוות חיים בין המגבילגבול
 מטמאים וכו' והנדה והזבה הזב נדה דסוף מהמשנה ראיהוהביא
 דשמחות פ"ח ומבואר הרמב"ם, פסק וכן הבשר שנתעכלעד

 שאדם אירע אחד ופעם ימים, שלשה עד המתים עלשמבקרים
 משום ומה ק"ו וא"כ בנים והוליד שנה כ"ה כן אחרי חיאחד
 כש"כ ותכריכים ארון לו להביא אותו מלינים מת שלכבודו
 על לדפוק אפשר והיה בבובין קברו ראז ובתב נפשו, פקוחמפני
 וכו' להלינו כרחך על ממש בארץ שקוברין בזמנינו אבלקברו
 ולא בעוכלא עוכלא מאה אמוחא לי' מחא יעב"ץ מו"הוהגאון
 כל בתורה המבואר ששיעור שם מבאר והחת"ס פנים, לונשא
 האף בנשמת תלוי דהכל וגו' באפיו חיים רוח נשמתאשר

 מת הוא אז הנשימה כלה וכאשר דפ"ח יומא בש"סכמבואר
 בחכמת ג"כ המומחים האחרונים גדולי מדברי אכןבודאי,
 הפשוטה הנשימה הפסקת שבדיקת יוצא החדישההרפואה
 חשש ללא המוות לקביעת מספיקה אינה ומקובלתוהרגילה
 מיתה סימני אחרי לחפש עלינו לכן ההתעלפות,בהחלפת
 הוא ביומא הש"ס דברי שלפי הנשימה הפסקת מלבדאחרים
 בזה. מש"כ ע"ז החכ"צ זקני בשו"ת ועיץ העיקרי,הסימן

 וז"ל כתב מ"ו דאהלות בפ"א המשניות בפירושדהרמב"ם
 יהיה לא כאשר בע"ח מיני לקצת זה שקרהאמנם

 מכל אחת והתחלה משרש האברים בכל מתפשט המתנועעהכח
 גדול יסוד משמיענו הרמב"ם עכ"ל, הגוף בכל מתפרדתתהי'

 מ"א. סו' באהלות בפ"א בתפא"י מזה ועיין הטבע,בחכמת

 באשה המחבר שכתב מד על כתב ש"ל סי' נאו"חדהרמ"א
 בשבת סכין מביאין ומתה המשבר עלהיושבת

 חי, ימצא שמא הולד ומוציאע בטנה וקורעין רה"ר דרךאפילו
 משום בחול אפילו כן עכשיו נוהגין שאין זה על הרמ"אוכתב
 שהולד שאפשר כך כל בקרוב האם במיתת בקיאין אנושאין
 יחתכוהו ואם האם נתעלפה רק שמא וחיישינן לחיותיוכל

 ומסר ומצוות תורה שומר מומחה רופא עם ודיברתיימיתוהו,
 להחזיר כדי חדשות בתחבולות הרופאים משתמשים שעכשיולי
 ולפי"ו מצליתים, הם פעמים וכמה נפסקה שכבר הנשימהאת
 לכן מת, כבר שהאיש להוכחה הנשימה הפסקת לחשובא"א

 חשש יהיה כי כלום לו יעשה שלא מאד בזה להיזהרצריכים
 בענין בזה הארכנו שני חלק בשר כל רופא ובקונטרסרציחה.

 בזה. להאריך מקומו כאן ואין המוותקביעת

 על שישבה באשה לעיל שהבאנו בהאי להעיר ישדאגב
 סבין להביא דמותר ש"ל בסי' המחבר דבתבהמשבר

 ימצא שמא הולד את להוציא בטנה את לקרוע רה"ר דרךבשבת
 כן שפסק ט"ו הל' שבת מהל' בפ"ב הרמב"ם מדברי והואחי,

 חשש משום המת עיני את לעמץ דאין פסק של"ט סי'וביו"ד
 בודאי עילוף חשש משום קצת להמתין יצטרך ואםהתעלפות

 שם שכתב דלפי"מ קושיא הביא ובדע"ת כך, בתוך הולריומח
 דלהכי דאמרינן והמחבר הרמב"ם דמדסתם י' בס"קהמג"א

 בן פירש רש"י דהרי לחיות יבול דלפעמים קורעיןלעולם
 אבל הרוב, אחר בפקו"נ הולכין דאין דס"ל דשמואלאליבא

 בפקו"נ הרוב אחר דהולכין להלכה פסקו והמחברהרמב"ם
 כיון לחיות יכול דלפעמים משום שבת לחלל תיתי מהיכיא"כ

 צ"ע. לכן ברישא מיית איהו הרובשעפ"י

 לחלל שאץ לומר רצה סק"ו מ"ז שכ"ח סי' באו"חהפרמ"ג
 לתיאבון שבת לחלל מומר שהוא חולה עבורשבת

 לומר ריש בוה צ"ע ולפיע"ר סכנה; בו שיש חולה שהואאפילו
 דמותר בטעמא דפ"ד יומא בש"ס האמוראים בפלוגתתרתלוי
 מנסיא בן שמעון דלרבי סכנה בו טרש חולה עבור שבתלחלל
 חלל תורה אמרה השבת את ישראל בני מושמרו דילפינןדס"ל
 עיקר דכל א"כ הרבה, שבתות שישמור כדי אחת שבתעליו
 שאינו במי ממילא הרבה שבתות שקממור כדי הואההיתר
 לחלל ראין לומר יש לכן שבתות, אח"כ ישמור לא שבתשומר
 בהם דוחי מקרא יליף שמואל אמר יהודה ר' אבל השבתעליו
 אפילו ישראל כל על שבת לחלל מותר א"כ בהם, שימותולא
 במוסך והמנ"ח בהם, וחי תורה ציוותה עליו דגם שבת מחללעל
 על תשא פ' התורה על האוה"ח דברי הביא ל"ט אותשבת
 על שבת לחלל דאין שכתב השבת את ישראל בני ושמרוהפסוק
 שבת לחלל רמותר חז"ל דברי נגד דהוא מאוד ותמוה שעה,חיי

 דלמ"ד המנ"ח ע"ז וכתב שעה, חיי ועל פקו"נ ספק עלאפילו
 אח"כ שישמור היכא רק נלמד זה מפסוק א"כ מושמרודילפינן
 מוחי דיליף כשמואל דקיי"ל דגמרא ולמסקנא הרבה,שבתות
 בשו"ת ועיין השבת, את מחללץ שעה חיי על גם א"כבה"ם

 ק"מ. סי' או"ח שיקמהר"ם

 שבת מחלל שהוא מי אפילו דהרי בזה לפיע"ד צ"עדעד"ן
 מהרהר הוא בסכנה שהוא שעי"ז נימא לאמדוע

 רשע ונמצא צדיק שאני מנת על אשה במקדש כמובתשובה
 והבא גמורה א"א והיא בתשובה הרהר שמא קידושץקידושיו
 דחפרמ"ג בהך לתיאבון רק שבת במחלל ובפרט בחנק,עליה
 נפש פקוח ספק על גם והרי יצא לא ספק מידי ועכ"פהנ"ל,

 בזה, צ"ע לכן השבת, אתמחללין

 ונפל בי"ד מיתת חייב שהי' במי הפרמ"ג בשם כתנתיבפנים
 אותו ממיתץ אין דהלא עליו דמפקחים הגלעליו

 כתב שכ"ט סי' בביה"ל והמ"ב עכ"פ לו יש שעה וחייבשבת
 רק היינו שעה חיי על חסה דהתורה דכית בזה לי' נהיראדלא
 מחמת הוא קטילא דגברא בזה לאפוקי שלו חיים על שחסהלמי

 קנ"ח סי' ביו"ד דקיי"ל דקה בהמה מרועי עדיף ולארשעתו
 ולא דמורהען הנהו כל דבריו ולפי הבור, מן אותו מעלץדאין
 מכש"כ אותם רמורידין כיון השבת את עליהם להלל איןמעלין
 בזה. וצ"ע בחול אפילו להצילם דאסור כיון אותם מעליןדלא

 ימים שלשה אחר רבגוסס האמור מכל להסיק ישולדינא
 לאנשי ידועים גוסס דסימני כחב הנ"ל)וחת"ס

 ימים ג' אחר וגוסס בזה להבחין יודעים בודאי והרופאיםהח"ק(
 עליו להתאבל כבר צריכים שהניחוהו שהקרובים כיון כמתדינו
 עוד כל מותו יקרב שלא כדי לעיל כמבואר בו לנגוע אסורמ"מ
 המעכב הסרת רק דזה א"צ תרופות לו לתת אבל נשמתובו

 להתיר כהרמ"א ופוסקים הט"ז על החולקים לשיטתובפרט
 למנוע גם יכולים קלה נגיעה שזה מפני לשונו מעל המלחהסרת
 העורקים ע"י במזון חיותו כל ואם המלאכותיות התרופותממנו

 השפופרת לנתק לא ר"ל ממנו למנוע ג"כ יכולים לושנוחנים
 הצנצנת לתוך מזק ליתן שלא כך לגופו הקשור גומישל
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 חמור הענין כי המצב בקביעח זה ברבר רב עיון צריךולמעשה
 רופאים עוד עם וכהתייעצות כזה צע"ג ולמעשהמאר.

 הנ"ל. השבו"י כמוש"כ בי"דובהסכמח

 אקטואליח שאלה והוא כני"ד מכונה ע"י החי נואשובחולה
 המקרים ע"י האחרק בזמן הפרק עלהעומרח

 זה עשחה החולים בביח שאחוח עחה זה שקרוהמעציבים
 לנערה קשורה היחה אשר מכונה של האלקטרי חוטונחקה
 רין ליח בזה אנשים, ממיחים רחמנוח של ובאמחלאנוצריה
 ינחק האלקטרי שזרם שברגע כיון רצח מעשה שזה בוששצריך

 אדם. בדיני חייב כן והעושה רוחהחצא

 שדואין במקום דמוחד לומר יש חדופוח לו מליחןזלהפסיק
 הרמב"ם שכחב עפי"מ יסורין סובלשהחולה

 ישראל חולי לרפאוח הרופא דחיוב מ"ד פ"ר לנדריםבפיהמ"ש
 גופו אח לרבוח לו והשבוחו הכחוב בפירוש אמרם בכללוהוא
 בממונו או בגופו מצילו זה הרי להצילו ויכול אובד רואהושאם
 הינו גופו בהשבח הרופא מחויב זה לימוד ולפי בחכמחו,או

 שיורע במקום אבל גופו, אח עי"ז להשיב לקווח שישבמקום
 צער עור לו יגרזם אדרנא רק גופו את עוד ישינ לא זה ידישעל

 כלל. מחוייב אינו בזהויסורין

 שלא חרופוח לו לחח ממארח במחלה נואש חולהובדין
 קצו, אח מקרב הוא החרופוח ע"י אם יסוריןירגיש

 מחלווח לחולה שנוחנין חרופוח מיני דבכל כיק י"ללכאורה
 עצמו על מקבל במלאכחו הנאמן והרופא מזיקוח לואיחופעוח

 הסכנה לעומח שבהחרופה הסכנה אח ולשקול האחריוחאח
 בחולה גם ממילא החרופה לו ינחן לא אם להחולההאורבח
 הסכנה אח ולשקול האחדיוח עצמו על לקנל עליונואש

 לו ינחן לא אם להחולה האורבח הסכנה לעומחשבהחרופה
 האחריוח עצמו על לקבל עליו נואש בחולה גם ממילאהחרופה
 מקרבין בעצמן היסורין לפעמים כי הצדדים שני אחולשקול

 לדיוח השמים מן שנגזר מה יהיה כך ובין כך בין ולכן קצו,אח
 מיחחו. אח להחיש כלום גרםולא

 זה בענין כי המוח קביעח של הענין חומר לדעח הרופאים1?ל
 "מווח קוראים שהרופאים מה שונוח הגדרוח רואיםאנו
 הדם חנועח כמו בגוף חיוח של שארית ישנה עדיין שאזקליני"

 עדיין מספיק לא שזה ונראה וכדומה, במוח וחנודוחבעורקים
 זה במצב שהרופאים שמעחי מקרים בכמה - שמחלקבוע

 שמוחר במקום אפילו אברים ממנו לקחח לנחחומחחילים
 של ההיחר עפ"י לפנינו בחולי נפש פקוח במקום כזדניחוח
 יש חייו להצלח לכך הזקוק לפנינו רבחולה והחח"סהנוב"י
 בקונטרס ח"א בי"א בספרי בארוכה ביארחי כאשרלהחיר
 כל דוחה נפש פיקוח כי הוא זה לפסק היסוד בשר. כלרופא

 איסור גם דוחה בוראי ולכן ץוהכ"פ שבח אפילוהאסורים
 נשימחו נפסקה כבר אם אפילו מ"מ המח, ונוול המח מןהנאה
 מש"ס לעיל שביארנו כמו בו לנגוע שאסור לגוסס לדונויש

 של"ח סי' ביו"ד החח"ס דגאק מש"כ הבאחי לעילוש"ע.
 מפני מח כל להלין הממשלה לדרישח בנוגע שאלתובנידון
 בחקיפוח וקבע זה נגר נלחם והחח"ס מדומה מווח שזהחשש

 לכל הוא כלל וז"ל וכחב המח, הלנח נגד מוחלטחובהוראה
 לגץ ה' עדח היחה מאז בידינו המקובל שיעור שזהוהמחים
 שנחוה"ק. זה ממקום יזיזנו לא שבעולם הדוחוח וכלקדוש

 הרופאים משחמשים בזמננו כי לגמרי שונה עכשיואולם
 שנפסקה הנשימה את מחדש לעורר שונותכתחכולות

 הפסקח אח לחשוב חלילה לכן מצליחים מקריםובהרבה
 כי הרופאים נא ידעו לכן מח האיש כי להוכחה בעצמההנשימה

 צעד לכל לכן ממש, רצח מעשה הוא הדין נגר שהוא פעולהכל
 ישועה. להחיש יכולים יועץ וברוב והחייעצוח מחינוחצריכים

 בזמן הפרק על שעלו הלב השחלח אודוח רנחיובמק"א
 גדולי מצד חגובה עכשיו עד ושמענוהאחרון

 והשקפח ההלכה מצר בזה הרין מה חריסין ובעליהחורה
 לב נואש לחולי להשחיל אפשר אם פקו"נ מצד אםהיהדוח
 שבעח כיון כן, לעשוח מוחרים אם גיסא לאידך אוממח

 הוא וחייו מח כנד הוא דרי הגוף מחוך החולד דלבשמוציאין
 דצליחו ששמענו כפי מקרים שבכמה כיון אבל מכני, באופןרק

 דעל במק"א ביארנו וכבר לזמן חיים כלומר שעה חיי עלעכ"פ
 לו לעשוח מוחר ספורים ושעוחיו למוח ונוטה מסוכןחולי
 מ"מ מיד חייו יקופחו הניחוח שע"י להיוח שיכול אעפ"יניחוח
 והארכחי ע"ה סי' בח"ג השבו"י בזה מש"כ עפ"י להחיריש
 רכל כיק למימר דאיכא הלב השחלח בענין אכן בחשובה,בזה
 דכ"ח גיטין נש"ס כמנואר מנטסס חזץ חיים חזקת לז ישאדם
 בחולה או זקן כשבעלה גם בחרומה לאכול מוחרח כהןואשח

 דמובא אלפסי ובהגהוח חיים חוקח לו שיש כיוןבמדה"י
 בידי לחולה דרק איחא ס"ט סעי' קמ"א סי' אה"עברמ"א
 הכאה ע"י טריפה שנעשה אדם אבל חיים חזקח איכאשמים
 הלב האדם מן לוקחים דאם לומר יש לכן חיים, חזקח לואין

 אדם בידי שנעשה כיון חיים חזקח אבד כבר הוא שעהבאוחה
 נורמליים חיים זה אין אבל מכני באופן חי עדיין שדואאעפ"י

 אחח, שעה אפילו לחיוח חיים בעלי לשום א"א לב בליכי
 נה מצאו שלא תרנגזלח גבי ע"ו נסי' דחכ"צ וקני מדנדיכידוע
 שעה אפילו לחיוח א"א כי החרנגולח הכשיר ואעפי"כהלב
 חחול, ע"י נאכל או ונאבד לב לה הי' בודאי ולכן לב בליאחח
 כן, לעשוח ואסור רצח מעשה הוא השחלה מעשה כלולפי"1
 ג"כ המח מגוף הלב הוצאח מרופאים ששמעחי כפי זאחמלבד
 לו שיש בעוד גופו מחוך אוחו שמוציאין כיון רצח מעשההוא
 עריין אינה הנשימה שהפסקח לעיל שביארנו כמו חיוחעדיין
 אח לעורר שונוח תחבולוח להרופאים עחה יש כי למיחחוסימן

 כבר שהאיש לסימן הנשימה הפסקח לחשוב א"א לכןהנשימה,
 רצח זהו כי זו בהשחלה להשחמש אסור העני' לדעחי לכןמח,
 זה. חמור בענין דעחם חווח יאמרו התורד גדולי ובודאיכפול

 אם חרדי מרופא שנשאלחי בשאלה דנחי אחח1בתש1בה
 שהם חדשוח בחרופוח להשחמש לרופאמוחר

 אחרוח שחרופוח במקום שאב"ס חולי על נסיון בבחינחעריין
 ואכ"מ. בזה והארכחי מועילוחאינן

 חרופוח לו שיחן מהרופא ביקש בעצמו שהחולה1ה'כא
 ג"כ היסודין לסנול עוד יכול שאינו מפני מיחחולקרב

 של הגוף כי הגוף על בעה"ב אינו הוא כי לו לשמועאסור
 רק ניחן לא ולהאדם הקב"ה קנין רק קניינו אינוהאדם

 אפילו והרי יוחר ולא החורה דיני י עפ" צרכיו לכל בולדשחמש
 והארכחי דצ"א, ב"ק בש"ס כמבואר רשאי אינו בעצמולחבול
 בשר כל רופא בקונטרס ח"א בי"א בספרי בעצמו חובלבענין

 עושה ואם לו לשמוע להרופא אסור ולכן א"ע, להמיחמכש"כ
 דאשלד"ע. כיון חייכ דרופאכן
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סיכומו

 ע"י מקרים בהרבה המוות נסיבות נשתנו שבזמנינוכיוןא(
 נשימה כמו מלאכותיים בתחליפים הרופאיםשמשתמשים

 על להביט א"א ממילא מלאכותי לב ואפילומלאכותית
 המות. את לקבוע נשימההפסקת

 יסורין הסובל הגוסס חיי להאריך מחוייב הרופא איןב(
 זה הדי כי הרפואי הטיפול להפסיק ג"כ לו מותרואפשר

 חטיבת כמו של"ט בסי' ברמ"א המכואר המונע להסרתדומה
 להאריך מצוה שום אין ובודאי לשונו מעל מלח והסרתעצים
 עם בהתייעצות לעשות הרופא של אחריותו וזה גוסס,חיי
 רופאים.עוד
 תקוה עוד שיש משום שעה חיי משום בשבת הגלמפקחיןג(

 ממצבם.להוציאם
 רצח. מעשה הוא נשימה ממכונת הקונטקט אתלנתקד(
 מן הקנה להפסיק רק הגוף לצד לא מזון נתינתלהפסיקה(

 לכל ממש בגוסס רק וזה בוה, רב צ"ע למעשההצנצנת
סימניו.

 עפי"ד ממש רצח מעשה הוא רחמנות מתוך המוות תחושתו(
תוה"ק.

 קנדסימן

 ה,נ"

 חו"נ והמעשה החסד איש מכוברי ידידיכבודי
 חרדי רופא נ"י אוירבאך ד"ר ר"ימו"ה

 יע"א. יארק בנוא סיני מונטבביה"ח

 אודות הקדושה תורתינו מבט מנקודת לבאר שאלתובדבר
 ומשפט חוק אנשי כי מלאכותית הפלה שלהענין

 הרוצח מעשה את להתיר זה בענין מטפלים הרופאיםוגדולי
 תורתינו דעת אבל לזה, מתנגדת הקטולית והכנסי'הנורא,
 צריכים ישראל בני עם ואנחנו בפומבי, נשמע לאהקדושה
 הוא הזה המושג כי והתוקף העוז בכל להתריע הראשוניםלהיות
 למוסר בניגוד גם זה אלא תוה"ק מבט מנקודת רק לארחוק

 זה דבר את לבאר אשתרל לכן ישראל, מחשבת והלךהיהדות
 פרטיו.לכל

 אני מוברח 11 הלבה עומק ולמצה הזאת השאלה לבארובכדי
 הפוסקים רבותינו שהעלו מה ולהביאלהאריך

 לדינא. המסקנה מזה להוציא ואח"כ האחרונים וגםהראשונים
 דלהלן: הפרטים עפ"י אי"הונבאר

 מדרבנן. או מה"ת הוא עובר המתת אםא(
 עובר. להצלת שבת לחללב(
 יום. ארבעים קודם הריוןג(
 בב"נ. עובר המתתד(
 לנכרית. הפלה לעשות לו מותר אם ישראל לרופאה(
 נפש פקוח במקום מותר אם להריון שנכנסה חולנית באשהו(

 עוברה.להפיל
 ההריון בגלל שנחלתה בין הבדל יש אם חולנית באשהז(

 לה. מזיק והעובר מקודם שנחלתהאו

 אם נורמאלי בלתי הוא שהעובר קובע שהרופא במקוםח(
 הפלה. לעשותמותר

 להפיל לה מותר אם מומים בעלי בנים ילדה שכבר אשהט(
הריונה.

 דרציחה. מאביזרייהו הוא עובר המתת אם ובכללי(

 משום וכו' אתד בדיין נהרג נח בן דנ"ז סנהדרין בש"סא(
 שופך דכתיב העוברין על אף אמרו ישמעאלרבי

 אומר הוי באדם שהוא אדם איזה ט'( )בראשית באדם אדםדם
 האשה את הכה העוברין על אף ופירש"י אמו שבמעי עוברזה

 העולם לארר שיצא עד ובישראל עליהן נהרג ילדיהויצאו
 לן דקים היכא חייב ההורגו אחד יום בן תינוק בנדהכדתנן
 והרמב"ם בגמרא, יעי"ש נפל ואינו חדשיו לו דבלובגוויה
 עובר אפילו נפש שהרג נח בן כתב הל"ד מלכים מהל'בפ"ט
 מכל והמית הואיל וכו' טריפה בהרג וכן עליו נהרג אמובמעי
 סנהדרין לש"ס זה דין למקור ציין הכ"מ ומרן נהרג,מקום
הנ")

 ולה"
 או ארי לפני ונתנו שכפתו או הרמב"ם עוד כתב

 מקור הכ"מ ציין לא זה ועל שמת, עד ברעב או בחמהשהניחו
 רבי אמר איתא ל"ד( )בראשיתפרשת רבה ובמררש זהלדין
 עדים בלא אחד בדיין אחד בעד נח בני כהלכות כולהםחנינא
 שליח ע"י ופירש"י עוברים, ע"י שליח ע"י התראהובלא
 פטור שהשולח עבירה לדבר שליח ישראל בןיני שאיןאעפ"י
 חברו את להרוג שהשולח כן אינו נח בני בהלכות חייבוהעובר
 ישפך דמו אדם ע"י ופירוש באדם, ארם דם שופך דכתיבחייב
 במעי עובר וזהו באדם האדם דם דכתיב עוברים ע"י שולח,של
 ונראה הב"נ יתחייב שליח דע"י זה דין השמיט והרמב"םאמו

 הילפותא ליה ולית הנ"ל המדרש על כרש"י ס"ל דלאלכאורה
 שליחות טדין נתמעט נח דבן כית וס"ל אדם ע"י מובנודבאדם
 סירוס גבי י"ד סעי' ה' סי' באה"ע עין - לב"נ. שליחותדאין
 ע"י גם חייב דב"נ כרש"י ס"ל הרמב"ם דגם לומר יש אך-

 דהרג כגון חייב דב"נ שם הרמב"ם דכתב הני בכל דהרישליח
 גרמא ע"י דחייב הטעם וכדומה ומת ברעב שהניחו אוטריפה
 חם"נ רוצח מהל' בפ"ג הרמב"ם כתב כבר דבישראלמשום
 והניחו שכפתו או ברעב למות והניחו חברו את דהכופההל"י
 הוא והרי אותו ממיתין אץ אלו בכל לבוא החמה שסוףבמקום
 בדבדיו מבואר ע"כ, דם ממנו דורש דמים ודורשרוצח

 הרי רוצח שהוא וכיון רוצח הוא הרי הללו מעשיםשהעושה
 מיתתן היא זו אזהרתן בב"נ ולכן תרצח דלא לאו על עוברהוא
 למיתה בגרמא גם חייב דב"נ כיון לומר יש ממילא זה, עלונהרג
 וה, על מיתה וחייב מגרמא עריף לא כן גם להרוג השולחלכן

 נכלל רק מיוחד דין זה אין דבשליח י"לועפי"ז
 בכ~

 גרמא
 דיני בכלל ושליח עליהן מיתה חייב שב"נ הרמב"ם כתבשכבר

 הוא.גרמא

 דמלך שכתב שמות בפרשת עה"ת יפות נפנים דראיתיב(
 למילדות ולא העבריות למילדות קראמצרים

 שאין עבריות משא"כ העוברין על מצווה שב"נ מפניהמצריות
 קודם אותם שימיתו להן ואמר העוברין על מצוויןישראל
 והמילדות ראשן, את שיוציאו קודם דהיינו העולם לאוירשיצאו
 העוברין על מצווין ישראל דאין דאף משום אליו שמעולא

 עונש בזוה"ק כמבואר חיב שמים בדיני אבל אדם בידיבעונש
 המילדות ותיראן דכתיב והיינו אמו, במעי עובר דקטל עלגדול
 ע"י להן שלח שבתחילה נמי י"ל וכן שמים, מדיני שיראו ה'את
 עבירה, לדבר שליח אץ מדין א"ע לפטור דרצה משוםשליח
 עבירה, לדבר שליח דאץ בהא טעמים ב' דב"מ בפ"קואיתא
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 שאמר כהן כגון חיובא בר לאו דשליח היכא בינייהואיכא

 חיובא בר לאו דהוא כיון נמי הכי וא"כ גרושה לי קדשלישראל
 הראי דבזה שליח ע"י להם שלח לכך המשלח, על החיובממילא
 להעיר ויש כישראל. השליח על והחיוכ עבירה לדבר שליחאין

 קודם להרגו פרעה להם שצוה דקאמר במה דבריו עלהרבה
 אגדוח בחדושי המהרש"א כן כחב כבר העולם, לאוירשיצאו

 כדי שליח ע"י להן שלח דפרעה שכחב ומה דנ"ובסנהדרין
 מטעם להמילדוח יצוה בעצמו הוא אם יחחייב לאשהוא
 דהשליח והיכא העוברין על מצווה לא דישראל כיוןשליחוח
 כדי אחר שליח ע"י להם שלח לכן המשלח חייב חיובא ברלאו

 המדרש רברי ולפי עצמו. הוא ולא יחחייב הראשץשהשליח
 דבארם מקרא דנלמד עבירה לרבר שליח יש בב"נ הריהנ"ל
 הרבה יש רמים כשפיכות ובפרט שליה ע"י היינו אדםע"י

 ששלח שכחב ובמה עבירה, לדבר שליחוח יש דבב"נשסוברין
 כמוש"כ שליחוח יש לעכו"ם מעכו"ם אם חלוי זהשליח

 הבבלי בין מחלוקח וזהו ה', סי' בבי"ש מובא בנימיןהמשאח
 י"ר סי' שלוחין הלכוח אפרים במחנה כמבוארלהירושלמי
 לעכו"ם, מעכו"ם שליחוח דאין מבואר רפ"ו דמאירבירושלמי
 רבריהם מובא שליחוח, דיש קצת נראה דנ"ג ע"זומבבלי
 הרמכ"ם וכמש"כ ואכמ"ל. יעו"ש ה' סי' לאה"עכפת"ש
 שמח עד ברעב או בחמה הניחו או ארי לפני ונחנורכפחו
 בסנהדרין החוס' ולשיטת ואכ"מ. זה לרין מקור במקו"אכחבחי
 מיחה חיוב ליכא רבישראל דאע"ג מידעם ליכא בחוד"הרנ"ט
 להציל דכדי נמי וכחבו כן, לעשוח אסור מ"מ העובר אחבהורג
 ידה פושטח שהחיה כן לעשוח מצוה דבישראל כיון האםאח
 לומר דיש אמו, להציל כדי לאברים וחחכחו ראשו שיצאקודם
 אח"ד בד"ה דל"ג חולין כחוס' הוא וכן שדי, בעכו"םדאפילו
 רק או מה"ח עכ"פ אסור לישראל אם כחבו לאוהחוס'

מדרכנן.

 חמצי אם וא"ח וז"ל כ' איהו בד"ה דמ"ר נדה דבתום'ג(
 אמו מחה אפילו אמו בבטן להורגו דמוחרלומר

 שמביאין השבח אח עליו מחללין אמאי בקופסא כמונח הויולא
 מקום דמכל שם וחירצו האם, לקרוע הרבים רשוח דרךסכין
 גוסס להרגו דמוחר אעפ"י השבח אח מחללין נפש פקוחמשום
 את עליו ומחללין למיתה גוססין דרוב פטור ההורגו אדםבידי
 נפש בפקוח מהלכין דאין דיומא בתרא בפרק כדאמרינןהשבת
 כתב ווילנא רפוס הש"ס בהגהוח יעב"ץ והגאת הרוב,אחר
 העובר אח להרוג דשרי הוא דמאן מדוייקים אינן החוס'דדברי
 דערכין מהאי ראיה ואין עליו, נהרג ראינו אע"ג טעםבלי

 הוי רפואה ובלא אמו ירך ועובר הוא ראמו ניוול משוםדהחם
 דמדברי כחב חיוח מהד"ץ ובהגהוח אמו, עם למות סופוהאי
 אסור דלישראל משמע דל"ג וחולין דנ"ט בסנהדריןהחוס'
 מותר דלישראל בפשיטוח כחבו כאן אולם העובר, אתלהרוג
 כחבו לא התוס' דהרי בדבריו וצ"ע יעוי"ש, העובר אתלהרוג
 בהדיא כחבו במק"א דהרי דמותר לומר חמצי אם בדרך רקכן

 מיחה. חיינ דאינו רקדאסור

 מה"ת איסור הוי אם התוס' מדברי הוכחה לנו אין אמנםד(
 מדבריהם להוכיח ואין מדרבנן, רק דהוי לומרדיש

 העובר אח להרוג מותר איך ח מה" דהוי נימא דאי מדרבנןדהוי
 הוא עדיין מ"מ למוח שסופו ואעפ"י מניוול אמו את להצילכדי
 לומר א"א אחר מטעם אכן העובר, של הריגחו להחיר וא"אחי
 נממן רכ אמר ד"ז ערכין בש"ס דאיתא לפי"מ מדדכנן רקדהוי
 מביאין בשבת ומתה המשבר על שישבה האשה שמואלאמר
 ופריךבגמרא הולד, את ומוציאין כריסה אח ומקרעיןסכין

 אלא נצרכה לא רבה אמר הוא, בבשר מחתך עביד מאיפשיטא
 איך מדרבנן דהף אמרת ואי הרבים. רשות דדך סכיןלהביא
 בנדה החוס' כסכרת נימא אי אך השבח, אח עליו לחללמוחר
 כחי העובר הרי לכן דמי, בקופסא דכמונח שאני דמחההנ"ל
 נפש פקוח משום השבח אח עליו מחללין שפיר לכן דבריו,לכל

 השכח. אח עליו מחללין אין מחה בלאאבל

 דמוחר נאמר אם ראפילו יראה החוס' ברברי המעיין ברםה(
 כמונח הוי ולא מחה כשאמו אפילו העובר אחלהרוג

 וראייחם השבח, אח עליו מחללין פקו"נ משום מ"מכקופסא
 ולכן השבח, עליו מחללין מ"מ פטור שההורגו דאעפ"ימגוסס
 להרגו מוחר ומ"מ השבח עליו מחללין חיה באמו דאףי"ל
 דהרי להרגו שאסור מפני אינו שכת עליו לחלל שההיתרמפני
 דגם מחה או חיה אמו בין לחלק אין הנ"ל החוס' רברילפי

 עליו מחללין חיה כשאמו וגם בקופסא כמונח הר לאבמחה
 נפש. פקוח מטעםהשבח

 היכא חייב ההורגו אחר יום בן חינוק גבי הנ"ל רש"י כדמש"
 בריש החוס' ג"כ כחבו כן חרשיו לו שכלו לןרקים

 דכרי על להעיר כנדה מיות המהר"ץ ומש"כ כפשיטות,ערכין
 כאן מוקי אבלוח לענין דרק חדשיו לו כלו רבעינן שכחבוהחוס'
 גם באמח, חייכ שיהא ההורגו לענין ולא חדשיו לו כלודבעינן

 ובסנהדרין, כן כאן כחברש"י

 אח עליו לחלל מוחר אם בסכנה שהוא היכא עובר דגביי(
 יוהכ"פ פרק בסוף הדא"ש הנה פקו"נ מטעםהשבח

 בה"ג דדעת הסכנה שער אדם בחורח הרמב"ן מש"כמביא
 מאן דאיכא כחב והרמב"ן העובר, סכנת על גם שבחדמחללין
 של עוכר על גם דלכה"ג וכתכ העוכר על שכת למלל ראיןדס"ל
 בספרו הנצי"ב והגאון השבח, אח מחללין יום מארבעיםפחוח
 ונראה כבה"ג, ס"ל השאילחוח דגם מוכיח שאלההעמק
 מחללין יום מארבעים פחוח עובר סכנח על דגם ג"כמרבריו

 השבת.אח

 מדאורייחא העובר אח להרוג דאסור עכצ"ל לפי"זדממילא
 החוס' ומדברי השבח עליו מחללין מדועדאלח"ה

 ההורגו אדם בירי גוסס דהא וז"ל שם מדכחבו כן מוכחנמי
 בגוסס והרי השבת. אח עליו ומחללין למיחה גוססין דרובפטור
 כמוש"כ רוצח דמקרי מה"ח אסור מ"מ שפטוראעפ"י
 דפטור הני דבכל לעיל מובא הל"י רוצח מהל' בפ"גהרמב"ם
 דם. ממנו רורש דמים ודורש רוצח הוא והרי כחבממיחה

 מה"ח. רהויובודאי

 המקשה באשה מבואר ה' משנה פ"ז דאהלוח דבמשנהז(
 אוחו ומוציאין במעיה הולד אח מחחכיןלילד

 נוגעין אין רובו יצא לחייו קודמין שחייה מפני אבריםאברים
 רוצח מהל' נפ"א והרמב"ם נפש, מפני נפש דוחין שאקנו

 מפני לילר במקשה העובר לחחוך דמוחר הטעם כתבהל"ט
 שאין בו נוגעע אין ראשו משהוציאו ואם אחריה כרודףשהוא
 הביא הכ"מ ומרן עולם של טבעו וזהו נפש, מפני נפשדוחין
 שחייה הטעם איחא ובמשנה לילד, דמקשה דאהלוחהמשנה
 ראשו וביצא כרודף שהוא מפני הטעם כתב והדמכ"םקודמין,
 קא דמשמיא שאני רהחם דע"ב סנהררין בש"ס מקורוורובו
 ולקמן עולם של טכעו רזהו שכתכ ם הרמכ" סכרת וזה לה,רדפי
 רורף של הטעם בשביל ררק בזה אנו רואים מזה. עודנדבר
 העובר לדרוג אסור זה טעם ובלא העובר את להרוגמוחר
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 פקו"נ. מפני לדחות שאין רציחה של אביזרייהו בכללזה כי סכנה בה שיש כחולה שהיא האשה להציל שיכוליםאעפ"י

 בש"ס דהרי הקשה הנ"ל דאהלות במשנה רעק"א והגאדןה(
 וניתן רודף הוי הולד הרי נפש, מפני נפש דוהין שאץ מפניכו נוגעין אין ורובו ראשו כשיצא מדוע מקשההנ"ל

 ולכן אחריה, רדפו קא שמיא מן דהתם ומתרץ ננפשו,להצילו
 לחתוך שמותר הטעם הרמב"ם כתב מה מפני לפי"זקשה
 לאו הכא הגמרא חירוץ לפי דהרי כרודף שהוא מפניהעובר
 ולא בו נוגעין אין רובו ביוצא דהרי עלה אחינן קא רודףמשום
 נפש, נקרא לא שעובר מפני הטעס ועכצ"ל כרודף, לי'ריינינן
 אף העוברץ להרוג אסור דב"נ משום ראפשר לתרץוכתב

 אף כרודף דהוי לטעם צריך לכן זה על נהרג אינושישראל
 דעובר דאעפ"י נראה מדבריו יעו"ש. לה רדפו קארמשמיא

 לעשות לישראל אסור עליו נהרג דב"נ כיון מ"מ הוא נפשלאו
 נפש דמכה מקרא ממעטינן דפ"ד סנהדרין ובש"ס כהחלט.כן

 יש רציחה איסור אבל מיחה מהיוב רק הוא נפש רלאונפלים
 זה מרמרמה הנ"ל נדה התוס' דמדברי לעיל שביארנו וכמובזה

 בפכ"ג מבואר בגוסס והרי פטור דההורגו אדם בידילגו0ס
 מוכח דמים, שופך זה הרי הנפש יציאת עם דהמעמץדשבח

 דם. שופך זה הרי ההורגו ג"כדבעוכר

 דהנה להעיר לפיע"ד נראה זה בדין דתהקיתי וכאומרט(
 שלא זמן דכל משום אמו להציל כדי העובר את לחתךמותר רלהכי לפרש כתב הנ"ל דע"ב בסנהדריןרש"י

 מהל' בפ"א הרמב"ם אמנם הוא, נפש לאו העולם לאויריצא
 חכמים הורו לפיכך שם בלשונו כתב לעיל המובארוצח

 בין בטעיה העובר לחתוך מותר לילד מקשה שהיאשהאשה
 טשהוציא ואם להורגה אחריה כרודף שהוא מפני ביד ביןבסם
 של טבעו וזהו נפש, מפני נפש דוחין שאץ בו נוגעין איןראשו
 לו שהקשה מה הביא נ"ט סי' חו"מ נובי"ת ובשו"תעולם.
 כרורף שהוא מפני הטעם הרמב"ם כתב לסה פיק הר"ידגאת
 נפש והרי הריגחה על שחייבין האם נפש מפני הריגחועל חייבין שאין העובר נפש דוחין שלכן פשוט הטעס הריאחריה
 ועל אמו, להצלח להרגו מוחר לכן נפש ככלל עוד אינוהעובר

 את להציל הטריפה אח להרוג מוחר וכי הנוב"י לו השיבזה
 חייכ אינו הטריפה שעל בכך ומה מעולם שמענו לא זההשלם
 החמורה שבח ואפילו הטריפה להרוג עושה כידיס איסורמ"מ

 מחללין שאין אעפ"י עוברים ולענין וכו', שעה חיי עלמחללין
 אסור שעכ"פ כיון מ"מ לאמו סכנה את אם העובר בשבילשבח
 בשכ להיות עדיף יותר קצח כרודף דמיחשב לאו אי לכןלהרגו
 כרודף שהוא לומר הרמב"ם הוצרך שפיר לכן חעשה,ואל

 כמבואר עליו שבת מחללין שאז המשבר על כשיושבתובפרט
 בנוב"י. יעוי"ש ט"1 ס"ק ש"ל סי'במג"א

 להרמ שאסור מזה יוצא הרמב"ם בדברי הנוב"י שיטחולפי
 רק הוחר ולא אמו הצלת במקוס אפילו העובראח
 עליו שאין והיכא כרודף שהוא מפני הטעם שבזה לילדבמקשה
 במקרה כגון אמו להציל כרי אפילו להרגו אסור רודףדין

 שיהי' אופן באיזה לדצילה יכולים הפלה וע"י חולהשהאם
 דוחין דאין העובר להרוג אסור אז העובר משום אינווהחולי
 אחריה. רודף אינו שהעובר מפני האם נפש ספני העוברנפש

 הרבד לפקפק דיש יראה בהרמב"ם היטב והמעייןי(
 הוי דהעובר כחב דמעיקרא הזאתבהמסקנא

 הוי אימתי להכין וצריכים עולם של טבעו דזה בתב ואח"ברודף
 וחכמה נועם דבר ומצאתי רודף, הוי ומחי עולם שלטבעו
 זה רבר שהגדיר הנ"ל רוצח בהל' הלוי חיים רכינו הגאוןכרברי
 דפקו"נ דין בעובר יש דמילתא דלקושטא רודף מיני שנידהם
 ועקר המשבר על כישבה ובפרט השבח עליו דמחלליןכיון
 אין ולכן השבח עליו מחללין דלכ"ע אחריני כגופא הוילצאת
 רודף שהוא כיון רק אמו של פקו"נ מפני העובר חילדחות
 מחחכין משוה"כ הרודף בחיי הנרדף אח דמצילין הואגזה"כ
 שחוץ גמור רודף רודף, מיני שני ויש האשה, להצלח העובראח

 רודף ויש הרורף על מיתה חיוב הן הנרדף של הצלהמצוח
 הנרדף הצלח לענין כרודף שנחשב דאעפ"י גמור רורףשאינו
 להרוג מוחר גמור ברורף והשחא מיחה, של חיוב בו איןמ"מ
 מפני נפש דוחין אין בו אומרים ואין הנרדף להציל כדיאוחו
 שאינו כעובר משא"כ מיחה, חיוב הרודף על שיש סכיוןנפש
 הצלח לענין רודף דין בו יש אבל מיחה חיוב לענין גמוררודף
 להצלח אותו הורגץ שפיר ראשו יצא דבלא אמרינן אזאמו
 שאינו העובר נפש דוחין הצלה מצות באן דיש דמכיוןאמו,
 אין גמור נפש שהוא ראשו כיצא אבל אמו נפש מפני גטורנפש
 אין אבל הצלה מצוח כאן דיש רנהי האם להצלת אוחוהורגין
 אין ולהכי גמור רודף שאינו מאחר להוולד מיתה חיוככאן
 רדפו קא דמשמיא בגמרא דאיחא ומה נפש, מפני נפשדוחין
 נשאר ט"מ אבל מיחה, חיוב העובר מן לדפקיע רק הואלה
 יש ולהכי חייה את מסכן  שהוא אמו חיי לגבי רודף ריןעליו
 אמו אח להציל כדי להרגו יכולים כך ומשום הצלה מצותכאן
 לדמיח אין רודף העובר שאין היכא אבל לחייו, קודמיןדחייה
 פקו"נ מצות יש בעוכר דגם האשה אח להציל בדי העובראח
 רודף שהוא במקום ורק האם נפש מפני העובר נפש דוחיןואין
 התורה גזרה שכן רודף סדין להרגו מותר האם חיי לסכנתוגורם

 רק זה וכל גמור, רודף אינו אפילו הרודף בחיי הנרדףשמצילין
 אץ גמור בילוד אבל קודסין, האם דחיי אמרינן אזבעובר
 זה מיחה חיוב עליו ויש גמור רודף שהוא היכא רק אוחוהורגין

 ודפח"ח. הנ"ל הגאון דכריחוכן

 ר"ז לערכין בשטמ"ק מובא הרא"ש מש"כ יאיתי הלוםיא(
 המקשה האשה דתנן האי על להקשות שכחב-

 אמאי להרגו שמותר כיון וכו' שבמעיה העובר מחתכיןלילר
 רשות דרך סכין להביא דמותר רבה דאמר השבח עליומחללץ
 לדרגו מוחר ואפיה"כ פקו"נ כספק דחשוב מפני ומתרץהרכים
 ומצילין ודאי פקו"נ מפני נפש ספק דדוחין ראהלוחכמתניחן

 בן בפרק כחירא בן לר"י בגוסס אמרינן והכי במיחתו אמואח
 את עליו ומחללין פטור ההורגו אדם בני דברין ומורהסורר
 שהעובר במקום דאפילו להרא"ש שס"ל מדבריו מבוארדשבח,
 נפש ספק ררוחין האם להציל כדי להרגו מוחר מ"מ רודףאינו

 נפש. ודאימפני

 הא מנא שהקשה להנוב"י פיק מהר"י הגאת דבקדוביתיב(
 אפילו העוברין על נהרג אינו דישראלמילחא

 אינו רישראל לחז"ל להו ומנא חרשיו לו כלו דכברבידעינן
 רבי מיניה דדריש ישפך דמו כאדם האדס דם שופךבכלל

 גם קאי דלא העוברין על מצווה דב"נ רנ"ז בסנהדריוישסעאל
 נאמרד לישראל אררבה בסיני נשנית רלא משום ואי ישראלעל
 דלא דכיון מכיר איני זו קושיא הנוב"י זה על וכחב לב"נ,ולא

 שהרי שרי דלישראל מידי ליכא בו שייך לא וגם בסינינשניח
 החוס' שכחבו כמו עוברין להרוג לישראל אסורעכ"פ

 דבאדס לומר חיחי מהי כ א" מידעם ליכא ה בד" דנ"טבסנהררין
 יעי"ש. עכ"ד ישראל על גם קאי ישפךדמו



ייז י ב(ש קנ"ד סי' חו"משויית תבי
 הנ"ל החוס' שכתבו מה דהרי הגאון דברי להבין יכולחיולא

 לו אסור מ"מ העוברין על נהרג אינו דישראלראעפ"י
 דישראל להיפך כחבו נדה ובחוס' סברא רק הוא כןלעשוח
 קשה אכחי וא"כ כלל, זה ליחא ובגמרא עוברין להרוגמוחר
 מדלא דהרי נח בן כמו העוברין על ישראל מצווה דלאמנלן
 לומר שפיר ושייך לב"נ ולא נאמרה לישראל הרי בסינינשניח
 דגם לומר ונוכל אסור, לב"נ שרי דלישראל מידעםליכא
 ולכן בארם האדם דם רשופך מקרא העוברין על נהרגישראל

 בדבריו.צע"ג

 הרמב"ם לשון המחבר הביא סע"י חכ"ה סי' ובחו"מיג(
 בו נוגעין אין ראשו הוציא דאם לילר מקשדגבי

 ע"ז וכחנ עולם, של טנעו ווהו נפש מפני נפש דוחיןשאין
 חי שהוא אעפ"י לחחכו מוחר במעיה דבעודו בסק"ההסמ"ע
 דהנוגף לזה וראיה עליו נפש שם אין לאויר יצא שלאשכל
 ומיחה רוצח שם ואין ולרוח דמי משלם ילריה ויצאו הרהאשה
 העולם לאויר יצא שלא זמן דכל דסמ"ע שכתב מה הנהעליו.
 הוסיף ורש"י דע"ב בסנהדרין רש"י כחב כן נפש שם לואין
 שאינו דאעפ"י משמע אמו את להציל כדי להרגו מוחרדלכן
 כתכ וכן אמו, הצלת כמקום רק להרגו אסור כ"מ נפשנקרא

 אחד יום בן בחינוק דדוקא שכחב דמ"ר בנדה הרמב"ןבחירושי
 מש"ס והביא אדם נפש בי' קרינן רלא לא עובר אבל נפשקרוי

 ומחחכין סכין מביאין לילד המקשה האשה גבי הנ"לסנהדרין
 מפני נפש דוחין דאין בו נוגעין אין ראשו יצא אבר אבראותו
 כתיב וקרא נפש הצלח משום ליכא דמעיקרא אלמאנפש,

 להו רקשיא דאיכא הרמב"ן הביא ואח"כ ולדות דמידמשלם
 בשבת המשבר על שישבד האשה ר"ז בערכין דאיחאמהא
 ואמאי ממנה הולר ומוציאין אוחה וקורעין סכין מביאיןומתד
 יושכת כין לתלק ואין נפש קרוי שאינו כיון השבת עליומתללין

 עד דממחינין הוא הדין דבשניהם לילד למקשה דמשברעל
 על ביושבח דאפילו ועכצ"ל הולד אח מחחכין ובשניהםשחלד
 בכלל אינו עדיין מ"מ הוא אחרינא וגופא דעקר אע"גהמשבר
 דגבי וקרא במשנה תנן אחד יום רבן ועוד שיולר, עד אדםנפש
 החם אמרינן ולא הוא המשבר על ביושבח אפילו וולדותדמי

 עד לה שממתינין לומר הוא אחריני גופא אלא דמידכיולר
 לענין אבל שניהם מגם מחרבי ולא אוחה ממיחין ואח"כשיולד
 וחירץ שיוולד, ער אדם נפש בכלל שאינו הוא ברור דברלידה
 שבת עליו חלל חורה אמרה רהתם שאני שבח חילולדלענין
 ראשונים עוד כתבו וכן יעוי"ש, הרבה שבחות שיקיים כדיאחת
 במאידי עיין נפש, מקרי לא העולם לאויר יצא דלא ומןדכל

 וראייחם יעו"ש, זה כלשון הרמ"ה כחב וכן כן שכתבסנהדרין
 ולא יוחר, ולא מחוייב הוא לזה דרק דמוכח וולדותמדמי
 רש"י, שהרגיש כמו אמו הצלח משום דרק ברבריהםמבואר

 להביא הסמ"ע כתב וכן והרמ"ה הרמב"ן שהביאו וכ~היד(
 הרה אשה להנוגף חייבה שהתורה מרמצינוראיה

 פיק ר"י הגאון אולם מיתה תייכ שאינו מכלל ולדות דמילשלם
 חייב אז חדשיו לו כלו בלא דדוקא לומר דיש זו ראיהדחה

 ונלמד דפ"ד סנהדרין בש"ס כדאיחא ממיחה, ופטורבחשלומין
 דהקשו אמינא הוה בד"ה שם החוס' כחבו וכן איש דמכהמקרא
 דמי מחויב דיכי א"כ נפלים על אפילו דחייב לומר ס"ד איךשם

 לאחר אנפל מחייב דהוה נהי וחירצו מיחה, מיחייב האולדוח
 להחוס' מבואר בתוס', יעו"ש מחייב לא שנולד קורםשנולד

 בגמרא המסקנא לפי אבל נפש בכלל הוא עובר דגםבקושייחם
 על דגם לומר יש הנפלים על דפטור איש מכה קרא דגלישם
 חרשיו לו שכלו עובר על דגם מנלן צ"ע עדיין רק פטור,עובר

 הנפלים על רפטור אלא ירעינן לא איש מכה ומקראפטור,
 גבים שני לו שיש או אטום וראשו ט' בן כגון כלל חייםשאינם
 מנלן חי שהוא ט' בן עובר אבל שם רש"י שכחב כמו חיידלא

 איש. רמכה מדרשאלהוציא

 שאלחו ברבר זו כשאלה דן ל"א סי' יאיר חווחובשו"ת
 ואח"כ לזנונים ונחעברה שזינחה בא"אשנשאל

 לה לסדר ובקשה בכוחל ראשה והטיחה מעשיה עלהתחרטה
 אח מקרבה להפיל רוכל אבקח לגמוע ורצחה מעשיה עלחשובה
 להפלח בנוגע כי לה השיב והחוו"י בזנות שנחעברהעוברה
 לכל דינו ממזר גם כי פסול לזרע כשר זרע בין הבדל איןעובר
 יעו"ש. ה' בקהל לבוא לו שאסור רק כשר ישראל כמודבר
 בעלמא כמיא שהוא כיון יום אדנעים דקודם סונר שהואאלא
 נרה התוס' דדברי החו"י שם כתב אגב - בזה איסורליכא
 כחב והחוו"י - בדיוק שלא דן לדרגו" '"רמותר שכחבוהנ"ל
 כשעקר מיחה ההורגו חייב אמו כשמחה בעובר חילוקים ג'שם

 אסור, אבל פטור ועקד חיה וכשאמו דמי, בקופסאדכמונח
 האשה בערכין דאמרינן והא להרגו, מוחר חיה והאם עקרובלא

 ומקרעין הרבים רשוח דרך סכין מביאין המשבר עלשישבה
 אין רכלא"ה דעקר המשנר על שישכה דוקא היינוכריסה
 גמור היחר דלכאורה שם וסיים דשבח, אח עליומחללין
 הפרוצוח פרצח מפני הפשוט המנהג לולא חורה מדיןשאלחך
 אולם להרגו, מוחד די' עקר שלא ומפני אחריהםוהזונים
 בזה מחלקים לא כי יראה הנ"ל נדה החוס' בדבריהמעיין
 מ"מ להרגו מוחר במתה דגם נאמר אם דאפילו סחםדכחבו
 מחללין עקר בלא דאפילו מדבריהם משמע השבח עליומחללין
 רא"א להרגו דאסור החוו"י דברי לפי מזה ויוצא השבח,עליו

 השבח, עליו מחללין ומ"מ להרגו שמוחרלומר

 וחולק החוו"י רברי מביא מ"ג סי' ח"א יעב"ץ ובשאלתטו(
 הריגח דלענין החוו"י מש"כ דינו חחילחעל

 זרע ובין מבעלה שנחעברה כשר זרע בין חילוק איןהעובר
 השאי"ע פליג זה ועל להרגם, האיסור דבשניהם בזנוחשנוצר
 איכא איסורא בודאי כשר זרע כי ביניהם גדול הבדל כיואומר
 על מיחה דין יש שהרי שאני בעבירה שנוצר זה אבל בולנגוע
 בלא וגם נפשוח דיני דנין אנו שאין אלא במזיד שחטאהאמו

 אמו כירך העובר לכן לשמים מיחה חייבח היא זה ובכלהחראה
 זה דין שוה שם ולדבריו לקיומו, חוששין ואין חיוב באוחוהוא
 עד לה ממתינין אין ליהרג המוצאח כי ד"ז בערכין ששנינולמה

 עליו. הצלה דין אין ולכן גוסה כמו שלד העונר וריןשחלד

 עליו מחללין אין בעבירה שנוצר עובר דעל מדבריוידצא
 שהביא דמה בזה צ"ע לפיע"ד להצילו בכדיהשבח

 עד ממחינין אין ליהרג היוצאח באשה ערכין מש"סראיה
 לפני אבל האשה של דינה נגמר שכבר מיירי החם אבלשתלד
 שם יו"ט בחוס' כמבואר שחלר עד לה ממחינין באמח דיןגמר
 דינה נגמר לא עדיין שזינתה כאשה דירן וכנידון המשנה,על

 בחיים חשאר שחטאה שהאשה בזמן עוברה להפיל נתירומדוע
 הרמב"ם על בהגהוח מצאחי ועוד יומח. חטא שלאוהעובר
 ולא מהמורידין הוא שהאם דהיכא שם שכתבו שבח מהל'בפ"ב
 מה בזה ומחרצים העובר, עבור השבח מחללין מ"ממעלין
 מחללין אם רבוחינו שנחלקו מה על והר"ן הרא"ש עלשהקשו
 סכנח רליכא בדבר נפקוחא אין הלא העובר סכנח עלשבח
 שזה אומר זה ועל מח~ינן וממילא דאם סכנח בלאעובר
 שהיא כגון השבח עליה לחלל ראויה אינה שאם היכייצוייר
 השבח אח מחללין דאין לי' דפשוט מעלין ולא שמורידיןמהנך



 י בזמ קנ"ד סי' חו"משו"ת ת יבריה
 1חלקו ובזה לבר העובר בשביל מחללין אם לדון יש ולכןעליהן,

 הרי השבת. את העובר על מחללין ודעימיה ולבה"גהפוסקים
 מאלה היא כשהאם דגם אלא כהשאי"ע דלא בפשיטותמבואר

 פקו"נ. מחמת העובר להציל מחוייבין מעלין ולאהמורידין

 מחללין עקר בלא ראפילו כתב מ' בסי, הרמ"א ובשו"תטז(
 והביא לקולא א~לינן דבפקו"1 השבתעליו

 נעקר, ללא הולר נעקר בין שחילק שטיין מהר"אמש"כ
 משמע והמחבר הרמב"ם רמלשון כתב סק"י ש"ל בסי'והמג"א
 רש"י כמוש"כ השבת עליו מחללין עקר בלא ראפילודס"ל
 וה1ה אמו. שמתה אחר גם חי העובר דלפעמים ר"זבערכין
 השבת עליה מחללין דתמיר רש"י בשיטת לי' פשיטאלהמג"א
 נשיטת ס"ל לעיל שהבאתי הדוו"י אמנם עקד, בלאאפילו
 ברש"י המעין אמנם השבת, עליו מחללין בעקר ררוקארש"י
 בשו"ת ועיין יעו"ש, המג"א כמוש"כ רק כרבריו שלאיראה
 רק כרש"י ס"ל רלא הרמב"ם מרברי שהוכיח י"ג סי'שבו"י

 עקר. ללא עקר בין רמחלק שטייןכמהר"א

 שיש ילרה באשה ש1שאלתי במה כתבתי אחת ובתשובהיז(
 רעת בבלי רח"ל מומים בעלות ילרות שתילה

 ולפי"מ אברים, ובשיתוק קלישתא בריעה רומם כאבןרק
 עליה ואסרו תמימים בנים ללרת לה א"א קבעושהרופאים
 להריונה השני בהורש והיתה בהריון נכנסה עכ"ז אנללהתעבר
 וגבר מדעתה שיצאה כמעט הרה שהיא קבע הרופאוכאשר
 בא ובעלה מאוד, לקוי בריאותה ומצב שחורה המרהעליה

 מצבה אורות רבריו ולפי ההריון להפיל לה מותר אםבשאלתו
 קודם הש1י בחורש או שהיתה ולפי נפש, פיקוח ממשהוא

 דלבה"ג הרמב"ן מש"כ ו' באות לעיל הבאתי וכבר יוםארבעים
 רעת וכ"ה השנת, את מחללין יום מארנעים פחות עונר עלגם

 ותמוה ב~ה, זה דתלוי להרגו אסור וממילא כבה"גהשאילתות
 רלרעת פשוט לי ר1ראה ט' סי' מלכו בישועות מש"כלי

 מקרי לא יום ארבעים רער עובר על שבת לחלל דמותרהסוברין
 שכתב הנ"ל הרמב"ן רברי ממ1ו ונעלם השבת עליו לחללעובר

 את לחלל מותר בה"ג לרעת יום ארבעים קורם דאףבפירוש
השבת.

 שטיפלו האחרונים לגרולי ומצאתי בספרים בי1ותי אךחי(
 רבעובר זה בענין כתב 1"ט סי' פע1ח ובצפ1ת ~הבע1ין

 ש"ס עיין הוא בעלמא רמיא בגמרא מבואר יום ארבעיםקורם
 רהוי 1ראה רנ"ט סנהדרין דמתוס' כתב ואח"כ רס"ט,יבמות
 מותר, לשון איתא 1רה ובתוס' רמים שפיכות מגררמה"ת
 וצ"ע יום מארבעים בפחות איירי רהתוס' רס"ל נראהמדבריו
 מש"כ והביא מארבעים, בפחות להתיר ריש ומסק1תוב~ה.

 פחות לעובר רהמ~כה ~כיה בהל' בהה"מ מובאהבעה"ע
 שיטות. לכמה גרול איסור ליכא לכן זכיה הוי לא יוםמארבעים

 וכן יום מארבעים בפחות להתיר כתב נ"ל בתשובה החו"יוגם
 שם שכתנ זה נענין נכלל להקל לעיל המונא השאי"עדעת
 גרול לצורך להקל צר הי' כשר בעובר וגם התשובה באמצעוז"ל
 להציל אלא ראמו פקו"1 משום אינו אפילו עקר דלא כמהכל

 בצ"ע. וסיים גרול כאב לה שגורם מרעתולה

 אלא ב~ה להקל קל"ב סי' חו"מ בי"ש בשו"ת ראיתי וכהיט(
 הוא ההפלה רעצם אחר מטעם חושששבמסקנתו

 כשרואין לכן היא, סכנה כאיוה נפק"מ אין ממילא סכנהג"כ
 כיון בזה להקל יש והולכת ומתנוו1ית ברע האשה מצבבאמת
 עליו מחללין פוסקים כמה שלדעת ואעפ"י 1פש אינושעריין

 דאמרי1ן בזה אחר טעם לומר יש מ"מ לעיל כמבואר השבחאת
 שכתב כמו הרבה שבתות שישמור כדי אחת שבת עליוחלל

 לאיש שיהי' לקוות ויש חיים של ויצוץ לו שיש וכיוןהרמב"ן
 השבת את לחלל תוה"ק התידה לכן הרבה שבתותוישמור
 מקום שיש אמרתי זה יסוד ועל עדיין, 1קרא לא 1פש אבלעבורו
 שהמכים הי' וכן בתורה גדול רב עמו שיסכים בת1אי רקלהתיר
 רק ההפלה נעשה לא למעשה אולם 1"ל הנקין רי"א הגאוןעמי

 השלישי. בחודש כבר היתה כאשר אח"כ מעצמההפילה

 אם ודן וה בנירון כתב צ"ט סי' נתשונה והמהרי"טכ(
 וכתב 1פשות איבוד בגדר הוי ההפלהמעשה

 לבעל ולרות רמי דמיחייב מהא ג"כ וכתב היא 1פש לאור1פלים
 נן קטן לדבות נפש מכל דדדשינן הנ"ל דמ"ד נדה מש"םוהביא
 רנפלים אלמא דהו כל נפש אפילו 1פש כל דמשמע אחריום

 ובא והוכחות ראיות עוד והביא מקרי, לא רהו כל נפשאפילו
 של ררפואתה כיון שתפיל עמה להתעסק רמותר מסק1אלידי
 גדולי רחו כבר ראיותיו באמת והנה יעו"ש, הואהאם

 וכבר - והשאי"ע החו"י ברברי לעיל כמבוארהאחרו1ים
 ולפי - יעב"ץ הגאון רברי על להעיר שיש מה לעילריבר1ו
 הרגיש ולא שתפיל עמה להתעסק מותר אמו רלצורךרבריו
 הדפלה מעשה מותר אמו לצורך כל רק בסכנה שאמואפילו

 כלל. 1פש שאי1ומשום

 שהבין מה כפי הרמב"ם ששיטת לעיל כבר'ביארנואולם
 כרי אפילו העובר את להרוג שאסור נוב"יהגאון

 רק מותר שאז לילר במקשה אלא הותר ולא האם אתלהציל
 רורף רין העובר על שאין במקום אבל אחריה רורף שהואמפ1י
 וע"י צררית מחלה רק העובר משום אינה שמחלתהרהיי1ו
 רוחין ראין האם להציל כדי להרגו אסור להצילד יכוליםההפלה
 וההיתר נפש מקרי עובר גם להרמב"ם והרי 1פש, מפני1פש
 הלוי הגר"ח הרמב"ם בשיטת סובר .כן רורף מטעם רקהוא

 לעיל.שהבאתי

 המש1ה מקודם שהביא 1פל ערך יצחק בפחר מצאתי ~כהכא(
 את מחתכין לילר מקשה שהיא האשה פ"זבאהלות

 העולם לאויר יצא שלא ~מן דכל הטעם וכתב וכו' במעיההולד
 שאין ראיה ומזה אמו את להציל להרגו וניתן הוא 1פשלאו
 הבאה בחליה להציל העולם לאויר יצא שלא הולד להפיללהקל
 ~ה ארסיות והקרחת הליחות ועפוש נכרי חום מסיבתעליה
 לפי לילר במקשה מיירי רמש1תי1ו ההריון אחר חרשיםששה
 מאם כדילפי1ן להרגו השכם להרגך והבא אמו את ררףשהולר
 דקצותה ומקרא המאורסה ומנערה לו דמים השמש עליוורחה
 ב1פשו הנררף להציל עשה מצות והוא עינך, תחוס לא כפהאת
 בפ"א הרמב"ם וכרפסק ס1הדרין בש"ס כראיתא רורףשל
 1וגעין אין רובו ביצא אמ1ם והש"ע והסמ"ג וש"1 רוצחמהל'
 ומילתא עולם של טבעו ש~הו 1פש מפני 1פש דוחין ראיןבו

 מנטנה הולד לרחות כח לה אין יקרחת רבסיבת ייארמסתנרא
 הולר בסיבת חליה את חלתה לא כי רורף כאן אין ב1י"דא"כ

 והק~ות. ותרופות קלות הרקות בתת ב1פשה להצילהו1וכל

 אפילו סכנה בכל שהתירו גרולים הרבה יש זה לעומתכב(
 לב ממחלת שסובלת אשה כגון הולר ע"ישלא

 אפילו התירו והרבה לעיל שהבאתי כמו אחרת א1ושה מחלהאו
 הנ"ל המהרי"ט כמוש"כ חולי נמקום רק סכנה במקוםשלא
 בעובר רגם מ"ג בסי' התשובה באמצע כתב הנ"ל בשאי"עוגם
 אי1ו אפילו עקר רלא כמה כל גרול לצורך להקל צד ישכשר



ריט י ב2ש*'טי"תחו"מםימןקנ"ד וז ינ:
 כאב לה שמרם מרעתו לה להצל אלא אמו של פקףנמשום
 נ,טו"ת ג"כ התיר לדאם סכנה ונמקום נצ"ע וס"םגדול

 ע"י ודוקא ובקיאים מומחים רופאים ע"י ע"ב סי' ח"גאחיעזר
 העוברין. על מצווה שהוא כיון נכרי ולא ישראלרופא

 לישראל איסור ריש התוס' בשיטת חקרנו ב' אוחלעיל
 בזה והארכנו לא או מד"ח הוא אם עוברלהמית

 רלא לחא משום לומר דאין זה לאיסור המקור בזהוהתבוננתי
 דיהרג דברים מהג' הוא דמים שפיכות הרי כן נימא דאיתרצח
 ואיך סכנה בו שיש לחולה אפילו בהם מחרפאין ואין יעבורואל

 אי ובשלמא אמו, חיי משום הולד להמית במשנה חז"להתירו
 אי אלא שפיר רודף משום הרמב"ם כמוש"כ טעמאאמרינן
 מותר מרוע הוא נפש דלאו משום רש"י כמוש"כאמרינן
 הוי הוא נפש דלאו דכיק ועכצ"ל העובר בחיי האשהלרפאוח

 הראשונים שיטוח לכמה ובאביזרייהו דשפ"ר אביזרייהורק
 רגם רסנהררין בפ"ר הר"ן לשיטת אולם יהרג, ואליעבור

 להמית החירו מרוע קשה יעבור ואל דיהרג הריןבאביזרייהו
 אמו. לטובחהולר

 את שהפילה נאשה נשאלה שדן לעיל המונא 1בצ"פכג(
 זה משום לגרשה רוצה ובעלה ביריםעוברה

 הוא והגרר מה"ח הוי סנהררין החוס' דלרעת שםודביא
 - בחברו חובל כמו רהוי לומר ריש כחב ואח"כ רמיםשפיכות
 לי מובן אינו המילים פירוש - חובל ליכא מתהובאשה
 שבת חילול לענין נפק"מ רק זה כלל למימר ליכא מחהרבאשה

 והך רצ"א בב"ק ראסור וקיי"ל בעצמו חובל הוי וכאן-
 בפ"ח יבמות בתוספתא עיין סופ"ז ואהלוח דע"בדסנהררין
 בפ"א הרמב"ם כמוש"כ שרי לכך רודף משום דרק שםומשמע
 קודם שהי' השאלה ננידון כתנ ואח"כ וכו', רוצחמהל'

 והמסקנא בעלמא מיא דהוי רס"ח ביבמוח דמבואר יוםארבעים
 על שמוזהרת ידעה רלא שוגגת דהוי כיון לעיל הבאחיכבר

 אין שיטות לכמה כך כל גרול איסור הוי דלא וכיוןהעוברים
 יעוי"ש, שפ"ד של בגרר שזה לה להודיע וצריך בע"כלגרשה
 בהסבר שכחב צ"ו סי' בתשובה המהרי"ט בזה קרמווכבר
 אי חלוי וזה חבלה משום רהאיסור דל"ג בחולין החוס'שיטח
 וגם אמו אח מחבל העובר ובהמחת הוא אמו ירך עובראמרינן
 עצמה לחבול ראסורה הולד להמיח יכולה אינה בעצמדהאשה
 מהל' פ"ה בריש הרמב"ם פסק וכן דצ"א ב"ק בש"סכמבואר

 ומזיק.חובל

 בעצמו חובל משום הוא האיסור דגדר הכי נימא 1איכד(
 רופא בקונטרס בי"א שו"ח בספרי שביארחילפי"מ

 לחבול היתר צד יש החבלה בדבר צורך ריש דהיכא בשרכל
 ותהי' זה לדבר נכוחוח ראיוח שהבאחי ד' בסעי' יעו"שבעצמו
 שהוא אחר טעם או בריאוחה לצורך ולדה להפילמותרח
 דאי בעצמו לחבול איסור גרר לבאר שם והארכחילצורכה,
 אצל בתזרה הנאמר חשחית ובל תשחית דבל לתא משוםנימא
 הקוצץ דכ"ב מכות בש"ס כמבואר נאמר מאכל אילניקוצצי
 ואותו חאכל ממנו כי מקרא ואזהדחי' בלאו עובר מאכלאילני
 האילן של למקומו שצריך דהיכא כחב שם והרא"ש תכרות,לא

 מעילה הי' דאם בהדיא מבואר שם ובגמרא לקצצו,מותר
 לצורך מותר דאורייתא חשחית בבל אם וא"כ מוחדבדמים
 צורך, איזה בזה איכא אם מותר בודאי דרבנן בב"תמכש"כ
 חבלה שייך לא כודאי יום ארכעים קודם כעוכר לפי"זולכן

 אופן באיזה האחרונים שיטת לעיל כחבנו כבר ארבעיםולאחר
 והחו"י רציחה משום הוא האיסור דגדר נימא אי אפילושהקילו

 זרע, השחחת משום הוא האיסור דגדר לומר רצה לעילהמובא
 דכרים אריכות זה בענין לי ויש די"ג נדה נש"סעיין

 זה. בענין להאריךואכ"מ

 בקושייתם בלשונם שכחבו הנ"ל נדה החוס' 1בדבך'כה(
 ובסנהדרין עובר להפיל לישראל רמוחרדנראה

 ההפלה מעשה לישראל ראסור שכתב רל"ג וחוליןרע"ב
 רס"ל ישמעאל דר' אליבא כן שכתבו יראה בדבריהםהמעיין
 עכצ"ל ואליביה זה על ונהרג העוברין על מצווה נחרבן

 ולב"נ שרי רלישראל מירעם רליכא עכ"פ אסוררלישראל
 אליבא אזלי בנדה החוס' אמנם בהריא, התוס' כמוש"כאסור
 בדכ"ז בגמרא כמבואר העוברין על נהרג אינו רב"נרמ"ד

 ניחא ושפיר כלל איסורא ליכא לישראל אף וממילאבסנהררין
 פוסק לכן ישמעאל כר' פ"ט מלכים בהל' רפסק הרמב"םרברי
 וכן כנ"ל, ההפלה מעשה אסור רבישראל פ"א וש"נ רוצחבהל'
 אמו ירך לאו דעובר מ"ד כשיטח אזלי בנרה רהתוס' עורי"ל
 ורילול אמו בחיות חלוי שחיוחו מפני נפש מקרי לא ועוברהוא
 כמו השבח עליו דמחללין י"ל דשפיר בזה חלוי לאשבח

 עובר על אפילו שבת שמחללין לבה"ג שס"ל כמו לעילשכתבנו
 כדי התורה דתירה ח"ם של ניצוץ על דגם יום מארנעיםפחות
 עוברין בהריגח איסור לדידהו וליכא הרבה שבחותשיקיים
 החוס' אבל חבלה, משום בזה ליכא וגם נפש שאינומפני

 הוא אמו ירך עובר דס"ל מאן אליבא אזלי ובחוליןבסנהררין
 שלא התוס' דברי שפיר ואתי חבלה משום נזה עכ"פואיכא

 לפיע"ד. וז"פ בזה כנ"ל זא"1יסתרו

 הבי"ש מש"כ לעיל שכתבנו מה לחרין בזה 1אר11חנאכו(
 כמבואר נפש מקרי דלא רכיון העוברבנידון

 שייך דלא כיון מ"מ לאנדו דאסור אעפ"י דמ"ד נדדנש"ס
 שייך לא וגם וכו' מרמא טפי סומק רידך דרמא חזית מהלומר
 כמו הוי לאבדו שאסור ומה נפש מפני נפש דוחין איןלומר
 פקוח ספק מפני נדחין עבירות רכל כיון וברור עבירוחשאר
 של נפשוח סכנח ספק מפני נרחה העובר נפש איבור הה"דנפש
 עדיין צורחו נגמרה ולא יום ממ' דבפחות אח"כ וסייםהאם
 על נהרג אינו ב"נ ואף איסור בו דאין נראה כלל חיוח בוואין
 אחר מצר מבוכה יש דבני"ר הבי"ש שם שכחב מה ולפיזה,
 המפלח דכל בסכנה היא גם שחפיל פעולה חעשה האשהבאם

 והר"ן והרא"ש הסכנה בשער הרמב"ן כמוש"כ סכנהבחזקת
 דמאכילין מהמשנה כן מרייק והרמב"ן דיומא בתראבפרק

 ששני כיון ולכן להאשה סכנה שיש משום שהריחהלעוברה
 בסכנה היא תפיל לא אם ז"א סכנה בחזקח שהן שוויןהדרכים
 תעשה ואל שב לכן לה סכנה זה גם הרי תפיל שהיא כןואם
 לעשוח לה אין סכנה במקום אפילו דבריו לפי ממילאעדיף.

 בסכנה. היא שבלאה"כ כיוןהפלה

 אוח קס"ז בסי' שאלה העמק שהעלה לפי"מ נראהאמנם
 שכתנ 'זה"כ נהל' הבה"ג דנך' שהניא אחרטו"ב

 אע"ג ולרה מחעקר אכלה לא ראי רידעינן שהריחהעוברה
 לה למיחן דמי שפיר הוא נפל ספק קיימא בן ספקדאמרינן
 כוש לה תוחבין חזיר בשר או קודש בשר שהריחה עוברהדתניא
 רעוברה רוחין ריש כתב הארם חורח בספר והרמב"ןברוטב,
 הבה"ג סברח חיזק והוא הוא דירה דמיחה חששאשהריחה
 מביאין בשבח ומחה המשבד על שישבה באשה דערכיןמסוגיא
 ואח"כ העובר סכנת משום שבת דדוחין הרי רה"ר דרךסכין
 הוא אמו ירך ולא כילוד הוא הרי דמחה משום זו ראיהדחה
 אולם לפניו, ננעלח וילת הוא חי אלא חליא בדידהולאו
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 דחששא משום ידים בשחי הבה"ג רברי דחו והר"ןהרא"ש
 וע"ז הוא, שניהם דחששח במשנה וכפירש"י הוא, דידהדמיתה
 האם סכנת הוא ולד סבנח הוא כללא דלאו הנצי"ב הגאוןכתב
 אסורה רמעוברח איחא החולץ בפרק יבמוח בש"סשהרי

 ומשני נמי דידיה הכי אי ומקשה ותפיל דחסה משוםלהינשא
 נסקא מה כשחפיל ג"ב חסתכן דהיא איחא ואי עלה חייסדידיה
 אלא כשתפיל, חסחבן שלא עלה חייס ג-כ חברו של הרימינה
 חולשח משום כשמפלת ורק תסחכן לא שהיא דאפשרודאי
 הגאון דברי נדחו לפי"ז ממילא הוא, שניהם דסכנת ס"להצום
 ליכא ולדידה שחפיל סכנה משום להתיר שפיר די"לבי"ש

 לפיע"ד. ח"ב בהפלהסכנה

 על נהרגח שהיא כיון לנברית הפלה לעשוח ובי27דאלכז(
 עור לפני משום בזה איכא א"ב ג"בעוברין

 והבאחי שליח, ע"י חייב בב"נ אם ב' באוח לעיל כחבנווכבר
 והרמב-ם שליח ע"י ג"ב חייב דב"נ ס"ל דר"ח המדרשמדברי
 לעיל שהבאחי ובמהרי"ט שליחוח ע"י בב"נ זה דיןהשמיט
 בעניני להשחדל מוחר אם זה בדבר שדן צ"ט בסי' להלןראיתי
 בדבר יש אם עוברה את שחפיל או שתחעבר נכרית עםרפואה
 לנכריח הפלה מעשה ובענין נכרים, של נפשוח איבוד שלא'סור
 בעניני שנחעסק הרמב"ן על העיד בחשובה שהרשב"אכחב

 שחפיל עמה ולהחעסק בשכר שחחעבר אחח גויה עםרפואה
 דאפילו כאן אין נפשות איבהר כי זה על וכחב בטנה,פרי

 דמי רחמנא דחייבה הוא וממון הוא נפש לאו נפליםבישראל
 מבואר בהדיא הרי זה רבר מאוד וחמוה זח"ר. לבעלולדוח
 היחר הרמב"ן איפוא מצא ואיך זה על נהרג דב"נבגמרא
 עור לפני על עבר זה במעשה והרי שחפיל נכריח עםלהחעסק

 לפני עצמה אח והמציאה שהשחדלה וע"י מוזהרת שהאשהכיון
 רק כלום הרופא פעל לא אפילו או ההסלה מעשה עלהרופא
 דמים שפיכוח על עברה האשה שחפיל ורפואות חרופוח להנחן

 על עבר עמה ומחעסק לה הנוחן זה וממילא מיחהוחייבח
 כן, עשה שהרמב"ן הדעח על לעלוח אפשר ואיך עורלפני

אחמהה.

 אחרים רופאים עור שם הי' שבודאי שכיון לומר דאיןכח(
 עברי בתרי הוי לא ממילא כן לעשותשיכולים

 שהמהרי"ט ומצאחי ע"ז, ריש בש"ס כמבואר ח2רידנהרא
 רופאים דיש דהיכא כן כחב צ"ז בסי' הקודמח בחשובהבעצמו
 חדא כן, לומר א"א אבל עור לפני משום בזה חו ליכאאחרים
 דהאי הל"ב מלוה מהל' בפ"ד המשל"מ שהעלהלפי"מ
 לי' בשכיח רק היינו לפ"ע ליכא לי' דשכיח דהיכאראמרינן
 לכן לפ"ע, על יעכור ג"כ האחר שהאיש אתר ע"י ולאבעצמו
 על יעבור עכו-ם רופא יעשה אם יעבור שיעשה מיבני"ד
 על יעבור ישראל ורופא עוברין על מוזהר שהוא רציחהאיסור
 התוס' שכתבו לפי-מ ועוד לי', שכיח מקרי לא וממילאלפ"ע
 דאמרינן דמה פירקא בריש שם והרא"ש בבא בר"ה ד"גשבח

 אבל מה"ת רק הוא דנהרא עברי בתרי רק שייך לאדלפ"ע
 איכא לי' בשכיח א"כ לי', דשכיח היכא אפילו אסורמדרבנן
 במק"א כחבחי כבר אולם החוס'. שיטח לפי דרבנןאיסור

 דכל צ"א סי' ואה"ע י"ג סי' ח"א בי"א בספרי עייןבחשובה
 מכיון הוא לי' דשכיח היכא אפילו מדרבנן שאסורהטעם
 רל"ב סי' במנ"ח כמבואר מאיסורא להפרישו מצוויםשאנחנו

 בפ"ק והרא"ש והחוס' סק"נ קנ"א סי' יו"ד בש"ך מבוארוכן
 בישראל רק הוא לי' דשכית היכא מררבנן עכ"פ דאסרודשבת

 שאין מומר ישראל או בעכו"ם אבל להפרישו אנחנורמצווים
 מדרבנן, אפילו איסור שום ליכא להפרישם מצוויםאנחנו

 אעפ"י מומר דישראל הש"ך דברי שפי' בדגמ"רועיי"ש
 מחוייבים בשוגג בעובר דוקא זה אבל הוא, ישראלשחטא

 אפילו במזיד העושה בישראל אבל דשבח דס"ק כהאילהפרישו
 יעוי"ש. להפרישו מצווימ אין_אנחנו מ"מ גמור מומראינו

 כיון ל" שכיח כלל מקרי דלא לעיל בתבנו בבר אבלכט(
 או רציחה על או יעבור זה מעשה שיעשה מישכל

 לומר לפיע"ר נראה לכן הנ"ל, הרמב"ן על תו וקשה לפ"עעל
 בשטמ"ק דהנה הרמב"ן בשם הרשב"א דברי צדקודשפיר
 המשבר על שישבה האשה במשנה התם איחא ד"זערבין

 דינה, שנגמר קודם שמיירי ופירש"י שחלד עד להממתינין
 איתא דאהלות במשנה רהרי פירש"י על השטמ"קוהקשה
 קודמין שחייה מפני וכו' במעיה העובר מחתכין לןלדדמקשה
 מוחר דלעולם וחירץ להרגו, מוחר ראשו שהוציא דקודםאלמא
 דומחו קרא לאו אי דבעל ממונו משום לה רממחינין והאלהרגו
 להרגו דמותר דכיון מקשה ואח"כ כ"ר(, )רברים שניהםגמ

 רבה אמר בגמרא להלן כדאמרינן השבח אח עליו מחלליןאמאי
 דבאן לחרץ כתב ולכן רה-ר, דרך סכין להביא אלא נצרבהלא

 כדחנן להרגו מוחר הכי ואפילו נפשות פקוח כספקחשוב
 ומצילין פקו"נ ודאי מפני פקו"נ ספק דדחינן אהלוחבמסכח

 בחירה בן יהודה לר' בגוסס אמרינן והכי במיחתו, אמואח
 אח עליו ומחללין אדם בני בדין פטור ההורגו סנהדריןבש"ס
 אין שכת דמחילול לעיל כתבנו וכבר בשטמ"ק, יעו"שהשבת
 מבואר עוברין על שבח לחלל שהחירו אחר טעם דאיכאראיה
 שאין מטעם פקו"נ לספק חמיד נחשב דעובר השטמ"קבדברי
 מעוברוח דרוב אע"ג אמו, בבטן ימות או שיחיה עוד לנוברור
 מובא מפליזא הרא"ש שיטח ידוע מ"מ קיימים בניםיולדוח

 דרוב המנויין מן אחד קפץ גבי דב"מ פ"ק ברישבשיטמ"ק
 וכירור ודאי מטעם לא אחריו שילך מקום בכל תורהשאמרה

 כיון אלא הוא בספק הדבר עדיין נגרו מיעוט שיש עוד דכלהוא
 הרוב על לסמוך זה ספק החורה החירה להיתר צדדים י,תרשיש

 שבח דוחה ישראל גבי זה בספק לכן בספק דהדבר וכיוןיעו"ש,
 על מצווה הוא הרי בב"נ אבל שבח, דוחה ג"כ סכנהדספק

 חי הוא עכשיו מ"מ אח"ב דימוח אף שם הוא באשרהעוברין
 על גם נהרג ב"נ מ"מ אח"כ דימוח שאע"ג מטריסה גרעולא

הטריפה.

 ודאי ובישראל נפש ספק מקרי דעובר דס"ל דלהו2טמ"קל(
 פקו"נ ספק גם ולשבת נפש ספק דוחהנפש

 נפש ספק דוחה אינו נפש ודאי אפילו ובב"נ שבחדוחה
 כל דוחה נפש דפקוח בהם דוחי מקרא ילפינןדבישראל
 הנ"ל בסנהדרין התוס' ברם זה, על לימוד ליכא ולב"נהאיסורין
 בישראל ראשו שיצא דקורם מחחילה כחבו מידעם ליכאבד"ה
 ובמסקנא העוברין על דמוזהר אסור ובב"נ העובר לחתוךמותר
 שיצא קודם העובר לחתוך שרי ב"נ דגם דאפשר שםכחבו
 אפשר בלשון דכחבו בזה רמסופקים נראה יעו"ש, העולםלאויר

 כיק עובר לחתוך לב"נ מותר יהא למה לדבין צריכיםולכאורה
 העולם לאויר יצא אם מינה נפקא מה העוברין על מצווהשהוא
 צריך אך העוברין, על מצווה שהוא כית אמו בבטן עדייןאו

 נקראים אינן העוברין לב"נ גם דלעולם דבריהם בהסברלומר
 עליהם דנהרגין והאי לעיל שכחבנו כמו נפש ספק רק אלאנפש
 דם שופך מהפסוק זה הוציא בגמרא ישמעאל דר' כיוןהוא

 זה אומר הוי באדם שהוא אדם איזה ט'( )בראשית באדםהאדם
 והנה ארם, בחוך אדם נקרא עובר דבריו ולפי אמו שבמעיעובר
 אמר יהודה דר' אליבא מקרא נלמד שבח רוחה דפקו"נמה

 )ויקרא בהם וחי האדם אחם יעשה אשר דפ"ח ביומאשמואל
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 מניין אומר מאיר ר' הי' חניא איחא דל"ח ב"ק ובש"סח"י(

 'עשה אשר ח"ל גרזל ככהן שהזא נהורה עוסק עכו"םשאפילו
 הוא הרי בתורה העוסק עכו"ם שאפילו למדח הא וכו'האדם
 וכיון אדם בשם לפעמים נקרא עכו"ם דגם מבוארככה"ג,
 אדם נקרא דעכו"ם ג"כ שנלמד זה ממקרא נלמדדפקו"נ
 הוציא דמכאן הנ"ל באדם אדם דם דשופך בפסוק לפי"זממילא

 והרי באדם אדם נקרא דעובר עוברין על נהרג דב"נ ישמעאלר'
 ולכן אותו דוחה ופקו"נ בהם וחי בי' כחיב אדם שנקראמי

 וזה עוכרין על נהרג אינו עכו"ם פקו"נ דכמקום י"לשפיר
 שרי לב"נ דגם דאפשר שכחבו התוס' סברח למימראיכא
 נראה כן בישראל כמו העולם לאויר שיצא קודם דעוברלחתוך
 הרי להאם סכנה שיש דבמקום לומר מקום עסי"ז וישלפיע"ד,
 בעכו"ם האם היינו ה"באדם" מפני נדחה העובר ז"א"האדם"

 בישראל.כמו

 הרמב-ן בשם הרשב"א דברי עפ"י דאחאן למאי כהזדךלא(
 להפיל להתעסק לישראל דמוחר לומר מקוםיש

 דאין כיון שביארנו כמו הוי לא דמסייע כיון נכרית שלעוברה
 שהם כיון הוי לא ולפ"ע ערבוח בי' וליכא להפרישמצווים
 שעומד מה רק דנהרא, ענרי נתר' הוי ולא אחריםרופאים
 יעבור ג"כ האחר דגם דכיון הנ"ל המשל"מ מש"כ הואלנגרי
 לפי"מ כן עשה שהרמב"ן וכיון לי', שכיח מקרי לא האיסורעל

 כביר זמן וזה היחר. צד בו לומר יש בשמו הרשב"אשכחב
 שנשאלתי חררי ברופא להקל ודנחי זה בנידוןשכתבתי
 שרופא ישראל בת לאשד הפלד לעשות נקרא הוא כיממנו
 בזה ראה לא בעצמו הוא אבל לחייה סכנה שההריון קבעגדול
 טמך על שחפיל בה להתעסק יכול הוא אם ונשאלחי סכנהשום

 יותר חמשיה אם לה היא סכנה שכן שקבע הפרופסורקביעוח
 כיון ענודחו על שכר מקנל שדוא מה לסניף זצרפח'נהדיון
 ולמ"ד חבלה משום הוא לעיל שביארנו כפי - האיסורשכל
 לחבול אסור אדם והש"ע הרמב"ם ולשיטת אמו ירךעובר

 ואמו אביו במכה מ"ח במצוה המנ"ח שהעלה מה ולפיבעצמו,
 אם אבל ברשות שלא דוקא היינו מה"ת שעובר חברו אתאו
 ואינו הזד בלאו עובר אינו שיכם אומרים אחרים או ואמואביו
 י"א סעי' חשכ"א סי' בחו"מ ומבואר מיחה, ולא מלקותחייב

 על עיני את סמא או ידי אח קטע לחברו באומר די"אברמ"א
 ליכא איסורא דגם ומסחברא דברים מחמשה פטור לפטורמנת
 בפירוש כן שכתב האחרונים מגדולי לאחד ראיתי וכןבי',

 מהאשה ממון לוקח הרופא כאשר ולכן לכחחילה ומותרדפטור
 ולמעשה - לפטור ע"מ בפירוש שאמרה כמו רבה הוכחהזה

 אבל - אחר במקום חולים לבית הלכה שהאשה סיבהניסחבב
 רציחה משום מוזהרת דהיא כיון כלל זה סניף ליכאבנכרית
 דמי ולא העובר, של רצח המעשה לוותר ביכולחה ואיןלהעובר
 עובר בהפלח ולא למחול שינול עיני וסמא ידי בקטעלמש"כ

וז"פ.

 שביארנו: מה טכלסיכום
 התוס'. לשיטח מה"ת דהוי י"ל לישראל עובר המתתא(
 הנוב"י הבנח עפ"י הרמב"ם לשיטח דאם של פקו"נבמקוםב(

 מטעם לילד במקשה רק העובר את להרוג אסורוהגר"ח
 יכולים הפלה וע"י חולניח שהאשה במקרה אבלרודף

 משום אינה שהחלאת כגון העובר את להרוג אסורלהצילה
העובר.

 אח להדוג מוחד פקו"נ של מקרה נכל אחרזנים שאדלדננתג(
 במקום שלא אפילו האם של ביסורין גם ולהשאי"עהעובד
 ג"כ. להמהרי"ט וכן להאםסכנה

 להחיר. יש יום ארבעים קודם והצ"פלהבי"שד(
 מקזם שזם אין מומין בעלי בנים ילדה כנר שהאשההיכאה(

 צער במקום יום ארבעים וקודם ולדה להפיללהתיר
 חכם. שאלח עפ"י להתיר מקום ישלההורים

 ויכול לקוי הוא האם במעי שהולד קובע שהרופאבמקוםו(
 בבעלי גם כי עוברה להפיל בהחלט אסור מום בעללהיות
 רצח. מעשה לעשוח אסורמומין

 יום. מארבעים פחוח של הריון על שבח לחללמוחרז(
 מעשד 1ה1 ילדים בטיפול ההורים נוחיות משום הפלה מעשהכל
 לא שכן הקהל דעח את להחריע ומחוייבים מאוד נורארצח
 ולא חכם שאלח לעשות צריכים חולי ובמקום בישראליעשה
 משגיאוח. יצילנו החורה ונותן הרופאים. הכרעח עללסמוך

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקידידו,
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ב"ה,
 מכובדי לידידי והמשכה ברבי' וברכהשלום
 מוה"ר וכו' המדעים כליל בתורה המו"מהרב

 יע"א במונטרעאל רב שליט"אשמידמאן

 לו מותר אם חרדי ברומא שאלתובדבר
 לנכריות. המלותלעשות

תשובה:

 היפה ונפש דמים דשפיכח מאביזרייהו מאד חמורהענין
 הרופאים גדולי כי ה' לחילול גורם וגם בזהתקוץ

 בהחלט לזה מתנגדים הקטולית הכנסי' וגם ומשפט חוקואנשי
 ואני היהדות למוסר בניגוד הוא זה ודבר גרמא ע"י רקאפילו
 מזה המסתעפים האיסורין גדרי בכל גדול קונטרס לזהיעדתי
 היכא זה בענין הרבה ודנתי וקנ"ה קנ"ד סי' לעילבספרי
 בעל יולד באבריו לקוי הוא אמו בבטן הולד כי קובעשהרופא

 מבשורה האומללים וההורים הוריו על למעמסה ויהי'מום
 להפיל עמהם להתעסק הרומאים פחחי על דופקים כזאתנוראה
 היהדות ומוסר תוה"ק שעסי"ד נעשה מה אבל האומלל,הולד
 שומו אוחם ולהרוג בהם לחבול להתיר ח"ו מומים לבעליגם

 דברי עפ"י בזה לי שנראה מה בקיצור אכתוב לכן זה, עלשמים
 משגיאות. שיצילני אשאל החורה ומנותן הפוסקיםרבוחינו

 נפש שדרג נח בן כחב הל"ד פ"ט מלכים בהל'הרמב"ם
 טריפה בהרג וכן עליו נהרג אמו במעי עובראפילו

 דנ"ז סנהדרין מש"ס ומקורו נהרג מקום מכל והמיח הואילוכו'
 דם שוסך מקרא ונלמד העוברין על אף אמרו ישמעאל ר'משום
 זה אומר הוי בארם שהוא אדם איוה ט'( )בראשית באדםאדם
 האשה את הכה העוברין על אף ופירש"י אמו, שבמעיעובר
 העולם לאויר שיצא עד ובישראל עליהן נהרג ילדיהויצאו
 ליה דקים היכא חייב ההורגו אחד יום בן תינוק בנדדכדחנן
 ל"ד בראשיח רבה ובמדרש נפל. ואינו חדשיו לו דכלובגוויד
 אחד בדיין אחד בעד נח בני כהלכות כולהם חנינא א"ראיתא
 פירש ורש"' עונרים ע"' שליח ע"י התראה ונלא ערםנלא
 עבירה לדבר שליח ישראל בדיני שאין אעפ"י שליחע"י

 שהשולח כן אינו נח בני בהלכות חייב והעובר פטורשהשולח
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 ופירושו בארם הארם רם שופך דכחיב חייב חבירו אחלהרוג
 בארם הארם רם רכחיב עוברים ע"י שולח של ישפך אדםע"י

 אמו. במעי עוברוזהו

 נראה חייב 1ח בן שליח ע"י רגם זה רין השמיטוהרמב"ם
 לרבר שליח יש נח רבבן כרש"י ס"ל רלאלכאורה

 ר' כדררש ארם ע"י פירושו בארם הילפוחא ליה וליתעבירה
 ראין שליחוח מדין נחמעט דב"נ כיון וס"ל הנ"ל במדרשחנינא

- לב"1שליחות  אך - סירוס גבי י"ד סעי' ה' סי' אה"1 עיין 
 ה1י בכל רהרי שליח ע"י חייב רב"1 ס"ל הרמב"ם דגםי"ל

 שהניחו או טריפה בהרג רהיי1ו הב"1 דחייב ברמב"םראיחא
 דבישראל משום גרמא ע"י רחייב הטעם וכרומה ומתברעב
 והניהו הנרו את דהכופה הל"ו רוצח מהל' נפ"ג הרמנ"םכתנ
 בכל לבוא החמה שסוף במקום וה1יחו שכפחו או ברעבלמוח
 ממנו רורש דמים ורורש רוצח הוא והרי אוחו ממיחין איןאלו
 ולכן חרצח, רלא לאו על עובר הרי רוצח שהוא וכיון יעו"ש,רם
 יש ממילא זה, על נהרג ממילא מיתחן היא זו אזהרחן 1חבבן
 לא כן גם להרוג השולח לכן בגרמא גם רחייב כיון 1ח רבןלומר
 רק מיוחד דין זה אין בשליח לכן ע"ז, מיחה וחייב מגרמאעריף
 עליהן מיתה חייב שב"נ הרמב"ם כתב שככר גרמא כרינינכלל

 שליחות. בע1ין מזה, עור 1דברולקמן

 רבישראל דאע"ג כחבו מירעם בד"ה דנ"ט ס1הרריןובתוס'
 אסור מ"מ העובר אח בהורג מיחה חיובליכא

 כן לעשוח מצוה דבישראל 3יון האם אח להציל אבל 3ןלעשות
 להציל כדי וחתכחו ראשו שיצא קודם ידה את פושטחשהחיה
 אבל דל"ג חולין בחוס' וכ"ה שרי, נמי דבעכו"ם לומר דישאמו
 ובחוס' מררב1ן או מה"ת הוא לישראל האיסור אם כחבולא
 אמו ככטן להרגו רמותר דאת"ל כתכ אותו כר"ה דמ"דנדה

 עליו מחללין אמאי בקופסא כמונח הוי ולא אמו מחהאסילו
 שמותר אעפ"י עליו מחללין פקו"1 דמשום וחירצוהשבח,
 השבח עליו ומחללין סטור ההורגו ארם בידי גוסס רהרילהרגו
 אינן התוס' רדברי כתב הש"ס בהגהוח יעב"ץ והגאוןעכ"ד,

 נהרג שאי1ו אעפ"י העובר אח להרוג רשרי הוא רמאןמדוייקים
 אמו ירך ועובר הוא אמו 1יוול דמשום ראיה אין ומערכיןעליו,

 בס1הררין החוס' רמדברי כחב חיות מהר"ץ ובהגהוחיעו"ש,
 כחבו ב1דה אולם העובר אח להרוג אסור דלישראלמשמע
 רק כתבו לא החוס' דהרי בדבריו וצ"ע יעו"ש, לישראלדמוחר
 ראסור. בהריא כחבו במק"א והרי דמוחר את"לבררך

 מה"ת אסור לישראל אם התוס' מרברי הוכחה ל1ו איןברם
 מה"ח הוי ראי מדרבנן דהוי לומר ואין מדרבנן רקאו

 למוח שסופו אעפ"י מ1יוול אמו אח להציל להרגו התירואיך
 זה רהרי לומר א"א אחר מטעם אבל חי, הוא ערייןמ"מ

 על שישבה באשה ר"ז ערכין בש"ס דאיתא לפי"ממדרבנן
 מררב1ן דהוי אמרח ואי בשבח אסילו כריסה מקרעיןהמשבר
 כנדה התוס' כסכרת נאמר אם אך השכת עליו לחלל מותראיך
 לכל כחי העובר הוי לכן דמי בקופסא דכמונח שא1י רמחהה1"ל
 אבל פקו"1 משום השבח עליו לחלל מותר שפיר לכןדבריו

 השבת. עליו מחללין אין דמחה טעמא האיבלאו

 דמחללין בה"ג דדעת כתב הסכ1ה שער נחו"אוברמב,'ן
 על גם רלבה"ג וכתב העובר סכ1ח על גםשבח

 דגם מוכיח והנצי"ב השבת מחללין יום ממ' פחוחעובר
 העובר להרוג דאסור צ"ל וממילא כבה"ג, ס"להשאילתות

 1ראה התוס' מרברי וגם השבת מחללין אמאי ראלת"המה"ח

 שפטור אעס"י בגוסס והרי אדם בידי לגוסס זה מרמרמיןכן
 הל"י רוצח מהל' בפ"א הרמב"ם כמוש"כ מה"ח אסורמ"מ
 רם ממנו רורש רמים הרורש מ"מ ממיתה רפטור ה1ירבכל

 מה"ח. רהויובודאי

 הפלה לעשות לו מוחר אם ישראל ברופא שאלתו בנידוןלכן
 זה על ו1הרגח ג"כ עוברין על מוזהרח שהיא :יוןלנכריוח

 במדרש חנינא ר' לשיטח ובפרט עור לפני משום בזה איכאא"כ
 באריכוח אחר במקום כתבחי וכבר שליחוח, מטעםרמחייב
 ובפרט בב"נ שליחוח רין שייך חיובא בר אי1ו רהשליחהיכא
 דהשליח רהיכא שכחבו דאמר בתוד"ה ד"י בב"מ החוס'לשיטח
 יעו"ש, חיובא בר עי"ז מקרי לא מ"מ עור לפני עלעובר

 ולכן המשלח תמיד יתהיינ לפי"ז ממילא עתיקין,והדנרים
 סי' מהרי"ט בחשובת אמנם כן, לעשות לישראל אסורממנ"פ
 בע1יני להחעסק לישראל מוחר אם 1ו בשאלה שרן מצאתיצ"ט

 יש אם עוברה שתפיל כרי או שתחעבר כרי נכריח עםרפואה
 הפלה מעשה גבי שם וכחב נכרים, של 1פשות איבוד משוםבזה

 המהרי"ט ציין לא - בתשובה הרשב"א מש"כ הביאל31רית
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 עמה ולהתעסק שתתעבר כדי בשכר רפואה בעניני נכריתעם

 דאפילו כאן אין 1פשוח איבוד כי שם וכחב עוברהשחפיל
 רמי רחמ1א רחייבה הוא וממון הן 1פשוח לאו נפליםבישראל

 שם. רבריו תו3ן זה לבעל,וולרוח

 בהריא כי זה דבר מאוד חמוה כי ממני שגנוורבריהם
 מצא ואיך העוברין על נהרג רב"1 בגמראמבואר

 איכא בזה והרי עוברה להפיל נכרית עם להתעסק מקורהרמב"ן
 לפ1י א"ע שהמציאה וע"י מוזהרת שהאשה כיון עור רלפ1ילאו

 מעשה יעשה לא הרופא אם ואפילו ההפלה מעשה עלהרופא
 על עברה היא הרי שחפיל ורפואות חרופוח לה יתן רקבגופה
 עמה והמתעסק לה ה1וחן ממילא מיחה וחייבח דמיםשפיכות
 שהרמב"ן הדעת על להעלוח אפשר ואיך עור לפני עלעובר
 רוסאים עוד שם שהי' דמיירי לומר ואין אחמהה. כןעשה
 ר1הרא עברי בתרי הוי לא וממילא כן לעשות שיכוליםאחרים
 בעצמו שהמהרי"ט מצאחי וכה ר"ז, ע"ז בש"ס כמבוארושרי
 לפ"ע, ליכא אחרים רופאים דבאיכא כן כתב צ"ז בסי'לעיל
 המשל"מ שהעלה לפ'"מ חדא כן, לומר א"א לפיע"דאמנם
 ליכא לי' רשכיח דהיכא דאמרי1ן דהאי הל"ב מלוה מהל'בפ"ד
 והאחר אחר ע"י אפילו או בעצמו לי' בשכיח רק היי1ולפ"ע
 ג"כ יעבוד כן שיעשד מי שכל היכא אבל איסוד שום יעשהלא
 שיעשה מי כל ב1י"ד ולכן לי', שכיח מקרי לא זה לס"עעל

 על יעבור יעשה עכו"ם רופא אם ע"ז יעבור ההפלהמעשה
 לא לכן לפ"ע על יעבור זאת יעשה ישראל ואם רציחהאיסור
 ד"ג שבח בריש התוס' שכחבו לפי"מ ועוד לי', שכיחמקרי
 לא דלפ"ע דאמרינן דמה סרקא בריש שם והרא"ש בבאבד"ה
 אסור מררב1ן עכ"פ אבל מה"ת זהו דנהרא עברי בחרי רקשייך
 לסי ד-בנן איסור עכ"פ כזה איכא א"כ לי' דשכימ היכאאפילו

 והרא"ש. התוס'שיטת

 בי"א שו"ת בססרי עיין במק"א בחשובה נתבחי ננראולם
 דאסור הטעם דכל צ"א סי' ואה"ע י"ג סי'או"ח

 להפרישו מצווים שא1חנו הוא לי' רשכיח היכא אפילומדרבנן
 לכן רל"ב סי' מצוה במ1"ח מזה עיין ערבוח. מטעםמאיסורא
 ובש"ך מדרב1ן, אפילו איסור ליכא טעמא האי רליכאבעכו"ם
 בשבח החוס' שכתבו דמה בהדיא כן כתב סק"ו ק1"א סי'יו"ד
 ולא בישראל רק זה לי' בשכיח אסילו מררב1ן לאסורהנ"ל
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 מומר בישראל רגם שם הש"ך דברי פי' שם ובדגמ"רבעכו"ם,
 אבל בשוגג בעובר דוקא זה אבל הוא, ישראל שחטאראעפ"י
 אעפ"י להפרישו דמצווים לומר טעמא ליכא במזידבעובר

 מדרב1ן. איסור אפילו ליכא לכן גמור מומרשאי1ו

 אבל ה1"ל המשל"מ שיטת לפי מקרי לא לי' שניח1?כ"פ
 להצדיק הרמב"ן בשם הרשב"א דברי ליישבכדי

 לתרץ 1פשי1ו למשכונין א1חנו ומחוייבין - רמעיקראהצדיק
 ד"ז בערכין בשטמ"ק דה1ה - כמלאכים הראשוניםרברי
 עד לה ממתי1ין המשבר על שישבה האשה במשנה התםאיתא
 ע"ז והקשה דינה, ש1גמר קודם דמיירי ופירש"ישתלד

 מחתכין לילד דמקשה איתא דאהלות במש1ה דהריהשטמ"ק
 שהוציא קודם אלמא קודמין שחייה מפני וכו' נמעיההעונר
 דממתי1ין והאי להרגו מותר דלעולם ומתרץ לה-גו, מותרראשו
 שניהם גם דומתו קרא לאו אי בעל של ממו1ו משום הואלה

 מחללין אמאי להרגו דמותר רכיון מקשה ואח"כ כ"ב()דברים
 אלא 1צרכה לא רבה אמר בגמרא להלן כראמרי1ן השבתעליו
 כספק חשיב רכאן לתרץ כתב לכן רה"ר, דרך סכיןלהביא
 ספק דדוחין באהלות כדתנן להרגו מותר הכי ואפילופקו"1
 דאמרינן כמו במיתתו אמו את ומצילין פקו"1 ודאי מפ1יפקו"1
 אדם בדי1י פטור ההורגו בסנהדרין בתירא בן יהורה לר'בגוסס
 במקו"א ביארנו וכבר בשטמ"ק, יעוי"ש השבת עליוומחללין
 עליו ולמלל להתיר אמר טעם דאיכא ראיה אין שכתרמחילול
 ואכמ"ל. הרבה שבתות לקיים שיוכל העתיד מפ1יהשבת

 מטעם פקו"1 לספק תמיד 1חשב דעובר בשטמ"ק מנוארהרי
 דרוב אע"ג אמו מבטן בשלום שיצא ל1ו ברורשאין
 מפליזא הרא"ש שיטת ידוע מ"מ קיימא בני יולדותמעוברות
 דרונ המנויין מן אחד קפץ גכי כ"מ כריש כשטמ"קמוכא

 עוד דכל הוא ובירור ודאי מטעם לאו אחריו לילך תורהשאמרה
 ספק התירה שהתורה אלא בספק הדבר עדיין נגרו מיעוטשיש
 הרוב על סומכין לכן מלאיסור להיחר צדרים יותר שיש כיוןזה

 ספק דוחה ישראל גבי לכן בספק עומד דהדבר כיון לכןיעו"ש,
 שהוא כיון בב"1 אבל שבת דוחה ג"כ סכ1ה דספק השבת אתוה

 מ"מ אח"כ רימות אעפ"י שם הוא באשר העוברין עלמצווה
 מ"מ אח"כ ימות דודאי אע"ג מטריפה גרע ולא חי הואעכשיו

 עליו. נהרגב"1

 ספק ובישראל 1פש ספק מקרי דעובר דס"לולהשטמ"ק
 כיון שבת ודוחה נפש ודא' מפנ' נדחהנפש

 ספק דוחה אינו נפש ודאי אפילו ובב"1 שבת דוחה פקו"1רספק
 כל דוחה דפקו"1 בהם דוחי מקרא ילפי1ן דבישראל1פש

 בד"ה בסנהדדין התוס' ברם זה, על לימוד ליכא ולב"1האיסורין
 בישראל ראשו שיצא דקודם מתחילה כתבו הנ"ל מידעםליכא
 כתבו ובמסק1א העוברין, על דמוזהר אסור ולב"1 להרגומותר
 לאויר שיצא קודם העובר לחתוך שרי ב"1 דגם דאפשרשם

 וכהכנת כוה, דמסופקים דנראה אפשר כלשון כן וכתכוהעולס,
 כיון כן לעשות לב"1 מותר באמת יהא למה הללו התוס'דברי
 לאויר יצא לא שעדיין מה 1פק"מ מה העוברין על מצווהשהוא
 בהסבר צ"ל - דרציחה, לתא בי' איכא אמו בבטן דגםהעולם
 מ"מ העוברין על מצווין שהן אעפ"י לב"נ גם דלעולםהדבר
 לעיל. שכתבנו כמו נפש ספק רק אלא 1פש נקראין אי1ןעוברין

 דהיי1ו כן דס"ל דהמ"ד כיון בטעמא צ"ל עליהן ד1הרגיןדהא'
 באדם האדם דס דשופך מקרא זה דין הוציא ישמעאלר'
 שבמעי עובר זה אומר הוי באדם שהוא ארם איזה ט'()בראשית

 האי והנה שבאדם, אדס עכ"פ 1קרא עובר דבריו ולפיאמו,
 שמואל אמר יהודה דר' אליבא מקרא 1למד שבת דוחהדפקו"1
 י"ח( )ויקרא בהם וחי האדם יעשה אשר דפ"ח יומאבש"ם
 שאפילו מנין אומר מאיר ר' הי' ת1יא איתא דל"ח ב"קובש"ס
 האדם יעשה אשר ת"ל גדול ככהן שהוא בתורה עוסקעכו"ם
 גדול, ככהן הוא הרי בתורה העוסק עכו"ם שאפילו למדתהא

 וכיון אדם, בתורת לפעמים 1קרא עכו"ם דגם בזה איפואמבואר
 ממילא שבת דוחה פקו"נ של הע1ין נמי ילפי1ן קראדמהאי
 הוציא ישמעאל דר' באדם האדם דם דשופך בפסוקלפי"ז
 בתוך אדם 1קרא שעובר מפני עוברין על נהרג דב"1 זהמפסוק
 דוחה ופקו"נ בהם וחי בי' כתיב אדם שנקרא מי והריאדם
 במקום עכו"ם דגם התוס' סברת י"ל שפיר לפי"ז לכןאותו,
 וי,ם התוס' בסברה לי נראה כן עוברין על נהרג אינופקו"נ
 ז"א האדם הרי להאם סכ1ה שיש דבמקום לומר מקוםלפי"ז

 בישראל. כמו בב"נ האם היי1ו ה"בארס" מפ1י נדחה"העובר"

 רק הרמב"ן, דברי לתרץ מקום ריש עלה דאתאן למאינחזור
 דגם דהיכא ה1"ל המשל"מ מש"כ ל1גדי שעומדמה

 לצרף בדעתי ועלה לי', שכיח מקרי לא האיסור על יעבורהאחר
 היכא דכל לחדש שכתב י"ד סי' שמואל האמונתשיטת

 ס"ב סי' יו"ד בפרמ"ג ועיין לפ"ע שייך לא מותרדלישראל
 לשליח שאמר כהן גבי ד"י ב"מ התוס' מדברי אולםשמביאו,

 דהרי שם נתוס' והקשו השליה פטור גרושה אשה ליקדש
 מ"מ שרי דלדידי' היכא דאף חזי1ן הרי לפ"ע על עברהשליח
 מזה ע"א סי' ח"א בספרי מש"כ ועיין לפ"ע, בזהאיכא

 יום מארבעים בפחות בהריון אך כ"ה, באות עיי"שבאריכות
 בעצמו שהרמב"ן אעפ"י בעלמא מיא רק דהוי בגמראדמבואר
 עובר בשביל שבת רמחללין בה"ג בשם הביא הסכ1הבשער
 זה תלוי דלא לנאר הארכנו נמקו"א מ"מ יום מארנעיםפחות
 הנכרית להאם סכ1ה ובמקום להקל מקום יש בעכו"ם לכןבזה,
 ה1"ל. ס1הדרין התוס' דברי עפ"י להקל מקום ג"כיש

 שהוא זה בע1ין להקל שקשה לפיע"ד 1ראה לדינאלכן
 שרחוקים ישראל לעם ובפרט דרציחהמאביזרייהו

 א"ע ישתלם שלא לייעץ צריכים חרדי ולרופא דמיםמשפיכת
 מקצועות הרבה ויש - גינוקלוגיא - נשים רופא שלבמקצוע
 החולים בבית תלמיד בתור שהוא בעת רק הרפואהבחכמת
 בת1אים לכן שלו, המורה בציווי לעשות לפעמיםומוכרח
 רופא הוא המורה אם ובפרט להקל מקום יש לעילשביאר1ו

 התורה ונותן ראפשר. מה בכל מזה ירחק נפשו שומר אבלשרי,
 עמו שיסכימו בתנאי הוא שכתבתי מה וכל משגיאותיצילי1ו
 בהוראה. מובהקים רב1ים ש1יעוד

 ת,ידידהם"

 ליעבעס אייזיק ל(נחקהק'

 ד"י ב"מ התוס' בשם בפנים שכתבתי במה להעיר רצוניאגב
 גרושה אשה לי וקדש צא שאמר כהן גבי שםשכתבו

 חיובא בר שהוא כיון לכהן כן באמר בגמרא קאמר לאדלהכי
 יעבור 1מי דישראל ואע"ג חיובא בר הוי לא הרי לישראלאבל
 ליכא לעצמו מקדשה דאם כיון חיובא בר הוי לא מ"מ לפ"עעל

 בין יש חילוק דמה זה על הקשה ע"ו בסי' והנוב"יאיסורא,
 על כלל עוברים אינם הקידושין במעשה דהרי לכהןישראל
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 השליח עובר עור לפני ועל הכהן רק עובר הרי גרושהאיסור
 שליה כין יש הילוק איזה וא"כ ישראל או כהן הוא אםנין

 של איסור בגדר להבין דצריכים לומר ה4 אך כהן, אוישראל
 לפ"ע על ועובר בעבירה חבירו מכשיל שאחד היכא רכללפ"ע
 הוא עבירה באיזה הבדל יש האם הלפ"ע של המהוחמהו

 ג"כ הוא הלפ"ע הרי עריות של באיסור מכשילו דאםמכשילו
 מאוחו ג"כ הוא הלפ"ע אסורוח במאכלוח או עריוחטאיסור
 מה כל על כלליח עבירה הוא דלפ"ע לומר אפשר אואיסור

 כשלש הוא בזה והנפק"מ לפ"ע, משום עוכר להכרושמכשיל
 הרי מהן באחד מכשילו אם לכן יעבור ואל ביהרג שהןעבירוח

 ראשונים כמה לדעח ג"כ ב~בתרייהו וגם עבירה באותה הואגם
 אז כלליח עבירה הוא הלמ"ע אם אבל יעבור, ואל ביהרגהוא
 הוא המכשיל אם בין חילוק דיש לומר יש לכן יהרג, ואליעבור
 אינו אם או חבירו אח מכשיל שהוא עבירה באותה חיובאבר
 אז עבירה באוחה ג"כ עצמו הוא דאם זו; בעבירה חיובאבר

 באוחה בלפ"ע עובר הוא הרי 11 בעבירה אחר אתכשמכשיל
 שהוא בעבירה כשמכשיל אבל אחר את שמכשיל עצמהעבירה
 העבירה, של סוג מאותו אינו הלפ"ע אז בה אסור אינועצמו
 אשה לי וקדש צא אחר לכהן שאמר בכהן לפי"ז שפירלכן

 כשמקדשה לכן גרושה באיסור עונר לעצמו כשמקדשהגרושה
 גרושה של עבירה באוחה היינו לפ"ע על עובר הוא הרילחבירו
 כהן אבל עבירה, לרבר שליח אין אמרינן שמיר לכןלכהן,
 וכשעובר כלל עובר אינו לעצמה מקרשה דאי לישראלשאמר
 בר לאו הוי לכן גרושה איסור של העבירה זה אין לפ"עעל

 קושיית ומיח4ב עבירה לרבר שליח יש אמרינן ובזהחיובא
 לפיע"ר. ברור וזההנוב"י,

 המכתב:בשולי
 שכחב ק"ז בדף במאירי ראיתי שבח מסכת נלמדיעתה

 ולא דכתיב נשמה נטילח משום בעובר שאיןבפירוש
 וגו'. אסוןיהיה

 ליכא דבנכרי לעיל כתבתי כבר עבירה עוברי ידי מסייעבענין
 י"1 סי' ח"1 מהרש"ם בשו"ח ועיין מסייע, משוםבזה

 למומרח איסור מכירח בענין קפ"ה סי' חוו"י משו"תשהביא
 מסייע משום ליכא דבמכירה נ"ג סי' מרגליוח הרא"םומשו"ת
 לו כמוכר לא אבל לפ"ע איכא כממונו או כגופו כמסייעדדוקא
 לרשוח מרשוחו ממון שקיבל ע"י יוצא הרי לו שמכרודכיון
 מזה ה' סי' או';ח חסד תורת בשו"ת עוד ועיין יעו"ש.לוקח.

 כ"ט. סי' או"חובבי"צ

 צ"ט סי' בחשובה מהרי"ט דברי בפנים שהבאחי מהאודות
 לי הראה פיינשטיין הר"מ הגאק ידידי הרמב"ןבשם
 לדעחו לכן צ"ט, לתשובה צ"1 מחשובה א"ע סותרשהמהרי"ט

 נסחר ולפי"ז המהרי"ט, של לספרו זה הכניס טועה חלמידאיזה
 היסוד.כל

הנ"ל

 תשל"ו. טבתח"י

 קנוסימן

 ה,ב"
 הרה"ג לירידי והמשכה ברביי' וברכהשלום

 ברוך יהושע מו"ה וכו' חו"נ חו"בהמפורסם
 ביטשקאב אבר"ק מלפנים שליט"אלאנרא

יע"א.

 שנה חטשים לבח קרוב בימים באה באשה שאלתובדבר
 דברי וכפי ונכדים ובנוח בנים לה יש וכברשנחעברה

 4[0[80"40א בלע"ז יהיה הזה מההריון שיולד הולדהרופא
 גבדה ואח שמעה כאשר והאשה המשפחה על למעמסדויהי'
 בודאוח לקבוע כדי והרופא מאוד ונחלחה שחורה המרהעליה

 שהאטח ימצא שכאשר כך, והוא נסיק לעשוח רוצההדיאגנרה
 זח"ש, העולם לאויר שיצא בטרם הולד ימוח הואכן

תשובה:

 הש"ס בדברי טונא לעיין יש וו חמ1דד בשאלהא(
 חורחו במאור עינינו יאר והשי"חוהפוסקים

 עיין בחשובה זה בענין דנחי וכבר ח"ו. הלכה בדבר נכשלשלא
 לברר והעיקר הענין פרטי בכל בזה שהארכחי קנ"1 סי'לעיל
 או מה"ח הוא ואם ררציחה מאביזרייהו הוא עובר בהמחתאם
 יש אם האם של פקו"נ ובמקום חולניח ובאשה מדרבנןרק

 חולניח אשה שהיא או ההריון בגלל נחלחה האם אם ביןהבדל
 האשה מ"1 פ"ז באהלוח זה דין מקור לה. מזיק ההריוןלכן
 אוחו ומוציאין במעיה הולד אח טחתכין לילד מקשהשהיא
 נוגעין אין דונו יצא לחייו קודמין שחייה מפני אבדיםאבדים

 רע"ב סנהדרין בש"ס ורש"י נפש, מפני נפש רוחין שאיןבו
 ובגמרא הוא, נפש לאו העולם לאויר יצא שלא זמן דכלפירש
 ומחרץ הוא רודף והרי בו נוגעין אין רובו ביצא אמאי פריךשם
 לאיר שיצא קודם ולפי"1 לה, רדפי קא דמשמיא החםשאני
 רודף דלטעם הוא נפש דלאו כיון כלל רודף לטעם א"צהעולם
 לה, רדפי קא דמשמיא הוא רודף רלאו בגמרא מחרץהרי

 זו אף ר"ל כחב הל"ט ושי'נ רוצח טהל' בפ"א ם דהרמב"ב(
 לפיכך רוצח נפש על לחוס שלא ל"חמצוח

 העובר לחחוך מוחר לילד מקשה שהיא שהעוברח חכמיםהחירו
 להורגה אחריה כרודף שהוא מפני ביד ובין בסם ביןשטעיה
 נפש מפני נפש דוחין שאין בו נוגעין אין ראשו משהוציאואם
 העיר כאשר חמוהים הרמב"ם ודברי עולם. של טבעורהו

 להרגו מוחר העולם לאויר שיצא דקודם הא דהריהגרעק"א
 דאי עלה אחינן רודף משום ולאו עדיין נפש שאינו מטעםהוא

 רודף הרי בו נוגעין אין העולם לאויר ביצא אמאי רודףמשום
 משום הרמב"ם כחב דלהכי לחרץ רצה רעק"א והגאוןהוא,
 אסור נה לנן מ"מ נפש מקרי לא דבלאה"כ דאעפ"ידודף
 צריך לכן זה על נהרג אינו שישראל אעפ"י לעובדין גםלהרוג
 רודף משום דאי צ"ע אולם יעוי"ש, רודף משום טעםלחח
 ומאי הוא רהרף אכתי הרי בו נוגעין אין ראשו ביצאאמאי
 ראשו כבר דיצא היכי על לה רדפי קא דמשמיא בגמראדמשני
 בלאה"כ העולם לאויר עדיין יצא דבלא ניחא לפירש"יודובו
 אבל הוא, נפש דלאו כיון דרודף טעמא בלא להדגומוחר

 הרי צ"ע רודף משום טעמו ועיקר כרש"י ס"ל דלאלהדמכ"ם
 רודף. הוא הולד העולם לאחר ביצאגם
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 שכתב במה נוב"י להגאת הקשה פיק ישעיה ה"ר 1הגא1ןג(

 פשוט הטעם רהרי רודף משום הטעםהרמב"ם
 הריגח רעל כית האם נפש משום העובר נפש שדוחיןמשום
 והנוב"י הריגחה על חייבין האם נפש ועל חיוב ליכאהעובר
- נ"ט סי' חחו"מ נובי"ת שו"ח עיין - לוהשיב  מי ראטו 
 שמענו לא זה השלם את להציל כרי הטריפה אח להרוגהוחר
 בידים איסור מ"מ מחייב לא הטריפה שעל בכך ומהמעולם
 חיי על מחללינן החמורה שבח ואפילו הטריפה אח להרוגעושה
 תעשה, ואל שכ הוא הרי מציל אינו אם השלם את ולהצילשעה
 אין אם העובר בשביל שבח מחללין שאין אעפ"י עוברקולענין
 משום לאו אי לכן להורגו אסור שעכ"פ כיון מ"מ לאמוסכנה

 לכן חעשה, ואל שב להיות יוחר עדיף קצח כרודףדמיחשב
 על כשיושבח ובפרט כרודף, שהוא לומר הרמב"םהוצרך
 סי' במג"א כמבואר השבח אח עליה מחללין שאזהמשבר

 סקט"ו.שכ"ט

 להרוג שאסור הנוב"י הבנח כפי להרמב"ם בזה מב1ארד(
 לילד במקשה רק האם להצלח אפילו העובראת

 אסור רודף טעם רליכא היכא אבל רודף דין עליו יששאז
 נחלתה שהאשה היכא דבריו לפי ממילא האם. להצלחאפילו
 מממת הכל שזה קונע הרופא אם ואפילו שחורד למרהונפלה
 נפש דוחין דאין העובר להרוג אסור מ"מ בסכנה וחייהההריון
 יש הרמב"ם ומדברי רודף. הוא שהעובר היכא רק נפשמפני

 המשבר על ביושבח דרק לומר דיש איפכא להוכיחלכאורה
 דבזה כרודף שהוא לטעם הרמב"ם הוכרח ללדח שכורעחהיינו
 בו לנגוע שאסור לומר סברא איכא לילד מקשה כברשהוא
 כילוד כנר הוא הרי אמו מנטן לצאת התעורד שכבר כיוןלהרגו
 כיון המשבר על דיושבח ד"ז בערכין בגמדא כדאמרינןדמי
 דכיון ועוד השטמ"ק, כן כרמפרשי הוא אחרינא גופאדעקר
 הרמב"ם הוצרך לכן האם מן מייח ולא כבר האם מן ניזוןדאינו
 על שיושבח קודם אבל להורגה, אחריה כדודף הוא שהרילומר

 נקרא שאינו מפני להרגו מוחר ממקומו עדיין עקר ולאהמשבר
 דדודף. טעמא נל'נפש

 לומר לפיע"ד נראה הרמב"ם בדברי וה בענין 1בהתב11ניה(
 אינו דעובר רש"י כשיטח ס"ל הרמב"םרגם

 בהריגחו האם אח להציל דמותר דס"ל לכאורה לומר וישנפש
 מהל' בפ"ח הרמב"ם רהנה הוא, נפש דלא רודף שאינואעפ"י
 לאנס ונחנו נידו חבדו ממון נשא וו"ל כתב הל"ד ומו'7חובל
 לזה ומקודם להכיא, אנסו שהמלך אעפ"י מ"מ לשלםחייכ
 לשלם חייב חברו בממון עצמו אח המציל סחם כחב ב'בהל'
 להשבר שחשבה ספינה הרמב"ם כחב ומזיק חובל הלכוחובסוף
 בים והשליכו ממשאה והקל מהם אחד ועמר המשוימכובד
 עשה רבה ומצוה להרגם אחריהם רודף כמו שבה שהמשאפטור

 והושיעם.שהשליך

 דהמציל להרמב"ם רס"ל ד' והלכה ב' רהלכה דינא בהך1ה1ה
 הדיבור אח הרחבתי לשלם חייב חברו בממון עצמואת

 סי' עד מ"ד סי' מן רכ"ב בקונטרס בי"א בספרי זו הלכהביסוד
 עצמו אח להציל לכחחילה מוחד אם השיטות בבירורס"ר
 ד"ס בב-ק רש"י דלשיטח אח"כ לו לשלם ע"מ חבדובממון
 לו מוחר אי הסנהררין מן המלך לדור ליה דמיבעיא האגבי

 דאסוד ליה ופשטו חברו בממון נפש פקוח במקום א"עלהציל
 בידו, מוחין ואין דרך לו פודץ שמלך מפני מוחר למלךרק

 ואסור הואיל ישדפוה שלא ויצילה שפירש החםולפירש"י
 הכי ואפילו נפש פקוח הי' שם והרי חברו בממון א"עלהציל

 רק הוא שהאיבעיא פירשו מהו בד"ה שם החוס' אולםאסור,
 אבל חברו בממון עצמו אח כשהציל לשלם כך אחר מחוייבאם

 שם הרא"ש וכ"כ אופן, בכל מוחר לכחחילה עצמו אחלהציל
 דפשיטא ישראל להצלח למיקלינהו שרי אי ליה מיבעיארלא

 אלא עבירוח, ג' אלא פקו"נ בפני העומד דבר לך דאיןדמוחר
 מחשלומים, דליפטר אדעחא למיקלינהו שרי אי הואדהאיבעיא
 מוחר אם בהדיא מבואר לא וברמב"ם דאסור ליהואמרו
 דלולא שם כתבחי ואני לשלם, ע"מ לכחחילה כןלעשוח

 ודרא"ש כהתוס' ס"ל רש"י דגם לומר נראה הי'דמסתפינא
 קסבר איחא די"ט כחובות ובש"ס בזה, להאריך ואכ"מהנ"ל
 ואל יהרגו חהרוגו ואל שקר חחמו להם שאמרו עדיםר"מ
 לה מוקי ולרבא ורבא, ר"ח אמוראי החם ופליגי שקר.יחחמו
 וחחימו זילו ליה אמרינן לאימלוכי קמן אחי דאילו וקאמרהתם
 ור"ח פקו"נ בפני העומד דבר לך אין מר דאמר חחקטליןולא
 חברו, בממון א"ע להציל דאסור ר"מ בשיטח וס"ל החםפליג

 לך דאין חיצוניח ברייחא מצא שר"ח כחב הרמב"ןובחידושי
 וגזל, ושפ"ד, ג"ע, ע"ז, דברים מד' חוץ פקו"נ בפני העומדדבר
 לא הראב"ד ושיטח מזה. הל"ב דע"ז בפ"ב בירושלמיועיין
 הרמב"ם על כתב הנ"ל ומזיק חובל מהל' רבפ"ח ליברירא
 הדין וכן לו מודה הגאון ואין הרב סברח אחר הולך בזה גםוז"ל
 בחרא הגוזל סו"פ ובשטמ"ק פקו"נ, בפני עומד דבר לךשאין
 ממה אחרח משמע שם ומלשונו באריכות הראב"ד דבריהביא

 בזה. הארכחי ובמק"א ואכמ"ל יעו"ש בהשגוחשכחב

 חברו בממון א"ע להציל דאסור סובר הרמב"םעכ"פו(
 לכן בתשלומים חייב ועכ"פ פקו"נ במקוםאפילו

 דאשה נמשנה ד"ו ערכין נש"ס דאמרינן עפ'"מ נוה לומריש
 פשיטא בגמרא ופריך שתלד. עד לה ממחינין אין ליהרגשיצאה
 ולא הוא רבעל ממונא אמינא ס"ד איצטריך ומחרץ היאגופה

 אמר ומחרץ נמי הכי ואימא תו ומקשה קמ"ל מיניהליפסדיה
 מזה חזינן כ"ב(, )דברים הולר את לרבוח שניהם גם ומתוקרא
 להפסיר העובר להמית אין הוא דבעל דממונא כיון הס"רלפי

 דגלי כיון דק להעונר להמיח אסרינן הוי קרא לאו ואילהנעל
 איכא ולפי"ז שחלד, עד לה ממחינין אין שניהם גם רומחוקרא

 ממון להפסיד העובר אח להרוג אסור יהא לילד במקשהלמימר
 דלא לומר יש ולדוח דמי להבעל לשלם תרצה אם ואפילודבעל
 לומר בזה לחדש הרמב"ם כוונח דזה להיוח ויכול בדמים,ניחא
 שמפסיד ואעפ"י האם הצלח משום העובר לחחוךדמוחר
 וברודף אדריה הוא דודף שהעובד כיץ מ"מ ולדות דמילהבעל
 להרגו השכם להרגך הכא משום ולדרגו א"ע להציל מותרהרי

 בממון א"ע דבמציל אמרינן אי אפילו בזה אמרינןוממילא
 יש דמילתא ולקושטא רודף משום פטור הכא לשלם חייבחברו
 וממילא הוא נפש לאו דהעובר כרש"י ס"ל הרמב"ם דגםלומר

 העובר. להרוג מוחר האם של פקו"נבכל

 ספינה גכי ט"ו כהלכד הרמכ"ם מלשון לרייק יש 1כןז(
 לים והשליך אחד ועמד המשא מכובד להישברשחשבה

 עשה רבה ומצוה רודף כמו שבה שהמשא דפטורהמשאוח
 מצוה איכא דברודף הדגיש שהרמב"ם הרי והושיעם.שהשליך
 זה דין במקור בגמרא דאמרינן כמו הוה הגורם לסלקלהושיע
 פטריד ולהכי הוא רודף דחמרא במברא חמרא גבי רקי-זבב"ק
 כן רודף, דמקרי מהחמרא העובר גרע לא ועכ"פ מלשלםרבה
 א"א להלכה מזה להסיק אבל הרמב"ם בשיטת לומריש

 ה"ה האחרונים דגדולי ובפרט הרמב"ם כוונח זה דאיןראפשר
 באביזרייהו ובפרט הרמב"ם בכוונח אחרת פירשוהנוב"י

 ברודוח. ראיוח מבלי בסברוח להקל א"אדרציחה
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 וז"ל התוס' כתבו איהו בד"ד בתוס' דמ"ד נדה יבש"סח(

 אפילו בבטן להרגו דמותר לומר תמצי אםוא"ת
 את עליו מח~ין אמאי בקופסא כמונח הוה ולא אמומתד
 שם ותירצו האם, לקרוע הרבים רשות דרך סכין דמביאקהשבת
 דמותר "אע"ג דשבת את עליו מחללין פקו"נ משוםדמ"מ
 את עליו ומחללין פטור ההורגו אדם בידי גוסס דהאלהדגו"
 יעב"ץ והגאון עכ"ל. הרוב אחר בפקו"נ דולכין דאיןהשבת
 להרוג דשרי הוא דמאן מדוייק אינו דהלשון הש"ס בהגהתכתב
 את להרוג דאסור מובח עצמו החוס' מלשון ובאמח העובר,את

 העובר את השוו דתוס' שהרי דרציחד מאביזרחהוהעובר
 סו"פ בשבת בהדיא איתא בגוסס ודרי פטור דההורגולגוסס
 י"ל זה ודין דמים, שופך זד הרי הנפש יציאת עם דהמעמץכ"ג
 ביארתי ואני דמים, דשפיכת מאביזרייהו דהריגתו עובר גביגם

 עובר דהמתת לומר יש התוס' דלשיטת בתשובהבמק"א
 מה"ת. הואלישראל

 איסור בהסלה יש אם נשאל צ"ט סי' נתשו'דהמהרי"ט
 לאו נפלים בישראל דאפילו וכתב נפשותאיבוד

 ולרות, דמי לבעל לשלם רחמנא לי' דחייב וממונא הןנפש
 מוכח איש מכה דכתיב כית דלמסקנא רפ"ד מסנהדרעוהביא
 האשה מהמשנה ד"ז ערכין מש"ס שם והביא הוא, נפשדלאו

 בגמרא ומקשה שתלד עד לה ממתינין אין ליהרגהיוצאה
 רמחמת פשיטא מדפריך מזה משמע וכו' הוא גופהפשיטא
 פסידא רק לאשמעינן אתא ולא איסור שום אין נפשותאיבוד
 אותה מכין ליהרג דיוצאה האשד שמואל דאמר מהך וכןדבעל
 משום חששו ולא ניוול ליד תבוא שלא כדי דריון ביתכנגר
 דלצורך מסיק לכן נפש, משום בנפלים דאין מוכח נפשותאיבוד
 היא, אמו ררפואת כיון שתפלנה עטהם להתעסק מותראמו

 אסור אמו לצורך שלא אבל אמו לרפואת ררק דעתומבואר
 הוא רהדי רב צ"ע מהרי"ט דברי אך נפש. מקרי דלאאעפ"י
 בפ"ז דתנן מהא שם דהקשד להיפך צ"ו בסי' כתב כברבעצמו
 במעיד הולד את דמחתכין א' באות לעיל המובא -דאהלות
 אסור לחייה סכנה דבלא דמשמע לחייו קודמין שחחהמפני
 ניוול מפני הולד את רהורגין אמרינן וכערכין העוברלהרוג
 עם למות וסופו הואיל ליהרג ביוצאת רשאני שם ותירץהאם,
 מיתתו מקרימין אמו ניוול משום לכן הוא, אמו ירך רעובראמו

 איבוד משום עובר בהריגת דאין כתב להלן בסי' והרייעו"ש,
נפשות.

 מהאי שהביא דמה ראיותיו להבין קשה ובלאה"כי(
 בית כנגד אותה דמכין ליהרג ביוצאהדשמואל

 ירך רעובר כית שאני רהתם נפשות לאיכוד חיישינן ולאהריון
 דבהמה ד"פ בסנהררין בדאמרינן ג"ב בחטא חלק לו וישאמו,

 דדיינינן למזבח הולד פסול ומה"ט נגחו וילדה הואשעחה
 חשוב שהוא כיון הכא כן כמו עבירה נעשה בו גם כאלולהעובר
 ומצאתי להמיתו, מותד ולכן חטא הוא גם מאבריה אחדכמו
 נאמר כה ואם מ"ג, סי' ח"א יעב"ץ השאילת בזה עמרשכבר
 שהוא כיון בהחטא חלק לו שיש משום הולד הורגיןדלהכי
 לו ואין שנתעברה טרם חטאה שהיא היכא א"כ מאבריהכאבר

 שמואל אבל שתלד עד להמתץ צריכין אז בהחטא חלקלהעובר
 הריון בית כנגד אותה מכין ליהרג דיצאד קאמר סתמאבגמרא
 ירך דעובר וטעמא העבירה מעשה שנעשה מפני הבדלבאין

 החטא. קודם בנתעבר אפילו הואאמו

 הנ"ל דמ"ר נדה התוס' רברי לתדץ כתבתי יבמק"איא(
 דנ"ט בסנהדרין שכתבו ממה יסתרושלא

 עכ"פ עוברין להרוג אסור לישראל דגם שם שכתבו דל"גוחולין
 ראהלות כבמשנה העובר להרוג לכ"ע מותר האם הצלתמשום
 בו יש איסור מ"מ נפש מקרי לא דעובר להסוברין אפילוהנ"ל
 להמהרי"ט ס"ל לכן האם, של רפואה לצורך רק דתירו לאלכן
 סטעם או אמו רפואת לצורך בהפלה לדתעסק דמותר צ"טבסי'
 אסור, בלאה"כ אבל אחריה כרודף הוא דהרי הרמב"םשכתב
 סכנה במקום להתיר ג"כ כתב קל"ב סי' חו"מ בי"שובשו"ת
 מצווד  שהוא כיון עכו"ם רופא ע"י ולא ישראל ע"י ורקלדאם
 האדם בתורת והרמב"ן עור, לפמ על ועובדים דעוברין עלגם

 שבת דמחללין דבד"ג דעת הביא בר"ן ג"כ מובא הסכנהשער
 פוסקים כמה דעת מ"מ יום מארבעים פחות עובר להצלתגם
 כמבואר בעלמא כמיא דהוי רציחד ליכא מאדבעים פחותדעל

 סק"ב ר"י סי' חו"מ בש"ך וכמבואר רס"ט, יבמותבש"ס
 דוא בעלמא דמיא קנד לא יום מארבעים בפחות לעוברדהמזכה
 טו"מ מדל' סופ"ב במשל"מ ועיין מזה, סק"ד בסמ"עעיי"ש
 גידיו נתקשרו דלא אע"ג דנפל הרמב"ם מש"כ עלשכתב
 המשל"מ ע"ז כתב אדם נפש לכל במת הנוגע שנאמרמטמא
 ועיין נפש, מקרי דלא מטמא אינו יום מארבעים בפחותדמ"מ
 מארבעים בפחות לדקל ג"כ שכתב נ"ט סי' פענח צפנתבשו"ת
 על שבת מחללין רס"ל הבה"ג לשיטת ואפילו שיטות לכמהיום
 דלא הנ"ל הרמב"ן כתב כבר מ"מ יום מארבעים בפחותעובר
 פטור שההורגו מגוסס זה הוכיחו בנדה והתוס' בזה, זהתלוי

 השכת. את עליו מחלליןומ"מ

 שפסקו אחרונים גדולי דרבה שיש ביארנו כבר ילהלכהיב(
 בשו"ת עוד ועיין לאם, סכנה במקוםלהקל

 דריאה במחלת חולנית באשה שנשאל ע"ב סי' ח"גאחיעזר
 העובר להפיל ניתוח לה יעשו לא שאם קבעווהרופאים
 להתיר והשיב לידתה בעת להאשה מות סכנת יששבמעיה
 פסק המשבר על ישבה שלא זמן דכל הוא, נפש לאודעובר

 והרי מאבריה, כאחד הוא והרי הוא אמו ירך דעוברהרמב"ם
 מזו וגדולה דגוף, כל להציל אחד אבר לחתוך רחייביםודאי

 כשר בעובר דגם דבריו בתוך כתב מ"ג סי' ח"א יעב"ץבשאילת
 משום אינו אפילו עקר דלא כמה כל גדול לצורך לדקל צדהי'

 גדול כאב לד שגורם מרעתו לה להציל אלא אמו של נפשפקוח
 בצ"ע. דנריווסחם

 רבריך נתת רא"כ בזה להקל דא"א נראה לפיענ"ד אבליג(
 דא"א גדול כאב או נפש פקוח נקרא מדלשיעורין

 רח"ל מאמינים שאינם כגון ישראל אפילו הרופאים עללסמוך
 בדמ"א כמבואר הרופאים אומדנות על לסמוך ואיןבתורה
 סי' אה"ע יצחק נית בשו"ת ועיין ט', סעי' קמ"ה סי'אה"ע
 מיחה סבנח שיש הרופא קביעח על לסמוך לענין מש"בח"י
 עוברק שהריגת פרוץ בדור בזמנינו ובפרט יעו"ש, זהמחולי
 צריכים בודאי יום בכל כמעט מזה ושומעים היתר רברהוא

 דמה שכתב נפל ערך יצחק בפחר ומצאתי הרבה.להיזהר
 רכל משום האם להצלת העובר לחתוך להתיר במשנהראיתא
 לדציל להרגו ומותר הוא נפש לאו העולם לאויר יצא שלאזמן
 העולם לאויד יצא שלא הולד להפיל להקל שאין ראיה מזהאמו
 הליחות ועיפוש נכדי חום בסיבת עליה הבאה בחליהלהציל
 מיירי דמשנתינו ההריון אחר חדשים ששה זה ארסיותוקדחת
 וכו' להרגו השכם להרגך והבא רודף, שהולד לילדבמקשה
 הולד לדחות כח לה אין הקדחת רבסיבת היא דמסתבראומלתא
 הולר בסיבת חליה את חלתה לא כי רורף כאן אין א"כמבטנה
 ואעפ"י יעוי"ש. והקזות תרופות לה בתת בנפשה להצילהונוכל
 שהיא או שנתעברה ע"י בסכנה האשה אם בין לחלקשקשה



יכז י בז2 קנ"ו סי' חו"משו"ת ת יב
 דלאו מטעם נאמר אם בסכנה האשה אם בלאה"כ חולניחאשה
 רסוכ"ס כיון להצילה ניחן הרי רודף מטעם אפילו או הואנפש

 אין הרי שאלחו בנידון לכן כלל, מסחכנה לא העובר לאואי
 שחורה מהמרה חולניח שהיא רק האשה לחיי סכנהשום

 בחינוק לטפל שנוחיה לפי חשק לה שאין בגלל עליהשגברה
 באבריו לקוי יהיה שהעובר חשש של שבאמתלא אפשרלכן
 אם אפילו והרי שחורה להמרה גרמא יין למעמסה עליהויהי'
 דההורג לרעה בו לנגוע אסור ג"כ הרי פגום יצא שהולדכאמת
 להיוח ויכול לחמים, לההורג כמו רוצח זה הרי מוםכעל

 אנוכיוח של מטעם הוא העוכר להפיל האשה שלשההשתדלות
 להחיר ח"ו יסוד שום אין זה באוטן לכן החיים, שלונוחיוח
 דחיים רופאים שני אם רק בזה. עמכם כני ירר ולאההפלה
 מדעחה תצא אם כי ממום בסכנה באמח היא שהאשהישמטו
 חיאר שכח"ר מה כפי אבל בזה לדון מקום יש גדולה סכנהזהו

 תמיד מפחר אדם ואשרי פחד רק סכנה מקום כאן איןלפנינו
 נפש המקיים וכל ומנזק מפחד להרגיעה לבה על לדברוצריכים

 להיסך. ומכש"כ מלא עולם קיים כאלואהת

 ;סיכום

 מה"ח. דהר י"ל עוברהמחחא(
 בדברי הנוב"י הבנח לפי האם של נפש פקוחבמקוםב(

 אח להרוג אסור בריסק איש הגר"ח להבנח וכןהרמב"ם
 שהאשה במקרה אבל רויף מטעם לילד במקשה רקהעובר
 העובר. הריגח ידי על להצילה אסורחולנית

 את להרוג מוחר פקו"נ של מקרה בכל אחרונים שארלהבנחג(
 של ויסורין צער במקום גם ולהשאי"ע להמהרי"טהעוכר
 עליו. חלקו והאחרוניםהאם

 לחלל שמותר אעפ"י מקילים יש יום ארכעים קודםנעונרד(
 השבח.עליו

 רצח מעשה וה  ילרים בטיפול ההורים מחיות משוםהפלהה(
 מאוי.נורא
 משגיאוח. יצילנו התורהונותן

 חשל"ו שבועוח, חגאסרו
 חופ"ק ליעבעס אייזיק י(יחק הק'יייוו,





 ותוכןמפתח
חלק
 חייםאורח

 אינו והבית קטנים לבתיס גדולוח פרשיות בדין אסימן
 שבין באויר מונח הפרשה מן וחלק הפרשה כלמכיל

 ז. עמוד - להתיתורא.הבתים
 המחבר בלשון ככולו ד,בו בוה נאמר אם זה בענין רחבביאור
 הט"1 דברי מביא שלה, בבית פדשה" "כל יתז איתא ל"בבסי'

 כולו, העולם כל על מלוך התפילה בנוסח תקפ"ד סי'באו"ח
 הלבוש על ופליג כולו לומר צריך ע"כ ג"כ דובו מובנוש,כל'
 העדה כל כי ממקרא ראיה ג"כ מביא כולו, תיבתשמוחק
 רוב הענק מבאר רוב, ולא כולם להדגיש קדושים"כולם"
 מהרש"ק, הגאון עם שהתווכח החת"ס תשובת ומביא כלמתוך
 כ"1 בסי' הט"ז דכדי מבאר דל"ד, מנחות הש"ס דברימבאד
 לא מןזע השער עיקרי במקום להיות צריכין התפיליןדכל
 באמת שרצה מהדש"ג דברי מביא ככולו, רובו בזהנאמר
 בין לחלק ככולו, רוכו אמדינן מת' בזד דסבר מביא כן,לומר
 השיעור אם ובין כוסות וארבע קידוש כמו בהכוס השיעוראם

 ה"נו ככולו רובו דאמרינן מקום דבכל לחלק 'ש וכןבהשת'ה
 הנדרש שיעור חסר רק חשיבות בו 'ש וחלק חלק דבכלמש~ם
 התפילין בפרשיות אבל כולו, כמו להרוב אחשביה התורהבזה
 או פרשה נקדא שלמה פרשה כשיש רק וחשיבות ערך שוםאין

 דרובו דמחלק בריסק איש הר"ח דגאון בשם מביאתפיליז'
 סגי ג"כ המעשה ודוב במעשה דתלוי היכא רק נאמרככולו
 ולכן המעשה כל נעשה כאלו הוי דבמציאות אמרינז לאאבל

 אבל המעשה בעצם כולו כאכל הף מצה כזית רובכשאכל
 אל והבא מצינו תודד דבלשון מביא בגופו, ליכא כזיתמציאות
 פ"ג פסק ,הדמכ"ם סגי, נמי ורוכו דראשו מצורע גב'הבית
 מביא במקצת, ביאה על מרדות מכת דלוקיז מקדש ביאתמהל'
 דצ"ה ובחים הש"ס דבר' מביא לא1הרה, צוו' בין חילוקד'ש
 לומר 'ש בתפיליז דגם מחרש שם, התוס' ודבר' שנטמאמעיל

 אבל הדיז מצד וה תפילין של פדשה לחתך דאסורדאעפ"'
 ראיה מביא ככולו, דובו ב" אמד'נז לא לכן אסשר,במציאות
 הבדים והבאת דכת'ב והשלחן האדון טבעות גב' תורהמלשק

 לאחוז יכול דלא כיון סוכה מש"ס ראייתו סתרבטבעות,
 לאחוז צריך לכז הבית עור שנקדא העליון חלק מפניבתיתורא

 הגר"ז. שיטת שפיר מיישבבהרצועות,

 גסה בהמה מעור נעשו שהבתים תפילין בדין בסימן
 העליונה בהתיתורא קמטים לפעמים ישנו עב שהעורוע"י
 זה אין אם העקמומית ליישר כדי בדבק ממולאיםוהמה

 בהרבוע.חסרת
 נקרא או בית בכלל הוא התיתורא של דעליון צד אםמבאד
 מנחות הש"ס מדברי מביא ת'תורא, של והפי' ת'תוראג"כ
 באופז פירש"' הביא קטנות, בדלכות המרדכי ופירש"'דל"ה
 רק העליונה ת'תורא בכלל הי' לא דלפירש"' מבאראחר,
 התפירות ולשיטתו בליטה שום בלי למטה עד נתפריםהבת'ס
 לא התפידות שע"י לדקדק רק מרובעות לה',ת צריכיןאינן

 כל א"צ לשיטתו ממילא הריבוע, ויתקלקל הבת'םיתכווצו
 זבחים ס מש" ראיה הביא כלום, פוסל לא לכן התיחוראבליטת
 שום פוסל איז השיעור מז דביתר המים ניסוך גב'דק"'

 עצי גב' שם בתוס' רכ"ב שבת בתוס' מבואר ג"כ וכןריעותא,

הענינים
 מצוה, ביזו' משום רק אסור לא סוכה הכשר על היתריםסוכה
 דכת'ב במזבח רק הריבוע מבטל אינו דפגימה ראיהמביא
 האבנים שלמות ביז המזבח שלמות בגדר מחלק שלמות,אבנים
 לאברהם חסד הגאון מדברי מביא המזבח, בבניןוביז

 וכ"כ גובהן שטח בכל לה'ות א"צ התפילין שלשמרובעות
 חר"ן דאם גופא מהתפילין נכונה ראיה - המהרש"ם.כתב
 הוא הרבוע המעברתא של בהצד והדי פוסל בליטה גםפוסל
 על 'חר אורכז הרי להלז אבל עוברות שהרצועות החריציםעד
 אינו דבאמצע ודאי אלא מרובעוח אינן ע"כ הרי וא"כרחבן
 דנדד'ם בפ"ג הירושלמי מביא בליטה; ולא חריץ לאפוסל

 טומאה גב' שלם מחשב דתפירה מחלק קיטוד'ן; מלאדהכנעה
 גב' דק"ב שבת בש"ס נאותה הערה מביא לתפיליזי לאאבל
 כשרים דהתפיליז המסקנא דרנא. בהם שנפלה המשכןקרשי
 מצדד לע"ז' יש עדיק בהקצוות אבל באמצע, חר"ן שישהיכא
 להקל דיש טהור מעור ממינו בדבר דחסרון ד'בק אםג"כ

בודאי.

 אם תשא בפרשת חיובים הרבה יש אם בענין גסיכ~ן
 - לוי. לא הקרואים מן לאחד העגל פרשת לקרותיכולים

 יב.עמוד
 לדפסיק שלא דנהגו הים שירח גבי דהרי ומביא להקלמצדד
 להחיר צ'דד שניטוך הד'ב'"ם שהג' ומצינו השירהבאמצע
 דאעס"' להמ"ב מצינו וכן שלום דרכי מפנילהפסיק

 כפרשת מ"מ ברביעי מחברים סדרות שנ' לחברשכשצריכים
 מתשובת מביא בהששיו לחבר צורך במקום הת'ר בחקת'בהר
 כשיש 'דין כי פרשת האזינו בפרשת גם לחלק להתירזכרון

 מקושיית דכ"א במגילה הר"ן שיטת מתרץחיובים:
 ליכא לשיטתו; רע"ק הטו"א קושיית ג"כ מתרץהגרעק"א:

 רבמקום מסיים כשבתן ויוה"כ לכרת ב'"ד מיתת ביןחילוק
 כלל. לתודה לקרותם אין דת'ים אינם הנאספיםשכל

 בא ואח"כ כנהוג בהקנינים ע"פ לעכו"ם החמץ במכרד
 צריכים אם הקנינים כל אחר חמצו עם אחד אישעוד

 שכבר להשטר לספחו מותר או מחדש מכירה שטרלעשות
 יג. עמוד -נעשה.

 לשיטת בתוקפן עד"ן הן נעשו שכבר הקנינים שכלמביא
 בחוב גם להיות 'כול כסך קנין מכירה; מהל' בפ"זהרמב"ם

 גם מכר: בשעת מעות מחז וא"צ המוכר אצל הלוקחשל
 הפוסקים שיטת לפי מחדש לקנות, יכוליס פקדון שלבמעות
 את שמשחיטין דב1מנים דפ"ז חולין בש"ס המבואדדלפי
 ולשיטת לחוי; בכסף וקוניז דעליונה על הלוקח וידדטבח
 ותשובת הג"א ולדעת בכסך קונה עכו"ם דגם בבכורותרש"י
 המים דברי לפי קונה כסך במשיכה לקנות דא"א היכאמיימוני
 בשטר קונה עכו"ם גם בשטר קונה דישראל היכא ו' בסי'ח"ם

 וחמץ גרידא נשטר קונה רעתד מפני שדהו במוכרובישראל
 לפי אודיתא קנק דב"', מלאו להינצל רעתה מפני מוכרמקרי
 ממונא בתד ואיסורא חמץ במכירת מועיל ב"מ התוס'שיטת
 הבוונה דעיקד כיון חמץ במכירת ל"ג סי' הנ"ש לפי -גריר.
 לחוי בכסך קונין אגב לקנק רק הוא והקרקע המטלטלקעל

 רק הוי חמץ מכירת רשטד יהושע ספר הגאון שחידשעפי"מ
 משעת קונה ראיה בשטר ק"צ בסי' הב"' ולשיטת ראיהשטר
 בש"ס כמבואד ממש קניז הוי סיטומתא קנין מעות,נת'נת
 לדעת סנדר קנין בשטר; כבר שנכתב מן: על וחל דע"רב"מ
 הקנינים דכל להלכה סיים לכז בעכו"ם, מועיל ד"ג בתוס'ר"ת



 ענינים ותוכןמפתח

 האודיתא לשון רק חדש שטר וא"צ בתוקפן המהשבשטד
 להלוקח. להקנות המוכר שנדעת מה !העיץר לומרצריך

 שמותר בש"ע דמבואר ברה"ר המונח נקוץ הסימן
 שהולכים בזמנינו אמות, מד' פחות בפחותלטלטלו
 והשואל להתיד, שייך היאך חששא האי וליכאבמנעלים
- שאוסר. השבת תורת מספרהביא  יח. עמוד 
 מטעם יחף לילך שלא ץפידא הה הש"ס נזמן רנםמבאר

 לומר רצה ש"ח: סי' או"ח מש"ע מביא האדמהןשנתקללה
 וש"נ רוצח מהל' פי"א הדמב"ם דנרי עפ"י טפי חמורדבניח
 תעשה; לא נם ואיכא מביתו מכשול כל להסיר עשהדמצות

 בדה"ר. רק להחיר כתב שהמחבר אמהמתמה

 יט. עמוד - האפיקומן. לאכול בשכחשם
 צריך אחריו אכל ואח"כ האפיקומן אכל אם חילוק דישמבאר
 יש אפיקומן כלל אכל ולא שכח ואם אחר אפיקומןלאכול
 ידיו ליטול יחזור "כוס שעל היין בדכת קודם נזכר אםחיל.ק
 אפיקומן עוד יאכל לא הכוס על בירך כנר ואם אפיקומןויאכל

 הסעודה. שבתוך המצה עלויסמוך

 המן. על בנ"י ברכו ברכה איזה בעניןשם
 לכם המוציא בדכת דברכו מפאוו הרמ"ע הקו.ש בשםמביא
 רק הוי שלפניהם ברכה דהרי ע"ז לתמוה .כתנ השמים,מן

 לשון תמיד איתא רבמן יתכן לא לחם מוציא לשון ונםמדרבנן
 המן. להם ירדירירה

 ברכת לומר אם מנהגינו איך הזמון ברכת נענין 1סימן
 יט. עמוד -. המזמן. ע"י לצאת אוהזן
 עפ"י והרא"ש הרמב"ם שיטת מבאר מנהננו; טעמימבאר
 בר יהודה נבי רמ"ה בברכות הנמרא דברי ומביא הב"חדבר

 איכא המזון בברכת רץ מרוע דמילתא בטעמא מבארמרימר;
 זילותא בין החילזק מבאר מצות; בשאד ולא להזדמןדיוב

 יכולין נ"כ  רעשיה המנ"א בשם החיי"א על מתמהלהקפדה;
 ויו"ט בשבת מדוע טעם מביא מצוהן לדבר ללכתליחלק

 מנדיל. ובחול מנד.ל בבהמ"זאומרים

 אמר דרב פ"ד בדכות בירושלמי מש"כ נענין זסימן
 החמה שקיעת בזמן מנחה להתפלל שרוצה לד"אלי'

 כא. עמוד - ישדאל.שבארץ
 שמדייק רל"ה סי' בא"א מש"כ והביא החררים פ"הביא
 אופק לפי מקום בכל משעדים תפילה שזמן המשנהמלשון
 החמה שקיעת לובזמן כהא"א מ.כח הירהטלמי ומדבריא"י

 צאה.כ. קודם בכנל הוא יום עדייןכא"י

 עיין ח'סימן
 בחל"

 יו"ד.
 מעט וגם ודגים בשד של סעודה שאכל מי בדין טסימן
 אכל אם וגם סעודה קביעות מקדי זה אם בכסנין הבאהפת

 בברכת מתוייב אם כסנין פת ואח"כ דברים שאדקודם
 דהלפתן המג"א מש"כ הביא והשואל ובהמ"ז.המוציא

 כב. עמוד - סעודה. לשיעודמצטדף
 לומר יש בדכות מתוס' ראיה להביא המנ-א דמש"כמבאר
 של דהשיעור מבאר סעודהן שיעור מפת באכל מיירידהתוס'

 הוא סעודה שיעור ועיקר עניים סעודת רק זה ביצים ד' אונ'
 דעתו אין הנר"א נם לנולנולמ; ע.מר סעודות לב' עשרקחצי
 ת"ל, במצוה המנ-ח מש"כ הביא ביצים, ר' של בשיעורנוחה

 והוא דבדים שאר עם ביצים ד' שיעור כסנ'ן פת באכלמסתפק
 מכדי יותר נינתיים שהה רק כיחד ביצים הד' אכל לא רקשבע
 אכל דרב דמ"ב בברכות הנמרא רברי מבאר פרסןאכילת
 לא הונא דרב ומסקנתו טעם בט.ב ברך ולא וכו' רפתאתריסר

 מ"ח בדף הצל"ח דברי נ"כ מביא הנ"ל: המנ"א כסברתס"ל

 ושיטת בתשובה הרדב"ז שיטת מביא ומלכתא. מלכא ינאינני
 המנ"א. מדבדי יזוז לא יר"ש מ-מ אהדדי; דפליניהצל"ה

 הקפידו שלא בשבת תורה ספר גלילת נדין יסימן
 והרי קשר גבי על עניבה לעשות שלא וגליציאבפולין
 עמוד - להחמיר. כתבו והמג"א הט"ז שי"ז סי'בש"ע

כד.
 התרת דין מבאר קשר: נב' על עניבה לעשות א.סרהמררכי
 אם להו ברירא לא יע"ג כשכת ולהתוס' רש"י לשיטתקשר
 על עניבה להתיר האנור שיטת לקשור: מנת על מתירבעינן
 נוהניןן הלשון משמעות להקל, נוהנין כתב והרמ"א קשר:נבי
- ת"צ בס" המג"אמביא  אמר רנא דכ"ו תענית ומש"ס 
 דהעניבה משום הוא האוסר דטעם דכיון לחדש הניאמנהגן
 אם ולכן שלמטה הקשר משום האיסור עיקר אכן הקשרמהדץ
 הקשר מטעם אסור נ"כ שלמטה הקשר על הקצוות שתימהדץ
 לכן מצוה צורך משום ההיחר עיץר ולכן נביו, על בעניבהכמו
 וכו'. לישראל להם והנח טעמא מהאי להתיר יש עניבהנם

 אם בשדביטין כשהן הירוקיפ העדשים אורות יאסימן
 כו. עמוד - קטניות. גזירת עליהם אין אפ בפסחמותרים
 מדברי להתיר ראיה 'ש שאוסר; תנ"נ ס" מברכ"'הביא
 סיים מ"מ ירק. מקרי לח המצרי דפיל רנ"ד נדריםהש"ס
 אמך. תורת תטוש .אל לאכלן שלא תורה ישראלדמנהנ

 לו מותר אם פה מעל להתפלל שיכול מי יבסימן
 אפשר או בכוונה שיתפלל כדי הסידוד מתוךלהתפלל
 בכתב לאמרן דשאי אתה אי פה שבעל דברים מפניאטור

- ד"ס. גיטין בש"סהמבואר  כו. עמוד 
 מרש"י הקריאהן על גם או הכתיבה על ה-פידא אםמבאר
 מסנת שיודע מי א"כ דאלת"ה הכתיבה הוא דעיקרמשמע
 שידע. הראשונים א"כ הגמרא מתוך ללמוד לו אסידבע"פ
 - הנמרא מתוך אח"כ למרו לא שבע"פ תורה כלבע"פ

 הביא היות המהר"ץ הסידור: מתוך התפללהאריז"ל
 לקר.ת: מותר וממילא לכתוב מותר דאנדות -מהירושלמי

 עפ"י יר"חן אחרים להוציא דרק די"ד תמורה מתוס'הביא
 המסקנא אסורן יום של מסידרו שאינו מה רץ ישניםתוס'

 להקפיד.ראין

 במוך שבת בעדב טהרה הפסק שעשתה אשה יגסימן
 לצאת מותרת אם קצ"ו סי' ביו"ד המבואד כדיןדתוק
 משותף בבית להמסדרון לצאת אפילו או בדה"רלשוק

 חצרות. עידובי עשושלא
 לנידתה, שהתקינה מוך נבי דס-ד נשבת רש"י רבריהביא
 שפסקו הילוקים הרבה הניא ונטור פירש"י על הקש.והתוס'
 שכתב עפי"מ - פירש"י על התוס' קושיית מתרץכהתוס',
 דבברזא הטבעת בפי בברזא משמוש נבי מרוטננ.רנמדר"ם
- בו, לצאת דשרי נראה בנוף כולוהתחוב  של מוך ולפי"ז 
 ינ של לכיס רמי ולא שרי. לכן בנופה כ.לו תחוב טהרההפסק
 הטעם שפירש שלמה המניני דברי מביא כן מבחוץ: רתלויכיון

 להתיר. יש דלדינא מסיים בעלה: על תתגנה שלאמשום

 נשמות שמזכירים שביום שמה שהונהג בקהלה ידסימן
 אומרות הנשים וגם קדיש אומרים הקהל כלבמועדים
 וקשה שמה נתישן כבר המוזר והמנהג קדיש, נשיםבעזרת
 כט. עמוד - לבטלו. אופן בכל מחוייבים אםלבטלו
 נ"הן בסי' הא"א ודברי קס"נ סי' שמ.אל דבר תשובתהביא
 רברי מביא כן מוזר: דבר זה קדיש אומרות שהנשים מהאולם
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 כלל לבת ראין כתב ש"ע ס" ובבל"י רכ"ב, בסי'החוו"י
 להקל מצדד צ"ג סי' ח"ב זבשבז"י שטות; אלא וה זאיןבקדיש
 מביא ערוהו באשה קול מצר מצדר בביהכנ"ס: זלאבביתה
 הדהוד חשש ליכא שכינתא דאיכא דבמק,ם האזולאימרברי

 משתמעי. לא קלא דהרי מטעם להתירמצדד

 לזימון והוקבע אנשים שני עור עם שסעד מי טוסימן
 את לעזוב ורצה אנשים ט' שאוכלים "א במק ראה "כואח

 יאי אי בשם בעשדה לברך עמהם להזדמן לילךמקומו
 ל עמוד - הכי.למיעבד

 בגמרא הגר"א גירסת מביא מה"ת; הוא זימון אםמבאר
 הכיא הגירסאות; כהלופ' רכתי נפק"מ ויש רמ"ח,ככרכות
 "ןן הרמב סברת על מקשה "ן; הרמב והשגת "ם הרמבשיטת
 בשאילתא שאלה העמק - לעשרה. שלשה של בחילוקהסבר
 לא מסקנתו המצוהו מן פטור במצוה עוסץ בענין מביא "וןקמ

 ללכת. אסור רץ מללכת שפטוררק

 ולא פסח עדב מסכת בסיום שנשתתף בכור נוזכ(ימן
 עמוד - בביתו. "כ אח לאכול לו מותד אם כלוםטעם

לא.
 מותד טבא זביומא טבא יומא ומץר' מצוה סעודת דזהומבאר
- מקום; בכללאכול  כתב ל"ט סעי' "א תקפ ס" במטא"פ 
 קודם בין מחלק - בביתו; לא אבל הסעודה במץוםדדק

 בסופ"ק היד~שלמי מביא כן - הסע,דה, לאחד וביןהסעזדה
 שבת. בליל גם לדחותו 'כול שבת שרוחה דדברדר-ה

 באב ט' שחל בשבוע מלבושים להקטין מותר אם יזסימן
 בימים שאסור בגדים תיקון ג"כ זה אם הבגדים לקצראו

 לב. עמוד -הללו.
 רחבו ממידת לץצר ריל להקטין אבל מותר דלקצדמבאר
 שמתיר שבשעה כיון אסור ץודם התפירות להתירשצד'ך

 נאו חרשות פנים כשמהכרם -כ ואח כגד מתורת יצאהתפירות
 לקלעים חוץ שיצא בבגד "ד דצ זבחים "ס מש והביאלכאן,

 "ש.יעו

 כאשר ויד"א תודה בני כמה שנוהגין מה יוקסינמן
 הבית לסגור וצריכים הבית את בשבת לעזובדוצים
 עמם לטלטל יכולים אינם עירוב לנו שאין וכיוןבמפתח
 כל כמו נדאה החיצון ומצד פן'ן קוןש עושים לכןהמפתח
 וזה הבית, של המפתח הוא פנימי ובצד עניבה שלמהדק
 אי כי הוא גדול וצורך ולמפתה למהדק לשתיהםמשמש
 עמוד - הדלת. שיסגור מבלי כלל הבית מן לצאתאפשר

לג.
 שהוא כיון משא מץרי לא רזה ט' סעי' ל"ג סי' מהש"עמביא
- הבנרןלצורך  כן האגור בשם מביא ל"ו כלל אדם בנשמת 

 לתכשיט שהוא דדבר י"א סעי' ש"א בסי'ולהמבואר
- בו; לצאת אסור בוולהשחמש  ריש מכסף עשוי המהרץ אם 

 רהוי כיון אבל בתכשיטין, מקילים אנן תכשיט רהוילומר
- גרע, מגרע וזה לנשים גםתכשיט  רופף תכשיט של ההיתר 
 לכן "ר רה דהוי לומר יש יארק כנוא עם רבתי דבעיררכיון
 הבית מן לצאת "א שא כיון "א א לאסור וגם להתירקשה
 הט"ז כמוש"כ לעשות מהנכון לכן תפילה לצורךובפרט
 שכאמצע והלשון זענקל כמין ההגורה כראש לעשות א "והמג

 לא אומר איני ולהלכה המפתחן יהי' להנקב אותושתוחבים
 היתר. ולאאיסור

 כררך זה שאין לומד שרצה הנ"ל בענין יטסימן
 לג עמוד -המוציאין.

 "ב, דצ בגמרא כמבואר אסור אבל פטור "פ עכ דהרי טעותזה

 הגאון ובקושיית הנ"ל שבת החוס' בדבדי נאותה הערההביא
 ברחזב ללכת הנשים שמקילין מה הביא כן פרנץיל.ר"ב

 עננ' רכי כתור"ה "ד דס שכת התוס' דברי "י עפבתכשיטין
 כל עם בפה "ר רה של הענין מבאר כן בזה: היתר צרר'כמה
 כמו רבים אנשים עם ההומים הרחובות רק או "ר רה הויהעיר
 בתיקק אירופה בערי שהי' מה זכדומה: סקווערטיימס

עירובין.

 יאדץ. בנוא לנשים בתכשיטין ללכת בענין מבארשם

 המצות לגיל שהגיע לנער להסתפר מותר אם כסימן
 לד עמוד - המצרים. בבין או הספירהבימי

 שנכנס כיום הוא מצוה בר שנעשה יום ב"ק היש"שלפי
 על תהילים מילץוט הביא רכ"ה; סי' במג"א וכ"הלחופה
 להקל 'ש הספירה בימי - ילידת'ך; היום אנ' אתה בנ'הפסוק
 מבזאר האיסור באב תשעה בו שחל ובשבת מנהג רקרהוי

 בו שחל בשבוע ברית לבר הץיל קנ"ה בס" החת"סבמשנה;
 ג"כ. מצוה לבר להקל 'ש לכןת"ב

 מחוברים שאינן ספדים של מעטפוח בדבד כאסימן
 אם שנקרעו לאחר הליכלוך מפני להגן ועשוייןלהספרים
 לה. עמוד - לגונזן. צדיכים או לזרקןמותר
 אין שבלולב שהושענא תרס"ד בסי. המחבר דבריהביא
 - הגזול לולב פרץ בריש "ן הר מדברי הביא - עליהולפסוע
- ד"1 כריהותומהוס'  מין דמ"ה ס,כה המשנה ומדכרי 

 פירש"י אתרוגיהן, את ואוכלים לולביהן שומטיןהתינוקות
- התוס';ופי'  יש הנרפסים דספרים רמ"א סי' ביו"ד "ז הט 
 "צ א אבל לזרץן דאסור המסקנא בכתיבה, כמו קרושהבהם

גניזה.

 מותר אם צורך בהן ואין נתיישנו אם שלמים טפדיםשם
 לה. עמוד -לגונזן.

 דקט",. שבה מש"ס וראיה ראסורהמסקנא

 שהאש שראו בבוקר בשבת קיץ במחנה אידע כבסימן
 נכבה שבת סעודת לצורך שהטמינו החמקשתחת

 האש להדליק לעכו"ם וקראו נצטננו כברוהמאכלים
 הדין ומהו המאכלים, לאכול מותר אם המאכליםלהחם

- מעצמו. כן עשה העכו"םאם  לה. עמור 
 עליו משיג והט"ז התה"ר בשם רנ"נ נס" הרמ"א רבריהביא

 הצ'ת העכו"ם אם לגמרי בנצטנן מקיל בסק-מ שםוהמג"א
 עש"ת אם רץ - התנור על התבשילין הי' שכבר ואהרהאש
 לי,ואי נר בשו"ת שכתב עפי"מ להץל ציןד בהיתר הי'האש
 עכו-ם ע"י להחם להקל בברכ"י מש"כ הביא והמ"ב ו'.סי'
 רק האש על הי' לא ובני"ד ממש האש על נותן אינואם

 עפ'"ד מפקסק שבת; לצורך שמטמינים כדרך טסבהפסק
 ממנו להנ,ת דמותר דרבנן איסזר על בעבר שכ"נ כסי'המג"א
 להקל; מקום יש לעכו"ם ראמירה שב,ת על שעבד מהועל

 שבת סעודת לצורך לנכרי אמירה דמת'ר העיטור שיטתמצרף
 והביא ממנה מלהנות לי' קנסינן אי דרבנן במלאכהמפלפל
 מהל' בפי"ב הרמב"ם שיטת מיישב דמ"א, עירוביןמתוס'

 העולם ץושיית ליישב הביא הראב"דן מץוש"ת הלי"אשבת
 וכו'. ששבת ב"נ מטעם שבת שמירת אאע"ה קייםאיך

 והי' הפסח חג לפני יומיים נטטרה שאמו באחד כגכ(ימן
 באבלותו צערו מתוך היחידי היורש ובנה חמץ בביתהלה
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 עמוך - החמץ. רין מה מאמו שיש התמץ למכורשכת

לז.
 מבאד כדינו: החמץ שניטל והיכא אונס או שונג בדיןמפלפל
 1יעה רק הוה י'"ש שלמה להמגיני בושם: ומי יי"שדין

 הפסד דבמקום ט' סעי' תמ"נ סי' "ע בש הרב ולשיטתבעלמא
 המץ גז'ת בתעדובת כשיש דאפילו הדאשונים על לסמוךיש
 ביעור "צ וא "ת מה נפסח להשהותו מותד פרס אכילתבכדי
 ג"כ לצדף יש ננ'"ד להקלן סניף ו1ה סופרים מדברידק

 המכידה. בכלל "כ ג חמץ איזה שכה אם נכתב מכירהדבשטר
 ידוע שהמין כיון "מ מ מסויים דבד הוה דלא לפקפק 'ש-
 וסמיכת מסוים דבר בענין מפלפל מסוייסן דבר שפידהוי
 קנסינן רבראורייתא אחריו בנו קונסין אם בענין מסקנתודעתן
 מררבנן רק הוי החמז שביטל וכיון קנסינן לא ובדרבנןלבנו

 בהנאה. להקל מסיק קנסינן:ולא

 סוכה דישיבת כיון סוכות של א, בליל אם כדסימן
 דגן מיני מחמשת פת כוית לאכול וצריך מדאורייתאחובה
 המצות מתג עשר חמשה עשר תמשה דילפינן מצהכמו
 "כ ג כן פרס אכילת בכרי הכזית לאכול צדיך במצהוכמו
 פת ולא גמוך לחם דק בסוכה הכוית יהי' לא וכןבסוכה
 בסוס"י הפרמ"ג בשם כן והביא בפסח, כמומתוק

- "ג.תרמ  מ. עמוד 
 פת לאכול יכול דבסוכה להיפך כתב דק"ח פסהיםבצל"ח
 דלא בעיא הוא הל"1 דסוכה בפ"ב דבירושלמי הביאמתוקן

- דוקא; דגן כ1ית לאכול צדיך איאיפשטא  דמ' דלא מהלק 
 היא המצוה ופעולת האכילה בעצם הוא ההיוב דבפסהלפסה

 עושה והאכילה הישיבה היא המצוה פעולח ובסוכההאכילה
 "' עפ חירוש רבר הגיא שאכל; מה "מ נפק אין לכןהקביעות

 א( במצה: חיובים שנ' דאיכא פ' סי' 'צחק 1כר בעל שכתנמה
 פסה. חובת מצד ב( מצה, חובתמצד

 מחובר בפנים בד להם שיש גשם במעילי כהסימן
 "י ע בקיץ הבר להסיר יכול לכן )ויפער( רוכסן "י עלמעיל
 לצאת מותד אם המעיל בתוך הרוכסן חצי ונשארהרוכסן
 חצי שנשאר כיון הבד שהוסר בקיץ זה גמעילבשבת

 מא, -עמוד המעיל. לגבי בטל ואינוהרוכסן
 המצוייצת כטלית הוי מהבגד כתלק דנתקן דכיוןמבאד

 רינא להך ודמי בלילה אפילו בה לצאת דמותרכהלכתה
 שבת מהל' "ט בפי "יי כהגמ - באבנט. הקבועותדלולאות
 נהן לקשוד ראויין שהן כיון שחשובין משי של הן אפילומתיר
 לבגד המחובד דבד דכל כתנ '"ד ס"ק ש"א בסי' הט"ן-

 כבגד. הואהד'

 העשוי מבפנים הבגד צוואר שעל במיתלה כוג(יכון
 בהבגד לצאת מותד אם באמצע שנפסק הבגד בולתלות
 משום הבגד לגבי בטל המיתלה שאין כיון "ר לדהבשבת

 מב. עמוד - להשלים.דדעתו
 בטלי ולא ןחשיבי הגמרא בפידוש ותוס' "י רש בפלוגתתתלף
 הטעם ולתוס' דצצית המצוה משום החשיבות טעם "י;לרש
 אי1ה עוד לו יש אם ולכן עליהם, להשלים עוד שיכולמשום
 דקל"ט שבת הש"ס בדבוי מפלפל להבגד; בטל לאחשיבות
 "ג אע תוסיף בבל דעובר דהיכא "ד דצ בעירובין "י רשובדברי
 בהל' אדי' השאגת משוי; ל" משוה האיסור "מ מ תכשיטדהוי
 טעם בטוב רש"' שיטת מתרץ פירש"יי על הקשהצצית

 מנעלים בלובש שהידש שי"ג נמצוה המנ"ה בדבר'ומפלפל
 ההוצאה. על וחייב משוי ל" משוה האיסורביוה"כ

 להמעיל. הכד חלקי השני לרכס בשבת מותר אםשם.
 להתיר.המסקנא

 או ששה כדין מתענין דליכא צבור בתענית כזסימן
 ותפילת ויחל לקרות ההודמגות פעם בשום ואיןשבעה
 וקריאת תפילה תשתכח שלא כדי להקל מקום יש אםעננו

 מג. עמור -התענית.
 גבי כ"ר סי' רעק"א ובשו"ח קנ"1 סי' ההת"ס דבריהביא

 בנדד שחקד ל"א סי' ח"ב פענח צפנת ומשו"תיוהג"פ
 תענית לבין קבוע תענית בין שם ומחלק והקריאההתפילה
 מביא - בזה. מקיל "1 תקס בס" "ש בעה גם - סיבה.משום
 ומסקנתו ברבריו מפלפל : "א פ סי' בתשובה "א הרשבדברי
 יברי "' עפ לצדד 'ש בעיד כנסיות בתי עוד יש אם -להקל.

 שפיד הוי עי"1 בעיר מתענין רביש קצ"ב בסי'הפרמ"ג
 צ'בוד.תענית

 בעל להיות לו מותר אם "צ בת מתענה שאינו מישם
 מר. עמוד -קריאה.

 "כ ביוה במילה תרכ"א בסי' "א הרמ בדברי כחסימן
 שהתינוק וכיון הנימול, לתינוק ונותנין הכוס עלדמבדכין

 מד. עמור - הברכה. "ח יד יוצאין איך הוא חינוך ברלאו
 לינוקא ולותביה בגמרא דפדיך ד"מ עירובק מש"סהביא
 דק דהו' כיון דבמילה בתוס' "ש עיי למסרך אתי רילמאומתרץ
 של לכוס דננאי משום פי' "י ור,ם היישינן לא בעלמאבאקדאי
 הנ"ל: בפסהים חלאוה מהד"ם - ממנו יהנה שלאנדכה
 ס"ל ביומא תשכ"1 סי' במרדכי - מחלוקותן בטעםהסבר
 משום הכוס של טעם - כוס בלא מבדכין "כ ביוהדבמילה
 אתרון בקונטרס הפנ"י קוש"ת מתדץ - היין עלשירה

 הערה - הכוס מן שותה אינו קידושין המסןד מדועלכתונות
 הנ"ל. עידונין הש"סבדברי

 הדליקה ולא שבת נרות ברכת ברכה שכבר באשהשם
 שאינה שבת נר הרלקת קודם התנתה ואם תנוכה נרעדיין

 חנוכה. נר להדליק "כ אח יכולה אם שבתמקבלת
- "ג רס בסי' כמבואר כן להתנוח'כולה  שחל "ט רביו מחרש 
 להנות יכולה אינה הדלקה בשעת ימן שמברכת כיוןבשבת
 מש"ס דאיה והביא ויו"ט שבת קרושת עליה קבלהרכבר
 לברך צריך ממילא בשבת דהנוכה א' יום ובהל ד"מ,עידובין
 שבת נרות על לברך עוד יכול אינו חנוכה נד בהרלקתומן;

 הזמן. בבדכת שבת קדושת עליו קבלשכבר
 הבאה מצוה גבי ד"ט סוכה התוס' בדבדי העדה כטסימן

 גיולה סוכה איסור בין לחלק המנ"ח ותירוץבעבירה,
 מצוה ובין דסוכה התפצא בעצם הפסול גיולהרבסוכה
 בהחפצא ולא המצוה בקיום רהחסרק בעבירההבאה

- להלכה, נפק"מממציא  מו. עמור 
 הרי וביבש ביחר ויבש גזול איתא דבמשנה סברתו עלקושיא
 הבאה מצוה מטעם בגמרא ומפרש גזול גן כמו בחפצאפסול

 מצוה לאסור בתורה מפסוק מביא שבת בידושלמי -בעבירה
 מפסוק למרין בבבלי מרוע באריכות מבאר - עבירה ע"ייא מצות הן הרי כמצותן נעשו אם המצות אלה בעבירההבאה

 חילוק טעם בטוב מבאר אחרן מפסוק ובירושלמי גזולוהבאתם
- הנ"ל בסוכה הריטב"א קושיית 'תודץ וב1ה בסבראנכון  דבוי מתרץ ן התוס' קושיית בתידהן ח המנ" רברי שפירוצרקו 

 גזולה. מצה נבי הל"ז תו"מ מהל' בפט"והלח"מ

 תחטא, ולא תרוי לא דכ"ט גרש"י העדד לאסימן
 בשאר ולא ביין דוקא מרוע - ביין תשתבך לאפיר,ם"י



 ענינים ותוכןמפתח

 לבסומי אדם תייב ד"ו מגילה בש"ס וכןמשקאות,
 מח. עמוד - ביין. להשתכר פירש"יבפוריא,

 היא אם ונסתפק אשה שער וראה שמתפלל מי לבסימן
 - לא. או תפילתו להמשיך יכול אם נשואה אובתולה

 מט.עמוד
 ערוה דק דהוי כיון עין בעצימת תפילחו להמשיך ןיכולמצדד

 הרמב"ם. מלשון כן ודייקמדרבון

 שאינו כתפיו על במעיל כשכת לצאת מותד אם לגסימן
 עליו תלוי רק ,דים בתי לתוך ידיו את לשים כדרכולובשו
 ד"א לאתויי ואתי מעליו יפול דילמא למיתשואיכא

-ברה"ר.  מט. עמוד 
 יוצאין הרהטוין גבי דקמ"ז שבת מש"ס ומביא להתירמצדד
 דל"ט שבת ומש"ס - שם בהגר"א - כתיפן שעלבסודרין

 לרה"ר. ויוצא ובכסכסיה בכילה אדםמתעטף

 בספירת חברו את להוציא יכול אחד אם לדסימן
 מט. עמוד - הספירה. בברכת אוהעומר
 בספירח יוצא דאיוו כתב קכ"ו סי' ח"א בחשובההרשב"א
 את להנציא ד'כול הרשב"א כתב תנ"ה בסי' להלן והריחברו
 הסחירה מתרץ - חפ"ט בסי' הפר"ח כן הקשה כברחברו;
 דבספירח השבועוח ספירח ובין הימים ספירת בין חילוקדיש

 כן יש הימים בספירת אבל כעווה שומע דק ליכאהשבועות
 כעווה. שומעמשום

 העומר ספירת לספור אתח פעם ששכח בחון להסימן
 השבתות בכל הצבור לפני ולספור לברך יכול לאולכן
 כנסיות לבתי ללכת דרכו התול בימי וגם העומר,שבימי
 ויש יכול אינו ועתה וזמרה בשירה העומר ספירתלספור

 נ. עמוד - כיס. וחסרון בושה מוהלו
 דמי ןקיי"ל דאע"ג שכחב כ"ט סי' או"ח מכוה"גמביא
 להוציא יכול מ"מ ברכה בלא אח"כ יספור אחד יוםשחיסר
 כיון בזה פלפול - בספירה שמחריב מי בברכתואחד'ם
 בפ"ב מגילה מירושלמי הביא - בזה כלל מחוייבו איוושהוא
 - בדברי מחוייב שאיוו כיון כרך לבן מוציא איוו עיר בןגבי

 הכפרים לבוי קודין העיד דבוי מגילה רקם פירש"י עלהקשה
- בטו"ט מתרץ-  הף לילה דכל הגאווים שיטח מצרף 

 עצמה. בפוימצוה

 אנוש וחולה החולים בביח ת[פ[קפא]( ברב לוסימן
 והתולה יד"ח להוציאו היום קירוש שיקדש ממנוביקש
 5טסת0עפע1ת[ ע"י וניזון כלום ולשתות לאכול יכולאינו
 כיון בקשתו את למלא יכול אם בביתו קידש כברוהוא
 במקום קידוש יהי' ולא ולשתות לאכול יכול אינושהוא

-סעודה.  נ. עמוד 
 אפילו מה"ת בקידוש ומחויב התפלל שלא כיוןמבאר

 מחוייב לכן בתפילה מצרים יציאח הוכיד לא הריבהתפלל
 שאין ואעפ"י ערבות מדין להוציאו אחר יכול ממילאמה"ח
 בלא קידוש 'ד"ח 'צא ולא סעודה במקום קידוש לקיים'כול
 לחם בלא בדרך שהי' רמי רע"ב בסי' הברכ"י מביא -סעודה
 ולומר לחזור צריך שבת של ערבית התפלל שכבר אעפ"יויין
 הפרמ"ג דברי מביא - סעודה ובלא כוס בלא הקידושברכח

 על הדגמ"ר קושייח מחרץ ח'; אוח ג' חלק כוללחבהפתיחה
-הט"ז  הו"ל. המו"ח קו~דיח על וכק תירוץ הביא 

 או בשני התורה קריאת באונס שביטלו בציבור לזסימן
 כבר ואם במנחה בתורה לקרות יכולים אם בשבחבתמישי

 או קדיש חצי יאמרו הקריאה אחר אם מנחההתפללו
 נב. עמוד - שלם.קדיש

 החח"ס למעשה גדולים כן עשו כבר במוחה קריאהבעוין
 קאי במוחה דל"א: מגילה המשוה מלשון כן מדייקועוד.

 בכ"מ, כמבואר שווות ווסחאוח יש וברמב-ם -אכולהו
 בקריש ווסחאות מביא - לומר צריכים קדיש איזהובעוין
 הרמב-ם לשון מבאר - שלם קדיש לומר דצריך ומסקוחו-

 תורה הספר מחזירין כשגומרין שכחב חפילה מהל'בפי"ב
 אהר מיד קדיש אומרים אין מדוע - קד'ש ואומרלמקומה
 עפ'"מ ובכוווחו הרמב"ם בלשת יקר דבר מחהש -הקריאה
- הל"ב בפ'"אשכתב  ספר בו שמעמידין היכל בו ובווין 
 עליה שיעלה כדי בימה הבית באמצע ומעמידין וכו'תורה
 אותה מעמידין הס"ת עלי' שיש התיבה וכשמעמידיןהקורא
 לכן מזה בכ"מ עיין ת'בות: ב' כאן מזכיר הרמב"ם -באמצע
 הבימה שעל ובחיבה בקביעות הס"ת מעמיוין דבהיכלוראה

 הס-ח מעמידין הקריאה ולאחר ארעי באופן הס"תמעמידין
 בקביעוח אוחה מעמירין החפילה ולאחר הבימה שעלבחיבה
 הקריאה אחר הס"ת לכסוח נוהגין שא1ו ובמקוםלהיכל
 מה ובזה - הבימה שעל בחיבה הס"ת ווחוין היובימיהם

 הרמב"ם. דברי עוליןועים

 להש"ץ. ולא לאבלים שייך הקריאה שאחר הקדיששם

 מצוח הפסח ימי כל לאכול שנוהג מי בענין לחסימן
 יש פסח של אחרון ביום גם אם קצירה משעחשמורים

 נג עמוד בוה.קפידא
 דשימור הפד"ח לשיטח אפילו - חמיד והגו אירופהבארצות
 והגו פסח של אחרק ביום מ"מ לעיכובא הוא קצירהמשעת
 כדי בטעמא לומר ויש טחיוה; משעת שמורים מצותלאכול
 הוא וכן הפסח 'מי בכל כן שאוכלק ישראל כלל עםלדתכלל

 בראב"ן הוא שרויה למצה מקור - שרויה במצהג"כ
 יעו"ש. דע"גלפסחים

 העשוי אלקאהאל פסח קודם למכור צריכין אם לטסימן
 נד. עמוד - לרפואה. או למלאכהרק
 הוי דיי"ש שלמה המגיוי מדברי ג"כ י"ל ולסניף דא"צמבאר

 זיעה.רק

 בעליהן ע"י קידוש יד"ח היוצאוח הנשים אם מסימן
 ברכח לברך צריכוח או יכולוח אם הכוס מןכששוחוח

-בפה"ג.  נר עמוד 
 אם בקידוש יצאו דכבר דכית לברך להן אין הדה"חלפ'"ד
 כן ברכות הצל"ח לפי כב"שן יהי' הקידוש אחר התן עליברכו
 לברך להן אין הט"ו שיטח לפי בפה"ג; ברכת לברךיכולות

בפה"ג.

 לו ועשו הכרכשחא על כבדה במחלה בחולה מאסימן
 בבטן' יציאה ועשו הטבעח פי אח וסחמוניחוח

 של הנקב ועל היציאוח יצאו שם ודרךץ01051051(
 לחוך הצואה יפלו ושם הפלסטיקה של כיס חלויהיציאה
 ירגישו שלא היטב מהודק הבטן אל מחובר והכיסהכיס,
 אחר ומניחין אוחו זורקין הכיס וכשיחמלא הצואה,ריח

 קרי"ש חפילין - שבקדושה לדברים יחנהג איךבמקומו,
 נד. עמוד -וחפילה.

- ור"ח ר"ה במחלוקת דכ"ה ברכוח מש"סמביא  הרי"ף 
 מתרש כר"ח-הש.י פסק בתוס' והר"ת כר"ה פסקווהרא"ש

 ולדבריו - עצמותי כל משום ליכא הערוה באבדי לר"חדגם
 י"ל מם - עצמוחי כל משום ליכא הטבעת בפי גםבוי"ד
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 - היטב מהודק הכיס וגם - במקומה צואה מקרי לאדכאן
- לכ"ע רמותר לומר יש הרחקבשעת  גופו על לזלף עצה יש 
 רע"ה כתובות מש"ס ראיה מביא - הריח להעביר בושםמי
 ברמב"ם. וכ"ה סילפלא לנקוט הפד ריח לו שיש כהןגני

 ריח תמיד שם והי' זקנים מושב כבית מזקן נשאלחישם
 בושם מי לזלף לו ואמרתי וחפילה בקרי"ש לעשוח מהרע

 החפילה.קודם
 ובזמן השקד פרוסטט על ניתוח לו שהיה מי מבסימן
 בחוך גומי של שפופרח הרופא משים החולים גביתשהוא
 של כיס תלוי ולמטה דשחן שלחופית תוך עדהאבר

 הדין מהו הרגשה בלי ההשתנה נוטף ולתוכופלסטיקה
 נו. עמוד - וחפילה. וחפיליןבקרי"ש

 הרמ"א בתשובת ועיין - דעמוד כנגד רק אסוד אינומה"ת
 עצד בדליכא אבל הדא"ש אוסר קרי"ש זמן על דרק צ"חסי'

 ודחי ררבנן אתי דלא קרי"ש לקדות לו מותראחדת
 רין לו אין הכיס - נקיים 'די' שהבגדים יהדר רקלדאודייתא,
 כחדס. דינו אין דסלסטיקה רגלים מי שלעביט

 לו ועשו השלחופית כל לו לנחח שהוכרחו בחולהשם
 ובכל הבטן על דבוק כיס תלוי ועליו למ"ר הבטן עליציאה
 דינו טה בעצמו להוריקו הוא צריך הכיס שיחמלאפעם

 שכקדושה.לדברים
 יברך. ומתי יצך אשך בבדכח להנ"ל הדין מהושם
 קללה; מין הוא שאצלו כיון לבדך כלל דא"צ לומר סבראיש

 עצם על נתקנה דהברכה שכתב מהרש"ק מהגאקמביא
 השבח. ברכת חוהנריאה

 כשוחפות. מנוח משלוח מצות יד"ח יוצאין אם מגסימן
 נו. עמוד-

 רק אחד לאיש בשלחו לצאת יכולים כודאי השולחיםמצר
 יש ובדרבנן נרירה שאלת איכא אדם בני לשניבששלחו
 שנ' דמעשד בפ"ה הר"ש עפ"י בדירה ליכא בכאןברידה.-

 דק למפדע הוברד לומר דא"צ כיק מחולל ידא הנלקט כלגבי
 משו"ת מביא בדידה. זה אין חלקו כ"א יקח חלותבשעת
- צ"א סי' אה"ענובי"ק  הארכתי קל"ט סי' אה-ע כחלק 
 חו"מ; מהל' בפ"ו הגמ"יי קושיית מתדץ - ברידהבענין
 - להתכבר ראויות להיות שצדיך המנות שיעורמבאר
 המקבל ערך לפי רמתחשבין מידושלמ' ראיה מביאהתיי"א

 הש"ס ברברי נאוחה הערה כללי משם ראיה דאין מבאר-
 דעגלא אטמא אושעיא לר' שלח נשיאה יהודא ר' גבימגילה
 מש"ס שהעיר הביא לשוןן בשינוי בירושלמי וכ"התלתא
 המקבל או הנותן בערך מחחשבין אם בוה ותלוי ר"וקרושין
 הוכחה. ליכא הירושלמי מרכרי החיי"א; רברי נרחו-

 אמן עונים אינם כולם שכמעט זקנים במושב מדסימן
 דין לזה יש אם בתורה ומהקורא מהש"ץ שומעיםרק

 נט. עמוד - וברכו. לקדושה הש"ץ לחזרתצבור
 נדבה; תפילתו תהא אחריו יענו לא שאם להתנות יכולהש"ץ
 אמן; לענות שה"ץ החזדת שומעים שאינם על מגולהתוכחת
 יומא מש"ס הש"ץ בחזרת לעמוד הרמ"א שכתנ מה עלמעיד

 הש"ץ. נחזדת ישנ ישמואל דמבואדדפ"ז

 ג"כ פרה שפרשת חרפ"ה בסי' הי"א טעם מהסימן
-מה"ח.  ס. עמור 

- ברגל עצטו לטהר ארם חייב העניןמבאר  לטומאה 
 וה חיוב דאין הרמב"ם מדבדי הוכיח הנוב"י מגופו;היוצא

 נתנו בישראל הטהרה חשיבות רלגודל י"ל עתה;נוהג
 זו. לפרשהחומר

 כפסח. היום בסעורת קדר צלי לאכול מותר אם מוסימן
 ס עמור-

 או הספרדים הברת מדוייקת, היא הכרה איזה מזסימן
 ס. עמוד האשכנזים.של

 שני וביום לחזור ודעחו ישראל מארץ אורח מחסימן
 מקום יש אם השבת ביום וחל יארצייט לו יש שבועוחשל

- בלאה"כ. קריאה יום הוא שבשבת כיון לחורהלקרוחו  
 סא.עמוד

 בשבות - זד בענין אחרת ררך לו ויש היעב"ץ שיטתמביא
 בפ' לעלות יכול אם לחזור ורעתו לעיר שהלך כרך בבןיעקב
 -בקריאת בזה ג"כ נשאל קטנות בהלכות - עמלקרכוא
 בקריאת - לעלות יכול שבת נשביל שהן והשביעיהששי
 שבועות מענייני לו שקורין כיון יעלה שלא מהנכוןהששי

 חג. אסרו כבדואצלו

 ישראל מדיירי שנתרוקנה בשכונה בכיהכנ"ס מטסימן
 וגם הבנין של ההוצאות כל לפרנס ידם לאל איןוהנשארים

 שמתפללי מה רק בציבור להתפלל מנין לאסוף להםקשה
 להשלים אנשים יום בכל להם שולחים שלכםהביהכנ"ס

 ישראל לסרסור למכרו מותר אם בציבור להתפללהמנין
- ע"ז. של תיפלה לביח ימכרנו שהוא לחוש שישבמקום  

 סב.עמור
 שיטת - לכפרים כרכים בין החילוק בטעם השיטותמבאר
- התוס' ושיטתדש"י  המג"א - קרושתן חמורה אם בענין 
 של בביהכנ"ס מתפללים אינם דאם המבי"ט בשם קנ"גבסי'

 פקעה שכבר ניחא התוס' לשיטת - למכרה 'כוליםכרכים
-קדושתה  מחסיא מתא של בביהכנ"ס ניחא רש"' לשיטת 

- הבעה"ב הוא הרי המעות נתנו אשי ררב ראדעתאכיון  בתי 
 וכמו כפרים של ביהכנ"ס היא קהלה כל בנוא-יארקכנסיות
 כמו הוי דביהכנ-ס הרמב"ן לשיטת - בידושלים טורסייםשל

 קדושת להר"ן - מצותן שנעשה אחר דנזרקין מצוהתשמישי
 אנשי במעמד תהי' לא המכירה אם - מררבנן רקנהיכנ"ס
 מקום לעכו"ם למכוד אסור - בקד,שתן נשארו הדמיםהעיד

 למכור אסור פשוט בית אפילו - לפ"ע משוםלתיפלה
לעכו"ם.

 כוס עם לעשות מה שלישית בסעורה בשגח בחתן נסימן
 כרכת מכוס לשחות שלא המג"א לדעת ברכוח שכעשל

 סד. עמוד -המזון.
 התפלל שלא אעפ-י - הכוס על מיר יבריל הגד"זלדעת
 מכוס ישתה ואח"כ ההבדלה כוס על ויברך - עדביתעריין
 מקרא לשמוע ובאין ת"ת מבטלין י"ג מגילה בש"סהעיה - כן. לעשות יכולים 1"ב של בכוס גם לדבריו ברהמ"זשל

 בהגררת ר"מ בקידושין התוס' קושיית על נכון תירוץמג'לה.
 תורה. תלמוד חיוב שלהענין

 אברים שיתוק הפאראליזי' מחלח על בחולה נאסימן
 הנחח לענין מהו הרגשה שום לו ואין השמאליח ירועל

 סה. עמוד - שמאלו. על או ימינו על יניח אםחפילין

 ממסכחוח אחד או משניוח מסכת שמסיים במי נבסימן
 סעודח לעשוח שמחה חשוב זה אם כלה או סופריםקטנות
 בשר לאכול או פסח בערכ לאכול יכולים ובכוריםמצוה,

- ח"כ. בחוכה שחלבשבוע  סה. עמוד 
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 יומא עביד דאבי' שנת מש-ס מביא "מסכת": שלהמובן
 הגמרא עדיין הי' לא אביי ובזמן מסכתיה רשלים למאןטבא

 מסכת על כוונתו וע"כ אשי ורנ רנינא ע-י כן אחרי רקמסורר
 מסכתות ששים מלכות המה ששים חז"ל דרשותמשניותן
 רק גמרא שם שאין וטהרות זרעים גם ג"כ הששיםובכלל

 ראיות. בכמה ב1ה מאריךמשנה:

 עושין אז הסיום תומו לפי לו מזדמן באם רק אםשם
 לכתחילה. כך בשביל לשייד גם אפשר או מצוהסעודת

 שס"ד במצוה המנ"ח שחידש במה רחב ביאור נגסימז
 במצות גם וכן טובה, עצה דק עשה מצות התשובהדאין
 שביטל על עונש לו אין התודה ולא תשובה בעשהוידוי

 סח עמוד - וידוי.מצות

 הטלטון אצל במשרדם להם שיש בסוחדים נדסימן
 או - צורך לאיזה המשרד את עוזבים שכאשדמכונה
 אז מטלפן שהוא מי אם - לענות איש ואין ויו"טבשבת
 זמן שבעוד המטלפן להשואל שעונה תקליט בהמכונהיש
 פתוח יהי' ומחר סגוד המשרד שהיום או ישוב וכךכך

 דטלטון מספר ואת שמו את שיאמר מהמטלפןומבקש
 להמשרד באים כאשר ואח"כ בקשתו שיאמר אושלו

 שטילפן מי שומעים המכונה של התקליט אתופותחים
 להשתמש מותר אם לעשות, מה לידע כדי בקשתוומה

- בעש"ק. לדעריכו ויו"ט בשבת זובמכונה  סט. עמוד 
 המטלפן בשבתן וממכר מקח ב( עור, לפני א( החששוח:מבאר
 בהרמת לחייג שמתחיל בשעה שבת חילול על עברכבר

 בשיעורים במרבה שאלה רק הוי אח"כ  שמדבר ומההשפופרת
- ב1ה ליכא עזד לפני-  מאיסורא לאפרושי משום זגם 

 - ליכא וממכד מקח - קנ"א בס" להש"ך -ליכא
 גורם בשבת ואח"כ שבת ערב מעשה בעזשה יעקבלהשבות
 שמא ספק רק הוי - בעלמא גדמא רק הף מלאכהשחעזס
- רס"ב בנררים כמבואר עור לפני ליכא ובספקיטלפן  יש 
 רהוי לומר יש - נכרים רובא שהעיר כיון להיתר רובכאן
 שהקול כיון המטלפן אל ישר מדבר שאינו כיון דלפנילפני

 השומע. אוזן אל שבא עד גלגולים כמהמתגלגל

 שני והי' בשבת שחל שבועות של שני ביום נהסימן
 חזקה לו יש אחד ואיש לתורה לעלות חיובים שהיוכהנים
 רק לתורה לעלות מקום נשאר לא לכן למפטירלעלות
 ביו"ט קרואים להוסיף שלא מנהג שיש במקום אחדלכהן
 לדחות יש אם לכן לאחדת לעלות השני הכהן יכולולא

 עד. עמוד - מחזקתו.המחזיק
 לחברם שצדיך סדרות כשנ' אינם הבכוד וכל תעשרעשר

 אק הצורך נעת סדדות בב' אפילו מצינו - דביעיבהעולה
 לף כהן, להדביע' לקרות עצה יש - בדניעי לחברםלהקפיד
 מביא בחזקתו; יעמוד והמחזיק ישדאל ולשביעיוישדאל

 החיובים. לכל דוחהדהמחזיק

 בבנינים הקרים במים בשבח להשתמש מותר אם נוסימן
 מים גיגית הגג על שיש וויליאמסבורג בגליל כמוהישנים

 שבגיגית המים כמות נתמעט במיםוכשמשתמשים
 הסילונות מן המים להעלות לעבוד מתחילהוהמשאבה

 בא כבר מים לקחת הברז שפתוח שבשעה להיותויכול
 והוא המשאבה להפעיל שצריכה הנקודה עד המיםשיעור

 עה. עמוד - עבודתו. יתחיל שהמוטורגורם

 נכ,ן הסבד - רישא פסיק זה אין א( נקודות: שלשמבאר
 בני"ד יודה הר"ן גם - הרשב"א בדברי רישא פסיקבענין
 - ליה" ניחא "לא המובן מה ביאור - הערוך שיטת-

 ב( בש"סן מקומות בהדבה זה בענין מאריך - המאירישיטת
 המים הבר1 בפתיחת - מתכוון שאינו ודכר גדמא דקהוי

 לא פעולתו המוטור מתחיל ואח"כ מהקנים להתרוקןמתחילים
 רט"ו חולין מש"ס הביא - שנ' כח דהו' - בפתיחתוישר

 דמיא. לסרנא רפחדא סרנא ביןדמחלק

 ואסור מוקצה הוא אלקטרי של דכפתור אם נזסימן
 עמוד - אלקטרי. וכח זרם שם שאין בזמן בשבתלהניעו

עח.
 בש"ע הגר"ז וכ"כ מוקצה שייך לא רנמחובר הגמ"'ימביא
- רע"1 נסי'הרב  שכתב של-ו בס" הט"ז מדבר' מביא 

 נונה. משום ב1ה הוי נ' סי' בשבת הח1ו"א לשיטתאחרת

 הדלת פותחים כאשר הפרידזשידער בתוך הפנסיםשם
 לוקחים שבת בערב לכן יכבה ובסגירתו להאירמתחיל
 בזה די אם וכיבוי הדלקה לעשות שלא ממקומםהפנסים

 לא.או

 והחילוק הרחוק למזרח בספינה שהפליג מי נחסימן
 שבת חשבונו שלפי ובשעה שלם ביום כמעט לכאןמשם
 השבת את שמד הנסיעה ובמשך ראשון יום אצלםכבר
 והגיע ארה"ב את בצאתו למנות שהתחיל חשבונולפי

 יום כבד שם אבל - חשבונו לפי - שבת ביוםלמקומו
 עמוד - חשבונו. שלפי השבת להשלים צריך אםראשון

עט.
 את וצירפו גרדנס קיו בעיר העירובין בתיקון נטסימן
 ועל ישרים דמד העמודים האלקטרי, של דברזלעמודי
 כמין ברזל של ענף עבריו משני מחובר עמוד כלראש
 אלקטרי פנס תלוי ועליו העמוד מן למעלה המתעגלקשת
 העירוב, של החוט מתוח שבאמצע העמוד ראשועל

 אשר ברזל חתיכת יוצא עביו ובאמצע מאוד עבהעמוד
 פ. עמוד - הצד. מן הפתח צורת זה אין אם החוטעליו

 די"א בעירובין הגמרא דברי פידשו ראשונים שהרבהמבאר
 בפולין עיירות ובכמה כפירש"י, דלא אחר באופן הצד מןפתח
 דגם להוכיח רוצה - הפתח לצורת הטלגדף חוטיצירפו
 דאפילו מבאר - פוסל אינו הצד דמן להרמב"ם ס"ללהלכה
 תלוי ששם כקשת העשוי הענף אל העירוב של חוט יחבראם

 ליכא גם - פשוטה היא נאילו אותו דרואין כשר ג"כהפנס
 סי' המג"א בדנרי מבאר - עירוב לשם נעשה שלאחששא
 רבת אחדת למצוה נעשה אם חילוק יש גם - סק"גתד"ל
 העדה - בה מחריב לא מינה בת דלאו בה מחריבמינה

 חסדא דר' למימרא בפירושם וסייעתו גאון האי רנבשיטת
 ב1מן דדק קדשים שחיטת גבי דנ"ה זבחים הש"ם דנריעפ"י
 - זוית. בקדן להו רפתח שם דמתרץ וכו' פתוח ההיכלשפתח

 הד"ן. בשיטתהערה

 מותר אם החורף בימי בשבת הבוילר בנתקלקל םסימן
 הבוילר, את שביטחו להקאמפאני שיטלפן לנכרילומר
 ידי על הבית להחם אירופה בערי שנהגו וכמו לתקן,לבוא
- לו. התיר כבר אחד ורב מותר, הכא דגם אפשרנכרי  

 פב.עמוד
- דאסורנראה  רק הוא נכרי ע"י התנור להסיק דההיתר 
 דכל אסור, בשבת להזמינו כאן אבל השבת, קודם לובאמדו

 קבלנות. מועיל לא ובמחובד קבלנות, מצד הואההיתר
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 יכול לא זה ידי ועל העלעקטרי נתקלקל בשבתשם.
 לומר מותר אם בביהכנ"ס גדול קור והי' לעכודהכוילער
 של הכפתור את להניע יפעיל שהנכרי ז"א לתקןלנכרי

אלעקטרי.
 ראיתא מה וכן נ"א סי' שבת בהל' איש החזון מש"כהביא
- זה היתר על מפקפק - תורה עזרת של היובלבספר  וצ"ע 

 להתיר. ישאם

 ביו"ט כפיהם לישא שלא כהנים שנהגו בענין בירורשם
 בשבת. להיותשתל

 לאו על לוקה דאינו תו"מ בהל' הרמב"ם פסק בדברשם
 בידים. תימצו או תמץ קנה כן אם אלאדב"י

 לסעוד המררש מבית לביתו שתוזר ישיבה בן עבסימן
 השיעור ללמוד לביהמ"ד תוזר ואת"כ הערבסעודת
 לביתו שבסמוך "ס לביהכנ אותו קוראים פעמיםוהרבה
 אעפ"י ללכת מתוייב הוא אם המנין להם להשליםלבוא

 קה. עמוד - לימודו. סרר את מפריעשזה
 צריך "ד בביהמ שלומר מי - מדרבנן רק הף בציבורתפילה
 בי תליסר להו דהוו ר"ת ברכות בגמרא כדאיתאלהתפלל
 הגמרא תכמי - גרסי רהוו עמודי ביני מצלו והווכנישתא
 אומנותו  שתורתו מי לנו אין בזמנינו - לתפילה גםהפסיקו

 "י אעפ מקד'מין זריזין מטעם ערבית להתפלל מחויב-
 עדיף. ה1ריזות מעלת מ"מ עם ברב יתפלל בישיבהשאח"כ

 באים שכאשר אנשים כמה יש העזר( )באבן קכאסימן
- טבא. צפרא אומרים להתפלל הכנסתלבית  קסג. עמוד 

 בזכותם. להפך דיש קטן התשב"ץמביא

 ההמץ מוכר האב כאשר תמץ מכירת בעת אם קלוסימן
 עמוד - פיהם. שאלת בלי בניהם של ההמץ ג"כמוכרים

קע,.

תלק
 דעהיורה

 ספק ואמו יהודי מאב הנולד בבן "ת( או )בתלק חבסימן
 ידע ולא כדין מוהל ע"י התולים בבית ונימולנכרית
- גרות. לשם כרית דם להטיף צריבים אםמהספק  עמוד 

בב.
 לקריו בטבל שדי טבילה כמו מילה מצות לשם שנימולהעיקר
 א"צ בגר דגם הבה"ג על פליג הר"ח - בגמראכדאיתא
-להטד"ב  - כמותה רולדה אבהות לו אין דהאב אע"ג 
 הרמב"ן מביא - בנו מקרי דמדרבנן י"ל האו"1לרעת
 חייס להם אין דעבדים "י דאעפ דמחדש "ז דט בברכות "אבתו
 יש כ"כ קרובים הם דבמציאות כיון עליהם מהאבליםמ"מ

 האב. הוא דבמציאות "ר בנילומר

 ימות ניתות שבלא אנושה, במתלה שנחלה סאסימן
 מותר אם ארוכה, יעלה אפשר ניתות ידי ועל קצר,בזמן

 פר. עמוד - לניתוח.להסכים
 דשמא שעה, חיי של "פ עכ נפש פיקוח חשש בזה דישמביא
 נשים בענין חסידים בספר וכמבואר מיד, הניתוח "י עימות

 דתה דבריז, שדביא והמהרש"ם לבשל, עשביםשלוחשות
 זמןי לאחר שיתרפא אפשר ג"כ הרפואה רבלא מירירהתם

 נתייאשו שהרופאים נכפה בחולי מהחת"ס שו"טמביא
 מותר נפשות סכנת דכודאי מרבריו שמוכח רפואה, לומלמצוא
 וכן ברפואה, סכנה שיש באופן אפילו לרופא החולהלמסור
 מסיק לכן ע"1, מש"ס ראיה ומביא שבו"י, בשו"תהתיר

 הגמהר"י רברי -הביא ויתרפא. יחיה רשמאלהתירא,
 "י ע ואפילז להתיר, יש וראי "ם עכו רופא "י דעעטלינגער
 רופאים ע"י היטב לדרוש יש להלכה אך מותרוישראל
 כזה בנירון מת'ר כן לאשורוי המצב את לברר כרימומחים
 "י רש ברברי סתירה מביא "ל. הנ "ז בע מהגמ' ויסורו "א,בבינ

 ע"1. 1'שובשם,

 לבטל מתפרצים אצלם שיש "ק מהת שאלה על סבסימן
 אף במת, מלטפל ידם ימשכו אם קבין הט' שפיכתמנהג
 ויעשו כמת, הם שיטפלו עדיף או נכרים, כו יטפלו "1שעי
 פה. עמוד - קבין. הט' על ויוותרו הקבורה ענינישאר

 בסנהררין כראמרו מהמנהגים, לשנות שאין "ח הב דברימביא
 כדי שהוא המת הרחת בענין "י הב טעם - זה. בענין "ומ

 ש,רש לו אין ההדחה ענין עצם בו, המתעסקים יקוצושלא
 משמע יבוק במעבר - החסיד יהורה רבי ברברי אלאבגמרא
 אין לכן בחייהם, כן שנהגו לאלה רק הוא קבין תשעהשרחיצת
 על וויתור כד' תוך אף בו לטפל ויש נכרים, לידי המתלהפקיר
-הט"ק  עממין בו יתעסקו שלא ראיה אין אבינו מיעקב 
 "צ הצ ברברי פלפול - קדהמתו רוב משום "ה יעאעדשאני
 במת הכהן יטפל לא שאם במקום ליטמאות לכהןשמתיר
 הרוגי שאינם מתים שאר בענין פלפול - נכרים. בויטפלו
 עלי'. מברכינן לא אמאי כן ואם "ת, מה היא הקבורה אםבי"ר
 על מברכץ שאין הגר"א טעם על המבואר לפי פירכא-

 "ד הראב דברי על טעם - בנכרי. שכשרה משום מתקבורת

 היא מת וקבורת עלי', מברכין אין סכנה למנוע שבאדבדבר
 "ד והחוו "ס הח דברי הביא - בחיוב. ולא בשלילה מצוה "כג

 קבורה. שכר נטילתבענץ

 נתינת ורק גמור, בהכשר שנעשה יין בענין סגסימן
 היין. על תשש יש אם נכרים, "י ע נעשית לתוכוהסוכר

 פז. עמוד-
 אוסר שאינו ביין מים לנתינת היין לתוך הסוכר הורקתמדמה
 מביא - כאן אין "ם עכו ומגע "ע, לכו דנ"ח "ז בעכדמוכח
 ע"י נגיעה הוי ובנ"ר מותר, רבזריקה השו"ע מדבריראיה
 בדברי ותירוץ קושיא - דמותר מגע בכוונת שלא אחרדבר

 וביאור לנגיעה, בכוונה שלא עכו"ם במגע שמתירהרמ"א
 תירוץ יין. מחפש אינו כשהעכו"ם רק מתיר שהוארבריו
 א1יל דהרמ"א מבאר - זו; סברא לפי נ"ח דע"1בסוגיא
 באותה שמפקפקים כהללו ודלא בתשובותיו,לשיטתי'
 הירושלמי דברברי משום מהרמ"א, היא אםהתשובה

 אותת שמבשלים וביין - טעות נפלה לרבריו יסודהמשמשים
- "לן הנ באופן להתיר שישבודאי  שהיר "כל ד שיעור ביאור 
- " בוסולרת  נכוית תינוק של כריסו בשיעור בקיאין אנו אין 
 ארם. של רוקו של לשיעור לחוש צריכים ולחומרא -בו

 לנקר. יש תוטים אי1ה הלשזן, תזטי ניקזד בענין סדסימן
 פט. עמור-

 חוטי דאין לכאורה משמע ורש"' הרמב"ם רמרכרימביא
 אך - ניקור, צריכים הלחי תוטי ורק ניקור, צריכיםהלשון
- דם, חוטי יש עצמו רבלשק משמע המחכרמדברי  יש 
 מביא - הלשון: שבשורש הדם חוטי על כוונתו רגםלרחות
 לכן נינהו, דגמרא מדינא לאו אלה חוטים דניקור הטורמדברי
- מנהגא; בתר מקום בכל לילך'ש  שהגירין סברא דוחה 

 אסורים.בעצמן
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 ברחמה טבעת לה שיש שעקכ אשה בענין סהסימן
 אם חלב, על לקפה במראיתו הדומה לח דכר זיבתמוציאד
 ז' של הבדיקה קודם חמים במים זילוף לעשות לדמותר

 צ. עמוד -נקיים.
 ולא הסתרים, בית ולא בלוע הוי דאו"מ הנוב"' רברימביא
 "ש ולפימ בנרה הגמרא פי על מברר מים, לביאת ראויבעיא
 ולדברי בלוע, הו' "ע לכו השיניים מבין רלמעלה שם "ןהרמב
 - חציצה. משום ליכא השיניים מבין למטה גםהחת"ס
- זו, כפלוגתא תלויה זו דשאלהמכאר  "מ שאו ראיה מכיא 
 הגאון קושיית ישוב - מים ביאת "צ וא בלוע הויבאשה
 "ס בחו הבדיקה לגבי לנהוג היאך - "ז לפי מברעסלוי "ימהר
 מחמת שהוא כאן מקילין, יש חום רבמראה רכיון מביא-

- "ע לכו להקל יש הטבעתרחיקת  לפני חמין זילוף דין בירור 
 הזילוף. בענין להקל רהם ומסיקהבדיקה,

 לה והניחו כחניכיים ניתוח שעברה אשה ברבר סוסימן
 אם שבוע, כל אותו ומחליפים החניכיים על להגןפלסטיק

 צג. עמוד - חציצה.הוי
 רוצה שהאשד משום חציצה הוי דלא השואל סברתדוחה
 יש אך החת"ס. סברת לפי כלה של בשערות כמובקיומו
 פקודת ללא התחבושת מסירה היא שאין רכיון משוםלהתיר

 ספק ברבר, ספיקות כמה ריש ועוד רבותיה, היינוהרופאים,
 שמא זעוד מים, לביאת ראו' להיזת צדיך ביהס"ת איןשמא
 להסיר יכולה אם מ"מ מקפרת,  ראינה כיון מציצה, זהאין

 טוב. יותר בודאי הרופא, ידי על הטבילה בעתהתחכושת

 שלא תקנה להם שיש מקהלד שאלה בדבר סזסימן
 לעשות רוצה אחת ואשה "ח, בביה כפולות מצבותלעשות
 קברה שיהיה שדצונה כיון בעלה, קבר על כפולהמצבה
 "ח לביה בעלה קבר להעביר רוצה ולכן בעלה, לקברסמוך

- כזאת. תקנה אין שבוהישן,  צה. עמוד 
 כזה ויש משפמה, לקכר פינף נקרא זה ראין יאסור, שישנראה

 חמורים. חששותכמה

 והדופא עקומות ששיניה באשה סחסימן
 פיה  לתרך  נתן1151~11,010ל(

  5ט(שז;~
 וצריכה בלע"ז

 חציצה. זה אין אם לטבילה דינה מה משנה יותר בזהללכת
 צח. עמוד-

 אם הראשונים כמהלוקת  הציצה רין במקור הסברמביא
 סופרים מרברי או מה-ת מים לביאת ראוי בעיביהס"ת
 המקפיד רמיעוט ררבנן תרי זה הרי מררבנן ררקולהסוברין

 דהוי מבאר - מקפרת אינה מקרי רבזה מבאר מררבנןן "כג
 להקל. ויש ררבנן וספק בדאורייתאס"ס

 פלאסטי ניתוח לה ועשו "ל רח פיה שנעקם כאשהשם
 פלאסטי עצם פיה לתוך ונתן למישור העקובליישר
 סנטרה על בתפירות וחיבדו מכונם על החניכיםלהעמיד
 לטהר יכולה אם תמימה שנה "פ לכה שם להיותוצריך

מנידתה.
 מיעהם רהוי למימר איכא ג"כ לרפואה נעשה אםמפלפל
 באצבעו שלקה כהן רק"ג עירובין מש"ס מביא -המקפיר
 רמ-ד 'ומא בתוס' הירושלמי סביא - במקרש גמי עליוכורך
 רק שהוא אעפ"י מחובר שהוא דכל רסבואר ניאשתיקגבי
 בין חילוק דיש 11 בראיה מפקפק - חיבור הוי מ"מ אחרליום

 בטבילה. לחציצה דהתםחציצה

 שמכד קורם חלונות סתם והנכרי בית קנה סטסימן
 יהודא רכינו צוואת מחמת להקונה חשש יש אםהבית

 קג. עמוד - חלונות. לסתום שלאהחסיד
 נעשה נבר ראם הצוואה בענין שכתב רוד בית משו"תמביא
 גיטין מש"ס מביא - להקל 'ש ועירן זמן עבר וכבר אחרע"י
- "בדנ  הוי רג' שימשי בי' תלתא דוקא מדוע בדבר הסבר 

 להקל. מסיק -חזקה
 שלא ריה"ח בצוואת שאיתא קרוכים לישא אםשם

 נשיאת של הענין וככלל למצוה איתא וכגמראלישא;
קרובים.

 אב של ברם רקרובים ל"א סי' הראשה אבן מתשובתמביא
 גרולים רופאים "י ע בנסיון כן ונתברר - להבנים; מזיקואם

 החיים. ותנאי המקום לפי משתנים סכנה עניני-

 לשני אחים שני פעמים שתי להתחתן כדאי אם עסימן
 דאובן. לבן ובתו ראובן לבת בנו של באופן אואחיות

 קד.עמוד
 - המקום וכמנהג בהקפרה תליא ריה"ח צוואתבעניני
 הצוואה על גרולות כתב אחר במקום חיים הדבריהגה"ק
 לגרולי לשאול צריכים בזה לכן - בזה מקיל אחרובמקום

הרור.
 ובני החופש בימי קיץ במעוני דידה לו שיש מי עאסימן
 לסוף דק כעיר הוא והבעל הקיץ ימי כל שם דריםביתו

 תוזר הוא ואת"כ ב"ב את מבקר הוא ולשבתותהשבוע
 שיוצא פעם בכל אשתו את לפקוד מחוייב הוא אםהעירה

 קד. עמוד - דעידה.לדרך
 ולא בררך להתעכב שצדיך הזמן שיעור מצינו לאבגמרא
 מצינו האחרונים ובתשובת מביתו שיוצא המקום מרחקש'עוד
 לא בררך העכבה שיעור אבל מילק "ב י המקום מרחקש'עור
- "ת מה חיוב זהו "ל לריב -מצאתי  רר, "ל דס להפוסקים 

 "ת מה דהוי בויאי לוסתד סמוך בתשמהם אפילו התיר'וסף
 בדבר טעה בענין מפלפל רע"ב: פסחים מש"ס הביא-

מצוה.
 באו"ח. עיין עבסימן

 אונן ונעשה ללירתו בשמיני למול בן לו שיש מי עגסימן
 כיון "ה שאאע כבריתו ולהכניסו למולו מחוייב אם "מב

 קו. - עשה. ממצות פטורשאונן
 לברך יכול אינו ראונן ולהט"ז בביהכנ"ס ימולולהרש"ל
 - הקבורה. אחר 'מולו לנן ממצ~ת דפטזד להנניסוברנה
 ל"ט סי' שישי בחלק החת"ס ר"ק; פסחים מש"סמביא
 הוא כשהאב רק היא דהפלוגתא נראה - כהרש"להכריע
 רק ראונן דדמאי בפ"א דר"ש את מביא - בעצמומוהל

 המוציא לברך חייב אבל מזמן ואינו מברך אינולאחרים
 המזון.וברכת

 הבכוד בנו ללידת שלשים ביום "מ כ אונן שנעשה מישם
 תהי' הקבורה כי הקבודה קודם הפדיון לעשות יכוליםאם

 הצהרים.אחר
 "ב בפה זנייה שייך אם - שליח "י ע פריון בעניןמפלפל

 האב. מרעתשלא

 שבכית דנא מקרמת שמה שהונהג בקהלה עדסימן
 השני ומצד אחר מצר לאנשים מיוחד מקום ישהחיים

 קח. עמוד - לשנות. רוצים  ועכשיולנשים
 אסור "ק ביה שבעניני אלא קפידא ליכא הרק רמצרמבאר

 רבר. שוםלשנות



 ענינים ותוכןמפתח

 לומדים חול ובלימודי דתי ספר בבית מורה עהסימן
 על מצייר והמורה השמים וצבא והירח השמשמתהלוכות

 יאי אי מנייר תבניות עושים וגם התמונות כל בגידהלוח
 קח. עמוד - ולהודות. להבין בגדד זה אם הכילמיעבד
 ומתר, רעק"א קושיית הביא דכ"דן בד"ה הסוניא כלמבאד
 המפודסם בענין מתרץ אנב בזה: שליחות ענין כל טעםבטוב
 נם אם להמשלח מתייחס אינו העבידה דמעשה דאשלד"עבהא
 שהיה הנדול הווכוח - להמשלח מתיחסת אינה הפעולהעצם
- ע"ה סי' נובי"ק בשו"ת כמבואר זה נענין הדוח ענקיבין  

- תס"ה סי' בתשובה הרינ"ש דבריעפ"י  לדלכה בני"ד 
- עכו"ם מהל' בפ"נ הרמנ"ם שכתבעפי"מ  קוש-ת מיישב 
 להלכה ולהורותן להבין בנדד זה אין - קמ"א בסי'הט"ז

 להקל.מסיק

 אם ישראל לאדץ להוליכו בתנאי כאן בנקבד עוסימן
 או ישדאל, לארץ להוליך שבועיים אחד מידיכולים
 עמוד - הענין. יסדדו ואז שנה עבוד עד להמתיןצריכים

קיב,
 שנה. להמתין יש הד'ן חרדת דמטעםמבאר

 כעדב עושים שאנו נדרים התדת של כהנוסה ונזסיכנן
 בשעת תענית מנדרי חוץ אומדים מודעה במסידתר"ה
 אינה תענית דקבלת איתא די"ב תענית בגמדא והדימנחה

-כנדד.  קיג. עמוד 
 איסור. נדרי ב( הקדש, נדדי א( נדרים: מיני ב' שישמבאר

 נכרי לאופה הכשר לתת חרדי לדב אופן יש אם עחסימן
 מטעם במאלטעד המשוחים וביאליס בייגל מיניהעושה

 קיד. עמוד - עכו"ם. ובישול עכו"םפת
 כפת להקל אין ישראל פת שמצוי עס רכתי דבעידמבאר
 בשעת דק לסמוך אין נמי האש עושה שישראל מה ועלעכו"ם
 בישול של חשש יש - בשבת האש בעשיית 'עשה ומההדחק
 משוחים נבי ו' סעי' בדמ-א כמבואר המאלטעד ע"'עכו"ם
 תמה - הרבים את מכשיל זה הדי זה הכשר מתן -בביצים

- כ"א סעי' המה"שעל  בזמנינו. חתנות נזירת איכא בעהן"ד 

 דם טיפת ונמצא בקדירה ביצים ב' בישלו עטסימן
 שבת. לכבוד בשד זו בקדירה בישלו ואח"כ אהתבביצה

 קטו. עמוד-
 להתיר.מצדד

 הביצה הוציאו וכאשד מבושלת בביצה דם מצאו פסיכ~ן
 מה פארצליין קעדה לתוך אותה שבדו מהקדידהרותחת

 קטו. עמוד - הקעדה. שלהדין
 בקליפה ובא"א בקליפה ודינה הקילוח שנפסק ע'רוימת'ר

 תם"ז. סי' נמנ"א כמבוארמותד

 שנהגו ממה לשנות רוצים ביה"ק מנהלי פאסימן
 דק למעלה בתל הקבד צודת לעשות. שלא דנאמקדמת

 על נאה עשב מן לזדוע וגם האדץ על שוין יהיושהקברים
 קטו. עמוד -הקבדים.

 - דשמחות בבדייתא דאיתא הנאה איסוד של עניןמבאר
 מטעם בהנאד אסוד הקבד שעל דעפד 'שעי' דנינושיטת
 הוו דדב מקבןי דמ"ז סנהדרין ש"ס - חיברו ולבסוףתלוש
 נבוד'ם השלט' בדברי מפלפל - יומא בת לאישתאשקלו
 אם בזה ותלוי - רבים של הכנסת כבית קבדות רבת'דס"ל
 מביא - הדיטב"א קושיית בטו"ט מתד, - למת זכייהיש

 קכר. בה שאבד שדה פי"נ דאהלות ממשנהעוד

 מניות חבדת של חרושת בבתי הנעשים בכלים פבסימן
 צריכים הכלים אם יהודים המה המניות מבעליוהרבה

 קיח. עמוד - עליהם. ולבדךטבילה
 אם מנאד - לא או שותפות זהו אם מניות של העניןהנדדת
 זכייה בין חילוק 'ש - לא או להחמיד בדירה ק2אמד'נן
- בדבד רשות דק או דברבאיזה  בבל עולי בין החילוק מבאד 
 בבל עולי של הר"ן לשיטת - העיר אותה של דבדיםלבין
 חבדה מחשבינן ורבית שבת דלענין כיון - הפקר מטעםהוא

 - כלל שותפות זה אין לפי"ז ממילא בפ"ע כחטיבהלמניות
- רנל'ם עולי של לדבר שווין אינן כנסיותבתי  בענין מביא 

 אדיכות.זד

 דא"צ תצ"ד בסי' המג"א שכתב מה בדבר פגסימן
 ומה - קשה גבינה אוכל אינו אם המזון בברכתלהפסיק

- קשה. גבינההמובן  קכא. עמוד 
 דצדיך מבואר אינו נבינה אחר בשר הש"ס דנרי דעפ"'מבאר
 נבינה - ובירך סילק צריך דכן איתא בזוה"ק רק ובידךסילק
 בק'בה ובהועמדה מתולעת, בהיא דק מקד' הט"ן לפיקשה

 קשה. מקרינ"כ

 ולהיפך בשבת למולו אם ונכדי ישראלית בבן פדסימז
 קכב. עמוד - בשבת. למולו אם מישדאל נכדיתבבן

 בספר - בנשואין או בזנות שנולד בין חילוק רישמבאד
 מביא - בשבת למזלו מתיר נאון האי דב בשםהאשכול
 ולדות דמי לישראל הנשואה דנכרית תכ"נ סי' בחו"מהרמ"א
 שאינן אעפ"י בניו על רשות לו ד'ש מוכח ממילאלבעל

 דלא לאו ובענין עוד לפני בענין פלפול אחריו:מתייחסק
תסור.

 למול כדי ונד נע להיות בשבת לילך ממוייב מוהל אסו2ם
 בזמנו.תינוק

 לנתחה והוכדחו הדד על ניתוח שעברה באשה פהסימן
 ביקש זו מחלה מחלקת ודאש רח"ל הסדטן מחלתמחמת
 לידע כדי אנליז לעשות שתסכים האשה עם לדברממנו
 זו למחלה רפואה למצוא תועלת מזה ויהי' המחלהשורש
 בתנאי הסכימה והאשה הדר, את לקבור יכלו לא זהועקב
 קכה. עמוד - קבורה. צריך אין הדד התודה עפ"יאם

 קבורה דא"צ מוכח ד"כ כתובות מש"ס - ליכא בזיונאמשום
 - ,ה על שחושש למי קבורה דא"צ אפשר סכנה:מטעם

- ורובו דאשו על דק קבורה חיוב דאין מוכח נזידבירושלמי  
 יכול כהן שאק מיעוט איכא דבירי2למי מהא דדריהעדד
 מיעח( לנו למה קבודה א"צ ואי אכיו של לאבמה"חליטמא
-ע"ז  האברים. במנין נם נמנה ולא אבר אינ, דד 

 לשלוח ועבודתו תורני במשדד העובד פקיד פוסימן
 אחד ואיש לתמיכה, בקשות עמינו לנדיבי בקשהמכתבי
 הרשימות לו ליתן ממנו ביקש כלה הכנסת במצותהעוסק
 קכה. עמוד - לו. ליתן מחוייב אם המנדביםשל

 רוב ולפי השדה נודל לפי הכל פ"א בפאה המשנהמבאר
 להניה רצה ראשל"צ ובהנהות הרע"ב בפי' ע'ץ -הענוד
 מביא - התויו-ט קושיית מיישב ובזה הרע"בבדבדי

 פאה. רישהירושלמי

 עפ"י בדבית בבנק מעות המשקיעיםפזסימן
 נכדים של בבנק או האחרונים גדולי שלההיתרים
 כי שבת שכר על והשאלה דבית איסורדליכא



 ענינים ותוכןמפתח

 הנקרא יום בכל רבית מחשבים עכשיוהבנקים
 שכר נקרא זה אם ,5א"מן ט"נחט0קתו0(וןש)[

 קכו. עמוד -שבת.
 ליום מיום רק ימים מחשבין באמת שאינם הענין כל אתמבאר
 היתר מביא - המעות החזרת 1מן עד שהתחיל יוםמאי1ה
 ג"נ ב"ב לפרנס שצריך מי כל א"כ - מצוה לדבר רהוימשום
 ומורדת דמורד בהא הבלעה המובן הגר"1 בשם מביא -מצוה

- המג"אשהביא  וה. על הסבר 

 אם אמו או אביו על יכ"ת תוך רת"ל כאכל פהסימן
- זכר. שלום או הבן, שבוע על שבת בליל לילך לומותר  

 קכת.עמוד
 הש"ס עפ"י מצוה סעודת הוי 1כר שלום רסעודת ראיהמביא
 השאלת - הרשות מסעורת מתהני הף רלא דצ"החולין

 שמחה. בה שאין בסעורה מתיריעב"ץ

 והשאיר הממשלה מטעם בספינה שהפליג מי פטסימן
 ימים חדש בספינה ויתעכב רת"ל גסיסה של במצבאמו

 קכח. עמוד - מיד. להתאבל יהחילאם
 עולמו על התאבל שהקב-ה הירושלמי בשם מו"ק מתוס'הביא
 שמת. טרם כנו על התאכל המלך דוד - המכול,קודם

 וא"א אחיו שמת מאירופה טלגרם שהשיג מי פטסימן
 - האבלות. יתחיל מתי בקבורתו להשתתף לנסועלו

 קכז.עמוד
 דאבילא מבבא אפייכו אהרריתו מכי דכ"ב מו"ק מש-סהביא

 מנו.אתחלו

 ובאמצע בלונדון מת שאביו הבית גדול נענין צסימן
 כדין עמהם למנות יכול אם הגדול אחיו לבית באהשבעה
 קכט. עמוד - אוירון. ע"י שהגיע כיון קרוב ממקוםהבא
 שמה לבוא יכול דהי' רכי1ן האחרונים גדולי ב1ה נסתפקוכבר

 - פרסאות מעשר משיעור יותר שהוא ואעפ"י היוםבאותו
 - דצ"ר פסחים הש"ס מרברי הקשו הראב"ר שיטתעפ-י

 בטו"ט. זו קושיאמתרץ

 ואשתו בברי"מ קוואטר להיות שנתננד מי צאסימן
 תוץ האשה ידי על כר להניח היתר יש אם נדהפרסה
 עמוד - ביריה. יגע שלא כדי עליו מונח שהתינוקמהכר

קכט.
 מביא - קטן וברגע מצוה בדבר מקיל הא1ולאיהגאון

 דקידמ2ין. סופ"קמירושלמי

 )סטים( קיטור לתוכה פתק שהבלן במקוה צבסימן
 השיעור שנתמלאה בטרם זריעה עי"ז נתקשרהוהמקוה

 קל. עמוד - המקוה.בעוקת
 לוגין בשלשה לפסול כמים אינו דקיטור הוכחותמביא

 והכשר טומאה לענין בין מחלק - רטהרות בפ"במהתוספתא
 הראשונים בפלוגתת תלוי - כמים אינה דזיעה שאוביןלבין
 רמותר ראיה מביא - מדרבנן או מה"ת שאוב כולואם

 בפ-1 הכ-מ מרן ברברי מעיר - שהוא כמות בשלגלטבול
 לקולא. ומחליט בזה מאריך - אבוה"טמהל'

 מותר אם ("א5א,עא~[)[ כלים להדתת מכונה צגסיכ[ן
 קלב. עמוד - זה. אחר בזה חלב וכלי בשר כלילרחוץ
 והשניים המים רמחליפין כיק לכתחילה דמותר לומר מקוםיש
 נעשה יום בכל דצ"1 ב1בחים כמו להראשונים גיעולהףין
 אינן שהכלים מחמת ע"ז לפקפק יש אך - לחברוגיעול
 וכנגר קליפה כרי רק בלעו לא דהכלים לומר סניף יש -נקיים

 סי' במג"א המבואר לפי - ששים יש בודאי הכליםקליפת
 ראין רינא האי על הסכר מכיא להממיר; יש י-א ס"קתק"ט

 לכתחילה. איסורמבטלין

 ובינחיים לבחו נשואין לערוך שמחכונן מי צדסיכ[ן
 שושבין להיוח יכול אם החחן של לאמו אבלוחאירע

 קלג. עמוד - זמר. בכלי החחונה ולערוךלבחו
 והראב"ר הרמב"ם מחלוקת - השמחה בית המובןמבאר

 אבל. מהל'בפ"ו

 מחי שבח ביום הפדיון יום שחל הבן בפדיון צהסיכ[ן
- א'. ביום או שבח במוצאי והסעודה הפדיוןלעשוח  

 קלה.עמוד
 חלקים ותשצ"ג שע1ת י"ב יום כ"ט של ה1מן כלו אםתלוי
 הששי ביום הפדיון לעשות יש הששי ביום קטנה מנחהקודם

 שבת.ערב

 בארצינו, המטבעוח לפי הפדיון כסף של השיעורשם
 תורה. של אמהושיעור

 אם הדין מה עצם של או זהב של שיניים אודח צוסימן
 - לפסח. וכן רותח כשר של רוטב או רותח תלכשותין

 קלו.עמוד
 - לפגם טעם נותן - כלל שהה בלא להקל צדדים נמהמביא

 ב1. סולדת יד בשיעורוכן

 דיווארס ע"י גירשה וגם רב זמן אשחו אח בעזב צזסיכ[ן
 עמוד - עליו. להחאבל צריכה האשה אם ומחאזרחי

קלו.
 אם ותלוי - רקמ-ו ב"ב ומש"ס - בגיטין היש"שמביא

 מדרבנן. או מה"ת הבעלירושת

 בנלקחין מנילון או מפלסטיקה העשויין נלים צחסימן
 קלז. עמוד - טבילה. צריכים אםמעכו"ם

 מבאר - הרין מהו בטבילה מחוייב אם ספק שישבמקום
- החוו"ר של חירושו - מצוד בקיוםבספק  ראיה מביא 

 רל.ג. זבחיםמתוס'

 בביח חולים לבקר ללכח לכהן מוחר אם צטסיכ[ן
 המטמא ממח אברים או מת שם יש שמא מחששהחולים

 קלז. עמוד -באהל.
- רה"ר הוא החוליםהבית  רק טומאה ספק זה שאין מבאר 
 יש - איסור וספק טומאה ספק ימר כנ1דמן - איסורספק
- ס"סכאן  הריב"ש מש"כ עפ"י כהונה ביחוסי גם ספק 

 בין מחלק הלוי ר"ח הגאון של חידושו עפ"י מצדד -בשבויה
- רשףות בשינוי בלילה לביןביום  הש"ך שיטת ג"כ מצרף 

 דכלאים. בפ"ט היר1שלמי מביא - הסמוךבאהל

 ויש הרחב שער דרך לביה"ק להיכנס לכהן מוחר אם~2ם
 ועל הדרך על המאהילים אילנוח הדרך צדי בשנישם

 השני. מצדהקבדים
 רנ"ר נזיר התוס' מרברי מעיר - שמתיר הפרישה רברימביא

 הארץ. על המיסך אילןגבי

 של למוסד מלבושיו כל ליחן צרה בעח שנדר מי קסיכ[ן
 קלט. עמוד - בכלל. הטבעוח גם אם וחסדצדקה
 סי' ח"א ח2בו"י - תרנ"ו סי' בח"א הרשב-א תשובתמביא
-כ"ד  - לא או דברים אי1ה שמפרט היכא בץ מחלק 

 בן יונתן התרגום מביא - ארם בני לשק אחר הולכיןבנררים
 רק היינו רתכשיטה די-ל עוד מחלק - משפטים פ'עחיאל



 ענינים ותוכןמפתח

 עיין וסרק, כחל על דכוונחו '"ל תכשיטין במובן -בגדים
 - רוכל אכקת של בשמים תכשיט דמ"ח כתוכותרש"י

 לנף. תכשיט ביןההבדל

 לקום הישיבה בני מדקדקים שאין מה בענין קגסימן
 הידור קצת עושין רק ושיבה זקן לפני קומחומלוא

-בעלמא.  קמד. עמוד 

 למולו מוחר אם מנכרי בן שילדה ישראלית קכזסימן
 קסח. עמוד -בשבח.

חלק
 העזראבן

 ובשם העריסה שם בגט נכתב שלא באשה קאסימן
 שנכתב כמו לא סגולה ושי"ן באל"ף אש"ר הנקראאביה
 צרויד. ושי"ן קמוצה באל"ף הברחינו עפ"י בתורהונקרא

 קמא. עמוד-
  שהכל החניכה לכתחילה מותר הרמב"ם בדברי הבי"שלשיטת
- דפ"ז גטין בגמרא הגרסאות בחילוק וחלוי - להקורין  
 העריסה שם באם ולאידך - שבירהטלים הדעת הנקייכמו

 על הבי"ש קושית בטו"ט מתרץ - פסול להלבושנשתקע
-הדמ"א  שמות כמה הרי בפח"ח שנקרא אשר ובשם 

 בתודה. שנקראו ממה אחרת שנקראתשבתורה

 בחו אח לנשק לאב שאין אחד רב שפסק במה קבסימן
 קמב. עמוד - לבנה. האם וכן נדחהבעח
 הביא - בהרחקות בזה קפ'דא שום אין דלד'נאמבאר

 ס"ה. פ' רבהמבראשית

 אביו עם לרחוץ דאין בגמרא דאיחא בהא קגסימן
- אסור. גיל מאיזה אמו ובעלוחמיו  קמג. עמוד 

 דפ"א. קידושין בגמדא הלשונות בב'תלוי

 איך החרשח אשחו את לגרש שבא בחרש קדסימן
- הגט. בכתיבחלהתנהג  קמד. עמוד 

 לדעח לחוש בדיקה צריך רק להקל אין 'דו כתב דע"ימבאר
 יש חרש גט בנוסח - וקפיצה רמיזה ע"י העיקר רקהגמ"י
 גט לכתוב צריך לכן שונים מדפוסים ושינויים גמגומיםכמה
 גט איזה האחרונים בין מחלוקת - חרש גט מנוסח הוץרג'ל
 ולכאן. לכאן פנים יש כי בזה להכריע קשה - קודםלכחוב

 וסופרים ספרים מפי והשאלוח הנוסח סדר קהסימן
 קמה. עמוד - הלשון.ודקדוק

 עוועלין המכונה חוה המגורשת שם שנכחב בגט קוסימן
 לחוה שמה אח שינחה ואח"כ לאה איטא נקראחומעריסה

 קמו. עמוד - עוועלין. כלובפי
 שם בכוחב הפוטקים רוב ולדעח נשתקע כבר מעריסההשם

 דכן כחבו טרדכי והפרשת החח"ס הגאונים - פסולשנשתקע
 ועוד ישראל שם ישתכח שלא העריסה שם לכתובצריכים
 לחשוש סברא שום אין נכתב בלא עכ"פ - כן הנהיגוגדולים
 הקודם שם לכתוב א"צ בודאי אחר ישראל לשם ובשינתה-
 או האדם על קאי אם והנוב"י הבי"ש בין המחלוקת טבאר-

 השם.על

 דיווארס ע"י זמ"ז שנחפרדו ואשה באיש קזסימן
 לקבל; האשה רצחה לא וישראל משה כדח וג"פאזרחי

 התקשר האיש עורף: ופנתה לד"ח כ"פ הוזמנההאשה
 רוצה הוא עתה וקידושין; חופה בלי אחרת אשהעם

 בלי ולחיות חדר"ג על לעבור שלא לו יחירושהבי"ד
-חו"ק.  קמז. עמוד 

 העבריינים: את לתקן ובי"ד על חוב יש אם באריכותמבאר
 - קדשה תהי' לא על דאורייתא על דעבד הראשוניםלשיטת
- רמע"ש פ"ה במשנה ותוס' הרמב"ם במחלוקתתלף  מתרץ 

 בפלגש אם באריכות מבאר - רל"ט בסוכה הכפ-תקושיית
 ספק דיש מכאר - דיממות כפ"ק היש"ש - רגמ"ה ג~רג"כ
 אם האשה בדק מבאר - להקל וספיקז בפלגש גזר רגמ"האם
 ח"ד הדשב"א בתשובת בפניה: עדות נגבה לא - מורדתהיא
 מבאר - בפניה עדוח גביית א"צ חדד"ג דבהיתר מבוארסי'

 דחדר"ג. על שענר אעפ"י אעפ"י תפסו שניה קדושידבאמת
 א' סי' אה"ע הכנה"ג מש"כ הביא - צ"ו סי' בי"צעיין

 כופין אין ונשא ובעבר הנשואין תחילת על רק הי' לאדחדר"ג
 לא עביד אי כאן למימר דליכא בטו"ט מבאד - להוציאאותו
 על רק רובץ לא רהחדר"ג הסוברין ולדעת מקורות מכטהמהני
 מקח גבי הפמ"א שחידש מה ולפי האשד על ולאהבעל
 עבר המוכר דרק כיון מהני לא לומר שייך לא באיסודהנעשה
 גבי נמי וכן המקח. לבטל להלוקח נקנוס וטדוע הלוקחולא

 לא בזה אמרינן לא איסורא עבדא לא שהאשה כיוןחדר"ג
 דפו"ר דעשה נימא לא אמאי העולם קושיית מתרץ -מהני
 נכון הסבר - גיטין התוכ' בדברי הערה - החדר"ג אתדוחה

 על ועבר ובנשא מהני דלא בע"כ וגירש עבר ביןבחילוק
 מעשיו. דמדניחרר"ג

 אין שגיאות כמה והי' וחנו כחבו ע"י גט בענין קחסימן
- זו. הרשאה סמך על גטלכתוב  קנג. עמוד 

 או דמתקרי קודם הכהן לכתוב אם בענין קטסימן
-אח"כ.  קנד. עמוד 

 על גט לסדר אין ניירוח ב' על שנכחבה הרשאה קיסימן
 קנד. עמוד - זו. הרשאהסמך

 בזה"ל נכחב רק כראוי הנוסח כל שנכתב בהרשאה2מם
 לבר אדם לכל להינשא ומוחרח ממני מגורשח היאוהדי

מכהן.
 דפ"ה. גיטק בש"ס כמבואר בגט שיור שזהמבאר

 שליח לעשות א"א ולמשומד שנתנצר בבעל קיאסיכגן
 ג"כ הפוסקים כעצת גט לה ולזכוח השליחות יבטלשמא
 וצריך וסופר בי"ד שם אין הבעל שבמקום מפניא"א
 טרם הגט לזכות א"א ממילא וחנו כתבו ע"י הגטלסדר

-שנכתב.  קנה. עמוד 
 הגט לבטל כח להם שיש יודעים אינם המומרים שבזה"זמבאר
 מחוייבים אנחנו לזה חששו הראשונים שהגדולים כיוןמ"מ
 - שלידות בכלל אינו דמומר חששא איכא - דבריהםלקבל
 ממנו לקנות ואח"כ כתיבה כלי בהקנאת לעשות איךמבאר

בחזרה.

 דדיינא. והאשרתא הרשאות נוסח כל מבאר קיבסימן
 קנו. עמוד-

 אותם יטנה והוא למקומו  שילכו בשעה"ד להתנהג איךעצה
 גיטין שכותבין למקום ילכו והטה ולשליח ולעדיםלסופר
 הבעל למקום ילכו והחתימה הכתיבה גמר ולאחר היוםבאוחו

 נכונה. עצה חו השליחות ואח"כ זיכוי יעשהושם



 ענינים ותוכןמפתח

 סתם של או נביאים של שמות להן שיש נשים קיגסימן
 לכתוב אם דניאלה כמו ה"א בסוף שמטילין רקזכרים
 קנז. עמוד - הקודש. לשון הוא השם דעיקר כיוןה"א

 שנשתנה לה"ק בשם אסילו דהרי ה"א לכתוב דצריךמבאר
 כן. כותבין וכרומה ליקה לאה כמו געגועים ע"'קצת

 וכן שמה ששמו ואמר המזרח מעדות באיש קידסימן
 קנז עמוד - חתימתו על להשגיח יש אם א"עחותם

 לכתוב צריכים כן א"ע חותם ונם בתנ"ך זה שם יש דאםמבאר
כחת'מתו.

 ומה לו קורין דמיעוטא מיעוטא שרק בשם קטוסימן
 קנז. עמוד - דמיעוטא. מיעוטא שלהגדר

 אחר לאיש ונשאת בעלה את שעזבה באשה קטזסימן
 התקשר ועתה ג"פ לקבל רוצה ואינה אזרתייםבנשואין

 משה כדת בחו"ק אותה לישא ורוצה אחרת אשהעם
 ישא רבנים ממאה היתר על להמתין יצטרך ואםוישראל

 קנת. עמוד - אזרחיים. בנשואיןאותה
 מ"מ מר"ב בלא רא בכגון התירו אחרונים גדולי דכמהמביא
 שכתב כמו להקל יש א"א ואם מר"ב ע"י לעשותמהנכון

 מה"ת. הוא עבירה דהדהור מבאר האבנ"ז;למעשה

 קנט. עמוד - להתנהג איך שנשתטית סאשה קיזסימן
 א"א לחוד רופא דעל החולים מבית תעודזת לקבללהשתדל
 שוטד להיות צריכד ואינה שוחדן שמקבלים שיש כיוןלסמוך
 יכולים ג"כ הבית את לנהל יכולה שאינה מצבה אם רקגמורה

 אשה. עליה לישא להבעללהתיר

 וביקש גיירה זמן ואחר נכרית שנשא באיש קיחסימן
 החתונה צרכי כל הכינו וכבר הגרות אתר קידושין לולסדר
- הבחנה. תדשי ג' עברו לא עדייןאבל  קנט. עמוד 

 המסרר יהי' ממילא מה"ת הוי דהבחנה שיטות דישמבאר
 דגם כיון סיוע שום זה אין באמת אבל עבירה עוברי ירימסייע
 אותו יציל השני ומצד הבחנה על יעכור ג"כ חו"קכלא

 באריכות. זה בענין מפלפל פנויה: ביאת עלמלעבור

 ימים. ירת בפי' דמ"ח יבמות במאירי ביאור קיטסימן
 קסא. עמוד-

 רבנים. מאה בהיתר להצטרף מצוה שיש מבאר קכסימן
 קסב. עמוד-

 לאיש יד להושיט שלא מוזהרת אשה גם אס קכאסימן
 קסג. עמור באנשים.- להסתכל שלא זהירה שתהאוגם

 חששו ולא התיקין שעשו השואבה בית דשמחת מהאמביא
 יטבילה. אשערי יתיב יוחנן רר' מהא וגם הסתכלותמשום
 בשמה. לאשתו לקדות שלא לזהירות מקום יש אםשם
 צריכים הכתובה על החותמים העדים אם קכבסימן
 נסתר. בלשון שנכתבה כיון "עד" חתימתם אתרלכתוב

 קסד. עמוד-

 שבעליהן הסובייטית רוסיא מגולי בנשים קכגסימן
 משה כדת בג"פ נשותיהם לגרש ומסכימים ברוסיאנשארו
 ראויין שיהיו תורה שומרי יהודים שם אין אבלוישראל
 קסד. עמוד - מעיגונן. להתירן לעשות מהלעדות
 דאין ראיה להביא השואל מש"כ ותנו; כתבו של האניןמבאר
 המפורש השס כותבין הסופרים איך דא"כ כדיבור 'דוכתב
- בטו"ט מתרץ - באותיותיו השס הוגה מקריולא  ומש-כ 

 עפי"מ להקל יש בזה דאדרבא מבאד כשריס עד'ם שםשאין
 אגב - ביהכנ"ס מקומות גב' ל"ה סי' בחו"מ הרמ"אשכתב

 הטלפון. ע"י ועדים סופר מינוי היתר אופןמבאר

 שקורים ופוחזים מהריקים אחד איש אודות קכגסימן
 אשתו את לפטור לבי"ד לילך אופן בשום רצה שלאהיפיס
 רק עדים בפני מינוי כתב על לחתום רצה לא וגםבג"פ

 קסד. עמוד - משלו. נוסח בעצמו לכתוברצה

 נודע ואח"כ הגט סידור על עדים שני בהזמין קכדסימן
 קסו. עמוד אחים. שני כמו ונראה שוה אביהם ששמותלו

 אם בהרשאה טעות שנמצא שליח ע"י בגט קכהסימן
 זמן בהרשאה שנכתב כיון הגט זה שאין לומר חששיש

 קסו. עמוד - באמת. שהוא כמו לאהכתיבה
 להקל מקום יש עצמו בהגט אפילו דמינכר דבטעותמבאר

-בשעה"ד  על לסמוך הט ע"ז הגט זה שאין החשש ובעיקר 
 חז-ל כי לחומרא רק הוא ההרשאה ענין כל - הגטסימני

 זה הרי הוא מרינא הרשאה הבי"ד ע"י אבל לשליחהימנוהו
 מצדד - נאמנותו ובטל מכחישו והשטר השטר ע"י שבאכמו
 הנט על ולא השליחות על מעידין המה כי הקיוס מגוף זדראין

 בזה. להקל מצדד-

 וכבר מרתא בגט ונכתב מארטא ששמה באשה קכדסימן
 קסז. עמוד - הגט.נמסר

 דאפילו אפשר לכן בגמרא נמצא מרתא ששם כיוןמבאר
 מרתא. לכתוב צריכיםלכתחילה

 לה ליתן ורוצה בת הנכרית אשתו שילדה מי קכזסימן
 קסח. עמוד - אלם. גבר והוא בביהכנ"סשם

 כן. לעשות שאסורמבאר

 בלמ"ד הנקרא יש~ש[ שם בגט לכתוב איך קכחסימן
 עמוד - צרוי'. במ"ם מל"ך השם לכתוב איך וגםסגולית

קסח

 להנוכל הלכה ואח"כ לנכרי שניסת באשה קכטסימן
 כתובה לה וכתב הצרמוניא עשה והוא בברוקליןהידוע
 וערק אותה עזב קצר זמן ואחר צדק גר הבעל עלונכתב
 עמוד - בדינה. נעשה מה נודעו לא ועקבותיולעלמא

קסט
 הנ"ל והאיש בי"ד אצל כרת נתגיירה שמא לחוש סבראאין
 הקידושין מעשה הרי כן ואת"ל הנשואין של טקס רקעשה
 ערכאזת מנשואי נרע וזה מפורסם רשע שהוא כיון כלוםאינו
 הריב"ש שיטת עפ"י למיחש ג"כ ליכא ערכאות נשואי ועל-

 זנות בעילת בעילתו עחטד אדס אין אומריס אין נרדדבבועל
 תלוי איסורא דבאיתחזק עליה לסמוך יש אם מפקפק-

 בפסולי אם מבאד - נאמנת היא אם הראשוניםבמחלוקת
 בכשרות. וסופו תחילתו בעינןעדות

 או אבינו אברהם בת בגט לכתוב איך בגיורת קלסימן
 קעא. עמוד - הגיורת.סתם

 דליכא כיון האבות שם להזכיר צריכים בוראי שליח ע"יבנט
 עמירה.מקום

 הטי"ת אחד בוא"ו אם אביטל שם לכתוב איךשם
 וא"ו. בלאאו

 בוא"1 ואביטול ג'( )שמואל-ב' אשה שם הוא וא"ו בלאאביטל
 שמות בתנ"ח מצינו - די"ח במו"ק אמורא שםהוא

 ולנשים. לאנשיםמשותפים
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 ומה עירו בשם לכתוב צריכים הגט השליח בשםשם
מלאכתו.

 בדרך ונתנקב דואר הבי ע"י הנשלח בגט קלאסימן
 נדוד הרחיק והבעל דיתיצבהין בתיבת יו"ד האותבתוך

- אחר, גט ממנו להשיגוקשה  קעב, עמוד 
 בקרוע אפילו מתיר בבי-ש - קרוע גט בדין בארינותמבאר
 מרינא התוס' לדעת - לנתתילה הגט לה ליתן האותבתוך
 פסלות בטעם הסבר - גתל מוקפות האותיות להיות בגטא"צ

 בגט.קריעה

 העובדות ובתולות נשים יש תורני במשרד קלבסי13ן
 רוצות לאשה זכויות לשוויון הררישה ובהשפעתשמה

 שלא כדי נשואות ובין הבתולות בין .45ן בשםלהיקרא
 קעד. עמוד - נשואות. ובין בתולות ביןלהבחין
 מגדר זה שאין תורני במשרד ובפרט כן לעשוה דאסורמבאר

 להיות צרינה איש דאשת תוו"י תשובת בשם מביאהצניעות;
 א"א. שהיא במלבושיהניכרת

 עליו וקבלה בעלה את שעזבה באשה קלגסימן
 אופן בשום רוצה ואינה אזרחי ריווארס והשיגהבערכאות
 קעה. עמוד - וישראל. משה כדת ג"פלקבל

 לבעלה. להתיר האתרונים גרולי מתשובתמביא

 אם יוסי אותו וקורין יוסף ששמו באיש קלד1מי13ן
 עמור'קעו. - דמתקרי. או יוסי המכונהלכתוב
 רמתקרי במקום המכונה כותבין שנתאם הג"פ רלדעתמבאר
 אם דבדיעבד י"1 סי' בכללים בטי"ג המואר ועפ"י -נשר
 תרגום לשת דוקא ולאו - כשר המכונד תרגום לשון עלכתב
 הדחק ובשעת - ארמי לשת הוא ויוסי ארמי לשת נלרק

 להכשיר. לצדד יש המכונהשנגתב

- למורדת, רבנים מאה היתר בענין קלהסי13ן  עמוד 

 קעח. עמוד-
 ההיחר. צדדי כל בארינוחמבאר

 ע"י ג"כ להיות יכול לאשה גט זיכוי אם קלדסי13ן
 קעט. עמור - הבעל. ע"י רק אוהבי"ר

 בענין - הבעל אצל השליחוח חזרה בענין באריכוחמבאר
 שפליג מקארטשין הגאון שיטח - מאדם זכין ולא לאדםזכין
 משרחח גני החה"ד בשם הקצה"ח - קונשטנרינא חנמיעל

 חלה. להפריש יכולהאם

 קפב. עמוד - רבנים. מאה היתר בענין קלז1מי13ן

 קפג. עמוד - רבנים. מאה היתר בענין קלחסימן

 ואח"כ בידיעתו שלא שני שליח עשו אם קלטסימן
 - ברירה. חשש בזה יש אם שליח להיות באמתמתרצה

 קפד. עמור-
 אנ, אם בין יסזדי חילזק כדירד; עניני כל באריכותמכאר

 כלום, עריין נחברר שלא בעוד מעכשיו שיחולצריכימלומר
 גמר בשעח רק למפרע מבורר להיוח שא"צ היכאאבל

 שלא הרשב"א דברי מחרץ ובזה - ברירה זה איןהמעשה
- זא"1יסחרו  מטעם לא הרשב"א רחשש קבלה ובשליח 
- הרשנ"א חששברירה  הקצה"ח של חירוץ מביא 

 בדברי הנחיבוח חידוש - ברירה משום לאו הגטרנשליחוח
 החלוח רוקא וא"צ אח"נ לחול  ~רכול היכא דנלהרשב"א
 בטלה אם דאפילו מבאר - למפרע גם חייל שפיר בזהלמפרע
 עבשיו למנוחו יכול הראשון השליח הרי מ מ" הראשוןהמינוי

 הגט שאין היכא אפילו נלל מהמינוי חזר לא שהוא כיוןמחדש
 - הנוב"י דברי בטו"ט מחרץ - בזה מילי חשש ולינאנידו

 באיזה קפידא דלינא ניון ברירה משום לינא רבני"דמחדש
 וחוס' דש"י עפי"ד שווין דדברים וכל השליחות יהי'אופן
 ומחשובת - זה נעין יו"ט מהעונג מביא - דפ"חפסחים

 מסטשוב הגט אודוחבי"א

 דקיי"ל מה על שהקשה המהרי"ט קושיית בדבר לסימן
 בודקים דהמים קיי"ל אנן הרי ח12תה חוזרת בועליםבשני
 עמוד - לשתות. צריכה למה א"כ ואותה אותו להבאגם

מח.
- דכ"1 קידושין הריטב"א - קושייחו מחרץהמנ"ח  
 דלא מעצמו הגלגולים פוחח דהכהן בריטב"א מבוארלכאורה

 המנ"ח. דברי בטו"ט מחרץכהמנ"ח;

חלק
 משפטחושן

 דעתו לבטל מחויב היחיד בבי"ד אם מבאר קמסימן
 קפט. עמוד -להרוב.

 שם ישראל להחפארח מ"ו פ"ה עדיוח מהמשנההביא
 אולם נחנמים: עשה זלמעשה בדעחו עקביא עמדדלהלנה
 - כדבריו, עשה למעשה דגם פירשו הראשוניםהמפרשים

 אלעזר ור' נהנא רב מחלוקת דפ"ח סנהדרין מש"סהביא
 בתפילין מהו מנודה גבי ד"ז נדה מש"ס הביא בזה;שנחלקו
 נרנריהם, עשז ק"ש אי די"א יבמוח ומש"ס בחוס',עיי"ש
 והביא לנידויו חש אם חפילין זהניח שנחנדה הודקנוס בןור"א
 החוס' הביא - בגדים בקריעח מנודה גבי דנ"ט ב"ממתוס'
 צריך ע"א של נבי"ד דרק מחלק - המניח פ' רישב"ק

 דבר הביא - שלשה של בבי"ד לא אבל דעתו לבטלהמיעוט
 להמשיך הכוח הי' החלמוד דלחכמי הריטב"א מחידושיחידוש
 ת"ב בקיצור החומים דברי הביא - אחר מהוח רבר כלעל
 הג"פ ודברי להטוח רבים אחרי בענין מש"נ קנ"דאוח

 דהבי"ד דעדיוח נפ"ק הראב"ד בשם שכחנ ה' כללבכללים
 בדאמוראים שמצינו נמו היחיד נרנרי הלנה לקנועיכולים

 הראשונים. כיחיד הלכהשקבעו

- א"ע. לסכן לאדם מותר מתי קמאסימן  קצ עמוד 
 עיירוח על שצרו ננרים גבי דמ"ה עירובין מש"סהביא

 על אפילו שבת לחלל דמוחר שכ"ט סי' או"ח ומש-עישראל.
 על שבת דמחללין דע"ח סנהררין ומש"ם דמיעוטא,מיעוטא
 איהו. בד"ה דמזד נרה ומחוס' פטור, שההורגו אעפ"יגוסס
 שבת, מחללין יום מארבעים פחוח עובר על דגם בה"גודעח
 הערה הניא - תנ"ו סי' בב"י המובא מהירושלמיוהביא

 תנ"ה. במצוה המנ"ח בדברינאותה

 באר'ן הנכבשים מהשטחים נסיגה של בענין קמבסימן
 קצא. עמור - הימים. ששת במלחמת שנכבשוישראל
 איזה ומגריר מחלק הל"א מלנים בהל' הרמב"ם דבריהביא

 על חמה הכ"מ מרן דמ"ד סוטה ומש"ס מצוה,מלחמח
 ישראל ארץ כיבוש הרמנ"ם בשיטח הלח"מ לדעתהרמב"ם,

 החינוך דנרי הביא - רשוח, מלחמח הוי עממים בז' אינואם
 מהם אחד לידו שבא מי עממים ז' דבמלחמת חכ"המצוה
 חחי' לא של ל"ח על ועובר 11 נטל שיסחנן מבלי להרגווינול
 בסכנה הוא מלחמה בנל הרי המנ"ח קה2ייח - נשמה.כל
 להם להחזיר אין הרי דבריו ולפי בזה רחויה רסננה מזההרי

 חמרת בספרו רן מאיר ר' הגאון - מלחמה. מחשששטחים
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 ולהליץ רנריו לסתור מביא - המנ"ח קושיית מתרץישראל
 לא לאוין כמה איכא להערבים שטחים למסור - המנ"חנעד
 מ"ע הוא להרמנ"ן הארץ כיבחם בארצך, ישבו לאתחנם.

- המצות, במנין זה מונה אינוולהרמב"ם  במגילת ג"כ עיין 
- אסתר המגילת על מתמה הרמב-ן על שהשיגאסתר  הגאון 
 מפלפל הרי"מ החירה~י הגה"ק בשם קושיא הביארמ"ד
- הנ"ל הרי"מנדברי  לארץ רהעליה הרשנ"ש דברי הביא 
 איך הרשב"ש על מתמה - מצוה הכשר רק הואישראל
 הביא - עליה בלא ישיבה מצות לקיים א דא" כן לומראפשר
 עליה  ושממו הפסוק על מש-כ בחקתי  פ' עה"ת הרמנ"ןדברי

- טובה בשורה שדואאויביכם  סוף אגרות מחידושי מביא כן 
- תחרש שדה ציון בגללכם לכן אורי' נניאת על כ מש"מכות  
 דעתם. לחוות הרשות להם ישראל ארץ. רלגרולי שםמסיק

 ממשלח שראשי דהאידנא המצב לפי אם קמגסימן
 דינא דמלכוחא דינא לומד שייך אם דחיים אינםישדאל

 קצד, עמוד - המדינות. שאד בחוקיכמו
 נמלכי ררק למוכסק רנודרין דכ"ח נדרים הר"ן מש"כהביא
 שלו שהארץ מפני דינא דמלכותא דינא שמואל אמרעכו"ם
 אבל למשמעותו מציית שאינו מי הארץ מן לגרשויכול

 חו"מ החה"ס מש"כ הביא - שותפין. ישראל בלבישראל
- מ"דסי'  ומרברי ראבי"ה בשם בב"נ המרדכי מש"כ הביא 

 פ"ד. סי' ח-א ובמבי"ט רמ"ט סי'הריב"ש

 להשתתף לישדאל תוה"ק עפי"ר מותר אם קמרסימן
 פעם מדי נקראים המרינה שארחי ערכאות שלברזשורי

 קצד. עמוד -עמוד נפשוח. בדינילדון
- הל"1 מלכים מהל' בפ"ג הרמב"ם מרברימביא  למלך שיש 
 בפ"ו הירושלמי דבר - הארץ רשעי יד לשבררשות

 פרק ריש מבבלי שהביא האו"ש דנרי מביא -דסנהדרק
 מש"ס - להרגן רשות למלך יש לגנבים ראףהפועלים
- מה"ת שלא ועונשין מכין דבי"ד דמ"וסנהדרין  הרמב"ם 
 קנ"ו סי' כיו"ד הב"ח להסנהדרין: המלך סמנות ביןמחלק
 מלכות בק מחלק חילוקים ג' בזה שיש הרמב"ם שיטתמבאר
- עכו"ם למלכיישראל  בשלום להתפלל רק מוזהדים אנחנו 
 נראשית מדרש - מנלן המלכות ייני לחזק אבלהמלכות
 בכרי בן שבע ענין - יהודה מלך יהויקים עם נבוכדנצרבענק
 שיטת הביא - לכתחילה כן מורין אין הרמב"םלשיטת
- ט"1 ס"ק שם והש"ך קנ"ז בסי'הרמ"א  הי' הביניים בימי 
 הכל עתה כן לא הנוצרית הכנסי' עפ"י הערכאותמשפטי

 התושבים. כל לתקנת המדינהמדיני

 להיוח להשחדל תורה שומר לישדאל מוחר אםשם
 נפשוח. בדיני בערכאוחשופט

 שנעשה בחוזה ביניהם שוחפוח שעשו בשוחפיןשם.
 אחרי ללכח יכולים ביניהם סכסוך יש ואח"כבדיניהם

 דיניהם. כפי עשו שמלכחחילה כיוןדיניהם
 ליה אמר דל"ז בדכוח הש"ס בדברי הערה קמהסימן
- המחלוקח. בין דאשך מכניס אחה מחי עד לדע"קד"ג  

 קצז.עמוד
- ה' החפץ מש"כהניא  לעשות מחויינ הי' ר.ג אם מביא 

 ידברי - המניח פרק בריש התוס' דברי הביא -כחכמים
 הוה. דרב אתריה שם דמשני ר"ל פסחיםהש"ס

 ואם הדין מן א"ע לסלק הדיין יכול מתי קמוסימן
 -קצח. בשנים פס"ד לחח הנותרים הדייניםיכולים
- ר"ו סנהדרין וש"ס י"ב סי' החו"מ רברימביא  הט"ז רברי 
 דין שם אק נוטה הד'ן להיכן יודע שאינו טוען דעםשכתב

 המסלקים על זכות שמלמר משפט העין רברי מביא -עליו
 תע"ו. מצוה המנ"ח דברי עפ"י הדין מןא"ע

 החלטה הי' וכבר בזבל"א שדנו ד"ח בעסק קמזסימן
 שביניהם ההחלטה חוכן כחבו וכבר מסקנא לידיובאו

 סמך על פס"ד כחכו והנשארים אחד דיין בדחואח"כ
 יכולים תלתא מגו חדי שגם שהחנו בירוריןהשטדי

- פס"ד.להוציא  קצח. עמוד 
 הרשנ"א דבר הביא - סק"ה י"ח בסי' הש"ך מרנריהביא
- רונ ל"ה הכלל מתוך הנפרד ררוב ק-ר סי'בתו"א  הרמ"א 
 נוטה הד'ן איך שיורע טרם א"ע מסלק שהוא בין מחלקבד"מ
 דס"ל להתומים - נוטה הדין להיכן ידעו שכבר אחרונין

 פס-ר ליתן יכולים הנותרים אין כדין שלא בנסתלקראפילו
 כדי כן לעשות ינול ריין דכל מה"ר לקתה הכי נימא אימ"מ
 ראיה מניא - קמ"ז סי' החוו"י רנרי מניא - דענקלבטל
 רברי על להעיר הביא זו. לסברא ד"ג סנהדרין מש"סנכונה

התומים.

 הכל אח ומכד למכור שדוח לו שהי' מי קמחסימן
 ז"א הדביעי השוחף הי' בעצמו והוא שוחפיןלארבעה
 עצמו, הוא והרביעי החוץ מן שוחפין לשלשהשמכר

 וכשהגיע ידוע זמן עד והשאר מעות מקצח נחנווהשוחפין
 והרויח הכל אח ומכר הוא והלך המעות נחנו לאהזמן
 בהריוח חלקם השותפים תובעים ועתה ממוןהרבה
 לגמרי. המכירה בטלה המעות נתנו שלא כיון טועןוהמוכר

 ד עמוד-
 לא אזוזי ונפיק עייל המוכר אם רע"ז ב"מ הש"ס דבריהביא
- ק"צ סי' ומחו"מ לוקח,קנה  בעייל גם במלוה המותר בזקף 
- המקח. קיים אזוזיונפיק  ק"כ נסי' מחוקק מחלקת הביא 
 סיבת בין חילוק - נידו גזל הגט הוי דלא גט גביסק"ה

 מש-ס ראיה הביא - רעתה מפני השרה מכר לא אםהמכירה
 חילוק יש כסף שפיר מקרי עצמו על חונ דשטד רט"זקירושק

 לכן לי ברור לא המכירה סגנת - לא או המעות לו תבעבין
 ביניהם. לפשריראה

 הדב אח לקפח הקהלה למנהלי כח יש אם קמטסימן
 דא. עמוד - קבלחו. בעח לו שנחנומהכיבודים

 - נכיבודים חזקה ריש הוריות סוף מהירושלמיהביא
 - מצוה כרליכא גם מוכח מ"ב ס"ק קנ"ג סי' או"חוממג"א
 חזקה איכא השררות רבנל הל"ז מלכים מהל' בפ"אומרמב"ם

 ררבינו מהאי רק"ג כתובות מש"ס - שופטים פ' מהספרי-
-הקדוש - ב' סי' ח"ב המבי-ט   ר"ל סי' יו-ד הד"ט בעקרי 
 מובא בירושלמי נכברה הערה - קי"ז סי' ריבות דברישו"ת
 כה"ג נעשה אם - גמלא בן  יהושע גבי די"ב יומאבתוס'

 המשחה. בשמן שנמשך טרם אנינותובשעת

 אם הממשלה מטעם דשיק בלי יין שעושה מי קנסימן
 לקדש מוחר ואם דמלכוחא דינא מטעם היק לקנוחמוחד

 רב. עמוד - בעבירה. הבאה מצוה מטעםעליו
- דדמ"ד בעניןמאריך  דכ"ח נדרים הר"ן דברי מביא 
 לגרש להמלך רשות שאין דמוקרטי בשלטון רנריו לפימסתפק
 - דיכ גיטק רי"ד התוס' - ידועים באופנים רקמהמדינה
 אק בעבירה הבאה מצוד - הדינים על מצווין נח רבניהטעם
 לא נדרבנן - משום בר"ה ד-ל סונה התוס' דברי לפיכאן
 קושיית טעם בטוב מתרץ - בעבירה הבאה מצוהשייך

 לפני - היום בקידחם מצרים יציאת בענק דהלא בהאהמנ"ח
 לשיטת - האיסור יתוקן לא וגם העבר על שיך לאעור

 נן. לעשות נכת דלא סיים מ"מ איסורא, ליכאהגר"א



 ענינים ותוכןמפתח

 ספרים מוכר משמעון ספרים קנה ראובן קנאסימן
 שלחם ושמעון הטפרים דמי לו ושלח ישראלבארץ

 באחריותן חייב שמעון אם בדרך נאבדו והספריםלארה"ב
 רר. עמוד-

 קונות מעות תורה דדבר יוחנן דר' מימרא ד"מ ב"מבש"ס
 יש - משיכה דוקא צריך ומדרבנן קצ"ח סי' בחו.מוכ"ה
 המוכר בביח או באחסנה אם הספרים הי' מקום באיזההבדל
 זכה שלוחו ע-י דנם מחרש קמ"ה סוס"י בח"ב המבי-ט-

 הלוקח של שלוחו להיות יכול בעצמו המוכר ,אפילוהלוקח
 בראר ובפרט הלוקח של השליח הוא דהראר לומר 'שלכן

 הקונה דביחיר מחדש - שליחות בחורת להיות שיכולישראל
 הש"ס דברי עפ-י משיכה בלא במעות קנה לעצמוספרים
 תודה דין על דברידם דעמידו פרקים גארבעד דפ"דחולין

 הלוקח. קנה לקידח2 ביין ברמ"א קצ"ט סי'ומחו-מ

 על ניתוח לעשוח ישראל לבח מוחר אם קנבסיכ,ן
 אין אם הבחורים בעיני חן לישא נאה שחהי' כדיחוטמה
 רה. עמוד - בעצמו. חובל מטעם איסורבזה
 פוסלץ בכהוים הפוסלים דמומים רכחובות ממשנההביא
 בשו"ת - ארוך חוטמו בבכורות איתא כהנים ובמומיבנשים
 ארוך חוטמה שהכלה מסני שידוכין לבטל בענין ר"כ סי'חוו"י
 - בעצמו חובל משום בי' ליכא לצורך שהוא דכל מביא-

- שכ"א סי' יו-ד נ1רבאבנ'  הרפואה חכמת נתפתחה בזמנינו 
 הבנות שבת ממשנה הביא סכנה בנרר אינן חיצונייםוניתוחים
 לנזמים מקום ליתן האזנים לנקב שהתירו הרי בחוטיןיוצאות
- לצורך, מקרי לייפות דכוונה חובל משום כאןואין  מביא 
 ע"ה רבינו שמשה אמרינן לא מדוע שבש-ס תיקו בעניןהערה
 אלקים בבית המבי-ט דברי מביא - יתרץ הוא התורדמקבל
 הספר. שבסוף בהליקוטים לר קרושת ומספר ט'פרק

 במצב שנמצאח מהנערה אקטואליח שאלה קנגסימן
 לנשימה מכונה ע"י חיה והוא 8וז01]( מרמיטה שנתשל

 קבעו והרופאים קשים יסורין סובלת היא[810[1ק5"ן!
 המכונה ממנה לקחח מותר אם למחלחה תרופהשאין
 המוח החשח ז"א הקשים מיסוריה לפדוחה מיחתהלקרב

 רז. עמור - חמלה.מתוך

 תרופות לתת מחוייב הרופא אם א( בזה: נקודות כמהמבאר
 שעה החיי את מאריך שהוא אעפ-' מסוכן לחולה אולנוסס
 לחולה לתת לרופא מותר אם ב( קשים, יסורין לו גורםמ"מ
 את הוא מקרב עי"1 אבל יסורין ירניש שלא תרופוחנואש
 מיסוריו. לחלצו כד' התרופות החולה מן לקחת מותר אםקצו.
 טעם; בטוב הנמרא דברי מבאר דע"נן סנהררין מש-סהביא
 להציל מחוייבים אם בענץ רל"ז סי' מנחה בקומץהמנ"ח
 בפיהמ"ש מסנהדרין בפ"ר הרמב"ם - לדעת עצמוהמאבר
- של"ט סי' יו"ר - הרופאחיוב  מגלדין אלו בפרק הר"ן 
 סי' בתשובה החת"ס - ולמתנה נט ליחן כחי הוא הרינוסס
- המת הלנת בעניןשל"ח  חיים בין הכעביל נבול בענין 
-למוות - ש"ל סי' באו"ח הדמ"א   דופאים הנדת גפי 
 הנשימה להחזיר חדשות תחבולות עכשיו להם ישמומחים
- סק"ו מ"ז שכ"ח סי' או"ח הפרמ"נ - נפסקהשכבר  
 שנותנים התרופות שלכל והוכחות בראיות הרבהמאריך
 הרופא על והאחריוח מזיקוח לואי חופעוח מתלוותלחולה
 צריך ולכן החרופה, לו ליחן או כך להניחו אם עדיף מהלשקול
 ובץ קצו אח מקדבין היסורין לפעמים כי הצדדים שנילשקול
 כלום נרם ולא השמים מן עליו שננזר מה יהי' כך וביןכך

- דמו"ק בפ"ג הנבורים שלטי - מיתתולהחיש  בין מחלק 
 הביא - הנוסס. לחולה טריפה בין החילוק - לעשייהנרמא

 שיכופו יה"ר - הקדוש רבינו נבי רק"ר כחובותמש"ס
- ר-מ נדרים הר"ן -חחתונים  ר"י נבי דפ"ר ב"מ בש"ס 

 רבי גב' די"ח ע"ז מש"ס - נפשיה ונח עליה רחמי רבנןבעי
 את ואך הפסוק על נח פרשח ת עה- בתוס' - תרדיון בןחנינא

 אדרש לנפשותיכםרמכם

 הלב. השחלת בענין דיוןי2כו

 בתרופוח להשתמש לו מותר אם חרדי ברופאו2ם.
 סכנה. בו שאין חולי על נסיון בבחינח עדיין שהןחדשוח

 וגדולי מלאכוחית הפלה בענין רחב ביאור קנדסימן
 אח להחיר בזה מטפלים ומשפט חוק ואנשיהרופאים
 דעח בפומבי להחריע וצריכים הנורא הרצחמעשה

-חוה"ק.  ריד. עמוד 
 מה"ת הו' ל"2ראל עובר המתת א( בזה: נקודות כמהמבאר
- החוס'.לשיטת  עפ"י להרמב"ם האם של פקו"נ במקום ב( 
 במקשה רק העובר להרונ אסור הלוי והנר"ח הווב"יהבנת
 ההפלה וע"י חולנית שהאשה ובמקרה רודף מטעםלילד
- עובר. משום איוה שהחלאת כיון אסור נ"כ להצ'להיכולים  

 את להרונ מותר פקו"נ של מקרה בכל אחרונים שאר להבנתג(
 סכוה בלא אפילו האם של ביסורין נם יעב"ץ ולהגאוןהעובר
 קודם אחרונים כמה לשיטת ד( - להמהרי"ט. נ"כוכן

 בעלי בנים ילדה כבר שהאשה היכא ה( - מ,חר. יוםארבעים
 'ום ארבעים קודם רק ההפלה להתיר מקום שום איןמומים
- חכם. שאלת לעשות יש לההורים צערבמקום  באשה ו( 
 אסור מום בעל ויהי' לקוי במעיה שהולד קובע שהרוסאהרה

 מעשה לעשות אסור מומים לבעלי נם כי העובר להפילבהחלט
-רצח.  יום. מארבעים פחות של הריק על שבת לחלל מותר 

 בטיפול ההורים נוחיות משום הפלה מעשה שכל-והמסקנא
 להתריע ומחוייבים ראשונה ממדריגה רציחה מעשה זהילדים
 לסמוך ולא חכם שאלת לעשות צריכים פקו"נ ובמקום זהעל

 הרופאים. הכרעתעל

 הפלה לעשות מותר אם ישראל ברופא קנהסימן
-לנכריח.  לרפואה ספר בבית בחלמיד וכן רכא. עמוד 
 הפלוח לעשוח לו מותר אם החולים בבית עבודתווהתחיל

 רכא. עמוד -לנכריוח.
 נח דבן הל"ד מלכים מהל' בפ"ט הרמב"ם רברי אתמביא
 פר בראשית רבה מדרש - עליו נהרנ אמו במעי עוברשהרג
 בד"ה רנ"ט סנהדרין תוס' - שליח ע"י אפילו כתבל"ד

 דהשליח היכא שליחות מטעם - עור לפני בענין -מידעם
 - חיובא בר עי"1 מקרי לא מ"מ עור לפני משוםעובר

- צ"ט סי' מהרי"טתשובת  שנחעסק הרמב"ן בשם הביא 
 דבגמרא כן לומר אפשר איך מאוך תמוה לנכריתבהפלה
 עור לפני בענין מפלפל - העוברין על נהרנ דב"נמבואר
- בעכו"ם בזה ליכא ערבות לי' דשכיחהיכא  דברי הביא 
 דברי הביא - להפרישו צור ליכא דבמומר קנ"א סי'הש"ך

 לא עוד לפנ' על יעב,ד 1את שיעשה מ. דגל דהיגאהמשל"מ
- לי' שכיח תומקרי  ד"ז בערכין השטמ"ק דברי הביא 
 ס" שמואל האמונת שיטת - נפש פקוח ספק מקרידעובר
- עור לפני שייך לא מוחר דלישראל היכא רכלי"ד  העיה 

 קפ"ה סי' חוו"י תשובת הביא לבסוף הנ"ל ב"מ התוס'בדברי
 בממונו או בנופו במסייע דוקא מסייע משום ליכאדבמכירד

- לו במוכר לאאבל  המהרי"ט הנ"ל; מהרי"ט חשובת ברברי 
 תלמיד דאיזה לומר סברא ויש צ-ט לסי' צ"1 מסי' א"עסותר
 בשום לקולא לצדד היסוד כל נסתר לכן לספרו זה הכניסטועה

 בהחלט. לאסור יש ולכןאופן



 ענינים ותוכןמפתח

 שנחעברה לחמשים קרוב בימים באה נאשה קנוסימן
 נו8010ת410 ידיה הדדיון מזה שהולד קוכעוהרופא
 זאח האשה שמעה וכאשר המשפחה על למעמסהויהי'
 כדי והרופא מאוד ונחלחה שחורה המדה עליהגברה
 כך, והוא נסיון לעשוח רוצה הדיאגנוזה בודאוחלקבוע
 שיצא בטדם הולד ימוח הוא כן שהאמח ימצאכאשד

 רכד. עמוד - העולם.לאויר
 בסנהדרין רש"' שיטת מבאר מקורות מעוד זו בשאלהמארך
 להצלת העובר לחתוך רמותר לילד המקשה אשה גב'דע"ב
 הוא נפש לאו עולם לאויר יצא שלא ומן רכל פירש"'האם

 העובר לחתוך מותר דלהג' וש"נ רוצח מהל' בפ"אוהרמב"ם
 לאו דעובר ס"ל הרמב"ם דגם מבאר - גרודף שהואמפנ'
 רברי - חברו בממק עצמו המציל ענין מביא הואנפש

 דבר לך דאין חיצונית בר"הא מצא דהר"ח שכתבהרמב"ן
 בשו"ת - וגזל שפ'"ך מע"ז, חוץ נפש פקזח כפניהעומד
 מות סגנת שיש במקום להקל שגתב ע"ב סי' ח"גאחיעזר
 רת"ם ר,פאים שני אם רק להחמיר המסקנא -להאשה
 שתצא חשש יש אם וגם להאשה סגנה באמת שישיקבעו
 לב על לרבר וצריגים לרון מקום יש גדולה סכנה זהמדעתה
 מגש"ג וגו' מישראל אחת נפש המקיים וגל להרגיעההאשה

להיפך.

 נלילה. פדוזנול לכחונ מוחד אם או"ח( )בחלק לגסימן
 מט. עמוד-

 ד'נא בבי אלא פרוזבול כותבין ראין דל"1 גיטין מש"סמביא
 במסקנא שמיטה מהל' פ"ט וברמב"ם - דנהרדעארסורא

 אפשר. אם לתהר ישדלגתחילה

 טעותתיקון
 והריטב"א, המחחלח בפסקא טעוח נפל ו' סי' ח"אנספרי
 "שהקיל". בטעוח נדפס "שהחמיר" להיוח שצדיךבמקום

 ה' בהיכללזכדון
 גדולים בת הכבירים במעשיה המפורסמת ה' יראת חיל, אשת וחשובה גדולהאשה
 הרבה פעלה אשר בפולין רלבוב קרתא מיקירי לרוחה פתוחה הי' ביתה אשרוטובים
 קדה"י על נהרגו ואבותיהם הגוים בין שנטמעו ישראל ילדי להצלת נפשבמסירת
 מוהר"י הרה"צ בת ע"ה גוטווירטה חנה מרת הצרקת ה"ה הנורא השואה בימיהי"ד

 זצ"ל. מזיריטשובאייכענשטיין

 ברוך זכרהיהי
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5.8 
 ר פס

 דתשדבותשאלות*

 י " ב א ת יב
 שלישיחלק

 לשואלי להשיב תורתו במאור עיני להאיר השי"ת חנניאשר
 הש"ע חלקי בארבעה שונים בענינים הלכה זו ד'דבר

 יהודה באלפיהצעיר

 ליעבעס אייזיקיצחק
 יארק נוא החופ"ק ולבוכ כגריידינג ומלפנים כיטאםאכד"ק

 ד?, דוב מררני מו"ה בהרב ב'?קאמין, אנד-ק ד? 'עקב אגרהם ה:-מ עט-ר מו"ר ?א"אבן

 ה:און ש? בתו בו 'וזעפאף, אבד-ק ר? אריה הי'ם בה:-ם ז"ל, ז?אטשוב ראבר"ק יהה2עבה:"מ
 איש איעזרטוה"ר

 הרץ"י
 א'ש ה?וי יצהק רב:ו הלוים :שיא סאוה-: ה:און בן זא?אזיץ, אבר-ק

 האמבור:: אגד-ק זצ-?יערץ"ן

_ 4 4 4 -

 יארקנוא

 לפ'ק תש"משנת



 ע"י לאוריצא
 פולין" קדושי זכרון"כ~רכז

 אשדוד 3620תיה
 08-8660821טל':



הקדמה

 פרושות כפי - בתורה. הבוחר ה'2:,טכ!
 מלך לפניך אני מודה בתפילתהשמימה

 רחמיו ברוב וקיימתנו שהחייתנו על וקייםחי
 חלק אבי בית שו"ת זה ספרי לראותוחסדיו
 והכל עולם לאור יוצא בתוה"ק עמלי פרישלישי
 זו ד' דבר לשואלי להשיב שברכני יתברךמברכתו
 להכין ובלככינו כפינו ד' חנני אשר כפיהלכה

 לבעיית פתרונים למצוא יתבדך בתורתוולהשכיל
 בההתחדשות הזמן תנאי לפי המסובכותהזמן

 והודות בפעם, סעם ומדי ויום יום מדיהטכניקה
 החלקים שני אבי בית וספרי שזכיתי החסדלד'

 היושבים הרבנים בחוגי ונתקבלו נפוצוהראשונים
 נתקבלו הלומדים בחוגי וגם למשפטכסאות
 מדרשא ככי מתכדרין ומילי ואהבהבהערצה
 מוצא באין קצד בזמן הסטרים משוק אזלווכבר

 מכתבי המון קבלתי השי"ת ובעזרתלקנותם,
 והערות הערות הרבה וגם ספרי על ותהלהברכה
 ובהרבה יתירה בחיבה למד ולומדי מרבניםקבלתי
 אבי הבית דברי מובאים וירהוניםספרים

 אם חכמים, תלמידי בפי מתאמריןושמעתתא
 הגעתי לא כי ערכי מך את ידעתי גם ידעתיאמנם
 לתלמידי ובפרט לרבים הלכה לפסוק זולמדה
 ונתנו הרבינו בענוותם אשר בתורה גרוליםחכמים
 מסוככות שאלות לפתור עמי להתייעץ כיעיניהם
 שקשה והאי-נורמליים הסואנים החייםמתנאי

 שמעתתא ולאסוקי תוה"ק לקדושתלהתאימם
 להלכה האחרונה המסקנא לדעת דהלכתאאליכא
 ובדברי בש"ס ויגיעה עמל לאחרולמעשה
 בן מהר"י גאון האי הרב הראשוניםרבותינו
 שהציגו והטור הרא"ש והרמב"ם הרי"ףברזילי
 על המורים ימצאו למען פסוקות הלכותלפנינו
 לדלות חפצם למחוז המוביל הדרך אחנקלה
 לשואלי להשיב התלמוד ים מעמקי יקריםפנינים
 קרמאי גאוני שקדו כך כל הלכה, זו ד'דבר

 להם להכין בישראל הוראה מורי ולתקנתלטובת
 ואחריהם יעשון, אשר והמעשה בה ילכוהדרך
 התורתית היהדות שמי את המאיר הכוכבעלה
 ירם על והחזיקו בתראי גאוני דבותינוה"ה

 הלא הוראה בדרכי נתיבות לפלס עודוהוסיפו
 הפרי והש"ך, הט"ז והרמ"א, יוסף הביתהמה

 המודי בידי היה )מקובל דעת והחוותמגדים
 בגדד עוד נכנסו והחוו"ד שהפרימ"גהוראה
 להשלחן המטעמים הושלמו ידם ועלהשו"ע
 הזה היום עד ודור דור בכל ואחריהםהערוך(
 תשובה בפתחי העוסקים תורה גדולינמצאים
 דין ולהוציא בישראל, הוראות המורים עללהקל
 כפוסקים ככר הנמצא לרין ראיה להכיא אוחדש
 קושיות ידי על בהלכה ספקות להתדתאו

 ולא הכי בגמרא מדמשני הגמרא בדבריודקרוקים
 הטוסק עם דהדין מינה שמע אחר באופןמשני

 רק נמסר זה חרש, וכלל חדש דין לנושהעלה
 דרך אין האחרונים לגדולי אבל הראשוניםלגדולי

 ופסקים דינים להוציא הכוח ואין ובטוח נכוןזה
 וכגמרא, כמשנה ודקדוקים קושיות פי עלחרשים
 כמלאכים להראשונים רק היה זה רשותכי

 טעם בטוב ההלכה את ולקשט להדרולהאחרונים
 וכדומה, דרבוותא בפלוגתא ולהכרעה הגיוןומיטב
 אין רבנן תנו איתא דק"ל בתרא בבאובש"ס
 ער מעשה מפי ולא למוד מפי לא הלכהלמדין

 שאם הרשב"ם ופירש למעשה, הלכה לושיאמדו
 טעמא מסתכר ואמר לימודו דרך הרכלומד
 שמא הלכה משם למדין תלמידיו אין חכםדפלוני
 טעם ויראה יותר ידקדק מעשה לידו יבואאם
 יכשל שלא היראה כי דמילתא וטעמא כדכראחר
 דין למעשה הדין הכרעת בשעת הפוסקשירא
 בש"ס ההלכה מקורות לתוך חורר לעיוןגרמא
 תורה של לאמיתה ההלכה להוציא ובהיקףבהבנה
 להלכה מסקנה לידי לבוא אפשר אי זהובלא

ולמעשה.

 רב" "מעשה לומר חז"ל בטי131רגלא
 מעשה רכ"א שבת בש"סכמבואר

 החכמים וגרולי רב. מעשה רקכ"ו ולקמןרב
 ת"ח כשמוש מאוד הרבו הראשוניםבדורות

 אחר ולעיין להסתכל גדול בזדיזותומדקדקים
 במעלה והקרימו המעשים פרטי בכלרבותם
 לה וילפינן מלימודה יותר תורה שלשמושה
 שפט בן אלישע פה מדכתיב ר"ז ברכותבש"ס
 ומובן ג(, ב, )מלכים אליהו ע"י מים יצקאשר



הקרמה

 ללימוד במעלה קודמת שהשמוש דאעפ"יממילא
  השמוש כי לשמוש, בזמן קודמת הלימודמ"מ
 אליבא שמעתתא לאסוקי אלא אינו חז"לאצל

 ממולא שכבר למי כך יאות לא וזהדדלכתא
 ויורד התורה פינות בכל וברעת ובתכונהבחכמה
 לפניו, הנעשים המעשים בכל רבותיו דעתלסוף
 השימוש תועלת מאוד גדול לו אלה אשרלאיש
 להישען מרבותיו הקבלה את גם לחכמתולצרף
 לכלל עדיין הגיע שלא מי אבל בהוראה,עליהם

 מעט לזה השימוש התורה מידיעת ריקה ונפשוזה
 על הבוטחים ולבל להפסד קרוב אדרבההתועלת
 להבין שלמה דעתו שאין מפני רבותיו מפיעדותו
 מילתא ומדמה רבותיו אצל שדאההדברים
 רייק דלא כיון לדני כאוכלא להדדי דדמילמילתא
 ר' להגאון ועיין רבותיו, מפי שמעתתאוגמיר
 בהקדמתו הגר"א תלמיד מווילנא בערישכר

 מנהגי שכיר פעולת ספר בעהמ"ח רבלהמעשה
 הכתוב שנתייחד במה  לפרש שכתב ז"להגר"א
 ירי על מים ביציקת אלישע של השמושענין
 עבדות כל הכולל אחר בשימוש ולאאליהו

 בש"ס דאמרינן עפי"מ לרבו עושהשהתלמיד
 דברים לשלשה תורה דבדי שנמשלו ר"זתענית
 ת"ח אף הגדול את מדליק קטן עץ ועץ, ומיםאש

 גדול אדם אין ומים הגדולים, את מחדדיםקטנים
 תורה רברי כן מים השקיני לקטן לומרמתבייש

 ומה אחד פדק למדני לומר מתבייש הגדולאין
 דברי כך מתבלע בהן לשוט יודע אדם כשאיןמים
 בהן ולהורות בהן לשוט יודע אדם אין אםתורה
 של בשבחו לרמוז שבא וזה מתבלע, שהואסוף

 ברוחו שנים פי והי' שבתלמידיו הגדולאלישע
 מים שיצק רבותיו את המחכים תלמידשהי'
 להתגדל נאה ולו אליהו ע"י תורה לרבריהרומז

 ועתה יעו"ש, מלימורו יותר השימושבמעלות
 הוא הלא מלכים "שלחן" לפנינו ערוךשכבר
 לידע לדורות הנכתב המטעמים בכל ערוךהשלחן
 דב מעשה זה הרי התורה דיני בכל להתנהגאיך
 לכן למעשה גם אלא להלכה רק לא שנכתבכיון
 לומדים כאשר לכן דב, מעשה ממש זההרי

 שפלסו הראשונים רבותינו בדברי גם בעיוןהש"ע
 רב מעשה זהו והגמרא המשנה בדבדי נתיבלנו

 היום כל התורה עפ"י להתנהג איך אדם כלשידע
 הדרך ד' לעם להורות המורה ועל ערב ועדמבוקד
 רב" "מעשה עפ"י יעשון אשר והמעשה בהילכו
 הש"ע.של

 להבין דשמיא הסייעתא בזהרה31יקר
 והאמוראים התנאים דבריולדשכיל

 רבותינו דברי לרבות וגם והגמרא המשנהחכמי
 שמימיהם הפוסקים דברי וגם הראשוניםגדולי
 שלמה תורה המה דבריהם וכל בצמא שותיםאנו
 כמו רק לנו אין שבכתב תורה בפירושוכמו

 כפי וגמרא המשנה בעלי ז"ל חכמינושפירשו
 רבינו משה עד הראשונים מהמקבליםקבלתם
 אין והגמרא המשנה חכמי בהבנת כן כמוע"ה
 חז"ל בהבנת הראשונים לנו שפירשו מה רקלנו
 והאמוראים התנאים כוונת לתוך שירדו המהכי

 ותלמיריהון דרבנן מדרשא בבי בפומייהוומרגלא
 נותנת שהנשמה דכשם העה"ש בשם להומטו
 פה שבעל התורה כן כמו האדם בגוף חייםרוח

 ישראל וחכמי שבכתב בתורה חיים רוחנותנת
 בתורה חיים רוח ונתנו יפה פירשוהאמתיים
 יתירה נשמה הפיחו האמת וחכמי פהשבעל
 הרוח ענקי ישראל וגדולי בפדד"ס, התורהבהבנת
 הקבלה מהשלשלת היו המה והאמוראיםהתנאים

 דתורה על בתים הבעלי היו והם רבינו משהעד
 מציעא בבא בש"ס כדמצינו ההכרעה כוחעם

 שכבר הש בשמים לא יהושע רבי שהשיבדנ"ט
 להכרעת שהוצרכו וכמו סיני מהר תורהנתנה
 בהפלוגתא דפ"ו מציעא בבא נחמני בררבה

 ספר בהקדמת בזה כדאיתא דרקיעשבמתיבתא
 בשבת הגמרא דברי שם שביאר מרדכילבוש
 שעלה בשעה לוי בן יהושע דרבי במאמרדפ"ח
 הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו למרוםמשה

 לקבל להם אמר בינינו אשה לילוד מהרבש"ע
 אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה וכו' בא התורהאת
 הארץ בכל שמך אדיר מה אדוננו ד' תפקדנוכי

 הקב"ה ליה אמר השמים, על הודך תנהאשר
 לפניו אמר וכו' תשובה להם החזירלמשה
 לא בה כתיב מה לי נותן שאתה תורהרבש"ע
 שרויין אתם עמים בין אחרים אלהים לךיהיה

 קנאה תגנוב לא תנאף לא תרצח לא ע"זשעוברין
 הודו מיד ביניכם יש הרע יצר ביניכםיש

 ידעו לא וכי מובן אינו ולכאורה ע"כ.להקב"ה,
 שכתוב מה משה של תשובתו לפני גםהמלאכים
 משה להם חידום ומה שאלו מה ידעו ואםבתורה
 קיבל קנינים דשני לומר יש אכן בתשובתו,רבינו
 עצם א( מסיני, קבלתה עם בתודה רבינומשה
 התורה על בעלות ב( ומשפטים, וחוקיםמצות

 מצות את לא והמלאכים הלכותיה פסקילהכריע
 המצות הוא להם שלא ידעו כי בקשוהתורה
 התורה על הבעלות אלא התורה ומשפטיוהחוקים
 ולזה אצלם, ישאר שזה בקשו הדבריםלהכרעת
 מה השמים על הודך תנה אשד באמרםכוונו
 לשון תפקדנו כי ארם ובן תזכרנו כיאנוש



הקדמה

 להם ענה ולזה התורה על בעלות היינופקידות
 שייך שלא שמכיון בתשובתו ע"ה רבינומשה
 יכולים אינם למעשה שבתורה המצות קיוםאצלם

 כיון להכרעה הבעלות עליהם לקבלומסוגלים
 לו שיאמדו עד למוד מפי הלכה למדיןשאין
 אצלם. שייך אינו וזה למעשההלכה

 תורה לומדי וגדלו עלו אלו בימינוב:"ה
 במדה ראש למעלד והכולליםבהישיבות

 יותר הצליחו לא כתיקונן דיו שהשנים בזמןשגם
 הגדולים של רוחם מפרי הספרים לזהוהעד

 עם התורה עם את שהעשירו הללוהצעירים
 לגמרי ושונה למופת, עד ובגדלות בגאונותהספר

 התורתית דגאוניות של וההשתלמותהדתפתחות
 והמדעים, החכמות של וההשתלמותמההתפתחות

 הלא התבל מדע של ודהתפתחות דהשתלמותהרי
 ודור דור שבכל החכמים שעושים צעדיסהן

 ידעו שלא מה ומדע בחכמה להשיגקדימה,
 שלא מה דטבע בסתרי כוחות לגלותהראשונים

 הוא כן לא לפניהם, להקודמיםנתגלו
 חתומה התורה בתורה וההשתלמותבההתפתחות

 בש"ס כדאיתא צרכה כל וגמורה שלמהנתנה
 למשה נתנו כולם וגמרא משנה מקרא ד"הברכות
 תורה דקדוקי למשה הראה והקב"המסיני,

 לחדש עתידין שהסופרים מה וכל סופריםודקדוקי
 כן ואם די"ט מגילה בש"ס כןכמבואר

 לא היא התורה בידיעת וההשתלמותההתפתחות
 רק להתפתחות, בזה איפוא צריכהשהתורה
 לבוא ולהשתלם להתפתח צריכים תורהשלומדי
 השיגו שכבר מה להשיג ההשגה ושלימותלתכלית

 התורה מקבלי ידעו שכבר מד ולדעתהראשונים
 ישראל חכמי כל עבודת היתה וזאתהראשונים,
 אותה להבין התורה בידיעת להשתלםהקדמונים

 כמו ושלמה גמורה בידיעה ועומק רוחבבכל
 עבורת להיות צריך וכן בשלימותה מסינישנתנה

 ולדעת הראשונים שהשיגו מד לדשיגהאחרונים
 תמיד חתרו זה את רק הקדמונים, ידעו שכברמה

 כבשום שלא ודרכים נתיבות לפלס הדורותגדולי
 ידעו שכבר מה לדעת שמלפנידםהראשונים

 מה חז"ל של מסתורין לגלות דקמאיקמאי
 הלשון ודקדוק יתירה תיבה תחתשהסתירו
 כי להראות לספיקות וראיות מקורים מזהלהוציא
 תמיד והכלל באורייתא רמיזא דלא מידיליכא

 מן אסוד חדש סופר החתם דגאון שלהאימרא
התורה.

 הגדול התסרון על פעמים כמה כתבנוכבר
 הזניחו ישיבות ראשי שגדוליבימינו

 בני את ללמד למעשה הלכה לימוד אתלגמרי
 המטרה את להחטיא שלא גיבורים קשתיהודה
 מאורי אתם הלא ערוך בשלחן בהלכה אובדין

 להעמיד האחריות עליכם הלא העדה עיניישראל
 גם אך גרידא בתורה בגדלות רק לאתלמידים
 לגדל העתיד דור את נטשתם מי על הוראהגדולי
 להם לדודיע הוראה מורי רבנים לפניהםולחנך
 יורה מי יעשון, אשר והמעשה בה ילכוהדרך
 להם יתיר מי שמועה לה יבין ומי דעהלהם

 ויכשיר יבנה מי נשים, שאלות יפסוק מיספיקות
 התורה, מבוע מי על הצאן את ינהל מימקואות

 ממשיכי העדה עיני הדור גדולי של התפקידזהו
 מטעמים מיני בכל השלחן לערוך הקבלהשלשלת
 הוראות מורי רבנים להם ולהקים הבאיםלדורות
 הכלל של החיים הרוח המה כי ושוחטיםדיינים
 תעודת הדורות בכל היה לפנים הדת, בחייישראל
 להדגיש ללמדם לחנכם העם אל לדבר בעדתודרב

 עליהם לחבב שבתודד המרגליות אתולהבליט
 על נפשיים געגועים בקרבם ולעורר ומצותתורה
 בהם ולהשריש דוחם את לחוק דמדומם,דעבד
 נביאי שחזו כמו מזהיר בעתיד ובטחוןאמונד
 לנו אין כי זה כל אבדנו בעוה"ר ועתהישראל,
 אין אבל ישראל, בית המון עם משותפתשפה
 באזני רע זה כי וד"ל, המתאוננים מן להיותדרכי
 תורה בני סבא ישראל שארית על אבלה'

 אומר אני ואין עבורם לדאוג אנחנומחוייבים
 חלילה ישראל בית המון כל על לדאוגשאין
 לנו וחביב יקר ישראל מבית יהודי כלותלילה
 זה כי מזה לדבר המקום כאן אין אבל עיןכבבת
 איך עצה לטכס וצריכים מאוד נכבד ענין כןגם

 כיון אבל ישראל, קדשי ולכל לתורהלקרבמ
 לעורר לנכון מצאתי תורה לבני רק הוא זהדספרי
 הענין כי זה על ולהתריע התורה עולם לבאת
 וקדוש.יקר

 גדול דתלמוד ד"מ קידושין בש"סד3מ(בינך
 המובן מעשה, לידי מביאשהתלמוד

 לברר בידו בתורה ועמלה לימוד ידי דעלבזד
 כדי דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקיוללבן
 המצות מעשה ולקיים ולעשות לשמורשיוכל
 הקשו הנ"ל קידושין ובתוס' וכתיקונן,כהלכתן
 לידי מביא שתלמוד גדול תלמוד אמרינןדהכא
 יוחנן רבי אמר די"ז קמא בבא ובש"סמעשה,
 והא התם ופריך אמרינן, לא לימד אמרינןקיים
 אלמא מעשה לידי מביא תלמוד גדול מראמר
 פירכת ניחא מש"כ ולפי גדול, דמעשהמוכח
 מעשה לירי שמביא גדול לימוד דמדקאמרדגמרא
 הלכה שמברר גדול כזד לימוד דוקאמשמע



הקדמה

 למעשה הלכה שאינו לימוד סתם אבללמעשה
 לימד יותנן דבי קאמד והתם ממעשה גדולאינו
 לימוד דכל משמע לימוד סתם על קאי אמרינןלא
 הא למיגמד הא משני זה ועל ממעשהגדול

לאגמורי.

 מסכתא גלי דוד איתא דנ"ג עירוביןר1:~ט"ס
 כתיב בדוד מסכתא גלי לאושאול

 בכל כתיב ובשאול וישמתו יראוני יראיךביה
 קטן מועד בש"ס נמי ואיתא ירשיע יטנהאשר
 דוד זה תתכמוני בשבת יושכ העצני עדינודט"ז
 דהלכתא אליבא שמעחתא אסיק דדודמבואר
 שאול ועל וישמתו יראוני ידאיך עליוונאמר
 נאמר דהלכתא אליבא שמעתתא לו עלתהשלא
 מזה השכל והמוסר ירשיע יפנה אשרובכל
 מעולם תטא שלא נעד שנה כבן המלךדשאול
 עליו נאמר מקום מכל דכ"ב יומא בש"סכמבואר
 קומות עשר של וק"ו ידשיע יפנה אשרובכל
 תורה תורתו להיות להוראה מגיעים לאראם

 ירשיע בבתינת בזה הארם עדיין ולמעשהלהלכה
 לומר תלמוד הזה בצער לי מה הדיין יאמרושמא
 י"ט( ב' הימים )רבדי המשפט ברברועמכם

 אלא לדיין לו אין ד"ו סנהררין בש"סכדדדשינן
 לירא לדיין לו אין ופידש"י רואות, שעיניומה

 רואות שעיניו מה לפי אלא הדין מן עצמוולמנוע
 לא ושוב ולאמיתו לצדקו להוציאו ויתכויןלידון
יענש.

 ואחיתופל רואג גבי דק"ו סנהדריןר2:~ט"ג(
 איה הפסוק עליהם יצחק רבידדדש

 )ישעיה המגדלים את סופר איה שוקל ואיהסופר
 איה שבתורה, אותיות כל סופד איה י"ת(ל"ג
 איה שבתורה, וחמודים קלים כל ששוקלשוקל
 הלכות מאות שלש סוטר שהיה המגדליםסופר

 איתא ולהלן וכו' באויד הפורח במגדלפסוקות
 סברי הוו לא ואתיתופל דדואג משרשיא דביאמר

 להו סלקא הוה דלא ובמסקנאשמעתתא
 ליראיו ד' סוד דכתיב דהלכתא אליבאשמעתתא
 שלא להו סלקא רלא ופירש"י י"ד(, כ"ה)תהילים

 הלכה דלקבוע בזה הרי כמותן, הלכה לקבועזכו
 לזה זוכה אדם כל ולאו ליראיו ד' מסודהוא

 דדרשינן ואחיתופל כדואג גרולים לאנשיםדאפילו
 ואעטי"כ שבתרה אוחיות כל סופד איהעלייהו

 דלזה דהלכתא אליבא שמעתתא להו סלקאלא
 שהתפלל וזה לידאיו ד' מסוד מיוחד זכותצדיכין

 מילתא דאימא רעווא יהא דל"ח בביצה אבאדב
דתתקבל.

 פחרון למצוא שיגעחי בעח חמידהשתדלתי
 מקור למצוא שקשה מחודשלדין

 באורייחא רמיזא דלא מידי דליכא וכיוןבגמדא
 והלכה הלכה ובכל אחר במקום נמצא הרמזאבל
 מעיינין כאשר מקום מכל טובא השכיחאפילו
 בטעם חדש רבר המעיין מוצא הדיןבמקור
 טעם בטיב ההלכה לקשט יודע זה ידי ועלהמצוה
 חיים ר' הגאון שפירש כמו הגיוןומיטב

 על אבוח מסכח על בפירושו ז"למוואלאזין
 עח בכל ירווך דדיה הפסוק על חז"לדרשח
 מה לדד חורה דברי נמשלו למה כ"ט( ה')משלי
 חלב בו מוצא בו ממשמש שהחינוק זמן כל זהדד
 מוצא בהם הוגה שהאדם זמן כל חורה רבריאף
 כמו זאח לדבוח וגם דנ"ד( )עירובין טעםבהם
 אף חלב ממנו מוצא והחינוק בשר שעצמוחוהדד

 להוציא יכולים סוכה מדין למשל כןהחורה
 כמה הדאוח לפי שאף וגם עגונה, להחירמסקנא
 לנו נהוגים ואינם נצרכים שאינם נראיםרינים
 אחר דין ללמוד יכולים כי הוא כן ולאעחה,

 הפירוש וזהו בה, לההוגים ידוע זה ודברמחבירו
 שהגיע דכיון בה דכולה בה והפוך בההפוך

 כל ולסלסל להפוך וצדיך שיעור לו איןלחלמוד
 דרך וזהו המחוקים, בדבדיו יעו"ש חייוימי

 ענין בכל לחקור ההלכה לחקר בעיוןהלימוד
 ודבדי אתר, נושא לאיזה לדינא הנפק"ממלימודו
 כי אחר במקום ועשירים אחד במקום ענייםחורה
 יהיה לא המאמר לזה אשר דבוח פעמיםיחכן
 בהנשאו ואולם בו שעמד זה בנושא נפק"משום
 וקבועוח, גדולוח להלכוח פרי ישא אחר רברעל
 עליו יקל אז כי רב הוא זה בררך הלימודופרי
 לפניו כשחבוא מעשה בשעח יחקורכאשר
 אשר הדבר מקור לערוח למעשה להלכההשאלה
 לימודו בעח עליו עמד כבר יען עליויחקור
 החלמוד נחיבוח בספר עיין ומנוסה, בדוקוהרבר
 הלימוד דרכי אח שהגדיר ז"ל יא"קלהרה"ג
 שלומד בשעה לבו ישים כאשר רכי שםוכחב

 דמיון להם לחח חלמודו עניני עללהחחקוח
 בעולם ונעשים הנזכרים מהדבריםבמציאוח
 הנה מקרי או חמידי בענין בפרטו אובכללו
 בו לבו יחישב כי יפה לו עולה שחלמודומלבד
 בזכדונו להירשם בידו מחקיים הנהו גםביוחר,

 דבר בבוא לו השייך מעשה כל על בוולהחעורר
 לבו שם לא אם עליו עומד היה שלא מהלידו

 ומציאוח ציוד לחח לימודו בעחבחחילה
 שלמד ההלכה יזכור לא כי מפאח ולאלחלמודו,

 חלמודו כי מקורו לערוח לו קשה כי מפאחאלא
 ודבד נפדדים רבדים שני אצלו המה הןומעשיו



הקדמה

 דברי מספר כן שהביא עיי"ש ומנוסה בדוקזה
 לדוגמא כן גם והביא ג' מאמר ב' פרקיהושע
 מווילנא זלמן ר' הגאון מחיי אדם תולדותמספר
 בעה"מ מווילנא יונה ר' לי סיפר שם וכתבז"ל

 בבית למד אחת פעם התוספתא עלפידוש
 וישאל זלמן ר' גם ויבא שבת בליל הגדולהמדרש
 והביא תרגום ואחד מקרא שנים בו לקרותחומש
 החומש אם להאיש וישאל חומש אחד אישלו

 פלוני במקום אותו מצאתי לו והשיבשלו,
 כמה אמר האיש רברי זלמן ר' וכשמועולקחתיו,

 על לבבכם שימו א'( )חגי הנכיא מאמר כוחגדול
 קט דכמעט רובץ חטאת לפתח הטעות כידרכיכם,
 יונה ר' וענה סופרים מדברי לאוין שלשהעברתי

 זה ועל ממני, דרכם נסתרה לאוין השלשהכי
 מהמסכתא נובעים לאוין השלשה כי זלמן ר'אמר
 ובש"ע מציעא( בבא )מסכתא כעת לומדשאתה
 יטה שמא הנר לאור קורין אין הע"ר סי'או"ח
 להטות אחד בא שאם קודין שנים אבל אחדדוקא
 מקרא שנים לקרות וכשרציתי וכו' חבירויזכדנו
 עמי לקרות אחד עוד לקחת דמיתי תרגוםואחד
 לא ספדים מצא איתא רפ"ז סי' חו"מובש"ע
 שנים יהיו ולא יתרגם ולא וישנה פרשהיקרא
 הייתי שאלו תדאה ועתה אחד, בענין יחדקורין
 שלא בספר אחד בענין יחד ומתרגם ושונהקורא
 פרשה יקרא לא על א( עובר, הייתי בעליםמדעת
 שנים יהיו לא ועל ג( יתרגם, לא ועל ב(וישנה,
 ראשי יונה ר' אמר זה ועל אחד, בענין יחדקורין
 ההלכה שבאה ועתה זו הלכה למדתי תמולראשי
 והיסוד העיקר לכן אותה, שכחתי למעשהההוא

 באיזה לימודו ולצייד הלימוד בעתלהתחקות
 מעשה כשתבוא וישכיל יצליח ואז הנהוגמציאות
לידו.

 נטיתי לא למעשה והוראה הלימודבדרכי
 אפילו האחרונים גדולי רבותינומדברי

 קבלתי סתידה או בדבריהם קושיא שמצאתיהיכא
 תירוץ יש קושיא לכל לומר ורבותימאבותי
 על יסודותי ותמכתי זקן, הורה כבדולמעשה
 הבאתי לא ולפעמים שמייהו דפקיעהגדולים
 מכיון או ספריהם דאיתי שלא או גדוליםדברי

 פסקי סמך על כדבריהם שלא לפסוקשנטיתי
 הבאתי לא כבודם מחמת לכן אחריםגדולים
 אליהו לשנות בהקדמה ראיתי כן כידבדיהם
 להשיג מחבר שום להביא נמנע ז"לשהגד"א

 לא חבידו, בקלון מתכבד בכלל זהו דלרעתועליו
 בדברי גדידא סברא מחמת דין בשוםהכדעתי
 והראשונים, הגמרא כדברי ומכש"כ הש"עבעלי
 רבי האדיר הגאון דברי לרגלי נד הםותמיד

 מתשובותיו באחד שכתב ז"ל מטעלזאליעזר
 הגמרא בסוגיית אדירים במים צלל אשרלאחר

 לידי ובא הסוגיא היקף בכל ובהבנהבעמקות
 אולם לחסד או לשבט שאלתו בדברמסקנא
 בגמרא טירושו פי על דרק דכיון כתבלמעשה

 שאינני כיון אבל זו מסקנא לידי באובראשונים
 הוא כן האמת ואם המטרה אל קלעתי אםבטוח

 יותר רחבה שדעתו מי יבוא ואפשרבפירושי
 והרמב"ם הגמרא דברי בפירוש אחרת ויביןממני

 גדולי של הדרך זהו צווארי, על תלוי יהיהוהקולר
 להמליץ יש הנ"ל הגאון ועל האמתיים,הדור
 בגאוניותו. צריק היהשהוא

 ומחוללי ליוצרי והודאה בשבח מודהרהנני
 והגיענו וקימנו שהחיינו ברוךית"ש

 ואעפ"י אבי בית מספרי שלישי חלקלדאות
 בזכות דק והכל הספר עם לבוא ראוישאיני
 נפשו שבמסידת הגה"ק מארי ואבאאבותי
 תורה להפיץ הרבה ופעל תורה הרביץהעדינה
 כל היה וזה בישראל וחסידות שמיםוידאת
 עדרים תלמידים להעמיד תמיד נפשומשאת
 בששון מים הרבים תלמידיו שאבו כמוניעדרים
 רבים תלמידים להעמיר בידו ועלה תודתוממעין
 ויהיה הי"ד הכורת עלה עליהם גם בעוה"דאבל
 בימים הזעם בימי זצ"ל מארי אבא ברוך,זכדם

 מכאובים רבים ואש דם בתקופתהחשכים
 אימה ובחדרים בחוץ ואבדון חושך סבלונידודים
 הרג ישראל מחמדי על צר פרש ידו וכליוןשמד
 שדים ויונקי טפוחים עוללי וזקן נער על חמלולא
 נספו מעמינו שליש אומללו יחד אמותםעם

 רח"ל גאז ותאי אש במשרפות משונותבמיתות
 ויצאה מידו הגמרא את נטש לא ז"ל מאריואבא
 בידו והגמרא המציק חמת מפחד הטהורהנשמתו
 עד לגל לו שיהיה הזה הבית בניתי ולזכרוולשמו
 ובזכותו ובכוחו משפחתי, ולכל לו זכרוןולמצבת

 שהדברים התורה לנותן ומתפלל מתחנןאני
 רחמיו ברוב ויזכני מדרשא בבי ויתפשטויתבדרו
 תורה של באהלה רבים ימים לשבתוחסדיו
 מפגעי ושאנצל לתוה"ק ופרחים ציציםולהוסיף
 מצינו כל אדון לפני לרצון אמרינו נא ויהוהזמן

 כשאמד אלעור רבי על הקפיד יוחנן שרביבגמדא
 התורה מעלת וזה שמו, הזכיר ולא שמועהממנו
 יבמות בש"ס כמבואד הנצח בעולם גם שלושהם
 כאן להזכיד והנני בקבד. דובבות דשפתותיודצ"ו
 בזמן ז"ל הגה"ק מארי מאבא ששמעתימה

 מה הפסוק לפדש המציק מחמת במחבואהשהיינו
 אשא ישועות כוס עלי תגמולוהו כל לד'אשיב
 הש"ס דבדי עפ"י קט"ז( )תהלים אקרא ד'ובשם



הקדמה

 אמי דרב משמי' עוירא רבי דדרש דקי"טפסחים
 ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"העתיד

 שאוכלין לאחר יצחק, של זרעו עם חסדשיגמול
 לברך לאברהם ברכה של כוס לו נותניןושותין
 לפי אברך לא אני להם אומר ברך, לואומרים
 אומר ליצחק לו נותנין ישמעאל, ממני יצאשכבר
 לפי לבדך ראוי איני אני אברך לא אנילהם
 אומר ליעקב לו נותנין עשו, ממני יצאשכבר
 אחיות שתי נשאתי שכבר לפי אברך לא אנילהם

 נותנין ואח"כ עלי לאסרן תורה שעתידהבחייהן
 אתה טול לדוד לו אומריס וכו' וליהח2עלמשה
 שנאמר לברך נאה ולי אברך אני להם אומרוברך
 ולכאורה אקרא, ד' ובשם אשא ישועותכוס

 מלברך דוד גם מיאן לא מדוע להביןצריכים
 שדוד בזה הכוונה וצ"ל שבע בת של חטאמפני
 על לו ונמחל נתקבלה שתשובתו בטוח הי'המלך
 קיבל שהקב"ה בזה להדגיש חפץ ולכן זהחטא

 רק מעשה לאותה ראוי דוד הי' ולאתשובתו
 ? לר' אשיב מה המובן וזהו ליחיד תשובהלהורות

 ועושה היצה"ר ברשת נפל שהוא מי אםכלומר
 זה על נתקבלה תשובתו אם יודע ואינותשובה
 גמול כל ר"ל עלי תגמולוהו כל רודאומר

 שבים, מקבל שהקב"ה בעדו ערב אניהתשובה
 אשא ישועות שכוס והראיה שלם, בלבהשבים
 ע"י לי נמחל שכבר ובודאי לברך נאהשלי

 מיוחד דזכות בספדים ומבואר ודפח"ח.תשובתי,
 כמבואר למעשה הלכה בעניני ולחדשלבאר
 שמחשב מי שכל ל"ב סי' השמיס מןבשו"ת
 ובפסקים חמורות בהלכות בסברותמחשבוח
 וזה עליון, המלך לטני ונחמד נאהבחמורים
 בהעמק ועיין סברא, דשמעתתא אגראהכוונה
 היה תפילותיו שכל שכתב ס"ג שאילתאשאלה
 בגמרא. מחודש אחד דין עבורנותן

 גאלנו אשר יום נפשי עלי ותשוח אזכורזכדר.
 בניסי תחתיה משאול והוצאתנוממות

 התרעלה הכוס ורצוץ שבור וגלמוד שכולנסים
 תלאות של זו יגונים כוס תומה עד ומציתישתיתי
 שאול ומצרי מות חבלי של קשיםועינויים
 אפסו וכבר להמות ביני היה וכפתעשמצאוני
 המכות של הסבל נטל תחת ונפלתיהכוחות
 שהייתי בהיער בבור חלקי מנת היה שזהוהצרות
 אסשר אי והסבל העינויים וחצי, משנה יותרשמה

 אנוש שפת לתיאור, ניחנו ולא הדמיון עללהעלות
 הרשעים של האכזדיות ביטוי לידי להביאדלה

 ואש דם בנחלי שהטביעו ימש"ו היטלרקלגסי
 לדור זאת ותיכתב טיפותים, ועוללי וזקןנער

 והאבדון ההרג בזמן החשכים שבהימיםאחרון
 הרשות וניתן הגאזים ותאי המשרפות שהיובזמן

 ישראל אלפי רבבות ולהחניק לשרוףלהמשחית
 את כיסה המשרפות ועשן ויונק, עולל וזקןנער

 שמים ושם וערפל ענן בחושך היהדותשמי
 איה באמרם הרעים השכנים בפי בעולםנתחלל
 ד' אשר השרידים בזמן ובו אלו, שלאלהיהם

 הטוריס וכותב ברבים, שמים שם קדשוקורא
 טרם האחרונים בהימים הייתי כאשרהאלו

 בחדש היה וזה גריידינג בעירי הגטו אתשחיסלו
 של החיסול קודם אחדות ושעות תש"ג, שנתשבט
 שם שהיה קטן כנסת בבית התאספנוהגיטו
 עידוד דברי ודיברתי שוהליכל סאמבארערהנקרא
 והיינו המשחית על רגע בכל שחכינו אףעל

 כי לחיינו נואש אמדנו שכבר ורצוציםשבורים
 מאוד חזק היה והדעב ותוחלת תקוה כלאפסה
 ובלב בלבי תקוה של זיק ולהצית להפיחורציתי

 נסים על וחכיתי ובכיתי ודיברתיהאומללים
 בשם בסיפור בזכרוני מונח שהיה מהוהזכרתי
 החסיד )הגאון ז"ל יעב"ץ יוסף רבינוהחסיד
 היה החיים אור בספרו ז"ל יעבץ יוסףרבינו

 משלומי שהרבה איך הרבה וכותב ספרדממגורשי
 ישראל(, לדת אמונים ששמרו ישראלאמוני
 מקום למדבר ברחו אנשים הרבה הגירוששבזמן
 אשתו עם אחד איש ביניהם והיה ושממהציה
 יישוב איזה ימצאו עד ללכת שהתאמצו בניוושני
 היתה ואשתו ובצמא ברעב מתו מהםוהרבה

 בניו שני עם הוא ונשאד בדרך למותהראשונה
 באין ונחלה נתעלף ובדרך כתפו על אותםונשא
 וכאשר ומתו, כתפו מעל ונפלו כוח ואמיץאונים
 ובשארית מתים הילדים וראה עיניו את פתחרק

 אמר והצער היגון ומרוב רגליו על עמדכוחותיו
 דת את שאעזוב עושה אתה הרבה"רבש"ע
 יכול אינני סיני הר על עמדו שאבותי ואניישראל
 נאמנה תדע רבש"ע והיגונים הצרות כללמרות
 ויחידי אני יהודי שמים יושבי של כדחםשעל
 ותביא עלי שהבאת מה כל כלום יועיל ולאאהיה
 השמים לב עד וצעקה בבכיה כולנו ופרצנועלי",
 שהקיפו הקלגסים קול שמענו כן אחריורגעים

 איש מאות שבע לערך לגרדום ונלקחנו הגיטואת
 אחד איש עוד עם ואני באש הגיטו אתושרפו
 המקום כאן ואין נסים, בנסי וניצלנונמלטנו
 של הגדה על איכה מגילת וכתבתי מזהלספר
 ישראל בני אתינו של השם הקידוש גודל אתפסת
 שאזכה יה"ר עלינו דעדו הרפתקאות כלואת

 לפיע"ד הוא נחוץ דבר כי עולם לאודלהוציאה
 נפש המסירת את האחרון דור ידעו למעןלהודיע



הקדמה

 כתבו כבר כי אירופה יהדות של השםוהקידוש
 מהשואה ההיסטוריה כותבי חילוניםהרבה

 יהדות על כלום נכתב לא עדיין אבלהנוראה
 לדכר והחרדים היראים אנשים סתם ועלהתודה

 התרעמו ולא אמונים שמדו האתרון יום שעדד'
 ישראל שמע בקריאת לטבח צווארם ופשטוכלל
 שבת מאתרי נהרגו הפקידים הי"ד, שפתםעל
 רערה וכזויות כרמון מצות מלאי כנסיותבתי

 בית על דמוע עין כל ותזל שמוע שומע כלתאחוז
 עלי ונפשי אזכרה אלה ד' עם ועלישראל
 ויביט חנון יסכת ממרום אשר עדאשפכה
 דורש כי נביאנו חזון בנו ויקיים דמיםתשפוכת
 אל ארץ ענוים, צעקת שכח לא זכר אותםדמים
 וינקום משמים ד' וירא ישקיף עד דמםתכסי
 עבריו רם ונקמת תורתו ונקמת עמו ונקמתנקמתו
 חנון תראה עקדות ואלה כמים, דמם שפכואשר
 ותמצית הצדיקים רם תשפוכת ממרומיםהביטה
 לעינינו נקמתם את ותנקום כפרגודך תראהדמם

 מקדשך בכית ותשמחנו קדשיך להדותביאנו
 ממוות אסיר ממסגר שיצאתי וכיוםאכי"ר.
 בדעתי חשבתי תש"ד אב מנחם ה' ביוםלחיים
 יאוש ומלא בצער וחולה שבור לעשותמה

 המלה מובן כמלוא ממש כל ובחוסרבעירום
 חלום רק שזה לי נדמה כי נבוכו רעיוני וגםהייתי
 כערער והמצב המציאות את ראיתי אךוכאשר
 בלי משפחה בלי ומשענה משען בליבערבה
 כלבין הנהו עם לחיות לי יהיה מי עםיהודים
 יד שלובי שהלכו הרעים שכני כל על הוידחציפין

 שהחוב הרגשתי זה כל ועל ימש"ו הקלגסיםעם
 כברכות בגמרא כמבואר הטוכ להקל להודותעלי
 הולכי הים יורדי להורות צריכים ארבעהדנ"ד

 שהיה- ומי ונתרפא חולה שהיה ומימדבריות
 בי איתנייהו וכולהו ויצא, האסורים בביתחבוש
 קריאת ובשעת עשרד צריך הגומל לבדכתאבל

 תורה אין כגוים ושריה מלכה אבלהתורה
 פורחות והאותיות נשרפים הגויליןובעוה"ר
 אם ע"ה אבינו יעקב כנדר ונדרתי ואמרתיבאויר,
 אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי אלקיםיהיה
 ושכתי ללבוש ובגד לאכול לחם לי ונתןהולך

 ואז לאלקים, לי ד' והיה אבי" "כית אלכשלום
 והדור וגואלי יוצרי לא-ל אקריב שרעפיקרכן
 מנוח, בו ימצאו והגלות הצרות יעפי חרבשרידי
 בספר ועיין תודה. קרבן במקום לי יעלהוזה

 חידושי לכתוב החיוב בענין תק"ל סי'חסידים
 להגה"ק עולם ברית כהמפרש עיי"שתורה,

 ספרו כהקדמת אריה הלב כשם שהביאהחיד"א
 קרכן מקריכ כשאדם קיים המקדש שביתשבזמן

 איזה שלומד מה בספר בותב וכשאדם לומתכפר
 קרבן, במקום לו עולה היא זו הכתיבהחידוש
 וגו' חפצת לא ומנחה זבח הפסוק פירשובזה
 כאתי הנה אמרתי אז שאלת לא וחטאהעולה

 קרבן, במקום שיעלה עלי כתוב ספרכמגילת
 די"ח ר"ה בש"ס בהדיא כן מבואר ובאמתיעו"ש
 אבל מתכפר אינו ומנתה כזכת עלי בניגבי

 יותר תשוכ התורה דלימוד הרי בתורהמתכפר
 התם דאמר ר"ג מגילה ומהש"ס קרבן,מהקרבת
 שנאמר תמידין מהקרבת יותר תורה תלמודדגדול
 בתלמוד מיירי דהתם ראיה ליכא באתי,עתה
 בגמרא. כבמסקנא דרביםתורה

 לראות זכיתי והרי ואקיימה נשבעתירב"ה
 אבי בית שו"ת מספרי שלישיחלק

 בתורתו להגות ועצמה כוח לי ונתן ד' חנניאשר
 שישאו ואקוה ולמעשה להלכה חידושיםולחדש
 המה כי חדשים מם ישנים פידות ויעשוענף
 ונפש סוף להם שאין מים מימיהם קרשיםקודש
 אף החכם המלך וכמאמר תכסוף, עליהםהכל

 רב אמר חז"ל ודרשו ב'( )קהלת לי עמדהחכמתי
 בזקנתי שלמדתי תורה כל שלמה אמראחא

 שלמד דמה ומובנו כי נתקיימה באףפסטורין
 אחר ומיד בזקנתו, בו נתקיימה אף ובזעתביגיעה
 ז"ל כמאמרם ביתי לבנות ידי נטיתיהחרבן
 בנתה חכמות הפסוק על כ"א ויקרא רבהבמדרש
 בניגוד ישראל עם תורה זו ט"ו( )משליביתה
 עמודי על הלאומי ביתו את בונה אחריםלעמים
 והמוסר התרכות "חכמות" המובן וזהוהתורה,
 הנשמה כלומר ביתה בנתה היהח=תהאתיקה
 בית את וטפחה יסדה אשר תורה זוהיהודית
 אפילו עמינו, יקרת פנת נשענים ועליהישראל
 את וטבעו התפרצו רבים שנחשולים החושךבזמז
 את לזעזע ועמד הכודת כשעלה ישראלגאון
 והתמוטט והתפורר מעט ועוד ישראל ביתעמודי
 התורה באה אן ישראל בבית כלה לעשותת"ו

 היבשות העצמות על תחיה של טלוהרעיפה
 רעות שרוחות כזמן ולמחסה, למגן להונעשתה
 כל ולעקור ישראל בקרב שמות לעשותאיימו
 את ולמחות המסורתית הקבלה של הקדושהנצוצי
 פניהם על וטפחה התודה באה אז ישראלשם

 תי כתורתו חי ישראל עם כי כל לעיןוהראה
 יולדו בנים אתרון דור ידעו למען לעולם.ויתיה
 במסירת העבודה גודל את לכגיהם ויספרויקומו
 לארגן חרב פליטי השרידים על שהיהנפש

 אש של המבול לאחר הדת חיי מחדשולכנות
 ולא ציצית לא לנו היה לא הטפחות, ועדממסד



הקדמה

 עלה השי"ת וכעזרת תומש, ולא סודר לאתפילין
 את לתדש פעלים ולעשות לנטוע לאט לאטכידינו
 ממזדח הריפטריאציה ואתר והמצוה, התורהאור

 אב"ד לרב ונתמניתי ולשליזיא למעדבגליציא
 איש אלף כעשרים שמה והתאספו ביטאםבעיר
 את ששיכלו ואלמונים אלמנות רק משפתותכלי

 תדש בית לבנות לינשא רדופים והיוכניהם
 לא טהרה מקוה אבל בנים להוליד עודבתקוה
 לבנין תומר לאסוף בידי ממש ועבדתיהיה,

 יום בכל וקידח2ין תופה לסדר עלי היה כיהמקוה
 כל אין ולרש עגונות כהיהר הרבה ועסקתיויום
 אבל המקוה, של להבנין אמצעים לנו היה לאכי

 זכרה כותותי כשארית מקוה לכנות בידי עלהכ"ה
 כמסי"נ שעבד האיש שם )ויזכר לטובה, אלקילי

 כי ע"ה(, טויסטר מענדל ד' ה"ה המקוהלבנין
 עד העליונה שליזיא גליל כל עבור היתההמקוה
 בענדין.עיר

 כן יהושע ברכי מעשה דנ"ה גיטיןרב:~ט"ס
 רומי של גדול לכרך שהלךתנניא

 אמד וכו' האסודים בבית יש אתד תינוק לואמרו
 לו ענה לכוזזים וישראל יעקב למשיסה נתן מילו

 אמר לו תטאנו זו ד' הלא ואמר תינוקאותו
 ובאמת בישראל, הודאה מורה שיהיה כומובטתני

 כך כי ששאלו הפסוק דק לו השיב התינוקהלא
 יעקב למשיסה נתן מי בישעיה הפסוק סדרהוא

 )ישעי' לו תטאנו זו ד' הלא לבוזזיםוישראל
 שהתינוק תנניא בן יהושע רבי הכיר וכמהמ"ב(
 הגאון ומות"ז בישראל, הוראה מורה יהיהדנן

 גריידינג האבד"ק זצ"ל קליגר מוהד"יהתסיד
 את תנניא בן יהושע רבי שאל דכאשר בזהפירש
 כן יהושע רבי הדגיש למשיסה נתן מיהתינוק
 שתי יש הלא כי כלומר "מי" המלה אתתנניא
 ומדת הדין מדת הקב"ה של במדותיוהנהגות
 "מי" היה תנניא בן יהושע רבי ושאלתהרחמים

 זה ועל הרתמים מדת או הדין מדת למשיסהנתן
 ובתשובתו דקרא הסיפא בתכמה התינוקהשיב
 מדת כלומר יקו"ק הלא ה-ו-י-ה השם אתהדגיש
 הלאה מפרש והוא למשיסה, אותנו נתנההרחמים

 שמכה כלומר זו המלה ומדגיש לו", חטאנו"זו
 כי הרתמים מדת היא וזו מדה כנגד מדהאותנו
 אנו מדה כנגד מדה ומעניש מכה הקב"האם

 כי הרתמים מדת וזהו בתשובה לשוכ כיצדיודעים
 היוצאת ההוראה אלא ההכאה אינה התכליתעיקר

 לפיכך לתשוכה, הדרך לנו המורה זומהכאה

 התינוק דכרי תנניא כן יהושע רביכששמע
 הוראה מורה שיהיה מוכטתני אמרוהסכרתו
 ודפת"ח התשוכה, דדך לישראל להורותכישראל

 רק ועלינו כן לומר מאוד קשה שלנו התורבןעל
 הדין. אתלהצדיק

 שאננות ובנות מכנים טוב שם אתןרב:בידןי
 וגפן נאמנים נטעי ביתי לנותוכוטתות

 בת תיל אשת העדינה הרבנית רעיתי ה"הפוריה
 מרת ואומנת אמא למופת משכלת אשהגדולים
 השלם התכם הגאון הרב תותני כת תתיה,אסתר
 יששכר משולם מו"ר כש"ת היותסיןשלשלת
 כתור כקראקא תתכמוני בשכת ישב ז"לקליגר
 והקדוש התסיד בהגאון מזרתי המדרש בביתרב

 זצ"ל קליגר יוסף מוה"ר כקש"ת דורו פארתו"פ
 כטוב ימיה ד' יאריך גריידינג הגאבד"קהי"ד

 תלצינו יוצאי מכל לראות יתד ונזכהובנעימים
 הבכירה כתינו ה"ה והתשוכות היקרותבנותינו

 בונא אירל מרת הרבנית לכ יקרתהמושלמת
 היוחסין שלשלת המו"מ הרה"ג בעלה עםשתחיה

 היקרים ובניהם שליט"א, הלברשטאם חייםמר
 נ"י, יוסף יששכר משולם הבחור שעשועיםילדי

 הילדה וכתם נ"י, יעקב אברהם ציון בןוהעלם
 ובתינו שתחי', פראדל חיה והילדה לאהצפורה

 רחל שבע בת מרת לב יקרת והמושלמתההשובה
 היוחסין שלשלת המו"מ הרה"ג בעלה עםשתחיה

 כניהם עם שליט"א, סורוצקין משה אברהםמר
 נ"י, יעקב העלם ה"ה נתמדים ילדיםהיקרים
 נ"י, יוסף יששכר ומשולם נ"י מאירואליהו
 הילדה ובתם נ"י, רוב ומררכי נ"י, יהושעוזלמן
 מרת והחסידה היקרה ובתינו שתחיה, העניבונא
 הרה"ג האברך בעלה עם שתחי' מריםאביבה
 לויפר בער ישכר מרדכי מר היוחסיןשלשלת
 ובתם נ"י אליעזר משולם הילד ובנםשליט"א,
 ויהי הברכה על יעמדו כולם שתחיה מלכההילדה
 במקום וגדולה תורה בהם לראות שנזכהרצון
 מקרא בהם ויקויים יתעכדו רבה ולאילניאחד,
 זרע ומפי ורעך ומפי מפיך ימושו לאשכתוב
 אכי"ר. עולם ועד מעתה ד' אמרזרעך
 לפ"ק, תש"מ אב כ"א יאדקנוא

 ישראל, באלפי הצעירכעתירת
 ליעבעס אייזיקיצחק

 ולבוב בגריידינג ומלפניס ביטאסאנד"ק
 יארק נוא ברוקליןחופ"ק



 ותשובותשאלות

 י ב א ת יב
 חיים אורחחלק

 אסימן
 הן לספרד אשכנז בין חילוק בענין רחבביאור
 וקריאת תפילה במנהגי והן והלכהבדינים

 הכנסת. ככית תתגודדו לא וגדרהתורה

 הרבנים לכבור והמשכה ברבייה וברכהשלום
 התורה דלתי על שוקדים הנכבדיםהאברכים
 הרב ע"י יבורך בשמו אחד כל טהורהויר"א

 שליט"א. ספירשטיין אברהםישראל

 קרייטמאן משה הרב ידירי הותנו ע"י שאלתםבדבר
 הספרדית הקהילה מטעם נקראו שהם היוחשליט"א

 הנ"ל כעירם אברכים כולל שמה לייסר סיטיבמעקסיקו
 ומחזיקים אומנתם תורתם אשר מובהקים תורה בכניוכחרו
 שמים ויראת תורה להרביץ כתנאי וככבוד בריוחאותם
 והיות הדתיים, החיים דרכי כל על מהודם ולהשפיעבעירם

 המזרח ארצות מיוצאי אמיתית ספרדית היאשהקהילה
 ככל ומתנהגים האשכנזים מגזע המה הנ"לוהאכרכים
 לפניהם יש לכן האשכנזים, וסדר בנוסח והמנהגיםהדינים
 התפילה בנוסח כגון תתגודדו, לא נענין להתנהג איךהשאלה

 קהילה גם ויש מנהגם על מאוד מקפידים הספרדייםכי
 ככל מאוד נפרדות הן הקהילות השתי אכל כעיראשכנזית
 הם אם חייהם דרכי בכל הוא שאלתם ובכללעניניהם
 כפרטות והשאלות אבותם ומנהג ממנהגם לשנותמותרים
 :כדלהלן

 קריאה בעל ע"י התורה קריאת חובת ידי יוצאים אםא(
 הספרדית. בהכרההקורא

 ברכת לכרך יכולים אם לתורה לעלות נקראים הם אםכ(
 הספררית. בהכרההתורה

 כמנהגם. כישיכה יד של תפילין להניח אםג(

 כפים לנשיאת יום בכל לדוכן יעלו הכהנים אםד(
כמנהגם.

 היום. בקידוש לעמוד או לישכ אם לנהוג איךה(

 אפים. נפילת קודם מרות עשרה ושלש וידוי יאמרו אםו(

 אפים. נפילת כלי תחנון לומר אםז(
 אומרים. אינם הם אם כמנחה אפים נפילת לומר אםח(

 לעלות. לו מותר האם לרביעי לעלות לנהן קוראים אםט(

 לחורה העלייה אחר למקומם מיד לחזור נוהגים המהי(
 אנו איך עלייתו השני שיגמור עד ממתיניןולא

 לנהוג.צריכים

 בצרו שהמתמללים עד רם כקול להתפלל שדרכו כוייא(
 להתפלל לו מותר אם התיכה( לפני )לאשומעים

 והברתו.כנוסחתו

 שיר או קרכנות סדר אומרים שהציבור בשעהיכ(
 צריכים או כספר אז לעיין מותר אםהשירים

 סררם. הציבור עםלומר

 אחר באופן הוא שלהם הטלית עטיפת ואופן סדריג(
 כמותם. לעשות צריכים אםמשלנו,

 וקריאת ציבור השליח כחזרת לעמור אם לנהוג איךיד(
התורה.

 או המנהגים וסדר הברתו לשנות מותי ננלל אםטו(
 אבותיו. כמנהג לנהוגשצריך

 המועד. נחול תפילין כהנחת להתנהג איךטז(

 בקריאת הטלית ציציות ד' לאחוז נוהגע הספרדייםיז(
 גם אם ב' רק לאחוז נוהגין ואנחנושמע

 כמותם. להתנהג צריכיםבזה

 צאת קודם מנחה אחר תיכף מעריב מתפללים אםיח(
 ער להמתין צריכים אנו אם להחנהג איךהכוכבים

 כיחידות. ולהתמלל הכוכבים צאתאחר

 איתמר חברתה מבלל שחדא פי על ואף שאלתם תוכןזה
 ד' כיד ופרט פרט כל על להשיב אשתרל מקוםמכל
 שאלות עוד למניהם יש שלמענ"ד ואעפ"י עלי,הטובה
 הפרטיים לחייהם רק נוגע זה אכל החיים באומןחמורות
 אבל אבותיו כמנהג ככיתו לעשות יכול אחד שכלכבתיהם

 ויאר משגיאות יצילנו התורה ונותן נשאלתי, לא זהעל
 בתורה.עינינו



(ל21י א' סי' ארחשו"תנ:יוז
 :תשובה

 ספרר במסח שהמחפללים לדעח צריכים נל דקדדםא(
 תליציא פולק יוצאי ובכלל החסירים כגקשלמ

 מחמח ספרד בנוסח הרגילים יהודים ובכלל הגרוארץ
 ולא משורשם אשכנזים הם הרי בידיהם אבוחיהםשמנהג
 וכן במקסיקו הספרדיים וכן המזרח מארצוח דספררייםדרי

 או סוריא יוצאי שהמה הבריח בארצוח ספרדיותקהילוח
 שבאו הראשונים מהמהגרים שהמה מצרים אועירק

 והמה ספרדיוח קהילוח כאן ויסדו בהמוניםלאמריקה
 ספרר בנוסח המחפללים כהרי רינם, לכל אמיחייםספרדיים

 אנחנו ני לקמן אבאר נאשר אמיחי ספדד נוסח והואין
 וכל אשכנו, גרולי של בניהם מבני המערב ארצוחיוצאי

 הראשונים עולם מגדולי נחייסדו החפילוח וסררדמנהגים
 שמעון רבינו המרככה יוררי הקודש רוח כעליכמלאכים
 יהודה רבינו ובנו הנכיא שמואל ורבינו החוס' ובעליהגדול
 ומנה וסודן החפילוח פירוש חיכר הרוקח בעל וד"רהחסיד,

 קורש שעמר ואחר עילאין, רזין פי על והאוחיוח החיבוחכל
 עשד והוא אביו מצר אשכנזי שדיה האריז"לדקדשים
 כאשר כך ואחר ומספרד מאשכנז בלול לחפילהכוונים
 וסידר ז"ל ריבש"ט רכינו וקדושו עולם המאיר אורנחגלה
 מנוסח דברים ובהרבה האריו"ל עפ"י רברים בהרבהחפילחו
 אבל לשנות, ראוי שכן קדשו ברוח ראה ומסתמאאשכנו
 והמצוד החורה דיני לכל אמיחיים אשכנזים אנחנובעיקר
 נבאר כאשר המקוריים הספרדיים לבין בינינו גדולוהבזל
 להלן.א'"ה

 שמעחחא לאסיק חחגודדו דלא זו בסוגיא נעיין קדדמב(
 חנן איחא די"ג יבמוח בש-ס דהילנחא.אליבא

 עשר ובשלשה עשר ובשנים עשר באחד נקראח מגילההחם
 ליה אמר 'וחר, ולא פחוח לא עשר ובחמשה עשרבארכעד

 חעשו לא חחגודדו לא כאן איקרי יוחנן לר' לקישריש
 ליה מיכעי חחגודדו לא האי בגמרא ופריך אגודוח,אגודוח
 אם ומחרץ מח על חבורה חעשו לא רחמנא דאמרלגופיה

 להכי מינה שמע חחגודדו לא מאי חגודדו לא קרא לימאכן
 ומחרץ דאחי, הוא להכי כוליה ואימא חו ומקשה ראחי.הוא
 מינה שמע חחגודדו לא מאי חגודו לא קרא לימא כןאם

 לעשוח שנהגו מקום שניח לא כאן עד ליה אמרתרחי.
 שלא שנהגו מקום עושין חצוח עד פסחים בערבימלאנה
 וכו' איסורא אנא לך אמינא ליה אמר עושין, איןלעשות
 אגודוח אגודות חעשו לא ופירש"י מנהגא. לי אמרתואת

 רב מחלוקח בגמרא ולהלן חורוח, שחי כנוהגיןדנראה
 ושמואל כדבריהם שמאי ביח עשו לא אמר רכושמואל
 בעיח אי בגמרא שם ומסיק כרבריהם שמאי ביח עשואמר
 דאמר למאן רובא הוי הלל דביח כגון קול בח קודםאימא
 אזלינן כי עשו דאמר ומאן רובא הלל ביח דהא עשולא
 טפי, מחדדי ב"ש הכא נינהו הדדי דכי היכא כל רובאבחר

 ומ"ר קול בח נפקא דהא עשו לא מ"ד קול בח אחרואב"א
 ומקשה קול, בבח משגיחין אין דאמר הוא יהושע רביעשו
 כי אביי אמר חחגודדו, לא כאן קרינן עשו ראמרלמאן
 הללו אחח כעיר דינין בחי שחי כגק חתגורדו לאאמרינן
 בחי שחי אבל ב"ה כדכרי מורים והללו ב"ש כדברימורים

 ב"ש והא רבא ליה אמר בה, לן ליח עיירוח בשחידינים
 כי רכא אמר אלא דמי, אחח בעיר דינים כחי כשחיוכ"ה

 כדכרי מורין פלג אחת בעיר כ"ד כגון חחגודדו לאאמרינן
 אחת כעיר רינין בחי שחי אבל ב"ה כדברי מורין ופלגב"ש
 בה. לןלית

 ואימא פריך דמאי הגמרא בדברי לעיין שיש ומהג(
 לעשוח לאסור רק רהיינו ראתי הוא להכיכוליה

 דכחיב דקרא מסיפא דהרי שפירש-י כמו אגורותאגודוח
 קרא ראיירי מבואר למח עיניכם כין קרחד חשימוולא

 הפסוק כל אח להוציא אפשר ואיך מח על גדידהמענין
 הרשב"א ובחידושי אגודות, אגודוח על לדרוש נדימפשטיה
 לפרש שם שכתב גאון שרירא רבינו תשובת בשםהביא
 מה קאמר והכי דם יוחנן ר' דברי רדכל רק כפירש"ישלא
 תעשו לא נמי ביה למררשא חגוררו לא ובין חחגודרו לאכין

 גדירה למיסר דאחא הוא להכי כוליה נימא אגודוחאגודוח
 לו היה לו ואמך חגורדו לא מן לקיש ריש וחזר המחעל

 בו שאין עקב יגוד והוא אילנא גודו כעין תגורולומר
 חחגודרו אמר אלא חגודו אמר שלא וכיון להדרשכלישניה

 גדודים גדודים תעשו לא בו לררוש דליח ושנה חיושנה
 זה פירוש ובאמח ברשב"א, יעו"ש חרתי מינהושמעית
 קרא לימא כן אם דר-ל במסקנא שפי' דלפירש"ימוכרח

 כמו ראם דר"ל אגודה לשון חגודו כחיב מדלא תגודולא
 לא קרא לימא אגודוח לאסור אחא קרא דכוליהשאמרח
 דהרי וקשה חרתי ש"מ תחגודדו לא רחמנא ומדכחכחגורו
 דקרא מעניניה הרי חגודו לא רחמנא כחב הוי איאפילו
 יגוד והוא הכחוב מלשון חבורה כענין לפרש מוכרחיםהיינו
 ועל ממני. שגבה סירש"י לכן הרשב"א שכחכ כמועקב
 יש אגודוח אגודוח חעשו לא תחגודדו מלא הגמראדרשח
 עיניכם בין קרחה חשימו ולא כחיב דקרא בסיפא הרילהבין
 אגודוח, אגודוח של להררשה רקרא דסיפא השייכוחומה

 פירש ז"ל מאוז'רוב הארמו"ר אפשטין מוהרמ"יוהגה"ק
 כיון היינו עיניכם בין קרחה חשימו לא של דהמובןבזה

 גדולי נקראים העדה ועיני רבינו משה על לחלוק רצהשקרח
 כלומר "קרחה" חשימו דלא המובן לכן העדה מאוריישראל
 הערה. עיני היינו עיניכם" "בין על לחלוק קרח שלדרנו

 הגמרא דפירכח לפירש"י ובפרט הגמרא ומלשוןד(
 אגורוח לעשוח לאסור רק אתי קראדכולא

 אסמכחא רק לא התורה מן דהוי להדיא משמעאגודות
 יוחר נראה אדדבא כן מבואר אינו בהרמב-ם אולםבעלמא,
 הוא בעלמא אסמכחא וקרא מדרבנן רק דהוי דס"ללומר
 זו הזדרה ובכלל וו"ל כחב הלי"ד עכו"ם מהל' י-בדבפרק
 ווה זה מנהג נוהג וה אחח בעיר רינין בחי שני יהיושלא
 לא שנאמר גדולות למחלוקח גורם זה שדבר אחר מנהגנוהג

 הרמב"ם שפסק )ומה אגודוח אגודוח תעשו לאחחגודדו
 כשם שהביא מה הכ"מ מרן כדברי עיין רבא נגדכאביי
 כמאן ,פסק רהרמב"ם לחרץ רצה שם והלח"מ לתרץ,הרד"כ
 שמואל לגבי כרב רהיינו כרבריהם ב"ש עשו לאדאמר

 ב"ש עשו לא למ"ד ואפילו באיסורי כווחיהדהלכחא
 דינין כחי בשני אבל אחח בעיר דינין בחי בשניכדבריהם
 שני הוי דהחם דמגילה ההיא לחרץ כדי מוחר עיירוחכשחי
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 חיים הר' בשם החוס' שכחבו כמו עיירוח בשחי ריניןבחי
 עזד(. מזה נדבר ולקמן בעירם אלא מתכנסים דיודלא

 מן רהוי רס"ל לכאורה להסיק יש כאן הרמב-םומלשון
 זו הזהרה בכלל אזהרה בלשונו שכחב כיון ממשהתורה
 מ"ה ל-ח המצוח בספר ברם מה"ת, ממש הזהרהמשמע
 לא ואמרו שם שכחב ואסמכחא דרש רק רהוי בהריאכחב

 כמו הוא הנה אבל אגודוח. אגודוח חעשו לאחתגוררו
 אמרו וכן ררש כמו וזהו המח על חבורה תעשו לאשביארנו
 על כן גם הוא וכו' בלאו עובר במחלוקח המחזיקבסנהדרין

 ועיין מררבנן. רק דהוי בפירוש דעחו מבואר הרי הדרש,צד
 המחזיק רכל דרשא הך על שם שכחב השמיניבשורש

 שיהיה לא האסמכתא צד על זה בלאו עוברכמחלוקת
 מש"כ הרמב-ן בהשגח ועיי"ש הזאח בכוונה דקראפשטיה
 המגרד לוקה ראיך משנה הכסף מרן ברברי עור ועייןבזה,
 נגדד שלא הלאו עיקר דהכא וחירץ הוא, שבכללות לאוהא
 אגודוח. אגודוח נמי דמרבינןאלא

 מה על כחב ס"ב ל"ח להסמ"ג נניאורו ןהמהרש"לה(
 תתגודדו לא וככלל וז"ל הסמ"גשכתכ

 וזה אחד מנהג נוהג זה אחח בעיר דינין בחי שני יהושלא
 אליבא לרקרק נחיח דלא דמהרש-ל זה על וכחב אחר,נוהג

 יעשו שלא מיניה רררשינן המקרא לפרש שבא רקדהלכחא
 רלא ואמר אביי על רפליג כרבא העיקר אבל אגודוחאגודוח
 ופלגא כב"ש מ,רין פלגא אחד בבי"ד אלא אגודוחשייך
 ממש כחב הסמ"ג רהרי רבריו מאור ותמוה כב"ה,מורין
 שפסק דבריו על קשה ולא כן, דפסק משמע הרמב"םכלשון
 דברי את הרר-ך שחירץ כמו דבריו שפיר ליישב רישכן

 כרב רפסק לומר ריש או הנ"ל בכ"מ המובאדרמב"ם
 ועיין הנ"ל, הלח"מ שכחב כמו כדבריהם עשו לאדב"ש
 שכחב מה י"א סי' ה' חלק הרמב"ם בלשונוחברדב"ז
 מה שהביא ס"ז סי' הרמ"א בחשובח ועיין הרמב"םבשיטת
 הוסר שהסמ"ג נורע וכבר וז"ל בעצמו המהרש"לשכתב
 ממש כמעתיק הוא מקומות וברוב הרמב"ם עפ"יכולו
 חולקים החוס' שבעלי במקום זולח עליו חולק ואינולשונו
 הסמ"ג ממילא ע-כ נגדו ורגלו ידו מרים אינו ובלעדםעליו
 בזה. כהרמב"םס"ל

 התורה מן דהוי דמוכח כתבנו ככר הגמרא ומלשון1(
 ט' ר' בסוכה החוס' שכחבו מה לפיובפרט

 ימי כל סוכה עצי של דהאיסור שם שכחבו מניןבחוד"ה
 שחל כשם לר' ימים שבעח הסוכוח רחג מקרא הנלמדהחג
 וכחבו הסוכה על שמים שם חל כך החגיגה על שמיםשם

 בגמרא עלה מדפריך דיא גמורה דרשה רהאי שםהחוס'
 מרפריך נמי כאן והרי יעו"ש, דאתי הוא להכי קראוהאי
 ליה דמיבעי אגורות אגודוח חעשו דלא דרשה הך עלעלה

 החוס', רברי לפי סוכה בעצי כמו מה"ח רהוי משמעלגופיה
 דינים בתי שני רלאביי ורבא אביי רפליגי בגמראולהמסקנא

 מורין פלגא אחח בעיר אחר בי"ד רק ולרבא אחתבעיר
 החורה. מן חתגח-דו לא משום איכא כב"ה, ופלגאכב"ש

 דפסק הרמב"ם לדברי סייעתא להביא יש ןלכאורהז(
 והא התם דפריך דמ"ד סוכה מש"סכאביי

 אמרי ומחרץ דחי ולדידהו דחי לא דלדידן ראשון טוביום

 ישראל לעשוח שלא רש"י ופירש רחי, לא נמילדידהו
 לולנ דחי לא דלדידן חורות כשחי ונראה אגודותאגודוח
 ארץ לבני גם לכן דחי לא לארץ חוץ דלבני כיון פי'שבח

 הבאים לארץ חוץ לבני למיחש ראיכא ירחה לאישראל
 יקחו ישראל ארץ ובני הלולב יקחו לא והם ישראללארץ
 בעיר רינין בתי בשני דאפילו בזה מבואר חורוח, כשחיידיד
 רפסק הרמב"ם כשיטח וזה חחגודדו, לא משום ישאחת
 דינין בחי לשני דמי דלא לומר דיש לדחוח יש אךכאביי.
 על ישראל לארץ הבאים לארץ חוץ דבני כיון אחחבעיר
 אורחים רק שהם כיון דין ביח שמה להם אין לחזורמנח
 ישראל שבארץ הציבור אחר ננררים והם כיחידים דינםלכן
 לא משום בזה דליכא לומר יש קבועים דינין בבחיאבל

 כרבא.חתגודרו

 דלא להוכיה כחב סק"ו חצ"ג נסי' ובפרמ"גח(
 כן והוכיח החורה מן לאו הויחחגודדו

 לוקה רהאיך להקשוח שכחב עכו"ם הל' בסוף הכ"ממדברי
 הלאו רעיקר וחירץ הוא שבכללות לאו דהא עצמוהמגרר
 שלא גם הכחוב שדיבה אלא עצמינו נגדד שלא שדואידענו

 צ"ע עריין לפיע"ר אבל יעו"ש, אגודות אגורוחלהעשוח
 לאו הוי ולא זה לאו על לוקין הרי סוכ"ס רהריבזה

 בכלל אינו אגודוח אגודוח של דהלימוד ומוכחשבכללוח,
 בסהמ"צ הרמב"ם שכחב כמו ואסמכחא כררש רקהלאו
 רק רהוי ג"כ שכתב ראה פרשת עה"ח ברא"מ ועייןדנ"ל,

 בעלמא.אסמכחא

 רפסק הרמב"ם ובשיטח זו נסוגיא מעיין ןבהיותיט(
 כג"ם מיע"ל חוץ כרבא ההלכה והריכאביי

 צ"ג בסי' דמו"א והנה בזה, הדרך מהו להבין ישדבאמח
 בני חלב אוכלין אנשים דקצח איסור דבדבר כחבהנ"ל
 משום שוד מנדג לעשוח צריכים אוכלין אין וקצחריינ"ס

 המנין על ולעמוד רובא בחר לילך וכוונתו חחגודדולא
 להטוח רבים אחרי כדין הרוב מפני דעחו יבטלוהמיעוט
 מתירין שהרוב כיון מ"מ אסור זה רבר שלדעחםואעפ"י
 דינין בתי בשני אפילו לאביי ולכן להיפך, וכן עמהםהדין
 להחאסף כולם מחךיבים אחר במקום נמצא אחרוכל

 והמיעוט להטוח רבים ואחרי המנין על ולבוא אחרלמקום
 לחומרא, ובין לקולא בין הרוב מפני דעחו לבטלמוכרח
 כיון למנין לעמוד א"א קול בח דקודם וב-ה ב"ש גביולכן

 רובא בתר אזלינן ולא כדבריהם ב"ש עשו ראמררלשמואל
 אביי על רבא פריך מה קשה ולפי"ז טפי, מחדדי רב"שכיון
 דמי לא הרי דמי אחת בעיר דינין בתי כשני וב"ה ב"שוהא

 ב"ש הרי מ"מ רובא הוי רב"ה אע-ג רהתם וב"הלב"ש
 לא משום ליכא לכן רובא בתר לילך וא"א טפימחרדי
 בחכמה שווין ששניהם דינין בחי שני בשאר אבלחתגורדו
 פריך מאי קשה לכן תחגודדו, לא משום בהם ישבוראי
 ופליגי קול בח לאחר ראיירי אימא האיבעיח לפי ברםרבא.
 רוב היו לא דב"ה לומר יש לא, או קול בבת משגיחיןאי
 פריך ולפי"ז כמוחם, הלכה קול הבת משום רק ב"שנגר
 אחת, בעיר דינין בתי כשני הוי וב"ה דב"ש שפיררבא

 למימר שפיר איכא זה פי ועל חתגורדו, לא משוםואיכא
 כב"ה והלכה קול בת דקודם ראשון כחירוץ ס"לרהרמב"ם
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 כרבריהם עשו שמאי בית אבל ב"ש, נגד רוב רהוימשום
 דא"א כיון דב"ה לדובא חשו ולא טפי רמחדדימשום
 לומר ויש לאביי. רבא קושייח תו קשה ולא למניןלעמוד
 בזה. חולק ראין כיון כאביי ס"ל הרמב"ם ולכן פליגידלא

 במקום שכחבתי מה פי על לומר יש יותר הרברובהסבר
 קמ"ל( בר"ה ע"ב )רכ"ז ב"ק החוס' דברי בהסבראחר

 בממון הולכין דאין להאי רסנהררין רובא בין לחלקשכחבו
 ולשון רליתא. כמאן דירהו מיעוט רחשיב כיק רובאחר
 שבסוף בכללים פשוט גט בס' עיין קצח, מגומגם שםהחוס'
 דהמיעוט סנהדרין דשאני חירוצם להסביר בזה מש"כהספר

 ליכא ושוב רליתא, כמאן הם והרי מרבריהם לחזורמוכרחים
 כיון כסברחם לעשות להמיעוט אסור רבריהם ולפימיעוט.
 הקצוח והגאון הרוב. נגר לגמרי דעחם לבטל צריכיםשהם

 דרק החוס' לדברי בפירושו עליו השיג הספיקוחבקונטרס
 נגר רעתם לבטל המיעוט צריכים ואחר שבעים שלבבי"ד
 יכולים דהמיעוט לומר יש פשוט בבי"ר אבל סנהדרין,הרוב

 עליו להעיר כחבחי אחר ובמקום יעו"ש. כסברחםלעשוח
 הגדול בבי"ד שלא אפילו תירוצא לחר רהרי דכאןמסוגיא
 בחירושי עיין הרוב, נגד רעחם לבטל המיעוטצריכים

 רב"ש כהא טפי מחררי דהמיעוט היכא ורקהריטב"א
 בשווין ולא רעחם לבטל המיעוט צריך אין אז שםבגמרא
 הנ"ל. הקצוח רברי לפיע"ד צ"עלכן

 פשוט בדרך אמרחי בחירוצם החוס' דברי דבהבנתי(
 רק הרוב אחר בממון הולכין אין אמרינןדלא

 דגם בהאי כגק להמיעוט מציאוח שיש מודה רהרובהיכא
 ראיכא מורים חביתא ולהכיתא כדא לכדא דקרורוכא
 למימר ליכא בזה חביתא ולכרא כרא לחביחא רקרואינשי
 מציאות איכא הרוב לרעח דגם כיון רובא בחרזיל

 גם לשחיטה ומיעוטא לרדיא דרובא האי וכגוןלהמיעוט,
 אמרינן לכן לשחיטה רזבני אינשי ראיכא מורה הרובבזה
 דהרי זה שייך לא ובסנהררין הרוב, אחר בממק הולכיןאין

 כאן שפיר לכן להמיעוט מציאוח שום ליכא הרובלדעח
 בכוונת לומר יש כן רובא, בחר אזלינן ממונוח בריניאפילו
החוס'.

 רב"ש לישנא לחד הכא ראמרינן בהא בזה לומר יש וכןיא

 דרב ופלוגחא הרוב נגד כרבריהם עשו לכן טפימחדדי
 עשו ולשמואל כרבריהם ב"ש עשו לא דלרבושמואל
 טעוח מקח רהוי בב"ב ס"ל ררב אזלו, לשיטתייהוכרבריהם

 אזלינן לא רבממונא ס"ל ושמואל זבני לרדיא ררובאכיון
 המובא מפליזא הרא"ש שכחב מה ועפ"י רובא,בחר

 בחוס' והקשו המנויין, מן אחר קפץ גבי ד"ו ב"מבשטמ"ק

 הרא"ש וחירץ במעשר, חייבין כולן ויהיו ברוב יבטלשם
 זה ספק החירה שהתורה רק ספק רק הוי רוב רכלמפליזא

 ולא וראי עשירי חורה אמרה כאן אבל להטות רביםדאחרי

 פריש מרובא דפריש כל אמדינן אי ואפילו ספקעשירי
 רב פליגי זו דבסברא לומר יש ולכן מיקרי, ספק עשירימ"מ

 ס"ל לא דרב בממון רוב בחר אזלינן אי בב"בושמואל
 ולכן לדיריה, ודאי הוי ורוב הנ"ל מפליזא הרא"שכסברח
 הנ"ל מפליזא הדא"ש סברת ס"ל ושמואל בממון גםמהני
 ממון, להוציא הרוב מהני לא לכן ספק, רק הויורוב

 כרבריהם ב"ש עשו לא לרב לכן הכא, אזליולשיטתייהו
 דכ"ש מה מידי מהני ולא כודאי והוי רובא הוי דב"הכיון

 רבים אחרי אמרה והחורה כוראי, רהוי הרוב נגד טפימחרדי
 דס"ל לשיטתו ושמואל לגמרי, בטלים המיעוט ורברילהטות,
 כדבריהם ב"ש עשו לרידיה שפיר לכן ספק, רק הויברוב
 לרירן לומר יכולים טפי מחדדי רהם וכיון ספק רק רהויכיון
 רק הוא להטות רבים אחרי חורה ודאמרה בזה ספקליכא

 לומר. יש כןבשווין.

 : שאלחכם לסדר נבואדעתה

 בסימן
 מן החורה קריאת חובח ירי אשכנוים יוצאים אם'ב(

 לברך מחוייב העולה ואם הספרדית בהברההקורא
 האשכנזיח בהברחו לברך לו מוחר או כהברחם החורהעל

 איזה ולהכריע להבחין יכולים אנו אין בעצם הנהכהרגלו,
 לנו נתנו זו ובהברה ונעימה ברורה שפה היאמההברוח
 אין לפע"ד לכן אכותינו, דברו וכן מסיני למשההתורה
 שמע, קריאת לקרוח צריכים זו בהברה שדוקא לומרקפידא

 לומר צריכה רהאשה דל"ב סוטה בש"ס בחליצה מצינווהרי
 איתא ג' סעי' החליצה ובסדר הקודש בלשון רקהפסוקים
 והביח משיב. שהוא ומה היבמה רברי להבין היבםשצריך
 דלאחר איחא דבקונטרסין כחב ס"ח בס"ק שםשמואל
 מה הבנת להיבם שואלים יבמי מאין היגמהשחאמר
 החורה בקריאת וכן קפידא, אין ההברה על אבלשאמרה,

 בימי רהרי הקורש בלשון לקרוחה שצריכים שנראהאעפ"י
 מחורגמן ידי על החורה לתרגם רגילים היו התלמודחכמי
 הקורא יר על שעמר המחרגם היה הקורא שקרא פסוקוכל

 בעת ארמיח היחה המהלכת שהשפה כיון אחריו מירמחרגם
 אעפ"י בלבר ארמית לקרוח הרעח על עלה ולאההיא

 בארמית נחקנו חפילוח הרבה כי מקודשח היתהשארמית
 כמבואר במחורגמן רינים הרבה ויש וכרומה, קרישכמו

 בחורה, כחוב חרגום יאמרו שלא כרי רמ"ה ברכוחבש"ס

 והסביר ס"ב בסי' ערה"ש בעל הגאון בוה ריבר אשרוהיטב
 מן שזה לשונוח בשאר וחפילד שמע קריאת של דעניןאח

 פרק ובברכות ב' פרק ריש מגילה בירושלמי ועייןהנמנע.
 הקורש דבלשון לשונוח לשאר הקודש לשון בין והחילוקז'.

 ריש בברכות רש"י לשיטח יוצא הלשון מבין איןאפילו
 הט"ז פסק וכן ברמ"א קצ"ג סי' בש"ע פסק וכן ז',פרק

 כל רעל זה לפי לנו ויוצא רש"י, כשיטח והמג"אוהב"ח
 ממי גרע לא בה רגיל שאינו למי הספרדיח ההברהפנים
 הנ"ל. לשיטוח דיוצא הקורש בלשון מביןשאינו

 יכול המסורה פי על הקודש בלשון החורה קריאח לכןיג(
 מ"מ מבין שאינו למי אפילו אחרח בהברהלקרוח

 מבין, שאינו אעפ"י שיוצא וחפילה שמע מקריאח עדיףלא
 בלשון רק שנאמרים במשנה דאיחא דבהני חזינןוהרי

 מבין שאינו שאעפ"י הלשון להבין צריך אין מ"מהקודש
 לשונוח גבי ד"ו בקידושין ומצינו שביארנו. כמויוצא

 הוא וכן דמקודשת שם דאמרינן וכדומה חדופחיקידושין
 קירושין לשון אמר דאם ט"ו סעי' כ"ז סי' בש"עלהלכה



 נ:יזש ב' ס" או"חשו"תנ:ידן
 שהיה כיון והטעם מקודשת, אותו מכינה שאינה אלאודאי
 כוונתו יודעת היא לכן מקודם קידושין עסקי על עמהמדבר
 נמי הכי גם לפי"ז א"כ לשונו, מבינה שאינהאעפ"י
 תכלית יורע אחד כל התורה וקריאת שמע וקריאתבתפילה
 כיותר הע"ה ואפילו התורה קריאת וענין התפילהנקשת
 תובתם ידי יוצאים שפיר לכן הדברים תוכן מקופיאיודעים
 אחרת. בהברה הקריאה שומעים אםאפילו

 תעניתא גזר דרבי איתא דפ"ח מציעא ננא ובש"סיד(
 הרוח משיב אמר ובניו חייא לר'אתתינהו

 למימר מסי כי מטרא ואתא הגשם מוריד אמר זיקאונשב
 לא חייא ד' הדי נתוס' שם והקשו עלמא, דגש המתיםמחיה
 ותירצו התיבה, לפני רבי הורידו והאיך וחכיתי לומריכול

 במגילה התוס' תירצו כך החית, לבטא יכול היהדבטורח
 שלא אתר בענין התוס' תירצו מציעא בבבא אולםדכ"ד,
 חייא, לר' שלח ולכן אחר לאיש לשלוח אפשרות לרביהיה

 כתירוץ דעיקר מביאו נ"ג סי' היטב בבאר מובא חדשוהפרי
 בקריאת זה ולפי יעו"ש. מותר אחר דנדליכא שנתוס'וה

 כראוי הטעמים בפיסוק לקרות בקי אדם כל דלאוהתורה
 ומומחה הבקי הספרדית בהברה לקורא לשלות מוטבלכן
 שישבש הציבור מן אחר איש מלשלוח כהוגן לקרותלזה

 הענין ישתנה זה ידי שעל ואותיות תיבות ויבלעהקריאה
 עייני"ן, לאלפי"ן להקורא אפילו לשלוח מותר זהובאופן
 בשפה הסמרדית בהברה לקורא לשלוח שמותרומכש"כ
 קורין והן ספרדים בין שמתפללים בני"ד לכןברורה.
 ובמקום השומעים. כל חובתן ידי יוצאין בהברתםבתורה
 או"ח ח"א בי"א בספרי ועיין זה. בענין הרבה הארכתיאחר
 בזה. עוד להארוך ואכמ"ל יו"דסי'

 ביסודה ברורה אינה האשכנזית שההברה פי על דאףטו(
 הבדל שום מרגישים ואין האותיות ביןבהביל

 כמה ובעוד ולקלה לגדולה התנועות ובין לנת נע שו"אבין
 שההברה הספרדיים אומרים זה ולעומת יסהיים,חילוקים
 בעצם שינוי זה אין אבל ונעימה ברורה שפה מקרישלהם
 א' אות בסולם בסידורו יעב"ץ והגאון תיצוני, שינוירק

 לפת"ח קמ"ץ בין מבדילים שאינם הספרדיים על תגרקרא
 כסגו"ל וגם נציר"י עשו וכה אצלם לגמדי בטלודחול"ם
 חושבים והעולם צרי, לשונם למחלת ואין הברתםשהשוו
 בין הבדל יש כה כי ביותר מדייקת הספרדיתשההכרה
 כי בוריה על השפה שיורע למי האל"ף להברת העי"ןהברת
 ועמוקה בחוזק היא העי"ן הברת כי נפרדים ביטוייםהמה
 ררך הגרון מן מבטאים העי"ן כי האל"ף מהברתיותד

 קורין אם א"ד והנורא הקדוש השם קריאת ובעניןהחוטם.
 תמור רבר וזה חול, קודש מן זה הרי פת"ח כמובקמ"ץ
 וירא בפרשת בחיי הרבינו בזה הזהיר וכבד כידוע,מאוד
 )בראשית וגו' בעיניך חן מצאתי נא אם ד' ויאמרבפסוק
 ספרדי. היה שהוא ואעפ"יי"ח(

 קול מקול ולוים מלוים ילפינן שחליצה אעפ"י לכןטז(
 יודעים אנו אין אבל בגמרא כדאיתאממשה

 למעט הוא הילפותא עיקר אבל משה, דיבר הברהבאיזה
 ממה אחרת בהברה הקודש לשון לא אבל לשונותשאר

 ובכל שבעולם השפות דככל כיון ומסתכרא משהשדיכר
 מדינה יאין שלהם, בהברה וגליל גליל בכל הבדל ישמדינה
 עצמה השפה באותה בההברה הבדל יהיה שלא בעולםאתת
 בין הבדל יש הספרדית בההברה מצינו והרי לגליל, גלילבין

 סוריא יוצאי ובין תימן ליוצאי מצדים מיוצאיהספרדיים
 בין הבדל יש האשכנזית בההברה גם וכן עיראקליוצאי
 להיא לזכר הוא בין מבדילים שהליטאים והפולניםהליטאים
 בץ רק הוא ההבדל כי בזה מברילים אינם והפולניםלנקיבה
 רק כי בוא"ו הוא כתיב לנקיבה גם בתורה והרי לכתיב,קרי
 כמבואר ביו"ד לנקיבה היא בתורה מצינו פעמיםי"א

 גם וע"כ וגו', הוא גם והיא ה'( כ' )בראשיתבמסורה
 תו וממילא הפולנים אצל כמו וכתיב קרי בין ההבדללדידהו
 הלשון וזהו לקרות צריכים זו בהברה דרק למימרליכא
 תורה קיבל ובה משה עם אלקים דיבר ובזה האמיתיהקודש
 אנותיו שדתפללו כמו להתפלל מחוייב אחד כל לכןמסיני,
 לשון בכל היא תפילה הדין דמצר ואעפ"י לשנות.ושלא
 הקודש, בלשון רק להתפלל מאבותינו קבלנו אנחנואבל
 פ"ד סי' ששי בחלק החת"ס הגאון של לשונו במתקוראה
 כל ועל תיבה כל על נמנו הגדולה כנסת שאנשי שםשכתב
 אופן, בשון אחר בלשון זו כוונה להעתיק אפשר ואיאות
 כנסת אנשי של כלשונם אלו דברים אומרים אנוואם

 לנו עלתה מ"מ כראוי לכוון יודעים אנו שאין אפילוהגדולה
 כי כך עושים אין ודם בשר מלך ולפני כהוגן,תפילתינו
 ארץ מדרך ואינו המלך בלשק לדבר מוכרת עמוהמדבר
 של לשונו והביא מבין שהמלך אעפ"י עצמו בלשוןלדבר

 שהקב"ה לשון הוא הקודש שלשון תשא כי בפ'הרמב"ן
 יעו"ש. נביאיו עם בומדבר

 המובא הירושלמי דמדברי כתבתי אתר ד2:נ~קדםיז(
 לכם ששלחנו אעפ"י שכתב ס"ח סי'במג"א

 פירש שם ובקה"ע אבותיכם, ממנהג תשנו אל תפילותסרר
 שלא המועדים תפילות מנהגי על דהכוונה אחריניבלישנא
 ההברות שינוי שגם נמי לומר ויש אבותינו. ממנהגלשנות

 בספרי שכתבתי מה וראה שינוי, איסור בכללוהמבטאים
 הדיבור את שהרחבתי יו"ד וס" ט' ס" או"ח ת"אבי"א
 בבית הספרדית בהברה קריאה בעל לממת מותר אםבדבר
 הני כל ליכא התודה בבדכת לכן אשכנזים, שלהכנסת
 יברכו לתורה העולים שכל תז"ל דתקנו מה דכל כיוןטעמא
 ברכת כרכו שכבר כיון הציכור כבוד משום הוא וסוףתחילה
 סעי' קל"ט סי' ובש"ע דכ"א מגילה כש"ס כמכוארהתורה

 לברך, הברה באיזה להקפיר אין הדין מעיקר שאינו וכיקד',
 רק הדין מעיקר שאינו רדבר להלן שיבואד מהולפי

 על להקפיד שאין בודאי תתגודדו לא משום ליכאממנהגא
זה.

 יוחנן לר' לקיש ריש דשאל הנ"ל יבמות דבש"7(יח(
 מלאכה לעשות שנהגו דמקוםממתניתין

 לא משום איכא והרי עושין תצות עד פסחיםבערבי
 ופירש"י מנהגא לי אמרת ואת יוחנן ר' ליה ואמרתתגודדו
 ובין יוחנן לר' דבין מזה מבואר שרי, עלמא לכולידהתם
 תתגודדו, לא משום בעלמא במנהגא ליכא לקישלריש
 ט' סי' פ"א ליבמות הרא"ש פסקי בקיצור איתא מזווגדולה



 י בא ב' סי' או"חשו"ת ת יבד
 אחר וממקום כך נהגו אחר שבמקום כמנהג התלוירדבר
 אחד כל ועשו אחר במקום שניהם נתקבצו אפילואחרת,
 בסי' הרמ"א מלשק אולם יעו"ש. בה לן לית מקומוכמנהג
 ומקצת זה מנהג מקצת אחת בעיר ינהגו דלא רכתבתצ"ג
 שייך במנהגים רגם מכואר תתגודדו לא משום אחרמנהג
 שהנהיגו מנהגים בין לחלק מקום ריש אעפ"י תתגודרולא

 החילוקים בזה הגדיר והמג"א מנהגים. סתם וביןהראשונים
 נתקבצו אם ריינ"ס בני בתלב ולדעתו לדינים, מנהגיםבין
 לעשות צריכים אוכלין ושאינם האוכלין אחר למקוםיחר
 הרוב אם רעות רוב בתר ילכו אם ולרבריו שוה,מנהג
 בכיתם הם דאם בזה וצ"ע יאכלו, המיעוט גם הריאוכלין
 לנהוג מחויבים הרי אחר במקום יאכלו האיך אוכליןאינם
 הריטב"א מדברי העיר וברע"ת משם, שיצא המקוםחומרי
 אגודות אגודות דמשום למימרא רלאו שכתב הנ"לביבמות
 עומדץ דשרו דמאי רנית נב"ש ב"ה או לגמרי נב"העשו

 הוי הני להני דאסור במה היתר לנהוג א"אכשמועתן
 הכי אלא מהם, וכת כת כל וכן להני, ראורייתאאיסורא
 מתייבמת ולא תולצת הבת צרת שתהא לומר רדו"לקאמר
 רהיכי ברבריו מבואר יעו"ש, אגודות, ראגורות טעמאמהאי

 להיפך הוא ב' לכת וכן תורה איסור הוי רהאוסריןראליבא
 בוה לפקפק עריין שיש אעפ"י תחגודרו לא משום בוהלינא
 דגמרא רעתין הסלקא רברי על סובב הריטב"א רברירהרי
 בני מאחינו נשאלתי וכ"פ רגמרא, דמסקנא אליבאולא

 מגיא שנמלטו הרמים מארצות התופת שריריישראל
 מקהילות אבות מסורת את שכתו ולא לכאן ובאוההריגה
 דוגמת קדושות קהילות כאן ויסדו בעוה"ר שנחרכוהקודש
 כל להנהיג מתייבים אם שנחרבו הקדושותהקהילות
 המקום חומרי בזה לומר שייך אם שמה שנהגוהחומרות
 שנשארו אעפ"י נחרב ככר דהמקום כיון ז"א משם,שהלך
 המקום, תומרי לומר שייך אין יחידים על מ"מ אנשיםכמה
 קהילת מאנעד שנשאל כתב תס"ח סי' יעקב בחקדהנה
 ועכשיו הפאנצין לאסור מנהג שם היה הגירוש שקודםווינא

 אשכנזים איזה הץ על ונתיישב הקהל אותושנתגרש
 לנהוג מחוייבים אי במדינתם הפאנצין לאכולשמנהגם
 הקהלה שנתבטל כיון אמרינן או לשם שהלך המקוםכחומרי
 הרמב"ם לדעת דפשיטא והשיב מנהגם נתבטלונתגרשו
 לקולא בין משם שיצא ממקום הארם על חל המנהגרעיקר
 המקום תומרי לנהוג צריך מחלוקת מטעם רק לחומראבין

 מתלוקת כאן דליכא הם רמותרין פשיטא לכן לשם,שהלך
 כאן ליכא הכי אפילו פוסקים שאר לרעת אפילו אלאכלל
 מעשה ומסתלק מנהגם נתבטל הקהל שנתבטל כיוןמנהג
 לכאן שבא ביחיד ולפי"ו לכאן, באו חרשות פנים כיראשון
 חומרי ממנו נפקע לא למקומו לחזור רדעתו היכארק

 צריך אין כאן להשתקע ברעתו אבל משם שיצאהמקום
 וליכא לגמרי נחרב שהישוב ובפרט מקומו, כמנהגלהחמיר
 אותן היינו חדשה קהלה כאן יסרו אם אבל כלל,מקום

 לחוור דעתן שאין אעפ"י הפלטה משארית שנשארוהאנשים
 לנהוג עליהם מ"מ בעוה"ר היישוב כל נחרב כברכי

 תל המנהג דעיקר כיק אמך תורת תטוש אל משוםכמנהגם
 אברהם באשל ועין עוד. ואכמ"ל בזה והארכתי האדם,על

 דעפ"י בלולב הנענועים בענין שכתב תרנ"א סי'או"ח

 פי ועל מטה מעלה צפון מערב ררום מזרח הסררהפוסקים
 יש וגם מטה, מעלה מזרח צפון ררום הוא ז"ל האר"יקבלת

 בזה אחת פעם רק מנענעים ויש פעמים שתי בהודומנענעים
 שייך לא ובמנהג מנהג רק רהוי כיון תתגודדו לא שייךלא

 גבי דל"ז בסוכה בגמרא כן מוכח ולפיע"ד עיי"ש.אגודות
 והם לולביהן את מענעין העם שכל יהושע ור' גמליאלרבן
 ה'. באנא אלא נענעולא

 ובמנהגים בנוסחאות רבחילוקים יוצא וו הנחה דלפייט(
 כמסקנת תתגן17 לא משום ליכא בני"רכגון

 כמנהג לנהוג שרצו רהיכא הפוסקים בדברי ומבוארהמג"א
 אמך תורת תטחם אל משום בזה ליכא שם שהםהמקום
 וכן תטוש, אל משום ליכא איסור צד שום בזה דליכאדכית
 שהם דכל שכתב שנהגו מקום בריש פסחים בר"ןמבואר
 שהוא לדבר או לתורה סייג לעשות עצמם עלהחמירו
 העיר בני כל האוסר כרברי ונהגו ישראל חכמי ביןמחלוקת
 ודעתו היוצא וכל וגו' תטוש אל שנאמר הרין מן בוחייבין
 משם רירתו שיעקור ער בצנעה ואפילו בו כן גם חייבלחזור

 שיש במנהג ררק מבואר הרי יעו"ש, אחרת בעירויקבענה
 בי' רליכא במנהג אבל לשנות ראין אמרינן איסור צדבו

 ובשו"ת כלל. חששא רליכא פשיטא ראיסורארררא
 צריכים שהחכמים בדברים רדוקא כתב קנ"ג סי'מהרשר"ם
 שאנשים בדברים אבל תתגורדו לא משום איכאלהורות
 תתגודדו. לא משום ליכא כך וזה כך זה מעצמןעושים

 הוא תתגודדו לא ראיסור רסבר הרמב"ם לדעת נכוצאכ(
 הם אם אפילו בישראל, מחלוקת ירבהשלא

 אחת בעיר ובמנין בחכמה שוים וגם קבועים דינים בתישני
 אתד כל חלוקים והוראות מנהגים להורות או לנהוגאסור
 והביא י"ר סעי' ג' סי' השלתן בפאת מבואר כןלרעתו,
 שני והרא"ש הרי"ף לרעת אולם כרכריו. מירושלמיראיה
 כשיטתו אחר כל לנהוג מותרים אחת בעיר ריניםבתי

 קבועים דינים כתי כשהם אמורים דברים במהוכדעתו,
 אחר אם אבל ובמנין, בחכמה ושוים בשיטתיהםוחלוקים
 כדעת לנהוג העיר כל תייבים במנין או בחכמה מחברוגרול
 שיש יארק ניו עירינו ועפי"ז להחמיר, ובין להקל ביןהגרול
 לנהוג אסור הרמב"ם לרעת הרי קבועים רינים בתיכמה

 רק הרי"ף ולרעת לרעתו, אחד כל חלוקים הוראותולהורות
 אבל כשיטתו אחד כל לנהוג מותרים ובמנין בתכמהבששוין

 כדעת ולהורות לנהוג בני כל מחוייבים מחברו גרול אחראם
 גרול, מתברו מי למרוד מדה קנה לנו יתן מי ועכשיוהגדול
 שקבלו המסורה על לשמור וקהלה קהלה כל צריךולכן

 לנו אין "גרול" המושג כי תטוש אל משוםמאבותיהם
 וד"ל, רב הוא דזעיר ומאן זעיר הוא דרב ומאןעכשיג
 ובעוה"ר במחלוקת להרבות ולא שמים לשם הכוונהוהעיקר
 יטהר ירחם השי"ת ביננו, מרקר עדיין מחלוקת שלהשטן
 שלמה לגאולה נזכה ועי"ז שלם, ובלב באמת לעוברולבינו
 ו"א נפרדים, ענינים שני כאן יש שביארנו מה ולפיבב"א.
 בדינים אלא אינו תתגורדו לא של האיסור ומנהגים,דינים,
 ואת איסורא אנא לך אמינא לי' כדאמר הסוגיא פשטותלפי

 גם הוא וכן שרי לכ"ע דהתם ופירש"י מנהגא, ליאמרת
 מפני מנהגים לשנות שאסור וה ודין לעיל, המובאבירושלמי
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 אפילו אלא חורה באיסורי דוקא ולאו הוא,המחלוקת
 חצ"ו בסי' חדש הפרי העלה וכן זה, שייך דרבנןבאיסורי
 יהושע דר' לאתריה איקלע כי אבהו ר' דמ"ו בשבחכמבואר

 כרבי ס"ל דר"א ומסקנא שרגא, מטלטל הוה ולא לויבן
 דאי ופירש"י עביד, הוה לא יהודה כר' כבודו ומשוםשמעון
 בן ידושע רבי של לכבודו ליה מטלטל הוה לא דאסורס"ל
 ועיין מדרבנן, רק הוא האיסור כל והרי איסורא דליעברלוי

 לבאר זה בענין שהאריך קנ"ג סי' חיו"ר מהרשר"םבחשובח
 השיטות.כל

 של דאיסור שייך לא אפשר דעתה לפע"ד נראה אבלכא(
 למנין לעמוד בידינו ראין דכיון חחגורדולא

 נטועים כמסמרוח מקובלוח הלכות לנו שיש כיוןלהכריע
 דרוב שגם כיון המיעוט נגד יכריע שהרוב לומר לנווא"א
 רברי בביאור לעיל שביארנו כמו המיעוט למציאותמודה
 כל כי למחלוקח גורם שזה לומר שייך אין לכן ב"קהחוס'
 שכל אנשים טבע כן כי רק מנהגים חילוק שיש יודעאחד
 ולרברי תבירו, על גם ולהשפיע בשלו לעמור רוצהאחד

 כמוש"כ למחלוקת גורם שזה מפני דטעם שכתבהרמב"ם
 מחלוקח משום המצוח בספר מרגיש וכן עכו"ם הל'בסוף
 כמנהגם רק לנהוג שלא מקפירים דוקא הקהלה בני אםלכן
 שכחב מה ולפי תחגודדו, לא משום דאיכא לומריש

 בעיקר אינם המנהגים שינויי רכל ל"ה בסי'המהרשל"ם
 המשנה דכל קיי"ל דהא מברכוח חכמים שטבעוהמטבע
 הפרש ואין טועה אלא אינו בברכוח חכמים שטבעוממטבע

 וכבר וגו', תטוש אל משום בזה אין לכן וקרובץ בפיוטיםרק
 חשנו לא חפלות דבסדרי הירושלמי מדברי לעילהבאתי
 שנהגו דהמנהגים האריז"ל בשם והמג"א אבותיכםממנהג
 שערים י"ב כי מקומו ממנהג לשנוח אין התפילותבשרשי
 לבד ומנהג שער לו יש שבט וכל שבטים י"ב נגדבשמים

 השלחן פאח בספר ועיין לכל. שוה בגמרא שנזכרמה
 שיש אלים מפר בשם שהביא ג' סי' ישראל ארץהלכוח
 התיבוח כל על הגדולה כנסח אנשי עד וקבלהמסורת
 לדינא לכן האשכנזים, אבוחינו בנוסח החפילהואותיות
 אבל כהרגילו להתפלל אחר כל יכול בלחש רחפילהנראה
 להלן בזה נדבר ועוד הציבור, כנוסח להחפלל מחוייבבציבור
 השאלות רוב על תשוכה לכ"ת יש כבר האמור מכלאי"ה.
 לכן עצמו. בפני ופרט פרט כל על להשיב אשחדל מ"מאבל
 מצד קפידא שום אין הספרדיח בהברה התורה עללברך
 לצאח ויכולים כהציבור יברכו מקפידים הציבור ואםהדין,
 הספררית בהברה הקריאהחובת

 גסימן
 בישיבה יד של חפילין מניחים שהספרדיים מה ובעניןא(

 הכריע שהרמ"א אעפ"י הנה בזה, להחנהגאיך
 שיטח הביא ומקודם בעמידה יר השל ולהניח לברךלמעשה
 דהברכה להכריע רצה והמג"א בישיבה יר דשלהזהר

 זו פשרה בא"א כן גם כתב וכן בישיבה, וההנחהבעמידה
  ו' סי' נתשובה ומהרש"ל הנרכה כבוד משום נעמידהלנרך

 וגבורתו, חוקפו בכל לוה  החוגר השקל( במחציח)מובא

 חכמח שלמך דאחר מקיוון מהר"ש גדול לוו רמיובחב
 להשיג יכול שלא רמי יומו, בן כתיוו7 מחפלל היההקבלה
 יד של דגם פסק ע"כ בנטיעוח לקצץ יבוא נכון עלסודה

 ברברי שהאריך מה חפ"ט סי' יעקב בחק ועייןבעמירה,
 הכנסת דברי כך אתר הביא שהמג"א ואעפ"יהמהרש"ל,
 ובפוסקים בגמדא נזכר שלא רדבר הפוסקים בכלליהגרולה
 הכרעת מ"מ קבלה דברי אחרי לילך יש הזהר מרברילהיפך
 הביא ובאו"ח בעמידה, יד של רגם האחרונים גדוליכל

 דהברכה לומר כן גם שכחב ק"ב סי' מפאנו רמ"עמחשובת
 לעשוח עצה עור ויש יעו"ש. מיושב והקשירהמעומד
 שכחב כמו כעמידה ולא כישיבה לא ראינה בסמיכההברכה
 ומשיכ שואל הגאון קושיית וידוע סק"ב, קמ"א בסי'המג"א
 הזהר שיטח על המקובלים מחכמי אחר לקדוששהקשה
 חפילין מניחים הכהנים היו דהאיך בישיבה יר שלדהנחח
 לו והשיב דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה אין הא ידשל

 הפוסקים השחדלו דכבר נראה עכ"פ כנ"ל, בסמיכהדהניחו
 לעשוח אפשר לכן הזהר לשיטח גם לצאח עצותלשות
 ולפי עי"ז. למחלוקת ינואו ולא כלתש ולברך הנ"לכעצה
 לא משום בזה ליכא הדין מצד בלאה"כ לעיל שביארנומה

חחגוררו.

 דהרי הנ"ל ומשיב השואל הגאק רברי כל לי מובן ולאב(
 לא דהכהנים ד"ג ערכק בש"ס איחאבהדיא

 איחנייהו לא דלהכי העבודה בעידן יד של תפיליןהניתו
 חוצץ רבר יהא שלא בשרו על דכחיב מחמת יד שלבחפילין
 כלי מהל' י' בפרק הרמב"ם כתב וכן בשרו וביןבינו

 יד של תפילין דהניחו נימא אי ואפילו יעו"ש, הל"והמקדש
 אחר ובמקום לעזרה חוץ ולקשור לברך יכולים היוהרי

 דהרמב"ם הראב"ד מקושייח הרמב"ם דברי לחרץכחבתי
 גדול כהן של דהמעיל הל"ג המקדש כלי מה' ט' בפרקכחב
 זה, לו מנין א"א הראב"ד עליו וכתב ידים, בחי לו היהלא

 דבר יהא דלא פירש"י דבערכין נאות באופן לחרץוכחבחי

 חתח בעינן בשרו על וחפילין לבשרו כהונה בגדי ביןחוצץ
 כחבו וכן לאוח, לאחרים ולא לאוח לך והיה מדכתיבבגריו
 יד דבשל ס"ל תפילין בהלכוח שם הרא"ש אולם החוס'.שם
 להיוח צריך ידך על לאות דכחיב כיון חציצה פוסל כןגם
 ממש, בשרו על כהונה בבגדי כדררשינן ממש הידעל

 הכחונח על יר של חפילין להניח הכהנים יכלו לאולדידיה

 ולכן לאוח, לאחרים ולא לאוח לך מטעם ולא החציצהמפני
 דלא רטעמא וחוס' רש"י כשיטח סובר דהרמב"ם לומריש

 לאות לאחרים ולא משום יר של חפילין הכהניםהניחו

 הוכרת לכן ה' בשל ליכא חציצה אבל מכוסה להיוחוצריך
 ידים בחי לו היה דאי ידים בחי לו היה לא דהמעיללומר
 הכחונח על יד של החפילה להניח הכהן היה יכולהרי

 ליכא וגם ליכא דחציצה המעיל של יד הביח עםולכסותו
 ידים בתי לו היה שלא כרתך ועל לאות, לאחרים לאמשום
 אולם בגדים, ייתור משום לכסותו יכול לא אחדובבגד

 תציצה איכא נמי יד דבשל הרא"ש כשיטת סוברהראב"ד
 משום הכחונח על יד של להנית יכול היה לא הכי בלאולכן

 בחי לו היה לא שהמעיל לומר הכרח אין ולשיטתותציצה,
 בזה. לי נראה כןידים,
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 דסימן

 ואנו יום בכל כפים בנשיאח הספרדיים מנהג 1בדברא(
 טוב, ביום רק כפים נשיאת עושים אנואין

 מולין מהר"י שנשאל האגור בשם קכ"ח בסי' הביאהב"י
 מצות שהוא כיון יום בכל כפיהם נושאים הכהנים איןלמה
 לטבול הכהנים אצל שהמנהג מפני והשיב התורה, מןעשה
 להם קשה יום ובכל בהגמי"י שכתב כמו כמים נשיאתקודם
 לדוכן לעלות טוב ביום רק המנהג עלה לכן בתורףלטבול
 עובר, אינו נקרא אינו וכשהכהן מלאכה ביטול משוםוגם
 אבל מקומו מנהג לקיים עצמו דדחק הב"י מרן זה עלוכתב
 האי קודם לטנול שנוהגין מפני שכחנ מה כי מספיקאינו

 הוזכרה לא זו טבילה דהרי היא קולא לידי דאחיתומרא
 כך משום יבטלו למה ולטבול להתמיר נהגו הם ואםבחלמוד
 כן אם אלא עובר שאינו ואעפ"י יום בכל עשה מצותשלש
 יום בכל עשה מצות שלש שיקיימו להם מוטב מ"מנקרא
 של כחם יישר לכן לטבול מתוייבים שאינם כיון יטבלוולא
 בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץבני
 קכ"ח בסי' הרמ"א ורבינו כפים, לנשיאח טובלין ואינםיום
 טוב ביום אלא כפים נושאים שאין אלו במדינות דנהגוכתב
 בשאר משא"כ טוב יום בשמתת שרויים הם שאזמשום
 מאוד קלוש הטעם וכנראה מחייחם, על הם שטרודיםימים
 שכתב כמו אירופה ארצוח בכל כן נהגו שכבר כיוןאבל

 מצד אולם בזה, להקל דבר עמא מה תזו פוק לכןהרמ"א
 ארץ למנהג קלסו הפוסקים ואדרבה להקל, מקום איןהדין

 יום. בכל כפים לישא ומצריםישראל

 טעם למצוא טרת ו' סי' בחשובה אפרים הנית 1הגאוןב(
 התורה מן עשה מצות שזה כיק שלנולמנהג

 שנה מאוח מתמש יוחר קדום מנהג זה אבל כפים,נשיאת
 מהר"ם של תלמידו שחיבר קטן בתשב"ץכמבואר

 בכל כפיהם הכהנים ישאו שלא הרא"ש של רבומרוטנבורג
 למנהג טעמים כמה הביא הנ"ל והגאון טוב. ביום רקיום
 על שם שכתב הראשון טעם על להעיר רוצה הנני ואגבזה.
 להעלוח מהו להו איבעיא דכ"ד בכחובות דאיתא מהפי

 נמי השתא אימא בעית ואי וכו' ליוחסין כפיםמנשיאת
 יעו"ש אכול לא דאורייתא בתרומה אכול דרבנןבתרומה
 להו שבקינן לא דאורייתא דבאיסורא מבוארבסוגיא,
 כתב וכן המתייתסים, כתבם מצאו דלא כיון הוידספיקא
 בחזקה הזה בזמן דכהנים ביאה איסורי מה' בפ"כהרמב"ם

 שתהיה והוא הגבול בקדשי רק אלא אוכלים ואין כהניםהם
 גבי כחב רל"ה סי' מהרשד"ם ובתשובת דבריהם. שלתרומה
 צ"ד בסי' הריב"ש שכתב מה על בזה סומך אני לכהןשבויה

 דזקהן מפני אלא הידוס כתב להם שאין בדורותינושהכהנים
 בזמן שהכהנים מבואר הרי בתורה ראשון לקדות היוםנהגו
 לכהן שבויה דאיסור וכיון ספק רק ודאים כהנים אינםהזה
 והאריכו לקולא דרבנן ספק לומר ראוי מדרבנן אלאאינו
 מסיק נ"ד סי' יעקב שבוח ובתשובת גדולים, כמהבזה

 על התולקים ואפילו הנ"ל, המהרשד"ם כדברילהלכה
 לאסור איסור לענין להו דהוחזקו דכיון וס"להמהרשד"ם

 וראי ככהני להקל להחזיקם אבל כהונה פסולי כלעליהם
 גדולי דכל כתב בתשובה והמהרי"ט מקילינן. זלאפשיטא

 כווחיה, דסוגיא ופשטא המהרשד"ם, עם מסכימיםוויניציאה
 לעלוח להם ונצוה איסור דבר בזה אוחן נאכיל איךולכן
 זרים. ולא חברכו רכה בעשה עובר כפיו הנושא וזרלדוכן

 צ"ו סי' בשר כל רופא בקונטרס ח"א בי"א 1בספריג(
 הנ"ל הריב"ש רברי על בעזהשי"ת דיקבניתי

 בדברים בזה והארכחי כהן, אינו שמא ספיקא לספקולצרף
 דכיון לפיע"ד, צ"ע אפרים ביח בעל הג' דברי ברםנאותים,
 לכל הרי ודאים לכהנים טומאה לענין הוחזקו רידןדכהני
 ומה חזקה. שגדולה ומצינו לכהנים החזקה להם ישענין

 מסקינן דרבנן לחרומה דרק אימא מהאיבעיח ראיהשהביא
 מלישנא להיפך להוכיח יש הרי דאורייתא לתרומד ולאלדו
 לאכול לקולא אפילו חביה בני גבי תזקה דגדולהקמא

 דלא להאב"א דאפילו לומר יש וגם דאורייתא,בחרומה
 הוחזקו לא דלזה משום הוא דאורייתא לחרומהמסקינן
 היו אי אבל דרבנן, לארץ חוץ חרומת רק אכלודבגולה
 אוכלין היו בתרא ללישנא גם דאורייחא לחרומהמוחזקין
 אעפ"י חזקה מטעם כפיהם נושאים הם כן וכמו החזקהמצד

 פוסקים, להרבה לדוכן העולה לזר חורה איסורדאיכא
 לבטלה ברכה איסור איכא דקי"ח שבת בחוס'ולהר"י
 התורה. מן שהוא דאמר מאןואיכא

 דמה שכתב צ"ה סי' מפאנו רמ"ע בשו"ח 1?'יןד(
 ימוח כל לדוכן עולים כהנים אין העולםשברוב

 ומי לעם מלאכה ביטול משום הוא גרוע מנהגהשנה
 סמך בקש ברפיון שחעמודנה רפוח ידים לחזקשנחחכם
 וישא סמוכים דרש כי המדה על הרבה והפריז מנהגלאוחו
 לשאת שלא נהגו לפיכך החטאת מעשות וירד ידיו אחאהרן
 חטאת בו שיש דוקא ובמוסף טובים בימים רק כפיהםאת
 עובר כהן שאין אלא רבתא בטעותא לכהנים קפחינהווהא

 השלחן בפאת ועיין יעו"ש, עלה לו שיאמרו עדבעשה
 דמנהג ג"כ שכתב ט"ז סעי' ב' סי' ישראל ארץבהלכות
 ימוח בכל כפיהם נושאים שהכהנים ישראל ארץ בכליפה
 וכן הכפורים, ביום ונעילה ומוסף בשחרית טוב וביוםהחול
 מקדמונים ומקובל הוא טוב ומנהג ספרד גלילות בכלנוהגים
 כהנים ידי על שמו יחברך המברך ברכוח לקבל סודעפ"י
 שנצטוו עשה מצות שלש מקיימים והכהנים החסדכעלי
 ישראל בארץ ישיבתינו לקבוע שזכינו ומיום וכו'בתורה

 כפיהם נושאים שהכהנים מנהגינו הקודש עירובירושלים
 רעת הוא וכן כדת הכיפורים ויום טוב ויום ובשבת יוםבכל
 יעו"ש. נ"ערה"ג

 אגב בדרך רק כי ואכ"מ לדברינו ראיוח עוד 1ישה(

 אבל הנ"ל, הגאק כדכרי כקיצור כזההערתי
 כן נהגו שכבר כיון אחו דהאמת חזינן דמילתאלקושטא
 דבר משיב ובשו"ת שנה, מאות מחמש יותר הדורוחגדולי

 אחת שפעם נורא מעשה מביא ק"ד סי' בח"ב הנציבלהגאון

 יום בכל כפים נשיאת מררשו בביח להנהיג הגר"אהסכים
 המחלוקת בעח האסורים בביח ונלקח השמים מןועכבוהו
 תיים הר' מהגאון מעשה שם עוד והביא בווילנא,הנוראה

 להכהנים יצוד מחר שביום אחד ביום שהסכיםמוואלאזין
 הבית וגם העיר חצי נשרפה הלילה ובאותו כפיהם אחלישא



יז(יבי ו' ה', סי' או"חשו"תבית
 השפעח כסחרי סור דבר איוה שיש בוה והחבונןהכנסח
 אחנו ואין לארץ בחוץ כהנים ברכח ירי על היורדחהברכה
 הוא הכהן אם בודאי בניד"ד עכ"פ יעו"ש, מה עריודע
 מחוייכ רצה לברכח הגיע שהש"ץ בשעה הכנסחבביח
 אחר לטבול טוב ביים שדרכו בכהן ואפילו לדוכןלעלות
 לו א"א ובחול טוב יום בערב עצמו אח שטוכל אוהעונה
 לדוכן מלעלוח למנוע לו אסור וה משום מימ בוהלהיוהר
 לעלוח קדי לבעל איסוד דליכא כיון הנ"ל בכ"יכמבואד
 כן נוהגין אנו שאין אעפ"י למנהג קלסו והפוסקיםלדוכן
 לדוכן לעלוחמחוייב

 הסימן
 מובן לא היום בקידוש לישב אם בענין שאלחוובדבר

 כבד הדי הכנסח ביח של בקידוש אם כוונחולי
 כחב והרמ"א חתגודדו, לא שייך אם מנהגים בעניןביאדנו
 ולא הברכים לעייפוח דמעלי הראשונים וכתבו לעמודדמנהג
 כוונחו ואם הכנסת ביח בקידוש לישב וה ממנהגשמעחי
 אחד כל אם להספרריים להו איכפח מה בביחובקידוש
 הרמ"א הדי הספרדיים אצל מחארחים ואם מיושב,מקדש
 ובלא קידוש, בשעח לעמוד דיכול י' סעי' רע"א בסי'כתב
 דשני נדע"ת מונא ט"ו סי' מינץ מהר"י נתשונת מנוארוה
 מנהג לנהוג יכול אחד כל אחד במקום שהוקבעו אדםבני

 שהאורח הנימוס מן רק דאיסודא רדדא דליכא בדברמקומו
 שכל נוהגין שהספרדיים כיון וגם הביח, הבעל כמנהגיעשה
 בעל של בקידוש יוצא ואינו לעצמו מקדש מהמסוביםאחד
 הוא הישיבה דטעם כיון לישב קפידא אין ממילאהביח,
 האדיז"ל קבלח ועפ"י לוה, צריכים אינם והם קביעוחמשום
 בעמידהדוקא

 וסימן
 הציבור עם מדוח עשרה ושלש וידוי לומד אם דבדברא(

 ס-ה סי' בש"ע מכואר הנה אפים נפילחקודם
 צבור ומצא הכנסח לביח ונכנס שמע קדיאח דבקרא ב'סעי'

 שלא דאשון פסוק עמהם לקדוח צדיך שמע קדיאחשקורין
 ואיחא שמים, מלכוח עול עליו לקבל רוצה שאינוידאה
 תהלה כגון אומרים שהצינוד דנדים שאר הדין דהואהתם
 ובמה"ש, בבאה"ט יעו-ש ארץ דרך שכן עמהס קוראלדוד

 מפסיק שמע קריאח בדכוח באמצע אפילו הביחולשיטת
 ברמיא קכ-ה בסי' מבואר וכן דומדה, בפסוקי רקולהט"ז
 ובא קדושה סדר אמד שכבד דמי הרשב"א תשובחבשם
 עמהם, ועונה חוזר קדושה עונין ציבור ומצא הכנסתלביח

 מדות עשרה השלש הציבוד עם לומד מחוייבים בודאילכן
 בגמדא כדאיחא מאוד חשובה תפילה שהיא רחמיםשל

 לו והדאה ציבור כשליח הקב"ה שנחעטף מלמד דכ"הבר-ה
 יעשו חוטאין שישראל ומן כל לי אמר תפלה, סדרלמשה
 רב אמר בגמרא ולהלן להם, מוחל ואני הוה כסדדלפני
 דיקם, חחרות שאינן מדות עשדה לשלש כרותה בדיתיהודה
 ספדדיים של במנין כשמתפללים דק לא לפי"ןממילא

 עמהם לומר שמחוייב מדוח עשרה ושלש וידויהאומרים
 שציבור בשעה ולומד ויושב החפלל כבר אם אפילואלא

 השלש הציבור עם לענוח מלימודו להפסיק מחוייבמחפללים
 עמהם לומד מחוייב הוידוי שגם ומסחבדא מדוח,עשדה

 כאילו נראה עמהם יחוודה לא דאם הציבוד עםכשמתפלל
 וה ובלא להחוורוח צריך שאינו לצדיק עצמו אח מחויקהוא
 פשוט נראה לכן השי"ת, לפני להחוודוח ליה איכפתמה

 להכות דנוהגים וכיון הסדר כל הציבור עם לומדשמחוייבים
 ממאן כאילו וה הרי כן עושה אינו אחד ואם ביד החזהעל

 התפילות ושאר לשנות. אין לכן הקב"ה, לפנילהתוודוח
 לעשוח אחד כל יכול לעצמו אחר כל בלחששמחפללים

 ד"נ בפסחים בגמרא מצינו דהרי בצנעה ובפרטכמנהגו
 בד רבה דהרי בצנעה לעשוח לו מוחר איסור בדבדדאפילו

 ומה אסור, דבפרהסיא אע"ג בצנעה דאייחרא אכל חנהבד
 דידעינן אנן כגון אבא לדבי ספרא רכ התם ליהדאמד
 המחלוקח שינוי מפני עבדינן לא ביישוב דירחאבקביעא
 דמלאכה הטעם החם אסור, בצנעה דאפילו החוס' שםוכחבו
 בלחש. אפשד תפלה אבל בצנעה אפשראי

 הוידוי אומרים וחמישי דבשני איחא הגר"א ובסידורג(
 בסידודי ראיחי וכן מדוח, עשרהושלש

 וגם יום בכל מדוח עשדה ושלש הוידוי נוסח הישניםאשכנן
 מן להחחיל רק לא יום בכל לומר ישדאל שומדתפילח
 וחמישי ובשני הגר"א, בסידור נמי נדשם וכן נדע לאואנחנו
 דפוחח הפסקא סיום אחר פניהם על נופלין אשכנןשבנוסח

 נפילח עם להמחין שלא מהנכון וגו' ישראל שמע שסיומויד
 עשדה השלש אחד הציבוד עם לאמרו רק כאן עדאפים
 בפרהסיא. הציבוד מן לפרוש שלא כדי הציבור כמנהגמדוח
 נפול לבבל איקלע דרב דכ"ב במגילה בגמדא דאיחאומה
 ומקשה אנפיה על נפיל לא ודב אנפייהו על עלמאכולי
 ידים פישוט ליעבד ולא אפיה על וליפול בגמראהחם

 אדם אימא בעיח ואי ממנהגיה, לשני שלא ומתדץורגלים,
 כמנהג ולא כמנהגו נהג דרב מצינו הדי יעו"ש, שאניחשוב
 והכל העם בעיני מאוד וגדול חשוב דארם עכצ"להציבור
 כמנהגו לעשות יכול והוא שאני מעם מודם שהואיודעים
 מן יפדוש אל אדם כל שאד אבל מחלוקח עיין יהיהולא

הצינור.

 גמליאל ברבן הייחי צופה שאמד עקיבא נרבי דמצינוד(
 והם לולביהן אח מנענעין העם שכל יהושעור'

 דל"ז בסוכה כמבואד נא הושיעה ה' באנא אלא נענעולא
 דבמנהג לעיל שהבאחי מה דלפי לומד יש אךבמשנה,
 תחגודדו לא משום ליכא דאיסודא דררא בו שאיןגדידא
 שעשו יהושע ור' גמליאל דרבן הך שפיר אתי הכיבלאו
 דלא דב וגם גרידא, מנהג רק הוי דוה כיון כהציבודשלא
 רק היא חחנון דתפילת טעמא מהאי גם הוא אפיה עלנפול
 וז"פ. בה מקילין הרבה ולכן דשותחפלח

 מיד אפים נפילח לומר אשכנן מנהג של הטעם דע'קרה(
 עשרה השמנה חפלת אח הש"ץ שסייםאחר

 אח לסדר כדי האבודרהם בשם קל"ד בסי' הביחכחב
 משה שעשה כדדך ונפילה עמידה ישיבה סדרים בג'חפלתו



 י 2: (ל י"א י', ט', ח', ז', סי' או"ח שו"ת ת יב'ח
 אנחנו לכן ד', לפני ואתנפל בהר עמדתי ואנכי בהרואשב

 בעמידה עשרה שמנה תפלת בישיבה יוצר תסלתמתפללים
 תרומה פרשת בזהר אולם בישיבה, אפים נפילת כךואחר
 נפש מסירת של ענין דזה אפים לנפילת אחר טעםאיתא
 הוידוי אפים נפילת קודם לומר יש זה לטעם ולכןלמיתה,
 קודם להתוה-ות צריכים הרי למיתה נפש מסירח דהואכיון
 לה שיש האבודרהם לטעם אמנם מתוודין, המומתיםשכל
 כיון קודם וידוי שייך אין עשרה שמנה לתפלתהמשך

 לה ששייכה עשרה שמנה לתפלת להסמיכהשצריכים

 זסימן
 מבין איני אפים נפילת בלי תחנון לומר אם שאלתםוברבר

 במנחה רק להיות יכול זה הלא כן מזדמןמתי
 האשכנזים והרי במנחה, תתנון אומרים איןשהספרדיים

 אפים נפילת קורם מדות עשרה ושלש וידוי אומריםאינם
 א"א וזה נרע לא ואנחנו התפלה יהיה אפים נפילת בליולכן
 נפילת של ההמשך היא זו דתפלה אפים נפילת בלילומד
 ויטרי במחזור גם הוא וכן האבודרהם שכתב כמואפים
 לנו ומה לעשות שעלינו מה עשינו כבר כלומרדמובנו
 אשכנז ובנוסח מזה, קל"ד סי' בב"י עיין יותר עודלעשות
 בין גם דהרי התפלה בסדר וחילוקים שונות דיעות ישגופא

 רק אשכנז בנוסח שהתפללו היו החסידות גדוליהצדיקים
 בעל והגה"ק הודו אחר שאמר ברוך שאמרו שינוייםבקצת
 טעמו ידע שלא וכתב זה על התפלא זצ"ל אברהםאשל

 לומר התנהג זצ"ל מבעלזא שלום שר אדמו"רוהגה"ק
 אשכנז, בנוסח היה עשרה השמנה נוסת וגם במנחהתחנון

 שכחב ומה אשכנז, בנוסת שהתפללו צריקים עוד היווכן
 ברוך קודם הודו לומר הדבר טעם ידע שלא הנ"להא"א
 בשער עיי"ש הרבר טעם ראיתי חיים עץ פרי בספרשאמר,

 מזמור לומר איתא בסידורים אשכנז שבנוסת ומההזמירות.
 עמרם ר' בסירור שאמר, ברוך קודם לדוד הבית תנכתשיר
 היא זו והוספה נ"א בסי' בטור ולא כן נמצא לאגאון

 ולומר יעו"ש, חסידים במשנת מבואר כן כימהמקובלים
 שמתוודים הכיפורים ביום רק מצינו אפים נפילת בליוידוי
 בין שינוי שום בזה אין ולפי"ז פניהם, על נופליםואין

המנהגים

 חסימן
 לעלות, אם לרביעי לכהן לקרות במנהגם שאלתםובדבר

 ר' הגאונים לשיטת דהרי לעלות דצריך פשוטנראה

 ישראל בהפסק כהן אחר כהן לקרות מותר סעדיה ור'עמרם
 מרן שהביא כמו כהן, כך ואתר וישראל לוי כהןכלומר
 לדינא תילוק יש רק י', סעי' קל"ה סי' בש"ע כן ופסקהב"י
 סדר לעשות צריך המחבר דברי המג"א שפירש מהדלפי
 וכן ישראל, ולששי לוי ולחמישי כהן לרביעי דהינותדש

 לכהן שקרא לאחר הפרמ"ג ולרעת הגר"א ברברימבואר
 לוי, אחר לוי או כהן אחר כהן אחריו לקרות מותרלרביעי
 אם ניחוש לא דלמה קח~ייתו על הב"י שתירץ מהולפי

 כיון פגום שהוא יאמרו שלא לפגמו לרביעי לכהןקורין
 וישראל לוי אחריו דקרו כיון ותירק לרביעי, אותושקורין
 לומר יצטרכו כן דאם פגום שהוא שיאמרו למיחוש תוליכא
 מבואר חיישינן, לא האי וכולי פסול אחריו שקרא הלוישגם

 חדש סדר להיות צריך לרביעי שנקרא הכהן דאחרברבריו
 אחר רק לכהן לקרות אין ולהרמ"א קושייתו יקשהדאל"כ
 הדחק רבמקום סיים והרמ"א קרואים, השבעה נשלמושכבר
 לרביעי נקרא כהן אם ממילא ראשונה סברא על לסמוךיש

 מ,ה בא"ר עוד ועיין שניה, לריעה אפילו לעלותמחוייב

 טסימן
 שגמר אחר מיד חוזר לתורה שהעולה מנהגםדבדבר

 הרמ"א הנה כמותם, לנהוג יש אם למקומוברכתו
 עד ירד לא רהעולה המרדכי בשם הביא ז' סעי' קמ"אבסי'
 התורה כבור משום וזהו אחריו, לקרות הראוי כברשעלה
 עד להמתין שהמנהג הביא והמג"א לבדה, יניחנהשלא

 הליכתו שבדרך חוששין והמדקדקים הברכה השנישמתחיל
 שיסיים עד להמתין המנהג לכן הקריאה, לשמוע יוכללא

 לשנות אין לכן יעו"ש, לגברא גברא בין ויורדיםהשני
 הקהל.ממנהג

 יסימן
 אם התיבה לפני לא רם בקול להתפלל שררכו מיובדבר

 להתפלל שצריך או בנוסחו להתפלל לומותר
 גורם אחר בנוסח רם בקול רהמתפלל מסתבראכהציבור

 שליח כמו ודינו שיתבלבלו אחר נוסח ששומעיןלהמתפללים
 משום דליכא אעפ"י המחלוקת מפני לשנות .לו שאיןצבור
 הנדל אין שמע קדיאת ובברכת דזמרה בפסוקי תתגודדולא

 ירגיש בצידו שהמתפלל כך כדי עד הנוסחאות ביןדמינכר
 ובלאו בזה להרגיש שינוי אין עשרה בהשמנה וגםההברל
 גדול בשם ושמעתי בתפילתו. קולו להגביה אסור הריהכי
 מחוייב אם ונסתפק רם בקול שהתפלל מאחד ששמעאחד
 ואפשר כדין שלא שמחפלל כיון ברכותיו אחר אמןלענות
 כדין ושלא אמן אחריו עונין ראין בחזקה המתפלל כמודינו
 בחזקה. כמתפלל הוינמי

 יאסימן
 אומרים שהציבור בזמן בספר לעיין או ללמוד מותראם

 ממה עמהם, לומר יש אם או השירים ושידקרבנות
 כל ואם ולמעשה הלכה להסיק כבר יש כה עדשביארנו

 מילתא מינכר לא עצמו בפני השירים שיר אומר ואחדאתד
 אינהו כי תהילים אומר או בספר מעיין אחר שאישמה

 שומעים והציבור קורא אחד אם אבל בדידן, ואנןבדידהו
 בזה וגם אחר בענין עוסקים דהם מילתא מינכר שפירבזה
 התורה בקריאת אפילו דהרי כן לעשות מותרים הדיןמצד
 ואינהו בדידן אנן ואמר וגדיס אפיה מהרר ששת רבהיה

 אסור דלהלכה ואף ד"ח, ברכות בש"ס כדאיתאבדידהו
 סי' בש"ע כמבואר אומנתו שתורתו למי רק כןלעשות



יט י ב:14 י"ג י"ב, סי' או"חשו"ת ת 'ב:
 בענין אומנתו תורתו בזמנינו לנו אין ועכשין ב' סעי'קמ"ו
 שעה שום פעם בשום מבטל שאינו היינו א~מנתו דתורתוזה

 דברי שהביא תפלה מהל' בפי"ב בהגמ"יי ועייןמלימודו,
 מקרי זה הרי השירים שיר בקריאת אבל והריב"םהאו"ז
 כתבי כל בפרק שבח בש"ס כמבואר המררש ביתביטול
 המדרש בית ביטול מפני בשבת בכחובים קורין דאיןדקט"1
 בחים לבעלי דרשה דורשים היו דבשבח ברש"יעיי"ש

 מורין היו הדרשה ובתוך החול ימות כל במלאכהשעסוקים
 החורה לימוד עריפוח חזינן הרי והיחר, איסור הלכותלהם

 וגם כן לעשוח מוחרים הדין מצד לכן השירים שירמקריאת
 כתבחי אחר ובמקום שביארנו, כמו חחגודדו לא משוםליכא
 של סמכו מכאן ד"ג מגילה בש"ס דאיתא מה ליישבעפי"ז
 מגילה מקרא לשמוע ובאין חורה תלמוד שמבטלין רביביח
 ולפי תורה, כן גם היא מגילה הרי איכא תורה ביטולמה
 המדרש ביח ביטול מקרי דכתובים הנ"ל בשבח הגמראדברי
 שפיראתי

 יבסימן
 כנסיוח בתי בכל הרי באמח הטליח עטיפת סדךובענין

 באופן בטליתם מתעטפין אדם בני שני איןבעולם
 להתעטף איך מאבותיו מסורת לו יש אחר וכלאחד,

 כעטיפח גמורה עטיפה בעינן הגאונים ולדעתבציצית,
 אלא האי כולי בעינן דלא ס"ל העיט~ר ובעלהישמעאלים,

 והטור במלאכתן, ועסוקין בכסותן שמחכסים אדם בניכדרך
 גמורה, עטיפה בעינן דלא כבהע"ט בזה הכריעווהב"י

 בשיעור עכ"פ גמורה עטיפה דבעינן ראיות הביאווהפוסקים
 בעינן דלא הבעהע"ט לשיטח דמילתא ובטעמא אמות,ארבע

 איכא דכ"ר קטן מועד דבש"ס משום הישמעאליםכעטיפח
 שאינה עטיפה כל דלשמואל ושמואל רב אבל גביפלוגתא
 כעטיפת צריך אין ולרב עטיפה, אינה הישמעאליםכעטיפח

 פסקו והגאונים באיסורא, כרב קיי"ל ואנןהישמעאלים
 באמת הקשה בברכ"י מובא מגרמיז"א ומהר"שכשמואל,

 כרב דהלכה ההלכה נגד כשמואל שפסקו הגאוניםעל
 פסק ציציח גבי דכאן הטור על כן קשה ובאמחבאיסורי,
 שפ"ו סי' וביו"ד דישמעאלים כעטיפת בעינן דלאכבעהע"ט

 גם וכן הישמעאלים כעטיפח רבעינן כשמואל פסק אבלגבי
 דגבי ולחלק לומר צריך ע"כ א"ע דסותר כן קשה הב"יעל

 גמור עיטוף לעשוח שמצוה לשמואל מודה רב גםאבלוח
 חשוב ראשו במכסה דגם לומר יש בציציח כן שאיןמה

 שפיר לכן עיטוף, נמי הוי ראש דכיסוי דס"ל לרבעיטוף
 והנה מזה. הריטב"א בחידושי ועיין העיטור, כבעל כאןפסק
 במימרא הנ"ל קטן מועד בש"ס המבואר העטיפהסדר

 נחמן ר' מחוי איחא הישמעאלים כעטיפח דבעינןרשמואל
 גובי הישמעאליס, עטיפח דהיינו ופירש"י דדיקנא, גוביעד

 את חמיד הבנחי ולא מפיו, למטה שבלחי גומוח -דדיקנא
 שמעטפין תורה בני בהרבה נח:גין שראיתי דעטיפהצורח
 ציציות הארבע כל ולוקחים הגרון עד והפנים הראשכל

 עטיפת אצלם המובן וזה השמאלי, כחף על אותםוזורקין
 גובי עד נחמן ר' רמחוי מה רעחם ולפיהישמעאלים,

 לחי של הגומות ער והפנים הראש כל כיסוי מובנודדיקנא

 הישמעאלים מתעטפין שכן ל~מר וקשה מפי~, למטההתחתון
 ברחובות ללכת רואים הם איך הפנים כל מכסים אםדא"כ
 יוצאות הערביות דם"ה שבת ובש"ס מכוסות,בעינים
 ראשיהן מעוטפות להיוח ערביות דרך ופירש"ירעולוח,
 עד הראש רק לכסוח שדרכן מבואר מהעינים, חוץופניהן
 מהפנים וגם מגולין כולן העינים הרי זה ולפיהעינים,
 עד ראשן לכסות דדרכן רמובנו לומר אפשר לכןמגולה,
 מהפנים חלק וגם מגולין בולן העינים הרי זה ולפיהעינים,
 לעשוח הרוצה ולפי"ז הפה, עד התחתון והלחימהצוואר
 קעינים עד הראש הברכה בשעת לכסות צריך כהוגןהעטיפה
 שחי ואח גופו חצי עד הטלית ולשלשל לקחח כךואחר
 כרמחוי החחחון הלחי ער מהגרון למעלה עד ישלשלקצותיו
 הראש מכסין להיפך עושין חורה בני והרבה נחמן, ר'ליה
 העורף לצד אוחן ונוחנין קצווח השחי ולוקחין הפניםוכל

 הייחי וכאשר רבוחיהם, אצל כן ראו ומסחמאהשמאלי,
 שחור בבגד מעוטף הולכוח שהערביוח ראיחי ישראלבארץ
 רק הצוואר עד המעטפה חלוי הפנים ולצד כולו הראשעל

 הנקבים דרך לראות שיכולים באופן ונארג עשוישהבגד
 מקום יש שפיר זה ולפי הערב, ובין השחי שביןהקטנים
 מהדברים זה אין ולכן הפנים, כל לכסוח הנ"ללמנהגם
 אחד כל כנסיות בתי ובכל המחפללים בין ההבדלהניכרים
 כהרגילו.עושה

 יגסימן
 להחעטף הברכה נוסח על העיר אברהם ייעשבסידור

 לימא מעטף כי דס"ב בברכוח בגמראהמבואר
 בעיטוף שהמצוה מצינו לא דהרי בציצית להתעטףבאקב"ו

 אבל וכו' עיטוף שצריכין מקום בשום נמצא לא בגמראגם
 לעשוח צריכין לכן להתעטף הברכה נוסח שתקנוכיון

 להתעטף ההמון רוב שנהג מה ולפי"ז כדבעי,העטיפה
 שישלשלו מה שכל וחושבין הברכה בעח הפנים כלולכסות
 כי יסוד לו שאין מנהג זה מצוה יוחר היא למטההטליח
 היום של רובו בעיטוף נוהגין היו החלמוד חכמיבימי

 פנים בכסוי יוצאין שהיו יחכן ולא היום כל משךוהצנועין
 חורה בני הרבה נהגו שכן כיון לפיע"ד אבל יעיי"ש,לגמרי
 . מנהגם לבטלאין

 הנה הש"ץ והחזרח החורה קריאח בשעת לעמודוהנוהגין
 ד' סעי' קמ"ו בסי' כמבואר המדקדקים מנהגזה

 רעח הביא והמחבר מהר"ש, נהג וכן המרדכי בשםברמ"א
 והפר"ח הקריאה בעת לעמוד צריך ראין שלום שרהרב
 וס"ל הספרדיים כחכמי לפסוק חמיר כדרכו כהמחברפסק

 שתיקה היינו עמירה העם כל עמדו ובפחחו הפסוקרכוונת
 שער ובפרע"ח מזה, ובמג"א בט"ז ועיין ממש, עמירהולא

 הקריאה בשעת יושב היה שהאריז"ל איחא החורהקריאת
 שהעולה בעת הברכוח בשעת אולם חסירים במשנת הואוכן

 ד' ברוך ולענוח לעמוד הציבור כל צריכים ברכואומר

 הראשונים גרולי שהחרעמו מה וירוע ועד. לעולםהמבורך
 מפני הדברוח עשרת קריאח בעח לעמוד המנהגבענין

 חובח קריאת בעח לעמור מחמירים ויש המינים,תרעומח
 הד"ט בעקדי ומצאחי נוראים, וימים ומוער ר"ח כגוןהיום
 להחמיר אין יושבים הציבור כל דאם שכתב ו'( סי')או"ח



 ב:י4ל י"ד סי' או"חשו"תבית
 למנוע יש לכן לעמוד, א"צ האריז"ל דלדעת כיוןלעמוד

 וככל הקריאה, כעת לעמור תורה נני כל מנהג אכלמלעמוד,
 תורה הבני רק יושבים בתים הבעלי היו שראיתיהמקומות

 בבית תמיד הוא וכן לעמוד, נהגו הקהל מיעוט תמידשהם
 תורה בני עוד עם ואני יושבים בתים שהבעלימדרשינו
 בזה. קפירא אין לכן הקריאה, בעתעומדים

 הגהות בשם קכ"ד בסי' הרמ"א מביא הש"ץ חזרתדבעת
 התפלה, הש"ץ כשחוזר יעמדו העם דכלמנהגים

 חזרת בעת ושבים שעוברים תורה בני להרבה ראיתיאבל
 במקום וכתבתי בזה, מקילים מעשה אנשי הרבה וגםהש"ץ
 בר דאמר יומא סוף בש"ס מצינו דהרי בעדם להליץאחר

 מטא וכי יתיב והוה דשמואל קמיה קאימנא הוההמדודי
 אמר מיקם קם חטאנו אנחנו אבל ואמר דציבוראשלוחא
 יתיב דשמואל מבואר הרי הוא, האי וידוי עיקר מינהשמע
 מ"ד(, סי' ח"ב בי"א בספרי מזה )עיין הש"ץ, חזרתבעת

 רר"ה פ"ד סוף בירווטלמי מבואר מזו דגדולה שםוהבאתי
 הוא יכול מ"מ הש"ץ בתפלת יוצא דהיחיד היכאדאפילו
 ועיין כזה. להמקילים גדול סמך וזה הש"ץ כחזרתלישכ
 מדבר היה לא שהמהרי"ל שהביא קכ"ה סי' משהבדרכי

 יעו"ש, הקדוש הא-ל של אמן אחר עד הקדושהמתחילת
 והעירני הקדוש, הא-ל אחר עד רק קפידא וליכאנראה
 מקומות מכמה שליט"א שניידער שלמה מו"ה הרה"גידידי

 בזה מקילים העולם אבל הרמ"א לדברי נאמניםמקורות
 תורה. בניאפילו

 ידסימן
 מאשכנז אבותיו ממנהג לשנות מותר אם שאלתםובדבר

 זה בדין אבותיו, מנהגי משאר או להיפר אולספרד
 כי"א כספרי ווינזואלה קרקס לק"ק כתשוכה הארכתיכנר
 לידע והעיקר בעזהי"ת בארוכה וביארתי ט' סי' ראשוןחלק

 יוצאי אמיתיים ספרדיים המה במקסיקו הספרדיתשהקהלה
 החסירים כגון ספרד בנוסח והמתפללים המזרחארצות
 כי אשכנזים רק ספרדיים הם אין הגר וארץ פוליןויוצאי
 גדולי של בניהם מבני המערב ארצות יוצאי כולנואנחנו
 עולם מגדולי נתייסדו התפלות וסדר המנהגים וכלאשכנז

 רבינו המרכבה יורדי הקודש רוח בעלי כמלאכיםהראשונים
 רבינו ובנו הנביא שמואל ורבינו התוס' ובעלי הגדולשמעון
 וסודן התפלות פירחם חיבר הרוקח בעל וה"ר החסיד,יהודה
 על האמיתית הקבלה בסתרי האותיות וכל התיבות כלומנה
 הגדול שמעון רבינו הנוסח בזה והתפללו עילאין רויןפי

 יכול אשר הוא מי ולכן ורש"י, ורגמ"ה משולםורבינו
 מנוסח קטנד נקודה אפילו לנטות עח בנפשו וירהיבלשנות
 אמיתיים אשכנזים אירופה מארצות היהודים ואנחנוזה,
 המה המזרח מארצות והיהודים ומנהג הלכה דברבכל

 כשיטת התפלה ובסדר בהלכה מנהגם וכל אמיתייםספרדים
 קבלו לא והמה הספרדיים הראשונים גדולי פי על הב"ימרן

 קטניות לאכול האיסור וגם רגמ"ה של חרמו אתעליהם
 עצמם על וקבלו לאכול שלא גזרו אשכנו חכמי אשרבפסח
 לספרד אשכנז כין נחילוק דנרים הרנה ועוד זרעםועל

 לנהוג מחוייבים המערב ארצות יוצאי כל ובודאילדינא,

 וכן שהוא כל זיז אפילו לשנות להם ואסורכאבותיהם
 לישא שלא משה כתורת הדורות בכל תמיד אצלינומקוכל
 ארצות יוצאי וכן בפסח קטניות לאכול ושלא נשיםשתי

 מרן מפסק' לנטות שלא שלהם במסורת מחזיקיםהמזרח
 וכדומה. הרמ"א כדעת בסירכות להקל שלאהב"י

 דאל הירושלמי מדברי לעיל הבאתי התפילה ובנדסחב(
 ובספר נפש נוחי אבותיכם ממנהגתשנו

 וכל שבטים י"ב נגד בשמים שערים י"ב כי איתאהכוונות
 לכל, שוה בגמרא שנזכר מה לבר ומנהג שער לו יששבט

 לנוסח אשכנז מנוסח לשנות דאין כתב ס"ח בסי'והפרמ"ג
 דגלים ד' שיש דכמו איתא האריז"ל בשם ובפרע"חספרד,
 ספרד מנהגים באיזה חלוקים בישראל כיתות ד' ישכך

 מנהגו לנהוג ברגלו ישאר אחד וכל איטליא קטלוניאאשכנז
 במדבר. בפ' בשלה"ק ועיין חיים. אלקים דברי ואלוואלו

 האריז"ל הקדשים קודש המאיר אור שעמר דאחרג(
 אמו ומצד אביו מצר האשכנזים של בניהםמבני

 בנוסח לתפלה כוונים עשה והוא ספרדיים ממשפחתהיה
 עולה שכט שכל ואמר ספרד מנוסח מעט נלולאשכנז
 הזה בנוסח שרמזו ויחורים שמות ידי על שלו בשערתפלתו
 שבטו יודע שאינו למי השערים כל הכולל שער תיקןוהוא
 ספרד וסידור - מקומרנה להגה"ק הטהור בשלחן עיין-

 נוסח ולא האריז"ל נוסח ולא אשכנז נוסח לא זהשלנו
 נוסח הוא בעיקרו כי האמיחיים הספרדיים מנוסח ז"אספרד
 רבינו וקרושו עולם אור שנתגלה דאחר בשינויים, רקאשכנז
 דעת פי על דברים בכמה תפלתו וסידר ז"ל טובריב"ש

 כמנהג השחר וברכת אשכנז מנוסח דברים ובהרבההאריז"ל
 לי העושה קודם אמר גבר מצעדי המכין ברכת רקאשכנז
 מנעלו ינעל האיך כי ג"כ הב"ח שיטת הוא כן כי צרכיכל

 אשכנז. כנוסח רברים ברוב וכמעט רגלים, לו שישקודם

 לאמור כתב וט"ז ט"ו סי' בתשובה החת"ס והגאוןד(
 נוסח ותיקן ואיזן האריז"ל האלקים נררכשבא

 הנוסחא של תעלומות וגילה הדברים תוכן ידע הוא כיתפלה
 נמצא היה או אשכנזי היה ואילו ספרדי היה הוא כייען

 אשכנז בסידור בזה כיוצא עושה היה כמוהו גדולאשכנזי
 המה כי הקדווסים דבריו להבין זכיתי ולא בחת"ס,יעו"ש
 שמו חתם וכן אשכנזי היד שהאריז"ל ידוע דהרי ממנישגבו
 רק אשכנז מנוסח רובו הוא ונוסחו ספרדית היתה אמורק
 סי' אומץ יוסף בספר מבואר וכן ספרד, מנוסח מעטבלול
 שהוא האריז"ל מרבינו גדול לנו ומי וז"ל שכתב סק"גכ'
 הוא היה השנה וכל המהרש"ל ממשפחת אשכנזיהיה

 בבית מתפלל היה נוראים בימים זולת הספרדיים ביןמתפלל
 זולת אשכנז כמנהג היה תפלתו וכל האשכנזים שלהכנסת
 גם איתא וכן הכוונות, בספר כמבואר אומר שהיה ובכןהד',

 אמרים הליקוטי מדברי הביא והחת"ס ס"ו, סי'בשלה"ט
 בעד הליץ בח"ב ח' בסי' חיים הדברי והגה"ק עליו,והשיג

 י"ג סי' או"ח חלק בתשובה שיק והמהר"ם אמריםהליקוטי
 והרברים החת"ס רבו את ולהצדיק הד"ח על להשיגהאריך
 יוצאי הספררים על רק הוא שהמדובר כתבחי וכברעתיקים.
 רק לדינא חילוק אין שלנו הספרדים כין אכל המזרחארצות
 אי"ה. לקמן ואבאר המועד בחול תפילין הנחתבענין



נא י בא ט"ו סי' או"חשו"ת ת יב
 הביא עופוח סימני גבי פ"ב סי' ביו"ד הב"י דמרןה(

 איני אני כי ודע וז-ל בחשובה הרא"שדברי
 אני כי ספרד( אנשי על )כוונחו שלהם מסורח פי עלאוכל
 שהיחה אשכנז חכמי אבותינו וקבלח שלנו המסורחמחזיק
 קבלח וכן החורבן מימי מאבוחיהם להם ירושההחורה
 הזאח הארץ בני מקבלח יוחר שבצרפח רבוחינואבוחינו
 נוסח של עשרה והשמנה בספרד(, אז היה דהרא"ש)נראה
 החיבוח מנין היינו אשכנז נוסח כמו כמעט היא שלנוספרד
 יש שלנו ספרד לנוסח אשכנז מנוסח לשנוח לכן ברכהמכל
 לנוסח לשנוח החיר חיים הדברי והגה"ק להקל,מקום

 שבטו יורע שאינו מי לכל הכולל שער דזה כיוןהאריו"ל
 אל משום בזה יש דאמיחיים הספרדיים של לנוסחאבל
 לשנוח החיר ה' סי' ציון שיבח ובשו"ח אמך. חורחחטוש
 שם וכוונחו החמיד לבטל שלא צורך משום לאשכנומספרד

 האמיחי. ספרד נוסחעל

 טוסימן
 הספרדיים שגם המועד בחול חפילין הנחח דבעניןא(

 הגאון המועד בחול חפילין מניחים אינםשלנו
 לשנוח לו מוחר דהבן כחב פ"ח סי' ביו"ד יצחקבביח
 שאין דבר דדוקא חטוש אל משום בזה ואין אבוחיוממנהג

 דבני כהך ווהירוח חומרא משום רק דדין מצד טעםבו
 לא אבל מנהג שאר וכן שבחא במעלי אזלי הוי דלאביישן

 ויש הראשונים, מחלוקח דהיא כיון המועד בחולבחפילין
 להניח אשכנז כמנהג נהג אביו אם בהלכה נאמן מקורלזה

 ומה כלום. בכך אין ספרד כמנהג להניח שלא והבןחפילין
 ועל עליהם חלה הרבים דקבלח רי"ד סי' ביו"דדמבואר
 גם דמצינו ואע"ג עלידם שקבלו בחומרוח רק דואזרעם
 להחמיד יש אשכנז בני קבלח דגבי כן הלכה שלבדבר
 אחריהם בנידם על גם חל זה ודין וניעור חוזר בעניןבפסח
 מטעם קבלה כן גם דוד לומר דיש לשנות יכוליםואינם
 החלרים בדברים אבל וגדר, סייג כעין והוי רפסחחומרא

 נרר משום בו ואין אמוראי או דחנאי ופלוגחאבמחלוקח
 עליד בני להרבה ראיחי המועד בחול ובחפילין לא.וקבלה,

 הניחו. לא והם המועד בחול חפילין מניחים היושאבוחידם
 ספרר בני כל נהגו עכשיו וז"ל כחב ל"א בסי' הב"יומרן
 היו שמקודם ושמעחי המוער, בחול חפילין להניחשלא

 בחול להניחם שאסור בווהר מצאו כך ואחר אוחםמניחים
 אל משום חששו שלא בזה הרי מלהניחם, נמנעו לכןהמועד
 בספר כן דמצאו משום אבוחיהם ממנהג לשנוח שלאחטוש
 יארק בניו בכאן והנה השירים. בשיר הנעלם במדרשהזוהר
 מקום או אחד כנסת כית ולית גליות קיבוץ של מקוםהוא
 אחד וכל שונוח מעדוח אנשים כמה שם יהיה שלאחפלה
 המועד בחול חפילין ובהנחח מאבוחיו, מסורה לויש

 ומקצחן מניחים מקצחן כי יעשו איך פעמים כמהנשאלחי
 יחפללו שלא פסקו האחרונים מגדולי והרבה מניחיםאינן
 יו"ד חלק משה השיב בתשובח עיין אחד, כנסח בביחיחד
 המלבי"ם בשם הביא ברורה והמשנה כן. שפסק ל"אסי'
 אינן וקצחן מניחין קצחן אחד במקום שיחפללו נכוןשלא
 אולם גדולים, עור פסקו וכן חחגודדו, לא משוםמניחין

 המצב שיודע מי כי כן לפסוק מאוד עלי קשה היהלמעשה
 יצטרכו ואם בעוה"ר מצומצם שהמנין חפלה בחי הרבהשל

 זה ידי על יחבטל מניחים השאינם מן המניחיםלהחפרד
 בש"ס כמבואר גדול ענין הוא בצבור שחפלה וכיוןהחמיד,
 לעשרה להשלימו עבדו שיחרר אליעור דר' דמ"וברכוח
 אמור בפרשח החורה על ברמב"ן ועיין ררבים, מצוהמשום
 טוב דביום שכתב ב'(, כ"ג )ויקרא קודש מקראי הפסוקעל

 זה בדין נבוך והיחי בציבור להחפלל להחאסףמחוייבים
 לפסוק נראה טעמים מכמה ועוד שאני הרחק דשעחוכיון

לקולא.
 שנשאל ט' בסי' אריה חיי בספר מצאחי רב ומןדאחר

 חפלה יבטלו שלא מטעם בזה להקל ג"כ והשיבבוה
 בזמנו קראקא בישראל ואם בעיר שלפלא אעפ"יבצבור
 שכל בזמן המועד בחול בצבור חפלה מביטול שאלהשיהיה
 מנע לא אדם ושום צפופים ועומרים מלאים היו כנסיוחבחי
 שם מחלק הנ"ל שהגאון ומה הכנסח, לביח מללכחרגלו
 הוכחה ואיכא עליהם מברכין אינם חפילין המניחים אםדרק

 תתגודדו לא משום וליכא דמי, שפיר ספק מחמח כןשעושין
 יש החפילין על לברך כהרא"ש נוהגים המניחים אםאבל
 הברכה ע"י לחיוב דמשוי דמוכח כיון חתגודרו דלאחשש
 ואסור, בהוראה חילוק נראה בזד מניחים שאינםוהללו
 יכולים שמברכין אלו דאפילו בוה לחלק קשה לפיע"ראולם
 האידנא ובפרט מחלוקח חשש ליכא וחו צלחש הברכהלברך
 עושה אחד וכל והמנהג ההלכה מחילוק יודעים עלמאדכולי
 ועיין מחלוקח. חשש ליכא לכן אבותיו מסורח פיעל

 אק מפורסם רבדבר שכחב שפ"ד אלף סי' ח"הברדב"ז
 ל"ח.חשש
 בחול חפילין להניח שלא המחמירים פנח אבן דהנהב(

 הווהר דברי פי על הב"י מרן הואהמועד
 בפירוש היתד נחבאד לא דבחלמוד וכיון לעילכמבואר
 וראיחי להניח, אוסר לכן להניח שלא מאוד הפליגוהזוהר
 שכחב ס"ד סי' חליחאה במהדורא ומשיב שואללהגאון
 החורה מן אסור המועד חול מלאכח אם חלוי וה דריןלחדש
 בחפילק אסור מה"ח אסור דמלאכה דאמר רלמאן לאאו

 כאן אין הרי מלאכה עושין דאם בחפילין חייב מוחרולמ"ד
 מלאכה עושין אק ואם אוח, הם החפילין לכן אחר,אוח
 של לאוח וא"צ מלאכה איסור היינו אוח כאן ישהרי

 אסור לכן במלאכה דאסור לשיטחו הזוהר לכןהחפילין
 ומן מדרבנן הוא חוה"מ רמלאכח לדירן ולכןבחפילין,
 יש עדיין אבל יעו"ש. בחפילין חייב במלאכה מוחרהחורה
 דמלאכח דס"ל ראשונים להרבה מצינו רהרי בזהלפקפק
 בחפילין חייב המועד דחול ס-ל ומ"מ מה"ח המועדחול

 דחול דמ"ו בסוכה לרש"י ס"ל ומ"מ והרמב"ן רש"ידהיינו
 מצוח הרבה לפניו היה שכתב עיי"ש חפילין, זמןהמועד
 הא דלאו מוכח חפילין להניח בסוכה להטב לולב ליטולהיינו
 מדברי שהביאו האחרונים מגדולי לכמה וראיחי חליא,בהא
 בזה העיר שכבר ומצאחי מדרבנן. רק דהוי דס"לרש"י
 סחירה בוה שיש ומביא החיים בארצוח מלבי"םהגאון
 יום מהל' דבפ"ז הרמב"ם בשיטח מש"כ הב"י מר"ןברברי
 חפילין להניח שאוסר הרמב"ם בשם מרן כחב הלי"גטוב
 שמניחים בשמו כתב הל"י חפילין מהל' ובפ"ד המועדבחול
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 ועיין מזה, בסק"ב היטב בבאר ועיין המועד, בחולתפילין
 להרמב"ן המיוחסת ובשו"ת תש"צ, סי' הרשב"אבתשובת

 והגאון המיצד. בחול תפילין בהנחח שאוסרים רל"זסי'
 בשם שכתב טוב יום מהל' בפ"ו הסמ"ג רברי מביאהנ"ל

 המועד בחול תפילין לכתוב להתיר שאין והרי"ףהגאונים
 המועד, בחול תפילין מניחים דאין דס"ל משמעלהרוחה

 המועד חול מלאכת אם תלוי שזה מבואר הרשב"אומדברי
 התורה, מן שהוא דעתם והרמב"ן הרשב"א דהרידאורייתא

 להניח שאוסר בה"ג בשם שהביא דצ"ו עירובין בתוס'ועיין
 הבה"ג שכתב ממה כן הוכיחו והתוס' המועד, בחולתפילין
 יאכל, מה לו אין אא"כ בחוה"מ תפילין לכתובדאין

 מרן שכתב כמו מדרבנן הוא חוה"מ דמלאכת ס"לוהבה"ג
 כדבריו נתברר לא והענין יעו"ש, חק"ל בסי'הב"י

 ועיין שירצה. שיטה כאיזה לעשות יכול כ"א לכןהראשונים
 רהיכא התוס' בשם שכתב די"ג ביבמות שלמה שלבים

 תתגודדו לא משום ליכא ממנהגא רק דאיסורא דרראדליכא
 אפילו תפילין להניח יכול המועד בחול תפילין בעניןולכן

 מורה שאינו כיון תתגודדו לא וליכא מניחים שאינןבקהלה
 הזוהר לשיטת המועד בחול תפילין הרי לי ותמוה לזולתו,כן
 שרוצה מי לדינא לכן צ"ע. לכן המועדות מבזה הואהרי

 נראה המועד בחול תפילין להניח ושלא אבותיו מנהגלשנות
 רחמים בכסא והנה הנ"ל. יצחק הבית שכתב כמודמותר
 דמדברי וכתב בחוה"מ תפילין הניח שלא הגר"א בשםאיתא
 הגר"א ותלמידי המניחים לאלו יסוד שום איןהגמרא

 המועד בחול תפילין הניחו לארץ בחוץ שהיו שבזמןאעפ"י
 פסקו ישראל לארץ עלו כאשר אבל אבותיהםכמנהג
 מזה חזינן וכהגד"א, והספרדיים החסידים כמו ונהגומלהניח
 הקרוש שהגאון פלא זה וראה אבוא מנהג לשנותשיכולין
 בחוה"מ. תפילין הניח חסידים קהל ראש אברהם אשלבעל

 לאדם דאסור כתב פעה"ח הקדחם הספר דבהקדמתג(
 מי על דכוונתו וצ"ל אבותיו מנוסחלשנות

 שבטו יודע אינו אם אבל הוא שבט ומאיזה שורשושיודע
 שאינו מי לכל הכולל שער האריז"ל תיקן זה עלושורשו
 הצדיקים וגדולי לטובה, לשנות יכול שפיר ולזה שבטו,יודע

 שרצו כיק וה כנוסח התפללו ומ"מ שכטם ידעושכודאי
 שלא אלו של תפלתן גם להעלות כדי הכולל בנוסחלהתפלל
 פאת בספר וראיתי שבטם. ידעו ולא נשמתן שורשידעו

 אשכנזים יחידים אדם שבני שכתב ישראל ארץ בהל'השלחן
 אסור להיפך וכן ספרדיים של הכנסת בביתכשמתפללים

 דהשואל לעיל כתבתי כבר אבל הצבור, מנוסח לשנותלהם
 דבתפלה כדבריו שלא פסקו ועוד הנציב גם וכןומשיב
 צבור שלוחי המה אם רק בנוסחם, להתפלל יכוליםבלחש
 הצבור. בנוסח להתפללצריכים

 שהגאון הנ"ל החת"ס שכתב מה לפי"ז להתבונן דישד(
 התפלל התיבה לפני עבר כשהוא אדלרמוהר"נ

 ספרד בנוסח התפלל ההפלא"ה מורו גם וכן האריז"לבנוסח
 בן אפרים והמחנה אשכנז נוסח התפללו שהקהלאעפ"י

 ביטל אביו פטירת ואחר אשכנז בנוסח התפללההפלא"ה

 בפרנקפורט הקהל של הכנסת בבית והתפלל שלו הכנסתבית
 לפני הנ"ל הגאונים התפללו האיך מאוד ותמוהרמיין,
 איך אפרים המחנה וגם הקהל, של שלא אחר בנוסחהתיבה
 בעצמו החת"ס והרי לאשכנז מספרד אביו ממנהגשינה
 האשכנזים בין התפלל ספרדי ראם כתב א' סי' ו'בחלק
 גם העלה וכן תתגודדו, לא משום כמותם להתפללצריך

 כמנהגו יתפלל בלחש דרק לעיל המובא דבר והמשיבהשו"מ
 הצבור דכל רבה רגברא לומר צריך כן ועל התיבה, לפניולא
 הנהו להכי הצבור מנהג נגד כמנהגו לעשות יכול ליהכייף

 הרמב"ם לשיטת תינח הא אבל כמנהגם, התפללורבוותא
 רכה גברא כלפי ממילא למחלוקת יביא שלא הטעםשכתב
 הטעם שכתב הנ"ל יבמות לרש"י אבל כלום, ידברולא

 אחרת נוהג רבה גברא אם אררבה הרי תורות כשתידמחזי
 כמו בהדיא בגמרא מצינו אמנם תורות. שתי ממש זההרי

 רבי דאמר איתא דל"ז בסוכה דבמשנה הנ"ל הגאוניםשעשו
 העם שכל יהושע ורבי גמליאל ברבן הייתי צופהעקיבא
 הושיעה ד' באנא אלא נענעו לא והם לולביהן אתמנענעין

 לבבל איקלע ררב דכ"ב מגילה בש"ס מצינו נמי וכןנא
 ובמסקנא אנפיה על נפול לא ורב אאנפייהו עלמא כולינפול

 יכול רבה דגברא בזה חזינן ממנהגיה, משני לא דרבבגמרא
 לעיל. שמובא כמו כמנהגולהתנהג

 דרב מוגרמת אכל זירא דרב די"ח בחולין מצינודכן
 כייפינן דאנן כיון ישראל לארץ דמבבל מטעםושמואל

 דאייתרא חלב אכל חנה בר בר רבה וכן כוותיהו עבדינןלהו
 ליכא לכן ישראל ארץ לכני כייפו בבל דבני טעמאמהאי
 חייש לא מדרשו בבית רבא גברא לכן תתגודדו, לאמשום
 כנ"ל. תתגודדו לאמשום

 הנ"ל האחרונים גרולי דפסקו להלכה ביארנו כברה(
 כנוסח רם בקול להתפלל מחוייבדהש"ץ

 הש"ץ יכול דהאיך ביאור וצריך הצבור, אצלהמקובל
 אנשים שם נמצא ואם הציבור נל את בתפלתולהוציא

 כמנדג להתפלל מוכרח דהש"ץ כיון אחר בנוסחשמתפללים
 אחרת, שמתפללים לאותן בתפלתו להוציא יכול איךהצבור
 חילוק ליכא עשרה השמנה דבנוסח כיון לומר צריךע"כ

 נמי וכן מינכרי דלא קטנים שינויים רק הברכותבמטבע
 שום אין רזמרה ובפסוקי שינוי ליכא שמע קריאתבברכת
 ולנוסח הודו א"ר להספרדיים שאמר בברוך רקהברל
 רבכל לעצמו מתפלל אחר שכל וכיון הודו קודםאשכנז
 בזה, קפידא שום אין לכן להצבור מוציא הש"ץ איןהשנה

 אמרים הליקוטי על החת"ס שהקשה מה זה לפיומתורץ
 שער וזה שבטו יודע שאינו מי לכל הכולל השעראודות
 הי"כ נגד ברקיע חלונות די"ב לעיל שהבאתי כמוהי"ג

 והשער תפלה להשומע חלונו דרך עולה תפלתו וכלשבטים
 כמו שם ררך תפלתו עולה שבטו יודע שאינו למיהי"ג

 הגדול אליעזר ר' דהלא החת"ס והקשה המקובלים,שכתבו
 היה תלמידו עקיבא ורבי רבינו משה של בניו מבניהיה
 שער ררך עלה עקיבא רבי תפלת זה לפי ולכן גריםמבני
 גזר וכי שבטו חלון דרך נוסחו התפלל אליעזר ורביהי"ג



כגז~בי ט"ז,י"ז סי' או"חשו"תבית

 אבינו ואמר עקיבא רבי אחריו וירד נענה לאתעניתא
 אליעזר רבי של שלוחו להיוח יכול היה ואיך ונענהמלכינו
 תירץ זה ועל מהם, אינו והוא שלו הכנסח בני כלושל

 להוציא שליחות ענין זה שאין החת"ס אח חייםהדברי
 צבור השליח ואין לעצמו מחפלל אחד שכל כיוןהרבים
 אחד לד' הרי הצבור את להוציא ואפילו כללמוציאו

 למקום מגיעים שלהם חלונות דרך התפלוח וכלמתפללים
 ח'. סי' ח"ב בר"ח יעו"ש להםהראוי

 טזסימן
 שאמר בברוך הציציח לאחוז נוהגין שיש מהוברבר

 אוחזים ויש ציציוח ר' אוחזים יש שמעובקריאח
 אין זה ברבר בזה, גם כהצבור לעשוח מחוייבים אם ב'רק

 דבש"ע סחם, מנהגים חילוק רק לספרד אשכנז ביןחילוק
 שמע קריאת בשעת בציציח לאחוז דמצוה מבואר כ"דסי'
 לוראיחם כשמגיע בציציח להסתכל נוהגין ויש לבוכנגד
 מצוה, וחיבובי הוא יפה ומנהג העינים על וליתןאותו

 איתא שם ובמג"א הציצית לנשק נוהגין דיש כתבוהרמ"א
 בפני למצוה מונה הסמ"ק והרי יעו"ש, הציציח אחיזחאופן
 שמים עמודי בסידור ועיין בהציציח, להסתכלעצמו

 לא אנל הציצית ינשק שאמר ברוך נגומרו שכחנלהיענ"ץ
 טעם כספרים נמצא אכל ציצית, הד' כל או ב' כמהכתב

 שאמר שבברוך לפי שאמר ברוך באמירת ציציח ב'לאחיזת
 לבן השם הזכרח בלא ברכה ואין ברוך פעמים י"גיש

 סך קשדים ועשרה חוטין ט"ז בהן שיש ציצית ב'אוהזין
 הרא"ש על חמודות בדברי ועיין הוי"ה. כמנין כ"והכל

 על טעם שכתב היראה ספר בשם שהביא ציציחהלכות
 לוהביאינו וכשיגיע שמע קריאח בשעח הציציחאחיזת
 בין ותחזיקם ציצית הד' השמאליח בידך חקבץלשלום
 עד שמע קריאח בשעח הלב נגר וחשימם לזרתקמיצה
 אשכנז סידורי בכל נמצא וכן וקיימים, חיים לרבריושחגיע
 רב במעשה אולם התפלות. ובאוצר החיים בדרך הואוכן
 הפסק, משום הציצית מנשק היה לא שהגר"אכתכ

 המנשק וכן הפסוק באמצע הפסק על דקאיומסחברא
 נוהגין ודמדקדקים הפסק, הוי בוראי ציצית עלכשאומר
 הגאון שכתב כמו וזכרחם אוחו וראיתם שאומר אחרלנשק
 אין פנים כל על להפסק. חשש שלא וכנראה בסידורויעב"ץ

 ובשערי כהרגלו יעשה אחד כל לכן ספרד למנהג עניןזה
 בא"ר איחא וכן ציצית ב' רק אחז רהגר"א איתארחמים
 קורא כשהוא עיניו על הציצית המעביר שכל קדמוניםבשם
 עינים, סימוי לידי יבוא שלא מובטח יהא ציציחפרשת
 הלכות במרדכי ועיין ציציח. ממצות סגולות עורעיי"ש
 שכתנו דמ"ו נסוכה זרוע אור נשם אשר"י נהגדתציצית
 ראיתי וכה שמע, קריאת בשעח הציצית אחיזתמענין
 בשם כן שהביא טירנא מוהי"א להג' מנהגיםבהגהוח
 תפילה. הלכות ריש בהגמי"י עיין ל"ה, סי' טובהשוחר
 אבודרהם דוד רבי הרב בשם הביא כ"ד בסי' הב"יומרן
 שהאוחז גאון נטרונאי רב בשם שמע קריאח בדינישכתב

 שכל היא יהירוחא שמע קריאח כשקורא בידובציציותיו
 העם וכל חסידוח כמדת ברבים ועושהו מחוייב שאינורבר
 כיוהרא. מחחזי כן עושיםאינם

 יזסימן
 אחר ומעריב מנחה מתפללין שהצבור היות שאלתוובדבר

 דסחרי תרתי רהוי הכוכבים צאח קודם המנחהפלג
 הכוכבים צאח עד במעריב להמתין או עמהם להחפללאם

 ערבית תפלח יתפלל שהצבור המנהג הנה ביחידוח,ולהתפלל
 גדולי כל בימי עוד קדום מנהג הוא הכוכבים צאחקודם

 למה לפשיטות ברכוח בריש ברש"י שכחב כמוהראשונים
 דכרי מתוך כתפלה לעמוד כדי הכנסת בבית אותהקורין
 מכילתין בריש שם התוס' גירסת לפי נראה ויוחרחורה,
 אנו ואין יום מבעוד קרינן היכי ואנן פירש"ישכתבו
 הגדולים ראפילו נראה זה מלשון הכוכבים, לצאתממתינין
 לתרץ והר"י הר"ח שיטת התוס' הביאו כך ואחר הכי,עברו
 ולשיטת עיקר מטחו של שמע הקריאח לרש"י רק זהמנהג
 וכן עיקר הכנסח ביח של שמע הקריאח הרי בתוס'הר"ח
 הביא ורש"י עיקר, הכנסח ביח של בחוס' הר"י לשיטתנמי

 הכנסת, בביח אותה קורין למה כן אם דמקשהמהירושלמי
 חובחו ירי לצאח בשביל אותה קורין דאין יוסי ר'ומחרץ
 ומלשון חורה. דברי מחוך בתפלה לעמוד כדיאלא

 אותה קורין אין כחב דהרי כרש"י בהדיא מוכחהירושלמי
 חובחו. ידי לצאתבשביל

 ועל רש"י שכתב כמו הקריאה עיקר זו שאין מפורשהרי
 לומר צריך וע"כ תירוץ, שום בחוס' מצינו לאזה
 תורה, דברי מחוך בתפלה לעמוד כדי יוסי ר' שלכתירוצו
 שהיו הר"ח אומר רבריהם בסוף החוס' שכחבו כמוהיינו
 רגילין שאנו כמו תפלחם קודם שמע קריאת לקרותרגילים
 שקורא למטחו רסמוך דס"ל ולרש"י תחלה, אשרילומר
 שפיר הקשו שמע קריאת חובח ידי יוצא ראשונהפרשה
 צ"ל ע"כ לקרוח. לו היה פרשיות שלש כן דאםבתוס'
 מתוך בתפלה לעמוד כדי הירושלמי של דתירוצולרש"י
 כיון פרשיוח השלש כל וקורא שמתפלל כוונחו תורהדברי
 שמע קריאת ברכח עם מצרים יציאת להזכיר גםדצריך

 אולם כוותיה, דקיי"ל יוחנן כר' לתפלה גאולהולהסמיך
 חורה דברי מחוך בתפלה לעמוד כדי שפירשו פוסקיםלשאר
 בערביח אותה קורין שהיו היינו אשרי אומרים שאנוכמו
 מנחה, קודם אשרי שקורין כמו ברכות בלא הכנסחבבית
 לא א"כ לרש"י קשה זה דלפי כן, שפי' באבודרהםעיין
 גאולה להסמיך דצריך החוס' קושייח וגם הברכות. כללאמר

 אמר מנחה דקודם מפרשים שיש מה לפי וגםלחפלה
 אח אך בלילה, מצרים יציאת הזכיר לא הרי דא"כהפרשיוח

 לילה שפיר הוי מצרים יציאת הזכרת דלענין לתרץ ישזה
 ממש לילה צריך פסח בליל רק הכוכבים צאת קודםאפילו
 ואכ"מ. רש"י כשיטת הארכתי לכרכות ובמידושיכידוע.

 בביח שמע הקריאת קורין דאיך הר"ח שהקשה ומהב(
 יש הברכות עם יום מבעור זמנו קודםהכנסת

 קודם שמע קריאח דכשקורא חר"י שכחבו מה לפילומר
 יוצא שאינו אעפ"י הברכות עם בצבור הכוכביםצאת

 יוצא תורה דברי מתוך לעמור כדי קורא רק שמעבקריאת
 שאין לפי לרבר טעם נחן והרשב"א הברכוח, חובתירי

 אלא התורה ברכת כמו המצוח ברכח שמע קריאחברבת
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 עיין שמע, כקריאת לאמרם שתקנו אלא עצמן בפנישנתקנו
 הריב"א בשם הביא והרא"ש ברכות. בריש טוב יוםבמעדני
 דקריאת כרש"י סברי שהם ז"ל עמרם וה"ר גיאתוהרי"ץ
 והר"י הר"ת שיטת הביא כך ואחר עיקר מטתו שעלשמע
 הדחק ומתוך עיקר הכנסת בית של שמע רקריאתרס"ל
 ואילו מנחה, לתפלת הצבור שמתקבצין לפי כן לנהוגהקילו
 כל היה הכוכבים צאת עד שמע את וקורין מתפללין היולא
 ולא מכאן לאחר להתקבץ להם טורח והיה לביתו הולךאחד
 ולקרות להתפלל העם נהגו לפיכך בצבור, מתפלליןהיו

 גאון האי מהרב ושאלו הכוכבים, צאת קודם שמעקריאת
 צאת קודם שמע קריאת וקורין ערבית שמתפלליןבציבור
 בהדייהו לאצלויי עדיף איזה לענבינהו מצי ולאהכוכבים
 צאת ער לעכובי או הכוכבים צאת עד שמע קריאתולשבוק
 הגאק והשיב לתפלה. גאולה ולסמוך ביחיד ולצלוייהכוכבים
 קריאת קורין כך ואחר ערבית של מתפללין ישראלדבארץ
 ערבית, לתפלת גאולה למיסמך להו איכפת ולא בזמנהשמע
 שנראה משום הרא"ש זה על וכתב גאון. האי הרב השיבכך
 יהודה כר' המנחה מפלג הצבור עם להתפלל טוב שיותרלו

 לרידן ובפרט לתפלה. גאולה ויסמוך ביחיד שיתפללממה
 מפסיקים שאנו בערבית לתפלה גאולה סומכין אנושאין

 להלן הרא"ש שם ומש"כ וקדיש, עינינו ויראובפסוקים
 לילה רחשיב כיון המנחה מפלג מנחה יתפלל לא כןדהנוהג
 דבתפלה לעיל כתב בעצמו הרא"ש והרי הערב, תפלתלענין
 בזה. מש"כ טוב יום במעדני עיי"שהקילו,

 בכך להקל העולם נהגו דעכשיו ג"כ כתב הב"י וכןרןג(
 פלג אחר המנחה תפלת שמתפלליןדאע"ג

 ואע"ג שעה באותה ג"כ ערבית להתפלל נמנעו לאהמנחה
 שכתב מה על דסומכין אפשר אהדדי דסתרי קולי תרידהוי

 כמר דעבר בגמרא דמסקינן דאעפ"י הר"ת לדעתהרא"ש
 איפסקא דלא כיק פירושא הכי עבד כמר ודעבדעבד

 הכל יעשה שירצה מי כרבנן ולא יהודה כר' לאהלכתא
 שניהם, של קולא שיתפוס ולא יהודה כר' הכל אוכרבנן
 התורה מן שמע דקריאת ואע"ג הקילו, תפלה דלעניןוצ"ל
 הרשכ"א כתב וכן מדרבנן, הוא אחד מצד עכ"פמ"מ

 מנהג לקיים חתרו הראשונים שגדולי בזה מבוארבחידושיו,
 ערבית להתפלל מקילין הרבה וגם יום מבעול להתפללזה
 לפי לומר ויש רסתרי, לתרתי ליחוש ולא מנחה אחרמיד

 לכולי שמע קריאת דזמן מכילתין בריש הרשב"אמש"כ
 דע"ו עירובין בש"ס ראיתא מה לפי לכן מדרבנן,עלמא
 עליו עירב לאחד עלינו וערב צא שנים לו אמרו רבאדאמר
 עליו שעירב זה השמשות בין עליו עירב ולאחד יוםמבעוד
 בין עליו שעירב וזה השמשות בין עירובו נאכל יוםמבעוד

 עיין עירוב. קנו שניהם משתחשך, עירובו נאכלהשמשות
 להקל דבריהם וספק הוא ספק השמשות דבין שכתבפירש"י
 דסתרי קולי תרי דאמרינן בזה מבואר הוא. מדבריהםועירוב
 פענח צפנת לכעל הש"ס בהגהת ועיין בדרבנן,אהדדי

 אות דל"ו למנחות תוס' הפסקי מדברי שהביאלהגרא"ג
 מתפללין והיו הוא תורה אבותינו דמנהג שכתבוקי"ח
 וגאולה ערבית זמן י"א שעה ותחילת יום מבעודערבית
 דברים ויש מגומגם שלשונו עיי"ש קודם, שמעוקריאת
 להבינם.שקשה

 להוכיח שכתבו תיקן יעקב ר"ה רכ"ו ברכות דבתוס'ד(
 יום מבעוד ערבית התפלל אבינושיעקב

 מבעור להתפלל טוב דאדרבה שלנו מנהג ו-פה שםוסיימו
 על שהקשו הנ"ל ברכות בריש התוס' ובדברי קצת,יום

 זה הרי עיקר המטה שעל שמע דקריאת אמרת דאיפירש"י
 קיי"ל ואנן תקנום באמצע תפלות דאמר לוי כן יהושעכרבי
 עולם בן זה הרי ערבית של לתפלה גאולה דהסומך יוחנןכר'
 זה. על תירוץ מצינו לא ובתוס'הבא,

 חיובים לנו יש בערכית רהנה לתרץ לפע"ר נראה לכןה(
 מצרים יציאת והזכרת שמע קריאת היינולקיים

 גאולה סמיכת ועוד חובה עלייהו קבילו דכבר כיוןותפלה
 בשכבך רכתיב כיון שמע קריאת גבי לכן יוחנן, לר'לתפלה
 מבעוד להיות יכול ותפלה הכוכבים צאת ממש לילהצריך
 התפלל ע"ה אבינו דיעקב כיון הנ"ל, דכ"ו התוס' כדברייום

 מזכירים דאיתא אע"ג מצרים יציאת הזכרת וגם יוםמבעוד
 חייך ימי כל מרבוי דילפינן כיון מ"מ בלילות מצריםיציאת
 ררשינן בלבד כל מייתור אלא בפירוש לילה שם כתיבואין
 בלילה אותה אומרים אנו אין אם חיישינן לא לכןליה

 לילה נמי הוי ערבית תפלת לענין לילה שהוא וכיוןממש,
 המנחה ופלג יונה הרבינו שכתב כמו מצרים יציאתלהזכרת

 ולהסמיך עביד כמר רעביר דאמרינן כיון לילה דין לויש
 שמע קריאת ברכות כל אומר הוא הרי לתפלהגאולה
 לפרשת צריך ואין מצרים יציאת כן גם יש ואמונהובאמת
 גם קורא תורה דברי מתוך בתפלה לעמוד כדי אבלציצית,
 מן שמע קריאת יוצא המטה על שמע ובקריאת שמעקריאת
 הנונבים צאת ממש לילה צריך בשנבך דנתיב ניוןהתורה
 התוס'. דברי שפירואתי

 יחסימן
 קריאת לקרות א( בזה: דרכים כמה יש דלמעשהא(

 הצבור עם ערבית תפלת כל ולהתפללשמע
 קורא בן חובתו, ידי לצאת יכוון המטה על שמעובקריאת
 הכוכבים צאת ואחר כנ"ל הצבור עם ומתפלל שמעקריאת
 מלכות עול עליו לקבל שמע קריאת קורא שיאכלקודם
 למטתו סמוך ראשונה פרשה קורא שיאכל ואחרשמים

 שמע קריאת ברכת עם להתפלל ג( המזיקין.להברחת
 קריאת יקרא הכוכבים צאת ואחר לתפלה גאולהויסמוך
 עשרה שמנה רק הצבור עם יתפלל ד( ברכות. בלאשמע
 הברכות. עם שמע קריאת יקרא הכוכבים צאתואחר
 שמע קריאת קודם ויקרא עשרה שמנה הצבור עם יתפללה(
 ובלילה תורה דברי מתוך בתפלה לעמוד כדי הברכותבלא
 שהביא מה יונה ברבינו עיין הברכות, עם שמע קריאתיקרא
 האופן רק המחבר מביא ערוך ובשלחן גאון האי רבבשם

 המטה שעל שמע בקריאת יוצא הט"ז ולדעת הנ"ל,הראשון
 שרוצה ומי כן נוהגין שהעולם כתב דבריו בסוף המג"אוגם

 מצד אבל ברכה, עליו תבוא אכילה קודם לקרותלהחמיר
 שיטת הוא כן שמע קריאת קרא דכבר כיון לאכול יכולהדין
 הגר"א בשם מביא הלכה בביאור ברורה והמשנהרש"י.
 עם יתפלל ולא בזמנה ערבית תפלת ביחיד להתפללרמוטב
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 וגם הראוסונים הפוסקים כל אבל הזמה קודםהציבור

 רתפלה וכיון ערוך בשלחן שכתב כמו ס"להאחרונים
 הראשונים בטלו דלא הטעם כל דהרי גדול ענין הואבציבור
 כך אחר דטורח כיון יום מבעור ערבית להתפללהמנהג

 רעמי ועור בצבור יתפללו ולא מעריב לתפלתלהתאסף
 כמבואר שמע וקריאת מעריב תפלת כלל יתפללו לאהארץ
 תפלה משום הוא הראשון רטעם הרי ובתר"י,ברא"ש
 סי' בש"ע להלכה כרמצינו גרול צבור תפלת ומעלתבצבור

 מיל ולאחריו מילין ב' לילך צדיך רלפניו ט' סעי'צ'
 החיים בררך ועיין ט"ו, בסעי' עיי"ש בצבורלהחפלל
 מלתא להו וטריחא הואיל רבצבור שפסק מליסאלהגאון
 מעריכ להתסלל שלא רק כיחד ומעריכ מנחה להתפללנהגו
 עם שמע קריאת ולקרות להתפלל ומוחר המנחה פלגקודם
 פרשיוח הג' כל שיקרא לנהוג נכון רק יום, מבעודהצבור
 קריאח חובת ירי לצאח בזה ויתכוון ישכב טרם ברכהבלי
 יכוין מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אמרו ובעתשמע
 קטדים הנכון דרך וזה מצדים, יציאח זכירת מצוחלצאח
 יעו"ש. כהילכו

 יודע איני אבל החיים הדרך כמסקנח לדינא תבנאב(
 בבית לומדים הכולל בני אם שלכםהמצב

 הכנסת לביח חוץ ללמוד קבוע מקום להם שיש אוהכנסת
 נוה ללמוד המדרש בית היינו קבוע מקום להם ישדאם
 דהיכא י"ח בסעי' צ' בסי' המחבר דלדעת דיעות שחיאיכא
 הכנסח, לבית לילך צריכין אין המדרש בבית עשרהדאיכא
 אבל המדרש בבית יחפלל עשרה בלא אפילו הרמ"אולדעת
 שחורתו מי עכשיו דאין וכיון אומנתו שתורתובתנאי
 דגם לומר יש הרי מתפלה עצמו את לפטור שיוכלאומנתו
 שחורחו מי עתה ליכא בצבור מחפלה עצמו אחלפטור
 לא אומנתו שחורתו מי דאפילו שם מסיים והרמ"אאומנתו,
 ויחבטלו ארץ עמי ממנו ילמדו שלא כן לעשוח עצמוירגיל
 דלא להלן הרמ"א שכתב מה להביא וכדאי הכנסתמביח
 סליחוח אומרים שהצבור בזמן הכנסח בביח בתורהיעסוק

 דאם '"נ נאות לשאלתכס נכונה חשונה ווהווחחנות,
 אז מותר אם השירים, שיר או קרבנות אומריםהצבור
 להבהיר כדי מדי יותר בוה הארכתי הנה בספר.ללמוד
 לפע"ד. היטבהענינים

 אמרו למה הנ"ל ברכוח דריש במשנה עתה עיונידכודי
 העבירה, מן האדם את להרחיק כדי חצוח עדחכמים

 זה על להעיר ויש קרשים, וכאכילת שמע כקריאתופירש"י
 בר רבה אמר נחמו רב אמר דקי"ט יבמוח בש"סדמבואר
 לא לאו דאיסור סיפא חששו כרת דאיסור רישאאבוה
 לי מה ראורייתא והא דאורייתא הא מכדי רבא אמרחששו,
 בעינן לא מי ופירש"י לאו, איסור לי מה כרתאיסור
 איסור לספק דחיישינן היכי כי לאו איסור לספקלמיחוש
 המוחר בדבר היא דרבנן הרחקה לאו דספיקא מידי האכרח
 בדבר הרחקה עביד לא ללאו הרחקה עביד לכרתדנימא
 יעו"ש קעביד ממש דאורייחא איסורא שמא דהכאהמותר
 לכרת, רק הרחקה עברינן לא דללאו בדבריו מבוארברש"י,
 קריאת נמצות הרחקה רננן דעבדי מבואר כמתניתןוהרי
 דהא בתוד"ה דס"ח במנחות התוס' גם כתבו וכןשמע,

 סברא אין ראורייתא איסורא רהוי אע"ג לאו דליכאדהיכא
 רברי על שכתב מה ר"ג סי' בחה"ר ועיין ולהחמיר.לגזור
 בפרק הש"ס מדברי להרחקה חששא בין דמחלקרש"י
 דאין ומאה באחר העלאה בענין התם ראמרינן דס"בהערל
 בהל' למלך במשנה ועיין כרח, לאיסור לאו איסור ביןלחלק
 להגאון הש"ס בהגהות ועיין בזה. שכתב מה הלי"ז טוביום

 ובנובי"ק הנ"ל, להמשל"מ שציין ביבמות רנשבורגמוהר"ב
 הרחקה עביר לא עשה רבאיסור ראיה הביא כ"א סי'או"ח
 בכל ובוראי דחשביחו בעשה הוא ולמעלה מחצות חמץדהרי
 כשם רתשביחו בעשה עובר מבערו ואינו שמשההרגע

 ורש"י יראה, דבל לאו על רגע בכל הפסח בחוךשעובר
 למה זה טורח ניעורו בשעת שלא בר"ה ע"נ י"נ כדףפירש
 איתא ואם יעו"ש, ביעורו שעח עד ימחין עצים לו איןאם
 חמץ שאסרו כשם א"כ הרחקה רבנן עבדו עשה באיסורדגם
 להם היה נמי הכי לשבע שש בין שטועה לפי בהנאהבשש
 בין יטעה פן בביחו כלל ששיח בשעה להשהותו שלאלגזור
 רש"י כתב ואיך רתשביחו עשה על ועובר לשבע,שש

 ודאי אלא דרבנן, עשה על ויעכור ששית שעה כלשישהנו
 דיש לפע"ד נראה לכן הרחקה. עבוד לא עשהדבאיסור
 עליו ויש דגברא קרקפתא על שהיא מצוה חיוב ביןחילוק
 שעל החיוב חזקת מחמח הרחקה רבנן עברו בזה חיובחזקח
 מן בא אדם יהא שלא כדי בגמרא להלן כראמרינןהאדם
 קימעא ואשתה קמעא ואוכל לביתי אלך ואומר בערבהשרה
 ואתפלל שמע קריאח אקרא כך ואחר קימעאואישן

 על העובר וכל וכו' הלילה כל ישן ונמצא שינהוחוטפחו
 עשה, מצות של חיוב גודל חזינן מיתה, חייב חכמיםדברי
 חייב קתני רלא דוכחא בכל שנא מאי בגמרא מקשהולהכי
 אונס משום ומחרץ מיתה. חייב דקתני הכא שנא ומאימיתה
 הוא כאן החומרא דעיקר הגמרא כוונת דזה לומר ויששינה,
 רכנן כה אחמור שמע קריאת מצות של החיוכ חזקתמשום
 דמי ולא הרחקה, עבוד דלא עשה מצות לשאר דמי לאלכן

 האדם על חיוביח מצוה שאינה היכא עשה מצוחלשאר
 רתשביתו עשה או נוחר שריפת כגון הלאו תיקון רקלקיימה
 הרחקה. רבנן עבדו לא שפיר בזה ט'( מצוה מנ"ח עיין)נ"ב

 החוו"ד הגאון שחיהש מה לפי זו לסברא ראיהדכדמדת
 אפילו המצוה בקיום דבספק הספקבבית

 הטו"א גם כתב וכן התורה, מן לחומרא ספיקאלהרמב"ם
 קדא איצטריך נגמרא דפריך טומטום גני ד"דנחגיגה
 הוה קרא לאו אי ודאי רהא כטו"א והקשו ספיקאלמעוטי
 לקיים חייב לחומרא דאורייחא דספיקא כיון דחייבאמינא
 ראיה הבאתי ואני שם. יעויין להרמב"ם אפילומספק
 שכתבו סמיכה בד"ה ול"ג זבחים החוס' מדברי זולסברא

 לאו מצורע אשם דסמיכח בגמרא התם דאיתא האעל
 התערובוח בפרק דאמרינן האי שפיר אתי דבזהדאורייחא

 אם ואמר עמו ולוגו אשמו שהביא מצורע בספקדע"ו
 בהונוח, ומתן סמיכה טעון אשם ואותו אשמו זה הואמצורע
 יהא לא ובין אשם יהא בין סמיכה למיתנא לי למהוקשה
 אשם דסמיכח משום אלא סמיכה בעי שלמים אלאאשם
 מן סמיכה דטעון לאשמעינן וכעי דאורייתא לאומצורע
 ספיקא דמשום בזה מבואר דשלמים, ספיקא משוםהחורה
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 לחומרא, מצוה דספק משום התורד מן סמיכה כעידשלמים
 אשם שמא לן מספקא דהר' כלל חיוב חזקח ליכאוהחם
 סמיכתו הוי הכי ואפילו התורה מן כלל סמיכה כעי ולאהוא
 מצוה דספק מזה מוכח דשלמים, ספיקא משום החורהמן

 מצוה הוי לא החם הרי קצת לפקפק יש ועדייןלחומרא,
 עיין בזה. הארכחי אחר ובמקום בזה לומר יש כןחיוביח,
 להבין זה, פרק אשנה ואי"ה צ"ח סי' יו"ד ח"ב כי"אכספרי
 רש"י.שיטה
 תשל"ח, טבחח"י

 החופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 יטטיכ~ן
 למי שמיעה במכונת הרבים לרשות לצאתכענין

 דרכים מתאונות להינצל כדי לושנחוץ
 הרב לירירי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 מו"ה כש"ת בכמד"ח תו"ב הספורסםהגאון
 אבד"ק שליט"א איזראעל מאיראברהם
 המאידי ילקוט ספרי בעהמ"ח יע"אהוניאד

 סושבו איחן כעח ספרים ועוד הש"סעל
 י.. נ.בברוקלין

 להשחמש השמיעה לכברי מוחר אם שאלתובדבר
 לרה"ר, כד ולצאת שמיעה במכונחבשכת

 אבל דרכו לפי אחד כל זמנינו גדולי בה דנו כבר זווכשאלה
 יש ממילא הללו, המכונות עשייח אופן נשחנה האחרוןבזמן
 עד זו הלכה שורש על להתחקוח אשתדל לכן בזה לדוןמקום
 בזה. לפיע"ד שנראה מה ואכחוב מגעח כהה יר שידימקום

תשובה:

 המכונה הפעלח א( שלש: שהיא אחת היא השאלהא(
 כשהיא זו במכונה השתמשות ב(בשבת,

 אם בה להשתמש דמותר אח"ל ג( שבת, מערבמופעלח
 מטעם עירוב שאין במקום הרכים לרשות בה לצאתמותר
 בטריא ע"י פועלת הישן מדגם דמכונה והנה דוצאה.איסור
 מקומה הבטריא מונח שבה אחד חלק חלקים, בשניוהיא
 בפחור יש ובסופו לאוזן עד המגיע חוט יוצא וממ:הבניס
 מקום יש הכיס שבתוך יהחלק וגם האוון, בתוך המונחקטן

 עוד זקוק אינו וכאשר לשמוע, רוצה כאשרלדחיקה
 החיכור אח ומפסיק המכונה את דוחק הזאלשמיעה
 דבר שום אין החדש בדגם אבל האוזן, שבתוךלהכפתור

 העינים על שמלבישע כמשקפיים עש~י רק הכיס לתוךניחן
 הידית של ובעובי לאוון מאוון הנאחזים לו ידוחושחי
 בטריא, שום בלי אוטומטית קטנה מכונה בפנימיוחהמובלע
 השמיעה כוח אח להמשיך להאוזן מהידית יוצא דקוחוט

 מחמת כמשקפיים הכי בלאו חמיד שהולך מי ולכןלהאוזן,
 לצאת היתר נהגו שבבר ובפי בלעדם לראוח לושא"א
 הרגילוח מחמת בזה ליה ומהני במשקפיים לרה"רבשבח

 לחוש לגביה נמי מהני איכ כמלבוש, לגביהדחשוב
 הלא אוזן הנוטע גם הר' יביט הלא עין יוצר ואםהשמיעה,
ישמע.

 כוח לה שיש בטריא ע"' הפועלח הישן בדגם והנהב(
 לחוך החוט ע"י הכוח נוחנח והיאאלעקטרי

 כוח אח המעורר באוון החקוע הכפחור ז"אהממכרנה,
 מבעיר משום עובר בהפעלחו אם היא השאלההשמיעד,
 משום יום מבעוד מופעלח וכשכבר מככד משוםובהפסקחה
 אם ס' סי' או"ח שני חלק בספרי בזה דנחי וכברמוקצה,
 הויא אלקטרי כוח בה שיש בטריא ע"י מכונההפעלח
 גדולי לכל סיל שכבר כמו מבעיר בגדד דאורייחאאיסור

 ולבן ממש, אש הוא אלקטרי ע"י שנוצר דאשהאחרונים
 בכוח פעולתן בעח מחאדמים הבטריא שבתוך החוטיןאם

 מהל' פי"ב בריש ברמב"ם בהריא מבואר הריהאנרגיא,
 'ע"ש. וחייב אש חולדות זה הרי הכרזל אח דהמחמםשבח
 שיש אעפ"' הבטריא של סהוחה על החחקיחי כאשראכן
 והם מתאדמים החוטין אין פעם בשום מ"מ חזק כוחכה

 אין ממילא הברזל, אח מחמם משום בזה ליכא לכןקרים,
 לחוש שיש במקום אפילו וגם נצוצות עי"ז שיחהוולחוש
 ז"ל הנקין מוהרי"א המנוח הגאון ביאר כבר נצוצותמשום
 רק נקרא אינו ואש ממש, בהן אין דנצוצוח לישראלבעדוח
 והעלם. בכוח ולא עליו ושמו הפועל העולם לאוירבשיצא
 סי' או"ח בפרמ"ג מבואר שכן לדבריו ראיד הבאחיואני
 על בברזל במכה גמורה דמלאכה שם שכחב סק"בחק"ב
 דוא והדלקה הבערד דלאו אש נצוצי ויוצאים וכדומההאבן
 דהרי בזה צ"ע דמילחא לקושטא אכל יעו"ש. נראדרק

 שיגרמו להיוח יכול כאלו נצוצוח דע"י רואים אנוסוכ"ס
 דבר כל או גאו על או גפרורי חומר על נופלים אםתבערה
 להתייחס שצריכין י"ל אפשר לכן אש. מןשנאחז

 שבחוך כתכנו כבר אולם ממש. לאש כמולהניצוצות
 ולכן לגמרי קר שהוא כיון נצוצוח משום כלל ליכאדבטריא
 ליכא. מהית הבערהמשום

 בהל' החזו"א שחידש עפי-מ כזה לדון יש עדיין אכ:נמג(
 בשבח האלקטרי הדלקח גבי סק"ט ג' סי'שבת

 שבהדלקה מפני סותר משום ובכיבוי בונה משום בוהדאיכא
 זה, את סוחר הוא ובדסגירה בהחסץ חיים רוח מכניסהוא
 בטריא ע"י מכונד בהפעלת גם דאפשר לעיין יש דכריוולפי
 אבל סותר, משום הפעולה ובהפסקח בונה של שייכוחאיכא
 בכותלי מונח הכוח דהתם לאלקטריק בטריא דמי לאבאמת
 סוחר, או בונד משום שפיר לי' הוי פעולה כל לכןהבנין
 דומה זד והרי בתלוש, הוא שבבטריא האנרגיא כוחאבל

 מאירוח הפנים על החולקין שאפילו בשבח שעוןלעריכח
 רפויה למטה זה רמדמי קכ"ג סי' בח"ב בדבריו עייןשהחיר
 משום מנא תיקק משום בו שאין דמ"ו בשבחהמבואר
 לא ג"כ שעון הערכת כן וכמו לקיום, נעשה לאשמתחילה

 עליו להחולקים ואפילו מוגבל, לומן רק לקיוםנעשה
 אלא אינו מ"מ ואוסרין של"ח בסי' תשובד בשעריכמבואר
 רי"ב ביצה כפנ"י ומבואר מתירים, נכרי ע"י ועכ"פמדרבנן
 הוא ובאמת כלל, בנין הוי לא לשעה רק שהוא בניןדכל

 גדול כלל פרק בסוף המערב כחלמוד אמוראיםפלוגחת
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 קבוע בנין בגדר הוי אי במשכן בנין גבי הבונה פרקובריש
 הקב"ה שהבטיחן כיון בון ב"ר יוסי דלרבי לשעה רקאו

 שהגיה בקה"ע יעו"ש לשעה כמו הוי ישראל לארץלהכניסן
 ולקמן גדול כלל בסו"פ הגירסא גם הוא וכן בירושלמיכן

 פלוגחתם. וטעם הירושלמי שיטחנבאר

 המהרש"ם הגאון שרצה מה ליישב נזה דארווחנאד(
 ק"ג דף עירובין מש"ס להוכיח של"חבסי'

 איכא בשבח דבהערכתו לחוש יש מלכח פסק שכברדשעון
 גבי החם דאיחא ממי מנא, דמחקן דאורייחא מלאכהמשום
 משלשל וכו' אומר רשב"א בכינור נימא לו שנפסקה לויבן

 מלמעלה יחדוח יש שהרי ופירש"י מלמעלה, וכורךלמטה
 מגלגל רוצה וכשהוא בהן כרוכין הנימין שראשיולמטה
 זמר כלי למיני שעושין כעין נארכח הנימא וממילאהיתד

 היא והרי בו וכורכה שלמעלה ליחר שמגיע ערדמאריך
 משלשל דהא קשירה למשרי עריפא ולרבנן וכו',כבתחילה

 הנ"ל הגאון ומדמה יעו"ש, כלי דמחקן הוא מלאכה אבנמי
 מלאכה, אב שהוא לפירש"י הכינור לחיקון השעוןהערכח
 כן גם שכתב י"ט סי' מ"ד כלל בחיי"א ג"כ מצאחיוכן

 כמו חטאת חיוב איכא בשבח שעון דבהערכח ראיהלהביא
 לזה זה דמיון דמה באמח וקשה לרש"י, הכינורבחיקון
 זה הרי חקנה שלא זמן כל הרי נימא שנפסקהדבכינור
 זה הרי אחרח נימא עליה כורך הוא כאשר ולכן כלישברי
 כאשר לכחחילה הרי בשעון כן לא אבל מנא, חיקוןממש

 פסק ככר וכאשר מוגבל, לומן רק שזה ידוע השעוןמעריכין
 לא אדם ושום חמיד ררכו כן כי שבור כלי זה איןהילוכו
 כינור אבל שבור, שהוא הילוכו שפסק שעון עליאמר

 ולכן שבור, שהוא עליו יאמר אחח נימא בושנפסקה
 הנ"ל הפמ"א סברח באמח וזהו מנא, חיקון הואכשמחקנו
 ומרמה הנ"ל, סק"ב ובשע"ח של"ח בסי' בפרמ"גהמובא
 חיקון משום בו שאין דמ"ו נשנח דמנואר דפויה למטדלה
 פרקים, של בכוס וכמו לקיום נעשה לא שמחחילה כיוןמנא
 נעשה מחחילה דהרי לכינור. שעון בין כן גם לחלק ישובזה
 אבל כלל הנימין יפסקו שלא במציאוח שזה כיוןלקיום
 לזמן רק לעולם חהיה שההערכה במציאוח זה איןבשעון
 בזה והארכתי במעשיו. כלום חיקן לא לכן הרגיל כפימוגבל

 רפיקח ירי על מאליו שמחערך יר של שעון בעניןבתשובה
 ג"כ ליכא דבני"ד מזה יוצא ועכ"פ ידו. חנועח וע"יהדופק
 רק בשבח המכונה בהפעלח מנא מחקן משום חורהאיסור
 אם נכרי, ע"י להקל מקום יש בדרכנן והרי דרבנןאיסור
 סכנת משום לחוץ לצאח לו וא"א שבח מערב להעריכושכח

 שבוח מחירין כאשר החורה, וקריאח חפילה ולצורךהררכים
 מצוה. במקוםדשבות

 הכיס בתוך המונח דחלק הוא בו ההשתמשוח דאופןה(
 הכחונת לתוך שבת מערב לחפרו צריךשבבגדו

 בהכפחור וגם עירוב שאין במקום הוצאה איסורמשום
 צריך פעולחו, להפסיק דוחקים שבו המקום האוזן,שבחוך
 להפסיקו בשבח גם לרחוק ישכח שלא סימןלעשוח

 ש"א בסי' מבואר הרי הכיס בחוך שנחפר ובמהמפעולחו,
 במעוח פסידא חשש במקום בשבת לצאת דמותר ל"גסעי'

 רליכא לסניף צריכים הא"ר ולדעח בבגדו, לוהחפורים

 וכרומה יארק בניו דבריו ולפי דאורייתא, רה"רהשתא
 שם בש"ע הגר"א אולם בזה. לאסור יש רה"ר חששדאיכא
 ברה"ר אפילו מוחר הבגר בחוך בחפור ילהמחירעס"ל

 ובאופנים זה מענין ש"י בסי' שם בש"ע ועייןראורייחא,
 בבגד. התלוי הכיס אופן של החילוקיםובגדרי

 ביארנו כבר הכפחור דהיינו האוזן בחור המונח וחלק1(
 להקל העולם נהגו שכבר המשקפיים כמושדינו

 מוחר מלבוש או חכשיט שהוא ודכר לרה"ר, בהםלצאת
 רברים כמה אסרו שחז"ל אלא לרה"ר בו לצאחמה"ח
 לאחויי ואחי יפול שמא או ומחווי דשלפי חששאמשום
 למישלף ואחי עלה מחייכי דילמא או ברה"ר אבוחארבע

 כגון גזרו לא רברים בכמה ואעפי"כ ברה"ר, ר"אולאחויי
 במקל לילך לו שמוחר מקל בלא לילך לו שא"אבחיגר
 ברא"ש מצאחי והטעם י"ז, סעי' ש"א בסי' כמבוארברה"ר
 כמנעל לי' הוי מקל בלא לילך יכול ראינו דכיון דכ"הביצה
 רלא כיון לאחויי רילמא נמי חיישינן לא וממילאדידיה,
 בדאפשר רק משוי ג"כ הוי לא ולכן בלערו, לילך לואפשר

 לי' הוי דאז כפרמ"ג שם מבואר מקל בלא כרוחק לילךלו
 האוזן בתוך דהכפחור לומר יש וגם רידיה. חכשיט ולאמשוי
 דיוצאח דס"ד בשבח במשנה דמבואר שבאזנה ממוך גרעלא
 ומ"מ לתענוג רק שהוא שפירש"י שבסנדלה מוך וכמובו,

 רמי חני איחא בגמרא שם שלהלן ואעפ"י בו לצאחמוחרח
 ט"ו סעי' ש"ג סי' ובש"ע באזנה, שקשור והוא יחזקאלבר

 רק מהורק א"צ לרש"י מ"מ כאזנה ומהודק קשוראיחא
 במ"ב עיין כרש"י. בזה הכריע והגר"א מהודק כחבהרי"ף
 למידח ונעשה היטב מהודק זה הרי בני"ד ממילא ל"זס"ק
 דמעשה כיון לאחויי ואחי נפיל דילמא חששא וליכאהאוזן
 להנצל רק לחענוג רק ולא להאוזן ומחאים מהורק הואאומן

 כידוע. סכנה מקום ומקרי בדרכים השכיחמתאונוח

 האמוראים במחלוקח הנ"ל שבח בירושלמי עיוני דכ,דיז(
 לפע"ד נראה קבוע בנין מקרי אי המשכןבבנין

 ברבר כחב החת"ס הגאון דהנה פלוגחחם ובסברחבטעם
 ע"ב סי' באו"ח בחשובחו עיין בשבח, פאראסאלפחיחח
 דחייב לי' דפשיטא ל', סי' הנובי"ח הגאון על שםבהשיגו
 אשכחן דלא רכיון ס"ל והחח"ס אוהל, דמקריחטאח
 דברי על יסודו וכנה בשבח עליה מחייב לא במשכןדכווחה

 כן והעמיס טעמים שני עור והביא הנ"ל שבחהירושלמי
 בנין, הוי לא לשעה דבנין דס"ל ומסקנחו הירושלמיבדברי
 ולסחרו לבנותו בחחילה עשויה שהיא דהיינו לשעה בניןופי'

 במשנן שהיה כמו שעה כל ולסחרו לבנוחו ולחזורלשעחו
 אלא מה"ח אוהל ראין שלישיה בה ועורעשויה,

 כן גם והביא במשכן, שהיה כמו לארץ מגיעותכשהמחיצוח
 בסוחר דאמר פחם עושה שהוא מפני גבי רל"א שבחמבבלי
 כיון ובמשכן סוחר הוי לא במקומו שלא לבנוח מנחעל

 ש"מ ליה דחי דלא וכיון דמי, כמקומו יחנו ד' פי עלדכחיב

 קיי"ל.דהכי

 סחמא דהרי להעיר שכחבתי שלי החח"ס בגלית עייןנ.ב.
 קשירה מעשה גבי רע"ד בשבח להלןדתלמורא

 חילוק ומה יעו"ש, לשעה קשירה ליה הוי במשכןדקשירה



 י בא י"ט סי' או"חשו"ת ת יבכח
 האמוראים של המחלוקח בטעם ולהבין לבנק, קשירהבין

 פרקים של בנע היה המשכן בנין לכ"ע דהריבירושלמי
 דהרי פליגי ובמה ד', פי על לסחרו וכן ד' פי עללהעמידו

 ד' פי ועל יחנו ד' פי שעל מזה ידע בון ב"ר יוס' רביגם

 לארץ להכניסם הקב"ה מהבטחת ידע 'וסה ר' וגם'סעו
 המשכן הקמח דבשעח כיון ס"ל יוסי דר' צ"ל לכןישראל

 'פרקו לא שהמקימים להיוח ויכול אותו 'פרקו מחי 'דעולא
 חז"ל, כדבר' המדבר מחי שראו כיון אחרים אלאאוחו

 דמה קבוע בנין כמו הף לדידהו לכן 'מוחו, דם שגםואפשר
 מהבטחת שידעו ואעפ"י להו, איכפת לא אחריםשיעשו
 ביאח טרם המשכן 'חפרק וממילא הארץ לביאחהקב"ה
 ומי אימח ידעו לא הקמחו שבשעח העיקר אבלהארץ
 רק לשעה בנין זה אין לדעתו לכן הזאח, העבודהשיעשה
 בנין מקרי זה ראעפי"כ ס"ל בון ב"ר יוסה ור' קבוע,בנין
 ידעו הקמתו שבשעח דהעיקר כיון קבוע ולא לשעהארעי
 נפק"מ ואין קבוע, מקרי לא רב לזמן אפילו לזמן רקשזה
 לעולם. יעמוד שלא לו דברי העיקר אחר או הוא שיפרקומי

 כוונה לו אין אם השליל' הצד העיקר יוסי לר'בקיצור
 זה הרי לעולם ואינו לזמן רק שהוא הקמחו בשעחמיוחדח
 כוונחו אין שאם להיפך הוא בק ב"ר יוסה ולר' קבוע,מקרי
 בזה. כנ"ל ארעי בנין זה הרי לעולםשהוא

 רגילים כמשקפיים העשוי החדש מדגם המכונה אולםח(
 קטנה מכונה מובלע המשקפיים ידיתובחוך

 אין אם או באוזן המונח הכפחור לחוך דק בחוטומחובר
 אזנז אחורי מונח המכונה אזי במשקפיים לילך האישדרך

 אין במשקפיים בלאה"כ שהולך במי ולכן היטב, הדקמודבק
 ונעלם טמיד שהוא כיון המכונה הוצאח על בזה שאלהשום
 רגילים ממשקפיים יוחר עבה קצח שהיד'ח רק הידיתבחוך

 מטעם לכן האוזן, בחוך מהודק הוא האוזן שבחוךוהכפחור
 ואפילו במשקפיים לצאת דמקיל למאן לחוש איןהוצאד
 ראין נראה אוזנו אחורי שמורבק חה רק משקפייםבלא
 שנחוצים מפני במשקפיים לצאח שהחירו דכמו בזהלחלק
 להינצל כר' שמיעד מכונח מאוד נחוץ כן כמולעינים
 ררך דהוי בזה לומר ויש מאור, השכיחים הררכיםמסכנח
 הרי לעיל שביארנו מה לפי ולכן במשקפיים. כמולבישה
 ולא מלבוש לא שאינו בדבר חז"ל שחששו מה בזהליכא

 כבד' אדם בני דדרך כיק ליכא עלה מחייכי דדילמאחכשיט
 וגם בושה, מחמח ישלוף לא בודא' בזה להשחמשהשמיעה
 השחא חיישינן רלא כמו ליכא ומחווי שלפימשום

 לינא ממילא משחליף דילמא וגם ומחו', לשלפיבחכשיטין
 לומר כחבח' אחר ובמקום בהאוזן. היטב שמהדק כיוןבזה
 לא דלהכי וסייעתו הר"ן הראשונים שכחבו מהדלפי

 מפנ' בדה"ר אמות ד' יעכירנו שמא בשבת כמילהתיישינן
 בצל"ח בזה עיין יזכירוהו, הם טרודים שאינםשהאחרים
 למיחש ליכא חו רבריהם ולפי בזה. מש"כ דכ"הפסחים
 ויעבור עלה מחייכי דילמא או לאחוויי או לאחויי אחישמא
 יזכירוהו. האחרים דהרי ברה"ד אמוחד'

 במכונח לחוש 'ש דאול' בזה עוד לעיין שיש דלקהט(
 קולו גלי ע"י הרי אליו שמרבר דמישמיעה

 בזה האוסרין ולשיטח המכונה, של זרם אח להפעילמחחיל

 כמו בונה משום ואיכא לעבודחו כלי שמפעיל בניןמשום
 גבי חיוב מצינו כפה ד'בור ע"י גם הרי לעילשמבואר
 דע"ה שבח בש"ם כדאיחא דחייב זכוכיח בכליהמנפח

 אליו שמדבר במי וא"כ הלט"ז, שבת מהל' בפ"יוברמב"ם
 כרם סוחר. משום דיבורו ובמפסיק בונה משוםאיכא

 שביארנו כמו ובונה סוחר משום בזה ליכא דמילחאלקושטא
 אפילו שאינו דבנין לשעה בנין גבי הירח~למי בדבר'לעיל
 י' סעי' שי"ד בסי' דאיחא כמו כלל בנין הוי לא אחרליום

 אעפ"י להסירו שמוחר החנור לפני שמשימין דףגבי
 מיום דבפחוח סחירה משום בזה ואין בטיט, אוחוששורקין

 גופא ממשכן לזה וראיה לשעה, בנין אפילו מקרי לאאחר
 חנייחם היתה לא במשכן והרי המלאכות כל מיני'רילפינן
 בהעלוחך בפ' בתורה בהדיא כרמפרש אחד מיוםבפחוח
 בוקר עד מערב הענן יהיה אשר ויש שם דכחיבואע"ג
 איתא אבל כ"א(, ט' ןבמדבר ונסעו בבוקר הענןונעלה

 ולא האהלים בלילה העמידו לא דמסתמא החורהבמפרשי
 למימר ליכא בודא' ולפ'"ז הבוקר, עד המשאות גםפירקו
 וסחירה דבנין לתא בזה יהי' המכונה לבעל דיבודרע"י
 וגם וסוחר, בונה 'הי' לדבר ומחחיל שמפסיק רגעדבכל
 מנא. מתקן משום נמיליכא

 פרקים של בכוס דדוקא כתב סק"ז שי"ג סי' ובט"זי(
 עיקר כי לפרקו שא"צ כיון שמחמיר מייש

 ע"י חשמישו דעיקך בנוד משא"כ פירוק ע"י שלאחשמישו
 תוקע הוא אם אפילו מלאכה גמר מקר' לא חמידפירוק
 וכן לכך העשוי רדבר מדבריו חזינן 'עו"ש, השרויףבחוזק
 דרכו דכן כיון בני"ד כן כמו מלאכה, גמר מקרי לאדרכו
 ועדיף וסחירה בנין או מנא מחקן מקרי לא אליולדבר
 כלום. בידים עושה שאינו כיון הט"ז שלמדינו

 הישן מדגם שמיעה דמכונח לפיענ"ד יפשוט וז"ביא(
 בטריא נמצא ובחוכה בכיס מונח ממנושחלק

 הברזל אח מחמם משום וליכא כלל נצוצות שם דאיןכיון
 בכיס טמון המכונה של וחלק הכיס שבת ערב תופראם

 מותר מע"ש המכונה להעריך שכח ואם לרה"ר, לצאחמותר
 מצוה ובמקום דשבות, שבוח רהוי כיון להעדיכו לנכרילומר
 כמו מופעלת דק בטריא שם שאין החדש מדגםומכונה
 ויש אלקטדי פיוו ונקרא אויטומטי באופן הערכד ע"ישעון
 מונחת שהיא גם ךש משקפיים של ידית בתוך מונחחשהוא
 כיון מותר בודא' בזה אוטומטי, באופן ופועלח האוזןאחורי
 ושום וסוחר ובונה וכיבו' הבערה של חששא שוםדליכא
 נקוב רצ"פ הגאון של ספרו לידי בא ועתה איסור.פעולת
 להלכה ומסקנחו זו בשאלה דן קע"ג בסי' ושם צבי הרבשם

 אחד וחלק בטריא ע"י המופעלח הישן רגם שלדבמכונה
 דגם שחים, הוצאוח כאן דיש מפני להחיר אין בכיסמונח

 לאו דבאוזן דצ"ד בשבת דחנן אע"ג האוזן בחוךהמונחת
 להוציאה דרכה זהו אדרבה זה בנירון אבל הוא הוצאהדרך
 מש"כ עיי"ש לרשוח מרשוח מוציא משום חייב ודא'באוזן
 מפני להחיר נהגו שכבר למשקפיים דומה שאינובזה

 סוג בזה אץ לכן פניו על לבוש כמעשה הםשמשקפיים
 זה אין בכיס שמונחת מה שמיעה מכונח משא"כמלאכה,
 ומרמה לבישה של שייכוח לזה אין באוזן שמונח ומהלבוש,
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 גדלי שאסרו הכיס בחוך המתח כסף של שעות למורהוה
 כיק מלבוש דרך וה שאק משום במ"ב כמבוארהאחרתים
 להקל מקום דיש נראה הענ" לרעחי אמנם בכיס,שמתח
 לחפרו עצה יש בכיס המתח דחלק לעיל ביארנוכאשר
 וגם להקל, שנהגו ממשקפיים גרע לא שבאוזן וחלקבכיסו
 לעיל שהבאתי לישראל בעדוח וגם מלבוש, ררך מקריזה

 ירית בחוך המובלעח החדשה במכונה אולם להיחר.מבואר
 מכונח בה שנמצא ניכר לא עין שלמראה משקפייםשל

 כח ליה אדני במשקפיים לצאח להקל שנהגו וכפישמיעה
 סיים לכן חכשיט, או כמלבוש חשיב דידיה שלגבירגילוחו

 יאריך. שנוחיו ור' בזה להאריך ואין בוה להקלשם

 אסור בשבח המכונה הפעלת א( האמור: מנלסיכ1ם
 להתיר יש חלקים בשתי שהיא מכונה ב(מדרבנן,

 בו שמונח הכיס מע"ש שיחפור בתנאי לרה"ר בהלצאח
 ירית בחוך המובלעת החדשה מכונה ג( המכונה, שלהחלק
 לרה"ר, בה לצאח לכ"ע בוראי מוחר משקפייםשל
 להרכיבה מוחר אוטומטי באופן הפועלח החדשה המכונהר(

 להפעילה שכח אם הנ"ל הישנה מכונה ה( בשבח,להאוזן
 לחוץ לצאח שיוכל כדי להפעילה לנכרי לומר מוחרמע"ש
 לשמוע מצוה לצורך ובפרט הררך וסכנח מחאונותלהנצל
 מצוה, במקום דשבוח שבוח דהוי וקרה"ח וברכוקרושה

 מכונה באוזנו שיש האיש אל לרבר איסור חשש איןו(
 לעבודחו המכונה אח מפעיל דיבורו שע"י אעפ"יאוטומטית

 בפנים. כמבואר מנא מחקן משום בזדואין
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 כסיכמן
 הצעה אגרת שבת ערב לשלוח מותראם

 מחשש בשבת להיות הנוערה פומביתלאכרזה
 בשבת וממכרמקח

 מכוברי ידידי ה"ה ענין בכל יצליח המניןבימי
 חו"ב זמנינו רבני מגדולי המפורסם הגאוןהרב
 מו"ה כש"ח בלום אוצר התורה מכמניבכל
 בטורונטו אב"ר שליט"א אהלבויםיצחק

 יקרים. ספרים של בעהמ"חיע"א,

 למקום הצעה איגרח לשלוח שרוצה בסוחר שאלתובדבר
 הנועדה ידועה לסחורה פומביח אכרוה שםשיש

 שבח ערב ביום המחיר אח ליחן ורצה קודש, בשבחלהיוח
 לו זכה גרול די יהיה מחירו הצעח ואם בשבת, נפחחויהיה
 בשבח וממכר מקח בגדר זה אין אם המקח, אח הואויקנה
 חז"ל.שאסרו

 :תשובה

 ונכדו רעק"א הגאון ה"ה האחרונים גדולי בזה דנוכבר
 הביא בבקיאותו וכח"ר שיק המהר"ם והגאוןהכת"ס

 מקובצי גורנה כעמיר ואסף בוה שרנו גדולים מכמהעוד
 זו שאלה מפורסם וכבר ראיחי, שטרם ספרים מן ועודחורה
 אכתוכ חידוש בלא כיהמ"ד ראין כיון אך בראי,בשוקי
 בזה. העני' בדעתי מצודחי שהעלתה מהלכח"ר

 רבכל החם דחנינן הא על איתא דט"ו ע"ז בש"סא(
 ועלה גסה בהמה להם מוכרין איןמקום

 חיישינן לא דלרביעה רנהי טעמא מאי בגמראאמרינן
 רובנה כיון וניעביר עלה ומקשה חיישינן, מלאכה בהמיעביד
 ומקשה שכירוח, ומשום שאלה משום גזירה ומתרץקנייה,
 ייבא דר' בריה רמי אמר אלא קנייה אגרא קנייה שאלהחו

 לשקיעח סמוך ניהליה לה דזבנה רזמנין נסיוני משוםגזירה
 ושמעה ניהליה נסייה חא ליה ואמר שבתא רמעליהחמה
 ליד והוה רתיזל ליה וניחא מחמחיה וא~לה לקליהליה

 שם בחוס' והקשו חטאח, וחייב בשבח בהמחו אחרמחמר
 ליה תיפוק מחמר משום טעמא ליה דלמה ושמעהבד"ה
 בהמתו שביתת דמשום ותירצו לחור, כהמתו שכיתהמשום
 שעה לפי רק איסור ביה דליח מכירה אסדינן הוי לאלחוד
 משום אסרינן שכירוח או שאלה רדוקא נסיוני,משום
 נסיוני משום אבל השבח כל דעושה משום בהמחושביחח
 טעמא לאו אי אסרינן לא שעה לפי רק איסור בודאין
 קושיא ג"כ הקשה והר"ן יעו"ש, טפי דחמיר מחמרמשום

 איכא לקליה דשמעה רכיון מחמר משום טעמא לן דלמהזו
 דחמיר איסורא דנקט למימר וליכא בהמחו, שביחחמשום
 נמי הכי אין אבל בגופיה איסורא עביד רבמחמרמיניה
 איחא בגמרא להלן דהרי נמי, בהמחו שביחח משוםדאיכא
 משום דליכא דספסירא אידא חמרא לזבוני שרא אדאדרב

 קשה ואכתי מחמתיה, דחיויל לקליה ירעה דלא כיוןנסיוני,
 דבנסיוני לחרש ונתב בהמתו, שביתת משום איכאדמ"מ
 ארם בני של שדרכן לפי בהמתו שביחח משום כללליכא

 מוצא ואם אותה מנסין כך ואחר רמים לבהמהשקוצצין
 ברשותו היא הרי בה רוצה ואם מחזירה כמקחו טעותדלוקה
 שביחת משום וליכא היא לוקח ברשוח גוונא האי כיוכל

 בוה, מש"כ מ"ג רפסחים בפ"ר בחוסיו"ט ועייןבהמתו.

 הלוקח ברשוח כבר היא רהבהמה הר"ן של חידושוולפי
 שנחרצה דבשעה ראעפ"י מכאן מוכח המקח עלכשנחרצה
 ליכא מ"מ בשבת המקח ונגמר היום שבח כברהלוקח
 ומוכח הקנין, לעשוח ויכול בהמה שביחח משוםלהמוכר
 בשבח. שיחול בחנאי שבת קודם קנין לעשוחשמותר

 ארא מר' שם בגמרא כן מבואר רבהריא וראיחי שבתיב(
 אע"ג הרי דספסירא אידא חמרא לובונירשרא

 צ"ל וע"כ בשבת נגמר המקח מ"מ אבל נסיוני משוםרליכא
 וה. לדין נכונה ראיה הוא ולפיע"ד לוה, חשש לא אראדר'

 דלכאורה הנ"ל בע"ז הש"ס סוגייח ליישב נזה1אר11חבא
 רובנה כיון ביה וניעבד בגמרא פריך מהקשה

 ויחבטל טעוח בה הלוקח ימצא שמא לחוש יש הריקנייה
 בש"ס ומבואר בהמחו, שביחח על עבר שהוא ונמצאהמקח
 שור ונמצא לחבירו שור דבמוכר דצ"ב ובב"ב דמ"וב"ק
 ולשמואל טעוח מקח הוי דלרב ושמואל רב במחלוקתנגחן
 וליחזי בגמרא ומקשינן לך, מכרתיו לשחיטה לו לומריכול
 ומתרץ לרריא, לרדיא אי לנכסחא לנכסחא דזבין גבראאי

 רמיירי מתרץ לא ואמאי ולהכי, להכי דזבין בגבראדאיירי
 דזבין בגברא נמי אי רריא דמי ויהיב לנכסחא רוביןבגברא
 דבגברא עכצ"ל הכי מתרץ ומדלא בישרא, דמי ויהיבלרדיא
 בישרא, דמי בדיהיב אפילו טעות מקח הוי לרדיאדזבין
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 מכירו דהמוכד להיות דצריך לומר שרצה שס ברשב"סועיין

 סי' מו"מ כש"ע להלכה הוא וכן לרדיא, דזכיןלהלוקה
 ביה וניעביד בגמרא פריך מאי קשה ולפי"ז כ"ג, סעי'רל"ב
 הרי נסיוני, משום לתרץ והוכרח ליה קנייה דזבנהכיון

 משוס לנכרי בהמה למכור שלא דגורו לומר ישבפשיטוח
 הדמים ויחויר המקח ויחבטל מום הלוקח בה ימצאשמא
 ברס בהמה. שביחח על ועבר בשבח עבדה שבהמחוונמצא
 דלאחר אע"ג הדמים שקצץ דלאחר הר"ן של חידושולפי
 להמוכר מחזירה מוס בה מוצא ואם אוחה מנסה הואכן

 ולכן מחזירה, שאינה זמן כל הלוקח ברשוח היא עדייןמ"מ
 שהיא זמן דכל כיון מום בה ימצא לשמא למיגורליכא

 משום המוכר על וליכא כשלו היא הרי הלוקח שלנרשותו
 בהמחו.שביחח

 גבי דפ"ח ב"ב מש"ס לדבריו ראיה הר"ן שהביא דכוהג(
 ונאנסו האומן מביח כלים בלוקח דשמואלהאי

 ואין דלוקח ברשוחו להו הוי דמייהו דקייצי כיון חייבבידו
 קרי דאייחי גברא דהאי כעובדא להקדישן יכולהמוכר
 להקדיש יכול אדם אין דמייהו דקייצו כיון התםדאמרינן

 אינו דאס בה נגעו מקח דמחורח אלמא שלו שאינודבר
 ומצי בעיניה ואיחיה כפקרון ליה הוה שואל רקעליהן
 להו. מקדישמפקיד

 הל"ג שנהגו מקום בפרק בפסחים בירושלמי אדלםד(
 דאיחא הנ"ל הר"ן כדברי שלא בהדיאמבואר

 שהוא פעמיס דחמן רבנין בשם בבליי אימי רב אמרהחס
 ונמצא ימים ג' לאחר לו מחוירה והוא לנסיון לומוכרה
 דאם דהיכי בהדיא הרי ישראל, של בבהמתו עבירהעובר
 והבהמה כשואל הוא עדיין ללוקח לנסיון ונתנהמוכרה
 ועיין הר"ן, כרברי דלא שביחחה על לעבור ישראלברשוח
 הים מפרשי בעלי להגאונים נירושלמי שם הש"סנגליון
 להיפך בעצמו שכחב דל"ב בנדרים להר"ן וציינו בזה,מש"כ
 אופן בכל עכ"פ גירסא, לחד יעו"ש הנ"ל בע"זמדבריו
 דאפילו בשבח שיחול שבח בערכ קנין לעשוח דיכוליםמוכח
 אחר עד שאלה בחורח רק לוקח ברשוח הוי דלא נימאאי

 בירושלמי כמוש"כ דמיס וקצץ מחרצה שכבר אעפ"יהנסיון
 אגב חמרא לובוני דשרא אדא דרב מהאי מ"מהנ"ל

 בומן מ"מ ומחמר נסיוני משום חו דליכא אעפ"יספסירא
 ויצא הקנין נגמר יהיה אז בשבת דהיינו הלוקחשיחרצה
 כן. לעשוח דמוחר ומוכח קונה, לתורח שואלמחורח

 הנ"ל והר"ן החוס' קושייח ליישב כחבחי אחר במקוםה(
 ליה חיפוק דמחמר טעמא לן דלמהשהקשו

 בנסיוני דליכא בפשיטוח לומר דיש בהמה שביחחמשוס
 כוחה אח לנסוח הוא כוונחו דכל משום כלל שביחהמשוס
 היא אם לראוח או משאוח לטעון יכולה אם הבהמהשל

 אזלה אם אוחה שמנסה שם רש"י כמוש"כ שפירהולכת
 בהמה שביחת משוס ליכא משא דבלא טעונה כשהיאשפיר
 משום רק המשא עצם על כלל כוונחו שאין הוא שכןוכיון
 ופטור לגופה צריך שאין מלאכה הויא המשא א"כהנסיון
 אבל לאדם רק וד אבל אסור אנל פטור דהוי ואעפ"יעליה,
 שפיר לכן כידוע, לכחחילה אפילו דמותר קיי"לבבהמה

 לגזור הוצטרכו ושפיר בהמה שביחח משוס בנסיוניליכא
 הוי האדם מצד לגופה צריך דאין דאעפ"י מחמדמשום
 אך והר"ן. החום' קושייח שפיר ומיושב אסור. אבלפטור
 ובמקו"א אסור אבל שפטור דבד על לגזור שייך אםצ"ע

 בוה.הארכחי

 מבני נחעלמה וו הלכה גבי דס"ו פסחים ןבש"סו(
 ולא בשבת להיוח שחל עשר בארבעהבחירא

 להם ואמר הככלי הלל שבא עד שכת דומה פסמ אםידעו
 ולא שכח לו ששאלו בגמרא להלן ואיחא שבח, דוחהשפסח
 אם לישראל להן הנח להם אמר וכו' שבח מערב סכיןהביא
 תוחבו טלה שפסחו מי למחר הן נביאים בני הן נביאיםאינן

 והא בגמרא ופריך קרניו, בין חוחבו גרי שפסחו ומיבצמרו
 בעורה חולין דמביאה ומחרץ בקדשים עבודהקעביד

 מצי היכי בשבח פסח חו ופריה ושוחטה, ידו וסומךומקדשה
 הני ומחרץ מעריכין, ואין מקדישין אין והחנן להמקדיש
 להן הקבוע בחובוח אבל זמן להס קבוע שאין בחובוחמילי
 מצי דהוו להעיר כחב אמח ובשפח יעו"ש, מקדישיןזמן

 הקנין שיחול כתנאי שכת קורם שהקדישו דמיירילתרוצי
 דאם פדא דבר בסוגיא דכ"ט בנדרים דאמרינן כמובשבח
 גווני האי דבכי מהני יוס שלשים לאחר הקדש זה שוראמר
 ליכא וא"כ דשבח בפי"ח בירושלמי כדמשמע איסוראליכא
 שם החוס' קושיית בוה נמי ומיושב בקדשים, עבודהתו

 דבזה לעורה חולין להכניס אסור הרי שהקשו מביאהבד"ה
 חל לעזרה שנכנסה דמיד כיון בעורה חולין משוםליכא

 ההקדש שיחול להחנוח יכולין היו דכן חיכףההקדש
 הוי בזה דגם דאפשר לומר צריך ולכן לעזרה,כשחכנס
 הגאק שכחב כמו מאליו ההקדש שנגמר אעפ"י שבוחמשום
 בעבודה אסור בזה דגם עוד ואפשר ק"ט, בסי'רעק"א
 יעו"ש, למחר קרבן בודאי להיוח דעחיד כיוןמעכשיו
 כמסירה לגבוה דאמירה דמשום בנדריס שס הר"ןולשיטח
 קדוש, הוא למפרע ולפי"ז מעכשיו, שאומר כמו הוילהדיוט
 דלא כיק מ"מ כמעכשיו הוי דלא הרשב"א לשיטחואפילו
 בעבודה. אסור הוא דלמפרע שפיר לומר יש ביה הדרמצי

 ראיה מכאן להביא אמח השפח הגה"ק מש"כ דהנהז(
 קודם שהקדישן בגמרא מחרץ דמדלאלהגרעק"א

 אסור בוה שגם משמע בשבח ההקרש שחחול מנח עלשבח
 לפיע"ד צ"ע מאליו, אח"כ שנגמר אעפ"י שבוחמשום
 להביא ששכחו זמן האי על דקאי מבואר שם בסוגיאדהרי
 שבח דוחה פסח אס לו ששאלו דלאחר שבח מערבהסכין
 השיב והלל שבח מערב הסכין להביא שכח דאס לושאלו
 שאלו מחי להבין וצריך למחר, דבר עמא מה חזו פוקלהם
 הסכיניס, על גס אוחו שאלו י"ג דביום נראה ולכאורהלו,

 מהיום, שיביאום מיר הכריזו לא רלמה הקשה רי"דובחום'
 ודורש יושב היה היום שכל לחשכה סמוך היה שכברוחירצו
 כלי בעי האי הקשו חוחב בד"ה שם ובחוס' פסח,בהלכות
 דכוונת פירש ובמהרש"א השחא שהקדישום וחירצושרח,
 חו חקשה דאלח"ה שבח מערב שהקדישום לומרהחוס'
 בגמרא, לקמן כרפריך מקדישין אין והתנן הגמראקושייח
 המהרש"א דברי ולפי בזה, מש"כ ראם קרני בהגהתעיי"ש

 שצריכין ידעו דאם קשה שבת מערב הסכיןשהקדישו
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 שיביאו הכריזו לא למה שכת קדושת מחמת הסכיןלהקדיש
 ועכצ"ל השבת קדושת מחמת שבח מערב סכיניהםכולם
 היה לא ממילא לחשכה סמוך שהי' רי"ד התוס' שכתבוכמו
 וכיון בזה, לתרץ מש"כ בצל"ח ועיין להקדיש. פנאילהם
 ולא כשכה דיתה השאלה דכל נששכהו מיירי הסוגיאדככל
 שכחו פסח של עצמו גם וא"כ שבת מערב הסכיןהביא

 מערב שהקדישו לתרץ יכלו לא ממילא שבת מערבלהקדיש
 תנן הא בגמרא מקשה שפיר לכן בשבת, שיחול בתנאישבת
 דאין הגמרא פירכת קשה עדיין אך בשבת, מקדישיןאין

 דבר בין לחלק ואין במקדש, שבות אין הרימקדישין
 שא"א לדבר שבת מערב או יו"ט מערב לעשותושאפשר
 אפשר היה לא דאיירינן מאי לפי דהרי מאתמוללעשותו
 מאחמול בששכחו דאיירינן ביארנו כבר כי מאתמוללעשותו
 מה וגם במקדש. שבות אין לכ"ע אמרינן הרי בוהממילא
 זמן להן קנוע לאין זמן להן רקבוע הובות נין להלקרמתרץ
 זמן להן בקבוע אפילו מאתמול לעשותן אפשר אםדהרי
 זמן להן קבוע באין גם מאתמול לעשותן א"א ואםאסור,
 דאפשר היכא במקדש שבות אין אמרינן אי זה וחלוימותר,
 לא ביה"ב הלכות בסוף הכ"מ מרן ולדעת מאתמול,לעשותן
 מאתמול, לעשותן דאפשר במקום במקדש שבות חז"להתירו
 הגרעק"א. לשיטת  ראיה מכאן איןולכן

 פי"ח שבח מירושלמי מכיאים בזה המקילים וגדוליח(
 בערב אדם דעומר בהדיא דמבואר פ"זודמאי

 בירושלמי התם ופריך למחר, תרומה זה הרי ואומרשבח
 יום טבול שהוא דלגין יום דטבול דפ"ר מתניתאמהך

 תרומת זה הרי אמר אם טבל מעשר התכית מןומלאהו
 רבי על מכאן ופריך מעשר, תרומת זה הרי משתחשךמעשר
 תרומה לעשוח יכול אדם ראין החם רס"ל בון ב"ריוסי
 יסודו את חמך רעק"א והגאון בשבת, שיחול שבתבערב

 ביוהכ"פ לקדש גדול להכהן דהתירו בפ"ק יומאמירושלמי
 בערב לקדשה היה יכול הרי במקדש שבוח ראיןמשום
 מקודשת היא תהיה הראשונה תמות ראם בתנאייוהכ"פ
 לפי"מ אך שבות, משום אסור זה דגם ש"מ ההיא,משעה
 דלמה כן שהקשה רעק"א בתשובת המובא השאג"אשכתב
 אשתו תמות אם תנאי על יוהכ"פ בערב יקדש לאבאמת
 הראשונים שיטת דלפי השאג"א ותידץ מקודשת, היאתהא
 ומותו שחייו במי שתולה נמצא ימות אם דבתנאידס"ל
 סוכר יהודה דר' דס"ל ולמאן כרירה, נקרא זדו כידותלויים
 אין וממילא תנאי על לקדש א"א לדידיה א"כ ברירהאין
 בערב קידש אם אפילו אסור שיהא שבות לענין מכאןראיה

 דברים אריכות בזה לי ויש ביוהכ"פ. שיחול בתנאייוהכ"פ
 והיא התורה מקצועות בכל נונע זה אשר לברירהבנוגע
 דרכו לפי אחד כל הוסיפו הדורות גרולי וכל ים מנירחבה
 סותר, ווה בונה זה והבנות בסברוח מוצקות ויסודוחכללים
 בזה קצרתי לכן דהלכתא, אליבא שמעתתא לדסיקוקשה
 וד"ל. נדידדבאין

 בו שדן דינא להך כלל דמי דלא לפיע"ד נראה ובני"דט(
 בדיני קנין שעשה במי רבשלמאהגרעק"א,

 והמקנה הקונה בין קשר שום אין הקנין חלות וטרםישראל
 הוא החלות אם להסתפק יש שפיר וההקדש המקדישובין

 אמנם שבת, בערב להתתיל כן לעשות מותר אםכשבת
 שאומר מי כמו והר  בשבת קנין של חלות לשום א"צבני"ד

 ראם בשבת והגיעו לו ושלח חפץ איזה לו שישלחלעכו"ם
 מחוץ בשבילו הובא ולא מוקצה משום בו שאין דבר הואוה

 שאסורים המוקצים ודברים נשנת, אפילו מותרלתתום
 והרי בשבת, קנין של איסור שום אין עכ"פ אבלבשבת
 והגיעו אחר לישראל סחורה אתה ששלח בישראלאפילו
 כן לעשות שמותר ספק של צד איזה יש האםבשבת

 צריכים אנו ואין כן, שעושים יום בכל ומעשיםלכתחילה
 במלאכה להמתחיל זה לדמות הגדולים שהאריכו מהלכל
 לגינה מים פותקין כגון רנ"ב בסי' המבואר שבחבערב
 יוהכ"פ בערב אשה דבמקדש לגמרי שונה דבני"דוכדומה
 ההיא, משעה מקודשת היא חהיה אשתו חמות אםבתנאי
 לו אסור דבלאה"כ קידושין של חלוח להיוח צריךדהחם
 להיות שצדיך יום טנול של דלגין נהך וכן דעבודה,לעשות
 טבל הוא היין הרי וה דבלא משתחשך תרומה שם שלחלות
 דמה בזה צריכים אנו חלות איזה הכא אבל לשתותוואסור
 פלוני בסך זה דבר קונה פלוני שאיש בשבח מכריזשהנכרי

 קנין שום עושה אינו דהרי בזה, להישראל ליה אכפחמה
 בשטר רק קונה אינו מנכרי ישראל תוה"ק עפי"דדהרי
 מהל' ובפ"א זכייה מהל' פ"א בריש נרמנ"ם כמנוארוכסף
 ולדעת דעתיה, סמכה לא זה דבלא מזה כמ"מ עיי"שמכירה

 בחוס' עיי"ש לבר בכסף רק קונה דנ"ר בב"בהרשב"ם
 סי' בחו"מ עיין בכסף, היה שהקנין עפרון שדה גביכדמצינו
 דקניינו רבותינו רוב דעח ובמטלטלין קרקע, בקנין וזהקצ"ד
 רק קניינו ר"ג בבכורוח רש"י ולדעת במשיכה רקהוא
 ובין בכסף בין קונה זכייה מהל' בפ"א ולהרמב"םבכסף

 כלום הישראל קנה לא החורה ריני פי על ולכןבמשיכה
 שום זה דאין זה, דבר קנה שהישראל מכריו שהנכריבמה
 לא מאומה לעשות צריך ואינו שטר ולא כסף לאקנין
 משום בזה שיהיה דבר שום לעשות ולא תנאי שוםלקיים
 נראה כן הנ"ל, הגדולים לספיקח כלל רמי לא לכןשבות,
 כזה.לפיע"ד

 )עיין הגרעק"א דברי על להעיר כתבחי אחר ובמקוםי(
 סי' או"ח ראשון חלק בי"א בספרימש"כ

 עשה דאם ד"ג שבת בריש רעו"י שחידש עפי"ממ"ד(
 חשיב בשבח מלאכה ומקצת שבת מערב מלאכהמקצת
 שבת מערב שעשה בקנין וא"כ ופטור שעשאוהוכשנים
 הוא דהעיקר נימא אי אפילו ע"כ א"כ בשבת שיחולבחנאי
 שהקנין א"א ערב של מעשיו בלי מ"מ שבשבת הקניןחלות
 פטור שהוא ואעפ"י ופטור שעשאוהו כשנים הוי ושוביחול
 בשנים דכאיסור האהרונים שהדשו מה לפי אכל אסור,אבל

 מקח איסור כל בני"ד לפי"ו ממילא ומותר פטורשעשאוהו
 נמי, לכתחילה דמותר לומר יש לכן דרבנן, ג"כ הואוממכר
 קמא פרק כסוף הלל כבית קיי"ל דאנן מה לפי לעייןויש

 בערב מלאכה להתחיל ומותר השמש עם דמתיריןבשבח
 אינה המלאכה אם אבל בשבת נגמרת שתהיה מנת עלשבת

 בכדי שבת בערב פעולה שעושה רק שבת בערבמתחלת
 הנימוק"י דברי עפ"י מעצמה המלאכה מעשה יהיהשלמחר
 חציו משום ראשו יוחנן לרבי שם שהקשה דב"ק שניבפרק



~שבי כ סי' או"חשו"תביתלנ
 הולכת והדלקחה שבח בערב נרוח להדליק שרינןאמאי
 בביח האור אח מאחיזין שאמרינן ממה וכן בשבת,ונגמרח
 הוא הרי ולפי"ז בשבח, הדלקחה ונגמרח והולכחדמוקד
 החם דהרי הוא וכש"כ בשבח בעצמו הוא הבעירהכאילו
 נחכוון הכא ואילו חבירו של גדיש להבעיר נחכווןלא

 היינו חציו משום דהחיוב שם וחירץ בשבח, להדליקבעיקר
 באותה ידו מחחח החץ ויצא שורק שבשעד החץכוורק
 דאי ולדבא מכאן המעשה חשכינן ולא הכל נעשהשעה

 בידו שאין הוא דאונס למיפטריד לן הוה ליהחשבינן
 להישרף הגדיש שהספ~ק קודם מח אילו נמי והכילהחזירה,

 כי כאן קרי דהא רידיה, נכסים מאחריוח ניזק משחלםודאי
 הוא חיובא בר לאו מח הרי מחוייב ואמאי ישלם, שלםחצא
 משעח מעיקרא דמדליק כמאן ליה רחשבינן ש"מאלא

 כמאן שבח מערב אתחיל דכי כן הדין בשבח וכןפשיעה
 חשיב שבח בערב דבאחחיל .מבואר שעחא. בההואדאגמריה
 לפיע"ד. וז"ב עידנא בהאי נגמרכאילו

 דבריו הנימוק"י בדברי בדחבונני דמילחא ולקוו~טאיא(
 לר"י להקשוח שכחב דמה ממנישגבו

 ערב נרוח להדליק שרינן אמאי חציו משום דאשודס"ל
 של אשו גבי דבשלמא ול"ו דמיון מה בשבת ודולקחשבח
 עי"ו וגרם בשמירחו שפשע דכיון לומר נוכל שפירנוקין
 שבח גבי אבל ממש, בירו והזיק חץ זרק כאילו נחשבהיזק
 הגוף ינוח למען השביחה הוא תורה שהקפידה הקפידהעיקר
 כלום עושה אינו בשבח עחה והרי מלאכה, שום יעשהולא
 רבי אמר הל"א דשבח בפ"ב ירהטלמי ועיין שובח.והוא
 נעשיח כ'( )שמוח מלאכה כל חעשה לא כחיב בשבחיוסה
 על להקשוח מש"כ ירושלים בטוב עיי"ש מאליההיא

 דינא להך דמי לא רני"ד כחבנו כבר ולהלכההירושלמי,
 אפילו התיר שהמהר"ש וכיון המחמירים הגאוניםשדנו
 להחיר יש לכן ההכרוה מקום לביח נכרי שליחלשלוח

 ג"כ שכחבו גדולים הרבה בשם הביא וכ"חבפשיטוח,
להחיר.

 שכחב נ"ו סי' או"ח אבנ"ו בשו"ח יאיחי והנהיב(
 זמן אחר שיחול בחנאי קנין דהעושהלהוכיח

 בירושלמי רמבואר מהא חל שהקנין בשעה כעושהחשיכ
 ער גט יהא לא לה ואמר גיטה לה בנחן שאחוו מיבפרק
 וריש יוחנן ררבי פלוגחא קורדייקוס נעשה ואח"כלמחר
 דרבי קורדייקוס נעשה ואח"כ לגרש שליח בעשהלקיש
 שיחול רהמחנה איחא ואם פוסל, נמי הכא החם דפוסליוחנן
 חלוח בשעח לא שמקנה בשעה רק עשייה חשובלמחר
 המשלח חשיב ודאי דבשליח לשליחוח דמיון וה מההקנין
 מיימוני הגהוח מדברי וראיה עושה, שהשליח בשעדעושה
 לנכרי מעוח ליחן לישראל דאסור ב' אוח שבח מהל'פ"ו
 הרי לחומרא, לנכרי שליחוח ריש בשבח שיקנה שבחבערב
 קונה המשלח הישראל כאילו חשיב שליחוח דמשוםמבואר
 הרב בש"ע שכחב לפי"מ וגם קונה, שהשליח בשעהבשבח
 לנכרי שליחות ריש משום לעכו"ם דאמירה שבוח דכלו"ל

 בשבח המשלח עשה כאילו לחומרא דחשיב הרילחומרא
 פרק בריש בשבת ברש"י משמע וכן בחול, שצוהואעפ"י

 ומקשה יום, מבעוד לנכרי כיסו נותן שפירש שהחשיךמי

 שלוחו הוא והרי פירש"י רבנן לי' שרו טעמא מאיבגמרא
 מוכח יום, מבעוד הי' הכיס נתינח והרי בשבח,לישאנו
 השליח, עשייח בעח עשד המשלח חשיב שליחוחדמשום

 השליח עשייח בעח המשלח מעשה נחשב דבשליחוחוכיון
 באומר אבל יוחלן, ר' פוסל לכן קורדייקוס הואואו

 הגירושין מעשה כל שנחשב חאמר אם ומן לאחרשחחגרש
 שיחול באומר דגם ודאי אלא הוא בריא ואו האמירהבשעח
 מעשיו דחשיב ואף חלוח בעח גם מעשיו חשיב זמןלאחר
 לכל בשטוח מעשיו מקצח בין חילוק אין אמירחו בעחגם

 בשטוח.מעשיו

 יש גדול דחילוק מכאן ראיה דאין לפע"ד נראד אמנםיג(
 המעשה בעל של חנאי לענין שליחוח עניןבין

 לאחר בו שחחגרש לה ואמר גט לד דנחן דינא דבהךבגט,
 עד כלל להגט עדיין התחלה שום אין הומן קודם הריומן

 שיגיע בעח ברשוחה להיוח צריך והגט שקבע הזמןשיגיע
 כמוש"כ מגורשח אינה הגט אבד או הבעל מח ואםהזמן

 ע"י גט בשולח וכן גירושין, מהל' פ"ט כרישהרמכ"ם
 דאין גט אינו הבעל מח להאשה השליח שהגיע וטרםשליח
 בי' אגה-א אכחי לידה הגיע שלא ומן וכל מיחה, לאחרגט

 וקודם לחבירו מחנה בשולח כמו שליחוח בשארילאפוקי
 אינה המחנה בודאי דנוחן מח חבירו ליד המחנהשהגיעה
 שבבר היכא והיינו לחבירו, ליתנה וצריך להיורשיםחוזרח
 לו שויכה או המועיל קנין שעשה דהיינו המקבל בהזכה

 מבואר ובהדיא רמ"ג, סי' חו"מ בשו"ע כמבואר אחרע"י
 גיטין ש"ס עיין שליחוח, לסחם גט של שליחוח ביןהחילוק
 וה שחרור ושטר לאשתי וה גט חנו האומר במשנהדי"ג

 ומת פלוני לאיש מנה חנו מיתה, לאחר יחנו לא ומחלעבדי
 רבגט שכחבו יחנו לא בד"ה בחוס' עיי"ש מיחה, לאחריחנו
 לא השליח בחייו המגרש שמינה דאע"ג אשמועינןאשה
 אלא קיים, עצמו הוא כאילו מותו אחר כמותו להיוחחשיב
 הגט שבא דאע"ג אשמועינן והחם מיתה, לאחר גטחשיב
 נמי ואשמועינן מיחה, לאחר גט דוי מחיים האשהליד

 מיחה לאחר משמע והי מחיים משמע הי החם דחנילישני
 לשארי בגט שליחוח בין החילוק מבואר עכ"פיעו"ש.
 לאחר גט אין דאמרינן דכמו למימר איכא ממילאשליחוח,
 להיוח צריך האשה ליד הגט קבלת שבעח שהטעםמיחה
 שחהי' מגרש להיוח שצריך כלומר בעולם, המגרשהבעל
 ר' שפוסל הטעם להיוח יכול כן כמו ממנו, מגורשתהאשה

 באומר נמי וכן דגט, ששלח לאחר קורדייקוס בנעשהיוחנן
 שנעשה לומר א"א קורדייקוס ונעשה ומן לאחרשחתגרש
 כיון בריא עדיק הוא ואז האמירה. בשעחהגירושין
 המגרש להיות שצריך קנינים שארי מכל שונהדגידושין
 בקנינים דבאומר מכאן ראיה ואין הגט, מסירחבשעת
 יש דלעולם החלוח, בעח הקנין רנחשב זמן לאחרשיחול
 דעלמא בקנינים רק ווה אמירחו בעח הוא רהעיקרלומר
 בין קשר הגט חלוח בעח לדיות צריך דבגט אשה בגטולא

 יוחנן רלר' בירושלמי איחא שפיר ולכן להמתגרשח,המגרש
 הנחינה קודם קורדייקוס נעשה אם הגט בשליחוחרפוסל
 ער מגורשח חהא לא לה ואמר גיטה לה בנחן נמי כןכמו
 טעמא האי משום גט הוי לא לר"י קורדייקוס ונעשהלמחר
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 דאמרינן כמו במקומו מגרש הגט חלות בעת להיוחדצריך
 קורדייקוס. שהוא מבעל גט אין נמי כן מיחה לאחר גטדאין

 מדברי הנ"ל הגרעק"א דברי על להעיר יש וכןיד(
 דצ"ג ליבמוח בחירושים והריטב"אהרמב"ן

 ינאי דר' עובדא בההיא החוס' קושייח לתרץ שםשכחבו
 ינאי דר' ותירצו המוקף, מן שלא לתרום שרי הוהדהיכי

 ובהאי לרשותו כשיבואו אלא עשר לא עליהםכשעשר
 הרמכ"ן מרכרי הרי יעו"ש, מזקפין לי' דוישעתא

 בעובדא דהרי רעק"א כהגאון רלא בהדיא מבוארוהריטב"א
 הוי ולא הר"ח התיר הכי ואפילו הכי הוי נמי ינאידרב

 על יעקב ישרש בספר ומצאחי צ"ע. לכן בשבתכמעשר
 פי"ח שבת מירושלמי לעיל הבאתי וכבר בזה, שעמדיבמות
 ולומר שבת מערב מעשר חרומת להפריש לכחחילהרשרי
 בשבת. יהי' חרומה שם דחלוח אעפ"י למחר תרומה זההרי

 שחל הבן פדיון ברין קכ"א סי' מברונא מהר"יובתשובת
 בערב פדיון של המעוח ליתן דאסור מביא בשבח ל"איום
 של מעוח ליחן שאסור כמו בשבת הפדיון שיחול כדישבת
 ועיין יעו"ש, בשבת שיהי' המקח על שבת בערב ומחןמשא
 הבן פריון לענין חרה"ר בשם שהביא של"ט בסי'במג"א
 הפדיון שיחול בחנאי שבח בערב הפדיון לעשוחוצידד
 להאריך ואין יעו"ש, הברכות אודוח שם מפקפק אךבשבח,
 ירידוש"ת. להקל לעיל כתבנו כבר ולרינאיותר,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 כאסימן
 בברכות הצל"ח הגאונים שנסתפקו מהבדבר

 מתפלת פטורות נשים אם בתשובהוהגרעק"א
מוסף

 הרב לכבוד ודמשכד ברבייה וברכהשלום
 ציננער גבריאל מו"ה נעלה מאוד וו"ההגאנן

 יעקב קהלת בישיבת רוחני מנדלשליט"א
 י. נ. בברוקלין כעת יע"א,דפאפא

 מאוד טרוד הייתי כי תשובתי איחור על כת"ר לייסלח
 נשים באם שאלתו ובדבר תחי'. בחיבנשואי

 כריש הצל"ח הגאונים כזה שנסתפקו מוסף מתפלתפטורות
 רצה וכת"ר ט', סי' כתשוכה ורעק"א השחר תפלתפרק
 והביא להתפלל חייבוח במוסף השנה ראש דבתפלתלחדש
 רק הן השנה כל דמוספי שכתב ד"ד בע"ז רש"ימדבדי
 שהוא מתוך השנה דראש מוסף אבל מעשה וסיפורשבח

 ואל טפי דינא מיפקד ושופרות זכרונות מלכוחמתפלל
 בזה. העני' חוו"ד ושואל זח"ד, הצבור מן אדםיפרוש

תשובה:

 אנו צריכים יסודי באופן ממקורו זה ענין לבארכדי
 בין והחילוק דתפלות וסגנון בצורת בכלללהעיר

 וראש המועדים למוספי שכת מוספי וכין למוסףשחרית
 שמעחתא. תסתיים וממילא הכפורים ויוםהשנה

 חנינא ב"ר יוסי רבי איחמר איחא רכ"ז נרכות בש"סא(
 לוי בן יהושע רבי חקנום אבות חפלוחאמר

 חניא איחא בגמרא ולהלן חקנום חמהין כנגד חפלוחאמר
 בן יהושע דר' כוותיה וחניא חנינא ב"ר יוסי דרביכווחיה
 חפלח תיקן אברהם חנינא ב"ר יוסי דר' כווחיה תניאלוי

 חפלת חיקן יעקב וכו' מנחה חפלת תיקן יצחק וכו'שחרית
 אמרו מה מפני לוי בן יהושע דר' כוותיה ותניא וכו'ערבית
 עד והולך קרב שחר של תמיר שהרי חצות עד השחרתפלח
 שהרי הערב עד המנחה חפלח אמרו מה ומפני וכו'חצות
 אמרו מה ומפני הערב, ער והולך קרב הערבים בין שלחמיד
 נתעכלו שלא ופדרים אברים שהרי קבע לה אין הערבתפלח
 של אמרו מה ומפני הלילה, כל ודולכים קרביםמנערנ
 ולהלן היום כל קרב מוספין של קרבן שהרי היום כלמוספין
 חנינא, ב"ר יוסי דר' תיובתיה חיהוי נימא מקשיבגמרא

 לך אימא לעולם חנינא ב"ר יוסי רבי לך אמרומחרץ
 לא ראי אקרבנות רבנן ואסמכינהו תקנום אבותתפלות
 אלא תיקנה מאן חנינא ב"ר יוסי לר' מוסף תפלת הכיתימא
 המסקנא זהו אקרבנות, רכנן ואסמכינהו תקנום אכותתפלות
 בן יהושע רבי על בגמרא מקשה לא מדוע ולהביןבגמרא,

 כמו חנינא ב"ר יוסי דר' כוותיה דחניא מהברייתאלוי
 רר' כוותיה דחניא מברייחא חנינא ב"ר יוסי ר' עלדמקשי

 ולומר לחרץ ורצה הפנ"י זה על עמד וכבר לוי, בןיהושע
 לוי בן יהושע ור' חנינא ב"ר יוסי ר' דאמוראי פלוגחאדהך
 חובה או רשות ערבית תפלת אי דתנאי בפלוגתאתליא
 תמידין דכנגד סובר רשוח ערבית תפלח ליה רסביראדמאן
 ערביח חפלת אבל חובה ומנחה שחריח ולפיכךתקנום,
 ועוד רשות, כפרה מעכבי דלא ופררים אברים כנגרשהיא
 רק שפיר הויא ולהכי ביום להקטירן מצותן דעיקרכיון
 לדידיה חובה ערבית תפלח רסובר ומאן חובה ולארשוח
 נינהו, הדדי כי תפלות שלש כולהו ולכן תקנום, אכותתפלת
 לוי בן יהושע ר' על לאקשויי מצי דלא שפיר אחי זהולפי
 סבירא חנא כהאי אנא לתרץ ומצי רחנאי פלוגחא דהואכיון
 כיון בגמרא שפיר מקשה חנינא ב"ר יוסי ר' על אבללי,

 יהודה ר' בה דפליגי השחר תפלת פרק דרהם מתניתןרכולה
 קאמרו גופייהו ואינהו תנאי כהנך קיי"ל ומסחמאורבנן

 שפיר לכן תמידין כנגר לדבריהם טעם ליתןבברייחא
 דאבות ליה דפשיטא דמשמע חנינא ב"ר יוסי ר' עלמקשינן
 לומר, נראה היה כך דהכא. ממחניתין ליה ותקשיתקנום
 ממה להיפך הגירסא איתא פידקין בריש בירושלמיאולם
 איתא וכן תקנום אכות דתפלות סוכר דריכ"ל כגמרןדאיתא
 וע-ן הירושלמי, כגירסת ס"ח פ' רבה בבראשיתג"כ

 בבלי כמו שגירסתו סיריליאו למהרש"ש הירושלמיבפרושי
 שם. נחיב מאירובהגהח

 בגמרא מקשה לא דלהכי בפשטוח לומר יש דעתי ולפיב(
 סייעתא שהביא מברייחא לוי בן יהושע רביעל

 דתניא ברייתא מהך רכה סייעתא לו ריש כיוןלריב"ח
 והוא חצות עד השחר תפלת אמרו מה מפניכוותיה

 שכחבו החוספחא במפרשי יעו"ש דברכוח פ"גמהתוספחא
 התוספתא הרי א"כ השחר תפלת רפ' המשנה עלדקאי

 לוי בן יהושע ר' מסחמך זה על לכן המשנה, כוונחמפרשת
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 אחרח מברייחא עליו לאקשויי חו וליכא ג"כ המשנהעל
 בגמרא מקשי שפיר וממילא כווחיה, רמתניתין רסתמאכיון
 פירושא דתיא כיון חנינא ב"ר יוסי ר' על חוספתאמהאי

 ס"ל חנינא ב"ר ר"י גם בגמרא להמסקנא אולםדמחניחין
 אקרבנוח. רבנן אסמכינדו מ"מ תקנום ראבוחדאע"ג
 הרמב"ם דברי לחרץ הכ"מ מרן שנרחק מה כן גםויחורץ
 מנין שיהא חקנו ררבנן הל"ה חפלה מהל' בפ"אשכחב

 פסק מרוע לבאר הכ"מ ונדחק הקרבנוח כמניןהחפלוח
 גם בגמרא להמסקנא דאמח ראליבא כיון כריב"להרמב"ם
 מד לפי ועוד מזה, בלח"מ עיי"ש כריב"ל, ס"לריב"ח

 פרקין. דריש מתניחין לריב"ל מסייע הרישכיארנו

 מלכים מהל' בפ"ט דהרי צ"ע עדיין הרמב"ם ובשיטתג(
 נח דבני המצוח גבי הרמב"ם כחבהל"א

 במילה עליהם יוחר ונצטוה אברהם שבא ער עליהםנצטוו
 תפלה והוסיף מעשר הפריש ויצחק שחרית התפללוהוא
 ערביח והתפלל הנשה גיד הוסיף ויעקב היום לפנותאחרח

 רבינו משה שבא עד יחרות במצוח עמרם נצטוהובמדרש
 מכאן דמוכח לומר יש ולכאורד ע"כ, ידו על חורהונשלמה
 ה"ה פ"א חפלה בהל' בספרו אולם החפלוח. חקנודהאבות
 הקרבנוח כמנין יהי' התפלות שמנין תקנו וכן וז"לכחב

 לומר יש אך תקנו, הקרבנות דכנגד בהדיאדמשמע
 היא רחפלה חפלד הלכוח בריש שם לשיטחורהרמב"ם

 מפי אלקיכם ה' את ואבדתם שנאמר מה"ח עשהמצוח
 בכל ולעברו שנאמר חפלה היא זו שעבודה למדודשמועה
 ואין חפלה זו שבלב עבודה היא זו אי חכמים אמרולבבכם,
 דתורה מן הזאח התפלה משנה ואין מה"ח התפלותמנין
 תפלה לשיטחו הנד יעו"ש. התורה מן קבוע זמן לתפלהואין
 וכיון הקרבנוח, כנגד החפלות זמני תקנו וחז"ל עשהמצוח

 תפלה מצות ג"כ קיימו ממילא החורה כל קיימושהאבוח
 גבי שכחב הרמב"ם של לשונו במחק בהדיא מבוארוזה

 רבמילה והדגמם במילה עליהם יותר ונצטוה אבינואכרהם
 שנצטוה לא ר"ל שחריח התפלל והוא כחב כך ואחרנצטוה,
 להלן וכן לצוות, עחידה שהחורה מה קיים מעצמו רקעדיין
 ידו שעל מובנו הנשה גיד והוסיף כתב אבינו יעקבגבי

 שהתורה מה ערבית והחפלל הנשד גיד איסור ר'הוסיף
 הגדולה כנסח אנשי באו כאשר כן ואחרי לצוות,עתירה
 ולפי הקרבנות, של סדרן לפי וזמנה החפלה צורח אחוחקנו
 של המצוה קיימו ר"ל החפלות תקנו האבוח אמח שניהםזה

 את שסדרו לאחר וחז"ל החורה כל שקיימו כמותפלה
 הרמב"ם כלשון מבואר וכן אקרבנוח. אסמכוהונוסחה
 כמנין החפלוח מנין שיהא חקנו וכן שכחב ה'בהלכה

 רק האבוח מצר הי' כבר החפלות מנין שגם ר"להקרבנוח
 תקנו וכן כחב מדלא הקרבנוח כמד יהי' שהמנין חקנוחז"ל
 שיהא במלת והדגיש תקנו, המנין שגם שמובנו החפלותמנין
 ואסמכינהו חז"ל התקינו מהאבוח הי' שכבר שהמניןז"א

 אדם שידא החקינו וכן כחב ו' בהלכה כך ואחראקרבנוח,
 חקנה שזה לומר כוונחו אין בלילה אחח חפלהמחפלל
 שכתב כמו ערביח תפלת התפלל יעקב ככר שהריחרשה
 החוס' שכתבו לפי"מ לומר צריך אלא הנ"ל, מלכיםבהל'

 דאיחא מה על שכתבו יעקב ד"ה בתוס' דכ"ובכרכות

 דצ"א חולין בש"ס דהרי ערביח תפלת תיקן ריעקבבגמרא
 אמר למיהדר כעי לחרן מטי כי חרנה וילך הפסוק עלאיתא
 דהתפלל התם מוכח אלמא וכו' במקום שעברחיאפשר
 למיהדר, רעתיה והוה כבר שהחפלל מאחר ביוםערבית
 צאח עד תפלה זמן שאינו קמא דפרק למחניתיןוקשה

 רהרמב"ם לומר יש אפשר ולפי"ז בחוס'. יעו"שהכוכבים
 חהי' יעקב שחיקן שהחפלה חז"ל שחקנו בזה לומררצד
 שכתבו וכמו בערכיח, לא ופדרים אברים כנגד בלילהדוקא
 חפלת התפללו כבר זה דבזמן יום מבעוד שהחפללהתוס'
 התמיר, אברי כנגד רק הערבים בין של החמיד כנגדמנחה
 סי' ראשון חלק אבי ביח שו"ת בספרי שכתכנו מהועיין
 יעו"ש. לילה להמובן ערב המובן בין לחלקח"י

 דודאי וז"ל כחב הנ"ל בסוגיא לכרכות ובשטמ"קד(
 תיינו לא תקנתם מפני אלא חקנוםאבוח

 שיהיו כדי אקרבנות ואסמכינדו רבנן ואתי לאמרםמחוייבים
 מחוייבים הרי הרמב"ם לשיטח הרי קשה ולכאורהחובד,

 דרבנן דחפלה וסייעתו לרש"י וכשלמא החורה, מןלהתפלל
 תפלה חיוב הי' לא הגדולה כנסת אנשי תקנת דקודםניחא
 החפלה עצם על רק לא דשטמ"ק דכוונת לומר 'ש אךכלל.

 בה חייביס והכל מה"ת להיות יכול החפלה עצםדלעולם
 החוב הי' לא זה שעל החפלד וזמני החפלה צורח עלוקאי
 זמנם ועד והזמן הסגנון וחקנו הגדולה כנסח אנשי שבאועד

 זמן בכל לשונו וצחוח והבנחן דרכו לפי אחר כלהחפלל
 בזה. לומר יש כןשרצה

 ולא טעה להו איבעיא החם איחא בגמרא ולעילה(
 אם שחים ערביח שיחפלל מהו מנחההתפלל

 שחים שחריח מחפלל ערבית התפלל ולא טעה לומרחמצי
 אחד, יום בוקר ויהי ערב ויהי כדכחיב הוא יומא רחרמשום
 בטל יומו דעבר וכיון היא קרכן במקום תפלה הכאאבל
 רבעי אימת כל היא רחמי רצלוחא כיון דילמא אוקרבנן
 בטל יומו עבר אמרינן דלא דגמרא ומסקנא ואזילמצלי
 כחב לברכוח ובמאירי ק"ח, סי' בש"ע איפסק וכןקרבנו,
 מצינו שהרי קרבנו בטל יומו עבר אמרינן לא דלהכיהטעם
 שעבר, היום מקרבן דלילה כל שמחעכלין ופדריםאברים
 לא בין לחלק כחכו להו איבעיא בר"ה שם כרכותובתוס'
 אח ויקרא יחפלל ראיך חפלות לשאר מוסף חפלתהחפלל
 של כרכוח שבע חקנו ולא מוסף ומן עבר וכברהקרבנוח
 פרים ונשלמה משום אלאמוסף

 שפתינו.
 עבר ודאי ובזה

 ולואי נינהו דרחמי תפלוח שאר אבל קרבנו, בטלזמנו
 בחפלה ומנו עבר כאן ואין כולו, היום כל אדםשיחפלל
 שכחב מה הביא פרקין בריש הגבורים ובשלטיאחרת,
 טעה בגמרא ליה מיבעיא לא דלהכי הרשב"ם בפי'הרא"ש

 דמילתא שחים ערבית שיחפלל מהו מוסף החפללולא
 מוסף זמן עבר שכבר כיון ומחפלל חוזר דאינו הואדפשיטא
 להתפלל ראוי אינו המוסף קרבן אח בתפלה שמזכירוכיון
 שנתקנו אעפ"י דחפלוח שאר אבל המוסף הקרבת בזמןאלא
 נינהו ורחמי קרבנוח בהם מזכיר אינו מ"מ הקרבנותכנגד
 יו"ט במעדני )עיי"ש כולו היום כל ארם שיתפלל הלואילכן

 התוס', כרברי זדו הנה למיבעיא(. ליה הוה ראמנחהשחמה
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 כיון בערבית למוסף חשלומין אין דלהכי כתבובמאירי
 יעו"ש. בלילה קרבן ואין הקרבן הוכרת הואדעיקרו

 שנתבו דמה הנ"ל והראשונים התוס' רברי אח ולהביןי(
 מה מוסף זמן עבר וכבר הקרבנוח יקראראיך

 בלילה, חורה של פסוקים הזכרת בדבר וחסרוןאיסור
 תחילח דאין דאעפ"י צ"ע בלילה קרבן ראין המאיריומש"כ
 אברים כנגר היא ערבית רתפלח מצינו הרי אבל בלילהקרבן

 נגמרא ררשינן ונסכו ומנחתו בלילה שמתעכליןופדרים
 בלילה לכתחילה ונחקנה בלילה אפילו ונסכיהםומנחתם
 תפלות דשאר שכתבו ומה יום, של קרבן שירי שהואאעפ"י
 דבשבת רחמים בקשת איכא במוספים גם הרי נינהורחמי

 ומועד בר"ח וכן לארצנו בשמחה שתעלינו יה"ראומרים
 גם ממילא הגוים מבין פזורינו וקרב רחמי בקשתאיכא
 בשאר כמו קרבנו בטל יומו עבר כאן דאין לומר ישבמוסף
 משאר שונה מוסף דתפלת לומר צריך ע"כ אלאתפלות,
 ואח"כ תקנום אבוח התפל,ת בגמרא המסקנא דכפיתפלות

 התפללו כבר האבות מימות א"כ אקרבנות, רבנןאסמכינהו
 כנסת אנשי שבאו עד אדיד וסגנון נוסד בלא דל ישראלכל

 בבית גם וכן הסדר, על ברכות עשרה שמנה וחקנוהגרולה
 וסופרים, ספרים מפי כידוע הבית הר על כנסת בית הי'שני
 שהקריבו כיון ההוא בזמן בכלל היה לא מוספים חפלתאבל

 שבטלו בעוה"ר החרבן אחר רק ממש בפועלהקרבן
 ברש"י ועיין בשפתינו. הפרים לשלם התפלה תקנוהקרבנות
 ולא במוספין עיינו וכי וז"ל שכתב הנ"ל בסוגיאבברכות
 חקנה הוא ממילא ותקנוהו הם עמדו כנגדה חפלדמצאו

 כה שנמצא ואעפ"י הקרכן, לזכרון ורק אך ונתקנהמאוחרת
 פזורינו וקרב לארצנו בשמחה שתעלינו רחמים בקשתגם

 תפלה רק ליחיד רחמים בקשת זו אין אבל הגויסמבין
 ושם הקרבנות; לעצם שייכת זו וגם ישראל, לכלכללית
 בית לבנין ומגמתינו חובותינו קרבנות את לפניךנעשה

 לשאר כלל דמי ולא ר', בנועם לחזות שנזכה כדיהבחירה
 ס"ל ולכן האדם, צרכי לכל רחמים בקשות שהמהתפלות
 לו אין במועדו מוסף דתפלל דבלא דנ"ל והראשוניםלהתוס'
 שאנו כמו המוסף הקרבת בזמן' רק דנתקנדתשלומין
 יכולים שאנו ואעפ"י באהבה, לפניך ונקריב נעשהאומרים
 התקנה תחילת מ"מ הקרננות הקרנה על עת ככללכקש
 בדרך והרי נתקנה זה על ורק המוסף הקרבת בזמןדיתה
 בברכת דהיינו הקרבנות על יום בכל מתפללים אנוכללי
 בזה לומר יש כן ביחך, לדביר העבודה את והשברצה

 דבריהם.בהבנת

 תפלת להתפלל חייבות דנשים לומר רצה שכת-ר דכוהז(
 שכתכ כע"ז רש"י דברי עפ"י השנה דראשמוסף

 זכרונות מלכות מתפלל שהוא מתוך השנה ראש שלדמוסף
 הצבור, מן עצמו ארם יפרוש ואל טפי דינא מיפקרושופרות
 השנה מוספי לשאר דומה אינו זה דמוסף מכאן כת"רולמד
 על כן כתב דרש"י כלל, אינו זה לפיע"ד בה, חייבותונשים

 דמוספי צלותא איניש ליצלי דלא יוסף ר' שלהמימרא
 ביחיד שתא דריש קמא ביומא דיומא קמייתא שעיבתלת
 ליה ורחפו בעובדיה מעיינין דילמא דינא דמיפקד כיוןדלמא
 השנה כל מוספי בין ולחלק לפרש רש-י כתב זה ועלמידחי,

 מחוך השנה דראש מוסף אבל מעשה, וסיפורי שבחשהן
 טפ' דינא מיפקד ושופדוח זכרונוח מלכות מחפללשהוא
 רלהכי לומר רש"י כוונת הנה הצבור, מן אדם יפרושואל

 מוסף תפלת ולא בבוקר להתפלל מותר המוספיםבשארי
 מעשה סיפורי רק שהן כיון המוספים רבשארי השנהרראש
 נצטוו מסיני אז אומרים בשבת כגון המקדש בזמן שהיהמה
 זבחי לפניך מקריבים בהיותם אומרים חרשים ובראשיוכו'
 מארצינו גלינו חטאנו ומפני רגלים בשלש וכן וכו'רצון
 השנה בראש אכן ביחיד, זאת להזכיר קפידא אין ולכןוכו',
 ושופרות זכרונות מלכות שמתפללים בעת ררינאביומא
 בש"ע איפסק וכן ביחיד, להתפלל אין לכן טפי, דינאמיפקד
 דראש מוסף בין חילוק אין מזה חוץ אבל תקצ"א,סי'

 השנה ראש רשל בזה יימר ומאן דשנה, מוספי לשארהשנה
 כיון לומר יש אדרבא והרי המוספים, משארי רחמי טפיהוי

 בציבור ודרי הרינין, עליד לעורר לד אין דינאדמיפקד
 אפשר איך וא"כ להחפלל, מחוייבת אשה אין דכ"עאליבא
 מעכבין אינן הברכות שמדינא אעפ"י התפילהסדר עי הוא שופר תקיעת דמצוח כיון ועוד במוסף. אותהלחייב

 בש"ע שפסק כמו הברכות מעכבין אין ודתקיעותהתקיעות
 סדר שעל הן התקיעות עיקר לכתחילה מ"מ תקצ"גסי'

 לחיבן אין ממילא שופר מתקיעת פטורות ונשיםדברכות
בתפלה.

 התפלה דמטרת כיון נעילה רבתפלת כת"ר ןכוש"כח(
 הרמב"ם כמוש"כ ובקשה חחינהלהוסיף

 דתעניח ביום תפלה להוסיף דתקנו הל"ז תפלד מדל'בפ"א
 הייכות נשים יהיו התענית מפני ובקשה תחינה להוסיףכדי

 ומעמדוח התענית בכל ליחייבו דבריו ולפי רחמים,לאפושי
 מוסף בתפלת מצינו דלא ודעיקר התענית תפלתלהתפלל
 דשנה, מוספי משארי רחמים בקשת יותר השנהדראש
 ורעק"א הצל"ח הגאונים שהביאו מה מאוד ליותמוה
 מוסף מתפלת נשים לפטור ראש דבשמים של טעמושהביאו
 ליפטרו זה טעם דלפי צבור בקרבנות חלק להן שאיןמפני
 מתרומת באו התמידין והרי התמידין נגד שהן התפלותמכל

 למוספין. תמידין בין ומההלשכה

 מהל' א' פרק בריש הרמב"ם בדברי מעיין ובהיותיט(
 התורה מן היא תפלה דמצות שכתבחפלה

 מה"ת, הזאת דתפלה משנה ואין מה"ת התפלות מניןואין
 רהרמב"ן שהביא שם הכ"מ מרן דברי לתרץ לפיע"דנראה
 ביארו דהרי מה"ת דתפלה שכתב בזה רבינו עלחולק
 דבעל דכ-א דברכות בפ"ב כדאיתא ררבנן חפלהבגמרא
 מתפלל, ואינו המזון על ומברך שמע קריאת קוראקרי

 תפלד התורה מן המזק וברכת רקרי-ש הטעםוביארו
 הכ"מ ומרן לדבריו ראיות עוד שם והביא וכו',מדרבנן
 מקרא דנלמד כיון מה"ח שהוא הרמב"ם בערהליץ

 יום בכל להיות צריכה ועבודה אלקיכם ה' אתדועבדתם
 בכל אחת פעם שהיא לומר נבוא אולי יום בכל אינהשאם
 רבעל שאמרו מה ומעתה הדעת, יסבול שלא מה וזהימיו,
 זה בנוסח זו תפלה מתפלל שאינו דיינו מתפלל אינוקרי
 פעם קצרה תפלה לעצמו הוא אומר אבל ביום פעמיםשלש
 תפלה בהל' והשאג"א תירוצו. תוכן זה ע"כ, ביוםאחת



 ' ב(1 כ"א סי' או"חשו"ת ת יבלך
 המזון ברכת נוסח דהרי וטענתו תירוצו ודחה הכ"מ עלתמה
 משה נחמן ר' אמר דמ"ח בגמרא כראיתא מדרבנן ג"כהוא

 הארץ ברכת תיקן יהושע המזון ברכת לישראל להםתיקן
 בריש ברמב"ם הוא וכן ירושלים, בונה תקנו ושלמהדור
 יעו"ש. ברכות מהל' ב'פרק

 הב"מ דהנה הכ"מ מרן רברי לתרץ בזה לי והנראהי(
 דאין כתב שם בהשגותיו דהרמב"ן שםהביא

 לבדך מה"ת נצטוינו אבל התורה מן המזון לברכתמטבע
 רעיא מנימין ברכת כענין דעתו כפי ארם כל אכילתינואחר
 לנו ותקנו הנביאים ובאו פתא רהאי מאריה רחמנאבריך
 בגלות אנחנו בו ושגיגו המליצה וצה הלשון מתוקןנוסה

 ותבנה למקומה חחזירנה במהרה משיחך דוד ביתומלכות
 כפי והלשון דינו ובית שלמה תיקן הענין כיירושלים,
 הכ"מ מדן דברי לבאר נראה לכן ע"כ, יאמרהזמנים
 תר"י שכתבו עפי"מ לתפלה המזון ברכת ביןבהחילוק
 דהרי הזן בדכת תיקן דמשה שכתב הרי"ף עללהקשות
 וכי וכו' תיקן דמשה אמרו והיכי מה"ת המזון ברכתקיי"ל
 רהעיקר תפלה והרי מה"ת העיקר אבל חקנו הנוסחתימא
 רתפלה רוכתי בכל אמרינן מדרבנן דהמטבע ומשוםמה"ת
 דהנוסח כיון דדבנן המזון דברכת נימא כן כמומדרבנן
 דתפלה המזון לברכת תפלה בין חילוק דיש ותידצומדרבנן.

 מודה שהוא שהו כל אלא מה"ת שלה במטבע עיקר להאין

 של נוסח האי הלכך כלל, נוסח משום לה ולית ליהסגי
 נוסח קצת לה יש המזון ברכת אבל מדרבנן הואתפלה
 יצא לא ותורה ברית אמר שלא דכל בגמרא כמבוארמה"ת

 - הארץ על הזן, נרכת זו - ונרכח מקרא ונלמד בדכה,ידי
 ממילא ידושלים, בונה ברכח זו - הטובה הארץ, ברכתזו

 ברכהמ"ז דנוסח מדבריו והמובן יעו"ש. כתיבי בקראכולהו
 להזכיר מחריב דמה"ת התורה דברי על נחקן יסודועיקר
 רעיא ממנימין הרמב"ן שהביא כמו וירושלים ותורהברית
 שיפרו חז"ל רק חז"ל שתקנו זה של מעין בברכתושברך
 שום מצינו לא תפלה גבי אבל מלים, בהוספת הלשוןלצחות
 הצורה על ולא הכוונה על ולא התוכן על לא בתורהרמז

 כפי אדם כל אלא בתפלתו להזכיר או להתפלל ומהאיך
 לפני שיחו ולשפוך להתפלל יכול לשונו וצחותבקשתו
 הנ"ל נדכות בש"ס בגמדא והפירוש הכוונה ולפי"זהקב"ה,
 דאורייתא קרי"ש "אלא הרמב"ם על הרמב"ן שהקשהממה

 קאי המצוה עיקר על לא ררבנן" ותפלה דאורייתאוברהמ"ז
 ז"א מה"ת, הנוסח ובדמה"ז דקרי"ש הנוסח על רקאלא

 ברית הזכיד לא אם התורה מן מעכב החוכן שלריסוד
 דמה"ת מדרבנן כולו תפלה של הנוסח אבל יצא לאותורה
 התפלה צורת כל תקנו דרבנן כיון ולכן אופן בכליוצא
 והם אמרו דהם שלהם בנוסח להשתמש קרי לבעלואסרו
 מה מה"ת הכל הרי וקרי"ש בברהמ"ז כן ולאאמרו

 שיפרו חז"ל ורק הללו בברכות להזכיד התודהשהקפידה
 שמחויב מה שמזכיר וכיון הסגנון לשונם בצחותולטשו
 כוונת דזהו וי"ל חז"ל, ששיפרו בהסגנון להזכירו יכולמה"ת
 לפענ"ד. וז"ב השאג"א קושיית בזה וסרה הכ"מ שלוסבדת

 נשים אם שנשאלתי בתשובה כתבתי דבכ,ק"איא(
 התפלה קודם בבוקד בשבת לטעוםהרוצות

 עליהם אין אנשים :י הטעימה קודם לקדש צדיכותאם
 ננוקר אמרו אם נשים אנל שהתפללו קודם קידושחובת
 חובת ירי ונפטרו תפלה בלשון בקשה איזה הנטילהבעת
 בסי' המג"א דברי והבאתי לא. או לקדש מחוייבותתפלה

 דנשים שם ב' בסעי' המחבר שכתב מה על שם שכתבק"ו
 הזמן שלא עשה מצות שהוא מפני בתפלה חייביםועבדים
 מ"ע הוא דלהרמב"ם בסק"ב המג"א כתב זה ועלגרמא

 אחת בפעם די מה"ת רק לבבכם, בכל ולעבדו דכתיבמה"ת
 שאינם הנשים רוב נהגו ולכן שירצה, נוסח ובכלביום

 סמוך בבוקר מיד שאומרות משום בתמידותמתפללות
 לא חז"ל שגם ואפשר בזה, די ומה"ת בקשה איזהלנטילה
 אלינא כן כתב הוא דהרי בדבריו וצ"ע ע"כ, יותרחייבוה

 הל"ב תפלה מהל' בפ"א שם כתב הרמב"ם והרידהרמב"ם
 בכל ומתפלל מתחנן אדם שיהא הוא כך זו מצוה וחיובוז"ל
 שהוא צרכיו שואל כן ואחרי הקב"ה של שבחו ומגידיום

 לה' והודיה שבח נותן כך ואחר ובתחילה בבקשה להםצריך

 בכ"מ עיי"ש כחו, כפי אחד כל לו שהשפיע הטובהעל
 לעולם שמלאי ר' דרש דל"ב ברכות בש"ס זה דיןדמקור
 מצינו שכן צרכיו ישאל ואח"כ הקב"ה של שבחו אדםיסדר
 נא אעברה התפלל ואח"כ החילות אתה אמר דקודםבמשה
 של שבחו לסדר התפלה קודם צריך הוא דהכימבואד
 לסרר דצריך התפלה רצורת בזה להדיא מבואר הריהקב"ה.
 יוצא דמראורייתא המג"א כתב ואיך הקב"ה של שבחוקודם

 בדין והארכתי הללו. העניינים כל בהן שאין דהו כלבבקשה
 ואכ"מ.זה

 חפלה אם ורש"י הרמב"ם שכין זו דבכגחלוקתינ(
 דלהרמב"ם לומר נראה דרבנן אומה"ת

 דאע"ג לנשים קולא מזה יוצא מה"ת שהיאדס"ל
 רוקא ולאו המקובל הנוסח לפי לא מ"מ בחפלהדמחוייבות

 מזה יוצא מדדבנן שהיא אע"ג ולדש"י ביום, פעמיםשלש
 משום ביום פעמים שלש להתפלל דמחוייבות לנשיםחומרא

 כן אנשים, כמו הוויין א"כ דבנן חייבוה ולהכי נינהודרחמי
 צ"ע. עריין ולדינא בזה לומריש

 חפלת מ"מ כנ"ל דרבנן תפלה דס"ל אע"ג דהרמב"ןיג(
 כמבואד מה"ת הוי לדידיה טוביום

 בטעם שכתב ד'( כ"ג )ויקרא אמור בפ' עה"תברמב"ן
 לקדש הזה ביום ונאספים קרואים כולם שיהיו קודשמקרא
 ביום ד' בבית להקבץ ישראל כל על היא מצוה כיאותו
 דחפלת ומוכח והלל בתפלה בפרהסיא היום לקרשמועד
 ועיין שאני, יו"ט דדבנן דתפלה אעפ"י מה"ת, היאיו"ט
 מדברי ללמוד דיש כתבתי ובמק"א באו"ח תפ"ז סי'בב"י

 ויו"ט, נשנח נצנור להחפלל החיוב דאפשר הללוהדמב"ן

 תפלה דמובנו ד' בבית ולהקבץ ונאספים קרואים שכתבכיון
 בזה. וצ"עבצבור

 הרמב"ם שיטת ולבאר לתרץ נזה דארווחנאיד(
 רהנה בשבת נדבה תפלת בעניןוהראב"ד

 הצבור דאין כתב בהל"י הנ"ל תפלה בהל'הרמב"ם

 נדנה קרבן מביאין הצבור שאין לפי נדבה תפלתמתפללין

 ואחת היום חובת אחת שתים מוסף יחיד אפילו יתפללולא



לזאבי כ"א סי' או"חשו"תבית
 הגאונים מן ויש מוסף, קרבן מחנדבין שאין לפינדבה

 טונים וימים בשבחוח נדבה חפלת להחפלל שאסורשהורה
 בלבד, היום חוכת אלא נדכה כהן מקריכין שאיןלפי

 כצכור נדכד קרכן מצינו שהרי באחח עליו השיגוהראכ"ד

 מה על אבל למזכח קיץ שהיא המוחר מן הכאה עולהדהרי
 וגם מוסף כחפלת נדכה מחפלל היחיד דאין הרמכ"םשכחכ

 עמו הסכים נדבה להחפלל אין טוכים וימיםבשכתוח
 יוחנן דר' דהיינו אחר מטעם אלא מטעמיה ולאהראב"ד
 עשרה השמנה רק הוא היום כל אדם שיחפלל והלואידאמר
 שאינו ויו"ט שכת חפלח אכל ובקשה רחמים חפלתשהיא
 כרכה ויודה ויחזור יודה ואם יוחנן ר' אמר לא דודאותאלא

 וכרכוח דערכיח וברכות יוצר כרכוח וכן היא,לבטלד
 סברחו הנה ע"כ, להן והדומה דפירוח וברכוחהמצוח
 עוד יחפלל אם נינהו דהודאוח כיון ויו"ט שבחדחפלת
 המצות על או המזון על שכירך מי כמו לבטלד הוייןהפעם
 טעמו להראכ"ד ניחא לא מדוע דמילתא וכטעמאפעמים,

 מקריבין שאין מפני דהטעם הגאונים בשם הרמכ"םשל
 מה דלפי שלי הרמכ"ם בגליון כחכתי נדבות ויו"טבשכח
 אבודרדם לדר"ד שמצא ק"ז סי' כאו"ח הכ"ישהביא
 הדכר שאין שכתב הרי"ף חשוכת ספרו כתחילתשמכיא
 הואיל כשכח נדכה חפלח מתפללין שאין הטעם לומרנכון

 לפי נדבה כשכת גם מחפלל יום בכל נדכה מתפללוהיחיד
 שבח, חילול משום אלא כשכת נדכה קרבן מניעחשאין

 למימר איכא זה ולפי יעו"ש, כתפלה חילול איןוהרי
 לכן כחפלה חילול דאין הרי"ף קושייח ליה קשהדהראכ"ד
 שהן עשרה שמנה לחפלת דמי דלא אחר טעם לומרהוצרך
 הן ויו"ט שכת וחפלות עת, בכל לכקש ונכון רחמיםבקשת
 פעמיים. להודוח ואיןהודאוח

 נשבת ערכית מתפללין אנו איך עדיין דקשה עוד דדעטון
 ופדרים אכרים כנגד נחקנה התפלההרי

 חול חלבי דאין קיי"ל דאנן וכיון הלילה כלשמחעכלין
 חקנו דמ"מ דחזינן וכיון ערביח, מתפללין איך בשבתקריבין
 להחפלל גם מקום דהם לומר יש שפיר לשבח ערביחחפלת
 בשבת נדבה קרכן מקריבין דאין אעפ"י ויו"ט בשבחנדבה
ויו"ט.
 הרי"ף קושיית ליהמב דיש נחמתי שובי אחרי אבלטז(

 לאסור י"ל ושפיר בחפלה שבח חילולדאין
 ביצה בש"ס דחנינן עפי"מ ויו"ט, בשבח נדכהלהחפלל
 לכיח ונכנס שנטמאח החלה על טרפון רבי אח דשאלודכ"ז

 דחלה ופירש"י ממקומו, יזיזם לא לו ואמרו ושאלהמדרש
 לעולם אסורה דבאכילה היום לכהן ראויה אינהשנטמאה
 מכערין דאין אסור טוכ ניום לכלנו לתיתה אוובהסקה
 כהמה אכילח ע"י אפילו כיו"ט העולם מן טמאיםקדשים
 שריפה דוקא תימא ולא ביו"ט קדשים שורפין איןדקיי"ל
 כשמן מדליקין אין רהא הוא לצורך שלא דהבערהמשום
 לצורך כיו"ט נר דהדלקח הוא לצורך הכערה כיו"ט,שריפה
 והוא לא שריפה כשמן הכי ואפילו ומותרת, היאאכילה
 קדשים שאין הוא הכחוב דגזירח שנטמאח חרומהשמן

 להכערחן אחשכה דרחמנא טוב ביום מתבעריןטמאים
 הנד ע"כ, היא מלאכה הלכך ז'( )ויקרא חשרף באשדכחיב

 שריפה שמן גבי דמדחזינן לשונו כמחק מכאר כאןרש"י
 איסורא ליכא הנאה דמצד אעפ"י כיו"ט בה להדליקראסור
 לצורך הדלקה הויא וגם שריפתו בשעח להנוח מותרדהרי
 הרלקה איסור משום ולאו דאסור חזינן מ"מ ביו"טדשרי
 אחשבה העולם מן קדשים דכיעור פשוט רק להאסרינן
 לי דמה לכלכו אפילו לחיחה אסור ולכן למלאכה,רחמנא
 היחר מלאכת ג"כ דהוי בהדלקתו צורך דיש היכאהדלקה
 לחח אסור כן כמו הדלקה דאסרינן וכמו לכלבו לחחכמו

 שריפה מצוח בזה ומקיים ישרופו כאש דכתיכ דכיוןלכלכו
 כני"ד גם זו סכרא לומר יש וכן למלאכה, התורהאחשכה
 להחפלל עומד שהוא ובשעה קרבן במקום דחפלהרכיון
 וע"י קרכן הקרכח כמו שתפלחו מחכוק הוא נדכהחפלח
 כזה. לומר יש כן מלאכה, כמו אמירחו נחשכ זומחשכה

 אסמכינהו חפלה דלכ"ע לעיל שכיארנו דדברים דיסודיז(
 דמי מידי לכל דלאו מצינו מ"מ אקרבנוחרכנן

 שחריח החפלל דכלא מצינו דשלמוח בחפלת דהרילקרבנוח
 ליכא כתמידין דהיינו בקרבנוח והרי שחים כמנחהמחפלל
 שום לו אין שחריח של התמיד קרכ לא דאםתשלומין
 כבש הקריבו לא דמ"ט במנחוח כדחנן הערבים כיןתשלומין
 בחוס' יעו"ש אחד כבש ר"ל הערכים בין יקריבוככוקר
 המזכח דבנחחנך כן שכחכו אמורים רכרים במה כד"הלהלן
 מה על הקשה כסוגיא בכרכוח ודרש"ש אחד, ככשיקריבו
 כלא היינו קרבנו כטל זמנו דעבר כיון בגמראדאיתא
 דהרי אחר יום שהוא שתים ערביח יחפלל לא מנחההתפלל

 עבר אמרינן ג"כ הערבים לכין משחרית היום כאוחוגם
 לה פשיטא הכי ואפילו תשלומין ליכא הממיד דכקרנןזמנו

 הגירסא יוחר נכון ולכן שחים, מנחה דמחפלללהגמרא
 זמנו אם אחר כיום מקריבו דאינו וכיון כד"ה שםברש"י
 מגיה רי"פ והגאון ויום, יום כל של מוספים כגוןקבוע
 זה לכל צריכין אנו אין אבל מוספין במקום חמידיןברש"י
 ואפילו קכוע דזמנו צבור קרבן דמצינו לומר רש"ידכוונח
 לו שיהא מצינו לא אבל מוספין כגת היום כל כשרהכי

 דגהוח. כלי רש"י דכרי ונכונים למחרתתשלומין

 הצבור ראק והרמב"ם הרי"ף שכחכו מה דעליח(
 נדבד מוסף מחפלל היחיד ואין נדבהמחפללין

 יחיד דכן גאון האי הרכ דדעת כברכוח חר"י זה עלכתבו
 דאעפ"י מפני לדבר טעם ונחנו מוסף חפלת נדכהמחפלל
 נדבה דכחפלח לומר לנו מאין תקנום חמירין כנגדדתפלות

 כן נאמר חובה בתפלת אמרו ואם קרבנוח כחר נלך כןגם
 נדבה בתורת להביא יכולים שהכל כיק ועוד נדכה,בתפלה
 נדכה לדביא יכול שאינו המיעוט מפני השעיר לאאלא
 להעמיד תר"י כתכו זה כל ועס נרנה, יתפלל שלאנאמר
 אחר מטעם אלא מטעמייהו לאו אכל והרמב"ם הרי"ףדברי
 ששמנה מפני ומנחה שחריח כמו נדבד מוסף מחפלליןאין

 רחמים לבקש אדם יכול לכן וחחנון רחמים הן ברכותעשרה
 כרכות שכע של כחפלוח אכל שירצה פעמים כמהעליו
 מה רק בנדבה להחפלל לו אין והודיה שכח רק כהםשאין

 שבח של שחריח תפלח אפילו דכריו ולפי חז"ל,שחיקנו
 ברכוח שכע של שהן כיון כנדכה להתפלל לו אין טובויום
 לעיל שכחכנו מה לפי אולם והודאות, שכחוח אלא כדןואין
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  וסמנה כנגר דנתקנה כען ו~אני ,טחרית דתפלת לומרהן

 רחמים. כתפלת לה ויעיק לכן רתמים שהם ח% שלעשרה

 עסף אוצרות בספר )עין האחרתיםלגד%י ת דדאיט(
 הרמב"ם מרברי להוכית שרצולהגרי"א(

 הזמן שלא מה"ת עשה מצות הוא דתפלה הנ"ל תפלהבהל'
 מזה והוכיתו אנשים כמו להתפלל חייבות נשים לפיכךגרמא
 שמררבנן אעפ"י זמן קביעות לה אץ התורה שמן מצוהדכל
 הזמן שאין עשה מצות מקרי אעפי"כ קבועים זמנים להיש

 ראיה ראין לומר נראה ולפע"ר בה, חייבוח ונשיםגרמא
 בהא דט"ז השנה בראש הפנ-י שחידש מה לפי והואכלל

 רכו פני להקניל ארם דהייכ יצהק דר' במימרא התםדאיתא
 שבת ולא חודש לא היום הילכת את מדוע שנאמרברגל
 לכאורה וקשה למיזל, לה איבעי ושבת רבחורש מכללהיום

 דחייב למימר ליה הוי יצחק ר' לה יליף קרא דמהאיכיון
 קשה רלכאורה לתרץ וכתב תודש, בראש רבו פנילהקביל
 אמר השונמית של דבעלה רקרא לישנא על הכיבלאו

 מינה לרייק יצחק ר' ובעי וגו' הולכת את מרועלאשתו
 רהרי כן לומר אפשר האיך למתל בעיא ושבתרבחורש
 ממצות אפילו גרמא שהזמן עשה ממצות פטורותנשים

 צריך וראי אלא קבלה, רמרברי מצוה ומכש"כראורייתא
 לומר וצריך גרמא, שהזמן עשה מצות מקרי לא רזהלומר
 רבו פני להקביל תייב היה הסברא דמצר כיון בזההטעם
 כדילפינן מלאכה ביטול משום אפשר שאי רק שעהבכל

 רבו לאברח קודמת ראבדתו אביון בך יהיה לא דאפסמקרא
 בפנ"י יעו"ש גרמא שהזמן עשה מצות תו מקרי לאוזהו

 הסנרא דמצר דיכא דכל לן חדית הפנ"י הדי בזה,שהאריך
 איזה משום שא"א מתמת רק ועידן עירן בכל שייכתהמצוה
 זמנים לקבוע חז"ל הוכרתו מלאכה ביטול או שיהיהסיבה

 הזה ובדרך שהז"ג, מ"ע תו מקרי לא זה ירי עלמיוחדים

 כל ארם שיתפלל והלואי יוחנן ר' קאמר תפלה גבי גםהרי
 כן על מלאכה ביסול מחמת אפשר אי שזה רק כולוהיום
 שהזמן עשה מצות מקרי לא לכן חפלה, זמני חז"לקבעו
 דבאמת לומר ריש הנ"ל הגדולים ראיות בזה ונסתרגרמא,
 מ"ע שפיר הויא דאורייתא למצוה זמן קבעו ררבנןהיכא

 הפנ"י כסברת אחריני טעמא איכא ובתפלה גרמאשהזמן
 דהדי הפנ"י סבדת בעצם בזה צ"ע עריין אך וז"ב.הנ"ל,
 דנשים הנ"ל רברכות במתניחן רתנינן בקרי"שמצינו
 ונשים שהז"ג מ-ע פשיטא בגמרא ופריך מקרי"שפטורות
 שמים מלכות בה ואית הואיל רתימא מהו ומתרץפטורות
 שמים מלכות עול קבלת הרי הפנ-י ולסברת דפטורות,קמ"ל
 עת בכל נוהג הסברא ומצד שעה ובכל עת בכל להיותצריך
 מ"ע לה והויא מיותד זמן חכמים נתנו ההכרח מחמתרק

 לתפלה רמי ולא פטורות נשים ומרוע גרמא הזמןשאין
דחייבות.

 פטורות רנשים הטעם עכצ"ל דמילתא דלקדשטאכ(
 הא על הירושלמי שכתב כמומקרי"ש

 בניכם את אותם ולמרתם ת"ל מנין נשים ג' בהלכהמתניתן
 לומר ויש יעו"ש, בנותיכם את ולא י"א()דברים

 מלכות קבלח משום נשים דלחתבו ליה קשהרלהירושלמי
 מקרא קמ"ל גרמא הזמן שאין עשה מצות לה רהויאשמים

 בשם שהביא ע' סי' או"ח בב"י ועיין רפטורות,רולמרתם
 עכ"פ לקרות דמחויבות א' בסי' ברמ"א ומובא מועראוהל
 של הפטור עצם ועל יעו"ש, היתוד לקבלת ראשוןפסוק
 חלה ממילא ובקומך בשכבך כתיב רקרא כיון י"לקרי"ש
 אכ"מ אבל בזה להאריך ויש וקימד שכיבה בזמןהכתוב
 לאורה להוציאו ר' יזכינו המנ"ח על ובחיבורילהאריך,
 וה, בענין הרבההארכתי

 בקשות ג"כ יש מוספק דבתפלת לעיל שכתבנו דבל~הכא(
 שהב"י ראיתי לארצנו בשמחה שתעלינודהיינו

 גם שהם אתרונות שלש גם דהרי וכתב בזה עמר ק"זבסי'
 אבל נקשות, כמה בהם יש מ"מ מקום של שכחו סירורכן
 שהן עשרה שמנה בתפלת כמו אתרות בקשות שם שאיןכיון

 יעו"ש. ענינים כמה על רחמיםבקשת

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 כבסימן
 פסח ערב חמץ שם שנשתייר אשפה כליבדין

 ישראל שלבכלים
 חו"ב להרה"ג והמשכה ברבייה וברכהשלום

 דוד מו"ה כש"ת השערה אל קולע בליםאוצר

 להגאונים נכר שליט"א, ראזענבערגהכהן
 י. נ. בברוקלין יקרה פינה והחת"ס,הרעק"א

יע"א.

 פסח בערב אשפה כלי בענין שנשאל שאלתובדבר
 ולפעמים הניעוד נזמן שנשתייד דחמ'ן שםשזורקק

 והפועלים כלב מאכילת עריין נפסל שלא ממש חמץגם
 באותו לא האשפתות להריק באים הסניטישון העירי'מטעם
 של וחצרו בכליו מונח החמץ א"כ גופא, בפסת רקהיום

 פנים. בארבעה שאלתו לכןהישראל

תשובה:
 עם פסח בערב יעשה מה בביתו שרר בעה"בא(

 הרבה שמה שיש הגרולים בבתים ב(האשפה.
 לזרוק מיוחד כלי רייריו לכל ליתן הבעה"ב על והריריירים
 בפסח, מחמץ בעו"ה נזהרים אינם מהם והרבה אשפתושם

 המקום להחזיק ועליו לבעה"ב שייך והמקום שהכליוכיון

 בכלי חמץ כשנמצא הפסח בימי הרי ממילא מזבלנקי
 הסניטישון אנשי שיבואו עד ממש כשלו הוא הריהאשפה
 נקי אינו שהמקום יזדמן ואם הכלים מתוך האשפתותלהריק
 הרייר. ולא הבעה"ב יענש ענושהרי

 מקום מהמרתף הגדולים בהבתים יש מקומות בהדבהג(
 קאמפעקטור ונקרא הבית מכל להזבלמיותד

 של המשרת בא ואח"כ זבלם את הריירים כל זורקיןובו
 אותם ומעלה שקים לתוך הזבל ולוקח סופער הנקראהבית

 הסניטישון אנשי שבאים ער הרה-ר בצרי הבית אצללחוץ
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 חשש יש זה ובאופן לשריפה, הזבלים לאסוף העגלוחעם
 הזבל כא שככר מטעמא וכ' א' דאופן מהאי יותרגדול

 מסודר יהיה שהכל לראוח הבעה"ב ועל ממשלרשוחו
 שנשחכר מלאכחו עושה אינו שהמשרת יזדמן ואםבהשקים

 אחר איש ליקח רמיא הבע"ה על הרי עבודתו אח שעזבאו
 בהקאפעקטור מקום ושיהי' נקי יהי' שהמקום לסדרבמקומו

 הרשוח כל אח הפסח קודם משכיר אם ואפילו חדש זבלעל
 מוטל שעליו כיון מ"מ חמצו אח שמוכר המכירה שטרבחוך
 בכל מלאכחו יעשה הסופער היינו שהמשרח לראוחהחוב
 שם לזרוק להדיירים מקום ליחן יסדר לא ואם ויוםיום

 שבימי נמצא הממשלה מטעם אוחו יחייבו אזיאשפחם
 הקאמפעקטור. על הנעה"נ הואהפסה
 כלי בחוץ להם יש בלע"ז פעקטוריס התעשיה בבתיד(

 להפועלים מקום וזה קאנטינער הנקראגדול
 מה גם זה ובחוך העבודה משיורי שנפל מה כל שמהלזרוק
 הסעודה משיורי חמץ לפעמים גם ויש מאכילחן,שנשאר
 ועליו שלו ונקרא הקאנטענור בעל הוא החרושח ביתוהבעל
 לאנשים רק להעיריה שייך אינו וזה להסניטישוןלשלם
 חוכן זה שלו, זה הרי חמץ שם נמצא אם ולכןפרטים
 כחר"ה בדברי להעיר שיש מה אכחוב מקודם והנהשאלחו.

 להלכה. לפע"ד שנראה מה כך ואחר הנכבדבקונטרסו
 אשפחם הדיירים שנוחנים רבמה ב' באוח כחר"הכועמ"כ

 שהשכיר הלענדלורר הבעה"ב בכלי המיוחדבמקום
 הוא הבעה"ב לכן קנין בחורח שם נוחנין והמה הדירהלהם

 או בהקאנטינור שנמצא מה כל על גםהבעלים
 לראוח מחוייב שהוא וכיון שלו והמקוםבהקאמפעקטור

 מקום להם לחת הדיידים לגבי הן ואחדאי נקי יהי'שהמקום
 נמי וכן יענש, ענוש אחרח כי העיריה לגבי והןלהאשפה
 הביח של במרחף נמצא שהקאמפעקטור מה כתר"המש"כ
 אותם ולהוציא שקים לתוך הזכלים כל לאסוף המשרחועל

 ובזה לשריפה, אוחם שיקחו הסניטישון לאנשי הכןהחוצה
 בא כבר שהזבל מפני יוחר חשש בזה שיש כחר"הכותב
 שהמשרת ולסרר לראוח רמיא דידיה ועלי' דמשכירלרשוח
 לעבוד עור ירצה לא המשרח ואם החוצה הזבליםיוציא
 זה רבלא במקומו אחר איש להכין ליקח המשכיר עלהחוב
 אצל עליו יקבלו הדיירים וגם להזבל מקום יהיהלא

 הרי לפי"ז ממילא להאשפה. מקום שאיןהשלטונות
 אם אפילו כלום יועיל לא ולכן החמץ של הבעלהמשכיר
 הפסח. קורם לנכרי והמקומוח הכליםישכיר

 לפי רעובדא לגופא כי בזה כלל ידמה כן לא לנני הנהה(
 כחר"ה, שכוחב כמו כן הדבר אין העניניםצורח

 דמילחא לקושטא כי הנ"ל החששוח לכל מקום איןממילא
 הדרך הוא רכך כלל האשפה כלי על הביח בעל המשכיראין

 משני חיובים כמה יש בעה"ב אצל רירה שוכריםכאשר
 מתחייב והבעה"ב רירה שכר לשלם מחחייב הדיירהצרדיס

 כירה אלקטרי מקרר לדירחו לחח השוכר כלפי עצמואח
 מקום אחר רבר ועור הגשמים, בימוח "סטים" חמיםמים
 להדיירים הצורך כל לסרר להבית ומשרח האשפהלהניח
 וכן לתקנו המשכיר מחוייב הכירה או המקרר נחקלקלואם
 ונוחיוח הנחוח מיני כל ז"א הבית מכל האשפתות לנקוחגם

 אבל לבעה"ב באמת שייך הנ"ל הכלים וכללדיירים,

 רשוח ואין השכירוח זמן משך בכל להדייריםמושכרים
 רשותו, בלי השוכר שבנית מה לראות ליכנס אפילולבעה"ב

 להחליפם או מהדירה הכלים להוציא להדייר רשוח איןוכן
 דירה שכד לשלם א"ע החחייב והשוכר המשכיר, רשוחבלי

 המשכיד אח לחייב אין ולכן יחקלקלו, לא שהכליםולראות
 במרחפו או בחצרו הפסח בימי חמץ שנמצאמה

 זה על בעה"ב המשכיד אין כי בקאנטינור אובקאמפעקטור
 חמץ לו יש הדייר שאם לומר ס"ד וכי השכירוח, ימיבמשך

 המשכיר של בכליו חמץ זה שיהא הכירה על אובהמקרר
 שהרשוח כיון השכירות זמן במשך שלו זה שאיןכיון

 רירה שכר משלם הוא זה ועל להשחמש להדיירוהזכוח
 שאם ואעפ"י השכירוח נחוך נכללים הללו הכליםותשמישי
 בעלוח זה אין אבל לחקן מחוייב הוא מהכלים אחרנחקלקל

 והמקום האשפה שכלי וכיון שבהם, החמץ לבער לחייבוכדי
 לו ליחן מחוייב שהבעה"ב השכירוח דמי בחוך נכלליםהן

 שאין הרירה שבחוך מהכלים הללו כלים נשחנה מהלהשוכר
 בין הבדל ואין החמ'ן מהם לבער מחוייבהמשכיר

 מה נמי וכן הביח, שבחוך והמקרר שבמרתףהקאמפעקטור
 לנקוח שירוח להדיירים ליחן הבעה"ב א"עשהחחייב
 מעבודחו מחפטר המשרח אם אפילו וכן והאשפחוחהזבלים
 פי על הוא כן כי - לעבודה אחר משרת לחפש בעה"בועל

 ומאן בכך מה - דמלכותא דינא עפ"י או החוזה ע"יהנהוג
 בערב החמץ לבער הזבל על הבעה"ב הוא שעי"ז לןיימר
 או מהמקרר החמץ לבער כלל מחוייב שאינו כמופסח,

 ומה לחקנם, אחראי הוא עליהם שגם אעפ"ימהכירה
 תוך על גם הרי הנקיון על אחראי הוא השלטונוחשכלפי
 מחוץ או ח"ו אסון איזה אידע אם אחדאי המשכירהבית
 על האחריוח שאירע מה כל המדריגוח על אולהביח
 שיהא ברירחו חמץ להדייר יש שאם לומר ס"ד וכיבעה"ב,
 כחו"מ ומכואר אתמהה. הכעה"כ על כיעור שלהאחריות

 לרוב המושכר חצרזוחצר דין לו יש המושכר רכלי ר'סי'
 בנחיבוח עוד וראה להשוכר, קונה שי"ג בסי'הפוסקים
 ר'. לסי'בפחיחה

 ברמ"א ה' סעי' ח"נ בסי' בש"ע מנואר דבהדיאו(
 ואעפ"י בו לדור לנכרי דירה להשכיררמותר

 לכתחילה, אפילו מוחר וזה יעו"ש, חמץ בתוכושמכניס
 בפסח לנכרי כלי להשכיר ראסור שם ז' רסעי' רינאובהאי
 שרוצה מפני שם בטור ומבואר חמץ, בו שיבשל כדיגופא

 שלשים דקודם שם הב"ח זה על וכחב החמץ, שלבקיומו
 כלי אין בני"ד לכן יעו"ש, גוונא בכל מוחר הפסח לפנייום
 לנכרי רירה להשכיר שמותר וכיון בעה"ב של כללהזבל
 בחוך שזה ובפרט זבל כלי כן כמו חמץ שם שמכניסאעפ"י
 שכתב ומה פקפוק. בלי דעחי לפי פשוט וזה הביתשכירות
 אח המשרח יעזוב הפסח ימי בתוך שמא לחשושכתר"ה
 ממילא במקומו אחר איש להעמיר הבעה"ב רצטרךעבודתו
 כלום, אינו לע"ד זה גם החמץ על אחראי הוא הריעי"ז

 מזו בגדולה ג' ס"ק בפת"ש המובא ש"י בתשובחדמבואר
 המים גברו חוה"מ ובימי וכדין כדח לנכרי חמצו שמכרבמי

 דמותר לאיבוד הכל וילך המים שישטפו המוכרומחיירא
 לו ולומר החמץ של הקונה העכו"ם אחר לשלוחלהישראל
 ישטפו שלא אחר לחדר ולקחתו הסחורות אח להצילשיראה
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 אחר עכו"ם בעצמו יקח הלוקח את מצא לא ואםהמים
 רש דברים הרבה פלתי לנכרי יש הזה שבמקום לוךאמר
 לאדס רכץ אחר לחדר אותם רציל המים שישטפולחוש
 יעו"סה בפיושלא

 השער בשס שהכיא ה' בס"ק בשע"ח להלן עודועיין
 שכיר שה" כאחד המחבר ק בהגהח ו' בס"אפךם

 על לעמן הישראל שרשאי ושכר "ן לשמורלשנה
 בקיומו רוצה מוטום דליכא הךיתר אופני  יוו"וןמוטמרחה

 למיחוש ליכא וגם בידים מעשה עושה הישראל שאקכען
 גבי רמ"ה סוס"י בש"ע עוד ועיין מיניה. למיכל אתישמא
 רשאי מתי לעכו"ם מוסר דאם המכס שכירת בעניןשבח

 בט"ז עיי"ש במלאכחו כשעוסק הנכרי אצל לישבדישראל
מזה.

 ראיה להביא לפע"ד נראה וה בענין החחקיתי וכאשרח(
 החוב בעצמו הישראל רעל נימא איראפילו

 דמבואר עפי"מ מותר מ"מ הדיירים כל של הזבליםלסרר
 ויתיב פפי בר ואבימי ועולא נחמן רב יחיכ דס"ג ע"זבש"ס
 שכרו לדו מיבעיא וקא ויתבי גבייהו אמי בר חייארב

 או אסור בקיומו דרוצה כיון אמרינן מי מהו ביי"נלשבור
 ישכור נחמן רב אמר דסי, שפיר חיפלא למעוטי כלדילמא
 קל"ג סי' יו"ר בש"ע להלכה הוא וכן ברכה, עליווחבוא
 בשר כל רופא בקונטרס ראשון חלק בי"א ובספרי ז'.סעי'
 איך האחרונים גדולי שנתחכטו מד זה בענין ןבחחי ל"גסי'

 הנאה, באיסורי משתכר הרי מחים מקבורת שכר ליקחמוחר
 שהגאון מה שןביא קכ"ח סי' או"ח חת"ס בשו"חועיין

 מתים דבקבורח לו וחירץ החוו"ד, להגאון כן ןקשהרעק"א
 היו ספיחין דשומרי להאי דמי ולא התיפלה למעט רקהוי

 דהחם רפסחים בפ"ב כמבואר הלשכה מתרומח שכרןנוטלין
 כן גם חמץ גבי לכן יעו"ש, במת כן שאין מה בקיומורוצה
 הבעד"ב ואם דמי, שפיר החיפלד דלמעט למימראיכא
 ממעט הוא הרי הקאמפעקטור מאח החמץ לנקוחמסדר

 משתכר או בקיומו שרוצה בזה למיחוש וליכאהחיפלה
 כמובן. הנאהבאיסורי

 ליוואי הבר הגאון זקני מדברי כתר"ה שהכיא ומהט(
 דליכא מבואר החם אדרבה הרי ו"למסטניסלב

 ישראל של כחצר ומונח שהפקיר נכרי של בחמץ יראהבל
 כלל מפקירין אינם הד"רים דהרי לני"ר ענין אינו זהאבל
 שהתחייב השירוח רק להבעה"כ ואין ככליהן המונחהזבל
 בפסחים הפנ"י מדברי שהביא ומה השכירות, בחחילחלוד
 מפני יראך בבל עובר הפקר של דבחמץ שם שחידשד"ה

 מטעם אחרים של כחמץ בירושלמי מבואר ןמיעוטשעיקר
 כן ומדייק לבערו יכול שפיר הרי ובהפקר לבערו יכולשאינו
 כס' חיים מקור כספרו החוו"ר אולם המכילתא.מלשון
 בש"ס מבואר רבהדיא בזה עליו השיג שם בהקדמתותל"א
 כבל עליו שמוזהרין החמץ זקו לא דאמר דמ"ופסחים
 וגם הפקר. של חמץ אלא יהא לא הפנ"י ולדברייראה.
 ועשאן אדם של ברשוחו אינם דברים שני דאמרינןמהא

 הכתוב עשאן מאי לדבריו והרי ברשוחו, הן כאלוהכחוב
 יראד, בבל עובר גמור הפקר ראפילו כיון כאןשייך

 בדכרי בזה הרבה הארכתי בכח"י לפסחים בחידושיובמק"א
 ואכ"מ. הנ"להפנ"י

 יפקיר שהבעה"ב בעצה לומר כתר"ה שרוצה דמהי(
 ותלוי לרשוחו שיבוא החמץ כל דפסחקודם

 עדיין בא שלא בדבר מועיל הפקר אם הידועבפלוגחא
 קכ"ר סי' בחשובה הב"ח וקני מש"כ והביאלרשוחו

 דדנה כזה. לפיע"ד הנראד שם, השיג רי"א בסי'ודקצוה"ח
 דבר להקריש או להקנות בין לחלק כתב בחשובה שםהב"ח
 יכול אינו ולהקריש דלןקנוח להפקיר או לעולם באשלא
 הש"ס מדכרי עליו דקשה והקצוח להפקיר, שפיר יכולאבל
 צנועין אחד דבר אמרו דוסא ור' דצנועין בהא דס"טבב"ק
 אומר ערב לעחותי אומר דוסא ר' דחנן דוסא ור' ראמרןהא
 דס"ל רמאן להריא מבואר הפקר. יהא עניים שלקטוכל
 הדין והוא ברשותו שאינו רבר להקריש יכול ארםראין
 אדם דסברי הוא וצנועין להפקיר יכול דאינו נמי ס"ללחלל
 דבר אמרו דוסא ור' צנועין ולכן ברשותו שאינו דברמקדיש
 רר' א"כ ברשותו שאינו בדבר מהני דהפקר נימא ואיאחר,
 הצנועין. עם אחר בדכר אינורוסא

 הב"ח דהרי הב"ח דברי צדקו הענ" דעתי ולפי'א(
 כמו נדר מטעם הוא דהפקר בדבריוהדגיש

 נדר סשום ממילא דנדרים, בפ"ב הרמב"ם מדברישהביא
 בא שלא או לעולם בא שלא בדבר אפילו חמיד לחוליכול

 אמנם נדר, מטעם דהפקר דנדרים בסוגיא מוכח וכןלרשוחו
 אחיא אחד דבר אמרו רוסא ור' דצנועין דב"ק סוגיאהך

 בהדיא, בשטמ"ק שם 3מבואר קנין מטעם הפקרכמ"ד
 הביח, דברי שפיר ונכונים דנדרים סוגיא הך עלופליגי

 רהפקר כחב רע"ג כם" בעצמו דקצות דמילחאולקושטא
 אין כי אכ"מ אכל וה בענין הרבה להעיר ויש נדר,מטעם
 הרבה הארכחי ובמק"א לעיל, שכיארנו כמו לדינאנפק"מ
 הקצוה"ח. מקושיית בעדו להליץ הב"חבשיטח

 ברשוח הוא דהזבל נימא אי אפילו ובלאה"כיב(
 דהנד כזה חששא ליכא מ"מהבעה"ב

 חמירא בעירו מחווא לבני רבא דאמר כגמרא קמאללישנא
 מתאביר ואילו מיגנב ראילו כיון מבחייכו חילאדבני

 למאן הניחא דמי, כדלכון לשלומי ובעיחו קיימאברשוחייכו
 מחלוקח וידוע וכו', רמי כממון לממך הגורם דברדאמר

 אלם בעכו"ם ומצה חמץ מהל' בפ"ד והראכ"דהרמב"ם
 אחריוח עליו קיכל בלא אפילו הישראל חייבדלהרמב"ם
 עליו יש המלכות מחוק אם רק בוה פטורולהראב"ד
 ת"מ סי' ריש בט"ז ועיין לכערו. חייב הוא דרי בוהאחריוח
 הכוונה לממון גורם דהמובן כלל בזה ליחא בני"ד ולכןמזה,

 יחייב יגנב או יאכד ראם כיון מ"מ ממונו זה שאיןראעפ"י
 גם לכן ממונו, לשלם ליחן יתחייב ממילא באחריוחוהוא
 לו נותן אם בין הברל ראין ואמריגן ממונו הויעתה

 וכל החמץ עבור ממונו לו שמשלם או בעין החמץלהמפקיד
 יבער אם בני"ד אולם ממש, שלו מקרי לשלם שחייבהיכא
 רהיינו החמץ יפנה לא אם רק מכלום פטור הוא הריהחמץ
 החמץ מחיר זה אין אבל המלכות, מטעם יענש אזיהזבל
 דמה לממון גורם ולא זה בשביל ממונו כלל מקריולא

 עונש רק חמץ שכר אינו עונש כחור המלכות מדיןשחייב
 וזה מקרי, לממון גורם לאו שפיר לכן הנקיון, חוקינגד

 לפיע"ד.פשוט
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 ת"מ בסי' חיים המקור קושייח ליישב בזה 1אר11חנאיג(

 דלשיטת לפקפק שם שכתבסק"ג
 א"כ אחריות עליו שקיבל כמן מקרי אלם דאחריוחהרמב"ם

 הנפקר להישראל ממון חייב המפקיד הנכרי הי'אם
 חובו הנכרי ישלם לא הנפקד ישראל בבית החמץוכשיאבר
 לבערו, וחייב עליו אחריוחו עי"ז ומקרי הנפקרלהישראל

 מקבל דהישראל שלנו חמץ מכירח על לפי"ז פקפקלכן
 ידוע והדבר במלוה עליו זוקף והשאר מועט דברמהנכרי
 המעוח להוציא הישראל יוכל לא החמץ דכשיאבדבבירור
 כערמה רק הקנין מחזיקים הם כי בדיניהם אפילומהנכרי
 ועצתו המכירה, מועיל ואיך אלם כאחריוח הוי א"כבעלמא,

 נכרי של חמץ דלהוי היכא כי להנכרי החדר גם למכורבזה
 לממון גורם של בהסבר שביארנו לפי"מ ברם הנכרי,בביח
 א"ע מפקיע שהנכרי אלא דאינו אלם לאחריוח דמי לאדזה

 גורם החמץ מקרי לא זה ומפני הלואחו דמימחשלומי
 היזק לו נחהווה זה חמץ של שבגרמחו רק כלל,לממון
 החוב עי"ז לו לשלם רוצה אינו שהנ:רי מה אחרממק~ם
 יגיע שלא גורם אלא אינו והחמץ המקח של או ההלואהשל
 אחריוח קבלח מקרי לא וזה אחר, ממקום פסידאאליו
 למכור נוהגין אנו שאין הטעם אפשר וזה להרמב"ם,אפילו
 בזה מש"כ האלף במגן ועיין בזה, לומר יש כן רוקא,החדר
 רבוחינו בדברי עצוח כמה ויש חיים, המקור דבריעל

 להאריך ויש חמץ, במכירח זה מחשש להוציאהגדולים
 לזה. גורם הזמן אין רק לממון גורם בעניןהרבה

 כמו ג"כ נראה הנ"ל ת"מ סי' בריש הט"ז וכודברייר(
 הרמב"ם לשיטח שם שהקשהשכחבנו

 לאידך בגמרא פריך מאי א"כ אחריוח מקרי אלםראחריוח
 לאשמועינן איצטריך ימצא רלא דאמרינן מה עללישנא
 בגמרא פריך מאי רמי, כדיריה באחריוחו דחייבדהיכא
 היינו דמי כממון לאו לממון הגורם דבר דס"ל למאןהניחא

 למ"ד אלא מיחסר מיהא חמץ דגבי לאשמועינןראיצטריך
 שפיר הא פריך מאי לי למה ימצא לא רמירכממון
 יצטרך שבאונס ידע אם ג"כ אונס רגבי לאשמועינןאיצטריך
 דמי כרידיה מ"מ לשלם באמח חייב שאינו אףלשלם
 א"צ רמדינא כיון אלם ראחריוח מדבריו מוכחיעו"ש,
 שחירץ שם בפרימ"ג עיין אך לממון. גורם מקרי לאלשלם
 הרי לשלם יאנסוהו העכו"ם סוף כל רסוף כיון הט"זקושייח

 בזה. צ"ע עדיין לכן ממש לממון גורםוה

 דאין נחבאר כבר הגדולים בהבתים להלכה והמסקנאטו(
 דהמקומוח כיון כלל מיחוש ביחכאן

 בסי' המג"א מש"כ עוד לצרף יש וכן להדייריםשייכים
 וחמץ כמבוער זה הרי לביהכ"ס חמץ דהמשליך סק"בתמ"ה
 במרינוחינו בפרט מביהכ"ס עדיף לא האשפה בחוךשנמצא
 שבחוך מה אוכלים ואינם ירועים מאכלים להכלביםשיש
 כמבוער. הזבל בכלי החמץ הוי לכןהזבל

 כלי שמה שיש החרושח בבחי שנמצא החמץ 1בעניןטז(
 משליכים והפועלים קאנטענור הנקראגרול

 למכור להם יש בפסח שאוכלים מה מאכלם שיורישם
 בכל לנכרי שמוכרים חמץ מכירח כל כמו הנ"ל הכלילנכרי

 כחקנח עושים הרבה חיים המקור חששח ועל הקנינים,דרכי
 הנכרי בעד קבלן ערכ להעמיד ז"ל התניא כעלהגה"ק
 במקומו יבוא הערב דהרי אחריוח של חשש אין ואזהקונה
 א"א לפעמים החרר מכירת של והעצוח הנכרי יפרע לאאם

כמובן.

 לבעה"ב ששייך האשפה שבכלי החמץ ובעניןיו(
 לבעה"ב, הכלי שייך דהכא הקטניםבהבחים

 מונח שעדיין אעפ"י כדין החמ'ן שניטל כיון הדיןמצד
 שאינה בחצר עומדים חמץ רכלי שהדרך כיוןבכליו

 החמץ אח הבעה"ב קנה לא הרבים רשוח בצרי אומשחמרת
 נפסל בוראי שהחמץ ובפרט דליקניה ליה ניחא לאוגם

 ביטלו לא אפילו לכן לעיל. שכחבנו כמו כלבמאכילח
 האשפה בתוך כמבוער הוי וגם הפקר הוי מ"מבפירוש
 דא"צ בגמרא מבואר בחצר דהנה קצח ואבארכרלעיל.
 בספק ררק כחב ו' סעי' חל"ג סי' בש"ע והמחברבריקה
 עליו כחב והרמ"א לבער מחוייב בודאי אבל א"צחמץ
 חמץ להשליך דמוחר מבואר ג' סעי' חמ"ה בסי'רלקמן
 לבער צריך שאינו וכש"כ שם, מצויין שהעופוחבמקום
 הביא והמג"א איסורו, זמן לאחר עד חמץ וראי אפילומשם
 משחחפים שרבים בחצר איירי דלקמן לחלק הב"ח בשםשם
 לא חמץ שם ישאיר אם ראף הפקר של חצר כמו והויבו

 צריך חמץ ודאי שם הי' אם שלו בחצר אבל עליויעבור
 בשריפה, כדינו לבערו צריך איסורו זמן ולאחרבדיקה
 וחצרו לקנוחו רוצה ואינו החמץ קנה ולא שהפקירוואעפ"י

 משחמרח שאינה בחצר בוראי דאיירי כיון שם לו קונהלא
 לפי"ז לכן הב"ח, שכחב כמו בה משחתפים שרביםמפני

 זמן קודם שיבערו האשפה בכלי חמץ לו שיש מימהנכון
 הסמ"ג בשם שהביא חל"ג בסי' בב"י ועיין בשריפה,איסורו
 אבל חמץ בספק רק היינו בדיקה א"צ רחצר דאמרינןדהאי
 בקר רפח גבי הרמב"ם בשם והביא לבער, צריך חמץבודאי
 צריך חמץ שם הכניס אם אבל בסחם היינו בדיקהרא"צ
 מורה אחר לאדם המיוחד בחצר א"כ חצר ומכש"כלבדוק,
 הביא סק"ז חמ"ז ובסי' וביעור, בדיקה צריך חמץשבודאי
 חמץ המשימים ארם בני ראוחן הכ"מ מרן לשוןהמג"א
 דכיון עושים הם כדין לא ו' בשעה הרבים רשוחבצדי
 המג"א ע"ז ומסיים העולס, מן לבערו צריך ו' שעהשהגיע
 לזרוק אפשר אם בני"ר לכן שרי, ו' שעה דקודםדמשמע
 כלום א"צ אזי איסורו זמן קודם ממש הרבים ברשוחהחמץ
 לכן הרבים רשוח בצרי או בחצרו היא דהאשפה כיוןאבל
 זמן וכשהגיע החמץ שם לזרוק מוחר איסורו זמןקודם

 ולא העולם מן לגמרי לבערו צריך שם החמץ ועדייןהאיסור
 שכחב כמו העולם, מן לבערו רק הפקר במקום לזרקו אזדי

 שבני במקום החמץ משליך אם אבל רפסחים בפ-קהרא-ש
 אחרוח שבריוח אעפ"י ממנו להנוח יכולים אינםאדם

 כמוש"כ ביעור שפיר נקרא מ"מ ממנו להנוחיכולות
 עוד ועיין ג', סעי' חמ"ה בסי' ז"ל הגר"ו פסק וכןהמג"א,
 לעורבים שחזי בחמץ מיירי זה וכל סקח"י. ח"מ בסי'במ"ב
 כלל ראוי שאינו דהאידנא במצב באשפה המונח בחמץאבל
 לאכלה יבואו שמא למיחש וליכא וחזירים לכלביםאפילו
 הראוי חמץ שנשחייר במי אבל זו, חששא ליכאכמובן
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 לבערו צריך בוראי הזבל למקום אותו והשליךלאכילד
 כלב, מאכילה נפסל לא עדיין שאז כיון האיסור זמןבהגיע

 כנ"ל לבערו מהנכון הדין מצר היתר צדדי שישואעפ"י
בזה.

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 כגסימן
 הסרר על פסח בליל ההלל חיוב בדיןביאור
 חדשה שירה לפניו ונאמר של בהמובןוביאור

 הרב לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 וואלקין יואל משה מו"ה שה"י מו"מהגאון

 ר"מ ז"ל, וואלקין הגר"ש ידי"נ בןשליט"א
 יע"א. י. נ. בברוקלין, אהדן ביתבישיבת

 לכח"ר חשו"ח למנה לי ששלח הגדה שיעורי החדשספרו
 מאור נכבר הכי זה בספרו לכבדני הואילאשר

 מדי רעיוני הגו אשר מאח בזה להביע אמרחי בספרובעיוני
 בו.שוטטי

 שאנו שבהגרה הנוסח על להעיר כח"ר כותב ע"ב בדףא(
 וכו' ולהלל להודוח חייבים אנחנו לפיכךאומרים

 היינו הזמן כל הרי הללויה, חדשה שירה לפניוונאמר
 נכנס כן גם והסיפור הלילה כל ונפלאוח בניסיםמספרים
 שירה לפניו ונאמר לומר כזה ניתוסף ומה הודאהכתור
 נחמן רב דאמר רי"ד מגילה דש"ס דברי לפי ובפרטחדשה,
 הלילא, זו קרייתא דאמרינן משום בפורים הלל אומריסדאין
 זה ולפי הלל, אמירח במקום המגילה בקריאת יוצאיםואנו
 החדשה, השירה במקום ההגדה בקריאת יוצאים איןאמאי
 בחשובה גאון האי רבינו דברי פי על לחרץ כתב זהועל

 אח לגמור פסחים שבליל הלל על מבדכין אין דלכןשכתב
 בחורח אלא קורין בתורת אותו קוראין אנו שאין לפיההלל
 ההלל היינו חדשה דשירה לומר יש דבריו ולפי שירה,אומר
 המחבר כוונת וזה גרידא, אמירה בחורח ולא שירהבתורח
 בצכור ההלל את גומרין פסה דבליל שכתנ תפ"ובסי'

 רק אמירד בחורת הלל זה שאין להדגיש וכוונתובנעימה,
 "בנעימה". כחב ולכן שירה,בתורת

 בבית פסחים בלילי הלל לומר זה דבר מקור ה2הב(
 ט' הלכה כ' פרק סופרים במסכח הואהכנסח

 של לילות בשני הלל לקרוח המובחר מן מצוה שםשכחב
 וכו'. בנעימה ולאומדה עליהם ולברך הכנסת בביתגליות
 ההלל את גומרין חנוכה ימי רבשמונת התם איתאומקורם
 דבכל הרי יעו"ש, בנעימה ולקרותן בתחילחן לברךוצריך
 רש פסחים, בלילי דוקא ולאו בנעימה לקרוח מצוחוהלל
 בברכה הכנסת בבית הלל לומר שיש ספרד מנהג דלפילעיין
 אם זו אמירה של היסוד מהו הנ"ל סופרים המסכת פיעל

 קריאה בתורת עכצ"ל שירה, בתורת או קדיאהבתורח
 נחורת דאי ההלל בהם שגומרים הימים בכל כמוגרידא
 על אלא שירה אומרים אין הרי ועוד לי, למה חרתישירה

 תע"ג בסי' בטור המובא טוב שוחר במדרש דאיתא כמוהיין
 לומר ויש היין, על שירה לומר כדי נידו הכוס דאוחזשכתנ
 בביח הלל לקרות שלא הרמ"א שכחב אשכנז מנהג טעםדזה

 לכן שירה משום הוא ההלל כוונח עיקר דכל כיוןהכנסת
 לגמור הנ"ל סופרים במסכת דאיתא ומה יין, בלי לאמרואין

 בסי' הגר"א שכתכ כמו צ"ל בברכה הכנסת בביחההלל

 מי אח להוציא כדי הכנסח בבית לומר נחקן רעיקרותפ"ז
 שמע דאם בירושלמי דאיחא כמו הלל, לומר בקישאינו
 בפרק בחוספתא מבואר וכן בריעבר, יצא הכנסחבביח
 ההלל את שיקרא מי להם שאין העיר דבני דפסחיםבתרא
 ואוכלין והולכין ראשון פרק וקורין הכנסת לביחהולכץ
 על דאינו ואעפ"י כולו, את וגומרין ובאין וחוזריןושוחין
 רק לאמרו אין לכחחילה בוראי אבל בדיעבד יוצא מ"מהיין
 טעם הוא וזה היין, על רק שירה אומרים ראין כיון הייןעל
 שכיח רלא כיון הכנסת בביח לאמרו שלא אשכנז מנהגשל
 לומר רעיקרו כיון לאמרו טעם אין לכן בקיאים, אינםעתה

 גם הלל לומר להקפיר האריז"ל כשיטת והנוהגיןבסעורה
 מדין הוא הכנסת בבית דההלל רשיטתו צ"ל הכנסתבביח
 מחורח ולאו הלל 'לומר שחקנו הזמנים בכל כמוקריאה
 לאו בנעימה הלשון איתא סופרים דבמסכת ואעפ"ישירה,
 הלשון איחא ההלל של הימים רבכל כיון שירהלכוונח
 בנעימד. לומר צריכים הדלל וכלבנעימה,

 בברכ"י מובא מ"ד סי' כ"י מיגש ן' הר"י ובשו"תג(
 הלל על מברכין שאין רמה כתב חפ"ז,בסי'

 הטעם ונראה חז"ל, חקנו שכך אלא טעם לזה אין פסחבליל
 הלל שקורין במקרש עושין שהיו כמו ביום אלא לברךשאין
 שמחה אלא הוא מצוה לאו פסח בליל אבל הקרבן,על

 עיי"ש לברכה, מקום ואין למקום שבח ונחינחבעלמא
 לברך סופרים במסכת כן ראיחא אע"ג שכתב ברכהכשיורי

 בקריאח איירי סופרים דהמסכת לומר יש אבל הלל,על
 לא מגאש ן' מהר"י רבינו של ובמקומו הכנסח בביחההלל
 סופרים כמסכת עברו ולא הכנסח בבית הלל לקרותנהגו
 ההגדה שבתוך ההלל על מברכין אין למה נשאלורבינו
 כנסיות שבבחי ט' באוח שם שהביא הרבר מעניין)נ.ב.,
 להנהיג הקהל ראשי לב על לרבר וישר טוב בזה נהגושלא
 מהר"ר הרכנים עשו וכן פסה, ליל כערכית הלללומר

 וגם בעריהם, רבנים ואיזה ישראל ומדר"ר הכהןבנימין
 הלל לומר המנהג שס שנתפשט ישראל בארץשמעתי
 לארץ כשעלו הגר"א מחלמירי הרבה וגם פסח, בלילבברכה
 נדפס ראיחי וכן פסח, בליל הלל לומר התחילוישראל
 ישראל. ארץבמנהגי

 שירה בחורח הלל בין בהחילוק לומר לי שנראה ומהד(
 דקי"ז פסחים בש"ס דהנה קריאה בתורחלהלל

 כל ועל ופרק פרק כל על הלל לומר תקנו דנביאיםאיתא
 על אותו אומרים וכשנגאלין עליהם תבא שלא וצרהצרה

 חנוכה כגון גאולחן על אותו אומרים ופידש"יגאולחן,
 הלל דלא כחב הל"ו חנוכה מהל' ג' בפרק והרמב"םיעו"ש,
 ההלל קריאח אלא סופרים מדברי הוא בלבר חנוכהשל

 את בהן שגומרין הימים בכל סופרים מדברי הואלעולם
 שמע קריאת ק"ו די"ד ברכות מש"ס ומקורוההלל,
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 שם בהשגות והראב"ד מבעיא, דרבנן הלל פוסקדאורייתא
 לכם יהיה דהשיר מקרא קבלה מדברי עשה הוא דהללכתב
 תקנת בין להלק רצה שם המגיר והרב חג, התקדשכליל

 אבל הלל לומר תקנו ממנה כשנגאלין צרה כל עלהנביאים
 דהרי עליו הקשה הכ"מ ומרן מדבריהם, הוא הקכועיןימים
 משה תקנת ואפילו סופרים דברי מקרי הנביאים תקנתכל

 בספר הרמב"ם שכתב כמו נינהו סופרים דברי נמירבינו
 לומר הוכיח בהשגותיו והרמב"ן הראשון. בשורשהמצות
 לולב, ונטילת פסחים באכילת דהיינו התורה מן הללדיש

 לשיטתם עכ"פ הרמב"ם בער שהליץ אסתר במגילתועיי"ש
 בתורת בהלל רק דזהו לומר ניאה לכן מררבנן, הואהלל

 על ולהלל להורות כן לומר הנביאים שתקנו גרידאאמירה
 למימר איבא שירה בתורת הלל אבל תבא שלא צרהכל

 הגאון בשם מביאין ראיתי זה לדבר ויסוד התורה. מןדהוה
 ה' בפרק סוטה מדירושלמי דהוא דנראה ז"ל פרנקהרצ"פ

 את ישראל ובני משה ישיר אז הפסוק על התם דררשהל"ד
 תלמוד מה א'( ט"1 )שמות לאמור ויאמרו לד' הזאתהשירה
 מפרשי שם ופי' לדורות, לאמור ר"ל לאמוך,לומר

 יעו"ש, להם שיעשו הנס על שירה תמיד שיאמרוהירושלמי
 שפיר ולכן הנס, על שירה לומר החיוב מקרא רנלמדמבואר
 דויאמרו מקרא דנדרש כיון התורה מן דהוה לומריש

 על בפסחים הר"ן קושיית לתרץ כזה וארוותנאלאמור.
 בין פסח דליל ההלל נמנה לא מרוע שהקשה התםהסוגיא
 לא שכתבנו מה לפי אולם ההלל, את שגומרים ימיםהי"ח
 הח"י של לההלל פסח ליל של ההלל דמי רלא כלוםקשה
 להרמב"ם מדרבנן שהוא קריאה חובת רק הוה דהםימים
 כיון התורה מן הוא הרי פסח ליל של ההלל אבלהנ"ל,
 והגאון לאמור. דויאמרו מקרא ונלמד שירה בתורתדהוה
 פסח דליל ההלל על הקשה נ"א סי' באו"ח סופרהחתם
 להיות צריך דהלל מבואר דמגילה קמא פרק בסוףדהרי
 עשה היום דזה מקרא או שמש ממזרח רילפינן ביוםדוקא
 שתקנו טוב יום בכל שקורין בהלל דדוקא ותירץ 1ג1',ד'

 אמרינן בהאי רקי"ז כפסתים כדאיתא לכשיגאלולומר
 בליל אבל תקנו כך כי בלילה ולא מבואו עד שמשממזרח
 לכם יהיה השיר נאמר זה על ממש, הנס שעת שהיאפסח
 שכתב צ"ה ברף לרש"י שציין יעו"ש חג. התקדשכליל
 חג התקדש בליל לשורר נוהגים שאתם כמו חג התקדשכליל
 ובהסבר פסחים, מלילי חו'ן שירה להטעין חג לילי לךואין
 מה ממש הנס שעת הוא פסח דליל שכתב החת"סדברי
 הנס, שעת הוי הלל שאומרים הזמנים בכל דהרי בזהכ11נת1

 הלל זמני מכל לגמרי שונה פסח דליל לומר רכו,'נתו צ"לאך
 גם איתא הנ"ל הירושלמי כלשק דהנה אומריםשאנו

 ויאמר וז"ל י"ב אות כ"ג פרשה הים שירת עלבמדרש
 אומרים שיהיו לבניהן (בנינו לבנינו אומרים נהיהלאמור
 דרק ופירושו נסים, להם שתעשה בשעה הזאת כשירהלפניך
 וגם האדם ז"א הנם נעשה שאצלו ולהאדם הנם ובזמןבעת
 ההלל וזהו התורה, מן שירה לומר מחריב הנסבזמן

 גאון האי דרב לישנא שפיר עולה זה ולפי שירה.שבתורת
 אנו שאין לגמור עליו מברכין אין שם רז"ל בר"ןהמובא
 שכן שירה אומר בתורת אלא קורין בתורת אותואומרים
 חייבים אנחנו לפיכך ובסופה וכו', גמליאל רבןשנינו

 כך חרש שיר לפניו ונאמר בסוגריים כתב כך ואתרלהודות
 בא אם ולפיכך ישראל כל מנהג וכן במשנחינו, שנויההיא
 בהגרח המובא הנוסח לפי עב"ל אוחו משחקין לברךאדם

 ובמשניוח שלנו ובגמרא הנ"ל, בהר"ן קצח ובשינוישלמה.
 שלנו כהגדות רק הדש שיר לפניו ונאמר המיליםליתא
 זה ליחא ג"כ שברמב"ם ההגדה ובנוסח זה, נוסחנמצא
 בתורת הוא פסח בליל שההלל לומר גאון האי הרבוכוונח
 ראיחא מה ר"ל וכו', גמליאל רבן שנינו שכן והראיהשירה
 עצמו אח לראוח ארם חייב ודור דור בכל במשנהלהלן
 חייבים אנחנו לפיכך ובסופה ממצרים יצא הואכאילו
 חייבים אנחנו שלפיכך בזה להדגיש 1כ11נחו וכו'להודות
 כאילו עצמו את לראוח ארם כל רחייב מפני ולהלללהודות
 שנעשה ומי הנס בעצמו לו נעשה ממילא ממצרים יצאהוא
 הלל לומר הת~רה מן מחוייב הנס שאירע בזמן הרי נסלו
 ח"א הראני השיעור לימוד ,ובשעת לעיל. שביארנוכמו
 הרב לשון היטב ומדוייק זה(. בדבר הנ"ל הגאון קרמנידכבר
 להביא בכ11נת1 וכו' גמליאל רבן שנינו שכן שכחב גאוןהאי

 ראיתא מה על שציין מה דהעיקר ר"ל וכו' המשנההחחלח
 להורוח חייבים אנחנו לפיכך וכסופה ודור רור בכללהלן

 שיר לפניו ונאמר דהיינו נשנה שלא מה כך אחרוהוסיף
 דתורה מן שהוא הלל שעל תתמה ואל מאוד נכון וזההדש,
 עליו, מכרכין כן מדרבנן שהוא הלל ועל עליו מכרכיןאין
 ההגדה מן חלק הוא זה ההלל הרי דמילחא לקושטאאבל
 לכן הידועים הטעמים מפני ההגרה על מברכין שאיןוכיון
 המובא כ"א סי' חיים ובארחוח ההלל על גם מברכיםאין

 חייבים אנחנו לפיכך כי אומרים ריש כחב שלמהבהגדח
 אבל יעו"ש, לפניו לברכה עולה ההלל לפני אומריםשאנו
 דלא צדק הכהן אביגדור הר' בשם הביא הלקטבשבלי
 וכו' ולהלל להודוח חייבים אנחנו שלפיכך למימרמסחבר
 בחוך שנכלל שכחבנו כמו עכצ"ל לכן ברכה, במקוםיהיה

 דאיחא הא על שפירש רל.1 בפסחים רש"י ועייןההגדה,
 רש"י כחב הרבה, רברים עליו שעונין עוני לחםהחם

 כזה הרי הגדה, עליו ואומרים ההלל את עליושגומרים
 מן והוא עליו, שעונין דברים בכלל הוא ההללדאמירח
 החינוך מלשון נראה וכן מצרים. יציאח סיפורי ככלהחורה
 ט"1 בליל מצרים ביציאח לספר מצוה שכתב כ"אבמצוה

 יחברך להשם ולשבח להלל לשונו צחוח לפי אחר כלבניסן
 שההוריה מבואר הרי עיי"ש, לנו שעשה הנסים כלעל

 קריאח והיינו מצרים, יציאח סיפור מצוח בכלל הואוהשבח
 חינוך המנחח על ובחיבורי בזה. יוחר להאריך ואיןההלל
 לאורה. להוציאו יזכנו השי"ח בזה הארכחי)כח"י(

 בסוף שם להעיר לפיע"ד נראה הנ"ל החינוך דבדבריה(
 ודו"ז ונקבוח, בזכרים ונוהגח וז"לדבריו

 זו מצוה נוהג יהא למה גדול דחידוש כחב חינוךהמנחת
 פטורוח, ונשים גרמא שהזמן עשה מצוח דהוה כיוןבנשים

 ומצה חמץ מהל' ו' בפרק הרמב"ם כחב מצה אכילחוגבי
 לא מצרים יציאת סיפור מצוח גבי אבל חייבוחדנשים
 עכו"ם מהל' י"ב בפרק ואדרבה חייבוח, שנשיםהזכיר
 שנשים גרמא שהזמן עשה המצוח שם הרמב"םהביא



 י ב14 כ"ד כ"ג, סי' או"חשו"ת ת יבכוד
 והקהל ושמחה ופסח מצה אכילת היום קידוש היינוחייבות
 ש"מ ח"נוה יהיו שנשים מצדים יציאת סיפור הזכירולא

 שראיתי מה פי על בזה לי שנראה ומה דפטורות.דס"ל
 דכל גמליאל דרבן המשנה לפרש שכתב נרצה הללבהגדת
 ואלו חובתו ידי יצא לא בפסח אלו רברים שלשה אמרשלא

 עיין הראשונים, גדולי בזה כתבו דכבר ומרור מצה פסחהן
 אחד כל והריטב"א ובר"ן ואמרתם בד"ה ובתוס'ברשב"ם

 יציאת סיפור חובת ידי יצא דלא לפרש הוא וכתב דרכו,לפי
 בעבור וגו' לבנך והגדת הפסוק על דרשו דחז"ל כיוןמצרים

 ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבורזה

 להסביר הוא להבן הגדה דמצות מזה מבואר לפניך,מונחים
 וד מדוד זו מצד להם לומר ומרור מצה של המצותטעמי
 הזה בלילה ומרור מצה לאכול חיוב דיש כיון אבלוכו',
 מה וכפי הרבה, דברים עליו שעונין עוני לחם נקראתומצה
 עליו אומר עוני לחם קט"ו ברף להלן הרשב"םשפירש
 בדברי לעיל שכתבנו מה ועיין אוכלים, שאנו זו מצההגדה
 עליו ואומרים ההלל את עליו שאומרים ל"ו בדףרש-י
 מצה אכילת מצות מן שחלק מדבריהם מוכח -הגדה.
 ויכול עוני לחם כמשמעות עליהם שאומרים מה הואומרור
 לא כלום אמר לא דאם מעכב המצה על שהאמירדלהיות
 אם רק מקיים לא סיפור מצות ולפי"ז מצה. חובת ידייצא

 אומר אינו אם מקיים לא מצה מצות וגם המצה עלמספר

 איתקש ומצה פסח זבח ואמרתם פסח גבי כדכתיבעליה
 ממצות פטורות באמת דנקיבות זה לפי לנו ויוצאלפסח,
 מצה באכילת שמחויבות כיון אבל מצרים, יציאתסיפור

 דברים המצה על לומר מחוייבות יד"ז על עוני לחםהנקראת

 הגדה, עליו ואומרים הלל עליו שגומרים הנ"ל רש"יכדברי

 אבל מחוייבות, נשים גם ומרור למצה השייך זה חלקלכן
 וכוונת פטורות, גרידא מצרים יציאת סיפור מצותמעצם

 נזה, לומר יש כן עוני, לחם של זה בחלק לחייבן רקהחינוך

 שלשה על רק לא מצרים יציאת לספר חוב יש האנשיםועל
 אחד שכל הנ"ל החינוך שכתב כמו גמליאל רבן שלדברים

 ומחוייב יתברך להשם ולשבח להלל צריך לשונו צחותלפי
 נשים זה חלק ועל לעיל כדביארנו הלל לומר התורהמן

 חייבות נשים גם דאפשר לעיין יש הלל אמירח ועלפטורות.
 ויאמרו סוף ים על משה בשירת הנאמר מקרא דנלמדכיון

 בעת דזאת כשירה אומרים שיהיו לדורות, לאמור -לאמור
 שירה אמרה הנביאה מרים גם והרי נסים, להםשיעשה
 כ"א(, ט"ו )שמות וגו' לד' שירו מרים להם ותעןכדכתיב

 להגאון אנך בחומת ועיין מהמכילתא שהביא ברש"יעיין
 דברי שפי' הרא"ם בדברי שכתב בשלח בפרשתהאזולאי
 דברי גם מטים וכן השירה כל אמרה דמריםהמכילתא
 ומה המכילתא, בלשק כן מפורש אינו אבל כמייהרבינו
 דאיכא הכא שייך לא ערוה באשה דקול רענן זית בס'שכתב
 בשם והבאתי בזה הארכתי ובמק"א ונו', דשנינתאאימתא

 להיות צריך והיה להם ותען הכתוב מלשון שדקדק אחרגאון
 אמרה שמרים ר"ל אלא לנשים, למדברים להןלומר

 כי בזד, לדאריך ואכ"מ להנשים, לא ישירו שהםלהגברים
 גרמא. הזמןאין

 לשבת יזכה בשנים רבות שעור המברכו ידירוא"ד
 דקדושה לתורתינו ופרחים ציצים ולהוסיף תורה שלבאהלה

 תושיה. רועוחרי התורה אוהבי כל לבלשמחת

 תשל"ט. הגדול שבתמוצאי

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 כדסיכ~ן
 ששה רק אם בצבור תפלה בענקביאור

 בציבור תפלה מיחשבמתפללים
 הרב לירירי והמשכה ברבייה וברכהשלו'

 טהורה ד' וביראת בתורה ומופלגהמופלא

 לרנר יהושע מוה"ר דלתותיה עלושוקר
שליט"א.

 ורק הכנסת בבית הנמצאים אנשים בעשרה שאלתובדבר
 כבר מדם וארבעה עדיין התפללו לא מהםששה

 שככר המיעוט בצירוף להתפלל והגון ראוי אםהתפללו
 להמתין צריך לכתחילה או בציבור תפילה יקרא וזההתפללו

 עדיין. התפללו שלא עשרה שיהיועד

תשובה:
 כמבואר מאוד גדולה מצוה הוא בציבור תפילה הנהא(

 שמתפללין לעשרה מנין ד"ו ברכותבש"ס
 א-ל, בערת נצב אלקים שנאמר עמהם שרויהששכינה

 הרעד לעדה מתי עד שנאמר בעשרה קרויה עדהופירש"י
 אליעזר ברבי ומצינו ויהושע כלב יצאו י"ד( )במדברהזאת

 כמבואר הכנסת בבית לעשרה להשלימו עברוששיחרר
 שם כמבואר דרבים מצוה מחמת דמ"ז ברכוחבש"ס

 דכתיב כמו ברבים, שמים שם לקדש ררבים עשהברא"ש
 כגק דרננן מילתא הוי ואפילו ישראל בני בתוךונקדשתי
 אפילו התורה מן עיקר לו מצינו שלא וברכו קדושהלשמוע

 יעו"ש, סק"ל צ' בסי' במג"א כמבואר דיחיד עשד רחיהכי

 שכתב המג"א דברי על להעיר כתבתי במקו"א)נ.ב.
 מקיים הרי התורה מן עיקר לו אין וברכו קדושהדלשמוע

 דרבי מהאי מבואר עכ"פ ואכ"מ( השם קידוש מצותבזה
 שדוחה כך כרי עד בציבור להתפלל היא רבה דמצודאליעזר
 תפילה גבי דמצינו ואע"ג תעבודו, בדם דלעולם תעשההלא
 מילין ארבעה עד רק דגופא טרחא ליה מטריחינןדלא

 עד ידים ולנטילת ולגבל דלתפילה דמ"ו בפסחיםכמבואר
 בחזקת הם הדרכים דכל דכיון טעמא דיינו מיליןארבעה
 של עשה מצות שהוא אעפ"י ליד מטריחינן לא לכןסכנה
 רק דהוי נימא דאי לעיין יש גם בזה. צ"ע לכן השם,קדושת

 בתוד"ה ד"ל בסוכה התוס' שיטת לפי לפי"ז קשהמדרננן

 אמצוה חייש לא מדרבנן שהוא דווקא דהכא שכתבומתוך
 אליעזר רבי על בגמרא החם פריך מאי א"כ בעבירה,הבאה

 דרבנן במצוה הרי בעבירה, הבאה מצוה דהוי עבדודשיחרר
 לומר יש אך לשיטתס, בעבירה הבאה מצוה על חיישינןלא

 לומד יש לכן התורה, מן הוי השם קידוש מצות דעיקרכיון
 או"ח חרש בפרי מבואר זה וכעין דאורייתא, כעיןרתיקנו

 משום חובתו ידי יצא לא הגזול מרור לענין תע"הסי'
 יעו"ש. התורה מןדעיקרו
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 התפילה עצם דברים. שני יש בציבור כתפילה זה ולפיכ(
 אמירח ע"י וגם השכינה להשראת שגורםבציבור

 רק להיות רצריך השם קדושת מצוח דהוא וברכוקרושף
 רבי אמר דמ"ו בברכות בגמרא לעיל ומבוארבעשרה,
 שיזכה כדי הכנסת לבית אדם ישכים לעולם לוי בןיהושע
 קבל אחריו באים מאה שאפילו הראשונים עשרה עםוימנה
 עמהם מחפלל אינו הוא אם דאפילו ונראה כולם, שכרעליו
 כיון לו הוא זכוח כן גם הראשונים לעשרה מצורף שהוארק

 חנינן דכ"ג מגילה ובש"ס ואחאי. קרמה דשכינה גרםשהוא
 נושאין ואין החיבה לפני עוברין ואין שמע על פורסיןאין
 הני מנא מעשרה, בפחוח וכו' בחורה קורין ואין כפיהםאח
 קרא דאמר יוחנן רבי אמר ~בא ב"ר חייא רב אמרמיל'

 שבקדושה דבר כל כ"ב( )ויקרא ישראל בני בחוךונקדשחי
 פירושים, כמה 'ש המשנה וברברי מעשרה בפחוח יהאלא

 שקראו לאחד הכנסח לביח הבא מנין וו"ל פי'דרש"י
 וברכה וברכו קדיש ואומד אחד עומד שמע אחהצבור
 האלו שהאנשים בדבריו והמובן שמע, שבקריאחראשונה
 ורוצ'ם ביחידוח עצמו בפני אחד כל החפללו כברבודאי
 היו החפללו שכבר זאח דלולי וברכו קדושה לשמועעכשיו
 החפללו שכבר כיון אבל בציבור להחפלל עכשיויכולים
 ברכת דהיינו ראשונה וברכה וברכו קדיש לומר רקצריכים
 בטעמא כתב והב"י רש"י בדברי הר"ן הבין וכן אור,יוצר

 אמרו שכבר אעפ"י אור יוצר ברכח לומר דצריךרמילתא
 לכן ה' את ברכו קורא דהש"ץ כיון רק עצמן בפניזה

 ועיין ככופרים, נראה וה דבלא בברכה לו לענוחצריכים
 הר"ת בשם כחבו פורסין אין בד"ה שם ובהוס' מזה.בד"מ
 הוא וכן סגי, אחרים שלשה עם שמעו שלא בשבעהדגם

 אומרים שבמערב דרבוחינו הל"ז י' פרק סופריםבמסכח
 בישראל פרעוח בפרוע דכחיב לדבריהם טעם ונחנובשבעה
 דסגי כתב הישר בספר והר"ח וכו' ד' ברכו עםבהחנרב
 פירשו רש"י וחלמירי בשלשה דאפילו לי ונראהבחמשה,
 לפרוס יכולים שמע שלא נמי אחד בשביל ראפילומשמו
 בתוס'.יעו"ש

 החחלה לשון הוא דפורסין 11 משנה פירשו 1הגאוניםג(
 שמע קריאח בברכח מתחילין דאיןכלומר

 דלא בעשרה אלא בברכחו אחרים שיצאו כדי האחדשיברך
 חבירו אח להוציא יכול דאחד בו וכיוצא בקידושכמו

 עשדה, להיות דווקא צריך כאן אבל כעונה שומענתורת

 נראה ולפירושו רש"י ולשיטת דבריהם. שהביא בהר"ןועיין
 רמי הוא, מילחא חדא התיבה לפני ועובר שמע אתרפורס
 לפני כן גם עובר הוא וברכו קדיש לומר שמע אחשפורס
 פלגינהו למה פריך בירושלמי ובאמת קדושה, לומדהחיבה

 דבאמח כיון יוררין ואין פורסין אין בבי לחריבמתניחין
 ומחרץ שמע, על ופורס החיבה לפני ריורד הוא מילחאחדא

 כשהיה החחילו באם חילוק דיש למימר פלגינהו הכירמשום
 ומשלימין גומרין ברכו דגבי מקצחן יצאו כך ואחרעשרה
 קדושה, אומרין אין אבל נ"ה בסי' שנתבאר כמוהענין
 בירושלמי. יעו"ש עשרה, השמונה להחחילכלומר

 שלא במגילה אסי ורב רב בפלוגחח ה' דף ובמגילהר(
 פסק רהרי"ף ביחיר אוחה קורין אםבזמנה

 אותה קורין דבזמנה כוותיה פסק יוחנן ררבי כיוןכרב
 אלא פליגי דלא יוחנן מרבי ראיה דאין כתב והרז"הביחיד,
 לדבר וראיה ריצא, מורה אסי רב גם בריעבד אבללמצוה
 להו דקחני בעשרה שהן אוחן עם מגילה מקרא מנושלא
 וכיון וכו' שמע על פורסין אין דכ"ג להלן מסכתבהך

 להם היה לעיכובא עשרה דבעינן איתא אם קיימינןדבמגילה
 דקא אוחן דכל ראיה זו שאין כחב והרמב"ן עמהן,למנוחה
 כן אם אלא אותם עושין ואין הן ציבור חובח החםחשיב

 קריש שמעו שלא כגון בדבר מחוייבים רובם אובעשרה
 פרסומי משום אלא עשרה בעינן לא במגילה אבלוברכו,
 אעפ"י בעשרה אותה קורין יחיד בשביל אפילו הלכךניסא,
 רלעיכובא משמע אסי ורב יצא, לא שהיחיר כיון הםשיצאו
 דאין רהך ברבריו מבואר בזה, שהאריך בהר"ן יעו"שקאמר
 החיוב נמי ברוב ואפילו ציבור חובח הוא שמע עלפורסין
 מבואר יעו"ש, אנשים ארבעה עוד עמהם כשיצטרפועליהם
 שמעו שלא רוב רק כשיש אפילו ציבור חיוב דישמדבריו
 השם קדושח מצוח דודאי לומר יש זה ולפי וברכו.קדושה
 דגם לומר סברא ויש וברכו, וקדושה קדיש כשאמרמקיים
 ששה יש באם דהיינו בוה מקיים בציבור חפילהמצות
 התפללו שכבר וארבעה עדיין התפללו שלאאנשים

 תפלה שפיר הוי הש"ץ חורת עם התפילה כלומתפללים
בציבור.

 אין המשנה בפירוש הגאונים שפירשו מה לפי א1לםה(
 רק מחניחין מיירי דלדידהו כיון לני"דראיה

 ולא אנשים, עשרה לוה שצריך בברכחו אחר להוציאבענין
 אפילו חבירו אח להוציא יכול שאחד והבדלה בקידושכמו
 וז"ל, כחב הל"ה חפלה מהל' בפ"ח והרמב"ם בעשרה,שלא

 ועונין שומעים והכל שמע ברכח מברך אחר 'היה לאוכן
 וכו', שמע על פורס נקרא הוא וזה בעשרה, אלא אמןאחריו

 עליו השיג שם והראב"ר הגאונים, כמו המשנה שפירשהרי
 החחלה, לשון ולא פרוסה לשון הוא דפרוס כרש"יופירש
 בהלכה ולעיל מזה, ס"ט סי' ובב"י הכ"מ מרן בדבריועיין
 אחד יחיד הציבור תפלח היא וכיצד וו"ל הרמב"ם כחבד'

 בפחוח כן עושין ואין שומעים והכל רם בקולמחפלל
 ואפילו מהם, אחד ציבור ושליח חורין ובני גדוליםמעשרה

 להם משלימין חובחן ידי ויצאו החפללו שכבר מקצחןהיו
 ומרן וכו', התפללו שלא העשרה רוב שיהיו והואלעשרה
 י' פרק סופרים מסכת בשם הר"ן שכחב מה הביאהכ"מ
 שיטוח בוה דיש במגילה( החוס' בדברי לעיל)המובא
 בפמוק החיבוח כמנין בשבעה אמרו שבמערבדרבוחינו
 כמ"ד פוסק דרבינו הכ"מ וסיים וגו' בישראל פרעותבפרוע
 בהדיא מבואר הרי ככולו. רובו דוכחא דבכל משוםששה
 בציבור, חפילה מקרי שפיר מחפללים רברוב הרמב"םדעח
 דהרי חחמה ואל הרמב"ם. מדברי כן דקדק כת"ר שגםכמו
 מצה כויח כגון ככולו רובו אומרים אין חורה שיעוריבכל
 דא"כ ככולו, דרובו בזה אמרינן לא וכדומה כוס שיעוראו

 נויר ובש"ס מסיני, למשה הלכה שהן השיעורין כלבטלו
 לולא הנויר של הראש רוב בגילוח סגי דהוה מבוארדל"ח

 הרבר בהסבר כחבחי ובמקו"א כולו. דבעינן תורהשגילחה
 בספרי )עיין ככולו רובו אמרינן לא חורה שיעורירגבי
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 כגון אדם לאכילח ששייך רמה א'( סי' או"ח ח"בבי"א
 ששיערו דכיון ככולו רובו למימר ליכא בזה מצהכזיח

 בפחוח אכילה מקרי רלא כיון רוב שייך לא כזיחבהלכה
 מכיל הכוס א"כ ברביעיח ששיערו כוס בשיעור אבלמכזיח
 בשחייח אבל כוס זה אין מרביעיח פחוח ומעטרביעיח
 ולא בהכוס הוא רהשיעור כיון רביעיח ברוב דיהבוס

 בדכוסוח רק הוא השיעור כוסוח בארבע נמי וכןבהשחיה
 שהחווכח מה מ' בסי' החח"ס בשו"ח ועיין בהשחיה.ולא
 דבעינן שם ומסקנחו ז"ל קלוגר שלמה מו"ה הגאוןעם

 אז כולם נחוערו אם ררק בסנהדרין כמו כל מחוך רובחמיד

 עשרה כאן יש אם וה לפי ולכן יעו"ש, רוב בחראזלינן
 מחפללים המד הרוב שרק אעפ"י אחר במקוםאנשים
 מחוך רוב דהוי ככולו רובו שפיר הוי החפללו כברוהמיעוט

 בשם מביא פסחים ערבי פרק פסחים על חד"ב ובספרכל.
 ככולו רובו של דהכלל שכחב ו"ל מבריסק חיים ר'הגאון
 רוב שעשה רכיון במעשה החלויים בענינים רקנאמר

 ידי דיצא ואמרינן מעולחו על נקרא מעשה שם הריהמעשה
 אמרינן לא אבל הנ"ל, מעשה לעשות שחייבו התורהחובח

 זה הכלל ולכן כולו, המעשה נעשה כאילו הוירבמציאוח
 מעשה דעצם דשחיטה דומיא דוקא שייך ככולודרובו

 ראכילה עבירוח או במצוח משא"כ המצוד הואהשחיטה
 או חלב אכילח למשל העבירה או המצוה הוא המעשהדלא

 הקירוב הארם'או בגוף החלב של החפצא דשם ערוהבעילח
 לכן גופא, המעשה ולא העבירה היא הערוה שלהבשר
 דאכל אע"ג כזיח לאכול האדם אח חייבה שהחורהבמקום
 מעשה שעשה כלומר כולו אכל כאילו והוי הכזיחרוב

 לו וחסר בגופו ליכא עריין כזיח של מציאוח מ"מהאכילה
 בני"ד הרי רבריו לפי לכן המצוה. בה שתלוידהמציאות
 מחוך רוב והוי מחפללים רוב כשיש ככולו רובו הוישפיר
 עשרד. כאן יש ובמציאוחכל

 שעלה מה לפשוט בדעחי עלה זה נענין מעיין ובהיותיו(
 או"ח הש"ע בגליון רעק-א הגאוןונסחפק

 יש וביחד עור הוא ומיעוט בגד הוא שהרוב בבגד י'סי'
 נימא אי קטן של ורובו ראשו לכסוח שיוכל כדישיעור
 ורוב שיעור הוי בכלל הבגד דזה וכיק רוב בחרדאולינן
 דצמר כיון נימא או חיוב מין כולו הוי חיונ מין הואחמין

 דשאל וכחב מציציח, פטור חיוב שיעור בו איןלחודיה
 יעו-ש. בכה אומר וזה בכה אומר זה חכמים כמהבמעמד
 חקרו כבר ברוב ביטול בענין דהנה בוה לי שנראהומה
 להצטרף גם כך כרי עד אם כוחו היכן עד האחרוניםגרולי
 עיין הדין, פי על שיעור שצריכים במקום ההיחרלהרוב
 הדבר ובאמח בזה שחקר ל"ד סי' חסד חורחבשו"ח

 זוחלין גבי רמקואוח ה' בפרק דהר"ש יראשוניםבמחלוקח
 שגם בפירוש הר"ש כחב כשרים שהן הנוטפץ שלשרבו

 גם כחב וכן למקוה, סאה ארבעים של לשיעורמשלימין
 צדוק ר' קמ"ל מה הכי חימא לא דאי בפירוש שםהרא"ש
 למאן אפילו הנהרוח כל 'פסלו הכי לאו דאי פשיטאבערוחו
 בביצה יהושע הפני אולם מחבריך, מכיפיה נהראראמר
 היינו ברוב ביטול ענין דכל להיפך להוכיח כתברל-ח

 ופירש דמי, רליתא וכמאן המציאות מגרר לגמרישנחבטל

 ביצה מסכח על ובחידושי הסוגיא, בכל אחר פירוששם
 נגדר נמחלוקת שנוי וה ודבר ואכ"מ, בדבריוהארכתי
 לי פליאה ולכן לא, או הנדרש לשיעור מצטרף אםהביטול

 אח הזכיר שלא ליה אניס לא רז שכל שכמוחו גרול גאוןעל

 בסוף הרא"ש מדברי שהביא ואעפ"י הנ"ל, הראשוניםדברי
 באורז שנחערבו חטים גבי שם מדבריו שמוכח חלההלכות
 אעפי"כ מצטרף האורז שגם מצה חובח ידי לצאחלענין
 מדבריו כי הנ"ל במקואות הרא"ש מדברי הביא לאמדוע
 בי"א בספרי ביארנו כבר כאשר ראיה ראין לומר ישבחלה
 ברוב, ביטול בענין ארוך קונטרס מ"ז ובסי' ל' סי' א'חלק
 וגם הנ"ל הראשונים מכל העיר לא הנ"ל יהושע הפניוגם

 במקואוח החנאים במחלוקח הוא זה דענין לפיע"דנראה
 לחוכן ונפל קורטוב חסר מים לוגין שלשה גבי מ"ה ו'פרק

 לא למקוה ונפלו המים כמראה מראיהן והרי חלבקורטוב
 המראה אחר הולך הכל אומר נורי בן יוחנן רביפסלוהו,
 דר' דמחניחן, ברישא דאמוראי בפלוגחא ד"ר מכוחובש-ס
 שלשה לשיעור החלב מצטרף אינו קמא דלהחנאמבואר
 שנחבטלו אעפ"י שאובים מטעם המקוה את לפסוללוגין
 החלב מצטרף הרי נורי בן יוחנן ולרבי שאובים, מיםברוב

 אך דמקוד, לפסול לוגין שלשה לשיעור בהמיםשנחבטלה
 אם רק פליגי ביטול בעניני דלאו לומר דיש בוה לפקפקיש

 רבי המשנה מלשון כדמוכח לא או המראה אחרהולכים
 סחמא אמר ולא דמראה אחר הולך הכל אומר נורי בןיוחנן
 אי הוא פלוגחייהו דעיקר משמע פוסל נורי בן יוחנןרבי

 לרב ליד כדמספקא שיעורא בתר ולא חווחא בחראולינן
 חסר ברישא גם תני רב אי רמכוח קמא בפרק שםפפא

 שיעורא בעי חרווייהו קמא ותנא בסיפא, רוקא אוקורטוב
 הרע"ב פירוש על שם שהקשה רעק"א בחוס' ועייןוחזוחא,
 ועיין בזה. להאריך ואכ"מ קושייחו לחרץ כחבחיובמקו"א
 כדנרינו מדנריו משמע שלכאורה ו' ס"ק בבועזבחפא"י
 לוגין. רשלשה לשיעורא מצטרף החלב אם רפליגידלעיל

 דרובו אמרינן שפיר בני"ד עלה דאחאן למאי נחזורז(
 המיעוט היינו התפללו כבר שהם ראעפ"יככולו

 מהקרא לומדים שאנו ממה נפטרו לא זה משוםהרי
 .ברכו קדושה ולענות לומר ישראל בני בחוךדונקדשחי

 רוצים המה ואם מ"מ, נפטרו כבר חפלה דמחיובאע"ג
 זמן כל החפללו שלא הששה על להמחין ולא לביחםללכח
 נמצאים שהמה זמן. כל אבל דרשאין, אפשר החחילושלא
 המה הענין דבעצם כיון עליהם ציבור שם הרי הכנסחבביח

 בישראל פרעוח דבפרוע מהקרא זה לדייק וקמחייבים,
 בשבעה שבמערב דלרבוחינו החם דפליגי סופריםדבמסכח

 עם בהתנרב הפסוק מסיים זה יעל בששה אומרים להישאו
 העם מחנדבים דכאשר ר"ל ב'( ה' )שופטים ר'ברכו

 ציבור נקרא זה דגם כלומר ד' ברכו החפללו שכברהמיעוט
 צירוף. ידיעל

 החיי"א בשם שהביא סקכ"ח צ' נסי' במ"נ דראיתיח(
 עשרה שמנה חפלח הוא בציבור חפלהדעיקר

 כמו ולא ביחר גדולים שהם אנשים עשרה שיחפללודהיינו
 לשמוע רק הוא בעשרה להחפלל שעיקר ההמוןשחושבים



מז י ב~2 כ"ה כ"ד, ס" או"חשו"ת 1ז ינ:
 בביח עשרד שיהץ רק מקפירן אעם ולכן וברכהקרושה
 תפלה כהל' הנ"ל ברמב"ם הרי העניה ולרעתי וכו',הכנסח
 על בזה צ"ע לכן בציבור חפלה מקרי זה דגם לדריאמבואר
 מהראשונים אחד ששום במקום כך כל להחמיר סמכומה
 בפולין מקום בכל רבר עמא וכן בזה, להחמיר כתבולא

 בזה. להקפיר שלא הגר וארץוליטא

 ג-כ שנשאל ט' סי' אברהם כשומתמחזה ראיתי עתהט(
 בציבור חפלה הוי רלא לומר רצה והשואלבזה

 לא ורוב עשרה שמנה חפלת בלחש המחפללים בעשרהרק
 סי' המג"א רמרברי והשיב בציבור, חפלה להחשיבמהני
 חפלה מחשב מחפללים בששה רגם מבואר סק"רס"ט

 יחפלל לא החפללו שלא ששה אין ראם שם רכחבבציבור
 הכוונה עיקר רהא רם בקול מיר יחחיל רק בלחשהש"ץ
 מחפללים ששה יש ראם מרבריו מוכח הקרושה,משום
 וחוור בלחש חפלה הש"ץ גם דמחפלל בציבור חפלהחשיב
 ששה ביש למה כרבריו ואם הרב בש"ע כחב וכן רם,בקול

 אלא כיחידים חשיבי הרי בלחש הש"ץ מתפללשמתפללים
 שהחפללו המיעוט ומצטרפים ככולו רובו אמרינן רב"ואי
 רבעינן הכנסח בביח עשרה שיהיו רבעינן רק וכו'להרוב
 אברהם באשל  מגדים בפרי ועיין כולו, מחוך רובועכ"פ
 ט' סי' ח"ב יח~ר אמרי ובשו"ח הסימן  בסוף 1"בבסי'

 שכחב נ"ב בסי' מבוטשאטש  להגה"ק אברהםובאשל
 ממש הציבור עם חפלה הוי הש"ץ חזרח בעחרכשמתפללים

 נ"ב סי' הרמב"ם ובחשובח יעו"ש. רצייחי עשרה שישכיון
 רק בלחש תפוי יתפללו שלא במצרים שחיקןהירוע

 מלה אחריו יאמר והציבור רם בקול מיר יחחילטהש"ץ
 אינם הש"ץ ח~רח בשעח שהעם שראה מפני בלחשבמלה
 והש"ץ זה עם זה ומרברים הש"ץ לתפילח רעחםפתים
 בן הר"א בנו ובחירושי יעו"ש, לבטלה ברבה שמברךכמעט

 ימי כל מצרים ארץ בכל זה תיקון שנחפרסם כחבהרמב"ם
  אלף ובסי' ע"ט אהז סי' ח"ר הרוב"ו בתשובח ועייןחייו.
 לקהלה הנ"ל הרמב"ם חקנח שהביא אחר בוה מש"כקס"ה
 הרין בעלי כל וז"ל, הרמב"ם כחקנח להחנהג שחפצהאחח
 בבליח  הגמרא מדין כי מודים 11 חקנה המחקןוהרב

 שיתפללו לציבור ראוי הפוסקים וכל והגאוניםוירושלמי
 בכל נוהגין ובן רם בקול ואחח בלחש אחח חפילוחשחי

 ועחה וו ח"ה בו פשטה אשר ה~ה המלכוח וולחהגלילוח
 ערן מארץ הבאים פי אח ושאלחי  הגמרא לרין חורוכולם
 על )נ.ב. עיי"ש. וכו' חפילוח שחי מחפללים הם שגםואמרו
 באשכנו הריפורם חנועח בימי הנ"ל הרמב"ם רברייסור
 במח1ה ב~מנינו וגם לחש חפילח לבטל ברבריואח~ו

 וכבר עליה  וקטרגו לחש ,פלח לבטל רצוהקתסרבטיבים
 לריוא ביארנו כבר בני"ר עכ"פ  הרור(, גאתי ערםיצאו

 לפיענ"ר.ה1ראה

 בבחי להחפלל  נוהגין שאמ מה כפי מח"א ונשאלתיי(
 כאשר ר"ל מנין אחר מניןכנסיוח

 עמהם מצטרפץ החפללו שלא אנשים ששה רקמחאספים
 ומחפללים החפללו שכבר מהמנין שנשארו אנשיםארבעה

 בחורה, לקריח ג"כ יכולים אם לרין מהו החפלה סררכל
 כלומר ציבור, חובח היא הרי דבחפלה הוא הספקומקום
 ככולו הוא נמי ציבור רוב אפילו וממילא ציבור,לעשוח
 ענין שזה וברכו קרושה לומר להצטרף ובפרט לעילכמבואר

 בודאי רונקדשחי מפסוק הנלמר שמים שם קירוששל
 אבל להצטרף מחוייבים המה ואפשר להצטרף,יכולים
 כשיש היינו גרידא, הציבור חובח דזה החורהבקריאח
 שוב הקריאה מחובח נפטרו דכבר כיון למימר איכאציבור,
 להוציא דיכולים והשבחי השאלה. חוכן זה מצטרפין,אינן
 חשיב קא במגילה דבמחניחן כיון כנהוג ולקרוח חורהספר
 לפני ועוברין שמע על פורסין עשרה רבעי הנהו כלהחם

 לפני ועוברין שמע דפריסח וכיץ החורה וקריאחהחיבה
 ברוב. סגי החורה לקריאח גם בוראי ברוב גם סגיהחיבה
 שהביא קמ"ג סי' בריש הציון בשער במ"ב כדבריומצאחי
 ךש החורה קריאח שמעו כולם אם דצ"ע כחבדהחיי"א

 הפעם עוד לקרוח מוחר אם שמעו שלא אדם בניאיזה
 מחוייב יחיד כל דהחם שמע לפריסח דמי ולאבשבילם
 התורה קריאת שישמע רק החיוכ הכא אבל ברכה,באוחה
 חקנו דלא לומר ויש הציבור, כבוד מפני שיברך חקנווחז"ל
 יעו"ש, יחיד בשביל לא אבל חייבין הציבור כשכלרק

 שלא ברובן רגם לעיל( )שהבאנו הרמב"ן בשם מביאוהמ"ב
 רכיון יורה החיי"א דגפ לומר יש ובני"ר סגי, עדייןשמעו

 דהחיי"א בחורה יקראו לא מרוע החפלה סדר כלדמחפללק
 רוצים ועכשיו החפללו שכבר יחידים באנשים רקמסחפק

 דאין למימר איכא בזה החורה, קריאח אח לשמוערק
 החפלה בסרר כן ולא בשבילם, לקריאה חורה ספרלהוציא
 שלא בחורה לקרוח גם שצריכים בודאי החורה קריאחבזמן
 השלחן הערוך בשם לי אמר השואל והנה הסדר. אחלשנוח
 שלא עשרה כשיש רק בחורה לקרוח רשאין דאיןשפסק
 חמיר רק כן נהגו לא העולם אבל הקריאה. עדייןשמעו

 בחורה, כן גם קורין צירוף ידי על בציבורכשמחפללין
 שפיר דמקרי שביארנו כמו לפיע"ד נראה שאלחוובדבר
 בציבור.חפלה

 כהסימן
 רבו או אביו עם למרחץ ליכנסבענין

 להנ"לעוד

 רבו או אביו עם למרחץ ל"כנס בענין שאלחוובדבר
 פשוט דהמנהג ט"ז סעי' רמ-ב סי' ביו"דהמבואר

 כולם, אסרו שבגמרא אעפ"י למרחץ ואביו רבו עםליכנס
 אין רעחד וכיון במכנסים הולכים דעכשיו מטעםוהכל
 להקל. סמכו מה על במכנסים במרחץ לילךהמנהג

 לא ובאמח ו' סעי' כ-ג סי' נאה-ע גם מנואר נןהנה
 וידעחי במכנסים. הולכים אינם אם היחר שוםמצאנו



 י ב14 כ"ז כ"ו, כ"ה, סי' או"חשו"ת ת יבמח
 כמבואר בזה שהקפידו מעשה אנשי אנשים הרבהכי

 דכשכא מורלנא מהר"ז הגה"צ בשם בסק"ה שםבפת"ש
 כבורח משם ברח חותנו את שם ומצא למרחץ אחתפעם

 שאינן על זכות לימוד מביא הפוסקים ובאוצרמהארי.
 ירחץ דלא איתא דבגמרא משום עכשיו, בזהמקפידים
 אסרו בזה אחת ובאמבטי באמבטיא הוא רחיצה וסהםעמהם
 אחד בבית דרק שלנו במרחץ אבל הרהור, לידי לבואדיכול
 מהאי לשבת בנתיבות זה על והעיר בזה, חשש איןהם

 בן דר"ש לאפיה נפש יאיר בן פנחס דרבי דל"ג בשבתדאיתא
 לבישריה ליה אריך קא הוה בניה לבי עייליהיוחאי
 שמעון רבי של חמיו היה יאיר בן פינחס רבי והיינויעו"ש,

 החתן על הוא האיסוד דעיקד וכיון לנוש היה והוא יוחאיבן
 יאיר בן פינחס רבי היינו שחותנו וכאן ערום שחותנוהיכא
 דרבי איתא שלנו ובגמרא בזה, איסור ליכא לכן לבושהיה

 יד והגהת יוחאי בן שמעון דרבי חתניה היה יאיר בןפינחס
 ר' בדף בלק פרשת הזוהר מספר מביא יעקב העין עליוסף

 וקשה יוחאי. בן שמעון ר' של חותנו שהיה הוא שכןע"ב,
 בדבר לאיסור בגמרא המפורש בדבר היתר ללמודמאוד

 דין במקור דנ"א בפסחים חלאווה במהר"ם ועייןהמסתבר.
 במים שמכוסים כיון טבריה בחמי או דבנהר שכתבזה

 זה על מביא הפוסקים ובאוצר דבר. עמא דכן וסייםמותר,
 לבישת בענק מצינו והרי לו. יאמר קדוש בזהדבנזהר
 בש"ע להלכה כן ומובא נדה, בש"ס המבוארמכנסים
 אסור שוקיים כבתי עשויין לא דאם הנ"ל סי'ברמ"א
 שלנו מכנסים על זה נאמר שלא כתב ובפת"שללבשן,
 איכא שפיר לכן האבר למדת מיוחר כיס עושין היודבימיהם
 כתב בנדה הרשב"ץ ובחידושי חימום, ומשום הרהורמשום
 הוא וכן באמתו, שנוגעים צרים מכנסים ללבושדאסור

 שם ומביא הנ"ל, הפוסקים באוצר המובא הריטב"אבחדושי
 דגם פ"ב א' מ"ע הכהן הר"צ להרה"צ ה1כרונות מספרג"כ

 הויזן שקורין מושכות עם לילך אסור שלנובמכנסים
 יעו"ש. וכו' הבשר את שדוחק מפני )כתפיות(טרעגער
 שהרבה הגר וארץ וגליציא בפולין דבמקומותינוודכירנא
 לכן מעולם, בכתפים השתמשו לא מעשה ואנשיחסידים
 ח"ב בספרי בזה שכחבתי במה ועיין וכו', לישראל להםהנח
 ק"ג.סי'

 כרסימן
 להנ"לעוד

 ואגוזים קליות לחלק עכשיו נוהגין לא מדוע ששאלומה
 רק וש"ע וברמב"ם בגמרא שמבואר כמו פסחבליל

 אצלינו דנה נשאר, פסחים בלילי מצות חוטפין שלהמנהג
 ז"ל אדאמו"ר בבית ראיתי וכן אגוזים. לחלק המנהג היהכן

 רק ולא מבעלזא הגה"ק אדמו"ר מרן כ"ק בבית גם היהוכן
 והטיפת חתונחם זמן עד הילדים לכל גם רקלתינוקות
 גונבין שהילדים מה ואפילו אצלינו, הונהג לאהמצות

 נשתקעו מנהגים הרבה ומצינו אצלינו הונהג לאהאפיקומן
 מנהגים ובפרט הוא תורה ישראל מנהגי אבל טעםבלי

 בגמרא.שנזכרו
 חופ"ק ליעבעס אאזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 כזסימן
 ומהתם להתם מהכא הבאים ישיבה בניבענין
 גליות של שני טוב ביום יתנהגו איךלהכא

 הרב לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 נעלה מאוד וו"ח טהורה וי"א בתורההמופלג

 שליט"א צימרמן מאיר שמואלמו"ה

 יע"א.בוואשינגטון

 קצוב לזמן לכאן הבאים ישראל ארץ בבני שאלתובדבר
 איך ישראל לארץ לחז~ר ודעתם לשנתיים אולשנה

 מארץ כבחורים גם וכן גליות, של שני טוב ביוםינהגו
 רק לחזור, ודעתם קצוב לזמן ללמוד לכאן שבאוישראל
 בחוץ נשארים להתחהן שידוך להם מזדמן כאשרלפעמים
 ודעתם ישראל לאר.ן שעלו לארץ חו.ן בבני גם וכןלארץ,

 באים במשפחהם שמחה איזד יש כאשר רק שמהלהשתקע
 על נשארים ולפעמים בשמחתם, להשתתף לארץ לחוץהנה

 בבחורים וכן שני, טוב ביום יתנהגו איך ומועדיםהחגים
 רק לחזור ודעתם דשם בהישיבות ללמוד ישראל לארץשעלו
 לארץ לחוץ לחזור שלא דעתם ישראל בארץ מתחתניםאם
 שיתבארו שונים חילוקים ועוד שני, טוב ביום ינהגואיך
 התשובד.בתוך

 :תשובה

 בוד נשאלתי פעמים ודרבה עתד שכיחא הזו השאלהא(
 ויש להכא, ומהתם להתם מןכאמהבאים

 רנ"א פסחים במשנה זה דין במקור זה בדין שוניםחילוקים

 או עושין שאין למקום שעושין ממקום ההולך ד' פרקבריש

 מקום חומרי עליו נוהנין שעושין למק~ם עושין שאיןממקום
 מפני ישנה ואל לשם, שהלך מקום וחומרי משםשיצא

 נחלקו להלן הגמרא וסוגיית 11 משנה ובפירושהמחלוקת,
 חלב אכל חנה בר בר דרבה התם איתא דבגמראהראשונים,
 הונא דרב בריה ורבה סבא עוירא רב לגביה עולדאייתרא
 הא ליה לית חנה בך בר ורבה בגמרא ומקשה וכו'כסייה

 המקום וחומרי משם שיצא המקום חומרי עליו נותניןדתנן

 ומארץ לבבל מבבל מילי הני אביי ומתרץ לשם,שהלך
 אבל ישראל לארץ מבבל נמי אי ישראל, לארץישראל

 ורב וכו', להו כייפינן דאנן כיון לא לכבל ישראלמארץ

 מילי הני לבבל ישראל מארץ תימא אפילו התם מתרץאשי
 הוה, לחזור דעתו חנה בר בר ורבה לחזור דעתו דאיןהיכא

 אכל זירא דרבי האי גבי די"ח חולין בש"ס איחא זהוכעין
 זירא לרבי ליה לית וכי התם ופריך ושמואל, דרבמוגרמת
 ורב אביי ומתרץ משם, שיצא המקום חומרי עליודנוחנק

 ונחלקו עבדינן, ד"ה בתוס' עיי"ש בפסחים כדמתרציאשי
 אחד מצד והר"ן והרא"ש והתוס' הסוגיא בפירושהראשונים

 זו, בסוגיא להם אחרת דרך הורמב"ן ודמלחמוחוהרמב"ם

 בביאור האריך תכ"ד סי' או"ח בשו"ת נזר האבניוהגאון
 לדינא.  מזה וןיוצאהשיטוה
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 ובניו אשתו עם בכאן הוא דאם הרדב"ז דברי וידועב(

 טוב יום ולשמור לנהוג צריך לחוור דעתואפילו
 בסי' המג"א עליו רמז וכן מביאו תפ"ח סי' ובפר"חשני,
 ע"ג סי' בתעעבה הנ"ל הרדב"ז כתב חדש דבר ועודתצ"ו,
 שהביא וכו' להרדב"ז וראיתי וז"ל הנ"ל בפר"חהמובא
 נוהג אינו לעולם משם שיצא מקום דקולי בו הכלבשם
 לחזור שדעתו פי על ואף מיד, לחוור רעתו אין אםאותם
 זמן כל נוהג משם שיצא המקום חומרי אבל זמןלאחר
 זו שיטה ולפי בזה, ז"ל הרב והסכים לעולם, לחזורשדעתו
 נהג ולפיכך הוה, מיד לחזור דעתו דאייתרא דאכלרבה
 דעתו היה לא מוגרמת דאכל זירא ור' ובצינעא מקומוכקולי
 וכל זמן, לאחד לחזור בדעחו מתוקמא ומתניתן כלללחזור
 לירושלים שעולים או סחורה לקנות או למכור שבאמי

 וליתן לישא הבאיס אבל מיד, לחזור דעתו נקראולזיהר"א
 פי על אף תורה ללמוד או מלאכתן לעשות אוולהרוויח

 ואם זמן, לאחר לחזור דעחו נקרא משם דירתם עקרושלא
 ולהתיישב לחזור שדעתו אעפ"י ובניו ואשתו דירתועוקר
 כמצרים, שנתיישכ כיון לחזור דעתו נקרא לא ישראלכארץ
 הפוסקים מן שאתד שמאתר אומר ואני הפר"ת כתכ זהועל

 ואדמפליג עליו לסמוך שאין זה ביארו לא ז"להמפורסמים
 בר ררבה בעובדא לחוור דעתו לאין לחזור דעתו ביןבגמרא

 ולמימר גופא לחזור בדעתו לאפלוגי ליה הוה טפי חנהבר
 דעתו חנה בר בר ורבה זמן, לאחר לחוור כשדעתודמתניתין
 בין שמחלק בזה עליו והשיג שהאריך יעו"ש מידלחזור
 מודינא דינא דבהאי ומסיק זמן, לאחר או מיד לחוורדעתו
 כדי למקום לילך ובניו ואשתו דירתו שעוקר דמי ודאיליה
 במקומו ולהתיישב לחזור שדעתו אף ולהדויח וליתןלישא

 כיון דמילתא דסתמא לחזור דעתו מקרי לאהראשון
 באותו מרווחת פרנסתו שמוצא כל ביחיה לאינשידעקרינהו

 להוליכן עקרן אם זולתי משם זו אינו לשם שהלךמקום
 או רח"ל ממגפה להבריחן או ישראל ארץ שללזיהרא
 גוונא דבכל ברור הדבר שאז בה, כיוצא אחרת סיבהמחמת
 בדבריו. יעו"ש מיקרי לחוורדעתו

 כ"ז אות תכ"ד סי' או"ח נזר אנני נשו"ת וראיתיג(
 המאור ובעל התוס' שיטת דלפישכתב

 דעתו לאין לחזור דעתו בין מחלק אינו ראביי הנ"לבפסחים
 מדינא משם שיצא מקום חומרי עליו נותנין ולעולםלחוור
 דלעולם ומוכח ןמחלוקת מפני רק לשם שהלך מקוםוחומרי
 דככא מתניתין לאביי ליה לית וכי משם שיצא כעירנתשכ
 עשר שנים העיר כאנשי ויהיה בעיר יהא כמה ז' דףבתדא
 דלהחשב הוא דאורייחא דדינא בגמרא שם ומוכחחודש,
 ולהחשב יום שלשים שם ישב אם השיעור העירכיושבי
 אלא חודש עשר שנים שם עמהם שישב בעי העירמאנשי
 דדינו שם נשתקע כבר דאם בזה מודה אביי דאףודאי
 רק שעושין ממקום הולך זה נקרא ולא לגמרי העירכאנשי
 לחזור דעתו אין דאפילו לאביי ס"ל בזה לשם שבאבשעה
 להשחקע דבדעתו סובר אשי ורב משם, שיצא כמקוםדינו
 מקום דחומרת דס"ל הרמב"ם לשיטת אפילו ולפי"זסגי,
 מקום מכל להוור דעתו כשאין אפילו עליו רוכץ משםשיצא
 שהלך מקום שם מיניה פקע כבר חודש עשר שניםלאחר

 באין דאפילו דס"ל והר"ן הרמב"ן לדעת מכש"כמשם,
 שהלך המקום מיניה פקע לתחום חוץ שיצא כל לחזורדעתו
 חודש עשר שנים החדש במקום כבר שגר היכא אבללשם
 מנהגיה ככל לנהוג ומחוייב לגמרי העיר כאנשי הואהרי

 דבן לדינא לפי"ז ויוצא לתחום, חוץ ביצא אפילולחומרא
 חודש עשר שנים שם והיה ישראל לארץ שעלה לארץחוץ
 כשדעתו ישראל ארץ כבן דינו לארץ לחוץ הלך כךואחר
 אסור אבל חול של ומתפלל בתפילין מחוייב ממילאלחוור,
 לארץ לחוץ הבא ישראל ארץ בן כדץ מלאכהבעשיית
 לארץ חוץ בבני הרבה שכיח זה ודין לחזור,ודעתו

 לארץ לחוץ המה באים ולפעמים ישראל בארץשהשתקעו
 טוב ביום כאן ומתעכבים לסחורה או משפחתם שללשמחה
 הם הרי חודש עשר שנים ישראל בארץ היו שכברואחרי
 ישראל. ארץכבני

 דאמאי ז"ל נזר האבני הגאון דברי על לי וקשהד(
 הא על אשי דרב בתירוצא בגמראאמרינן

 חלב אכל לןכי ישדאל לארץ לחוור דעחו חנה בר ברדרבך
 עשר שנים קודם להזור דעתו אם כין מהלק ולאדאייתרא
 בסי' חדש הפרי הקשה זה וכעין יב"ח, לאחר אוחודש
 בין משם המקום בקולי שמחלק הדדב"ו על הנ"לתס"ח
 בגמרא כן מחלק לא אמאי זמן לאחר או מיר לחזורדעתו

 על הגאונים באוצר וראיתי בספרים ובינותי לעיל,כמבואר
 לאחר או חודש עשר שנים קודם בין לחלק כן שכתבפסחים
 כיון נזר האבני והגאון הנ"ל, ד"ו ב"ב בש"ס ויסודםיב"ח
 דבני שם כתב הנ"ל הגאונים ובאוצר הגאונים לדבריבדבריו
 לא עוד אם בה ודרו ישראל בארץ נשים שנשאואפריקה

 טובים ימים שני לשמור חייבין חחיש עשר שניםשהו
 ואילך מכאן חודש עשר שנים שהו ואם וכו' מקומןכמנהג
 שתוורין עד ירושלים כאנשי נוהגים לתזור שדעתואעפ"י
 מבבל אבל ישראל לארץ מאפריקה מילי והנילמקומן,
 אעפ"י לחזור דעתו אם ישיבות שתי שם שיש ישראללארץ
 דעחו אין אם שתיהן כחומרי עושה הרבה שניםששהה
 יעו"ש, להחמיר ובין להקל בין ישראל כארץ עושהלחוור
 בש"ס אביי דמחרץ כהאי כלל ס"ל לא דהגאוניםונראה
 את בבבל דאכל חנה בר בר דרבה הא על רנ"אפסחים
 שיצא המקום חומרי עליו דנותנין דתנן הא דאייחראהחלב
 ומתרץ אוכלין, אין ובבבל לשם שהלך המקום וחומרימשם
 אי ישדאל, לאדץ ישדאל ומארץ לבבל מבבל מילי הניאביי
 כיון לא לככל ישראל מארץ אכל ישדאל לארץ מככלנמי
 האי על די"ח חולין בש"ס אביי משני וכן להו, כייפינןדאנן

 ושמואל דרב מוגרמת אכל וירא רבי סליק דכי התםדאיתא
 שיצא המקום חומרי עליו דנותנין מתניתן מהך התםופריך
 כייפינן דאנן כיון ישראל לארץ דמבבל אביי ומתרץמשם,
 קודם אפילו אפריקה בני אביי ולדברי כוותיהו, עבדינןלהו
 יום לנהוג צריכין ואין ישראל ארץ כבני להיות חייביןיב"ח
 כמו לחוור שלא דעתן אם ובפרט גליות, של שניטוב

 בסיפא דהרי לחזור דעתן בשאין דמיירי מדבריהםשנראה
 כאנשי נוהגים לחזור שדעתו אעפ"י יב"ח דבשהוכתבו

 מוכח וכן לחוור, דעתן באין מיירי דברישא מוכחירושלים,
 דעתו אין אם ישראל לארץ דמבבל להלן שכתבו ממהגם
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 :תשובה

 כנגר רתפילות דכ"ו ברכות בש"ס לוי בן יהחמע לרביהנה
 מהלכות בפ"א הרמב"ם כתב וכן תקנוםתמידין

 יוסי לרבי אפילו בגמרא דמסקנה ואליבא ה' הלכהתפילה
 אסמכינהו מ"מ תקנום אבות רתפילות דס"ל חנינאברבי
 צריך ולכן הקרבן, במקום דתפילה וכית אקרבנותרבנן
 צ"ח בסי' הטור שכתב כמו הקרבן רוגמת שתהאליזהר
 )הושע שפתינו פרים ונשלמה רכתיב קרבן במקוםדתפילה
 עבורה יש וכי י"א( )דברים לבבכם בכל ולעבדו וכתיבי"ד(
 תפילה, זו אומר הוי בלב שהיא עבודה היא איזו אלאבלב
 בה יערב ולא בכוונה הקרבן דוגמת שתהא ליזהר צריךולכך

 ומעומר בקרשים שפוסלת מחשבה כמו אחרתמחשבה
 ה'( י"ח )רברים לשרת לעמוד דכתיב דעבודהרומיא

 השוואת והנה וכו'. עבודה בשעת ככהנים רגליםוהשוואת
 זה אצל זה רגליו ויכוין צ"ה סי' בריש הטור כתבהרגלים
 כונין, רגל ורגליהן ומתרגמינן ישרה, רגל ורגליהםרכתיב
 בתפילה שעומר זה הירושלמי בשם הטור הביא כךואחר
 כמלאכי אמר הר סימון ור' לוי ר' רגליו להשוותצריך
 רכתיב ככהנים אמר וחר ישרה רגל ורגליהם דכתיבהשרת
 הולכים הכהנים שהיו כ"ג( כ' )שמות במעלות תעלהולא
 ר' אמר ר"י בברכות איתא רידן ובש"ס אגודל, בצדעקב

 את שיכוין צריך המתפלל יעקב בן אליעזר ר' בשםיוסי
 נראים ורגליהם ופירש"י מ~רה, רגל ורגליהם שנאמררגליו
 זה אותם לחבר צריך כלומד יונה ה"ר כתב אכן אחת,כרגל
 והב"ח הב"י ומרן אחר, אלא אינם כאילו בכיון זהאצל

 רבש"ס כיון הירושלמי רברי הביא למה הטור ברברינרחקו

 רלר' דכיון לומר רצה והב"ח רכמלאכים, בהריא איתארירן

 לחזור צריך רגליו כיק רבלא משמע בגמרא חנינא ב"ריוסי
 בריעבר לכן בזה פליגי רבירושלמי הטור כתב לכןולהתפלל,

 רבר כתב הגהות ובחירושי ולהתפלל. לחזור צריךאין
 היו העבודה בשעת הכהנים רגם אמת רשניהםהמסתבר
 גודל, בצר עקב הולכים היו הילוך בעת רק רגליהם,משווים

 מזה חזינן עכ"פ בזה מש"כ סק"א צ"ח בסי' בטו"זועיין
 הקרשים עבורת דוגמת הוא התפלה בשעת הארםדהנהגת
 רכל רכ"ג זבחים בש"ס כדאיתא פסול בישיבהועבודה
 לשרת, לעמור שנאמר פסול מיושב רמן שקיבלהזבחים

 לשרת, העומר הכהן רוגמת דהוא לומר יש ציבורובשליח

 מום בעל שכן ומכל בישיבה דפסול לומר מקום ישולכן
 בטעם שפיר למימר איכא ולכן עבודה, מחלל הרירבכהונה
 והחינוך התיבה. לפני לירר מומים לבעלי האוסריםהפוסקים
 שרוב לפי לעבודה פסול מום רבעל הטעם כתב ער"הבמצוה
 עושיהן חשיבות לפי רואיהן לב אל רצויות אדם בניפעולות

 ח, ימצא נמעשיו וטוב במדאהו חשוב האדם בהיותכי
 ההיפך יהיה ואם רואיו כל בעיני יעשה אשר בכל טובושכל
 במתק עיי"ש רואיו לב אל כך כל פעולותיו יאותו לאוכו'

לשונו.

 רל"ג השנה ראש בש"ס גמליאל כרבן קיי"ל דאנןדאע"ג
 מוציא ציבור השליח הכפורים ויום השנהדבראש

 ח' בפרק הרמב"ם שכתב כמו בעצמו שבקי מיאפילו

 כתב שם ובטור תקצ"א, סי' בש"ע הוא וכן תפלהמהלכות

 סוף וער מתחילה הברכות כל ציבור מהשליח לשמועדצריך
 כתפלת לצאת שירצה מי כי היחידים שיתפללו מוטבלכן

 ואם ציבור השליח שאומר מה כל לכוין צריך ציבורהשליח
 קיי"ל ואנן יצא, לא לה כיון שלא אחת מלה אפילוחסר
 מוציא צבור השליח שאין שם הטור שהביא העיטורכבעל
 שיוכל בקי אינו שכיח לא עכשיו ולכן בקי, שאינו אתרק

 בלשון שיבין צריך בקי רהשאינו כיון ציבור מהשליחלצאת
 בסי' המג"א שכתב כמו יוצא אינו כן לא ראםהקורש

 הפסק והוי הפיוטים אומר ציבור רהשליח כיון וגםקכ"ר,
 בסי' אברהם המגן שכתב כמו בתפילתו לצאת אפשראי

 דעל כיון בפיוטים מפסיקים למה הבנתי לא ומעולםתקצ"א,
 בקיאים. שאינם את להוציא אפשך אי והידי

 בזה דעמר תקצ"א בסי' למטה באלף מצאתי כךדאחר
 ורוב מחזורים רשכיחי הוה רבזמן ראפשרוכתב

 לכוון אף מרע חסרי הם בקיאים שאינן ואותם הםבקיאים
 לבטל זה בשביל חששו לא לכן ציבור להשליח במלהמלה

 רק אדם לשום מוציא אינו ציבור השליח זה ולפיהפיוטים,
 ואעפ"י התפלה, יהזור ציבור ששליה הו"ל תקנת היהכן

 ראינו וכיון עומרת במקומה התקנה מ"מ הטעםשבטל
 הכהן רוגמת עור אינו לכן בתפילתו ארם לשוםמוציא
 פוסל אינו וממילא ררחמנא, שלוחי שהם לשרתהעומר
 ירו ועל ציבור שליח ששמו כיון רק מומו ע-יתפילתו
 מצינו והרי אחריו, עונין הציבור וכל וקדיש קדושהאומרים
 לימים ובפרט ציבור שליח במינוי וגררים תנאים כמהבש"ע

 שירקרקו א' בסעי' ברמ"א תקפ"א בסי' עייןהנוראים,
 טובים ובמעשים בתורה וגרול הגון צבור שליח אחרלחזור
 נשוי להיות שצריך והטעם אשה, נשוי ושיהא שלשיםובן

 גרול כהן רוגמת להיות רצריך משום מנהגים בהגהתמבואר
 יעקב שבות בעל והגאון ביתו. ובער בערו וכפר ביהרכתיב

 ציבור שליח להיות אוסר כ"ט סי' ראשון בחלקבתשובה

 רבנים מאה היתר פי על אחרת ונשא נשטית שאשתולמי
 יוסף בברכי ועיין גדול, בכהן דפוסל בתים שתי לו רישכיון
 אחר במקום כתבתי ואני עליו, שהשיג מזה תקפ"אסי'

 אשתו שנשתטה גדול בכהן הרין יהיה דמה בזהלהעיר

 שתי מקרי זה אם אחרת אשה לישא עליו מצוהרבוראי
 רכתיב מה וגם לאישות, לו ראויה אינה שהיא כיוןנשים
 כפרה בת לאו שוטה הרי אשתו זו ביתו ובער בערווכפר
 מהרורא בספרו תאומים מהר"א להגאון מצאתי וכההיא,
 הכל דל"ו נררים מש"ס והביא בזה שכתב ס' סי'תנינא
 מכפרים אינן הקרבנות רכל הד"ן שכתב וכמו דעתצריכים

 וכפרה. תשובה ליכא דעת בלא ממילא השבים עלרק
 כל להוציא לכוין ציבור השליח רצריך איתא הנ"לוברמ"א
 הכהן רוגמת הנהו ציבור ששליח מוה מזכח נתפילתו,אדם

 בשם שהביא אפרים במטה ועיין ר', בשם לשרתהעומד
 המשיח הכהן אם הפסוק על ויקרא פרשת הקרושהזהר
 לאינון ווי חטאה ביה דאשתכח ציבור שליח ראיחטא

 סעי' תרכ"ה בסי' מזה עור ועיע יעו"ש, עלוהורסמיכין

כ"ו.

 שיקובל שמתפלל ציבור השליח בתפילת כן גםדכוצינו
 כופר למשלחי ולהמציא שולחיו ועל עליותפילתו
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 תפילות כמה ועוד המוניך, מקהלות שלחוני ולחלותךומחיל
 הציבור צריך ולפיכך הציבור, על מתפלל ציבוךשהשליח
 המעלות כל עם ס~ם המורם איש ציבור בשליחלדקדק
 לפיע"ד עיון צריך ולפי"1 כ1ה. למצוא אפשר אםומידות
 המהך"ם בשם שהביא דחולין קמא בפרק המהרש"לשיטת
 להשתמש הקב"ה דדרך ציבור שליח להיות ראוי מוםדבעל
 והרי נ"ג סי' באו"ח הב"ח גם כתב וכן שבורים,בכלים
 כמו מסתברא ולכן לעבודה פסול מום בעל דכהןחזינן
 פי ועל המדר"ם על דפליג סק"ח נ"ג בסי' המג"אשכתב
 שבורים בכלים משתמש דהקב"ה דהא הקדוש בזהךמש"כ
 פגום הוא מום לו שיש מי אבל רוח ושפל דכאהיינו

 שליח גם ולכן לעבודה פסול מום בעל כהן ולכןעיי"ש,
 נא הקריבהו משום ועוד המג"א וסיים הוא, כןציבור
 א'(. )מלאכילפהתך

 י"ד סעי' נ"ג בסי' המבואר דסומא מהא כת"ר שכתבוכזה
 זה על עמד כבר למומו חייש ולא התיבה לפנידיורד

 בין לחלק דיש ומתרץ כת"ר גם שהביא ה' סי' ציוןבבנין
 כן כדכתב דשרי לפעמים אקראי ובין קבוע צבורשליח
 מלשון כן והוכיח ברונא מהר"י שו"ת בשפ רבההאליה
 נקיט ולא התיבה לפני יורד דסומא דכתב הנ"להשו"ע
 שליח להיות שראוי זה בסי' מקומות בשאר כמוהלשון
 לבעל שרי התיבה לפני באקראי לירד רדוקא משמעציבור
 בקביעות צבור שליח להיות לא אבל לסומא גם וכןמום

 פסול מום דבעל נימא דאי בתידוצו לפיע"ד וצ"עיעו"ש.
 הרי לפחתך נא הקדיבהו משופ או הקדשים דעבודתרומיא
 מחלל מום בעל קדשים גבי דהרי לאסור יש באקראיאפילו
 דכ"ד מגילה בגמרא דאיתא מהאי כת"ר ומש"כעבודה,
 לציבור פגם דהוי ופירש"י התיבה, לפני יורד אינודפוהח
 גבי ולכן הציבור לכבוד המקום כבוד בין לחלק כת"רורצה
 והיכא ידד לא באקראי אפילו הציבור לכבוד דנוגעפוחח
 לפחתך, נא דהקריבהו מום בבעל דהיינו המקום לכבודרנוגע
 ולא לי נהירא לא זה לירד, לו מותר באקראי עכ"פב1ה
 עולם שמלא מכבודו יותר גדול הציבור דכבוד להיאמרניתן

 כבוד הוא הציבור כבוד הרי דמילתא לקושטא אךכביכול,
 רוצים דהציבור היכא דאפילו מבואר הכי ומשופשמים
 כבוד הוא הציבור כבוד כי רשאים אינם כבודם עללמחול
 להתפלל ישיוח הקב"ה את לכבד הוא הציבור וכבודשמים
 המלך. לפני לעמוד הראוי הגון אישלפניו

 מומין בעלי בענין מאוד החמיר קע"ו סי' יאידדבחוות
 ואעפ"י רע מום כל כמו קשים ביטוייןוכחב

 וכהן קרבן במקום דחפילה כיון לומר כוונתו ראיןשכחב
 ליה חשיב לא למה כן דאם מום בלא שיהיה צריךהעובד
 ואעפי"כ דתעניח, שני בפרק ציבור דשליח ומידותבמעלוח
 אודוח לרמ"ח ודמוח כסא המה איברים שרמ"ח רידועכחב

 כהאי כל כן ואם שבנשמה, רוחניים אברים ורמ"חהעליונים
 מה חוש בהפקד כחבו והפילוסופים פגום הכסא הריגוונא
 ואפילו למצוה הכבוד העדר בזה ויש וכו', מה מושכליפקד
 ומש"כ ב1ה(. שהאריך יעו"ש לפחחך נא הקריבהובנגלה
 שמעתי אני גם בישיבה שהחפללו וצדיקים גדוליםבשם

 ימיהם כל שהחפללו כיון ראיה אין מגדולים אבל כןוראיחי

 לשמים. כבוד וממילא להציבור, כבוד ו1הו ציבורכשלוחי
 כוח תשוח מחמח רק מומים בעלי היו לא שהגדוליםובפרט
 אבל עומדים, היו וקרושה קדיש ובאמירח 1קנחםלעח

 את להתפלל מום לבעל ולהתיר לומר קשה פשוטיםבאנשים
 שבעוה"ר בזמנינו ובפרט בישיבה, והקרישים הקדושוחכל

 מהם הכנסת הביח השנה וכל נוראים בימים להתפללהבאים
 ציבור שהשליח בראותם עליהם יעשה רושם ואי1הולהלאה
 למנותו אין לפיע"ר לכן בעמידה, העם וכל בישיבהמתפלל

 ולמנות כסף ברצי לרצותו וצריכים ציבור לשליחלכתחילה
 תפילות בחוך חפילחם ישמע חפילה והשומע אחר הגוןאיש
 טובה. וחתימה ולכתיבה ישראלכלל

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 כטסיכהן

 אם במקומו שלא עננו ואמר הש"ץבטעה
 מעבבהסרר

 מכובדי לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 מו"ה מו"מ בתורה ומופלג החריףהרב

 יע"א. י. נ. בברוקליןהריא"ט

 הש"'ן טעה בטבת בעשרה התענית ביום שאלתובדבר
 הרב ופסק לסלוח המרבה חנון אחר עננוואמר

 אינו דהסדר לרופא גואל בין עננו ולומר לחזור צריךשאין
 דבדי והביא אתר על זו הוראה על פקפק וכח"רמעכב
 פעם עננו ולומר לח1וך שצריך שפסק קי"ט בסי'המג"א
 מעיקרא דנתקן מעכב דהסדר ישראל גואל אחרשניח
 במחילת אבל דעובדא גופא הוא 1ה לרופא, גואל ביןלאמרו
 את לבייש כהוגן עשה לא כי מאוד המעשה עלי רעכבודו
 דרך זה אין כי ועדה קהל כל בפני ראחרא המראהרב

 ולדעתי שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי ררכיה שכלהחורה
 ומה עמו, היה שהצדק ולומר כרכים לפייסו כת"רצריך
 שיש דבמקום אחר על להגיב מחוייב שהיה כת"רשאמר
 מה ואדרבה גמור טעוח 1ה לרב כבוד חולקים אין הר'חילול
 שמורידין דבמקום דידוע השי"ח לחילול נוגע כת"רשעשה
 המרא של האבטוריטט אח ומשפילים המקומי הרבכבוד

 כל על השפעה שום לו אין כי הפקר הכל נעשה ב1הדאתרא
 יותר התורה כבוד וירידת חילול לך ואין בהקהילההנעשה
 וגורם ברבים, חבירו פני הלבנח איסורים, לכמה ונוגעמזה

 בספר ועיין פרנסחו, וקיפוח גדולה במידה בישאללישנא
 מהיום לכן ב1ה, עשה איסורים כמה ויראה הלשוןשמירח
 5,ה עווח אשר אח ויתקן לפייסו וישחדל ב1ה י1הרוהלאה
 המג"א רבינו שפסק מה הענין ובעצם עון. יכפר דחוםוהוא
 ופסק המג"א על חולק במ"ב המובא גבורים המגן הנההנ"ל
 מפקפק כן גם שם והפרמ"ג עננו, ולומר לח1ור צריךדאין
 המג"א. דבריעל
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 דלכאורה להמעיין מאוד קשה המג"א שיטתלפיע"ד
 וברכות תפילוח שתקנו הגרולה כנסחהאנשי

 ועשרים מאה תנא במתניחא די"ז מגילה בש"סכראמרינן
 על בדכות עשרה שמנה תיקנו נביאים כמה ובהםזקנים
 שאומרים מנין התם כראיחא במקרא סמך ומצאוהסדר
 מצאו הסרר על וגם וכו' אלים בני לר' הבו שנאמדאבות
 את והקרישו שנאמר קרושה אחד בינה לומר ראו ומהסמך
 וחשובה בינה רוח חועי וירעו ליה וסמיך וגו' יעקבקרוש
 בגמרא ומקשה לו, ורפא ושב יבין ולבבו דכחיב בינדאחר
 אל וישוב רכחיב ס"ד לא רחשובה בחרה רפואה לימאהכי
 ומה תו ומקשה לסלוח, ירבה כי אלקינו ואל וירחמהוד'

 ראו ומה תו ומקשה וכו', אהא סמיך אהא רסמכחחזית
 ליגאל שעחירין מתוך רבא ומחרץ בשביעית, גאולהלומד

 בגמרא, להלן יעו"ש בשביעית קבעוה לפיכךבשביעית
 עשרה שמנה הני ראמוראי פלוגתא איחא רמ"חובברכות

 ח"י כנגר נחמני בר שמואל דר' בריה הלל ר' אמר מיכנגד
 אזכרות ח"י כנגד אמר יוסף ורב רור שאמראזכדוח

 שמנד כנגר אמר ריב"ל בשם תנחום ורב שמע,שבקריאת
 איתא ויצא פרשת רבה ובמדדש שבשררה, חוליותעשדה
 שמנה חקנו בתורה האבות שנזכרים פעמים י"חדכנגר
 ברכות.עשרה

 לומר צריך הברכות שתקנו הגרולה כנסת דאנשידנראה
 ברכה בכל ואותיות תיבות כמה הנוסחשסררו

 עשה מצות רמ"ח כנגד תיבוח תדי"ג יש יחר ובכולםוברכה
 ונמהרי"ל, ויטדי במחזוד כמנואר תעשה לא מצותושס"ה
 סי' הלקט בשבלי מובא במדרשות מצינו הברכות עצםאבל
 כבר המלאכים ברכו הללו שהברכות יעו"ש מ' ובסי'ל"ו

 רועים ובז' האבות אצל שונוח במאורעוח שוניםבזמנים
 המלאכים פתחו כשדים מאור אאע"ה כשניצלוהשבטים,

 גבי על יצחק כשנעקר אברהם, מגן ד' אתה ברוךואמרו
 מלאכי פתחו והחייהו, תחיה של טל הקב"ה הביאהמזבח
 יעקב כשבא המחים, מחיה ר' אתה ברוך ואמדוהשרת
 פתחו בתפילה הקב"ה של שמו והקדיש השמים לשעראבינו
 וכשבא הקדוש, הא-ל ר' אתה ברוך ואמרו השרתמלאכי
 נא לשון נשבעים יודע אם נדקו יוסף את להמליךפדעה
 ד' אתה ברוך ואמרו השרת מלאכי פתחו ולמדו,גבריאל

 בלהה מעשה על תשובה ראובן שעשה כיק הדעת,חונן
 ואל ראובן יחי ואמד חשובתו, וקיבל הקב"ה לונתרצה
 יהודה בתשובת הרוצה ד' אתה ברוך המלאכים ברכוימות

 חנון המלאכים ברכו לבו בכל לר' הודה תמרבמעשה
 פתחו אחכם וגאלתי למשה ד' שאמר בשעה לסלוחהמרבה
 הקב"ה לו כששלח ישראל, גואל ואמרו השרתמלאכי
 ואמרו השרת מלאכי פתחו לרפאותו ע"ה לא"אלגבריאל
 ומצא יצחק כשזרע "2ראל, עמו חולי רופא ד' אתהברוך
 יעקב כשבא השנים, מברך השרח מלאכי ברכו שעריםמאה
 ישראל, עמו נדחי מקבץ השרת מלאכי ברכו ליוסף בניועם

 ברכו המשפטים ואלה לישראל רבינו משה שאמרבשעה
 כשטבעו ומשפט, צדקה אוהב מלך ד אתה ברוךהמלאכים
 ומכניע אויבים שובר המלאכים ברכו סוף ביםהמצרים

 ברכו עיניך על ירו ישית ויוסף ליעקב הקב"ה כשאמרזרים,
 אח שלמה כשבנה לצדיקים, ומבטח משען השרחמלאכי
 סוף ים את כשעבדו ירושלים, בונה המלאכים ברכוהמקרש
 כשזעקו ישועה, קרן מצמיח ה' אתה ברוך המלאכיםברכו
 תפילה, שומע המלאכים ברכו צעקחם שמע והקב"הישראל
 המלאכים פתחו שכינה ויררה המשכן את ישראלכשבנו
 הארון אח שלמה כשהכניס לציון, שכינתו המחזירוברכו
 כשנכנסו להודוח, נאה ולך שמך הטוב המלאכיםברכו
 עושה ד' אתד בדוך השרת מלאכי אמדו לאדץישדאל
השלום.

 ברכו כבר ברכוח עשרה השמנה דכל מבוארהרי
 הנוסח ונסחו הסרר סררו התפילות ומסדריהמלאכים

 החורה סודוח פי ועל תנ"ך פסוקי פי על התיבותלמנין
 ואוח אות כל נתייסר כי בזה ויריעה והשגה עסק לנושאק
 כסדר שלא המה הברכות של הסדד וגם עלאין. רזין פיעל

 ברכח דהרי המאורעות סרר כפי המלאכים שברכודברכות
 וכן ומשפט, צרקה אוהב מלך קודם ברכו אויביםשובר
 דבנין שמך הטוב ברכח קודם ברכו השלום עושהברכת
 מצרים ליציאת שנה מאות וארבע בשמונים היההבית
 ברכה ולהסמיך הברכות סדר לסרר ראו הגרולה ננסתואנשי

 טעם בגמרא כמבואר המקראוח סרר פי עללחברתה
 אחר שייכה רפאינו ברכת הרי שם המבואר ולפיסמיכחן,
 לכל הסולח כחיב רבקרא נא ראה קודם לסלוח המרבהחנון

 כיון רק רפואה סליחה בחר חחלואיכי לכל הרופאעוניכי
 שביעית בברכה גאולה ברכת שייכה לכן בשביעיתדגאולה
 ברכה עננו אמר כבר אם זה ומפני בשביעית,וקבעוה
 מה שמיניח ברכה חהיה נא וראה נא ראה קודםשביעית
 גואל בין הפעם עוד עננו נא ראה אחר יאמר אם בזהיתקן
 היתה ראה ברכת סוף כל סוף נא, ראה ברכת לעניןלרופא

 זכבר עננו לומר שכח דאם לעיל דאסדינן ומהבשמיניח,
 יחוור דאם מטעם היינו חוזר דאינו רפאינו ברכחאמר
 דעננו נימא דאם והיינו רפאינו, הפעם עוד לומריצטרך
 גואל בין עננו לומר שצריך כיון א"כ מעכב סדרו גםמעכב
 בין עננו יהיה למען רפאינו הפעם עוד לומר יצטרךלרופא
 די"ג. חענית בש"ס כמבואר לרופא,גואל

 גואל נין עננו שאומרים הטעם כתנ תקס"ו סי'ובב"י
 ד' יענך ליה וסמוך וגואלי צורי ד' דכחיבלרופא

 שכתב סק"ב קי"ט בסי' יעקב בישועות ועיין צרה,ביום
 הא-ל דלאחר הראשונות דשלש כיון פשוט הטעם לורנראה
 בינה דאחר בגמרא כמבואר סמוכין להיות צריכיםהקדוש
 וישוב סליחה זה ואחר וגו' ושב יבין ולבבו דכחיבתשובה

 שהיה ראף רחזינן וכיון לסלוח, ירבה כי אלקינו ואל ד'אל
 עוניכי לכל הסולח הכתוב סדר כפי רפואה כאן לקבועראוי
 חז"ל רצו ולא בשביעית שתהא גאולה כאן קבעו מ"מוגו',
 והיינו עננו, ברכת חקנו זה אחר ותיכף גאולהלאחר

 חוזר אינו נא ראה קורם עננו אמר כבר אם אבללכתחילה
 לא מאילו גרע לא הסדר על עננו אמר שלא דמצדכיון
 לה אין באמת נא ראה וברכת חוזר, שאינו עננו כלוםאמר
 וכאן בשביעיח, גאולה מטעם רק סליחה ברכח עםהמשך
 שכחבו ול"ר ברכות בתוס' ועיין בשמינית, אמרהכבר
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 בכל הקבועות בברכות רק חחר אעו בסרר חסרץדבשביל

 שיך לא התעמת בעם רק אותה אומרים שאק זה אבלעם
 רבשבל לומר אפשר רהאיך פשוט ולכן מעכב, רסרראלומר
 לצורה שלא ברכות ךאמר יחהר במקומה שלא עמושאמר
 צריך דאץ לרעא וסים בזה שהאריך יעקב בישיעיתיע"ז
 הנ"ל. כהמג"א רלא זה בשביללחזור
 מחון להיוח צריכים ענינים שבכל כח"ר יראהדכוזה

 צריכים ובזה רהלכחא, אליבא שמעחחאלהסיק
 שהחפלל הקנה בן נחוניא רבי כחפילח רשמיאלסייעחא
 בי וישמחו ירי על חקלה חארע שלא המררש לביחבכניסחו
 שלא על חברי בי ישמחו שלא החח"ס וכדפירשחברי,
 השכל מוסר ללמור יש ומזה ברבים, לדלבין ולאנכשלחי
 יתכן כי בבירור יודע אם אפילו דעחו על ארם יעמירשלא

 כהמג"א שפוסק מי ובוראי גמור בירור זה איןלפעמים
 שלאורו האחרון הפוסק הנהו המג"א רבינו כי אחוהצרק
 לא עליו כהחולקים זה ברבר רפסק מאן אבל הולכיםאנו

משחבש.

 לסימן
 להנ"לעוד

 שמחפלל ראחרא מרא הרב על כח"ר שהחלונן מהובדבר
 להציבור מוחה ואינו גדול היום נעח-מעריב

 עמהם. מחפלל ג"כ הוא אררבה כןמלעשוח

 בזמן שהוכיחו יעקב בחור"ה ע"ב דכ"ו ברכות נחוס'הנה
 ע"ה אבינו יעקב רהרי יום מבעור הוא ערביחחפילח

 דמטי כיון דצ"א חולין בש"ס כדאיתא ערביח חפילחתיקן
 ועיין יום, מבעוד רהחפלל מוכח אלמא למיהרר, בעילחרן
 נספר עור ועיין נזה, מש"כ קי"ה סי' נמנחות תוס'כפסקי
 התוס' קושיית שם שתירץ תצא פרשת התורה על פ"זארני
 זה גרול היום מבעוד התפלל שיעקב בגמרא דאיחארמה
 הוא שתיקן ומה אביו, יצחק שחיקן המנחה תפילחהיה

 ובשטמ"ק יעו"ש, אח"כ שהחפלל להיוח יכול ערביחחפילח
 זה מפסוק דהרי דבריו צ"ע אבל דבריו, מביאלברכות
 וגם ערביח לחפילח יעקב חקנח לומרים אנו במקוםרויפגע
 צ"ע לכן ערביח שהחפלל בחורה רמז כך אחר מצינולא

 חשובת שהביא רל"ה בסי' משה בדרכי ועייןבדבריו,
 ארבע או שלש להחפלל שמרמין מקומות רישמהרי"א
 כי כוח חשוח ירי על נשחדננ והמנהג דלילה קודםשעוח
 גדול היום כעוד הלילה קודס לאכול צמאים גם רעכיםכולם
 ואפילו כך, אחר מיר לאכול כדי להחפלל הקדימו כךומשום
 למחוח יכולים לא אם הציבור מן יפרשו לא חכמיםחלמידי
 בשאר הורגלו כן אם אלא כך כל להקדים שלאבהם

 לכן יעו"ש, בלילה כך אחר להחפלל יכולים אזפרישוח
 על ושלום לישראל להם והנח זה על ירעיש לאלפיע"ד
 רבנן. ועלישראל

 לאסימן
 להנ"לעוד

 רקי"ג בשבח בגמרא דאיחא הא על שאלחוובדבר
 שבח של מלבושך יהא דלא מקראדדרשינן

 אם רס"ב סי' או"ח בש"ע איפסק וכן חול שלכמלבושך
 בזה לי הנראה המנעלים, גם בשבח להחליף צריכיםלפי"ז
 ר' אמר ח' פרק פאה בירושלמי גם מבואר כן רהנה-

 לשבח ואחר לחול אחר עטיפין שני לו שיהיו צריךחנינא
 היחה ערומה וכי שמלותיך ושמח וסכח ורחצת טעמאמאי
 הנ"ל. הבבלי ררשח כמו וזה יעו"ש, שבחה בגרי אלואלא
 הל"ב רשבח ששי פרק בשבח להירושלמי מצינואמנם

 רבר אורחיה רלאו החם ראיחא הבגרים בכלל לאודמנעלים
 אמנם לשיבחה. וחר לחולה חר סנרלין תרי ליה מיהוינשא
 על שם שחולק כ"א סי' ח"א יעקב שבוח בשו"חעיין

 והביא מלבושיכ בכלל אינן דמנעליס שכחב אפריכהשער
 המלניש הסך ע"ז עובר גבי במשנה מיתות ר' מפרקראיה

 עצמו בפני מלבוש רחשיב הרי חעשה. בלא עוברוהמנעיל
 בעי לא רהתם ראייחו יעקב השבוח ורחה עצמו, בפניומנעל
 ולא לחור במנעל אף וחרא חרא כל על דחייב למימררק
 שהמקרא ואעפ"י מלבוש הקריאה בשם נכלל יהאשלא
 וינעלום וילבישם ט"ו( כ"ח ב' הימים )רברי עליומוכיח
 בלו לא חבא בפרשח באורייחא רמיזי רלא מיריוליכא

 זה כל על אבל וגו' רגליך מעל בלחה לא ונעלךשלמוחיכם
 מרברי ג"כ שם והביא בגרים. לבישח בכלל הוא הכוללשם

 מלבוש, בכלל רמנעלים קפ"ג סי' ארם בחולרוחהרשב"א
 אבל יעקב והשבוח אפריכ השער במחלוקח זה דברולפי"ו
 מיהוי נשא דבר אורחיה רלאו בהדיא איחא רבירושלמיכיון
 יעקב והשכות אפרים השער ובדברי סנרלין, תריליה

 לכמה מצאחי ומ"מ ואכמ"ל. אחר במקום בזההארכתי
 שזה ואפשר המנעליס גם להחליף שאמרו אחרוניםגרולי
 בספרי ועיין זה. על להקפיר אין מרינא אבל חסירוחמידח
 הן חכשיטין אם בענין שרנחי ק' סי' יו"ר ח"ב אביביח
 עיי"ש. בגדיםבכלל

 החם דאיחא ש"ה סי' ביו"ר הגר"א בדברי הערחודבדבר
 אין בשבח חל הפריון יום דאם י"א סעי'בשו"ע

 הגר"א כחב וע"ז ל"א יום על ימחין אלא בשבת אותופודין
 מילה רהרי הרברים וחמוהים במילה" "כמו וו"ל כ'באות
 וכח"ר הבא בשבח אוחו מלין בשבת רבנולר שבחדוחה
 לומר, א"א אחרח כי שם סופר טעוה שיש לומררצה

 למימר ואיכא הספרים לשבש צריכים דאין נראהלפיע"ד
 שם שבחב י"ב ס"ק הש"ך רברי על דסובבים דבריוולפרש
 נש"ס כמבואר בלילה דפורין נראה נשבח ל"א יום חלדאם

 מיהו הש"ך וסיים בתוס' וכ"ה שם וברש"י דכ"טקידושין
 המחבר דברי על דגר"א ציין ולכן ביום, דוקא לפדוחנוהגין
 כחב זה ועל בלילה, לא אבל רמשמע א' ביום רפוריןשכחב
 פורין אין נמי כן בלילה מלין דאין ר"ל במילה""כמו
 דמה כן לומר דוחק שזה אעפ"י בכוונתו לומר יש כןבלילה,

 בפריון אבל בלילה, ולא השמיני ביום כחיב דמילה דמיוןזה
 כן. לומר יש הספרים לשבש שלא כדי אבל ממנהגא רקהוי

 וברברי בשקעה"ח נפסל רם בענין בפלפולו דבריודב'תר
 במה להאריך גרמא הזמן עכשיו איןהשאג"א

 להביא שם שכחב י"ז בסי' אריה השאגח מדברישכחב
 הכוכבים בצאח רק החמה בשקיעח נפסל אינו ררםראיה
 הרבר למה רסומכוס משל ד"ד הוריוח בש"ס דאיחאמהא
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 ים מבעור ספק השמטות בץ כפרתו שהביא לארםרומה
 תלוי; אשם מביא שאינו לו נחבפר משחשבה ספק לונחכפר
 אם השקיעה בחחילח החמה בשקיעח נפסל דדם נימאואי
 ורביע מילין בג' הדם נפסל כבר דהרי כלל ספק זה איןכן

 קודם מיל רבעי ג' היוחר לכל שהוא השמשות ביןקורם
 דיש בזה להעיר כחבחי ובחידושי יעו"ש, הכוכביםצאח
 דדם דהא דכיון לומר יש דהרי כלל קושיא כאן דאיןלומר
 זבחו אח הקריבו דביום מקרא נלמד החמה כשקיעתנפסל
 לומר יש ולפי"ז בעופות, ולא בזבחים רק דזה למימרואיכא

 של ויורד בעולה היינו בעוף מיירי בהוריוח שםדבגמרא
 רכן לומר יש אחרים בזבחים אבל וקדשיו מקדשטומאח
 דבטומאח דקיי"ל פי על ואף השקיעה, בתחילח נפסלהדם
 דאליבא לומר יש אבל חלוי אשם כלל ליכא וקדשיומקדש
 יוחנן כרבי דלא חלוי אשם בזה יש דלריא דס"ל ששחדרב

 כן חייב, דאינו חלוי אשם דלענין אליעזר רבי מודהדאמר
 ואכמ"ל. הרכד בזה והארכחי לומר,יש

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ירידוש"ת
 גריירינגאברסיק

 לבסימן
 לבנות החינוך בבתי קודש שידי לשיר מותראם

 ושבים העוברים לגברים בחוץ נשמעוהקול
 להרה"ג והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מוה"ר טהורה ובי"א בתורד ומופלגסופלא
 י. נ. בברוקלין אב"י נ"י גרינבוים עבימאיר

יע"א.

 כרות הבנות לחינוך יעקב הבית במוסרות שאלתובדבר
 הבנוח עם מזמרוח המורוח לזמן ומזמן סבאישראל

 אח שומעים ושבים העוברים ולפעמים רם כקול קודששירי
 יהודים דרים תינוך הבחי דמסביב כיון וגם מבחוץקולן
 נשמע הזמירוח וקול לרוחה פחוחוח החלונות הקיץובימי
 זת"ש. כהם, למחוח החיוב אם מסביבבחוץ

 ;תשובה

 ידי על שלפנינו בדור שנחיסדה יעקב ביח חנועחהנה
 כנוח אח להציל היד כויוחם וכל פולין וצדיקיגדולי

 לעשוח בשעחו שהחחיל והפריצוח הכפירה מזרםישראל
 כנוח אח להציל בידם שעלה להם והודות בארץשמוח
 ומי סבא ישראל ברוח שמים וליראח לחורה לקרבןישראל

 חללים ורבים הכנוח חינוך של הירוד המצב אח זוכרלא
 ישיבוח ב"ה עכשיו רואים אנחנו ואם החילוני, דו,ינוךהפיל

 צעירים עם מלאים הם אשר הבריח בארצות פהוכוללים
 שמים ויראח בתורה עמוסים מצויינים המררש ביחחובשי
 הבנוח יעקב הביח חשבון על לזקוף צריכים כן גם זדלמופח

 והאטמוספירה מהאוירה החורחי החינוך פריהשאננוח
 ורוצוח שמים ויראח חורה לאהבח לחוכן שספגוהקדושה
 פרנסה העול עליהן ולקבל חכם חלמיד לבחור להינשאדוקא
 ובימי חחונחן, אחר החורה דלחי על לשקוד לבעליהןלעזור

 לערך שחי איטלי' מגדולי אחד בשם מביאין ראיחיחורפי
 לימור הזנחח על בשעחו אז שהחלונן הששי לאלף ח'בשנח
 ישראל שבנוח וכחב ריקנים, המדרש ביח וכוחליהחורה
 הי' וזה חורד לבני להינשא שמאסו מפני זה למצבהביאו
 בזמננו ב"ה רואים אנחנו כאשר ולכן זה. בנזקהגרמא
 המלעיגים מפני להחבייש שלא זו אח זו מעודדוחשהבנוח
 ופיאוח בזקן מעוטר ישיבה בן ובחור וקרוביהן אחיהןמקרב
 עחיד לו ויש חריפא לזבינא מקום בכל היוצא מטבעהנהו
 מצבו לפי יפה והכי טוב הכי שידוך לעשוח שיוכלמזהיר
 לבני גדול משיכה כוח זהו כישראל נאמן ביחולבנוח
 מכל סחרה טוב כי ביודעו חורה דלחי על לשקודהישיבה
 שכמוחן והלואי מומים לחפש אפשר אי ממילאסחורד,
 בישראל.ירבו
 בהדיא מבואר הרי בודאי אחר כמקום לדינא נאמחאבל

 דכ"ד ברכוח ש"ס עיין ערוה. כאשה קולבגמרא

 נדוח בחזקח דהן כיון פנויה או נשואה בין חילוקואין
 אעפ"י ולכן אסור. שמע קריאח כשעח שלא אפילוממילא
 רק ביאה איסורי מהלכות כ"א בפרק הרמב"םשמלשון
 שכחב ומה ערוה. כמו כן גם נדה הרי אבל אסור ערוהבקול
 מוחר פנויה שקול ד' ס"ק כ"א סי' באה"ע שמואלבביח
 וכן נדה. כשאינה דוקא אבל שמע קריאח בשעחשלא

 שם. ברורה ובמשנה ע"ה סי' או"ת בפרמ"גמבואך
 כן גם פנויה דביאח הרמב"ם דלשיטח כחבחיובמקו"א

 אסור כן גם טהורה אפילו ממילא קדשד חהיה דלאבלאו
 והפרי שמע. קריאח בשעח שלא אפילו זמרה קוללשמוע
 באשה דקול סובר ט' כלל העמקים שושנת בספרומגדים
 בסי' דפוסקים באוצר דבריו מובא החורה, מן הואערוה
 המעדני כליו נושאי בזה מש"כ בברכוח ברא"ש ועייןכ"א.
 ובודאי יעו"ש. עליו חולק ע"ה בסי' השקל והמחציתמלך,

 צריכים וי"ב י"א בנוח דן שהחלמידוח הגבוהוחבכיחוח
 שלא אפשר אם גרול בקול יזמרו שלא המורוחלהזהיר
 להקל יש קודש בשירי ואפשר ידן. על אדם בנייכשלו
 התורה על אנך בחומת ועיין תאוה. שום מעוררותשאינם
 ט"ז( )שמוח מרים להם וחען הפסוק על בשלחבפרשח
 כל אמרה דמרים המכילחא מאמר בפירוש כחבדהרא"ם
 מפורש ואינו ז"ל, בחיי רבינו דברי מטים וכןהשירה,
 באשה דקול רענן זיח הרב שכתב ומה המכילתא.בלשון
 יעו"ש, דשכינתא אימחא דאיכא כיון הכא שייך לאערוה
 גם הביא הנ"ל ע"ה בסי' המג"א שהביא שבעובבאר
 ה'(, )שופטים אבינועם בן וברק דבורה ותשרמפסוק

 גילוי ממש היה דהחם כלל לדמוח אפשר איולפיע"ד
 ראה שלא מה הים על שפחה ראחה ז"ל כמאמרםשכינה
 יש מקום מכל אבל ב'( כשלח )מכילחא בנבואהיחזקאל
 קה-ושין בחוס' ועיין קודש. לזמירוח זמירוח סחם ביןחילוק
 סומכין אנו זה שכחבוןדעל שמים לשם הכל בחוד"הדפ"ב
 עריף דידן שנירון ואפשר בנשים, משחמשים שאנוהשחא
 נחייסד דהמוסד כיון זה על להרעיש אין ולכן כמובן,טפי
 בש"ס ומבואר הילולים. קודש פרי ועושה גדולים פיעל

 לעשוח עח משום חורה דברי לכחוב דהחירו די"דחמורה
 מישראל חורה חשחכח ולא אחח אוח שתעקר מוטבוכו'
 לגרולים. רק נמסר זהודבר
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 אותן להנך צריכים אם קטנות בנות כותב יטכת"רדמה

 מאיסור ולהיזהר גברים בפני לזמר וטאסורותלדעת
 היו עולם מימות ,טתמיד כת"ר ירע בזה, גורמות,2הן

 קוד,ב בשירי הילדים את לישן ישראל בנותרגילות
 ךראת התורה קדושת הילרים בלב לטעת חמירותבתפילות
 ולכן וכו' להן הנח לכן דבך להרגל לזה חששו ולאשמים
 וחלילה טוב, מה נועם בדרכי ההנהלה עם לרבר אפשראם

 ירידו. ביארנו. כאשר מחלוקת מזהלעשוח

 חופ"ק ליעכעס אייזיק יצחקהק'
 גד"ר'וגאבר9"9

 לגסימן
 שנתרוקנה בשכונה הכנסת בית מכירתבענין

 שלהם מסגד לבית ובפרטמיהודים
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםכ"ה,

 הרבים את המזכה ומופלג מופלאהרה"ג
 מו"ה נו"ט בג בפח להחגאל לבליכהזהרוח
 האלמין, אבד"ק שליט"א גראס יודאשלום

 ב"ח. ישעי' נפש ספריבעהמ"ח

 שנחרוקנה בשכונה העומד הכנסח בביח שאלתובדבר
 שם מתפללים טובים וימים בשבתות אבלמיהורים

 החליטו ועתה שמה הנשארים היהודים מעט במחיעדיין
 ביח בו לסרר נוצריח לכנסי' הביהכ"נ למכור בחיםהבעלי
 ועל בכלל למכירה היתר יש אם השאלה לכן שלהם,מסגד
 מה שמוחר לומר תמצא ואם ע"ז, לביח וכמה כמהאחח
 כי הדיוט, לצרכי בו להשחמש מותר אם הממון שלהדין

 זח"ד. כסף, לבצע כוונתם עיקרבעוה"ר

תשובה:
 אלא שנו דלא בגמרא מבואר הכנסח ביח נמכירח הנהא(

 של הכנסח ביח אבל כפרים של הכנסחבית
 ואני ליה, מזבני מצו לא ליה אתו רמעלמא כיוןכרכין
 דלפי מ"ט( סי' )ח"ב אבי בית בספרי בחשובהביארחי
 כפרים כשל דינם כנסת בחי דכל יארק ניו בעירינוהמצב

 מכל נודבים מהרבה ממון לאסוף מגבית שעישיןראעפ"י
 וחוקים ודינים מנהגים לה יש חבורה כל מ"מ העיר,חלקי

 להם ואין החבורה דעת על נותנים הנודבים וכל להםשחקקו
 או רעה איזה אפילו או בהבנין חלק להם שיהיהכוונה
 שמה, להחפלל פעם בשום לבוא או בהבנין שהוא כלרשוח
 רמבואר בירושלים טורסיים של הכנסח כבית רינםולכן

 צרכיו כל שם ועשה אלעזר לר' דמכרו כ"ו ברף שםבגמרא
 בחי מ"מ לאלקים גרולה עיר היחד דירושליםראעפ"י
 הוקהש לא רמחחילה כיון כפרים כשל דינם שלדםהכנסת
 טובי שבעה ידי על למכרם ומותר דמי כפריפ כשללרבים
 העיר. אנשי במעמדהעיר

 שבעה ידי על רבנמכר נגמרא שם רש"י ולשיטתב(
 הלוקח מותר העיר אנשי במעמר העירטובי

 יוצא והמעוח שיכרא ביה למישתא אפילו בולהשתמש
 אומר יהודה רבי במחניחין שם בהדיא כדאיתאלחולין
 והפירוש שירצה, מה יעשה והלוקח חצר לשם אותהמוכרין
 דהמעוח שכר בדמיו לקנוח כלומר שיכרא ביהלמישתא
 ומוחר הדמים ומן החפץ מן הקרושה ופקעה לחוליןיוצא

 העמוד, בסוף ברש"י יעו"ש רצונם כל מהםלעשוח
 התנו דאם כתב הלי"ז( תפלה מהל' י"א )בפרקוהרמב"ם
 שיהא מכירה בשעח העיר אנשי במעמד העיר טובישבעה
 דברים הארבעה ר"ל מוחר אלו כל בו לעשות מותרהלוקח
 כתב הכ"מ ומרן המים, ובית טבילה וביח ובורסקימרחץ
 דרבא במימרא בגמרא אחרח גירסא לו היה דלהרמב"םשם

 הרי זו גירסא ולפי פירי בי ולמשטח שיכרא ביהלמשתי
 הכנסח בבית להשממש ללוקח רשוה לתת יכולים העירטובי

 רהוא וממילא בסתם, להשתמש רשאי היה שלאבדברים
 דברים, הארבעה כל גם לעשות להחנוח דיכוליםהדין

 מחוור זה שאין וכחב הרמב"ם דברי על שם חולקוהראב"ר
 גנאי של דבדים הארבעה אפילו הלוקחים לעשוחשיוכלו
 לא חרב חל והוא לזורעה עליה להתנות שיכולים אמרוואם
 בו וכיוצא כורסקי להיות לתפלה שהיה הכית לתללאמרו
 רק דמי שפיר פירי ביה ולמישטח בגמרא גורס אינווהוא

 אבל שיכרא בדמיו לשחוח דהיינו שיכרא ביהלמישתי
 הרבה שיטת הוא וכן כלל, הכא איירי לא בהביתלהשתמש

 להחיר אין העיר טובי ע"י הנמכר הכנסת דביחמהראשונים
 שהביא מגילה במאירי ועיין גנאי, של תשמיש בולהשחמש

 דברים לארבעה שהתיר הרמב"ם על חולק שהראב"ד כןגם
 ברעח החזיק ק"מ סי' בח"ב הרשב"ץ גם וכן גנאישל

 לאסור.הראב"ר

 אינם אבל רברים לארבעה אפילו רמיקל ולהרמב"םג(
 אלא בכרי הקרושה להפקיעיכולים

 כל על לכן הקרושה חפקע רבמה בקדושה נחפסיםשהדמים
 מדברי כן להוכיח ויש הקרושה, עלה חל ופרוטהפרוטה
 מחנה אבל שרי זביני ררק החם דאיחא במגילה שםהגמרא
 דאסר מאן שרי וחד אסר חד ורבינא אחא רב בהפליגי
 הנאה ליה דהוה לאו אי דשרי ומאן קרושתה תפקעבמאי
 דאמר המאן על הר"ן והקשה ליה, יהיב הוה לאמיניה
 כיון מיניה הנאה ליה דהוה משום כמכר רמתנהדשרי
 היכי כזביני רמחנה נהי קדושתו ביה דתחפקע מידידבעינן
 בעולם. ואינה אכלוהו כבר והא הנאה בההיא קרושחוחפקע
 בשמעחין דמוכח כיון שהקשה הרמב"ן קושייח הביאועוד
 ומשכונא דאוגירא אמרינן דהרי קרושה בו יש הכנסתדבית
 א"כ קרושחיה חתפקע ובמה קאי רבקדושתיה משוםאסור
 אינו במוקדשין לגופו הראוי דבר והרי למכרו מותרהאיך
 שנפגמו ועזרוח ההיכל ראבני בחוספחא כדאיחאנפדה

 אוחו עשו הכנסח רבית וחירץ פדיון, להם איןושנגממו
 רק מצוחן לאחר שנזרקין ולולב כסוכה מצוהכתשמישי

 מבואר עכ"פ כבור, של קרושה להן יש המצוהבזמן
 להפקיע אפשר אי הכי לאו דאי בקרושה נתפסיןרהדמים
 בקדושח נשאדו שהדמים או ממנ"פ א"כ בכדיקדושתו
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 דברי לפי ואפילו הביח, על הקדושה שנשארה אוביהכנ"ס
 הרי מצוה חשמישי רק הוה הכנסח דביח בחירוצוהרמב"ן
 שבלו מצוה של דטליתוח כ"א( )סי' או"ח בשו"עמבואר
 נזרקין מצוה דתשמישי אעפ"י מגונה לחשמיש ליחדןאסור

 מסגד מביח יוחר מגונה חשמיש לך ואין בגמראכמבואר
 העיר טובי שבעה ע"י דבמכרו דאמר למאן ואפילושלהם,
 להארבעה אפילו בהבית להשתמש מוחר העיר אנשיבמעמד
 השם חילול לך ואין מלהזכיר, חס ע"ז לבית מ"מדבריס
 שאחינו מקום תפלה כית למכור מזה גדול החורהועלבון
 ע"ז למקום שבשמים אבינו לפני שיח שפכו ישראלבני

 וחלאה.טומאה

 בית למכור מוחד דאיך שהקשה הרמב"ן ובקושייתד(
 במוקדשין לגופו הראוי דבר הריהכנסח

 ראיחי וכו' היכל אבני גבי מהחוספתא והביא נפרהאינו
 בש"ס המבואר לפי שכתב ט"ז( )סי' חסל"אבחשובת
 חמימין נפדין לציכור הוצרכו שלא דחמידין ד"ישבועוח
 לאו ואם הוצרכו הוצרכו אם עליהם מחנה בי"ד דלבמשום
 שלא וכדי יעו"ש, פדיון דמהני מבואר עכ"פ לדמיהן.יהיו

 היכל באבני דמכואר הנ"ל דחוספחא מהאי עדייןחקשה
 מיירי היכל באבני רהחם ולחלק לומר נראה פדיון להםדאין
 אפילו הראשונה לקדושה בהן להשחמש אפשרוח עוךשיש

 פדיון להם דאין להתוספחא ס"ל לכן הימנה, קלהלקדושה
 פשיטא בקרושה עוד כהן להשחמש עוד דא"א היכאאולם
 והרמב-ן עליהם, מחנה בי-ד רלב משום פדיון להןדמועיל

 לכן הכנסח בביח להשחמש עוד באפשר דמיירי לומריש
 ולפי"מ קדושה, ולא מצוה חשמישי רק דהוה לתרץהוצרך

 להשחמש אסור מצוה חשמישי אפילו הרי לעילשביארנו
 גנאי. שלבחשמיש

 גם בני"ד ראיכא ביארחי בחשובה אחר ~בכוקוםה(
 בש"ס המבואר לפי בודאי עור דלפניאיסור

 עור לפני משום או הרוחה משום להו איבעיא ד"ו()ע"ז
 משום אמרת אי לדידיה בהמה ליה דאיח מינה נפקאלמאי
 הא עור לפני משום אמדת אי ליה מרווח קא האהרוחה
 עברי בחרי בקאי דדוקא בגמרא התם ומוקי לדידיה ליהאיח

 מקום להו ששכיח להיוח דיכול אע"ג הכא ולפי"זדנהרא,
 התוס' לשיטת מ"מ דנהרא עברי בחרי הוי ולא לקנוחאחר
 בש"ך ועיין עבירה, עוברי ידי מסייע בכלל הר ד-ג()שבח
 שייך בישראל ררק שם דמבואר סק"ו( קנ"א סי')יו"ד
 עוד, בזה וצ"ע יעו"ש, מומר ישראל או בנכרי ולאמסייע

 בחשובה והדדב"ז שם הגר"א ובביאור בזה. כחבחיובמק"א
 בלא אפילו אסור רמה"ח כתב הקראים בנידון ח"ב()סוף
 שיין יודע שהוא כיון בנזיר דרק דנהרא עכרי בחריקאי
 משום רק ליכא לכן יעבור ולא יחנחם אפשר לואסור
 יעבור בודאי הרי לו מותר שזה שסובר כמי אבלמסיע
 לדעחו כי בו יחזור לא הלוקח הרי בני"ד לכןיעו"ש,
 מי לכן המשובשח, לדעחו מחכווין הוא טוב לדבראדרבה
 כנסח ביח ובפרט עור לפני משום עובר לע"ז ביחשמוכר
 ששפחה הזה למעל יד ליחן בישראל כזאח תהא לאישראל
 גבירחה.חירש

 מ"ד( ,דף ע"ז הש"ס מדברי כת"ר שהכיא ומהו(
 בספרי עיין הל"ג( עכו"ם מהל' ,פ"טומהרמב"ם

 בסי' המג"א מדברי והבאתי בזה שכתבתי מה )ח"ב(בי"א
 שבעה ע"י אפילו קרושה תשמישי נמכרו דאם סקי"דקנ"ג
 ליהנות אסור מ"מ העיר אנשי במעמד העירטובי

 מדברי כן והוכיח קיימו דבקדושתייהו קרושהמהתשמישי
 מדברי להוכיח לכאורה בלבי ועלה הרמב"ן, בשםהר"ן

 ממטפחוח ליהנוח דנהגו שכחב ח'( סעי' קנ"ד )סי'הרמ"א
 כיון תורה ספר של ומעילים הכנסת בית של ושלחןספרים
 עליהם מתנה בי"ד לב לכן כן נהגו וכבר ליזדרדא"א

 דלא ואע"ג תקלה לידי ארם בני יבואו שלא כדימעיקרא
 בשם המחבר הביא בפירוש ובהתנו ע"כ. דמי. כהתנוהחנו

 לא אבל )נ.כ. חול דברי בהן להשתמש דמועילהירושלמי
 במ"ב(. ועיין לעיל שהבאחי במג"א כמבואר מגונהחשמיש
 קרשי אינן קרו)מה רתשמישי מוה נראה הריולכאורה
 מבואר הרי הגוף קדושח גם רקדשי נימא דאי הגוףקדושח
 בי"ד לב לומר מהני דלא כ"א( )דף בשבח ישניםבחוס'
 ומדברי הגוף, בקדושת פדיון בלא לחולין שיצאומחנה
 בלא אפילו הנאוח בכמה ליהנוח דמוחר משמעהרמ-א
 כהמג"א. דלא וזה הגוף, קדושח קדשי דלא מבוארפדיון,
 הראוי הגוף בקדושח ררק ישנים החוס' רכוונח לומר ישאך

 ביח בקדושח לא אבל פדיון בלא בי"ך לב מהני לאלמזבח
 בי"ד. לב כי' מהני הגוף קדושת אפילו דבזההכנסח

 ספר מהל' )בפ"י דהרמב"ם בזה עוד לומר יש וכןז(
 והונח חורה לספר שהוכן דתיק כחב הל"ד(תורה

 חורה ספר בו שמניחין והמגדול והארון המטפחות וכןבו
 או כשיבלו אלא לזרקן ואסור הן קדושה חשמישיהכל

 לנוי חורה לספר שעושין זהב רמוני וכן נגנזיןכשישברו
 מכר כן אם אלא לחולין להוציאן ואסור הן קרושהחשמישי
 להבין וקשה ע"כ, חומש או חורה ספר בדמיהן לקנוחאוחן
 הגאון בזה עמד כאשר לסיפא מרישא סחירה זה רהרירבריו
 דחשמישי כחב רברישא ל"ח( סי' )או"ח בחשובההחת"ס
 חקנה שום כחב ולא כשיבלה אלא לזרקן אסורקדושה
 לקדושה דמיו העלאח ידי על לחולין להוציאן אופןבאיזה
 קדושה חשמישי שהן זהב רמוני גבי ובסיפא לגנזן פסקרק
 ולקנות מכירה ידי על רק לחולין להוציאן יכול דאינוכחב

 פי על שם וחירץ לסיפא. מרישא וקשה תורה ספרבדמיהן
 בני פרק בריש במגילה בר-ן המובא הרמב"ן שהקשהמה

 לחולין יוצא אינו הגוף קדושת הרי לעיל( )שהבאתיהעיר
 ועזרה היכל המזבח דאבני מהחוספתא ומייחי פדיון ידיעל

 תוספחא הך להביא והוצרך פדיון, להן אין ושנגממושנפגמו
 שרח ובכלי בבהמה רק מועל אחר מועל אין דקיי"למשום
 אחר לחולין ויצא מועל אחר מועל בהם אין אינךאבל

 לכן פדיון, לו יש מעילה ע"י לחולין שיוצא וכלמעילה
 והוא הן, שרח כלי בכלל בנין דאבני תוספחא מהאיהביא
 פריון, ידי על לחולין יוצא ואינו הכנסח ביח אבניהדין

 פרק בע"ז במלחמוח שכחב למה אזיל לטעמיהוהרמב"ן
 דכלי ס"ל יון אנשי ששקצו מזבח דאבני אהא ישמעאלרבי
 אבני דאפילו וס"ל שם עליו פליג הרו"ה אבל הןשרח
 חומח אבני ומכש"כ ופדיון מעילה ע"י לחולין יוצאיןמזבח
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 בפלוגחח חלוי בכלים אבל בכנין זה וכל ועזרה,היכל

 דלהרמב"ם הל"ד( מעילה מהל' )בפ"ו והראב"רהרמב"ם
 מועל בהם יש שרח כלי אינו אפילו רמקדש חשמישכלי
 בם ישרחו אשר שרח כלי דוקא ולהראב"ד מועל,אחר

 וכסא חיק כגון חשמיש כלי היינו נראה ולהרמב"םבקודש,
 חורה הספר של לנוי אלא שאינם רימונים הני אבלוכרומה

 אחך מועל במקדש בהם כיוצא שיהיה הרעח על יעלהלא

 בזה מבואר ע-כ פדיון, ידי על לחולין יוצאים וממילאמועל
 לב לומר בזה דמועיל הרמ"א שכתנ נמה קשה ולאבדבריו
 בי"ד לב אמרינן לא הגוף בקדושח הרי עליהס מחנהבי-ד
 אמרינן אי אולם הנ"ל. ישניס בתוס' כמבואר עליהםמתנה
 יוצאין ממילא מועל אחר מועל משום בו אין לנוידכל

 כן ולק"מ. הגוף קרושח רקרשו אע"ג פדיון ידי עללחולין
 ברור. לינראה

 ביח דקדושח דס"ל נראה הנ"ל הרמב"ן דכןדבריח(
 בשו"ת מבואר וכן החורה, מן הואהכנסח

 סי' ה' )בחלק מהרש"ם והגאון צ"ט( סי' )ח"כ יהושעפני
 חעשה )לא המצוח בספר הרמב"ם מדברי להוכיח כתבא'(

 הרמב"ם לשון שם שהביא ומה מה"ח. דהוי רס"לס"ה(
 או המדרש בית או ביהכנ"ס או ביהמ"ק לאבד שלאוז"ל
 רק כן כתב לא שלנו הרמב"ם ובספרי הקודש,שמוח

 מבואר אופן בכל הא-ל, עבודת בחי ומאבר מנתוץשהוזהרנו

 כן, שכחב שצ"ד סי' היראים מספר הביא וגם מה"ת,דהוי
 מכל נעלם זה שדבך וכחב זה נמצא לא שלפנינווביראים

 י"ב( )רף יומא מש"ס כן להוכיח נראה ולפע"דהאחרונים,
 ובין כפדים של הכנסת נית דבין 3גמדא התם דמסיקדלמאי
 ופטורים אחוזחכם מקרי דלא בנגעים מטמא אינו כרכיםשל
 בית רקדושת נימא ואי רירה, כית כהם כאין ממזוזהגם

 וראי אלא חורה בשל להקל מהני איך מדרבנן הואהכנסח
 כלום זה ראין נראה בזה החבוננתי כאשר אבל מה"ת.שהוא
 נגעים מטומאח כנסיוח בחי דממעטינן בגמרא הטעםדאין
 הטעם רק אחוזחכם ביח מיקרי לא לכן קדושתןמחמת
 שיש כיון השוחפין בית כמו רהן משום דפטוריןפשוט

 לו אשר ובא חו ביה קרינן ולא בהן חלק ארם בנילהרבה.
 לביח דרמי רק הבית קרושת משום הטעם ואיןהביח

 אר'ן דבית מקרא דממעטינן מעיקרא ואפילוהשוחפין
 שותפוח מטעם המיעוט ג"כ כרכין של כנסת בחיאחוזחכם

 כנסיות בתי דקדושת לומר יש שפיר לכן קדושה, מטעםולא
 לעיל כתבנו וכבר מקרי, לא ואחוזתכם מדרבנן רקהוויין
 מה"ח. שהוא הרמב"ןדדעח

 דכנסת בית למכור היחד שום אין האמור כל לאורט(
 הרמ3"ם לשיטת אפילו ע"ז של מסגדל3ית

 העיר טובי שבעה ע"י דבנמכר הלי"ז( חפלה מהל')בפי"א
 אפילו בו להשחמש להלוקח מוחר העיר אנשיבמעמד
 השם חילול משום גם דאיכא לע"ז אבל דבריםבארבעה

 ובפרט אסור, לרמב"ם דגם לומר יש מאוס שהוא ממהחו'ן
 שכמה הביא הכ"מ ומרן דברים, להארכעה ראוסרלהראב"ד
 בודאי רבים של הכנסח ובביח כהראב"ד ס"לראשונים
 בב"י ועיין דאסרו, ראשונים הני לשיטח לחוששצריכים

 המוכר באו"ח כחב וז"ל, שכחב הביח בבדק קמ"ג()סי'

 ומביאו המלח, לים ויוליכם בהנאה אסור רמיו לעכו"םביחו
 ד'. בס"קהס-ז

 ביח לחיפלה למכוך בזה היחר שום דאין דפסקאסיומא
 בשו"ת שכתב מה הדבר ומעניין מעט.מקדש

 ורשות כוח ריש מ"ה( סי' )ח"ב הנצי"ב להגאון דברמשיב
 ביחרון טהרה מקוה לקנוח כרך של המדרש ביחלמכור
 רק מקוה יש דאפילו נראה מדבריו יעו"ש, חורה רעחהכשר
 בית למכור מוחר ג"כ ההירור ולצורך מהודרחאינה

 שטייף יונחן ה"ר המנוח הגאון של בספרו ועייןהמדרש.
 לבנות חחילה להשתחף להקהל גמור דחוב שכחב קפ"זבסי'
 שלא תקנוח לעשוח שמשתדלים קודם עוד כשרהמקוה
 בהגהות ס'( )סי' נובי"ת בשו"ת ועיין קודש, שבת אחלחלל
 להשפיע כוחו בכל כח"ר יראה לכן בזה. מש"כ שםבנו

 הע"ז את ולייקר ך' מקדש את יחללו שלאעליהם
 טוב. ברכת עליהם ותבא ינעםולהשומעים

 חשל"ח. אד"ר י"אמוצש-ק
 חיפ"ק ליעבעס איטיק יצחק הק'ידירוש"ת

 לדסימן
 מיזוג של האויר טכווני את להזיז מותראם

 מוקצה מטעם בשבתאויר

 להאי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מו"ה כתירה ימופלג מופלא מרכנןצורכא

 א"י. ת"ו תקוה בפתח נ"י פיקסלריוסף

 האויר מכווני אח להזיז בשבח מותר אם שאלתובדבר
 כידוע אחר, לכיוון ,וג ,6חסוןוטחטכ(של
 למעלה שרוצים למקום ינשב הקר שהאויר לעשותשיכולים

 לצדדים. או למטהאו

תשובה:
 על משפיעה אינה זו רהזזה כיון דמוחר בזה ליהנראה

 נשיבח אם בין הבדל ראין כלל המוטורהפעלח
 כמו והוי למטה או למעלה או למערב או למזרח הואהאויר
 ומצד מערב, צר של וסוחם מזרח שלצד חלונו שפוחחמי

 לטלטל מוחר מוקצה כל דהרי כל ראשיח כאן ליכאמוקצה
 כמבואר כיס חסרון מחמח ממוקצה חוין ומקומו גופולצורך
 יש נמי ומקומו גופו לצורך שלא ואפילו א', סעי' ש"ד3סי'
 לאיסור, מלאכתו מקרי הוא ואם מוקצה הוא אםלעיין

 כוח ע-י שהוא כיון איסור הוא הפעלה רעצםדאעפ"י

 הרורות מחכמי החכמים גדולי פסקו כבר כאשרהאלקטרי
 עיין במשכן, היה שלא אעפ"י ממש אש הוא שזהשלפנינו

 )ח"ג יקרה אבן ובשו"ח ק"כ( סי' )יו"ד בי"צ בשו"חבזה
 לומר בזה שביארו נ"א( )סי' אברהם ובמחזה קס"ח(סי'

 חבערו דלא החורה הזהרת בכלל האשוח כל א"כ אשדמקרי
 אח ממש מבעיר הוא הבית לקרר הכלי את להפעיל לכןאש

 שכל לי ואמר חרדי מהנדס עם בזה דיברחי כאשרהאלקטרי
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 ייבף הבערה ע"י אלא פועלים אעם אלקטרי ורםפעולח
 רק איסור אעו האףר נשיבח של המלאכה עצםאבל

 כלי ה שאק למימר איכא לכן איסוה ע"ישנעשה
 אפילו בטלטול שמותר לומר מקום ץ17 לאיסורשמלאכחו

 ומקומו גופו לצורך עכ"פ אבל ומקומ1 גופו לצורךשלא

 שמלאכחו דבכלי ג' סעי' ש"ח בסי' כמבואר מותרבודאי

 המלאכה כשעצם אפילו ומקומו גופו לצורך מותרלאיסור

 יעו"ש. נפחים או והבים של כקורנס איסור עניןהוא

 נ"ז( סי' )בי"א בספרי בתשובה ביארחי כבר בלא"האך

 האלקטרי כפתור הנעת לענין לונדון לעירבתשובה
 דבהגהוח מוקצה, ליכא רנמחובר זרס כו שאין כזמןכשכת

 היה שמואל שה"ר כתב רע"ז( )סי' בב"י המובאמיימוניוח
 ולנעול לפתוח אסור דלא אומר והיה עצמה בדלח הנרמניח
 לגבי בטלה שהדלת כיון מוקצה משום בזה רליכאמשום
 הטור כתב וכן טלטול, כאן ואין לקרקע כמחובר חשובהבית
 דכשהיה שכתב מרוטנבורג מהר"ם דברי שהביא חר"פבסי'

 חנוכה של הנרות שקבע שמואל ר' מורי את ראיחיבצרפת

 ובטלה לקרקע מחובר שהרלת לדבר טעם ונתן הדלחאחורי
 סק"א שם במג"א ועיין הנרוח. כמטלטל חשוב ולאלגבה

 רהרלת לנר בסיס דנעשה לומר שייך לא דבדלתשכתב

 רע"ו בסי' ז"ל הרב של בשו"ע עיין וכן להבית,בטלה

 חשובה שהוא מפני לנר בסיס נעשה לא שהדלח ג"כשכחב
 להנר. ולא להבית ובטלה הביח אתדמשמשח

 לאו טלטול אטו התם דאיתא דל"ו( )ביצה בש"סד,3יין

 ע"י הוצאה חחילת שם ופירש"י הוא דוצאהצורך
 יעו"ש, הוצאה משום אלא אינו שגזרו מה וכל הואטלטול

 בכל לכן הוצאה מחשש הוא טלטול איסור דכל כיוןולפי"ז
 הוא וכן שא"א, כיון הוצאה חשש ליכא לקרקעמחובר

 .גדר דוא טלטול שאיסור דעים בתמים הראב"ר שיטתבאמת

 להוציא גם עי"ן יבוא לטלטל לו נתיר שאםלהוצאד

 לרה"ר.מהרה"י

 שכחב ממה ו"ל הרב דברי על להעיר כתבתיובמק"א
 ליוהר רצריך ד'( סעי' של"ו )בסי'בעצמו

 כדין מוקצה שהם מפני בידיו יזיזם שלא בירקכשמשחמש
 סק"ו(, שי"כ )סי' נמג"א כן מבואר ובאמה מחובר,כל

 ליכא דבמחובר כיון עליו חולקין שם והתו"ש הא"ראולם
 יתלש שלא שיזהר ר"ל יזיזם שלא המחבר ומש"כמוקצה,
 בסי' הט"ן מדברי צ"ע עריין אך מזה, במחה"ש עיי"שמהם

 כי בזה ואכמ"ל ברבריו כן להעמיס יש ואפשרשל"ו
 שביארנו. כמו בני"ד מוחרבלא"ד

 ס"ק רע"ו בסי' הפרימ"ג ממש"כ אותי העיר אחרוהכם
 בתוכו שנר לאנטערין בלע"ן הנקרא בכלי במ"זח'

 שמלאכחו כלי רהוה בטלטזל דאסור תלוש הוא אםדל"מ
 דאסור יראה העמוד על במסמרים קבוע ואפילולאיסור

 לאיסור שמלאכתו כלי הוא דמ"מ שבו קטן הדלתלסגור
 ראיה מכאן אין אולם מוקצה, יש במחובר שגם הריע"כ
 את לסגור אסור העמוד אל קבעו אם דגם דמש"ככלל

 אל או להכותל מחובר אינו הוא העמוד שגם מייריהדלת
 לטלטל ראסור לומר הפרימ"ג כוונת ועיקרהרצפה,

 דכלי ואע"ג לאיסור שמלאכהו כלי רהוההלאמטערן
 אכל ומקומו גופו לצורך לטלטל מותר לאיסורשמלאכתז

 לטלטל אס1ר ומקומו גופו לצורך גם בשבת הרולקבנר
 יש הנר שכבה לאחר ואפילו ב' סעי' רע"ט בסי'כמבואר
 כוונתו אין מוקצה מטעם אבל שם כמבואר בטלטולאוסרין

 בסי' כחב בעצמו הפרימ"ג והרי במחובר. שהוא כיוןלאסור

 שעל הבלעך בשבת לסתום דמותר סק"ט א"אשט"ו
 רלת כמו הוי שם וקבוע הואיל בתוכו העשויהקוימען
 החורף בית התנור של סתימה הי' הנ"ל והבלעךיע1"ש,
 שאין רדעתו חזינן עכיפ מהחנ1ר החום יצא שלאלהגן

 אם אודות בחשובה כחבחי ובמק"א כלל, מוקצההבלעך

 דלכאורד בשבת המרכוית דהסקה אח ולסגור לפתוחמוחר

 מחוברים המה 10,5פ,המ, דהרי מוקצה חשש גם בוההוה
 למטה יוררים אחד שמצד הביח שבכותלילהצינורוח

 קיטור ובתוכם למעלה הולכים ומשם להבוילערלהמרתף

 ואם הביח את ומחממים 10,5פוטמ, לתוך למעלהההולך

 יש להחדר הקיטור שיעלה כדי ה-10,5מוטמ, אחפותחים
 לו זיש הקיטור להעלוח מעשה שעושה כיון מוחר אםלעיין
 ואם הקיטור העושה האש ששם שלמטה המכונה עםחיבור

 של בטבע כי אחר חשש עוד יש ה-10,5פוטמ, אתפוחחים
 המים נצטננו שכבר לאחר ולכן למים להחהפךהקיטור

 ה-10,5מ,מפ, של הכפחור את פוחח וכשהואשבצנורות
 הצינורות. שבתוך המים אח ומבשל הקיטור עולהמיר

 לא וגם מחכוין שאינו דבר רהוי מטעם לדון יש בזהדהגה
 שאינו רק ליה איכפח רלא רק לא כלל, ליהניחא

 לתוך הקיטור ביאת את מעכבים רהמים כיון בזהרוצה
 שאינו מלאכה ליה הויא ליה ניחא דלא וכיוןהצינורות,

 רהחה"ד בפלוגתא וחלוי מדרבנן רק הוי דלרידן לגופוצריך

 מוחר בדרבנן פסי"ר התה"ר דלשיטת שי"ד, בסי'והמג"א

 מררבנן שהוא כיון מ"מ בזה ראוסר ולהמג"אלכתחילה
 לא פסי"ר הוא אם ואפילו לגופו שא"צ מלאכה ג"כוהוא

 מתירין דאנו לנכרי אמירה דהיינו ררבנן איסור משארגרע
 ראיה להביא יש וכן הצינה, אצל הם חולים דהכלמשום
 חורף דבתי שם שכתב האגודה בשם המג"א מדברילהתיר

 או ברזל קערות יש הנקבים ועל מתחחיהן אותןשמחממים

 ועיין יעו"ש, בשבת לפותחם היתר בו ראיתי אנןסתימת
 שיש ואעפ"י ראיה אין ולדבריו בזה, מש"כ במחצה"שבוה

 רלפתוח במק1"א כתבתי וכבר בדבריו הרבהלפקפק
 כלל ואין בודאי מותר לסגרו אבל להקל אין10,5פוטמ,

 לעיל. שביארתי כמו הכפתור בהנעח מוקצד שלחשש

 וכיבוי בהעברה רישא דפסיק ענינא בהך בזהובהיותי
 בוה שהארכחי ביה דאיירינן הדלח שאחוריבנר

 פותח יהודה ר' דאמר בהאי י"ן( אות נ"ו סי' )ח"בבספרי

 אי עסקינן במאי אביי עלה לייט המדורה כנגד דלתארם
 דרך ראין פירש ורש"י דאסר רמאן טעמא מאי מצויהברוח

 קשה ולכאורה הוא, רישא פסיק ולאו מצויה ברוחלהבעיר

 לומר נראה לכן ס"ל. יהודה כר' דאסר רמאן י"להרי

 מסייעתו והרוח דבזורה ר"ס( )ב"ק בש"ס ראיחאעפי"מ
 מ"מ הוא גרמא רנעלמא אעפ"י דמילתא וטעמאחייב

 נמי ודכא תורה, אסרה מחשבח דמלאכת משום חייבבשבת
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 ואעפ"י המסייעחו הרוח בלא מבעיר אינו לבר הדלחפחיחת
 מגביה הוא הרי נמי בוורה והרי שיבוא, להרוח גורםשהוא
 את המקרב בין יש הברל ואיזה הרוח כנגד וכברההנפה

 לאו אי ולכן הנר, אל הרוח המקרב ובין הרוח אלהחבואה
 פטור והיה זורה היה לא ומן באותו נושב שהרוחמשום
 רישא פסיק נמי רהכא אלא מחשבח דמלאכח הטעםלולא
 רישא פסיק רלאו מצויה ברוח אבל מחשבח מלאכחחשיב
 מקרי רישא פסיק רבל נראה עכ"פ גרמא. משוםמותר

 אסור. גרמא וגם מחשבתמלאכח

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ירידוש"ת

 להסימן
 מעין להזכיר בשכח ולהתפלל לחזור צריראם

 יזכיר לא התשלומין דבתפלת היכאהמאורע
 כלום יתקן ולאעוד

 ברבייה וברכה, טובה ושנה כוח"טב"ה,
 אפרים מו"ה מו"מ הרה"ג לידידיוהמשכה
 בעהמ"ח יע"א במעמפיס רב שליט"אגרינבלט

 אפרים. רבבותספר

 ספרו לאור יצא הימיס שבקרב מכח"ר לשמועשמחתי
 כבר כי בשמחה לקבלו ואקוה שני חלקהיקר

 הוא וספרו בראשון כמו בשני ומעשהו וקמיע גבראאיחמחי
 כבושם הנה עד ראיחי ולא הלכחית אינציקלופריאממש
 הלכה או דין דומה אינו כי בו. להתגדר לו הניחו ומקוםהזה

 ממה בישראל גדול או גאון מהכי אפילו יחיד מפיהיוצא
 לדין ,הראשונים הש-ס מדכרי שלו כאספקלריה רואהשהוא
 וטרו ושקלו רבנן מלכי מאן מלכים שלחן על שעלחהוהלכה

 עפ"י למילחא מילחא לדמוח חורה ורעח סברא עפ"יבו
 ער האחרונים וגדולי כליו ונושא השו"ע בעלי רבוחינופסקי

 וקיבץ שאסף לאורייחא חילו יישר לכן נקיה סולחלהעלוח
 יומיים, היום החיים חנאי עפ"י עחה שצצו הלכוח פסקיכל

 להוסיף חורה של באהלה לשבח יוכה בשנים רבוחועוד
 ושוחרי תורה אוהבי כל לב לשמחח לחוה-ק ופרחיםציציס
 ספרו וכשיצא הדעח ויחרבה רבים בה ישוטטו למעןחושי'
 ובדבר זה. ממין יקר לספד כראוי בכבוד אקבלולאור

 צריך אם במנחה שכת כערב כקיץ מטר ששאל במישאלתו
 כלום יחקן דלא כיון שחים שבח ליל ערביחלהחפלל
 השנים. ברכח בשכח רליכא החשלומיןבחפילח

 :תשובה

 והר' הר"י ה"ה חוס' הבעלי במחלוקח חלוי זה רדיןנראה
 בד-ה דכ"ו( )ברכוח בחוס' המובא מאלאוו"רמשה

 ר"ח של הוכיר ולא דבטעה דס"ל שם הר"י דלרעחטעה
 עוד יחפלל דלמה חשלומין חפילח ערביח יחפלל לאבמנחה
 א"כ הזכיר לא ר"ח של רק המנחה תפילח החפלל כברהרי
 לא שהרי ר"ח במוצאי ויחפלל יחזור אם כלום מרויחאינו
 ולא התפלל, כבר עשרה שמונה וחפילח ר"ח של עודי~כיר

 בשבת מנחה התפלל ולא טעה ראם ראמרינן להאדמי
 כלל החפלל לא רהחס חול של שחיס שבח במוצאידמחפלל
 חפילח יחפלל אם עשרה שמונה חפילת עכ"פ מרויחולכן

 אבל שבח, של יזכיר שלא אעפ"י שבח במוצאיהחשלומין
 שהחסיר רק התפלל עכ"פ אבל ר-ח של הזכיר ולאבטעה
 ולדעה ר"ח, במוצאי ישלים לא בלאה"כ זה הרי ויבואיעלה
 מרויח אינו דאפילו ס"ל מאלאוו"ך משה הר' שלשניה
 כן והוכיח תשלומין, חפילח ולהחפלל לחזור צריךכלוס
 פרובינציא חכמי בשם הרא"ש גם כחב וכן האלפסי,מדברי
 כלל החפלל כלא הוי המאורע מעין הזכיר דלאדהיכא
 בהזכרח כלום ירויח שלא אעפ"י ולהחפלל לחזורוצריך
 רמצריך אלמא וז"ל, סיימו הריבור בסוף שם והתוס'ר"ח,

 בפעם ויחפלל יחוור דלא אע-ג אחריתי וימנאלהחפלל
 מש-כ מוהרש"א בחידושי עיין בראשונה. מאשר יוחרשניה
 מש"כ הגמרא כגליון הכ"ח וכהגהות התוס', דכרילפרש
 לו עלחה דשניה שכחב רש"י רברי ולפי רש"י. בדבריבזה

 שהקדים כיון רמו צלי דלא רכמאן כלום אינהוהראשונה
 לא דמדוע החוס' דברי להבין צריך א"כ יעו"ש,החשלומין
 דכמאן כלל יצא לא ראשון בפעם הרי אחריתי זימנאיחפלל
 דלא כיון שניה בחפילה יחקן שפיר וא"כ רמי. צלירלא

 משא"כ התפלל כלא ליה דמשבינן רהיינו כללהתפלל
 וזה רר"ח ההוכרה שחסר רק התפלל שכבר דר"חבמנחה

 רלא הר"י כחב שפיר לכן החשלומין בחפילח כלל יתקןלא
 רמי נמי בר"ח דגם לומר יש אך שניח. ערביחיתפלל
 דאם כ"ד( )רף בשבח בגמרא ראיחא לפי"מ בשבחלמנחה

 דלא כמו נמי הוי א"כ אוחו מחוירין המאורע מעין אמרלא
 כלל לו עלחה לא בשניה רבהבריל כמו לכן כלל,צלו

 תפילח שהקרים כיון מנחה החפלל שלא כמו והויהראשונה
 להזכיר במנחה בשכח חודש בראש נמי כן כמוהתשלומין

 לדחפלל וצדיך כלל מצלי דלא כמו נמי הוה המאודעמעין
 המאורע מעין להוכיר יחקן דלא אע"ג שחים ר"חבמוצאי

 כנ"ל. שבח של מנחה חפילח שבח במוצאי יחקן שלאכמו

 שבח בערב מטר דבשאי די"ל בני"ד לפקפק יש ערייןאך
 בעצמה התפילה הרי דהחם בחוס' רהר"י להך רמילא
 דהבדיל הא גבי נמי וכן ההזכרה בה חסר רק כחיקנההיחה
 לפניה שהקדיס רק כתיקנה היתה התפילה הריכשניה
 בזמן החמה בימוח מטר בהזכיר אולס החשלומין,תפילח
 איכא שפיר לברכה ולא לקללה והויא לה צריכים אנושאין
 ובספרי כחיקנה. הויא רלא כיון החפילה בל דהפסידלמימר
 שכחב קי"ד( )סי' הישועי"ק מדברי הבאחי א'( חלק)בי"א
 מיירי דהחם בנידון אבל דר"ח, למנחה מטר שאלחלדמוח
 רק דחסר לומר יש שפיר ובזה ומטר טל לומרששכח
 דהחפילה י"ל בני"ד אכן כתיקנה, היחה והחפילהההזכרה

 דלא וכיון חשלומין חפילח להתפלל וצריך כחיקנה היחהלא
 לחזור רא"צ מסחברא גוונא האי בכי חשלומין חפילתמצינו

 עתה. ער מצאתי לא וו לסברא ברורה ראיה אבלולהתפלל,

 בכחובחה לכתוב שצריכין מאב ביחומה שאלחודבדבר
 אבוה מבי בטעוח וכחבו נשא מבי ליהרהנעלח

 אם אבוה במקומו וכחבו נשא תיבת מחקו הנשואיןואחר
 הוצרכו לא רמילחא לקושטא שניח לחחום צריכיםהעדים
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 כחוס' כראיחא כשר ג"כ אבוה דכחב דבריעבר כלללמחוק
 הביא רהר"ת שיזבי רר' נשא דבי בד"ה כ"ג( )דףשבח
 בחיים האב דאם בכחובה רהמנהג שסואל רבינובשם

 ובסוף נשא מבי כוחבין מח כבר ואם אבוה מביכוחבין
 כחב וכן ירצה, כאשר בכתובה לכחוב ריכולים כחבודבריהם
 עיי"ש בה, לן לית שינה דאם י"א( סעי' ס"ו )בסי'הרמ"א
 לענין ביחומה דנפק"מ ראע"ג כ"ר( )בס"ק שכחבבבי"ש
 ליכא מ"מ שו"ם חקנת לענין ראשונה שנה חוך מחהאם

 וכחבו אבוה חיבח מחקו שכבר כיון אבל בשינה,קפירא
 לקיימו צריכים ומחק רכגרר שטרות בכל והרין נשאבמקומו
 וקיים שריר והכל כתבו כבר ואם וקיים, שריר והכלקודם
 ולכתוב מחק יש וו רבשורה קיום לעשות אח"כיכולים
 קנ"ח(. )רף ב"ב בש"ס כמבואר וקיים שריר והכלשניח

 ונחברר לוי שהוא הבעל על שנכחב בגט שאלתוובדבר
 הלוי תיבח למחוק מוחר אם לוי שאינואח"כ

 קודם מחקו אם כח"ר כתב לא הנה האשה, ליד הגטוליחן
 להיש אפילו דהרי בזה נראה לכן אח"כ, או העריםחחימח
 )סימן ברמ"א כמבואר לוי או כהן כלל כתב בלאמנשירין
 מגדולי דרבה לוי וכחבו לוי באינו מ"מ ז'( סעי'קכ"ט

 סי' )אה"ע נוב"י בשו"ת עיין הגט, אח פוסליןהאחרונים
 בזה כתבתי וכבר סקכ"א(. קכ"ט )סי' ובפת"שפ"ט(,
 "הכהן" שכתבו שאירע במעשה קרקס לעיר ארוכהחשובה

 ערק שהבעל גרול עיגון מקום והיה כהן שאינו מיעל
 וררופה היתה צעירה ואשה נורעו לא ועקבוחיולעלמא
 לכחוב א"צ דגמרא דמדינא וכיון לקולא, והכרענולינשא
 ושם בד"ה פ( )רף בגיטין החוס' רברי ולפי כלל, לוי אוכהן
 צריכין שאין דבר בו ששינו היכא נפסל השטר איןעירו
 מעלין ראין כ"ד( דף )כחובוח בש"ס כראמרינןלכחבו

 על אלא מסהרי קא מילחא אכולא רלאו ליוחסיןמשטרות
 מזה ומוכח כהן, שהוא בו שכחב מה על ולא שבשטרהמנה
 ולכן כשר, השטר מ"מ כהן שאינו מי על הכהן כחבראפילו
 שאינו במקום הלוי בכחב להכשיר אין עיגון מקוםבאינו
 רמשמע ט"ו( סי' ח"ב אה"ע )חת"ס גשו"ת ועייןלוי.

 ל"א בסי' חיה הנפש גם וכן עיגון במקום להקלמדבריו
 להקל.צידר

 שכחב לפי"מ הנה הלוי, חיבת למחוק כת"רדכ)טוייכ
 להחיר הלוי מהר"י אחיו בשם קכ"ה( )בסי'הט"ז

 מסירה רערי פסקינן ראנן כיון המחק על ולכתובלמחוק
 הנחינה לאחר האשה מיר הגט ליקח למנהגינו ובפרטכרחי,
 דבריו מובא חחימה, לערי הרבר לעולם יבוא ולאולקרעו
 הש"ע, בגליון הגרעק"א בהגהות ועיי"ש סקי"אבבי"ש
 שם שסיים כמו הגט על הערים שחחמו בטרם רק זהאבל

 רק זד וכל חקנה שום אין העדים חחימת דלאחרהבי"ש
 חתיסח רלאחר הנ"ל הבי"ש דכחב ובהא הדחק,בשעח
 בפסול חחמו רדערים כיון לתקן תקנה שום איןהערים
 על רק רהערים נימא דאי בזה להעיר אחר במקוםכתבחי
 ממילא מילחא כולא על ולא מסהרי קא שבשטרהמנה
 לא הרי הלוי בו שכחכ הגט על העדים חחמו כבראפילו
 גירש שפלוני הגט עיקר על חחמו הם כי כלל בפסולחחמו
 כ"ד( רף )כחובות בחוס' שם כרמשמע פלוניח אשתואח

 קא מילתא אכולא לאו ואי וא"ת שם שהקשו אמנהבד"ה
 או הוא כהן אם ידעו דלא אע"ג חחמו ערים א"כמסהרי
 שמעון בן יוסף שני פשוט גט בפרק רחנן האי וא"כלאו,
 מועיל ומה כהן יכתבו סשולשין היו אם אחח בעירהררין
 הוא אם בו מכירין שאינן אעפ"י חוחמין רערים כיוןבזה
 חברו בשם אחר שטר ולכתוב להערים יכול הוא והריכהן
 שני דהוחזקו דהיכא ותירצו כהן, מחברו ממון ולהוציאכהן
 הן או כי קמסהרי מילחא אכולא ודאי שמעון בןיוסף

 משטרוח מעלין וראי והחם הוא כהן בן אם לידעצריכין
 שם, בחוס' יעויין לן מיבעיא הוחזקו דלא והיכאליוחסין

 העדים שחחמו דאעפ"י למימד איכא שפיד דבריהםולפי
 קמסהדי מילתא אכולא לאו מ"מ הלוי פלוני בו שכחבבגט
 פלוניח. גירש שפלונירק

 כך אחר ויחתמו שמם אח ימחקו שהעדים כת"רוכ,ש"כ
 שלדברי דאעפ"י במחכ"ת כלום אינו זהשנית,

 על ולכתוב למחוק העדים מוחרים הנ"ל והבי"שהט"ז
 כן כדכתב השם בכל ולא אחת באוח רק אבלהמחק

 חתימתם הפעם עוד ולחתום חתימתם להשאיר ונםבפירוש,
 במחלוקח בזה דבאנו א"א ג"כ הראשינה החתימהאחר

 בחשובה אלשיך דהמהר"ם בחו"מ והש"ך אלשיךהמהר"ם
 יוחר רחוק השניה רהחחימה כיון בוה רפסול ס"ל מ'()סי'
 סק"ז( מ"ה )בסי' דהש"ך ואעפ"י הגט מעצם שיטהסכדי
 על חולקין הרבה מביא משפט בשער אבל לפסול בזהפקפק
 בזה. כנ"ל מזה פ"א( )סי' שאל חיים בתשובח ועייןהש"ך,

 האשה שם בטעות שנכחב בכתובה כת"ר מש"כואודות
 למשוך לחקן אפשר אם חיה וכחבו חוהששמה

 כמו עצה יש העדים, חתימח לאחר ו"ו מזה ולעשוחדיו"ד
 למטה. קיום ולעשוח לחקן לעילשכחבנו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 ליסימן
 בהם להשתמש יכולים אם קדושהבתשמישי

 הבנסת ביתלצרבי
 לידירי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 לשבח המפורסם ומופלג מופלאהרה"ג
 שליט"א גראס אברהם מו"ה כש"תולתהלה

 יע"א. יורקבניו

 במקום העומד שלהם הישן הכנסח בביח שאלחובדבר
 העיר טובי שבעה ע"י ונמכר מיהוריםשנחרוקן

 חשמישי הרבה נשאדו ועחה הקהלה( מנהיגי ע"י)ז"א
 רברים ועוד החורה, קריאת של והשלחן קורש הארוןקדושה
 בהן להשחמש מוחר אם עחה בהם יעשו מה קרושהשל

 זח"ש. הכנסת, בית חשמישילשאר
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 :תשובה

 דאם כ"ו( )דף מגילה נש"ס מנואר הכנסת כנית הנהא(
 העיר אנשי במעמד העיר טובי שבעה אותומכרו

 שיכרא ביה למישתא אפילו בו להשחמש הלוקחמותר
 רבי במחניחין בהריא שם כדאיתא לחולין יוצאיןוהמעות
 שירצה מה והלוקח חצר לשם אותה מוכרין אומריהודה
 בשבעה אוחם מכרו אם קרושה תשמישי גבי אבליעשה,
 לכל להתירן להולין להוציאן כזה מועיל אם העירטוכי

 י' )פרק דהרמב"ם בזה, צ"ע ביהכ"נ במכירת כמוחשמישין
 שמניחין והמגול דהארון כתב ד'( הלכה תורה ספרמהלכוח

 תשמישי הכל וכו' התיק בתוך שהספר אעפ"י חורה ספרבו
 וכו' נגנזין כשיבלו או כשישברו אלא לזרקן ואסורקדושה
 לנוי תורד לספר שעושין בהן וכיוצא וכסף זהב רמוניוכן

 מכר כן אם אלא לחול להוציאן ואסור הן קרושהתשמישי
 )סי' ביו"ד והטור חומש, או תורה ספר ברמיהן לקנוחאוחן
 להוציאן אסור והב דרמוני הללו הרמב"ם דברי הביארפ"ב(
 כו( )דף העיר בני בפרק ומיהו וו"ל, וה על וכתבלחולין
 קלה לקדושה לשנותם שאסור בהם דקתני הנך כל עלקאמר
 העיר טובי שבעה מכרוהו שלא אלא שנו לא רבאאמר

 במעמד העיר טובי שבעה מכרוהו אבל העיר אנשיבמעמר
 א"א וכתב שיכרא, ביה למשחי אפילו שרי העיראנשי

 מותר שלו חורה ספר שמכר יחיד הלכך ז"להרא"ש
 למכרן בעליהן יכולין התפוחים ולפי"ז וכו', בדמיולהשחמש
 משמע ולכאורה שירצה, מה כל בו לעשות יכולוהלוקח
 מרן אבל הרמב"ם, דברי על חולק דהרא"ש הטורמלשון
 של ודינו הרמב"ם דברי סוחר זה דאין שם כתבהב"י

 כפרים של הכנסת בביח הרא"ש לדברי גם איתיההרמב"ם
 דכל העיר אנשי במעמד העיר טובי שבעה מכרוהוולא
 בני בפרק כמבואר מקדושתן אותן מורידין אין גוונאכהאי
 ולפי הנ"ל. תורה ספר בהל' בכ"מ כחב וכן יעו"ש,העיר
 דעיר טובי בשבעה היחה דהמכירה דהיכי נראה הב"ידברי

 קדושה תשמישי שאר או הרמונים דין העיר אנשיבמעמד
 דבר כל בהן לעשות מוחר כדינו דכשנמכר הכנסת הביתכמו
 כל למכור מותר בני"ד ממילא לחולין, יוצא המעוחוגם
 לחולין. יצא והמעותהנ"ל

 סעי' רפ"ב סי' ביו"ד המחבר דהרי קשד זה לפי אךב(
 כסף רתפוחי ככחבו הנ"ל הרמב"ם לשון הביאט"ז

 הרי בכ"מ וכן בב"י רבריו ולפי לחולין, להוציאן אסורוזהב
 בשבעה דנמכרו היכי לחולין להוציאן מותר להרמב"םגם

 ררק י"א( )בס"ק שם כתב הט"ז והנה כדינא, העירטובי
 של אבל העיר טובי שבעה מכרוהו ולא דרבים חורהבספר
 הביא המחבר אבל לדינא הוא כן כי אמח יעו"ש, לאיחיד
 דברי פירש בעצמו והוא הגרי"פ שציין כמו הרמב"םלשון

 בזה. צ"ע לכן אחרחהרמב"ם

 וכן הרמב"ן בשם הביא העיר בני פרק נריש דהר"ןג(
 העיר דטובי למגילה הרשב"א בחידושי גםהוא

 כמו רק הוי רלא הכנסת בית קדושח להפקיע רקיכולין
 הספר של הארון כמו קדח~ה תשמישי אבל מצוהחשמישי
 אין העיר טובי שבעה ידי על אפילו ממש קרושה הויתורה

 קשה אבל הלוקח, אצל בקדושחו נשאר נמכר ואםלמכרו
 במימרא לעיל שהבאתי בגמרא מבואר בהדיא רהרימאוד
 שיכרא ביה למשחי אפילו העיר טובי מכרו ראםדרבא
 במתניחין דתנינן הנך כל על וקאי קאמר וסחמא דמישפיר
 מהני קדושה בחשמישי דגם הרי ומטפחוח תיבהכגון

 קנ"ג סי' )או"ח בשו"ע פסק וכן לחולין, ויוצאיןהמכירה
 ולא הכנסח בביח רק מבואר לא בשו"ע אבל ט'(סעי'

 דברי דכל המחבר כחב ז' בסעי' אולם קרושה,בחשמישי
 דבר דלכל דמשמע גרירי הכנסת בית בתר כולהוקדושה
 לכל למכרן מוחר העיר טובי ידי דעל הכנסת כביתדינם
 להלכה גתב סקי"ד( קנ"ג )בסי' שהמג"א ואעפ"ידבר,

 כשיטת מכירה קץ על לחולין יוצאין אינן קדושדשחשמישי
 מדברי עליו הקשה שם מגדים הפרי אבל הנ"ל,הרמב"ן
 להוציאן מותר זהב של דהתפוחים שכתב רפ"ב בסי'הטור
 ולפי קדושה, תשמישי שהן אעפ"י העיר טובי ע"ילחולין
 בין פלוגחא וליכא הוא כן להרמב"ם גם הב"ידברי

 להרא"ש.הרמב"ם

 הכנסח בביח דגם דס"ל מהראשונים הרבה ולשיטתד(
 להשתמש להתיר אין העיר טובי ע"יהנמכר

 דהראב"ד שם שהביא במאירי כמבואר גנאי של תשמישבו
 דהיינו רברים לארבעה אפילו שהתיר הרמב"ם על בזהחולק
 הרשב"ץ וגם הכסא, וביח טבילה ובית ובורסקימרחץ
 והמשנה לאסור. הראב"ד בדעח החזיק ק"מ( סי')בח"ב
 להשתמש להקל גדולה קולא דזה כתב הלכה בביאורברורה

 שהתליטו מה לפי דברים ארבעה כהני גנאי של חשמישיבו
 מצוה חשמישי כשאר הוי הכנסח רביח והריטב"אהרשב"א
 כ"א( )סי' בשו"ע דפסקינן מה ולפי ושופר, ולולבכסוכה
 מגונה לחשמיש ליחרם שאסור שבלו מצוה שלבטלית
 צורך עוד בהן שאין דעתן דגילו מפני למכרן דמוחרדהטעם
 להשחמש שאסור מצותן נעשה שכבר מצוה כתשמהעיוהוי
 נראה הפוסקים מדברי מ"מ במ"ב, עיי"ש מגונה דברבהן

 דהוי כיון הכנסח בבית מותר ג"כ דברים להארבעהשאפילו
 דקדשי כיון קדושה בתשמישי אבל מצוה תשמישירק

 גם קיימו דבקדושחייהו כיון לחולין יוצא ואינו הגוףקדושת
 דארגז קנ"ד( בסי' ג' )בסעיף המחבר שכתב כמו הלוקח,ביד

 אם ואפילו לגנזן צריך חומש או תורה ספר כושנותנין
 פסק והמג"א הנ"ל, הרמב"ן לדעת העיר בטובי אותןמכרו

 ועיין מקדושתייהו, לאפקועי המכירה מהני דלאכוותיה,
 דברי דכל המחבר שכתב מה על שכתב ל"ז בס"קבמ"ב
 לחולין המעוח להוציא דרק הכנסת בית בתר גריריקדחטה

 בהן להשתמש אבל גרירי הכנסח ביח בתר קדושה דבריכל
 בו להשחמש המכירה לאחר מוחר הכנסח דבבית חילוקיש
 דקיימו בהן להשתמש הלוקח אסור קדושה חשמישיאבל

 לעולם.בקרושחן

 העיר טובי שבעה דבמכרו בגמרא פירש רש"י דהנהה(
 ראפילו ררבא במימרא העיר אנשיבמעמד

 שכר, בדמיו לקנות דהיינו דמי שפיר שיכרא ביהלמשתי
 ומן החפץ מן הקרושה ופקעה לחולין יוצא דהמעוחכלומר
 בסוף ברש"י יעו"ש דצונם כל מהן לעשות ומוחרהדמים
 דאם כחב הלי"ז( חפלה מהלכוח )בפי"א והרמב"םהעמוד,
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 מכירה בשעת העיר אנשי במעמר העיר טובי שבעההתנו
 הארבעה ר"ל מותר, אלו כל בו לעשות מותר הלוקחשיהא
 הכ"מ ומרן המים, ובית הטבילה ובית ובורסקי מרתץדברים
 למשתי דרבא במימרא בגמרא גירסא לו היה רהרמב"םכתב
 העיר טובי זו גירסא ולפי פירי ביה ולמשטת שיכראכיה

 להשתמש ללוקח רשות לתת יכולין העיר אנשיבמעמד
 הסתם מן לעשות רשאי היה שלא ברברים הכנסתבבית

 ובורסקי מרחץ לעשות להתנות שיכולים הרין רהואוממילא
 פליג רהראב"ד שם מרן הביא ואח"כ המים וביתוטבילה

 אפילו הלוקחים לעשות שיוכלו מחוור וה ראין וכתב זהעל
 עליה להתנות שיכולים אמרו ואם גנאי של רבריםהארבעה
 לתפלה שהיה הבית לחלל אמרו לא חרב תל והואלזורעה
 בגמרא גורס אינו ז"ל והוא בו, וכיוצא בורסקילהיות

 שיכרא ביה למישתי רק רמי, שפיר פירי ביהולמישטח
 להשתמש אבל שיכרא ברמיו לשתות דהיינו רמישפיר
 הרמב"ם כתב י"ח בהלכה ולהלן כלל. הכא איירי לאבהבית
 מותר על העיר אנשי במעמר העיר טובי שבעה התנוראם

 לפדש הכ"מ זה על וכתב חולין, הן הרי חולין שיהיוהרמים
 שחל לפי הבית לחלל רק מהני רתנאי תימא רלארבריו
 אפילו לחולין יצאו לא הרמים אבל הרמים על הביתקרושת
 הכנסת בית קדחטת תלה ופרוטה פרוטה כל דעל מהםפרוטה
 יעו"ש, וכו' הרמים מוחר על החנו אם הרין דהואקמ"ל
 לכל לא אבל התנאי מהני הרמים מותר על ררקומשמע
 ברף והחוס' הביח, קרושח נחחללה מה על כן ראםהרמים
 טובי ז' בהתנו ראיירי דכיון להקשוח כתבו אבל בר"הכ"ז
 לעשות יכולין הרמים בכל הרי במותריהן נקיט אמאיהעיר
 שפיר שיכרא ביה למשתי אפילו לעיל בראמרינן שירצומה
 דלהכי ותירצו לשתות, שכר הרמים מן לקנות ופירש"ירמי,
 ולפי"ז יעו"ש, תנאי בעי בהמוחר רגם למימר והותירונקיט

 אנשי במעמד העיר טובי שבעה ידי על אפילולהדמב"ם
 אלא בכרי הכנסת ביח קרושח להפקיע יכולים אינםהעיר

 ראפילו בגמרא דאמרינן ומה בקדושה, נתפסיםשהדמים
 קדושח להפקיע רק היינו רמי שפיר שיכרא ביהלמשתי
 חל ופרוטה פרוטה כל הרמים אבל שכר שם לשחותהמקום
 הקדחטה תיפקע במה הכי דבלאו דמעיקרא הקרושהעלה
 להלן דאיחא מדא כן להוכיח יש וכן דרמים, על לאאם
 משום ראמר מאן לחר אסור מחנה אבל שרי זבוניררק

 קדושחה. חפקערבמאי

 ידי על מותד מתנד דגם ראמר המאן על הקשה והר"ן1(
 הנאה ליה דהוה לאו ראי בטעמא העירטובי

 והקשה כמכר. מחנה ליה הוה הרר ליה יהיב הוה לאמיניה

 נהי קדושתו ביה רתתפקע מידי רבעי כיון ז"להרמכ"ן
 כבר והא הנאה בההיא קדושחו תפקע היכי כזבינירמתנה
 בשמעחין רמוכח כיון הקשה ועוד בעולם, ואינדאכלוהו
 דאוגירא אמרינן דהרי קרושה בו יש הכנסח רביחבהדיא

 חפקע ובמה קאי רבקרושתיה משום אסורומשכונא
 לגופו הראוי רבר והרי למכרו, מותר היאך א"כקדושתיה

 ההיכל ראבני בחוספתא כדאיחא נפדה אינובמוקרשין
 הכנסת דביח ותידץ פריק, להם אין ושנגממו שנפגמוועזרות
 לאחר שנזרקין ולולב כסוכה מצוה כתשמישי אותועשו

 עכ"פ יעו"ש, כבור של קרושה להן יש המצוה ובזמןמצוחן
 בכדי קדושחו להפקיע דא"א מוכח קרושהבחשמישי
 בקרושחן. נחפסיןודמיהם

 לחותנו בחשובה ל"ח( )סי' באו"ח החת"ס דהגאוןו(
 הרמב"ם שכתב מה על שהקשההגרעק"א

 בו והונח חורה לספר שהוכן רחיק הל"ר( ס"ח מהל')בפ"י
 או כשיבלו אלא לזורקן ואסור הן קרושה חשמישיהכל

 ירי על לחולין להוציאן תקנה שום כחב ולא נגנזיןכשישברו
 שטעונין שהחליט אלא בקרושה הרמים ולהעלוחמכירה
 וכסף זהב ררמוני להלן כתב הלכה באוחה ומירגניזה,
 יוצאין ואין הן קרושה חשמישי לנוי חורה לספרשעושין
 או חורה ספר ברמיהן לקנות אותן מכר כן אם אלאלחולין
 ובסיפא לחול יוצאין שאין ברישא טעמא מאי וקשהחומש.

 לחול. יוצאיןכן
 קשד ולא מאד נכונים הדמב"ם דדברי לומר ישאמנם

 או שבלו קרושה בחשמישי הרין כחב רברישאמירי
 בהן להשחמש או לוורקן ואסור גניזה שצריכיןשנשברו
 אבל לגונזן, ומוטב מקדושחן להורירן ראסור חוללדברי
 למכרן אפשר שעריין מיירי וזהב כסף רמוני גביבסיפא
 לכן למכירה, ראויין השברים גם הרי נשברו אםראפילו
 ספד בקניית דמיהן ולהעלות לקנוח כדי למכדן דיכולכחב
 חסל"א בשו"ת החת"ס רברי על עמד שכבד ומצאתיתודה.
 רהיאך הנ"ל הרמב"ן קושייח לחרץ שם ומש"כ ט"ז,סי'

 הראוי רבר והרי קדושה בו ריש הכנסח ביח למכוראפשר
 בש"ס מבואר בהריא רהרי פריון, לו אין במוקרשיןלגופו

 תמימין נפרין לציבור הוצרכו שלא רחמידין ר"י()שבועוח
 ואם הוצרכו הוצרכו אם עליהם מתנה רין בית רלבמשום
 קרושה וכי התם רמקשה למאן ואפילו לרמיהן יהיולאו
 משום אותה מחללין דבקטורח מורה הלכה להיכןשבהן

 ראם ארומה פרה גבי התם אמרינן וכן היא, דמיםרקרושח
 עכ"פ בה"ב. רקרושח משום חפרה דימנה נאה אחרחמצא

 לגופו. בחזי אפילו פריון רמהנימבואר

 הנ"ל בחוספחא רמבואר רהאי לחלק צריכין כן דעלח(
 ביש היינו פדיון להם ראין והעזרות ההיכלבאבני

 אפילו או הראשונה לקרושה בהן להשחמש אפשרוחעוד
 פריון, להם דאין להתוספתא ס"ל לכן הימנה קלהלקדושה
 פשיטא בקרושה בהן להשחמש עוד דא"א היכאאבל

 משום וטעמא לגופו רחזי היכא אפילו פדיון להןרמועיל
 כן שהקשה והר"ן שם, כמבואר עליהם מחנה בי"דרלב

 הכנסת, בבית להשתמש עריין דאפשר באופן רמייריעכצ"ל

 קרח~ה. ולא מצוה חשמישי רק הוה הכנסח דביח מחרץלכן

 המובא דהרא"ש בהא כתב שם הגבורים דבשלטיט(
 ריכול שלו תורה ספר המוכר רביחידלעיל

 העיר אנשי במעמר העיר טובי כמכרו ררינו ברמיולהשחמש
 ברמיו לקנוח כפירש"י שיכרא בי' למשחי אפילורמוחר
 לוקחין כדקחני מתניחין מיירי דבהכי משום עמו והריןשכר
 בה לעשוח הלוקח יכול הכנסת בבית הדין הוא ומיהובדמיו,

 רכולה חכמים שאסרו רברים בארבעה אפילו צרכוכל

 אנשי במעמר דעיר טוכי שבעה מכרו כשלא איידימתניחין
 יעו"ש. וכו'העיר



סה י 4:2ל ל"ו סי' או"חשו"ת רצ יב:

 קדושה בתשמישי מחמיר דהמג"א ניון נראה ולדינא'(
 בזה. לעשות יש מה לכן לחולין יוצאיןדאינן

 גדולי בשם שהביא ח' סעי' קנ"ד בסי' באור"הוראיתי
 הספרים ואין הנדפסים ספרים בתוכו לתת להתירהאחרונים

 נראה ולפיע"ד בזה, ונימוקם טעמם לעיין ידי תחתהנ"ל
 דאוסר דהא סק"ז קנ"ד בסי' הט"ז זקיני שהעלה מהלפי

 שעדיין בזמן רק היינו קלה קדושה גדולה מקדושהלעשות
 עדיף לזה עוד ראויה איגה אם אבל גדולה לקדושהראויה
 פנויה שחהיה ממה קלה קדושה הפחות לכל בה שיעשהטפי

 מהם עושין שבלו דמטפחוח מהאי ראיה והביא וחגנז.לגמדי
 אסור קיים שבהיוחן ודאי והא גניזחן, וזו למחתכדיכין
 דהרי י-ל שפיר גניזה דצריכין דכיון עכצ"ל אלא כן,לעשות

 בה להחזיק קודש בארון טפי דעדיף מסיק ולכן גניזחן,זו
 ובמקום כלל. קדושה בלי לגמרי פנויה שחהיה ממהספרים
 במגילה שור הבכור מקושייח הט"ז בעד להליץ כחבחיאחר

 דוסא ור' רבנן במחלוקח די"ב( )יומא מש"ס עליושהקשה
 לכהן כשרים אינן דלרבנן הכפורים דיום גדול כהןבבגדי
 דטעמא ועכצ"ל הדיוט, לכהן מוחרים דוסא ולר'הדיוט
 טפי עדיף דגניזה חזינן מקדושחן הורדה משום דאסרודרבנן

 חשובות שחי אומר רבי בגמרא ולהלן מקדושחן,מלהורידן
 חמורה קדושה בהן שנשחמשו בגדים ועוד וכו',בדבר

 הרי דוסא לר' פריך מאי והשחא קלה, קדושה בהןחשחמש
 ונלמד אחר הכפורים ליום עוד ראויין דאינן ס"ל דוסאר'

 שכתב כמו גניזה, טעונין שהן מלמד שם דוהניחםמקרא
 מזה דמשמע לזה מודה רבי דגם החם דמשמע 1ת1 כך,אחר
 שם דהוניחם מקרא דריש החם דוסא דר' קמא החנאדגם

 למילחייהו חזי לא דחו כיון וא"כ גניזה, דטעוניןמלמד
 עיי"ש. קלה קדושה בהן מלהשחמש טפי עדיף גניזהוע"כ

 על קושיא שום כאן דאין בדבריו דצע"ג נראהולפע"ד
 להטעינן הכחוב גזירת הכפורים 'ום בגדי גבי דהחסהט"ז
 אחר כפורים ליום גם לרבנן והרי שם דוהניחם מקדאגניזה
 איכא דהט"ז דינא בהך אבל גופא, קרא מהאיאסורין
 נצטרך שלא כדי מקדושחן להורידן טפי דעדיף שפירלמימד
 יו"ד ראשון )חלק אבי ביח שו"ח בספרי בזה עייןלגונזן,
 יומא מש"ס להעיר שם כחבחי וגם בזה, שהארכחי פ"ג(סי'

 מאיר ר' מחלוקח חחחיו אחר ומינו פסול בו אירע גבידי"ב
 כהן ולא גדול כהן לא אינו שני יהורה ולר' יהודהור'

 בקודש מעלין משום הדיוט כהן דאינו טעמא ומפרשהדיוט,
 שלא טפי עדיף יהודה דלר' בגמרא, יעו"ש מורידיןולא
 שם והארכחי מקדושחו, אוחו יורידו שלא בכדי כלוםיהיה
 להאריך, ואכ"מבזה

 להקטינו הקהלה אנשי שיראה נראה ולכועשהיא(
 ולהעמידו ספדים של ארגז כמוולהחאימו

 )סי' ביו"ד הט"ז ולשיטח ספרים, שם להעמיד המדרשבביח
 בנכתבים כמו קדושה בהם יש הנדפסים ספרים הדירע"א(
 ובפרט נתיצה, מעשה איסור משום בו אין ההקטנהדמעשה
 בסי' פדוואה מהר"ם בשם קנ"ג סי' בסוף המג"אלשיטח
 סוחר או בחולש רק הוא לנחוץ דאסור רהא שכחבס"ה

 )סי' בחשובה החח"ס והגאון המטלטל, מדבד ולאממחובר
 )דף מכות מש"ס פדוואה המהר"ם על להשיג הרבהל"ב(

 כגון עסקינן במאי הכא אלא בגמרא החם דמוקיכ"ב(
 חשרפז ואשריהם מהכא ואזהרחיה הקדש בעצישבשלו
 עצים בשורף דאפילו מבואר הרי וגו', כן חעשון לאבאש

 זה על עמד וכבר עיי"ש. כן חעשון לא משום עוברחלושים
 לפקפק יש אך שם, במש"ז( סק"ג קנ"א )בסי'הפרמ"ג
 ומבער מכלה הרי כששרפן הקדש בעצי דהחם זובקושיא
 הנחיצה מעשה הרי הכא אבל ניכרח השחחה זה והריהכל
 והדי ולשפרו, להקטינו רק כ11נח1 שכן וניכר לחקן דקהוא
 אפילו )ר"ל דבנחץ סק"ג( קנ"א )סי' הט"ז שכחב מהלפי

 מקרי, בנין נחיצה דההוא שרי לבנוח מנח עלממחובר(
 ואוסר שנחץ מה ויחקן שיחזיר דוקא מצריך שהט"זואעפ"י

 רדוקא לומר יש השטענדר, לצורך בכוחל גומא לעשוחשם
 קנ"ה( )בסי' רבה והאליה בחלוש, לא אבל אוסרבמחובר
 בא"ר אך השחחה, מקרי לא דלצורך במחובר אפילומחיר
 מקרי זה כלל לצורך באינו דרק לומר רצה סק"ז קנ"בסי'

 השריפה מקרי ג"כ בישול לצודך אבל כששורףהשחחה
 עצי דבשודף הנ"ל במכוח שם בסוגיא דאיחא ומהלצורך,
 רק היינו עליו ועובד השחחה מקרי בישול לצורךהקדש
 שלא מקדי לכן בהנאה שאסור דכיון בחלב בשדבמבשל
 שפיר מקרי והנאה לאכילה הראוי דבר בבת2ול אבללצורך,
 ד'. סי' או"ח חסד חודח בשו"ח מזה עוד ראהלצורך.

 כחב הבחידה( ביח מהל' א' )פרק הרמב"ם והנהיב(
 הקדש עצי ושדיפח מהמזבח אבן נחיצחדאיסור

 יסודי מהל' ובפ"א השחחה דרך ושורף בנוחץ רקהוא
 והטהורים הקדושים מהשמוח קם המאבד גבי 1' הל'החורה
 אומר הוא שהדי החורה מן לוקה הקב"ה בהםשנקרא
 אלקיכם לד' כן חעשון לא וגו' שמם אח ואבדחםבעכו"ם
 אבל לוקה השחחה דבדרך החנה אבן נחיצח גבי הנהיעו"ש,
 לוקה השחתך דרך שרוקא בזה התנה לא השם מחיקתגבי

 ס"ל לכן כן, חעשון דלא קרא מהאי ג"כ שנלמראעפ"י
 השחחה כדרך שלא גם לוקה השם דבמחיקח פוסקיםלכמה
 )סי' ביו"ד עין מה"ח, אסור לחקן מנח על במוחקואפילו
 השחחה דרך דרק בטעמא לומר יש הסברא ומצדרע"1(,
 להשחיח חורה דצוחה הכחוב במשמעוח כיון חורהאסרה
 השם במחיקח גם א"כ וגו', כן חעשון לא נאמר זה ועלע"ז
 לא וגו' שמם אח דואבדחם קרא מהאי דנלמד כיון כןנמי

 נאמר זה על לעכו"ם לעשוח דמחוייבים מה היינו כןתעשון
 בין לחלק יש מדוע נפקי קרא דמחד וכית כן חעשוןלא
 כיון עוד להעיד בזה כחבחי אחר ובמקום ומוחק,נוחץ
 ר' איחא ושם ראה, פרשח מהספרי הוא זו הלכהדמקור

 בל"ח שהוא השם מן אחח אוח למוחק מנין אומרישמעאל
 מדוע וצ"ע 1ג1', כן חעשון לא שמם אח ואבדחםשנאמר
 אחח אוח המוחק איחא ששם הספרי מלשון הרמב"םשינה

 תל"ז( )מצוה במנ"ח מזה עיין המאבזק כחבוהרמב"ם
 דברים שני ת2 השם מחיקח דבאיסור לחדשוכחבחי
 כמעשה שהוא המחיקה מעשה עצם א( אסרחן,שהחורה
 דבר ועוד ב( קדושים, לדברים לעשוח חודה שאסרהנחיצה
 מעשה ועצם והנורא, הקדוש שם אבוד בזה ישאחר

 גם נלמד שמשם 1ג1' חאבדון דאבד מקרא נלמדהמחיקה
 אופני מבאר דהכחוב כיון קדושים דברים נחיצחאיסור
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 מה כל גריעה וע"י ושריפה שבירה נתיצה רהיינוהאיבור

 לרברים לעשות אסור זה וכל לע"ז לעשותשמחוייבים
 זה, בפסוק נכלל השם מחיקת גם ומסילא שלנו,הקדושים

 הקרוש השם העדר של נוסף איסור יש השם במחיקתאולם
 את דואברתם מקרא נלמד וזה בקרושה, שנכתבוהנורא
 הקדוש, בהשם רק מסויים רין וזה וגו' כן תעשון לאשמם
 איסורי בין הפסק מתחילת נלמר המחיקה מעשה עצםולכן
 אעפ"י ז' בהל' הרמב"ם כתב זה ורין והעזרה המזבחנתיצת
 דלא מסתברא אבל השם, מחיקת בפירוש שם הזכירשלא
 לכנות מנת על מותר נותץ גבי כמו לכן מזבח מנתיצתגרע

 לתקן, מנת על הפעולה עצם מותר השם מחיקת גםולתקן
 אסור ווה השם אבור רהיינו אחר רין כתב א' בהלכהאבל
 זה ששם משום הוא האיסור וגרר השחתה ע"י שלאאפילו
 ויהיה תיקון לצורך שזה אעפ"י מאבד הוא בקדושההנכתב
 מאבר, משום אסור מ"מ אחר קורש שם הזה במקוםנכתב
 כתב ולא שם מאכד הלשון הרמב"ם כתב כבונהולכן

 בנותץ שייך שלא מה אחר רין לומר ררצה כיוןהמוחק
 מה אבל לתקן מנת על מותר נתיצה בגדר שהוא רמהמזבח
 דדין כיון לתקן מנת על אפילו אסור איבוד בגדרשהוא
 המאבד לשון הרמב"ם כתב מואבדתם נלמר זהמסוים
 דאם מזה לנו ויוצא כלל, השחתה מעשה בלא אפילוואסור
 השם זה ידי על והוציא פתח נקורת א-ל שם תחתכתב

 ונורא קדוש שם מאבד משום חייב פשוטה לתיבהמקדושתו
 כזה, כנ"ל גופא בהשם מחיקה פעולת עשה שלאאעפ"י
 חומר. כמין הרמב"ם לשון שפירומתורץ

 בשיטת הפוסקים שנתחבטו מה ליישב בזה ואדווחנאיג(
 מותר ג"כ השם במחיקת אםהרמב"ם

 אפילו וז"ל, כתב ב'( סי' )ח"א בתשב"ץ דהנה תיקון,לצורך
 מתכוון כשהוא אלא למחקו איסור אין בס"ת שנכתבשם

 שאם הבה"ג כתב וכן מותר, לתקן רק כשכוונתו אבללמחוק
 נתכוין שלא ומתקן מוחק זה הרי השם על דיו טיפתנפלה
 שהוא המזבח מנתיצת ראיה להביא יש ועח- וכו', לתקןרק

 וכן העזרה, מן או ההיכל מן אבן לסתירת הרין והואבלאו
 עצה שדשיא בוטא בן לבבא כדאשכחן הרמב"םכתב

 למחיקת הרין והוא ולמיכניה להיכלא למיסתריהלהורדוס
 מלא נפקו קרא מחד שהרי לתקן מנת על דמותרדשם
 טיפת נפלה שאם הבה"ג בשם שהביא מה הנה כן,תעשון
 לעיל שביארנו מה לפי ולתקנו, למחקו דמותר השם עלדיו

 איבור וגם המחיקה מעשה איסורים שני יש השםדבמחיקת
 תיקון לצורך מותר המחיקה ומעשד והנורא הקדושהשם
 אסור דזה השם והעדר האיבוד לא אבל הסזבח, נתיצתכמו

 השם הערר על הרי השם על דיו טיפת בנפל א"כבהחלט,
 הוא האיסור רק הדיו ע"י מדעין נאבד שכבר כיון לחושאין
 ומוחק גורר המחיקה דבמעשה דכיון המחיקה עצםעל

 נתיצת כמו תיקון לצורך מותר וזה השם, שלהאותיות
 לצורך מחיקה של הדין לעצם מכאן ראיה אין לכןהמזבח
 דלישתרי.תיקון

 אסכנדרי דר"י בשם הביא רע"ו( )סי' כיו"ד והב"ייד(
 דגבי אע"ג אסור לתקן מנת על במוחקרגם

 החשמונאי בבני מצינו שכן תיקון לצורך סותר מזבחנתיצת

 כדאיתא היו:ים ששקצום מפני עזרא שבנה מזבחשנתצו
 לנו אפשר אי וגם מזבח בלא אפשר דאי שאני התםביומא,
 את לגנוז אפשר הכא אבל במקרש אחר כמקום מזבחלבנות
 השם בה שנתקלקל יריעות על בתשובה הורה וכןהיריעה
 דכן לומר יש לעיל שביארנו מה ולפי יעו"ש, אותהשגונזין
 בהלכותיו. הרמב"םפסק

 רק או דאורייתא הוא אם הכנסת בית קדושת ובעגיןטו(
 בפ"ג דלהר"ן לעיל כתבנו כברמררבנן

 הוא נתיצה איסור דגם פשיטא א"כ מדרבנן רק הואדמגילה
 דגם לומר יש התורה מן דהוי להסוברין אולם מררבנן,רק

 רצה קס"ח( סי' )ביו"ד והחח"ס התורה מן הוי נתיצהאיסור
 בית רקרושת הסוברין לשיטת ראף לומר דאפשרלומר
 במזבח רק הוא הנתיצה איסור מ"מ התורה מן הואהכנסת
 יסורי מהל' )בפ"ו הרמב"ם מדברי שנראה כמו ועזרהוהיכל

 הרמב"ם כתב ס"ה( )בל"ת המצות שבספר ואעפ"יהתורה(,
 לכמה ראיתי מ"מ הא' עבורת בתי מלנתוץ שהוזהרנווז"ל,
 עיין מדרבנן, רק שהוא בדבריו שפירשו האחרוניםמגדולי
 מזה. ר' סי' או"ח חסד תורתבשו"ת

 דשם להלכה כתב י"ב( )ס"ק רע"ו נסי' והש"ךטז(
 לצורך ולגזוז לגוז אפילו בקדושההנכתב

 האיסור אם לנו ביאר לא הש"ך הנה יעו"ש, אסורתיקון
 המחמירין פינת דאבן כיון מדרבנן רק או התורה מןהוא

 וגם בב"' המובא אסכנדרי הר"י הוא לתקן מנת עלבמוחק
 מדרבנן, רק או דתורה מן הוא אם בהדיא מבואר לאשם

 קושיית לתרץ בידינו יעלה מדרבנן רהוא נימא איאמנם
 ראיה להביא דאין שכתב הנ"ל אסכנדרני הר"י עלהחת"ס

 שאני דהתם יון אנשי ששקצו המזבח שסתרומדחשמונאים
 בלא אחרת לכנות וא"א ביותר, מקומו מכווןדהמזבח
 עובר הוא אם ככך דמה החת"ס זה על וכתב זה, שלסתירתו
 מה לבנות מנת על תיקון על אפילו לסתור דאורייתאבלאו
 לא קמכוק ולא אפשר באי גם הרי אפשר אי אםמועיל
 רישא בפסיק אכל מכוון ולא ממילא באתי אלאשרי

 כ"ה( )דף פסחים בתוס' כמבואר לא, בידים מעשהשעושה
 רצה לא דכאמת לומר יש לכן זת"ד, סיכוון לאבתור"ה
 זה דעל מה"ח במותר קמכוון ולא אפשר לא מטעםלהתיר
 הביא לא זה על התורה מן דמותר לתקן מנת עלדנותץ
 לשאר דפשיטא כמו ליה פשיטא היה דזה כיון כללראיה

 והמרדכי, הרמב"ם שיטת לעיל שהכאתי כמוהראשונים,
 דלא סשום סותר מדרבנן דגם לומר דכוונתו ע"כאלא

 היכי רישא פסיק אפילו דרבנן רכאיסור קמכוון ולאאפשר
 התוס' מדכרי שנראה כמו מותר קמכוון ולא אפשרדלא

 מוחק בין אסכנדרני הר"י מחלק שפיר לכן הנ"ל,פסחים
 הכי אפילו מכווין דלא אף דאפשר כיון דבמוחקלנותץ
 מותר קמכוון ולא אפשר דלא כיק בנותץ אבל מדרבנןאסור
 רישא. פסיק דהוי ואע"ג מדרבנןאפילו

 שכתב הנ"ל כ"ה( )דף בפסחים להפנ"י ודאיתייז(
 אסור רישא בפסיק דרבנן באיסורדאפילו

 )סוכה מש"ס ראיה והביא מכווין, קא בלא אף שמעוןלר'
 מתקן משום מההרס ענבים ביו"ט ממעטינן אין גבי ל"ג(דף
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 להגמרא ליה ופשיטא דרבנן, איסור רק דהוי אעפ"ימנא
 פסיק דהוי דיכי אחריחי דושענא ליה דליח היכאלאסור
 אין שמעון דלר' מכאן ומוכח אפשר, דלא אע"גרישא
 אפשר. ללא אפשר ביןלחלק

 כמו שפיר למימר איכא בזה התבוננתי כאשראך
 דחיקון אלא כן ס"ל לא אסכנדרני והר"ישביארנו,

 דמכה תולדה משום חורה איסור הוי הענבים דמיעוטמנא
 הוי דענבים דמיעוט שם חמרים הכפת כן שכתב כמובפטיש
 של ראייתו נסתרה דבריו ולפי בפטיש, מכה או מחחךמשום
 דלא היכי ררבנן דבאיסור למימר איכא וממילא הנ"להפנ"י
 לפרש יש כן מותר, רישא פסיק אפילו קמכוון ולאאפשר
 החת"ס. קושייח שפיר ומחורץ אסכנדרני, הר"ידכרי

 לתקן מנח על רבמוחק לומר יש דשפיר מוה לנוהיוצא
 אכ"מ אבל הרבה להאריך ויש מדרבנן, רקאסור

 יזכינו השי"ת בוה, הרבה הארכתי המנ-ח עלובספרי
 כמו רק אחרת עצה ליכא לפיע"ד לכן לאורה,להוציאו
 לעיל,שכתבנו

 חופ"ק ליעבעס אייויק יצחק הק'ידידוש"ת

 דכ"ו במגילה רש"י דברי הבאתי נפנים המכתבבשולי
 כל במעמד העיר טובי ז' מכרודאם

 שיכרא ביה למשתי דאפילו דרבא במימרא העיראנשי
 יוצא דהמעות כלומר שכר בדמיו לקנות דהיינו דמי,שפיר
 לעשות ומותר הדמים ומן החפץ מן הקדושה ופקעהלחולין
 חלה וובוני חלופי רש"י כחב בע"ב ולהלן רצונם, כלמהן

 הקרושה מן יצא והוא הדמים על או החילוף עלקדושתו
 מכרו דאם וביה מיני' סתירה זה הרי ולכאורד בו,להשתמש

 הקרושה פקעה בזד דרי העיר אנשי במעמר העיר טוביז'
 דרי העיר טובי ז' ע"י דמכירה הי' לא ואם הדמים מןגם
 אך קודם. שכחב כמו כלל פקעה לא הקדושה עצם מןגם

 להם יש אם בין לחלק ריש בפשטוח לומר לפיע"דנראה
 ע"י מכירתו דע"י י"ל דבזה אחר הכנסת בית לבנותמעוח

 הדמים ומן החפץ מן לגמרי דקדושה פקעד העיר טוביז'
 צריכים אין אזי להם שיש ממעות הכנסת בית דבוניםכיון
 הקדחמה, לגמרי פקעה לכן דבר שום על הקדושהחלות
 הכנסת ביח לבנוח אחר ממקום מעות להם אין אםאולם
 המעות, על הקדושה תלה העיר טובי ז' שמכרו אעפ"יבזה

 ולכן הכנסח, ביח יהיה שלא הקדושה לגמרי לבטלדא"א
 דחלה רק הקרושה פקעה דלא לדלן רש"י כתבשפיר

 יוצא דהקדושד בזה ודי המעוח ועל החילוף עלהקדושה
 ועיין ז"ל. רש"י דברי ולתרץ לומר יש כן לגמרי.לחולין
 שכחב מ"ה סי' בח"ב הנצי"ב להגאון דבר משיבבשו"ח
 מקוה לקנוח כרך של מדרש ביח למכור ורשות כחדיש
 חורה. דעח הכשר ביתרוןטהרה

הנ"ל

 ךזסימן
 יש אם פסח ערב ביום שבשלו פסחבענין

 המנ"ח בזה שנסתפק לאכלו תורהאיסור

 היקר לתחני והמשכה ברבייה וברכהשלום
 סורוצקין משה מר בחורההמופלגהרב

 ת"1. עיה"ק ביר1שליםשליט"א,

 שכתב ב'( אות ז' )מצוה המנ"ח ברברי שהערח מהבדבר
 לאכלו חורה איסור אין י"ד ביום שבשלו דפסחשם

 עמד וכבר טבין, דאורייתא פטפוטי ברבריו הרבהופלפלת
 שגגה, רברי שהם בתקיפוח זה על וכחב פערלא הגרי"פבזה

 יזכני השי"ת )כת"י, בספרי שכחבחי ממה לךואעחיק
 להליץ נועד והספר זכה לבונה בשם נקוכ לאור,להוציאו

 על והשגות ההערוח מכל המנ"ח הקדחם הגאון דו"זבער
 הרה"ג המשיג של יסח-ו ועיקר דורו, מחכמי הגדולספרו
 אין י"ד ניום שנתכשל נפסה המנ"ה שכתב במההנ"ל,
 ליכא דבזה דנהי זה על וכחב י"ד, ביום לאכלו תורהאיסור
 שבשלו ידי על מ"מ עשר ארבעד ביום ומבושל רנאהלאו
 יאכל דלא לאו אזהרח בכלל והוא. שנפסלו קדשים ליההוה
 הכחוב בא פסול שבקרש כל מיניה ודרשינן הוא, קודשכי
 יעו"ש. אכילתו על תעשה לאליחן

 :תשובה

 אבאר כאשר וברורים נכונים המנ"ח רברי דלפע"דא(
 הל"ר( פסח קרבן מהל' )בפ"חרהרמב"ם

 ומקורו לוקה, אינו יום מבעח- ומבושל נא דהאוכלכתב
 נא לא.משום לוקה ראינו ומשמע מ"א( דף )פסתיםמש"ס
 פסק הרמב"ם והרי פסולים, קדשים משום ולאומבושל
 לוקה פסול מקרבן כזית דהאוכל פסוה"מ( מהל' י"ח)בפרק
 סתמא פסח קרבן בהל' ומדכחב תועבה, כל תאכל לאמשום
 קרבן זה דאין מלקוח שום כאן דאין משמע לוקהדאינו
 )מכות מהחוספתא ומש"כ באריכוח, זה אבאר ולקמןפסול
 פסול משום עובר הפסח אח דהמבשל שם רמבוארפ"ג(
 בליל שבשלו מיירי רשם ראיה משם אין במחכ"חקח-ש
 ובהסבר להמעיין, שם כמבואר פסח בערב ולא עשרחמשה
 מבעוד ומבושל נא כזיח אכל אם גם לוקה אינו מרועהרבר
 שחידש מה עפ"י לפיע"ד נראה קודש פסול משוםיום

 דאעפ"י הל"א( ומצה חמץ מהל' )בפ"ו שמח האורהגאון
 עזריה, בן אלעזר כרבי חצוח ער אלא נאכל אינודפסח
 באכילה מוחר אבל חצוח לאחר פסול פסח בתורת רקמ"מ
 הלילה כל הנאכלים קדשים כרין השחר עמח- ער דלילהכל
 באריכוח עיי"ש חצות, אחר פסח חובח בו יוצא שאינורק
 ה-ין פסח דין דינים שני בו יש דפסח לשיטחו חזינןמזה,

 ביום פסח דבערב למימר איכא זה לפי לכן סתם,קדשים
 רין הפסח על יש ג"כ פסח אכילת זמן שחל קודםי"ד

 זמן דלאחר כמו ומבושל בנא נפסלים ואינם סחםקדשים
 שאינו פסח שם מיניה דפקע ט"ו ליל חצות אחדאכילח
 אינו אכילתו זמן קח-ם נמי כן כמו פסח פסולי בגדרימופסל
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 איש הר"ח הגאק בשם ראיתי זה וכעין ססח, באיסורינפסל
 עד הוא פסח אכילת דזמן דאעפ"י לחדש שכתב ז"לבריסק
 של בחפצא דין זה אין מ"מ דזבחים מתניתן לסתםחצות
 מיוחרים דינים שיש כשם אכילה במצות דק אלאהקרבן
 דין יש כך בו וכיוצא צלי אכילת כגון פסח לאכילתאחרים

 עמוד עד נעשה לא דנותר ונפק"מ אכילה, זמן שלזה
 בישול ע"י נפסל פסח שבתור לדברינו מזה וראיההשחר,
 ח"פ. זמנו קודם נפסל לא קדשים בתוראבל

 פסולו הוה לא שבשלו דפסח לומר יש הסברא דכוצדב(
 רק קדשים בשאר נוהג איסורו דאין כיתבקודש

 הברית בשם ה' באות לקמן מביא והמנ"ח גרידא,בפסח
 הספר ואין בקודש, פסולו בכלל אינו ומבושל דנאאברהם
 בזמן ט"ו ובליל ונימוקו טעמו בו לעיק הץ תחתברי"א
 הנ"ל התוספתא דברי ולפי קודש, פסול מקרי אזאכילתו
 שתי לוקה אם לעיין יש רק קודש, ססול משוםלוקה

 אכילת דבזמן לומר ךש ג"כ, בישול איסור משוםמלקיות
 פרטד דהתורה כיון עליו שלוקין גרידא הלאו רק זהוהפסח
 אכילתו זמן לאחד אבל פסח בפסול בישול של לאוכאן

 כפסולי לאו איכא בזה קדשים רק דמקרי חצות אחרדהיינו
 אכילתו בזמן חצות קודם פסול שם עליו שנקרא כיקקודש
 בגדר תו אינו חצות אחר שאז אעפ"י ממנו פסולו פקעלא
 במנ"ב ומצאתי קודש, ססולי משום ולוקה כקדשים רקפסח

 רק הפסח המבשל לוקה דאינו הנ"ל התוספתא אתשפירש
 היינו קודש פסול התוספתא וכוונת גרירא לאו עלדעבר

 ולפי יעו"ש. הפסול לבית קדשים שהביא בישולהאיסור
 כתכ דמתהילה כפשוט לומר "ם שלפנינו בתוספתאהגירסא

 בשעת לחבורה ומחבורה לבית מבית כזית ממנו הוציאשם
 בשלו "אם הבית מן תוציא לא שנאמר חיב זה הריאכילה
 בשלו אם דהאי לפרש רש קודש", פסול משום עליועובר
 אינו בשלו אם דאז לחוין שהוציאו דהיינו שלפניו עלקאי
 דהיינו קודש פסול על רק פסח מבשל משום עליועובר
 איסור תו עליו חל לא כבר שנפסל דכיק גרידא יוצאאיסור
 ואכ"מ. התוספתא בדברי עוד הארכתי ובחידושיבישול,

 הפסח בבישול יתחייב לא דמדוע עוד להעיר וישד(
 יש פסול בקודש דכל לאו על דגם שתיםואכלו

 ז"א בססר ראיתי אולם תועבה, כל תאכל לא משוםלחייבו
 די"ח( )מכות הש"ס דברי סי על ליישב שכתב י'()סי'

 דכל לאו איכא אז פסולו קודם דחזי היכא דרק התםדאיתא
 לאו ליכא ג"כ פסולו קודם חזי דלא היכא אבל פסולבקודש

 כיון חזי לא פסולו קודם נמי כאן ולפי"ז בגמרא. יעו"שזה
 של הלאו חו ליכא ולכן אש צלי אם כי על עובר ג"כדחי
 מדברי הנ"ל הרה"ג שהשיג מה ומשו"ה פסול, שבקודשכל

 פסולו מקרי שבשלו דפסח הל"ב דפסחים בפ"זהירושלמי
 תנור של בחרסו דנגע היכא שם שכתב מיד ונשרףבגופו
 הנ"ל הירושלמי רמנ"ח מיניה דאשחמיט וכתב מידישרף

 ליה אניס לא רז כל אשר המנ"ח על כן לומר קשהלדעתי
 מפורש ירושלמי שישכח והאחרונים הראשונים דברימכל

 והרי בחולין רש"י דברי שהביא כיון רק בה, דעסיקבסוגיא
 לרש"י היה ומסתמא הירושלמי מדבדי בהיפך כתברש"י
 אשר בתוספתא או בברייתא כן שמצא לדבריו נאמןיסוד

 הירושלמי, נגד כותב רש"י היה לא זה בלא כי לסנינו,אינם
 נראה כן הירושלמי, דנרי להניא שלא המנ"ח סמך והועל
 בפסחים הגמרא סוגיית ליישב ארווחנא זה ובדרך בזה.לי
 התם דקאמר פסחיהן עורות שנתערבו חמשה גבי פ"ט()דף
 הני עילויה ונימני פסח עבד רלא כהן חד חמשה כלוניתי
 אלא פסח עביד דלא חד איכא דממנ"פ פסחיםחמשה
 ליום נאכל פסח דאילו שלמים, באכילת ממעט דקאמשום
 הצל"ח והנה אחד. ולילה ימים לשני שלמים ואילוולילה
 ולילה ליום נאכל דפסח דקאמר הגמרא לשון על שםעמד
 בפרק בזבחים משנה כסתם בלילה אלא נאכל אינו פסחהרי
 בד"ה בתוס' ועיי"ש ביום, כלל נאכל ואינו מקומןאיזהו
 הנאכלין גני מקום נכל נכלל פסח אי בוה שעמדודאילו
 בכלל פסח דאין ט'( )דף ברכות מש"ס והביאו ולילדליום

 נאכל שיהא בפסח כלל מצינו דלא ולילד ליוםהנאכלין
 דפסח למימר איכא שפיר שביארנו מה לפי אולםביום,
 בי"ד נאכל פסח דמצינו כיון ולילה ליום הנאכליםבכלל
 ברמב"ם דמבואר ומבושל נא שאכלו או שלמיסבתורת
 לאכול שמצוה בשעד אש צלי אם כי שנאמר לוקהדאינו
 פטור יום מבעוד אבל ומבושל נא אכילת על חייבצלי

 )סי' ירושלים בריכת בספר וראיתי בגמרא. בהדיאכראיתא
 זה בענין שהאריך שליט"א סאוויצקי הר"מ הגאון לידידיח(

 שלמים בתורת רק לא ומבושל נא נאכל בי"ד דפסחוהוכיח
 ענגעל יוסף ר' שהגאון והביא ססח, בתורת אסילואלא

 אינם המנ"ח דברי עכ"פ בזה, הרבה דן יוסף אוצרותבספרו
 שגגה.דברי

 מה עוד לך אכתוב פסח דקרבן זו במצוה עיוני דמדיד(
 הביא ה' באות להלן המנ"ח, בדברי להעירשיש

 בשם שכתבו ע"ב( )ד"ד תמורה התוס' דבריהמנ"ח
 לא על שעבר אעפ"י חמץ על הנשחט דפסחדירושלמי
 כשר דדפסח הכתוב גזירת מ"מ זבחי דם חמץ עלתשחט
 בש"ק העדה קרבן בעל שפירש מה לפי אולםיעו"ש,
 עליו עובר מ"מ נפסל כבר שהזבח דאעפ"י ס"לדחזקיד
 גם זבחי קראו שהכתוב כיון זורק ומשום שוחט משוסשתים
 ר' על פליג חזקיה ולפירושו עיי"ש, בשחיטה שנפסלאחר

 ועיין שם. משה הפני גם פירש וכן יצחק, ב"רשמואל
 הירושלמי ג"כ לפרש שכתב מ"ד( )פ"ה פסחיםבתפא"י
 הקה"ע פירשו שכן הביא ולא פסול דהפסח ס"לרחזקיה
 הריב"א בשם ס"ג( )רף בפסחים התוס' שכתבו ומהוהסנ"מ,
 לעכב, הכתוב עליו שנה דלא כיון הפסח כשר הכידמשום
 בעשד דרק נ"ג( )דף ביומא הריטב"א שכתב מה לפיאולם
 משמע ממילא תעשה, בלא אבל לעכב הכתוב שישנהבעינן
 דעת היפך וזה לעכב, הכתוב עליו שישנה בעינן ולאעיכובא
 דתפא"י מביא זו סברא וגם הנ"ל, פסחים בתוס'הריב-א
 הריטב"א מקמאי חד כן כתב שכבר רמז ולא עצמולסברת
ז"ל.

 ביוצא אם המנ"ח העיר ה' באוח זו במצוה דלהלןה(
 קאי דלשריפה כיק חובתו ידי לצאת יוכלוטמא

 לומר לפיע"ד נראה כזית, וליכא שיעוריה מכתתכתותי
 אמר אשי נר ד"ח ד"ח( )עידונין נש"ס דאיתא מהעפ"י
 רק ב"א דלר"ח בגמרא שם ואמרינן אשרה של לחיעושין
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 שיעורא, מכתת כתותי טעמא מאי קורה, לא אבל מותרלחי
 שיעור בעי לחי דגם דאע"ג לחי נד"ה התוס' שםוכתבו
 זוטא שיעורא אלא בעי דלא כיון מ"מ משהו ורוחבגובה
 מדבק היה אם דלחי תירץ אברהם וה"ר בו. החמירולא

 שתירץ מה ולפי עיי"ש. שפיר לחי הוי בכותל יחדהכתותים
 אפילו פסח הקרבן באכילת כאן גם לומר יש אברהםה"ר
 במציאות, ישנו הבשר הרי מ"מ מכתת רכתותי נימאאי
 פסח קרבן אכילת מצות לצאת יכולים כתות בבשר גםוהרי
 כש"ס המבואר הנידחת עיר של וללולכ לשופר דמיולא
 ובש"ס שיעורא, מכתת כתותי מטעם יצא דלא דכ"ח()ר"ה
 הנ"ל מטעם דפסול אשרה של אחרוג גבי דל"ה()סוכה
 או הנכתת אתרוג מ"מ במציאות ישנו אם אפילודהתם
 לכמות שיעור דיש כיון שיעור באן אין הרי הנכתתשופר
 הבשר נכחת אם אפילו בני"ד אבל ולולב, ואתרוגשופר
 האכילה. חובת ידי לצאת שפיר ויכול בעולם ישנומ"מ

 כיק כאן גם בזה לפקפק יש דעדיין בזה התבוננחי למובו(
 האיכות גם ממנו בטל א"כ לשריפה עומדדהבשר

 אעפ"י שנפסל קודם עליו שהיה הדבר שלוהחשיבות
 להיות פסח בשר שם עליו אין אבל בעולם ישנושבמציאות

 דכיון הנדחת עיר של ללחי דמי ולא מצוה חובת בויוצא
 למחיצה, או להיכרא רק והוא קדושה שום הלחי עלדאין
 כטל לא ג"כ כתות כאופן אפילו ישנו דבמציאות כיוןלכן
 כ"ה )דף בסוטה התוס' שכתבו מה וכעין לחי. שםממנו

 כעפרא ליה הוי שיעורא מכתת דכחותי דהיכא לא(בתוד"ה
 פסח בקרבן כאן גם דבריהם ולפי שיעורא. וליכאדארעא

 דארעא כעפרא והוה קאי דלשרפה כיון בו לצאת יוכללא
 סוכה בש"ס דאיתא למאי ובפרט בשר, בגדר תו הויולא
 אמר חד דאמוראי בפלוגתא ערלה של אתרוג גבי ל"ה()דף

 דין בה שאין לפי אמר וחד אכילה היתר בה שאיןלפי
 היינו "לכם" אמר דרחמנא רכיון שם ותוס' ופירש"יממון.
 בפסח כאן גם א"כ יעו"ש, הנאחו דרכי בכל לכםהראוי
 היתר להיות צריך נמי צאן לכם וקחו משכו לכם נמיכתיב

 מ"מ אכלו שבפועל אעפ"י ביוצא או בנטמא ולכןאכילה,
 יש זה ובענין חובתו. ידי יצא ולא לכם ביה קרינןלא

 חנוכה נר גבי בזה הארכחי ובמקו"א ואכ"מלהאריך
 )סי' השעא"פ בדברי בשר של בכלי שנתבשלהבחמאה
 בחלב(, בשר הל' )ריש ובפת"ש יו"ד בפרמ"ג המובאל"ח(

 מיגו לומר סברא ריש שנטמא בפסח להעיר עוד ישועדיין
 שיעור נמי הוה אחרים לטמא טומאה לענין שיעורדהוה
 לטמא שיעור לו אינו כעפרא דהוה נימא ואי מצוהלענין
 . בזה עוד צ"עלכן

 והילדים העדינה רעייתך ושלר הדו"ש חותנךא"ד
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק,הנחמדים.

 לחסימן
 ואם עשרה, למנין שבת מחללי לצרף מותראם

 לתורה לקרותםמותר
 הרה"ג לכבוד והמשכה ברבייה וברכהשלום
 צבי מאיר מוה"ר ומופלא המופלגחו"ב

 יע"א. י. נ. בברוקלין, שליט"אגריגבוים

 עשרה למנין שבת מחלל לצרף מותר אם שאלתובדבר
 לתורה ית לק, מותר ואם שבקדושה דכרלכל

 בעת שלפנינו הדורוח גדולי בזה דנו וכבר הללו,האנשים
 בית בחומת זו פרצה ונפרצה בעוה"ר המשפחת פשתהאשר
 רבותינו בתשובת כמבואר מלכחא שבח את לחללישראל
 נמקומו המציאות לפי בוה דן אחד וכל האחדוניםגדולי
 גם נגע שכת"ר 'וכיון אבתרייהו, נענה מה ואנןושעתו
 לתורה לקרוא שלו ככיהכנ"ס שנוהג כמי אחרתבנקודה
 המקוה כשרוח על נאמנות לו יש אם קודש שבתמחללי
 בזה. לפיע"ד שנראה מה לו אשיב זה פרט על לכןבמקומו,

תשובה:
 כמבואר כמומר דינו בפרהסיא שבת המחלל הנהא(

 איתא ס"ט( גדף ובעירובין בגמרא, דוכתיככמה
 שבתות המחלל זה מומר ישראל איזה הונא רבאמר

 מומר ליה דחשבינן מומר ישראל איזה ופירש"יבפרהסיא,
 דאמר מאיר כר' אי כמאן בגמרא התם ומקשינן מילילכל
 מכל אפילו כולה התורה לכל חשוד אחד לדברחשוד

 הוי לא אחד לדבר חשוד אמרו הא כרבנן אי נמי,האיסורין
 דב ומתרץ לע"ז, מומר דהוי עד כולה התורה לכלחשוד
 ברש"י עיי"ש כע-ז, שבת ליה חמירא תנא דהאיאשי
 משום התודד לכל כמומר הוי שבת דמחלל רהאישכתב

 מבואר המומר, את להוציא כולכם ולא מכם ליהדאימעיט
 כש"ע איפסק וכן כולה, התורה לכל חשור הוא שכתדמחלל
 בתשובה הרשב"א מדברי והוא ז'( סעי' קי"ט סי')יו"ד
 מפורסם שהוא מי ח"ל בסי' הרשב"א וז"ל בב"י,המובא
 איסורין בשאר הוא נאמן שבתורה העבירות מןבאחד
 זולתי כולה התורה לכל מומר הוי לא אחד לדברדמומר
 לתיאבון עושה אם וכש"כ בפרהסיא, שבתות ולחלללע"ז
 דמחלל דהך נראה מלשונו איסורא, ואכיל היתרא שביקדלא
 אם דכש"כ כתב דהרי לתיאבון ולא בלהכעיס מיירישבת
 זה ועל בלהכעיס מיירי לזה דקודם מוכח לתיאבוןעושה
 בתנו"ש אולם בפרהסיא, שבתות ולחלל לע"ו זולתיקאי
 הוי לתיאבון אפילו בפרהסיא שבת דמחלל פסק ב'()סי'
 רס"ח נסי' הכ"י מדכרי כן והביא כולה, התורה לכלמומר

 וחילול בע"ז לא אבל ועריות, כגזל רק שייך לאדלתיאבון
 בס"ק בתבו"ש יעו"ש ענין, בכל כעכו"ם הוא דהרישבת.
 בד"ה י"ד( )דף בחולק התוס' מדברי לזה וראיהכ"ט,

 כשרה, שחיטתו בשבת שוחט דאמאי שם שהקשוהשוחט
 נימא ואי משחיטתו לאכול, אסור שבתות לחלל מומרוהא

 דמיירי לומר דיש כלום קשה לא מומר הוי לאדלתיאבון
 חילוק. דאין ודאי אלאלתיאבק

 לומר רצה כ"ב( )סי' בחאה"ע בתשובה והתת"סב(
 מומר רהוי אף בפרהסיא שבת לחללדמומר

 זביחה ובר ברית בן הוי דלא לענין רק זה כולה התורהלכל
 בדברי עליו והקשה יעו"ש, איסורין לשאר חשוד אינואבל

 דהרי איגרא, מרפסין דדבריו ט'( סי' ח"ב )יו"דמלכיאל
 דמי לעיל המובא קי"ט( סי' )יו"ד בש"ע בהדיאמפורש
 חשוד הוא הרי בפרהסיא שנת לחלל או לע"ו מומדשהוא
 בתשובה הרשב"א בשם כן הביא ובב"י כולה, החורהלכל
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 לומר שייך איך וגם ק"ע(, )סי' להרמב"ן בתשובה הואוכן

 כמו נימא ואי נאמן, ויהא כולה התורה לכל מומרשיהא
 איירי שבת רמחלל הנ"ל הרשב"א מדברי לכאורהשנראה

 דברי לתרץ יש לתיאבון במחלל לא אבל בלהכעיסרק
 בלהכעיס, מיירי ובש"ע לתיאבון במחלל ראייריהחת"ס
 רק מירי רהרשב"א לפרש א"א רמילתא לקושטאאכן

 ראץ נכוחות בראיות לעיל ביארנו כבר רהריבלהכעיס
 בזה.חילוק

 מורידין רמומרין כ"ו( רף )ע"ז בש"ס ראמרינן וכןהג(
 דמרבה יוחנן ולר' הם מינין רבכלל מעליןולא

 אברתו לו דמחזירין המומר את לרבות אתיך אברתמכל
 בכלל דאינו מומר מכאן סמי בגמרא התם אמרינןולדיריה
 שרוקא שכתבו סמי בתוד"ה ועיי"ש מעלין, ולאהמורירין

 בהדי מלמתנייה מומר יוחנן ר' מסמי לבור הורדהלגבי
 מינין שונד מקומות בכמה מצינו אחרים לדברים אבלמינין,

 אחא רב אמוראי פליגי בגמרא ולהלן ביחר,ומומרים
 אבל מומר הוי לתיאבון רוקא אי מומר בהאיורבינא
 נפש ושמידת רוצח מהל' )בפ"ר והרמב"ם מין. הוילהכעיס
 שבח ומחללי ואפיקורסים כמין רינו רלהכעיס פסקהל"י(

 רס"ו( )סי' חו"מ בשו"ע איפסק וכן אחת, דינםבפרהסיא
 אסור בפרהסיא שבת המחללי וכן אפיקורוס הוירלהכעיס
 חייב הרי עבירות ובשאר עכו"ם כמו אברה להםלדחזיר
 מלשון וגם לתיאבון, עושים רק אם לרשעים אפילולהחזיר
 עבירוח בשאר רק קאי דלהכעיס נראה שם והש"עהרמב"ם

 נקרא ג"כ לתיאבון ראפילו נראד שבת וחילול בע"זאבל
 רני כגמרא דפליגי ומה שמים, מלכות נגר רמורר כיוןמומר
 התורה לכל מומר דוי אחר לדבר מומר אי וחכמיםמאיר
 כולה התורה לכל מומר רהוי ס"ל מאיר ררביכולה

 עבירות בשאר דוקא זה התורה לכל מומר הוי לאולחכמים
 ולפי"ז התורה, כל על כעובר לכ"ע הוי שבת בחילולאבל
 אבהו לרבי יוחנן ר' התם ליה רמקשה מה לתרץ אפשרהיה
 ואת המומר את לרבות אחיך אבדת לכל שונה אני הנ"לב"ז

 דס"ל כחכמים אתיא דברייחא לומר דיש מורידין היואמרת
 דמומרים ברייחא והך התורה לכל מומר הוי לא אחררלדבר
 התורה לכל מומר רהוי דס"ל מאיר כרבי מעלין ולאמורידין
 אנדה להשנת דמרנינן רמאי מידי קשה לא וממילאכולה,
 וכיון התורה לכל מומר הוי לא דלחכמים כיק היינוהמומר
 אברתו, לו משיבין ממילא כישראל דינו הר התורהרלשאר

 ולא מורידין שפיר לכן התורה לכל מומר דהוי רס"לולמאן
 אחר ובמקום כן. משני לא אמאי בזה צ"ע לכןמעלין,

 הגמרא. רברי בהבנת בזההארכתי

 ראשון מלק בי"א שו"ת נספרי )עיין אחר ובמקוםר(
 חלק התשב"ץ מרברי הבאתי ל"ח( סי'או"ח

 כמומר דינו שבת דמחלל ראמרינן בהאי שכתב מ"ג עניןג'
 בב"י מובא העיטור הבעל כתב וכן קרעע, בעבודת רקזה

 כמו שלא משמע הפוסקים כל מדברי אבל מ"ר( סי')אהע"ז
 ס"ט )רף עירובין בחוס' ומבואר והעיטור, החשב"ץשכתבו
 הוי דרבנן באיסור שבת המחלל דגם כאן בתוד"ההנ"ל(
 בענין מש"כ וטבת להלכות בפחיחה בפרמ"ג ועייןמומר,
 ה'( סי' )חיו"ד נובי"ח בשו"ת ועיין בחחומים, שבתחילול

 שם שכתב כ"ד( )כ"ג אמור פרשת התורה על ברמב"ןועיץ
 משום שהם מלאכות אפילו יו"ט גבי אפילו דנריובתוך
 הפירות ולשקול התבואות למרוד היום כל יטרח אםשבות

 לכל היום כל השוק ויהיה וכו', יין החביות ולמלאוהמתנות
 טובים הימים והותרו וכו' פועחה החנות ותהיה וממכרמקח

 לכך מלאכד, משום בו אין זה שכל עצמה השבתואפילו
 יעו"ש ומנוחה, שביתה יום שיהיה שבתון תורהאמרה
 שעובר דמי מבואר לשונו, במתק שם שהאריך מהברמב"ן

 באיסור שבת לחלל מומר הוא הרי בשבת דשביתה עשדעל
 עשה על דבעבר סקי"ח( ב' )בסי' התבו"ש כתב וכןעשה.
 מוכח ובאמת יעו"ש. כולה התורה כל על וחשוד מומרהוי
 נאיסור שבת דנמחלל הנ"ל ס"ט( )דף דעירובין מסוגיאכן

 ובשיטת שם בתוס' עיין רשות ביטול גבי כעכו"ם הוידרבנן
 ראין לעיל שביארנו כמו נראה הסברא ומצרהראשונים,

 ובי"כ כך רבין לתיאבון או להכעיס בין שבת בחילולחילוק
 נגד כך כל ופוקר הרבה שבתות רמחלל רכיון מומרדוי

 להכעיס. מומר וה הרי כלל מקפיד ואינו חמוראיסור

 דמנורה י"נ( סי' )או"ח נשו"ע דמבואר כיון ולפי"זה(
 ומבואר שבקרושה דבר לכל אותו מצרפיןאין

 לתיאבון עבירה בעבר רדוקא י"ג( )ס"ק בא"אבפרימ"ג
 או לע"ז מומר שהוא או אחד ברבר אפילו להכעיסאבל
 לעיל רמבואר ואעפ"י כעכו"ם, רינו בפרהסיא שבתלחלל
 בעבירה אפילו עשרה למנין נמנה נרוהו לא דאם י"אבסעיף
 הוא ישראל שחטא אעפ"י ראמרינן מיתה עליהשחייב

 גם היה ובעכן ישראל, חטא בעכן כדכחיב קאיובקרושתיה
 שם, הציון בשער כרורה במשנה עיין רבסקילה, שבתתילול
 דבר לכל לצרפו דמותר לומר יש נירוהו לא אםממילא

 דעכשיו דכיון לומר צריך רמילתא לקושטא אךשבקרושה.
 אסור היה אירופה ארצות רבכל כיון נידוי בריני נוהגיןאין

 נירוהו שלא כיון לומר אין א"כ דמלכותא דינא מצדלנרות
 לנדותו מחוייבין הבי"ר הרין רמצר כיק למנין לצרפומותר

 שבקדושה. דבר לכל לצרפו ואסור מנורה ממילא הואהרי
 בין לחלק כן שכתב כ"ז סי' יהורה זכרון בספר ראיתיוכה
 כלל, בזה נוהגין אנו שאין עכשיו ובין נירוי דיני שנהוגבזמן
 לפי וגם לתורה, לקרות אין עבירה דלעוברי שכתביעו"ש
 מצרפין אין שבת חילול על דבעבר הנ"ל הפרמ"גרברי
 נידוהו. בלא אפילו כללאותו

 בעידי בשאלתו צ"ו(. )בסי' בתשובה רעק"א והגאון1(
 זקנו מגלח אותו שראו עליו שהעירוקידושין

 חשב דלא לומר דיש כיון בזה נפסל דאינו לומר כתבבתער
 משמע ולא הרבה אצל נתפשט דבעוה"ר כיון איסורשזה
 דהעד ערות בהגביית נזכר באמת כאשר דאסור לאינשילהו

 וכיון כן עושים חשובים אנשים שהרבה להמוכיחהשיב
 בשאר הנזהרים לאותן גם בזמנינו המספחת פשתהרבאמת
 דחו"מ מהך וראייתו כך, כל איסור דאינו להם ונדמהדברים
 לו הוריעו ולא בשבת ומתיר קושר אותו בראו ל"ר()סו'

 יעו"ש מלאכה, שדוא ירע שלא לומר תולין שאסורתחילה
 ושעתו במקומו המצב על סניגוריא ללמר רצה הנ"לשהגאק
 ולהצריכה קידושין העדי לפסול שלא כן כתב לחומראורק
 אסאד מהר"י ובשו"ת לקולא, זו סברא לצרף לא אבלגט
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 לגביית צריכים לפסלם שבח מחללי דעל לומר דצה ג'()סי'
 עדות פסולי לגבי כמו בפרהסיא מקרי ואו ככי"דעדות
 התוס' כתבו דהרי בזה צ"ע ולפיע"ד ל"ד( )סי'בחו"מ
 אין לרבים הידוע דבר דכל מי בד"ה מ"ה( )דףביבמות
 והרי להלכה קידושין הל' בריש הח"מ הביא וכן עדותצריך

 שעושה היכא לרבים ידוע יותר לנו מי שבתבמחלל
 ובהריא בבי"ד עדות גביית צריך ואמאי בפרהסיאמלאכתו

 לפסול עבירות דבכל דאע"ג ק"ב( )סי' בתשובה הב"חכתב
 שבת בחילול מ"מ בבי"ד עליו להעיד צדיכים האדםאת

 בבי"ד. התדאה בלא אפילונפסל

 כתב ל"ג( סי' בהשמטות )בח"ב חיים הדבדי והגה"קז(
 שכתב הנ"ל רעק"א הגאון שכתב ממהלהיפר

 מאמינים שאינם שידוע האנשים דאותן דבריו בתוךשם
 כגון התודה מהמצות באיזה שמקילים אותן וכן חז"לבדבדי
 קל זו מצוה שכל רק להכעיס שלא אפילו ושעטנז זקןפאת
 לערות פסולין בתמידות אחת מצוה המבטל וכןבעיניו
 הד"ח לדברי דהדי הגרעק"א כרברי שלא הדימה"ת,
 מן והוא אחד לדבד מומר הוי בתמידות אחת מצוההמכטל
 דוצח בהל' הכ"מ ממדן כן והביא מורירין ולא מעליןהלא
 הזקן בגילוח שמקיל מי דרעק"א בהך דבריו ולפיוש"נ,
 י"ל בשבת ומתיר רקושר ובהא לד"א, מומר הוא הדיבתער
 ח"ב ציון בנין ובשו"ת וה, מאיסור כלל יודע שאינורמיידי

 שבדובם בזמנו( )ד"ל בומנינו שבת דמחללי כתב כ"גסי'
 והרי שבת תפילת שמתפללים מהם והרבה כהיתד להםנדמה
 כופד קודש בשבת שהכופר מפני כמומרים שנחשבוהטעם
 ובניהם וקידוש תפילה ע"י מודים המה אבל ובבריאהבכורא
 אעפ"י כמומדים נחשבו ולא לצדוקים ממש דומיםאחריהם
 על להמקילים להם דיש סיים ולכן השבת, את מחלליםשהם
 בפני לחללו פניו ומעיז השבת דיני ביודע רק שיסמכומה

 אסור יינו ונגיעת גמוד כמומר ודאי זה מישראלעשרה
 לומר אפשר איך כי צ"ע שדבריו אעפ"י בדבדיו,יעו"ש
 ומי שבת תפילת להתפלל ילך ואח"כ שבת יחלל שהואשמי

 עיקר יודע שאינו יתכן איך להתפלל הכנסת לביתשהולך
 הבנין כתב הרי השבת, דיני יורע דאם לחללו שאסורשבת
 יין ואוסד מומך הוא הרי לחללו פניו דבמעיז בעצמוציון

 ב"א( )סי' יהוסף זכר בשו"ת ועיין דבריו צ"ע לכןבנגיעתו,
 בזמנינו שבת מחללי של יין מגע בענין ג"כ שכתבבחאו"ח
 וקידושין גיטין דיני להם ויש בניהם מלין אם בומנו()ר"ל
 וכיון ובישולן, פתן לענין וכן יינם בנגיעת להחמירא"צ

 יפקרו שלא ידים בשתי לדחותם אין פרוץ הדודשבעוה"ד
 ט"ז( )סי' חיו"ד אשכנזי מהר"י בתשדבת ראיתי וכהטפי,
 משום וטעמו שבח מחללי של יין נגיעת להתירשכתב
 שבת במחללי שייך לא ווה החנות, משום הוא יינםדגזירת
 להתחחן. מותר דבנותיהןכיון

 בהחלט ואסרו בזה החמירו גדולים הרבה אולםח(
 הנציב והגאון שבת, מחללי עםההצטרפות

 עם להצטדף ובדבר וז"ל, כתב ט'( )סי' דברבמשיב
 בפרהסיא השבח אח מחללים והמה יעקב בית בשםהמכונים
 ואע"ג ה' לעבודת השייך דבר בשום עמהם להתחברחלילה
 עם נמנה דעבריין י"א( סעי' נ"ה )סי' בשו"עדמבואד

 אחד לדבר מומד אלא אינו זה אבל עשדה למניןהציבוך
 קרבנות מקבלים הדי מ"מ תועבה דשעים זבח דכתיבדאע"ג
 שיחזרו כדי ה'( )דף בחולין כדאיתא ישראלמפושעי
 והמחלל בע"ז המודה אבל הקלה בתפילה ומכש"כבתשובה
 שמוחזק משום קדבן ממנו מקבלים שאין בפרהסיאשבת
 איך וא"כ תועבה תפילתו גם וא"כ עוד ישוב שלאהוא

 שיש אעפ"י דבר במשיב יעו"ש, עמו להצטרףאפשר
 י"א( )סעי' או"ח מהשו"ע ראיה להביא שכתב במהלפקפק
 בשם זה דין שכתב המנהיג מספד הוא זה דין מקודדהרי
 את שחילל מיתה חייב דהיה דעכן מהך ודאייתורש"י
 מה לפי אך עשדה, למנין נמנה ומ"מ דבסקילההשבת
 מפני נידוהו שלא אעפ"י נידוי שמחוייב דמי לעילשכתבנו
 מ"מ דמלכותא מדינא שנאסר מטעם עכשיו מנדיןשאין
 עשרה. למנין לצרפו שאין דבריו צדקו ממילא כמנודהדינו

 על להגן צריכים מילתא מיגדד משום לדינא לכןט(
 שבת מחללי כל לדאבונינו כי השבתקדושח

 שמחללים זה מלכד השכת קדושת את גס כאופןרומסים
 הראשון יום את שמענגים רעה עושים מזה יותד עודאותו,
 להכין לחנויות ודחופים מבוהלים הולכים ערב לעתובשבת
 נורא חילול ווה ומשתה במאכל ראשון ליום עונגצרכי
 החילול וממילא גבירתה את תידש שהשפחה מלכתאלשבת
 בעוה"ר אבל עון, יכפר דחום ויהי דע"ז אביזרא גם הויהזה
 מוסדות הרבה כי אומר לא אם לי ואוי אומר אם ליאוי

 את הכבוד לאורח בראש מר2יבים במשתיהםהתורה
 ואח"כ השנה לאיש אוחם ומשבחים ומהללים הללוהאנשים
 למנין לצרפם ואסור נסך יין שיינם עליהם לומר אפשראיך

 הקדושים במוסדות דופי להטיל ח"ו כוונתי ואיןעשדה,
 בזה טעמים להם יש בודאי כי לשמים כוונתכ כל כיהללו
 וד"ל. להם ההתקרבות גודם זה אבל אחדת, להם שא"אאו

 בענין הפוסקים גדולי כל הסכמת לעיל ניארנו וכברי(
 להרב נאמנות יש אם כת"ר מש"כ אךזה,

 שבח, מחללי למנין לצדף נוהג אם המקוה עלהמפקח
 דהרבה לסמוך מי על לו שיש כיון בוה לפקפק ח"ולדעתי
 להקל זה על סומך שהוא מי ואם לעיל כמובא התירוגדולים
 בזה להחמיד יש העניה שלדעתי אעפ"י גדול, אילן לויש

 אין לשמים וכוונתו בזה שמקיל מי מ"מ מילתאלמיגדר
 במאמר הרמב"ם מדברי הבאתי אחר ובמקום אותו.מזניחין
 דאין שכתב )תרט"ז( גנוזה בחמדה הנדפס השםקידוש
 פושע וכל מצות לעשות לקדבן אלא שבת מחללילהרחיק
 בו נוהגין ואין אותו מקבלים להתפלל הכנסת לביתהבא
 אל וגו' יגנוב כי לגנב יבווו אל זה על וסמכו בזיוןמנהג
 והמקילים מצוח, לגנוב באים שהם ישראל לפושעיבוזו

 לגבי אמורים הרמב"ם דברי ולדעתי זה. עלסומכים
 בדיוח החיים דזמנינו שבת מחללי לגבי ולאהאנוסים
 א' על שכחב יחרו בפרשת ב"ע יונתן בחרגום ועייןובכבוד.

 בכנשתהון יתחמי ולא וז"ל. הדברות מעשדת אחת עלשעבר
 לחוד וילפון בתדיכון מן בניכון יקומון ולא וכו'דישראל
 יעו"ש. למהויהינון
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 מסימן
 להנ"לעוד

 כלי לנשים דרשה לדרוש מוחר אם שאלתו דבדבריא(
 מצינו המחיצה ענין כל הנה סחיצההבדל

 גזו~טרא לעשוח גדול חיקון שעשו נ"ב( )דף סוכהבש"ס
 אמרינן מ"מ ככחב דהכל הבנין על להוסיף שאסוראעפ"'
 משפחוח הארץ וספדה ודרוש אשכחו דקראבגמרא
 )זכריה לבד ונשיהם לכד דוד בית משפחת לבדמשפחוח

 הרע יצר ואין בדספד ועוסקין דלעחיד ק"ו ולמדוי"ב(
 בשמחה שעסוקין בזמן לבר ונשים לבר אנשים בהםשולט
 בפירוש והרמכ"ס יעו"ש, וכמה כמה אחח על שולטויצה"ר
 יסתכלו שלא כדי החיקון של הטעם כחכ שם כסוכההמשנה
 הטעם כתב י"ד הלכה סוכה מהל' ובפ"ח בנשים,האנשים

 מעשה ואנשי חסידים שם שהיה ואעפ"י יתערבו, שלאכדי
 מ"מ בגמרא כמבואר השואבה כיח בשמחח רקרושהם

 רמי גדולים לאנשים דאפילו נראה הרי זה, לחיקוןהוצרכו
 דאמר בגמרא שפ מצינו ואררבה זה, תיקון עשוהמעלה
 דאביי וממעשה מכולם, יוחר חכמים וכחלמידיאביי

 דבר לומר קשה זד על גס אבל וכו', גברא להאידשמעיה
 ט"ו בנוח לבתולוח חינוך בחי בהרבה שמצינו כיוןברור
 עכ"פ או ישראל גדולי בדסכמח המורים המה שגכריםוט"ז

 רואיפ שאנו מה והעיקר להו. דניחא ש"מ רבנןמדשחקו
 בנוח ולחפארח לשם שהן הללו החינוך מבתיהפירות
 א"א לכן חכמים, לתלמירי להינשא בה' הבוטחוחשאננות
 כבר כי לשמים הכוונה והעיקר זה על ולהתלונןלומר

 ויראח לתורה לקרבן מישראל נפשות כמה להצילהצליחו
 מאיש ושמעתי ומבורכיפ. ישרים דורוח ולהקיםשמים
 ז"ל סאלאנטר ישראל ר' מו"ה הגה"ק בשם שסיפרמהימן
 אח לראוח אחת פעם לו נורמן באשכנז היה דכאשרשאמר
 בתנ"ך שיעור מלמד ז"ל הילדסהיימער עזריאל ר'הרה"ג
 אם אמר זאת אח ראה וכאשר ובתולות, נשים עםוש"ע
 ודאי במקומינו כן לעשוח ליטא מרבני שהוא מייבוא

 הלואי מ"מ הדין מצד הוא וכן ממשמרחו, אותושיעבירו
 משום לשמים כוונתו כל כי רקשוט בעלמא עמו חלקישיהא
 בבחי ההנהגה על להליץ יש ולדעתי וגו', לה' לעשוחעת

 מהנהגה התוצאוח רואים שאנו שכיון 'עקכ ביח שלדחינוך
 עבירה הרי עבירה צד בזה היה ואפ הלזה החינוך שלזו

 וכיון מגיעין, היו הדברים היכן עד יורע ומי עבירהגוררת
 שום כאן שאין ש"מ הלולים קויש עץ הפרי רואיןשאנו
 היתר שום אין רשות של דרשות סתפ אבל רופי, שלשמץ
 שעושין שמחיצה ג' פרק בשבח במרדכי איתא ובהריאבוה

 בשבת לעשוחה מוחר לנשיס אנשיק בין הררשהבשעח
 כזה. כנ"ל בזה לחלק שישש"מ

 עיין לעיל, שכתבחי שבח מחלל למנין לצרף אםובענין
 דאין שכתב סק"ר א"א נ"ה ס"ו או"חבפרמ"ג

 ל"ח. בסי' החכ"צ זקני וכ"כלצרפם
 חשל"ח. תמוזר"ח

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 מאסימן
 בעת לברך הנשים שנהגו שהחינו ברכתבענין

 בקירוש כך אחר יעשו מה הנרוה,הרלקה

 להאברך והמשכה בדבייה וברכה שלוםב"ה,
 ד' וביראת בתורה וסופלג חריףכמדרשו

 אבן נ"' לרנר יהושע מו"ה הרב ה"הטהורה
 יע"א. בברוקליןיקרה

 כן הנהוג טוב יום בליל שהחיינו בכרכח שאלחובדבר
 יום של נר הדלקת בעת לברך ישראל חפוצותבכל

 קידוש לעשוח לנשים מנהג שיש כחב פסח ובלילטוב
 שהחיינו ברכו שכבר אעפ"י שהחיינו שנית ומברכותכעצסן
 כתב וגם בהלכה, זה למנהג מקום יש אס הנרותכהדלקת
 בכלל לברך שלא להלכה שפסקו ישיבוח מראשיששמע
 לגמרי, זה מנהג לבטל ואמרו הנרוח בהרלקת שהחיינוברכח
 רס"ג כסי' כשע"ת הסובא 'עכ"ץ הגאון שכחב ממהוהביא
 בזה. חו"ד ושואל שהחיינו, מלברך כידן למחותשאין

תשובה:

 שהגאון כיון זה מנהג לבטל שלא בוד לפיע"ד הנראהא(
 הרהיב לא ברעחו איחן חמיר שהיהיעב"ץ

 אפילו פנים לשאח שלא דרכו כידוע הזה המנהגלבטל
 אפרים המטה בעל ראפז"מ הגאון וגפ כמלאכים,לראשוניפ

 וחקר ואיזן ובדק ובחן ישראל כמנהגי גדול מומחהשהיה
 מבוקר יום בכל השנה חקופח בכל ישראל בית מנהגיבכל
 ואדרכה לבטלו כתב ולא זה מנהג גם והכיא הערבועד

 זה למנהג יסוד שיש ט'( סעי' חקצ"ט )בסי' כדבריומבואר
 הנרוח מדליק עצמו שהבעל יולדח שאשחו דמי שםשכחב
 שהחיינו וברכח סיד ויקדש ההדלקה ברכח ויברך הואידליק
 וה מנהג לבטל רצה שלא הרי יעו"ש, לו עולה הקידוששל
 צריך מדוע כן לא דאם ההדלקה בשעת לכרך שלאכלל
 הרי ההדלקה על כן גם שהחיינו לו שיעלה כדי מידלקדש

 ודאי אלא שהחיינו לברכת עכשיו צריכה אינהההדלקה
 נראה לכן הנר, בהדלקח שהחיינו לברך מקום שישמוכח
 הכשרוח ישראל בנות וכל אמותינו כן נהגו שכברדכיון

 הוא, וכשר הגון מנהג בוראי נ"ע אבותינו ואבוחואבותינו
 השיב בשו"ח המובא בחשוכה הרשב"א שכחב מהוידוע
 הזקינוח נשים ביד שיש מנהג לדחות דאין י"ג( )סי'משה
 סותרו, המראים מופחיפ ריכוא ששים מפני עסינומבני
 הירושלמי מרברי שהבאחי ג'( סי' )ח"ב בספריועיין

 שלא רנהגן נשייא זעירא ר' אמר הל"א( פ"ר)פסחים
 בפי ששגור מה נאמן מקור וזה מנהג ראב מןלמשתייה
 להר"ח הישר בספר ועיין הדין, את מבטל רמנהגהעולם
 נרות על לברך הנשים של מנהג בענין מש"כ חרכ"א()סי'
 שכתבו ע"ב( )ד"כ מנחוח בתוס' ועיין יעו"ש, כחשאישבח
 )או"ח חת"ס בשו"ת עוד וראה הוא חורה אבוחינורמנהג
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 המה כי ישראל במנהגי יר לפשוט ראסור שכתב נ"א(סי'

 ובחת"ס לבנון מן ונוזלים חיים מים ממקור חצוביםבארות
 שאינו מנהג על ברכה בענין זה כעין כחב קצ"אן סי')יו"ר
 יעו"ש.הגון

 עור שמברכוח יש בקירוש שגם כח"ר מש"כ אולםב(
 לומר היתר שום אין ע"ז שהחיינו ברכחהפעם

 וכן לבטלה, ברכה רהוה כן לומר שלא להזהירן וצריכיםכן
 והן מהמקרש ששומעוח בעח זו ברכה אחר אמן יענו לאגם

 חייבות שאינן רלרירהו דכיון קירוש חובת ירייוצאות
 רלהמנהג כחבתי ובמק"א הפסק, הוי אמן ענייח זובברכה

 דהרי מפסידות זה הרי הנר בהדלקת שהחיינו לברךזה
 יו"ט או שבת מקבלות שאינן להתנוח יכולות הנדבהדלקת
 כמבואר לאכול או במלאכה כך אחרי ומותרותעריין

 שהחיינו ברכת אמרה אם אבל י'( סעי' )רס"ג בסי'כרמ"א
 ויסוד היום, קרושח עליה קבלה רכבר להחנות חו להא"א
 ויום ר"ה עצרת התם ראיחא ר"מ( )עירובין מש"סהרבר

 ראמר כיון ליה ושתי עליה מברך אי עביר היכיהכיפורים
 מחרץ ומרלא בגמרא, עיי"ש ליה ואסר עליה קבליהזמן

 עריין, היום קרושת עליו לקבל שלא שהתנה למימרראיכא
 אמר רכבר רכיון מינה שמע מהכוס שפיר לשחוח יכולולכן
 רמילחא וטעמא כלל. להתנות עור יכול אינו שהחיינוברכח
 דכיון צ"ל שהחיינו לנרכת הנרות בדכח ביןבחילוק
 א"כ הכיפורים ויום השבת כניסת קורם הוא הנררהרלקת

 שזה כיון לגביה הוא חול רעריין שפיר מילתא מוכחאכזה
 אבל בחול רק לעשות יכול אינו וזה הנרות מרליק הואעתה
 בזה עליו שקיבל מוכח הזה לזמן והגיענו שאמר כיוןזמן
 שום כל עצמו על לאסור מסתברא לכן הזמן קרושתאח

 וו"פ. הזמן קרושח כל ולנהוגמלאכה

 מבב(יכמן
 לברך נכון אם מהמקדש בקירוש שיוצא מיאם

 היין מן כשטועם בעצמו הגפן פרי בוראברכת
 להנ"ל.עוד

 מברכוח שהנשים מקומות בכמה המנהג נעניןומש"כ
 קידוש של הכוס כששוחות הגפן פריבורא

 ואם כעונה שומע בתורח קירוש חובת ירי שיצאוואעפ"י
 כבית הוי הגפן פרי בורא בדכת קודם דיום על שמקדשמי

 דלא הוה היין על ואח"כ היום על דמברך דס"לשמאי
 גם שהבאחי מ'( סי' )ח"ב בי"א בספרי בזה עייןכהלכחא.
 כב"ש רהוה בזה ג"כ שכחב בסירורו החוו"ר הגאוןמדברי
 איסורא, עביר כן והעושה משנה אינו ב"ה במקוםוב"ש
 מקום ריש לומר בזה חירש נ"א( )רף בברכות הצל"חאמנם
 דאמרו לב"ה לכאורה שם רהקשה הגפן פרי בוראלברך
 מה"ת הוא הקידוש עצם הרי שחאמר להקדושה גורםדהיין
 כוס בלא לקרש צריך בוראי פח ולא יין לא לו שאיןומי

 שחאמר, להקרושה גורם שהיין אמרו ואיך השבחבכניסח
 ולכן קירוש, חובח ידי בחפילה יצא דכבר לומר צד'ךוע"כ
 ברכת לברך ךכולות מה"ת מחוייבות מחפללות שאינןנשים
 שכן נשים רבריו ולפי יעו"ש, היין ברכח כך ואחרהיום

 לפני קורם היין ברכת לברך צריכות ערבית תפילחמתפללות
 המקדש 'כוון היין ברכת שגם יותר טוב ולכןהקידוש,
 לפרש מש"כ סק"ד( רע"א )סי' בט"ז ועי' בברכתו,להוציאן
 בפה"ג, לברכח המוציא ברכת בין המחלק הרא"ששיטת

 ברכת מ"מ תפי"ע מתפללוח שאינן בנשים גם שםולרבריו
 קודם.היין

 בתפילת קירוש יר"ח יוצאין אם זה נענין ובהתבונניר(
 יוצאין רע"א בסי' המג"א ולרעתערבית,

 איך זה על חמה ל"א( )במצוה המנ"ח ודו"ז בחפילה.מה"ח
 מימרא איחא רקי"ז( )פסחים בש"ס רהרי כן לומראפשר
 מצרים יציאת להזכיר דצריך חולק באין יעקב בר אחאדרב

 צאחך יום את תזכוד דלמען מקדא וילפינן היוםבקידוש
 השבת יום אח זכור החם וכתיב חייך, ימי כל מצריםמארץ
 מיציאת נזכר לא רשנת ערבית בתפילת והרי וכו'לקרשו
 מה"ת, שהוא קירוש חובח בזה יוצא ואיך כללמצרים
 מימרא הביאו שלא השו"ע ועל הרמב"ם על לחמוהוהרבה

 שנראה ומה כראב"י. הוא רגמרא רסתמא כיון להלכהזו
 כל להבין זכיחי רלא הנ"ל הש"ס ברברי להעירלפיע"ר
 רזכור להגז"ש ראב"י הוכרח מה מפני רראב"יהמאמר
 החורה כתבה בפירוש הרי מצרים, דיציאת חזכורמלמען
 השבח יום את שמור האחרונות בריברוח ואחחנןבפרשת
 ד' צוך כן על וגו' במצדים הייח עבד כי וזכרח וגו'לקדשו

 ועוד לגז"ש, הוצרך ואמאי השבת, יום אח לעשוחאלקיך
 כ"ה על יפלוג דאיך ראב"י של זו מימרא עיקר על ליתמוה
 רב"ש התם ראיחא הנ"ל דנ"א( )ברכות במשנהרהרי

 וב"ה היין, על מברך כך ואחר היום על מברךאומרים
 עלה ואמרינן היום, על כך ואחר היין על מברךאומרים
 שחאמר, לקדושה גורם רהיין משום דב"ה רטעמאבגמרא
 לא יין אין שאם שחאמר להקרושה גורם רהייןופירש"י
 ברכח לכן יין, במקום הוא גם הפת על והמקדשמקרשין
 לו אין ראם לומר אפשר איך לכאורה וקשה קורמח,הפח
 חורה דבר הוא היום קירוש הרי כלל, מקדש אינו פת אויין
 מצוד לקיים לו אפשר שאי ומי מדדבנן, רק הוא פת אוויין

 המובא הצל"ח שכחב וכמו מה"ח, מצוה גם יקיים לאררבנן
 דכל ועכצ"ל השכת, בכניסת כוס בלא לקדש דצריךלעיל
 לו אין ואם פח או הכוס על הוא הקידוש בנוסח חז"לחקנת
 קירוש חובת ידי ויוצא כלל, זה נוסח אומר אינו פת אוכוס

 הנ"ל, רע"א סי' בריש המג"א כמוש"כ חה ערבית,בחפילח
 מוכח דרי מצרים, יציאת הזכרח ליכא בתפילה הרי זהולפי

 הך להו ולית מצרים יציאת להזכיר מחוייב אינורלב"ה
 דרשה להך ליחא א"כ כב"ה קיי"ל ראנן וכיון דזכור,דרשה
 כן הפוסקים הביאו לא רלהכי לומר אפשר ולכןרראב"י
 המנ"ח. קושיית בזה ומחורץ כב"ה, דדלכה כיוןלדלכה
 להוציאו יזכיני השי"ת בזה, הארכתי המנ"ח עלובספרי
 כזה. ואכמ"ל כקרוב,לאורה

 דלא ,דדבריו האי על לחרץ יש גופא ראנ"י דעלה(
 באמח רראב"י למימר ראיכא הב"ה נגרכהלכחא

 עוד החם איחא רבגמרא אחריני, מטעמא אך כב"הס"ל
 חדיד ושאינו וחדיד תדירא היין בדכח אחר דבד לב"הטעם
 אך שתאמר. לקרושה גורם רהיין טעמא ולית קודם,תריר



 בישל מ"ו מ"ה, ס" או"חשו"תביוזעך
 את ח"בה שהתורה במקום לכן גופא המעשה ולאהעבירה
 רונ דאכל אע"ג כדת שיעור לאכול ח"נו חו"ל אוהאדם
 האכילה מעשה שעשה כלומר כולו אכל כאילו והויהכזית
 לו וחסר בגופו ליכא עדיין כזית של מציאות מקוםמכל

 דלאו שפיר מובן זו הנחה לפי המצוה בו שתלויהמציאות
 וז"ב. ככולו רובו אמרינן דוכתיבכל

 ואכ"מ. להאריך הרבה יש זהובענין
 תש"מ, וקדושים אחרי פ'מוצש"ק

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידו
 גריידינגאב"ד

 כהךסיכהן
 חמתערך יד שעון בשבת לענוד מותר אםבענין

 היד תנועת ע"ימאליו
 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 יקרה פינה נעלה מאוד מו"מ בתורההמופלג
 נ"י. פיקסלר יוסף מו"ה תקוה פתחבעיה"ק

 שעק בשבח היד על לענור מוחר אם שאלחובדבר
 היד, והנעח הדופק חנועח ע"י מעצמוהמחערך

 מחערך כוחו שע"י כיון מנא חיקון משום בזה איןהאם
 זח"ש. במחכוין, שלא אבל רגע בכלהשעון

 :תשובה

 גדולי בזה נחלקו בשבח רגיל שעון נהערכח הנהא(
 מתיר קכ"ב( סי' )בח"ב דהפמ"אהאחרונים,

 )סי' בשע"ת דבריו מובא בשבח, שעון להעריךבפשיטות
 דבריו ויסוד סק"ז( מש"ז שי"ג )בסי' ובפרמ"גשל"ח(
 בגמרא החם דמסקינן טרסיים של במטה דמ"ז( )וסבחמש"ס
 ולפרקו להעמידו מוחר רפוי היה דאם כרשב"גדהלכה
 משום דטעמא ומשמע מנא, חיקון משום בו ואיןבשבת

 דמעשה בשעון הה"ד ולכן לקיום, נעשה לאדמחחילה
 מוגבל לזמן רק מועיל דלא כיון לקיום הוי לאההערכה
 לכן על מחדש אותו מעריכין אין אם פעולתו מפסיקואח"כ
 שם המבואר פרקים של מכוס וקיל חיקון שום מקרי זהאין

 מוחר ג"כ הילוכו פסק כבר אם הרי ולדעחו יעו"ש,בגמרא
 אפילו בזה החמירו האחרונים מגדולי הרבה אולםלהעריכו,
 עיין נ"ה(, סי' )כח"ס בשו"ח כמבואר הולך בעודולהעריכו
 לצורך החיר הנ"ל ובשע"ח ט"ו(, ס"ק של"ח )בסי'במ"ב
 גדולים והרבה הולך, עודו אם רק אך להעריכוחולה

 בזה דאיכא שעה ולחצי לשעוח המקשקש שעון ביןמחלקים
 רק מקשקש שאינו רגיל שעון ובין קול השמעתמשום
 )בסי' מהרש"ם בהגהח אור"ח בס' ועין הזמן, אחמראה
 קדושים דעח בעל הגה"ק בכחבי שמצא שכחבשל"ח(
 הולך בעודו השלשלח למשוך הקילו הדורוח דגדולישכחב
 דאינו הילוכו שלצורך החבל ודוקא עמהם, הסכים ג"כוהוא

 צ"ע בזה השעוח הכאת שלצורך החבל אבל קול,משמיע
 בשעוח המכה החבל גם ממשיכין אין שאם ובשעתלהקל,

 שאינו דבר דהוי בוה להקל לצרד יש הילוכו גםנפסק
 לדעת שרי כדרכנן רישא דפסיק וגם קול להשמיעמתכוין
 יעו"ש. פוסקיםכמה

 מש"כ שהביא ב' אוח י"ד סי' הד"ט בעקרי עוד וע"ןב(
 מצוה דלצורך כ"ז סי' ח"ב יעב"ץבשאילח

 והוא בזה וכיוצא לתפילה המיוחדח השעה לידע כגוןעוברח
 כשדוחקין לשעות המקשקש זוג אחו ויש באפילהיושב
 לצורך למעשה התיר אוני ריפיטיצי נקרא וכלע"זאותו
 לקשקש. כדי לדחקומצוה

 הערכת לאסור הוכיח י"ט( שי' מ"ד )בכלל והחיי"אג(
 והביא מללכת, פסק נשכבר נשנתשעון

 וראייתו מנא מתקן של תורה איסור בזה דאיכאראיה
 בכינור נימא לו שנפסקה לוי בן גבי דק"ג עירוביןמש"ס
 ופירש"י מלמעלה וכורך למטה משלשל וכו' אומררשב"א
 כרוכין הנימין וראשי ומלמטה מלמעלה יחדוח יששהרי
 כעין נערכח הנימה וממילא היתד מגלגל רוצה וכשהואבהם

 שלמעלה להיחד שמגיע עד דמאריך זמר למגנישעושין
 למישרי עדיפא ולרבנן וכו', כבחחילה היא והרי בווכורכה
 מנא דמחקן הוא מלאכה אב נמי משלשל דהריקשירה
 אב דהוי הכינור לתיקון שעון הערכח החיי"אומדמה
 בהגהת מהרש"ם להגאון מצאחי וכה רש"י, לשיטחמלאכה
 לדברי הנ"ל עירובין רש"י משיטח ראיה ג"כ שהביאהש"ע

 בשבח, שעון הערכחהאוסרין

 חיקון הוא דמיון דאיזה בוה צע"ג לפיע"ד אמנםד(
 נימא שנפסקה אחר דכינור שעון להערכתכינור

 נקרא וכן כלי שברי זה הרי עדיין חקנה שלא זמן כלהרי

 זה הדי למטה מלמעלה נימא כורך כאשר ולכן אדם, כלבפי
 לכחחילה הרי הילוכו שפסק בשעון הוא כן לא גמור,חיקון
 וכאשר ומוגבל, קצוב לזמן שזה ידוע אוחו מעריכיןכאשר
 בן משום כן נקרא ולא שבור שעון זה אין הילוכו פסקכבר
 פסק כבר באשר נשבר שלו שהשעון אדם יאמר ולאאדם

 נימא שנפסקה אחר אדם אומר כינור על אבלהילוכו,
 לומר ויש מנא. תיקון הוי כשמחקנו ולכן כינורושנשבר
 של למטד שעון יוחר שמדמה הנ"ל הפמ"א סברתשזה

 שנתפרקה מיטה דהרי מנא תיקון משום נו שאיןטרסיים
 העמדח ובשעח נחפרקה רק נשברה שהמיטה אומריםאין

 רק הנערך בשעון הטעם ג"כ וזה לקיום, נעשה לאהמיטה
 זה והרי לקיום הכינור נעשה דמחחילה בכינור אבללזמן,

 זה אין בשעון אבל בכלל הנימין יפסקו שלאבמציאוח
 מוגבל לזמן רק לעולם חהיה ההערכה שמעשהבמציאוח
 ההערכה. במעשה כלום חיקן לא ולכן הרגיל כפיוקצוב
 סק"ז( שי"ג )בסי' הט"ז זקני מרברי ללמוד יש זהוכעין
 בכוס דדוקא נוד ובין פרקים של כוס בין לחלק שםשכחב
 שלא חשמישו דעיקר כיון לפרקו שא"צ כיון מחמיריןיש

 פירוק ע"י הוא חשמישו דעיקר בנוד משא"כ פירוקע"י
 בחוזק בתוקע אפילו מלאכה גמר מקרי לא לכןתמיד

 לא דרכו וכן לכך העשוי ררבר מדבריו מבוארהשרויף.
 רגיל בשעון לומר שייך נמי וכן מלאכה, גמר המעשהמקרי
 שביארנו.כמו



עז י ב:4ל מ"ו סי' או"חשו"ת ת יב

 גדולים הרבה רגיל שעון דהערכת מנואר עכ"פה(
 מצוה לצורך מ"מ האוסרים ואפילומקילין

 אבטומטי בשעון ולכן עכו"ם ע"י מתירים והרבהמקילין
 ממילא ורק בידיו מעשה עושה ואינו שבח מערב עודההולך
 אצל וחקרתי שהתחקיתי מה ולפי במתכוין, שלא נערךהוא
 הרי אדם יד על ענוד כבר ןוא שכאשר פעולתו אופןיורעי
 מהיד נלקח שכבר אחר אפילו פעולתו ומתחיל מתפעלהוא

 אותו יסיר ואם אבטומטי, באופן אח"כ רבות שעותופועל
 עבחיתו ימשיך ג"כ השלחן על ויניחו שבת בלילמידו

 פועל, עדיין הוא בשבת בבוקר ידו על אותו ישיםוכאשר
 הערכת להאוסרין אפילו בני"ר בוה התבוננתי אחרלכן
 שינואר מטעם אנטומטי שעק לאסור מקום אין רגילשעון
 פסיק דהוי את"ל אפילו ב( רישא. פסיק וה אין א(להלן:
 שאינו כדבר הוי המאירי ולשיטת בדרבנן פסי"ר הוירישא
 לשיטת ליה ניחא דלא רישא פסיק הויא ג( ומותר.מתכוין
 ניחא לא הסוברין לשיטת ד( פסי"ר. בוה מקרי דלאהערוך
 שבת. ותוס' רש"י כשיטת ליה איכפת לא היינוליה
 בדבר אבל מיד שנעשד בדבר רק הוי לא רישיה פסיקה(

 מתכוין שאינו רבר מקרי וה זמן לאחר אלא מיד נעשהשלא
 ידו ועל ההיתר של המעשד יעשה אם בספק ו( פסי"ר.ולא
 מתירין. יש נמי בפסי"ר אפילו איסור מעשה גם נעשהיהיה

 יוסי רבי איתא הל"ו( האורג )פרק שבח בירושלמיי(
 כדרכו רץ צבי היה ר"ח בשם בוןב"ר

 תינוק ראה מותר הצבי ובער בעדו ונעל בעדו לנעולונתכוין
 עמו דגים של נחילה ולהעלות לןעלותו ונתכוין בנהרמבעבע
 האורג בפרק לשבת בחידושיו הרשב"א וכחבמותר,

 ביתו בתחילה לנעול שהתירו נראה הוהדמהירושלמי
 ביתו לשמור צריך שהוא וכיון שבתוכו וצבי ביתוולשמור
 שלא ובלבד מותר ממילא הצבי ניצוד כך ידי שעלאעפ"י
 והר"ן הרשב"א. רברי ע"כ בלבד דצבי את לשמוריתכוין
 דאיך עליו והקשה הרשב"א דברי הביא האורגבסו"פ
 יהא הצבי ובעד בעדו לנעול נתכוין דאפילו לומראפשר
 מלאכה לעשות לו נתיר ביתו לנעול שצריך מפני וכימותד
 דברי לסתור הוכיח שם בחידושיו הרמב"ן גם וכןבשבת.

 שינעול קודם בבית צבי שיש דכשיודע וכתבהרשב"א
 כלל יתכוין לא אפילו הבית לשמירת מתכוין שהואאעפ"י
 ובשלטי רישא. פסיק רהוי ביתו לנעול לו אסור הצבילצידת

 מדבריו למדין שנמצינו הרשב"א דברי על כתב שםהגבורים
 מעשה שבאותו דזקא היינו אסור פסי"ר דקיי"לדאע"ג
 אבל עמו היתר דבר עושה ואינו מתכוין אינו הפסי"רדעביד
 עמו היתר דבר גם עושה שעושה רישא דפסיק באותואם

 גם ומכוין הפסי"ר עביד אפילו או ההיתר לדבר גםומתכוין
 גבורים השלטי וה על וסיים ~ורשב"א שיטת והו שרי,לו
 גדולד. קולארוה

 הדיבור אח בוה הרחבחי נ"ו( סי' ח"ב )בי"א דבספריו(
 הדברים ותוכן הנ"ל הרשב"א דבריבהסבר

 שהמעשה היכא רק אסור אינו דפסי"ר ס"לרהרשב"א
 איסור מלאכת בלי שייעשה א"א עכשיו עושהשהוא

 שנמצא ניתו פתח בנועל אולס בשבת, לעשות חורדשאסרד
 זה אין כי כלל אסור אינו ההנעלה מעשה הרי צביבו

 על מלאכה שם יש בבית צבי שנמצא עי"ו רקמלאכה
 הפתח לנעילת כשהתכוין ולכן צידה, מלאכת דהיינוהנעילה
 כיון לן איכפת לא בוה הצבי לצידת גם שהתכויןאעפ"י
 הויא הצידה וכוונת מלאכך שם עליה אין ההנעלהדמעשה
 של הנעילה עצם על ןוא שהמעשה כיון כלל מעשהבלא
 מלאכת דוי א"כ הצבי צידח על ולא היתר מעשה וודהפתח
 לצוד במתכוין אפילו ולכן איסור, מעשד שום בלאדצידה
 לא לכן הבית לצורך הוי ההנעלה מעשה רעיקר כיוןדצבי
 הרשב"א על הר"ן קושיית קשה ולא פסי"ר, כללמקרי
 הרשב"א. שיטת בדבנתכנ"ל

 בשבת היד על להשימו אבטומטי בשעון נראה דעפי"זח(
 אם מיבעיא לא כלל, פסי"ר משום בזהליכא

 לפי"מ לכ"ע כלל חששא ליכא דודאי במהלכו עדייןהשעון
 דבעושה הלוי הר"י בשם סק"א שי"ג בסי' המג"אשהביא
 גבי יעו"ש מתקן הוי לא שנתקלקלה קודם בכלימעשה
 גדולי הביאו )ומכאן מת מטומאת להציל החלונותסתימת

 אלא הולך( בעודו רגיל שעון הערכת להתיר ראיההאחרונים
 דעצם כיון פסי"ר כוה ליכא נמי הילוכו פסק כשככראפילו
 כלי שהוא כיון היתר מעשה הוא היד על השעוןשימת
 מתערך, השעון וה ידי שעל ומה מוקצה משום בזהוליכא
 אינו וה גם להפעילו נמי כוונתו אם אפילו דלהרשב"אי"ל

 והכוונה היתר, מעשה הוא שעושה שהמעשה כיוןמפסיד
 פעולת על ןמעשה שרינן דאנן כיון מעשה בלי הויאהאחרח
 מעשה ללא גרידא מחשבה הוי השעון דפעלת ולכןההיתר,
 וע"י אחד בגוף מלאכה דבעושה ס"ל דהרשב"א כללאיסור
 הכוונה ולולא בסיבתה אחרת מלאכה נעשית זומלאכה

 הצבי בצידת כמו למלאכה נחשב וה אין האחרתלהמלאכה
 לכן למלאכה, ההנעלה מעשה נחשב לצידה הכוונהדע"י
 מעשה להפסיד בכחה אין גרידא דהכוונה הרשב"אסובר
 השעון שימת בני"ד נמי כן כמו הפתח, נעילת שלההיתר
 השעון דערכת עי"ו שנעשה ומה איסור שום בו אין הידעל
 רק ההיתר, פעולח על המעשה רשדינן כיון מזיק זהאין

 פעולתו עצם דהתם דהרשב"א מהך ני"ד שונה אחדבדבר
 לנעול אדם כל דרך כן כי ביתו נעילת לצורך בכוונההוא
 שאינו שעון ידו על לענוד אדם דרך אין שעון גבי אכןביתו

 הוי בכלל שעון אם כתבתי ובמק"א לתכשיט, רקבפעולתו
 )בסי' הט"ז שכתב לפי"מ לרה"ר בו לצאת לעניןתכשיט
 לתכשיט וגם לתשמיש העשויין נאות דמפתחות סק"ו(ש"א
 דהוי משום האוסרים וטעם מתירים, ויש להוציאואסור
 ולאשה. לאישתכשיט

 דהרשב"א מהך בני"ד כאן קיל אחר נדבר אולםט(
 כי הפתח הנעלת ע"י נעשה הצבי צידחדדתם

 בכך הערכה דרך אין בני"ד אבל הצידה מעשה דרךכן
 בזה, לדתיר יש וה מטעם ממילא יד כלאחר רקוהויא

 בו שעלו דצינור בהאי חבית( בפרק )שבת בר"ןומבואר
 גורו לא פסידא דבמקום יד כלאחר ברגלו ממעכוקשקשין
 לו אומרין אין לכבות שבא דנכרי מהאי שם הר"ןוהקשה
 טפי קיל יד דכלאחר ותירץ פסידא, מקום דהוי אףכבה

 מנואר לנכרי דאמירה שנות והרי יעו"ש, לנכדימאמידה
 שבות דהוי משום הוא קל רשבות דס"ח( )עירוביןבש"ס



אבן מ"ו סי' או"חשו"תביתעח

 אפילו קיל יד דכלאחר חזינן ואפיה"כ מעשה כושאין
 בכורות בתוס' מכואר וכן הר"ן, לשיטת לנכרימאמידה

 לגופה שא"צ מלאכה ללמוד דאין ליה רהוי בר"הדכ"ה

 טפי. קיל יד דכלאחר מפני הטעם ועכצ"ל יד,מכלאחר

 רהדשב"א להך כלל דמי דלא ב1ה החבוננתי שך2;י(

 לומר יש רהחם בחוכו נצוד וצבי ביחובנועל

 דבר בגוף כלום פועל אינו הנעלה רנמעשה משוםהטעם

 מתכוין דאם רק נעלמא גדמא רק דנחשב י"ל לכןהנצוד,
 דבשבת מעשה להגרמא משוי מחשבחו הרי הצבי לצידתרק

 מעשה, ליה משוי מחשבחו לכן תורה אסרה מחשבחמלאכח

 השעק בגוף נעשה ההערכה פעולח הרי בני"דמשא"כ
 דמי ולא כעלמא גרמא ולא מעשה ליה והוי לידושלקח
 כמעשה גרמא לחשוב מהני לא הפסי"ר דהחם הצבילצידח

 רב דמחלק מסייעתו ורוח בזורה ד"ס( )ב"ק בש"סוכמבואר
 בשבת גרמא רק הוי גווני האי בכי רבנזקין דאעפ"יהתם
 אסרה מחשבח מלאכח והרי בהכי ליה דניחא משוםחייב

 גרמא. רק הוי נתכוין ובלא איכוין ולהכיחורה

 שכתכ מה על עצומה קושיא לחדץ נוה וארו~חנאיא(
 ההפרש מ"כ וז"ל, שבח הל' ברישהכ"מ

 ימוח ולא פסי"ד ובין לגופה צריכה שאינה מלאכה ביןשיש
 שהיא אלא עיקר כל למלאכה מכוין אינו פסי"ר דגביהוא
 לא שהוא צבי שם והיה ביחו פתח שסגר כגון בהכרחנעשה

 אכל בהכרח נעשית שהמלאכה אלא הצבי לשמירחכיון

 שאינו אלא המלאכה לגוף מחכוין הוא לגופה שא"צמלאכה

 1"ל אביו בשם החסיר אברהם ה"ר מיסוד לחכליחהמכוין

 במלאכה דאם כן לומר אפשר דאיך חמוהים ורבריוע"כ,

 לר"ש ס"ל המלאכה לגוף מתכוין שהוא לגופהשא"צ

 אמרינן ומרוע כלל מחכוין דאינו בפסי"ר כש"כרפטור
 על בקוב, עיין בפסי"ר, ר"ש דמודה בש"ס דוכחיבכמה

 הרבה האריך המשנה ובמרכבח זו קושיא שהביאהרמב"ם

 כוונחו שביארנו לפי"מ אולם הכ"מ, מרן דכרי ליישבבזה

 מכוין שאינו מוכנו עיקר כל למלאכה מכוין אינודפסי"ר
 ולהרשב"א לפעולה, מכוין עכ"פ אבל האיסור למלאכחרק

 מ"מ הצבי לצידח כגון איסור למלאכח מכוין אםאפילו

 אבל מעשה בלי הוי הצבי וצידח הפחח לנעילח כוונתועיקר

 רניחא במידי היינו ר"ש דמודה פסי"ר הרי עליולהחולקים

 במשכן שהיתה מפני האסורה המלאכה ליה מתרמי אםליה

 היכא אבל לר"ש, גם חייב מ"מ לה מחכוין שאינואעפ"י

 ממלאכה כלל נפק"מ רלא כלומר 11 מלאכה ליה ניחאדלא

 פסי"ר )ובמובן עליה ופטור לגופה שא"צ מלאכה והוזו,

 מש"כ רק כנ"ל. וא"ש אי"ה( להלן נבאר ~יה ניחאז.לא

 כיון לא שהוא צני שם והיה ביחו פחח שסגר כגוןלרוגמא
 פסי"ר הוא זה בהכרח נעשה שהמלאכה אלא הצבילשמירת

 1ה אין הרשב"א על להחולקים אפילו ב1ה דהרי צ"ע,עדיין

 לעיל. שביארנו כמו כללצידה

 בשבח המאירי שכחב עפי"מ י"ל דמילחא ולקושטאיב(

 פסי"ר אסרו שלא וז"ל, שכתב כ"ט()דף

 עושהו היה שאלו איסור בחשש אלא ניח"ל בלאאפילו
 איסור אלא בו היה שלא כל הא תורה איסור בו היהבכוונה

 כתבי כל שבפ' ואעפ"י מוחר, ליה בניחא אפילוחכמים
 כבתה, כבתה ואם ונועל פותח הדלת שאחורי בנראמרו

 ומצד מחכוין שאינו ואעפ"י אסור שהוא בהוהעלינו

 לגופו וא"צ הואיל סופרים מדברי הוא כיבוי והריפסי"ר,
 הוא צריך כשהוא תודך מדברי הוא דלפעמיםראפשר

 עיין ס"ד, בסי' התרה"ד פסק וכן עיי"ש, מה"חקוראה
 בכל שלאו ואעפ"י רבריו, על מש"כ שי"ד סי'במג"א
 נר גבי כן כתב בעצמו המאירי דהרי התירו דרבנןאיסור

 צריך כשהוא תורה מדברי הוא דלפעמים כיון הדלתשאחורי
 רק הוי האיסור דכל כי,ן בני"ד למרין נמצינו מ"מלה

 שבוח רהוי התירו עכו"ם דע"י כיון שביארנו כמומדרבנן

 חורה איסור לידי שיבוא למיחש ליכא פעם ובשוםלצורך

 חששא שום כאן ליכא נר בכיבוי המאירי רחיישכמו
 להלן והמאירי כלל, חורה איסור לידי לבוא דא"אלהחמיר

 דפריך הדס ענפי מיעוט גבי ל"ג( )דף דסוכה מהך העירשם
 מתכוין שאינ, ודבר לאכילה שלקטן ותיר'ן מנא, מחקןוהא
 כלי תיקון והרי בפסי"ר, ר"ש מודה והא תו ומקשוהוא,
 אסור סופרים דבדברי חוינן הרי סופרים, מדנרי אלאאינו

 כלי דתיקון נאמר לא דשמא המאירי ע"ז וחיר,בפסי"ר,
 תרומה הפרשת כגון מעשה בו שאין במקום רק מדרבנןהוא

 שאין ואעפ"י הוא מראורייחא בידים ליקוט אבלומעשרות,
 בכוונחו וי"ל יעו"ש, אסור תיקון מ"מ להאילן מחוברהענף

 במרדכי הוא וכן בפטיש מכה משום מה"ת אסורדלהכי
 )שבת בחוס' אך מה"ח, דאסור הריב"א בשם דסוכהבפ"ג

 כמו מועט חיקון ראוחו כחבו צריכא לא בד"ה ק"ג(דף

 חכמים גזרו לא מדרבנן אלא אסור דלא ענביםמיעוט
 גבורים בשלטי ועיין ב1ה. צ"ע עריין לכן נהנה,כשאינו

 בלא תכליתו לעשוח שיכול דדבר שכתב האורג פרקבסוף

 יעו"ש. מוחר רישא בפסיק עושה עחה אם אף רישאפסיק

 אפשר עחה אם דוקא מיירי גבורים דהשלטי נראהולפיע"ד

 ו1ה רישא, פסיק ע"י דעשה אף רישא פסיק בלילעשות

 דוקא או ר"ש, הא כר"ה ע"כ רצ"א נונהים רש"ישיטת

 רישא פסיק בלי ממש לעשות אפשד אי כשעחה אבלמוחר,

 הוא כאשר מ"מ רישא פסיק בלי אפשר החכליח דעיקראף

 יעו"ש. אסור, בזה אחר, בענין לעשות א"אעכשיו

 ניחא ולא דססי"ר דס"ל הנ"ל שכת כתוס' ךלהערוךיג(
 הרי"ו שיטת הוא וכן לכתחילה מוחרליה

 דהעולם כחב ח"י סעי' ש"כ בסי' בש"ע הב"י ומרןבח"ר,

 התוס' דהיינו עליו החולקין לרעח ואפילו בדבר היחרנהגו

 לדידהו אסור מדרבנן, רק היינו וסה"ח והמררכיוהרא"ש

 בנידון ולכן להקל, שומעין ונדרכנן בוה, ליכא חיונאאנל
 וכמק"א בודאי. מוהר פועל עריין דהשעון היכאשאלחינו

 )רף בשבח רלרש"י ליה ניחא לא בהמובן להעירכתבחי

 כלומר ליפוח ליה" איכפח "לא דחבריה בארעא פירשק"ג(

 בחוס' וכן מפסיד, ולא מררח לא מ1ה נפק"מ שום לודאין

 וקוצץ אוהבו שאינו כאחד וכגון דחנריה בארעא פידשושס
 ואפילו לכחחילה מותר הנאה לו שאין מילה בשעחבהרח

 ניחא "לא דהמובן ג"כ מוכח מדבריהם ליכא, דרבנןאיסור

 גבי בדבריהם שם להלן אולם ליה, איכפח לא היינוליה"
 ולמשוך הפקק להסיר בפשחן שפקפקוהו חביח התיר רר'הא



עט י בא מ"ו סי' או"חשו"ת ת יב

 הפקק כשמסיר יסחוט שלא שא"א אעפ"י בשבח ממנוהיין
 לארץ נופל שהיין זאח בסחיטה נהנה שאינו כיון פסי"רוהוי
 רוצה שאינו כלומר ליה ניחא לא כוונחם י"ל בכאןמוחר
 כפירוש מובנו ניחא ולא רצונו נגד והכל בהסחיטהכלל

 בין מחלקים שאינם מרבריהס נראה רצונו, נגר היינוהמלים
 ליה. איכפח לא רק או רצונו נגד הן המלאכה פירוחאם

 פרוכינצא חכמי כשם כתכ ט'( )דף כשכת והכ,א'ר'יר(
 הואיל מותר יעשה שכח-אי רכרדאפילו

 מחמח הנגררח המלאכה שאוחה זמן כל לכך כוונחוואין
 שבאוחה אלא פסי"ר מצד איסור ואין היחר שלמעשה
 כחב ק"ג( )בדף להלן וכן יעו"ש, ליה ניחא ממנההנגררח
 קשה שהרבר רישיה פסיק רכל ליה" "ניחא המובןלהגדיר

 אינו שהרבר והיכא יהורה לר' אפילו לכחחילה מוחרלו
 ולר"י לכחחילה מוחר שמעת לר' ג"כ לו נוח ואינו לוקשה
 רפטור רע"ה בשבח חלזון רצירח מהך כן והוכיחחייב,
 ביה דאיח כמה דכל משום נשמה נטילח משום חייבואינו
 לכן יעו"ש, צנעיה דליציל היכי כי ליה ניחא טפינשמה
 הרי לו שקשה ר"ל ליה ניחא לא דהמובן נימא אינני"ד
 אי אבל היזק, שום לו מגיע דלא כלום ליה קשה לאכאן

 שפיר למימר איכא ליה איכפח לא לי' ניחא לאאמרינן
 לפעול ויכול בפעולחו עריין רהשעון כיון איכפח לאבני"ד
 לי' ניחא רלא פסי"ר ליה הוי ושפיר בלאה"כ שעוחעור

 להערוך.דמוחר

 כחב רע"ג בשבת מפראג למהר"ל אריה גור דבספרטו(
 בדבר רק אמרינן לא רישיה רפסיקלחרש

 זה זמן לאחר רק מיד נעשה שלא ברבר אבל מירשנעשה
 בספרי כחבחי ואני יעו"ש, ומוחר מחכוין שאינו דברמקרי
 בב"ק הרא"ש סברח גם שזה נ"ו( סי' ח"ב בי"א)שו"ח
 בק לחלק שם כחב דהרא"ש י"ג( )סי' קמא הגוזלפרק
 רראין למאן רחייב רגרמי דינא ובין רפטור בנזקיןגרמא
 וחיוב גרמי מקרי מיד ההיזק דנעשה רהיכא רגרמירינא
 הכלב את במשסה כגון מיר ההיזק נעשה דלא היכאאבל
 בשבח דאיחא האי דבריו ולפי יעו"ש, ופטור גרמא רקהוי
 נעשה שלא האופן בזד נמי היינו שרו דגרמא ק"כ()דף

 הדכרים. לכפול מהצורך ואין בזה והארכתי מיד,המלאכה

 לא או איסור יעשה אם דבספק בזה עור לומר יש דכןטז(
 עדיין היחר מעשה עושה שהוא רבשעחז"א

 אלא רישיה פסיק זה אין איסור מעשה מזה יצמח אםבספק
 בפרק במלחמוח הרמב"ן שכחב עפי"מ מחכוין, שאינודבר
 שמותר מים ממנו שפינה מיחם גכי דצירוף כסוגייתכירה
 אלא מחכוין אינו אם מרוכים מים לחוכו ליחןלר"ש

 הוא רישיה שפסיק אעפ"י הכלי לצרף ולא המיםלהפשיר
 קה-ם נצרף כבר שמא ספק שיש כיון מ"מ יצרףשבה-אי

 ומותר, פסי"ר זה אין לכן לו חיקון זה צירוף אין ועתהלכן
 בט"ז ועיין פסי"ר, משום ליכא רבספק המאירי גם כחבוכן

 בשבח קטנה חיבה לסגור שהחיר סק"ג( שט"ז סי')או"ח
 שם יש דאם דאע"ג זבובים שם יש אם ספק לוכשיש
 זבובים שם יש אם בספק מ"מ ואסור, פסי"ר זה הריזבובים
 ולפי"ז מחכוין, שאינו דבר רק רישיה פסיק בכלל זהאין

 ואפשר יפסיק מחי יורע ואינו הולך עריין השעון אםבני"ר
 כלל ~סי"ר זה ואין ירו על ליחנו מוחר השבח כל יפסיקלא
 שבח מוצאי ער פעולחו להמשיך בו כוח עוד יש אפשרכי
 כבר דשמא מים ממנו שפינה במיחם החם דאמרינןכמו
 הגר"ז של בש"ע עיין פסי"ר ספק :בענין מקורם.נצרף

 הכ"מ מרן מדברי שהביא רע"ז לסי' אחרוןבקונטרס
 הרמב"ם על לחמוה הריב"ש בשם שהביא שבח מה'בפכ"א
 זה אין רא"כ גומוח ישוה שמא הביח כיבור גבישכחב
 גומוח יש שכבר ספק בין חילוק ריש מחרץ והואפסי"ר,
 יה-ע וכשאינו רישיה פסיק ליה והוי ישוה שלא וא"אבביח
 נכלל יהיה אם בספק אבל ולחומרא, דאורייחא ספיקאהויא

 )סי' באכנ"ז ומצאתי פסי"ר. זה אין להכא דהיינופסי"ר
 מוחר, פסי"ר רספק ברש"י מקומוח מכמה שהביארנ"א(

 לאור להוציאו יזכני השי"ח המנ"ח על בספרי בזהוהארכחי
 קצרחי. לכן לני"ד נפק"מואין

 ומחכוין מלאכה בעושה זה בענין מעיין ובהיותייז(
 לפיע"ד נראד המותר ולדנר האסורלדנר

 למרוט מוחר באם והרמב"ן הרא"ש מחלוקח נזהלבאר
 עיין שחיטחו קודם העוף צואר שעל העוף הנוצוחביו"ט
 ליה רהוי בד"ה כ"ה( )דף בכורוח ובחוס' חצ"ח( )סי'בטור

 מלאכה דהו"ל א' טעמים, משני להחיר כחב שםרהרמב"ן
 הוי דאפילו וב' יו"ט, שמחח משום דמוחר לגופהשא"צ
 יו"ט לרחוח זו מלאכה של דסופה משום מוחר חורהאיסור
 א"כ בחוספחא כדאיחא חייב, ג"כ המחה מן רחולשרכיון
 נפש אוכל לצורך חלישה איסור על לעבור יצטרך סוףסוף
 והרא"ש מחיים, חלשה או שחיטה אחר חלשה אם לימה

 הוחרד שכבר כיון שחיטה לאחר רוראי וז"ל ע"זחולק
 כמז לחולשד מוחר חלישה כלא לאכול אפשר ואילאכול
 מה כל נשחטה שלא נעוד אנל ולנשלה לצלותהשמותר
 הוא מאחמול לעשוחה דאפשר נפש אוכל מכשירירעביר
 לחחום מחוץ הבהמה להביא שאסור רהוה מירי אסורלכן
 שא"צ מלאכה משום הרמב"ז שכחב ומה וכו', לשוחטהכדי

 מלאכה איסור לרמוח ראין הר"י בשם לעיל כחבחילגופה
 הרא"ש וסיים יר, כלאחר מגירולו רבר לעוקר לגופהשא"צ

 נראה מחלוקחם ובהסבר יעו"ש, ברכה עליו חבואדהמחמיר
 רבוחינו בזה פליגי מכשירין בהמובן רהרי בזהלומר

 כל ר"ל מכשירין המובן דביצה סופ"ב רלהרא"שהראשונים
 השפוד חיקון והרי זו מלאכה בלי זה אוכל לאכולשאפשר

 נכחונות החוס' שיטח הוא וכן נקדידה, לנשל אפשרנמי
 בביח המובא והרשב"א ולהרמב"ן לרש"י אולם ז'()רף
 נהנה גופו שאין כל מקרי מכשירין תצ"ח( )בסי'יוסף

 בו לצלוח כדי שפוד העושה כגון עצמהמהמלאכה
 השפור מגוף נהנה אינו והוא בהשפוד עושה הוארהמלאכה

 אמאי להבין צריכים דבריהם ולפי בו, שצולה מהבשררק
 לאכול א"א דהרי מכשירין השחיטה שלפני החלישהנקראח
 עצמה מהמלאכה נהנה גופו וגם הנוצוח חלישחבלא

 ריש ועכצ"ל אוכל, שהוא בהבשר עושה הוארהמלאכה
 שחיטה, לאחר דכשחולש שחיטה לאחר או מחיים ביןחילוק
 בחולש אבל חולש, הוא אכילה דלצורך בהדיא נראהבוה

 לצורך רק חולש הוא אכילה לצורך דשלא נראהמחיים
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 תולש הוא אלו נוצות דוקא מדוע אכילה משום דאישחיטה
 השחיטה, אחר העוף כל יתלוש כאשר בתלישתו ממתיןולא
 דאסור כיון תולש הוא שחיטה דלצורך בהדיא מוכחוגם

 ברמ"א כמבואר חיים, בעלי צער משום מחיים נוצותלמרוט
 רק שם ובש"ך ח'( סעי' כ"ד )סי' וביו"ד ה'( )סוס"יבאה"ע
 א"א מחיים הנוצות כשתולש ולכן מותר, שחיטהלצורך
 וכיון כן לעשות דאסור כיון תולש הוא אכילה דלצורךלומר

 מכשירין נקרא שפיר לכן השחיטה לצורך הואשהתלישה
 מלאכה בלא לאכול שאפשר כל נקרא דמכשיריןלהסוברין

 בין דהיינו הנוצות תלישת בלא לשחוט אפשר כאן וגםזו
 יו"ט בהל' בה"ה כמבואר בשחיטה פסול שום בליהנוצות
 מכשירין נקרא דוה דס"ל לשיטתו בזה הרא"ש ולכןהל"ג,
 ביו"ט, לעשות אסור יו"ט מערב שאפשר מכשיריןודין

 הנאה כשאין רק מקרי דמכשירין לשיטתו ג"כוהרמב"ן
 וההנאה שהתלישה כיון לכן המלאכה שעושה הדברבגוף
 טוב ביום מותר וע"כ מכשירין, תו מקרי לא אחד בגוףהוא

 יו"ט. מערב אפשר רהיה אעפ"ילתלוש

 מכשירין נקרא מה ולהבין להעיר יש מכשירין ובעניןיח(
 אפשר שאי או יו"ט מערב לעשותןשאפשר

 דין מחמת א"א אם אפשר, ולא אפשר המובן מהלעשותן
 מחמת במלאכה ואסור יו"ט ערב ששבת כגק איסוראו

 או א"א מקרי וה עליה דרביע אחר איסור מחמת אושבת
 וכן כן, לעשות ובידו שאפשר בפזעל מובנו אפשרדילמא
 שיהא המאכל להכשיר אם נפש אוכל מכשירי המובןנמי
 שיהא רק בוה לן איכפת דלא דילמא או הדין מצדראוי
 מידי להתירו שמתקנו מה אבל לאכילה בפועל בעצםראוי
 התוס' ומדברי נפש, אוכל מלאכת בכלל הוי לא והאיסור

 שם שהקשו זה דין לפשוט הם הכא בד"ה י"ב( )דףביצה
 וי"ל אסור, שהוא כיון גיד כמכשל איכא צורך ומהוא"ת
 יעו"ש, יו"ט צורך היינו לאכלו זה של בדעתו שהיהכיון

 דבר לאכול בשביל מלאכה דכשעשה מדבריהםמבואר
 ומוכח נפש, אוכל מלאכת מקרי התורה מדיני לאכלושאסור
 בעצם ראוי שיהיה לתקן היינו מה"ת שמותר או"נדמלאכת

 אין הדין מצד מותר שיהא המאכל דלתקן מוה להסיקויש
 דסוכ"ס כיון מקרי או"נ מכשירי ועכ"פ או"נ, בכללזה

 ראיה להביא יש וכן איסור, מחמת המאכל לאכולא"א
 ומעשרות תרומות מגביהין דאין הדין מעצם זולסברא
 או"נ זה והרי המאכל תיקון דהוי אמרינן לא ומדועביו"ט
 איסור מידי להוציאו אלא בעצם תיקק דאינו כיון ודאיאלא
 לעשותו דאפשר כיון אסור ולכן מכשירין רק או"נ הוילא

 הנוצות דתלישת להרמב"ן לומר א"א ולפי"ז יו"ט,מערב

 מכשירין. ולא או"נ הוי השחיטהלצורך

 כיון או"נ בכלל הויא שחיטה מדזע להקשות ואיןיט(
 דבאמת החי מן אבר של האיסור לתקן רקדהוי

 ווה נחירה בלי בשר לאכול א"א הרי השחיטה בלאאפילו

 נטילת הוא העיקר נוחר או שוחט אם לי ומה או"נגוף
 כיק או"נ ווה נשמה נטילת משום מחייב ושוחטנשמה
 תלישת אבל לשחוט מותר ממילא זה בלא לאכולדא"א
 רק הוי הלכך פסול בלי השחיטה לצורך רק הואהנוצות

 יויה ג"כ והרמב"ן האוסר, של טעמו דוה וי"למכשירין,

 אלא מכשירין רק מקרי הדין מצד המאכל דלהכשירלוה
 האכילה בשביל גם מוכרח הוא נוצות דתלישת ס"לדהוא
 לתלוש יצטרך מחיים יתלוש לא דאם עצמו או"נדהיינו
 שחיטה בשעת כשתולש לכן או"נ בשביל השחיטהאחר
 שכתב למה דומה וה והרי מותר או"נ בשביל גםומכוין

 הבית לשמירת ביתו דבנועל לעיל( )המובא בשבתהרשב"א
 המותר לדבר גם דכוונתו כיון מותר הצבי לצידת גםומתכוין

 כיון השחיטה לצורך שמכוין מה לן איכפת לא נמיהכי
 דבכה"ג ס"ל והרא"ש השחיטה רלאחר לאו"נ גםדכוונתו

 לומר וא"א אסור הרי המותר ולדבר האסור לדברדמכוין

 רלצורך מוכח המעשה דעצם האו"נ בשביל רקשיתכוין
 צעב"ח איסור בוה הוי כן לא דאם עושה הואהשחיטה
 בוה לומר יש כן השחיטה, אחר לתלוש יכול או"נדבשביל
 מחלוקתם.בטעם

 אי הרשב"א דברי בהסבר לעיל שביארנו מה ולפיכ(
 בצידת דהתם לדבריו הרמב"ן דברי לדמותאפשר

 בגוף כלום עושה אינו הדלת דבנעילת משום הטעםהצבי
 מתכוין אם אלא בעלמא גרמא רק נחשב ולא הניצודדבר

 כמו מעשה לגרמא משוה מחשבתו הרי לבד הצבילצידת
 הבית שמירת על רק ההנעלה מעשה רשדינן לעילשהארכנו
 הך גבי משא"כ מעשה, בלי מחשבה הוי דצביוצידת

 תלישת רהיינו גמור מעשה רק גרמא וה איןדהרמב"ן
 הומן אין רק או"נ בענין בוה עוד להאריך וישהנוצות,
 בזה. אסתגר לכןגורם,

 על להשימו מותר עדיין פועל שהשעון נשעה סיכוםכא(
 פסיק משום' בזה אין א( דלהלן. מטעמיםהיר

 רק דהוי ביארנו רישיה פסיק דהוי ואת"ל ב( כלל.רישיה

 רישיה. פסיק משום ליכא כדרכנן המאירי ולשיטתמדרננן
 ולפי מותר הערוך לשיטת ליה ניחא דלא רישיה פסיקג(

 פסיק ד( ליה. איכפת לא כלומר ליה ניחא לא המאיריהבנת
 מיד נעשה המעשה של תוצאות אם רק מקרי לארישיה
 פסי"ר וה אין כך אחר נעשה האיסור מעשה אםאבל

 הרמב"ן לשיטת ה( מפראג. למהר"ל אריה הגורלשיטת
 מעשה יצמח ממעשיו אם ספק רק דיש דהיכא כירהבפרק
 הכ"מ מרן לפימש"כ ואפילו רישיה, פסיק הוי לאאיסור

 דספיקא משום להחמיר דיש לשעבר ספק ביןלחלק
 וספיקא מררבנן רק הויא בני"ד מ"מ לחומראדאורייתא
 מדרבנן רק הוי להאוסרין רגיל שעון הערכת ו(לקולא.
 דדמי לומר דאפשר מנא תיקון משום ביה ליכאדמה"ת

 בנין משוס ליכא קטנים בכלים וגם טרסיים שללמטה
 יש ג"כ הולך עדיין דשעון אם בספק אפילו ז(וסתירד.
 יד וכלאחר דרבנן תרי דהוי בשבת היד על לשימולהקל

 משבות יתר קיל יד דכלאחר וביארנו קל, שבותהוא
 עירובין בש"ס מבואר לנכרי ואמירה לנכרי,דאמירד
 לפיע"ר. נראה כן קל, שבותשהוא

 חופ"ק ליעבעס איתיק יצחק הק'ידידוש"ת

 גר"ד'נגאבד"ס
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 מזסימן
 בשבת, זהירות הצריכים ענינים בכמהביאור
 דחול עובדין משום ומהם מלאכה משוםמהם

 להאברך והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מו"ה הרב טהורה ד' וביראת בתורההמופלג

 עיה"ק. בירושלים נ"י פרייליךיהושע

 חוו"ד אח ששאל שאילתות השש עלבחשובה
העני'.

 אורז בה שמעורב במלחי' בשבת להשתמש מותר אםא(
 מרקד או בורר נקדא זה אם דמלח את לייכשכדי

 רישא. פסיקמדין

 ,9919ק הנקרא במקלף בשבת להשתמש מותר אםב(
 והרי לא, או ג"כ נאכלת הקליפה אם תלויואם

 על דאוכל מן מעט יש אותם שמקלפים דפירותבכל
 משום בזה יש ואם ומלפפון גזר כמו בהם הנדבקהקליפה
 דחול.עובדין

 משום מבושלים אדמה תפוחי בשבת למעך מותר אםג(
 בכלי למעך מותר ואם טוחן מידי מפקיעשבישול

 רק שמיוחד 109ה01ק י9ח35ה, הנקרא לזההמיוחד
 אדמד.לתפוחי

הנקראנקביםלושישכף מין 'שד(
 לקחת בו שמשתמשים 8הוחוהי51ה00~5

 מין נקרא המים עם האפונים אם שלו דמים מתוךאפונים
 שהן או בשבת בו להשתמש מותר להיות צריך וממילאאחד
 הזה. הכלי על דחול עובדין מחשש וגם מינים,שני

 על אותם כשמגישים בשבת פירות לדדיח מותר אםה(
 מבני שמעתי כי בורר, חשש בזה אין אםהשלחן

 בורר. מחשש לאסור גדולים בשם האומריםתורה

 כלי שהוא תד כוס לתוך לימון בשבת לתת מותי אם1(
 כמנואר שני נכלי גם מנשל חריף שרכר מפנישני

 דבריו. תוכן זה ט'( סעי' שי"ח)בסי'

 :תשובה

 להשתמש דבריו. סדר על ואבוא בזה לי הנראהא(
 אוכל בורר אפילו רהרי מותר בודאיבמלחיה

 שכ"א( )בסי' כמכואר מיר לאכול כדי מותר פסולתמתוך
 אוכל שברירת בורר( בתוד"ה דע"ר )שבת בתוס'ומבואר
 )ברף לקמן דאיתא והא בכך, ברירה דרך אין פסולתמתוך
 רק התם הפסולת ומניח אוכל נוטל בורר של דדרכוקל"ח(
 דרך פסולת מתוך אוכל הוי האוכל על מרובהבפסולת
 בכך אכילה שררך הלשון איתא ובפוסקים יעו"ש,ברירה
 מיני בשני אפילו אבל אוכל מתוך אוכל זה הריובמלחי'
 אוכל ליה הוי זה לאכול חבירו מתוך אחד בורר אםאוכלין
 שבת מדל' ח' )בפדק ברמב"ם כמבואר פסולת הויוהנשאר

 הוא בסעודה במלח וממילא מותר מיד ולאכולהלי"ב(
 דאינו ובפרט לכ"ע מותר לכן האכילה דרך וכן ממשלאלתר
 ואפילו ברירה, כוונת בלי כדרכו מולח והוא לברורמתכוון

 המלח לאכול ורוצה אחר מין עם מעורב מלח לו ישאם
 מה לכן מותר, ג"כ הסעודה בתוך האחר ממין המלהומפריד
 כלום בזה אין רישא פסיק מדין מרקד נקרא זה אםשכתבת
 עשה ואם אחת מלאכה מעין הוויין ומרקר ובורר זורהדהרי
 לכשיעור מצטרפין מזה שיעור וחצי מזה שיעורחצי

 אות כתב גבי הירושלמי מדברי וראייתו האג"טכמוש"כ
 אחת מלאכה מעין שהן מפני מצטרפין אחת אות ומחקאחת

 ליכא כאן ליכא דבורר וכיון בורר משום איכאובכולהו
 בזה. שייך רישא פסיק ומאי מרקד משוםלחייבו

 מחדש בורר במלאכת שבת במוסך המנ"ח דהגאוןב(
 האוכל אם דפטור פסולת מתוך אוכלדבבורר

 לאכלו דרוצה כיון מ"מ האסורות ממאכלות איסור דברהוא
 התוס' מדברי לרבריו ראיה להביא לי ונראה בורר, הוהלא

 גיד במבשל איכא צורך ומה שהקשו הכא בר"ה די"בביצה
 לאכלו זה של בדעתו שהיה כיון ותירצו אסור, שדואכיון
 סקי"ב( ת"ק )בסי' במג"א הוא וכן טוב, יום צורךהיינו
 אחד מין דהוי כיון דמותר טוב ביום בשר ניקור גביע"ש
 פסולת. מקרי לא איסור רמאכל הרי עליו רביע דאיסורארק

 הקליפה מעשה עצם הנה במקלף פירות קליפת דבדברג(
 בורר דמטעם כיון לאלתר לאכול בקולףמותר

 לדעת ובתפוחים בסופו( שכ"א )בסי' הרמ"א כדפסקהוא
 אפילו מותר במ"ב( גם מובא סק"ז, במ"ז )שםהפרמ"ג
 כך אותו אוכלים העולם רוב התפוחים דקליפות כיוןלהניח
 צריך ירקות בקליפי רק להניח, אפילו מותר לכן דוחקבלי

 ובצלים שומים ובקולף בורר, מטעם לסעודה סמוך רקלדיות
 בכלי לא היינו שרי, לאלתר דלאכול בדמ"אדמבואר
 לאלתר לאכול דאפילו וכברה נפה כמו דהוי לכךהמיוחד
 )סי' בב"י מובא קפ"ר( )בסי' הריב"ש שכתב כמואסור,
 פיפיות בעל חרוץ במורג הגבינה לגרור בעניןשכ"א(
 מ"מ לאלתר לאכול כדי טחינה דמתיר להרשב"אדאפילו
 רמתירין ומה וכברה נפה כמו אסור לכך המיוחד זהבכלי
 )דף שבת במחניתין המבואר אגוזים בו לפצע קורנסלטלטל
 אגוזים, של בקורנס בגמרא להלן יהודה רב וכדמוקיקכ"ג(
 בסי' בש"ע באמת לכך, המיוחד בכלי אפילו דמותרהרי
 נפחים, או זהבים של קורנס המשנה כלשון איתאש"ח
 לתדץ וכתב בזה שעמד בודד מלאכח באג"ט ועייןוצ"ע,

 ואין הפסולת מתוך האוכל הוברר לא עדיין אגוזיםדבפציעת
 הפסולת מתוך האוכל לברר מיוחר כלי היה שאם נמיהכי

 כן גם הוא בורר היוכ בו שאין רש וכל אסור היהלגמרי
 קליפת שבירת וכש"כ מעורבין, הקליפות שעדיין זהמטעם
 בורר ולא דש לא שאינו מחוכן האוכל הוצאת בלאהאגוזים
 וכיוצא בתפוחים אבל תרי"א( )בסי' משה בדרכיכמוש"כ

 משום בהקליפה אין בקליפתן לאכול שיכולים פירותבהן
 בו להשתמש מותר לקליפה המיוחד בכלי ואפילובורר
 ואין הנ"ל הפרמ"ג כמוש"כ אוכל הכל כמו דהויבשבת
 דלאכול ההיחר ובטעם ברירה, שם להמעשה משוההכלי

 מלאכח טעמא מאי ח"ל, בסוגיא הר"ח פירשלאלתר
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 רלא הוא מחשבת מלאכת לאו והאי תורה אסרהמחשבת

 ~ה דע"י ז"א יעו"ש, בלבד לאכילה אלא למלאכהמכוין
 ולא אכילה מחשבת זה הרי הברורה לאחר מידשאוכל
 זה הרי אוכל מתוך פסולת בבורר כן ולא ברירהמחשבת
 דהיינו ברירה ענין כלל דליכא היכא אבל ברירה,מחשבת
 המיוחד בכלי משתמש אם לן איכפת לא ברירהמעשה
 לקלף מותר לכן איסור סרך עליה דאין כיון זהלדבר

 בזה. כנ"ל לקליפה, המיוחד בכלי אפילו בהן וכיוצאתפוחים

 נאכלין ואינן לאכול לאלתר דוקא דצריך כיון בידקותלכן
 להשתמש אין השלחן אצל לקלפן דרך ואין הקליפהעם

 ביארתי למיניהם אגוזים קליפת ובדבר לכך. המיוחדבמקלף
 ונ"ד. נ"ג סי' זה בחלק בתשובה באריכותבזה

 בכלי אדמה תפוחי למעך בשבת להשתמש ובדברד(
 למעך הדבר עצם דעל נראה לבך,המיוחד

 אב הוא טחינה מעשד עצם דהרי לעיין יש אדמהתפוחי
 שטחנו דמ"ט( )שבת ברש"י עיין במשכן, שהיהמלאכה
 תבואה טחינת נמי במשכן היה הר"ח ולשיטתסממנין,
 מאן האי פפא רב אמר רע"ד להלן בגמרא ומבוארלמנחות,
 )בפכ"א הרמב"ם פסק וכן טוחן משום חייב סילקאדפריס
 זה הרי לבשלו כדי דק דק ירק החותך י"ח( הל' שבתמהל'

 אכן י"ב, סעי' שכ-א סי' בש"ע הוא וכן טוחן,תולדות
 רק זה דכל כתב שם ברמ"א המובא בתשובההרשב-א
 בורר גבי כמו מותר לאלתר לאכלו אבל ומניחבחותך
 אסור דבבורר אעפ"י בסכין אפילו וגם שרי, מידדלאכול
 בסכין אפילו כאן רמותר ובפרמ"ג ובמ"ב בש"ע עייןבכלי,
 אבל מאכלים להכנת נמטכח כו שמשתמשים נכלי לארק

 מדברי שנראה מה וכפי בכך, אכילתם דרך פשוטבסכין
 נתבשל שכבר דבדבר הנ"ל שבת מהל' כ"א בפרקהרמב"ם
 טוחן במלאכת שבת במוסך במנ"ח עיין טוחן, משוםליכא
 לא לכאורה נתבשלו שכבר אדמה בתפוחי ולכן בזה,מש"כ
 בתפא"י מצאתי אולם לכאורה, לומר יש כן בזה, טוחןשייך

 אדמה תפוחי לרסק שאוסר טוחן במלאכת שבתבכלכלת
 לגמור מותר קצת מרוסקים בהיו רק טוחן משוםמבושלים

 נראה לכן לדבריו. ונימוק יסוד שום כתב לא אבלרסוקן

 המיוחד בכלי לא אבל להתיר יש במזלג או בכףדלמעך
לוה.

 הקדירה מתוך אפונים ליקח מותר אם שאלתו דבדברה(
 רק המים ליקח שלא בכוונה מנוקבבכף

 האפונים לאכול ברוצה הנה בורר, משום לבדהאפונים
 לאכול הפסולת מתוך אוכל בורר זה הרי המים אתולשפוך
 הוא הכף הרי ביד ולא בכלי שנוטל ואעפ"י דמותרלאלתר
 )בסוף כמ-כ המונא נתוססתא מנואר וכן ממש, ירוכמו
 ומפרש ואוכל קדירה מעשה הוא מחבץ אבל שי"ט(סי'

 משום דמותר הרוטב מן עבה מאכל בכף להפרידדהיינו
 בס-ק בעצמו הוא דהרי צ"ע המ"ב )רברי בכך אכילהדדרך
 כמו חשיב דכף ומסתברא ביד(, רק אסור רבכף כתבס-ב
 בכף ר"ל רק כף בלא לאכול אפשר אי לח דדבר כיקביד

 מעורבים מינים שני מקרי דאין לומר יש וגם לזה,המיוחד
 הכי תימא לא ראי קאי, לחודא והאי קאי לחודא רהאיכיק
 עם מבשלים המרק דהרי מרק בשבת לאכול נוהגיןאיך

 בשר של הקדירה מן המרק שופכים ואח"כ ביחדהבשר
 משום בזה דחש מאן ולית דתנלין עם דבשד דקזנשאר
 אין לכן קאי, לחודא והאי קא' לחודא דהאי ודאי אלאבורר

 עם דהמים י"ל וגם כלל, המים עם מעורביםהאפונים
 שלקות דמי ברכה לענין כדמצינו אחד מין הןהירקות

 לעשות דמותר לכאורה מבואר זה ולפי הפרי, כברכתברכתן
 ררך כן כי לזה המיוחד מנוקב בכף אפילו וא"כ בשבתכן

 תפוחים בקליפת כמו בורר משום כאן דליכא וכיוןתשמישו
 נמי והכי לכך, המיוחד במקלף אפילו דמותר לעילשביארנו
 לא ולכן בזה בורר סרך דליכא כיון כן לומר ישבני-ד
 דא"א כיון כיד הוא והכף אובל הוא כף באיזהנפק"מ

 בכף. רקלאכול

 בשבת פירות ולרחוץ להדיח מותר אם שאלתו דבדברו(
 דהנה בזה לי הנראה לאכול, אותםכשמגישים

 הכפורים ביום ירק קניבת דהתירו איתא קי"ד( )דףבשבת

 הכפורים וביום אגוזים לפצוע מותר וכן ולמעלה המנחהמן
 ובברייתא ירק, קניבת התירו אם התם פליגי בשבתשחל
 בשבת לאסור שבות דשבתון מקרא דילפינן התםאיתא
 למלאכה דשבתון קרא התם מוקי יוחנן ור' ירקקניבת
 ירק היינו ירק קניבת מאי ופירש"י בעשה, גם עליוולעבור
 שיהיו להשוותם כרי הקלחין מן דעלין את לנתקתלוש
 ומזמן שרואה עינוי דהוי משום ושרי ולפרמן לחתכןמוכנים
 משבתון דיליף דלמאן אלא בד"ה התוס' וכתבו אוכל.ואינו
 בעלמא אסמכתא רק דהוי לר"י נראה ירק קניבתלאסור

 דאמר והא ליתסר. נמי הכפורים ביום מדאורייתאדאי
 התם שתים, חייב סילקא דקניב מאן הא' גדול כללבפרק

 להא דמי ולא כדפירש"י בתלוש איירי והכא במחוברמיירי
 משום חייב סילקא רפריס מאן האי גדול כלל בפרקדאמר
 מיירי והכא מאוד, דקות חתיכות שעושה מיירי התםטוחן,

 ד"ה בתוס' לקמן התוס' כתבו וכן גדולות חתיכותשעושה

 משום הוא בשבת דאסור ירק דקניבת פירש והר"חלעולם,
 מה"ת, אסור בורר דהרי התוס' קושיית יקשה ולדידיהבורר

 כעין רק קאמר ממש בורר דלאו לרידיה גם צ"לוע"כ
 הקינוב ומהו כתב עשור שביתת הל' בריש והרמב"םבורר,
 אותו ויתקן השאר ויקצץ המעופשות העלים אתשיסיר
 אסור בשבת להיות שחל הכפורים ויום וכו',לאכילה
 יעשו שלא ובמערב בשנער העם נהגו וכבר וכו' ירקבקניבת
 כתב והה"מ כשבת, הוא הרי אלא הצום ביום אלו מכלאחד

 בורר היינו המעופשות העלים דלהסיר זה פי' עלשהקשו
 אלא בורר מקרי דלא לתרץ וכתב גמורה, מלאכהוהיינו

 הכל זה אבל אחר אוכל ממין אוכל מין או גמורמפסולת
 ואפשר גמור, פסולת הללו העלין ואין הוא אתדמין

 שבות משום אלא בזה ואין הדחק ידי על לאכילהשראויין
 ר"ל אינו השאר יקצץ ומש"כ הכפורים, ביום והותרבשבת

 על מש"כ בלח"מ ועיין טוחן, תולרת זה הרי דא"כ דקדק
 דאינו רש"י דברי על כתב בחידושיו והרשב"אדבריו.
 רא"כ ליה קשה התוס' דברי וגם בורר, דיינו דא"כמחוור

 הדחת היינו ירק רקניבת הירהמלמי פי' והביא טוחן,היינו
 וכן כן דמנואד דססחים בפ"ד מהירושלמי כן והביאהירק
 בהגר"א. מובא בתוספתא גםהוא
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 לא הכפורים ביום דבשכת נראה הירושלמי וממסקנתז(

 בגרר שאינו אעפ"י הירק קניבתהתירו
 כן ולא בשבת התירו לא ואעפי"כ בעלמא הרחה רקבורר
 אפילו והרי תרי"א, בסי' בש"ע איפסק וכן הבבלי,מסקנת
 בשנער העם נהגו רכבר הרמב"ם כתב גרידא הצוםביום

 בשו"ע הוא וכן אלו, מכל אחד יעשו שלאובמערב
 ראיירי הירושלמי לשיטת ולכן לאסור, נהגורהאידנא
 בשבת שחל הכפורים ביום התירו לא ואעפי"כ דירקבהרחת
 מדיחין אמרו טעם מה בעצמו הירושלמי שהקשהוכמו
 היא שנייא סכנה מפני ולמעלה המנחה מן ושלקותכבשין
 יום היא שנייא בשבת להיות שחל הכפורים יוםסכנת

 מן היא הדחה האי ולכאורה בחול, להיות שחלהכפורים
 בזה דאין הרשב"א הבנת לפי ראפילו ונראה עפר, אוהאבק
 גזרו שבשבת והטעם הכנה משום והעיקר בוררמשום

 שחל הכפורים יום סכנת היא שנייא הירושלמיכקושיית
 ירושלים טוב בפירושו האדר"ח להגאון וראיתי וכו',בשבת
 ביום שתזכה כדי בשבת חטא לעשות לו אומרים דכישכתב

 לאסור התם בירושלמי לרב ס"ל הטעם ומזההכפורים,
 ויום שבת אם הראשונים במחלוקת ותלוי בשבתבאמת

 דס"ל הרמב"ם ולשיטת ואחת, אחת כל על חייבהכפורים
 קניבת לאסור פסק לשיטתו לכן ואחת, אחת כל עלדחייב
 זה בענין הארכתי ובמק"א בשבת, שחל כפורים ביוםירק

ואכ"מ.

 בשבת פירות הדחת להתיר מקום שיש מזה לנו 1י1צאח(
 את שורין דאין בשבת דתנינן ומה שבתלצורך

 סעי' שי"ט )סי' בש"ע איפסק וכן אותן שפין ולאהכרשינין
 ולכן לאלתר, לאכול שלא דמיירי לומר יש התםח'(

 בזה מותר בורר גבי הרי בורר חשש בזה דישלהסוברין
 מתוך פסולת ברירת שזהו ואעפ"י לאלתר, בלאכוללכ"ע
 שכתב לפי"מ מ"מ לאלתר, לאכול אפילו ואסורהאוכל
 רק דהפסולת דהיכא ג'(, סעי' בורר )מלאכת טלבאגלי

 שבידו בהכלי נשאר והאוכל למטה נופל והפסולתמהאוכל
 לאכול כדי דמותר פסולת מתוך אוכל כבורר נחשב זההרי
 בוראי בכלי ולא ביד פירות בהרחת בני"ד ומכש"כמיד
 שמותר מלוכלכים מכלים הללו הפירות גרע ולאמותר

 כמבואר היום כל מותר שתיה כלי וכן היום לצורךלהדיחם
 הרי )דקי"ח(, מברייתא ומקורו ו'( סעי' שכ"ג )סי'בש"ע
 )אות הציון בשער במ"ב ועיין ברירה. משום בהדחהדליכא
 זד רין הרמב"ם הביא לא דלהכי לומר דיש שכתבכ"א(
 שהוא הנראה וכפי בהלכותיו הכרשינין את שוריןדאין
 הוא השריה ידי שעל דהיינו אחר בענין המשנהמפרש
 ליה כדאית אמורא לכל באוכלה מטרח או אוכלהמשוה
 שם, שנאמר במה הזה הדין ונכלל עיי"ש רקנ"ובשבת
 כלל הדחה בלי לאכול יכולים הפירות הרי פירותובהדחת

 מדיחים אורחים לפני הפירות כשמגישים למפונקיםרק
 אוכלה משוה משום ולא בורר משום כאן אין לכןאותם
 בחמין אפילו לשרותו מותר צרכו כל נתבשל שלא דברוהרי
 אבל בחמין אותו שורין אין שבת מלפני נתבשל שלאורבר
 דק בענין 'עו"ש ד' סעי' שי"ח בסי' כמבואד אותומדיחין
 עב"פ שם ולהט"ז בחמין, אפילו להריחו דמותרמליח

 הרחה. בלי לאכלו שיכולים כיון להריחו מותרבצוננים

 מה על טל האגלי שהקשה מה ליישב בזה 1אר11חנאט(
 י"ט( )סי' הקודש בעבודת הרשב"אשכתב

 יעו"ש לאלתר, לאכול אוכל מתוך בפסולת אפילולהתיר
 שאסור אומרים יש בקמח קיסם או צרור נפל דאםשכתב
 ליטלו מותר אלא לי נראה ולא בורר, זה דהרי בידליטלן
 אסרו ולא יד כלאחר כבורר זה הרי ביר העושה שכלביד
 בסי' הטור רעת הוא רכן טל האגלי וכתב וכברה, בנפהאלא
 אם בורר הוא כיצר מותר מיד לאכול דבירו שם רכתבשי"ט
 כררכו בורר הפסולת מברירת יותר האוכל בברירת טורחיש

 שהוא כגון הפסולת בברירת טורח יש ואם הפסולתלזרוק
 הב"י מרן זה על וכתב הפסולת, ומניח אוכל נוטלרק

 דמוקי טוב ביום קטניות בורר גבי ביצה מש"סרמקורו
 ראיך לכאורה וקשה בשיעורא, חוטר בטירחא דנפישבגמרא
 מלאכת מותר טוב ביום דהרי טוב מיום שבת ללמודאפשר
 אבל בטירחא, למעט ר"ל טירחא, בתר אזלינן שפירבורר
 בברירתו טירחא יש וגם מרובה דהאוכל כיון אדרבהבשבת
 האוכל מתוך הפסולת ודאי ברירה הדרך לכן מהפסולתיותר
 ולהקל למעט כדי באורייתא מלאכה להתיר אפשרואיך

 דנ"ל כהרשב"א ס"ל דהטור לומר צריך ע"כ ולכןהטורח,
 לקושטא אבל וכברה בנפה רק חייב אינו מחוך פסולתרגם

 הרשב"א על פליג הטור דהרי כן לומר א"ארמילתא
 ואלו ביד אפילו חייב לאוצר דבורר קאמררבהריא

 נאמר ואם ברירה, בדרך הוי לא ביד בורר כללהרשב"א
 ס"ל דהטור לומר יש זמן לאחר או מיד לאכול ביןלחלק
 אלא חייב ביד אפילו אוכל מתוך בפסולת הפוסקיםכשיטת

 טוב רביום כמו הכי משום בורר משום בו אין לאלתרכל
 לאלתר שהוא כל כן בשבת גם בטורח למעט כדיחיישינן
 משום לחוש טוב כיום כמו דינו בורר משום דליכאבאופן
 גבי לעיל שכתבנו ובמה טפי, עריף בטירחא למעט וכלטורח
 איסור דתירו אמאי להקשות הה"מ שכתב ממה ירקקניבת
 התורה, מן שאסור דבר נפש עגמת של הטעם מפניבורר
 ידי על לאכילה ראויין המעופשים דהעלים משוםותירץ
 יש הרי לכאורה וקשה שבות משום אלא אינו לכןהדחק
 אכן שבות אפילו וליכא הפסולת מתוך האוכל לברורעצה
 דין הרי בורר משום דליכא רכל הטור שכתב כמו נימאאם
 בטירחא למעט וכל בטירחא רק ותליא טוב יום כמושבת
 על מרובה דהאוכל כיון ירק קניבת גבי ניחא לכןעריף,

 במאי הטורח למעט הפסולת לברור טפי עריףהפסולת
דאפשר.

 מהר"א מדברי הביא רי"א בסי' משה נררכי 1הרמ"אי(
 המעופשין העלים דבהסרת שכתבמפראג

 הד"מ זה על וכתב ברירה משום רליכא באופן לעשותצריך
 שהיא דברירה לומר יש לכן מותר, לאלתר לאכולדכל

 סעודת לצורך ולמעלה ממנחה הכפורים ביום התירומדרבנן
 מלאכת בסוף טל באגלי עור ועיין מיד, אוכל כאילוהלילה
 בזה. מש"כבורר

 תה כוס לתוך לימון לחת מותר אם שאלתו 1בדבריא(
 מבשל חריף שדבר כיון בשבת שני כלישהוא
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 לפ' לאסור מקום היה ראשונה בהשקפה הנה שני בכליגם
 לחח שלא להחמיר ט'( סעי' שי"ח )סי' ברמ"א שכחבמה
 וכן שני, בכלי בבצליפ אפילו מחמיר והט"ז שני, בכלימלח
 הודח שלא דבשר ט'( סעי' ס"ט )סי' ביו"ד הרמ"אכחב
 מלח שם שיש דמאחר אסור שני בכלי והושם המליחהאחר
 דבר הוי לימון הרי זה ולפי מבשל, שני כלי אפילווציר

 בפרמ"ג ועיין שנו, כלי שהוא בכוס אפילו ומבשלחריף
 בצל לתת דבשבת שכתב סק"ה( זהכ כמשכצות שי"ה)כסי'
 שם ס"ט( )סי' דעה ביורה להמקילין אפילו בקערה חומץאו
 וכן בשבח, חורה איסור הוי כאן כן שאין מה ררבנןהוי

 ראיחי בפולין אולפ בזה, להחמיר גדוליפ בשם פהשמעתי
 בישועות מצאחי וכה שני, בכלי להקל וצדיקיםלגדוליפ
 לשבח איסורין שאר דמי רלא ט'( אוח שי"ח )בסי'יעקב

 כחבלין אינה דמלח )דמ"ב( בשבח קמא ללישנאדאפילו
 וזה איסורין משאר קיל שבח גבי מ"מ בשלה נמי שניובכלי
 שני דכלי הפוסקים דברי ביו"ד ביארתי כבר שפ,לשונו
 בכלי רותח דחומץ נראה היה ומעחה הציר, כצירוףמבשל
 להתכשל דממהרין דנרים שאר נתוכו ליתן אסזרשני

 איסור לענין דעה וביורה כאן זה דבר ביארו לאוהפוסקים
 לא שבח ובהלכוח להחמיר כחבו מדרבנן רק שאינורפ

 ליכא האור תולדוח שאינו במה לבשל ואמנפ הדבר,ביארו
 ליכא החומץ מחמח רק מבשל אינו שני דכלי וכיוןאיסורא
 וכלי ראשון בכלי דאיירי יהודה ררבי רק דשבחאיסורא
 אבל להחבשל א"א קשיוח.החבלין מחמח רק מבשלראשון
 מחמת ומתבשל החבלין מרכך החומץ חומץ בדבר ישאפ

 יהיה רמעשר בהך אבל מוחר, שני בכלי אבל ראשוןהכלי
 בכלי אף ולכן למעשר, קבעו שיהיה דבר מאיזההבישול
 יעו"ש. כשמש ברוריפ והדבריפ יהודה לר' אסורשני

 דר' יעקב, הישועוח כמוש"כ נראה הגמרא לשוןומפשטות

 שיש מדבר חוץ התבלין נוחן הוא דלכל קאי ארישאיהודה
 בין ומחלק יהודה ר' חולק ראשון בכלי דהיינו וציר חומץבו
 מבשל דאינו מודה שני בכלי אבל לא או וציר חומץ בויש
 בפרק יהודה לר' דס"ל ומה חריף. ברבר אפילו ענקבכל
 וקבעי בישול מקרי וציר חומץ עפ שני רכלי דמעשרוחקמא

 דמקרי והעיקר נחבשל דבר מאיזה נפק"מ אין החפלמעשר
 אבל הנ"ל, ס"ח בסי' דפ גבי כמו באיסורין נמי וכןבישול
 ומה האור, ותולדוח באור רק בישול מקרי לאבשבח
 אור. מתולדוח בישול מקרי לא לבשל מסייע חריףשהדבר
 כ"ג סי' נובי"ת בשו"ח ועיין בדבריו. הרבה להעירויש
 שי"ח. סי' בשע"חמובא

 יעקב הישועוח של חידושו לפי לי שקשה מה אךיב(
 קאי ארישא יהודה דר' אמרינן אי אפילודהרי

 מן שהעבירו לאחר מוחר ג"כ לדידיה ראשון בכליא"כ
 ג"כ בזה הרי דאסור, קמא לחנא מודה וציר בחומץ רקהאש

 רבר ע"י בישול והוי המלח של הכוח ע"י רק מחבשלאינו
 לפי כן גפ להחיר ליה הוה ובזה האור, מחולדוח שאינואחר

 לכל בר"ה בשבח שפ החוס' לפירוש ובשלמאחידושו,
 רברים בשאר אבל יהודה ר' פליג בחבלין דדוקאשכתבו
 מנשל דאור מעל שהענירו לאחר אפילו דאשון דכלימודה
 בחבלין רוקא דלאו דסכרי ראשוניפ להנך אבל שפיראחי

 דאוסר, ראשון כלי דמ"ש קשה פליג דבריפ בשאר גפאלא

 מה עיי"ש בזה שעמד אופה במלאכח טל באגליומצאחי

 ולהלכה בזה עוד להאריך מספיק הזמן ואין בזה,שחירץ
 כ)"ל שביארנו כמו מוחר שני רבכלי ג"כ שפמסיק

לפיע"ד.

 ליתן גם היתר הנוהגיפ בעד להליץ כחבתי זה כל ב.נ.
 שראיתי( )כפי סולדת שהיד זמן כל שני בכלימלח

 לא אדם דלכל נראה להלכה אולפ כן, שעשה וצדיקלגדול

 קמא ללישנא לישנא חרי איכא דבגמרא כיון כן לעשותנכון
 וללישנא בשלה נמי שני רבכלי אלא כחבלין אינהמלח
 בשלה, לא נמי ראשון דבכלי כתבלין אינה מלחבתרא

 כבישרא בישולא מילחא צריכא נחמן רב דאמרוהיינו
 שפ החוס' כתבו וכן בחרא כלישנא קיי"ל ולהלכהדתורא,
 שמוחר שמואל רבינו פסק כך דמחוך והיינו בד"הבסוגיא
 מן שהעבירו ראשון בכלי אפילו בשבת בחבשיל מלחלתת
 לתח שלא קמא כלישנא דהמחמיר שם בחוס' וסיימוהאש
 ברכה, עליו חבא בו סולדת שהיד זמן כל כקערהמלח

 לא בברכה שחפץ מי לכן בפוסקיפ הלשון איחא וכןיעו"ש,
 מקופ יש מקום ובכל בו, סולדח שהיד זמן כל כןיעשה

 המקור הוא רע"ד בסי' היראים והרי נפש, לבעללהחמיר
 שכתב שלישי כלי גפ אוסר הוא והרי שני בכלי גפלאסור
 דבר שום בשבת להכניס שלא אדפ כל יזהר הלכךוז"ל,

 אנו שאין בו סולדת שדיד שלישי בכלי ואפילו שנילכלי
 ומי שני בכלי מתבשל הוא מי וקשיפ רכיפ ברבריפבקיאיפ
 יעו"ש. מחבשל שאינוהוא

 בכף לימון עפ תה של הכוס אח לנער מוחר אפדבדבר
 הלימון אח בכף סוחט הבחישה שע"יאעפ"י

 בשם ש-כ בסי' הב"י כמוש"כ דמותר במק"אביארתי
 נוהגין שהאידנא אעפ"י לסוחטן שמוחר הרא"שתשובת
 עם אלא לבדו לשתותו דרך אין מ"מ פאנש מזהלעשות
 משקה לתוך לסחטו דדרך טעפ ועוד אחר, דברתערובח
 וברידב"ז כ"ב בס"ק מ"ב ועיין מדרבנן, אפילוומוחר
 בזה ועכ"פ הציון, בשער המ"ב שהביא זה דיןבמקור
 שאינו דבר הוי מהלימון נסחט ועי"ז הכוס אתשמנער
 ובתשובה לפיע"ד, מוחר בודאי רישא פסיק הוי ולאמתכוין

 דבשבח כיון בני"ד לצרף יש וכן ואכמ"ל. בזההארכתי
 ממש האש על ולא אבן על או הפח על עומדיפהחבשילין

 האש מן שהעבירו ראשון ככלי דדינו י"ל אפשרלכן
 מלח לחוכו לחת מוחר והחוס' והרמב"פ הרי"ףדלשיטח
 זה לצרף יש לכן דחורא כבישרא בישולא צריכארמילחא

 שלישי. כלי כמו דדוד שני בכלילסניף

 תשל"ט. אדרי"ב

 חופ"ק ליעבעס אייויק יצחק הק'ידידוש"ת

 גר"ך'וגאבר',9

 לו לי,י
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 מחסימן

 לעשות תורה תלמוד בבתי להנהיג מותראם
 מצוה לבת שמחה שלטכס

 לירירי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 משה מו"ה מפארים שמו חו"ב המו"מהרב
 יע"א. איילאנד בסטעטן דב שליט"א,זכריש

 ולתת להשוות המח-רנים מצד בזמננו הגדול הלחץאדדדת
 לאנשים, כמו ובתולות לנשים וזכותיםהכרה

 טכס לעשות הכנסת הבית יד שעל בהת"ת להנהיגורוצים
 שואל לכן שנה י"ב להן ששלמו לבנות מצוה בת שלוסרר
 בשעת שלא הכנסת בבית זה לעשות מקום יש אםכת"ר

 או הצהרים אחר הסדר שלמו שכבר אחר אלאהתפילה
 רק זמר בלי העם לפני תקרא מצוה שהבת נכון ואםבלילה,
 ושתיתן חיל אשת או דבורה שירת כמו בנביא פרקקריאה
 לעשות שנכון שכתנ ספרדי חכם כשם והביא לזה,כיאור
 שמע וגם מצוה, לסעודת ונחשבת מצוה לבתסעורה

 שהגיעו לבנות שמחה של טכס לעשות נהגושבפרנקפורט
 נוגע כי זה לרבר פתרון לתת ממני ביקש ולכן המצותלגיל

 זת"ש. בקהילתולמעשה

 :תשובה

 )סי' בשו"ע המבואר המצות לגיל שהגיע בנער הנהא(
 של מענשו שפטרני מברך שהאב ברמ"א(רכ"ה

 צריך אלעזר ר' אמר תולדות פרשת רבה ממררש ומקורוזה
 ברוך שיאמר צריך ואילך מיכן יג"ש ער בבנו להטפלארם

 קריאת הלכות כמהרי"ל הוא וכן זה, של מעונשושפטרני
 לא זו ברכה נזכר לא בגמרא אבל המרדכי בשםהתורה
 שם נזכר לא הנ"ל במררש וגם בירושלמי ולאבבבלי
 ומלכות בשם זו ברכה מברכין אין שלכן ואפשרומלכות,
 המהרז"ו שפירש ולפי"מ זה, מנהג במקור איתא שכןכיון
 מעשיו כל על ונענש אביו ברשות הבן עומד שנה י"גרער

 לרשות ויצא במצות חייב הוא הרי מצוה ברוכשנעשה
 שהגיעה בת על גם לברך הראוי מן הי' רבריו ולפיעצמו,
 בחירושי אולם עצמה, לרשות שנכנסה כיון המצותלגיל

 בשביל הטעם ראין בבת לא אבל בבן ררוקא כתבהרד"ל
 גם דא"כ הקטן שעושה מה על נענש אביו הי' עתהשער
 לבנו תורה ללמוד החיוב על הכוונה עיקר אלא כן,בבת

 באמת אבל לבתו, תורה ללמד מחוייב ראינו וכוונתויעו"ש,
 מבואר דבהדיא לחנכה, חיוב איכא בבת גם רהרי בזהצ"ע
 אותן מחנכין התינוקות רתנן במתניתין רפ"ב יומאבש"ס
 זמן בגמרא בברייתא להלן הוא וכן שנתיים ולפני שנהלפני
 הלבוש שפירש מה ולפי ולבנות, לבנים לתעניתחינוך
 מצוה בר שנעשה דער הנ"ל רכ"ה( )בסי' במג"אהמובא
 ולכן אביהם בעון נענשין רקטנים האב בעץ נענשהוא
 אבל חטאיו, של עונש בנו על כבר רובץ שאין האבמברך
 ולא לבדך להבן לי' הוי דא"כ לענ"ד מאוד דחוק זהפידוש
 מפני האב רק מברך דבן אין רלכן לומר וחשבתיהאב,

 שהבן האב כלפי והכבוד הנימוס מררך שאין אבכיבוד
 על בש"ך ומצאתי אניו, נעק יותד יענש שלא וינדךיאמד
 זו ברכה יברך שהבן בנוסח שכתב לך בפרשתהתורה
 בוה. צ"ע לכן אבא, של מעונשושפטרני

 מצוה בר נעשה שבנו שבזמן כתב הנ"ל דבכקהך'"לב(
 שפטרני ברוך עליו מברך הי' בתורהוקרא

 )בסי' והפרמ"ג בש"ע, הגר"א רעת הוא וכן ומלכותבשם
 הלכוש דלדכרי להעיר כתכ ה'( ס"ק כא"א הנ"לרכ"ה
 הן גם דהרי המצות לעול שהגיעו בבנות יברכו לאמרוע

 יש חינוך משום הברכה לטעם אבל אביהן בעץנענשות
 בקטנותה נשואה היא אם רהרי כך כל חיוב דליכאלומר
 בעונו, נענשת ואינה האב מרשות מוציאה אישות שלהקנין
 שמ"ג סי' וצ"ל דט"ס ונראה - שמ"א( )סי' למג"אוציין
 ומ"מ הבנות בחינוך גם דחייב רי"ל המג"א ומסקנת-

 בנקבות, מקום זו לברכה ראין נראה הפרמ"גממסקנת
 בשעה נתקנה הברכה דזמן דכיון הרבר בטעם לומרונראה
 להוציא המזון ברכת שמברך בזמן או לתורה עולהשהבן
 זגם עתה לתורה עולה אינה דאשה וכיון חוכתן ידיאהרים
 חייבות אינן מ"מ בברהמ"ז שחייבות אעפ"י המזוןבברכת
 עם באוכלות ואפילו מצוה ולא רשות רק הזימוןבברכת
 האנשים של בוימון בברהמ"ז יוצאות הדין דמןאנשים
 במ"ב מובא הקטנה, יר ובספר קצ"ט(, )סי' בש"עכמבואר

 את ולהוציא הזימון ברכת לברך אסורה דהאשה כתבשם,
 שמברכין מהזימון ולצאת לשמוע צריכה אלאהאנשים
 רשאות דעכ"פ נראה שלו בש"ע הגרש"ז ומרבריהאנשים,
 מקום ליכא לפי"ז ולכן יעו"ש, לעצמן ולברךלהתחלק
 בגיל נכנסות שהבנות בעת שפטרני ברכת לברךבפומבי
 כנ"ל. זו לברכה מקום שום אין ולכןהמצות

 לעשות שנכון שכתנ ספררי חכם כשם כמ"ע וכווטי'כג(
 בה-אי מצוה סעודת ונקרא מצוה לבתסעורה

 לי הוגר אבל תח"י הספר ואין חי איש בן הספר עלכוונתו
 את רק כן נהגו ולא סעודה לעשות מקום דאין להיפךמשמו
 חדש בגד ותלבש שמחה תהי' שהיא שמהנכון כתבזה

 ומ"מ המצות לגיל כניסתה על גם ותכוון שהחיינוותברך
 זבח לעשות רוצים ההורים באמת אם הלב בכוונת תלויהכל

 בכוונה במצות ולחיוב לבגרות הגיעה שבתם ביוםמשפחה
 הקח-ש טהרת על והכל כה עד שהגיעו לר' ולהלללהח-ות
 לעשות אבל נעים ומה טוב מה הצניעות יסודותועל

 או התפילה נשעת שלא אפילו הכנסת בבית מזהצערימוניא
 שרוצים הדבר ועצם הזה, כרבר מעשות לנו חלילהבלילה

 להתדמות כרי זהו חיל אשת או רבורה שירת תקראשהנערה
 ברשות נבל להיות הצבור מררכי הפורשים של מנהגולחקות
 פרצה זה כי תוקף בכל זה נגד ללחום ומחוייביםהתורה
 הדבר, וישתקע הצניעות יסח-ות תחת וחתירה הרתבחומת
 שחררו אעפ"י הרורות גרולי ואבותינו לרבותינו מצינוולא
 עשו לא מ"מ מסי"נ כרי עד מצותיו וחבבו ה' לרברתמיר
 לעול בנותיהן בהגיעה מצוה סעח-ת או שמחה של טכסעעם

 חשובים המצות שאץ בעוה"ר המתקרמים ואררבההמצות,
 ברגל ודומסים הדת עיקרי בכמה ומזלזלים בעיניהם כךכל

 של באצטלא זה חג לחוג רצונם ישראל קדשי כלגאוה



 י בא מ"ט מ"ח, סי' או"חשו"ת ת יבפו
 1גר בזה איכא עול ופריקת הוללות כמה ובעוה"רמצוה

 מקטפיה בוצין ובוצין וב1ות בנים בתערובת הצ1יעותחוקי
 אפילו הכנסת בביח זה לעשות שאין מאליו ומובןיריע,
 אהרן זקן בשו"ת ועיין בלילה, או התפילה בשעתשלא
 מטעמי רלבר לנערות הבגרות הג בענין מש"כ ו'( סי')ח"א

 דאורייתא, איסורי כמה עור איכא שבזה והתיעובהפריצות

 ולרשעי לעכו"ם להתרמות כדי הסעורה בכל שכוו1תוכיון
 ואיסורו מ"ע וש1י ל"ת בשבעה בזה הוזהר1ו וכברישראל
 וגם תלכו לא ובחקותיהם משום דע"ז אביזרא מאודחמור

 הרי בה והמחזיק ממרא זקן הוא זה והמתיר דעריותאביזרא
 עיי"ש ד' מעדת ומובדל וארור למרקוליס אבן כזורקהוא

 אחת על בזמ1ינו ולכן קודש, אש להבת החוצביםבדבריו

 את פשט החילוני שהחינוך רואין אנו כאשר וכמהכמה
 הנמבזות להתאווח ריסון כל ללא התפרצה וההפקרותהרגל

 לתורה חינוך של הקדוש החוב בוודאי וגו' הארץוחשחת
 ולשמור ההורים את לח1ך ישראל מנהיגי על דיהרותולמוסר

 גם עתה לנו יש וב"ה ויפרוצו יז1ו שלא ישראל בית כרםעל
 בית של כשר בחינוך מחונכות למופת ושאננות יקרותבנות
 לו. שככה העם אשרי ישראל, בית לכל למופת וה1ןיעקב
 שהב1ות חרריות משפחות אותן שדוקא הדברמע1יין

 ושמהות הנאמנה היהדות זקרושת הקודש טהרת עלמחונכות
 שום עושים אי1ן כן ואעפ"י המצות לגיל כהגיעןמאוד
 לה' ומהללים מודים הם המשפחה בחוג רק פומביוח,חגיגות

 ועושה" כ,,מצווה במצות מחוייבות להיוח כה, עדשהגיעו

 פנו שכבר אלו רק יוסף, דר' במימרא רל"א( קירושין)עיין
 של בשמחה לשמוח רוצים הם לנו והיקר הקדוש לכלעורף

 לכן המצות מן המנוערים וילדות ילדים ותערובתדוללות
 הדבר.ישתקע

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 מטסימן
 ובענין לספרר, אשכנז בין מנהגים חילופיבענין
 ובענין פסה, בליל הכנסת בבית הללאמירת

 עצרת שמיני בלילההקפות
 לידידי והמשכה כרבייה וכרכה שלוםכ"ה,
 מר דלתותי' על ושוקד נתורה המו"מהרנ
 בבאלטימאר שליט"א פענפיל אהרןיצחק

יע"א.

 וכיון שונות טרדות בגלל ה1ה עד לו השבתי שלא לייסלח
 מאח- יקר ת"ח כבור כי כבודו וידע אידחי,דאידחי

 הלכה ללימור הרבה זמן המקרישים צעירים לומדיםובפרט
 איך לידע הזמן חובת וזה בעיני למאור חביביםוהוראה
 המנהגים שינוי בענין שאלתו ובדבר התורה. עפ"ילהת1הג

 על נופלים אשכנז שבנוסח אפים ב1פילת לספרד אשכנזבץ
 איך רחום, ויהי קורם ספרד ובנוסח רחום ויהי אחרפניהם
 יעשה מתי הצבוד כנוסח שלא מתפלל שהוא מילהתנהג
 אפים.נפילת

 :תשובה

 חילוק יש אפים נפילת של זה ברבר רק לא הנהא(
 הרבה עוד יש כי לספרר אשכנז ביןמ1הגים

 זה בע1ין כתבתי וכבר ה1וסחאות בין התפילה בנוסחשי1ויים
 הענינים בגררי סיטי מעקסיקו לעיר בתשובהבאריכוח
 )רף ריבמות בסוגיא ופלפלתי תתגודדו דלא באיסורה1וגעים

 דבתפלה האחרו1ים גרולי ומסק1ת הרמב"ם, ובשיטתי"ג(
 בזה דליכא כיון מככר שנהגו מנוסח לשנות אסורבלחש
 מ1וסח לש1ות אסור רם בקול בתפלה אבל מחלוקתמשום

 דבר במשיב עיין המחלוקת, מפ1י מתפלל שהואהמקום
 פ"ח( סי' )ח"ב ת1יי1א שו"מ ובשו"ת פ"ח( )סי'לה1צי"ב

 ומה כהציבור, לעשות מחוייב אפים ב1פילת רבריהםולפי
 על נפלו עלמא רכולי מגילה דש"ס מהא כ"תשהביא
 לא דרב מהא בתשובה הבאתי אני גם 1פול, לא ורבאנפייהו
 בתשובה החת"ס הגאון שכתב ממה והבאתי כהצבור,עשה
 עבר כשהוא אדלר מוהר"1 הגאון שרבו ט"ו( סי')או"ח

 ההפלא"ה מורו גם וכן דאריז"ל ב1וסח התפלל החיבהלפ1י
 אשכ1ז 1וסח התפללו שהקהל אעפ"י ספרר בנוסחהתפלל

 ואחר אשכ1ז בנוסח התפלל ההפלאה בן אפריםוהמחנה
 של הכ1סת בבית והתפלל שלו הכ1סת ביח ביטל אביופטירת
 הגאונים התפללו האיך בזה ותמוה דמיין, בפרנקפורטהקהל
 החת"ס והרי הקהל, של שלא אחר בנוסח התיבה לפ1יהנ"ל

 מתפלל ספררי דאם להלכה כתב א'( סי' ששי )בחלקבעצמו

 תתגודדו, לא משום כמותם להתפלל צריך אשכ1זיםבין

 כייף הצבור רכל רבה גברא ררק לומר ריש לתרץוכתבתי
 אנפיה על נפול ולא רב שנהג כמו כמנהגו לנהוג יכולליה

 העם שכל ל"ז( )דף בסוכה יהושע ורבי גמליאל רבןוכן
 ותלוי וגו' בא1א אלא נענעו לא והם לולביהן אתמ1ענעין

 שלא הטעם דלהרמב"ם תתגודדו לא של האיסור בטעםג"כ
 הצבור יהין לא רבה גברא כלפי ממילא מחלוקת, לירייבוא
 דמחזי הטעם שכתב הנ"ל יבמות לרש"י אבל עליו,לחלוק
 מהצבור אחרת נוהג רבה גברא אם אדרבה הרי תורותכשתי

 ומצינו הן, תודות ששתי באמת לחשוב יכולים הצבורהרי
 מטעם ושמואל דרב מוגרמת אכל זירא רר' י"ח( )רףבחולין
 כוותייהו עבדינן להו כייפי1ן דאנן כיון ישראל לארץרמבבל
 דבני טעמא מהאי דאייתרא הלב אכל חנה כר כר רבהוכן
 תתגח-דו, לא משום ליכא לכן ישראל ארץ לבני כייפובבל

 תהגח-דו, לא משום חייש לא מדרשו בביח גדול ארםולכן

 בזה. צ"ע לפירש"י אבל לומר ישכן

 לאמרו נוהגין שהספרדיים פסח בליל הלל באמירת לכןב(

 דכל ל"ה( )סי' באו"ח המהרשר"ם שכתב מהלפי

 בברכות חכמים שטבעו המטבע בעיקר אינם המנהגיםשינויי
 אי1ו בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל קיי"לדהא
 בזה אין לכן וקרובץ, בפיוטים רק הפרש ואין טועהאלא
 רמבואר פסח בליל ובהלל יעו"ש, וגו' תטוש אלמשום
 גומרין פסח של ראשת רבליל ד'( סעי' תפ"ז )סי'בש"ע
 בירושלמי ומקודו וסוף תחילה בברכה ב1עימה בצבורההלל
 )די"ר( ברכות בתוס' המובא ע"פ בפרק ובתוספתאשקלים
 בביאור עיי"ש פסחים ערבי בפרק בר"ן וכ"ה ימיםבד"ה
 כן נוהגין ראץ שם הרמ"א שכתב מה על שכתבהגר"א



פז י בא נ' מ"ט, סי' או"חשו"ת ת יב

 לבקיאים נחקן שלא מפני הטעם הכנסח בבית הלללומר
 שאין העיר בני דפסחים בחרא בפרק בחוספחאכדאיחא
 פרק וקורין הכנסח לביח הולכין ההלל אח שיקרא מילהם

 אח וגומרין ובאין וחוזרץ ושותין ואוכלין והולכיןראשון
 נמי משמע וכן כולו, אח גומרץ כן להם א"א ואםכולו,

 בביח שמעה אם דהלל הנ"ל ברכוח בתוס' המובאבירושלמי
 בקיאין האינן משום הלל לומר דנתקן וכיון יצאהכנסח
 הלל לומר יכול שאינו דמי זה משום ליכא שעחהדאעפ"י
 כיון אבל להתפלל, הכנסת לביח הולך אינו הסדר עלבביחו
 אעפ"י הכנסח בביח קירוש כמו הוי מעיקרא נחקןשלכך
 אורחים שאין אעפ"י המנהג בטל לא מ"מ הטעםשבטל
 טעמא יש וגם רס"ט, בסי' כמבואר היום הכנסח בביחלנין
 אח לקרוא ולברך קריאה בתור הכנסח בביח לאמרורבה
 שירה בחורח הוא הסדר על אח"כ שאומרים ומהההלל,
 על רק שירה אומרים שאין הכוסוח על דוקא להיוחשצריך
 ועל לאמרו נהגו ישראל לארץ שעלו הגר"א וחלמידיהיין,
 במקום שמחפלל מי לכן לאמרו צריכים האריז"ל קבלחפי

 רק קריאתו בשעח מביהכנ"ס לצאח לו אין הללשאומריס
 בזה הוי יאמר לא אם כי דהלל הצבור עם לומרמחוייב
 מקרי הקריאה בשעח מביהכנ"ס היציאה עצם וגםשינוי
 דרכו ואם חחגודדו, לא משום המחלוקת מפני ואסורשינוי

 יברך לא ראם ההלל על לברך גם צריך רם בקוללהחפלל
 שום הלל באמירת דליכא וכיון הצבור על כחולקנראה
 מפקפקים שיש ומה הצבוד עם לומר מחריב דאיסוראדררא

 שבח דברי רק וחפלה תחינה שאינו כיק ההללבאמירח
 החפלה על שקאי דחחקבל קדיש קודם הפסק הויוא"כ

 דנחקנה מעיקרא רהרי כלום זה אין לפע"ד עשרה,רשמנה
 והרי הפסק, משום חששו ולא בקיאים האינן משוםלומר
 אעפ"י חחקבל קריש קודם וקרובץ פיוטים אומריםאנו

 שהמתפלל כרור נראה לכן שכת, דכרי הןשעיקרן
 עמהם לומר מחוייב פסח בליל הלל האומדיםבביהכנ"ס
 ומכש"כ הכנסת בבית ולצאח לעזוב לו שאסורובודאי
 שלא י"ח( )סעי' צ' בסי' ברמ"א כמבואר אז ללמורשאסור
 ותחינוח. סליחוח שאומרים בזמן הכנסח בביח בחורהיעסוק

 בזה קבע קנ"ג( )סי' יו"ד בחלק מוהרשר"ם דבשד"תג(
 שחי יש חחגודדו רלא דבענין וכחבמסמרוח

 כחבחי אחר במקום ב. )נ. מה"ח, עליו לעבור א'בחינות
 מן הוא תחגודדו דלא האיסור כל אם הדבר בביאורבחשובה
 לפשיטוח כחב דהמהרשד"ס ונראה מדרבנן, רק אוהתזרה
 במעשה הלכך המובחר, מן מצוה משום ב' מה"ח(,דהוי
 עיירוח בשחי כגון חחגודדו לא משום בו שאין אעפ"ימצוה
 של טובים ימים ובשני המובחר מן מצוה משום בהיש

 ספיקא משום נחקן מעיקרא ועיקרו הואיל שאניגליוח
 חחגודדו לא משום בהם אין הדבר טעם לכל וידועדיומא
 על להקפיד צריכים מצוה במעשה הרי הנחחו לפייעו"ש,

 דלא בגמרא מצינו איסור ובדבר המובחר מן מצוה משוםזה
 ארבא גבי מ'( )דף בע"ז בגמרא כדאיתא לזהחיישו

 משום ושרייה קלפא ביה חזי חיננא בר הונא ררבדצחנחא
 דרבא שיפורא נפק ואח"כ ושרו הונא דרב שיפורא נפקהא

 תחגודדו. לא משום חייש ולאואסר

 שהספרדיים ההקפוח בענין שאלחו נדבר נמי דלכןד(
 ושואל עצרח, שמיני בליל הקפוח לעשוחנוהגין.

 בליל רק הקפוח לעשוח שלא אשכנז במנהג הנוהגעל
 קודם הכנסח מביח לצאת לו מוחר אם בגולה תורהשמחח

 בזמן כי כן לעשוח שאין בודאי לעיל המבואר לפיההקפוח,
 יוצא והוא החורה לכבה- ותשבחוח בשירוח עוסקשהצבור
 הספר הוציאו ואם התורה, בכבוד פוגם הרי הכנסחמביח
 אעפ"י לצאח אסור בלאה"כ הרי הקח-ש הארון מןחורה
 דמוחר לומר דאפשר קריאה לצורך הספר הוציאושלא
 קריאח שמע בשכבר לגברא גברא בין גדול לצורךלצאת
 קמ"ו( )סי' בש"ע כמבואר מיר, לחזור כשרעחו אוהחורה
 מקרי יציאה כל החורה לכבוד דספר שהוציאו הכאאבל
 בכבודהפגמא

 נסימן
 יכול הכהן אם בכור פריון כסף שיעורבענין

 לי שוה לרידילומר
 להנ"ל.עור

 יו"ד )ח"ב בי"א בספרי שכחבחי מה על שאלחוובדבר
 בכור פדיון של סלעים חמשה שיעור גבי צ"ה(סי'

 רק בזה ודי כסף גרם 120 בהם יש כסף רולר וחמשהאדם
 יחן גרם 125 הם סלעים חמשה שמשקל להחמיר שרוצהמי
 כסף של שהמטבעוח דהואיל כ"ח ושואל רולר רבעעוד
 לקנוחן צריך אלא שכיחים ולא בשוק בהוצאה עכשיואינם
 וצריך חן0ס( )510,0 מטבעוח למכירח המיוחדחבחנוח
 דין עליהם אין ולכן כסף של דולר בעבור מדולר יוחרלשלם
 שוה לדידי לומר הכהן יכול ממילא כסף שוה דין רקכסף
 גרם 125 הם סלעים שחמשה להחמיר שרוצה מי ולכןלי,
 שוה לדירי לו אומר שהכהן די רק יוחר להוסיף צריךאין
לי.

 :תשובה

 לדידי אומר שכהן זה דין מקור רהנה בזה לי הנראהא(
 )קידושין דש"ס הונא ררב מהא הוא לישוה

 לי חזי לדידי אמר הבן מפריון סודרא שקיל כהנא דרבר"ח(
 כהנא רב כגון אלא אמרן לא אשי רב אמר סלעיםחמשה
 כי לא עלמא כולי אבל סודרא ליה ומבעי הוא רבהדגברא
 שוי מקוני דרנה מאימיה סודרא ונן אשי רב בר דמרהא

 הראשונים פירשו זו סוגיא ובפירוש בחליסר.עשרה
 בדמים זה בחפץ להחייקר שדרכו מי דדוקא והר"ןהרשב"א

 על דפליג מאן דליכא לי שוה לדידי לומר יכולהללו
 כהנא רב כגון אלא אמרן לא דאמר אשי דרבאוקימחא
 עלמא כולי אבל ארישיה סודרא לי ומבעי הוא רבהדגברא
 הוא דהרי הרשב"א פירוש על להקשוח ויש יעו"ש,לא

 שאשה דאעפ"י שם דכחב ד"ו לעיל אחרח פירשבעצמו
 האשה וקנה בה' ד' אזקפה כי אבל רביח חשובהאינה
 חזינן בדינר, איהו אחשביה רהא מעליא רביח הויברביח
 צריך ולכן לו ששוה ולומר קטן דבר לקבל יכול אדםדכל
 חוב הוא אחד דברים שני איכא בכור פריון רבמצוחלומר
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 סלעים חמש של המספר להכהן לשלם חייבה שהחורהממון
 להכהן, לתת שמחוייכים כדונה מתנות שאר כמווזהו

 שהוא הבכור של הקדושה הממון ע"י להפקיע הואוהשניח
 א' דברים, שני ראיכא חרומה גבי נמי כן כמו מרחםקדוש

 החורה מן יוצא ובזה הכרי כל אח פוטרח אחח שחטהמה
 חובח ירי יצא לא עדיין אבל מהחבואה טבל איסורלהפקיע
 וכן ממאך חרי הפחוח לכל שנחנו כשיעור שיחן ערנחינה
 ליחן עליו שיש ממון החוב לסלק בכדי בכור פדיוןגבי

 נסחלק ובזה לי. שוה לדידי לומר הכהן יכול וה עללהכדן,
 הקדושה נסחלק לא עדיין זה ירי על אבל הכהן שלהחוב
 שהכהן מה מועיל ואינו סלעים חמש דוקא צריך והדעל
 נסתלקה ולא כך כל שוה אינו דנאמת כיון שוה לדידיאומד

 ואם הסודר, לו דנחוץ כיון רבה בגברא רק בפחוחהקדושה
 דומה לכן סלעים, חמש באמח נוחן הוא וה חפץ לקנוחרצה

 נוחן והאב החפץ בעד להאב סלעים חמש ממש שנוחןכמי
 וזה הבכור מעל הקדושה להפנוח כדי סלעים החמשלהכהן

 מחמש פחוח מעוח לו בנוחן אבל חפץ לו בנוחן רקשייך
 מן הקדושה לפדוח כדי שוה לדירי לומר א"אסלעים
 והרמב"ם הבה"ג לשיטח אולם לכאורה, לומר יש כןהבכור.
 דגברא כהנא רב כגון אשי רב דאמר רהא בגמראדפירשו
 לענין ומפרשים למחולי, ידע רבה דגברא היינו הוארבה
 וכן הש"ס על הגר"א בהגהוח מובא אונאה, משום בושאין
 שכחב סק"ו בש"ך שם ועיין סק"א ש"ה סימן ביו"דהגיה
 דידע כהנא כרב רבה גברא בגמרא גרס דהרמב"םג"כ

 לי שוה לדירי לומר יכול ארם כל הרי רבריהם ולפילמחולי
 וצריך למחול, שיכול דוין שידע כדי רבד גבדא דבעינןרק

 דחונ מסלק דק אם בזד חלוי הקדו,2ה דפדיון לפי"ולומר
 בנוחן כמו הקדושה נסחלקה ממילא ובוה להכהן ממוןשל
 קיים שלא אעפ"י טבל איסור רנסחלק לחרומה אחתחטה
 שלוקח בוה מחילה ענין מה להבין קשה אך נתינה,מצות
 יודע שהוא בזה הרי סלעים מחמש בפחוח ששוהדבר

 צריך וע-כ השאר, אח מוחל הוא עצמו בוה הריבעצמו שלוק" בזה הרי פחות לו ונותנים חמש לו ליחןשמחוייבים
 לו יחן ולא יחבע לא ואם החוב לחבוע עוד שבדעחולומר
 ביטול בשיעור אינו ההבדל אם ואפילו פדוי אינו הבןהרי
 לכן בהפריון חסרון וה הרי מ"מ משחוח בפחוח דהיינומקח
 פרוטה שוה שמא בענין הארכחי ובמק"א בזה, עדייןצ"ע
 ואכמ"ל. הרמב"ם בשיטחבמדי

 והר"ן הל"ד( בכורים מהל' )בפי"א הרמב"ם כחב דכןב(
 אמרן לא אשי רב דאמר כהנא דרב הא עלכחב

 להחייקר שדרכו למי הדין דהוא דנראה כהנא רב כגוןאלא
 והב"י דמהני, הללו דמים לפעמים בו שנוחן רבדבאיזה
 שאינו כלי להכהן נחן דאם סחמא שכחב הרמב"ם עלחמה
 פדוי בנו סלעים בחמש הכהן וקבלו סלעים חמש בשוקשוה
 בדברי פירש ולכן בו, להחיקר דרכו אם דדוקא החנהולא

 ובזה אדם, לשום סלעים חמש שוה להיוח דצריךהרמב"ם
 חמש שישוה והוא בש"ע הוסיף וכן הר"ן קושייחמחרץ
 וס"ל עליו חולקים והש"ך הט"ו אולם אדם, לשוםסלעים
 מי ויש פרוי, בנו הרי סלעים נחמש מקנלו דכהן אםדדק

 והכהן סלעים בחמש וה הילך להכהן אומר האב אםשמחלק

 והגמרא פדוי, בנו אדם לשום שוד אינו אפילו בוהמקבלו

 לדידי אמד שהכהן רק כלום אמר לא שהאכ כסתםמיירי
 מדברי נראה כן אדם, לשום שוה שיהא צריך בזה לישוה

 דבריהם ולפי בדבריו, מש"כ בסק"ח בט"ז ועייןהב"ח,
 לא הכהן אם אפילו סלעים חמש שוה באמח דהחפץהיכא
 אפילו רולר חמשה לו נוחן אם לכן פדוי, בנו כלוםאמר

 אפילו גרם 125 להצריך סלעים חמשה במשקללהמחמירים
 כמו פדוי בנו ג"כ לו שוה דלרידיה אמר לא הכהןאם

 אם דרק לומר דיש בזה מפקפק אני אכן לומר. רצהשכח"ר

 לו רנחוץ כיון למימר איכא שפיר בזה כסף שוה להכהןנוחן
 הסכום לו נוחן הרי א"כ כהנא לרב הסודר כמו זהחפץ

 הכתוב סכום מעות לו כנותן אכל להכהן וכתהשהתורה
 משקל חסר באמח אבל זה כסכום שנראה ו"אבחורה,
 ארבעה לו שנוחן כמו נראה זה הבכור, לפדיון הנצרךהכסף
 שכחוב מה על כמחנה זה הרי בחמשה מקבלו והכהןסלעים
 אעפ"י פרק ריש במשנה אשה בכחובח מצינו והריבחורה,
 בעילח זו הרי ממנה ולאלמנה ממאחים לבחולה הפוחחדכל
 חכמים דרבנן כחובה למ;ד אפילו האשה ברצון אפילוזנוח
 בתורה דכחוב בכור בפדיון ומכש"כ לרבריהם, חיזוקעשו

 להכהן דנוחן בני"ד לכן פחוח. ליחן יכול אינו סלעיםחמשח
 לכן המשקל חסר ובאמח סלעים כחמשה והם דולרחמשה
 חורה ובשל לי שוה לדידי לומר מועיל דאינו לומריש

 בזה. לי אין ברורה ראיה אבל מספק להחמירקיי"ל
 נסחפקו האחרונים שגדולי ראיחי וה בענק עיוני וו~דיג(

 כחמש להכהן משכון האב נחן הבן בפדיוןאם
 שהביא סק"ט( ש"ה )סי' בפח"ש עיין פדוי, בנו אםסלעים
 משכון הדי משכון לו דבנחן אלפאנדדי מדד"י בשםמברכ-י
 אלימחא נחינה הבן ובפדיון בעלמא הבטחה אלא פרעוןאינו
 )סי' ובא"מ שצ"ב( )מצוה חינוך במנחח ועיין יעו"ש.בעינן

 דלדעח הראשונים בשיטח וה רין דתלוי לומר רצהכ"ט(
 דכסף משום אשה בקידושי משכון מהני דלא דהאהרשב-א

 גם לכן ולמכר לקירושין כסף חשיב לא מרשוחו יצאשלא
 שכחב להרא"ש אולם כסף, שמיה לאו נמי הבןבפדיון
 נחחייב לא דגופו משום בקידושין משכון מהני רלאהטעם
 בפדיון א"כ ערב, ליכא לוה דליכא היכא וכל ערביןונכסוהי

 חמש לו ליחן לכהן גופו דנחחייב משום דמהני נראההבן
 זה לסכום משכון לשעבד ויכול ערבין נכסוהי לכןסלעים,
 ר' דאיפלגי בדא הנושא פרק מריש ראיה והביא החוב.של

 חייב יוחנן דלר' בשטר מנה לך אני בחייב לקיש ורישיוחנן
 לכהן כחב דחנן מהא לקיש לריש ופריך פטור לקישולריש
 ובנו סלעים חמש לו ליחן חייב סלעים חמש לך חייבשאני
 החורך מן ליה דמשעבדא החם שאני ומשני פדוי,אינו

 הכהן הוא מי נחברר לא דאכחי דאע"ג ומוכחעיי"ש,
 כיון מחחייב חוב שטר שנוחן כהן לכל הכיואפילו

 דנחחייב כיון משכון ליה מהני נמי הכי לכהןדמשועבד
 שעבוד מהני דלא להרשב"א דאפילו לומר ואפשרלכהן,

 דכסף משום היינו קרקעוח ולקנין אשה בקידושיבמשכון
 גבי אבל לקנין ראוי אינו מרשותו יוצא ואינו ביהדאגיד
 אלא מכהן לקנוחו שיצטרך לכהן קנוי בנו דאין הבןפדיון
 לו שנותן וכל סלעים חמש לכהן ליתן עליו שמוטל הואהוכ

 החוב. נפרע הרי לפרעון ומקבלומשכון
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 )קידושין בש"ס המבואר לפי בזה להעיר שיש ומהד(
 בשיראי ראקדיש גברא ההוא גבי הנ"ל,ד"ח(

 כיון שומא דצריכי ס"ל יוסף ור' יוסף ור' -בהדפליגי
 בגמרא ולהלן דעחה סמכה לא בשומא בקיאה לאדאיחחא
 בני לפדיון זה עגל דחניא לה אמינא מנא יוסף ר'אמר
 שם התוס' ע"ז וכחבו כלום, אמר לא בני לפדיון זהטליח
 קמא וללישנא ראיה מייחי קמא רללישנא אמינא מנאבר"ה
 ולפי דעחה, סמכה דלא משום מקודשח דאינה יוסף לר'ס"ל
 מה ולפי הכהן דעת סמיכח בעינן הבן בפדיון דגם מוכחזה

 קנין בדיני אפרים המחנה בשם כן והביאו האחרוניםשכחבו
 בהן שיהא רבעינן כהונה מחנוח שאר לכל שוה הבןדפדיון
 גם שכתכ כמו חוכ פריעת של ענין שזה ואעפ"י נתינהדין

 גם דמהני לומר אפשר איך נחינה דבעינן וכיון הנ"ל,הא"מ
 וכל ביה אגיר אכחי א"כ הנתינה בזה דחסר כיוןבמשכון

 של דעת סמיכת ליכא וגם לנתינה ליתא ביה אגיר שהואזמן
 משכון ע"י למדות דמהני לומר אפשר איך ממילאהכהן
 חוב, פריעח רק שהוא אעפ"י האלו הענינים כלדחסר
 שם שהקשה ב' סעי' ל"א נסי' לדלן כתנ נעצמווהא"מ
 ומרגליוח טובות אבנים הבן בפריון להכהן ליתן נוהגיןאיך
 דבעינן הנ"ל קידושין מחוס' והביא דעח, הסמיכת חסרדהרי
 דעת.סמיכת

 דנפדיון לומר דצה סק"ד( )רמ"ג נסי' והקצוה"חה(
 כרחו בעל אפילו כהונה מחנות וכלהבן

 לומר ונראה כהן, דעח סמיכח בעינן למה א"כ נחינהשמה
 קידושין החוס' דברי לפי דעח סמיכח רבעינן הדברדיסור
 ריעוחא שזה ז"א המקבל, של הקנין משום רק אינו זההנ"ל
 שימחו שאין רבר בפדיון לו שנוחן כיון אלא הדברכקנין
 הדבר בשיווי המקבל לידיעת הוא זקוק א"כ להכהןידועה
 זה בשיעור נחינה מצוח לקיים הנוחן על חיוב דאיכאדכיון
 לפיכך חובחו, ידי יצא לא המקבל ליר הגיע שלא זמןוכל
 וזה השוויוח, שיעור שזה המקבל ביריעח אלא נקבעאינו
 אח קובע הכהן דעת וסמיכח קיץ שאינו בדבר מיוחדדין

 נתינד כאן ליכא דעת" סמכה לא שהכהן ומן וכלהשוויות
 אי אפילו למימר שפיר איכא ולכן המצוה לקיםכדי

 לו בנוחן מקום מכל נחינה הוי כרחו בעל דנחינהאמרינן
 כסף לו בנוחן רק נחינה הוי לא קיץ רלא חפץ כרחובעל
 בזה הארכחי אחר ובמקום שומא, הצריך בדבר לאאבל

 ה' יזכני שצ"כ במצוה חינוך המנחח על כח"י)בספרי

 בענין חיים במים חדש הפרי ברברי בקרובן לאורלהוציאו
 רמ"ג בסי' עליו פליג שהקצוה"ח ובמה קטן כהן ע"ימדיון
 לני"ד. נפק"מ אין כי ואכ"מסק"ד

 חופ"ק ליעבעס איטיק יצחק הק'ידידוש"ח

 נאסימן
 במגילה המן בני עשרת כתיבתבענין

 להנ"ל.עוד

 לכתוב פשוט המנהג לפי אסחר במגילח שאלחוובדבר
 ובמגילוח עצמו בפני בעמוד המן בניעשרח

 כן אם אחת בשורה עצמו בפני אחד כל כותבין אםגדולוח
 ב' עוד בשופי לכחוב מקום שיש השורוח בין הרבה ריוחיש

 כווחיה נוהגין שאנחנו הרמב"ם לשיטח השאלה ולכןשורות,
 פחוחה הויא פנויה שורה הרי וסחומוח פחוחותבדיני

ופסולה.

 :תשובה

 לומר דיש כיון כלל מיחוש בית כאן דאין בזה ליהנראה
 רצה שכ"ת ומה זו במגילה הכחיבה צורחדזה

 כהרמ"א הלכד אין שמא ספק ספיקא ספק מטעםלומר
 על דחולק מינץ כמהר"ם הלכה רק במגילה פחוחוחדפוסל
 שם במג"א כמנואר פתוחות פרשיות ומכשירדרמ"א
 פוסלח אינה דפתוחה הלכה שמא כהרמ"א דהלכהואת"ל

 ובמקום הב"ח כשיטח סחומה להיות שצריך במקוםרק
 ואינו כלום אינו זה פסול, זה אין כלל פרשה צריךשאין
 וחרי ררבווחא בפלוגתא ספיקא הספק דהוי כיון ספיקאספק

 דספק דהואיל ספיקא ספק ראינו לומר יש דרבווחאפלוגחא
 מטעם מסכימים הרניס שאין ונ,ה דונא, מטעם הואספיקא
 שכחב כמו דאורייתא באיסור לרובא מצטרפין לאאחד
 באיסור אולם והיתר, איסור בהנהגח רמ"ב סי' ביו"רהש"ך
 להקל, ספיקא חדא מהני דלא איסורא באחחזק אפילודרבנן
 מצטרפין בדרבנן ררבוותא דפלוגחא ספיקא ספק מקוםמכל

 מגילה אולם אחד, מטעם מסכימים הרבים דאין אףלרובא
 כדאורייחא. חמיר ואפשר קבלה מדבריהוא

 משם דהוי ספיקא ספק הוי דלא נראה אחר מטעםאולם
 בכחובות החוס' שכחבו הוא חד אונס שם כמואחד

 ר"ל פחוחה זה אין שמא הוא ספיקא חרא נמי וכאןד"ט
 ק"י סי' ביו"ד הש"ך והנה פחוחה. מטעם כאן פוסלשאינו
 דהיכא הדשן מחרומת הביא י"א אוח ספיקא ספקבדיני
 ספיקא, ספק בדין הוא השני מן יוחר מחיר הראשוןדהספק
 יומן בני אינן נכרים של כלים מסחם לדבריו ראיהוהביא
 ספק מטעם והוא ו' סעי' קכ"ב בסי' כמבואר אוסריןואינן

 היום לומד תמצי ואס היום נשתמשו לא שמא ספקספיקא,
 מטעם הוא אחד רשם וקשיא הפוגם בדבר בו נשחמשושמא
 רספק טעמא דהיינו ודאי אלא מוחר לפגם טעםדנוחן

 דהרי יוחר מחיר הוא היום בו נשחמשו לא שמאהראשון
 בדבר בו נשחמשו שמא השני וספק חבשיל, בכלפוגם
 שם והש"ך יעו"ש. טעם נוחן אינו זה בחבשיל רקהפוגם
 משה הה"ר עם שהחווכח בש"ך עיי"ש כמוחופסק

 ספק מקרי זה אם הספיקוח נוגע אינו דלנו היכאמוורמיז"א
 - יוחר מחיר האחרון הספק הרי נמי וכאןספיקא,
 השני מספק קורם להתחיל צריכין הרי דמילחאולקושטא

 להיות צריך שאין במקום פתוחה פרשה פוסל בעצםאם
 מדברי באמח אבל הראשון, ספק זהו וא"כ סחומהפרשה
 מוסיף אחרון או ראשון אם נפק"מ דאין מבוארהש"ך
 אהד. משם תו מקרי לא יותר מתיר שאחד העיקריותר,
 לזה. גורם הזמן אין אבל אריכוח סובל העניןוהנה

 השאלה הבנחי לא הראש מאוח אודוח שאלחוובדבר
 להשיכ. מה לי אין לכן שצייר הציור אתוגמ

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'



ביתצ
 נבסימן

 בו שאין לחולה מותר אם בענין רחבביאור
 המוקצים דברים לאכולסכנה

 לאהובי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מרדכי מו"ה בתורה המו"מ הרב יקיריחחני

 שליט"א. בערישכר

 סכנד בה שאין במחלה ל"ע שחולה במי שאלחךבדבר
 י"ז( סעי' שכ"ח )סי' בש"ע השלישיח ריעהשלפי

 זו רסברא המחבר שכחב וכמו שינוי ע"י השבוחין כלהחירו
 הגאון שדן מה לפי לכן והמג"א, הט"ז פסק וכןנראיח
 סכנה בו שאין לחולה הוחר אם ה'( )סי' בחשובהדעק"א
 והוכרח השבח ביום שנחלה מי לכן המוקצים דבריםלאכול
 השבח כניסח בעח שבח רבערב וכיון לרפואה כדוריםליקח
 מחמח דהיינו איסור מחמח מוקצה והוי לכלום ראוייםאינם
 איך לכן יומא, לכולי איחקצאי ניה"ש דאיחקצאי וכיוןגופו

 בבה"ב הרא"ה מרברי והבאח בשבח, אוחם ליקחאפשר
 הבאת וגם מוקצה, משום בזה דאין שביעי שער שלישיביח

 שעל הפנים והלחם שבח המנחח בוה שדנו האחרוניםמדברי
 בזד. העני' חוו"ד לרעח ורצונךהקיצשו"ע

תשובה:
 כאן יש בשבח רפואה שבענין לך אסביר כל קדדםא(

 עניני כל חז-ל שאסרו מה א( ענינים,שני
 להיוח יכול וזה סמנים שחיקח גזירח משום בשבחרפואה
 מוקצה שאינם דברים ע"י הרפואה פעולח את לעשוחאפילו

 יסוך לא נמתניו החושש דקי"א( )בשנת בגמראכראמרינן
 הוא האיסור רק מוקצה אינן וחומץ יין והרי וחומץ יןבהן

 וכן סמנים שחיקח מגזירח רפואוח מיני כל חז"למדאסרו
 גזירח משום רק שאינם דברים ויש ב( בזה, כיוצאכל

 רהחירו ומצינו מוקצה, משום אלא בשבח הרפואהאיסור
 גונח דאמר מרינוס דרבי כהאי סכנה בו שאין לחולהחז-ל
 ובמקום יד כלאחר מפרק יונק טעמא מאי בשבח חלביונק
 ל"ג, סעי' שכ"ח סי' בש"ע איפסק וכן רבנן, גזרו לאצערא
 ש"ה )בסי' המג"א שכחב כמו מוקצה בעצמו החלבוהרי
 רהבהמה כיון בשבח שנחלב רחלב הרמב"ם בשם י"ב(ס"ק
 בשבח שנולרה ביצה כמו מוקצה הוי לאכילה ראויהאינה
 גופן לצורך אפילו בטלטול ואסורים גמור נולדרהויא
 בזה דליכא נכרי של בבהמה דאפילו מזו וגדולהומקומן,
 דאין כ'( סעי' ש"י )בסי' הרמ"א שכחב כמו מוקצהמשום
 וכיון כלום מדעחו מקצה נכרי דאין נכרי בשל שייךהכנד
 אף נולר באיסור מ"מ אדם, לכל נמי מוכן לו מוכןשהוא
 בשבח ריקנית לכלי בהמחו שחולב ובנכרי אסור נכריבשל
 איסור משום החלב לשחוח לישראל אסור טוב ביוםאו

 וא"כ בזה, מש"כ סק"ג( חק"ח )בסי' במג"א עייןנולד,
 שאין לחולה החירו יד כלאחר מפרק רק דלא מזהחזינן
 חלב יונק דגונח דינא ומהך מוקצה איסור גם רקסכנד
 סכנה בו שאין לחולה להחיר או"ז במהרי"ח למרבשבח

 י ב 4? נ"ב סי' או"חשו"ת
 להא דרמי 'ד כלאחר קוצר דהוי ממחובר בפיו פירוחלאכול
 מזה. של"ו( )סי' פתים נמנהת עיין נגמדא מדינוסדדבי

 סכנה, בו שאין לחולה מוחר דמוקצה מזה מיכחעכ"פ

 האו"ה בשם בהדיא ט"ו בס"ק המג"א כתבוכן

 אולם אחר בענין א"א אם בירים מוקצה להאכילודמוחר
 ולא הקילו לקטן דרק ראפשר בזה מפקפק שםהפרמ"ג
 להחיר. מקום יש לגדול דאף י"ל לעיל שכחבחי וממהלגדול

 להיחר אחר טעם בזה אמינא הוה ימסחפינא ולולאב(
 ממיני מין כל כלל מוקצה הוי לאדמעיקרא

 מוחר אם לפקפק הנ"ל הגאונים כחבו לא כאן דעדרפואה
 לאכול דיינו המוקצים דברים לאכול סכנה בו שאיןלחולה
 משקין כמו המוקצים המאכלים שארי או בשר אופירות
 מאכלים דהם טוב ויום בשבח הנולרים ביצים אושזבו

 סי' )יו"ד בשו"ע שפסק מה לפי ולכן כדרכן,הנאכלין
 ררבנן הנאה באיסורי להחרפאוח דמוחר דאעפ"יקנ"ה(
 לו אסור לפי"ז ממילא עצמו, האיסור יאכל שלא רקמ"מ
 כיון רפואה סמי לחולה ליתן אבל המוקצים דבריםלאכול
 שלא הוויין לכן כלב לאכילח ראויין אינן המה הסמיםדרוב
 ביו"ד שם כמבואר מוחר הנאה כדרך ושלא הנאהכדרך
 לצורך שלא אפילו אכילה רבאיסורי סקי"ג בש"ךעיי"ש
 אסור הנאה באיסורי ורק הנאה כדרך שלא מוחררפואה
 הרי זה לכלל באים אנו ואם יעו"ש, רפואה לצורךשלא

 רפואה לצורך שלא אפילו והעיגולים הסמים כלמוחרים
 כלל מוקצה חו אינן ממילא הנאה כררך שלא שהואכיון

 לצורך רשלא וס"ל הש"ך על להחולקים ואפילולהש"ך,
 בדברי כמבואר הנאה כררך שלא אפילו אסוררפואה
 איסורא אבל עליו לוקין אין הנאה כדרך דשלאהרא"ש
 גזירח של וחשש מוחר לכ"ע רפואה לצורך אבל בזה,איכא
 ע"י ועכ"פ י"ז, כסעי' הדיעות לכל ליכא סמניםשחיקת
 בקונטרס ראשון חלק )בי"א בספרי ועיין לכ"ע, מוחרשינוי
 בחשובה הררב"ז מדברי שהבאחי כ"ז( סי' בשר כלרופא
 הנקרא המח בבשר להחרפאוח בענין חקמ"ח( סי')ח"ג
 עפר להיוח וחור נשחנה שהרי באכילה להחיר כחבמומיא
 בשר היא המומיא שהרי הסמים ע"י וכש"כבעלמא
 להעמיד כדי סמים מיני בכמה אוחם שחונטיןהחנוטים
 באכילה מותר ולכן זפח כעין להיות וחזר וגופוצורחו
 לא הנאה איסור על אבל והתריאק, המוסק על כחבתיכאשר
 זמן לאחר שחרכו חמץ שהרי בהנאה להחיר טעמא האיסגי

 שעה כל בפרק כדאיחא שלו בפחמין להנות אסוראיסורו
 צריך לפיכך בהנאה אסור אפרן הנקברין דכל קיי"לוהרי
 משום סכנה במקום שלא אפילו בו להחרפאוח שסמכולומר
 חחבושח ממנו לעשוח מיבעי ולא הנאה כדרך שלאשהוא

 הוי נמי לאכלו אפילו אלא הנאה כדרך שלא הוידודאי
 אינו ואררבה בו, מעורבים סמים שהרי הנאה כדרךשלא
 אשר הסמים מפני אלא הבשר מפני עצמו הבשר מןנהנה
 בחוך נחונים כדורים מיני כל הרי זה לפי ממילאעמו,

 שבחוך הסמים אם אפילו ולכן בלע"ז )קאפסול(כמוסה
 הנאח בזה ליכא הרי מ"מ לאכילה ראויים המההכמוסה
 כדמצינו אכילה חשוב וה אין כי אוחם לבלוע ומוחרגרון

 בחוך ליקח סכנה בו שאין לחולה שדחירו האחרוניםלגדולי



צא י 412ש נ"ב סי' או"חשו"ת ת יב

 ערב כשלעצמו השמן אם אפילו טמא מדג שמןקאפסולס
 כלב לאכילת ראויין אינן הסמים כל דרובא רובא אבללחיך
 המרירות אח לגרש מתוק דבר בתוכם מערבים לפעמיםרק
 ואינו מאוד ורע מר הוא בעיקרו אבל בזה האדם יקוץשלא
 לאכילה.ראוי

 על שהשיג מ"ה( סי' )יו"ד הנובי"ק להגאון דראיתיג(
 דאם שהוכיח ק"כ( )דף בחולין חייםהתורת

 מותר דבריו ולפי הנאתו כדרך שלא מקרי מאכל דברבלע
 בו שאין לחולה אפילו לרפואה תורה איסורי כללבלוע
 בשו"ע וכדפסק תורה( מימודי )בפ"ה הרמב"ם כדפסקסכנה
 שלא מתרפאין תורה איסורי דבכל הנ"ל קנ"ה( )סי'ביו"ד
 לוקה תורה איסור הבולע רהרי עליו השיג והוא הנאתןכדרך
 לרשב"ל משכחח דלא ק"ג( )דף בחולין כמבוארעליו

 שבלעו זעירתא בגרומתא אלא החי מן אבר משוםשלוקה
 אף לבלעו דרך קטן שהוא שכיון תאמר ואם כאחד,כולו
 מקרי שבליעה פשוט לכן לבלוע ררך קטנה חתיכהבמצה
 כדרך שלא הוא בעצמו המאכל אם אבל יעו"ש, הנאתןדרך
 ה'( ס"ק קנ"ה סי' )ביו"ר בפת"ש ועיין מותר, לכ"עהנאה

 שהתיר אמת זרע ספר בשם שהביא קנ"ה( )סי' בד"חועיין
 שם שיש מרחקח מין סכנה בו שאין לחולה לרפואהליה

 וכתות שרוף מהגולגולת אדם עצם מין ובתוכם מיניםהרבה
 זה שאוכל כיון הנאה כדרך זה הוי דלכאורהאעפ"י

 עגולים בתוך לוקחים דזה מכיון אבל לחיך, שמתוקבמרקחת
 אכילה חשוב זה אין לכן נייר של טעם להם שישמכורכים

 באיסורי מיירי והחם להקל, צדרים כמה שהביא עיי"שכלל
 להקל. יש בודאי אכילה באסורי ומכ"שהנאה

 ליכא איסור אכילת משום ממנ"פ, מוחר בני"ד דלכןר(
 איסור ומחמת הנאה כררך שלא דהוי כיוןכאן

 איסור רק איסור אכילח מקרי לא זה הרי עלה ררביעשבת
 שאין לחולה שהתירו שבות מאיסור עדיף לא זה והרישבת
 כשאר עצמו מחמת איסור מקרי שזה תאמר ואם סכנה,בו

 אך הנאה, כדרך שלא מותרים איסורין שאר מ"מאיסורין
 מה"ת עיקר לו יש רמוקצה כיון בזה לפקפק ישעדיין

 )סוס"י בישוי"ק עיין ד'( )דף בביצה ישנים בתוס'כמבואר
 כיון ליתא זה דמילתא לקושטא אבל בזה שהאריךש"ט(

 רהוי לן איכפת לא לכן הנאה כדרך שלא הוי דזהדביארנו
 בזה, מותרים תורה איסורי דגם מה"תעיקרו

 דהחלב יונק דגונח מדא לראיה לעיל שכתבנו ובמהד(
 זו ראיה סחר הגרעק"א מוקצה משוםאסור

 ומש"כ בזה, ואכמ"ל דבריו בביאור הארכחי אחרובמקום
 בו שאין לחולה אסור דמוקצה להוכיח הנ"להישויע"ק

 שם שהקשו מ"ו( )דף בפסחים התוס' שכתבו מה לפיסכנה

 וראוי הואיל שבת מלאכח כל בטלה א"כ הואיל אמרינןדאי
 לא כלל שכיח רלא כיון וחירצו סכנה, בו שישלחולד
 אמאי לכאורה וקשה רבה, ר"ה בתוס' יעו"ש הואילאמרינן
 דזה סכנה בו שאין לחולה וחזי הואיל נימא  שבותיןיאסרו
 אם מוקצה דבר לאכול אסור לחולה דגם מזה מוכחשכיח
 מה פי על מידי קשה דלא נדאה ולפע"ד סכנה, בואין

 דא"כ התוס' קושית על בפסחים חלאוה המהר"םשכתב

 בו שיש לחולה וחזו הואיל דנימא שבת מלאכת כלבטלת
 נעשית בשעתה דהמלאכה כיון שאני טוב ריום ותירץסכנה
 איגלאי דבערב אלא נפש אוכל בהכנת היום כל מותרשהרי
 אבל נעשה ובאיסור היום לצורך היה דלא למפרעמילתא
 האיסור עשיית ובשעת מתחדש וההיתר קיים האיסורבשבת
 באיסור גם דבריו לפי יעו"ש, ההיתר נתחדש לאעריין
 לומר, יש כן ההיתר, נתחדש לא רעריין כן לומר יששבותק

 רק שייך לא דהואיל התוס' קושיית לתרץ יש פשוטובדרך
 שאלה שום כאן אין אז יבואו והאורחים כן יזדמן באמתאם

 שיש לחולה וחזי דהואיל לומר אבל גמור היתר רקאיסור
 או דחרה נפש בפקוח אי תלוי חולה יזדמן אם הרי סכנהבו

 דלא כיון הואיל לומר כאן ליכא לכן דחויה ואםהותרה
 הואיל, אמרינן לא ובזה דחויה, ע"י רק היתר לגמרייהיה

 הרשב"א דעת וכן דדחויה, פסק שבת מהל' בפ"בוהרמב"ם
 דביצה. בפ"ב הר"ן דעת וכן תרפ"ט( סי' א' )חלקבתשובה
 בפקוח בפשיטות סק"ט( שי"ח )בסי' המג"א מש"כוצ"ע
 בפרימ"ג. עיי"ש בשבת הותרהנפש

 בו שאין לחולה דמותר עלה ראתאן למאי הדרינןו(
 בשבת רפואה סמי מיני בכל להתרפאותסכנה

 שלא דהוי כיון שביארנו כמו והטעם שינוי ע"י לעשותונכון
 כמו הוי מוקצה איסור ירי דעל נימא אי ואפילו הנאהכדרך
 כיון מ"מ האיסור לאכול לחולה דאסור עצמו מחמתאיסור
 שאכלו שבזה כיון לומר ואין מוחר, הנאה כררך שלאדהוי

 זו הרי רפואה לשם הוא אכילתו דכל כיון אינו זהאחשביה
 והנה באכילתו, דאחשביה לומר יש ואיך אונס מחמתאכילה
 אם סכנה בהם שאין מחולים בפסח נשאלחי סעמיםכמה
 תערובות או חמץ בהם שיש ברפואות להתרפאות להםמותר
 דכל רכיון מטעם החולה של הענין לפי להיתר והשבתיחמץ,
 שלא הוי וגם )קפסול( כמוסה ע"י הנלקחים חרופותמיני

 מותר הנאה כררך שלא וכל הם מרים הסמים רכלכדה"נ
 יסורי מהל' )בפ"ה ברמב"ם כמבואר סכנה בו שאיןלחולה
 לעיל, המובא ג'( סעי' קנ"ה )סי' וביו"ד ח'( הל'התורה
 לשיטת באכילה אפילו מותר כלב מאכילת שנפסלוחמץ
 אפילו איסורו זמן קורם דבחרכו כ"א( )דף בפסחיםהר"ן

 עליו שחל קודם אוכל מתורת שיצא כיון מותרבאכילה
 )שם הרא"ש רק שם המאור הבעל כחב וכן חמץ,איסור
 סעי' תמ"ב )סי' בשו"ע פסק וכן באכילה, אוסר פ"ב(בריש
 אינו באכילה ואף לקיימו, מותר אבל לאכלו ראסורט'(

 מדרבנן דאסור ומה מותר, בהנאה אבל מררבנן רקאסור
 בסק"ח הט"ז זקיני כתב לאכילה ראוי ראינו אע"גבאכילה
 דאיהו כיון באכילתו דאחשביה משום הטעם הרא"שבשם
 דברים בהן שיש מרפא סמני של כרורים ולכן ליה,אכיל
 ג"כ חמץ בהן יש אם כלב לאכילת דאויין שאינןמרים
 רברים שאר שם שיש או סכנה בו שאין לחולהמותר

 כיון באכילתו דאחשביה למימר רליכא מותריםהאסורים
 בזה אונס הוא הרי חוליו מחמת אוכלו הוא הכרחרמחמת
 אחשביה. לומר שייךולא

 בל איסור גם תו בו אין כלב מאכילח שנפסל וכיוןז(
 ב'( סעי' תמ"ב )סי' בשו"ע כראיפסקידאה

 ודוקא לבער, חייב אינו לכלב ראוי ואינו שנסרחהרמלוגמא



 י ב(ל נ"ב סי' או"חשו"ת ת יבצב
 כ"א( )בדף בגמרא כמבואר איסורו, זמן קודםשנסרחה
 כלב מאכילת דבשנפסל שכחבו חרכו בד"ה בחוס'עיי"ש
 כלב לאכילת שראוי וחמץ יעו"ש, שרי הוי לא אחרדבענין
 שיטת וכ"ה סד"א( בר"ה כ"א )דף שבועוח התוס'לשיטח
 מדרבנן. רק אסור הנאה כררך בשלא )דכ"ה( פסחיםהר"ן
 מן דאסור לומר רצה סק"ב( תמ"כ )בסי' חיים המקוראך

 עליו השיגו והאחרונים יעו"ש, דחשביתו עשה משוםהחורה
 ובדברי בזה הארכחי אחר ובמקום ואכ"מ, עחיקיםוהדברים
 ה' דבפרק הרמב"ם על שהקשה קנין הלכוח אפריםהמחנה
 חמץ סכנה בו שאון לחולה מחיר ח' הל' החורה יסורימהל'
 אוסר ומצה חמץ מהל' ר' ובפדק הנאה כדרךשלא

 יעו"ש. בחולה איירי רלא י"ל באמח אבל לאכול,החריא"ק

 סכנה בו שאין לחולי מוחר אם נסחפקחי עריין אךח(
 עפ"י הוא הספק ומקום שבוחין, שני עללעבור

 רני ראף ג'( משנה בעירובין ג' )בפרק הברטנורה שכתבמה
 שני בהזדמן מ"מ השמשוח בין שבות על גזרו רלארס"ל
 קושייח לתרץ לן נרווח רבדיו ולפי יעו"ש, אסורשבוחין
 דהרא"ש הטור במש"כ שכ"ח( )בסי' הטור על הב-ימרן

 היכא מעשה ביה דאיח בשבוח שבח לחלל מוחר אםנסחפק
 אבל לנכרי אמירה אלא החירו לא רשמא אבר סכנתרליכא
 הרמב"ם אבל אבר, בסכנח רק מעשה ביה דאית שבוחלא
 כל לו עושין סכנה בו שאין דחולה שבח מהל' בפ"בכתב
 לבשל עושה והוא לעשוח לנכרי אומר כיצד נכרי ע"יצרכיו
 שאין אעפ"י בשבח הנכרי מן עיניו כוחל וכן לו ולאפותלו
 עושין מלאכה בהם שאין לדברים צריכין היו ואם סכנה,שם
 אונקלין ומעלין אזנים מעלין לפיכך ישראל ע"י אפילואותן
 הב"י ע"ז וכחב בזה, כיוצא וכל השבר ומחזיריןבשבח
 שבוח שרי רהרמב"ם למימר מצי היכי למידקראיכא
 נכרי מן עיניו שכוחל כתב היאך א"כ ישראל ע"יהנעשה
 ליה הוה נמי ישדאל מן אפילו נכרי מן איריא ומאיבשבח
 בפרק כדאיחא מדרבנן אלא מיחסר לא רכוחל כיוןלמישרי
 ברכרי שהאריך ז'( )בס"ק בט"ז ועיין צ"ה(. )דףהמצניע
 התירו לא שבוחין דשני הברטנורה כמוש"כ נימא ואיהב"י,
 ע"י גם שבות מוחד רלעולם מידי קשה לא השמשוחבבין

 לומר יש נכרי ע"י רק דהתירו דכוחל הך ושאניישראל,
 וצריך סמנים, דשחיקת שנות וגם צונע שנותין נ'ראיכא
 אחד שבוח בין לחלק ס-ל לא הט"ז זקיני וגם דהב"ילומר
 דש במלאכת שבח במוסך חינוך במנחח ועיין שבוחין.לשני
 קט"ז( סי' )או"ח החזו"א בשם לי אמר וח"א בזה.מש"כ
 בו שאין לחולה בפסח לרפואה טבלאות להתיר ג"כשכחב
 אחשביה לומר כאן שייך ולא חמץ בהם שמעורבסכנה
 יש בשבח גם ממילא בו לעיין חח"י הספר ואיןיעו-ש
 זה. מטעםלהתיר

 סכנה בו שאין לחולה לאסור הפוסקים שכחבו ובמהט(
 ממנו להנוח דרק מררבנן האסור רברלאכול

 סעי' קנ"ה )בסי' כמבואר עצמו האיסור לאכול ולאהחירו
 ראיחא רפ"ג( )יומא מש"ס טובא לי קשה ולפע"ר הנ"ל,ג'(
 ממקום רופא לו קורין נחש שנשכו במי בפלוגתאהחם

 הכרישין אח לו וגוזזין החרנגולח את לו ומקרעיןלמקום
 ר' בד אלעזר ר' רבי דברי לעשר צריך ואין אוחוומאכילין

 כאן רער בגמרא ומסקינן שיעשר ער יאכל לא אומרשמעון
 אנל דרבנן ירק במעשר רק טבל לו דמאכילין רבי קאמרלא

 דאי מודה רבי אפילו הוא דאורייתא דטכל רגןבמעשר
 שהוא בעציץ למיכל אתו נקוב שאינו בעציץ ליהשרית
 סכנה בו שיש חולה רהוא נחש בנשכו דפליגי ומאינקוב,
 איסור להתיר הכי רינא נמי סכנה בו דאין בחולה גםוהרי
 בו שיש בחולה ראפילו אשמועינן דלרבוחא צ"ל ע"כררכנן
 דהפרשת זה לפי נמצא חחילה, הקל אחר מהדרינןסכנה

 סכנה, בו שאין לחולה אפילו מוחר בשבח ומעשרותתרומות
 הרמב"ם ומכללם הראשונים שכתבו מה לפי לכאורהוקשה
 חסור דלא בלאו ישנן דאסרו ררבנן מילי בכל המצוחבספר
 בלאו התורה מן אסור ומעשרות תרומוח הפרשת גםא"כ
 הפוסקים שכתבו כמו לומר צריכים אנחנו ולכן חסורדלא

 רלכתחילה משום הוא ררבנן באיסורי מקילים שאנודהיכא
 לפי ולכן חסור, דלא הלאו ליכא וממילא בזה רבנן גזרולא
 בו שאין לחולה באכילה אסור דרבנן דאיסוד נימא איזה

 ומעשרות תרומוח הפרשת איסור לפנינו יש אם א"כסכנה
 כלל גזרו לא ובזה איסור אכילת כאן דאין וכיוןבשבת
 אלא חולי במקום אפילו גזרו דכן טכל ואיסור חוליבמקום
 דאסור בודאי נפש פקוח משום החירו סכנהדבמקום
 כיון כלל נפש פיקוח כאן אין רהא ררבנן טבללהאכילו
 אפילו בזה חכמים גזרו דלא בשבת תרומה להפרישדאפשר
 דהיינו בזה רגם לומר צריך ע"כ סכנה, בו שאיןבחולה
 סכנה בו שאין בחולה כלל גזרו לא ררבנן איסורבאכילת
 הקל לעשות מהדרינן לכן שווין האיסורים שני הריממילא
 גם להתרפאות ויכול נפק"מ אין דלהחולה כיון תחילההקל
 בזה לומר יש כן החמור, על לעבור לפי"ז אסור הקלבהקל
 ישראל ובני לאסור להלכה בזה קבע רהרמ"א כיוןאבל

 רמ"א. בידיוצאים

 הוויין רתרופוח לעיל שכחבנו נמה נזה ובהתבונניי(
 עדיין שיש ברעחי עלה הנאה כדרךשלא

 פ"א( )דף ריומא במחניחין איתא בהריא דהרי בזהלפקפק
 רפטור ומשמע פטור לאכילה ראויין שאינן אוכליןבאכל
 עשור משביתח בפ"ב הרמב"ם בהדיא כחב וכן אסור,אבל
 המובא העזרי האבי רק מררות מכת אוחו רמכין ה'הל'
 ררק וס"ל ומותד דפטור כתנ תרי"נ( סי' )או"חנטור
 בכל אבל אסור, אבל דפטור בגמרא דאמרינן דשבתפטורי
 מה שם ובב"ח בב"י ועיין ומוחר, פטור איסוריןשאר

 יסודי בהלכוח פסק בעצמו דהרמב"ם כיון אך בזהשכתבו
 בו בעירב רהיינו הנאה כררך דשלא הל-ח( )בפ"ההתורה
 מקום יש לעיל כמבואר סכנה בו שאין לחולה מוחר מרדבר
 שנשאל צ"ז( )סי' קטנוח הלכוח בשו"ת ועיין שביארנו,למה
 דכיון והשיב התעניח ביום מרה חרופה ליקח מותראם

 פטור הכפורים ביום אדם בני מאכל ושאינו מר רברדאוכל
 שיהא מה כיפור וביום לרפואה תעניוח בשאר דמוחראפשר
 עיי"ש. מותר ביוה"כ גם רפואה משום בשבתמוחר

 מוחר מדרבנן הנאה דאיסוריה הרמ"א ומש"כיא(
 זהו סכנה, בו שאין חולה אפילולהתרפאוח

 הא על וקאי והריב"ש י"א בשם שעה כל בפרק הר"ןדברי
 אשכחיה אשי רב בר דמר כ"ה( )בדף בגמראדאיחא
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 חרי החם ואיכא דערלה בגוהרקי לברחיה לה רשייףלרבינא
 כשעח צמידחא דאישחא ליה אמד קמא, ללישנאלישנא
 הנאה דרך מידי ליה אמר דאמדי ולאיכא דמיאהסכנה
 לרפואה הנאה מאיסורי להנות מוחר ,ה פירוש ולפיעבידנא,

 )בפ"ה והרמב"ם הנאה, כדרך לא מיקרי לרפואהדכל

 הכ"מ, מרן בדברי עיק הלשונוח כב' פסק התורה(מיסודי

 שנחבשלו ולאחר קטנים זיחים דהי' שפירש רש"יועיין
 פירושו ולפי הנאה דרך מקרי אז הבד בביח שמנןויוצא
 ק"א( דף )ב"ק כחוס' ועיין בוסר, מטעם רבינאהחיר

 לברחיד שייף דרבינא דהאי ג"כ שכחבו יצבע לאבתוד"ה
 ,ה על כחב והר"ן הנאה, כדרך היה שלא משוםבערלה
 כדדך אפילו מוחרים דרבנן איסורי רכל הדין דהואדי"א
 כשל דעשאום דאפשר לנו אין אכילה לענין אבלהנאה
 זה על וכחב סכנה, במקום שלא מהם להחרפאוח שלאחורה
 אפילו מחרפאין שאין אפשר בזה באים אנו ואם 11"להר"ן

 טפי קילי דדילמא הנאחן כררך דבריהם של הנאהבאיסורי
 הנאחן, כדרך דרבנן מאיסודי הנאה כררך שלא חורהאיסורי

 הנאחו כררך לאכול ללמוד לנו דאין בכוונתו לומרוצריך
 שלא שהחירו מזה סכנה בו שאין לחולה דרבנןבאיסור
 אכילה דלענין שפיר לומר ריש חורה באיסור הנאתוכדרך

 הנאה דרך דכל חורה כשל מידוחיהם והשוו חז"להחמירו
 דבכל מטעם הנאה כדרך בשלא רק להקל לנו ואיןאסור
 על חז"ל גזרו לכן אכילה מאיסור קיל הנאה איסורמקום
 איסור משום סכנה בו שאין לחולה אכילתו כדדךאכילה
 בהנאה אבל דחמירי חורה באיסורי הנאתו כדרךאכילה
 כדרך משום ררבנן באיסורי הנאחן כדרך גזרו לאדקילא
 בעצמו והר"ן סכנה, בו שאין לחולה חורה באיסוריהנאתן
 מאיסור הנאתו כדרך ררבנן איסור דחמור דאפשרס-ל
 הטעם רכל לומר יש רבריו ויסוד הנאחו, כררך שלאתודה
 אעפ"י אחשביה מטעם הנאה כררך שלא חכמיםראסרו
 אבל דעחו, בטלה דמה"ת ח,"ל אסרו מ"מ מוחררמה"ת
 דאוכל היכא שייך לא ואחשביה אחשביה משוםאסרו

 מטעם ולא חוליו אח להקל לאכלו דמוכרח כיוןלרפואה
 ועכשיו לעיל, כן ביאדנו כבר כאשר להאכילהרמחשיב
 ורצה זה כעין שכתב קי"א( )סי' סופד בכתבמצאתי
 דרבינא בהך בגמרא הלשונוח שתי בפלוגתח זהלהעמיס
 כחבחי אחר ובמקום יעו"ש. דערלה בגוהרקי לברתיהדשייך
 ואכמ"ל באריכות שם שכחב מה כל על ולהעירלפקפק
 זה. פרק אשנה ואיה"ש לעיל ביארנו כבר ולדינאבזה.

 תשל"ח, אד"ר ד"חערב

 החורה. במעלות וחצליח שחעלה אוחך ומברך הדו"שחמיך

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 גר"ד'וגאבד9"9

 נגסימן

 הבית פתמ על טלביזיא מין לערוך מותראם
 מפחד להבית להיכנס שרוצה מי לראותכדי

 על הרופק שכל כיון בשבת, הדין מהוגזלנים
 מצטלםהפתח

 הרה"ג לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום

 ור"מ רב שליט"א גרינבלאט אסריםמו"ה

 יע"א. מעמפיסבעיר

 להינצל כדי עחה רנחחדש הגדולים בבנינים שאלתובדבר
 השכיח בישין מרעין ומכל ואביזרייהומגזלנים

 כל ומצלמח הכניסה פחח אחורי מצלמה שמעריכיםהאידנא
 יודע הפתח ושומר לפנים, להיכנס הפחח על שדופקמי

 אם בשבח, הרין מה לקראחו, הבא האיש זה מי עי"זורואה
 מצטלם שהוא משום אסור זה אין אם לשם ליכנסמוחר
 זח"ש.בשבח,

 :תשובה

 בעל על א( בשחים: היא השאלה דהנה בזה לי הנראהא(
 עם הטלביזיה לערוך לו מוחר אםהביח

 עבורחה שחעשה יורע שהוא בזמן בו שבת קורםהמצלמה
 ונכנסים שיוצאים הדיירים כל יעשו מה והשנית ב(בשבח,
 או משפחתם אח לבקר הרוצים האורחים וגם השבח יוםכל

 מה לפי הוא בשבת צילום איסור הנה ומכרים. ידידיםסחם
 דשמים דהרושם הלי"ז שבח מהל' בפי"א הרמב"םשכתב
 הרי רושמין שהציירין בהם וכיוצא ובששר בכותלוצורוח

 רבי אמר דק"ג דשבת ממשנה ומקורו כוחב, משום חייבזה
 הניא ודד"מ דושם, משום אלא אותיוח שחי חייבו לאיוסי

 בפני אב הוא רושם יוסי דלר' פירש בפיהמ"שדהרמב"ם
 אופן בכל הרי יעו"ש, כוחב חולדח שהוא כתב וכאןעצמו
 משתמשים אם וגם התורה מן הוה דצילום לכאורה לומריש
 שבא מי כל הרי ולפי"ז הבערה, חשש יש האלקטרי כוחעם
 אם במחלוקח וחלוי הצילום למעשה מסייע הוא הפחחאל
 סקכ"א קצ"ח סי' ביו"ד רלהט", לא, או ממש במסייעיש

 אסור שבת בליל לטבילחה צפרניה ליטול ששכחה אשהגבי
 ידי על לה מסייעח שהיא כיון לה שתחתוך לנכריחלומר
 הניקף שגם הקפה גבי כמו ממש בו יש ומסייע ידהשמטה
 כמבואו להקיפו אליו עצמו את שמטה בזה שסייעחייב
 ממש דאין וכתב חולק הכסף בנקודוח והש"ך קפ"א,בסי'

 א"כ מזה, פ"ב סי' חכ"צ בשו"ח ועיין יעו"ש. כזהבמסייע

 אפילו דבני"ד לומר ואפשר זו, בפלוגתא תלוי כאןגם
 הוא הצפורנים נטילת גבי דרק ממש בו אין המסייעלהט"ז
 המכונו, הכא אבל בידו יסייע שלא וא"א האדם גוףעל

 זה לחילוק ראיה לי שאין אעפ"י והלאה, ממנו היאלצילום
 רמילחא לקושטא רק בזה, לחלק יש הסברא מצדמ"מ
 הרמב"ם שכחב דמה דאורייתא איסור כאן דליכאנראה
 כל כדרך בידיו כשרושם רק הוא חייב צורות דהרושםהנ"ל

 אבל הימניח, ביד שכותבים הכותבים כל וכדרךדרושמים
 ואם פטור במרפקו בפיו ירו כלאחר או בשמאלוהכותב
 כותב כמו והוי מכותב עדיף לא הרי כותב משום הואדושם
 דרושם נפיהמ"ש שפירש כמו נימא אי זאפילו חנאיו,לכל
 בידו ברושם רק שחייב ג"כ נראה מ"מ עצמו בפני אבהוא
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 נראה ולכן ביריהם. הקרשים שרשמו במשכן שהיהכמו
 בו אין מסייע ובדרננן תורה איסור אופן נכל נצילוםדאין
 הנ"ל. בנקה"כ בזה כמבוארממש,

 בכל הוא שכן כיון המעלמד אח המעריך הביח דבעלב(
 שבח קודם שנערך לשעון רומה זה הריהשבוע

 הנעשה הנרות להרליק או הנרוח לכבוח בשבח ידוע זמןעל
 לעשוח מחחיל המוגבל הזמן שבהגיע אבטומטיבאופן

 מכמ לממר שיצא שבת בערב פעולה שעושין הריפעולתו,
 שיש אעפ"י דרבר אח פרושיס החירו וכבר דפועלאל

 רשבח בפ"ק הלל כביח דקיי"ל ראעפ"י ברבר לפקפקהרבה
 על שבת בערב במלאכה להחחיל ומותר השמש עםרמחירין

 מחחלת אינה המלאכה אם מ"מ בשבת נגמרת שחהאמנח
 שהמלאכה כדי שבח קודם פעולה שעהמה רק שבתבערב
 רברי לפי בזה מפקפקים ררבים מעצמה למחר נעשיחתהא

 משוס דאשו רס"ל לר"י שהקשה רב"ק בפ"בהנימוק"י
 הולכת ודרלקחה שבח בערב נרוח להוליק שרינן אמאיחציו

 האור אח מאחיזין ראמרינן ממה וכן בשבח,ונגמרח
 הרי לפי"ז הרי בשבת, ונגמרת ה:ולכת המוקר ביתנמרורח

 דהרי הוא וכש"כ בשבת, בעצמו הוא הבעירה כאילוהוא
 נתכוון כאן ואילו חברו של גרישו להבעיר נחכוק לאהכא
 משום דדחיוב הנימוק"י שם ומחרץ בשבח, להוליקבעיקר
 ירו מחחח ויצא החץ שזרק שבשעה החץ כזורק היינוחציו
 ולהבא, מכאן המעשה חשבינן ולא הכל נעשה שעהבאוחה
 בידו שאין הוא דאונס למיפטריה לן הוה ליה חשבינןראי

 להישרף הגדיש שהספיק קורם מח אילו נמי והכילהחזירה
 כי כאן קרי דהא דידיה נכסים מאחריות הניזק משחלםודאי
 חיובא בר לאו מח הרי מחויב ואמאז ישלם שלם אשתצא
 דמוליק כמאן ליה רחשבינן מינה שמע ודאי אלאהוא,

 אתחיל דכי כן הרין בשבח וכן פשיעה משעחמעיקרא
 ולפי יעו"ש. שעחא בההוא ראגמריה כמאן שבתמערב
 חשיב זה הרי שבח בערב ממש אתחיל אי תינח האדבריו
 בלא אבל ראשון בכח שעחא בהאי שבת בערב נגמרכאילו
 דמוחר לן לימא מאן למחר להתחיל גרם רק כללהתחיל
 בעלמא גרמא רק ראשון כח בזה ליכא התחיל רלאדכיון
 שבח. ערב של הגרמא חשבון על למיחשביה חווליכא

 שלא במק"א וכחבחי ממני, שגבו דנימוק"י דדבריג(
 סי' או"ח ח"א בי"א בספרי עיק להבינםזכיתי

 חציו משום אשו דס"ל דלר"י רמש"כ בזה שהארכתימ"ר
 זל"ז רמיון מה וכו' שבת בערב נרוח להדליק שרינןאמאי
 בשמירתו שפשע כיון לומר נוכל שפיר נזיקין גביבשלמא
 לא ממש, בידו ודזיק החץ זרק כאילו נחשב היזק בזהוגרם
 ינוח למען השביתה הוא תורה שהקפירה דמד שבת גביכן

 עושה ואינו שובח הוא בשבח עתה והרי מלאכה מכלהגוף
 יוסה ר' אמר הל"א  בשבח בפ"ב בירושלמי כמבוארכלום
 היא נעשיח כ'( )שמות מלאכה כל תעשד לא כתיבבשבח
 הקדשים את שורפין אין אמרה החורה הכא ברםמאיליה
 על שהקשה מה ירהטלים בטוב עיי"ש בשבח, ואצ"לביו"ט

 בצדק להמעיין כנראה מידי קשה לא ולפיע"דהירושלמי.
 בשבח שביתה למצוח קדשים שרפת רמיק שוםראין

 מקום שום ליכא בני"ר דמילתא לקושטא ברםואכ"מ,

 שבח ערב של להערכה חשבינן אי ממנ"פ,למיחייביה
 לכח מתייחסת שבת של הפעולה כל הרי ממשלמעשה
 קורם של ההערכד רמעשה נימא ואי שבח, ערב שלהראשון
 אינה בשבח הנעשה מעשה וממילא לגרמא רק נחשבתשבת

 רק כלום עשה לא א"כ שבת ערב של לההתחלהמחייחסת
 עשייה רק"כ שבח בש"ס כמבואר ופטור, בעלמאגרמא
 שרי. וגרמאאסור

 דאינו כיון להבית ללכת אדם לכל דמותר נראה לכןד(
 שאינו דדבר שמעון כר' רפסקינן להצטלםמחכוון

 שמעון ר' דמודה רישא פסיק דהוה ואעפ"י מותרמחכוון
 ופסיק דרבנן איסור רק דהוה דביארנו כיון מ"מדאסור
 אפשר לא בד"ה רכ"ה בפסחים החוס' לשיטת בדרבנןרישא
 בסי' המג"א לרעח ואפילו החה"ד. שיטח היא וכןמוחר
 אח"ל בדרך ררק וכתב החרה"ר, על החולק סק"השי"ר
 ליה ניחא דלא רישא דבפסיק לי נראה מ"מ החוס' כןכתבו
 להביח הנכנס ארם לשום ניחא לא רודאי בני"ר כמוכלל

 סכין בענין במג"א עיי"ש רמוחר, יודה המג"א גםלהצטלם
 מבואר וכן רישא בפסיק אפילו דמותר בחביההתחונה
 רישא פסיק דהוה אע"ג פשחן של פקק גבי ש"כבסוס"י
 שכתב רכ"ז לשבח במאירי מצאחי וכה ליה, ניחא דלאכיון

 בהדיא הר"ן כחב וכן מותר. רישא פסיק ררבנןרבאיסור
 וגם דרבנן מלאכה רהוה בני"ר א"כ דביצה ר' פרקבסוף
 כלל. ליה ניחא דלא כיון לגופא צריךאין

 מזרם נפעלת שהמצלמה מה עם לי ברירא דלאה(
 כיון דאורייחא איסור הוה זה אםהאלקטרי

 בהכוח ההשחמשות רק כיבוי ולא הבערה לא כאןרליכא
 בעח נצוצות מוליר אם ואפילו כלל נצוצוח מולידואינו

 המנוח הגאון מידירינו שמעתי אבל המצלמה,הפעלת
 דלנצוצות לישראל עדות בספד כחב וכן ז"ל הנקיןהגרי"א
 רק נקרא דאש ממש בהם שאין מפני כלל לחושאין

 והעלם. בכח ולא עליו ושמו הפועל העולם לאוירכשיוצא
 שם שכחב סק"ב חק"ב סי' או"ח בפרמ"ג כן מצאתיואני

 ויוצאים וכדומה אבן על בברזל במכה ליכא גמורהדמלאכה
 יעו"ש. כן נראה רק הוא והרלקה הבערה ולאו אשנצוצי
 עלולים שהנצוצוח רואים אנו דהרי לפע"ר בזה צ"עאבל
 לכן גפרורי, חומר או גז על נופליס אם חבערהלגרום

 אחר לאש כמו להנצוצוח להתייחס שצריכים לומרמסחברא
 ע"י מתאדמים אינם המצלמה שבתוך החוטים אםאבל

 נצוצוח חשש כאן אין א"כ האנרגי בכחהחיבור
 מהל' פי"ב בריש ברמב"ם מבואר בהדיא הרידבמחאדמים

 יעו"ש, וחייב אש חולדוח זה הרי דברזל אח דהמחמםשבת
 אש רהוה האלקטרי כמ בענין האמרונים גרולי הסכימווכבר
 זמן וזה בהחלט. אסור זה בכח השחמשות מיני וכלממש
 אויערבאך הגרש"ז מאח מאמר חורה בירחון שראיחיכביר

 הזרס עם אלקטרי מאוורר דלחבר לומר שרצהמירושלים
 אופן על מחוקן שהמאוורר כמו זה הרי בשבחלהפעילו
 להפעילו שמוחר שבח מערב המתוח קפיץ ע"ישפועל
 אדם לכל שמוחר כמו עצמו אח לקרר חנועתו לעשותבשבח
 הנה, ביד אותו שמנענעים מפוח תנופות ידי על א"עלהקר
 קפיץ לי ומה מחוח קפיץ ע"י להפעילו מותר כן כמווהנה



צה בי~ש נ"ה נ"ד, נ"ג, סי' או"חשו"תבית
 תיקון בגדר ואינו אלקטרי זרם או תנועות המעוררמתוח
 ירוע אולם נזה. הרכה והאריך גרידא. שימוש אם כימנא
 כוח עם חיבור רכל דכתב נ' סי' או"ח החזו"אדעת

 בונה, משום ואסור לגשם צורה תיקון כמו הוההאלקטרי
 הנ"ל שהרה"ג וכמדומני זה בענין שיטתו מפורסםוכבר
 עתיקים. והרברים רבריו ג"כמביא

 אדם לכל ליכנס מותר ההלכה רמצר ביארנו כברו(
 כיון איסור אין הכית כעל על וגם כשבתלהכית

 והפקרות היזקא רשכיח עכשיו ובפרט שמירה לצורךדהוא
 כאלו בבתים לדור להחמיר מהראוי נפש לבעל אךבעוה"ר,

 כל להקל כדאי אינו ושבת שבת בכל לתרירות שהואכיון
 כל ראשית הנ"ל, בההיתרים פקפוקים הרבה דיש כיוןכך
 הכותב כמו התורה מן הוה לא רצילום לעיל שביארנומה
 אב הוא ררושם נימא דאי לומר יש ראפשר ובמרפקובפיו
 הרי א"כ המשניות בפירוש הרמב"ם כמוש"כ עצמובפני
 איסור שפיר והוה תורה שאסרה וזהו בכך הרושמיםדרך

 דרושם הנ"ל שבת בהל' שכתב כמו נימא אי רקדאורייתא,
 שלא כותנ דאם מכותכ עדיף לא א"כ כותכ תולרותהוא
 שלה מהאב עדיפא לא רהתולרה פטור הכותביםכררך

 רישא רפסיק היתר על וגם בהלכות, שכתב כמווהעיקר
 רישא רפסיק רכתב דק"כ בשבת להרשב"א מצינובדרבנן
 לומר דיש במק"א דביארנו אעפ"י אסור, בררבנןאפילו
 דהוה רק התורה מן הוה האיסור רעיקר דיליה בגוונאדרק

 לכן התורה מן הוה הכבוי ועיקר לגופה צריכא שאיןמלאכה
 אין וגם דרבנן ממש במלאכה אבל הרשב"א החמירבוה
 הרשב"א מורה רישא פסיק דהוא אעפ"י לגופהצריך

 בוה, איכא חששות עכ"פ אבל בזה. לומר יש כןרמותר,
 הלכו וכבר מפורסמים דברים דהם כיון בזה להאריךואין
 שביארנו. כמו נראה ולרינא נמושות,בזה

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 נדסימן
 קמוצה הגימל הגשם לומר אם הניקודבענין

 סגולהאו
להנ"ל.

 קמוצה, או סגולה הגימ"ל הגשם מוריד לומר אםומש"כ
 בחיי הנדפס יעב"ץ הגאון של בסידורהנה

 מרוייק שהכל בההקרמה שם וכתב בסגו"ל, הגימ"להמחבר
 ועפ"י ההלכה עפ"י נקורה ובכל אות בכל עצוםבריוק

 בית שבסידור ואעפ"י פרטית, בהשגחה נעשה והכלהדקרוק
 של האורגינלי הסידור שזה העולם בפי ששגוריעקב

 היעב"ץ עפ"י רק זה כי מזה ראיה אין כן, כתב לאהיעב"ץ
 שכחב בזה גם ולכן שמים, עמודי שמו היעב"ץ שלוהסידור
 ומה הדפוס. טעות או טעות זה קמוצה( )בגימ"להגשם
 שנשתרבב להיות יכול אחרים בסידורים גם כןשנדפס
 ה4שם יהיה עליהם לא כתינ י"ד פרק שבזכריה מזההטעות
 בסידור ומצאתי פסוק. בסוף הוא שם אבל קמוצההגימ"ל

 שכתב המחבר מבן ברכה עמק ובפירוש דאברהםצלותא
 הוא וכן הגימ"ל תחת בסגו"ל נכתב הישנים הסידוריםדנכל
 מרקדק כי שם והביא התניא בעל הרב הקדוש הגאוןבסידור
 ה4?ם נקר והוא יצחק ויעתר סידור הדפיס בברליןאחר

 והעחיקו בזכריה הפסוק סמך על מפסיק כל כדיןבקמ"ץ
 הוא גמור שיבוש אבל סידורים, בכמה אח"כוהרפיסו
 ומחובר כלל מפסיק כאן דאין כיק הישנים הספריםלשבש
 חיים מכלכל הוא הגשם מוריר שהוא שע"י שלאחריוהוא
 חיים למכלכל רסומכין קי"ד סי' או"ח בטור כמוש"כבחסד
 מחיה עם כלל קישור לו ואין וכלכלה פרנסה שהגשמיםלפי
 דעת בסידור גם מצאתי וכן יעו"ש. לו שקודםמתים

 מוה נשתרבב דהטעות לומר יש ולדעתי בסגו"ל.קדושים
 שאתה המחוורים בכל הנוסח עצרת בשמיני גשםשבתפלת

 דשם כלל ראיה אין משם אבל בקמץ ה4שם מוריד וכו'הוא
 וכו' לקללה ולא לברכה אח"כ דאומרים כיון הענין סוףהוא

 למכלכל נסמך שוב וה ואין חיים מכלכל מתחיליםואח"כ
 השנה. בכל כן ולא בקמ"ץ להיות צריך שפיר לכןחיים,

 שכתב ל"ב סי' או"ח רוקח שמן בספר ראיתי עתה ב.נ.
 הש"ס דברי פי על בסגול הגשם לומר קבעודבמתכוין
 קבעוה לפיכך המתים כתחיית ששקולה מתוך רל"גברכות
 המורה בלשון לקבעה רצו לא ולכן המתים תחייתבברכת

 בשם שכתבנו כמו וזה יעו"ש, בסמיכות אם כי הפירורעל
 הנ"ל. דאברהם צלותאהסידור

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 נהסימן

 בשבת שלישית סעודה אכילתזמן
 להנ"ל.עוד

 אנשים בתשעה בעובדא קט"ז בסי' בספרו כת"רמש"כ
 אחר דקות וכעשרים שלישית בסעודהשישבו

 לצרפו כדי יין לשתות לו ונתנו העשירי נכנסהשקיעה
 בומן רשתה כיון לצרפו מותר אם כת"ר ונו?נ עשרה,לזימק
 והביא לזימון לצרפו דאין איסור דבר כאוכל הו"לאיסור
 רהרי רבריהם את מבין איני לצרפו, ראין שפסקומרבנים
 צאת קודם שעה דחצי כתב רצ"ט סימן ברישהמשב"ר
 רק לא לאכול תאב אם רק אפילו לאכול מותרהכוכבים
 אחר רקות ועשרים שלמטיח, סעודה של מצוהסעורת
 ובפרט צאד"כ, קודם שעה מחצי יותר הוא החמהשקיעת
 היינו הערב עד המנחה דתפילת דפירשו הראשוניםלשיטת
 שפירש"י כמו כן לעשות לכתחילה מותר בודאיצאה"כ
 הערב עד בירושלמי סיריליאו ומהר"ש יונתן והר'והרע"ב

 שדארכתי י"ח סי' ת"א בי"א בספרי עיין ממש, הלילהעד
 דקדקו שלא הגר וארץ וגליציא בפולין הגרולים שיטתלבאר

 התסידים גדולי ואדרבא שקיה"ח קורם דוקא מנחהלהתפלל
 להם היה ובודאי הזמן סוף עד המנחה תפילת לאחררקדקו
 לומר ועלינו בנסתרות עסק לנו אק אשר גבוהיםטעמים
 שאין ח"ו לחשוב אין כי והעיקר צדיקים, כולםועמך



 י בא נ"ו נ"ה, סי' או"חשו"ת ת יבצו
 דכריו ולפי להאמר. ניתן לא דזה לוימון, לצרפםרשאים
 וגאוני גדולי ובתוכם ישראל אלפי לרבבות עושההרי

 דרעוא ומן ההוא בומן שלישית סעחיה לאכול שנהגוישראל
 ומה להאמר. ניתן לא וה איסור בומן לאוכלים ח"ודרעוין
 הישיבות ובחוגי שלישית בסעודה תודה דברי לומרשנוהגין
 נסי' שהרמ"א אעפ"י ומוסר תורה דברי ג"כ לומרנוהגין
 מנחה בין מדרש לקבוע שלא דנהגו כתב ב' סעי'רצ"ב

 והראיה קפידא, אין הסעודה דבתוך לפיע"ד נראהלמעריב,
 שם שכתב ס"ב סי' העור באבן עצמו הרמ"א מדברילזה
 דרגילין משום שלישית בסעודה ברכות שבע אומריםשלכן
 בהדיא הרי יע"ש. חדשות כפנים היא והדרשהלדרוש
 שר הגה"ק בשם וראיתי שלישית, בסעודה לררושרהמנהג
 בטעמא שאמר זצ"ל צבי עטרת המחבר בעל הווהרבית
 הסעודה אחר או הסעורה לקודם הסעודה תוך ביןלחלק
 איסור בומן דהוא מלומר חס וממילא תורה, ישראלומנהג
 ספרו על הערות כמה עוד לי ויש איסור. דבר כאוכלוהוה

 למועד. חוון ועוד כעת גורם הפנאי ואיןהחשוב
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 בוסימן
 בו להשתמש בידו בעודו מוקצה טלטולבענין

 בידו מוקצה שנעשה דבר ובעניןלצורך
 מרבנן להצורבא והמשכה ברבייה וברכהשלום
 תלמיד נ"י פ. ח. כמר בתורה ומופלגמופלא

 דבאבוב. חיים עץבמתיבתא

 עדן גן אגווי הנקראים בא"י בטנים במיני שאלתובדבר
 לאכלם הדרך אשר 10הסמ51(ק 15טחובלע"1

 שיש כיון האחרים בו ופותחים מהם אחד של קליפהלקחת
 ידי ועל הקליפה תוחבים וה ובסדק באמצע סדק אגוובכל
 דרך וכן הקליפה מן האוכל ולוקחים האגוו פותחיםזה

 להתנהג איך הבטנים, של השקית. על נכתב וכןאכילתו
 דשבת במתניתין כדתנן בטלטול אסורים דהן כיוןבשבת
 כולה הטבלה את מסלק ולב"ה וב"ה ב"ש במחלוקתדקמ"ג
 ות"ש.ומנערה

 :תשובה

 לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי דהיינו במוקצהא(
 שבת בש"ס כמכואר מקומו או גופולצורך

 בידו דכעודו ג' סעי' ש"ח סי' בש"ע איפסק וכןדקנ"ד
 ו' בס"ק שם ולהמג"א שירצה מקום כאיוה להניחומותר

 ונטל בשכח אפילו דק בהיתר המוקצה בנטל דוקאלאו
 בתוס' בהדיא מבואר וכן יותר, לטלטלו מותר לידומוקצה
 בשבת שנולדה בביצה דאמרינן האי אבל בחוד"ה ד"גביצה
 כלי דאין אע"ג תשבר שלא כלי עליה כופה טוב ביוםאו

 לגוף בצריך דמיירי וצ"ל בשבת, הניטל לדבר אלאניטל
 גופו לצורך בהיתר לטלטלו שהתחיל וכיון למקומו אוהכלי

 וכן יעו"ש. ירצה אם לחדרו אפילו להוליכו לו מותרומקומו

 שהתירו בהיתר שהתחיל דהיכא ביצה בריש הר"ן גםכתב
 מחייבים אין מקומו לצורך לאיסוד שמלאכתו כלי לטלטללו

 אלא צריך שהוא מקום באותו בסמוך לאלתר להניחואותו
 יעו"ש. שירצה מקום לאיזה מוליכו ברשות שטלטלוכיון

 רמז בא"א בפרמ"ג אבל דבריהם. הביא לא שהמג"אולפלא
 נראה התוס' ומדברי הנ"ל, והר"ן התוס' לדברי דבריובתוך
 הוי טוב ביום שנולדה ביצה דהרי כן הךין מוקצה מינידבכל
 ולפי"ז לחדרו, אפילו הכלי להוליך התירו מ"מ גמורמוקצה
 המובא רס"ז בסי' העוזר האבן המג"א על החולקין עלצ"ע

 היה אפילו גמור במוקצה דלדעתם אתר על תשובהבשערי
 והרי מיד, להניחו צריך השבת כשהגיע שבת מערבבידו
 המג"א מש"כ רק כן, הרין גמור במוקצה גם מבוארבתוס'
 מבואר בוה להניחו צריך אין בידו מוקצה ונטל בשכחדגם
 מקום לאיזה מוליכו אז ברשות בשטלטלו דרק הנ"לבר"ן

 בנטל אולם י"ג, בס"ק במ"ב מוכא הגר"א כתב וכןשירצה,
 הכי, דינא נמי גמור במוקצה אפילו להמג"אברשות

 זמן דכל להמג"א ס"ל באבנים דגם להוכיח רצהוהפרמ"ג
 לדידיה ואדרבה שירצה מקום לכל להוליכו יכולשבידו
 יעו"ש. כיס חסרון מחמת ממוקצה עריפיאבנים

 הנ"ל להחולקים אפילו שאלתו בנידון לומר נראה לכןב(
 בידו שהאגוו ומן כל מוקצה נעשה לא הכאמ"מ

 כדי בה להשתמש יצטרך לפעמים הקליפה הרי ממנוואוכל
 לי מה ממילא באצבעו לקחת שא"א האוכל אתלחטט

 נעשה ולא אחר אגוז או זה אגוו בשביל בהקליפהלהשתמש
 יכול שבידו ומן כל הרי מוקצה נעשה אם אפילומוקצה
 כל דבמוקצה לחדש כתב בחכ"ש מהרש"ק והגאוןלטלטלו.

 יכול וחברו ג"כ לחברו ליתנו אפילו יכול שבידוזמן
 לטלטלו, יכול בעצמו שהוא כיון שירצה מקום לכללהוליכו
 דאיתא דסוכה שלישי פרק סוף מהירושלמי דאיהוהביא
 הכנסת לכית הולך ירושלים אנשי של מנהגם היה כךהתם

 לחבירו נתנו בתורה, לקרות או כפיו את לישא בידוולולבו
 דהניחו דהיכא מבואר ע"כ לטלטלו, אסור הארץ עלהניחו
 בידו בעודו ומ"מ לטלטלו תו ואסור מוקצה הוי הארץעל

 כשעולה ולכן מוקצה, עדיין נעשה רלא משום לטלטלומותר
 אעפ"י לחברו גם ליתנו מותר כפים לנשיאת אולתורה
 לא חברו ביד גם מ"מ מוקצה נעשה הארץ על מניחושאם
 אם דכריו ולפי הוא, כן מוקצה בכל א"כ מוקצהנעשה
 להחזיקו שמותר מכש"כ לחברו שבידו הקליפה ליתןמותר
 וו בראיה קדמו כבר ובאמת האגוזים, בו לפתוחלעצמו
 להתיר וה לפי שכתב ה' ס"ק בא"א של"א בסי'הפרמ"ג
 ואח"כ מידו להניחו ולא אחר לאיש הסכין את ליתןלהמוהל

 וראייתו לביתו, להוליכו חבירו מיד הסכין המוהליקח
 וו בראיה לפקפק יש שלכאורה ואע"פ הנ"ל,מהירושלמי

 שכבר אעפ"י שכידו ומן דכל י"ל מצוה של דבלולבלני"ד
 בידו מוקצה נעשה לא עדיין מ"מ בנטילתו חובתו ידייצא
 אנשים נהגו וכך מצוה וחיבוב מצוה הירור בוה שישכיון

 המשך הוא עדיין לחברו כשנותנו אפילו לכןותיקין.
 ביום דהיינו חובתו ידי בו לצאת יכול חברו וגםמהמצוה

 אחר ובמקום בוה. וצ"ע בשאול, גם שיוצא שניטוב
 זמן דכל נראה בני"ד ועכ"פ אכ"מ, אבל בוההארכתי
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 וכפרט לחדרו להוליכו מותר והר"ן החוס' דלדעתשכידו
 לפיע"ד. נראה כן כהיחר, לידו שכאהיכי

 לולכ פרק כריש כסוכה החוס' שכחכו מה לפי אךג(
 דחזי אע"ג כלולכ שם שכתכו טלטול כד"הוערכה

 עשוי שאינו מאחר לטלטול מוקצה איסור כיה שייךלמצוה
 חנן מ"מ דכחיכי הפנים דלחם קנים גכי כדאשכחןכלי

 חשיכ אלמא השכח אח דוחה אינו ונטילתן הקניםדסידור
 צ"ע עדיין לכן בחוס', יעו"ש ללחם דחזו אע"ג מוקצהלהו
כזה.

 החוס' דכרי לפי לן דקשיא מה לחרץ בזה 1אר11חנאר(
 כפסחים גם וכן שם מקשה רכגמראהנ"ל

 שכח, ולידחי הוא בעלמא טלטול אמאי ד"ד ובמגילהדס"ט
 לרכה דהרי כזה לי וקשה יעכירנה, שמא גזירה רכהומתרץ
 דס"ל דרבה ביצה בריש רש"י דכרי לפי ניחא הכיבלאו

 א"כ כיה הדר לא הוא התורה מן רמוקצה דמ"זכפסחים
 גם מהאחרונים הרכה ולשיטת לאו איכא כמוקצההרי

 ממחציח כאריכות מזה עיין לאו, איכא מוקצהכטלטול
 קשה לא הכי כלאו לרכה ולכן ט', ס"ק שכ"ה כסי'השקל
 כריש דל"ח כעירוכין לשיטתייהו והתוס' הגמרא,קושייח
 שמא בגמרא משני שפיר לכן כיה, הדר דרכה שכחכוע"כ

 תורה איסור ליכא לרכה גם חורה דלאחר כיוןיעכירנו
 מוקצה טלטול דגם כיון טוכא קשה לרש"י אולםכמוקצה,
 מה ולפי שכת. דחי דלא דמי שפיר לכן התורה מןאסור
 הויא מ"מ למצוה דחזי דאע"ג הנ"ל כסוכה החוס'שכחכו
 משום דאסור מחניחן שפיר ניחא דלרבה תו קשהמוקצה
 אך יעכירנו, שמא גזרה דמשום למימר ליה ולמהמוקצה
 שהקשה מה לפי מידי קשה דלא לומר יש דמלתאלקושטא
 תקיעה רהרי סק"ד חקפ"ח כסי' כמג"א המוכאמהרמ"פ

 לנו למה א"כ שיר כלי יתקן שמזו גזירה שבות משוםהוי
 יתקן שמא דאסור פשוט נימא יעכירנו שמא דרכהלטעם
 כשכת חקיעה לאסור דכריהם חכמים העמידו לכן שירכלי

 כחקיעת חכמים גורו לא גזירה דהאי וחירץ עשה,כמקום
 איכא טוכ כיום גם דהרי לעולם יחקעו לא רא"כשופר
 מן עשה מצות שיעקרו ונמצא שיר כלי יחקן שמא זוגזירה
 לא יעכירנו שמא הגזרה אכל לעולם יתקעו שלאהחורה
 אי דכריו לפי לכן יעו"ש. גזרו ושפיר כשכח אלאשייך
 מוקצה משום שכת דוחה אינו דלולכ הטעם לומראפשר
 יטלו לא וא"כ זה מטעם לאסור יש טוכ ביום גםרהרי
 לא שפיר לכן התורה, מן עשה מצות ויעקרו הלולבלעולם
 גזירה משום לומר והוצרכו כשכת גם מוקצה משוםגזרו
 החורה מן דמוקצה לרכה אפילו ולכן יעכירנו, שמאדרכה
 יכלו לא כודאי מדרכנן רק מוקצה אם וכפרט כן לומריש

 כזה. כנ"ל לעולם המצוה כל ולכטללגזור

 כחוך שם שכחכ רם"ו כסי' העוזר כאכן וראיתי שבתיה(
 ונשאר לאכלו בשכת בידו פרי שנטל דמידבריו

 מלשון לזה ראיה והכיא לזרקו, מיד צריך כידוהגרעין
 כל וכן וז"ל, שם שכחכ הלט"ז שכח מהל' כפכ"והרמכ"ם
 אוחן מטלטלין כדמה למאכל הראויין והגרעיניןהקליפין
 ואסור לאחוריו חורקן האוקל אח אוסל ראוייןושאינן

 לאחוריו מיר הגרעינין לזרוק דצריך מדבריו משמעלטלטלן,
 נדחו ולפי"ז כידו, שהן זמן כל אפילו יוחר לטלטלןואסור
 ראיה אין הרמכ"ם דמדכרי לומר יש אך שכתכתי.דכרי
 כלשונו כן כרמכ"ם דמש"כ למימר דאיכא לדכריוכלל

 אחר מטעם אלא טלטול משום הטעם אין לאחוריווזורקן
 דקמ"ג נוטל פרק כסוף שכח מש"ס הוא דכריו מקורדהרי

 להו זריק ששח דרכ החם דאיחא שם, כהה"מכמכואר
 רכי על עליו אמרו המטה אחורי להו זריק פפא רככלישניה
 וזורקן, המטה אחורי פניו מחזיר שהיה אכקולס כןזכריה
 שלא כדי לאחוריהן הגרעינין שזרקו דהטעם הה"מוכחכ
 לכחחילה. רעי של גרף עושין שאין לפי רעי של כגרףיעשו
 איחא לזה קודם דהרי הטעם הוא הוא דכן נראהוכאמת
 רעי, של כגרף להו עכיד יהושע דרכ כריה הונא דרבהחם
 רעי של גרף עושין וכי לאמימר אשי רכ ליהואמר

 לפי וממילא פפא, ורכ ששת רב רברי קאי זה ועללכחחילה
 ענ"ד. לפי כרור וזה הרמב"ם מרכרי ראייחו נסתרזה

 דדמאי כפ"ז כמשנה דהנה כזה לי הונח לא עדיין אך1(
 עחיד שאני מה אומר הכוס את לו מזגואיחא

 שם מביא והרע"כ מעשר, הוא הרי הכוס כשולילשייר
 הכל הרי תרומה חהא מעכשיו כאומר אם איחאדכירושלמי

 לא הא לכשאשתה כאומר ואם מדומע ונעשה יחדמעורכ
 ומשני טכל, שוחה ונמצא ששתה אחר אלא חרומההוי

 שחה שלא ונמצא חרומה חהא ולכשאשתה מעכשיוכאומר
 וכתוס' טוכ יום כחוס' ועיי"ש מדומע, היה לא וגםטכל

 דאיתא מה על שהקשה הר"ש מדכרי שהכיאו שםרעק"א
 רמעכשיו ההיא על התם תו שבקשה בירושלמ שםלהלן

 כשכת, טמאה חרומה מטלטל נמצא לא וכיולכשאשחה
 דמטלטלין דתנינן כההוא חולין שהו כל דמשיירומחרץ
 ע"כ הא זה על הר"ש והקשה הטמאה, עם טהורהתרומה
 למפרע. טכלים שותה נמצא כן לא דאם קדשהמעכשיו
 לכן כרירה יש דכדרכנן כיון הקילו דרכנן דכדמאיומחרץ
 כחכ וע"ז יעו"ש. קהשה דמעכשיו למפרע הדכרהוכרר
 שחייה גמר אחר דתיכף דהמקשן רס"ד ככועזדתפא"י
 ולכן מעיקרא, חרומה עושהו השלחן על שדניחוקודם
 דהרי קשה זה ועל טמאה תרומה מטלטל והרי שפירמקשה
 ככר דהחם לחלק וכתכ לטלטלו, מותר שבירו זמן כלמוקצה
 כעודו תרומה מדעושהו הכא משא"כ כידו המוקצההיה
 גם הרי דבריו ולפי בידו, המוקצה שלוקח כמו הו"לכידו
 קשה אך אכילה. בשעת בידו מוקצה נעשה הקליפהכני"ד
 כהיתר מוקצה דכר לוקח אם לי דמה זו סכרא להכיןמאוד
 חוכו לאכול לידו פירי שלוקח או ומקומו גופו לצורךדהיינו
 גרע כידו מוקצה דנעשה דכיון נימא ומדוע הקליפה,ולזרוק
 כעודו אפילו מוקצה מטעם מיד לזרקו מוכרח שיהיהטפי
 דל"ה כשכח בגמרא דאיחא ממה לדכרי כרורה וראיהכידו,
 כגמרא דמחרץ שכת, כערכ חקיעות השש של שופרגכי

 לפי שופרו מניח ששם גגו כראש להחזן לו היה צנוערמקום
 רס"ו כסי' המג"א והקשה השופר, אח מטלטליןשאין
 שירצה מקום ככל להניחו יכול שכידו זמן כל דהריסקי"ט
 בידו מוקצה דבנעשה החפא"י שכחב כמו נימא ואייעו"ש.
 החזן של כהשופר דהרי כלום קשה לא מיד להניחוצריך
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 צריך היה הכי משום בידו מוקצה נעשה היוםכשקידש
 אופן רבכל בזה חילוק דאין ודאי אלא גגו בראשלהצניעו
 בפי"ב הה"מ מדברי ומש"כ שבירו. ומן כל להוליכומוחר
 האי גבי דל"ג סוכה בש"ס דהרי וקשה רישא, פסיקבזה לומי אין מחכוין שאינו כל מנא דבחיקון הל"ב שבתמהל'
 ממעטין אמרו ראבר"ש משום טוב ביום ממעטיןדאין

 כגון ומתרץ טוב, ביום מנא מתקן קא והא בגמראומקשה
 והא חו ומקשה מוחר, מחכוין שאינו ורבר לאכילהשלקטן
 מכואר אחריחי. הושענא ליה ראיח ומחרץ רישא, פסיקהוי
 לאכילה כוונחו רק ההרס לחקן מתכוין דאינו ראע"גכזה

 אחר ובמקום רישא, פסיק דהוי בגמרא מקשינן הכיואפילו
 סי' או"ח ח"ב אבי בית שו"ח בספרי. עיץ בזה.הארכחי

 אני מוכרח לכן ספרים בלי תוצות בקרית עכשיו ואנינ"ו,
 הרשכ"א ברברי ננון הסבר כתבחי בספרי ושםלקצר,
 צבי ונמצא לשמרו ביחו נועל גבי האורג בפרק בר"ןהמובא
 להתיר הירושלמי מדברי מביא שם שהרשב"א בחוכושמור
 רק שכחוכו הצבי אח וגם הביח לשמור בתחילה הביחלנעול
 הקשה הרמב"ן וכן והר"ן לבד, הצבי לשמירח יתכויןשלא
 שם ובחבחי עליו תמה הגיבורים השלטי גם וכןעליו

 אינו רישא רפסיק לומר דכוונתו הרשב"א רברילהסביר
 שייעשה א"א עתה עושה שהוא שהמעשה היכא רקאסור
 בנועל אולם בשבח לעשוח תורה שאסרה איסור מלאכתבלי
 כי כלל אסור אינו ההנעלה מעשה הרי צבי בו שנמצאביחו
 שם יש בבית צכי שנמצא ע"י רק כלל מלאכה זהאין

 בשנחכוין ולבן צירה, מלאכח היינו הנעילה עלמלאכה
 לא זה הצבי צירת על גם שנחכוין אעפ"י הפתחלנעול
 וכוונת מלאכה שם אין ההנעלה מעשה רעל כיון לןאיכפת
 הוא ההנעלה של שהמעשה מפני מעשה בלא הויאה~ידה
 הצבי צידח על ולא היחר מעשה וזה הרלח הנעלת עצםעל
 אפילו ולכן איסור מעשה שום בלא הצידה מלאכת הויולכן

 הכית לצורך הוא דמעשה דעיקר כיון הצבי לצודבמתכוין
 הר"ן קח~ייח תו קשה ולא רישא, פסיק הוי לא והומפני
 הרשב"א.על

 רמחרץ טוב ביום ממעטין דאין מהך קשה עדיין אךז(
 לית אי אבל אחריתי הושענא ליה דאיחבגמרא

 ולשיטח רישא, פסיק דהוי משום אסור אחריתי הושענאליה
 כיון מותר ג"כ למצוה גם יחנוין אפילו הריהרשב"א
 יש דמילחא לקושטא אמנם היתר, מעשה הואשהמעשה

 להך בהושענא טוב ביום רממעטין האי רמי דלאלומר
 בה יש גופא הושענא בהך דהתם בחוכו, וצכי ביתרנעילח
 המעשה בזה לאבילה הענבים שליקט דמה האיסורמעשה
 הענבים ליקט שהוא בההושענא רישא הפסיק איכאגופא
 אבל כירו, יש האיסור מעשה מ"מ לאכילה שכוונתואעפ"י
 רישא והפסיק בדלח הוא ההנעלה של המעשה צכי צידחגבי
 כפעולת ז"א ההנעלה, בפעולח ולא הצידה בעניןהוא

 וההנעלה והצידה הצבי של הצירה כלום ניכר אינוההנעלה
 ניכר ולא היחר מעשה הוא ההנעלה ופעולח דברים שניהם
 לחרץ הגמרא הוצרכה שפיר ולכן גופא, בהושענאה"יטה של מעשה ניכר בההח~ענא אבל בהפעולה הצידהכלל
 צ"ע הנ"ל הה"מ בדברי אבל אחריחי, הושענא ליהדאיח

 דא, פרק אשנה בעזהשי"ח לביתי אשוב כאשר ואי"הבעח
 בשאלחו. שכחב ההערוח יחר על גםוכן

 מה על שכחב דל"ג ביצה במהרש"א ראיתי שדבח(
 הקדירה אח סומכין דאין בגמרא החםדאיתא

 מוקצה טלטול שרינן רלנ"ע התוס' שכחבו דאע"גבבקעת
 תנור, גריפח כגון המוקצה לסלק היינו נפש אוכלמשום
 להשחמש אכל נפש אוכל משום החירו הלבניםופחיחת
 לטלטל אסור ודאי בבקעח קדירה כסמיכת מוקצהברבר

 ראם קרני בהגהח ועיין אכילתו. כעין זהו וטלטולורחשמישו
 על מש"ב יהורה רבי אמר בד"ה ד"ח לעיל המהרש"אעל
 דלהשחמש להלכה סקט"ו חק"ט בסי' המג"א כחב וכןזה,

 מוקצה, בעצי לבשל לכתחילה ראסור כמו אסורבמוקצה
 לעיל שכתבנו ההיחר כל בבירא נפל לנאורהולפי"ז

 יש דמילחא לקושטא אולם האגוזים, בקליפתלהשחמש
 בחפץ דניבר היכא היינו דאסור במוקצה דהשחמשוחלחלק

 בבקעח הקדירה דסמיכח האי כגון בו שנשחמשהמוקצה
 נחרד פנים כל על מ"מ לגמרי נשרף הבקעת ראיןראע"ג

 כלל ניכר ראינו היכא אבל בו, שנשתמש וניכר האשמן
 להמהרש"א גם דמותר לומר יש ההשתמשותכהמוקצה
 טוב יום להל' בפתיחתו להפרמ"ג מצאחי זה וכעיןוהמג"א.
 בהנאה שרי דמוקצה שכתב י"ב אוח שני חלק שלישיכפרק
 במוקצה חומו לשמור כגון בהתבשיל גופו נכנס שאינוכל
 לשמור הפשטידא על חם אפר להניח וכגון יחקררשלא
 לדברינו, ברורה ראיה וזה יעו"ש. מוחר, זה כלחומו,

 בשם החוס' רברי על להקשוח שיש מה לחרץ בזהוארווחנא
 מוקצה דטלטול במכילתין רוכחי בכמה כן שכתבוהריצב"א

 ר"י אמר ד"ה בחוס' בר"ח עיין נפש, אונל כשבילמוחר
 לאפוח טוב ביום כירה אפר מסלקין אנו איךשהקשו

 כשם וחירצו ביצה, בו לצלוח ראוי שאינו אע"פהפשטידא
 אוכל לצורך טוב ביום בטלטול אסור אינו רמוקצההריצב"א

 בד"ה ברכ"ח לקמן התוס' כתבו וכן טוב, יום ושמחחנפש
 לאפוח כדי חדש מחנור ועפר האבנים לטלטל רמותרגריפת

 ממה חמוה ולכאורה הנ"ל. מטעם נפש אוכל משוםבו
 עצים מחנה רב ראמר מהא ר"ר מכילתין בריש לעילדאיחא
 עצים עליהם מרבה טוב ביום החנור לחוך הרקל מןשנשרו
 באיסורא, מהפך קא והא בגמרא ומקשה ומסיקהמוכנים
 הריצכ"א דברי ולפי לזוית, מזוית בתנור כשמוליכןופירש"י
 לפי ברם מוחר, נפש אוכל לצורך מוקצה טלטול הריכחוס'
 בעצים התם דשאני לומר ריש שפיר אחי שנתבנומה

 דרק היכא דאפילו כיון לגמרי, דנשרפים כיוןהמוקצים
 בודאי כשנשרף מכש"כ אסור הרי מוקצה בשלההשחמשוח

 מותר בהמוקצה שנשחמש כלל נינר דאינו היכא אבלאסור,
 על חם אפר להניח דמוחר הנ"ל, הפרמ"גכמוש"כ

הפשטידא.

 דכיון שכחב במה שוב עיינתי בשלום לביחי כשבאתיט(
 להאוכל מחוברים עריין כשהןדהקליפות

 אפילו ליחדן יכול ולכן כהאוכל, רחשיבי מוקציםאינם
 השמשות בין דאיחקצאי דמגו למימר דליכא כיוןבשכת

 יש זה ולפי שבח, לחצי מוקצה ואע יומא לכולאאיחקצאי
 ראךים אינן והשברים בשבח שנשברו בכלים נמילומר
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 בשבח ליחדן שיוכל גופו מחמח מוקצה דהוי מלאכהלשום
 דלישתמיט פוסק שום ראינו ולא שירצה תשמישלאיזה
 הט"ז במחלוקת הוא זה דדין לומר יש באמח כן,לפסוק
 כלים בדברי בעינן דלהמג"א ו' סעי' ש"ח בסי'והמג"א
 נולד ראמר למאן דוקא הראשונה למלאכחו ראוישיהיו
 וכוכית ושל מקפה לתוכן לצוק עריבה שברי כגוןאסור
 ראוי דעריין דכיון פסקו והט"ז הב"ח אבל שמן, לתוכןלצוק
 שבת והחוס' הא"ר וגם הוא, מוכן בכלל מלאכהלשום
 לאו היינו מלאכה לשום ראוי והכוונה המג"א עלהשיגו
 מזה רבה באליה כמבואר תשמיש מיני כל רק מלאכהדוקא
 כל רפרק דמתניתן קמא כתנא קיי"ל ראנן וכיון ט"ו,בס"ק
 וס"ל הראשונה מלאכתן מעין בעינן דלא רקכ"רהכלים
 ולמאן הנ"ל, הט"ז כן שפירש כמו נולד הוי ולא מוכןדהוי
 לרבי והרמב"ם להרי"ף בשבח נולד אבל נולד דהוידס"ל
 נולר רגבי רס"ל כר"ח דלא מותר כווחיה רקיי"לשמעון
 בכלי ולכן חצ"ה. סי' יוסף בבית עיין יהודה, כרביקיי"ל

 להשתמש דמוחר לומר מקום יש וה לפי בשבחשנשברה
 במשנתינו דאיחא ומה תשמיש. לאיזד יחדן אםבהשברים
 עריבה שברי מלאכה מעין עושין שיהיו דמלברהתנאי
 הפך פי אח בהן לכסות וכוכית שברי החביח פי אחלכסות
 מרברי אבל דוקא, המלאכוח אוחן לצורך דרק להיוחדיכול
 הרע"ב מדברי וכן מלאכה, שום מלאכה מעין שפירשרש"י
 מלאכוח הני דוקא דלא. דמוכח שחהיה מלאכה איזושפירש
 כל גם ואפשר מלאכה כל אלא וחבית לעריבהדשייכי
 בסיפא ידודד ררבי כיון רק בהן להשתמש שיכוליםחשמיש
 רהיינו הראשונות מעין להיות דצריכין מלאכוח הניקתני
 הני ברישא נמי נקיט לכן מקפה או שמן לחוכןלצוק

 סגי נמי בהן להשחמש דבאפשר להיות יכול אבלמלאכות,
 הם וגם השמשוח בין מוקצים היו ולא בשבח רנשברוכיון
 נולד הוי לא וגם ואבנים, לצרורוח דמי לא מכליםבאים
 מוחר דנולד קיי"ל הרי נולר הוי אי ואפילו מוכן,והוי

 צריכים עריין למעשה אבל בוה, לומר יש כןבשבת,
 ולא מלאכה רק איתא הפוסקים דבלשון כיון בוהלהחיישב
חשמיש.

 רבין כיון שבת לחצי מוקצה אין בענין דב[ש"כי(
 דמחובדים כיון מוקצים היו לאהשמשות

 שהחיר מ' סי' בחשובה המהרש"ל שיטת ידוע הנהלהאוכל,
 מוקצה ראין מטעם המילה לאחר מילה של האיומללטלטל
 רהוכן כיון מוקצה הוי לא השמשוח רבין וכיון שבתלחצי
 המילה, לאחר אפילו השבת כל מוקצה תו הוי לאלמילה
 מוהר"ר הגאון על להשיג צרין אין בפרק בוהוהאריך
 סק"ג ש"י סי' בט"ז דבריו הובא בוה, שאוסרמפראג
 דלא בטענה המהרש"ל על וחלקו סק"ה. של"א סי'ובמג"א
 בין לגמרי דחוי היכא רק שבח לחצי מוקצה איןאמרינן
 דאין אמרינן בזה ונחקן, וחור נאסר כך ואחרהשמשוח
 עכשיו וגם חזי הוי השמשות דבין כיון שבח לחצימוקצה
 של באיומל אבל אירחי, בשבת מה שומן לן איכפת לאחוי
 רמוקצה לטלטול ראוי היה לא השמשוח בין רגם כיוןמילה
 ראיה והכיא ש"ה, בסי' המבואר סופרים של סכין כמוהוא

 שצלו ומשפוד בשר עליו שקצבו בעלי רי"א ביצהמש"ס

 מוקצה, שהן השנים שאלו וכמו צרין אין בפרק בשרעליו
 והשפוד כיס חסרון מחמח מוקצה והוא עליו דמקפידהעלי
 עומדים היו השמשוח רבין ואע"ג גופו, מחמח מוקצההוי

 לאיסורו חור המלאכה לאחר מ"מ טוב יום לצורךלמלאכה
 השמשוח דבין כיון מילה של האיזמל גבי כן כמו מוקצהשל
 להשתמש שלא רמקפידין כיון כיס חסרון מחמח מוקצההוי
 למחר המילה למלאכת שעומד ואעפ"י יחקלקל שלאבו
 בבין שהיה כמו לאיסורו חוזר המצוה גמר אחראבל

 הרש"ל בעד להליץ כתבחי אחר במקום אולםהשמשוח,
 העלי ובין מילה של האיזמל בין חילוק דיש למימרדאיכא
 בעבור בשר צלייח של והשפור טוב ביום בשר בולקצב
 הם מוקצים והשפור העלי וכן האיומל דלעולם נפשאוכל
 בשבח מילה התירה דהחורד כיון רק השמשוח, בביןבעצם
 השמשוח בין דאחקצאי ואע"ג שבת דוחה בזמנהדמילה
 כרמצינו אישחרי ראישחרי וכיון אתקצאי לא למצוהמ"מ

 מוחר מצוה במקום שלא דגם רס"ל למאן בציציחבכלאים
 במקום שלא גם אישחרי מצוה במקום דאישתרידכיון
 למילה דאישחרי דכיון מילה של באיומל נמי כןמצוה,

 כיון והשפוד בהעלי משא"כ המילה, לאחר גםאישתרי
 אך התורה רכחבה דמה מעולם נאסר לא נפש אוכלדלצורך
 לטלטול אכילה ומובנו י"ב( )שמות וגו' נפש לכל יאכלאשר
 לב"ש דנקיט ביצה בד"ה ד"ב בביצה התום' שכחבוכמו
 בלא אכילה דאין וטלטול אכילה דמשמע משוםתאכל
 אחר לכן אישחרי, דאישחרי כיון לומר שייך לא לכןטלטול
 רלצורך לאיסורן חורו לצורך והשפוד העלי טלטלושכבר
 להלכה אבל לומר, יש זה כל מעולם נאסרו לא נפשאוכל
 המהרש"ל. על שהשיגו והמג"א הט"ו מדברי לווזא"א

 דלא רכיון קליפים בהני לומר א"א דנר סוףיא(
 שבח לחצי מוקצה ואין השמשוח ביןאיתקצאי

 עצמוח דלב"ה רקמ"ג השבת במשנה איתא בהריאדהרי
 כולה הטבלה את לנער צריך רק בטלטול אסוריןוקליפים
 רלא אע"ג מוקצים הן הרי האוכל מן בשבח נתפרקואפילו

 האוכל עם דהיו רכיון ודאי אלא השמשוח, ביןאיתקצאי
 רבר כמו השמשות בין איחקצאי דלא לומר שייך לאביחד

 טוב יום או בשבח שנולדה ביצה כגון בשבח מוקצהשנעשה
 לכסזת לא אזתה מטלטלין דאין ד"ר נניצה נגמדאראיחא

 ואפילו המיטה כרעי אח בה לסמוך ולא הכלי אחבה
 ובבין ראפרח אוכלא והוי לאכילה העומדחבחרנגולח
 אמה אגב בטלטול מוחרת הביצה היתה טוב ריוםהשמשות
 מוקצה. הויא דכיואפילו

 חופ"ץ ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 נזסימן
 שמעון לר' השמשות בין ראיתקצאי מיגובענין
 לסלק יכול ואם שבת לחצי מוקצהואין

 בשבתהמוקצה
 דל"ג בביצה המהרש"א מדברי להעיר כחבנו לעילא(

 סומכין איו בגמרא התם דאיתא הא עלשכחב
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 דלכולי התוס' שכתבו מה לפי ראפילו בבקעת הקדירהאת

 לסלק רק היינו נפש אונל משום מוקצה טלטול שרינןעלמא
 משום התירו הלבנים ופתיחת התנור גריפת כגוןהמוקצה
 קדירה כסמיכת המוקצה ברבר להשתמש אבל נפשאוכל
 זהו וטלטולו דתשמישו לטלטל אסור ודאי וכחיזראככקעת
 המהרש"א על ראם קרני בהגהת ועיין דאסור. אכילתוכעין
 הוא וכן זה, על שכתב מה יהורה רבי אמר בד"ה ד"חלעיל
 אסור במוקצה דלהשתמש סקט"ו תק"ט סי' במג"אלהלכה
 לטלטל. ראסורכמו

 להך דמי דלא בני"ד לומר יש דמילתא לקושטא ברםב(
 דההשתמשות דאסור בבקעת הקדירהדסמיכת

 המוקצה בהחפץ דניכר היכא רק היינו דאסורבמוקצה
 פי על דאף הקדירה שתחת דבקעת האי כגון בושנשתמש

 וניכר האש מן נחרך עכ"פ אכל לגמרי נשרף הכקעתשאין
 בהמוקצה כלל ניכר דאינו היכא אבל בו,שנשתמש

 הנ"ל. והמג"א להמהרש"א גם דמותר לומר ישההשתמשות

 יום להלכות בפתיחתו מגדים להפרי מצאתי זה וכע'ןג(
 שכתב י"ב אות שני חלק שלישי בפרקטוב

 כגון בהתבשיל גופו נכנס שאינו כל בהנאה שרידמוקצה
 על חם אפר להניח וכגון יתקרר שלא במוקצה חומולשמור

 ראיה וזה עיי"ש, מותר זה כל חומו לשמורהפשטיד"א
 לדבריני.ברורה

 ויסור דמסייע תנא מצאתי זה בדין התחקיתי כאז~רד(
 רעק"א רהגאון לעיל שהוכחנו למהאיתן

 מילה של בסכין כתב א' סעי' ש"ח סי' לש"עבהגהותיו
 ראם בשבת לטלטלו ואסור כיס חסרון מחמת מוקצהדהוי
 רוצה אלא למילה הסכין עוד להחזיק שלא רצונובשבת

 דנזה לומר יש דבר לכל נו להשתמש סכינין כשארלהחזיקו
 שמעון כרבי בשבת דקיי"ל למה ומותר הקצאתונסתלקה

 לכולי איתקצאי השמשות בין דאיתקצאי מיגו אמרינןרלא
 בידו בעודו אף מקומו לצורך מותר יהיה כן ראם אלאיומא

 יעו"ש הקצאתו, לבטל היתר לו דיש כיון למילהבהחזיקו
 מקום מכל אבל בביצה, התו' מרברי בזה לפקפק שכתבמה
 למשניות בתוספותיו חזינן גם רהרי בסברתו דהחזיקחזינן
 כלי נותנין ראין המשנה על ס"א אות שלישי פרקבשבת
 מותר יום מבעור נתנו ואם השמן את בו לקבל הנרתחת
 חדש נר מטלטלין המוכן מן שאין לפי ממנו ניאותיןואין
 מז חוץ מטלטלין הנרות כל אומר שמעת ר' ישן, לאאכל
 האוסר יהודה ר' שהוא רת"ק וטעמא בשבת, הדולקהנר
 זה על וכתב מיאוס, מחמת מוקצה דהף משום ישןבנר

 שלישי פרק בביצה הר"ן דמדברי שם בתוספותיוהגרעק"א
 ללמוד לי נראה בשר, בו שצלו שפוד גבי ע"בקצ"ו

 להשתמש שרוצה דעתה שמעון ור' יהודה דר'פלוגתייהו
 יהודה ורבי הקצאתו ממנו נסתלקה למיאוסו חוששואינו
 בין ובאם השמשות בין דאיתקצאי מיגו משוםאוסר

 באמת מאוס נעשה השבת ובאמצע מאוס היה לאהשמשות
 בטלה למיאוסו עתה חושש ראינו כיון להשתמשמותר

 לכללא הדרינן מוקצה. היה לא נמי השמשות וביןהקצאתו
 דלא ס"ל שמעון ורבי שבת לחצי מוקצה איןדקי"ל

 שמעון לר' מותר זה ולפי עיי"ש, דאיתקצאי מיגואמרינן
 עדיין למקום ממקום לטלטלו אבל ביה לאשתמושילטלטלו

 ולפי יעו"ש, בטלטול לאסור מוקצה והוי עליומאיסיתיה
 להחזיק נמלך האגוז שאכל רלאחר בני"ד גם לומר ישדבריו

 מילה של בסכין כמו הקצאתו בטלה הרי לתשמישוהקליפה
 לתשמישיו סכינים בשאר להחזיקו נמלך שבת באמצעדאם

 לר' ישן בנר מיאוס מחמת במוקצה וכמו הקצאתו,נסתלקה

 בו להשתמש דמותר למיאוסו עוד חושש באינושמעון
 הקצאתו. להדאזדא

 מתניתן על דשבת בתרא בפרק בהגהותיו כתב דכןה(
 לפני הנבלה ואת הבהמה לפני הדילועין אתדמחתכין

 למאכל לאו דסתמן דאע"ג הרע"ב זה על וכתבהכלבים,
 דאעפ"י הגרעק"א העיר זה ועל לאדם אלא קיימובהמה

 ולבשלם שבת אחר עד להצניעם עומדים עדייןדהדלועין
 ונדאד לכלנים, להאכילם שמעון לד' מותד מ"מ אדםלצורך
 דג בתוד"ה דקכ"ח מפנין בפרק התוס' לשיטת מיבעיאדלא
 תפל בשר בשבת לטלטל מותר שמעון דלרבי שם דס"לתפל
 דמ"ח כירה בפרק רש"י דעת הוא וכן לכלבים, דראויכיון
 דס"ל והרז"ד הרשב"א לשיטת אפילו אלא בה, דאיתבד"ה
 עומדת דעדיין כיון לטלטל אסור חי בשר שמעון לר'דגם
 מותר אינו מפנין דפרק ונדדיא לכלנים, לדו שדי לאלאדם
 לומר יש מ"מ נבלה כמו לכלבים רעומדת סרוח ננשראלא
 רדוקא שמעון לר' לכלבים להאכילו דמותר חי בבשרדמודו
 לכלבים יתנהו לא מסתמא דאמרינן אסור בעלמאטלטול
 לכלבים ליתנהו רוצה באמת אם אבל לכלום היום חזיולא

 דבין אלא לכלבים עומד לכלבים שמזמינו רעתהמותר.
 שנתנבלה לנבלה ודמי לכלבים עומד היה לא עדייןהשמשות
 אף יפה עולה הרע"ב דפירוש שכתב יעו"ש וכו',בשבת
 לסלק ריכול לשיטתיה מבואר הרי והרשב"א. הרז"הלשיטת
 רהרי יותר עריף הרי רידן ובנהיון השבת באמצעהמוקצה
 לא וגם מוקצה קליפתו שנעשה קודם בידו הואהאגוז

 מיגו לומר דס"ל למאן ראפילו השמשות בביןאיתקצאי
 אחר כל יכול ממילא כלל איתקצאי לא כאןדאיתקצאי

 כמו לצרכו בו להשתמש בכוונה המוקצה אתלבטל
שביארנו.

 ררק לומר ריש כזה לפקפק יש שעדיין ואעפ"יו(
 מיאוס מחמת או כיס חסרון מחמתבמוקצה

 מחשבה בזה מהני אוכל שם או עליו כלי דשםדכיק
 וצרורות לאבנים דדמי בקליפות לא אכל מהקצאתולהוציאו
 מהני בהו דגם לומר מנלן למירי חזי דלא מוקצהדהויין
 אכן בשבת. בהם להשתמש מהקצאתן להוציאן ריכוללומר

 ליתן מותר חי בשר דגם חזינן הרי דמילתאלקושטא
 הרי חי בשר והרי לכלבים ליתנו בשבת נמלך אםלכלבים

 ש"ח בסי' עיין למידי, חזי דלא וצרורות אבנים כמודוא
 בכללי שבת כלכלת בתפא"י ועיין סקי"ח. ובמג"אסעי"ז
 ומ"מ למידי תזי דלא המוקצים כין חי כשר דחושכמוקצה
 בשבת עליו נמלך אם לכלבים לתתו הגרעק"אהתיר

 לעיל.כמבואר

 של יסורו דעיקד נזה להעיר לפיע"ר שנראה ומהז(
 דלרבי הנ"ל בביצה הר"ן מדברי הואהגרעק"א
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 מחמת במוקצה דפלוגתייהו דאיתקצאי מיגו ליה ליתשמעון
 שמעון ולר' ראתקצאי מיגו ליה אית יהודה דלר'מיאוס
 אזדא למאיסתו חושש ואינו בזה להשתמש שרוצהמשעה

 כן כתבו ובאמת דאיתקצאי, מיגו אמרינן ולאההקצאה
 מוקצד יש דלמ"ד עליו בעודן בר"ה דמ"ג בשבתהתוס'
 דלדידיה שמעון כר' מוקי הסל את דכופין הך שבתלחצי
 לבין ראיתקצאי מיגו דאפילו כשירדו הסל לטלטל שריודאי

 להסתפק מתיר רהא ליד לית יומא לכולי איתקצאיהשמשות
 אפלגו רלא איתא שם ובר"ן בתוס', יעו"ש שכבה הנרמן

 לפיכך מיאוסו מחמת דשמשות בין שהוקצה ישן בנראלא
 כיק מותר שמעון ולר' אסור מוקצה ליה ראית יהורהלר'

 שכת שמערכ דקצאתו אין נו להשתמש עתהשרוצה
 ברעתו שאין זמן דכל דגרעק"א למד ומזהאוסרתו.
 ישן בנר יהודה לר' דס"ל כמו הקצאתו קיימא בולהשתמש
 כן כמו לכלום חזי דלא מקומו לצורך אפילו לטלטלוראסור
 אלא בזד שמעון ור' יהורה ר' פליגי רלא שמעוןלר'

 מקומו לצורך ולכן הקצאתו, דאזדא בו להשתמשכשרוצה
 דקצאתו דעריין בו להשתמש רוצה שאינו זמן כלאסור
 הקצאתו סילק שלא זמן דכל הגרעק"א של היסוד וזהעליו,
 להשתמש שרוצה רהיינו הקצאתו סילק ואם לטלטלואסור
 לסי' בהגהותיו באריכות כמבואר ההקצאה לה אזראבו

רע"ט.

 בביצה איתא בהריא רהרי הר"ן דברי לפיע"ד דקשהח(
 במתניתן התם ראיתא דהאי בגמרא דלס"דד"ל

 טעמא רהיינו שבמוקצה בעצים ולא התבן בערמתדמתחילין
 מוקצה ליה דאית יהודה כר' דאתיא שבמוקצהדעצים

 מחמת רמוקצה עסקינן ואשוחי בארזי משני התםובמסקנא
 הרי בגמרא, יעו"ש מודה שמעון ר' אפילו כיסחסרון
 ולהוציאו להסקה העצים עתד שרוצה דאעפ"ימבואר

 כיון מטעם והיינו לר"ש אפילו אסור מ"ממהקצאתו
 אפשר ואי השבת, לכל איתקצאי השמשות ביןדאיתקצאי
 מהקצאתו.להוציאו

 שמעון לרבי ס"ל דלעולם בזה לומר צריך כן דעלט(
 שכבה נר שמעון ר' דמתיר והא דאיתקצאיהמיגו

 עליו בעודן בד"ה ברמ"ג בשבת התוס' דייקו ומזהבשבת
 דהרי שכבה בנר היינו דאיתקצאי מיגו שמעון לר' ליהרלית
 בשבת להלן בגמרא כדאמרינן מדעתו הנר הוקצה לאמעולם
 ר' ורמינהו מוקצה ליד רלית שמעון לר' התם דמקשהרמ"1

 מן זה אין טוב יום מערב ניכר דמום שאין כל אומרשמעון
 אימתי ומצפה יושב ארם התם השתא הכי ומתרץהמוכן,
 המטפטף רבשמן מבואר הרי בגמדא. יעו"ש נרותכבה
 מרעתיה כלל הוקצה רלא טעמא היינו שמעון ר'דמתיר

 לטלטל מותר שמעון דלר' שם התוס' שכתבו ומהמעיקרא,
 כוונתם אין ראתקצאי מיגו ליה רלית שירדו לאחר הסלאת

 רשמן כגווני לומר צריך רק מיגו האי כלל ליה דליתלומר
 ואעפ"י דאפרוחין ירדו מתי ומצפה יושב דארםהמטפטף
 בכוונת לומר יש נמי וכן התוס', בלשון כן לומרשרוחק
 יהודה דר' בפלוגתא הגרעק"א שהביא דנ"ל בביצההר"ן
 אעפ"י יהורה דלר' מיאוס, מחמת כמוקצה שמעוןור'

 מ"מ למיאוסו חושש ואינו בשבת ממנו להשתמששרוצה

 כיון שמעון ולר' השמשות, בין איתקצאי דכבר כיקאסור
 ההקצאה ן א ליה חזי השבת באמצע אם מוקצה ליהדלית

 אותו מקצה הוא אין רלדיריה ר"ל אוסרתו, שבתשמערב

 לומר כ11נת1 ואין בזה צורך לו שיהיה אפשרות שישכיון
 מקצה איניש שאין רק דאיתקצאי המיגו כלל ליהדלית

 דלית שמעון דר' בכלל המובן חה ליה, רחזי מאימרעתיה
 דלא בדברים ורק מרעתו מקצה ארם שאין היינו מוקצהליה
 ועששית וקערה בכוס שמעון ר' דמודה ומאי למידי,חזי

 ומצפה יושנ אדם איץ דהתם משום שכבה אחר גםדאסוד
 פי ועל ראיתקצאי. מיגו אמרינן שפיר ולכן שתכבה,מתי
 אפילו שמעק לרבי מיאוס מחמת במוקצה לומר יש זוהנחה
 הוקצהו רלא כיון בטלטול מותר בו להשתמש שירצהקודם
 להתיר בזה פקפק הנ"ל רע"ט בסי' והרעק"א מדעתו,כלל

 לר' דמותר מוכח הרי שביארנו מה ולפי מקומו,לצורך

 בזה. כנ"לשמעון

 מ"ה ברף להלן בשבת התוס' דהרי בזה צ"ע עריין אךי(
 דאסד יהורה כר' סבר דלרב כתבו נמי הכיבר"ה

 שרי רהא שרי שמעון לר' ואילו למעות שייהדהמיטה
 דבעי אלא דזוזי ודכרכי זימני כמה בה תקע אפילוחצוצרות
 השמשות, בין ראיתקצאי במיגו יהודה כר' רסברלאוכוחי
 טוב ביום הר"ת הקשה עד בתוד"ה הרף באותוולהלן
 השמשות בין דאיתקצאי מיגו מטעם אלא אסר רלאהאחרון
 שבנר השמן מותר שרי שמעון ר' והא שעבר יוםמחמת
 הבא, יום משום למצותו השמשות בין רהוקצהאע"ג

 אתיא לא האחרון טוב יום הברייתא שאוסרת דבמהומתרצו
 ליה לית שמעון רלר' בדבריהם מבואר שמעון,כר'
 ראיתקצאי.מיגו

 בכוס ראמרינן כמו לומר יש רמילתא דלקדשטאיא(
 שמעון לר' לנר דמי דלא ועששיתוקערה

 בכוס ולא נרו תכבד מתי ומצפה יושב דאדם אמדינןדבנר
 שהיו במוכני טעמא רהיינו נמי לומר יש כן ועששית,וקערה
 ר' רמתיר המעות שהוררו לאחר השמשות בץ מעותעליה

 נמי וכן משם המעות ינטלו מתי ומצפה דיושב משוםשמעון
 בתוד"ה די"ט לעיל רבריהם לפי לומר יש רזוזי דכרכיבהך
 מחמת מוקצה הן רזוזי רכרכי הר"ת רמפרש כרכיהני

 כתבנו וכבר דגים, בהן שמכסין ומחצלות בגדים כגוןמיאוס
 ואפילו מדעתיה איניש מקצה לא ליה רחזי רבמירילעיל
 כמו מרעתו מקצה לא ליה רחזי כיון ומצפה יושבאינו

 טעמא האי דליכא היכא אבל הר"ן, לרברי כןשביארנו
 ראיתקצאי, מיגו ס"ל ג"כ שמעון דלד' להתוס' ס"לשפיר

 מרעתיה מקצה רלא לעיל אמרינן מיאוס מחמתובמוקצה
 לפעמים. ליה רחזי כיוןלר"ש

 לר' דגם בביצה הר"ן דברי בהבנת שביארנו דכשהיב(

 מה לפי דאיתקצאי מיגו ליה איתשמעון
 יש כרחך דעל נראה זו בסוגיא בשבת ברבריושהתחקיתי

 חרש נד רמטלטלין מתניתן על מ"ר רברף בשיטתו, כןלומר
 אסור שבת באותה עליו שהדליקו דנר רמסקינן רהאכתב
 אחר שיטלטלנה עליו התנה אם אכל עליו התנה כשלארוקא
 מהירח2למי ראיה והביא משכבה, לטלטלה שרישכבה
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 וכו'קיימינן אנו מה מותר עליו התנה אם החםרגרסינן
 ועששית וקערה בכוס ומיירי אחיא שמעון דכר'ומסקינן
 עליהן החנה ואם שכבו לאחר אפילו שמעון לר'דאסירי
 בנר ביןשרי מיאוס מחמח מוקצה רקיי"ל לדירן הלכךמותר
 מוה ע"כ ומוכח חנאה, מהני מחכת של בנר ובין חרסשל
 הכי חימא לא דאי דאיחקצאי מיגו ס"ל ג"כ שמעוןדר'
 ליה לית שמעון דר' כיון לדירן שמעק מר' ראיה מייחימאי
 דמי דלא ועששיח וקערה בכוס דאוסר והא דאיחקצאי,מיגו
 וקערה בכוס אבל תכבה אימתי ומצפה יושב דבנדלנד

 מדעחיה אקצינהו לכן שיכבו ארעחיה אסיק לאועששיח
 שיכבו לאחר בהן להשתמש החנה אם אבל היום,לכל

 נר כמו דינם לכן מדעתיה אקצינהו רלא חוינן בזהממילא
 משום בנר גם דאסרינן לדידן אבל חכבה מחי ומצפהדיושב

 ומצפה ריושב סברא האי לן וליח יומא לכולידאיחקצאי
 דכבר כיון חנאה דמהני לומר אפשר אי חכבה,מחי

 דגם לומר אנו מוכרחין זה לפי לכן השמשוח, ביןאיחקצאי
 רמוחר טעמא היינו ונר ראיחקצאי מיגו ס"ל שמעוןר'

 בין הוקצה לא ולכן תכבה, מתי ומצפה יושב ראדםלדידיה
 יושב דאינו כיון ועששית וקערה ובכוס כלל.השמשות
 שפיר ולכן דאיחקצאי, מיגו משום לדידיה אסור לכןומצפה
 תנאה מהני שמעון דלר' מהירושלמי לדידן ראיהמייחי
 מיגו בזה אמרינן דלא משום ועששית וקערהבכוס

 מדעחיה אקצינהו רלא חוינן בפירוש שהחנה כיוןדאיתקצאי
 דגם אלא בנר שמעון כר' קיי"ל ולא אע"ג לרידן הדיןהוא
 חכבה מתי ומצפה יושב דאדם הך לן ולית מוקצה הוינר
 מהני שפיר התנה אם אבל דאיתקצאי מיגו ואמרינןנרו

 שכיארנו. מה שפיר ואתי כוה לשיטתו והר"ןתנאו,

 ועיין והר"ן, התוס' בשיטת בזה הרבה להאריך דישיג(
 בהשגח עוד ועיין דמ"ר, בשבח הרמב"ןבחידושי

 בזה שכחב מה ל' דף בביצה המאור בעל עלהראב"ד
 ואין בחוד"ה מ"ב בדף החוס' שכתבו ומה להאריך,ואכ"מ
 השמן מוחר דמחיר שמעון כר' לאוקמה דאיכאניאותין
 שרולק זמן כל היינו הכא רקחני ניאוחין ואיןשבנר

 זה על וכחב שמעון, ר' מודה מצוה מחמחדבמוקצה
 הוי שעה באוחה ממש לאכלו ראוי ראינו רכיוןהגרעק"א
 ורק וכו' לכלום הזי שאינו מאכל כל כדין כעצמותומוקצה
 מותר מדינא זהו להאיר דולק שהוא בשעה הנרבטלטול
 המהרש"א קושייח קשה ולא בסיס. משום טעמאאלולי
 ובחידושי בוה, החכוון קושיא לאיוה וצ"ע יעו"ש.ע"כ

 חוס' על מ"ג בדף לקמן המהרש"א על דכוונחו די"לכחבחי
 המהרש"א של האחרון בדיבור עיי"ש עליו, בעודןבד"ה

 שדייק מה עיי"ש וכו' המטפטף רבשמן ואע"ג וז"לשהקשה
 כיק דבאמח בפשוט ניחא כאן רעק"א דברי ולפיבחירוצו,
 ושפיר בטלטול ואסור לכלום חזי לא ממילא באכילהראסור
 ועיין היטב. ודו"ק שדולק זמן כל מהיכנו כלי מבטלהף

 פשוט נראה ולפיע"ד התוס', ברברי שכחב מדבמהר"ם
 ומ"מ שמעון לר' אפילו דאתיא שפירשו מה לפי לומרררצו
 משום שדולק בעח המטפטף השמן מן ניאוחיןאין

 טלטול לאסור לקמן איצטריך אמאי א"כ למצוחודאיחקצאי
 חיפוק האסור לדבר בסיס דנעשה משום עצמו דנרהשמן

 אין וה דמשום כתבו לכן למצוחו, דאיתקצאי משוםליה
 מה צ"ע ולכן המצוה, ביטול בטלטול דאין משוםלאסרו
 כל הנר מן המטפטף רשמן החוס' בכוונח המהרש"אשכחב
 מקרי לא דא"כ לומר א"א זה בטלטול שמותר שדולקומן

 רשמן צ"ל ע"כ אלא לטלטלו, מוחר דהרי מהיכנו כלימבטל
 ביטול בטלטול דאין דאעפ"י בטלטול אפילו אסורהמטפטף
 הוי ממילא לחשמישו ממנו להנות ראסור כיון מ"ממצוה
 חזי דלא איסור מאכל כל כמו בטלטול אפילו ואסורמוקצה
 השמן לטלטל לומר התוס' דכוונח דק לטלטלו, דאסורכלל
 בטלטול שרי הוה בסיס מטעם דלולא שדולק בשעהשבנר
 הגרעק"א שכחב כמו שמטלטלו בוה מצוה ביטול ראיןכיון
 להאיר חוי מ"מ רהרי איסור למאכל דמי לא שבנרדשמן

 במפרשים ראיחי וכה בוה לומר יש כן לאורו.ולהשתמש
 החוס'. ברברי כןשכחבו

 עדיף דידן ובנירון שכתבתי, כמו לפע"ד נראה לדינאלכן
 לכן כלל איחקצאי לא השמשוח דבין כיוןיותר
 לי נראה כן הקצאתו, נסחלקה בו להשתמש בשבחכשרוצה

 מכירו. בלחי מוקירובוה,
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 נחסימן
 בזה והחשש בשבת קטנים לוזים אכילתבענין

 מה על חמהתי שמעולם מה על להעיר רוצה אניואגב
 הגדולים המינים מכל ולווים אגוזים בשבחשאוכלין

 ובפרט חורה בני בבחי אפילו הקליפות ושובריםוהקטנים
 בהריא מבואר ולכאורה פה, פוצה באין שמחהבעח

 דמותר הרי אגווים בו לפצע קורנס רקכ"ב בשבחבמחניתן
 אגוזים, בו לפצוע כדי לאיסור שמלאכתו כלי לטלטלאפילו
 הקליפה לפרק דרק ו' סעי' שי"ט בסי' ברמ"אומבואר
 וגם מוחר הקשה הקליפה אבל מפרק משום אסורהירוקה
 במשנה כמבואר לקלוף מוחר האגוז שעל הדקההקליפה
 בזה צ"ע לפיע"ר אבל שי"ט. בסי' ובא"ר כ"ר בס"קברורה
 האוכל כל אח מכסה הקשה הקליפה דהרי טעמאמאי

 הפרי בוה עמד וכבר דדש. וחולדה מפרק וה והרישבחוכו,
 איך גם שכתב ט"ס שם יש )נ.ב. סק"ח ש"כ בסי'מגדים
 מפרק הוי הרי כדרכן בשבח מקליפחן האגוזים לשבוראסור
 בו ונחכסה הואיל שעליו מעץ הירוקה קליפה שנא ומהוכו'
 בוה. שעמד רעק"א בחידושי גם ועיין מוחר(, איךוצ"ל

 דעדיין דכיק קטניוח גבי כחב כ"ג נס"ק הט"ידהנה
 אם ואפילו עמהם שגדלו בשרביטיהם הםמחוברים

 אלא הקליפוח מן הקטניוח ליקח אין שבח מערב נחקוכבר
 כוונחו שמפרש שרד בלבושי יעו"ש מיד, לאכול שרוצהמה
 משום רק מפרק משום חו ליכא ממקומן כבר נחקוראם
 שם המג"א גם כחב וכן מוחר, מיד לאכול ולכןבורר,
 מוחר שבח מערב מהשבלים נחפרקו ראם דגן גביבסק"ח
 ררב רי"ג ביצה בש"ס להדיא כן מבואר ובאמחלקלפו.
 דמיירי בחוס' שם ופירשו כסי, כסי דביחהו ליהמקלפי
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 נאגוזים זה ולפי שנת מערנ השנלים מן כנרשנתפרקו
 פינאטס וכאנגלית כעכרית פסתקה או ארמה אגוזיהנקראיס

 ואיכא אגוזים של הירוקה כמו הוי שהקליפה פי עלדאף
 הט"ז שכתב מה לפי מקום מכל מפרק, משום דאסורלמימר
 רק מפדק משום ליכא להקליפה מחונד האוכל דבאיןהנ-ל
 לאלחר. לאכול כדי מוחר וממילא בוררמשום

 נשס שכתב סק'"ב שי"ט נסי' בא"ר ראיחיאמנם
 המובא זו ההלכה בעל מהרי"ל של רבומהר"ש

 בחבואה אלא אינו דמפרק להיפך שכחב הנ"לברמ-א
 המה בקטניוח אבל בהשבלים דבוק ולא מונח רקשהאוכל
 רק הוי ובזה להאילן הפרי כמו בהשרביטיםמחוברים
 שנפשח ענף כמו הוי דהשרביט ונמצא פירוק ולאחלישה
 דבריו ולפי יעו"ש. הפירוח ממנו לחלוש דמוחר האילןמן
 מונח רק להחרמיל נדבק לא שבחוכו דהאגוז פינאטסבהני
 רלא וזה בחלוש. גם רשייך רמפרק חששא חו איכאבחוכו
 להחיר מקום יש בסק"ד דלהט"ז לעיל שכחבנוכמו

 משום ליכא להקליפה מחובר אינו דהאוכל כיוןבפינאטס
 יש עדיין אבל מיד, לאכול כרי ומוחר בורר משום רקמפרק
 ולא להקליפה מחוברים אינן דבחולדה רכיון בזהלפקפק
 ולא חיבורן, ממקום לפרקן שבח מערב מעשה שוםעשה
 מחוברים שהיו בקטניוח הנ"ל רהט"ז להאי כללדמי

 מלאכת דממילא שכת מערכ אותן הפריד והואבתולדה
 עדיף ולא בני"ר כן ולא שבח, מערב נעשההדישה

 שיש החלקים כל המסבבח שומים של החיצונהמהקליפה
 כלל אדם בנשמח עיין מפרק משום בשבח להסירהאוסרים

 מדבר,ו שנראה בסק"ח במג"א ועיין מזה, סק"חט'
 מפרק. משום ליכא חיצונהרבקליפה

 דב אמר דע"ג שבת מש"ס להעיר כתבחי אחרובמקום
 תמרי ואתר לדיקלא פיסא דשדא מאן האיפפא

 ופירש"י מפרק, משום ואחח חולש משום אחח שחיםחייב
 פורק לשון דשבלים מן חבואה שמפרק רדש חולרהמפרק
 בחוס' אולם המכבדוח, מן חמרים מפרק זה ואף החמורמן
 בשם הפירוש והביאו פירש"י להו ניחא לא ואחח בד"השם

 העליונה קליפה התמרים על שיש שפירש שמואלרכינו
 והוי מעלידם הקליפה את מפרק בהחמדים מכהוכשהוא
 מבואר דדי יעו"ש, השבולח מן החבואה שמפרק דשכמו

 ואעפ"י דרש וחולדה מפרק הוי הפרי מן הקליפהדבהסרת
 ואפילו דש משום חייכ מ"מ כתמרים דישה שייךשאינו
 רק היינו בכך פריקה דרך דאין דאמר בגמרא שם אשילרב
 בעושה אבל יד כלאחר רק והוי זריקה דרך רק שעשהמשום
 עיי"ש אשי לדנ אפילו חיינ שפיד בכלי או בידהכל

 ועיין בזה. הארכחי אחר ובמקום בזה צ"ע לכןברש"י,
 ז"ל הרב מדברי שהביא סקכ"א דש במלאכח טלבאגלי
 לאכול שלא מאוד ליזהר שכחב בסידורו הגר"ז הגה"קה"ה
 בעודן מבושלין ובין חיין בין באב שקורין פוליןבשבח

 בהם יש לכן לאכילה ראוי אינן שהקליפות כיקבקליפתן
 מערב מהקליפוח הפולין נחקו שכבר ואעפ"י מפרק,משום
 צדיק אותו מפי שיצא דכיון טל האגלי זה על וכחבשבח.
 אינם העולם אבל יעו"ש. להחיר בכוחו אין בהחלטלאסור
 בנידון בטנים בהני אבל וכו', לישראל להם והנח בזהנזהרים
 נסדקו שכבר כיון 0,הם518,ק 15טא הנקראיםשאלחינו

 משום רק דדש הששא תו ליכא שבת מערב עוד אחדבצד
 להלכה. בזה לי נראה כן לאלחר, לאכול כדי ומותרבורר

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גר"דיעאביך

 נטסימן
 שופר תקיעת חובת ירי לצאת מותר אםבענין

 שופרות בסדר התוקע מן מלכיותבסרר
 תש"מ הכפורים יום ממחרתב"ה,

 והמשכה ברבייה וברכה ושלוםגמח"ט
 היר"א בתורה ומופלג החריף מרבנןלהצורבא
 י. נ. בברוקלין נ"י רוקח צכי יעקבמו"ה

 להשיבו פנאי לי לקחחי האיתנים בירח טרדוחי כללמרות
 שבא במי שאלחו דבר על בקצרה הכבודמפני

 זכרונוח בסדר לחקוע מוכן הקהל עמדו וכבר הכנסחלביח
 זכרונות בסדר החוקע של בחקיעחו לצאח יכול השומעאם

 הוא החוקע שכוונח כיון עחה עומד שהוא מלכיוחלסדר
 דיה לכרכות שערים פתחי ספר משם והביא זכרונות,לסדר
 החמה הנץ קודם שחריח של שמע קריאח שקראבאחד
 של שמע קריאח חובח ירי לצאח ורוצה ממנו שומעואחד
 לשל הוא הקורא דכוונח כיון י~צא דאינו ופסקערביח
 דהוא לומר כח"ר ורצה ולכאן, לכאן עולה אינו לכןשחריח,
 הקדוש הגאון בשם כן גם והביא כן שאלחו בנידוןהדין
 בני לשני שמע קריאח בהקורא זה כעין דפסק זצ"למגור
 מכוין ואחד שחריח של שמע לקריאח מכוין אחדאדם

 והביא חובחן, ידי יוצאין רשניהם ערביח של שמעלקריאח
 בש"ץ שס"א סי' ראשון חלק הררב"ז מחשובחראיחו
 בשחרית הש"ץ בחזרח יכוין אחמול ערביח להתפללששכח
 תפילת לחזרת הקהל ולכל דערכית תשלומין כתורתלדידיה
 לכאן עולה להיוח ריכול איפכא מבואר ולדבריושחריח,
 זח"ד.ולכאן

תשובה:
 שכחבו מה לפי לומר יש דלכאורה בזה לי הנראהא(

 שיעור בחוד"ה דל"ג השנה בראשהחוס'
 קולוח שלשים באוחן לדקדק וצריך וז"ל שכחבובסוה"ד
 קשר"קים השלשה שכשמסיים בישיבה תוקעיןשאנו

 ומתחיל הקש"קים כשמסיים או הקש"קיםומתחיל
 יפטד נפשך ממה זו אחר זו תקיעוח שחי לי למההקר"קים
 ואי קשר"ק בשלשה יצא הרי ויליל גנח דאי אחחבתקיעה

 לו תעלה אחרון קשר"ק של אחרונה חקיעה אוחה לחודגנח
 קש"ק של אחרונה חקיעה אוחה יליל אם וכן קש"קלמנין
 החקיעה דעשו כיון ושמא קר"ק, למנין לו חעלהאחרון
 סשוטה לשם שחעלה רצו לא החרועה שאחר פשוטהלשם

 דמשך רהיכא אשכחן דמיהו בחוס' שם וסיימושלפניה
 דפסוקי משום לאו אי לשחים עולה שהיחה כשחיםבשניה
 בדבריהם מבואר החוס', עכ"ל מפסקינן לא בתרחיתקיעה
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 ראשונה לתקיעה עולה אינה קש"ק של האחרונהרהחקיעה

 שייכה היא אם החוקע ככוונח דתלוי מטעם קר"ק סררשל
 דאם דכריהם לפי ויוצא שאחריה, לראשונה אולאחרונה
 יכול השומע אין זכרונוח לסדר בחקיעחו מכויןהתוקע
 רהתם מהחם גרע והכא מלכיוח לסרר בתקיעחולצאח
 בנירון והכא כוונה בחרא והשומע החוקע הרי החוס'ברברי
 וזה למלכיוח דזה השומע ככוונח החוקע כוונח אין הרידידן

 דחנן דבהא דבריהם בסוף החוס' שכחבו ומהלזכרונוח.
 דלא לאו אי לשחים עולה שהיחה כשחים בשניהדבמשך
 קושייתם ולחרץ בזה לומר יש בתרחי לחקיעהמפסקינן
 לתקוע שרצה היינו הסדר באוחו ראיירי למימר איכאדהתם
 פעם של האחרונה התקיעה ואחר קשר"ק פעמיםשלש

 של ראשונה החקיעה על לו שחעלה כדי הרבה משךהראשון
 מפסקינן דלא משום לאו אי ולכן הקשר"ק, של השניהפעם

 לחקיעה לשחים בזה שפיר עולה היה כחרתילחקיעה
 וניון קשר"ק, של השני סדר של שלפניה ולחקיעהדלאחריה
 רק כלל בזה קפידא ליכא לכן הסדר בזה נחחלקהשהחקיעה

 השנה בראש בק"נ וראיתי כתרתי. לתקיעה מפסקינןלא
 האחרונה החקיעה לחלק רצו לא דלהכי בסבראשכתב

 מילי כתרי דמחזי משום דקש"ק הראשונה לחקיעהדקשר"ק
 אינו הוא אם דקשר"ק לסדר עלחה שאם אהדדידסתרי
 לקחח אפשר ואיך פסולה כחקיעה הוי כן אם האמיחיהסדר
 מקש"ק וכן קש"ק של האמיתי לסרר כך אחראותה

 דשפיר לומר יש בקר"ק או בקש"ק אחד בסדר אכללקר"ק,
 דליכא כיון איפכא לומר יש בני"ד זה ולפי לשניהם,עולה
 השומע לבין לזכרונוח התוקע של הסדר בין סחירהשום

 צריך אינו וגם הסדר בזה למלכיוח חובחו ידי לצאחשרוצה
 למלכיוח. השומע לצאח יכול שפיר לכן החקיעהלהפסיק

 דמגילה כ' כפרק בירושלמי להדיא מבואר נראה וכןב(
 השנה רראש ד' פרק בסוף בר"ן מובאהל"ב

 דאיתא ד' סעי' תקפ"ח בסי' בש"ע איפסק וכן שםובק"נ
 צריך וזה ראשונה לפשוטה צריך זה היה כעי יוסה ר'התם

 עיי"ש, שניהם ידי מוציאה אחח חקיעה אחרונהלפשוטה
 של הסדר באוחו איירי דהירושלמי למימר דאיכאהגם

 לשון הר"ן שהעתיק מה לפי אבל קש"ק אוקשר"ק
 בש"ע וגם חילוק ראין נראה בזה לחלק כתב ולאהירושלמי

 לזה חציד התקיעה להפסיק לענין החילוק רק כוה מחלקלא
 אחד, לכל תקיעה שיעור בדאיכא אפילו מהני לא לזהוחציה
 מזה להמ"ב הלכה ובביאור ד' בס"ק הט"ז בדבריועיין

 לילך וצריכים איפשטא דלא בעיא הוא כירושלמיובאמח
 בראש בר"ן אולם איפשטא, דלא בעיא כל כדיןלחומרא
 ר' ולא יוסה ר' אמר סתמא בירושלמי גריס הנ"להשנה
 שפיר. ואתי בעייוסה

 לחרץ הרא"ם בשם הביא חק"צ בסי' הב"י וננרןג(
 כחקיעה סגי לא דלהכי הנ"ל התוס'קושיית

 לא וחו כוונה צריכוח דמצות זירא כרכי דס"ל משוםלשנים
 ראשונה לחקיעה רקשר"ק אחרונה חקיעה לאחשובימצי

 בזה כוונחו להבין זכיחי ולא ממני שגבו דבריו אבלדקש"ק
 בוה יש שפיר לקש"ק קשר"ק שבין החקיעהדבשלמא
 בשלש אבל העיקר זה או העיקר וה ראו בכוונהחסרון
 וחעלה אחת חקיעה לחקוע יכול שפיר רקשר"קפעמים

 מפסקינן לא אי ואפילו לשחיהן, אחח דכוונה ולכאןלכאן
 כחב וכן חעלה. אחח לחקיעה פנים כל על בחרחילחקיעה
 פליגי דלא כן דס"ל סק"ה חל"צ סי' במג"א מובאהלבוש
 בקשר"ק מ"מ המחבר שהביא שניה להדעה דאפילוכזה
 של רהוי וכיון הן אחת רמצוה לאחח עכ"פ לו תעלהלנ"ע
 במחציח ועיין אמח. דשניהם כית כמתעסק הויא לאמצוה
 מזה.השקל

 דלקושטא ובפרט בזה להאריך גרמא הזמן ואיןר(
 פטפוטי רק למעשה במציאוח זה כל איןדמילחא

 על התקיעוח שמע שלא שמי אפשר שאי כיוןדאורייחא
 הברנוח בסרר לחקוע מפסיק יחיד בחור אינו הריכרחך

 סעי' תקצ"כ סי' ובש"ע רל"ג השנה בראש בגמראנמבואר
 ואין החקיעות לשמוע רק מחוייב השומע אין זה ולפיב'

 למלכוח או לזכרונות חוקעין שהציבור במה לדידיהנפק"מ
 חקעו. אמר דרחמנא שופר קול לשמוע רק החוקעובכוונות

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 ססימן
 יום ערב אכילת חובת ידי לצאת מותראם

 לאחר הבפורים יום הוספות בזמןהכפורים
 הזמן עליו קבלשכבר

 להנ"ל.עור

 יום בערכ מאכל שום לו היה שלא במי שאלחוובדבר
 הכפורים יום חוספוח עליו קיבל וככרהכפורים

 אכילח מצוח לקיים לו מותר אם מאכל לו נזדמן כךואחר
 סופר נחב בתשובח זה בבעין נשאל כבר הכפורים, יוםערב

 של הזמן היה שכבר השאלה החם אבל קי"ד( סי')או"ח
 יום ערכ אכילת דמצוח לומר ורצה הכפורים יוםתוספות
 וחלוי הכפורים יום חוספוח של האיסור ידחההכפורים
 מקרא ילפינן דאי הכפורים יום חוספוח איסור ילפינןמהיכן

 שנאמר הרי א"כ ל"ד( )שמוח חשבוח ובקצירדכחדיש
 אכילה למצוח רהלימוד נאמר אי אפילו והרי עשה,בלשון
 אין הרי מקום מכל גמורה עשה הוי הכפורים יוםבערב
 ילפינן עינוי רחוספוח נאמר אי אבל עשה, דוחהעשה

 כעצם בעינוי דכתיב בחוספוח וכרת מלאו למעטמדאיצטריך
 ואינו כרח ענוש יום של עצמו רעל כ"ג( )ויקרא הזההיום
 ממילא איכא, איסורא אבל עינוי חוספות על כרחענוש
 ערב אכילת מצות ולכן בעלמא קל איסור דהוי למימראינא
 זמן הגיע לא דעןיין היכא אבל קל, איסור רחי הכפוריםיום

 לחוספוח הזה הזמן אח עצמו על שקיבל הוא רקהתוספות
 דישראל רס"ג סי' או"ח בש"ע מצינו דהרי יוחר, קילזה

 לישראל לומר לו דמוחר חשכה קודם שכח עליושקיבל
 דמאי רביאר משה בררני ועיין מלאכה. לו לעשוחחבירו
 שני עליו שקיבל דמי חרכ"ד סי' בש"ע דמכואר מדאשנא
 בשכילו, מלאכה לעשות לאחרים ראסור הכפורים יוםימים
 ימים שני עושה שהוא דהטעם החם דשאני בזה לחלקוחירץ
 דעחו לפי וממילא גליוח, של שני טוב יום ככל ספקמשום
 מזה, זהב בטורי שם שכתב כמו כן, לעשוח אדם כל עלהרי
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 הרי הזמן קודם שבת קדושת עליו שקיבל היכא כן שאיןמה
 יש שפיד ולכן כן, לעשות אחרים על החיוב אין לדעתוגם

 שהובא בקהל בשאלחו ח"ר בסי' הט"ז שכחב כמולומר
 שבח ערב ביום שחל השנה דראש שני ביום שופרלהכ
 גדול היום עוד היה עריין אבל שבת של הקהל התפללווכבר
 וחר"ח חש"ת חשר"ח רק כרכה כלא לחקוע דיכוליםופסק
 קבלו לא דהכי ואדעחא בטעוח קבלה כמו דהוימטעם
 לאכול יכולים זה לפי לכן יעו"ש. שבת החוספותעליהם
 ב~ה. לומר יש כן המצוה,לקיים

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 סאסיכ~ן
 להרבות רק הכפורים יום בערב המצוהבאם

 תענוגים שאר גם או ושתיהבאכילה
 להנ"ל.עוד

 עינויים החמש בכל להחענג מחוייבים אם שאלחודבדבר
 דכל דאמרינן כיון ושתיד באכילה להרבוח רקאו

 כעין בחשיעי לאכול מחוייב בעשירי להחענוח שמחוייבמי
 כזה שהסתפק ט"ז ובסי' כתשובותיו רעק-א הגאוןשכתכ
 דהוי כיון הכפורים יום ערב באכילח מחוייבות אם נשיםגבי

 כמו פטורות נשים וממילא גרמא, שהזמן עשהמצוח
 כיון דילמא או גרמא, שהזמן עשה מצוח משארידפטורוח
 הדין הוא חייבוח, נשים ובעינוי עינוי בלשון רחמנאדאפקה
 הכפורים. יום בערב באכילה כן גםדחייבוח

 בגמרא הלשון דאיחא מה לפי לומר יש בפשטוחהבה
 חנא בדפ"א וביומא ד-ט השנה ובראש ד"חבברכות

 לחדש בחשעה נפשוהיכם אח ועניחם מדיפתי רב ברחייא
 שכל ללמדך מחענין בעשירי והלא מחענין בחשעהוכי

 החענה כאילו הכחוב עליו מעלה בחשיעי ושוחההאוכל
 ולא ושותה אוכל הגמרא בלשון מבואר דרי ועשירי,חשיעי
 בטור מובא דפ"א ביומא הרא"ש מלשון וכן אחרמחענוג
 צוה שלא ישראל אח הקב"ה מאהבח דהוא חר"דבסי'

 עונוחיהם לכפר ולטובתם בשנה אחד יום אלאלהחענוח
 ושלא להחענוח שיוכלו כדי חחילה וישתו שיאכלווציוום
 הרי המדרש כשם כן שהביא יעו"ש העינוי, להםלהזיק
 לקיום הכרחי שהוא מה ושחיה אכילה רק כן גםמבואר
 ולא מעלה לא הכרחיים שאינם דברים שאר אבלהגוף
 מרן והגה"ק דעשירי. להעינוי בתשיעי יחענג אםמוריד

 החענה כאילו מאז"ל לפ' אמר זצ"י מבעלזאאדמו"ר
 כך הוא דהענין מתענין כלאה-כ בעשירי הרי ועשיריתשיעי
 החלב מקריבין שאנו כמו קרבן במקום הוא החעניחדהרי
 על הקרבתו קודם ממום ביקור צריך הקרבן ודנה שלנו,ודם
 לאכול וצונו הקדושה בתורחנו שמו יתברך הבורא נחחכםכן

 ביום מקריבין שאנו והדם שהחלב כדי החעניחקודם
 מפסולי ולא כשר ודם חלב יהיה החעניח ידי עלהכפורים
 של יהיה והדם והחלב החשיעי ביום לאכול וצונוהמוקדשין

 של הביקור וזה הכיפורים, ביום להקרבה כשר ויהיהמצוה
 לכפר לרצון להיוח שמו יתברך לפניו מקריבין שאנוהקרבן

 שכיוון שכתכ האריז"ל בשם ג"כ ראיתי וכה נפשותינו.על
 של אסורוח מאכלוח על לכפר הכפורים יום ערבבאכילח

 הטעם לומר רצה אמור פרשח חמימה )ובחורה השנה.כל
 האדם שכשיוצא מפני הכפורים יום בערב ושחיה אכילהשל

 התענית עליו קשה אז ושתיה אכילה וריבוי ועונגממנומה
 העשירי, לחעניח הכנה הוי בתשיעי ושחיה שאכילהונמצא
 חשיעי החענה כאילו חעניח בחשיעי האכילה נקראולכן

 ראיה והביא ימים, שני של חעניח בערך דהאכילהועשירי,
 היו לא שבמקדש מעמד דאנשי רכ"ז תעניח מש"םלדבריו
 הוא שם בגמרא הטעמים מן ואחד בשבת באחדמחענין
 יעו"ש, וחעניח לצער ועונג ממנוחה יצאושלא

 הנ"ל וטור ברא"ש המובא המדרש לדבריואשחמיטחיה
 אם בענין הגרעק-א שנסחפק מה ובדבר להיפך(.דכחב
 עוד כחבו וכן הכפורים יום ערב באכילח מחוייבוחנשים
 שהביא שי"ג מצוה חינוך במנחח ועיין האחרונים,מגדולי

 דברי והוא פלאי ושמו אחד ספר בשםהאסחפקחא
 לרבוח האזרח דקאמר דכ"ח סוכה מש"ס והנההגרעק"א.

 מדרב והא קרא לי למה ומקשה בעינוי, שהייבות הנשיםאת
 הכתוב השוה רב אמר יהודה רב דאמר נפקא רב אמריהודה
 אלא נצרכה לא ומשני שבחורה, ע,נשין לכל לאישאשה

 עונש דליכא כיון סד"א חייבוח דנשים עינוילתוספוח
 מבואר יעו"ש, דחייבוח קמ-ל פטודוח נשים עינויבחוספוח

 כיון פטורוח נשים היו מקרא שנחרבה עינוי מתוספוחראף
 לכן זה על מיוחד לימוד לנו שיש כיון ורק עונשדליכא
 לנו שאין הכפורים יום בערב אכילה לענין כן אםחייבוח,
 אף פטורוח דנשים למימר איכא שפיר נשים לחייבריבוי

 נשים שהקשו דאעפ"י בזה לומר ויש כעינוי,שהיינות
 בקרא להדיא המפורש בדבר רק אבל כעינוי לחייבןלאנשים
 נשים גם בזה נפשוחיכם אח ועניחם דכחיב עינוידהיינו
 השוה רב אמר יהודה דר' הגמרא כלשון לאנשיםהוקשו
 בהדיא שמפורש מה היינו שבחויה, עונשין לכל וכו'הכחוב
 על נלמדים רק בחורה מפורשים שאינן דברים אבלבחורה
 ואכילח לאנשים נשים אחקשו לא בזה ז"ל חכמינו דרשחפי

 מדרשא רק בתורה בפירוש מבואר לא הכפורים יוםערב
 יש וכן לאיש, אשה ההיקש בכלל הויא דלא לומר ישאתיא,
 מהאזרח דילפינן הנ"ל סוכה בש"ס דאיחא במאילומר
 דלעצם בגמרא שם התירוץ כפי עינוי בתוספוח נשיםלחייב
 לא רק נפקא רב אמר יהודה דמדרב קרא צריך איןהעינוי
 לכל שהוקשו דאעפ"י מזה מוכח לחוספוח, אלאנצרכה
 שנלמד מה אבל בפירוש החורה שכחבה מה רק אבלעונשין
 קרא דאיכא כיון רק ההיקש בכלל אינו חז"לבדרשח
 באכילח אבל חייבוח לכן לחוספוח הנשים לרבוחרהאזרח
 כן דפטורוח, לומד יש לחייבן קרא דליכא הכפורים יוםערב
 להייכן הוא האהרונים גדולי הכרעת כפי אולם לומר,יש
 מהרי"ל ממנהגי שהביא סופר כתב בשו"ח ועייןבזה.

 יום ערב באכילת מחוייבח דאשה הכפורים יום ערבבהלכוח
 ולא בשר לאכול שלא שנדרה באשה שנשאלהכפורים
 יום בערב דינה מה טובים וימים בשבתוח רק ייןלשחות
 יום דערב כיון לאכול דמוחרת סג"ל מהר"י והשיבהכפורים
 באשה, היה והשאלה דהמעשה וכיון טוב יום נקראכיפור

 זה על דן ולא איש כמו דמחוייבת להמהרי"ל ליהופשיטא
 לא אבל לא, או טוב יום הוא הכפורים יום ערב אם רקכלל
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 משה ובדרכי יעו"ש לא או באכילה מחףיבת אםנסתפק
 חלק בי"א בספרי בזה שכתבתי מה ועין מביאו תר"רגס"

 מ"נ ס" או"חראשץ

 סבסימן
 במחיים אתרמים מוכף 'טל טעותבעמן

 להנ"ל.עוד

 כמה לו יש רהמוכר אתרוגים קניית בענין שאלתו1בדבר
 ושניים ראשונים ומהוררים מובחרים אתרוגיםמיני
 מחליף המוכר ולפעמים במחירם, גרול חילוק וישושלישיים
 ושוכח השלחן על ומניחו מהודר בשאינו מהוררבטעות
 מחירו את ושואל בטעותו ומכיר זה את רואהוהקונה
 בזה אין אם פשוט כאתרוג המחיר אומר בטעותוהמוכר
 איסור כאן ויש בעבירה, הבאה מצוה משום ופסול גזלחשש
 זת"ש.אונאה,

 :תשובה

 שעושים אותם שחושרים סוחרים שיש אעפ"י הנהא(
 אעפי"כ אבל אתרוגים במבירת וערמותתחבולות

 נמוך מחיר ואומר שכחה מחמת טועה שהוא רואיםאם
 רי לו שיש שיודעים ואף שטעה, להוריעו שצריכיםבוראי
 כמה ליקח הצרק לו יש שלו שהסחורה כיון מקום מכלריוח

 וחלילה אונאה, בגרר זה הרי לאו ואם שלו בערשירצה
 וגימי מצוה. של חפץ בקניית ובפרט שהוא מי אתלהונות
 רבר שבכל ארצות ארבע בוער תקנה שהיה שמעתיחורפי

 הנצרכים הרברים מחיר מעלים הסוחרים אםשבקרושה
 כפיה מיני בכל לכופם יכולים המצות קיום לצורךלהכלל
 גם באונאה והרי אותו. להתות לא אבל כן, לעשותשלא
 רשניהם רנ"א מציעא בבא בגמרא כמבואר מוזהרהלוקח
 בזבינתיה ליה דקים מוכר רוקא רלאו תונו בבלמוזהרים

 לוקח ואפילו תונו בבל מוזהר עבורה נוטל וכמה נתןכמה
 של"ו מצוה בחינוך ועיין מוזהר. נמי בזבינתיה ליה קיםרלא

 ממכרו שיווי לדעת המוכר דרך הלוקח יאמר ראלשכתב
 כן שאינו עת עלי אין קלים ברמים לו מוכר שהואואחר
 שהמוכר ויורע אתרוג הקונה לכן באזהרה. הוא גםאלא
 בוראי השלחן על מהודר אתרוג שאין שסובר מפניטועה
 בכלל הוא זה ולאו תונו לא על עובר לו אומר אינואם

 לכם הוי דלא חובתו ירי בו יוצא אינו ולכן הואגזילה
 בעבירה. הבא מצוה הוא גםואפשר

 פרי בתור בעצם רהאתרוג רכיון כת"ר שכתב דכוהב(
 שוה הוא המצוה מחמת רק פעוט סכוםמחירו

 איסור בזה ליכא תו הפרי שיווי בעד לו משלם כאשרולכן
 ניתן לא זה אותו, אינה המצוה שיווי רמי ררק וגזלאונאה
 זה ובעד המצוה הוא חשיבותו רעיקר כיון דאדרבהלהאמר
 על עובר הוא הרי בזה המוכר את אינה אם לכז משלםהוא
 האתרוג להחזיר יכול אם בזה דתליא שכתב ומה תונו.לא
 דיכול חמץ בגוזל כמו לפניך שלך הרי לו ולומר החגאחר

 אינו כן גם לפניך, שלך הדי לו ולומר הפסח אחרלהחזירו
 שלך הרי החג אחד לו לומר דיכול נימא אי ראפילוכלום,

 ירי יצא למפרע אם כן עשה אם צ"ע מקום מכללפניך
 כשעת משלם אם ואפילו חיובו. בשעת בנטילתוחובתו
 המצוה רבשעת כיון אכל הגזילה את והשיב וקייםהגזילה
 אם האחרונים גרולי בספרי בזה דיון ראיתי בעבירההיה
 אם או עכשיו ששוה מה משלם רק אם אבל למפרע.יצא

 למפרע יצא לא רודאי נראה החג אחר האתרוג לומחזיר
 חלילה ולכן הגזילה. את והשיב מצות מקיים אםאפילו
 כיון הסוחר מיר האתרוג ליקח יכול רלכתחילהלומר

 עובר דודאי המצוה שיווי דמי ולא הפרי שיווי רמידמשלם
 ברור. וזה לכם הוי ולא תונו לאעל

 החג אחר לומר יכול אם אתרוג גזל אם הרבר דבעצםג(
 תרנ"ו סי' בריש הפרמ"ג לפניך, שלךהרי

 שלך הרי לומר ריכול הפסח אחר לחמץ רמי אי בזהמסתפק
 בסק"א שס"ג סי' לחו"מ תשובה בפתחי ועייןלפניך,
 גבי א' סעי' שס"ג בסי' נרמ"א המובא הרא"שולשיטת
 כל פסלוה אפילו שם ולהש"ך המלך שפסלהמטבע

 לומר יש לפניך, שלך הרי לומר יכול שבעולםהמלכויות
 בחמץ כמו לפניך שלך הרי לומך יכול כן גם באתרוגרגם

 עליו שעבר חמץ בין גרול חילוק יש הסברא שמצראעפ"י
 דבחמץ החג אחר לאתרוג שנטמאה תרומה אוהפסח
 לאכילה שקונים החפץ בעצם הוא שלהם השיוויותרומה
 עליו שרובץ אף כחמץ ניכר אינו הטומאה או האיסורא"כ
 גבי כן ולא שינוי, שום אין בהחפץ אבל אחר ממקוםאיסור
 אין דהפרי יורעים רהכל הפרי בגוף אינו שוויו ררמיאתרוג
 יש והמצוה בהמצוה רק הוא והשיווי פרי בתור חשיבותלה
 ושיווי ערך שום לה אין כן ואחר החג ימי היינו זמןלה
 כלום. ומחזיר נותן ראינו לפניך שלך הרי לו לומר יכולואיך
 ק"כ סי' בתשובה צבי החכם הגאון זקני שכתב מהוידוע
 מסתם יותר הרבה ושוה מהודר שהוא אתרוג מחברובלקח
 דמצי כלום ראינו פשוט אתרוג רמי ליחן ורוצהאתרוג
 אין ולכן היובחר, מן מצוה לקיים בעינא אנא לולומר
 וברברי בזה, בתשובה הארכתי אחר ובמקום כללהשבה

 דמי רק לשלם צריך ראין להיפך שכתב מינץהמהר"ם
 בזה ואכמ"ל המצוה חובת ידי בו לצאת שיכול פשוטאתרוג
 . גרמא הזמן שאיןובפרט

 סגסימן
 הגשם שפסק לאחר הסוכה דלתות פתיחתבענין

 טוב ויום בשבת זרעים על נופליםוהמים
 להנ"ל.עוד

 לכסות הגג על רלתות עם העשויות בסוכות שאלתודבדבר
 אותם פותחין הגשם שפסק ולאחר הגשמיםמפני

 אותם פותחין וכאשר מים הרבה הרלתות על ישולפעמים
 יש האם עשב או זרעים שם יש ואם הארץ על נופלהמים
 זת"ר. רישא, פסיק הוי וגם זורע משוםבזה

תשובה:
 בזה ליזהר ריש בוראי עשב או זרעים שיש במקוםהבה

 בגנות רהאוכלים ג' סעי' של"1 סי' בש"עכמבואר



קז י ב:4? ס"ג סי' או"חשו"ת ת יב:
 אעפ"י אותם שמשקים העשבים על יריהם ליטולאסורים
 טונ רלכן הרמ"א וכתב הוא, רישיה פסיק מכווניסשאינם
 יש רבקושי מים שם ישתמש אם בגנות לאכול שלאלהחמיר
 כיון זכות ללמר צריכים אבל מים שם 'פלו שלאליזהר

 רבגינת שס המג"א שכתב מה לפי סוכד, למצותדכוונתם
 דלא רישיה פסיק הוי ליה ניחא רלא רכיון לצרר ישחברו
 הראשונים, בשיטת תלזי זרעים שם שאין ובמקום ליה.ניחא
 לחוד זורע משום חייב הארץ את במשקה הרמב"םרלדעת
 שעומרת אף זרועה שאינה בקרקע ולכן חורש משוםולא

 והגמ"יי הסמ"ג לדעת אולם מים. בה להטיל מותרלחרישה
 כן גם זרעים בליכא אפילו לכן חורש משום גם בזהראיכא
 רליכא מותר בוראי באבנים מרוצף שהקרקע ובמקוםאסור.
 להעשבים רסמוך שכתב ברע"ת ועיין לכ"ע. חורש משוםגם

 כמו כנגדו רק היניקה דעיקר מותר טפחים ג' תוךאפילו
 גור בספר עוד ועיין יעו"ש. רכ"ו בקירושין התוס'שכתבו
 של"ו סי' באור"ח המובא האמור ד"ה רע"ג לשבתאריה
 ולא מתכוון שאינו דבר ליה דהוה בגינה יריו ליטולרמותר
 נעשה הנטיעה מלאכת ראין כיון רישיה פסיק כאןשייך
 הנח ולכן בזה. רישיה פסיק שייך רלא חרש רבר וזהמיד.
 מדריגתו לפי אחר כל כרין עושים רוראי לישראללהם
כנ"ל.

 כתבתי כבר הנה רישיה פסיק רהוא הנ"ל המחברדמש"כ
 וח"ב ח"א אבי בית שו"ת בספרי מקומותבכמה

 על האורג פרק סוף הר"ן שהביא הרשב"ארלשיטת
 כתב בתוכו שמור צבי ונמצא לשמרו ביתו בנועלמתניתין
 ביתו בתחילה לנעול שהתירו נראה רבירושלמיהרשב"א
 ביתו לשמור צדיך שהוא וכיון שבתוכו צבי ולשמורלשמרו
 שלא ובלבר מותר ממילא הצבי ניצוד כך ירי שעלאעפ"י
 בירושלמי שם מבואר וכן בלבר, הצבי את לשמודיתכוון
 כדרכו רץ צבי היה ר"ח בשם בון כ"ר יוסי רבי ו'בהלכה
 תינוק ראה מותר הצבי ובעד בערו ונעל ביתו לנעולונתכוון
 רגים של נבילה עמו ולהעלות להעלותו ונתכוון בנהרמבעבע
 נתכוון ראפילו לומר אפשר דהאיך עליו דקשה והר"ןמותר
 לנעול שצריך מפני וכי מותר יהא הצבי ובעד בערולנעול
 שם הרמב"ן גם וכן בשבת, מלאכה לעשות לו נתירביתו

 צבי שיש דכשיודע וכתב הרשב"א דברי לסתור כתבבסוגיא
 אפילו הבית לשמירת שכוונתו אעפ-י שינעול קורםבבית
 פסיק רהוי הבית לנעול ראסור דצבי לצידת כלל יתכווןלא

 הדשב"א דבדי בדסבד כתב שם הגבודים ובשלטירישיה,
 היינו אסור רישיה פסיק רקיי"ל ראע"ג למדיןשנמצינו
 מתכוון אינו רישיה הפסיק שעביד מעשה שבאוחודוקא
 רישא הפסיק באותו אם אבל עמו, היתר רבר עושהואינו

 ההיתר, לרבר גם וכוונתו עמו היתר דבר גם עושהשעושה
 והשלטי מותר, לו גם ומכוון רישא דפסיק עביר אפילואו

 בזה. שכתב מה יעו"ש גרולה, קולא רזה שם סייםגבורים
 דס"ל הרשב-א רברי בהסבר 1"1 בסי' בספרי כתבתיואני

 שהמעשה היכא רק אסור אינו רישא רפסיקלהרשב"א
 איסור מלאכת בלי שזי~שה אפשר אי עת"ה עושהשהוא

 שנמצא ביתו דלת בנועל אולם בשבת, לעשות תורהשאסרה
 זו אין כי כלל אסור אינו ההנעלה מעשד הדי צביבו

 מלאכה שם יש בבית צבי שנמצא ירי על רק כללמלאכה

 הדלת לנעול בנתכוון ולכן צירה מלאכת היינו הנעילהעל
 לן איכפת לא זה ירי על הצבי לצירת גם שמתכווןאעפ"י
 הצירה וכוונת מלאכה, שם עליה אין ההנעלה רמעשהכיון
 עצם על הוא ההנעלה שמעשה מפני כלל מעשה בלאהוי

 ולכן הצבי, צירת על ולא היתר מעשה וזה הדלת שלהנעילה
 אפילו ולכן איסור, מעשה שום בל' הצירה מלאכתהוי

 לצורך הוי ההנעלה מעשה רעיקר כיון הצבי לצודבמתכוון
 יתורץ ובזה כלל, רישא פסיק זה מיקרי לא לכןהבית

 הרשב"א. על הר"ןקושיית

 אפילו רידן בנירון הרשב"א רלשיטת מזה לנוויוצא
 המים ושופך בסוכה לישב כדי הגג שפותחבשעה

 כיון כלל רישא פסיק זה אין הכי אפילו הורעים עלישר
 כלל איסור זה אין כי היתר מעשה הוא הגג פתיחתשעצם
 ואפשר אחר, בגוף נעשה זה בהזרעים הפעולה שנעשהומה
 להשקות גם מתכוון גם הוא אפילו דלהרשב"א לומריש

 מעשה הוא שעשה רהמעשה כיון מפסיד אינו זה גםהזרעים
 שאנן כיון כלל מעשה בלא היא האחרת והכוונההיתר,
 הוי הזרעים השקאת ועצם ההיתר פעולת על המעשהשדינן
 בגוף מלאכה דבעושה ס"ל דהרשב"א איסור מעשהבלי
 בסיבתה, אחרת מלאכה נעשית זו מלאכה ירי ועלאחד
 כלל למלאכה נחשב זה אין האחרת להמלאכה הכוונהולולא
 ידי על רק הצירה לתכלית הכוונה לולא הצבי, בצידתכמו

 וסובר למלאכה, ההנעלה מעשה נחשבה הצבי לצירתהכוונה
 ההיתר מעשה להפסיד בכחה אין גדידא דהכוונההרשב"א

 שום בה ראין הגג פתיחת גבי נמי כן כמו הרלת נעילתשל
 נעשה זה הזרעים השקאת זה ידי על שנעשה ומהאיסור,
 יכולה זו כוונה אין לוה ג"כ במתכוון אפילו לכן אחר,בגוף
 היתר. מעשה שהוא הגג של הפתיחהלאסור

 היינו הרשב"א על החולקים ראפילו לומר נראה זה פיו,צל
 הגג, לפתוח רמותר רידן בנירון יורו והרמב"ןהר"ן

 אפילו שהתיר מה על רק הרשב-א על פליגי לא כאןדער
 להשקאת כלל כוונתו אין כאן אבל הצבי צירתבכוונת
 לכפול ואין בוה הארכתי ובמק"א לכ"ע. מותר לכןהזרעים
הדברים.

 בריש יוסף לר' ובין לרבה דבין דירן בנידון נראהולכן
 ולא חורש משום לא כאן למיחוש ליכא קטןמועד

 דק"ג שבת בתוס' המובא דערוך לשיטת וגם זודע,משום
 ואפילו לכתחילה מותר ליה ניחא רלא רישא רפסיקרס"ל

 אפילו מ"מ והמררכי והרא"ש התוס' ה"ה עליולהחולקין
 ומר"ן ליכא, חיובא אבל אסור מדרבנן רק הואלדידהו
 בדבר דיתר נוהגים דהעולם כתב י"ח סעי' ש"כ סי'בש"ע
 ניחא דלא רישא רפסיק שכתב שם בסוגיא המאיריולרעת
 לכתחילה, אפילו מותר רבר לאותו צריך שאינו רהיינוליד

 כ' הלכה שבת מהל' ח' בפרק הרמב"ם שפסק לפי"מובפרט

 רמשקה שפירש"י מה ולפי וורע, משום דחייב יוסףכר'
 וא"כ העשבים, בעיקרי מים שזורק היינו לורעיםמים

 ליכא ג"כ הזרעים עיקדי על ולא דזדעים על המיםבשופך
 ובפרט העיקרים על להדיא שופך דאינו כיון זורע משוםבזה

 על הולכים המים אם א"כ חורש משום רחייב רבהלשיטת



 משום לחייבו ליכא ג"כ להדיא הקרקע על ולאהזרעים
 לכן בזה. לי נראה כן בעלמא, גרמא כעין דהויאחורש
 שביארנו. כמו לפיע"ד נראהלדינא

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצתקהק'

 סדסימן
 שופר תקיעת במצות לקטן חינוךבענין

 להנ"ל.עור

 תקיעת שמע שכבר לאכיו שאמר בקטן שאלתוובדבר
 מלתקוע מחיובו חינוך בתורת פטור כבר אםשופר

 נאמן הקטן אין ממילא לחנכו היוב הזקת עליו שיש כיוןלו
 קכ"ז סי' ביו"ד בש"ע כדאיתא האב של חיוב הזקתנגד
 נאמן. הקטן אין הזקהרנגד

תשובה:
 מה לפי ומ"מ מדרבנן שהוא אעפ"י לקטן נחינוךהנה

 ביום לקטן ליחן ראין תרנ"ו בסי' יוסף בכרכישכחב
 דחייב הוא מדרבנן רקטן אעפ"י השאול לולב חג שלראשון
 וכל התורה מן הוי לגדולים ראשון דביום כיון מ"מלחנכו,
 שאול ולא לכם ובעינן חיקון דאורייתא כעין רבנןדתיקון
 הג~ול לולב בפרק הרא"ש מדברי ראיה והביאיעו"ש.

 חג של ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא אדם דאיןאמחניחין
 כעין הוי שופר חקיעת גבי גם ולפי"ז חברו, שלבלולבו

 שהגיע דבקטן דל"ג השנה בראש רש"י ולשיטחדאורייחא,
 בחוקע דוקא לחינוך הגיע ובלא עמו מחעסקיןלחינוך
 החם. במחניחן בהדיא כמבואר כשבח אפילו ומייריבעצמו
 אוכל קטן קיי"ל הא מעכבין דאמאי הר"ן שהקשהומה

 דבמילחא ותירץ להפרישו, מצווין כי"ד איןנכילוח
 להעיר קמ ולפיע"ד מעכבים, לרבים שנשמע כיוןדמפרסמא
 שהקשו אבוח לביח שה בר"ה דפ"ח פסחים החוס'מדברי
 אין נבילות אוכל דקטן נהי למנויו שלא פסח מאכילהאיך
 ותירצו אסור. בידים לו לספות אבל להפרישו מצוויםבי"ד
 הטעם המפרשים וכתבו שרי. מצוה חינוך דאיכאדהיכא
 מצוה ובמקום למיסרך דאחי משום הוא האיסור דכלכיון
 בזה שהסביר ס"ב סי' בפסקיו כתה"ד עיין לחוש. שייךלא

 בוה הארכתי ובחידושי מימשך. לא עסיק קא דבמצוהדכיץ
 להחעסק האכ יכול אופן דבכל ומבואר נראה עכ"פואכ"מ.
 חשש הוי לא חינוך דבדרך לברך יכול והקטן ולחקועעמו
 לכל צריך אין אבל ג"כ חשא לא משום וליכא לבטלהברכה
 בידו שהוא דהיכא דמסיק ל"א כס"ק שם בש"ך ועיין~ה.
 לאסור או להחיר מחזקחו הדבר להוציא אפילו נאמן קטןגם
 דקטן רסוכה מהא וראייחו הריב"ש. בחשובת משמעוכך

 בטהרוח וזה טהרוח ידו על אוכלים ידיו אח לשמורהיודע
 דבר להוציא נאמן הקטן אין בידו שאינו במה אבלשבה-ו,
 שכחב הגר"א בביאור ועיי"ש לאיסור. או להיחרמחזקחו
 אפילו נאמן קטן ספק ואין לחקן בידו דהוידהיכא

 דאיכא היכא אפילו ובררכנן טורח שאין היכאבדאורייחא

 חזקח דמי לא הכי ובלאו יעו"ש. נאמן בידו שהוא כלטורח
 גורם הזמן ואין כמובן. חינוך של חיוב לחזקחאיסור
 יאריך. שנוחיו וד'להאריך

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 סהסימן
 דבר על מזונות מיני בורא שבירך מיבדין

 שהכלשברכתו
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 רב שליט"א גרינבלאט אפרים מוה"רהרה"ג
 יע"א, טענ. מעמפיס בעירוד"מ

 שהכל ברכח שכרכתו דבר על שבירך במי שאלחובדבר
 כדיעבד יצא אם מוונוח מיני בורא בדברונהיה

 שהכל. ברכח ולברך לחזור צריךואינו

 :תשובה

 תנינן מכרכין כיצד פרק בריש דהנה בזה לי הנראהא(
 האילן פירוח על הפירוח על מברכיןכיצד

 בורא אומר היין שעל היין מן חוץ העץ פרי בוראאומר
 מן חוץ האדמה פרי בורא אומר הארץ פירוח ועל הגפןפרי
 ועל הארץ מן לחם המוציא אומר הוא הפח שעלהפח

 בורא אומר יהודה רבי הארמה, פרי בורא אומרהירקוח
 פירות על בירך איחא שניה במשנה ולהלן דשאים,מיני
 פרי בורא הארץ פירוח ועל יצא האדמה פרי כוראהאילן
 וכגמרא יצא, נהיה שהכל אמר אם כולם ועל יצא לאהעץ
 אמר אם כולם דעל בפירוש דאמוראי פלוגחא איכאלהלן
 יוחנן ורבי היין ומן הפח מן חוץ אמר הונא דרב יצא,שהכל
 כן דייק הונא דרב צ"ל פלוגחתן וטעם ויין פח אפילואמר
 פירוח על בירך דקחני מחניחן דהך כיון המשנה,מלשון
 דמחניחן דישא על קאי ע"כ יצא הארמה פרי בוראהאילן
 אומר האילן פירוח דעל מברכין דכיצד פירקיןדחחילח
 האדמה פרי כורא בירך דאם קאמר זה על העץ פריבורא
 ויין הפח על כירך דאם לרבוחא קתני ומדלא בדיעבד,יצא
 בשאר דכש"כ מזה ידעינן והוי דיצא האדמה פריבורא
 ויין דפת כיון האדמה פרי בורא כברכת שיוצא האילןפירוח
 חחנים ובברכח והבדלה בקידוש לעצמן ברכהגורמין

 בורא בכרכת בדיעבר יוצא הכי ואפילו במתניתןכדפירש"י
 גם ויין דבפח דאמח דאליבא מ~ה שם מוכח האדמה,פרי

 וכש"כ הונא, לרב יצא לא האדמה פרי בוראבברכת
 צריך בשהכל גם ריצא יוחנן רכי וסכרת יצא, דלאבשדכל
 כולם" "על דקאמר כן לו יצא המשנה לשון דמדיוקלומר
 דקתני רמתניחן רישא על גם דקאי ע"כ יצא שהכל אמראם
 שני דעל כולם על לשון יוצדק לא הכי רבלאו ויין פחדיני

 על לשון לומר יתכן לא דמחניחין בסיפא שנשנורברים
 וכן ויין, דפח דמתניתן רישא על גם רקאי ע"כ לכןכולם
 יוצרק דלא החורה יסודי מהל' ו' פרק בסוף הכ"מ מרןכחב
 פרה מסכח בסוף בחוסיו"ט ועיין בלבד. שנים על כללומר
 השחר עמוד משעלה שעשו וכולן המשנה על ג"כשכחב
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 אלא כאן דאין כיון עשאן ואם למתני ליה הוי דטפיכשר
 החנא אבל וכולן למחני שייך ולא והואה טבילהשתים
 ועיין יעו"ש. רמגילה רפ"ר דמתניתין בלישנא סריךמסרך
 דייקו דלא מקומות מכמה והביא בוה שהאריך כ' אוחבי"מ
 רלרב מזה לנו ויוצא פלוגתתן. בטעם לומר יש כן בוה,רבנן
 האדמה. פרי בורא בברכת בדיעבר יוצא אינו ויין בפתהונא

 בריעבר אם הכא יוחנן ורבי הונא דרב פלוגתא ובהךב(
 נסדק לעיל דנה שהכל, כנדכת ויין נפתיצא

 פשיטא החם דאיתא יוחנן כרבי דגמרא סחמא די"בקמא
 הוא רשכרא וקסבר בידיה רחמרא כסא נקיט דקאהיכא
 נמי דאי יצא בדחמרא וסיים דשכרא ארעחא ומברךופתח
 כרבי הגמרא רסתימת הרי יצא, בדברו נהיה שהכלאמר
 רש"י לשיטת הוא וה כל אכן ביין, גם בשהכל ריצאיוחנן
 שהגיע וכיון שהכל מנת על היה הברכה רתחילתרפירש
 לן פשיטא הגפן פרי ואמר יין שהוא נזכר העולםלמלך
 ואמר פתיחתה כדעח הברכה כל סיים אפילו דהאריצא
 ביין דגם דשיטתו מבואר מזה וכו' דתנן דיין על יצאשהכל
 כגמדא דגדסתו האלפס לגירסת אולם כשהכל. כדיעכדיוצא

 דשיכרא וקסבר בידיה רחמרא כסא דנקיט היכאפשיטא
 סיים דאפילו יצא ברחמרא וסיים בדשיכרא ובירך פתחהוא

 ואמר יין שהוא ונזכר שהכל שאמר וכוונתו יצא,ברשיכרא
 שהכל וכו' אתה ברוך אמירחו היתה וכך הגפן פרי בוראגם
 רק סיים ראפילו יצא בזה הגפן פרי בורא בדברונהיה

 כרבי נמי ווה יצא, נמי הגפן פרי בורא אמר ולאבשהכל
 אלא הגפן פרי בורא וגם שהכל דאמר היכא רק דלאיוחנן
 ברא"ש ועיין יצא. נמי הגפן פרי בורא כלל אמר לאאפילו
 מזה. הרשב"א ובחירושי י"ר סי' קמא פרקבברכות

 כמה ואמר פת ראה כחנאי נמי איתא בגמרא דלהלןג(
 תאנה ראד שבראה המקום ברוך זו פתנאה

 ר' דברי יצא שבראה דמקום ברוך זו תאנה נאה כמהואמר

 חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל אומר יוסי ר'מאיר
 יוסי כר' דאמר הונא רב נימא חובתו, ידי יצא לאככרכות
 דאמרי אנא הונא רב לך אמר מאיר כרבי ראמר יוחנןורבי
 אלא התם מאיר רבי קאמר לא כאן עד מאיר כרביאפילו
 מדכר קא רלא היכא אבל דפת שמיה מרכר דקאהיכא
 אנא לך אמר יוחנן ורבי מורה, מאיר רבי אפילו דפתשמיה
 אלא התם יוסי ר' קאמר לא כאן עד יוסי כר' אפילודאמרי
 נהיה שהכל אמר אבל רבנן תקינו רלא ברכה דקאמרמשום
 נימא בר"ה ובתום' מודה, יוסי ר' אפילו רבנן רתקינוברברו
 מודה הונא רב הא יוסי כר' הונא רב סובר מצי היכיהקשו
 לר' ואילו יצא שדכל אמר דאם ויין מפת חוץ דבריםבשאר
 למימר רמצי ומחרצי וכו' ממטבע המשנה רכל יצא לאיוסי

 ברכה שאינה המקום בברוך רק יצא לא יוסי לר'ראפילו
 תירוצם דלפי המהרש"א והקשה מודה. בשהכל אבלכלל
 ר' דגם טעמא מהאי נמי למימר מצינן רא"כ קשהאכתי

 יצא דלא ס"ל המקום בברוך דרק יוסי כר' שפיר סבריוחנן
 ויין, בפת אפילו דיצא מודד בשהכל אבל ברכהשאינה

 מסחמא ויין פת גבי דשהכל בפשיטות מתרץ)והמהרש"ל
 כזה. מש"כ כפנ"י ועיין המקום(, ככרוך להוחשכינן
 למימר ליכא יוחנן דלר' קושייחו לחרץ נראהולפיע"ד

 חשיבותיידו שמחמת מזה חוץ ויין פת דהנה יוסי כר'דסובר
 חתנים ובברכת והבדלה בקידוש לעצמו הרבה ברכותשגורם

 יש זיין, ומיזן סעיד דמסער למעליותא ראשתני משוםאו
 הצל"ח שכתב כמו שהכל בברכת יצא שלא טעם עודלומר
 משום בשהכל יוצא אינו ויין דבפת הונא לרבהטעס

 שיש מהמוציא ירר רבפח מרריגות שתי ירד כברשבשהכל
 ירד כבר לשהכל ביין נמי וכן האדמה פרי בורא גםאחריו
 לבורא העץ פרי ומבורא העץ פרי לבורא הגפן פרי בוראמן
 ס"ל לכן מדריגות, הרכה כאן ויש לשהכל ושוכ הארמהפרי
 יוצא לדידיה גם האילן רבפירוח ואע"ג יצא דלא הונאלרב

 בורא ברכת מן מררגוח שתי כן גם שירד אעפ"יבשהכל
 יש אכן לשהכל. ומשם הארמה פרי בורא לברכת העץפרי
 ראיתא יהודה רבי רמחניתין בגמרא רמוקמינן מה לפילומר
 רב אמר היא, ארעא אילן דעיקר תנא מאן לעילבגמרא
 ונקצץ המעין יבש דתנן הוא יהודה רבי יצחק ברנחמן
 מבי"האילן

 וקורא, מביא אומר יהודה ר' קורא, ואינו
 פרי דמבורא לומר יש ממילא עיקר היא שהארץופירש"י

 דפרי כלל מדריגה ירירת ליכא האדמה פרי לבוראהעץ
 שפיר לכן ארעא, אילן דעיקר כיון לאילן ג"כ שייךהאדמה
 כר' ס"ל לא ע"כ יוחנן רבי אבל יוסי כר' הונא לרבס"ל
 דיצא פירוח שאר כמו הן ויין פת גם רלדידיה כיוןיוסי

 לא לכן המרריגות בירידת ליה איכפח ולא שהכלבברכת
 יוסי דר' אע"ג יוסי, כר' דס"ל דונא ורב יוסי כר'אחיא
 יצא הארמה פרי בבורא הונא ולרב יצא דלא בתאנדס"ל

 כתנא ס"ל יוסי רר' הצל"ח שכתב כמו לומר ישבתאנה
 אילן ועיקר קורא ואינו דמביא רביכורים דמתניתיןקמא
 ומתורץ מרריגות. שתי ירידה דוי שהכל ולכן ארעא,לאו
 כנ"ל. המהרש"א קושייתשפיר

 לשתי אחת מרריגה ירידת בין לחלק הרברים כנים דאםר(
 לחלק יש נשהכל דדוקא מוד לנו יוצאמדריגות

 בורא היין ועל האדמד פרי בורא פת על מברך אם אבלכן
 דיצא, לומר יש שפיך אחח מדריגה רק דנחית העץפרי

 כיון יצא רלא אפשר לרייק יש משנתינו רמלשוןאעפ"י
 לא מרוע יצא הארמה פרי בורא העץ על בירך דאםדתנא
 ג"כ, דיצא יין על והעץ פת על האדמה בירך דאם נמיתני
 כתב הל"ו ברכות מהל' בפ"ר הכ"מ ומרן יצא. דלאש"מ

 יצא הארמה פרי בורא הפת על בירך דאם לומרדאפשר
 העץ פרי בורא בירך ראפילו ואפשר הוא האדמה פרידדא
 דיד, חיטה הראשון אדם ממנו שאכל עץ וכמ"ר יצא.נמי
 תבשיל ברכח פוטר מזונות מיני בורא רברכת לומר ישוכן

 פרי בורא האדמה פרי על בירך אם דגם שכתב ומהופירות.
 פריך בגמרא רהרי גדול עיון צריך יצאהעץ

 לר' אלא נצרכה לא יצחק בר נחמן רב ומתרץפשיטא,

 הרי ידודה כר' דלא קמ"ל הוא אילן מין חיטה דאמריהודה
 אם ולהלכה בדע"ת, מזה ועיין כדבריו. רלא בהדיאמוכח
 להוכיח לעיל כתבנו פת על האדמה פרי בוראבירך

 יוצא דאפשר כתב הכ"מ מר"ן אבל יצא. דלאממתניתין
 ועיין אפשר, בדרך דכתב ליה ברירא דלא כנראה אבלבזה.
 בסי' הט"ז מדברי שהוכיח סק"ח מ"ו ר"ח סי' בפרמ"גמזד
 דלא יצא, יין על כדיעכד העץ פרי כורא דברכת שכתכר"ר

 דלא הלוי הר"י בשם שהביא סקכ"ב ר"ח בסי'כהמג"א
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 הוא כן יצא, ג"כ האדמה פרי בורא בפת גם זה ולפייצא,

 מזה. בשע"ת עוד ועיין שם, הפרמ"גמסקנת

 מחלוקת הביא ר"ז בסי' ברכה נשיורי והברכ"יה(
 הרמ"ע הגאון בשם כתב רקורם זהבענין

 פרי בורא רברכת מברכין כיצר בפרק זוטא אלפסיבס'
 שכתב מה )נ.ב. דשדכל רומיא ויין פת פוטרתהארמה
 ביארנו כבר כאשר צע"ג יין פוטרת דארמה פרירבורא
 פרי בורא וכן יין(. כתכ גררה אגכ או דט"ס ואפשרלעיל
 הפרדס ספר בשם הביא כך ואחר יעו"ש. היין פוטרתהעץ
 דכל הכלל בזה פסק אליאשבילי יו"ט ררבינו שכתבכת"י
 יצא מ"מ כללית ברכה ובירך חז"ל שתקנו פרטיתברכה
 יצא, לא כללית שברכתו מין על פרטית ברכה בירךואם
 האילן פירות על או העץ פרי בורא היין על בירךכיצר
 פרי בורא הפת על בירך ואם וכו', יצא הארמה פריבורא

 כלל פרי תו נקרא אינו פת שנעשה דכיון יצא, לאדאדמה
 היין על שתקנו מצינו דהרי לפע"ד )צ"ע מזון או לחםאלא
 כלל(, פרי הוי לא תו יין שנעשה אעפ"י הגפן פריבורא

 פסיקא אשר והרבינו ודריטב"א דהרא"ה הביאובמסקנתו
 ובשו"ת יצא, לא האדמה פרי בורא הפת על בירך ראםלהו

 פרי בורא בירך אם רבין פסק קמ"ט סי' ח"ב קטנותהלכות
 רכיון יצא לא הפת על הארמה פרי כורא או היין עלדעץ

 אתה אי החשיבות מפני מיוחדת ברכה להם תקנושחז"ל
 פירות. שאר לכללות להחזירםיכול

 לא בר"ה רי"ב בברכות התוס' כן כתבו דבאמתו(
 בבירור יורע דיה ראם הר"ת בשםלאתויי

 .הגפן פרי בורא תחת העץ פרי נורא שאמר נדינודושטעד
 על בירך ראם מזה דמשמע בו לחזור יכול דיבור כדירבתוך
 הלוי הר"י כשיטת וזהו יצא, רלא העץ פרי בוראהיין

 רעק"א והגאון דנ"ל. סקכ"ב ר"ח בסי' במג"אהמובא

 סי' חאו"ח ורדים גינת מתשובת שם הביא הש"סבגליון
 רהא עליו פרי שם ריין מפני דיצא לדינא שהעלהכ"ט

 יעו"ש. הגפן פרי בוראמברכין

 בית בשמחת סוכות של שני בליל תשל"ז דבשנתז(
 לחוג בסוכה אצלנו אנשים התאספוהשואבה

 המחוייב מאכל לאכול אחר ונתכבר השואבה בית שמחתאת
 כרי בברכתו המסובים כל להוציא בסוכה לישבבברכת
 היין על בקביעות בסוכה לישב ברכת מספק א"עלהוציא
 של בסוכה לישב בברכת יוצאים המסובים כל לכןופירות
 פרי נידו ולקח פירות מיני כל השלחן על והיההמברך,
 הארמה פרי בורא בטעות ובירך העץ פרי בוראשברכתה
 השאלה ונשאלה בברכתו, המסובים כל את להוציאונתכוון

 לומר יש המסובים אבל בברכתו בדיעבד יצא המברךכי
 שנצטווה ממה שינה שהשליח כיון בברכתו יצאושלא

 וגם לעצמן, לברך הם צריכים לכן שליחותו, בטלהממילא
 בעצמו הוא אם האדמה פרי בורא בטעות המברך זהאם
 על שהיו הארמה פרי גם לאכול זו ברכה סמך עליכול

 כוונתו דהי' כיון לומר סברא ריש הברכה, בשעתהשלחן
 בטעות רק העץ פרי על האדמה פרי בורא שבררבשעה
 פרי זו ככרכה נפטרו לא לכן הארמד פרי נוראאמר

 יצאו רבריעבר ואמרתי זה. על כוונתו היה שלא כיוןהאדמה

 מבואר רבהריא כיון העץ פרי על בברכתו ג"כ המסוביםכל
 שום בלי יצא האדמה פרי בורא עץ פרי על בירךבמתניתין

 שדרתיך לתקוני לומר טענה שום דמסובים על איןחולק
 סי' או"ח הפרמ"ג מרברי להעיר יש רלכאורה ואעפ"יוכו'.
 ברכה בירך אחר באם שם שחקר הסי' בריש במ"זרי"ר

 מי על בירך כגון בספק ונפלו חובתן ירי רביםלהוציא
 שהכל לברך אם בזה ספק ויש העץ פרי בוראפירות

 בר"ס נתמעך שלא אורז על או י"א סעי' ר"ב בסי'כמבואר
 הרין מדו מספק, שנית לברך רשאי אינו וראי והמכרךס"ז
 הרשו כי ררשאים לומר יש ולכאורה רשאים. השומעיםאם
 אבל יעו"ש. בספק ולא כראוי לברך שליח להיותאותו

 עצם ועל ברכד ספק הוי רהתם לני"ר רמי לאלפיע"ר
 בורא בברכת פירות במי יצא אם הספק המברך שלהברכה

 ורק והרא"ש הרשב"א בין שנויה רבמחלוקת העץפרי
 בברכת יוצא לכ"ע הרי בני"ר אבל בברכתו, יצאבריעבר
 טענד שום אין ממילא העץ . על הארמה פריבורא

 בדע"ת ועיין בברכתו. כולם ויצאו המברך עלמהמסובים
 אישות מהל' ז' פרק המשל"מ מרברי שהביא רי"רבסי'
 של זו בכעין שנסתפק בקירושין שליחות בעניןהל"כ

 לך לחבירו שאמר באחר יעו"ש הפרמ"ג שלהאסתפקתא
 ספק או דרבנן קרושין וקרשה והלך פלונית אשה ליוקדש
 ספק או מררכנן מקודשת דהויא אמרינן מי מהוקדושין

 רק שליח שויתיך לא אני ליה אמר מצי רילמא אומקודשת,
 שינוי והוי בעינא לא ספק אבל התורה מן גמוריםלקרושין
 וגם בזה, שהאריך שם יעויין כלל. מקודשת ואינהבשליחות

 לקרש רוקא קפיר רהבעל מסתברא דהתם לני"ר רמי לאזה
 הו"א ידיה לא אחר יקדשה ראם גמורים בקירושיןאשה
 ולא איש באשת תופסין קירושין ראין קירושיו עלכלל
 הן דבריעבר בגוונא אבל משני, גט רצריכד קידושיןבספק

 בריעבר יצא בני"ד והרי כלל, נסתפק לא גמוריםקירושין
 כודאי כרכתו, ע"י וקלקול השש להם יהיה ולא זונברכה
 באחר חקר תרנ"ו בסי' והפרמ"ג בברכתו. יצאוכולם
 שהוא אתרוג קנה והשליח כשר אתרוג לקנות שליחששלח
 וכרומה, דרבוותא פלוגתא ספק משום שני טוב ביוםכשר
 המשלח מרעת שינוי רהוה לגמרי השליחות בטל דבזהוכתב
 יעו"ש. לכתחילה להקל דרבנן ספק עושין איןכי

 הפרי לאכול א"א זו ברכה סמך רעל נראה ולפע"דח(
 הברכה רבשעת כיון השלחן על שהיוהארמה

 על לברך כך ואחר העץ פרי את לפטור רק כוונתוהיתה
 פרי את פוטרת אינה העץ פרי דברכת כיון הארמהפרי

 זה ידי על הארמה פרי ואמר בריבורו שטעה ומההארמה,
 בזה. ירויח לא שטעה בזה כי הארמה, פרי נפטרולא

 העץ פרי על בברכתו יצאו כן רהמסובים למעשהואמרתי
 שנית, לכרך צריך האדמה פרי ועל נטעות דהיתהאעפ"י
 ולא העץ פרי כל נפטרו האדמה פרי בורא דבברכתונמצא
 השלחן. על שהיה הארמהפרי

 שבירך נמי שאלתו בנידון עלה ראתאן למאי נחזורט(
 דיצא שהכל שברכתו דבר על מזונות מיניבורא

 נ"ח כלל בחיי"א פסק וכן ומלח מים על לא רקבריעבר
 מן הנודר גבי ר"נ עירובין מש"ס שהקשה בנ"אעיי"ש
 מזון מקרי מילי כל הא התם ופריך ומלח במים מותרהמזון
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 בורא מברכין אין דאמרי ווטמואל דרב תיובתא תיהוינימא
 הזן, כל באומר ומשני המינים, חמשת על אלא מוונותמיני

 מבואר המינים, חמשת אלא מזון מקרי לא רוראיופירש"י
 ברכות על מנררים פריך הגמרא והרי מזון מקרי לאולכ"ע
 כהבתי ברכות על ובחירושי יעו"ש. נינהו הדדי רכיש"מ
 לזה מספיק הזמן ואין להאריך ואכ"מ באריכות בזהלתרץ

 פרי על בירך .ראם לפשיטות כתב גכירתא בהלכתאובתפא"י
 לא אבל יצא לא מזונות מיני בורא האדמה פרי ועלהעץ
 טעמו ומסתברא צ"ע לכן לזה, ומקור טעם שוםכחב

 מרן פסק דכן ובפרט לפיע"ד נראה כן הנ"ל,דהחיי"א
 לעיל. המובא דברכות בפ"דהכ"מ

 סוסימן
 כפ"ד עולה הבן פדיון דסעודת המקורבדבר

תעניתים
 בסעודת שאוכל רמי המקור הוא היכן שאלתו ובדברי(

 הנה תעניתים, פ"ד התענה כאילו הבןפדיון
 האריז"ל בשם ראיתי רק כלל זה דבר ליתאבמדרשים
 ימי של תעניתים פ"ד היינו שובבים שתעניתשכתב

 ימים פ"ד שאין ואעפ"י הידוע לחטא תיקק הואהשובבים
 הוא הזה ומספר הפסקות ע"י אפשר מ"מ שבועותבששה
 פ"ד בבן אוני וראשית כוחי דאמר ע"ה אבינו יעקבכנגד
 בספ"י, דבריו מובא לפי, דבש בספרו האזולאי כתב כןשנה,
 ר"ת ו' חסר פדת לעמו שלח פדת הבן לפדיק הרמזוכתב
 כפ"ד עולה הבן פדיון שסעודח היינו ח'עניוח פ"רפד"ח
 ומה הברית. לחיקון דנחשב בריתו לעולם צוהתעניוח
 בזמן שלא בביתו הסעודה מן שאוכל מי באם כח"רששאל
 לו שאין זה בדבר כן לומר קשה בכלל, זה גם אםהפדיון
 עצמה דהאכילה לומר מקום בשום ראיתי ולא יסוד,שום

 במקום עולה גופא רהסעודה אלא חעניות, כפ"דנחשבח
 בענין ט"ז סי' שני חלק בי"א בספרי תעניות.ועייןפ"ד

 לאכול צריכים אם וכדומה מסכת סיום של מצוהסעורת
 יעו"ש. בביחו אפילו או אתר עלדוקא

 בעבודתו פתאום שנפטר ע"ה חותנו של פטירתוובדבר
 המות שיבולע ויה"ר תנחומים ימצא וי"ש תורהבהרבצת
 הנ"ל. אכי"ר עפר שוכני וירננו ויקיצולנצח

 חופ"ק ליעבעס אייויק יצחקהק'

 סדסימן
 בו שיש לחולה חנוכה שבת בליל נרבמדליק

 עליו לברך יכול אםסכנה
 תש"מ טבת לחודש י' יוםב"ה,

 מרבנן להצורבא והמשכה ברבייה וברכהשלום
 יעקב מו"ה טהורה וביר"א בתורההמופלג

 בברוקלין. שליט"אריבא
 בערב חנוכה נר הרליק ולא ששכח במי שאלתובדבר

 בו שיש חולה לו אירע בלילה ושוב קודששבח
 להרליק ברכח עליו לברך המוליק יכול אם לנר הצריךסכנה
 הישועוח מדברי והביא המצוה, חובח בזה ולצאת חנוכהנר

 לרפואה לשתות הצריך בחולה שחקר רע"ב סי' או"חיעקב

 ריין כיון היום קידוש עליו לקדש בשבח מותר האם נסךיין
 לו. יחשב להיחרזה

 :תשובה
 ניתן ולא לדנא כאוכלא להדדי רמי לא זה רבר הנהא(

 איסור יין על היום קידוש גבי רהתם להאמר,כלל
 ובשעה דברים שני הן היין ושתיית הקידוש עצםהרי

 סתירה זה אין הקידוש נוסח וכל השבת מקרששמברך
 מכל להקידוש גורם שהיין אעפ"י היין של האיסורלעצם
 הקידוש, לעצם מחנגר ואינו צדדי ענין הוא האיסורמקום
 קרשו ושבח בנו ורצה במצוחיו קדשנו אשר אומרואם

 אבל היין, לאיסור נוגע זה אין וכו' הנחילנו וברצוןבאהבה
 נר להוליק וציונו יאמר איך החולה לצורך נר מדליקאם

 של אפילו בשבת נר שום להדליק שלא שנצטוה כיוןחנוכה
 לא כי להברכה סחירה הוא המעשה עצם כן ואםמצוד
 החשמונאים בימי החקנה בתחילת והרי כלל בזהנצטווה
 נרות שיהיו רק שבת על היה לא חנוכה נרוחלהדליק
 שלערב ובודאי שבת בערב תהיה וההרליקה בשבחרולקות
 מוקדם ההדלקה זמן התקנה מחחילת חכמים נתנושבח

 להקדים אין דבחול הרמב"ם לשיטח ואפילו החול,מבימות
 זמן הוא שבת בערב מקום מכל הקדים אם כלל יצאולא
 שבת בערב אבל ממש ללילה סמוך הוא החול דבימותאחר
 שגבו שם בסוגיא הר"ן ודברי לדקדים, חכמים תקנומעיקר
 הזמן קודם להדליק בחול רמותר להוכיח שכחבממני

 גדול, היום בעוד לכתחילה רמדליק שבח בערבמדחזינן
 ובשמנה ימים שמנה נרוח להוליק התקנה בחחילחדהרי
 לשבת מיוחד זמן לחקן והוכרחו שבת בלא אפשר איימים

 ולפיע"ד החול, בימוח לא אבל השבת כניסת קורםשידלקו
 בזה.צע"ג

 רהרי מילי פטומי רק כלום אינם בזה דבריו כל דלכןב(
 כאשר היחר שום אין איסור יין על בקידושגם

 הישועות בשם מביא שכת"ר ומה האחרונים, גדולי כלהעלו
 סתם המילים ליתא התם באמת יינם בסתם בחקירתויעקב
 והרי התורה, מן האסור יין אפילו רבוחא יותר רקיינם

 קידושין בחוס' המובא דהירושלמי מהאי שמביאהראיה
 והרי חרש של תעשה הלא דמצה עשה דירחה דהקשהדל"ח
 גם הרי שכבשו, שבע משום חרש להם הותר הרי הכיבלאו
 לקירוש, למישריה אדעחיה סלקא הוי התורה מן שאסורבזה
 לאכול רשאים שהיו פי על דאף העלה שם למסקנתואבל
 יצטרכו ראם הרמב"ם שכחב מטעמא היינו ההואבעת
 אבל סכנה לידי לבוא יכולים היתר לאכילח פעם בכללחזור
 ער"ב בסי' היטב בבאר ועיין יצאו. לא מצוה ידי מקוםמכל

 בקידחם להקל שרצה עשק באר תשובת בשם שהביאבסק"ס
 לנגרו יצא א' בחלק מ"ה בסי' יעב"ץ והגאון יינם,בסתם
 הנרפס בדע"ת מהרש"ם והגאון כחרב. בוטיםבדברים
 בעבירה הבאה מצוה רהוי שכתב מהרי"א בשם מביאמחדש
 הבאה מצוה אמרינן ררבנן בעבירה דגם ובאמתיעו"ש.
 דרבנן איסור דכל פי על דאף אחר במקום וביארחיבעבירה.

 על איסור שם ואין גברא איסור רק חפצא איסור הוילא
 כעח נפניתי ולא בעבירה הבאה מצוה הוי מקום מכלהחפץ
 ~ם איסור יין על קידש שכבר בדיעבד ורק בזה.להאריך
 הרמב"ן שכתב מה לפי לומר יש קידוש חובת ירייצא

 שם הרשב"א שכתב מה על שהקשה רק"ג ליבמותבחירושיו
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 ואם תחלוץ לא זדה עבודה של דבסנדל התם דאיתא האעל

 מפרשים דיש הרשנ-א וכתב כשרה, חליצתה בדיעבדחלצד
 לעלמא דניתרת שנהנית מפני תחלוץ לא לכתחילהדלהכי
 דעבדא דנהי כשרה חליצתה בדיעבד אבל החליצה ידיעל

 מה לפי הרמב"ן והקשה בהכי, מיפסלה לא חליצהאיסורא
 וה אחד רבא אמר הדר דכ"ח השנה ראש בש"סדאיתא
 דאי מוה משמע ניתנו להנות לאו מצות יצא זהואחד
 הרי 'צא לא דאם כיון וטעמא יצא לא נתנו להנותאמרינן

 יצא דלא אמרינן לכן איסודא ממילא עביד ולא נהנהלא
 ולפי נהנה. הוא עתה הרי יצא אומר אתה דאם כיוןבהכרח

 תהנה שלא כדי פסולה חליצתה למימר ליה הוה הכאוה
 אמרינן דאימתי בדבריו מבואר הרי ברמב"ן. יעו"שותעבור
 אבל יעבור ולא האיסור יתוקן וה ידי דעל היכא יצאדלא
 בדיעבד אם ולכן יצא, דבדיעבד אמרינן הרי לא הכיבלאו
 יצא דלא אמרינן א' אפילו הרי איסור יין על קירששכבר
 יש לכן איסור, יין ששתה מה האיסור יתוקן לא בזההרי
 בזה. לומר אפשד כן קידוש חובת ידי יצא דבדיעבדלומר

 סחסימן
 שיהיה ומקוה הנוכה לנר זית שמן לו שאיןבמי
 ויתנה פשוט נר על לברך יכול אם כך, אחרלו

 עכשיו יוצא אינו זית שמן אח"כ לו יהיהשאם
להנ"ל.

 בסוגיא במאירי דמבואר מה לפ' להסתפק שכתבדמה
 כיון חנוכה לנר להעדיף צריך שמן מיני דכלדחנוכה

 מהו המובחר מן מצוה וית דשמן כתבו וגם בשמן היהדהנס
 ומקוה שעוה נרות רק ההדלקה בומן לו שאין במיהדין

 ההדלקה בזמן להדליק יכול אם וית שמן כך אחר לושיזדמן
 לו 'היה לא אם לצאת רק שרוצה ולהתנות שעוהבנרות
 בדעמו או וית שמן כך אחר לו יודמן ואם זית שמן כךאחר

 להאי לדמות ורוצה שעוה, של בהנרות לצאת שלאמעיקרא
 העומר ספירת גבי ג' סעי' תפ"ט סי' או"ח בש"עדאיתא
 עמהם, למנות דיכול יום מבעוד הציבור עם מתפללראם

 יוצא אינו למנות בלילה כך אחר יוכור דאם בדעתוויחשוב
 זת"ש. 11,בספירה

 :תשדבה

 ספירה גבי דהתם העומר לספירת דמי לא לפיענ"דג(
 עליו חל לא הומן שהגיע וקודם בומןדתלוי

 ויזכור להזמן שיגיע שבעת להתנות יכול ולכן הספירהחובת
 החמה משתשקע מצותה הרי חנוכה גבי אבל ויספור,יברך
 סעי' תרע"ב בסי' בש"ע פסק וכן השוק, מן רגל שתכלהעד
 לו ויש הזמן בהגיע כן ואם מקדימין, ולא מאחרין דלאא'

 בומנה המצוה לקיים להדליק הוא מחוייב שעוה שלנרות
 המובחר מן מצוה שיהיה וית שמן לו שיהיה עד להמתיןולא
 מזומנים התפילין אם א' סעי' כ"ה בסי' הרמ"א שכתבכמו
 אלא הציצית על להמתין צריך אין ציצית לו ואיןלפניו
 במג"א ועיי"ש מעטפו. טלית לו וכשמביאים תפיליןמניח
 מש"ס ראיה והניא משהינן. לא מצוה שהויי דכלשכתב
 הים במדינת הוא רהגדול היכא מייבם דהקטן דל"טיבמות

 נעשה שיהיה אעפ"י הגדול שיבוא עד להמתין צריךואין
 להתרומת ואפילו נשעהה, מצוה דחנינה המובחר מןהמצוה
 זמן דיש היכא היינו המצוה משהינן דלפעמים שכתבהדשן
 לכן המצוה, להשהות אין קצר בומן אבל המצוה לקיוםרב
 מחוייב שעוה נרות רק שמן לו ואין חנוכה נר הדלקתבזמן

 בזמנה דמצוה הדין לפי המצוה להשהות ולא מידלהדליק
 שהוא בשעה העומר בספירת אבל להחמיצה. ואיןחביבה
 הלבוש לשיטת ובפרט הומן, הגיע לא עדיין הצבור עםסופר
 יום מבעוד הצבור עם דהמתפלל האי דמפרשי יעקבוהחק
 הגיע לא עדיין הדין שעפ"י גב על דאף המנחה מפלגהיינו
 בשעת מקום מכל הלילה מהתחלת שזמנה הספירהומן

 שמע וקריאת מערינ שגם מפני שמקיל'ן מקומות ישהדחק
 אחר ישכחו שמא החשש ומפני יום, מבעוד להתפללרגילים

 ולכן לגמר', העומר ספירת תורת ותתבטל לספור בלילהכך
 רק הוא הוה בומן שספירה הסוברין שיטת על בוהסמכו

 ומתפללין שמע קריאת דקורין וכיץ למקדש וכרמדרבנן
 כתב לכן העומר, ספירת לספור כן גם וה על סמכומעריב
 יכול הצבור עם ומתפלל בומנו לספור הרוצה דיחידהמחבר
 ומן עכשיו אין הדין דמעיקר כיון ברכה בלא עמהםלספור
 יספור ובלילה עמהם, מונה ישכח שמא מחשש רקספירה
 בכל כמו גמור תנאי וה דאין נראה ולפיע"דבברכה.
 ויטרי מחוור בשם באבודרהם זה דין במקור שהריהתנאים
 המתפלל לשונו, חה כלל, תנאי נזכר לא יוסף בביתהמובא
 אמר מימר ברכה בלא עמהם מונה יום מבעוד הציבורעם
 שלא ונמצא כרין ואברך אחזור בביתי בלילה אזכוראם

 למצוה, ושבועות 'מים מניתי הרי אשכח ואם לבטלהברכתי

 זה לכל צריך לא ובאמת תנאי המלה נזכר לא בש"ע גםוכן
 וה סעיף וכל כוונה צריכות אין דמצות להדיעה לצאתרק
 כמבואר כוונה, צריכות אין מצות דאמר למאן רקהוא

 הכי כלאו כוונה צריכות מצות דאמר דלמאן הגר"אכניאור
 בפירוש נתכוץ שלא כיון בברכה לספור בלילה לחזוריכול
 סופר הוא כאשר וא"כ יום מבעוד של בספירהלצאת
 ואם ולספור לברך בלילה יכול בודאי לצאת שלאבכוונה
 שיוכל ומועיל פנים, כל על ספר כבר בדיעבד הר'ישכח
 בברכה. ימים בשארלספור

 בסי' הבשם ערוגת בשו-ת שכתב מה לי מובן דלאד(
 התנאים שבדיני מפני זה דין על לפקפקקס"ח

 אבל שליח ירי על להתקיים אפשר להיות דצריךקיי"ל
 בטל התנאי שליח ידי על להתקיים אפשר דאיהיכא

 אחד לכל ספירה דבעינן כיון בספירה כן אם קיים,והמעשה
 בטל התנאי בזה כן אם שליח ידי על לקיים אפשר וא'ואחד

 וברורים נכונים הדברים ולפע"ד יעו"ש. קייםוהמעשה
 כלל תנאי וה אין כי התנאים למשפטי צריכים אנו איןדכאן
 עמהם שסופר פשוט רק אעשה לא או אעשה אםלומר
 צריכות מצות דקיי"ל כיון בברכה סופר בלילה כךואחר
 התכוון שלא כיון כלום אינו יום מבעור שספר ומהכוונה
 ומן הגיע שלא כיון בזה לצאת גרמא הומן אין וגםלצאת
 זה על לסמוך יוכל בלילה לספוד שכח באם רקספירה
 הימים ספר מקום שמכל מפני כנרכה לספור ימיםנשאר

 בקיום תנאי שנקרא מה ולדוגמא בזה. כנ"לוהשבועות
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 או"ח נזר אבני שו"ח בספרו נזר האבני הגאון כחבמצוה
 והוא חצוח עד רק נאכל הפסח דאין דאמר דמאן שפ"אסי'
 או הפסח טעם ולכן לאכול, מותר הצוח ולאחך מצההדין
 אין דודאי האכילה זמן שכלה בזמן בפיו להיוח צריךהמצה
 פי ועל המצוה, בזמן רק בפיו ומצה פסח טעם שישארחיוב
 רואה באמצע או הסעודה בחחילת דאם להלכה העלהזה

 אם ויחנה תנאי על מצה כזית אז יאכל לחצות קרובשהוא
 זה הרי חצות עד הוא דהזמן עזריה בן אלעזך כרביהלכה
 ובגמר סעודתו ויאכל חצוח אחר עד וימתין לאפיקומןיהיה

 כרבי הלכה אם ממנ"פ ויוצא אפיקומן שניח יאכלסעודחו
 ואחר הראשון באפיקומן יוצא חצוה רעד עזריה בןאלעור
 עקיבא כרבי הלכה ואם אחרים, דברים לאכול מוחרחצוח
 ויש יעו"ש. דשני באפיקומן יוצא השחר עמוד שיעלדדעד

 אחר מיד חצות ער ראמר דלמאן שכתב במה בדברי,לפקפק
 רק להיות צריך דמצה או הפסח דטעם לאכול מוחךחצוח
 דהפסח כגמרא בהדיא מבואר הרי אכילתו. זמן כלוחעד

 ממילא עליו פסח שם דעדיין וכיון השחר בעמור נותרנעשה
 אם להעיר יש וכן במצה. נמי וכן בפיו דטעם לדיוחצריך
 ברירה, חשש יש ופעמים תנאים מועיל מצוה קיוםבעצם
 עחיקים. הדברים כיואכ"מ

 רע"ט סי' בריש מגדים הפרי מדברי שהביא וכוהה(
 ושכחה שבח קבלה שכבר אשד גבישכחב

 אח עדיין קיבל שלא לאחר לומר שיכולה חנוכה נדלהדליק
 רלא מידי דכל מבואר הרי העיר בשבילה לדדליקדשבת
 לומר יש בזה אבל יעו"ש. שליח משוי מצי לא עבידמצי
 שליח משוי מצי לא במציאות עביד מצי דלא היכאררק
 מצי ללא חשיב לא עליה רביע דאיסורא שאריה מחמתאבל
 כבר ואני מזה, שלוחין בהלכוח אפדים במחנה עייןעביד.
 אנגל יוסף ר' הגאון בספרי מצאתי כך ואחר במק"א,כחבתי
 הונא רב דאמר די"ט יומא דש"ס מדברי כן גםשהעיר
 אמרח דאי נינהו ררחמנא שלוחי כהני הני יהושע ררבבריה
 למיעבד מצינן לא דאנן מידי איכא מי נינדו דידןשלוחי
 רק עברי מצו במציאוח התם והרי עבדי, מצו דידןושלוחי
 למיעבד. מצינן לא עלן דרכיע זרוח איסורמחמח

 נר בין לחלק בפריטי השחחפוח בענין שכחב ונ~הו(
 חובח הוא העיקרי דנר ההידור לנרותהעיקרי

 שכחב מה לפי בזה לי הנראה ההידור, נרוח ולאהגוף
 נר מצות אם ונסתפק שעלה דחנוכה בסוגיא אמתהשפת
 לשם שהרליק וכל שבח ונר מזוזה כמו בבית אחר נרחנוכה
 שני שגם אפשר ולכן בזה, די שיהיה מי שהדליק אףשבח
 דאורח והא אחד, בנר יוצאים אחד כביח הדרים אדםבני

 או בממונו המצוה לעשות שרוצד לומר יש בפרוטהמשתתף
 בני כל מוציא הביח שבעל אלא אדם כל על שהמצוהנימא
 דאי לברך מצי אחד כל המהדרין אי מינה ונפקאביחו
 ורשאי לצאח מכוונים אינם המהדרים כן אם שליחוחמטעם
 צריך ואין הבית על רק המצוה אם אבל לברך אחרכל

 הדידור מצות משום רק הוא דמדליק כן אם להוציאכוונה
 באריכוח עיי"ש לברך, רשאי אם יודע איני לבר הידורועל
 כתבחי נ' סי' ראשון חלק בי"א בספרי במקו"א ב. )נ.מזה.
 זידא דר' בהא דכ"ד בגמרא דלדלן עיון צריך דלכאורהבזה

 בחך אושפיזא בהדי בפריטי משתחף הוי רמרישדאמר
 מדליקי דקא צריכנא לא ודאי דשתא אמינא איחתארנסיבי
 על ולא הבית על הוא דהמצוה מבואר מזה ביחאי. בגועלי

 לומר יש אמח השפח של חקירתו פי על עכ"פהאדם(.
 סובר דהרמב"ם והרמ"א הרמב"ם בין החילוק תלוידבזד
 כבד הבית בעל כשהדליק ולכן ביח חובח הוא חנוכהדנר
 לכל נר להדליק והמהדרין הביח, שעל המצוה חובח ידייצא
 בנר רק חובחן ידי יצאו שלא הביח בעל על כן גם הואאחד
 מוטל וזה הביח בני כמנין נרוח להדליק להדר רק וביתואיש
 הרמ"א אבל הביח, על הוא שהמצוה מכיון הביח בעלעל

 שמדינא פי על אף ממילא גברא חובח היא שהמצוהסובר
 בברכח לצאת דביח מבני אחד כל ויכול וביחו איש בנרסגי
 לצאח מכוונים אינם המהדרין אבל בקידוש, כמו הביחבעל

 וזה המצות, על לבדך בעצמן רוצים רק הביח בעלבברכח
 ביח כל שיהיה מצוחה דרמב"ם של לשונו בצחוחמבואר
 על הוא החיוב שהעיקר לומר 1כ11נת1 אחד נר מדליקוביח
 הביח על הוא שהמצוה כיון וממילא שביארנו, כמודבית
 לכל נר להדליק המהרדין לכן להוציא כוונד שום צריךואין
 על לברך יכולים אינם גרידא הידור על רק דואאחד

 על לברך רשאי אם רא"י אמח דשפח שכתב כמוהדלקחן
 ביחו בני כל בשביל מדליק דביח הבעל לכן לבד.הדידור
 הביח שבעל מוטב הדלקחן על לברך יכולים שאינםדכיון

 המצוה מעשה כל יגמור הוא בברכה במצוהשהחחיל
 יש דברינו ולפי והרמ"א דרמב"ם שיטת ביארנו כןוההידור.
 האדם חובת הוא דהמצוה אחח שהם שחים הם דלדידןלומר
 ביתו בני כל עבור האדם על מוטל וההידור הביחעל

 העיקרי בנר בין הנרוח כל על בפריטי המשחתףואכסנאי
 ההידור. בנרותובין

 חופ"ק ליעגעס אייזיק יצחקהק'

 סטסימן
 הרליק שכבר אחר זית שמן לו שהזדמןמי

 לקיים שנית להדליק צריך אם שעוהבנרות
 המובחר מןמצוה

 להנ"ל.עוד

 שעוה של נרוח חנוכה נר שהדליק במי שאלתודבדבר
 מן מצוה שהוא זיח שמן לו נזדמן כךואחר

 לחדש רצה וכמ"ע שניח פעם להדליק מחוייב אםהמובחר
 המובחר מן המצוה לקיים שניח פעם להרליקדמחוייב
 ואחר מגולה יין על דהמקדש רע"ב סי' יוסף מהברכיוהביא
 ולקדש. לחזור דצריך כשר יין לו נזדמןכך

תשובה:
 בגמרא בהדיא מבואר מגולה יין גבי דדחם כלל דמילא

 פסול, הביא ואם יביא לא בכולן דצ"ח בתראבבא

 קידוש אומרים אין רב אמר טוביה בר זוטדא רב דבריולפי



זוב:י ע' ס"ט' ס" אי"חשי"תביתקיד
 ממילא המזבח גבי על לינסך דראף היין על אלאדיום
 לקדש דצריך כשר יין לו מזדמן דאם למימר איכאשפיר

 לכחחילה דאפילו חנוכה נר גבי כן לא אבל אחרחפעם
 רק בזה איסור סרך שום וליכא שעוה נרות להדליקמוחד

 טוכ, מה הנס שהיה כמו נשמן המצוה לעשוח לו אפשראם

 והרי אתרח, פעם עוד ולברך לדדליק לומר חיחי מהיכילכן
 אין חנוכה בנדוח בגמרא המבואד מצוה הידור עלאפילו
 שאין בגמרא כלל נזכר שלא דבר על שכן מכלמברכין
 לפי לבטלה כרכה אפשר או צריכה שאינה ברכה והוילבדך
 דכשר לבן יין גבי מהירושלמי שהביא הריטפ"אדברי

 בנרוח בני"ד שכן מכל הרי יוסף, בבית דבריו מובאבריעבד,

 והברכי אתרת, פעם עוד לברך ואסור בריעבד דכשרחנוכה
 אפילו דפסול הרמב"ן לשיטח ראיה הביא הנ"ליוסף

 דיו רכה אמר דס"ד מנחות נש"ס דאמדינן מהאבדיעבד
 כתושה שחט כחושה ואתת שמנה אחח חטאות שתילפניו

 לכתחילה לו שאומרים אלא עוד ולא פטור, שמנה כךואחר

 ב' בפרק ברמב"ם להלכה הוא וכן ושחוט, שמנההבא

 בכחושה דיש משום טעמא והתם הלט"ו, שגגותמהלכות

 מלאכות אנות הרנה לו ומתידין לפחחך נא הקריבהומשום

 יצא דבריעבד תימא אפילו קידוש גבי הדין והוא זה,משום

 פעם שיקדש ליה אמרינן הכי אפילו מגולה ביין קידושידי

 הקריבהו, משום איכא מגולה דביין כיון כשר יין עלאחרת

 בריש הלכה בביאור המ"ב שהקשה מה לי מובן לא זהולפי
 אם הלא יצא לא נדיענד דאפילו הרמב"ן לשיטח ער"בסי'

 לפחתך נא הקריבהו משום בזה ריש כחושה חטאחשחט
 יצא דבדיעבד בודאי הכי ואפילו במנחות שםכדפירש"י

 נמי והכי לכתחילה מצוה רק הוא נדריך דמבחר כזהבקרבן
 ראם יוסף הברכי דכרי צרקו ולפע"ר יעו"ש. קידושגבי

 איסור שכן מנל מלאכוח אבוח בכמה שבת לחלל לוהתירו
 בפירוש מרגיש יוסף הברכי והרי צריכה, שאינהברכה
 משום מקום מכל קידוש ידי יצא דבדיעבד תימאדאפילו
 . שנית פעם לקדש צריךהקריבהו

 הוט"ק ליעבעס אייזיק יצחק חק'ידידוש"ת

 עסימן
 סוכה בניית לצורך מאכל עץ לכרות מותראם

 והמשכה ברנייה וברכה ושלום כוח"טב"ה,

 בטוב מפלפל בחורה ומופלג החריףלהרה"ג

 י.. נ. ככרוקלין נ"י רוקמ צכי יעקב מו"הטעם

 האידנא טובא דטרידנא אעפ"י שאלותיו עלבתשובה
 פנאי לי לקחחי מ"מ הבעל"ט, הנוראיםמימים

 דלחי על השוקדים ח"ח כבוד כי הכבוד מפנילהשיבו
 שאלחו על אשיב ומקודם מאוד הוא וחשוב יקרהתורה

 ריש בט"ז המובא הר"ן כדברי כענין שואל דהוי סוכהבענין
 שם ט"ז כרהניא ממונות לדיני גם ונפק"מ פסת,הלכוח
 עץ לכדוח מותר אם בדבר יעו"ש, דצ"ז מציעא בבאבש"ס
 אם השאלה להיות יכול גם ב. )נ. סוכה בנייח לצורךמאכל

 מאכל(. עץ שם שעומד במקום סוכה לכנותצריך

תשובה:

 שני יש מאכל עץ בכריחת דהנה בזה לי הנראהא(
 עצה אח תשחית דלא חורה איסור א'דברים,

 בצוואח כמכואר סכנה משום נזה יש ועוד י"ט(, כ')דברים

 תעשה לא נזה יש הדין ומצד מ"ד, אוח החסיד יהודהרבינו

 זו חאכל ממנו כי שופטים פרשח בספרי כמבוארועשה

 והרמב"ן תעשה, לא מצוח זו תכרוח לא ואוחו עשהמצות

 הר"י ורבינו תאכל, ממנו כי עשה למצות מנה המצותבמנין

 מי וכי הוא דסכנתא לומר בזד הוסיף מה לכאודההחסיד
 תעשה ולא עשה באיסור דרחמנא מימרא על ח"ושעובר

 רבינו דכוונח לומר צריך כן ועל תמיד, עונש בסכנתאינו

 דמבואר בהא כגון שרי רמדינא היכא ראפילו להזהירהוא

 ולא או בדמים דמעולה דהיכא דצ"א קמא בבאבגמרא

 סכנה איכא עריין מקום מכל לקצצו, דמוחר קבאטעין

 או בדמים דמעולה ההיחר מעצם לדייק יש וכןבקציצחו,

 שכיב לא חנינא רב דאמד בגמרא המבואר טעיןדלא

 שיבחת כרחך רעל זמנה, בלא תאינחא דקץ אלא בנישיכחת

 אלא אחרים חטאים לו היה אפשר דנרשע דשע היהלא

 אעפ"י דסכנה מצד זד על ונענש צדיק איש שהיהודאי

 סי' ראשון חלק יעב"ץ בשאילח ועיין הדין, מצר לושמותר

 הכנסח הביח ולהרחיב להגדיל שרצו בקהילה שנשאלע"ו

 אם מאכל אילני נטועים היו הפנוי המקזם על אבלשלהם

 והעלה אלוקינו בית אח ולרומם לפאר כדי לקצצןמותר

 נדמים, מעולד כמו והוי השחתה ררך הוי דלא כיוןלהתיר

 צריך בהיה בזה שהחיר קמא בבא הרא"ש רבריוהביא
 על שם וחמה גבוה ולצורך מצוה לדבר שכן ומכללמקומו

 שעשה הבית בבנין ו'( א' )במלכים הרלב"ג ועלהרד"ק

 שמן עצי ודלתות שמן מעצי כדובים שני ע"ד המלךשלמה
 דברי לפי ובאמת הזיח, עץ שהוא נדאה החרגום דברילפי
 בתוס' כמבואר פירוח עושה שאינו ארז מין אלא אינוחז"ל

 פירשו הנ"ל והמפרשים שמן, עצי ד"ה דכ"ג השנהראש

 אבל פירוח טוענין היו שלא הזקנים האילנות מןשהיה

 כיון מותר זה דנכל כיון זה לכל צריכים אנו שאיןמסקנתו
 מה דלפי הוא הנ"ל המפרשים של וטעמם גבוה, לצורךדהוי

 מאותן למערכה חאנה עצי בוררין שהיו בתמידשמבואר
 איסור מטעם היה דעתם ולפי פירות, עושין שאיקאילנות

 אבל להמזבח מצוה לדבר שהיה אעפ"י מאכל אילניהשחחת
 ישוב משום הוא זקנים אילנוח שלקחו דטעם כן אינובאמח

 אילני השחתת לאיסוד ענין ואינו בה נגעו ישראלאדץ
 ואעפ"י בזה, שכחב מה יעב"ץ בשאילח עיי"שמאכל,

 היה דאם בגמדא רבינא דברי דהרי כזה לפקפק יששעדיין
 מוכח חנינא, רכי דברי אחר איתא מוחד בדמיםמעולד

 אלינא מ"מ בדמים מעולה היה לא התאנה דקצץדשיבחח

 החמיר החסיד ר"י רק הדין מצד מוחר דלצורך נראהדאמת

 הסכנה.מצד

 תעשה לא דוחה עשה מטעם לזה צריכים אנו אין דלכןב(
 ואין חעשה ולא עשה הוה אילן דכריחחכיון

 לא וגם ועשה, תעשה לא דוחה לך חעשה הסוכוח דחגעשה

 העשה מקיים לא אכחי הסוכה בנייח דבשעח בעידנאהוה

 מצוה סוכה דעשייח דכתב ר"ת במכוח רש"י לשיטתואפילו



קטיאבי ע' סי' או"חשו"תבית
 מכמה מוכח וכן מצוה, הוי דלא עצים לחטיבח דמיולא

 המצוה אח לבטל נשבע דכ"ט בשבועוח עיין בש"סדוכחי
 לישב שלא הלשון המשנה נקטה ולא סוכה לעשוחשלא

 סוכה עשה לו אומרים דפ"ו כחובוח בש"ס נמי וכןבסוכה,
 לומר יש אך נפשו, שחצא עד אוחו מכין עושהואינו

 ראיחי וכה סוכה, ישיבח הוא סוכה לעשוח שלדהמובן
 ישיבח הוא דהכוונה כן באמח שכחבו המשנהלמפרשי
 היינו עשייה שהמובן לראיה בזה כחבחי אחר ובמקוםסוכה,
 מקיים כן גם עשויה סוכה מצא אם דהרי סוכהישיבח
 על חיוב מצינו ולא ורקכ"ש, גנב"ך מסוכח גרע דלאהמצוה
 הראשונים מן לאחד מצאחי וכה סוכה, לעשוח רוקאהאדם
 על חובה שאין כן שכחב י"א בסי' זרוע אור מוהר"חה"ה
 כחב רע"א סי' בחיו"ד החח"ס והגאון סוכה, לבנוחהאדם
 סוכה בעשייח מצוה דאין בפשיטוח אגב בדרך דבריובחוך
 החג על קאי חעשה וגו' לך חעשה הסוכוח חג דכתיבומה
 ומנחוח דמ"ו בסוכה בגמרא ראמרינן ומה הסוכה. עלולא

 דקאי לומר יש שהחיינו, מברך לעצמו סוכה דהעושהדמ"ב
 ראיה אין ולכן סוכה, עשייח על מברך דאין כיון החג עלגם
 עשייח על מברך ראינו כיון ממש מצוה קיום דהוהמזה
 דמברך איחא הנ"ל סוכה בחוס' המובא בירושלמי רקסוכה,
 העושה. בר"ה דמ"ו בחוס' עיי"ש סוכה, עשייחעל
 איחא קס"ט שאילחא ברכה פרשח נשאילחוח אמנםג(

 מטללחא למעבד ישראל רביח רמחייביןהחם
 שבעח לך חעשה הסוכוח חג דכחיב יומי שבעה בהומיחב
 ברבריו מבואר הרי ימים, שבעח חשבו בסוכוח וכחיבימים
 דלמעבד נפשה באנפי מצוה הוא סוכה רעשייחבהדיא
 הללו, מצוח השחי על קראי חרי זה על הביא וכןולמיחב,
 המובן דבאמח שיטחו לבאר האריך שם הנציבוהגאון

 סוכה ועשייח סוכה ישיבח היינו עושה שאני סוכהבמחניחין
 מצוה יש ואעפי"כ סוכה ישיבח למצוח דכנד רקהוא

 כחובה 11 דהכנה כיון למצוח הכנוח מבשאר יוחר זובהכנה
 בין מינה נפקא ויש לך, חעשה הסוכוח חג בחורהבפירוש
 כחיבח או סוכה כגון בחורה בפירוש הכחובוח למצוחהכנוח
 שלא למצוח הכנוח לסחם לשבח הכנה או ומזוזוחחפילין
 בהדיא בחורה הכחובה רההכנה ההכנה בתורה בהריאכחיבי
 בעצם כמו מבשלוחו יוחר בו מצוה ההכנה אפילוהרי

 אח והכינו בחורה בפירוש דכחיב דשבח ההכנה כמוהמצוה
 בהכנה נמי וכן מבשלוחו, יוחר בו מצוה הדי יביאואשר
 חג כחיב נמי ובסוכה המצוח, אח ושמרחם דכחיבדמצה
 בחורה בהדיא כחובה דלא בההכנה אבל לך חעשההסוכוח
 הוא לזה וראיה מבשלוחו, יוחר בו מצוה משום בהליכא

 חוטב, אינו חטוב מצא דאם ליה דאמר הנ"ל דמכוחמסוגיא
 דאין כיון בעצמו לתטוב להשתדל מתוייב דאינו מבוארהרי

 משום בו אין ממילא בחורה כחיבי דלא מצוההחטיבה
 מבשלוחו. יוחר בומצוה
 יש מצוה הסוכה דעשייח דכחב הנ"ל דש"י דבדבריד(

 להלן יבואר כאשר בכוונחו לפרש רישלעיין,
 הגאון עם שהחווכח נזר האבני להגאון שראיחי מה פיעל
 חנ"ט סי' בתאו"ת נזר אבני שו"ח עיין יואב תלקחבעל

 כלל הוא מצוה לאו הסוכה דעשייח לומר רצה יואבוהחלקת
 לאו עשייתה ממילא כשרה ורקב"ש גנב"ך דסוכחכיון

 הנ"ל דשבועוח ממשנה נזר האבני עליו והקשהמצוה,
 המצוה, אח לבטל נשבע מקרי סוכה לעשות שלאדנשבע
 לעשוח דהמובן עשיר הון בספר שכחב מה פי על לווחירץ
 לשון לפרש כן כחבנו לעיל ןנ.ב. בסוכה ישיבחו היינוסוכה

 מספר עוד והביא בזה(, הגרולה לדעחו דכוונחי וח"להמשנה
 פקודין דכל החם דאיחא קל"א שבעין חיקק הזהרחיקוני
 רש"י דברי ולחרץ יעו"ש, בידין חליין ולולב דסוכהרעשייה
 לגוף דהזמנה ס"ל ררש"י לומר יואב החלקח רצהבמכוח
 לגוף נמי ודמי המצוה ועצם גוף כמו הוא מילחאהמצוה
 כן אם אלא בסוכה יוצא דאינו נמי ליה סבירא ועודקדושה,

 ורקב"ש, גנב"ך מסוכח חקשה ולא עליו שמים שםחל
 ולכן כאחח באים ומצוחיה דקדושחיה לומר ישרבהם

 עשייה בשעח נחקדש סוכה מצוח לשם מלכחחילהכשעושה
 וסוכח לקרשו צריך כן שעל מצוה חשיב שמקדשוומה

 מאחר מקום ומכל ישיבה, בשעח הקידוש ורקב"שגנב"ך
 ירי על שמקדש והיכא מצוה הקידוש חשיב לקדשושצריך
 בזה. שהאריך יעו"ש מצוה, העשייה חשובעשייה

 הזמנה או מצוה שהוא בין שיהיה אופן נכל עכ"פה(
 במחלוקת חלוי חעשה ללא עשה דחייחלענין

 ובלאו ועשה, חעשה לא זקווה כיון לא או דחי איהראשונים
 צורך לך ואין בדמים במעולה או מוחר דלצורך כיון נמיהכי
 הרין עשה מצוח לקיים והרי ד', מצוח לקיים מזהגדול

 עישור שעכ"פ במג"א, עיי"ש חרנ"ו סי' ברמ"אמבואר
 אדם צורך מקרי ולכן עוברח, מצוה בעד ליחן מחוייבנכסיו
 וחוס' רש"י הראשונים מחלוקח בזה מינה נפקאואין

 נראה כן כח"ר שכחב מצוה הכשר בפירוש ד"וביבמוח
 צריך אם לחקור יש ברמים מעולה ובענין בזה.לכאורה
 בזך שדי אפשר או העולם, לכל בדמים מעולהלהיוח

 אבל יוחר, מעולה לא רלאחריני אפילו מעולהדלרידיה
 שכחב נ"ז סי' ח"נ ביו"ד חיים הדברי להגה"קמצאחי
 ששוה בזה די ולא לאחרים, גם בדמים מעולה להיוחרצריך
 מזדמן לפעמים רהרי בזה צ"ע שעדיין ואעפ"י יוחר,לדידיה
 ההכרח מחמח הדבה שוה ולדידיה גדול צורך אתדלאיש
 בזה לאחרים איכפח מה כי לבדו לו נוגע הענין דכלוכיון
 לני"ד אכן זקן, הורה כבר אבל מעולה לאו דלדידהולומר
 העולם. לכל בדמים מעולה זה הרי מצוהלצורך

 שאסרה עץ כריחח של איסור לענין רק הוא זה וכל1(
 עדיין אבל שביארנו, כמו מוחר ולצורךחורה

 אם לעיין יש החסיד הר"י שהזהיר סכנה משום בזהאיכא
 מצינו ראמח ואליבא התסיד רבינו אסר מצוה במקוםגם

 המח שבשכונת במים והקילו רע דבר ידע לא מצוהדשומר
 חבשיל בהם בשלו אם ואסרו סכנה משום שהואאעפ"י
 במים כגון מצוה לדברי מ"מ בששים בטל שאינווההמידו
 נמי הכי מצוה שומר משום הקילו חנ"ה בסי' המבוארשלנו
 ראיתי וכה מצוה, שומד מטעם להקל יש סוכה מצוחלצורך
 זצ"ל מוהרצ"א להגה"ק ט"ו סי' לצדיק צביבשו"ח
 מדברי והביא נעימים, בדברים זה בענין הרבה שדןמבלאזיב
 הקרשים אח ועשיח הפסוק על חרומה פרשח רבההמדרש
 דרך הקב"ה למד שטים עצי ולמה וגו' שטים עצילמשכן
 אומר פירות עושה מאילן ביתו לבנוח אדם יבקש שאםארץ
 כשאמר שלו שהכל הקב"ה המלכים מלכי מלך ומהלו



 י ב:(ו ע"א ע', סי' או"חשו"ת ת יב:קטו
 עושה שאינו מאילן אלא תביא לא אמר משכןלעשוח
 שייך לא שם והרי יעו"ש. וכמה כמה אחת על אתםפירות
 גרול יוחר בדמים מעולה לך ראין כיון תשחית בל שלהענין
 כרחך ועל לתפארתינו, והדר בהוד קרשינו בית לבנותמזה
 איסור, משום דליכא במקום גם דשייך הסכנה לעניןדרק

 למדה מ"מ שביארנו כמו סכנה ליכא מצוה דבמקוםואעפ"י
 כל שייך דלא היכא אדם כל של בית לבנין ארץ דרךתורה
 כמה עוד לי ויש מאכל, אילני מלהשחיח ליזהר טעמיהני

 יוחר. להאריך גורם הזמן אין אבל זה בעניןהערוח
 כחב ד"ב מכות דבריש רש"י בדברי שהקשה וכ,הז(

 כך ואחר הנדון שנהרג עד הוזמו שלארעדים
 רכחיב נהרגין אין הרגו בפרקן כדאמרינן נהרגין אינןהרמו
 באוחו במתניתין בד"ה ולהלן עשה, כאשר ולא זמםכאשר
 כחב לאחיו לעשות זמם כאשר לעיל רש"י שהביאציון
 משמע קיים עריין אחיו שהרי משמע לאחיו לעשותרש"י

 והריטב"א קיים, שהוא שמובנו אחיו מן הואשהלימוד
 אחוה, לשון שייך מיתה לאחר אפילו רהרי עליוהקשה
 סחירה כאן ואין וברורים נכונים בזה רש"י דבריולפע"ר
 מדברי היפך דברים שני שאלו הצדוקים רהריבדבריו
 והם הנדון נהרג שלא היכא העדים פוטרים דהםהחכמים
 ו"ל חכמינו השיבו וה ועל הנרון, כשנהרג העריםמחייבים
 ולא ררשו ~מם כאשר מן כדבריהם שלא הנתוב מןלהוניח
 מיחה חייבים לעשוח זממו אך דכאשר ר"ל עשהכאשר
 שעדיין שמשמע למדו לאחיו ומן כלום עדיין עשו לאאפילו
 נהרג שכבר קיים אינו אחיו וכשכבר חייבים אז רהיינוקיים
 רבינא דברי על שקאי ב' בדף רש"י ולכן פטורים,הנדון
 אינו סקל ולא לסקול הבא נסקל אינו הסוקל וחומרבהקל
 דבבאו דאמת דאליבא בזה להרגיש רצה יסקל שלאדין

 זמם, מכאשר למחייבם דנלמד חייבים סקל ולאלסקול
 נסקל אינו דהסוקל הטעם פירש"י המשנה בפירושולהלן
 ונכונים מלאחיו, נלמד וזה הנדק, נהרג בשכבר פטוריןמדוע
 הצדוקים נגר ולימורים תשובות שחי כאן דיש רש"ירברי
 ברברי הרבה לפלפל יש שליח עשה אם הרם רגואלוהך

 גרמא הזמן ואין האחרונים גרולי מזה דברו וכברהקצות
 עה"ת יפוח בפנים ועיין למועד. חזון ועוד בזה לפלפלעתה
 מזה. שופטיםפ'

 פי על ו'( י"ז )דברים שופטים בפרשח שאלתו ובדברח(
 וגו' המת יומת עדים שלשה או עריםשנים

 עדים שני עפ"י בחורה כתוב ט"ו פסוק י"ט בפרשהלהלן
 שני. כך ואחר שנים מקום לכחוב החוה"ק שינה ולמהוגו'
 בין ההבדל שכחב זה שתי' להנצי"ב החומש בפירושעיין
 זוגי משמע ושנים ממש שוין משמעו דשני הוא לשניםשני
 נעשים הניגוד ובזה מנגדים קצח אלא שוין ההשחווחשאין
 שיהיו כרובים, שנים ועשיח בפ' בחיי הרבינו כמוש"כאחח
 עפ"י כאן לומר יש וכן אחד, הוויין ובזה זו"ננרמות

 דבריהם רכי שם, ברא"ש מובא דסנהררין בפ"גהירושלמי
 שביניהם רהניגוד נמצא אחריהם בדיק הוי ביוחרמכוומן
 דמפורש נפשות בדיני זה לשון וכחיב וכו' אחר אוחםעושין
 יעו"ש. חקירה מצוחבי'

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 עאסימן

 ער השנה בראש שופר להם הי' שלאבצבור
 מוסף בתפלת להמתין צריכיםמתי

 דרה"ג לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 ור"מ רב שליט"א, גרינבלאט אפריםמו"ה

 יע"א.במעמפיס

 שופר להם היה שלא השנה בראש בציבור שאלחוובדבר
 בשעה להם יגיע והשופר שופר להם להביאושלחו

 ימתינו אם בהתפילות יחנהגו איר היום חצות אחרארבע
 מוסף שיתפללו או כנהוג הברכות סדר על במוסףלחקוע
 מנחה תפלת ואחרבומנו

 יתק~
 שאלתו(. את הבנתי )כך

 :תשובה

 וכן שופר לחקיעת כשר היום כל דגמרא מדינא הבהא(
 ב' בפרק כמשנה כמבואר מוסף לתפילתגם

 שאינו דמי רל"ב השנה בראש בברייתא מבואר וכןדמגילה,
 עיירות שתי ולפניו מוסף חפלת בסדר ולא בתקיעותבקי

 ובאחת מוסף תפלח בסדר ולא בתקיעות בקיאיםבאחת
 שבקיאים למקום הולך בתקיעוח ולא מוסף בתפלחבקיאים
 מדברי והברכוח החורה מן הן שהחקיעות מפניבחקיעות
 א', סעי' תקצ"ה סי' בשו"ע להלכה הוא וכןסופרים

 ויש שמתפללין למקום לילך יכול דאם שם כתבוהרמ"א
 שתוקעים במקום התקיעות כך אחר שישמע ביום שהותעור
 בירושלמי ומקורו לתקוע, כשר היום דכל המצוח שתייקיים
 רמוסף ראע"ג בסק"ב המג"א ~ה על וכתב הב"י,ומביאו
 יוחר לאחרה אין לכתחילה מקום מכל היום כל זמנהנמי

 להחפלל יכול בני"ר לכאורה זה ולפי שם, שעוחמשבע
 החפלה אחר בשופר יחקעו כך ואחר בזמנו מוסףכרגיל
 ברכוח בש"ס יוחנן לרבי ואפילו מנחה חפלת אחרואפילו
 לפניו דהיו היכא מוסף קודם מנחה דמחפלל רס"לדכ"ח
 רהא הלכה בד"ה שם החוס' כתבו מקום מכל תפלותשחי

 צרכיו לעשות לו כשיש היינו קודם מנחה רמתפללדקאמר
 מיד שתיהן להתפלל וצריך בזמנה מנחה להתפלל יוכלשלא
 ומחיירא לנשואין כמו גרולה לסעודה לילך לו שהיהכגון
 שהות לו היה אם אבל שישתכר או סעורתו ימשוךשמא

 לו אין בזמנה המנחה חפלת מוסף תפלח אחרלהתפלל
 כך ואחר מוסף כסדר יתפלל אלא המנחה חפלתלהקדים
 מנחה יחפלל קטנה מנחה זמן הגיע כבר אם אמנםמנחה,
 הרמב"ם אבל ד'. סעי' רפ"ו בסי' הרמ"א פסק וכןחחילה.
 בציבור כן עושין שאין כחב הל"ג חפלה מהל' ג'בפרק

 שם המחבר פסק וכן יטעו שלא כדי למוסף מנחהלהקרים
 בסוף הב"ח כחב וכן כן, עושין שאין שאומר מי ישבשם
 עושין אין שבציבור הרמב"ם דברי על שסומכים רפ"וסי'
 של מקדים קטנה מנחה זמן הגיע ואפילו יטעו שלא כדיכן

 דמדומי ער מנחה של לאחר רמותר כתכ שם ובטורמוסף,
 יעו"ש.חמה



קיזאבי ע"א סי' או"חשו"תבית
 מוסף להחפלל ביום שהות יש אם בני"ד וה דלפיב(

 לעשוח יש מנחה חפלח כך ואחר בשופרולתקוע
 אפשר דאי כיון אבל להם כשיגיע השופר על ולהמתיןכן

 שחריח חפלח אחר לטעים יכולים השנה בראשלהחענות
 דלמסקנא מנחה קודם מוחר קטנה דסעודה פסקינןדלהלכה
 וכן מוסף, קודם טעימה דאסר הונא כרב הלכחא ליתבגמרא

 בגמרא עיי"ש המנחה תפלת גבי לוי בן יהושע כרבילא
 קודם אכילה איסור עוד יש השנה בראש אולםדכ"ח,
 בש"ס כמבואר מצוה קיום קורם כל כדין שופרחקיעת
 מכיון אבל חרנ"ב, סי' ובש"ע לולב, גבי דל"חסוכה

 חמרים, בכפוח מזה עיין זה, דין לגמרי השמיטדהרמב"ם
 צריכים אם ולענין בעלמא. טעי~ה הפוסקים הקילוולכן
 בין האוכל סק"א רפ"ו בסי' המג"א דברי לפי מקודםלקדש
 אכן קידוש, חובח חל שכבר לקרש צריך למוסףשחריח
 דקודם נימא אי אפילו לקדש שלא יותר דנכון נראהלפיע"ד
 אבל לקדש צריך קודם טועמין אם מוספים חפלוחשארי
 נראה הקידוש ידי דעל כיון לקדש צריך אין השנהבראש
 לכן השופד שהוא היום מצות קיום קודם סעזדה קונעשהוא
 לקדש. שלא יותרטוב

 שהביא י"ג סי' קירוש בדיני הד"ט בעקרי מצאתי דכהג(
 ליה פשוט דמפשט ג' סי' הרמ"ז אגרוח בשםשם

 ובשם וכו' ויאי יאי קידוש בלא למוסף יוצר ביןדהטועם
 מוסף קודם לקדש הפוטרים דרבו כתב הספרדייםגרולי
 חל לא לכן למוסף שחרית בין סעודה לקבוע דאיןדכיון
 שרי דטעימה דסובר להרמ"ז ולכן קירוש, חובת עדייןעליו

 קידוש בלא מוסף קודם לטעום דיכול נימא אסורוסעודה
 ישראל ארץ משליח עדות העדאת רב מעשה שםוהביא
 מוסף, תפלת קודם לקדש שלא נוהגים ישראל ארץשבכל
 יחד בלכתו שלו טוב אחי סגל מהר"א הרב מעשה עשהוכן
 הזקן הרב את לשלום לפקוד למוסף שחרית ביןאתו

 מתיקה ומיני קאווי ושחו קסאלי מעיר מהוקניםמהרש"א
 הדיוטות אלא אינו ולקדש להחמיר דבעי ומאן קידוש,בלא
 יעו"ש. לקדש חייב שאינוכיון

 האשכנזים חכמי אחרי נגררים שאנחנו פי על דאףד(
 שפסק וכמו מוסף קודם לקדש דוקא כחבווהמה

 לומר לדינא נראה העני' לדעחי בני"ד אולם הנ"ל,המג"א
 קודם לטעום מקילים שאנו שבזה דכיון לקדששלא

 לידי דאתי חומרא הוי ולקדש להחמיר זה הריהתקיעוח
 בעלמא טעימה רק לא קביעות עושה דהקידוש כיוןקולא

 אם אבל מתיקה מיני סעודה במקום לקידהם אוכליןוממילא
 או ששוחין כמו וה הרי קידוש בלי קצת טעימהטועמים
 וקודם קידוש, כלא התפילה קודס המוג לתלושיטועמין
 כיון לקרש צריך שאין לומר סברא עוד איכא שופרחקיעח

 מחמת רק שחריח לתפילת נתקנו החקיעות דדינאדמעיקרא
 הדבר ונשאר במוסף תקעו בשחרית לתקוע יכלו שלאגוירה
 נגמר לא עדיין שופר תקיעת קודם ולכן בגמרא כמבוארכן

 אבי מאדוני קבלתי וכן לקדש, צריך ואין שחריחתפלת
 לקדש שלא קשישאי ומרבני מרבוחיו כן שקיבל ז"למו"ר
 קודם קצת לטעום או לשתות שמוכרח למי החקיעותקודם
 שופר.חקיעת

 שממחינין בזמן לאכול מוכרחים אם לומר יש ובני"דה(
 החחם שכחב מה לסניף לצרף יש השופרעל

 שיביאו מצפה דאם שכחב חרנ"ב בסי' הש"ע בהגהתסופר
 ישכח שלא שיזכירנו מי יש דהרי לאכול לו מוחר לולבלו

 על ממתין אם כאן גם ולכן הלולב, לו שיביא אותוהיינו
 ובפרט לאכול מוחרים הציבור כל היינו השופרהבאח
 לכל קשה אם אבל כידוע, כולם שישכחו שייך לאבציבור
 אחר 4 בשעה להם יגיע שהשופר כיון כך כל להמחיןהקהל

 שעה עד הפחוח לכל יחאחרו והחקיעות והחפילותהצהרים
 וזמן החמה שקיעת של לזמן קרוב הוא חשרי בימי ואז6

 ראש מדינא והרי טוב יום סעודת יעשו ומחי המנחהחפילת
 דאוכלים חקצ"ז סי' בש"ע כמבואר טוב יום הואהשנה
 אכלו ח'( )נחמיה כדכחיב השנה בראש ושמחיםושותים
 אצל באלישע מצינו וכן וגו' ממתקים ושחומשמנים
 עיי"ש השנה כראש שאכלו ואלקנה כתנה וכןהשונמית

 ליכא לכן השנה, בראש להתענות שאין הוכיח שמזהבט"ז
 המנחה חפלת וקודם בומנו מוסף להחפלל רק אחרחעצה
 לתקוע תודה של עשה מצוח בזה ויצאו בשופדיחקעו
 הברכות סדר על לתקוע דרננן המצוה לא רקבשופר

 לא מנחה בתפלח כי ושופרוח זכרונוח מלכוח שלוהפסוקים
 לשנות אפשר ואי ושופרות זכרונות מלכות סדר לומרתקנו
 מנחה. של החפלה בנוסח חכמים שטבעומטבע

 כלל הביא לא רהרמב"ם דכיון לעיל ביארנו דכברו(
 הגדול והרוקח המצוה קיום קורם לאכולשאין

 כל על מתענים היו הראשונים שהחסידים שכתב שנ"גבסי'
 דק דהוא דנראה איסור לשק כתב לא אבל חביבהמצוה
 כיון השנה בראש ובפרט להקל, כתבנו לכן חסידוח,מדת
 בבית מצאתי זה וכעין הקידוש, חובת עדיין עליו חלדלא
 שמפקפק פי על ואף ח"י, סי' אחרון נקונטדס יו"דיצחק
 להתיד טפי קיל איסורים שני שיש זה דמשום בטענהשם

 לקדש, שלא להקל מסיק מקום ומכל מוסף קודםהטעימה
 מוסף קודם מלין דאם ס"ט סי' סופר חחם בשו"תועיין
 דהיינו קטנה סעודה ורק מוסף קורם סעודה לעשות גםמוחר
 משקה שום שותין ואינם המוון ברכח עם אפילו חלבמאכלי
 דהוי להתיר יש מוסף לתפילח קורין כך אחר וגםהמשכר
 עיי"ש. עראי סעודחכמו

 נראה הנ"ל, דכ"ח ברכוח התוס' בדברי מעיין ובהיותיז(
 לו כשיש דדק שכתבו דמה להעידלפיע"ד

 וצריך בזמנה המנחה תפלת להתפלל יוכל ולא צרכיולעשות
 מוסף לתפלח קודמת מנחה תפלח אז מיד שניהםלהתפלל

 חפלת אחר מנחה להתפלל כיום שהות שיש היכאאבל
 יחפלל אלא המנחה תפלח להקדים לו אין בומנהמוסף
 מקום כל דבריהם ולפי יעו"ש. מנחה כך ואחר מוסףכסדד

 עכשיו שניהם לעשות ברוצה רק היינו קודם דתדירדאמרינן
 התדיר אין אז כך אחר התדיר לעשות זמן שיש היכאאבל
 דקאמר די"א זבחים הש"ס מדברי קשה ולכאורהקודם,
 לשמו עשר בארבעה שחרית ששחטו פסח בתירה לבןהחם
 דיאוחד שם דגמרא ומסקנא דוא זמניה יומא דכוליהכשר
 בו נאמר שלא לדבר הערבים ובין בערב בו שנאמרדבר
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 פסח יאוחר דלהכי שם ופירש"י לבד, הערבים בקאלא

 זמן עד שהייה אי זמניה יומא דכולה גב על דאףלתמיד
 איכא ומי בגמרא תו ופריך לו, קודם התמיד התמידשחיטת
 מטי וכי הוא זמניה אמרת מצפרא ליה שחיט דאילומידי
 רבי דאמר אין ומתרץ וכו', דבר יאוחר אמרת הערביםבין
 של מתפלל כך ואחר מנחה של אדם מתפלל הלכהיוחנן

 דהרי יוחנן מרבי מייתי ראיה מה התוס' דברי ולפימוספין.
 אחר מנחה להתפלל שהות לו יש אם המנחה תפלת גביהתם
 מנחה להתפלל דצריך היכא דרק קודם מוסף מתפללכך

 אז בסעודתו ימשוך שלא שמתיירא הסעודה מפניעכשיו
 קורם, מוסף הרי צורך לו כשאין היכא אבל קודם,מנחה
 ואמאי התמיד, את לאחר פנאי לו יש הרי התמיד גביולכן
 לומר יש דמילתא לקושטא אך הפסח. את התמידדוחה
 שחיטת לזמן המוספין תפלת זמן בין הבדל דיש בזהולחלק
 חילוק מקום מכל היום כל הזמן דבשניהם פי על דאףהפסח
 פושע נקרא מקום מכל היום כל שזמנה אעפ"י דבמוסףיש
 לא היום כל שזמנו בפסח אבל שעות שבע אחר מתפללאם

 לאחר רוצה אם המוספין בתפלת ממילא ולכן פושע,נקרא
 שלא כדי קודם מוסף תפלת צורך איזה משום המנחהזמן
 כל הפסח דזמן כיון ותמיד פסח בקרבן אבל פושעיקרא
 התמיד שחיטת זמן מטי כי לכן לכתחילה אפילוהיום
 יוחנן מרבי ראיה בגמרא מייתי שפיר זה ולפי קודם,התמיד
 שום גביה זליכא כיון הפסח את התמיד דוחהדממילא
 מעלת איכא ובתמיד התמיד אחד אותו מקריבין אםאיסור
 תדיר לענין מינה ונפקא תדיר, לשאינו שקודםהתדיר
 איסור דליכא היכא רק קודם התדיר דתמיד תדירושאינו

 לעיל ביארנו כבר ולדינא כנ"ל, תדיר שאינו את מאחריןאם
 בני"ד. להתנהגאיך

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת
 גר"ד'וגאבדקחק

 עב)(יכ1ן
 הכפורים ביום כורעות נשיםאם

 להנ"ל.עוך

 במוסף הכפורים ביום כודעות נשים אם שאלתוובדבר
 לנשים מוסף תפלת בעצם הנה העבודה,באמירת

 כתב דכ"ו ברכות דבצל"ח האחרונים, גדולי בין מחלוקתיש
 ברכות התוס' ולדעת גרמא שהזמן מצוה דהוי כיוןדפטורות

 אלא פטורות נשים גרמא שהזמן דרבנן במצות גם ע"בכ'
 בשלש והיינו נינהו דרחמי כיון רבנן חייבינהושבתפלה
 רק שהם טוב ויום בשבת ואפילו יום בכל הקבועותתפלות
 בין יחלקו לא לכן נינהו, רחמי דבחול כיון מקום מכלשבח
 תשלומין לענין יונה רבינו שכתב וכמו לחול טוב ויוםשבת

 אין דלכך רחמי שאיננה מוסף תפלת אבל שאחריהבתפלה
 דנשים ודאי גרמא שהזמן עשה מצות והיא תשלומיןלה

 אחר מטעם ט' סי' בתשובה הגרעק"א גם כתב וכןפטורות,
 שוקלות היו לא שנשים מפני מוספין מתפלת נשיםלפטור

 הקשו כבר זה טעם ועל ציבור, בקרבנות חלק להם איןלכן
 נשקלים חיינים דאינם דאמר למאן כהנים גם כן דאםעליו
 בספרי בזה דברים דיון ויש המוספים, מתפלות יפטרו כןאם

 לכרוע. להם אין וממילא ואכ"מ, ענגל יוסף הר'הגאון
 גדול כהן יוסי בן יוסי שיסדו העבורה סדר של ספרדובנוסח
 כשהיו וכו' בעזרה העומדים והעם והכהנים הלשוןאיתא
 איתא לו בא בפ' בירוש' אולם ומשתחים. כורעים היווכו'

 שם ברוך אמרו והרחוקים ומשתחוים כורעים היושהקרובים
 כן הלשון אשכנז בנוסח גם וכן ועד. לעולם מלכותוכבוד
 מנין, בעזרה דאשה נשים שם היו לא המקדש בזמן כןואם
 אומרים שאנו מה על שהעיר סק"ר קי"ג סי' בטו"זועיין
 כן פי על ואף כורעים, היו והעם והכהנים כפור יוםבמוסף
 התם שאני עצמם, על נאמר שאינו אף כורעים הקהלכל

 במקום נפשינו מדמין עכשיו שאנחנו לזכד עושיןשאנו
 אפרים במטה ועיין קיים. היה המקדש שבית בזמןהכהנים
 איתא המזרח עדות של ספרד ובנוסח ט"ז סעי' תרכ"אבסי'
 ובמחזורים פניהם על ונפלו כרעו וכו' והעם והכהניםהלשק
 שחיבר כח באמיץ והן כוננת באתה הן זה נוסח ליתאשלנו
 דפטורות כיון ומסתברא ז"ל, קלונימוס ב"ר משולםר'

 מחוקי זה אין וגם לכרוע צריכה אינה ממילאממוסף
 יכולות כריעה ידי שעל במלבושיהן לנשיםהצניעות
 מכל אנשים שם שאין ואעפ"י המכוסים, מקומותלהתגלות
 לא שמעולם אומרות נשים וגם הצניעות, מן זה איןמקום
 סעי' ל"ה סי' חו"מ ברמ"א ועיין נשים, בעזרת כריעותראו
 אנשים שאין דבמקום הוא הקדמונים דתקנת שכתבי"ד

 נשים בזו הרי נשים של הכנסת בית בגון להיותרגילין
 דחיה דע"ג קידושין מש"ס סמך שם כתב והגר"אנאמנות.
 אנשים. שם שאין לפי והטעם לומד,נאמנת

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידירוש"ת

 עגסיב1ן
 הפסק הוה אמן ענייתאם

 להנ"ל.עוד

 ושומעות לסוכה הוץ דאוכלות ננשים שאלתוובדבר
 לא או אמן עונות האם בסוכה לישב ברכתבקידוש

 בהדלקת ברכו שובר שהחיינו בברכת כמו הפסק דהויכיון
 דאם שאלתו הבנתי לא בקידוש, אמן לענות לה שאיןהנרות

 כן ואם שהחיינו לברכת דמי בודאי בסוכה אוכלותאינן
 עשה מצות על לברך נהגו כבר הנשים הרי בסוכהאוכלות
 כתב ובן ולולב, שופר כמו התוס' שכתבו כמו גרמאשהזמן
 וכן רע"א סי' תשובה בשערי מובא ה' סי' ב' חלקבפמ"א
 לענין נ"ט סי' א' חלק בפמ"א ועיין שם, יוסף בברכיכתב
 ברכת אחר ראש של לתפילה יד של תפילה בין אמןעניית
 בין אמן דעניית זה לפי וממילא ממברך ששומעמפילין
 הפסק. הר לטעימהברכה

 בנשים גם שייכה בסוכה לישב דבדכת לומר סנרא ישאך
 דדירה וכיון תדורו כעין תשנו הוא סוכה מצותדהנה

 הרמ"א שכתב וכמו השנה כל שדר כדרך ואשתו אישהוא
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 זכל שלא דבמקום בסוכה שעה גבי ב' סע" תרל"טבס"
 מלישת פטור מעחדת סוכה לו שאק אשתו עם בסוכהלישן

 שבלעדה מהמצוה חלק היא האשה זה לפי ממילאבסוכה.
 בריש הר"ן שכתב מה כעץ כהמן המצוה לקים אפשראי
 בפריה מחךיבח אשה 'ןאק פי על דאף דקזושץ ב'פרק
  וטמסיעח זה ידי על מצוה לגבה איכא מקום מכלורביה
 הוא וכן בלעדה, לק"ם לו אפשר שאי במצוהלבעלה
 לא דאשה פי על ראף שם וכחב ל"מ ס" הר"ןבחשובח
 תפקא קעבדה. מצוה מקום מכל ורביה פריה עלמיפקדה
 אין רבים דעח על שהוא דנדר נדרים היחר לעניןמינה
 רל"ד כחובוח בהפלא"ה ועיין מצוה, במקום רק לולהתיר
 ישראל דכל לחדש שכחב החרדים בעל שיטתשהסביר
 חורה שציווחה מצוה דכל כהנים ברכת לקבלמחוייבים
 שניהם לכן שנים ידי על להיוח צריכה והמצוהלקיים
 על אם כי מצווחם לקיים לכהנים אפשר אי כן ואםחייבים
 מצוח לקיים אפשר אי כן וכמו הברכות, שיקבלו ישראלידי
 הנשים שגם בהכרח נשים ידי על אם כי ורביהפריה

 זה כעין לומר גם אפשר לכן יעו"ש. כן גם המצוהמקיימוח
 נהגו שכבר וכיון למצוה ממילא שייכה שהיא סוכהבמצות
 ראש בש"ס כמבואר גרמא שהזמן עשין מצות לקייםהנשים
 וכן לברך, גם דיכולוח הא ד"ה בחוס' ועיי"ש דל"גהשנה
 אחר אמן דענייח לומר יש לכן חקפ"ט, סי' בש"עהוא
 ויש בזה. צ"ע ועדיין הפסק, הוי לא בסוכה לישבברכח
 טליח ללבוש לנשים דאין י"ז בסי' הרמ"א מדברילהעיר
 בוה. מש"כ בדע"ת ועי' יוהרא,משום

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 עדסימן
 והגיע התפלל לא שעדיין תינוקות מלמדבענין

 הלימודים שלהזמן
 להג"ל.עוד

 דוא הלימוד החחלח שזמן חינוקוח במלמד שאלחודבדבר
 הספיק ולא נחאחר אחח ופעם בבוקר שמנהבשעה

 מלימודם החינוקוח יבטלו קורם יחפלל ואם שחריחלהחפלל
 מבטלין דאין ומבואר מאוחר יהיה ההפסקה עד יחכהואם

 זח"ש. המקדש ביח לבנין אפילו רבן בית שלחינוקות

 :תשובה

 נשיאה יהודה רבי משום דר"ל מימרא בהאי הנהא(
 רבן ביח של חינוקוח מבטלין דאין דקי"חכשבת

 מה רלפי לכאורה להבין יש המקדש ביח לבניןאפילו
 כל של חורה דחלמוד דגמרא במסקנא מגילה ברישדאיחא
 בלילה שם וילן כדכתיב מעבודה עדיף דיהושע כהאיישראל
 בחוס' עיי"ש הלכה של בעומקה היינו העמק, בחוךההוא

 לו אמר והמלאך אחר פסוק וזה וילן, במקום וילךהגירסא
 החמיד, ביטול על ולא תורה חלמוד ביטול על באחיעחה
 חמורה עבודה רבי ביח דשל אפילו דיחיד חורה חלמודאבל

 המקרש ביח בוין הרי וה ולפי ח~ואל. ברביוו  ז,יי"שממנה
 של חורה הוי רבי ביח של אפילו יחיד של מתורהעדיף
 בית לבנין רבן בית של תינוקוח מבטלין אין ואמאייחיד,

 ביח של חינוקוח מבטלין דאין דקאמר האי מה וגםהמקדש
 של חורה חלמוד אבל מבטלין אין חינוקוח דרק דנראהרבן

 איחא רמגילא קמא פרק בסוף להלן דהרי מבטליןגדולים
 כן ונלמד המקדש בית מבנין יוחר תורה חלמודדגדול
 זמן כל המקדש ביח בבנין לעסוק מבבל עלה שלאמעזרא
 חלמוד לבטל רצה שלא הרי קיים היה רבו נריה בןשברוך
 חינוקוח דוקא דלאו ומוכח המקדש. ביח בנין מפניתורה
 של חורה חלמוד הוי והחם חורה חלמור כל רק רבן ביחשל
 שהביא בפירש"י כמו ישראל כל של דרבים ולאיחיד

 בבבל. נריה בן ברוך מפי חורה לומד היה שעזראממדרש

 בהקדמחו הרמב"ם שכחב מה לפי לומר יש אךב(
 וקבל מהמקבלים היה שעזרא המשניוחלפירוש

 לא הכי דמשום לומר אפשר זה ולפי נריה, בן ברוךמפי
 מהמקבלים היה דהוא כיון המקדש בית לבנין אז עזראעלה

 הקבלה דשלשלת כיון ברבים חורה מחלמוד יוחרוחשוב
 לבנין מלעלוח נחעכב ולכן פה שבעל חורה של היסודהוא
 שכחב מה לפי אמנם קיים. היה שרבו זמן כל המקדשביח

 החחלת קודם מת נריה בן שברוך למהרש"א אגדוחבחידושי
 בן ברוך דאם קשה האחרון רריוש בימי המקדש הביחבנין
 למה קשה אכחי המקדש ביח בנין החחלח קורם מחנריה
 כבר דרבו כיון המקדש ביח לבנין זרובבל עם עזרא עלהלא
 של היינו השנים בחוך מח נריה בן רברוך פירש ורש"ימת,

 בשנה מיתתו זמן שהיה להיות ויכול האחרקדריוש
 לארץ באמח עלה השכיעית בשנה ובה לדריושהשביעיח
 שכחב ומה ברש"י, המובא ז' בעזרא כדכחיבישראל

 החחלח קודם מח נריה בן שברוך כתב שרש"יהמהרש"א
 לו היה ואפשר שלפנינו ברש"י ליתא זה המקדש ביתבנין

 ברש"ש ועיין ממני. שגבו דבריו לכן ברש"י אחרתגירסא
 וז"ל לדודי לפחוח אני קמתי הפסוק על חזיח למדרששציין
 לפני תלמודו לברר צריך שהיה שעה באוחה עלה לאעזרא
 בן ברוך אמרי אלא נריה? בן ברוך ויעלה נריה בןברוך
 יכול היה לא בגלקטיקא ואפילו היה וישיש גדול אדםנריה

להטען.

 דילפינן האי ולחרץ לומר אפשר דמילחא דלקדשטאג(
 בית מבנין יוחר גרול חורה דחלמודמעזרא

 שהוא מזה הבנין נתבטל שלא בעזרא כמו רק היינוהמקדש
 של וביטולו המקדש את ובנה זרובבל עלה שהרי עלהלא

 יבנה המקדש כן גם שבלערו שידע דכיון בחשבון היהעזרא
 נגמר שטרם בזמן ועלה בבנין לסייע הוא עלה כך אחרוהרי
 המקדש ביח בנין הבנין יחבטל דבלעדו היכא אבלהבנין
 שכחב יעקב העין על איתן באהבח ראיחי וכה מחורה.עדיף
 ידי על שאפשר דמצוה ד"ט קטן מועד בש"ס המבוארלפי

 וכל דכחיב מקרא לה ויליף ממנה עריף חורה חלמודאחרים
 אין ולכן שמים, חפצי אפילו דמשמע בה ישוו לאחפציך
 הרי עזרא גבי ממילא לקיימה, בשביל תורה תלמודמבטלין
 אבל הבנין. נחבטל ולא זרובבל ידי על נבנה המקדשהביח
 החלמוד מבטל שהיה בודאי בעזרא הבנין חלוי הי'באם
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 חורה חלמוד בין לחלק כן גם וכחב הבנין, בשבילתורה

 דבגדוליס דנן ניח של דחינוקות חודה תלמוד וביןדגדולים
 ביח של תינוקות לא אבל חורה התלמור מבטליןלפעמים

 של תינוקות מבטלין ראין נשיאה יהודה רבי נקט ולהכירבן
 נמי גדולים אפילו תינוקות איריא מה דלכאורה רבן,ביח
 בשום מבטלין אין דחינוקות רקמ"ל ודאי אלא מבטלין.אין
 לבנין אפשר אי אם מבטלין לפעמים גרולים אבלפעם
 בקטנים גם דהרי לי מובנים לא רבריו אבל יעו"ש,בלעדו
 המלמר על רק לבנוח בגרר אינן הקטנים הרי למימראיכא
 יכול שבלעדו להיות כן גם יכול במלמר והרי כן,איתמר
 שאפשר ואעפ"י בוה, יש חילוק ואיוה הבנין,להתבטל
 בגמרא החם כדאיתא יוחר חשוב התינוקוח עםשלימוד
 אינו ליה ואמר מאי ודירך דידי לאביי פפא רב ליהדקאמר
 רתורה רמוכח חטא, בו שאין להבל חטא בו שיש הבלרומה
 לו אין שהמלמד לומר אין מקום מכל עריפא, חינוקותשל

 ובלעדו המקדש ביח לבנין לו נחוץ אפילו החינוקוחלבטל
 הבנין.יתבטל

 שנאמר עלי בני גבי די"ח השנה ראש דבש"סד(
 אם עלי לבית נשבעחי לכן ג'( א')שמואל

 ובמנחה בזבח אביי אמר ובמנחה בובח עלי ביח עוןיחכפר
 ומבואר חסרים. ובגמילוח בתורה מתכפר אבל מחכפראינו
 חביבה רתורה הרי לחוד, חסדים ובגמילות לחוד בתורהשם
 הי חסרים ובגמילות בתורה במפרשים, עיי"ש מקרבנותיותר

 עקיבא ורבי עזאי בן עולם גרולי נחלקו בזה עריףמינייהו
 בתורה חשקה שנפשו עואי ולבן כ"ד פרק בב"רכמובא
 בגמרא ועיי"ש. ובמעלה בומן חסרים לגמילות קורמחתורה

 עלי מבני והיו י"ח בני מחים שהי' שבירושלים משפחהגבי
 בחורה ועסקו בתורה לעסוק זכאי בן יוחנן רבי להםויעץ
וחיו.

 הנ"ל בשבת הגמ' בל' אחרת גירסא לו יש והרי"ףה(
 מבטלין ראין אמר נשיאה יהורה דרביוכתב

 העולם שמקיים המקדש בית בנין מפני רבן בית שלתינוקות
 ביח של תינוקוח של התורה מבטלין אין הקרבנותבעבודת

 יהודה לרבי לקיש ריש ליה ואמר שעה, לפי אפילורבן
 ואבוחיך מאבוחי מקובלני כך המאמר בעל שהואנשיאה
 רהיינו אותה מחריבין רבן בית של תינוקות בה שאיןשעיר
 חינוקות בה שאין פי על אף שחחקיים לעיר שיור להיעשה
 לבטל ראוי שיור לה יש מקום שמכל וכיון רבן, ביחשל

 אין שאם המקדש הביח לבנות כדי רבן בית שלהתינוקות
 מקרשיכם אח והשמוחי כדכחיב כלל שיור יהיה לאמקרש

 לה שאין הרי שממה ארצכם והיה הארץ את אניוהשימותי
 מכל רבן בית של תינוקות אין ואם מקדש אין אםשיור
 אמר ורבינא זה, מפני וה לדחוח וראוי שיור לה ישמקום

 אין אמר ויפה שיור דאין אותה מחרימין חכמים שנוכך
 ראין כיון המקרש בית לבנין רבן בית של חינוקוחמבטלין
שיור.

 בית בנין דשאני דס"ב כתובות בש"ס דאיתא מה ולפי1(
 איכא שפיר אחרים ירי על דאפשרהמקרש

 על להעשות דאפשר היכא עריף תורה תלמוד דלהכילמימר
 מועד נש"ס דאיחא מה ולפי לא, הכי בלאו אבלאחדים

 וכל מפנינים היא יקרה מקרא רדרש לעיל המובאקטן
 ופירש"י בה, ישוו שמים חפצי אבל בה ישוו לאחפציך
 ועסוק תורה חלמוד חבטל במצוה לעסוק לך יש שאםכלומר
 ידי על לעשותה אפשר שאי במצוה היינו ולמסקנאבמצוה,
 או שמע קריאת מצוח לקיים לפניו שיש מי כן אםאחרים
 מצוה היא וגם אחרים ידי על לעשותה אפשר ואיחפילה
 ד"ה בתוס' שם ועיין תורה. תלמוד לבטל יכול בוהעוברח

 לרבי אפילו מפסיקין שהרי עדיף מצוה דעשייח שכתבוכאן
 בירושלמי כראיחא ולולב סוכה לעשוח יוחאי בןשמעון
 נן שמעון לדבי מפסיקין אין שמע וקריאח לחפלהאבל
 מפסיקין ואין שננו תה שננו זה בירושלמי כראמרינןיוחאי
 יוחאי בן שמעון לרבי גם דירן לש"ס אבל שננו מפנישננו

 ולכן בוה, הגרסאוח בחילופי ועיי"ש שמע, לקריאחמפסיקין
 אפילו רק ללמוד להחחיל שלא רק לא לו ישבמלמד
 כדאמרינן וחפלה שמע לקריאת הלימור באמצעלהפסיק
 בן שמעון רבי כגון אלא שנו לא רגמרא במסקנאהתם
 מפסיקין אנו כגון אבל אומנוחן, רחורחן וחבריויוחאי

 קושיית ליישב כחבתי אחר ובמקום ולתפלה. שמעלקריאת
 שכתבו החוס' דברי על שהקשה הש"ס בגליוןהגרעק"א

 ובהדיא שמע, לקריאח להפסיק אין יוחאי בן שמעוןרלרבי
 לרבי מפסיקין שמע רלקריאת הנ"ל רי"א שבת בש"סאיתא
 על כתבו קטן במועד רהתוס' לתרץ כחבתי 'וחאי בןשמעון
 להפסיק צריך אין יוחאי בר שמעון רלרבי הירושלמיפי

 לקריאח מפסיקין רידן לתלמורא אבל שמע לקריאתאפילו
 ואכ"מ. בזה והארכחי יוחאי, בן שמעון לרבי אפילושמע

 בקריאח להתנהג איך מיוחדים רינים יש בשכרובמלמר
 דבעוסק מלאכה בעל משאר עריף ולא וחפלהשמע

 קורין דאומנין הבית לבעל משועבד הוא הזמןנמלאכחו
 הנרבך. ובראש האילןבראש

 הנ"ל קטן במועד בגמרא המסקנא רלפי הדבר נפלאז(
 נרחית אחרים ירי על לעשותה שאפשררבמצוה

 יפסיק אחרים ידי על אפשר באי אבל חורה חלמורמפני
 בלי המצוה מן שפטור במצוה עוסק כל גבי ומרועמלימודו
 נש"ס כמכואר אהריס ע"י אפשר לא או אפשר אםהנדל
 אבל כולם, כנגר חורה רתלמוד אמרינן והרי רכ"הסוכה

 המצוה וו"ל קטן למועד המאירי מנחם רבינו לעיינןאנהרינן
 וכו' ואם אב וכבוד ושופר לולב כגון גופו עלהמוטלח

 ואינו לקיימה כדי חורה תלמור ומבטל קודמתהמצוה
 מצוה אפילו תורה תלמוד מצות בקיום מעליו חיובהמפקיע
 כן נאמר לא המצוה מן פטור במצוה שהעוסק ואעפ"יקלה

 מצות לשאר הקיום לידיעח ועיקרה הואיל תורהבתלמוד
 ע"י לקיימה אפשר שאי מצוה כל בשביל אוחה מבטליןלכן

 של זה ובענין יעו"ש. המפרשים גדולי שיטח הוא כךאחרים
 מקצועות לכמה נוגע כי הרבה להאריך יש במצוהעוסק
 ואכמ"ל.התורה

 לומד דאם ב' סעי' ק"ל בסי' ברמ"א מבוארולדינא
 כתב פ"ט בסי' ולעיל מלימודו פוסק אינולאחרים

 ללמוד להחחיל אפילו מותר לאחרים מלמד דאםהמחבר
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 לא ואם הוא גדול דכר הרכים וזכות עוכרת דשעהכיון
 יעכור לא אם ודוקא ללמוד. יוכל ולא יחנטלו עכשיוילמדו
 לקרוחה ממוייב הזמן שיעבור ירא דאם שמע קריאתזמן

 לתרץ הביא שם הלכה ובביאור ק"ז סי' במ"ב ועייןמקחים,
 רש"י מרברי והביא לכאן פ"ט מסי' הרמ"אמסתירת
 מקח-ם להלמידיו שונה שהי' חזינא לא בר"ה די"גבבדכות

 קריאת זמן שהגיע דלאחר מרש"י משמע שמע, קריאתזמן
 הוא אם אחרים עם אפילו ללמוד להתחיל לו אסורשמע
 מסקנת וכן מקודם, לקרותה חייב אלא הזמן שיעבורמשער
 בזה. יותר להאריך ואין בזה אחרוניםכמה

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 עהסי23ן
 מעשרה למטה להיות צריכים חנוכה נרותבאם

 המנורה רקאו
 להנ"לעוד

 סי' חרע"א סי' באו"ח המחבר שכתב במה שאלחוובדבר
 ומצוה טפחים מג' למעלה מניחו חנוכה בנר1'

 כאלו הוי טפחים מג' ולמטה טפחים, מעשרה למטהלהניחו
 לשם שם הניחו הבית שבעל ניכר ואינו קרקע גבי עלהניח
 טפחים מג' יוחר גבוה עצמה המנורה אם הדין מהמצוה,
 רגל אחר אזלינן האם הקרקע גכי על להניחה מותראם

 והם הדולקות הנרות על מביטים או למטה, והואהמנורה
 על הוא דהמובן דמסתברא נראה לפיע"ד מג"ט,למעלה
 להיות מהררין חנוכה בנר דברים כמה דהרי הדולקוחהנרות
 בספרי בזה כתבתי כבר ואני המקדש, כית מנורתדוגמת
 בגמרא מדמקשינן כן להוכיח נ"א סי' ראשון חלקבי"א
 רב מחלוקת גבי חנוכה נר על ממנורה דחנוכהבסוגיא
 כתב שם בחידושיו והרשב"א לנר, מנר מדליקין איושמואל
 למנורה דדמי משום חנוכד נר לאור להשתמש ראסורהטעם
 ממילא בהיכל קרקע גבי על עומדת היתה המנורדוהרי
 לכן הקרקע, גבי על להניחם יכוליט כן גם חנוכהבנרות
 צריך גבוהה המנורה ואם הדולקות הנרות הוא דהעיקרנראה
 למטה ולא טפחים מעשרה למעלה יהיה לא שהלהבלדקדק
 גדולות מנורוח להם יש אנשים שכמה ומה טפחים,מג'

 שמעתי וגם כהם, מיחו ולא טפחים מעשרה הרכהוגבוה
 כיון לומר יש גנוהות מנודוח נמצא צדיקים כמדשאצל
 ובמשנה יוסף, בבית כמבואר מהלכה זה דחו ראשוניםרכמה
 בזה הקילו לכן מהמאירי, גם כן הביא הציון בשערברורה
 למעלה גבי ד' בס"ק מגדים הפרי שכתב ממה לדכריוסמך

 הלהב אם ארוכים שעוה בנרות דבמדליק אמהמעשרים
 דעיקד משמע יעו"ש. פסולה אמה מעשרים למעלהעולה
 לפקפק שיש פי על אף המנורה ולא הנרוח של הלהבהוא
 העיקר ולכן עינא ביה שלטה דלא משום הוא דהתםבזה
 מקום מכל הנס, פירסום הוא עיקר הכא אבל הלהכהוא
 הלהכ דיינו הנרות עם רק המנורה עם להתחשב דאיןנראה
כנ"ל.

 תש"מ. טבתה'

 עוסימן
 של הדיון הכפודים יום בערב שהפילהאשה

 צריכה שאינה ואומרת חלשה והיא יוםשלשים
לאכול

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 בתורה ומופלג מופלא המפורסם הגאוןהרב

 מאיר חיים מוה"ד כש"ת טובותונמידות
 ישראל דקהל רב מערמעלשטייןהסהן

 יע"א.בווינטעג

 העבר דכיפורי יומא במעלי הטלפון ע"י שאיחובדבר
 הקדוש יום בערב שהפילה באשה לטובהעלינו

 הכפורים ביום להאכילה צריכים אם יום שלשים שלהריון
 פי על שאף כיולרת דינה אם צריכה שאינה אומרתוהאשה
 טעמי לו אכתוכ ועתה אותה. מאכילין צריכה אינישאומרת
 להתיר. בזהונימוקי

תשובה:
 שראה מהרש"ם הגאון בשם הביא תרי"ז סי'באור"ח

 לידה זמן קודם דהמפלת קדושים הדעתבכתבי
 דמי ולא צריכה איני באמרה ימים שלשה תוך להתיראין

 שכת"ר מחמת כזה נבוך הייתי לכן יעו"ש. בזמנהליולדת
 בענין והנה המזג, חלושת בטבעה היא שהאשה ליאמר
 דמפלת דפסקו האחרונים מגדולי לכמה מצינו שבתחילול
 כמו יום ארבעים לאחר במפלת רק אולם יולדת, דין להיש

 רמפלת פי על דאף קצ"ד סי' דעה כיורה יוסף הכיתשכתכ
 רכתוך יום ארכעים אחר דוקא מקום מכל היא סכנהנחזקת
 בנדה בגמרא רפליגי כיון אך לולד, חוששין אין יוםארבעים
 לוסתה סמוך מחעברת אשה אם יוחנן ורבי אמי רבדל"א
 ולפי לוסתה סמוך מתעברת אמי ולרב לטבילתה סמוךאו

 שזמן משום כן חושב שהוא כת"ר שאמר הרופא שלחשבון
 בתשעה היה האחרון ווסתה לאלול שמנה ביום הי'וסתה
 שלשים רק הוא הרי אלול של הוסת מזמן ולכן אב,לחורש
 לטבילתה, סמוך מתעברח ראשה דס"ל יוחנן לרבי אבליום,

 מעשרה יותר בודאי שהוא טבילחה מזמן נחשב אםולכן
 ממילא יום מארכעים יותר עברו ככר הרי הוסת מזמןימים
 פי על ואף נפש(, פיקוח על להחמיר )ז"א להקל מ17םיש
 רק והוא לוסתה סמוך גם מחעברת אשה יוחנן לרבישגם
 שם, המהרש"א שכתב כמו לטבילתה סמוך דגם להוסיףבא

 דגם נפש פיקוח ספק והוי נפיק לא ספיקא מידי מקוםמכל
 בית של שהרופא וכיון הכיפורים, ויום השבת אח מחלליןכן

 לאכול ליתן מוכרחים לכן דם דרבה שאבדה אמרהחולים
 ולשתות לאכול לה לחת להתיר הסכמתי לכן כוחה,לחיזוק
 שכתב דבריו וביתר סכנה. מחשש בש"ע המבוארכשיעור
 גרמא הזמן עכשיו אין לדינא נפק"מ שאין כיוןכת"ר
 כקיצור רק האיתנים כירח המצות טרדת מחמת בזהלפלפל
 הותרה ציבור נקרנן אמרינן בשבת מדוע הערתו עלאשיב

 לומר וצריך דמ"1, יומא בש"ס כדאיתא דחויה רקוטומאה



אבי ע"ז ע"ו, סי' או"חשו"תביתקכב
 לטומאה שבח בין נחלק תיחי מהיכי דלכאורה הרברבהסבר
 גבי ואמאי וטומאה שבח שחיהן דוחה ציבור קרבןרהרי
 הודחה. רק משבח דקיל טומאה ולגבי הוחרה דבסקילהשבת

 כיון הוחרה לומר מסתברא דבשבת פשוט הדברולפיע"ר
 כשהחירה הכי משום בזמן החלוי איסור ליה הוידשבת
 אבל כלל איסורא חו ליכא בשבת ציבור קרבןהתורה
 בטומאה'קרבן להקריכ היחר פעם כשום דליכאטומאה
 רק הוא ציבור בקרבן הותר דטומאה דנהי ועודיחיד.

 בקרבן דק בטומאה נאכל הקרבן אין אבל בטומאהלהקריב
 אי הכי משום לאכילה רק בא לא שעיקרו כיון לבדופסח

 לומר שייך לא סוף שסוף כיון לגמרי דהוחר לומראפשר
 אפילו בטומאה נאכל אינו באמח דהרי. דליחא כמאןטומאה
 אבל בהקרבה רק נפק"מ אין לשבת אולם ציבור,בקרבן
 זה. פרק אשנה ואי-ה כלל שבח משום איסור איןאכילה

 תשל"ט. הכפורים יוםממחרת
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 עזסימן
 סאחים מבית יותר המכיל הכנסת ביתבחצר
 הכנסח לביח ומחוכו בחוכו לטלטל מותראם

 ידידי לכבוד והמשכה ברבייה וברכהשלום
 בכחד"ת חו"ב המפורסם הגאון הרבמכובדי
 שמואל מוה"ר כש"ת יורק ניו רבנימחשובי
 י. נ. בברונקס, רב שליט"א טוירקאלימלך

 צבי. כרם ספר המחברבעל

 בדבר תשובה מחצי ויותר חכם שאלת שאלחובדבר
 מכיח יותר המכיל הכנסח בית שאחוריהחצר

 שלש בכל כמעט ההר במורר עומר הכנסת והביתסאתים
 מרוח וקצת הכנסת הבית נבנה הרביעי וברוחרוחות
 בתוכו לטלטל מותר אם השאלה ולכן מחיצה, נבנההשלישי
 כיון לדירה הוקף שלא קרפף כדין הכנסת לביחומתוכו

 ודאי זה אין )נ.ב. הכנסת. הבית בנין קודם כבנדדהמחיצות
 השלישיח בדוח מהמחיצה קצת כי להיות יכול כי כךכל
 מוקף הוי ממילא הכנסת הבית בנין אחר ואפשרנכנה

 זת"ש.לדירה(,

 :תשובה

 גבי דעירובין ב' בפרק במשנה דהנה בזה לי הנראהא(
 ביח ער אומר יהודה רבי תנינן ביראוחפסי

 ולקרפף לגינה אלא סאתים בית אמרו לא לו אמרוסאחים
 בית אפילו חצר או מוקצה או סהר או דיר היה אםאבל

 קרפף ופירש"י מותד, כורין עשרה בית אפילו כוריןחמשת
 הקיפן ואין לאוצר עצים שם להכניס לעיר חוץ גדולהיקף
 הבתים שלפני וחצר הבתים שאחורי רחבה מוקצהלרירה,
 הואיל נמי ביראות פסי והני הוא לדירה הקיפן הנירכל

 הוא מעלייחא רירה תשמיש אדם לשחייח ראוייןומימיהן
 הבית עם אחת רשות הם ומוקצה דחצר מבואר הריע"כ.
 צריך סאחים מבית יוחר בו יש ואם אחרח הדין בקרפףרק

 לדירה. נעשו סחמן ומוקצה חצר אבל לדירה מוקףלהיות
 ומקרפף לקרפף מבית להוציא מוחר אם לדינא לעייןויש
 לדירה הוקף ולא סאחים מבית יותר בקרפף יש אםלבית
 ודינו אמוח מארבע יותר בחוכו לטלטל דאסורדכיון

 היחיד מרשות מכניס או כמוציא הוי כן ואםככרמליח
 הוצאה אסרו לא דבקרפף לומר יש או ואסור,לכרמליח
 יוחר מקרפף להוציא דמוחר רמצינו כמו לרשותמרשות
 מן היחיד כרשות דינו דקרפף אע"ג לכרמלית סאחיםמביח
החורה.

 דבהיוחו כתב שמ"ו בסי' יעקב ישועוח בעל והגאוןב(
 גדולה זרועה גינה שם ויש לאביןבמרחץ

 אם ונסחפק הגינה לתוך פתוחים ובתים מחיצהומוקפח
 הזרועה לגינה היחיד רשוח שהמה הבתים מן להוציארשאי

 הוא בקרפף לטלטל שאסור רכשם פשוט הדברולכאורה
 זה ואין הקרפף, לתוך היחיר מרשות לטלטל ראסור נמיהרין
 דאי משום לקרפף הכרמליח מן להוציא שמחירין למהדומה
 ישות שהקרפף יחשכו הכרמלית מן הטלטול לאסורנימא
 אם אף כאן אבל הקרפף בתוך לטלטל ויבואו גמורהיחיד
 רשות שהוא יחשבו לא לתוכו היחיד מרשות לטלטלנאסור
 דיותר לתוכו הרכים מרשות לטלטל ויבואו גמורהרבים
 מרשות לא לחוכו לטלטל ואסור כרמלית שהואיחשבו
 איסורי על אף לזה ניחוש ואי הרבים, מרשות ולאהיחיד
 שם וסיים לזה, לחוש יש הקרפף בתוך אמות ארבעטלטול
 ה' סי' ב' חלק במבי"ט מצא רב זמן ואחר לאיסור,דהורה

 הכרמלית מן כמו לגינה בית מן להוציא רמותרשכחב
 להיתר דומה זה ראין בזה נכונים דבריו אין ובמח"כלקרפף,
 דבדף לזה ברורה וראיה וכמוש"כ. לקרפף כרמליתטלטול
 רובו נזרע לדירה שהוקף סאחים מבית יוחר קרפף גביכ"ג

 אלא שנו לא שרי מיעוטו הא שם בגמרא וקאמראסור,
 אסור, סאחים מכית יותר הא סאתים ביח רק במיעוטשאין
 אחד רשוח וקרפיפות חצרוח גגות דס"ל שמעון כרביכמאן
 אבל סאתים כית רק מיעוטא זרועה כשהיא שרי ולכךהן,
 אסור אסור הזרוע שחלק כיון ולכך אסור, סאתים מביחיחר

 בפירש"י. היטב עיין זרוע, שאינו החלק מן לחוכהלטלטל
 ברף שם כריטב"א גם ברור והדכר דאסור. להדיאומבואר
 לדירה שהוקף מחצר לטלטל דאסור להדיא כן מכוארכ"ד.
 מבואר עכ"פ לדירה, הוקף שלא סאתים מבית יוחרלקרפף
 לגינה הביח מן להוציא דמותר להמבי"ט ס"ל בקרפףדגם
 לקרפף. מכרמליחכמו

 ולהוציא לביח, להכניס מותר לכ"ע לחצר וכומוקצהג(
 דמבית דמבואר כתבנו כבר להם הביתמן

 כחב וכן לטלטל. מוחר הכנסח לביח ומחצר לחצרהכנסת
 הכנסת שכית רבמקום ו' סעי' שס"ו סי' בשו"ע ז"להרב
 שם מניחים שאין קורא או בלחי המחוקן במבויאינו

 הכנסח בכיח לטלטל מותרים אעפי"כ הכנסח בביתהעירוב
 בחצר אחת דירה שם יש ואפילו הכנסת בית לחצרוממנו
 אוסרות הן שאז דירות שתי בה יש כן אם אלא הכנסחבית



קכג י 14:2 ע"ז סי' או"חשו"ת יז י2:

 ארם לכל אסור עירבז לא ואם ביניהם שיערבו עד וה עלזה
 אחת דירה רק בה אין אם אבל הכזסת בית בתצרלטלטל
 עליה אוסרים הכנסת בית אנשי ואין זו לדירה כולהניתנית
 נעשו העיר בני וכל רירה בית אינה הכנסת וביתהואיל

 לבית מתצר לטלטל כן גם ומותרים זו דירה לגביכאורחים
 שום אין הרי בני"ד וממילא יעו"ש. וכו' זו ולדירההכנסת
 להכניס אתת רשות הכל זלכן הכנסת, בית בתצררירה

ולהוציא.

 שכתב כמו להדיא מבואר ר"ו שבת נריש ובמאיריר(
 מרשות להוציא או דלהכניס יעקבהישועות

 אסור, היחיד לרשוח מתוכו או - לקרפף - לתוכוהיתיד
 זה ואיסור סאחים מבית ביזתר אפילו פטור שהואאלא
 שבח בש"ס כן מבואר ובאמת יעו"ש. שלו בשניהםאפילו
 לא אינם והכרמלית ואיסטוונית ובקעה רים התם דאיתאר"ו

 ובקעה בגמרא ופריך היחיר, כרשוח ולא הרביםכרשוח
 הבקעה והתנן היחיר. כרשות ולא הרבים כרשות לאאינה
 לטומאה, הרבים ורשות לשבת היחיד רשוח החמהבימות

 רבי אמר וכדעולא מחיצוח לה ראיח כגון אשי רבומתרץ
 אפילו לדירה הוקף שלא סאתים מביח יותר דקרסףיוחנן
 היא מחיצה טעמא מאי חייב, לתוכו הוורק כוריים אוכור
 מחיצות לה דאיח כגון ופירש"י ריורין, שמחוסרתאלא

 לתוכה הרבים מרשות והזורק היא היחיד רשותמראורייתא
 דבקעה ראמר דמה דמתרץ אשי רב של תירוצו ולפיחייב.
 ומה לדירה הוקף שלא סאתים מביח יותר קרפףהיינו
 לענין היינו היחיד רשוח הויא דבקעה בטהרות התםדאיתא
 וכרייתא יותנן כרכי דתייכ הרכים מרשות לתוכוהזורק
 מארבע יותר בחוכה שאסור לענין היינו כרמליח להדקרי
 דאסור שם סיימו ולכן ככרמליח, רינה דמדרבנן כיוןאמות
 על רקאי ובוראי לכרמליח, היחיד מרשות ולהכניסלהוציא

 התם. דאמר כרמלית הניכל

 והר"ת דש"י במחלוקת תלוי זה ררבר בזה לי והנראהה(
 בר רמי בעי החם דאיתא ד"צ עירוביןבש"ס

 מאי רבה אמר מהו בעמוד אמות ושחי בגג אמוח שתיחמא
 וכו', ליה מיבעיא קא היחה- ורשות כרמלית ליה מיבעיאקא

 אמות ושתי בגג אמוח שתי ליה מיבעיא קא הכיאלא
 ולא לדירה חזי האי דלא כיון אמרינן מי מהו,באכסדרה

 לגג דמגג כיון דילמא או הוא רשוחא חרא לדירה חזיהאי
 גבוה דהעמוד ופירש"י אסור, נמי לאכסררה מגגאסור
 דהוי בגמרא מקשה ולכן היח-ד, רשות דהוי ד' ורחבעשרה
 כרמליח שהוא לגג היחיד רשות שהוא מהעמודהוצאה
 דהרי היחיד רשות היינו הן אחת רשות דחרווייהוואע"ג
 מתיצתא אסיק גוד דאמרינן היתיד רשות תורה מדיןהגג

 דהוי משום לגג מהעמוד להוציא חו"ל אסרו הכיואפילו
 אלא בד-ה שם בחוס' אולם לכרמליח, היחיד מרשוחהוצאה
 חסחי היחיד רשוח דהוי בגג אמוח שתי פירש דהר"חהביאו
 רחב והוא עשרה גבוה שאינו כרמליח שהוא בעמוראמוח

 עירוב ביה דמהני משום היחיד כרשוח לגג וחשיבאד'
 מצינו הרי יעו"ש. כרמלית כשאר הוי ולא בכולולטלטל

 אסור הכי ואפילו אחת רשוח דחרוריהו דאע"גדלפירש"י
 דיחיד מרשוח הוצאה דהוי משום להגג העמוד מןלהוציא

 להר"ח אבל יעקב, הישועות שכתב כמו וזהלכרמלית,
 מרשות דוצאה הוי כן ואם כדמלית הוא שהעמודשפירש
 לא דהמבי-ט להך אבל אסור, ולהכי לכרמלית גמורהיחיר
 כהר"ת, מפרש רהוא כלל רמי רלא מכאן להקשותשייך
 על ראף יעקב הישועוח כמוש-כ ממש הוא לפירש"יברם
 הגג הוי דמדרבנן מפני רק היחיר רשות דתרווייהוגב

 לזה. מזה ולהכניס להוציא אסורכרמלית

 מש"ס יעקב הישועות מקושיית המבי"ט בעד דלהליץז(
 מה דהנה לומר נראה הנ"ל, רכ"געירובין

 היחיד מרשות להוציא דמותר בטעמא המבי"טשכתב
 מותר ולכן גמור היחיר רשות הוי דמראורייחא כיוןלקרפף
 בתוכה לטלטל דרק היחיד לרשות היחיד מרשותלהוציא
 לאסור לענין לא אבל ככרמלית אוחה חז"ל עשוגזרו

 חכמים שאסרו דמה לומר וסברתו לה, הבית מןלהוציא
 דיחיר מרשות שייך לא זה לכרמליח היחיד מרשותלהוציא
 חז"ל עשו ולא נינהו היחיד רשות רחרווייהו כיוןלקרפף
 לחוכה, היחיד מרשוח להוציא שלא גמור לכרמליתלקרפף
 דוקא היינו מותר נ~רע דמיעוטו דהא' בגמדא דאמדינןומה

 אסור, סאחים מבית ביוחר אבל סאתים ביח עדבנזרע

 הן, אחת דרשות דס-ל שמעון כרבי דאחיא החםואמרינן
 חכמים שחקנו דכמו חצרות עירובי מדין רק זהואבל

 היחיר רשוח שהוא ומביתו שלו מהרשות להוציאשאסור
 כן גם אסרו כן כמו היחיד רשות כן גם שהוא חבירולבית
 כל אחד מאיש כשהן אפילו אחר לרשות אחד רשותמכל
 ורבנן שמעון רבי בזה ופליגי תשמישין, חילוק שישהיכא
 סאתיס מבית כפתות וקרפיפות רתצרות ס"ל שמעוןררכי
 כשהן אפילו וקרפיפות רחצרוח סברי ורבנן הן אחחרשוח
 'ותר כשהקרפף אבל הן, רשויות שחי סאתים מביתפחות
 הן, רשויות דשחי שמעון רבי גם מודה סאתיםמבית

 כתב לא דהרי שביארנו כמו יראה המבי"ט בתשובחוהמעיין
 דהרי להבין יש ולכאורה ורבנן. שמעון רבי המחלוקחברינו
 אפילו לקרפף מחצר להוציא דאסור להדיא מפורשלרבנן
 לכ"ע היחיד רשוח ששחיהן אעפ"י סאחים מביחבפחות
 רשות ששחיהן דכל דס"ל המבי"ט דברי לפי אסורומדוע
 ששני שכחבנו כמו ודאי אלא לזה מזה להוציא מוחרהיחיד
 עירוכי לגכי דין שהוא רשויות בשתי איסור ודין הםענינים
 להוציא שהתיר המבי"ט של לדינו שייכות ליה ליתחצרות
 וקרפף וביח רשויות, שתי משום ליכא דבזה לקרפףמבית
 שמעון לרבי דאמרינן ומה וחצר. ביח כמו הן אחתרשוח
 פירש כבר לקרפף להוציאן אסור בבית ששבחודכלים

 האיסור עיקר כל ולכן בעלים, בשני דוקא דהיינוהריטב-א
 דכל כחב ולכן רשויות, מדין הוא לקרפף מביחהשייך
 ואפילו איסור שום תו בזה אין היחיד רשותששתיהן

 אחח רשות כן גם הוא סאתים מבית יוחר הואכשהקרפף
 היחיד. הרשותעם

 לחצר הכנסח מביח בני"ד עלה ראחאן למאי נחזדרז(
 הביח מן אפילו מוחר ולהמבי"ט לטלטלמותר

 ואפילו לדירה, הוקף שלא סאתים מביח יותר ולקרפףלגינה
 הוקף שלא בקרפף רק היינו בזה דאוסר יעקבלהישועוח
 דפליג. מאן ליכא גמור היחיד רשוח דהוי בחצר אבללדירה
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 ומוקצה וסהר דדיר פירש פסין דעושין במחניחן רש"יוהנה
 הנתים שלפני וחצר הנתים שאהורי רחנה היינודמוקצה
 אפילו בד"ה שם החוס' כחבו וכן לדירה, הקיפן הנידכל

 לדירה מוקפין פסין דחשיבי הקונטרס כפירוש לפרשדצריך
 מחניחן חקשה הכי חימא לא דאי שם רר ארם שאיןאעפ"י
 שאינה דמחיצה הדר בפרק למימר רבעי חיננא בר הונאלרב

 דאמר יוחנן לרבי דפריך מחיצה, שמה לא לדירהמוקפח
 והחוס' לפירש"י הרי דיורין, שמחוסרח אלא היאמחיצה
 מוקפין מקרי הבחים שלפני וחצרוח הבחים שאחורירחבה
 רחבה כהנא רב אמר איחא דכ"ד בגמרא ולהלןלדירה,
 אמוח, בארבע אלא בו מטלטלין אין הבחיםשאחורי

 לה פתוח הניח פחח ואין הנחים שאחודי רחבהופידש"י
 אין היה סאחים מביח יוחר ואי לדירה, שלא מוקפחהויא

 בזה לחרץ רוצה ורש"י אמוח. בארבע אלא בהמטלטלין
 דהוא במחניחן כדפירש לדירה מוקף מקרי סחם רחבהדהרי
 לה פחוח פחח באין דמיירי כאן פירש לכן דחצר,דומיא
 כמו לרירה מוקף מקרי דודאי בחצר אבל ככקרפף דינולכן

 בזמן היינו - שלנו דחצרות שנ"ט בסי' הרמ"אשכחב
 בסי' הלכה בביאור ועיין לדירה, מוקפין סחמן -הגמרא
 וע"כ לדירה הוקפה בודאי הבחים שלפני רחצר כתבשנ"ט
 ובאמח מררבנן. אפילו הוא היחיד רשוח כורין כמהאפילו
 כח יצאה פסח קרבן גבי דס"ד נשחט חמיד בפרק כןמצינו

 להר מהעזרה שיצאה ר"ל הביח בהר לה וישבהראשונה
 רשוח היה דהכל מוכח כדפירש"י, בשבח היה וזההבית
 רחבה דין אין ראצלינו שכחב השלחן בערוך גם ועייןאחח,
 אחורי שלנו החצרוח דכל נינהו חצרוח וכולהו כללוקרפף
 יעו"ש. הםהבחים

 בסי' פחים מנחח בספר מש"כ בזה לצרף יש וכןח(
 דכ"ו עירובין מש"ס שם שהביא א' סעי'שנ"ח

 דאף שכחב בריטב"א ועיי"ש אדרכלין מחיצוחגבי
 מכל לפרקים שם ואוכל עראי חשמיש בקרפףשמשחמש

 פחים המנחח כחב וה ועל לרירה, מוקף חשיב לאמקום
 ביח שם שאין אעפ"י בקביעוח שם משחמש אםדמיהו
 דכ"ד, עירובין ברש"י כדמוכח לדירה מוקף חשובדירה

 שדיו אביי אמר וכו' רחבה ההוא החם דאיחא היינווכוונחו
 מוקפח ולהיוחה העיר בני בהן להשתמש מעכשיורוצים
 מוחרח בכולן היא וחהא כרמלית חיהוי לא ושובלדירה
 אבנים של וג"כ מהני לא פחח ולבסוף הוקף לעילואמרינן
 ושביל פרצה לפרוץ להם וקשה מוקפת זו רחבההיחה

 יעו"ש, כדשמואל הוקף ולבסוף כפחח וליהוימהשחא
 הוקף מקרי בקביעוח דההשחמשוח בהדיא בזהמבואר
 לומר שכחבו האחרונים גדולי בחשובח ראיחי וכהלרירה.
 מקורם ובודאי לדירה מוקף מיחשב השחמשוח ריבוידכל
 שכחבנו.מהאי

 שכחבו במה ביראוח דפסי מחניחן בהאי עיוני דכקד'ט(
 שיירא גבי שנא דמאי שהקשו לעיל מובאהחוס'

 גבי והכא פנף סאחים ביח המקום יהא שלא רבנןדבעו
 שלא אצרכי לא בגמרא כדאמר מחבלים טפי דגריעיפסין
 ונעשה הואיל שיירא דגני וחירצו פנוי, סאחים ניחיהא

 דגבי חירצו ועוד פסין, כמו לדירה מוקף חשיב לאלצורך

 מקום ומכל מחיצה כמו פסין להחשיב הקילו רגליםעולי
 לדירה מוקפין פסין דהשיני הקונטרס כפירוש לפרשצריך

 מחניחן חקשי הכי חימא לא דאי שם דר אדם שאיןאעפ"י
 מוקפח שאינה דמחיצה למימר דבעי חיננא בר הונאלר'

 מחיצה דאמר יוחנן לרבי דפריך מחיצה, שמה לאלדירה
 שם כחב מהרש"א ובחידושי דיורין. שמחוסרח אלאהיא
 ביראוח דפסי הקונטרס כפירוש לומר צריכים אנודע"כ
 לעולי הקילו נמי דבהא למימר דליכא לדירה מוקףחשיבי
 בר הונא לרב קשה דא"כ לדירה, מוקף בעינן דלארגלים
 רשוח והוי מחיצה שמיה לא לדירה מוקף דבלאחיננא
 מן למלאוח דאורייחא איסורא הויא כן ואם גמורההרבים
 הקילו דלא ודאי דגלים עול' ומשום הפסין לניןהנוד

 מוקף דהוי רש"י כפירוש ע"כ לכן דאורייחא,באיסורא
 ודברי חיננא, בר הונא לרב גם מחיצה ושמהלדירה

 חיננא בר הונא לרב גם דהרי להבין קשההמהרש"א
 דפליג רק הרבים רשוח הוי לא לדירה הוקפו שלאבמחיצוח

 לא הרבים רשוח אבל היחיד רשוח דהוי דאמר יוחנן רביעל
 דא"כ דכחבו ביאור צריכים החוס' דברי גם זה ולפיהוי.

 כיון דהרי מחיצה הוי דלא דאמר חיננא בר הונא לרבחקשה
 הוי ולא חיננא בר הונא לרב כן גם הרבים רשוח הוירלא

 רגליס, לעולי דהקילו לומר אפשר הרי דאורייחאאיסורא
 המפרשים. כן הקשו שכברוראיתי

 כחב ט"ו הלכה שבח מהל' י"ז נפרק והרמב"םי(
 שמוחר פי על אף בקורה שהכשירודמבוי

 פטור הרבים מרשוח לחוכו הוורק היחיד כרשוח בולטלטל
 בלחי הכשירו אם אבל עשויה היא היכר משוםשהקורה
 כמחיצה, הוא הרי שהלחי חייב הרבים לרשוח מחוכוהזורק
 לטלטל מוחר בבקעה אכסדרה כחב ל"ה בהלכהולהלן
 רואין שאנו ותקרד מתיצות שלש כת שהיא אעפ"יככולה
 מרשות והזורק רביעיח רוח וסוחם יורד תקרה פיכאילו
 קודה. לו שיש סחום למבוי כזורק פטור לחוכההרבים
 בשלש היחיר רשות הוי דלא דאעפ"י מבואר הריולדבריו
 דלפי לכאודה להקשוח ויש מוחר. בו לטלטל אבלמחיצוח
 או היחיד רשוח באמת הוי אם טלטול היתר חלוי לאדבריו
 איחא ד"כ ביראוח פסי גבי עירובין בש"ס דהרילא

 ופריך חייב ביראוח פסי לבין דהזורק אלעזר דרביבמימרא
 ביראוח פסי כעין דעביד צריכא לא ומשני פשיטאבגמרא
 אי הא פשיטא נמי הא חייב, לחורה וזרק הרביםברשוח
 ומחרץ משחרי, היכי בור גבי היא מחיצה דבעלמאלאו

 ומבטלי רבים אחו דלא וקמ"ל רבים בה בקעי דקאאע"ג
 דחייב פשיטא פריך מאי הרמב"ם ולשיטח ע"כ.מחיצה
 בשלש לדעחו הרי למלאוח מצי היכי לא דאי לחוכוהזודק
 מרשוח הזורק מקום מכל בו לטלטל שמוחר אעפ"ימחיצוח
 נמי נימא כן כמו היחיד, כרשוח הוי ולא פטור לחוכוהרבים
 אבל לחוכו מים למלאות שמוחר דאעפ"י ביראותבפסי
 דברי ועיקר חייב. לחוכו הזורק ולכן הוי, לא היחידרשות
 דדוי לומר אפשר הא פשיטא בגמרא דפדיך אלעוררבי

 רגלים דלעולי משום למלאוח החירו ואעפי"ככרמליח
 הקילו רגלים דלעולי לעיל המונא התוס' שכתנו כמוהקילו

 ולא סאחים, מביח יוחר ואפילו מחיצה, כמו הפסיןוהחשיבו
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 עיי"ש פנוי סאתים בית יהא שלא דמצרכינן שיירה גביכמו
 פסין, עושין פדק רישבתוס'

 שם מהמקום לכטל דכדי לומר נראה זה כל ולתרץיא(
 והמהיצה מחיצות צריכים לזה הרביםרשות

 במחיצה מוקף דהמקום דכיון אחר לרשוח הרשות אחמשנה

 פרוץ להיוח מוכרח הרבים דרשוח לרבים רשות אינו זההרי
 ידי על וגם לרבים רשוח עוד אינו מוקף שהמקוםוכיון

 זהו היחיד רשות דיני בו ויש היהיד רשות נקראשהמקום

 מחיצה ידי דעל ומצינו הרבים. רשוח השם אחהמשנה
 כל לא אבל היחיר רשות להמקום משוה להמקוםהנעשה
 בפחוח מחיצה אבל טפחים י' של גמורה מחיצה רקמחיצה

 כרמליח, רק היחיד רשות להמקום משוה אינומיו"ד

 מהמקום הרכים רשות שם לבטל מחיצה עכ"פ הויאוממילא

 וכרמלית. הרבים רשוח חנאי ד"ו שבח בש"סכמבואר

 פסי גבי ולכן יעו"ש. הל"ד שבת מהל' י"ד בפרקוברמב"ם
 היחיד רשוח המקום להשוות מחיצוח כאן אין הריביראוח

 הטילו שחז"ל מה רק מחיצוח תנאי ליכא רבפסין הפסיןע"י
 הרבים רשות משם מוציאו זהו היחיד רשוח שם המקוםעל

 שם להפקיע גמורוח מחיצוח הפסין אין כי המחיצוח,ולא

 דשוח של השם מפקיע היחיד רשות השם רק הרביםרשות

 פטור הפסין לבין דהזורק נימא אי זה לפי ממילאהרבים

 ולכן מחיצה שם הפסין על ואין היחיד רשוח הויארלא
 שרינן היכי א"כ מקודם הרבים רשוח שהיתה כמונשארה
 גמורה מחיצה דליכא כיון הרבים לרשות מהביראוחלמלאות

 היחיד רשוח שם לאו ואי מחיצה שם עלייהו שיש בזהרק
 הרבים. רשוח הואהרי

 אכסדדה גבי הרמב"ם דברי שפיר עולה זה ובדרךיב(
 דמוחר וחקרה מחיצות שלש בח שהיאבבקעה

 כן פי על ואף וסוחם, יורד תקרה שפי מפני כהלטלטל
 דתלוי מבואר ובגמרא פטור, לתוכד הרבים מדשוחהזודק
 הזורק לטלטול ד'חיד רשות הויא דאי טלטול היחר בזהזה

 פסי גבי דרק לומר וצריך חייב, הרבים מרשוחלחוכו
 הרבים רשות כמו פרוץ דהמקום כיון משום כן הדיןביראות
 שם מפקיע מי היחיר רשוח שם עליו דהל לאו ואיגמור

 גמורוח מחיצוח שלש לה שיש בבקעה אבל הרביםרשוח

 ממנו דחסר ואעפ"י הדבים רשות חו הוי לא עצמו מצדהרי

 ד' בעינן דלדעחו משום היחיד רשות להיות תנאיעוד

 לו שיש כיון הוי לא הרבים רשוח מקוס מכל אבלמחיצוח

 פסי גבי אבל הרבים, רשות כתנאי פרוץ הוי ולאמחיצות
 שם מפקיע בזה מחיצות ריני המקום על שחל ע"יבידאות

 הכי דבלאו היחיד רשוח הוי וע"כ מהמקום הרביםרשוח
 בזה. לומר יש כן מהביראוח ולמלאוח שם לטלטלאסור

 ביארנו. כבר ולדינא ענין. באוחו לענין מעניןנמשכחי

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גר"דיוגאבד"ק

 יי יייי

 עחסימן

 מזיהום להינצל בשבת זריקות לעשותבענין

 מכוכדי לידידי ודמשכה ברבייד וברכהשלום
 טהורה ובי"א בתורה ומופלג המופלאהרב

 כמונט רב שליט"א חייט יוחנן מוה"רכש"ת

 יע"א.ווערנון

 לעשוח לו נחוץ הרופא פקודח סי שעל במי שאלחובדבר
 להינצל כדי ימים חודש של במשך יום נכלזריקות

 אחד יום אפילו להפסיק לו אין הרופא דברי ולפימזיהום,

 הזריקוח שאח בנדון והשאלה בשבת, לעשוח לו מוחראם

 זח"ד. ביחו, מבני אחד או בעצמו לעשוח יכולהנ"ל

תשובה:

 מזיהום להינצל רק סכנה בזה אין הרי השאלה תוכןלפי
 מקום יש אם ולדון בזה לעיין יש לכן יבוא,שלא

 לא, או דאורייחא איסוך יש זו במלאכה ואם בזהלהחיר

 בשבח מורסה המפיס ה' משנה ב' פרק כעדיות תנינןהנה

 פטור, ליחה ממנה להוציא ואם חייב פה לה לעשותאם

 אבל פטור דשבח פטורי כל שמואל אמר ד"ג שבחובש"ס

 מורסד, ומפיס וכו', ומוחר דפטוך תלח מהני בךאסור

 כחב וכן הליחה, וחצא שתסחח עוצר מורסה מפיסופירש"י

 לכאורה בידיו המכה סוחט מפיס המשניות בפירושהדמב"ם

 כמו בירו כן בעושה רק מורסה במפיס דמוחר האנראה

 כרמצינו אסור בכלי אבל בידיו סוחט בהדיא הרמב"םשכחב

 במדינה לא אבל במקדש יבלת חוחכין דק"ג עירוביןבש"ס

 לכלי יד בין חילוק דיש הרי אסור, וכאן כאן בכליואם
 מבואר דאמח אליבא אולם כן. הדין נמי במורסה גםואפשר

 רפטור וממאי דפריך מורסה דמפיס בהאי בגמראבהדיא

 בדף עיי"ש הקוץ אח בה ליטול יד של מחט דחנןומותר
 משום רבנן גזרו לא צערא דמשום דמותר הטעם בשבחק"ז

 ומהאי מורסה דמפיס מהאי טפי עריף בני"ד זה ולפישבות,
 רוצה הוא הרי מורסה דכמפיס הקוץ את בה לדוציאדמחט

 להוציא נעשה דהפחח מיד יסחם ולא פחוח יהיהשהנקב
 פה לה לעשוח מחכוץ שאינו וכיון האויר, ולהכניסהליחד

 פה לעשות מחכוין באמח ואם התירו צערא משוםמותר

 דוקא רוצה הוא הרי ובני"ד חטאח, חיוב בוההאיכא

 הזריקה ושישאר המחט שיוציא אהר מיד הנקבשיסתם

 משום לא וגם בזה חובל חשש נמי וליכא כידוע הבשרבחוך

 דק"ז שבח בש"ס כמבואר הליחות עם רם שיוצאחששא

 כ"ח בסעי' שכ"ח סי' בש"ע ועיין ברש"י, עיי"שע"ב

 סקפ"ט במ"ב ועיין סה"ת, בשם כן שהביא במג"איעו"ש

 שניקב אחרוג גבי שכתב דל"ו סוכה ברש"ש עודוראה
 במחט נקבו אם אבל וניכר נראה אם אלא נקרא לאדנקב

 ממילא יעו"ש, כשר מלאחו שליחותו דהיינו ניכר ואינודק

 ואי כלל נראה הנקב אין הרי וריקה של במחט זהלפי
 פחח. לה לעשוח לירי לבואאפשר

 חשל"חחמוז



 ' ב14 ע"ט ע"ח, סי' או"חשו"ת ת יבקכו
 ולא רם שיוציא לחוש יש ראפשר עוד ברעתי ן,3להב(

 עם מעורב הרם רהתם מורסה דמפיס להאידמי
 להני ובפרט חובל חשש שיש אפשר לחוריה ברם אבלליחה

 נשמה, נטילת משום איכא בחי רבחובל רס"לפוסקים
 החי מן רם במוציא הל"ז משבת ח' בפרק הרמב"םולשיטת
 ובפיי שט"ז בסי' במג"א ועיין נשמה, נטילת משוםאיכא
 שהוא, בכל אפילו הוא נשמה ובנטילת מש"כ, שםמגרים
 רמותר קוץ מנטילת טפי עריף רבני"ר לפיע"ד נראהמ"מ

 התירו, צער משום מ"מ רם שיוציא יותר עלול ששםאעפ"י
 ירי על לעשות אפשר אם אכן זה. מטעם מותר כאן גםלכן
 רעריף מורסא במפיס רמצינו כמו יותר עריף בוראינכרי
 בלימה דמעורב כיון דם ליציאת הששא דליכא כיוןמכאן

 סקל"ב שכ"ח בסי' המג"א כתב ואעפי"כ לעילכרמבואר
 אי אם אבל הכא הרין הוא עכו"ם ירי על לעשותרטוב
 ישראל. ירי על מותר עכו"ם ידי עלאפשר

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 עטסימן
 בעין תבלול על ניתוח אחר הגומל ברכתבענין
 1(8[818]( תבלול על ניתוח עברתי סיון לחורש ט'ביום

 בגרר הזה הניתוח אין כלל ובדרך השמאליתבעיני
 וכאשי עמידה, ימי אחר באנשים מאור שכיח כיסכנה
 אני אם ונסתפקתי הרהרתי בשלום הניתוח אחר לביתיבאתי
 בו שיש חולי מקרי זה אם ז"א הגומל ברכת לברךמחוייב
 רי"ט סי' או"ח בש"ע הנפסק הגוף בחלל מכה כמוסכנה
 הגומל. ברכת מברכין סכנה בו שיש חולי עלדרק

תשובה:
 שרא יהורה ררב איתא רכ"ח זרה עבורה נש"ס הנהא(

 מותר שמררה עיין וכו', בשבתא עינאלמיכחל
 באובנתא רעינא דשוריינא טעמא מא' בשבתאלכוחלה
 לסוף אוכלא תחילת בין מחלק בגמרא ולהלן תלו,רליבא
 השבת, את מחללין אין עינא ופצוחי אוכלא סוף ועלאוכלא

 ודנה עינו. להאיר כדי לכוחלה שבא עינא פצוחיופירש"'
 סי' ובטוך אחת עין אפילו משמע שמררה עין הגמראמלשון
 וו"ל, שבת מהל' ב' בפרק הרמב"ם בשם הביאשכ"ח
 שהיו או ציר מהן באחר שהיה או עיניו בשתיהחושש
 איתא שלפנינו וברמב"ם הטור, עכ"ל דמעות מהןשותתות
 או בשתיהן שיהיה והוא בעיניו החושש - אחרבלשון
 ררק מבואך משמע הרמב"ם ומלשון וכו', ציר מהןבאחר
 בה יש אם רק אחת ובעין השבת את מחללין עיניםבשתי
 דמלשון בסק"ב הפרישה שכתב מה לי מובן ולאציר,

 שיהיה ובין עיניו אחששת פירש הוא שציי משמעהרמב"ם
 הטור מלשון גם הרי יעו"ש. קאמר מהן באחת אובשתיהן
 הברוך בהגדות ועיין בזה. רבריו להבין זכיתי ולא כןמבואר
 אין הרמב"ם לשון רלפי שכתב שכ"ח בסי' ש"ע עלטעם
 הש"ע רעת ולפי עיניו, בשתי בחושש רק השבת אתלחלל
 וגם השבת, את מחללין צער בו יש אם באחר בחוששאף

 שותתות שהיו רבים בלשון רמתחיל מגומגם הש"עלשון
 גם הרי העניה ולדעתי יעו"ש, ממנו יתיר בלשוןומסיים
 לומר רצה בש"ע שכחכ כמו מבואר כן גם הרמב"םמלשון
 ציר ובלא ציר ובה אחת עין לו בכואב היינו ציר מהםבאחר
 והרי לפיע"ד. צ"ע לכן השבת, את מחללין עיניו בשתירק
 הרב בש"ע העתיק וכן זה כלשון איתא הפוסקים ספריבכל

 ציר בה ויש ציר, בה ויש אחת בעינו או בעיניוהחושש
 בשתי רק מחללין אין ציר בלא אבל האחת בהעיןכוונתו
עינים.

 מחללין אין אחת בעין סתם רכאב לרינא לפי"ז דיך(:אב(
 או צי מ מש הומףם בה יש באם רקהשבת

 הסימףם כל ובאץ בגמרא המבואר רירא או רם אםרמעות
 ראיתא ומה עעיה בשתי רק השבת את לחלל אץהללו

 ופירש"י השבת. את מחללץ אץ עעא רפצוחיבגמרא
 פצוחי מיקרי רתבלול למימר וליכא עינו מרא"תלהאיר
 לקף העין רמראית רק בהעץ כאב שום ראין כיץעעא

 בתורה הכתוב דק או מבן לתה בכהףם הפוסל מום זהרהרי
 בש"ס כמבואר העק על עור פירושו זדק כץ, כ"א)ףקרא
 לו אץ אם השבת את זה מום על לחלל אבל דל"חבכורות
 אבל השבת מחללץ ראץ עעא לפצוחי ררמי אפשיכאב
 את לחלל דמותר בוראי זה מום. על מתוח שעבראחר
 כל אח ולאבור לעעורץ עלול זה מום דע"י כץןהשבת
 ח"ה עתומראות

 שכל כתב שכ"א ס" בחץ"ד מר האבמ דהגאדןג(
 יטהרופאים ואעפ"י סכנה בתזקת המהניתומים

 על ואף אחרת, מעיר הנסיץ אבל סכנה בזה שאץמבטיחים
 ורחוחים גבוהה לדרגה הרפואה חכמת נתפתחה שבזמרנופי

 מזיהומים הזהירות הוא והעיקר סכנה בגדר אינם זהמסמ
 ראיתי בעצמי ואני הניתוח מן כתוצאה להתהוותשיכול
 מיני כל הניתוח עקב להסתבך שיכול מהבביה"ח

 במחלה נחלה אחד ואיש שונות סכנות שלקומפליקציות
 כלל בררך הללו הניתוחים והרי הניתוח מן כתוצאהאנושה
 בזקנים או העמידה ימי אחרי שהמה באנשים רקשכיחים

 י' סי' הר"ט בעיקרי וראית' כלל. זה שכיח לא בצעיריםכי
 היה ונתרפא בעיניו שמלה דמי ברכה ממזיק כשםשהביא
 לא מקום ומכל הוא סכנה בו שיש דחולי הגומל לברךברין
 חולה דעל מרן שכתב ממה להמנהג סער ויש לברךנהגו
 יעו"ש, יברך לא לאו ואם לברך חייב רוקא למיטהשעלה
 רעלה היכא אבל לברך המנהג ראין שכתב דבריו לפיואפילו
 שהביא קי"ט בסי' שם המחבר ולרעת לכ"ע, מברךלמיטה
 של חולה אינו אפילו מברך חולי בכל הרי הירושלמישיטת
 על יק לברך שלא אשכנז רמנהג שכתב שם ולהרמ"אסכנה,
 רבחולה כתב ה' בס"ק שם הט"ז אבל סכנה בו שישחולי

 רהרי הגומל ברכת מברכין ימים מג' יותר במיטהשמוטל
 ימים ג' ער רבא כראמך מאחרים רחמים לבקשתצריך
 הא"ר רדעת כתב שס והמג"א עיי"ש, וכו' גליטרוקי

 בשם שכתב גיבורים המגן בשם הביא שם ובמ"בכהמחבר.
 את עליו מחללין בזה שכיוצא גופו כל שחלה רכלהררב"ז
 ריש מבואר זה מכל הגומל. ברכת מברך נכרי ע"יהשבת
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 השכת זה על לחלל מותר דהרי בעין ניתות על הגומללכרך
 כנ"ל. ישראל ירי עלאפילו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 פסימן
 אומר והחולה צריך שאינו אומר הרופאנדין

 לרפואה. לעיגולים צריךשכן

 לו שהיה באחד נשאלחי חשל"ט בשנת הכיפוריםביום
 והרופא הכיפורים יום בערכ הכליות עלהתקפה

 לחחלו או חמים מים עם באמבטי לשבח שרפואחואמר
 והחולה רפואה. לשום צריך אינו מזה ויוחר חשמליבכר
 נחן והרופא התקפה לו שהיה בשנים רבות זוכר שהואאומר
 עכשיו ורוצה מיד, לו והועילו עיגולים מין איזה אזלו

 והרופא הללו. העיגולים לקחח מירשם לו יתןשהרופא
 כריאותו מצב לפי לו שיזיקו אלא צריך שאינו רק לאאומר
 מיחושים בלי צעיר עוד כשהיה לפנים שהיה מה דומהואינו
 יזיקו. בודאי העכשוי גופו וחכונת מזגו לפי אבלאחרים
 לחולה. או להרופא לשמוע אםוהשאלה

תשובה:
 דאמרינן ומה הרופא. דעח נגד לו ליחן שאין לווהשבתי

 דאם ינאי דר' במימרא דפ"ג ביומאבגמרא
 לחולה שומעין צריך אינו אומר והרופא צריך אומרהחולה
 מהו פשיטא בגמרא ומקשה נפשו, מרת יודע לב טעמאמאי

 בש"ע להלכה הוא וכן קמ"ל, טפי ליה קים רופאדתימא
 רבותא יותר הרדב"ז בשם הביא בסק"ג והמ"א תרי"חבסי'

 שומעין מ"מ יזיקהו שהמאכל אומר הרופא אםדאפילו
 אומר שהרופא דהיכא כחב סק"ו שכ"ח בסי' אולםלהחולה,
 ציין בעצמו והמג"א להרופא, שומעין לו יזיקשהמאכל
 ש"ל כסי' לעיין שלפנינו במג"א נדפס וכטעות שםלעיין
 שכ"ח בסי' ושם השקל במחצית עיין חשכ"ח, להיוחוצריך
 חרופוח גבי איתא ושם הרדב"ז בשם שם כן גםשמביא
 בהתרופות שרוצה אומר והחולה שיזיקהו אומרשהרופא

 רפואות שבעניני כיון להרופא ששומעין שפיר לומר ישבזה
 משא"כ נפשו מרח יודע לב בזה לומר שייך ולא בקיהרופא

 חשובה בפתחי ועיין שם. אפרים ביד גם כחב וכןבאכילה,
 הנ"ל הרדב"ז דברי כן גם שהביא סק"ד קנ"ה סי'יו"ד

 בסי' ברורה במשנה ועיין שנתבאר. כמו בעצמוומחלק
 בסי' השלחן ובערוך שם הלכה ובביאור סקכ"השכ"ח
 רק לא כאכילה דאפילו זה על הקשה ה' סעי'תדי"ח

 אומר והחולה המאכל לו שיזיק אומר הרופא אםבתרופוח
 הכיפורים ביום שלא אפילו הללו במאכלים דוקאשרוצה
 קובע והרופא מאכל איזה לו שיחנו ביקש החולהאם

 יום בכל מעשים הוא וכן לו, נותנים אין לו יזיקשהמאכל
 לו תזיק שהאכילה להבין הרופאים מהלכות זה גםשהרי
 לו המזיק רבר מבקש שהחולה רואים אנו פעמיםוהרבה
 יום שעחה מפני וכי הרופא ציווי פי על לו נוחניםואין

 חולה בין שמחלק יעו"ש בחמיה, גרע, מיגרעהכיפורים

 אין מיחושים רככעלי מיהושים כעל הולה או כמיטההמוטל
 אכל לחולה שומעין בזה לכן ברורות, הלכוח הרופאיםביד

 כלום הרופא קביעת לאחר אין במיטה המוטל אנושבחולה
 יש דע"כ לומר יש דמילתא ולקושטא להרופא.ושומעין
 סונל החולה הרי רנאכילה תרופות לסתם אכילה ביןהבדל
 ורעבונו. חאותו להשקיט רוצה שהוא מה נוחנים שאיןממה
 מה לאכול ביכולחו אין החולה אם סכנה בגדר כן גםוזה

 משאר באחד לו שיזיק אומר הרופא זה ולעומח רוצהשהוא
 תאותו את להפיס ירויח אתר שעל מורה הוא אבלאבריו
 דינא הרי הנזק ועל וכו', יורע לב האכילה רעל לומר ישלכן
 דמאכילין צריך אינו אומר ואחד צריך אומר אחד כמובזה
 הרופא נגד כלום אינו החולה דאמירח תרופות גבי אולםלו,
 אותו. מאכילין אקלכן

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 פאסימן
 בשבת. ובהולות לנשים שפתיים צביעתבדין

 נליפסטיק השפחיים צניעח נדבר פעמים נמהנשאלתי
 בזה איכא כודאי הנה כשכת, וכתולותלנשים

 בן שמעון רבי דצ"ה בשבח בגמרא כמבואר צביעהאיסור
 על סרק תעביר לא אשה אליעזר רבי משום אומראלעזר
 סעי' ש"ג סי' בש"ע להלכה הוא וכן שצובעח, מפניפניה
 בכך שדרכה דכיון שכתב י"ט ס"ק במג"א יעו"שכ"ה
 המחקיים דבר זה דאין ר"ל באיש כן שאין מה צובעמיקרי
 מדרבנן רק אסור בכך דדרכה באשה ולכן המתקיים דברעל
 בסי' כמבואר מדרבנן אסור מתקיים שאינו צביעה כלוהרי
 מעברת כאשר ממחק משום גם איכא מזה וחוץש"מ
 את ממחקת היא הרי פעמים כמה השפתיים עלמהגוש
 הוא הליפסטיק אם רק השפתיים כל על שיעבור כדיהגוש
 ישראל התפארת ולדעת ממחק. משום ליכא אז קצתלח

 איכא בלח גם סק"ל שכ"ו בסי' ברורה במשנההמובא
 ביה ראיירי בוריח בין לחלק דיש פי על אף ממחקמשום

 צובע משום אבל דני"ד ליפסטיק ובין ישראלהתפארח
 לכ"ע. בזהאיכא

 אם בטכע אדומים הם השפתיים הרי בזה לעיין שישומה
 והנה כך, כל הצביעה ממעשה כלום ניכר לאכן
 בבגד שכן דכל בבגד קינוח גבי כחב הנ"ל ש"כ בסי'המג"א
 ואף מלבן טפי גרע דאדום משמע מתקן משום דאסוראדום
 היטב הבאר שהביא כמו בזה להקל כתבו שהאחרונים פיעל

 אסור בכוונה אבל לכלוך בדרך רק היינו ברורהוהמשנה
לכ"ע.

 לשונו, וזה כתב ב' הלכה דשבת ז' בפרק נירושלמיאולם
 דאף העדה הקדבן ופירש חייב בשפה אודםהמאדם

 אדמומיח בה מוסיף רק והוא אדומה היא שהשפה פיעל
 אדום בצבע דמאדם פירש משה ובפני צובע. משוםחייב
 שם קרבן ובשירי צובע, זה הרי לסימן אחח שפה רקאפילו
 ראסור שכ"ח בסי' המג"א שכתב למה ראיה דמכאןכתב
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 להבין עיון וצריך צובע, משום המכה על אדום בגרלהניח
 חיוב ראיכא מוכח לשונו מפשטות דהרי הירושלמי דבריאת

 כל חושב הוא לזה קודם שהרי שפתיים בצביעתחטאת
 ונצרר חבורה העושה כגון חטאת עליהם שחייביםהמלאכות

 חטאת, עליו שחייבים מלאכה אב שזה בודאי היינוהדם

 עליהם שיש דכיק שפירש שרצים שמנה ברישולפירש"י
 חייב שם ולהתוס' צובע, משום וחייב בדם העור נצבעעור

 חייבי כל שם דחשיב מבואר עכ"פ נשמה, נטילתמשום
 ועיי"ש עליו, לחייב ביניהם בשפה אודם ומארםחטאות
 ועל מתקיים שאינו דבר הוי הרי וקשה מזה. קרבןבשירי
 בכך נשים דדרך ואעפ"י בכך צביעה ררך שאין אדםגוף

 דדבנן איסוד רק לדידן ליכא מקום מכל השפתייםלצבוע
 ארם עור על התורה מן צביעה ואין מתקיים דאינוכיון

 גבי על רכתב הבונה דפרק במתניתן דתנינן למאיובפרט
 צבע, גבי על צבע גם הטעם והוא הדין הוא פטורכתב

 רק הוא אודם גבי על דצביעה הפוסקים פסקו זהומטעם
 על חטאת לחייב להבין קשה הירושלמי שיטת לכןמדרבנן,
 שפתיים.צביעת

 גבי על חדש היינו כתב גבי על דכתב ס"לוהירושלמי
 צובע גבי על צובע דגם לומר יש חייבישן

 על כתב כמו המתקיים דכר על בצובע רק אבל לחייבנמי
 ארם גוף על לא אבל הללו, התנאים כל רבעינן כתבגבי

 וכן פטור כתב גבי על דכתב ולרידן מתקיים. שאינובדבר
 תרי הוי בני"ר זה ולפי אסור, אבל פטור אורם גבי עלאודם
 מתקייס שאינו ובדבר דרבנן הוא אודם גבי על אורםררבנן
 בערב שפתיה משחה דאם לומר ואפשר מררבנן, רקנמי
 שבמשך רק אודם הרבה עוד לה יש בשבת ולמחרשבת
 למטה מלמעלה בשפתיה ליישר ורוצה קצת נתקלקלהלילה

 מקום יש אפשר יד כלאחר כמו דהוי וכיון למעלהומלמטה
 לכן השבת, קדושת מחמת בזה להקל מסתפינא אבללהקל,
 להקל ולא שבת, קדושת גודל על להגן בביתו יראה אישכל
 בשבת, פטור ריו גבי על בדיו לעיל שכתבנו ומהבזה.

 אבה"ע הנובי"ק והגאון די"ט, גיטין בש"ס גם כןמבואר
 יותר משחיר השני הכתב ראפילו רבותא שם כתב פ"הסי'
 על בכתב דהחמיר הנ"ל והירושלמי פטור. ג"כ הראשוןמן
 על כתב להדיא רתנינן במתניתן אחר פירוש פירש כתבגבי
 על בדיו בכתב ולא חר מן לעיל חד היינו פטור כתבגבי
 יעו"ש. נכתב שכברדבר

 אמינא הוי דמסתפינא לולא הנ"ל הירושלמיובדברי
 אדם של בשפה למארים אינו הירושלמידכוונת

 על או קדש שפת גבי על מובנו רק חטאת חיוב ליכאדבזה
 זה אבל המשכן, בקרשי שהיה כמו לסימן שעושה אחרדבר
 ועוד צביעה, במלאכת שם איירי דהירושלמי כיון גדולדוחק

 דברושם אודם רוקא נקיט אמאי רושם במלאכת איירידאי

 בזה. עיון צריך לכן מראה באיזה נפק"מאין

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גר"ך'וגאבך"9

 פבסימן
 ניתוח לו לעשות שנחוץ סכנה בו שישבחולה
 יום להמתין יש הרופאים רברי לפי אבלקשה

 בשבת לעשות מותר אם יומיםאו

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 נעלה מאוד חו"נ ויר"א דחסד אישמכובדי
 .בבית חרדי רופא נ"י אוירבאך מ. ד"רמו"ה

 יע"א. יארק בנוא סיני מונטהחולים

 סכנה בו שיש חולה מזדמן פעמים רכמה שאלתובדבר
 ולאחר השבת ביום החולים בביתמאושפז

 קשה, ניתוח לו לעשות שנחוץ הרופאים קבעוההתייעצות

 בשבת יבוצע שהניתוח כך כל הנחיצות אין רעתם לפיאך
 וביום יותר יסתכן לא יומים או יום על יתארך אםדאפילו
 וביום והלאה ההולים הבית מן הם הרופאים כלהראשון
 יום עד להמתין מוכרחים ממילא שלהם איד יום הואהשני

 מה בכל הסכנה מחמת לזרז צריכים אפשר לכןשלישי,
 אחר להיות יכול ל"ע סכנה בו שיש אנוש בחולה כידאפשר

 זת"ש. יום יולר מה ידוע ולא שונות קומפליקציותכך

תשובה:
 צריכים נפש פקוח של בשאלה כי בזה לי הנראהא(

 משובח זה הרי והזריז מאוד זהירלהיות
 כמבואר מגונה, זה דרי והנשאל דמים שופך זה הריוהשואל

 מצר הוא השאלה ומקום שכ"ח, סי' במ"ב מובאבירושלמי
 סכנה רליכא מכיון להמתין יכולים דהשתא מצבו לפיאחר

 דהחולה כיון השני מצר אולם הרופאים קביעת כפיבהמתנה
 נחוץ ואפשר יום יולר מה יודע ומי לפנינו מסוכןהוא

 הרמ"א כתב ג' סעי' קנ"ה סי' יו"ר בש"ע הנהלזריזות,
 שהרפואה לדעת צריכים איסור דבר לו שמאכילין חולהדכל
 איסור דבר שום מתירין ואין מומחה פי על או ידועהתהא
 על אף באיסור כמו בהיתר הרפואה לעשות יוכל אםלחולה

 שאין מאחר ההיתר שימצא קודם קצת לשהות שצריךפי
 בחולה גם איירי רהרמ"א נראה לכאורה והנה ברבר,סכנה
 במקור נראה וכן סכנה, ליכא בהשהאה רק סכנה בושיש

 הגר"א בהדיא כתב וכן הרשב"א בשם יוסף בבית זהדין

 גב על אף בהשהאה סכנה דאין דהיכא כ"ד בס"קבביאורו
 אסורים דברים לו מתירין אין סכנה בו שיש חולהשהוא
 מובנו בדבר" סכנה שאין "מאחר ברמ"א והלשוןיעו"ש,

 ולפי סכנה, בו שיש הוא החולה אבל בהמתנה סכנהשאין
 ולא השבת אחר עד להמתק צריכים דבריו לפי בני"דזה

 בשבת. הניתוחיעשו

 רתלוי לפיע"ד נראה זה בדין התחקיתי כאשר אכןב(
 בש"ס רהנה והרמב"ם רש"י ה"ה רברביבאשלי

 לנכרי אומר סכנה בו שאין רחולה התם איתא דקכ"טשבת
 זו רפואה לו יעשו לא שאם חולה צרכי פידש"יועושה,
 משמע לה, הוא צריך מקום ומכל בשבילו, למות מסוכןאינו
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 סכנה בו שיש חולה כשכיל שכת להלל שרי דלאמדכריו
 בשבילו למות מסוכן הוא לו יעשוהו לא שאם רוקאאלא
 בשבילו למות מסוכן אינו לו יעשוהו לא אם שאף דבראבל
 סי' ריש יוסף בביח עיין ישראל, ידי על אותו עושיןאין

 בודאי, לו צריך דהדולה נהנתוד בני"ד גם זה ולפישכ"ח,
 אם למות יותר יסתכן לא כן גם בשבח יעשנו לא אםאבל

 לשיטחו אסור ויהיה השבח אחר יומים או יום עלימתינו
 מרן שהבין מה וכפי רש"י כדברי נראה כן בשבח,לעשוחו
 בפרק והרמב"ם רש"י, בשיטת עוד נרבר ולקמן יוסף,הביח
 אפילו לחיה מדורה דעושין כתב י"ז הלכה שבת מהלכותב'

 במקומוח הרבה לחיה קשה שהצינה מפני החמהבימוח
 ובפירוש בה, להחחמם לחולה מדורה עושין אין אבלהקרים
 לחולה מדורה עושין דאין שכחב כמד הרמב"םדברי

 זה, לדחוח הרמב"ן דדעת המגיד הרב כתכ בהלהתחמם
 גרע דלא מדודד עושין הדמה בימות לחולה ראפילווסזנד
 לו עושין ונצטנן דם דבהקיז להלן הרמב"ם דכתבמהא
 בימות אפילו חולה גם לכן תמוז בחקופת אפילומדורד
 שדעת בהשגוח כתב הראב"ד אבל מדורה, לו עושיןהחמה
 מבואר בהדיא דהרי סכנה בו שאין בחולד הוא כאןרבינו

 בין בשבת לחולה חמין דמחמין דפ"ד ביומאבברייחא
 שיש בחולה מיירי דברייחא ואפשר להברותו. וביןלהשקותו

 כחולה מיירי דהרמכ"ם סבור שהוא כתב כך ואחר סכנהבו
 אני אבל בבגדים, דאפשר סכנה אין דבצנד כיון סכנהשיש
 שאם זה דלפי וסיים הראב"ד של רעתו מפני דעחימבטל
 על ואף מחללין צרכיו דלכל משמע הא סכנה בו שישהוא
 משנה הכסף ומרן סכנה, לו שעושין הדבר במניעת שאיןפי

 רש"י דמדברי אומר ואני וז"ל המגיד הרב דבריהביא
 עליו מחללין אין סכנה דבר אותו במניעת שאין דכלמשמע
 בו שיש בחולי ומיירי כן סבור שרבינו ואפשר השבח,את

 יעו"ש. המגיד הרב סבור שהיה וכמוסכנה

 לחולה הרי המגיד הרב שהבין מה לפי בזה מבואר הריג(
 פי על אף צרכיו לכל שכת מחללין סכנה בושיש

 יכולים בני"ד הרי רבריו ולפי סכנה, הדבר במניעחשאין
 ולא הכרחי הוא הניתוח דהרי בשבת מיד הניתוחלעשוח
 לך אין כי השבת את עליו שמחללין לו הצריך מדברעדיף
 בריש הרמב"ם מלשון נראה וכן כהניחוח. לו הצריךדבר
 ספק או סכנה בו ויש צריך שהוא זמן כל הל"ב ב'פרק
 בין חמין לו ומחמין וכו' הנר אח לו ומדליקין מחלליןסכנה

 חולה לגבי שבת דבר של כללו גופו. לרחיצת וביןלהשקותו
 להן. צריך שהוא הדברים לכל כחול הוא הרי סכנה בושיש
 הרמב"ם בדברי המגיר הרב שכחב כמו להדיא מבוארהרי
 הרמכ"ם דכרי על שכתכ הראכ"ד דברי הבאתי לעיל)נ.ב.

 ברייתא מפני סכנה בו שאין בחולה דמיירי י"דבהלכה
 ובין להשקותו בין לחולה חמין דמחמין דפ"דביומא

 הברייתא כלשון הרמב"ם כן כחב ב' בהלכה הרילהברוחו,
 הרי הנ"ל. דיומא הברייתא מן מקורו הביא המגידוהרב

 בו שיש בחולה ברייתא להאי מפרש דהרמב"םבפירוש
 מדורה עושין דאין י"ד בהלכה שכחב מה וע"כסכנה,
 ולכאורה סכנה(. בו שאין בחולה מיירי בה להחחמםלחולה
 להמחין צריכים דלרש"י הראשונים במחלוקח חלוי זההרי

 משום להמתין אין ולהרמכ"ם השבח, אחר עד הניתוחעם
 דאפילו פסק הנ"ל ביו"ד דהרמ"א וכיון נפש פקוחספק

 יסתכן ולא סכנה ליכא דבהשהאה כיון סכנה בו שישבחולה
 נראה השבת, אחר ער ליה משהינן ההמחנד ידי עלביוחר
 נפש. כפיקוח להקל וממילא כשכת להחמיר כרש"ידהכריע

 המחבר דהנה לומר נראה זה בדבר עיינחי כאשר אכןד(
 אינה חלל של דמכה כתב ד' סעי' שכ"חבסי'

 אומר אינו וחולה בקיאים שם אין שאפילו אומדצריכה
 כשיודעים אבל בחול לו לעשוח שרגילים כל לו עושיםכלום

 לחלל אסור חילול צריך ואין שממחין חולה באותוומכירים
 סק"ד במג"א עיי"ש חלל, של מכה שהיא פי על אףעליו
 ובמה המחבר ובדברי בדבריו המבואר ולפי בסקי"ז.ולדלן
 הוא דהמדובר נראה משנה המגיד בדברי יוסף בביתשכחב
 שאין חיצוניים בדברים החולה מצב הטבת או מדפואהרק
 החולה האדם על שהיא הסכנה עצם עם ישירה שייכוחלהם
 דקנ"ט בשבת בגמרא המבואר ונצטנן דם דהקיז הךכגון

 עצם עם שייכוח לה אין המדורה דעשיית י"ט סעי'ובש"ע
 מההכרח לכן החולה, כוח מחשח דהקזה כיון רקההקזה
 דאפשר רק הסכנה להסיר היא דהרפואה היכא אבללחממו
 לרש"י דגם לומר הם בזה יומים, או יום להמתין עודיכולים
 וזה הסכנה, להסיר כדי השבת אח ולחלל למהרצריכים
 הרי רפואתו להקדים דכל משובח זה הרי הזריז דכלבכלל
 ממה רש"י מדברי שדקדקו מה דהרי הזריזות, בכללזה

 לנכרי דאומר סכנה בו שאין חולה גבי הנ"ל בשכחשכחב
 זו רפואה לו יעשו לא שאם חולה צרכי ופירש"יועושה,
 נמי סכנה בו שיש רבחולה מינה ודייקינן למוח מסוכןאין
 יעשוהו לא שאם בדבר דוקא אלא השבח אח לחלל שרילא
 רבר דכל יוסף הביח מרן ודייק בשבילו. למות מסוכן הואלו

 השבח את עליו מחללין אין סכנה דבר אותו במניעחשאין
 רק מיירי דרשי'י נראה אבל משנה. בכסף בדבריוכמבואר
 שהיא מרפואה ולא יסוריו אח מחולה להקל צדדיתמרפואה
 לא שאם חולה צרכי כלשונו שכתכ כמו הסכנה נגדישירה
 דכל משנה הכסף ובלשון למות. מסוכן אין זו רפואהיעשו
 השבח, את מחללין אין סכנה דבר אותו במניעחשאין
 במניעח וגם החולה על להקל הנעשה בדבר דמיירימשמע
 נגד הרפואה עצם על הכוונה אין אבל סכנה איןהרבר
 אפשר אם אפילו השבח אח מחללין בוראי דבזההסכנה
 ברפואה אפילו המגיד ולהרב השבת. אחר עדלהמתין
 בשבילו. שבת לחלל מוחר סכנה בו שיש לחולהצדדית
 המג"א עליו שרמז סק"ד במג"א המובא ברדב"זוהמעיק
 דפליג מאן ליכא הסכנה נגד דברפואה שביארנו כמויראה
 כיברי מבואר הוא וכן השבת, אחר עד להמתין צריכיםדאין

 דם הקיז גבי המחבר דברי על דתם דקאי בסי"זהמג"א
 לשאר אבל המג"א כתב זה ועל מדורה. לו עושיןונצטנן
 אף שרי סכנה בו יש אם הא סכנה בו שאק לפי לאחולי
 הרי בבגדים. לחממו שאפשר סכנה בצינה שאין פיעל

 שהחמימוח לחולה מדורה כמו חיצוני מדבר דמיירימבואר
 שרי מקום מכל בעלמא הטבה רק להחולה מרפאאינף
 יוסף בביח "אבל המג"א סיים זה ועל סכנה בו שישלחולה
 אין סכנה ההוא דבר במניעח אין שאם רש"י בשםכחב
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 לחולה דמדורה בגוונא רש"י מחמיר בזה דרק הריעושין"
 יש הסכנה נגד ישירה רפואה שהוא בדבר אבל בזהוכיוצא
 כן שבת. אחר עד בזה להמתין ואין שרי לרש"י דגםלומר
 בזה. לפיע"דנראה

 יומא בש"ס דאיתא מהא לזה סמוכין להביא יש דכןה(
 רק דלא השבת את דוחה נפשות ספק גבידפ"ד

 כגון דמי היכי אחרת, שבת ספק אפילו אלא זו שבתספק
 ליעכב דתימא מהו שכתא, קמא ויומא יומי לתמניאראמרוה

 קמ"ל. שבתא תרי עליה ניחול דלא היכי כי לאורתאעד
 דהיום לן דפשיטא זו לשכת נפשות ספק שיהא לאופירש"י

 ימות שמא היום לו יעשו לא שאם ספק אלא ימותלא
 הבאה שבת של חשש דעל מדבריו מבואר הבאה,לשבת

 כי רחוקה אומדנא רק שזה פי על אף השבת אתמחללינן
 ועיין עליו. לחלל מותר מקום מכל יום יולד מה יודעמי

 דסעי"ד להא סתירה זה דאין שכתב ל"ב בס"קבמ"ב
 ואין שממתין חולי באותו ומכירים שיודעים דהיכאדמבואר
 ידי שעל ומכיר שיודע מיירי דהתם עליו לחללצריך

 שאין מה להחולה ריעותא שום יגיע לא הערב עדהמתנתו
 קשה לא הכי בלאו לעיל שביארנו מה לפי אבל הכא.כן

 ולא מהחולה להקל רק שאינם ברפואות מיירי דהתםמידי
 מדכרי לדברי וראיה החולאת. עצם על שהםברפואות
 להמ"ב הלכה בביאור מובא נ"ד, סי' ראשון חלקהתשב"ץ

 והבערה דהדלקה נפש פקוח גבי שכתב עיי"ש שכ"חבסי'
 בו שיש חולה בשביל אותה עושין גמורה מלאכהשהוא
 אלא הנר בהדלקת רפואתו עיקר שאין פי על אףסכנה

 פי על אף בפרק תניא והכי רפואתו. לצרכי אנושצריכים
 לצרכי אנו שצריכים אלא הנר בהדלקת רפואתו עיקרשאין

 וכו'. לנר צריכה היתה אם מפנין בפרק תניא והכירפואתו

 אינו אפילו חולה של דעתו ישוב משום שאפילו נראהמכאן
 בשארי הדין והוא בלבד דעתו ישוב אלא לרפואתו בזדצריך

 בשבת אותן שעושין דעתו מתיישב שהחולהמלאכות
 גוונא האי בכי מיירי הסעיף כל דגם נראה זה מכליעו"ש.
 יש וכן שביארנו. כמו הסכנה את לרפאות רפואה בעצםולא
 לו מחמין גבי וז"ל שכתב בסוגיא שם המאירי מדברילרייק
 זו שרחיצה ואעפ"י להברותו ובין להשקותו בין לחולהחמין
 מכל וכו' כך כל למהירות צורך בה אין אברים חיזוקשל

 שיש דבר שום משהין ואין אבריו בחיזוק הוא ממהרתמקום
 כמו מבואר יעו"ש, החולה רפואת לגמור תועלתבו

שביארנו.

 בסוגיא הרש"ש שהעיר מה לפי בזה לימר יש וכן1(
 לו לעשות נצטרך דאם שם ומסקנחו הנ"לדיומא

 להמתין נוכל והב' רוקא היום אחת פעם פעמים ב'הרפואה
 בשבת הב' פעם גם לו לעשות מותר מקום מכל לאורתאער

 אחד חילול לי מה השבת את לחלל עליו ניתן דכברהואיל
 רבי אמר רתניא מנחות מש"ס וראייתו פעמים, שתי לימה

 הקטר שהרי בשעתה מצוה חביבה כמה וראה באשמעון
 עד להן ממתין היה ולא הלילה כל כשרים ואבריםחלבים
 שאני אלא ליה שמיע לא שמעון בר' אלעזר ורבישתחשך
 לאו דהתם ופירש"י השבת, את שחיטה דחתה שהריהתם
 השחיטה דחחה רכבר משום רק הוא המצוה חביבותמשום

 מערב לעשותה אפשר דאי להקטרה קודם השבת אתשלהם
 אצל נמי נדחה שחיטה אצל לדחות שבת דניתן וכיוןשבת,

 בגמרא רב רקמ"ל דהרבותא לחרש שכתב עיי"שהקטרה,
 שבת דניתנה דכיון זו סברא אמרינן שבתות בשתידאף

 למימר איכא זה ולפי שתים. או אחת שבת לי מהלדחות
 החולה בשביל עושים ווחולים דבבית כיון שלנו בנידוןנמי
 את נפש הפיקוח דחתה כבר ממילא מלאכות אבותכמה
 המחלה את דלקבוע כיון צרכו לו לעשות ויכוליםהשבת
 מהעבודה המשך הוא והניתוח ובדיקות בחינות כמהעושין
 לרפאותו. למהר מותר לכן שבת כחילול עבורו נעשהשכבר
 דאפשר. מה בכל נפש בפיקוח ולהחמיר כזה לומר ישכן

 שפירש מה וכפי הנ"ל, קנ"ה בסי' דהרמ"א כיון אךז(
 וכיון סכנה, בו שיש בחולה מייריהגר"א,

 סי' תשובה בשערי עיין להמתין. יש סכנה, ליכאדבהשהאה
 עוד פירשו וכן סכנה. בו באין מיירי דהרמ"א שדעתותס"ה
 להקל ברפואה מיירי רהרמ"א לומר יש וגס אחרונים.כמה
 לעיל ביארנו כאשר הסכנה לעצם מרפואה ולא יסוריואת

 וכמה ניתוח לעבור לו שנחוץ כחולה ובפרט והבחילוק
 סיבוכים הצד מן דברים לידי שבא אירעפעמים

 לחולה, רפואה לסתם דומה זה ואין שוניס)קוספליקציות(
 והשי"ת נראה כן מיד. הניתוח לעשות להחמיר ישלכן

 משגיאות.יצילנו
 כערכו, מברכוידידו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 פגסימן
 הוקף שלא סאתיים מבית יותר קרפףבענין

 קרפף מקרי אם הכנסת לבית סמוךלדירה
 לירידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 בכח"ח חו"ב המובהק הגאון הרב ה"המכובדי
 שליט"א טוירק אלימלך מוה"ר כש"חיר"א
 שו"ח של המחבר בעל יע"א, בבראנקסרב

 ונכבר. יקר טפר הצבי,כרם

 לחצר הכנסת מכית לטלטל מותר אם שאלתו בדברהגה
 אם ספק ויש סאתים מבית יותר שהוא הכנסתבית

 אפילו שהחצר לכת"ה השבתי שכבר לא או לרירההוקף
 כמו אינו דחצר בתוכו לטלטל מותר סאתים מביתיותר
 פסי גבי רעירובין ב' פרק דריש במשנה כמבוארקרפף
 אם אבל ולקרפף לגינה אלא סאתים בית אמרו לאביראות
 כורין חמש בית אפילו חצר או מוקצה או סהר או רירהיה

 על העיר וכת"ר לדירה, היקפן סתמן דהני ופירש"ימותר,
 דבית ו' סעי' שנ"ח בסי' השלחן בערוך שכתב ממהדברי
 או להשמש דירה שם אין אם ומרחץ המררש וביתהכנסת
 ולומדין שמתפללין דמה לדירה מוקף הוי לא המרחץלשומר
 לדירה, מוקף נקרא לא שהמשכן כמו דירה הוי לאשם

 לדירה מוקף מקרי לא המדרש דבית לומר בזה עיוןוצריך
 לאו ולדבריו מרחץ, וכן שם לאכול מותרים שת"חאעפ"י
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 הכנסח הביח אפילו רק המדרש וביח הכנסח ביח חצרדוקא
 הכנסח בביח לטלטל ואסור לדירה מוקף מקרי לאגופא
 וטעמא ביראוח מפסי גרע הכנסח וביח טעמא מהאיגופא
 מוקף נקראין דהפסין משום לחוץ בהביראוח לטלטלדמוחר
 ראויין רמימיהן דהואיל במחניחן שם שפירש"י כמול-ירה
 ובחוס' ברש"י יעו"ש היא מעלייחא רירה חשמישלשחיה
 מוקף מקרי לא הכנסח וביח אפילו בחור"ה רי"חבעירובין
 בסי' במג"א ועיין בקרפף, כמו בחוכו לטלטל ואסורלדירה
 רהמנהג שכתב הרמ"א דברי על שם שכתב סק"ישס"ו
 המג"א זה על וכחב הכנסח בביח העירוב להניח הזהבזמן

 כיון עירוב בלא הכנסח בביח לטלטל מוחר טעמארמהאי
 בביח לטלטל שאוסר המהרי"ל על וצ"ע דירה, שםשאין
 ואחר יעו"ש. בחוכה ששבחו כלים אלא הח,ר ולאהכנסח
 הכנסח דביח הגאונים בשם לקט השיבולי בשם הביאכך

 ואין הפקר הוי ואקדשה יחיד בנאה אפילו דיורין בהשאין
 שם וישנים ואוכלים אורחים שם שבחו ואם לערבצריך

 ביח סק"י אברהם באשל מגרים בפרי ועיי"ש לערב,צריכים
 ומוחר השוחפין כחצר רק דירה ביח חשיב לאהכנסח
 דביח שם וסיים עירוב, בלי אחר לחצר הכנסח מביחלטלטל
 הרי כרמליח. סאחים מביח יוחר העיר לחומח מחוץהכנסח
 אפילו משם לטלטל מוחר העיר שבחוך הכנסח דביחמבואר
 הבאחי וכבר עצמו, הכנסח ביח לחצר שכן מכללחצר
 הזה ב,מן רהמנהג ו' סעי' שס"ו בסי' ז"ל הרב שו"עמדברי
 מוחרים כן פי על ואף וכו' הכנסח בביח העירובלהניח
 והערוך הכנסח. ביח לחצר וממנו הכנסח בביחלטלטל
 דינו הכנסח רבית י' סעי' שס"ו בסי' מביא בעצמוהשלחן
 לטלטל מוחר וכן בחוכו, לטלטל ומוחרים רבים שלכחצר
 כטלטול זה ואין וכו' הכנסח ביח של להחצר הכנסחמהביח
 המיוחדח רשוח שם ואין חצר הוא הכל אלא לחצרמביח
 אחד. לכל מיוחדין מקומוח שם שיש פי עלואף

 לנידון ענק זה אין י' סעי' שנ"ח מסי' כח"ר שהביאדמה
 הכא אבל המחיצוח אח מבטלין הזרעים רהחםרידיה

 הזה וחצר להם אחח רשוח הכנסח לביח הסמוך החצרהרי
 לביח וממנו בחוכו לטלטל מוחר כורין חמש שלאפילו
 החולק יעקב להישועוח אפילו ולכן פקפוק, שום בליהכנסח
 פי על אף )נ.ב. הראשונה בהתשובה שכתכתי המכי"טעל

 קרפף זה אין הרי מקום מכל לשיטחו( ראיה שםשהבאחי
 שכחב במה צ"ע השלחן ערוך בעל הגאון ודברי חצר,רק

 אח סוחר והוא לדירה מוקף הוי לא גופא הכנסחרביח
 י'. סעי' שס"ו בסי' שכחב במהעצמו

 המחיצוח כל לא כח"ר של הכנסח ביח שחצרדכמדומני
 מקום קצת יש רק ההר מן מקודריםהמה

 קורם עוד זה נעשה אפשר ספק ויש כך אחרשנעשה
 ברמ"א המובא המררכי שיטח ולפי להחצר, הפחחשפחחו
 שהמחיצוח כח"ר שכחב ומה לדירה. מוקף מקרי שנ"חבסי'
 כאשר מאליהן שנעשו אלא כלל מחיצוח לשם שלאנבנו
 דהרי אינו זה מחיצוח הויין ולא מלמעלה הרחוב אחבנו
 כג"ם, ביע"ל לחי דהוי כאביי הלכה מאליו העומרבלחי
 והרא"ש דרשב"א דלשיטח מאליו העומד בקורהואפילו
 ליכא ובזה להיכר שנעשה משום טעמא היינו מועילאינו

 גבי ואפילו בזה, גם רמהני בודאי במחיצה אבל כללהיכר
 בשבוח כמבואר להקל, האחרונים גדולי רבוחינו כחבוקורה
 בזה. לי נראה כן ח', סי' ב' חלקיעקב

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 פדסימן
 יכולה כמה עד לרפואה ספר בביתבתלמידה

 לנפצעים בטובתלעבוד
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 שלשלח בלום אוצר בחורה הגדול הדבמכובדי
 בעיר שליט"א חמ"ס מוה"ר כש"חהיוחסין

 ט.ד"

 לרפואה ספר בביח תלמידה היא שבחו היוח שאלחובדבר
 החולים בביח לעבור החחילה ועכשיו יורק,בניו

 עזרה במחלקח שעבודחה כיון בשאלחה ונפשה יארקבנוא
 מוחר אם וכרומה ררכים חאונח ירי על לנפצעיםראשונה

 בהם שיש לחולים כמו בשבח מלאכחה ולעשוח לעבודלה
 חלל. של מכה זה שאין כיוןסכנה

 :תשובה

 נפש, פקוח נקרא לא וראי זה רגל או יד בשבר'הגה
 איסור רק החיר לא סקנ"א שכ"ח בסי'והמג"א

 דבסכנח י"ז בסעי' הרמ"א הכרעח רק לנו אין ואנוררבנן
 אפילו מוחר ובזה ררבנן איסורי רק לעבור מוחר אחדאבר
 ידי שעל היכא אולם חורה, איסור לא אבל ישראל יריעל

 ומוחר סכנד ספק הוי שוה אפשר דם הרבה אבדהפצעים
 סי' ג' בחלק הרדב"ז בחשובח ועי' בשבילו, שבחלחלל
 כל נחחך וגם רם הרבה לו ויצא אבר לו שנחחך במיחרכ"ז

 ומוחר סכנה ספק עכ"פ רהוי פשוט בזה והורירין,העורקים
 מצינו לא חחך בסחם אבל יעו"ש, השבת את עליולחלל
 בדרך במכונוח חאונוח ירי על בנפצעים אכן סכנה, הוישזה
 מכל כמומר דינו במכונוח בשבח שנוסע שמי אעפ"י)נ,ב.
 בסי' מגדים בפרי ועיין השבח, אח עליו לחלל מוחרמקום
 החיר סק"ט שכ"ט בסי' ובמ"ב סק"ו זהב משבצוחשכ"ח
 הרבה אבל בלהכעיס, ולא לחיאבון שבח במחללרק

 מוחר כאלו בנפצעים בלהכעיס(, אפילו מחיריןמהאחרונים
 על שנפצע רכיון שבחלחלל

 ה-
 ספק בחזקח הוא הרי ברזל

 כ"ה סעי' שכ"ח בסי' רעק"א בחירושי כחב וכןסכנה,
 מה על שנסתפק מ"ר כסי' שור התכואות מדכרישהכיא
 השבח אח מחללין ברזל ידי על שנעשיח רמכהראמרינן
 בסי' בש"ע והובא דכ"ח זרה בעבודה והר"ן רש"יכשיטח
 חיחוך אפילו או בכח בהכאה רוקא מיירי אי ז' סעי'שכ"ח
 הרי חרדים רופאים לי שהסבירו וכפי סכנה הוי נמיבנחח
 ער הפנימיים אברים כל מזדעזעים הרי השבר חוזק יריעל
 הדם ואברי הגוף בחלל מבפנים פצעים עי"ז שנעשה כךכרי

 כל לאו ולכן נפשוח, סכנח והוי זיהום לידי ובאיםנפסדים
 קדושח גודל והיורע ה' לדבר הירא הרופא ועל שויןאנפין



 ישקול השני מצד נפש פקות של והאחריות אחד מצדשבת
 כל על להכריע ובידו לפניו אשר את שכלו במאזניהכל
 להאמין ולא רופאים שני עוד עם להתייעץ טוב ומהרבר,

 קדושת גודל יודעים ואינם שבת שומרי שאינםלרופאים
 להיכשל שלא השי"ת אל ולהתפלל לבקש והעיקרהשבת,
 כנ"ל.ח"ו

 אפייתן הלחם שתי דאין בענין בפלפולו דבריודביתר
 הקולע הבהיר משכלו ונהניתי בו עיינתי שבתדוחה

 גרמא הזמן אין אבל הגיון ומיטב טעם בטוב השערהאל
 להעיר רוצה אני ובקיצור זו, בהלכה וקצרות ארוכותלטהל
 דצ"ה מנחות כש"ס דאיתא כהא שהקשה קושייתוולתרץ
 בפנים ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן הלחם שתיבמשנה
 בפנים דאפייתן רכיון בגמרא ומקשה השבת, את דוחיןואין
 מי תברא ומשני בלינה איפסלו כן אם מקדש תנוראלמא
 ח' בפרק דהרמב"ם כת"ר והקשה זו, שנה לא זוששנה

 דאינו דפסק תרי לבי שטרא מזכי ומוספין תמידיןמהל'
 דאפייתן ופסק הנ"ל, דמנחות כמתניתן השבת אתדוחה
 עכ"ד. הגמרא כקושיית בלינה איפסלו כן ואםבפנים,
 מזה, המלך ביד עיין הרמב"ם מפרשי בזה עמרו כברובאמת
 שבועות בש"ס המבואר פי על בפשיטות לתרץ~פע"ד
 דצורתה משום בלינה נפסלין הקטורת אין הכי דמשוםדי"א
 טעמא דהיינו הואיל בד"ה בתוס' ועיי"ש כן, כולה השנהכל

 מתחילת הקטורת להכין הוא כן המצוה צורת רתחילתרכיק
 פי ועל לינה, פסול בה שייך לא ממילא השנה לכלהשנה

 דגלי דכיק זה טעם הלחם שתי גבי גם לומר ישרבריהם
 יום אפילו דוחה ראין הדי לגבוה ולא ודדשינן לכםקדא
 טוב, יום מערב לאפותן הלתם שתי אפיית רמצות וע"כטוב,

 שתי אפיית דמצות וע"כ טוב יום הלחם בשתי ליה הויולכן
 גם הלחם בשתי ליה הוי ולכן טוב יום מערב לאפותןהלחם
 צורת הוא וכן טוב יום מערב נאפה שתהא בכךמצותן
 ואין בזה, כנ"ל בקטורת כמו בלינה תפסול לא ולכןהמצוה
 יאריך. שנותיו וד'להאריך

 חופ"ק ליעבעט אייזיק יצחקהק'

 פהסימן
 עיגולים בשבת לבלוע לאשה מותר אםבענין
 החום למרוד מותר ואם ההולדה, כלי אתלחזק

 )טערמומעטר( במר-חוםבשבת

 מכובדי לירירי והמשכה ברבי' וברכהשלום
 כש"ת רוח יקר בתורה ומופלג המופלאהרב

 נ.י. ווערנון במונט רכ פרייליך שלמהמוה"ר
יע"א.

 פקודת ולפי לבנים עדיין זכתה שלא באשה שאלתובדבר
 לקתת טבילתה זמן לאחר היא צריכההרופא

 בכרי התום מירת יום בכל למרוד וגם יום בבלעיגולים
 השאלה ולכן הזרע, להקלטת ראויה היא יום באיזהלקבוע

 איסו מטעם מד-חום ידי על בשבת למרוד מותרתהאם
 שגור סמנים שחיקת מחשש העיגולים לקחת וגםמדידה
 זת"ש. בשבת הרפואותבכל

 :תשובה

 דהתירו כדמצינו מותר עיגולים דלקחת נזה לי הנראהא(
 לעשות לעכו"ם לומר סכנה בו שאיןלחולה

 מן אסור לנכרי דאמירה שיטות דיש אעפ"י נשנילומלאכה
 ואשה סכנה, בו באין אפילו לחולה התירו מקוכ מכלהתורה
 במפרשי כמבואר סכנה בו שאין כחולה דינה נמיעקרה
 מדרבנן רק גם הוא בשבת רפואות לקחת בזד ולכןהש"ע,
 ולכן לעכו"ם, מאמירה יותר וקיל סמנים שחיקתמגזירת
 המה הללו דהעיגולים לומר יש וגם לכ"ע, מותר זהשבות
 בריאים ומאכל בריאים מאכל שהוא וויטאמין לקיחתכמו

 לרפואה, לאכלן רמותר ל"ז סעי' שכ"ח בסי'מבואר

 דלרפואד מילתא ומוכחא בריאים לקצת קשים שהםואעפ"י
 שאינו דכל המחבר כתב שם ולהלן שרי, הכי אפילועביד
 לו שיש מי ודוקא לרפואה לאכלו אסור בריאיםמאכל
 מבואר הרי מותר, מיחוש לו אין אם אבל בעלמאמיחוש
 מיחוש לו יש אם אפילו מותר לבריאים מאכל שהואדדבר
 לאכול לו מותר מיחוש שום לו שאין ומי בשבתלאכלו
 מ"ג בס"ק והמג"א לבריאים, שאינו מאכל אפילולרפואה
 באוכל רק לרפואה לאכול בריא לאדם ואוסר זה עלחולק

 בריאים במאכל אבל אסור, לרפואה בעושה אבללרעבונו
 לפי ממילא לרפואה, ואוכל מיחוש שיש למי אפילומותר
 כזה המשתמשות הנשים כל כי כריאים מאכל המה נני"דוה

 ההורמונים, את ולהפעיל לחזק רק הם והעיגולים בריאותהן

 בהם להשתמש לה מותר ולכן - חררי רופא לי מסרכך
 בשבת.אפילו

 בריאים מאכל אינן הללו דהעיגולים נימא אי דאפילוב(
 אסור לרפואה אוכלין אם הנ"ל המג"אדלפי

 טוחן במלאכת טל האגלי הגאון הרי מותר, לרעבונורק
 נראה וגם יעו"ש, ראיותיו כל וסתר המג"א על חולקסקמ"ז
 הב"י אכן הטור, שיטת פי על כן כתב רהמג"אלפיע"ד
 הוא לרעבונו רנקיט דהאי ומסקנתו הטור ברברי אחרתהבין
 זה ועל בש"ע, פסק וכן נקיט, רמילתא אורחא רק רוקאלאו

 אפילו שרי דבזה למשכב נפל אם וכן הרמ"אמוסיף
 מותר נמי רהמחבר בהאי רלדעתו מזה ומוכחלרפואה.
 בריא ובארם שוה שניהם דדין וכן כתב ולכן לרפואה,אפילו
 של דשבות לעיל כתבנו וכבר כוחו. לחיזוק הכוונהלרפואה
 כתב וכן טעמים, מכמה קל שבות הוא בשבת רפואותלקיחת
 סי' להמ"ב הלכה ככיאור המוכא אלף סימן ג' תלקהרדב"ו
 דרבנן גזירה היא סמנין שחיקת דגזירת ל"ו סעי'שכ"ת
 ועיין לנכרי, ראמירה ומשבות שבותין משאר טפיוקילא

 ר"ש הגאון בשם שהביא שכ"ת סי' תורה ברעתבמהרש"ם
 לשתותו מותר שבת קודם ובשלו בישול הצריך דדברקלוגער
 דהכל בשבת יבשלנו שמא למיגזר דליכא בשבתלרפואה
 מערב לשתותו בהתחיל ובפרט בשבת לבשל שאסוריודעים
 מאד דקשה ואעפ"י עיי"ש, להקל מקום יש בודאישבת
 איש ירי על נעשים הרפואות רכל בזמנינו כן ראם כןלומר



קלג 2:יזי פ"ו פ"ה, סי' או"חשו"ת דן2:י

 הרפואות בעשיית ידיעה שום לו אין פשוט ואדםמקצועי
 תו בזה ליכא החולה ליד שמגיעים קודם רב זמןונעשים
 לסניף רק זה כתבתי אבל כלל, סממנים שחיקתגזירת
 לקחת מותר - אם בדבר נשאלתי פעמים וכמהבעלמא
 היסודות פי על להיתר ואמדתי אספירין, או בשבתוויטאמין
 יום. בכל שנוטל מי ובפרטדלעיל

 נראה בשבת, חום מר ידי על החום מדידת דבענ'ןג(
 מאן האי דע"ד שכת כש"ס דמכוארדמותר

 חייב אמשחתא קפיד אי אשי דב אמר סילתאדסלית
 מן אסור אז המרה על ומקפיד במודד דרק הריעיי"ש,
 שכתבו כמו התורה מן חיוב ליכא אחרת מרידה אבלהתורה
 מדידה גבי שם שכתבו ומדבריהן בר"ה דקכ"ו בשבתהתוס'
 דהוי משום אלא כך כל איסור הוי דלא שאנידמצוה
 דמיחזי שפירש דכ"ט בביצה ולפירש"י דחול,כעובדא
 סי' ובש"ע יעו"ש דחול כעובדין סיים וגם ומוכרכמודד
 התוס' כדברי דכתב סקט"ו ש"ל בסי' במג"א ועייןתקי"ז
 הנ"ל, שבת דסוף כדמתניתן התירו מצוה דמדידתוכיון

 ש"ו סי' בש"ע איפסק וכן וכו' שמודדין למרנוומדבריהם
 במקוה יש אם למדוד כגת מצוה של דמדידה ז'סעי'

 מדידה דהוי וכו' חולה שהוא מי אזור ולמדוד סאהארבעים
 דמדידה א"ד בשם שהביא סקל"ו במ"ב ועיי"ש מצוהשל

 שאינו אעמ"י בני"ד ולכן היא, מצוה הגוף רפואתלצודך
 שאין ואעפ"י מצוה, מדידת מקרי מקום מכל כלללרפואה
 מה לפי עבדה מצוה מקום מכל ורביה פריה על מציוהאשה

 אשה דאין פי על דאף דקידושין ב' פרק בריש הד"ןשחידש
 מצוה לגבה איכא מקום מכל ורביה בפריהמחוייבת
 וכן בלעדה, לקים אפשר שאי במצוה לבעלהשמסייעת
 קא רמצוה כן שכתב ל"ב סי' הר"ן בתשובת גםמצאתי
 דבים דעת על שהוא דנדר נןדים היתר לענין ונפק"מעבדה
 בהפלא"ה ועיין מצוה, במקום אלא אותו מתידיןאין

 דכל לחדש שכתב החרדים שיטת שהסביר דל"דכתובות
 שציוותה מצוה דכל הכהנים ברכת לקבל מחוייביםישדאל
 ע"כ שנים ידי על להיות צריכה והמצוה לקייםתורה

 כי מצותם לקיים לכהנים אפשר אי ולכן חיבים,ששניהם
 אפשד אי כן וכמו הברכות שיקבלו ישדאל ידי עלאם

 שגם בהכרח נשים ידי על אם כי ורכיה פריה מצותלקתם
 מותד מצוה רהוי זה ולפי כן, גם המצוה מקיימותהנשים
 בזה. לי נראה כן בשבת,למדוד

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 המכתכנשולי

 כתב כן האזכדות וכל ש"ש להזכיד מותר אםבדבר
 אשד מקום בכל הפסוק על ד"ו בברכותהמהרש"א

 עוסק לענין לה מפדש והכי וז"ל, עו' שמי אתאזכיד
 דהיינו שמי את להזכיר רשות לך שאתן מקום בכלבתודה
 מש"ס לזה דאיה להביא ולפיע"ד יעו"ש, לימודבדדך
 אף אומר אבישלום נן נתן רני בע"ק גבי דכ"בבדכות
 מבואד שבו, האזכרות יאמר שלא ובלבד הגמרא אתמציע

 בדברי ועיין לימודו, בעת האזכרות להזכיר מותר ארםרלכל
 הקורא זנל שכתב סק"ב תרכ"א סי' באו"ח הט"זזקני
 סק"ה רט"ו בסי' והמג"א באדנות, השם לומר יכולפסוק
 השם הזכרת בלא אומר בגמרא הברכות הלומד דגרולכתב
 ההזכרות בלא צ"ל ברכות דדוקא בא"א הפרמ"ג ע"זוכתב
 לומר מותר פסוקים על חז"ל לדרשת לימוד בררךאבל

 יעב"ץ השאילת בשם מביא שם ובשע"ת יעו"ש,האזכרות
 האזכרות להזכיר גם והתיר המג"א על חולק והוא פ"אסי'

 ברכות מש"ס הראי' ג"כ הביא והוא יעו"ש, הברכותבנוסח
 נהגו והעולם זו. בראי' לדעתו כיוונתי וב"ה בע"ק גביהנ"ל
 בלימוד אבל האזכרות מזכירים אין עצמן בפני לומדיםראם
 אין קטנים תלמידים ואם כדרכו ומוכירים תלמידיםעם

 ואין לבטלה שמים שם להזכיר להרגילם שלא כדימזכידים
 יאריך. שנותיו וד' בזהלהאדיך

 פוסימן
 ז"ל( הגה"ק מארי אבא)מחירושי

 פסחים בריש רש"י בדבריביאור

 פירש"י הנר, לאור החמץ את בודקין עשר לאדבעהאור
 עליו יעבור שלא בודקין מפרש בגמרא הנרלאור

 הנר לאור קודם מפרש רש"י הנה ימצא, ובבל יראהבבל
 וטעמא הנר, לאור קורם במשנה הנאמר בודקין כךואחר
 התוס' קושיית בזה לתרץ רצה דרש"י לומר נראה לכןבעי.
 הבדיקה בטעם פירש"י על אור בתוד"ה הקשו התוס'דהנה
 דצריך דכיון ימצא ובבל יראה בבל עליו יעבור שלאכדי

 שיבטל צריך דהבודק בגמרא להלן כדאמרינןביטול
 חכמים הצריכו אמאי סגי בעלמא בביטולומדאורייתא

 בעלמא בביטול דסגי דאע"ג הר"י פירש לכן כלל,בריקה
 לאכלו, יבא שלא ולבערו חמץ לבדוק חכמים החמירומ"מ
 דאע"ג רש"י שיטת לתר, כתבו מהראשונים הרבהוהנה
 והביטול הבדיקה היא המצוה עיקר מקום מכל בביטולרסגי
 עיקר אבל שלו, יהי' שלא החמץ את להפקיר עצה רקהוא

 העולם ומן הכית מן אותה שיבער היא השכתה שלהמצוה
 זכרם מאנוש ואשכיתה כמו כליון לשון הואשהשבתה
 שלא צריכה והיא היא, וביעור בבדיקה התורה כוונתועיקר
 כתב כן לאכלו, יבא שמא שכן וכל יראה בבל עליולעבור

 התורה שאמרה דמה רברים של רעיקרן כתב והר"ןהמאידי,
 בלבו שיבטל או דברים, משני באחד להתקיים יכולתשביתו

 ורש"י אחריו. לבדוק התורה מן צריך בלבו בטלו לא אםאו
 בפני עוד ועיין בזה, במש"כ יעו"ש מבטל שאינו במיאיירי
 רש"י שיטת בתירו, לומר יש וכן מזה, ובצל"חיהושע

 להסביר הפוסקים שכתבו לפי"מ שבתוס' הר"ימקושיית
 דלחמ, דס"ל והרא"ש הרמב"ם רהיינו הראשוניםדברי
 ולכאורה לו, תוכה חוזר שחצירו מפני כיטול מהני לאידוע
 ולא ידוע שאינו בחמץ כן גם נימא לא אמאי ביאורצדיך



 י ב(ו פ"ז פ"ו, סי' או"חשו"ת ת יבקלד
 שכתבו מה ולפי לו וזוכה חוזר דחצירו כיטול זה לפייהני
 ליה דליקני שם שהקשו דשתיק כתוד"ה דכ"ו ככ"מהתוס'
 קונה חצר דאין ותירצו דכותל לבעל או הגט לכעלחצירו
 שהוא הכא כמו לעולם, ימצאנו שלא להיות שיכולכדבר
 חמץ גכי הכא דכריהם ולפי יעו"ש. הכותל בעוכימוצנע
 שלא להיות יכול כן גם מוצנע כמקום המונח ידועשאינו
 מועיל שפיר לכן לו קונה אינו חצירו לכן לעולם,ימצאנו
 אחר אבל בדיקה חנמים שתקנו קודם רק זה וכלכיטול.
 מטעם חמץ בו שמכניסין מקום בכל לבדוק חכמיםתקנח
 שהוא מה אפילו חמץ כל הוי שוכ לכן לאכלו יכאשמא
 ידוע חמץ כמו ודוי להימצא יכול כדיקה ע"י מוצנעכמקום
 שלא לו וזוכה חוזר דחצירו כיון ביטול כו מועילשלא

 יעבור שלא לבדיקה טעמא שפיר איכא זה ולפימדעתו.
 כשיטת ס"ל דרש"י למימר איכא זה ולפי ימצא. ככלעליו

 הכדיקה וטעם ביטול מהני לא ידוע דלחמץ הנ"להראשונים
 ובזה ימצא, וכבל יראד כבל עליו יעבור שלא כדיהוא
 הר"י קושיית כפירושו לתרץ שרצה רש"י דכרי עולהשפיר
 הנר לאור לפרש ומקרים פירש"י הכי דמשום הנ"לבתוס'

 לכדיקה יפה הנר שאור מפני היינו טעמא מפרשדבגמרא
 כדי לכריקה נר שהוצרך ומכיון וכסדקין כחורין לכדוקויכול
 חמץ כל גם וממילא מוצנע, כמקום אפילו לכדוקשיוכל
 וכל הבדיקה תקנח ע"י להימצא יכול לו ידוע שאינואפילו
 ועל ובסרקיך בחורין לבדוק שמחוייב ניון ידוע מקריחמץ
 שחצירו כיון כעלמא כיטול בו יועיל לא חמץ כל זהידי
 יראה ככל עליו יעכור שלא הוא הבדיקה וטעם לוזוכה
 קושיית תו קשה ולא מהני, לא דהכיטול כיון ימצאובכל
 חוזר דחצירו כיון כעלמא בביטול סגי דמדאורייתאדתוס'
 וזהו לכדיקה, חכמים תקנת לאחר ידוע חמץ רהוי לווזוכה
 תקנת דעי'י כיון הנר אור על פירושו להקדים רש"יכוונת

 הכדיקה בטעם לומר אנו מוכרחים הנר לאור רוקאהכדיקה
 התוס' קושיית ומתורץ יראה, בכל עליו יעבור שלאכדי

כנ"ל.

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 פזסימן
 אם ערוה" באשה "שוק של המשמעותבביאור
 הברך 6ן למטה או מהברך למעלההכונה
 להרב והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 וכו' טהורה וביר"א בתורה המופלגהאברך
 תלמיר נ"י, בוכמאן הלוי יקותיאלמוה"ר

 ת"ו, עיה"ק בירושלים מירבכולל

 דשוק דכ"ד ברכות בש"ס דאיתא במאי שאלתובדבר
 או הכרך מן למטה אם שוק המוגן מה ערוהגאשה

 המשנה מדברי והביא "קניא", שנקרא הברך מן למעלהרק
 ותמה הקניא, מן למעלה הוא דשוק סק"ד ע"ה בסי'ברורה

 הגידין צומת גבי דעה כיורה הפוסקים מדברי והכיא זהעל
 נ"ו.כסי'

 :תשובה
 מכמה כן והכיא ע"ה סי' כריש מגרים הפרי כתב כןא(

 מן למעלה היא ערוה כאשה דשוקמקומות
 והנה הנ"ל, מגרים להפרי ציין שם הציון וכשערהארכוכה
 לעיין יש ולכן הקניא, מן למעלה דהיינו הוא שוקבבהמה

 לקרות מותר יהיה ממילא שוין, ודבהמה דאדם שוקאם
 מקרי לא דזה אנפלאות כלי ההולכות נשים נגד שמעקריאת
 היינו הארכוכה מן למעלה הוא דשוק בכהמה כמושוק
 כחבו קיכורת כתוד"ה דל"ז במנחות התוס' אולםהברך,
 הגרעק"א הוכיח וכן רכהמה, שוק היינו לאו דאדםדשוק

 מן למטה היינו כארם רשוק כ"ח סי' מהדו"תבתשובה
 מהגאון א' סי' ח"כ יעקכ צור בשו"ת וראיתיהקניא.

 שם שכתכ נ' סי' חיו"ד החת"ס מדברי שהכיאמפרוכוזנא
 הביא ובמסקנחו הגידין צומת מקום כענין מרכותיוששאל

 כשוק אינו ארם של דשוק הנ"ל מנחות החוס' מדברי כןגם
 התוס' מדכרי הכיא יעקכ כצור שם והשואל בהמה,של

 תורה לשון כין חילוק דיש שם שכתבו דע"א כיומאישנים
 למטה שוק - חכמים ובלשון הארכוכה, מן למעלה שוק-
 הנ"ל מנחוח החוס' שכתבו כמו דלא והיינו הארכובהמן

 כלשק שוק נקרא דלא הנא אחד ובהמה דאד9 דשוקוס"ל
 בגמרא חסדא דרב וכיון הארכוכה, מן למעלה רקתורה

 ליה נפקא ערוה באשה דשוק המימרא כעל רכ"דבכרכות
 כלשון הרי מ"ז( )ישעיה נהרות עכרי שוק דגלימקרא
 מצינו חכמים בלשון אכל הארכובה מן למעלה שוקהכתוב
 במשנה ועיין הארכוכה, מן למטה דשוק דק"ג יבמותבש"ס
 של דינו זה ולפי כשוק שנים ח' משנה א' כפרקראהלות
 מנחות דלתוס' התוס' סכרות בשני תלר הנ"ל מגדיםהפרי
 כית כיומא ישנים ולתוס' ערוה הוי הארכובה מן למטהשוק

 ועיין מארבובה, למעלה שוק הוי שוק דגלי מקראדנלמד
 דאין רמשמע לפי בד"ה ע"ב רנ"ו בתרא בבאברשב"ם
 המחבר מבן ובהגה הארכוכה, מן למטה אפילו השוקלגלות
 קול תאנא נשא פרשת הזוה"ק מדכרי הכיא יעקב בצורשם

 וחרין וכו' ערוה כאשה רגל ערוה כאשד יד ערוהבאשה
 כתב ד' כלל אדם ובחיי יעו"ש, אינון מערוה יתיראילון

 ח"ו, יותר ולא יחף לילך שררך במקום מותר הרגלדפרסות

 ע"ה בסי' ברורה המשנה מדברי נת"ר שהגש ךמהב(
 יחף לילך שדרך במקום הקניא עד הרגלדבפרסות

 בדברי דתלוי כתבנו כבר מגדים הפרי מדכרי והואמותר
 ובתולות שנשים בפולין ודכירנא הנ"ל, ישנים וכתוס'התוס'
 העניות רק גרביים כלא בחוץ הלכו לא חרדיות כגדרשהיו
 הרבה ארוכות היו השמלות אבל גרביים בלא יחףהלכו

 להגה"ק צדק צמח ובשו"ת הברכיים, מן למטה ערבצניעות
 האם וז"ל כצו"י מובא ד"ה לברכות כחידושיומליובאוויץ

 מגולה כשוק הקיץ בימי לילך לנהוג הנשים ירצו שאםנאמר
 כן נהגו שהרי ערוה באשה שוק משום זה שאיןנאמר
 באשה שוק אמרו שחו"ל דכית יאמר ולא הרברישתקע
 גיהנם אותיות הוא זה מנהג ודאי אלא מנהג מהני לאערוה



קלה י ב:(ן פ"ח פ"ו, סי' או"חשו"ת ת יב
 רגל לגלות שלא בזה ליזהר צריכין לכן השל"ה, שכתבכמו
 יעו"ש ח"ו הצניעות גרר לפרוץ גרול עון שהוא בחוץח"ו

 קודש. אש להבות החוצכיםברבריו

 התם ראיתא לעיין יש זה רין במקור דברכות דבסדגיאג(
 ערוה באשה דשוק חסדא דרב מימראקזדם

 למאי בגמרא ופריך ערוה באשה טפח יצחק ר'אמר
 הכתוב מנה למה ששת ר' אמר והא כה לאסתכוליאילימא
 המסתכל כל לך לומר שבפנים תכשיטין עם שבחוץתכשיטין
 התורף, במקום מסתכל כאילו אשה של קטנהבאצבע
 בה לאסתכולי ופירש"י שמע ולקריאת כאשתו אלאומתרץ
 מגולה טפח אם שמע ולקריאת לאשתו היא איש אשתאם
 מימרא איתא שם ולהלן כנגדה, שמע קריאת יקרא לאבה
 נהרות, עברי שוק גלי שנאמר ערוה באשה שוק חסדאררב

 באשתו וכן להסתכל ערוה איש באשת שוקופירש"י
 ומה להשמיענו חסרא רב בא מה ולבאורה שמע,לקריאת
 דטפח אמר יצחק דר' דכיון יצחק ר' דברי על בזההוסיף
 דשוק דעתך סלקא וכי גופה בכל כוונתו הרי ערוהכאשה
 וגם טפי, גרע שוק אדרבה הרי האשה גוף מכלעריף

 וכן להסתכל פירש בשוק חסדא דרב מימרא עלפירש"י
 כן מבואר בהדיא רהרי בזה בעי מאי שמע ולקריאתכאשתו
 לומר יש מארכובה למטה מובנו דשוק נימא ואיכגמרא,
 הוי מ"מ יחף לילך שררבן במקום דבשוק קמ"ל חסדאררב
 אמרינן אי אבל שמע, קריאת כנגדה לקרות ואסורערוה
 בזה. משמיענו מה מהארכובה למעלה הואדשוק

 כתב הלט"ו שמע קריאת מהלכות ג' נפרק דהרמב"םד(
 יסתכל לא לפיכך ערוה האשה גוףרבל

 מגולה היה ואם אשתו ואפילו קורא כשהוא האשהכגוף
 פירש שם משנה ובלחם כנגרה, לקרות אסור מגופהטפח

 אפילו אחרת באשה אבל טפח צריך באשתו דרוקאככוונתו
 בהגמי"י הוא וכן הבה"ג בשם כן וכתב אסור, מטפחכפחות
 אומרים, יש בשם כן כתב א' סעי' ע"ה בסי'והרמ"א
 אחר פירחם הראב"ר בשם הביא דרשב"אובחידח2י
 ראפילו כלומר ערוה, הף מגולה דשוק חסדא דרבבמימרא
 מ"מ ערוה משום ברגליה וליכא יחיפות שהולכותכמקומות
 בדבריו, יעו"ש ערוה משום בו יש מהרגל דגבוהבשוק
 מן למטה אפילו ערוה הוי הפרסות מן למעלה רברגלנראה

 חסרא ררב למימרא שפירש"י ומה הקניא היינוהארכובה
 לקריאת אסור טפח חלק דכל אע"ג שמע ולקריאתבאשתו
 אפילו דשוק דקמ"ל לומר יש בזה שוק איריא ומהשמע
 אסור מגולה בשוק בסתם הטור שכתב כמו מטפחפחות
 יעו"ש והט"ז הב"ח בדכריו שפירשו מה וכפי כנגדה,לקרות
 קשה בה להסתכל ערוה רש"י שכתב במה אולםבסק"א,
 אסור אין נמי איש רבאשת לומר ואין שוק. איריארמה

 אפילו קתני דהא לכסותו שדרכה במקום אלאההסתכלות
 ררכה שאין וידיה פניה בכלל היו והאצבעות קטנהבאצבע
 אסור. הכי ואפילולכסותו

 כל ששת ברר' ראמרינן רהאי לומר צריך כל ועלה(
 מסתכל כאילו אשה של קטנה באצבעהמסתכל

 הרמב"ם כלשק מזה להנות במתכוין רק היינו התורףבמקום

 רב ובא להנות ומתכוין דהמסתכל ביאה מאיסורי כ"אבפרק
 אינו אפילו להסתכל ענין בכל עדוה הוי רשוק וקאמרחסרא
 ולפי"ז אסור. נמי בעלמא ראיה דאפילו להנותמתכוין
 מתכוין אינו אם בעלמא בהבטה נמי אחרת באשהאפילו
 טפח רבעינן באשתו כמו אסור מגולה כטפח רקלהנות
 לאו שמע ולקריאת באשתו דקאמר והאי שמע,לקריאת
 היינו מותר דההסתכלות היכא לזה הדומה כל אלאדוקא
 בגמרא הלשון דאיתא וכיון בעלמא, הבטה רק להנותשלא
 חבירו אשת או אשתו בין מחלק ולא ערוה באשה טפחסתם
 דטפח שכתב הטור בדברי לומר יש וכן במשמע, אשהכל

 קריאת לקרות אסור לכסותה שדרכה במקום באשהמגולה
 איש ואשת ראשתו מבואר אשתו, היא אפילו כנגדהשמע
 לומר אפשר דהיאך תמוה ולכאורה טפח, בשיעור בזהשוין
 אפילו איש רכאשת בגמרא איתא דבהדיא ברבריוכן

 חילוק ריש שפיר אתי דברינו לפי ברם אסור, קטנהבאצבע
 בלי בעלמא בראיה מיירי הטור ולכן להסתכלות, ראיהבין

 הסתכלות אכל דאשתו, דומיא איש באשת רמותרהסתכלות
 משום אסור הכי בלאו בזה איש באשת דאסורבכוונה
 בשעת שכן וכל שמע קריאת בשעת שלא אפילוהרהור
 לעיל הבאתי כבר אבל בזה לומר אפשר כן שמע,קריאת
 אחרת כאשה אבל טפח השיעור כאשתו דרק הבה"גשיטת
 שם, דרא"ש מדברי נראה וכן אסור, מטפח בפחותאפילו
 בהסתכלות נמי כוונתם והרא"ש רהבה"ג לומר גרולורוחק
 זה ובלא מותר דכזה בעלמא בראיה לא אבל האסורבדרך
 אפילו אחרת דבאשה שכתב רמ"א כיד יוצאים אנחנוהרי

 בלשון גם כן הבין משנה הלחם וגםערוה,

 חופ"ק ליעגעס אייזיק יצחקהק'

 פחסימן
 בהגשר בשבת לעבורמותר
 תחומין עירובי בלי למנהטןמוויליאמסבורג

 הרה"ג לכבוד והמשכה ברבייה וברכהשלום
 מוה"ר היר"א בתורה ומופלג המופלאחו"ב
 מושבו איתן שליט"א גרינבוים צבימאיר

 יע"א. י. נ.בברוקלין,

 כתובה עפה מגילה קונטרסו את ראיתי שאלתובדבר
 הסוגיא בכל עמוק בהיקף הגיון ומיטב טעםנטונ

 לאורייתא חילו יישר הפוסקים ספרי בכל רבהובבקיאות
 לדון מאוד שקשה ראשית טעמי, מתרי תיכף השבתיולא
 מהכא בשבת ללכת שלמים וכן רבים נהגו  שכברברבר
 הגשר על הלכו תורה בני לרבות וגם להכא ומהתםלהתם

 שמע רבנן דשתקו כיק ובודאי רבם פני להקבילבמועדים
 כי והשנית בהדיא, כהורמניתם ואפשר להו, רניחאמינה
 אתר על להיות הזדמנות לי יהיה אשר עד להמתיןרציחי
 שכחב הפרטים בכל ולעיין מסביב כולו הגשר אתולראוח

 הנ"ל.הרמב"ם

 אםבענין
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 היא והשאלה רואות. שעיניו מה אלא לריין לו אין כיכח"ר
 :כרלהלן

 גשר יש יע"א, "וויליאמסבורג" העיר בסוף שכאןהיות
 ונמשך בריטש", "וויליאמסבורג בל"א הנקראגדול

 ויש - "מאנהעטן" הנקרא אחרת עיר חחלח עדהגשר
 לסוף עד הגשר מחחלת ברגליהם שילכו לאנשיםכאפשרות
 אמנם שבת, חחומי שני בערך הוא הגשר ואורךהגשר,
 ואח"כ בחים, הגשר תחח יש שליש כמעט עד הגשרמחחלח
 שני הוא הגשר חחח המים של שהרוחב המיםנמשך

 שיש אמות מקמ"א יוחר הרבה ו,ה שבח, חחום שלשלישים
 של גיסא לאידך ואח"כ בית, שום כיניהם שאיןהפסק

 הגשר תחח כן גם יש הגשר סוף עד המים מן"מאנהעטען"
 יש הגשר אורך כל שבהמשך לדעח אנו צריכין וגם -בחים,
 אמנם טפחים, מי' יותר גבוהות מחיצוח הצזויםמשני
 מחחלת רק למעלה, מקורה אינו ברגליהם שהולכיםבמקום
 שהוא הגשר כל וגם - מקורה, שהוא אמוח איזה ישהגשר
 אחת נקודה ועוד - מעשרה, למעלה הוא המים מןלמעלה
 קטן, חדר שם נמצא הגשר באמצע ששם לדעח נחוצהשהיא
 היה שעבר, שנה עשרים שבערך מאנשים ששמעחישכפי
 על הולכים הי' זמן שבאוחו ביום והן בלילה הן שומרשם

 שם דר איש שום אין עכשיו אנל אנשים, הרבההגשר
 נגנה ה~ה החדר אם עדיין לי נחברר לא ועוד חרר,באותו
 אינו ואז כך אחר נבנה אולי או הגשר, כל שנבנה זמןבאותו
 מקום בשום בנמצא אינו ידעתי כפי וגם לדירה, מוקףנקרא
 ועכשיו אמות, קמ"א המים הרוחב יהי' שלא מקוםבהמים
 בכל שממש מאוד שכיח רבר ש,ה שהיוח גדולה, שאלהיש
 לעיר וויליאמסבורג מעיר אנשים הולכים ויו"טשבת

 גרול, עיון צריך זה ועבור להיפך, או הגשר, ע"ימאנהעטען
 תחומין, ערובי כזה באופן לעשות צריכין אין אםראשיח
 כל לילך היחר אין ג"נ חחומין ערובי עושין אםואפילו
 אח הפעם ע:ד אבקש מאוד ועכשיו - ודו"ק העיר,אורך
 לי ולהשיב בדבר לעיין הגדול בטובו שיואיל שליט"אכת"ה
 אין השאלה וזה אמיתיח, חורה דעח שהוא רעחו, חווחאת
 "עירובין גרולים ב,ה דנו שבבר בהשאלה שייכות שוםלה

 השאלה. עב"לבמאנהעטן",

תשובה:
 דאורייתא רהוי מיל די"ב חחומין בענין כת"ר שדן מהא(

 שבח מהל' כ"ז בפרק והרמב"ם הירושלמיכשיטח
 לוקה בשבח המרינה לתחום חוץ דהיוצא כחב א'הלכה
 הוא ,ה מקום השביעי ביום ממקומו אמב יצא אלשנאמר
 חכמים אבל זה לחחום שיעור תורה נתנה ולא העירחחום
 מחנה כנגר מיל עשר לשנים חוץ הוא זה שחחוםהעתיקו
 אלא לעיר מחוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי וכו'ישראל

 ומאי מהירושלמי הוא זה רין ומקור יעו"ש. אמה אלפיםעד
 על דלוקין חייא רני דחני קמא פרק סוף בכבליראיתא
 לדעת דזהו הה"מ זה על כתב בבר חורה רבר חחומיןעירובי
 רקיי"ל לרבנן אבל דאורייחא חחומין דאמר עקיבארבי

 פרסאות, כמה ואפילו החורה מן תחומין שם איןכוותייהו
 לפי הרי"ף בשיטח וכן והרשב"א, הרמב"ן הוכיחווכן

 לוקה ולמעלה מיל דמי"ב כתכ הרי שלפנינו בהרי"ףהלשון
 הקושיא ועריין להלן, שכתב ועיי"ש הכל לדברי התורהמן

 דכאלפס כחב הרי"ף בהגהח שם והב"ח עומדת,במקומה
 הוא רק התורה מן דהוי נן משמע לא הרי"ף ומלשון ,האין

 דלפי כתב חי"ח י"כ בנחיב ירוחם והרבינו בוה,כמסחפק
 וכן החורה, מן עליו לוקין ואין מדרבנן הוא שלנוהחלמור
 כשיטח סובר ירוחם דהרכנו מזה הרי יעו"ש. הרי"ףכחב

 דדעח כתב המאור הבעל רק התורה מן חחומין דאיןהרי"ף
 בש"ס דאיחא מהא עליו ופליג החורה מן דחחומיןהרי"ף
 דטעמא בגמרא ומסקנא בהמה גבי על רוכבק דאיןביצה
 כדס"ד לתחום חוץ יצא שלא משום ולא זמורה יחתוךשמא
 במלחמוח ועיי"ש. מדרבנן, רק דהוא דנראהדגמרא
 מדברי העירני וח"א דרבנן. רחחומין ראיות להביאשהאריך
 רבנן דאסמכוה מעליא חיקון שם שכחב דל"ד בשבחרש"י
 מש"ס כן גם והביא בתו"ת כן וראיחי אקראי,תחומין
 מצוח תרי"ג על מפקרינן לרוח נעמי ראמרה דמ"ויבמות
 החורה מן תחומין יש ואם שבח חחום לן אסור אמרהוהדר
 ראיה משם אין ולפיע"ד מצוח. חרי"ג בכלל תחומין גםהרי
 ט"ז( א )רוח אלך חלכי אשר אל לה אמרה קודםרהרי
 יכול ממילא מצות חרי"ג היינו עמי עמך אמרה כןואחרי
 ואחר אחח מצוה לה פרטה קודם רק החורה מן שהואלהיות
 להקל לצרף סברו האחרונים מגדולי כמה וכן המצות, כלכך

 ,ה כל כתבחי ח"ד. סי' בהגר"א ועיין דרבנן,כבאיסור
 הוה מיל לי"ב שחוץ בודאות אומר שנח"ר מה עללהעיר
 בריש השלחן והערוך וה, על חולקים הרבה דיש החורהמן
 תמיד ספק הוה מיל בי"ב הפוסקים דלרוב כתב ת"דסי'

 עיינתי ועכשיו ב' סעי' שצ"ן נסי' כתב וכןלקולא,
 הנ"ל. הראשונים מדברי שהביא וראיתיבקונטרסו

 לומר לנו שאין מקונטרסו י"ב בצר כת"ר שכתב דכןהב(
 ישנה צדדים שמשני משום היחר כאןשיש

 וברשוח היחיר רשות הגשר זה ידי על נקרא ויהיהמחיצות
 הגשר רק וכו' חחומין איסור שיש אמרינן לא בודאיהיחיד
 הוה או הרבים כרשוח בגמרא שנחשבח סרטיא הדין לויש
 חחומין. איסור יש בכרמל~ת ואפילו כברמלית פנים כלעל
 בגמרא מבואר כרמלית דהנה כן לומר אפשר אי דעחיולפי
 ובקעה ים היינו כרמלית נקרא מאי בברייחא ד"וכשבח

 להלן וכן החנויוח שלפני איצטבאות היינוואיסטווניח
 דלא הרבים לרשות הסמוכה זוויות קרן איחא ר"זבגמרא
 הכניס או הוציא דאם אמרו אלו ובכל תשמישתיהניחא
 לומר וצריך פטור הרבים לרשוח ובע היחיד לרשות ביןבהם
 בהם להשתמש ומוחר פטור מקום הוה החורה דמןמשום
 המגיר בהרב נמבואר הרבים מרשות ובין היחיד מרשוחבין

 אבל עירובין מהל' א' פרק וברמם שבח מהל' י"ז פרקבריש
 כגון גמור היחיד רשוח הוה התורה רמן כרמלית מין עוריש

 קרפף כמו כרמליח עשאוהו רבנן רק מחיצוח מוקףשהוא
 מארבע יוחר בו לטלטל חכמים דאסרו לדירה הוקףשלא
 ידי על גמור היחיד רשוח הוה התורח מן מקום ומכלאמוח

 כרמלית מיני שני ויש חזינן שם, בגמרא כמבוארהמחיצוח
 ומכניס המוציא היחיד רשות החורה מן דהוה הכרמליתומן
 דים הראשון דכרמלית מן אבל חייב הרבים לרשותממנו
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 דס"ו עירובין בש"ס ומבואר פטור, וה הרי וכדומהובקעה
 קרפף וכו' אמרו והן אמרו הן ארישא לעולם אמד אשידרב
 רבנן ליה שרו בכוליה לטלטל דאסור סאתים מביתיתר

 דילמא טעמא מאי לתוכו הים ומן לים מתוכולטלטולי
 ומאי בכוליה לטלטולי ואחי היא גמורה היחיד רשותאמרי
 שכיח, לא לתוכו הים ומן לים מתוכו שכיח תוכו תוכושנא
 דהוה אעפ"י לכרמלית מתוכו לטלטל דמותר מבוארהרי
 טעמא ומאי בד"ה בתוס' ועיי"ש מדינא. היחידרשות
 סאתים מכית יתירה בגינה וה משום התיר דהר"תשכתבו
 היתה ולא הואיל לחוץ מתוכה לטלטל לדירה הוקפהשלא
 לפניה עוברת ופלטיא סרטיא כגון גמורה הרביםרשות
 עיקד כל שהרי וכו' הגינה בתוך המפתח להטמיןוהתיר
 במהרש"א, יע"ש סכולו לטלטל יבוא שלא 11הגזירה

 ואכ"מ. המהרש"א ברברי להעיר כתבתיובמקו"א

 כיון לדירה הוקף שלא דקרפף שביארנו לפי לנו ויצאג(
 לפי ממילא היחיד כרשות דינו מחיצות לושיש

 מכל אבל לרירה הוקף שלא רק מחיצות לו שיש הגשרוה
 חייב הרבים לרשות ממנו והזורק היחיר רשות הוהמקום
 את להלוך יכול ממילא היחיד רשות הוה התורה שמןוכיון
 כל על אבל היחיד רשות ליהוי וילא גזרו ררבנן ואעפ"יכולו
 אמרו רהם בגמרא וכמבואר גורו לא כולו את להלוךפנים
 רקרפף דס"ל בגמרא התם יוחנן דרבי ובפלוגתא אמרווהם
 כורךם או כור ואפילו לדירה הוקף שלא סאתים מביתיותר
 שמחוסרת אלא היא מחיצה טעמא מאי חייב לתוכוהוורק
 שם דגמרא ומסקנא עליו פליג חיננא בר הונא ורבריורין
 בריש הרמב"ם פסק וכן התם אשי רב וכרמתרץ יוחנן,כרבי
 התם רמתרץ אשי רב דברי פי ועל שבת מהל' י"דפרק

 חז"ל דברי שיתקיימו כרי לטלטל מותר לכרמליתרמקרפף
 החירו לכן ריניו לכל גמורה היחיד רשות שהיא יאמרושלא

 בגינה להתיר הר"ת סמך וה ועל מתוכו לכרמליתלטלטל
 לחוץ.מתוכה

 לדירה הוקפו שלא דמחיצות זו בסעיא עיוני דמך'ד(
 בפרק הרמב"ם שיטת ולבאר לומר לפיע"רנראה

 בקורה שהכשירו דמבוי שם דכתב הל"ט שבת מהל'י"ו
 מתוכו הזורק היחיד ברשות בכולו לטלטל שמותראעפ"י
 פטור הרביפ מרשות לתוכו הזורק או הרביםלרשות
 בלחי הכשירו אם אבל עשויה היא היכר משוםשהקורה
 חייב לתוכו הרבים מרשות או הרבים לרשות מתוכוהוורק
 ל"ה בהלכה ולהלן רביעית, ברוח כמחיצה הוא הרישהלחי
 שהיא פי על ואף בכולה לטלטל מותר בבקעה אכסדרהכתב
 יורד תקרה פי כאילו רואין שאנו ותקרה מחיצות שלשבת

 פטור לתוכה הרבים מרשות והוורק רביעית רוחוסותם
 ברברי מבואר הרי קורה. לו שיש סתום למבויכוורק

 נינהו ריני תרי טלטול והיחר היחיד דרשות דדינאהרמב"ם
 מקום מכל מחיצות בשלש היחיד רשות הוה דלאדאעפ"י
 ר"כ עירובין בש"ס דהרי קשה ולכאורה בו. לטלטלמותר
 ופריך חייב, ביראות פסי לבין הזורק אלעור רבי אמראיתא
 ליה משתרי מותר היכי מחיצה לאו אי פשיטאבגמרא
 ברשות ביראות פסי כעין דעבד צריכא לא ומשנילמלאות
 לאו אי פשיטא נמי הא תו ופריך חייב, לתוכה וורקהרבים

 ומתרץ לטלטולי מישתרי היכי בור גבי היא מחיצהדבעלמא
 דבים אתו דלא וקמ"ל דבים בה בקעי דקא אע"ג צדיכאלא

 פשיטא פריך מאי זה לפי וקשה ע"ש. מחיצתאומבטלי
 ולמלאות לטלטולי מותר היכי זה דבלא לתוכו הזורקדחייב
 מחיצות בשלש דהרי בוה זה תליא לא להרמב"םוהרי

 היחיד רשות הוה לא מקום מכל לטלטל שמותראעפ"י
 ביראות בפסי נמי וכן פטור, לתוכו הרבים מרשותוהזורק
 מכל הפסין לתוך מביראות למלאות דמותר דאע"ג כןנימא
 מקשה ומאי לתוכו הזורק לענין היחיד רשות הוה לאמקום
 הרמב"ם. מפרשי בוה עקדו וכבר וצ"ע.פשיטא

 דאי פשיטא התם דפריך בגמרא שם עוד להעיר 1',2ה(
 דמאי למלאות שרי היכי היא היחיר רשותלאו

 התירו כן ואעפ"י כרמלית דהוה אפשר דהרי הואפשיטותא
 גם התירו וה שמטעם כמו רגלים עולי משום למלאותלהפ
 עושין פרק בריש התוס' שכתבו כמו העומד על מרובהפרוץ
 רבנן דבעו שיירא גבי שנא מאי וא"ת שם שהקשופסין
 טפי רגריעי פסין גבי והכא פנוי סאתים בית יהאשלא

 בחידוץ ותידצו פנוי, סאתים בית שיהא בעינן לאמחבלים
 מחיצה כמו פסין והחשיבו הקילו רגלים עולי דגביבתרא
 כן ואם יעו"ש, העומד על מרובה פרוץ לענין שהקילוכמו

 רגליפ. לעולי והתירו כרמלית דהויאפשר

 רשות שיש הן הרבים רשות דתנאי לומר נראה לכן1(
 המקום ולשנות להפקיע וכדי שמה ללכתלרבים

 גמורות מחיצות צריכים שמה ללכת לרבים רשות יהיהשלא
 הרבים רשות תו הוה לא דממילא המקום משניםוהמחיצות

 גרור המקום אם הרבים רשות שיקרא אפשרדאיך
 רשות דין המקופ על שחל זה ידי על ולפעמיםבמחיצות,
 הרבים רשות יקרא שלא המקום שם את שמשנה והוהיחיד
 רשות שהיה מקום על היחיד רשות שם חל אופןובאיזה
 וכן גמורה, מחיצה לא אבל במחיצה שגרור היינוהרביפ
 שכתב ט"1 הל' שבת מהל' ט"ז בפרק הרמב"ם מדברינראה
 אינה יותר או טפחים עשרה בגובהה שאין מחיצה שכלשם

 - גמורה מחיצה - מדגיש שהרמב"ם הרי גמורהמחיצה
 פנים כל על אבל היחיד רשוח המקום את לעשות כדיו"א
 הרבים רשות שם המקום מן להוציא המחיצה מועילבוה
 גמור היחיד רשות להיות כדי אבל הרשות את שחולקתכיון
 תנאי שבת בש"ס כמבואר גמורה אינה שמחיצה בזהחסר
 ולכן הל"ד, שבת מהל' י"ד כפרק וברמב"ם הרביםרשות
 רשות המקום להשוות מחיצות כאן אין הרי ביראות פסיגבי

 כיון מחיצות תנאי ליכא רבפסין הפסין ידי עלהיחיר
 הטילו שחז"ל ידי על רק גמור הרבים ברשות היאדהבאר

 הרבים רשות משם מוציאו זה היחיד רשות שם המקוםעל
 השם רק גמורות מחיצות הפסין דאין כיון המחיצוחולא

 מדין וה אין אבל הרבים רשות השם מפקיע היחידרשות
 הוה דלא פטור הפסין בין רהזורק נימא אי ולכןמחיצה,
 כמו נשארה ולכן מחיצה שם הפסין על ואין היחידרשות
 למלאות שרינן היכי כן אם מקודם הרבים רשותשהיתה

 בזה רק גמורה מחיצה דליכא כיון הרבים לרשותמהביראות
 היא הרי היחיד רשות לאו ואי מחיצה שם עלייהושיש
 גבי הרמב"ם דברי שפיר עולה זה ובדרך הרבים,רשות
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 דמותר ותקרה מחיצות שלש בת שהיא בבקעהאכסדרה
 כן פי על ואף וסותם יורד תקרה שפי מפני בהלטלטל
 רתלוי מבואר ובגמרא פטור, לתוכה הרבים מרשותהזורק
 הזורק לטלטול היחיד רשות הויא דאי טלטול היתר בזהזה

 ביראות בפסי ררק לומר וצריך חייב הרבים מרשותלתוכו
 גמור הרבים רשות כמו פרוץ דהמקום כיון משום כןדדין
 רשות שם מפקיע מי היחיר רשות שם עליו דחל לאוואי

 מצד הרי מחיצות שלש לה שיש בבקעה כן ולאהרבים
 עוד ממנו דחסר פי על ואף הרבים רשות תו הוי לאעצמה
 מחיצות ר בעינן דלדעתו משום היחיד רשות להיותתנאי
 מחיצות לו שיש כיון הוי לא הרבים רשות מקום מכלאבל
 על ביראית פסי גבי אבל הרבים רשות כתנאי פרוץ הויולא
 רשות שם מפקיע בזה מחיצות דיני המקום על שחלידי

 אסור הרי זה דבלא היחיד רשות הויא בזה וע"כהרבים
 בזה. לומר יש כן מהביראות,למלאות

 כפי בני"ד עלה דאתאן למאי נחזור שיהיה דאיךז(
 היחיד רשות התורה מן הגשר הרישביארנו

 דהטלטול היכא לומר אפשר איך להכי ראתינו כיוןממילא
 הרב דכתב מה ולפי אסור, יהיה והמהלך התורה מןמותר
 בסי' יוסף בבית הוא וכן הל"ג שבת מהל' כ"ז בפרקהמגיד
 ונהרות דבימים דטעמא הרמב"ם תשובת בשם שהביאות"ר
 בהם והטלטול ככרמלית דהוו משום התורה מן תחומיןאין

 פטור יהא והמעביר חייב יהיה שהמהלך יתכן ולאמררבנן
 כמו לומר אפשר אי ולכן מזה. רעק"א ובחידושיעיי"ש
 בגמרא המבואר סרטיא רין לה יש שהגשר כת"רשכתב
 מיני שני ריש שכיארנו כמו אינו זה הרבים רשותדהוה

 מה ח2נית פטור, מקום הוה התורה שמן מה חדאכרמלית,
 ר"ו שבת בש"ס כמבואר היחיד רשות הוה התורהשמן

 ואיסטוונית ובקעה ים כרמלית מיני כל בברייתא שםדחשיב
 להלן שם זירא ר' ולדברי החנויות שלפניואיצטבאות

 שויות קרן גם וכן העמהעם שלפני איצטבאותבגמרא
 אלו בכל תשמישתיה ניחא דלא הרבים לרשותהסמוכה
 לרשות בין בהם והוציא הכניס דאם בגמרא התםאיתא
 משום טעמא והיינו פטור, הרבים לרשות וביןהיחיד

 בק בהם להשתמש ומותר פטור מקום הוידמראורייתא
 המגיד נהרב מבואר וכן היחיד, מרשות ובין היחידמרשות
 הוה התורה דמן כרמלית מין עוד רש שבת, מהל' י"זפרק
 הף מדרבנן רק מחיצות דמוקף משום גמור היחידרשות

 חכמים דאסרו סאתים מבית יתר קרפף דהיינוכרמלית
 רשות הוי התורה מן אבל אמות מארבע יותר בולטלטל
 ומכניס והמוציא ד"ז, בשבת כמבואר המחיצות משוםהיחיד
 הויא ולא היחיד מרשות כמו חייב הרבים לרשותממנו
 מתוכו לטלטל דמותר וממילא דפטור כרמליתכשאר

 בגמרא כמבואר היחיד רשות דהוי אעפ"י אחרלכרמלית
 המהרש"א דברי ולפי אמרו והם אמרו רהם לעילשהבאתי

 כן. אמרינן קרפף של כרמלית בכל פלוג דלא דמשוםשם

 דמותר שכתב מ"ח סי' בח"ב להמבי"ט דראיתיח(
 לקרפף כרמלית מן כמו לגינה בית מןלהוציא

 לקרפף היחיד רשות מן להוציא דמותר הטעם שםוכתב
 להוציא גזרו ולא היחיד רשות הוי קרפף התורה רמןמפני

 בתוכה טלטול לענין דדוקא היחיד לרשות היחיד רשותמן
 יוכלו שלא לענין לא אנל ככרמלית אותה ועשוגזרו

 עליו השיג שמ"ו סי' יעקב ובישועות לה. הבתים מןלהוציא
 גדולה גינה יש ושם לאבץ במרחץ בהיותי וז"ל שםשכתב
 ונסתפקתי הגינה לתוך פתוחים ובתים מחיצה ומוקפתמאוד
 לגינה היחיד רשות שהמה הבתים מן להוציא רשאיאי

 בקרפף לטלטל שאסור דכשם פשוט הרבר ולכאורההזרועה,
 זה ואין הקרפף לתוך היחיד מרשות לטלטל דאסור הדיןהוא
 דאי משום לקרפף הכרמלית מן להוציא שמתירין למהדומה
 רשות שהקרפף יחשבו הכרמלית מן הטלטול לאסורנימא
 אי אפילו כאן אבל הקרפף בתוך לטלטל ויבואו גמורהיחיר
 שהוא יחשבו לא לתוכו היחיד רשות מן לטלטלנאסור
 מרשות לטלטל ויבואו לטלטל ויבואו גמור הרביםרשות
 לטלטל ואסור כרמלית שהוא יחשבו דיותר לתוכוהרבים
 לזה ניחוש ואי היחיד מרשות ולא הרבים מרשות לאלתוכו
 לחוש יש דקרפף בתוך אמות ארבע טלטול איסורי עלאף
 לאיסור והוריתי היחיד מרשות לטלטל אסור כן ועללזה

 עליו והשיג הנ"ל המבי"ט דברי הביא כך ואחריעו"ש,
 והביא לקרפף כרמלית טלטול להיתר דומה זה ראיןוכתב
 סאתים מבית יותר קרפף גבי דכ"ג מעירובין לדבריוראיה
 הא בגמרא וקאמר אסור רובו נזרע לדירה הוקףשלא

 סאתים בית רק במיעוטו שאין אלא שנא לא שרימיעוטו
 גגות דס"ל שמעון כר' כמאן אסור סאתים מבית יותרהא

 מיעוטו כשנזרע שרי ולכך הן אחד רשות וקרפיפותחצרות
 כיון ולכך אסור, סאתים מבית יתר אבל סאתים ביתעד

 שאינו החלק מן לתוכה לטלטל אסור אסור הזרועשחלק
 לטלטל דאסור בריטב"א מבואר וכן בפירש"י, עיי"שזרוע,
 הוקף שלא סאתים מבית יותר לקרפף לדירה שהוקףמחצר
 .לרירה

 נראה יעקב הישועות מקח2יית המבי"ט בעד דלהליץט(
 שהתיר המבי"ט של הטעם עיקר דכללומר

 קרפף הף התורה רמן כיון לקרפף היחיד מרשותלהוציא
 ההוצאה מותר היחיד לרשות היחיר רשות מן היחיררשות
 היחיד רשות להוציא.מן דאסרו להאי דומה זה ואין לזהמזה

 היחיד רשות דהוי כיון לכרמלית דמי לא דקרפףלכרמלית
 רמיעוטו דהא הנ"ל בעירובין בגמרא ראיתא והאי התורהמן

 סאתים מבית וביותר סאתים בית עד בנזרע דוקא שרינזרע
 לומר יש הן, אחת דרשות דס"ל שמעון כר' ואתיאאסור,
 בלי חברו לבית מביתו להוציא חכמים שאסור רכמודהטעם
 אחר מרשות להוציא אסרו הכא נמי כך החצרותעירוב
 שתשמישן מפני אחד איש של הם אם אפילו אחרלרשות
 מבית כפחות וקרפף דהצר דסברי ולרכנן מזה זההלוק
 פחות וקרפף דחצר ס"ל שמעון ורבי הן רשויות תריסאתים
 מבית יותר הוא כשהקרפף אבל הן אחת רשות סאתיםמבית
 שכתב מה ומובן הן, רשויות דשתי שמעון רבי מודהסאתים

 הוא הנזרע דהמיעוט דהיכא בגמרא ראיתא דמההריטב"א
 אפילו לטלטל שמעון לר' אפילו אסור סאתים מביתיותר

 המקום הוה הן רשויות ששתי דכיון זרוע שאינובמקום
 הריטב-א קאמר זה ועל האסור, למקום פרוץ זרועשאינו
 מחצר להוציא אסור יהא במילואו פרוץ באינו גם זהדלפי
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 היחיד מרשות להוציא שאסור מה הדץ מזה אבללקרפף
 רשות דתר11ייה1 כיון לקרפף מחצר זה שייך לאלכרמלית
 רשויות בשתי האיסור וכל המבי"ט שכתב כמו נינהוהיחיד
 לפיע"ד. נכון הוא כי בזה ודוק חצרות בעירובי דיןהוא

 הוה הגשר אם כת"ר שמפקפק לדירה מוקף ובעניןי(
 מה לפי לומר לפיע"ד נראה לדירהמוקף

 התם דאיתא דכ"ד עירובין בש"ס זו בסוגיא היטבשעיינתי
 למתא פתיח הוה גיסא דחד נהרא בפוס דהוה רחבהההיא
 כרמים של ושביל כרמיס של לשביל פתיח הוה גיסאוחד
 ליה לעביד נעביד היכי אביי אמר דנהרא לגודא סליקהוה

 וכו', מחיצה גני על מחיצה עו,טק אין דנהרא אגודאמחיצה

 מעכשיו רוצין שהיו כולס את להתיר נעביד היכיופירש"י
 לא ושוב לדירה מוקפת ולדיותה העיר בני בהסלהשתמש

 הוקף לעיל ואמרינן מותרת בכולן היא ותהא כרמליתתהוי
 זו רחבה היתה אבניס של וגדר מהני לא פתחולבסוף
 לדירה ולגררה מעשר יותר פירצה לפרוץ להס וקשהמוקפת
 כפתח וליהוי מהשתא ושביל מבוי נני ילשתמשואדעתא
 שעל ברש"י להדיא מבואר יעו"ש, כרשמואל הוקףולבסוף
 המקום את עושה זה בקביעות העיר בני של השתמשותידי

 בני"ר לומר יש נמי זה לפי והרי לרירה,מוקף
 להתם מהכא הנסיעות ידי על הגשר שלשההשתמשות

 שהיו כן גם ושמעתי רגל, הולכי ידי על וגס להכאומהתס
 טובים וימים בשבתות וטף ונשים אנשים הרבהרגיליס
 הגשר את עחמה דזה לומר יש ולכן הרבה הגשר עללטייל
 לדירה.מוקף

 השאלה ענין בכל מפקפק הייתי רמסתפינא דלולאיא(
 כאשר הדין היה מה בעצמך הגע הגשרשל

 כלה כאשר למטה רק כך כל גבוה למעלה הגשר היה'לא
 ורוחב יארק נוא לצד גם וכן וויליאמסבורג בקצההיישוב
 שלישי שני לערך הוא כותב כת"ר כאשר ריווערהאיסט
 לשני האחד מקצה למטה גשר עושים היו ואם שבתתחוס
 את הגביהו כאשר אנל הגשר על לעבור היתר הי'בודאי
 שלמעלה ומה העיר צידי שני של הבתיס על למעלההגשר
 לרקיע עד עולה היחיד ררשות היחיד רשות הוא הבתיסמן

 הוא אם עכשיו דנין אנו אין זה על - שביניהםוהרחוב
 פטור מקום הוה למעלה אבל - כרמלית או הרביסרשות
 הרביס ולרשות היחה- לרשות ממנו ולהכניס להוציאומותר
 דתנינן וכיון ולזרוק להושיט הדין והוא לתוכוומהס

 התס ופסקינן אחת רשות העיר גגות דכל רפ"טבעירובין
 עיהבו בין דשמואל וכאוקימתא שמעון כרבי בגמראלהלן
 כן אם א' סי' שע"ב בסי' בש"ע פסק וכן עירבו, לאובין
 ואיך פטור מקום דרך לוה מוה לטלטל הגגות בכלמותר
 בשביל וכי הגשר על למעלה ברגל לעבור לאסוראפשר
 גרע. מיגרע מעשרה למעלהשהוא

 מיל לי"ב שחרן בודאות קובע שכת"ר מה וגםיב(
 זה, על חולקיס פוסקים הרבה הרי מה"תתחומין

 בפלוגתא תלוי גם בכרמלית תחומין רשייך שכתב מהוגם
 יש לעיר מעיר שעוברת דגשר שכתב מה וגס שנתבאר,כמו
 ביארנו כאשר אינו זה הרבים רשות שהוא סרטיא דיןלה

 באות שכתב מה רק התורה, מן היחיד רשות שהואבאריכות
 עמו מסכים הנני זה על עליה לעבור תחומין איסור דאיןט'
 את בעצמי שראיתי וכפי לעיל, כרביארנו מטעמיהולא

 על תקרה כמו מונחים עמודים יש מקומות ובכמההגשר
 עמוד בין טפתים מג' פחות יש מקומות ובכמההמחיצות
 עכ"פ אס ידעתי שלא רק מקורה קרפף הוה כן אםלעמוד
 התוק' שכתבו מה פי ועל לא, או מקורה הגשררוב

 הוא אפילו מקורה דבקרפף אלא ד"ה בתוס' ד"צבעירובין
 לאחר אם ולכן בתוכו לטלטל מותר סאתיס מביתיותר

 מבית יותר בהנשאר ישאר לא המקורה חלק אתשמנכים
 יורד תקרה דפי למימר דאיכא מפני בו לטלטל מותרסאתיס
 מנית פחות רק נשאר לא וממילא בגמרא כמבוארוסותם
 קירויו אויר דאין בגמרא התם ראמר זירא וכדרביסאתיס
 שם בגמרא ולהלן וסותם, יורד תקרה רפי ואמרינןמייתרו,
 יציע דהיינו אורזילא כי דעבדה עסקינו במאי דהכאמוקמינן

 בגג דאפילו י"ב סעי' שנ"ח סי' בש"ע פסק וכן משופעגג
 לא דאנן גב על ואף וסותם יורד תקרה פי אמרינןמשופע
 אמרינן הכא מש~פע בגג וסותם יורד תקרה פיאמרינן
 הנ"ל שנ"ח בסי' ברורה נמשנה מובא בפוסקיםכמבואר
 לכ"ע גמור היחיד רשות הוי התורה דמן כיון הכאדשאני
 הקילו ולכן בזה, גזרו שחכמים אלא מחיצות מוקףשהרי
 כן שאין מה בשיפוע אפילו וסותס יורד תקרה פי לומרבזה

 כמו כן גם )זה שוה פיה להיות צריכים אחרבמקוס
 זה ולפי היחיד(, רשות התורה מן דקרפף לעילשביארנו
 הרי תחומין חשש כאן דיש לומר רוצה שכת"ר למאיאפילו
 הרבה עוד לי ויש הכי בלאו ומותר סאתים מבית פחותזה

 בזה. אסתגר לכן לזה גורם הפנאי ואין דבריו עלהערות
 השארתי לא ואני הנ"ל השואל ביד נאברה התשובה ב.)נ.
 הענין בכל באריכות כתבתי כי פרקיס ראשי רקבידי

 כקיצור(. רק עתה וכתבתי מבחדתי קשה כעתיקאומיגמר

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גרייך'וגאבדחס

 פטסימן
 הנעשים בגדים בשבת ללבוש מותר אםבענין
 בעת חנעשים הניצוצות מפני סינטטייםמחומר

 הבגדיםפשיטת
 החריף להרב והמשכה ברבייה וברכהשלים
 מו"ה כש"ח טהורה וביר"א בחורהומופלג
 בירושלים שליט"א לעפקוב"ן מאירחיים

 ח"ו.עיה"ק

 מללבוש זהירות של ענין איזה יש אם שאלתובדבר
 י8518)01ק הנקרא מחמרים הנעשים בגדיםבשבת

 פשיטת בעת פעמים הרבה כי סינטטייס חומר שאריאו
 כמו ומאירים אש ניצוצי כמו וניתזים נראים בלילההבגייס
 זת"ש. מבעיר חשש בזה אין אם ממש מאשניצוצות



 ' ב:(ו צ' פ"ט, סי' או"חשו"ת ת 'ב:קמ
תשובה:

 כבר בכוונה שלא אש ניצוצי דהנה בזה לי הנראהא(
 בספרי מקומות בכמה בעזהשי"תביארנו

 והבאתי נ"ו, סי' ובח"ב ס' סי' או"ח ח"א אבי ביתשו"ת
 שם שכתב סק"ב תק"ב סי' או"ח מגדים הפרימדברי

 ויוצאים ובדומה האבן על בברזל במכה גמורהדמלאכה
 והבאתי כן, נראה רק הוא והדלקה הבערה דלאו אשניצוצי
 שכתנ לישראל בעדות ז"ל הגריא"ה לדברי מזהראיה

 לאור כשיצא רק נקרא אינו ואש ממש בהס איןדנצוצות
 כדברי ממש וזה והעלם בכוח ולא עליו ושמו הפועלהעולם
 שכתב קצ"ד סי' ראש בשמים בשו"ת וראיתי מגדים,הפרי
 המפה על האש מן שנפל ניצוץ בשבת בידים לכבותדמותר
 ממש בהניצוץ שאין כיון המפה על האש עדיין נאחזכשלא
 נכונים, דבריו אין ולפע"ד פחמיס, עשיית בזה שייךולא
 דרק כתבו כירה פרק בסוף שבת בתוס' דהרי בדבריווצ"ע
 בר"ה בתוס' עיי"ש בירים לכבות ולא מותר גרמא ידיעל

 דברי על שכתב מה רס"ה בסי' הרב של בשו"ע ועייןמפני.
 ראש, נשמים הספר על פקפקו גדולים דהרבה וידועהתוס'

 רואים אנו דהרי עיון צריכים הנ"ל מגדים הפרי דבריוגם
 הבערה מיד גז או גפרורי חומר על כזה ניצוץ נופלדכאשר
 אולם ממש כאש להם להתייתס צריכים ממילא יוצאהללהב

 אין סינטטיים מחמרים הנעשים מהבגדים הניתזיןבנצוצות
 זה בענין התחקיתי וכאשר הבערה, כוח שוםלהנצוצות

 דאם ואמרו אלקטרי כוח בענין דבר יודעי עםדיברתי
 לגרום כן גס יכול גז או דלק על נופלים הללוהנצוצות
 מקום באיזה יש אם אפילו רק נצוצות רק לא אבללתבערה
 כן גם מזה גפרורי חומר שם ויש גבוהה טמפרטורהבחדר
 מכל אבל אחר, אש כוח שום בלי דליקה להתהוותיכול
 הרע"ב מלשון לדייק יש וכן ממש, אש זה דאין נראהמקום
 משמע למלאכה דדמי שכתב ז' משנה דביצה ו"בפרק
 בריש הט"ז אולם התורה מן גמורה מלאכה זה דאיןדדעתו
 בסי' הלכה בביאור ועיין התורה, מן דהוי סובר תק"בסי'

 ג' סי' שבת בהל' שכתב איש החזון בשס וראיתיתק"ב,

 משום בהם אין בשבת האלקטרי מן הבאים דנצוצות ט'אות
 התורה. מןהבערה

 טעמים, מכמה כלל בזה לחוש דאין נראה לדינא אבלב(
 הוה לא ואפשר לזה, כוונתו דאין כיון כלראשית

 כלל, ניצוצות מזה מתהווים אין דלפעמים כיון רישאפסיק
 הערוך לשיטת הרי רישא פסיק מקרי זה אס אפילווהשנית
 אפילו מותר ליה ניחא דלא רישא דפסיק דק"ג שבתבתוס'

 איכפת דלא היינו ליה ניחא דלא רק לא הוא וכאןלכתחילה
 במאירי כמבואר יותר עדיף דזה רצונו נגד שהוא רקליה
 מדרבנן רק דהוי שיטות בזה דיש כיון והשלישיתשם,

 בפסיק אפילו מתברן שאינו בדבר הדשן התרומתולדעת
 ואף מותר, בדרבנן אבל תורה באיסור רק אסור אינורישא
 הדשן, התרומת על חולק סק"ה שי"ד בסי' דהמג"א פיעל
 דהיכא שכתב דכ"ט בשבת המאירי לרבינו מצאתיאבל
 מכל לכן בדרבנן, רישא בפסיק מותר כלל לטובתו זהשאק
 אין אנל וה בענין להאריך ויש דמותר, נראה טעמיהני
 חלק בספרי מקומות בכמה בזה הארכתי ובבר גורס,הזמן

 עשה י' משנה דכלאים ט' דפרק במשנה הערתו דבדברג(
 משום נה ויש חנור אחד לצד ראשיהשני

 הרע"ב מדברי הנראה וכפי חייב, בשבת והשומטהכלאים
 אינה אחת תביפה התוכף גבי דמתניתן ברישאשפירש
 כיון בשבת פטור הכי דמשום פטור בשבת והשומטהחיבור
 וממילא ולתפור לחזור מנת על בקורע אפילו חיבור הוידלא

 לתפור, מנת בעל נמי היינו חייב בשבת דבשומטהבסיפא
 לחייב כן גם לתפור מנת על שלא אפילו דהרי כת"רוהקשה
 ללבשו לו אסור לזה דקודס ללבוש הבגד את דמתקןמשום
 מתקן ליה והוי הבגד את תיקן מעשיו ידי ועל כלאיםמשום
 חילוק ומה לתפור מנת דעל זה לכל צריכים אנו ולמהמנא
 הנה הבגד, ללבוש מנת על או לתפור מנת על אם בזהיש
 שם אנשי בתוס' המובא ברלין חייס ר' הגאון בזה עמדכבר

 מזה. חדשים בתוס' גם ועיין ווילנא, דפוס במשניותהנדפס

 שבת התוס' דברי פי על בזה לתרץ נראה דלפענ"ךד(
 שם שכתבו לעצים וצריך בתוד"הדע"ג

 לגופה צריכה שאינה מלאכה דמחייב יהודה לר'דאפילו
 זה נע:ין אלא קוצר נעצים מיקרי דלא לעצים צריךבעינן
 לכתוב, מנת על ומוחק לתפור מנת על אקורע דהוהמידי

 לא דא כגווני ממש עושה שאינו היכי דכל בדבריהסמבואר
 לתפור מנת על הוה לא אם כן ואם כלל מלאכה בכללהוה
 דוקא דבעינן ד"ג מכות בריטב"א מצאתי וכה פטור.ממש
 מקוס מכל בקריעתו מקלקל אינו אם ואפילו לתפור מנתעל

 בזה ומתורץ שי"ז. סי' יוסף בבית דבריו מובאפטור.
 שקשה מה לתרץ בזה וארווחנא הנ"ל. ברלין הגר"חקושיית
 דק"ה בשבת להלן במתניתן דתנינן ממה לכאורהבזה

 מנת על הוה דלא אעפ"י דחייב מתו על או בחמתודהקורע
 דכוונתו דנראה רעק"א להגאון הש"ס בגליון ועייןלתפור.
- בקודש כדרכו ברמיזה שכתב זולקושיא '  מסוגיא וק"ל 
 להתוס' דס"ל לומר דיש לתרץ לי והנראה - דק"ה.דלקמן
 בקורע כגון גופא האדם בעצם הוא דהתיקון היכא ביןלחלק
 חייב ולכן האדם לתיקון הוא דבהקריעה מתו על אובחמתו
 התיקת הרי הכלאים בקורע אבל לתפור מנת על שלאאפילו
 ולכן פטור. לתפור מנת על אינו אם ולכן בהבגד רקהוא
 מנת בעל רק חייב בשבת דהשומטה במתניתן שפיראתי

 כלאים מאיסור להוציאה הבגד תיקון רק דזה כיוןלתפור
 דעת לפי קורע בכלל אינו זה ובלא ללבישה ראוישיהא
 בזה. לומר יש כןהתוס'.

 חופ"ק ליעבעם אייזיק יצחקהק'
 גר"ד'וגאבד'ק

 צסימן
 נפצעים לצורך בשבת הרנטגן הפעלתבענק
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםנ"ה,

 במעלות מוכתר בתורה המופלג הרבמכובדי
 רב שליט"א חייט יוחק מו"ה טובותומירות

 יע*א, י. נ. ווערנוןבמונט

 ב' וחלקא'
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 החולים בביח העובד אחר מאיש שנשאל שאלחובדבר

 מגיע כאשר להחנהג איך % 'ו~ן[ הדנטגןבמחלקח
 חמונוח לעשוח שצריך מזרמן לפעמים כי בשכח לעבורחורו
 אברים כשברי נפצעים החולים לביח מביאין כאשרבשבח
 שקובע הראשון משפט לפי סכנה כהם שאק רגל אויד

 בחאונוח נפצעים אם בחשוכה דנחי אחר )במקוםהרופא
 על נפצעין ובפרט סכנה בהם שיש חולים בגדר הםררכים
 זח"ש. כרזל(ידי

 :תשובה

 עבודה היא זו העבורה דהרי השאלה עיקר כל הננחילא
 אם לקבוע סמכוח שום לו ואין טכניח עכודהפשוטה

 בעבודחו טרוד הוא וכאשר לא או סכנה מקום הואזה
 מצבו לשאול בירו אין חמונה לו לעשוח חולה לוומביאים

 הרי ממילא לא, או מסוכן הוא אם לפניו המובא החולהשל
 עובר ובין בינו ומה השבח אח לחלל שאין פשוטה עבודהזו

 לא לכן השבח, אח לחלל וחלילה שחס אחרח חעשיהכבתי
 מזרמן לפעמים אם אפשר רק כזה שאלתו עיקר כלהכנתי

 בזה בהרנטגן ההצלמה אח במשרדו בעצמו עושהשהרופא
 סכנה בו שאין במקום רגל או יד בשבר כזה לעיין יששפיר
 או ההצלמה מעשה אח לעשוח בעצמו להרופא מוחראם

 אם לחקור יש ולפיע"ר עכו"ם. ידי על לעשוחשצריך
 רהנה מררבנן. רק או דאורייחא איסור הוא ההצלמהמעשה

 צורוח רהרושם כתב שבח מהל' י"א בפרקהרמב"ם
 או בכוחב רק זהו אבל כוחב; משום חייכ וכו'ורשמים
 הרושמים כררך רושם או הכוחבים כדרך הימניח בירורושם
 בכוחב כמו פטור זה הרי הרושמים כדרך שלא ברושםאבל
 אב הוא דרושם פי על ואף דפטור הכוחכים כדרךשלא
 ואפשד מכוחב, עדיף לא מקום מכל להרמב"ם עצמובפני
 להכיר יכול ארם כל דלאו כקץ כוחב בגדר זה דאין לומריש

 לרבר דרכו רכך לומר יש גיסא לאידך אולם הרשמיםולהבין
 מקרי שפיר הרשימוח אח המבינים בקיאים שיש וכיוןהזד

 או ירו כלאחר כוהב כמו הרושמים כדרך שלא אבלרושם
 משום ולחייכו למימר ליכא וגם אסור אבל דפטורבמרפקו
 ומקורו רק"ד בשבח המאירי שכחב מה לפי בפטישמכה

 הל"ט בגרר נכנס שאינו יבר דכל רשבח ד' בפרקמירושלמי
 ליכא בני"ד אבל בפטיש מכה לסוג ממילא נכנסמלאכוח
 כאשר כך אחר נגמר החמונה עשייח רכל כיון הכילמימר
 ואז חימיים סמים עם מיוחדים במים הפלאטה אחשורין
 רק הן הרי השרייה קודם החמונה ולכן החמונה הווייחנגמר

 בזה לפקפק יש וערין מלאכה, וחצי בעלמארשמים
 בו שאין לחולה זה לפי ולכן ואכ"מ, מזה דיברנוובמקו"א
 עכו"ם. ידי על לעשוח שצריכים בוראיסכנה

 כוח ירי על הרנטגן מכונח הפעלח הרי הכי נלאואכן
 מפעיל אחר איש ואם הבערה משום בזה ישאלקטרי

 אח .ומיישר מניח רק כלום עושה אינו והוא המכונהאח
 להפעיל אבל לצדד, יש אפשר בזה האדם גוף עלהפלאטא

 האחרונים גרולי שרעח אחר במקום כחבחי המכונהאח
 הבערה לא כאן דאין סי על אף דאורייתא איסורשהוא
 ניצוצוח, הולדח כאן אין וכן בהכוח ההשחמשוח רקוכיבוי

 וכן פעמים כמה ז"ל הנקין הרי"א המנוח מהגאוןו1טמעחי
 לזה לחוש ואין ממש נהם אין דנצוצוח לישראל נעדוחכחב
 סמוכק הבאחי ואני והעלם. בכוח שהוא מה אש נקראולא

 סק"כ חק"ב סי' חיים אורח מגרים הפרי מרברילרבריו
 בזה איכא מחאדמים החוטים אם רק כסברחו שםרנראה
 שבח מהל' י"ב פרק בריש כרמב"ם כמכואר אש כחמשום

 שיטח וידוע אש חולרוח זה הרי הברזל אחרהמחמם
 לכן לגשם צורה חיקון דהוי אלקטרי כוח לגביהחזו"א
 סכנה בו שאין לחולה בהחלט אסור הרנטגן מכונתלהפעיל
 אבל להקל, אפשר החולה על וליישרו הפלאטה להגישאבל
 הרור דגדולי כיון 11 בהלכה עצמי אח לחקוע יכולאיני

 בהשמטוח ב' חלק כיו"ד יצחק הניח הגאק ה"השלפנינו
 מהמדבר דיבור ידי שעל כחכ פאנאגראף לגבי ל"אבסי'

 גם כחכ וכן כוחב משום ואסור אוחיוח הפלאטא עלנחקקים
 מן רהוי טלגראף גבי קצ"ר סי' בח"א ומשיב שואלהגאון
 רשמים רק כחיבה זה שאין אעפ"י כוחב משוםהחורה
 הגאון כחב זה ולעומח בכך. דרכו רזה משוםבעלמא

 במשכן היה שלא רבר רכל רמ"ז סי' כ' בחלקמהרש"ם
 בכל בקי שאיני וכיון דאורייחא מלאכה משום בזהליכא
 לכן זה, בחהליך מחלוקח גם יש רבר היורעי בין וכןהענין
 מכמה להקל מקום שיש פי על אף בזה להחליט בכוחיאין

 כנ"ל. לעיל המבואריםטעמים
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 צאסימן
 המופעל שעון היד על לענוד בשבת מותראם

 באטריא ידיעל
 להאברך והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 אהרן דוב מו"ה יר"א בתורה ומופלגהחריף
 גבוה מדרש בית בכולל שליט"אבריזמן

 עמ"ס הגיגה" "שלמי מה"סדלייקוואוד,
 יע"א.חגיגה,

 הפועל 1~1,אוס ה(1פיל הנקרא יר בשעון שאלחובדבר
 מחשב ידי ועל חשמלי זרם היוצר באטערי ידיעל

 המספרים להאיר החשמל פועל ,18טקחקסנ( הנקראקטן
 ההארה ועצם הרגעים ואח השעוח אח המראים הארםלעין

 על שלובשו כזה מחפעלח אינה הבאטרי ידי שעלוהפעולה
 גם האיכוח באוחו פועל השעון כי הגוף על וחיבורוהיד

 זח"ש. בשבח, היר על לענדו מוחר אם לובשו,כשאינו

 :תשובה

 של מינים כמה יש שראיחי כפי דהנה כ,ה לי הנראהא(
  כפתור נו שיש שעון א( זה, מסוגשעונים

 פנס כעין כפנים נדלק הכפחור רוחקים וכאשר נצרוקטן



 צ"א סי' או"חשו"ת ת יבקמב
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 שהמספרים רגיל שעון ב( המספרים, אח המאירקטן
 נזה רק וכאורה כחשכה אוטומטי נאופן חמידמאידים
 כבר הב' מרגם השעון ובשאלח באטרי, ירי על פועלשהוא
 ס' סי' או"ח ראשון חלק בי"א שו"ת בספר, בזהביארחי

 שהוא בשעה בשבח רלהפעילו ט"ו סי' לעיל שלישיוחלק
 בו ריש כיון מבעיר בגרר שהוא בו לרון ישעומר

 האחרונים גרולי הגרירו שכבר כמו חשמל כוחבהבאטערי
 החוטין אם. ולכן ממש, אש הוא חשמל ירי על שנוצרדאש

 האנרגיא, בכוח פעולחן בעח מחאדמים הבאטערישבחוך
 שבח מהל' י"ב פרק בריש ברמב"ם בהריא מבוארוהרי

 אבל יעו"ש, וחייב אש חולדוח זה הרי הברזל אחדהמחמם
 נה שיש אעפ"י הבאטעד' של מהוחה על שהחחקיחילאחד
 והן פעם בשום מחארמים החוטין אין מקום מנל אמיץכוח

 ובדבר הברזל, אח מחמם משום בו ליכא ממילאקרים,
 לחוש שיש במקום ואפילו קרים בחוטין לחוש איןנצוצוח
 לישראל עדוח מדברי פעמים כמה הבאחילנצוצוח

 רק נקרא אינו ואש ממש בהם אין דנצוצוח 1"ללהגריא"ה
 והעלם. בכוח ולא עליו ושמו הפועל העולם לאררכשיצא
 חק"ב סי' או"ח הפרמ"ג מרברי לרבריו ראיה הבאחיואני
 האבן על בברזל במכה גמורה דמלאכה שם שכחבסק"ב
 רק הוא והדלקה הבערה זלאו אש נצוצי ויוצאיםוכרומה
 יעו"ש.נראה

 רמוחר שכחב קצ"ר סי' ראש נשמים נשו"ח ורא'תיב(
 על האש מן שנפל ניצוץ בשבח ביריםלכבוח

 בהניצוץ שאין כיון המפה על האש עריין נאחז כשלאהמפה
 אין ולרעחי יעו"ש. פחמים עשיית בזה שייך ולאממש
 פרק בסוף שבח בחוס' דהרי ברבריו וצ"ע כלל נכוניםדבריו
 בידים לכבוח ולא מוחר גרמא ידי על ררק כחבוכידה
 רס"ה בסי' ז"ל הרב בשו"ע ועיין מפני. בר"ה בחוס'עיי"ש
 על פקפקו גרולים דהרבה וידוע החוס' רברי על שכחבמה

 הנ"ל. ראש בשמיםהספר

 כל סוף דהרי צ"ע הנצוצוח בענין דמילחא ולקווסטאג(
 יכול הנצוצוח ידי רעל רואים אנוסוף

 ואפשר גפרורי, או גז חומר על נופלים אם חבערהלהיוח
 דיברחי אבל ממש, לאש כמו להנצוצוח להחייחסצריכים

 רק נצוצוח ידי על רוקא רלאו לי ואמרו דבר יודעיעם
 כן גם עלול גבוהה טמפרטורה שם ששורר במקוםאפילו

 הבאטעריא שבחוך כחבנו כבר דירן בנידון אכןלחבערה.
 ליכא ממילא לגמדי קר שדוא כיון נצוצוח משום כללליכא
 איש החזון שחירש מה לפי ואפילו החורה, מן הבערהמשום
 איכא החשמל בכוח דההשחמשוח סק"ט ג' סי' שבחבהל'
 חיים רוח מכניס שבהרלקה משום וסותר בונה משוםבזה

 גם יש אפשר דבריו ולפי זד, אח סוחר הוא ובכיבויבהחפץ
 באמח אבל בונה, חשש הבאטריא ידי על השעון בהפעלחכן

 לכן הבנין בכחלי מונח הכוח דבחשמל כלל רמי דלאנראה
 שבחלוש בבאטעריא אבל בונה חשש שפיר הוי פעולהכל
 דאפילו רגיל שעת לעריכח יוחר דומה זה והרי זה, שייךלא

 בחלק ברבריו כמבואר שהחיר מאירוח הפנים עלהחולקין
 רמ"ר בשבח המבואר רפויה למטה זה דמדמי קכ"ג סי'ב'

 לקיום נעשה לא שמחחילה משום מנא חיקון משום בושאין

 מוגבל לזמן רק לקיום נעשה לא כן גם שעון עריכח כןוכמו
 מדרכנן אלא אינו מקום מכל ואוסרין עליוולהתולקים

 ביצה יהושע בפני ומבואר מחירים, נכרי ירי עלועכ"פ
 ובאמת כלל, בנין הוה לא לשעה רק שהוא בנין רכלדי"ב
 כלל פרק בסוף המערב בחלמוד האמוראים פלוגחחהוא
 מה החם ראיחא המשכן בנין גבי הבונה פרק וברישגרול

 ופריך ארנים, גבי על קרשים נוחנים שהיו במשכן היהבנין
 ונוסעים חונים שהיו מכיון יוסי רבי אמר היחה לשעהולא
 בון בר יהורה רבי אמר לעולם שהוא כמו הריבור פיעל

 שהוא כמו לארץ מכניסם שהוא הקב"ה שהבטיחןמכיון
 עליו חייבין כן ואם בנין, הוי לשעה בנין אמרה הרהלשעה
 כתנ ע"נ בסי' סופר חתס ונשו"ת לשעה, שהואאעפ"'
 גבי ראמר רל"א בשבח רירן רחלמורא סחמא ראשכחןרכיון
 יחנו ה' פי על רכתיב רכיון במקומו לבנוח מנח עלסוחר

 משמע וכן קיי"ל, הכי מינה שמע לה דחי ולא דמיכמקומו
 ולא יעו"ש. פוטר שמעון ורבי בחוד"ה רצ"ר שבחבחוס'
 לבנו סופר בכחב וראיחי שם החוס' מדברי ראיה מההבנחי
 ממה התום' מרברי בראייחו אביו בכוונח לומר שרצההגאון
 עומר ואינו ליחה להוציא מורסא מפיס לענין החםשכחבו
 גמור פתח שנעשה אעפ"י חמיד ליחה ולדוציא אוירלהכניס
 לא מקום מכל צריך היה אם ולהוציא להכניס ראוישהרי
 אבל ולהוציא להכניס עומרים שהיו שבמשכן לפחחיםרמי

 דהרי עיון צריך זה וגם למשכן, שפיר דמיא פה להלעשוח
 כראיחא לגופה צריכה שאינה מלאכה רהוי הטעם עיקרשם

 יעו"ש. ואם בר"ה ד"ובכחובוח

 הירושלמי רברי שהביא לאחר הרביר בספר ורא'ת'ר(
 משמע רנ"ה בעירובין רירן רבחלמוראכחב

 רבא ראמר בנין חשיב לא לשעה רבנין כהירושלמירלא
 ועל יחנו ד' פי על בדו רכחיב כיון קאמרח מרבר דגליהחם
 היא חשובה ופירש"י דמי להו רקביע כמאן יסעו ד'פי

 מאן על לחלוק שם בא ורבא קבע נרונוח להיוחחנייחן
 חנייחן שאין היו אוהלים יושבי במדבר רישראל החםראמר
 אמוח כד' המחנה כל אח מדלכין היו הכי ואפילוקבועה
 ר', פי על שהיה כיון קבע נדונוח דחנייחן רבא אמר זהועל

 וכו' הקב"ה שהבטיחן כיון הירושלמי כדחייח דחיומז"יא
 ונשביל רירן לתלמודא ס"ל רלא מינה שמע ארעיתשיב

 מחלוקח זה בדבר הרי זה ולפי ארעי, נידונוח זוההבטחה
 והירושלמי.הבבלי

 הבבלי וגם כלל מחלוקח כאן אין דאפשר לומר יש אךה(
 זו מחלוקח כי לשעה בנין מקרי המשכן דבניןסובר

 התם ראיחא ז' בפרק שבח בירושלמי קושר גבי כן גםהוא
 ופריך המיתרים, את קושרין שהיו במשכן היה קשירהמה
 חונין שהיו מכיון יוסה רבי אמר היחה לשעה ולאהחם

 יהורה רבי אמר לעולם שהוא כמו הדיבור פי עלונוסעין
 שהוא כמו לארץ מכניסן שהוא הקב"ה שהבטיחןמכיון
 וכן יעו"ש, למדו היריעוח מחופרי פינחס רב אמרלשעה
 היכא במשכן קשירה בגמרא רפריך דע"ר בשבח בבבליהוא
 בגמרא ופריך אהלים ביחדו קושרין שכן רבא אמרהואי
 דמעשה לדדיא מבואד הרי הוא. להחיר מנח על קושרההוא
 הוי לשעה דבנין הידושלמי כשיטח לשעה נחשבהמשכן
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 את ולתרץ להשוות בזה צ"ע עדיין ולדינא לומר יש כןבנין.

 זה. בעניןהסוגיות

 האמוראים מחלוקת בהבנת כתבתי אחר ובמקום1(
 של בנין היה המשכן בנין דהריבירושלמי

 רבי גם דהרי ה' פי על לסתרו וכן ה' פי על להעמידופרקים
 וכן יסעו, ד' פי ועל יחנו ד' פי שעל מזה ידע בון בריוסי
 ובמה ישראל לארץ להכניסן הקב"ה מהבטחת ידע ר"יגם

 ההקמה דכשעת כיון ס"ל יוסי דרכי לוכר נדאה לכןפליגי,
 לא שהמקימים להיות ויכול הפירוק זמן יהיה מתי ידעולא

 כרברי המדבר מתי שראו כיון אחרים אלא אותויפרקו
 בנין כמו הוה לדידהו לכן ימותו הם גם שמא ויראוחז"ל
 שידעו ואעפ"י להו איכפת לא אחרים שיעשו דמהקבוע

 ביאת טרם המשכן יתפרק וממילא הארץ לכניסתמההבטחה
 לכן יקימנו, ומי אימת ידעו לא ההקמה בשעת אבלהארץ
 דאעפי"כ ס"ל בון ב"ר יוסה ורבי קבוע, בנין זה הרילרעתו
 לא לזמן רק שזה ידעו הקמתו דבשעת כיון אדעי בניןמקרי
 העיקר אחר או הוא שיפרקו מי נפק"מ ואין קבועמקרי
 השלילי הצד העיקר יוסי לר' לעולם יעמוד שלא לודברי
 הרי לזמן רק שהוא הקמתו בשעת מיוחדת כוונה לו איןאם

 כ11נת1 אין שאם להיפך הוא בון ב"ר יוסה ולר' קבועמקדי
 מחלקותן. בסברת לומר יש כן ארעי בנין הרי לעולםשהוא

 כאן ליכא מוקצה דמצד לומר צריר ע"כ שלנו בנידון1(
 אפילו והרי השמשות בין איתקצאי דלאכיון

 כלי הוא אם ומקומו גופו לצורך לטלטל מותר גמורהמוקצה
 ליכא וגם ש"ח בסי' כמבואר לאיסור שמלאכתו כליאפילו
 בשבת דתנינן להאי דמי ולא האסור, לדבר בסיסמשום
 הכר'עיי"ש על מעות או החבית פי על אבן שכחדקמ"ב
 להטותו, אסור מדעתו הניחם דאם ד' סעי' ש"ט סי'ובש"ע
 זה דין לדמות טוכ ריותר מזה ובפמ-ג סק"ט כט"זעיי"ש
 דשבת י"ז בפרק במשנה המבואר שבקירויה אבןלדין

 להדלעת יפה קשור האבן דאם ב' סעי' ש"ט סי'ובש"ע
 אפשר שאי אעפ"י להדלעת האבן דבטל בה למלאותמותר

 האבן בטל מקום מכל האבן בלי בהדלעת למלאותלהשתמש
 והכא להשעון בטלה דהבאטערי לומד יש נמי הכילהדלעת,
 בפנים נתונה דהבאטערי משום דדלעת מהאי יותדעדיף
 בתוכה ר"ל שבקירויה האבן איתא ובמשנה השעוןבתוך
 נמי מבחוץ קשור ראפילו חילוק דאין משמע ובש-עבפנים,
 ולפע"ר נרורה, המשנך שם שדייק כמו להכלי האנןנטל
 כל על נזה. לדון ואכ"מ מנחוץ המוקצה ננתון עיוןצריך
 כלל בסיס הוי דלא מזה ללמור יש דידן בנידקפנים

 מוקצה השעון אין וממילא מהשעון חלק היאוהבאטעדי
 יום מבעוד עדוך הוא אם דזהו כתבנו וכבר עצמו.מצר

 פרק בריש ברמב"ם כמבואר מבעיר משום איכא הכירבלאו
 זה הדי במים לצרפו כדי הברזל את דהמחמם משבתי"ב

 דלמה שכתב הדאב"ד בהשגת יעו"ש וחייב, מבעירתולדת
 לאתונא סיכתא בשדא כמו מבשל משום גם יחייבלא

 רמשום עליו כתב המגיד והרב קמיט, והדד רפירמרפה
 ושורף אור נעשה עצמו שהוא דבר דכל משום ליכאמבשל
 משנה נלחם יעיין מנעיר, רק המבשל לומד דאויאין

 את דהמחמם שכחב ט' בפרק הרמב"ם מדברי עליושהקשד

 נראה אך מבשל, תולדת זה הרי גחלת שנעשה עדהמתכת
 היכא רק ליכן_. מבשל רמשום שם בהגמי"י שכתב מהלפי

 היכא הרמב"ם מיירי ט' דבפרק לומר יש ולכןשמרפהו
 בעץ דרק פי על אף לאתונא סיכתא בשדי כמושמרפהו
 העץ את שדואין הנ"ל בהגמ"יי שכתב כמו כן לומרשייך
 כראיתא באש התייבשו בשעת מים ממנו ויוצא ודפהדטוב
 אבל אתונא בגו קמיט והרר מעיקרא רפי דמרפיבגמרא
 כן גם חזינן מקום ומכל סופו, ועד מתחילחו הוא קשהברזל
 לומר יש כן מאוד, רפה הוא כבר גחלח נעשה ראםבברזל
 מבשל יתכן ואיך ממנו יוצא אינו מים דהרי צ"ע ועדייןבזה
 מים.בלי

 לדחוק וצדיכים כפתוד בו שיש השני' מדגם דב11?דןח(
 משום ואיכא השעה את לראותהכפתור

 לזה אבל לעיל שביארנו כמו מררבנן פנים כל עלמדליק
 לרחקו שאסור הכפתור על סימן שם לעשות עצהאיכא
 יכול דאינו כיון בו להשתמש אפשר דאי כיון אבלבשבת
 לענדו יכול אם וצ"ע הכפתור, דחיקת בלי המספריםלראות
 אין פלפולו וביתר זהב של אינו אם תכשיט משום הידעל

 מסכים אני דלדינא כיון בדבריו לפלפל עתה בידיעיתותי
 דאעפ-י ס' סימן ראשון חלק בספרי כתבתי וכברלדבדיו,
 בזה להחמיר נפש לבעל דאוי מקום מכל להקל ישרמדינא
 התירו ויאמרו השבת בקדושת לפרצות להביא שיכולמפני

 . בשבת בכ"ע אלקטרי במכשירי להשתמשפרושים

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ירידוש"ת
 גריירינגאבר9"ק

 (1בכ(יכ12

 ע"י בשמועה וקריש קרושה לענות מותראם
 מרחוק קול רם אוטלפת

 מכובדי לירידי והמשכה וברכה שלוםנ"ה,
 כש"ת דוח יקר ומופלג מופלא הרה"גה"ה

 ווערנון במונט רב שליט"א חייט יוחנןמוה"ר
יע"א.

 להתפלל שרוצה המזג וחלש חולה באיש שאלתובדבר
 ללכת לו אפשר ואי התודה קריאת ולשמועבציבור

 הטלפון כרוגמת מכונה בביתו לו עשה לכן הכנסתלבית
 בביתו הכפתור את דוחק ובאשר הכנסת בבית גם זהוכעין

 כל את שומע הוא לזה המתוקנת המכונה אתלהפעיל
 וכל התורה וקריאת והקדושה הקדיש הכנסת בביתהנאמר
 היא והשאלה הכי למיעבד יאות אי שאלתו לכןהתפילד,
 חובת ידי ויוצא שמיעתו על לענות יכול אם א(בשתים,
 נניתו קדיש אומר הוא אם כ( וו, נשמועה נתורההקריאה
 זת"ש. זו, מכונה ירי על עליו יענו הכנסת בביתודציבוד



 י בא צ"ב סי' אוייחשו"ת ת יב
 :תשובה

 רנין אנו שאין בוה מרגיש והנני שאלתו בדבר ע"נתיא(
 המכונה אם אפילו כשבת יעשו מהעכשיו

 אם זה בכל בקי אני ראין כיון שבת מערב מופעלתתהיה
 מושפעים המה הטלפון גלי דרך העובריםהדיבורים
 קול רם גבי כמו זה ידי על והתנדה תנועה וגורמיםמהחשמל
 כשבת בו ההשתמשות בהחלט ישראל גדולי אסרושכבר
 החשמל, כוח את מניעים האדם מפי היוצא שהקולמפני
 שבת מערב ומופעלת פתוחה כבר הסכונה אם אפילוולכן
 הקול אם עתה דנין שאנו הדבר עיקר רק בו להשתמשאסור
 מפי ישר יציאתו אוריגינלי קול הוא השומע אוזן אלהבא

 והולך עובר שהקול כיון והשנית השומען אוזן אלהמדבר
 יש לכן זרה, עבודה בתי ודרך נקיים שאינם מקומותדרך
 חובת ידי לצאת או שבקדושה דברים לענות מותר אםלעיין
 זו. שמיעה ירי על ומגילה שופר או התורהקריאת

 אחן אל מפה דיבור כמו הוא אם בטלפון דיבור בעצםב(
 מתגלגל הקול הטלפון מכונת ידי עלראפשר

 המכשיר ידי על השומע אוזן אל שבא עד גלגוליםכמה
 אחר במקום המדבר; מפי היוצא הקול הד כך אחרשמשמיע

 על הגט לכתיבת ועדים סופר מינוי כענין בתשובה בזהדנתי
 של המגיפה את למעט כדי גדול עיגק במקום הטלפוןידי

 מעוניינים שאינם החפשיים בהאנשים בעוה"רהממזרות
 שנמצאים זה ידי על וגם וישראל משה כדתלהתגרש
 משה כדת גט לסדר אפשרות שם ואין רחוקיםבמקומות
 לגבי מגרעת בזה יש אם בזה השאלה ועיקרוישראל,
 למימר איכא והתם המינוי של היסוד עיקר שהואהלשמה
 במכונת ונקלט שנתרכז המגרש קול של ההדשאפילו
 השומע כל ואמר בבור שמושלך מי גבי כמו בו דיהשמיעה
 שמיעה חיוב בהם שיש התורה דיני לגבי אולם וכו',קולי
 קול כמו זה נחשב אפשר מגילה או שופר קול לשמועכגון
 יוצא אוריגינלי גמור קול בעינן התורה דבדיני בעלמאהברה
 על האוזן אל מגיע הקול אם ממילא אדם בן גרק מפיישר
 זה אין אפשר שונים גלגולים ידי ועל מבחוץ מכשירידי

 האויר גלי בין מתערב קול דההד כיון מצות לגבישמיעה
 קולו ומשמיע לאחוריו הקול את שמחזיר במקוםונתקל

למרחוק.

 יוצא אינו שופר תקיעת דגבי ברור לפיע"ד ונראהג(
 זה ידי על הברה קול כמו זה דהרי זובשמיעה

 ואינו הברה קול ממש והוה האויר גלי עם מעורבשהקול
 מוהר"י להגאק קטנות הלכות בשו"ת ראיתי וכה בזה.יוצא
 את וקורין במערה יושבין בהיו רע"1 סי' ב' בחלקחאגיז
 יצא אם בשופר וכן קול הבת מרחוק שומע ואחדהמגילה

 המובן מה )נ.ב. ברור קול בת אלא הברה קול ששמעולא
 קול בת כוונתו ואפשר צ"ע, הברה קול ולא ברור" קול"בת
 ראש בש"ס דבעינן כיק דאפשר והשיב אוריגינלי( קולר"ל
 ונצטייר שנעקר קול בת ואותו ומשמיע שומע דכ"טהשנה
 רמז יצא דלא המשמיע עם קשר עוד לו אין ופורחבאויר
 הפה, מן שומע דבעינן ל"ו( )ירמיה אלי יקרא מפיולדבר
 שאין מגדף של קול בת ששמעו שעדים אפשר זהולפי

 עיי"ש וכו' קול בת מקבלין דין בית ואין עליומעידין
 שם שסיים הדפוס לבית המביא מן זה שכודאיבסוגריים

 פונוגראף ידי על מגילה או שופר תקיעת יצא לא זהדלפי
 ולפיע"ד ל', סי' אריה חיי בשו"ת לעיין וציין טלפון,או

 כידוע, ביניהם גדול והברל לטלפון פונונרף דמדמהצ"ע
 ומעניין אריה, החיי מבן המה קטנות בהלכות הללווהגהות
 בחרש שאלה חאגיז מהר"י הגאון הביא מ"ה שבסי'הדבר
 כמין לאזנו כלי שעשד ידי על אלא שומע ואינוהמדבר

 והרי וכו', בשופר דחייב פשוט דנראה והשיבחצוצרות
 דבעינן המתחיל בדיבור שם ובתוס' דל"ז בסוכהאמרו

 נאמר אנו אף לקיחה שמה אחר דכר ידי עלדלקיחה
 מדבריו הרי יעו"ש, שמיעה שמה אחר דבר ידי עלשמיעה
 תקיעת לצאת יכולים שמיעה מכונת ידי על שגםלמדנו
 לעיל, שביארנו כמו הכרה קול מחשש בזה וצ"עשופר
 הגאון של בזמנו שנה מאות שלש לערך שזה הדברונפלא
 בזמנינו עתה שזה שמיעה ממכונת ידעו כבר חאגיזמוהר"י
נתחדש.

 מכונת ידי דעל להלכה פסק לישראל עדות ובספרר(
 התורה קריאת חוכת ידי יוצא אינושמיעה

 וכולהו יעו"ש, מקרופון ידי על וכן ומגילה שופרותקיעת
 שופר תקיעת בין לחלק יש ולפיע"ד מחתינהו, מחתאבחדא
 שופר דבתקיעת לעיל שביארנו דכמו התורה וקריאתלמגילה
 וקריאת מגילה גבי אבל הברה קול כמו דהוה ריעותאאיכא
 או אחר קול מעורב אם מגרעת בזה ליכא וכדומההתורה
 יוצאים אם שמפקפקים האחרונים מגדולי ויש קול,הד

 ואומרים קול רם ידי על או הטלפון ידי על המגילהבקריאת
 זה אין המקרופון או בטלפון ונשמעים שעובריםשהקולות

 לגרמופק לדידהו ודמי החשמל זרם של רק המדבר שלקולו
 וכאן המדבר מפי משיצא רב זמן עבר כבר שבגרמופוןאלא
 מה רק המדבר מפי הוי לא והדיבור רגע חצי או רגערק

 אנו שאין כיון בזה להחליט קשה לכן החשמל מזרםשנקלט
 קול רם גבי כמו שונות דיעות יש הבקיאים בין וגםבקיאים
 מהבקיאים יש כי הענין, בתהליך דעות חילוקישיש

 ויש החשמל, זרם את להגביר גורם שהדיבורשאומרים
 להגביר או יותר להפעיל כלום פועל הדיכור שאיןשאומרים

 וליכא אש זיקי הריגור ידי על נולדים ואין החשמל כוחאת
 הגברת פועל כן שהדיבור נאמר אם אולם מבעיר,משום
 ולדעת הזרם, בהפעלת מתלבן המתכת אם בזה תלויהזרם

 כדי הברזל את דהמחמם שבת מהל' י"ב בפרקהרמב"ם
 מדבריו ונראה וחייב, מבעיר תולדות זה הרי במיםלצרפו
 כן גם ותועלת צורך לכל אפילו רק לצרפו כדי דוקאדלאו
 כן שכתב פ' סי' לדוד קרן בספר לזה סעד ראיתי וכהחייב,
 בקונטרס תצ"ה בסי' הרב בש"ע ועיין הרמב"ם,בדברי
 משום הברזל את במחמם חיוב דעיקר מדבריו דנראהאחרק
 העצים וכליון שריפה משום ואינו האש ריבוי משוםמבעיר
 שנאסר דבר הוא בשבת קול ררם לעיל כתבנו וכבריעו"ש,
במנין.

 פרנק הרצ"פ להגאון קודש מקראי בספר ורא'ת'ה(
 תערובת בו יש אם גם יוצא דמגילהשכתב

 דרך היוצא קול והרי שופר, בתקיעת כן ולא אחרקול
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 לומר רצה שם והשואל אחר קול עירוב בו ישהטלפון
 והוא הש"ץ של קולו זה דאין מטעם כשופר דינהדמגילה
 בגמרא דאיתא דהא מחתינהו מחתא בחרא דלאו לוהשיב

 מעכב דבשופר בו יוצא אינו הברה רקול שופרבחקיעח
 כיון כמגילה כן ולא השופר ממין שאינו אחר קולתערובת
 עירונ דגם ראפשר לדון יש דנזה הקורא קול שומעדהוא
 חיובא מבר בא הקול דעיקר כיון מעכב לא אחרקול

 הוא החיוב אם שופר חקיעת מצות בגדר שםומפלפל
 בספרו בזה האריך כאשר החקיעה פעולת גם אוהשמיעה

 הכרכה בנוסח דפליגי ראשונים של בפלוגתחן ותלוי פ"הסי'
 יש דלהר"ת י' סי' ד' פרק השנה בראש כרא"שכמבואר
 מצותה, גמר היא דעשייתה משום שופר חקיעת עללברך

 צדיך בשופר התוקע החם דאיתא מירושלמי הביאוראבי"ה
 כמו - שופר קול לשמוע וצונו במצותיו קדשנו אשרלברך
 קול לשמוע דמכרכין דהאי הכה"ג כתב וכן - מכרכיןשאנו
 מקרא על כמו שופר חקיעת על או שופר לתקוע ולאשופר
 בתקיעח ולא יוצא הוא שופר קול דבשמיעת משוםמגילה
 לברך שצריך תקפ"ה בסי' הטור לשון הוא וכןהשופר
 מילחא תליא בתקיעה דלאו לחקוע ולא שופר קוללשמוע
 מקומות בכמה בזה הארכנו וכבר יעו"ש, בשמיעהאלא

 בזה. עוד ואכמ"לבספרי

 שופר קול לשמוע דמכרכין לדידן זה לפי כןכן'לאו(
 כוח תערובת כל לכן השמיעה היאשהמצוה

 להמשנה הציון כשער ועיין השמיעה, בעצם פוסלאחר
 גם פוסל הברה וקול שכתב נ"ד אות חקפ"ז בסי'ברורה
 זה ולפי יעו"ש, השמיעה היא דהמצוה כיון בעצמובתוקע
 דתכליח כיון הקריאה היא שהמצוה התורה וקריאחבמגילה
 ניסא לפרסומא המגילה להעם להשמיע היאהקריאה
 סברא יש לכן השם מצות העם את ללמד החורהובקריאת
 רק אחר קול בהקריאה מעורב אם מגרעח בזה דאיןלומר
 ואינו כעונה שומע מתורת או חיובא כר מפי יוצא הקולאם

 אבל ששומע בשעה והלאה ממנו הקול שכבר לחקליטרומה
 כיציאתו אורגינלי הקול זה דאין נימא אי אפילובטלפון
 האדם קול נפסק לא עריין מקום מכל והמדבר הקוראמגדון
 כן לעשות אין לכחחילה בודאי ולכן השמיעה,בעח

 התלויין הללו מצות קיום הובת ידי לצאת בטלפוןלהשתמש
 להקל יש אחר בענין אפשר כשאי הדחק בשעח רקבשמיעה

 עם שדיברתי מה רלפי לפקפק יש דעדיין אעפ"יבזה,
 בכוח המופעלים דכמכשירים ואמרו זה בתהליךהיודעים
 לגלי האדם של הקול גלי אח מהפכים הם הריהחשמל
 האדם לקול כהזרה מיד ומהפכים אלקטרוניים ז"אהשמל,
 מקום ומכל האלו, שבמכשירים הממברנה חנועוח ידיעל
 שומעים, כן גם האדם דקול כיון לתקליט כלל דומהאינו
 למרחוק מדברים כאשר פעמים כמה בחנתי בעצמיואני
 קול כן ואחרי התקליט קול קולוח, שתי שומעים ליםמעבר
 קודם, שומעים קול איזה להבחין קשה אכל מיד, נשמעשני
 אופן בכל הממברנה. בתנועח שנקלט קול או האורגינליקול
 אם לן איכפת מה האדם מפי היוצא הקול גם ששומעיםכיון

 קדיש לענוח דיכול לומר יש ולכן התקליט, גםשומעים
 כתבנו כבר מגילה ולענין התורה, קריאח ולשמועוקדושה
 ולמעשה. להלכהלעיל

 דפ"ה פסחים דבש"ס בזה לעיין יש עדיין אחר דמצךז(
 דמן לחפלה וכן רב אמר יהודה רבי אמראיתא

 ורבי מצטרף אינו לפחח חוץ והעומד מצטרף ולפניםהאגף
 מפסקח אינה ברזל של מחיצה דאפילו אמר לוי בןיהושע
 דנראה שם התוס' וכחבו שבשמים, לאביהם ישראלבין
 שמיה ויהא קדושה יהיר לענות לענין מיירי דהכאלד"י
 ולרבי מפסקת מחיצה אין לוי בן יהושע רלרבי מברךרבא
 רלא היכי וכי עשרה, דבעינן כיון מפסקח רב אמריהורה
 עשרה, בעי לא שופר אבל חובה, ידי נסיק לאמצטרף
 קדושה אמן לענות לוי בן יהושע דלרב' מדבריהםמבואר
 מסקנח וכן מפסיק, לצירוף ורק מפסקח מחיצה איןוקריש
 אין דלענות הראשונים רוב שיטח וכן רכ"ז, בראשהתוס'
 המחבר כתכ כ' סעי' נ"ה סי' או"ח ובש"ע חוצץ, דברשום
 או נקי שאינו דבר מפסיק יהא שלא שצריך אומריםדיש

 כשם זה רין מקור הביא יוסף בבית ומרן כוכבים,עבודת
 לו אין קדיש שהשומע בירושלמי כן דאיתא אבוהבמהר"י
 רב בשם שם מובא וכן מטונף, מקום באמצע יש אםלענות
 וכך בדדייהו, מפסיק ישראל אינו רליכא והוא שכתבאחא
 יש דאם יוסף הנית הביא לזה וקודם חיים, באורחוחכחב
 מי אפילו קרושה או קדיש ואומרים אחד במקוםעשרה
 זדד"ן החוס' כחבו וכן אחריהם, לענות יכול עמהםשאינו

 מדעת לאפוקי הראכ"ד דעת הוא וכן והרשב"אוהמרדכי
 אין בגדולה וש"ץ בקטנה דציבור מההיא בזההחולקים
 שיש כל אבל איתמר צירוף לענין דההיא חוכתן ירייוצאין
 ואריך וקדושה קדיש עונה קולו השומע כל עשרה הש"ץעם

 אינה ברזל של מחיצה דאפילו דאמר לוי בן יהושעמדרבי
 שבשמים. לאביהם ישראל ביןמפסקח

 ראשונה כדיעה דהלכה כתב רחמים בכסא דהגר"אח(
 אינו אם ואמן וקדושה קדיש לענוחדיכול

 בשם שהביאו החדש ובאור"ח כדע"ת ועיין הטינוף,רואה
 לו אפשר כשאי הדחק בשעת לסמוך דנראה אכרהםהאשל

 שאין נקדיש לומר צריך ואין ולענות דכנסת לכיתלהתקרב
 ענייח לגבי וכן פסוקים, לשון שהוא בקדושה או הזכרהבו

 לענוח קפידא אין שבקדושה דבר שהוא מה וכלאמנים
 זה וכל להקל. יש הרחק דבשעת לרינא כחבנו וכברמרחוק.
 קריאת גם גדול הדהק ובשעת וקדושה קדיש ענייתלענין

 אם אפילו דהרי לא עמהם יצטרף שהוא לענין אבלהמגילה
 ויש מצטרפין אינם בעזרה וקצתם הכנסת בבית העשרהקצת

 שכן מכל מצטרפין אינן זו אח זה ברואין ראפילושסברי
 וקדושה קדיש לומר רשאי אינו והוא כך. כל רבבמרחק
 כיון לענות דאין אפשר קדיש שאומר שומעים ואםנהחלט
 בזה. וצ"ע שבקדושה, דבר עשרה בפני שלא לומרדאסור
 ונמשכים הולכין הטלפון חוטי דהאידנא כיק לצדד ישוכן

 עבודה ררך עובר הטלפון אין ממילא הקרקע תחתבצינורות
 שנצטבר הקול אפשר זה הרי הרדיו ע"י ששומעים ומהזרה

 זרד. לעבורה שייכות שום שם שאין מרומים בשמילמעלה

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גרי'ר'נגאברחק
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 צגסימן

 י ב:(ו צ"ה צ"ד, צ"ג, סי' או"חשו"ת
 שכאשר אלקטרי פעמת בבית לערוך מותראם
 כדי לצלצל מתחיל הפעמון שהוא מי להביתבא

 בשבת הדין מהו מגנבים,להינצל
 להנ"ל.עוד

 8ען855ק 8יזח, החדשה המכונה בענין שאלחוובדבר

 להינצל המציאו שב,מנינו מ8ן-,10(0818
 באופן הנערכח מכונה יש שבביח ואביזרייהו וג,לניםמגנבים
 גדול בקול לצלצל מתחיל הפעמון להביח בא זר איששאם
 מתחיל הפעמון החדר אל בא הבית מבני אחד אםאבל

 שבת, מערב נערך והכל בקול ולא דקה דממה קולבחנועות
 בבנינים עחה שנתחדש ב,ה בכיוצא כחבתי כברוהנה

 האידנא השכיח בממין מרעין מכל להינצל כדיהגדולים
 שיופק מי כל ומצלמח הכניסה פתח אחורי מצלמהמעריכין

 ירי על ורואה יודע הפחח ושומר לפנים להיכנס הפתחעל
 שצריך למי להקל בוה ורנתי לקראתו הבא האיש זה מיזה

 בעל לכל ראוי כ,ה בבית בקביעות לדור אבל להביתליכנס
 וכבר ושבת, שבח בכל לתדירות שהוא כיון להחמירנפש
 השבח את שומרים שישראל מה יוחר שאמרו מהידוע
 כן שהביא רס"ן בסי' בטור עיין ישראל, אח משמרהשבת
 שומר, שהשבת שמירה צריכין אין שבשבת המדרשבשם

 וטרם במהותה בקי שאיני כיק כח"ר, ששואל זוומכונה
 ב,ה. לדון אפשר אי לכן אותהראיתי

 ירידו. תש"מ, ניסןח'
 חופ"ק ליעבעס אחזיק יצחקהק'

 צדסימן
 בשבת מים להגליד מותראם

 להנ"ל.עוד
 בפרי,ער מים בשבת ליחן מוחר אם שאלחודבדבר

 לעיין יש הנה קרח, להיוח להגליד כדיעלעקטרי
 דעת והוא וסמ"ק הרמב"ן ולשיטת נולד משום בזה איןאם

 כנגד אינפאנדא ליתן דמוחר ט"ז סעי' שי"ח בסי'המחבר
 מוחר מ"מ ונימוח חו,ר שנקרש שהשומן ואעפ"יהאש
 משום מ"ז בס"ק כמג"א כמבואר נולד משום בזהוליכא
 והרמ"א נמחה, הוא ממילא אלא בירים כלום עביררלא
 במג"א עיי"ש הר"ן שיטח והוא מחמירין דיש שםמביא

 ולכאורה נולד, משום בזה איכא ולדידיה ברורהובמשנה
 גם בונה דשייך מגבן כמו בונה משום בזה ישאפשר
 דאינו כיון בונה משום בזה לומר קשה ולפיע"דבמאכל,
 למים נפשר מיד לחוץ יוציאו דאם כלל להחקייםראוי
 באוכלין, גם דשייך בפטיש מכה משום דאיכא בזהולומר
 שבת בירושלמי מבואר וכן שבח במוסך חינוך במנחחעיין
 חייב ברישיה מיפריק כד תומא השחיק מאן האי ז'פרק
 מובא בפטיש, מכה משום חייב מלאכתו גמר דשמשום

 בזה, מש"כ דע"ד שבת במאירי ועיין שכ"א, סי'בהגר"א
 שם וכתב חביתא דעביד מאן האי דע"ד בשבת רש"יועיין

 נגמרה שמאליה כיון בפטיש מכה משום בחבית שאיןרש"י
 דאיכא תומא בשחיק דאמרינן ומה דכווחיה נמי והכיבתנור,
 חינוך והמנחת בידים, לה עביר החם בפטיש מכהמשום
 דאיכא ע"ה סי' ח"ב הרשב"א תשובח בשם שםמביא
 בשיטח חלוי נולד מטעם אך התורה מן בפטיש מנהמשום

 שברמ"א טחמירים היש שיטח והוא והר"ן, וסמ"קהרמב"ן
 מרסקין דאין והאי נולד משום למיגזר ליכא ולהמתיריםשם,
 החם וכדאמרינן נולד משום ולא יסחוט שמא מטעםהוא
 בשבת שנקפה מיירי ואפשר הכוס, לתוך הוא נוחןאבל

 כנ"ל נולד משום אוסרין אין מקום ומכל מים הי'ומחחילה
 לעצמו. יחמיר נפש ובעל להקל, מקום יש גדולולצורך

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 צהג(י23ן
 בקבוק לתוך בשבת חמים מים ליתן מותראם

טרמוס.

 בקבוק לתוך חמים מים להוריק בשבת מוחר אםנשאלתי
 אינו טרמוס הבקבוק הנה חומו. לשמורטרמוס

 בגמרא מבואר למיחם וממיחם ההבל שומר רק הבלמוסיף
 ה' סעיף רנ"ן סי' או"ח בשו"ע ועיין דמותר. רנ"אבשבת

 אחרח לקדירה בה שנתבשל מקדירה בשבת החבשילדבפינה
 ראיתי אולם הבל, מוסיף שאינו בדכר להטמינומותר
 ב,ה לאסור שכתב כ"ן סי' שני חלק פענח צפנחבשו"ת
 כסף של דסלעים דשבח ד' בפרק הירושלמי דבריעפ"י

 חי כסף דגם לומר ויש בהם, להטמין ואסור הבלמוסיפים
 וידוע בחמין. אף ואסור הבל מוסיף בגדר הכח ,ה בויש

 קוועקוילבער בלע"ו הנקרא חי כסף יש הטרמוסרבתוך
 י' הל' ח' פרק דכלים משנה על הערוך מדברי ג"כוהביא

 וקשה יעו"ש. גדר חר ו,ה רוק ומרבה כסף של הואדפונדיון
 גרולים שהרבה כיון אבל הוה האדיר הגאון דברילדחות
 ושמעחי לאסור, כח לנו אין לכן כן, לעשות התירוכבר

 רק אסרו דלא מטעם כן גם התיר איש הח,וןשהגאון
 ומסתברא הטמנה זה אין כלי בחוך ליתן אבל הכלילהטמין
 ולא שגורו מה רק לנו אין חז"ל ג,ירת דבכל כיוןכדבריו
 גזרו לא שכיחא רלא ומילתא ג,ירתם על מעצמינולהוסיף
 בגדר הוי דטרמוס פענח הצפנת הגאון שכחב ומהרבנן.
 ואעפ"י החום שמשמר נחושת של יורה רהיינואנטיכי
 בדבר כמטמין ליה והוה ממנה שותין אין וקטומהשגרופה
 בגמרא שם מבואר הרי באנטיכי אבל הבל,המוסיף
 ממנה שנרפו לאחר אפילו הרבה חובו ונשאר וקדנחושתו
 משמר רק הרי בטרמוס אבל הבל כמוסיף הוא לכןהגחלים,
 מוליאר גבי דמ"מ בגמרא ועיי"ש כלל. מוסיף ואינודחום
 הטמנה הוה דלא והרשב"א והר"ן החוס' דשיטתהגרוף

 אסרו דלא בגמרא גמליאל בן שמעון רבן ולדעתבמוליאר,
 פסק וכן מוחר. למיחם ממיחם בפינה אבל מיחם אותואלא
 שם, ובמג"א סק"ה בט"ז עיי"ש רנ"ז בסי' ה' בסעי'בש"ע
 דלשיטח משום פענח הצפנת הגאון של שטעמוואפשר
 רבן בדברי פירש דרש"י לאסור מקום יש הנ"ל בשבתרש"י



קנמז~~ב:' צ"ז צ"ה צ"ה, ס" או"חשו"תנ:יוז

 ליכא דהשתא מותר, למיחם רבמיחם גמליאל בןשמעון
 במתכחק להו מיקר קא אקורי רהשתא ירתיח שמאלמעזר
 בטרמוס בר"ד זה ולפי יעו"ש. בתמיה. להה מרתחארתוחי
 לקרר ולא כחנתו עיקר חה החום, להעמיר מכורן הואהרי
 כשיטת להתיר והמג"א הט"ז הש"ע משמעותאבל

 כ"ל בזה להקל תהמ כרש"י רלא שפירשוהראשתים
 חופ"ק ליעבעס את"ק יצחקהק'

 צוסימן
 אם יום  רוורוין וטל הריון  רויויויבאוטה

 ביוה"כ להתענותצריכה
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםנ"ה,
 בתורה ומופלג מופלא המפורסם הגאוןהרב

 מאיד חיים מוד"ד כש"ת טובותובמידות
 ישראל דקהל רב מעדמעלשטייןהכהן

 יע"א.בווינפעג

 העבר רכיפורי יומא במעלי הטלפון ע"י שאלתובדבר
 הקרוש יום בערב שהפילה באשה לטובהעלינו

 הכיפורים ביום להאכילה צריכים אם יום שלשים שלהריק
 פי על שאף כיולרת רינה אם צריכה שאינה אומרתוהאשה
 לה, ליתן ואמרתי אותה, מאכילין צריכה אינישאומרת

 בזה. ונימוקי טעמי לו אכתובועתה

 :תשובה

 שראה מוהרש"ם הגאון בשם הביא תרי"ז סיבאור"ח
 לירה זמן קורם דהמפלת קדושים הדעתבכתבי

 דמי ולא צריכה איני באמרה ימים שלשה תוך להתיראין
 שכת"ד מחמת בזה נבוך הייתי לכן יעו"ש, בזמנהליולרת
 בענין והנה המזג. חלושת בטבעה היא שהאשה ליאמר
 רמפלת רפסקו האחרונים מגרולי לכמה מצינו שבתחילול
 כמו יום אדבעים לאחר במפלת רק אולם יולדת, דין להיש

 דמפלת פי על דאף קצ"ד, סי' רעה ביורה יוסף הביתשכתב
 דבתוך יום ארבעים אחר רוקא מקום מכל היא סכנהבחזקת
 בנרה בגמרא דפליגי כיון אך לולד, חוששין אין יוםארבעים
 לוסתה סמוך מתעברת אשה אם יוחנן ורבי אמי רבדל"א
 ולפי לוסתה סמוך מתעברת אמי ולרב לטבילתה, סמוךאו

 שזמן משום כן חושב שהוא כת"ר שאמר הרופא שלחשבון
 בתשעה היה האחרון ווסתה לאלול שמנה ביום הי'וסתה
 שלשים רק הוא הרי אלול של הוסת מזמן ולכן אבלחודש
 לטבילתה, סמוך מתעברת ראשה רס"ל יוחנן לרבי אבליום
 מעשרה יותר בוראי שהוא טבילתה מזמן נחשב אםולכן
 ממילא יום מארבעים יותד עברו כבר הדי הוסת, מזמןימים
 פי על ואף נפש(, פיקוח על להחמיר )ז"א להקל, מקוםיש
 דק והוא לוסתה סמוך גם מתעכרת אשה יוחנן לרבישגם
 שם המהרש"א שכתב כמו לטבילחה סמוך דגם להוסיףבא

 רגם נפש, פיקוח ספק והוי נפיק לא ספיקא מירי מקוםמכל
 בית של שהדופא זכיזן הכיפורים, ויום השבת את מחלליןכן

 לאכול ליתן מוכרחים לכן דם, הרבה שאבדה אמרהחולים
 ולשתות לאכול לה לתת להתיר הסכמתי לכן כוחה,לחיזוק
 שאמר רבריו וביתר סכנה, מחשש בש"ע המבוארכשיעור
 גרמא הזמן עכשיו אין לדינא נפק"מ שאין כיוןכת"ר
 בקיצור רק האיתנים בירח המצות טרדת מחמת בזהלפלפל
 הותרה ציבוד בקרבן אמרינן בשבת מדוע הערתו עלאשיב

 לומר וצדיך דמ"ו, יומא בש"ס כדאיתא רחויה רקוטומאה
 לטומאה, שבת בין נחלק תיתי מהיכי דלכאורה הדברבהסבר

 גבי ואמאי וטומאה, שבת שתיהן רוחה ציבור קרבןרהרי
 הודחה, דק משבת דקיל טומאה ולגבי הותדה רבסקילהשבת

 כיון הותרה לומר מסתברא דבשבת פשוט הדברולפיע"ד
 כשהתירה הכי משום בזמן התלוי איסור ליה הוירשבת
 אבל כלל איסורא תו ליכא בשבת ציבור קרבןהתורה
 קרבן בטומאה להקריב היתר פעם בשום רליכאטומאה
 רק הוא ציבור בקרבן הותד רטומאה דנהי ועודיחיר,

 בקרבן רק בטומאה נאכל הקדבן אין אבל בטומאהלהקריב
 אי הכי משום לאכילה דק בא לא שעיקרו כיון לברופסח

 לומר שייך לא סוף שסוף כיון לגמרי דהותר לומראפשד
 אפילו בטומאה נאכל אינו באמת דהרי רליתא כמאןטומאה
 אבל בהקרבה רק נפק"מ אע לשבת אולם ציבור,בקרבן
 זה פרק אשנה ואי"ה להקריב, שבת משום איסור איןאכילה
 תשל"ט. הכיפורים יוםממחרת

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 צזסי23ן
 מצרים יציאת בסיפור מחזייבות נשים אםנענק

 הרב לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום

 התודה מכמני בכל ובקי חריף המפודסםהגאון
 ובעמקות בישרות השעדה אל קולע הרעיוןזך

 שליט"א טורק אלימלך שמואל מוה"דכש"ת
 חשוב ודב צבי כדם ספד המחבדבעל

 נ.י.בבראנקס

 יציאת סיפור במצות נשים חיוב בענין קונטייסוברבר
 בו עיינתי לאורייתא חילו הדאה בו אשרמצרים

 וישרות, טעם בטוב השערה אל הקולעים דברים בוומצאתי

 המנחת דו"ז שכחב במה כת"ר שכתב מה א( להעיד:ורצוני
 סיפור דמצות שכחב החינוך על להקשות כ"א כמצוהחינוך
 המנחת עליו ותמה ונקיבות בזכרים נוהגת טצריםיציאת

 פטודות, ונשים גרמא שהזטן עשה מצות הוא רהריחינוך
 מה כן גם והביא זו במצוה מחייבות דכן לומר רצהוכח"ר
 כהן מדאה הש"ס בהגהת הכהן שלמה ר' הגאקשכתב
 דנשים לומד קשה ולפע"ד מדאורייתא, דטחויבותלהוכיח
 הביא עכו"ם בהלכות דהדמב"ם כיק כן מסחבר ולאחייבות
 סיפוד ה:כיר ולא חיבות שנשים גדמא שהזמן עשההמצות
 המצוה הזכיר ולא וטצה פסח שהזכיד אעפ"י מצדיםיציאת



 י ב:(ל צ"ז סי' או"תשו"ת ת יבקמח
 כאשר זו ממצוה רפטורות מינה שמע ומצה לפסחששייכה
 כזה לחדש אחר כמקום כתנתי ואני חינוך. המנחתכתכ
 היה גמליאל רבן איחא בפסחים קט"ז ברף במשנהדהנה
 ירי יצא לא בפסח אלו רברים שלשה אמר שלא כלאומר
 גדולי בזה פירשו וכבר ומרור, מצה פסח הן ואלוחובחו

 ובר"ן ואמרתם בר"ה שם ובחוס' ברשב"ם עייןהמפרשים
 מצות פסח של בהגדה וראיחי דרכו, לפי אחר כלובריטב"א
 חובח ידי יצא דלא גמליאל רבן רברי שפירששמורים
 לבנך והגדת הכחוב ררשו דחז"ל דכיון מצרים יציאתסיפור
 אלא אמרחי לא זה בעבור וגו' לי ה' עשה זה בעבורוגו'

 דמצוח מזה מבואר לפניך, מונחים ומרור מצה שישבשעה
 ומרור מצה של המצות טעמי להסנירו הוא להכןהגדה
 עניני כל סיפר אם וממילא וכו', זה מרור מצה לולומר
 מצה פסח של המצות טעמי הזכיר לא אבל מצריםיציאח
 וכיון מצרים, יציאת סיפור במצוח חובחו ידי יצא לאומרור
 מרור ואכילת הזה בלילה מצה אכילת של עשהדמצות
 וכפי הרבה, דברים עליו שעונין עוני לחם נקראת זוומצה
 אומר עוני לחם קט"ו דף בגמרא להלן הרשב"ם שפירשמה
 וברבינו ברש"י עיי"ש אוכלים שאנחנו זו מצה הגרהעליו
 אכילת מצוח מן שחלק מדבריהם מוכח כן, שפירשוחננאל
 כמשמעות הגדה באכילתן שאומרים מה הוא ומרורמצה
 שהאמירה להיות ויכול אכילה בעת עניה שצריכים עונילחם
 יצא לא כלום אמר לא ואם המצוה בעצם מעכב המצהעל
 יציאת סיפור מצוח א( רברים: שני מזה יוצא חובתוידי

 ומרור, מצה מצוח עצם טעם אמר לא אם מקיים לאמצרים
 רבן כרברי מצרים יציאת סיפור במצות מיוחד ריןוזה

 אמר לא אם מקיים לא מצה אכילח מצוח גם ב(גמליאל,
 עליו לומר עוני לחם המובן דזהו אכילחו בזמן הגרהעליה
 איחקש ומצה פסח זבח ואמרתם וכדכתיב זו מצההגדה
לפסח.

 יציאת סיפור ממצות פטורוח באמת רנשים מזה לנוויוצא
 הנקראת מצה באכילת רמחויבות כיון אבלמצרים

 מצה אכילת בעח רברים לומר מחוייבות לכן עונילחם
 עליו ואומרים ההלל עליו שגומרים והר"ח רש"יכרברי
 אנשים כמו הנשים מחוייבוח האגדה של זה חלק לכןהגדה
 יציאת סיפור מצות מעצם אבל מהמצה חלק שזהכיון

 להיוח יכול זה ולפי פטורוח, ההגדה יחר היינו גרידאמצרים
 לחייבן היינו ונקבוח בזכרים דנוהג לומר החינוךדכוונת
 יציאח כסיפור חייבים זכרים אבל עוני, לחם של זהבחלק
 אחד וכל הללו רברים שלשה על רק לא הגרה כלמצרים

 וצריך הנסים כל על ולשבח להלל צריך לשונו צחותלפי
 כהלכחו ההגדה מצות ככל בשבח ולסיים בגנותלהחחיל
 לעיין יש עדיין הלל אמירת ועל פטורות, נשים זהוחלק

 בשירת הנאמר מקרא דנלמד כיון חייבות נשים גםדאפשר
 לאמור וררשינן לאמור ויאמרו כדכתיב סוף ים עלמשה

 נסים להם שיעשה בעח הזאח כשירה אומרים שיהיולדורות
 ויצא לפיע"ר, נכון וזה שירה, אמרה הנביאה מרים גםוהרי
 להוציא אשה יכולה ומרור מצה פסח של זה שחלקמזה

 לגברים, להוציא יכולה אינה ההגרה חלק ויתרגכרים
 לדינא. נפק"מ כמה עוד שיש בזה הארכתי אחרובמקום

 יציאח סיפור רמצוח קיי"ל ראנן מה לפי רק הוא זהוכל
 מצה לו אין אם ואפילו עצמה נפני מצוה הואמצרים

 כמו בנשים כן ולא מצרים ביציאח לספר מחוייב כןגם
 ט"ו מצוה לרעחו הנוספות כעשין הרמב"ן אכןשביארנו,
 התורה ברכת מצות מנה שלא הרמב"ם עם שםבהלחמו
 והרמכ"ן קריאה מצות בכלל הוא רק עצמה בפנילמצוה
 וז"ל עצמה בפני מצוה הוא התורה רברכת שםסובר

 כמו בחורה שנקרא עח בכל לשמו להודוחשנצטוינו
 מפרק והביא כזו נצטוינו כן האכילה אחר בברכהשנצטוינו
 החורה, מן לפניה החורה לברכת מנין דברכוחשלישי
 אחח למנוחה ראוי ואין התורה מן זו שברכה מזהנתבאר
 ןנאתן עם נמנד אינו ביכורים שמקרא כמו הקריאדעם

 בזהר הרשב"ץ וכן הפסח, אכילח עם מצרים יציאתוסיפור
 כמנין ומנה כהרמב"ן וסובר הרמב"ם על כן הקשההרקיע
 ועיין כ"ה, סי' שלו בעשין החורה רברכח זו עשההמצוח
 שיטח ליישב בזה מש"כ טבא ובמרגניתא אסתרבמגילח
 בער להליץ בזה רוצה אני אחח נקורה על רקהרמב"ם,
 יציאת סיפור רמצוח כחב רהרמב"ן לענינינו שנוגעהרמב"ם
 בזה זה דחלוי רמשמע הפסח אכילת עם נמנית אינהמצרים
 חליא פסח בליל מצרים יציאח סיפור רמצות מצינווהיכן

 רמצות הפוסקים בכל ומבואר פשוט והרי הפסח,באכילח
 אע"ג התורה מן הוא הזה כזמן אפילו מצרים יציאתסיפור

 רקט"ז. פסחים כש"ס בהריא כמבואר פסח ליכאדהאירנא

 סעריה לרבינו המצות בספר ומצאתי נספריםובינותי
 סופר רטעות שכתב ל"ג לעשה כהמפרשגאת

 מצה אכילת להיות צריך פסח אכילת ונמקום נהרמכ"ןהוא
 הזה כזמן מצה ראמר רלמאן התם בסוגיא להמבוארוכוונתו
 וטעמא דרבנן, הוא מצרים יציאת סיפור מצות גםדרבנן
 ההוא ביום לבנך והגרח מרכתיב במכילחא רררשינןמשום
 שיש בשעה אלא אמרחי לא זה בעבור וגו' זה בעבורלאמור
 בזמן מצה ראמר למאן הלכך לפניך, מונחים ומרורמצה
 רהא מררבנן מצרים יציאח סיפור גם מראורייתא לאוהזה
 מן רהרי לפניך, מונחים ומרור מצה שאין שעה ליההוה

 וכן יעו"ש, ראמר מאן להך השחא מצה חובח ליכאהחורה
 דסיפור מזה והיוצא קע"ג, סי' ראש בשמים בשו"תכחב

 דכשאינז להדמנ"ן זס"ל מצד נאכילח תלוי מצדיםיציאת
 מצרים יציאת בסיפור גם ליה דלית באונס דהיינו מצהאוכל
 החשכים בימים אחרון לרור זאת חכחכ )נ.ב. מחייב.לא
 יובל לטבח מהצאן גרוע ומצוק במצור כשהיינו הזעםבימי
 העינויים את ביטוי לידי להביא מאור רלה אנוששפח

 שאול ומצרי מוות חבלי האיום הכורח שבא טרםהקשים
 והיינו כוחוחינו שאריח לריק חם וכבר ויגון צרה ורעבחרב
 יכלה לא ני יתברך שמו ומקדישי ישועתו קץ מחכיעוד

 עזב לא וב"ה עלינו, שעבר מה שמים שומו עלינורחמיו
 בשאול במחבאות וכשהיינו הנמצאה השארית עלרחמיו
 בלי פה בעל ההגדה מן קצת אמרחי פסח בלילתחתיה
 הראש את לכסוח במה לנו היה לא כי שמים שםלהזכיר
 לענה מרור רק מצה ולא חמץ לא לנו היה ולא הגוףואח
 לנו יחן ר' ואם מצה בלי הגרה חיוב בענין אז והרהרנוורוש
 וקירוש נפש המסירות גודל את ברזל כעט נחוק בחייםכוח



קמטאבי צ"ז סי' או"חשו"תבית
 ד' ברוך רחמיו כלו לא כי ד' וחסרי עלינו שעברהשם

 וזד להרשב"ץ, הגדה בפירוש מבואר וכן ואמן(. אמןלעולם
 הגדה. מלומר שיפטר מצה לו דכשאין לומר מאור חדשדבר

 לפניך מונחים ומרור מצה שיש בשעה דאמרינן מהובודאי
 ממש. בפועל לא אבל ומרור במצה שחייבים בשעההיינו
 רמילחא בטעמא בזה שהאריך המצות לספר במפרשועיין
 יציאת סיפור מצות עצמה בפני למצוה מנה לאדרס"ג
 לבנך והגרח בקרא שמפורש אעפ"י העשין במניןמצרים
 בן שלמה והרבינו גדולוח דלכוח הבעל וגם דהוא,ביום

 עיין העשין, במנין זו עשה מנו לא הזקן והר"אגבירול
 אבל מצוחיך, ובנחיב ל"ב בסי' הרקיע בזהרבהרשב"ץ
 סיפור במצות מעכבת אינה דמצה מהראשונים רוכמסקנת
 המצוה נשים גבי דרי שביארנו מה ולפי מצרים,יציאח
 ממצות פטורוח מצה לדן אין ואם ומרור במצהתלויה
 מצרים. יציאתסיפור
 בפסחים בגמרא המימרא על לדעיר כח"ר שכתבוכוה

 להזכיר רצריך ראמר יעקב בר אחא דרבדקט"ז
 יום את תזכוך למען הכא כתיב היום בקירוש מצריםיציאח
 כח"ר ודקשה לקדשו, השבת יום את ,כור וכחיב וכו'צאתך
 יצאתם אשר הזה היום אח זכור של הפסוק הביא לאמרוע

 בקידוש, מצרים בזכירח דמיירי ג'( י"ג )שמוחממצרים
 בקריאח מצרים בזכירח מיירי חזכור למען הפסוקוהרי
 המאמר כל להבין מאוד קשה רלכאורה בזה לי הנראהשמע,
 מלמען דזכור להגז"ש הוכרח מה מפני יעקב בר אחאדרב

 בפרשח החורה כתבה בפירוש הרי מצרים דיציאחחזכור
 1ג1' לקדשו השבח יום אח שמור האחרונוח בדיברוחואחחנן

 ליה ולמה ט"ו( י"ב ה' )דברים כמצרים היית עבד כיוזכרת
 ב"ר אחא רב של זו מימרא עיקר על לי חמוה ועורגז"ש,
 דאיחא רנ"א ברכוח במשנה הלל ביח על יפלוג דאיךיעקב
 על מברך כך אחר דיום על מברך אומרים שמאי ביחהחם
 היום, על כך ואחר היין על מברך אומרים הלל וביחהיין

 גורם שהיין משום דלל דביח טעמא בגמרא עלהואמרינן
 מקדשין לא יין אין שאם ופירש"י שחאמר,לקדושה
 קודמח, הפת ברכת לכן יין במקום הוא גם הפח עלוהמקדש
 פח או יין לו אין ראם לומר אפשר איך להבין ישולכאורה

 הוא פח או ויין תורה דבר היום קירוש הרי כלל מקרשאינו
 יקיים לא דרכנן מצוה לקיים לו אפשר שאי ומי מדרכנן,רק
 בסוגיא שם הצל"ח שכתב וכמו החורה, מן המצוהגם

 לומר צריך כן ועל השבת בכניסת כוס בלא לקדשדצריך
 פח על או דכוס על דוא הקידוש בנוסח חז"ל חקנתדכל
 ידי ויוצא כלל זד נוסח אומר אינו פת או כוס לו איןואם
 בריש המג"א שכתב כמו וזה ערביח, בתפילת קידושחובח
 מצרים, יציאח הזכרת ליכא בחפלה הרי זד ולפי רע"א,סי'
 מצרים, יציאת להזכיר מחוייב אינו הלל דלבית מוכחהרי
 אם הלל כביח קיי"ל דאנן וכיון דזכור ררשה הך להוולית
 לומר אפשר ולכן יעקב, בך אחא דרב דרשד להך ליחאכן

 כביח קיי"ל דאנן כיון להלכה כן הפוסקים הביאו לאדלדבי
 השי"ח בזה. הארכחי חינוך המנחח על ובספרי להלכה,הלל
 ואכמ"ל. בקדוב, לאורה להוציאויזכני

 דלא דדבריו גופא יעקב בר אחא רב על לדקשוחואין
 אחא ררבי לומר דיש דלל, ביח נגד והואבהלכתא

 דבגמרא אחריני מטעמא אך הלל כביח באמת ס"ל יעקבבר
 ותדיר תרירא היין ברכת אחר רבר טעם עוד התםאיחא
 גורם דהיין טעמא ליה וליח קודם חריר תרירושאינו
 מדוע מספיק חירוץ מצאתי לא עתה ולעח שחאמר,לקדושה
 לארם להחונן תפלה ואני להגז"ש יעקב בר אחא רבהוצרך
 תורה. של לאמיתה 1לכ11ין להבין אורה בקרן להעמירנירעח

 הר"י מדברי שהביא בא פרשח שלמה בחורהדכןזגאתי
 קידוש הלכוח שערים מאה בספרו גיאוחאבן

 היום בקידוש מצרים יציאח להזביר וצריך וז"לשכחב
 הייח עבד כי וזכרח וגו' השבח יום אח שמורדכחיב
 שהיה ונראה זה, ליחא שלנו בגמרא אבל יעו"ש,במצרים
 רלעיל רברינו דצדקו נראה זה לפי בגמרא, כן הגירסאלפניו
 דקידוש מצוה על קאי לקדשו השבח יום אח רשמורוקרא
 ברבוח מש"ס זו שיטה על בחו"ש שם שהקשה ומההיום.
 בקידוש חייבוח רנשים אהבה בר אדא דרב ממימראד"כ
 שהזמן עשה מצוח אמאי בגמרא ומקשה חורה, דברהיום
 פטורוח, נשים גרמא שהזמן עשה מצוח וכל הואגרמא

 ישנו בשמירה שישנו בל ושמור זכור קרא אמר רבא,ומשני
 בזכירד, איחנהו בשמירה ואיחנהו הואיל נשי והניבזכירה
 יעו"ש, מלאכה בל תעשה דלא בשמירה איחנהוופירש"י

 קרא מיירי ולא מלאכה מלעשוח היינו דשמור מבוארהרי
 מהראשונים בהרבה דמצינו ביון לומר יש אך היום,מקידוש
 כחב וכן היום, קידחם של הענין משמור ללמוד כןשכחבו

 השבח יום אח רשמור יחרו פרשח החורה על הרמב"ןגם
 כל דאמרינן ומאי מדבר, הבחוב קידוש במצוחלקדשו
 מקום דכל דקיי"ל כיון היינו בזכירה ישנו בשמירהשישנו
 שפיר לכן חעשה, לא אלא אינו ואל פן השמרשנאמר
 הלשון מכוח בזכירה ישנו בשמירה שישנו כלאמרינן
דשמור.

 אהבה בר אדא רב על בגמרא דפריך האי עיון צריךאגב
 מצוח הוה הרי היום בקידוש חייבוח נשיםאמאי

 דרב לומר אפשר הרי פטורוח ונשים גרמא שהזמןעשה
 חייבוח רנשים וכיון בחפלה בקידוש מיירי אהבה בראדא

 במג"א ועיין נינהו, דרחמי משום גרמא דהזמן אע"גבחפלה
 כיק לומר צריך אך סגי, בחפלה דבקירוש רע"א סי'ריש

 מן דחייבות קאמר אהבה כר אדא ורכ הוא דרבנןדתפילה
 וע"כ קאמר, דחפלה דבקידוש לומר שייך לא ממילאהחורה

 דחייבוח, קאמר בחפלה מלבד היום דבקידוש לומרצריך
 מן דוא היין על דזכרהו ד"ר בנזיר רש"י לשיטחובאמח
 דרש"י נינהו דרחמי חפלה גבי לעיל לשיטחו ורש"יהחורה,

 פטור שייך לא דרבנן רבמצוה משום פשיט"א גרסלא
 עשה במצוח פטורוח נשים בדאורייחא ררק גרמאדהזמן
 דזכרהו שיטחו מזה הוכיח לכן בדרבנן, ולא גרמאשהזמן
 בר אדא רב על פריך מאי ראל"כ מדאורייחא הוא הייןעל

 הא הכוס על קידוש על ובין דחפלה קירוש על ביןאהבה
 סברי בחפלה בד"ד העמוד בריש שם וחוס' חייבוחשפיר
 להו סבירי פטורוח נשים גרמא שהזמן במצוח בדרבנןדגם

 היין דעל ד"ו בפסחים גם כן כחבו וכן שם, בנוירבאמח
 חייבוח אמאי בגמרא הכא שפיר פריך לכן מדרבנן, רקהוא
 על הקידוש על קאי אי אפילו גרמא שהזמן עשהמצוח
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 הארכחי ברכוח על ובחירושי ה"ן, על הקידוש על קאיאי

 יאריך. שנוחיו וד' להאריך מקומו כאן ואק זהבסמיא
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 צחסימן
 אדם בידי גוסס על שבת לחלל מותר אםבענין

 שמים בידי לגוסס אדם בידי גוסט ביןובחילוק
 מכובדי לידידי והמשמה ברבייה וברכהשלום
 מכמני בכל חו"ב המובהק הגאון הרבה"ה

 רבני מחשובי דלתותיה על ושוקדהתורה
 טוירק אלימלך שמואל מוה"רבראנקס
 רב הצבי כרם ספרי המחבר בעלשליט"א

 ישראל. כנסתאבד"ק

 שהקשה רעך דם על חעמח- דלא בענין קושייתובדבר
 של"ט סי' באו"ח המחבד שפסק מה לפיכח"ר

 שעה לפי אלא לחיוח יכול שאינו מרוצץ מצאוהוראפילו
 כחב שם הלכה ובביאור וכו' חוטמו עד ובודקיםמפקחק
 רופא אם או הגל בפיקוח עליו מחללין גוסס נמי הדיןרהוא
 רהא חייו רגעי להאדיך לו יועילו אלו שסממניםאומר
 אפילו בזה דליכא מגוסס וגרע הוא גוסס נמימרוצץ
 מחללין שעה חיי משום כן פי על אף דמיעוטאמיעוטא
 סמ"ג שכתב האו"ה בשם שם הביא וכן בגוסס, כן כמועליו

 יכול וא;נו מוחו שנחרוצץ אעפייי חי דבמצאוהווסמ"ק
 שעה לחיי אותו ומוציאין עליו מפקחין מעט אם כילחיות
 הוא הרי מת של עיניו המעצים שמחות במסכתכדאמר
 הרמ"א והרי דמי'ז7 בנדה התוס' כתבו וכן דמיםשופך
 יציאח המעכב דבר להסיר דמותר א' סעי' של"ט סי'ביו"ד
 אסור דבריו ולפי יעו"ש, מעשה בזה דליכא היכאהנפש
 דמוחר אדרבה דהרי רגעים לאיזה חייו להאריך דברלעשוח
 שלא השבת עליו לחלל אסוד סברתו ולפי המונע,לדסיד
 על כלום כתב לא למה וקשה הנ"ל, באו"ח המחברכדברי
 הערתו. תוכן זה המחבר,דברי

 :תשובה

 לגוסס אדם בידי גוסס בין חילוק יש גוסס בענין הנהא(
 אמר דע"ח סנהררין בש"ס דאיתא שמים,כידי

 בידי בגוסס פטוד שהוא הטריפה אח בהורג מורים הכלרבא
 מר אדם בירי בגוסס אלא נחלקו לא חייב, שהואשמים
 ולהלן שמים, בידי לגוסס ליה מדמי ומר לטריפה ליהמדמי
 לגוסס אדם בידי גוסס בין לחלק מקראי לה ילפינןבגמרא
 בזה החילוק להבין קשה הסברא דמצר ואעפ"י שמיםבירי
 מקראי. כן ולדרוש בזה לחלק חז"ל קבלו כך מקוםמכל

 איש שלשים מהם ויך רכתיב שמשון גבי דמ"ג נזירובש"ס
 למחים, איטמי ואיך י"ר( )שופטים חליצוחם אחויקח

 דוקא דלא שס החוס' וכתבו שוינן גוססין רילמאומחרץ
 לגוססין, קרוב אלא כגוסס ליגע אסור נויר כיגוססין
 החוס' קושיית לחרץ הרא"ש בשם הביא מקובצתובשיטה

 ושמשון שמים, בידי לגוסס אדם בידי גוסס בין חילוקדיש
 סופר ובחחם בהם, ליגע לו מוחר ולכן אדם, בידי גוססיןהי'
 הנ"ל דע"ח סנהדרין בש"ס דהרי הקשה של"ח סי'יו"ד

 וגוסס פטור דההורגו לטריפד דומה אדם בידי דגוססמבואר
 פליגי אדם בידי ובגוסס כחי דנחשב חייב לכ"ע שמיםבידי
 ליגע לנזיר מוחר אדם בידי דבגוםס הכא אמרינן והיכיהתם,
 דנחשב ליגע לו אסור שמים בידי ובגוסס כחי דנחשבבו

 בזה, לתרץ מש"ב לנזיר חיוח מהר"ץ בהגהוח ועייןכמח,
 לגוסס שמים בידי גוסס בין לחלק סברא צד ישולדבדיו
 דעח שלפי כבדה במחלה בחולה זה ולפי יעו"ש. אדםבירי

 זמן לחיוח שיכול אעפ"י למחלחו תרופה לו איןהרופאים
 לגוסס ודהורג אדם מדיני פטור וההורגו כטריפה דינורב
 דהרי בזה נפק"מ אין דלרינא ואע"ג חייב, שמיםבידי

 פטור גבי פסק הל"י וש"נ רוצח מהל' ג' בפרקהרמב"ם
 רוצח הוא והרי אוחו ממיחין אין אלו בכל אדםמדיני
 בהורג גם ממילא יעו"ש, רם ממנו דורש דמיםודורש
 מקום ומכל עליו, שמים דדין כיון רוצח הוא הריטריפה
 בידי דגוסס שמים בידי מגוסס גרע אדם בידי רגוססחזינן
 כן ואם ארם בריני חייב וההורגו רבר לכל כחי דינושמים
 דאסור אמרינן גוסס דבסתם כח"ר קושייח שקשהמכש"כ
 גוסס על שבח לחלל מוחר ואיך חייו להאריך רברלעשות
 מצאוהו ואם אדם מדיני פטור דההורגו היכא אדםבידי

 אדם מדיני פטור נמי רבהורגו טריפה דהיינו במוחומרוצץ
 בסנהדרין רש"י לשיטח ובפרט השבח, עליו לחלל מותראיך
 מוח של בקרום נקב או הוושט נקיבח היינו דטריפהשם

 דמפקחין וסמ"ק הסמ"ג כתב מוחו. שנתרוצץ היינוומרוצץ
 בהל' להרמכ"ם אולם שעה, לחיי אותו ומוציאין הגלעליו

 בחזקח אדם דכל שם שכחב הל"ח דנ"ל ב' בפרקרוצח
 טריפה האדם שזה בודאי שיוודע עד נהרג והדורגושלם

 לא אם ימוח ובה חעלה לה זו.אין שמכה הרופאיםויאמרו
 הקלקול רואין אנו שאין לומר יש ובדבריו אחר, דברימיתנו
 דרופאים. קביעת פי על רקבגופו

 כת"ד שכחב במה דהנה בזה לפיע"ד שנראד דכקהב(
 שמוחר הרמ"א שכחב המונע דבמסירחלומר

 לא משום איכא עריין אבל רציחד משום בזד דליכאהיינו
 נרחה הגוסס של היסורין משום רל דעך דם עלתעמוד
 יסורין לסבול מחוייב אינו דהגוסס חעמוד לא שלהאיסור

 תעמור, לא של האיסור על אצלו דעומד יעבור שלאכדי
 כל ליחן מחוייב שאינו בזה נפק"מ עוד שיש כחבוכת"ר
 מחוייב שאינו כמו חעמוד לא על יעבור שלא כדיממונו
 בשב חעשה לא על לעבור שלא וכדי עשה מצוח לקייםכדי
 הערה הוא ולכאורה בזה, האריך כח"ר כאשר חעשהואל

 כי כן לומר אפשר אי דמילתא לקושטא אבלנאוחה,
 דבר שום לעשוח דאסור המחבר דברי על בזה סובבדרמ"א
 עיניו דמעמץ דקנ"א בשבח ממשנה ומקורו מיתחושתקרב

 שאנו ואעפ"י דמים, שופך ~ד הרי הנפש יציאח עם מתשל
 אסור מקום מכל המווח לו וטוב דרבה שמצטעררואים
 המחבר רברי על מוסיף והרמ"א מיחחו, לקרב דברלעשוח
 דאסור דהיינו אסוו' גרמא גם אלא אסור לעשוח רקדלא

 יזיזנו שלא בזד וכיוצא מחחחיו והכסח הכרלהשמיט
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 להסירו מותר הנפום יציאח עיכוב הגורם דבר אבלממקומו,

 ~טהתירו מה וה ולפ' המתע, הסרח רק כלל מעוטה והדאק
 רק רציחה חשש משום דליכא מיבעיא לא המתעלהסיר
 שלא הגוסס לטובח גרמא ידי על לעשוחמוחר

 ביסוריו, יחפחח שלא עליו להקל מצוה גם בזה ישואפשר יסבו~
 מהיכי כן ואם בעלמא גרמא רק מעשה עושה שאיןכיון
 הרי חעמוד לא של עדיין איסור כוה שיהיה לומרתיחי

 לא על עובר המונע מסיר אינו ראם לומר אפשראררבה
 כחב ולא להסירו" "מותר לשון הרמ"א שכתב ומהחעמוד,
 שאסוד מה כתב לזה דקודם משום היינו להסירומצוה
 דבגרמא הלשון כאן גם כתב מיחחו לקרב רבר שוםלעושח
 יסוריו אח מהגוסס להקל בירו יש דאם לומר יש אבלמותר,
 חשש משום דליכא באופן בזה איכא מצוה גרמא ידיעל

 עריין ראיכא לומך אבל בגופו, נוגע שאינו רהיינורציחה
 לפיע"ר. כן לומר א"א חעמור לא של איסורבוה

 היכא ראפילו מצינו דבאמח נראה קושייחו דלתריןג(
 לחלל מותר מקום מכל רציחה משוםרליכא

 בגוסס שם כחבו איהו בד"ה דמ"ר נרה דבחוס' השבתעליו
 סנהדרין הנשרפין בפרק כראמר פטור ההורגו אדםבידי
 כראמר עליו השבת אח ומחללין למיתה גוססין דרובדע"ח
 הרוב אחר נפש בפקוח מהלכין ראין ריומא בחדאבפרק
 להיעב"ץ הש"ס בהגהות עיין צ"ע, הללו התוס',דברי

 חווח וכשו"ת החוס' בדברי מש"כ חיות מהר"ץובחידושי
 נ"ט סי' יעקב ביח בשו"ח אמנם יעו"ש(, ל"א סי'יאיר
 בסוף והרא"ש התוס', כרברי קיי"ל דלא בפלפולהאריך
 בחורח שכחב מה הרמב"ן מרברי מביא הכיפורים יוםפרק
 שבח דמחללין גדולות הלכות בעל ררעח הסכנה שערארם
 דס"ל מאן ראיכא שם כתב והרמב"ן עובר, סכנת עלגם

 על גם גרולוח הלכוח לבעל אבל העובר על שבח לחללדאין
 הנציב והגאון השבת, את מחללין יום מארבעים פחוחעובר
 כנעל סובר השאילתוח רגם מוכיח שאלה העמקבספרו
 עובר סכנח על דאפילו כן גם נראה ומדבריו גרולוח,הלכוח
 מאן מצינו הרי השבח, אח מחללין יום מארבעיםפחוח
 דהרי נהרג אינו יום מארבעים בפחות עובר רעלרס"ל
 ומצאתי הוא, בעלמא רמיא דס"ט ביבמוח בגמראמבואר
 בנדה התוס' שכתבו מה לתרץ שכתב נ"ט סי' פענחבצפנח
 שם בחוס' דנ"ט ובסנהדרין עובר, להרוג דמותר הנ"לרמ"ד
 ומסקנתו רמים שפיכוח מגרר החורה מן ראסורמבואר
 וראיה הוא, בעלמא דמיא יום מארבעים פחוח בעוברלהתיר
 ג' בפרק המגיד בהרב המובא העיטור הבעל רכתב ממהלוה

 יום מארבעים בפחות לעובר דהמוכה ומחנה זכייהמהלכוח
 חוות בשו"ת ועיין הוא, בעלמא דמיא כלל וכייה הוהלא
 בזנות שנתעברה באשה שאלתו בנידון הנ"ל ל"א סי'יאיר
 והטיחה מעשיה על מאוד החחרטה כך ואחר א"אוהיא
 את מקרבה להפיל רוכל אבקת לגמוע ודצתה בכותלראשה
 'איר והחוות מעשיה על תשובה לה לסדר ובקשהעוברה
 לזרע כשר ורע בין הברל אין עובר להפלח בנוגע כיהשיב
 רק כשר ישראל כמו רבר לכל רינו ממזר גם כיפסול

 כיון יום ארבעים קורם דהוא וכיון בקהל, לבוא לושאסור
 בשו"ת ועיין יעו"ש. בזה איסור ליכא בעלמא כמיאשהוא

 חזינן עכ"פ להקל, ג-כ שכחב קל"ב סי' חו"מ שלמהבית
 עליו שבת לחלל דמוחר רמצינו בזה חלוי לא שבחרחילול
 בוה. שהארכחי קנ"ג סי' בחו"מ בספרי ועיין פטור,וההורגו

 להסיר דמוחר הרמ"א שכחב דמה לימר יש דבפשטותד(
 מחפחל שהגוסס רואין בשאנו היינוהמונע

 ממיתה גרועין יסורין כי שעה חיי וה אין ממילאביסורין
 מיירי והמחבר ועזריה, מישאל חנניה גבי חו"ל רבריכידוע
 המווח עם לוחם והוא גסיסה יסורי רואין אנו שאיןבסחם
 ומוחר חייו רגעי להאריך טצדקי כל לעשוח שצריכיםבוראי
 אינם הללו דאמצעים אם רק אבל השבח, עליולחלל

 שעה, לחיי רק שהוא כיון כן לעשות אין דביסוריןכיסורין
 בסי' יעקב הביח דברי על כחב י"ג סי' יעקב שבוחובשו"ח

 אף הנפש יציאח לעכב רבר לעשוח דאסור לעיל המובאנ"ט
 עליו פליג יעקב והשבוח שעה, לחיי רפואה לעשותשבקי
 לפי הגסיסה ממנו למנוע ויכול ברפואה שבקי דמיוכתב
 הגל את עליו לפקח כגון מיתה הגרם ממנו למנוע אושעה
 מש"ס והביא השבח, עליו לחלל דמותר ודאי שעהלחיי

 חיי, לא מחייד ויבורא רבלע מאן האי רי-ב זרהעבורה
 עד פורתא דחיי אפשר שמזג חלא רביעחא לשקייהומיהו

 עליו מחללין לעשותו רמותר וכיון ע"כ אביתיהדמפקיד
 יעקב בשבוח יעו"ש שעה לחיי נפש פקוח משוםהשבת

 החם איחא כת"ר שהביא הלכה ובביאור בזה הרבהשהאריך
 מיתת חייב שהיה דמי שכתב מגדים הפרי על שהשיגעוד
 ממיחין אין דהלא עליו דמפקחין הגל עליו ונפל ריןבית
 עליו השיג הלכה והביאור שעה, חיי לו ויש בשבחאותו
 דוא קטילא דגברא כיון שעה חיי אפילו לו שאיןבטענה
 מגרים הפרי דברי נכונים ולפיע"ד יעו"ש, רשעחומחמח
 ללמר לי יש אמר ואם הסקילה בבית כשהוא אפילורהרי
 פעמים וחמש ארבע אפילו אוחו מחוירין זכות עצמועל

 וממילא רמ"ב בסנהררין הדין נגמר בריש במשנהכראיחא
 מותר זה ספק ומחמח ויחיה, להיפטר אפשרוח לו ישעריין
 מגדים(. הפרי דברי וצדקו השבת עליולחלל

 הרבה האריך תצא כי בפרשת בספרו רמ"ר דהגאדןה(
 רברי גם והביא נכונות הערוח בכמהבזה

 אם ראפילו שכתב ל"ט סי' בחשובה מרוטנבורגמהר"ם
 ומוציא חוזר כך ואחר לו שומעין אין תצילינו אלצווח
 בזה יש אחח נקודה ועור יעו"ש, עליו שהוציא מהממנו
 לדעת עצמו מאבר של מהעוון מאיסורא לאפרושיהיינו

 כבודו, לפי ואינו בזקן קולא מצינו לא מאיסוראובאפרושי
 מאיסורא לאפרושא משום רק נימא ראי נפק"מ דישונראה
 כמו רוצח ויהיה עצמו את יאבד שלא כדי להצילחחב
 דעון הל"ב וש"נ רוצח מהל' ב' בפרק הרמב"םשכתב
 חינוך במנחת עיין )נ.ב. שמים. בידי מיתה וחייב בידוהריגה
 שיבר אם ונפק"מ תרצח דלא בלאו דאינו שכתב ל"רמצוה
 עצמו את דמאבד העולם בפי שגור וגם מעשה בשעתכלים
 כן, בהדיא מפורש נמצא ולא הבא לעולם חלק לו איןלדעת
 ישראל בתפארת ועיין דק"ג לכתובות יעבץ בהגהותועיין

 האחרונים גדולי בזה האריכו וכבר יו"ד פרקלסנהררין
 כיון השבת עליו לחלל אין ובזה זה(, למאמר מקורלמצוא
 היכא ובפרט חברך שיזכה כרי חטא לאדם אומריםדאין



 י ב14 צ"ה סי' או"חשו"ת ת יבקנכ
 את להלל אפילו מחוייכ נפש סוקת מטעט אבלשפשע

 וז"ב. להצילן,השבת

 מהרש"ק שהגאון מה על כת"ר רברי על אבוא דעתה1(

 רב מדברי דע"ה סנהררין מש"ס ראיהמביא

 ברבר בושין שהיו ופירש"י משפהה, פגם משוס דאמרפפא
 להציל כרי בושד לסבול צריך דאין ראיה הביא ומזהיעו"ש,
 כדי המשפחה בני יקפידו שלא ראוי היה כן דאם תבירואת

 טעם בטיב כת"ר שכתב מה וראיתי ממוות, אותולהציל

 לא שהרמב"ם דמד להוסיף לפיע"ר ונראה הגיק,ומיטב

 אחא ררב טעמא רק התורה יסודי מהלכות ד' בפרקהביא

 בעריות פרוצות ישראל בנות יהיו שלא כדי איקאב"ר
 דבאמת לומר דיש פפא, כרב הלכה ראין דסוברדנראה

 דרב טעמא דמשום רק פפא דרב לטעמא גם דרמב"םמודה

 מותר יהא כבודם על מוחלין המשפחה בני דאם יוצאפפא

 איקא נ"ר אתא לרנ אבל הגדר מאחורי עמה לססרעכ"פ
 כיון המשפחה מחילת כלום מועיל ולא בהחלט זהאסור
 פרוצות יהיו שלא ישראל בנות לתקנת למיחשדאיכא
 איקא, ב"ר אהא רנ של הטעם הרמב"ס הביא ולכןבעריות,

 דרב טעמא ס"ל דלא מוכח סופי"ד שבת מהירושלמיאמנם

 איתא רחם נש נר הד התם דאיתא משפחה פגם משוםפפא

 תיעביד מהו ליה שאלון אתון וסכן אליעזר דרביביומי

 ימית ולא קולה ישמע מדו כן, ולא ימית אמר ויחיקומוי
 יצחק ור' אידי בר יעקב רבי ה11ת, מה כן ולא ימיתאמר
 מאן פנרה, אמר וחורנה איש אשת אמר חד נחמן,נר

 כיחא בר והא פנויה דאמר ומאן ניחא, איש אשתדאמר
 בפנויה כאן ליה, ושרא אלעזר דר' ביומוי איתא רחםנגרא

 תיפתר בפנויה וכאן כאן תימר ואפילו אהמ, באשתוכאן

 הירושלמי ומדנרי ע"כ, איש אשת שהיא עד בה עיניושנתן
 דבנתן ס"ל ולכן משפחה לפגם כלל חייש דלא הגרמ"דדן

 הכי תימא לא דאי מותרת תמיד פנויה כשהיתה בהעיניו
 מחלו אם חילוק ויש בפנרה וכאן כאן לתרץ ליההוה

 מהירושלמי אבל אסוד, לאו ואם מותר כבודם עלהמשפחה
 אדם רחייב דתרומות בסופ"ח רס"ל דלשיטתיה ראיהאין

 מובא הבירו, את להציל כדי סכנה בססק עצמו אתלהכניס

 אס דגם שכן מכל לכן תכ"ד, סי' חו"מ יוסף בביתדבריו

 בזה שייך ולא דמחוייב חבירו להצלת עצמו את לבזותצריך

 דע"ג בסנהדרין הבבלי לשיטת אבל כבודו, לפי אינוגדר

 בשניל סכנה לססק עצמו את להכניס מחוייב דאינודס"ל
 להציל, צריך אין בכזיון דגם למימר איכא גם לכןחבירו

 לזה. גורם והזמן המקום אין רק בזה הרבה להאריךויש
ידידוש"ת.

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצהקהק'

 הרמ"פ הגאון רברי על להעיר כת"ר שכתנ דמהז(
 שכתב קע"ד סי' יו"ר משה באגרותשליט"א

 בחכמת שחידש ז"ל קליגר שלמה ר' הגאון עללהשיג
 אינו כבודו לפי ההצלה אין דאם תכ"ו סי' חו"משלמה
 לפי ואינו דזקן ממון באבדת דאמרינן כמו להצילומחוייב
 לומר אפשר דאיך הגרמ"פ והקשה מלהשיכ, פטורכבודו

 נפש פקוח דהרי נפש, פקוח מפני נדחה יהיה שמיםדכבוד

 כבוד ידחה ולא דברים מג' חרן שבתורה תעשה לא כלרוחה

 את להמליץ דבריו דתה שכת"ר מה וראיתי ודם, בשרשל

 שם משה ובאגרות בזה נדבר ולהלן קליגר, שלמה ר'הגאון

 דמנחה בקומץ חינוך המנחת על חריפים דכרים ג"ככתכ

 אין לדעת עצמו מאכר אהד באס דאפשר שכתב דל"זמצוה
 דעל מיבעיא לא דלאו, על מוזהר ואינו להצילומחוייבים
 כי מצווה דאינו ודאי גופו אבדת לרבות לו דוהשבותהעשה
 מדעת באבידה בממון נוהגת אינה אבידה דדשבתהעשה

 בגמרא דמקשה מוזדר, אינו הזה הלאו על אףאלא

 לו מוהשבות הא בנהר טובע על הלאו לי למהנסנהדרין

 דנפק"מ לומר יכול הרי גופו אבדת לרבות ליהנפקא

 דאינו כמו גופו אבדת על מצווה דאינו לדעת עצמובמאבד

 דתורה כתבה ע"כ נן אם מדעת ממונו אבידת עלמצווה

 ובגליון מוזהר, אינו הזה כלאו דגם ע"כ אלא הזדדלאו
 דקשייתא כקנא יואב החלקת מדברי ציינתי חינוךהמנחת
 בהאי שהקשה בזה כן גם להעיר שכתב מה א'קושיא

 רמים לו אין דאם דגל עליו ונפל בשבת במחתרתדסנהדרין

 סי' במג"א להלכד כן והובא נשנת, הגל עליו מפקחיןאין

 לא שוב הגל עליו דנפל כיון הלא והקשה סק"דשכ"ט

 רשע מקורס שהיה אף ולכן כלל, רודף שם עליו ואיןיהרוג

 שיצא כמו וליהוי השבת את מחללין אין רשעים עלאטו
 לתרץ ואין מפקחין, דודאי גל עליו נפל כך ואחרממחתרת

 שאנו החיוב דעיקר דע"ג להלן שם בגמרא הש"ס פיעל

 לו דוהשבות מקרא ילפינן ישדאל נפשות להצילחייבים

 השבה בחיוב אינו מדעת אבידה וכמו גופו אבידתלרבות

 אין למיתה עצמו את שהפקיר כיון גופו באבידת נמיהכי
 שייך לא דבנפשו כן לומר אין אבל להצילו, חייביםאנו
 דשמים מן לו קנויה דק שלו אינו דנפשו מדעת אבידהלומר
 דלא קרא כן גם יש הרי ועוד נסשו, על בעה"נ אינווהוא

 רב עיון צריך שהדבר שכתב יעו"ש רעך רם עלתעמוד

 רבדי כן גם מביא הנ"ל משה ובאגרות הגמרא, דבדיליישב
 ולתרץ לומר יש דמחתרת קושיא והאי ברמז, יואבההלקת
 הגל עליו ונפל במחתרת שהיה דבשעה וכיון שאנידהתם

 שפיר לכן רודף, מחמת להדגו מצוה היה ההוא בעתהרי
 )לילא בני הנהו גבי דס"א נדה בש"ס כמבואר להצילואסור

 אמרו נתמן דרב לקמיה אתו נפשא דקטול קלא עלייהודנפק

 חזי אטמרינכו לא אי נעביד היכי להו אמר מר לטמרינןליה
 אעס"י בישא ל"שנא האי רבנן אמרו הא אטמרינכויתייכו

 הרגתס הממא ופירש"י מבעי, ליה מיחש מבעי לארלקבולי

 דעל פירש"י על דקשה שם והרא"ש אתכם, להצילואסור

 לנו דברור היכא אבל להטמינם איסודא ליכא בעלמאקול

 קנ"1 סי' או"ח במג"א ועיין להצילם, אסור הרגושבאמת

 ידרג שלא כדי צעד לסבול אדם דחייב להוכיח שכתבסק"ב
 אהד דאם רעק"א, בהגהות וה על שם וכתב חנם,חבירו

 ישראל רבדין אעפ"י בדיניהם להרגו ורוצים נפשאקטל
 אסור מקום מכל התראה היה שלא כיון מיתה חייבאינו

 פירש"י על שפליג להרא"ש דאפילו שכתב יעו"שלהטמינם
 אסילו להטמינן אסור שהרגו בבירור ביויע מקוםמכל

 רמים לו באין מסקהים דאין האי שפיר אתי לכןלהרא"ש,

 בזה. לומר ישכן



קבג י ב~ן צ"ט צ"ח, ן' או"חטן"ת ון ינ:
 לפלפולא אפשר בררך רק הערחו כחב חעוךוהמנחת

 בעצמו שם בתב מוהרש"ק הגאץ מםבעלמא
 גבי שכחב ד"ק קמא בבבא מפירש"י דברץ עללהקשות
 הוא וכן לקבור מחךיב כבודו לפי ואינו רבזקןקבורה
 דאיכא רחייב בחים שכן מכל לכן ר"7, ומם בגמראמפור,ם
 רמ"פ הגאץ על לפלא לבן יעו"ש, נפש פקוח משוםנמי

 להו דשרו בלשץ הנ"ל הגדולים הגאתים על חמחוששפך
 וטרו שקיל יואב חלקח בעל שהגאץ מצעו רהרימאר"הו

 בזה. לפלפל מקום ךש כך כל פשוט דבר זה דאין הריבזה,

 דמי היכי דכ"א סוטה הש"ס מדברי הערחי חורפידבימי
 ואמר בנהרא איחתא טבעה דקא כגץ שוטהחסיד

 רק רנקרא הרי ואצילה, בה לאיסחכולי ארעא אורחלאו
 תעשה, ולא עשה על דעבר רשע נקרא לא ואמאישוטה
 כך ואחר מלהציל. פטור כבורו לפי ואעו רבוקן מעהשמע

 ורצה בזה שהעיר תצא פרשת התורה על חמדה בבלימצאתי
 עובר וראי דבזה להצילה כלל שאעו המובן דאץ לחרץשם
 ארעא אורח דלאו דאמר דמ"רי רק חעשה ולא עשהעל

 מבלי אוחה להציל פעויח לעשוח רצד לכן באשהלהסחכל
 רק בו חסר ממילא לכסוחד בגר עליה להשים בהלהסחכל
 שוטה חסיר נקרא ולכן משובח, זה הרי הזריו דכלהזריווח
 בגר שימצא עד בנהר לטבוע בינתיים תובל ~ה ידישעל

 לא אם עצה ואין חכמה אין הצלה עצם על אבללכסוחה
 עמד רבבר שהביא יעו"ש חעשה, ולא עשה על יעבוריציל
 שם וכחב מ"ד סי' אבהע"ז חלק יהושע פני בשו"חבוה
 הרהור בלי להצילה יכול שאינו בעצמו מכיר הואראם
 דגילוי ראביזרייהו כיון להצילה חייב אם להסתפק ישוחאוד
 הצלה, לצורך מותר אם שם ופלפל יעבור, ואל יהרגעריוח
 רואה אדם אם זה כל לומר אפשר דהאיך בזה צ"עולפע"ר
 ברעחו או יחשוב הצלה של רגע באוחה במים טבעהאשה
 נפשד, תצא ובינחיים לא, או וחאוה הרהור לו ישאם

הנ"ל

 צטסימן
 שקיעת אחר דקות שבע בשבת שנולדתינוק

 מילה הברית לעשות צריכים מתיהחמה,
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 צבי מוה"ר מו"מ המפורסם הרה"גמכובדי
 יע"א. בברונקס רב שליט"אשכטר

 לעת בהעלותך פרשת בשבת שנולד בתינוק שאלתובדבר
 למולו אם החמה שקיעח אחר דקוח שבעערב

 השבת. אחר ראשון יום עד להמחין או הבאבשבח

תשובה:
 שו"ת בספרי בתשובה בעזהשי"ת ביארנו כבר הנהא(

 אחר המנחה תפילת בענין י"ח סי' או"ח אביביח
 מנחה אז להתפלל מותר הפוסקים רלרוב החמהשקיעח

 ער הוא המנחה דזמן ורמ"א במחבר רל"ג בסי'כמבואר
 ולפי עביד, כמר דעביר הגמרא מסקנת ולפי לרבנן,הלילה
 על נאמר רזה ברכות בריש והרא"ש הרי"ף שפירשומה

 הר"י קושייח לחרץ ובחבנו כרבנן, לעשוח שיכוללכחחילה
 דדם בובחים דאמרינן מהאי שהקשה דברכוח ר' פרקבריש
 שלא המחמירים שיטח יסור וזהו החמה, בשקיעחנפסל

 בובחים דאמרינן רמה החמה שקיעת אחר מנחהלהחפלל
 הקריבו רביום מקרא וילפינן החמה בשקיעח נפסל וק-םרנ"ו
 ופירש"י מקריב, אתה זובח שאהה ביום יאכל זבחואת

 הכי בלאו רבלילה אע"ג הקריבו דביום קרא איצטריךרלהכי
 בעמוד נפסל ולמחר צווחו ביום רכתיב הרם לזרוק יכולאינו

 בראש הלנה ליה דמהניא דסד-א אימורים כמוהשחר
 הקריבו דביום קרא קמ"ל לזריקה למחר לאכשוריהמובח
 לדידיה וממילא אחד; ביוחר וזביחה זריקה שחהאשצריך
 דהיינו השקיעה סוף החמה שקיעח הפי' להיות יבולשפיר
 לשיטחו רש"י ולכן הכוכבים, צאת קודם וחצי מינוטי"ג

 השקיעה סוף ער ר"ל חשכה עד הערב עד שפירשבברכוח
 והשוה העליון שהכסיף רעד דס"ל בגמרא יוסיוכרבי
 הקריבו דביום קרא איצטריך ושפיר יום.הוא, עדייןלתחחון
 לינה דאין מזבח של בראשו שהיה אעפ"י אז שנפסללרם

 רנ"ו ב~בחים החוס' אולם מזבח. של בראשומועלח
 לינה אין ראמר למאן רהניחא פירש"י דחו ר"כובמנחות
 לי למה מועלח דאמר למאן אבל מובח של בראשומועלח
 ולכן צווחו, ביום דכחיב לזרוק יכול אינו בלילה הריקרא

 יום דעריין ראע"ג השקיעה בתחילת דמיירי לפרשהוכרחו
 קרא דאייחר וביון צוותו רביום מקרא מיפסל ולאהוא

 הרם; לוריקח השקיעה חחילת בזה ממעט הקריבורביום
 לדבר וזכר הכוכבים צאח עד יום חשיב דוכחי דבכלראע"ג
 ברמחים מחויקים וצים במלאכה עושים ואנחנו דנחמיהקרא

 עוד מתרצים שם ובתוס' הכובבים צאת עד השחרמעלוח
 השקיעה. מתחילת נפסל דם גבי מדועחירוצים

 בחחילח ניפסל דדם מהא קשיא לא זה פי ו,נלב(
 ער דוא מנחה דזמן למימר איכא דלעולםהשקיעה

 למעט יחירא קרא איכא החמיר ברם ורק השקיעהסוף
 שכחבו כמו קרא צריך לא השקיעה רלסוף השקיעההחחלת
 החמה רשקיעת שפיר אמינא הוה קרא לאו אי אבלהחוס'.
 עד דס"ל יהודה לרב ראפילו חזינן והרי השקיעה, סוףהיינו
 התמיר כנגר הוא המנחה שחפילח המובן אין המנחהפלג
 דחכון מקרא כריליף התמיד שלאחר הקטורת כנגד רקדוקא

 עד רס"ל לרבנן כן כמו בירושלמי כראיחא קטורחתפילחי
 הקרבנות כל גמר כנגד שהוא כן גם להיוח יכולהערב

 מדינא. דכשר הלילה עד דהיינווהקרבנוח

 סק"ב של"א בסי' אברהם ממגן הביא שכח"ר וכוהג(
 מלין הכובבים צאח קודם מיל רבעי בג'דבנולד

 גבי רל"ג בסי' בוה לשיטחו אברהם המגן אבל בשבח,אוחו
 סקי"א רס"ו סי' רעה ביורה הש"ך אבל המנחהתפילח
 למחר רק בשבח למולו דאין אלשקר מהר"ם בשםדביא
 וכן כהמג"א, פסקו האחרונים גדולי כל אולם ראשוןכיום
 כי מרבוחיו קיבל שבן וכחב פ' בסי' סופר החתםפסק

 האחרונים וכל בהמג"א פקפוק שום בלי בוה רווחחההלכה



~ובי או"חי'צ"טשו"תביוזקנד
 במוהלט שבת_תפסו ותום' והא"ר יעו"ש, כן הסכימוכבר

 צאת קודם מיל רבעי ל אם כי אימ ה,2משות בץשיעור
 כתב וכן האופק, לתהת ה,2קיעה מסוף והואהב~כבים
 מינוט מי"ג יותר נולד דאם צ"ה ס" יו"ד יצהק ביתב,2ו"ת
 יש בינונים כוכבים ל דהיינו הכוכבים צאת קודםוחצי
 סי' הישנות ב"ח בח;2ובת מצאתי וכה ה;2בח. ביוםלמולו

 קודם שעה ,2ליעז לפחוח נולד בבירור דאם ,2כחבקנ"ד
 זה וכעין מילחה רוחין אין בוראי בינונים כוכבים ג'שנראה

 מלד ראם שכחב ר"ד ס" עיד צדק צמה בשו"חמצאחי
 בבית מבואר ברקיע, כוכבים ,2ום עדיץ נראה ;2לאבזמן
 רבי פרק ריש דמרדכי אחרתוח הגדות בשם רם"ב ס"עסף

 יעו"ש. עם הוא דעד"ן דמילהאליעזד

 הבריח בארצוח הרבמם דגדולי כיק נראה למעשה אכןד(
 שפסקו ליטא מיוצאי היו הרא,2תיםהמהגרים

 מזה יוחר החמירו ובשבת הגאוףם כשיטת שהכריעכהגר"א
 קודם שעה שליש שבח ערב נרות ומדיקים היראיםכשיטח

 של"א בם" ברורה והמשנה בזה, נוהגץ אנו עןהשקיעה,
 ישראל ערי בכל המנהג כן דנתפשט הנרכ"י ממש"כהביא
 יציאח עד מעינינו החמה שנחכסה דלאחר כהגאוניםלפסוק

 ספק אם ואפילו השמשוח, בין בכלל הכל בינונים כוכביםג'
 פסק השמשוח בין בזמן או השמשות בין קודם נולד אםלו

 בביאור )נ.ב. יעו"ש ראשון ליום ונדחה למולוהרדב"ז
 בשבח למולו להתיר יש אם הרדב"ז בדברי מפיפלהלכה
 או בין'השמש~ח בזמן נולד אם בספק ספיקא ספקמטעם
 ספיקא ספק בכללי הש"ך שכחב מה לפי הזה לזמןקודם
 העמידו לא שמא הספק לצרף דאין עכו"ם של גבינותגבי
 עכו"ם גבינות כבר אסרו דחז"ל דכיון נבילה בקיבתאוחו

 סברת ולפי כלל. ספק בגדר נכנם ואינו איסור כודאי זההרי
 לעשות דאסרו כיון נמי דידן בנדון גם הרי הנ"להש'.ך
 לצרפו ואין איםור ודאי כמו הוה השמשות בביןמלאכה
 בדברי מש"כ מגדים בפרי ועיין וצ"ע(. ספיקאלספק

 והרא"ם הרוקח דלדעת 3תב הנ"ל סופר והחחםהרדב"ז

 השקיעה רמחחילת דם"ל מדליקין במד פרק בסוףשבמרדכי
 בין הוה קודם מיל רבעי וג' החורה מן גמורה לילההוה

 בהדלקת שבת בערב להקדים צריכים ולדידהוהשמשות
 כלנו דאנחנו כיון סופר החתם כחב זה ועל כן גםהנרות

 או לשעה קרוב ער שבת ערב מלאכה עושים אלובמדינות
 חופסים אנו נמצא הכוכבים צאח קודם שעה רבעיג'

 השבת יום בהגיע כך אהר ואיך תם דרבינז כשיטתבמוחלט
 יאמר ללידתו השמיני ביום בנו אח למול עליו מוטלויהיה
 עביד ונמצא אז לילה היה שכבר הסוברים לדעתויחוש
תרתי

 רבעי לג' סמוך עד מלאכה עשה אהדדי דסחרי קולי'
 אותו כאלו ימול השמיני ביום של עשה במצוח ומתעצלמיל

 פה אנחנו ולכן יעו'.ש, המחמיהים מן ויהיה לילה היהזמן
 כשליש נרות להדליק שבת בערב מחמירים שאנו כיוןהיום
 עכ"פ או לילה הוא דהשקיעה ותופסים דשקיעה קודםשעה

 אחר מה בזמן למחר הנולד חינוק וממילא השמשותבין
 ~תינוק ראשון ביום למחר למולו מחוייבים החמהשקיעת
 בערב מילחו זמן הר"ח רלשיטת שבח בערב הזה בזמןהנולד
 ולדידהו הגאונים, לשיטח חוששים שאנו וביון הבא,שבת
 ער מילתו מאחרים בפלוגתא דתלוי וכיון בשבח מילחוזמן
 ראשון.יום

 ידידו. תש"מ, סיוןי"ז
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 צדיק יהיה עדלםלזכר
 קדרשמצבת

 ושנחנקו שנשרפד ושנשחטו, שנהרגו הקדושותינשמות

 דמם, ינקום ר' תש"ב-ג/ בשנות יתברך שמו קרושתעי

 בממי"נ תורה מרביץ ראשי עטרת אדמ."ר על אשפכה ערי ונפשי אזכרהאיה
 מתוך שנפטר י"ל, דוב מרדבי מו"ה בחרב בילקאמין מאבד"ק זצ"ל יעקב אברהםהג"מ
 תש"ב. טבת נ"ב ביום הזעם בימי המציק מהמת קשיםענויים

 'ז"ל, יוםף משה מוה"ר בת בונא מרת הצדקנית למופת צנועה אשה מורתי.אמי

 תש"נ. טבת כ"ח ביום לנרדיםשנלקהה

 תש"נ. שב בכ"ח לנרדום ניקהה שבע, בין ויקרה החשובה הבתילהאח~תי

 מרחשון בי"ד נפ' ז"י, יהושע בטוהר"ר דוב כ,רדמי הרב זקני נשמת עולםלזכר
 טבת. בכ"נ נפ' מאיר, הר"ר בת מרים מרת וזקנתיתרפ"א,

 תש"ב. איול ז' ינרדום נלקח אייזיק, יצחק בן ע"ה אורי העלם בכורי בניונשמת

 דהנוכה. ה' ביום נפ' פפח, מיכל במ."ה יוסף, משה מוה"ר זקניונשמת

 ו;רע"ז שנו; 3עומר בי"ו נפ' ז"י, מיכל יחיאי טו"ה הרב בת לאה צפורה וקנתינשטו;



 ותשובותשאלות

 י ב א ת יב
 דעה יורהחלק

 קסימן
 מהוטי כלל ניקר שלא מבהמה בשר מכרקצכ
 הנשאר בשר וגם הכלים של הדין מה וחלב,דם

 הוא חלק מאיזה להכירוא"א

 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםנ"ה,

 בתו"י חו"ב המפורסם הגדול הגאון הרבידידי
 כש"ת וכו' מפארים שמו היוחסיןשלשלת

 שליט"א אייכנשטייל צבי מנחםמוהר"ר

 של בי"ד חבר יע"א לואיס סט.הגאבד"ק

 דאמריקה. הדבניםהסתדרות

 אעפ"י העניה רעתי את שאל שליט"א כת"ר אשרבדבר
 וענותו צריך דידי לסברא ולא דידי לגמראשלא

 בשר שמכר בקצב שאירע מה בדבר בזה רעתי לחוותתרביני
 לאיזה קונים להרבה כראוי ונבדקה שנשחטה אחרבהמה
 שכח הניקור על והמשגיח דקה במדה ואיזה גסה במדהמהם
 הבשר של הדין מהו לא או הבשר ניקר הקצב אםלעיין
 והבשר מהבשר בהם שנתבשל הכלים ועל עור,הנשאר
 שכבר כגון ניקור הצריך מחלק זה אם להכיר א"אהנשאר
 שהבנתי. מה כפי שאלתו תוכן זה בזה. וכיוצאנטחן

 :תשובה

 בשר א( דברים: בשלשה לרון בזה לפיע"ד הנראהא(
 שכבר בשר ב( עדיין, נתבשל ולאשנמלח

 דאיפלגו מה דכל וידוע בברוילר. שנצלה בשר ג(נתבשל,
 במובן עקיבא ורבי ישמעאל רבי דמ"ט בחוליןבגמרא
 על אשר החלב כל ואת הקרב את המכסה החלב אתהכתוב
 המכסה חלב מה ס"ל עקיבא ולרבי ג'( ג' )ויקראהקרב
 צריך ולדבריו ונקלף, קדום תותב כל אף ונקלף קרוםתותב
 החלב הרי לדעתו וממילא כשמלה, הפרוש ככיסוי רקלהיות
 ולרבי הדקין, שעל חלב רק .כשמלה פרוש אינו הקיבהשעל

 והמובן קרום. תותב מקרי הקיבה שעל חלכ גםישמעאל
 החלב מעל ונקלף עליו יש רק קרום פירש"י ונקלף,קרום
 היינו רנקלף פירשו מהראשונים הרבה אבל בו ארוקשאינו

 ולהלכה עמו, החלב נקלף התחתון הקרוםשכשקולפים
 כרבי הקיבה שעל בחלב לחומרא פסקינן ס"ר סי'בש"ע

 הקרום שתחת הכרס שעל בחלב גם נפק"מ וישישמעאל,

 בב"י כמבואר והר"י הר"א בו שנחלקו חלב עוד יששלמטה
 רק פרחם שאינו כיון תותב מקרי לא רזה ס"ל הלוידהר"י
 מאכלות מהלכות כפ"ז והרמב"ם הקדום, תחת למטהטמון

 מחלק ולא כרת עליו חייכין הכרס שעל רחלכ פסקאסורות
 דגם דס"ל ונראה הקרום. שעל או הקרום שתחת חלבבין

 חלב רק הכסלים שעל החלב כמו בכרת הוא הקרוםשתחת
 הבשר שיקרע עד יראה ולא סביביו, מכל מקיפושהבשר
 ז' בסעי' והרמ"א בזה, שכתב מה בטור עיין מותר. זההרי

 של באחוריים אלא להם לחוש אין החלבים אלו דכלכתב
 רק אלו מחלבים בהם אין פנים של בהמה בחצי אבלבהמה
 הדפנות בראש הנשאר הכסלים חלב שעל הקרום מןקצת
 הקרום אותו להסיר וצריך בראש שם הנשאר הכסליםעל

 הי"א צלע עד לאכול רק נוהגין דאנן כיון ולכן יעו"ש.משם
 דתותי התרבא וגם האחוריים. לחלק שייך ולהלאהומשם
 הצלעות אחר הוא וזה ראסור כדצ"ג כגמרא דאיתאמתני

 הי"ב צלע שבין והבשר האחוריים לצד השייכיםהקטנות
 והוא שליים נקרא ניקור ובספרי קצת, רק ניקור צריךוהי"ג
 ל"א סי' יו"ר חלק בנובי"ת ועיין הכסלים. לחלבקרוב
 לי"ב, הי"א צלע שבין הבשר ברבר סק"ג בפת"שהמובא
 כ"ז. סי' ציון שיבת בתשובת בנו דבריו שפירשומה

 שכמעט הרי שניארנו מה דלפי כיון נני"ד לרינא לכןנ(
 שאיסורן וקרומים חוטין רק גמור חלב כאןשאין

 כודאי הרי גמור חלכ מן מעט נמצא ואם מררכנן, רקהוא
 עם נמלח אם אפילו שנמלח הבשר לכן ביטול שיעוריש
 מותרים, הן הרי חלב חשש שום בהם היה שלא חתיכותעור

 היו שהקרומים מקום מהחתיכה לקלוף צריךולכתחילה
 רק אינן דהקרומים כיון קליפה כדי אוסר דמליחהדבוקים
 כ' בסעי' ברמ"א ועיין שמן. חלב אטו גזרינן לא כחושחלב

 כך ובשלו קלפוהו לא ואם הפסד קצת במקום דרקשהתנה
 הקשה בסק"ח שם והש"ך צ"א. בסי' ברמ-א כמבוארמותר
 בה שנמלח בירך דצ"ו הנשה גיר נפרק התוס' מרברי והעל
 הקליפה נגד ששים כך אחר צריך ונתבשל הנשהגיד

 לא בסק"ה הפת"ש שם שכתב מה ולפי יעו"ש.שנאסרה
 שכתב ט"ז ס"ק שפ"ר צ"ב בסי' בפרמ"ג ועיין מידי.קשה

 במליחה נבילה נעשה חתיכה אמרינן לא מרובהרבהפסד
 עור ועיין החתיכה. אותה אפילו ומותר דבוק איסורולא

 דלא שכתב א' בח' ל"ח ס"ק רעת שפתי ק"ה בסי'בפרמ"ג
 במליחה. איסורים בשאר נבילה נעשה חתיכהאמרינן
 אם בין עצמה בפני חתיכה כל נמלח אם בין בני"דולפי"ז



~לב' ק"א ק', סי' יו"דשו"תביתקנו
 מוחרים חלכ היה אחח וכחחיכה חתיכות הרבה ביחדנמלח
 כיחד חחיכוח הרבה כך אחר נתבשלו אם אכן החתיכות.כל

 גם להתיר יש מקום מכל קרומים או חוטין היה מהםוכאחד
 אותה אפילו מליחה אחר הבשר כל החרנו דכבר כיוןכן

 יאסר לא שוב במליחה נבילה נעשה אמרינן דלאהחתיכה
 אחת כל רק ביחר החתיכות היו לא בבישול אם רקבבישול
 כיון להתיר אם כן גם רצ"ע לפיע"ד נראה עצמהבפני
 של הקרום נגד ששים יש עצמה דבחחיכה למימרראיכא
 איכא הרי מ"מ ששים יש אם ספק רק רהוה ואעפ"יחלב,
 החוטין אסרינן ממנהגא דרק חלב זה אין שמא ספקעור

 שמא בספק הוא מהקונים אחד כל א"כ הקונים ביןנחחלק רהבשי כיון וגם להתירא ספיקא ספק והוהוהקרומים
 יש ספיקוח הנהו ובכל ניקור שצריכה החחיכה אצלונזרמן
 לומר יש כן וכמו בדרבנן. וכש"כ חורה בשל אפילולהחיר
 והררא הכבר ויותרת וטחול כוליא כמו הפנימייםבאברים
 בסי' מכואר וככוליא ניקור, בלא ונתבשלו שנמלחודכנחא
 חייבים ואין אסורין והחוטין החחחון רקרום י"ב סעי'ס"ד

 שומן או חלב אוכל אינו אדם שום ראצלינו וכיוןעליהם
 רק חשש ויש הקונים בשביל חלב מיני כל קולפיםוהקצכים

 דינם, לעיל ביארנו כבר וחוטין ובקרומים החחחון דקרוםעל
 באותה הקרום נגד ששים אין באם כתב שהרמ"אואעפ"י
 כמה מ"מ בבישול החתיכה כל נגד ששים צריכיםהחחיכה

 בטחול גם וכן בבישול, גס מרובה כהפסד הקילומהאחרונים
 דיש לומר דיעה דיש כיון לבדה ונחבשלה נמלחהאפילו
 מוהר"ד בשם הרש"ל שכחכ כמו החלב נגד בטחולששים
 שנצלה בטחול במעשה ס"ד בסי' סק"י בט"ז המובאמשולם
 בטחול הטחול של החלב דבטל סשום והתירה ניקודכלא
 בזה שמפקפק ע"ד בסי' ועי' שבה, הטהור ובחלכעצמה
 כיון לומר יש בשר עם הטחול נחבשלה אם אפילוולכן

 צדדים עוד יש וכן כמינו ובמין בטל בתרי חדדמראורייחא
להיתר.

 עריין שנמצא בבשי לרינא בני"ר לפיע"ר יראה לכןג(
 ורק הבשר, להתיר יש ניקור בלי נמלחוכבר

 ג"כ בשר עור עם נמלח ואפילו והחוטין, הקרומיםלקלוף
 יש וגם בחחיכה הקרומים גגד ששים יש רכודאי כיוןכשר,
 שבהקרומים הלחלוחיח רק לבטל צריך דאין לומרסברא
 ומה להחלב, שדבוקים מפני יק איסורא ליכא שבעצמןכיון

 אמרינן דלא להחיר, דיש ביארנו כבר הרי כברשנתבשל
 כוונחו איסורין. בשאר דבוק איסור ולא נכילה נעשהחחיכה
 מדרבנן שהוא וכיון נבילה נעשה אמרינן מדרכנן דרקלומר
 ג"כ וה א"כ בהחחיכה הקרומים נגד ס' יש אםוספק

 בבשר נמצא ואם להתיר, יש ררבנן, ספק היינומררבנן,
 זה אבל החחיכה, כל לאסור יש מה"ח האסור חלבהנשאר

 הצלע אחר וזה הכסלים חלכ של הקרום. רק כלל שכיחלא
 של לחלק שייך זה כי לאכלו נוהגין אנו שאיןהי"א

 גורם הומן אין אבל ברורות, ראיות לי וישאחוריים
 בספרי מש"כ עיין הרם מגידי לניקור ששיייך ומהלהאריך,

 ס"ר. סי'ח"ב

 חשל"ט. למבנ"י ל"ה איירכ'
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קאסימן
 ונתבשל שנמלח בשר בענין ובירוריםמיליאים

 ניקור.בלא
 יחד שנתבשלו החחיכות שאר כל להתיר שכחבנוומה

 כששים וספק בחחיכה ששים הי' דאפשרמשום
 במינו כמין ב' סעי' צ"ח בסי' כמבואר בררבנןמוחר

 מוחר לכן אסור, מדרבנן ורק בתרי, חד בטלדמדאורייחא
 הוא אם החלב שנמצא דבחתיכה ובודאי דרבנן, ספקמשום
 יש ררבנן ובחלב אסורה. החתיכה אוחה דאורייחאחלב

 אמרינן דלא לציף יש וכן כמכואר. ג"כ החחיכהלהתיר
 בש"ך עיי"ש ה' סעי' צ"ט בסי' כמכואר נורע כלאחנ"נ

 בשלו אם בני"ר והרי יעו"ש. בהפ"מ עכ"פ סק"ו,ובפת"ש
 אמרינן לא חחיכוח שאר עם הקרומים בה שישהחחיכה
 ס' הי' ובוראי כלל הבישול קודם נורע לא דודאי כיוןחנ"נ
 ס"ד בסי' בט"ו ועיין ביחד, החחיכות בכל הקרומיםנגר

 יש בודאי חלב המעט שנגד הכרס חלב גבי מש"כסק"ט
 מוה. סקי"ב שם בש"ך ועייןששים.

 אמרינן לא דבמליחה כיון לעיל כחבנו כבר לדינא לכןב(
 בחלב ובני"ד מרובה, בהפסר נכילה נעשהחתיכה

 ששים צריך אין וממילא מרובה, הפסד בלא אפילוכחוש
 צ"ב בסי' הש"ך שכחכ כמו כה רבוק שהחלכ החתיכהנגד
 פרווא מהר"ם בשם כן שהכיא חטאח החורח בשם ט"זס"ק

 כדי במליחה להתיר לסמוך יש מרובה דבהפסדבחשובה
 ככל ששים יש ראם לפסוק להקל שיש וכש"כקליפה
 להצייך נכילה נעשה חתיכה אמרינן ולא רשרי יחדהנמלח
 אוחה ומ"מ בו, דבוק שהאיסור החתיכה כל נגדששים
 וה על וכו', האיסור נגך ששים בה אין אם אסורהחחיכה
 במליחה חטאת החורת רמקיל האי דע"כ שם הפרמ"גכתב

 אפילו ע"כ נבילה נעשה חחיכה אמרינן דלא מרוכהבהפסר
 אוסר אינו דבמליחה אומרים יש אהך דסמכינן מייריכשמן
 דדי בשמן עכ"פ להקל שיש מכש"כ לכן קליפה כדירק

 נבילה נעשה חתיכה אמרינן ולא החערובוח בכלששים
 ברמ"א כמבואר בקליפה דדי פדווא המהר"ם היקלרבכחוש

 ומה כלל. האיסור נגד ששים צריך ואין ט', סעי' ק"הכסי'
 אף בשמן להחמיי דראוי ה' אוח יעקכ המנחחשכחכ
 שהרמ"א וכחכ נבילה נעשה חתיכה דאמרינן מרובהכהפסד
 ק"ה בסי' וכחב הנ"ל חטאח בחורח שכחב ממה בוחזר

 דלא הפרמ"ג קאמר זה על החתיכה כל כנגר ששיםדצריך
 חטאח, בחורת מפסקו הרמ"א חזר לא ולדעחו וכו'ידענא
 ממנה נסחט אם יודע דמי אסורה חחיכה דאוחה כתבומ"מ

 דבריו דחה הפרמ"ג על כהגהוחיו מהרש"ק והגאוןהאיסור,
 רבכחוש רעתו כחב להלכה מ"מ יעקב המנחח אחוהצדיק
 לששים לצרף הכל להחיר לסמוך יש כחוש חלב כגתקצח
 מרבכה הדגול מדברי משמע וכן מוחרח, החחיכה אוחהוגם
 חתיכה. באוחה אפילו להקלכאן
 נראה הרמ"א דמדביי ג"כ שכתב רעק"א בחידושיועיין

 אותה ולענין מרובה. הפסד במקום שלאלהחמיר
 יעו"ש. לדינא לעיין יש בה רבוק שהחלבהחתיכה

 באיסור לעיין וקם וו"ל, לדינא להלן כחכ והפרמ"גג(
 נמלחה לא 11 שהחחיכה בודאי וידעינןדבוק



קנז ביזן ק"א סי' יו"דשו"תבית
 לבלוע רממהר טעמא רק דליכא חחיכוח שאר עם רקלבדה
 ולעני שבת, לצורך חחיכה אוחד ולהחיר להסחפק ישיותר
 לדבר יש וחכלין שלם צלע כמו מרובה ודססר חשובבדבר
 דרוב כיון איסורין בשאר מיקל חטאח בחורת הר"בשהרי

 ואיסור נבילה נעשה חתיכה אמרינן רלא סובריםהסוסקים
 נבילה נעשה חחיכה דסובר מאן אפילו דרובא רובאדבוק
 הפר"ח, כמוש"כ ליה ליח רבוק הכי אפילו איסוריןבשאר
 אם יודע אינו דאם הפרמ"ג שסיים מה אך להקל. ישלכן

 איך יודעים אנו אין הרי ובני"ד אסור, עצמה בפנינמלחה
 שהרבה להיוח ויכול להקונים, נמכר שכבר כיון הבשרנמלח
 ביחד הרבה נמלחו אפילו וגם אחח חתיכה רק מלחואנשים
 דרונ כיון לעיל כתכנו כבר אכן זה. בספק נכנסו כולםהרי
 הבשר לנקר הקצבים ררך וגם קרומים שום בלא הואבשר
 בשר לקנוח כלל רוצים אינם שהקונים כיון חלב מינימכל
 איכא אי ספק ספיקא ספק איכא חחיכה כל ועל כירועשמן
 חלב הוא הקרום אם וספק הקרומים נגר בחחיכהששים
 שהבשר וכיון כלל, חלב כאן היה לא שמא הספקודעיקר
 האיסור כו שאין לתלות יכול אהד כל קונים לכמהנתהלק
 יש ספיקוח כמה שיש כיון לכן כידוע שבילים בשניכמו
 רופפח ישראל בדח שהאמונה הזה בזמן ובפרט להקלמקום

 ביח שבכל דכלים ולהגעיל להחמיר נצטרך ואםבעוה"ר
 זה מטעם הכשרות, סדר בכל דיזק ליר' לבוא יכולישראל
 להקל.יש

 אף מרובה כהפסד להקל שכחב י"ב בס"ק בחוו"דר,3יין
 כמה פסקו וכן בה, דבוק שהאיסור החתיכהבאוחה

 בזה. להקל האחרוניםמגדולי

 אח"כ הבשר ונקרו דמליחה אחר כשנודע רק הוא זה דכלד(
 כך מבושל בשר הרבה כבר הי' הדבר כשנודעאבל

 להחמיד כ' סק"ט צ"ו בסי' הפרמ"ג הנה בזה, צ"עעדיין
 הרי דבבישול לומר דיש שכחב רעק"א בחידהעי הואוכן

 י' ס"ק כ"ב בסי' הש"ך אכן נבילה. ונעשה נחבשלהבלוע
 כך ונתכשל הורידין הסרת כלא נמלה כאם ורידין גכיכתב
 אח"כ גם לכן במליחה. נבילה נעשה דלא מטעם מוחרג"כ

 לא קליפה כדי רק נאסר דלא דכיון נאסר לאבבישול
 שכתב שאול יד בהגהות ועיין נבילה. נעשה חחיכהאמרינן
 אמרינן בדרבנן אי והרשב"א הרמב"ם בפלוגחחדחלוי
 דלהרמב"ם סק"ר צ' סי' בט"ז כמבואר נבילה נעשדחתיכה
 ומותר נבילה נעשה אמרינן לא דרבנן בחלב בבשראפילו
 נפל אפילו ולהרשב"א בששים. לבטלו בידים להרבוחאפילו
 בכדי שיטוח הביא וגם נבילה נעשה דחחיכה אמרינןממילא
 אחרונים כמה כחבו וכן יעו"ש. מדרבנן רק הויקליפה
 כדי רק נבלע ולא נכילה נעשה דלא כיון ג"כ כנתנשללהקל
 שהאריך במ"ש ועיין כ"ו בס"ק יוסף יד בספר ועייןקליפה.
 לפיע"ד. נראה זה כל יעו"ש.בזה

 חחיכוח עוד עם יחד נמלחו דאם לעיל שכחבנו וכוהה(
 נעשה חחיכה במליחה אמרינן דלא דמוחריםבשר

 יש דלכאורה ג"כ, רמוחר י"ל אח"כ נחבשלו ואםנבילה
 רכבר דכיון לומר פשוט דכר זה דאין זה על עדייןלהעיר
 פלוגחא מצינו רהרי איסור, שום עליו יחול לא הרברהיחרנו

 ברשוח המסוכן מ"א רטהרוח ו' דפרק במחניחןרחנאי
 היחיד לרשוח והחזירוהו הרבים לרשוח והוציאוהוהיחיד
 הרבים ברשוח כשהוא טמא ספיקו היחיד ברשוחכשהוא
 ועד מפסקח, הרבים רשות אומר שמעון רבי טהור,ספיקו
 וכלים אדם על אלא שמעון ור' קמא החנא פליגי לאכאן
 שהוציאוהו אעפ"י קמא דלחנא דראשון היחיר ברשוחשהיו
 שם שדיו הטהרות כל מטהרינן ושם הרבים לרשות כךאחר
 ולר' מספק טמא הכל הראשון היחיר ברשות שהיה מהמ"מ

 מטעם הראשון היחיד ברשות שדיו הטהרות מטהרינןשמעון
 לומר אפשר איך הרבים ברשוח כך אחר חי דהיהדכיון
 שהיו הטדרות על אבל היחיד, ברשות מקודם מחשהיה
 כלל. פליגי לא זה דעל מספק, טהוד'ם לכ"ע דרניםנרשוח
 כרשוח מת בחזקח החזקנוהו שכבר דאעפ"י מזהמוכח
 אוחו מחזיקים הרבים לרשוח שהוציאוהו אחר מ"מהיחיד
 שהתרנודו אעפ"י בני"ר גם להיוח יכול ולפ'"ז חי.בחזקת
 נעשה חתיכה לומר יכולים כך אחר כבישלו מ"מבמליחה
 בחזקח היה רכבר אחר הרבים ברשוח דמטהרינן כמונבילה
 היחיד. נרשותמת

 ד' פרק ד' שמעחא שמעחחא בשם שכתב מה לפי אך1(

 אזלי שמעון ור' קמא רתנא רעק"א בחוס'מובא
 ספק דכל סברי דרבנן נדה בריש המבואר כפילשיטחייהו

 רק דהוי סבר שמעון ור' ודאי טמא היחיד ברשוחטומאד
 הכא לרבנן ס"ל ולזה שם, וחוס' בפירש"י עיי"ש טמאספק
 שהוא ובזמן טמא ודאי הוי היחיד כרשות שהוא דבזמןכיון

 וכל ודאי מכריע ודאי אין טהור ודאי הוי הרביםברשוח
 ודב' טדוד הדבים ונרשוח טמא היח'ד ברשוח כד'נואחד

 בדרך היה לא דיחיד ברשוח שדיה רבזמן לשיטחושמעון
 ברשות שמטהרים ידי על הכי משום ספק רק טומאדודאי
 אח מכריע הודאי הרי טהורים לודאי אותו ומשימיןהרבים
 לר' זד לפי ולכן יעו"ש. טהור היה היחיד ברשוח דגםהספק

 ספק בתורח רק הוא היחיד כרשות דמטמאינן דמאישמעון
 הדבר שיתברר ועד לא או מח דוא אם שיתבררעד

 כשהוציאוהו וממילא ודאי בחורת ולא מספקמטמאינן
 מטהרינן שפיר טהור ספק דכל הדין שאז הרביםלרשוח
 נבילה נעשה דלא במליחה רפסקינן דמאי בני"ד אבלליה.
 כך אחר א"א לכן נותן הדין דכך רק ספק מחמתלאו

 נמי לרבנן וכן נבילה, נעשה דלא דמעיקרא מדינןלהוציאו
 נרשות כך אחר מימ טמא הי' היחיד דנרשות אע"ג הואכן

 ולא ספק רק היה היהיד דברשות דכיון הוא, טהורהרכים
 אבל לא או מח הוא אמ כך אחר להתברר דאפשר כיקודאי
 דהכשרנוהו בני"ד כן ולא טמא, ודאי בתור החזקנוהולא

 מחזקתו. להוציאו א"אבודאי

 הפרמ"ג בשיטת לי שקשה מה ליישב בזד וארדוי,נאז(
 בחלב בבשר כבוש ספק גביוהחוו"ד

 אסור איסורין ובשאר ק"ה סי' ריש כרמ"א כמבוארדמוחר
 והפרמ"ג בישול, דרך רק אסור אינו התורה דמןוהטעם
 כבוש בספק שמקילינן דמה כחב סק"א מ"ז ס"דבסי'
 דתו יבשל לא אנל חי החלנ לאכול רק הוא נחלננבשר
 עיין ז', ס"ק ק"ה בסי' החוו"ד גם כחב וכן חורה, ספקדוי
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 בספק איסורין בשאר גם מחיר והט"ז ק"ה בסי'בפח"ש
 אין לכן מחחילה, לה שהיה היחר חוקח מחמתכבחט
 הכסף בנקודוח שהש"ך ואעפ"י מספק, ריעוחאלהחזיק
 שלא ממקוה ראיה הט"ז שהביא מה על בטענה עליוהשיג
 ק"ו ולטבול לחוור צריך דאין מחמעטים מימיו להיוחהוחזק

 מחמח לקולא אולינן הכי ואפילו טמא ודאי יש דהתםכאן
 אחזקת למוקמי טובה חוקה כאן דיש כאן ק"ו המקוהחוקח
 כחב זה. ועל מספיקא, ריעוחא נחזיק רלא דבתחילהכשרוח
 למנינו, שלם היא דהרי להמקוה טובה חוקה יש דהחםהש"ך
 בו דנשרה כיון דידיה כשרוח חוקח ליה איחרע הכאאבל

 איחרע לא כאן דבאמח ס"ל דהט"ו לומר יש ובזהיעו"ש.
 ידענו שלא זמן כל בהלב שנשרה במה כשרותו חוקתכלל

 לחוך כשר דבר איוה בנפל סחם דהרו כבישה שיעורשנשרה
 מגרע לא הנפילה עצם לכן בעלמא בהרחה די לחאיסור
 רכל חסר ונמצא שנמדד למקוה דמי ולא שבו היחרחזקח

 חסירה מקוה הרי דהחם טמאים למפרע שנעשוהטהרוח
 חוקח כלל איתרע לא הכא אבל חזקתה ואיחרעלפנינו
 כחב וכן לא, או לאסרו יש אם דנין אנו זה דעלההיחר
 דמי דלא וכחב הש"ך מקושייח הט"ו בעד להליץבכו"פ
 טריפה, שחיטה אחר שנמצאו מבהמוח שנעשולגבינוח

 ולא אסורות דהגבינוח המכה פי בהוגלד והר"ןרלהרשב"א

 לגמרי איחרע דהחם שכשרוח הבהמוח חזקת עלמוקמינן
 להעמידה אפשר ואיך לפנינו היא רטריפה כיוןחוקחן
 על דיון רק לפנינו ריעוחא דאין הכא כן ולא היחר,בחוקח
 מוחר. או אסור זה אם הנמצאהמצב

 בהלב בבשר אבל הט"ו על החולקים אפילו זה ולפיח(
 אחר לבשלם בזה אבל מוחר, כבוש ספקלכ"ע

 מה דלפי לדון, יש בזה אוסרים והחוו"ד דהפרמ"גכך
 יש עדיין אבל כשרוח, חזקח לו יש דבר לכלשהוכחנו
 למימר דליכא כתב צ"ב בסי' יעקב דהישועוח זה עללהעיר
 רהרי היחר בחוקח לאוקמיה כבוש בספק איסוריןבשאר
 מוציאין אנו אין לעח מעח שנכבש חוששין שאנובזה

 בעצמוחו ההיחר דהדי מוחר להיוח לו שהיה מחזקחוההיחר
 דלא וכיון איסור של בלוע בו שיש משום רק נאסרלא

 נאסר, שבחוכו מה רק איסור להיוח נהפך דההיתראמרינן

 לו דנפחחו כחב ובזה לו, שיש היחר החזקת מועיל אינוולזה
 דאמר אהך דצ"ז חולין בש"ס דאיחא הא להבין בינהשערי

 לא בשר בה שבישלו קדירה מדחנן קפילא דמהני יוחנןרבי
 טעים מאן וקשה טעם, בנוחן בה בישל ואם חלב בהלבשל
 יהא לא אמאי קשה ולכאורה קפילא, דמהני ודאי אלאלה

 הקשו דפ"ב ביבמוח התוס' דהרי קפילא או מסל"תמועיל
 ואחח חולין של אחח קופות בשני התם ראיחא במאישם
 של ואחח חולין של אחח סאין שחי ולפניהם חרומהשל

 בחוך דחולין חלינן דבדרבנן אלו בחוך אלו ונפלוחרומה
 שחי בד"ה בחוס' שם והקשו בראורייתא. ולא נפלוחולין
 לותיב מברייחא אדמקשה מאכוב שמואל הר"ר בשםקופוח

 קופוח שחי החם דחנן ה' משנה ז' פרק דחרומוחממחניחן
 חרומה של סאה שנפלה חרומה של ואחת חולין שלאחח

 לתוך אומר הריני נפלה מהן לאיזה ירוע ואין אהתלתוך
 לאיפלוגי לקיש וריש יוחנן לרבי להו והוו נפלהחרומה

 ברייחא מייחי יוחנן דרבי רבוחא דמשום הר"י והשיבעלה,
 האי כולי למימר דליכא סאין ושחי קופוח בשחידאפילו
 הוא ספק חולין של בקופה שנפל דמה אחזקייהו חוליןאוקי

 ואפשר רבייה, בלא יוחנן רבי בה שרי היחר חוקח לוואין
 דסמכינן רבייה בלא שרי לקיש לריש אפילו אחחבשעה
 פליגי לא ולהכי אחזקחייהו לה ומוקי שבקופה חוליןאחוקח

 דבריהם וביאור בחוס', יעו"ש אברייחא אלאאמחניחין
 אסור כן גם חחילה היה וזה הנופל על גם דנין דאנודכיון
 דבבשר בתשובה כתבתי וכבר היחר. חוקח בוה שייךולא
 שרי נפשיה באנפי אחד דכל דכיון כן אינובחלב

 בזה נאסרו אם מסופקים כשאנו אוחו אוסרוההצטרפוח
 והוא שהיה, כמו היחר נשאר אחד דכל היחר חזקחשייך
 כן גם שייך לאסור כדי בו יש אם מסופקים כשאנוהדין
 ולפי עומד, היחר בחזקח מהן אחד שכל לומר היחרחזקח
 כרי בו יש אם מסופקין ואנו שנחערבו בחלב בבשרזה

 ללמוד ואין היחר חזקח בוה דשייך פשיטא מזה והלאסור
 כדי בו יש אם מסופקין ואנו היחר לחוך שנפל לאיסורמוה

 כמו דהרי היחר, חזקח שייך לא דבזה טעם וליחןלאסור
 איסור היה שנפל האיסור כן מחחילה היחר היהשההיחר
 ששים כשיש דהרי ביטול ידי על להתירו ורצונךבתחילה
 רקחני חלב מטיפח ראיה לנו אין ולכן להיחר, נהפךהאיסור

 דקפילא פשיטא דבזה אסורה, וו הרי טעם בנוחן בה ישאם
 מהך ואמנם היחר. חוקח ליה דמסייע מהימן מסל"תאו

 אלא נאסר שבחוכה דהחלב כיון הקשה שפיררקדירה
 מאן קשה ושפיר היחרא איחחזק חשוב לא וא"כשנחבטל
 בשאר הדין הוא א"כ מהני דקפילא ודאי אלא להטעים

איסורין.

 להסביר שכחב נ"ה סי' ח"א שאי"ש בס' ראיחי דכהט(
 דשחי בהאי דחרומות בפ"ז הר"ש בשם זוסברא

 דלא טעמא דהיינו חולין של ואחח חרומה של אחחקופוח

 אמרינן אי דגם משום היחר בחזקח החוליןמוקמינן
 מחזקחו החולין מוציאין אנו אין בחוכה החרומהשנחערב

 כמקדם שהם מקום בכל חולין והם כלל לאיסור נהפכודלא
 יכולין ואין בו מעורב שהחרומה מפאח דאסוראלא

 הם היחר החולין גוף אבל ניכר אינו כי מהחוליןלהפרידה
 יעו"ש מחוקתם אוחם מוציאין אנו ואין שהם מקוםבכל

 המעיין )נ.ב. ומחודשח. נפלאה שהיא להסבראשקלסה
 ז"ל רק זאח כל כחב דלא יראה בחרומוח שםבר"ש

 בהחולין החרומה נפלה אם היחר חזקח שייך לאדבקופוח
 נאותה הסברא אופן בכל הר"ש(. בדברי כן העמיס הוארק

 חו ליכא נבילה נעשה חחיכה אמרינן אם חלוי זהוממילא
 שלא כדי אמרינן לכן האיסור, גוף דנעשה כיון היחרחזקח

 דנעמידנו אמרינן מקודם לו שהיה מחזקתו ההיתרלהוציא
 אם אפילו הרי נבילה נעשה החחיכה אין אם אבלאחוקחו
 נהפך דלא עומד במקומו ההיחר בההיחר האיסורנבלע

 א"א מ"מ שלו היחר אחזקח נעמידנו אם ואפילולאיסור

 היחר חוקח מהני לא בחוכו נבלע שהאיסור כיוןלאכלו
שלו.

 נעשה חתיכה אמרינן דלא כיון בני"ד מזה לנו ויוצאי(
 רק בחזקחו נשאר ההיחר ממילא במליחהנבילה
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 שאין כאן מיירי כי להפרידו עחה וא"א איסור בושמעורב

 לא ההיחר של הנשר וגס מהקרומים דנר שום רואיןאנו
 לומר כלום מועיל אינו לכאורה וא"כ לאיסור,נהפך

 ספק מחמח לא הבשר שהיחרנו וכיון אחזקתו לי'דמוקמינן
 לומר חיחי מהיכי בהיחר הדבר ויצא הדין מצדרק

 כבוש לספק דמי ולא לאיסורו שיחזור או יאסרשבבישול
 איכא דהחם להט"ז איסורין ובשאר לכ"ע בחלבבבשר
 לעיל. שביארנו כמו אחריניטעמא

 מה וכפי הנ"ל הר"ש סברח לפי לעורר יש דעדייןיא(
 הנ"ל יעקב ישועוח הגאון בדבריושהבין

 נימא דאי משום שרי דלהכי בחלב בבשר כבושדבספק
 ולכן לאיסור ההיחר נהפך יהיה אזי ונאסר לעח מעחדנכבש
 קשה זה ולפי כמבואר, אחזקחו דמוקמינן מוחרספיקו
 מוחר כבחם דספק דטעם לומר הרמ"א הוצרך למהלכאורה
 ליה חיפוק בישול ררך רק אסור אינו התורה רמןמשום
 דנכבש נימא דאי היחר אחזקח דאוקמיה משוםדטעמא
 לומר יש אך וכנ"ל, לאיסור נהפך ההיחר ידיה לעחמעת

 ס"ט נסי' נעצמו הדמ"א שכחנ מה דלפי ניחאדנאמח
 וגם דהבשר לעח מעח בשרייחו הבשר נשתהה דאם א'סעי'
 נגד ששים יש דאם הרמ"א פסק ובתו"ח אסורין,הכלי
 כמו חמור דאינו מוחרח כן גם החחיכה דאותההבשר

 ביש אפילו ממש דבנחבשל מליחה בלא ממששנחבשל
 מוחרח. החחיכה גם בכבוש אבל אסורה החחיכהששים
 לא לדידן ובכבוש ממש כמבושל אינו רכבוש בדבריומבואר
 לומר הוצרך הכי ומשום לאיסור נהפך דההיחראמרינן
 מן אסור דאינו מוחר כבוש ספק וחלב דבבשרהטעם
 בכבוש דגם המהרש"ל כשיטח דקיי"ל לדידן אולםהחורה.
 כבוש דקיי"ל ששים ביש אפילו החתיכה אותהאסור

 ההיתר רנהפך בכבחם שפיר אמרינן לכן ממשכמבושל
 מעח נכבש לא דודאי אמרינן באמת וממילא איסור,להיוח
 כנ"ל. אחזקה דמוקמינן משום לספוקי דאיכא היכאלעח

 כבוש דספק הנ"ל והחוו"ד הפרמ"ג לדעת לי דתכווהיב(
 מן יאסר הבישול דע"י כך אחר לבשלםאסור

 המובא הלוי והר"י חיון הר"ש שיטת דלפי לי וקשההתורה,
 צריך המזון ברכת בירך אם ספק גבי קפ"ד בסי'במג"א
 וספק מדרבנן שהיא אעפ"י רביעיח ברכה גם ולברךלחזור
 לא אם דאורייחא על לברך שחוזר כיון מ"מ לקולא,דרבנן
 הרדב"ז גם כחב וכן לדרבנן, זלזול זה הרי דרבנן עליברך
 כך אחר לבשלו אסור כבוש ספק דכל נימא ואי זו,סברא
 לזלזל שלא כדי אסור בישול בלי גם הרי חורה לשלדנוגע

 בע"ז וכן דקי"י בחולין החוס' שכחבו במה וכןבדרבנן.
 הטעם התם ואמרינן נכרים של גבינות דאסרו הא גבידל"ר
 שם בתוס' והקשו נבילה. קיבח בעור אוחן שמעמיריןמפני
 אסור נמי שחיטה קיבת בשל אפילו נבילה קיבח אריאמאי
 לאסור אין בחלב בשר רמשום וחירצו בחלב. בשרמשום
 אסרה בישול דדרך דרבנן איסורא אלא דליכא משוםמספק
 דחיישינן והרדב"ז הלוי והר"י חיון הר"ש ולשיטחחורה
 הרי חורה איסור עם יחד רנזדמן גווני האי בכי דרבנןלזלזול
 אסור אם הרי כבוש משום הגבינוח מותרים אמאי נמיהכא

 לדרבנן זלזול זה הרי חורה איסור משום כך אחרלבשלם

 כהפרמ"ג דלא לכאורה ומוכח כבוש, בספק מקילינןאם
 הנ"ל.ודחוו"ד

 דינא להך דמי לא דזה לומר יש דמילחא לקושטא אךיג(
 ברכח ספק גבי דהחם הלוי והר"י חיוןדהר"ש

 לא אם ולכן לברך, ועשה בקום האדם על החיוב הריהמזון
 הרי מדרבנן שהיא מפני הרביעית ברכה לברך גםנחייבו
 חורה, בשל שמחמירין בזמן בדרבנן שמקילין להדיאנראה
 בתיובי ולא בשלילי רק זה הרי דגכינות כהך או כככושאכל
 אוחו מבשלים אין הכבישה מעשה מתירין שאנו דבזמןכיון

 לאכלו, מחירין אם הזלזול כלל מינכר ולא זמןבאוחו
 חפץ אינו בודאי יאמר והרואה לבשלו, רוצה אינוואפשר
 מידי. קשה ולאלבשלו

 מה ליישב לפיע"ד נראה דכבוש זה בענין עיוני דמדייד(
 פלוגחא בהך חורפי בימי עודשהקשיחי

 בש"ס ס"ל דשמואל כמבושל הוי אי כבוש בדיןדאמוראי
 יוחנן רבי אמר ורבין כמבושל הוא הרי דכבוש דקי"אחולין
 פסחים בש-ס דאיחא מה קשה ולכאורה כמבושל,דאינו
 הוא בחלב בשר דחידוש החם מסקינן דל"ז ובנזירדמ"ר,
 החלב דנבלע אע"ג שרי בחלבא יומא כולי ליה חרודאי

 שוהה והבשר צלול שהוא לפי צונן שהוא אעפ"יבבשר
 חידוש, בד"ה שם בחוס' ועיין אסור, ליה בשיל וכיבתוכו
 דאי סחמא בגמרא קאמר האיך בפלוגחא תליא דהדברוכיון
 לר' אבל לשמואל רק זהו ושרי, בחלבא יומא כולא ליהתרו

 מבשר למילף איכא הרי כמבושל אינ. כבוש דס"ליוחנן
 לילף ממשרח כעיקר טעם למילף לרבנן איצטריך ומדבחלב
 בחלב.מבשד
 החם דחנינן מ"ט דחרומוח י' נפרק יו"ט דבתוס'טו(

 לא טהורים דגים עם שנכבשו טמאיםהגבים
 זה עם זה הנככשים כל איתא כמשנה ולהלן צירם, אהפסלו

 ז' פרק דבסוף יו"ט החוס' והקשה דחסיח עם אלאמוחרים

 בחדש וישן וכו' ישן בשמן שכבשו חדש ורד חנןדשביעיח
 ס' בפרק להלן וכן אוסר, דכבוש מינה שמעינן בביעורחייב

 מינה נמי שמעינן וכו' כבשים שלשה הכובש חנןמ"ה
 בפרק דבבלי סוגיוח השני על הקשה וכן אוסרח,דכבישה

 כמבושל הוא הרי כבוש שמואל דאמר דצ"ז הנשהגיד
 דרבין והא ד~מואל הא נמי איחא בדקי"א הבשר כלובפרק
 מייחי לא אמאי וקשה כמבושל, אינו דכבחם יוחנן ר'אמר

 ולהיפך לשמואל ולחיובחא יוחנן לר' לסייעתא הללומשניוח
 וסייעחא יוחנן לר' חיובחא הרי בשביעיחממשניוח
 רצה ב' ס"ק בביאורים ק"ה בסי' ובחוו"ד יעו"ש.לדשמואל
 סקס"ו חמ"ז בסי' המג"א דברי לפי הנ"ל הקושיוחלחרץ
 ממילא מוחר, בלע היחירא רהוי דיכי רכבוש המרדכיבשם
 שכבשו חדש דורד דשביעיח מתניחן מהאי לדבריוראיה
 הביעור. זמן קודם דמיירי הרע"ב ופי' הורד ילקט ישןבשמן
 נשאר הרי הורד שילקט בכך דמה שם יו"ט החוס'ודקשה
 מידי קשה לא הנ"ל המרדכי רברי לפי אולם בשמן,הטעם
 ולפי בכבוש, אסור ולא בלע היחירא הוי הביעור זמןדקודם

 דהרי בכבוש דמוחר דחרומה מהך קושייחו נמי קשה לאזה
 הישב"א שכחב כמו נלע היתידא מיקדי נמיחרומה
 יעו"ש.בחוה"א



זנבי ק"ב ק"א, סי' יו"דשו"תביתקס
 דגמרא דסתמא האי לתרץ 3זה לענ"ד שנראה דמהטז(

 יומא כולא ליה תרו ראי בחלב רבשרדחידושו
 או כמבושל כבוש אי בפלוגחא שתלוי אעפ"י שריבחלבא

 לומר אפשר אי דבפשטות פלוגתתם יסוד להכין דישלא,

 להוציא בישול כמו פעולה עושה כבוש אם הואדפלוגתתם
 לא דבמציאוח בהדבד טעם ליתן או שנכבש מהדברהטעם

 שטעם הנכבשים הדברים בכל רואות עינינו דהריפליגי
 וכן בהמים הפירות טעם ומרגישים במים נכנסיםהפירות
 האדמה פרי בורא דמברך ככשין כמי הברכה לעניןקיי"ל

 שכחב ר"ב סי' בב"י ועיין ל"ט רף ברכות בש"סכמסואר

 הוא הרי דכבוש כמבושל דינו במים ירקות שרהדאם

 לר' אפילו וזה ב' סעי' ר"ה בסי' להלכה הוא וכןכמבושל,

 כמו כלומר בישול, רין לו יש אם פלוגחתם עיקר רקיוחנן

 או בכלים הנבלע הטעם להוציא איך דינים ישבבישול

 איך פליגי בזה בישול ידי על איסוד בהם שנבלעמחחיכוח
 אי לסוחטו אפשר אם בגמרא פליגי ובבה12ל בכבוש,הדץ
 מוחר לסוחטו אפשר ראמר למאן ואפילו אסור, אומותר

 ק"ו בסי' ברמ"א כמבואר באיסורה נשארה התתיכהמ"מ

 האפשרות היתה אילו במקרה היא המחלוקת וכל א'סעי'

 א"א זה הרי במציאות אבל מהחתיכה הבלוע סחיטתשל

 כמבואד החתיכה, גם מותר היה במציאות כן היה אילוולכן

 ק"ו סי' ובב"י בחירושיו הרמב"ן בשם הרשב"אבחדחיי

 ב,ה והטעם סק"א, רעח שפתי צ"ב בסי' ובפרמ"גיעו"ש
 הר"ן בחידושי עין באוכלין, הגעלה ראין דכיון לומראפשר

 אפילו הרי דק"ח בסוגיא רש"י ולשיטח שם בחוליןבסוגיא
 שכחב בישול ע"י רק אבל כלום ישאר שלא לסוחטואפשר
 וחוזר ואוסרו טעם בו ונתן בהיתר שנבלע דאיסורשם

 בו הנבלע האיסור שאפשר אחר היתר עם הזה הה-תרובישל

 כשיעור נו ואץ האהרון בההיתר וליחלק ממנולסחוט
 דרק לומר והדגיש דקדץ שרש"י הרי האחרץ, אתלאסור

 סחיטה' ע"י ולא שבתוכה מה לסחוט אפשר בישולע"י

 בכבוש הדין מהו יוחנן ור' שמואל פליגי ובזהבעלמא,
 א"א בכלי איסור נכבש ואם כמבושל רינודלשמואל

 אין כבוש יוחנן ולר' הגעלה בעינן רק הדחה ע"ילהכשירו
 אם מ"מ הכבישה ידי על טעם שקיבל ראף כמבושלדינו

 ראעפ"י מותר, הטעם נרגש יהא שלא עד במים אוחוידיחו
 אסור בבישול גווני האי דבכי איסור של טעם כאןדהיה

 יוחנן ר' גם נרגש שהטעם זמן כל אבל מותר, ככבושאבל
 או בבישול אם האיסור נבלע אופן באיוה חילוק דאיןמודי

 נזה. כנ"ל כעיקד דטעם שפיר אמרינן אלאבכבישה

 עלה דאתאן למה ונחזור ענין באותו לענץ מעניןנמשכחי
 להתיר. צדדים כמה שיש שאלתובנידק

 בשר הרבה שהכינו אחד במקום נשאלתי דהגהיז(
 הרכה שם והיה מצוה סעודת לצורךבקייטעדינג

 זד על זה ביחד הבשר כל את ומלחו בהמה ובשרעופות

 רבוק הודו תרנגול היינו אחד עוף בתוך נמצא כךואחר
 קצת ממנו חסר רק שלמה הכבד היה לא אנל הככרכתוכו

 בשר עם עופות היינו כיהד בשר הרבה כך אחרובשלו

 ג' חלק יעקב שבות בשו"ח מבואר זה דדין והשבתיבהמה,

 להקל שכתב יעו"ש סק"ו ע"ג בסי' בפה"ש מובא פ"בסי'

 ליכא אי אפילו להתיר סניף עוד יש וכאן שאלתובנידון
 יש אם וספק שלם היה לא דהכבר כיון התרנגול נגדששים
 איסורין בשאר ננילה נעשה דחתיכה וכיק הכבד נגדששים

 סעי' צ"ח בסי' מפורש ששים הא אם ובספק מדרבנן רקהוי

 כמו מדרבנן רק דהוה כיון מותר ששים בספק במינו במיןב'

 הרבה יש הקדירה דבכל דרבנן דהוה להתיר יש כאןכן

 ששים.פעמים

 ובמש"כ בתרומות הר"ש בדברי להקל שכתבנו דבמהיח(

 שואל להגאון מצאתי הנ"ל יעקבהישועות

 דכיון תמוהין דדבריו שכתב א' חלק ד' מהדוראומשיב
 שייך א"כ האיסור תערובוח מחמת אסור סוף כלדסוף
 בשם להקשות שם הביא וכן היתר, חזקח על לאוקמאשפיר

 דהא ממשנה דליתבי קושייתם התוס' ישבו לא ראכחיח"א

 לאוקמא שייך דלא אחזקתייהו לאוקמא שייך לא שםגם

 כגון לאיסור שנתערב דק הותד רההיתר היתראחזקת

 מצטרף היתר דאמר למאן הכי בלאו והא חולץ,דנפישי
 יעקב הישועות שכתב כמו היתר חזקח שייך שובלאיסור
 דכל לחלק כתב ולכן תמוהין, אכתי התוס' דברי לכןבעצמו,

 לא תרומה או חולין אם מהמתערב הוא והספקשנתערב

 כמו כלל נתערב אם בספק משא"כ אחזקה לאוקמאשייך

 דכל שנמדד מקוה גבי ע"ט דף בקידושין הרשב"אשכתב

 נגע בספק רק טהרות חזקת על לאוקמא שייך לא נגעדודאי

 דמה כתבו לא רא"כ החוס' בכיונת זה אין אבל כאןוה"ה

 למה היתר חזקת לו ואין הוא ספק חולין של בקופדשנופל

 שכבר דשם לכתוב להם היה היתר חזקת לו דאיןהוסיפו

 מש"כ יעו"ש נפל, בספק משא"כ חולין חזקח אתרענפל

 ואכמ"ל. בזה צ"ע עריין דבריו לפי וגם התוס', דברילפרש

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קבסיב72
 להריאה. שנסרכו נפוחים ביציםבדין

 חתונת צרכי שהכין באחד ואתחנן פ' שבת בערבנשאלתי
 ואחר יחד כולם ונמלחו עופות הרבה ושחטבחו

 הדקין בין כך אחר ונמצא מהעופות חלק כבר נחבשלוכד
ונ_ ונקרשים נפוהים הביצים שהי' אחד עוף של מעים הבני 'כ

 שום נלי בריאה והיתה הריאה אח ובדקנו להריאה, 'חו

 גרול צער והיה להחתונה מוכן הכל היה וכברריעוחא,

 בריאה בסירכה המחמירים פוסקים רהרבה וידוע נפשועגמת

 שהיה הדחק ושעת גדול צורך דהוה כיק אבל עוףשל

 הכשרנו. חתונהלצרכי

 טוב יום עונג בשו"חדכזצאתי
 ס-

 וה בבעין שהבשיר ע"ן

 גכי דמ"ה חולין בש"ס ראיחא מהאוחיליה
 דופן בתר תלינן דיעותא איכא ראי לדופן הסמוכהריאה
 למיתלי דאיכא דכיק דידן בנידק לומר יש כן כמווכשר,

 איתא שם רבגמרא ואעפ"י בביצים תלינן כביציםהריעותא
 לבדוק כאן כן גם צריכים א"כ בפשורי לה בדק נחמיהדר'
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 שהמכה למיחש איכא רהתם לחלק יש אמנםהריאה,
 הכא אנל הריאה חולי מחמח לדופן ונסרכה בריאההחחילה

 להביצים נסרכה שבריאה חולי שמחמת לומר אפשראי
 אי שבריאה והחולי הריאה מן הרבה רחוקים הביציםשהרי
 שהביצים תלינן שפיר לכן הביצים, אל להגיע לואפשר

 מחזיקים אין לכן להריאה, שהגיעו ער ונשפכונתקלקלו
 הביצים. מן הכל ובוראי הריאה עלריעותא

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קגסימן
 נבילות גם שמוכרים פירמא אצלבסוכן

 רואה אינו והוא רחזירי וקרליוטריפות
 הטלפון ידי על רקהסחורות

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 תו"כ ומופלג המופלא הגאון הרב ה"המכוברי

 אבד"ק שליט"א איזרעאל מאיר אברהםמו"ה
 י. נ. בברוקלין מושבו איתן כעת יע"אהוניאד
 ספרים ועוד המאירי ילקוט ספרבעהמ"ח

חשובים.

 אחח פירמא אצל סוכן או שליח שהוא במי שאלתובדבר
 וטריפוח ונבילוח כשרוח ומשקה מאכל מיני כלשל

 רואה אינו והוא רחזירי קרלי אפילו הכל לספק הסוכןועל
 ישר לרבר או הטלפון ע"י הוא מסחרו רק שמספק רברשום

 מונחים הסחורות כי סחורה שום ראות בלי אבללהמוכרים
 אחד מאיש אחר במקום קונה הוא ואין מפוזריםבמקומות

 מספקים פקורחו פי ועל בעיניו שישר מי אצל מין כלרק
 שבוע מרי מהפירמא מקבל והוא שלו להפירמאהסחורוח
 כל בעד להסוכן לחח המוכרים כל ררך וגם ארוחחוושבוע
 השאלה לכן אצלו, שיקנה ולשדלו להרגילו כרי מתנהקניה
 שמותר ואת"ל זו בפירמא סוכן להיוח לישראל מוחראם
 וטריפות נבילות של הקצבים מאח מחנוח ליקח לו מותראם

 זה אח חושב שהמוכר כיון מחנה סחם זה אין כיוד"א
 בזה. העני' דעתי את לחוות זת-ש הסחורה, שללהמחיר

 :תשובה

 בעלי והפוסקים הש"ס מדברי זה דין עומק למצה כדיא(
 איסור רלהלן, הפרטים קורם לבאר עלינוהש"ע

 מררבנן, או מראורייחא הוא וטריפות בנבילוחסחורה
 נכרים. או ישראל שבעלי' פירמא בין חילוק יש אםב(
 יש אם ד( עבירה. לרבר שליח ואין שליח מקרי סוכן אםג(

 מה ו( נזרמנו. של הגרר מה ה( לחומרא. לנכרישליחוח
 או מסחר של ענין זה אם קניה כל בער מתנה לוקחשהסוכן

לא.

 יש מדרבנן רק או מה"ת הוא בנו"ט סחורד איסוד אםב(
 ובררשת הראשונים בשיטח הפוסקים ביןמבוכה

 )ויקרא לכם יהיו ושקץ מקרא ובח"כ רכ"ג פסחיםהש"ס
 מקרא הל"א פ-ו שניעיח הירושלמי כדרשת אוי"א(

 איסור מיני' רילפינן ל"ה( י-א )ויקרא לכם יהיווטמאים
 עיי"ש בעלמא אסמכתא רק או גמורה ררשה הוי איסחורה
 שביעיח בר"ש ועיין יגרל, לא בחוד"ה רפ"ב ובב"קבתוס'
 מגרולי וכמה החורה מן רהוי בהריא רכתב מ"רפ"ז

 ורמשים, לשקצים וטריפוח נבילוח בין מחלקיםהאחרונים
 רס"ל החו"י לרברי קו שנטה ע"ר סי' רעק"א בשו"חעיין

 למילף וליכא בשרצים רק כתיב לכם יהיו רהטקץרררשה
 היה לא שכן ורמשים לשקצים רמה וטרפוח נבילותמינייהו
 הנ"ל פסחים החוס' מגליון ג"כ והביא הכושר, שעחלהן

 קייז סי' בריש בט"1 גם הובא ר' סי' בחרה"דהמובא
 זה איסור ויסור בעלמא אסמכחא רק הוא הגמרארררשת
 הוא קי"ז בסי' והש"ך ובט"ז בב"י המובא הרשב"אלשיטח
 רכל ס"ל והוא בהריא כן כרכחב לאכול יבוא שמאמשוס
 ראנן כיון לשיטחו כן ועכצ"ל מררבנן, רק הואהאיסור
 תחבול לא גבי רקרא טעמא רררש שמעון כרבי דלאקיי"ל
 ממשכנין אין ענייה ררק שמעון לרבי רס"ל אלמנהבגר
 להחזיר שצריך כיון בשכונחיה רע שם להשיאה שלאאוחה
 ליכא הכא גם לכן רקט"ו ב"מ בש-ס כמבואר פעם בכללה

 רבר שיאכל למיחש ראיכא בגווני רק אסרה רהתורהלמימר
 שפיר מדרבנן רק הוא האיסור דכל אמרינן אי אבלאיסור,
 ע"י שמא בנו"ט לסחור לה ראסרו ררבנן רטעמא לומריש

 שהרשב"א מה בזה נמי וניחא לאכלו. יבא אצלוששכיח
 לאכילה הראוי רבר דוא ראם תשובה באוחה שםכתכ
 רכיון אסור, נמי מלאכה לצורך אוחה קונה הוא אםאפילו
 אין לאכלו תקלה לירי אתי רלמא הוא דאיסור עיקררכל
 בחוס' הר"ח לשיטת אולם קונה, שהוא מה לצורךחילוק
 לאכילה הראוי ברבר אפילו סק-א ובש"ך בב"י המובאב"ק
 בד"ה דפ"נ נ"ק בתוס' עיין מותר, מלאכה לצורך מכרואם
 יגרל,לא

 בדברי הש"ך בהבנח להעיר שיש מה נבאר ולקכוןג(
 הש"ך הבנת לפי לעיל שהבאתי מה כפיהחוס'

 העולם קושייח לחרץ לן נרווח הכי נימא ואיבדבריהם,
 הוא וטריפוח בנבילוח סחורה ראיסור הסובריןלשיטת
 טהורה כהמה חלב ד"ו בככורות בגמרא פריך מהמה"ת
 או וגו' ללחמך עזים חלב ורי מרכתיב אלא דשרימנלן

 ודילמא בגמרא ומקשה ורבש, חלב מזבח או חלבמחריצי
 יתכן איך מה"ח הוא ברברים דלסחור נימא אי הרילסחורה

 לסחורה גם באכילה אסור דחלב נימא דאי כיון סחורהבזה
 ובישויע"ק דשביעיח ז' בפרק בחוסיו"ט מזה עייןאסורה,
 שהקשו גרולים כמה לעוד ראיתי וכן כן, שהקשו קי-זבסי'
 אפילו בסחורה מוחר אכילה לצורך דשלא נימא אי אךכן

 ודילמא הגמרא קושיית שפיר אחי לאכילה הראוייןרברים
 שיכולים מלאכה שאר או עיבור לצורך רהיינולסחורה
 החוס'. בדברי הש"ך הבנח לפי מחלבלעשות

 סי' יו"ר א' חלק בי"א בספרי בזה כחבחי ובמק"אר(
 בסי' הכו"פ קושיית לחרץ י"ז אוחע"א

 מקשה מה החי מן אבר משזם חלב למ"ד שדקשהפ"א
 עור לפני משום לנכרי למכרו אסור הרי לסחורהודילמא
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 הגמרא דכוונח לומר דיש כלום קשה לא האמור ולפילח"מ,
 לפ"ע. משום תו וליכא אכילה לצורך שלא היינולסהורה
 הרי קשה אכחי בזה גם האוסר הנ"ל הרשב"א לשיטחאולם
 להרשב"א דמילחא לקושטא ברם בדברים. לסחוראסור
 מדרבנן רק הוא האיסור דכל באמח ס"ל דהוא כיוןלק"מ
 לסחורה ורילמא בגמרא שפיר פריך וממילא מוחרומה"ח
 לשיטחו. טמאים בדברים לסחור מה"חדמוחר

 כיון לסחורה ודילמא בגמרא שפיר פריך בלאה"כ אךה(
 החי מן אבר משום חלב למיסר דגמרא הס"דדלפי

 הפוסקים הוכיחו כבר מ"מ חלב ונעשה נעכר דם משוםאו
 החי מן אבר וכן למים אחקש ררם כיון לסחור מותרדברם
 בחוס' והנה ק"ו. סי' יו"ד בחח"ס מזה עיין לדם,איחקש
 מוחר החי מן דאבר בזה ג"כ העיר בשביעיחחדשים
 רם והרי ופריך רכ"ב פסחים בש"ס דאיתא ומהאבסחורה,
 ואלו אלו ותנן דם חאכל לא מכם נפש כל אמרדרחמנא
 לזבל לגננין ונמכרין קדרת לנחל ויוצאין באמהמתערבין
 אסורים, בדברים ליכא סחורה דאיסור מכאן לכאורהמשמע
 ראיה אין לפיע"ד אבל ס"ב, סי' יו"ד נובי"ת בשו"חעיין
 ראויין שאינן ורברים אכילה לצורך שלא דהרימכאן

 נחערב שכבר לאחר חים בסחורה מוחר לכ"עלאכילה
 דמפני לזה צריכין אנו ואין לאכילה. ראוי אינו ודאיבאמה

 כנ"ל. למיםדאיתקש

 קושיא שהביא ל' סי' תליתאה שו"מ בשו"ח דראיתיו(
 פני בעל בהגאון בעריש מו"ה הגאוןבשם

 סחורה דאיסור דס"ל הפוסקים לשיטת שהקשהיהושע
 ד"י בב"ק דאיתא מהאי התורה מן הוא טמאיםבדברים
 הוה הכי לאו הא לו יהיה והמח רחמנא דכתב טעמאאלא
 כמה לדיריה ליה איח אי השתא הויא דמזיק נבלהאמינא
 אפילו כסף שוה לרבות ישיב מר דאמר ליה יהיבטריפוח
 ליה יהיב מצי לא הא קושיא ומה מיבעיא, דידיהסובין

 כחיב ולכך בנו"ט סחורה לעשוח אסור רהא ונבילותטריפוח
 רק דאינו מוכח וע"כ כנזדמנו, ליה דהוי לו יהיהוהמח

 והב"ח הט"ז במחלוקת דתלף נראה ולפיע"דמדרבנן.
 לישראל דמותר נו"ט לאחד דבנזדמן ב' בס"ק דס"לדלהט"ז
 כן ומדייק בהם להרויח אפילו למכרן כדי ממנו לקנותאחר
 כמו תמכור כתיב ולא לנכרי מכור או דכתיכ הפסוקמלשון
 הוא המכירה שאפילו להורות אלא תחנה תחילהשכתוב
 המכירה של ההיחר הוא וזה אחר ע"י רק ידך עלשלא

 הכי בר לאו והוא נו"ט לו שנזדמן למי הפסד יהיהדאלת"ה
 כן שהוא לאחר ימכרנה ולא יפסיד וכי לנכרי למכרושיוכל
 אם בין חילוק ואין ליחא ודאי וזה לנכרי למכרויכול

 אי בגמרא מקשד שפיר לשיטתו לכן לא, או ירויחהשליח
 הנבילה אם דאפילו ליה יהיב טריפות כמה לדידיה ליהאית
 להב"ח אבל לנכרי, ימכרנה והוא להנתק ליתנו יכולשלו

 ולא כיון הנ"ל הגאון מקשה שפיר גווני האי בכידאוסר
 דכתב לאו אי סחורה איסור מטעם הנבילה ליה יהיבמצי

 לא להט"ז אבל כנזדמן, אצלו והויא לו יהיה והמתרחמנא
 מידי.קשה
 מפני בדם סחורה היתר בדין לעיל שכהבנו דבמהז(

 י"א בסי' בתב"ש בזה ראיתי למיםדאיתקש

 לנכרים למכרו הרם לקבל לקצבים לאסור בל"י בשםשכחב
 הכהמה כקניית ג"כ מתחשכ שהדם עד הרכה שוה הדםאם

 טהורים לצד דמי ולא הרם בשביל הבהמה בדמיומוסיף
 מצודה פורס היה לבד הטהורים בשביל דהחם ביחדוטמאים
 נוחן היד לא הדם לולי הכא אבל ניצודים ממילאוטמאים
 יש לכן האוסר, דם עבור מעשה שעושה נמצא כך כלדמים
 דהרי בדבריו לדקדק ויש בזה. צ"ע ולפע"ד יעו"שלאסור
 ג"כ טמאים כשיש ובודאי אסור וקמכוין אפשר לאקיי"ל
 מוחרים יהיו שאח"כ כיון לטמאים גם מחכויןהוא

 מחכוין אני בהרחו לקוץ באומר דקל"ג בשבחכדאמרינן
 בכך שרוצד כיון בהיחר לעשוח אפשר כאי החם ליהוחשיב
 בלשונו שם התב"ש מש"כ ולכן לזה, מתכוין כרחועל

 בחשובה בזה כחבחי ובמק"א צ"ע. לטמאים מחכויןשאינו
 הרשב"א במחלוקח דחלוי ולהיחר לאיסור מחכויןבאם
 בספרי עיין הר"ן, עם צידה מלאכת גבי האורג פרקבסוף
 מזה. נ"ו סי' או"חבי"א

 ביו"ר החח"ס הגאון שכתב מה ליישב בזה וארדדחנאח(
 הנ"ל החוסיו"ט בקושייח להחזיק ק"חסי'

 לסחור אסור הרי לסחורה ודילמא דפריך בכורוחמש"ס
 שם בגמרא מייחי לזה דקודם החת"ס וכחב טמאים,ברברים
 ללחם ללחמך עזים חלב ודי כ"ז( )משלי במשלימפסוק
 לא מדוע לסחורה דדילמא זה ודחו לנערוחך, וחייםביחך
 משום אסור ברבר סחורה יתכן ראיך מכאן החוסיו"טהקשה
 שהרי נזדמן הוי רזה רכיון ליה קשיא לא דמהא לומרדיש
 לסחורה החלב חולב הוא כך ובין ולאכילה לגיזה עזיםמגרל
 אבי לישי נזדמנו דאפילו ליה קשיא שפיר חלב מחריציאבל
 לו החיר מי אבל לנכרי למכרן לו ומוחר חלב חריצידוד
 לפיע"ר אמנם יעו"ש, בהם לסחור ממנו ללוקחם האלףלשר
 בזה גם להחיר הט"ז לפימ"ש קשה לא האלף שר עלגם

 לו מוחר ממילא נזדמנו בכלל דזה אחר לישראללמכור
 לו. שנזרמנו חלב החריצי האלף לשר למכור דוד אבילישי
 אחר לישראל בזה דאוסר להב"ח דאפילו לומר ישוגם

 הש"ך דעת הוא וכן נו"ט לו שנזדמן מאת ממנולקנוח
 לקנוח לק2ראל אסור בקביעוח זה אם דרק למימראיכא
 איסור דבר בביחו לאחד נזדמן אם אבל בהם להרויחנו"ט
 אפילו האחר הישראל יכול במחנה אחר לישראלונוחנו
 וז"פ. נזרמן מקרי אצלו דגםלמכרו

 הנ"ל ב"ק החוס' בשיטת להש"ך ליה דפשוט דמהט(
 אבל דאסור הוא לאכילה נו"ט במוכרדדוקא

 עיין לאכילה, בראוי אפילו מוחר מלאכה לצורךבמכרו
 כחב ר' בסי' בתה"ד אולם בהדיא כן שכתב בסק"אבש"ך
 בהדיא משמע חלב אבל וז"ל, שכתב התוס' ברברילהיפך
 אם אפילו לכחחילה ולמוכרן לקנוחן דמותר מהר"םמדברי
 בחוס' אבל להרלקה נרות ממנו לחקן ולא לאכילהעומד

 הדרישה גם כחב וכן לאכילה, עומד אם שרי לאמרובה
 לפרש מצאחי הפוסקים גדולי ובעוך התוס' בשם קי"זבסי'
 שיני בין ראשי להכניס בזה קשה ובאמת התוס', בשיטתכן

 התוס' מלשון כי גבהם, הארזים כגובה אשר האלוהאריות
 כמרובה תוס' לשון דזה הש"ך שכתב כמו לומר יששפיר
 וא"ת חזירים, אדם יגדל דלא הא על שם שהקשודפ"ב



קסגאבי ק"ג סי'שו"תיו"דבית

 וכו', טמאים רברים בכל סחורה לעשוח דאסור ליהחיפוק

 אם אנל לאכילה העומד נדבר דוקא רהיינו ר"חוחירץ
 שימשח לישראל למוכרן או בשומנן עורות למשוךמגרלן
 לאכילה, קאי דלא היכא למכור מוחר חלב וכל שרי,בדן
 לצורך שמוכר היכי דכל נראה החוס' לשון מפשטוחהנה
 לאכילה, הראוי בדבר אפילו מוחר בזה למלאכהעיבוד
 דכ"ג בפסחים מלשונם נראה וכן כלום. בזה חילקו לאשהרי
 לסחור דאסור קושיא הך קרא אמר בתוד"ה שםשהקשו
 בחירוץ וחירצו בחזיר. לגזור הוצרכו ולמה טמאים,בדברים
 לנכרי ולמכור להשחכר היינו מדאורייחא דאסור דהאבתרא
 בכאן ג"כ הרי לא, בעורן או בשומנן להשתכר אבללאכול
 מוחד אחר לצורך אבל למכור אסור לאכילה דדוקאמבואר
 חלב וכל וז"ל התוס' סיימו ובב"ק לאכילה, בראויאפילו
 קאי "דלא זה ומלשון לאכילה, קאי דלא היכא למכורמוחר

 אבל לאכילה ראוי מובנו מפרשים כמה פירשולאכילה"
 היינו לאכילה קאי ז"א כמשמעו מובנו הלשוןמפשטות
 אם באמח אבל מקום, בכל קאי כהמובן לאכילהשמכרו
 לדקדק יש ועוד מוחר, לאכילה בראוי אפילו לעיבודמכרו
 דלמשוח הר"ח בשם שחירצו דלאחר במרובה החוס'בדברי
 היכא למכור מוחר חלב רבכל כחבו מותר בשומנןעורות
 לא דינא דהך בזה בעו מאי ולכאורה לאכילד. קאידלא
 הזכירו ולא זה השמיטו בפסחים והרי לחירוצם כללשייך
 דשם כיון החלב מדין הסוגיא עיקר ושם דחלב דינא הךכלל
 חלב, גבי דכתיב מלאכה לכל דיעשה מקרא הדרשהעיקר
 אפילו סחורה ההיחר להדגיש כאן רכוונתם צ"ל ע"כאלא
 לכל יעשה בפירוש החורה כחבה חלב רגבי לאכילהבראוי
 ראוי, לא או לאכילה הראוי חלב בין חילקה ולאמלאכד
 דבר לאסור לחז"ל כוח דאין כאן הט"ז שכחבולפי"מ
 במאירי מבואר הט"ז כדברי )נ.ב. להיחר בחורההמפורש
 מירושלמי כן הביא פ' סי' ח"א דיעה ונשערי ד"דמגילה
 בכלל וחהא ופריך וכו' לחו"ל שחצא מהו כהנח רסוטהמ"ג

 אל אמור טמאוח פ' מדחה אחה נמצא ומחרץהגזירה,
 ועיין הט"ז. לדברי נאמן יסוד וזה הכהנח, אל ולאהכהנים
 סי' בחוו"י ועיין מלכים, מהלכות בפ"ג הכ"מ מרןברברי
 לכן הט"ז(, דברי לדחוח שם שרצו קפ"ב סי' ובפמ"אפ"ז
 מה לאכילה הראוי בחלב לסחור אסרו שחז"ל לומרא"א

 כדי דחלב דינא הך הביאו ובכוונה בפירוש, החירהשהחורה
 אכילה לצורך שלא לסחור ענין בכל ההיחר מזהללמד
 לאכילה. בראויאפילו

 בדרך כחב מרובה פרק בסוף לירושלמי פנים דבמראהי(
 חלב דכל שכחבו החוס' דברי לפרשאגב

 עומר שאינו היכא מוחר טמאה בחלב היינו למכורמותר
 דבחלב מזה יוצא דבריו ולפי יעו"ש. למלאכה רקלאכילה
 ג"כ ולפ"ז לאכילה, בראוי אפילו למכור מוחר טהורהבהמה
 אנו אין לפיע"ד אבל החוס'. דברי בהבנח הש"ך דבריצדקו

 שכחבו במה דכוונחם י"ל גם שביארנו. כמו זה לכלצריכים
 נבילה וחלב החורה דכחבה דכיון לאכילה" קאי דלא"היכא
 חזינן חאכלהו לא ואכל מלאכה לכל יעשה טריפהוחלב
 החודד כפלה מלאכה לכל יעשה שנאמד אחר החורהמלשון
 וכשב שור חלב כל נאמר שכבר אעפ"י חאכלוה לאלומר

 באמרם החורה בלשון חכמים רברו נמי כן חאכלו לאועז
 אעפ"י לאכלו שאסור לומר כוונתם לאכילה קאי דלאהיכא
 לפי"ז וממילא החורה. כלשון כן כחבו מ"מ פשוטשזה

 בזה. כנ"ל החוס' דברי בהבנח הש"ך דבריצודקים

 עיקר הרשב"א דלשיטח בזה לי נראה דלדינאיא(
 הש"ך וכמוש"כ לאכלו יבוא שמאהאיסור

 בני"ר הכא ממילא לאכילה, לטעום המוכרים דדרךבסק"ב
 ואפילו הטלפון ע"י נסדר הכל רק הסהורה רואה הלוקחאין
 וליכא סחורה שום שם אין ג"כ במשרד נעשה המסחראם

 בש"ך להלן שם שכחב לפי"מ יגם ויטעס, שיאכללמיחוש
 וזה מזה, ג"כ אוכל שהוא יאמרו שלא הרואין מפנידהחשש
 גסה במדה במשפיעין אבל לאחדים בחנוח במוכר רקשייך
 כמובן. ררואין חששא בזהליכא

 כיון להחיר יש בלאה"כ טמאים בדברים דבסרסוריב(
 זה ואין מוכר ואינו קונה אינושהוא

 בעקרי ועיץ בהם, להשחכר אסור שיהא הנאדמאיסורי
 להחיר לדוד מכחם ספר בשם שהביא י"ז סי' יו"דהד"ט
 מיד מקבל אינו שהסרסוד בחנאי דחזירי קרלילסרסר
 להקונים. להראות חחיכההמוכר

 ששולח בשר שכחב כ"ח סעי' קי"ז סי' בעה"ש דעייןיג(
 דמוחר טמאים עופוח בעדו לקנוח ישראלאת

 קונה שהישראל ונמצא לנכרי שליחות דאין דאע"גלו
 מסחר ולעשוח בהם להרויח כוונחו דאין כיון מ"מלעצמו
 חנויוח בעלי על זכות ללמד שכחב יעו"ש לאסור,אין

 טמאים דגים קריבי גם דברים שאר בחוך למכורשמחזיקים
 ביחה וטהורים טמאים דגים הצד לצייד דומה דזהמשום
 הדגים ואח המוחרים דברים בשביל הוא העסק דעיקרוכיון

 היזק להם יגיע דאל"כ להחזיק מוכרחיםהטמאים
 דברים שאר גם לקנוח יבואו שלא זה מאכלמהדורשים

 כנזדמנו שפיר הוי לכן הרבה מס משלמים חנויוחובעלי
 דמיון דמה חמוה לצייד דדמי ומש"כ יעו"ש, ומוחרלצייד
 הוא וכאן ביחד וטהורים טמאים במצודחו העלה רהחםהוא
 מצב דכידוע י"ל אבל עצמו. בפני הטמא ומוכרקונה

 דוחק וגם מאוד קשה היה לאחב"י ההם בימיםהפרנסה
 עייהם. זכוח ללמד לנחוץ הנ"ל הגאון מצא לכןהמסים
 מטעם הנה נכרים של הוא הפירמא אם ובגי"דיד(

 של שלוחו הוא שהישראל לומרשליחוח
 לנכרי שליחוח אין דקיי"ל כיון כן לומר א"אהנכרים
 יש לחומרא ואם בשליחוח. ליחא לישראל מנכרי גםובוראי
 בזה פלוגחא הביא שליחות הלכוח אפרים במחנהשליחוח,

 דיש מבואר דע"א בב"מ דבגמרא ואעפ"י כן, אמרינןאם
 ברביח דרק מבואר שם בשטמ"ק אכן לחומראשליחוח
 הכי ובלאו רברים, בשאר ולא לחומרא שליחוח דישאמרינן
  שליחוח שץך דלא קל"ו בסי' שיק המהר"ם העלה כברהרי
 הט"ז כמוש"כ י"ל וגם לקנוח, שלא לכוין יכול דהריבקנין
 מה והעיקר דליקנא. ליה ניחא לא דאיסוראבסק"ב
 מסחר, מקרי לא טמאים לרברים דסירסור לעילשביארנו

 וכן וז"ל שכהב דכ"ג בפסחים חלאווה למדר"ם מצאתיוכן
 בו וכיוצא להוליך בהמה בשכירוח או בסרסוריאלהשחכר



 י ב(ן ק"ד ק"ג, סי' יו"דשו"ת ת יבקסד
 אלא איסור אשכחן דלא כיון תורה באיסורי אפילומותר

 דאסור משום וטעמא ביי"נ עמו לעשות הפועל אתבהשוכר
 יעו"ש.בהנאה

 עור לפני משום הנה ישראל של הוא הפירמא דאםטו(
 בתרי הוי ולא לקנות ליה דשכיח כיון בזהליכא

 בבא בד"ה ד"ג שבת התוס' לשיטת ואפילו דנהרי,עברי
 לא עור דלפני דאמרינן דמה פירקא בריש שםוהרא"ש
 אסור מדרננן אנל מה"ת זהו דנהרי עברי בתרי רקשייך
 דרבנן. איסור עכ"פ בוה איכא א"כ ליה דשכיח היכאאפילו
 או"ח ח"א בי"א שו"ת בספרי במק"א כתבתי כבראולם
 בשכיח אפילו דאסור הטעם דכל צ"א סי' ואה"ע י"גסי'
 ערבות, מטעם מאיסורא להפרישו מצווים דאנחנו דכיוןליה

 בדברי ועיי"ש סק"ו קנ"א סי' ביו"ד הש"ך שכתבולפי"מ
 העובר דבישראל קנ"א סי' ליו"ד בדגמ"ר הנוב"יהגאון
 שאינו אעפ"י להפרישו דמצווים לומר טעמא ליכאבמזיד
 דרבנן. איסור אפילו בזה ליכא לכן גמורמומר

 דנכרי למורא שי ספר בשם מביא רעק"א ובחידושיטז(
 מותר טמא דבר לישראל דורןשהביא

 קנייה מכל להסרסור נותנים שהקצבים מה ולכן ממנו,לקבל
 שרצה התב"ש מדברי לעיל שהבאתי לפי"מ מתנהוקנייה
 הדם דאם לנכרי למכרו שחיטה בעת הדם קבלת בעניןלומר
 הבהמה קניית בעת ג"כ מתחשב שהדם עד הרבהשוה

 הדם הוי לא לכן הדם בשביל הבהמה בדמי הקצבומוסיף
 שיש )ואעפ"י אסור בדבר סחורה כעושה והויכנזדמנו
 נותן שהקצב מה בני"ד נמי כן כמו בדבריו(,לפקפק

 ואין הוצאות שאר כמו הבשר על זה מחשב הואלהסרסור
 מה ולכן הבשר, במחיר נכלל זה רק לו מתנה שנותן כמוזה

 שכר רק מקח ולא מתנה זה אין מהקצב לוקחשהוא
 נוה לע"ד נראה כן להתיר. יש ולכן הצדדים, משניסרסרות
להלכה.

 תשל"ז תמוזג'
 חופ"ק ליעבעם אייזיק יעחקהק'

 גר"ך'וגאבך9"9

 המכתב.בשולי

 מצאתי הנה לחומרא, לנכרי שליחות בענין שכתבנומה
 בעד נח בני כהלכות כולהם חנינא א"ר ל"ד פ'בבר"ר

 ע"י שליח ע"י התראה ובלא עדים בלא אחד בדייןאחר
 ישראל בדיני שאין אעפ"י שליח ע"י ופירש"יעוברים,
 בני בהלכות חייב והעובר פטור שהשולח עבידה לדברשליח
 דם שופך רכתיב חייב חברו את להרוג שהשולח כן אינונח

 וצ"ל שולח, של ישפך אדם ע"י ופירושו כאדם,האדם
 לדבר שליח "2 נח דבבן לומר דא"א בזה הטעםלפירושו
 דהמשלח ישדאל גבי כן הזקן שמאי שסובר כמועבירה
 לכ"ע, נח בבן הדין כן דמ"ג קידושין בש"ס כמבוארחייב
 אותו נח בבן גם עבירה לדבר שליח אין אמרינן דאי אינוזה
 שומעין, מי דברי התלמיד ודבדי הרב דברי מטעםהדין

 לבן נח מבן רק שליחות מדין נתמעט נח בן הרי זהומלבד
 דמיירי לומר אפשר זו ולשיטה שליחות, דיש מ"ד איכאנח

 לומר ואפשר בזה. צ"ע סתם שליח ע"י אבל לנכרי,מנכרי

 שהשליח לו שברור בגווני היינו שליח ע"י שמחויבהטעם
 אין אנל מיתה חיינ ולכן גדמי כמו והוי שאומד מהיעשה
 הארכתי ובמק"א בזה צ"ע ועדיין בשליחות. מיוחד דיןזה
 שם שכהב הל"ד מלכים מהלכות בפ"ט הרמב"ם בדבריבזה
 זה דין והשמיט פטור שישראל מה שחייב נח בן דיניכל

 וכיץ ב"נ נתמעט שליחות רמדין דס"ל וצ"ל שליח,דע"י
 בשליחות מיוחד דין זה ואין דגרמי דיני מחמת הטעםדעיקר
 מהל' בפ"ג ברמב"ם המבואר גרמא בדיני זה דיןונכלל
 דין שייך חיובא בר אינו דשליח והיכא יעו"ש. וש"נרוצח

 דאמר בד"ה ד"י ב"מ התוס' לשיטת ובפרט נח בבןשליחות
 עי"ז מקרי לא מ"מ לפ"ע על עובר דהשליח דהיכאשכתבו

 מש"כ עיין המשלח, תמיד חייב לפי"ז ממילא חיובא,בר

 מזה. קנ"ה סי' חו"מ ח"ב בי"אבספרי

הנ"ל

 קדסימן
 שבו חרושת בבית עובדים על לפקח מותראם

 אסורות מאכלותאורזים

 ליה דדחיקא ויר"ש ת"ח אחד מאברך נשאלתיוהנה
 ובניו אשתו את לפרנס במה לו ואין טובאשעתא

 להיות לו ונזדמן לעבודה מסוגל ואינו המזג חלש אישוהוא
 הרבה שם ויש מאכלים לאריזת חרושת בביתמפקח

 ונפשו טמאים, דברים ושאר וטריפות מנבילותמאכלים
 יהיה שהכל שם העובדים על לפקח לו מותר אםבשאלתו
 קצ"ב סי' יו"ר הבי"ש מדברי הביא והשואל בדיוק,נעשה
 וראייתו האסורים. בדברים להשתכר לעבוד לפועלשאוסר
 החמרין גני הלי"ג שמיטד מהל' בפ"1 הרמב"םמדברי
 תוכן זה שביעית, כרמי שכרן וכו' שביעית בפירותהעושים
 בזה. העני' חוו"ד ושאלשאלתו

תשובה:
 לדחות דיש בזה להתיר מקום דיש בזה נראהלפיע"ד

 מש"ס הרמב"ם הוציא זה דין דמקורראייתו
 בחמרין דדוקא מוכח חמרין בד"ה שם ומתוס' דס"בע"ז
 שם סיים בעצמו הרמב"ם וגם בפועל, משא"כ לסחורהדמי

 וכן יעו"ש, חייו כדי משום בו קנסו לא מעט דשכרודבפועל
 שומרי מ"א בשקלים מפ"ד בפועל להתיר ראי' להביאיש

 דאע"ג הרי הלשכה מתרומת שכדן נוטלים בשביעיתספיחין
 בשו"ת ועיין מותר. לשמרם מ"מ בסחורה אסוריםדפירות
 להשכיר לפועל שמותר שכתב ע"ב ט"ו ד החדשותב"ח
 וכן טמאים. דגים להוביל עגלות להשכיר כדי לנכריא"ע

 הגה"ק למוח"ז י"ט סי' יו"ד ליואי בר בשו"תמצאתי
 א"ע להשכיר להשראל דמותר שהוכיח זצ"ל,מסטניסלב

 אם ולכן יעו"ש. נחירה בשר למכור נכרי אצל פועללהיות
 כבר כאשר להתיר יש בודאי נכרי הוא חרושת הביתבעל
 לכאורה ישראל הוא הנעה"נ אם אנל הנ"ל, פרושיםהתירו
 דאפילו עבירה עוברי ידי מסייע משום דאיכא לומריש
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 אק כד"ה דס"כ נגיטין עיי"ש לאסור התוס' כתנובשכר

 אין תמיד לנשכר בחינם בין לחלק מסתבר דלאעודרין
 לעיל ביארתי כבר אך שם, תום' ובפסקי יעו"שעודרין
 זה, לענין כמומר רינו מזיד הוא רהעורר דהיכאבתשובה

 מסייע משום במומר ליכא קנ"א סי' כיו"ד הש"ך דכריולפי
 אשר עד פרנסתו לצורך לו להתיר יש לפיע"ך לכןיעו"ש,

 בשו"ת עוד ועיין גמור. בהיתר בריוח פרנסה השי"תיומין

 קכ"ו. סי' ח"אמהרש"ם

 אחרים אצל שעובר למי היתר צדדי עוד נראהולפיע"ד
 תינח הא לאכלו יבא שמא הוא התששרכל

 אצל בעובר אבל זו חששא שפיר איכא במוכר אובקונה
 הבית בעל משל לאכול לו מותר הדין שמן אעפ"יאהרים

 וגו' שבעך כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא כיכדכתיב

 לו אסור נכרי אצל עובד אם מקום מכל כ"ה( כ"ג)דברים

 חו"מ בש"ך ועיין דפ"ו, מציעא בבא בש"ם כמבוארלאכול

 פשטים ויש אכילה איסור על הדרשה שסירש של"ז סי'ריש
 נכרי דבשל כליו לתוך ליתן איסור על דקאי כגמראאהרים
 נכרי גול דקיי"ל לפי"מ נזה וקמ"ל כליו, לתוך ליתןמותר
 נעל אצל נפועל אבל דקי"ג קמא בבא בש"ם כמבואראסור
 מ"מ רמותר נימא א( ואפילו כליו, לתוך ליתן מותרהבית

 בירושלמי ועיין מלאכה, בשעת אוכלים שאין המנהגעכשיו
 מנהג פועלים אכילת דכענין הל"א מציעא דככא ז'בפרק

 שאסור כיון שיאכל חשש ליכא זה לפי ממילא הלכהמבטל

 גיטין בש"ם ומבואר אחרים, משל יגוול לא בודאי לאכוללו
 דלא הארץ עם אשת עם טוחנת חבר אשת גבידס"ב

 וליכא בתום', עיי"ש שלה שאינה את שתאכל להתשכינן
 רעל כיון קאכיל מרישיה תורא ואמרה דמוריא נמילמימר

 שמא למיחוש ליכא נני"ד לכן כמובן, וה שייך לאאיסור

 בשעת אוכל שאינו חשוב לאדם ובפרט המנהג נגדיאכל
 פסחים בש"ס דאיתא לפי"מ בזה לומר יש ועודמלאכה.

 בשוקא נבילתא פשוט כהנא לרב רב ליה באמרדקמ"ג

 ברברים ולהתעסק לעכוד דמותר מוכח אגרא,ושקול

 לאכילה עומדים שאינם בדברים דרק לומר יש אךהאסורים.

 בתוס' דר"ת כשיטת ראכילה חששא ליכא בזה לכלביםרק

 סי' יו"ד בש"ע איפסק וכן יגדל לא בד"ה דפ"ב קמאבבא

 אינו כי לכלבים רק הוא נבילה כשר והרי א' סעי'קי"ו

 יש הכי ובלאו לסחורה, רק הוא העור וכן לאכילד,ראוי

 דבנודמן הט"ז ולשיטת ישראל של בנבילתא דמיירילומר
 בו, לסחור אתר לקמראל גם מותר איסור דברלישראל

 ובמקום החת"ם. בשם שכתב מה ובפת"ש בש"עועיי"ש

 היתר שפיר איכא מ"מ הט"ז על ההולקים רגם כתבתיאחר
 ראסור ממץ גבי שמצינו ומה בו. לסחור אחרלישראל

 של במעות אפילו בפסח נכרי בשביל חמץ לקנותלישראל

 משום בחמץ דוקא זה אבל ב' סעי' ת"נ בסי' כמבוארנכרי

 בוה והארכתי שם חיים במקור כמבואר דחמץהומרא

 חששות הנהו דליכא כיון נראה עכ"פ ואכ"מ,נמקו"א

 דאין כיון הבית בעל אצל לעבוד דמותר נראה לכןבפועל
 כלל, שלוהדבר

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצהקהק'

 גרייריוגאנך"9

 קהסימן
 או אכילה קודם בירור צריכים במאכלותאם

 החזקה על לסמוךשיש

 להאברך והמשכה כרבייה כרכה שלוסנ"ה,
 א. דוב מו"ה בתורה ומופלג חריףכמדרשו
 הכולל חבר חגיגה, שלמי מה"ס נ"י,בריזמאן

 יע"א. דליקוואוד גבוה המדרשדבית

 נכל הכשרות בבירור טובא השכיח בענין שאלתובדבר

 דברים לתערובות לחוש שיש ומשקה מאכלמיני

 אם או בשבת או בלילה ופעמים גמור בירור הצריךטמאים
 נוכל הסתם שמן רק לכרר או שקשה אהר נניתמתארחים

 דאין וכיון החזקה, על לסמוך יכולים אם לכשר,להחזיקו
 של הגדר הוא ומה לברר, שאפשר במקום החוקה עלסומכין

 בלא באפשרות רק או במציאות תלוי זה אם לברראפשר
 דאין וכיון בהוצאות שכרוך או קשה הבירור ואםטורת,

 אעפ"י לברר אפשר מקרי לא שמא לפנינו הדנרפתרון

 זת"ש, אפשר הואשבמציאות

 :תשובה

 על לסמוך בענין חילוק דיש בוה, לפיע"ד הנראהא(
 גמור בירור בלי האסורות במאכלותהחוקה

 תעשה לא או עשה במצות עשייות או רברים שארילבין

 הענין כל את לכאר וכדי הרוכ. על או החוקה עללסמוך
 בספר הרמב"ם רהנה קצת, להאריך אני מוכרח היטבבאר

 טהרה בסימני מונה וקנ"ב קנ"א ק"נ קמ"ט בעשיןהמצות

 עשה מצות בארבע וחגבים ודגים עופות וחיה בהמהשל

 וחיה בהמה וכו' בסימני לבדוק שצונו בלשוןוהתחיל

 יהיו ואז שסע ושוסע גרה מעלה שיהיו והואהשחוטין

 הסימנין נאלו אות, לבדוק מצווים והיותנו לאכלןמותרין
 תאכלו אשר החיה ואת יתברך אמרו והוא עשה, מצותהוא

 בהמה ואין באכילה אותה תאכלו אותה ספרי ולשוןוגו',

 עשה שהוא עשה מכלל הנא לאו וזה וכו', נאכילהטמאה

 הגמל, את לומר תלמוד מנין, תעשה בלא בעשה אלא ליאין

 וענין עשה, מצות תאכלו אותה שאמרו התבאר כברוהענין
 מותר ואין האלו הסימנין לבדוק מצווים שאנו 11מצוה

 כן גם כתב הזה וכלשון מצוה. הזה והדין וה, וולתלאכלן
 שהתחיל נראה ומלשונו ודגים. וחגבים עופות גבילהלן

 מצוים והיותנו כתב ולהלן וכו' בסימני לברוק וצונובלשון
 נזה הרי עשה. מצות הוא הסימנין באלו אותםלבדוק

 ולא אכילה לצורך הבדיקה הוא המצוה שעיקרמלשונו

 אסורות מאכלות הלכות בריש היד וכספר גרידא.הכדיקה

 שנאמר הסימנין לידע עשה מצות וז"ל, הרמנ"םמתחיל

 להלכה ונהקדמה וגו', לטמאה הטהורה הבהמה ביןוהבדלתם

 שיש כתב זו שבהלכה המצות כשחושב הרמב"ם כתב11

 וארבע עשה מצות ארבע מצות ועשרים שמנהבכללן

 כתב עשה המצות והולך וחושב תעשה, לא מצותועשרים

 וכן לטהורה, טמאה בין להבריל וחיה בהמה בסימנילבדוק
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 והה"מ ודגים, חגבים ובסימני עופוח בסימני לבדוקהלאה
 לאכול דשאין שאנו שהוא המצוח בספר הענק בביאודכתב

 תאכלו אוחה כהנים בחורח כדאיחא הטמאין ולאהטהורין
 והרי עשה, עשה מכלל הבא שלאו ךדוע טמאה, בהמהולא
 הצווי בענין האסורות מניעת על עשה מצות בא כאילוזה

 מדבריו והמחבאר המוקדשים, בימים ממלאכהכמניעה
 לאכול דא"א ניון רק מצוה אינה כשלעצמה הבדיקהדעיקר
 אוכל אינו ואם המצוה זהו ואוכל כשבודק לכן בדיקה,בלא
 שכחב ומה המקורשים. בימים מלאכה עושה שאינו כמוהוה
 בסימני לברוק בלשונו עשה במצוח ההלכה בחחילתדבינו
 בכוונח הלח"מ ביאר כבר המצוה, היא דהבדיקה דנראהוכו'

 כלומר דבדיקה, עשה בטעם דאכילה עשה דביארהה"מ
 הכי חימא לא דאי אכילה איסור מפני הוא הבדיקהצורך
 דדא וראי אלא דאכילה עשה בפחיחה רבינו מנה לאלמה
 מנה דהרמב"ם חגבים דגבי קשה זה ולפי היא, אחחודא

 בחגבים הזכיר לא להלן שני ובפרק הבדיקה ההלכהבתחילת
 דאכילה דעשה וכיון עשה בהו דליכא משמע דאכילה,עשה
 א"כ דבדיקה עשה בהו ראיכא וכיון דבדיקה עשההיא

 בזה פלפלחי ובמקו"א ראכילה, עשה נמי איכאממילא
ואכ"מ.

 שפירשו מה לפי הרמב"ם דשיטת בזה והמתבאךב(
 הכשר רק היא דהבדיקה כליונושאי

 עשה מצוח ההלכה בריש הרמב"ם פחח שפיר ולכןמצוה,
 ולהלן וגו' והבדלחם שנאמר וכו' שמבדילין הסימניןלידע
 מבואר הרי הטהור, ובין הטמא בין להבדיל הפסוקמביא

 ומה האכילה, להכשיר היא ההכזלה דכל לומרדכוונתו
 טהורה דדוקא לומר אלא אינו תאכלו אותה תורהשאמרה
 הבא לאו משום טמאה בכל עשה ולתח טמאה לאאבל
 ופשטיה תעשה ולא בעשה טמאה על ולחייב עשהמכלל
 שאמרתי מה הוא הכי לטהורה הטמאה בין דוהבדלחםדקרא
 לתת אלא להבדיל רק אינו בסימנין הטהורה לבדוקלכם
 שיש ביארנו כבר הנ"ל המצות בספר ברם בטמאה,עשה
 בספרו כליו נושאי שפירשו ממה אחרח בכוונתולומר
 הנ"ל. מאכ"א הל' ברישלהלכה

 וסקל הרמב"ם עם בהלחמו המצות בספר והרמב"ןג(
 הטמאים הדברים של עשה מצותהארבע

 הכוונה שאין ידוע שהדבר בטענתו מצות התרי"גמחשבון
 נעשה הטהורים הסימנין בעלי הדג או הבהמהשבאכלנו
 הכוונה אבל עליה, נעבור נאכלם ולא נצורם ואםמצוה
 עובר שהאוכל כדי הטמאים ולא תאכלו אלה הכתובשאמר
 ועשה קום בה שאין מפני מנאן לא והבה"ג ועשהבלאו

 הלאו ואין בלאווין נמנית היא ככר האיסורין מןוהמניעה
 לאו יוסיף שלא כמו מנין בזה מוסיף עשה בלשקהנאמר
 הרמב"ם בדעת הבין שהרמב"ן הרי יעו"ש, גמוראחר

 השיג ולכן מצוה, הם הטהורים הדברים שאכילתשכוונתו
 לא דמילתא לקושטא אכן באכילחם, בזה מצוה שאיןעליו
 בעל עליו המליצו כבר כאשר כן לומר הרמב"ם בדעתהיה
 האכילה היא שהמצוה לומר כוונתו שאין והמרג"טמג"א
 והטמאים, הטהורין בין והבדלה הבדיקה היא המצוהאלא
 נעבור ממנו נאכל ולא דג נצוד שאם לומר כוונתו אקוגם

 מאכלוח הלכוח בריש בספרו בפירוש שכחב כמו רקעליה
 דרי והנזלתם שנאמר הסימנין לידע עשה מצוחהאסורוח
 ממפרשי שנראה כמו ולא המצוה היא ההבולהשעצם

 לעיל שכחבנו כמו מצוה הכשר רק היא שהבדיקההרמב"ם
 רק לעיל, שביארנו כמו האכילה לצורך היא שהבריקהאו
 אין שאם דאעפ"י מעקה מצות או מזוזה מצוח כמו זוהרי
 כשבונה מקום מכל מעקה או מזוזה לעשות לו אין ביתלו
 אינו בשר לו כשאין נמי הכי ובמזוזה, במעקה מחוייבבית

 בסימני להבדיל עליו מצוה בשר וכשיאכל לבדוקמחוייב
 הרמב"ם, כוונת שזה וברור והבדלחם שנאמר מפניטהרה

 רק מנה לא שהבה"ג הרמב"ן קושייח בזה כן גםומחורץ
 דלא זז מצוה מנה לא ולכן ועשה, קום בה דאיכאהיכא
 דלפי ואעפ"י באמת, ועשה קום היא דהבדיקה מידיקשה

 במנ"א אבל כן נראה לא הרמב"ם דברי הך"משפירש
 כן. מבוארהנ"ל

 קנ"ג מצוה בהחינוך ראיחי זה בענין החחקיחי וכאשרה(
 טהרה בסימני לבדוק הצוואה בעניןשכתב

 יפה, לבדקו עלינו ומחויינ דאוי עליו איסור לנו שבאדמד
 עטי חשכחי לא הנה ונחב עצמו. את החנצל כךואחר
 עשה מצות הזה המקרא שחשב בכאן הרמב"ם דברימכחוב
 שחשבם הסדר על המצות לכתוב דברי בראש שיעדחימפני
 שכחב הרמב"ן בסברח זה בענין נאחז לבי היות עםהוא
 מצוה כבהמוח טהרה בסימני הבדיקות למנות ראוישאין
 כל ואחרי וכו' בחשבון להיחשב כלל ראוי זה ואיןוכו'

 ואכל בסימנים בדק לא דאם החינוך סיים הזהההחנצלות
 של העשה על עבר מ"מ כשר נמצא כך שאחראעפ"י

 הרמב"ן לדעח יותר שנטה אעפ"י הדבר נפלא לכןההבדלה,
 אחד שום כחבו שלא מה הרמב"ם בשיטח כחבמ"מ

 ולא אכל שכבר בדיעבד דאפילו בשיטחו כןמהמפרשים
 העשה. על עברבדק

 הספק כביח החוו"ד שחידש מה פי על לומר נראה לכןו(
 על בקידושין והר"ן הרשב"א קושייתלתרץ

 אסור מררבנן ורק שריא התורה מן דספיקא דס"להרמב"ם
 והרי וקדשים מפסח רובא בחר דאזלינן למילף מצינןהאיך
 להחיר קרא לן למה וכן החורה, מן מותר ספק כללדידיה
 החוו"ד וחירץ מוחרים. הספיקות כל הרי ממזרספק

 רב החם דאיחא דכ"ט סוטה מש"ס זה דין הוציאדהרמב"ם
 טמא יאכל לא טמא בכל יגע אשר והבשר כחיב רמיגידל
 יאכל טהור כל וכתיב יאכל, טמא ספק הא יאכל לאוראי
 כאן ומתרץ יאכל. לא ספק אבל דיאכל הוא וראי טהורבשר
 בו וביש לשאול, דעת בו שאין כאן לישאל דעת בושיש
 לישנא דכל אלמא כגמרא, יעו"ש טמא ספיקו לשאולדעת
 נמי מוכח ומזה הספק. על ולא הודאי על משמעותאדקרא
 חעשה ואל לשב ועשה קום רחמנא דכחב היכא ביןדשאני
 חזיר כגון תאכל לא זה אח רחמנא דכחב הלארן בכלכגון
 ספק אבל תאכל לא ודאי וחלב ודאי חזיר אמרינןוחלב
 ספק אבל יאכל לא טמא דכל הש"ס דדרש דומיאיאכל
 יקח בתולה כגון ועשה בקום הכתוב דהזהיר ובמקוםיאכל,
 דמחוייב אמרינן מצה ואכילח אחרוג לקיחח וכןאשה
 ולא ודאי טהור הש"ס דרשת כמו בספק, ולא בודאישיהיה
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 בב"ק החלמוד הים בעל הגאון בזה קדמו וכבר יעו"ש.ספק
 נקודה לרעחו וזה הרמב"פ, רברי לחרץ כן שחידשדס"ו
 סימני גבי הרי דבריהם ולפי הרמב"פ. רברי בכוונחנפלאה
 בפרשח בספרי וכראיחא חאכלו, אוחה רחמנא רכחבטדרה
 ר"ל באכילה, טמאה בהמה ואין באכילה אוחה דררששמיני
 בזה רורה לאכלה מוחר האלו הסימנין לה שיהיוהבהמה
 מצוה הזה והדין באכילה, אסורה הסימנים בה איןראפ

 חאכלו אוחה פרסה דמפרסח מקרא רנלמד וכיוןיעו"ש.
 יאכל, לא בספק אבל יאכל פרסה מפרסח וראידנימא
 ברק לא דאם החינוך שכחב דמה לומר יש זה לפיממילא
 כשיטח נימא אי אפילו הבדלה מצוח על עבר ואכלבסימנים
 כחיב וכאן באכילה אסור ספק דכל כיון מ"מדרמנ"ן
 מימרא על עבר מ"מ גמורה עשה זה אין אם אפילולהבדיל
 עשה, על שעבר כמו שפיר מקרי איסור ספק דאכלדרחמנא

 בזה. לומר ישכן

 פ"ב סי' ביו"ר הב"י קושייח ליישב נזה1אר11ח2א
 מהל' כפ"א הרמב"ם שפסק מה עלשהקשה

 בהפ בקי היה ראפ עוף סימני גבי אסורוחמאנלוח
 בדיקה, צריך ואינו מהם שאינו עוף אוכלובשמוחיהן

 אלא אכשר לא נחמן ררב בגמרא ראיחא מהא הב"יודקשה
 הבא עוף ובשמוחיהן בדם בקי היה קאמר דהאבבדיקה
 צריך דאין איחא ואם בגמרא. יעו"ש טהור אחרבסימן
 רמשמע אחד בסימן בא ולומר לאהדורי ליה למהבדיקד
 ולחרץ לומר יש ולפיע"ר זח"ר. בעינן אחד סימןדעכ"פ
 יאנן רכיון קצ"א בסי' הריב"ש מש"כ עפ"י הרמב"םדברי
 בתד א(לינן לא לכן עוף סימני לברוק עשה דמצוחקיי"ל
 הוא באמח כאשר הן טהוריפ עופוח דרוב אעפ"ירובא

 רובא, בחר דניזל ורילמא בד"ה דס"ג חולין החוס'קושייח
 לתרץ דבריו לפי באמח כחבחי חולין למסכחובחירושי
 החוס'.קושייח

 שריא החורה מן ספיקא אמרינן אי נזה נפק"מ 1ישח(
 אי ולכן לחומרא, החורה מן או אסור מררבנןורק

 רהמצוח הריב"ש כחב שפיר לחומרא החורה מןאמרינן
 ובפרט רובא, בחר ניזל רלא לאפוקי אחי הברלה שלעשה

 גבי ב"מ בריש בשטמ"ק המובא מפליזא הרא"שלשיטח
 ספק רק בירור אינו רוב דכל לחוכן המנויין מן אחרקפץ
 ולכן מוחר, זה דספק אמרה דהחורה רק ספיקוח שארכמו

 ומן לחומרא דמררבנן ס"ל הרמב"ם אולם לבדוק.ההכרח
 הוא בדיקה דמצריך דהקרא לומר לנו רי לכן שריא,החורה
 שפיר, מועיל רובא בדאיכא אבל בספק הכא להקל שלאכדי
 מן דס"ל כיון שפיר הקשה לשיטתו דהב"י לומר ישולכן

 מועיל מה לכן רובא, בחר אזלינן לא והכא לחומראהחורה
 ראה שלא כיק סוף סוף ובשמוחיהם בהם בקי שהואבזה

 ח~מא הטמאים הכ"ד מן הוא שמא שפיר חיישינןהסימנים
 החורה מן דס"ל הרמב"ם אבל שלו. עין בטביעח טועההוא

 לא שוב ובשמוחיהם בהפ רבקי דכיון לדיריה ניחאלקולא
 בחר דאזלינן הטמאיפ עופוח הכ"ד מן הוא שמאחיישינן
 הב"י מרן קושייח שפיר ומחורץ טהורים. עופוח ורוברובא
 לפיע"ד. ברורוזה

 בא למה שפי' כהנים החורח על נפירהטו 1הראב"דט(
 הבהמה חורח בשלמא כלומרלהבריל

 נכחבו לא כאן נכחבו למה אלו אבל וכו' לכדאמרןוהעוף
 ולהבדיל אוחפ להכיר ארם שחייב בלבר להבדלהאלא

 שיכיר אלא בלבר בפיו לשנוח שלא דטמאים וביןהטהוריפ
 יטעה שלא כדי זה וכל טהור ואיזה טמא איזה אוחפוידע

 יעו"ש, המוחר יאסור ושלא האסור יחיר שלאבמעשיהם
 אח ולידע ולהבק להכיר מחוייבים היכן עד בדבריומבואר
 נפשו יחגאל שלא כרי והאסורים המוחריםהרבריפ
 החורח על האיפה בעשיריח עוד ועיין האסורוח.במאכלוח
 השונה לבר לא במש"כ כהנים החורח רברי על שכחבכהניפ
 שלא זה על וכחב טמא, ואיזה טדוד איזה שיודעאלא
 צריך אלא הבדלה בדיני בחורה שונה להיוח לארםיספיק
 יעו"ש. המצוח ממנין עשה מצוח והוא להכירןלהטריח
 לבד השמירה רק שאינו המצוה דכוונת לעיל כתבנווכבר
 בשב רק אינו זה ילפי מהם, שהוזהרנו הדברים לאכולשלא
 העצם היא המצוה רק ועשה קופ כאן ואין חעשהואל

 ע"י לנו שיחברר כדי היא הבדיקה וטעם נסימניםהנדיקה
 שניארנו. כמו לאכול לנו אסור בירור ובליהבריקה

 היכא החזקה על או הרוב על לסמוך יש אם ובעניןי(
 בש"ס הוא זה רין מקור הנה לבררראפשר

 ביח המשכיר יצחק בר נחמן מרב מיניה בעו ד"דפסחיפ
 בדוק, חזקחו אין או בדוק חזקחו עשר בארבעהלחברו
 דלשייליה להאי רליחיה ומחרץ לישייליה, נפק"מלמאי

 הגמרא רקושייח לומר וצריך יעו"ש. מאי, להאילאטרוחיה
 ראפשר היכא בדוק חזקחו אם אפילו גם מיירילישייליה
 נשים כגון עדוח פסולי ואם לישייליה וצריך מבררינןלברורי

 לשאול עוד צריך אין כהלכחו שנבדק אומריפ קטניםאו
 רק החזקה על מוקמינן בדוק דחזקחו כיוןלהמשכיר
 אמרינן אי אבל בירור, מקרי ג"כ זה בירור גםשצריכין
 כלום מהני ולא גמור בירור צריכים בזה בדוק חזקחודאין

 להמשכיר לשאול צריכים ובזה שנבדק. עדוח הפסוליאמירח
 רהיכא כאן הר"ן כחב וכן המסייעו, חזקה כאן ראיןכיון

 חזקחו אי דאפילו מייי לן נפקא לא קמן להמשכירראיחא
 על סמכינן ולא ליה שיילינן קמן דא,חיה היכא כלבדוק
 דאם ג"כ לומר ויש מכדרינן. לכרורי דאפשר דכיוןהחזקה
 כן גם דזה להשכיר לשאול א"צ שנברק אומריפ ערוחפסולי
 החזקה. על וסמכינן בירורמקרי

 בדאיחא אמאי הקשה חל"ז סי' באו"ח הב"י ומרןיא(
 על סמכינן ולא ליה שיילינן קמןלהמשכיר

 בדקינן לא הכי ואפילו קמן דאיחא מבהמד שנא מאיהחזקה
 ומחרץ אחזקחה, לה מוקמינן אלא טריפוח בכולהולה

 בכל ביח אבל משנולדה כשרה בחזקח שהיא בהמהדשאני
 יש ובפשטוח בב"י. יעו"ש הוא בדוק שאינו בחזקחהשנה
 רובא איכא דבבהמה כלל רמי ולא מידי קשה ילאלומר
 נולדה כשרה דבחזקח חזקה וגם כשרוח בהמוח רובוחזקה
 גם הוא בדוק דחזקח ריבא אלא ליכא חמץ בדיקח גביאבל
 חזקה אבל החמץ אח בודקין העולם דרוב רובא מחמחכן

 מחלק והב"ח ווילנא. דפוס בטור הגהוח בחידח~י עייןליכא.
 אבל עשייה שופ בלא ממילא הוא בהמה של כשרוחרחזקח
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 בדק ולא נתעצל אפשר לכן מעשה ידי על הוא הביתחזקת
 בדמד דכל איחא דאם כחבחי ובמק"א לשאלו, צריכיןלכן

 למילף חולין דש"ס אמינא הוה מה 1ולדה כשרהבחזקת
 קדשים משאר או עולה של מרישא דובא בחרדאזלינן
 לה יש בהמה כל רק רובא בתר אזלינן לא באמתדילמא
 שכתב ומה אכ"מ. רק ב,ה לפלפל ויש נולדה. דכשרהח,קה
 דאף שכחב א' סי' יו"ד בב"ח המובא הראב"ן מדבריכ"ח

 כשיכולין דוקא מיירי אותו בודקין שחט דאם דסברלרבינא
 לרדוף אפשר דאי היכי אבל לשאלו כדי אחריולרדוף
 היכא אפילו דלדידן הב"ח ומסיק מודה, רבינא אףאחריו
 הרוב על סמכינן לפ1י1ו שאינו כל אחריו לרדוףשיכולין
 כ"ת דן ומזה אחריו. מטריחין ולא משחיטחו לאכולומוחר
 על סמכי1ן מ"מ להרוב המת1גד ח,קה דאיכא היכאדאפילו
 בחייה דבהמה איסור חזקח דאיכא בשחיטה כמוהרוב
 שחיטה אצל מצויין והרוב החי מן אבר איסורבחזקח
 המג"א ה1ה איסור, מהחזקח הת1גדות לה יש הןמומחין
 בי"א. ועיי"ש כזה הכ"ח על חולק סק"ד תל"זבסי'

 דס"ל ודשאילחות דאו"ז הראשו1ים לשיטת דבפרטיב(

 המובא לכחחילה החזקה על לסמוךדאין
 דהיכא כן גם כחב 1"ט בכלל המ1"י דגם אמח שםבהרמ"א
 ו,ה הרוב על לסמוך יכולים הדבר לדבר טירחאדאיכא
 קושייח לתרץ בידי1ו יעלה הכי 1ימא ואי הראב"ן,כדברי
 צריך אין לפ1י1ו השוחט אם דאפילו שכתב הרן"ה עלהר"ן
 הרוב על וסמכינן שחיטה הלכות יודע הוא אםלבדקו

 פריך אמאי דבריו דלפי הן מומחין שחיטה אצלדהמצויין
 נפקא גופא זה דילמא נישייליה מינה נפקא מאיכגמרא
 להמשכיר לשאלו צריך אין בדוק חזקחו 1ימא דאימי1ה
 לישייליה צריך בדוק חזקתו אין ואם בעיר הוא אםאפילו
 דלא כלום קשה לא והמ1"י כהראב"ן 1ימא אי אולםיעו"ש.

 אם כשאלה טירחא ליכא דביה בית דמשכיר להך כללדמי
 לשאלו רבה טירחא דאיכא שוחט גבי כן ולא לא אובדק
 צריך דאין להרז"ה ס"ל שפיר לכן שחיטה, הלכותכל

 מומחין שחיטה אצל מצויין הרוב על וסומכין כך כללטרוח
 שאין הרן"ה גם מודה טירחא דליכא חמץ בכדיקת אבלהן

 לכן טורח בלי לברר דאפשר כיון בדוק חזקח עללסמוך
 מינה. נפקא למאי נגמרא שפידפריך

 בתורת דאיתא כמו נאמר הבדלה מצות ענין דבעצםיג(
 והלא לחמור פרה בין צ"ל אין ה1"לכהנים

 ובין הטמא בין להבריל 1אמר למה כן אם הםמפורשים
 ק1ה של רובו שנשחט בין לך לטהור לך טמאה ביןהטהור
 ובין שעדה, מלא לחציו רובו בין הוא וכמה חציול1שחט
 בין לומר צריך אין תאכל לא אשר המיה וכין הנאכלתמיה
 החיה בין 1אמר למה א"כ מפרשים כבר דהלא לערודצבי

 כשרה טריפה בין תאכל לא אשר החיה וביןהנאכלח
 טמא בין הבדלה דמצות מבואר יעו"ש, וכו' פסולהלטריפה
 פסולים כל או לנו הטמאוח והעופוח הבהמוח ביןלטהוד

 כל דהיי1ו השחיטה אחר ש1עשה מה כל אבלשבשחיטה
 כמחלוקח חלוי הבדלה של הע1ין שייך כזה אם טריפוחמי1י
 דלמ-ר חיה, אי1ה טריפה ולמ"ר חיה טריפה למ"דבין

 חולין בש"ס ישמעאל ר' רבי חנא אידך והוא חיהטריפה

 עשרה השמ1ה הנאכלת חיה דבין מהקרא דדרשדמ"ב
 טריפות הה"י כל על ממילא מסיני למשה שנאמרוטדפוח
 כשרה טריפה סימני איכא דלדידיה כיון הבדלה מצותאיכא
 והבדלה, בדיקה צריכה ממילא פסולה טדיפה סימ1י 1ולדואו
 לא אשר חיה לדרוש אפשר אי חיה אי1ה טריפה למ"דאבל
 עיי"ש כלל חיה דאינה כיון טריפוח סימני עלתאכל

 פרשת בסוף להמלבי"ם התוה"מ כפירוש ועייןבסוגיא,
 כיון מובדל מקרי ,ה אם חזקה או רוב דאיכא והיכאשמי1י
 מקרי ד,ה אפשר דובא בתר אזלי1ן כולה החורהדבכל
 במחלוקח דתלוי שביאר1ו כמו 1ראה ולפיע"דמובדל.
 מן מוחר ספק דכל רס"ל דלהדמב"ם והרשב"אהרמכ"ם
 כמו מספק נתיד שלא היא הנדלד של המצוה לכןהחורה
 היכא אבל מובדל שהוא בירור צריך כאן רק מקוםבכל

 רבים אחרי דכתיב כיון מובדל הוה שפיר רובדאיכא
 דאורייתא דספיקא דס"ל וסייעחו להרשב"א אבללהטוח,
 ומצוח אסור ספק כל בלאה"כ לדידהו לכן מה"ח,לחומרא
 זה ולפי חזקה. או רוב דאיכא היכא אפילו היאהבדלה
 וחזקה רובא יועיל לא בשחיטה ספק בכל או טמאיםבעופוח
לשיטחם.

 בשוק הנמכרים ומשקה מאכל במי1י שאלתו דבדבךיד(
 הרוב על או כשרוח ח,קת על לסמוך ישאם

 של הגדך ומה לברר שאפשר במקום לברר צריכיםואם
 לא כלל האיד1א שייך לא דבזה לפיע"ד 1ראה לברר,אפשר
 דבזמן דברים דהרבה דח,י1ן להיפך ולא איסוראאתחזק
 כגון מותרים היו והש"ע הפוסקים בזמן אפילו אוהגמרא

 לעקיך שקורין מחיקה מי1י או עכו"ם של ושלקוחפח
 לפי בזמ1י1ו מ"מ 1חחום של דהיינו קי"ב סי' ביו"דהמבואר
 ומצוח תורה שומר שאינו ישראל של אפילו בעוה"רהמצב
 ושומן שמן מתיקה כמיני מעדכים כי מהם ליקחשאין
 חלב בו שמעורב לחם מין יש פשוט לחם ואפילוטריפה
 רוב או חזקה אי,ד סתם לחם קונים כאשר ממילאנבילה,
 בעוה"ר ראיתי ובעי1י טריפה. או כשר שהוא או ב,האיכא
 טריפה שמן מתיקה במיני לערב שהשחמש ישראלבאופה
 בזול היה כשר דשמן כיון חשש שום בזה היה לאומעולם
 ש1תמתק סאדא במי ששאל ובמה טריפה. שמן מןהרבה

 ואין הענבים עם מיר 1חבשלו אולי ו1סחפק ענבים שלבמיץ
 וא"כ המיץ, נעשה איך בירור שייך זה ועל יינם סחםזה
 להיתר רובא או ח,קה שום אין אבל יי1ם. סתם ספקהוה

 אם לברר ואח"כ לאכול רמותר בזה דעות יש דרכ1ןובספק
 במי אך כידוע, לכחחילה אסור לברר א"א ואםאפשר
 בודאי הוא אם אפילו דהרי להתיר יש בלאה"כסארא
 במים פעמים מששה יוחר בזה דאיכא כיון מותר יי1םמסתם

 יש אם בטל במים דיין ה' סעי' קל"ד סי' ביו"דכמבואר
 כל מווג דיין קכ"ד בסי' הטור ומש"כ כ1גדו, חלקיםששה
 אבל ח' כסעי' הרמ"א ומביאו אסור, יין טעם בו שישזמן

 ט"ז בס"ק שם והש"ך מתירין דיש הרמ"א הביאאח"כ

 קי"ד בסי' הרמ"א מש"כ לפי לומר יש וגם כמחירין,פסק
 יין כו מערב שאינו אחד עכו"ם שיש ידוע דאם י'סעי'

 מכולן ליקה מזתר יין לערנ דרכן עכו"ם ששאדאעפ-י
 ב1י"ד ולכן סקכ"א, ובש"ך יעו"ש לקולא חלינןדבדרב1ן



קסט~21:י ק"ו ק"ה, ס" ע"ד'ןו"ת2:יךז

 מיצים לעזטית חרושת כתי הרכה עיש עחטמעתיכפי
 הענבים שמבשלים רק קודם הענבים לסחוט שלאשדרכן
 ידוע אם אבל מעולם. יין הוה לא ממילא המיץלהוציא
 אעפ"י יי"נ כבר שנעשה דהיינו אחר באופן נעשהשהמיץ
 בדין ננוך ואני נזה, לדון עדיין יש במים פעמים ששהשיש
 לשיטת דהרי מים פעמים ששה של ביטול מטעם להתירזה

 בהנאה אסור עכו"ם של דיין במתניתן דכ"ט בע"זהתוס'
 יינם בסתם מיירי דמתניתן מנלן יין בר"ה שם בתוס'פירשו
 שחוכך סק"ב בט"ז עיי"ש קכ"ג סי' בריש המחבר פסקוכן

 בס" בעצמו המחבר פסק האיך וא"כ הפסד, במקוםלהתיר
 בהנאה אסור היין דאם במים בששה אחד דבטל הנ"לקל"ד
 הטעם נרגש סוף סוף דהרי מים פעמים בששה יתבטלאיך
 באמת נזהרים תורה דבני לומר יש זה ומטעם היין, מןונהנה

 בתשובה הארכתי וכבר יינם, סתם תערובת אפילומלשתות
 זה.בנידון

 למיץ חרושת הבית דאם בזה עוד לעיין שיש דכוהטו(
 דאין האיסור כיה איכא הרי ישראל שלהוא

 למי אפילו אסור במזיד ביטל ראם לכתחילה איסורמבטלין
 ולשיטת ה', סעי' צ"ח סי' ביו"ד כמבואר בשבילושנתבטל
 למכור העושה דסוחר הש"ע במפרשי שם המובאהריב"ש

 הבית ואם בשבילם, שנתבטל כמי הם הרי ממנו הקוניםכל
 שביטל דבנכרי להתיר יש בזה הרי נכרי של הואחרושת
 לקנות לישקאל דמותר תקמ"ז סי' בח"ג הרדב"ז דעתאיסור
 בזה גזרינן ולא הסראל בשביל עושה הוא אם אפילוממנו
 בשבת דרק בזה וסברתו בשבילו. לבטל להנכרי יצוהשמא
 דאמירה כיון כשכילו לעשות להנכרי שיאמר לגזודיש

 כלל באמירה איסור ליכא הכא אבל שבות משום הואלנכרי
 מלובלין מהר"ם בתשובת מבואר וכן אסור. האכילהרק

 ששכר בהסראל סקי"ד שפ"ד ק"ג סי' יו"ד בפרמ"גהמובא
 והשר טריפה צאן בהעדר שם ויש והגבינות החמאה השרמן

 החמאה את ליקח לישראל שמותר והחמאה הגבינותעושה
 אעפ"י יעו"ש. איסור מבטל משום בזה ואיןוהגבינות
 דהישראל כיון דיעבד הוה התם דהרי בזה לפקפק יששעריין
 יימר מאן לכחחילה לקנות אבל והחמאה הגבינות קנהכבר

 ל"ו סי' ח"ב דעה שערי בשו"ת מצאתי אולםדמותר.
 דהתיר לצחצחו כד' נבילה בשר בתוכו שנתנו ביי"ששנשאל
 לכתחילה.לקנות

 לדחות רצה צ"ח בסי' הש"ע בהגהת רעק"א דהגאךןטז(
 המובא המהרש"ל דברי פי על הריב"שאת

 האיסור שביטל ידע דבלא שכתב סק"י צ"ט בסי'בט"ז
 לא וגם כלל ידע לא הקונה הרי זה ולפי לו. מותרבשבילו
 מ"מ בזה לפקפק שיש אעפ"י מהקונה כלום יודעהמבטל
 ורעק"א ומהרש"ל הריב"ש בין פלוגתא בזה דישחזינן

 מאכל איזה בהזרמן ולכן להקל, לצדד זה עלמסתמך
 בזה ניכר ואינו איסור דבר בו שנתערב לחוש אםוהשאלה
 להחמיר דאין הערינג גבי ה' סעי' פ,'ג בסי' ברמ"אמבואר
 ברואה ורק טמאים רגים ביניהם יש אם ולבדוקלפשפש
 ועץ"ש לאסור, יש אז הטהורים עם ביחד שרוייםשהם
 אפילו מחזיקינן לא איסורא דאחזוקי שכתב סקי"אבש"ך
 א' בסי' המבואר לשחיטה רמי ולא לברורי דאיכאהיכא

 אין דהכא לברר שיכולים במקום החזקה על סומכיןדאין
 מהיכי אמרינן אדרבה אלא חזקה מכח הדגים מתיריןאנו
 שכיח שלא ידעינן אם רק זהו ובודאי איסור, כאן יהאתיתי
 ודאי טמאים דברים ששכיח בידוע אבל טמאים דגיםכאן

 לדינא לכן הצדדים כל לכ"ת ביארתי הנה לברוק.מחוייב
 בהם לומר אין עכשיו והמשקאות דהמאכלים כתבתיכבר
 ואץ סודיים חומרים יש כמעט בכולן כי כשרות חזקתשום
 הצנצנת על או האריזה על לכחוב מחו"ב החרושת ביתבעל
 והחכם לברר אפשר אי ומקרי בדיקה ע"י לעמור וא"אמזה,
 אם סאדא המי ובנידון לפניו. אשר את לידע בראשועיניו

 יהיה ושלא לביישו שלא כדי חשוב אדם אצלמתארחים
 להתיר אין בביתו תורה בן כל אבל להתיר יש כיוהראמיחזי
 להקל אין בישיבות או מדרש בבתי כגון ברבים לשתותווגם
 מצוה דעיקר אעפ"י הבדלה של מצוה דיש כיון כנ"לבזה
 יש מ"מ בשחיטה או ודגים ועופות בהמות בסימני רקהוא

 החינוך שכתב כמו אכילה איסורי בשארי גםלהחמיר
 ממאכלות כולם כי אלקים יודע כי וז"ל קנ"רבמצוה
 לגופם מצךים נזקים בהם יש בחר אשר מעמושהרחיק
 מעשיהם ע"י ולהתעלות בהם לפעול לנפשות כליםשהם

 ולא פעולתן הנפשות יפעלו למען מהם הרחקנו ע"כהטובים
 יעו"ש. הלככות וטמטום הגופות מזג רוע בפניהם ולתינעלו

 משכיר גבי מדוע שהקשה הנ"ל הב"י ךבקדשייתיז(
 החזקה על סמכינן ולא ליהשיילינן

 טריפה למ"ר רק )ר"ל טריפות הח"י על ברקינן לאובבהמה
 כמו טריפות בדיקת על ממשמעותיה וליכא חיהאינה

 פסחים ריש נירושלמי דאיתא מה לפי לעיל(שביארנו
 לידע שצריכים רהיינו דושמרתם מקרא ילפינן חמץדבדיקת
 חולין בריש הרמב"ן שכתב וכעין חמץ שם שאיןבבירור
 בירור לו שיהיה ו!ריך נלמד תרומותי דמשמרתדמקרא
 כוונת נמי כן כמו להקריבן, אסור לאו ואם טהוריםשהם
 חמץ, בביתו נמצא שלא לו ברור שיהא דושמרתםהפסוק
 לא אם חמץ לו אין באמת אם אפילו לומר יש זהולפי
 קושיית קשה לא ממילא לבדקו, מחוייב הוא הרינבדק
 בחמץ אבל לבדוק לחייבו לימוד ליכא דבטריפות יוסףהבית
 סימני דבדיקת דומיא בבדיקה לחייבו רושמרתם קראאיכא

 מצאתי ועתה לעיל. שביארנו כמז הבדלה מצות דישטריפות
 הב"י. דברי על שכתב קי"א סי' בא"נ בזהכעין
 תשל"ט. כסלוטו"ב

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קרסימן
 לחתן שניתנו ממתנות מעשר לתת צריכיםאם

 ספרים או מחפצים היינו בחתונתם,וכלה
 להרב והמשכה ברביי' וברכה שלוםב"ה,

 נ"י, גראסמאז משה מו"ה בתודההמופלג

 יע"א. נ.י.ברוקלין



 י 412ש ק"ו סי' יו"דשו"ת רז י12קע
 דינו מה בזה שנוהג מי כספים מעשר בענין שאלתובדבר

 כאשר כסף שוה רק מזומנים של שאינםבמתנות
 מתנות פעמים וכמה והכלה להחתן בית כלי ההוריםנותנים
 העולים וזהב כסף של חפצים או וכרומה קאר כמוגדולות
 קטנות מתנות או ספרים מקבלים אם או רב, להוןלפעמים
 ואת"ל בהשמחה, חבל שלוקחים האורחים מןהמקבלים
 של השיווי בערך מתחשבים האם מעשר מזה ליתןשחייבים
 בעיני ערכם כפי או הנותנים ששילמו כמוהחפצים

 ולכן יקרים, כך כל חפצים קונים היו לא הם כיהמקבלים,
 הם שהיו מה ערך כפי רק לעשר צריכים שהםאפשר
 זת"ש. אלו חפצים לעצמם קנו אילו לשלםמוכנים

 :תשובה

 תעשר עשר י"ד( )דברים בספרי הוא זה רין מקוי הנהא(
 אין שנה שנה השרה היוצא זרעך תבואת כלאת

 וכל ופרקמטיא רבית במעשר שחייב זרקך תבואת אלאלי
 את למימר מצי דהוה כל את לומר תלמוד מנין רוחיםשאר

 התוס' הביאו כן ופרקמטיא, רבית לרבות כל מאיהבואתך
 ליתא בספרי ולפנינו הספרי בשם עשר בתור"ה ר"טבתענית
 זקני שכתב מה על לתמוה כתבתי ובמקו"א ררשה,להאי
 מן עני מעשר הוא הארץ מזרע דרק של"א סי' ביו"רהב"ח
 ומתן במשא שמרויח ממה מעשר שאדם מה אבלהתורה
 ממנו ליתן ויכול זה בכלל אינו רווחים ושאריבכספים
 מדברי ולא התורה מן לא בה חייב אינו שהרילצדקה
 שחיוב וכתב עליו משיג ל"א בס"ק שם והט"זסופרים,
 בספרי והרי שם, הש"ך דעת הוא וכן מדרבנן הואגמוד

 בפ"א ובירושלמי הנ"ל. מקרא נלמד רווחים דמעשרמבואר
 כל ומראשית מהונך ה' את דכבד מקרא דרשינןדפאה

 תבואתך מראשית כמו מהונך ה' את כבד ג'( )משליתבואתך
 הגר"א ובביאור בתבואה, כמו מהון ה' את שיכבדור"ל
 מקרא נלמד כספים מעשר דחיוב כתב רמ"ט סי'ביו"ד
 על קאי זו דדרשה יראה שם בירושלמי המעיין אולםהנ"ל.
 יעו"ש. חומש ליתן שצריךצדקה

 רק הוא כספים דמעשר להדיא כתב הב"ח אמבםב(
 ע"ד סי' מרוטנבורג דמהר"ם כתב וכןמנהג,

 וכ"ה ד"ט תענית למסכת שדה במרומי הנציבוהגאון
 לחדש כתב קל"ב שאילתא קרח בפרשת שאלהבהעמק
 מעשר ולא שני מעשר של גדר הוא כספים מעשרדענין
 זה מנהג ומדמה דקראי ואסמכתי בדרשי המנהג ותלויעמ,

 תרצ"ד, סי' באו-ח המבואר השקל מחצית נתינת שללמנהג

 עלה עצמם שתלו באסמכתא כספים במעשר המנהגוקבעו
 במעשר דכתיב מד על דרש ראה פרשת תנחומאממרדש
 ימים למפרשי רמז שתתעשר בשביל עשר תעשר עשרשני

 לעמלי שרקדק והאי תורה לעמלי מעשרה אחדלהפריש
 מיירי שני במעשר זו פרשה שעיקר משום הואתורה

 בתוס' כדאיהא ויראה תורה תלמוד משום עיקרו שניומעשר

 לידי שמביא שני מעשר גדול אלא בד"ה דכ"דקידושין
 רמי ה' פרשה נשא פרשת בספרי וכראיתא ויראהתלמור
 היה מעשרותיו שיכלו עד בירושלים לישב עליו קשהשהיה
 נוהגין היו זה ומשום בירושלים, היושבים תורה לעמלינותן

 על כספיהם מעשר לבלות יכולים שאינן ימיםדמפרשי
 מפדישים היו הלומדים אבל תורה לעמלי נותנין היוהתורה
 שני. מעשר כמו הלימוד לצורך ומבליןלעצמן

 דאין המהרי"ל בשם הביא רמ"ט בסי' והרמ"אג(
 יתן הכל רק מצוה דבר שלו ממעשרלעשות

 המצות כל לעשות דהמנהג כתבו שם והש"ך והט"זלעניים
 חלק בי"א בספרי זה בענין שכתבתי מה עיין מעשר,ממעות
 והמהר"ם הב"ח כדברי ומסתברא וצ"ט צ"ח סי'ראשון

 נוהג היה לא הארץ מתבואות עני מעשר דהרימרוטנבורג
 נאמר ואם שמיטה, של ששית ושנה שלישית בשנהרק

 היה לא עני במעשר הרי עני מעשר גרר הוא כספיםדמעשר
 כל הרי שנה בכל כספים מעשר יהיה ומדוע שנה, בכלנוהג

 הב"ח. שכתב כמו מוכח תיקון, ראורייתא כעין רבנןרתיקון

 מהאורחים והכלה החתן שקבלו ממתנות מעשר דליתןד(
 באופן חילוק יש הנה בשמחתם חבלשלקחו

 כי זמר להכלי ותשלום הסעורה לצרכי וההכנסותההוצאות
 המתנות של ההכנסה מן משלמים הם והכלה החתןלפעמים

 לרוב אבל לעצמן הוא והנשאר זמר והכלי הסעורה צרכיכל
 והכלה, להחתן הם המתנות וכל הכל את משלמיםההורים

 עני אפילו רדרי מעשר ליתן דצריך נראה המתנותומן
 גיטין בש"ס כמבואר צדקה ליתן חייב הצדקה מןהמתפרנס

 אפילו עוד אענך לא דועיניתך מקרא זוטרא מר רדרשד"ז
 סי' בש"ע הוא וכן צדקה, יעשה הצדקה מן המתפרנסעני

 חייב דעני דהא שכתב בסק"א בש"ך וע"ש א' סעי'רמ"ח
 אינו כן לא דאם הכי בלאו פרנסתו לו כשיש היינובצדקה
 מקום מכל ג' סעי' רנ"א בסי' כדלקמן צדקה ליתןחייב
 שיוכל קרן לו אין אם הצדקה מן להתפרנס לומותר

 מבואר הרי ב', סעי' רנ"ג סי' כדלקמן הריוח מןלהתפרנס
 שיוכל קרן לו אין אם הצדקה מן דמתפדנס ענידאפילו

 בפ"ח המשנה ולפי צדקה ליקח מותר הריוח מןלהתפרנס
 שיהיה עד ליטול יכול הזה ובזמן זוז מאתיים השיעורפאה
 נאמרו ולא מהריוח, ביתו ובני הוא שיתפרנס כדי קרןלו

 וש"ע בטור כדכתב בימיהם אלא שבמשנה הללוהשיעורים
 בצרקה רק ראפשר עיון צריך עדיין אך ב', סעי' רנ"גבסי'
 בש"ס אסי רב כדאמר שקל שלישית מועט דבר רדואחייב
 שלישית מלתת עצמו אדם ימנע אל רלעולם ד"טב"ב
 )נחמיה וגו' מצות עליו דוהעמדנו מקרא ונלמד בשנה,השקל
 לחייבו מנלן אבל ב' סעי' רמ"ט סי' בש"ע פסק וכןי'(

 ווילנא דפוס בש"ע צבי בנחלת שכתב מה לפי אךבמעשר,
 במקו"א כתבתי זד לפי ממילא בדכי, לחלק דאין לומריש

 פסקו שההורים תורה מבני פעמים כמה שנשאלתיבשאלה
 מעט להם ויש חתונתם אחר ללמור שיוכלו כדי מזונותלהם
 הרבית את לעשר צריכים הם אם בבנק מזומניםמעות
 ואמרתי מזה, חוץ אחרת הכנסה להם שאין כיוןמהבנק
 של המעות את לעשר צריכים הנ"ל הש"ך דברישלפי
 צריכים אינם לפרנסתם מההורים שמקבלים מה ורקהרבית
 התנחומא ולדברי ללמור, כרי רק להם שניתן כיוןלעשר

 שני מעשר בגרר הוא המעשר עיקר זה לעילשהבאתי
 ליתן מחוייב אינו כי ויראה תורה תלמוד משוםשעיקרו
 פטור ולכן להם, אין פרנסתו מכרי ויותר המעשר מןמעשר
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 להם שיעלה הריוח רק לפרנסתם להם שניחן ממהלעשר
 לעשר. צריכיפ מהבנקרביח
 משלמים המחנוח שמן באופן והכלה להחתן והכותנותה(

 רק לעשר צריכים בוראי הסעודה צרכיכל
 האחרונים גרולי שכחבו מה דלפי ההוצאוח נכיוןאחר

 אופנהיים הרד"א והגאון יאיר החוות ה"הבחשובותיהם
 כל של ההוצאוח לנכוח יש אם בענין יעב"ץוהשאילת
 כספים, למעשר ההכנסה את שמחשבים טרם וקניןמסחר
 פ"ו סי' יעקב ושבוח רכ"ד סי' יאיר חוות תשובחעיין

 אם בזה שפלפלו עיי"ש ו' סי' א' חלק יעב"ץושאילת
 שהוציא מה מנכה שאינו הארץ מ~רע למעשרלדמות
 מה מכל לעשר שצריך אלא והזריעה החרישה עלהוצאות
 כספים במעשר כן לא אבל ה' ברכו אשר השרהשהוציא
 דמעשר כחב יאיר בחוות והגאון יחשב, לקרן ההוצאותדכל

 רק עליה ררמי הארץ מורע מעשר לנהינת דמי לאכספים
 ההיוק כל המחעסק מנכה לחשבון שבבא הקב"ה עםכשותף

 גניבה ואפילו שיהיה אופן באיזה זה בעסק דאירעוההוצאה
 יעו"ש. משחעבר להדדי רעיסקא פשע ברלא וגזילהואבירה

 יאיר החוות שהביא מה לפי בוה לפקפק יש ועדייןו(
 דמעשר ד' פרק דריש ממחניתן הראיהבעצמו

 לנכות אין כן גם וקנין מסחר בררך רגם להוכיח יששני
 ממקום שני מעשר פירות המוליך התם ראיתאההוצאוח,
 פודהו היוקר למקום הזול ממקום או הזול למקוםהיוקר
 הגת מן יין וכדי לעיר הגורן מן פירות המביא מקומוכשער
 החוסיו"ט כתב זה ועל מביתו, ויציאוח לשני השבחלעיר
 למקום ה~ול ממקום הדין רהוא מסתברא מביחו ויציאוחשם

 הוצאות לו שהיה גם ראף מבואר עיי"ש. דרישאהיוקר
 שוה שהיה ממה יוחר ופרה אחר למקום שני המעשרלהוליך
 הוצאות לו והיה יוחר זהובים עשרה משל ררךבמקומו
 מינה שמע הוצאוח זהובים הג' מנכה אינו זהובים ג'עליהם
 ג"כ הוא התם והרי כן, הרין ג"כ כספים במעשר רגםמזה
 אינו הכי ואפילו השדה שהוציא ממה רק לא מסחרדרך
 בעצמו סתר הנ"ל הרר"א הגאון אבל ההוצאוח, לנכוחיכול
 וקנין. למסחר הארץ תבואח בין לחלק ומסקנחו ווראיה
 החחונה בהוצאוח אבל בהכי מחלק רלא מאן אפילואולם
 בימי היה רהמנהג זמר הכלי להוצאוח דרמי לומר מקוםיש
 מהדכנסה לנכות יכול עכ"פ ולכן מעשר, ממעוח לשלםקדם
 הללו. ההוצאות המחנותשל
 החתן החחונה של ההוצאות משלמים רההורים דהיכאו(

 שמקבלים, המחנות את לעשר צריכיםוהכלה
 אם וזהב כסף של חפצים מחנות במקבלים שאלתו רברועל

 גדול לסכום לפעמים שעולים החפצים שיווי לפימחחשבים
 מה כפי לערוך שצריכים או הנוחנים ששילמו מהכפי

 כפי בוול הרבה הללו חפצים לקנות רגיליםשהמקבלים
 בש"ס רגרסינן מקבל בחר דאולינן לפיע"ד נראהיכולתם,
 מהו בפרוטה בני לשני בנוחיך שחי רבא בעי ד"זקירושין
 בחר רילמא או ממונא והאיכא אזלינן ומקבל נוחןכתר
 אומר שתי, בר"ה התוס' שם וכתבו ליכא, והא אזלינןרירהו
 בגרולות ראי נינהו דאב רקירושין קטנות בבנוח רמייריריי
 פרוטה דבעי פשיטא שליחוח בתורת הקירושין מקבלוהאב
 לאו רקאמר נותן רבתר ממשלחו עריף לא דשליח אחתלכל

 ואי בא הוא בניו שליחות בחורח ע"כ הנוחן שהרידוקא
 בעצמם הבנים כאילו פרוטוח שחי בעי הוי אולינן נוחןבחר

 לגמרי אולינן מקבל בתר אי היא הבעיא אבלמקדשים
 יעו"ש, פרוטה שוה המקבל שיקבל אלא לחוש איןדשמא
 מזה למרנו ועכ-פ לחומרא איבעיא ספק נקטינןוהתם

 אישוח מהלכות ה' בפרק והמשל"מ מקבל, בחרראזלינן
 חולניח אשה במקרש ונסתפק שעלה מה מכאן לפשוטרוצה

 כלום שוה לא ולרידיה פרוטה שוה רלרירה הנאהבאיסורי
 ואצלו אזלינן דיריה בחר או ומקודשת דידה בתר אזלינןאי
 לומר יש רבריו ולפי בזה, שהאריך יעו"ש כלום שוהלא

 דיש ואעפ"י המקבל של מצב בתר דמתחשבים דירןבנידון
 עיין במקו"א, בזה הארכחי כבר כאשר ב~ה ערייןלפקפק
 לומר יש אפשר מ"מ מ"ג, סי' או"ח שני חלק בי"אבספרי
כן.
 אם בכלל אצלי ברור הרבר אין רמילתא לקושטא אךח(

 מהחתונה מחנוח לו ויש חורה רלחי על ששוקרמי
 בספרו הנציב להגאון מצאחי כי מעשר מזה ליחן צריךאם
 אחר דבריו בחוך שכחב הנ"ל קל"ב סי' השאילתותעל

 היו זה רמשום כתב לעיל שהבאתי הספרי דברישהביא
 לבלוח יכולים שאינן ימים רמפרשי המדרש בימינוהגין
 אבל תורה לעמלי נותנין היו התורה על כספיהםמעשר

 כמו הלימור לצורך ומבלין לעצמן מפרישים היוהלומדים
 אם אפילו תורה דלומרי ברבדיו מבואר שני,מעשר

 עצמן לצורך המעשר לבלות יכולים כספים מעשרמפרישים
 כמו שני מעשר בגרר הוא כספים מעשר רלרעתוכיון

 לעיל.שביארנו
 בפרשח הפסוקים פירוש לפי שם הנציב מחרש חדשדדבר

 תנופת הניף אשר איש וכל וכ"ר( כ"ב )ל"הויקהל
 אח הביאו ונחושח כסף תרומת מרים וכל וגו' לר'זהב

 למלאכח הרים שהרי כלל מדוייק הלשון ואין וגו' ר'תרומת
 מיבעי והכי ה' חרומת את הביאו עור כתיב ולמאיהמשכן
 דהכי וראי אלא ונחושת כסף תרומת הרים אשר כלליה

 היה בהם ומסחר ומחן משא שעיקר ונחושח דכסףפירושא
 שיצליח כרי סך באיזה חרומה איזה להרים המנהגבזה

 מלאכח ובעת וכרומה, לעניים מזה נוחנים והיובחלקו
 זאח הביאו ונחושת כסף חרומח מרים כל היההמשכן
 היו לא למסחר שאינו בזהב משא"כ ר' לחרומתהחרומה
 אשר וכל כתיב הכי משום המשכן מלאכח בלי מהםמרימים
 מזה למסחר שאינו רמוהב מבואר יעו"ש, לזה ביחודהניף
 ביארחי כבר ולרינא המשכן, למלאכח רק נותנים היולא
 מנהג רק דרבנן אפילו זה אין הב"ח רלשיטת רכיוןלעיל

 מחנות ובפרט לעשר עלמא נהוג לא חפצים מן לכןבעלמא
 מעשר, ממעות ספרים לקנוח ריכולים כיון ספריםשל

 אדם, לכל הספרים לשאול דצריך רק רמ"ח בסי'כמבואר
 לעשר צריך שאין בודאי במחנה ספרים לו נתנו אםלכן

 בזה. כנ"לעליהם

 קזסימן
להנ"ל

 להתנהג איך כתמה את שאבדה באשה שאלתו ובדברט(
 כתם איזה היטב באר כתב לא כת"רהנה
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 היא ואם ליבונה בימי או טהרחה בימי אם זמןבאיזה
 היה ואם הנדיקה עד די' אם או הי' מראה איזהאומרח
 אי לכן לדינא, בזה גדול חילוק ויש הבדוק עד או עדסחם
 ואז לפני אשר אח ארע אשר עד בזה להשיב ליאפשר
 הספק. צדדי פירש ולא סתומים דבריו וכל בזה.נחכם

 טהרחה בימי היא אם כחם שמצאה באשה ולדינאי(
 אם לחכם ששאלה קודם כחמה אחואבדה

 פעמים וכמה דעחה, לפי כשרה מראה שהי' אומרחהאשה
 האשה נאמנת בזה הרי לה טיהר והחכם כזה להאירע

 ראיתי כזה לומר נאמנח דאשה ד"כ בנדה בגמראכמבואר
 המראה אודות ננידור יודעח שאינה אומרת אם רקואבדחי,

 כי להתירה מקום דיש לפיע"ד נראה אדום הי' לאאם
 חזקת לה יש וגם לקולא דרבנן וספק דרבנן הםהכחמים
 בזה ותלוי להחמיר יש ליבונה בימי אירע זה אם אבלטהרד
 או טהרה בחזקח היא בטהרה שהפסיקה דלאחר אמרינןאי
 מצינו הן עקיבא רבי אמר דכ"ט זבחים בש"ס ועייןלא,
 ראו ואם טהרה בחזקח שהן יום כנגד יום ושומרח וזבהבזב

 ימי למנוח והחחילו שפסקו והזבה הזב ופירש"יסתרו,
 על כחבו וכיק בד"ה שם ובחוס' ימים ה' או ד' ומנוספירה
 דמיירי נראה אלא טהרה חזקת קרוי זה דאיןפירש"י
 טהרה הפסק אחר לרש"י הרי שטבלו לאחר שלהםבשביעי
 שחטבול, עד טהרה חזקח לה אין ולחוס' בטהרה,חזקחה
 טהרה חזקח מקרי ימים ה' או ד' שמנו אחר רקולרש"י
 נ"ז סי' נובי"ק בשו"ח ועיין ספירחה, בחחילת לאאבל

 סברא דאין טהרה חזקת מקדי ספירתה בחחילת דגםשהעלה
 אחרונים והרבה מזה פחות או ימים ה' או ד' ביןלחלק

 נהגו העולם אבל ספירה. של א' ביום אפילומקילים
 מדרבנן רק זה שגם אעפ"י הראשונים ימים בג'להחמיר
 מקום יש בבדיקה אפילו וממילא כהרגשה שלא שהיהכיון

 קי',א כלל אדם בחכמח ועיין ימים, ג' אחר עכ"פלהכשיר
 שי חשודח בשו"ח ועיין בזה. מש"כ ה' שאלה אדםובבינח
 חלוקה על כחם שמצאה באשה שפסק קל"ח סי'מהדו"ח
 היא, דטהורה כחם שיעור בו היה אם יודעח ואינהונאבד

 סי' משפט שער בעל להגאון אבות נחלח בשו"ח ג"כועיין

 שמצאה באשה ע"ט ס"ק ק"ץ סי' חשובה בררכי מובאי'
 אם ידוע ואין ק=עחה בלי הכחם ונחכבס בחלוקה אדוםכחם
 בזה והעלה החגור, מן למטה או מהחגור למעלה היההכחם
 האחרונים גרולי בין פלוגחא בזה דיש ונראה מספק,דטמאה
 דהחכמח חזינן הרי מ"מ הנושאים בין לחלק שישאעפ"י
 קודם הכחם נאבד דאם כחב כ"ט בס"ק קי"ג בכללאדם

 לא או כגריס בו היה אם יודעח ואינה להחכםשהראחה
 כיון ולכן לקולא, אזלינן מדרבנן שהיא בכחמים בווכיוצא
 בעד הי' או כחם מצאה אם בשאלחו כת"ר ביארשלא

 בשם ק"ץ בסי' בטור כמבואר בזה גדול דחילוקהבדיקה
 כך ולאחר בדוק, שאינו בעד עצמה את בדקה דאםהרשב"א
 ויש משוך והוא ועוד בכגריס אפילו טהורה דם עליומצאה
 ז"ל הרא"ש א"א כחב וכן ועוד, בכגדיס להחמיר שהורהמי

 ט"ו סעי' ובש"ע ועוד, בכגדיס לטמאוח כחם כשארשדינו

 ועוד, נכגריס מטמא נדוק שאינו דנעד כהרא"שססק

 חלוקה על דבמצאה כחם גבי המחבר פסק ל"טובסעיף

 מכגריס, יותר אפילו כתם משום מטמא אינו בדוקשאינו
 ל"ו דסעי' הך בין לחלק שכתנ ל"א בס"ק בט"זועיי"ש
 עד בריקח כין ולחלק לחרץ כחב הב"ח אולם ל"ח,לסעי'

 אתא דמגופה לדבר רגלים יש עד דבבדיקת כחםלמציאח

 רגלים כאן אין כתם במצאה אבל עצמה, אח שבדקהכיון
 הסדרי כתבו וכן מכגריס, יותר אפילו לטהר יש לכןלדבר,
 ממש בדקתו שלא דכל שם וכחב ופליחי והכריחיטהרה
 הסדרי עליו פליגי ב.בזה נ. בדוק. אינו מקרי הלבישהלפני
 מצינו דמעחה וז"ל שם וכחב הנ"ל, אדם והחכמתטהרה
 אינן נשים דרוב כיון כחמיהן בעסקי ישראל לבנוחחקנה
 מכובס כשכא לובשות רק לבישה קודם וסדין חלוקבודקוח
 הבדוק חלוק כאן דליכא טהוד נכגריס אף כתמיהן כללכן
 מדרבנן רק דהוי כיון בחלוקה כחם במצאה לדינא לכןכלל,
 דהכריחי וכיון גריס שיעור על או המראה על וספקונאבד
 לסמוך יש בודאי דבדיו לעיל שהבאחי כמו מחירופליחי
 ענין. בכל להקל בזהעליו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קחסימן
 אכילת אחר שעות שש להמתין צריכיםבאם

 באמצע בישן גםבשר
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםנ"ה,
 כמר דלתותיה על ושוקד בתורה המופלגהרב

 יע"א. כאלטימאר בעיר פענפיליצחק

 מקום יש אם בשר אכילח אחר שישן במי שאלחובדבר
 משש בפחוח חלב לאכילח ההמחנה בזמןלהקל

 של הטעם ולפי להקל שפסק אחד ח"ח בשם ואמרשעות,
 בין בשר משום או הטעם נמשך אז עד כי שעוח ששהמחנת
 ישן. או ער בין יש חילוק מההשניים

 :תשובה

 או הסעודה אחר ישן בין חילוק דאין משמע בגמראא(
 דק"ה חולין בש"ס הוא זה דין דמקורלא,

 אבא לגבי חמרא בר חלא מילחא להא אנא עוקבא מראמר
 גבינה אכל הוה לא האידנא בשרא אכיל הוה כי אבאדאילו
 דלא הוא סעודתא בהא אנא ואילו השחא בי למחרעד

 שם החוס' ולשיטח אכילנא, אחריחי לסעודחאאכילנא
 שחריח אחח לעשוח שרגילין בסעודחא לאו לסעודחאבד"ה
 ובידך השלחן סילק אם לאלחר אפילו אלא ערביח,ואחח

 הרא"ש אולם רבנן, פלוג דלא גבינה לאכול מוחרברהמ"ז
 אחריחי בסעודחא עוקבא מר דכוונח ה' סי' הבשר כלבפרק
 זמן עד הבוקר סעודח מזמן דהיינו לסעוד רגיל שאדםבזמן
 בשר אחר גבינה לאכול אין זה משיעור ופחות הערבסעודת
 מר אלא שיעודא בהאי אף דשרי מאן אשכחן דלאכיון

 של השיעור וזה חמרא בר חלה אנפשיה קרי וקאעוקבא
 מהל' כפ"ט הרמכ"ם כתכ וכן הרא"ש, כשיטת שעותשש

 צריכין התוס' ודברי א' סעי' פ"ט סי' ובש"ע הל"חמאכ"א
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 אחריחי רבסעודחא עוקבא מר בדבר לומר אפשר דאיךעיון
 הוא ת"ח סעודח דהרי ובירך בסילק לאלחר אפילוכוונתו
 עוקבא מר ובודאי ד"י שבח בש"ס כמבואר ששיחבשעה
 יכול היה לא היום בכל א"כ ששיח בשעה סעודחואכל

 אפילו לאכול אסור דגמרא מדינא רהרי אחרת סעודהלאכול
 בר אחא ררב כאוקימחא גדולה למנחה סמוך קטנהסעורה
 והרמב"ם הרי"ף פסקו וכן הנ"ל, ד"י בשבת בגמראיעקב
 ג"כ ערבית חפילת זמן כשהגיע ואח"כ יעקב בר אחאכרב
 לאכול צריך דיה ע"כ א"כ שם, כמבואר לאכולאסור
 שחרית. מסעורח שעות שש עברו כבר וממילאבלילה
 החוס' לרברי להקשוח החו"ח בשם הביא אריה לבובספר

 משום רק הוא ההמתנה של שהטעם משמעדלדבריהם
 גבינה אריא מאי א"כ ביחד אוחם לאכול יבוא שלאהיכרא
 אחריחי, סעודתא ליבעי גבינה אחר בשר אפילו בשראחר

 צ"ע לכן בשר אחר אגבינה רק קאי לא דזה משמעובגמרא
בוה.

 בשר אכילח אחר שעוח שש המתנה של דהזכוןב(
 שעוח שש כמו וכתב בלשונו דייקדהרמב"ם

 עיכול זמן בענין סק"ט קפ"ד בסי' המג"א שכתב מהלפי
 וסוף שעה וחומש שעה הוא עיכול זמן ותחילחהמאכלים,

 טעם דזהו להיות יכול זה ולפי שעוח, שש הוא עיכולזמן
 בזה. מש"כ בכו"פ ועיין שעוח. שש להמחיןהמחמירים

 גם הרי עיכול שיעור משום הטעם דאם צ"ע עדייןאבל
 צ"ל וע"כ זה, שיעור להמחין צריכין ג"כ גבינהאחר

 בשיעור דחלוי נאמר ואם להחעכל יוחר קלים חלבדמאכלי
 כיון אכילחו אחר באמצע דבישן לומר יש אפשרעיכול
 הטבעיים שכתבו כמו המאכל מחעכל ג"כ השינהדע"י
 לומר יש ולדעתי העיכול, לחהליך הרבה פועל האדםששינח
 ישנה. קיבה ניעור אף דס"א ברכוח בש"ס חז"ל כוונחדזה

 אחר להמחין א"צ החורף רבימוח לומר רצהוהפר"ח
 רטעמו לומר ויש יעו"ש. שעות ארבע רק בשראכילח
 י' סי' הד"ט בעיקרי ג"כ מצאחי וכה עיכול. זמןמשום
 מתעכל באמח החורף דבימוח הטבע חכמי בשםשכתב
 אבל בזה, לומר יש כן יעו"ש, מבקיץ מהר יותרדמזון
 שהקילו האחרונים לגדולי מצינו כי בזה להקל איןלדינא
 בחח"ס עיק שעוח. שש להמתין שלא קצת חוליבמקום
 או בינחיים ישן בין חלקו ולא בפח"ש המובא ע"ג סי'יו"ד
 בהכי. לחלק ס"ל דלא ש"מלא

 שאח0,3 810חן0ד ועגבניות תפוזים אם שאלתווכדבר
 יחיאל רבינו דעת דנה - חריפים, דבריםהמה

 דברים המה וצנון חלחית של קורט רק צ"ו סי' בב"ידמובא
 התוס' לדעח אולם דוכחי, בכמה בגמרא כמבוארחריפים
 מאכל וכל ובצלים שומים דגם בחולין והרא"ש דל"טבע"ז
 כמבואר דיניהם לכל הם חריפים דברים בכלל ביוחרהחריף
 מלוחים ודגים חמוצים פירוח דגם ב' סעי' צ"ו סי'ביו"ד
 כלל הת"ח בשם הביא ט' בס"ק שם והט"ז צנון. כמודינם
 חריף דבר מקרי לא חפוחים כמו חמוצים דפירוחס"א

 הוי ולימון כווחיה, להקל הט"ז עמו מסכים הפסרובמקום
 מטעם דרק לימוניש מי גבי ד' בסי' כמבואר חריףדבר

 הרי נכרים של מהסכין שבלעו אוחם באחריםשנחבטלו

 שכחב לימוניש דמי דינא הך והנה חריף, רבר הוידלימון
 והב"ח בב"י, המובא הלקט בשיבולי מקור. ד' בסעי'המחבר
 בשם הב"י שכחב מה וז"ל כתב כ' בם"ק בש"ךהמובא
 מן נכרים של דלימוניש ישעיה רבינו בשם הלקטשיבולי
 ואגב שלהם, בסכין אוחם שחותכים מפני לאסרםדרין

 אחד בסכק רבים שחוחכים מפני אלא בלעיחורפייהו
 בהם, הסכין טעס שבטל לומר יש חביוח מהםוממלאים

 שאינם מפני אלא לאסרם ראוי היה ושני ראשוןובודאי
 רע"כ הב"ח זה על וכחב שרי, הילכך ברוב בטליםניכרים
 אלא להו מחליא חורפייהו אמרינן דלא הרמ"מ כסברתצ"ל

 בני אינן עכו"ם של כלים רסחם וכיון חלחיח שלבקורט
 בדופני הנקרש השמנוניח מפני אלא איסור שוב איןיומן
 שמנוניח שום בו אין ואח"כ ושני בראשון ונחקנחהסכין
 אולם ברוב, בטלי ושני וראשון מוחרים האחריס כללכן
 יומו בן שאינו בסכין אפילו צנון דבחחך כסה"ח דס"ללדידן
 הני א"כ וכו' חלתיח של לקורט ררמי יומו כבןדינו

 נבילה ונעשה נאסרת וחרא חרא דכל אסורים כולםלימוניש
 אמרינן נמי איסורים דבשאר והר"ת כר"י דקיי"ללמאי
 תמ"ז סי' באו"ח רבינו וכ"כ נבילה, נעשה עצמהחחיכה
 של בסכין הפסח קורם ונחחכו שכבשן זיחיס סה"חדלדעח
 ודכווחה חמץ כולן הזיחים רחזרו יומו בן שאינוחמץ

 וה"ה סה"ת לדעח אסורין רכולן נכרים של בסכיןבנחחכו
 בלימוניש להחיר שכחב הש"ע כהגהח ודלאבלימוניש
 רצה והש"ך בב"ח, יעו"ש לרידן דליחי הלקטכהשיבולי

 דזיחים להך דלימוניש דינא הך בין אופנים בכמהלחלק
 אהדדי. תקשו דלא חמ"זבסי'

 הלשון דהנה המחבר דברי לתרץ בזה לפע"ד דהנראהב(
 לימוניש איחא בב"י המובא הלקטבשיבולי

 מי ולא הנ"ל בהש"ך הלשון ג"כ הוא וכן נכריםשל
 דרק דס"ל עכצ"ל ולדידיה כאן המחבר כלשוןלימוניש
 דחורפיה אמרינן לא לכן חריף דבר מקרי חלחיח שלקורט
 דסתם משום הוא וההיחר הב"ח, כמוש"כ לשבח ליהמחליא
 הלימוניש נאסרו ולא יומן בני אינן נכרים שלכלים

 אמרינן חריף דבר דבכל כסה"ח דס"ל למאן אבללשיטחו,
 כל נאסרו הלימוניש א"כ לשבח ליה מחליאדחורפיה
 דכל תמ"ז דסי' בזיחים כמו נבילה ונעשה וחתיכהחחיכה
 יומו בן באינו אפילו חמץ של בסכין שנחתך וזיחזיח

 בכוונה כהב כאן המחבר לכן לשבח, ליה מחליאדחורפיה
 להתיר מקום יש הלימוניש של המשקה רק ר"ל לימונישמי

 שייך ולא בששים, ממנו והיוצא הסכין כל דבטלמשום
 כמבואר חנ"נ אמרינן דלא י"א בלח בלח דהרי חנ"נלומר

 צידד מרובה בהפסד דרק ואעפ"י ד', סעי' צ"ב בסי'ברמ"א
 בבב"ח דרק השיטה גם לצרף יש מ"מ להחירהרמ"א
 חמ"ז דסי' בזיתים גם והרי איסורין בשאר ולא חנ"נאמרינן
 אם יומו בן אפילו חמץ של בסכין וחחכן פסח קודםבנכבשו
 לשחוחן מוחרים הפסח קורם מהזיחים המשקה אחסינן
 בפרמ"ג כמבואר דפסח קודם נחבטלו שכבר כיוןבפסח
 שהנכרים לימוניש במי בני"ד ולכן יעו"ש, שםובח"י
 כבד ולכן גדולות בכמויות דהם מסתברא למכורמביאין
 וכה בששים איסור של מהסכין הבלועים הלימונישנחבטלו
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 של בציר דרק סק"ז הפ"ח בשם שמביא בד"חמצאתי

 לימון שכל כיון עצמן בלימוניש ולא מקיליןהלימוניש
 עוד ~עיין שביארנו, כמן הרי יעו"ש, מהסכין נאסרולימון
 לא רמרוע להקשוח שכחב סקכ"ו ס"א כלל יעקבבמנחת
 ואח"כ נבילה ונעשה נאסר הראשון דהלימ~ן בזהנימא

 חוזרים אחרים למונים דוחקא ע"י שבלע בהסכיןכשחחך
 לחרץ כחבתי אחר ובמקום מהאיסור. שבלע מהובולטים
 בזה. ואכמ"לקושייחו

 שהעלה מה על שכתב סק"ט במש"ז נפרמ"ג דעייןג(
 חמיצחו אחר פרוס בכרוב דלהמחמיריןהט"ז

 דסחרי מילי תרי הוי ראל"כ לימוניש במי ג"כיחמירו
 החביוח בכל לימוניש דבמי די"ל הפרמ"ג כחב ע"זאהרדי
 בהפסר בלח בלח מ"מ דחנ"נ ואף הסכין נגד ששיםיש

 להם יש שמא להחיר צרדין עוד איכא וכאן מוחרמרובה
 הכי משום חריף רבר הוי קורט רק ושמא מיוחריםכלים

 אין שמא מחמירינן ביבש יבש רהוי בכרוב משא"כמקילין,
 שביארנו כמו ג"כ הרי יעו"ש, הנאסר הכרוב נגדששים
בזה.

 רברים מקרי לא ועגבניוח רחפוזים נראה שאלתודבדבר
 מחפוחים גרע רלא הנ"ל הח"ח דברי לפיחריפים

 מקרי דלא מסחברא בחיין עכ"פ לכן שהחיר,חמוצים
 הפסר במקום להתיר יש ג"כ בחמ~צים ואפילןחריפים
 הט"ז.כשיטח

 דוחקא ע"' שמבליע חריף דבר של הרין לגבי ששאלדכוה
 ע"י בכח מדחיק אם או רסכינא רוחקא ע"י רקאם

 כיון הוא לכמ"ע הספק ומקום רוחקא, מקרי ג"כ אחרדבר
 ספק צל כאן דאין נראה רסכינא, רוחקא כחבודהפוסקים

 סעי' בש"ע הוא וכן סה"ח בשם הביא הב"י מרן רהריבזה
 ולדעח בסכין, שנחחך כמו הוי במדוכה שנידוכו בחבליןג'

 דוחקא מיני דכל בהדיא הרי יומו בן באינו אפילוהרשב"א
 דסכינא. לדוחקאדמי

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קטסיכ~ן
 ישראל מארץ אחר ממנקר התלונהברבר

 מנקרים אינם רכאן שהמנקרים לע"זשהוציא
כראוי

 לכבוד והמשכה בדבייה ובדכה שלוםב"ה,
 מוה"ר בחוי"א ומופלג המופלא הדה"גידידי
 בספרינג רב שליט"א שווייצר יודאשלמה

 יע"א.וואלי

 הלומרים ישראל מארץ הבחורים אור~ח שאלחובדבר
 לחזור ורעתם יוחר או שנה הבריחבארצות

 המחעכבים ישראל מארץ משפחוח הרבה יש וכןלמקומם
 לחזור ודעתם כשנתיים או כשנה ממושך לזמן באמריקהפה

 מנקר בכאן היה האחרון שבזמן והיות ישראל,לארץ

 הניקור שאמנם לראב~נינו ~גילה ישראל מארץמפורסם
 בהכשר כשר גלאט שקורין ביותר המהדרים אצל גםדכאן
 ובהרבה החלב בניקור מאוד מקילים וצדיקים חסיריםרבנים
 הכסלים חלק כמו וכלל כלל מנקרים אינם הבשרחלקי
 המפורסמים המנקרים רברי ולפי הפנימי, חלק שלוהכרס
 בארצם, חמיד נהגו כך ופולין הגר ארץ מיוצאי שהמהדכאן

 מפקפקים שלמים וכן רבים אבל באמריקה, כן נוהגיןולכן
 של המכשירים מהרבנים ההוראה יצאה ועכ"זבעדוחם
 נהגו שכך כיון מיחוש בית כאז שאין כשר גלאטהבשר
 אלפים כמה זעזעה זו שההוראה כ~תב וכח"ר רנא,מקרמח
 יושבי אח ובפרט ההם המדינוח מיוצאי שאיוםמישראל

 רבוח זה רשם המקום חומרי עצמם על שקבלו ישראלארץ
 בישיבוח ללמור או מסחרם לרגל לכאן ובאיםבשנים

 כוחב וכח"ר דאורייחא. כחלב בזה איסור נהגוובמקומם
 להעלותם רוצה ואיני הנ"ל, המכשירים נגד קשיםבביטוים

 רקא ואורייחא שאלחו חוכן זה המחלוקח, מפני הכתבעל
 בזה והנשמע הנעשה על לב בשברון וכוחב בי'מרתחי
 בשר לאכול אסורים ישראל ארץ שבני לרעחווהוכיח

 חוות ושואל משם, שיצאו המקום חומרי מחמתבאמריקה
 בזה. העניהדעחי

 ;תשובה

 שבא הזה המנקר שעשה הגדול מהרעש שמעחי הנהא(
 שקהילוח שח"ו לעז להוציא ישראל מאר'ןהנה

 כחב המכשירים הרבנים על וגם חלב באיסור נכשלוקדושוח
 וראה מכשירים, הם מה כלל יודעים ואינפ עמהםשדיבר
 בשר מאכילים וגם הבשר בכשרוח נוראים ענינים כמהעוד
 זה חלב מחזיקים ישראל בארץ אשר ישראל ארץלבני

 נבהל הייחי המנקר של רבריו ראיחי וכאשר כרת,באיסור
 הוא חלב מאיזה שידעתי טרם הזה הגדול מהמראהונשחומם
 קהילוח נתפטמו הרי כדבריו אמח ח"ו אם לנו אוי כימרבר

 )כפירש"י ישראל לב ונטמטמו החמור חלב באיס~רקדושוח
 אמח אינו ואם חכמה( מכל וסוחמח אוטמח דל"טביומא
 גרולה קהילה על לעז להוציא בנפשו ארם ירהיבאיך

 חלב , אכיל של חמור איסור על שעברו ירבו כןלאלקים
 הוא מה על זה ענין על התחקיתי וכאשר רח"ל,שבכרח
 חלב שעל לרעח נוכחחי המרובר הוא ניקור איזו עלהמרובר
 הנ"ל, חלב דין נבאר להלן ואי"ה מרבר הואהכסלים

 קודם שנה ממאה שיוחר א( נקורוח, שתי הוא בזהוהעיקר
 ישראל קהילוח כל בעוה"ר שנחרבו השניה העולםמלחמח
 וצרפח באשכנז וגליציא בפ~לין אחיד מנהג היהבאירופה
 ניקור בענין אירופה ארצוח וכל באנגליא הגר וארץליטא
 אחרח מרינה לבני מדינה כל של מבשר לאכול נמנעוולא
 היה ספרדיוח בקהילוח )כי אשכנזיוח קהילוח בכלז"א

 נוהגים הספרדים כי כשרות עניני בכל שוניםחילוקים
 כידוע(, רמ"א ביר יוצאים אשכנז ובני הב"י מרןכשיטת

 בעניני וגם כשרות במנהגי חילוק שום היה לא מזהוחוץ
 או זה אצל זה לאכול יכולים היו לא זאח לולא כיניקור
 מגנציא דבני כהך שמקילים רברים באיזה להודיעעכ"פ
 שנהוג מהקולוח הודיעו גרמיזא דבני לגרמיזאכשבאו



קעה י בא ק"ט סי' יו"דשו"ת ת יב
 כארץ רק כת"ר גם שמביא כיכמות כמררכי כמכוארכיניהם
 יותר מתמירים הם דבר באיזה ממנהגם יורע איניישראל
 לארץ. חויןמבני

 זה לכל צריכים אנו אין רמילחא לקושטא והשגיתב(
 מן הפנים צד לשנים הבהמה מנחחיםדכאשר

 ומשם הי"א צלע עד רק לנחח מנהגינו ולפי האחורים,צר
 יראה הרואה ממילא האחוריים לחלק משאיריםולהלאה
 הכרס את החופה הבשר ומן הכסלים חלב מן שמהשליכא
 הרי הנ"ל החופה הבשר מן קצת נשאר לפעמים אםואפילו

 יראה הרואה כאשר החלב מן ולא הבשר של הצד מן רקזה
 בדמ"א מבואר ובהדיא האחוריים. בחלק נשאר החלבשכל
 המתנים דחלב המחבר שכחב מה דעל ו' סעי' ס"ד סי'יו"ד
 האחוריים בחלק אלא לחוש אין החלבים באלו וה דכלאסור
 מחלבים בהם אין לפנים של הבהמה בחצי אבל בהמהשל
 בראש הנשאר הכסלים חלב שעל הקרום מן קצת רקאלו

 אוחו להסיר וצריך בראשה שם הנשאר הכסלים שלהרפנות
 זה שם הנרבק הבשר כן גם להפריד נוהגין ויש משם,הקרום
 חיפוי משום מחירין ויש שביניהם, החלב ולגרור זה גבעל

 ברמ"א נכחב רפוסים בקצת )נ.ב. באשכנז. המנהג וכןבשר,
 שיבח מתשובת הביא סק"ג שם ובפת"ש ובעירינו(באשכנז
 שנהגו רמה וכחב אביו רברי לפרש שכתב הנוב"י לבןציון

 י"א רהיינו צלעוח י"ב פנים לצד להניח קהילוחבקצת
 מוח בו שאין קטנד צלע ועור מוח בהם שיש גדולוחצלעוח

 עפ-י הכסלים לצר אשר מעט הקרום רק מנקריםוהטבחים
 משאח בתשובח שראו ממה טעות וזד הנ"ל, הרמ-ארברי
 המשאת אבל צלעות י"ב דפנים לצר לעשות דהמנהגבנימין
 הקטנוח מהצלעוח צלעוח הי"ב למנות מחחיל לרעחובנימין
 עם הנחחכוח קטנוח צלעוח שחי שם שיש הצוארשלצד
 צלעוח י"א רק כאן אין הקטנות הצלעוח בלי אבלהחזה
 הנוב"י. כוונח וזה אחוריים, לחלק שייך זה לאחרממילא
 העור השליים בענין מש"כ ס"ח סי' יו"ד בחח"ס עודועיין
 הפריסה ולחלב הכסלים לחלב קרוב שהוא מעליוהרק

יעו"ש.

 מתני רחוחי דחרבא רצ"ג בחולין בגמרא ראיחא וכוהג(
 לצד השייכוח הקטנות הצלעוח אחר הוא זהאסור

 ונקרא ניקור קצח רק צריך הי"א הצלע ואחרהאחוריים
 כירוע, הכסלים לחלב קרוב והוא הפוסקים בלשוןשליים
 כמובן דמ"ט חולין בש"ס מחלוקח הכסלים שעל הזהובחלב
 על אשר החלב כל ואח הקרב את המכסה החלב אתדכתוב
 המכסה חלב מה ס"ל עקיבא דלרבי ג'( ג' )ויקרא וגו'הכרס
 הפרוש ככיסוי רק להיות צריך ולדבריו ונקלף, קרוםחותב

 פרוש אינו הקיבד שעל החלב הדי לדעחו וממילאכשמלה,
 שעל חלב גם ישמעאל ולרבי הדקין, שעל חלב רקכשמלה
 קרום פירש"י ונקלף קרום והמובן קרום, תוחב מקריהקיבה
 אבל יעו"ש, בו ארוק שאינו החלב מעל ונקלף עליו ישרק

 הקרום כשקולפים היינו דנקלף פירשו מהראשוניםהרבה
 ס"ר סי' בש"ע איפסק ולהלכה עמו, החלב נקלףהחחחון
 כן גם נפק"מ ויש הקיבה, שעל בחלב לחומרא ד'סעי'
 חלב עור שם שיש שלמטד הקרום שתחח הכרס שעלבחלב
 במרדכי המובא יואל ורבינו אפרים הרבינו נחלקו זהובחלב

 מקדי לא דוה סובד הלוי יואל דרבינו טדיפוח אלובפרק
 ולרבינו ס הקו תחת למטה טמון רק פרוש שאינו כיוןתותכ
 אעפ-י הכרס על פרוש החלב מקום רמכל כיוןאפרים
 ז' בפרק והרמב"ם לריריה, אסור מ"מ הקרום חחתשהוא

 חייבים הכדס שעל דחלב פסק אסודוח מאכלותמהלכות
 שמעל או הקרום שתחת החלב בין מחלק ולא כרחעליו

 הוא הקרום שמתחח דגם אפרים כרבינו רסובר נראההקרום
 כגמרא דאיתא צד מכל אותו מקיף שהכשר כחלכ רקבכרת
 דחלב שמואל אמר יהודה רר' במימרא הנ"ל צ"גברף

 ולא רחמנא אסר הכסלים דעל מוחר אוחו חופהשהבשר
 וכן אמר בר"ה ובתוס' בפירש"י עיי"ש הכסליםשבתוך
 הביא ז' בסעי' להלן והרמ"א ר', סעי' ס"ר סי' בש"עפסק
 לעיל. כמובא להקל דהמנהג וסיים רעותשחי

 ובוראי ירעחי לא ישראל ארץ שמנדג כתבחי כברר(
 יש ואפשר להחמיר, מקום אין צלעוח מי"איוחר

 בני צריכים שפיר בוה כשרוח בעניני אחרות חומרותלהם
 ובפרט משם שיצאו המקום כחומרי לנהוג ישראלארץ
 חנה בר בר ברבה מצינו דהרי לארץ לחוץ ישראלמארץ
 תנן דהרי רנ"א בפסחים בגמרא רפריך ראייחראאכל

 והרי לשם ושהלך משם שיצא המקום חומרי עליורנותנין
 מילי הני אביי ומתרץ ראייחרא, חלב אוכלים איןבבבל
 מבבל נמי אי ישראל לארץ ישראל מארץ או לבבלמבבל
 דאנן כיון לא לבבל ישראל מארץ אבל ישראללארץ
 לקולא דאפילו כיון לחומרא שכן מכל הרי להו,כייפינן
 אסור בודאי אסור ישראל רכארץ להיכא ק"ו להוכייפינן
 ורבי לארץ, כבחוץ לנהוג שהם מקום בכל ישראל ארץלבני
 ישראל לארץ כשעלה ושמואל ררב מוגרומחא ראכלזירא
 בר בר דרבה כהאי ישראל לארץ דמבבל משום ג"כהוי
 היה שלא משום זירא ררבי רטעמא כחב הרא"ש אולםחנה,
 אבל משם, שיצא המקום חומרי נהג לא הילכך לחזורדעחו
 ררבה אשי רב רמתרץ דגמרא למסקנא הוא דוה לומריש
 רמבבל העיקר דאביי לתירוצא אבל לחזור רעחו חנה ברבר

 כווחייהו. עברינן להו כייפינן ראנן כיון ישראללארץ

 בר בר רבה כסייה רלהכי שכחב שם הרא"ש דלוביטתה(
 רב לגביה כשעול ראייחרא חלב כשאכלחנה

 כדי אסור בפרהסיא אבל לו מותר בצנעא דרק טבאעוירא
 רחלב בההיא מיבעיא ולא המחלוקח מפני ישנהשלא

 אלא לשם שהלך המקום כחומרי לנדוג שישראייחרא
 ואפילו שמקילין, למקום שמחמירין ממקום ההולךאפילו
 ואל לשם שהלך המקום כקולי לנהוג לו יש לחוודדעחו
 שינוי שניכר בדבר המחלוקח מפני מקומו כמנהגיחמיר
 שינוי משום בוה אין רבא רמשני לקמן כרמוכחמנהג

 חוו פוק ליה רליח הוא מלאכה אמרינן רמימר וכו',מחלוקת
 בלי אפשר לא הא משמע בשוקא, איכא בטלניכמה

 לו ויש השלום דגדול עמדן מלאכה לעשוח לו היהמחלוקח
 ראורייחא איסורא ביד דליח כיון מקומו מנהג עללעבור
 בחירושי עוד ועיץ יעו"ש, להחמיר איסור בו שנהגאלא
 מזה.הר"ן
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 כהרא"ש להלכה פסק י"ד בסעי' הגר"ז של ובש"עו(

 ד' סעי' בש"ע המחבר כן פסק ובאמתהנ"ל,
 איסור משום ביה דליכא גרידא כמנהג רק הוא זהוכל

 הוא וכן הנ"ל, הגר"ז בזה הגדיר כאשר דרבנן איסוראפילו
 חלב ריני גבי חילוק איזה יש אם שפיר לנן בסקי"ח,במ"ב
 מארץ החלמידים מחוייבים לארץ לחוץ ישראל ארץבין

 המג"א שמחלק כמו כמקומם לנהוג לחזור שדעתםישראל
 דבחוריס - שם אפרים היד של פירושו כפי -בחירוצו
 שכתב שם שמקילין הקולות מבדיקוח במגנצאהאוכלים
 שגם המהרי"ל החמיר הפאנצין וגבי המרדכי בשםהמהרי"ל

 כולם נהגו שברייני"ס אעפ"י ברייני"ס אכל לא כעצמוהוא

להתי-

 היו הבחורים גם והרי אכל לא הבחורים מפני ורק
 ולחלק לחדץ והוצדך הנ"ל, כהמרדכי בביחו לאכולמוחרים
 לפי באמת אבל בחלב, שהחמיר משום אהדדי סתרידלא
 שכחבו הנ"ל במג"א המובא רי"ר בפסחים התוס'רברי
 שמחקבצין כיון במלאכה להחמיר ירושלים גבי לומרדסברא
 דבמקום לומר דיש במלאכה איסור שנהגו ממקומותשם
 והם הרבה ממקומוח אנשים קיבוץ שמה שיש ג"כאחר

 להחמיר לנהוג המקום אנשי צריכים דכר באיזהמחמירים
 כמו גליות קיבוץ פה שיש לאלקים גדולה ובעירכהמחמירים

 בירושלים, כמו להחמיר ג"נ לומר יש אפשר יארקנוא
 בסק"1 תצ"ג בסי' המג"א שכחב וכמו בפרהסיאועכ"פ
 להחמיר הירושלמי בשם החוס' שכתבו דמילחאבטעמא

 לא דמילחא לקושטא אכן חתגודדו, לא משוםבירושלים
 המקום בחומרי ההוא בזמן בקיאים היו דהם לירושליםדמי

 המקומוח בחומרי השחא בקיאים לא אנן אבל משםשיצאו
 בקיאים אנו דאין בזמנו כחב המרדכי ואם משםשיצא

 בקיאים אנו דאין דיתמי יחמי אנן הזה בזמן אנןמכש"כ
 לדידן. להחמיר איןולכן

 דברי דלפי המהרי"ל בשם הנ"ל המג"א דכחב דמהז(
 לנהוג סברא דבירושלים הירושלמי בשםהתוס'

 איסור שנהגו ממקומוח שם שמחקבצים משום איסורשם
 התלמידים ע"י הפאנצי"ן לאכול שלא נהג ועפי"זמלאכה,

 נהגו שברייני'ס אעפ"י איסור שנהגו ממקומוחהמתקבצים
 לדברי הדמיון להבין לי שקשה בשנים רבות זה בזההיתר
 נתחלקה לא ירושלים רהרי כן לומר יש שפיר רהתםהתוס'

 משום ולכן בירושלים, חלק מישראל אחד לכל וישלשבטים
 שלא נהגו תצ"ג בסי' הנ"ל המג"א כמוש"כ תחגודדולא

 זה טעם שייך שלא אחר במקום משא"כ מלאכהלעשוח
 אכילח לאסור העיר בני על האורחים יאסרומדוע

 האו"ש הגאון ג"כ בזה שעמד מצאחי עחה וזההפאנצי'ן.
 משכירין דאין דכית וכחב הל"כ. ה"ח טוב יוםבהלכוח
 לכן לשבטים נתחלקה שלא מפני בירושלים מיטות אףבתים
 כבני שהם כיון בפניהם מלאכה לעשוח אסור האורחיםמפני
 רבים הם אפילו האורחים אין אחר במקום אבלהמקום
 דאין בעירובין כיאשכחן המקום בני על לאסוריכולים
 בזה. צ"ע לכן הביח בני על אוסראכסנאי

 בכוונח ספק או מום להטיל כוונחי שאין כח"ר דידעח(
 לשמים כוונחו אפשר כי הירושלמיהמנקר

 בג בפח מלהחגאל באמריקה קטראל בני אחינו אתלהציל

 כך כל חמור דין מלחרוץ מתון להיוח צריכים אבלוכו',
 בשנים רבוח זה אצלי שאירע ממה לכת"ר ואספרמהר.
 הקהילוח כל חורבן ואחר השניה העולם מלחמתלאחר

 בנ"י אחינו של ומנין כנין רוב שנשמדו באירופההקדושות
 שנצלו התופח ושרירי הי"ר הגזים ותאי ההשמרהבמחנות
 בגוף ושבורים חולים ורזים דלים מהמחבואות יצאו נסבדרך
 נפשינו אח להחיות בשר יאכילנו מי אמרו מהם ורביםונפש

 מכהן שהייתי בעירי התרכזו ואז רגליהם, על ללכתשיוכלו
 העליונה( בשליזיא אשר בויטן עיר )זה אכ"ד רבבתור

 היה הקטנות בעיירות כי פולין, ערי מכל אלפיםכעשרח
 הפולנים של הדעים השכניס מפני לגור להיהודיםפחד

 יהודים בעוה"ר שנהרגו בעוה"ר אירעו אסונותוהרבה
 הרוצחים בידי רח"ל ונהרגו ימ"ש, הנאצים חרבפליטי

 היה שלא המבול אחר כמו היה זמן ובאותו הי"ד,המקומיים
 להשתדל והוצרנתי מנקרים ולא קצבים ולא שוחטיםלא

 איש ומצאתי בידי ועלה הסוביטיח, מרוסיא שוחטלהביא
 לא מנקר אבל בשר לקצב מעט וידע קצב היה שאביואחד
 הניקור מלאכח אח השוחט את ללמד והוצרכחי לנו,היה
 הממשלה מצד גדולים קשיים לנו היה זה ומלבד היכולתכפי
 חוק ולפי עדיין חרשה חחוקה אז להם היה לא הממשלהכי

 הקודמת מהממשלה היהודיח השחיטה נאסרה נברהישן
 בידינו עלה השתדלוח ולאחר הידוע, פריסטור חוקעפ"י
 האיטלז נפתח כבר כאשר זאח כל ואחר רשיוןלהשיג
 ארכו ולא וקיים שדיר היה והכל למכירה כשר כברונמצא
 ויצא בשר וקנה להאיטלז אחר איש בא אחח ופעםהזמנים
 מצא כי כראוי מנוקר היה לא שהבשר רע שם והוציאלחוץ
 יש כמרקחה, ונהיחה העיר כל ותהום האסורים גידיםהרבה

 הגיעה השמועה וכאשר מאמינים, שאינם וישמאמינים
 בא וכאשר שמצא. מה להעיד לבוא אחריו שלחתילאזני
 נבהל היה וכאשר מצא גירין איוה אותו שאלתילביתי

 גידי גידין איזה שאלתי על להשיב מה ידע לא כיומחפחד
 לו, היה לא ניקור בדיני יריעה שוס כי חלב גידי אודם

 בנזיפה עליו גערחי זו חשובה על מצאתי. הנשה גידואמר
 ולא הפנים חלק רק מנקרים אנו אין הלוא דיקא לוואמרחי
 הנשה, הגיד נמצא מקום באיזה אמור האחורייםחלק

 הקצב ועל השוחט על רע שם הוציא כי כדין אוחווקנסחי
 זאח כל כחבחי דבר. לא על בעיר ריחם אח להבאישבכוונה
 צריכים רק ריבה ממוציאי להחפעל שאין גדול לימוד זהכי
 להטיל רצוני אין כי בזה מדגיש ואני ודרישה, חקירהבזה
 דמילתא לקושטא אבל ישראל מארץ המנקר בכוונתספק
 ליה וחיחי ה'. שם אח רהללו וישבעו ענוים ויאכלו כןאינו

 במרירוח וכותב בפה הכשרוח מצב על כואב שלבולכח"ר
 ישראל אלמן לא וב"ה הכשרוח בשדה השורר ההפקרוחעל
 לתקן המשמר על ועומדים ורגישים צעירים רבניםויש

 בנידון אכן לאורייחא, וחילו ייש"כ הדח בחומחהפדצוח
 המנקר ואח מעשה, היה כך לא ידיעתי כפישאלתו

 היה ואפשר לחסד או לשבט אם כוונחו ידעתי לאהירושלמי
 אשר החורה דרך זה אין לעז להוציא אבל לטובה,כוונחו
 שלום. נחיבותיה וכל נועם דרכידרכיה

 חופ"ק ליענעס אייזיק יצחקהק'
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 חלכו לא כחקותיהם משוס אכל קכורה מצות ניטלמשום

 כמו בזה איכא ג"כ מחים משאר שינוי משום וגםאיכא

 וגם תכריכים גבי קטן מועד מש"ס מוכח וכן לעילשכחבחי
 יהיה והכל חשש שום בני"ר ליכא אי אפילו זה בלאאפילו
 המוסוליאום שעושין האנשים וה רנר דבכל כיון אבלכדין
 החירו כבר יאמרו בזה כאן נחיר ואם כדין שלא נעשההכל

 כל יאמרו דל"ז פסחים בש"ס כדאיתא הדבר אחפרושים

 כח"ר יראה לכן מוחרין, בייחוס וסריקי אסוריןהסריקין

 בלי הדבר חומר להם להסביר קהילחו בני עללהשפיע
 טובה חלקה כל נהרס במחלוקח כי נועם בדרך רקמחלוקח

 גופי כל וממילא נופל הרב של והאבטוריטט טוב דברוכל
 לפניו. אשר אח ידע לכן נהרס,החורה

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גריידינגאבד"ק

 המכתכ:נשולי

 חשש גם בזה שיש המוסוליאום בענין בפנים שכחבנומה

 מקומות בכמה העולם מנהג הרי מחים לשאר בזיוןשל

 להתפלל שמה ומתאספים וצדיק גאון קבר על אהלשבונים

 חיישינן ולא אלול כימי או תנוא שלא צרה כל על קברועל
 הרבה ,שם שמתאספים דבזה לומר דקם מחים שארלבזיון

 המחים ולכל המקום לכל כבוד מוסיפים בזה להחפללאנשים

 טעם שכחב מבריסק מהר"ם בשו"ח ונמצא שמה,שנקברו

 זכיחי כאשר )אגב צדיקים. קברי על האהל בניןלהחיר
 גאוני התורה שרי ה"ה בבעלז צדיקים קברי עללהשחטח
 אדמו"ר מרן ובנו שלום שר הגהן'ק אדמו"ר מרן ה"העולם

 מהרי"ד הגה"ק אדמו"ר מרן ונכדו יהושע מו"רהגה"ק

 ננו שלא הטעם אהל שום נמצא לא ציונם ועלזצללה"ה

 הטעם לי ונאמר וגאונים, צדיקים שארי כדרך אהלבנין

 מוה"ר ושמו גדול אדם נקבר שמה החיים ביח שעלמפני

 אחח ופעם אהל כנין נמצא קכרו ועל זצ"ל משיחאהדון

 הר"א הצדיק של האהל דדך שלום שר הגה"ק מרןעבר

 ובפנה ומתפלל אחד איש עמד אחד שבצד וראהמשיח

 ולכן יחוד, חשש היה ולדעתו להחפלל אשה עמדהאחרח
 ראיתי מקומות ובהרבה קברו(, על אהל לבנוח שלאצוה

 ועלה חשובים אנשים קברי על נמוך ברזל של גדרשנמצא

 שכתבנו כמו המתים לשאר בזיון בזה אין אםבמחשבתי

 משפט חושן בחלק שיק במהר"ם ומצאחי אהל, גבילעיל
 דבית דכיון אחר מטעם בזה ופקפק בזה שנשאל נ"וסי'

 דבר שום לעשוח אין ממילא שוחפין של חצר הואהחיים

 מעשה היה דכעירנו וזוכרני השותפין, כל הסכמתבלי

 קברו על גדר משפחחו עשו אחד וצריק רבשמשפחת

 הגה"ק מוח"ז כ"ק ה"ה אבד"ק הרב זה את ראהוכאשר

 שזה ואמר הגדר להרוס מיד צוה זצ"ל קליגער יוסףמו"ה

 כיהנו והמה הזה החיים בבית שמנ"כ אבותיו בכבודפגיעה

 מתים. שאר לכבוד נוגע ועוד דורות כמה העיר כרבניפאר

הנ"ל

 לי לילי

 קיאסימן
 מותר אם תורות ספרי גונבי ששניחיםבמקום

 הבעלים שם השני בצר הספר עללכהוב
 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםנ"ה,

 המפורסם הגה"צ הרב ומרומם האלוףמחותני

 כש"ת תרשישים מגזע חוטר וצרקתובתורתו

 הארמו"ר לייפער אבא אברהםמוה"ר

 מושבו איתן כעת שליט"אמפיטסבורג
באשדוד.

 לאחרונה שכיחים הגדול לצערנו היוח שאלתובדבר
 גורם זה והרי חורה וספרי ספרים שלגניבוח

 דבר להנהיג כח"ר רוצה לכן בפרהסיא נורא הקודשלהילול

 או לכתוב הללו, גניבות למנוע למען השעה צו שהואחדש

 של החיצוני בצד מקומוח בכמה הבעלים שמוחלחחום
 ת"ש. זה תורתך, הפרו לד' לעשות עת משום חורההספר

תשונה:
 מה אכתונ כך ואחר דבריו סדר על אנוא קדדםא(

 מדברי הביא כח"ר לדינא, לפיע"רשנראה
 על שם שחולק ע"ד סי' יו"ד קמא מהדודאהנוב"י

 אחח אות אפילו להוסיף שאסור לי' דפשיטאהמהרש"ל

 שום מצא שלא וכחב הנוב"י עליו וחולק בגליוןואפילו

 חורה הספר מעיקר לשנוח דדוקא זה דבר לאסורשורש

 למה וענין שייכות לו שאין דבר אבל אסור זה ויתרבחסר

 והקשה לאסור, ראיה לנו אין חיצוני ענין רק בחורהשכחב

 הל"ד מזוזה מהל' בפ"ה הרמב"ם מרברי הנוב"י עלכת"ר

 בפנים חוחמוח או פסוקים או שמוח שכוחבים דאוחםשכתב
 וכו' הבא לעולם חלק להם שאין מי בכלל הן הריהמזוזה

 יחוד שהיא גדולה מצוה שעשו אלא המצוה שבטלו דיולא
 הניית של קמיע היא כאלו ועבודחו ואהבחו הקב"ה שלד'

 עי"ז מקרי הוספה שכל ברמב"ם מבואר הרי וכו',עצמן

 קדושחה דחמור תורה בספר וכש"כ במזוזה המצוהביטול

 הנוב"י דברי לתרץ יש ולפיע"ד כלום, להוסיף איןדודאי

 לקיים הוא מזוזה של המצוה מעשה כוונח דעיקר ידועדהרי
 החכלח בפרק בגמרא מצינו אעפי"כ אבל הבוראמצוח
 מסורא חנינא ורלי לפסח הסמוך בטפח להניחה רמצוהדל"ג

 היא המצוה דסגולת הרי דתינטריה, היכי כי טעמאאמר
 או מלאכים שמות בפנים מוסיף כשהוא ולכןהשמירה

 על מוסיף בזה הרי השמירה לכוונת פסוקים אוקדושים
 גורע המוסיף וכל חוסיף נל משום בזה ואיכא המצוהסגולת

 לעצם שייכות שום לה שאין תיבה או אות בהוספחאבל
 הרמב"ם. איירי לא בזההמזוזה

 אפילו להוסיף דאסור רע"ד בסי' הט"ז מרברי וכוום"כב(
 ג"כ עבירה הוא משה מחורח שינוי רכלקו

 לחוכן הוא כוונתו דכל כיון ג"כ שי"ל מידי, קשהלא
 שייכות להם שאין ההוץ מן דנרים אנל פוסל זההמזוזה
 לא תוסיף בל מענין כת"ר ומש"כ פוסל, אינולהמזוזה
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 תוסיף דבל חוסיף בל של הגרר כאן ראין כלל לינהירא
 תוסיף בל ענין דהנה חוד"ק שציוותה כמצוה רקשייך
 על חוסיפו לא ב( ד, ןדברים ואתחנן בפרשח בתורהנכפלה
 ראה בפרשת ולהלן וגו' אחכם מצוה אנכי אשרהדבר
 הפסוק ועל ממנו. תגרע ולא עליו תוסיף לא א'ן י"ג)דברים
 לדוכן העולה לכהן מנין כ"ה בר"ה חז"ל דרשודראשת
 ישראל אח לברך רשוח חורה לי ונחנה הואיל יאמרשלא
 חניא ראה בפ' הפסוק ועל חוסיפו, לא ת"ל משליאוסיף
 ואין הציציח ועל הלולב על מוסיפין שאין מניןבספרי
 ולכן וגו' ממנו חגרע ולא עליו תוסף לא ח"ל מהןפוחתין
 פרשיוח ה' שעושה או כהנים בברכח ברכה שדוסיףהיכא

 כיון תוסיף בל איסור שפיר איכא בזה בציציח אובחפילין
 לו שאין ברבר אבל הדבר ומינכר המצוה מעיןשהוא
 בריש כדאמרינן חוסיף כל כאן אין זו למצוה כללשייכות
 וכשכותכ כה מהריכ לא מינה דלא כה מהריכ דמינהזכתים
 שייכוח להם שאין רברים ומזוזה בתפילין או חורהבספר

 שכחבו מה וכעין חוסיף, בל בזד ליכא שםלהנכתב
 בכוונה עושה אם רק חוסיף בל משום דליכאדמפרשים
 משום בזה ליבא אחרח כוונה משום עושד אם אבללמצוה
 חרנ"א בסי' והמג"א ואחחנן. פרשח בחו"ח עיין חוסיף.בל

 דלעכור דאעפ"י רכתב ירותם הרבנו מדברי הביאסקכ"ז
 רק זד אבל דכ-ח ר"ה בש"ס כמבואר כוונד בעי לאבזמנו
 מצוח דפסקינן לדידן אבל כוונה, צריכוח אין מצוחלמ"ר
 עובר אין לכן ס' סי' או"ח בשו"ע בדפסק כוונהצריכוח
 הגר"א בשם מביאין וראיחי לזד. כשמכוין רק חוסיףבבל

 דקורם ענינים שתי דהן משום זו מצוד חורה כפלהדלדכי
 עוד ויש המצוח, במנין לגרוע או להוסיף שלא חורהציווחה
 וה אבל גופא, המצוה באוחד ולגרוע להוסיף שלאאזהרה

 שביארנו. כמו למצוה בכוונהרק

 רקיי"ל כיון א"כ לשמירה רק דנעשה כיון ומש"כג(
 ולכן חוסיף בל משום ליכא לנוי הנעשהדכל

 לנוי דבנעשה דמי לא לרעחי לנוי, מלנעשה גרע לאלשמירה
 דאנשי דל"ו סוכה בש"ס כמבואר כשר זה הרי בלולבלמשל

 שם ובגמרא זהב של בגימוניוח לולביהן אוגדין היוירושלים
 נוי שזה רואין הכל והחם חוצץ אינו לנאוחו כל רבאאמר
 לא סימנים במזוזה או חורה בספר כוחבין אם אבלללולב
 מינכר אם ואפילו הגנבים מפני לשמירה שזה מילחאמינכר
 לכן זה, אח רואין הכל אין אבל בעלמא לסימן שזהמילחא
 לחרץ בקונטריסו א' בצר ומש"כ לנוי, להנעשה דמילא

 בהגמ"יי המובא שמחה והרבינו הרא"ם על הגדולההחמי'
 ופסוקים מלאכים שמוח לכחוב החירו שהם רפ-ח סי'ובב"י

 והרמב"ם המזוזה בסוף מבפנים המזוזה בתוךוחותמות
 מוסבר שכחב דבמה כח"ר וכתב מאוד, זה עלהרעיש
 חחקלקל שלא לשמירה זקוק בעצמה המזוזה כישיטחם
 איזה יש ואפשר בזה כוונחו לי מובן לא אוחה, יגנבוושלא
 מורירין דאין משום לפקפק ומש"כ ברבריו, סופרטעוח

 הנ"ל הגאונים החירו ואיך קלה לקרושה חמורהמקרושה
 על לכחוב אסור ומזוזות חפילין אפילו רהרי פסוקיםלכחוב
 מחמח בדמזוזה פסוקים לכחוב החידו ואיך חורה ספרגליון
 מזה, לכ"ח כחבחי כבר לקלה חמורה מקדושההוררה

 באיזד והפוסקים הקדוש הזהר בין הפלוגחא אורוחומש"כ
 המזוזד של החיצון בצד ש-ר-י השם במזוזה לכתובמקום

 מקום נגד ולהפוסקים והיה חיבח נגד לכחוב צריךדלהזוה"ק
 השמוח כחיבח מקום על וכן לפרשה פרשה ביןהריוח

 של האותיות מול מקומן הטור דלרעת המתתלפיםהקדח~ים
 מקום נגד ס"ל והחולקים ה' א-ל-ק-י-נ-ו ה' הקדושיםשמות
 הכחב קרושח אם בזד רחלוי כח"ר וכחב השורוח, כיןהחלק
 צריך השני לצר עוברח דהקרושה דלמ"ד השני לצרעובר
 לצר עוברח הקרושה דאין ולמ"ד החלק מקום עללכחוב
 אבל אחו הצרק בזה הכחב, מקום נגד לכחוב יכולדשני

 כיון פליגי במה לי מובן לא והגמ"יי הטור ביןדפלוגחא
 הכחב. נגד לכחוב מודיםדשניהם

 די"ח, ברכוח מש"ס כח"ר שהביא מצוד ניזוי דבעניןד(
 ויסוד גדרים כמה יש מצוה ביזוי בעניןהנה

 בזיון, בררך הבורא שציוונו המצוה לעשוח שלא הואהרבר
 היינו במצוה בזיק לנהוג שלא דיינו זה בגדר ענין עודויש

 מקרא נלמד הכבוד לפי שלא מצוה ועשייח מצודבחפצי
 כגמרא ודרשינן י"ז( )ויקרא בעפר וכסהו דמו אחדושפך
 בזויות מצוח ידיו שלא ברגל יכסה שלא יבסה ששפךבמה
 והענץ כ-ח סי' וביו"ר רפ"ז בחולין בגמרא כמבוארעליו,
 דנ"ז בפסחים בגמרא מצינו במצוח בזיון מנהג ינדגשלא
 מכאן צאו הוא מהם ואחד העזרה צווחה צווחוח ד'גבי

 קדשי ומבזה עצמו את שמכבד ברקאי כפר אישיששכר
 יעו"ש, עבודה ועביד בשיראי ידיה כריך דהוהשמים

 דחפצי מסחברא אבל קרשים בבויון איירי דהחםואעפ"י
 המצוה עשייח בשעח מיירי זה וכל זה, בכלל נמימצוה
 ענין עוד ויש הקב"ה, לפני לשרת הראוי כבוד בדרךשיהיה
 בשעח שלא קרושה ובחפצי מצוה בחפצי להחנהגאיך

 למקום ממקוס כהולך די"ה כרכות דש"ס הך כמועשייתן
 ומפני לסטים מפני מחירא היה ואם וכו' עמו חורהוספר
 מוחר לסטים דמפחד דס"ל בחוס' ועיי-ש מוחר,נכרים
 לסטים פחד במקום אפילו ולהרי"ף חורה, הספר עללרכוב
 ומלשון החמור. על לאחוריו מפשילו רק עליו לרכובאסור

 וז"ל הרי"ף כדברי משמע חורה ספר דל' בסוףהרמב"ם
 הס"ח יניח לא עמו חורה וספר למקום ממקום מהלךהיה
 היה ואם עליו וירכב החמור גבי על ויניחנו השקבחוך

 לאסור הרמב"ם בעי מה ולכאורה מוחר, הגנבים מןמחפחר
 ס"ד וכי דאסור פשיטא רהרי הס"ח על לרכוב בדרךבהולך
 לאסור הרמב"ם רבוונח ודאי אלא כזה, החורה בויוןלהחיד
 זה רגם לאחוריו חורה הספר כשמפשיל החמור עללרכוב
 לסטים פחד במקום רק לבו כנגר להניחו צריך רקאסוד
 רבלאו לאחוריו מפשיל חורה והספר החמור על לרכובמוחר
 ועיין פחד, במקום והחירו כן לעשוח אסור לסטיםפחד

 על דקאי מורה עליו וירכב דלשון בסקי"ב שכחבבהגר"א
 ליה הוה חורה הספר על דאי חורה הספר ולאהחמור
 שנראה בב"ח ועיין נקיבה. בלשק עליה וירכבלמימר
 על לרכוב פחד במקום מוחר רלהרמב"ם שהביןמדבריו
 לרכוב אסור יונה הרבינו דבנח כפי להרי"ף רק חורההספר
 כן לפרש דוחקיד מה וצ"ע להרמב"ם. ולא חורה דספדעל

 כן לפרש יש ג' בסעי' המחבר מלשון וגם הרמב"םבדברי



קפ
 דבלא להלכה מסיק בס"ה והש"ך הרמב"ם, בלשוןכמו

 וצ"ע תורה, הססר על עליו לרכוב אסילו מותראסשר
 העומד דבר לך אין בודאי סכנה במקום מיירי איבכוונתו

 הרי גנבים חשש רק ממש סכנה אין ואם נסש סקותבסני
 הססר על לרכוב אסור והרשב"א והר"י והרמב"םלהרי"ף
 הר' כמוש"כ לבזותה ולא הססר שיגנבו יותר דעדיףתורה

 בזה. צ"ע לכןיונה,

 והביא התורה מן דהוה ביזוי בענין כת"ר 1מש"כה(
 ל"ת סי' הבי"ת במערכת השד"חמדברי

 דהוה שם כתב מ' בסי' אריה השאגת והנה השדה,בסאת
 יעשה שלא המצוה עשיית בשעת רק מיירי הוא אבלמה"ת
 אבוהן דכ"ב דשבת מהך שם דהביא בזיון בדרךהמצוה
 עליו, בזויה המצוה יהא שלא וכסהו דשסך מהא דםדכולהו

 לעשותה אסור מה"ת המצוה עשיית בשעת דרק י"ללכן
 אבל השם מצות מבזה הוא דבזה הראוי הכבוד בדרךשלא
 ובסרט התורה מן דהוה יימר מאן המצוה בשעתשלא

 ובהדיא לבזותה, ולא לשמור דכוונתו גנינה סהדנמקום
 דשמואל תיובתא דתניא דאע"ג דכ"ד ברכות בש"סאיתא
 אשתו אסילו מראשותיו תחת התפילין להניח מותרדאמר
 וסירש"י מבזיוני עדיף טסי דלנטורינהו כל טעמא מאיעמו
 מן שמירתן על מוזהר שהוא כיון מבזיוני להועדיף

 הנהו ובכל מבזיונן, להו עדיף טסי הגנבים ומןהעכברים
 שפיר יש מצוה ביזוי בעיין דכ"ב בשבת בגמראדאיתא
 שם התוס' כתבו סוכה בעצי התורה, מן דהוה לומרסברא

 אעס"י סוכה עצי דכולהו דאבוהן בגמרא אמרינן לאדלהכי
 שם חי כך החגיגה על שמים שם שחל דכשם מקראדלמד
 אם נסק"מ דמאי קושיא מה ולכאורה הסוכה. עלשמים

 דילפינן דמה מזה מוכת סוכה, עצי או דם דכולהואבוהן
 אתי קרא דעיקר כיון אסמכתא אלא אינו וכסהמושסך
 בן יהודה דר' הדרשה אבל יכסה הוא ששפך דמילמילף
 סוכה דעצי לד' הסוכות מחג דדרש הנ"ל ד"ט בסוכהבתירה

 שסיר ולכן גמורה, דרשה הוא שבעה כל בהנאהאסורין
 עצי דכולהו דאבוהון בגמרא אמרינן לא מדוע בתוס'הקשו
 דשאני כיון למילף ליכא סוכה דמעצי לתרץ והוצרכוסוכה
 שום ליכא ובאינך מצוה ביטול איכא מהן דבמסתסקסוכה
 בהמצוה ריעותא זה הרי מ"מ אבל בזה, מצוהביטול

 הנרות הדליק דלא נראה בזה חנוכה נרות נגד מעותדבמרצה
 ברגל מכסה אם הדם ובכסה לצרכו גם רק המצוה לכבודרק

 התורה מן דהוה וי"ל עליו. בזויה דהמצוה נראה מזההרי
 אם וגנבים מלסטים מתירא והוא בדרך בהולך בני"דאבל

 סברא יש סתד מחמת הכבוד לסי שלא תורה בססרמתנהג
 מש"כ לי מונן ולא בזה, דאורייתא איסור דליכאלומר
 והראב"ד הרשב"א ה"ה הראשונים שיטת דלסיכח"ר

 צריך תעשה לא על דלעבור תרנ"ו סי' או"ת ברמ"אהמובא
 התורה מן הוה מצוה ביזוי ואם יעבור ולא לו אשר כלליחן
 ידי על מגניבה רכושו את להציל רוצה הוא האיך קשהא"כ
 דאסילו כן לומר אסשר אי ולפע"ד מצוה, ביזוי שלעבירה

 מצוח לא זה אין אבל תורה איסור מצוה דביזוי נימאאי
 האסורים דברים כמה עוד דמצינו תעשה לא מצות ולאעשה

 עשה אין ממילא מלקוח, ולא לאו לא בהו וליכאמה"ת,

זובני קי"א סי'שו"תיו"דבית
 רק עשה. מכלל הבא בלאו כמו מבטל מקרי ועשהבקום
 דרבנן באיםור דגם דס"ל הסוסקים משיטח כח"רמש"כ
 לכמה ס"ל שכן אמח יעבור, ולא לו אשר כל ליחןצריך

 על שצרו בנכרים מצינו גיסא לאידך אבל הסוסקיםמגדולי
 על או ממון עסקי על באו בין חילוק דיש ישראלעיירוח
 סעי' שכ"ט סי' ובש"ע דמ"ה בערובין כמבואר נסשותעסקי

 באיסור אסילו השבת אח עליהם מחללין בסחם דאסילוו'
דאורייתא.

 שכתבו הנ"ל בשבח התוס' דברי לבאר נזה 1אר11חנאו(
 להקשות שכתבו חניא סוכה בר"השם

 ביזוי משום סוכה רנוי דטעמא משמע רכאן הר"יכשם
 מיגו משום דטעמא משמע דמ"ה דלקמן וקשהמצוה,

 דמשום צריכי דחרווייהו ותירצו למצוחה,דאיחקצאי

 שייך דלא המועד בחול אסרינן הוה לא למצותהדאיתקצאי
 אסרינן הוה לא מצוה ביזוי ומשום ויו"ט בשבח אלאמוקצה
 וביזוי דאיחקצאי דאמרינן השחא אבל דנסלו, היכאלהו
 יעו"ש, מועד של בחולו ואפילו נסלו אסילו אסרינןמצוה

 דס"ל הפוסקים דלשיטת אחר חילוק דיש נראהולפע"ד

 חשמיש מ"מ אבל לאורה להשתמש אסור למ"דדאסילו
 איתקצאי ובין מצוה ביזוי בין חילוק יש ולפי"ז מוחר,מצוה

 טוב וביום סוכה לנוי אחרוג דחלוי בגוונא היינולמצותה,
 האחרוג ליקח ורוצה נטילה למצוח האתרוג ממנונאבד

 דאיתקצאי משום הטעם נאמר ואם בסוכה, לנויהחלוי
 עדיף דלא בו לצאת האחרוג ליקח לו אסורלמצוחה
 מן שנחלשו מסירות שהוא דהיינו המוקצה אחרמאחרוג
 המובא רצ"ו סי' כתשובה הרשנ"א דכתנ טונ, ניוםהאילן
 אין אסילו לטלטלה אסור שני טוב דביום חרנ"ה סי'במג"א

 משום אסורה ראשק טוב ביום אפילו ולהמג"א אחרת,לו
 מצוה במקום אסילו דבריהם העמידו דחז"ל והטעםמוקצה

 כדאיחא סוכה דנוי במוקצה טסי חמור וכאן התורה,מן
 מ"מ מוקצה ליה דלית שמעון ר' דאסילו דמ"הבשבת

 דהוקצה אסורה שהיא שמעון רבי מודה החגבסוכח
 בזה הרי מצוה ביזוי משום הטעם נאמר אם אולםלמצותה,
 להמצוה בזיון שום בזה אין עליו לברך האתרוגשנוטל
 דיש הרי בהן, אחרת מצוה עוד לעשות כבוד זה הריאדרבה
 מצוה. דניווי לטעמא דאיתקצאי טעמא ניןחילוק

 מצד האסור סוכה נוי של דאחרוג שכתבנו 1במהז(
 אסור השמשוח בין דאיתקצאי כיוןמוקצה

 איסור דכל אע"ג מינים ארבע מצות לקיים כדיליטלו
 מצוה במקום אסילו דבריהם דהעמידו מדרבנן הואמוקצה
 זה לכל צריכים אנו אין באמת הנ"ל, הרשב"אכמוש"כ

 חרומה של אתרוג גבי דל"ה סוכה נש"ס מנואדדנהדיא
 היתר בה דאין מסני טעמא בגמרא ומסרש דססול,טמאה
 הלי"ז, חרומוח מהל' בפ"ג הראב"ד לשיטת והריאכילה,

 ויצהר מתירוש שאינן סירוח דחרומח רש"י דעת הואוכן
 איסורו טמאה חרומה של אחרוג וא"כ מדרבנן אלאאינו
 הרי אכילה היחר בה דאין אמרינן ואסיה"כ מדרבנן,רק

 ועיין דאורייתא. מצוה חובת ידי יוצא אינו דרבנןדבאיסור
 ידי יוצאין דאין שכחבו אבל בחוד"ה רל"ח ססחיםבחוס'
 לקלוט מחיצות אם אסילו שני מעשר של בחלה מצהחובת



קפא י בא קי"א סי' יו"דשו"ת ת יב
 בנל הנאכלח מצה חשיב לא הכי אפילו מדדבנן רקהוא

 כזה. מש"כ לועכ הלכות בריש בשעה"מ מזה ועייןמושכות
 לענינינו. נוגע אינו כי בזה להאדיךואין

 השיטוח בהסבר כח"ד מש"כ עלה דאחאן למאי נחז~רח(
 הגמרא בגירסח דחלוי והרי"ף החוס'של

 ממילא לסטיפ, גרסי והחוס' נכרים סכנח דיש התםראיחא
 הצלה שזה כיון חודה הספר על לישב אפילו דמוחרס"ל
 הרי"ף אולפ תורה, הספר עפ הנכרי שיעשה מבזיוןוראיח
 כיון כח"ר וכחב וגנבים, לסטים סכנח דק נכרים גריםלא

 ואין חורה הספר בכבוד יזהרו והם נינהו ישראל גנביררוכ
 זד ובשביל ממון הפסד חשש רל דחורה בויון חששכאן
 מפשילה רק עליה לישב חורה הספד לבזוח איןלבד

 דמר והחוס' הרמב"פ בין פלוגחא כאן אין ולפי"זלאחוריו.
 גנבי דרוב ומש"כ פליגי, ולא חרא אמר ומר חדאאמר

 במסורח ע"ז שציין דנ"ה ב"ב בתוס' עיין נינהוישראל
 הוה בפומבדיחא דדוקא אלעזר דבי בד"ה שם שכחבוהש"ס
 אפ ירעי הוי לא דבנהרדעי פירש"י ולעיל ישראל, גנבידוב
 דבנל לומר חלילה אבל יעו"ש, עכו"ם או ישראל גנבירוב
 דיש ישראל בארץ כח"ר בנידון רק ישראל גנבי רובמקופ
 ישראלים. הגנבים רוב לדאבונינו בזה כ"י ישראל רובאשם

 עפ"י דעבירה גופא יהיה הנגזל שהחפץ הדבר ~ביסודט(
 מצה גבי הל"ג פי"ג בשבח הירושלמידברי

 מצה בין דמחלק החם הירושלמי סברח להבין יש הנהגזולה
 מצה ובהוציא רבעבידה גופא דהוי משופ יוצא דאינוגזולה
 דלכאורה חובחו, ידי יוצא הרבים לרשוח היחידמרשוח
 בא המצה גזולה דמצה כמו הרי בזה נחלק דלמה הךהיינו
 לרשוח הדבים מרשות במוציא כן כמו גזילה באיסורלידו
 הוה נמי כאן וא"כ שבת באיסור לידו באה המצה נמיהיחיד
 בזה גזולה דבמצה בזה החילוק בהסבד וצ"ל דעבירה,גופא

 שאכלה דקודם השבה מצוח לקיים חו יכול לא הרישאכלה
 אין שאכלה ובמה הגזילה את והשיב מצות לקיים בידוהיה
 מעוח לשלם שיכול ואעפ"י מעליא השבה לקיים בידוחו
 אעפ"י רשע מקרי עדיין הוא הרי בזה אבל הגזילהבעד

 דקא המלך דוד גבי ד"ס ב"ק בש"ס כדמצינושמשלם
 ליתן דישראל שעורין של גרישין ליטול מהו להומיבעיא
 דשע ישיב חבול ליה שלחו וכו' לשלם מנח על בהמחולפני
 בזה הרי הוא, רשע משלם שגזילה אעפ"י ישלםגזילה

 שפיד לכן רשע, מקדי עדיין התשלומיפ לאחרדאפילו
 מרשוח מצה במוציא אבל דעבירה גופא הוה גזולהבמצה
 המצה יאכל לא אם אפילו בזה הרי הרביפ, לדשוחהיחיד
 גרם לא מצה האכילת א"כ הוצאה איסוד על עבר ככרהרי
 לא לכן ההוצאה, על עבר כבר דבלאה"כ כיון האיסודלו

 מצה. אכילת מצוח שפיד ויוצא דעבירה גופא המצהנקרא

 שחל בפסח במוציא שבח הירושלמי בדברי שכתבנו כוהי(
 הרביפ לרשוח היחיד מרשות מצה בשבתלהיוח

 דלשון בעבירה, הבאה מצוה הוי ולא חובתו ידייצא
 מדשוח מצה דוציא אומר אני כך איתא שםדידושלמי
 דברי לפי בפסח, חובחו ידי בה יוצא אינו לרה"דהיחיד

 שמפרש העדה בקרבן עיי"ש בחמיה, לשון דהואהמפורשים
 אלא בעבירה דבאה מצוה שאין החוס' שכחבו דרךעל

 שגזל שאלמלא גזולה מצה כגון העבידה ע"י באהכשהמצוה
 יוסף בביח ועיין דבר. באוחו המצוה לקיים יכול היהלא

 החילוק לפדש שכתב הביח בבדק ש"מ סי' דעהביודה
 מצוה זו הרי הדבד בגוף ונחפסח חלה שהעבירהדדוקא
 בלבד, האדם על שהעבירה היכא לא אבל בעבירההבאה
 לא הירושלמי שמפרש שס"ט סי' הלקט בשבלי עייןאמנם
 ואע"ג שם וז"ל בניחוחא כפשוטו אלא בחמיהבלשון

 שהוציאוה מצה האודג בפדק שבח בידושלמידאמרינן
 מטעפ בפסח חובחו ידי בה יוצא אינו בשבת הרביפברשוח
 הנ"ל הירושלמי ובדברי יעו"ש. וכו' בענירד דבאהמצוה

 למצה בשבח קודע בין החילוק לבאר במק"אהארכחי
 דס"ל גזולה מגילה גבי הרשב"א מדברי והבאתיגזולה.
 השמיעה אלא המצוה עיקר הקריאה דאין יד"חדיוצא

 אנו כן שעל הקריאד הוא דעיקר ס"ל במגילהוהמאירי
 לחלק הירושלמי וכוונת יעו"ש. מגילה מקרא עלמברכין
 ידי יצא לא בעבירה לידו וכשבאה דמצוה גופה היאדמצה
 דאם לקרוע בגד ללבוש נחחייב דלא בקריעה משא"כחובחו
 לקרוע חייבחו שהתודה רק לקרוע חייב אינו בגד לואין
 המצוה גוף כאן אין וא"כ בו, לבוש הוא אם שעליוהבגד

 שעליו, הבגד קרע שכן עליו המוטל אח קייפ והריבעבירה
 קדיעה ידי מ"מ בשבח שקרע במה עבירה שעשהואעפ"י
 דק"ג ליבמוח בחידושיו הרמב"ן שכחב מה לפי אךיצא,
 ע"ז של בסנדל חלצה גבי הרשב"א דברי עלשכתב

 לעלמא שמוחדח מזה שנהניח מפני חחלוץ לאדלכחחילה
 לא חליצה איסורא דעברא דניהי כשרה חליצתהובדיעבד
 ראש בש"ס דאיתא מהא הדמב"ן והקשה בהכי.מיפסלא
 מצוח יצא זה ואחד זה אחד רבא אמר הדר דכ"חהשנה
 יצא לא נתנו להנות אמרינן אי ומשמע נתנו, להנותלאו

 עביד ולא האיסור מן נהנה לא יצא לא דאם כיוןוטעמא
 יצא אומד אחה ואפ יצא לא אמרינן לכן כללאיסורא
 למימר ליה הוי הכא וא"כ האיסור מן נהנה הואעכשיו
 מדברי מוכח יעו"ש, וחעבור חהנה שלא כדי פסולהחליצחה
 יצא ולא בעבירה הבאה מצוה אמדינן דלא הללוהרמב"ן

 יצא, לא לכן יעבור ולא האיסור יתוקן זה דע"י היכארק
 שלא בזה לנו מועיל ומה עבירה עבר כבד בלאה"כ אםאבל
 מצינו דהרי מאוד לי חמוה וע"ז דיצא, נימא שפיר בזהיצא
 שלא אעפ"י בעבירה הבאה למצוה ליה דחשבינן לולבבגזל
 דדוי טבל של במצה וכן יצא לא באם גזל איסוריחוקן
 ולא בזה, האיסוד יתוקן שלא אעפ"י בעבירה הבאהמצוה
 בזה. וצע"ג הרמב"ן דברי על בזה שעמד מיראיתי

 שזו לומר אפשר אי שנגנבה חורה ספד גבי ~לפי"זיא(
 לקיים חמיד הגנב דבידי כיון דעבירהגופא

 היחיד מרשות שהוציאה ממצה יוחר ועדיף השבהמצוח
 אפילו ההוצאה עבירת לחקן לו א"א רהתם הרביםלרשוח
 והשיב בעמוד הוא הרי חודה בספר אבל יאכלנה לאאם
 לקים יוכל שלא לו גורמת החורה בספר הקדיאה ואיןחמיד
 אם והגנב דעבירה, לגופא זה להגדיד יחכן לא דשבהמצוח
 פרשח היינו החורה מן שהיא הקריאה חורה בספריקרא



 י ב:(1 קי"ב קי"א, סי' יו"דשו"ת ת יבקפב
 הוי שבחוח קריאח גם דלרש"י חרפ"ה בסי' ולהב"חזכור,
 מנאץ יקרא יברך שאם אעפ"י ידי"ח לצאת יכול התורהמן
 ממנה והפריש ואפאה לשה טחנה חטים מגזל עדיףדלא
 שקנאן ואעפ"י מנאץ, אלא מברך זה אין מברך כיצרחלה

 מ"מ עבורם, דמים לשלם שחייב אלא שלו הן והריבשינוי

 אפילו לברך לו אסור הדמב"ם בדעח והרא"ש רש"ילשיטח
 מצה רהיינו מצוה באכילח אולם מה"ת רהוה המזוןברכח
 מצה בגזל אפילו חובחו ידי ריצא הריטב"א רעח פסחבליל
 מעשה בשינוי קנייה דלעסיה דכיון מעשה שינויריש

 יצא מצה דבלע המצה בבליעח אח"כ מחקיימחוהמצוה
 בחידושי עיין דיצא, מצה ועשאו חטים לגזל דמיולכן

 על הבדכה דגם לומר יש ואפשר תנ"ד, סי' באו"חרעק"א
 משום רק נחקנה לא התורה דברכח כיון לברך יכולהחורה
 ר"י הא בר"ה רל"ג בר"ה התוס' שכתבו כמו הציבורכבוד
 תלמוד משום לאו ולאחריה לפניה החורה דברכח ר"תאומר
 באהבה נפטר או נא הערב ברכת בירך אפילו שהריחורה
 לוי במקום קורא כהן יוי שאין ובמקום ומברך. חוזררבה

 ובש"ע יעו"ש ראשונה בקריאה בירך שכבר אעפ"יומברך
 אין אבל בזה לפקפק יש עריין אך ח', סעי' קל"טסי'

 חורה הספר אין רלפע"ד העיקר רק לזה, גורם והזמןהמקום
 כח"ר שכתב דבריו וביתר הגנב, ביד כשנמצא דעבירהגופא

 שלשה פרק בריש ברכוח בש"ס הגרעק"א דברילתרץ
 ואין נאוחה הערה הוא אכל בד"ה שם בחוס' שהעירשאכלו
 יאריך. שנותיו וד' בזה להאריך עור עתה גורםהפנאי
 הרוש"ת, מחותנוידידו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קיבסימן
 הנ"ל בעניןעוד

 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 המפורסם הגהי'צ הרב ומרומם האלוףמחוחני
 כשי'ת תרשישים מגזע חוטר וצדקחובתורתו

 שליט"א לייפעד אבא אברהםמוה"ר
 מושבו איתן כעת מפיטסבורגהארמו"ר

 ת"ו.באשדוד

 גונבי גנבים עתה שכיחים לדאבוננו היות שאלתובדבר
 לחילול גורם זה והרי כנסיות מבתי תורהספרי

 לחקוק או לכתוב להתיר מקום יש אם בפרהסיא נוראהשם
 הכנסת הביח של או הבעלים שמות הספר של החיצוןבצד

 בפרהסיא. השם והחילול הגניבוח למנועבכדי

תשובה:

 לקדושח הנוגע האיסור וגררי זה דין שורש למצהכדי
 בדברי קצת להאריך אני מוכרח הקרושהחורחינו

 מזד להוציא כן ואחר הפוסקים רבותינו ובדבריהש"ס
 זלהלן: הפרטים פי על ונבאר לדינא,המסקנא

 הפסוקים, חוכן בתוך בחורה יתירותא(
 מהכתב. רחוק הספר של הגליון על לכתובכ(
 הקדושה אם ז"א הספר של החר! מצדלכחובג(

 השני. לצר גםעוברת
 בכחב או אשורית בכחב שכוחב בין חילוק ישאםר(

 אחר.ולשון
 איזה נכחב אם תורה הספר בקדושח פגיעה זהאםה(

 עליה.דבר

 דרבי חמוה אגרא ד"ל מנחות בש"ס הוא זה רין מקורא(
 לקמיה אתא בסיפריה יחירות ליה הוהאבא

 יחירות אבל בחסירות אלא אמרן לא ליה אמר אבאררבי
 פירושו ולפי גוררן, אלא בה לן לית ופירש"י בה, לןלית

 עוד פירשו וכן פסולה חורה הספר היחר שמגרר קורםהרי
 מיירי רהכא אבל בר"ה שם החוס' ה"המהראשונים
 כיש רלא כמנומר דמיחזי בזה אמרינן רלא שגררןביתירות
 שעושין חסירה או מלאה אם בחיבה כשמסופקיןטועין
 הוא, מילתא ולאו בה לן לית ריתירות משום מליאהאותה

 י"ג הלכה תורה ספר מהלכות ז' כפרק הרמכ"ם פסקוכן
 הוא דהרי הרא"ש לשיטת הוא וכן חיקון צריכיםריתירוח

 ר' אמר מזוזה גבי ל"ב בדף להלן בגמרא המימראפירש

 אתיא טעמא מאי פסולה אגרת כחבה שמואל אמרידודה
 ויחירות בחסירוח דקדק שלא והיינו מספר, כחיבהכתיבה
 מספר רנלמד שני בלשון וברש"י בתוס' שם שפירשווכמו
 ספר הלכות ברא"ש ועיין כן, להרא"ש דס"ל הריתורה
 היש גיסא ולאידך חורה בספר פוסל ריתר ז' סי' סוףחורה
 להלן השטמ"ק הביא וכן נינהו, יחיראי לאו שבחוס'טועין
 וכן בה לן ליח דיתירות אחרוח תוספות בשם ל"ב ברףשם
 הוא וכן ל"ב סי' או"ח בב"י המובא המנהיג בעל רעחהוא

 בלא היינו איגרת כתבה פירש דהוא ח"י בסי' היראיםדעת

 שם כתב ולכן בה, לן לית יחירות אבל שירטוט ובלאדקרוק
 דשורוח בסוף לכתוב הבית שמירח לתוספח העולםדהורגלו
 אך מצוה אלא עיכובא אינו המלאכים ושמוחחוחמות
 מזוזה מהל' בפ"ח מיימוני בהגהח הביא וכן שמירה,תוספח

 פסוקים שלשה המזוזה בפנים דכוחב שמחה רבינובשם
 מזחה מהלכוח ה' בפרק זה על כתב והרמב"ם ד'יברכך
 שמות או המלאכים שמות המזוזה בפנים שכותביםדאלו

 להם שאין מי בכלל הן הרי חותמוח או פסוק אוהקדושים
 הבא. לעולםחלק

 דבפרק למזוזה תורה ספר בין נלשונו שינה והרמב"םב(
 חשב א' הלכה תורה ספר מהלכותעשירי

 אוח אפילו רחסר תורה בספר הפוסלים דברים העשריםבין

 אבל סתמא כתב כן אחת, אות אפילו שהוסיף אואחת
 במלא דקדק שלא כתב ג' הלכה הי בפרק מזוזהבהלכות
 פסולה זו הרי אחת אות אפילו מבפנים שהוסיף אווחסר

 ספר וגבי בפנים, שהוסיף הרמב"ם מרגיש מזוזה דגביהרי
 מקור ובאמת אחת, אות הוסיף אפילו סחמא כתבתורה

 שני כפירוש פסולה איגרח רכתבה מהאי הוא זוהלכה
 נלמר מזוזה וא"כ מספר כחיבה דנלמד שם ובחוס'ררש"י
 כהב זלהכי לומר ויש והסירות, יתירות לפסול חורהמספד
 הביא ד' בהלכה שלהלן מפני בפנים שהוסיף במזוזהכן



קפג י בזו קי"כ סי' יו"דשז"ת ת יב

 פרשה כין ש-ד-י שם מבהוץ המזוזה על שכותכיםשהמנהג
 פרשה הזהר נספר הוא שכן הביא הכ"מ ומרןלפרשה,

 להוסיף. אין מבפנים ררק הרגיש לכן ממילאואתחנן

 עם בדלחמו ע"ד סי' יו"ד חלק הנובי"ק והגאוןג(
 אינו אות או תיבה דיחיר לומר רצההמהרש"ל

 מן יותרת אבל החורה לשון בתוך הוא היתרת אם רקפוסל
 דהרי הוא יחידאי לאו הנוכ"י ובאמת פוסל, אינוהצד

 ובעל והיראים אהרות התוס' ה"ה לעיל שהובאוהראשונים
 הנ"ל והתוס' סוסל, אינו דיתיר ס"ל שמחה ורבינוהמנהיג

 לית תורה של הלשון בתוך אפילו מקום בכל יחיר דגםס"ל
 בה.לן

 צריכים דיתירות פסק ר' סעי' רע"ט סי' יו"ד ובש"עד(
 פסולה תורה הספר התיקון וקודםלגררן

 והר"ן הרשב"א כתכ וכן ותוס' והרמב"ם רש"יכשיטת
 אות דיתיר דמילתא וטעמא קמ"ג, סי' או"ח בב"יהמובא

 שנתנה משה.כפי בחורת שינוי דהוה משום פוסל תיבהאו
 תשובת בשם רע"ד בסי' הב-י מרן שכתב כמו בסינילנו

 פירוש על בהקדמתו שכתב להרמב"ן מצאתי וכןהרמב"ן.
 כולה התורה כל כי אמת של קבלה בידינו קבלה רישהתורה
 אחד בענין לשמות מתחלקוח שהתיבות הקב"ה שלשמותיו

 או במלא אחת באות בו שטעה תורה ספר זה ומפניוכו'
 תורה ספר לפסול אותנו יחייב הענין זה כי פסולבחסר
 דהוה מזה וחוץ יעו"ש, אותם ממלת אמד וא"ו כושיהסר

 בש"ס כדמבואר ח!"ל קנלת נגד זה הדי משה בחורתשינוי

 ונלמר למסורת אם ריש בסכות בסכת בסכת גבי סוכהריש
 טפח, אפילו והשלישיח כהלכתן שתים הסוכה לדפנותמזה

 נגד זה הרי מלא בסכות בסכת במקום כתב אםולכן

 הרבה בזה וכיוצא למסורת אם יש דסברי לרכנןדמסורת
 כתורה, אות ויתר הסר מן נלמדין חורה ועיקדי חז"לדרשות

 שגורר קורם תורה הספר ולפסול לאסור סברא יש שפירלכן

היחר.

 להכשיר תיקון כאן מועיל מדוע לבאר יש זה לפי אךה(
 נו שיש או המנוקד ספר גבי והרי חורההספר

 הריב"ש בשם בב"י כמבואר פסול רהספר פסוקיםפיסוק

 לאחר ואפילו ו', סעי' רע"ד סי' בש"ע פסק וכןוהגמי"י

 וז' בסק"ו שם והט"ז כפיסולו נשאר הספר הניקורשהסירו

 אין שניקוד וכיון למסורת אם יש דקיי"ל דכיון הטעםכתנ
 הניקוד הסיר אם מהני לא מה מפני והקשה מקרא אלאכאן
 גורר אם דמהני ונדבקה פתוחה מ"ם מכותב יגרעולמה

 חרטום כוחב כך ואחר נו"ן כעין ונשאר לחורהחרטום

 התיקון מהני התם והרי ל"כ סי' כאו"ה כדאיתאמחדש
 כאן גם להקשות יש וכקושייתו יעו"ש, האות בגוףאפילו
 אינו ונמנוקד תיקון מועיל מלא חסר בכותב מדועלהיפך
 תירץ דהוא כאן ארוכה מעלה לא הט-ז שתירץ ומהמועיל,

 חושש שאינו הסופר כוונת שנראית כיון טפי גרעדבמנוקד

 מחוכו כמזוייף והוה כתבו וה לשם ובודאי כלל,למסורת

 מלא חסר ככותב כני"ד גם הרי דבדיו ולפי לגמרי,ופסול
 משתנה נזה דהרי תיקק בו מועיל ואיך למסורת חוששאינו

 כופר בזה הדי בסכות מלא בסכת כתב דאם התיבהמשמעות

 וכל למסורת אם או למקרא אם בין בחילוק חז"ל ררשוחכל

 למידק יש וגם גבירתא, הלבתא בכמה  בוה תלוי התורהגופי
 מלא מסר ככתכ גוסא רינא מהך הט"! הקשה לאמדוע

 כמה ודף דף בכל יש ראפילו רע"ט בסי' להלןדמבואר
 מינה שמע התם כלום הגיה שלא כיון והט"ז יתקן,טעוחים
 להקשות ליה הוה וטפי התיקון אחר רכשר להמחברדמח-ה

 באו"ח. ל"ב מסי' ולאמכאן

 על חמודות בדברי שכחב כמו בזה לומר צריך לכן1(
 את שם שהכיא אמר תורה ספר כהלכותהרא"ש

 שהסידו אחר אפילו במנוקד הפוסל ירוחם הרבינודברי
 לשם שלא נכתבה שכבר לפי טעמא יהיב ררמ"יהניקוד
 דלא חמודות הדברי כחב ~ה ועל הניקוד לפי רקהמסורת

 לפי אלא ליה פסלינן לא דכשמנקד גופא היא דהא לונראה
 כאן יש הרי הניקור כשהוסר כן ואם מסורת כאןשאין
 יעו"ש, כמנומד דמיחזי משום הטעם הוא כתכ לכןמסורת

 חשש בזה ליכא מלא חסר בכותב דכאן לומר יש דבריוולפי
 הסמוכה האוח ולעשות היתר אוח למחוק דיכול כיוןמנומר

 הנשאר הפנוי המקום למלאות האות למשוך או עכהלה
 שהקשינו מה זלתרץ לכאורה, לומר יש כן המחיקהאחר
 מה לפי קשה זה דלפי ארוכה מעלה לא עדיין אךלעיל.
 אחר להכשיר יש בשוגג הניקוד עשה ראם הט"זשכתב

 בין נפק"מ אין כמנומר דמיחזי משום הטעם אם הריהתיקון
 בשם בשכנה"ג שכתב מה לפי קשה ועוד למ~יד,שוגג

 הסופר ראם רעק"א נחידושי המובא ברוך מקורחשונת

 נזה הנקודות מעצמו ועשה בא אחר איש רק כתיקונוכתב

 והרי חורה הספר להכשיר הנקודוח הסירו אם שפירמהני
 נראה לכן הניקוד, שעשה מי נפקותא אין מנומרלחשש

 חמח-וח הדברי שמביא הרמ"י שכתב כמו דהעיקרלפיע"ד
 המסורה לשם זלא הניקוד לשם שכתב מפנידהטעם
 כיון לכן חז"ל קבלת נגד שהיא כיון פוסלת זוומחשבה
 תיקון שום מועיל לא הרעה במחשבתו נפסלהשכבר

 אחר איש אם אבל כהוגן נכחב שלא הספר לכלדחיישינן
 נכתב רהספד כיון הניקוד בהסרת התיקון מועיל הניקודעשה

 נעשתה כן אחרי רק המסורה לפי וטהורה טובהבמחשבה
 הט"ז כתב שפיר לכן לכשרותה, ח~רה ובהסרתההתועבה

 חשב שלא כיק בה לן לית כן עשה ובטעות בשוגגדאם
 אחר וכשר לשמה דסתמא אמרינן ב~ה כרין שלאלעשות

 דמצינו דכיון לומר יש מלא מסר רכתכ והיכאהתיקון,

 יש חסר ולפעמים מלא נכתנים דלפעמים תיבות כמהבתורה
 לחשוד צריכים אנו ואין אחרת לכתוב להסופר לטעותמקום
 מקום ויש חז"ל, כקבלת שלא פסולה בכוונה הסופראת

 רנשיילקה קמן ליתיה אי ואפילו זכות לכף אותולדון
 יודעים דהכל כיון כניקוד כן לא אבל בטעות תלינןמסתמא
 ובודאי בטעות לתלות מקום וליכא תורה בספר ניקודדאין

 זה לפי ושפיר כן, עשה המסורה לשם שלא פסולהבכוונה

 בזה. כנ"ל בניקוד ולא לתקן יכולביתירות

 במסכת מפורשת ברייתא הוא דהרי מאוד לי ותמוהז(
 של שם הכותב התם דאיתא ה' פרקמופרים

 האחרק את ומחטב הראשון את מקיים קודש של שמותשני
 הראשק את מחטב הדף בסוף הראשק אם אומר יהודהר'



(שבי קי"ב סי' יו"דשו"תביתקפד
 הראשון אח מקיים חול של שמוח שני האחרון אתומקיים
 דרף נסוף הראשון אם אומר יהודה ר' האחדון אחומוחק
 רבין מבואר הרי האחרון, את ומקיים הראשון אחמוחק
 יחירוח וחיבות אוחיות חול בשמות ובין קורשבשמוח
 הנ"ל הנוב"י רברי לי תמוה זה ולפי תיקק, וצריכיםפוסלות
 סקל"ג ל"ב סי' במג"א המובא הראב"ר משיטחשנסתייע
 הראב"ר הרי כפולות תיבות בהן שנמצא חפיליןשהכשיר

 מה וגם סופרים, במסכח מפורשח ברייתא נגר יפסוקלא
 הרי לשיטחו ולסייע הרמב"ם מרברי גם כן לדייקשרצה

 בפנים רבהוסיף ג' הלכה ה' בפרק בפירוש כתבהרמב"ם
 רכוונתו לפרש אפשר ואי פסולה, זו הרי אחח אותאפילו
 דהדי לומד הנונ"י שרצה כמו דפרשה לתוכן סמוךרק

 כחב בהלכוח א' דבפרק כדבריו, שלא בהריא כתבהרמב"ם
 שהוא מפני הפסר מ~ה אין המזוזה על שכותבין ש-ד-ירשם

 שהיא אעפ"י הייתור ידי על נפסלה דבפנים משמעמבחוץ
 בפנים כתב דאם שם שכחב ממה וכן עצמה בפניתיבה
 שאין מי בכלל וה הרי פסוק או קרושים או המלאכיםשמות
 של רהיתרון ראעפ"י בזה מבואר הבא, לעולם חלקלו

 בטלו מ"מ דפרשה מענין לא עצמן בפני הןהפסוקים
 ממני. שגבו דבריו כל לכןהמצוה

 בראייתו עליו תמה ה' בשער אפרים ובשעריח(
 בא לא תפילין לענין החם רהרימהראב"ד

 עם שהן כמו להניחם החפילין אח להכשירהראב"ר
 לגרור לדכשיר בא רק פסולוח שהן כמו רוראיהכפולות
 שמחק טרם אבל כסדרן, שלא משום פוסל ראינוהיחרון
 לומר בלבי עלה ולכאורה להחיר, רעתו על עלה לאהיחרון
 הראב"ד ברברי שכחב במד הנוב"י הצדיק אתולהצדיק
 כיון בחפילין רק אבל הראב"ר הכשיר תיקון שוםדבלא
 בחוס' הר"ח כשיטח יסבור והראב"ד כסררן, גבייהודבעינן

 הביא וכן אותיות שלש הוא פרשה רשיעור רמ"דמנחות
 תיבה אירע אם ממילא חורה ספר הלכות ברישהרא"ש
 כשיעור פנוי יהיה אוחה ימחוק ואם קטנה הכי אפילוכפולה
 ולכחוב הצר מן אוח למחוק עצה רליכא כיון דפוסלפרשה
 שלא דהוה החסרון למלאות כרי האוח ולהמשיך אחרתאות

 להו הראב"ר התיר לגמרי התפילין יפסלו שלא וכריכסרדן
 תורה בספר מיירי היחר, למחוק דצריך סופרים דמסכתוהאי
 אפשר כן תיקון, וצריך פוסל היתר לכן רכסררן דיןדליכא
 איתא סופרים רבמסכח כיון כן לומר רוחק אכןלתרץ
 בספר רק ולא כן הדין ומ~וזות בתפילין רגם דמשמעבסתמא
 להכשיר אפשד איך פסול הוא היוחרת ראם וגםתורה

 בדבריו. צ"ע לכן ברירה, בדלית אפילובחפילין

 הראשונים שיטת שהביא אחר רפ"ט בסי' והב"חט(
 רפירשו והמרדכי והרא"ש והתוס'רש"י

 ולא האי כולי הגרירה מיגניא רלא בה לן ליתריתירות
 ריחירות הנימוק"י היינו מפרשים כיש דלא כמנומרמיחזי
 כלום חסר אינו שהרי היתר לגרור צריך ואין בה לןלית

 ואינו מעלה ואינו דמי כנטול יחר כל ביה אמרינןוהיחר
 בפרק ראיחא מהא פירושא להך רליתא הב"ח וסייםמוריר,
 מחסר אתה שאם נמלאכתך הזהר נני די"ג דעירוניןקמא
 וכן כולו, העולם כל אח מחריב אתה אחת אות מייתראו

 ולא חורה, ספר בהלכוח הנימוק"י על בהגהותיו הב"חהגיה
 כנטול יתר כל שכחנ נמה הנ"ל הנימוק"י דנרי להניןוכיתי
 כל בפירוש הראשונים לשיטח הרי שאינו, כמו היינודמי
 פירושו דנ"ח חולין דלרש"י במחלוקח חלוי כנטוליתר

 ליה הוה וא"כ שניהם, נטלו כאלו ז"א אחח חסרכאילו
 רק אמרינן לא דכחסר דס"ל הרמב"ן ולשיטת אחת,חסר
 שפירש מה כפי ומקומו הוא ניטל כאלו היתר אתרואין
 רק להרמב"ן באשר"י וכמבואר סק"ד, נ"ה סי' ביו"רהט"ז
 הוא רכנטול רם"ל ל-ט בדף הארוך בחו"ה הרשב"אשיטח
 רבותיו. נגר למעשה כן נראה דלא כתב ומ"מ אמרינןלבדו
 ביחר שייך לא וה ולפי שיטחם, לבאר האריך שםובט-ז
 ג"כ ס"ל והרא"ש והרמנ"ם דמי, כנטול לומר תינה אואוח

 חיבה. או אוח חסר יהיה וא"כ רמי שניהם רכנטולכרש"י

 שם שכתב סק"ה קמ"ג בסי' בא"ר מצאתי וכדברינוי(
 יתירה תיבה ובין יתר אות ביןרביתירות

 חסר ליה והוה דמי כנטול יחר מטעם אחרת להוציאצריך
 מדברי וראייתו הפוסקים, כל כסתימת רמי שניהםרכנטול
 שם רכתב תורה ספר מהלכות ,' פרק בסוףהרמב"ם
 קרושתו אחר בכרך וכתובים נביאים עם תורהרבריבוק
 עוד ועיין יעו"ש. החסר כרין היחר דדין חומשכקדושת
 דענין שכתב בסופו סק"ב קמ:'ג בסי' זהב משבצותבפרמ"ג

 ובענין כאן משא"כ לה גמירי בטריפות רק זה כחסריתר
 יש מבטריפות חוץ רברים בשאר כנטול יתר שייךאם

 אכ"מ. אבל האחרונים רבוחינו בדברי הרבהלהאריך

 בסוף שרטוטין נמו סימנים רלעשות לףנא תבגאיא(
 בוה ריש רע"ד בסי' הט"ז פסק כברהשורוח

 מדבריו ונראה משה. בחורת שיש ממה שינוי שעושהעבירה
 שינוי מיקרי ~ה השיטות בסוף בדיו כן עושה אםררק

 הגליון על למעלה או למטה אבל משה בחורתודוספה
 חחב~ה שלא הספר על להגן כדי לסימן רושם איזהלעשוח
 אעפ"י הנוב"י על ולסמוך ולהחיר לרון מקום יש גנביםביר
 קיל רבני"ר ובפרט לעיל, כרביארנו עליו לחמוה הרבהשיש
 שייכות שום לו אין אחרת ולשון בכחב שסימן מפניטפי
 לעיין יש אחר מצר אך כלל יתר דין בו שיהיה הספרלחוכן
 למעלה הגליון על גם אם תורה הספר קרושת מצדב~ה

 ו:כ:סת. בית קדושח רק או תורה ספר קרושת ישולמטה

 רב אמר ~ירא רבי אמר רל"ב מגילה בש"ס גרסינןיב(
 קדושה משום בהן אין והבימוח הלוחותמתנה

 דהלוחוח הערוך בשם הביאו הלוחוח בד"ה שםובתוס'
 לדף, דף בין ושל ושלמטה שלמעלה תורה ספר גליונימובנו

 בית קדושח רק תורה ספר קרושת בהגליונות איןולרברידם
 ומבואר הן, מה ידעחי לא דהלוחות שם כתב ורש"יהכנסת
 ספרים של רגליון כ"ז הל' שבח מהל' כ"ג בפרקברמב"ם
 אין הספר ושבסוף הספר שבתחילת וכו' ורלמטהדלמעלה
 סי' או"ח בש"ע איפסק וכן הזליקה, מפני אוחןמצילין

 הגליונות על דיש גיסא לאידך דמצינו ואע"ג כ' סעי'של"ד
 חורה ספר גליוני על מזוזה לכחוב ראסור תורה ספרקרושח
 בפרק תפילין בהלכות הדמב"ם כרפסק שנפסלה אחראפילו

 וע"כ ל' סעי' ר"צ סי' יו"ד נשו"ע הוא וכן א', הלכהה'
 לה דאזלא אמרינן הדליקה מן הצלה לענין דרק לומרצריך,
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 חורה. ספר בקדושת נשארה הורדה לענין אבלקדושחה
 דאסודין הגליונות על קדושה יש דאם דמילתאובטעמא
 אוחם מצילין אין אמאי מקדושחן להורידן ואסורבהנאה
 בענין בגמרא החם דאיחא מה עפ"י י"ל הדליקהמפני
 הוא כתב אגב דגליון הספרים גליון גבי דקט"ז בשבחהצלה
 הכתב מקום ופירש"י קדושתיה, לה אזלא כחב אזילדקדוש
 קדוש רכי גרע מיגרע דודאי לי' מיבעיא לאשנמחק
 וכיון דכחב אדעחא אלא קריש חלק גליון לשם לאומעיקרא
 דפקעה כיון לפי"ז וממילא מקדושתיה, פקע כתב להדאזל

 איסור לענין מ"מ אבל בשבח אוחם מצילין איןהקדושה
 מקדושתן שיצאו בקדשים שמצינו כמו פקעה לאהנאה
 תו חזי דלא כיון בהז מועלין דאין הוא דהדיז שמחודהיינו
 ובכל ד', קדשי עוד מקרי ולא קדושחן אזלא ממילאלגבוה
 התוס' שם שכחבו מה על דנ"ז בקידושין המהר"ם כתבואת
 דקדושתן רנהי בהנאה עדיין ראסורין בשלך שלי מהד"ה
 נהי כאן נמי הכי דבריו ולפי פקעה, לא איסורן אבלפקעה
 בהן ראין משום הדליקה מפני הגליונות בשבת מציליןדאין
 הנאה דאיסור בהנאה אסורין עדיין מ"מ אבל קדושהעוד

 דלצד דמצינו כיון לומר יש הכי ואפילו פקעה לאשבהם
 אם ולומר לדון יש הצלה גבי קצח קולא צד בה ישאחד

 שיטח לזה ולצרף הגנבים מפני סימן או רושם איזהלעשוח
 על יש ביהכ"נ קדושח ררק הנ"ל מגילה בחוס'הערוך
הגליון.

 הקדושה אם הספר של החיצון בצד לכחוב ולהתיריג(
 בתוס' רהנה לעיין יש דשני לצדעוברח

 דעכו"ם בגמרא דאיתא הא על כתבו יגוד בד"ה ד"וערכין
 במותר, וישחמש 'גוד וכו' עליה כחוב ושם קורהשהחנדב
 דהיינו הקורה שיגוד ידי על דמשמע זה על החום'וכתבו
 השם שכנגד החתיכה מאותה יהנה ולא הקורךשיחתוך
 חורה ספר כשכותבין ליזהר ויש השם, קירש מיהאדמקומו

 יעו"ש. במקומו לכתוב שאין השם מקום וגררו חפיליןאו
 שיחתוך שכחבו בלשונם ביאור צריכים הללו התוס'ודברי
 בפשטוח השם שכנגד החתיכה מאוחה יהנה ולאהקורה

 החחיכה אוחה כל הקורה שיגוד לומר דכוונחםמפרשים
 בקצה נכתב והשם אמות עשר ארוך הקורה אםדהיינו
 חשע רק וישאר האמה כל יגדור אמה מקום עלהקורה
 תורה ספר כתבו דאם התוס' דייקא זה ולפי בהקורה,אמות
 דומיא במקומו לכחוב שאין השם מקום וגררו תפיליןאו

 עסקינן ברשיעי דאטו בשוגג שגררו )נ.ב, הקורה עלדשם
 עוד נדבר ולקמן השם מחיקת של חמור איסור עללעבור
 דיגוד החוס' בכוונח לומר אחר מקום יש אבלמזה(,

 המקום רק הקורה עובי כל שיגוד לא היינו במוחרוישתמש
 יגוד טפח הקורה עובי דאם מהרוחב יגוד נכחבשהשם
 בו להשחמש יכול מעוביו והשאר אצבע כרוחבמהעובי
 מקום על חלה דהקדושה כיון קרושה שום עליהדליכא
 השם גררו דאם כחבו כן ועל עוביו כל על ולאשנכחב
 רמי דלא במקומו לכחוב שאין מחפילין או חורהמספר
 על וחלה השם מקום שנחחך כיון דהתם הקורה שעללשם

 נגרר אנל הקדושה פקעה מהנשאר לכן הקדושההחתיכה
 המקום נשאר עדיין השם מאותיות כלום נשאר שלאהשם

 לנו ויוצא אחר מקום על הקדושה חלה שלא מפניבקדושתו
 הקורה גבי כמו ממש דומה ~ה הדי השם נקלף דאםבזה
 מהנשאר לכן שנקלף מה על הקדושה עברה דכברכיון
 החוס'. דברי לפרש יש כן הקדושה,פקעה

 אבל לקולף גורר בין חילוק דיש יוצא דברינו ולפייד(
 אין ממילא העובי לכל עובר הכתב קדושתאין

 בפנים, שיש הקדושה אוחה חורה הספר של השני צדעל
 מה שהביא לאחר שם כחב כ"ז ס"ק ל"ב בסי' המג"אאכן

 לקדור דאוסר הרא"ש לשיטח דאפילו הרי"לשכחב
 או במקומן ולכתוב האזכרוח לקלוף מוחר מ"מהאזכרוח
 כתכ זה ועל השם, כמקומה ויכתוכ שלפניה התיבהימחוק
 לכתוב אסור השם דכשגרר כתבו ד"ו ערכין דהתוס'המג"א
 דתוס' בדברי פירש דהוא מדבריו מוכח במקומו, אחרדבר
 לכתוב אסור בקלף גם דלהחוס' לקלף גדר בין חילוקראין

 הש"ך ולשיטח השני לצד גם עוברת השם דקדושחבמקומו
 הביא ובמחה"ש כמוחק, הוא הרי קולף סק"ז ער"הבסי'
 מיירי באזכרה לאו השם בהמובן דפירש החו"ש בשםשם
 בוה. מש"כ בידא-פ עיין תיבה מובנודק

 בקולף דגם התוס' דברי בפירוש המג"א דלשיטתטו(
 דהקדושה השם בקדושח קדוש מקומונשאר

 עוברח ג"כ חורה הספר קרושת גם ממילא השני לצדעוברח
 הספר קדושת גם רק האזכרוח קדושת דוקא דלאו השנילצד
 במזוזה רק חוץ, מצר גם אסור בפנים שאסור ומהחורה,
 הרמב"ם כחב דבפנים חוץ לצד פנים צד בין חילוקמצינו
 אוח אפילו בה הוסיף דאם לעיל המובא מזוזה הלכותבריש
 על שכוחבין פשוט דהמנהג כחב ובחוץ פסולה זו הריאחח

 בזה ואין ש-ד-י שם לפרשה פרשה שבין הריוח כנגדהמזוזה
 מה וגם החיצון. לצד פנימי צד בין חילוק דיש מבוארהפסד

 אוחיוח ר' אלקינו ר' השמוח נגד מבחוץ במזוזותשכוחבים
 קשה לא מזה אסור, בפנים והרי ביח"א באלפ"אהסמוכות
 מעבר מקדשים השם דאוחיוח הנ"ל בערכין החוס'לשיטח
 בצד שכחוב מקום על הללו אוחיוח לכתוב מוחר איךלעבר

 יש הללו אותיוח דגם לומר דיש הקדושים השמוחהראשון
 השם. כקדושת קדושהבהם

 נחקשיחי הנ"ל בערכין החוס' בדברי רעיוני הגו דכודיטו(
 לכחוב שלא ליזהר ריש שכחבו במהבדבריהם

 י"ז בסי' החוו"י דן ומזה אחרת תיבה השם שגררו מקוםעל
 להבין לי וקשה בהנאה, אסורים הקדושים השמוחדמקום
 אחרח חיבה לכתוב לאסור הוצרכו דלמד הקדח~יםדבריהם
 הכי דבלאו ליה חיפוק הנאה איסור משום השםבמקום
 הוררה לך ואין מורידין, ולא בקודש מעלין משוםאסור
 חיבה השם בקדושח שנתקדש מקום על לכחוב מזהיוחר

 דהחיר הנ"ל ל"ב סי' במג"א הרי"ל על קשה ויוחרפשוטה,
 לא משום בזה איכא הרי השם מקום על אחרח תיבהלכחוב
 החוס' על להקשוח יש הכי ובלאו התורה מן דאסורמורידין
 במקומו לכחוב אסור הנאה איסור משום שכתבוהנ"ל

 אחרח דחיבה מוכח החוס' דברי שמביאים הפוסקיםומלשון
 מצות אמדינן הדי יאסר ולמה מזוזה, או תפילין שלהיינו
 ומזוזה חפילין או חורה ספר לכתוב ומוחר ניתנו להנוחלאו
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 יעו"ש, רק"ח בשבת הבכו"ש שכתב כמו הנאה איסוריעל

 להנות לאו מצות בזה למימר ליכא דבאמח לומר "םאך
 ומזוזה חפילין או חורה ספר לעצמו בכוחב חינח רהאנחנו
 אבל נחנו להנוח ולאו לעצמו מצוה עביד הוא הריבזה

 להנוח לאו רמצוח לומר שייך לא בזה למכור הכותבבסופר
 הוא והרי בכחיבחו דאורייחא מצוה עביר רלא כיוןנתנו
 בשעד רק שייך נתנו להנות לאו ומצוח הנאה מאיסורנהנה
 בקיום נהנה שהוא אעפ"י הנאה איסור של לולב נוטלשהוא
 לו שיש מי אבל נתנו, להנות לאו דמצות אמרינן בזההמצוה
 האיסור על עבר בודאי לאחר ומכרו בהנאה שאסורלולב
 רחיפוק קשה אכחי אבל וז"פ, בזה, מצוה עושה דאינוכיון
 בקודש. מעלין משוםליה

 קנ"ר סי' באו"ח הט"ז זקני שחידש מה לפי אךיז(

 שלא וכרי חמורה לקרושה עוד ראוי דאינורהיכא
 כיון כאן נמי וכן קלה בקרושה להשתמש מותר לגנזהנצטרך
 כן, הסוברים לדעת קודש שם הגרר מקום על לכתובדא"א

 לא משום בזה ואין אחרח תיבה לכחוב יכולים שפירלכן
 מהא הט"ז על הקשה דכ"ו למגילה ,4נכו"שמורידין.
 כהן בגדי להביא אומר דוסא רבי די"ב יומא בש"סדאיתא
 אומר רבי הריוט לכהן כשרים שהם הכפורים ביוםגדול

 בהם שנשתמשח בגדים ועור וכו', בדבר חשובותשחי
 פריך מה והשתא קלה, קדושה בהן תשחמש חמורהקדושה
 כפורים ליום עוד ראוי ראינו ס"ל רוסא רבי הרי דוסאלרבי
 ותו כך, אחר התם דאיתא כמו שם דוהניחם מקראאחר

 קמא תנא דהוא רמשמע לזה מודה רבי רגם התםדמשמע

 גניזה שטעונין מלמר שם והניחם רררש התם דוסאדרכי
 טפי עדיף יגנזו וע"כ למילתייהו חזי דלא כיוןוא"כ

 דוסא לרבי תשובה זו ומה קלה קדחיה בהןמלהשחמש
 יעו"ש. קלה קרושה בהן מלהשתמש עדיף דגניזהאע"כ
 הט"ז בער ולהגן הבכו"ש על לחמוה כתבחי אחרובמקום

 והניחם מדכתיב לגונזן הוא הכתוב גזירח כהונה בבגרירהתם
 מהאי אסורין ג"כ אחר כפורים יום על אפילו ולרבנןשם
 טפי רעריף למימר שפיר איכא רהט"ז בהך אבלקרא

 שכתבחי מה עיין לגונזן. נצטרך שלא כרי מקדח~חןלהורידן
 רנ"ר סי' יו"ד החת"ס ברברי פ"ג סי' ח"א בי"אבספרי

 יעו"ש. ייעכד מקרי לא דגניזהשכתב

 על להעיר יש לכאורה הנה הט"ז בדברי בזה ובהיותייח(
 בו אירע דאיתא רי"ב יומא מש"סרבריו

 אינו והשני לעבורתו חוזר הראשון תחתיו אחר ומנופסול
 לא גרול כהן הדיוט כהן ולא גרול כהן לא להיוחראוי
 ולא בקורש מעלין משום לא הריוט וכהן איבהמשום

 אמאי גרול כהן להיוח יכול ראינו כיון הרי ולהט"זמורידין,
 חמורה לקדושה ראוי אינו אם הריוט כהן עכ"פ יהיהלא

 כלל דמי לא רמילחא לקושטא אמנם קלה, לקרושהמותר
 שבלה ס"ח ממטפחח הוא ראיחו עיקר דהרי דט"זלהך

 דבהיוחה ואעפ"י גניזחן היא וזו למח תכריכין ממנודעושין
 ליה הוה שפיר גניזה רטעון משום רק כן לעשוח אסורקיים
 בה לעשוח טפי רעדיף הקודש ארון גבי מזה ולמר גניזתןזו

 פנויה שתדיה ממה ספדים בה לתת קלה קדושהחשמיש
 כלל רמי לא שעבר כהן גבי אולם כלל, קרושה בלילגמרי

 עוד יהיו לא ספרים מטפחות וגבי הקודש ארון גבידהחם

 עדיף ממילא הראשון למצכן שוב ישוכו ולא לעולםראוי
 גבי אבל קלה, קרושה חשמיש אפילו בהן להשחמשטפ'
 הדיוט כהן יהיה אם בזה הכפורים ביום שנתמנה גדולכהן
 איבה משום גדול לכהן ראוי אינו רעחה דאעפ"י הוררהזהו
 שימוח אחר נדול כהן פעם להיוח סיכויים לו ישאבל

 מצינו מ"מ אבות ירושח היא רכהונה ואע"גהראשון,
 נרולה, לכהונה ראוי אינו שהבן או בן הניח שלאלפעמים

 ולק"מ. הריוט לכהן יהיה אם הוררה הוי שפירלכן

 החיצון בצד חורה ספר בקדושת לעיל שנחבנו ובעניןיט(
 גברא ההוא גבי רי"ט ניטין מש"ס להעיריש

 ואמר לדביחהו לה יהב חורה ספר שקל כנישתא לבידעל
 מי משום אי לה ניחוש למאי יוסף ר' אמר גיטך האלה

 דלהכי בזה מבואר וכו' מילין מי גבי על מילין מי איןמילין
 לכחוב א"א שלנו גוילין דעל משום להנט יוסף ר' חיישלא
 כחב שמא יוסף ר' חייש הוה שפיר הכי לאו הא מיליןבמי
 לכתוב ראסור נימא ואי גט והוי מבחוץ הגויל על גטהבעל
 בריו כדין גט כתכ אפילו הרי השני כצד תורה הספרעל

 א"כ חורה הספר פוסל דזה כיון גט הוה לא נמיכראוי

 שכתב כמו גט הוה לא וממילא הגט כל למחוק ע"כצריכים
 ביעור הצריך דבר על שנכחב גט גבי דגיטין ב' בפרקהר"ן
 א' סעי' קכ"ד סי' אהע"ז ברמ"א רבריו הובא גט הוידלא

 הספר להכשיר כדי הגט את למחוק רמחוייב כיון נמיוהכי
 הספר ראין מוכח וראי אלא דמי כמחוק הוא והריתורה
 שכחבנו ומה ואכ"מ. זד בענין להאריך ויש בזה, נפסלתורה
 השם מחיקח גבי ערכין התוס' דברי על בסוגרייםלעיל
 התשב"ץ שכחב מה פי על לומר יש באמת בשוגגראיירי
 איכא למחוק מותר לתקן מנח דעל רע"ו סי' בב"ימובא
 לחקן. בהכי מיירי דהתוס'למימר

 לפיע"ד יוצא הראשונים שיטח שביארנו מה כוכלכ(
 חורה הספר של החיצק צד על לכתוברמוחר

 שקרושח ואעפ"י האזכרוח כנגד שלא הגנבים מפניסימניס
 החורה כבוד ריני לכל החיצון לצד גם עוברח תורההספר
 מובא קל"ב סוס"י בח"ב הפמ"א שכתב מה לפימ"מ

 עליהם שנכתבו כלים גב' סקכ"ד רע"ו בסי' חשובהבפחחי
 לדתיד שם וחוכך ככחיבתו ב"ה הוי"ה שם עםפסוקים
 הוא השחמשוח האיסור רכל כיון הללו בכליםלהשחמש
 וכיק בזיק משום ליכא מכוברים בכלים לכן בזיוןמשום
 להקל מקום יש לכן הכלי כל מקדש אינו במקומו שלאדשם

 כל מקרשין במקומן השמוח שכל אעפ"י ובני"ריעו"ש.
 אבל מאוד קדוש חורה הספר של הכתב כל וגםהיריעות

 הוא הרי וכאן בזיון משום הוא לדבריו האיסור רגררכיון
 יש הגנבים ביר מבזיון להצילה החורה כבוד משוםאיפכא
 המובא י"ז סי' בחשובה החוו"י למש"כ ואפילולהחיר,
 רלהשחמש הנ"ל בערכין החוס' דברי עפ"י שכחבלעיל
 בני"ר דמוחר יורה מ"מ הנאה איסור משום אסורבהכלי
 יש וכן הגנבים, בידי חתבזה שלא כבודה על להגןדמצוה
 ונכתב השני בצר סימן איזה עושים דאם בזה לומרעוד
 כצכע רק כדיו שלא דהיינו תורה ספר כתיכת כתנאישלא
 ואם הבשר לצר בקלף נכתב בהספר וגם תורה בספרדפסול



קפז י ב:4ל קי"ג קי"ב, סי' יו"דשו"ת ת יב

 רע"א סי' ברמ"א המובא האו"ז לשיטת השער בצדכתב
 לכן קודש, ספרי בכתיבח ודינים תנאים ועוד פסול, ג'סעי'
 בזה ליכא אשורית וכתב בדיו שלא בצד סימן עשהאם

 נראה כן בה, מחריב לא מינה ולאו כיון יתירוחמשום
לפיע"ד.
 שלום אליו דנלוים ולכל תורתו הדו"ש מחותנוידידו
 מרובה.וברכה

 חופ"ק ליעכעס אייזיק יצחקהק'
 חופ-9 גרי'ד'וגאב-ד

 בפי דשגור אלמנה הנושא בענין פעמים כמהנשאלתי
 של ראשונה בלילה אליה לבוא שאסורהעולם

 והנה בגווה, מקשקש דקדמאה דריחא סכנה מטעםהנשואין
 המהבר שכתב מה על כתב סקי"א של"ט בסי'המג"א
 לא ראשונה ביאה עליה יבוא לא האלמנה אתדהכונס
 כתב דבמהרי"ל המג"א זה על וכתב ביו"ט, ולאבשבת
 דאיכא העולם בפי שגור ועפי"ז בדבר, מיתה סכנתדאיכא
 אבל שבת על קאי דרבריו ואעפ"י נשואין, של בלילסכנה

 ללילה שבת ליל בין חילוק אין סכנה מטעם דאםמסתברא
 מהרש"ק להגאון ודעת טעם טוב בש"ות ראיתי וכהאחרת.
 בהגהת מהרש"ם והגאון לאסור, זה מנהג שהביא רס"גסי'

 שבת בליל דוקא דלאו המהרי"ל דכוונח ג"כ כתבהש"ע
 ולא במהרי"ל ועיינתי ראשונה, לילה בכל גם היאדהסכנה
 סי' ח"ג ובמהרש"ם בחול, גם על דקאי רמז שוםמצאתי
 מהר"ז בשם שם שהביא המהרי"ל דברי ג"כ הביאשל"ג
 אליה האו"ג והקשיבו להקל בשמו אשתו שהעידהרונקיל
 לילה ומאותו נעלה עליה ובא שנת נליל האלמנדוטנלה
 עצמו למהר"ז שאל זמן ואחר שנה בחצי ומת החתןנחלש
 חשש שלא ונראה ואגודה בתשב"ץ הוא שכן לווהראה
 חפשתי ]נ.ב. ד"ז שייך שבת בליל דדוקא או לזהמהר"ז

 רבגרושה כחב ומהרש"ם כלום[, מזה מצאתי ולאבתשב"ץ
 ליכא בגווה מקשקש קא קמא דרוח דטעם זה שייךלא

 בשו"ת עיין בזוה"ק דהחמיר אלמנה בנשואי ובכללבגרושה,
 בתוך רק הוא הזוה"ק דחשש שכתב י"ט סי' ח"ב שאלחיים
 בני בספר ועיין מותר, כן ולאחר הראשון למיתח חודשי"ב

 שתקנו דמה שכתב הקודש שקל מאמר אדר בחודשיששכר
 בסבא המבואר לפי חמישי ליום נשאת דאלמנהחז"ל

 רוחא האי ביה שיקטרג הקטרוג חשש שישמשפטים
 מה האמת ולפי קדקמאה, בעלה לה דשבק במעהאדמקשקש
 נשואי תקנת תקנו דחכמים כיון אבל בתקנתן, חכמיםהועילו
 פעולת פועל החכמה שלוחי חכמים תקנת ומקייםאלמנה
 לה דשבק רוחא להא היינו ההוא לניצוץ והעליההבירור
 יושר למל"ן עלי' ויעמוד וכו' במעהא ומקשקשבעלה
 שאירע מה נורא מעשה הביא שאל חים ובשו"תיעו"ש,
 זצ"ל, שרעבי מהר"ש המקובל הקדוש של מדרשובבית
 שבעל מחמת הוא שם היה המעשה דהתם לצדדוכתבו

 גני דפ"ד נ"מ בש-ס ועיק וקדחם, צדיק איש היההדאשק
 ליה חפלחה הקדוש רבינו אליה ששלח ראב"ש שלאשתו

 איגרא, מרפסין הללו ודברים יעו"ש בקודש שנשתמשכלי
 כית כאן ראי, לומר יש פשוטים נאנשים כגוןונלאה"כ
 הגאון מדברי שהביא רצ"ב סי' פת"ז בספר ועייןמיחוש,
 פרשת הקודש עבודת בספרו זצ"ל מקאזיניץ הקדושהמגיד
 בתולה זווג רדוקא די"ל העדות לוחוח שני הפסוק עלתצא
 עם ברב שח~בינן ע"י צ"ל ראשונה מביאה מתעברתדאינה
 סי' יו"ד בשו"ע כמבואר בהסתר להיות צריך ואילךומשם
 של הראשונה בלילה לזווג שלא נכון שפיר לכןקצ"ח
 ובין באלמנה בין חהו ובפרהסיא עם רב דאיכאנשואין
 דבש וביערח קצ"ז סי' בחוו"י עוד ועיין יעו"ש,בגרושה

 לזה תיקון שרעבי מהר"ש הגה"ק בשם וראיתי מזה,ח"ב
 גדולים משם שם והניא אלמנה הנושא של החששלבטל
 מן אחד קודם ועוד יוסף הבית מר"ן ה"ה אלמנותשנשאו

 י"ג סי' אה"ע משה בהשיב ועיין ז"ל, הריטב"אהראשונים
 של החשיבות גודל את בתשובה הרשב"א בשםשהביא
 שקבלה ממה זקנות נשים ע"י כן הונהג אפילו ישראלמנהגי
 המראים מופתים רבוא ששים מפני אפילובידן

 מנהגי על הראשונים שכתבו מד חזי פוקאחרת,ולהיפך
 עליו לפקפק הרבה שיש אעפ"י זה מנהג על ולכןישראל,
 בספר דאיתא ממה אחר חשש יש הרי טבלה כבר היאראם

 מלזקוק אשחו את אדם יניח רלא ל"ו סי' בהצוואהחסידים
 אשתו היא הרי בחופה שכנסה אחר והרי טבילחה בליללה
 לשנות. אין ישראל מנהג אכן בעונתה, ומחריב רברלכל

 קיגסימן
 גר רק להיות ורצה ד' מאחרי לחזור שרצהבגר

תושב

 לבבוד והמשכה ברבייה וברבה שלוםב"ה,
 חו"ב הגרול הגאון הרב ה"ה מכובדיירידי
 לשול"ח המפורסם היוחסין שלשלחצמ"ס
 שליט"א אייכנשטיין צבי מנחם מוה"רבש"ח

 של הבי"ר חבר יע"א לואיס סט.הגאבד"ק
 ראמריקה. הרבניםהסחדרוח

 בעים ידו הניף ובו יהושע פרי היקר בספרינתכבדתי
 ומיטב טעם בטוב התורה מקצועות בהרבהרוחו

 באהלי לשבת יזכה בשנים רבות ועוד לו תשוח"חהגיון
 למאכל פריו והי' בחוה"ק ופרחים ציצים ולהוסיףתורה

 לכת"ר וארשום תושי', ושוחרי תורה אוהבי כל לבולהטעים
 ראשונה בהשקפה שוטטי מדי רעיוני הגו אשר אתשליט"א
 של במדור ראיתי לטרקלין, שנכנסתי בטרם הבהירבספרו
 חרל"פ משה יעקב ר' הגאון בשם שהביא תהילהמכתבי
 מלכים מהל' י' כפרק הרמנ"ם נדברי לחדש שכתנו"ל
 לחזור רצה כך ואחר וטבל ומל שנחגיר נח בן ח"להל"ג



 י 412ן קי"ג סי' יו"דשו"ת ת יבקפח
 שומעין אין מקורם כשהיה לבר תושב גר ולהיות ה'מאחרי

 קטן היה ואם יהרג או רבר לכל כישראל יהיה אלאלו
 גר ויהיה שיגדיל בשעה למחות יכול בי"דכשהטבילוהו

 אלא מוחה אינו שוב בשעתו מיחה שלא וכיון בלבדתושב
 הדמנ"ם נדברי לתמוה כתנ הנ"ל והגאון צרק, גר הואהרי

 מרבריו דנראה בלבד" תושב כגר "ויהיה אומר צורךרלאיזה
 גר להיות רק ורוצה שמוחה זה גם צריך המחאהשבכלל
 רמחאתו הרמב"ם דכוונת מסקנה לידי בא ולכןתושב,
 בהריא שאומר בכה"ג רוקא ערך לה אין כשיגרילשימחה
 תוספות על רק ומוחה תושב כגר נח בן ברינישישמור
 אבל מחאה הוי ישראל ידי על עליו שמתוספיםהחיובים
 זה אין תושב גר אפילו להיות רוצה ואינו הכל עלכשמוחה
 ברברים גם שהרי בעלמא, אפיקורסא אם כי כללמחאה
 מה אלא זה ואין בהם ממאן נח בן מחמת מחוייבשהוא
 מאוד לי וקשה וכו', הפקרות של והתאוה עועים רוחשאהזו
 ברברי לחדש שכתב וחידושו הנ"ל הגאון רברילהבין

 ראם סובר רהרמב"ם מסקנתו על יסוד מצא אנההרמב"ם
 רוח שאחזו רק מחאה זה אין הגרות כל על מוחהכשיגדיל
 וגם מקום בשום כן מצינו ולא הפקרות של ותאוהעועים
 יש דלכאורה לפיע"ד נראה ואררבה הסברא, מצראינו

 יכול כשיגדיל קטן דגר רכינו שכתב מה איפכאלהקשות
 שהוא דכיון נימא לא למה בלבד תושב גר ויהיהלמחות
 פשוט נח בן רק שהיה כמו הוא הרי הבי"ר מעשה עלמוחה
 בפני עליו לקבל צריך תושב גר להיות שרוצה דמיכיון

 כל תושב גר איזה דס"ר ע"ז בש"ס כמבואר חבריםשלשה
 בפני והיינו נח בני עליהם שקבלו מצות שבע עליושמקבל
 מהל' ח' פרק בסוף הרמב"ם פסק וכן חברים,שלשה
 לגר פשוט נח בן בין מה להגדיר שם כתב והרמב"םמלכים,
 ונזהר מצות שבע עליו המקבל היינו תושב רגרתושב

 לעולם חלק לו ויש העולם אומות מחסידי זה הדילעשותן
 הקב"ה כן שצוה מפני אותן ויעשה אותן שיקבל והואהבא

 אבל בהן נצטוו מקודם נח שבני רבינו משה ידי עלוהודיענו
 אם זה ולפי תושב, גר זה אין הרעת הכרע מפני עשאןאם
 ממנו פקע ממילא הרי הגרות על מוחה כשיגריל הקטןזה

 בפני עליו לקבל צריך תושב גר להיות ירצה ואםהכל,
 דיניו. לכל נח בן רק הוא הרי לאו ואם חבריםשלשה
 בפרק שמח אור בעל הגאון שכתב מה פי על לומר ישאך

 רבריו בתוך שם שכחב הל"י ביאה איסורי מהל'י"ב
 כגר הוא דכשימחה מלכים מהל' י' בפרק רבינודמש-כ
 בא אם הגיורת נהרגת אינה ודאי חושב ובגר בלבדתושב
 כגרי הן הרי שמחו שלאחר דבריו וטעם הישראל,עליה
 ז' בפרק רבינו לשיטת אמרו תושב דבגר משוםתושב

 אותן ולקנל מצות שנע לקיים אותן רכופין מלכיםמהלכות
 טעם שייך דלא בהנך ובפרט כפיה ע"י דאיתא וכיוןעליהם
 קבלה מועיל לכן ב' פרק סוף גירושין בהלכות רבינודברי

 רק שימחו זה על שייך ולא כרחו בעל ואיתא הואילדקטנים
 זכות בכל וכמו דילהו מחאה מועיל זכיה דמצד הגירותעל

 דלאחר קושייתי מתורץ דבריו ולפי יעו"ש, מעיקראבצווח
 עכ"פ אבל הגירות עיקר על היינו כשיגדל שמוחהמחאתו
 שכתב מה אבל למחות, יכול אינו זה דעל תושב גרנשאר
 לפיע"ד. כלל מוכרח אינו חדל"פ רי"מהגאון

 גר נשאר רהקטן בזה דין חידוש משמיענודהרכןב"ם
 רבעל כיון למאן בכוחו אין זה דעלתושב

 שלשה ע"י מחדש קבלה צריך ואינו תישב גר נעשהכרחו
 מחאה מחאתו הרי הגירות כל על כשמוחה אבלחברים
 לשונו כמתק הרמכ"ם שכתכ המידוש ווהו תושכ. גרונשאר
 ר"ל בלברי חושב "גר ויהיה שיגדיל בשעה למחותיכול

 עליו לקבל צריך שאינו הגירות מפעולת נשאר זאתשעכ"פ
 בוראי הגירות עצם על אבל חברים, שלשה ירי עלמחרש
 דאמרינן דמילתא וטעמא תושב, גר ונשאר למחותיכול

 לו הוא דזכות משום הוא למחות יכולים רהגרילובגמרא
 המצות קבלת חסר אכתי אבל והטבילה המילה מעשההיינו
 ומוחה כשהגריל וכיון הגירות, בעצם הפועל עיקרשזה

 הבי"ד רפעולת שסובר מילתא איגלאי הבי"רבמעשה
 חסר וגם חוב רק זכות זה אין והטבילה המילהבמעשה
 תושכ גר נשאר אם אפילו ולכן דמצות, קנלת היינוהעיקר
 שצוה מפני אותן שמקבל דהיינו מצות קבלת כמו ג"כשזה
 כלשון רבינו משה ידי על והוריענו בתורה הקב"הבהן

 זהו מ"מ אבל מלכים מהלכות ח' פרק בסוף הנ-להרמב"ם
 מפני מחאה מחאתו לכן כלל קנל מיקרי ולא כרחובעל
 הוא חוב שהגירות מילתא דאיגלאי וגם המצות קבלתחסרון
 כזה. כנ"ללו,

 יוסף רבי רברי זה למחות יכולים יכשהגרילו זה דיןוהנה
 מלכים בהלכות כן פסק והרמב"ם די-אבכתובות

 הל"ז איסו"ב מהל' בפי"ג - מקומות בעור אבלהנ"ל
 קטן גר דין הרמב"ם כתב - הל"כ עברים מהל'ובפ"ח
 כתב מלכים בהל' כאן רק אבל בי"ד ידי על גרדנעשה
 בטעם וצ"ל מקומות, בשאר ולא כשהגדיל למחותדיכול
 יכולים אנו איך סמוכין לנו שאין הזה בזמן עתה דהנההדבר
 דליכא האידנא מעתה אלא מקשה יבמות ובש"ס גריםלקבל
 וכי כתיב יעקב בן אליעזר רבי ומתרץ גרים נקבל לאקרבן
 רליכא אע"ג משמע לדורותיכם בתוככם אשר גר אתכםיגור

 רכיק שכתבו מהראשונים יש ולכן - רש"י לשון -מקדש
 יש כן מקרש כדליכא דגם מלדורותיכם כגמרארילפינן
 הרשב"א כתב וכן סמוכים, ברליכא גם קרא מהאיללמוד

 הרשב"א כתב דפ"ח בגיטין ברם רמ"ו, ליבמותבחירושיו
 שתקנו הוא חכמים דתקנת הזה בזמן גרים דמקבליםהטעם
 גרים קבלו דהאמוראים החולץ בפרק שמצינו כמוחז"ל
 דבר לעקור חכמים ביד כח ויש עבדינן קא שלוחותייהוואנו
 יתומים גבי דמ"ב קידושין ובש"ס ועשה, בקום התורהמן

 אפוטרופוס להם מעמירין בי"ד אביהם בנכסי לחלוקשבאו
 נחמן ורב למחוח, יכולים דבהגדילו יפה חלק להםובוררין
 בי"ר כח מה דא"כ למחות יכולים אינם הגדילו אמרדידיה
 והלא לקטן זכין דהאיך כתבו די"א נכתובות והתוס'יפה,
 אית רקטן מדרבנן לו דזכק הר"י ותירץ לקטן, שליחותאין
 בת לישא ליה שרינן היכי תו והקשו מדרבנן, זכייהליה

 כמ"ד דקסבר ותירצו הוא, עכו"ם התורה מן הריישראל
 התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח דיש דפ"טביבמות
 בהל' גירות גבי דלהכי לומר יש זה ועפ"י ועשה,בקום
 דהוא כיון למחות יכולים דבהגרילו הרמב"ם כתבמלכים
 תושב בגר דאיירי כיון סמוכים עדיין שהיו בזמןמיירי
 סמוכים עדיין היו ואז נוהג שהיובל בזמן רק נוהגשאינו



קפט4?בי קי"ד קי"ג, סי' יו"דשו"תבית

 הוא גירוח דיני וכל סמוכים לנו שאין דבזמן להיוחויכול
 התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח ויש חכמיםתקנת
 בהך כמו למחוח יכולים אינם הגרילו אם ועשהבקום

 מה דא"כ למחוח יכולים דאינם ס"ל נחמן דרבדקה-ושין
 דהגדילו הרמב"ם כחב גירות גבי שפיר ולכן יפה, בי"דכח

 הגירות והרא סמוכים שהיו בזמן דמיירי כיון למחותיכולים
 מקומוח בשאר אבל הבי"ד, לכח צריכים אנו ואין החורהמן

 יכולים דאין ס"ל שפיר יפה בי"ד כח מה למימרדאיכא
 יש כן בזה, הכח ולהם חכמים חקנת רק דהוי כיוןלמחות
 הרמב"ם. בכוונתלומר

 נהל' הרמנ"ם דנרי על אחר נמקוס נזה כתנתיואגב

 טבל ולא שמל דגר שם שכחב הנ"ל ביאהאיסורי
 מחן קודם במרבר היתה וטבילה גר אינו מל ולא שטבלאו

 והרי שמלותם, וכבסו ומחר היום וקדשתם שנאמרתורה
 בלא הזאה דאין ילפותא על 'מקשינן דמ"ו יבמותבש"ס
 ויקח דכתיב מנלן טבילה כריתוח בש"ס הוא וכןטבילה,
 יעו"ש. טבילה בלא הזאה ואין העם על ויזרוק הדם מןמשה
 ולא דגמרא הס"ר לפי הילפותא הרמב"ם כתב למהוצ"ע
 להעיר הרמב"ם במפרשי מצאתי שלא ולפלא המסקנא,לפי
בזה.

 מלובלין החוזה הגה"ק בשם כת"ר הביא ס"ט ס"בסוף
 דיינו להקל ברכות ספק הפי' דעתו דלפיזצ"ל

 בשם כחב וכח"ר חשא לא משום וליכא לברך לורמותר
 ברכת על הוא החוזה שכוונת שכתב אש שביביספר

 להשי"ת להודות ורוצה הלב שמחת על שבאהשהחיינו
 מזה צער לו יהיה שלא לברך לו להקל הזה לזמןשהחיינו
 הגה"ק דברי את והנה להשי"ת, ולברך להודות יוכלשלא

 אבל ראיתי טרם אש שביבי ספר את וגם ראיתי לאמלובלין
 לומר נראה ולי וז"ל, די"ב פסחים המהרש"ל כן כתבכבר

 חיישינן ולא לברך שמיקל דהיתרא כחא הוא הכאאדרבה
 רבנן לאפוקי חשא לא משום עובר להיות לבטלהלברכה
 בדכח בין דמחלק במהרש"א עיי"ש לברך שלאדמחמרי
 או"ח ראשון חלק בי"א בספרי ועיין הנהנין, לברכתהמצוח

 בזה. שהארכתי ל"זסי'

 תשל"ט. אכ מנחם ה' ידידוש"ת, כזהוהנני

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קידסימן
 לו מותר אם מהודרות מווזות לו שישמי

 למזחות מהדירה יוצא כאשר המזוזותלהחליף
רגילות

 ברבייה וברכה טובה ושנה כוח"טנ"ה,
 אוצר החו"כ הרב יקירי חחני לאהוביוהמשכה
 טלז בקרית שליט"א סורוצקין משה כמרבלום

א"י.

 אחרת לדירה לעבור מדירתו שיוצא במי שאלחךבדבר
 ת"ח מסופר מהה-רות מזוזות הדלת על לוויש

 המצוה, חשיבוח מחמת גדול מחיר עליהם שהוציאויר"א
 רגילוח מזוזוח במקומם ולקבוע להחליפם רוצהלכן

 לעשות לו מוחר אם כך כל יקרים שאינם בשוקהנמכרים
 זת"ש.כן,

 :תשובה

 רק כשרוח מזוזוח על להחליף להחיר בזה לי הנראהא(
 דהנה ומתי, המזוזוח יקבע מי היאהשאלה

 המזוזה, נטילת של והסכנה האיסור עצם על ביאורצריך
 ויצא בידו שנטלו באחד מעשה רק"ב בב"מ בגמראדאיחא
 רצ"א סי' ריש ביו"ד כן וכדאיחא בניו ושני אשתווקבר
 יותר זו מצוה בביטול חמור כך כל העונש מרועוצ"ל

 ריתחא דבעידן ציציח במצוח מצינו והרי מ"ע,משארי
 ליה אמר דמ"א מנחוח בש"ס כדאיתא עשה, עלענשינן
 שכתבו כסות בד"ה ד"מ בתוס' יעו"ש קטינא לרבמלאכא
 לקיים להשתדל צריכין המובחר מן ציצית בשבילדאפילו
 מותר דהרי כך כל חומרא מצינו לא מ"מ ציציח,במצות
 וכמו בפ"ב, שבת בש"ס כדאיתא לבגד מבגד ציציתלהטיל
 דאמר דאע"ג יטלנה לא בד"ה הנ"ל בב"מ התוס'שכתבו
 שמזיקין לפי אסור מזוזה גבי לבגד מבגד דמטילקשמואל
 אוחן מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו שאין בביחבאין

 דהרי אחר ענין זה דבריהם ולפי יעו"ש. בביתשידורו
 החדש דהדייר משמע ובחוס' נענש, דהנוטל איתאבגמרא
 זה כשכיל נענש רהנוטל ועכצ"ל המזוזה נטילת ע"יניזוק
 המבואר ולפי הנטילה, עצם בשביל לא החדש להדיירשהזיק
 נמי הגמרא ומלשון הסכנה, הוא הנטילה עצם חסיריםבספר
 בדרך מ"מ הדבר טעם לנו גילו לא רחז"ל ואע"ג כןמשמע
 המצוה בגודל מאוד הפליגו דחז"ל דמצינו כיון י"לאפשר
 קלונימוס בר אונקלוס גבי י"א דף ע"ז בש"סכדאיתא
 כחה גודל ע"י נחגיירו וכולם רומאים של גרוד שלחדהקיסר
 מזוזה ראה להם והלכו כשתפסוהו המזוזה שלוגדולחה
 מה מפני לו אמרו ושחק עליה ידו הניח הביח בפתחקבועה
 מבפנים יושב מלך עולם של מנהגו להם אמר משחקאחה
 מכפנים עכדיו הקכ"ה ואילו מכהוץ אותו משמדיםוענדיו
 מעחה ובואך צאתך 'שמר ד' שנאמר מבחוץ משמרםוהוא
 לו שיש דמי בשבח בגמרא עוד מצינו וכן יעו"ש, עולםועד
 של לשונו מתק וראה יחטא, שלא מוחזק בפחחומזוזה

 אדם חייב וז"ל י"ג, הלכה מזוזה מהלכוח בפ"והרמב"ם
 שיכנס זמן וכל תמיד הכל חובת שהיא מפני במזוזהלהזהר
 ויעור אהבתו ויזכיר הקב"ה של שמו ד' ביחוד יפגעויצא

 לעולם עומד דבר שאין וידע הזמן בהבלי ושגיותיוממשנתו
 חוזר הוא ומיר עולמים צור היעת אלא עולמיםולעולמי
 שחוץ כית ממילא 'עו"ש, וכו' מישרים בדרכי והולךלדעתו
 שכביכול שמירה ג"כ זו הרי ד' מצות קיום בה שישמזה
 י'שראל ר'לחוח ש'ומר ש.ד.י. השם של כהר"ת מחוץשומר
 זאת ובל' השמירה בזה מסלק הרי המזוזה נוטל כאשרולכן

 בריש הטור והרי למשחיח, הרשות בזה ניחן הריהשמירה
 יאריכו בה הזהיר רכל בשבת חז"ל דברי מביא מזוזההלכות



אבי קי"ד סי'שו"תיו"דביתקצ
 ואם בניכם תמי ימיכם ירבו למען דכתיב בניו וימיימיו
 דרשו וכן לאו, שומע אתה הן דמכלל יתקצרו בה זהיראינו
 דם דכתיב קטנים מתים ובנותיו בניו מזוזה בעוןתז"ל
 יעו"ש. נקיים אביוניםנפשות

 המזוזה נוטל ראם הנימוק"י שכתב לפי"מ דאפ'לדב(
 בה לן לית אחד בבית פתח על לאלתרוקבעה

 בברכ"י מובא גאון והר"א האי דבינו הגאונים גם כתבווכן
 השומד מומין דק השומד סילוק זה אין לדבריהםדי"ל
 שגורם עון לו יש אבל בזה לו סכנה ליכא לכן אתד,למקום
 לתבירו.היזק

 וכה באחרת, המזוזה להחליף דמותר נראה לדינא לכןג(
 כן שפסק מזוזה הלכות על דע"ק בספר גםמצאתי

 מיד פתחו על מזוזה לקבוע מחוייב ישראל דבארץ כיוןאבל
 סי' ביו"ד וכדאפסק דמ"ד במנתות כמבואר לדירהכשנכנס
 אינה שוב שקבעה ולאתר כדפירש"י והטעם כ"ב סעי'דפ"ז
 יצא בקושי הלכך ישראל ארץ יישוב ומשום משםנוטלה
 כשימצאנה מהרה אחר ישכרנה ממנה יוצא ואפילוממנה
 מי לכן מיושבת, ישראל ארץ ונמצאת במזוזה,מזומנת
 כשלוקח דתיכף המזוזה להחליף לו א"א הדירה מןשיוצא
 דאין כיון לברך יכול אינו והוא אחרת לקבוע צריךהמזוזה
 והוא המזוזה לקבוע צריך התדש הרייר רק שם לדורדעתו
 נכנס החדש שהדיר בשעה ע"כ עתה. להדירה נכנסאינו

 ואם שלו, המזוזה במקומה ויתן הישנה המזוזה יטוללהדירה
 המזוזה עבור לשלם צריך הישנה בהמזוזה רוצה ג"כהוא
 נמי הדין וכן המזוזה. לו ליקח רשות להראשק לו שישכיק
 החרש והשוכר אשכנזית מזוזה לו הי' הראשון הועוכראם
 הכי. דינא נמי ספרדית במזוזהדוצה

 רק המזוזות בעד לשלם מרוצה החדש הדייר דאםד(
 שהמווזות טוען והשוכר פשוטים מזוזותבמתיר

 ועולה פשוטים ממזוזות שלשה פי הוא ומתירן מהודרותהן
 לפי לכאורה לומר רעיוני על ועלה מי, עם הדין גדוללסכום
 מי גבי שכתב ק"כ סי' בתשובה התכ"צ הגאון זקינידברי
 שוויו דמי לו לשלם צריך אם הדר אתרוג לחבירושהזיק
 אתרוג ןטי לשלם דחייב ופסק פשוט אתרוג דמי רקולא
 שכתנ קי"ג סי' מינץ מהד"ם תשונת על שם והשיגהדד
 ב"ק מש"ס וראייתו פשוט, אתרוג דמי רק לשלםדחיב
 וגנבו גנב ובא שוד והפדיש עולה עלי הרי דהאומדדע"ח
 דשגגה וכתב החכ"צ עליו והשיג בכבש, נפשיה גנבפטר
 כדאיתא מכירה בת דאינה כיון דמים לה אין דהתםהוא

 ולא עשה לא ושלמיו עולתו דהמוכר דפ"ט פסחיםבש"ס
 שיווי מטעם לתייבו א"א כלל דמים בת דאינה וכיקכלום
 עליו שקיבל חובתו ידי לצאת חייב שהוא משום רקהעולה
 גנב פטד להכי דמים תורת כאן שאין ומכיון עולהלהקריב
 למכדו ויכול לו יש דמים אתרוג גבי אבל בכבשנפשיה
 בכך אין המצוה הידוד מחמת הוא דמיו שעילויאעפ"י
 נכוחות. בראיות שהאריך עיי"שכלום,

 שאני וגנב דמזיק להתם דמי לא בזה מעיינין כד אדלםה(
 הדייד הדי בני"ד אכן שהזיק, מה לשלםדמחויב

 שלא הישן הדייד על רובץ האיסור דק כלום עשה לאהחדש

 מחיר לשלם לחייבו חטאתו ומה פשעו ומה המזוזותלהסיר
 נמווזות לו שדי כיון נוה נפק"מ שום לו שאין מהגבוה

 המזוזות הסרת איסור בטעם רתלוי לומר יש אךפשוטים,
 דכשנוטל הנ"ל דכ"ב ובשבת דק"ב בב"מ התוס'דלשיטת
 לפי החדש להדייר לי' מזיק כאילו הוא הריהמזוזות
 כל דבריהם לפי א"כ מזוזה בו שאין לבית באיןשמזיקין
 הדעת לכן יתנזק שלא החדש הדייר לטובת הואהאיסור
 ששייר מה של שיווי את לו לשלם מתויב שהוא לומרנוטה
 לו גורם אינו שהוא כמו היזק לו יגרום ולא בדירתועבורו
 לתרץ הנימוק"י שכתב מה לפי אולם המזוזות, בנטילתנזק

 מבגד דמתירין דאמר למאן ציצית גבי מדוע התוס'קושית
 דחיילא דכיון מזוזה גני דשאני ותירץ מזחה, גבי ולאלבגד
 אין דבריו ולפי משם, לסלקו לו אין זה בבית שכינהקדושת

 המזוזות את הניח שבגללו שנאמר החדש הדייר של עניןזה
 זה, ממקום השכינה קרושת יסלק שלא איסור דובץ עליודק

 אין פשוטים מזוזות דמי על דאפילו זה לפי לומרואפשד
 ועיין מהודרים, מזוזות דמי שכן ומכל הדין מצדלחייבו
 התוס' דברי שהביא אחר שם שכתב רצ"א סי' יו"דבב"ח
 אחריו לדור הבא חייב המזיקין מפני דהטעם ולפי"זהנ"ל
 דברי לפי דרק מבואר ,עו"ש, המזוזה דמי להראשוןלשלם
 המזוזה הניח דלטובתו כיון המזוזה דמי לשלם מחוייבהתוס'
 כלום לשלם עליו אין הנימוק"י לטעם אבל לשלםעליו

 עליו פשוטה מזוזה דמי רק לא התוס' ולטעםומסתברא
 שביארנו. כמו שיוויו דמי רקלשלם

 טעם לפי המזוזה הסרת נאיסור זה נענין דבהתבונניו(
 הסרת בזה הוי המזוזה דנטילתהראשונים

 תינף המזוזה לקבוע תז"ל חייבו לא אמאי זה דלפיהשמידה
 אין פוסקים להרבה ואדרבה בחו"ל להבית נכנסכשאך
 הבית של השמירה זהו אם החיוב זמן קורם המזוזהלקבוע
 ולתות השומר את ישראל לבית להזמין הצורך מןהרי

 הביא בב"מ ובשטמ"ק הבית, למפתן בהגיעו מידישראל
 החיוב השוכר דעל בטעמא שכתב יהונתן הרבינובשם
 לשמירה עשויה שהיא לפי המשכיר על ולא המזוזהלקבוע
 המזוזה לקבוע חז"ל חייבוהו לא ואמאי יעו"ש, הביתלדיירי
 משום הוא הטעם דהעיקר מזה ומוכת מהמזיקין, לתושמיד
 לסלקו לו אין הזה כמקום השכינה קדושת חיילאדככר
 החדש להשוכר לחייב דאין כתבנו כבר זה טעם ולפימשם,
 לו, נוגע אינו הנטילה דאיסור כיון המזוזה דמילשלם
 כמו האיסור בטעם תלוי המזוזות של התשלום עניןממילא

שביאדנו.

 להניחה צריך דהמזוזה איתא דל"ג מנחות דבש"סז(
 היכי כי הרה"ר לפתח הסמוךבטפח

 המזיקין מפני שכתבו התוס' כטעם מבאן מוכחדלינטרניה,
 שכתב מה על הכ"מ מרן הקשה ומכאן המזוזה, ליטולאסור

 מצות של ענין על הל"ד תפילין מהלכות בפ"ההרמב"ם
 שמו יחוד שהוא גדולה מצוה שעשו וז"ל, דבדיו בתוךטזחה
 עצמם הנאת של קמיע הוא כאילו ועבורתו ואהבתוהקב"ה
 העולם בהבלי המהנה דבר שזה הסכל לבם על שעלהכמו

 היכי כי הנ"ל מהגמרא הכ"מ מרן עליו והקשהיעו"ש,
 ותירץ שמירה, משום הטעם בהדיא מבואר הריוילינטריה,



קצא4ובי קט"ו קי"ד, סי' יו"דשו"תבית
 לקיים לכוון צריך אלא הבית לשמור בעשייחה הכוונהראין
 רש-י ועיין הבית, שתשמר נמשך וממילא הקב"המצות
 הדר, חובת הוא לכן משמרתו שהוא ג"כ שכחב ר"רפסחים
 )ואם שמירה משום הטעם רוכתי בכמה רש"י כתבוכן

 ריתכן לעיל שכתבנו מה קשה הרר חובת הוא זהמטעם
 בריש מיימוני ובהגהות וצ"ע(, הבית על שבא מידלהתחייב
 הרמב-ם בשיטת שחח~בין מה על השיב תפיליןהלכות
 חובח ראינה משום לשמה עיבוד צריכה אינה רמזרהרכתב
 הרי רבינו ולדעת טעות, רזה המזיקין מן שמירה רקהגוף
 חמורה מזוזה הרי ועוד הבא, לעולם חלק לו שאין מיבכלל
 בהגהות ועיין תפילין, כן שאין מה שרטוט שצריכהבזה

 בזה. מש-כ לב-מ חיותמהר"ץ

 רבוחינו מרברי הנראה דלפי כיון נראה דלדינאח(
 השוכר קנין בעצם המזוזות הריהראשונים

 גאון האי הרב לשיטת מיבעיא לא הוא ריליהוממונא
 ליקח רוצה השוכר ראם דס"ל והשאילתות גאוןוהר"א
 לשיטתם בודאי ליטלם לו מותר אחר בבית לקבעםהמזוזות
 אלא הוא דיריה וקנין המזוזוח על בעלות לו יש השוכרהרי

 לבית להם בצריך אפילו בזה ראסרו הראשונים לשאראפילו
 לו לשלם רצריך מנוח הרב בשם הביא הב"י הרי מ"מאחר
 מה כפי מנוח הרבינו ברברי )נ.ב. רמיה. על הקפידאם

 מקפיד הוא אם הלשון איתא שלפנינו הב"י בספרישנמצא
 מנוח הר"ר בשם כתב והרמ"א לו לשלמה טוב דמיהעל

 כמו ישן דפוס בב-י ראיתי וכן לו, לשלם צריךבלשון
 בשמו הביא והב-ח לו לשלם צריך בשמו הרמ"אשהביא
 על מקפיד שדשוכר דוקא אם התנה לא וגם לו לשלםדחייב
 השוכר קנין שזה מבואר זה מכל לו(. לשלם חייב אזרמיה
 ממנו לוקח זה אין סוף סוף אבל ליטלה רשות לו ראיןרק

 לשלם החדש הדייר רעל מסתברא לכן המזחות, שלהבעלות
 פשוטים במזוזות לו ידי טוען הוא ואם המזוזות שיוויכל
 להחליפם דיכול קרושים הרעת בשם לעיל הבאתיכבר

 השוכר של המזוזה יטול להבית נכנס החדש שהשוכרבשעה
 השוכר אם נמי הדין וכן שלו, מזוזה במקומה ויתןהראשק
 החדש והשוכר אשכנזית בכתיבה מזוזה לו היההראשון
 הכי. רינא נמי ספרדית במזחהרוצה

 צלח אותם ומברך באה"ר שלומך הדורש חותנךא"ר
 וברכה ר"ש יצליח בידך ר' וחפץ אמת דבר עלורכב

 שליט"א. היקרים והבנים שתחיה היקרה בתי ה"הלרעייתך
 תשל"ז. מרחשוןח"י

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קטוסימן
 שמוכרים טונא הדג של הכשרותבענין

 בישול משום בהם חשש אין אםבקופסאות
עכו"ם

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מכמני בכל נפלא בקי המפורסם הגאוןהרב

 שליט"א שניידער שלמה מוה"ר כש"תהתורה
 יע"א. מאנטיסעלאאבר"ק

 שמוכרים טונא דג על שאלתו דבר עלבתשובה
 שיש חשש שאין הדג על הכשר עםבקופסאות

 שהרי עכו"ם בישול חשש נשאר אכתי אבל טמאים דגיםבו
 על עולה והוא נכרים של החרושת בביח מבשליםהטונא
 זת"ש. מלכים,שלחן

 :תשובה

 עשיית אופן על מהמכשירים התחקיתי אשר כפיא(
 וער הדג צירת מתחילת סופו וער מתחילתוהטונא

 שמנקים לאחר ככה, הולך הפרוצס בהקופסאות אריזתואחר
 של לתא אותו מכניסים לאריזה אותו ומבינים הרגאת

 כאשר כך ואחר לאכילה ראוי שנעשה ער יבשקיטור
 מכניסים כך ואחר ונחתמים ונסגרים הקופסאות אתממלאים
 זהו מסויים זמן על לח קיטור תאי לתוך הפעם עודאותם
 י"ז בפרק הרמב"ם שפסק מה כפי עשייתו, ואופןהסדר
 בגררה כמבושל אינו דמעושן אסורות מאכלות מהל'הלי"ז

 הגר"א, ביאור עיין דנררים ו' בפרק בירושלמי ומקורוזו
 בין איפשטא דלא בעיא הוי שם שבירח~למי אעפ-יוהנה
 בשר ולענין שבת לענין רקיסרין דרבנן התם האיבעיותהנהו
 והרמב"ם נדרים לענין וכן למעשרות, שיטבל ומהובחלב
 לשון אחר הולכין רבנררים פסק נררים מהל' ט' פרקבריש
 אין ומקצחן כך קורין מקצתן ואם העיר באותה ארםבני

 נדרים ספק זה הרי אלא הרוב אחר הולכין איןקורין
 גם וכן אסור, אבל פטור שבת ולענין לוקה, ואינוולהחמיר
 להקל הנ-ל עכו"ם בישולי גבי רפסק ומה בחלבלבשר
 הוא עכו"ם דבישולי משום היינו ומותר כמבושלשאינו
 בשבת ר"ל התורה מן הויין הנך אבל במה"פ, עייןמדרבנן,
 בחלב בבשר אבל התורה מן דהוי בירושלמי בהריאאיתא

 עכו"ם של מעושן עכ"פ החורה מן הר אי הפוסקיםפלוגתת
 בש"ך פסק וכן י-ג סעי' קי"ג בסי' בשו"ע איפסק וכןמותר
 מלוחים גדולים בדגים י"ב בסעי' מתירין דלהקמסקח"י
 מעושנים גדולים רגים גם הדין הוא עכו"םשבישלם
 דמילתא וטעמא הב"ח פסק וכן מותרים, עכו"םשבשלם
 לנו אין חז"ל דבגזירת לומר יש עכו"ם של מעושןדהתירו
 גבי רמצינו כמו הגזירה בלשון שמבואר מה אלאלהוסיף
 מפני בר"ה בדל"א בע"ז התוס' שכתבו נכרים שלשכר

 בימי ררק בברייתא ולא במשנה לא מצינו לא שכרראיסור
 על כשגזרו הסברא דמצד ראע"ג בזה הרי אסרוההאמוראים

 שפירש"י כמו בכלל שכר גם הרי בנותיהם משוםיינם
 ויתן עכו"ם אצל משתאות לעשות ירגיל שלא חתנותמשום
 והוצרכו יינם של הגזירה בכלל היה לא מ"מ בבתועיניו

 מעושן גבי לכן השכר, על גזירה לגזוד האחרנניםהאמוראים
 על להוסיף אין לכן אינו בישול ובכלל זה על גזרו דלאכיון

הגזירה.

 דעשן וכמו מעשן גרע לא דקיטור מסתברא לפי"ז לכןב(
 בכלל אינו קיטור גם כן כמו בישול בגזירתאינו

 בחשובה ביארתי אחר ובמקום יבש, קיטור ובפרטבישול



 קט"ו סי' יו"דשו"ת ת יבקצב

 ב' בפרק חנינן הרי דלכאורה כמשקה הוי קיטור אםלבאר
 כפרק להלן איחא וכן טמאה, זיעחה טמאה מרחץרמכשירין

 אם טמאה כקרירה ומגיסה טהורוח ידיה שהיו האשהה'
 נטמאו קרירה של מהבל הרע"כ ופירש טמאות, ידיההזיעו
 גיסא לאידך אמנם שבקרירה, במשקה נגעה נאילויריה
 דפנים אמרינן למים שנחהפכה דזיעה לומר רישמצינו
 מי רטהרות שני בפרק בתוספתא רחניא לכאן באוחדשות
 שאוב מקוה וכו' טהורין טופח משקה שהגלירוחטאת
 עליו. להקוות כשר נמוחו שאובים מים משום טהורשהגליד
 בסברא לחלק צ"ב סי' יו"ד ח"ב בספרי שכתבחי מהעיין
 ולגבי כמשקה רזיעה אמרינן והכשר טומאה גבימדוע

 זד לפי ממילא יעו"ש. כמים אינה דזיעה אמרינןשאובים
 ראשון בפעם הקיטור בחאי שנחרכך לאחר טונא הרגבני"ד
 ע"י כך אחר נתבשל אפילו לאכילה ממש ראויונעשה
 להלכה. הנ"ל ובשו"ע ברמב"ם כמבואר מוחר כן גםעכו"ם

 האחרונים מרברי שהביא קי"ג סי' בר"ח ראיחי דכהג(
 ואופן עכו"ם ע"י שנעשה הצוקר בעניןבשאלה

 אוחו מבשלים אין הצוקר עושין שממנו שהמוץ הואעשייתו
 שנכנס רותחין ממים הבא קיטור ע"י שנחבשל רק האשעל

 המים הבל וא"כ קנים ירי על המוץ בה שמונח היורהלחוך
 ומה העשן שהוא גופא האש הבל לי רמה ממעושן גרעלא
 הוא הרי האור תולדוח שבת שגבי ואעפ"י המים, הבללי

 הקיטור שדבר וכיון טובא, קיל עכו"ם בישול מ"מכאור
 כשגזרו הגזירה בכלל הוי לא דזה לומר יש לכן עחהנתחדש

 חחח הדר"ח שהביא הספרים ואין יעו"ש. עכו"ם בישולעל
 ער גרולים רברי על ריק לבנוח שא"א ואף בהם לעייןידי
 בלאה"כ ביארנו כבר מ"מ גופא בדבריהם מעייניןאשר

 שלהן חלוט איחא ח' הלכה דע"ז בפ"ב ובירושלמילהחיר.
 נשייא יודן רבי עם סליק אמי רבי הרא מן נישמעינהמהו

 מה בעי ממל בר בא רבי שלדן. חלוט והחיר דגדרלחמתא
 ירי מעשה מחוסר חלוט יוסי ר' אמר לחורמוסין חלוטבין

 הנכרי ביד הבישול שמחוסר כלומר משה הפני ופירשהאור,
 הנכרים בישולי משום בהם אין שלהם הרוחחין מיםשהרי

 ביר האור ידי מעשה כך אחר אין הקמח על נותנןוכשהוא
 מן רק האור מן ישר שאינו דמה מבואר יעו"ש,הנכרי
 נכרים. בישולי משום בו אין האורחולרות

 שנית פעם הקיטור לחאי הקופסאות שמעבירים דנוהד(
 לאחר כן עושין ומרוע לח הוא הקיטורוכאן

 מאח לי נאמר לאכילה ראויין להיוח נחרככו הרגיםשכבר
 אח ולהרוג להשמיד כדי הממשלה חוק הוא שזההבקיאין
 ולא רב זמן לעמוד שיוכלו כדי הדגים מןהבקטריוח
 משום ביה דליכא לומר יש הלח קיטור על וגםיתעפשו,
 הקיטור מן שנחהווה מים מעט דרק כיון האש עלבישול
 הוא והעיקר כלל להחבשל א"א הללו המעוטים המיםוע"י

 החחומים הקופסאוח לבשל בכך בישול ררך אין וגםהקיטור
 מחבשל הכלים חום ומחמת מחחממים הכלים קודםכי

 מקום ויש האור, מן בישול זה אין ולכן שבחוכוהאובל
 בזה להחיישב עדיין יש למעשה אכן ככלל. בזהלהקל
 בושש צריך רין לית בני"ר עכ"פ אבל לבד זה עללסמוך
 לפע"ד. נראה בןרמוחר

אבי
 דאין ניון חרושת בביח דבבישול כת"ר שכחב ובוהה(

 חחנוח גזירח בזה שייך לא לדם ניכרהקונה
 הנה קס"א, בסי' צהלון מהרי"ט בשם הברכ"י מרבריוהביא
 שאסרו בשכר דרק כן לומר אפשר אי בפשטוחלפענ"ר
 מפיקין פפא ברב בה רהקילו בגמרא מצינו האמוראיםחכמי
 ושתי לביחיה ליה מייתי אחאי ורב ושתי רחנוחא אבבאליה

 בבית רק דיתה גזירה רעיקר משום בגמרא ברל"אכמבואר
 לא מ"מ חתנות משום הוא שכר דגם דאעפ"יהעכו"ם
 וגזירת מקום בכל המשנה חכמי שגזרו ביין כמו בההחמירו

 בבישול גם ולכן התנאים כגזירח אלים לאהאמוראים
 מצינו ולא המשנה חכמי החנאים גזירח שהוא כיוןעכו"ם
 מבבית יותר חרושח בביח להקל א"א בגזירחן קולאשום

 והעיקר כזה לפקפק אין עכו"ם בישול מצד לכןהעכו"ם,
 ומשמן טמאים דגים מחערובח לדשגיח זהיר לדיוחשצריכין
כשר.

 אבל הט של המכשיר הרב מאת קבלתי זה כלנ.ב.
 יודע. איני לכן אחרת, אומדים הדגים שלהמכשירים

 בח"ב בספרי שכתבתי מד על להעיר כח"ר שכתב דמהו(
 שאינם תורה בני הרבה בעד להליץ מ"רסי'
 בסי' דרמ"א שהביא הש"ץ חזרת בעח לעמודמדקדקים

 חזרת בעח לעמוד שצריכים מנהגים הגהת בשםקכ"ר
 כבר הגמרא חכמי שנדגו ממד לזה סמוכין והבאתיהש"ץ,
 בסופ"ד ומירושלמי דפ"ו יומא מש"ס הש"ץ בחזרחלישב
 לרבות גם רבה בבקיאות עפה מגילה בזה כתב וכת"רדר"ה.
 ליד אניס לא רז דכל לכת"ר ליה ותיתי המקובליםמבעלי

 מדברי שהביא מד מכל וגם בנסחרוח, עסק לי איןובעוה"ר
 ועיקר בהם, לעיין הללו דספרים לי אין האחרוניםרבותינו
 וכל כן נוהגין שאינן חורה בני בעד לדליץ היחהכוונחי
 ט' בפרק הרמב"ם מדברי כת"ר ומש"כ ד'. רורשדלבבות
 ועיין בעמירה. דוקא שכוונתו הכרע כך כל אין חפלהמהל'
 מחחילת מדבר הי' לא שהמהרי"ל שהביא קכ"ה סי'בד"מ

 אני מזה יעו"ש. הקדוש הא-ל של אמן אחר ערהקרושה
 וכן הקדוש הא-ל אחר עד השמ"ע מקום על לעמורנוהג
 חזרת כל בעת לעמוד יכול שאינו מי עכ"פ לרקדקנכון

 כמו"ש שוחקין דכוונתו י"ל הרמב"ם ובדבריהש"ץ.
 ואם דתורה קריאת בשעת עמידה בענין בהלק"טהמרדכי
 הרמ"א דיה לא ממש עמידה הנ"ל בהרמב"ם הפירושהיה
 מה רק הרמב"ם, מדברי רק מנהגים מהגהת זה דיןמביא
 לפני היו שלא י"ל בזד הגאונים חשוכח מדברישהביא
 בזמנו. אז נדפסו שלאהרמ"א

 רברי טעם בטוב ליישב ברעתי עלה 11 בסוגיא עיוניוכודי
 הלט"ז אסורות מאכלות מהל' י"ז בפרקהרמב"ם

 ובין בתחילה בין בשולו מעט ישראל שבשלו דכלשכחב
 גבי על קדירה או בשר העכו"ם הניח אם לפיכך מוחרבסוף
 ישראל שהניח או בקדירה והגיס בבשר ישראל והפךהאש
 וז"ל הכ"מ מרן זה על וכחב מוחר, זה הרי העבו"םוגמר
 והיפך ישראל בהניח רשרינן הא בגמרא דאמרינןודע

 אבל דבישול קירוב אלא עכו"ם עבד ברלא רוקאעכו"ם
 ולא אסור בשיל הוה לא עכו"ם ביה הפוך לא דאיהיכא



קצג בי~ש קט"ז קט"ו, סי' יו"דשו"ת נעבי

 בסי' והטור הוא, דפשיטא דמילתא משום לכתבו רבינוחשש
 ישראל ידי על סופו או תחילתו היה דאם ג"כ כתבקי"ג
 ישראל ובא הגחלים על התבשיל נכרי הניח כיצדמותר
 אם וכן חתוי בלא מתבשל שהיה אעפ"י מותר בגחליםוחתה
 דיש הב"י זה על וכתכ מותר, ותתה נכרי ובא ישראלהניח

 נדניח דשרי דהא כחנו שלא והטור הרמב"ם עללתמוה
 בישול קירוב אלא נכרי עביד בולא דוקא נכרי והפךישראל
 וכו' אסור בשיל הוה לא נכרי ביה הפך לא דאי היכאאבל

 בכ"מ, כמוש"כ הרמב"ם בדברי מחרץואח"כ

 יש דלכאורה הרמב"ם דברי לחרץ בוה לי שנראה דכוהח(
 דל"ח בע"ז זה דין במקור הש"ס בדברילהבין

 על בשר הניח שמואל אמר יהודה דרב במימרא התםדאיחא
 היכי בגמרא ומקשה מותר, בה והפך עכו"ם ובא גחליםגבי
 לאו אלא פשיטא בשיל הוה בה הפך לא דאי אילימאדמי
 של בישולי מוחר אמאי בשיל הוה לא בה הפך לאדאי

 בשיל הוה הפך לא דאי צריכא לא ומשני נינהועכו"ם
 דחימא מהו שעתא, בחדא בשיל דא והשחא שעיבחרתי
 אסי ר' והאמר תו ומקשה קמ"ל, היא מילחא בישוליקרובי
 משום בו אין דרוסאי בן כמאכל שהוא כל יוחנן ר'אמר

 משום בו יש דרוסאי בן כמאכל אינו הא עכו"םבישולי
 ושקליה בסילתא דאותביה כגון החם ומשני עכו"ם,בישולי
 להו אינעיא איתא נגמרא ולהלן בתנורא, ואותביהעכו"ם
 קל יצחק בר נחמן רב אמר מהו ישראל והפך עכו"םהניח
 כל לא ישראל ביד גמרו מותר עכו"ם בידי גמרווחומר
 ר' בשם אסי דרב הך לתרץ דגמרא דוחקיה מה וקשהשכן,

 ואותכיה עכו"ם ושקליה כסילתא דאותכיה כגוןיוהנן
 העכו"ם דבלאו דמיירי לתרץ יכול בפשיטות הריבחנורא,

 איהו דבלאו היכא מעיקרא כדאמר אסור לכן בשיל הוילא
 על הקשה והר"ן עכו"ם, בישולי משום אסור בשיל הוילא
 ביד גמרו וחומר מקל ליה דפשיט יצחק בר נחמן דר'הא

 וחומר קל מאי שכן כל לא ישראל כיד גמרו מותרעכו"ם
 הא מותר שיהא הוא דין עכו"ם ביד גמרו אדרבההוא

 היא מילתא לאו בישולא דקרובי בסמוך לעילאסיקנא
 ישראל ביד שגמרו כל לאסור ראוי גופיה טעמא האיומשום
 בוה. לתרץ שכתב מהעיי"ש

 קושיית ליה קשיא להרמב"ם דגם לומר נראה לכןט(
 נחמן דרב ס"ל והרמב"ם שהקשינו מה וגםהר"ן

 אפילו עכו"ם בגמרו גם ולדידיה כלל מחלק לא יצחקבר
 כיון מותר כן גם מתבשל היה לא מעשיו דבלאהיכא

 כדאיחא האש על הבשר בהעמדח מעשה עשה לאדהעכו"ם
 עכו"ם ובא הגחלים גבי על בשר ישראל הניח בגמראהלשון
 והעכו"ם הישראל ע"י נעשה ההנתה שעצם ר"ל בווהפך
 עולד שפיר ולכן מוחר, לכן ההנחה בעצם מעשה עשהלא
 העכו"ם בידי גמרו מה וחומר בקל יצחק בר נחמן רבדברי

 הבישול עיקר וא"כ מעשיו בלי מחבשל הי' שלאאעפ"י
 הישראל ע"י היה דההנחה כיון מ"מ הנכרי ע"ינעשה
 ישראל בידי גמרו שכן מכל ומוחר אבתריה הכלשדיק
 מה בזה עדיף מ"מ מחבשל הוה נמי עשייחו דבלאאעפ"י
 היה לא העכו"ם מעשה בלי אופן דבכל כיון ישראלדגמרו
 לכן הבישול, בעצם גדול חלק העכו"ם ועשהמחבשל

 בר נחמן דרב וכיון ומוחר, עדיף דהגמר לומרמסחברא
 בלאו מחבשל אם בין דמחלק ולעיל סוגיא על חולקיצחק
 וחומר, קל שפיר והוי חילוק אין ולדידיה לא, אואיהו
 מחרץ ולא בסילחא, דאוחביה בגמרא מחרץ שפירולפי"ו

 כיון מתבשל הוי לא העכו"ם לאו דאי דמייריבפשיטוח
 אפילו מותר יצחק נר נחמן לרנ שהרי במחלוקת והדדכר
 ליה וניחא מחבשל היה לא העכו"מ דבלי גוונא האיבכי

 דאוחביה כגון דלכ"ע לומר דיש במידי לחרץלהש"ס
 בישולי משום הוה יצחק בר נחמן לרב גם דבזהבסילחא
 הוי בחנור והעמיד גדול מעשה עשה דהעכו"ם דכיוןעכו"ם
 זה דדבר דכיון ס"ל והרמב"ם ממש, עכו"םבישול

 אי מתבשל הוי לא העכו"ם דבלאו היכא שנויהבמחלוקת
 בו והקילו דרבנן ובמידי לא או עכו"ם בישול משוםהוה
 דכל יצחק בר נחמן כרב לקולא פסק לכן דבריםבכמה

 מותר כסוף וכין כתתילה בין כישולו מעט ישראלשבישלו
 מחבשל היה לא העכו"ם מעשה דבלי היכא אפילו עניןנכל

 ולהלכה טעם. בטוב הב"י וקושייח הר"ן קושייחומתורץ
 לעיל. כחבנוכבר

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קטזסימן
 כבר אם בזה תלוי טהרה הפסק זמן אםבענין

 ערבית תפילתהתפ~ה
 לכבוד והמשכה כרבייה וכרכה שלוםב"ה,
 טובא חו"ב המובהק הגאון הרכ מכובריידידי
 רב שליט"א אראק יהודא אהרן מוה"רכש"ת

 אהרן. מנחת ספר המחבר בעל הילסכפארעסט

 ואגדה הלכה בעניני אהרן מנחת החשוב בספרונתכבדתי
 אשר לכח"ר וחשוח"ח למנה לי שלחאשר

 לאורייחא וחילו כוחו הראה שבו רוחו בפרי לכבדניהואיל
 תורה של באהלה לשבח יוכה בשנים רבות שעוד רצקויהי

 כל לכ לשמחת הקדושה לתורתינו ופרחים ציציםולהוסיף
 בב"א, שילה יבא כי עד חושיה ושוחרי חורהאוהבי

 הגו אשר אח מלהביע אמנע לא דמר חביבותיה דאגבא(
 אשה בענין ל"ט בסי' בו. שוטטי מדירעיוני

 גדול היום בעוד ערביח חפלח אחר בטהרהשהפסיקה
 נגד הדין אם כח"ר שחקר א' סעי' קצ"ו סי' ביו"דהמבואר
 בהפרת כגון כתורה מקצועות לכמה ונוגע מהוהמציאות
 אבלות לענין או ערביח החפלל כבר אם שמעו ביוםנדרים
 כן גם יוכל שנחבטל שהאיסור ברוב ביטול לעניןאו

 כאשר ענינים, בכמה ועוד למצוה, הנצרך לשיעורלהצטרף
 י"א במצוה חינזך המנחח אח והביא שמה, מביאכח"ר
 אעפ"י מצוח שאר עם בתרי חד ונחערבה שבשלהבמצה
 לצאח יכול אינו מקום מכל לחם מחורח יוצאהשאינה
 ונהי מצה טעם דבעינן כיון מצה אכילח של עשההמצות
 מהני לא ולוה ליכא מצה טעם אכחי אבל ברובאדבטל



 י ב4י קט"ז סי' יו"דשו"ת ת יבקצד
 ובחב מצה, לטעם מהפך דהביטול לומר שייך שלאהביטול
 עם רק מצה כזית ליכא דבמציאות כיון בטעמאלחדש

 במציאות אם רק המצוה מקיים ואינו שבשלה מצהתערובות
 כשר ברוב בטל פסול דסכך דאמרינן ומה כשרה, מצהיש

 ררק לחלק ו-ש נשר, סכך במציאות בעי רסונהאע"ג
 כן שיהיה בעינן וכדומה ומצה אתרוג כמו חיוביתבמצוה

 יהיה שלא שלילית מצוה רק הוא סכך גבי אבלבמציאות
 בתוך פסול סכך בנתערב גם ולכן מצלתה, מרובהחמתה
 צלתה נעשה כך ובין כך דבין משום ברוב, בטל כשרסכך

 זת"ד. מחמתה,מרובה

 הביטול אחר אם זה בענין דהנה בזה לפיע"ד הנראהב(
 תלוי הנצרך לשיעור מצטרף הנתבטלגם

 התנאים מחלוקת להם קורם ועור הראשוניםבמחלוקת
 ז' בפרק נורי בן יוחנן ורבי קמא התנא דמקואותבמשנה
 גבי דמקואות ד' בפרק והר"ש להלן אבאר כאשר ה'משנה
 משלימים וגם כשרים דהן כתב הנוטפין על שרבוזוחלק
 דאי בטעמא שם הרא"ש גם כתב וכן סאה, ארבעיםלשיעור

 לאו דאי פשיטא בעדותו צדוק רבי קמ"ל מה הכי תימאלא
 מכיפיה נהרא דאמר למאן אפילו הנהרות כל יפסלוהכי

 להוכיח כתב רל"ח בביצח יהושע הפני אולםמתבריך,
 מגדר לגמרי שנתבטל היינו ברוב ביטול ענין דכללהיפך

 בכל אחר פירחם שם ופירש רמי, דליתא וכמאןהמציאות
 דתנינן ז' בפרק במשנה להלן פליגי דבזה לומר וישהסוגיא,
 חלב קורטוב לתוכו ונפל קורטוב חסר מים לוגין שלשההתם
 רבי פסלוהו, לא למקוה ונפלו המים כמראה מראיהןוהרי
 מבואר הרי המראה אחר הולך הכל אומר נורי בןיוחנן
 להמים החלב מצטרף אינו קמא דלהתנא בזהדפליגי

 רכן סובר נורי בן יוחנן ורבי לוגין שלשה לשיעורהשאובים
 עדיין שיש ואעפ"י המקוה, את לפסול להמים החלבמצטרף
 דמתניתן ברישא התם הרע"ב דלפירוש כיון בזהלפקפק
 ולא בחזותא רק ביטול בענין כלל תלוי זלא למימראיכא
 ס"ק בבועז שם ישראל בתפארת ועיין להמים, החלבבצירוף

 בכיטול דתלוי שפירשנו כמו מתניתן מפרש דהוא דנראהו'
 ור' אביי אמוראי פליגי ד"ד מכות ובש"ס היין אוהמים
 בסיפא כמו קורטוב חסר כן גם ברישא גרסינן איפפא
 ולא קורטוב, חסר ברישא גם גריס דרב ליה פשיטאולרבא
 ס"ל אחזותא גם דקפיד ורב שיעורא רק קמא התנאבעי
 גם תני רב אי ליה מספקא פפא ולרב נורי בן יוחנןבר'

 חחייהו קמא וחנא בסיפא רוקא או קורטוב חסרברישא
 הריטב"א. בחידושי עי"ש וחזותא, ערעוראבעי

 סי' ח"א בספרי אחר במקום כתבתי כבר ביטול ובעניןג(
 לבטל היינו אחר רבר עושה רק רביטולמ"ו

 עוד לו להוסיף לא אבל הרוב את להפסיד שלא כדיהאיסור
 כמו הביטול עושה אינו זה הרוב כמו שיהיהחשיבות
 והרי דיינים המיעוט דעת מבטלים דיינים הרובבסנהדרין

 מצה הרוב הרי במצה חמץ בנתערב ולכן שאינם, במוהם
 לצאת אפשר אי הזה מהתערובות בכזית אבל להחמץמבטל
 שם עוד ואץ מבוטל כבר רהחמץ פי על דאף מצה חובתידי
 חמץ שהוא מה דכל כיק מצה לגדר בא לא אבל עליוחמץ
 החשיבות לו ניתן לא שבו מצה והרוב מצה עדיין עוראינו

 זו סברא ובעין לו, שהיה חמץ מהשם מבטלו רק מצהשל
 יעקלי ה"ר האדיר להגאון מיעקב כוכב בספרמצאתי

 מהירושלמי לדבריו ראיה והביא כ"א בסי'מהרימילאב
 לתוכן וחזר מתוכן מורסנן ניטל גבי ג' הלכה שני פרקבחלה
 כרבן מתניתין התם עלה לקיש ריש ואמר החלה מןפטורה
 הרי והתם כשיעור בה שיהיה ער דאמר גמליאל בןשמעון
 בדגן כשיעור שיהא בעי הכי ואפילו המורסן נגד רובאאיכא
 להשיעור, להשלים יכולים המורסן דאץ המורסן בלאגופא

 בפרק מהירושלמי להעיר כתבתי מיעקב כוכב הספרובגליון
 מצה רובו שנתערבו ומצה בחמץ תפתר א' הלכה דפסחיםג'

 דהביטול להיפך מבואר הרי בפסח, חובתו ידי בהםיוצא
 לכן חובתו ידי בו לצאת מצה כמו להחשיבו להחמץמועיל
 בדבריו.צע"ג

 לחלק צריכים בזה סעיינין נד דמילתא לקושטא אכןד(
 ופעמים להשיעור מצטרפים כן דלפעמיםבזה

 על שרבו בזוחלין צדוק ר' של בעדותו דהנה מצטרפיםאינן
 דמצטרפין והרא"ש הר"ש ולשיטת דכשריםהנוטפין
 עושה הביטול כאן גם הראשונה בהשקפה הנה מקוהלשיעור
 אינו באמת אבל זוחלין, ולעשותו מנוטפין לבטלו דבריםשני
 כן גם נוטפים דהרי שנתערבו ומצה לחמץ דומד זה דאיןכן
 נן אם אשבורן המים שיהיו בתנאי רק לטבילה כשריםמים
 אחד דבר עושה הביטול הרי בזוחלין שנתערבולאחר

 זוחלין הם הרי נוטפים אינן ואם נוטפים מגדרשמוציאו
 מכלל דיצאו שנאמר לזוחלין נוטפים בין מדריגה שוםדאין
 הרי מנוטפין נתבטלו אם ולכן באו, לא זוחלין ולכללנוטפין
 תימא לא ראי מקוה לשיעור ומצטרפים ממילא ווחליןהם
 כשרים המים היו הכי דבלאו כלום פעל לא הביטול דריהכי
 נוטפים בגדר ביטול אחר ישארו ואם באשבווץ ביטולבלא
 להטות רבים אחרי שאמרה התורה מדיני היפך יהיה זההרי
 צריכים לכן כמותו, להיות לדרוב מהפך המיעוטוכאן

 לקיים כדי זוחלק לגדר כולו התערובות כל להכשירבהכרח
 לגמרי שונה מצה גבי אכן רוב, בתר לילך התורהדין

 דדין ניון חובתו ידי יוצא אינו מצה ורובו חמץ עםבנתערב
 אבל בפסח, לאכלו ומותר החמץ דנתבטל בזה נתקייםתורה
 עור דחסר ניון בא לא מצה לגדר עדיין חמץ שאינומה

 לנו ויוצא דמקוה, להאי דמי ולא מצוה מצת לשםהשימור
 הם והשמורים פשוטים מצת עם שמורים מצת בנתערבומזה
 שמורים ברוב פשוטים המיעוט בטלים בזה שפירהרוב
 יוצא דאינו נאמר ראם בית הללו במצח חובחו ידיוימא
 פשוטים דהמיעוט התורה סדיני היפך זה כן אםבזה

 התורה. דין נגד וזה שמורים להרובמהפכים

 תערובות גבי לומר צריכים אנו אץ נאמר כה דאםה(
 דחסר הנ"ל חינוך המנחת שכתב למה ומצהחמץ

 שנתנפחה או שנתקפלה ידי על שנתחמצה ובמצה מצהטעם
 כן שכתב כמו חובתו ידי יוצא שפיר מצה טעם דאיכאכיון
 דהפשוטים בתרי חד בפשוטים שנתערבו שמורים מצותגבי

 ולפי מצוה, מצות חובת ידי רוצאים בהשמוריםבטלים
 חובת הץ יוצא דע"כ צורק שמורים במצות הרידברינו
 אבל רוב בתר לילך התורה דין לקים כדי מצוהמצות
 אינו כשרות במצות שנתערבו שנתנפחו או שנתקפלובמצות



קצה 2:י4ש קט"ז סי' יו"דשו"תבית

 על ביטול של התורה דין נתקיים שכבר כיון חובתו ידייוצא
 מצה לגדר הגיעו לא עדיין אבל חמץ מכלל שיצאו זהידי

 הרי הנ"ל מהירושלמי ברם מצוה. מצות חובת ידילצאת
 עושה דביטול הרי חובתו, ידי יוצא מצה דברובאמבואר
 מה לפי אך כמצה, ולהחשיבו חמץ מידי להוציאו דבריםשני

 גמור בחמץ לא מיירי דהירושלמי משה הפני שםשפירש
 לא הירושלמי דמלשון אעפ"י יעו"ש, מתובלת במצהרק

 מידי קשה ולא אחרת, לומר אפשר אי מ"מ כןנראה
 )אגב הנ"ל, מ,עקב הכוכב הגאון על שהקשינוהקושיא

 זצ"ל מטשיבין וויידנפעלד מוהד"ב הגאק שכתב מהראיתי
 מעיין מכל שמבקש ז"ל מאביו מיעקב להכוכבבהקדמה
 צ"ע איזה לו ידיה אם ברותו זהיר שיהא מיעקב כוכבבספר

 יראה ואז היטב יעיין רק להשיב נחפז יהיה לא אביובדברי
 כהן אמרי שבספר לדוגמא והביא ועמוקים, נכונים דבריוכי

 דומו"ץ האלענדער הכהן מיכל יחיאל מו"ה הגאקמהרב
 כוכב הספר על העיר בספרו מ"ה בסי' הי"ד ז"לבטארנא
 נחום מוה"ר הגאון בנו עליו וכתב מ"ב בסי'מיעקב

 לרעת לו הנה וז"ל הנ"ל ספר על בהסכמתו ז"לוויידנפעלד
 וירושלמי בבלי תנא התורה אריר עם שח הוא מיעם

 שביארתי מה לפי עכ"פ יעו"ש(, בתוספתא כדבריודמפורש
 התערובות בלא שיעור ליכא דבמציאות אע"ג לפעמיםחזינן
 להשיעור. מצטרף כן גם המתבטל מקוםמכל

 כשר ברוב כטל פסול דסכך בהא כת"ר שכתב ומהו(
 דרק מפני כשר סכך ליכא רבמציאותאע"ג

 אבל כן יהיה במציאות דגט בעינן מצה כמו חיוביתבמצוה
 מרובה חמתה להיות שלא שלילית מצוה רק הואסוכה

 הרי מקום מכל פסול סכך ץ= על אפילו גם ולכןמצלתה,
 אסשר דאיך כלל לי מובן לא מחמתה מרובה צלתהנעשה
 שלא המצוה היה דאם שלילית מצוה דיא דסוכהלומד
 ממה נפק"מ דאין לומר אפשר היה ממילא בחמהלשבת
 כן אינו האמת אבל חמה, כאן שאין העיקר הצלשנעשה
 רק כשר בסכך כהלכתו מסוכך להיות סוכה במצותהעיקר
 שהחמה מקום נגד רוב שהוא כך כדי עד סכך ישאם

 שכן חיובית מצוה הוא סוכה צל הרוב אבל בזה דיהמיעוט
 מרובה חמתה להיות שלא המצוה ואין לעשותמחףיב
 עכ"פ תהיה שצלתה סוכה לעשות המצוה להיפך רקמצלתה
 בסי' הט"ז רבינו שכתב מה בזה והעיקר מחמתה,מרובה
 כשרה טפחים מארבעה בפחות פסול סכך גבי סעי"אתרל"ב
 שם וכתב סוכה, שיעור להשלים רמצטרף תחתיווישינים
 איסור ביטול בכל כמו הוא פסול סכך דביטולהלבו"ש
 שייך לא האיסור בניכר רהרי הט"ז והקשה בהיתר,שנתערב
 מדבריו ונראה הוא, ביטול משום דלאו שם ותירץביטול,

 להשלים רמצטרף ביטול לענין מודה דמילתאדלקושטא
 רדק שכתב קע"ח סי' באו"ח החת"ס הבין וכןהשיעור,
 דמצטרף מוףה ניכר באינו אבל הט"ז, פליג האיסורבניכר

 שביארתי כמו לומר צריך בזה וההסבר השיעור,להשלים
 מצטרף הפסול דהסכך לומר אנו מוכרחים רכאןלעיל

 כיון הביטול מועיל מה הכי נימא לא דאי סוכהלהכשר
 וכיק פיסולו מידי להוציאו אחד דבד רק כאן עושהדהביטול
 מהותו, נשתנה דכבר כיון כשר הוא ממילא הוא פסולדלאו

 כל התורה דמן וז"ל, שחבטן בד"ה ד"ט סוכה ברש"יועיין
 מהן מדובה הסכך היה אם במתניתין כדתנן ברוב בטלמילי
 בזה פעל דהביטול כאן לומר ואץ ודו"ק. עי"שכשרה
 ועוד בסוכה פוסל כן דגם אויר כמו רק פסול סכךשאינו
 בג' פוסל ואויר טפחים בר' פוסל פסול סכך דהרי מזהגרע

 דקס"ב ב"ב בש"ס ועיין להיפך. פעל הביטול א"כטפחים
 תתמה ואל כשר בקרובים שמלאהו דשטר חזקיהדאמר
 בארבעה, פוסל פסול וסכך בשלשה בסוכה פוסל אוירשהרי
 המציאות נגר שהוא דמטעם לומר חזק יסוד זה איןובכלל
 ספר נבי הנ"ל קע"ח סי' באו"ח החת"ס דברי על יענהדמה
 דפסק הטעות מקום נעלם כך ואחר טעות בו שנמצאתורה
 בחיו"ד ג"כ כתב וכן ברוב, ביטול מטעם בו לקרותדמותר
 בין ונתערבה טעות בו שנמצא תורה ספר גבי רע"זסי'

 יעו"ש. ביטול מטעם להתיר ופסק אחריםספרים

 שבת דליל ערבית הקהל דבהתפלל כת"ר מש"נ ובעניןי(
 בסי' ברמ"א להי"א דס"ל גדול היוםועוד

 יום שעדיין כיץ בטהרה להפסיק האשה ריכולהקצ"ו
 אינו והדין יום עדיין דבמציאות משום כררכו כת"רוהסביר
 במקום שביארתי עפי"מ לומר יש בזה גם המציאות,משנה
 על שהקשה קי"ז בסי' המהרלב"ת קושיית לתרץאחר

 החמה רמשתשקע כתב הל"ד שבת מהל' ה' דבפרקהרמב"ם
 ובהל' השמשות בין זמן הוא בינונים כוכבים ג' שנראהעד

 את רין הבית ראו דאם כתל הל"ח בפ"ב החודשקידוש
 דין בית כוכב יצא לא עריין אם כ"ט יום בסוףהירח

 המשניות בפירוש כתב וכן הוא, יום שעריין מקודשאומרים
 קודם הירח רבראו כתב השנה בראש א' משנה ג'בפרק
 אעפ"י השלשים יום את מקדשים כ"ט ביום הכוכביםצאת
 הכוכבים מצאת אלא אינה הלילה כי שמש העריבשכבר
 רלעולם לתרץ נראה ולפיע"ר הסתירה, לתרץ שדחקעיי"ש
 קרא לדבר וזכר הכוכבים צאת אחר רק נקרא ממשלילה

 ברמחים מחזיקים וצים במלאכה עושים ואנחנודנחמיה
 שמן והזמן ט'( ר' )נחמיה הכוכבים צאת עד השחרמעלות
 דבר לכל גמור יום מקרי הכוכבים צאת עד החמהשקיעת
 הינו ליום יום שבין הגבול אבל ביום וזמנו יוםשצריך
 עבר כבר החמה ששקעה רכיץ החמה שקיעת הואהתאריך
 ומתחשב המחרת יום הוא תדש יום ובא החולףהיום

 השקיעה אחר מיד שבת לנבי ולכן המחרת ליוםהתאריך
 ליל נקרא לא שעריין אעפ"י השבת יום ונקרא השבתנכנס
 התורה הקפידה רבשבת רק הכוכבים צאת אחר עדשבת

 יום בוקר ויהי ערב ויהי בראשית כבמעשה מבערבלהתחיל
 השקיעה אחר מיד נקרא וערב ל"א( א' )בראשיתהששי
 הרמב"ם פסק שפיד שבת גבי ולכן נקרא לא לילהאבל

 עבר שכבר מפני היינו השמשות בץ הוי החמהדמשתשקע
 שעיקר החודש קידוש נבי אבל השבת בא ותיכף הששייום

 שפיר לכן בלילה מקדשין שאין ביום החודש לקרשהקפידה
 ראו אם השקיעה אחר גט החודש לקדש דץ הביתיכולים

 עדיין רבאמת כיץ הכוכבים יציאת קודם כ"ט ביום הירחאז
 באמת אבל אחר ליום ונתתלף נשתנה שהתאריך רק הואיום
 לקדשו נוכל לא מדוע כ"ט יום הוא ראם הוא יוםעדיין
 לפי שלשים יום באמת הוא ועם מחר יום על מקודשולומר



 י ב4ש קי"ז קט"ז, סי' יו"דשו"ת ת יבקצו
 מקודש. לומר יכולים הוא יום שעדיץ כיק מ"מהתאריך
 "ערב" נקרא הכוככים לצאת השקיעה שבין הזמןבקיצור,

 קושיית קשה ולא הרמב"ם רברי שפיר ואתי לילה,ולא
 לילה נקרא לא דהזמן כיון לפי"ז ממילא הנ"להמהרלב"ח

 עשו שכבר אעפ"י נמי טהרה הפסק דלענין להיותיכול
 כיון טהרה הפסק ולענץ ערב שנקרא מפני היינו שבתהקהל
 בזה. לומר יש כן בזה. די לילה נקראשלא

 ברגל הנולד בתינוק ל"ג בסי' כת"ר שדן מה דבדברה(
 ליישר אופן שיש אומר מומחה ורופאעקום

 קודם עוד מיד להיות צריך זה אבל ניתוח ע"י הרגלאת
 ולא התינוק יוחלש הניתוח וע"י ימים שמנה לוששלמו
 ירי על ולדחות הניתוח לעבור מותר אם בזמנו למולויוכלו
 הגיון, ומיטב טעם בטוב בזה מפלפל וכת"ר בזמנו המילהזה

 להתיר. בזה שרן שכ"א סי' יו"ר נזר אבני בשו"תועיץ

 לחי ממת עין הרכבת בענין ל"ד בסי' מש"כ דבדברט(
 בי"א בספרי באריכות בזה שכתבתי מהעיין

 דהשאלה ע"ט בסי' בשר כל רופא בקונטרס ראשוןחלק
 סומא אין ב( לפנינו, סומא יש א( אופנים, לששהמתחלקת
 ציוה ה( עיניו, בשתי סומא ד( אחת, בעין סומא ג(לפנינו,

 טומאה לענין בכהן הדין ומהו כלום, ציוה לא ו( בעצמו,כן
יעו"ש.

 חכמים עיני להאיר חידושים לחדש לאורייתא חילויישר
 הטוב בכל מברכו ידידוש"ת הדעת. ויתרבה רביםוישוטטו

 תשל"ט. אלולר"ח
 הטוב, בכל מברכוה-ידו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קיזסימן
 קודם לעשות בשכחה טהרה הפסק זמןאורות

 החמהשקיעת
 הרב לידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 שליט"א פרייליך שלמה מו"ה בתו"יהמופלג
 יע"א. נ.י. ווערנאן מאנט בעיררב

 קודם בטהרה להפסיק ששכחה באשה שאלתובדבר
 אחר דקות י"ג טהרה ההפסק ועשתה החמהשקיעת

 או המחרת מיום למנות להתחיל יכולה בריעבר אםהשקיעה
 ולהתחיל טהרה הפסק הפעם עוד לעשות למחרשצריכה
 ויורעת עסוקה שהיא ובאשה זת"ש. השני מיוםלמנות
 זמן כמה בטהרה להפסיק תוכל לא השקיעה קודםשבזמן
 טהרה. ההפסק לעשות תוכלמקודם

 :תשובה

 דס"ח בנדה הוא זה רץ מקור דהנה בזה לי הנראהא(
 הפרישה שלא כל אומר יהודה רביבמשנה

 וחכמים טמאה בחזקת זו הרי ולמעלה המנחה מןבטהרה
 ובין טהורה ומצאה בדקה לנדתה בשנים אפילואומדים
 הרי טמאה ומצאה בדקה זמן ולאחר הפרישה לאהשמשות

 ולמעלה המנחה מן דקאמר יהודה ורבי טהרה בחזקתזו
 דלרבי כמו סגי גדולה המנחה מן דאפילו לומר ישלכאורה
 המנחה מן דקאמר לוסתה סמוך עונה פרישת גבי לעיליוסי

 ינטו מכי ולמעלה שעות משש היינו ופירש"י מתיר,ולמעלה
 עיין במערב שהחמה הצללים נטו כבר ובשבע ערבצללי

 ליה סבירא יהודה רבי הרי אבל לזה שרמזבעה"ש
 תפילת זמן גבי דכ"ו דברכות רביעי פרק ררישבמתניתין
 עד בהדיא קאמר בברייתא ולהלן המנחה פלג עדהמנחה
 אם רביע, חסר שעות י"א והיא אמרו האחרונה המנחהפלג
 שאמר מה כרחך ועל לילה הוי המנחה פלג אחר לדידיהכן

 גדולה מנחה כוונתו ולמעלה המנחה מן דנדהבמתניתין
 הפוסקים שכתבו כמו המנחה עד לומר יש סתםדבמנחה
 הלשון אבל השמשות לבין סמוך להיות צריכהשהבדיקה
 הוי המנחה אחר והרי ולמעלה המנחה מן הואבמתניתין

 במנחה כאן מיירי דלעולם לומר יש אבל לדידיה,לילה
 תשע שמן המנחה פלג על כוונתו ולמעלה המנחה ומןקטנה
 כבר ההוא הזמן ומן רביע חסר שעות י"א עד ומחצהשעות
 יותר מחמיר יהודה דרבי וכיון יהה-ה, לרבי לילההוה

 ולרבי דשחרית בדיקה אפילו מועיל דלחכמיםמחכמים
 אם במחלוקת תלוי וזה הלילה עד המנחה פלג מן רקיהודה

 מן או הכוכבים צאת ער השחר עמוד מן היום אתמחשבים
 מזה. עוד נדבר ולקמן השקיעה עד החמהזריחת

 עשתה כשלא בדיעבד השקיעה אחר הזמן דבעג'ןב(
 אי' א' סעי' קצ"ו בסי' השו"ע בל' הנהקודם

 לשיטתו והמחבר השמשות לבין סמוך תהיה זודבדיקה
 השמשות דבין כד"ת דפסק ב' סעי' רס"א סי'באו"ח
 מינוט י"ג לערך הלילה קודם מיל רבעי ג' היינומתחיל
 בסי' יעקב החק ולדעת מינוט י"ח המיל חשבון לפיוחצי
 והמג"א מינוט, כ"ב המיל חשבון לפי יותר מעט הואתנ"ט
 לרבע דקרוב מילה גבי של"א בסי' לקמן וכן כהמחברפסק
 לזה וקודם השמשות בין מתחיל הכוכבים צאת קודםשעה
 המנהג היה וכן מנחה, תפילת לענין פסק וכן גמור יוםהוא

 וכן אירופה, ארצות בכל וכמעט הגר ובארץ בפוליןלהלכה
 רווחת הלכה כי מרבותיו שקיבל פ' סי' ביו"ד החת"סכתב
 הסכימו וכן של"א בסי' המג"א כדעת פקפוק שום בליבזה
 במוחלט תפסו שבת והתוס' רבה, האליה ה-ה האחרוניםכל

 הכוכבים צאת קודם מיל רבעי ג' הוא השמשות ביןדשיעור
 שאנחנו שם וכתב האופק, לתחת החמה שקיעת מסוףוהוא
 קרוב עד קודש שבת בערב אלו במדינות במלאכהעושים
 שאנו נמצא הכונבים, צאת קודם שעה רביע ג' אולשעה
 בהגיע.;ום כך אחר ואיך הר"ת כשיטת במוחלטתופסים
 ללידתו השמיני ביום בנו את למול עליו מוטל ויהיההשבת
 ונמצא אז לילה היה שכבר הסוברים לדעת ויחושיאמר
 לג' סמוך עד מלאכה עשה אהדדי דסתרי קולי תרתיעביד

 כאלו ימול השמיני ביום של עשה במצות ומתעצל מילרבעי
 כן והביא יעו"ש, המתמיהים מן ויהיה לילה היה זמןאותו
 שהשמים דבעת ומסקנתו קצ"ד בסי' בתשובה הב"חבשם

 הוא יעקב החק פי שעל מיל רבעי מג' יותר והואבהירים
 כ"כ הוא מיל דשיעור השבון לפי מינוטין טו"בלערך
מינוט.
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 ליטא יוצא שהיו הראשונים הרבנים באמריקה דפהג(
 לכל הגאונים שיטת עצמם על קבלו ליטאוגדולי

 חיכף מחחילים מיל רבעי הג' ולכן הגר"א הסכים וכןדבר
 יוחר עוד כאן החמירו שבת ובערב השקיעה התחלחאחר
 לעת קודם מתחילים מיל רבעי רג' היראים כשיטתרהיינו

 שיטח הוא וכן לדיריה. לילה הוה החמה דשקיעחהשקיעה
 פסוק בראשית בפרשח החורה על בפירוש עיין עזראהאבן
 פסוק יחרו בפרשח כן גם כחב וכן בקר ויהי ערב ויהיי"ח
 מן ולילה יום רגבול שם שכתב הערב עד הבוקר מןי"ג

 יום של הגדר זהו השמש וביאת דשמש זריחח דואהחורה
 ושלישית שעה דוא ממש שחחשך ער החמה שקיעחומעת
 אח הכתוב מלשון כן לרייק יש ולפיע"ד בבוקר, ובןשעה

 על שהשמש זמן שכל מוכרח היום לממשלת הגדולהמאור
 פרשח במכילתא ועיין לילה, כך ואחר יום מקריהארץ
 האש ועמור יומם הענן עמוד ימוש לא הפסוק עלבשלה
 ער שבתוח ערבי על ארץ דרך ללמדך הכחוב באלילה,
 על להעיר ויש יעו"ש, צומח האש עמוד קיים הענןשעמוד

 מלמד ימוש דלא זה מפסוק דדרשינן דכ"ג שבת מש"סזה
 משלים האש ועמוד האש לעמור משלים הענןשעמוד
 אמר להקדים סברא איחא בגמרא שם ולהלן הענן,לעמוד
 רברי ולפי יאתר ולא יקדים של ובלכד סכא האילה

 האש מעמוד ארץ דרך חורה למדה הרי הנ"להמכילתא
 שכחב מה במהרש"א יעיי"ש הענן יעבור שלא עדשצומח

 קודם מינוט עשרים לערך שבח נרות מדליקים ופה זה.על
 להמחמירים ראפילו הדיעות לכל יוצאים ובזההשקיעה,
 מנהג הוא ובאמת מינוט כ"ד שהוא לומר המילבשיעור
 ספק לידי לבוא יכולים זאת לולא כי כאן המצב כפיוחיקין
 וכיון כידוע איסור לודאי אפילו ולפעמים סקילהאיסור
 שיש מי דאפילו ולכן בזה פליגי האחרונים רבותינודגדולי

 כחומרי לנהוג מחוייב להקל ורבותיו מאבותיו קבלהלו
 בחי כאן דליכא כיון חחגודדו לא משום לשם שהלךהמקום
 בזעיר גליוח קיבוץ כעין הוא רק אחד במקום קבועיםרינים
 אין אבל קבועים דינים בתי שיש יורק בניו אפילואנפין
 דינים בחי לגמרי ליכא השדי ובערי קבוע מנהגלהם

 לחומרא לנהוג אנחנו מחוייבים הדין מצר לכןקבועים,
 דאורייתא. באיסורי בפרט השיטוחכשחי

 מינוט ע"ב הוא שבת במוצאי הזמן הר"ת דבעזיטתר(
 וגם למיל מינוט ח"י של דחשבוןכפי

 במוצאי לדמחין דחמידו וצדיקים גדולים שהדבהדכירנא
 כ"ד הוא דהמיל הרמב"ם לשיטח לחוש מינוט צ"ושבח
 אבל האקלים כפי אירופה בארצוח היד זה אבלמינוט

 הנראה אח להכחיש אפשר אי כי כן לא הוא כאןהאקלים
 קובעים שהם כפי החוכנים חשבון שכפי כיון ולכןבחוש
 סוף דברים לכמה מינה נפקא יש להם כי הלילההחחלח
 עד החמה משקיעח יש חשבונם ולפי הלילה והתחלחהיום
 דאין וכיון בשנה זמנים בכמה מינוט ל"ח דכוכביםצאח
 מספר עם מחחשבים המה כי הכוכבים בגורל בקיאיםאנחנו
 בינונים כוכבים להיות צריך ולרידן בגרלם ולא הכוכביםשל

 אחד מינוט מ"ב שאחר וראיחי בחנתי בשנה זמניםובכמה
 וכיון מספר אין כוכבים מלאים השמים היה כברהשקיעה

 הכסיף או העליון הכסיף של הזמן בריוק לשערשא"א
 הכוכבים של גורל וגם והעליון החחחון השוה אוהחחחון
 וגודל חומרת )ומחמח מינוט מ"ה לחשוב יש היוחר לכללכן

 עוד אפשר מספק להחמיר מחוייבים אנו שבת שלהאיסור
 נוהגים שאנו הוא הזמן לכן שבח תוס' ועוד מינוט,חמש
 להוסיף להחמיר שרוצה מי ובוראי מינוט, חמשיםלחשוב
 כיון מרינא אבל ר' ברכת עליו חבוא הקודש אלמחול
 מחויבים אנו אין הגאונים כשיטח חופסים אנו שבחרבערב
 דקי"ח בשבח בגמרא דאיתא ומה שניהם כחומרתלהחמיר
 בטבריא שבח מכניסי עם חלקי יהא יוסי רביאמר

 חסידוח מידת רק זהו וכנראה בצפורי, שבחוממוציאי
 תפילח דמאחרין כתב א' סעי' רצ"ג בסי' שהמחברואעפ"י
 זה אבל הקודש אל מחול להוסיף כדי שבח במוצאיערביח
 רס"א בסי' שכתב וכמו ההמחנה, של שיעור לו איןג"כ

 לו אין כאן גם וכן שיעור לו אין שבמ ערכ שלדהתוס'
 החילוק של שיעור נתן לא ג"כ בגמרא יוסי רבי וגםשיעור
 לצפורי. טבריאבין

 שום להם שאין אנשים שנחיישבו כאן חדש דב'שובה(
 רצו אם לומר יש לכאורה אבוחמסורת

 הר"ח רלשיטח השקיעה חחילת אחר הנולר בתינוקלהחנהג
 ולהיראים השמשוח בין הוא ולהגאונים יום ודאי עדייןהוא
 האחרונים גדולי בין גם מחלוקח דיש וכיון לילה,ודאי

 חומרי כאן דאין כיק כר"ת לפסוק יכולים כמאןדהלכחא
 להם אין וגם שמה נחישבו עחה דזה לשם שהלךהמקום
 ספיקא ספק מטעם לומר ויש שבאו, ממקום מסורתשום
 הוי רלדידיה כר"ח הלכה אם ספק דרבווחא בפלוגחאבספק
 שמא הגאונים כשיטח רהלכה לומר תמצא ואם יום,ודאי
 דאחה המחהפך ספיקא ספק הוא חה יום הוי השמשוחבין
 ספק רהוה לומר יש עדיין אך ספק בכל להתחיליכול

 יום הוא הזמן אם הם הספיקוח שני רהרי אחר משםספיקא
 גבי החוס' כדמתרצי הוא, חד אונס דשם בהא כמו לאאו
 אימא דאבעיח הך על שם שהקשו ד"ט בכתובוח פחוחפחח

 ג' מבח פחוחד קירושין אבוה בה רקביל כגון ישראלבאשת

 ספיקא ספק איכא דאכחי בחוס' והקשו אחד, ויוםשנים
 כשהיא ספק ברצון לומר תמצא ואם ברצת ספק באונסספק
 על בהבא ביבמוח כדאמרינן הוא אונס קטנה ופחויקטנה
 בסי' הש"ך אולם הוא, חד אונס רשם וחירצו רס"א,יבמחו
 מהדא"י פסקי בשם כתב י"א אות ספיקא ספק בכלליק"י
 שהיחה אחח מעז שנולדו שעיריס בשני שנשאל ל'סי'

 ראשק, יצא לא זד שמא ספיקא ספק כאן ראיכאחולבת
 דאמר כמאן הלכה שמא ראשון שיצא לומר חמצאואם
 דאמר דמאן טעמא דמאי כיק רוחק שזה ואעפ"י פוטר,חלב
 כן אם אלא חולבות אינן בהמוח דרוב משום פוטרחלב

 יצא לא ווה בכרה כבר שמא הוא ספיקא חד כן ואםיולדוח
 אי ראפילו לו השיב ומהרא"י השואל, טענת זהראשון
 ספיקא ססק איכא שפיר מ"מ פוטר רחלב דסבר מאןליכא
 ואם בכורים, אינם השעירים שני וממילא ילדה כברשמא
 על למימר איכא מקום מכל עדיין בכרד דלא לומרחמצא
 משס דהוה דשואל שפקפק ומה בכור. אינו שדוא אחדכל
 ילרה אם דודאי ליחא זה הוא, חד אונס רשם האי כמואחד
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 עובדא כהאי תחילה נפק איזו לן מספקא והוה ונקבהזכר

 הדבר על משה מוה"ר ושאלני בוורמיו"א מקרובדאירע
 ראיות לו והבאתי הוא, ספיקא חד דשם לומר הוא גםורצה
 לפי ואף גוונא, האי בכי אפילו ספיקא ספק שפירדחשיב
 אינו האחרק הספק דהתם דידך ספיקא לספק דמי לאדבריו
 האחרון מן יותר הראשון וכן הראשון מן יותר ומתירמוסיף
 שילדה קודם רחמה נפטר וכבר כבר ילרה שמאדספיקא
 רשמא זה מעץ היינו נמי אחרון וספק תאומים הניעכשיו
 דבנקבה הזכר לירת קודם הרחם ונפטר תחילה ילדההנקבה
 מתיר הראשון הספק דירן בנירון אבל נפקותא, איןגופא
 טשוטים הם שניהם הרי כבר ילדה דאם האחרון מןטפי
 הספיקות דשני ספיקא ספק שפיר חשיב גווני דאיובכי
 הש"ך הסכים זה שאחר באות ולהלן אחר, שםאינם

 מתיר אחד דספק היכא ספיקא ספק הוה שזהלהמהרא"י
 ספיקא ספק הוה שפיר דידן בנידון זה ולפי מהשני,יותר
 לומר תמצא ואם יום, עדיין דהוה כר"ת הלכה שמאספק

 משם הוה ולא יום הוי השמשות בין שמא כהגאוניםרהלכה
 לר"ת דהרי השני, מן יוחר מתיר האחד רהספק כיוןאחר,
 זמן כל רק יום הם השקיעה שאחר מיל רבעי הג' רקלא
 ולכן לדעתו, גמור יום הם השקיעה אחר ורביע מילין ג'של
 עדיין השמשות בין שמא השני הספק מן יותר מתירהוא
 השקיעה. שאחר הראשונים מיל רבעי ג' על רק שזהיום

 דברי לפי ספיקא הספק על לפקפק יש אחר מצד אךו(
 המובא קע"ח בסי' המהדי"א על החולקהש"ך

 בפלוגתא טרפות בספק כ"א סעי' נ"ז סי' יו"דברמ"א
 למכרו מותר מקום מכל לאסרו דקיי"ל אע"גררבוותא
 ספק מטעם לישראל וימכרנו יחזור שמא חיישינן ולאלנכרי
 ימכרנו לא ושמא המתירים כהפוסקים הלכה שמאספיקא

 או"ז בשם המרדכי מרברי לדבריו ראיה והביאלישראל,
 דפליגי נתבקעו ולא במים שנשרו בחטים שעה כלבפדק
 ויש עוקבא כמר פוסקים ויש ושמואל, עוקבא מרבהו

 מטעם לנכרי למכרו דשרי האו"ז ופסק כשמואל,פוסקים
 כשמואל הלכה ושמא לישראל ימכרם לא שמא ספיקאספק

 בזה עליו חולק נ"א בס"ק שם הש"ך אך לגמרי,רמותר
 האו"ז בשם דהמרדכי והך בהים, ספיקא ספק לעשותראין
 אלא באמת כשמואל רהלכה להאו"ז דס"ל לומריש

 למכור ולא באכילה רוקא והיינו עוקבא כמררמחמירין
 חס"ז סי' בריש המג"א כתב וכן בפרמ"ג, עיי"שלנכרי
 במים שנשרו רחטים דינא בהאי והרי"ט הדשר"םבשם
 דהוי כיון ספיקא תרי דאיכא דאע"ג לנכרי למכרולענין
 ראפילו בזה מבואר הרי בידים, הנעשה ספיקאספק

 היכא רק בידים ספיקא ספק לעשות אין דרבוותאבפלוגתא
 ספק דהוי לומד אפשר איך בני"ר לכן מתירים,דהרוב
 איסור מבטל כמו דהוי לכתחילה כן לעשותספיקא

לכתחילה.

 ספק בכללי הש"ך שכתב מה פי על בזה להעיר יש וכןז(
 ספק בכללי י' בסי' חדש והפרי י"ז אותספיקא

 להתיר אומרים אין שנתערבו נכרים של דבגבינותספיקא
 ושמא טמא דבר בו נתערנו לא שמא ספיקא ספקמשום
 הוי עכו"ם של גבינוח אסרו דחז"ל דכיון שאוכל זהאין

 בש-ך יעו"ש ספיקא לספק לצרפו ואין איסור ודאיכמו
 העין, מן שנתעלם בשר וכין עכו"ם של גמינות כיןשמחלק
 גם השמשות דבין דכיון ספיקא ספק כאן ליכא דבריוולפי
 וראי כמו הוי חכמים דאסרו עכו"ם של גבינות כמו הוהכן

 ואי תלוי אשם מביא השמשות בבין מלאכה והעושהאיסור
 לעיל שכתבנו מה ועל ספיקא, ספק לשום לצרפואפשר
 בחטים התם דרק לומר יש בידים ספיקא ספק לעשותדאין

 עשוי ספיקא הספק שפיר הוה לנכרי למכרו במיםשנשרו
 מכריחו רמי ספיקא הספק עושה המכירה רמעשהבידים
 ספק לעשות אין לבר זה ובשביל ממון, ההפסרלמכרו,
 בזמנו למולו תינוק לפניו ריש דירן בנידון לאפוקיספיקא
 הוא אם דשמיני ביום מסתפק והוא ימים שמנה לובמישלם
 הרי אותו ימול ולא שמיני באמת הוא ואם שביעי אושמיני
 מילה של עשה המצות ולכן בזמנו מילה מצות מבטלהוא
 בזה. ולחלק לומר יש כן הוא. ולא ספיקא הספק אתעושה
 עוד צרדים, ראיכא רדיכא שכתב שם ביו"ד בפרמ"גועיין
 בהא לומר יש נמי וכן בידים ספיקא ספק לעשותיכולים

 כמו הוי השמשות דבין מטעם ספיקא הספק עלשפקפקנו
 דחזינן כיון למימר ראיכא עכו"ם של גבינות גבי כמוודאי

 דלא מררבנן שהוא רבר בכל השמשות בבין חז"לשהקילו
 או מצוה לצורך לעכו"ם אמירה כגון השמשות בביןגזרו

 לצרפו ג"כ להקל יש זה מטעם בזה וכיוצא הדחקבשעת
 ספיקא.לספק

 וכפסק כהר"ת לפסוק רוצים ראם מזה לנו דהיוצאח(
 אחר מנהג שאין במקום והמג"אהש"ע

 ג' עד השקיעה אחר הנולד בתינוק שבת ערב ולכןרשאים

 למולו מותר הכוכבים צאת קודם של האחרונים מילרבעי
 הזמן באותו בשבת וכשנולד שבת בערב היינו היוםבאותו
 בכל כמעט לפסוק המנהג היה וכן הבא בשבת אותומלין

 שום שאין במקום אבל לעיל, כמבואר א,רופהארצות
 אי קבלה שום אין להחמיר שגם פי על ואף להקלמסורת
 נוהגין אנו באמריקה כאן לכן בשבת, בפרט לדקלאפשד
 ומכש"כ מילה לענין לילה הוי השקיעה אחר רמידלהחמיר
 אבל הגאונים, כשיטת לפסוק מנהג יש שכאן כיוןבשבת
 רבעי ג' עד בנולד עכ"פ להחמיר מנהג שאין חרשבמקום
 ספק רק הוי להגאונים דגם השקיעה אחר הראשוניםמיל
 היום באותו למולו להקל ספיקא ספק שפיר הוה א"כיום,

 יום הוה ורביע מילין ג' עד ראפילו כהר"ת הלכהרשמא
 ספק והוי יום עדיין הוא הגאונים של השמשות הביןושמא
 בשבת. אפילו היום באותו למולו להקלספיקא

 להתיר השמשות בבין מקילין אנו שלהלכה מה דבעניןט(
 מדברי שהן הרברים כל וכן לנכריאמירה

 רוחק או מצוה לרבר כגק השמשות בין גזרו דלאסופרים
 בבין שבת במוצאי גם אם מסתפק שמ"ב בסי'דהמג"א
 שבת דהוחזק דכיון אפשר או גזרינן רלא מקיליןהשמשות
 של השיעור עד שבת ובערב טפי חמיר יומא דאפוקיאסור

 רלשיטת כיון להקל יש הכובים צאת קודם מיל רבעיג'
 וכיון השמשות בין הוי ההוא ומזמן יום הראי הויהר"ת

 להחמיר ריש אפשר ממש לילה הוי הר"ת עלדלהחולקים
 בבין מקילים האחרונים מגדולי כמה שבת ובמוצאיבזה
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 שגזרו דשבות שכתב ד"ח בשבת מרש"י וראיההשמשות
 ולא ודאי בשבת אלא עליה גזרו לא שבת באיסוריחכמים
 בג' ולכן שבת תוס' בספר הוא וכן יעו"ש השמשותבין

 יום ודאי הוא רלהר"ח השקיעה אחר הראשונים מילרבעי
 מיל הג' אחר אבל השבותין להתיר אין יום ספקולהגאונים

 כן השבותין להחיר יש דרבוותא פלוגתא בספק הואורביע
 בבין יומא באפוקי מחמירים אנו למעשה אבל לומריש

 וקדושת חומר מחמת ורביע מילין הג' סוף עדהשמשות
השבת.

 לעיל כתבתי כבר דכאן האופק לפי כאן המציאוחולפי
 זה וכשנחלק מינוט מ"ה היותר לכל לערךדהוא
 הכוכבים צאת עד החמה שקיעת שבין מילין ר'להשיעור
 שזמן נמצא דצ"ד טמא שהיה מי בפרק בפסחים יהודהלרבי
 פחות מעט הוא מיל ולרבע מינוט י"א לערך הוא מילהילוך
 ולפי מינוט, ורבע שמנה מיל רבעי לג' עולה מינוט ג'מן

 ואין לצמצם דא"א וכיון מינוט, ורכע שמנה עד זהחשכון
 רבעי לג' מינוט חשעה לחשוב צריכים שוין השעוניםכל
 הוי הגאונים לשיטת השקיעה אחר מינוט ובחשעהמיל,
 לדידיה השמשוח בין הוא מינוט התשעה ובאותןלילה

 צאת קודם מינוט תשעה השמשות הבין מתחילולהר"ת
 יום ולהר"ת לילה הוה להגאונים שבינתים והזמןהכוכבים
 הנולד ותינוק כהגאונים לחומרא פוסקים אנחנו דכאןוכיון
 המחרת יום של השמיני ביום אותו מלין החמה שקיעתאחר
 היראים, לשיטת גם לתוש יותר עוד מחמירינן בשבתוגם
 לערך מיל רבעי ג' של השמשות הבין דמחשבים יותרועוד

 תורה בני הרבד שבת ובמוצאי השקיעה קודם מינוטעשרים
 השבת יציאת עם להמתין הר"ת לשיטת לחושמחמירים

 מינוט, במ"ה לילה היה כבר שבמציאות אעפ"י מינוטע"כ
 להמחין שנהגו יראים הרבה היה אירופה בארצות גםוהרי
 מינוט כ"ד להמיל המחשבים לשיטת לחוש מינוט צ"ועד

 מינוט ע"ב של כזמן ממש לילה היה כבר שבמציאותאעפ"י
 נמי כן השבת מן לצאת מאחרים היו השבת קדושתומחמת
 א"א לדינא אבל מינוט ע"ב להמתין היראים כן נוהגיןכאן

 להמחין השבח יציאח זמן לשאול הבאים לאחריםלפסוק
 דכיפורים יום לתעניח וכן מינוט, חמשים מלערךיותר
 ולדינא כיון מזג חלושי לסתם או ומיניקות לעוברוחובפרט
 כי להחמיר אין לכן ממש לילה הוא המציאות פיעל

 נפש. פקוח לספק נוגעלפעמים

 קודם בטהדה לדפסיק בשכחה שאלתו בדבד לדינאיא(
 אחר מינוט י"ג אחר ודפסיקה דחמהשקיעת

 סי' בריש המחבר דלשון לעיין יש המבואר לפיהשקיעה
 והמתבר השמשוח לבין סמוך תהיה זו דבדיקה שכתבקצ"ו

 ג' הוא השמשות דבין ב' סעי' רס"א סי' באו"חלשיטתו

 שיטת וזה הלילה קודם ותק"א אלף מהלך שהם מילרבעי
 זמן עדיין יש הרבה השקיעה אחר דגם לשיטתו נמצאהר"ת

 זהו הכוכבים צאת קודם מינוט חשעה עד בטהרהלהפסיק
 צאת קודם הזמן כהר"ת ולהמחמירים שלנו האופקלפי

 קצ"ו, בסי' השלמים בתורח שפסק כמו מינוט ט"והכובבים

 לעיל ביארנו )וכבר בסק"ח ושמלד בלחם פסקוכן
 אפשר אי ולכן באירופה מאשר אחרת הוא כאןדהמציאוח

 שהוא חשבונינו לפי מיל רבעי הג' ולחשוב להקל זהמשום
 צאח קודם מינוט תשעה שעד ולומר מינוט תשעהלערך

 דבר שבכל במקום ובפרט בטהרד להפסיק יכולההכוכבים
 אחר מינוט בתשעה זה ולפי כהגאונים(, כאן פוסקיםאנו

 ספק מטעם נמי לדידן לכתחילה אפילו מותרהשקיעה
 עדיין ושמא כהר"ת הלכה שמא ספק לעיל כדביארנוספיקא
 ג' עד להקל יש חדש נישונ כגון מנהג שאין ובמקוםיום
 המיל לחשוב צריכים אבל הכוכבים צאת קודם מילרביע
 יש כמדינתינו וכאן מינוט מי"ח פחות לא היינו מינוטכ"ד
 וג"כ השקיעה אחר מיל רביע ג' ער הרחק כשעתלהקל

 צריכה מזה ויותר מינוט ח"י ודיינו כדלעיל המילחשבון
 בזה. לי נראה כן טהרה הפסק מחרלעשות

 להפסיק יכולה הדחק דבשעת לעיל שכתבנו וכוהיב(
 פסק דכבר כיון אבל המנחה פלג אחרנטהרה

 בין כל שם שיהא להיות צריך רחוק דהמוךהמחנר
 שם להיות צריך נמי קודם הפסיקה אפילו ממילאהשמשות
 בזמנינו אבל השמשות בין עבור אחר עד הזמן כלהמוך
 אפשר אי קלקול לידי לבוא ויכולות מאוד רגישותהנשים
 בזה הקילו כבר האחרונים שגדולי וכיון בזה, עליהםלהתמיר
 רק הוי דזה כיון להקל שכתב בסק"ט טהרה בסרריעיין

 דדינא מעיקרא ולא המובחר מן למצוה בעלמאתומרא
 שהסדרי ואעפ"י השמשות, דבין כל שם שיהיהלהצריך
 ביום בו ופסקה אחד יום רק דראתה דהיכא שם כחבטהרה
 השמשות דבין כל שם שיהא לכתתילה מדינא צריכהבטהרה
 השהא שפסקינן מה דלפי וכיון הקיל ימים ג'בראתה
 בוראי  החמישי יום אחר רק כטהרה פוסקת אינהדלעולם

  י"ג סי' או"ח בי"א במפרי ה.ב. הצורך. בעת להקליש
 לרשות דחוק המוך עם בשבת לצאת לאשה להקל קונטיתי
 כאן שביארנו מה ולפי הגוף. בתוך בלוע דהוה מטעםהרבים
 על ולסמוך המוך את להוציא נכון יותר דאפשר לומריש

 מלהקל השמשות הבין כל שם להיות צריך שאיןהמקילים
 מקילין דהרבה כיון נראה ולהלכה וצ"ע(, הוצאהבאיסור
 ז' למנות מתתילות רידן דנשי כיון שחריח בבדיקתאפילו

 זרע שכבת פליטת מחשש לראייתה החמישי יום אחרנקיים
 לסמוך יש ימים ג' או ב' רק רואות אינן נשיםורוב

 הפוסקיס לכל נשחרית גם טהרה ההפסק לעשותבפשיטוח
 מיד למנות מתחלת דאז ספירתה ימי בתוך ראתה אםורק

 פסק כן לחשכה סמוך שתפסוק ליזהר יש כזה נקיים,שבעה
 מוחר המנחה פלג דאחר בושש צריך דין לית ולכןהעה"ש
 קצת.בצורך

 תשל"ח. תמוזח'

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גריירינגאברייק

 לי לילי
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 קיחסימן

 ממי סוכה עשיית לצודך עצים לקנות מותראם
 נתנו להנות לו מצות מטעם ממנו הנאהשנרר

 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מאיר מוה"ר בתוי"א ומופלג מופלאהרה"ג
 יע"א. כברוקלין שליט"א גרינכויסצני

 ממנו להנות שלא פלוני מן הנאה שנרר במי ~אלתובדבר
 לו מותר אם עצים של מסחר לו יש פלוניואותו

 מצות לומר דיש כיון סוכה עשיית לצורך עצים ממנולקנות
 דליכא היכא רק שייך לא דזה דילמא או נתנו להנותלאו
 הגוף הנאת איכא בסוכה הכא אבל המצוה בהדי הגוףהנאת
 ות"ש. לאכול, לו אפשר דסוכד ידידעל

 :תשובה

 תנינן במשנה דט"ז נררים בש"ס דהנה בזה לי הנראהא(
 שאני לולב עושה שאני סוכה קונם אמרכיצד

 גבי מדוע להעיר ויש אסור, בנדרים מניה שאני תפיליןנוטל
 יושב שאני סוכה אמר ולא עושה שאני הלשון איתאסוכה
 הכשר רק הוא הסוכה עשיית רהרי ותפילין דלולבדומיא

 בטעמא אמוראי פליגי דמ"ב מנחות ובש"ס המצוה,והתחלת

 וצונו במצותיו קרשנו אשר סוכה עשיית על מברכיןדאין
 שעשייתה המצוה על מברכין אין חסרא ךלרב סוכהלעשות
 אין לכן כשרה עכו"ם סוכת וממילא נכרי ידי עלכשרה
 דרב משמיה הונא דרב בריה חייא ולרב עשייתה עלמברכין

 עליה מברכין מצוה גמר רעשייתה מצוה רכל הטעםיוחנן
 תפילין כגון מצוה גמר עשייתה אק אם אבל מילהכגון
 דסוכה ג' בפרק ובירושלמי עשייתה, על מברכק איןוסוכה
 חסרא לרב ולכן סוכה, לעשות מברך סוכה רהעושהאיתא

 על לברך צריכים היו נכרי ידי על כשרה דסוכת זאתדלולא
 על רמברכין כיון המצוה של היסוד הוא זה ממילאעשייתה,

 שאני סוכה במתניתן התנא רנקט שפיר לומר יש לכןוה,
 יוחנן דרב לטעמא אבל המצוה של היסוד שזה כיוןעושה
 נקיט מדוע צ"ע המצוה גמר זה שאין משוס מנדכיןדאין
 ולכאורה יושב, שאני סוכה ולא עושה שאני סוכההתנא
 דמוקי בגמרא להלן רדבא האוקימתא לפי לומר אפשרהיה

 וכי וא"ת הר"ן והקשה עלי, סוכה ישיבת כאמרלמתניתן
 הוא, ממש בו שאין דבר הא הוי מאי עלי סוכה ישיבתאמר

 לישיבחה סוכה קונם דאמר כגון עסקינן במאי רהכאומתרץ
 מזה, נשמר דמחניהן דהתנא לומר יש אפשר זה ולפיעלי,

 ממש בה שיש דבר הוי דעשייה כיון עושה שאני סוכהוכתב
 בו שיש דבר הוא שישיבה אעפ"י יושב שאני סוכהאבל
 כמשמעה ישיבה ולא עכבה הוא יושב המובן אבלממש,
 שיש דנד הוא סוכה דהדי אינו זה דמילחא לקושטאאבל
 הנ"ל. בר"ן המובא שם בתוס' כדמחרצו ממשבה

 לרבא מרבנן ההוא לי' ראמר ד"ח מכ1ת דבש"סב(

 מחטבח רילמא דרשות עצים דמחטבחממאי
 אמר הכי ואפילו למערכה עצים ומחטבח רסוכהעצים

 חוטב( )אינו חטוב מצא דאם כיון ליה אמר ליגלירחמנא
 החטבה דאין ופירש"י מצוה, לאו נמי השתא מצוהלאו
 שכחב מה הרמב"ן בחירושי ועיין הסוכה, עשיית אלאמצוה
 הוא הסוכה רעשיית מבואר רש"י ומדברי רש"י דבריעל

 במשנה עיין דוכתי בכמה בש"ס כן מבואר ובאמתמצוה
 סוכה לעשות שלא המצוה אח לבטל נשבע דכ"טבשבועוח

 וראיתי בסוכה, לישב שלא הלשון המשנה נקטהולא
 שלא מובנו סוכה ךלעשות באמח שפירשו המשנהבמפרשי
 אומרים דאם דפ"1 כתובות בש"ס וכן יעו"ש. בסוכהלישב
 והחם נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה ואינו סוכה עשהלו

 סוכה מצא אם והרי סוכה, ישיבת שהכוונה לומר ישנמי
 עליו ואין גנב"ך כסוכת כמכואר המצוה מקיים ג"כעשוייה
 שם כתב ער"א סי' יו"ד החת"ס והגאון סוכה. לעשותחיוב
 סוכה, בעשייח מצוה דאין בפשיטוח אגב בדרך דבריובסוף

 על ולא החג על קאי לך תעשה הסוכות חג רכחיבומה
 אור מוהר"ח ה"ה הראשונים מן לאחד כן ומבוארהסוכה,

 רמ"1 סוכה בתוס' המובא בירושלמי אולם י"א. בסי'זרוע

 סוכה, לעשות מכרך לעצמו סוכה רהעושה העושהנד"ה

 נראה ג"כ ומזה שהחיינו דמברך כך איחא דידןובגמרא

 עצים, החטבח כמו מצוה הכשר רק ולא מצוה קיוםראיכא
 וז"ל כחב קס"ט שאילחא ברכה פרשח בשאילתוחאמנם

 שבעה בה ומיחב מטללחא למעבד ישראל דביתדמחייבין

 וכתיב ימים שבעח לך חעשה הסוכוח חג דכחיביומי
 העשייה עצם דגם רשיטחו הרי ימים שבעת חשבובסוכות
 חרי הביא וגם ולמיחב למעבד בהריא אמר רכן מצוההיא
 סוכה רהמובן לבאר האריך שם והנציב הדברים ב' עלקראי

 עשיית דבאמת כתנ ולבסוף סוכה ישיבת היינו עושהשאני
 יש כן פי על ואף סוכה ישיבת למצות הכנה רק הואסוכה
 חג בחורה בפירוש כתב זו דהכנה כיון זו בהכנהמצוה

 ויש הכנוח, משאר יותר הכנה חשוכה לכן לך תעשההסוכות
 כמו ההכנה בפירוש דכחיבה להמצות הכנה ביןנפק"מ
 הכנות לסתם רשבת הכנה או ומזוזות תפילין וכתיבתבסוכה
 ההכנה דהרי בחורה ההכנה בהריא כחיבי דלאלמצוה
 יותר בו מצוה אמרינן בהכנה אפילו בתורההכחובה
 כיון מבשלוחו יוחר בו שמצוה רשבת בהכנה כמומבשלוחו
 דכחיב רמצה הכנה וכן יביאו אשר אח והכינו בהדיארכחיב

 ליכא בתודה כתיבה דלא בהכנה אבל המצוח אתושמרתם
 לרבריו דאיה והביא מבשלוחו, יוחר בו מצוה משוםבו

 הרי חוטכ, אינו חטוכ מצא דאס ליה נאמד דמכותמסוגיא
 דאין כיון כעצמו לחטוכ להשתדל צריך דאיןמבואר
 עיי"ש. העשייה רק מצוההחטיבה

 דעשייח ד"ח מכוח רש"י מרברי לעיל כחבנו דכברג(
 סי' או"ח נזר באבני ראיחי הנה - מצוה,הסוכה

 רצה הנ"ל שהגאק יואב חלקת בעל להגאק בתשובהתנ"ט

 גנב"ך דסוכת כיון היא מצוה לאו הסוכה דעשייתלומד
 נזר האבמ עליו והקשה מצוה, לאו עשייחה ממילאכשירה

 שלא המצוה אח לבטל נשבע רכ"ט דשבועוחממשנה
 עשיר הון מספר פי' לו הביא הנ"ל והגאון סוכה,לעשוח
 לומר דיש ג"כ כתכנו לעיל - נסוכה. לישנ שלאדפירושו

 והביא עשיר, ההון של הגרולה לדעתו שכיוונחי וח"לכן
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 ככל התם דאיחא קל"א שבעין חיקון זוהר תיקונימספר
 והחלקח יעו"ש, בירין חליין ולולכ דסוכה דעשייהפקודין
 לגוף הזמנה לרש"י דס"ל רש"י כרברי לומר דצהיואב
 נמי ליה וסכירא קדושה לגוף נמי ורמי הוא מילתאמצוה
 וסוכח עליו שמים שם חל כן אם אלא כסוכה יוצאראינו
 לשם כשעושה ולכן כאחת, באים ומצוחיה קדושחיהגנב"ך
 מצוה חשיב שמקרשו מה עשייה כשעח נתקרש סוכהמצות
 ישיבה כשעח הקירוש גנב"ך וכסוכח לקרשו צריך כןשעל
 מצוה הקידוש חשיב לקדשו שצדיך מאחד מקוםומכל

 יעו"ש. מצוה העשייה חשיב עשייה ירי עלוכשמקדש

 כנין מובנו אין סוכה רעשה לומר יש אפשר לכןד(
 לכנוח רוצה שאינו בכוונחו לומר יש רבזההסוכה

 דיוצא שאולה כסוכה סוכה מצוח לקיים עדיין ויכולסוכה
 האזרח מכל רילפינן כ"ו כסו:ה כגמרא כדאיתאבזה

 לישכ ראויין ישראל שכל מלמר בסוכוח ישבובישראל
 חר לכל מטי דלא לכולן שיהא רא"א ופירש"י אחח,בסוכה
 היינו עשה של המוכן אלא שאלה, ירי על אלא פרוטהשוה
 דמחוייב חג של ראשונה לילה כגון סוכה מצוחלקיים
 חג של ראשון ביום היינו בלולב נמי וכן בסוכה כזיחלאכול
 התם דאיתא רקל"כ נחולין מברייתא מוכה וכןוכרומה.
 המצוה לקיים נפשו שתצא עד אותו רמכין עשה מצותרגכי
 עושה ואינו לולב עושה ואינו סוכה ?שה לו ראומריםכגון
 עשה לולב גבי גם גורס ורש"י עושה, ואינו ציציח?שה
 של בגד לעשוח דהכוונה לומד אפשר אי ציצית וגבילולב
 הוא מנא חובת ציציח דהרי בציציח שמחוייב כנפוחארבע
 מחוייב אינו הכי בלאו כנפוח ארבע של בגד ליה ליחואם

 של עליו מלובש כגר לו דיש לומר צריך כרחך ועלבציציח,
 בעשה גם וכן ציציח בו להטיל אוחו וכופין כנפוחארבע
 דל אגד צריך אין לולכ הדי בלולב שייך עשייה מהלולב
 בעשה הכוונה לכן לאגדו, לכופו מדינא ולא בעלמאלמצוה
 הכוונה סוכה גבי וכן חג של ראשון ביום נטילתו היינולולב

 וגבי סוכה מצות לקיים אותו כופין חג של הראשונהדכלילה
 שנדד היינו עושה שאני סוכה קונם ואמר במורר נמינדרים
 הנאה ובמודר לומר, יש כן לסוכה. לכנוס שלא סוכותבליל

 ולא לו ימכור לא דמ"ב בנררים במשנה המבואר לפימחברו
 דבמקח ד' סעי' רכ"א סי' כשו"ע פסק וכן ממנו,יקח

 אטו מכירה גזרינן בזול מוכר ואם לשניהם הנאה ישכשוויו
 כמוש"כ מכירה אטו לקיחה גזרינן ביוקר מוכר ואםלקיחה
 או סוכה לצורך עצים לקנוח אכן יעו"ש, בסקכ"ח שםהט"ז
 הרי רכ"ח ר"ה בש"ס רבא רכרי לפי מצוה דברלשאר
 בין כגמרא מהלק ורנא נתנו. להנות לאו רמצות נזהאמרינן
 כסוכה, אשכ שלא שכועה ראמר הא עלי סוכה ישיכתאמר
 הנאת אמר אם נמי השנה ראש של בשופר הרי דבריוולפי
 לאו דמצוח כיון מצוה של שופר לו לחקוע מותר עלישופר
 לו לתקוע אסור עלי שופר חקיעת אמר אם אכל נתנולהנות
 החם בסוגיא התוס' אולם סוכה, גבי כמו מצוה שלשופר
 זה בחילוק לשופר סוכה בין לחלק דיש המודר בחוד"הכתבו
 אי בשופר אבל מצוה בהדי הגוף הנאח נמי איכא סוכהדגבי
 אבל לשיר מכוון ראינו בתקיעה הנאה אין מצוהלאו

 של שופר גבי כחב ג' הלכה שופר מהל' א' כפרקהרמב"ם

 הקול בשמיעת נהנה הרי חאמר ואם יצא כו חקע ראםעולה
 מוחר משופר הנאה הנודר לפיכך נחנו, להנוח לאומצוח
 נראה הרמב"ם מלשון והנה מצוה, של חקיעה בולחקוע
 המלך בשער מרייק וכן כשמיעתו, הנאה איכא כשופררגם
 הכי ואפילו הרמכ"ם מדברי ג' הל' לולב מהל' ח'בפרק
 סחם מחברו הנאה וכמורר למצוה, בו לחקוע רמוחרפסק
 במימרא בגמרא בהריא כדאיחא לו לחקוע שמוחרבוראי
 שכן מכל הרי משופר הנאה הנודר דנקיט והרמכ"םררבא,
 שאלחו ננדון ולפי"ז שם, דמגיד הדנ כדכחנ סחםבנודד
 לבנוח עצים ממנו לקנות מותר דודאי מחבירו הנאהכמורר
 אפילו ולכן נתנו, להנות דלאו :יון המצוה לקייםסוכה
 לו מוחר החורה מן שהוא מצוה דרק רס"ל הפוסקיםלשיטח
 רראש חקיעוח דדוקא השנה כראש הרז"ה שכחכ כמולקיים
 והר"ן בתעניוח, כחצוצרוח לא אבל החורה מן דהןהשנה
 דראש בתקיעוח אפילו דבריו דלפי וכחב שם דבריוהביא
 החורה מן שהן התקיעוח דרק לדקדק צריך גופאהשנה
 דהרי מחוורין רבריו ראין וכחב עליו פליג והוא הדיןבעיקר
 המאור הבעל על פליג הרשב"א וגם איבא מצוה מקוםמכל
 רכמודר לולב מהל' ח' בפרק המלך בשער שהביא כמובזה
 ביום אפילו בו לצאח לולב לו ליחן דמוחר מחבירוהנאה
 שופר כין ולהלק לומר יש אך מדרכנן, שהוא שניטוכ

 רהיינו דרבנן רמצוה הרז"ה קאמר לא כאן דעדללולב
 ששם היינו לו לחקוע יכול אינו 'מדרבנן שהןהחקיעות
 גבי אבל הקול בשמיעח הגוף הנאת נמי איכאבהחקיעוח

 בזה הנטילה היינו המצוה כהרי הנאה שום דליכאלולב
 בסוכה אכן נחנו, ליהנות לאו דרכנן מצוח דאפילופשיטא
 מקום מכל מצוה בהדי הגוף הנאת דאיכא לומר דישאעפ"י
 ולאכול לישב מחוייב שאינו החג ימי בל אפילו רידןכנירון
 מצד היה האיסור כל אבל לאכול רוצה אינו אםבסוכה
 הדי ממנו קנה הוא ואם העצים מהמוכד להנוח שלאהנדד
 לקנוח שהחירו כיון אבל לעיל כמבואר הקונה נהנהבזה

 סובה לו יש כבר בזה הרי חג של ראשונה לילהלצורך
 סוכה לו יש והרי איסורו כל לה אזרא וכבד בהיחרהכנויה
 רהרי להמוכר העצים להחזיר אוחו מחייבין אין דהריכשדה
 ממילא מעשה בשינוי קנאן כלים ועשאן עצים בגזלאפילו
 וליכא מצוה לצורך שלא החג ימי כל בסוכה לישביכול
 שכיארנו. כמו נררמשום

 להנות לאו מצוח ראמרינן רמאי הסוברים לשיטח דגםה(
 לומד יש לכתחילה לא אבל בדיעבד רקנחנו

 חיוח המהר"ץ שהכיא מה לפי לכתחילה דמוחר דירןבנידון
 הל"ר נפ"ח המלך נשער הוא וכן גדולים נשםננדרים
 אמרינן מצוה כהדי הגוף הנאת דאיכא דהיכא לולככהלכות
 דאינו היכא אבל האיסור מגוף שנהנה רק היינו נחנולהנוח
 לילך הקברוח בביח דמערבין בהא כגון האיסור מגוףנהנה
 נהנה אינו מ"מ מהמשחה שנהנה פי על ראף המשחהלכית
 ולפי מותר, ולכן בעלמא גרמא רק הוי לכן הקברוחמכית
 מ"מ הסוכה מצל נהנה אי אפילו נמי סוכה גבי הרירבריו
 אי ואפילו לכחחילה, אפילו מוחר ולכן האיסור גוף מןלא

 כ"ח בסי' מילואים באבני ועיין שדי, נמי הגוף הנאחאיכא
 סניפים כמה יש נמי שם דבריו ולפי בזה. שהאריךסק"ס
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 לבטל דבנדר ברמ"א א' סעי' רט"ו סי' ביו"ד ועייןלני"ד,
 לו ומחירין מררות מכח רק שניה ולרעה אותה מלקיןמצוה
 כמו לו להחיר צריך אין בני"ד אולם המצוה, ומקייםנדרו

שביארנו,

 ליישב לפיע"ד נראה זו בהלכה מעיין בזה דבהידתיו(
 אמאי שם שהקשה ל' במצוה החינוךקחמייח

 ראמר בגון אסור דבנדר מצוה איזה לבטל בנדר אמרינןלא
 דאחי אמרינן לא אמאי הנרר דחל עלי סובה ישיבחקונם
 ותירץ דברו, יחל לא של תעשה הלא ולירחי רסוכהעשה
 מפיו היוצא וכל דברו יחל לא תעשה ולא עשה הוירנדר
 פי על לתרץ יש העניה ולדעתי יעו"ש. ג'( ל' )במדבריעשה
 בהא שם שהקשו ד' מתן בחוד"ה ד"ק עירובין התוס'דברי

 אלעיזר רכי רפליגי א' במתן ר' מתן של הדמיםדנתערבו
 בל על עובר הוא הרי יהושע רבי ליה ואמר יהושעורבי
 הלא ולידחי עשה וליתי חאמר ואם בחוס' והקשותוסיף
 בציצית, לכלאים כלל רמי ולא ותירצו תוסיף דבלחעשה
 דחיית בלא לקיים יבול והיה בא הוא פשיעה ידי עלדהכא
 פשע הנודר בנרר גם הרי רבריהם לפי זה ולפי יעו"ש.הלאו
 הלא דוחה העשה ראין בודאי המצוה לבטל שנררבזה

תעשה.

 דזה הנ"ל דט"ז דנדרים מתניתן נהך *מר יש וכןז(
 מבשבועוח בנדרים וחומר מכנדרים בשבועותחומר

 אסור בנדרים וכו' עושה שאני סוכה קונם אמרכיצד
 כגון בכולל חייל דהשבועה לומר יש הרי מוחר,ובשבועות

 הפסולה על השבועה רחייל ומגו כן גם פסולה סוכהשיש
 בשם מניאין ראיתי זה וכעין הכשרה, על גםחייל

 הרי פסח בליל מצה לאכול שלא כנשבע שהקשהההפלא"ה
 הראשון אבל שבבר אחר שני כזית על רחל כית בכוללהף
 דכל כולל הוי לא דוה ותירץ הראשון. הכזית על בן גםחל
 שיאכל אחר רק כולל ליכא הראשון הכזית אכל רלאזמן

 כולל, הף לא וזה השני כזית על לחול יוכל הראשוןהכזיח
 בסוכה ישב שלא זמן דכל הכא גם מתורץ זה חירוץולפי

 סוכה דקונם לומר הם ובפשיטות כלל, כולל ליכאהכשרה
 מצה גבי לומר יש וכן מצוה סוכת על הכוונה עושהשאני
 מה ולפי החורה, מן המחוייב הכזיח על הכוונה פסחבליל
 הראב"ר בשם תפ"ה סי' באו"ח יעקב ההמועותשכתב
 מקום שיש היכא רק מצוה שום לבטל חל לאדכולל

 כגת המצוה חלות של הזמן קודם עוד לחוללהשבועה
 כזמן לא אבל השנה באמצע מצה לאכול שלאשנשבע
 בעומד במתניתן דמיירי לומר צריך בסוכה נמי וכןהמצוה
 בזה. כולל שום ליכא לכן סוכות,בליל

 ח"א הראני החינוך קושיית לתרץ לעיל שכתבנוךנןה
 ובענין פ"ג, נדרים בהל' המלך השער כן תירץדכבר

 הימים מחמת לזה גורם הזמן אין אבל הרבה להאריך קםזה
הקדושים.

 בגח"ט, המברכוידידו
 תשל"ט. דעשי"תג'

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גרי.דיוגאבד"ק

 קיטסימן
 בהלכה גילוח מכונחבענין

 להרב והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מו"ה טהורה ה' וביראת בתורה מו"מהחו"ב
 ווארמיר בעיר מושבו איתן נ"י, וויענערמשה

 בענין העני' דעתי לחוות ממני ונקשחו שאלתוברבר
 ומכחבים מתשובוח העחק אלי ושלח גילוחמכונת

 ע"י הוקן בגילוח שיש שכתבו ישראל מאורי רורנומגדולי
 תורה איסור מהם ולכמה חורה איסור חשש גילוחמכונת
 כיון אבל טעמים מכמה בזה לכתוב ברעחי היה לאממש,
 לו לכתוב אותי והפציר ובכתנ פה נעל ממנו ביקששכת"ר
 . לשמים. דכוונתו כיון הככוד מפני כותב אני לכןתשוכה,

תשובה:
 ירוצצו שלא הגדולים ההרים בין ראשי להכניס עליקשה

 דמארי ובאתר בגדולות להלוך מני ומהגולגלתי
 שלא וכפרט תלא, קולחיה רעיא כולבא זייניה תלאביתא
 ואיך בפנימיוחן הללו המכונות מיני כל את בכללראיתי
 מה אלא לריין לו אין כי ראיתי שטרם בדבר לדוןאפשר
 הנה באתי אך כאשר שנה שלשים וכלפני רואות.שעיניו
 ההריגה מגיא השי"ת בעזר כשנמלטתי הבריתלארצות
 מגולחי הרבנוח בשדה ומנהיגים גדולים רבנים פהוראיחי
 את זוכר אינו ומי הזה המוזר המראה על ונשחוממתיזקן
 אח התורד אדירי הלבנת ארזי באירופה ישראל גדוליפני
 הדרח דקנ"ב שבח בש"ס כמבואר פניהם והדרת הארתזיו
 בתר דגופא הדורא כל נשא פ' בזוה"ק הוא וכן זקןפנים
 הרבה ישראל אלמן לא בעזהשי"ת פה וגם אזיל,דיקנא
 אבל צורה, בעלי אנשים טובים לחיים יבדלו דורינומגדולי

 לכן זקן, מגולחי היו רהאידנא הישיבות מראשי הרבהגם
 הטעם ומזה מהדיבור, יפה והשתיקה אדבר ומה אומרמה
 פעמים אלי שכתב כיון רק הנה. עד לכת"ר השבתילא

 לנכון מצאתי מאוד, כעיני יקר ות"ח רבנים וכבודושלש
 ללמד כתב ז"ל החת"ס הגאון כי ואם הכבוד. מפנילהשינו
 שחחילת אעפ"י דותר שהותר דכיון המגלחים עלזכות
 המקובלים אבי על שכתב מה עיי"ש באיסור הי'מנהגם
 מה גם וידוע מאמהות עשרה בעל מפאנו הרמ"עהקדוש
 על בנויים דבריו שיסוד החת"ס דברי על האחרוניםשכתבו
 על האחרונים כחבו וכבר ע' סי' עשק באר השו"חדברי
 אכל זה. דבר כתב ושכיב ניים דכד עשק הבאררברי

 מזה להסיק קשה ולכן דיק, עליהם ובנה רבריו הביאהחת"ס
 לקולא. ולא לחומרא לאבלום

 אם השחחה איסור דמצד לומר יש דמילתאולקושטא
 לומר יש נברי ע"י רק בעצמו מגלחאינו

 המקיף, רק חייב אינו התורה רמן כית חורה איסורדליכא
 התורה, מן לאסור דיש אפשר הגוים חוקות מטעםאבל
 הרמב"ם בדברי שפירש מה קפ"א סי' יו"ד בטורועיין



 2:י~ן ק"כ קי"ט, ס" יו"ד,טד"תנבירצ
 כדי הראש הקפת איסור בטעם שכתב עכו"ם מהלבפ"'ב
 צריכים שאץ הטור כתב וע"ז לעכו"ם, להתרמותשלא
 דברי על מש"כ בט"ז ועת"ש המלה למצות טעמיםלבקש
 הט"ז על להקשות רנ"א במצוה המנ"ח ומש"כהטור

 הפאות יגלחו לא וטהנכרים דור יהיה אם הט"זרלדברי
 דבמדינת דדוע עתה או הפאות מגלחים הישראלשיהף
 מותרים הישראלים יהיו זקנם העכו"ם מגדליםטורקיא
 זקנם מגדלים מהנכדים הרבה עתה כמו )נ.ב. זקנם.להשחית
 והמלצתי זקנם את לגדל ישראל בני מאחינו הרבהוהתחילו

 בלשון גוי עשני שלא יום בכל מברכים שאנו מה על זהעל
 באו"ח ט"ז עיין ישראל, שעשני חיובי בלשון ולאשלילי
 וגמרו דנמנו מטעם מתרצים ריש בוה מש"כ סק"ר מ"וסי'
 יש צחות ובררך בזה, והאריך נברא שלא לו דנוח וב"הב"ש
 שהנכרים ז"א הגוי ע"י ישראל נעשיתי שלא דהכוונהלומר
 על ובחיבורי וד"ל(, פני להדר איך הדרך לי הראולא

 כמו כוונתו דאין זהב הטורי דבר את לתרץ כתבתיהמנ"ח
 בדבריו. המנ"חשכתב

 הוכיח צ"ג( סי' יו"ר )ליובאוויטש, החדש צדקדבצ3,ח
 כעין במספרים הזקן גלוח אסור מדרבנןדעכ"פ

 פטור לומר דכונתו הרמב"ם דברי את לפרש כן וכתבתער,
 לומר שרצה יעו"ש דנ"ח נזיר מש"ס כן והוכיח אסוראבל

 אשה שמלת גבר ילבש דלא לאו משום בגילוחדאיכא
 ככר אבל לפקפק יש בתשובד מסקנותיו שבכמהואעפ"י
 בזה שהקפידו שלפנינו הדורות לגדולי וראינו זקןהורה

 יעשו מד בזמנינו ועכשיו דנ"ל, הצ"צ דברי עלוהסתמכו
 החסיר להגאון ראינו והרי יפה עולה דורן שאין הדורגדולי

 החמיר דלכות שבליקוטי שאעפ"י ז"ל חיים החפץשבכהונה
 בחורים הרבה היה ברארין בישיבתו ומ"מ זקן בגילוחמאוד
 עתה לכן להו, דניחא ש"מ רבנן ומדשתקו זקןמגולחי
 כותב שכ"ת ומה ע"ז, ולהתריע להרעיש איןבזמנינו
 בזה בקי שאינני כתבתי כבר תער, ממש הוא גילוחשמכונת

 זה כל רואות, שעיניו מה אלא לדיין לו ואין ראיתיו טרםכי
 הכבוד. מפני להשיבראיתי
 תשל"ח. יוה"כממחרת

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ירידו

תשובה:
 מינה שמע פפא רב אמר דל"ד מנחות בש"ס מבדארא(

 ארבעה ליה דאית אינדרונא האי הונאמרדב
 דרגיל אע"ג צריכא לא פשיטא מזוזות בארבע חייבבאבי
 ברמב"ם להלכה וכ"ה שם ובשטמ"ק בפירש"י עיי"שבחד
 אעפ"י הרבה פתחים שיש בית הל"י מזוזה מהל'בפ"ו
 לעשות חייב מהם באחת אלא ולבוא לצאת רגילשאינו
 וז"ל בהל"ח לעיל הרמב"ם וכ"כ ופתח, פתח בכלמזוזה
 הואיל לזה פתוח וזה לזה פתוח זה בתים עשרה אםאפילו
 סי' יו"ר בש"ע פסק וכן חייבץ, כולם במזוזה חייבוהפנימי
 רק רהעושין כתב רפ"ז בסוס"י והרמ"א ח"י סעי'רפ"ו
 מה על להם ואץ נכון אינו בתיהם פתח על אחתמזוזה

 הפתחים בכל כרינו ביתו יתקן שמים ירא כל לכןשיסמכו
 אלקים יראת שנגע מי שכל כתב בסק"ד שם והט"זהחייבים
 יעשה ח"ו רעות רוחות ממורא בטח לישב ורוצהבלבו
 בית שהוא מקום רבכל לעיל זכרנו וכבר פתחיו, לכלמזחה
 והב"י הסור כמוש"כ טינופת שם ביש לן איכפת לאדירה
 מקום דכל סבואר הרי יעו"ש, וכו' יו"ר גבוה דהמזוזהדכיון

 מביאין והפוסקים במזוזה חייב ויציאה לכניסהשנעשה
 לו. שהי' החדרים בכל בביתו מזוזות ארבעים לו הי'שהר"ח

 חייב י"ג בהל' הנ"ל מזוזה מהל' בפ"ו הרמב"ם וז"לב(
 תמיד הכל חובת שהיא מפני במזוזה להזהראדם

 הקב"ה של שמו השם ביחוד יפגע ויצא שיכנס זמןוכל
 וידע הזמן בהבלי ושגיותיו ממשנתו ויעור אהבתוויזכיר
 צור ידיעת אלא עולמים ולעולמי לעולם עומד דברשאין

 אמרו מישרים בררכי והולך לדעתו חוזר הוא ומירעולמים
 ובזרועו בראשו תפילין לו שמם מי כל הראשוניםחכמים
 אותו שמצילין המלאכים הן הן רביס מזכירים לויש שהרי יחטא שלא הוא מוחזק כפתחו ומזוזה בבגדווציצית
 )בריך ויחלצם ליראיו סביב ר' "לאך שנאמרמלחטוא
 מזו וגדולה מזוזה הלכות בריש בטור ואיתא דסייעם(רחמנא
 וגו'  שומרך ד' בפסוק שדרשו כמו ידה על נשמרשהבית
 ישנין ואתם מבחוץ אותו שומרין )עבריו מבפנים ב"ומלך
 מבחוץ. אתכם שומר והקב"ה מטתכםעל

 רבה במררש ג"כ וכ"ה הל"א פ"א פאה ובירןשלנויג(
 סי' עקב פ' ררב ובשאלתות נח פ'סוף

 שלח ארטבן וז"ל באריכות יותר איתא גאת אחאיקמ"ה
 לי שגר לי' ושלח אנטימיטף מרגליתא חרא הקדושלרבינו
 לי' שגר ליה ושגד מזוזה חד ליה כתב כוותיה טבאמילא
 לי 'שיגרת ואת טימו לה ולית מילא לך שיגרית אנאארטבן
 מילא לי שיגרת את לי' שגר פולר, חד שוה דלאמילתא
 רמיך דאת מילא לך שיגרית ואנא יתה למינטף בעידאנא
 ולא ארטבן של בביתו שר נכנס מיר וכו' לך מנטראוהיא
 כיון לו הועילו ולא הרופאים כל ובאו אחת בת אלא לוהי'

 ברחה מיד הפתח על לה ושם המזוזה את ארטבןשנטל
 יעו"ש, לעצמו המרגלית הקדוש רבינו ונטל שדהאותה
 מזחה. מצות גודל לראות ישמכאן

 שהביא רצ"א בסי' הרמ"א סדברי להעיר יש דה2הד(
 שיתנו מישראל שביקש רעכו"ם המהרי"לבשם

 קכסימן
הבית פתחי בכל מוווות לקבוע מחוייבים אםבענין

 לידידי והמשבה ברבייה וברכה שלוםנ"ה,
 פרייליך שלמח מו"ה ומופלג מופלאהרה"ג

 יע"א. ווערנאן במאנט רבשליט"א,

 עפי"ד אם חדרים הרבה שמה שיש בבית שאלתובדבר
 או חדר שבכל פתח על מזחות לקבועמחוייבים

 להבית. מהרחוב הכניסה בפתח רקשדי



 י ב14 קכ"א ק"כ, סי' יו"דשו"ת ת יברך
 מדברי והרי ליתנו אסור בפתחו לקובעה ורוצה מזוזהלו

 שהי' לארטבן מזוזה שלח הקדושה ררבינו נראההשאלתות
 כתב הקדחמ דרבינו לומר רצה שאלה בהעמק והנהעכו"ם.
 כן לעשות לו הותר ולכן לארטבן ליתנה כרי לכתחילהמזוזה
 כמןוותה בפתחו לקבעה ישראל בשביל שנבתבה מזוזהדרק
 ובויון המצוה הורדת דהוי עכו"ם של בפתח לקבעהאסור
 ליכא הנכרי בשביל מלכתחילה בנכתבה אבל המזוזה,כבוד
 חד לי' "כתב השאילתות מלשון כן ודייק כך, כל קפידאתו

 בירושלמי משה הפני אך בשבילו, כן דכתב דמשמעמזוזה"
 אפשר איך לפיע"ד צ"ע אך יהודי.חשוב, הי' דארטבןפירש
 דהמווזה הקדוש לרבינו כתב דאיך חשוב יהודי שהי'לומר
 ביד ועיין המצוה. חשיבות גודל ידע לא וכי פולר חדשוה
 וצ"ע. בזה מש"כ הנ"ל מזוזה בהל' הרמב"ם עלהמלך
 דשר דמהרי"ל מעשה הך באריכות הרמ"א הביאובד"מ
 המבצר פתח על לקבוע מווזה לו שיתן ממנו ביקשאחך
 לא ואם ימיו כל היהודים לכל 'טובות לעשות זה בשבילונדר
 המהרי"ל. אסר ואעפי"כ ח"ו, חורבה מזה תיפוק לויתנו

 בזה המהרי"ל עם הסכים דלא נראה בש"ע הרמ"אומדברי
 נראה וגדול בשר אבל לו יתנו לא נכרי דסתם רק כתבולכן
 יכולים היהודים בכל עי"ו לנקם שלא איבה דמשוםדס"ל
 לו.ליתן

 על שהעיר קכ"ב סי' ח"ב יעבץ נשאלת ךכוצאתיה(
 ממעשה הירושלמי מדברי המהרי"לדברי

 איתא די"א יומא ובבבלי השואל, בדברי יעו"שדארטבין
 ארטבן ופירש"י מזוזות בודק שהי' אחד בארטביןמעשה
 של הארטכן זהו ואם האומנות, שם על לה ואמרו האיש.שם

 אחר יו"ד בלי ארטבן הוא שבירושלמי אעפ"יהירושלמי
 בודק שהי' כיון יהודי הי' זה א"כ ביו"ד הוא וכאןהבי"ת
 שהמזוזה הקדוש לרבינו יכתוב שהוא לומר וקשהמזוזות,
 ברש"ש ועיין המצוה. לקדחמת לבזיון חש ולא פולר חדשוה

 אחד ארטבין "אחד" מלת קשה דלפירש"י ג"כשכתב
 שם דעל פירש"י על ג"כ העיר יעב"ץ להג' הש"סובהגהות
 אחד בגמדא גרס לא רש"י ואולי ימנה ולא יספר לאהעצם
 ארטבין. סתםרק

 מלך הי' דארטבן הערוך בשס הביא חיות מהר"ץ והג'ו(
 במלחמת מש"כ היוסיפון בשם והביאהפרסיים

 החורבן קודם עוד הי' דארטבן המלכה הלני וספורהיהודים
 ובספרי יעו"ש אדטבן צ"ל ארדכן כשמת ד"ד ע"זובש"ס

 עיר בנה ארטבן הי, ששמו פרס שמלך ראיתיהיסטוריא
 בגמרא דהפירוש לומר יתכן זה ולפי ארטבן, שמו עלוקראה
 ארטבני כמו ומובנו ארטבן מעיר איש ר"ל אחדארטבן
 ששלח המזווה בענין מזה כתבתי ובמק"א ארטבןמעיר
 בזה. להאריך ואכ"מ הקדושרבינו

 כדי מזוזה מצות חשיבות גודל נענין בזה הארכתיז(
 לקבוע שנחוץ הדבר טעם לכ"תלהראות

 ישראל בני בתי בכל עושים וכן הפתחים כל עלמזוזות
 דלכן שכתב ואתחנן בפ' הטורים בבעל עוד וראהתמיד
 שבזכות לך לומר שמע לפ' יביאך כי יהי' הפרשיותסמיכת
 ישראל. לארץ ישראל יכנסו ומזוזה תפיליןתורה

 הרמב"ם בדברי השיעור בעת שאמרתי מה על ששאלומה
 שם כתב דהרמב"ם הבחירה, בית מהל' ששיבפרק

 קדשה ראשונה קדושה אמרינן וירושלים  במקרשרלכן
 שביעית לענין ישראל ארץ שאר ובקדושת לבאלעתיד

 לפי לבוא לעתיד קדשה לא בהן וכיוצא ומעשרותותרומות
 אינה ושכינה השכינה מפני וירושלים המקדששקדושת
 התם דאמרינן דכ"א יומא מש"ס להעיר יש ולכאורהבטלה,

 רברים חמשה התם דחשיב שכינה היה לא שנירבמקרש
 בהדיא מזה חזינן שכינה, מינייהו וחד שני במקדששחסרו
 בפרשת המדרש דברי לפי ברם שני, בבית שכינה היהדלא

 התם דאיתא רעק"א להגאון הש"ס בגליון המובאבהעלותך
 דכרי שפיר אתי זה ולפי מנורה, שם גרס שכינהבמקום

 המנורה, לא רק שני בבית שכינה היה דבאמתהרמב"ם
 לא רק שני בבית שכינה הוה רבאמת לומר ישובפשטות
 ואורים בד"ה שם התוס' שכתבו כמו ראשון ביתכמדריגת
 לנשאלים משיבים היו שלא רק ותומים אורים דהווותומים
 כן כמו בגדים מחוסר גדול הכהן הרי הכי תימא לא דאיבהן
 כמדריגת לא רק שהיתה השכינה השראת על למימראיכא
 דלא א' הלכה שני בפרק תענית ירושלמי ועיין דאשון,בית
 רברים. דחמשה בין שכינה ולא מנורה לא התםחשב

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קכאסימן
 ימי באמצע ישראל לארץ שעלתה אשהבענין

 ספירתה בימי אונדתה
 לירידי והסשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 כש"ת נעלה מאוד וו"ח המפורטםהרה"ג
 שליט"א ליעבערמאן הכהן צבי מרדכימוה"ר
 יע"א. בדזמיקא שבת שומרי בקהילתרב

 לארץ עלתה נדתה ימי שבאמצע באשה שאלתובדבר
 באמריקה כאן שהתחילה הזמן חשבון ולפיישראל

 אבל נטהרה להפסיק יכולה ערב לעת החמישי ביוםהרי
 בין החילוק כי יום כאן עדיין ערב לעת  'שראל בארץבשם
 כדי מחר יום עד להמתין צריכה אם שעות בשש להתםהכא
 של הראשון ליום הראיה יום בין שלימים יסים ד'שיהיה
 זת"ש.ספירה,

 :תשובה

 שבעה גבי בזה הרבה ודנתי בזה נשאלתי פעמים כמההנה
 ימי באמצע ישראל לארץ שעלתה באשהנקיים

 נשלם כבר ישראל בארץ ערב לעת השביעי וביוםספירתה
 חסר באמריקה שהתחילה התחלתה לפי אבל השביעייום
 חצות עדיין למנות שהתחילה במקום כי שעות ששעדיין
 דהרי לגמרי הוא אחרה שאלתו בנידון אבל השביעייום
 כי בזה להתחשב אפשר ואי האדם בגוף תלוי העונותמנין
 ולכן בטהרה, להפסיק שתוכל היום ועבר החמה שקעהכבר



רה י ב:(ן קכ"ב קכ"א, סי' יו"דשו"ת ת יב
 אעפ"י ספירחה ימי שבעח מישלם כד הסברא דמצדנראה
 מכל שלמים לעח מעת שבעה כאן אין השעוח חשבוןשלפי
 ומצינו ישראל בארץ הכוכבים צאת אתר לטבול יכולהמקום
 ערלחו בשר ימול השמיני וביום דכתיב בזמנה מילהגבי

 ואפילו בצפרא למול למצוה מקדימין וזריזים ג'( י"ב)רקרא
 ביום נימול מקום מכל ערב לעח ראשון ביום הנולדבחינוק
 לעח מעח שמנה כאן שאין פי על אף בבוקר הבאראשון
 בזה חזינן שלם, יום כמעט שחסר יצוייר ולפעמיםשלמים
 וזבה נדה גבי וגם בזה קפידא אק לעח מעח דליכאראע"ג
 בנדתה חהיה ימים שבעח כחיב דאורייחא בנדהמצינו
 יום מבעוד טובלח יהא יכול ודרשינן י"ט( ט"ו)ויקרא
 כל תהא בנרתה בנדחה חהיה ימים שבעח לומרחלמוד
 דמקצת אמרינן ולא דפ"א פסחים בש"ס כמבוארשבעה
 טהרה ואם כחיב זבה גבי כ"ח בפסוק ולהלן ככולוהיום
 בש"ס ודרשינן חטהר ואחר ימים שבעח לה וספרהמזובה
 בו חטבול השביעי יום מקצח שספרה אחר דמיד דס"ונדה
 לטבול וראויוח נינהו זבוח ספק שהן אעפ"י דידן ונשיביום
 שמא גזירה משום לטבול אסורוח הכי אפילו השביעיביום
 ונמצא מניינה וחספור וחראה טבילחה אחר עליהיבוא
 מקום מכל לגזירה גזירה כמו דהוי ואעפ"י זבה, ספקשבעל
 סרך משום ביום לטבול לה אין השמיני ביום אפילוהרי
 לכן דזבה חששא משום הוא החומרא דכל כיון ולכןבחה,

 דאמרינן גופא בזבה כמו שעוח על להקפיד דאיןמסחברא
 שבח בש"ס כחכמים קיי"ל דאנן כיק וגם ככולו היוםמקצח
 ח' דפרק חיאי כהני דלא שלימות עונוח ששה דבעינןדפ"ז

 ואנן להלכה כן פסק קצ"ו בסי' והמחבר ג' משנהדמקואוח
 יום עוד להמחין י"א בסעיף שם הרמ"א שכחב נמונוהגז
 השמשוח בין ראשון ביום תשמש שמא מחששאחד

 על להוסיף שאין לומר יש לכן הששי, מיום למנוחומחחלח
 גם העונוח במנת ממילא זה ולפי לשעוח, לחשוש זוחומרא

 נוהגין שאנו בחומרא די כי בזה להחמיר מקום איןכן
 יצילינו והשי"ח בזה לי נראה כן הששי. מיוםלהחחיל
משגיאוח.

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ח

 קכבסימן
 בשעת ערלים היו אם פסח קרבן שחיטתבענין

 פסח אבילת קורם עצמן את ומלושחיטה
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלום3"ה,

 בכל חו"ב ומגדל מעוז הגאון היבמכובדי
 בהילו בחיבוריו לשבח המפורסם התויהמכמני
 הלכות על למאה בנר רב בשפע ראשו עלנרו

 זעלצער ירהמיאל מוה"ר כש"ח ופוריםחנוכה
 יע"א. דברוקלין קרתא מיקירישליט"א

 דברי על למאה נר בספרו העיר שכת"ר מהבדבר
 בליל מלו במצרים דישראל בא פרשתהמבילחא

 בו יאכל לא ערל וכל דכחיב הפסח לאכול כדי עשרחמשה

 ערלים עדיין היו עשר ארבעה ביום כן אם מ"ח( י"ב)שמוח
 אח שוחטים דאין קיי"ל אנן והרי הפסח שחיטחבשעח
 קושיא הוא ולכאורה קושייחו, חוכן זה ערלים, עלהפסח
עצומה.

תשובה:
 פסחים בש"ס ראיחא מה פי על לחיץ לפיע"דהנראה

 על וזורקין דשוחטין אליעזר רבי דקסברדס"ט
 אדא רב ליה אמר וכו' שלו בשביעי מח ולטמא שרץטמא
 אמר לאוכליו שלא נשחט פסח נמצא כן אם לרבא אבאבר
 חוי מיחוא האי אבל חזי דלא וזקן לחולה לאוכליו שלאליה
 כן אם האי בד"ה שם בחוס' והקשו מיחקן, זלא הואחקוני
 הא כרת ענוש מל שלא ערל לעיל אליעזר רבי אמראמאי
 דמחוסר שאני החם ומתרצי איחקן דלא אלא חזימיחזא
 החוס' והנה יעו"ש, לאוכליו שלא ליה וחשבינן בגופומעשה
 או שרץ טמא גם הרי זלכאורה דבריהם וסחמו קצרוכאן
 כן גם דזה והזאה טבילה דמחוסר שלו בשביעי מחטמא
 עושה ערל איך הכי בלאו ועוד בגופו, מעשה מחוסרמקרי
 לעשוחו יקרב ואז זכר כל לכם המול אמרה החורה הריפסח

 דמצווה כיון זכריו מילח דגם מבואר הרי ג'(. י"ג)שמוח
 עצמו מילח שכן כל הפסח מלעשוח אותו מעכביםלמולם
 לזה צריכים אנו ואין פסח עושה אין בודאי מל שלא זמןכל
 מחוסר דערל בכוונחם לומר צריך לכן לאוכליו שלאדהוי
 טמא אבל ופריעה חיתוך דברים שני כלומר בגופומעשה
 שמחוסר פי על ואף בגופו מעשה זה טבילה מחוסרשרץ
 בגופו, וה אין וגם ערבא ממילא שמשא אבל שמשהערב
 פסח עח~ה ערל איך שהקשינו מה ועל חירוצם. כוונחוזהו
 מה י"ב הלכה פסח קרבן מהל' י' בפרק שמח באורעהן

 בדברי מבואר עכ"פ החוס'. בדברי זה להעמיסשרוצה
 וחיתוך מילה דברים בשני בגופו מעשה מחוסר דערלהחוס'
 בש"ס המבואר לפי מצרים בפסח אבל לדידן זה כללכן

 רק הפריעה על נצטוו לא אכחי דבמצרים דע"איבמוח
 שרץ טמא כמו אחד דבר רק חסרים היו לא ולכן לבדחיחוך

 זה ולפי הפסח. עליו שוחטין מקום ומכל טבילה,המחוסר
 עליהם הפסח לשחוט יכולים דהיו קושייתו שפירמחורץ
 אחר. דבר רק מחוסרים היושלא

 דבריו ולהבין הרמב"ם דכרי ליישב נרוויח זהובדרך
 וז"ל שם כחב ז' הלכה פסח קרבן מהל' ו'דבפרק

 אבל שמל אחר עליו שוחטין פסח בערב שמל ערלישראל
 עליו שוחטין אין וטבל ומל עשד ארבעה ביום שנחגיירגר

 דמקור הביא משנה הכסף ומרן וכו' לערב אוכלשאינו
 בערב שנחגייר גר החם דחנן דצ"ב האשה פרק מסוףדבריו
 אומרים הלל ובית פסחו אח ואוכל טובל אומרים ב"שפסח

 עלה אמרינן ובגמרא הקבר, מן כפורש הערלה מןהפורש
 ואוכל טובל לד"ה ישראל בערל אבל נכרי בערלמחלוקח

 טבילה מקום בשום מצינו דלא שם בתוס' והקשו פסחו,אח
 ערל רק לחב הרמב"ם ולכן מדרבנן אפילו שמלבישראל
 כאן הרמב"ם דברי אח ולהבין טבילה. הזכיר ולאשמל
 איחא דבגמרא הדין נמקור בגמרא דאיחא ממהששינה
 עליו דשוחטין נזכר ולא פסחו אח ואוכל טובל ערלבה~ראל
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 ובלשון עליו. שוחטין בודאי אוכל דאם ידעינןדממילא
 עליו שוחטין פסח ערב שמל ערל ישראל איתאהרמב"ם

 דהרי למחני ליה למה מיוחרת 11 משנה כל וככלל שמלאחר
 ערב ביום אפילו הקדשים בכל מיד מוחר שמלב"2ראל

 משמיענו ומה פסח אכילח בזמן כלילה גם וממילאפסח
 כלילה לאכול שיכול מפני שרץ טמא על שוחטין ואםבזה,
 שמוחר שמל ערל על ששוחטין שכן מכל שיטבולאחר

 שחי שכחב ברמב"ם הלשון וגם היום, בכל וקדשיםבחרומה
 אחר עליו שוחטין פסח בערב שמל ערל ואמר דפחחפעמים
 מה לפי אולם שמל. אחר הפעם עוד למימר לי' ולמהשמל

 הרמב"ם דברי מבוארים התוס' דברי בביאור לעילשהוכחנו
 טמא בין והחילוק החוס' כמו כן ס"ל רהרמב"ם חומרכמין
 וטמא ופריעה מילה דברים מחוסר.שני דערל לעדלשרץ
 אינו אם בערל הדין והוא טבילה אחד בדבר מחוסר דקשדץ

 וזה עליו, וזורקין שוחטין שפיר אחד דבר דקמחוסר
 אפילו כלומר שמל" אחר עליו "שוחטין הדמב"םשהדגיש
 שוחטין מקום מכל אסור וקדשים דבחרומה פרע לאעדיין
 כן גם וזה אחח מעשה שמחוסר שרץ טמא על כמועליו

 לומר שמל" "אחר הדגיש ולכן הפריעה מעשה רקמחוסר
 מלשון הרמב"ם שינה זה ומטעם פריעה, ולא מילהרק

 הגמרא כסגנון אכילה בלשת ולא עליו שוחטין וכתבהגמרא
 אסור עדיזן פרע ולא דמל כיון זה שייך לא אכילהדלענין
 הרמב"ם ודברי הפסח, לאכול עוד ואסוד וקדשיםבתרומה
 חומר. כמין ובהיריםמאירים

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ח
 גריירינגאברק-ק

 קכגסימן
 חינוך מנחח הגאון דו"1 בדברי כח"ר שהעיר מהדבדבר

 אביו אח הרג אחד דאם שם שכחב מ"חבמצוה
 מיחה חיוב ליה דהוי כיון ההריגה על גלוח חייב אםבשוגג
 דכל ואעפ"י לקיש לד"2 מגלוח גם פוטר אביו עלבשוגג
 מטעם מגלוח פוטר אינו הכי ואפילו בסייף דדינו אדםהורג
 קדא דגלי החם שאני בגלוח חייבים שוגגין מיחה דחייביזה

 בהערה הנה דפוטד, אפשר קדא גלי לא אחרח כמיחהאבל
 מכוח בש"ס שלמה ממשנה חריסין בעלי עליו חפסו כבדזו

 אוד בהגהות עיין אביו, ידי על גולה דהבן דמבוארר"ח
 חינוך למנחח השלמה שבספר המנחה ובלבונתשמח

 דספרי ובאמבוהא ווילנא דפוס המשניות על יעקבובחפארח
 לא שכת"ר ולפלא כ"ז, סי' אפרים זרע ובספר מטוחפרשח
 ס"ד סי' השרון חבצלח ובספר המשיגים, דבדי אחראה

 המנחח של טעמו דעיקר דבריו ותוכן דבריו ליישבהאדיך
 בדרבה ליה דקם מגלוח פוטד דחנק משום שלו בספקחינוך
 חמור סייף שלדידן כית חקשי לכאורה זה על אמנםמיניה.
 דמכה חנק ממיתח פוטרת בסהף שהוא דוצח מיתח כןאם
 חמור'לדידן דסייף כיון מניה בדדבה ליה דקם משוםאביו
 ואם כן גם קלה מיחה פוטרח חמורה דמיחה לומר דישכיון
 קדא גלי כבר סייף ומיחח לחוד סייף מיתח רק ליכאכן

 או ררכים בשני לומר צריך אך מגלות, פוטר אינורשוגג
 שנחחייב קודם בחנק ונחחייב הכאות בשני בהרגודאיידי

 כתוכות בש"ס כדאמרינן פוטרחו הסייף אין דאזבסייף
 בקם דגם דקיי"ל מה פי על לומר דיש או קניאמדאגבהה

 הרגו אם אף ולכן שמים, בידי מחריב מיניה בדרבהליה
 מקום מכל אחח בבח באו וחנק סייף דחיוב אחחבהכאה
 בידי החיוב פוטר שוב כן ואם חנק על גם חייב שמיםבידי
 שוגגין מיתות חייבי גם דאמר למאן מגלות חנק שלשמים
 מהמשנה חינוך המנחח על קשה לא זה לפי לכןמד"א,
 בא דאז אחת בהכאה בהרגו מיירי דהמשנה לומר ד"2הנ"ל
 ליה דקם משום מחנק ומיפטר אחח בבח וחנק דסייףהחיוב
 מדברי ידוע דהא חייב עדיין שמים דבידי ואי מיניהבדרבה
 פוטר דכרח הקנה בן נחוניה דלרבי דכ"ט פסחיםהצל"ח
 חיוב גם דוקא דין הביח על מיניה בדרבת ליה קם קאיולא
 ליכא כן אם מיניה בדרבה ליה קם בכל ליכא שמיםבידי
 דאינו קרא גלי כבר וסייף סייף רק חנק משום כללחיוב
 דלא דידן אליבא אזיל חינוך המנחח אבל מגלוח,פוטר
 וא"כ שמים בידי חיוב ואיכא הקנה בן נחוניה כרביקיי"ל
 דלא שוגגין מיחות חייבי כמו מגלוח פוטד דחנקחיוב
 דחיוב רק מעורר חינוך דהמנחח אפשר או כלל בוחילקח
 דכבר הכאוח בשחי דהרגו לה ומשכחח מגלות פוטרחנק

 בדדבה ליה קם שייך לא לזה סייף קודם בחנקנחחייב
 חינוך דהמנחח לומר דרחוק בזה לומר אפשר כןמיניה,
 ובספרי שלמה. משנה ישכח הענין היקף בכל שעסקבשעה
 יזכני השי"ח דרכים כטה בזה לי יש חינוך מנחחעל

 לאור.להוציאו
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ירידוש"ח

 גר'ירינגאברק-9

 קכדסימן
 הבנסה לבית תורה ספר להשאיל מוהראם

קונסרבטיבי
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 אפרים מוה"ד כש"ח וכו' המובהקהרה"ג
 יע"א במעמפיס ור"מ רב שליט"אגרינבלאט
 אפרים. רבבות ספרי המחברבעל

 כנסת לביח תורה ספר להשאיל מוחר אם שאלחובדבר
 תורות ספרי וגנבו גנבים שבאו היותקונסרבטיבי

 ועכשיו תורוח הספרי נגנבו מהם וגם בעירו כנסיוחמבחי
 לעצמן ספר להם, יקנו אשר עד חורה ספר לשאול רוציםהם

זח"ש.

 :תשובה

 וכן השמים מן בחורה מאמינים אינם מהם הרבההנה
 הוא וזה 18לן8 חוזווכן בהסמינר לומדיםהמה

 מסנהדרין י' בפרק מבואר ודינם השמים מן בחורהכפירה
 דכ"ז זרה עבודה ובש"ס הבא, לעולם חלק להםדאין

 מורידין אפיקורסים דר"י קמיה דחני אבהו דר'במימרא
 וש"נ רוצח מהל' ר' בפרק ברמב"ם הוא וכן מעליןולא

 לעדוח ופסולים אפיקורסים בכלל הם בחורהדהכופרים



רי(?בי קכ"ך סי'שו"תיו"דבית
 חו"מ בש"ע איפסק וכן שם, י' פרק סוף ברמב"םכמכואר

 עדות מתורת לפסלו דכרי ואעפ"י כ"כ סעיף ל"רסי'

 הללו האנשים אנל בסניהם נבי-ד עליהם להעידצריכים
 הלשון כדאיתא מעכו"ם גרועים שהם ברמב"ם רמבוארכיון

 בכלל למנותן חכמים רצו רלא רכתבו שם ובש"עברמב"ם
 לכן מעלין ולא רמורירין גרועים שם מפני ערותפסולי
 רכל וידוע פסולין, הרי בפניהם רין בבית ערות כלאאפילו
 הבית שכתנ כמו עדות צריך אין לרבים מפורסם שהואדבר

 היה כאלו הוה שגלוי.לכל דבר דכל סק"א כ"ו בסי'שמואל
 לכשאכניסנה בר"ה רנ"ב יבמות מהתוס' ומקורועדים.
 שלי האה"א בגליק )נ.ב, הגר"א שכתב כמו דכ"ווכגיטין
 קמ"ט בסי' רהרי הנ"ל שמואל דנית דברי על להעידכתבתי

 אין לכל ומפורסם כגלוי ראפילו להיפך המחברמביא
 הוא וכן ו' סי' הריכ"ש מתשובת והוא לקידושיןחחטשין
 בסי' לעיץ כאן כתב שמואל והבית שנ"א סי' ח"אבררב"ז
 שמואל רהבית כן גם שכתכ כאן מאיר כבית ועייןקמ"ט,
 מדבריו שנראה ג' בס"ק בהגר"א ועיין עצמו, אתסותר
 כיק בודאי זה ולפי ידוע. דינם ולכן כזה(, כן גםשעמר
 ספר להם למסור אפשר איך בתורה מאמינים הםשאין
 שבת בש"ס מבואר הרי כדין בה יקראו אם ראפילותורה
 בה ופליגי מיתה חייכ המגוש מן אחד דכר דהלומדדע"ה
 מין וסירש"י גדופי, אמר וחד חרדי אמר חד ושמואלרב

 ועיין ממנו. ללמוד אסור תורה דברי אפילו לע"זהממשיכו
 השמרונים של שיטתם והרי י"ט סעיף קע"ט סי'בש"ע
 חז"ל מדרשות וידוע ז"ל חכמינו דברי את לסלףהללו

 מינות, זו ה'( )משלי ררכך מעליה הרחק די"ז זרהבעבודה

 ניזול, ד"ה בתוס' לקמןועיין

 כראוי תורה הספר את שיכברו כטיחות שום אין אםזהנה
 נה ינדגו שלא תורה ספר להם למסור אסורהרי

 מזוזה למסור דאסור מזוזה גבי מצינו רהרי בזיוןמנהג
 פאה ובירושלמי מהרי"ל, בשם רצ"א סי' ברמ"אכמבואר
 עקב פ' גרול אחאי ררכ בשאלתות הוא וכן הל"א א'פרק

 הקרוש ורבינו מרגליתא חדא הקדוש לרנינו שלחרארטבן
 רבינו שלח האיך ולכאורה המעשה. עיי"ש מזחה ליהשלח

 המזוזה, לקדושת הורדה בזה הוה הרי לארטבן מזחההקדוש

 הי' רארטבן פירש משה הפני ה"ה הירח~למי מפרשיוהנה

 כתב הוא רהרי כן לומר קשה לפיע"ד אבל חשוב,יהודי
 גודל ידע לא וכי סולר חד שוה דהמזוזה הקרושלרבינו
 מזוזה בהל' הרמב"ם על המלך ביד ועיין המצוה.חשיבות
 קכ"ד סי' ח"ב יעב"ץ בשאילת עוד ועיין בזה, מש"כהנ"ל

 דארטבן ממעשה הנ"ל מהירושלמי מהרי"ל רברי עלשהעיר
 בודק שהי' אחר בארטכין מעשה איתא די"א יומאונבבלי
 הערק' נשם כתב ניומא חיות המהד"ץ והגאוןמזוזות

 אסור רסחם מבואר עכ"פ הפרסיים. מלך הי'דארטבן

 כבוד ינהוג שלא למי תורה ספר שכן ומכל מזוזהלמסור
 כראוי.התורה

 שנה כ"ב למלכות זכה דאחאב רק"ב סנהררין בש"סד7!יין

 ודרש אותיות בכ"ב שנתנה התורה את שכיברמפני
 היכן ער מכואר יעו"ש. תורה ססר עיניך מחסד מאישם
 שלא החורה את לכבר בזה זכה שאחאב התורה כבודגדול

 דסנהדרין בירושלמי מצינו מזה וגדולה ארם למלךמסרה
 מוציאין אין ישראל בארץ שהיו רספרים הל"ט ג'פרק
 קמ"ה. סי' שאלה כהעמק ועיין לארץ. להוץאותם

 אפשר שאי השרה בערי המצב את יךעתי גםדידעתי
 והעיקר טעמים כמה מפני מהלוקת עמהםלנהל

 כולם אינם שלהם מהחרר שהדאבייס רואח שאני המצנכפי
 ומצות תורה שומרים הם שבביתם הרבה יש כי אחרמעור
 שלמרו ראבייס הרבה גם ויש אצלם הוא הפרנסה מחמתרק

 בהרחבה פרנסה עם משרה להשיג כרי רק קדושותבישיכות
 בין הברל יש הסמינר תלמידי בין וגם להם שייכיםהמה
 אסילו השנת את מחללים בעצמם המה רובם לחבירואחר

 שקורין להקארס מיוחר מקום להם ויש ראורייתאבמלאכות
 בשבת לבוא שיוכלו האנשים בשביל89רקינגס-ל8ט
 אבל השבת, קרחטת את גאוה ברגל ורומסיםלהסערוויסיס

 דוגלים הם אבל כן עהסים שאינם ראבייס גם כיניהםנמצא
 מחדר גם ראבייס נמצא לדאבונינו אבל בפומבי, שמםתחת
 הרבה ועושים לנשים אנשים בין המחיצה את שבטלושלנו

 קדרש הארון נגד לא העם אל ופניהם בתורה וקוריםפסלנות
 כנסיות כתי בעצמי ראיתי יארק כנוא כאןאפילו

 יראת אין רק גרולות בהיכלות אורטודוקסים שםשמשמשים
 ויבן עושהו ישראל וישכח הכתוב כמאמר במקוםאלקים
 יעשו ומה הגוים מעשה את לחקות י"ר( ח' )הושעהיכלות

 רוח עלינו יערה וד' יפה עולה רורם שאין ישראלרבני
 הדת, בחומת הפרצות כל את לתקן שנוכל ממרוםקורש

 הכנסת הבית אם לסניו אשד את יראה שליט"אוכת"ר
 בשבת באים ואינם ובכבוד ארץ בררך מתנהגשלהם

 שיש אפשר השלום למען שבת מחלל אינו והראבייבמכונות
 טרדת ומחמת שאלה. בתורת לקריאה תורה ספר להםליתן

 יאריך. שנותיו וד' לקצר אני מוכרה דסיסחא יומאבמעלי

 תש"מ, ניסןב'

 חוס"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 ה' סי' או"ח ראשון חלק בספרי שכתבתי מהאודות

 בר בחד ה' הלכה דם-רים ה' פרק הירושלמיבדברי

 עובדא אעלון חסירא ור' שובחי ר' חורה בספר קידשנש

 קרת אנא חזקיה ר' אמר מקודשת אינה ואמר יוטה ר'קמיה

 ר' קומי קשיתה מנא ר' אמר עוי ולא בגוה וכתיבאיגרתא

 לח אמר קידש יחיר של תורה כססר עוד ולא מהוחזקיה
 רבים של תורה בספד אפילו לך מימד אתא מקודשתאינה

 של תורה בספר אפילו לך מימר אתא עוד ולא והינויקדש

 הקרבן שפירש מה ולפי מקודשת, אינה והיינו קידשיחידי
 היה דהמעשה לומר רצה מקודם רברים, שני כאן ישהעדה
 ר' כשם מנא ר' זה על ואמר יחיד של חודה בספרשקידש

 אינה קידש אם רבים של תורה בספר אפילו רגםחזקיה

 של תורה בספר שקירש היה רהמעשה דילמא אומקודשת

 אינה כן גם יחידי של חורה בספר ראפילו ואמררבים
 בספר למימר דאיצטריך רבותא יש בשניהם והנהמקודשת,



 2:י4ש קכ"ה קכ"ד, סי' יו"דשו"ת תב:'רח
 בה חלק לו שיש כיון דהו"א מקודשת דאינה רבים שלתורה
 דאינה פשיטא יחיד של תורה כספר אכל כחלקו, לקדשיכול

 דבספר לומר יש גיסא ולאידך שלו, זה אין דהרימקודשת
 הוא תורה שהספר למימר דאיכא רבוהא יש יחיד שלתורה
 כדעת דרבנן לאיסורי ודמיא למכרה רשאי שאינו וכיוןשלו

 סי' בחו"מ מהחת"ס גם והבאתי בזה והארכתיהרמב"ם,

קמ"ג.

 שכתב כ"ד סי' ב' חלק פענח צפנת להגאון ראיתידעתה
 שקידש יחיד דגם לומר ורצה בירושלמידטי'ס

 ליתן צריך קידושין דגבי קידושין הוי לא שלו תורהבספר
 להקנות אפשר אי תורה ובספר הצורה וגם החומר הכללה
 תורה ספר גבי שם וכתב קידושין, מקרי לא לכן הצורה,לה
 מלך בשל דוקא קריאה מצות יש גדרים דשני המלךשל
 אך מלך, כן גם שהיה תורה ספר לו הניח אביו אםויצא
 כהן להיות שנתמנה קודם תורה ספר לו כתב אם מקוםמכל
 ספר בכתיבת ולהיפך מהני, לא הדיוט עריין שהיהגדול
 אביו בשל יצא לא אבל ההדיוט בזמן שכתב במה דיותורה

 אין אבל דבריו ולהבין להעיר עדיין שיש ואעפ"ייעו"ש,
 את לבאר אופנים כמה עוד ויש הארי, אתמשיבין

 למכור יכולה אינה דהאשה דכיון להעיר יש וגםהירהעלמי,
 וצ"ע. כלום לה נתן לא כן אם תורההספר

 קכהסימן

 לאוסה גרול הרחק בוסעת להתיר מקום ישאם
 מן וסברייתו ברבר המקפיד במיעוטלטבול

המים
 הגאון הרב לידהץ והמשכה וברכה שלוםב"ה,

 בלום אוצד התודה מכמני בכל חו"בהמפודסם
 הלף אח"ש מוה"ר כש"ת מפאדיםשמו

שליט"א.

 הענין לתומר הרבה עיינתי מאוד החמורה שאלתובדבר
 על שנחלתה שנים ל"ג בת צעירה אשהבדבר

 ואינה קשה ניתוח ועברה הקול במיתרי ר"ל הסרטןמחלת
 בגרון נקב לה פתחו רק הפה דרך לנשום עודיכולה

 מיתרי כי מגרונה עוד מדברת ואינה שמה דרךשתנשום
 בכל הרופאים אותה והזהירו הבטן, דרך רק סגוריםהקול
 הנקב סביבות כל תלחלח שלא להשגיח שעליהחומר

 ת"ו להסתכן יכולה מים של קטנה טפה ידי על כישבגרונה
 ומצבה צעירה אשה והיא מנדתה שתטהר לעשות יכולהומה
 אחד מצד חמור, בענין דעת לחוות מאוד וקשה מאודעגום
 ברוחה נפלה האשה כי נפש פקוח של ענין כמעטהוא

 לטפל שצריכה קטנים בנים שני לה ויש מהחייםוהתיאשה
 על הגונה עצה לו למצוא כת"ר פתתי על דופק ובעלהבהם

 חמור ענין הוא השני ומצד אפשר, אם תוה"ק רתפי
 עצמי את לתקוע עלי וקשה לעשות. מה נרה,באיסור
 זה דין לברר אשתדל לכן לגדולים, שייך זה כי זובהלכה
 גדולים. להסכמת עוד צריכים ולמעשהלהלכה,

 :תשובה

 זו הלכה במקור העיון אחר בזה התחקיתי כאשרא(
 הפוסקים רכותינו ונדברי וגמראבמשנה

 האשה עבור נכונה עצה בלבי עלה והאחרוניםהראשונים
 ארוך קנה לה שתעשה היינו ח"ו הבנין יהרס שלאהאומללה

 הטבילה על העומדת והאשה בגרונה הפתוח הנקבלתוך
 המים מן למעלה שהוא השני מצד הקנה את בידהתאחוז
 ומכוח כראוי, לטבול ותוכל שם דרך לנשום שתוכלכדי

 דאין כיון לומר יש הנקב את סותמת שהקנה מהחציצה
 מים לביאת ראוי על פנים כל על לחהע בתולדה שםהנקב
 מקרא דילפינן התורה מן הוא פוסקים ולהרבה מעכב,שזה

 וכתיב הסתרים בית אפילו רמשמע בשרו כל אתדורחץ
 וממעטינן מאבראי כל אף מאבדאי ידיו מה ודרשינןוידיו
 הסתרים בית רמרבינן כל דאיכא כיון מ-מ הסתריםבית
 כמבואר מים לביאת ראוי דבעינן מרבה דלהכי למימראיכא
 מה הוא הסתרים ובית יעו"ש, דכ"ה קירושיןבתוס'

 אדם בירי שנעשה מה לא אבל והנקבים הפה כגוןשבתולדה

 בלוע, רק הסתרים בית מקרי לא האי כי לומר סברה ישכי

 כאשר אחרת עצה יש היותר ולכל מזה עוד נדברולקמן

 הגאון להרב מים טהרת בספר בזה כיוצא הצעה כברראיתי
 לחדש שרצה נ"ג סי' מים טהרת נספרו ז"ל טלושקיןמהרנ
 עצם על ניתוח שעברה באשה בזה כיוצא בשאלה טובהעצה

 כי ראשה את תלחלח שלא אותה הזהירו והרופאיםהגלגולת
 הדג מעור ראשה על מכסה שתעשה לה והציע הואבנפשה
 ששנינו מה פי על הדבר ויסוד המים, מן שברייתו דברהיינו

 הנאר בשפופרת שיעמוד כל ז' משנה ו' פרקבמקואות
 המים מבריית שהוא כל אומר גמליאל בן שמעון רבןממעט
 המים עדשי כמו פירש המשניות בפירוש והרמב"םטהור,
 פרק בידים תנינן וכן יעו"ש. במים המתילדים חייםוהבעלי

 או קיסם ידו על ונמצא הראשונים את נטל ב' משנהה'
 שהוא כל אומר גמליאל כן שמעון רכן טמאות ידיוצרור

 מותר אם גם דפליגי הר"ש ופירש טהור המיםמבריית
 בדבר לטבול אף מותר גמליאל בן שמעון דלרבן בהםלטבול

 רק פליגי והרא"ש להרמב"ם אולם המים, מןשברייתו
 מן שברייתו דבר אין גמליאל בן שמעון דלרבן תציצהלענין
 נאמר דאם תוצץ אינו במינו שמין מפני לא חוצץהמים

 לא ידה בקפצה אמאי כן אם חוצץ אינו במינו דמיןבטבילה
 בכל יגעו שהמים בעינן דבטבילה הטעם רק טבילה להעלתה
 מקום מכל חוצץ אינו אם אפילו מידי מפסיק ואםהגוף
 בן שמעון לרבן כאן הטעם לכן הגוף בכל נוגעים אינןהמים

 ובש"ס כמים, ממש הוה המים מן שברייתו דדברגמליאל
 מקוה למי המשלים כל לקיש ריש אמר נקטינן דכ"בזבחים
 אדומים יבחושין למעוטי ידים לנטילת לרביעית משליםאינו
 בן שמעון רבן תניא דהא נמי בעינייהו אפילו בגמראופריך
 בו מטבילין המים מן ברייתו שתחילת כל אומרגמליאל
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 הנ"ל הר"ש והנה בהסוגיא, יעו"ש רג של בעינומטבילין
 כדנן דהלכה הכלל לפי גמליאל בן שמעון כדבן פוסקבידים
 הביא ולפיכך בברייתא נמי וכן במשנתינו גמליאל בןשמעון
 גמליאל בן שמעון רבן רברי בחציצה ראיירי יריםבמסכת
 בסופ"ג רעחו נראה וכן בטבילה, ראיירי זבחיםממסכח
 כרבן הלכה טבילה לענין ובין חציצה לענין רביןרמקואוח
 גמליאל. בןשמעון

 ואם וז"ל הקשה הנ"ל מנחים מקונצת והשיטהב(
 למקוה משלימין וברד שלג והלאתאמר

 המים מן חחילתו אין וברר רשלג לומר ויש לא,ובעינייהו
 ולא גריל"א היינו וברר בעינייהו בהו מהני לאהילכך

 לומר מקום דיש נאמר אם וממילא יעו"ש. ע"כגריליל"א
 מקום בכל כן אם חוצץ אינו המים מן ברייחו שהואדרבר
 יכולים בריאות מטעם חציצה בלא להיוח אפשרשאי

 נמי כן וכמו חוצץ, ואינו המים מן שברייחו בדברלכסוחו
 של מעיים מבני או רג מעור שפופרח לעשות יכוליםבני"ד
 להיטהר האומללה האשה ויכולה חציצה מקרי ואינודג

 ב' חלק דעה יודק בחלק בספדו איש הדוון והגאוןלבעלה,

 טענותיו מן ואחר הוה ההיחר בכל נרגא ביה שדא צ"דסי'
 פנים הרי מה רבר ממנו ועושין הרג עור אתרכשמעברין

 נפסל כך אוכל מתורח שנפסל וכשם לכאן באחרשות
 אין דירן בנירון אבל מוה(, עוד נדבר )לקמן מקוהמחורח
 בתוך חלול קנה למצוא דיכולים כיון עיבוד לשוםצריכין
 ואמר מומחה רופא עם דיברתי כאשר רגים של מעייםהבני
 בשופי. כן לעשות שאפשרלי

 בן שמעון כרבן רלא הפוסקים לשיטת נעשה מה אולםג(
 הנ"ל, רירים רמתניתן קמא כהתנא רקגמליאל

 שיעמור רכל ו' הלכה דמקואות ה' בפרק פסקוהרמב"ם
 המים, מן שנרייתו דבר אפילו ממעט הנאדנשפופרת
 פסק גופא דהרמב"ם השיטות את בוה להשוותוצריכים
 של ובעינו אדומין ביבחושין רמטבילין י"א בהלכה שםלהלן
 הרי בהן לטבול מותר ואם גמליאל, בן שמעון כרבן וזהרג,
 ק"ם סי' באו"ח יוסף הבית ומרן ממעטין, ראין שכןמכל
 המים מן שתחילתו רבר בכל לירים דנוטלין כתב י'סעיף
 הרמ"א זה על וכתב רג, שומן או ארומים יבחושיןכגון

 בהן לטבול ראפילו ומשמע יעו"ש, ריסקן אם דוקאדנראה
 בשלג רהרי משלג חמיר ובוה לרסקן צריך כן גםהידים
 כל לטבול אפילו רהרי ריסוק בלא גם הירים לטבולמותר
 כמו ידים לנטילת שכן מכל ריסוק בלא כשר בשלגגופו
 שמריה ררבינו במעשה טומנין במה בפרק המררכישכתב
 והורה מפושר שאינו בשלג אשתו אח שהטביל באחדשפסק

 ובסעיף ל' בסעי' ברמ"א מובא טבילה, לה רעלתה שמחהר'
 בו, מטבילין המים מן שברייתו רבר דכל המחבר רכתבל"ג

 אם דדוקא כלום הרמ"א הגיה לא מדוע לכאורה עיוןוצריך
 כמו לומר צריך וע"כ הנ"ל, באו"ח שהגיה כמוריסקן
 שם במחבר שכתב דמה סקט"ן ק"ם בסי' המג"אשתירץ
 שנעשו עד ריסקן אם והמלת והגליר והכפור והברדהשלג
 על רק קאי ריסקן אם האי בהם וטובלים מהם נוטליןמים

 דאין דיסוק צדיך ידיו על ושופך בכלי דכשנוטל מהםנוטלין
 אבל י' בסעיף הרמ"א מדברי משמע וכן במים, אלאנטילה

 ריסקן, בלא אפילו שרי שבקרקע סאה בארבעים יריולטבול
 נטילת נהלכות הגיה שהדמ"א מה שפיד מתודץ והולפי
 רוקא רזה המים מן שברייחו ברבר לירים נוטלין גביירים

 הרמ"א הגיה לא הנ"ל ביו"ר טבילה גבי אבלכשריסקן
 שכתב כמו ריסוק בעינן לא שפיר דבטבילה כיוןכלום

 על קאי ריסקן אם והאי חמיר נטילה דבוה הנ"להמג"א
 דיש לתרץ אפשר הרמב"ם ושיטח טובלין, על ולאנוטלין
 סגי התורה רמן כיון רבכלים כלים לטבילח ארם ביןחילוק

 אדם בטבילח אבל רג של בעינו לטבול מותר לכןברביעית
 כן לומר רוחק אבל הנאד שפופרת גבי אפילו דממעטלא
 עוד נדבר ולקמן כן נמי לארם אפילו הרי כמים הםראם
מ~ה.

 היתר צדדי דירן בנירון למימר איכא הכי בלאו דגםר(
 קי"ט כלל ארם בינת ארם בחכמת שכתב מהלפי

 והביא האוון צואת אח לנקות יכלה שלא באשה שםשנשאל
 חלל בחוך שהוא רמה שכתב ק"י סי' הרמ"ע חשובחבשם
 בקפירא ולאו מים לביאת ראוי אפילו להיות צריך איןהגוף
 יעו"ש, מים ניאת טעון אינו עיקד כל אלא מילתאתליא
 ועדיף הגוף כתלל נתשב הוא בודאי שבגרק נקב דבריוולפי
 לומר יש דהתם האוון בצואת הנ"ל ארם דתכמת מהאייותר
 ממש זה בתולרה שאינו שבגרון נקב אבל הסחרים ביתדהוה
 שיש פי על ואף כלל מים ביאת טעון ראינו הגוףחלל

 בית של רשפחתו מהאי הנ"ל הרמ"ע סברת עללהקשות
 רבי והצריכה שיניה בין עצם ונמצא ועלחה שטבלהרבי

 הרי האוזן, מתוך גרע לא הפה חוך והרי שניתלטבול
 מוהרש"ק להגאון ומצאתי הרמ"ע, לסברח דליחאמבואר
 לומר יש אך כן, שהקשה הספר שבסוף בהשמטות נדהבמי
 ה2 לבעלה אבל רבי החמיר לטהרות רק רבי רביתרהאי
 סעי"ק קצ"ח בסי' הש"ך שכתב כמו בוה קפידא ראיןלומר
 ולא לטהרות רק שחוצצץ רברים רכמה חציצה גביי"ב

 בנדה התוס' כתבו שכן מצאתי בזה התחקיתי וכאשרלבעלה,
 לטהרות דבעינן טפי התמירו רלטהרות אם בתור"הרם"ו

 ראוי רק בעינן ולבעלה הסתרים לבית ממש יגיעושהמים
 הטבילה ריני בעצם כן גם מצינו וכן יעו"ש, מיםלביאת
 לבעלה ומותרת לתרומה ראסורה וטבלה שנאנסהרנרה

 רל"א. תולין כש"סכמכואר

 שהביא ו' סי' ראשון חלק במהרש"ם ראיחי אולםה(
 שכתב ע"ה סי' יו"ר חלק אש אמרי שו"תבשם

 באשה שאלתו בנידון ראיה הביא שמקודם תותבת שןגבי
 הסכנה מפני תתלחלח שלא באזנה מוך להנית וצריכהחלשה
 שבת בש"ם עיין בשבת, שבאונה במוך יוצאה דאשהמהא
 בו לצאח מותר קשור דלא אע"ג מיהדק דאי ופירש"ירם"ה
 תצא רלא מבואר הרי חוצץ, שבאונה רמוך אמרינןואי

 בהם לטבול דאסורה משום לעיל בדנ"ן כמבואר צמרבחוטי
 דלמא תצא לא טעמא ומהאי חציצה משום שתרפםעד

 לזה ניחח2 נמי והכי להו ושריא מצוה טבילת להאתרמי
 דדוקא העלה לדינא מקום ומכל תוצץ. שאינו ודאיאלא
 לפעמים רק להסירו שלא מקפדת והיא בתווק שיח2בהיכא
 ואינו במיהדק מיידי נמי שבאזנה ובמוך אומן ידיעל

 באזנה להמוך צריכה דאינה היכא אבל פעם בשוםמסירחו
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 דחוצץ, לומר יש בזה לאזנה המוך משימה טבילה לשםרק

 נרמ"א המונא דהמרדכי מדך דאיה דניא שדשזאל מהזכן
 שקורין בזו זו דבוקוח שערוח בקליעוח ו' סעי' קצ"חסי'

 חייצי לא לכן להסירן הוא דסכנה מארלאקין אומאצע"פ
 דמיון זה דאין כחב הנ"ל והגאון רביחיה, הכיואמרינן
 רק הטבילה אחר מיד מסירחו האשה הרי דהנא דידןלנידון
 רבותיה דהיינו לומר אק ובזה באזנה, נוחנחו הטבילהלצורך
 סמוכין והביא להקל שם הסכים להלכה מקום ומכליעו"ש,
 שהקיל ס-ה סי' שני חלק יו"ד חיים הדברי הגה"קמדברי
 ולפלא טבילה בשעח להסיר סכנה ביש המכה שעלברטייה
 להיפך כחב שהוא הנ"ל הרמ"ע חשובת מדברי הביאשלא
 הנ"ל. אש האמרימדברי

 שיכולה להקל מקום דיש נראה שאלתו בנידון זה ולפי1(
 מיעוט רק דהוי כיון הנ"ל המצאה ידי עללטבול

 הוי זה גם מקום מכל המקפיד מיעוט דהוי נאמר אםדאפילו
 ולשיטח הסחרים, ביח הוי הנקב מקום וגם מדרבנןדק

 והוה מדרבנן הויא מים לביאח ראוי והריטב"אהרשב"א
 דאזי כלל צריך דאין דס"ל חנאי דאיכא וכיון דדבנןחדי

 כווחי' קיי"ל לא דלהלכה אע"ג הסחרים בביח מיםלביאח
 דרבנן. חרי רהוה בזה לאצטרופי חזי מקוםומכל

 מלוגמא אספלניח איחא רמקואוח ח' פרק דבתוספתאז(
 חוצץ אומר רבי הסתרים ביח שעלורטיה

 בחוספחא שם ולהלן חוצץ, אינו אומר יהודה ב"ר יוסירבי
 רבי מלמטה רגליו בסדקי וקסמין צרורוח נכנסואיתא
 ומרן הסתרים ביח שהוא מפני חוצץ אינו אומרעקיבא
 גבי פלוגחחם טעם מבאר קצ"ח סי' ביו"ד יוסףהביח

 ראינו ס"ל יהודה ב"ר יוסי דדבי ומלוגמא ורטיהאספלנית
 בסדקי וקסמין צרורוח גבי עקיבא ררבי טעמיה וגםחוצץ
 צריכין אינן הסתרים דנית דס"ל משזם חזצצ'ן דאינןרגליז
 עכ"פ דבעינן ס"ל ורבי מים. לביאח ראוי אפילולהיוח
 יוסי דלרבי הוא דפלוגחחם לומר דדוחק מים לביאתדאוי
 ס"ל ודבי מהדקי לא ורטיה ומלוגמא דאספלניח יהודהב"ר

 אם דפלוגחיהו ע"כ אלא במציאות פליגי דא"כדמהדקי
 בפרק והרמב"ם מים לביאח ראוי להיות צריך הסחריםביח
 וכן ודטיה ומלוגמא באספלניח כרבי פסק הל"ד דמקואוחב'
 חנאי דאיכא חזינן עכ"פ דחוצץ, רגליו בסדקי בצרורוחנמי

 מים לביאח ראוי להיוח צריכים אינן הסחרים ךביתדס"ל
 דחוצץ הנ"ל בחוספחא ודטיה מלוגמא גבי לשיטחיהורבי
 הצריכה שיניה בין עצם שמצאה דשפחחו מעשה גבילכן

 דרק למימר דאיכא לעיל כחבנו כבר אבל שניח,לבטילה
 ברא"ש דמבואר ומה לבעלה. לא אבל רבי החמירלטהרוח
 קצ"ח סי' בש"ע להלכה הוא וכן ס"ו סי' מקואותהלכות
 בשעח להסירו עליו שמקפדח באצבעה דטבעח א'סעי'
 מקרי מ-מ להסידו שלא מקפדח שחמיד אעפ"ילישה
 הכא כן ואם סקכ"ג. בטו"ז עי"ש וחוצץ המקפידמיעוט
 הטבילה אחר רוקא מקפדח שהיא כיון חציצה הואהרי

 לחציצה בגוף חציצה בין ולחלק לומד צריך כן ועללהסירו
 בגוף חציצה בין בחציצה חילוק ומצינו הסחריםבביח

 דבטבל איחא דכ"ח חולין דבש"ס הסחדים בביחלחציצה
 המין באוחו שנחעסק אעפ"י חוצץ דבר עליו ונמצאועלה

 שלא לי ברי שיאמר עד טבילה לו עלחה לא כולו היוםכל
 מהלכות ב' בפרק נרמב"ם הוא וכן לכן קודם עליוהיה

 ט"ז סעי' קצ"ט סי' בש"ע הוא וכן כ"ג, הלכהמקואוח
 בגמרא מבואר דמלחא וטעמא הב"ח, בשם בש"ךעיי"ש
 ביח אבל טבל לא ואימא חזקחו על טמא העמדדאמרינן
 י"ב סעי' קצ"ט בסי' להלכה מבואר גווני האי בכיהסחרים
 שהוא דכיון משום הטעם סקי"א בטו"ו עיי"ש להקלדחולין
 החוצץ. דבר שם לבוא דרך איןנסחר

 ביח בין בחילוק נכון הסבר נחבחי אחד ובמקוםח(
 הסוברים לשיטח ובפרט הגוף לכלהסתרים

 חוצץ דבר בנמצא דהרי החודה מן הוא מים לביאתדראוי
 בעינן החורה רמן מדרבנן רק וחוצץ מיעוט דבר זההרי
 דפוסל האדם בגוף דחציצה לומר נראה אך ומקפיד,רובו
 שכל דצריך ר"ל במים בשרו כל אח דורחץ מקראנלמר
 דבר עליו וכשנמצא גופו בכל יגע והמים במים יהיההגוף

 בעצם חסרון בוה ויש טבל, לא החציצה במקום הריחוצץ
 שטבל בעח החוצץ עליו נמצא אם בספק הכי משוםהטבילה
 טבל הרי  בוה לומר ואין חוקתו על טמא העמדאמרינן
 במקום טבל שלא חסרון יש הטבילה במעשה רהרילפנעו
 טומאחו מחזקח להוציאו 11 בטבילה כח אין לכןהחציצה

 מ"מ ביה עיילי הטבילה דאחר לחלוח מקום שישואעפ"י
 ביה דאחיליד ניון טומאחו מחזקח להוציאו אפשר אימספק
 הסחרים בביח החציצה בנמצא אולם הגמרא, כלשוןריעותא
 מים, לביאח הראוי מקום רק מים לביאח צריך דאיןכיון
 דקושטא כיון לפנינו טבל הרי כאן לומד לנו יש הרי כןאם

 לכן גופו, על עלה והמים במים נטבל גופו כלדמילחא
 שיש פי על ואף טומאחו, מחזקח מוציאו הטבילהמעשה
 שם שנמצא הסחרים בית של בחציצה ריעוחאלפנינו
 בעצם חסרון זה אין אבל הטבילה קודם שם שהיהואפשר
 בשרו דכל כיון בשרו כל דהיינו במים גופו ביאח שלהדין
 מים לביאח דאוי דין שחסר חיצוני חסרון זה רק במיםהיה
 במים בשרו כל של הדין עצם על ולא חיצוניח ריעוחאוזה

 שיש רק במים היה גופו כל שהרי הטבילה מעשהדהיינו
 מים לביאת צריך ואין מים לביאח ראוי של בדיןחסרון
 אין לכן בו נתקיים כבר במים בשרו כל ורחץ שלוהדין
 שכל טבילה לפנינו דטבל כיון חזקחו על טמא העמדלומר
 רק הטבילה בעצם ריעוחא וליכא חציצה בלי במים היהגופו
 חציצה בין חילוק יש ושפיר מים לביאח ראוי שלבדין

 חילוק זה ולפיע"ד הסחרים, בביח לחציצה הגוףדבחלקי
 בסברא.נכון

 לא בחולדה שלא האדם בגוף דנקב לעיל שכחבנו וכוהט(
 בסוף חנינן בפירוש הדי הסחרים ביחמקרי

 וכן נראה, שהוא בזמן דחוצץ באדם שחחוב דחץמקואוח
 אינו אומר רבי בירכו חץ לו הנכנס בפ"ח בחוספתא גםהוא

 דאמר דמאן וטעמא חוצץ, זה הרי אומרים וחכמיםחוצץ,
 צריכים ומדוע בחולדה סחרים ביח זה אין דהריחוצץ
 ניחא הרא"ש ולפירוש מים, לביאח ראוי או מיםלביאח
 על מקצחו יהא שלא אפשר שאי הטעם שפירששפיר
 נראה ללא נחוץ נראה נין החילזק ניחא וממילאהבשד
 וניחא שמבחוץ הבשר מן שם אין בודאי הרי נראהדבלא



ייא י 1ב~1 קכ"ה ס" ע"דשו"ת יוזב
 שאעו רובו חוצץ עיו ומקפיד רובו חורה דבר יצחק רבי ראר דבעען הסתריפ לבית דמי דלא הר"שכתב

 כנקכים אפילו והרי בלוע הוה דזה כיק מיםלביאת
 ומהאי מים, לביאת ראוי בעינן לא גוונא כהאישבחולדה
 חוצץ אינו ענין בכל בשר של קרופ עליו קרם אםטעמא
 הטו"ז שכתב כמו בחוץ נראה אפילו ובזה הטור שכתבכמו

 דהביח בהא שכתב מה י"1 ס"ק בש"ך ועיי"שבסקט"ו,
 מש"כ רעק"א ובחידושי נראה, אינו בפירוש נסתפקיוסף
 החחוב מחץ עדיף לא בחוץ שנראה כיון רידן ובנידוןבוה,
 בחץ דינא דבהך להעיר כתבחי אחר ובמקום דחוצץ,בגוף
 ולהלן חוצץ ראינו הנ"ל בתוספתא לרבי ס"ל בירכוחחוב
 ביח שעל ורטיה ומלוגמא אספלניח גבי בחוספתאשם

 דהכא לחלק דמילחא טעמא מאי רחוצץ לרבי ס"להסחדים
 נראה ועחה באריכות. בזה וכתבחי חוצץ אינו והחםחוצץ
 חוצץ אינו לכן בלוע דהוה ס"ל בירכו חץ דגבי בפשוטלי

 ס"ל הסחרים ביח שעל ורטיה ומלוגמא אספלנית גביאבל
 לומר יש כן מיפ, לביאת ראוי רבעינן כיון דחוצץ בוהשפיר
 בלוע. דהוה חוצץ אינו בני"דלרבי

 וחסד חיים שו"ת בשם דביא י"א בסער דבדר"תי(
 ל"ד בסי' מוסאפיא יצחק חיים ר'להרב

 בכאב מצטערח שהיחה באשה בזה כיוצא בעניןשכחב
 ערפה שמצד היינו תרופה לה עשה מומחה ורופאהראש
 אחח משי רצועות שם ונתן הבשר מן העור את לההגביה
 הנה ואחת הנה אחח יוצאים הרצועות וראשי לבשר עורבין
 11 לרצועה תסירנו שלא לה וצוה בפעפ כפעפ לנדדהכדי

 שהיה הראש לכאב ליה דאודא והצליחה כן ועשחהלעולם
 וגפ חוצץ ואינו בה לטבול ריכולה והעלה גדול כחוקףלה
 בזה דפסקינן מבחוץ ונראה בבשר התחוב לחץ לדמותואין

 עליו מקפיד לחוין הנראה ראוחו בחץ התפ דשאנידחוצץ
 שזה ידעו דכ"ע כלל מקפדת אינה הכא כרם הרואים,מפני

 טובא רפויים הם הנתלים הרצועות ראשי וגםרפואתה
 הטבילה אחר חיכף הכא דהרי להחם דמי לא וני"דעיי"ש,
 לאחד אכן רפוי. אינו וגם זה על ומקפידה להסירוצריכה

 של הנ"ל ההמצאה אודות הרופא עפ עודשדיברחי
 לתוך שפופרח לתחוב אפשר שאי לי הסבירהשפופרת
 עד בחוזק חקוע שיהיה בתולדה נעשה שלא בגרוןפתיחה
 שזה מיפ מטפה לחלוח של חשש בלא היטב מהודקשיהיה
 גדונה על מטליח קודפ לעשות עצתו לכן בנפשה,ממש
 וגם פנימי ברג עם תותבת לעשות המטלית ועל הנקבמקום
 יכולים זה ידי ועל ברג סליל לעשות השפופרתבקצה

 היטב הדק הפנימי הברג לתוך השפופרת אח ולחזקלהתאיפ
 ינתק שלא הגרון על פלסטי בחומר להדבק צריכיפוהמטלית
 האשה עבור הנ"ל התקנה לעשות יכוליפ הזהבדרך

 המדובר אין זה ובאופן ח"ו הבית תיהרס שלאהאומללה
 וכבר המקפיד, ממיעוט רק הסתרים בביח מחציצהעכשיו
 דמקפדת כיון לא או מקפיד מקרי זה אפ לעיל מזהדיברנו
 ולפע"ד הטבילה, בשעח דוקא שפ שיהיה הזהירותבכל

 אינו מקפדח אינה חשיב זמן אותו דעל דכית לומראפשר
 נכרית רבא דאמר דע"ח יבמות הש"ס מדברי וראידחוצץ,

 בגמדא ומקשה טנילה צדיך אין בנה שנתג"רהמעובדח
 דאמר יצחק דרבי משום תימא וכי טבילה צריך איןאמאי

 אלא שנו לא כהנא רנ אמר והא חוצץ, אינו עליומקפיד
 רביחיה, דהיינו עובר שאני ומתרץ חוצץ, כולו אבלרובו

 משופ דאימיה טבילה ליה דסלקא טבילד צריך איןופירש"י
 ודכא חוצץ עליו ומקפיד רובו חורה דבר דאמר יצחקדרבי
 ואע"ג הוא דרביתיה ולדא דהאי חציצה בהאי קפידלא

 אוקימנא "כא מקפיה שאינו רובו על דגזרו החםראמר
 מוקמינן רלפעמיפ מבואר בוה הרי יעו"ש,אדאורייתא
 רבשעח דכיון דמילחא בטעמא לומר ויש דדינא,אעיקרא
 דוקא רוצית היא אדדבה מקפדת אינה היא הריעיבור

 אינה שפיר מקרי לכן ההולדה זמן עד אצלה יהיהשהעיבור
 כמו זלא שכתבו בתוס' ועיי"ש חוצץ, ואינומקפדת

 חוצץ בגופו אבל בשערו דוקא דהיינו ד"ו בסוכהשפירש"י
 דחו ולא חוצץ: אינו מקפיד שאינו כל בבשרו אפילודלר"ת
 דעתיה בהסלקא אבל רביחיה דהיינו משופ אלא בגמראשם
 אינו דהוה משופ אלא רביחיה דהיינו משום ס"לדלא

 ודאי אלא לעולפ שפ העובר שתהיה לה ניחא דכימקפיד
 חשיב לה ניחא בבטנה להיות שצריך זמן אוחו דעלכיון
 אי הזמן דלאחר כיון טפי הוא עדיף דשם ועור מקפיד,אינו

 הכי ואפילו הוא דסכנה לעולם שפ העובר שיהיהאפשר
 חלק יעקב שבות בשו"ת בזה ועיין מקפיד. אינוחשיב
 ומצאתי סק"ז, קס"ב בסי' השקל ובמחצית ס"ט סי'ראשון
 המאדלאקן שאלח גבי זה כעין שכתב קנ"ח בסי' צדקבצמח
 שכתב הריטב"א מדברי שהביא לעיל( )שהבאתי המרדכישל
 שכיחא זלא מילחא היא מעוברת נכרית דטבילחדכיון

 ז"1א מילתא יותר הוה דידן ובנידון אדאורייחא,אוקמוה
 והכא אדאוריתא, לאוקמיה כן גם זה לצרף יש לכןשכיחא
 שעת יותר לנו ואין הגוף מיעוט רק דהוה כיון יותרעדיף
 ישראל, בית שתיהרס בזה רבנן גזרו לא דוראי בזההדחק
 שתלוי מאור חמור בדנר לדון להתחיל שיח נפצותיויראתי
 ולמעשה בזה לכתוב מרתתין וידי ישראל של טהרתןבזה
 שיבא לי נמטי או שמיה דפקיע אחד גדול עמי יסכיםאם

מכשורא.
 מהרש"ג להגאון בזה מצאתי זאח כל שכתבתי דאחריא(

 דהאשה דהיכא שכתב ל' סי' ראשוןחלק
 והביא חציצה, חשיב לא עליה שיהיה דוקאמקפדת
 צביעת גבי קצ"ח סי' יוסף בבית המובא הרשב"אמתשובת
 זה והרי שם להיות ורוצה מקפדח אינה דכאן כחבהשערוח
 שהיה הפרוכח מטבילת ראיה מביא והרשב"א מגופה,כאלו
 דהתפ לגמדי להתפ דמי לא ני"ד אבל יעו"ש. כולוצבוע
 רגע על רק הדי הכא אבל קצר לזמן עליה הצבע עכ"פהרי

 שלנו לנידון בדומה אבל כמובן להסירה צריכה ומידהטבילה
 שקיה אשה גבי קצ"ד סי' ג' חלק בספרו הנ"ל הגאוןהביא
 שמה יכנס שלא טבילה בשעת לסחמו וצדיכה באזנה נקבלה
 הנזכרת סברא כן גפ וכתב הסתימה, בלא סכנה והיאמים
 מקפיד, שאינו מיעוט מקרי שמה שיהיה דוקא דרצונהכיון
 חלק מהרש"ם וחשובת ל' סי' יואב חלקת בחשובת גפועיין
 כנ"ל, בדרבנן להקל זו בסברא שהשתמשו ז' סי'ראשון

 שליט"א סאורצקי מרדכי מוהר"ר הגדול הגאוןוידידי
 נטהרה דנרינו ויצא להתיד, עמי הסכיםמבוסטון

בעוהשי"ת.



 קכ"ו קכ"ה, סי' יו"דשו"ת ת יבר'ב

 מאור רבדי ליישב בדעתי עלהזה מענין עסקי וכ~דייב(
 רב איתא דכ"ב ברכות בש"סז"ל רש"יעינינו

 כריכו שמואל בר ורבא יהושע ררב בדיה הונא ורבפפא
 לברוך לזירי לי הבו פפא רב להו אמר הרדי בהריריפתא
 טבלתי אלא דוקא לאו ופירש"י סאה ארבעים עילואירנפול

 רמקואות ממתניתן הרש"ש זה על והעיר סאה,בארבעים
 על ונפל סאה ארבעים ובו שנתלש גל ו' משנה ה'פרק
 אישתמיט לא שרש"י ובודאי טהורים, הכלים ועלהאדם
 מתנפתן על דל"א בחולין ברש"י דעיין שלמה, משנהמיניה
 שאין בכיפין מטבילים ואין בראשין מטבילץרחגיגה
 הנתלש הגל בראש כלים מטבילין ופירש"י באויר,מטבילין

 ראשו תחת אדמ נכנס לארץ ובא למרחוק והלך היםמן
 מבואר רש"י ברברי לקרקע, במחובר זו טבילה דהףומקבלו
 אלא הארץ על עומריס הכליס או שהאדם בזה סגירלא
 יננס כך ואחר קורם הארץ על יבואו שהמים עודבעינן
 על או הארם על המים נפלו אם אבל הכלים אוהאדם
 דבעינן כיון באויר טבילה זה הרי לארץ שהגיע בטרםהכליס
 על פירש"י די"ט בחגיגה וכן הקרקע, על יהיו המיםשגם
 וכתב באויר, מטבילין שאין לפי בכיפין מטבילין דאיןהאי
 ואם כיפה כמין באתר שעומר גל של אמצעיתו כיפיןרש"י
 יעו"ש, טבילה אינה בכיפה להטבילן למעלה כליםהושיט
 במים והטבילה למעלה הכלי באוחז דדק משמע מכאןאולם
 המים הגיעו שלא ריעותא עוד איכא דבזה לארץ הגיעושלא
 כבר לארץ הגיעו דאפילו מבואר בחולין ברש"י אבללארץ
 זה ולפי טבילה, הוה לא כן גם קודם נכנס שהאדם אחדרק

 דנפיל פפא רב דאמר דמאי לומר וכוונתו בזה לשיטתורש"י
 היינו עילואי נפיל דהמובן תימא לא סאה ארבעיםעילואי
 מהני לא דזה עלי המים נפל כך ואחר קודם עמדתישאני
 בזה דהמובן אלא  לשיטתו קודם המים להיות דצריךרק

 שנכנסתי ר"ל הארץ, על היו המים שכבר אחרשטבלתי
 שאסור לומר כוונתו ואין לאדץ הגיע שכבר אחר הגללתוך
 המים יהיו דלא רק מותד דזה הגל של נפילתו דרךלטבול
 להיות צריכים דהמים שם עמר שכבד אחד האדם עלמגיעין
 ה' בפרק המשנה במסקנת מבואר וכן במקוה, כמוקודם

 סאה ארבעים בו שיש מקום כל התם דאיתאדמקואות
 לומד המשנה כוונת מקום מלת ובהדגשת ומטביליןטובלין
 מהו שם הגמדא כוונת נמי וזה אויר, ולא מקוםדבעינן
 של דחסרון ר"ל קמ"ל, כיפין אטו ראשין לגזודדתימא
 המים ובדאשין כך אחר עליו באו שהמימ משום הואכיפין
 שמ התוס' קהעיית לתרץ בוה וארווחנא קודם. לארץהגיעו
 משנה דאי תימא דקצת שם שכתבו דתנן בתוד"הבחולין
 ולפי בראשין. דמטבילין זסני תרי לאשמועינן צריך מההוא

 הוה האדם על שנפל דגל מההיא דהרי מידי קשה לאדברינו
 דהאדם כיון סגי שם עומד שהיה האדס על בנפל דגםאמינא
 בהאי קמ"ל באויר טנילה תו מקדי לא הארץ עלעומד

 שהגיעו דאשין היינו בכיפין מטבילין ואין בדאשיןדמטבילין
 מתניתן והך האדם אחר לארץ שהגיעו וכיפין קודםלארץ
 בזה. לומר יש כן בזוחלין, דמטהד לאשמועינן איצטריךרגל
 ירידו. תשל"ז, טבתד'

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 וה אם השמש מחמת נקלף שעורן נשיםבדין
 בטבילה.חציצה

 הימים בחופי יושבות הקיץ שבימי בנשיס שאלתוובדבר
 החום מחמת ולפעמים בהשסש להתחמםוהנהרות

 זה אין אם סקומות, בהרבה קליפות מלא ונעשה נקלףעורן
 בטבילתן.חציצה

 המדולדלין ובשר אבר רמקואות בפ"ט נתוספתאתניא
 ט' בפרק בר"ש מובא חוצצין, אינן אלו הריבאדם

 בתוספתא דגירסתו נראה י' בפרק אבל ד' משנהדמקואות
 על פירושים ב' הביא והב"י הטור גירסת הוא וכןדחוצצין

 האבר על דקאי פירוש ועוד הגוף, על דקאי א' דחוצציןהאי
 רמיא כגוף להגוף מחוכרים הן דעדיין דכיוןהמדולדל
 רמ"ח סי' הסמ"ג בשם יוסף הבית הביא כך ואחרוחוצץ,
 בעין ותבלול סגוף שיהיה מקוס בכל יבלת כי הר"ידהשיב
 בשר של תלתלים וכן בגוף, בטלים שהם חוצציןאינט
 ובשר ואבר ליחתך עוסדת אפילו ויותרת בהםוכיוצא

 ליחתך עומדין אסילו חוצצין שאין שנינו באדםהמדולרלים
 המדולדלים ובשד אבר בתוספתא גורס שהיה נראהעכ"ל.
 ובשר ראבר כתב כ"ב סעי' ובש"ע חוצצין, אינןבארם

 כתב והרמ"א והטור הרא"ש כגירסת חוצציםהמדולרלים
 וציין חוצצים, אינן מרולדלים ואינן יותרת או דיבלתע"ז
 שלישית ריעה דזה לכאורה רנראה וצ"ע הסמ"ג, בשםב"י
 יבלת לבין המרולרלים ובשר אבר בין חילוק דישדס"ל
 אבל חוצצין, המדולדלים ובשר אבד אם דאפילוויותרת
 גם סובר הסמ"ג הרי באמת אבל חוצצים, אינן ויותרחיבלת
 בתוספתא ג"כ וגורס חוצצין אין המדולדלים ובשרבאבר
 לדינא עכ"פ כ"א, ס"ק בהגר"א כמבואר חוצציןאינן
 חוצצין. אינן מרולדלים דאינן ויותרתביבלת

 עור רקליפות ט"ז סעיף קי"ט כלל אדם נחכמתדראיתי
 שהרי כצפורן דרינם חוצצים אינם תלוייםהבשר

 לא לעולם לבשר שמחובר והצד בהם לבוא יכולהמים
 על מקפיד אדם שום שאין מצפורן ועדיף לחציצהחשבינן
 וכו', מאליהן נושרין כי לחתכן כלל דרך ואין אלוקליפות
 רברי על שהקשה זוטא פתחא בספד שראיתיואעפ"י
 קשה הגוף רוב על המה הקליפות אם לכן אדםהחכמת
 החומרא כי להחמיר אין הגוף מיעוט על רק אס אבללהתיר
 בזה. כנ"ל חמורות לידי לבואיכול

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גרייריוגאבר9'ק

 ,י לילי

 ביא
 קכוסימן

להנ"ל



ייג י ב:4) קכ"ז סי' יו"דשו"ת ת יב
 קכזסימן

 אמה עלי שמתה ידיעה שקיבלה אשהברין
 היאך ואחד שלשים יום כבר ושם ישראלבארץ

תנהג
 להנ"ל.עוד

 שאמה ישראל מארץ ידיעה שקבלה באשה שאלחוובדבר
 חגיע שהידיעה המשפחה 1כי11נ1 שמהנפטרה

 ביום הידיעה מסר השליח אבל שלשים לאחרליריעחה
 לארץ מכאן שעוח של הבדל שיש וכיון ערב, לעתשלשים
 שלשיס ליל כבר ישראל שבארץ נמצא שעוח, ששישראל
 השאלה לכן השלשים, יום עדיין עבר לא כאן אבלואחד
 שלשיס יום והוי וקבורה, המיחה בדמקוס מתחשביםאם

 שהאשה המקום בחר אולינן או רחוקה, שמועה והיאואחד
 ~ת"ש. קרובה, שמועה והוי שסנמצאה

 :תשובה

 לכמה שנוגע דבר הוא הומנים חילוף של ז1 שאלהא(
 באריכוח בזה כחבחי וכבר החורה,סקצועות

 קי"א, סי' 1י1"ד ל"ד סי' או"ח ראשון בחלק בי"אבספרי
 באשה נקיים שבעה בענין בשאלה דנחי בכח"יובתשובה
 השביעי וביום ספירתה ימי באמצע ישראל לארץשבאה
 לפי אבל השביעי יום נשלם כבר ישראל בארץ ערבלעח

 שעוח שש עדיין חסר הבריח בארצוח פה שהחחילהחשבונה
 גם וכן השביעי, יום חצוח עריין למנוח שהתחילה במקוםכי
 כי העונוח, זמן נמישלם הנקיים למנוח להתחיל הומןלגבי

 עונוח השש עליה עברו לא עדיין הוסח התחלח זמןלחשבון
 יוחר חמור ווה אחח עונה זמן אבדה להחם מהכאובררך
 ולומר בימיס להחחשב אפשר אי האדס בגוף שתלויכיון
 בוה והארכחי בטהרה. להפסיק יכולה היום עבר שכברכיון
 שמועה של ראבלוח כיון ובני"ד בזה. להאריך ואכ"מהרבה
 ראשון יוס אבלוח אפילו דהרי מדרבנן רק הואקרובה
 ונקבר א' ביום שמח רהיינו וקבורה מיחה יום לאשאינו
 ובנוגע שצ"ח, סי' ביו"ד כמבואר החורה מן הוי לאלמחר
 שבעת יודעים ואנו חורה של ענין שהוא טוב ויוםלשבת
 מארץ מעלוח חשעים הרי ישראל בארץ החמהשקיעח
 מעלוח ושמונים ובמאה יום חצוח עדיין מערבהישראל
 מארץ מעלוח ומאחיס ובשבעים בוקר עדיין ישראלמארץ
 דקו דס"ל להשיטוח ווהו שלפניו, ליל חצוח עדייןישראל
 ישראל מארץ מעלות חשעיס המזרח כקצה הואהתאריך
 השנה בראש המאור ובבעל כ', פרק בכוורי בוהכמבואר

 בידוע חצוח קודם בנולד שמלאי דרני דאבוה בהאיד"כ
 חיוב שזה טוב ויום ובשבח החמה, לשקיעת סמוךשנראה
 לקדושח גורמים שני שיש ז"א בזמן חלוי שמירה שלגברא
 הוא הראשון הגורם והומן, המקום טוב ויוס שבת שלהומן
 טוב היום ואח השבח את לשמור מחוייב אדם שכלהומן
 שבח השביעי רום המעשה ימי ששח עליו שעברולאחר
 ולא טוב יום לענין וכן עליו שעברו הימים של החשבוןלפי

 של השמירה חיוב נחערך או היום נחקצר אם לןאיכפח

 השבח ולפעמים בזמן, החלוי גברא חיוב הוא הימיםקדושח
 ובא שבח כמוצאי הבדיל שכבר מי כג:ן במקום גםקשור
 יהודים שם ומצא שבח יום שעדיין למקום ברקט אובמטוס
 המקוס של השבח לשבוח כן גם הוא מוכרח שבחשומרי
 ושם החאריך קו של השני הצד עובר אם ואפילו לשםשבא
 ולנהוג עמהם לשנוח ג"כ הוא מחריב השבח החחלחעדיין
 שבת ובסעודח בחפילוח החיובים בכל השבח קדושחכל

 בפסח וצ"ע טוב, היום דיני בכל שיחחייב יחכן טובוביום
 וגם אתמול עשה שכבר פסח ליל בחיוב גס מחוייבאם

 ואכ"מ. בזה דנחי וכבר דינו, מה שהחיינובברכח

 להקל לצדד מקום ויש דרבנן הוא שני"ד דאעפ"'ב(
 מקום מכל וקבורה המיחה מקום לפידמונין

 דמנחות י' דפרק ממשנד ראיה כרמוח לפיע"דנראה
 מירושליס הרחוקים מיד החדש הוחר העומרמשקרב
 בפירוש דרמב"ם ופירש ולהלן, היום מחצותמוחרים
 ולא ירושליס יום חצוח שישמרו האנשיס שצריכיםהמשנה
 מאוחר, או סוקדם שיהיה שאפשר לפי המקומות אוחןחצות
 אצל מפורסס שהוא כמו הארצות ארך מחכמת ידועו~ה
 וכחב יוחר לבאר כחב טוב יום ובתוס' עיי"ש, החכונהבעלי
 עד מורח מנקודח בארך הארץ כדור שעל שהמקומוחירצה
 היום חצוח בו יקרים מזרח לנקודח חמוקדם כל מערבנקודח
 הם אם המקומוח שידעו צריכים ולכן אליו, למאוחרקודם

 הקדימה הוא וכמה מאוחרים או לירושליםמוקדמים
 או מוקדם ירושלים חצוח אס ידעו ובזה שביניהם,והאיחור
 האיחור, או הקדימה היא וכמה שלהם יום לחצוחמאוחר
 קאי הוה היום עצם רעך קרא דהאי בגמרא רמפרשיולאיח
 משהאיר מחיר יום של ועיצומו קייס המקדש ביתבאין
 ועד הנף יום כל לאסור זכאי בן יוחנן רבי וחקנחהמזרח
 וכו', אשחקד ויאמרו המקרש יבנה מהרה משוס בכללועד
 דאפילו המקומוח בין מחלקינן לא מתיר המזרח דהאירובזה
 של מומנו בזמן קודם היוס שהאיר במקום שהואמי

 חמשה של יום מוצאי של לילה עדיין ובירושליםירושלים
 רמי ולא זמנו לפי מקום בכל מחיר המזרח האיר מ"מעשר
 היום מחצוח מוחרים מירושלים רהרחוקיס המקדשלומן

 במעשה חלוי דשס דוקא בירושלים יום מחצותומתחשבים
 אבל חצוח אחר מלהקריב מחעצלין דאין וחזקהההקרבה
 דעל וחוינן ומקומו זמנו לפי אחד כל הרי גרידא בזמןבחלוי
 ירושלים יום חצות ומדגיש הרמב"ס פירש חצוח שלומן
 יש וכן זמנו, לפי מקום כל דכאן ש"מ כלום כחב לאוכאן
 מישלם כד זמנו לפי אדס דכל אבלוח גבי בני"דלומר

 רחוקה, שמועה יהיה או שם הוא כאשר לעח מעתשלשים
 לנצח. המוח שיבולע רצון ויהי לפיע"ד. בזה לומר ישכן

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גר"ך'תאבך9"9

 לי,י,י



 ת יבייי
 קכחסימן

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 אברך בחורה מו"מ הנעלה הרה"גמכוברי
 בירושלים שליט"א מוהרי"ס ה"הכמררשו

 ת"ו.עיה"ק

 הרבה שקלתי כי כת"ר נא ידע שאלתו עלבתשדבה
 כזה בענין העני' לחוו"ר אם שכליבמאזני

 הלכות לפסזק חו"ל בני על אחריות שאץ במקוםובפרט
 תורה גרולי לבנון ארזי שמה שיש במקום ישראלבארץ
 בית וכבוד כבודו למען אך ממתני עבה קסנם אשרוהוראה
 הלכה פסק בתורת לא לפיע"ר שנראה מה לו אשיבאביו
 מאוד קשה כי תורה של כררכה הלכה של מו"מ בדרךרק

 ורערו פחרו הרורות גחלי אשר מאוד חמור בעניןלהקל
 הרורות בכל המקובלת מההלכה שהוא כל זת אפילומלנטות
 ק2ראל. של קרושתן בזה ותלוי החומרבכל

 רס"ו נרה בש"ס רבי כראתקין להלכה פסקינןואנן
 ששה תשב שנים והוא ששה תשב אחר יוםדבראתה

 זיבה בימי שמא ופירש"י נקיים שבעה תשב שלשהוהן
 התם זירא ולר' זבה, ספק הויא ראייות רבשלש הריעומרת
 שאפילו עצמן על החמירו ישראל דבנות ראמרבגמרא
 ובש"ס נקיים שבעה עליה יושבות כחרדל רם טפתרואות
 כדאמר פסוקה הלכה היא זירא רר' דהך איתא דל"אברכות
 כגון פסוקה הלכה מתוך רק להתפלל עומרין ראין התםאביי
 צריכה אחר יום רק ראתה לא אפילו ולכן זירא דר'הך

 הללו ברינים שהאריך שם במאירי וראה נקיים,שבעה
 ניה א( מרריגות: לג' הרברים ההשתלשלות לחלקומסקנתו

 ר"ל ישראל בנות של נדה ג( ררבנן, של נרה ב( תורה,של
 ישראל בנות ובאו תודה של על והחמירו חז"לשבאו

 במתק שם המאירי וטסים חז"ל, של על עצמן עלוהחמירו
 בזה שהחמירו הן ישראל שבנות אעפ"י זו שהחומראלשונו

 וקתמו מהם חז"ל קבלוהו לכך הביאום רחוקותוחששות
 תשובה. עליה שאץ פסוקה כהלכה ועשאוהורבריהן

 השבים תקנת טפני להקל היתר צדדי בענין כת"רדמש"כ
 עול פורק עדיין הוא ובעלה תשובה בעלתבאשה

 וקשים עליו להשפיע עכשיו עליה וקשה ומצותתורה
 להקל מקום שיש לררבנן נוגע רק שזה וכיון כירועגירושין

 מצינו הנה בתשובה, לשוב ממרום רוח עליו יערה אשרער
 מתחת אשה מוציאין אין ררבק רבאיסור בגמראבאמת
 על גיטך זה הרי האומר גבי רפ"ר גיטין ש"ס עייןבעלה,
 לא נשאת אם אבל תנשא לא זו הרי לפלוני שתנשאימנת
 רבכל א' סעיף ק"נ סי' אה-ע הש"ע להלכה הוא וכןתצא,
 תצא לא נשאת ואם תגשא לא מררבנן פסול שהואגט

 לאירך אבל תצא, לא במזיד בנשאת אפילו פוסקיםולכמה
 רא בכגק והפוסקים חז"ל החמירו כמה ער מצינוגיסא
 גבי כרמצינו בדרבנן רק אפילו נדה בטבילת וכן נרהבענין
 ומקפיד רובו רק רמראוריתא כיק בררבנן רמחמרינןחציצה
 כיוצא כל ה:ן מחמירינן ררבנן ווסתות גבי נמי וכןחוצץ
 בפוסקים. מצינובזה

 במינקת חכמים תקנת מצינו רהרי להעיר ישולכאודה
 בש"ס כראיתא חודש כ"ר אחר ער תנשאשלא

 ברמ"א מבואר ומ"מ י"ג סי' אה"ע ובש"ע רמ"גיבמות
 להתיר ריש לזנות המופקרת במינקת מינץ מהר"י בשםשם
 והרי משמרה בעלה שיהא כרי חודש כ"ר מתוך להינשאלה

 צדדי לחפש דיש השבים לתקנת ומכ"ש הוא לרשיעיתקנתא
 בה יכשלו שלא לרבים תקנה הוא דהתם לומר יש אךהיתר,

 ממכשול רבים להציל כדי מינץ במהר"י בהריאכמבואר
 התוס' שכתבו כמו ועכצ"ל לרשיעי, תקנתא שהואאעפ"י
 שפחה חציה גבי שם שכתבו כופין בד"ה דמ"אבגיטין
 בה רנהגו משום לשחררה רבה את דכופין חורין בתוחציה
 מחזרת שהיא דכיון פושעים שהם אע"ג הפקרמנהג

 כתוס' יעו"ש כאנוסים חשיבי לזנות ומשדלתןאחריהם
 בני"ד ולכן להקל, מקום מצאתי לא עריין יחיד לתקנתאולם
 ואנן ימים מה' יותר פעם בשום ראתה לא שהאשהאעפ"י
 ימי שאחר ימים בי"א רק זבה נעשית האשה ראיןקיי"ל
 שום אין כך אחר א"כ ימים ה' או ד' ראתה לא ואםנדה
 דם כלל ראתה לא ווסתה ימי קודם וגם עליה זבהספק

 ולא קודם לא ראתה לא ואם נקיים ימים י"א עליהועברה
 החמירו ומ"מ זבה ספק ולא נרה רק הויא א"כ כךאחר
 בזה קולא שום חפשו לא הש"ע בעלי רבותינו וגדוליחז"ל,
 במה עליה ונבנה הרורות בכל בישראל נתקדשה זווהלכה
 יסוד וזהו הרורות מגרולי כמסמרות נטועים גבירתאהלכתא
 בהוראת אפילו קולות לחפש מאוד קשה לכן ישראל,קרושת
 לא אבל לצדד יש השבים לתקנת עצה בתורת רקשעה
 בתורת כי בגחלתן ח"ו אכוה שלא אנכי ירא כי פסקבתורת
 כל את לעקור בי"ד הורו ר"ג הוריות בש"ס מבוארהוראה
 מקצת לבטל הורו פטורין התורה מן נדה אין אמרוהגוף
 ממרים מהל' בפ"ג וברמב"ם חייבץ, אלו הרי מקצתולקיים
 שם עוד ועיין והאפיקורסין. הצרוקין בכלל שוה כתבהל"ב
 שעה דלצורך רמ"ו סנהררין מש"ס ומקורו מזה הל"רבפ"ג
 לרופא זה את רימה והרמב"ם ל"ת, על לעבור אפילומותר
 ובפכ"ד כולו, שיחיה כדי חולה של רגלו או ק-ושחותך
 לכן שמים לשם מעשיו כל שיהי' התנה סנהרריןמהל'
 שם התנה דהרמב"ם צע"ק אך להקל יש רצויהבכוונה
 רברי שצירפו פוסקים לכמה ראיתי אך רבים, לצורךשהוא

 ולא עצה בתורת זה כל וצ"ע יחיר לצורך גם הנ"להרמב"ם
 במקומות שנשאל כ' שער בעקרה ועיין הוראה,בתורת
 כרי פנויות זונות להם להתיר הבי"ר ורצו פריציםדשכיחי
 שנעשה גדול חטא כי והשיב איש אשת בעון יכשלושלא
 הנעשה קטון חטא אבל נקיים ישראל כל בי"ד ברשותשלא

 ופלגש סרום עון היה וזה הקהל כל חטאת היא בי"רברשות
 חלק לו אין בדעתו זה יקבל שלא מי כי שם וסייםבגבעה
 יעו"ש. ה' בתורתונחלה

 ששנה אחד בתלמיד מעשה גבי די"ג שבת בש"סדנוצינו
 הרבה חכמים תלמירי ח2ימש הרבה וקראהרבה

 הוא מה נרותיך בימי בתי לה ואמרתי וכו' ימיו בחציומת
 בי נגע לא קטנה באצבע אפילו ושלום חס לו אמרהאצלך
 ברוך וכו' עמי וישן עמי ושתה אכל אצליך מהו לבוניךבימי
 אמרה התורה שהרי לתורה פנים נשא שלא שהרגוהמקום

 י ב: 14 קכ"ח סי' יו"דשו"ת



יטךשובי ס"קכ"ח"קכ"ט ע"דשו"ת2:יוז
 ליבתיך פירש ורש"י תקרב לא טומאתה בנדת אשהואל
 ללבחן צריכה משפסקה ולכן נק"ם שבעה שסופרת ובהכמן
 הרי וממילא ספירתה ותסתור תראה שמא לבדיקהלבנים
 שם בתוס' הר"ת אולם שתטבול, קודם מה"ת נרההיא
 אחת טבילות שתי לטבול רגילים שהיו כתב בימיבד"ה
 טבילה בהך התורה מן טהורה שהיא לראייתה שבעהלסוף
 כתב וכן מיקל, תלמיד אותו היח ולכן ליבון ימי בסוףואחת
 ימי במישלם טבלה כבר שהאשה בחידושיו הרשב"אג"כ
 חומרת לעצמו היקל ולכן זבה היתה ולא תורה כריןנדתה
 היא הרי טבלה דלא דכיון קשה הכי תימא לא דאי זיראדר'

 מזה ידע לא ושנה שקרא והתלמיד לעולם,בטומאתה
 ימי שלאחר צ"ל ע"כ לכן שתטבול ער טמאה היאשעדיין
 טבלה ספירה ימי ולאחר לטהרות ורק טבלה כברנרתה
 על שעבר התלמיד אותו של העונש היה וזה לבעלהשנית
 חכמים.רברי

 הרמב"ם רברי וידוע בזה לעיין יש השבים תקנת למעןאך
 תקנת דמפני שם שכתב ק"ל סי' הרור פארבשו"ת

 לעשות ועת עצמו שומן ולא הרוטב שיאכל מוטבהשבים
 השפחה על נטען לענין במש"כ עיי"ש תורתך הפרולה'

 סיכויים הנזכרת להאשה יש אם ולכן לישאנה,שהתיר
 נרה פתחי על לשמור הומן במשך בעלה על להשפיעשתוכל
 לשמה עבירד וגדולה להקל לצדד מקום שיש אפשראזי

 על לעבור בעבירה תמיר להיות עליה כדאי איןובלאה"כ
 חז"ל דברי על העובר ד"ד ברכות בש"ס עיין חכמיםדברי
 מן להיות שמים לשם הוא כת"ר כוונת שכל ולפיוכו'

 תועלת בזה שיביא לקוות יש מזולל יקר להוציאהמזכים
 שבודאי אשען בינתו ועל בישראל אחת משפחהלהכשיר
 כדאי אינו זה רבלא ישראל בית ככל יתנהגו קצרבומן
 בית נהגו שכבר במנהג אפילו להקל וחלילה וחלילהוד"ל.

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קכטסימן
 עבור מבאנקים הלואותבענין

 מותר אופן ובאיזה וישיבות תינוךמוסדות
 שנלקחו מבתים אפותיקאות על רביתלשלם

 היתר צד על לעשות רוצים אינם אםמיהודים
עיסקא

 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 בנש"ק בתו"י ומופלג המופלג האברךהרה"ג
 בן שליט"א ווייס צבי נפחלי מוה"רכש"ת
 שליט"א. מספינקא מוהר"י האדמו"רכ"ק

 שלוה ישראל הוא והמוכר שמו על שניה אפותיקי גםלקח
 החלק להם ושילם אפותיקי להבאנק ועשה מהבאנקמעות
 לרשות עבר הבנין כאשר ועתה הרבית, וגם הקרןמן

 המוכר ששילם הסכום להבאנק לשלם הישיבה עלהישיבה,
 מהאפותיקי לגמרי יוצא והמוכר הבאנק אל ישר המכירהעד
 לוקח והמוכר האדם על ולא הבנין על היא האפותיקיכי

 לשלם מעות די להישיבה היה לא כי שמו על שניהאפותיקי
 אפותיקאות שתי לשלם הישיבה על ועכשיולהמוכר,
 הנ"ל מוכר כי בוה הרין מהו ורבית, קרן ולהמוכרלהבאנק
 זת"ש. עיסקא, היתר צד על לעשות רוצה ואינו דתיאינו

תשובה:
 ישראל דע"א מציעא בבא בש"ם המבואר לפי הנהא(

 לו להחזירם וביקש ברבית מנכרי מעותשלוה
 כררך לך אעלה ואני לי תנם לו ואמר אחר ישראלמצאו
 מותר, נכרי אצל העמידו ואם אסור, לו מעלהשאתה

 הנכרי במצות לחבירו נותנו שישראל פי על דאףופירש"י
 לנכרי שליחות ראין כיון להלן בגמרא ופריך הוא,רשלוחו
 כגון בגמרא ומוקי מיניה, רביתא שקיל רקא ניהואיהו
 לה מוקי פפא ורב והיפטר, קרקע גבי על הניחם ליהראמר
 הונא רב אמר רגמרא ובמסקנא וכו', ביד ונתן שנטלכגון
 והרי"ף ליה, אית מררבנן זכייה לנכרי שליחות דאיןנהי
 בנתן אבל לידו נתן דנכרי פפא ררב כאוקימתאפוסק

 דכיון טעמא מאי הנכרי אצל העמידו ואפילו אסור,דישראל
 ניהו הוא דישראל אשתכח לנכרי שליחות איןדקיי"ל
 סי' יו"ר בב"ח המובא בתשובד והרא"ש רביתא,דשקיל

 שמו על שטר השני הישראל כתב אם דאפילו כתבקס"ח-ט'
 שילם הראשון הישראל אם אלא היתר ואין אסורלהנכרי
 לו אמר ודנכרי הנכרי לפני שהעמידו או להנכריממש
 שאמר ה-י על הראשון ונסתלק קרקע גבי על המעותלהניח
 את השני לקח כך ואחר מהחוב פטרו שהוא להראשוןהנכרי
 דיש כתבו והרשב"א ודרמב"ן מותר, וה באופן ורקהמעות
 הבר"תא לשון כסתמא והוא הנכרי לפני בהעמידומתירין
 ובש"ע מזה יוסף בבית עיין מותר, הנכרי לפני העמידודאם
 באמר רק רמותר הנכרי אצל רבדעמידו המחבל כתב ג'סעי'
 לגמרי הראשון נסתלק או עשה וכן קרקע גכי על הניהםלו

 דרב כאוקימתא הרא"ש וכדכתב מותר, ובזה השניולקחן
 ושיטת איקא, ררב בריה אחא ררב משמיה מנוח ברהונא

 לא שרי הנכרי אצל העמידו בסתם דגם והרשב"אהרמב"ן
 ובגמרא שאומר, מי יש בלשון אפילו כלל המחברהביא
 לא והמחבר והיפטר, קרקע גבי על הניחם הלשוןאיתא
 היכא דרק כתב בסק"ז והט"ז והיפטר, הלשוןהביא

 הכי רבלאו והיפטר לומר צריך אז עדיין שם עומדדהראשון
 משם הלך אם אבל ויקחם יחזור שהראשון להיותיכול

 שם הש"ך אבל שרי, ודיפטר אמר לא אפילו אזונסתלק
 כהושן קיי"ל דהא והיפטר לומר צריך דרוקא פסקכסק"ז
 הוא הרי חובי לי ורוק לו אמר דאפילו ק"כ סי'משפט

 יעו"ש. והיפטר ליד שאמר עד הלוהבאחריות

ישראל.
הדוש"ת,

 רחבביאור

 דנאנק של האפותיקי להעביר דידן בנידון זד לפי לכן ב( יצחק חקל לישיבת חדש בנין קניית אודות שאלתובדבר
 הישיבה שם על המוכר הראשון הישראל משם והמוכר מכבר אפותיקי הבנין על וישבברוקלין
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 שרי הנכרי אצל העמידו דבסחם והרשב"א להרמכ-ןאפילו
 את להעמיד כלום המוכר הישראל עשה לא כאןמ"מ

 הישראל את בפירוש פטרו לא והבאנק הבאנק אצלהישיבה
 הלוקח שהישראל אוטומטי באופן נעשד הכל רקהראשון
 מה כל להבאנק לשלם עצמו על מקבל הישיבההיינו

 הוא כאילו ומיחזי עתה עד שילם המוכר הראשוןשהישראל
 כיון והרביח הקרן הראשון הישראל מן בשליחוחמשלם

 הישראל מן קנו רק מהבאנק מעות שום לקחה לאשהישיבה
 מהקרן חלק במקומו לשלם להמוכר א"ע והתחייבובהקפה
 וזה הראשון, נגד הלוה הוא דהרי כיון אסור .זהוהרבית
 בתשובת מבואר מזו גדולה דהרי ראסור לכאורהמבואר
 א' בסעיף המחבר של הרין וזה י"ג סי' י"ח כללהרא"ש

 גם ונחן להנכרי בשמו שטר השני הישראל כתבראפילו
 מזה לנו ויוצא אסור, כן גם להנכרי הרבית נחן וגםמשכנוח
 עליהם יש אם מישראל בתים לקנות הדין פי על תקנהשאין

 איה"ש נבאר לקמן )נ.ב. מבאנקים או מנכריםאפותקאות
 מבאנקים ברביח מעוח וללוות ללווח העם נהגו שכברממה
 אח יסלק הראשון שהישראל רק זה(, להיחר היסודומה
 שמו על מחרש אפוחיקי יעשה עכשיו והקונה להבאנקהחוב
 נותן אינו שהבאנק ומנים שיש כיון הנמנע מן כמעטוזה

 ואפותיקי למעלה עלה הרבית שמחיר או כללהלואות
 כל לאו וגם נמוכה הרבית בסכום היתה הבית עלהישנה
 לחפש צריכים לכן שמו על אפוחיקאוח לקבל מוכשראדם
 ובפרט ניידי רלא נכסי קניית לאפשר לעשות מהעצות
 לישראל. חורה ללמר ישיבה בניןלצורך

 לצרכי בנינים ברבית ולהלוות ללוות שנהגו וההיתךג(
 לעשות ואפילו וישיבוח חינוך ולבתימצוה

 שום עושים אינן החינוך ובתי הישיבוח כי אף עיסקאבדרך
 עיסקא היתר פי על רבית ליחן יכולים ואיך וקניןמסחר
 מלוה פלגא דהוה הוא ההיתר ועיקר רווחים, להם שאיןכיון

 יפקרון בפלגא כן דבר על המקבל ועוסק פקרוןופלגא
 ושליחוחו המעות הנותן של הוא הפקדון מחלקשהריוח
 הוא רבר מאיזה וקנין במסחר כלום עושה אינו ואםעביד
 המלוה, חלק עבור רבית זה הרי לו נוחן ואם הריוח לונותן

 איך עיסקא היחר לעשות יכול שאינו מבאנקובהלואה
 מהם. ללוותיכולים

 כיון לומר יש ישיבה לצורך או רבים לצורךובהלואה
 כל את לסדר הממונה הנשיא אושהגזבר

 שום גופו על ואין לכלום עצמו את מתחייב אינוהענינים
 חוב פריעח מצות גביה ליכא גם ממילא שעבוד אוחיוב
 שעליו החוב לשלם הגוף שעבוד בעלמא למלוה שישכמו
 המה הישיבה או רהקהילה רק כלל לוה כאן שאיןנמצא
 איסור בזה וליכא גבייהו חיובים שום שייך ולאדלווים
 אינו הוא רהרי מצוה חוב בעל פריעת משום וליכארבית
 בכתובות ובשטמ"ק בפרעון, להשתדל שיתחייב החובבעל
 מן הוא חוב בעל דפריעת ראשונים שיטת הביאדצ"א
 וגו' החוצה העבוט אליך דיוציא מקרא רילפינןהתורה
 וכמה החורה מן חיוב שהוא ומשמע י"א(, כ"ר)דברים
 צדק הע דכתיב מטעם מדרבנן אלא דאינה ס"לפוסקים
 עיי-ש צרק שלך הין שיהא יצ"א כחוכוח בש"סודרשינן

 הלוה על דאין כיון רביח משום בזה ליכא וממילאברש"י
 כיון רשע לוה נקרא יהיה לא ישלם לא ואם תשלומיןחיוב
 מסחרו או עצמו לצורך בלוה רק לתשלומין משועבדדגופו
 רשוו נקרא ישלם לא ואם דתשלומין חיוב ראיכא כיוןבזה
 בלוה כן שאין מה חובתו לשלם יכולתו בכל ישחדל לאאם

 מוסד.לצורך

 כיון בבאנק מעוח להשקיע היחר נמי איכא זה וכוטעםד(
 הפרטי ברכושו מחוייב אינו הלוהרהבאנק

 בזה ליכא לכן הבאנק מצד הגוף שעבוד כאן ואיןלשלם
 ברבית, בבאנק להשקיע נהגו שכבר כמו כלל רביתאיסור
 חלק אבי בית שו"ת בספרי בתשובה ביארתי אחרובמקום
 מדברי והבאתי כבאנקים, הלואוח בענין קי"ז סי'ראשון
 להקל, קו שנטה ל'א סי' קמא מהרורא ומשיב שואלהגאון
 כבאנק משקיעים נכרים גם שיש משום שלו ההיחרויסוד
 עליו חולקים והמהרש"ם שיק המהר"ם אבל ברירה,ומטעם
 יעו"ש דדמאי ו' בפרק החויו"ט מרברי והביאובזה

 ואין הכרחי רבר שזה כיון בזה להקל נהגו והעולםבדבריהם,
 הלואות בלי מסחרם ולנהל לחיוח יכולים הציבוררוב

 אזי לחומרא לחוש ואם ישראל גדולי הקילו לכןמהבאנקים
 בבאנק להשקיע כי מהבאנק ללווח שלא להחמירצריכים
 ונופו עצמו את משעבד הלוה דאין כיון היתר צדביארנו
 צריכים ותמיד מסחרם לנהל שצריכים העניים יעשו מהאבל

 פיסוק ממש זה הרי מהבאנק ללווח יוכלו לא אםלמעוח
 מלבוב הגאון של ההיתר על לסמוך מוכרחים לכןחיותם,
 ובשו"ת בהבאנק, נכרים שותפין שיש כיון ברירהמטעם

 ומתן המשא להתיר צידד י"א סי' שני חלק הלוימהרי"א
 השוחפים כל ואין מניוח בעלי להם שיש מטעםבבאנקים
 עצמה בפני חטיבה הוא והבאנק הפרטי ברכושםאחראים
 ולא נושך לא כאן ואין מהלוה לתבוע יכול אינווהמלוה
 יעו"ש.נשוך

 תשובת הביא קס"ח-ט' בסי' יוסף הבית וכורןה(
 ברבית עניים מעות הלוואת גביהרשב"א

 מלוה בא הרבית דאין כיון להתיר שחתרו דהטעםלישראל
 מחמת ולא נאסר מי ירועים בעלים זה לממון שאיןלמלוה
 אלא של. אינו שהממון שכל נאסר אותם מלוהשהגזבר
 באפותיקי ולכן מוחר. גזבר או אפוטרופוס עליושנעשה
 דליכא בזה לומר יש בני"ר להישיכה נותן שהמוכרשניה
 אינו שהגובר מפני כלל לוה כאן דאין כיון רביתמשום
 החוב לסלק החורה מן חיוב עליו אין וגם לשלם כללאחראי
 הגוף שעבוד עליו שאין כיון מצוה חוב בעל פריעתמטעם
 חטיבה שהיא הישיבה של רק ממונו זה שאין מפנילשלם
 לעיל. כמבואר עצמהבפני

 בשם לעיל שכתבנו הבאנקים בדין החחקיתי וכאשרו(
 בשו"ח עתה ראיתי הלוי מהרי"אתשובת

 בזה הדיבור אח שהרחיב סי"ג דעה יורה חלקמהרש"ג
 בעלי על אין החוק פי שעל בע"מ רבחברה כן גםוהעלה
 החברה לעסקי אישית אחריות החברה בעלי שהםהמניות

 נכסיהם אבל החכרה, נכסי ובגבול השקעותיהם בסכוםרק
 מקום יהיה לא ואפילו לחברה משועבדים אינםהפרטיים
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 מנכסיהם לככות החברה נושי יוכלו לא החברה מנכסילגבות

 הנכסים רק הלויים על הגוף שעבור שאין נמצאהפרטיים,
 אחר ובמקום יעו"ש, רביח איסור כאן ליכא ולכןהמיוחרים,

 איכא -דרבנן איסור פנים כל רעל לומר מצררבחשובותיו
 הכהן את מעוח המלוה ר"ל גיטין מש"ס ראייחו ויסודבזה,
 עמהן ופוסק וכו' מחלקן עליהם מפריש להיות הלויואת
 משמטתו, שביעיח ואין רבית משום בו ואין הזולכשער

 אית כי ליה יהיב לא ליה ליח דכ' כיון הטעם בגמראוביאר
 הטעם משמטחו, השביעית ואין רביח משום בו אין נמיליה

 ראם הטעם בכולהו ופירש"י יגוש לא ביה קרינן רלאמשום

 של דחבורה ראיה מזה לתבוע, ממי לו אין שדותיוישתדפו
 יכולים שאין המנהג כפי הסד גמילות או תורה תלמודמצוה
 כן גם שהוא אף פרטי איש מננסי או מיוחד מאישלתבוע
 ואם החבורד של שהם הנכסים מן אלא חבורהמאותה

 גוונא האי בכי לתבוע ממי לו ואין חובו פקע הנכסיםנפסרו

 או ללוי או לכהן נרביה להחבורה לדלוות לישראלמותר

 טעמא שייך הכא רגם מחלקן עליהן מפריש לןיותלעני

 אין נמי ליה אית כי ליה יהיב לא ליה לית רכי רכיוןדגמרא
 בבאנקים. ממש הדין וזה רבית, משוםכו

 הביא מתלמידיו שאחד שני ספר ננועם ~ראיתיז(
 הדפוס אור עדיין ראה שלא יד מכחבחשובתו

 ררק באנקים בריני תרס"ו בשנת שכחב רמה שםשכתב

 יורה קש"ע שכהב מה פי על וטעמו כוה איכא דרבנןאיסור
 הספינה אחריות על מאה להלוות י"מ סעי' קע"ג סי'דעה

 הספינה תפסד ואם ומאה, עשרים לו ינתן בשלוםוכשיבוא

 הרין והוא איכא, ררבנן ראיסור שם רמבואר חובויופסר
 יש דשפיר נתיישכהי אמנם מדרבנן. אסור שלנוכנידון
 לרברי רומה ואינו ליכא דרבנן איסור אפילו לגמרילהחיר
 רינא האי לתרץ בזה שהאריך יעו"ש הנ"להריב"ש

 מאה הספינד אחריות על דלדלזוח ש"ח בסי'רהריב"ש

 יחן לא תטבע ואם ועשרים מאה כשלום כשיכא לוושיהן
 דלא רק איכא דרננן איסור פנים כל דעל שם ומבוארכלום,

 אינו לכאורה התם רגם פי על ואף קצוצה, רביתהוה

 אין הספינה יאבר אם שהרי הספינה אותו אלא לומשועבר
 הכי זה ולפי מדדבנז, פנים כל על ואסור כלל לו לשלםצריך
 שום לו משועבר ראינו נהי החבורה או הבאנקים בנירוןנמי

 מקום מכל ניחד החבורה או הבאנק של הנכסים אלאארם

 להתם רמי דלא נחיישנתי עחה אבל מדרבנן, אסוריהיה

 לשלם הלה מחוייב בשלום הספינה שבאה לאחר מקוםרמכל

 על חוב כאן יש מקום רמכל נמצא לכן מכיסו, והריוההקרן

 יהא יטבע שאם תנאי על הוא רהחוב ורק הספינהכעל
 נתקיים שהתנאי נמצא נטבעה לא שהספינה וכיוןפטור,
 הוי וגם הלואה היה דהמעוה למפדע מילתא איגלאיממילא
 אח מעות רהמלוה רינא בהך כן שאין מה ברביח,הלואה

 תנאי כאן ראין הכהן על כלל חוב כאן אין כוה וכו'הכהן
 מקום מכל שנשחרפה ובין החבואה שגרלה כין רהריכלל

 התבואה גדלה אם רק מביתו לשלם מחוייב הכהןאין

 אפילו אכל וו, מתדומה לגבוח המלוד יכול החרומהוהופרש

 יכול אינו מקום מכל החרומה והופרש החבואה גרלהאם
 מהחרומה לגכות רק יכול ואינו מכיסו לשלם לתכועהמלוה

 ובוה ב0וף, ולא בחחילה לא הלואה כאן אין שלעולםנמצא

 החורה מן לא רמשמע רביח משום בו ראין בגמראאמרינז
 פנים כל על הוי דהתם דדריב"ש להך דמי ולא מדרבנן,ולא

 של רכנירון מוה ויוצא התנאי, כשנתקיים לנסוףהלואה
 איש שום נשתעבר לא רמעולם מעוח שלוו והחבורההבאנק
 נשחעבדו הנכסים רק לבסוף ולא בחחילה לא זולהלואה

 משום בו ראין הכהן את מעות דהמלוה להך רומה שפירבזה
 להלכה. מסקנתו כןרבית,

 ד"ל גיטין דש"ס דאיה בהאי בדנריו לפקפק שיש ומהח(
 מחלקם עליהם רמפריש וכו' לכהן מעותרהמלוה

 רליכא כיון לומר ראייתו ויסור רביח, משום בזהואין
 לא ליה ליח דכי החם כמו נכסים שעבור רק הגוףשעבוד
 שיעבוד רק הגוף שיעבור דליכא בבאנקים נמי הכי ליהיהיב
 רכית. בו אין לכן לגמרי הם פטורים להו לות וכינכסים
 אפילו שיעבוד כלל ליכא כהן גכי דהתם רמי לאלפיע"ד
 לאיש שרהו אח מוכר השרה הבעל אם רהרי נכסים,שיעבור
 תביעד לו אין והמלוה אחר לכהן החרומה יחן והלוקחאחר
 הכהן על חל לא זה ולפי דשדה, על ולא הלוה הכהן עללא
 השתעכרות שום ולא נכסיו על ולא גופו על לא חיונשום

 שיעבד לא הכהן להכהן המעות מתן בשעת דגם לוהכשאר
 להם להלווח חבורה או באנק גבי כן ולא כלום. השרהלכעל
 היינו הבאנק על הגוף שיעבור שום שאין פי על אףמעות
 יש הבאנק נכסי על אבל הפרטיים, ברכושם המנהליםעל

 רמי לא ממילא מהנכסים לגבות הוא ויכול שיענודלדמלוה
 מגילה כש"ס מכואר הכי ובלאו הנ"ל, לכהן דמלוהלדך
 נתמנה אחר איש אם אנשים הרכה של כחכורה רגםרכ"ז

 הביח הבעל הוא הרי ואפוטרופוס גבאי או מנהללהיות
 יהיה בבאנק גם ממילא החודה, מן רבית איסור חלועליו
 תנאי על אלא הכנסת בית מוכרין אין דחם ראיחא כן,הרין
 מרבים אפילו ופירש"י מאיר, רבי רבהי יחזירוהו ירצושאם
 פריך בגמרא ולהלן לחלוטין, מכירה מאיר רבי אסרלרבים
 רבי ומחרץ רבית, ליה הוה הא כה דיירי היכי מאירולרכי
 אחד צד דאמר אמדך יהורה רבי בשיטת מאיר ררבייוחנן

 מטמא מי ודכפרים די"ב יומא מש"ס וקשה שרי,ברביח
 לבית חלקו אותה שיכבשו ער לאחווה והחניאבנגעים,
 אשר ובא לומר הלמור מנין חלקו מכיר אחד כל ואיןאבות,

 והקשו לו, מיוחדין שאין אלו יצאו לו שמיוחר מי הכיתלו

 ביח רמחייבא התם רמייחי מברייתא ישנים בחוספותשם
 זלא הכנסת בבית דהם דשאני וחירצו במווזה,השוחפין

 אין חשיב כפרים בשל ראפילו מבואר הרי הבעלים,נחבררו
 משום ויאסר במגילה הגמרא ומקושיית מבוררין,הנעלים
 מוקמי ומדלא שרי ברבית אתר רצר יהורה לרכ ורקרבית

 קרינן לא לכן מבוררין הבעלים ראין משום רק לרבנןנמי
 אין דאפילו מזה מוכח בנשך לו תחן לא כספך אחביה

 פיהם ועל וגוברים מחמנין שיש כיון נמי מבורריןהבעלים
 הר"כ כשו"ת עיין רכית, איסור שפיר שייך דבר כלמחנהג

 כזה. והאריך כן שכתכתניינא

 בהיכא פשוט בטעם לעיל בזה שביארנו מה לפי אדלםט(
 פדעון החיונ גביה ליכא הגוף שיעבוררליכא

 לומר נראה העניה ולדעחי בבאנקים היתר צר ישובוה



 קכ"ט ס" יו"דשו"תביוזריח
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 בי
 הנקרא הבאנקים 'די שעלבאפותיקאות

 ?קו~פ40,1"
 יש

 הפרטי ברכושו חיוב הלוה על שאין א( מינים, מיני שניבזה
 החוב, לפרעון האחראים המה השדה או הביתרק
 ברכחטו עצמו את יתחייכ שהלוה רוצה הבאנק לפעמיםב(

 כל הרוב פי על שכן הראשון המין ולכן לפרעון,הפדטי
 גבי ובן זה בדרך הם הבאנקים שנותניםהאפותיקאות
 יכול שבזה סתם אפותיקי א( מינים: כמה ישאפותיקאות

 וכזה להלוה לו שיש מקומות משאר גם חובו לגבותהמלוה
 שביאר כמו בזה נפקעת נבסים משאר השיעבוד אחריותאין

 שהתנו היינו מפורש אפותיקי ב( דס"א, בגיטיןהמאירי
 עיין מזו, אלא אחר ממקום פרעון לו יהא שלאבפירוש
 משכנתא ג( הל"ו, ולוה מלוה מהל' ב"א בפרק המגידבהרב

 ולכן רמ"א גיטין בר"ן כמבואר באפותיקי דינהכנכייתא
 מפורש אפותיקי המה בכאן הבאנקים שנותניםאפותיקי

 עליו שנתנו הבית מזה רק החוב וצבות רשות להבאנקואין
 מצד גם ערכות רוצה שהבאנק מזדמן ולפעמיםהאפותיקי

 רשות להם ויש סתם אפותיקי כמו וזה הפרטי ברכושוהלוה
 הרוב פי על אבל שימצאו מקום בכל החוכלגבות

 שיעבוד שום הלוה להארם ואין מפורש המההאפותיקאות
 הבית כבעל להתנהג הבאנקים ררך הרי כזו ואפותיקיהגוף
 וציוויים הוראות ונוחנים האפוחיקי ניחן שעליו הביחעל

 להם יהיה ולא יתקלקל שלא הבית על להגן איךלהלוה
 את אבדו הרי השער יופחת השווי אם כי לגבותמקום

 בהבית חיקונים לעשות להלוה מחייב הבאנק לכןמעוחם,
 ולצבוע ולכייד לסייר כנון הבית לצורך להם נראהמאשר
 המה וממילא הבית של השווי יפול שלא כדי החלונותאת

 רשות לו שיש שותף כמו רק הוא והלוה הבית עלהבעלים
 שנתן שהשקיע מעותיו נגד פנים כל ועל בהביתלהשתמש

 להבאנק, רק יש הבעלות עיקר אכל שותף הנהו עירבוןכמו
 מכר חלקו את רק להשני מכר הראשון ישראל כאשרולכן
 של והאפותיקי לו שהיה זכות כל לשני ראשון מכרומה

 מן חדש לוח השני קסראל אין ובכן קאי, כרקאיהבאנק
 ולכן חלקו, הראשון מהישראל קנה רק מהבאנק אוהראשון

 וכיקש מעות הנכרי מן שלוה רישראל להך דומה זהאין
 אעלה ואני לי תנם לו ואמר אחה ישראל מצאו לולהחוירם

 ובחידושי ראסור. בגמרא ראמרינן מעלה שאתה כדרךלך
 ואני אמר אפילו אלא רוקא לאו לך ראעלה כתבהרשב"א
 אעלה ואני מובנו לך אעלה ואני אלא אסור נמי לואעלה
 לך אעלה ואני דקתני סיפא משום נמי אי קאמר,תחתיך
 לו אומר אינו הרי דמץ ובנירון לו, אעלה ואני הכא נמיתנא
 הוא הקנייה כל רק להחזירם ביקש הראשון אין וגם ליתנם
 אינו האפותיקי בעל והכאנק בהכית לו שיש החלק עלרק

 שוחף נעשה הוא זה ובאופן במקומו עוסד רק כלוםעושה
 עצמו את והתחייב הראשת הישראל במקום הבאנקעם

 דהראשון רביח חשש כאן ואין להם המגיע להבאנקלשלם
 חלקו רק הלואה שום ולא חוב שום לו מכר רלא כיוןלהשני
 לפיע"ר. נראה בן עומד, במקומו הבאנקוחלק

 המה והבאנק רהקונה לומר יש וכקיצור פשוט בדרךי(
 דירה שכר להבאנק משלם והקונה שותפיםשני

 בכאנק רק הוא האופן בזה אבל בחלקו משתמש שהואמה

 של בבאנק אבל היתר בדרך לעשות שרוציס ישראלשל
 שביארנו כמו ההיתר עיקר ולכן כלל. זה שייך לאנכריס
 אפותיקי יש הבית ועל מישראל בית בקנה חששדליכא
 משלם והיתר החוב עד להישראל משלם והקונהמבאנק
 מישראל אפזתיקי או ישראל של וכבאנק כמכואר,להבאנק
 הוא האפותיקי שבעל היינו זה, באופן לעשות מהנכוןפרטי
 השתמשות בעבור דירה שכר לו משלם והוא בהביתשותף
 אותו דעד כלומר זמן, על שנעשה באפותיקי ואפילובחלקו
 לו נותן הוא חודש בכל ולכן החוב לסלק מחוייב הואזמן
 הזמן במשך ממילא ההלואה עצם על שהולך אחוז שלסכוס
 מבעל קונה הוא חודש שבבל ז"א החוב, נחקטןכאשר

 הקונה חלק מתגדל השזתפות ממילא אחוז מספרהאפותיקי
 ליקח מתחייב והלוקח האפותיקי בעל של חלקומתקטן
 שיש מחלקו חלק שנה בכל או חודש בכל האפותיקימבעל
 שהיה מהשכירות פחות לו ישלם הוא ממילא כהבית,לו

 שמכר ידי על נתקטן האפותיקי בעל שחלק כיוןמתחילה
 הוא חודש בכל לו שמשלם המעות זסכום מחלקו פעםבכל

 כן, לעשות אפשר אס נאות אופן וזה כמובן הקרן עלעכשיו
 כן. לעשוח שנכון מרבוחי קבלחיוכן

 בשם נשך איזהו בפרק המררני שכתב מה דלפייא(
 לחבריה למימר לישראל דשרי רש"יתשובת

 תביא וגם ברבית ישראל מפלוני מעות לי ולוה לךישראל
 מיד ליד מיד הבאה רביח אלא חורה אסרה דלא הרביחלו

 הא איסור שום עשה לא השליח וגם המלוה, לירהלוה
 הא כמזתו אדם של שלוחו משום נאי הוא רידיה לאוהרבית
 לפרסם ואין שולחו להתחייב עכירה לרבר שליח איןקיי"ל
 שום שאין ירוע דהוי כתב ק"ס בסי' יוסף והבית ע"כ,הדבר
 ממה כדמשמע רבית הוי דלכו"ע לרעת שוה מהפוסקיםאחד
 שלא ומשמע בכך, להקל ראסור וסיים בסמוך הטורשכתכ
 ותלה כתבו טועה תלמיד אלא מעולם זה רבר רש"יהתיר
 כחב משה בררני הרמ"א אולם יעו"ש. גדול, באילןעצמו

 ומכל רש"י דברי לדחות ראיות אינן יוסף הביתדראיות
 לכתחילה מעשה לעשות שלא להחמיר דטוב סייםסקום
 לפרסם דאין וסיים כרש"י פסק ק"ס סי' וברמ"אכרין"י.
 מפקפקין ריש גב על אף עיקר וכן הארץ, עם כפניהרבר
 הצורך, לעת עליו לסמוך יש לאסרו ומחמירים זהבהיתר
 פי על אף זה בהיתר להשתמש אפשר אי דירן בנידוןברם

 שלוחים רק המה הגזבר או והנשיא הישיבה הואשהלוה
 מבואר והרי הניירות על לחתום שצריכים כיון מקוםמכל
 שטר רכעשה י"ז שורש המהרי"ק בשם שם ברמ"אלהלן
 ואסור, בעצמו המלוה לו הלוה כאלו הוה המלוה שםעל

 לה עביד דהשטר המשלחו רעת בלא השליח עשהואפילו
 שיש פי על ואף המלוה, שם על נכתב והוא ההלואהעיקר
 זה לכל צריכים אנו אין בני"ר מקום מכל עצות כן גםלזה
 הכית בעל אינו הגזבר או והנשיא הלוה הוא דהישיבהדכיון
 לא אם ברכושו אחראי הוא ואין פרטי שעבוד עליוואין
 פריעת של מצוה או חיוב עליז אין וגם לשלם ממהיהיה
 רק כלל לוה כאן אין כי עצמו בשביל ללוה שיש כמוחוב,

 ראין רבית איסור כאן דאין וביארנו כשלעצמה,הישיבה
 כלל. הגוף שיעבור שוםכאן
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 במק מובא ד הלכה ר פרק קטןמ"ד 1בירוזטלמיינ(

 לצורך נרבית דלוץן רמ"ב ס"אנרהם
 אכן היתר, בדרך פירשו הירושלמי ומפרזטי מצוה,סעורת
 חורה בדעח מובא י"ד ס" מזןפטיפ סדר מיימתיבתזטובת
 הוא וכן מצוה, לצורך מוחר קצוצה ברבית דגפמבואר

 בסי' והרמ"א ל"ד סי' השלישי בטור ר' חלקבחשב"ץ
 לצורך דמוחר בתשובה מהרי"ל בשם הביא א' סעי'קע"ב
 גם רכוונחו יראה במהרי"ל והמעיין ברבית, ללוותמצוה
 איך עיון צריך ובאמח מצוה. לצורך מוחר קצוצהברבית
 רבירושלמי מצוה קיום עבור חורה איסור להחיראפשר
 הקרבן שפירש כמו הוחר דרבנן ברביח ררק לפרשאפשר
 מוחר יחומים של דמעות כחב שם והמהרי"ל שם,העדה
 להלווח יחומיפ של במעוח מחירק ויש ברביחלהלווח
 רמילחא בטעמא לומר וצריך קצוצה, רביח אפילוברביח
 משופ הוא רביח איסור רעיקר כיון הטעם לומרואפשר
 חבירו אח להחיוח חיוב שיש היינו עמך אחיך וחישנאמר
 מצווים שיהיו נינהו מצוה מיעבר בני לאו יתומיםאבל

 יש וה ולפי ממונם, על לווחר זה ידי על אחריפלהחיוח
 לצורך ברביח מלוה אם בוה עובר אינו המלוה רגפלומר
 מצווים אנו וגו' אחיך רוחי דמקרא פי על דאףמצוה

 ממונינו על לווחר רק רביח ממנו לקחח ולאלהחיוח
 אנו אין מקום מכל אבל פרנסחו לצורך רהיינולהחיוחו
 דהא במצוח חבירו אח לוכוח ממונינו על לווחרמצוויפ
 בממונו מצוה למיעבר לאינש ליה ניחא אמרינן רלאקיי"ל
 אינו עצמו דהוא היכא ובפרט כיס, חסרון שישבמקופ
 בחשובח כמבואר מצוה, חבירו שיעשה כדי רק מצוהעושה
 עמך אחיך וחי בכלל זה אין ולכן ב' סי' או"ח אפריפשער
 אין ראפ מצוה שיקייפ בכדי בחנם לו להלווח מצווהשיהא
 פטריה. רחמנא ראונס כלל מחוייב איננו להלוה מעוחלו

 דלווין כחב רמ"ח בסי' שו"ע על הגהח חיים 1בנתיביג(
 כמו אסור מצוד דבלא נכרים מן היינוברבית

 הרי עור לפני משום אסור מישראל אבל ביו"רדאיחא
 דהיינו ברביח ללווח דמוחר ובמקום עובר, דהמלודברעחו
 ומקורו כ"ב סעי' ק"ס בסי' בש"ע דאיתא כמו נפשלפקוח
 שלוה בעובריה רמצינו ממה ונלמר דכ"ו זרה עבודהמתוס'
 הנביאים אח לפרנס כדי ברביח מעוח אחאב בןמיהורפ
 במקום רמיירי שכתב סקכ"א בט"ז עיי"ש במערה,שנחבאו
 אחר רשע ישראל רק בחנם להלוות רוצה אינו כשרשאדם
 פקוח שהוא מפני ממנו ללווח מוחר ברביח להלווחרצה
 ועובר בחנם להלווח עליו דמוטל כיון רשע הוא והמלוהנפש
 רק רשע נקרא רהמלוה דרי רעך, דם על חעמור לאעל

 והרי עור, לפני וגם רביח איסור החירו נפש פקוחמפני
 בגיטין כדמשמע להחיוחו מצווה אתה אין להכעיסמומר
 על ואף רביח מהפ ליקח ומוחר למפרקיה מחייב דלארמ"ז
 עור לפני ומשום חשיך לא משופ רבית להם ליחן שאסורפי

 לא ביה קרי חשיך לא ביה דקרינן היכא כל למימר לןודוד
 אינך להחיוחו מצווה אחה דאין כיון מקופ מכלחשוך,
 עמך אחיך וחי ביה קרינן דלא רביח בלא להלווחומצווה
 שכחנ ומה שונה, אני בד"ה דכ"ו זרה בעבורה בחוס'עיין
 עיון צריך בחנפ להלווח רוצה כשר ארפ שאין הנ"להט"ז

 להלווח וצריך מעות לו יש אם כשר אדם קורא אתהדהאיך
 רעך, דם על חעמוד לא על עובר הוא הרי נפש פקוחבמקום
 מעוח כשר לאדם שאין דכוונחו ועכצ"ל רשע, הוא כןאפ

 בחנפ.להלווח

 בהאי שכחב באו"ח רמ"ב בסי' ז"ל הרב 1בש1",3יר(
 לצורך ברביח בלווין קטן מועדרירושלמי

 סי' ביו"ד דקיי"ל כמו ררבנן ברביח דמיירי שבחסעודח
 דאף דרבנן נרבית רק מותר יתומים ומעות דלצדקהק"ס

 לה דאין משום בצדקה רק להקל דעתו על עלה לאהרשב"א
 קע"ב בסי' הט"ז מדברי שהביא יעו"ש מיוחריםבעלים
 רק מצוה רבר משום קצוצה ברבית להתיר ראין ג'ס"ק

 לדבר הרין רהוא ומשמע רשע, נקרא והמלוה נפשבפקוח
 ג"כ מצוה לדבר דמחירין דרבנן רברביח כוונחו זנ.ב.מצוה
 כן העחק לא רלהכי בסוגריים כחב ולבסוף רשעהמלוה
 רביח באבק אבל קצוצה ברביח דרק לומר שיש לפיבפנים
 יעו"ש, המלוה על אף מצוה בדבר כלל גזרו לאאפשר
 נ"ה סעיף יוסף ביח בהגהח ק"ם בסי' הגרולה בכנסחאולם
 סופר חתס נשו"ח ועיין יעו"ש, הוחר לא דלמלוהנראה
 חו"מ ברמ"א המובא והנמוק"י קל"ה. סי' דעה יורהחלק
 לעדוח, נפסל אינו הלוה רביח דבאבק כחב ד' סעי' ל"דסי'

 דגם עור בלפני עובר הוא מקופ מכל רהרי עיוןוצריך
 הלוה דגנ( שם דפסק והמחבר עור, לפני משופ איכאבררבנן
 כיק עור אלפני רעובר מטעפ ובוראי ררבנן ברביחנפסל

 מהאי הפוסקיפ שהוכיחו כמו עובר הלוה אין דרבנןדברביח
 בהאי הפוסקיפ כחבו וכן נפסל, עור בלפני רק עילישררב
 פלגינן משום הלוה בערוח למלוה דפסלוד בניתוסרבר

 הלואה משופ רק הרביח לו שנחן קורם ומיירירבוריה,
 למיפסליה אדעחן סלקא מה כן ואפ חשימון לא עלדעבר
 רק חשימון לא משום עובר אינו הלוה דהרי חשח אלמשום
 צ"ע הרמ"א דברי לכן עור, לפני משופ וע"כהמלוה

 ואכ"מ נאוח באופן הרמ"א דברי לחרץ הארכחיובמקו"א
להאריך.

 היינו הוא, אם השניה באפותיקי דירן בנירון 1לכןטו(
 ולפי עיסקא, בהיחר לעשוח רוצה אינוהמוכר,

 דרבנן, ברביח ללווח מוחך מצוה רלצורך שביארנומה
 שיעבוד דליכא ובמקופ חורה ללמוד ישיבה לצורךובפרט
 מקח בדרך רהוה כיון )בני"ר קצוצה ברביח גפ אפשרהגוף

 לומר יש נמי עוור לפני ומשופ מררבנן(, רק הוהוממכר
 על קוניפ הרבה ליה שכיח כי דנהרא עברי בחרי הוירלא
 שיטח רלפי עבירה עוברי ירי מסייע משופ לא וגפהביח
 רברי לפי אולפ מסייע, איסור איכא ר"ג בשבתהחום'
 בישראל או שרי רבנגרי שכחב סק"ו קנ"א סי' ביו"רהש"ך
 ראיכא והגמ"ר דשבח קמא בפרק החוס' שכחבו ומהמומר,
 מצוויפ ראנו בישראל רק הוא מררבנן עכ"פ מסייעמשופ

 אנו ראין מומר בישראל או בנכרי כן שאין מהלהפרישו
 מרבבה ברגול ועיי"ש מסייע, משופ ליכא להפרישומצווים
 כל אבל הוא ישראל שחטא פי על אף מומר רישראלשכחב

 חחב להפרישו אחר איש ביר וקמ בשוגג בעושהזה
 אין גמור מומר אינו אפילו נמזיד נעושה אנללהפרישו
 קמא ובפרק הש"ך, לרעח להפרישו מצווה אחרישראל



 י ב:4ש ק"ל קכ"ט, סי' יו"דשו"ת ת יברכ
 דליכא כיון להקל לצדד יש ולכן יעו"ש, בשוגג מיירידשבח
 הט"ז שכתנ מה ולפי מסייע משום ולא עור לפנימשום
 בלא הם מישראל דישראל הטעם דעיקר סק"ב קנ"טבסי'
 מבואר הרי להמלוה, חטא לו יגרום שלא טעמו הואתשיך
 לא משום נמי ליכא עור לפני משום דליכא דבמקוםמדבריו
 לו לתח שרוצים לווין הרבה להמלוה דמצוי וכיוןחשיך
 לפני דליכא כיון ולכן חטא, לו גורם הוא אין ממילארביח
 תשיך. לא נמי ליכאעור

 צד על לעשות עוז בכל להשחדל מחוייבים ובודאיטז(
 ציבור בצרכי העוסקים ובפרט עיסקאהיתר

 חורה ללמד קדושות ישיבוח מנהלי כמו מצוח בשאראו
 נאמרו לאווין וכמה מאוד חמור רבית איסור כי ישראללבני
 בסמ"ג ומבואר רע"ה מציעא בבא בש"ס כמבוארבו

 ועשה לאווין בשלשה והלוה לאוין בששה עוברדהמלוה
 להשתדל מחוייבים דאפשר מה בכל לכן תשיך, דלנכריאחח
 כבר אפשר באי רק בהחירים לדשחמש שלא אפשראם

 להקל מקום למצוא האחרונים וגם הראשונים רבותינוחתרו
 ים כקריעת קשים הגולה נארצות ישראל שפרנסתמחמת
 חינוך של מוסדות וגם מקום ובכל עח בכל חמידסוף

 ויר"א לחורה סבא ישראל רוח פי על ישראלותרבות
 אנחנו צריכים לכן מעמד, להחזיק קשה מאבק תחתנמצאים
 עבודת הלאה להמשיך אפשרות להם להמציא נפשיןלמשכן
 משגיאות. יצילנו התורה ונותןהקודש

 הנ"ל: מכלסיכום
 להם שאין הבאנק מאת כאן הנהוג מפודש אפותיקיא(
 ואין האפותיקי ניתן שעליו מהבית רק חובתם לגבותזכות
 ברבית. מהם ללוות מותר הגוף שיעבודכאן
 גם ויש כשותפין שהם מפני סניף עוד יש בבאנקיםב(
 ומשינ. שואל בתשובת כמבואר נכריםביניהם
 דאין כיון וחסד תורה מוסדות עבור הבאנק מאת ללוותג(

 כאן אין ולכן הפרטי, ברכושו אחראי הגזבר אוהנשיא
 וברבית מותר, בודאי דרבנן ברבית ולכן הגוףשיעבוד

 מהרש"ג. הגאון הקיל הדחק בשעתדאורייתא

 צד על לעשות רוצה שאינו פרטי לאיש שניה אפותיקיד(
 ג'. כאות המכואר מטעם להקל מקום יש עיסקאהיתר

 ידי מסייע משום ולא עור לפני משום גם כאן איןה(
 קנ"א סי' דעה ביורה הש"ך דברי פי על עבירהעוברי
 שם. מרבבהוהדגול
 עוז בכל להשתדל ומחוייבים מאוד חמור רבית איסורו(

 אפילו דחוקות בפרצות להכנס ולא היתר צד עללעשות
 וחסד, וצדקה תורהבמוסדות

 בסופה, והב ואת בידידות רוש"תידידו
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 גר"ריוגאברק"ס

 לי לילי

 קלסימן
 היה שלא במקום עיסקא היתר שעשה מיבענין
 כן שנכתב מאחר בזה התחייבות יש אםלצורך

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 בכח"ת מו"מ חו"ב המפורסם הגאוןהרב

 רכ שליט"א אהלנוים יצמק מוה"רכש"ת
 ספרים של המחבר בעל יע"א בטורונטואב"ד

 מאוד.יקרים

 נחלה מכרו שותפים שני וז"ל שאלתו עלבתשובה
 והחוב מזומנים סך ונחנו דירות בונילסוחרים

 )מארטגייטש( הנחלה על שיעבוד המוכרים לקחוהנשאר
 ועשו ביניהם המדובר כפי וכך בכך בעיסקא מסוייםבסך

 של זמן עבר וכבר וכדין, כדת עיסקא היתר שטרביניהם
 שנים כמה עברו וכבר פ"א, עד הכל שלמו וכברהמשכנחא

 הרכית להם להחויר הלוקחים תוכעים ועכשיו המקחמכל
 זה, על לישבע ומוכנים כלל ריווח להם היה שלאבטענתם

 שאלתו. חוכןזה

 :תשובה

 כי לבדו אחד לצד להשיב אין ממונוח שבדיני אעפ"יהנה
 אין מדין על היושב לרב אבל כחיב אחיכם ביןשמוע

 מיר פניתי לכן נוטה, הדין איך כמתייעץ רק זה כי בכללזה
 הרנה האריך וכת"ר טריותי למרות הכנוד מפנילתשובחן

 הדור גדולי שהעלו ההיתר אופן על מסתמך והעיקרבזה
 בזה ליכא הלוה מצד הגוף שיעבוד דליכא דהיכאשלפנינו
 ג', סי' יו"ד חלק מהרש"ג בתשובת כמבואר רביתמשום

 להיות וללוי לכהן מעות המלוה גבי ד"ל גיטין מש"סוהביא
 רבית, משום בו שאין שם דאמרינן מחלקם עליהםמפריש
 אין נמי ליה אית כי ליה יהיב לא ליה לית דכי כיוןוהטעם

 לית דכי הגמרא בכוונת לומר וצריך ע"כ. רביח, משוםבו
 יעו"ש, הגוף שיעבוד בו שאין היינו ליה יהיב לאליה

 ש"ה סי' הריב"ש דברי פי על לפקפק יש שעדייןואעפ"י
 הספינה על להלוות שאסור קע"א סי' ברמ"אהמובא

 כלום, לשלם יצטרך שלא דאפשר גב על דאףבאחריות
 אוסר ואעפי"כ הגוף שיעבוד כאן שאק זה לפיונמצא

 מש"כ עיי"ש גופא המהרש"ג זה על העיר כברהריב"ש,
 או בבאנקים ברבית זה בדין הארכתי וכברבזה,

 עתה שזה שלישי חלק אבי בית שו"ח בספריבאפותיקאות
 כמה והבאחי זה בדין ארוך קונטרס ערכתי לאוריוצא
 וממכר מקח דרך דרבית כיון והעיקר בזה, להתירצדדים
 א', סעי' קס"א סי ברמ"א כמבואר מדרבנן אלאאינו

 הוא נמי בהלואה כמו בקוצץ דאפילו הרמ"א מדבריומשמע
 ממילא ליד מיד המעות דלוקח כיון בהלואה דהרימדרבנן
 שהקונה שדוח או בחים במכירת אבל נשוך נקראהוא

 מן מעות לקח לא דידן בנידון כמו להמוכר חייבשנשאר
 הממון מן מקצת חוב עליו שנשאר רק ליד מידהמוכר
 דומה אינו זה המוכר אצל הבית ממושכן הממוןואותו



רכא ' ב:4ל ק"ל סי' יו"דשו"ת רצ יב:
 ליד לוה מיד הבאה רביח רק חורה אסרה ולא ממשלהלואה
 טפי דומה מעות כהמתנת ניידי דלא נכסי ומכירתהמלוה
 כחבתי גם החוב. על ממושכן דהביח כיון רגילהלמכירה
 דצ"א בכחובוח מקובצח דבשיטד דאעפ"י אחרבמקום
 מצוה הוא חוב בעל דפריעת מהראשונים כמה שיטתהביא
 החוצה העבוט אליך דיוציא מקרא רילפינן החורהמן

 מצוה אלא דאינו דס"ל פוסקים לכמה מצאתי אבליעו"ש,
 כתובות בגמרא כדאיתא צדק הין אקרא ואסמכינהודרבנן
 מן שהוא להסוברים אפילו צדק יהיה שלך דהיןדפ"ו

 מיד הבא ממש להלואה רומה אינו מקום מכל אבלהחורה,
 השדה או הביח היינו החוב על משכק לו שיש רכיוןליד

 מדבדי מנואד וכן מלהלואה, למכד יותד דמי לושמכד
 יעו"ש. נעשה בחוד"ה דנ"ו מציעא בבאהחוס'

 בדם"ג הנ"ל מציעא בבבא בגמרא כן מבוארד2:אמת
 אלא יוסף לר' אביי ליה דאמר החםראיחא

 שקילא ליה אמר רמצי משום בסאה סאה ללוח מוחרמעתה
 באכלבאי רקדחי חטי ליה ראמר אחיזרי ושדייאטיבוחיך
 איך חילוק דיש מבואר זביני, הכא הלואד התם ליהאמד

 ר' דחני כהך בהלואה או במכר אם לירו באההמעות
 מעוח ממנו קיבל דהוא וכו' מנה בחבירו נושה היהאושעיא
 יש בהקפה רק הוא רהמעות וממכר במקח אבל לידמיד
 דרבנן. רביח רק דהוהלומר

 בדרך דרבנן רביח דהוה כיון שאלתו בנידון מזה לנוויוצא
 מקאאפערישון גם הוא ואם וממכרמקח
 אך בוה, גדולים כבר שהקילו ביארנו כברלקאאפארישון

 הרי כן אם סחמא סוחרים הם שהקונים השאלה לשוןלפי
 מה כפי דם המוכרים וגם הגוף בשיעבוד משעובדיםהם

 הם דהעיקר נפק"מ אינו זה אבל שותפים, שני כח"רשכחב
 או נאנק כמו היינו חנדה זה אם דק דנדינו וכלהלוים

 ישראל ארץ גדולי מן ואחד זה. לצרף יש אזקאאפארישון
 חברה או בבאנק רק הוא ההיחר דכל לומר אוחיהעיר

 או סוחרים שני אם אבל הגוף שיעבוד ליכא בזהמפורסמח
 אבל קאאפארישן שזהו אעפ"י שוחפות להם עושיםשלש
 כיון נפק"מ וה אין לדעחי אולם פרטי, מסחר רק זהובאמח
 הנחלה על האפותיקי רהיינו משכון להמוכרים נחנודהלוים
 היינו מינין שלשה הן האפוחקאוח הרי ממילאשקנו

 הוא זה ונידון ומשכנחא מפורש, אפוחיקי סחם,אפוחיקי
 אזיל ממילא מזה רק פרעון לו שאין היינו מפורשאפוחיקי

 היריעות כפי הברית ארצוח בפה והרי הגוף שיעבודליה
 על רק כלל בדרך המה מארגידש מיני כל הרי בזה לישיש
 דיכא רק הגוף על שיעבוד שום ואק ניידי דלאהנכסי
 אחר ממקום גם אחראי יהיה שהלוה בפירוש רוצהרהמלוה

 הלוה. שיעבוד שום אין בסחמא אבל סחם, אפוחיקי הואוזה
 מגרולי חשובוח מכמה הביא בקונטריסו כח"רוהנה

 ברבריהם. לפלפל יכול איני לכן ירי חחח שאינםהאחרונים

 ואיני עיסקא היחר עשו רכבר שאלחו בנירון עקא ראאך
 הזכוח לו נחנו באמח ואם בו כחוב ומה כחבו מייודע

 הדי כן, נכתנ באמת ואם כשכועה הרווהתי לאלטעון
 כל שילם שכבר כיון אך השטר, לפי טענה לו ישלכאורה

 מה לפי כל ראשית חביעה שום לו ראין נראההחוב
 דדך שהוא כיון דדננן דנית דק הוי לכ"ע הדישכיאדנו

 יוצאח ראינד בגמרא מבואר ררבנן ורביח וממכרמקח
 סי' יו"ד ובש-ע דס"א מציעא בבא בש"ס עייןבריינים,
 לפי אפילו כלל, טענה להם אין ממילא ב' סעי'קס"א
 שעברו מה דעל נראה טענתן על לישבע ירצו ואםדבריהם
 כח"ר שכתב ומה אבאר. כאשר טענה שום להם איןונחנו
 רפרע דהיכא מבואר סקע"ט פ"א סי' בחו"מ הש"ךמדברי
 מסייע וזה ריוח היה שלא כך אחר לומר נאמן אינוהריוח
 נאמן אינו הממון אצלו שהיה עת בכל שפרע רכאןלדבריו
 כמה אחר רק טען שלא בפרט הרווחחי לא כך אחרלומר
 דבדי דק זה כי טעוח, וה מכ"ת נמחילד דנדיו. והשנים,
 רצה לב ן' דמהר"י עליו חולק שם והש"ך לב ן'מהר"י
 דעיטור ובעל הראב"ד במחלוקח דתלוי לומרמחחילה
 מעיינין כד שאלחו בנידון כתב כך ואחר שם, בטורדמובא
 דבריו לבטל שמעון בטענח ממש דאין נראהשפיר

 אחם דאמר דהיכא מודד הראב"ד אפילו שהריהראשונים
 הראשונים, רבריו לבטל דבר שום לומר יכול אינו ראזעדי
 אחם כמו הוה ידו בכחב לו דנחן כיון שאלחו בדברולכן
 כלום לומר נאמן אינו וגם בו ולחזור לטעון יכול ואינועדים
 ואין עדים במקום מגו דהוי דפרעתי במיגו נאמן אינווגם
 זה ועל יפה, בחשבונם שיכוונו עד להורות אדם בנידרך
 אפילו דכאן מסתברא איפכא דאדרבה עליו הש"ךהשיג
 הבעל קאמר לא כאן רעד דפטור מודה העיטורהבעל
 עביד לא מסחמא אמרינן בזה מעוח, כשנחן אלאהעיטור
 זה בבירור יודע הוא אם אלא ריוח לשם מעות ליחןאיניש
 יפה, רקדק לא אפשר רבזה ירו בכחב כן ולא הריוחמן

 דהודה היכא בחשבוני טעיחי לומר דנאמן כיוןממילא
 בכחב גם הדין הוא דפרעחי מגו לו יש אם עדי באחםאפילו
 זה וכל רכריו הביא כת"ר כאשר שהאריך כש"ך עיי"שירו
 בעל של השיטות שתי ל' בסעיף שהביא המחבר לשיטחהוא

 דאם דס"ל דחרומות בעל לדעח אבל והראב"ר,העיטור
 בהגה, דרמ"א שכחב כמו טענה, טענחו שטעה לברריכול
 נמי עדים בפני המעוח נתן כבר אפילו לברר יכול חמידבזה
 שלא לישבע יכול בסחמא ואפילו שטעה, לברר חמיריכול

 השלחן בערוך ועיין הקרן, לשם היה שנתן מה וכלהרוויח
 מה לפי כלל טענה להם אין הכי בלאו בני"ר אך כ',סעיף
 נמי אי המחבר שכחב מה על בסקע"ז שם הש"ךשכחב
 דש"ך זה על כחב רווחא לשם ליה יהיב דכי ליהמודה

 שזה אע"ג ריוח לשם לך נחחי לא ואומר כופר אםדמשמע
 שטר לו שאין רמיירי מוכח כן ואם ונפטר, נשבעמכחישו

 לומר יכול היה לא שטר לו היה דאם הקרן על המחעסקעל
 פליג לא דע"כ כן ועכצ"ל וכו' ריווח לשם לך נחחילא

 ליה שחייב גווני האי בכי אלא העיטור בעל עלהראב"ד
 שהוא בענין שטר הקרן על לו יש אם אבל פה בעלהקרן
 יכול דהוא וכו' ליה מודה טענד שום בלי הקרן לולשלם
 בעל מייח אם וגם השטר בכח הקרן בע"כ ממנולהוציא
 השטר למוציא בע"כ לשלם הוא מוכרח מוכרו אוהשטר
 מסקנח הוא וכן וכו' כבר שנחן במה טענה שום לוואין

 עדיף וה אפותיקי להמלוה ריש כיון נני"ר ולכן שםהש"ך
 הרויח. שלא כלל טענה להלוה אין ולכן משטריוחר
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 עיסקא בשטר והמובן עיסקא היחר שטר שעשו כיוןועוד

 רברי ידוע והרי עסקיהם, בכל שותפים שנעשיםהוא
 הש"ך דברי על שם שכתב סק"ו קע"ז בסי' דעתהחווח
 שאם החובל בפרק המרדכי בשם שכחב סקט"ו קע"זבסי'
 אמר הזמן ואחר קצוב לזמן מעות לשמעון ראובןהלוה
 באונסין חייב המתעסק שכר למחציח בידך יהיו ללוההמלוה
 בביאורים רעת בחווח זה על וכתב בחחילה, חייב שהיהכמו

 יד חחת הן שכבר העסקים על כן אמר אם דוקארנראה
 באם מדבריו משמע קנה, לא דמלוה מטעם והואהמקבל
 העסקים על אפילו מועיל עיסקא בחורח מחחילהנוחנן

 עיסקא היחר כשעשו בני"ר הרי רבריו ולפי יעו"ש,הקודמין
 טענה שום להם אין ולכן עסקיהם, כל על שותפין נעשוהרי
 בעסק הרוויחו הרי זה בעסק הרויחו לא דאם הרויחושלא
 החוות דברי לפי עיסקא ההיחר שעשו קודפ אפילואחר
 רעח החוות דברי על להעיר אחר במקום כחבחי ואנידעת,
 כדבריו, דיניפ בתי כל נהגו וכן חילו, רב לדינא אבלהנ"ל,
 שום לדלוה אין ולכן קמ"ג, קמא בשמים הרי בשו"חועיין
 הרויחו. אחר דבמקום כיון הרוויח שלאטענה

 בין היה שהמסחר כותב שכח"ר מה לי נהיראולא
 יחיד בין נעשה עיסקא ודהיתר לקאמפאניקאמפאני

 תורה שבן להאמין וקשה כזה, עיסקא היתר עשה מיליחיר
 הענין בטיב יודע דאינו דנראה עיסקא ההיתר העושההיה
 פטומי רק הוא הענין וכל מנהג או משחק כעין הוארק
 כמו חכמים בו שהפליגו ועון חטא מצינו ולא בעלמאמילי

 מפראג המהר"ל שכתב כמו רבית של בחטאשהפליגו
 כח"ר על לכן ו', פרק הצדקה נתיב עולם נחיבותבספרו
 ויסביר יעשה כן שלא מוסר פרק הללו האנשים עםללמור
 שידעו כדי עליו הטובה ה' כיד דיטב באר הענין כללהם

 שכחב חולין במסכח בשל"ה ועיין ולהבא, מכאןלהיזדר
 מבואר וכן ואטלולא, חוכא כמו הוה יודעים אינםשאם
 כל לכתחילה להסביר שצריכים מ"ח סי' חו"מ סופרבחחם
 עיסקא, ההיתר שלהענין

 שביארנו הטעמים לפי כת"ר שכתב כמו נראהולדינא
 שלמו שכבר מה הלוקחים על טענה שוםואין

 שלא טענה להם אין נמי עדיין חוב נשאר אםואפילו
 שניארנז, כמוהרוויחו

 בידידות,. דוש"תידידו
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קלאסימן
 חנחה להקונים לתת הסוחרים שנהגו מחבענין
 אם מיד במזומנים משלמים כאשר המחירמן

 כן לעשות הדין פי על איסוריש
 לידידי והמשכה בדבייה וברכה שלוםב"ה,

 ומופלג מופלא המפודסם הגאון הרבמכובדי
 רב שליט"א, ווייזער הכהן יהורה חייםמוה"ר

 יע"א.בהאמילאן

 לחנונים המוכר סחורות מיני לכל בסיטונאי שאלתובדבר
 מיד שישלם מי שכל במשררו שלט לוויש
 משום בזה יש אם אחוזים, כמה הנחה לו ניחןבמזומנים
רביח.

 :תשובד

 ונמצא שלפנינו בדורות זו שאלה נשאלה כברא(
 במשנה ומקורו האחרונים גדוליבתשובת

 מה ואכתוב חידוש בלא המדרש ביח אין ואעפי"כובגמרא,
 נשך איזהו בפרק במחניחן תנינן בזה. לפיענ"דשנראה
 ופירש"י המכר, על מרבין ואין השכר על מרביןדס"ה
 ומאי רישא שנא מאי בגמרא ופריך המקח, המתנתבשכר
 אינה שכירות תרווייהו דאמרו יוסף ורב רבה סיפאשנא

 למיגבא זמניה מטא רלא כיון והאי בסוף. אלאמשחלמח
 ליה דקאמר והאי שויא רהכי הוא משווי ליה נטר אגרלאו
 הוא אוזולי לשנד סלעים בעשר לך הוא הרי מעכשיואם
 רמי למישקל ובעי נינהו רזביני כיון סיפא ליה מוזילדקא

 לשון מפשטות הנה ואסור, הוא ליה נטר אגר הלכךמעכשיו
 משום הוא נטר אגר דלאו קאמר שכירות דגבי נראההגמרא
 מזה משמע שויא, דהכי קאמר לא מכר גבי אבל שויאדהכי
 השער לפי י"ב עכשיו שוה הוא המקח דבאמתדהיכא
 שהמוכר רק השער הוא דכן כיון נטר אגר זה איןשבשוק
 בפירוש הרמב"ם מדברי נראה וכן ומוחר, גביהמוזיל

 לו שימכור והוא המכר על מרבין אין שכחבהמשניות
 דאם דמשמע בדמים, אליו וימתין משוויד ביותרסחורה
 אולם מותר, גביה דמוזיל רק דהשחא השער לפי שוהבאמת

 י"ב עכשיו ברשוה ראפילו בהדיא כחב במלחמותהרמב"ן
 לדייק יש פירש"י ומדברי יעו"ש. נטר אגר רהוי אסורג"כ

 דינו המקח משמשך מכר גבי כחב דרש"י הרמב"םכדברי
 לך הוא הרי חתן מעכשיו אם ליה אמר וכי מעזתליתן
 המחנת שכר לגורן עליידו מיטפי וכי רמיה הן הןבאלף
 בי"ב אבל דמיה הן הן דאלף הדגיש שרש"י הרי הוא,מעות
 מותר זה הרי י"ב שוה באמת אם אבל משוויה יוחרזהו

 גביה. דמוזילואמרינן

 יכול היה מעות ללוקח לו היה דאם כיון לומר יש אךב(
 כמו כך אחר שקונה מה הויא בזול עכשיולקנות

 דאזלת ח,יח מה פפא דרב כטרשא זה והרי משוויהיותר
 בזול קונה היה מעות לו היה ואילו לוקח בתר זיל מוכרבחר

 לא דשיכרא היוקר שעת על להמתין יכול שהמ,כרואעפ"י
 היוקר. כשער שוה כמו אצלו והוי ליה צריך לא וזו,יפסיד
 בזול לקנות יכול היה ללוקח מעוח לו היה אם מקוםמכל
 ולקמן משוויה, כיותר לדידיה הוי נמי הכי נטר כאגרהויא
 מזה. עודנדבר

 שרי טרשא נחמן רב אמר איחא בגמרא ולהלןג(
 רב לה ואמרי נחמן לרב חמא בר רמיאיתיביה

 מנה עשר בשנים לגורן ואם נחמן לרב חמא ברעוקבא
 ופירש"י ליה. קץ לא הכא ליה קץ התם ליה אמראסור,
 ובלבד מדמיה ביותר בהמתנה סחורה למכור שריטרשא
 סתם ימכור אלא בפחות לך הרי מעכשיו אם לו יפרששלא
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 לך הוא הרי מעכשיו אם ליה קץ פלוני, ליום וכךבכך

 ולהלן נוטל, הוא המתנה דשכר ליה פריש דבהדיאבפחות
 טעמא מאי שרי רידי טרשא פפא רב אמר איתאבגמרא
 עבידנא דקא הוא אנא צריכנא לא זוזי פסיד לאשכראי
 לרב אירי ררב בריה ששת רב ליה אמר לוקח, גבימילתא
 דידהו בתר זיל דידך בתר אזלת דקא מר חזי מאיפפא
 זוזי להו דלית השתא השתא כי שקלי ה11 זוזי להו ה11דאילו
 היה תמרים שכר עושה ופירש"י דלקמיה, יוקרא כישקלי
 עד לו וממתין ניסן של כשער בתשרי הזול בזמן לוומוכר
 עד להצניעו יכול והייתי מתקלקל אינו פסיד לא שכראיניסן
 למכור למעות דחוק ואיני עשיר שאני צריכנא לא זוזיניסן

 ראינהו הלקוחות אחרי דידהו בתר זיל עכשיו, שלכשער
 שכיח הוה זוזי להו ה11 דאילו למר ליה יהבו נטר אגרודאי
 רב אמר להלן ובגמרא עכשיו, של כשער טובא שיכראלהו
 רליקו להו ניחא טעמא מאי שרי ודאי ןידי טרשאחמא

 להו ונקוט מכסא להו שכקי אזלי דקא היכא דכלברשותי
 הזול במקום מוכר היה פרקמטיא מוכר ופירש"ישוקא,
 אותו מעלין והם להם וממתין היוקר במקום שנמכרכשער
 בהליכה דרך אחריות עליו מקבל והוא היוקרלמקום

 במעותיו שם שלוקחין בפרקמטיא משתכריןוהלקוחות
 מקבלי רלא וכיון עליהם החורה ואחריות לכאןומביאין
 שהפרקמטיא עד גבייהו מלוה הויא לא אחריותעלייהו
 מלוה עליהם נעשין המעות ואותן המעות מקבלין והןנמכרת
 אדם יהא שלא מכריזין שוקא להו נקטי רבית, כאןואין
 כרב דהלכה דגמרא ומסקנא הם, שימכרו עד למכוררשאי
 פסק תם דהרבינו כתבו והלכתא בד"ה ובתוס'חמא.

 בגמרא דקאמר ומה דידיה כטרשא נחמן כרב נמידהלכתא
 אתא רק נחמן, מדרב לאפוקי לאו חמא כרבדהלכתא

 יעו"ש. פפא כרב דלאלאשמועינן

 יש בגמרא הכא דאיתא טרשות שלש הנהו ובפירושד(
 דבטרשא הראשונים בשיטת שוניםפירושים

 ךלא ואמר בתוד"ה בדס"ג לעיל התוס' פירשו נחמןדרב
 ידוע שומתו שאין בדבר אלא בטרשא לקמן נחמן רבשרי
 לעשות אסור השער יצא אם פירות אבל טלית או פרהכגון
 באינו דאפילו תנאי עוד כתב קע"ג בסי' והטור טרשא,מהן

 במעלהו אבל מעט במעלהו רק היתר אין בהדיאמפרש
 מעלהו הוא המעות המתנת שבשביל לכל שניכר עדהרבה
 לדברי שאפילו הרמב"ן כתב בזה וכיוצא כמפרש, ליההוה
 לזמן נחמן רב התיר לא נחמן דרב טרשא בפירשרע"י
 רוב לפי ביוקר הוא זמן אותו בששער אלא וכך בכךפלוני
 ברוב זמן אותו של השער הוא מתנה שהוא והתנאיהשנים
 בסי' יוסף ובבית לי. נטר אגר כי מיחזי לא לפיכךהשנים,
 וז"ל וסיים הרמב"ן בשם התרומה בעל הביא שכן כתבקנ"ג
 ולכן פירש"י כפי נחמן כרב הלכה אומרים שיש זהכתבתי
 לזמן דמיהן מכדי כפלים וכפלי בכפלים פירות ליתןנהגו
 השער בכעין עמו פסק שלא כיון גמור איסור זהודבר
 דפשט כתב הבית בבדק יוסף והבית זמן, לאותושיצא
 כיון המנהג אחר והלך נחמן דרב בטרשא להתירהמנהג
 התיר דלא איתא הריטב"א וכחידושי בדרבנן, להקלשהוא
 ולהררח למכור לתגר או לחנוני שמוכר בתנאי רק נחמןרב

 עוד ולא הרוכ על ומרויחים מעט מעט מוכרים והםבדבר
 שמקבלים עצמה הסחורה מדמי פורעים הם הרובשעל

 לאלתר למכרן טרשות ליקח הנוהגין אבל אותםכשמוכרים
 אסור. לכ"עבפחות

 דרב כטרשא קיי"ל דלא סוברים והרמב"ם דהרי"ףה(
 כהני הלכתא דלית איתא להלן וכגמראנחמן

 נחמן דרב דטרשא דס"ל נראה המאור בעל ומדבריפפונאי
 שיעור ומפרש ידוע ששומתו בדבר דאפילו ומשמעשרי,
 ואין עכשיו ידוע ששומתו ממה 'ותר ומן לאחר המקחדמי

 כן ומוכח כפחות, מעכשיו דאם בהדיא במפרש רקאיסור
 היינו לוקח גבי מילתא דעבירנא הוא אנא שכתבמדבריו
 נימא ואי כפחות מעכשיו דאם כרירה לו נותן שאניכמה

 כפשוטו לפרש יכול היה דמי כמעכשיו ידוע ששומתודבדבר
 אלא המעות על ממתין שאני ליה טבא דעבידנא הואאנא
 הוא כמעכשיו לאו ידוע ששומתו דדבר דס"ל מוכחודאי
 שכר נוטל הוא הרי כן אם כפחות במעכשיו ע"כ פפאודרב

 עושה טובה בפחות עכשיו שמוכר דמה אמר לוהההמתנה
 והרמב"ן ניסן כשער פפא לרב השכר שוה ובאמתללוקח

 קצובים בדמים לזמן דלהתיר וכתב כוה עליו חולקבמלחמות
 מותר המאור להבעל אבל ח"1 עכשיו של משעריותר

ככיה"ג.

 אמר דאם כתב הל"ז מלוה מהל' ח' כפרק דהרמב"םו(
 אסור, ביותר זמן ולאחר בפחותמעכשיו

 למי בשוק שוין והיה במאה זמן לאחר לו מכר אםוכן
 המגיד הרב זד על וכתב אסור בתשעים במעותיו מירשקונה
 טרשא דאמר נחמן דרב האי הכיא שלא ההלכות דעתדזה
 מרכתב מותר קצוב בשער אפילו נחסן דלרב משמעשרי,

 מדרב לאפוקי והוא בפחות בשוק בשוין האיסורהרמב"ם
 שומתו באין אפילו להשמיענו לו היה כן לא דאםנחמן
 אין אפילו הרמב"ם דדעת כתב יוסף הבית ומרןידוע,
 באין דרק לעיל כתבנו התוס' ושיטת אסור ידועשומתו
 כיון פפא דרב בטרשא ולכן נחמן רב התיר ידועשומתו
 דכל ולשיטתם כוותיה הלכתא לית לכן ידועששומתו
 רק יקרים בדמים בפירוש התנה בלא אפילו ידועששומתו
 דרכ טרשא פירשו והם אסור כן גם כך אחר שיהיהכשיעור
 של כשער התנד דהוא כית לעיל כמבואר ידוע בשומתופפא
ניסן.

 דמיירי נחמן דרב טרשא פירש הרמב"ן ובחידושיז(
 השער שיהיה כמו רק דמים לו קוצבשאינו

 בגמרא דמקשה ומה היוקר, שעת דהוא הפרעוןבזמן
 משום אסור ביותר לגורן ואם כפחות מעכשיו ראםממתניתן
 כיון מקום דמכל קץ התם ומתרץ ארעתא, יקרי הגורןרבזמן
 הכא משא"כ אסור להכי קצובים דמים כך אחר עלשקוצב
 שקוצץ קין החם ופי' נך אחר שיהיה כמו רק קוצץשאינו
 בסוף, ולא בתחילה לא קץ לא הכא בסוף ובין בתחילהבין
 ששוה ממה יותר קצובים כדמים דלמכור לשיטתוולכן
 שקוצב והיכא אסור ידוע שומתו שאין בדבר אפילועכשיו
 של כשער מעכשיו אם התנה אם כך אחר שיהיהכשער
 כוותיה, קיי"ל ולא פפא דרב טרשא דהיינו אסור בזהעכשיו
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 מוחר, נזה עכשיו של כשער מעכשיו אם התנה נלאאנל

 לפסוק דמוחר הרמב"ן כדברי להלכה הביא סק"דובש"ך
 אעפ"י מעכשיו אם אמר בלא כך אחד שיהיה היוקרכשער
 להתיר התוס' כשיטת פסק ובשו"ע זה על חולקיםשהחוס'

 לפי קצובים נדמים כשפוסק אפילו ידוע שומחובאין
 ידוע שומתו ובאין קצובים בדמים נחמן רדב טרשאפירושם
יעו"ש.

 יוחר עריף אחד דבצר לכאודה לומר בדעתי ועלהח(
 רהיינו נחמן ררב מטדשא פפא דרבטרשא

 ניסן עד המעות על וממחין ניסן של כשער השכר לוכשנותן
 שהוא וכמו לפרעון קובע שהוא כמו שוה יהיה זמןונאוחו

 כי ניסן עד השכר להניח יכול היה פפא ורב עכשיו,לקח
 יכול שהוא ממה יותר מרויח ואינו ליה צריך לאזוזי

 לא השכר וגם בניסן בעצמו השכר ימכור אםלהרויח
 אותו פורע הוא הרוב על כי בו משתכר הלוקח וגםיתקלקל

 ואדרבה כלל נטר אגר זה אין לכן בניסן שמוכר השכרמדמי
 דרב מטרשא עדיף שפיר ובזה לתגר, דדווח טוכה עושההוא

 להניח דרך שאין סחורוח בשאר הויא נחמן ברב דאילונחמן
 למכרו צריך היה הזה הלוקח ואולי לפרעת שקבע הזמןעד

 מצינו הכי ואפילו פפא בדרב כן לא אבל בזול לכןקח-ם
 מר חזי מאי פפא לרב אידי ררב בריה ששת רב ליהדאמר

 הוו זוזי להו הוו דאילו דידהו בתר זיל דידך בתר אזלתדקא

 כיוקרא שקלי זוזי להו דליח השתא השתא כישקלי
 שכרא להו דמזבני אחריני משכח הוו אפשר וגםדלקמיה,

 מדרב עדיפא פפא ררב מקום מכל אבל בזול, השתאכי
 זה פירוש דוחה נשטמ"ק המובא הריטב"א אמנםנחמן.

 בשום פפא דרב שכדא רהרי עריפא נחמן דרבדדילמא
 משא"כ מוכרה שהוא במחיר עכשיו שוה היה לאמקום

 משאר ביוקר הן הרי כאן בזול שהן אעפ"י סחורותכשאר
 זה ומטעם יתקלקלו, ולא לשם להוליכם ואפשרמקומות

 כמו נחמן כרב מהראשונים הרבה פסקו רלהכי למימראיכא

 לו רמוכר פירש"י כפי חמא דרב ובטרשא לעיל.שהבאחי
 מעלין והם היוקר במקום נמכר שהוא כשער הזולבמקום
 וגם המוכר על הדרך ואחריות היוקר למקוםהסחורה
 ומביאין סחורה שם שלוקחין במעותיו משתכריןהלקוחות
 צריך מה כן דאם זד פירוש על הקשה המאור והבעללכאן,

 למקום ממקום חבילה דמוליך בהדיא תניא האלמימרא
 כרשות שהכל רמיירי פירש ולכן מותר מוכר ברשותדאם
 ונקטא מכסא ליה רשבקו משומ העיקר רק ובאחריותולוקח
 היינו בישותי' דליקום ליה דניחא המובן וזה שוקא,ליה
 כרבית, מיחזי יהיה שלא לו רי ובזה עליו, נקראשמו

 יעו"ש, פירש"י ומקיים בזה עליו השיג במלחמותוהרמב"ן

 הדרך שהאחדיות דאעפ"י ליה נקטי בד"ה שם התוס'ושיטת
 סחורחו להביא טורחין הן הרי מקום מכל חמא רבעל

 דנקטי כיון הוא ההיתר עיקר ולכן הלואתו, בשכרולמכדה
 יעו"ש, ושדי טורחן בשביל הוי בחזרתן אף שוקאלהו

 דלשיטת התוס' מדברי היפך הוא המאור הבעלוסברת
 הדרך שהאחריות מה כלום מועיל לא התוס' דלשיטתהתוס'
 להביא טורחין הן סוף כל רסוף כיון חמא רכ עלהוא

 בברייתא דתניא דמה להתוס' וס"ל ולמכרה,סחורתו

 מוחר מוכר ברשות דאם למקום ממקום חבילהדהמוליך

 ברשות בתח-"ה בדע"ג שם כתבו אסור לוקחוברשוח
 שלא ומזונו עמלו שכר לו שנתן מיירי דמוחר מוכדדברשות

 מכל דשרי פשיטא דזה ואע"ג הלואה בשכר לו טורחיהא
 אסור לוקח רבדשות ליה איצטריך רסיפא שם כתבומקום

 כמו היוקר במקום מוכר שהוא כיון כדבית מיחזי דלאדס"ר

 לו שנותן רמיירי כיון ולכן הזול, במקום כאן לו נוחןשהוא
 חמא בררב לפירש"י למימרא מה קשיא לא עמלושכר

 חמא רב של ברשותו דהוי דכיון לאשמעינן אתאששפיר
 עמלו שכר לו נתן שלא אעפ"י שרי לכןובאחריותו
 לרינא יצא זה ולפי עמלו, שכד לו בשנתן מיירירבברייתא
 ליה דנקטי משום חמא נדרנ הדיתר עיקר התוס'רלשיטת
 רהמוליך בהאי התוס' שפירשו עמלה שכר כמו וזהושוקא,
 ולא מעלה לא זה חמא רב על האחריות דהוה ומהחבילד
 שמשלמים כמו והוה הסחורה להביא טרחו דהם כיוןמוריד

 דשבקו בזה רק במעותיו שמשתמשים מה עבורבטרחתם
 שיכולים בזה הנאה להם ויש שוקא להו ונקוט מכסאלהו

 ולא טרחתן בענור שכרן וזד מכסא נלי כן גםלקנוח
 אבק כאן ואין תשלום כלי הוא זה כי במעותיו.ההשתמשות

 מכריזין פירש שוקא ליה נקטי בפירש"י )נ.ב. כללרבית
 זה ולפי הם, שימכרו עד למכור רשאי אדם יהאשלא

 אולם בזה, מדויחים הם ומה המוכר בשביל הואהטובה
 נראה חמא דרב דהאי פירש בשטמ"ק המובאהראב"ד
 שישובו לזמן היוקר כמקום הזול במקום להם מוכרשהיה
 שם שקונים במה מרויחים והיו לשם אותו ומוליכיןמשם

 שהן מפני מוחר, באחריותן שהיין ואעפ"י המעות,באותן
 שלוחי שהם אומרים שם שקונים מה ובכל שלוחיו,נעשין
 ולא במכירתם שוקא להו ונקטי ולקנוח, למכור חמארב

 הם הרי ולדבדיו יעו"ש, קנייתם מכסא מנייהושקלי
 משלמים ואינם כקל סחורה שקונים ר"ל בקנייה הןמרויחים

 ולא טרחחן שכר זהו שפיר הרי דבריו ולפי בקנייתם,מכס
 בדברי זה פירוש להעמים יש ובאמת במעוחיו,ההשתמשות

 שהרי חמא דב על הדרך שאחריות דאעפ"י שכתבוהתוס'
 אבל הלואתו בשכר ולמכרה סחורתו להביא לו טורחקהיו

 טורחן בשביל הוי בחזרתן אף שוקא ליה דנקטיהשחא
 לקנות היינו שוקא להו דנקטי בדבריהם והמובןושרי,
 כנ"ל. מכס בלא לקנות גם ואפשר בקל,סחורה

 המוכר על הוא דהאחריות דהיכא סובר המאור דבעלט(

 חבילה דהמוליך כהאי כשלוחו רק הואהרי
 אעפ"י חמא ובדרב מותר מוכר רברשות למקוםממקום
 אף כרביח מיחזי לא מקום מכל הלוקח על האחריותשהיה
 לוקח ברשות דאם מבואר חבילה רהמוליך רבברייתא פיעל

 הוא דמהשתא כדפירש"י הלוקח על האחריות היינואסור
 כיון חמא בדרב אבל ברביתא טופיינא ליה ויהיב גביהמלוה
 זה מכס בלי סחורה לקנות שיכול מזה הנאה להלוקחדיש

 ושרי רביח אבק הוי לא ולכן האהריות ושכר טרחתושכר
 בדרב ההיחר דעיקד לעיל שכתבנו התוס' ולפירושלדידיה,
 גבי והנה עמלה שכר כמו חה שוקא ליה דנקטי משוםחמא

 הזול כבמקום היוקר ממקום דמעלים בגמרא לקמןהחמרין

 להו דניחא בגמרא טעמא פפא רב ומפרש חוששיןואינן
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 דמיירי הר"ח בשם הביא והנימוק"' תרעא, להודמגלו
 שכר להם ונותן הבתים בעל של שלוחים שהםבחמריט
 הדרך אחריות עליהם מקבלים היו שהם אלא ועמלםטרחם
 הר"ח שדחיק דמה כתבו טעמא מאי בד"ה שם החוס'אסנם
 גלוי מועט שכר לו שדומה מפני החמרים שכר שנותןלומר
 כמו דרבנן ברבית חכמים דהקילו דמצינו דחק בחינםתרעא
 בגליון הגר"א בהגהות ועיין לפטומא, עגלא רישלעיל
 גאון האי והרב סקל"ד, קע"ג סי' היו"ד ובהגהותהש"ס
 נחמן ררב טרשא פירוש הוא אך נחמן דרב כטרשאפסק
 הוא וההיתר ניסן של כשער דתשרי פפא ררב טרשאכעין
 ית"קר לא ושמא אז דשער שיהיה כמו אלא קץ דלאמשום
 ועיי"ש והלכתא, בד"ה בע"ב ב.רס"ה שם התוס' כחבו כןאז

 הגר"א.בהגהות

 קע"ג סי' יו"ד בש"ע דאיפסק מה לפי שאלתו דבנ'דון'(
 בשנים עשרה ששוה דבר לו דבמכר א'סעי'

 אמורים דברים במה וכו', אסור המעות המתנא בשבילעשר
 דבר אבל ידוע ששומתו דבר או ירוע שער לו שישבדבר
 שלא ובלבד מותר ידוע שומתו ואין ירוע שער לושאין
 בעשרה לך הוא הרי מיר לי ת'תן אם בפירוש לויאמר
 אפילו בני"ר ולכן עשר, בשנים פלוני לזמן ואםזהובים
 לזמן, ביוקר למכרן דמותר ידוע שומתן שאין סחורותדמיני
 ואם בעשרה מיד מעות תיתן אם בהריא דמפרש היכאאבל
 ובגמרא במשנה בהד'א כמבואר אסור בזה עשר בשניםלזמן
 בין סחורות מיני כל על השלט על שנכתב בזה והריהנ"ל,
 ומפרש ידוע, שומחן דאין הנ' ובין ידוע ששומתןהני

 כודאי וכך ככך מעות וכהמתנת וכך כך המחירדכמזומנין
 של פרנסות על תמיד שקדו ישראל וגדולי לכאורה,אסור
 דבפולין ודכירנא סוף, ים כקריעת שקשין ישראל בניאחינו
 מאיר עזריאל אלתר ה"ר הגה"צ ת'קן תרפ"ה בשנתעוד
 ועצות תקנות הגרעק"א נכד ז"ל מלובלין האדמו"ראיגר
 גדולים והרבה רבית מאיסור ישראל סוחרי אתלהציל
 עמו להסכים רצה לא מטארניפאל הגאון רק עמוהסכימו
 כ"א סי' ראשון חלק השרון חבצלח שו"ת בספרוכמבואר
 אודות באריכות בזה כתבתי אחר ובמקום ל"ז, סי' שניוחלק
 צריכים ולכן בזה, להאריך מקומו כאן ואין הנ"להתקנה
 רנית. של חמור מאיסור להציל איך עצותלחפש

 קס"ד סי' חיו"ד שיק מהר"ם נשו"ח דכשצאתייא(
 שעושין בסוחרים זה כעין ממששנשאל

 וכך בכך במזומנים ואם וכך בכך בהקפה בו ונכתבטאריף
 אנשים שני בפני יאמר שהלוקח עצה המציא הנ"לוהגאון
 ואף ועסקו עמלו שכר כנוטל רק לזכות דעתו שאיןבפירוש

 אינו זה לו נותן היה לא מזה יודע היה המוכר שאם פיעל
 ולפי יעו"ש, רבית איסור כאן ואין בטל המקח והוימזיק
 אינו שהלוקח באם נעשה מה אבל ללוקח הוא העצהדבריו
 ומה היתר צר על לעשות רוצה שאינו או להקפידיודע
 צד על שיהיה אופן בשום רוצד אינו שהוא המוכריעשה
 תמיד יהיה הלוקח דיד כוחו הורע שבזה כיון עיסקאהיתר
 יברר ואם יפטור ישבע אם הרווחתי לא בטענת העליונהעל

 יכול אינו המוכר לכן כן, גם המוכר יפסיד שהפסידבערים
 צריך הלוקח של התנאי וגם לרעתו, שיהיה כיון כןלעשות

 איש בין תנאי יהני איך כי כן להתנות יכול הוא איךעיון
 בשו"ת ראיחי וכה השני, צד פי שאלת בלאלחבירו
 מועיל דהאיך זה על שתמה ה' סי' דעה יורה חלקמהרש"ג
 הוא והתנאי והסכמתו המוכר שאלת בלי הלוקח שלתנאי
 כשרים באנשים ואפילו לרעתו שהוא כיון המוכר רצוןנגד

 לומר יש אפשר רבית איסור על לעבור רוציםשאינן
 הרי אבל רבית, מאיסור להינצל ליה דניחא דמוכחדאומדנא
 רכתב בתוד"ה יעו"ש בזה נסתפקו דמ"ז בכתובותהתוס'
 אומדנא מהני אם צ"ע אחרים ברעת התלוי דבדברשכתבו
 עצה לחפש בזה חוכך שיק המהר"ם דהגאון חזינןעכ"פ
 רבית. מאיסור להצילם כן לסחור התגרין רררךכיון

 דבאמת היכא הקילו הפוסקים מגדולי הרבה אמנםיב(
 לו מותר בי"ב הוא בשוק הסחורה שלהשוויות

 החכמת פסק וכן לעשרה, למעות הנחיצות בשביללהוזיל
 המקח ראם בהדיא שכתב עיי"ש ה' סעיף קל"ט כללאדם
 לו מותר למעות צריך והמוכר עשר בשנים החנויותבכל
 לאו ואם בעשרה, לך אמכור מזומן ל' ליתן תרצה אםלומר
 ועיין עשר, בשנים החנויות שבכל השער לפי לךאמכור
 מרבין גבי הגמרא מלשון שמרייק ל"ב בסי' אפריםבמחנה
 גבי הדין והוא גביה, ומיזיל דשוה הוא רמשויא השכרעל
 נטר אגר כאן אין עשר שנים שוה באמח החפץ אםמכר
 קא אוזילא בעשרה מעכשיו אם ליה שמפרש פי עלואף
 וכן בכיה"ג גם מחמירים הרבה גם מצינו "בל גביה,מוזיל
 במפרש, לאיסור '"ח סעיף רבית בהלכות בש"ע הגר"זכתב
 מלוה מהלכות ח' פרק בריש למלך המשנה מרברי נראהוכן

 להקשות כן גם כתכ קס"ג סי' כיו"ד שיק והמהר"םלאיסור,
 דאפילו נראה אך דבריו, מתרץ כך ואחר אדם, החכמתעל

 המחיר ליה מחיל רבאמת היכא רק היינו בזהלהמקילים
 הדרינן בזה הרי הזה המחיר המקומות בכל יש אםאבל
 עצת לעיל כתבנו וכבר גווני, בכל אסור דבמפרשלדינא

 בזה. לפקפק שיש ומה שיקהמהר"ם

 ז"ל איגר מאיר עזריאל אלתר מוה"ר הגה"צ ותקנתיג(
 ילך לסחור מחיל אך כאשר סוחר שכלשתיקן

 שיעשה עסקים שכל ידו בכתב ויכתוב דמתא הרבאצל
 מאחרים שמקבל מה והן לאחרים שיחן מה הןבמעות'ו
 על עיסקא היתר אופן על שהוא ומודה עצמו על הואמקבל
 המצב לפ' הקשה הדבר הוא אצלינו כהיום חז"ל, תקנחפי

 הגאון עצת טובה יותר נראה לכן כידוע, החייםונסיבות
 השואל לו שכתב ממה ק"נ סי' א' בחלק יושרהאמרי
 ואין השכר על מרבין שאמרו מה הטעם דעיקר בזהלהתיר
 אלא משחלמת אינה דשכירות משום הוא המכר עלמרבין
 גכיה מוזיל קא ואוזיל' מעות הקרמת אלא כאן ואיןלכסוף
 היכא ולכן מיר, לשלם שדינו במכר כן שאין מהומותר

 רק מיד משלמים אין פעם שבשום הסוחרים ביןשמקובל
 תשלום המוכר יתבע יאם המנהג לפ' ידוע לזמןבהמתנה

 שקאנטא בקאסא המנהג וכן כל בעיני לצחוק יהיהמיד
 שבתחילה באנגלית( דיסקאונט כמו הוא שקאנטא)פירוש
 כך ואחרי בהמתנה הנהוג לפי הסחורה של המחיר לושולח
 במזומן שסשלם למי הנחה שקם שם ומוסיף חשבון לושולח
 שוב שנתבאר כמו מיד לשלם מחוייב אינו שמדינאוכיון



 ב:י4ל קל"ב קל"א, סי' יו"דשו"ת תבירכו
 אלא זה שאין השכר על מרבין דקיי"ל כשכירות ליההוה

 על שנכחנ מה ולכן יעו"ש, גביה מוזיל דקאאחילא
 לשון הרי מזומן עבור ריסקאונט לו נוחן שהואהתשבון
 שני לו יש באינציקלופדיא שראיתי מה לפידיסקאונט
 שהם מפני רביח מובנו הבנקים אצל דיסקאונטמובנים,
 על חוב שטר לו יש ראובן כאשר למשל הזמן, לפימחשבים
 עוד להבנק השטר נותן הוא באלול לפרעון שזמנושמעון
 הרביח בנכיון השטר של מעות סכום לו פורעים והםבניסן
 אם הסוחרים אצל אבל אלול, עד ניסן חודש מןשעולה
 הרגיל, המחיר מן הזלה מובנו דיסקאונט לו נוחן שהואכותב
 ז"א המעוח הזלת בזמנינו דשכיח כיק בזה עוד לצרף ישוכן

 והסותרים שיו את אובד המעות לילה שביןאינפלציא
 כך כל ניכר אינו במפרש אפילו לכן בזה להתחשבמוכרחים
 יש וגם מדרבנן אלא אינו הרבית וממכר מקח דדרךוכיק
 אפילו מותר המקח גמר דקודם לוניל תכמי שיטתלצרף

 שינוי עבור להוסיף מותר אם הארכתי ובמקו"אבמפרש,
 להיחר. גדול סניף לפיע"ד נראה וזה ואכ-מ.המטבע

 מכל ישדאל, בני אחינו על זכוח ללמד בזה לי נראהכז
 עדים שני לפני שיאמר לעשות מהנכון נפש בעלמקוס

 שהמוכר היינו עיסקא היתר צד על עושה הוא מסחרושכל
 הלוקח דעת בלי אפילו לעשות יכול והמוכר כןיעשה

 אבל לעיל, כדביארנו לטובתו שהוא כיק ליה ניחאדבודאי
 המוכר, דעת בלי לעשות בזה לפקפק דיש כתבנו כברבלוקח

 תשל"ח. טבתת"י
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידו

 גריידינג אב"דמלפנים

 מהרש"ם בשו"ת מצאתי עחה נ.ב. המכתב,בשולי
 שכתב רביעי לחלקבהשמטות

 מבוטשאטש זהדמאן משה ר' הרב השואל לו שהעירמה
 בין הנהוג הפערצוגסצינזען וכן שקאנטא הקאסאבדבר

 דכיון בזה לומר דיש רבית, משום בו יש אםהסוחרים
 מהזמן אחד יום רק יעבור דאם הוא בהפאקטורןדהתנאי
 פראצענט העיסקא כל לשלם הקונה צריך לפדועהמוגבל
 קע"ז סי' ביו"ד דמבואר קנס דרך רק נטר אגד זה איןלכן

 דהרי וכחב דבריו על מוסיף והמהרש"ם דמותר, י"חסעי'
 נדלואה דגם מנואר רכ"ז, סי' ג' חלק הרשנ"אנתשובת
 כבר אבל למעשה עיון בצריך וסיים גווני האי בכימותר
 יעו"ש, זקןהורה

הנ"ל

 קלבסימן

 גדול לצורך לנפל ניתוח לעשותבעבין

 )אוטפסי( ניתוח לעשות בענין הטלפון ע"י שאלתוובדבר
 בנים שני ילדה כבר הנפל אם שהאשה היוחלנפל

 כי הדבר סיבח לקבוע יוכלו לא והרופאים רחיילמתים
 כאשר רק ללידתה, ממש סמוך עד הולד את הרגישההאשה
 בהעובר חיים סימני שאין הרופאים שפטו המשבר עלישבה
 הדבר סיבת לדעח חקרו מח ג"כ השלישי ילדה כאשרועחה

 מבקשים לכן העולם, לאויר בואם בטרם מתיםשהילדים
 סיבח לדעת בידס יעלה ואפשר אוטפסי לעשות להםלהתיר
 להאשה לעזור לעתיד לתקן בידם יעלה ואפשרהדבר,

 להתיר והסכמחי וקיימיס. חיים בנים ללדת שתוכלהאומללה
 ובזיונא המת ניוול משום בזה דליכא כיון הנפל בטןלפתוח
 סק"כ חקכ"ו סי' או"ח המג"א לשיטת ובפרט חי',דכולא
 מובא ד"ו ביצה במאירי ועיין נפלים, לקבור מצוהדליכא
 כמו הוי דנפל חקכ"ו בסי' ברורה להמשנה הלכהבביאור
 שוד ישמע שלא ויה"ר הניתוח להתיד הסכמנו וכןנבילה,
 חדשים בג' שהפילה באשה ג"כ ונשאלתי בגבולנו,ושבד

 להשתדל צריכים אם הולד עדיין הרגישה ולאלהריונה
 קכורה צר~ך דאין מבואר הנ-ל המג"א דברי ועפ"ילקברו,
 דלכ"ע בסופו קמ"ו סי' ח"ד מהרש"ג בשו"ת מצאתיוכה
 לקבור שהשתדלו גדולים אצל ראיתי ומ"מ לקברו, צריךאין

 בטנה. פרי אשה חפיל שלא ויה"רנפלים
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'



 ותשובותשאלות

 י ב א ת יב
 העזר אבןחלק

 קלגסימן
 טוב אבן בו שיש בטבעת אשה הטקדןםבדין
 טוב שזה אטר קידושין והטטרר ערערואחד

ובסדד
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 רב שליט"א גרינכלאט אפרים ר'הרה"ג
 יע"א.במעמפים

 וקדשה שנה ט"ו. זה אשה שנשא באחד שאלתובדבר
 שזה אמר והמסדר יקרה אבן בה שהיתהבטבעת

 ובסדר טוב שזה אמר המסדר הרב אבל ערער והח1ןטוב
 כמה יורעת את האם לה ואמר להכלה הטבעת אתוהראה
 זת"ש. טובים, הקידושין בשאלתו'אם נפשו ועתה שוהשזה

תשובה:
 בשיראי דאקדיש גברא ההוא גבי ד"1 קידושין בש"סא(

 שומא צריכי אי יוסף ודנ דרנהנפלוגתא
 וללישנא שומא צריכי יוסף ולרב שומא צריכי לאדלרבה
 דלרבה חמשין ושוו חמשין בדאמר פליגי בגמרא דתםקמא
 שומא צריכי יוסף ולרב חמשע שוו דהא שומא צריכילא
 ופירש"י דעתה, סמכה לא בשומא בקיאה לא דאיחתאכיון
 מקודשת, אינה תחלה שמאום דלא וכיון שומאצריכי

 קורם מ"מ שאמר כמו שוה ' הדבר אם אפילוולפירושו
 דעחה סמיכת בזה חסר לכן מזה האשה ידעה לאהקידושין
 בכל נמי פליגי בגמרא שם בתרא וללישנא בזה,להתקדש

 הרי כסף דשוה משום שומא צריכי דאמר יוסף דלרבדהו
 ולהלן דקייץ, נמי כסף שוה אף דקייץ כסף מה ככסףהוא

 שומא צריכי לא דשיראי דהלכתא איתא בד"טבגמרא
 כרבה לפסוק הוצרך דאמאי והלכתא בד"ה בתוס'והקשו
 הלכתא פסקינן דקמ"ג כתרא בבבא דהא יוסף רבלגבי
 דאתא הר"ת ותירץ ומחצה, ענק משדה ברכרבה

 לפי שומא צריכי דלא הוא שיראי דדוקאלאשמועינן
 שאר אבל כך כל בו לטעות רגילין ואין ידועששומתן
 אלא טובים שאינם שיש ומרגליות טובים אבנים כגוןדברים
 שומא צריכים משוויים יותר הרבה לטעות ורגיליםמעט
 שאין בטבעת לקדש נהגו ולפיכך דעתה, סמכה דלאמשום
 המקדש כתב הלי"ח אישות מהל' בפ"ז והרמב"ם אבן.בה

 משי של והיו דינרים חמשים שורן שהן לה ואמרבבגדים

 הרי חמשים שוין היו אם להן מתאווה שהאשה בהןוכיוצא
 ואחר בשוק שומא צריכים ואינן לקיחה משעת מקודשתזו
 שוין והן הואיל אלא דעתה שתסמוך כדי מקודשת תהיהכך
 אינן ואם ראשונה משעה מקודשת זו הרי לה שאמרכמו
 אם שומא הצריכים בדברים ולשיטתו מקודשת, אינהשוץ
 שאמר כמו ששוין אח"כ נמצא אם השומא קודם בהןקידש

 הרמכ"ם לשק דמדקרוק הכ"מ מרן כתב כן מקודשת, זוהרי
 דלאחר מודה מ"מ דפליג יוסף לרב דאפילו כןמבואר
 אינה ראשונה משעה דרק דס"ל רק מקודשתהשומא
 דהיכא בהדיא כתכ הוא הרי רש"י לשיטח אבלמקודשת

 סי' בריש שמואל ובית מקודשת, אינה תחלה שמאוםדלא
 השומא שאחר כן לדייק אין הרמב"ם דמדברי כתבל"א

 יעו"ש. למפרעמקודשת

 קידש שאפילו שאומר מי דיש כתב ב' נסעיףדבשו"ע.
 צריכה זוז נ' ששוה לה אמר ולא סתםבאבן

 לשיטת אולם הר"ן, הבנת לפי הר"ת דעת והואשומא
 שנהגו מה ליה ברירא דלא שכתב בטור המובאהרא"ש
 התוס' לשיטת לחוש קידושין מהטבעח האבן להסירהעולם
 דרך אין אבל הסכום כשמזכירים רק שומא בעינן דלאכיון

 על הקפיד דלא נראה קידושין, של בטבעח הסכוםלהזכיר
 שכתב כמו אבן בה שאין בטבעת לקדש העולם שנהגומה

 הד"ן הכנת ולפי הסכום, מזכיר דאינו כיק בתוס'הר"ת
 נמי הסכום הזכיר לא דאפילו לומר כוונתו הר"תבדברי
 שוה שאינו שיש טובים ואבנים דמרגליות כיע שומאצריך
 סכום וכמה כמה שוה שהוא סבורה שהיא ואפשר מעטאלא
 הסכום יזכיר לא אם אפילו דלכ"ע למימר איכא לכןגדול
 מקודם. שמוהו כן אם אלא מקודשחאינה

 דכדיעבד ננ"י מונא הראבי"ה בשם הניא ובמרדכיב(
 יקרה אבן בה שיש בטבעת קידשהאם

 דהא שומא צריכי לא אמר רבה בגמרא מרקאמרמקודשת
 אפילו ש"מ בשומא בקיאה איתתא קאמר ולא חמשיןשוו
 חמשץ ששוה הזכיר אם דאפילו מדבריו משמע בקיאהלא

 בסתם שקדשה היכא ומש"כ מקודשת, נמי חמשיןושוה
 דסובר הר"ת ודברי יקדה אבן בה יש אפילודמקודשת
 הוא דזה בפוסקים מבואר שומא צריכים טוביםדאבנים
 האשה דעת סמיכת משום יוסף דרב דטעמא קמאללישנא
 טובים באמנים אבל בשיראי רק עליה רבה פליג לאוע"כ

 יוסף דרב דטעמא בתרא ללישנא אבל ליה, מודהומרגליות
 דקייץ מידי בעינן לא ולרבה דקייץ כסף שוה דבעינןמשום
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 לאבנים שיראי בין הבדל אין לכן כרבה דהלכתאוכיון
 ומרגליות.טובים

 י"א הויעות שני כן הביא המחבר הנה בני"ד דלדינאג(
 בשומתן בקיאין שאין ברבר קדשהשאם

 ומרגליות טובים אבנים כגון הרבה בהם טועיןופעמים
 זוז נ' ששוה זו באבן לי התקרשי לה ואמר בהםוכיוצא

 שאפילו שאומר מי ויש רעתה, סמכה דלא שומאצריך
 שומא. צריכה זוז נ' ששוה לה אמר ולא סתם באבןקידשה
 בין הללו הדיעות בין להלכה הכריעו לא והח"מוהבי"ש
 ביו"ד הש"ך שכתב מה ולפי הרא"ש. לשיטת הר"ןשיטת
 ה' אות והיתר איסור הוראות הנהגת בקיצור דמ"בסי'

 השניה והדעה דעות שני מביא הרמ"א או דהמחברדהיכא
 בפרמ"ג ועיין הראשונה, כדעת הלכה שאומר מי ישבלשון

 ר' אות והיתר איסור להנהגת בכללים ליו"דבהקדמתו

 וי"א י"א בלשת הדעות שני מביא דהמחבר דהיכאשכתב
 באו"ח הט"ז בשם כן והביא שניה, כדעה דהלכה לומריש
 וי"א י"א בלשון הדעות שם הביא שהמחבר סק"ד ק"מסי'

 בש"ך אולם יעו"ש. שניה כדעה הכריע דבב"י הט"זוכתב
 תורה בשל גווני ההוא דבכי כתב ד' באות הנ"ליו"ד

 ספר בשם הביא סק"ד ובפת"ש לקולא ובדרבנןלתומרא
 אותו שראתה באבן שקדשה היכא דדוקא שכתב יעקבקהלת
 ואולי הרבה סך ששוה דסבורה עצמה את לטעות מקוםשיש
 שא"א במקום אבל הרבה בסך רק להתקדש רצונהאין

 הרי הן מה הקידושק את כלל ראתה שלא כגון בזהלטעות
 דלפי וסיים דהו, בכל אפילו להתקדש דדעתה רואותעינינו
 טונ נאנן קדשה אפילו הצנועות הכלות פני לכסותמנהגינו
 את ראתה לא האשה אם שאלתו בנידון לכן בודאי,מקודשת
 ומדברי אותו, דאתה כן האשה אם אבל טוב הריהטבעת
 שהמסדר כותב דכת"ר דאתה כאמת שהיא נראהשאלתו
 ראתה ממילא שוה זה כמה יודעת היא אם הכלה אתשאל
 דעתה. סמיכת של חשש יש לכן הטבעת,את

 בשיראי במקדש דהנה בזה לפיע"ד שנראה דכשהו(
 שהבין מה וכפי שומא, רא"צ כדבההלכתא

 משי של דבגדים רמש"כ הרמב"ם בשיטת ב' בס"קהבי"ש
 ס"ל דהרמב"ם וכתב תכשיטין על גם כוונתו בהםוכיוצא

 אז עליהם מתאווה שהאשה תכשיטין בין דמחלקכהרא"ש
 נמי ממילא יעתה סמכה לא דברים ובשאד דעתהסומכת
 יש וכן תכשיטין, בכלל נמי אבן בה שיש בטבעתאפילו
 דברי שהביאו דאתר הנ"ל בקידושין התוס' שיטת נמילצרף
 בגמרא איצטריך דלהכי לומר דיש במסקנתם כתבוהד"ת
 בכל הלכה בלאה"כ הרי שומא צריכי לא דשיראילפסוק
 רנה דהיינו הימא דלא משום יוסף דב נגד כרבהמקום
 לה אמר אבל שומא צדיכי לא דהו דבכל דאמדידאיכא
 לא ענין דבשום פסק לפיכך שומא בעי חמשק ח2וובחמשין
 פ"ב סי' אה"ע חת"ס בשו"ת ועיין יעו"ש. שומאבעי

 דלהר"ת דאעפ"י בה בקידש אבן בה שיש טבעת גבישכתב
 הא אבל שומא וצריכה כשיראי אינו אבן בה שישבטבעת
 ח2וה בתמשין רק אמרה לא נמי דר"ת דס"ל הרא"שאיכא

 דלהר"ן ונהי מקודשת בסתמא דהיינו דהו בכל אבלחמשין
 כל נגד דאש יקל מי מקודשת אינה דר"ת אליבאוסייעתו

 ועיין בחת"ס. יעו"ש כזה חמור איסור להתיר פוסקיםהני
 חכמי בשס שכתב יצחק פחד מספר שהביא הפוסקיםבאוצר

 יותר מחמדחן אשה יקרה אבן בה שמ2 דטבעתהספרדיים
 מזו יוחר רבותא כתב בקידושין המקנה ובספר משימבגדי
 להאדם צורך שהוא חפץ כל או וכלים תבואהדאפילו
 אלא לאפוקי אתי לא והרמב"ם שיראי, כמו הויהמקבל
 הזקן ר"י התוס' שיטת נמי וכן לסחורה, העומדיםדברים

 בכל אמר אם אבן בה שיש בטבעת קדשה דאפילובקידושין
 הויא ודאי זו בטבעת לי מקודשת את הרי דהיינורהוא

 ק"ל סי' בח"א התשב"ץ דעת וכן גמורק. קידושיןמקודשת
 צריכה חמשין לה דאמר היכא דוקא הר"ת לדעתדאפילו
 כתב וכן לכ"ע, שומא בעינן לא דהוא בכל אמר אבלשומא
 דמ"מ כתב בזה הר"ת רברי שהביא אחר בסוגיין המאיריגם

 השווי סך מזכיר אינו שהמקדש אלא אלו בדברים צורךאין
 הוא הרי כן שהוא וכל זה בדבר מקודשת את הריאלא

 דלא מודים הכל רהו ובכל שהן במה ר"ל רהו בכלכאומר
 שהוא הייתי סבורה אמרה ואפילו דבר בשום שומאצריך
 דברים כך בערך אלא להתקדש בלבי היה ולא יותרשוה
 ונמצאת כהנת שהיא הייתי סבור כאמר הוא והרי הןשבלב
 באוצה"פ גם רבריו מובא וראית. מקודשת שהיאלויה
 שכתב ע"ו סי' ח"ב מהרש"ך תשובת בשם שם והביאהנ"ל.

 אם כי לקדש נכון דאינו לחוש ראוי היה רלכתחילהרנדי
 הרי וקידשה עבר אם מ"מ עלמא כולי בהו דמודובקידושין

 קירושין ולקדש לחזור צריך ואינו גמורה מקודשתהיא
 שהמקדש שיאמרו לחוש שיש חורבה מיניה דנפיקאחרים
 לקידושין. לחוש אין אבן בה שישבטבעת

 הברכות כדין הכל דהיה לסניף כת"ר שכתב דכשהה(
 על חשש באמת יש דאם כלום, אינו זהוהעדים

 כיון והעדים הברכות של חשיבות שום כאן איןהקידושין
 מיארנו כבר אך בזה, עויפות שום כאן אין חסרדהעיקר
 סמיכת של חשש כאן אין מהראשונים הרבה דלשיטתלעיל
 בנעימים. שנותיהם ךבלו אחר חסרון שום אודעת

 רב אמר איתא בגמרא שם להלן זו בסוגיא ובעיוניו(
 בני לפריק זה עגל דהניא לה אמינא מנאיוסף

 סלעים בחמש זה עגל כלום אמר לא בני לפדית זהטלית
 פדוי. בנו בני לפדיון סלעים בחמש זה טלית בנילפויון
 כל שוי דלא אילימא רמי היכי פדיון האי בגמראופריך
 לא לא, קהצי דלא וכית דשוי אע"ג לאו אלאכמיניה
 כהנא דרב הא כי עילרה כהן דקביל וכגון שוי דלאלעולם
 חמש לי חזי לדידי ליה אמר הבן בפויון סודראשקיל
 דגברא כהנא רב כגון אלא אמרן לא אשי רב אמרסלעים
 דכרי הכיא והר"ן ארישיה. סודרא ליה ומבעי הוארבה

 כלי לו נתן וז"ל שכתב בכורים מהל' י"א בפרקהרמב"ם
 סלעים בחמש קבלו והכהן סלעים חמש בשוק שוהשאינו
 נראה הרמב"ם לשון דמסתימת הר"ן והקשה פדוי, בנוהרי
 דרק משמע ובגמרא לי חזי לדידי אמירת מהני אדםדבכל
 לומר מועיל זה בחפץ להתייקר דדרכו כהנא כרב רבהגברא

 דס"ל ותי' דבריו הביא הכ"מ ומרן לי, חזידלדידי
 לקבלו יכול כהן כל אדם לשום שוה שהוא דכללהדמב"ם
 אלא אמרן דלא בגמרא אשי רב דאמד ומה סלעים,בחמש
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 מה מהני לא שוה אינו אדם לשום דאי לומר היינו כהנארב

 תמה סק"ר ש"ה בסי' הט"ו  וזקני לי, חזי לדידי זהדאמר
 שנראה ומה מוה. שם בש"ך גם ועיין וה בתירוצו הב"ייל
 רמה הרמב"ם בשיטת הב"י מרן רברי בהסבר בזהלי

 החפץ בזה להתייקר רדרבו רבה רגברא בגמראראמרינן
  לקושטא ראם בוה משמעו מה לי חוי לרידי לומריבול

 יבול אמאי סלעיס בארבעה בזה חפץ לקנות יבוליםרמלתא
 יותר לשלס צריך חשוב ארם דאם בחמש לקבלוהבהן

 רבאמת לומר צריך וע"ב אחר מארם חפץ איזהבשקתה
 הרבה אין אבל לקנותו שמהדר למי סלעיס חמש וץוההחפז
 ואין למעות וקוק  שהמובר מוףמן ולפעמים עליוקופצים
 למכרו הוא מוכרח וה דבר על המהדר קונה שוםלפניו
 חמש של הסכום שוה החפץ באמת אבל משוויובפחות
 כלי לו נתן לשונו במתק הרמב"ם שמדייק וזהטלעים,
 בשוק, שוה שאינו ומדגיש סלעים חמש בשוק שוהשאינו
 לסוחר עובר שאינו כיון שוה אינו התגרין בשוק שרקז"א
 לא רק סלעים חמש הוא האמיתי החפץ של השויותאבל
 והזדמן להסודר צריך היה כהנא רכ שפיר לכן לסוחרעובר

 הסורר של המחיר לשלם שרוצה האמיתי הקונהלהמוכר
 יכול מ"מ זה לסודר צריך שאינו אחר לכהן גםוממילא
 לו שנחוץ קונה לו שיזרמנן עד להמתין ויכול לקבלושפיר
 ויהיה למעות יצטרך הוא בינתיים אם ואפילו זהסודר
 בשוה סלעים החמש קיבל הוא מ"מ בפחות למכרומוכרח
 השוה דבר ומכר ליה דדחיקא מפני בזול מכרו הוא רקכסף
 אמרן לא בגמרא ראיתא ומה סלעים, בארבע סלעיםחמש
 רישיה על סודר ליה ומבעי הוא רבה דגברא כהנא רבאלא
 עכשיו לו נחוץ כהנא דרב נזה המובן לא, עלמא כוליאבל

 מוכרח ולכן בסודר צורך לו שאין אחר אדם אבלהסודר
 קונה לו שיזדמן או זה לחפץ שיצטיך עד להמתץהוא

 לכן בזול עכשיו למכרו מוכרח יהיה ממילא בזהשרוצה
 בעל שהוא מי אבל סלעים החמש עבור לקבלו יכולאינו
 לקנות שרוצה מי לו שיזדמן הכושר שעת על להמתץיכולת
 וי"ל הרמב"ם, סברת זהו כהנא. לרב דומה הוא זהחפץ
 עובר שאינו דחפץ ט"ל בזה הרמב"ם על שחולקדהר"ן
 להביא ויש עצמו, ממון ולא לממק גורם רק מקרילסוחר
 האוכל גבי דכ"ט פסחים הש"ס מדברי הר"ן לסברתסמוכין
 לממע הגורם דדבר דאמר רלמאן במוער הקדש שלחמץ
 ואעפ"י כלום שוה אינו דעתה וכיון מעל לא דמי כממוןלאו

 מעל לא מ"מ ולמכרו הפסח אחר עד להשהותושיוכל
 כיון להר"ן ס"ל כאן כן כמו עכשיו, ששוה מהדהעיקר
 שאחרי אעפ"י סלעים חמש שוה אינו להכהן שנותןרבשעה

 לממון גורם רק מקרי מ"מ הקונה כשיזדמן שוה יהיהכן
 בזה.כנ"ל

 גם דאם מסופק דהר"ן בס"ה הבי"ש שהביא דבמהז(
 כמו לי שוה לרידי לומר האשה יכולהבקידושין

 לפע"ד נראה לי, שוה לדהץ ראמר כהנא ברב הבןבפדיון
 שיראי בץ שמחלק הרמב"ם בדברי הר"ן שהבץ מהרלפי

 בשאר אבל שומא צריך לא דבזה להם מתאווהשהאשה
 לא אמאי מאוד תמוה לפי"ז שומא, צריכים שפיררברים
 שומא רצריכי דברים שאר של הדין בהדיא הרמב"םביאר

 רמאי לומר צריך ע"כ אלא שישומו ער מקודשתואינה
 דבתחלת משום היינו שומא צריך דאין דהלכתאדאמרינן
 שוה, לא הא שוה ולא חמשין לה דאמר אי אמרינןהסוגיא
 כל רעל נראה שומא צריכי לא מדאמר דמשמע משוםוהיינו
 שומא, צריך שאין פשיטא דבלאה"כ שוה להיות צריךפנים
 בני לפדיון זה בעגל הבן מפדיון דפרכינן בגמראולקמן
 לומר אפשר היה לכן מהני, לכן כהן עליה דקבילמסקינן
 שוה לדידי באמרה דהיינו מקודשת שוה אינו אפילודלרבה
 דעכ"פ משמע שומא צריכי לא רבה דאמר והאחמשין,
 וכיון שוה לדידי אמרה בלא היינו להיות צריךשוה

 אחר איש אבל להתייקר שדרכו מי דדוקא בגמראדלמסקנא
 שומא צריכי דלא והלכתא לומר הגמרא מוכרח לכןלא,
 לי שוה לדידי אומרת שהאשה ואף להיות צריך שוהאבל
 מה מהני לא קידושין בשעת עליה קבלה שלא כיוןמ('מ

 אינה שוה בלא ולכן שוה לדידי הקידושין אחרשאומרת
 שהאשה בדברים דאפילו ס"ל הרמב"ם גם לכןמקודשת,
 לדידי לומר מהני ולא שווץ להיות צריכין מ"ממחמדתן

 שרירין דהקידושין לעיל כתבתי כבר ולדינא כנ"ל, לישוה
וקיימץ,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 ראשונה במשנה עתה עומר אני המכתבבשולי
 ריש במשנה משנה סדרי ששהבהתחלת

 את להרחיק כרי חצות ער חכמים אמרו למה איתאברכות
 רקי"ט ינמות מש"ס ע"ז להעיר יש העבירה, מןהאדם
 חששו כרת דאיסור רישא אבוה בר רבה אמר התםדאיתא
 דאורייתא הא מכדי רבא אמר חששו לא לאו דאיסורסיפא
 לאו, איסור לי מה כרת איסור לי מה דאורייתאוהא

 היכי כי לאו איסור לספק למיחש בעינן לא מיופירש"י
 הרחקה לאו דספיקא מירי הא כרת איסור לספקדחיישינן
 ללאו הרחקה עביד לכרת רנימא המותר בדבר הואדרבנן
 איסורא שמא דהכא המותר בדבר הרחקה עבידלא

 עבדינן לא רללאו מבואר יעו"ש, קעביד ממשראורייתא
 רבנן רעבדי מבואר הנ"ל במשנה והרי לכרת, רקהרחקה
 בתוד"ה דס"א מנחות בתוס' ועיין עשה, במצותהרחקה
 חכמים, גזרו לא לאו דליכא דהיכא ג"כ שם שכתבודהא
 ג"כ ועיץ בזה, רש"י רברי על מש"כ ר"נ סי' בתה"רועיץ

 שציין הנ"ל ביבמות רנשבורג מהר"ב להגאון הש"סבהגהות
 להעיר וקמ בזה, שהאריך הלי"ז יו"ט מהל' בפ"אלמשל"מ
 כדי וכתב פי' רש"י באמת זה, פרק אשנה ואיה"שברבריו
 שלא כדי קרשים אכילת גם העבירה מן האדם אתלהרחיק
 קריאת גבי וכן כרת רתחייב השחר עמוד לאחר לאכלןיבוא
 בעינן כרת דלאיסור בפי' מדגיש הנה האדם, את לזרזשמע

 דלא הלאו על גם יעבור זו הרחקה ירי שעל אעפ"יהרחקה
 לכן בכרת, נותר ראכילת זו חששא משום בידיםתותירו
 וצ"ע. חכמים, כן גזרו כרת עבירת חשש דמשום רש"יכתב

 לי לילי



 י ב:(ו קל"ר סי' אה"עשו"ת ת 'ב:רל
 קלדסימן

 בלמד ליא בין הלע"ז בשם שינוי שישבדץ
 סגולה בלמר לעא אוחירוקה

 לידידי והמשכה ברבייה וברבה שלוםב"ה,
 כש"ת בלום אוצר צמ"ס וכו' המפורסםהגאון
 הרבני אב"ר שליט"א חזן יצחקמוה"ר

 ת"ו. בחיפההאיזורי

 כת"ר מכתב על בתשעה ראורייתא, ניקראאחדשי'ת,
 מהכא הג"פ אודות השנה כסלו י"במיום

 מסרה כך ליא, המכונה אריה בת טוביתא האשה בשםלהתם
 אביה שכן ואיגרות מכתבים הראתה וגם הבי"ד לפניהאשה
 )כלמר ליא נקרא שאינו כותב וכת"ר ליא שמוחותם

 רברי פי על נכתב והגט סגולה( )בלמד לעא רקחירוקה(
 בזה. חוו"ד לכתוב תרביני וענותו בטעות,האשה

 :תשובה

 דאפילו פקפוק שום בלי כשר דהגט בוה לי הנראהא(
 י"ב סי' י"ז כלל בתשובה הרא"שלשיטת

 בשם דבשינוי י' סעי' שם ובש"ע קכ"ט סי' בטורהמובא
 יחיד הוא העיטור ובעל בדיעבד, אפילו פסול הגטהאבות
 בשם וה בל אבל האבות בשם בשינוי להכשיר זובשיטה
 העצם בשם דבשינף פיקפוק בלי בשר גכינויים אבלהעצם
 הסדרים בשם שם ברמ"א דמבואר ביון האבותבשם

 פוסל ממילא האבות שם לה,כיר צריכים ולכתחילהומהרי"ו
 בלא בדיעבר רכשר עמידתן מקום וכמו שמם בשינויגם

 גבי כן ולא בהגר"א, עיי"ש בהם פוסל השינוי ומ"מהזכירם
 שורש במהרי"ק שמבואר מה ולפי האבות. רשםכינויים
 ממילא האבות של הכינויים כלל לכתוב צריך שאיןק"מ
 בשינף. אפילו כשרשפיר

 עירו חסם בתוד"ה ד"פ גיטין בתוס' זו סברא דנמבואךב(
 בה שדרין עיר דוקא ר"י אומר שםשכתכו

 צריך שאין כיון כשר שינה אפילו בה שנולר עיראבל
 שאם משום לכתוב כן שהרגילו שהקרמונים בלללכתבו
 ע"י לסימן זה יהיה שמעון בן יוסף שני שם שישיארע
 רסברת הפנ"י בזה וביאר פוסל, שינף אין לכן הלירהמקום
 בעלמא מנהג מטעם רק לכתוב צריך דאין דהיכאהתוס'
 אפילו בשינוי לפסול אין בזה חכמים מתקנת ולאלסימן
 וכו' חכמים שטבעו ממטבע המשנה רכל דס"ל מאירלרבי
 שבדיעבר אעפ"י לכתחילה לכתוב חו"ל שתקנו במהאבל
 הפמ"א בן גם כתכ וה וכעין פוסל, שינוי מ"מכשר

 בני"ד ולפי"ז התוס', רברי לבאר כ"ח סי' בח"אבתשובה
 לכתחילה. להאשה כן למסרו הגטכשר

 ל"1 ס"ק א' אות שא"נ גיטין בטיב בוה בכיוצא וע"ןג(
 אברהם ששמו מי גבי רבריו בתוך שםשכתב

 והביא האשה אבי בשם כן והיה אבא ונכתב אבושוכינויו
 האב של בכיניו רק שהוא כיון להכשיר מהר"ש הגאוןבשם
 בני"ר ולכן יעו"ש, מזיקו שינוי אין לבן לבתבו צריךשאין
 וגם חרוקה בלמד ליא כן מבטאים הכתיכה שבמקוםכיון

 כמו [ כל מבטאים הכתיבה שבמקום יורעים הנתינהבמקום
 וכן המתגרשת, 11 שאין שיאמרו למיחש ליכא לכןחיריק
 בהגט בעוברא סק"ג קכ"ח בסי' פשוט גט בס'מצאתי
 טרנטה המכונה שלמה גת בו ונכתב קושטא מעירשהובא
 בטית כוא"ו טרנטו נכתב להיות צריך והיה לבסוףבה"א
 מחמת להכשירו מהרי"ט חץ האב כשם שינוי והוהחלומה
 בחולם שהיא מלה כל שהם ערב של מלשון באשהשינוי
 שנראה כמו וא"1 במקום בסופה ה"א ובותביםמבטאים
 לגפן אוסרי במקרא ג"כ ומצינו סעדיה ר' שלמהתרגום
 יעו"ש, טרנטו נכתב כאלו טרנטה יקראו וא"כעירה

 הנ"ל, המהרי"ט רברי ג"כ הביא קכ"ט סי'ובכנה"ג
 שקורין אעפ"י ביו"ר ליא ג"כ כותבין המוררניתובעברית
 בזה. קפידא אין לכן בסגול,הלמר

 סי' אה"ע ח"א בספרי בתשובה הבאתי אחר ובמקוםר(
 סי' המגרש פרק בגיטין המררכי מרבריקי"ט

 הגר מארץ שהובא גט על הריצב"א תשובת שהביאתמ"ו
 בורזהם שנכתב ומה וכו' מקומנו כמנהג נכתב שלאאעפ"י
 מקום שמתוך רכיון בעיני נראה כאוריס קורין ואנו)בוריש(
 והוא בא הגר שמארץ מוכיח הגט כתיבת ומקום האישדירת
 שכתב ומה כך, על להקפיד אין קלילא לישנא לרברלשונם
 קו"ף אות שאין כיון קייר לכתוב נוהגין ואנו ייר נהרעל

 כתב ובהגמ"ר יעו"ש. קייר כמו ייר שוה כך הלעזבמקום
 הזה המועט השינוי בזד שהכשיר רהטעם כוונתולפרש
 רבכתב רכית כתב ובחא"ש אחד הכל שהמובןמאחר

 כתב לכן קו"ף במקום ביו"ר לפעמים משתמשיםהנוצרים
 באיות שינוי דיש ראעפ"י בדבריו מבואר קייר. במקוםייר
 כתיבת שבמקום יודעים שהכל הגט הכשירו מ"מ העירשם
 איך כלל להקפיד אין לבן קלילא בלה~נא מרבריםהגט
 מאמריקה הובא שהגט יודעים הכל נמי בני"ר לכןנכתב,
 ישראל בארץ כותבין כן ואף בחיריק הלמר מבטאיםושם

 בזה. כלל קפידא אין לכןבחיריק

 משם הנגזר מיכל שם גבי כתב רל"א סי' ובתה"ךה(
 בחי"ת ולא ככ"ף כותבין ואעפי"כיחיאל

 יותר טוב לכן ה"א, כמו חי"ת סזכירין ריינוס שבנימפני
 לקרות צריכין שאנחנו אעפ"י חי"ת במקום כ"ףלכתוב
 טי"ת. כותבין ותי"ו בסי"ת אולם רגושה ולא רפויההכ"ף
 קוראים רכאושטריך אע"ג ריינוס לבני בחי"ת רחיישינןומה

 נכתב וקגט יח-עים שהכל וכיון ה"א כמו לאהחי"ת
 והרי בה"א שקוראים ריינוס לבני לחוש לנו מהבאושטריך
 הגר בארץ כותבים שכך סמך על הגט הכשירהריצב"א



רלא~~בי קל"ה קל"ד, ך' אה"עשו"תביוז

 'זהיכא שמבואר יעו"ש תו' שמה נכחב שהגט ערעיםודכל
 שאק הריצנ"א סכרת על לסמוך יש נכתכ כנרדהגט

 לכחוב. הנהת מכפי אוח יחיר או אוח בחסר אפילולהקפיד
 בשם ר אוח השמוח בקתטרס בפח"ש הביא מזומדולה
 המגרש אבי בשם שטעה בסופר ח"י ס" ישע בגדישו"ת
 הראשתה הלמ"ד והשמיט מעמיל כתב מעלוףלבכעףו
 בהכעף רק הוא שהשעף מטעם עיגץ במקום הגטוהכשיר

 האב.של

 יש דלכאורה הנ"ל שבמרדכי הריצב"א שיטח דבהסבר0
 רבן חקנח גבי דל"ד בגיטק דהרילהעיר

 ושם עירו ושם ושמה וטמו משנה היה דבראשתהגמליאל
 כל שיטח וזהו נחינה מקום בתר ליזל דהעיקר ומשמעעירה

 נחינה מקום שם על כתב דאפילו ס"ל הב"י ומרןהפוסקים
 ד' סעי' קכ"ט בסי' ברמ"א כמבואר פסול ג"כבדמחקרי

 הכחיבה מקום שם בכחב בדיעבד שהכשירו והרי"1והר"ן
 כחב בלא אבל בדמחקרי הנחינה מקום שם בכחב רקאבל
 לומר יש ברם דמכשיר, מאן ליכא הנחינה מקוםכלל

 כנמקום לכתונ דצריך הטעם דכל דכיון ס"לדהריצנ"א
 ולכן המחגרשח היא וזו המגרש ש~הו שירעו כדיהנחינה
 שלא למיחוש שפיר איכא ליוחנן מיוסף כגון השמוחבשינוי
 אבל והמחגרשח המגרש זה שאין הנחינה במקוםיאמרו
 בהאיוח הוא השינוי רק שינוי בלי כראוי נכחב דהשםהיכא

 חילוק או הכחיבה ממקום אחרח כוחבים נחינהשבמקום
 יודעים נחינה דבמקום דכית לומר יש שפיר ב~דבהמבטא
 א"כ משלנו משונה הברחם ושם אחר במקום נכחבשהגט
 חו וליכא המחגרשת היא 1ז1 המגדש שזהו יודעיםשפיר

 הנ"ל, הריצב"א בסברח לומר נראה כן למידי.למיחוש
 ידידוש"ת. חשל"ח, חנוכהערב

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קלהסימן
 לו שאין בבעל הנשואין לבטל מקום ישאם

 דבדי ולפי האשה, טענת לפי אנשיםגבודת
 בבתוליה עריין שהאשההרופאים

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 בכח"ת חו"ב המפודסם הגאון הדבמכובדי
 דב שליט"א אהלבים יצחק מו"הכש"ת

 שו"ת ספר בעהמ"ח יע"א קנדאבטורונטו
 יקדים, ספדים ועוד יצחקשאילת

 יחידה בח להם שיש חשובה במשפחה שאלחובדבר
 מיחדר לא החחונה ואחר אחד בחור עםוהחחחנה

 חעודוח בידה ויש אנשים גבודח לו שאין האשה וטענחלהו
 לגרשה רוצה אינו והבעל בבחוליה עדיין שהיאמדופאים

 כערכאות ומ"ז נתפרדו וככר וישראל משה כדת פטוריןנגט
 עם דיבד כבר וכח"ד הנשואין, שביטלו היינו ~ה סמךעל

 אמרו והם כסף ברצי הבעל עם להחרפס שישחדלומשפחחה
 הרכה עלו שכנר וטענתם מאומה לו ליתן ידם לאלשאין

 להחירד מקום יש אם והשאלה גדולים בסכומיםהוצאוח
 ולבטל טעוח מקח שהיה ~ד יסוד על גט בלאלשוק

 שצידדו האחרונים מגדולי שיש הביא וכח"רהקידושין
 דא. בכגוןלהקל

 :תשובה
 דהחירא בכחא לדון להחחיל שיח בפצוחי יראתיא(

 שכל דבר א"א איסור מאוד חמורבדבר
 שוחין אנו שמימיהן האחרונים גדולי וגם הפוסקיםרבוחינו
 ומה הקידושין ביטול ע"י א"א מלהחיר ורעדו פחדובצמא
 השני ומצד מאוד, חמור בדבר ראשי להכניס כמונילננס
 ובפרט מעיגונן להחירן ישראל בנוח לחקנח חז"ל שקדוהרי

 יש פרוץ בדור ובזמנינו לינשא רדופה שהיא צעירהבאשה
 אכוה שלא יראחי אבל רעה לחרבוח חצא שלא מחששיוחר

 כבודו למען אך הנה עד השבחי לא זה ומטעם ח"1,בגחלחן
 עד למעשה ולא להלכה הם דברינו כל אבל לו, אשיבהגדול
 ב~ה, אחיישבאשר

 במדינה החחונה אחר קצר ~מן שדיו כוחב כת"רב(
 נפק"מ מד כי כוונתו מבין איני מכאןרחוקה

 ~מן רק ביחד היו שלא והעיקר אחרח במדינה שהיולדינא
 להו מיחדר שלא מ~וגוח ידענא עובדוח מכמה ואנאקצר
 בדברים קישויים להם והיה חתונחם אחר חדשיםכמה
 עובדוח כמ"פ אירע היראים כחוגי ובפרט לבינםשבינם
 כאשד ואח"כ גנדא דכוח את אבדו והבושה צניעותןמחמת

 הארץ. כל כאודח מחנהג והכל אהדדי וגייסי זל"זמחרגלים
 כי גבו"א של בטענוח מגיעין הדברים היכן עד חזוופוק
 העבד בדור בפולין האדמורי"ם מגדולי באחד היהמעשה

 ולא קדושים מג~ע היחה ג"כ שהיא אשה עםשהחחחן
 גבו"א להבעל שאין בטענה באה והאשה רב ~מן להומיחדד
 לקבל רצחה לא ג"פ וגם ביניהם וקטטוח מריבוחוהיה

 גט לה ונחן הדור גדולי לפני משפטם אח ב1מנםוהקדיבו
 וכזב שקר היה שאמרה מה שכל הדבר ונחבררבע"כ

 פסקם עפ"י ובנוח בנים והוליד אחרח אשה נשאוהאדמו"ר
 מדווינסק דגדול הכהן שמחה מאיר ר' הגאוניםשל

 הרי קנ"ט, סי' ז' חלק שלו בשו"ח כמבואר ז"לוהמהדש"ם
 אפשד אי והחרדים היראים בחוגי שאפילו כח"ריראה

 בנשים ב~מנינו ומכש"כ להנשים הללו טענוח עללהאמין
 נובי"ח בשו"ח ועיין בני"ד, כמו קצר ובזמןשחצניוח
 הסכים הנוב"י והגאון זה בכגון שנשאל פ"ט סי'אבה"ע
 יעסוק כך ובחוך 1מן איזה להמחין שפסק השואללדברי
 היחה החם והשאלה לזה תרופה יש אולי בדפואוחהבעל
 חקוה יש שבודאי בבחור מכש"כ כוחו שנחקלקל 1קןבאיש
 שכחב קכ"1 סר בחשובה הדיב"ש מדברי שמה והביאלזה,
 הן שאמר יוחנן בר' בגמדא כמבואר זו למחלה חרופהדיש

 שהבעל ה1ה ה~מן שבמשך אוחם תעץ לנערוחיהחזירוני
 הדופאים חכמי עפ"י כי בנפרד חיים יהיו בדפואוחיעסוק
 השנאה יחד ובהיותם הנבעלת שנאת הוא העיקריהגדם

 השורה חקלקל השנאה לבעול שירצה עח ובכלמחגברח
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 ולא החולי יתגבר אדרבה תי"ז יעמור ולא ביתו עלוקטען
 כך ובק מה זמן על וטיתפררו טוב לכן הדפואוח,יועילו
  לעוטות מהנכק וכן הנוב-י הגאק עצת זהו ברפואות.יעסוק
 בנינם. להרוס מ,טפטו מיר לחרוץ ולאבני"ר

 בודא~ת קובעים הרופאים בזמנינו שעכשיו דאעפ"יג(
 אורגנית מחלה מחמת גבו"א לו שאיןשמי

 כמד נזדמן לימים צעיר באיש אבל למחלתו תרופה עוראין
 דעצביס מחמת רק אודגנית חולשה זה שאיןפעמים

 יועיל ולזה מבחוץ תופעה איזה ידי על או אצלושנתרופפו
 אפשר אי קצר בזמן ולכן העצבים, את להרגיערפואות
 כרבר א"ע לתקוע לי קשה וככלל גכו"א לו שאיןלקכוע
 הקידושין. בביטול זוהלכה

 להבעל אין שבאמת היכא הדין מצד נראה דעתהד(
 נאמנת האשה ומתי ברינו נעשה מהגבו"א

 והתוס' הר"ן הראשונים לשיטת והנה בעלה. על כןלומר
 כלל בתשובה והרא"ש רס"ד יבמות ותוס' רצ"אבנדרים
 ראשה ע"כ שורש והמהרי"ק קכ-1 סי' והריכ"שמ"ג

 בדרך בקי שאינו או להתקשוח יכול אינו שבעלההטוענת
 אחרונה למשנה אפילו רנאמנת לה להזדקק יכול ואינוארץ

 להבעל שיש רבדבר נאמנת היא מכחישה שהבעלאעפ"י
 בלא אפילו דבריה לטעון ויכולה פניה מעיזה אינהלידע
 הוא וכן לקבורה, ומרא לירי חוטרה בעינא של טענהמחמת
 שאין הטוענת דאשה ז' סעי' קנ"ד סי' אבה"ע בש"עלהלכה
 והוא ממנו פטורין גט ושואלת עליה לבוא גבו"אלבעלה
 וכופין שנים עשר שהתד לא אפילו נאמנת דהיאמכחישה
 חיישינן כחץ יורה שאינו טוענת אם ורק מיר להוציאאותו

 כדאמרינן רמשקרת בה ידע לא שבעלה לפידמשקרא
 נאמנת בה דירע במילתא אבל דצ"א נררים בסוףבגמרא
 אולם בעלה, בפני פניה מעיזה אשה שאין לפי המנונאמררב
 לכן חצופות נשים שיש הזה דבזמן רי"א שם כתבהרמ"א
 דהיכא המהרי"ק בשם הרמ"א כתב ולהלן נאמנת.אינה
 ואעפ"י נאמנת, אמת שאומרת ואומדנות אמתלאותשיש

 כבר שם בפת"ש כמבואר בזה מפקפק אלשקרשדמהר"ם
 רכיון וסברתו המהרי"ק בער והליץ הגבו"א עליוהשיג

 אמתלא לה יש אם ג"כ סגי נאמנת האשה דגמראדמרינא
 שכתב ולפי"מ שנים, עשר להמתין צריכה ואינהטובה

 היכא שנים בשתי אפילו סגי ק"ס סי' הרש"ךבתשובת
 בני"ד כמו קצר בזמן דבריהם ולפי בבתוליה, עדייןדהאשה
 שכת"ר מה לפי כי בפניו שלא ובפרט נאמנת אינהבודאי
 שהאשה בזה לומר ומנלן הבי"ר לפני הופיע לא הבעלכותב
 בודאי חצופות נשים הרבה שיש האידנא ובפרט נאמנתתהא
 הקידושין. לבטל ומכש"כ לגדשה להבעל לבוף דדין מןאין

 שאלתו בנידון ד' סי' באי"צ בספרו רי"א דהגאדןה(
 דכא פצוע היד שהוא לבעל שנשאתבאשה

 ורצה המלך לעבודת שנמסר אחיו לפני ליבום ונפלהומת
 וממילא המת של הקידושין כלל חלו שלא לומרהשואל
 על והסתמך טעות קדושי היה כי כלל ליבם וקוקה עודאינה
 האומדת דאשה קנ"ד בסי' הרשב"א נשס הב"ימש-כ
 למה כלה יודעים דהכל מפני דנאמנת גבו"א לו איןשבעלה

 רצה ולכן לה, שומעין לכן נשאת כן רעת ועל לחופהנכנסת
 לעלמא. ומותרת טעות קידושי דהוי ריריה כנידון גםלומר
 להתירה וחלילה דחלילה וכתב דבריו רחה רי"אוהגאון
 לשוק יבמה לאו איסור רק הוי רהתם ואעפ"י יעו"ש,לשוק
 באיסור ומכש-כ בזה החמיר ומ"מ דחמור א"א איסורולא
 ולאסור. להחמיר יש רוראיא"א

 אפשר דאם בזד לומר נראה בזה התבוננתי דכאשרו(
 חכמי דנו מדוע זה בנידון טעות קרושילומד

 כפיה בדין הש"ע ובעלי הראשונים כל וכן והגמראהמשנה
 ואינה זו טענה מחמת כלל חלו לא הקידושין הרילהוציא
 עוד היו קידושין שבשעת רמיירי תאמר ואם כלל, גטצריכה
 אבל גט צריכה זה ומשום כך אחר בהם נולד והמוםראוי

 במשנה מבואר בהדיא רדרי כן לומר א"א דמילחאלקושטא
 שחין מוכה להוציא שכופין אלו דע"ז כתובות המדירבפרק
 שהיו בין והבורסקי נחושת והמצרף והמקמץ פילופוסובעלי
 בין של והפירוש נולרו משנשאו ובין נשאו שלא עדבם

 ראי מזד ידעה לא שהאשה ר"ל נשאו שלא עד בםשהיו
 המשנד במפורשי מזד עיין להוציא, אותו כופין אקידעה

 להוציא כפיה ברין חילוק רליכא בהריא הרי שם,ובתפא"י
 כופין מ"מ כלל ראויין היו לא קידושין בשעתדאפילו
 ועיין טעות, קירושי שדיד אומרים אנו ואיןלהוציא
 הריטב"א. חידושי בשם בזה מש-כבשטמ"ק

 ה-ה הראשונים שיטת עפ"י בזה להעיר יש דכןז(
 לפי ודרמב"ם יבמות בריש הרמב"ן בשםהרשב"א

 הר"ת דעת הוא וכן בדבריו, מ"ד בסי' הטור שהביןמה
 דקידושיה בה הכיר בשלא איילונית גבי הישרבספר

 סעי' מ"ר סי' בש"ע איפסק וכן מה"ת גט וצריכהקידושין
 אמרינן לא טעמא מאי לכאורה וקשה ראשונה, בדיעהד'

 להעיר יש כן וכמו בה הכיר שלא כיון טעות קידושירהוי
 לה יש בה הכיר בלא דאפילו דאמרינן לאוין חייביגבי

 לה כדמוקי דק"א כחובות בש"ס כמבואר כתובההתוספת
 חיבת דמשום בברייתא כוותיה דתניא משום דשמואלאליבא
 כמו טעות קירושי דהוי נימא לא מרוע כן לה כתבביאה

 טעות מקח רהוי מה"ת איסור דבר לחברו במוכר לןדקיימא
 ובחו"מ דל"ז בכורות בש"ס כמבואר הדמים להחזירוצריך
 לאסורי דאכילה לאוין איסורי בין יש חילוק ומה רל"רסי'

 ביטול כמו הקידושין דבטלו אמרינן דלא דאישותלאוין
 שהביא קט"ז סי' בריש בבי"ש ועיין לאו, האיסור ע"ימקח
 בד הכיר בלא אפילו כריחות בחייבי דאפילו הסובריןשיטת
 בחייבי תופסין קידושין שאין אעפ"י כתובה תוספת להיש

כריתות.

 הטעתו לבין במומין שהטעתו בין ולחלק לומר יש אךח(
 על הני'ל לשיטות כריתות חייבי או לאויןבחייבי

 בה בהיו מדוע לחלק ד"ק בכתובות הר"ן שכתב מהפי
 הכיר .ולא לאוין ובחייבי תוספת ולא כתובה לה איןמומין
 אדם אין נדרים או דמומין משום היינו תוספת, לה ישבה

 להדריעו לה והיד מתפייס שאינו הוא וחזקה בהןמתפייס
 שיערכ הייתי סבורה לומר היא יכולה לאוין בחייביאבל
 ולא זה על סמכה ולכן ויתפייס באיסור אפילו המקחעליו
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 רק הוא זה אבל למומין איסורין לדמוח אין לכן לו,הודיעה
 צ"ע עדיין הקידושין לעצם אנל התוספת או הכתובהלענין
 החוס' שכחבו מה עפ"י לומר יש אך יתבטלו. לאמרוע
 שקנה ארם א"כ שם שהקשו אדעחא בר"ה ע"ב דק"יבב"ק
 דאדעחא דנימא המקח יבטל ונחקלקל רבר שוםמחברו
 לחודיה בלוקח לאו דבמקח משום וחירצו קנה לאדהכי
 אקנה והמוכר המוכר בדעת גם כן כמו אלא מילחאחליא
 לומר יש סברחם לפי א"כ בתוס', יעו"ש דהכי אדעחאליה
 לבטל טעות מקח הוי דלא בה הכיר ולא לאוין בחייביגם

 יש במומין נמי וכן שניהם בדעח רחלוי כיון דקירושיןעי"ו
 כן.לומר

 גבי כתב הל"ח אישוח מהלכות נפכ"ה והדמב"םט(
 דגם חשמיש מחמת דם שראתהאשה

 שאינה דכיון הטעם הה"מ וה על וכתב לה איןתוספת
 הוא וחייב מוד גדול מום לך אין תחתיו לעמודראויה
 ובעל הרמב"ן אמנם לה, כחב לא כן רעח ועללגרשה
 משום ודטעם החוספת לה יש דאעפי"כ כתבוהעיטור
 לגלוח לד והיה אוחם יורעח דיתה דיא מומיןדבשאר
 רומה זו הרי זד במום יודעת היתה לא זו אבל לוולהודיע

 התוספח. לה דיש שנחבאר בה הכיר שלא אילוניחכמו
 לפי לאילוניח זו בין ולחלק צ"ל רבינו לרעתאולם

 יכולה וג"כ בסימנים לכן קודם לבדקה היה יכולשאילוניח
 פו"ר קיים לא אם אחרח וישא וחשמשנו תחתיו לשבחהיא

 יכול היה לא וגם לשמשו שאסורה 11 אבל בפט"וכמוש"כ
 דנשים בכלל היא והרי החוספת גם אבדה לכן קודםלבדקה
 ככתוכה. שלא יוצאות חו"לשאמרו

 טעמים שני הרמב"ם לדברי בהסברו כחב הד"מ הנהי(
 מחמח רואה לגבי איילונית שלבהעריפות

 ולכן ולשמשו תחחיו לשבח יכולה דהאיילוניח א(חשמיש,
 יכול היה הוא דהרי ב( עכ"פ, קצח לאישות ראויההיא

 חאמר ואם אנפשיה דאפסיד איהו בדקה שלא וכיוןלבדקה
 לישא יכול הרי מ"מ בנים בת שאינה ריעוחא לה ישהרי

 כיון כחובה החוספת לה יש ולכן בנים ולהוליד עליהאחרח
 משני דרק נראה מרבריו ממנה. לו שיהיה במהדנתרצה
 לחוד אחד בטעם אבל הבעל דנתרצה אמרינן הללוהטעמים
 הוי לאישוח כלל ראויה אינה אבל לבדקה יכול שהיהדהיינו
 היא אם גם וכן כלום, לה נוחן ואינו לגמרי טעוחמקח
 לבדקה יכול היה שלא באופן הוא אם לאישוח קצתראויה
 מרבריו נראה כן כלום. לה ליחן צריך ראינו ג"כי"ל

 הרמב"ם. שיטחשהסביר

 מדל' ט"ו בפרק שכתב ממה הה"מ מדברי נראה דכןיא(
 דבר היה דאם שאומר מי דיש הל"גמכירה

 ולא ולטועמו לנסותו שיכול כגון לאלחר לדבחינושיכול
 דובא חוור, אינו סחם לו מכר והמוכר כן לעשותהקפיד
 בשו"ח אולם סק"י רל"ב סי' בסמ"ע להלכהדבריו

 כחב שם במשל"מ ג"כ הוא וכן ק"ה, סי'מהריט"ץ
 כדי עד ומן שנוחנין אמרינן רלא דפסקו והרמב"םדלהרי"ף
 לעולם במום אכל נאונאה אלא לקרונו או לתגרשיראה
 א"כ לקרובו או לתגר להראוח כדי שהה אם מהני ולאחוזר

 מי כהיש דלא ווה שמחל, אמרינן לא להבחינו דיכולאף
 חו1ר לעולם דנמום שיטתם לפי ולכן הה"מ. שהניאשאומר
 אבדה לא הכי משום דלהרמב"ם אילונית גביעכצ"ל
 קצח ראויה שהיא מפני ביחד הטעמים שני מפניהחוספח
 ולא התוספח אבדה לא לכן לבדקה יכול היה וגםלאישוח

 כיון חשמיש מחמח דם ובראחה לגמרי בטעוח קניןהוי
 כלום. לה אין כלל ראויהדאינה

 דהוי דנימא לאוין כחייכי להעיר לעיל שכתכנו ובל1היכ(
 איסור דבר לחברו במוכר כמו טעוחמקח

 רמי דלא ולומר לחלק דיש המקח דבטל תורהבאיסור
 דהרי להלוקח להודיע המוכר מחוייב טריפה בשרדבמוכר
 יש לאוין בחייבי אבל טריפה שהבשר כלל ידע לאדלוקח
 ידוע דבר דוה מזה יודע הבעל דגם סברה דדאשהלומר

 טעוח קדושי וה אין ולכן מזה, לו דוריעה לא לכןומפורסם
 נאמר לא מדוע עדיק צ"ע במומין אבל איסור בדבר רקוזד
 לגירושין. צריכין ואינם טעוח קידושידהוי

 כמו מבואר הנ"ל בבאי"צ המובא א' סי' דבתשב"ץיג(
 שלא האשה נאמנוח בדין לעילשכחבנו

 נוחן הדין היה לא שוה לי ונראה וו"ל שכחב בעלהבפני
 יחד ואשתו איש באו שלא כיון לגרש לכופו ערייןאוחו
 בפניו שלא כן שאמרה ואעפ"י בפניו העיזה ולאלבי"ד

 מעיוה בפניו שלא דכל בכך נאמנח אינה הדבריםונתפרסמו
 והרמב"ן וכו'. להאמינה קשד הדבר בפניו דאפילוומעיוה
 אנו צריכין מ"מ אבל ליבמוח בחידח~יו זה עלמפקפק
 ועוד בעלה בפני כן שחאמר שנשמע לדבריה להאמיןמקורם
 אק הכי אפילו כן מעצמו שהודה או לפניו העי~דאפילו
 או אנפשאי ואבדוק איוול טען אם לאלתר לכופו נוחןהדין
 לכן להועיל קרובוח רפואוח ע"י עובר מום שזה טועןאם
 כדין, שלא מעושה גט הוי בי"ד לפני שבאו קורם כפוהואם

 בני"ד הרי דבריו ולפי כן, להוכיח שהאריך בחשב"ץיעו"ש
 ומה נאמנח אינה בפניו ושלא בפניו כן אמרה לאהאשה
 אפילו בבחוליה עדיין שהיא מרופאים חעודוח בידהשיש
 להוכיח כתב להלן בחשב"ץ הרי מ"מ להם נאמיןאם

 זה אין מ"מ אבל בחולה עדיין שהיא נמצא אםדאפילו
 כשמואל הטיה לו נודמן דאפשר בעלה מחוקתמוציאה
 או דם בלא בחולוח כמה לבעול יכולני דאמר חגיגהבש"ס
 מררבנן דם כסף שקידושי תאמר ואפילו כדרכה שלאשבעל
 בעצמו הביא וכ"ח יחוד, ע"י דאורייחא א"א היאמ"מ
 מסחמך רי"א והגאון בשחיקה עליו ועבר החשב"ץלשון

 בשאלחו מיירי שהוא ואעפ"י החשב"ץ דברי עלבשאלתו
 להקל דחלילה סיים מ"מ לשוק דיבמה לאו באיסוררק

 הוא בוה המקילים וראש החמור. א"א באיסורמכש"כ
 ומ"מ טעוח קידושי מטעם בזה להקל שדן רכ"א בסי'החו"י
 סי' בח"ג המהרש"ם וגם למעשה. ולא להלכה דרקסיים
 ולא חליצה בענין רק היה שאלחו שבנידון אעפ"יט"ו

 גרולים, שני עוד עמו יסכימו אם רק להחיר רצה לאבא"א
 ואין מופרכין דדבריו השבו"י כתב הנ"ל החו"י רבריועל

 הראשונים הפוסקים משמעות נגד להלכה בוה עליולסמוך
 כתשוכה הרשכ"א כשם הב"י דכרי הוא להקל היסודדכל

 למה כלה יודעין והכל אליו נשאח כן דעח דעלדאמרינן
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 בכל איתתא דאמרען והאי הזיוג מעיקר והוא לחופהנכנסה
 לא הם אכל דהו כל אפילו ליכא הכא אבל לה מחאדהו
 לפטרה לא אבל בגט להוציא אותו שכופין לעמן רקאמרו
 גט.בלא

 כמו גט דצריכה אילתית גבי הסוברק לשיטת ובפרטיך(
 גם בודאי נאמר לא מדוע לעילשכתבנו

 ורב לרבה דע"ג ביבמות בגמרא כמבואר גט להצריךבמומין
 לרכא ואפילו מדרכנן גט דצריכה מומין כה בנמצאוחסדא
 לענין לכן ליה, מספקא ספוקי דתנא דס"ל בגמראהתם
 וגבי כדפירש"י הראיה עליו מחברו דהמוציא לקולאממון

 במש"כ לעיל למש"כ ואפילו גט, להצריך לחומראאיסורא
 מחמת דם לרואה איילונית דין בין החילוק רטעםהה"מ
 תחתיו לשבת קצת לאישוח ראויה דאיילוניתתשמיש
 יש נמי מומין גבי ולפי"ז לבדקה, יכול היה וגםולשמשו
 לבם מלאו לא האחרונים גדולי דכל חזינן אבל כןלומר
 מקום שום רואה איני כת"ר בנידון ולכן גט. בלאלהקל
 הקידושין,לבטל
 ידידוש"ת. תשל"ז, כסלוטו"ב

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קלרג(יכהן
 בה"א יורה או בגט יורא שם לכתוב אירבענין

לבסוף
 לידירי והמשכה ברבייה וברכה שליםב"ה,

 שלשלת חו"ב המפורסם הגאון הרבמכובדי
 האלברשטם רובין שי"ש מוה"רהיוחסין

 יע"א. מצישיניב הארמו"רשליט"א,

 לכחוב איך יהודה ולא יודא ששמו באיש שאלתובדבר
 הוא רבריו ולפי בה"א, יורה או באל"ף יודאשמו

 כי יען יהודה ולא יודא לקרותו דוקא הקפיד שאביויודע
 רצה לא ולכן ליבש ארי' בשם מיניה קשיש בן לוהיה

 ליב ליהודה מכנין העולם כדרך כי יהודה השני כנושיקרא
 להבליט כרי ולכן יהודה ארי' גור שכתוב כמו ליבשאו

 לא וממילא שבאמצע הה"א בהבלעת יורא קראוהוכוונתו
 יודע אינו והוא ליבש או ליב להכינוי שייכות לויהיה

 או יודא שמו לכתוב איך השאלה לכן הקודש, בלשוןלחתום
 זת"ש.יודה

 :תשובה

 את חותם אם יהודה בשם הנה בזה לפע"ד הנראהא(
 צריך הט"ז לשיטת באל"ף יהודאעצמו

 הגט בה"א יהודה כתב ואם באל"ף יהודא כחתימתולכתוב
 פוסקים דכמה הביא יו"ר אות אנשים בשמות והבי"שפסול,
 ואין בה"א לכתוב לכתחילה אפילו וסובדים עליוחולקים
 שהתנועד מפני במבטא היכר דאיז כיון לחתימתולחוש

 כדמצינו בסופו ה"א כותבין נסתר ונח בקמ"ץ היאהאחרונה

 מצינו ולא וגרליה וירמיד יהודה הקודש כתבי ובכלבתורה
 יאודה לחתום שדרכו במי רק באל"ף יהודה שם מקוםבשום
 דהוי לומר יש אל"ף בלא כתב אם בזה היו"ד אחרבאל"ף
 אם דגם פסק ובס"ש במבטא, שינוי יש דהרי דשםשינוי
 במבטא היכר קצת שיש היו"ד אחר באל"ף יאודהכתב

 כיון הדחק בשעת כשר מ"מ כן א"ע חותם שאינואעפ"י
 במשמעות שינוי בדאיכא אפילו מתחלפים וה"אדאל"ף
 יש דלכתחילה הבי"ש ומסקנח בזה, עליו חולקיםוהרבה
 אעפ"י בה"א יהודה בכתב כשר בדיעבד רק כהט"זלפסוק
 באל"ף. יהודא תמידשחותם

 ס"ט סי' יחזקאל כנסת בתשובת לחלק שרצה וכוהב(
 שהביא י' אות השמות בקונטרס בפת"שהמובא

 יהודה לכתוב שפסק יהודה בשם הט"ז בדברי לחלקכת"ר
 להשגיח אין בזד ליב כינוי ליהודה לו דיש דהיכאבאל"ף

 אלא דיבר לא שהט"ז לפי באלף יהודא שחותם חתימתועל
 להסחפק שיש באל"ף וחוחם כינוי בלא בלבד יהודהבנקרא
 גוברין שם על או אבינו יעקב בן יהודה שם על נקראאם

 לו כיש אולם כהתימתו, לכתוב יש בזד ג', שבדניאליהודאין
 אריה גור הפסוק דברי על דכוונתו מזה מוכח ליבכינוי
 על להשגיח ולא בה"א יהודה לכתוב הט"ז יודה בזהיהודה

 בטענה ובא עליו השיג יעקב והשב בטעות, שהואחתימתו
 מתתיא לכתוב להט"ז ס"ל וגדלי' מתתי' בשם גםדהרי
 ובגמרא בתנ"ך מקום בשום נמצא שלא אף באל"ףוגדליא
 כחתימתו לכתוב הט"ז פסק ואעפי"כ באלף הללוהשמות
 שם על שנקרא ליב הכינוי מן שמוכח מה עדיף לאוא"כ
 בשום מצינו רלא מתתי' מן או דגדליה מהאי יעקב בןיהודה
 כהט"ז בס"ש פסק לא טעמא ומהאי באל"ף נכתבמקום
 גם ולהט"ז לעיל המובא בבי"ש כמבואר ומתתי' גדלי'בשם

 באל"ף ומתתיא גדליא כותבין ומתתי' גדלי' הללובשמות
 כנסת ובעל כחתימתו, נכתב לא אם בדיעבד ופוסלכחתימתן
 לומר דיש ומתתי' גדלי' דשאני לו והשיב חזריחזקאל
 לכתוב שלא וב"ש ב"ה השם לכבור כן חותמיןדבבוונה
 עצמו את חותם בטעות בודאי יהודה משא"כ ה"איו"ד

יהורא.

 יחזקאל הכנסת דברי להבין אוכל ולא אנכי נער אמ2םג(
 שקורא שמי הט"ז בדברי להעמיס מש"כהנ"ל

 שם ראינו יהוראין גוברין שם על כוונתו יהיה יהודה בנואת
 ולא בדניאל הכתוב ישראל בני כל על כללי תואר רקכלל

 שום ואין בתורה הכתוב יעקב בן יהודא שם עלבפשטות
 יהודא שחותם דמי בסתם שכתב הט"ז ברברי לזהרמז

 שמטעם לומר אפשר ואיך באל"ף יהודא כותביןבאל"ף
 במקום ישראל כללות על כללי תואר שם על שנקראספק
 ועוד שבתורה, שם על נקרא שיהודה יודע רב בי ברשכל
 סברא יש ומתתי' דגדלי' שכתב במה רבריו על ליקשה
 גבי גם דהרי וב"ש ב"ה השם לכבוד באל"ף לחתוםלומר
 באל"ף יהודא החותמין שכוונת כן לומר יש יהודאשם

 אוחיות כל יכתוב שלא וב"ש ב"ה הוי' השם קדושתמחמת
 ישמיט שבטעות להזדמן יוכל לפעמים כי שמו בתוךהוי'
 על שמו ובדוך ב"ד הוי' השם נכתב ויהיה משמו דל"תאות

 וראיתי כן, להנוהגין נכון טעם באמת וזה חול שלדברים
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 יהורה שם על נקראו כולם אבל בזה שנזהרו גרוליםלכמה
 הר"ח הגה"ק וגם 'חזקאל, הכנסת דנר' צ"ע לכןשנתודה,

 ואין השמות לררוש זה על לדקרק שאין רבריו עלכתב
 יעו"ש עצמו את תותם שהוא כמו לכתוב רקלהתחכם
 י'. אות אנשים בשמותבדבריו

 שלא בפירוש התכתן ראביו כיון שאלתו בנירון לכןד(
 בנו שם עם יסתבך שלא כדי יהורהלקרותו

 שום לו אין ממילא ליבש אריה ששמו מיניההקשיש
 לכתוב וצריכין חול שם שמו זה רק יהורה לשםשייכות
 מלשון היוצא שם ררק לעז שם כל כרין באל"ףיורא

 שס על נכתנ געגועין שם או השם קיצור והואהקורש
 בה"א כותבין ליקה, - לאה שרטשה, - שרה כגוןשורשו
 משמות מקורו שאין לעז שם אבל ומקורו מוצאל שםעל

 אם אפילו והרי בסופו, באל"ף לכתוב צריך בוראיהקרושים
 מאותיות דהם כיון כשר באל"ף וכתב בה"א לכתובמשפטו

 באל"ף יורא פעמים בירושלמי מצינו ובאמתדמתחלפות.
 סוף בפ"ב תרומות ירושלמי עיין בה"א, יודה ר'ולפעמים
 א' הלכה פ"א ברכות ובירושלמי באל"ף יודא ר' ג'הלכה

 בר יהורה ר' שזה ונראה אלעאי, ר' בי' יורה ר'איתא
 שבת עיין לדוגמא מקומות, בכמה בבבלי הנזכראלעאי
 ררך רק אלעאי בר יהורה ר' של מנהגו היה כךרכ"ה

 כירוע תיבה כל של הראשונות באותיות לקצרהירושלמי
 נזכר יודא ששם כיון אבל חול שם הוא יורא סתםאבל

 קודש שם ככל ברמתקרי לכתבו צריכין מסתמא הריבגמרא
 ובפרט בסופו באל"ף אבל דוכתי בכמה בבי"שכמבואר
 לשם להשוותו שלא יודא אביו קראו שבכוונה רירןבנירון
 שבתורה ליהודה כלל שייכות לו אין ממילא הבכוראחיו
 לפקפק יש שעדין אעפ"י לעז שם ככל באל"ף יודאונכתב
 מועיל מה לכן הוא אתת ויהודה יודא העולם רכפי כיוןכזה
 שם על כוונתו בשמו אותו הקורא כל דהרי אביו כוונתבזה

 ההיפך לכל הידוע את לשנות לאביו כמיניה כל ולאויהודה
 יש לכן ט', בכלל שם באהלי המובא מאלי' במכתבכמבואר
 רגם כיון רמילתא לקושטא ברם הוא. אחת ודא דראלומר
 יכולים יורא גם לכן יהורא באל"ף כותבין רבים יהודאהשם
 צ"ע אתר בשם אבל שביארנו כמו באל"ף לכתחילהלכתבו
 ההיפך שהוא היכא הנותן בכוונת להתחשב יכוליםאם

מהירוע.

 מהשם אתת אות שינה או נהשמיט זה דין דביסודה(
 רס"ג גיטין בש"ס מצינו בסופו אובתחילתו

 תפאתה כתוב סהרי אזול נפאתה לה קרו דהוו ההיאגבי
 סי' בריש פשוט ובגט בעלמא. חספא דהוי התםומסקינן
 מן בטל הגט הוי לא ותפאתה דנפאתה רהך לומר רצהקכ"ב
 שפיר הוי אחרת אשה שם תפאתה היה אם דבשלמאהתורה
 אשה שם לאו תפאתה אבל התורה מן רבטל בשמהשינוי
 נפאתה רגבי בשמה שטעו לומר שרצה שפירש"י כמוכלל
 דכוונתו ס"ד סי' בח"א הרא"ם מזה ורקרק שמה, רכךפירש

 פשוט הגט מסיק ולכן כלל, אשה שם היה שלא היהרהטעות
 כש"ס דהרי צ"ע ולכאורה מדרננן, ופסול שינוי רקדהוי
 כשרה תולין לשם חטאת בשחט דרב במימרא ר"גזבתים

 הגט רכל מהאי בגמרא ומקשה בה מחריב לא מינהדלאו
 אפילו פסול אשה לשם שלא דהיינו לשמה שלאשנכתכ
 ליה הוי מיניה נכרית דל גט ומשני פסול, נמי נכריתלשם
 לא מינה רלאו נמי ואימא ופירש"י פסול, וסתמאסתמא
 לשם לאו רמיהו סתמא ליה רהוי פסול הכי ואפילומתריב
 ותפאתה נפאתה גבי רגם לומר יש רבריו לפי נכתב, זואשה
 שכתב כמו הלשמה רתסר כיון התורה מן פסולהויא

 וטעמו בטל הגט השם רשינוי גירושין מהל' בפ"גהרמב"ם
 דהגט בגמרא מבואר ושמה שמו כתב ובלא הלשמהדחסר
 תורה ספר רשקל גברא ההוא די"ט בגיטין עיי"שבטל,
 למאי יוסף ר' אמר גיטיך זה הרי לה ואמר לרביתהוויהיב
 דזה נהד'א מוכת וליכא, ושמה שמו נעיא הא להניחוש
 ועיין כלל, חוששין דאין אמר יוסף ר' רהרי התורה מןפסול

 אחר קבלה ראם דמוכח ד"ט בקירושין הרשב"אבחירושי
 אשת עדיין רהיא כיק גט צריכה אינה מאחר קידושיןכך

 הא, בתוד"ה ד"כ בגיטין התוס' מרברי להוכיח יש וכןאיש,
 מבהשמיט טפי גרע השמות רשינוי נראה שםומרבריהם
 לגיטין בפנ"י מצאתי וכה התורה, מן ופסולהשמות

 לא ולפי"ז התוס', רברי לפרש כן שכתב בתראבמהדורא
 רברי לפרש שכתב סק"ה קכ"ט בסי' הבי"ש דבריהבנתי
 ועיין וצ"ע. מדרבנן רק פסול השם דשינוי רס"להתוס'

 התוס' בשיטת כן שכתב מ"ת דגיטין בפ"חבתוסיו"ט

 השמות. כתב מלא טפי גרעדשינוי

 רכל התרומות ספר בשם הביא קכ"ט בסי' הב"י ומרן1(
 שנכתב ואעפ"י לשמה כשלא הוי בשמותשינף

 העצם לשם נעינן מ"מ הזאת האשה ולשס הוה האישלשס
 הנ"ל פשוט והגט הבי"ש דברי על מאוד קשה ולפי"זשלהם
 רגם ומצאתי ותפשתי מדרבנן פסול רק רהוישכתבו

 במרדכי עיין מדרבנן, רק דפסול כן דס"ל איכאבהראשונים
 כתב רבלא יואל רבינו בשם כן שהביא רגיטין ג' פרקריש
 סי' האו"ז דעת הוא וכן התורה מן כשר ושמהשמו

 כלל תישינן רלא להדיא משמע בגמרא ובאמתתשמ"ה.
 רלא גט א"צ מאחר קירושין קבלה ואם הגט לריחאפילו
 באות בשינוי בראשונים מצינו אך בא"א. קירושיןתפסי
 תולין והנהר העיר בשם או המתגרשים של בהשםאחת

 אחרת מנטאים ומקום מקזם שבכל המבטא בשינוילפעמים
 הכתיבה במקום מרברים שכן בזה השינוי לתלות ישלכן

 סי' המגרש בפרק המרדכי מדברי הבאתי אחרובמקום
 מארץ שהובא הגט על הריצב"א תשובת שם שהביאתמ"ו
 קורין ואנו בורזיש שקורין רמה דבריו בתוך שם וכתבהגר

 ומקום האיש דירת מקום שמתוך דכיון בעיני נראהבאורייס,
 לדבר לשונם והוא בא הוא הגר שמארץ מוכיח הגטכתיבת
 ייר נהר על שכתב ומה כך. על להקפיד אין קלילאלישנא
 הלעז במקום קו"ף אות שאין כיון קייר לכתוב נוהגיןואנו
 רנראה בכוונתו פירש ובהגמ"ר קו"ף, במקום יו"ד שוהכך

 יעו"ה אחר הכל שהמובן מפני הזה המועט השינוישהכשיר
 והנהר העיר שם באיות שינוי שיש ראעפ"י מזהמבואר
 העיר על שהכוונה יודעים שהכל מטעם הגט הכשירומ"מ
 מש"ב רל"א בסי' בתרה"ר ועיין שימי מ אין לכןהואת,

 יעו"ש. בחי"ח נכתב אם בכ"ף דנכחב מיכל השםגבי
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 היא האחרונה שחנועה הקודש שם דכל הכלל ולפיז(

 כן כי ה"א כוחנין אחריהנסחד ונחבקמ"ץ
 לשיטת באל"ף עצמו אח שחוחם ומי הקודש בכחבימצינו
 והבי"ש פסול הגט בד"א כחב ואם לכחוב צריכין כןהט"ז
 שינד אם בריעבר אבל כן לכחוב לכחחילה כדבריוהכריע
 שמות בטי"ג כמבואר בחרא במדדורא הן הט"ז ורבריכשר,
 כחב ב' באוח שם בט"ז והמגיד גדל(ה בשם ג' אותאנשים
 והגאון העד בשם רק דבעל בשם בט"ז כן נמצאשלא

 שחל וקול אריה שאגח שו"ח בספר מצא שכן כחבהראז"מ
 והוא השמוח סרר על קכ"ט סי' הש"ע על ביאור נדפסושם

 אבל ליב מוה"ר הגאון שם על שנקבעו אעפ"ימהט"ז
 כתנ מוהד"ל של נכדו רק הט"ז דברי הם רמילחא~קושטא

 של בנו בן הב"ח נכר היה והמהר"ל המהרי"ל זקנו בשםזה
 שמואל הר' ואשח הב"ח בן הירץ צבי שמואל מוה"רהגאון
 גיסו שהיה להט"ז הנ"ל בעלה מוח לאחר נשאח הירץצבי
 לעצמו והעחיק הט"ז של חורגו בן היה הנ"ל ליבוהר'

 סבר הנ"ל ליב הר' ונכר חורגו אב הט"זמרברי
 זקנו של הן המהר"ל זקנו באמחחח שמצאשהקונטרסים

 הט"ז של הן באמח אבל שמו על ברפוס וקבעןהמהר"ל
 גרליה גבי הטעם שכחב הט"ז מלשון והנה בחרא.במהרורא
 שינה ואם לכחוב צריך שכן באל"ף גרליא עצמו אחשחוחם
 האשה בעל זה לא שיאמרו ללעז לחוש שיש מפניפסול
 באל"ף רהיינו אחרח עצמו אח חוחם שהבעל כיוןהזאח
 לחוש שיש מש"כ ממני שגבו ודבריו בריעבד. אפילוופוסל
 כיון הזאח האשה של דבעל המגרש זה שאין שיאמרוללעז
 בזה איכא לעז חשש איזה לי חמוה באלף עצמו חוחםשהוא
 הדבר בטעם ט' סי' הזורק בפרק הרא"ש שכחב מהלפי

 בזה רירה מקום בשינה דדוקא לידה מקום בשינהשמכשירין
 משא"כ אחר אלא זה גירש לא יאמרו שהרואין לחושיש

 מבואר עכ"ד, לעז השש ליכא כך כל ידוע דאינו לידהמקום
 ולפי"ז דלעז, חששא ליכא כך כל ירוע דאינו דדיכאבזה
 להם ומה כך כל ידוע אינו אדם כל של חחימה וסדראופן

 על והרי שמו אח חוחם פלוני איך להרואין אולהשומעין
 אדם כל לאו אבל חחימחן שזה קיום צריכים עריםחחימח
 שום אין דבמבטא העיקר והרי שמו חוחם חברו איךיודע
 גרע ולא ונסחר נח היא האחרונה שהחנועה כיוןהרגש
 בכאן ואדרבה הרא"ש, שכחב כמו הלידה מקוםמשינה
 לא אבל הוא אחד ששם יודעים שהכל כיק יוחרעדיף
 בהאיוח.ההבדל

 מזויף דהף מש~ם בזה הפוסל הט"ז דטעם 1,נכצ"לח(
 ואעפ"י כן חוחם אינו דהבעל כיוןמחוכו

 כמזוייף נראה שינוי כל מ"מ כך כל לעז חשש זהשאין
 דבשינוי שכחב סק"ג ג' סעי' קכ"ח בסי' בג"פ ועייןמחוכו,
 דנפאחה לשינוי ללוד מירושלים שינה בין חילוק איןמקום

 מלשון כן ודקדק ופוסל, גמור שינוי נקרא הכלחפאחה
 כלל שם אינו רחפאחה שכחב חפאחה נפאחה גבירש"י
 לחספא בגמרא שם וחשוב בשמה שטעו אלאלאשה
 לא מלשונו אבל הט"ז דברי בדוחק לחרץ יש כןבעלמא,
 כאן ליכא ובאמח לעז משום כחב בהדיא רהרי כןמשמע
 בזה. צ"ע לכן שביארנו כמולעז

 בטי"ג מבואר חחימתן כפי לכחוב לחוש שכחבו ובמהט(
 שהמגרש דנמקום סק"י י' אות אנשיםשמות

 בעל ואינו בספרים שמו לחחום רגיל שאינו אוריין בראינו
 בזה לו אין רחוקים לעחים בעלמא באקראי וחוחםמו"מ
 יהיה ולא לכל ומפורסם נגלה שאינה כיון לחחימתוחזקה
 רגילה כשהיא דוקא אשה גבי וכן לעז חשש שוםבזה

 אם אבל חתימחד בחר הולכין אז ואיגרוח בשטרוחלחחום
 בעלמא באקראי רק ונותנח נושאח ואינד בזה רגילהאינה

 ועיין ומוריד, מעלה זה אין שלומים באגרוח א"עחוחמח
 דהאירנא במצב דבריו ולפי סק"ב, י' אוח נשים בשמוחעוד
 הולך דמו"מ כל כי הקודש בלשון לחחום רגיליםדאין

 אין לכן נלה"ק שחוחמין מודמן מועיר ומעטבאנגליח
 ועיין בלה"ק. חוחמין לפעמים אם אפילו בחחימחןלהחחשב
 וקורין ידורה ששמו דמי קי"ז סי' ח"ג מלכיאל רבריבשו"ח
 צריכין זה ובכל באלף יורא רכוחבין וועלוויל יודאאוחו
 הרבה בירושלמי מוזכר זה ששם כיון יודא רמחקרילכחוב
 יעו"ש. הקודש כשם הוי לכןפעמים

 כוונתו לפי רוקא רצה שאביו שאלתו נרנר לדינא לכןי(
 יורא לכחוב שיש נראה יהודה לקכוחושלא

 לא יחזקאל הכנסח שדברי אעפ"י כח"ר, שכחב כמובאל"ף
 דבריו רחה הד"ח הגה"ק וגם לעיל שביארנו כמונהירין
 יודא לכחוב יש שפיר בני"ד מ"מ בשמוח דורשיןשאין

 בנידון קפ"ח סי' צ"צ בחשובח ראיחי וה וכעיןבאל"ף.
 דחו אח ר"ל והחליף יורא כל בפי שנקרא במישאלחו
 שום וכל ידודה בגט וכחב לאשחו גט ליחן בקושיופעלו
 בשם נקרא במילחו שמא החשש נחעורר ועחה לידאיח
 לו נחנו שמא א"כ ליב יהודד נקרא אחיו כי בכוונהיודא
 דלכתחילה וכחב אחיו משם להבדילו כרי דוקא יוראשם
 יודא פעמים כמה שכחב יעו"ש יודא לכחוב צריךהיה

 מדברי להוכיח שאין במק"א שביארנו אעפ"יבאל"ף
 בחוך בסחמא שכחבו במקום השמוח לכחוב איךהפוסקים
 כך או שכך בפירחם הדגישו לא אם שם איזההדברים
 ואפילו סופר בטעוח לחלוח ויכולים זה שם לכחובצריכים
 שלא שנכחבו שמוח פעמים כמה מצאחי השמוחבספרי
 כחב לא פעם שבשום כיון אבל הדפוס, טעוח מחמתבדקדוק

 שכוונחו נראה ש"מ בה"א יודה הארוכה התשובה ככלשם
 כנ"ל. באל"ף יודא דוקאלכחוב

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידידוש"ת

 קלזסימן

 מרינתנו מטבעות לפי אשה כתובתשיעור
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מגזע חוטר ובחכמה בתורה המופלגהרב

 נ.י.. בברוקלין רב טארן ליב מו"האפרתיים

 לפ, כזמנינו אשה כתונח של הסכום אךוח שאלחובדבד

 בזר פעמים כמה נשאלחי כבר הנה שלנו,המטבעוח
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 שקשה אעפ"י הפוסקים מסקנת עפ"י לבאר לבי אלונתחי
 מסונך ענין הוא כי שבזמנינו המטבעות לפי להשוותמאוד
 כמדינה אפילו רק אחרת למרינה ממדינה ממטכע רקלא

 שחל עת ככל כמשקלן והן בשמן הן המטכעות משניםאחת
 ברבוחינו מצינו וכן אחרת, מסיבה או כמשסרשינוי

 ג"כ אפשר וזה המטכעות, כמשקל סתירות הרכההראשונים
 שמלכו המלכים שינוי או המדינה כמשטר השינוייןמטעם
 לבאר לפיע"ר נראה זה כענין שהתחקיתי ולאחר ההוא,בעת

 שלא ואחחנן אשאל וב-ש כ"ה החורה נותן ומאתכרלהלן
 הלכה. ברכראכשל

 :תונובה

 מאתים כחובחה בחולה ד"י כתובות נש"ס תנינןא(
 בגמרא החם איחא לזה וקורם מנה,ואלמנה

 כן שמעון רבי משום שמואל אמר נחמן רכ אמראיתמר
 מאחים לכחולה ישראל לכנוח להם חקנו חכמיםאלעזר

 גמליאל כן שמעון ררכן איחא בגמרא ולהלן מנה,ולאלמנה
 כחכו אמר בר"ה שם ובתוס' התורה מן אשה כחוכתאומר
 רבה בהאשה וכראמרינן מדרבנן רכתוכה רחלמורארסתמא
 כעיניו קלה תהא שלא כחוכה רכנן חקינו טעמא מאירפ"ט

 זוזי כסף בכתובה לכתוב ,שנהגו מה על שם והקשולהוציאה,
 רכן על רסמכינן הר"ת ואומר מדאורייחא ליכי רחזומאתן
 לה דנוחן דאמר כחרא דפרק רמתניחן גמליאל בןשמעון
 התורה מן כתולה דכתובח דהתוס' ומסקנא קפוטקיאממעוח

 בשם הכיא בשטמ"ק אולם יעו"ש, מדרכנן היא דאלמנהרק
 בכתובה לפניו מעשה בא היה ראם שכחב הר"יתלמירי
 והיינו מפקפקים היינו לא מראורייתא ליכי רחזו כהשכחוכ
 היא, דרבנן ודאי דכחוכה חורה של כסף לה לתחמחייכים

 שרוצה עצמו על שמתנד הוא תנאה מדאורייתא שכתונומה
 והרמב"ם יעו"ש. חורה של מכסף כתובתה לה ולחתלהוסיף
 היא חכמים חקנח דכתוכה כחב הל"ח אישות מהל'כפ"י
 רינרים מאתים ותקנו להוציאה בעיניו קלה חהאשלא

 אלא הטהור הכסף מן אותם תקנו ולא זוזין( )ס"אלכתולה
 נחשת חלקים שבעה שהיה הימים באותן שהיהממטכע
 מאתים ונמצא כסף זוז חצי בסלע שיהיה ער כסףואחר
 וכו', טהור כסף של זוזין ועשרים חמשה בחולה שלדינרים

 זוז הנקרא הוא והרינר שעורות וחשעים שש זוז כלומשקל
 ממטכע שיהיה ובין הטהור הכסף מן שהוא כין מקוםככל
 סעי' ס"ו סי' אהע"ז ובש"ע כדה"מ עיי"ש הימים אותןשל
 כחלקת עיי"ש מדינה, ככסף משערים אשה דכחוכחו'

 שמיניח הוא מדינה דכסף זה חשבון דלפי כ"א ס"קמחוקק
 זוז רמאתים לפי"ז עולה תורה, של כסף דהיינו צורישבכסף

 וחצי דרהם הוא זוז וכל טהור מכסף זוז ועשרים חמשדהם
 דרדם ושלשים שבעה הוא כתובה דשיעור עולהממילא
 דחמש ש"ה סי' ביו"ד הרמ"א שכחב החשבון ולפיוחצי,
 נמצא פוליש זהובים לשני עולים הבן פדיון שלסלעים
 שהם סלעים וחמש ררייער שנקרא המטבע הואדדינר
 וכחובה זהוכים שני שהם דרייער עשרים הם דינריםעשרים
 זהב וחצי זהונים לשני עולה ררייעד ועשדים חמשהשהיא
 המהרי"ל כשם שם מביא והרמ"א ליטוויש, שוק אחדודם

 דכתובה הפוסקים ולדעת זהובים. עשרה היא כחוכהדשיעור
 יעו"ש. יוהר פעמים שמנה עולה החורהמן

 שלא כדי הוא כחוכה חקינו דרבנן הסוכרים דטעםכ(
 כגמרא, כדאיתא לגרשה כעיניו קלהתהא

 כך כרי ער גרול הוא הכחובה רסכום לכאורה מזהונראה
 מסכח כסוף כחפא"י ראיתי וגם לגרשה, קל יהיה שלאכדי
 כרי הוא דכתובה זוז מאתים של דהסכום רמ"כ שכחבפאה

 מן לקכל תצטרך שלא לשנד זה מסכום להתפרנסשתוכל
 שנה לפרנסת גדול די רק פעוט סכום ראינו הריהצדקה,
 סי' כתשובה כריב"ש ראיחי אולם והלכשה, אוכלהיינו
 בעיניו קלה תהיה לא זוז מאתים כשביל רכי שהקשהקנ"ג

 כיוחר עניים היו רבימיהם כזה רנראה וכחכלהוציאה,
 רסכום מזה משמע והגון גרול סכום אצלם היה זוזומאתים
 גרול סכום אינו הוא עשיר ולא עני לא בינוני לארםהכחוכה
 כזה.וצ"ע

 מנה נזכר בגמרא רק כלל בחורה נזכר לא מנה והנהג(
 חול של ומנה קורש של מנה מנוח מיני שניויש

 בחוס' כמבואר המנה של המטכע מצינו קבלה כרכריוגם
 איתא שם כככורוח וכגמרא קודש של ומנה ד"הבכורוח
 שם ובחוס' תורה, של רינרים מאחים הוא המנהרמשקל
 שהיא סלעים ששים הוא המנה רמשקל כחכו והשקלבר"ה
 אין קדשים וכצאן מקובצת בשיטה עיי"ש רינריןר"מ

 משל כפול קודש של ומנה רינרים ממאתים יותרמשקלו
 של ומשקל הם, שווין חול ושל קודש של שקלים אכלחול
 איחא ככחוכוח בגמרא דהרי רבינו משה בימי היה לאמנה
 לה למיתקני רכנן דעתידי מנה שם על נקראת דאלמנהבד"י
 כחב דשביעית בפ"א דהרע"כ לפי"ז וצ"ע מנה,כחוכה
 מבואר שם ככורוח ובחוס' האיטלקי המנה היה משהדבימי
 על דינרים מאתים יש מנה שבכל כגמרא דאמרינן האעל
 על הוסיפו יחזקאל רבימי הר"ח בשם החוס' כתבוזה

 חמשים כו היה שמתחילה קודש של מנה על שתותהמשקל
 קודש של המנה נעשה זה ולפי ששים, של עשאוהוסלעים
 ועשרים חמשה לעולם חול דשל חול משל מכפליםיוחר

 הרינר ומשקל רינרין, וארבעים למאתים עולה וזהסלעים,
 ככל האמורה דמנד עירוכין הל' בריש הרמב"ם רברילפי
 ט"ז משקל והמעה מעין שש והדינר דינר, מאה הואמקום

 פנריונים שחי והמעה שעורות צ"ו הדינר נמצאשעורות
 איסרוח שחי והפנריון שעורות גרעון שמנהוהפנדיון
 באיסר משמנה אחד היא והפרוטה שעורות ארכעוהאיסר
 רבכורוח ח' כפרק חמודות כדכרי ועיין שעורה, חצישהיא
 רש"י ועיין גראן, נקרא שעורה של דגרעון שכתכ כ"כאוח
 )הסלע( דהשקל לב( כא, )שמוח משפטים בפרשח החורהעל

 למשקל אונקיא חצי שהם )דינרים( זהוכים ארבעמשקלו
 כסף של 4! אונקיא רבע חצי הוא והרינר קלוניא שלהישר
 ועשרים חמשה הם כחובה של דינרים שמאתים מזדויוצא

 ברור דכר להסיק מאוד נכוך אני האונקיא ובמשקלאונקיוח,
 נקרא דאונקיא כחכ קכ"ז סי' באו"ח החח"סוהגאון
 הוא ררהם דכריו ולפי קווינטל, והיינו אונטץכלשונם
 הרי והצי ררהם הוא דדינר וכיון אונקיא, ( )4ישמינית
 יו"ט במעדני ועיין כדינר, )אונטץ( אונקיא 3/16עולה



 י ב4ל קל"ז סי' אה"עשו"ת רזבירלח
 הנ"ל רש"י לשיטת וזהו דבכורות ח' בפרק חמודותובדברי
 הדינד הדי זה חשנון ולפי נאונקיא, 1, משמנה אחדשדינד
 בפירוש הרמב"ם לשיטת וגם )אונטץ(, אונקיא3/16

 ס"א הוא המצרי שדרהם שכתב מבכורות בפ"חהמשניות
 וחצי צ"א רק הוא וחצי ררהם הוא שדינר וכיוןשעורות
 אישות בהל' כתב הרמב"ם והרי צ"1, ולא בדינרשעורים
 מזה ויותר בזה, צ"ע לכן שעורות, צ"1 הוא שהדינרהנ"ל
 פ"ה בכתובות בפיהמ"ש הרמב"ם שכתב מה לפיקשה
 דרהם הנקרא והוא שעורות ט"ז משקלו שהדרכמון ז'משנה
 הדינר ששית והיא המעה כמשקל משקלו רבריו ולפיבערבי,
 מיני שני דיש מבואר וגם ממני שגבו רבריהם כי וצ"ע1/6.
 אדוכה, מעלה לא זה וגם מצדי, ודדהם עדבי דדהםדדהם,
 דעדיות. פ"ט בריש המשניות בפירושועיין

 צ"1 הוא הדינר משקל הפוסקים רוב משמעות ךלפיד(

 דמשקל לפי הגראן ושיעור גראן הנקראשעורים
 היה אחת בדעקא ומצאתי ובחנתי שקלתי חורפי בימישלנו
 יש ברעקא נמצא - גראן - שעורד גרעיני ושמוניםמאה
 היה זה אבל גראן, עשרה שמונה גראם ובכל גראםעשר
 בחורף כך ואחר לחים הם שהגרעינין הקציר בזמןבקיץ
 בדעקא. גרעינים מאתים ומצאתי הפעם עודשקלתי

 של כזה לא לחשוב ברעתי ועלה בזה לחשוב איךונסתפקתי
 יותר יעלה'מעט וזה ותשעים, מאה רק חורף כשל ולאקיץ

 שני בת ולכתובה 19.1/9 בריוק לגראם גראן עשרהמתשע
 הפוסקים ולשיטת כטף, גראם לל.1010 יעלה רינריןמאות

 אבל טהור, מכסף הוא זד משקל התורה מןדכתובה
 שמינית וזה מרינה של הוא הכתובה דכסף דכתבלהרמב"ם
 דאעפ"י דס"ל הרא"ש לשיטת אכן ~ל. הנ"לממשקל
 צורי, בכסף דהיינו טהור בכסף גובין מ"מ דרבנןרכתובה

 להלכה ס"ו כסי' והבי"ש מחוקק החלקת כן פסקווכן
 טדור. כסף גרם 1010.10/19 הכתובה שיעור הוא זהממילא

 פדיון גבי הפוסקים בזה שהשתמשו הלויט ובמשקלה(
 ש"ה בסי' הט"ז דזקיני נבוך אני ג"כהבן

 של דלויט מריזבורג ומהר"ם הרש"ל שיטת הביאביו"ר
 )והגר"א בקירוב שעורה חצי ועור שעורות שס"ד הואקיסר
 פעוט(, בסכום בדבר חילוק שיש חשבונו לפי כתב ביו"דשם

 קווינטל ארבע יש ובלויט שבעה בנחלת תלמידו כתבוכן
 לפדיון כסף דשיעור הט"ז דברי ולפי לויט, י,י שזהנמצא
 ולפי קיסר, מדינות של במשקל 1ק11ינט לויט חמש הואהבן
 הם 1ק11ינטל דינר סקט"1 רצ"ד סי' ביו"ד הש"ך שכתבמה

 חמש כמו לויט וחמש לויט משקלו הסלע א"כ שוהמשקל
 צ"1 דינר וכל דינרין עשרים שהן סלעים בחמש אבלסלעים,
 למאן עולה הלויט ולמשקל שעורות 1920 עולה וזהשעורות
 ולמאן שעורות, 1800 עולה שעורות 360 הלויטשחושב
 לומר יש ובזה 18221, יל עולה שעורים וחצי שס"דראמר

 הט"ז שכתב קיסר של משקל בין חילוק יש הלויטדבמשקל
 כתבתי וכבר בזה צ"ע ולכן הש"ך, שכתב פראגלמשקל
 משתנים המטבעות משקל כי ברור דבר להסיקשקשה
 שבעיקד נזמנינו ובפדט לזמן ומזמן למקוםממקום

 ולכן וזהב, כסף של במטבעות ולא בבאקנאטןמשתמשים

 מטבעות על ולא הכסף משקל על מסקנה לידי לבואאשתדל
 כסף. של גדאם על או אנציס עלדק

 בתחילה שלנו בכתובות לכתוב נוהגין שאנחנו מה ולפי1(
 ~וזי כסף בתוליכי מהר ליכי ויהיכנאכותבין

 מטבעות שיווי או מטבעות ז"א מדאורייתא ליכי דחוימאתן
 כמאה דנן חתן עליו קבל הכל כותבין ואח"כ ~וזיםשל

 מאה עוד ריליה מן לה והוסיף וכו' צרוף כסףזקוקים
 בתחילה הנה צרוף, כסף זקוקים מאתים הכל סך וכו'זקוקים
 וקוקים כותבין כך ואחר ווזים, מאתים הבתולות מהרנכתב
 בהל' הרמכ"ם ולשיטת לוקוק, זוז בין גדול חילוקויש

 ב"ק כש"ס הוא וכן דינר הוא הזוז הל"ח כפ"י הנ"לאישות
 שלי המשניות ובגליון זוז חמשים הוא מנה דחצידל"1
 שם הרמב"ם שכתב מה על להעיר כתבתי מ"ז פ"חבפאה
 אישות בהל' שכתב למה סותר וזה ווזים ששה הואשהדינר
 מעין שש וצ"ל הוא דט"ס י"ל ואפשר זוז, נקראשדינר
 בכך דרכי ואין הספרים לשבש קשה אכל זוזין ששהבמקום
 בזה. צ"עלכן

 סי' באה"ע דבדרישה לעיין יש הזקוק נמשקל אבלז(
 מאתים כותבין פוזנא גליל רמנהג כתבס"1

 וקוק שכל מעות למנין זקוק כל וחושבין צרוף כסףזקוקים
 לוהוב זקוק כל קטן פולין ובמדינת פולניש גראשיןמ"ח
 כל נחשב ליטא ובמרינת פוליש זהובים שני שהםרייניש
 שני שהכ פרענקיש זהוב אחד והוא ליטוויש לשאקזקוק

 שלש יש דבכת?בה הדרישה כתב זה ועל פוליש וחציזהובים
 וכו', נרוניא ודן ב( וכו', ליכי ויהיבנא א(לשונות,

 אחד כל על טעם ליתן ורצה וכו' דיליה מן לה והוסיףג(
 בתקנת נכלל הכתובד עיקר דאין מדבריו ויוצאואחד

 וכתב ב' סעי' י"ב בסי' שבעה הנחלת שכתב כמוהנשואין
 ועולה צלמר מ"ח זקוק כל לחשוב פוזנא גליל רמנהגשם

 פוליש זהובים ועשרים מאות שלש של סך זקוקיםלמאתים
 שכתב כמו זהובים שמונים דיא דאורייתא כתובהוהרי

 עשרה דרבנן כתובד דלמ"ד הנ"ל באה"ע ס"1 בסי'הרמ"א
 שבמרינת ומה כידוע יותר פעמים שמנה ובדאורייתאזהובים
 דאיתא מה לפי הטעם י"ל זהובים, מאות חמש מגביןליטא
 ,ג'רשה ישראל בארץ דהמשיא דק"י כתובותבתוס'

 כברים שהם מטעם - קפוטקיא ממעות לה נותןבקפוטקיא
 לה דנוחן מהירושלמי ראיה והביאו - ישראל ארץמשל

 המטבע ליטא במדינת ולכן מדינה באותה היוצאמהמטבע
 גדולים מ"ח שהוא וזקוק פולין מבמרינת וטובה כבדההיא

 והובים מאות וחמש ליטוויש גרולים מ"ח הוא אצלםפוליש
 ליטוויש. זהובים מאות ארבע הםפוליש

 להלכה העלה סקכ"ב ס"1 סי' באה"ע דהגר"אח(
 חמש רק דוי הגאונים שיטת לפישהזקוק

 כשכותב כתובה של שמאתים רבריו לפי ויוצא סלעיםעשרה
 דינרים 12.000 ודם סלעים אלפים שלשת עוליםזקוקים
 דינרים מאה שדן סלעים כ"ה הזקוק הרי הר"תולשיטת
 ויוצא דינרים אלף עשרים והם סלעים אלפים לחמשתועולה
 סכום את לחשוב אופנים ג' לנו שיש האמוד מכללנו

הכתובה.
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 אחד זה הרמב"ם שלשיטת והדינר הזוז בחשבוןא(

 ודם גראן 19.200 יש צדוף רהיינו צורי בכסף דינדבמאתים
 בכל שנוהגין כמו המעטרית השיטה ולפי גראם1010.5263

 ד"ג 1 מן יותר מעט ועוד ק"ג 1 עולה זה אירופהארצות
 יותר מעט עולד באמריקה שהונדג כמו הישנד להשיטהאבל
 אנציס. 35 י'!מן

 חמש הוא הגאונים לשיטת שהזקוק הגר"א לשיטתב(
 60631.578 הגראם חשבון על ועולה וקוק כל סלעיםעשרה

 השיטה ועל ד"ג, 63 ק"ג 60 עולה המטרית השיטהולפי
 אנציס. 2134.91 יעלההישנה

 והכי"ש דינרים מאה הוא דהזקוק הר"ת ולשיטתג(
 הליטרא כמו הוא שהזקוק כתב סקט"ו ס"ו סי'באה"ע
 ובחשבון גראם 101052.6 עולה סלעים כ"ה היאוהליטרא
 ועל ג"ר 2.63 ועוד ד"ג 5 ק"ג 101 על עולההמטרית
 אנציס. 3555.19 עולה האנציסחשבון

 ערך ולשער לומר דקשה לפיע"ר נראה לדינא לכןט(
 גרול לסכום שעולה כיון השלישי באופןהכתובה

 גוריון בן נקרימון של בחו כתובת כמו רולר לאלפים כךכל
 כתובות בש"ס כמבואר זכאי בן יוחנן רבי עליהשחתם
 מאחים כותבין עתה הנהוג הכתובה דבנוסח כיון אבלדס"ז
 לתת עצמו את מתחייב אחד כל א-כ צרוף כסףוקוקים
 להתנהג. איך למעשה בזה לעיין יש אשתו בכתובת זהסכום
 שתדע הכלל וז"ל כתב סק"ד ש"ה סי' ביו"ד הגר"אוהנה
 לא הכתובה ומ"מ שעורות ש"ס שוקל קיסר שלשלויט
 אדעתא כה"ג כל מ"מ זקוקים שכותבים אעפ"ינשתנה
 על ונשארו דיבמות ז' פרק בריש דרי"ף שכתב כמודמנהגא
 זהובים, ת"ק או ת' רק נשתעבדו שלא הראשוןמנהג

 זחי כסף בתוליכי מהר בתחילה כותבין שלנוובכתובות
 צרוף, כסף זקוקים פעמים שלש כותכין כך ואחרמאתן

 למעלה בו שכתב דבשטר ה' סעי' מ"ב סי' בחו"מומבואר
 לפי"מ ואפילו התחתון, אחר הולכין מאתים ולמטהמנה

 שייך לא ג"כ שאומר מי היש להלן המחבר שםשהביא
 הנ"ל הגר"א לפימ"ש העליונה על השטר בעל וירבני"ד

 ל' סי' ששי בחלק החח"ס והגאון המנהג. אחרדהולכים
 מאות בארבע הכתובד סכום לערוך במדינתו דהמנהגכתב

 דינרי ג' ודם צוואנציגר שלש היה בזמנו והזדובזהובים
 נמצא רפ"ט, סי' ביו"ר בעצמו החת"ס שכתב כמותורה

 שעולה תורה של דינרים מאות י"ב הוא זה דסכוםלשיטתו
 6 ו"א ד"ג 3'606 המטרית שיטה לפי דלעיל חשבונינולפי

 האונציס במידת באמריקה שהונהג וכפי גר', ו-3 ר"ג 6ק"ג
 בערך תלוי זה וסכום אונציס, 213.45591 בחשבוןעולה
 ררגת לפי וגם והלבשה האוכלין שיווי ערך ולפי הכסףשיווי
 כדי הוא מאתים הכתובה רסכום לעיל כתבנו כבר כיהחיים
 תצטרך שלא לכה"פ אחת לשנה וכסות למזון די להשיהיה
 לפרנסה די מקומות בהרבה הנ"ל וסכום לצדקה ידלהושיט
 כמבואר הגר"א של לחשבון קרוב ג"כ הוא זה וסכוםלשנה
 אין הברית בארצות והלבשה אוכל של השער ולפילעיל
 מרברי שכתבנו מה ולפי אחת, שנה לפרנסת די הנ"לסכום
 בקפוטקיא וגירשה ישראל בארץ דדמשיא כתובותהתוס'
 ארץ משל כבדים שהם מטעם קפוטקיא ממעות להנותן

 באותה היוצא במטבע לה דנותן בירושלמי וכמבוארישראל
 דולר אלפים לערך הכתובה שיעור בכאן לפיע"ד לכןמדינה,
 אין ויותר הגירושין במקום הבי"ד עיני ראות לפיוהכל

 היא הכתובה ראשונים דלהרבה כיון הבעל עללהחמיר
 לדינא והעיקר הנ"ל. מסכום שמינית שהוא מרינהבכסף

 דדינר החשבון לפי תורה דינרי ומאתים אלף היאדכתובה
 משתנים רדמטבעות כיון - גראן - שעורה גרעיני צ"והוא

 והן גופא במטבעות הן מדינה באותה אפילו הזמןבאורך
 כסף של היו הראשונים שבימי הגר"א כמוש"כבשטרות
 שהזקוק ער מאוד בזול כסף זה בשביל והיה וגדולצרוף
 ולכל זהובים בשני מארק בלשונינו שנקרא לויט ט"ושהוא
 שתקנו שלנו כתובה שלכן וחצי זהובים בשניהיותר

 בימי כך ואחר וכו' זהובים ת' הם זקוקים מאתיםהאחרונים
 היה מהרי"ו בימי ואחריו זהובים חמשה זקוק דיהמהרי"ל
 )הרמ"א( הרב של החשבון הוא וכן זהובים בששהזקוק
 הוהובים נתקטנו הרמ"א ומזמן יעו"ש, זהובים ששהשזקוק
 והנחלת תורה רינרי ד' רק הזהוב היה לא הט"ז ובזמןיותר,
 דזהוב נתקטן הרמ"א רבזמן כתב הנ"ל י"ב בסי'שבעה
 זהובים שני החזיק אחר רייניש שהזהוב עד כך כלפוליש
 שהזהוב רפ"ט בסי' החת"ס בשם לעיל שכתבתי ומהפוליש,
 שזה אפשר תורה רינרי ג' הם צוואנציגר ג' היהבימיו
 גולדן. ונקרא אחרתמטבע

 4, אונקיא רבע חצי הוא דהדינר הנ"ל רש"י ובשיטתי(
 כתב והחת"ס קלוניא של הישרבמשקל

 בזה צ"ע קווינטל והיינו אונץ בלשונם נקראדאונקיא
 דקולוניא כ"ב באות כתב ח' פרק בבכורות חמורותדבלחם
 לפי כצ"ל מהרי"ל של מקומו באשכנז קעלן עירמובנו

 הנה אונץ והמובן א', באות מילץ ערך בעל שלהשערתו
 פורענות כל לך ראין יצחק דד' מימרא דק"ככסנהדרין
 וארבעה מעשרים אחד בה שאין לעולם שבאהופורענות
 שכף כמה מועט דבר ופירש"י עגל, של ליטראבהכרע
 תענית בירושלמי אולם זה, מצר יותר זה לצד נוטההמשקל
 ודור דור לך אין יטא ר' בשם זה כעין איתא ה' הל'פ"ד
 העדד הקרבן ופירש עגל של מחטא אחת אונקי בושאין
 בלאטיין אונטץ אותו קורין בל"א קטן משקל אונקישם

 8(חטל( כמו דהיא לכאורה נראה אונקי והמלה8,(חל(

 הוא אונקי לכן א כמו לפעמים נקרא ם האות כי:אנגלית
 מכיל שלנו שבאונץ יוצא לעיל שכתבנו מה ולפי אונצי,כמו

 של דישר במשקל הנ-ל רש"י לפי אולם גראם,28.375
 וזה גראם 40.421 שהן גראן 768 אונץ כל מכילקלוניא
 וזמנים במקומות היו שונות שאונקיות ונראה גדול,חילוק
 ולפי גראן 576 באונקיא היה הרמב"ם של ובזמנםשונים
 אונקיות ח' הם סלעים חמש שמשקל הנ"ל בדרישהמש"כ
 החשבון לכן בקירוב, י"ג לערך רק אחת באונקיא שישיוצא

 לפי ותלוי והגר"א הט"ו פי על לעיל שביארנו כמוהפשוט
 הסמ"ע שכתבו כמו ומזון ובפירות בקנינים המטבעוחערך

 הארכתי אחר ובמקום בזה יותר להאריך ואין הנ"ל,והש"ך
 אדם תולדות בספרו נדפס מעכו במכתבו הרמב"ןבדברי
 לדאריך ואכ"מ רש"י שיטת לפי דאונקיא משקל שםשוכד
 יאריך. שנותיו וד'יותר,



 י ב14 קל"ז סי' אה"עשו"ת ת יברמ
 רייניש לזהוב זקוק בל נחשב קטן פולין דבנ~ד'בתיא(

 ליטא ובמדינח פולניש זהובים שנישהם

 פרענקיש זהוב אחד הוא ליטוויש לשאק זקוק כלנחשב

 בכחובה הררישה זה על וכחב פולניש, וחצי והובים ב'שהם

 מן לה והוסיף ב( וכו'. ליכי ויהיבנא א( לשונות: שלשיש
 ררכו ולפי אחד כל על טעם ליחן ורצה נדוניא ודן ג(דיליה,

 בנחלח שכחב כמו הנשואין בחקנח נכלל הכחובה עיקראין

 זקוק שכל פוזנא גליל למנהג דכחב ב' אוח י"ב סי'שבעה

 ועשרים מאוח שלש לסך זקוקים מאחים עולה צלמרמ"ח

 זהובים שמנים היא דאודייחא כחובה והרי פולניש,זהובים

 דרבנן כחובה רלמ"ר הנ"ל ס"ו בסי' הרמ"א שכתבכמו
 פעמים שמנה דאורייחא כחובה דלמ"ר נמצא והוביםעשרה

 משום זהובים ח"ק מגבין ליטא שבמרינת ומה כירוע.יוחר

 וגירשה ישראל בארץ רהמשיא ר-י כתובות כתוס'דאיתא
י קפוטקיא ממעות לה נוחןבקפוטקיא  כבדים שהם מטעם 

 לה דנותן מהידושלמי ראיה והביאו - ישראל ארץמשל
 המטבע ליטא במדינח לכן מדינה באוחה היוצאמהמטבע

 גדולים מ"ח שהוא זקוק נמצא פולין, מבמדינח כבידההיא
 מאות חמש ולכן ליטוויש גדולים מ-ח הוא אצלםפוליש

 והגר"א ליטוויש, זהובים מאוח ארבע הם פולישזהובים

 שיטת לפי שהזקוק להלכה שכחב סקכ"ב ס"ו סי'באה"ע
 יוצא דבריו ולפי סלעים, עשרה חמשה רק הויהגאונים

 אלפים שלשח היא זקוקים מאחים היא אשהשכחובח
 המובא הר"ח שיטח ולפי דינרים, 12000 העוליםסלעים

 עולה דינרים מאה שהן סלעים כ"ה הוא הזקזק הרילעיל

 ולפי דינרים. אלף עשרים והם סלעים אלפיםלחמשח
 ד"ג 606:3. הכחובה בחשבון יוצא לעיל שחשבנוהחשבון

 העולה הר"ח שיטח ולפי גראם, 3 ועוד ד"ג 6 ק"ג 6ז"א

 סכום יהיה הקיג בחשבון הרי דינרים אלף עשריםבמספר

 גראם 2.12/19 ד"ג 5 ק"ג 101 גד' 101052.12/19הכחובה

 ארצוח בכל שנוהגין כמו המטריח של השיטה לפיזה

 עולה באמריקה שנוהגין כמו הישנה להשיטה אבלאירופה

 זוזים מאחים הכחובה נחשוב אם בחולה של הכתובהסכום
 דינר מאחים לעיל שחשבנו מה ולפי דינרים. מאחיםשהם

 ושש לשלשים יעלה האונצעס חשבון ולפי גראם .%1010

 בגראן נחשוב אם ואפילו צרוף כסף 35.58 בקירובאונצעס

 לא כן גם הצרפחי הגראן ולפי הרבה יוחר יעלה לאטראי

 לפי"ז עולה הכחובה וסך בגראם גראן מעשרים יוחדיעלה

 שדבאחי הד"ח כשיטח נאמר ואם בקירוב אונצעס2135
 סי' באה"ע בבי"ש ועיין דינרים, מאה הוא רהזקוקלעיל

 הנחלח וכ"כ הליטרא כמו הוא שהזקוק שכחב סקט"וס"ו

 הגר"א אולם סלעים, כ"ה היא והליטרא '"ב בסי'שבעה

 ט"ו רק הוא הזקוק דלהלכה לבאר כתב ש"ה סי'ביו"ד

 אחד זקוק 'עלה לגראם גראן עשרים נחשוב ואםסלעים

 57 עולה גדאם, 57.600 הוא זקוקים ומאחים גדאם288

 גראם. 600 ועודק"ג

 הכחובה ערך לשער שקשה לפע"ד נראה לדינאלכן

 כחובח כמו דולר לאלפים שעולה גדול כך כלבסכום

 זהב, דינרי אלפי אלף של גוריון בן נקדימון שלבחו

 לעיל שכחבנו לפי"מ אמח הן רס"ו, כחובוח בש"סכמבואר

 אבל חמימה לשנה פרנסה של סכום היא הכחובהשכסף
 כסף דסכום הריב-ש כחב איך וגם גוזמא זה הרי לזהאפילו

 ביוחר. עניים היו דבימיהם רק קטן הואהכחובה

 מדרכנן, או מה"ת כתובה אם חלוי דזה כתבנו וכבריב(

 שמנה וזה צורי, כסף הוא דמה"ח בזהוהחילוק

 ס"ל והר"ח והרמב"ם דהרי"ף וכיון מרינה, מכסףפעמים

 המחבר פסק וכן הגאונים, כחבו וכן מרדבנן, הוארכחובה

 דכחובה ג"כ דס"ל אע"ג הרא"ש אולם ס"ו. סי'באה"ע

 והבית צורי, בכסף רבנן חקינו הכחובה כסף מ"מררבנן

 כחובח ררק שמתלק רק כוותיה פסק בסק"ד שםשמואל

 ועיי"ש אלמנה, בחובח לא אבל צורי, בכסף הואבתולה

 שלנו ובכחובוח בזה, לחלק ראין שכחב רעק"אבהגהת

 חמשה הוא הוקוק משקל והרי  זקוקים וגם צרוף כסףכותבין

 הוא וכן סק"ר, ש-ה סי' ביו"ר בט"ז כמבואר לויטעשר

 1חמעט והגר"א הט"ו ובומן שם, בסק"ג הגר"אבביאור

 ובלחם לויט, רבע עור עם  לערך לויט עשר לאחרהוקוק

 הוא שהלויט בתב כ"ב אוח ט' סי' ח, פרק בבכורוחחמורות

 שקווינטל נמצא קווינטל ארבעה יש ובלויט הסלע,משקל

 סקט"ו רציד סי' ביו"ד הש"ך כתב וכן  דינר, כמוהוא

 כחב של"ד בסי' והמג"א הדינר, כמשקל הקווינטלשמשקל

 אדבעה בקווינטל גם יש א"כ פשוטים, ארבעה יששבדינר

 ולכן הלויט נחמעט שבימיו לעיל כחבחי וקברפשוטים,
 ש"ה, סי' בריש ביו"ד ט"ז עיין לויט, 16 נעשה לויט 1ןגן

 שעורוח - גדאן 360 די' קיסד של שבהלויט זה לפיונמצא

 גראן, 253 רק בו יש הלויט שנתקטן לאחר ועחה-

 רבוחינו בדבר, סחירוח הרבה יש כי אני נבוך זקוקובמטבע
 של שהזקוק לומר רצה א' סי' יאיר רבחווחהפוסקים,
 לויט, לכ-ד קרוב הוא ע"ו סי' במהרי"ל המובאהאגורה

 אונקיות, י"ב והיינו לויט, כ"ד שהוא אפ"ט ליטראדהיינו

 בן זקוק אל האגודה דכוונח ס"ל ס"ו בסי' הדרישהאכן
 דאח שכחב זקוק מערכח מלין בערך ועיין אוקניוח,שמונה

 זקוק, העברים קוראים אונקיות שמנה בן מארךהמשקל

 מטבע יש וצרפת דבפרובינצא כתב ופרח כפתורדבספר

 היוצא במשקל יוצא דבר שם להם ויש במספרהיוצא
 לבנים טורנשים שלשה שוה והיש זקוק נקראבמשקל
 י"ב למשקל זקוק קורא רס"ט סי' ז"ל לרש"יובפרדס
 זו במלכוח שנוהגין כדרך לנהוג אסור שם וז"לאונקיוח,

 י"ב שהוא כסף של זקוק קולוניא של לירידשנותנים
 שביאדנו למה קרוב הרי זה חשבון ולפי יעו-ש,אונקיוח

 בזה. להאריך אין ויוחרלעיל

 הטוב. דו"שידירו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יעחקהק'
 גר"ר'וגאבריק

 יי יי,י



ימא~ובי קל"ח סי' אה"עשו"תנבירצ
 קלחסימן

 השידומין קשר את לנתק יכולים אםבענין
 מפגרים ילדים בהמשפחה שישבטענה

)ריטארדיט(
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 שלמה מוה"ר טובא החו"ב הגאוןהרב

 נ.י.. מאנטיסעלא, אבד"ק שליט"אשניידער

 ממש בענין כי יען הנה עד לו השבחי שלא כח"ריסלח
 זהו כי ודמיתי דמקיים מצד נשאלתי בזהכיוצא

 זה אבל זה בענין מלהשיב ידי משכתי לכן עצמו העניןאותו
 לכן הנ"ל, השאלה של מהענין זה אין כי נודעחיעכשיו
 במשודכת שאלחו בדבר היינו הרמתה לתשובחופניחי

 להמשודך לו שיש לה שנחוודע מפני שידוכה לנתקשרוצית
 דגיד לא כי מזה ידעה ולא )ריטאררים( מפגריכ אחיםשני
 העלים מדוע להחתן שאלה מזה לה וכשנתוודע המשודךלה

 כלום, יגיד שלא עליו צוה אביו כי לה והשיב זד דברממנה

 עוד וגם נורמלי. והוא אחד אח רק לו שאין לה שיקרולכן
 ומח בדעתו מטורף שדי' מאביו אח להתתן שיש להנתוודע
 שיצאה להחתן לו אחות וגם למשוגעים, החוליםבבית

 וכולם מובהקים ברופאים דרשה והכלה רעה.לחרבות
 בירושה לעבור יכול זה רענין בעי מיהו דלמיחושהסכימו
 כי שידוכה לנתק רוצית ולכן בטנד, פרי על גםויפעול
 והביא האריך'בזה וכת"ר בהם. כיוצא תלד שלאמפחדח
 ופלפל בזה שדנו מה האחרונים גדולי רנוחינומדברי

 אינם שהביא מהספרים והרבה דגיון ומיטב בטו"טבדבריהם
 בהתרד צורך אפילו כאן דאין ומסקנתו כהם לעיין ידיתהת
 חוו"ד ושואל קנס. לשלם וא"צ טעות הוי מעיקרא כיכלל
 זה. בעניןהעני'

 :תשובה

 יתחייב בו שחוזר שמי בשידוכין שעושין נקנסוח הנהא(
 רק הוי אם שנויד במחלוקת וכך כך לחברוליחן

 בשם הלכ"ח מכירה מהל' בפי"א הרמב"ם דלדעתאסמכתא,
 אפילו שם הה"מ ולדעח בשידוכין אסמכתא הוי ספרדחכמי
 בזה, עליו הקשה בכ"מ הב"י ומרן אסמכחא, הוי מידובקנו

 בשידוכין אין נ' סי' אבה"ע בטור המובא הר"יולדעת
 כתבו מנה בתוד'/ה ד"ח קידושין ובחוס' אסמכתאמשום

 יפה בדבר ליזהר צריך שידוכין לעשות דכשרגיליןמתחילה
 אם אמר דאם החפץ בגוף וכך כך לך מקנה אני הרישיאמר
 כאן אין מנה משכון לך והא וכך כך לך אתן בואהזור
 כאן אין מנה אמרינן לא בשידוכין ושמא כאן, איןמשכון
 מתבייש השני בו חוזר מהם רכשאחד כיון כאן איןמשכון
 אפילו מהני בשידוכין דקנס דס"ו ב"מ בחוס' וכ"הבדבר
 דהוה מידי העולם כל כן שנוהגין כיון חשוב בבי"ד קנובלא

 דברין בתוס' וסיימו נ', סי' בב"י מובא דקניא,אסיטומחא
 ועין חברו, את שמבייש כיון בו החוזר כל להתחייבהוא

 ר"ת אומר שכחבו הונא ולרב בד"ה דכ"ז נדריםבחוס'

 היכי כי שידוכין בשעת העיר בני כל לאסוף נהגושלכן

 דחה והר"י אסמכתא ערבון יהיה ולא חשוב בי"דדליהוו
 רק וכו' קרובים רק שם ליכא פעמים רכמה משוםדבריו
 רמתבייש משום אסמכחא משום בזה ליכא אחרמטעם
 גוזמא דלאו אסמכתא חשוב לא לכן בו שחוזר מיביותר
 בושתו דדמי כיון בו יחזור אם בערבון עמו שמתנה מההוא
 כמיטכא. אשלס איעכיד ולא אוכיר אם כמו והויהוא

 אסמכתא משוס רליכא פסק ו' סעיף נ' בסי'והרמ"א
 דכן ט"ז סעיף ר"ז סי' בחו"מ ברמ"א וכ"הבשידוכין.
 קנין. צריך דמיהו וסיים אלו גלילות בכל פשוטהמנהג
 ודביא קנין א"צ לכ"ע דבשידוכין כתב כ"ד בס"קוהש"ך
 שיתחיב כרי שהוא - לעיל שהבאתי - התוס'מדברי
 אשלם אוביר אם כמו והוי דבושת לדמי קנם בוהחוזר

 גבי טמ"ג בשם מרדכי בהגהות ממש"כ והביאבמיטבא,
 דס"ל מאן ואפילו בקנס חייב הקנה שלא דאעפ"ימלמד
 יעו"ש. הכא מח-ה קנין רכעי כקוכיאכמשהק

 דליכא הש"ך על השיג ז' בם"ק הקצה"ח והנהב(
 עד חייב אינו דבושת גמור בחית דיןבשידוכין

 מה וגם פטור, בדברים והמבייש בגופו מעשהשיעשה
 דלא במיטבא אשלם אוביר לאם דינא האי הש"ךשמדמה
 כמו הוי בשטר כן לו כשכוחב התם דדרי קשה ג"כ קניןבעי

 ואפילו חייב שאינו אעפ"י בשטר א"ע לחייב דיכולקנין
 וננימוק"י לכתונ, שנהגו במקום הוא אם נמי נכתב לאאם
 איעבד ולא אוביר דאם הנאד מהני דלא איתא המקבלפרק
 שידוכין גבי ולכן בי"ד תנאי ומשום בקרקע דוקאאלא
 מלמד וגבי שטר או קנין בעינן ודאי בי"ד תנאידליכא
 ומהני כשכיר קנין לי' דהוי במלאכה נהתהיל דמיירינראה
 בקצוה"ח. יעו"ש בדבריםחנאי

 שכתבו עפי"מ הש"ך דברי לחרץ לפיע"ד דהנראהג(
 בכור גבי אקנויי בתור"ה די"ח בכורוחהחוס'

 לי' דניחא סהדי דאנן משום הכהן קנה קנין בלאדגם

 די"ט בקידושין במהרי"ט וכדמבואר המצוה מהמתלהקנות
 נמי הכי יעו"ש קנין צריך אין האמתי רצונו דנה-עדהיכא

 שלם בלב רוצה מהצדדים אחד שכל סהדי אנן הריבשידוכין
 עולה אינו השידוכין קשר שנעשה בשעח כי א"עלהחחייב

 הוי לכן הקשר לנחק שירצה מהצדדים אחד שום לבעל
 בט"ז ועיין אוביר. באם כמו קנין בלא גם החחייבוחשפיר
 אינו דשליח להסוברין דאף שכחב סק"ו תל"ד סי'או"ח
 כיון לבטל יכול רשפיר שאני חמץ גבי מ"מ להפקיריכול

 נתן מסחמא חמץ מאיסור עצמו להפקיע רוצהשהמשלח
 הט"ז על קקשו והאחרונים להשליח במתנה שלוהחמץ

 עיין קנין שוס עשה שלא כיון כההמץ השו~ח וכהרבמה
 הנ"ל התוס' רנדי לפי אך שם, השקל ובמחציתבמקו"ח
 שפיר ניחא לעיל שכחבנו כמו קנין א"צ סהדי דאנןרהיכא
 יודעים שאנו כיון הקנין לפעולת א"צ דכזה הט"זדכרי
 האמיחי.רצונו

 בחוד"ה רק"ב כחובוח התוס' שכחבו לפי"מ נמי דכןד(
 הרי 'נשטר משחעבד היכי שם שהקשואליבא

 עצמו את וטרח דהואיל וחירצו נשטר נקנין אינןמטלטלין
 באמירה אפילו שהרי נפשיה ומשעבד גמר שטראלמכחב
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 רכעצם ברבריהם והמובן יעו"ש. שנקנין רברים ישבעלמא
 להק1ות לי' דניחא סהדי אנן שטר לכתוב דטרחהרבר

 דמרמה הש"ך רברי שפיר וניחא עצמו, אתומתחייב
 רכוו1תו סהדי א1ן רהתם כמו אוביר ראם להאשירוכין
 להתחייב הצדדים כוו1ת בשידוכין נמי הכי א"עלהתחייב

 הקצה"ח מש"כ וגם וברורים. נכונים הש"ך ורכריא"ע
 רק בגופו מעשה רליכא גמור בושת רין בשירוכיןדליכא
 שכתב עפי"מ ג"כ לתרץ יש פטור ברברים והמביישברברים
 לא דאפילו י"ר ס"ק בבי"ש המובא כ"ט בשורשהמהרי"ק

 דמי לשלם רחייב בעיני הוא קרוב הכי אפילו קנסעברי
 כתב ט' בס"ק שם בפת"ש מוכא מאיר בית ובספרבושתו.
 כתוב שם כי המהרי"ק רברי את בהעתקתו קיצרדהבי"ש

 איכא רהכא פטור שהוא בדברים ממביישו עדיף רזהעור
 לרברי הרי יעו"ש. בבבל אותו גובין שאין אלא רכמעשה

 בעלמא, דברים רק ולא רב מעשה בשירוכין ישהמהרי"ק
 הש"ך. דברי לתרץ בזה י"לכן

 רבות'נו בימי גם הי' בשירוכין דק1סות ח,ינן עכ"פה(
 משום חששו ולא נהגו וכן התוס'בעלי

 וכרור פשוט אבל לעיל כמבואר כושת דמי דהויאסמכתא
 ראות ולפי השירוכין לבטל אנוס שהוא מהצדדיסרמי

 פטור כודאי הענין כאונס ומכירים הרבר 1כון אמתהבי"ר
 התחייב לא רהכי רארעתא רמוכח ראומרנא הבושתמרמי
 מקח רהוי 1ראה שאלתו ב1ידת ולכן בושת, ורמי בקנסא"ע
 שתנשא א"ע הכלה התחייכה לא רהכי וארעתאטעות
 ו' סעיף רל"ב סי' חו"מ בש"ע ומבואר כזה. מוםכמקום
 לא אפילו מקח ביטול הוי להקפיר ארם בני שררךרבמום
 רברי על לסמוך לזה צריכים אנו ואין בפירוש עליוהת1ה

 להקפיר ארם ב1י שדרך כיון עליהם סומכים שאנוהרופאים
 בענין אך הק1ס מן ופטורה השירוך לבטל אונס מקרי זהעל

 מהחרם שפטור רל"ה סי' בשו"ע הסמ"ע כתב כברהחרם
 התרת צריך רל"ו בסוס"י הט"ז שיטת ולפי התרה.וא"צ
 1' סי' וכאב"ע בזה מש"כ שם כבאה"ט ועייןחכם.

 אך ואכמ"ל. במק"א הארכתי משאנץ השר ובדבריבבאה"ט
 כלום שם כתב ולא הת1אים שראה כת"ר שכתבלפי"מ
 להתיר וצורך מקום כאן ליכא ממילא שבועה או חרםאודות
 לא רהכי דאדעתא מחמת פטורה היא ומקנם החרםאת

 הפוסקים כתבו ממון באונס ואפילו נפשד. וקרשהגמרה
 נשבע לא כן רעת דעל דמוכח אומרנא לו דישרהיכא
 בשירוכין שעושים הקנין וכל הרבה ממון להוציאשיצטרך

 הוא אתן ,1ין וגם דכרים קנין רהוי משום חלש ק1יןהוא
 הוא החיוב ועיקר סק"י נ"א בסי' הבי"ש שהאריךכמו

 ופטורה בושת ליכא טעות מקח שהוא ומחמת הבושתמחמת
מכלום.

 להעיר כתבתי במקו"א אתן קנין בענין שכתבנו ך3,הו(
 גמרי אהדדי דמתהני הנאה דבההוא לומר רישע"ו

 הכיא ויפה ואכמ"ל. לחו"מ בחירושי בזה והארכתיומקני.
 מאוס בטע1ה דאפילו ס"ח סי' יו"ד הנובי"ק מרבריכת"ר
 התרה וא"צ ושכועה מחרם לגמרי לפוטרה והותר רי ישעלי
 בירור בלי אפילו עלי מאוס טענת ע"י בטל הקדמוניסוחרם
 הטובה ר' כיד בבקיאות עפה מגילה בזה כתב וכת"ריעו"ש.

 סליקנא ובהא קצרתי לכן תח"י הו"ל הספרים ואיןעליו
 מחילה כאן יש אבל חרם ולא שבועה ולא 1דר לא כאןראין
וכו',

ירידוש"ת.
 חופ"ק ליעכעס אייזיק יצחקהק'

 קלטסימן
 בדל"ת השפופות אותיות לכתוב איךאודות
 דזשיקאב או דזיקאב היינו בשי"ן גם אווזי"ן

 לירירי והמשכה ברבייה וכרכה שלוםכ"ה,
 שמו חו"ב המפורסם הגאון הרבמכוברי
 רב גאנצווייג יונה מו"ה כש"ת וכו'מפארים

 יע"א. אנדזשעלעסבלוס

 ו"א ושין וין בדלת לכתבו איך לסם8כ השםאודדת
 הנה דזיקאב, רק שין בלי לכתוב אודזשיקאב,

 איך סימ1ים יש והלשונות השפות בכל השפופותכאותיות
 האות על דד ע"י הברל יש הפולנית בשפה למשללכתבן
 כאות וכן כזה רר 2 כותבין )זעט( אות ריכוך של סימןשזה
 אות ג"כ זה בלשון מצינו אך )צע( ן אות וכן כזה, )על(ו'

 זעט מוב1ו 2ן[ כמו שפופה ומובנו ~ותיות מש1ימורכב
 2נ( אותיות ב' כותכין צע היי1ו שפופה צרי' גם וכןשפופה,

 מיוחר אות יש וברוסיא הגר, ובארץ צרפת בלשון גםוכן
 זנאק מיאכקי ונקרא שפופה היא שלפ1יו שהאות סימןוזה

 סימן שהוא האות על קו כותבים מודר1ית עבריתוכותבי
 נשים שמות בכי"ש מבואר גטין בשמות ולכן שבורה,שהוא
 בשם ה' ס"ק צרי' באות ולהלן רראזנא אשה בשם ר'אות

 או בצר"י אם בריסק גדולי שנסתפקו מד שם והביאטשיזא
 בשם מש"כ סק"ו מ' אות נשים שמות בד"ח ועייןבט"ש.

 שמצי1ו מה בעזהשי"ת לבאר כתבתי אחר ובמקוםרראזשנא
 שכתב והגרעק"א הלבחם הגאון של מקומו פוזנאבעיר
 שצריכין ק"ט כאות יוזיפש ב"ר מהג"מ ראשון גטבסרר
 מטעם האחרו1ה ה1ו"ן אחר ביו"ר פוזנ1י רמתקריאלכתוב
 בחירי"ק כמו לקרותה האחרו1ה ה1ו"ן לדחוק הנכריםשררך
 העיר נקראה לא בפולין מקום דבשום בדבריו וצע"געיי"ש.
 השפה דהיודע האחרונה הנו"ן תחת בחירי"ק פוזנניפוז1א

 עם שפופה )ען( ח'8ה02ק העיר נקראת בוריה עלהפולנית
 בחיריק לא והאחרו1ה פתוחה הראשונה וה1ו"ן למעלהדד
 בתשובה רפופורט רח"כ להגאון מצאתי ות"ל בשו"ארק
 ג"כ בזה שעמר המש1ה מרכבת בעל להגאון מש"כ ע"אסי'
 לכן שפופה, אחרו1ה שהנו"ן מפ1י הטעם הוא וכתבבזה

 יעו"ש. לרככה כדי יו"דכותבין

 בשמות שמצינו מה להבין שביארנו בזה יגכדןא(
 ברזישטשא כותבין רקויא בריסק בעירהעיירות

 רק כותבין וזיטאמיר רארזיוויל דמתקריא רארוויל בעירוכן
 אות באה הזיי"ן שאחר כיון אבל שפופה, שהז' אעפ"יזיי"ן
 מרככה היו"ד כי הזיי"ן לרכך אחר סימן א"צ ממילאיו"ר

 כרי יודי"ן ש1י לכתוכ שא"א כיון לחירי"ק גםומשמשת
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 מקום סטאניסלאב בעיר מצינו וכן חריף פח"ח יהי'שלא
 מ"מ שפופה שהנו"ן ראעפ-י העיר גדולי הגאונים וקניישל

 משמשת זו הרי החירי"ק לנקודת הנו"ן אחר יו"ר שישכיון
 זה. כלל ורבותי מאבוחי מקובלני וכך הנו"ן לרכךגם

 שפופה וי"ן כוחבים שאנו מה על מפקפק שכת"ר וכגהב(

 אוח מבטאים האנגליח ובשפה ז"ש כלומרבשי"ן
 ויי"ן רק לכחוב הי' ררכם הקודמים והרבנים "רז"ש"נ'

 בעדוח הנקין רי-א הגאון כחב וכן ד"ז ובאנגליתלבדה
 מאבוחינו שקבלנו מה כפי נוהגין אנחנו אולםלישראל,
 הדברי הגה"ק שכתב מה עפ"י בגיטין, כן לכחובורבוחינו
 בשם סק"ו מ' אוח נשים בשמות בד"ח עיין זצ"ל,חיים
 בז"ש או ברז"ש לכחוב שכחב מיזשא או מינרזשאאשה
 יו"ד בכלל שם באהלי כתב וכן דל"ת, מרגישים דאיןהיכא
 פרעשבורג עיירות בשמות גיטין בטיב כן גם ועיין י"א,ס-ק

 דכוחבין מצינו עיירוח דבשמוח אמח הן פאושן,רמחקריא
 זאלקאוו עיר כגון שפופה הזיין אם אפילו לחוד"ויי"ן"

 בימים דכבר דאפשר כלל ראיה אינו מוה אבלזוראוונא,
 בעיר שמצינו כמו רגילה בזיי"ן כן העיר נקראהקדמונים
 בש"ע שהביא הגט דבנוסח הרמ"א רבינו של מקומוקראקא

 קאזימירז, רמתקריא קאזמר רק כלל קראקא לשם זכראין
 בכל אפשר לכן כן, העיר נקרא הקדמונים דבימיםוהטעם
 נשתנו הזמן במשך אח"כ רק רגילה בויי"ן נקראוהעיירות
 לא הפולני שבלשון ואעפ"י היהודים בלשוןהמבטאוח
 הפולני המלך שם על העיר נקרא תמיד כינשחנה
 בספרי )עיין אחר במקום וביארנו 0,2,וחן32או"01ויע
 מצינו פעמים דכמה ק"כ( סי' אה"ע א' חלק בי-אשו"ת
 טעויוח מחמח מרוקדק אינו שהאיות ובפוסקיםבש"ע
 אחר ביו-ר קאזימירז איתא ברמ"א הגט רבנוסחהרפוס

 ונהדוח עיירוח שמוח ובלקוטי המ-ם, אחר וגםהזיי"ן
 יו"ד בחד קאזמירו איחא אליעור דמשק בעל הרבמכחבי
 אחר יורי"ן בשני שם איחא ראז"מ להגאון גיטיןובטיב

 אלפים חמשת ברמ"א שאיחא הזמן וגם המ"ם ואחרהויין
 בשנח נפטר שהרמ"א ידוע והרי וארבעים, מאוחושלש
 סי' משה ובדרכי גיטין, בטיב זה על העיר כאשרשל"ג,
 בטיב עוד ועיין ועשרים, מאוח בשלש ג"כ איחאקכ"ו
 נהר ועל רעשיצא נהר על דיחבא בעלזא עיר גביגיטק

 איתא שלנו ובטופס גיטין בטופס הוא כןבעלויצא,
 ואח"כ בצד"י כתב בחחילה הרי ורעטשיטשאבעלויטשא

 בוה והעיקר דפוס, טעויות כמה דאיכא מזה ונראהבט"ש,
 והעיירוח. השמוח לכתוב איך בקבלה שישמה

 מקום כין בכתיכ מילוק יש כאם כת"ר דמש"כג(
 לכחוב להקפיד דיש הנחינה למקוםהכתיבה

 הריצב"א בתשובת הנה הנתינה כמקום ושי"ן ויי"ןבדלי"ת
 שהובא גט גבי תמ"ו סי' המגרש פרק במרדכיהמובא

 בורזיש ונכחב הנחינה מקום כמנהג נכתב ולא הגרמארץ
 ומקום האיש דירח שמחוך דכיק כחב באורייס קוריןואנו

 לרבר לשונם ודרך הגר מארץ שבא מוכיח הגטכחיבח
 ייר נהר על שכחב מה וגם כך על להקפיד אין קלילאלישנא
 שוה כך הלעז במקום קו"ף אוח שאין כיון קייר כוחביןואנו

 שהכשיר כוונחו שפירש בהגמ"ר ועיי"ש קו"ף במקוםיו"ד
 הוא. אהד שהמונן מסני הוההשינוי

 דלכאורה י"ל הנ"ל הריצב"א תשובח דנרי דבהסברד(
 ר"ג גבי דל"ד גיטין מש"ס להעיריש

 עירה ושם עירו ושם ושמה שמו משנה היהדבראשונה
 כל שיטח ווהו נחינח, מקום בחר ליול דהעיקרדמשמע
 דאפילו ד' סעיף קכ"ט סי' ברמ"א כמבוארהפוסקים
 והדי"ו והר"ן פסול, בדמתקדי .הנחינה מקום שכחבבדיעבד

 בלא אבל ברמתקרי עכ"פ בדכתבו רק בדיעבדשהכשירו
 הריצב"א חשובח דברי וקשה דמכשיר, מאן ליכא כללכחבו
 שצריך הטעם דכל כיון ס"ל רהריצב"א בזה צ"לכרם

 היא וזו המגרש שוהו שידעו כדי הנחינה כבמקוםלכחוב
 בוה לשמעון מראובן בגון השמוח בשינוי ולכןהמתגרשת

 וה שאין נחינה במקום יאמרו שלא למיחוש שפיראיכא
 בלי כראוי נכחב שהשם היכא אבל והמתגרשת,המגרש
 כותבין הנחינה שבמקום בהכחיב הוא השינוי רקשינוי
 יש בוה מבטאים, איך חילוק שקם או הכחיבה ממקוםאחרת
 נכתב שהגט יודעים הנתינה רבמקום דכיון שפירלומר
 ידוע שפיר א"כ משלנו אחרח הברחם ששם אחרבמקום
 כנ"ל למידי למיחש תו וליכא המגורשת ווו המגרששזהו
בוה.

 החיבה באמצע שפופה אוח כשמזרמן ולכתחילהה(
 כיון האוח לרכך יו"ד אחריו לכתובא"א

 אשה שם כמו החירי"ק לנקודת סימן שוו לטעוחשיכולים
 )על( [ למ"ד מיני שני יש ובפולניח רפויה שהלמ"דעלקא
 כדי יו"ד הלמ"ד אחר לכחוב א"א ובוה [- ורפויהפשוטה
 במקום שהיו"ד המשמעוח יהיה כן נכתוב אם כילרככה
 היא הלמ"ד ובאמח בחירי"ק, עליקא נקראת וחהיהחירי"ק
 שמות בבי-ש שמצינו אעפ"י ביו"ד לכתוב אין לכןבשו"א
 יש רפויה שהטי"ת דהיכא עטקא בשם עי"ן אוחנשים
 שהטי"ת לומר שיטעו לחוש ואין הטי"ת אחר יו"דלכתוב
 היכא לכן בשמוח דורשין שאין ידוע מ"מ יעו"שחרוקה
 מזה. צ"ח סי' אה"ע בי-ש בשו"ת ועיין איחמר.דאיחמר
 בשו"ת מובא ג' סוס"י עיני בח בשו"ח מבוארובלאה"כ
 איוה נמצא אם לעו בשמוח להקל דיש ה' סי' ח"ומהרש"ם

 במקום חי"ו כגון המתחלפות באותיות בשינוי אפילושינוי
 בשער חיים ברברי עוד ועיין סוחי, בשם עיי"שסמ"ך

 שאשא. שם גבי ו' אוחהאותיות

 נראה, לעיקר הנחינה מקום שם בענין נוה ובהיותיו(

 בדברי לומר הפנ"י שרצה מה לחרץלפיע"ד
 הדיבור באמצע איתחוק והוא בחוד"ה דל"ד גיטקהחוס'
 וז"ל, לומר הפנ"י ורצה עיקר הנתינה מקום שם עושהוהכא

 היינו פלוני איש כוחבין שיהו ר"ג דתיקן דהא צ"לולפי"ו
 הכחיבה שם כוחבין היו דמעיקרא אע"ג הנתינה מקוםשם
 ועוד בהתקנה, הספר מן חסר דהעיקר דוחק ווהלחוד

 שם כותבין שהיו בחרחי מעיקרא טועין היו חיתידמהיכא
 ממקום טפי הכתיבה מקום לחשוב אחרת ועוד לחוד,אחד

 דהנך לומר אפשר ולכאורה ד-ג. מחקנח היפךהנתינה
 נמי סברי עיקר הנתינה דמקום כאן התוס' כשיטהדסברי



 2:י (י קמ"א ק"מ, קל"ט, סי' אה"ע שו"ת תבירמד
 דלא לחור הנחינה שם כוחבין היו החקנה קודםרמעיקרא
 בראשונה דמחניחן לישנא טפי משמע והכי ז"לכפירש"י

 במקום הנחינה שם כוחבין שהיו רכיון שמו משנההיה
 לכן כן, כחבו לא המפרשים שכל אלא שינוי הו"להכחיבה
 נ"ל כן כחבו לא שהמפרשים מה והנה רבריו. ע"כצ"ע

 משנה היה דאמר דהא לומר שא"א מפני בפשיטוחבטעמן
 נזכר לא שעדיין כיון הנחינה מקום של שם כותב שהיהשמו
 משנה לפרש צריכין ע"כ לכן שם שינוי בכלל לו ישאם
 כחב וכן שמו בכאן חמינה אחר ממקום שבא מובנושמו
 השם שכוחבין הוא כך דמילחא סחמא הרי מזה ויוחרבגט,
 להאיש הכרה לעידי צריכין אנו שהרי הכחיבה מקוםשל

 אכחי א"כ וסיעתו הר"ן דראשונים שכחבו כמוולהאשה
 בחרחי, טועין שהיו תיחי מהיכא הפנ"י קח~ייחקשה

 היחה רהחקנה הנ"ל בחוס' הר"ח לשיטח לומרואפשר
 מה ועפ"י עושין שאנו כמו בפירוש השמוח שנילכחוב
 שאין ר"ל הנשתקע שם כוחבין דאין רהא המפרשיםשכחבו
 בעיקר אבל כן לו קורין שאין דכיון ברמחקרי אוחוכוחבין
 דק כותבין כשהיו מעיקרא לכן לכתבו. שפיד יכוליןהשם
 דעיקר שהוא הכחיבה מקום של שם כוחבין היו אחדשם
 לא השמוח שני לכחוב ר"ג חקנת ולאחר העדים הכרתמפני
 מקום ושם בעיקר הכחיבה מקום שם לכחוב ליהניחא

 לדעחו לכן עוד, זה בשם נקרא שאינו כיון ברמחקריהנתינה
 הראשון השם שהוא הנתינה מקום שם לכתוב יוחרנכון

 יש כן בו. נקרא שעחה כיון בדמחקרי השני והשםהעיקרי
 מן חסר רהעיקר קושייתו קשה עדיין אבל קושייחוליישב
 ור' בזה. להאריך ואכ"מ רברים אריכוח בזה לי וישהתקנה.

 יאריך,שנוחיו
 תידידוש" ה'חשל"ז חמוזג'

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קמסימן
 הלע"ז בשם שינויבענין

 לכבוד יהמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 כתו"י מו"מ המפורסם הרה"ג מכיבדיידידי
 בעיר רב שליט"א פלדמן מענדלמו"ה

 יע"א.כאלטימאר

 רק כהוגן נכחב האשה ששם הגט ברבר שאלתובדבר
 להיות צריך שהיה במקום דזוען השם נכתבבהכינוי

 כל כותבים אנחנו ,נ.ב. הזיי"ן אחר באל"ף דזאעןנכחב
 שינוי מקדי זה אם דזשאען( ושו-ן בזיי"ן השפיפוחאותיות
בהגט.

 :תשובה

 בחשובח כמבואר פקפוק שום בלי כשר הגטלפיע"ד
 כל קפידא בזה אין לעז דבשם האחרוניםגדולי

 כאותיות לעז רכשמות ג' סוס"י עיני כת בשו"ת כמבוארכך
 קו"ף נכחב באם בשאלחו עיי"ש להקל ישהמחחלפים

 אשה גבי רכתב חי"ו במקום שמאליח שין או כ"ףבמקום
 במבטא כך כל ההרגש דאין כיון סוחי וכחב סוסיששמה
 זיי"ן אוח האוחיוח בשער חיים בדברי ועיין כשר.הגט

 ח"א בי"א בספרי בתשובה כתבתי וכבר זה, בכעיןמש"כ
 בשם אל"ף במקום ו"ו שכחבו בזה בכיוצא קכ"ט סי'אה"ע

 רכיון רזשוסעף אל"ף במקום וא"ו שנכחבדזשאסעף
 לאל"ף וא"ו בין בהברה הברל אין גליציא וגלילדבפולין
 ובאל-ף פולניח ל( במקום בוא"ו משחמשיםולפעמים
 ניו למשל כוחבין המוררניח בעבריח וגם פולניח טבמקום
 וגם פולניח ט קמ"ץ במקום הוא ניו של והוא"ו כןיורק
 להקפיר אין לפי"ז ולכן פולנית. ט במקים יורק שלהוא"ו
 פשוט בגט מבואר וכן כן, שכותבים מקומו שיש כיון זהעל
 בו ונכחב מקושטא שהובא בגט בעוברא סק"ג קכ"חבסי'
 להיוח צריך והיה לבסוף בה"א טרנטה המכונה שלמהבח

 מהרי"ט ודן חול"ם וניקור לבסוף בוא"ו טרנטונכתב
 מלה כל שהן ערב מלשון בא שהשינוי מחמחלהכשירו
 וא"ו במקום בסופה ה"א וכוחבים מבטאים בחולםשהיא
 במקרא ג"כ ומצינו סעדיה רבי של מהתרגום שנראהכמו

 טרנטו נכתכ כאלו טרנטה יקראו א"כ עירה לגפןאוסרי
 הנ"ל קכ"ח סי' בג"פ המובא יהודה שבט בספר וכןיעו"ש.
 בזיי"ן ואפירה כוחבים יון ובלשון ספירה ששמה אשהגבי

 כמו בכה-ג מקפיד אינו דהחלמוד כשר דהגט בסמ"ךונכחב
 ועיין יעו"ש. אחח בזקירה נזקרין או אחת בסקירהנסקרין
 וא"ו. אוח בש"נבבי"ש

 המובא הריצב"א חשובח מדברי לדברינו מהימנאדראיה
 בגט תמ"ו סי' המגרש בפרק בגיטיןבמררכי

 והכשירו והנהר העיר בשם שינוי והיה הגר מארץהנשלח
 מכיון שהכשירו מה מפנ. הטעם בהגמ"ר ופירשהריצב"א
 יודעים שהכל משום הטעם כחב ובחא"ש אחד הכלשהמובן

 בזה לומר יש ועוד אחר, במקום כן כוחביםשלפעמים
 מה ולפי דזשאען. שם כלל לכחוב צריך היה לארלרעחי
 שם שכחבו עירו ושם בחור"ה ר"פ בגיטין התוס'שכתבו
 אפילו בה שנולד עיר אבל בה שדרין עיר דזקא ר"יא:מד
 בפנ-י וביאר כלל, לכחבו צריך שאין כיון כשרשינה
 משום רק מרינא לכחוב צריך ראין דהיכא החוס'רסברח
 בשינוי לפסול אין בזה חכמים מחקנח ולא לסימןמנהג

 כשר. הגט בני"ר לכןיעו"ש.
 ידירוש"ח. תשל"ח, סיון י"א ועש"ק ליוםאור

 חופ"ק ליעסעס אייזיק יצחקהק'

 קמאסימן
 להנ"למליאים

 צריר 'היה דלא שכחבחי במה בדעחי עלה עכשיואבל
 שכת"ד לי כמדומה כי רזשאען השם כלללכחוב

 לחור חתימה שם רק היא רשאען שהשם בטלפון ליאמר
 צריכין היו איך לעיין יש לכן כן אותה קורין איןאבל

 קורם לכחוב אם א( : כדלהלן הוא והספק לכתחילהלכתוכ
 קודם לכחוב ואם ב( ברמתקרי, השם ועיקר החתימהשם



רמה י ב:14 קמ"א סי' אה"עשו"ת ת יב

 החחימה, שם על דמחקרי לכתוב יכולים אם השםעיקר
 החתימה. שם על המכונה לכתוב מקום 'ש אםג(

 ראם שם שכחב '"ח סעי' קכ"ט בסי' המחבר מלשוןא(
 וחותם לחורה עולה שבו מובהק שם לויש

 כן למר הב"י ומרן עיקר, הוא השם אוחו ושטרוחיוכחביו
 בשם דרק נראה ומדבריו השולח, בפרק הרא"שמדברי
 לו יש או המעלות שני לו ויש לחורה גם בו שעולההחחימה
 חוחם רק אם אבל השם עיקר נקרא וזה הקדימהמשפט
 נגד להקדימו אין חורה לספר בו נקרא ואינו זה בשםעצמו
 השולח בפרק הרא"ש מדברי אולם אותו, קורין שהכלהשם
 הלשון בזה שם כתב דהרי בן נראה לא בב-י המובאהנ"ל

 מהן באחד דגם הרי לחורה בו עולה או בשטר חוחםבשהוא
 המובא פ"ז שורש במהרי"ק גם וכן או, לשון מדנקטסגי
 וכן השם, בעיקד להקדימו סגי מנייהו רבחדא מבוארבב"י
 שם גבי אל"ף אוח אנשים בשמוח שמואל הביח גםכחב

 שני הם כל בפי שנקרא ושם חחימחו שם דאםאביגרור
 שם הוא כל בפ' שנקדא ושם עיקר חחימחו שם אזשמוח
 החחימה דשם כתכ ג"כ שהוא הרי שניהם וכוחביןהכינוי
 בסי' החרה"ד מדברי אבל קדימה, משפט לו לחת סגילחוד
 של דהשם הרא"ש מדברי הוכיח בב"י כן גם המובארל"ג

 שני ר"ל העיקר הוא לחורה עלייחו עם ביחרהחחימה
 הזה. להשם מקדימין בוה ביחדהמעלוח

 כתב י"ד סי' ד' בשער מאליהו מכחב בספר אכונםב(
 כל בפי שנקרא דהשם ברורוח בראיוחלהוכיח

 והעליה החחימה שם ועל חחילה אוחו וכוחבין העיקרהוא
 הביח על בזה דפליג נראה ולכאורה בדמחקרי, חורהלספר
 יש ברם החחימה, שם להקדים להלכה שהכריעשמואל
 כל בפי הנקרא דהשם מיירי מאליהו רהמכחב ולחלקלומר
 וחוחם יעקב שנקרא כגון קודש שם או עברי כן גםהוא

 לכן העיקר, הוא כל בפי שנקרא השם וראי בוהיהודה
 דהשם מיירי שמואל ובבית יהודה, דמחקרי יעקבכוחבין
 שהוא כלומר החחימה משם היוצא שם הוא כל בפיהנקרא

 להקרימו העיקר הוא העברי השם ולכן לעז, שם או כינוירק
 קכ"ט בסי' י"ז בסעיף הדמ-א כדפסק הכינוי או הלעזלשם
 לעז שם נמי לו ויש לחורה עולה שבו עברי שם לו שישדמי
 דמחקרי, כוחבין הלעז שם ועל עיקר העברי שםעושין
 בשם עצמו חוחם דהוא בפירוש כחב לא דהרמ"אואעפ"י
 חילוק דאין מובח בוה לחלק כחב שלא כיון אבלהלעז
 לרינא, האחרונים כל כתבו וכן עיקר, העברי שםדחמיד
 לעולם נוהגין דכן שכתב ע"א בסי' דבר משיב בשו"תועיין

 מהמכונה לעז שבלשון והכינוי בעיקר הקודש שםלהקדים
 אחרת. חוחם שהוא אעפ"י בחחימחו כלל משגיחינןולא

 לחרץ לפיע"ד נראה הנ"ל מאליהו בהמכחב עיוני ~כודיג(
 התרה"ד בשם מרן על שם שהקשהקושייחו

 תמיד דמקדימין הנ"ל השולח בפרק הרא-ש מדברישהוכיחו
 שהכל רהשם איפכא מוכח מהרא"ש דהרי החחימהשם
 לעז שם רק הוא אפילו החחימה שם נגד העיקר הואקורין
 הדעת נקיי היו כך שהרי אוחו מקדימין חניכהאו

 שהיה המובהק שם כוחבין היו שלא עושיןשבירושלים

 אותו קורין שהכל החניכה רק אלא לחורה בו ועולהחוחם
 בשם וכך כד"ה כתוס' עיי"ש דפ"ז כגיטק כמשנהכמכואר
 דכן וחניכחה חניכחו בחב על קאי הדעח דנקיי והר"חהר"ח
 לשם קורא שהרא"ש ומה לכחחילה. עושין הדעח נקייהיו

 רק היינו השם, ועיקר מובהק שם לחורה והקריאההחחימה
 ביום או מעריסתו לו ניחן הזה שהשם הדבריםלפשטוח
 או חניכה באיזה אחר בשם לקרוחו החחילו בן ואחרימילחו
 לקרוחו החחילו שהעולם מכיון דבר של לאמיחו אבלכינוי
 שהכל הזה השם העצם משם לגמרי ושכחו אחרבשם

 ולפע"ד מאליהו. במכחב יעו"ש העיקר הוא אוחוקוראים
 רבריהם וברורים שנכונים יראה שם ברא"ש דהמעייןנראה
 לו דביש שם כתב הרא"ש רהדי והתרה"ד, הב"י מרןשל
 חניכה רק אפילו אחד רק לבחוב די אחד במקום שמוחשני
 ופורחא מרים ברובא בגמרא דאמרינן והאי טפל שםאו

 היינו השמוח שני כותבין אחד במקום אפילו דמשמעשרה
 הל"ה בפ"ד גיטין בירושלמי מבואר וכן לכחחילה,רק

 החם דגרסינן השמוח שני לכחוב בעינן אחד במקוםדאפילו
 שמי פלוני אני לומר צריך היה בחחילה אילא רבאמר
 אחר במקום שרוי היה ואם בגליל לי שיש שם עםיהורה
 אבל לשעבר דחימא הדא אסי רב אמר שירצה באיזהמגרש

 בגמרא החם דאיחא והא ע"כ. וכו' למיבד צריךלכחחילה
 שבירושלים הדעח נקיי היו וכך כשר, וחניכחה חניכחוכחב
 לכחוב צריך אינו לכחחילה דאפילו מזה דמשמעעושין
 אוחו שמכנין בחניכה התם דמיירי לומר יש השםעיקר

 אלא זה בשם אוחו קורין והכל מקום בכל אוחוומכירים
 בשם אוחו קוראין לחורה כשנקרא או בשטר חותםכשהוא
 יעו"ש לחוד החניכה שהוא בשם סגי הכי משוםהמובהק
 נקיי על הוא קושייתו דעיקר נראה הרא"ש מדבריברא"ש,
 צריכים עכ"פ אבל לכחחילה אחד בשם דסגי דניהוהדעח
 דמיירי מחרץ זה ועל החניכה רק ולא השם עיקרלכתוכ
 די שפיר והוי זה בשם אוחו ויודעים מכירין שהכלבחניכה
 השם כעיקר דהויא אוחו קורין והכל שמפורסמח זובחניכה
 רכשר לבד העיקר בשם מכש"כ הדעח לנקיי גםוא"כ

 לדמות שאין ולומר להוכיח רצה שהרא"ש הרילכתחילה,
 אבל לחור בחניכה גם די ולהכי טפל לשם קורין שהכלשם
 ועיקר מובהק שם מקרי לתורה והעליה החחימה שםמ"מ

 לנקיי רק זה וכל די, ג"כ לחוד זה ובשם החניכהלעומח
 בריעבד רק כשר אינו דחניכחו המשנה לשיטח אבלהדעח

 הרא"ש שהוכיח כמו השמות שני לכחוב צריךולכתחילה
 עיקר לכחוב צריך עכ"פ אחר רק לכחוב ירצה ואםמקודם,
 בעל קושייח לתרץ כנ"ל בחניכה רק אפילו ובדיעבדהשם,
 הב"י. ומרן החרה"ד על מאליהומכחב

 שם היינו דחניכחו במחניחן שפירש דש"י ~לשיטתד(
 למימר איכא כולה המשפחה שללווי

 המשפחה של לווי רהיינו המשפחה חניכח דרקלפירושו
 לאדם קורין שהכל חניכה אבל בדיעבד רק כשר בזהכולה
 בעיר ומכש"כ לכחחילה אפילו כשר דמחניתן לחנא גםזה

 סגי הדעח לנקיי רק שם בחוס' והר-ח הר"ח ולשיטחהשם,
 דמתניתן ולתנא כחניכה רק אפילו לכתחילה מהשמותכאחד
 בזה. כנ"ל לחוד בחניכה רי בדיעבדרק
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 מעשה מביא מ"ג ס"ק קכ"ח בסי' חשונה ובפתחיה(

 דינו מנית להורודנא מנריסק הנשלח נגטרב
 בן ליפה ישראל הבעל שם בו ונכחב מהרי"ם הגאוןשל

 כחב הנ"ל והגאון יהודה אלכסנדר רמחקרי ליבזיסקינד
 ליפה רק הבעל בשם שכחב מה ונימוקו טעמובההרשאה

 איך לו נחוורע שלא כיון ליפא של דקודש שם כחבולא
 וכחב השמיטו לכן טוב יום או אליעזר אם הקודש שםהיה
 חול שם ככל באל"ף ולא בה"א ליפה ומש"כ ליפא,רק

 שם קורם שכחב והטעם בה"א ליפד כן חוחם שהבעלמפני
 והרי ידודה, אלכסנרר הקודש שם קודם ליב זיסקינדהחול

 חוחם שהבעל מפני קדימה, משפט הקודש לשם ישלכאורה
 יש לכן דנדיות, כל נפי כן ונקרא ננתביו חמיד כןעצמו
 שכן בשביל דרק ברבריו מבואר קדימה, משפט הזה_להשם
 היו לא לבר החחימה שם על אבל הבריוח בפי נקראהוא

 דחמיר לעיל שביארנו כמו לקודש חול שםמקרימין
 בפני שם אינו רהכינוי היכא ובפרט דקורש לשםמקרימין
 אין בודאי הקודש לשם וביאור פירוש הוא רקעצמו

 השם. לעיקרלהקדימו

 שם קודם לכחוב להלכה מקום יש שביארנו מה ולפי1(
 אח"כ לכחוב איך אבל העריסה שם אוהקורש

 רק שהוא כיון בהמכונד או בדמתקרי דושאען בני"דכלו
 לכחוב אין החחימה שם רעל הט"ז שיטח לפי החחימהשם

 הבי"ש להלכה פסקו וכן כן, לו קורין דאין כיוןרמחקרי
 או המכונה החחימה שם על כשכחב בדיעבר רקוהטי-ג

 כ"ד, סי' שמוח בליקוטי כמבואר הטי"ג מכשירדמחקרי

 שהכל שם כוחבין דאם לגמרי להשמיטו יש לכחחילהלכן
 לכחחילה, דכשר לי"א בספרי בתשובה ביארנו אוחוקורין
 סי' אה"ע וח"ב קכ"ב סי' ח"א אה"ע אבי ביח בספריעיין
 רק כשר רלהרמב"ם מביא קכ"ט סי' שבב"י ואעפ"יק"א

 אפילו מכשיר קכ"ט סי' בריש הבי"ש אבלבדיעבד
 שם גבי קל"ב ס"ק קכ"ט בסי' הג"פ גם כחב וכןלכתחילה.
 הנוב"י הגאון כן ונהג עבידי. לכחוב לכחחילה רכשרעובדיה
 החניכה רק לבחוב בשמו ציון שיבח בשו"ח בנוכמוש"כ
 הגירסאוח בחילוף חלוי זה רין ויסור אוחו קוריןשהכל
 דוא שבירושלים הרעח רנקיי הך אם דפ"ז דגיטקבמשנה
 דהך או כשר וחניכחה חניכתו כתכ התם ראיתא מהקודם
 חניכחו דכחב הך אחר קאי שבירושליס הרעחרנקיי

 והרמב"ם כולד המשפחה של לווי שם ופירש"יוחניכחה,
 המחגרשח האשה וכינוי המגרש האיש של כינויפירש
 בר ראובן אנא שכחב היינו שפירש רי"ד בחוס'ועיי"ש

 לא אינו פלוני ואוחו פלוניח בח רחל יחיכי פטריתפלוני
 מחיחסין שהיו ממשפחחו גדול אחד אלא אביה ולאאביו
 ולפי עזרא, אביו היה שלא וכו' עזרא בן אברהם כגוןעליו
 ולא השם בעיקר נכחב והמחגרשח המגרש רשם האירבריו
 המובן לכן גדול איש שם על כתבו האבוח בשם רקהחניכה

 ההיא, מהמשפחה נצר רק בנו דוקא לאו הוא פלוניבן
 שהכל החניכה רק לכחוב די שלכחחילה מזה יוצאעכ"פ
 אוחו.קורין

 דטי"ג והרי להנין יש ג"כ דחחימה שם של והמובןז(
 כחב סק"י י' אוח נשים בשמוחבעצמו

 שמו לחחום רגיל ואינו אוריין בר אינו שהמגרשדבמקום
 לעתים כאקראי רק וחותם ומתן משא כעל ואינוכספרים
 נגלה שאינו כיון לחחימחו חזקה בזד לו איןרחוקים
 דוקא אשה גבי וכן לעז חשש בזה יהיה ולא כללומפורסם
 בחר הולכין אז ואיגרוח בשטרוח שמה לחחום רגילהכשהיא
 רק ונוחנח נושאח ואינה בזה רגילה אינד אם אבלחחימחה
 מעלה זה אין שלומים באגרוח חוחמח בעלמאבאקראי
 בבנקים, קאנטו לו יש אדם כל הרוב שעפ"י ואעפ"יומוריד,
 שבלשון כיון מ"מ הצ'קים על שמו לחחום הוצרךולכן

 ומעט המרינה בשפח הולך הכל כי לחחום רגיל אינודקודש
 להחחשב אין לכן דקודש בלשון לחחום מזרמןמזעיר

 הקודש. כלשק חותמין לפעמים אם אפילונחתימתם

 זה בענין להעיך בחשובה כחבחי אחר ובמקוםח(
 דכחבו החחימה שם לכחובדצריכים

 אחרח עצמו חוחם המגרש אם לעז חשש דאיכאהפוסקים
 של הבעל המגרש זה שאין שיאמרו בהגט שכחובממה
 בשם ד' אוח אנשים בשמוח הט"ז שכחב כמו הזאחהאשה
 כטעם ט' סי' הוורק כפרק כדדיא כתכ הרא"ש דהריגדליה
 מקום בשינה דדוקא לידה מקום בשינה שמכשיריןהדבר
 אלא גירש זה לא יאמרו שהרואים למיחש איכא בזהדירה
 חשש ליכא לכן כך כל ירוע דאינו לידה מקום משא"כאחר
 כך כל ידוע דאינו דהיכא בזה מבואר הרא"ש. עכ"ללעז
 והחחימה הכחיבה וסדר אופן זה ולפי דלעז, חששאליכא
 להם רמה דעלמא לאנשים כלל ידוע אינו כן גם אדם כלשל

 חזינן והרי שמו אח חוחם פלוני איך ולהרואיםלהשומעים
 לא אבל חחימחן לאשר קיום צריכים עדים חחימח כלדעל
 והעיקר שמו חוחם חברו אופן ובאיזד איך יודע אדםכל

 שמו, מפורסם שהוא מאשר אחר הרגש שום איןדבהמבטא

 לפיע"ד. צ"עלכן

 ושם החחימה" "שם המובן של בגדר אמיחי וב'רוךט(
 דקשה עחה ער מצאחי לא לחורה" "עליהשל

 אנשים רהרי לשיעורין דבריך נחח דא"כ בזהלעמוד
 להחפלל לההולכים ובפרט שבוע בכל כמעט לחורהשעולים
 רק לא ירוע ושמם באהבה פעמים כנסיוח לבחי יוםבכל

 אנשים ויש שמה המחפללים לכל אלא להשמש אולהקורא
 רב ובקהל טובים וימים בשבחוח רק כנסיוח לבחישהולכים
 ושמו רחוקים לעחים רק לחורה עולה שאינו לפעמיםמזדמן
 את מראים שאינם אנשים גם ויש כך, כל מפורסםאינו
 ולפעמים צייט ביאר או נוראים בימים רק לראבונינופניהם
 באים הללו אנשים כאשר ולכן ההוא, בזמן לחורהעולים

 הם איך אותם ושואלים בנוחיהם או בניהם אולהתנרש
 נקראים הם איך להשיב יודעים אם אפילו לחורהנקראים

 אם אפילו בלום( יורעים אינם בעוה"ר דרובא רובא)כי
 מזה יש האם יעקב בן ראובן למשל ששמס להשיביורעים
 שבכל כיון מזה יודע מהמתפללים ומי הוא שכן דוכחהאיזה
 אח בהגט לכחוב זה בכל צריכים האם שמם נשתקעהשנה
 לכל ולא לשיעורים הללו הרברים ניחנו וא"כ העליהשם
 של או העריסה שם אח דוחים הללו שמוח ואם בשוהאדם

 באיש וכי החתימה נשם נמי וכן אותו קודין שהכלהחניכה
 בחניוח או חעשי' בבחי מלאכה בעל בחור העובדפשוט



רמז י ב14 קמ"ב קמ"א, סי' אה"עשו"ת ת יב

 איגרות או צ'יקים חותם לפעמים רק לחתום דרכוואין
 וה על העיר ככר כאשר החתימה שם נקרא זה האםשלומים
 שידוע מפורסמים באנשים רק וה ואין לעיל המובאהטי"ג
 המבוכות מכל ולצאת זה. בדין נבוך אני לכן חתימתןלכל

 קודם הקודש שם את תמיד לכתוב לפיע"ד מהנכוןוספיקות
 החניכה קודם לכתוב או לעיל המובא הרמ"א שכתבכמו

 וכה לכתחילה. גם דכשר שביארנו כמו אותו קוריןשהכל
 באיש שנשאל תקל"א סי' החדשות בתשובת ברדב"זמצאתי
 נקרא כל ובפי לתורה נקרא גם וכן מעריסה שמריהששמו
 הרדב"ו ופסק לבר שמריה בשם לאשתו גט וכתבמחרז
 החון רק שמריה ששמו יודע איש שאין משום פסולדהגט
 וה, בשם יכירנו ומי ביובל פעם רק לתורה עולה אינווהוא
 רק לתורה עליה של שם לכתוב דפוסקים כתבו לא כאןועד

 לא אחר בשם לקרותו כשרגילין אבל זה בשם לכלכשניכר
 כדברינו. הרי יעו"שקאמר

 הג"פ מדברי הביא סקכ"ח קכ"ט בסי' חשובה ובפתחיי(
 שכתב הרמ"א רברי על שכתב נ"גבס"ק

 זה בשם הוחזק דאם בגט אביו שם ששינה מי גבי י'בסעי'
 כתב רכ"ח נ"ב סי' בח"ב דבמבי"ט תצא לא נשאתאם

 פעמים שלש לתורה לקרותו צריכים החרש השםדלהחזיק
 שלשים בתוך פעמים שלש שיחתום או יום שלשיםבתוך
 שנה לתורה עולד שאינו מי ולפי"ז יעו"ש. החדש בשםיום

 שום אין בודאי ביובל פעם לתורה עולה אם אפילותמימה
 יב"ח דלאחר שנשתקע שם גבי מצינו דהרי וה לשםחזקה
 ק"ב בסי' בי"ש בעל והגאון שמו, נשתקע שכברחשוב
 שתשקע עד התם דאיתא דנ"ז ע"1 מש"ם לזד יסודהביא
 יש ובוה יב"ח. עד לוי בן יהושע ר' אמר וכמה מפיהםע"ז
 בית שהושיב דנ"ה דגיטין במתניתן רבי לתקנת טעםליתן
 זכה הקודם כל יכ"ח סיקריקין בפני שהתה שאם ונמנודין

 הוא מאימתי מ"ו דכלאים בפ"ו דמבואר משום הואוהטעם
 מהירושלמי שהביא בר"ש עיי"ש משישקע, אלםנקרא

 שיקוע מ"מ החורה מן בקרקעות מועיל יאוש דאיןדאעפ"י
 בים, שטבעה ספינתו על שצווח כמו דהוו התורה מןמועיל
 נחשב אינו מיעוטים לפרקים רק לתורה עולה שאינו מילכן
 העריסה. שם שהוא אף טפל שם רק השם לעיקר עליהשם

 לעיל שכתבנו כמה בני"ד עלה ראתאן למאי נחזוריא(
 שם על דמתקרי לכתוב דאין הט"זבשם

 כ' סי' ב' חלק העור אבן בחלק החת"ס הנה לבד,החתימה
 באיגרות החתימה שם דעל להו רסשיטא דמה להקשותכתב

 מי כל הרי לא ראמאי קריאה לשת וה על שייך לאושטרות
 את קורא חברו לבין שבינו במכתבים או בהאיגרותשקורא
 כל דרי דמתקרי לכתוב זד על שייך לא ולמה פב"פשמו

 ומסקנתו מקרא, אדם בני בלשון נקרא שבכתבהתורה
 על וקאי רמתקרי לכתוב צורך שאין אלא קאמר לאדהט"ו
 קרו דהוי ההיא גבי דל"ד גיטין מש"ס דמקורו הדיןעיקר
 תקנה הצריכו שלא התם דמשמע שרה ופורתא מריםלה
 ובא לו שקוראים אלא לה קרו שייך ולא לה קרו דהוהאלא
 מצינו ולא ונחתם נכתב אשר הכתב מתוך לו שקוראיםאבל

 לה. דקרו אלא מצינו דלא השם לאותו לחוש חו"לשדצריכו
 ךתפרש מפסיד אינו כתבו אם אבל הט"ו בדעח נראהוה

 כקרוא ויהי הכתוכ דכרי מלא ומקרא הכתב מתוךרמתקרי
 לכתוכ דצריכים היכא תינח הא אך הספר, אתהמלך

 היכא אולם הכתב מתוך דמחקרי יתפרש שפירדמתקרי
 גרידא, חתימה שם על המכונה שייך איך המכונהדצריכים

 סק"ג ח' אות אנשים בשמות הטי"ג נהדיא כתבוכן
 המכונה לשון כי חתימה בשם המכונה שייך ראיןדמכש"כ
 בעצמו שהוא מה אבל כך אוחו מכנים שאחריםמשמע
 התפעל מבנין המתכנה לכתוב ראוי היה עצמו אתמכנה
 רק כלל כינוי שאינו שם על כינוי לשון שייך לאובכלל
 ז' דכלל בא"ש באריכות מזה ועיין מדעחו. כן חותםשהוא
 שם על המכונה כתבו כבר אם צ"ע לכן בזה.מש"כ

 תלוי דזה לומר ונראה כשר, הגט אם בדיעבדהחתימה
 האדם על קאי המכונה אם והנוב"י שמואל הביתבמחלוקת

 לומר יש השם על קאי דהמכונה רלהבי"ש השם עלאו
 להנוב"י אבל כך מקום נאי1ה מכנים ה~ה שדשםהפירוש
 כמו המתכנה לכחוב צריך היה האדם על קאידהמכונה
 בי"א בספרי בתשובה כתבתי אחר ובמקום לעיל.שכתבנו
 מדברי והבאתי לכת"ר, ערוכה בתשובה ק"ו סי' אה"עח"ב

 פי' יכנה ישראל ובשם הפסוק על ע"ד בישעיההרד"ק
 הנכרים כי והמובן הוא, ישראל כי ויאמר שמו יכסההרד"ק
 עצמו את יכנה מפניהם וייראו ישראל דצלחת ידאוכאשר
 על קאי דהמכונה מוכח יכנה המובן ולפידושו ישדאלכשם
 רקאי רש"י לפירוש אולם כהנוב"י, דלא הבי"ש כדעתהשם
 נימא אם דגם לומר יש אך כך, כל הוכחה אין הגריםעל

 א"ע מכנה זה דאדם דהכוונה לפרש יש האדם עלרקאי
 יש גם בו, קורין ארם שבני שמו את בזה ומכסה זהבשם
 לו שיש או עצמו בפני שם הוא החתימה שם אם ביןלחלק
 כך אותו וקורין יהודה ששמו מי כגון השם עיקר עםשייכות
 בוה כיוצא כל או ביבאנטי וחותם חיים או ליב עצמווחותם
 השם על גם המכונה של הכוונה ולפרש לומר יששפיר
 לפי גם כן שמכנים אדם בני יש הוה שהשםכלומר

 מצינו לא שם באיוה עצמו חוחם שהוא מי אםהמציאות
 לפע"ד נראה לכן זה. כשם פעם בשוס נקרא יהאשלא
 שם על דמתקרי או המכונה כתבו אם בין כשרדהגט

 רנוהגין הקודש שם הוא הראשון שם אם ובפרטהחתימה
 דבר המשיב וכדפסק הרמ"א שכתב כמו להקדימותמיד
 כתבחי. לפע"ד והנראההנ"ל,

הנ"ל

 קמבסימן
 את הערים מחקו הברכות ואחר בכתובהבטעות

 שמם חתמו ושובשמם
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלופב"ה,

 גרינבלאט אפרים מוה"ר המו"מהרה"ג
 פפר בעהמ"ח יע"א במעמפיס רבשליט"א,
 אפרים.רבבוח

 בנשואי מוטרד הייחי כי הנה עד השבתי שלא לייסלח
 לאשה הכחובה וברבר שונות, טרדות ועור תחי'בתי



 י ב:(ו קמ"ב סי' אה"עשו"ת ת יברמח
 חיה וכתבו טעו לבסוף רק בכתובה נכתב וכן חוהששמה
 שמם אח מחקו ודעדים לחוה חיה שם חקנו הברכותואחר
 דהעדים בזה לכת"ר כחבתי כבר הנה שמם, חתמוחמוב

 כשם קכ"ה בסי' להט"ז דאפילו המחק על לחתוםאסורים
 כיון המחק על ולכתוב למחוק שהחיר הלוי מהר"יאחיו
 שמואל בביח רבריו מובא כרתי, מסירה עדי פסקינןדאנן
 וגם השם בכל לא אבל אחת באות רק זה אבל י"א,ס"ק

 המהר"ם למחלוקת באנו פעם עוד ולחתום חתימתםלהשאיר
 סי' אלשיך דלמהר"ם סק"ז מ"ה סי' בחו"מ והש"ךאלשיך

 מ"ב סי' בחו"מ מהמבואר כח"ר שכחב ומה בזה, פסולמ'
 דנלמר חנן ולמטה חנני שמו נכתב דלמעלה בשטר ו'סעי'
 עם הצדק הכי נימא נמי כאן כמו ממילא העליון מןתחתון
 דברי על בסק"ר הסמ"ע דברי דלפי בזה להוסיף וישכת"ר.
 אותיות רבשני אחת לאות אוחיוח שני בין המחלקהמחבר
 וכתב חן, ולמטה חנני למעלה כגון מעליון תחתון למריןאין
 למי יורע ואינו שליש ביר כשהשטר רדוקא הסמ"עע"ז
 מלמעלה בו וכחוב חוב שטר הוציא אחד איש אם אוליתנו
 אבל מחנן ולא מחנני שיגבך חנן ולמטה חנני הלוהשם

 בין גובה בירו שהשטר אוחו חן או חנני בירכשהשטר
 הוא כן אותיות בשני אפילו דבריו ולפי בנמחק. וביןכחסרון
 כתובה דבשטר יוצא הסמ"ע רברי ולפי אחח, באותכמו

 אפילו כתובתה לתבוע המלוה כמו דהיא האשה בידהנמצא
 ואם כחובתד לגכוח יכולד ג"כ אותיוח בשני השינויאם

 תוכל אם לעיין יש אותיות בשני הכעל בשם שינוימזרמן
 רנכחב דהאי לומר אפשר דאי זה בשטר כחובתהלגבוח
 דאמרינן חוב בשטר כמו חזרה זה והרי הוא אחר שםלמטה
 הכל דבאישות כיון לאחר אלא לזה לוה ולא חזרהרזה

 בלאו להו חכמין רלא ובאתר אשתו והיא בעלה שזהיודעין
 אשחו היא ואם עדים בלא ממנו לגבות לה אפשר איהכי
 כל על אבל הסמ"ע על חולק שם והש"ך כתובתה, ווהרי
 בני"ד לכן כתובחה. לגבוח יכולה לכ"ע אחת באוחפנים

 יכולה כן גם לחוה מחיה הכחובה תקנו לא אםכדיעבד
 בהטעוח מרגישים כאשר לכחחילה אבל זו בכחובהלגבות
 דאסור כך כל החמירו שחז"ל כיון לחקנה שצריכיםבודאי
 כתובה, בלא אחת שעה אפילו אשתו עם שישההלארם

 מאיר כרבי הלכה מ"מ עליו פליגי שהחכמיםואעפ"י
 י' בפרק הרמב"ם פסק וכן רנ"ז, בכתובות כמבוארבגזרותיו

 אסור להתייחד אפילו הרמב"ן ולדעח דל"י. אישותמהל'
 שם. וכש"ע כתובות הלכות ריש בטור כמבואר כחובהבלא
 כמו לעשות מהנכון העדים חתימת אחר מתקנים כאשרלכן

 יטעם דכל דכיון עור וחזינן למטה. קיום לעשותשכחבחי
 ואעפ"י להוציאה בעיניו קלה חהא שלא הוא הכחובהשל

 חו ליכא מרצונה אלא לגרש שאין החדר"ג אחררעכשיו
 הרמ"א כתב מ"מ לגרשה בעיניו קלה תהא שלאחששא
 כחובה. בכחיבת עכשיו גם להקל דאין ג' סעיף ס"ובסי'

 הליכה קודם הכתוכה ולחחום לכחוב עחהולמנהגינו
 וארץ פולין ערי בכל המנהג היה כךלחופה

 המבואר לפי בזה תמהחי ומעולם אשכנז מחכמי ומקורוהגר
 לקרות צריכים השטר על החתומים רהערים מ"ה סי'בחו"מ
 כן לנהוג ראינו לא אשה בכחובח והרי חתימה קורםהשטר

 החחימה. קודם הכתובה יקראו שהעדים מקוםבשום
 כחב י"ב סי' שבעה בנחלת המובא מינץ מהר"םובתשובח
 הליכה קודם מהחחן קנין מקבלים שהעדים פוליןדמנהג
 לומר יש זה ולפי החופה. אחר חותמין והעדיםלהחופה
 הכתובה .קריאת את ששומעין וה על סומכים דהעדיםשפיר
 בפיהם בעצמם העדים דהרי עקא דא אך דחופהחחת

 לא לפניהם קורא אחר איש ואם הכחובה לקרותצריכים
 שם הש"ך ולרעת ב', סעי' מ"ה סי' ברמ"א כמבוארמהני
 לדעת אולם מדני, לא לפניהם קורין בשנים אפילו ג'בס"ק

 לפני רכשקורין להלן הרמ"א שם שהביא מררכיההגהות
 בי"ד הראש כמו והוי לשקר ריראים וחוחמיןהציבור
 החופה תחת דכתובה קורין אם לפי"ז ממילא שלו.והסופר
 לשקר. ריראים רמי שפיר לחופה הנאספים הקהללפני
 רי הציבור לפני קורא אחד דאפילו נראה הרמ"אמרברי
 קורין שנים ררק נראה שם מררכי בהגהות המעיין אבלבוה.
 קרו נחמן דר' מהאי שמביא הראיה מן אבל הציבורלפני
 כמבואר עליו ראימתו משום וחחום דדיינא ספראקמיה
 מהראש הסופר אימת גבי ב' סעי' שם ובש"ע די"זבגיטין
 סגי. נמי קורא באחד רגם נראהבי"ד,

 שהעדים הנ"ל מינץ המהר"ם שהביא זה ממנהגלכן
 אמנם שכחבנו, כמו לומר יש דחופה אחרחותמין

 לגיטין המרדכי בשם הביא ס"ו סי' באה"ע משהבררכי
 הברכה קודם הכתובה לחחום הקהל חכמי שסמכושכתב
 להחחים חייש רלא מרבריו משמע דציבורא אימתאראיכא
 קודם דכוונתו לומר ורציתי הכחוכה קריאת קודםהעדים
 דכתובה. קראו כבר וא"כ אירוסין ברכח אחר נשואיןברכח
 ברכת קודם דקאי דמשמע יראה שם במרדכי המעייןאבל

 הראשונים מרברי שנראה מה וכפי וצ"ע. יעו"ש,אירוסין
 בין להפסיק כרי הוא החופה תחת הכתובה קריאת עניןכל

 פסחים בתוס' כמבואר הנשואק לברכח האירוסיןברכח
 לומר נהגו ונישואין אירוסין דברכח שבתבו שאין ר"הדק"ב
 מברכין האירוסין רברכת זה בלא ררגילים כוסות שחיעל

 דנהגו ועור חתנים, בבית חתנים וברכח האירוסיןבביח
 צריך ולכן מתכוונים. ולכך הפסק והוי בינתים כתובהלקרוח
 שכתב שם בפסחים בריטב"א הוא וכן יעו"ש. כוסוחשחי
 שתי צריך הלכך בינחים הכחובה לקרוח שנהגו מקומוחדיש

 שכתב מה על ט' סעי' ס"ב בסי' הרמ"א כחב וכןכוסוח,
 החופה בשעת מקדש אפילו כוסות שני על דאומריםהמחבר
 הכתובה. בקריאת ביניהם להפסיק רנוהגין הרמ"א כתבע"ו

 רק ליתא קריאה לשם הכתובה דקריאח מבואר זהמכל
 עתה ועד הברכות, בין להפסיק אוחה קוריןהעיקר

 שנזכר מקום בכל רק לקריאחה נאמן מקור מצאחילא
 במהרי"ל ועיין הברכוח, בין להפסיק כרי הואקריאחה
 לא לקרוא מקפיד היה שלא שכתב וקידושין נשואיןהלכוח
 בסי' היטב בבאר מצאתי רק הכחובה. אח ולא התנאיםאח
 רהמנהג והרמ"א מינץ המהר"ם רברי שהביא שאחרס"ב

 על שמברכין היין ברכח משום הכתובה בקריאחלהפסיק
 שבקושטאנטינא הכנה"ג בשם הביא אח"כ נישואין שלכוס

 ומפסיקין אירוסין ברכח קודם הכחובה לקרוחנוהגין



רמט 2:י(ל קמ"ג קמ"ב, סי' אה"עשו"תבית

 צ"ע עדיין וה ולפי ונשואין. אירוסין ברכח ביןבקידושין
 לעיכובא. הנ"ל בחו"מ המבואר העדים קריאתבענין

 וכל בפסוק חסר יטהיה אסתר במגילת שאלחוובדבר
 והיה קטן ועד למגדול לבעליהן יקר יתנוהנשים

 הנה השיטין, בין התיבה ותלה כתב והסופר קטן תיבתחסר
 כמבואר חציה עד אפילו בחסר המגילה כשרהבדיעבד
 כל למחוק מהנכון לדעתי אכן תר"צ, סי' ובש-עבגמרא
 פסקינן דלהלכה כיון השורה לתוך התיבד ולהכניסהשורה
 וכ"ה דט"1 בגמרא תנחום כך' שירטוט צריכהדמגילה
 א"א השיטין בין התלוי האות ועל תרצ"א סי'בש"ע
 שורה בין שיהא ז-א השורות כל עם בשוה השורהלשרטט
 קצד הבדל חהיה שורה עוד ישרטט ואם שוה, מרחקלשורה
 סח"ם בספרי ומבואר השורות, לשאר זו שורה ביןמאוד
 שוות, תהיינה שהשורות קפידאדזה

 דוש"ח.ידידו
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קמגסימן
 קודם יצר אשר ובירך נשואין בברכתבטעה

 האדם יוצדברכת
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 מו"ה טהורה ובי"א בתורה ומופלג החריףהדב
 איידיס בבוניס דב שליט"א קאמינסקיחיים

 יע"א.ארגנטינא

 התחילו המזון ברכת אחר נשואין בסעודת שאלתובדבך
 אשר ברכת ובירך המברך וטעה ברכות השבעלומר

 ברכת ויאמר יחזור אם האדם יוצר ברכת שבירך קודםיצר
 לא. או בזה מעכב הסדר אם האדםיוצר

 :תשובה

 אמוראי פליגי ד"ח בכתובות בגמרא דהנה בזה ליהנראה
 רבי לבי איקלע דלוי הארם יוצר ברכת לברךאם

 לבי איקלע אסי ורב חמש בריך בריה שמעון דר'בהלוליה
 לימא בגמרא וקאמר שית בריך בריה דמר בהלוליה אשירב
 שתי סבר ומר הוא4 יצירה חדא סבר דמר קמיפלגיבהא

 בתר סבר מר הואי יצירה חדא דכ"ע לא הואייצירות
 בריך ופרש"י אזלינן, מעשה בתר סבר ומר אולינןמחשבה
 בדא ואשר תשמח שמח תשיש ושוש יצר ואשר שהכלחמש
 דאמר כמאן הואי 'צירה חדא האדם יוצר הוסיף שיתבריך

 שני נברא ברייתו שמתחילת פרצוף הצלע את ויבןבעירובין
 זנב כמ"ד יצירות שתי מאחור ונקבה מלפניו זכרפרצופין

 בתר יצירות שתי כאן והרי האשה נבראת וממנוהיה
 אחד ונברא להבראות במחשבה עלו ששנים אזלינןמחשבה
 הרשב"ם בשם כתבו חדא בד"ה שם בתוס' אולםיעו"ש.
 אחד פרצוף דאמר כמאן ס"ל הואי יצירה חדאדלמ"ד

 סבר מר הואי 'צירה חדא עלמא דכולי הכי בתרמדקאמר

 משמע די"ח דעירובין שני פרק ובריש אזלינן, מחשבהבחר
 במחשבה עלה הוה אחד פרצוף דאמר דלמאןבהריא

 לא פרצופים שני התם דאמר למאן אבל שניםלהבראות
 בשלמא בד"ה עירובין ובתוס' בתוס' 'עו"ש הכי ליהסבירא
 יצירות שתי ראמר דלמאן ומסקנתם פירש"י על כןשהקשו
 הש"ס בגליון ועיין ונב. ולא פרצוף דאמר כמאן היינוהואי
 ליישב כתב מקובצת ובשיטה פירש"' ליישב דמצוהשכתב
 הכי וז"ל כתב פסין בעושין דרש"י התוס' מקושייתפירש"י
 )כך צורות ב' רמשמע יודין בתרין וייצר רכתיב היינוגרסינן
 יצירות( ב' גורס מקובצת ובשיטה שלנו הש"ס גידסתהוא

 ולאו נוצרו דבחדא משמע יורין בשתי וייצר מדכתיבפירוש
 על יצירות שתי הכא דאמרינן מאי אלא יצירות שתיהיינו
 דברך מאן נמי התוס' לדעת ומיהו זנב, דאמר כמאןכרחך
 חמש דבריך ומאן הוא אחד פדצוף דאמר כמאן היינושית
 דמאן לומר סברא דאין פרצופים דו דאמר כמאןהיינו
 דבריך ומאן פרצופים דו דאמר כמאן היינו שיתדבריך
 מסתברא איפכא דאדרבה אחד פרצוף דאמר כמאןחמש
 יצירות משתי לאפלוגינהו ליה למה פהצופים דו דאמרדמאן
 הכין התוס' לרעת ודאי אלא נוצרו דבחדא כיון ברכותבשתי
 פירוש הואי יצירה חדא סבר דמר רשמעתא פירושאהוא
 ולהכי האחרת היצירה נעשה ושוב מתחילה יצירהחדא
 בריך ולהכי מעיקרא הוי יצירות שת' סבר ומר שיתבריך
 בזה. פירושים עוד שהביא מקובצת בשיטה עיי"שחמש

 בגמרא דאמרינן דמאי בפשיטות לומר ישולפיע"ד
 בתר סבר מר הואי יצירה חדא עלמאדלכולא

 ומר שנים לבראות עלה דבמהשבה היינו אזלינןמחשבה
 אזלינן מחשבה בתר דאמד דלמאן אזלינן מעשה בתרסבר
 ונקבה זכר שנים לבראות היה יתברך דבמחשבתור"ל

 בגוף פרצופים בדו הקב"ה בראם ובמעשה מחולקיםבגופים
 ממש יצירות שתי הוי מחשבה בתר אזלינן אי ולכןאחד
 נוצרו למעשה כך ואחר יתברך מחשבתו כפי גופיםבשתי
 להמהרש"א אגדות בחידושי ועיין פרצופים. בשני אחדבגוף
 שנים לבראות במחשבה עלה שבתחילה לשונו ווהשכתב
 ואין קטטה כולו שהארם הקב"ה וכשראה נבראיםכשאר
 שם והו'ה ביניהם שלום וצריך כך להתקיים יכולהעולם
 בעולמו יחיד שהוא הקב"ה של שמו על אחד בראוביניהם
 ומדבריו אחד. הגוף הם כאילו ביניהם שלום שיהיהוהלואי
 שפירשנו. כמונראה

 לברכת סדר שאין דאעפ"י כתב ס-ב בסי' ארזיםובעצי
 אשר ובירך שכח אם מקום מכל לעיכיבאחתנים

 דבין אותה יברך לא שוב האדם יוצר שבירך קודםיצר
 בתר דאמר למאן ובין יצירות שת' כנגד דאמרלמאן

 וכר יצירת כנגר שנתקנה שניה ברכה הרי אזלינןמחשבה
 יש ולפיע"ד הראשונה. אח פוטרת הזיווג מעין והיאונקבה
 יוצר ברכת יצר אשד אחר גם לברך מקום דיש בוהלומר
 שכתב הנ-ל בכתובות רש"י מלשון כן לדייק יש וכןהאדם.
 של הראשונה ליצירה שתקנוה האדם יוצר ברכח וכןוז"ל
 דאמר למאן ואי הוו יצירות שתי למ"ד אי הראשוןאדם
 מקום מכל אזלינן מחשבה ובתד במחשבה עלו יצירותשתי
 לא נקבה עדיין ראשונה ביצירה דהא הזיווג מברכתאינה



 ' ב(ל קמ"ד קמ"ג, סי' אה"עשו"ת ת יברנ
 על מברכין שאנו מתוך באה היא למה תאמר ואםהיה

 תחילתו, שדיא הראשונד על כן גם מברכין השניההיצירה

 שאנו הזיווג ברכת היא שניה דברכה רכיון נראהמלשונו

 בנין ומצלעותיו מגופו ממנו לו שהתקין להקב"המודים
 עצם על גם מברכין אנו זה אגב ולבן עולם לדורותהנוהג
 במחק הדגיש שרש"י כמו האדם יוצר של היצירהתחילת
 על גם מברכין שניה יצירה על מברכין שאנו מתוך -לשונו

 היא הברכה שכוונת כיון ולכן - תחילתו שהיאהראשונה
 פי על ראף לומר סברא יש הראשונה היצירה עצםעל

 על האדם יוצר זה אחר לברך יבול יצר אשר בירךשבבר
 שתקנו הארם יוצר הברכה מנוסח וגם הראשונה בריאהעצם

 בל' לבד הראשון ארם בריאח רק דכוונתם נראה קצרבלשון
 הזיווג. לענין שייכותשום

 הוסיף האדם יוצר שית דבריך דמאן דפירשולפירש"י
 וכיון אזלינן מחשבה דבחר דאמר למאןצ"ע

 מברכין איך כן אם שנים לבראות היה יתברךרבמחשבתו
 כשעלה ולא לברו בדיאתו להדגיש רק שמובנו האדםיוצר

 מיגש ן' הלוי יהוסף רבינו של פירושו ולפיבמחשבה,
 הוסיף שית דבדיך רמאן דפירש מקובצת בשיטההמובא
 האדם יוצר רק מברך היה לא חמש רבריך ומאן יצראשר

 בתד ראמר למאן שפיר אתי דבריו ולפי יצר, אשרוהשמיט

 מברבין זו רבברכה יצר אשר מברך בזה אזלינןמחשבה
 במחשבה שעלה ואשתו איש של הזיווג ענין עלומשבחין
 שרצה מטעם זהו אחר רק שנבראו אעפ"י שניםלבראות
 ביניהם. דשלום ולהשכין אחר גוף שיהיוהקב"ה

 קורם מתרצינן קמא רלתירוצא הגמרא לשון בסגנקוצ"ע
 ראמר למאן כך ואחר הוו יצירה חדא. דאמרלמאן

 רסבר למאן מתרצינן בתרא ובתירוצא הואי יצירותשתי
 כך ואחר שית רבריך למאן היינו אזלינן מחשבהרבתר
 כדמחרץ דלא מעשה בתר דאזלינן חמש דבריךלמאן

 החוס' פירוש ולפי חמש, רבריך למען קורם קמאבלישנא

 בסלקא דמעיקרא שם מקובצת השטה שהסביר מהכפי
 יצירה חרא סבר דמר קמיפלגי בהא רלימא דגמרארעתא
 האדם יוצר מתחילה רבריך מאי שכן וכיון מעיקראהואי
 יצר אשר עוד לברוכי ובעי היא לבדה יצירה אותהכנגד
 ן' הר"י פירוש לעיל שכתבנו )כמו השניה היצירהכנגר

 סבר ומר כרש"י(, רלא הנוספח היא יצר אשר דברכתמיגש

 היא הארם יוצר ברכת שכן וכיון מעיקרא הוו יצירותשתי
 ליה למה ומעתה היצירות שתי בה נכללו מעיקראדבריך
 לשון שפיר אתי זה פירוש ולפי יצר, אשר עורלברוכי
 כמו שית רבריך למאן מתחיל קמא בלישנא רגםהגמרא
 פי על ואף הש"ס, לשון סגנון שפיר ואתי בתראבלישנא
 ולפעמים ברישא רפתח ממה להתחיל לפעמים התנאדדרך
 נררים בש"ס כמבואר הגמרא ררך גם וכן מיניה רסליקממה
 לומר שייך לא תירוצים בשני אחר במקום מקום מכלר"ג

 כמובן.כן

 אינו הזיווג עסקי על שנסררו הברכות רסדר כתבדרש"י
 מתחלת ברכה שאותה ואילך יצר מאשראלא

 בזכר מרבר בצלמו הארם את יצר אשר בשניהםלדבר

 למאן דבריו ולפי הנקבה. היא ער עדי בנין ממנו לווהתקין
 כך ואחר האדם רק נוצר דבתהילד הואי יצירות שתידאמר
 מקודם מברכין שפיר לכן מצלעותיו, מאחת הנקבהנבראה
 נבראה כאשר כך ואחר האדם יוצר הראשון ארם יצירתעל
 ן' הר"י של לפירושו אבל הזיווג, על יצר אשר מברכיןחוה

 דרק יצר אשר כלל בריך לא חמש רמברך דלמאןמיגש
 ריוצד לומר סברא אין כן אם יצד אשר הוסיף שיתהמברך
 הנקבה, בריאת כלל בה נרמו דלא הזיווג בדכת היאהאדם

 בחרא וללישנא הוסיף האדם יוצר דברכת לפירש"יוגם
 לבראו היינו אולינן מחשבה בתר סבר ומר הוו יצירהרחרא
 היינו שית לביך הוסיף ולכן לחודה, ונקבה לחור זכרשנים
 כלל רמז שום ליכא וו בברכד אבל האדם 'וצרברכת

 הברכה מלשון ולהיפך זו בהוספה תיקן ומאי הנקבהלבריאת
 רק היינו האדם יוצר דמברכין אזלינן מעשה דבחרמשמע
 רעיקר רכיון לומר צריך ולכן הנקבה, ולא האדםבריאת
 על ברכה עוד מוסיף אם ממילא יצד אשר היא הזיווגברכת
 אחר היה הבריאה שבעצם שמה להדגיש הוא זוברכה
 כולו שהארם דכשראה שביארנו כמו השלום להשכיןבכוונה
 שמו על אחר בראו ולכן להתקיים יכול העולם ואיןקטטה
 במחשבה אבל הנ"ל המהרש"א שכתב וכמו הקב"השל

 רמז שום שאין פי על ואף שניס, לבראות היהתחילה
 באה הוספה כל מ"מ יצירוח שתי מענין הנוספחבברבה

 בזה. לומר יש כןלרבות.

 דברכה לפירש"י בין הלשונוח לשתי מזה לנוהיוצא
 ן' הר"י לפירוש ובין האדם יוצר היאהנוספת

 ברכות שתי תקנו רחז"ל כיון יצר אשר היא דהנוספתמיגש

 מחשבה בתר ראמר למאן ובין יצירות שתי דאמר למאןבין
 הארם יוצר לברך עור יכול יצר אשר ובריך קדם אםאזלינן

 דברכה בתרא ללישנא ובפרט פוטרתה יצר אשר ברכתואין
 במחשבה היה יצירות ששתי להרגיש באה היאהנוספת
 קודם מברך הוא בדכה איזה חילוק שוס אין לכןתחילה,

 האיש שניהם יצירת על הכוונה הארם יוצר בברבת דגםכיון
 שהגאון כיון למעשה אבל להלכה לומר נראה כןוהאשה.
 כבר האדם יוצר כך אחר לברך שלא פסק ארזים עציבעל
 זקן.הורה

 תשל"ח, כשלח קודש שבתמוצאי

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחק הק'ידירו

 קנמן.סיכמל

 על מרעיים נסיונות לקרות מותר אם שאלתוובדבר
 כבר חיים. בעלי צער מחשש ועופות חיותבהטות

 סיני מאנט החולים בבית העובד חררי מרופא בזהנשאלתי
 לצורך תועלת בזה שיש כיון להיתר והשבתי ירקבניו

 מבואר וכן שחת, מלררת חולים אנשים להצילרפואות
 כן גם שנשאל ע"ה סי' שלישי חלק יעקב שבותבתשובת

 ועל מחלות מיני בכל בחקירות העוסק מומהה מדופאכזה
 מפני כלב או בהמה להמית מותר אם תבוא שלא צרהכל



רנא נ:ישו קמ"ה קמ"ד, סי' אה"עשו"תב:יוע
 מנוסד אעה עד"ן הרפואה שאותד לפי נפשות פקוחספק
 להקל. העלהומ"מ

 לעשות אפשר אי שלו הכנסת בבית העת שאלתוובדבר
 ה"מ ממש הבנסת בית באמצע הבימהלהעמיר

 מערב מלצד מזרח לצד יתר קרוב מעט רק המרכףבקו
 ולכן עלץ נשען התקרה אשר עמוד יש שבאמצעמפמ

 לצד יותר מטה הבימה ולהעמיד האמצעי מקו לנטותהוכרחו
 רק בזה הקפידה באמצע דוקא דלאו נראה לפיע"דמזרח,
 עם ביחד הקודש הארון אצל הבימה ידיה שלאהעיקר
 שעושים כדרך צבור השליח מתפלל שעליה הקטנההבימה
 מסגד בתי את להקות שרוצים והמתקדמים המודרנייםעתה
 לדברי וראיה ממש, אמצע על קפידא אין ולכןשלהם
 מהל' ד' בפרק משנה בכסף המובא קורקום הר"ימדברי
 אין אמצע דלשון שכתב ב' הלכד הכיפורים יוםעבודת
 שמעתי אבל יעו"ש. הקרנות לאפוקי רק ממש אמצעמובנו
 אבל ממש אמצע על גזה מקפידים הגר ארץ מגדולישהרבה
 זה את רואים והכל אחר בענין שא"א כיון כת"רבנידון
 קפידא. ליכא דלכ"ענראה

הנ"ל

 קמהסימן
 באמריקה כאן פרוטה שוה בקראמה

 שלנובהמטבעות
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 רב שליט"א גרינבלט אפרים מו"ההרה"ג
 יע"א. מעמפיס בעירורי"מ

 בזה הנני שאילתות בשבע כת"ר דבר עלבתשובה
 נקרא מה שאלתו בדבר לפיע"ד הנראהלהש,בו

 שבמרינחינו המעות לפי הזה בזמן באמריקה פרוטהשוה
 וכרומה. דיינים ולישיבת אשה קדושי לגבי מינהוהנפקא

תשובה:
 קמא בפרק במשנה המבואר פרוטה שיעור הנהא(

 באיסר משמנה אחד פרוטה היא וכמהדקידחמין
 הרמב"ם שכתב כמו אדרכמון רובע הוא ואיסרהאיטלקי
 הל"ג שקלים מהל' ראשון פרק ובריש המשנהבפירוש
 ומשקל רינר הוא אררכמונים וששה דרהם נקראובערבי
 ששה הוא ואררכמון נקי כסף שעורה גרעיני צ"ו הואהדינר
 גרעינין ארבעה משקלו ואיסר כסף שעורה גרעיניעשר

 שעורה, חצי היא באיסר משמנה אחר שהיא היאופרוטה
 דשיעור להלכה כן א' סעי' צ"ח סי' בהו"מ המחבר כתבוכן

 בסק"ב שם והסמ"ע נקי, מכסף שעורה הצי היאפרוטה
 פוליש וזהובים ודינרין סלעים של החשבון שהביאלאהר

 לכן מפעניק שמינית הפרוטה של החשכון לו עולהוליטוויש
 ממון יחשב מפעניק דשמינית לומר רקשה מסקנא לידיבא

 ראפשר וכתב לו נזקקים הריינים ולהיות אשה בולקדש

 היו פרוטה ובעד בזול והקנינים הפירות דיו דבימיהןלומר
 חשוב הפרוטה דהיה נראה זה ומשום פירות הרבהקונים
 מעט רק בפרוטה לקנות יכולים דאין בזמנינו ולפי"זכממון.
 בקידושי בפרוטד סגי דלא למימר לן הוה דדין מןמזעיר
 סי' ביו"ד וכן בסק"א שם והש"ך בסמ"ע, יעו"שאשה
 להיות דצריך כתב הנ"ל הסמ"ע דברי הביא סקט"זרצ"ד
 פעניק, כמו הוא הוינר כי וינר שמינית ולא וינר חצישוה
 שמנה מחזיקים הוינר או ליטויש דפעניק הנ"ל הסמ"עולפי

 סי' ריש ביו"ד הט"ז של החשבון ולפי תורה שלפרוטות
 ועיין קוינט. שיעור והם שעורות צ"א רק יש בדינרש"ה
 הרבה שהביא פרוטה ערך תורה לשיעורי מלין ערךבספר
 שני הוא תורה של שהסלע וכתב הפרוטד בשיעורשיטות
 הוא סלע רביע שהוא שבדינר נמצא פרייסיש גרושיןזילבר
 שראיתי ולפי"מ פוליש. גרוש שלשה והיא גרוש זילברהצי
 תמיד היה הפולני שהגרוש באנציקלופריא רב זמןזה

 כל יהיה פולני שבגרוש לומר אפשר ואיך קטנה הכיהמטבע
 לפי שכתב משבועות ו' בפרק בתפא"י ועיין פרוטות,כך

 1,64 היא ופרוטה רינר שליש פולני בגרוש ידיהחשבונו
 יכולים שבזה לומר אפשר איך תמה ולכן אחר,מגרוש
 במה לי תמוה ויותר יעו"ש. דיינים ולהזקקת אשהלקדש
 שיטות שם שהביא ל"א אות י"ב בסי' שבעה הנחלחשכחב
 שהפרוטה כתב חז"ל וברברי שבחורה, המטבעוחבחשבון

 אה"ע הגר"א בביאורי ועיין מהשעורה, עשיריות ג' רקהיא
 אחר ובמקום הרמ"א. דברי על מש"כ סק"ב ס"1סי'

 כוחבים שאנו אשה כחובח חשבון בענין בתשובההארכתי
 המטבעוח לפי עולה זה כמה צרוף כסף זקוקיםמאחיים
 בעזהי"ח שכתבחי צ"ה סי' ח"ב בי"א בספרי ועייןשלנו,

 הבן. לפדיון סלעים חמשבחשבון

 הנ"ל הסמ"ע דברי לפי לפיע"4 נראה ולדינאב(
 פרוטה, בער פירוח הרבה קונים היודבימידן

 לכן פרוטה, שוה הוו פירות סכום דבקניית דכוונתוונראה
 מלא סל לקנות כרי הוא פרוטה השיע1ר לומר ישבזמנינו
 מיני מכל סל חשוב לאדם לשלוח עכשיו שנוהגין כמופירות
 עם סל לשלוח הדרך כפורים מנות למשלוח אופירות
 לקדש ויכול מחנה נתינח כדי חשיבוח לזה יש לכןפירות,
 "הרבה בו שקונין בלשונו כחב שהסמ"ע ואעפ"י אשה,בזה

 כמו גדול בסכום פירות להרבה כוונתו אין בוראיפירות"
 מפני רב ל~מן להשהותן א"א רפירות כיון הסוחריםשקונין

 במצוח שמצינו וכמו מתנה נתינח כדרך רקשנרקבים
 והכהן כתפו על פירוח מלא טנא הביא אחד שכלביכורים
 כדרך רק גדול סכום היה לא ודאי וזה מידו הטנאלקח
 לכל כממון להיוח פרוטה שוה שיעור וזהו חשובהמתנה
 ספק הוי בודאי מזה בפחות אשה קירש ואם החורדריני

 גזה. לפיע"ד נראה כןקירושין,

 ביח לפניו ויש בשוק שהולך באחד שאלחו ובדברג(
 את לסבב כרי דרכו להאריך צריך אםחיפלה

 התיפלה. דרך לעבור שלא הרחובכל

 הוו יונתן ור' חנינא דר' רע"ז בפ"ק רמבואר מהלפי
 פצי חד שבילי תרי להנהו מטו באורחאקאזלי



 קמ"ה סי' אה"עשו"ת1:י~זרבב
~)

 1:י
 חד יה אמר זתות, דבי אפיחחא פצי וחד דע"זאפיחחא
 ליה אמר יצריה, דנכיס דעכו"ם אפיחחא נטוללחבריה
 ועיי",2 ליצרין ונכפייה ז~נוח דבי אפיתחא ניזולאידך

 להרחיק ,טצריך ללמוד יעו דמכאן ,טכתבו ניזולבתוד"ה
 פחח אל תקרב אל דכחיב משום שיכול מה כל ע"זמפתח
 ללכת יוחר רצה האידך שהרי בע"ז לה ומוקמיביתה

 בץ"ד הרמ"א פסק להלכה ומ"מ יעו"ש. זומח דביאפיחחא
 עכו"ם של כעיר דךנו עכו"ם של בחצר ב' סעיף קמ"טס"

 שכתבו והטור הרא"ש לשיטת מ"מ לחוכד ליכנסדאסור
 ל,טם ליכנס מותר ,2ם מתקבצים העכו"ם שאקדבזמן
 לשם ליכנס אסור עהן דבכל הרשב"א שיטת שהואולדי"א

 וסיים לכ"ע. מותר אז אחר למקום בו עובר דרך אםרק
 רק אחר למקום דחצר דרך ילך פשוט המנהג דכןהרמ"א
 אחרת ררך לו יש אם בו מללכת להחרחק חסירותמידת
 אץ חסיות ממירת ראפילו לרעתו הרי יעו"ש, כמגהוקצר

 ללכת אבל כמוהו קצר אחר דרך לו יש אם רקלהחמיר
 ומש"כ בזה. ליכא חסידוח מידת אפילו להרחובמסביב
 שדולך מי רכל חסידים ספר בשם א' בס"ק שם משדבררכי
 סיים ומ"מ יום שלשים חוך נשמעת תפילתו אין ע"זררך
 דלא דמילחא בטעמא וצ"ל בכך. מחמירים דלאשם

 וברצון ברחמים שחתקבל מקוה אינו דמי בכךמחמירים
 רק הם ע"ו עוברי לאו שלנו דנכרים רכיון די"לתפילחו
 וגם דברים בהרבה מקילין זה ומטעם בידם אבוחםמנהג
 רק עולם בבורא מאמינים הם כי ממש ע"ז זה איןאפשר

 לכן השיתוף על מצווים אינם ונכרים וד"א ש"שמשחפים
 בדבר. ומקילין בזה מקפידים אינן מעשה אנשיהרבה

 מעשה ואנשי חסידים שנוהגין מה בענין דכוש"כד(
 בצד ידיו שהכפחורים דמלבושים בכללדקרק

 לא בזה, הטעם מה שמאל צד על ימין הצר ולהשיםשמאל
 לדעחי רק ראיה, אינו ראינו לא אבל בזה טעם שוםראיחי
 ימין של החשיבוח מקום בכל דמצינו דכיון לומריש

 אל פונה שאחה פינוח דבכל בגמרא דוכתי בכמהבדאמרינן
 עולים להמזבח העולים רכל מצינו וכן לימין, אלאתפנה
 ומצינו דט"ו יומא בש"ס עיין לאחוריהן. וחוזריןלימין
 שיכל ואפרים מנשה את כשבירך ע"ה אבינו יעקבבברכת
 בימין לבדכו אפרים ראש על ימינו להשים כדי ידיואח

 סמל הוא שימין מקום בכל מצינו וכן הימין, חשיבותמטעם
 הנסתר בחורת ובפרט הפחיתוח סמל ווטמאלהחשיבות
 שכל הוא נכון מנהג לכן שמאל, של הפחיחוח גודלמצינו

 אח להראוח למעלה ימין הזה בדרך יהיה הארםמלבושי
 יאי אימרא ראיתי חורפי ובימי שמאל. על הימיןההחגברות

 צדונים הפסוק שפירש זצ"ל מבעלזא ש"ש מרן הגה"קבשם
 ט'( ג' )דברים שניר לו יקרא והאמרי שרין לחרמוןיקראו
 לנו שררכה הישר בדרך לא הצד מן ההולכים ר"לצדונים
 יקראו - התורה מררך ינטו והמה ררך אקרי ותורההחורה
 ר"ח שרין - העולם את המחריב הרע היצר ר"ללחרמון
 שירות חמיד שאומר ר"ל והאמרי נופל ימין רוממהשמאל

 לו יקראו לד' ומהללים ומתפללים תורה ולומדותשבחות
 ודפח"ח. רוממה ימין נופל שמאול ר"ת שנירלהחרמון

 סכין השלחן מעל להסיר צריכים אם שאלח. ד2:דבךה(
 בחול, המזון ברכח קודם הסעודה אחרפלסטיק

 למנהג טעמים ב' מביא ק"פ סי' בא~"ח הב"י מרןהנה
 האדם ימי מקצר דברזל א( המזון, בברכח הסכיןהסרח
 שמאריך למובח הרומה השלחן על מונח שיהיה דיןואינו
 כשגמר וע"כ ברזל עליהם תניף לא כחיב דלכן האדםימי

 שני טעם ב( להסיר~, צריך להסכין נחיצות ואיןאכילחן
 לברכת אחד אדם הגיע אחח שפעם מפני שמחה רבינוכחב
 בבטנו הסכין ותקע המקרש בית חרבן ונזכר ירושליםבונה
 תל~י לפי"ז יעו"ש. המזון, ברכח בעת הסכין מסלקיןלכן
 פלסטיק של סכין גם שמחה הרבינו דלטעם הטעמיםבשני

 לבוא יכולים זה בסכין דגם כיון דשלחן מעל להסירצריכים
 מקרי ברזל דרק כי~ן א"צ הראשון לטעם אולם סכנה,לידי
 מקרי לא מקצר מ"מ להסחכן אפשר בזה שגם אעפ"ימקצר
 והמקובלים ברול. עליהם תניף לא של הרמו ג"כוליכא
 על יש אכילה בשעת דהנה הסכין הסרת על אחר טעםכחבו
 בגמר לכן סמא"ל, ר"ח לחם, אכילה, מלח, סכין,השלחן
 דסכין ומסירים ברכה של כוס לוקחים המזון לברכתסעודה
 רחמים של מלאך מסאל ר"ח ל'חם א'וכל כ'וס מ'לחונשאר
 תורה. ישראלומנהג

 אם לתפילה לרחוץ מים לו אין אם שאלחו ךבדבךו(
 כסי' הגר"א הנה שבפיו ברוק ידיו לנקוחמותר

 והאף האוזן צואח בנגיעת מיקל בסק"ל במ"ב מובאצ"ב
 שבפיו ברוק מכש"כ א"כ להקל בסידורו הגרי"ע גםוכ"כ
 הגר"ז אולם צ"ע, בזה ידיו לנקוח אבל בנגיעה להתירשיש
 הן והאוון האף דצואת שם שכתב בוה החמיר שלובש"ע
 בגד. ע"י אם כי התפילה בשעח בהן ליגע ואסורטינופות
 שכחב הדע"ק הגה"ק בשם הביא באור"ח מדרש-םוהגאון
 ברוק נקייה שאינה יד רחיצח להקל אחר מגדולשראה
 ברוק יריו לנקות החוטם בצואח דבנגע מסקנתו לכןשבפיו,
 בזה נטילה להצריך שלא בלאה"כ מקילים הרבה שישכיון

 לשון שם כתב שם המ~בא סקי"א קע"ג בסי' והא"ריעו"ש.
 הדברים רכל הראב"ר בשם דאור"ח דברי שהביא הב"ימרן

 ובין להקל בין באמצעיים נוהגים האחרונים במיםהנוהגים
 הדעת בהיסח או בכוחל או בגופו משיפשוף חוץלהחמיר
 שעריין מפני באחרונים פוסלים ואינם באמצעייםשפוסלים

 שאינם משקין משאר וחוץ שימור צריכוח וידיו לאבולרוצה
 דמים דר"ל המהרש"ל הבין ומזה לאמצעייס.כשרים
 בכותל או בגופו בשיפשוף די אלא מים צריך איןאחרונים
 דמים אחרת הכוונה דעים כחמים המבואר דלפי דבריוורחה

 הנטילה אחר בכותל או בגופו ידו ששיפשוף אםהאמצעיים
 ברוק או בזיעה או במאכולת נגע שמא אחרח נטילהצריך
 קאמר וא"כ אחרת, נטילה א"צ אחרונים מים אבלשעליו
 הנטילה אחר בכותל או בגופו שיפשף אם אמצעייםרמים
 רט"ס ונראה מגומגם ולשונו יעו"ש. אחרח רחיצהצריך

 מים להיות צריך אחרונים מים שכתב במקוםברבריו
 דעחו הסיח כבר א"כ לאכול רוצה דעדיין דכיוןאמצעיים
 הדעת היסח כרין אחרת נטילה צריך לכן הראשונהמהנטילה
 במים אבל ראשונה נטילה ר"ל חרשה נטילהשצריך
 נטילה ר"ל נטילה א"צ סעודתו גמר רכבר כיוןאחרונים



ינג בי~ו קמ"ו קמ"ה, סי' אה"עשו"תבית
 ידיו, לנקוח יצטרך המזון ברכח לברך ירצה אם רקראשונה
 אהרת. נטילה צריך כרוק דכנגע דעים בתמים מכוארעכ"פ

 ליטול צריך ברוק רבנגע דעה דאיכא דכיון נראה לכן,(
 בנגע ידיו לרחוץ יצטרך שלא להקל לנו ריידיו

 שזה כיון ברוק יריו לנקות כדאי אינו בודאי אבלברוק
 ד"ה חגיגה בשיס שמואל כדרשת אנשים בפני לרוקקמאוס
 ראינו ולא בה ונמאס חברו בפני הרק זה נעלם כל עלמאי

 כנ"ל. כן לעשות היפה לנפשבזמנינו

 דאיתא דמ-ז ברכות בש"ס ריב"ל רברי בפי' דכוום"כח(
 כרי הכנסת לבית אדם ישכים לעולםהתם

 נאים מאה שאפילו הדאשזנים עשרד עם זימנהשיזכה
 שהוא שמי פירושו לפיע"ד כולם, שכר עליו קבלאחריו
 מאה אפילו באים העשרה השלמת ואחר הראשוניםמעשרה
 הבאים כל נגד שכר נוטל הראשונים מהעשרה אחד כלהרי

 עשרה בי דכל שכחב מהרש"א בחירושי ועייןאחריהם.
 לבית השכינה הביאו הראשונים והעשרה שריאשכינתא
 מה רק בזה כלום עושין אין אחריהם והבאיםהכנסת

 יש ולפי"ד לשם, השכינה שהביאו העשרה עםשמתפללין
 השכר להם אין אחריהם רהבאים דכיון בדבריו כןלהעמיס

 ולכן בעשרה מתפללין שהם רק השכינה השראתשל
 ועיין בזה. כנ"ל כנגרם שכר נוטלים הראשוניםהעשרה
 זצ"ל, מדינאב מוהרצ"א להגה"ק תעלומה מגידבספר
 דהפשט נראה ומדבריו קבלה בדרך הזה המאמרשפירש
 שביארנו. כמו הואהפשוט

 צד הבגדים בכל לשום להיזהר במנהג מש"כ בעניןט(
 חתני העירני להיפך ולא שמאל צד עלימין

 דכלה אגרא שכספר שליט"א האלברשטאם חיים ר,הרב
 על שמאל התגברות של הענין גורל על רמזים כמה ע"זכתב
 הספר בסוף תהלים על טהורות אמרוח בספר ועייןימין.

 רמ"מ הה"ק דנהורא בוצינא מהרב מכתבשהביא
 והדרכות הנהגות כמה הגר לארץ שכתב זצ"למרימאנאוו

 זד ימין על משמאל הנלבשים דמלבושים כתב השארובתוך
 ימין על שמאל התגברות ע"י רח"ל צרות לכמהגורם
 קודש. אש להבות החוצבים בדבריועיי"ש

 חופ"ק ליעכעס אייזיק יצחק הק'ירידוש"ת

 קמוסימן
 עצמו בעילת כתובת לכתובאיך

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםבס"ד,
 בתורה המופלג הרה"ג ה"ה ומכובדייקירי
 לובלין חכמי ישיבת ומבחירי המדעיםכליל
 י. נ. בקווינס, רב שליט"א מעלבר יהודהמו"ה

יע"א.

 עם דרד שכבר לאשד בכתונד לכתוב אין שאלתובדבר
 לאחר ועתה וקידושין חופה בלא רב זמןבעלה

 משה כדת להינשא רוצה טהרה רוח עליה עברשכבר
 לא,ת"ש. או מאתים נתולד כתזנת לה יש אםוישראל,

 :תשובה
 שהשיאו קטן ד"צ הכותב פרק בסוף בכתובות תנינןא(

 גר קיימה, כן מנת שעל קיימת כתובתהאביו
 קיימה, כן מנת שעל קיימת כתובתה עמו אשתושנתגיירה

 מנה אלא שנו לא הונא רב אמר איתא בגמראולהלן
 יש תוס' אפילו אמר יהודה ורב לה, אין תום' אבלומאחים

 קמ"ל מאי א"כ וא-ת שנו לא בד"ה שם בתוס' והקשולה,
 יש מעולם לה כתב לא אפילו קיימה כן מנת שעלמתניתן

 ממשענדי דטרפא דאשמועינן למימר וליכא כתובד,לה
 גביא לא כרחך על והא שטרא, להאי קלא ליה רליתאע"ג

 שמכר מה לקוחות לטרוף ואתי הוא רמוקדםממשעבדי
 די"ל ותירצו שהגריל, קורם ואפוטרופוס שנתגיירהקורם

 נתגיירה או דכשגדלה אע"ג בתולה דנשאה היכאדאשמועינן
 מנת שעל מאתים כתובה לה יש הכי אפילו בעולה הואכבר
 אנו רואים ע"כ. נשואיה כתחלח עכשיו שתהא קיימהכן

 כער היא בכתובתה שחייב דבזמן ראעפ"י התוס'בשיטת
 בא דהוא כיון הכי אפילו מנה רק לה אין ובעולהבעולה
 נשואי כמו רהאידנא נשואין הויין בבתוליה כשהיתהעליה

 כתב הל"ג בתולה נערה מהל' א' בפרק והרמב"םבחולה,
 כופין ואין וכו' להמפתה להינשא רצתה שלאדהמפותה

 לה כותב אלא קנם משלם אינו וכנסה רצו ואם לכנוסאותו
 וכתב שם למלך המשנה והקשה הבתולות, כשארכתובה
 כשאר כתובה לה יכחוב זה דלמה זה לדין מקום מצאשלא

 מנה. רק כתונתה ונעולה היא נעולה רדאהבתולות

 מהר ט"ו( כ"ב )שמות משפטים בפרשת עה"ת דרש"יב(
 כמשפט מהר לה יפסוק פירש"י וגו'ימהרנה

 על הקשה והרמכ"ן וישאנה, כתוכה לה שכותכ לאשתואיש
 שכתב ברמב"ן יעו"ש מררבנן דק היא כחובה דהלאפירש"י
 על הליץ והרא"ם אמח, שאינו ז"ל רש"י על קשיםדברים
 שאילו גלותינו אור על לומר אפשד איך וכתב ז"לרש"י

 ראה לא וכי בפלפולו מחזירה הי' מישראל התורהנשחכחה
 או התורה מן היא אם אשה כתובת על התנאיםהמחלוקת
 והרמב"ן התורה, מן ראמר כמאן פסק והרב סופרים,מדברי
 לארוסתו ששולח סבלונות מענין הוא ימהרנה מהר כיפירש
 התורה מן אינן סבלונות גם דהרי אריה בגור עליווהקשה
 הקשה הרמב"ם על הנ"ל למלך המשנה וכקושייתיעו"ש,

 בתולה ולא בעולה עתה כבר הוא דהרי הרא"ם על כןגם
 לה כותב כנס אם דהמפתה כתב קמ"ט סי' אה"ע בטורוגם

 הנ"ל בכתובות החוס' דברי ולפי הבתולות, כשארכתובה
 גבי כמו כן גם כאן לומר דיש למלך המשנה קושייתמתורץ
 עליה בא דהוא דכיון שנתגייר וגר אביו שהשיאוקטן

 כאילו זה חשבון על כוחב הוא עחה גם בתולהכשהיתה
 בתוליה, השיר בעצמו דהוא כיון בחולה עתהנושאה
 דף יבמות התוס' מרברי להוכיח רצה הנ"ל למלךוהמשנה

 מחלקי לא רהתוסן מנה רק היא בעולה דכחובת איפכאס'
 דהרי צ"ע ולפיע"ד בעולה, לסתם או עצמו בעולתבין

 כתובתה עצמו דנעולת נפירוש כתבו הנ"ל נכתובותהתוס'
מאתים.
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 בעצמן החוס' דהרי ביאור עור צריך עדיין אולםג(

 נר לר"' הקשז מאי טעמא בחוד"הבדל"ט
 היא בחולה כחובח הרי מנה כחובחה דאנוסה רס"לידודה
 רק כחובחה לכן נבעלד כבר שדוא דכיון ותירצו החורה,מן
 אביו שהשיאו קטן גבי לשיטהכ ןחוס' והןי יעו"ש,מנה
 קודם בחולה שהיחה מפני גר גבי וכן קיימח, רכחובחהאשה

 אפשר מאחים דכחובחה הכי נימא נמי הכי לפי"זלכן
 לומר נראה ע"כ נבעלה, רממנו כיון בעולה עכשיושהיא

 הקנס מיר לה ליחן צריך באונס והרי במאנס ראייריכיון
 דלא במפוחד משא"כ מנה רק לה נוחן כשנושאה אח"כלכן

 מאחים לה נוחן כשנושאה כך אחר לכן הקנס עריין להנחן
 ד"ה בחוס' ר"ס יבמוח ובחוס' בכך, לחלק שדוחקאעפ"י
 שם בגמרא דמסקינן שפיחה ;רול כהן גבי משלםשאינו
 במד חילוקים שלשה דחוס' שם וכחבו קנס משלםשאינו
 אם האחד, כחובד, לד ליחן שחייב אעפ"י מקנסשפטור
 העידיח מן משלם שאינו מינה נפקא ועוד לכחובה,מחלה
 דכחובח ועוד אשה, כחובח כדין הויבוריח מן אלא קנסכדין
 עוד החוס' הזכירו שלא ומה יעו"ש. מררבנן רק הואבעולד
 בכלל נכלל שזה לומר יש מנה כחובח רק לה ראיןחילוק
 רק דהוי ידעינן וממילא מדרבנן רק בעולה דכחובחדחילוק
 החוס' לשיטח מאחיים כחובחה יהיה לא למה קשד אךמנה,

 לומר יש אך ממנו. בעולה דיחה ידו שחחח מפניהנ"ל

 מעיקרא בחולה שהיחה רכיון החוס' שכחבו סבראדהאי
 הביאה וחשבינן נבעלה שממנו כיון מאחיםכחובחה
 לנו שאין היכא רק הוא כך, שאחר הנשואין עםהראשונה

 אולם לא, או בחולה היחה בהנשואין אם מינה נפקאשום

 לכן בחולה רק בעולה ליקח לו שאסור מיוחר דין שישהיכי
 בשעח מ"מ ממנו ונבעלה בחולה היתה שהאשהאעפ"י
 בעולוח כשאר דינה לכן בחולה עוד הוא אין הקידושיןחלוח
 לישא יכול גדול כהן אין תורך דמדין כיון מנה רק להשאין
 לא, או בבחוליה היא קידושין בשעח אם וחלוי בחולדרק

 לא רק זה בענין הרבה להאריך ויש בוה, לומר צריךכן

 מקיבעא. דא פרקא אשנה ואיה"ש עחהנפניחי

 והש"ע הרמב"ם במש"כ לן חירש ליג סי'1ה11בי"ת
 בנערה רק וה מאחים עצמו בעולחדכחובח

 כן העיר מרבבה כדגול ס"ו סי' כש"ע וכן ננוגרתולא
 עפ"י מאחים לכחוב נוהג הי' רהוא כחב קל"ג בסי'והחח"ס
 הש"ע בדגהח הנוב"י שכחב מה שמצא עד הנ"ל הטורלשון

 הורה וכבר מנה אלא לה דאין בבוגרח ולא בנערה רקדוהו

 בש"ס מצינו הרי ובאמח יעו"ש, לעשוח ראוי וכןוקן
 יהורה ב"ר ידסי ררבי אליבא אונס גבי רל"טכחובוח
 רש"י דדרי מנה, רק לה שיש כתובה לד ליתןשמחייב
 כחובה לה שיחן ימהרנה דמדר מקרא לה דילפי'והדמב"ם

 בנשואין או קנס ליחן החורה שחייבחו בנערה רק והא"כ
 וכחובחד בעולה דין לה יש בזה נתחייב שלא בבוגרחאבל
מנה.

 שבוגרח החח"ס והגאון הנובי"ח הגאון הורה כברולדינא
 עיז בסי' חשובה בפחחי ועיין מנה, רק להאין

 הנוני"ת מפסק לזוז א"א אבל הנוב'"ת על חולקיםשהביא
 לכחוב כחב הנ"ל הנוב"י בכחובחה לכחוב איך ובעניןהנ"ל,

 כחב הנ"ל בפח"ש המובא צדקה ובשמש דא,בעולחא
 מן אין חורבא מיניה ניפוק דלא כיון נתוליכי מהרלכתונ
 שאלחו בדבר החח"ס מסקנח ולפי ברבים, לביישהדצורך
 בזה שאיכא כיון מאחים לה לכחוב צריך דבני"ד נראהשם

 בוגרח במפוחה דרק שלו משודכח גבי דחח"ם שכחבדטעם
 שלבה כיון שלו במשורכח לא אבל טעמא האי איכאדעלמא
 לגבי נפשה אפקרה דהכי וארעחא לו שחנשא וסמוךבטוח
 והכא דבחולות כמהר כחובחד ויהיה ישאנה שהואדידיה

 להיוח נפשד אפקרה דמחחילה כיון טעמא דאי איכאנמי
 כל כמו דזכיוח כל לה שידיד דהכי ארעחא בוראיאשחו

 בזה, כנ"להבחולוח

 ידידו. תשל"מ, טנחח"י
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קמזסימן
 אשתו מיתת לאתר חמותו את שנשא מיבענין

 ממזרים הבנים ואם גט צריכהאם
 לידידי והמשכה ברבייה ובדכה שלוםב"ה,

 בכל נפלא בקי המובהק הגאון הדבמכובדי
 שניידער שלמה מו"ה כש"ח התודהמכמני

 יע"א. י. נ. מאנטיסעלא, אבד"קשליט"א

 ומוה מזה עפה מגילה אמרחו נועם הגיעניאחדש"ת
 נופך כספירים מאירים בדברים כתוביםהמה

 לי ויסלח אישוח, בריני מקיפה בבקיאוח וגרוש מלאויהלום
 בטירדא עמוס הייחי כי כה ער בחשובחי שאיחרחיכח"ר

 לדידי צריך אינו שכת"ד שידעחי והיוח דפיסחא יומידמעלי
 מאו, ידעחיו כאשר הענין היקף בכל מאוד בקי הנהו ב"הכי

 בדברי וקצרוח ארוכוח בטיולו במכחבו ראיחיועחה
 כזה, מסובך בענין האחרונים גדולי מסקנח וגםהראשונים

 במעשה שנשאל מה בדבר - בחשובחי. כה ער אחרחילכן
 ועתה אשחו, מיחח לאחר חמוחו אח שנשא באחד בישעסק
 אם רינם מה שלימה בחשובה לשוב קדושה רוח עליהםעבר

 אם ו"א וישראל, משה כרח פטורין בגט להחגרשצריכים
 הילדים של הדין ומה לא, או בחמוחו הקידושיןחפסו
 זח"ש. להם,שנולדו

תשובה:
 החם איחא דע"ו סנהררין בש"ס וה רין מק1רא(

 עקיבא ורבי ישמעאל דרבי פלוגחאבברייחא
 זמה אמה ואח אשה אח יקח אשר ואיש הפסוקבפירוש
 ישמעאל ררבי י"ד(, כ' )ויקרא ואחהן אחו ישרפו באשהיא
 ואח אוחו סובר עקיבא ורבי מהן אחח ואח אוחוסובר

 משמעוח אביי אמר בינייהו, מאי בגמרא ומקשהשחיהן,

 אותו ואחהן אוחו סבר ישמעאל רבי בינייהו, איכארורשין

 ואם הינא לאחח קורין יוני בלשון שכן מהן אחחואת
 אוחו ואחהן אוחו סבר עקיבא ורבי אתיא, מררשאחמוחו
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 חמותו אמר ורבא כתיבא, הכא חמותו ואם שתיהןואת
 חמותו סבר ישמעאל רבי בע"הו איכא אשתו מיתתלאחר
 בעלמא, איסורא סבר עקיבא ורבי בשריפה מיתהלאחר

 בשריפה תיתה לאחר חמותו סבר ישמעאל דרביופירש"י
 אחת אלא מתק"מת אעה אפילו קרא קאמר דהכיכמח"ם
 עקעא ורבי קרא קאמר לא אשתו על ךאי דהא תשרףמהן
 ק"מת אשתו אם קרא קאמר הכי משמע שתיהן אתהןסבר
 איסוד אלא שריפה עונש כאן אין לאו ואם חמותותשרף
 מהלכות ב' בפרק והרמב"ם יעו"ש, חותנתו עם שוכבארור
 כרבי דהלכה הכלל לפי עקיבא כרבי פסק ביאהאיסורי
 מובא ישמעאל, כרבי פסק חננאל והרבינו מחבירו,עקיבא
 אתר גם דתמותו האנוסה על נושאין פרק בסוףברא"ש
 עיי"ש. איסורא, קליש דלא בשריפה כן גם אשתומיתת

 דס"ל דרבא אוקימתא לפי גופא עקיבא רני דבדבריב(
 בעלמא איסורא אלא שריפה עונש כאןדאין

 היינו בעלמא איסורא פירש דרש"י דראשונים בזהפליגי
 איסורי בהל' והרמב"ם חותנתו, עם שוכב בארורדליקום
 אשה קידש דאם שם שחשב לאחר ח' בהלכה הנ"לביאה
 עליו ערוה מהן אחת וכל מקרובותיה נשים שש עליונאסרה
 מיתה לאחר ובין אשתו בחיי בין גירש בין כנס ביןלעולם
 בהן ואין בכרת אלו הרי אשתו ואם אמה ואם אמה הןואלו
 דהלכה סובר דרבינו המגיד הרב זה על וכתב דין: ביתמיתת
 עקיבא לרבי בגמרא דקאמר ומה מחבירו עקיבאכרבי

 מקום מכל אבל שריפה דליכא לומד רצה בעלמאדאיסורא
 לכרת קרי אדם בידי שהיא שריפה דלגבי איכאכרת

 פירשו המפרשים מן דהרבה שם וסיים בעלמאאיסורא
 כרת אבל חותנתו עם שוכב ארור מדכתיב בעלמאאיסורא
 כתב הבה"ג אבל ז"ל והרשב"א הרמב"ן הסכימו ולזהליכא,
 אישות מחמת הקרובות שכל רבינו כתב עוד רבינו,כדברי
 והביאו שריפה בהן אין אשתו מיתת שלאחר זה בכללהן
 ואם מחמותו בנה ובת בתה ובת אשתו בת שעונש מפנילזה

 אינן ואינך שחמותו ואחר בגמרא למדוהו חמיו ואםחמותו
 כנדון, להיות הדין מן לבא דיו בשריפה אשתו מיתתלאחר
 כמאן דקיי"ל ואמרו עליו חלקו בזה דאף המגיר הרבוסיים
 בצריך זה דין הניח והרמב-ן באתרא, ואוקי מינה דוןדאמר
עיון.

 עקיבא דלרבי איתא הל-ו י' פרק ינמות ובירושלמיב(
 דאשתו רב וצ-ע עליו, נאסרת אשתוגם

 ואפשר הירושלמי את הביאו לא והפוסקים חטאה,מה
 ראשון פרק בריש מלובלין המהר"ם שהקשה ומה זה,מטעם
 ואחת וכו' פוטרות נשים עשרה דחמשה מתניתן עלדיבמות
 אחיו ונשאה בעלה שמת מהן דאחת ופירש"י חמותומהן
 מצי דהוה הדין דהוא המהר"ם זה על וכחב בנים, בלאומת

 אחר זרע לראובן ואין ראובן בת שנשא שמעון כגוןלפרושי
 ראובן אשח ונפלה ראובן מח כך ואחר הבת אוחהומחה
 רעק"א והגאון ליבום, שמעון לפני שמעון של חמוחושהיא
 דרש"י כחבו - רבריהם מביא שכת"ר - לנר הערוךוכן
 דחמותו הנ"ל ובסנהדרץ בדצ"ד לקמן לשיטתו בזהאזיל
 עקיבא לרבי באיסורא רק בשריפה אינה אשתו מיתחלאחר
 עדיץ כשאשתו דוקא אלא צרחה לפטור ערוה הויא לאולכן

 שפיר ולכן ייבום, תו וליכא לאחיו זרע יש כן ואםקיימח
 אחיו ונשאה בעלה שמח אחריני בגווני לפרש רש"יהוצרך
 מיירי. קא לא בפלוגחאשהרי

 צריך לרש"י רק דלא כחב שע"ד נסי' והריב"שג(
 רם"ל וחוס' להרמב"ם אפילו אלא כןלומר

 איירי ע"כ דמחניתין כיון כרח היינו בעלמאראיסורא
 דליחני בשמעחין לקמן פריך מדקא דבשריפהבחמוחו
 אי ממילא כחיבא בחמותו שריפה ועיקר ברישאחמוחו
 דשיטח נראה פנים כל על אחר, באופן לצייראפשר

 המובא חננאל הרבינו רק עקיבא כרבי דהלכההפוסקים
 כרבי דהלכה ס"ל האנוסה על נושאין פרק בסוףברא"ש
 אליבא וגם בשריפה אשתו מיחה לאחר דחמותוישמעאל
 לרבי ליכא והסמ"ק דש"י דלשיטח איפלגי עקיבאדרבי
 זה הרי והרמב"ם ולהבה"ג גרידא איסורא רקעקיבא
 דעה ביורה והטור כרש"י פסקו והרשב"א והרמב"ןבהכרת,

 בחמוחו אסור עמו ואשחו נחגייר דאם כחב רס"טסי'
 ז"ל הרא"ש א-א כחב בזה וגם אשתו מיתח אחראפילו
 גר גבי דרק מדבריו ונראה יעו"ש, הכריע ולא מתיריןויש
 עקיבא כרבי וסברי מחירין יש הכי דבלאו כיון הכריעלא

 דאינה כלומר איסורא ליה קליש אשתו מיחחדלאחר
 מזה. בפרישה עיין רבנן, ביה גזרו לא גר גבי ולכןבשריפה
 להחמיר הטור דדעח כתב בסק"י הנ"ל רס-ט בסי'והש"ך
 ובלא גט בלא להתיר חוכך קמ"ח בסי' והנובי"ת בגראפילו
 שמא ספק ספיקא ספק מטעם לומר רצה ובתחילהחליצה,
 לאחר דאפילו ישמעאל כרבי .דפסק חננאל כהרבינוהלכה
 לומר חמצי אם ואפילו בשריפה הוא עדיין אשתומיתת
 שמא אשחו מיתת לאחר שריפה דליכא עקיבא כרבידהלכה
 בה חפסי ולא בכרח היא ועדיין אימעט משריפהרק

 ולבסוף ויבום חליצה בת ואינה גט צריכה ולאקידושין
 כרבי שפסק חננאל הרבינו נגד להקל בעיניו שקשהמסיק

 אבל בחמוחו הגר ולאסור להחמיר כדי בזה ודיישמעאל
 צריכה זו שאשה נראה ולכן בעיני. קשה להקל זהליקח
 דידן בנידון הרי הנוב"י דברי ולפי יעו"ש, מחחנהחליצה
 ושפיר ממזרים אינם הבנים הרי גט להצריכו נחמיראם
 הבנים, להכשיר קולא להץ דאחי חומרא דהוה כח"רכתב
 הקידושין דאין גט צריכה אינה באמת אם לדינאאולם
 הבנים הרי גט להצריכה מחמידינן לחומרא רקתופסין
ממזרים.

 הוה רלכאורה ספיקא ספק בהאי לפקפק יש עדיין אךד(
 בה תפסי אם הן הספיקוח שני דהרי אחדמשם

 שכחב מה לפי אך הוא, ספק חד כן ואם לא אוהקידושין
 מתרומת. והביא י"א אוח ק"י בסי' ספיקא ספק בדיניהש"ך

 הוא האחרון מן יוחר מתיר הראשון דהספק דהיכאהדשן
 ראיה והביא י"ב באות להלכה מסיק וכן ספיקא, ספקבדין

 אוסרין ואין יומן בני אינן עכו"ם של כלים מסתםלדבריו
 ספק מטעם והוא ו' סעי' קכ"ב סי' דעה ביורהכמבואר
 לומר חמצי ואם היום בו נשחמשו לא שמא ספקספיקא

 טעם נוחן שאינו או הפוגם בדבר שמא היום בושנשתמשו
 אלא מותר לפגם טעם דנותן מטעם הוא אחר דמשםדקשיא
 היום בו נשחמש לא שמא הראשון דספק טעמא דהיינוודאי
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 שמא השך וספק תבשיל בכל רפמכ טתר מתירהוא

 זה לתבשיל רק טעם נותן אינו אז הפוגם ברבר כונשתמש
 ספיקא ספק בכללי פסק וכן כמותו הש"ך דפסקוחזינן

 כרבינו הלכה שמא הראשון בספק נמי כאן ולכןבקצרה,
 כיון גט בלא לכ"ע מתיר זה ישמעאל כרבי שפסקחננאל
 אין תנאי דכולהו אליבא בשריפה רהיינו דין ביתרבמיתת
 כהרמב"ם הלכה שמא השני הספק אבל תופסיןקידושין
 יהושע לרבי הרי אימעט לא רמכרת עקיבא ררביאליבא

 ולא קירושין תפסי לא רין בית מיתת בחייבי רקבמתניתן
 ספיקא. ספק הוה שפיר ולכןבכרת,

 המובא במוהר"י מוורמיז"א משה הר"ר דלדבריה(
 ונקבה זכר בילדה לומר שרצה שםבש"ך

 כלום להנקבה נוגע דאינו כיון ספיקא רחר אחד משםדהוה
 חולק הרשן והתרומת ילדה רכבר הספק גם וכן להוכררק
 נוגע אינו אכ אף הנקבה גם ספק דיש דכיון ואמרעליו
 אבל אחר, משם מיחשב לא לרידיה מקום מכללדינא
 כאן דבריו ולפי אחד, משם מיקרי מוורמיו"א משהלהר"ר
 את שנשא האיש לזה רק בזה נפק"מ לנו דאין כיוןנמי

 הקידושין תפסי אי ספיקא חדא רק ליה הוה כן אםחמוחו
 דאיכא כיון כן לומר אין רמילתא לקושטא אך לא,או

 שעשה בעולם שהוא מי עור יש אם גם נפק"מ דישלמימר
 היא דבשריפה כיון הקידח~ין תפסי לא ישמעאל דלרביכן

 דאיסורא דבריו כמפורשים שמא נמי עקיבא לרביואפילו
 כרת. היינובעלמא

 ספק אינו אחר משם ספיקא דספק זה דין מקור והנהון
 דפתח בסוגיא בכחובוח התוס' מרברי הואספיקא

 בגמרא התם רמקשה הנ"ל בש"ך המובא מצאחיפתוח
 הרי עליו ולאוסרה מצאתי פתוח פתח בטענת נאמןאמאי
 תמצי ואם תחתיו אינו ספק תחתיו ספק ספיקא ספקהוא
 בתרא כחירוץ ימחרץ ברצת' ספק באונס ספק תחתיולומר
 אחר ויוכ שנה ג' מבת פחותה קידהטין אביה בה רקבילכגון

 בתוליה היה כן דאם תחחיו אינה שמא למימרדליכא
 ספק ספיקא ספק איכא דאכחי בתוס' שם והקשוחוזרץ,
 קטנה כשהיא ספק ברצון לומר תמצי ואם ברצת ספקבאונס
 הוא, חר אונס דשם ותירצו הוא, אונס קטנהופחוי

 גם דקטנה כתב הל"ב ביאה איסורי מהל' ג' בפרקוהרמב"כ
 דהרמב"ם המגיד הרב זה על וכתב בעלה, על נאסרהכן

 ספיקא ספק שפיר דאיכא גדולה כשהיא בעל דאפילוסובר
 בשם הביא כך ואחר קטנה, כשהיא ושמא באונסשמא
 התוס' לרברי וכוונחו הוא חד אונס רשם מפרשיםמקצת

 דתוס' לסברת חשש לא רהרמב"ם בהדיא מבואר הריהנ"ל

 בפרק ביבמות מקומות בשני כן מבואר דבהריא פי עלואף
 הביא משנה ומגיד ס"א בדף ולהלן ל"ג רף אחיןארבעה

 רבי בשם יסא רבי זעירא דמר דסוטה ב' בפרקמהירושלמי
 ראיה מצא דלא סיים ולכן רצון, לה אין שזינתה קטנהיוחנן
 שם בירושלמי הפנים במראה ועיין הרמב"ם, לדבריברורה

 אריה מוה"ר הגאון בשם הרמב"כ רברי לתרץשהאריך
 רעה ליורה שאול וביד יעו"ש אמשטררם אבד"ק ו"לליבוש
 אבל זה כענין להאריך ויש הגליון, על ובציו"ר רס"טסי'
 גורם. הזמןאין

 גט לחת לו להצריך מקום דיש עלה ראתאן למאן הררןז(
 סברי מהראשונים רהרכה כיון הבנים תיקוןמפני

 ולא לעיל. כמבואר בעלמא איסור רק ולאו כרתרליכא
 הרי חמוחו, אח שנשא המובן מה השאלה את היטבהבנחי
 רק קירחמין כלל היה לא ואפשר קידושין להם סיררמי

 זנוח דהוה גט שייך לא וממילא החפשיים כדרך יחדשדרו
 וכיון לא, או ממזרים הם אם הבניכ על רק והשאלהבעלמא

 רק דהוה ס"ל והריטב"א הסמ"ג וגם והרשב"אדהרמב"ן
 שבספיקא פי על אף הבנים להכשיר יש בעלמאאיסורא
 ההוא רבכי התורה מן רמותר ממזר ספק מקרי לאדדינא
 זקגאון הביא כת"ר כאשר התורה מן לחומרא ספיקאגווני

 בסופו, ת"ג ומתשב"ץ ס"ח סי' בח"ב בזה מסתפקרעק"א

 למלך המשנה בשם כן שהביא בסק"ד הפוסקים באוצרועיין
 דגירושין בפ"ג המלך ומשער צרעת מטומאחבפ"ב

 חקל"א. סי' ח"גומררב"ו

 מזה ידעו שלא בשוגג נשאח אם לברר יש ובנ'"דח(
 ולכן במויד שהיד או עליו אסורהשהיא

 תנינן והרי הקירושין בה תפסו דלא ישמעאל לרכיאפילו
 ובאו הים למרינת בעלה שהלך האשה גבי רפ"וביבמות
 המשנה אבל משניהם גט צריכה ונשאח בעלך מת להואמרו
 בלא יוצאת איש אשח 'אמרו שלא גזרינן ולכן בשוגגאיירי
 לא במויר בנשאח אבל בגמרא שם להלן כדאמרינןגט

 הפוסקים ומסתימח הקירושין. בה תפסו דלא כיון גטצריכה
 פי על בנשאח רק מדשני גט שצריכד זה דין כתבושלא
 מצינו לא במויד בנשאת אבל י"ז סי' באה"ע כמבוארערים

 בבית עיי"ש קנ"ב סי' בטור מפורש וכן ממנו, גטשתצטרך
 דונא ררב אע"ג דפ"ח בגיטין כשמואל דפוסק שכחביוסף
 כשמואל. פסקו והרא"ש הרי"ף מ"מ עליופליג

 במזיד מרוע למזיר שוגג בין בחילוק הדבריםדבהסבר
 מקשה שם בגמרא דהנה י"ל גט צריכהאינה

 בעלמא, זנות רק הוי הרי גט צריכה בעדים בנשאחאמאי
 גט בלא יוצאת איש אשח יאמרו שלא גוירה משוםומתרץ
 רבנן, קנסוה איסורא דעברא רישא רגמרא ומסקנאוכו'
 הגמרא מסקנת הוא קנס של הענין הפשוט מובןולפי

 משום הוא העיקרי רטעכ איסורא רעברא משוםבחירוץ
 משום רבנן קנסוה איסורא עבדא רכבד וכיון יאמדושלא
 בגמרא גירסתו הרי"ף אולם בה, שנעשה האיסורביאת
 זהו גירסתו ולפי וכו' איסורא" דעבדא - רישא"אלא

 קמא מתירוצא ביה והדר לשלפניו מקושר ואינו אחרתירוץ
 אחר חירוץ רהכל גירסחנו מקייכ והרא"ש יאמרו,לשמא
 יאמרו לשמא לחשוש רבנן קנסוה איסורא דעבדאדמשום
 משום להתירה רצו ולא גט בלא ויוצאה וה ונשא זהגירש
 רבנן קנסו לא עריין עבדא רלא בסיפא אבל טעותנשואי
 " פרק יבמות בירושלמי והנה וכו'. יאמרו לשלאלמיחש
 איסורו לברר כדי דילא ר' בשם רקסרין רבנין איתאהל"א
 כרי משני גט צריכה רלכך הערה הקרבן ופירש ראשון,של

 גרהטתו מחזיר משום לראשון שנאסרה ולפרסםלברר
 בלא יוצאת איש אשח שיאמרו משום חשו ולאמשנשאת

 איש אשת בהיתר ולא טעות בנשואי טפי יתלו רכ"עגט
 דהירושלמי נראד הפשוט במובן והנה אדשמואל,ופליגי
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 דלהירושלמי הבבלי רסובר ממה לגמרי אחר טעםסובר
 שנאסדה לפרסם הזא הגס רל קנסא משום לאו הטעםעיקר

 משום חשו ולא משנשאח גרושתו מחזיר משוםלראשון
 בנשואי טפי יחלו דכ"ע גט בלא יוצאת איש אשתשיאמרו
 במובן והנה אדשמואל, ופליגי איש אשת בהיחר ולאטעית
 ממה לגמרי אחר טעם סובר דהירושלמי נראההפשוט
 רק קנסא משום לאו הטעם עיקר דלהירושלמי הבבלירסובר
 גרושתו מחזיר משום לראשון שנאסרה לפרסם הואהגט

 איש. אשת משום עליו אסורה היתה הגט וקודםמשנשאל
 הבבלי רברי בפירוש כחב ליבמוח הרשב-אובחירוש'
 בכרי - איסורא רעברא - נשאח אבל חירוצםבכוונת
 ולכן וכו' יאמרו שלא להחמיר חלינן בעלה עללאוסרה
 של א'סורו לברר כדי קנס משום וכו"ה משני גטהצריכוהו
 הבבלי הרי שיטתו ולפי ות"ר, בירושלמי כדאיתאראשון
 מדבריו לנו ויוצא דמילתא, בטעמא הירושלמי כמוסובר
 לא אשה ואחות אח אשח כגון להא למיחש רליכאדהיכא
 ראם מפירושו יוצא אחר דבר ועור משני, גטצריכה
 הוי לא דולד וילדה השני גרושח לאחר עליה באדראשק
 וכן גרידא, כלאו דהוא משנשאת גרושתו במחויר כמוממזר
 ממזר הולד דאין גירושין מהלכות י' בפרק הרמב"םפסק

 הגירושין לאחר אבל השני גרושח קחים כשנולד רקמררבנן
 ממזר, רהוה בזה לומר חיתי מהיכי לאווין חייבי רקרהוה

 החלקח שהוכיח ומה בזה שהאריך ביבמות ברידב"זועיין
 בחוד"ה דפ"ו יבמות החוס' מדברי סק"ז ר' בסי'מחוקק
 עיון צריך ממזר הולד השני גרושי לאחר מראשון רגםהולר
 אחר ובמקום בזה, ואכמ"ל להבינם וכיתי ולא לפיע"דרב

 ממזר, הולד ראין איפכא החוס' מדברי להוכיח דישכחבתי

 בפרק המגיד ובהרב מסקכ"ז שמואל הביח ברברי עורועיין
 הל"ז. גירושין מדלכותי'

 במז'ד דנשאח דהיכא דירושלמי לשיטת למדין נמצינוט(
 גט צריכה איסורו רלברר לומר בזהרליכא

 והכל סוטה מטעם לראשון אסורה הכי בלאו דהרימשני
 אינה אחרת זונה כמו ולכן לבעלה אסורה דסוטהיורעים
 גט צריכה אינה הכא נמי כן כמו מהנואף גטצריכה

 בעלה על נאסרה שלא שפיר אמינא הוה בשוגגובשלמא
 לפרסם מהשני לגט הצריכוה שפיר הכי משום סוטהמשום

 ירי דעל משנשאת גרושחו מחזיר משום לבעלהשאסורה
 דדינה נדע וממילא השני לקידושין חלוח שיש מפרסמיןהגט
 לחזור שאסורה גירושיד לאחר שנחקרשה אחרח אשהכמו

 ליכא במזיד אבל לקחתד ישוב דלא הלאו משוםלבעלה
 משום לבעלה ראסורה יורעים נמי גט ובלא בזהלמיטעי
 גט. בלא יוצאה ולכןסוטה

 תיישינן דלא בטעמא צ"ל יאמרו שמא לטעמא אמנםי(
 בתרא ותירוצא הרי"ף לגירסח ובפרטבמזיד

 חוטא ויהא במזיר הקילו מרוע איסורא רעברא משוםהוא

 יאמרו שמא רהעיקר שפיר ניחא דירן גירסא ולפינשכר,
 לבעלה נשאח דודאי בזה לחשוש יש בטעוח בנשאתורק
 ונתפרסם מח כבר שבעלה שסברה כיון בפומביהזה

 אדם של הדעח על יעלד ולא אחר לא'ש היחהשפלוניח
 הראשון שבעלה השמועה יחפרסם וכאשר נשאת,שבאיסור

 להנשא כדי ונשאח ממנו נחגרשה שודאי הרבר יתלוחי

 איש שאשח יאמרו גט בלא יוציאה השני וכאשרלהשני.
 בוראי במזיד אבל עין, מראית ואיכא גט בלאיוצאת
 יושבח שהיא יתפרסם כאשר כך ואחר בצנעה היונשואיה
 שבזנות הדבר יתלו חי הראשון שבעלה וישמעו בעלחחח
 יוצאח איש אשח יאמרו שמא למיחש וליכא השני עםהיחה
 קשה הרי"ף ולגירסח גט, צריכה אינה רוונה כיון גטבלא
 נשכרה. חוטאח חהא שלא במזיר קנסו לא טעמאמאי

 דבמזיד בזה הארכחי ק"ל סי' ראשון חלק דבספרייא(
 לומר שיש ואעפ"י מהשני גט צריכהאינה

 בחקנחן רבנן פלוג לא משני גט שצריכה גזרו דחז"לכיון
 שייך דלא במקום אפילו גט צריכה מזיד ובין שוגגובין

 רליכא כשוגג לפעמים מצינו דהרי יאמרו שמאהחששא
 למימר רליכא כהן הוא השני הבעל אם כגון חששאהאי
 לטעם נמי וכן בגרושה, אסור כהן רהרי זה ונשא והגירש

 חלוח נורע לא אם להראשון להחירה יבואו שלאהירושלמי
 נחשוב אם דאפילו כהן היה הראשון אם שניקירושי
 במשנה והרי לכהן נאסרח הכי בלאו בשוגג לזנוחנשואיה
 ולא גט שצריכה וכחבו רבריהם סחמו ובפוסקיםובגמרא
 פלוג לא רמשום אנו מוכרחים לכן לכהן ישראל ביןחילקו
 החששא רליכא באופן אפילו גט להצריך תמידגזרו

 לומר מקום איכא זה ולפי הגזירה, חכמים גורושבשבילה
 תמיד והצריכו הנ"ל מטעם למזיד שוגג בין נמי חילקודלא
 לרבי דגם לומר מקום ריש וה בכל הארכחי מהשני.גט

 המבואר. מטעם גט שצריכה לומר סברא ישישמעאל
 אינם הבנים וממילא גט להצריכה כח"ר כחב יפהולרינא
ממזרים,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קמחסימן
 גט לקבל רוצה ואינה בעלה על המורדתבאשה

 בערכאות ממנו נתגרשה וכברפטורין

 לירידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 בחורה ומופלג מופלא הה"ג הרב ה"המכובדי
 שליט"א עסור אברהם מוה"ר כש"חוי"ש

 פורטוגל. יע"א ליזבואה דק"קאב"ד

 ליה וחיחי קבלחי עמרם שלמה ד"ר ירי עלמכתבו
 קדושת על להגן המשמר על שעומדלכח"ר

 נמצאים עור ובפורטוגל ישראל אלמן לא כי וב"הישראל
 על העומדים טהורה ד' וביראת בחורה גדוליםרבנים

 תוה"ק פי על החיים ענפי ככל ורגישים הקודשמשמרת
 בכלל כוחב שכח"ר מה וברבר - לו. שככה העםאשרי
 הרי הממשלה מטעם אזרחי גט להשיג שהשחרלהבאשה
 לגמרי, הנשואין מקשרי רשמי באופן עצמה את הוציאהבזה
 וכל חוה"ק רת פי על להחגרש לא וגם עמו לדור רוצהאינה

 בעלה נגר רק לא מורדח היא הרי ולצערו לעגנו הואמגמחה
 משה האגרוח מדברי הביא וכח"ר התורה. דיני נגר גםאלא
 מטעם פטורין להשיג השחדלה האשה ראם דפסק קט"וסי'

 בכהאי גט לקבל ולא אליו לחזור רוצה ואינהדממשלה



 1:יםל קמ"ט קמ"ח, מ' אה"עשו"ת דןב2ירבח
 להיות רוצה כ,"היא רק תיקן דלא רגמ"ה גזר לאגחנא
 מאה ידי על להתירו מוררת מרין בזה לרון וסייםאשתו
 באשה הסומך מ"ר היתר להשיג שקשה ובמקופרבנים,
 רוצה ואינה הערכאות מצר למגורשת עצמה אתהמחזקת
 כרחה בעל לגרשה להתיר יש גט לקבל ולא לכעלהלהזור
 הנוב"י מרברי הביא וכת"ר רת, על כעוברת להחשיבהואולי
 אחרת. מלישא בע"כ גירושין חמור דיותרסי"א

 י"ב דלאחר ב' בסעי' כתב באה"ע ע"ז נסי'הרמ"א
 גט ממנו לקבל צריכה לגרש רוצה הוא אםחורש

 מלשונו משמע אחרת, אשה לישא לו מתירין או כרחהבעל
 מכל רגמ"ה תיקן לא גוונא האי דככי כרתה כעל לגרשררק
 לומר וצריך התרה, וצריך חמור נשים שחי לישאמקום
 ילך שמא למיחש איכא אחרת אשה דלישא בזההטעפ
 מפי התרה צריך לכן רין ביח רשות בלי וישא אחרלמקופ
 אם לומר יוכל שלא כדי מקודם להחרות שצריך ריןביח
 מוררת שגם כיון היתה שמורדת דין בית ברשות שלאישא

 יחתמו לא ערים הרי כרחה בעל גט כן שאין מה התדהצריך
 בלא אפילו דין ביח בהחרת דסגי נראה אבל ידעו, לאאם
 כרחה בעל בגט יותר דטוב האומרים וסברח רבניםמאה

 החרים כרחה בעל רבגט טעמא היינו נשים שחי לומלהתיר
 סופר שימצא שכיח ולא והעדים הסופר על גםרגמ"ה
 הרבר. תוכן יריעת בליוערים

 כולם וכמעט האחרונים וגם הראשונים בזה האריכווכבר
 בלא בעלה על במוררח להחיר לרינא והעלוהסכימו

 שכחב כמו אשתו על אשה לישא רבנים ממאההיתר
 הרמ"א מלשון מרייק וכן פ"ב סי' חנינא רעק"אבחשובת

 עליה אחרת לישא מותר חודש י"ב רלאחר הנ"ל ע"זבסי'
 הרשב"א שכחב מה ולפי רבנים. מאה כלל הזכירולא

 הדין שמן רהיכי ק"א שורש במהרי"ק מובאבתשובה
 וכן כלל, רגמ"ה גזר לא בזה גיטה לקבל ומסרבתלגרשה
 חודש י"ב אחר דבמוררת ה' סי' יעקב נחלח בחשובתהעלה

 והכיא רכנים, מאה היתר בלי אחרת אשה לישא לומתידין
 מוחר רבמוררת ת"ש סי' ח"ב הרדב"ז בחשובתמש"כ
 ורביה פריה מצוח קיים שכבר היכא אפילו אחרחלישא
 ג' סי' יצחק עין בחשובת העלה וכן רגמ"ה, גזר לארבזה

 בני"ר ובפרט גט, השלשח ובלא מר"ב בלא להתירודיש
 ובזה אזרחי גט והשיגה בערכאות קובלנא ערכהשהאשה
 להיות רוצה שאינה לגמרי הנשואין מקשרי עצמההוציאה
 ובזה ולצערו, לעגנו רק הוא מגמחה וכל אופן בשוםעמו

 ביניהם שנתקה רהיכי ג' סי' ראם חועפוח בשו"חמבואר
 היתר בלי להחידו יש שיהיה אופן באיזה הנשואיןקשרי
 רגמ"ד. גזד לא בודאי דבזהמד"ב

 הרעת על יעלה דלא מבואר צ"ה סי' מהר"םדבתשובת
 חשש שיש במקום תקנחו חיקן שרגמ"הלומר

 המחייבת סיבה איזה אפילו או עבירה נרנור אואיסור
 בלא שיושב צעיר שאיש ממילא ומובן יעו"ש,לגירושין

 - ממש, עבירה או עבירה והרהור לנסיונוח לבוא יכולאשה
 הנעל אם כחנ לא שליט"א כח"ר כידוע ודמקום הזמןלפי
 הרהור מחשש רק ואפילו ורביה פריה מצוח קייםכבר

 אלים ולא ראורייחא מצוה אפילו רדחינן מצינועבירה
 סוטה בש"ס ומבואר - רמשה מאורייתא רגמ"הגזירת

 את ופרע בחורה שכתב מה רחינן עבירה הרהורדמחשש
 נאה שערה היה דאם ר"ח בגמרא התם ואיתא האשה,ראש
 ע"ב רי"ט בחוס' ועיי"ש הרהור, משום וטעמא פורעחאינה

 מטעם ואפילו שם, עיין האשה יר תחת ירו מניח כהןגבי
 כן פירש והוא התורה מן הוא הב"ח לשיטח רלערבמצות
 ברמ"א ועיין להחירו, מקום יש כן גפ האו"ז, שיטתאת
 לה ונשבע זקנה אשה שנשא במי ח' סעי' רל"ט סי'יו"ר
 בסכ"ג שם והש"ך השבועה, חלה אחרת אשה ישאשלא
 ואני השבועה, חלה רלא רמבואר הנ"ל האו"ז מרבריהקשה
 לקיים יכול אם נזה דתלוי הש"ך קושיית לתדקכחנחי
 וצ"ע. להבינם קשה האו"ז ורברי ואכמ-ל, בפלגשהמצוה

 ראסור יהושע דר' מימרא על רס"ב יבמוח ברמב"ןועיין
 אבל התורה, מן הוא עבירה דהרהור אשה בלא לישבלאדם

 רק דהוא הלט"ז אישות מהל' ט"ו בפרק כחבהרמב"ם
 ציין המגיד והרב הרהור, לירי יבוא שלא חכמיםמצות
 בלשון וכאמת הנ"ל, דיכמות נרייתא טדור מקומולמקור

 אליבא הן האו"ז ודכרי מדרבנן רק רהוא מבוארהרמב"ם
 תקנ"ז סי' בתשובה הרשב"א כחב מזו וגרולהרהרמב"ן
 רגמ"ה. גזר לא חסירוח מרח משוםראפילו

 דמשום שכתב סקי"ב קי"ט סי' באה"ע נטו"זועיין
 הבעל אח להתיר יש מעבירה רקשין עבירההרהור

 נשגיח ולא עונשין בח לאו והיא האשה בטובח נשגיחרלמה
 וכו' עבירה לירי יבוא ובוראי עונשין בר שהוא הבעלבטובח

 הגאון עם הסכים ה' סי' ח"ב סי' יעקב בנחלת ועייןיעו"ש.
 שהביא ז' סי' מלכו ישועוח ובספר מר"ב צריך ראיןרעק"א

 חמדת מתשובת וגם ברוך ב"ר מהר"ם ותשובתמהראכ"ן
 מכל בטל שהבעל רכיון מ"ר בלא דא בכגון שהתירושלמה
 רק מר"ב להצריך ולא גט לה לזכוח להחמיר ואיןאישות
 חחם שהגאון כיון אבל יעו"ש, שלשה של דין ביח יריעל

 שאפשר במקום לכן רבנים מאה להצריך החמירסופר
 דק להתיר יש כזה שקשה היכא אנל דנריו לקייםמחוייבים

 שליט"א לכת"ר ליה וחיתי שלשה, של בי"ר פיעל
 ויצא הנ"ל, מבעלה הגט קבלה שהאשה בידו ועלהשהשתרל

 תמיר. הטוב בכל מברכו ירירוש"ת או"ר בהיחר,הרבר
 ידידוש"ח. תש"מ, איירז

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קמטסימן
 עיגון מקום והוא בגט הנשתקע שםבנכתב
 לינשא וררופה צעירה והאשה נעלםוהבעל

 בראניא האשה שם בו שנכחב נגט נשאלתיא(
 שליח ידי על גט והי' בריינרלדמחקריא

 כל בפי נקראח שבאמת נורע חקירה ולאחר משיקגושנשלח
 כריינדל שם ועכשיו בריינדל נקדאת ומעדיסהכראניא
 עפ"י נכתב בכתובה רק כל בפי בראניא רק ונקראתנשתקע
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 והשבחי בריינדלי, קראה לפעמים ואמה בריינדלאביה
 במקום בעזהשי"ח ניארחי כבר כי הדחק בשעח כשרשהגט
 מגדולי שהרבה ראשון חלק אבי ביח שו"ח בספריאחר

 לא אם אפילו העריסה שם לכתוב רוקא הקפידוהאחרונים
 קנ"א, סי' אה"ע חלק בספרי עיי"ש זה בשםנקראה

 אשה גבי ל"ח סי' אה"ע החח"ס הגאון מדבריוהבאתי
 לעני גיוח לשם שמה שינחה והיא לביאה סעריסהששמה
 דאין שכתב גיטין בחוס' דר"ח להאי דוסה זה שאיןואעפ"י
 השם גם כוחבין ושפיר וישראל משה בכדח גיוח שםלהזכיר
 לא דעריסה יהרוח שם מקום מכל אבל לעצסהשהרגילה

 לפעמים אבל לחורה עולה דאינה בנקבה אפילונעקר
 השם נעקר לא לכן הכנסח בביח שברך בסי אוחהמברכים
 באירופה דגדולים הורו וכן בגט, לכתבו וצריכיםלגמר'
 המהר"ם ד"ה לנכרים החרמוח של המחלה שהתחילהבזמן
 גדולים ועוד עטלינגער יוקל ר' להגאון ציון והבניןשיק
 סי' ח"א הררב"ז בחשובח ועיין העריסה, שם לכחובדוקא

 בו שעולה רק נשחקע כבר מעריסד ששמו במיחקל"א
 פסול הגט בגט זה שם ונכחב ביובל אחח פעםלחורה
 השם כלל הזכירו שלא דיריד בעובדא דרק ולפיע"ד'עו"ש,
 שמו גם הזכירו אם אבל פסול בזה אוחו קוריןשהכל
 כשר. לדידיה גם - בני"ד כמו - כל בפי בושנקרא

 פרק בגיטין שלמד של בים מבואר דהרי עקא רא אךב(
 הנשחקע שם על כחבו ראם דכחב מ' סי'ר'
 ובכחב מחוכו מזרף דמקרי פסול הגט דמכונה אודמחקרי

 בו אוחו שקורין בשם דמחקרי כתב ואח"כ הנשחקעשם
 סי' דגט מערכח בשד"ח וראיחי דכשר, ט"ז בסי' שםכחב

 כל על שיש דכל ספרד גרולי מהרבד שהביא ו' אוחמ"א
 והגאון נשחקע, חו מקרי לא זה בשם לו שקורא אחדפנים
 להוכיח כחב הנ"ל בשד"ח המובא מאליהו מכתבבעל

 והארכחי נשחקע מקרי לא השם ידוע דאם מהרי"קמדברי
 האחרונים גדולי כחבו וכבר נשחקע, בהמובן אחרבמקום
 רגיל הוא אם או נשחקע מקרי לא בכחובה הנכתבדשם
 אפשר העריסה של השם נכחב ושם לצדיקים פחקאוחליחן
 אם בפספורט הנכחב שם וגם משיקועו, השם את מעלהזה
 הבעל כי עיגון מקום שהוא וכיון נשחקע מידי מוציאוזה

 משגיאוח. יצילנו והשי"ת להקל, צידדנו והלאהמאתנו

 האדמד פרי בשו"ח הנה הנשחקע שם נענין ובכללג(
 השמוח בקונטרס אה"ע בפח"ש מובא י"טסי'

 הוגד אם ראפילו מליא ששמה אשה גבי ב' אוח נשיםשמוח
 בגט מלכה שם להזכיר צריך אין מלכה מעריסה ששמדלנו

 ספר בשם שמואל הביח שכחב ואע"ג שנשחקעמאחר
 רבריו וכו' נשחקע בין חילוק אין אלו דבשמוחשמוח
 לגמרי ונאבד שנעקר נשתקע מפרש שדוא דנראדחמוהים
 שקע שרשו נשחקע שחיבח כן הדבר אין אבל למו זכרואין
 לגמרי ואבידה עקירד ולא ופרסום הבליטה שלילת רקוענינו
 בבנין ששקען אבנים חז"ל ובלשון בבל חשקע ככדכמו

יעו"ש.

 כאשד זו שאלה נאשכנז דיה כבר חרי"ג נשנח ועודד(
 והחחילו שמות שמה עשחההדחבוללוח

 לעשוח מה אשכנז גרולי אז ורנו נכרים בשמוחלהשחמש
 ע"י לאור שיצא הנאמן ציון שומר תודה ונעחוןנג'טין
 לכחוב איך אז דנו חרי"ג בשנח עטלינגער יוקל ר'הגאון

 אינם אבל מעריסה הקורש שם להם שהיה הללולאנשים
 יוסל ר' והגאון הנכרים בשמוח נקראים רק בומשחמשים
 לעיקר הקודש שם לכחוב נוהג שהוא שם כוחבעטלינגער

 ודגאון כן, נוהגין גרולים שעור וכוחב לטפל האשכנזיושם
 עם ומחווכח הרבה זה בענין שם חקר מווארמס קאפלר'

 דשם שם לומר רצה שהשואל במה עטלינגער הר"יהגאון
 אוחו קורין שאין כיון נשחקע מקרי סילה בשעחשניחן
 מפני כן נראה רלא וכחב הלע"ז, בשם רק כלל זדבשם
 מילה בריח בשעח נחנו לא הלועזי"ם שהשמוח ידעודכ"ע
 שישחמשו ימלט ולפעמים הקודש השם רק לידה בשעחאו
 מ"מ בו נקראו שלא ואף שבקדושה ולדברים שברך למיבו
 חידושי בספרו מהרש"ק הגאון אולם נשחקע. מקרילא

 שם כלל לכחוב שלא לאמור כחוב קמ"ב בסי' שםאנשי
 להחדמוח שמחכוונים לפושעים יד נוחנים שבזד בגטהלע"ז
 בשם החוס' שכחבו כמו וזה יעו"ש, הגוים ככלולהיוח
 מומר על להר"ת שאלו שם שכחבו רל"ד גיטין בש"סהר"ח
 שם ולא יהדוח של שם רק בגט נכחב ולא אשחו אחשגירש
 בחורח עכו"ם שם להזכיר חלילד הר"ח והשיב עכו"םשל
 זה על כחב ל"ח סי' "ה"ע החח"ס אמנם וישראל,משה
 שם לכחוב שחלילה הר"ח של להענין רומה זה דאיןהענין
 השם באוחו מיירי דהר"ח וישראל משה כדח בגטגיוח

 ששינחה בזה שעווחה אעפ"י זו אבל דחו והמידשדתנכר
 וישראל, משה מדח עצמה אח דוציאה לא מ"מ אבלשמה
 בפשיטוח בזה לו מאין להסביר סברא צריך הר"ח שלודינו

 וכי בכך ומה וישראל, משה בדח גיוח שם להזכירדחלילה
 הוא מי מחוכו מוכח יהיה זד השם ידי ועל קדושד בו ישגט

 בדכר שם ומסקנתו יהדות, שם או מומר שם לי מההמגרש
 מדברי לעיל כמבואר לעני המכונה לביאה לכחובשאלתו
 שנשתקע אעפ"י לביאה שם גם דכוחבים מבוארהחת"ס.

 גם כחבו וכן רמיעוטא, מיעוטא אפילו לד קורין ואין זהשם
 ועיין לנשחקע. בזה חיישינן ולא כוחבין שכן אחריםגדולים
 סי' מניקלשבורג בנעט מהר"מ לדגאון המור הר בשו"חעוד
 כי וידעחי יעו"ש, העריסה שם חמיד לכחוב נוטד שג"כל"ר
 אבל נשחקע מחשש העריסה שם לכחוב אם מפקפקיםהרבה
 לכחוב צריכים שכן האחרונים גדולי דעת שביארנו מהלפי
 נשחקע. חשש חו ליכא וממילא דיהדוחשם

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גך"ך'וגאבך'ק

 קנסימן
 בבית שניתן ושם בגיטין לע"ז שמותאודות

הספר
 הרה"ג לידירי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 שליט"א ברנר פיגחס מוה"ר ומופלגמופלא

 יפ"א. וינזואלה בקרקס הראשיהדב
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 באשה בטלפון נרברנו אשר פטורין בגט שאלתובדבר

 יודעת, אינה עברי ומשם סאנדרא מעדיסהששמה
 והיא "יפה" שם המורה לה נתן עברי לבית שהלכהובעח

 בהגט. לכחוב איך לפעמים, זה בשםמשחמשח

 :תשובה

 שם כך ואחר קודם עברי שם לכחוב חמיד הכלל לפיהנה
 לכל העברי נשם משתמשח שהיא כאן ובפרטהלע"ז

 על כותבין עברי שם כוחבין אם תמיד אבל שבקדושהדבר
 דמתקריא, לכתוב דיש נראה כאן אכל המכונה הלע"זשם
 הנובי"ת מדברי והביא סקמ"ז קכ"ט סי' בפת"ש מבוארוכן
 שם על רמחקריא לכחוב יש גוונא האי רבכי קי"טסי'

 סי' המהרח"ש שכתב ממה עוד שם והביא יעו"ש.הלע"ז
 בזה לכתוב ריש פ"ב ס"ק קכ"ט סי' פשוט בגט מובאכ"ו

 שם באהלי הוא וכן י"ט אוח הגט בסדר ועייןרמתקריא,
 ח'. אות ג'כלל

 אנשים והרבה ליאן כל בפי שנקרא הבעל שם דנרדעל
 יודע ואינו ליב אותו קורק נעוריו מימי אותושיודעים

 דמתקרי אנא לכחוב ריש נראה אריה, או יהודה שמואם
 המהרי"ט דברי על יסודוחי וחמכחי לחורה עלה כן כיליב
 דנכון אבגלי שם גם ל"א ס"ק ו' כלל שם באהלימובא
 וכן אביגיל, שמה אם ספק דיש כיק אבגלי דמחקריאלכחוב
 על פקפק שם אהלי שבעל ואעפ"י חיים הרברי הגה"קפסק
 וכן דבריו, על לסמוך ויש זקן הורה כבר מקום מכלזה

 בשו"ח ועיין הנ"ל, הגה"ק על תמיד לסמוך מרבוחיקבלחי

 ביקרחי ישראל בארץ הייתי וכאשר וכ"ב כ"א סי'חת"ס
 אנא בכזה לכתוב נוהגין שכן אמרו וכולם רשם דיניןהבחי

 ליאן. ומחקרי ליב דמחקרי אנא לכתוב יש לכןרמתקרי.

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גרייך.תאני'ק

 קנאסימן
 יודעים שאינם מאומצים בבנים בגט לכתובאיר

 האמיתי אביהםשם

 שמו המו"מ הרב מכובדי לידידי חנינאשלום
 הרב שליט"א ברנר פינחם מוה"רמפארים

 יע"א. וינזואלה בקרקסהראשי

 ושם מאומצח בת היא שהאשה הגט בדבר שאלתודבדבר
 שקרוביה מה רק בבירור ידעה לא האמיתיאביה

 כיוצא היה אביה וגם מתבוללים יהודים והמה להאומרים
 והיא שנה שלשים זה בהיותה אמה את עזב וכאשרבהם
 שינה ושם לקליפורניא וערק שנחיים בת תינוקת אזהיתה
 השאלה עחה ונתעורד מאז נודעו לא ועיקבוחיו שמואח
 בגט. לכחובאיך

תשובה:
 אותו קורים שהכל החניכה אפילו יודעים אין הנראהכפי

 שכוחבה, מי יודע מי כי ללמוד אין כתובהומספר

 מ"ב סי' בח~"מ הרמ"א שכחב מה פי על לפיע"ד נראהלכן
 אין בנו עליו וכחב ביחו בחוך יתום דהמגדל ט"זסעי'
 שם ובחוס' די"ט סנהדרין ש"ס ועיין יעו"ש, מזויףהשטר
 מפני דוד בת היתה לא דתמר שכתבו דאי בד"ה כ"אבדף

 כשכאת דוד כשנשאה מעוכרת היתה ככר מעכהשאמה
 בנ~ת תלבשנה כן כי י"ג( ב' .שמואל דכתיב והאילמלחמה
 בת לה קרי דוד של בחיקו שגידלה מתוך מעילים,המלכים
 בהגהת מ"ב בסי' שם הגדולה בכנסת עוד ועיין יעו"ש,מלך
 חחם בשו"ח ועיין בזה, שכתבו מה ובתומים ע"ה אותהטור
 קס"ח, סי' ח"א יעב"ץ ובשו"ח ע"ה סי' אה"עסופר

 המכונד ברכה כדלהלן בגיטין לכחוב לפיע"ר נראהולמעשה
 ומצאתי קלאדיוס. דמתקרי קלמן למאמצה בחבארברא
 בבן זה כעין שנשאל צ"ח סי' אה"ע שאלה עמקבשו"ת
 כך שאחר אעפ"י מאמצו של בן שהוא יודעים והכלמאומץ
 אנא בגט: לכתוב עצה ונתן האמיחי אניו של שמונודע
 מאמצו של שמו היה כן - אבנר בן חיים דמתקריחיים
 המכונה ברכה בני"ד לכחוב צריכים הי' דבריו ולפי -אבנר

 אבל קלאדיוס, דמחקרי קלמן בח ברכה דמחקריאבארברא
 להאי דמי דלא כן לכחוב אפשר אי כאן דמילתאלקושטא
 לכן לחורה כן נקרא הבעל החם דבשלמא אבנר בןדחיים
 בשום נקראה רלא דא באיתתא אולם רמתקרי לכחובשייך
 לכן זה. על דמתקריא הלשון נופל ואיך קלמן בת ברכהפעם

 למאמצה בת שכחבחי כמו לכתוב מהנכון דעניהלדעחי
 שנותיו ור' אקצר הבעל"ט הנוראים הימיס טרדחומחמח
 ולכוח"ט, השנים, בברכח מברכו ידירו"שיאריך,
 תשל"ח. אלולכ"ר

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קנבסימן
 לשום לה מותד אם בלידה שמסתכנתגשאה
 ובעלה המקור, פי לכסות הרחם בעומקטבעת

 ורביה פריה מצות קייםכבר
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 המדעים כליל בחורה הגדול הרבמכובדי
 ווייזער הכהן יהודה מיים מוה"רכש"ת

 יע"א. המילטון בקהלח רבשליט"א,

 על החקפות פעמים כמה לה שהיה באשה שאלתובדבר
 בעת רק בגשם בריאה היא כלל ובררךהעצבים

 לה ויש דמשקל, שיווי אח מאברת שהיא כמעטההחקפה
 לה מותר אם פו"ר מצוח קיים כבר ובעלה קטנים,ילדים
 שלא כדי המקוד פי אח לכסות הרחם בעומק טבעחלחת

 זת"ר.תחעבר,
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 :תשובה

 על לא השבחי שלא על כח"י לי יסלח כל קודםא(
 מונע אני האלו ענינים על כי הראשוןמכתבו

 הנשים שכל כגלל והעיקר טעמים כמה מהמת מלכתובא"ע
 וכמה להבחין וקשה כן. אומרות וה בענין כשאלתןהבאות
 שאלות מכמה וירעתי זה, בנירון תורה מבני נשאלתיפעמים

 תכופות לירות מחמת עצביהן שמתיחות בנשיםשנשאלחי
 מחוייבים ובזה נפשוח, בסכנת כרוך כמעט הוא עיבורוכל
 ועל שווין, אנפין כל לא אבל סכנה מחשש בדינןלעיין
 שכח"ר כיון אבל כשלעצמו. ופרט פרט בכל לרוןהמורה
 ומובטחני הכבור, מפני אשיב פעמיים במכתבו עליהפציר
 במקרה ראש בכובר בזה לדון לפניו אשר את ירעשכת"ר

 יצילינו התורה ונותן למבין. ורי כלל בררך ולא~ה
 שנוגע מד רק פלפולים שום בלי נקיצור ואכתונמשגיאות.
 הוא התשמיש קורם מוך לתת בזה המקילים ראשוןלהלכה.

 וגדולי דיבמות קמא בפרק שלמה של ביםהמהרש"ל
 סי' וחת"ס ע"א סי' בתשובה רעק"א הגאוניםהאחרונים

 החירו מגרוליס הרבה ועוד ביותר. מחמירים בחיו"דקע"ב
 כי ורע השחתת הוא האיסור וגרר לאשה סכנה חששבמקום
 המדובר שאלחו בנירון אכן ומשחיתו. הזרע בולעהמוך

 לתוך יכנס שלא הרחם פי את הסוגר הרחם בפיבטבעת
 לחוכו. מלהיכנם הדלח סוגר רק הורע אח משחית אינואבל
 שלמה החמרת רגם שהבי"א סק"ב כ"ג סי' בפת"שועיין
 פ"ט סי' אהע"ז החדש צדק צמח בתשובת וכן בזה,מתיד

 וה. בכעין להתירחוכך

 מאיר לרבי נשים בשלש די"ב ביבמוח רש"י שיטתדהנה
 מוך ליתן מותרוח סכנה חשש קצח שכשיששסובר

 עיי"ש. יתעבדו שלא כדי משמשות כשהן תשמישבמקום

 מחמת בלירה שמסתכנת באשה שכן כל כן ואםב(
 לזה יודו רבנן ואפילו שמותרת גופהחולשת

 רק סכנה במקום היתר על מליגי לא הרבנן רהרישמותרת
 וזה ירחמו, השמים שמן מטעם פליגי הללו נשיםבשלש
 בכתובות מקובצת בשיטה מובא והריטב"א שלהםהטעם
 יכולים איך סכנה שיש רכיון פירש"י על שהקשהרל"ט
 אמרינן לא הנשים שבכל ראף טעמם צ"ל לכן לאסוררכנן
 סכנה לידי עצמו להביא הרין מצר ואסור ירחמו השמיםמן

 הללו נשים נשלש דק אנל גדולות, הכי בעבידותאפילו
 כן עושות הנשים שכל העולם וררך טכעי דברדהוא

 דהתורה וכיון לבעליהן שעבודן מחמת לעשותומחוייבות
 והנקה עיבור בימי ואפילו עונה במצות לאנשיםחייבה
 עבריה אמה של יעוד גבי בתורה נאמר עונה מצותועיקר
 מצות רזהו כיון ירחמו השמים דמן לרבנן וס"ל קטנהשהיא
 הרבנן של טעמן וה וסכנה, נזק שום יארע לא ובוראיהתורה

 ביום המשמש תנא רל"א בנדה ראיתא וכהךרמתניחין
 משמש אמר ואביי רמים, שופך כאילו להריונהתשעים

 בטבע הוא שכן כיון ג"כ טעמו ד', פתאים ושומרוהולך
 פריה נמצות השי"ת כהנטחת תקלה שום יאדע לאמסתמא
 שמותר סכנה כחשש הן שכעולם יולרות כל והריורכיה,
 ואעפ"י השבת, את ולחלל בשבילן איסורים עללעבור

 לשמש מחוייבות מ"מ ורביה פריה על מפקרי לאשהנשים
 בוה ביארנו אהר כמקום ב. נ. וו. למצוה לסייעו בעליהןעם

 ראי כיון רבע"כ רקידושין ב' בפרק הר"ן מרבריוהבאנו
 ג"כ דהן ע"כ אשה בלא ורביה פריה מצות לקייםאפשר

 נכל אנל נשים נשלש דק ~ה וכל 11. במצוהמחוייבות
 אי~ה לאשה מ~רמן אם אנל הטנע נדרך שנעולםהנשים
 רמותרת מודים רבנן גם הנשים בכל כן שאין בעיבורסכנה
 כן רק הנשים בכל טבעי דבר וה ראין כיון במוךלשמש
 דבסכנה ירחמו השמים רמן לומר א"א בוה וו, לאשהאירע
 בוה. לומר יש כן הנס, על לסמוךאסור

 רלשיטת כתכ קע"כ סי' ניו"ר החת"ס הגאון אולםג(
 רכנן אכל כסכנה מתיד מאיד רבי רקרש"י

 נשים, בשלש רק לא הנשים בכל סכנה במקום אפילופליגי
 רש"י בשיטת מבואר ובריטב"א הנ"ל מקובצתובשיטה
 מהשלש. חוץ הנשים לכל מותר לרבנן גם סכנהרבמקום

 מרברי יסורו בנה הנ"ל שלמה של שבים מה אךר(
 לפיע"ר צ"ע תשמיש קורם גם שהתירהרא"ש

 אחר דרק בהריא כתב הנ"ל בנדה הדא"ש בתוס'רהרי
 לומר יש רל"ה בנררים ומדבריו קורם, ולא מותרהתשמיש
 ג"כ כתב פ"ט סי' צרק ובצמח התשמיש אחר עלרכוונתו

 בשאר מקום מכל נשים רשלש במתניתין רפליגירהרבנן
 לפירש"י במוך לשמש מותר סכנה וספק חשש יש אםנשים
 וכמו כן לעשות רוקא צריכוח וגם תשמיש קודםאפילו
 אל לעולם ראמר ועבר ברק ינאי ר' דל"ב בשבחראיתא
 ה', סעי' קי"ו סי' יו"ר ובש"ע סכנה, במקום ארםיעמוד

 משמשוה נשים דשלש כחב דינמות קמא בפרקוהדשב"א
 לשמש חייבות אלא מחוור ואינו רשאות, פירש"יבמוך,
 הרשכ"א. כהירושי יעו"ש רירה סכנה משום קאמרכמוך
 תשמיש קורם היינו המוך רשימת רפירש לפירש"יולפי"ו
 בנררים הר"ן וגם לשמש חייבות היינו להרשב"אמ"מ
 במוך לשמש חייבות הלשון כתב במוך משמשות גבירל"ה
 סכנה.משום

 אחר ררק וכתב רש"י על פליג נתוס' והר"תה(
 מפני התשמיש קורם ולא מותרהתשמיש

 ועל העצים על ה,רע כמטיל והוה בכך תשמיש ררךשאין
 על כתב הנ"ל שלמה שלש והים המוך. על כשמטילהאבנים
 זה ואין תשמיש קורם דאיירי כפירש"י דהעיקרהר"ת
 נהנה וגוף נכך, תשמיש דדרך כיון העצים על הזרעכמטיל
 הגוף.מן

 אשה גבי רל"ו בכתובות פירש"י על תמהתי ותמידו(
 פירש"י תתעבר שלא כמוך משמשתמזנה

 שלא פירש מרוע הורע ושואכת הבעילה אהד מוךנותנת
 תשמיש, קודם במוך רמשמשות ביבמות שפירשכמו

 וכתב בזה, שעמר הש"ס בהגהת יעב"ץ להגאוןומצאחי
 במוך משמשות רהלשון ביבמוח שפירש כמו נכוןדיותר
 לה אין במזנה רק בפנים הוא המוך תשמיש דבשעחמורה
 בוה. הבועל רוצה אינו וגם תשמיש לפני המוך להשיבפנאי

 תשמיש לפני להתיר רצה דלא הנ"ל החת"ס ולשיטת,(
 לרעת בין ולרעתו בלירה במסתכנתאפילו
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 לפני 1שים בשאר הוחר לא הר"ח לפירוש וביןרש"י
 האהרונים שיטת לפי אולם סכנה, במקום אפילותשמיש
 בעל גם וכן מ"ג סי' אהע"ז חסד החורח שיטח וכןהנ"ל,
 סכ1ה בספק דאפילו קל"ו סי' ראשון בחלק יושראמרי
 ושאני יעבור ואל דיהרג עבירוח משלש זה דאין כיוןמוחר
 אינן הרוב ועל ברורה הסכ1ה דאין דמח1יחן 1שיםשלש

 פליגי ולכן העולם דרך שכן לעיל שביאר1ו כמומחעברוח
 אבל ירחמו השמים דמן ואמרו רמח1יחן מאיר רבי עלרב1ן

 מוחר. חשמיש קודם דגם מודו רב1ן גם נשיםבשאר
 הר"ח שיטח עם רש"י שיטח הרכיב ה1"לוהמהרש"ל
 לא נשים ושאר צריכוח נשים דשלש הר"ח כמווהפירוש
 תשמיש דרך שהוא כיון כאן אין האיסור מצד אבלצריכוח
 ואבנים. העצים על כמטילואינו

 אליעזר רבי בפלוגחח רל"ד יבמוח בש"ס דעייןח(
 חורש כ"ד דכל אליעזר רבי דקאמרוחכמים

 דזה חכמים לו ואמרו מבחוץ וזורה מבפנים דש הלידהאחר
 מודים הרבר דביסור 11 מסוגיא דמשמע 1ח11ן ערמעשה
 תוך תתעבד שלא פעולה לעשות דמותר מאיר לרביחכמים
 מבפ1ים דש שהחיר מאיר רבי על שחמהו רק חודשכ"ד
 פ"ט בסי' צדק והצמח כחכמים, והלכה מבחוץוזורה

 כ"ד בחוך עכ"פ 11 ראיה על יסודו חמך לעילשהבאחי
 עחה ובפרט חלשה לאשה להקל יסוד יש הלידה אחרחודש

 מאוד מחוחים עצביהן נשים ופרט ארם בני כלבעוה"ר
 אומר הרופא כאשר לכן ליהרס, עלול הביח כל כזהובמצב
 זה ובע1ין להקל, יש סכ1ה לידי להביאה יכול שלהשהריון
 שבשלחן וכיון הראשונים בשיטח דברים אריכוח לייש

 כן גם יש הראשונים ובשיטוח זה רין כלל נחברר לאערוך
 בזה האריכו וכאשר אריכוח סובל זה וענין וחמיהוח,קהעיוח
 ואני הרבה לפלפל מהצורך אין לכן האחרונים, מגדוליהרבה
 לדינא. שהכרח ממה רקכוחב

 קודם במוך שימוש שאוסר ה1"ל יבמוח בחוס' דהר"תט(
 עצים על כמשליך שהוא מפ1יחשמיש

 לעיל, ה1זכר דל"ט בכחובוח החוס' שיטח הוא וכןואב1ים,
 להיפך שכחב הישר בספר הר"ח בשם מביאים ראיחיאבל
 מביא והר"ח חשמיש, קודם במוך להשחמש איסורשאין
 מובא במוך, לשמש מוחד דכן ד"ג נדה מש"ס ראיךשם

 הר"י בכחובוח דהגירסא למסקנא בא ולכן הפוסקים,באוצר
 ביבמוח. גם להיוח צריך וכן דר"חבמקום

 שכחב הרא"ה בשם מביא בכחובוח מקעצח ובשיטהי(
 להך וליחא לשמש מוחרוח פירש"יוז"ל

 דמסחכנא כיון טעמייהו מאי דאסרו רבנן כן דאםפירושא
 דחייבות לומר צריך אלא במוך שריא דלא טעמאומאי
 הרשוח אבל אסורוח דאינן אומרים וחכמים במוךלשמש
 משחיחים אינם הם שהרי ליכא לבעליהן איסור אבלבידן,
 אפילו לרבנן דגם מבואר הרי יעוי"ש. מותר ע11ה משוםוגם
 בלידה. במסחכנא לבעליהן איסור אין חשמישקודם

 נשים דשלש איחא ד' סי' ב' פרק ד1דה דבתדספתאיא(
 ומניקה מעוברת קטנה, במוך,משמשות

 וחכמים מבחוץ חורה מבפ1ים דש אומר מאיר רבישהי'

 שנאמר ידו על משמרים השמים ומן כררכו משמשאומרים
 כמו לדייק יש התוספתא ומלשון יעו"ש. ה' פתאיםשומר

 מוך מכש"כ מבחוץ וזורה מבפ1ים דש דהחיר כיוןפירש-י
 חשמיש.לפ1י

 דל"ט בכחובוח וחוס' דלרש"י המבואר לפי לכןיב(

 דיש משום מותרוח במוך משמשוחדמפרשי
 ורבי חשמיש קודם זרע השחחח משום 1שים בשאראיסור
 אסרו ורב1ן זרע, השחחח של זה איסור סכנה במקוםמתיר
 שביאר1ו כמו בשטבע שהוא דכיון ד' פחאים דשומרמשום
 במוך, ישמש רק זה על לסמוך אין 1שים בשאר אבללעיל
 ד' פחאים דשומר שום 1"ח סי' ראשון חלק במהרש"םועיין

 1שים בשאר אבל לעיל שביארנו כמו בשטבע שהואדכיון
 חלק במהרש-ם ועיין במוך, ישמש רק זה על לסמוךאין

 תשמים קודם אפילו בזה להחיר שמסק1חו 1"ח סי'ראשק
 ל1שים נוחנים שהרופאים דמה שכחב עיי"ש סכנהמחשש
 והוא הרחם פי שמכסים גומי של דק כיסוי כמיןכאלה
 1שים בשאר כמו והחשמיש הזרע יקלוט שלא מסביבהמקור
 ואינו בזה, נמי הכי כן המקור פי סגור במעוברות כמואלא
 המוך על זרעו כמשליך רהוי במוך למשמשח כללדומה

 דמה חילוק שום רואה א1י שאין ]אעפ"י בני"ד.משא"כ
 נוחנח אם המוך או המקור פי סוגר הגומי אם1פק"מ
 החירו במוך גם כי בהיחר הדבר יצא עכ-פ אבלבעומק

כמבואר[.

 זה להסחיר צריכה האשה אם לעיין יש שמוחרובאופן
 לשמש דאסור אפשר מזה יודע אם הוא כימבעלה

 מזה יודע אינו הבעל אם דבשלמא זרע ישחתת מפניעמה
 כיון לו להגיד מחוייבח דאדרבה איסור שום עושה איןא"כ
 הוא אם אפילו רק סכ1ה. מחשש כן לעשוח מוחרחשהיא
 כמו דומה לכן ורביה פריה מצוח קיים וכבר מזהיורע

 מוזר"ל, משום בזה ואין דמוחר זקנה או עקרה עםשמשמש

 עלולה דהשחא רוחה מצב שלפי קובע רופא אם רקוגם
 כמה לה היה שכבר כיון החקפה מחשש להסחכןהיא

 יש זה זמן ובחוך חודש כ"ד משך על לה להחיר ישהחקפוח
 הרא"ש דברי רלפי כח"ר ומש"כ לאיחנה, שחשובלקווח
 אוטם כמו דהוה דאסור ראיה להביא יש ג' סי' ל"גכלל

 פי לכסות דמותר לני"ד ראיה משם אדרבה ולפיע"דברחם,
 אה"ע יוסף בביח המובא הרא"ש וז"ל החשמיש לפניהרחם

 בענין ברחם אוטם לה שיש אשה וששאלח - כ"ג סי'סוף
 דש שהוא פעמים האוטם ומחוך לו, כראוי רש השמששאין

 כיון אמרינן אי לך ומספקא בחךן, זורה הוא ולעולםמבחוץ
 עקרה אמשמש רהוה מידי מוחר, כראוי לשמששמחכוין
 זורה הוא דלעולם כיון אסור, שהוא יראה וזק1ה,קטנה
 דש הוא שלפעמים ואעפ"י ארצה, העחח ביה קרינןמבחוץ
 אסור, מבחוץ זורה הוא שלעולם כיון מקום מכלמבפנים

 הארץ, כל כדרך משמשח הוא דהחם במוך ממשמשחוגרוע

 וזק1ה אעקרה דהוה מידי להזריע ראוי זרעו שאיןאעפ"י
 מבחוץ זורה הוא דלעולם החם דרק מבואר הרי ע"כ.וקטנה
 אבל בחוץ ג"כ דש הוא לפעמים הרי וגם אסורלכן

 לעולם הרי הרחם על טבעח שמניחה או במוךבמשמשח
 רק הארץ כל כדרך בפ1ים זורה וגם מבפנים דשהוא
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 שונה בזה רחמה לתוך נכנס אינו והורע םגורשהרחם
 להתיר מקום יש דבני"ד הרא"ש מדבדי ראיה לכןלגמרי,
 להשחית שלא מוזהרת האשה דגם הסוברים לשיטתואפילו
 לפי מסכנה להינצל כרי עושה שהיא היכא אבל בעלהזרע

 וגם הנפש שמירת מצות בזה ~מקיימת הרופאיםהוהרת
 רחמה לתוך יכנס שלא הדלת נועלת רק הורע משחתתאינה
 זרע. השחתת בכלל זה ראין לומר יש בעלהורע

 ולא הגרולים התירו שכבר מה רק בזה כתבתי לאהנה
 גרול קונטרס תח"י יש ובעזהשי"ת כלוםהוספתי

 הראשונים גדולי רבותינו רברי בביאור זה בעניןשערכתי
 ספרי וכמה האחרונים גדולי רבריהם שהבינו מהכפי

 ואקוה בימיהם נרפסו שלא לפניהם היו שלאראשונים
 רביעי. חלק בספרי להדפיסואיה"ש

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 יייף--יף-
/,עו "י-יף י-יי

 עו/~
 ען גו ,לןן

 קדדשמצבת
 ושנחנקו שנשרפו ושנשחטו, שנהרגד הקדושותינשמות

 דמם. ינקום ד' תש"ב-ג'. בשנות יתברך שמד קדושתע?

 כ"ק ה"ה והטהורים הקדושים כרחמים יפקוד הוא במרימים שוכן הרחמיםאב

 קייגר יושף מוה"ך כקש"ת והרבנית הרבנים ונור פאה"ד החמיר הגאון אדמי"רמוה"ו
 אלפים עם ביהד ו:ש"כ אלול ו' ביים השמימה בם;רך עלה נריידיננ, הנאבד"קזצליה"ה
 הי"ד. איש יהמישיםומאתים

 נריירינג, אבד"ק ו"ל יומף מיה"ר בהגאון יששכך משוים מו"ה הגה"נ הרבהמי

 החשיבה הבתולה ובתם ז"ל, אליעור מו"ה בת אירל מרת והצרקנית ההשיבה.המיתי
 ירחמיאי, 3מר ה-שוכ הבח~ר ,נם יהישע, יצחק :מר ההשוב הכדז- ובנםמרים,
 הי"ד. תש"כ אלול כ"ח ביום המ~קד על ;לו אליעזך, ה';ר ה;ל2י:נם

 באנ"ך משה מוה"ר הנאון בת ו"ל רחי מרת הצדקת הרכנית ה."ז - עולםולזכר

 תיפ"ה. שנת באב בה' נפ' מיקייני'ן, הנאבך"קזצ"ל

 ביום נפ' ז"י, דר מידכי ב"י א?יעזר מו"ה החם.ד הרבני הו"ו נשמת - עו?םויזכר
 אלכםנרר, מו"ה הרה"ה בת יוכבר הינרא ההשובה האשה הו"ז ונשטת תרפ"ט, אד"ךו'

 תרצ"ט. אב כהודשנפ'

 דם תשפוכת ממרומים הביטה חנון תראה. עקדות .איה זכור מזבחותאיה
 נקמהם. את ותנקום בפרגירך הראה רמם ותמצית והצרקניותהצריקים



 ותשובותשאלות

 י ב א ת יב
 משפט חושןחלק

 קנגסימן
 יומין עתיק יקר ספר מחברו ששאלבאחד
 בידו נאבד והספר רגיל מספר הרבהששוה
 הספר שיווי לו שישלם רוצה המשאילועתה

 רגיל בספר שיווי רק לשלם רוצהוהשואל

 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלופב"ה,
 המדעים כליל בתורה ומופלג החדיףהרב
 שליט"א לעהרער הכהן עזריאל מאירמו"ה

 יע"א. פראנציסקא סאןבעיר

 ששאל באחד לפניו שבא תורה דין בעסק שאלתובדבר
 בימי היה כאשר בירו שהיה תהילים ספרמחבירו

 ההשמדה במחנות בעוה"ר רעה ראינו בשנותהזעם
 אשר הגר מארץ וקרוש צריק ברב שם ופגעבאויסשוויץ

 עולם גרולי הקרושים מאכותיו ירושה תהילים ספר בידוהיה
 בדרך תורה חירושי עם עלים הרבה היה הספרובסוף
 אורייתא ופתגמי הערות הרבה היה הגליונות על וגםפרד"ס
 בעש"ט הר"י עולם אור רבינו מתלמידי עולםמצדיקי
 על נשרף בעוה"ר הנ"ל הצדיק הרב וכאשר זי"ע,זצוקל"ה
 והוא הנ"ל, האיש ביד נשאר תהילים הספר הי"ר ר'קירוש
 כעל אצלו מאוד יקר היה והספר נס בדרך ר' בחסריניצל
 לבית הלך כאשר לתבירו תהילים הספר את והשאיל הוןכל

 סגולה, בתורת וגם בו להתפלל כדי אנושה מחלה עלהתולים
 הספר ממנו נאבר החולים מבית יצא בעזהי"תוכאשר
 שיווי גדול סכום ממנו תובע המשאיל ועתה הזההחשוב
 תהילים ספר רק לו לשלם רצה והשואל כזה, עתיקרבר
 שאלתו. תוכן זה פעוט. סכום וזהפשוט

 :תשובה

 אות הכונס פרק סוף מרדכי בהגהת דהנה בזה ליהנראה
 סייף משמעון ראובן ששאל מעשה הביאר"ז

 שמעון שואל ועתה ואבדו מעכו"ם במשכון בירושהיה
 והשיב העכו"ם, ממנו ששואל כמו גדול סכוםמראובן
 רעלמא סייף רסתם שיוויו רמי רק לו ישלם רלא לורנראה
 של נטירותא אבל עליה קביל סייף רסתם דנטירותאלפי
 הנוחן הכונס מפרק ראיה והביא עליה, קביל לא יקרסייף
 והזיקתו הוא כסף של בו הזהרי לה ואמר לאשה זהברינר

 כסף בשל משלמת ט"ס( והזיקתו תיבת )נ.ב. בושפשעה
 ועוד ררהבא, נטירותא ולא עליה קביל דכספארנטירותא

 בו להגריש לחבירו מקום השאיל התם דאמרינןראיה
 דאין הגדיש את המשאיל והדליק בחטים וחיפןשעורים
 וכן ע"ב סי' בחו"מ הב"י ומביאו שעורים, דמי רקמשלם
 כ"ח בס"ק שם והסמ"ע ח', בסעי' להלכה שם בש"עפסק
 תשובת בשם שע"ח סי' סוף הטור כתב לזה דדומהכתב

 בירו שהיה ענו-ם של בפרה לחבירו שהזיק באתרהרא"ש
 בשביל הדרך עליו מעביר העכו"ם ראם הסמ"ע שםומסיק

 והש"ך כיוון. שלא מפני כך כל המזיק לזה לחייכ איןזה
 צריך הרש"ל רלדעת הרש"ל עם שם התווכח ח'בס"ק
 בשוק, הנמכר פשוט כסייף רק לא הסייף שיווי רמילשלם

 מסיק שם והט"ז דדינא, ספיקא רהוי הש"ך כתבובהמסקנא
 אסיק לא לכן יקר סייף שכיח לא אם דרק לחלקלדינא

 כל לשלם צריך כן שכיח אם אבל כך כל ששוהארעתיה
 מה במק"א כתבתי הש"ך וברברי הנתיבות פסק וכןשיוויו.
 ידע שהשואל דירן בנידון עכ"פ ואכ"מ. עליו להעירשיש
 מטעם כי ושיוויו ערכו את וירע הספר של החשיבותמגורל
 אעפ"י לכן חוליו, בעת לסגולה לו להיות אותו שאלזה

 דיליה הנאה דכל כיון באונסין חייב שואל מ"מ פשעשלא
 למימר תו מצי לא יקר חפץ של נטירותא שקיבלוכיון

 שכבר ראיה מביא והמשאיל עלי קבלית לא דהכידארעתא
 דולר אלף לו לשלם שכטר של בסמינר הספרי' מנהלירצו
 הערות עם הספר בסוף נספחים שהיו הגליונות רמירק

 הבעש"ט עולם אור רבינו תלמירי הצריקים מגרוליוהארות
 בזה. לכאורה לומד יש כןזי"ע,

 לדמות יש דאפשר במחשבתי עלה זה בעניןדבהתבונני
 החנ"צ הגאון רזקיני דינא להך והרבר

 צריך אם הדר אתרוג לחבירו שהזיק במי ק"כ סי'בתשובה
 שם והשיג פשוט אתרוג דמי רק ולא שיוויו רמי לולשלם
 לשלם צריך ראין שפסק קי"ג סי' מינץ מהר"ם תשובתעל
 האומר רע"ח כ"ק מש"ס וראייתו פשוט, אתרוג רמירק
 נפשיה גנב פטר וגנבו גנב ובא שור והפריש עולה עליהרי

 לה אין רהתם הוא רשגגה וכתב החכ"צ עליו והשיגבכבש
 רע"ט פסחים בש"ס כדאיתא מכירה בת ראינהדמים

 בת ראינה וכית כלום ולא עשה לא ושלמיו עולתודהמוכר
 מטעם רק העולה שיווי מטעם לחייבו אפשר אי כללדמים
 עולה להקריב עליו שקיבל חוכתו ידי לצאת תייבשהוא
 בכבש נפשיה גנב פטר להכי רמים תורח כאן שאיןוכיון
 שעילוי אעפ"י למכרו ויכול לו יש דמים אתרוג גביאבל
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 שהאריך יעו"ש כלום בכך אין מצוד הידור מחמח הואדמיו
 מחוינ נודאי הדכ"צ לשיטת ולכאורה נכוחוח.בראיוח
 דמי לא דמילתא לקושטא אך הספר שיווי כל לשלםהנחבע
 לכן בידים האחרוג שהויק היה המעשה דהתם רהחכ"צלהך
 פשע לא השואל הכא אבל ההיזק כל לשלם מחוייבהוא

 אפשר לכן באונסין חייב שואל הרי גיסא לאירך אבלכלום,
 חוזרת, שאינה אבדה שוהו כיון שיוויו כל לשלםלחייבו
 הי"ד. עק"ה שניספו שלפנינו הדורות מגדולי ידהכתנ

 ראיה מכאן שהביא דס"ב ב"ק בש"ס דאיחא1מאי
 זהב דינר הנותן גבי לעיל המובא מרדכיבהגהח

 בו שפשעה או הזיקתו אם בין בגמרא דמחלקלאשה
 כסף דינר משלמת בו ובפשעה זהב דינר משלמתדבהזיקתו

 הספר הזיק לא דשואל דהרי להחם רמי לא דידן בנידוןהרי
 ליכא וגם דאזקתיה גביה לך הוה מאי למימר וליכאבידים
 עצם כל דהרי עלי קבלחי לא ררהבא דנטירותאלמימר
 גורל מחמח רק פשוט תהילים ספר משום הי' לאהשאלה
 עצמו את שהתחייב ו~הו עולם, גדולי בו שהתפללוהחשיכות
 שואל. מדיני לחייבו יש ממילאלשמרו

 מהך לגמרי שונה רידן נירון בוה שפיר מעייוין כרברם
 לאו דספרא סייף גני הנ"ל והדש"ל דהש"ךפלוגחא

 נד"מ המובא י"ט סי' נתשונה הר"ן שכחנ מה לפיסייפא
 שנשאל כ"ט ס"ק שם ובש"ך כ"א ס"ק ע"ב סי'והסמ"ע

 בירו הניח ושמעון אחד ספר לשמעון שהשאיל בראובןשם
 מהם ושללו שנ,הם בבית שוללים ובאו למשכון אחרספר
 שהיה ספר אוחו לראובן החזירו לימים הספריםאוחן

 להחזיר שחייב הר"ן והשיב משמעון ראובן בידממושכן
 ראובן של ספר באונס להחויר חייב שמעון דאיןלשמעון
 כל אין ולכן קעביר, מצוה ספר דדמשאיל והטעם בידושהיה
 שכל מפני באונסין חייב דשואל דטעמא שואל שלהנאה
 דרב בפרוטה נהוה המשאיל דאף הכא משא"כ שלוהנאה
 אזיל לטעמיה דהר"ן זה על כתב והש"ך הר"ן. עכ"ליוסף
 שואל ליה הוי כרנה להפוסקים אנל יוסף כרנ הלכהדפסיק
 רדינא ספיקא הוי דלדירן ומסקנחו באונסין, וחייבגמור

 להחזיר מחוייב ראובן אין לכן הראיה עליו מחבירווהמוציא
 ועיין בש"ך. יעו"ש מוחזק שהוא אחרי הספרלשמעון
 ספר בשואל דגם שפסק החומים מדברי שהביא שםבנתה"מ
 וכתב פטור, מלאכה מחמח בנתקרע ורק באונסיןחייב
 כיון משכון לו רנתן היכי דדוקא לומר הר"ן בכוונחלפרש
 השיטוח ומחמח המשכון את לו נחן השאלה ידידעל

 משא"כ יוסף דרב מפרוטה פטור המשכון שלוהניעור
 יוסף דרב פרוטה שייך לא משכון על חפץ שואלבשאר
 רק מצוה לאו דפץ דשאלת כיון וניעור שיטודבשעת
 בשאלח לפטור הטעם שם הקצות שכחב ומה ספרבשאלת
 לראוה כשאלה רק והוי נתנו להנות לאו דמצוח משוםספר
 הנאה ליה דאית דממונא דפטור שמ"ו בסי' דמבוארבו

 ס"ק רכ"א סי' יו"ד בט"ז מבואר דהרי צע"ג בעינן,מיניה
 בזה. יעו"ש ניתן להנוח חורה דחלמודמ"ג

 סי' נריש שהקשה הקצות קושיית לחרץ נוה1אר11חנא
 השואל דאין המחבר שם שכתב מה עלשמ"ב

 מצוה שעושה חורה ספר שאל אפילו להשאילרשאי
 לאחדים השאיל ואם לאדדים להשאיל רשאי אינונשאלחו
 מדברי הקצוה"ח והקשה חייב, מלאכה מחמחונתקלקל
 להתחייב הוי שואל לאו ספר דשואל הנ"ל הר"ןתשובח
 דרב פרוטה המצוה ידי על מרויח דהמשאיל כיוןבאונסין
 פטור ואינו שואל כדין חורה בספר דחייב משמע וכאןיוסף
 קרימונה דפוס מוהר"ם מתשובח והביא מלאכה, מחמתאלא
 שנשרפו הספרים לפרוע אתם חיינים אם וששאלתםוז"ל
 ואששר כאונסין חייכ דשואל חייכים שאהם הואפשוט

 הנאה כל ליה הוי ולכן יוסף כרב ולא כרבה פסקדמוהר"ם
 לחרץ נראה ולפיע"ד יעו"ש. יוסף כרב פסק ובש"עשלו

 מ"מ כהר"ן להמחבר ס"ל אי דאפילו לומר דאפשרקושייחו
 בזה חו ליכא אחר לשואל שמסר בשואל המחבר שלבנידון
 לו השאיל לא הוא דהרי המשאיל קעביד דמצוה הר"ןסברת
 קעביד דמצוה גביה לומר שייך ולא הראשון להשואלרק

 לכן הבה"ב מדעת שלא שהשאיל קעביד עבירהדאדרבה
 לכן בפקדון, יד ששולח כמו והוי איסורא דעביד כיוןחייב
 להר"ן. אפילו שואל כדין חיינשפיד

 דאיוי אבוש ולא ואודה בוה לומר נראה היה1בפ~מט1ת
 כאן כחב המחבר דהרי 11 קושיא החחלתמבין

 אפילו להשאיל רשאי השואל דאין כחב קודם רבריםשוי
 אחר דין כחב כך ואדר בשאלתו מצוה דאיכא חורדסמר
 חייב מלאכה מחמח נתקלקל אפילו לאחר והשאיל עברדאם
 שפיר להיות דיכול כלל תורה כספר מיירי לא ~האכל

 אבל שואל בדיני רליחא הנ"ל כהר"ן ס"ל חורהדבספר
 דאסור שואל דיני ככל הוא שפיר לאחרים להשאיללגבי

 נתקלקל הלשון דהרי ותדע בעלים, דעת בלאלהשאילו
 למימר ליה והוי חורה ספר גבי שייך לא מלאכדמחמת
 כן חורה, ספר על קאי אינו רזה ודאי אלא קריאה,מחמת
 מש"כ לפרש שכתב בפרישה משמע וכן בזה, לומריש

 לאחרים להשאילה רשאי שאינו חורה בספר דהרבותאהטור
 למיעבר לאינש ליה דניחא בוה נימא דלא בעלים דעחבלא
 אולם יעו"ש. אסור הכי דאפילו קמ"ל בממוניהמצוה
 ה"ה המחבר ברברי אחרת שהבינו עולם לגדוליראיחי
 דכרי על שתמה ע"כ כסי' התומים כן גם הבין וכןהקצות
 י"ו, ס"ק ע"ב בסי' בנתה"מ הוא וכן שמ"ב דסי' מהךהר"ן

 שכתב י"ד סי' או"ח זקנים בעטרת ועיין בזה. צ"עלכן
 בהם לומד שדוא הזמן באותו ונאנס ספר דהשואללפשיטות

 לפשר נוטה רעחי חהילים הספר בנירון לכן באונסיןחייב
 רבותינו כדברי בזה לספוקי ליכא הדין שמצד אעפ"יביניהם
 כרבה פסקו הראשווים מן דהרבה ובפרט האחרוניםגדולי
 הקצוה"ח שכתב כמו למימר איכא נמי יוסף לרבואפילו
 אבל יוסף דרב פרוטה איכא הלואה בשעת רק הוארעיקר
 שביארנו כמו שואל של הוא ההנאה עיקר לכן כך, אחרלא

 ואיה"ש גורם הומן אין רק בזה הרבה להאריך וישלעיל,
 על להמוה לעיל שכתבנו ומה בזה. כנ"ל זה פרקאשנה
 בנתיה"מ עחה ראיחי רכ"א סי' ביו"ד הט"ז מדבריהקצות
 בזה. עמד שכבר ע"בבסי'

 הופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גרייריוגאבריס



 סי' חו"משו"ת ת יברסו

 עולחו דהמוכר דע"ט פסחיס דהש"ס מהא במש"כ ב.נ.
 לאו שפיר בעולה הנה כלום, ולא עשה לאושלמיו

 מה לפי קליס קרשיס שהס בשלמיס אבל היא דמיסבת
 הגלילי 'וסף דלרבי רס"ז ב"ק בש"ס יהושע הפנישכחב
 שלמיו למכור יכול הוא בעליס ממון קלים דקדשיסדס"ל
 לא, או הגלילי יוסי כרבי הלכה אי לן ברירא רלא כיתא"כ

 א"כ מעילה מהלכות בפ"א למלך במשנה בזה שהאריךכמו

 נימא ואי למכור. יכול אינו בעולה רק למכור יכולבשלמים
 קושיית ליישב בזה ארווחנא הנ"ל מינץ המהר"ץכשיטח
 גזל למעט קרא לי למה ההוא בד"ה ד"ט בסוכההחוס'
 גבי ד"ל לקמן וכן בעבירה, הבאה מצוה משוס ליהתיפוק
 גזול למעט קרא לי דלמה שס בחוס' הקשו הגזוללולב
 כמהר"ס נימא ואי בעבירה הבאה מצוה משום לי'תיפוק

 לולב לו דהחזיר היכא קרא דצריך למימר איכא שפירמינץ
 הבאה מצוה דמשוס הגזול הלולב שהי' כמו הררשאינו
 שיכול עבירה בלי המצוה לקייס ריכול דכיון ליכאבעבירה
 ע"י באה המצוה אין ולכן מהודר שאינו אחרוג עללברך

 לשיטת ואפילו עכירה כלל ליכא מינץ ולהמהר"םהעבירה.
 משוס אבל העבירה ע"י באה המצוה אין ג"כ צביהחכס
 הרבה להאריך ויש בזה. י"ל כן לגמרי. פסול שלו שאינוגזל
 ואכמ"ל.בזה

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קנדסימן
 .4.ק.ל( המשרר לפני להחלונן איסור ישאם

 הסקה רי להרייר נוחן אינו הביח הבעלאם
 דין ביח רשוח בלי החורףבימי

 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,

 אברהם מוה"ר וכו' המפורסם הגאון הרבידידי
 יע"א, הוניאר אבד"ק שליט"א איזראעלמאיר

 הש"ס. על המאירי ילקוט ספריבעהמ"ח

 אחד מאברך שנשאל שאלחו בדבר בירידותאחדש"ת
 הוא החורף ובימי אחד בעה"ב אצל דרשהוא

 ואשחו הרירד להחס המרכזיח הסקה לו לתת א"עמונע
 מהממשלה החוק כפי מהקור סובליס הקטניסוהילדיס
 הדייריס, בשביל הדירוח להחס הביח בעל כלמחוייב

 נחון לבלתי כן נוהגיס בחיס בעלי הרבה ישולדאבונינו
 קטנים וילדיס וזקנות זקניס והרבה להדייריםהסקה

 בכוונה צינה אצל הם חולים הכל וגם לקוראיסטניסים
 השכירוח דמי יגדלו זה ידי ועל מהרירות להוציאסודוניח
 הדייריס של חלונוחיהן קול את מלשמוע אזנסואטמה
 לידי באים ההצטננוח וע"י וצינה מקור הרועדיסהצודקות
 אל ולפנות חלונה להגיש מותר אס רח"ל, שונוחמחלוח
משרד

 .1/.ק.)~
 הרייריס על להגן העיר שלטון מטעס שהוא

 חוקס אח ימלאו בחיס ושהבעלי רע כל להס יאונהשלא
 הערכאוח אל הליכה בכלל זה אין אס כדבעי הסקהלחח

 להביא קשה פעמיס כמה כי דין מהבית רשות לזהשצריכיס

 י 12ז? קנ"דקנ"ג,
 אח דוחיס יראים אנשיס אפילו דין לביח הביתהבעל

 בזמן בו שונות באמחלאוח דין הביח לפניהופעותס
 זח"ש. מרה סובליסשהדייריס

 :תשובה

 רהרבה שווין הדיירים כל לא דהנה בזה ל' ה2ראהא(
 הממשלה כחוק דירה שכר משלמיסדייריס

 והמסים היוקר ערך לסי השכד להעלוח דשוח לבעה"בואין
 לקמץ הוא מוכרח לכן להסקה דלק של והיקרוחהגבוהיס

 אח לנטוש מוכרחיס בחים בעלי והרבה שאפשר מהבכל
 צרוח הרייריס סובליס זה ידי ועל בזול למכרו אוביתם
 להבעל כסף ברצי ולהחרפס זאח כל את לדעח ועליהסרבוח
 גיסא ולאירך כדבעי, והסקה הנוחיוח כל לו שיתן כדיהביח
 דירה ששכר הללו בחיס קוניס שהם ישראל בני מאחנויש
 להוציא שונוח באמחלאות אסור דבר כל ועושיס מאודנמוך
 על לשלם מוכרחיס אחריהם והבאים ממקומס הדייריסאת

 הס האביוניס ומאנקח העניים ומשוד גבוה רי החוקפי

 שהדייר באמת אם אכן בושה. לאוחה אוי להתעשררוציס
 אינו הביח הבעל כן ואעפ"י השווי לפי דירה שכרמשלס
 אס השאלה אז כדבעי הדירה את להחס חובחו אתממלא
 חלונה לערוךמותר

 ל.4,.ק.)~
 לו. המגיע אח לתבוע

 כל דנין ששס המשפט ביח ר"ל ערכאוח המובן דהנהב(
 לכל שיש החוק פי על לחבירו אדם שביןרבר

 שהיה כמו לע"ז שייכות לזה שאין ואעפ"י ומדינהמדינה
 הכנסיה פי על היו המשפטיס שכל הקדמוניסבהימיס
 שהס ברין אפילו לדון לפניהם שדולך מי מ"מהקטוליח

 חירף וכאילו גמור רשע נקרא הוא הרי ישראל כדיינירנים
 סי' בח"מ כמבואר ע"ד רבינו משה בתורת יד והריםוגירף
 מקדא דדדשינן תודה איסור הוא פוסקים ולהרבהכ"ו.

 עשה מכלל הבא דלאו וקיי"ל עכו"ס לפני ולאדלפניהס
 מנין בכלל זה מנו לא והסמ"ג שהרמב"ס ואעפ"יעשה

 מ"מ הוא בעלמא אסמכתא ררשד רהך רנראההמצוח

 ברדב"ז מזה עיין חורה. איסור שהוא פוסקיס כמההסכימו
 פרשת יפות ובפניס כ"ו בסי' בהגר"א ועיין קע"ב סי'ח"א

 העולס בכל כמעט ארצות בכמה מצינו ברסמשפטים.
 אנשיס וממניס מדינחס בני לטובח חקנוח עשחהשהממשלה
 ועיר עיר בכל קבועיס משרריס ומתקניס חקנחס עללשמור

 מי וכל חקנתס על יעברו שלא לשמור וחקנה תקנה כלעל
 זו חקנה של להמשרד הולך חברו על חלונה לושיש

 אס עיה צריך ובזה יעשה, לא שכן להנאשס מזהירוהממונה
 לא ומשרדו כלל שופט אינו הממונה כי ערכאוח בכללהוא
 לו יש רק שופט תואר לו אין והממונה משפט ביתנקרא
 להם יאונה שלא בחים הבעלי ועל הדייריס על להגןסמכות
 שפירש הרמ"א מלשון נראה וכן חבירו. על מאחד רעכל

 לדון לשריהס קבוע מושב מקום "פי' ערכאוח א'בסעיף
 דהיינו לדון לשריהס קבוע מקוס דרק דר"ל נראהבו",

 היוריס מבחינח מומחיס מרופלמים מקצוע בעליאנשים
 הממוניס פשוטיס פקהים כן לא אבל הכלליתפרודנצייח

 שופט חואר שוס בלי הדייריס על להגן בלבד אחד לרבררק

 מהמוטל להחפטר שרוצה מי ורק כלל ערכאות בגדר זהאין



יסז בני~ו קנ"ד סי' חו"משו"תבנית
 להם יש זה על האלמנטרית ומחוכתו הדין פי עלעליו

 ומזדמן יותר. ולא במילואו חוכתו לק"ם לחייבוהסמכות
 לסדר המשרד מטעם הממונה ביד עלה דלא היכאלפעמים
 שאין בעליל נראה מזה הרי להערכאות, הרכר שולחהדבר
 בגמרא דאיתא למה דומה זה דאין ואעפ"י כלל ערכאותוה

 כגמרא התם ומסקינן קניא סיטומתא האי הוהבבפרק
 מיירי התם דהרי בהכי רגיל אי ממש ביה למיקניהדאפילו
 שייכות שום להם ואין הסוחרים בין הנהוג מנהג עניןשוה
 מטעם ממונה זה הרי בני"ד אבל המדינה, של השלטוןעם

 בכנה"ג המובא המהרש"ך שכתב מה לפי אכןהממשלה,
 נימוסיהם כפי סוחרים בדיני לדון מנהג יש דאם כ"ובסי'
 ויש בפניהם לדון שרוצה הנתבע לומר יכול דיניהםוכפי
 ומ"מ נכרים סוחרים ע"י נעשו והדינים דהנימוסיםלומר
 מקרי לא רזה מבואר לפניהם, לדון המוהדש"ךהתיר

 עכו"ם. שלערכאות
 המוהרש"ך בדברי נרגא ביה שדי הנ"ל ובכנה"גג(

 יסוד על דיניהם דנין דהסוחריםבטענה
 ג"כ דזה לומר יש ממילא הערכאות של והמשפטיסההוקים

 כתב ב' סעי' כ"ב בסי' המחכר והנה הע"ן. את מייקרמקרי
 עליו קיבל דאם ה' סי' י"ח כלל הרא"ש תשובתבשם
 לדון ואסור חל הקנין אין מידו קנו אפילו לדייןעכו"ם
 בורר וה פרק המרדכי בשם הרמ"א ע"ן וכתבלפניו,

 שם והסמ"ע בו, לחזור יוכל לא לפניו דן שכברדבדיעבד
 כח ויפוי זכות הדין מבעלי לאחד יש דאם כתבבסקט"ו
 ולא הקנין מהני אז ישראל מבמשפט טפי הכותיםבמשפט
 בתנאי אם כי בתורה שכתוב מה על מתנה אדם איןאמרינן
 לא וכוח בו אין אם אבל כלום קנין אחר אין אבלבעלמא
 והש"ך בעלמא, דברים קנין ליה דהוה לקנין קנינומיחשב
 לכתחילה בין שמחלק הרמ"א על חולק בסקט"ושם

 לקמן בטור המובא הבעה"ת על יחלוק שלא כדילבדיעבד
 דהבעה"ת לפרש הוכרח לכן כלום אינו דהקנין כ"ובסי'

 בדיעבד, מיירי בורר וה בפרק והמרדכי לכתחילהמיירי
 בכך חילוק דאין יראה במררכי דהמעיין זה על חולקוהש"ך
 עכו"ם בדיני לדון עלייהו קבלו אם בין לחלק דעתולפי

 קנו אם אבל הבעה"ת מיירי ובוה מהני, לא מידו קנואפילו
 המרדכי מיירי ובוה מהני, שפיר אחד עכו"ם בפני לדוןמידו
 ופסק הש"ך על חולק בסקי"ד שם והנתיבות בש"ך,יעו"ש
 דהוי שניהם ברצוי אפילו לדון אסור מיוחד נכרי עלדאפילו
 דס"ל נראה שם הגר"א ומרברי אלילים, שםכמייקר
 יעו"ש. מחילה מטעם שכתכ הקנין מהני דבדיעבדכהרמ"א

 לחלק הש"ך דבדי לפרש שרצה השלחן בערוך דראיתיד(
 שופט עכו"ם בפני לדון עליו קיבל אםבין

 פשוט עכו"ם בפני לדון עליו בקיבל אבל מהני לא בזהודיין
 מהני בוה דעתו חוות פי על שידון רק דיין ולא שופטשאינו
 יודה הנתיבות דגם אפשר זה ולפי פסול, או קרוב קבלתכמו
 כמה יראה במרדכי המעיין אולם לע"ן. מייקר זה דאיןלזה

 ראין נראה ג"כ הש"ך מדברי וגם דבריו כן לפרשמהדוחק
 כלל. כ,ה כוונתווה

 ס"ו בסי' דלהפוסקים כתב סקל"ט ע"ג נסי' דהש"ךה(
 בערכאות הנעשה מתנה שטר דאפילו א'סעי'

 רוצה בערכאות השטר דעשה כיון משום וטעמאקונים
 הר"ש בשם שמ"כ הביא כך אחר אבל עליהם,לסמוך

 עכו"ם של בערכאות העולה שטר אודות על ון"ל,מקינון
 שטרות הוכשרו רלא בהדיא למרין מדבריו מ"מ עדוכו'

 דלא דידהו הימנות לענין אלא עכו"ם של בערכאותהעולות
 תורה מדין לשנות לא אבל פלסתר ככותבי להוחשבינא
 מהרי"ק מדברי שם הש"ך הביא וכן נימה, כמלאאפילו
 על לדון יש אם נסתפקת אשר וז"ל שכתב קפ"זבשורש
 לענק כגון לא או שטר באותו עכו"ם בדיני עכו"ם שלשטר
 נראה בהיפך שריניהם שכתבת העליונה על השטר בעליד

 רמלכותא דינא דקיי"ל דאע"ג ממש זו בטענה שאיןפשוט
 משפטי של ומנהגים ארנוניות לענין דוקא היינודינא

 רלא ופשיטא פשיטא לחבירו ארם שבין ברין אבלהמלכים
 כת"ר ומש"כ יעו"ש, התורה ריני כל ח"ו בטלת כןדאם

 שכתב מה לקיים חווה על חותמים דיירים בל דדרךדכיון
 ג"כ סמכו זה על הרי וא"כ חברו על מאחד החיוביםכל

 בסי' הריב"ש מרברי כן ומביא דבר בכל דיניהם בתרלילך
 שהדין המלך חותן ע"י הקהל למנהלי ממונים גבירכ"ח
 מפאנו רמ"ע מתשובת הביא וכן דיניהם, כפי דבר בכללילך
 ישראל בדיני בין תוקף לו שיש בו שכתוב בשטר נ"אסי'
 בית רשות בלא אפילו בפניהם לדון לילך יכול בדיניהםובין
 לרידן דדינא ספיקא רהוה נראה לפע"ד אבל יעו"ש.דין
 ובפרט להכריע, וקשה לאיסור כתבו ראשונים דהרבהכיון

 כתבתי ובמק"א בזה, להתיר דאין נראה הנ"ל הש"ךדמדברי
 כהן תקפו בקיצור שכתב מה כ"ג סי' א' חלק בי"אבספרי
 כמיעוט לי קים לטעון יכול מתי בענין וקכ"ד קכ"גבסי'

 דאין כיון רמילתא וטעמא החולקים הרוב נגדהפוסקים
 והמבי"ט לב בן הר"י שכתבו כמו הרוב אחר בממוןהולכים
 שם וכתב גלנט"י ומהר"ם ששון והמהר"א כהןהמהר"ש
 עיי"ש לי קים לטעון אין והרמ"א דב"' מרן דכדעתשנגד

 ה' מיד בכתב הכל כי ספק אין כי וכתב הרבהשהאריך

 כל שמנהגי ורבותי מאבותי קבלתי גם וכן עליהםהשכיל
 לטעון אין והט"ן הש"ך הכרעת נגד שגם בישראל דיןבתי
 לי.קים

 ערכאות ענין כלל הוי לא שני"ד לי שנראה מהאךו(
 של בהכרעה התלויים טענות או ריונים כאן ראיןכיון
 ליתן מחוייב הבית שהבעל מבורר שהדין כיון לזד,הממונה
 ביום שעות וכמה חום של מעלות וכמה הסקהלהרייר
 והדייר פשוט דבר ווה דבר איוה נתקלקל אם לתקןומחוייב
 ובידם הבית בעל את לכוף כרי רק הוא תלונהכשמגיש
 דין בית כח מה ולדאבונינו דבר, כל לקיים לכופוהסמכות

 משום בזה אין לכן לכופו, כח בידינו דאין כיון בוהיפה
 דסן ירי על בידם הוא ששלטונות רק כלל תורתםשמייקר
 דאין כיון העכו"ם לפני ולא דלפניהם בוה וליכאהממשלה
 אל מכח ענינם להביא רק ולהכריע לדון לפניהםהולכים
 וחילוק וו סברא מביאין ראיתי שכבר לי וכמדומההפועל,

 הרש"ך דברי שהביא אחר סק"ה כ"ו בסי' בתומים ועייןזה,
 ביד יש באם לחלק ג"כ שם שכתב - לעיל המובא-

 יד' על לכופו שיכול ישדאל של דין מבית דין פסקהתובע
 אם בזה דתלוי בצ"ע זה על וסיים דין הפסק לקייםעכו"ם



~ובי קנ"ה קנ"ד, סי' חו"משו"תביתרסח
 ירי על מירו שלו את להציל כרי לנפשיה רינא למיעברמצי

 יעו"ש. אלם נגבר לא אםעכו"ם

 הענין דכל לומר נראה רין מביח רשות לשאול ובעניןז(
 רהרי הריעות כל לצאח וא"א מאודמסובך

 לעכב צריכים בסק"ח בסמ"ע המובא גאון שרירא רבלרעח
 לילך לו מתירין כך ואחר הכנסת בבית פעמים שלשהעליו

 הסקה בלי בחורף יושב הדייר אם ולכן יעו"ש.בערכאות
 הכנסת ככית פעמים שלשה שיעככו ער להמתיןועליו

 שכחב בכנה"ג ועיין וצינה, מקור רועדים ביתו בניובינחים
 והוי לן פסיקא רלא כיון יחידי נאמן דין בית השליחדאין

 סק"ו בתומים ועיין נאמן. אחר עד ואין דממוןמילתא
 מילתא דהוי לומר דיש הנ"ל הכנה"ג רברי עלשכתב

 אחר עד קיי"ל והרי עכו"ם של לערכאות ללכתראיסורא
 ביח להשליח ולהאמין להקל מקום יש ולכן באיסורין,נאמן
 לחוש יש מקום רמכל כחב דבריו בסיום אבל יחידירין

 רין בית רשות ליתן לבלי דבריו דמסתברים הכנה"גלהוראח
 ועוד הנתיבות גם פסק וכן יעו"ש. שלוחים שני ידי עלרק

 שההמירו דאהרונים גרולי מן יש וכן האחרוניםגדולי
 לפני ולא דלפניהם האיסור להתיר שלשד של דין ביתרצריך
 בזה שנשאל ק"ה סי' ח"ד מהרש"ם שו"ח עייןעכו"ם,
 רכיון קכ"א סי' בחשובה הב"ח שכחב מה דלפי שםוכתב

 בפירוש כקבלוהו ליה הוה קצוב לומן הרב אחשמקבלים
 בערכאוח לדון רשוח נתינח לענין נמי הכי וא"כ ביחידלדון

 אורח ספר בשם שדביא הפוסקים אוצר בספר ועייןיעו"ש.
 רבאיסור שלשה של דין בית דוקא דצריכים שכחבמשפט
 חלק המהרשד"ם בוה בכיוצא שכחב כמו קבלה שייךלא

 הרי לכן שלשה, של דין בית דוקא דצריכים א' סי'חו"מ
 רבנים ובפרט קבוע דין בית לנו שאין רהאידנאבמצב
 כיון הנ"ל הב"ח דברי לפי אפילו הסמכות להם איןיחידים
 אי אפילו וה לפי ממילא עלייהו, דקבלודו לומר בהודליכא
 בית רשות לזה צריכים אם כערכאוח דהוה בני"דאמרינן
 אפשר ועוד שלוחים, שני צריכים וגם רשוח ליקח ממאןדין

 דבר והוה הכנסת בבית פעמים שלשה עליו לעכבצריכים
 רא"כ בזה להחמיר אפשר דאי לפע"ד לי נראה ולכןשא"א.
 וד"ל. הדין מידתלקתה

 רטעמא אלם כגבר דינו דברני"ר כח"ר שכתב דנוהח(
 הכי ישראל בדיני מידו להוציא יכול דאינוכיון

 ועוד הסקה, לו נותן שאינו בעיקר הוא החלונה רכל כיוןנמי
 יוכל לא היום לו שחסר מה א"כ מיר הנצרכיםרברים
 דהרי עקא דא אך אלם, כגבר זה הרי מחר החסרוןלמלאות
 לפני דן אינו ראפילו א' בסעי' ברמ"א בהדיאמבואר
 על למחחו ראוי וכו' עכו"ם ידי על שכופהו רקעכו"ם
 אלם הוא דאפילו בסק"ה שם הסמ"ע כתב זה ועלהעמוד
 ליטול ישראל דייני לפני להלוך ליה הוה רינא מלצייתוסרבן
 להתדיין שצריכים במשפט אמור דוה לומר יש אךרשות.
 לכן בדינו כלל יוכה אם שקול הדבר ועדיין בי"ד בפניעליו
 בי"ד רשות בלי עכו"ם ידי על לכופו רשות להתובעאין

 שזה בעדים לברר ויוכל שלו שהוא המבורר בחפץמשא"כ
 את לתפוס לו ומותר לנפשיה דינא אינש עביד דנוהגזלו
 אלם איש הוא הגולן ואם בי"ר לפני לטרוח א"צ בזהשלו

 וכן ירו, מתחת גוילה להוציא עכו"ם ירי על לכופו לומותר
 שכתב מה לשונו לעיל המוכא סק"ה כ"ו כסי' התומיםכתכ

 י"ר אות הגה"ט הכנה"ג שהביא הרש"ך רברי עללהשיב
 הפסק לקיים בי"ד רשות בלי עכו"ם ידי על לכפותשהחיר
 גבר נגר רק וה היתר שאין התומים וכתב רין, הביתשל
 גבר של בהענין כח"ר רברי צרקו רבריו ולפי יעו"ש.אלם
 וזה אלם, לגבר ררמי למימר שפיר איכא בני"ד ממילאאלם
 בסברא.נכון

 התומים על השיג בסק"ה למשפט נמאונים אולםט(
 בי"ד רשוח צריך אלם בגבר דאפילוודעתו

 מיימוניות מתשובת ראיה והביא עכו"ם ידי עללכפותו
 בגוף המעיין אבל עיי"ש. מהר"ם בשם י"ד סי' נויקיןלספר

 ידי על הנתבע את שהכריח היה שהמעשה יראההתשובה
 אינו שהענין לפי ולכן בי"ד. לפני למשפט ללכתעכו"ם
 שלא עוד ויחכן הבי"ר, של הרעת ושיקול דיון וצריךברור
 על הכפיה לעשות רשאי היה שלא אמרו לפיכך בבי"דיוכה
 עביד משום בו שיש במקום אבל בי"ר רשוח בלי עכו"םידי

 התיר שפיר בזה לו הברור כרכר לנפשיה רינאאינש
 וה כל כנ"ל. עכו"ם ידי על לכפוחו אלם בגברהחומים

 בלי לנפשיה דינא אינש עביד אלם רבגבר לבררכתבחי
 רשות שייך לא רבני"ר לעיל ביארנו וכבר רין, ביחרשות
 כח"ר. רברי שפיר וצדקו כלל ריןביח

 רק כת"ר כמוש"כ כלל ערכאות זה דאין לדינאתבנא
 הדייר אין דאם שכתבתי כמו שווין אנפין כלדלאו

 ויפסיד ליתן מחוייב הבית בעל אין שכירוח דמי דימשלם
 הרבה, ביוקר שוה ההסקה ודמי מסים בפדעון כךכל

 כפי נמוך דירה שכר לשלם רמלכוחא מדינא שוהואעפ"י
 מכיסו יפסיר הבית שבעל החורה דיני נגד וה אבלהחוק
 בעל נגד תלונה להגיש הולך כזה רייר ואם וחדי הלהויאכל
 הוא אם רק ממש גזל הרי הנוחיוח כל לו שיתן בטענההבית
 כל את לתבוע אתו הצדק אזי כהוגן דירה שכרמשלם
 כנ"ל. לוהמגיע

 ושמח. כשר בחג מברכו בידידוח דוש"תירירו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גר"ר'נגאבר9"ק

 קנהסימן
 של זכותו לקפח קהלה למנהלי הכוח ישאם
 שכן וכל פרנסה בענץ או כבוד בעניניהרב

 ממשמרתולהעבירו
 לידידי והמשכה ברבייה וברכה שלשב"ה,

 ומדות במעלות המו"מ הרב ה"המכובדי

 יצחק שמעת מו"ה כש"ת השלם החכפטובות
 יע"א. בברונקס רב שליט"אקנוביץ

 למנהלי כוח יש אם רבנות חזקת אודות שאלחובדבר
 מזכוחו לקפחו רק או ממשמרתו להעבירוהקהילה



 י בזל קנ"ו קנ"ה, סי' חו"משו"ת ת יב
 דבר בכל או פרנסה בעניני והן שררה או כבוד בעניניהן

 ומענה. טענה שום בלי בכבודו לפגיעההנוגע

 :תשובה

 'אריך למען הפסוק על שופטים פ' בספרי מבוארבהדיא
 )דברים ישדאל בקרב ובניו הוא ממלכתו על'מים

 וכן וכו' ת"ל ירושה שהם ישראל פרנסי לכל מנייןי"ן(
 בלבד המלכות דלא הל"ו מלכים מהל' בפ"א הרמב"םפסק
 ג"כ הוא וכן עולם, עד בישראל ירושה השררוח כלאלא

 יו"ד בש"ע פסק וכן בפ"ד הל"ד המקדש כלי בהל'ברמב"ם
 המנהג הוא וכן מוה סופ"ב מכוח בריטב"א ועיין רמ"ה,סי'

 הפוסקים כן שכחבו כמו ואילך הזקן הלל מימותבישראל
 חת"ס בשו"ח זעיין בישראל. ומפורסמים ידועיםוהדברים
 שלא היוח הרב נגד הקהל של טענוח בענין כ"ב סי'חו"מ
 הזמן כעבור וממילא שנים שלש על רק מחחילהקבלוהו
 בכל המנהג כן כי כלל טענה זה שאין והשיב חזקחו,בטל

 של משך על רק נכתב החוזה ועל רב, לקבל ישראלתפוצוח
 בחו"מ כמבואר חייו ימי כל על שהכונה אעפ"י שניםשלש
 סופר או מלמד או לפועל דאסור ברמ"א ג' סעי' של-גסי'

 בש"ך יעו"ש שנים, משלש יותר על עצמו אחלהשכיר
 יורידוהו הזמן עבור דלאחר נשמע לא ומעולםסקי"ז

 מאיסורא לאפקועי רק הזמן נכחב דלא כיוןממשמרחו
 הדורות כל סוף עד לו פוסקין לאדם גדולהוכשפוסקין
 אש אמרי בשו"ח ג"כ פסק וכן מורידין. ולא בקודשומעלין
 רב אופן בשום להוריד שאין בזה בכיוצא צ-ה סי'בחיו"ד

 מזגבל. זמן על רק שנחמנה אפילוממשמרתו

 שקבלו בקהל נ' סי' רמ"א בחשובח מבואר מזווגדולה
 להתחיל מחי ומן ונחנו אצלם לכהן ברבובחרו

 שלא לו וכחבו בהם חורו המוגבל הזמן שדגיע וקודםכהונחו
 שלא אעפ-י לחזור יכולים שאינם הרמ"א ופסק עודיבוא

 בשם של"ד בסי' בד"מ הביא וכן כהונחו עדייןהחחיל
 קודם אף לחזור יכולים אינם שג"כ מלמד גביהגהמי"י
 ו' כלל הרא"ש בחשובח ומבואר יעו"ש. במלאכהשהחחיל

 עושים העיר טובי או שהקהל מה דכל פשוט דהמנהג ט'סי'
 דמי. וכמסורים ככחובים דבריהם אלא שטר ולא קניןא"צ
 יכולים אינם בפירוש וחחמו שכחבו דמה ממילאומובן
 בהם.לחזור

 קנ"ו סי' חו"מ בי"א בספרי בזה שכתבחי מהועיין
 אין במצוה שהחזיק במי קמ-ט סי' חו"מובח"ב

 בסוף מהירושלמי והבאחי מחוקתו, להעבידו הקהל בבניכוח
 איכא ג"כ מצוה בדליכא גרידא בכבוד דאפילוהוריוח
 להאריך ואין מ"ב ס"ק קנ"ג סי' או"ח במג-א וראהחזקה.
 דורש ואכמ"ל. בזה הארכחי ובמק"א יאריך, שנוחיו וד'בזה

 הטוב. בכל מברכושלומו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 גר"ד'וגאבד"9

 קנוסימן
 בי"ד לפני לדון עליהם קבלו דינים הבעליאם

 מהבעלי אחד רוצה ואח"כ במתא קבועשאינו
 אחר בי"ד לפני ולדון בו לחזורדינים

 להאברך והמשכה ברבייה יברכה שלומב"ה,
 טעם בטוב מפלפל בתורה ומופלגהחריף
 נ"י, ריבא צבי יעקב מו"ה הגיוןומיטב

 יע"א.ברוקלין

 לדין לעמוד ביניהם שהסכימו ונתבע בחובע שאלחובדבד
 של בי"ד לפני אלא וזבל"א ובל"א ע"י לאחורה

 כגון דינין בתי כמה יארק בנו כאן שיש וכיון רבניםשלשה
 כן ועוד הרבנים התאחדוח הרבנים איגוד הרבנים,אגודח
 שהמנהל הוא והסדר הדינין מבחי באחד בררו והמהירבו,
 רבנים שלשה חורה רין על בקשה לכל מייחד דין הביחשל

 שניהם באו וכאשר מקורם להם הקבוע ליום שלהםממחנה
 שאחר דינים מהבעלי אחד וטען הרבנים את ראו חורהלדין

 מטעם וה רב לו נוח אינו בדינו לדון שנחמנו הרבניםמן
 מי יהיה במקומו אחד רב שימנה מהמנהל זביקשהכמוס
 הוכוח לו יש אם זה, אח לא רק נפק"מ לו איןשיהיה
 שאלחו. חזכן וה לדין, כמסרב דינו יהיה ולא כןלעשות

 :תשובה

 כחב ג' סי' בחו"מ הרמ"א דהנה נזה לי הנראהא(
 יוכל לא במחא קבוע דין בית דישדהיכא

 דין בביח היינו וזבל"א בזבל"א אלא בפניהם אדון לאלומר
 וכיון רמיא עלייהו דמתא מידי וכל עליהם הקהלשקבלו
 לא אם אכל גרול כוחם בזה הרי עליהם הרביםדהמחהו
 הבעלי קבלו אם רק לדון, גדול כוחם במה מהקהלנחמנו
 הנחבע אפילו זה לפי ממילא לדון, יוכלו אז עליהםדינים
 הפוסקים שכחבו מה ולפי בזבל"א. רוצה אני לומריכול
 יוכל שלא הקהילוח תקנח מכח הוא הרמ"א דברידיסוד
 וכה להחובע. לא אבל הדין מן עצמו אח להשחמטהנתבע

 ואין ט"ו סי' בסנהדרין איש החוון בשם מביאיןראיתי
 ג' בסי' בבה-ב יוסף בביח ועיין בזה. לעיין ידי חחתהספר

 טענה איזה טוען דהנחבע דהיכא החשב"ץ דברישדביא
 לפעמים אחר דין בביח רוצה ולכן העיר דייני נגדהגונה
 יש או כן טוען כשהנחבע רק הוא וה וכל יעו"ש. לושומעין
 ודאי להחובע אבל ליה משחמיט קא שאשחמוטי לומרמקום
 זה פרק בריש טוב יום מהתוס' נראה וכן כן, לומר בכחו'ש

 אבל הכי למימר מצי לא דהנחבע רק מיירי דהרמ"אבורר
 הוא וה דכל נימא אי ובפרט כן לומר חמיד יכולהחובע

 החובע. לטובח הקהלחקנת

 במתא דקביעי דינא בי ליכא יארק נוא בעירינו ופהב(

 דין ביח לשום ואין דינין בחי כמה דישכיון
 אני לומר יכול אחד דכל כיון קבוע דין ביח שלסמכוח
 או וה דין בית עם שייכות לו ואין פלוני דין לביחמשחייך

 יש אז בי"ד איזה עליהם קבלו דינים דבעלי היכא אולםזה,
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 קבלו של הגדר ומהו בו לחזור מהם אחד יכול מתילדון

 לדין דכשבא כתכ סק"ז ה' בסי' הסמ"ע דהנהעלייהו,
 בסי' הש"ך כתב זה וכעין קבלה, מקרי זד אחריוכששולחין

 קרובו על לפניו לדון אחד ובא מומחה רב גבי סקט"וז'
 דהש"ך וכתב דבריו מביא בסק"ז ובפת"ש לדונו, הרביכול
 כשלא אפילו מיירי והסמ"ע הרב לפני מעצמו כשבאמיירי
 רין. בית השליח אחריו ששלחו אחר רק מעצמובא

 בפרק הנימוק"י בזד מש"כ מביא ה' סי' יאיר חותובתשובת
 אבוהו רבי אמר הירושלמי בשם והביא ממונות דיניאחד
 ואפילו עליהם שקבלוני כמו הוה לגבאי אתון דאינוןכיון

 זמן כל לפנידם לדון ופלוני פלוני דין הבעלי עלייהובקבלו
 לחזור יכולים בקנין קבלו שלא או בירורין שטרי כתבושלא
 דכשבוררין ד"כ מציעא בבא בש"ס שפירש"י כמובהם
 וכן בהם, לחזור יוכלו שלא כדי וכו' להם כותביןדיינים
 דקודם מפירש"י דנראה בורר וה פרק בריש הנימוק"יכתב

 יוסף בבית מובא שם הרא"ש כתב וכן לחזור. יכוליםכתיבה
 כתב ודרמ"א ב' סעי' שם בש"ע פסק וכן י"ג סי'בחו"מ
 ואחר לחזור, יכולים אינם מידם דבקנו דנימוק"י בשםשם
 יכולים אינן בפניהם דמשטענו אומרים יש בשם דביאכך

 הרי הירושלמי, שיטת והוא כתבו שלא פי על אףלחזור
 הנתבע אפילו דין הבעל דיכול שאלתו בנידון בהדיאמבואר
 אחד דיין על רק לגמרי חוזר אינו שהוא ובפרט בולחזור
 דלאחר והטעם אתו, הצדק בודאי באחר להחליפושרוצד
 ביחד שניהם דאפילו דנראה לחזור. יכולים אינםשטענו
 משום דהוא לומר יש מהם, אחד רק לא לחזור יכוליםאינם
 על מוותרים דין הבית דאם מזה ויוצא דינא. דביוילותא
 דינים בבעלי בתשובה כתבת' ובמקו"א לחזוד. יכוליםכבודם
 דינים הבעל' מן ואחד וזבל"א בזבל"א בי"ד להםשבררו
 אמתלא ונתן מטענותיו קצח טען שכבר אחר לחזוררצה
 כן גם שהוא דדיינים מן אחד על ופעל דבריו, עלטובה
 נוטה הדין להיכן ראה שכבר אעפ"י זה מדין עצמו אתיסלק

 סי' חו"מ שני חלק בי"א בספרי עיין הרבה, בזהופלפלתי
 ד"ג סנהררין מש"ס ראיה והבאתי בזה. שכתבתי מהקמ"ו

 אטו בגמרא ופריך בחמשה אומר רבי בשלשה ממונותדיני
 מפני קאמר הכי ומתרץ בתרי רינא גמר לא מיבתלתא
 שיתחילו אפשר דהרי קשה ולכאורה בשלשה, דיןשגמר
 שרבו יראה כאשר עצמו את לסלק יכול אחד אםבתלתא
 רבי מצריך ולכן דין, בגמר שלשה יהיה ולא חבריועליו

 לגמר שלשד ישארו שנים יסתלקו אם שאפילו כדיחמשה
 עצמו את אחד יסלק אם שאפילו מוכח ודאי אלאדין

 י"ג סעיף ובעה"ש הדין, לגמור הנותרים דשניםיכולים
 לשון זה דאין בדקדוק שלא והנתיבות התומים דבריהעתיק
 שאלתו ובנידון התומים, בדברי שכתבתי מה יעו"שהתומים
 לחזור. יכולים דשפיר שביארתי כמו לפע"דנראה

 בי"א בספרי שכתבתי מה על להעיר כת"ר שכתב דבקהג(
 דאע"ג לומר שם שדנתי כ"ד סי' או"ח שניחלק

 דמי לא מ"מ המצות מחג עשר חמשה עשר חמשהדגמרינן
 של ראשון בליל פת לכזית מצה הכזית דהיינו לפסחסוכה
 ופעולת האכילה בעצם הוא החיוב הרי מצה דכזיתסוכות
 היא המצוד פעולת בסוכה אמנם האכילה הואדמצוה

 עושה והאכילה בקביעות להיות צריכה והישיבההישיבה
 ביארתי כאשר ענינים לכמד בזה והנפק"מהקביעות

 גזול דבפת דרכינו לפי בזה כת"ר שהביא ומהבעזהשי"ת.
 אמרינן דאי בזה ג"כ תלוי סוכות של ראשון בלילכשאכל
 הכשר רק היא האכילה א"כ הישיבה היא המצוהדפעולת
 מצוה בזה לומר שייך דלא גזול בפת גם יוצא ולכןמצוה,
 פת דאכילת נימא אי אולם מצוה, בהכשר בעבירההבאה
 יצא לא גזול בפת הרי המצוה עצם היא דסוכות ראשוןבליל
 דנו בזה שדנו הגאונים והנה בעבירה, הבאה מצודמטעם
 גזילה של תעשה הלא דוחה דסוכה עשה אם אחרמטעם
 בשם שם דתירצו דל"ח בקירושין התוס' תירוצי בשניותלוי

 הדש של מצה אכלו לא דלמה הקושיא עלהירושלמי
 דלפני דעשה חדש של תעשה הלא תדחי מצה שלוהעשה
 שם תירצו ועוד הדיבור, רלאחר תעשה הלא רחי לאהדיבור
 השני תירוץ לפי והשתא שני. כזית אטו ראשון כזיתדגזרינן

 מצה שפיר הראשון לתירוץ אבל זו. גזירה שייך במצהגם
 שלאחר עשה דהוי בסוכה אבל הדיבור, לפני דהוי דחילא

 הלימוד עיקר דכל כיון אך מדאורייתא, שפיר ודחיהדיבור
 כנידון להיות הדין מן לבא דיו א"כ המצות מחג שוהדגז.רה
 עבר אם שכן וכיון דחי, לא בסוכה גם דחי לא רבמצהוכיון
 ציוו בבנין עיין בעבירה הבאה מצוה מטעם יצא לאואכל
 כתבתי ובחידושי בזה שהאריך - כת"ר שהביא - ל"זסי'

 בזה. להאריך ואכ"מ שם מסקנתו ועל בדבריולהעיר

 לגבי בעבירה הבאה במצוד הדבר ביסוד והעיקרד(
 הסוכות דחג עשר חמשה בליל פתאכילת

 האכילד אי המצוה פעולת מדו בזד תלוי דלא לומרנראה
 לכ"ע דבאמת פסול גזול אופן בכל בסוכה דישיבדאו

 לומר מקום בשום ראיתי ולא מצוה, דכשר אינההאכילה
 שדנו מדאחרונים אחד ושום מצוה הכשר שהיא האכילהעל
 כתב כת"ר מצוה. הכשר שזהו לומר דעתם על עלה לאבזה

 הוא לדון שכתבת. ומה אינו, וזה מצוה הכשר הבי?י'כמ"פ
 הישיבה, או האכילה המצוה פעולת ר"ל המצוה עיקרמהו
 שכתב ומה מצוה. הכשר היא שהאכילה אמרתי לאאבל
 זה מצוה הכשר האכילה הוי אי בזה שדנתי לומרבשמי
 ':בדל "י, בסוכה גזול פת לענין ולכן קולמסו, שפלטהטעות
 המצוה פעולת עיקר אם דאפילו המצזה, פעולת עיקדמהו
 בל' המצוה לקיים אפשר דאי כיון מ"מ סוכה ישיבתהיא

 על המצוה לקיים א"א ממילא מהמצוה חלק שזהוהאכילה
 הל"ג דשבת י"ג בפרק הירח~למי לשיטת ובפרט עבירה,ידי

 מצוה פסול ל"ד( כ"ז )ויקרא המצוה דאלה מקראדנלמד
 מצוה עבירה אין יונה ר' אמר דתם דאיתא בעבירההבאה
 מצות הן כמצוותן עשייתן אם המצות אלה אילא ר'אמר
 שכל הירושלמי מדברי מבואר יעו"ש. מצות אינן לאוואם
 שאינו להגברא הנוגע פסול זהו בעבירה שהיא מצוהקיום
 בסוכה דידן דבגמרא עבירה של זה דרך המצוה לקייםיכול
 הגזול את דודבאתם מקרא בעבירה הבאה מצוה פסולילפינן
 מביא דידן הש"ס מדוע לתרץ הבאתי במקו"א ב. )נ.והפסח
 הביא ולא קבלה דדברי מקרא בעבירה הבאה מצוהלפסול

 נפק"מ ויש מצות. אלה בתורה המפורש מקראכהירושלמי
 בענין נלמר המצות דאלה דמקרא נלמד קרא מאיזהרבתי
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 אם המצוה מקיים אינו שהוא הארם על המוטל המצוהקיום
 נלמר 1ג1' גזול דוהבאתם מקרא אולם עבירה, ירי עלהוא
 בגוף פוסל רמום למצוה ראוי שאינו המצוה, בגוףפסול
 מקרא דילפינן רידן הש"ס לפי ולכן בוה(. והארכתיהקרבן.
 וגזול המצוה כעצם פסול רזה והפסמ הגזול אתוהכאתם
 גזול כך הקרבן בגוף פסול הוא שמום כמו רפסחרומיא
 פסול זהו בסוכה גזול בפת זה ולפי רהקרבן. בחפצאפסול
 המצוה ירי יצא לא מהמצוה חלק היא שהאכילה וכיוןבעצם
 ובפרט אכל כלא רהוי בקביעות בסוכה כלל ישבולא

 בהקיום פסול שזה המצוח דאלה מקרא ריליףלהירושלמי
 עבירה ידי על לקיים יכול ואינו לקיים הארם עלהמוטל
 אכילה ידי על להיוח צריך סוכה מצות של דלהקיוםוכיון

 המצוה. לקיום פועלח אינה עבירהואכילת

 חמשה בליל עשירה מצה בענין שכתבחי מה ברםה(
 רנפק"מ למימר איכא שפיר בזה רסוכותעשר

 דלעשוח כיון הסוכה או האכילה היא המצוה פעולתאם
 שיעור אוכל אם כסנין בפת אפילו להיות יכולקביעות
 עיקר פועלת דהאכילה אמרינן אי אבל הקביעוחשעושה
 כיסנין, פת רפוסל ממש מצה כמו להיות צריךהמצוה
 זה דחולה הבינוחי לא המלך ררך בעל הגאוןורברי

 דהמהרש"ל רכ"ז, בסוכה והמהרש"ל המהרש"אבמחלוקת
 פת לאכול סוכוח של ראשון רליל רחיובא התםס"ל

 דצריך כיון רק תליא בסובה לאו המצוח מחגרגמרינן
 תלוי מצותה עיקר ומ"מ סוכה בלא אפשר איאכילה
 סעורה באכילת להשלימה יכול לרידיה הכי ומשוםבאכילה
 מליל דילפינן דעיקר ס"ל והמהרש"א אליעזר. לר'אמרת
 מצות כך מצה היא פסח בליל האכילה דמצות דכמופסח

 המצוה רעיקר וכיון בסוכה הוא רחג ראשון רלילאכילה
 לכן סוכה מצות ומקיים בסוכה שיתחייב כרי פחשיאכל
 כיון בעבירה הבאה מצוה הוי דלא כיון יוצא נמי גזולבפח

 מצות לירי המביאו הוא והפת הסוכה על רק היאשהמצוה
 פסול גזול לכן האכילה היא רהעיקר ולהמהרש"לסוכה.
 בדבריו צ"ע ולפיע-ר פסח, בליל במצה כמו סוכה שלבפח
 לעיל. שביארנוכמו

 נהירא לא הירוע שכ"ה במצוה המנ"ח ברברי וכוש"כ1(
 כרת שלא רברים להעמיס ורוצה כלללי

 של המיוחר הפסול בין מה לחלק בזה מחרש המנ"חבמח"כ
 בעבירה הבאה מצוה של הכללי לפסול בפרט בסוכהגזילה
 הרבר בגוף פסול אינו בעבירה הבאה רמצוה יסור בזהוהניח
 החסרון המצוה קיים לא שהארם אלא כשרה היאהמצוה
 עכשיו המצוה של החפץ בעצם ולא המצוה בקיוםהוא

 בעצם פסול זה הרי גזולה סוכה כימוד ופסלה התורהשכאה
 ימי בכל להלכה מינה נפקא ממציא זו הנחה מחוךהסוכה
 אינו אם בסוכה לאכול חיוב שאין ראשונה מלילה חוץהחג
 לאכול, בסוכה לישב צריך אוכל שאם אלא לאבולרוצה
 זה שהרי נמצא הסוכה בעצמות הוא שהפסול היכאולכן

 רדפסול היבא אבל עשה המצוח ומבטל לסוכה מחוץכאוכל
 כשרה הסובה דרי בלבד בעבירה הבאה מצוה משוסהוא
 רבלילה ז"א כלל, אכל כלא זה והרי מצוה ביטלולא

 רק זה הימים בשאר אבל חיובית היא המצוההראשונה

 בסוכה הימים בשאר ולכן וכרומה, ציציח כמו קיומיחמצוה
 בליל כן לא לסוכה חוץ אכל לא אבל המצוה קיים לאגזולה
 לקיים הוא סוכה לאו ולדיריה בסוכה שמחוייב עשרחמשה
 חילוק לשום נחיח ולא במנ"ח. יעו"ש עליו המוטלתהמצוה
 כת"ר ומש"כ כסוכה. דישיכה או האכילה היא המצוהאם
 הבאה מצוה מחמח פסולה הסוכה הראשונה רבלילהדכיון

 ראויה סוכה הוי רלא כן ימים בשאר גם ממילאבעבירה
 במציאוח ראויה ראינה צ"ל דראויה אינו זה שבעהלכל
 גרע ולא עלי' דרביע אריה רק ראויה הסוכה הכאאבל

 דמבואר האילן בראש או הגמל בראש סוכתומעושה
 לה עולין אין רק דכשרד רכ"ב רסוכה שני בפרקבמשנה
 ולא ג' סעי' תרכ"ח בסי' בש"ע להלכה הוא וכן טובביום

 הכא כן כמו שבעה, לכל ראויה הסוכה דאיןאמרינן
 מ"מ לו ראויה הסוכה היתה לא הראשונה דבלילהראעפ"י

 קיומית. מצוה לגכי סוכה שפיר הוי המג ימיכל

 עליו מקשים ראיתי הנ"ל המנ"ח של חירושו ובעיקרז(
 הימים בשאר הדין היה ראילו בה לפקפקריש

 מחוץ המנ"ח צורק יותר ולא לסוכה חוץ לאכולשאסור
 ולא היא חיוביח מצוה כן הדבר אין אבל אכל לאלסוכה
 שבעת תשבו בסוכות בסוכה לישב חייב כשאוכלשלילית
 מקשים ראיחי כה המצוה. קיים ולא אכל והרי כחיבימים
 חזינא, לא וקושיא חזינא רבה גברא אבל יושר השעריבשם
 חיוב עליו ראין דכ11נח1 המנ"ח בדברי הבין הנ"לדגאון
 שלא איסור עליו ריש אלא בסוכה אכילתו שיהיהומצוה
 רס"ל המררכי משיטח עליו הקשה ולכן לסוכה, חוץלאכול
 ומזה הוא ראנוס משום ציצית כלי בגר ללכוש מותררכשכת
 בו לבוש שהוא בבגרו ציצית להטיל מצוה עליו דישמוכח
 עליו יש נמי הכי דאין לומר יש באמת אבל בסוכה, כןוכמו
 בפעולת די קיומית רבמצוה אלא בסוכה אכילתו שיהיהחיוב
 להמנ"ח גם זה ולפי קיום, בה ראין אעפ"י המצוהמעשה
 בלי בגד ללבוש יכול אנוס שהוא רבשבח דהמררכי דיןשייך
 הבאה רבמצוה יושר השערי רכוונת לומר יש וגםציצית.
 בהחפצא פסול באן דאין רק אינו המצוה מעשה גםבעבירה
 כשרה סוכה מ"מ סוכד ישיבח משום בה דאין ראףדסוכה
 מצוה של דלהטעם המנ"ח שכתב וזה הפרטים, בכלהיא

 מוץ ישיכה גזולה כסוכה ישיכה הוי לא כעכירההבאה
 נלמר אם משא"כ הסוכה היא כשרה מ"מ דהרילסוכה
 בהחפצא הפסול שפיר הוה לך תעשה הסוכות רחגמקרא
 המנ"ח על שהקשו ומה לסוכה. חוץ ישיבה והוידסוכה

 בהחפצא החסרון הוה רפסח כמו רפסח רומיא גזולדהרי
 כבר רסוכה, בהחפצא פסול הוא גזול גם כן כמורהקרבן
 והנה יעו"ש. כ"ט סי' שני בחלק בי"א בספרי זהישבחי
 לפי אחר כל שפלפלו שלפנינו הרור מגרולי הרבהראיתי
 מיוחר פרק לזה יערחי ואני הנ"ל המנ"ח ברבריררכו
 לאור. להוציאו יזכני השי"ת המנ"ח, עלבספרי

 חרל"ט בסי' הרמ"א בדברי לומר כת"ר שרצה וכזהח(
 צריך ראשונה דבלילה הרמב"ן בשם ה'סעי'

 אם רק הוא זה גשמים בירדו אפילו בסוכה כזיתלאכול
 פטור דמצטער אעפ"י ולכן באכילה הוא רהחיובנאמר
 אינו וזה האכילה בחובח ולא סוכה בחובת רק זדומסובה



 י ב(י קנ"ז קנ"ו, סי' חו"משו"ת ת יבערב
 כמו הוא החיוב רק מצטער מטעם דליפטר כסוכהמחויב

 אפילו רהרי כן לומר וקשה כלום, אינו וה מצה.  כזיתגני
 הטילה רהחורה ונאמר בעצם מצוה הש הפת אכילתאם
 מ"מ אבל פח מיח סוכוח בליל לאכול הארם עלחיוב

 התורה ואם לומר אפשר אי אחרת ני בסובה לאכולהחיוב
 הלילה של כוית גם הרי סוכה מצוח מעצם למצטערפטרה

 והר"ן הרמב"ן טעם ובאמת מסוכה. פטורהראשתה
 גשמים ביררו אפילו בסוכה ראשונה לילה רמחייביוהרא"ש

 בכל התם מה גמרינן לגמרי המצות  מחג רגמרינן משוםהוא
 ענין רבכל נראה ומרבריהם הוא. כן בסוכה אף חייבגווני
 הישיבה, או העיקר היא האכילה אם הבדל בלי למצהשוה
 תרל"ט בסי' משה בדרכי הרמ"א שכתב מה כלום קשהולא

 מחצוח סוכוח ערב לאכול שלא דמהרי"ל שיטחשהביא
 דכזיח דומיא לחיאבון בלילה פח הכוית שיאכל כדיהיום
 למצה דמי דלא וכחנ עליו חולק זדדמ"א דפסד,מצה

 מצוח מקיימין אכילה בלא גרידא בישיבה דאף סוכהדשאני
 דבלילה בש"ע שכחב כמו להרמ"א ס"ל דבאמחסוכה,

 וזה פח כזיח לאכול צריך גשמים ב~רדו אפילוהראשונה

 בקיום העיקר שזה סוכה ישיבח של חיוב לעצםשייך
 כחב המהרי"ל על להשיג שכחב לאחר משה ובררכיהמצוה,
 מהרי"ל כדברי נאו"ז מצאהי שכהבהי אחר ומיהווז"ל

 בתאוה כשהוא לסוכה ליכנס דצריך מהירושלמי להומייתי
 מגומגם משה בדרכי הרמ"א שלשון אעפ"י והנהיעו"ש.
 מצוח מקיימין אכילה בלא סוכה רבישיבח שכחב במהקצח
 מצטער גבי לעיל שכחבנו כמו בכוונחו צ"ל מ"מסוכד
 דתנאים וכל סוכה הוא דחיוב כל דבאמת ראשונהבלילה
 דנלמר המצוה חלקי המד וכדומה להחיאבון אכילההיינו
 דכשר רק דוא כסוכה פח רכוית לומר אין אבל המצוח,מחג
 בדברי סחירה ליכא וגם לומר רצד שכת"ר כמומצוה

 בזה. מש"כ בעה"ש ועייןדרמ"א.

 לחייב הנ"ל הרמ"א שהביא דפוסקים של דהטעםט(
 גשמים בירדו אפילו ראשונה בלילהבסוכה

 תדורו כעין ותשנו דירה מקרי לא גשמים כשירדו לפיצ"ל
 בכלל אינה הראשונה בלילה אבל החג ימי בשאר וזהבעינן.
 כעין חשבו משום ליכא ולכן ימים, שבעח חשבובסכח
 עשר חמשה עשר חמשה ילפינן ראשונה לילה אבלתרורו
 יום עשר בחמשה בפרשח כתיב קרא והך המצוח,מחג

 וכאן ל"ד( כ"ג )ויקרא לד' הסוכות חג הזה השביעילחודש
 בפסוק הפרשה בסוף רק חדורו כעין ללמוד תשבו כתיבלא
 תדורו, כעין וררשינן ימים שבעח חשבו בסכח כחיבמ"ב

 נכחב דהחיוב ראשונה לילה על ולא ימים שבעת כלוהיינו
 לקיים עצמי בפני מצוה והיא מ"ב בפסוק הפרשהבראש
 שמקיימים כמו ובשינה באכילה פדטיה בכל סוכהמצוח
 בסוכה כן וכמו חייב במצטער ואפילו פסח בליל מצהמצוח
 דבלילה דס"ל הפוסקים של טעמם וה במצטער.אפילו

 בסוכה. פח כוית לאכול חייב גשמים בירדו אפילוראשונה
 כל עם אבל עמו מסכים אינני דברים שבכמה אעפ"ידהנה

 הערוח עוד לי ויש ודעח, בהשכל נאמרו דבריוזה
 מספיק. הזמן אין אבל דבדיועל

 הטוב. בכל מברכו מכירו בלתיידירו
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קנזסימן

 מעות לעקל כח להבי"ר יש מתי עיקולבענין
החובע

 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 שליט"א. שי"ס מוה"דהרה"ג

 ביד הנמצא השותפין של ממון על להעיקולבהתאם
 השנה, הסוכות חג אסרו ביום שכתבנוכמ"ע

 מיום החרדים קהלוח החאחרוח של מהבי"ד המכחבראינו
 כאלד רברים יאמרו שבי"ד בעינינו ופלא תשל"ז כסלויו"ר

 סי' בחו"מ מבואר בהדיא הדי ממונם" לעקל צד שום"שאין
 המנדג דנשחרבב מהרא"י פסקי בשם ברמ"א ט' סעי'ע"ג
 בכל הדין והוא האי כולי צורך שאין אע"פ המעוחלעקל
 שכתבו מה וכן הנחבע, מעוח לעכב לבי"ד שנראהמקום

 לדינא", הצייחים נאמנים אנשים המה הנ"ל"שהשוחפין

 התובע עם לבי"ד לבוא ומן לקבוע הם יכולים אדרבההרי

 שלא בחוב אפילו דרי מזו וגרולה ההר אח הרין ויקובדנן
 לדברי אמחלא שום הדיין רואה אם הפרעון ומן עדייןהגיע

 זמן שיגיע עד הממק ולעכב לעקל הדיין על מצוהדחובע
 הרא"ש מדברי נובע זה ודין שם המחבר כמוש"כהפרעון

 שבא מי סחם כתב ראשונה ובחלוקה ד' סי' דב"קבפ"ק
 שיעכבו ומבקש וכו' פלוני על חביעה לי יש ואמרלבי"ד
 שטר בלא דאפילו מדבריו ונראה תביעחו, שיתברר ערבי"ד
 הב"ח שהסביר ולפי"מ זו חלוקה הביא לא והטורוראי'
 שאינו רק שטר בידו שיש מיירי זו בחלוקה גםבדבריו
 שם, הש"ך כמוש"כ מעוחיו בבי"ד לעכב יכול ולכןמקויים

 על ברורוח ראיוח בידו יש החובע לנו שמסר כפיובני"ד
 ל"ב בס"ק והסמ"ע הנ"ל הרמ"א שכחב מה ולפיתביעחו,

 סיים וכן האי, כולי צורך בו שאין דבר אפילושמעקלין
 ולפי המקומוח במנהג חלויים אלו שרינים י"ב בס"קהש"ך
 הד"ח מרן הגה"ק מדברי כחננו ולכן הדיינים, עיניראוח

 כ"ד. טענה על לעקל שלנודהמנהג

 לידד שלא דהמסרב דמחבר פסק ד' סעי' פ"1ובסימן
 לדין ירדו שלא עד לכן מעותיו מעקלקלדין

 לשלם רשוח לכמ"ע אין הנ"ל החובע עם דנ"להשוחפין
 להחובע לשלם עליו אוי להם יחזיר ואם מעותםלהשוחפין

 לנו מובן לא לכן חובו, אח לגבוח מקום ימצא שלאבאם
 כל כן שנהגו בדבר ככה יכחבו שמייהו דפקיעי שבי"דאיך
 דר' שעבודא כאן שייך דלא כחבו וכן בישראל דיניןבחי

 שום אין ובמחכ"ת מעצמו שמשלם מי שייך? מי על רקנחן
 העיקול. לבטל לדבריהם וחוקףמשמעות

 חשל"ן. טבחז'
 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 גרי'ך'נגאברס"9
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 מהרש"ם מהגאון אחדים דברים להעתיקראיתי

 לו שניתן בלאך חיים ר' ה-ה מאחר יד נכתנ ראיתיא(
 מפנקס שהעתיק פעלדמאן דור ר' הרה-גמאת

 תשובות שהשיב מה ז"ל מהרש"ם הגאון שלהתשיבות
 שלמה לך האלף בספר ז"ל מהרש"ק הגאון כדרךקצרות
 וז"ל למזכרת, רשמתי הגדול מהפוסק הדברים חיבתולמען
 זכאי ראובן אתה דינים לבעלי שהוריעו משמעות הריןגמר
 בלי לעצמם הדין בררו שהדיינים ומה חייב שמעוןואתה
 הדיינים על ונפלאתי דין, גמר מיקרי לא הרין לבעלילהוריע
 חברו, ירן בעל בפני שלא טענות הרין בעלי מפיששמעו

 זצ"ל מבעלזא הקדוש הגאון בצל חורפ' בימיובהסתופפי
 יהיה איך ידע שכבר שאחר שהתנצל ריין על בנזיפהגער

 ביתו אל שבא רין הבעל את לרחות יכול לאהמשפט
 יותר, חכם תהי ואל הרבה צריק תהי אל עליו צעקוהגה"ק
 פארצווע.לק"ק

 ממש שום הדין כתב על בהערעור אין הגיעני כוכתבוב(
 היה אם נ"ג סי' חו"מ תניינא חיים רבריועיין

 לעולם בא שלא דבר מכוח לבטלה נוכל לא שותפותביניהם
 מהרשד"ם פי על התשובה כל שם ועיין בקנין, היהאם

 רינא, לציית לעצתיוישמע

 נעשה דאם הסובר הדיין עם והצרק הגיעני כוכתבכםג(
 להתריין יש רמלכותא דינא פי עלהעסק

 הותנו אם אבל תורה הדין כפי ולא הסוחרים מנהגכפי
 הכל תורה לדין לעמוד עליהם ורברים דין ביניהם יהיהשאם
 הדיין. עיני ראותכפי

 רין לבעל להשיב יוכל חכם שכל מרבותי מקובלנו כךר(
 ועיין עמיתו, אמת הורה הריין אם אותוהשואל

 מקומות, בכמה ועוד רל-ד בסי' תשב"ץתשובת

 פרק בשבת הגבורים בשלטי ויראה הגיעני כוכתבוה(
 קורא אחת פעם היה שלמה שרבינוקמא

 והשיב תלמידו לו חטאלו איזורו חגור היה ולא שמעקריאת
 התפלל האיש ואם מכנסים לנו שיש כיון לחוש לנו איןכי
 תפילתו לשמים לבו ואם מונח במקומו כבורו חגורהבלא

 בי לבו את להעיר יהא והגון וטוב המקום לפנינכנסת
 ויתנהג לכם שישמע ומובטחני אזור לחגור המנהגאצלינו

 לקרתא אזלת רבותינו שאמרו כמו לשם שבא המנהג פיעל
 בנימוסיה,הלך

 קנחסימן
 משקל לאבד כדי ניתוח לעבור לאדם מותראם

 ומופלג המופלא הדב מכובדי ידיריב"ה,
 שליט"א טענענבוים גדשון מו"ה כש"תבתו"י

 הרבנים. כנסתר"י

 החמרים בשינוי ליקוי על שנחלה באיש שאלתוכדבר
 גדול חשק לו ויש וח~י01"18שמן בלע"זבגוף

 את ולפרנס לזון יכול הלב ואין וכבד מתעבה והגוףלאכול
 ניתוח לעשות יעצו והרופא הלב להתקפת בסכנה והואהגוף
 לא ועי-ז מעיים הבני מן גרול חלק לקשור היינו הבטן,על
 הבני כי הרבה לאכול לבו יחשק ולא הרבה לאכוליוכל
 מותד אם שאלתו לכן קטנה. מסעודה אפילו יתמלאומעיים

 זת"ש. בעצמו, חובל מחשש כזה ניתוח לעבורלו

תשובה:
 רפואתו שזה אמרו הרופאים אם דהנה בזה לי הנראהא(

 משאר מרע רלא כן לעשות לו מותרבודאי
 שזה קובע הרופא אם הרופאים לפי שהולכיםדברים
 ענין זה ואין להרופא, לציית יש בודאי למחלתוהרפואה
 וביארנו חובל, מקרי לא רלצורך כל רהרי בעצמולחובל
 בשר בל רופא בקונטרס בי"א שו"ת בספרי אחרבמקום
 אבר מגופו ליתן לארם ומותר איסורא בזה ליכאדלצורך
 ורק בו תלויה הנשמה שאין באבר לזולתו לעזורמאבריו
 לארם ראסור הניתוח מצד להנותן סכנה יהיה שלאבתנאי
 ליזהר ריש קט"ז סי' יו"ר בש"ע כדאיפסק עצמו אתלסבן
 סכנתא חמירא כי סכנה לידי המביאים דבריםמכל

 יעו"ש איסור מספק סכנה לספק יותר לחוש וישמאיסורא
 משמע אלא בתוד"ה רצ"א ב"ק בתוס' אולםברמ"א,
 התוס' ודברי יעו"ש, תשחית בל בגדר הוי לצורךדאפילו

 בקוצצי בתורה הנאמר תשחית בל דהרי ממני שגבושם
 בש-ס כמבואר השחתה לאיסור המקור הוא וזה מאכלאילני
 ואזהרתיה בלאו עובר "אכל אילני הקוצץ רכ"במכות
 בבבא פירש"י וכן תכרות לא ואותו תאכל ממנו כימהכא
 תשחית. בבל דעובר משום נטיעותיו הקוצץ במשנהקמא

 והרא"ש מותר, ברמים רמעולה דהיכא שם בגמראומבואר
 לקצצו מותר אילן של למקומו רצריך דהיכא כתבשם

 אילן לקצץ מותר ח' הלכה מלכים מהל' ו' בפדקולהרמב"ם
 יקרים שרמיו מפני או אחרות לשדות מזיק הוא אםמאכל
 השחתה. דרך אלא תורה אסרהרלא

 שציער משום האיסור רגרר דגמרא למסקנא ובפרטב(
 וחומר מקל וילפינן הקפר אלעזר כרביעצמו

 שם שכתבו ואמאי בד"ה ד"ג בנזיר התוס' דברי ולפימנזיר
 קצת נקרא טהור ונזיר טמא לנזיר טהור נזיר ביןלחלק
 נקרא ולכן העבירה מן גרולה המצוה מקום מכל אבלחוטא
 מצוה לו דיש בשבת חלום תענית שמתענה מי כמונאה
 זה לפי דהרי בשבת, שהתענה עבירה וקצת החלוםלבטל
 בשבת. התענית חטא על לכפר לתעניתו תענית למיתבצריך

 דהמצוה דמותר בודאי גופו לצורך בני"ד לפי"זוממילא
 בסי' וקציעה נמור ועיין מהעבירה, גדולה גופולהבראת

 במקום נפשות בספק לבחור לאדם דמותר שכתבשכ"ח
 עצמו למסור בכליות או בכיס קשים ויסודין צער לושיש
 ונרפאים. נושעים פעמים שכמה מחמתלחתוך

 דברי שפירש הסכנה שער האדם בתורת ברמנ"ן ועייןג(
 דשות שניתן מכאן ירפא ורפא שדרשוחז"ל

 ליתן לרופא רשות נתנה שהתורה פירושו לרפאותלרופא
 להזיק ויכול רעל יש התרופות שבכל אעפ"י לרפואהסמים



 בי(ש קנ"ט קנ"ח, סי' חו"משו"ת תביערד
 כל ליחן לו מוחר לרפואה שכוונחו כיון מקום מכללהחולה
 זהיר להיוח צריך הרופא אבל יעו"ש, וחרופות רפואותמיני

 נפשוח. להרוג זהירוח באי ח"ו יכול כי במלאכחוומחון

 מלעשוח מאוד החמיר שכ"א סי' חיו"ד נזר ובאבניד(
 סכנה בחזקח הוא ניחוח שכל כיוןניחוחים

 לסמוך ואין כלום זה אין מבטיח שהרופא היכאואפילו
 לררגה הרפואה חכמח נחפחחה בזמנינו אבל יעו"ש,עליהם

 הזהירוח הוא והעיקר סכנה בגדר אינס וניתוהיםגבוהה
 החשש ואוחו הניחוח מן כחוצאה להחהווח שיכולמזיהומים

 דעחו על עולה לא אדם שום ומ"מ שן בעקירח ג"כהוא

 סכנה ספק לחשש להיכנס לו מוחר אם חכם שאלחלעשוח
 יעלך שהכל חינם ברופא בוטחים רק הדם זיהוםמחשש

 בך דדשו דכיון הקזה גבי רקכ"ט שבח בש"ס כדמצינוכסדד

 כיון לו רמוחר נראה בני"ר לכן ה'. פחאים שומררבים
 קביעח לפי נפשוח סכנח חשש הוא דהאירנאדהמצב

הרופאים.
 מהניחוחים הנוראה החועבה אורוח שאלחו דבדברה(

 אין בזה לנקיבה ומזכר לזכר מנקיבהלהפוך
 דרכי ואין זה בשיקוץ לרון נפשי בחלה כי לכחוב רוצהאני
 שאפשר ואעפ"י כאלו, ומשוקצים מחועבים בעניניםלטפל

 כגון הזה השיקוץ עקב חמורות שאלוח בעוה"ריזדמן
 אמר חנניא בן יהושע שרבי כמו אבל גירושין,שאלוח

 נחכם לכשיחיו בורוח רברי ג' דברי על אלכסנדריאלאנשי

 סי' ח"א יעב-ץ' בשאלח בזה ועיין ור"ל, בזה אומר אניכן

 הכוזרי. בשם מש"כקע"א

 קדושת גכי דוקרשתו עשה מצות אם שאלתו וכדבדו(
 אינם הפרטים אבל כלליח מצוה זה אםכהונה

 ולברך ראשון לפחוח חז"ל שפירשו מה רק התורהמן
 הפרטים, מצינו לא החורה רמן החורה מן אינו זהראשון

 מה בהמצוה דהעיקר מצוח כמה מצינו דהרי נראהולכאורה

 ע'ן פרי כגון החורה כוונח בזה קבלחם עפ"י חז"לשפירשו
 וכן האחרוג דזהו רבינו משה מפי עד חז"ל ביד רקבלההדר
 בקדושח הפרטים רכל להיוח יכול ממילא בזה כיוצאכל

 חני בתור"ה די"א ברכות בחוס' ועיין החורה, מן הןכהונה
 שאם כחבו פסחים סוף והריטב"א הר-ן אולם יחזקאלרב

 המובהר, מן מצוה רק יצא לא חז"ל כתקנת עשהלא

 מן הויין לא דהפרטים וקרשתו גבי לומר ישולכאורה
 אבל כהונה מחנוח וארבע עשרים בין נמנו רלא כיוןהתורה
 גשמייח, הנאה בהן שיש מחנות רק נמנו רלא לומריש

 כהונה מחנות וארבע עשרים דקל"ג חולין בש"סכמבואר

 וארבע במקדש עשר הן, ואלו וכו', ובניו לאהרן נתנווכולן

 להם נחנו במקהש עשר ופירש"י בגבולים ועשרבירושלים

 בחוך ומחחלקים הנאכלים בירושלים שם, לאכלן עזרהבחוך
 ואכמ"ל. רברים אריכוח סובל זה וענין יעו"ש, וכו'העיר

 רסייג שכחבו הנ"ל די"א ברכוח חוס' בפסקי דעייןז(
 המצוה קיים אם מצוה כל על חכמיםשהוסיפו

 קיים לא כאילו הוה חז"ל של התוספוח בלא רקכהלכתך
 כן שדקדקו ואפשר בחוס', נמצא לא שזה בהגה יעו"שכלום
 הנ"ל. חני בר"ה שם החוס' פי'לפי

 חיפ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קנטסימן

 מעקה במצות הרמב"ם בדבריביאור

 כהלכה להבחור והמשכה ברבייה וכרכהשלום
 היימאן מאיר שמעון כמר בתורה ומופלגחריף
 כירושלים מיר בישיכת ותיק תלמידנ-י,

 ת"ו.עיה"ק

 הלכה מלכים מהל' ז' בפרק הרמב"ם בדברי דערתובדבד
 לבבו דלהיב למען מ"מ טובא שטרידנא אעפ"'ה'

 בקצרה. אשיב להשיב לו והבטחחילחורה

 ביח הבונה אחד וז"ל שכחב הרמב"ם נרנריהעיר
 ביח העצים, ביח הבקר, ביח הבונה ואחדלישיבחו

 עכ"ל. עליו חוזר זה הרי לדירה וראוי הואילהאוצרוח
 העצים וביח הבקר ביח הני רכל ךרמב"ם בדברימבואר
 חוזרין הכי ומשום לדירה ראויין נקראים האוצרוחוביח

 מהל' ייא בפרק הרמב"ם מדברי והקשה המלחמה.מעורכי

 עשה מצוח וז"ל כחב מעקה גבי א' הלכה וש-נרוצח
 והוא לגגך מעקה ועשיח שנאמר לגגו מעקה אדםלעשוח
 בהן וכיוצא הבקר וביח האוצרוח בית אבל דירה ביחשידיה
 מלכים בהל' שפםק במו שלא מבואר הרי ע"כ. לו זקוקאינו
 דירה ביח נקראים אינן הבקר וביח האוצרוח דביחרק

 זת"ד. ממעקה פטורין הכיומשום

 הני דכל מלכים בהל' שכחב דמה מידי קשה לאלפיע"ר
 מפני המלחמה מעורכי עליהם וחוזריןחשובין

 וכיון ממש דירה אינם אבל ראויין רק ר"ל לדירהשראויין
 פן חורד שכחבה כמו מהמלחמה לחזור שיכולים הטעםדכל
 רצחה המלחמה דבעויכי יחנכנו, אחר ואיש במלחמהימוח
 בקשרי העומרים דצבא לאנשי נפש העגמח למעטהחורה

 והתורה קרב ביום הארץ גבולוח על להגן בחזיתהמלחמה
 של ענין לפניו מזדמן שאם אדם של פנימיות לחוךחררה

 מהדבר להנוח ההזדמנוח אח לנצל יוכל ולא בחייוהחחדשוח
 פטרה ולכן נוראה, טרגדיא זה חילו לאחרים לעזובומוכרח
 המלחבה בהזית וללהום מלעמור כזה במצב אותוהתורה

 יניאו ואולי הללו הדברים על הרבה נתפשת שמהשבתםכיון
 וגו', אחיו לבב את ימס ולא שכחוב כמו חבריהם לבגם

 לדירה שראויין כיון האדם על החשובים הבנינים כלולפי"ז
 חוזר ולכן עליו חשובים שהן מחמת עליהם ארם שללבו

 בביח ררק דכיון לומר יש מעקה גבי ברם המלחמה,מעורכי
 אבל הסכנה למעט צריכים ושבים עוברים ארם שבנירירה
 להשחמשוח רק דזהו כיון סכנה כך כל בזה אין הניבכל

 שמה שכיחים אדם בני ואין כלל רירה נקרא זה ואיןארעי

 כנ"ל. ממעקה, שפיר פטורלכן

 בהריא דהדי לתמוה כתב הנ"ל רוצח בהל' הכ"מומרן
 מנין ביח אלא לו אין חצא כי פרשת בספריתניא



ערה(ובי ק"ס קנ"ט, סי' חו"משו"תבית
 האוצרות ובית העצים ובית הבקר ובית התבן ביתהבונה
 אכסררה שער בית הבי:ה יכול בביתך, דמים תשים לאת"ל

 אלו יצאו דירה, בית שהוא המיוחד בית בית ה"לומרפסת
 וביח הבקר דבית הדי הסמ"ג כתב וכן דירה. בתשאינה

 משום שטעמו ואפשר רבי:ו, פטר והאיך חייבהאוצרות
 היא, תנאי דהני אמרינן מזוזה גבי די"א דיומא קמאדבפרק
 פוסק מזוזה בהל' ורבינו דמחייב, כמאן סבר דספריוהנא
 בית בעינן מזוזה דגבי ב1ה צ"ע ועדיין יעו"ש, דפוטרכמאן
 ובית הבקר בית למעט רבה טעמא איכא לכן כבוד שלדירה

 ואין הסכ:ה למעט הטעם העיקר מעקה גבי אבלהאוצרות
 טעמא איכא שביארנו למה אולם כלל, כבוד בדירתנפק"מ
 ארעי לתשמיש רק רהם משום הני למעט להרמב"םרבה
 כך. כל סכנה ליכא לכן שם, ושבים עוברים אדם בניואין
 פטפוטי חז"ל דברי ידוע הרי בפלפולו דבריווביחר

 אבוא ואיה-ש בזה, לפלפל גורם ה1מן ואין טביןדאורייתא
 לו אכתוב פסחים ריש ברש"י להעיר במש"כ רק דבריו,אל
 מזה. באמתחתי שמצאתיממה

 דם שרקקה יבמה גבי המרדכי ברברי להעיר שכתבדמה
 רוק, צחצוחי בלא לרם שא"א כשרהשחליצתה

 ידי על לעולם הבא דדבר בדם הרוק רבטל למימרוליכא
 שבא דדבר דגיגית ממרדכי להעיר וכתבת בטל, לאתערובות
 בטל, מתירין לו שיש דבר אפילו תערובת ידי עללעולם
 בזה כתבתי כבר ואני זה, שמיישב ק-ב בסי' בפרמ"געיין
 בשני שאלתו ברבר יו-ט עונג בעל והגאון מקומות,בכמה
 נכרי והשני ישראל אחד בשותפות יי"ש להם שהיהשותפין
 בזה ומאריך נכרי, של בחלק הדין מהו הפסח עלי'ועבר
 היה דלכאורה וכתב ל"ג-ל"ד-ל"ה, סי' בספרו ברירהבענין
 מתחילת המעורב תערובות בין חילוק ריש ליישבנראה
 המעורב רבתערובות ברייתו, אחר המעורב לתערובותברייתו
 כל רק כלל מיוחד חלק רליכא אמרינן ברייתומתחילת
 ברייתו אחר שמעורב תערובוח אבל רתרווייהו הוומשהו
 ניכר, ואינו שמעורב רק אחד לכל מיוחד חלק שישאמרינן
 שיש היי-ש אם רידן בנידון ולחול לומר מקום יש זהולפי
 מתחילת הוא הנכרי עם הישראל היינו בשותפותלהם

 שניהם של מתבואה אותו שעשו כגון שניהם שלהווייתו
 גם ואסור ישראל של חלקו בו יש משהו דבכל אמרינןבזה
 של חמץ בו ומעורב ברירה ראע משום הנכרי שלחלקו
 בשותפות היי"ש אם קנו אם אבל הפסח, עליו שעכרישראל
 לו הגיע דדילמא הנכרי של חלקו ולהתיר לומר ישבזה
 ישראל של חלקו גם ולהתיר לומר סכרא ויש ממש,חלקו
 דיש אלא נכרי, של הלקו לו הגיע דשמא טעמאמהאי
 לשאול כאו אם ותליא כידוע שבילין לשני זה רברלרמות
 אך לקולא, בשניהם דתלינן זה אחר כזה או אחתבכת

 השבילין גבי רהתם שבילין לשני דמי לא דמלתאלקושטא
 זו סותרות רהחזקות אעפ"י לכן טהרה, חזקת לשניהםיש
 לשניהם היתר חזקת כלל ליכא בני-ר הכא אבל זואת

 שוב להתיר תו א"א לכן אסודות שניהם היו בפסחאדרכה
 ברירה בענין הרבה שהאריך בעויו"ט ועיין מהם.אחד

 דגיגית המרדכי בדברי גם ברירה בדיני הארכתיובמקו"א
 בזה. לדון עתה נפניתי ולאואכ"מ

 חופ-ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גר"ר'וגאבד'ק

 קססימן

 בנכסי להבעל תורה לדין להזמין יכוליםאם
 שלו בהזכות רוצה שאינו חיכא אשתו שלמלוג

 מלוגבהנכסי

 לכבוד והמשכה ברבייה וברכה שלוםב"ה,
 אחד עצום חו-ב הגדול הגאון מכובדיידידי

 הברית בארצות הישיבות בראשיהמיוחד
 שטיינווארצל רודמשה מוהר-רכש-ת

 ציון בני בישיבת הראשי הר-משליט"א
 יע-א. י. נ. בברוקלין,דמאבוב

 אינו שכת-ר אעפ"י העניה דעחי לחוות תרביני,ננדתד
 אדם של רצונו אולם דידי וסברא לגמרא לאצריך

 שלא לי ויסלח שכלי קט לפי בזה אעיין לכן כבודוזה
 גברא ובפרט מאח', בעיני יקר אנשים כבוד כי חיכףהשבתי
 יכולתי ולא ל-ע עיני על ניתוח עברתי כי דכוותיהרבה

 הכתיבה מלאכת עלי קשה עחה וגם בספר, ולעייןלכתוב
 ברמיזה. שכמותו גדול לחכם ודי אומר בקצירת אכתובולכן

 ישראל לכל חיים שבק אחד איש כרלהלן היאהשאלה
 על בבנק במזומן דולר אלף ממאה יותר של עיזבוןוהשאיר
 להם והיה בחיים עדיין שהיא אשתו ושםשמו

 וסע,עוט8 כדלהלן הפנקם על ונרשם 1ח,0כ1חטסססג
 - האשה של הכסף כל דעכשיו לפי"ו ונמצא 05([8ז811

 פטירת בשעת - ושלמה צלולה ברעת לא עתה היאהאשה
 )70.000( במזומן אלף שבעים הבנק מן הוציאו הנ"לדאיש

 צ'יק היה אלף שלשים אומרת זאת האשהבחתימת
 עבור הוציאו המזומן מן ממש, מזומן היה אלףוארכעים
 אלפים שמונת לערך ישראל לארץ וההעכרה הלויההוצאות
 להאיש )32.000( אלף ושתים שלשים מזומן בידםונשאר
 אלף המאה בנות ושתי אחד בן היו אשתו עם הנ-להמנוח
 השבעים נפרדים בנקים שש או בחמש נפקרים היוהנ-ל
 51טיז  שום בלי ואשתו האיש שם על רק היו הנ"לאלף
 נכתב דולר אלפים עשרת אחר בבנק היה ועודכנ"ל

 של סך שם היה ועוד הנ"ל, היחיד הבן עבור51טו1ח[
 בת עם הבן עבור 51טי1ה1 כן גם בבנק אלף  ושתיםעשרים



 י 12(ל ק"ס סי' חו"משו"ת וז י12רעך
 51ט,[- שום כלום נכתב לא השניה הבת ועל מהבנותאחת

 בערך נשאר דולר אלף מאה של העיזבון שמכלנמצא
 אלף שלשים של יותר קצת ובערך סתמא אלףשבעים

 היה לא האחרת ולהבת האחיות, מן ואחת להבן51ט,1ה1
 היינו הבנק מן הכסף שהוציאו בשעה כלל, 51טוזשום

 להבן הכסף את מסרה הנ"ל האם בחתימת אלףהשבעים
 מעשה בשעת 51טי-ך שום לה היה שלא השניהולהבת
 הכסף כל את לחלק בעליהן עם והבנות הבן כולםהסכימו
 בו דכתוב מהכסף דיש דאעפ"י אמר והבן בשוה,שוה

 זה כי בשוה שוה ונחלק זה על נשגיח לא שמו על51טו1ח1

 ולכן הבנים בין ושלוה שלום והיה ונכון נאות היותרהאופן
 השניה והאחות האח שם על ב11ט1,8 המעות אתהפקידו
 לכל מפתחות שתי נתנו ומהבנק 51ט,ז שום לה היהשלא
 היה דולר אלף שלשים של והצ'יק ולאחות, להבן היינואחד
 כמו ביחד מקום באיזה אותו שישימו ביניהם המדוברגם

 האבילות, ימי עבור לאחר יסכימו אשר במקוםהמזומן
 על והתלוננה הנ"ל הבן אשת באתה מכן לאחרכיומיים
 דין ולפי בן הוא הלא כשוה להלוק ככה עשה מה עלכעלה
 של זכות לו יש הלא יותר ועוד הכל את יורש הואתורה

 את לקח השפעתה ירי ועל שמו על 51טיז1חט0((ג
 שניהם שם על המזומן שנתן כמו אותו נתן ולא הנ"להצ"ק
 עשתה זאת ועוד לברו, שמו על אחר בבנק אותו נתןרק

 ולבעלה האחרת האחות היינו לגיסתה הסיתה שגם הבןאשת
 יש שלהם כיון בשוה שוה לחלק יסכימו לא כן גםשהמה

 ובודאי כלום לה אין השניה ולהאחות 31טוז1חט0((ג
 מצאה ועכשיו השניה האחות על ישנה וקנאה שנאה לההיה
 בירושה, חלק שום לה יהיה שלא ממנה נקמתה לנקוםמקום
 דולר אלף ושתים שלשים של הכסף הרי זמן איזהוכעבור
 שלא הנ"ל השניה והאחות הבן שם על בהבנק מופקדשהיה
 אם לקחו מי נודע ולא מהבנק נעלם 51טוז שום להנכתב

 ותבעו האחרת האחות עם הבן באו ועתה האחות, אוהבן
 הכסף לקחה שהיא ואמרו תורה לדין השניה אחותםאת

 בשוה לחלק להם שהיה הסכמתם את לבטל רצו והםמהבנק
 שהוא טוען והבן התורה עפ"י לדון רוצים הם ועתהלכולם,
 לאחותו וגם 51טן[- של זכות לו שיש ועוד התורה מןיורש
 לה שאין להאחות אבל 51טיז גם עכ"פ לה ישהשניה
 את רק לא תורה לדין הזמינו לכן כלום, מגיע לא51טיז
 רבה וגברא מצוין איש שהוא כיק בעלה את גם רקהאחות
 לו שאין אומר והבעל דינא דבי בזילותא לכבדו רוציםהמה
 היא ורק אשתו שם על מופקד שהיה כיון לזה שייכותשום
 אפשרות שום ואין מדבנק הכסף את להוציא יכלהלבדה
 וזה מהבנק, הכסף את להוציא יוכל הבעל אפילו אחרשאיש
 טענת ואסילו הנעל על תניעה מקום אין וממילא ידועדבד
 את לקח שהבעל לומר אפשרות אין אופן שבשום כיוןשמא

 לכמה מתחלקת הזאת והשאלה השאלה. תוכן זההכסף.
 כיון הבעל את תורה לדין להזמין מקום יש אם א(נקודות:
 אם ב( הכסף, את לקח שהוא ולומר לחוש מקוםשאין
 כיון האשה של הוא המנוח של מעזבון שנשארהכסף
 נראה בזה הרי י0ע,עוט8 85"8ז 11ג הפנקס עלשנרשם
 שהאשה מה ג( בחייו, לאשחו הונו כל את נתןשהבעל

 על היה שלא והבת הבן ליד אלף שבעים של הסךמסרה
 היא ואכ ירושה או מחנה בתורת היה זה אם כלוםשמה
 היתה אופן באיזה ד( צלולה, בדעה מסירחה בשעתהיחה

 השניה האחות לקחה מתי ה( בשוה, לחלק ביניהםההסכמה
 לחלק ההסכמה על שהתחרטו קורם אם מהבעל הכסףאת

 כך. אחר אובשוה

תשובה:

 כל לאחר ה, ד, ג, ב, הנקודוח של הענין עצם עלה2ה
 להבהרת נקודות כמה עוד חסר השאלה שלהאריכות

 אם השניה להאחות שייך שהכסף לומר מקום יש כיהענין
 הנראה כפי כי בשוה לחלק ההסכמה לאחר מירלקחה
 על נכתב שכך כיון המנוח של להאלמנה שייך היהשהכסף
 בזה כיוצא בענין במקו"א ביארתי כבר כאשר הבנקפנקס
 את והכת להבן נתנה שהאלמנה מה ההסכמה כליואפילו
 להם במתנה להם שנתנה להיות יכול דולר אלףהשבעים
 מכיון אבל צלולה בדעה היחה ההוא בעת אם רקלבדם
 ופשורי, בעיקולי המסובך זה בענין הבהרה עוד לישחסר
 אשר את יודע בינתו ורוחב גדלו ברוב שליט"א כת"רלכן
 דעחי חווח אח לדעת רוקא רוצה כת"ר ואכ זה בריןלפניו
 ועתה בזה. ונעיין פרטים יותר לי לכתוב ימחול אזהעניה
 אח להזמין מקום יש אם א' בנקורה לדון רק רוצהאני

 עמהם לעמוד מחוייב הוא ואם חורה, לדין הנ"להבעל
לד"ת.

 אחר להאשה לה שנפלה ירושה דהנה בזה ליהנראה

 פירות אוכל דהנעל מלוג נכסי בגדד הויהנשואין
 כקנין לאו פירוח דקנין דס"ל דמ"ח גיטין בש"סולאביי
 ושותפין שלוחין מהלכוח בפ"ג הרמב"ם פסק ולכןהגוף,
 צריך אחר עם לדון רוצה אם אשתו בנכסי דבעלהל"ר
 פ"ח סי' אבה"ע בש"ע פסק וכן מאשתו, הרשאהלהיות

 פירות יש אם רק ח' סעי' קכ"ב סי' בחו"מ הוא וכן ד'סעי'
 הקרקע על גם דן הפירוח על לדון שיכול מחוךבקרקע
 מזומנים מעוח רגבי הרמ"א שהביא התה"ד לדעתואפילו
 הרי מ"מ כקרקע פירות היו כאלו דהוי הרשאה צריךאין

 במעות דגם לכאורה דמשמע כתב ח' בס"ק שםהבי"ש
 מרייק וכן הרשאה, בלא לדין לירד יכול הבעל איןמזומנים
 של דין על חולק דהרשב"א מ"ז סי' ס"ג הרש"ךבתשובח
 דין עיקר על אבל לדחות דיש כחב שהבי"ש ואעפ"יתה"ד
 הקרקע על גם לדון יכול כקרקע פירות דאיכא דהיכאזה
 דמשמע סקל"ד קכ"ב סי' בחו"מ הש"ך כחב הרשאהבלא

 אין מוחה דהאשה דהיכא קס"ד סי' ח"ב המבי"טמחשובת
 בשם הב"י שכחב רמה והביא הקרקע על לדון יכולהבעל

 דירו משום הרשאה צריך אין אשחו בנכסי דבעלהריטב"א
 ובזה שלו הן שכבר בפירוח מיירי דהריטב"א נראהכידה

 דיכולה הרשב"ם דעח וכן ולעכב למחוח יכולה דאינהודאי
 למחוח דיכולה מבואר עכ"פ יעו"ש. הקרקע גוף עללמחות



רע י בסש קס"א ק"ס, ס" חו"משו"ת דן ינ:

 אם ראפלו השולח בפרק הר"ן כמוש"כ הקרקע גוףעל
 אימ ומהתה כמתא איתא אי מ"מ כשותסץ ואשתוכעל
 ה'. בס"ק שם בקצות ועיין הקרקע גוף על לדוןיכול

 הרשב"א בתשובת מבואר מזומנים מעות גבי אחרדמצד
 והוא קרקע בהם דילקח דדדין פ"ה סי' בב"ימובא

 ומרווחנא בזוזי עיסקא עבידנא הבעל אמר ואם פירותאוכל
 בגמרא רבא ראמר ומה לו. שומעין אין ביתא רווחואיכא
 לא טובא ביתא דרווח משום לו דשומעין עיסקא ועבידבזוזי
 על אבל מלוג נכסי פירוח סוכר על אלא נאמרו זה דרךעל
 ועיין לו. שומעין אין מלוג כנכסי לה שנפלו זוזיקרן

 הבעל כח ראין מזה חזינן דכחובוח ח' פרק ברישבחוסיו"ט
 פירוח במוכר וכמו כרצונו בהם לעשוח ירושה שלבכספים
 מזומנים דמעוח נימא אי דאפילו לומר יש ועוד מלוג,נכסי
 מ"מ מאשחו הרשאה צריך ואינו בקרקע פירוח יש כמוהוי

 יכול הבעל אין מאביה ירושחה על ודברים דין דישהיכא
 באה לא דעדיין כיון מאשחו הרשאה בלא היורשים עםלדון

 מ"מ מהירושה חלק חפסה דכבר אעפ"י האשה לידהירושה
 שלא כמו זה הרי לה ששייך מה הדין נפסק לא דעדייןכיון
 א' סעי' פ"ג סי' אבה"ע בש"ע מבואר וכן עריין, לידהבא

 של שלה והצער לבעלה והריפוי השבח איש באשחדהחובל
 אוכל והבעל קרקע בהם ילקח אשה ושל מיד לו נוחניןבעל
 בהרשאחה. אלא חלקה לחבוע יכול אינו והבעלפירוח
 הרשאה. צריך חלקו על דאפילו שכחב בב"חועיי"ש
 דמעוח להחה"ד דאפילו בזה הטעם בחב שםוהבי"ש
 לא דעדיין כיון שאני כאן מ"מ הרשאה צריך איןמזומנים

 בשער ועיין בהמעוח. זכוח שום לה אין כן אם לידהבא
 אפשר איך שאלחו בנידון זה ולפי בזה. מש"כמשפט
 אשחו שביד המעוח על לדון הנ"ל הבעל חורה לדיןלהזמין
 בכלום זכה לא שעדיין כיון מאשחו הרשאה לו איןאם

 מחחה דהאשה היכא מ"מ הרשאה צריך דאינו היכאואפילו
 יכול הבעל אין בשבילה ידון שהבעל רוצה שאינהבפירוש
 אי לומר הבעל יכול שלה מלוג נכסי על דאפילו ועודלדון,
 להסחלק דיכול בהם זכה לא שעדיין בזה מכש"כ בהםאפשי

 לשיטח מיבעיא ולא לידו, שבאו קודם עצמו אחולהפקיע
 שחקנו ד"ל פרי היחך החקנד רעיקר והרשב"אהרמב"ם
 אוחו חייבו כן ירי ועל להבעל מלוג נכסי פידוחחכמים

 דמ"ז שנחפחחה נערה בפרק מדחניא ראיה והביאלפרקונה,
 איני לומר ויכול עיקר דפרי ש"מ פרי חחח פרקונהדחקנו
 בבבא החוס' למסקנח אפילו אלא פרקונה חקנח עלימקבל
 דאדרבה ס"ל דהרש"א יכולה בד"ה ע"ב דמ"טבחרא
 מן עצמו אח מוציא הבעל דאין היכא מ"מ עיקרפרקונה
 הזכוחים מן עצמו אח ולהפקיע לסלק שיכול בודאיהחיובים
 יכול דאינו הנשואין אחר אפילו ולכן חכמים, לושחקנו
 אינה האשה דאפילו הפירוח לי חחני ולא אפדה לאלומר
 אם שחפדני חפצה ואיני הפירוח נוחנח איני כן לומריכולה
 הגויים בין חחערב שלא כדי בגמרא הטעם כמבואראשבה,
 מטלק אינו שהבעל היכא אבל הנ"ל ובש"ע בגמראכמבואר

 לו שזיכו מה לזכות רוצה שאינו אלא מהחיובים עצמואת
 הנ"ל בחרא בבא בש"ס רבא כדאמר לומר יכול בזהחכמים

 לו, שומעין זה כגון חכמים בחקנח אפשי אי האומרדכל
 הכעל הנ-ל רכה הגכרא תורה לדין להזמין מקום איןולכן
 אנא דידך דברים בעל לאו לומר שיכול במקום האשהשל
 מהירושה כלום לזכוח רוצה ואיני כלום משלכם בידיואין
 בעל לאדם לו זכין מצוה בזכוח דרק כרחו בעל לו זכיןואין
 שס דכחב דכ"ג לקידושין בחידושיו ברשב"א כמבוארכרחו
 היינו כרחו בעל לו זכין אין זה בזכוח אפשי אי דבאמרדהא
 יעו"ש. כרחו בעל לו זכין מצוה בזכוח אבל ממון בזכוחרק
 במקום הארכחי הנ"ל החה"ד וברברי בזה לפיע"ד נראהכן

 ואכ"מ.אחר

 חשל"ט. מנ"אער"ח

 הטוב, בכל מברכוידיד,ש"ח

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קסאסיכ~ן

 לרוצחים מות עונש הנהגתבענין

 ברבייה וברכה טובה ושנה כוח"טב"ה,
 מאוד וו"ח הרה"ג מכובדי לידידיודמשכד
 שליט"א העכט דוב אברהם ר' כש"תנעלה

 דאמריקה. הרבנים איגורנשיא

 חעמולה האחרון ב,מן שנחעוררה היוח שאלחובדבד
 והפושעים להרוצחים מוח עונש להנהיגגדולה

 בזמן כאשר וה~,קהם ~חמחוה~וחטק בלשונםהנקרא
 הפקר נעשה האדם ונפש ורוצחים פושעים נחרבוהאחרון
 שאין מפני חוצוח כל בראש כמים נשפך נקי ודםגמור

 חושך יושכי ארם וכני מות מעונש מסחדיםהרוצחים
 חרב חשכל ומחוץ בלילוח ביחם אח לעזוב ומפחדיםוצלמוח
 לצאח רבני לאירגון מוחר אם שאלחו לכן אימה,ומחדרימ
 בחי ואח הקהל דעח אח לעורר ובדדיו בעיחונוחבפומבי

 בזה ולעצור ומחנקם אויב להשביח החוק למעןהמחוקקים
 שאלחו מעיקרוני מרגיש וכח"ר והרציחה, ההשחחה זרםאח
 וביקש יהודי איש בעוה"ר נמצא הרוצחים בין אם יהיהמה

 זח"ש. בזה, העניה דעחי לחווחממני

 :תשובה

 בכיוון להחריע שמוחר רק לא בזה, לפיע"ד הנראהא(
 חומר את העם דעח אח לעורר מצוה רקזה
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 הקדושה חורחנו והרי הארץ, תושבי על המרחפחהסכנה
 שלום ונחיבוחיה נועם דרכי דרכיה ואמת חסד תורתשהיא
 בי"ד מיתוח בארבע העוברים לענוש חומד בכל ציוחהומ"מ

 בחורה מצינו דציחה בענין ובפרט כריתות, וששובשלשים
 הנקי דם וביערת עליו עינך תחוס לא תעשה לאמצוח

 מה שם בספרי ואיתא י"ג(, י"ט )דברים לך וטובמישראל
 באים אנו למה זה ונהרג הואיל תאמר שמא לומדחלמוד
 ע"כ, עליו עינך חחוס לא לומר תלמור זה של בדמולחוב

 לגבי הוא אכזריוח זו רהרחמנוח משום הדברוטעם
 ידו שנית יוסיף הרי הרוצח נקיים שאם כולההאנושות
 לא ולארץ אמרה והתורה העולם ממחריבי ויהיהלרצוח
 ל"ג( ליה )כמדכר שופכו כדם אם כי שפך אשר לדםיכופר
 בלא הרמב"ן שהוסיף ל"ח במצות להרמב"ם המצותובספר
 על לחוס שלא זה ענין למנות דראוי שכחב י"גחעשה
 זה מנה שלא הרמב-ם על ותמה מיוחדח, למצוההרוצח
 גרול ולפלא הרמב"ן עם הסכים המג"א גם וכן הל"חבמנין
 ליח במצות ל"ח למצוח זה את מנה באמח הרמב"םדהרי
 מפרשי בזה עמדו וכבר הרוצח. על לחוס שלארע"ט

 שכחב דמכוח קמא פרק בסוף יו"ט בחוס' ועייןהסה"מ.
 מפני עריוח מבגילוי דמים שפיכת על טפי קפדהדהחורה
 ולבריוח. לשמים רעשהוא

 להביא הנני ממקורו היטב באר זה רין לבאר דכדיב(
 החם דאיחא ד"ז דמכות קמא פרק דסוףהמשנה

 אלעזר רבי חובלנית נקראח בשבוע אחח ההורגחסנהדרין
 חובלנין נקראו שנה לשבעים אחת דאפילו אומר עזריהבן
 לא בסנהדרין היינו אלו אומרים עקיבא ורבי טרפוןרבי
 הן אף אומר גמליאל בן שמעון רבן מעולם אדםנהרג
 י"ד בפרק הרמב"ם לשון וזה בישראל, רמים שופכימרבין
 נפשות בדיני להתיישב דבי"ד צריך י' דלכד סנהדריןמהל'

 שנים בשבע אחח נפש שהרגו בי"ר וכל יאיצו ולאולהמתין
 יום בכל להרוג להם אידע אם ואעפי"כ חבלנין אלוהרי

 כת"ק ופסק כאחד שנים לעולם דנין אין אבלהורגין
 איך דהרי דבריו להבין קשה ולכאורה דמכוח,דמתניחין
 נקראו דמחניחין דלת"ק כיון יום בכל להרוג להסאפשר
 שכבר יודעים הריינים ואם בשבוע אחח רק אפילוחובלנין
 בריני יום בכל לרון להם אפשר איך כחבלנין דינםנחרץ
 ליח דא"כ במחניחין גופא הת"ק של טעמו להבין גםנפשוח
 דאפילו עזריה בן אלעזר רבי של טעמו יותר ועוד כלל,דין
 שמעון רבן קאמר ושפיר חובלנין נקראו שנה לשבעיםאחח
 בישראל. דמים שופכי מרבים רהן גמליאלבן

 דבי תניא רמ"ו בסנהדרין דאיתא מה דלפי דעכצ"לג(
 מכין שבי"ר שמעחי אומר יעקב בןאליעזר

 כדי אלא תורה דברי על לעבור ולא התורה מן שלאועונשין
 רוצח מהלכות בפ"ב הרמב"ם פסק וכן לחורה, סייגלעשות
 להורגן בי"ד ראו אם וכן וו"ל, הל"ד הנפשושמירח
 רשות להם יש לכך צריכה השעה היחה כי שעהבהוראת

 להבי"ד כוח דיש בזה אנו רואים יעו"ש, שיראו מהכפי
 יום בכל אפילו מות עונש לענוש השעה צורך שרואיןבזמן

 העם כל זה ידי שעל כדי הם פטורין התורה מן אםאפילו
 בין חילוק יש לפי"י ממילא עוד. יזידון ולא וייראוישמעו
 ודרישוח חקירות לעשוח הבי"ד מחוייבים דבזה סתםמשפט
 שעה בהוראת אבל מות מעונש להיפטר יוכל החו"ד ידיועל
 האנושוח לטובת לו המגיע בעונש לענשו אליו יגיע הצדקיד

 החנאים חששו לא שפיר לכן לכך, צריכה שהשעהבזמן
 דלצורך כיון בישראל רמים שופכי להרבות שלאבמחניחין

 טעמו אבל עליהם ויגיע עיניהם יעלימו לא הבי"ד ידהזמן
 יודעים דהרוצחים דכיון הוא גמליאל נן שמעון דבןשל

 אינם לכן במדינה מוח משפט נוהג אין פשוטדמדין
 כוח שיש שיודעים אעפ"י נקי דם לשפוך מלפשועמפחדים
 על אבל החומר בכל אותם לענוש שעה הוראת מדיןלהבי"ד

 בהמדינה מוח משפט דאין דידוע כיון לב שמיס אינםזה
 להם אין הפשוט רמרין כיון ולכן כך, כל מפחדיםואינם
 וצ"ל דמים, שופכי מרבין דהם רשב"ג קאמר שפירפחד
 בצעו אם וכרין כדת ודרישה חקירה לאחר שבי"רהטעם
 אפשר חובלנית, בי"ד נקראו מ"מ נפש לרוצח מותמשפט
 על רחמים לבקש להם שהיה מפני דמילחא בטעמאי"ל
 כמו בימיהם בישראל נקיים דמים שפיכת תיארע שלאהדור

 במיתת מקלטו מעיר בשגגה הרוצח החזרת תורהשחלתה
 ישפך שלא רורו על רחמים לבקש לו שהיה לפי הגדולכהן
 בזה. לומר יש כן בישראל. נקידם

 על להעיר שיש מה נמי יחורץ שביארנו מה דלפיד(
 אחת ההורגח סנהררין סתם שאמרהמשנחינו

 ביארה ולא חובלנית נקראח שנה לשבעים אחח אובשבוע
 גדול מקום בין חילוק יש דוראי קטנה לעיר גרולה עירבין
 ביותר השכיחים הרוצחים את לשפוט מקרים הרבה בהשיש

 ולכן ומחבלים פושעים בה שכיח רלא קטנה לעירבכרכים
 לשבעים או לשבוע אחח דההורגת לומר ול-ו לרמוחאין
 שנקראו הטעם שביארנו לפי"מ אולם חובלניח. נקראחשנה
 חארע שלא הדור על רחמים לבקש להם שהיה מפניכן

 בין חילוק אין ממילא בימיהם נקי רם חשפוכח שלתקלה
 וז"פ. קטנה לעיירה גדולכרך

 כפ"ג הרמכ"ם שכתכ מה לפי עוד לומר יש וכןה(
 שלא נפשות ההורגים דכל הל"י מלכיםמהלכוח

 שונא או אחד בעד אפילו התראה בלא או ברורהבראיה
 מה כפי העולם ולתקן להרגו רשוח להמלך יש בשגגהשהרג

 וש"נ רוצח בהל' ג"כ כחב וכן וכו' לכך צריכהשהשעה
 מיחת מחוייבים שאינן בהן וכיוצא הרצחנין אלו דכלהנ"ל
 ותקנח המלכות בדין להרגם ישראל מלך דצה אם דיןביח

 מחלוקת מובן שפיר רבריו ולפי יעו"ש. בידו הרשוחהעולם
 דכיון ס"ל והת"ק דראב"ע הנ"ל מכות במשנההחנאים
 זו שמלאכה טוב יוחר חומר בכל יענשו המלכותדמדין
 אין ולכן הסנהדרין, משפט ע"י ולא המלכות דין ע"ייעשה
 כיון בישראל דמים שופכי מרבים שהן בזה הבי"ד אחלחוב
 הדע לבער החומר בכל לענשם אליהם יגיע המלכותדיד

 פוטרין שהבי"ר גופא דבזה כיון סובר ורשב"ג העםמקרב
 בזה. י"ל כן דם, שופכי מרבין כמו הם עי"זאוחם



 יב:
 ר~

יעט ' ב:14 קס"א סי' חו"משו"ת
 העיר למכוח הש"ס בהגהות חיות המהר"ץ דהגאוןז(

 דההורג דפ"א סנהדרין בש"ס דאיחאדלפי"מ
 לחם אוחו ומאכילין לכיפה אוחו מכניסין בעדים שלאנפש
 מעיינו שיוקטן עד איחא בגמרא שם ולהלן לחץ ומיםצר

 וז"ל מחבקעח שכריסו עד שעורים אוחו מאכיליןוהדר
 הרגם שלא הרי הל"ה וש"נ רוצח מהל' בפ"בהרמב"ם
 הבי"ד הרי הדבר לחזק לכך צריכה השעה היחה ולאהמלך
 לאסרם למיחה הקרובה רבה מכה להכוחם מ"מחייבין
 כדי צער מיני גכל ולצערן רבות שנים ונמצוקנמצור
 לפוקה הדבר להם יהיה שלא הרשעים על ולאייםלהפחיד
 שעשה כדרך אויבי להרוג מסבב הריני ויאמרולמכשול
 מרבין דהם רשב"ג קאמר מה זה ולפי עכ"ל. ואיפטרפלוני
 הגאון ג"כ העיר וכן ממיחה, גריעי יסורין הרי רמיםשופכי
 קאמר שפיר שביארנו ולפי"מ הש"ס. בהגהח טעםהברוך
 מה בחשבונוח מתחשבים אינן רהפושעים כיון רשב"גלהו

 שלא יודע רק אם המשפט ליר יפול כאשר הסוףשיהיה
 אח לשבר סיכויים לו יש קשה הכי וממאסר אוחוימיחו
 המות, לשערי יגיע ולא הברזל בריחי ולגרע נחושחדלחוח
 דם לשפוך וצמאים וממם אח מלהפק מפחדים אינםולכן
נקי.

 שהביא ס"ד סי' יו"ר השרון חבצלח בשו"ח דרא'תיז(
 בחוס' הר"ת דברי בהסבר שכחב מוח"זבשם

 דאזלינן פי על דאף שם שתירץ ליחוש בד"ה רי"אחולין
 בסנהדרין אמרינן מ"מ נפשות בדיני אפילו רובבחר

 נשרפין דרוב אע"ג הקלה בסקילה ירונו בנשרמיןדנסקלין
 ומפורסם רוב בחר אזלינן לא למיחה דממיחה משוםנינהו
 משום דמילתא בטעמא והסביר התלמידים, בפי ח;תירוץ
 רהוי רוב בחר נפשוח בדיני לילך לנו היה לא הכידבלאו
 רמצוה משום רק רוב בתר בו הולכין ראין נפש פקוחכמו
 ולכן ביבמות, הנימוק"י שכחב כמו מהעולם הרשעיםלבער
 הרע וביערת ומקיימין אוחו ממיחין הכי רבלאוהיכא
 במיחה עליו להחמיר רובא בתר חו אולינן לאמקרבך
 במכוח החוס' קושייח גם נכון על יתיישב זו ובדרךחמורה.

 בטעמא בגמרא שם דקאמר הא על ורילמא בתח'"הר"ז
 דהוו מעולם אדם נהרג היה שלא עקיבא ורבי טרפוןדרבי
 דהא שם בחום' והקשו הוה, נקב סייף במקום רילמאשיילו
 ולא רובא בחר דאזלינן מקרא ילפינן די"א חוליןבש"ס
 הנ"ל ההסבר ולפי הוד, נקב סייף רבמקום לומרחיישינן
 הנ"ל במשנה דפ"א סנהדרין דבש"ס נכון עליחיישב
 ומאכילין לכיפה אוחו דמכניסין בעדים שלא נפשדההורג
 ראיחכחוש כגון בגמרא ומוקי לחץ ומים צר לחםאותו

 שהרבר דין להבית דנראה וביון בחקירוח, ולאבבדיקוח
 עדוח דליכא מפני בו הכחובה במיחה להרגו שאין אףאמח
 שכחבו מה ולפי לכיפה, אותו מכניסין מקום מכלמעליא

 דוא וכן מררבנן, רק דהוה לומר סברא דישהפוסקים
 ביד כוח ויש העולם חיקון משום והטעס הר"ןבחידושי
 דאמרו הא זה ולפי השעה, לצורך ולהלקוח להמית ריןהביח
 לא בסנהררין היינו דאילו במחניחן עקיבא ורבי טרפוןרבי
 רמשום וראי אבל רין בית מיתח רק היינו מעולם אדםנהרג
 יחרבו בן לא דאם לכיפה, אותו מבניסין היו העולםתיקון

 אדם שהרג באמח נראה הרבר וראי והרי ומחבלין,רוצחין
 לא זה ולפי ארם. ככל בריא כארם לכל נראה שהיהבריא
 ררוצח מקרא ילפינן דוראי הנ"ל החוס' קושייח חוקשה

 אוחו להכניס החקנה קח-ם זה אבל רובא בחרראזלינן
 בחר אזלינן העולם מן הרשעים אח לבער כדי ולכןלכיפה
 להכניס החקנה בחר אבל הנ"ל, הנימוק"י שכחב כמורובא,

 שוב העולם מן הרשעים יחבערו זה ידי ועל לכיפההרוצחים
 רין ביח במיחח ולהרגו רוב בתר לילך עליו מחמיריןאין
 רבי קאמדו ושפיד הרונ, אחד נפש בפקוח הולכין דאיןכיון

 מה יעו"ש מעולם, ארם נהרג היה דלא עקיבא ורביטרפון
 הר"ת סברת על העולם שמקשין מה ליישב זה בררךשכחב
 הנ"ל. חוליןבתוס'

 מלרחם מזהירה הקדושה חורחנו היכן עד בזה כובוארח(
 הארם חיי על להגן כרי ומורדים רוצחיםעל

 שפיכת על טפי וקפרה האדם חיי וקדוש חביב היכןועד
 והרי ולבריוח לשמים רע שזה לפי עריוח גילוי מעלדמים
 ברם אם כי שפך אשר לדם יכופר לא ולארץ אמרההתורה
 אח לעורר וחיוב שמצוה בושש צריך רין ליח ממילאשופכו
 בכל להעביר שיראו המשפט בחי אח להחריע הקהלדעת

 והפושעים הרוצחים החומר בכל ולענוש מות משפטהמדינה
 יכולים בחנ"ך מאמינה אשר הברית ארצוח מדינתינוואח

 לבער מקפידה חוה"ק היכן עד לה ולהראוח אותהלשכנע
 לחשוש כח"ר ומש"כ ומצוה. חיוב בחור הארץ רשעיאח

 אשמים נהיה אנחנו א"כ יהורי רוצח ימצאדלפעמים
 סי' חו"מ ח"א בספרי אחר ובמקום כלום אינו זהבמיתחו
 רוצח למסור אפילו מוחר אם דנחי קמ"ר סי' ובח"בקנ"ח
 כל בקיצור לכח"ר ואבאר המדינה, של המשפט לביחיהודי
 זה.ענין

 לעיל המובא הל"י מלכים מהלכוח פ"ג ברכ~ב"םט(
 חקיפה שידינו בזמן ישראל דלמלךמבואר

 תיקון מפני הפושעים להרוג השעה לצורך הסמכות ניחןלו
 מדיני וזהו אחד ער ידי ועל ראיה בלא אפילוהעולם
 אפילו נאמן אחד ער אין החורה שבריני אעפ"יהמלוכה
 דאיתא מה על הקשו דמ"ט סנהדרין ובתוס' ממונוח,בדיני
 טעמא מאי ליה אמר דייניה ליואב אחיוה בגמראדחם

 לעמשא קטלתיה טעמא מאי אבנר ניזול וכו' לאבנרקטלתיה
 האיך שם בחוס' והקשו היה. במלכוח מורד עמשא ליהאמר

 וחירצו התראה, בעי הא לעמשא רקטליה במאי יואבנחחייב
 יעו"ש. במלכוח מורד דהיה גופיה משום אלא נחחייבדלא
 סנהדרין מריני ליואב להרוג יכולים היו רלא מרבריהםמוכח
 מורר ובענין במלבוח מורר מטעם אלא בו החרו שלאלפי

 באמח שהוא הרין לפסוק סנהדרין בעינן אי גופאבמלכות
 מיחוח חייבי כל כמו מיתה מחוייב ושהוא במלכוחמורד
 אשר רכל מקרא דילפינן אעפ"י בי"ד פסק שצריכיןבי"ר
 חיוב ענין זה מיחה חייב במלכוח רמורד פיך אחימרה
 הדין, חוחכים אין ערים שבלי מיחות חייבי שארי כמומיחה

 בי"ד שצריכין רבב"ח בר"ה די"ר מגילה בחוס'כמבואר
 הנצרכים החנאים כל צריכים אין רק במלכות מורד ריןלרון
 הרי העולם אומוח של ולמלכות בי"ר מיתוח חייביבכל
 ובספרי בגמרא ומבואר דינין, הוא נח בני מצות משבעאחח
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 מהל' ט' פרק בסוף הרמב"ם פסק וכן שופטיםפרשת
 פלך ככל ושופטים דיינים להושיכ מצווין נח דכנימלכים
 ולשיטת העם, את ולהזהיר מצות שש בדיני לדוןופלך

 שבע על רק לשפוט דיינין להושיב רק החיוב איןהרמב"ן
 ועושק ואונאה גניבה דיני על ג"כ הוא הציווי אלאמצות
 ודיני נזיקין ואבות ומפתה ואונס השומרים וריני שכירשכר
 שנצטוו הדיינין כענין בהם וכיוצא וממכר ומקח ולוהמלוה
 של בתו ופתה אנס או וגזל גנב אם עליהן ונהרגישראל
 ועיר עיר בכל דיינים שיושיבו הזאת ומכלל וכו'חבירו
 עוד הביא וישלח פרשת התורה על ובפירושויעו"ש,

 נהרג שוחד לקח נהרג דינו הטה נח של דבדיניןמהירושלמי
 אתה אי ממנו שלם שאתד יודע שאתה דין כל ישראלכדיני
 יודע שאתה אעפ"י נח בני בדיני אבל ממנו לברוחרשאי
 מכאן נראה ממנו, לברוח רשאי אתה ממנו שלםשאתה
 כי לכם נזקק איני הדין לבעלי לומר רשאי נח בבןשדיין
 תכניס אל כלומר איש מפני תגורו לא לישראל הואתוספות
 עצמו יעשה כשלא נהדג שאינו שכן וכל איש מפנידבריך
 ולפי ברמב"ן. יעו"ש אדוניו את לשפוט ומושל שוטרקצין
 דהיינו שהזכיר מה כל על נהרג נח דבן דס"ל להרמב"ןזה

 הדינין כעין נזיקין ואבות ומפתה ואונס וכו' ואונאהגניבה
 בכל דיינים שיושיבו הזאת המצוה ובכלל ישראלשנצטוו
 דיינים מינו לא אם נהרגין אינן אבל בישראל ועירעיר
 זו שלהם אזדרה אלא אמרו ולא בהם עשה מצוח שזומפני
 ובהדיא בלאו דמניעה אלא אזהרה תקרא ולא מיתתןהוא

 לומר יכול נח דבן הרמב"ן שהביא בירושלמי כןמבואר
 לכם. נזקקאיני

 בן דינים מינוי דעל לכאורה נראה הרמב"ם דכודבריי(
 על מצווין כיצד בפירוש כתב שהרי נהרגנח

 לדון ופלך פלך בכל ושופטים דיינים להושיב חייביםהדינין
 מצות משבע אחת על שעבד נח ונן וכו' אלו מצותנשש
 שהרי הריגה שכם בני כל נתחייבו זה ומפני בסייף יהרגאלו
 פליג זה ועל יעו"ש, דנוהו ולא וידעו ראו והם גזלשכם
 חייב ע"ה אבינו יעקב היה דא"כ עליו וטען הרמב"ןעליו
 על כעס למה מהם פחד ואם במיתתם וזוכה קודםלהיות
 והפיצם וחלקם אותם וענש זמנים כמה אחר אפם ואררבניו
 מבואר והרי והצילם, בד' ובטחו מצוה ועשו זכו הםוהלא

 מלשפוט, עצמן את למנוע נח לבן שרשאי הנ"לבירושלמי
 דין לעשות מחוייב אדרבה דלדבריו כהרמב"ם דלאומוכח
 דדבר על הריגה שכם אנשי נתחייבו דלדעתו נהרג לאוואם
הזה.

 הרמב"ם לשיטת דאפילו לומר בזה לי שנראה מה אךיא(
 יודע אינו פשוט או מקצועי שופט שאינו נחבן

 לשפוט חיוב עליו שאין עליהם שנצטוו מצות שבעבטוב
 יכול ידיעתו אי שעל כיון דיין להיות לו אסור גםואפשר
 הנ"ל, בירושלמי כמבואר מיתה זה על חייב ויהא דיןלהטות
 של זה ענין אבל מצות השבע בטיב יודע אפילו נמיואפשר
 פלך בכל שופטים למנות ציבורית מצוה זהו דייניםמינר
 שנתחייבו ומה הציבור ע"י שנתמנה מי הם והשופטיםופלך
 לדון שופטים מנו ולא שידעו מטעם הוא הריגה שכםאנשי
 כל על הוא שופטים מינוי של זה והחיוב ופשע עון כלעל

 לערוך לחבירו אמר אחד נח בן אם בסתם אולםהציבור
 שאינו לו לומר יכול בודאי שופט אינו שהוא כיוןמשפטו
 רוצים אם ואפילו הירושלמי מיירי זה ובאופן לזה,נזקק

 רובץ עכ"פ אבל לכם נזקק איני לומר יכול לשופטלמנותו
 שדוא מי אם ישראל בדיני אבל יעשה שהדין החובעליו
 עושקו מיד דעשוק לדציל המשפט לעשות מחוייב הדיןיודע
 לכם. נזקק איני לומר לוואסור

 שמנה הדברים דכל לומר יש הרמב"ם דלשיטתיב(
 שכיר שכר ועושק ולוה מלוה דיניהרמב"ן

 בכלל זה אין נזיקין ואבות וממכר ומקח שומריםודיני
 ונזיקין שומרים דדיני נח בני שנצטוו גזל בכלל אלאהרינין
 כדמצינו גזלן זה הרי ממונו לו מחזיר זה ידי דעלכיון

 זה ואין נזיקין באבות וגזלן גנב דהכניס ב"ק ברישבש"ס
 גזילה מדיני פרט רק אלא דיינים מינוי בחיוב מיוחדדין

 המובן וזה פלך, פלך בכל דיינים להושיב היינו דיניןולדעתו
 נח. בני שנצטוו דיניןשל

 לבדי אוכל לא דפסוק על ט'( )א' התורה על דברש"ייג(
 המלך שלמה אמר כך איתא אתכםשאת

 דן שאם ע"א אומות שאר כדייני זו אומה דייני איןע"ה
 אני כלום בכך אין וגוזל דינו את ומטה וחונק ומכהוהורג
 וקבע שנאמר נתבע אני נפשות כדין שלא ממון חייבתיאם
 בן דהרי מאוד תמוהים הללו רש"י ודברי נפש, קובעיהםאת
 היינו וחונק דהו.ג כאן שמנה הדברים כל על מצוויםנח

 גזל נמי וכן נח בני מצות משבע אחת שזה דמיםשפיכת
 הרי לעיל המובא הרמב"ן שהביא הירושלמי לפי דיןוהטיית

 לדוד משכיל בספד ומצאתי נהרג, נח בן דין דטיית עלגם
 רש"י דברי לפרש שכתב פארדו דוד דר' להג' רש"י עלפי'
 שפיכות על ג"כ ומצווים הדינין על מצווים נמי נח בןוז"ל
 יש אלא מישראל, יתירא חומרא כהו רש הגזל ועלדמים
 בענין כלומר דין ומטה והורג דן שאם קאמר דהכילפרש
 שפיכות מקרי היה גוונא כהאי ישראל בדיני היהשאם
 בדיני דאילו כלום, אינו נח בבני דין והטיית גזל אודמים
 נהרג נח בן לגבי ואילו והתראה ועדים עדה בעי פי'ישראל
 ועדיהם התראה בעי ולא קרוב ואפילו אחד ובעד אחדבריין
 י.בריו לפי וגם יעו"ש. בישראל כמו חקירות שבע בעילא

 שלא ממון חייבת' אם אני רש"י שמסיים מה קשהעדיין
 קובע דהוא גזל על לומר צריך מדוע נתבע אני נפשותכדין

 על וגם ממש נפשות זה הרי והורג דן אם דהרינפשות
 שגבו דש"י דברי לכן כלום, תירץ לא נח בבני דיןהטיית

 לפיע"ד. וצ"עממני

 משפט מצד מות מחייבי והוא יהודי רוצח דכשנמצאיד(
 שיד לו לע~ור לישראל מותר אםהמדינה

 למשפט למסרו מחוייבים אם להיפך או אליו יגיע לאהצדק
 של לערכאוח ישראל של ערכאות משפט בין חילוק ישואם

 בין במחלוקת דתלוי אחר במקום כתבתי העולםאומות
 גלילא בני הנהו התם דאיתא רס"א נדה בש"ס להתוס'רש"י
 טרפון דר' לקמיד אתו נפשא דקטול קלא עלייהודנפק
 לא אי נעביד היכי להו אמר מר לטמרינן ליהאמרו

 לישנא האי רבנן אמרו הא אטמרינכו יתייכו חזויטמרינכו
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 זילו מיבעי מיהא מיחש מיבעי לא רלקבולי אע"גבישא
 הרגתם ושמא מבעי ליד מיחש ופירש"י נפשייכו טמרואתון
 רוצח להציל דאסור מדבריו מבואר אתכם, להצילואסור
 על כחבו אטמרינכו בר"ה שם בתוס' אמנם המלכות.מרין

 ואם הרגתם שמא מפרש אחאי ררכ דכשאילתותפירש"י
 ליה מבעי מיחש והיינו למלך ראשי חייבתן אתנןאטמין
 שיזהר זה לגבי להאמינו דרע ללשון לחוש שישלמיחש
 פירושו לפי זה לפי לאחרים. לא וגם לו, הפסד יבואשלא
 עצמו את יסחנן שלא טרפון רבי רחשש השאילתותשל

 צריך ואין להצילו מותר להמטמין סכנה רליכא היכאממילא
 פירש"י על תמה שם הרא"ש ובתוס' בירים, למסרולומר
 הרגתם דאם שפירש השאילתות פירוש לו רנראהוכתב

 זה ובענין רוצחים מלקבל שהתרד למלך ראשיחייבחם
 או לו לבוא שיכול דיכא בישא ללישנא לחוש ישדוקא

 אחר כענין אכל אחיקם בן דגדליהו האי כגון דיוקלאחרים
 נמצא וכלל, כלל ולהאמינו הרע ללשון לחוש אפילואסור
 מותר ולהשאילתוח רוצח להציל אסור דלרש"י זדלפי

 רברי על כחב שלמד בחכמת שם ומהרש"ל רוצח.להציל
 ההורג רוצח להציל להתיר מהשאילחוח ראיה שאיןהתוס'
 יאבדו וכן להציל אסור מ"מ נפשות דיני שבטלו בעתאפילו
 כיון להציל שרי להכי אלא כהם תגע לא וידינו ה' אויכיכל

 על האדם שמעמידים ועור לדקל. נפשוח וספק הודדספק
 ועיין בדבריו. יעו"ש הרג לא בודאי ואימור כשרוחוחזקת
 חלק בי"א ובספרי בזה מש"כ יעב"ץ להגאון הש-סבהגהת
 בזה ונפק"מ אחרת דרך בזה לומר כתבתי קנ"ח סי'ראשון
 רוצח שהוא בבירור רידוע דהיכא לומר יש דלעולםלדינא
 אין ג"כ פירש"י על שחלקו והרא"ש החוס' לשיטתגם

 ניון בזה עצמו את טרפון רבי התנצל ולפירושםלהצילו
 עלילה סחם רק הדבר שקר שמא הענין כל בכללשספק
 מעשה עשו לא באמת אבל שהרגו גלילא בני עלהעלילו
 לעזור צריכים ולכן בעלמא, בישא לישנא רק והוארצח
 טרפון רבי חשש השני מצד ומ"מ ולהטמינם להצילםלהם
 ולא אחריהם שחימשו דמלנות מטעם סבנה לידי יבואשמא
 גם יסכן שמא טרפון רבי חשש ובפרט עצמו אח לסכןרצה

 כן גלילא שבני יורע היה טרפון רבי אם באמח אבלאחרים
 שהיה כיון רק להצילם שאסור אומר היה אדם לשוםהרגו
 ולעיקרא מהמלכות. שירא בזה התנצל לכן אצלובספק
 רבי דברי בפירוש רק פירש"י על התוס' פליגי לאדרינא
 החוס' כחבו וע"ז רוצח להציל שאסור פירש שרש"יטרפון

 לא אז הרגז אם עדיין דחברר דלא הוי ספיקא דאנתידכיון
 מחשש אכן כשרות בחזקח ולהעמירם להצילם יכול היהלכן
 מפני למלך ראשו ויתחייב המטמון על עליו יעלילושמא
 זה דבר רמילחא ולקושטא מלהטמינם, למנוע יכול והפחד

 המובא דלהירושלמי להירושלמי הבבלי בין שנויהבמחלוקח
 אח להכניס אפילו אדם כל מחוייב שכ"ו סי' חו"מבב"י
 ולהבבלי סכנה מודאי לחבירו להציל בכדי סכנה לספקעצמו
 שכחב סק"ב שם בסמ"ע מזה ועיין בזה, מחוייבאינו

 להלכה. כן ס"ל דלא דהירושלמי זה רין השמיטדהמחבר
 בחו"מ בפח"ש עוד ועיין חרכ"ז, סי' ח"ג ברדב"זועיין

 טעם שכתב ז"ל זאב מהר"ם להגאון אזוב מהאגורחשהביא
 זה דין השמיטו והטור והרא"ש והרמב"ם שהרי"ף מהננון

 ספק באמח בו יש אם היטב הענין לשקול שצריך שםוסיים
 דל"ג ב"מ בש"ס שאמרו נאוחה ביותר לרקרק ולאסכנה
 בא סוף כך בעצמו המרקרק שכל אדם לכל קורם שלךגבי
 יעו"ש. כךלירי

 נראה וכן רש"י על לדינא פליגי לא החוס' זה דלפיטו(
 בלשונם שכחבו קי"ג בסי' חוס' הפסקימדברי

 לחוס' וציין עליו יעלילו פן יזהר וכן להצילו אסוררוצח
 דאסור רש"י דברי (ד דהרי קשה ולכאודה אטמרינכו,ד"ה

 מרברי זהו עליו יעלילו פן שכחב דבריו ובסיום רוצחלהציל
 אולם דחוס', ברברי וסיים רש"י ברברי פחח א"כהחוס'
 חוס' הפסקי דברי שפיר צדקו התוס' דברי שפירשנולמה

 ניחא שלא רק לרינא לחוס' רש"י בין פלוגחא ליכארבאמת
 אי הוי ספיקא ראכחי ניון רש"י של בטעמו להחוס'לדו
 עלילה מפני ירא טרפון שרבי נכון יותר לכן לא, אוקטלו
 היינו להצילו אסור ררוצח חוס' הפסקי לשון שפירואחי
 מוחר שאז - ספק במקום ר"ל - יזהר וכן - וראירוצח

 בזה. כנ"ל עליו יעלילו שלא יזהרלהצילו

 חמור ררוצד כחב וש"נ רוצד מהל' בפ"ד ןהרמבי'םטז(
 לו שאין שבעולם עבירוח שאר מכלרינו

 יכופר לא ולארץ שנאמר שיהרגוהו עד אופן בשוםכפרה
 שחטא אעפ"י באחאב מצינו וכן שופכו ברם אם כיוגו'
 לו גרם נבות רציחח עון שבחורה עבירות מכל שחמורבע"ז
 רמותר לומר אפשר רבריו ולפי יעו"ש. מיתחו דינוביום

 ז"ל הב"ח וזקני התראד בלא בערים רוצח למלכוחלמסור
 ריש להלכה וכתב הרמב"ם שיטת מבאר ביו"ר קנ"זבסי'
 כמו דחורה דיני פי על שמתחייב מי א( חילוקים ג'בזה
 מי ב( למלכוח, למסרו לכתחילה מורין בכרי בןשבע

 לו מורין אין להרגו עליו ושאלו בדיניהם מיחהשנחחייב
 אם ג( הוא, דסידים משנח לאו כי להם למסרולכחדילד
 או למיחה כוונחם אם נודע ולא להם שימסרו סתםשאלודו

 ועיין לכתחילה, כן ומורין להם למסרו יכולים למאסררק
 רברי מבאר בסק"ח שם ודט"ז סעי"א קנ"ז סי'ברמ"א
 פי דעל דאע"ג בכרי בן כשבע דרמ"א נקט דלהכיהרמ"א
 בדוד שמרד המלכוח מרין רק מיחה חייב לא החורהדיני
 שעוסק מי בזמנינו לכן יחרוהו אם אותו מוסריןמ"מ

 הראוי ומן אותו מוסרין שלו במלכוח מורד אובזיופים
 לעשוח מוחזק שהוא כיון יחרוהו לא אם אפילו להםלמסור
 ישראל לשאר רודף כמו ודינו סכנה בהם שישדברים
 ב'. סעי' חכ"ה סי' דו"מ ברמ"א עוד ועיןיעו"ש.

 לעזור המדינה אזרחי כל דמחוייבים ניארנו כבר,יז(
 האדם חיי על ולהגן רשע קרנוח לגדעלהממשלה

 כח שיש כדרך המלכוח מדין אולם מערכאות משפטבדרך
 ברירא לא ישראל למלכוח שעה הוראח מדין לרוןוסמכוח

 אעפ"י - זה בכיוון להם לעזור מחוייבים אם בזה עדייןלי
 בהוראח לדון דמוקרטיח בממשלה בזמנינו זה שכיחדלא
 דינא רמלכוחא רינא מטעם - בעולם שלום שיש בזמןשעה
 דאין משמע ח' פרק תרומות ובירושלמי ור"ל. בזהצ"ע
 דאיחא העולם אומוח למלכוח ישראל מלכוח ביןדילוק
 להם פגעו בדרך מהלכין שהיו ארם בני סיעוח חניהתם



 י 2:~1 קס"א ס" חו"משו"ת יוזברפב
 נהרמ לאו ואם אוחו תהרמ מהם אחד למ תמ ואמרוגרים
 אחת נפש להם ימסרו לא נהרמן כולם אפילו כולכםאח

 ימסרו בכרי בן שבע כמן אחר להם יחרו ואםמישראל
 מיחה חייב שיהא והוא לקיש בן שמעון רבי אמראוחו
 מיתה חייב שאינו אעפ"י אמר יוחנן ורבי בכרי בןכשבע
 ואזיל עריק מלכוחא חבעחיה קושב בר עולא בכרי בןכשבע
 אין להן אמדו מדינחא ואקפין אחון ריב"ל גבי ללודליה
 גביה סלק מדינחא מחרבין אנן לן ליה יהבין ליחאחון
 יליף לטוב זכור אליהו והוה לון ויהביה ופייסיהריב"ל
 אמר עלוי ואיחגלי צומין כמה וצם אתגלי ולא עלוימתגלן

 וזו ליה אמר עשיחי משנה ולא אמר נגלה אניולמסורוח
 פסק החורה יסודי מהל' בפ"ה והרמב"ם חסהים.משנח
 דין לקיש בן שמעון דלר' ונראה לקיש, בן שמעוןכרבי
 ביה דפגעו מעשה האי דהרי בכרי בן שבע כמו סחםעכו"ם
 הרמב"ם וגם בכרי, בן שבע כמו הירושלמי כתבעכו"ם
 היה אם פלוני לנו חנו ואמרו יחרוהו ואם בלשונוכחב

 אם דפחח הרי להם אוחו יחנו בכרי בן כשבע מיחהמחוייב
 בן כשבע מיחה מחוייב היה אם ומסיים עכו"ם להםאמרו
 עכו"ם ידי על מיחה מחוייב להם אחד דדין מבוארבכרי.
 ישראל. ע"י מיחה רנחחייב בכרי בן שבעכמו

 דחבעחיה נש בר בהאי דריב"ל מעשה מהאי דגםיח(
 על הכ"מ מרן כחב לריב"ל ללוד וערקמלכוחא

 בן כשבע מיתה מחוייב היה נש בר דהאי דס"להדמב"ם
 לישראל מלכוח בעוה"ר עוד היה לא ריב"ל בזמן והריבכרי
 אומוח לדין ישראל מלכוח רין בין חילוק דאין מבוארא"כ

 דאיתא צ"ד פ' בראשית רבה במדרש מצינו וכןהעולם,
 ירדה יהויקים אח לכבוש נבוכדנצר שעלה בשעה חניהתם

 מרד יהודה מלך ידויקים להם אמר לקראחו גדולהסנהדרי

 בעי נבוכדנצר ליה ואמרין אזלון אלך ואני לידי אוחו חנובי
 הרי נפש מפני נפש לדחוח עושים כך וכי להו ואמרלך

 לא ליה אמרו כ"ג( )דברים אדוניו אל עבד חסגיר לאכתיב
 אוחו ושלשלו ונטלוהו עמדו בכרי בן לשבע זקנך עשהכך

 זקינו כמו שעשו להחנצל לו שהשיבו ממה מזה הריופייליה
 מלכות נגד מדד בכרי בן שבע דמיון זה ומה בכרי בןלשבע
 מש"כ ביפ"ת וראה הרשע, לנבוכרנצר מרד ויהויקיםישראל

 מיתה המחוייב דרק דס"ל לרשב"ל ולכן המדרש דבדיעל
 מסרו איך א"כ למלכוח, למסרו מוחר בכרי בןכשבע

 החורה. דיני פי על כלום חטא שלא ליהויקיםהסנהדרין
 למסרו מוחר המלכוח דין עפ"י מיחה רהמחוייב מזהמוכח
 דמלכוחא. דינא מטעםלהם

 המדינוח על רק מוסבים דברינו שכל ממילא מ~בןיט(
 שום בלי  אזרחיה לכל הוכויות שוויון להםשיש

 באיזה נחפס יהודי ח"ו אם ולכן ישראל ושנאחאנטישמיוח
 בדיני לכן המדינה אזרחי כל כמו נידון הוא הרי ופשעעון

 שאינו המקולטורים דמוקרטיוח במדינוח בזמנינוהמלכוח
 הערכאוח משפטי שכל הביניים בימי הקדמונים בימיםכמו
 שונה עכשיו אבל ואביזרייהו, הקטוליח הכנסי' מןהיו

 הנבחרים בעולם מדינוח בכמה מחוקקים בתי שישלגמרי
 לכ"ע בזה איכא בודאי העם לטובת נעשה והכל העםמצד
 שווין המקומוח כל דלא למודעי וזאח דינא, דמלכותאדינא

 ח"ו אם לכן שוין המקרים כל ולא שוין הזמנים כלולא

 שישקול חכם לשאלת צריכים בזה בכיוצא שאלהמזדמן
 רק הוא בזה דברינו וכל לפניו אשר אח שכלובמאזני
 למשפט יהודי למסור זה ובענין וד"ל. למעשה ולאלהלכה
 קשה אבל הפוסקים גדולי רבוחינו בזה וטרו שקלוכבר

 רבריהם כל שבימיהם כיון למעשה הלכה מדבריהםלהסיק
 כל נס על להעלות הוכרחו ולפעמים וד"ל. הצנזורה אחעבר
 אחרון לדור זאת וחכחב היראה, מפני ממשלחם שעשומה

 בזמן החשכים ובימים הזעם בימי הנאציח האקופציאשבעח
 ואישי ישראל רבני הניגרים כמים ישראל דםחשפוכח
 מהם ביקשו היטלר קלגסי נוראוח בנסיונוח נחנסוהחורה
 ידוע במספר ואבדון להרג ישראל בני אחינו להםלמסור
 וכותב בנסיון, ועמדו לשריפה הראשונים יהיו המה לאוואם

 הרפתקאות כמה עליו שעברו מהם אחד היה האלוהטורים
 ולא בנסיונוח עמדתי אבוחי בזכוח וב"ה נוראיםונסיונות
 בחוך להריגה ונלקחחי נפשי אח מסרחי וכ"פ ברוחינפלחי
 המחים בין הייתי שלם לילה ולערך ישראל קרושישאר
 לעולם. ה' ברוך המחים מבין נמלטחי נסיםובניסי

 אם לדין שבאו אנס וכנעני ישראל דקי"ג ב"ק דבש"סכ(
 לו ואמור וכהו ישראל בדיני לזכהו יכולאחה

 לאו ואם דינכם כך לו ואמור זכהו כנענים בדיני דינינוכך
 אין אומר עקיבא רבי ישמעאל רבי דברי בעקיפין עליובאין
 דחלוי דגמרא ומסקנא ה' קידוש מפני בעקיפין עליובאין
 פסק וכן בגמרא יעו"ש אסור או שרי נכרי גזל אםבזה

 ס"ל אם חינח והא הלי"ב, מלכים מהל' י' בפרקהרמב"ם

 ה' חילול מפני הוא דהאיסור כיון שפיר מותר עכו"םדגזל

 ה', חילול תו ליכא רינינו וכך רינכם כך לו כשאומריםלכן

 הרמב"ם שפסק כמו אסור עכו"ם רגזל להסובריןאולם
 אח לזכוח אפשר איך א"כ הל'ב גזילה מהל' א'בפרק
 ליה והוי כן אינו חורה רין פי דעל היכא בדיניהםישראל
 על מצוים דהם כיון לומר צריך כן ועל דאסור, עכו"םגזל

 היסוד על חייהם אח להעמיד ומחוייבים מצוח משבעהדינין
 היסוד וזהו המחוקקים בבתי שנחקק במה המלוכה דינישל
 אין שפיר לכן כלל, גזל זה אין ממילא דמלכוחא דינאשל
 בגמרא דאיחא כמו בדיניהם עליהם ישראל בא אם גזלזה

 בדיני אותו דנין ישראל בדיני לדון העכו"ם עליו קיבלדאם
 עליו כשקיבל מ"מ כך הדין אין שבדיניהם אעפ"יישראל
 מעריכים אנו היכן דעד מבואר עכ"פ ה'. חילול חוליכא
 נקרא ולא כן אינו חורה רין שמצד אעפ"י נח בני דיניאח
 אסור ממונוח בדיני אבל דמלכוחא הדינא תוקף מפניגזל

 כן והעושה לנפשיה דינא דעביד במקום אפילו בדיניהםלדון
 שזה שיטוח ויש משה. בתורח יד הרים וכאלו רשענקרא
 בדיני אבל החורה בדיני לדון לנו שיש כיון דאורייחאאיסור
 בדינא לילך לנו יש בזה לדון חקיפה ידינו איןנפשות

דמלכוחא.

 שדרש שופטים פרשת בריש שמעוני נילקוט דראיתיכא(
 בכוונתו, וצ"ע יעו"ש לכוחים ולא לךחתן

 למנוח מצוין אינן שישראל בכוונחו מפרש רענן זיחובפי'
 בארץ דהרי מובן ואינו ישראל בארץ הדרים לכותיםדיינים
 ייני עפ"י מתנהג הכל הרי חקיפה שידינו בזמןישראל



רפג י נ:~2 קם"ב קס"א, ס" חו"מעת"ת ון ינ:

 ומאי בדיךהם לדק ד"נים להם למנות לישראל ומההחורה
 לך תחן דהיינו איפכא לומר קט דעתי ולפי כן. לזמרס"ד
 ישראל בארץ הכותים דאץ לכוחים ולא ר-לדיקא

 דיש דכיק במיוחד רהיינו דיינים להם להעמידמחךיבים
 כל על ולפקח ולהורות לרון עליהם לכן ישראל שלבי"ד
 מיוחד חיוב עליהם ואין החורה עפ"י שיתנהג החהםענפי
 הכל דבלאה"כ כיון משלהם בי"ד ז"א הדיינים.למינוי
 דבני לעיל המובא דרמב"ם שכחב וכמו דין עפ"ימחנהג
 לא עדיין דאז כיון ואביו חמור אח דנו שלא על נענשושכם
 של בי"ד שיש בזמן אבל דיינים מינוי על ישראלנצטוו
 בזמן משלהם בי"ד למנוח נח בני על החיוב איןישראל
 נמשכחי הנה לפיע"ד. הילקוט כוונת זד חקיפד.שידינו
 בזה. אסחגר לכן ענין באותו לעניןמענין

 להתעמולה לסייע שמותר רק לא לדעחי הנ"ל מכלסיכום
 משפט בעד העם דעת אח להתריע וחוב מצוהרק

 ולבער האזרחים על להגן כדי והפושעים להרוצחיםמות
 וז"ל שכחב רל"ח ב"ק בשטמ"ק וראה דארץ. מקרבהרע

 דיננו כמו אצלינו דינם מצות שכע שמקיימין דכלמשמע
 יעו"ש.אצלם,

 חשל"ו אלולח"י
 וטובו רו"שידידו

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'

 קסבסימן
 ערכאות למשפט יהודי רוצח למסור מותראם

 הרב מכוברי לירירי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 מוה'יר כש"ת בלום אוצר חו"ב המפורסםהגאון
 נ. בבראנקס חשוב רב שליט"א, טוירק אלימלךשמואל

 הצבי. כרם ספר המחבר בעלי.

 אם הסרינד למשפט יחירי רוצח למסור מותר אםבדבר
 שמצר יזדעים ואנו רוצח שהוא בבירור יודעיםאנו

 דינא מצד חיוב יש ואם מות, מחייבי הוא המדינהמשפט
 בהירחון שכתבחי בשמי כותב וכ"ח כן, לעשוחדמלכותא
 למשפט. למסרו מזה שיודע מי לכל חיוב יש שכןנחלים

תשובה:
 בבירור, כן שאמרתי כת"ר מצא אנד יח-ע אינניהנה

 הש"ס מדברי והבאחי הרבה בזה פלפלחילהלכה
 נפשא דקטול קלא עלייהו דנפיק גלילא בני גבי רס"אבנדה
 והחם וכו' מר לטמרינן ליה ואמרו טרפון דר' לקמיהואחו

 לא המשפט שיד להרוצח לעזור לישראל מוחר אםדמדובר
 רליכא לחהש וכחבתי המדינה, משפט היינו אליויגיע

 שהכיאו אמאי ררכ השאילתות וכין פירש"י כיןפלוגתא
 דלפירש"י נראה דבפשיטות אטמרינכו בר"ה שםהחוס'

 רבי רק להצילו מוחר ולהשאילתות רוצח להצילאסור
 גם יפסיד שלא וגם למלך ראשו יהיינ שלא חששטרפון

 שהטמין להמלך יוודע שלא דרע ללשון לחוש וישלאחרים
 ובאמת אחיקם, בן דגדליהו האי וכגון זה ובעניןלרוצח,

 להציל להחיר מהשאילחוח ראיה שאין כחב שםהמהרש"ל
 מקום מכל נפשות דיני שבטלו בעת אפילו ההורגרוצח
 בהם. חגע לא וידינו ה' אויבי כל יאבדו וכן להצילאסור
 דדינא לעיקרא בזה פליגי רלא לומר בזה חדשחיואני

 פירש דרש"י טרפון רבי דברי בפירוש רק פליגי לאדהחוס'
 דתברר רלא כיון התוס' כחבו זה ועל רוצח להצילדאסור
 להצילם יכול היה לכן לא או הרגו אם הוי ספיקאואכחי

 על עליו יעלילו שמא מחשש אכן כשדות. בחוקתולהעמידם
 אח למנוע יכול זה פחד מפני למלך ראשו ויחחייבהמטמין
 יוסף בבית המובא הירושלמי ולשיטח מלהטמינם.עצמו
 אפילו עצמו את להכניס אמד כל מחוייב שכ"ו סי'חו"מ
 בסמ"ע עיי"ש סכנד מודאי לחברו להציל סכנהלספק
 בספק טרפון רבי היה דאכתי גלילא בני בהני אבלסק"ב,
 עצמו את להכניס רצה לא לכן רוצחים המה באמחשמא
 מחוייב אינו דירן רש"ס ראליבא גם ומד סכנה,לספק
 כדירושלמי רלא סכנה לספק אפילו עצמו אחלהכניס
 וה רין השמיטו והטור והרא"ש והרמב"םוהרי"ף

 שם כחבחי ובפירוש כחבחי, שאני מה זהדהירושלמי,
 מיחה המחוייב יחידי רברוצח וכשנמצא המחחלחבהפסקא
 אליו יגיע לא דצרק שיר לו לעזור מוחר אם המלוכהמדיני
 יש ואם למשפט למלכות למסרו מחוייבים אם להיפךאו

 אומות של לערכאוח ישראל של ערכאוח משפט ביןחילוק
 הלשון נוה וה שם כחבתי ולהלן נמחלוקח. חלויהעולם
 שוין הזמנין כל ולא שוין המקומות כל דלא למודעי"וזאח
 בכיוצא שאלה ח"ו מזרמן אם לכן שוין המקרים כל לאוכן
 אשר את שכלו במאזני שישקול חכם לשאלח צריכיםבזה

 ובענין למעשה. ולא להלכה רק הוא בזה דברינו וכללפניו.
 גדולי רבוחינו בזה וטרו שקלו כבכ למשפט יהודי למסוראם

 מפני ממשלחם שעשו מד כל :ס על להעלוחהפוסקים
 שאני כתב שכת"ר למה מקום שום שאין הרי וד"ל",היראה
 ואפילו המדינה למשפט יחירי רוצח למסור שמוחרכחבחי
 כן כחבחי לא רינא דמלכוחא רינא מצד כן לעשותמחוייב
 שם. בדברי יפה עיין שלא כח"ד ליוימחול

 שאחר קנ"ז סי' דעה ביורה הב"ח מרברי שם הבאחיגם
 ג' בזה יש רלהלכה שם כחב הרמב"ם שיטחשמבאר

 מיחה שמחחייב דמי מפורש כחב השניה ובחלוקהחלוקים
 למסרו לכחחילה לו מורין אין להרגו עליו ושאלובדיניהם
 חכ"ה סי' בחו"מ והרמ"א הוא. חסירים משנח לאו כילהם
 בזה וכחבתי מריזבור"ג ומהר"ם הנימוק"י בשם זה דיןכחב

 יהורי רוצח ברבר קנ"ח סי' חו"מ אבי ביח שו"חבספרי
 אחר ליהודי הרג ובעוד"ר שלדאבונינו מולרחי מעיראחד

 והאבדון ההרג בימי הזעם בימי יהודים שנחבאובמחבואה
 מעשה אח שראו עדים והיו הי"ד, ימ"ש היטלר קלגסישל

 כאשר חרב פליטי הנשארים היהודים המלחמה ואחרהרצח
 הרוצחים להם למסור הצכאית הממשלה מטעם צוהיד

 אוחם לענוש ישראל דם לשפוך להרוצחים עזבו אושרצחו



 י ב(ל קס"ג קס"ב, סי' חו"משו"תביתרפד
 מעשה אח שראו מהיהוריס נשאלחי ואז כמשפט,אוחס
 הרציחה על לבי שרוה ואעפ"י להס למסרו אםהרצח
 שידונו נכריס ליד יהודי למסור להסכיס יכולתי לאהנוראה
 רק יחנודו או אוחו ימיתו אס ידענו שלא אעפ"יאוחו

 הט"ז שכתב מה לפי מקום מכל קשה, לעבודה אולמאסר
 חילוק אין אותו מוסרין דאין דהיכא ח' סעי"ק קנ"זבסי'
 ממיתה גרועים דיסורין יסורין, לשאר או למיתה מסירהבין

 ויראה יעו"ש, ועזריה מישאל חנניה גבי בגמראכראמרינן
 כת"ר ומש"כ ולמעשה, להלכה בזד פסקחי איךכת"ר
 שמעון ב"ר אלעזר רבי גבי דפ"ג מציעא בבא הש"םמדברי
 הנ"ל בספרי כן הבאחי כבר רקי"ז קמא בבאובש"ס
 להיוח ליהודי מותר אס בשאלה דנחי שני חלקובספרי
 מדברי והבאחי בזה והארכתי נפשוח, בדינידזשורי

 חבעתיה קוטב בר עולא גבי ח' פרק חרומותהירושלמי
 אמרו וכו', לוי בן יהושע רבי גבי ללוד ואזיל עריקמלכותא
 סלק מדינחא מחרבין אנן לן ליה יהבון אחון לית אץלהס
 זכור אליהו והוה לון ויהביה ופייסי' לוי בן יהושע רביגביה
 ואיגלי צומין כמה וצס אחגלי ולא עלוי מחגלי יליףלטוב
 עשיחי משנה ולא ליה אמר נגלה אני ולמסורות אמרעלוי
 בזה שכחבחי מה יעו"ש חסידיס משנח וזו ליהאמר

 שאני לומר כח"ר מצא ואנה בזה, להחמיר כחבתיואררבה
 המדינה במשפט לרונו יהודי רוצח למסור להחירכתבחי
 רס נפשוח והורג רוצח נמצא באס לעיין יש שעריין)אעפ"י

 מה לעונשו חקיפה ידינו ואין היהודיס מזרע והואנקי
 ומחנקס אויב להשביח האזרחיס את ולהגן להציללעשוח
 דמותר לומר יש דזשורור להיות ובענין בזה(, לעשותמה
 כדי בזה לעזור המרינה אזרחי כל חובת שזה מזהחוץ

 דמלכוחא רינא ודאי ובזה אמח, דין יוציאושהשופטיס
 בזה. עוד להאריך ואכ"מ בזד והארכתידינא,

 חופ"ק ליעבעס אייזיק יצחקהק'
 גריידיוגאבד'ק

 קסגסיכ~ן

 הזה בזמן הרם גואל נוהג אםבענין
 מכובדי לידידי והמשכה ברבייה וברכהשלום
 מחשובי בכח"ת חו"ב המפורסם הגאוןהרב
 אלימלך שמואל מוה"ר כש"ת בראנקסרבני
 צבי, כרם ספר המחבר בעל שליט"אטורק

 הזה בזמן הדס גואל דין נוהג אס בענין הערחובדבר
 שנסחפקו ב' בסי' והקצוה"ח האו"ח מדבריוהביא

 רשות אין מילחא מיגדר משוס לא דאם דלהאו"תבזה
 הרמב"ם שכחב כמו רינו שנגמר אחר רק להרוג הדםלגואל
 ממיתין אין בזדון שהרג דרוצח וש"נ רוצח מהל' א'בפרק
 וידונוהו דין לביח שיבא עד אוחו הרואים ולא העדיסאוחו

 בסנהררין רש"י מדברי עליו העיר שס והקצוה"חלמיחה,
 הדם גואל ביד הרשות נמי בשוגג דאפילו רסוברדמ"ה
 לגואל הרשות אין רבשוגג דס-ל הרמב"ס ואפילולהרוג,
 דההורג כחב הל"ז רוצח מהל' ו' בפרק הרי להרוגהדס

 כמו בדבר שיהיה והוא לזדון קרובה השגגה וחהיהבשגגה
 מפני גולה שאינו ורינו נזהר ולא להזהר לו שהיה אופשיעה
 קולטוח מקלט ערי ואין לו מכפרח הגלות אין חמורשעוונו
 אס לפיכך בלבר גלוח המחוייב אלא קולטוח שאינןאותו
 כחב בהל"ד ולהלן פטור, והרגו מקוס בכל הדס גואלמצאו
 כל וכן הדס, מגואל עצמו את וישמור ישב זה יעשהומה

 אס בהן וכיוצא החראה בלא או אחד בעד שהרגוהרצחניס
 מההורג חמוריס אלו יהיו לא דמיס להם אין הדם גואלהרגן
 נגמר דלא ראעפ"י אלו רבכל מזה משמע יעו"ש, כוונהבלא
 להרגו, הרם גואל ביד רשוח יש להריגה דין בביתרינו

 רין יש אס בזמנינו הרין מהו שנסחפק בקצוה"חיעו"ש
 על עדות לקבלת דין ביח בזמנינו דליכא כיון הדסגואל

 על עדוח קבלת עכ"פ דאיכא מיירי דהרמב"סהרציחה
 דין, ביח לנו אין והיוס מומחין דין בית בפניהרציחה

 להרוג הדס גואל ביד רשות ראין סובר דהאו"ת מזהיד(נא
 גמר בלא אפילו ולהקצוח דץ גמר בלא הרוצחאח

 אחד בעד דגס הנ"ל הרמב"ס מרברי כדמבואר ערייןדינו
 אעפ"י דמיס לו אין הדס גואל הרגו אם החראה בלאאו

 היה לא ודאי בכוונה שלא דהרי רין פסק עדין יצאשלא
 רגס בסנהדרין' רש"י בשס הקצוח שכחב מה רין,פסק
 ולא אנכי בער הנה להרגו הרס גואל ביד רשוח ישבשוגג
 הרס דגואל רק כחב שס רש"י רהרי דבריו להביןאדע

 דברי זהו מקלטו לעיר חוץ כשיצא שוגג לרוצחממיחו
 עיר גבול אח הרוצח יצא יצא )ואס בחורה כחוב וכןרש"י
 ל"ז במדכר - דם לו אין הרוצח את הדם גואל ורצחמקלטו

 גס כחב וכן דין בית משפט צריך אין בזהכ"ו-כ"ז(
 של לחחומה חוץ רביצא הל"י רוצח מהל' ה' בפרקהרמב"ס
 ביד ורשוח למיתה עצמו התיר זה הרי בזדון מקלטהעיר
 שנאמר עליו חייבין אין אדם כל הרגו ואס להרגו הדסגואל
 יוסי דלרבי רי"ב מכוח ובגמרא ברמב"ס יעו"ש רס, לואין

 עדיין היה ולא רינו נגמר בלא איירינן עקיבא ורביהגלילי
 ס"ל רב אמר טוביא בר זוטרא דלמר דין בביחמשפט
 עליו נהרג והרגו הדס גואל ומצאו לחחוס חוץ שיצאררוצח
 רברייחא כחנא ום"ל עקיבא ורבי הגלילי יוסי כרביילא
 העדה לפני עמרו עד הרוצח ימוח )ולא אומר אליעזררבי

 שנאמר לפי לומר חלמוד מה י"ב( ל"ה במדבר -למשפט
 עמדו עד לומר חלמוד מיד יכול הרוצח אח הדס גואלורצח
 ררש* עקיבא ורבי הגלילי יוסי ורבי למשפט, העדהלפני
 שאין הנפש אח שהרג אחר אח שראו דסנהדרץלקרא
 ער לומר חלמוד אחר דין בבית שיעמוד ער אוחוממיחין
 אחר דין ביח לפני שיעמוד עד למשפט הערה לפניעמדו
 לחחום חוץ דביצא בסנהדרין שס רש"י דעח וזהיעו-ש,
 אח להרוג הרס לגואל מצוה או רשוח יש בזה מקלטועיר

 הדם לגואל רשות מצינו לא בשוגג הורג בסחם אבלהרוצח
 הנ"ל הקצוה"ח דברי להבין גדול עיון צריך לכןלהרגו,
 רש"י. בשסמש"כ



רפה י ב(ו קס"ג סי' חו"משו"ת ת יב

 וכן עליו חייבים אין אדם וכל כתב הנ"ל הרמב"םדהנה
 גם כתב וכן שם בגמרא חננאל ברבינו הגירסאאיתא

 חייבין אדם וכל הגירסא גם איתא דידן ובגמראהגר"א,
 ליה דקשיא משום עליו חייבין הגירסא שלמה ובחכמתעליו
 הדם גואל בין חילוק מה כן אם עליו חייבין דאין תימאדאי

 ביד רשות מחתא בחדא כללינהו לא ולמה אחרינילאינש
 רמכות ב' בפרק יו"ט בתוס' עיין אדם, כל וביד הדםגואל
 הגואל יתד לכלול אפשר דאי כתב חדשים ובתוס' ח'משנה
 מובנו דרשות כיון עקיבא לרבי אדם כל שאר עםהדם
 דרק מובנו חייבין אין אבל ירצה אם לכתחילה לעשותדיכול
 כן, לעשות אסור לכחחילה אבל עביד דעביד מהבדיעבד
 כן מצאתי ואני הריטב"א, כתב דכן כתב רעק"אובתוס'
 שאין אלא אסור אדם כל דשאר במאירי מפורשהפירוש
 עליו.נהרג

 דלהכי הרמב"ם במפרשי הרמב"ם בדברי הסברדראיתי
 הדם דגואל כיון משום עליו חייבין אין אדםכל

 אחר איש הרגו אם זה לפי ממילא להרגו רשוח אומצוה
 דאימתי לפיע"ד נראה אבל קטל, קטילא דגברא כיוןפטור
 דין בית פסק יצא כבר אם רק קטילא גברא דהואאמרינן
 קטל קטילא דגברא פטור אחר אדם הרגו אם ואזלהרגו
 דרשות רק להרגו דין מבית פסק עדיין יצא דלא דיכאאבל
 ספק דרק קטילא גברא כבר אינו בזד להרגו הדם גואלביד
 גם לומר ואפשר למיתה, דינו נגמר לא ועוד נהרג, יהיהאם
 דין מצד רק רינו נגמר לא דסנהדרין רין דמצד דדיכאכן

 המלכות דמדין בנחלים הנדפסה בתשובה שביארנוהמלכות
 וכאשר מיתה בעוון לענהם מילתא למיגדר כוח ג"כיש

 זד כעין שכתב שמח האור הגאון בשם כן הביאכת"ר
 בהלכות הל"י ג' בפרק הרמב"ם בהדיא כן כתבוכאשר
 צורך כפי העולם לתקן להרוג למלך רשות רישמלכים

 מחוייבים דין דהבית שכתב תכ"ו סי' חו"מ תשובהבפתחי
 מחוייב וגם הדם גואל של המצוה לקיים הקרוב אתלכוף

 רק אינו הדם גואל דדין הרגיל כפי זה על ממוןלהוציא
 בספר וראיתי יעו"ש, נכרי ברוצח אפילו אלאבישראל
 שכתב ישראל ישועות מספר שהביא בסי"ב הפוסקיםקובץ
 שהביא אתר הדם גואל דין הזה בזמן שייך אם בעניןשם
 אולם הזה, בזמן דנוהג מדבריו דמשמע הרמב"םדעת

 ר"ר הרב בשם שהביא מישרים חלק בסוף ירוחםברבינו
 זה בענין דעות הרבד עוד והביא הזה בזמן גם שנוהגאברהם
 את להרוג הדם לגואל רשות אין אמנם וז"ל שםוסיים
 הסנהדרין לפני עמדו עד בשוגג ובין במזיד בין נפשההורג
 מקלטו מעיר במזיד ויצא גלות שחייב דנו ובאםלמשפט
 להרגו, הדם גואל ביד ורשות הדם גואל למיתת עצמוהתיר
 שאם אלא כלל הדם לגואל רשות אין דין גמר קודםאמנם
 דין לו נתנה שהתורה עליו נהרג אינו להרוצח והרגועבר
 רשות לו אין אבל קרובו רציחת על לבבו יחם כיאונס

 הקצות, כדברי לא ורש"י הרמב"ם שווין ובזהלכתחילה,
 בין הרוצח את להרוג הדם גואל רשאי אינו הזה בזמןלכן

 ירוחם רבינו כוונת אין וגם מזיד, שהוא ובין שוגגשהוא
 הרגו אם הזה בזמן דנפק"מ דכוונתו רק לכתחילה לולהתיר
 עליו נהרג שאינו במקום דודאי לעדות נפסל אם הדםגואל
 והנה ע"כ. אסור וראי לכתחילה אבל לעדות נפסלאינו
 מה רק דראיתי וכיון דבריו הבנתי לא רבריםבכמה

 קמ"ו סי' יאיר ובחוות כלום, להעיר אין דבריושמביאין
 כן גם ערכאות ידי ועל מיתה לסבב אפילו שאסורהחמיר
 מה אבי בית שו"ת בספרי בזה הארכתי וכבר יעו"ש,אסור
 בזה. לרון עוךשיש

 הטוב,. בכל מברכוידירושי'ת

 הופ"ק ליעכעס אייזיק יצחקהק'
השעה.

 צמח בתשובת הזה בזמן הדם גואל רין יש אםדלדינא
 והובא כת"ר שהביא קי"א סי' ניקלשבורגצדק

 ד' בה,כללזן4רדן

 לב נדיב היקר ב"ד נשמתאת
 ע"ה טרוי שמואל ב"ר יעקבר'
 תשל"ח אלול בחודש ימיו בדמינפטר

תנצב"ה

%%  %  

 לב נדיב היקר האדםונשמת
 ע"ה אלכסנדר ב"ר אלימלךר'

 תשל"ח אדר בכ"חנפטר
תנצב"ה













 הענינים ותוכןמפתח
 חיים אורחתלק

 לספדד אשכנז בין חילוק בענין דחב ביאור אסימן
 וקריאח החפלה ומנהגי בנוסחי והן והלכה בדיניםבין

 הכנסת. בכית תתגודדו לא וגדדהתורה,

 פירש"י מביא ד'"ג, ביבמות דגמרא בסוגיא רחבביאור
 תורוח, שתי דנוהגין רנראה אגודוח אגודות חעשולא

 שמאי בית עשו לא ס"ל רב ושמואל רבומחלוקת
 כדבריהם, שמאי ביח דעשו אמר ושמואלכדבריהם
 דינין בתי שתי נגון חתגודדו לא אמרינן כי אמדואביי
 מזרים והללו שמאי בית נדנרי מזרים דללז אחתבעיד
 ליח עיירוח בשתי דינים בחי שתי אבל הלל ביתכדברי
 דין בית כגון תתגודדו לא אמרינן כי ס"ל ורבא בה,לן

 כביח מורין ופלג שמאי כבית מורין פלג אחתבעיר
 מביא בה. לן לית אחת בעיר דינין בתי שחי אבלהלל,

 הוא להכי כוליה ואימא הגמרא פירכח עלפירש"י
 והרשב"א אגורות, אגודות לאסור רק היינודאתי

 שלא שפי' גאון שרירא רבינו בשם מביאבחידושיו
 דגמרא ומסוגיא יוחנן ר' דברי הכל רק רש"יכדברי
 רק הוא הררש או התורה מן זהו אם מבאר כן,מוכח

 מהל' בפי"ב הרמב"ם מרברי מביא בעלמאאסמנתא
 נאביי פסק והרמב"ם מררבנן, רק רהוי נראהעכו"ם
 להסמ"ג בביאורו המהרש"ל רברי והביא רבאנגד

 רק אגידות שייך דלא אביי על רפליג כרבאוהעיקר
 כבית ופלגא שמאי כבית מורין פלגא אחד דיןבבית
 דהוי מוכח מנין בתוד"ה ד"ט סוכה החוס' מדבריהלל,
 כאביי דפסק הרמב"ם לרברי סייעתא מביא התורה,מן

 סי' או"ח הפרימ"ג מדברי מביא דמ"ד, סוכהמש"ס
 באריכוח מבאר מה"ת הוי תתגודדו רלא דהוכיחתצ"ג
 חר! כרבא דהלכה כיון כאביי דפסץ הרמב"םשיטת
 רברי והביא ביבמות הסוגיא רברי ופירש כג"ם,מיע"ל
 דקורם ראשון כחירר! ס"ל והרמב"ם תצ"ג בסי'המג"א

 ביח נגד רוב רהוה משום הלל כביח והלכה ץולבת
 חשו ולא טפי דמחדדי משום כדבריהם ועש.שמאי
 דנ"ז קמא בבא התזס' דברי הכיא הלל, דביתלרובא
 ברובא ואמאי הרוב אחר בממון הולכין איןגבי

 פשוט הגט מדברי הסבר הביא כהרוב, הלכהדסנהדרין
 הספיקוח בקונטרס הץצות דברי הספר שבסוףבכללים
 דין בית בין ומחלץ התוס' דברי בפירוש עליושהשיג
 נכק הסבר הביא ואחד, שבעים של סנהדרין לביןפשוט
 היכא כין לחלק שיש הנ"ל קמא כבא התוס'בדכרי
 העדה והוא לא, או המיעוט למציאות מורהדהרוב
 כדבריהם עשו אי ושמואל דרב דבפלוגתא מביאנאותה,

 דהוי בתרא בבבא ס"ל ררב אזלו לשיטתייהו לאאו
 בתר אזלינן לא דבממונא ס"ל ושמואל טעות,מקח
 בשטמ"ק מוכא מפליזא הרא"ש דבר' והכיארובא,
 התירה והחורה ספץ רק הוי רוב רכל ד"1 מציעאבבבא
 ס"ל לא דרב ושמואל ררב פלוגתא וזהו זה.ספק

 ולכן ודאי הוה דוב ולרידיה מפליזא הרא"שכסברת
 לכן ספק רק הוי ררוב ס"ל ושמואל ממון, גבי גםמהני
 שמאי ביח עשו לא לרב לכן ממון להוציא מהנילא

 השמואל כודאי והוי רובא הוי הלל דבית כיקכדבריהם
 בית עשו שפיר לכן ספק רק הוי ררוב כשיטתוס"ל

 ספק ליכא ולדירהו טפי, מחדדי הוי וגם כדבדיהםשמאי
 בשוין. רק להטות רבים אחר תורה שאמרהומה

 מן התודה קדיאת יד"ה יוצאים אשכנזים אם בסימן
 הספרדיח. בהכרההקורא

 מההברות איזה להכריע יכולים אנו אין שבעצםמבאר
 למשה התורה לנו נתנו 11 ובההברה ברורה שפההיא
 צריכים הברה באקה ונפץ"מ אבותינו, דיברו ונןמסיני
 סוטה בש"ס איחא בחליצה וגם שמע, ץריאתלץרות
 הקודש בלשון הפסוקים לומר צריכה דהאשהרל"ב
 שמע לקריאת שדסביר השלחן דערזך מדבריזדביא
 ברכות מירושלמי מביא הנמנע, מן הוא לשונותבשאר
 ריש ברכות רש"י ולשיטת פ"ז. ומגילה ב' פרץריש
 הלשון מבין שאינו מי אפיל. הקודש רבלשון 1'פרק
 קצ"ג סי' בש"ע ועיין לשונות, בשאר כן ולאיוצא

 עפ"י הקודש בלשון התורה קריאת לכןברמ"א,
 מבין שאינו שאעפ"י שמע מקריאח עדיף לאהמסורה
 חרופתי גבי ר"ו קידושין מש"ס מביא יוצאהלשון

 גזר רבי גבי דפ"ח מצ'עא בנא מש"ס מביאדמקודשת,
 דרבי שם ובתוס' ובניו חייא לרבי אחתינהותעניתא
 חדש הפרי דברי מביא וחכיתי, לומר יכיל לאחייא
 תגר שקרא בסולם יעב"ץ הגאק מדברי מביא נ"ג,בסי'
 ואין לפתח קמץ בין מברילים שאינם הספרדייםעל

 בפרשת בחי' רבינו מדברי מביא צרי, לשונםלמחלת
 יוצאי בין הבדל 'ש הספרדיים בין שגם מביאוירא,
 סוריא, ליוצאי עיראק יוצאי ובין תימן ליוצאימצרים
 ליטא יוצאי בין הבדל ביניהם יש שהאשכנזיםומה

 היא בין מבדילים שאינם הגר וארץ פוליןליוצאי
 כל בתורה והרי וכתיב קרי כמו רק לזכר להואלנקבה
 היא נמצא פעמים י"א רק הוא נכתב לנקבההיא

 מדברי מביא ה(, כ, )בראשית במסורה כמבוארלנקבה,
 סי' המג"א מרברי מביא פ"ר, סי' ששי בחלקהחת"ס
 אבותינו, ממנהג לשנות שלא הירושלמי בשםס"ח
 לרהם יוחנן ר' דשאל די"ג 'במות הש"ס מדברימביא
 חתגזדדו. לא משום לינא יבמנהג התם זפירש"ילקיש
 שם, והמג"א תצ"ג סי' או"ח הרמ"א מדברימביא
 אירופה מארצות שבאו בארה"ב פה האנשים אםמבאר
 אבל אבותם מסורת אח שכחו ולא קהלוח כאןויסדו

 אם בעוה"ר נחרבו משם שיצאו מקום הץודשהץהילות
 רנא, מקדמח כן שנהגו החומרות כאן לנהוגמחוייבים
 מקהלת שנשאל תס"ח סי' יעקכ החק מרברימכיא
 משום גם איכא אם מבאר הפאנצין, אכילת בעניןווינא
 הארם על הוא המנהג אם מבאר אמך, תורת חטושאל
 שנוהג מי בלולב הנענועים בענין מביא המקום, עלאו

 מביא תתגודדו לא שייך אם האריז"ל קבלת סדרעפ"'
 הילוק שיש מביא י"ד, סעי' ג' סי' השלחן פאתמרברי
 מביא והרא"ש, הרי"ף לשיטת הרמב"ם שיטתבין

 מטלטל הי' לא אבהו רר' דמ"ו שבת הש"סמןברי
 מבאר למסקנא לוי, בן יהושע ררבי באתריהשרגא
 אפשר דאי כיון תחגודדו לא שייך לא אפשרדעתה
 בסי' המהרשד"ם דברי לפי להנריע המנין עללעמוד
 שטבעו המטבע בעיקר אינם המנהגים שינוי דכלל"ה

 בברכות.חכמים



 ענינים ותוכןמפתחרפח

 יד של תפילין מניתים שהספרדיים במה גסימן
בישיבה.

 כתב המג"א בעמירה, ולהניח לברך הכריעהרמ-א
 המהרש"ל דברי מביא בישיבה, והנחד בעמידהדהברכה
 שלמד ראחר מקינון הר"ש מדברי שהביא סי'בתשובה
 רברי מביא יומו, בן כתינוק מתפלל הי' הקבלהחכמת
 ומשיב השואל דברי מביא תמ"ט. סי' יעקבהחק

 בישיבה יד של תפילין מניחים הכהנים היו איךשהקשה
 מכיא דוד, כית למלכי אלא כעזרה ישיכה איןדרי
 ד"ג ערכק דש"ס מדברי הנ"ל הגאון קושייתלתרץ

 מביא עבודה, בעידן יד של תפילין הניחו לאדכהנים
 הרמב"ם על הראב-ד קושיית לתרץ ניאותההערה
 לא כה"ג של דהמעיל הל"ג המקדש כלי מהל'בפ"ט

 ירים. בתי לוהי'

 יום, בכל כפים בנשיאת הספרדיים מנהג בדבר דכ(יכ!ן

 דהמנהג האגור בשם קכ-ח בס" 'וסף הבית דבר'מביא
 להם קשה ובחורף כפים נשיאת קודם לטבוללכהנים
 כפים נושאים אין לכן מלאכה ביטול משום וגםלטבול,

 מדברי מביא וה, טעם דחד יוסף והביח טוב, ביוםרק
 יותר קדום מנהג שזה שכתב ו' בסי' אפרים ביתהגאון
 מבאר יום, בכל כפיהם ישאו שלא שנה מאותמהמש
 מנשיאת להעלות מהו דכ"ב כתובות הש"ס דבריבזה
 איסורי מהל' בפ"כ הרמב"ם דברי מביא ליוחסין,כפים
 חשובת מביא בהזקה, רק המה הזה בזמן דכהניםביאד

 דכהנים הריב"ש רברי על שסומך רל'ה סי'מהרשד-ם
 שבויה גבי התיר לכן כהנים ספק רק אינם הזהב,מן
 נ"ד. סי' יעקב השבות דברי גם מביא דרבנן, ספקמשום
 הוחזקו דידן רכהני כיון אפד'ם הבית דברי עלמעיר

 מביא ח,קה, וגדולה וראים לכהנים טומאהלענין
 השלחן הפאת דברי וגם צ"ה, סי' מפאנו דמ"עתשובת
 הגאק יום, בכל כפים לישא 'שראל ארץ מנהגששיבח
 הסכים שהגר"א נורא מעשה מביא דבר במשיבהנצי"ב
 מן ועכבוהו יום בכל כפים נשיאת להנהיג אהתפעם

 חיים ר' בהגאון ומעשה למאסר, ונלקחהשמים
 לישא הכהנים יתחילו מחר שביום שהסכיםמוואלאזין

 הבית וגם העיר חצי נשרפה לילה וכאותו כפיהםאת
 הברכה השפעת בסתרי סוד בזה שיש והתבונןהכנסת

 לאדץ.בחוץ

 היום. בקידוש לישב נוהגים שהספרדיים בענין הכ('כ!ן
 ומעלי הכנסת בבית קידוש בשעח לעמוד כתבהרמ"א
 מתאדחים אם הרי בבית ובקידוש הברכייםלעייפות
 כתבנו וכבר כמותו, לעשות מהנימוס הבית בעלאצל

 כרצונז. לעשוה בביתו אחד כל יכולרבמנדג

 עם מדוח עשרה ושלש וידוי לומר אם בדבר 1סימן
 אפים. נפילח קודםהציבור

 לבית דכשנכנס ב' סע" ס"ה ס" האו-ח מדבר'מביא
 צריך שמע קריאת וקורין מתפללים צ'בור ומצאהכנסת

 באמצע דאפילו הב"ח דברי מביא עמדם,להשתתף
 כאשך לפי", ממילא לענות, מפסיק שמע קריאתכדכת
 לומך מחוייבים מדות עשרה שלש אומריםהציבור
 דברי מביא עמהם, יאמר הווידוי שגם ומסתבראעמהם
 לנהוג יכול איסור בדבר דאפילו ד"נ פסחיםהש"ס
 איקלע דרב דכ"ב מגילד הש"ס דברי מביאכצנעד,
 דאדם מסיק נפיל, לא ודב אנפייהו על כ"ע נפיללבבל

 מביא עליו. יקפידו לא והעם כמנהגו לנהוג יוכלחשוב
 נפילת לומד אשכנ( מנהג טעם מביא דל-ז. סוכההש"ס
 כג' תפילתו לסדר כדי עשרה השמנה סיום אחראפים

 רבינו. משה שעשה כדרך נפילך, עמירה, ישיבה.סדרים

 נפילח בלי חחנון לומר אם שאלחם בדבר זסימן
אפים.

 שהספדדים דמה מביא קל"ר, סי' יוסף מביתמביא
 הגה"ק כתב שאמר ברוך קודם הויואומרים

 שאשכנ(ים ומה ל(ה, טעם יודע שאינזמבוטשאטש
 שאמר ברוך קודם הבית חנוכת שיר מזמוראומרים
 המקובלים. מן רק וזהו זה ליתא עמרם ר'בסידור

 לרביעי. לכהן לקרוח ספרדים מנהג בדבר הסימן
 וכן סעדיה ור' עמרם ר' הגאונים שיטת הוא דכןמבאר
 לשיטת חילוק 'ש רק " סע" קל"ה ס" בש"עהוא

 כהן לרביעי היינו חדש סדר לעשות צריךהמג"א
 מותר הפרימ"ג ולדעת 'שראל, ולששי לוילחמישי
 לוי. אחר לוי או כהן אחר כהן רביעי אחרלקרות

 למקומו חוזר לחורה שהעולה המגהג בדבר טכ(יכ!7
 ברכחו, וגמר שקראלאחר

 אחר עד ידד לא העולה קמ"א בסי' הדמ"אלדעת
 עד להמחין נוהגין ואנו אחריו לקרות שצריך מישעלד

 קריאתו. את השני שיגמוראחר

 לו מוחר אם רם בקול להחפלל שדרכו מי יסימן
 הציבור. כמו להחפלל שצריך או בנוסחולהחפלל
 לבלבל שלא בחשאי 'תפלל כנוסח מתפלל שאםמבאר

 הציבור.את

 בספר לעיין או ללמוד ליחיד מוחר אם יאסימן
 השירים. שיר או קרבנוח אומרים שהציבורבשעה

 מן לפרוש מהנכון אין אבל מותרים הד'ן דמצדמבאר
 אפיה מהדר ששת רב ד"ח ברכות מש"ס מביאהצ'בור.
 מי לנו אין ועכשיו סעי' קמ"1 סי' ובש"עוגריס

 מהל' י"ב במרק הגמ-יי מדברי מביא אומנתו,שתורתו
 כגמרא מקרי השירים שיר דכקריאת מכיאתפלה,
 מביא דקט-ו, שבת בש"ס כמבואר המדרש ביתביטול
 רבי, בית של סמכו מכאן ד-ג מגילה הש"סדברי

 להחנהג. איך הטליח עטיפח סדר בענין יבסימן
 כעטיפת גמורה עטיפה בעינן הגאונים לדעתמביא

 רק כך כל בעינן לא העיטור בעל ולדעתהישמעאלים,
 במלאכתן, ועוסקים בכסותן מתכסים ארם שבנ'כדרך
 קטן מועד מש"ס מביא העיטור, כבעל הכריעובש-ע
 ברכ' מרבר' מביא אבל, גב' ושמואל רב פלוגתתרכ"ד
 על קושיא מביא מגרמיז"א, הר"ש בשם מש-כ'וסף
 שפ"ו סי' וביו"ד העיטור כבעל פסק צ'צ'ת דגב'הטור

 ישמעאלים, כעטיפת דבעינן כשמואל פסק אבלגבי
 מביא דדיקנא, גובי עד בגמרא נחמן דרב הפירושמביא
 את ומכסים מתעטפים מדקדקים שהרבה מה עללתמוה
 הערביות דס"ה שבת הש"ס מרברי מביאהפנים,

 בפרש"י. עיי"ש רעולותיוצאות

 היכן בציציח להחעטף הברכה נוסח בענין יגס'מן
 בעיטוף. דוקא שהמצוהמצינו

 בעטיפה תמיד שנהגו ממנהג לשנות שאיןמסקנא



יפט ענינים ותוכןמפתח
 והחזדת התודה קדיאת בעת לעמוד המנהג בעניןשם

 י"ט. עמוד י"ג בסי'הש"ץ
 דמנהג שם והרמ"א ד' סעי' קמ"1 בסי'המחבר

 שלום שר הרב דעת הביא והמחבר לעמוךהמרקדקים
 קריאת בעת יזשב הי' שהאריז"ל מביא לעמוד,דא-צ
 לעמוד הציבור כל צריכים הברכות ובשעתהחורה
 הציבור כל דאם הד-ט מעקרי מביא ברכולענות
 הרמ"א שכחב דמה מביא לעמזד, להקפיד איןיושבים
 בעת לעמזד דצריכים מנהג'ם הגהות בשם קכ"דבסי'
 לעמוד נוהגין שאינן בעד להליץ וכתבחי הש"ץחזדת
 קמיה קאימנא הוה המדודי בר גבי יומא בסוףדמצינו
 ואמר דציבורא שלוחא מטא וכי יתיב והוה שמזאלדמר
 שהי' הרי וכו' מיקם קם חטאנו ואבותינו אנחנזאבל

 הש"ץ. החזרת בשעת'ושב

 ממנהג לשנות מותד אם שאלתם בדבד ידסימן
 להיפך. או לספדד מאשכנזאבותיו

 המזרח ארצות יוצאי הספרדיים נין חילוק שישמביא
 רק אשכנזים המה שבאמת שלנו הספרדייםוכין

 הספרריים כי כולו לא ספרד מנוסח קצתשמתפללין
 האמיתיים והספרדיים הרמ-א כשיטת נוהגיס המהשלנו

 מדברי הביא התפילה ובנוסח יוסף. הבית כמרןפוסקים
 שהאריז"ל מביא אבותיכם, ממנהג תשנו אלהירחסלמי

 ונוסח וספרד. מאשכנז כלול לתסילה כוומםעשה
 ספרד ולא אשכנז לא אינו ספרד מנהג שלנוהסידור
 של נוסח רק ומזה מזה בלול רק האריז"ל נוסחולא

 שהחת"ס מה מביא ז"ל, טוב שם הבעל מר"ןקוה"ק
 עליו זהשיג אמדים לקוטי מספר הביא ט"ו סי'בתשובה
 והגאון עליו הליץ ה' סי' בח"ב חיים הדבריוהגה"ק
 דברי מביא ההת"ס, הגאק רבו בעד הליץ שיקהמהד"ם
 דקבלת שכתב הרא"ש בשם פ-ב סי' ביו"ד הב"ימרין
 התורה שהיתה האמיתית הקבלה זהו אשכנזחכמי
 חכמי מקבלת יותר החורבן מימי מאבותיהם להםירושה
 האריז"ל לנוסח לשנות הת'ד חיים שהרברי מביאספרד,
 ציון שיבת ובשו"ת האמיתיים, ספרדיים של לנוסחולא

 צורך. משום לאשכנז, מספרר לשנותהתיר

 שהאשכנזים המוער בתול תפילין הנחת בענין טדסימן
מניחים.

 רהכ, שכתמ פ-ה סי' ביו"ד יצחק הבית מדברימביא
 הראשונים מחלוקת רהוא כיץ אביו ממנהג לשנותמותר
 זהו זרעם על חלה רבים דקבלת די-ד סי' מיו-רוהביא
 כל שנהגו כתב ל"א בסי' יוסף הבית מרן בחומרוח,רק

 מצאו וכן המועד בחול חפילין להניח שלא ספרדאנשי
 משה השיב מתשובת הביא להניח,  שלא בזוהרשכתב
 במקום יתפללו שלא כתב ברורה והמשנה ל"א, סי'יו"ד
 שיש כיון להקל מביא מניחים, והשאינם המניחיםאחד
 ותפלה מנין להשיג מאוד שקשה תפלה בתיהרבה
 עברו שיחרר אליעזר ורבי גרול ענין הואבציבור
 להקל, שכתב אריה חיי מספר מביא בציבור,להתפלל
 אם תלף שזה לחדש שכתב ומשיב שואל מהגאוןמכיא

 והזהר מררבנן או התורה מן המועד חולמלאכת
 תפילין, להניח אוסר לכן התורה דמן רס"ללשיטתו
 יוסף, הבית מר"ן בדברי סתירה יש גם בזהמפקפק
 לא הגך"א הראשונים, בדבדי נחבדר לא שהעניןמביא
 החת"ס בדברי פליאה - המוער, בחול תפיליןהניח

 החפללו ההפלאה מורו וכן אדלר נתן ר' שהגאוןשכתנ
 הרי אשכנז, נוסח החפללו שהקהל אעפ-' ספרדבנוסח
 ספרדי דאם ח' סי' ששי בחלק כתב בעצמוהחת"ס
 לא משום כמותם להתפלל צריך אשכנזים ביןמתפלל
 רש"י בין תתגודדו לא בטעם דחלוי כתבחחגודדו,
 נענעו העם כל דל"ז סוכה ממשנה מביא -להרמב"ם

 חולין מש"ס הביא נענעו, לא יהושע ורבי גמליאלורבן
 להלכה מסקנא ושמואל, דרב מוגרמת אכל דרבדי"ח
 החת"ס קושיית מתרץ הציבור כמו להתפלל צריךדש"ץ
 זה שאין חיים הרברי מהגה"ק האמרים הליקוטיעל

 כלל. שליחותענין

 בבדוך הציצית לאחוז צדיכין אם בענין טזסימן
 שמע. ובקדיאתשאמד

 בעת הציצית לאחוז דצריך מבואר כ-ד רבסי'מבאר
 משום ולנשקם העינים על הציצית וליתן שמעקריאת
 להסתכל למצוה מונה דהסמ"ק מכיא מצוה.חיבוכ

 מנשק הי' לא שהגר-א איתא רב במעשהבציציח,
 באחיזת סגולות עוד מביא הפסק, משוםהציצית
 בציציח דהאוחז לומר האבודרה"ם כשם מביאהציצית,

 היא,יהירותא

 ומעדיב מנחה מתפללין שהציבוד מה בענין יזסימן
 עם להתפלל אם דסתדי תדתי דהוו המנחה פלגאחד

 הכוכבים. צאת עד במעדיב להמתין אוהציבוד
 ותוס' רש"י הראשונים בימי עוד מחלוקת שזהמביא
 בשם מביא כרש"י, מוכח הירמ~למי מלשון ברכוח,ריש
 ידי יוצא הכוכבים צאת קודם קורא אם ראפילוחר"י
 קריאת שברכת הרשב"א שהסביר כפי הברכותחובת
 מדבדי מביא התורה ברכת כמו המצות בדכת אינןשמע
 מבעוד וקורין מתפללין ישראל דבארץ גאון האיהרב
 יוסף הבית כתב וכן שמע, קריאת קורין ובזמנהיום

 ודעביר עביד כמר רעביד בגמרא דאיפסק כיוןלהקל
 שמע קריאת זמן רסתרי לתרתי חיישינן לא עבירכמר
 בפסקי רליו מנחות התוס' מדברי הביא מדרבנן,לכ"ע
 שיעקב רכ"ו ברכות מתוס' הביא קי"ח, אות שםתוס'
 התוס' קושיית תירץ יום, מבעוד מעריב התפללאבינו

 נאות. באופן פירש"י עלברכות

 דדכים כמה יש להתנהג איך למעשה יחסימן
 המיטה שעל שמע ובקדיאת הציבוד עם לקדותא(

 יקדא שיאכל קודם ב( חובתו, ירי להוציאיתכוון
 עצות. עוד ויש שמעקדיאת

 לא רק יהד ומעריב מנחה להתסלל פסק החתםהררך
 הג' כל יקרא וגם המנחה פלג קודם מעריביחפלל
 הביא שמע, קריאת חובת ידי לצאת ישכב טרםפרשיות
 העבירה מן האדם את להרחיק כרי המשנה עללהעיר
 עבדז כדת לאיסזד דרק דקי"ט יבמות הש-סמדברי
 החוות מדברי מביא טעם בטוב מתרץ הרחקה,רבנן
 להרמב"ם גם מצוה בק'ום דבספק הספק בביתרעת

 התורה. מןספיקא

 הדבים לדשות בשבת לצאת מותר אם יטסימן
 מתאונות להינצל כרי לו שנחוץ למי שמיעהבמכונת

ררכימ.
 בטריא ע"י פועלת א( מכונות, מיני שני שישמבאר



 ענינים ותוכןמפתחרצ

 השני וחלב ככיס מונת אחד חלק חלקים בשניוהיא
 מונת רק בכיס ניתן דבר שום אין ב'( ומין בהאו1ןמונך
 דבהפעלה מבאר מובלע, המשקפיים של ידיתבתוך
 בריש הדמב"ם מדברי מכיא הבערה. על עוברבשבת
 זה הרי הברזל את דהמחמם שבת מהל' י"בפרק

 מביא נצוצות, משום לחוש שאין מבאד אש,תולדות
 משום עובר בשבת אלקטרי דבהןלקת איש הח1וןבשם
 זה משום ליכא בטדיא גבי סותד, משום ובכיבויבונה

 דדמי מתיר מאירות הפנים בשבת שעון בעריכתכמובן,
 אמוראים פלוגתת מביא דמ"ז, בשבת רפרהלמיטה

 הוי אי המשכן בנין גבי גדול כלל פרק בסוףבידושלמי
 המהדש"ם קושיית מתרץ לשעה, רק או קבועבגדד
 אין נימה, לו שנפסקה כינור גכי ןק"ג עירוכיןמש"ס

 דרבנן, איסוד רק בני"ד ליכא עכ"פ נלל, דמיוןזה
 הוצאה משום ליכא תפור הכיס אם בכיס המונחהחלק
 דבר דאוריתא, הרבים בדשות אפילו הגר"אלדעת
 הרבים, לרשות בו לצאת מותד מלבוש או תכשיטשהוא
 לו שא"א חיגר כמו והר ומחווי שלפי משום בזהליכא
 גבי והחת"ס הנוב"י מחלוקת מבאר - מקל, בלילילך

 נכון הסבד הנ"ל, הירושלמי עפ"י פאדאסאלפתיחת
 המשכן, בבנין הנ"ל בידושלמי האמוראיםבפלוגתת
 החלק אם מפלפל סק"ז, שי"ג בסי' הט"1 דברימביא
 דכן כיק בכך הוצאה דדך מקדי אם בהאוזןהמונח
 דצדיך נראה להלכה זו, חששא ליכא ולפיע"דדרכו,
 שכח הכיס בתוך שמונח החלק שבת קודםלתפור
 נכרי ע"י להפעילה מותר שבת קודם המכונהלהעריך
 קדיש לשמוע שיוכל מצוה במקום דשבות שבותדהוי

 התורה. וקדיאתוקדושה

 הצעה אגרת שבת ערב לשלוח מותר אם כסימן
 מקח מחשש בשבת להיות הנועדה פומביתלאכרזה

 בשבת.וממכר
 קנין לעשות שמותר דמונח דט"ו ע"ז מש"סמביא
 בטוב הגמרא סוגיית מיישב בשבת שיחול שבתקודם
 מביא כ"ג סעי' רל"ב סי' החו"מ מדברי מביאטעם,
 שנהגו מקום פרק פסתים מירושלמי אולם הר"ן,דברי
 מירושלמי אולם הר"ן, כדברי שלא דמבואדהל"ג
 כדבדי שלא דמבואר הל"ג שנהגו מקום פרקפסחים
 משום ליה דתיפוק ותוס' הר"ן קושיית מיישבהר"ן,
 אמת והשפת דס"ו, פסחים מש"ס מביא בהמה,שביתת
 בגמרא מתדץ מדלא רעק"א לסברת מכאן ראיהמביא

 אמת שפת הגאק על מקשה שבת, קודםשהקדישן
 תו א"א וממילא שבת קודם ששכחו משמעדמסוגיא
 ודמאי י"ח פרק שבת מירושלמי מביא קודס,להקדישן

 דיומא קמא פרק מירושלמי ראיה מביא רעק"א ז',פרק
 מבאר הכיפורים, ביום לקדש גדול לכהןדהיתירו
 ביום לקדש גדול להכהן כלל א"צ דידןדבנידון

 הקנין שיחול כלל א"צ דידן דבנידק מבארהכיפורים,
 הוי שבת בריש רש"י דברי עפ"י להעיר כתבבשבת,
 ערב של מעשיו דבלא כיון ופטוד שעשאוהוכשנים
 גבי הנימוק"י מדברי מביא הקנין, שיחול א"אשבת
 מדברי מביא הנימוק"י על ומקשה תציו, משוםאשו
 על מעיר בדבריו, ומפלפל נ"ז סי' או"ח נזרהאבני
 בעוברא דצ"ג ביבמות הריטב"א מדברי רעק"אדברי
 מביא המוקף, מן שלא לתרום שרי הוי דהיני ינאידרב

 שבת בערב הפדיק לעשות שצידד של"ט בסי'המג"א
 בשבת. שיחולבתנאי

 בברכות הצל"ח הגאונים שנסתפקו מה בדבר כאסימן
 מוסף. מתפילת מטורות נשים אם בתשובהוהגרעק"א
 בתפילת ח"בות נשים השנה דבראש לחדש רצההשואל
 ברכות מש"ס מביא ד"ד, ע"ז מדש"י והביאמוסף
 או תקנום אבות דתפילת האמודאים פלוגתת בעניןדכ"ז

 מביא הגמרא, שיטת מבאר תקנום, תמידין כנגדתפילות
 בני מצות גבי הל"א מלכים מהל' בפ"ט הרמב"םדבדי
 זמני תקנו וחו"ל מה"ת היא דתפילה ס"ל הרמב"םנח

 דכרי הביא מדרבנן, דתפלה רש"י שיטתהתפילה,
 למוסף השנה כל מוספי בין חילוק דאין מבארהמאידי,
 מבאד משנה הכסף קושיית לתרץ מביא השנה,דאש

 דלהדמב"ם מבאר לתפלה, המזון ברכת ביןהחילוק
 פעמים שלש הנשים להתפלל א"צ התורה מןדתפלה
 צריכות מדרבנן רתפלה ולדש"י המקובל הנוסח לאוגם

 בזה מתרץ המקובל, בנוסח ביום פעמים ג'להתפלל
 לציבור, נדבה תפילת בענין והדאב"ד הרמב"םשיטת
 חלבו אין הרי בשבת עדבית מתפללין אנו האיךמבאד
 חילול דאין הרי"ף קושיית מישב בשבת, קדיביןחול
 חלד גבי דכ"ז ביצה הש"ס דברי מביא בתפלה,שבת

 לתפלה רבנן אסמכינהו מידי לכל דלאו מבאדשנטמאת,
 מדברי להוכיח שרצו האחדונים לדבדי מביאלקרבנות,
 הזמן שלא התודה מן עשה מצות הוי רתפלההדמב"ם
 דברי עפ"י זה את סותר חייבות, נשים לפינךגרמא

 דט"ז. השנה בראש יהושעהפני

 אמ התפלה קודם בבוקר בשבת לטעום הרוצותבנשימ
 יא. אות לו, עמוד - לקדשצריכות

 ידי ונפטרו בקשה אתה הנטילה בעת אמדו כבדאם
 לקדש. מחוייבות אפשר א"כ התפלהתובת

 ערב חמץ שם שנשתייר אשפה כלי בדין כבסימן
 ישראל. של בכליםפסח

 יש גדולים בבתים א( אשפה, נלפי מיני ג' שישמבאר
 ושייך להדייר וה ליתן הבית בעל ועל כלי דיירלכל
 מקום בהמדתף יש מקומות בהרבה ב( הבית,לבעל
 וורקים הדיירים וכל קאמפעקטור ונקרא לאשפהמיוחד
 לתוך יום בכל זה לוקח הבית ומשרת אשפתם אתשם

 אנשי אשר הרבים דשות לצידי אותם ומעלהשקים
 יש תעשיה בבתי ג( לשריפה, לקחתם באיםהסניטיישאן

 זורקים והפועלים קאנטינר נקדא גדול כלי בחוץלהם
 מאכילחן אצלם שנשאר מה וגם העבודה שיורישמה
 לנקותו ועליו הבית לבעל רק להעידיה שייך אינווזה

 כלי לדייר נותן הבית שבעל שמה מבאד יתמלאו,נאשר
 מה וכל להדייר מושכר רק הבית בעל של זה אץאשפה
 השוכר של הכל והמקרר הכירה הינו בביתושנמצא
 הוא הבית שהבעל מה דירה, בשכר ונכללהדירה
 כלום, זה אין השלטונות כלפי הבית לנקותאחראי
 חצר דץ לו יש המושכר דכלי ר' סי' מתו"ממביא
 להשוכר קונה שי"ג בסי' הפוסקים לרוב המושנרוחצר
 חמץ שם שמכניס אעט"י לנכדי דירה להשכירומותר
 בתוך שמא לחוש ומש"נ ה', סעי' ת"נ בסי'כמבואר
 הבית הבעל רצטרך משמרתו את הסופער יעזובהפסח
 על אתראי הוא הרי ממילא במקשו אחרלהעמיד
 בשערי המובא בשי' המבואר נפי נלום זה איןהחמץ
 דס"ג ע"ז הש"ס מדברי מביא יעו"ש, סק"גתשובה
 מדברי שהביא מה דמי, שפיר בתיפלה למעטדכל

 מונח משם אדדבא זצ"ל ליוואי הבר הגה"קמוח"1



מפתח

 פסח קורם יפקיר הבית שבעל עצה ראין מבארלדיפך,

 בב"ה עיין בפלוגתא דהלוי לדשותו שיבואהחמץ
 מרברי מביא רי"א, סי' והקצות קכ"ר סי'בתשובה
 הביא רוסא, ור' צנועין גבי רס"ט קמא בבאהש"ס
 רבר על אפילו ומועיל נדר מטעם רהפקר הב"חלרברי
 והראב"ד הרמב"ם מהלוקת מביא לעולם, באשלא
 דלא מבאר אלם, עכו"ם גבי ומצה חמץ מהל' רבפרק
 בסי' חיים המקור קושייח מיישב ממונו, כללמקרי
 ובפרט מיחוש בית כאן דאין להלכה המסקנאת-מ,
 כמבוער, זה הרי סק"ב תמ"ה בסי' המג"אלשיטת

 שייכים אשפה כלי לנכרי, ימכור שבקאנטינרהחמץ
 החמץ קנה לא כדין החמץ שביטל כיון אבל הביתלבעל
 תמ"ז כי' המג"א מרברי מכיא דליקניה, לי' ניהאדלא

 מהו הסדר על פסח בליל הלל בדין ביאור כגסימן
 חדשה, שירה לפניו ונאמר של המובן וביאור בזההגדר

 פרק סופרים במסכת פסחים בלילי להלל המקורמביא
 מבאר בנעימה, לקרוחו מצוה הלל רכל שם מבוארכ'
 מרבר' מביא קריאה, או שירה בתורת הוא ההללאם

 הכנסת בבית לאמרו נתקן דעיקרו תפ"1 בסי'הגר"א
 מרברי מביא הלל, לומר בקי שאינו את להוציאכדי
 בבית הלל אמרו לא ובמקומו מ"ר בסי' מיגש ן'הר"י

 ישראל לארץ כשעלו הגר"א מתלמידי הרבההכנסת,
 הסבר מביא הכנסת, בבית פסח בליל הלל לומרהתחילו
 שירה, בתורת או קריאה בתורת הלל בק לחלקנאה
 דליל הלל על שהקשה נ"א סי' או"ח מהחת"סמביא
 הר-ן קושיית מתרץ ביום, רק הלל לומר אין הריפסח

 ימים הח"' בין זה הלל נמנה לא מרועשהקשה
 לתד, ומקובל נאה תירוץ מביא ההלל, בהםשגומרים
 רנשים שכתב החינוך רברי על שהקשה המנ"חקושיית
 עשה מצות דוא הרי מצרים יציאת בסיפורמחוייבות
 בסיפור חיובים מיני שני ןיש לחרש וכתב גרמאשה1מן
 לחם מטעם מצה אכילת בעת לבאר א( מצרים,יציאת
 סתם ב( והגרה, הלל הרבה רברים עליו שעונקעוני
 עוני לחם של זה חלק לכן מצרים, יציאת סיפורמצות
 רבן וכדברי מצה באכילת רחייבות כיון חייבותנשים

 חובתו, ידי יצא לא רברים שלשה אמר שלא כלגמליאל
 הביא פסח, בליל בהלל גם חייבות נשים אםמבאר
 אימתא ראיכא היכא שייך לא ערוה באשהדקול

דשכינתא.

 ארבעה עוד בצירוף מתפללים ששה רק אם כדסימן
 בציבור, תפילה מיתשב התפללושכבר

 השם קידוש של ענק חה גדולה מצוה בציבורתפילה
 רבתפלה מבאר התורה, מן עיקר לו יש הר'ממילא
 שגורם התפלה עצם א( דברים, שני ישבציבור
 מביא השם, קירמם מצות ב( השכינה,להשראת
 ציבור חיוב שיש מבאר שמע, על פורס במובןפירמטים
 מצות קדושד אמירת ע"י ומקיים בששה רקאפילו
 בציבור תפלה מצות רגם לומר סברא ויש השםקירוש
 כיק המשנה מן ראיה אק הגאונים לשיטת ב1ה,מקיים

 מדברי מביא בברכתו, אחר להוציא רק מיירידלדידהו
 רגם מרבריו שמבואר תפלה מהל' ח' בפרקהרמב"ם
 משנה הכסף מרן בציבור, תפלה מקרי ציבורברוב
 מביא שבעה, להיות רצריך המערב תלמוד בשםמביא
 סגי ולא כולו בעינן תורה שיעורי בכל דהרילתרץ

רצא עניניםיתוכן
 נכת. הסבר מביא כוס, ושיעור מצה כזית כמוברובו
 שלמה ד' הגאק עם התת"ס הגאון שהתווכה מהמביא
 ר' הגאון בשם מביא תורה, שיעורי בענין 1"לקלוגר

 מה מביא ככולו, רובו של הכלל בענין מבריסקחיים
 ומיעוטו בגר שרובו בגר בענק רעק"א הגאוןשנסתפק

 של, ורובו ראשו בו להתכסות שיעור יש וביחרעור
 של כוחו הוא היכן ער החקירה בענין הסברמביא
 לשיעור להצטרף יכול המיעוט גם אם ברובביטול
 גבי רמקואות בפ"ה דהר"ש מחלוקת ש1ה מביאהנדרש,
 משלימים רנוטפין ס"ל הנוטפין על שרבו1וחלין
 להוכית כתב רל"ח בביצה יהושע והפני מקוהלשיעור
 מביא למסקנא חלה, בסוף הרא"ש מדברי הביאלהיפך.
 הביא צ' בסי' דהמ"ב הביא בצבור, תפלה מקרירשפיר
 אולם בצבור, תפלה זה ראין כתב החיי"אבשם

 עמא וכן בציבור תפלה הוא רכן להדיא מבוארברמב"ם
 דהוי ג"כ ומסיק ט' סי' אברהם המח1ה בשם מביארבר,
 נ"ב בסי' אברהם האשל בשם מביא בציבור,תפלה

 תפילה מקרי ג"כ הש"ץ חזרת בעתרכשמתפללין
 להתפלל שלא הירוע הרמב"ם מתקנת מביאבציבור,
 מביא מהש"ץ, ישמעו רק הצבור כל לחשתפלת
 צריכים והירושלמי הבבלי מדק כי בטלהשתקנה
 רברי יסוד על רם, ובקול בלחש תפלות שתילהתפלל
 נגרם רצאו לחש תפלת לבטל הריפורמים רצוהרמב"ם

 קטראל. גרוליכל
 שכבר ארבעה בצירוף מתפללין ששה רק אםבדין

 אות כ"ד )בסי' בתורה לקרות ג"כ יכולין אםהתפללו
 מ"ז. עמוד -י'(

 אבל ציבור לעשות כלומר צ'בור חובת היארבתפלה
 צבור. כשיש כלומר הציכוד הוכת היא התורהקריאת
 מביא מנין ברוב בתורה לקרות ג"כ ןיכוליםמבאר
 שהביא קמ"ג סי' בריש הציון בשער המ"במדברי

 ג"כ. בתורה לקרות רבר עמא וכןמחי"א.

 לחלק עכשיו נוהגין לא מדוע שאלתו ובדבר כוסימן
 פסח. בליל ואגוזיםקליות

 ומנהג ארמורי"ם אצל בפולק אצלנו היה 1המנהג
 בגמרא. שנזכר מנהג ובפרט היא תורהישראל

 להתם מהכא הבאים ישיבה בני בענין כזסימן
 של שני ביו"ט יתנהגו איך להכא ומהתם)לאר"י(

גליות.
 זו, בסוגיא הראשונים פירוש רנ"א, פסחים מש"סהביא
 והמלחמות והרמב"ם אחר, מצד והר"ן והרא"שהתום'

 רברי הביא זו, בסוגיא להם אחרת ררךוהרמב"ן
 עוקר דאם תצ"ו סי' ובמג"א בפר"ח המובאהררב"1
 מביא לחזור. רעתו אק מקרי ובניו אשתו עםדירתו
 אחרת ררך לו ויש תכ"ו סי' או"ח נ1ר האבנידברי

 ר"1 בתרא בבא הש"ס מרברי ומביא הראשוניםבסוגיית

 חודש עשר שנים העיר כאנשי ויהיה בעיר יהאכמה
 משם שהלך המקום שם מיניה פקע יב"ח לאחרממילא
 יב"ח שם והיה ישראל לארץ שעלה לארץ חוץובן

 ישראל ארץ כבן דינו לארץ לחוץ הלך כךואתר
 חול, תפילת ומתפלל בתפילין ומחוייב לחזורכשדעתו
 ררב בתירוצא רגמרא מסוגיא נזר האבני עלדקשה
 בני גבי לפסחים הגאונים תשובת מרברי הביאאשי,

 והגאונים לא או יב"ח שהו בין מחלקו שג"כאפריקה



 ענינים ותוכןמפתחרצב

 לא לבבל ישראל דמארץ בגמרא אבי כתיררן ס-ללא
 וקשה הראשונים, בדבדי מפלפל להו, כייפינן דאנןכיץ

 סי' בח"א היעב"ץ דברי "ביא ברור, דבדלהחליט
 דברי הביא החכ"צ, אביו ושיטח שיטתו ידועקס"ח,
 השנה דאש של טובים ימים שני גבי דמ-ז פסחיםדש-י
 גליות, של טובים 'מים שני היה לא הפנים לחםדבזמן
 פינחס פרשת חי זהר בשם מביא הצל"ח, דברימביא

 ישדאל חכמי כל יסכימו דאם מקאמאדנאלהגה"7
 קידוב ב,ה היה שני טוב יום מ~ראל בארץלעשות
 הקפות לנהל שנהג האדיז"ל בשם מביאהגאולה,
 במהדורא ז-ל הרב הגה-ק בשם הביא תורה,בשמחת
 המקובלים רעת עפ"י שכתב שלו להש"עתניינא
 תפלה איזה מסתפק טוב יום קרושת בכלשהיכים

 שתיהן. כחומרת לנהוג לדינא מסיקיתפלל
 דינה מה ישראל ביד היום שהיא עזה בעיר הדיןמהו

 שני. טובביום
 תצ-ו סי' וברכ"י ק"ו בסי' הדור פאר מתשובתהביא

 דצפת השנה דראש בפ"ב הידושלמי מדברישהוכיחו
 עושים עגלמת בעיר אבל אחד יום עושים ורמלהויפו
 נ. עמוד 1' אות כ"ז בסי' - פליגי ע1ה ובעיד ימיםשני

 מי נוראים בימים ש"ץ למנוח מוחר אם כחס'מן
 בישיבה. להחפלל וצריך רגלים נכהשהוא
 כנגד תפילות לוי בן יהושע דלרבי ברכות מש"סמביא

 דבדי מ4יא לש"ץ, כשד מום בעל אם מפלפלקרבנות,
 הבית מר"ן ודברי מהידושלמי שהביא צי'ה בסי'הטור
 דוגמת הוא התפלה בשעת האדם הנהגת והב"ח,יוסף
 הש"ס מביא בישיבה, פסול ועבודה לשבת העומרהכהן
 אפילו מוציא הש"ץ השנה דבראש דל"ג השנהבדאש
 שמפסיקים מה בקי, אינו שקיח לא עכשיוהבקי,

 הביא כ"ט. סי' ח"א יעקב משבות הביאבפיוטים,
 והב"ח המהר"ם בשם דחולין קמא בפרקהמהרש"ל

 שהחמיר קע"ג סי' יאיד החוות מניא נ"ג, סי'באו"ח
 מומים.בבעלי

 אם במקומו שלא עננו ואמר שטעה בש"ץ כטסימן
 מעכב.הסדך

 בין עננו ולומר לח1ור שצריך פוסק ק'"ט בס"המג"א
 מש"ס והביא המג"א על להקשוח הביא לרופא,גואל
 ומביא המקרא, סמך על הבדכות דתקנו די"זמגילה
 ברכות הח"י דאמוראי פלוגתא דמ"ח ברכותמש"ס
 וזמנן הברכות של ההשתלשלות מביא חקנו, מיכנגד

 מבית מביא בזה, השגה לנו שאין סוד פי עלונת-סדו
 לחזור שא"צ יעקב הישועות מדברי תקס"ו, סי'יוסף

 ,ה.בשביל
 המוכבים. צאח קודם ערביח חמילח בענין לסיכ[ן
 עדבית התפלל אבינו שיעקכ דכ"ו כרכות מתוס'מכיא
 עה"ת וברש"י דצ"א חולע בש"ס כראיתא יוםמבעוד

 התפלל שיעקב יצא פ' פ"ז אדני מספד מביא ויצאפ'
 מבואר דמפסוק מביא אביו, שתיקן מנחה תפלתאז

 כח תשות דע"י רל"ה סי' משה מדרכי הביאלהיפך,
 הלילה. קודם להחפללהקילו

 גם בשבח להחליף צריכים אם השאלה ברבר לאסימן
המנעלים.

 בכלל לאו דמנעלים ו' בפדק שבת מירהבלמיהביא

 אפרים השער על שחולק יעקב משבות מביאהבגדים,
 וילבישם כ"ח כ' הימיפ בדברי מפסוץ מביא זה,בענין

 בכלל רמנעלים כתב אדפ בתולדות הרשב"אוינעלום,
מלבוש.

 החינוך בבחי קורש שירי לשיר מוחר אם לבסיכ[ן
 ושבים. העוברים לגברים בחוץ נשמע והקוללבנוח

 מהל' בפכ"א והרמב"ם דכ"ד ברכות מש"סמביא

 שקול כ"ח בסי' שמואל מבית מביא ביאה,איסורי
 כשאינה ודוקא שמע קריאת בשעת שלא מותרפנויה
 תהיה דלא בלאו היא רפנויה הרמב"ם לשיטתנדה,
 אסוד שמע קריאת בשעת שלא אפילו ממילאקרשה
 מן הוא ערוה כאשה דקול שיטוח יש טהודה,אפילו
 בשץח פ' אנך בחומת האזולאי מיברי מביאהתודה.
 בקידושין התוס' מדבדי מביא השידה, כל אמדהדמרים,

דפ.ב.

 בשכונה הכנסח ביח למכור מוחר אם לגסימן
 שלהם. מסגד לביח ובפרט מיהודיםשנחרוקנה

 של הכנסת בית כדין הם בעירינו כנסיות דבתימכאד
 ומותר בירושלים טורסים של הכנסת ביח כדיןכפדים
 העיר. אנשי במעמר העיר טובי שבעה ע"ילמכדם
 ביה למישתא הגמדא דברי בפי' רש'" שיטתמביא

 חפלה מהל' י"א בפרק הדמב"ם דברי מביאשינרא,
 נירסא לו היה להדמב"ם כתב משנה הכסף מדןהל'"ז,
 עליו, חולק הראב"ד דרבא. במימרא בגמראאחרת
 בקדושה, נתפס הממון אם מבאר המאירי, דבדימביא
 בית אם מבאר זו, בשיטה והרמב"ן הר-ן דברימביא
 מביא מצוה. תשמישי או קדושה תשמישי הויהכנסת
 דבר למכור מותר דאיך הרמב"ן קושיית עלתיררן
 אבני גבי מתוספתא הביא במוקדשע, לגופוהדאוי
 דתירץ ט"1 סי' לאברהם חסר מדברי מביאהיכל,

 מבאר תמימים, נפדין לצבור ה,צרכו שלאבתמידין
 ד"ו, ע-ז הש"ס לפי עור לפני איסור גם בזהדאיכא
 עבירה, עוברי לידי מסייע משום בזה איכא אימפלפל
 לומר מהני רלא דכ"א בשבת ישנים התוס' מדבדימביא
 הרמב-ן רברי הביא לחולין, שיצאו מתנה דין ביתלב

 מזבח דאבני ישמעאל רבי בפרק בע"זבמלחמות
 עליו, פלינ והרז"ה הן, שרת דכלי יון אנשיששקצו
 מהל' ו' בפרק והראב"ד הרמב"ם בפלוגחת תלויבכלים
 מן הוא הכנסת בית דקדזשת ס"ל הרמב"ן הל"ד,מעילה
 ביח למכור ורשוח כוח דיש הנצי"ב בשם מביאהתורה,

 טהרה. מקוה לקנות כרך שלמדדש

 של האויר מכווני את בשבת להזיז מותר אם לדסימן
 מוקצה. מטעם אוירמיזוג

 במשכן היה שלא אעפ"י ממש אש הוא האלקטריכח
 מכיא מוקצה, ליכא רבמחובר מיימוניות מהגהותמביא
 בעצמז הרב מדברי מביא רמ"ז, סי' בש"ע הרבמדברי
 בסי' הפדמ"ג מדברי מביא אחרת, שכותב של"ובסי'
 כנגד הדלח את פותח גבי הסוגיא מדברי מביארע",,

 טעס. בנוב הסוגיא דברי מבאר אביי, על לייטהמדודך

 ההסקה ברז אח לסגור או בשבח לפחוח מותראם
המרכזיח.

 לא ליה, ניחא לא מתכוין שאינו דבר משום בזהדן
 רישא פסיק בענין רצונו, נגר כלומר ליה,איכפת



רצג ענינים ותוכןמפתח
 ל"ד בסי' בזה, אוסר ודמג"א מתיר החה"דבדרבנן

 ס'.עמוד

 להזכיר בשכח ולהתפלל לחזור צריך אם ל"הסימן
 עוד יזכיר לא התשלומים רבתפילת היכא המאורעמעין

 כלום. יתקןולא
 ברכות בחוס' המוכא חוס' הכעלי במחלוקת דחלויהביא
 הוי אם המאורע מעין ה1כיר לא אם ג-כ ותלוידכ"ו
 החפלל רלא להיכא רמי ולא לא, או כלל התפללכלא
 חול של שחים שבח במוצאי דמחפלל בשבתמנחה
 מנחה כלל החפלל לא דהחם שבח של יחפלל דלאאע-ג
 ומטר טל בשאל עשרה, שמנה תפלת עכ"פ מרויחלכן
 לברכה. ולא קללה רהוי כיון גרע זה הרי שכתערב

 בהם להשחמש יכולים אם קדושה בחשמישי לוסימן
 הכנסת. ביתלצרכי

 הרמב"ם דברי מביא דכיו, מגילה בש"ס הסוגיאמבאר
 זכן וכו' ודמגדל האדון גבי חורה ספר מהל' יו-רבפרק
 המחבר רברי מביא הן, קדושה תשמקם וכסף זהברמוני
 לחולין, להוציאן אסור כסף דחפוחי רפ"ב סי'ביו-ד
 הרשב"א, בשם העיר בני בפרק הר"ן דברימביא

 דקדשו כיון הכנסח מביח חמירי קרושהתשמישי
 ביה למשתי הגמרא בפירוש מחלוקת הגוף,קרושת
 מדברי מביא שכרא, בדמיהן לקנות אושיכרא

 מביא פדית, להם דאין ועזרות היכל אבני גביהתוספתא
 מביא תורה, ספר מכירת גבי הגבורים השלטידברי
 מביא הנדפסים, טפרים בו לתת להחיר האור-חמדברי
 חמורה לקדושה עוד ראייה דאינה דהיכא הט-1מרברי
 הבכור לגונזה, חצטרך שלא כדי לקדושה לעשותהמותר
 להעיד כתבנו דבריו, לתרץ וכתבנו הט"1 על דקשהשוד

 אחר ומינוי פסול בו אירע גבי די-ב יומאמש-ס
 ממחובר דרק פדוואה המהר"ם שיטת הביאתחתיו,
 לחרץ נאותה הערה המטלטל, מדבד ולא לנתוץאסור
 א' ובפרק הבחירה בית מהל' א' בפרק הרמב"םדברי
 דבמחיקת מבאר השם, מחיקח גבי התורה 'סודימהל'
 אבוד גם המחיקה, מעשה עצם דברים שני אינאהשם
 כמין הדמב"ם על העולם קושיית מתרץ הקדוש,השם
 מותר, דלתקן ב' סי' ח"א התשב"ץ מרברי מביאחומר.
 תיקק לצורך דאפילו רע"ו סי' יו"ד הש"ך דברימביא
 מביא אסכנדרני, הר-י על החת"ס קושייח מתרץאסור,
 אפילו כדרכנן רישא פסיק גבי פסחים יהושע הפנידנרי

 שמעון. לרבי אסור מכוין קאבלא

 איסור יש אם פסח ערב שבשלו פסח בענין לזסימן
 המנ"ח. בזה שנסתפק לאכלותורה

 דבפסח מבאר עליז, מהמשיגים המנ"ח דבר'מתרץ
 שחידש עפי"מ קדשים ודין פסח, דין דינים שניאיכא
 מדרבנן מותר דפסח ומצה חמץ מהל' בפ"ו שמחהאור

 רק קדשים בתורת השחר עמור ער הלילה כלבאכילה
 י"ל לפי"ז ממילא חצות, אחר פסח שם מיניהדפקע
 מה בבישול, נפסל ואינו כקדשים דינו פסח בערבדגם

 רש"' על שסמך משום הירושלמי הביא לאשהמנ"ח
 הגאת בשם הביא הירושלמי, נגד בבוייתא מצאורש"י
 לאכול יכול רבע"פ שהוכיח שליט"א סוויצקימהר"ם

 שם המנ"ח הערת בענין פסח, בתורת אפילו ומבחמלנא
 קאי דלשריפה כיק 'ד"ד לצאת יוכל לא וטמאדביוצא
 עירובין מש"ס זה על מפקפק שיעוריה, מכתתכתותי

 לומר יש אשרה, של וקורה אשרה של לחי גביד"ח
 שם עליו ואין החשיבוח ממנו כטל קאי דלשריפהכיון

פסח.

 עשרה למנין שבח מחללי לצרף מותר אם לחסימן
 התורה. ולקריאתלתפילה

 מגדיר קי"ט סי' ומיו"ד רס-ט עירובין מש"סמביא
 לתיאבת, ובין להכעיס בין מחלק בפרהסיא, שלהענין
 מלכיאל ובדברי כ"ב סי' בחשובה החת"ס דברימביא
 דכ"ו ע"1 מש"ס מביא עליו, חולק ט' סי' ח"ביו"ר

 כמין רינו דלהכעיס כתב רוצח מהל' בפ"דהרמב"ם
 מביא אחת, דינם בפרהסיא שבת ומחלליואפיקורס
 ד'נו קרקע בעבויח דרק והעיסור התשב-ץמרברי
 שבת המחלל דגם כתבו דס"ט עירובין בתוס'כמומר,
 נ"ב סי' או"ח מש-ע הביא מומר, הוי ררבנןבאיסור
 נוהגין דאין כית ובזמנינו למנין אותו לצרף איןרמנורה
 לכל לצרפו אסור נידוהו לא אפילו ממילא נידויד'ני
 ערי גבי צ-ו סי' הגרעק-א דברי מביא שבקדושה,דבר

 לגביית צריכים לפסלם שבח מחללי רעל מביאקידושין,
 דדבר דמ-ה 'במוח החוס' מרברי מביא בבי"ד,ערות
 בח"ב חיים הדברי והגה"ק עדות א-צ לרביםד,דוע

 מביא הגרעק"א, מן להיפך כתב ל"ג סי'בהשמטוח
 לדקל, ביין שבת מחללי מגע בענין יהוסף זכרמשו-ת

 בזה. מחמיר דבר כמשיבהנצי"ב

 הבדל בלי לנשים דדשה לדרוש מותר אם מסימן
מחיצה.

 המשניות בפירוש הרמב"ם דנ"ב סוכה מש"סמביא
 יסתכלו. שלא השואבה בית בשמחת המחיצה טעםכחב

 מביא יתערבו, שלא הטעם כחב בפיח  סוכהובהלכות
 בפיג המרדכי ז"ל, סלנטד מהר-י מהגה"ק  רבמעשה
 מותר לנשים האנשים בין המחיצה אודותדשבת

 בשבת.לעשותה

 הנרוח הדלקת בעת שהחיינו המברכות נשים מאסימן
 בקידוש. כך אחר יעשו מה טובביום

 שהחינו לברך לנשים זה למנהג יסוד שישמכאר
 פ"ד פסחים הירושלמי מדברי הביא הנרות,בהדקלת

 סי' או"ח חת"ס ובשו"ת ד-כ מנחות התוס'ומרברי

 שהחיינו בקידוש הפעם עוד לומר היתר שום איןנ,א,
 ברכח אחר אמן לענות להן אין לבטלה ברכהוהוי

 אמרה דאם מבאר הפסק, הוי אמן ענייחשהחיינז
 עדיין מקבלת שאינה להתנות לה א"א בהדלקהשהחיינו

 ר-מ. עירובין בש"ס מבואר כן היום,קדושח

 רוצה מהמקדש קידוש חובת שיוצא במי מבסימן
 הגפן פרי בורא ברכח לברך נכון אם היין מןלשתות

בעצמו.
 היום על דמברך שמאי כבית דהו' כתב בסידורוהחוו"ד
 ד'ש לומר חידש דנ-א ברכות הצל"ח היין, עלואח"כ
 על שהקשה המנ"ח בדברי מפלפל כן, לעשוחמקום
 להזכיר דצריך סובר יעקב בר אחא רב דהריהמג"א
 ר' ועל הש"ס דברי על מעיר בקידוש, מצריםיציאת

 שמזכירין בו הכל מנוסח הביא ומתרץ, יעקב בראחא
 הרשב"ם מדבדי נראה וכן בתפלה, מצריםיציאת

 הנ"ל.פסחים



 ענינים ותוכןמפתחרצד

 בשבת. משנה בלחם נשים תיוב בענין מגסימן
 מה"ת שהוא משנה בלחם מתוייבות דנשיםמבאר

 יכול הבוצע רע"ד, סי' ובש"ע רקי"ז בשבתכמבואר
 אברהם באשל בוה, תנאים ב' המסובים כללהוציא
 ידי מ"מ הפרוסה על מברך אחד כל אם דאפילומבואר
 שגם נכץ הבוצע, בברכת לצאת יכול משנה לחםחובת

 לעצמן. יברכו ולא הבוצע ברכת ישמעוהנשים

 לנשים. שבת במוצאי הנר ברכת נענין מדסימן
 למ"ד אפילו יברכו שלא רצ"ו בסי' המ"ב מדברימביא

 על זכות מלמד אברהם באשל בהבדלהדחייבוח
 מביא לברך, יכ~לות הנר ברכח גם לדבריודמבורכות
 קודם הנר מן להנות דאין תרצ"ג בסי' הפר"ממדברי
 קודם הנר לאוד ללמוד שלא מדקדק'ם ישהברכה
 הנהנין. ברכת רדוי דס"ל גיאוח הר'"ץ לשיטתהברכה,

 אינן מעשה שאנשי הדבר במקור שאלתו בדברעום
 עה. עמוד - שביעית שעה עד שבת בלילמקדשין
 תיקוני ספר בשם רע"א סי' בריש המג"א הביאכן

 משעות וזה דכ"ו עידובין מרש"י מביאשבח.
הדשוואה.

 הכוס פסח בליל לשתות מצוה הידור יש אם מהסימן
 כולו.הרביעי

 כתב חע"א בסי' הב"ח דק"ח, פסחים מש"סמביא
 בין לחלק הסבר מביא כולו, לשחוח צריךדלכתחילה

 השתיה, העיקר כוסות בארבע פסח של לכוס קידושכוס
 כזית שיעור בין חילוק חע"ב, סי' חדש מפרימביא

 חיים ר' מהגאץ חייוד רבר הביא דכוס, רביעיחלשיעור
 ז"ל.מבריסק

 המתערך יד שעון בשבת לענוד מותר אם מוסימן
 היד. תנועת ידי עלמאליו

 לערוך דמתיר קכ"ב בסי' מאירות פנים משו"חהביא
 של במיטה דמ"ז שבח מש"ס הביא בשבח.שעץ

 שעון בין חילוק יש החמידו, מגרולים הרבהטורסיים,
 י"ר סי' הר"ט מעיקרי מביא רגיל, שעץ וביןדמקשקש
 בן גבי רק"ג עידובין מש"ס הביא מ",7 כללומחיי"א

 לכינור רמי רלא מקשה בכינור, נימא לו שנפסקהלוי
 מחלק שי"ג בסי' הט"ז שעון, גבי ולא חיקון הוידהחם
 רישא, פסיק זה אין מבאד נוד, ובין פרקים של כוסבין
 לא העדוך, לשיטח ליה, ניחא לא בדרבנן, רישאפסיק
 מחכוין, שאינו דבר מקרי מיר, נעשה לא ליהאכפח
 הדשב"א בשיטח נכון הסבר היחר מעשה גםעושה
 יד, כלאחר הוי הרין, קושייח מחרץ רישא,בפסיק
 וקיל קשקשים בו שעלו צינוד גבי הר"ן דברימכיא

 הכסף מר"ן על עצומה קושיא מתדץ לנכרי,מאמירה
 אמרו לא ררבנן דבאיסור המאירי דברי מביאמשנה,
 האודג פרק בסוף גיכורים השלטי מביא רישא,פסיק
 בפסיק אף רישא פסיק בלא לעשוחו שיכולדבדבר
 בשם דיח בשבת המאירי דברי מביא מותר,רישא
 מביא ליה, ניחא לא המובן להגדיר פרובינצאחכמי
 גם זה לפיע"ר דע"ג, בשבת מפראג למהר-ל ארידהגור
 מבאר '"ג, ס" הגוול פרק בב"ק הרא"שסברת

 נוצוח מריטת בענין והרמב"ן הרא"ש מחלוקתבאריכוח
 שאפשד מכשירץ נקרא מה מבאר בעופוח, שחיטהשל

 טוב. יום מערבלעשוחן

 בשבת זהירות הצריכים ענינים בכיה ביאור מזסימן
 שש דחול: עובדין משום ומהם מלאכה משוםמהם

 ;שאלות
 אורז שם שיש במלחי' בשבת להשתמש מותד אםא(
 מרקד או בורר משום בזה יש אם המלח את לייבשכדי
 דישא, פסיקמדין
 ,8818ק הנקרא במקלף בשבת להשתמש מותר אםב(

 בכל והדי לא או נאמלת הקליפה אם בזה תלויואם
 בה הנדבק הקליפה על האוכל מן מעט נשארהפירות
 דחול, עובדין משום בזה יש ואם ומלפפון גזרכמו
 מבושלים אדמה תמוחי בשבת למעך מותר אםג(

 להשתמש מותר ואם טוחן מידי הפקיע שהבישולמטעם
 המיוחד 01810ק ,8"85מן הנקרא לזה המיוחדבכלי
 אדמה, לתפוחירק
 8ח,ח31,8 הנקרא נקבים לו שיש כף מין ישד(

 המים מתוך אפונים לקחת בו שמשתמשיםת00ק3
 וצריך אחד מין נקראים המים עם האפונים אםשלו,
 מינים שני שהן או בשבת, בו להשתמש מותרלהיות
 דחול. עובדין מחששוגם
 על אותם כשמגישים בשבת פירות להדיח מותר אםה(

 תורה מבני שמעתי כי בודר משום בזה אין אםהשלחן
 בורר. מחשש לאסור גדולים בשםהאומרים

 שהוא תה כוס לתוך לימון בשבת, לתת מותד אםו(
 כמבואר שני בכלי גם מבשל חריף שדבר מפני שניכלי

 שי"ח.בסי'
 דע"ד, שבח מתוס' ומביא בורר חשש כאן ראיןמבאר
 מביא אחח, מלאכה מעין הוויין ומרקד ובוררזורה
 וראיה איסור, מאכל גבי השבח במוסך המנ"חמדברי
 סי' ובמג-א גיד מבשל גבי דל"ב ביצה מחוס'לרבריו
 בסוס"י הרמ"א מדבדי מביא פירות קליפח ברברח"ק,
 הריב"ש בשם מביא יוסף הביח סק-1, ובפרמ"גשכ"א
 אסור לכך המיוחד חרוץ במורג גבינה לגרורבענין
 מיר, לאכול כדי טחינה רמתיר להרשב"אאפילו

 אק בירקות בורר משום בקליפה איןבחפוחים
 חפוחי למעך בענין - לכה המיוחד במקלףלדשחמש
 שבח הש"ס מרברי מביא - לכך, המיוחד בכליאדמה
 שכ"א, סי' ובש"ע שבת מהל' בפכ"א וברמב-םדע"ד
 בכלכלת החפא"י טוחן משום ליכא שנחבשלבדבר
 מהתוספחא מביא - אדמה. חפהוי לרסק אוסרשבח
 ביד, כמו הוי דבכף מבאר ש'"ט, בסוס"י במ"בהמובא
 מסיק אחד מק הן המים, עם מעורבים האפוניםאין

 גבי דקי"ד שבח מש"ס והביא מבאר הרחח בעניןלהקל,
 הר"ח פי' וגם ירק בקניבח מפירש"י מביא ירק,קניבת

 פי' הירושלמי פירש"י, לו מחוור דלא כתבהרשב"א
 לא רבשבת הירושלמי מסקנת הדחה היינו ירקקניבת
 העיקר חרי"א, סי' מש"ע מביא ירק, קניבחהחירו
 הבנח לפי בורר משום ולא הכנה משוםהטעם

 במתניחן הארר"ח, הגאץ מקושייח מביאהרשב"א,
 לאלחר, לאכול ולא להניח מיירי כרשינין שוריןדאין
 רק רבפסולח בורר במלאכה טל האגלי מרברימביא



רצה ענינים ותוכןמפתח
 טעם נטוב מיישב להקל, מסיק פסולת מתוך אוכלמקדי

 לתוך לימון לתת מותר אם בענין - טל. האגליקושיית
 שני, בכליתה

- 
 דלא שי"ה בסי' יעקב מישועות מביא

 שאינו בדבד למבשל ידמי לשבת איסודים שארדמי
 יעקב הישועות של חידושי על מקשה האור,תולדות
 וליכא הלימון עם בכף הכוס לנער גם מתידומתרץ,

 סוחט.משום

 טכס תורה תלמוד בבתי להנהיג מוחר אם מחסימן
 מצוה. בתשל

 הרד"ל בחידושי שפטדנ', ברוך לנרכת פירושיםמביא
 כמבואר לחנכה חיוב איכא בבת גם לבת, ולא לבןכתנ
 רנרי הביא אותן, מחנכע התינוקות רפ"ב יומאבש"ס
 לברכת לדמות רוצה זה טעם נבנות גם ולדבריוהלבוש
 שהוא כן  לעשות לא מסקנתו פטורות, שנשיםהזימון
 מביא ישראל לדשעי להתדמות וכרי הצניעות חוקיכנגר

 ו'. סי' ת"א אהרן זקן ספרמשם

 לספרד אשכנז בין מנהגים חילופי בענין מטסימן
 ובענין בביהכנ"ס פסח בלילי הלל אמירתובענין

 עצרת. שמיני בלילההקפות
 כתבתי לספרד אשכנז בין המנהגים תלופיבענין

 סי' דבד במשיב להנצי"ב מביא א'. בסי' לעילבאריכות
 נפילת לרבדיהם פ"ת סי' ח"ב תניינא ושו"מפ"ח
 דרב מגילה מש"ס הביא כהצינוד, לעשות צריניםאפים
 ר"נ רהגאון ט"ו סי' או"ח החת"ס דברי מביא נפול,לא

 אשכנזים, של בביהכנ"ס האדיז"ל נוסח התפללאדלר
 של האיסוד גרד נענועים, גני דל"ז סוכה ש-סמביא
 מוגדמת אכל זירא דר' די"ח חולין ש"ס תתגודדו,לא
 ענין מבאר ל"ה, סי' מהמהדשר"ם הביא ושמואל,ררב

 שעלו הגד"א תלמידי בביהכנ"ס, פסח בליל הללאמירת
 מבית לצאת אין לכן הלל לומר התחילו ישדאללאדץ
 ג"כ מחוייב ואפשר עמהם, לומד מחוייב רקהכנסת
 לצאת אסוד עצדת שמיני בליל הקפות נעניןלברך.
 כמבואד הארון מן הס"ת הוציאו כבר אם הכנסתמבית

 קמ"ו. סי'בש"ע

 יכול הכהן אם בכור פדיון כסף שיעור בענין נסימן
 לי. שוה לדידילומר

 סורדא שקיל כהנא רב גבי ד"ה קידושין מש"סמביא
 מקשה זו, נסוגיא הדאשונים פידושי מביא הבןבפדיון
 רבדים, שני איכא הנן בפדיון הרשב"א, פירושעל
 שאד כמו להכהן לשלם תודה שהייבה ממון חובא(

 הבכוד קדושת הממון ידי על להפקיע ב( כהונה,מתנות
 רברים, שני נמי איכא תרומה גני מדחם, קדוששהוא
 טבל, איסור מפקיע בזה הכרי כל פוטדת אחת חטהא(
 בגמרא פירשו והרמב"ם הבה"ג לכהן, נתינה הובתב(

 מהל' בפי"א הרמב.ם דברי מביא אשי, דדבנמימרא
 מביא והש"ך, הט-ז רבדי מביא הר"ן, דבדי וכןבכורים
 להכהן משכון נתן בענין האחדונים גרוליפלוגתת
 סי' מלואים באבני אלפנדרי הר"י נרם מביאהבדכ"י,

 הש"ס מרבדי מביא שצ"ב, מצוה ובמנ"חכ"ח
 הבן בפדיון אם מפלפל 'וסף, וד' רנה רפליגיבקירושין
 אפרים המחנה מדברי מביא כהן, רעת סמיכתבעינן

 כדחו. בעל נתינה מהני אם מפלפל קוין,בןיני

 במגילה. המן בני עשרת כתיבת בענין נאסימן

 דהוי חשש איכא לשודה שורה בין גרול דיוח ישאם
 בתדי ס"ס ספיקא, ספק הוי זה אם בעניןפחיחה
 אחד, משם ס"ס רובא. מטעם ס"ס דרבוותא,פלוגחא
 אחד דספק היכא י"א, אות ק"י סי' 'ו"ד מש"ךהביא
 משה הה"ר עם מתווכח שהש"ך מביא יותר,מתיר

מוודמיז"א.

 לאכול סכנה בו שאין לחולה מותה אם בענין נבסימן
 המוקצים. דבריםבשבת

 גזידת א( ענינים; נ' יש בשבת רפואה שבעניןמסביר
 לרפואה, דק שאינם סתם מוקצה נ( סמנים,שחיקת
 דמרינום בהאי במתניו החושש דקי"א שנת ש-סמביא
 שאין להולה מותר מוקצה - שכ"ת בש-ע - יונקגונת
 מדבדי מביא הנאה, כדרך שלא הזי רפואה אי סכנהבו

 בדבריו מפלפל מומי"א גבי תקמ"ח סי' נח"גהררנ"ז
 התורת על שהשיג מ"ה סי' יו"ד להנובי"ק מביא-

 שאין לחולה אסור רמוקצה מוכיח יעקב הישועותחיים
 מתרץ בדמ"ו, שם בתוס' פסחים מש"ס סכנהבו

 מפלפל אהשביה, מקרי זה אם מפקפק החוס',קושיית
 ט', סעי' תמ"ב סי' מש"ע מניא גוונא כהאי חמץגבי

 שני על לעבוד סכנה בו שאין לחולה מותר אםמסתפק
 מתרץ מ"ג. רעירובין בפ"ג מברטנורה מניאשבותין,
 ניה דאית שבות גבי הטור על יוסף הניתקושיית
 החזו-א בשם מביא בסק"ז הט"ז רברי מביאמעשה,
 שאע להולה בפסח לרפואה בטנלאות קט"ז סי'או"ח
 עור מפלפל דפ"ג, יומא מש"ס מקשה שהתיד, סננהבו

 פטוד רק אם הנאה, כדרך שלא דהוויין התדופותנענין
 מביא צ"ז, סי' קטנות הלכות משו"ת מביא אסור,אבל

 הר"ן. ודברי יצנע לא בתוד"ה דק"א קמא בבאמחוס'

 הבית פתח על טלביזיא מין לערוך מותר אם נגסימן
 מהו גזלנים מפחד להבית להיכנס שרוצה מי לראותכדי

 מצטלם. הפתח על הדופק שכל כיון בשבתהדין
 שרוצה מי ועל הבית, בעל על בשתים, היאהשאלה
 מה"ת דאסור לומר יש דצילום מנאר להבית,ליכנס
 שנת מהל' בפי"א מהרמב"ם מביא רושםמטעם
 כוח - רושם משום אותיות שתי דק"ג שבתומש"ס
 מביא מסייע, משום בזה יש אם מה"ת הויאלקטרי
 נכדי ע"י צפורניים נטילת גבי קצ"ח סי' יו"דמטו"ז
 במתחיל כמו שבת נערב מותר המצלמנההמעריך
 שהקשה יוסף הנימוקי מביא בשנת, ונגמרתבמלאכה
 בעדב נרות להדליק מתירים איך חציו משום אשולמ"ד
 לשבת כלל דמי דלא ממני שגבו הנימוק-י דברי -שבת
 לשיטת דישא פסיק דרבנן באיסור אחר, גררשהוא
 רישא בפסיק התדה"ד, דעת וכ"ה דנ"ה פסחיםהתוס'
 המאירי דברי מביא - מודה המג"א גם ליה ניחארלא
 וא"צ בדדבנן ניחא רלא רישא פסיק דכ-זבשבח
 משום בו אין נצוצות כאן אץ באם ממקפקלגופה,
 אש הוא ראלקטדי האחרונים הסכמת וכיבף,הבערה
 דבד וסותד, נונה משום כאן ריש החזו"א דעתממש,
 מה"ת. ואסור רושם משום הויא אפשד בכךידדכו

 או קמוצה הגימל הגשם לומר אם בענין נדסימן
סגולה.

 מי סגולה, הגימל לומד יעב"ץ הגאון של מסידודמביא
 שבזכדיה מזה הטעות נשתדבב קמוצה הגימלשאומר
 קמוצה, הגימל ה~שם יהיה עליהם לא כתיב י"דפרק



 ענינים ותוכןמפתחרצו

 התניא בעל הגה"ק בסידוד פסוק, סוף הוא שםאבל
 חיים, למכלכל מחובר דגשם מוריד סגולה, בגימלאיתא

 סוף ששם קמוצה הגימל הוא עצרת שמיניבתפילת
 ל"ב. סי' או"ח רוקח שמן מספר מביאהענין,

 בשבת. שלישית סעודה אכילת זמן נהסימן
 אפילו לאכול מותר הכוכבים צאת לפנ' שעהחצי

 דתפלת שפירשו הראשונים שיטת מביא דשות,סעורת
 דברי לומר המנהג הכוכבים צאת היינו הערב עדהמנחה
 שלא דנהגו כתב רצ"ב בסי' הרמ"א בסעורה,תורה
 אה"ע מדמ"א מביא למעריב, מנחה בין מדרשלקבוע
 עטדת כעל הזהד בית שר הגה"ק מדברי מביא ס"כ,סי'

צבי.

 בו להשתמש בידו בעודו מוקצה טלטול בענין נוסימן
 בידו. מוקצה שנעשה דבר ובעניןלצורך

 תוס' מביא ש"ה, סי' ושו"ע רקנ"ד שבת ש"סמביא

 דכל נראה התוס' מדבדי - ביצה בריש הר"ן ד"ג,ביצה
 שבידו, זמן כל מוקצה נעשה לא בני"ד - מוקצהמיני
 שיתנו אפילו להתיד מהרש"ק הגאון מדברימביא
 רסוכה, שלישי סו"פ הירושלמי מן כן והביאלחבדו
 מביא מילה, של בסכין כן שהתיר מדפרמ"גמביא
 לא דלולב ועדבה לולב פרק בריש סוכה התוס'מדבדי
 לשיטתייהו התוס' התוס', בדברי מפלפל כלי,הוי

 המג"א רברי מביא ביה, הדר לא ררבה רל"חבעידובין
 יתקן שמא נימא דרבה טעמא לן דלמה תקפ"חבסי'
 מביא דס"ו בסי' העוזר האבן רברי מביא שיר,כלי

 הביא לשייר, עתיד שאני מה בפ"ז דדמאימשנה
 בדירה, דיש הקילו רברמאי ותירוצו הר"שקושיית
 ממעטין אין דל"ג סוכה ש"ס מביא שם, התפא"ימביא
 פדק בר"ן מובא הרשב"א בדבדי נכק הסבדביו"ט,
 מחלק בתוכו, שמור צבי ונמצא ביתו נועל גביהאורג
 בצידת דהדשב"א להאי ביו"ט ממעטין דאיןבדאי
 סומכק אין גבי רל"ג ביצה ממהרש"א מביאהצבי,

 מהפדמ"ג מביא נכון, בחילוק מחלק בבקעת,הקדידה
 בשם התום' על קושייתו מתרץ יו"ט, להל'בפתיחה

 מ' סי' בתשובה המהרש"ל שיטת מביאהדיצב-א,

 המילה, מעשה אהד מילה של הסכין לטלטלשהתיר
 המהרש"ל, על חלקו של"א סי' ומג"א ש"י בסי'הט"ז

 המהרש"ל. בעד להליץכתבתי

 לרבי השמשות בין דאיתקצאי מיגו בענין נזסימן
 לסלק יכול ואם שבת, להצי מוקצה ואיןשמעון

 בשבת.המוקצה
 מביא בבקעת קדירה לסמיכת דמ' לא דני"ד לומרדצה

 נכנס שאינו כל בהנאה מותר דמוקצה רכתבמהפרמ"ג
 בשבת ריכול מהגדעק"א חידוש מביא בתבשיל,גופו
 דלהתוס' פלוגתא מביא הקצאתו, לסלק כדעתולגמור
 מותר שמעון לדבי תפל ובשר תפל דדג דקכ"חבשבת
 בפרק רש"י רעת הוא וכן לכלבים רראוי כיוןלטלטלן
 כיון לטלטלן אסדו והרז"ה והרשב-א דמ"ח,כידה
 לחלק מפקפק לכלבים, לי' שדי לא לארם עומרתדעדיין
 מהמת שמוקצה ככלי רדק לכלום חזי דלא מוקצהכין

 טעם, בטוב מתרץ הקצאתו, לסלק יכול כיסחסרון
 דבי אם מפלפל ד"ל, ביצה מש"ס הר"ן דברי עלמקשה
 מביא השמשות. בין ראתקצאי מיגו ליה איתשמעק
 רלא הגרעק"א זה על וכתב דמ"ב בשבת התוס'דבדי

 מהרש-א לאיזה וצ"ע המהרש,א קושיית תוקשה
 על דמ"ג לקמן המהרש"א על דכוונתז מתדץהתכזזן,

 עליו. בעודן בד"ההתוס'

 והחשש בשבת קטנים לוזים אכילת בענין נחסימן
בזה.

 אגוז'ם, בו לפצע קודנס דקכ"ב שבת ממשנהמביא
 אבל הידוקה הקליפה לפדק אוסד שי"ט בטי'הדמ"א
 גבי כ-ג בס"ק הט"ז מביא מותר. הקשההקליפה
 דרב די"ג ביצה מש"ס מביא בסק"ח, ומג"אקטניות
 בסי' רבה מאליה מביא כסי, כס' רביתהו ליהמקלפי
 בתבואה אלא אינו רמפרק מהרי"ל של דבו בשםשי"ט
 להעיר כתב נדבק, גם או מונת האוכל אם בקמהלק
 ואתר לריקלא פיסא רשדי מאן האי דע"ג. שבתמש"ס
 בשם שכתב טל האגלי מביא שם, ופירש"יתמרי
 בשבת לאכול שלא ליזהר בסידודו ז"ל הרבהגה"ק
 מהקליפות. נתקו שכבר ואעפ"י באב שקורקפולין

 שופר תקיעת חובת ידי לצאת מותר אם נטסימן
 זכרונות. או שופרות בסדר התוקע מן מלכיותבסדר

 מדבד'הם שיעור בתוד"ה דל"ג ר"ה מתוס'מביא
 מביא התום', קוש"ת מתדץ יצא, לא רבני"רמבואר
 מביא אהדד', דסתר' מיל' כתר' דמיחז' שכתבמק-נ

 ד', סעי' תקפ"ח ס" ובש"ע דמג'לה בפ"במירושלמ'

 לתדץ הרא"ש בשם הביא תק"צ בסי' 'וסף הביתמד"ן
 התוס'.קושיית

 יום ערב אכילת חובת ידי לצאת מותר אם םסימן
 עליו קבל שכבר לאחר הכפורים יום תוספות בזמןכפור

 .הזמן
 אי הכפורים יום תוספות איסור ילפינן מהיכןמפלפל
 למעט קרא מראיצטדיך או תשכות ובקצירמבחדיש
 לומר דמותר דס"ג סי' מאו"ח מביא בתוסיוה"כמכדת,
 שני גבי תרכ-ב ובסי' מלאכה לו לעשות חברולישדאל
 מלאכתו. לעשות לאחדים אסור הכפורים יוםימים,
 בלא לתקוע שמותר שופר גבי ת"ד בסי' הט"זמביא

בדכה.

 להרבות רק הכפורים יום בערב המצוה באם סאסימן
 תענוגים. שאר גם או ושתיהבאכילה

 פירוש הביא ושתיה, אכילה ררק נדאה הגמראמלשון
 בשם גם הביא זצ"ל, מבעלזא מרן מהגה"ק המאמרעל

 עליו והקשה תמימה התורה של הטעם הביאהארק"ל,
 בענין הגדעק"א של האסתפקתא הביא רבה,ממדרש
 מש"ס הביא הכפודים, יום עדכ באכילת נשיםחיוב
 אשה הכתוב שהשוה רמה לומד דוצה רכ"ח,סוכה
 ברברים לא אבל בהד'א בתורה במפודש רקלאמם

 ממנהגי שהביא סופר מכתב מביא נחז"ל,דנלמדים
מהדי"ל.

 חו"מ. בחלק עיין סבסימן

 הגשם שפסק לאחר הסוכה גג דלתות בפותה סגסימן
 ויו-ט. בשבת הזרעים על נופליםוהמים

 לאכול שלא הדמ"א ג', סעי' של"ו סי' מש"עמביא
 ליה ניחא דלא כיון לצדד יש חכרו של בגןבגנות
 הדמב"ם הראשונים מחלוקת זרעים שאיןבמקום



רצן ענינים ותוכןמפתח
 מהדש אריה בגור לזרעים, סמוך מקיל כרע"תוהסמ"ג,
 דאין רממא פסיק הוי ולא מחכוין שאינו דבררהוי

 רישא פסיק בענין מפלפל מיד, נעשה הנטיעהמלאכת
 נעילת גבי הרשב"א רברי מביא מתכוין, שאינוורבר
 בשופך אפילו מותר הרשב"א לשיטת בתוכו, וצביבית
 יודו הרשב"א על החולקים אפילו הזרעים עלהמים
 כאן. למיחש ליכא יוסף לר' ובין לרבה רבין מבארכאן,

 שופר. תקיעת במצות לקטנים חינוך בענין סדסימן
 תרנ-ו בסי' י~סף הברכי מביא מדרבנן. הוא לקטןחינוך
 והביא שאול, אתרוג ראשון ביום לקטן ליתןראין
 הר"ן קושיית הגזול, לולב פרק בריש הרא"שמרברי
 לבית שה דפ"ח פסחים הת~ס' מדברי העירומתרץ,
 דהיכא הש"ך מדברי מביא שאני, דחינוך ותירצואבות

 נאמן. קטן גם בידושהוא

 שברכתו דבר על מזונות מיני בורא שברך מי סהסימן
שהכל.

 ראמוראי פלוגתא מברכין. כיצר פרק המשנהמביא
 מוצדק אם ככלל, ויין פת גם אם כולם דעלכפירוש
 קמא בפרק לעיל דברים, שני על גם כולם ועלהלשון
 הצל"ח דברי מביא יוחנן, כר' רגמרא סתמאדי"ב
 מביא מרריגות, שתי ירד שכבר הונא דרב בטעםשכתב
 - מפאנו הרמ"ע בשם שהביא ר-1 בסי' יוסףמברכי
 סי' ח"ב קטנות הלבות בשו"ת ט"ס, שם ישלדעתי

קמ"ט.
 שברכחה פרי ולקח המסובים כל להוציא שבירךבאחר

 האדמה,. פרי בורא בטעוח ובירך העץפרי
 שלא לומר יש המסובים אבל בריעבר יצא המברךהנה
 ובטלה שנצטווה ממה ששינה כיון בברכתויצאו

 אפשר גם לעצמו, אחר כל לברך הם צריכיםשליחותו
 סמך על אדמה פרי לאכול יכול אינו בעצמושהמברך
 שנסתפק רי"ר סי' מפרמ"ג מביא בטעות, שהי'ברכתו
 עצם על הסמק דהחם כלל רמי דלא נראה 1ה,בכעין
 מרברי מביא בדיעב1ק יצא לכ"ע הבא אבלהברכה

 לא בקידושין, שליחות גבי אישות מהל' פ"זהמשל"מ
 בסי' הפרמ"ג מדברי מביא מקפיד, בעל החם לני"דדמי

 עמור ס"ה סי' או"ח בחלק - אתרוג קניית גביתרנ"ו
 "י.ק

 יו"ד. בתלק סוסימן

 שיש לחולה חנוכה שבח בליל נר המדליק סזסימן
 עליו. לברך יכול אם סכנהבו

 הצריך בחולה רע"ב בסי' יעקב הישועות מרבריהביא
 דיין כיון היום קידוש לקרש אם לרפואה נסך ייןלשתות

 שני הן והקירוש הין התם כלל דמי לא לו, הותרזה
 עצם וציונו, לומר יכול איך הנוכה כנר אכל -דכרים
 נר הדלקת בזמן בו נתקן ולא להברכה סתירההמעשה
 מובא הירושלמי מביא ממני, שגבו הר"ן רבריחנוכה,

 ל"ת ירחה רמצה עשה גבי דל"ח בחוס'בקירושין
 הבאה מצוה הוי מ-ה סי' בח"א ביעב-ץ ועייןדחרש,
 דברי מביא גברא, איסור הוי דרבנן איסור -בעבירה
 אמרינן אימתי ע-1 של סנרל גבי רקיג ליבמותהרמב"ן
 קידוש גבי איסור יעשה לא דעי"ז היבא יצאדלא
 יין ששתה מה האיסור יתוקן לא יצא לא אםאפילו

איסור.

 ומקוה חנוכה לנר זית שמן לו שאין מי סחסימן
 פשוט נר על ולהדליק לברך יכול אם אח"כ לושיהיה
 עכשיו.. יוצא אינו זיח שמן אח"כ לו יהיה שאםויחנה

 לא להתנות, יכול תפ"ט בסי' העומר ספירת גביבש"ע
 חובת עליו חל לא ה1מן וקודם בזמן תלוי דהתםרמי

 החמה, משתשקע הזמן כבר חנוכה נד גבי אבלהספירה
 דהגרול היכא מייבם רקטן דל"ט יבמות מש"סהביא
 מצוה, משהינן לפעמים לתרה"ד הים, במדינתהוא

 יכול המנחה מפלג ראפילו יעקב והחק הלבושלשיטת
 מבאד רב, 1מן איכא רעריין אע-ג הציבור עםלספור
 הבושם בערוגת מש"כ לי מובן לא גמור, תנאי זהראץ
 התנאים, משפטי לפי להיות שצריך שכתב קס"חבסי'
 הביא חצות, קודם אפיקומן גבי נ1ר מאבנימביא

 השבת את וקבלה ששכחה באשה רע"ט סי'מהפרמ"ג
 רכל אמרינן אימתי מבאר חנוכה, נרות הרליקהולא
 רלא היכא שליח משוה מצי לא עביד מצי דלאמירי
 שלוחץ, הל' אפרים ממחנה מביא במציאות, עבירמצי

 התם ררחמנא, שלוחי כהני הני רי"ט יומאבש"ס
 נסחפק אמת השפת שהגאון מביא עבדי, מציבמציאות
 אי שבת ונר מזוזה כמו וכיתו איש נר חנוכה נרכענין
 כולם, מוציא הבית שבעל רק ארם כל על שמצוהנימא
 משחתף הוי מריש זירא ר' גבי הגמדא מדבדיהעיר

 צריבנא לא השתא אמר איתתא רנסיבי בתרבפריטי
 הבית, על רהמצוה מבואר ביתאי, בגו עלי מרליקירקא
 וחוס' והרמ"א הרמב"ם בין במחלוקת תלוי דזהמבאר
 על ארם חובת הוא דדמצוה אחת שהן שתים הםולרירן
 ביתו בני כל עבור הארם על מוטל וההירורהבית

 העיקרי בנר בין הנרות כל על בפריטי משתתףואכסנאי
 ההידור. בנרובין

 אח"כ והזדמן חנוכה נר כבר שהדליק מי סטסימן
 מן מצוה לקיים שניח אח"כ להדליק צריך אם זיחשמן

 ר. ובחהמ
 ואח"כ כעולה ביין מקרש גבי ער"ב סי' יוסףבברכי
 מגולה ביץ שנית, לקדש דצריך  כשר ין לונזרמן
 יכזל לכתדילה אפילז חנובה בנד דפסול בגמראמבואר
 הביא מברכץ, אץ מצוה בהירור שעוה, בנדלהרליק
 וכחושה, שמנה חטאות שחי גבי רס"ר מנחוחמש"ס
 לו ומתידין לפחתך נא הקריבהו משום ישבכחושה
 הרמב"ן רלשיטת ס"ל המ"ב מלאכות, אבותהרבה
 כחחמה בשחט רהדי וקשה יצא, לא בדיעבראפילו

 יוסף. הברכי דברי ונכונים יצאבדיעכד

 בנית לצורך מאכל עץ לכרומ מותך אם עסימן
סוכה.

 סכנה ג"כ בו יש האיסור מן חוץ מאכל עץבכדיתת
 ולא עשה כו יש - החסיד יהודה רכינו צוואתעפ"י
 ברמים רמעולה רהיכא מבואר ב"ק בש"סתעשה,
 מותר אם נשאל ע"ו ח"א יעב"ץ משאילת מביאמותר,
 למקומו בצריך מתיר הרא"ש ביהכנ"ס בניןלצורך

 ר( א' ןבמלכים דרד-ק מביא מצוה, לרבדומכש-כ
 וחמה שמן מעצי ע"ה המלך שלמה שבנה הביתבבנין
 עשה רהף תעשה לא רוחה עשה למימר ליכא -עליו
 הוי לא גם ועשה, ל"ת רוחה עשה אין תעשה,ולא

 מפורשי מצוה, סוכה עשיית דש"י לשיטתבעירנא,
 התח"ס מביא ישיבה, המובן רעשייה פידשוהמשנה



 ענינים ותוכןמפתחש
 מבאר סרטיא, דין להנשר שאין מבאר סצות,מתרי"נ
 ממילא היחיר כרשות דינו לרירה הוקף שלארקרפף
 מהל' בפי-ז הרמב"ם שיטת מבאר בכולו, להלךיכול
 מיני שני שיש מבאר הרבים, רשות תנאי מנרירשבת,

 מה ב( פטור, מקום הוי שמה"ת מה א(כרמלית,
 בח"ב המבי"ט דברי מביא היחיד, רשות הוישמה"ת

 יעקב הישועות לנינה, הבית מן להוציא ימתיר מ"חסי'
 דהנשר מבאר המבי"ט, בער להל"ן כתב עליו,משינ
 ההיא דכ"ר עירובין מש"ס וראיה לדירה מוקףהויא
 השאלה, ענין בכל מפקפק נהרא, בפום דהוהרחבה

 מקורה. קרפף בעניןמבאר

 הנעשים בגרים בשבת ללבוש מותר אם פטסימן
 פשיטת בעת הנעשים הניצוצות מפני סינטטי,מתומר

הבגדים.
 סי' מפרמ"נ מביא ממש, בהם אין דניצוציםמכאר
 בשבת לכבות שהתיר ראש הבשמים על משינתק"ב
 בפ"ד הרע"ב מדברי מביא השלחן. על שנפלניצוץ
 מביא נמורה, מלאכה זה דאין רמשמע ז' משנהרביצה
 ננד הוי כאן ליה, ניחא דלא רישא פסיק העיוךשיטת

 ררבנן רק ודוי המאירי דברי עפ"'רצונו

 בשבת השומטה י משנה רכלאים פ"ט במשנההערה
 קמ. עמור -חייב

 נבי ובין חיוב נב' בין לתפור א-מ בקורע רק אםמבאר
 תיקון משום לחייב לתפור ע"ם שלא אפילו קשדפטור,
 מתרץ דע-נ, שבת התוס' עפ"י מתרץ ללבישה,הבנר
 הוי דלא אע-נ חייב בחמתו הקורע נבי הקהטיאנם
 צורך הוא דהתיקון היכא בין לחלק מחדש לתפור,ע-מ

 בבנד. רק התיקון ביןהארם

 נפצעים. לצורך בשבת הרנטגן הפעלת בענין צסימן
 מה"ת איסור הוא אם ההצלמה במעשה לחקורמביא

 אבל חייב, צורות דהרושם שבת מהל' בפי-אלהרמב,ם
 כדרך בשלא אבל דכותב רומיא בימינו ברושםרק

 לאידך הרה2מים, ררך זה אין וכאן פטורהרושמים
 לחייבו א"א בפטור מכה ומשום בכך דדרכו י"לניסא
 לנמור במים זה את נותנין ראה"כ בזה נומר ראינוכיון

 מה"ת, הוד אלקטרי כוח ע"י הרנטנן הפעלתהתמונה,
 נ"כ. כונה משום איכא החזו"אלשיטת

 שעון בשבת היר על לענוד מותר אם צאסיכ2ן
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 וכאשר כפתור בו שיש שעון שעונים מיני שנייש
 שעק המספרים, את להאיר פנס נרלק הכפתוררוחקים
 וראי בשבת לדפעילו תמיד, מאירים שדמספריםרניל
 ענין מבאר מתאדמים, אינן שהחוטין אעפ"יאסור

 עליו וחלקו מתיר הפמ"א רניל שעון בעריכתהניצוצות,
 לשעה בנין בענין רפיה, למטה זה מרמיהפמ"א
 יוסי רבי נרול כלל בסו"פ בירושלמי האמוראיםפלונתת
 לעולם, שהוא כמו הדיבור עפ"י הכל שהי' כיוןס-ל
 לדכניסן הקב"ה שהבטיחן כיץ ס"ל בון ב"רור"י
 ע"ב בסי' החת"ס רכרי מביא לשעה, שהוא כמולארץ
 הראיה, על מפקפק דצ"ד שבת מתוס' ראיהוהביא
 הסבר לשעה, בנין דדוי ס"ל הבבלי דנם ראיהמביא
 רלא כיון כאן ליכא מוקצה בירושלמי, המחלוקתברבר

 השמשות. ביןאתקצאי

 ע' בשמיעה וברכו קדושה לענות מותר אם צבסימן

 מרחוק. קול רם אוהטלפון
 עי"ז ויוצא שמיעתו על לענות בין תילוק רישמבאר
 עומד אחד ואם זו, בשמיעה בתורה הקריאהחובת
 עליו יענו אם שומעים בביהכנ"ם והציבורבביתו
 קול שומעין בטלפון שמיעה ע"י אם מבארקדושה,
 בתקיעת האזן, אל שבא עד נלנולים ע-י אואורינינלי

 קטנות הלכות משו"ת מביא הברה, קול זה מקיישופר
 מחלוקת מביא מפקפק, המגילה בקריאת רע"ו, סי'ח"ב

 להר"ת התקיעה, או השמיעה המצוה מהוהראשונים
 לברך מירושלמי מביא וראביה שופר תקיעת עלמברך
 יהושע דלרבי פסחים בש"ס מחלוקת שופר, קוללשמוע

 ישראל בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה אין לויבן
 לענות, רק או להצטרף בין חילוק יש שבשמים,לאביהם
 דבר מפסיק יהא שלא דצריך איתא נ-ר סי'באו"ח
 ראם ראשונה כדעה פוסק הנר-א ע"ז, או נק'שאינו

 לענות. יכול הטינוף רואהאינו

 אלקטר פעמון בבית לערוך מותר אם צגסימן
 לצלצל שמתתיל ע"י להבית בא זר כשאישהמתריע

 בשבת. הדין מהו מגזלנים, להנצלכדי
 בשם רס"ז סי' או-ח מטור מביא בזה, צדדים כמהיש

 השבת את שומרים שישראל ממה שיותרהמדרש
 ישראל. את משמרהשבת

 בשבת. מים להגליד מותר אם צדסימן
 האש, כננר אינפאנדא ליתן מותר אם שי"ח מס"מביא

 מכה משום מפקפק נולד, משום מחמירוהרמ-א
בפטיש.

 לתון בשבת חמים מים ליתן מותר אם צהסימן
 טרמוס.בקבוק

 בפ"ד הירושלמי עפ"' אוסר פענח צפנת בעלהנאון
 משנה על הערוך מרברי והביא הבל מוסיף רכסףדשבת
 הנאון רוק. מרבה כסף של דפונריון פ"חרכלים
 בתוך ולא כלי רק להטמין אסרו דלא התירההזו"א

כלי.
 יציאת סיפור במצות חייבות נשים אם בעניןצו

 פסת. בלילימצרים
 הרי בנקיבות שנוהג שבתב החינוך על המנ"תקושייה

 מביא כהן מראה הש"ס בהגהת נרמא שהזמן מ"עזד
 מצוה חלקי מיני שני ריש מבאר מה"ת, שהייבותראיה

 מצה מצות טעמי ביאור של החלק א( מצרים,ביציאת
 נם הא' חלק מצרים, יציאת סיפור סתם ב(ומרור,
 ומרור מצה באכילת רמחייבות כיון חייכותנשים
 הרבה רברים עליו שעונין עוני בלחם מחויבותממילא
 פטורות השני ומתלק והנרה דלל הרשב"םכמוש"כ
 נס פטור ומרור מצה לו אין דאם מזה לנוךוצא
 אינה מצדים יציאת סיפור מצות להרמב"ן זה,מסיפור
 מצה לו אק אם לדרמב"ן הפסח, אכילת עםנמנית
 מנה לא רס"נ למה מבאר מצרים, יציאת מסיפורפטור
 הבה"נ ונם עצמה בפני למצוה יצי"מ סיפורמצות
 זו עשה מנו לא הזקן והר"א גבירול בן שלמהורבינו
 מצוה מנה לא נ"כ הרקיע בזהר הרשב"ץ העשין,במנין
 בר אחא ררב במימרא בפסחים הגמרא ברברי הערהוה

 מפורש כתוב הרי מנז"ש להביא הוכרח מדועיעקב



שא ענינים ותוכןמפתח
 )שמות ממצרים יצאתם אשר הזה הי1ם את זכורבתורה
 משנה על ראב"י יפלוג האיך בקידוש, ומיירי ג'(י-ג

 היץ הלל כבית דהלכה כיון דנ-א בברכותמפורשת
 שלמה בתורה פירש"י, כפי שתאמד לקדושהגורם
 בפירוש שכתב גיאות אבן הר"' מדברי הביא באפרשת
 את ~שמוד דכת'ב הי1ם בקיד1ש יצי"מ להזכירשצד'ך
 הי' כן במצרים היית עבד כי 1זכרת וגו' השבתיום

 דבקידהם דע"א בסי' המג-א בגמרא, גירסאלפניו
 די"ט בברכות לשיטתו רש-י ורבנן, תפלה סגיבתפלה
 גרמא. זמן שייך לא דרבנן דבמצוה פשיט"א גרסדלא

 ארם בידי גוסס על שבת לחלל מותר אם צחסימן
 שמים. בידי לגוסס אדם בירי גוסס ביןובחילוק
 מפקחין מרוצץ על דאפילו איתא באו-ח של-טבסי'

 ומותר איתא של-ט סי' וביו"ד חוטמ,, עדובודקים
 מביא מעשה, דליכא היכא נשמה יציאת המעכבלהסיר
 בידי לגוסס הורג כין בחילוק דע-ח סנהדריןמש"ס
 רמ"ד, נדה מתוס' מביא אדם, בידי גוסס להורגשמים

 ובין רציחה איסור בין החילוק בזה, לחלקהסברא
 אפילו מצינו באמת רעך, רם על תעמוד דלאאיסור
 עליו לחלל מותר מ"מ רציחה משום דל'כאהיכא
 לבאר האריך נ"ט סי' יעקב ביח מתשובת מביאהשבת,
 לחלל דאק הרמב"ן רברי מביא נדה, התוס' כדברישלא
 פחות עיבוד על גכ שבת מחללין לבה"ג עיבור עלשבת

 דברי לתרץ כתב נ"ט סי' פענה הצפנת יום,מארבעים
 שזינתה אשה גבי ל"א סי' יאיר החווח מביאהחוס',

 תצא כי בפרשת רמ-ד הגאון דברי מביאונחעברה,
 לומר רצה מהרש"ק שהגאון מביא הערוח,בהרבה
 פטוד כבולו לפי אינה שהצלה או לדעת עצמודמאבד
 מריפים בדכרים עליו להשיג שכתב ווגדמ-פמלדציל,

 ובאמת המנחה, בקומץ כן שכתב המנ"ח על גםוכן
 בזה הערה הביא יואב, החלקת הגאון גם כןכחבו
 טבעה דקא כגון שוטה חסיד דמי היכי דכ"אמש"ס
 זה לאיסתכולי ארעא אורח לאו ואמר בנהראאיחחא

 עשה על דעבר אע"ג רשע ולא שוטה רק רנקראהרי
ול"ת.

 שקיעת אחר דקות שכע בשכת שנולד תינוק צטסימן
 למולו. צריכים מחיהחמה

 מנחה להתפלל דמוחר המנחה חפילת בענין ביארנוכבר
 נפסל דדם הקחסיא מתרץ החמה, שקיעת אהרלכתחילה
 עד הערב עד דפירש לשיטחו רש"י החמה,בשקיעח
 והשוה העליון שהכסיף עד בגמרא יוסי וכר'חשכה

 מנחה פירש"י דחו דנ"1 זבחים החוס' יום, הוילחחתון
 קטורת, תפילחו חיכון מקרא כדיליף קטורת כנגרהיא

 ביו"ד הש"ך רל"ג, בסי' לשיטתו של"א בסי'המג"א
 בשבח, למולו דאין אלשקר מהר-ם בשם רס"וסי'

 כהמג"א, רווחח דהלכה מרבותיו ק'בל פ' בסי'החת"ס

 מינוט מי-ג יוחר נולד דאב פסק יצחק הביתהגאת
 מביא בשבח, למולו יש הכוכבים צאח קודםוחצי

 מסיק ר"ד, סי' יו"ד מצ"צ וכן הישנוח ב"חמו(שובח
 מאחרים לכן הגאונים כשיטת כאן פסקינןלמעשה

 ראשון. יום עדמילתו

 עמוד קי"ג סי' יו"ד בחלק להקל ברכות ספקבענין
קפ"ט.

 הש"ץ חזרת בעת לעמוד צריכים אםבענין

 סופ-ד ומירושלמי דפ"ו יומא מש"ס קכ"ד, סי'ברמ"א
 הכרע אין הפלה מהל' בפ"ט הרמב-ם מדברירר"ה,

 ו' אוח קט"ו סי' יו-ד בחלק - לוחקין רכוונחורי"ל

 קצ"ב.עמור

 חיבח קטן וער למגרול בפסוק חסר היה אסחרבמגילת
 השיטין. בין החיבה חלה והסופרקטן
 בחלק - חציה עד כשר דחסר כשרה שהמגילהמבאר

 רמ"ט. עמוד קמ"ב סי'אה"ע

 באמצע הבימה להעמיד אפשר שאי הכנסתבבית
 מערב. מלצד יותר מזרח לצד קרוב מעט רקממש

 סמוך הבימה תהא שלא העיקר ב1ה קפידא ראיןמבאר
 מהר"י מביא הש"ץ. של העמוד עם יחר הקודשלהאר1ן
 בחלק - הקרנות לאפוקי רק אמצע דלשוןקורקוס

 רנ"א. עמוד קמ-ד סי'אה"ע

 צד תמיד להשים בהמלבושים לדקרק קפירא ישאם

 שמאל. צר עלימין
 אוח קמ"ה ס" אה-ע בחלק - וח'קין מנהג ש1המבאר

 . רנ"ב עמורד'

 מהשלחן להסיר ג"כ צריכים פלסטיק של טכיןאם
 ברהמ"ז.קודם

 קמ-ה סי' אה"ע בחלק - הדבר בטעם שתלףמביא
 רנ-ב. עמוד ה'אוח

 מוחר אם לחפלה לרחוץ מים לו אין אם שאלתובדבר
 ברוק. יריו לנקותלו

 - מחמיר והגר-1 רוק בנגיעת מקיל דהגר-אמביא
 רנ"ג. עמוד ז' א1ת קמ"ה סי' אה"עבחלק

 אדם ישכים לעולם דמ"ז ברכוח הש"ס בדבריהסבר

 אה"ע בחלק - ראשונים העשרה מן להיותלביהכנ"ס
 רנ"ג. עמוד ח' אות קמ"הסי'

 חיוב בענין כ"ד סי' ח"ב בספרי שכתבתי מה עלדיון
 דסוכות. א' בליל פחלאכול

 כ1יח לאכול לחי1ב מצה כ1ית לאכ1ל חיוב ביןמחלק
 ו1ה בסוכה החיוב נסוכה באכילה ההיוב מצהבסוכה,

 שיסור מביא בסוכה, גזולה פח באכל דן המצוה,פעולת
 פעולת מהו בזה חלוי לא בעבירה הבאה במצוההרבר

 רבים שכ"ה. במצוה המנ"ח בדברי נכון הסברהמצוה,
 טעם בטוב רבריו בעזהשי"ח ופרשתי המנ"ח עלמקשים
 1יע"ב. רע"א עמוד קנ"ו סי' ח1"מ בחלק-

 כללית מצוה הוא אם רוקדשחו במ"ע שאלחובדבר
 חז"ל. שפידשו מה רק מד"ת איגן הפרטיםאבל

 ש"מ כהונה מחנוח כ"ד בין 1ה נמנה דלא כיוןמבאר
 הנאה בה שיש מה רק נמנו דלא י"ל או מה"תדלאו
 . ער"ה עמוד ו' אות קנ"ח סי' חו"מ בחלק -גופנית

 מכרו ולא ביי"ש נכרי עם שוחפוח לו שהרבישראל
 הפסח. אחר הדין מהוער"פ

 בחלק - דג'גית המרדכי וברברי בד'דה בריןמפלפל
 רע"1. עמוד קנ"ח סי'חו"מ



 ענינים ותוכןמפתחשנ
לחלק
 דעהיורה

 מחוטי כלל ניקר שלא מבהמה בשר מכר קצב קסימן
 וא"א הנשאר בשר וגם הכלים של הדין מה וחלבדם

 הוא. חלק מאיזהלהכיר
 כרבי ישמעאל רבי דמ"ט חולין בגמרא הפלוגחאמביא
 שעל בחלב הקרב, את המכסה החלב במובןעקיבא
 הרמ"א והר"י, הר"א בו שנחלקו הקרום שתחתהכרס
 אחוריים בחלק דק לחוש אין אלו החלבים דכלכתב
 נוהגין אנן אלו, מהחלבים בה אין הפנים בחלקאבל

 עוד עם אפילו שנמלח הבשר הי"א, צלע עד רקלאכול
 כדי אוסר רמליחה לקלוף צריך ולכתחילה מותרבשר

 לפי הנשה, גיד פרק מחוס' הש"ך קושייתקליפה,
 ככר אח"כ נחבשלו אם מידי, קשד לא הפת"שמש"כ
 כמה להיתדא, ספיקא ספק דהוי מבאר במליחה,החרנו

 בשד בבישול, גם מרובה בהפסד הקילומהאחרונים
 דאין לומר מסתבר הקרומים אח לקלוף ישהנשאר
 שהוא כיון שבהקרומים דלחלזחית דק לבטלצדיך

 ששים. יש אם וספקמדרבנן

 בלא שנתבשל בשר בענין ובירורים מילואים קאסימן
ניקור.

 כל נגד ס' א"צ כחוש. חלב חנ"נ, אמדינן לא נודעבלא
 במליחה להחיר מדובה בהפסד למסמוך 'שהחתיכה,

 שהבשר כיק מקיל, פדוואה המהר"ם קליפד,כדי
 בו שאין לתלות יכול חד כל קונים להרבהנחחלק
 הש"ך מדברי מביא כידוע, שבילים בשני כמוהאיסור
 הורידין הסרת בלא נמלח אם ורידין גבי כ"בבסי'

 תלוי במליחד, נבילה נעשה דלא מותר כךונחבשל
 חנ"נ, אמרינן בדרכנן אי והרשב"א ד-מב"םכפלוגתת
 המסוכן דטהרות פ"1 במשנה דתנאי פלוגתאמביא
 כשהוא לרה"י והחזירוהו לרה"ר והוציאוהוברה"י
 ורשב"ג טהור סטיקו ברה"ר כשהוא טמא ספיקוכרה"י
 ורשכ"ג דהת"ק שמעתחא דשב מביא התם,פליג

 שיטת טעם נטוב מתרץ נדה, בריש המבוארלשיטת-הו
 דרק רמותר בחלב כבשר כבוש בספק והחוו"רהפרמ"ג
 מביא תורה, ספק הף דתו יבשלו לא אבל חילאכלו
 הט"ז איסורים בשאר כבוש בספק והש"ך הט"זשיטת
 הט"ז בעד להליץ כתב הכו"פ ממקוה, ראיהמביא

 דליכא צ"ב בסי' יע7ב הישועות הש"ך,מקושיית
 ההיתר דהרי היתר בהזקת איסודין כשאדלאוקמא
 איסור, של בלוע בו שיש משום רק נאסר לאבעצמותו

 מקשה דצ"ז, בחולין הגמרא סוגיית להבין כתבובזה
 חולין של אחת קופות שתי גבי דפ"ב יבמוחמתום'
 סברת על מקשד זה, בענק נאה הסבר תרומה, שלואחת

 הלוי והר"י חיון הר"ש שיטת לפי וההוו"דהפרמ"ג
 ברכת גבי החם חילוק דיש מחרץ קפ"ד, סי'במג"א
 זה הרי הכא אבל ועשה בקום האדם על חיוב ישהמזון
 גבי דהפלוגחא לתרץ מביא בחיובי ולא בשלילירק

 הוא חידזש נחלב דבשד אמרינן איך כמבהטלכבוש
 בפלוגתא תל,י זה הרי שרי, בחלבא לי' חרידאי

 גבי דתרומות יו"ד בפרק יו"ט התוס' מביאראמוראי,
 מסו"פ והקשה טהורים רגים עם שנכבשו טמאיםחגבים
 נכון. הסבר מביא חדש, ורד גבי רשביעיתז'

 מצוה סעודת לצורך בקייטעריגג בשר שהנינונשאלתי
 הכבד. בתוכו דבוק אתד בעוף נמצא ואח"כ יחדונמלחו

 סניף עוד יש וכאן פ"ב סי' ח"ג יעקב משבוחמביא
 - בתרומות הר"ש בדברי מפלפל שלם הי' לאשהכבד

 7"ס. עמוד י"ז אות ק"א, ס" יו"דבחלק

 להריאה. שנסרכו נפוחים ביצים בדין קבסימן
 לדופן הסמוכד ריאה רמ"ח חולין מש"ס להתירמביא

 בביצים. הריעותא תלינן כאן הכ"נ בדופןדחלינן

 נבילות גם שמוכרים פירמא אצל בסוכן קגג(ינ~ן
 הטלפון על הוא המסחר וכל דחזירי וקדליוטריפות

 הסחורות. את רואהואינו
 מררבנן או מה"ת הוא בנו"ט סחורה איסור אםמבאר
 פ"ו שביעית ומירושלמי דכ"ג פסחים מש"סמביא
 ב"ק בתוס' בזה, האריכו והפוסקים דפ"ב ב"קומחוס'
 מה העולם קושיית התוס', ובדברי הש"ס בהבנתהנ"ל,
 הרי לסחורה ודילמא ד"ו בבכורות בגמראמקשד
 משום חלב למ"ד הכו"פ קושיית מה"ח, אסורסחורה
 אסור הרי סחורה ודילמא מקשה מה החי מןאבר

 אם לק"מ. מדרבנן למ"ד לפ"ע, משום לנכדילמכרו
 הגאון קושית מותר, ג"כ אכילה לצודך שלאמוכרו
 קושיית מיישכ יההטע, הפני הגאון כן בערישמו"ה

 חז"ל ביד כוח דאין כתב הט"ז ק"ח, סי' ביו"דהחה"ס
 מגילה המאירי גם כתב כן התורה, שהתירה דבדלאסור
 ואין מוכר ולא סוחר לא דאינו להקל יש בסרסורד"ד.
 על ~כוח לימוד להשתכר מוחד לכן לאסור,מקום

 דדומה למכור טמאים דגים גם להם שישהסוחרים
 ויפסיד, אחר למקום ילכו הכל ימכור לא דאםלנזדמנו
 ברבית רק לנכרי, שליחות אין הרי נכרים שלבפירמא
 נמי ישראל של בפירמא לחומרא, שליחוה דישאמרינן
 מן לקכל מותר ליה, דשכיח כיון עור לפני משוםליכא

 מתנה.נכרי

 שבו חרושת בבית מפקח להיות מותר אם קדסימן
 אסורות. מאכלותאורזים

 לעכוד לפועל אוסר קצ"ב סי' יו"ד שמואלהבית
 מהל' בפ"ו הרמב"ם מביא אסורים, ברבריםלהשתכר
 דשקלים מפ"ב מביא דס"ב, ע"ז מש"ס 1מ17ד1שמיטד
 החרשו,,, הב"ח משו"ת מביא ספיחים, שומריגבי
 מותר שפועל מבאר י"ט, סי' יו"ד ליוואי מברמביא
 חשש וליכא לאכול לו אסור נכרי אצל שעובדכיון
 מלאכה, בשעת אוכל אינו חשוב אדם לאכול יבואשמא

 כדאיחא בשכר נבילות לפשוט דמותר מוכחמגמרא
 ושקיל בשוקא נבילתא פשוט דקמ"ג פסחיםבש"ס
 לישראל גם מותר לישראל נזדמן אם להט"זאגרא,

 בו. לסחוראחר

 או אכילה קודם בידוד צריכים במאכולת אם קהסימן
 החזקה. על לסמוךשיש

 בריש היד ובספר המצות בספר הרמב"ם דכרימביא
 לידע מ"ע הרמכ"ם כתב אסורות מאכלותהלכות
 רבדיקה מדבריו מתבאר וגו', והבדלחם שנאמרהסימנים

 שמנה מ"ע הארבע סקל הרמב"ן מצוה, הכשר רקהוא
 האכילה או הבדיקה הוא המצוה אם מפלפלהרמב"ם,
 לשון מביא טבא והמרגניחא אסתר, המגילתמביא



 ותוכןמפתח

 שחירש מה מביא הרמב"ן, בדברי להחזיק וכתבהחינוך
 על זהר"ן הרשב"א קזשיית לתרץ הספק כביתהחוו"ד

 מיישב התלמוד. בים 11 סברא כתב וכןהרמב"ם,
 הם אם בענק מביא פ"ב, סי' ביו"ד יוסף הביתקושיית
 חל"ז, בסי' הב"י מביא הרוב, על או החזקה עללסמוך
 החזקה על לסמוך דאין והשאילתות האו"זשיטת

 מבאר הרז"ה, על הר"ן קושייח מתרץלכתחילה,
 דהרבה אתחזק לא או איתחזק לומר א"ארעכשיו
 טמא. רבר בו שמערבין עתה יש פת דגם נשתנודברים

 ענבים של במיץ שנתמתק סאדא במי שאלתוובדבר
 נסך. יין עלושאלה

 להיתר, חוקה או רובא שום אין אבל יינם סתם ספקה11
 יש לברר, ואח"כ לאכול דמותר דיעות יש דרבנןבספק
 ישראל של חרושת בבית כמים. מששה יותר רישלומר
 שיטת לכתחילה, איסור מבטלין אין מש,םאיכא

 שנתבטל למי מקרי הקונים כל למכור דבעושההריב"ש
 קושיית הריב"ש, את לדהות רצה הגרעק"אבשבילו,
 סי' יו"ר בחלק יתורץ פסהים ריש הירושלמי לפיהב"י

 קס"ת. עמוד י"ד אותק"ה

 שניתנו ממתנות מעשר ליתן צריכים אם קוסימן
 בתתונתם. וכלהלהחתן

 רבית לרבות שכתב י"ר( )דברים מספרימביא
 הב"ח שיטת הביא ר-ט תענית מתוס' הביאופרקמטיא,

 ולא שנ' מעשר גדר שזד כתב הנצ'"ב הגאוןוהט"ז
 דבר לעשות אין ביו"ד רמ"ט בסי' הרמ"א עני,מעשר
 הצדקה מן המתפרנס ענ' אפילו מעשר ממעותמצוה
 שלישית והוא ד"ז גיטין בש"ס כמבואר בצדקהחייב
 הסעודה שכר נכית אחר להיות צריך המעשרשקל,
 צריך המעשר אם מפקפקים האחרונים הוצאותושאר
 מזרע במעשר מסחר של ההוצאות הנכיון אחרלהיות
 ריש במשנה והזריעה, החרישה שכר מנכה אינוהארץ
 לנכות אין במסחר דגם מבואר שנ' דמעשרפ"ד

 לו ויש תורה דלתי על ששוקד מי אם מסתפקההוצאות,
 לעשר. צריך אם מהחתונהמתנות

 להתנהג. איך כתמה את שאבדה אשה קזסימן
 וחכם דעתה לפי כשרה מראה שהי' שאומרתאשה
 נדה בש"ס כמבואר האשה נאמנת כזה לי טיהרפלוני
 יש ליבונה בימי לקילא, זספל דרבנן הן כחמיםד"כ,

 הוא בטהרה שהפסיקה אחר אם בוה ותלוילהחמיר
 הנוב.' דכ"ח ובחים מש"ם מביא לא, או טהרהבחזקת

 טהרה. בחוקת שהיאסובר

 שש להמתין צריך באמצע בישן גם אם קחסימן
 לחלב. בשר ביןשעות

 רק"ה, חולין בש"ס כלל, חילוק שאין משמעמגמרא
 בסי' המג"א שעות, שש כמו הלשץ איחאברמב"ם
 קלים חלב מאכלי שעות, שש עיכול זמן סוףקפ"ד

 מהר, להתעכל פועל ששינה אומרים הטבעייםלהתעכל
 הפר"ח "2נה קיבה ניעור אף דס"א ברכותבש"ס
 מהר. המזון מתעכל דבחורף כתב הד"ט בעקרימקיל,

 רברים המה ועגבניות תפוזים אם שאלתובדבר
 קעג. עמור ב' אות -תריפים

שגענינים
 המה וצנון חלתית של קורט רק יחיאל רבינורעת

 ובצלים שזמים דגם דל"ס בע"ז דחזס' לדעתחד'פים,
 צ"ו בסי' כמבואר חריף דבר הוי לימון חריפים,המה
 דברי מביא  הש"ך נכרים, של לימוניש מי גב' ד'סעי'
 דמן שכתב לקט השבולי בשם הב"י על והשיגהב"ח
 אלא שלהם בסכין אוחם שחותכים מפני לאסרםהדין
 סה"ת דלרעת תמ"ז סי' באו"ח בהם, הסכין טעםשבטל
 חמץ של בסכק הפסח קודם ונחתכו שכבשןזיתים
 כולן נכרים של בסכק וגם חמץ כולן הזיתיםדחזרו

 ד' ס"ק הפרמ"ג מביא המחבר, דברי מתרץאסורים.
 במי גם יחמירו חמיצתו אחר פרוס בכרובדלהמחמירים

 - לימוניש למי כרוב בין מחלק הפרמ"גלימוניש,
 ק"ח. סי' יו"דבחלק

 כל או מבליע דסכינא רוחקא רוקא אם שאלתובדבר
 קעד. עמור - ג"כ בכתשמדחיק

 שנדוכו דתבלין סה"ת בשם בב"י מבוארבהדיא
 ק"ח סי' יו"ד בחלק - בסכין שנחתך כמו הויבמדוכה

 קע"ד.עמוד

 ישראל מארץ אתד ממנקר התלונה מרבר קטסימן
 תלב הרבה משאירים כאן שהמנקרים לעזשהוציא

 כרת.שענוש
 השניה העולם מלחמת קודם שנה ממאה יותרזה

 מנהג היה באירופה הקודש קהלות כל בעוה"רשנחרבו
 בצרפת הגר בארץ באשכנז וגליציא בפוליןאחיר
 ניקור, בענין אירופא ארצות וככל ואנגליהבליטא
 צלע עד הבהמה לנתח נוהגק שאנו מה לפיביארנו
 ליכא לכן האחוריים, לחלק שיך והלאה ומשםהי"א
 מבואר ס"ד סי' 'ו"ד ברמ"א הכסלים, שעל חלבשם
 מזה, ליכא הפנים ובחלק לחוש יש אחורים בחלקדרק
 דמ"ט חולין בגמרא מחלוקת ס"ח, סי' מחת"סמביא
 להיות צריך לרעק"א הקרב את המכסה החלבבמובן
 הקיבה שעל חלב גם ישמעאל ולרבי כשמלהפרוש
 בנוגע חומרות ישראל בארץ יש אם קרום, תותבמקרי
 לנהוג כאן ישראל ארץ בני צריכים בוראילניקור
 ישראל מארץ בפרט משום שחלק המקוםכחומרי
 חנה בר בר רבה גבי דנ"א פסחים מש"ס מביאלחו"ל,
 בצנעא רק שם הרא"ש לשיטת דאייתרא, חלבאכל
 בש"ע סבא, עוירא רב לגביה כשעזל כסייה להכימזחר

 בהרא"ש. פסקהרב

 מוסוליאום החיים בבית לבנות מותר אם קיסימן
 ההר.בשפוע

 מביא בקרקע, היינו דקבורה סנהדרין מש"סמביא
 לפי הקרוש רבינו בצוואח פ"ט כלאיםמירושלמי
 כקרקע, נתחב שיהא רכינו כוונת משה הפניפירוש
 מביא קבורה, מקרי אם אץ של בארוןמחלוקת
 מביא שס"ב, סי' בטור מובא נטרונאי רבמתשובת
 המנהג לשנות שבא מי על דמעכבין הב"חמתשובת

 צדיקים. קברי על אהל של העניןמבאר

 אם תורות ספדי גונבי ששכיחים במקום קיאסיכ[ן
 הבעלים. שם השני בצר הספר על לכתובמותר
 על קושיא המהרש"ל, על הנוב"י שהשיג מהמביא



 ענינים ותוכןמפתחדש

 מתרץ מזוזה, מהל' בפ"ה הרמב"ם מרבריהנוב-י
 בס"ת, ולא ההוספה על  במזוזה חשש דאיכאהקושיא

 החשש כאן שאין מבאר ומתרץ, רע"ר סי' מהט"זמביא
 מביא שיווי, לנעשה דרמי למימר ליכא  חוסיף, בלשל

 לכתוב מקום באיוה הפוסקים ובין הזוה-ק ביןהפלוגחא
 אם מפלפל דמזוזה, של החיצק בצר ש-ר-י שםבמומה
 ביזוי של הענין כל מסביר מצוה ביזוי משום כאןיש

 בסי' השאנ"א מביא מה"ת הוא מצוה ביזוי אםבמצוה,
 ביזוי בין חילוק יש הנ"ל, בשבת התוס' דברי מבארמ',

 נבי רל"ה סוכה ש"ס מביא למצוה, לאתקצאימצוה
 אכילה היתר זה שאין מפני טמאה חרומה שלאתרונ
 הענין מבאר מררבנן, הוא פירות תרומת רש"יולשיטת
 בפי"נ הירושלמי עפ"י דעבירה גופא הוא הנגזלשהפץ

 הבאה מצוה הירושלמי, בדברי הסבר נזולה, מצהנבי
 בסי' הב"י מר"ן מש"כ סוכה, התוס' רברי לפיבעבירה

 הבאה מצוד אמרינן דלא ס"ל הרמב"ן ביו"רש"מ
 יצא, דלא עי"ז האיסור יתוקן אם רק יצא לאבעבירה

 זה. חשש ליכא נזולה בס"ת בקריאהמבאר

 הנ"ל. בענין עוד קיבסימן
 תוכן בתוך בתורה יתירות הענין כל באריכותמבאר

 לחסירות, יתירות בין מחלק ד"ל מנהות בש"סהפסוקים
 סי' יו"ר בש"ע למזוזה, ס"ת בין בלשונו שינההרמב"ם

 מבאר ותוס', ורמב"ם רש"י כשיטת פסק ד' סעי'רע"ט
 עפ"י נכתבה לא תיקק, מועיל לא המנוקד בספרמרוע

 בסי' והב"ח בניקוד, לתקן כשר בשוננ מדועהמסורת,

 הנימוק"י, ' על הקשה הראשונים, שיטת הביארפ-ט
 התוס' רברי מבאר ינוד ר"ה ד"ו ערכין מתוס'מביא

 דתיפוק הנ"ל תוס' על הקשה לקולף, גורר ביןמחלק
 קנ"ר סי' או"ח מהט"1 מביא בקוןש, מעליןמשום

 הט-ז זקני על להנן כתבחי הט"ז על הקשה שורהבכור
 די"ט. ניטין מש"ס מעיר שור, הבכורמקושייח

 גר להיות ורוצה ר'  מאחרי להזור שרצה גר קיגסימן
תושב.

 שנחנייר נר גבי מלכים מהל' יו-ר פרק  מרמב"םמבש
 על לחמוה כחב ר' מאחרי לחזור רצה ואח"כ וטבלומל

 תושב נר להיוח דרצה בכיה"נ דרק מחרשהרמב"ם
 כלל מחאה זה אין גר להיות בכלל רוצה אינו אםאבל
 'ש לכאורה זה חידוש מאוד קשה בעלמא, אפקרותארק

 האור שכתב עפי"מ לומר יש ולהקשוח, איפכאלומר
 מחורץ דבריו ולפי ביאה, איסורי מהל' '"ב בפרקשמח

 נר נשאר רהקטן ןין חידוש משמעינו הרמב"םקושייתי,
 בנמרא ןאמרינן ומה למאן, בכוחו אין זה ועלתושב
 מעשה לו הוא דזכוח משום למחוח יכוליםהנדילו
 שזה המצוח קבלת חסר אכחי אבל והטבילההמילה
 כחב מלכים בהל' רק הנירות, בעצם הפועלהעיקר

 תירץ הטעם, וצ"ל למחוח יכולים דהנןילוהרמב"ם
 בנר דאיירי כיון סמוכים עןיק שהיה בזמן מיירישהוא
 עדיין הי' ואז נוהנ שהיובל בזמן אלא נוהנ ראינותושב

 ביאה איסורי בהל' הרמב-ם דברי על העירסמוכים,
הנ-ל.

 ל1 מותר אם מהודרות מזוזות לו שיש מי קידסימן

 מהדירה. יוצא כאשר רגילות למזמות המזוזותלהחליף

 מדוע דק"ב ב"ק בש-ס דאיחא הסכנה עצםמבאר
 ניזוק מי למזחה, ציציח בין החילוק כך כל העונשחמור

 הוא הנטילה עצם איחא בס"ח החדש, הדייר אוהנוטל
 מוחר למק"א המזוזה דבקובע הנימוק"י מניאסכנה.

 רוצה הדייר אם באחרת, המזוזה להחליף מותרלהדע"ק
 מזוזות מחיר רוצה וזה פשוטים מ1וזוח בערלשלם

 מהר"ם תשובח על החכ"צ זקני מחלוקתמהודרות,

 אם מזיק דין ל1 אין אם מבאר - אתרונ. נבימינץ
 תיכף מזוזה לקבוע חייב לא מבאר המזוזוח,ליקח

 משא-כ שרטוט שצריכד חמורה מזוזה להביח,כשנכנס
 של קנין המה דהמזוזות נראה הראשונים מדבריחפילין
 נאת ודר"א גאון האי רב שיטת דיליה וממונאהשוכר

 לו. לשלם צריך מנוח להרבינווהשאילתוח,

 שמוכרים טונא הדג של כשרות בענין קטוסימן
 עכו"ם. בישול חשש בהם אין אםבקופסאות

 בכלל הי' לא מע1שן לי, שנמסר כפי עשייתםסרר
 דלא בעיה הוא בירושלמי עכו-ם, בישולנזירת

 ממעושן, בזה נרע לא דקיטור מסתבראאיפשיטא,
 מביא מקוה, נב' מביא כמשקה, הוי קיטור אםמבאר
 מעבירים חלוט, נבי הירושלמ' מביא צוקר, נבימר"ח

 אח להשמיד הוא שניח פעם הקיטור לחאיהקופסאות
 בפי"1 הרמב-ם שיטת טעם בטוב מבארהבקטריות,

 הלט.ז. מאכ"אמהל'

 כבר אם תלוי טהרה הפסק זמן אם בענין קטזסימן
 ערבית.התפללה

 מצוה המנ"ח מביא המציאוח. ננר הוא דדין אםחקר
 ענין באריכוח מבאר בתרי, חד ונחערבה מצה נביי"א

 מביא הנדרש לשיעור מצטרף המחבטל אםביטול
 בן יוחנן ור' הח"ק מחלוקת בפ-ז במקואוחהמשנה
 דבד רק עושה ביטול דל"ח, בביצה הפנ"י מביאנודי,
 מוכרחים דלפעמים מבאר חשיבוח, מוסיף ואינואחד
 א"צ במצה שנחערב בחמץ ממילא לשיעור, לצרףנם

 נ"כ מתורץ מצה, טעם משום המנ-ח שכתב כמולומר

 על המהרלב"ח קושייח לתרץ נכון הסבר פסול, סכךנבי
 לילה ולא יום לא שאינו ערב שנקרא זמן ישהרמב"ם.
 הכוכבים. לצאת החמה שקיעת בין הזמןוזהו

 ליישרו יכולים ניתוח וע"י עקום ברגל שנולדבתינוק
 צריכים דעי"ז כיון מילתו קודם לעשותו מותראם

 מילה. הבריתלדחות
 להתיר. האחרונים נדולי מדבר'מביא

 לחי. מת של עין הרכבתבדבר
 לפנינו סומא בין חילוק דיש בזה הארכתי ח"אבספרי
 עיניו. בשתי לסומא אחת בעין סומא ובין לאאו

 קודם בטהרה להפסיק ששכחה אשה קיזסימן
שקיה"ה.

 מביא זו, בסוניא ומטלפל דס"ח בנדה ממשנההביא
 הר-ח. שיטח מביא המחבר א' סעי' קצ"ו סי'מש"ע
 פ', סי' החת"ס וכן כהמחבר פסק של"א בסי'המנ-א

 האנשים ביה"ש, ושיעור בזמן השיטוח באריכותמבאר
 כמקום לנהונ מחוייבים אם אירופה, מארצוחהבאים
 ררבווחא פלונחא בספק ס"ס מטעם י-ל משם,שיצאו

 פסקי בשם י"א איח הס"ס ככללי הש"ך דנרימביא
 מותר אימת' מבאר הס"ס, על מפקפקמדרא"י,



 ותוכןמפתח

 בשבת השקיעה אחר מיל רביעי בג' בביה"שהשבותין
 ספק והגאונים יום ודאי הוא דלהר-ת כיון להתיראין
 פלג אחר בטהרה לדפסיק 'כולה הדחק בשעת'ום,

המנחד.

 ממי הסוכה לצורך עצים לקנות מותר אם קיחסימן
 נתנו. להנות לאו מצות מטעם ממנו הנאהשנדר
 מצוה, הכשר רק או מצוה היא הסוכה עשיית אםמבאר
 לעשות מברך סוכה העושה רכוכה פ-ג מירושלמימביא
 כי' בריה פ' השאילתות ר"ח. מכות משיס מביאסוכה.
 הנאה במורר הכנות, מיני שני שם, והנצי"בקס"ט
 ממנו, יקח ולא לו ימכור לא דמ"ב בגמראמבואר

 ל'. מצוד החינוך קושייתמיישב

 בהלכה. גילוח מכונת בענין קיטסימן
 ויסוד מפאנו מהרמ"ע מביא החת"ס, הגאון דבר'מביא
 על פקפקו האחרונים עשק באר מהשו-ת הואדכריו
 הרמב-ם דברי שפי' מה קפ-א יו"ד מטור מביאדבריו,
 הטור, דברי על כתב הט"ז הראש הקפת איסורבטעם
 צ"ג סי' יו"ד התדש הצ"צ הט"ז, על מקשההמנ"ת

 תער. בכעין אסור מדרבנן דעכ-פמוכיה

 הפתחים בכל מזוזות לקבוע מחוייבים אם קכסימן
שבבית.

 וכשטמ-ק כפירש-י דל"ד מנתות מש-סמביא
 רפ"ז בסוס"י הרמ"א הל"י מווזה מהל' בפ"ווברמב"ם
 סק"ד בט"ז עיי-ש נכון אינו אחת מזוזה רקדהעושין

 יעב-ץ משאילת הביא הל"א. פ-א פאהובירושלמי
 מלך היה רארטבן הביא חיות המהר"ץ קכ"ב סי'ח-ב

 כפ"ו הרמב"ם בדכרי נאותה הערה הכיאהפרסיים,
 ירושלים קדושת בין דחילוק כתב בידב"חמהל'

 לבוא. לעתיד קדשה דלא הארץ לקרהטתודמקדש
 רכ"א. יומאמש"ס

 ימי באמצע ישראל לארץ שעלתה אשה קכאסימן
 ספירתה. בימי אונהתה

 כדמצינו מעל"ע בעינן לא הארם, בגוף שתלויענין
 עדיין נשלמו שלא אעפ-י בצפרה דמקדמינןבמילה
 בנרה ימים שבעת כתיב וובה נדה נבי מעל-ע,שמנה
 מצפרא אפילו טובלת וזבה יום מכעוד טובלתאינה
 נשי ככולו, היום מקצת מ"מ ימיס שבעת דכתיבאעפ-י
 א"צ ממילא עונות ו' אחר למנות מתחילותדידן

 יותר.להחמיר

 בשעת ערלים היו אם ק"פ נשחיטת קכבסימן
 הפסח. אכילת זמן קודם א"ע ומלושתיטה

 הפסח את שוחטין אין הרי ערלים על הפסח שחטואיך
 מחוסר רס-ט פסחים ש"ס עפ"י מתרץ ערליםעל

 לא מצרים בפסח דברים, בשני או אחד בדברמעשה
 כמו אחד דבר רק חסר לא ממילא הפריעה עלנצטוו
 מלשון ששינה הנ"ל הרמב"ם דברי מיישב שדץ,טמא

 בהירים. הרמב"ם דדברי מתרץהגמרא

 תו"מ. בחלק עיין קכגסימן

 שאינם לביהכנ"ס ס"ת להשאיל מוחר אם קכדסימן
 כראוי. ס"ת בקדושתנוהגין

 להם אין השמים מן בתורה מאמינים שאינםאנשים

שהענינים
 כמכואר לערזת רפסוליס דכ"ז ע"ז בש"ס לעוה"ב,חלק

 עדות, א"צ לרבים המפורסם דבר ל"ר, סי'בחו"מ
 כ-ב למלכות זכה שאחאב רק"ב סנהדרין מש"סמביא
 פ"ה בירושלמ' ביאור התורה, את שכיבר מפנ'שנה

דנדרים.

 אם אנושה במחלה שנחלתה צעירה באשה קכהסימן
 בדבר המקפיד במיעוט לטבול לה להתיר מקוםיש

 המים. מןשברייתו
 מים לביאת הראוי שקום המקפיר מיעוט עניןמבאר
 לרשב"ג המים מן הבא בדבר המחלוקת מה"ת, הואאם
 והרא-ש להרמב-ם טהור, המים מברייח שהואכל

 דכ"ב, זבחים מש-ס מביא חציצה לענין רקפליגי
 ראיירי דידים ממשנה הביא לכן כרשב"ג פוסקהר"ש

 שיטת לתרץ כרשב"ג דלא הפוסקים לשיטתבחציצה,
 ידים נטילת כהלכות מדוע מתדץ זו, כשיטההרמכ"ם

 הגיה לא ביו"ר טבילה וגבי כשריסקן דוקא הרמ"אכתב
 ארם טבילת בין חילוק ריש י"ל להרמב"םכלום,

 לביאת ראוי בני"ד דא"צ לומר רוצה כלים,לטבילת
 רברי מבאר תותבת, שן גבי האחרונים דברי מביאמיס,

 ורטיה מלוגמא אספלנית גבי רמקואות פ"חהתוספתא
 הנוף לכל הסתרים בית בין נכת הסבר ביהס"ת,על

 לא עליה שיהיד דוקא מקפדח דהאשה דדיכאמבאר
 רש"י אדונינו דברי טעם בטוב מתרץ אגב חציצהחשיב
 לדידי לי הבו פפא ר' להו אמר רכ-ב ברכותבש"ס
 טבלת', ופירש"י סאה ארבעים עילואי רנפוללברוך
 גל מ-ו פ"ה דמקואוח ממתניתין הרש-ש זה עלוהעיר
 או לארם קודמין המים בע מחלק טדורים וכו'שנתלש

להיפך.

 זה אם השמש מתמח נקלף שעורן נשים קכוסימן
 בטבילה.חוצץ

 ויש חוצצין גורסין ויש רמקואות בפ"ט תוספתאמביא
 חוצצע איתא כ-כ סעי' ובש-ע חוצצין, איןגורסין
 התלויע עור דקליפות שכתב קי"ט כלל מחכ-אמביא
 או הבשר רוכ על הן הקליפות אם מחלק חוצצין,אינן

לא.

 בארץ אמה שמתה ידיעה שקבלה אשה קכזסימן
 תנהג. איך ואחד שלשים יום כבר ושםישראל
 מביא מדרבנן, רק קרובה שמועה של ראבלותמבאר
 הותר העומר משקרב רמנחות י' פרק ממשנהראיה
 שיטת מבאר יו"ט ובתוס' הרמב"ם פירש מיר,החדש

הרמב"ם.

 עומד עדיין בעלה רק תשובה בעל באשה קכחסימן
 אופן בשום לשמור רוצה ואינו תורה עול ופורקבמרדו
 מקום יש אם חודש בכל יום י"ב להמתין נדהפתתי
 עליו תשפיעה הזמן במשך ואפשר הזמן לקצרלהקל

 תוה"ק. דת לשמורג"כ
 מלנטות ורערו פחדו הדורות שגרולי הענע כלמבאר
 נדה מש"ס מביא המקובלת, מהלכה  שהוא כל זוזאפילו
 בשם י"ג סי' אה-ע ומרמ"א דמ"ג יבמות מש"סדס"ו,
 די"ג שבת ומש"ס כ', שער מעקדה מביא מינץ,מהר"י

 בתלמיד. מעשהגבי



 ענינים יתיכזמפתחשו

 עליה יבא לא אלמנה דהנושא העולם שאומדיםמה
 נשואין. של דאשונהבלילה

 במהרי"ל ממהרי"ל, ומקורו של"ט סי' ממג-אמביא
 שהוא ברבר החמירו האחרונים בשבת רק רקאינראה

 קפ"ו. עמוד קי"ב בסי' - סבנהמשום

 מוסדות בשביל מבאנקים הלואות בענין קכטסיב2ן

 על רבית לשלם מותד אופן ובאיזה וישיבותחינוך
 רוצים שאינם מיהורים שנלקחו הבתים עלאפותיקאות

 עיסקא. היתר צד עללעשות
 מנברי מעות שלוה ישראל דע"א, ב-מ מש"סמביא
 מוקי בגמרא להלן מותר נכרי אצל העמידו ואםוכו'

 זבייה בגמרא ולמסקנא קרקע גבי על הניחםדאמר
 אם והש"ך הט"ז הפוסקים מחלוקת ליה איתמררבנן
 ללוות חינוך בתי יבולים איך מבאר והיפטר, לומרצריך
 שיעבוד רליבא דהיכא מבאר עיסקא. ע"י ררביתמעות
 מעות להשקיע ההיתר לוד כאן דאין נמצאהגוף

 שיק המהר"ם ומשיב, השואל מדברי מביאבבנקים,
 גבי הרשב"א תשובת מביא הב"י מרן כוה,הולק

 מהגאת היתר מביא ברבית, עניים מעותהלוואת
 קע-ג סי' ביו"ד המובא רהריב"ש בריןמהרש"ג
 לכהן מעות המלוה ר"ל גיטץ מש"ס הראיה עלמפקפק
 מיני שני יש הגוף, שיעבוד דליבא הדבר ויסורולעני,

 משבגתא מפורש, אפותיק' סתם אפותיקיאפותיקאות.
 מביא שותפים, הם והלוה רהבאנק מחרשבנבתתא,
 פ"ב מו"ק ירושלמי רש"י, תשובת בשם המרדבימרברי
 סעודת לצורך ברבית לוין רמ"ב סי' במג"אמובא
 בש"ע הנברים, מן דהינו פי' חיים נתיב בהגהתמצוה,

 דרבנן. ברבית דמייריכתב

 היה שלא במקום עיסקא היחר שעשה מי קלסימן
 כן שנכחב כיון ללוה החחייבוח שום בזה יש אםצורך

בשטר.
 בסי' כמבואר מחברה או מבאנק ברבית ההיתרמבאר
 הלוה שילם בבר אם מקאפאריישאן, רבית דיןהקדום
 יוצאת ואינה דרבנן רבית ה,י טענה, שום לו איןהרבית
 לא טענת מ"ז, בס-ק הש"ך שכתב לפי"מבדיינים,

 טענה. אינוהרוותתי

 מן הנחה להקונים לתת הסוחרים שנהגו מה קלאסימן
 בזה. איסור יש אם מיד מזומנים משלמים אםהמחיד

 השכר על מרבין דס"ה נשך איזה בפרק המשנהמביא
 דר-נ טרשא מביא בגמרא ולהלן המכר, על מרביןואין
 בזה פליגי טרשות שלש ובהני תמא ודרב פפא,ודרב

 קיי"ל לא והרמב"ם להרי"ף בפירושם,הראשונים
 נחמן ררב טרשא פירש והרמב-ן נחמן, ררבכטרשא
 מבאד השעד, שיהיה במו רק רמים לו קוצבדאינו
 דרב מטרשא פפא דרב 'טרשא יותר עדיף אתדדבצד
 היכא המאור לבעל השיטות, לבאר בזה מאריךנחמן,

 ממהר"ם מביא בשלוחו, הוא הרי המוכר עלדהאתריות
 אנשים שני בפני שיאמר עצה והמציא קס"ד סי'שיק

 המהרש-נ עמלו, שכר כנוטל רק לזכות דעתושאין
 שאלת בלי הלוקד של תנאי מועיל איך עליותמה

 מאיר ע1ריאל אלתר מוה-ר הגה-צ תקנת מביאהמובר,
 ויכתוב דמתא להרב ילך סוחר שכל שתיץן ז"לאיגר
 היתר צד על יהיו שיעשה העסקים שבל ירובבתב
 המובן מבאר ק"נ, סי' יושר האמרי עצת מביאעיסקא,

דיסקאנט.

 גדול. לצורך לנפל ניחוח לעשוח מוחר אם קלבסימן
 לקבור מצוה דליבא תקב"1 סי' או"ח המג"אמביא
 נבילה, כמו הוי רנפל איתא ד"ו ביצה במאירינפלים,

 בזה. ליבא ניוולומשום

 תיפלה בית לפניו ויש בשוק בדרך שהולךמי
 כל את לסבב כדי דרכו להאריך צריךאם

 התיפלא. דרך לעבור שלאהרחוב
 בתוס' עיי"ש יונתן ור' חנינא ר' נבי ע"ז מש"סהביא

 ע",, מפתח להרחיק שצריך ללמוד יש דמנאןשכתבו
 רץ שם ררך לעבור מותר הדין דמצד הרמ"אמביא
 שנכרים ביון בזה מקילין עכשיו להיזהד חסידותמידת
 אה"ע בחלץ - אבותם מנהג רק ע"ז עובדי לאושלנו
 רנ"ב. עמור 1' אות קמ"דסי'

 המבואר רבו או אביו עם למרחץ ליכנםבענין
 הדי להקפיד שלא דמהנהג ט"ז סעי' דמ"ב סי'ביו"ד
 במכנסים שהולכים מטעם והכל לאיסור מבוארבגמרא
 להחיר. סמכו מה על במכנסים הולכים אין דעחהוכיץ

 בשם הביא מקפידים, באמת אנשים הרבה בימבאר
 חילוק עוד מביא רב, מעשה מו,ילנא מהר"זהגה"צ
 פנחס רבי גבי דל"ג משבת מביא אסור, באמבטיאדרץ
 לבי עייליה יוחאי בן שמעון דרבי לאפיה נפק יאירבן

 בגמרא רשב-י, של דמיו היד 'איד בן פנחס רביבניה,
 הביא דרשב-', חתניה הי' יאיר בן פנחס דרבימבואר
 קדוש בזה הנזהר דנ"א, פסחים חלאווה מהר-םמרברי
 ללבוש דאסור דרשב"ץ מחידוש מביא לו.יאמר

 חסירים הרבה היה הגר וארץ בפולין צרים,מבנסים
 מעולם. בבתפיים השתמשו שלא מעשהואנשי

 המדיון יום באם ש"ה סי' ביו-ד הגר"א בדבריהערה
 נ"ה. עמוד ל"א סי' באו"ח - בשבחחל

 בשקיעח נפסל דם בענין אריה השאגח בדבריהערה
החמה.

 וי"ל זבחו את הקריבו דביום מקרא נלמד שזההביא
 בעוף מיירי הוריות בש"ס בעופות, ולא בזבחים רקדזה

 המק1ר בדבר נ"ד, עמוד ל"א סי' באו-ח ויורד.בעולה
 כשס כן ראיתי תעניות. כפ"ד עולה הבן סדיוןדסעודת
 ראמר ע"ה אבינו יעקב כנגד הוא זה ומספרהאריז"ל

 פדת ל1ה רמז שנה, פ"ד בן בהיותו אוני וראשיתכוחי
 רנחשב בריתו לעולם צוה פ'ד'ת' ר"ת לעמושלח

 קי"א. עמוד ס"ו סי' או"ח בחלק - הבריתלתיקון



שז ענינים ותוכןמפתח
חלק
 העזראבן

 טוב אבן בו שיש בטבעת אשה המקדש בדין קלגסימן
 טוב. שזה אמר קידושין והמסדר ערעדואחד
 בשיראי דאקדיש גברא האי ד-ז קידושין מש"םמביא

 בד"ט ולהלן שומא, צריכי אי יוסף ורב דרבהבפלוגתא
 הדי הקשו שם בתוס' שומא צריכי לא רשיראיהלכתא
 רק לתוס' ומחצה, ענין משדה בר כרבה בלאה"כהלכה
 שומא צריכים טובים אבנים אבל שומא א"צשיראי
 אישות מהל' בפ"ז הרמב"ם דעתה, סמכה דלאמשים
 לר' דאפילו הרמב-ם לשון מדקדוק רדעתו כתבוהכ-מ
 הר-ת לדעת מקודשת, השומא דלאחר מודה דפליגיוסף
 צריכה ששוה כמה לה אמר שלא כל הר"ן הבנתלפי

 מקודשת, דבדיעבד הראביה בשם המרדכי מביאשומא,
 הכריעו לא והח"מ הבי-ש דיעות שני הביאהמחבר
 לחומרא תורה בשל בכיה"ג להש-ך הדיעות, ביןלהלכה
 בקדשה הכלה פני לכסות מנהגינו לפי לקולא,ובדרבנן
 כק דמהלק הרא-ש שיטת מצרף מקודשת, טובבאבן

 לא דברים ובשאר עליהם לה מתאווך שהאשהתכשיטין
 לה מתאווה האשה טוב אבן עם טבעת רעתה.סמכה
 מביא הגמרא, בסוגיית מפלפל להלן משי. מבגרייותר

 יוסף. הבית ברברי נכוןהסבר

 את להרחיק כדי ברכות דיש המשנה בדבריהערה
 דכ"ט. עמוד קל"ג בסי' העבירה מןהאדם

 חירוקה בלמד ליא בין הלע"ז בשם בשינוי קלדסימן
 סגולה. בלמד לעאאו

 שם בשינר קכ"ט סי' בטור המובא הרא"ששיטת
 לכ-ע, כשר בכינויים מכשיר, הבהע-ט פסול,האבות
 התוס', סברת מבאר הפנ"י ד"פ גיטין בתוס'מבואד
 ששמו מי גבי ל-ו ס-ק א' אות שא"נ גיטין מטיבמביא
 הכתיבה במקום אבא, ונכתב אבוש וכינויואברהם
 שמבטאים יודעים הנתינה במקום וגם ליאמבטאים
 גבי קכ"ח סי' פשוט מגט מביא ליא, הכתיבהבמקום
 המגרש בפרק מהטרדכי הביא טרנטו, במקוםטרנטה
 בסי' התה"ד הגר, מארץ מגט הריצב"ה תשובתשהביא
 מפי' הריצב"א בשיטת הסבר מיכל, שם גבירל-א

 דל-ד. בגיטיןהמשנה

 שהאשה בבעל הקידושין לבטל יכולים אם קלהסימן
 היא הדופאים קביעת לפי אנשים גבורת לו שאיןטוענת

 בבתוליה.עדיין
 ממשפחד מעשה מביא 11 בטענה האשה נאמנותבענין
 פ"ט סי' אבה"ע נובי-ת מבעל מביא זה, בעניןגדולה
 ברפואות, יעסוק הבעל אשר עד זמן להמתיןופסק
 בגמרא כמבואר זו למחלה תרופה יש הריב"שלדברי
 שאין בודאות קובעים הרופאים עכשיו יוחנן,בר'

 הראשונים שיטת שהביא המהרי"ק לשיטת לזה,תרופה
 יצחק הבאר אחרונה, למשנה אפילו נאמנתהאשה
 הרשב"א בשם הב"י מש"כ על והסתמך זה בכעיןנשאל

 הרי להוציא כפיה בדע המשנה חכמי דנו מדועדנאמנת,
 גט דצריכה אילונית גבי וכן כלל, חלו לאהקידושע

 מביא לחלק, סברא מביא הקירחיין, חלו לאהרי

 מחמת דם רואה גבי אישות מהל' בפכ-המהרמב"ם
 מביא הרמב"ם, שיטת להסביר כתב הה-מתשמיש

 האשה. נאמנות בדין א' סי'מהתשב"ץ

 יודה או באלף יודא השם בגט לכתוב איך קלוסימן
בה"א.

 כתב אם באלף יהויא עצמו חותם אם הט-1לשיטת
 ס"ט, סי' יתזקאל כנסת מתשובת מביא פסול,בהא

 או ע-ה אבינז יעקב בן יהודה שם על נקרא אםמסתפק
 יחזקאל, הכנסת על מקשה יהודאין, גוברין שםעל

 איתא ובברכות באלף, יודא ר' תרומות מירושלמימביא
 גיטין מש"ס מביא השם מן אחת אות בשינה בהא,יודה
 בשם הביא קכ"ט בסי' הביי תפאתה, נפאתה גבידס-ג

 לשמה. כשלא הוי שינוי דכלסהת-ר

 מדינתינו. מטבעות לפי אשה כתובת שיעוד קלזסימן
 הוא אשה כתובת אם מחלוקת ר"ו כתובות מש"סמביא
 מבאר מדאורייתא, ליכי רחזי כותבים שאנו מהמה"ת,
 בעיניו קלה תהא שלא הוא דעיקר כיון הכתובהשיעור
 מיני שני יש בתודה, כתיב לא רמנה מבארלגרשה,
 באריכות מבאר חול, של ומנה קודש של מנהמנות,
 מביא המדינות, לפי המטבעות וכל והדינר המנהשיעור

 השלישי באופן הכתובה, חשבון לחשוב איך אופניםג'
 לראות האשה שתוכל הכתובה שיעור גדול לסכוםעולה

 אחת. שנהעכ"פ

 שיש בטענה שידוכין קשד לנתק יכולים אם קלחסימן
 )דיטארדיט(. מפגרים ילדיםבהמשפחה

 אסמכתא זה אין אם מהלוקת יש שידוכין שלבקנסות
 הר"י לדעת אסמכתא הוי ספרר חכמי בשםלהרמב"ם

 הש"ך, על שהשיג מקצוה-ח מביא אסמכתא, כאןאע
 דק"ב, כתובות התוס' מרברי מביא הש"ך, דברימתרץ
 קנע בענין מבאד תוס'. הבעלי בימי גם דיודקנסות

אתן.

 בד"ז השפופוח אוחיוח לכחוב איך אודוח קלטסימן
 דזשיקאב. או דזיקאב בשין גםאו

 שמות מבי-ש מביא האות. לרכך סי' יש השפותבכל
 אם בריסק גרולי שנסתפקו מה והביא ד' אותנשים
 של עידו למשל מביא שי"ן בטית או יו"דבצד"י
 הנון לרכך כדי פוזנני בגט שכותבין והגרעק"אהלבוש

 ראדזיוויל, ראדוויל עיירות משם גם מביאהאחרונה
 כי לרכך עוד א"צ שפופה אות אחר יו"ר שישבמקום
 לריכוך, וגם לנקודה לשמש יכולה היו"ד מרככה,היוד
 מאריך הכתיבה למקום הנתינה מקום בין חילוק ישאם

 מתשובת מביא עתה. הרבה שכיח כי זה בענעהרבה
 דברי לתרץ הסבר מביא זה, על להקפיד דאיןהריצב-א

 דל"ד. גיטין התום' בדבריהפנ"י

 בהכינוי רק כהוגן האשה שם שנכחב בגט קמסימן
 א'. לאוח ו' אוח מן שינוייש

 בת בתשובת כן מבואר קפידא אין לע"ז רבשםמבאר
 מביא כשר. סוסי במקום סותי בכותב ג' סוס-יעיני
 כתב טרנטו במקום טרנטה שנכתב בגט פשוטמגט

 בשם בשינוי הריצב-א מתשובת גם מביאלהכשיר,
 והכשיר. והעירהנהר



 ענינים ותוכןמפתחשח

 להנ"ל. מלואים קמאסימן
 לכתוב אם מסתפק החתימה, שם כתיבת בארוכהמבאר
 מאליהו המכתב העיקר, שם או החתימה שםקודם
 ועל העיקר הוא כל בפי שנקרא דהשם בראיותמוכיח
 קושייתו מתרץ בדמתקרי, לתורה והעליה הדתימהשם

 שם דיינו רחניכתו ףש"' שיטת הב"י, מר"ן עלשהקשה
 מביא מ"ג ס"ק קכ"ח בסי' הפת"ש המשפדה, שללווי

 רעל הט"ז שיטת להורודנא, מבריסק הנשלח בגטמעשד
 אותו קורין שאין כיון דמתקרי לכתוב אין החתימדשם
 מבאר לכתחילה, כשר קורק שהכל שחניכה מבארכן,
 אות נשים בשמות גיטין להטיב החתימה שם שלענין
 כמו לחתום שרגיל למי רק החתימה שם אין סק"ייו"ר
 מפורסם חתימתו אין פשוט איש אבל מפורסםסוחר
 ללשון כלל מעלה זה אין באנגלית חותם אפילולכל

 שם רלהחויק סקכ"ד קכ"ט בסי' מפת"ש מביאהקורש.
 שלשים בתוך פעמים שלש לתורה לקרותו צריכיםחדש
 שם על דמתקרי לכתוב דאין הט"ז רברי עליום,

 נקרא, דהכתב כיק זה על מפקפק החת"סהחתימה
 ותלוי חתימה שם על לכתוב אין בודאיהמכונה

 או השם על קאי המכזנה אם והנזב"י הבי"שבמדלוקת
 האדם.על

 מחקו הקידושין ואחר נכתיבה נטעות קמבסימן
 המתק. על שוב וחתמו שמם אתהעדים

 על לחתום יכולים להט"ז המחק על לחתום להעדיםאין
 באות רק אבל כרתי מסירה עדי פסקינן ראנן כיוןמחק
 אלשיך המהר"ם מחלוקת השם בכל לא אבלאחת

 סי' מחו"מ מביא הפעם, עוד לחתום יכולים אםוהש"ך
 רנלמר חנן ולמטה חנני למעלה שנכתב בשטרמ"ב

 לאות אותיות שתי בין מתלק הסמ-ע העליון, מןתחתון
 אפילו לגבות יכולה האשה שביד כתובה בשטראחת,
 הכתובה את קורין הערים אין מרוע אותיות,בשתי
 ואהר החופה קודם קנין מקבלים שדעדיםבמקזם
 קריאת החופה תחת שמעו כבר בזה חותמיןההופה

הכתובה.

 ברכת ובירך המבדך טעה ברכות בשבע קמגסימן
 האדם. יוצר ברכת קודם יצראשר

 יוצר ברכת לברך אם אמוראי פליגי ד-ח כתובותבש"ס
 מר או יצירות, שתי או יצירה חדא אי פליגיהארם,
 מעצי מביא מעשה, בתר או אזלינן מחשבה בתרסבר
 חתנים לברכת סדר שאין ראעפ"י שכתבארזים

 יוצר ברכת קודם יצר אשר בירך אם מ"מלעיכובא
 ובין יצירות שתי למ"ד בין אותה יברך לא שובהאדם
 הגמרא לשק סגנון מתרץ אזלינן, מתשבה בתרלמ"ד
 ובתירוצא יצירה חדא למ"ר קודם מתרץ קמאלתירוץ

 מחשבה. בחר למ"ד מתרץבתרא

 על מדעיים נסיונות לעשות מותר אם קמדסימן
 תיים. בעלי צעד מתשש ותיותבהמות
 ע"ד. סי' ח"ג יעקב שבות משו"תמביא

 במדינתנו כאן פרוטה שוה נקדא מה קמהסימן
 שלנו.בהמטבעות

 משמנה אתד פרוטה כמה רקירושין דפ"ק המשנהמניא
 ררהם מובנו אדרכמק רובע הוא איסר האיטלקי,באיסר
 שעורה, צ"ו הוא רינר דינר הוא אדרכמוניםוששה.

 שעורה, דצי פרוטה שיעור שעורה, חצי פרוטהשיעור
 ממון חשוב הענין דשמינית לומד דקשד כתבהסמ"ע

 המטבעות. של החשבון מבאר אשה, בולקדש

 עצמו. בעולת כתובת לכתוב איך קמוסימן
 כתובתה אביו שהשיאו קטן ר"צ כתובות מש"סמביא
 )שמזת ימהרנה מהר משפטים פ' עה"ת רש-יקיימת.
 התוס', שיטת מבאר רש"י על מקשה הרמב"ן ט"ו(כיב

 החת"ס לבוגרת נערה בין לחלק הנובי"ת שלחידוש
 להנוב"י.מסכים

 אב אשתו מיתת אתר תמותו שנשא מי קמזסימן
 ממזרים. הם שנולדו הבנים ואם גטצריכה
 רלר"י הפסוק בפירוש ורע"ק ישמעאל דר'פלוגתא
 לרבא שתיהן ואת אותו ולרע"ק מהם אדת ואתאותו
 פסק הרמב"ם ביניידו, איכא אשתו מיתת לאחרחמותו
 יבמות בירושלמי ישמעאל, כר' פסק והר"חכרע"ק
 עליו, נאמרת אשתז גם רלרע"ק איתא הל"ו יו"דפרק

 נשים עשרה דחמש ממתניתן הקשה מלובלקהמהר"ם
 דלרש-י כתב הריב"ש לשיטתו, דרש"י כתבהגרעק"א
 חוכך הנוב"י כרת היינו בעלמא איסורא ותוס;והרמב"ן
 ס-ס בדאי בדבר מפקפק ס"ס, מטעם גט בלאלהתיר
 י"א, אות ס"ס בכללי הש-ך מביא אחד. משםמטעם
 כתובות התוס' אחר במשם ספיקא ספק רינימקור

 למזיד. שוגג בין לחלק הסבר פתוח, דפתחבסוגיא

 לקבל רוצה ואינה בעל על המורדת באשה קמחסיכ[ן
 בערכאות. ממנו נתגרשה וכבר גטממנו
 רוצה הוא אם יב"ח דלאחר ע"ז בסי' הרמ"אמביא

 לו מתירין או בע"כ הגט ממנו לקבל צריכהלהתגרש
 הקילו האחרונים מגדולי כמה אחרת אשהשישא
 מלשון כן מדייק הגרעק"א מר"ב, בלא להתירבמוררת
 הוין דמן רהיכי הרשב-א בשם הביא המהרי"קהרמ"א
 צ"ה סי' מדר"ב ובתשזנת דגמ"ה, גזד לא בזהלגרשה
 עבירה, נרנור חשש שיש במקום גזר לא דרגמ"הכתב
 להתיר יש עבירה הרהור רמשום קי"ט סי' מט"זמביא

להבעל.

 כי עיגון במקום בגט הנשתקע שם בנכתב קמטסימן
 לינשא. ורדופה צעירה והאשה נעלםהבעל
 בזה שייך ולא לכתחילה צריכים העריסד דשםמנאר
 דעריסד שם דוקא לכתוב הקפידו והגדוליםנשתקע
 ונקראה לביאה בשם ל"ח סי' אה-ע החת"סמביא
 גיות שם לכתוב ראק גיטין לתוס' רומה זה איןלעני,
 שם על כתב ראם גיטין שלמד של מים מביאבגט,

 בכתובה שנכתב  שם פסול, המכונה או דמתקריהנשתקע
 נשתקע. מקרי אם בפספורטאו

 בבית שניתן ושם בגיטין לע"ז שמות אודות קנסימן
הספר.

 הלעז שם ואח"כ קודם העברי שם לכתוב תמידהכלל
 לה ניתן העברי באם אבל ברמתקרי או בהמכונהאו

 ולא רמתקריא הלעו שם על לכתוב יש הספרבבית
המכונה.

 יודע ואינו ליב שנקרא הקודום השם יודע עואינוכ[י
 אנא לכתוב צריך אריה או יהודה אם שלו הקודששם

 לוב.דמתקרי



שט ענינים ותוכןמפתח
 שאינם מאומצים בבנים בגט לכתוב איך קנאסימן

 האמיתי. אביהם שםיודעים
 לכתוב יכול יתום דהמגדל מ-ב סי' בחו"מ הרמ"אלפי
 בת היתה לא דתמר דכ"א סנהררין מש"ס מביאבנו
 ח"א יעבץ ושאילת ע"ה סי' אה"ע החת"ס מביאדוד,

 קס"ח.סי'

 לשום לה מותר אם בלידה שמסתכנת אשה קנבסימן
 קיים כבד ובעלה המקוד פי לכסות הרחם בעומקטבעת

 ורביה. פריהמצות

 רש"י שיטת במוך, משמשות נשים שלש די"בביבמות
 מוך, ליתן מותרות סכנה חשש כשיש מאירלרבי

 ליתן מקיל היש"ש נשים, בשאר ל1ה יודו רבנןואפילו
 מאיר ר' רש"י לשיטת החת"ס דעת לפי תשמיש,קודם
 בנה היש"ש בסכנד, אפילו פליגי ורבנן בסכנה רקמתיר
 פליג הר-ת תשמיש, קודם להתיר הרא"ש מדברייסודו
 אשד גבי דל"1 בכתובות רש"י על תמוה רש"י.על

 יכמות ש"ס מכיא תתעבר. שלא במוך משמשתמזנה
 אחר חודש כ"ד כל לחכמים אליעזר ר' בפלוגתתדל"ד
 זה אומרים וחכמים מבחוץ ווורה מבפנים דשהלידה
 ד', ס" ב' פרק דנדה מתוספתא מביא ואונן. ערמעשה

 מבעלד. להסתיר צריכה האשה אם המותר באופןמבאר

 ונכחב נשא מבי' בכתובה לכתוב שצריך מאבביתומה
 וכתבו נשא תיבת מחקו הנשואין ואחר אבוהמבי'

 לא שנית. לחתום צריכים העדים אם אבוהבמקומו
 שבת בתוס' כדאיתא כשר דבדיעבד זה לכלהוצרכו
 לית דבשונה י"א סעי' ס"ו בסי' הרמ"א כתב וכןדכ"ג
 תוך מתה ח"ו דאם ביתומה דנפק"מ ואעפ"י בה,לן

 צריכים מחקו שכבר כיון אבל שו"ב תקנת לגבישנה
 המחק.לקיים

 ס"ב, עמוד ל"ה סי' או"חבחלק

 ונתברר לוי שהוא הבעל על שנכתב בגט שאלתובדבר
 וליתן הלוי תיבת למחוק מותר אם לוי שאינואח"כ

 האשה. לידהגט

 בנוב"י נמבואר בזה ופוסלין מחמירין הרבהמבאר;
 ל-, או כהן לכתוכ א"צ דגמרא מדינא פ"ט, סי'אה"ע

 אין ד"פ גיטין התוס' לפי"ד לכתוב שא"צ בדברשינוי
 המנה על רק מעידין העדים אין בזה, נפסלהשטר
 מחת"ס מביא דכ"ד, כתובות בש-ס כמבוארשבשטר
 א"א הלוי תיבת למחוק להקל, נראה ט"ז ס"אה"ע
 דלאו בזה לפקפק שיש ואעפ"י העדים חתימתאחר

 כתובות מתום' כדמשמע מסהדי קא מילתאאכולא
 אחר ויחתמו שמם את ימחקו שהעדים עצה איןהנ"ל,
 ל"ה סי' או"ח בחלק - המחק על לחתום ראיןכך

 ס"ב.עמוד

 חיה ונכתב חוה האשה שם בטעות שנכתבבכתובה
 או"ח בחלק - למטה קיום אח"כ ולקיים לתקןמותד

 ס"ב. עמוד ל"הסי'
 תורה. בספר אשה שקידשבאחד

 מהצפנת פירוש מביא דנדרים, פ"ה הירושלמ'מביא
 כ"ז. עמוד קכ"ד סי' יו"ד בחלק -פענח

חלק

 משפטחושן
 הרבה ששוה יומין עתיק ספר מחברו שאל אחדקנג
 תשלומים רוצה והמשאיל מידו ונאבד רגיל מספריותר
 ספר מחיר לשלם רק רוצה והשואל הספר שיוויכפי

רגיל.
 סייף גבי זה כעין שנשאל הכונס פרק מהמרדכימביא
 חייב הספר משיור ירע שהשואל כיון ולפי"1 עכו"םשל

 עם החכ"צ !קני של המחלוקת כ!ה מכיאכאונסין,
 ני"ר דמי דלא מבאר כה"ג, אתרוג גבי מינץמהר"ם
 קושיית מתרץ והמהרש-ל, דהש-ך דסייף פלוגתאלהאי

 או-ח זקנים מהעטרת מביא שמ-ב, סי' ברישהקצוה"ח
 באונסין. מתחייב ספר דהשואל י-דסי'

 ושלמיו עולתו מוכר גבי דע"ט פסחים מש"סהערה
 מינץ המהר"ם כשיטת נימא דאי כלום, ולא עשהלא

 ד"ט. בסוכה התוס' קושיית בזהיתיישב

 המשרד לפני להתלונן איסור יש אם קנדסימן
 רשות בלי הסקה די לו נותן שאינו הבה"ב על.ג.ק.ג

בי"ד.
 ערכאות של משפט עפ"י שופט המשרד שאיןמבאר
 שם הממונים אין הדיירים על להגן תקנה רק !הרק

 מביא פשוטים, פקידים רק מרופלמים מקצועבעלי
 המהורש"ך מדברי מביא קניא, סיטומתא ב-ממש"ס
  המהרש"ך על פליג הכנה"ג כ"ו, סי' בכנה"גמובא
 הוא מבי"ד רשות ליטול סקל"ט, ע"ג סי' מהש"ךמביא
 שלשה עליו לעכב דצריך שיטות דיש כיון מסובךדבר

 לו מתירין ואיך לו מתירין ואח"כ בביהכנ"ספעמים
 במאזנים רב זמן הסקה בלא לישב בחורף אפשרואיך

 רשות צריך אלם בגבר דגם האו"ת על השיגלמשפט
בי"ד.

 של זכותו לקפח קהלה למנהלי הכוח יש אם קנהסימן
 להעבירו וכש"כ פרנסה או כבוד בעניניהרב

ממשמרתו.
 בירושה הם ישראל פרנסי דכל שופטים פ' מספרימביא
 רק דלא הל"ז מלכים מהל' בפ"א הרמב"ם פסקוכן

 מחת"ס מביא בירושה, הם הממונים כל רקהמלכות
 ג'. סי' רמ"א מתשובת מביא כיב, סי'חו"מ

 בי"ד לפני לדון עליהן שקבלו דינים בבעלי קנוסימן
 דינים מבעלי אחד רוצה ואח"כ במתא קבועשאינו

 אחר. בי"ד לפני לדוןלחזור



 ענינים ותונןמפתחשי

 רוצה אני לומר יכול לא קבוע בי"ד דיש דהיכאמבאר
 הנתבע אפילו יכול קבוע בי"ד ליכא אי אבלבזבל"א
 בי' ליכא דבפה וכיון ב1בל"א, לדון רוצה אנילומר
 ממילא בזנל"א, שרוצה לומר יכיל במתא קבועדינא
 לאיש לילך בו לחזור יכול כבר התחילו דלא כיבני"ד

אחר.

 לעקל כח להבי"ד יש מתי עיקול בענין קנזסימן
 התובע.מעות

 מע1ת לעקל הב'"ד 'כול דהוא כל טענה שעלמבאר
 אם הפדעון זמן הגיע לא שעדיץ בחוב אפיל1הנתבע
 הדיין על מצוה התובע לטענת אמתלא שום רואההדיין

 הפרעון. 1מן שיגיע עד הממון ולעכבלעקל

 מהרש"ם. מהגאון אחדים דבריםמעתיק

 לאבד כדי ניתוח לעבור לאדם מותר אם קנחסימן
 .... עמוד -משקל

 וכתבתי בעצמו חובל של האיסור גדר באריכותמבאר
 גדולי בשר, כל רופא בקונטרס א' חלק בספריב1ה

 אולם סכנה מגור ניתוחים מלעשות החמירוהאחרונים
 לכן גבוהה לדרגא הרפואה חכמת נתפתחהבזמנינו

 סכנה. בגדר אינםניתוחים
 המין להפוך מהניתוחים התועבה בענין שאלתובדנר
 בחלה כי מזה לדבר רוצה איני להיפך, וגם לנקבהמ1כר

 1ה. גשיקוץ לדץנפשי

 מעקה. במצות הרמב"ם בדברי ביאור קנטסימן
 הבקר דבית הרמב"ם כתב המלחמה מעורכי חחרגני
 חוזר לדירה וראויין הואיל האוצרות ובית התבןובית

 ובית האוצרות דבית כתב מעקה וגבי המלחמהמעורכי
 טעם. נטונ מתרץ ממעקה. ופטור ד'רה מקרי לאהבקר

 מלוג בנכסי בעל לד"ת להזמין יכולים אם קססימן
 מלוג. בנכסי שלו בהזכות רוצה שאינו היכא אשתושל

 רוצה מסובך והענין והואיל השאלה. כל באריכותמבאר
 את לד-ת להזמין מקום יש אם אחת בנקודה רקלדון

 כלל. להבעל להזמין יכולים דאין ומסקנתוהבעל

 מות עונש להנהיג להשתדל יש אם בענין קסאסימן
לרוצחים.

 כל נתפרסם דכבר וכיון באריכות הענין כל אתמבאר
 הדברים. להכפיל אין נדפס וכברהענין

 למשפט יהודי רוצח למסור מותר אם קסבסימן
ערכאות.

 לחדש כתבת' גלילא, בני גבי רס-א נרה מש"סהביא
 בתוס' המובא והשאילתות ךש"י בין פלוגתאדליכא
 טרפק, ר' רברי כפי' רק לדינא פליגי לא והתוס'שם,

 דברי שמבאר דלאחר קנ"1 סי' יו"ד מהב"חהבאתי
 להיות מותר אם ובענין חילוקים ג' בזה כתבהרמב"ם
 דץ להביא המדינה א1רחי כל חובת שזה נראהד1שורור
 ומתנקם. אוינ להשבית השופטים ע"'אמת

 הזה. בזמן הדם גואל נוהג אם בענין קסגסימן
 בזה, נסתפקו ב' סי' בחו"מ והקצות שהתומיםמביא
 לקבלת בי-ד בזמנינו דליכא כיון ב1ה ספק ישובכלל
 עצם על עדות קבלת בעינ1 דעכ"פ הרציחה עלעדות

 בסנהדרין רש-י נדברי הקצות מש-כ העירהמעשה.
 כתב ברמב"ם דקצות דברי להבין צע"ג לכן מאודתמוה
 אדם וכל איתא דידן ונש"ס חייבים אין אדםוכל

 לקושטא אבל הרמב-ם, בדבדי הסבר עליו,חייבים
 1"א.דמלתא

 במחירים. אתרוגים מוכרי טעותבענין
 של חפץ בקניית נפרט שהוא מי להונות שחלילהמבאד
 מניא הקונים, לרמות חשוד המוכר אם אפילומצוה
 מצזה החינוך רנרי מביא ארצות, ארבע ועדתקנת
 מניא פעוט, סנום מחירו פרי בתורת אתרוגשל"ו
 שלך הרי לו לומר יכול החג אחר אם אתווגבגוזל
 נזה, מסתפק תרנ"1 סי' בריש הפרמ"ג מביאלפניך,
 שנפסלה מטבע גבי שס"ג סי' ברמ"א הרא"ששיטת
 מהודר אתרוג מחנרו לקח גני החכ-צ דברימביא
 כתנ מינץ והמהר-ם פשוט אתרוג דמי לו לשלםורוצה

 ק-ו. עמוד ס"ב סי' או-ח בחלק -אחרת

 מכות. ריש רש"י בדבריהערה
 כאשר מדכתיב נהרגין אינן הרגו רש-י כתב ב'דברף
 רש'" כתב במתניתין בד"ה ולהלן עשה כאשר ולאזמם

 שהלימוד משמע קיים. אחיו שהרי משמע לאחי1לעשות
 סי' אויח בחלק טעם, בטוב רש-י דברי מפרש אחיו,מן

 קט"ז. עמוד 1' אותע'
 כחיב ו'( י"ז )דברים שדפטים בפרשת מדדעמבאר
 י"ט בפרשה ולהלן וגו' שלשה או עדים שניםעפ"י
 החוה"ק שינה למה עדים שני עפ"י מחיב ט"ופסוק
 הנצי"ב דברי עפ"י מחרץ שני, ואח"כ שניםקודם
 ע' סי' או"ח בחלק - לשנים שני בין ההבדלשכתב

 קט"ז. עמוד ח'או"ח
 מ"ח, במצוה מנ"ח הגאון דברי עלהערה
 על גלות חייב אם בשוגג אביו את הרג אחרדאם

 פטור אביו על בשוגג מיתה חיוב ליה דהוי כיוןההריגה
 דבריו ליישב האריך ס"ד סי' השרון חנצלת בס'מגלות,

 כ"ו. עמוד קכ"ג סי' יו-ד בחלק-

ש


